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اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮري
آراء  :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺢ

اﻟﺠﻨﺲ رؤﻳﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ..
ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺠﻨﺲ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل؟
آراء  :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء:
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
آراء  :ﻣﻌﺎذ ﺳﻌﺪ ﻓﺎروق

ﻣﻨﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮف ا¯ﺑﻴﺾ:
ﻋﺎدات ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺪﺧﻠﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
آراء  :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح

إدﻣﺎن اﻟﺠﻨﺲ..
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻐﺮﻳﺰة إﻟﻰ
ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮ
ﻗﺼﺼﻨــﺎ

ﻣﺨﺎوف ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺪﺧﻠﺔ:
اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻌﺬرﻳﺔ
وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮري
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ﺣﻮار ﻣﻊ ﻓﻴﺎن ﻋﺰﻳﺰ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ودﻫﺎﻟﻴــــــﺰﻫﺎ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ
آراء :آﻻء ﻧﺼﺎر

ﻓﺮﺟﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺒﺔ..
ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻫﺎﻧﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺣﻮار ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻧﺔ ﺣﺪاد

ﺣﻮل اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠـــــﻨﺲ واﻟﺴﻴــــــﺎﺳﺔ
آراء  :أﻣﻴﺮة ﺣﺠﻼوي

آﺛﺎر اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬﻛﻮري ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮأة:
آراء  :ﻓﺎروق ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎل..
ﻣﺤﻄﺎت ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ
ﻗﺼﺼﻨــﺎ

أوﻧﻠﻲ ﻓﺎﻧﺰ :OnlyFans
ﻛﻴﻒ ﻏﻴﺮت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻮرﻧﻮﺟﺮاﻓﻴﺎ؟
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اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮري


العرىى تربينا عىل عبارة مفادها أن هنالك ثالثة تابوهات ال
ىڡ وطننا  
يجب 
االقرىاب منها :السياسة ،والدين ،والجنس ،رغم أن هذه
الموضوعات جزء ال يتجزأ من حياتنا ،ودورها مهم إذا لم تكن
 ª
التأثرى ىڡ تكوين شخصيتنا؛ حيث إنها تشتبك بشكل 
مبارس
االهم ىڡ  



الىى نتلقاها  ىڡ البيت
مع تفاصيل حياتنا اليومية ،
وىڡ طبيعة الرىبية 

وىڡ المجتمع بشكل عام .وعند الحديث بشكل مخصص عن التابوه

ª
خرى؛ 
وأعىى الجنس ،نالحظ أن الحديث حوله 
أكرى حساسية
اال 

بںى أفراد ª
مقارنة بالسياسة والدين  
االرسة الواحدة ،فضال ً عن مناهج
التعليم .قد يكون عامل الخوف من إرهاب السلطة السياسية
والدينية ،أو تجنب الخالفات هو الدافع خلف تجنب الحديث حول
السياسة والدين ،ولكن هذا ىڡ كل ª
االحوال ال ينطبق عىل الجنس.

بںى  
الحديث حول الجنس محرج للوالدين عندما يتلقون  
حںى وآخر
سؤاال ً فضول ًيا من أطفالهم ،وكذلك نجد المعلم  ىڡ الفصل يتخطى
أي فكرة تتعلق بالجنس بشكل رسيع لىك يتجنب ª
االسئلة الفضولية


والىى هي أصال ً طبيعية وبديهية .فضال عن غياب
من الطالب ،
مناهج الثقافة الجنسية ىڡ المدارس ىڡ الوطن العرىى بأكمله 
حىى




الحارص .ىڡ عام  ،٢٠١٩كانت هناك سابقة لوزارة 
الرىبية
وقتنا

التونسية ،عندما أعلنت إدراج 
الرىبية الجنسية  ىڡ المناهج الدراسية،

الىى ترىاوح أعمارهم ما  
عاما،
بںى ً ١٥ - ٥
وستكون موجهة للطالب 
ª
حرىا عىل ورق.
ولكن لالسف ما زال القرار  ً
 ىڡ مواطن ،دائما ما كنا نناقش موضوعات السياسة والدين دون
النظر لها كخطوط حمراء وتابوهات يجب تجنبها .ناقشناها بأشكال


الىى
مختلفة ،ومن زوايا متنوعة؛ بيد أنه ىڡ هذا العدد من المجلة 
تصدرها مواطن ،قررنا أن نلقي الضوء بشكل مكثف عىل التابوه
1

ﺗﺄﺷﻴــــﺮة

ﻣﺤﻤﺪاﻟﻔﺰاري

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
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دائما مع موضوعي
الثالث :الجنس .وكما فعلنا ً
السياسة والدين ،كذلك فعلنا مع الجنس؛

الىى سورها
حاولنا تجاوز الخطوط الحمراء 
المجتمع كالجدران تحيط بأي موضوع يتعلق
بالجنس ،لعلنا نستطيع ولو بشكل بسيط أن
نحدث ثقوبًا  ىڡ تلك الجدران ليترسب من خاللها
الوعي بقضية مهمة متداخلة بكل تفصيل من
تفاصيل حياتنا  .ىڡ الواقع ،وكما يعلم الجميع،

الىى سورها المجتمع لم تمنع فضول
الجدران 
الناس من اعتالء تلك الجدران ،للتعرف عىل
ماهية الجنس وكل ما يتعلق به ،بد ًء من فضول

الىى ال مفر منها .مع مرور
الطفولة إىل الحاجة 

يبىى وعيه
الوقت كل حسب طبيعة تلك التجارب 
الخاص بالجنس وكل ما يتعلق بها من قضايا؛
بيد أنه وعي أىى نتيجة تجربة مرتبكة غرى صحية؛
فإن نتائج ذلك قد تكون وخيمة عىل شخصية
أي إنسان؛ فتؤثر سل ًبا عىل بعض سلوكياته
وقناعاتهª .
والن المرأة هي دائما العنرص
ª
االضعف  ىڡ معادلة أي مجتمع ذكوري ،وهذا
دائما هي
هو حال مجتمعنا؛ فإن المرأة كانت ً
الضحية ª
االوىل من أي تخلف ىڡ الوعي 
يأىى نتيجة


ضعف الثقافة الجنسية ومستوى انضباط
وصحية الوعي بها.
حجم وطبيعة إشكاليات جهل الثقافة الجنسية
 ىڡ المجتمع ذكوري عامة ،والطريقة غرى
é

الىى يتم التعرف بها عىل
المنضبطة 
وغرى االمنة 
تأثرىها
هذا العالم خاصة ،ال تنحرص عواقب 
2

عىل الحياة الزوجية وقضايا أخرى تتعلق 
بفرىة
البلوغ فحسب؛ بل إىل ما هو أبعد من ذلك
عنرصا
بكثرى؛ وخاصة عىل المرأة .نجد المرأة

ً



وىڡ
فاعال ً
ً
ومؤثرا ىڡ حديث الجنس والرسف ،
حديث الجنس والشتيمة ،وحديث الجنس
وعدالتها بالرجل ،وحديث الجنس وحرية

أعىى أن المرأة هي
قراراتها .وهنا بكل التأكيد ال 
 ىڡ حد ذاتها الفاعل  ىڡ هذه القضايا؛ بل عنرص
دائما 
حارص  ىڡ
المرأة كجسد .جسد المرأة ً
معجم الشتم عند الرجلª ،الن رسف الرجل
مرتبط بالمرأة ،وبتحديد 
أكرى؛  
بںى فخذيها .وال
يمكن أن تتساوى المرأة بالرجل؛ ليس ªالنها

الكثرى
أضعف جسديًا من الرجل؛ حيث إن ىڡ 

الىى يستدعى فيها موضوع
من الحاالت 

العدالة  
الجنسںى ،ليس لقوة الجسد عامل
بںى
مؤثر ،ولكن لسبب آخر كامن  ىڡ أعماق الرجل؛
 ىڡ طريقة رؤيته للمرأة كمجرد جسد مفعول به،

يعىى أنه ال يمكن أن تكون المرأة فاعال ً
وهذا 
والتأثرى .هذه النظرة
متمك ًنا قادرة عىل القيادة

القارصة ال يمكن أيضا فصلها عن قضايا أخرى
مرتبطة بدور المرأة  ىڡ المجتمع ،وقضية أخرى
ال تقل أهمية؛ وهي قضية تسليع المرأة.
المجتمع الذكوري لم يكن أنان ًيا فقط عىل

دائما ما
الىى ً
مستوى حرية المرأة الجنسية ،

نظر لها  
وىڡ ذات الوقت
بعںى الفجور والعهر ،
أيضا وجد
يغض النظر عن حرية الرجل ،ولكن ً
لىك يعطي الذكر
من المسوغات 
الكثرى 
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حق تعدد رسيكات الجنس ويرفضها بشكل
قاطع عىل المرأة .بل وصل ª
االمر أبعد من ذلك؛
حينما رفض هذا المجتمع أن تتطرق المرأة
التعبرى؛ مثلما يتطرق
لتابوه الجنس بكل أشكال

تعرى
دائما؛ معلال ً ذلك أنها ال يمكن أن 
الرجل ً
عن ذلك إال لو كانت معها تجاربها الخاصة،
وهو ما يرفضه المجتمع بكل تأكيد؛ فالرجل إذن
يحىك عن مغامراته الجنسية ،وال
ال يعيبه أن 
تعيبه هذه المغامرات  ىڡ حد ذاتها ،وكل العار
النارس عىل ª
يقع عىل المرأة  
االعراف الذكورية
فقط .ومن أبرز من ناقش قضايا الجنسانية

العرىى الكاتبة البارزة د .نوال
والمرأة ىڡ وطننا  
ª


وىڡ
الىى كانت هي االخرى ضحية ،
السعداوي ،
فوهة مدفع المجتمع الذكوري لعدة عقود؛
خاصة بعد نرس كتابها الذي حمل عنوانًا
ومضمونًا جدل ًيا :المرأة والجنس .والسؤال
الذي يتبادر إىل الذهن 
مبارسة :ماذا لو كان
سيثرى حفيظة هذا
مؤلف الكتاب رجالً؟ هل كان 
المجتمع؟ أو عىل أقل تقدير بنفس المستوى؟!
الواقع الذي نعيشه يجيب عىل نفسه؛ ال يمكن
 ª
أن ينكر عاقل اضطراب  
خالىڡ لدى
المرىان اال 
المجتمع الذكوري؛ فال يسقط هذا المجتمع
المعايرى عىل جسد الرجل كما يسقطها
نفس

جدا لهذا
عىل المرأة .والسعداوي كانت واعية ً
الواقع؛ ليس فقط  ىڡ كتابها عندما أشارت لذلك
ª

الىى يضعها
رصاحة" :أن المقاييس االخالقية 
المجتمع ال بد أن ترسي عىل جميع أفراده
3

برصف النظر عن الجنس أو اللون أو الطبقة
االجتماعية"؛ بل أيضا انعكس عىل شخصيتها
جىل .لم تكن فقط جرأتها  ىڡ الكتابة ما
بشكل 
أثار حفيظة المجتمع الذكوري ،ولكن حياتها

الىى كانت ترجمة لكل ما تنادي به.
بشكل عام 
بيد أن من الصعب القول بإن الرجل ليس
ضحية هو é
أيضا لضعف الثقافة الجنسية
االخر ً
é
الرىبوية 
االمنة 
الىى يجب أن يتلقاها من وقت


الىى قد تسبب معه حالة
مبكر من حياته ،
عصاب اتجاه قضايا الجنس وما يتعلق بها؛ مما
خطرىة عىل المجتمع؛ تتمثل  ىڡ
يتولد عنه نتائج 
ممارسات عدة غرى سوية؛ مثل التحرش
واالغتصاب ،والنظرة الدونية لجسد المرأة،
جدا .ومثل ما تؤكد سعداوي
والقائمة طويلة ً

يعىى 

بالرصورة
ىڡ الكتاب ذاته" :الجهل ال 
غياب المعلومات ،فرىويج المعلومات الخاطئة
هو أشد أنواع الجهل ،وقد يكون من ª
االفضل
ل ïالنسان أن يواجه الحياة بال معلومات عىل
االطالق ،عىل أن يواجهها بمعلومات خاطئة
ï
تفسد فطرته وذكاءه الطبيعي" .الرجل أيضا
ضحية؛ لكن ª
االصعب هو القول بإن المرأة هي
المترصر ª
ليست 
االول من هذا العصاب العام
نحو قضايا الجنس .المرأة هي الحلقة
ª

دائما ،ولذلك
االضعف ىڡ المجتمع الذكوري ً
ª
سرىكز
هي الضحية االوىل .من هذا المنطلق 
أكرى عىل قضية الجنس
هذا العدد بشكل 
وتداعياتها عىل المرأة.
www.muwatin.net

ﺣﻮار ﻣﻊ ﭬﻴﺎن ﻋﺰﻳﺰ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ودﻫﺎﻟﻴــــــﺰﻫﺎ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ


تعاىى المجتمعات العربية
ىڡ ظل اعتبار الجنس تابو ،
بسبب تلك الحالة العصابية تجاه الجنس ،تتخذ
المعاناة أشكاال من عدم المتعة وفـــــــــــــــــشل
الزيجات وحـــــــــــــوادث تحـــــــــــــرش وقتل

وىڡ إطـــــــــــــــار هذا الخوف من
واغتصاب ،
خـــــــــوض غمار المعرفة الـــــــجنسية ،التقت
مواطن بالدكتورة العراقية فيان عزيز اختصاصية
ª
االمراض النسائية والتوليد برىيطانيا ،لتفتح أفق
العرىى عىل ما هو مجهول  ىڡ الثقافة
القارئ

الجنسية.

حاورتها زكية بن خذير

قديما بأن غشاء بكارة المرأة مكان جيد للبحث عنه إذا كنت ترغب  ىڡ معرفة
ساد االعتقاد ً
ما إذا كانت ال تزال عذراء.


تعاىى من التحرش ،أو تخاف من التعرض للتحرش ،لن يكون تعاملها مع
الىى 
المرأة 
االطالق.
جسدها ونظرتها له بشكل صحي عىل ï

والمسلمںى تقري ًبا  ىڡ العالم بختان أعضاء الذكور ،ويمثلون
يقوم جميع الذكور اليهود

المختونںى عىل مستوى العالم.
معا ما يقرب من  ٪٧٠من جميع الذكور
ً
بعد عملية الختان تتعرض الفتاة لصدمة نفسية وتظل تشعر بالخوف واالنقباضª ،الن
ª

كثرىا؛ فتكره الفتاة
إحساسها بااللم الجسدي ىڡ هذه المنطقة الحساسة يؤثر عىل نفسيتها  ً
الحياة الزوجية.
االبحاث أن ممارسة الجنس ثالث مرات ىڡ ª
أظهرت ª
االسبوع  ىڡ عالقة خالية من التوتر يمكن

أن تجعلك تبدو بمظهر أصغر بعقد من الزمن.
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ﻣﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻟﻤﺎذا ﺗﻌﺪ ﻣﻬﻤﺔ؟

الثقافة الجنسية هي المفتاح  ىڡ التأكد من

الىى
حصول الناس عىل المعلومات الصحيحة 

يعىى
يحتاجونها التخاذ قرار صحي مهم ،هذا 
أنه يمكن أن يـــــساعدنا  ىڡ خفض معدالت
ª
الجنىس،
االمراض المنقــــــــولة باالتصـــــال


تحسںى الصحة العامة ،ويمكن
والمساعدة  ىڡ
الجنـــــــىس
الجنىس منع االعتداء
للتعليم


عىل ª
االطفال ،وعنف 
الرسيك الحمـيم ،والعنف
الجنىس.


ﻫﻞ ﻳﻌﺪ ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺬرﻳﺔ
اﻟﻤﺮأة؟

ساد االعتقاد قديما بأن غشاء بكارة المرأة مكان
جيد للبحث عنه إذا كنت ترغب  ىڡ معرفة ما إذا
كانت ال تزال عذراء أو عىل ª
االقل ،إذا كانت قد
المهبىل.
مارست الجماع

الحقيقة هي أنه ىڡ كثرى من ª
االحيان ال يمكن أن
 
الجنىس للمرأة؛ فغشاء
الكثرى عن التاريخ
يخرىنا 


البكارة يبطن فتحة المهبل ،ويختلف شكله
وحجمه الفعىل من 
أنىى ªالخرى ،وال يغطي فتحة

ª
تماما ،النه
تماما ،وهذا أمر منطقي ً
المهبل ً
بخالف ذلك لن يتمكن دم الدورة الشهرية من

وىڡ الواقع ،يولد بعض النساء
مغادرة المهبل 
دون غشاء بكارة.


الىى يغطي فيها غشاء البكارة
ىڡ الحاالت النادرة 
فتحة المهبل بأكملها ،وهي حالة ِخلقية يتم
فيها إجراء الجراحة لثقبه والسماح ل ïالفرازات
المهبلية بالخروج من الجسم ،ىڡ  
حںى أن

الجماع المهبىل أو بعض ª
االنشطة البدنية


الشاقة يمكن أن تسبب تمز ًقا بسيطًا ىڡ غشاء
5

البكارة ،والعديد من النساء ال  
يعانںى من أي تمزق
أو نزيف أثناء ممارسة الجنس ،حيث يمكن أن
يتمدد غشاء البكارة الستيعاب القضيب ،
حىى  ىڡ
حالة حدوث تمزق ،ال يتبع ذلك نزيف دائماª .
والن
ً
غشاء البكارة يمكن أن يكون له أشكال مختلفة ال
تعد وال تحىص ،فسيكون من الصعب للغاية معرفة
ما إذا كان هناك تمزق بسيط أو ما إذا كان موجو ًدا
طوال الوقت.
ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﺎﺑﻮﻫﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؟



الىى تتناول الحياة الجنسية،
غالبية المرسوعات 
االنجابية ،وتهمل موضوعات
تركّز عىل الصحة ï
الصحة الجنسية ،سواء أكانت العدوى المنقولة
حىى متعة ª
جنسيا ،أو الجنس é
االمن ،أو 
االفراد،
ً
لذلك اهتم بعدم تج ّنب موضوعات معينة،
كرى عىل حق ª

والرى  
االفراد  ىڡ المتعة  ىڡ العالقات
الجنسية والعاطفية ،وكيف نأخذ قرارات مبنية عىل
معرفة ومعلومات علمية ،ونحقق حيا ًة عاطفية
مستنرىة.
سعيدة ،بقرارات

وهناك موضوع 
الترسيح؛ فعندما تعلم الفتاة أو

الفىى طبيعة المنطقة الحميمية ،يعرفان كيفية
كبرى  ىڡ الثقة بالنفس
التعامل معها ،ويحدث فارق 
وتوسيع المدارك ،ويس ّهل إيصال المعلومة ،وتزول

الىى تحيط بموضوع الصحة
حالة الغموض 
الجنسية وكذلك مفهوم الرضائية ،والتواصل  ىڡ

ً
نعاىى من ثقافة
العالقات الجنسية،
خاصة وأننا 
ترسخ داخل النساء أنهن مدينات بالجنس للرجال،
ّ
وأن الجنس احتياج ذكوري ،وليس من حقهن رفض
العالقة ،أو بعض الترصفات أو ª
االفعال.
www.muwatin.net

“

ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم
ﻣﻦ ﺳﻦ ﺻﻐﻴﺮة واﻹﻟﺤﺎح ﻋﻠﻴﻪ،
ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ ،أو
ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﻓﻠﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳُ ّ
ﺴﻤﻰ ﻳﺘﻤﻨﻌﻦ وﻫﻦ
راﻏﺒﺎت "ﻻ" ﺗﻌﻨﻲ "ﻻ".

“

ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺣﻮادث اﻟﺘﺤﺮش ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة
اﻟﻤﺮأة ﺟﻨﺴﻴﺎ؟

الجنىس  ،ىڡ
تأثرى التحرش
يعتقد البعض أن 

كونه سلوكًا عنيفًا فقط؟ حيث يدرج كأحد أنواع
العنف ضد المرأة ،ولكن ال يقترص ª
االمر عىل
ليعترى أحد
الجنىس فقط ،بل يتخطاه
العنف



الىى تؤثر عىل المرأة  ىڡ تعاملها
أهم العوامل 


تعاىى من التحرش ،أو
الىى 
مع جسدها ،فالمرأة 
تخاف من التعرض للتحرش ،لن يكون تعاملها
مع جسدها ونظرتها له بشكل صحي عىل
االطالق 
حىى بعد تخطي فرىة الطفولة
ï
والمراهقة.
é

تدىى 
احرىام
ومن أهم االثار هو تصدير شعور 
وخصوصا المجتمعات
الذات لديها ،فالمجتمع
ً
العربية تلقي باللوم عىل المرأة المتحرش بها،
الترىيرات للتحرش؛ مثل السؤال عن
حيث تجد 
ملبس المرأة ،مكان وقوع التحرش وهل اختلت
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اﻟﻀﺤــــــــﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤــــــــــﺮش؟ ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ؟
ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﺮش وﻫﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ

وهكذا تنشأ صورة ذهنية لدى الفتاة بأنها منتهكة،
وأن تعرضها للتحرش نتيجة ارتكابها أخطاء أدت إىل
ذلك ،لتلوم نفسها وتكره جسدها باعتباره سب ًبا.
صغرىة-
وخصوصا عندما يتم  ىڡ سنالتحرش

ً
يقدم صورة ذهنية شديدة السوء للفتاة عن
الصغرى للضحية يرى الفعل
الجنس ،فالعقل

الجنىس وسيلة للتعذيب ª
وااللم والعار واللوم،


فالجنس مرادف لالبتذال ،حىى إن كان عالقة
رضائية.
الكثرى منهم  
يعانںى  ىڡ فرىات طويلة من حياتهم من

القلق والتوتر والكراهية ªالي تقارب أو تلميح
جنىس ،فتفشل الفتاة 
حىى  ىڡ عالقتها الحميمة

الطبيعية فيما بعد.
وحسب تقرير نرسه موقع  CNNعن إحصائيات
ª
الجنىس ،فقد
االمم المتحدة بالنسبة للتحرش

ª

االبالغ
وجد أن المرأة العربية هي االقل إحصائ ًيا ىڡ ï
عن تعرضها للتحرش؛ بل إن المنطقة العربية
االوسط هي ª
الرسق ª
ومنطقة 
االقل مشاركة  ىڡ حملة


المتحرشںى عالم ًيا،
الىى تكشف وتدين
”أنا أيضا“ 
وأرجعت أسباب ذلك إىل:

الىى تتحدث عن تعرضها للتحرش.
وصم المرأة 
والعار المصاحب لحديثها عن هذا الفعل.
الرئيىس للتحرش.
ولومها لكونها هي السبب
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“

ﻳﺼـــــــــﻞ اﻷﻣﺮ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﻤﺮأة
ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ وﻣﺼﺪر دﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨــــــــــﺎﻃﻖ ،وﺗﻔﻘـــــــﺪ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ إذا اﻗــــــــــﺘﺮن اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﺣﺘﻤـــــــﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ
اﻟﻔﺘﺎة ﻟﻌﺬرﻳﺘﻬﺎ.

“

ﻫﻞ اﻟﺨﺘﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة؟ وﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ
ً
ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة؟

 ىڡ جميع أنحاء العالم ،يتم ختان ما يقرب من
 ٪٣٠من الذكور وفقًا لتقرير عام  ٢٠٠٧الصادر
عن منظمة الصحة العالمية ) ،(WHOويذكر
كبرى حسب
التقرير أن المعدالت تتفاوت بشكل 
الدين والجنسية.

والمسلمںى تقري ًبا  ىڡ
يقوم جميع الذكور اليهود
معا ما
العالم بختان أعضاء الذكور ،ويمثلون ً

المختونںى عىل
يقرب من  ٪٧٠من جميع الذكور
مستوى العالم.

الىى يفقدها الطفل
ï
باالضافة لفوائد الغلفة ،
الذكر عند تشويه أعضاءه التناسلية )بالختان(
)بالتغيرى والتبديل والتعديل( هو
فإن التعدي

إساءة بالغة للطفل.
تقدم الغلفة العديد من الخدمات ªالغراض
هامة ،فهي ليست مجرد ”جلدة“ يفقدها
الرضيع عند الختان ،فهناك ما ال يقل عن ستة

7

عرس ) (١٦وظيفة مهمة تفقد 

ببرىها .ومن النتائج
المرتبطة بإزالة الغلفة  ىڡ مرحلة البلوغ قد تشمل
ضعف االنتصاب ،وصعوبات النشوة الجنسية،
وانخفاض أداء االستمناء )فقدان المتعة وزيادة
الصعوبة( ،وزيادة ألم القضيب ،وفقدان القضيب
الحساسية مع تقدم العمر ،وانخفاض التصنيفات
الذاتية لحساسية القضيب.
أما عن تشويه ª
االعضاء التناسلية ل ïالناث المعروف
االناث
بختان ï
يمكن أن تسبب هذه العمليات نزيفا حادا
ومشكالت  ىڡ التبول ،وبعد ذلك تكيسات وعدوى
باالضافة إىل مضاعفات الوالدة وزيادة
وعقماï ،
ً
خطر وفيات ª
االطفال 
حديىى الوالدة .خُ تنت 
أكرى من

 ١٢٥مليون فتاة وامرأة عىل قيد الحياة اليوم  ىڡ ٢٩
والرسق ª
دولة ىڡ أفريقيا 
االوسط؛ حيث يرىكز ختان

االناث.
ï
االناث  ىڡ الغالب عىل الفتيات
وينفذ ختان ï
الصغرىات فيما  
بںى الطفولة وسن  ١٥سنة ،ويُعد

االنسان الخاصة
االناث انتهاكًا لحقوق ï
ختان ï
الفتيات والنساء.
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جدا عىل المرأة سواء
سلىى ً
يؤثر الختان بشكل  
من الناحية النفسية أو الجسدية عىل النحو
التاىل:


كثرى من حاالت
من الناحية النفسية :ىڡ 
الختان يقوم بهذه العملية أشخاص ليسوا
أطباء ىڡ ª
االساس ،ويفعلون ذلك بدون تخدير،

ª

وحىى االطباء الذي يفعلون ذلك يفعلونه
بطريقة غرى إنسانية ،مما يُسبب ذكرى سيئة
ً
خاصة إذا كانت  ىڡ سن ال تعي أو تُدرك ما
للفتاة
الذي يحدث لها.
بعد عملية الختان تتعرض الفتاة لصدمة
نفسية وتظل تشعر بالخوف واالنقباضª ،الن
إحساسها ª
بااللم الجسدي  ىڡ هذه المنطقة
كثرىا؛ فتكره الفتاة
الحساسة يؤثر عىل نفسيتها  ً
الحياة الزوجية وفكرة الزواج بشكل عام ،
وحىى

ُعاىى نفس ًيا من ممارسة
إذا تزوجت تظل ت 
بالرىود
العالقة الحميمة ،وتُصاب بما يُسمى 
الجنىس.

عمليات الختان 
حىى وإن كانت تحت إرساف
طبيب ،قد تتسبب  ىڡ حدوث نزيف قوي ،وقد
يؤدي ذلك للموت ،وقد تتسبب طريقة التخدير
ً
خاصة إذا كان الشخص
 ىڡ فقدان حياة الفتاة
الذي يفعل ذلك غرى متخصص.

ُعاىى الفتاة بعد الختان من ألم  ىڡ منطقة
ت 
المهبل وقد تُصاب بسلس البول أيضا،

ُعاىى المرأة المختونة بعد الزواج من ألم
وت 
أثناء العالقة الحميمة ،ويؤدي لعدم إحساسها
8

بالمتعة الجنسية .وقد تُصاب المرأة أيضا بالجفاف
المهبىل بسبب الختان مما يجعل وصولها للنشوة

الجنسية أصعب.
هل الختان يُسبب العقم؟ نعم ،فمن مخاطر
االناث هو تلوث الجرح الذي يتم  ىڡ المهبل
ختان ï
ووصول التلوث للرحم وقناة فالوب مما يؤدي
لمشاكل  ىڡ جدار الرحم وإصابة المرأة بالعقم.

www.muwatin.net

ﻛﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺨﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺮأة
ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ؟

بالتأكيد يؤثر الختان ”بالسلب“ عىل شعور
المرأة بالمتعة الجنسية  ىڡ العالقة الحميمة مع
زوجها ،فكيف ال يفعل وهو عبارة عن برى ªالحد
ª
التناسىل للمرأة
جدا  ىڡ العضو
االجزاء الهامة ً

”البظر“ وهو الجزء الذي تتم من خالله إثارة
فباالضافة للحالة النفسية السيئة
المرأة جنسياï .

الىى تشعر بها المرأة  ىڡ كل مرة تمارس فيها

نظرا لما تشعر به من ألم  ىڡ
العالقة الزوجية ً
هذه المنطقة ،وتفقد المرأة أيضا متعتها

االيالج  ىڡ
ىسء خالل ï
الجنسية أو الشعور بأي 
العالقة الحميمة .ويزداد ª
االمر سو ًء إذا لم يكن
الزوج يعي ذلك فتتأثر حالتها النفسية 
أكرى
الجنىس.
بالرىود
عندما يتهمها 


لكن الغالبية العظمى من هذه الحوادث تبقى طي
الكتمان ،وقد تدفن الحقيقة مع الضحايا ª
االرقام
االبالغ
الحقيقة للظاهرة المرعبة ،وغال ًبا ال يجري ï


الجاىى وحمايته ،وال سيما أنه أحد
للتسرى عىل
عنها

أفراد العائلة .وأحيانا يتم التذرع بحماية سمعة
القتيلة أو خصوصيتها ،ىڡ ظل قبول ª
االطراف

والجهات المختلفة للعنف الموجه نحو النساء
ضمنيا وعلنيا.
وتكمن الخطورة ª
اال كرى  ىڡ استمرار دائرة القتل
واتساعها دون أن يدري أحد عنها شي ًئا ،ودون ردع
يُذكر .

العرىى يسمح
القوانںى  ىڡ العالم
فـرىاخي

برىايد هذا النوع من الجرائم ،إذ ”توحي ª

االحكام
المخففة بأنه بإمكان أي رجل أن يقتل ابنته أوأخته
أو زوجته.

“

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺧﻠﻒ ﺟﺮاﺋﻢ

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴــــــــﻪ ﻳﺠﻴﺰ ﻷﻫﻞ

اﻟﺸﺮف؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ

اﻟﻀﺤﻴــــــــــﺔ "إﺳﻘـــــــــــﺎط اﻟﺤــﻖ

وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك؟

اﻟﺸﺨﺼﻲ"؛ أي ﺣﻘﻬــــــــــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﺎص ﻻﺑﻨﺘﻬﻢ أو أﺧﺘــــــﻬﻢ

ُﺗــــــــﺬﺑﺢ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ؛ ﻣـــــﺮة
ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ وﻣﺮة ﺑﺎﻟﺘﺴﺘـــــــــﺮ ﻋـــــﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺮم وﺗﺒﺮﺋﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــــًﺎ و

“

ﻗﺎﻧﻮﻧﻴً ﺎ.
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“

“

ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤـــــﺨﻔﻒ
ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.

التميرى ª

واالعذار المخففة  ىڡ القانون
ويشجع هذا
عىل استمرار ارتكاب جرائم قتل بدعوى الدفاع عن

كثرى من
”الرسف“ ،ويكون السبب الحقيقي وراء 
هذه الجرائم خالفات اجتماعية؛
www.muwatin.net

كإرغام الفتاة عىل الزواج ،أو زواجها من شخص
من دين أو قومية مغايرة ،أو الدخول  ىڡ عالقة
عاطفية مع شخص ترفضه العائلة ،أو طلب
الطالق ،وقد يكون القتل بسبب خالفات مالية
المرىاث مثال ،إال أن مرتكبيها
كخالف عىل 
يستغلون 
”الرسف“ للتنصل من العقوبة أو
لتخفيفها.

“

ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺤــــــــﻮص اﻟﺸــــــﺮﻋﻴﺔ
ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﻏﺎﻟﺒﻴــــــــﺔ اﻟﻔﺘــــــــﻴﺎت
ً
"دﻓﺎﻋﺎ ﻋــــــــــــﻦ
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻗﺘﻠﻦ
اﻟﺸﺮف" ﻛــــﻦ ﻋﺬارى ،ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺘــــــــﻞ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ أﺧــــــــــــﺮى ﻛﺴﻔﺎح

“

اﻟﻘﺮﺑﻰ.

نفىس للزوج أو
االشاعات أو مرض
وغال ًبا تكون ï

االتهامات الكيدية هي دوافع الجريمة ،ورغم
فاالبقاء عىل هذه
ذلك يتم تخفيف العقوبة؛ ï
النصوص جريمة تبيح القتل بال عقاب ،وبرغم
تحديد النص لحالة التلبس ،إال أنه  ىڡ ظل غياب
التعريفات القانونية الواضحة فإن كل ما تفعله
تهديدا لرسف الرجل؛
يعترى
ً
المرأة يمكن أن 
ككشف شعرها أو الخروج من البيت ،أو
استخدام مواقع التواصل االجتماعي للمحادثة
أو 
لنرس صور.
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القوانںى بحيث تشدد
الحل بتعديل منظومة
العقوبة لتتناسب مع الجرم المرتكب ومعاملته كأي

الىى أقدمت عليها تونس
جريمة قتل؛ وهي الخطوة 
ولبنان  
حںى ألغتا المادة الخاصة بـجرائم 
الرسف.
ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ؟
وﻫﻞ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺮة أم
ً
ﺟﻨﺴﻴﺎ؟
اﻟﻤﻔﻴﺪة

يمكن للمرأة ممارسة امتاع الذات بقدر ما تشاء دون
أي مخاطر صحية حقيقية ،وهناك العديد من

الذاىى أو
الفوائد الجسدية والعقلية .ما زال ï
االمتاع 
ما يُعرف بالعادة الرسية أو االستمناء من المحرمات
ً
االناث ،عىل الرغم من
 ىڡ مجتمعاتنا،
خاصة عند ï
فوائده الصحية العديدة.
نفىس للزوج أو
االشاعات أو مرض
وغال ًبا تكون ï

االتهامات الكيدية هي دوافع الجريمة ،ورغم ذلك
فاالبقاء عىل هذه النصوص
يتم تخفيف العقوبة؛ ï
جريمة تبيح القتل بال عقاب ،وبرغم تحديد النص
لحالة التلبس ،إال أنه  ىڡ ظل غياب التعريفات
القانونية الواضحة فإن كل ما تفعله المرأة يمكن أن
تهديدا لرسف الرجل؛ ككشف شعرها أو
يعترى
ً

الخروج من البيت ،أو استخدام مواقع التواصل
االجتماعي للمحادثة أو 
لنرس صور.

القوانںى بحيث تشدد
الحل بتعديل منظومة
العقوبة لتتناسب مع الجرم المرتكب ومعاملته كأي

الىى أقدمت
جريمة قتل؛ وهي الخطوة 
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عليها تونس ولبنان  
حںى ألغتا المادة الخاصة
بـجرائم 
الرسف.

إنهم مارسوا العادة الرسية بمفردهم مرة
واحدة عىل ª
االقل.

ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴــــــــﺔ اﻻﺳﺘــــﻤﻨﺎء ﻋﻠﻰ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﺴﺎء أﻗﻞ

اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ؟ وﻫﻞ اﻻﺳﺘــــــﻤﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل

ﻣﻴﻼً ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎدة اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل؟

يمكن للمرأة ممارسة امتاع الذات بقدر ما تشاء
دون أي مخاطر صحية حقيقية ،وهناك العديد
االمتاع
من الفوائد الجسدية والعقلية .ما زال ï

الذاىى أو ما يُعرف بالعادة الرسية أو االستمناء

ً
االناث،
من المحرمات  ىڡ مجتمعاتنا،
خاصة عند ï
عىل الرغم من فوائده الصحية العديدة.

“

ﻛﺸﻒ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﺟﺮى ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،٢٠١٥أن ﻧﺴـــﺒﺔ  ٪٢٠ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻢ ﻳﻤـــــــــــــﺎرﺳﻦ اﻟﻌﺎدة

“

اﻟﺴﺮﻳﺔ ً
أﺑﺪا.


وىڡ عام  ٢٠١٧وجدت دراسة استقصائية

أمريكية ،أجرتها جامعة إنديانا للصحة والسلوك
الجنسيںى ،أن  ٪٧٢من النساء ª

الالىى ترىاوح

أعمارهن  
عاما مارسن العادة الرسية
بںى  ٢٥وً ٢٩
مرة واحدة عىل ª
االقل .ىڡ  
حںى قال  ٪٨١من

الرجال ،الذين ترىاوح أعمارهم  
عاما،
بںى  ١٨وً ٤٩
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“

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﺮأة إﻟﻰ ﻟﻠﻨﺸﻮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ أو ﻓﻲ وﺟﻮد ﺷﺮﻳﻚ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻤﺦ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﺸــــــــــــــــﻤﻞ اﻟﺴﻴﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ
واﻟﺪوﺑﺎﻣﻴﻦ .وﻳُ ﻔﺮز ً
أﻳﻀﺎ اﻷوﻛﺴﻴﺘﻮﺳﻴﻦ
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ.
واﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ً
أﻳﻀﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻮم

“

ً
ﺟﻨﺴﻴﺎ؟
اﻟﻤﻀﺮة أم اﻟﻤﻔﻴﺪة

قد يكون أحد ª
االسباب أنه من المعتاد أن يلمس
الرجال قضبانهم عند التبول ،لذلك فلمسهم
ªالنفسهم أثناء ممارسة االستمناء مسألة روتينية
بالنسبة لهم.
وقد يعود السبب إىل نشأة النساء عىل أنهن
خرىاء علم
أوعية ل ïالنجاب فحسب ،إذ يرى 
é

النفس أن النساء يُ  
وتأىى
ربںى عىل إرضاء االخرين ،
سعادتهن  ىڡ المرتبة الثانية .ويرى المجتمع
ª
االبوي النساء عىل أنهن وسيلة فقط ïالسعاد
ª
ساطرى
الرجال ،وتنشأ المرأة عىل ذلك .وبسبب اال 

أيضا
المنترسة عن غشاء البكارة ،تخاف الفتيات ً
من 
االقرىاب من هذه المنطقة خو ًفا من تمزق
الغشاء.

أﻓﻀﻞ وﻫﺬا ﺳﻠﻮك ﻣﻬﺪئ ﻟﻠﺬات،

وﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﺄﺟﺴﺎدﻧﺎ.
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“

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺗﺮﺑﻴـــــــــــﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت :إن اﻹﺛﺎرة
واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻦ ﺗﻜﻤﻦ
ﻓﻲ أﻳﺪي ﺷﺨــــــﺺ آﺧﺮ ،ﻣﻊ اﻧﻌﺪام
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤــــــــــﺪارس أو اﻟﻤﻨﺎزل ،ﺗﺠﻌﻞ
اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴـــﺎء ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻦ أﺟﺴﺎدﻫﻦ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ أو ﻻ
ﺗﻌﻨﻲ اﻷﺣﺎﺳﻴـــــــــﺲ ،وﻛﻴﻒ ﺗﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺤـــــــﺴﻴﺔ واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻬﻮة ،واﻹﺛﺎرة ،واﻟﺤﺐ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﺮأة ﻻ ﺗﻌﺮف ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻬﺎ

“

والمتاع الذات حسب ª
االبحاث الطبية فوائد
عديدة:

تحسںى الدورة الدموية :تعزز النشوة من
تدفق الدم؛ مما يساعد عىل توزيع العنارص
الغذائية الحيوية وتنظيم الدورة الشهرية عىل
االقل وممارسة الجنس مرة واحدة عىل ª
ª
االقل  ىڡ
ª
االسبوع.
تناسىل منظم :من خالل تنشيط غدة
جهاز



ىسء
تحت المهاد ،تساعد النشوة ىڡ تنظيم كل 
من شهيتك إىل عواطفك ،كما أن التعزيز الالحق
للغدة النخامية ينظم هرمونات التكاثر

الرصورية للتبويض المنتظم وإنتاج سوائل
عنق الرحم الكافية.
إزالة السموم الطبيعية :توفر النشوة تدليكًا
ً
شامال للجسم ،مما يحسن الهضم
لمفاويًا
والمزاج ويزيل السموم.

االسرى  
وجںى الصحي :يحافظ
إنتاج هرمون
عىل أنسجة المهبل ويساعد عىل حماية عظامك
وقلبك.


ىسء تقري ًبا يحقق
دعم االسرىخاء العميق :ال 
الشعور بالسالم 

ندورفںى وتدفق
اال
أكرى من ï

الكورترىول الناتج من النشوة الجنسية.
تقوية الدماغ :تزيد النشوة الجنسية من
مستويات هرمون   DHEAىڡ الجسم ،مما
يساعد عىل الحفاظ عىل صحة الدماغ والجلد
ª
واالنسجة والجهاز المناعي.

أكرى شبابا :أظهرت ª
مظهر 
االبحاث أن ممارسة
ً
الجنس ثالث مرات ىڡ ª
االسبوع  ىڡ عالقة خالية من

التوتر يمكن أن تجعلك تبدو بمظهر أصغر بعقد
من الزمن.
دعم المناعة :تزيد النشوة المنتظمة من كمية
الخاليا المقاومة للعدوى  ىڡ الجسم بنسبة تصل
إىل  ٢٠بالمائة.
زيادة تحمل ª
االلم :تعمل النشوة عىل رفع عتبة
ª
كبرىة ،تسهل التعامل مع آالم
االلم لديك بدرجة 
الحياة.
الفوائد الشخصية :بفضل زيادة ª

وكسيتوسںى،
اال
يصبح المرء 
انفتاحا واجتماعية.
أكرى
ً

وﺟﺴﺪﻫﺎ،

ﻓﻤﺎ

ﻣﺪى

اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺳﻴﻔﻌﻞ؟
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هل يمكنك تقديم بعض النصائح للقراء من أجل حياة جنسية سعيدة؟
عىل الجميع االهتمام بما يعرف الـ Thought - Talk - Touch - Time - Tryst -Five T
أكرى تفهما وانفتاحا ª
الرسيكان 
لالفكار الجديدة و  
كلما كان الشخص أو 
الممرىة ومناقشة المشاكل كلما حصال
ً



يعاىى منها أي طرف وتفهمها ومساعدة
الىى قد 
عىل عالقة جنسية أفضل وأكرى فاعلية .فمناقشة المشاكل 
é
كبرى نفس ًيا وجسديًا عىل تجاوز المشكلة وزيادة الشغف  
بںى
الطرف االخر عىل التغلب عليها له عامل 

الطرفںى.
تفهم جسدي وجسد رسيىك ونقاط المتعة فيه وخاصة  
جدا وحيوي لوصول
تحفرى البظر فهو عامل مهم ً

الرسيكة لنقطة النشوة الجنسية ،ويضمن استمتاعا بالتجربة بشكل  

ممرى .رساء مالبس داخلية جديدة
مثرىة للغاية ،وزيت الالفندر مناسب  ىڡ عمل المساج لليلة
ومثرىة ،أمر مهم جدا ،أيضا رائحة الالفندر 

ممرىة .تظل القاعدة ª
حميمة  
االهم هي عدم الخجل من 
وأخرىا أنصح كل النساء
الرسيك بما نرغب .
بممارسة تمرينات كيجل ،فهي تحسن من أداء العالقة الحميمة.
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اﻟﺠﻨﺲ رؤﻳﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ..
ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺠﻨﺲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل؟

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺢ

ﻛﺎﺗــــــــﺐ




ثقاىڡ وهوية.
”إن التحديق هو اسرىاتيجية ذكورية لتثبيت المرأة ىڡ رمزها التاريخي/الممثل ،أي تثبيتها كرمز 
ª

رجاىى موىس
هو اسرىاتيجية لتثبيتها كآخر ،فهي ليست رجال ً“ – 
تظل صورة المرأة  ىڡ الحياة اليومية عبارة عن صورة لنساء مستعدات لوضعية التقاط بعدسات ذكورية،
أخرىتنا سيمون دو بوفوار ”ال
يكن ،أو كما 
تضع رسوط الجمال والعفة ونموذجا لكيف يجب عىل النساء أن ّ
تولد المرأة امرأة بل تصبح كذلك“.
الجنىس ،حيث نوه إىل أن تلك
لقد كان السيد كولن ولسن شديد النباهة والذكاء  ىڡ كتابه أصول الدافع


ولىك نفهم النساء جنسيا فعلينا أن نسمع
النظرة الجنسية بںى طيات الكتاب هي نظرة ذكورية لرجل ،
النساء يتحدثن  ىڡ الجنس.
دارت آراء النساء ”النسويات“  ىڡ العرص الحديث عن امرأة فاعلة جنسيا بعيدا عن تلك النظرة القديمة عن

والىى استمرت لحقب طويلة من التاريخ ،وقد أخذت تلك الرؤية نساء العرص
سلبية المرأة الجنسية 
الحديث إىل مساحات قيادة وتأثرى أكرى عىل مستويات السياسة ª
واالرسة ،وأصبحت المرأة تلعب أدوارا
 
ª
الغرىى لرفع الهيمنة الذكورية
قيادية بعيدة تماما عن التبعية ،وقد امتدت بعض االصوات عرى التاريخ  
المعيشية والنفسية والجسدية عن النساء ،وهو ª
االمر الذى بقيت له أصداء صوتية بالعالم العرىى 
حىى

اليوم ،إذا كيف تنظر النساء إىل عملية الجنس وأحقية الترصف بالجسد  .ىڡ ”مواطن“ نحاول الحصول عىل
إجابة عرى تطور كتابات النساء من ستينات القرن 


والعرسين.
الثاىى من القرن الحادي
الماىص إىل العقد 

14

www.muwatin.net

جنس بال متعة
بحسب نوال السعداوي ،فقد تم استخدام
المرأة وظيفيا عرى التاريخ كأداة ل ïالنجاب
واالمتاع ،مع إهمال الجانب  ï
نساىى فيها ،وقد
ï
اال 
بںى الرجال أن المهبل 
شاع  
أكرى أعضاء المرأة
إثارة وتم التعامل مع البظر عىل أنه زائدة
دودية ىڡ المرأة ،ولكن واقع ª
االمر مختلف تماما

حيث إن المهبل يسيطر عليه الوظيفة
االنجابية،
ï
االمتاع الذي ال يختلف  ىڡ
بينما البظر هو عضو ï
واعترى أن ما يمتع
تكوينه عن عضو الرجل،

الرجل ذاته هو مصدر متعة المرأة  ،
واخرىلت

االنجاب ،وقد ماتت
الوظيفة الجنسية للمرأة ىڡ ï
الكثرى من النساء ،بعد حياة  
أنجںى فيها 
عرسات

ª
االطفال ،وال يعرفن شيئا عن لذة الجنس ،فقد

السنںى واقتصا ُر تصورات
استمر الجهل عرى
الرجال الخاطئة حول أن فتحة الرحم والمهبل
أعضاء جنسية ،مع أن الطبيعة نفسها حرمت
االحساس العاىل بتلك المناطق 
حىى
المرأة من ï

يتم تحمل آالم الوالدة وحسب ،وقد ارتبط

يعىى
عقل الرجل أيضا بأن الوصول للقذف 
وصول المرأة معه لقمة المتعة ،مع أن ذلك
ليس حقيقيا وأن للمرأة متعة منفصلة عن
االحصائيات أن غالبية النساء
الرجل ،وبحسب ï
ال تعرفن ª
االورجازم قبل الزواج عىل عكس
غالبية الرجال ،كما أن غالبية النساء ال يصلن إىل
ª
الخرىة
االورجازم إىل بعد عمر ٣٥سنة بسبب 
والتصالح من العقد النفسية حيال الجسد ،أو
أسباب بيولوجية تتعلق بمدى تدفق الدم
15

بالمناطق الجنسية الحساسة بعد عمليات الوالدة.
الخرىة الجنسية ª
االوىل

تعتقد سيمون دي بوفوار أن سلوك ومستقبل

خرىتها
الىى تستقبل بها 
الفتاة معلق عىل الطريقة 
الجنسية ،بينما يرى الرجل  ىڡ تلك العملية فرصة
لتأكيد الذات وفرض الهيمنة ،بينما تذهب المرأة إىل
الجنسية
والحياة
Lorem
لعب دور الفريسة الخاضعةipsum،
للمرأة 
أكرى تقييدا بسبب وضعها االجتماعي ،حيث
أزمة التعارض  
بںى عضوين من أعضائها التناسلية،
البظر والمهبل .ففي مرحلة الطفولة يكون البظر
الجنىس ،ويستمر إىل فرىة ما بعد
االحساس
مركز ï

البلوغ دون لعب دور  ىڡ عملية الجماع التقليدية،
ويكتسب المهبل أهميته بعد سن البلوغ فيصبح
أداة التوالد ،وال يكتسب حساسيته الجنسية إال
بتدخل الرجل .كما أن العادة جرت عىل أحقية
الرجل ىڡ طلب المرأة ىڡ جميع ª
االوقات بينما ال


تستطيع المرأة العكس وال يمكنها طلب الرجل إذا
لم يكن  ىڡ حالة انتصاب ،وعىل العكس فالرجل ال
يفكر  ىڡ مدى
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رغبة المرأة  ىڡ الجنس  ىڡ العملية الجنسية ،كما أن
للمرأة سلبية جنسية تكفي ïالقامة عالقة كاملة
وعملية إنجاب دون أي شعور بالمتعة.
الرجل ورغبة المرأة
مرنيىس أن هناك طبيعة عدوانية تجاه
ترى فاطمة

رغبة المرأة الجنسية  ىڡ المجتمعات المسلمة ،وأن

الىى بإمكانها ممارسة عملية الجنس تتعرض
المرأة 
أكرى من القيود وهو ما يحدث  ىڡ حاالت
لقدر 
الزواج والطالق ،والرجل ال يمكنه مقاومة جاذبية
المرأة فهو دائم االنقياد لها ،ولذلك تعد المرأة  ىڡ
العقلية المسلمة مصدر فتنة وخطورة ،وقد روي

النىى رأى امرأة ،فدخل عىل
ىڡ صحيح مسلم أن  
زينب 
فقىص حاجته وخرج وقال” :إن المرأة إذا
أقبلت أقبلت  ىڡ صورة شيطان ،فإذا رأى أحدكم
امرأة فأعجبته فليأت أهله ،فإن معها مثل الذي
معها“ .وبالنهاية تعد المرأة قوة هدامة اجتماعيا

للفوىص والفتنة .حيث إن الرجل
كتجسيد
المكبوت جنسيا ينشغل بالطهارة والعفة ،حيث
تعد تجربته الجنسية نجسة ،وقد كان ربط كرامة
الجنىس للنساء أمرا سهال لما كانت
الرجل بالسلوك

النساء حبيسات ª
االمكنة الخاصة ،ولكن بعد خروج
النساء للمجال العام من باب العمل والتعليم
والممارسات اليومية أصبح رسف الرجال مهددا
دوما من أقل حديث المرأة من محيط هيمنته
تتواجد مع رجل غريب.
وبحسب سيمون دي بوفوار يبقى اللقاء ª
االول
16

جنسيا للمرأة ليس ª
باالمر السهل؛ فالعذراء ال تنتظر
كما يشاع أن يوقظ فيها رجل الرغبة ،بقدر ما هي
تبدو حائرة ال تعرف ماذا تريد ،كما أنها قد تشعر
بعدم الراحة الميل إىل قوة وخشونة الرجال ،كما
أن هناك بعض التجارب من الطفولة والمراهقة قد
تخلق بداخل المرأة مقاومة شديدة تجاه كل ما هو
جنىس ،بينما أيضا حياة الكبت 
والرىبية المنغلقة

واالثم داخل بعض الفتيات
تولد الشعور بالذنب ï
تجاه عمليات الجنس  ،ىڡ النهاية ومع التشديد عىل
أهمية العذرية واالحتفاظ بالبكارة ،تجد المرأة
نفسها ىڡ أول ليلة  
بںى يد رجل غريب تكتشف من

خالله نفسها ،حقا إنها تجربة مخيفة ،بعد الحياة
عىل عالم من ª
االحالم أثناء الخطوبة أو بدايات
التعارف ،كان زوجا أم عشيقا يبقى ª
االمر ذاته  ىڡ
أول مرة تقع فيها تحت يد رجل بشكل حقيقي ،تحت
نظرة تبتلعها تماما ،كما ّأال مفر من التبعية حيث ال
يمكن أن تكتشف جسمها إال من خالله ،ويبقى
الرجل يلعب دور الحكم تجاه تلك المرأة مهما
بلغت من الجمال تبقى وتنتظر تعليقه  ،
وحںى يبدي
لها الحماسة والرقة تدب  ىڡ نفسها الثقة ومشاعر
ª
االمان 

الثمانںى من العمر ،وعىل
حىى لو بلغت
العكس إذا أساء الزوج والعشيق رد الفعل فسوف
يؤدي إىل زيادة الشعور بالنقص  ىڡ نفس المرأة

المرأة وفعالية الجنس
مرنيىس
وعىل عكس الرؤية الغربية ترى فاطمة

أن هناك صورة عميقة  ىڡ العقلية المسلمة حول

كيد المرأة،

www.muwatin.net

واعتبار أنها الفاعل والصائد

الىى يوقع
جنسيا ال الفريسة 
الرجل بها  ،
وحںى نراجع آراء
كأىى حامد
قامة إسالمية تراثية  

الغز اىل ،نجده عكس فرويد ال
يمنح المرأة دورا سلبيا جنسيا
وإنجابيا ،بل يرى أن هناك
فروقا شكلية طفيفة  
بںى
طبيعة ª
الجنىس للرجل
االداء

والمرأة ،وأنه ربما يتأخر قذف
ويوىص
المرأة عن الرجل،


واستجابة العضالت وتدفق
الدم ،وأن العضالت نفسها
المسؤولة عن قمة اللذة  ىڡ

االناث ،كما ال
الرجال نفسها ىڡ ï
يمكن بلوغ قمة اللذة عند المرأة
عن طريق المهبل وحده بل
يجب بلوغ قمة اللذة  ىڡ البظر

الجنىس عند السيدات ،وال شك

أن ذلك يعود إىل كون عملية
الجنس عند الرجل لها نهاية
معينة ،التفريغ والقذف ،أما
المرأة تريد الحصول عىل
االنفعال واللذة بصورة عامة كما
أن جسمها ال يمنح استجابة
لنهاية معينة مثل الرجل ،والمرأة
عكس الرجل فال يحد من قدرتها
الجنسية إال التعب
القلىى أو

االشباع
العصىى أو مشاعر ï

الجنسية.

حول أهمية البظر كمصدر أول
وأساىس مسؤول عن اللذة

الجنسية عند النساء ،إذ إن
المهبل  ىڡ ثلث الجزء العلوي منه

المــــــرأة  
بںى حـــرية الجنس
وتقييده

أيضا ،وإن المرأة شديدة
الحساسية النفسية وعليها
التخلص من خوفها وعقدها
وخجلها إذ يقف كل ذلك عائقا
أمام االنفعاالت الحسية .وقد
شرى  ىڡ بعدا هاما
أضافت أبحاث 

الغز اىل بأهمية اللحظات
الممهــــــــدة  ىڡ اللحـــ ظات
النىى
الجنسية ويذكر عن  
محمد أنه قال” :ال يقع
أحدكم عىل امرأته كما تقع
البهيمة وليكن بينهما رسول“،
قيل وما الرسول يا رسول هلِلَف؟
قال” :القبلة والكالم“.

مكان غرى حساس للجنس ،بينما


السفىل
الثاىى والثالث
وىڡ الثلث 



وتذكر نوال السعداوي أهم

ماسرىز
نتائج أبحاث

الحساسية الجنسية.

وجونسون الجنسية حول
تشابه بلوغ قمة اللذة عند

الجنسںى من حيث رد الفعل

وتعتقد سيمون دو بوفوار أن
الرجال يشتكون من كرىة الطلب
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منه حساس جنسيا ،ولكن بقدر

الشفرتںى من حيث
أقل من

ترى الكاتبة اللبنانية جمانة حداد
أن الجنس ليس وصمة أخالقية،
وأن رفض الجنس خارج إطار
الزواج يعود إىل حالة من النفاق
االجتماعي  
بںى الناس ،وأن الجنس
حاجة وحق يجب أن تمارس بوعي
مع رصورة القدرة عىل حماية جسد
المرأة ،كما تدعو إىل حرية ملكية
ª
االجساد
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بينما ترى د .هبة قطب أستاذة الطب 
الرسعي
والباحثة  ىڡ علوم الجنس أن العالقات خارج إطار

للقوانںى الربانية مما يجعل
الزواج مناطحة
الخسارة قاطعة ،وأن العالقات داخل إطار الزواج
هي ما يفرق  
االنسان والحيوان ،حيث لم يخلق
بںى ï



هلِلَف 
قوانںى
هائمںى مثل الحيوانات بال
البرس

أخالقية.

خاتمة
النفىس ،كما
يبقى الجنس وسيلة هامة لالستقرار


للنساء كراشدات لهن حرية الترصف فيها،
معايرى مزدوجة تمجد الرجل
وتعترى أن هناك



وىڡ المقابل تحقر
متعدد العالقات الجنسية ،

الىى لها عالقات جنسية.
من المرأة 

أكرى
يتسم بالتشاركية ،وكلما كانت مساحة الفهم 
 
طرىڡ عملية الممارسة الجنسية تحقق مستوى
بںى 
أكرى ،كما تطورت مفاهيم المرأة
رىص وسعادة 

وىڡ وعي الرجل.
الجنسية ،عرى التاريخ ،عن نفسها 
كما كشف العلم الحديث الفعالية الجنسية لدى
النساء ،مما جعل من المرأة رسيكا كامال للرجل،
رسيكا سياسيا ينافس عىل السلطة ،
ورسيكا داخل

من جهة أخرى خرجت الناشطة النسوية دارين

البيت والرسير ،فعملية الذهاب للرسير أصبحت
من أجل متعة  
التعبرى عن
طرفںى كل منهما قادر عىل


واعترىت أن العار هو ممارستها العملية
الزواج ،
الجنسية باسم 
الرسع مع رجل ال تحبه،

الرغبة ،وطالما للمرأة رغبة رسيرية فعالة ،فهي

رسيكة
بالمرىل والمجال العام مع الرجال ،مما

وتساءلت لماذا يعد الجنس حرية للرجال بينما
أخرىة موجهة  ىڡ رأس النساء.
هو طلقة 

الجنىس للنساء
دغدغ الصورة النمطية عن الخضوع


حسن تعلن ممارستها عالقة جنسية خارج إطار
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ولعب دور التلقي والتبعية.
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ﻓﺮﺟﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺒﺔ..
ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

آﻻء ﻧﺼﺎر

ﻛﺎﺗﺒﺔ وﻧﺎﺷﻄﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ

ال تخلو أي لغة من مفردات السباب والشتائم ،فلطالما كانت هذه ª
االلفاظ موجودة و متأصلة  ىڡ ثقافاتنا
ُ



الىى
الىى تعمل بدورها كأداة 
عىل اختالفاتها ،فنحن كبرس نملك خاصية اللغة 
تعبرىية عن الحالة النفسية 
بالتعبرى عن آرائنا بلغة منمقة وجمل مرتبة
نود إيضاحها عرى الكلمات فنمدح تارة و نذم تارة أخرى ونقوم

االحيان ونعرى عما يجول ىڡ خواطرنا بأقذع ª
بعض ª
االلفاظ والشتائم  ىڡ أحيان أخرى ،إذ إن الشتم والسباب


التعبرى عن الغضب ووسيلة للتنفيس عن الكبت والمخاوف إضافة إىل كونها وسيلة محاربة.
جزء من

للسباب؟
لماذا نلجأ ُ

بحىى عن موضوع مفردات الشتائم بأنها طريقة مشابهة للبكاء؛ فهي طريقة عالجية مثله تماما
وجدت أثناء 
بخرى وتفوقه قوة ،كقولك
إال أنها الوجه القوي للبكاء ،فعندما تلعن شيئا أو شخصا وكأنك تدعي بذلك أنك 

الىسء أو الشخص.
بأن شيئا غرى مبارك سوف يحل بهذا 

ديىى تم اكتشافه عرى التاريخ ،فمثال البد أنك سمعت عن لعنة الفراعنة ،حيث تم
ولهذا السلوك رابط 
اكتشاف جملة عىل قرى )توت غنخ آمون( تقول التاىل :
)سيرصب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك(،

ناهيك عن اللعنات المذكورة ىڡ الكتب المقدسة حيث لعن هلِلَف  
)قايںى(.

19
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واللعنة ما هي إال إعالن عن سوء الحظ وانقطاع
الرىكة عن هذا الشخص الملعون .ويحدث هذا


الىسء -اللعنة أقصد -عند معارضة شخص لجماعة

أو إرادة واحدة تتمثل  ىڡ ملك أو دكتاتور وقد يمتد
االمتثال لهذه السلطة 
حىى بعد الموت كما هو
مكتوب عىل قرى عنخ آمون ،أما عن المطلوب من
الرىهيب فهو إبقاء ª
ذلك 
االفراد تحت السمع
والطاعة وليكون الفرد تام التهذيب عليه ذلك وإال
فستحل عليه اللعنات.
السباب عرى التاريخ
تطور ُ
وطأة هذه الفكرة بقيت سائدة مع تطور ª
االمم من
الحضارات القديمة 
حىى اليوم ولكنها تطورت كما

ىسء ،ومن ضمن ذلك اللغة .وعىل الرغم
تطور كل 
للتغيرى إال أن بعضها
من أن العنارص النفسية قابلة

باق ما بقينا وقد تختلف تجلياتها فقط من عرص إىل
السباب والشتائم كانت مرتبطة ارتباطا
آخر؛ فبداية ُ
وثيقا بالدين واالله كونه السلطة العليا ª
واال كرى
ï
تخويفا للشعوب ،ثم حدث تطور من استخدام

)لتحرىق  ىڡ الجحيم( إىل استخدام
)لعنك هلِلَف( أو
الفضالت ىڡ اللعن والشتم 
وأعىى هنا الفضالت




الىى تحولت ىڡ أغلب اللغات إىل لفظة
البرسية 
مستخدمة ïالهانة الشخص المراد شتمه وصارت
شائعة 
أكرى من طلب لعنة هلِلَف أو لعن إله الشخص
المقابل ولربما حدث ذلك بسبب تطور الوعي
ومعايرى التخويف 
والرىهيب عرى
واختالف عنارص

الزمن.


المحللںى
ويذكر بعض
النفسيںى بأنها كلمة تشعرك
بالراحة لمجرد لفظها ،فكما ذكرت سابقا بأن التلفظ
20

بهذه المفردات يعطيك شعورا بالتفوق ويمكّ نك
االلم ولربما استخدام ª
من تحمل ª
االلفاظ النابية
يمكّ نك أيضا من السيطرة عىل شعورك بشكل من
ª
االشكال ،ولست متأكدة هنا من المنطق العلمي
لهذا ª
االمر إذ إن االختالفات النفسية  
بںى فرد وآخر
متباينة جدا وال نستطيع الجزم بذلك إال أننا نعلم
بأن هذا ª
االمر يحدث عند االضطراب واالضطراب
بدوره يولد الغضب ،والتلفظ ª
ٍّ Lorem
تجل
ipsumالنابية
بااللفاظ
لهذا الغضب 
البرسي.
أعضاء المرأة الجنسية كلفظ ل ïالهانة
مواجهة السلطة من خالل عضو المرأة
 ىڡ المظاهرات اللبنانية السابقة استخدم
المحتجون والمتظاهرون ª
االلفاظ والشتائم
الجنسية لمجابهة فساد السلطة ،وتحديدا الشتائم
المرتبطة بالعضو الجنىس ª
االنثوي .وهذه ليست

مصادفة أو رواسب لغوية عالقة  ىڡ وعينا الجمعي،
بل إنها ما حالت إليه قصة تطور الشتائم 
حىى
صارت هذه الشتيمة هي ª
اال كرى شيوعا؛ كاستخدام
عضو المرأة كأداة إهانة للطرف المقابل وكأنهم
بذلك يقولون أنت لست منا أنت ابن امرأة )عاهرة(
منبوذة وبذلك تكون منبوذا أيضا.
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ª

صار عضو المرأة
الىى تتناولها

الجنىس هو االضحية 
ª
االقصاء والنبذ ويحدث ذلك بموافقة
االلسن بهدف ï
بطوىل ينم عن قوة وانتصار،
الجميع عىل أنه عمل

ففعل وطء أم الحاكم مثال ترصف ينم عن نجاسة

االهانة إذ إن النساء المرتبطات بكيان شخص
ويراد به ï
ما يمثلن رسفه وهذه الفكرة ما هي إال فكرة سارية مثلها
حىى é
االعراف ª
مثل ª
االخرى 
االن ،بل ويبدو بأن الشتم
باستخدام عضو المرأة أمر باعث عىل الفرح والرسور

الجنسںى!
لكال
ª

الىى تطالب بحقوقها
وباعتبار أن هذه االصوات الثورية 
بطوىل
بعد انشقاقها عن الجوقة )النظام( تقوم بعمل

من خالل نضالها فال بد أن تكون 
أكرى وعيا إىل استخدام


ألفاظها،
ولكنىى أعلم يقينا تاما بأن هذا أمر بالغ

التعبرى عن غضبنا من خالل
الصعوبة إذ إننا تعودنا عىل

استخدام ª
االلفاظ ذاتها فمثال لم ننشأ عىل شتم
شخص كأن نقول له قذر أو أرعن أو صفيق وأحمق ،بل
نتوجه فورا إىل شتم أمه أو أخته دون 
تفكرى.
أدىى ذرة 

وىك ال نظلم الجميع فقد ظهر توجه آخر مناهض لهذا

السلوك من خالل الحراك النسوي  ىڡ عدة ثورات
ومظاهرات ىڡ عمان وبرىوت ،إال أن الصوت ª
االعىل

 ّ
الجنىس للمرأة كان هو سيد
للشتم باستخدام العضو

المشهد أو لنقل سيدة عىل ª
االقل! إذ إن العضو يخص
النساء.
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أصل الكلمة ودالالتها النفسية
ماذا قد يفيدنا معرفة جذر الكلمة و تتبع سياقها
التاريخي؟
أجاب عىل هذا السؤال الدكتور عبدالرحمن
السليمان وهو لغوي وأديب 
ومرىجم ،يقول
الدكتور بأن تتبع أصل الكلمة وجذرها يفيدنا  ىڡ
االيتيمولوجيا أو ما
معرفة كيفية استخدامها وأن ï
يسمى بالعربية علم التأثيل )تتبع أصل وجذور
الكلمات( إضافة إىل علم اللغة المقارن وهو
)عالقة الصيغ وداللتها المعنوية( يوضح لنا

الىى نستخدمها بغية
تاريخية هذه المفردات 
ª
االخطاء والمفاهيم المستخدمة
تصويب
وضبطها  ىڡ اللغة؛ إذ إن اللغة العربية -بحسب
قوله -تحتوي عىل 
فوىص مصطلحية وقد يحمل
مفهوم واحد عدة معان ودالالت؛ لنأخذ الفعل

معنيںى
)باع( عىل سبيل المثال ،فهو فعل يحمل


ومعىى 
الرساء  ىڡ آن معا وال يظهر
معىى البيع

المعىى المراد به إال من خالل السياق الكامل
للجملة.
أما بالنسبة ª
لاللفاظ النابية فلم تكن كذلك إال

وىڡ بحث
عندما وظفناها هذا التوظيف عرى الزمن ،
كثرىة
اال نرىنت قد نجد
رسيع عىل ï
قصصا 
ً
وتأويالت ،فمثال إذا بحثنا عن أصل كلمة )قحباء(

الىى يصعد
فسنجد قصة الكثبان الرملية المرتفعة 
عليها الرجال  ىڡ الصحراء وهو فعل يدل عىل ركوب


الىى .

الىسء وتم إسقاط هذه الصورة عىل المرأة 
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كثرىا مع رجال متعددين.
توصف بذلك إذا كانت تمارس الجنس 
وذلك يجعلنا نفكر بكيفية تحول لفظ عضو المرأة إىل مسبة ،إذ إن ذكره فقط يعطي داللة عىل القيام بفعل
المضاجعة دون ذكرها رصاحة.
تحقرى وإذالل عرى عبارات ترىز  
فعلںى )مقدس ونجس( وأن
نهاية ،إن ما ال يجوز المساس به يستخدم لعملية 
ما يجري حظره كما يقول فرويد ىڡ كتابه الطوطم والتابو يكون ª
اال كرى اشتهاء ،فالرغبة ىڡ السباب  
ترىايد مع


حظرها ،بيد أننا نستطيع تعديل المصطلحات المستخدمة للسباب والتعود عىل عدم ربط أعضاء المرأة كأداة
تحقرى وإهانة ،عضو المرأة يقوم بعملية بيولوجية هامة مثله مثل العضو الذكري تماما ،عضو المرأة ليس

مقدسا وال نجسا كذلك
22
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ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء:
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ

ﻛﺎﺗﺐ وﺻﺤﺎﻓﻲ

مرعب أن تتوقع المرأة بأنها ستكون الضحية القادمة ،ومرعب جدا أن تقتل النساء  ىڡ وسط أهلها وقبيلتها
والخطرى أن يحدث كل هذا وسط صمت وسكوت غالبية الشعب والمجتمع والحكومة والقانون.
وعائلتها المحبة،

 ىڡ فرىة زمنية بسيطة )قد تحسب بكونها ظاهرة وليس استثناء( ،تم نحر وقتل عدد من الفتيات والنساء  ىڡ
االكرى والمحرك ª
ª
الكويت ،عىل خلفية قضايا عائلية ،كان 
االعنف لنحر الضحايا دون رحمة أو
الرسف فيها ،الدافع 
أخالق أو 
احرىام للمرأة بكونها حرة  ىڡ حياتها واختياراتها .وتعيش الكويت ،رغم حداثتها المادية وأبراجها
المرتفعة ومبانيها الفاخرة ورفاهية شعبها الذي يسافر إىل كل العالم ،ويلبس أفخر المالبس ،ويأكل 
بأرىڡ
المطاعم ،ويركب أحدث السيارات ،تعيش الكويت ،كحال غالبية البلدان والمدن العربية ª
االخرى ،ثقافيا وفكريا
االفكار ª
وقبليا وتدينا ،بأسوأ ª
واالخالق والقيم والتقاليد ،حيث يحتكم المجتمع إىل هويات دينية وقبلية وطائفية،
قدمت أبشع التجارب ىڡ الدفاع عن المرأة وحقوقها ،وأسهمت ىڡ تعظيم وتقديس قيمة الرجل 
حىى لو كان طفال


صغرىا عىل حساب حقوق المرأة 
حىى لو كانت امرأة راشدة ،ودعمت كل ما من شأنه مراقبة النساء منذ الصغر



والتحكم ىڡ مسار حيواتهم وزواجهم وتعليمهم وحىى وفاتهم.
تتغرى منذ بدايات تكون المجتمعات العربية البدائية ،ولم يطلها 
واالصالح
مرسط النقد ï
هذه الهويات ،لم 
والتجديد والتحديث ،ولم 
يقرىب منها أحد ،حكوميا وفكريا ،خوفا من تبعات الخطوط الحمراء ،وخوفا من
السجن والقتل والقضايا الكيدية .وبهذا الوضع استمر السكوت عن قضايا قتل النساء ،واستمرت ª
االصوات ترتفع


وتطمںى الحكومات للشعب بأن العدالة سوف تتحقق،
لفرىة بسيطة ،ثم رسعان ما يتم إخمادها وتخديرها
23
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وبأن القاتل سوف يأخذ
جزاءه ،وبأن القانون سوف
ينفذ عىل الجميع دون  
تحرى أو
محاباة .لكن ما يحدث بعد أن
تدفن الضحية ،وقبل أن تجف
دموع أهل القتيلة ،أن تتدخل
الكبرىة
الوساطات والزيارات

لرؤوس العائالت والقبائل
وعلية القوم ،ثم تبدأ الدولة

بالرىاجع بفعل
والحكومة

والرىضيات
الضغوطات
والصفقات والسكوت عن
الفساد والرسقات ،بمقابل
االعدام أو
إنقاذ ولدنا من ï
عىل أقل تقدير حبسه 
لفرىة
بسيطة ليخرج بعدها منترصا
مزهوا بقتله ªالخته أو زوجته
أو أمه أو قريبته ،مسحا للعار
ودفاعا عن رسف العائلة
والقبيلة ª
واالرسة والتقاليد.

“

اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ،ﻳﻘﻊ ﻓـــــــﻲ
ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻘـــــــﺮﻳﺒﺎ ،وﻳﻄﺎل
اﻟﻤﺮأة ﺑﺪاﻓﻊ ﺟﻨﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺤﻴﺰ
وﺳﻬﻞ

“
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وحىى ال يتم اتهامنا )كالعادة(،
بأننا ال نتكلم عن جرائم الغرب
ضد النساء ،رغم أن بعض
المقاالت ليست للمقارنة وإنما
لتحليل الوضع القائم )لكن  
مںى
يفهم( .
وحىى ال نصب جام
العرىى،
غضبنا عىل واقعنا

وتحديدا  ىڡ الكويت هذه المرة.
أقول بأن العنف ضد المرأة،
يقع  ىڡ كل المجتمعات تقريبا،

جنساىى
ويطال المرأة بدافع

متحرى وسهل ،

وىڡ غالب

ª
االحيان ،ال يحاسب مرتكبو هذه
الجرائم ،بقدر ما يسهل لهم
االفالت من العقاب .وأيضا
ï
أقول تقتل المرأة  ىڡ الغرب ،عىل

خلفية قضايا عنف ورسقة
واعتداء .لكن ما يجعل الفارق
وكبرىا  
بںى قضايا العنف
واضحا 
ضد المرأة  ىڡ الغرب ،وقضايا
العنف ضد المرأة ىڡ 
الرسق ،هو

ثالثة أشياء فقط:

وحىى ال يتم اتهامنا )كالعادة(،
بأننا ال نتكلم عن جرائم الغرب
ضد النساء ،رغم أن بعض

المقاالت ليست للمقارنة وإنما
لتحليل الوضع القائم )لكن  
مںى
يفهم( .
وحىى ال نصب جام
العرىى،
غضبنا عىل واقعنا

وتحديدا  ىڡ الكويت هذه المرة.
أقول بأن العنف ضد المرأة ،يقع
 ىڡ كل المجتمعات تقريبا ،ويطال


متحرى
جنساىى
المرأة بدافع

وىڡ غالب ª

االحيان ،ال
وسهل ،
يحاسب مرتكبو هذه الجرائم،
االفالت من
بقدر ما يسهل لهم ï
العقاب .وأيضا أقول تقتل المرأة
 ىڡ الغرب ،عىل خلفية قضايا عنف

ورسقة واعتداء .لكن ما يجعل
وكبرىا  
بںى قضايا
الفارق واضحا 
العنف ضد المرأة  ىڡ الغرب،
وقضايا العنف ضد المرأة  ىڡ

الرسق ،هو ثالثة أشياء فقط:
وجود القانون  ىڡ الغرب وتطبيقه

عىل المعتدي دون واسطة أو

قبىل،
ديىى أو طائفي أو 
تدخل 
بينما يغيب القانون ويضعف
ويتم 
اخرىاقه ىڡ 
الرسق.
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إن مواجهة االعتداءات عىل النساء  ىڡ الكويت
والمنطقة العربية ،تتطلب استيالد وعي جديد،
وثقافة قانونية وحقوقية يتم تعليمها  ىڡ
المدارس والجامعات ،حول 
معىى وقيمة المرأة
والحرية والجنس والحياة ،حول دورها  ï
نساىى
اال 
والحضاري  ىڡ تقدم المجتمع أو تراجعه ،حول

االبداع
قدرتها العقلية والفكرية مع الرجل ىڡ ï
25

“

إن ﻣﻮاﺟﻬــــــﺔ اﻻﻋﺘــــــﺪاءات ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻜــــــــﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺘﻄــــــــــــــــﻠﺐ اﺳﺘﻴـــــــــﻼد
وﻋﻲ ﺟﺪﻳــﺪ ،وﺛﻘﺎﻓــــــــــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺣﻘـﻮﻗﻴﺔ ﻳﺘــــــــــﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤــــــــــــﻬﺎ
ﻓـــــــﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠــــــــــــﺎﻣﻌﺎت،
ﺣــــــــﻮل ﻣﻌﻨﻰ وﻗﻴﻤــــــــﺔ اﻟﻤﺮأة

“

إن الجهود الرامية إىل وقف االعتداءات عىل
النساء ،يجب أن تنطلق بعيدا عن ª
االحكام
المسبقة ،والنوايا السلبية ،والشكل الخارجي

الىى تدفع القاتل
للمرأة ،وأسبابها الخاصة 
لقتلها .إن مواجهة االعتداءات عىل النساء،
تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ال يمكن
أن يفلت المعتدي منها ،بل ويتم مطاردته إىل
آخر مدى ،بل وأيضا أن يتم حرمانه من بعض

العمىل ،وأن
الممرىات المتعلقة براتبه ووضعه

التشهرى به 
لغرىه .إن
يتم
حىى يكون عرىة 

مواجهة االعتداءات عىل النساء  ىڡ الكويت،
توفرى قدر كاف من الموارد المالية ،ودور
يتطلب 
االيواء للمعنفات والمعرضات للخطر ،كما
ï
يتطلب ª
االمر حظر كل أشكال العنف ضد


القوانںى والسياسات
وترسيع
النساء،
واالجراءات والممارسات المتعلقة بكيفية منع
ï
الرىامج
االعتداء عىل النساء ،من خالل إقامة 

الىى تدعم المساواة وتعزز
التدريبية ï
واالعالمية 
الجندرية  ىڡ العائلة والمدرسة والمجتمع،
وقيام عدة مراكز للرصد والمتابعة والتحقيق.


والتمكںى والتطور والخلق والصناعة ،حول وجودها

كرصورة مدنية وقيمة ديمقراطية ووجود كامل يشع
جماال وبهاءا 
واحرىاما.
إن مواجهة االعتداءات عىل المرأة ،مسؤولية دولة
وحكم ومجتمع ورجال ومؤسسات مدنية .إن
تغيرى
مواجهة االعتداءات عىل النساء تتطلب


العديد من 
والقوانںى ،خصوصا
الترسيعات

واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻨﺲ واﻟﺤﻴﺎة

www.muwatin.net


المادة  ١٥٣من قانون الجزاء
الكويىى لعام ١٩٦٠


الىى تنص عىل ”إذا فاجأ الرجل زوجته  ىڡ حال

تلبس بالزنا أو ابنته أو أمه أو أخته وقتلها  ىڡ

يزىى بها أو قتلهما معا ،فانه
الحال أو قتل من 
يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أعوام
وبغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف روبية )تعادل ٤٥

دوالرا( ،أو بإحدى  
العقوبتںى“.
هاتںى
وبهذه المادة التحريضية عىل القتل ،أصبح قتل
المرأة ىڡ الكويت ببالش ،وتقريبا 
بفرىة يخرج

منها المعتدي والقاتل بعد مرافعات قانونية
تعظم من شأن 
الرسف والرجولة والفخر
والدفاع عن العائلة والتقاليد والقبيلة وحق
الوصاية للرجل عىل المرأة دينيا وفقهيا

وترسيعيا.
ىڡ الكويت ،لم تعد المرأة الكويتية ،تلك 
الىى



تعلمت ىڡ المدارس والجامعات كأوائل النساء

الىى اختلطت مع الرجل  ىڡ
المتعلمات ،تلك 

الىى سافرت
الجامعة والعمل والمجتمع ،تلك 
إىل الخارج بدون محرم أو وصاية دينية أو

الىى حرقت البوشيه وكشفت عن
قبلية ،تلك 
وجهها وشعرها وجمالها دون خوف من التقاليد

الىى دافعت عن حقوقها
ولحى تجار الدين ،تلك 

الىى
وحريتها وكرامتها من عىل كل المنابر ،تلك 

واالقليمية
كتبت ىڡ الصحف والمجالت المحلية ï

الىى رسمت وغنت ورقصت
والدولية ،تلك 

الىى
وتفوقت علميا ورياضيا وأخالقيا ،تلك 
شاركت  ىڡ بناء الدولة وقيادتها  ىڡ المناصب
الحكومية الرفيعة .لكن ª
لالسف ،لم تعد
الكويتية اليوم كما كانت  ىڡ السابق ،بعد أن
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أثقلتها القيود ،وأرعبتها وصاية الرجل ،وخذلتها

القوانںى والمحامون
الحكومات ،وخدعها أصحاب
وأعضاء مجالس ª
االمة ،وكذب عليها رجال الدين
حںى قالوا لها بأن 

أكرى أهل النار من النساء ،وأن
عليها أن تتحجب وتنتقب  
وترىوي بالحياة وتسمع
وتطيع الرجل ªالنها عورة وفتنة ورديف الشيطان
ومكر الغواية وقاع جهنم وال تفهم بالحياة
العملية .لم تعد الكويتية ذات قيمة حضارية
ملهمة ومبدعة ورافضة ومتمردة وثائرة ،بعد أن
حاربتها نسوة مثلها ،بعد أن شطت بعيدا عن
الحداثة والمساواة والعدالة والعلمانية ،بعد أن
استكانت لدعوات المجتمع المحافظ وخصوصية
الكويت وبقية تخاريف الجهل والرثاثة.
وما زاد ىڡ ª
االمر مصيبة ،أن من يشتغل عىل دعوات


الدفاع عن المرأة وحقوقها ىڡ الكويت ،هم مجرد
صبية ال يفقهون بالحريات والمرأة والمساواة شيئا،
هم مجرد غالبية من تيارات سياسية ووطنية
وديمقراطية تتاجر بالمرأة لتحلب صوت المرأة
وجسدها ،هم أصحاب رغبات ونزوات وتاريخ
حافل بالكذب والخداع والتسويف وحب الظهور
االعالمي ،هم مجرد أصحاب لحى عفنة يريدون
ï

صوتها ىڡ االنتخابات ثم يطالبونها بالعودة إىل
المطبخ ورسير مغتصبها ،هن مجرد نسويات ال
يعلمن شيئا عن تاريخ النسوية ،هن مجرد نساء
رخيصات أردن التخلص من قيد واحد وترك بقية
القيود عىل عقلهن وأجسادهن ،هم مجرد خنجر
مسدد إىل قضايا المرأة ،استمر  
بالرىيف ،وما تزال
دماؤه تخضب أجساد الضحايا وترفع من شأن ليلة
دخلة القاتل.
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ﺑﻮدﮐﺎﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳــــﻼم

ﻟﺴﻤﺎع اﻟﺒﻮدﮐﺎﺳﺖ زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ

ﺣﻮار ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻧﺔ ﺣﺪاد

ﺣﻮل اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠـــــﻨﺲ واﻟﺴﻴــــــﺎﺳﺔ
تظل ª
اال نىى منذ نشأتها 
حىى وفاتها مربوطة من عنقها
بأغالل ىڡ يد رجل من عائلتها 
حىى يتم تسليم هذه

ª
االغالل إىل زوجها ،فتنشأ المرأة كمخلوق ساذج وتابع،


بعيدا عن القوالب االجتماعية
وىڡ كل مرة تقع ىڡ الحب ً

االطار
المقبولة أو تمارس حريتها الجنسية خارج ï
المسموح به ،يخُ ط عليها المجتمع بقلم ª
االخالق وصم
َ
عاهرة ،وعىل أثر هذا القمع الواقع فقط عىل المرأة
التقت ”مواطن“ مع الكاتبة 
والمرىجمة اللبنانية ”جمانة

حداد“ لتأخذنا  ىڡ رحلة حول مؤلفاتها وأفكارها المتمثلة
 ىڡ قيم المساواة وحرية االختيار والجسد.

حاورتها يارا اليوسف

ª
كرمت المرأة“؟ رصاحة ،هذه اسطوانة معلوكة.
”االديان ّ
هناك نوع يتوهّ م أن رجولته تكمن  ىڡ إخضاع َم ْن هم جسديًا أو اقتصاديًا أو سياس ًيا
”أضعف“ منه.
أن تمارس الجنس مع ألف رجل )أو امرأة( ،أو أال تمارس .أنا ال 
يسمونه ”عهر
أعرىف يما ّ
جنىس“.


والسياىس
حرصا عىل المستوى الفكري
ليس هناك عهر  ىڡ الجنس .العهر موجود
ً


واالقتصادي
والديىى.

أيضا ،أن يتوقفن عن االرتعاد خو ًفا من الرغبة ª
االنثوية.
عىل النساء ً
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“

"ﻻ أﺣﺪ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ
إﻻ ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب .ﻟﻤﺎذا؟ ﻷن ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻢ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺮف
ﺑﺎﻟﺸﻜـــــــــــﻞ ﺗﺎﻓـــــــﻪ
ﻣﺜﻘﻔﻴﻨﺎ ،وﻣــــــﻦ ﻳﻬﺘــــــــــــﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ً
ﺣﻜﻤﺎ ﻓـــــﻲ ﻋﺮف أﻫﻞ
ﻣﻬﻤﻞ ﻟﺸﻜﻠﻪ
ُ
ﻗﺘﻠﺖ
اﻷﻧﺎﻗﺔ واﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪﻧﺎ" .ﻫﻜﺬا

“

ﺷﻬﺮزاد

استنكرت تصنيف المجتمع للمرأة الجميلة
.١
ِ
عىل أنها غبية وساذجة ،والمرأة المهملة
لمظهرها عىل أنها هي المثقفة والفهيمة .كيف
ترين هذه الثنائية؛ خاصة أنك إحدى هؤالء

الالىى كرسن هذه القولبة المجتمعية؟
النساء 
ª
التطور
لالسف هي ثنائية ”صامدة“ رغم كل
ّ
الذي يحدث حولنا  ىڡ العالم .ال ثورات المعرفة
المتتالية قدرت عليها ،وال الجهود النسوية
واالنسانوية ،وال النماذج  
الىى تناقضها
ï
الكثرىة 
وتبطلها عىل ª
االرض ،وال انفتاح العوالم بعضها
عىل بعض .ذلك ªالن ربط الشكل بالمضمون
والعكس بالعكس هو أحد ª
االحكام الذكورية

تعد وال تحىص  ىڡ
الىى ال ّ
المهينة حيال المرأة 

عموما،
وىڡ العالم كله
مجتمعاتنا
ً
ً
خصوصا ،

هددها
والىى ما زالت بـ ”صحة جيدة“ ،مهما ّ

الوعي وعارضها الواقع .لماذا ال تزال بـ ”صحة
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جيدة“؟ ªالنها تضع المرأة ىڡ جارور  ،
تخرىلها وتمنع

تمددها” ،المرأة كذا والرجل كذا .هذا ما تجيده
ّ
المرأة وذلك ما يستطيعه الرجل ،ال يجوز لها ªالنها
ويحق له ªالنه رجل .ينبغي لها أن تَق َنع بقدرها
امرأة
ّ
واالنجاب والطبخ
طبعا
)وقدرها ً
وحرصا الزواج ï
ً
حد
والنفخ( ،أما فهو فيجب أال يكون هناك ّ
لطموحاته .الخ.“.
ª
واالنىك أن أعدا ًدا هائلة من 
ترىى
البرس ما زالت   ّ
أبناءها وبناتها عىل هذه الكليشيهات ª
واالدوار
االيمان بهذه
يكرىون عىل ï
المنمطة .أبناء وبنات 
َّ
المغالطات والمظالم إيمانًا شبه أعمى يحول دون
اغتنامهم أي فرصة انعتاق منها قد تتاح لهم  ىڡ
لكن هؤالء هم
المستقبل .ثمة من ينعتق ً
طبعاّ ،

تحتاجںى إىل
االستثناء ،وليست العملية سهلة:
لىك تكرسي القالب وتخرجي منه

الكثرى من القوة 
تأثرىات نشأتك
وتعيدي تشكيل نفسك بمنأى عن 
وبيئتكª .الجل ذلك من الجوهري والحيوي التمهيد
لالنعتاق ،أكان فكريًا أم جسديًا ،منذ الصغر ،منذ
ª
االصل ،منذ نقطة االنطالق .لن تنكرس الصيغ

وتحد من قدراتنا
تقدمنا
ّ
الىى تك ّبل ّ
الجاهزة 
مىى ترافقت تربية ª
كمجتمعات ،إال 
االطفال مع وعي
يتحدى هذه الموروثات البالية ،ويج ّهز
تنويري
ّ
ً
وتعرى بحرية وتعيش
أجياال جديدة تفكّر بحرية  ّ
بحرية .
مىى يحدث ذلك؟
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وسائل التواصل االجتماعي،
كل هذه العنارص تتضافر ضد
الوعي الفردي منذ الطفولة،
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لحياتنا وقراراتنا.

“

ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ "ﻋﻮدة ﻟﻴﻠﻴﺖ" ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻠﻪ" :ﻛﻢ ﻫﻮل اﻟﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻧﺰﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷرض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻴﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ راﻋﻨﻲ ﻋﺼﻴﺎﻧﻬﺎ،
ﻓﺮﺟﻮﺗﻬﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ وﻟﻢ ﺗﺒﻖ ،واﺧﺘﺮﻋﺖ ﻷﺟﻠﻬﺎ آدم ﻓﻤﻠﺘﻪ
ُ
ﻓﺄرﺳﻠﺖ ﻣﻼﺋﻜﺘﻲ ﻹرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﺄﺑﺖ
ورﺣﻠﺖ وﺗﻤﺮدت وﻋﺼﺘﻨﻲ

“

الكثرى من الوقت،
نحتاج إىل 
الكثرى من 
والكثرى من
الرىاكم،


االرادة الصلبة والمعارك
ï
الطاحنة مع الجهل .نحن é
االن
ما زلنا  -ىڡ غالبيتنا” -روبوتات“

نتعرض
خاضعة 
الىى ّ
للرىمجة 
لها منذ أن نرى النور .برمجة
 ىڡ البيت ،برمجة  ىڡ المدرسة،
برمجة  ىڡ التعاليم الدينية،

وىڡ
برمجة عىل التلفزيونات 

االنسان عىل المساءلة واتخاذ القرارات .ما إن
وتحد من مقدرة ï
ّ
قدم لنا
نكتسب القوة ،والجرأة عىل طرح
أسئلة تشكّك فيما يُ َّ
ٍ
كبديهيات مطلقة ،آنذاك يبدأ مشوارنا نحو الوعي والحرية ،آنذاك
ª
نصرى  
ونصرى  
نكف عن كوننا محض ”متلق  
ّ
مالكںى
ّںى“
فاعلںى ،واالهم :


وﻋﺼﺘﻨﻲ"
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 .٢هل ترين أن الذكر 
الرس  ىڡ يشبه هلِلَف  ىڡ أنه يحب

ª
وىڡ نفس الوقت يغضب
االنىى المتمردة ليليت ،
ªالنه ال يحتمل قوتها وجرأتها ،ويبقى عىل حواء
المطيعة المصنوعة من الضلع ª
االعوج ثم يندم
عىل غياب ليليت؟
حسىى أنه ال يح ّبها ،ال ªالنه ال يقدر أن يح ّبها ،وهو

ª
ال يقدر أن يح ّبها النه ال يفهمها وال يستطيع
استيعابها وال قدرة لديه عىل وضعها  ىڡ خانة.
ª
صح أن نقول إنه ”يشتهيها“ ،إنها تجذبه
اال ّ
كالمغناطيس ،لكنها ترعبه ىڡ é
االن نفسه .هي 
أنىى

حر
حرة ،عصية عىل التبويب ،وكل ما هو ّ
ّ
ويستعىص عىل التبويب يخيف الذكر 
الرس  ىڡ


الذكوري )أضيف صفة الذكوري ىك ال نقع ىڡ فخ
التعميم(ً .
أصال هذا النوع من الذكور ليس إال
ً
طفال يرتعد خو ًفا ،يتوهّ م أن رجولته تكمن  ىڡ
تخضيع )وأحيانًا تعنيف( َم ْن هم جسديًا أو
اقتصاديًا أو سياس ًيا أو اجتماع ًيا ”أضعف“ منه،
يتوهّ م أنه هكذا يظهر ج ّبا ًرا ويخفي خوفه عن
é
االخرين ،بينما هو  ىڡ الحقيقة ال يفعل سوى
تشويه 
معىى الرجولة والهرب منها إىل عكسها
حكما جبان،
تماما .كل عنيف وبطاش وطاغية هو ً
ً
حكما
حكما يفتقر إىل الثقة بالنفس ،هو ً
هو ً
مستعد ªالن يفعل أي 
ىسء مهما كان ما يفعله

فظيعا أو
لىك يثبت أنه قوي
ً
ً
مجرما أو  ً
حقرىا ،
وغرى هش .ولكن َم ْن  
بںى 
البرس ليس هشً ا؟
وبطل 
هش بال استثناء :إناثًا وذكو ًرا ومروحة ّكل
جميعنا ّ
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بںى هذين ،كبا ًرا وصغا ًرا ،رس  
َمن يقعون  
قيںى

وغربيںى ،أغنياء وفقراء… الخ .جميعنا قابلون
لالنكسار والحزن واليأس والمعاناة ،هذه من
رسوط أن يكون المرء عىل قيد الحياة .وقبول هذه
الهشاشة واحتضانها وعيشها بال شعور بالعار أو
القوة الفعلية .وقبول أن
الرفض أو الغضب ،هو ّ
القوة
المرأة رسيكة مساوية وليست ِض ً
لعا ،هو ّ
الفعلية .
مىى يعي كل رجل ذلك؟ آمل أن يكون
قري ًبا ،قبل ”الطوفان“.
عرىى“ يبدأ بمقدمة بعنوان
 .٣كتاب ”سوبرمان  
االعالن
”لماذا أنا ملحدة“ .هل ساورك القلق عند ï
عن توجه مثل هذا؟ ألم 
الكثرى
تخىس أن تفقدي 

من جمهورك النسوي؟ خاصة أن بعض النسويات
سلبهن أغلب
يعتقدن أن المجتمع هو الذي
ّ
ª
كرمت المرأة؟
حقوقهن وأن االديان السماوية ّ
أنا ال أكتب وال أفكّر وال أعيش من أجل ”جمهور“،

يساروىى قلق كهذا ،أنا
لىك

مهما كان هذا الجمهور ،
ª

ومبادىى
قناعاىى
أكتب وأفكّر وأعيش من أجل إرضاء


وأحالمي ª
داخىل ،من أجل
الكثرىة  ىڡ
واالصوات


ممارسة حقي  ىڡ أن أكون َمن أنا بال رتوش ومسايرات
ومساومات ،أيّد َمن أيّد وانزعج من انزعج .أقول
ذلك ّ
بكل ما قد يوحي من أنانية وتمحور حول
أشرىي أي قراء أو جمهور .
الذات .لن 
أحرىم الناس
ّ

أحدا بواسطة
أكرى من أن أفعل ذلك .لن أستميل ً
والزعرىة :هذه إهانة صفيقة
الكذب والمناورة

é
لالخر.
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المعادلة  ىڡ الواقع بسيطة ،بل بسيطة للغاية.
نفىس ،بكل ما فيها من حسنات وسيئات ،من
أكتب 
مزايا وأخطاء ،من جمال وبشاعة ،ثم أقوم 
بنرس
ما كتبت .البعض يحبه والبعض é
االخر ال .البعض
ّ
يحبه ªالنه يجد نفسه فيه ،والبعض يكرهه 
حىى قبل
ّ

الحق المطلق  ىڡ أن يفعال
أن يطّلع عليه.
وللجهتںى ّ
ذلك ،مثلما ىل الحق المطلق  ىڡ أن أكون حقيقية.
المنطق نفسه ينطبق عىل قضية النسوية :أنا
شخص ًيا ال أرى أن كرامة المرأة وحقوقها تتناغم مع
رأىى
التعاليم والنصوص الدينية .وحقي أن أقول  
هذا عىل ª
المال ،مثلما هو حقّي  ىڡ أال أكون مؤمنة


لست
أنىى ُ
)والمسألتان منفصلتان ىڡ المناسبة ،أي 
ملحدة بناء عىل ”موقف نسوي“ ،بل ªال  ىى لم أعد
وأعترىه 
اخرىا ًعا برسيًا(  .ىڡ المقابل،
أؤمن بالدين

ثمة نسويات مؤمنات يرين العكس ،ويعتقدن أن
ª
تكرم المرأة ،ومن حقّهن أن يعتقدن ذلك
االديان ّ
التمسك
يكن  ىڡ حاجة إىل
ويقلن ذلك ،وأن ّ
ّ
حق أي أنسان،
بإيمانهن .ما ليس من حقّهن وال من ّ
ّ

حرماىى من حقي أنا وحق آخرين  ىڡ تحدي هذا
هو

االعتقاد ومساءلته.

“

"اﻷدﻳﺎن ﻛﺮّﻣﺖ اﻟﻤﺮأة"؟ ﺻﺮاﺣﺔ،
ﻫﺬه أﺳـــــــــﻄﻮاﻧﺔ ﻣﻌــــﻠﻮﻛﺔ ،وﻻ
ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ،ﻣﻬـــــــــــﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧــــﻼﻗﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﻴّ ﺮ واﻗﻊ أن اﻟﻤﺮأة ﻣﺠﺮد
ﺿﻠﻊ ﻓــــــــــــﻲ ﻓﻠﺴـــــــﻔﺔ اﻷدﻳـــــﺎن

“
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اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ اﻟﺜـــــﻼﺛﺔ ،وأﻧﻬﺎ ﻣﺤﺾ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ.

ال ّ
حل لنا إال باالنعتاق؛ فاالنعتاق ثم االنعتاقٌّ .كل
طبعا .وذلك سيحدث ال محالة ،الزمن
عىل إيقاعه/ا ً
والعلم كفيالن بسحق الخرافات؛ فالتاريخ أثبت
ذلك.
 .٤عند التلفظ بعبارة ”الحرية الجنسية“ ،أول ما
الجنىس أو
يتبادر إىل أذهان أغلب العرب العهر

ممارسة الجنس بدون مسؤولية ،فما هو مفهومك
عن الحرية الجنسية؟
مفهوما :أن تكون المرأة الراشدة
ليس أوضح منه
ً
هي صاحبة القرار ª
ª
والنهاىى فيما يتع ّلق
االوحد

بجسدها وجنسانيتها .أكان هذا القرار أن تمارس
الجنس مع ألف رجل )أو امرأة( ،أو أال تمارس
أصال أنا ال 
االطالقً .
يسمونه
الجنس عىل ï
أعرىف يما ّ
”عهر جنىس“ ،ال 
أعرىف بالعهر مطلقًا  ىڡ إطار


الجنس ،ليس هناك عهر ىڡ الجنس؛ فكل شخص
حرصا عىل
حر بنفسه وجسده .العهر موجود
ّ
ً
والسياىس واالقتصادي
المستوى الفكري

ª

يديولوجي
واال
والديىى ،العهر هو الطغيان ،هو

القمع ،هو الفساد ،هو النهب ،هو غسل
é
ª
جرا.
االدمغة ،هو شيطنة االخر ،وهلم ً
أيضا  ىڡ سياق الحديث عن ممارسة الجنس
ً

يعىى ذلك عندي ممارسة الجنس بـ
”بمسؤولية“ ،ال 
”ضوابط“ ،بل حماية الجسد من ª
االمراض أو من
أي حمل غرى مرغوب بسبب ممارسته ،تلك هي
المسؤولية،
www.muwatin.net

وخصوصا  ،ىڡ حال الشاب ،عدم فرض
أيضا
ً
ً
هذه الممارسة عىل رسيكته 
واحرىام حقها  ىڡ أن
تغرى رأيها 
حىى آخر لحظة.
ّ
الكثرى من البيوت المغلقة امرأة
 .٥داخل

التعبرى عن احتياجاتها،
شهوانية تخجل من

ً
”فحال “ بسبب
يعترى نفسه
ورجل ضعيف جنس ًيا 
خجلها ،فيذهب  
ليرىوج بأخرى ªالن زوجته
”باردة جنس ًيا“ أو يذهب لعامالت الجنس .ماذا
سيحدث لو واجهت المرأة ذلك الرجل داخل كل
بيت؟
لكانت العالقات  
بںى 
ً
جماال وتألقًا
أشد
البرس ّ
وصد ًقا وتلقائية ،ولعاشت النساء حيوات
الىى يعشنها é


االن،
مرضية ومشبعة أكرى من تلك 
ولكان معظم الرجال نموا ونضجوا ليصبحوا
ً
رجاال بحق .يجب أن يدرك الرجال والنساء عىل
السواء أن ليس هناك فريق ”الشهوانيات“ من

”المحرىمات“ من جهة ثانية.
جهة ،وفريق
ازدواجية القديسة والعاهرة تتفّه العالقات
وتسطّحها .كل عاهرة قديسة ،كل شهوانية

محرىمة .ولنا الحق  ىڡ ،والقدرة عىل أن نكون

معا بحسب ما يتط ّلبه الظرف أو
االثنتںى ً
خصوصا ،ولكن
الموقف أو الرغبة ،وعىل الرجال
ً
أيضا ،أن يتوقفن عن االرتعاد خو ًفا
عىل النساء ً
من الرغبة ª
االنثوية ،هي رغبة جبارة نعم ،لكنها
بسبب ذلك ،يمكن أن تكون مصد ًرا ال متناه ًيا
من العطاء واللذة والتجارب .ليستثمروها.
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 .٦بعد تغليظ عقوبة الختان وانتشار ترميم البظر
ïالصالح ما أفسده الختان ،هل يدل ذلك عىل

اعرىاف المجتمع بأن للمرأة شهوة كالرجل ،أم أنهم
يمنعون الختان لخطورته الطبية فقط برأيك؟
أي 
سورياىل
اعرىاف بأي شهوة؟ هذا سيناريو

المتكررة ضد
مبك .لوال الحمالت العالمية
مضحكٌ ٍ
ّ

المسؤولںى
الختان لما اتُخذ قرار كهذاَ .من ِمن
وحق المرأة
تهمه شهوة المرأة ومتعة المرأة ّ
العرب ّ
 ىڡ التلذذ بالجنس؟ هذا كله غرى موجود ،ال بل هو
تماما  ىڡ العقلية الذكورية السائدة  ىڡ
مرفوض ً
أنظمتنا ومجتمعاتنا .فقط الرجل يتم ّتع ،والمرأة
طبعا موجودة ïالمتاعه ،هذا ”حقّه 
الرسعي“ وذلك
ً
المقدس“ .هي غال ًبا ىڡ فراشه 
”واجبها
”ىسء“،
ّ


محض أداة .
حىى  ىڡ حال المرأة غرى المختونة ،ق ّلة
هم 
الرسكاء الذين يولون أهمية لمتعتها هي .ومن

بںى أولئك الق ّلة الذين يولون أهمية كهذه ،ثمة عد ٌد
يطمںى إىل فحولته هو،
لىك ّ  ª
ال بأس به يفعل ذلك 
ليس ªالنه يريدها 
بالرصورة أن تتم ّتع ،هذه هي
والمرة.
الفجة
الحقيقة ّ
ّ

الىى جاهدت بكل قوتك لتعليمها
 .٧ما المبادئ 

عرىى
البنيك حىى ال يصبحا مع الوقت ”سوبرمان  
مزيف“ وليكونا  

رجلںى
حقيقيںى؟
الحرية  ،
االصغاء ،الشجاعة،
الرىاهة ،النبلï ،
المستمر،
الكرم ،الجرأة عىل الحلم ،التع ّلم
ّ

احرىام المرأة وقدراتها وطموحاتها وحريتها،
التعاطف مع é
االخرين ،المنافسة مع الذات…
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برسا جديرين
باختصارِ :
الىى تجعلنا ً
الق َيم 
بإنسانيتنا.

إليك من  
كتبك؟
بںى
ِ
مقرب ِ
 .٨ما أكرى كتاب ّ
أنك وضعت جز ًء
وعندما تتصفحينه تشعرين ِ
منك فيه؟
ِ

كتىى  ،ىڡ كل واحد منها بال
ىڡ كل واحد من  
مىى .بعض تلك ª

االجزاء  ىڡ كتب
استثناء ،جزء 


لكىى
مع ّينة تكون 
أكرى من سواها ىڡ كتب أخرى ،
واحدا وصفحة
واحدا
موجودة فيها ك ّلها،
ً
ً
صفحةً .
أصال ال أعرف أن أكتب من دون أن أنهش
ً 
وأحوله كلمات .وأعلم  أىى  ىڡ آخر
مىى
ّ
بعضا ّ 
ª
خرى  ىڡ هذا
كتاىى اال 
المطاف ،عندما أكتب  
مر
العالم ،سأكون أنا مجموع كل ما كتبت عىل ّ
الكتب والوقت .كمثل ”بازل“ يمكن تجميعه

ً
ً
عىى.
قطعة
قطعة ،
لىك يعطي صورة كاملة ّ 

لك ”أن غالبية
 .٩ىڡ عام  ٢٠١٨رصحت خالل حوار ِ
النواب ال يمثلون ناسهم وال مصالحهم
وحقوقهم وهمومهم“ .هل ترين أن هناك أمال ً
 ىڡ وجود ديمقراطية حقيقية تمثل مصالح
اللبناىى ىڡ أحد ª

االيام؟
الشعب
 
نخرىع هذا ª
طبعا؛ بل يجب أن 
هناك ٌ
االمل
أمل ً

صعب ومعقّد للغاية.
اخرىا ًعا رغم أن الواقع
ٌ
ª
باالحرى ”العصابة“
السلطة الحاكمة ،أو
ª

وىڡ
المستحكمة بناّ ،
مدت جذورها تحت االرض ،
التفكرى  ىڡ استئصال
بمجرد
ّكل مكان ،بحيث إنّه

ّ
واحد من رسوشها ،سيكون مدعا ًة لتفريخ
رس ٍش ٍ
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عد له وإحصاء من 
الرسوش المتجذرة  ىڡ ّكل
ما ال ّ



لكىى لن
ىسء ،
وىڡ ّكل مؤسسة .هذا هو الواقع .

أحدا إىل االستسالم له .لبنان
أس ّلم به ،ولن أدعو ً
أكرى من ذلك ،نحن نستحق 
يستحق 
أكرى من ذلك،
وسنعمل عىل تحقيق ما يستحق ونستحق ،مهما
تطلب ª
وصرى ووقت ومواجهات
االمر من جهود




العرىى
وىڡ العالم

رسسة .ال خالص لنا ىڡ لبنان ،
حرة ،ديموقراطية
أجمع ،إال بدول علمانية ،عادلةّ ،
رغما عن أنف كل
وحديثة .وسوف نجعلها حقيقة ً
ظالمي وكل فاسد.
 .١٠منصور لبىك اعتدى عىل 
أكرى من فتاة ،ومن بينهم

سيليست عقيقي ابنة شقيقته ،ورغم حكم المحكمة
الفرنسية عليه بالسجن ثمان سنوات؛ رفض لبنان
السياىس
تسليمه إىل فرنسا! هل يدعم االستبداد

االستبداد الذكوري؟ كيف ترين العالقة بينهما؟
أصال 
ً
حىى الحكم بسجنه ثمان سنوات ال يتناسب مع

رأىى .وعدم تسليمه نذالة مطلقة
هول جرائمه ىڡ  
وبرهان رساكة  ىڡ الجريمةً ،
فضال عن كونه ترص ًفا غرى

قانوىى .ولكن عن أي قانون وأي عدالة نتحدث  ىڡ

دولة منهارة كدولتنا؟  ىڡ أي حال ،لطالما كان الدين
والسياسة متحالف  
واالسكات
َںى ىڡ الظلم والقمع ï
ِ 

والعنف
والتميرى والذكورية .هنا مبدأ ”مصلحة

ىسء “.وهناك مبدأ ”مصلحة
الزعيم قبل كل 


وىڡ اتحادهما قوة
ىسء“ ،
المؤسسة الدينية قبل كل 
مضاعفة ومنفعة متبادلةّ .كل يرىر é
لالخر جرائمه
ّ
وفجوره وعنجهيته،
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ال بل يس ّهلها عليه .يكفي أن نراجع كم من
الديكتاتوريات  ىڡ تاريخ العالم احتمت بالدين،
وكم من المؤسسات الدينية الفاسدة احتمت


الىى
بالسياسيںى .جرائم البيد فيليا المتسلسلة 
ارتكبها كبار وصغار كهنة الكنيسة الكاثوليكية  ىڡ
جميع أنحاء العالم )وال يزالون يرتكبونها( بال
حقرى من
بغض نظر
عقاب أو مالحقة أو
ّ


المسؤولںى عنهم -الذين لم يفعلوا غال ًبا سوى
نقلهم من مدينة إىل أخرى ،-تستحق ثورة بنيوية


وىڡ الدين المسيحي
ىڡ المؤسسات المسيحية .

الىى بدأنا نسمع عنها منذ
نفسه .هذه الجرائم 
أيضا مدى ّ
تجذر
بضعة أعوام فحسب ،تظهر ً
ثقافة ª
اال مرىتان المافيوية  ىڡ تلك المؤسسات.

الىى تحكم عالم السياسة
وهي الثقافة نفسها 
وتحالفاته تحت الطاولة” :حك ّىل تـ َ ح ّك َلك“ نقول  ىڡ

عىى أسكت عنك ،والتواطؤ  
بںى الدين
لبنان .اسكت ّ 

والسياسة ٌ
شيطاىى بامتياز .يكفي أن ننظر،
حلف

كمثال واحد بسيط عن هذا الرسطان الخبيث ،إىل
ما فعله تدخل الدين بالسياسة  ىڡ لبنان ،فقد حال
واحدا ،وحال
نصرى شع ًبا
ً
وما زال يحول دون أن 
وما زال يحول دون أن نتخ ّلص من طبقة حاكمة
فاسدة تنهبنا وتقتلنا ،وما زالت تجد من يدعمها


بںى الناس بسبب استغالل
السياسيںى للغرائز
أكرر :ال خالص لنا إال بالدولة العلمانية،
الطائفيةّ .
الحرة ،الديمقراطية والحديثة.
العادلةّ ،
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ﻣﻨﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮف اﻷﺑﻴﺾ:
ﻋﺎدات ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺪﺧﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

تتمرى بعض الدول العربية وعىل رأسها مرص،

الىى أصبحت مع
ببعض الموروثات الشعبية ،
مرور الوقت عادات وتقاليد تعرف بها
حىى é
الشعوب ،منها ما استمر 
االن وبعضها
اندثر مع تطور الثقافات  ىڡ المجتمعات ،من
ذلك ما كان يحدث  ىڡ ”ليلة الدخلة“ ،وهي
الليلة ª
االوىل  
بںى رجل وامرأة جمعهما عقد
رسعي ،يلتقيان فيها بجسديهما.
"بيضت الشاشة يا عروسة"

الىى يتمسك أهلها بالعادات
البداية من مرص ،
كبرىة ،ومنها ما يتعلق بـ“ليلة
والتقاليد بدرجة 
الدخلة“ من أمور كشفها أحمد  
أمںى  ىڡ مؤلفه
والتعابرى
”قاموس العادات والتقاليد


ﻣﻌﺎذ ﺳﻌﺪ ﻓﺎروق
الىى
الشعبية“ ،بعد أن عرف الليلة بقوله” :هي 

يبىى )يدخل( فيها العريس بالعروس“ ،موضحا

ﺻﺤﺎﻓﻲ

الفالحںى أن يتصل الرجل
أنه كان شاعا عند

بزوجته  ىڡ ليلة الدخلة ،الطمئنان أهلها عىل سلوكها ،ودليل ذلك أنهم يعلنون عن سبق طهارتها ببقاء بكارتها
)غشاء البكارة( إىل اليوم )ليلة التقائها بزوجها( ،فيخرج أبوها بشاشة ملوثة ،ويصيح هو وأهلها” :بيضت
الشاشة يا عروسة“ ،
ويغىى النساء أيضا:


“

ﺷﺮﻓﺖ أﻫﻠﻚ ﻳﺎ ﻋﺮوﺳﺔ ..ﻋﻠﻴﺖ رأس أﺑﻮك ﻳﺎ

“

ﻋﺮوﺳﺔ ..ﺣﻠﻖ ﻓﻲ وداﻧﻚ ﻳﺎ ﻋﺮوﺳﺔ

االمر يتوقف عند هذا الحد ،لكن كما يذكر ª
لم يكن ª
االديب توفيق الحكيم  ىڡ مؤلفه ”ليلة الزفاف“ ،جرت عادة
ىڡ قرى ª
ويغنںى ويهللن ،

االرياف أن تجتمع النساء عىل الباب ساعة التقاء الرجل بالمرأة ،يصفقن
حىى ينتهي

ª

غنںى” :مرسالك غاب يا وردة“ ،فإذا علمن انتهاء الموقف )دخول الرجل
الخرى 
االمر؛ فإذا تأخر عنهن 
بزوجته( ،زغردن ،ويكون معهن رجل ببندقيته فيطلقها  ىڡ الفضاء إيذانا باالنتهاء.
36
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ª
الرواىى عمر طاهر ،الدخلة البلدي  ،ىڡ
ويعرف

مؤلفه ”ألبومات عمر طاهر الساخرة“ ،بقوله:
”هو 

الفالحںى يعفي العريس
اخرىاع شائع  ىڡ
من أي حرج متوقع  ىڡ ليلة الدخلة ،وتتم
االستعانة فيه بإمرأة عجوز )تسمى  ىڡ مرص
الداية( ،تفض بكارة العروس بنفسها؛ لتعلن
للحضور أن )كله تمام(.
وقد يفض العريس بنفسه غشاء البكارة
بإصبعه ،كما روت الكاتبة الراحلة نوال



”أوراىڡ..
الثاىى من مؤلفها
السعداوي ،ىڡ الجزء 


حياىى“ ،من واقع ما رأته بشأن ليلة الدخلة  ،ىڡ


الىى عاشت بها ،بقولها” :ليلة
أرياف مرص 
الزفاف تفض بكارة العروس بإصبع الداية أو
37

“

ﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﺠﺪاﻳﻞ ﻳﺎ ﻗﺼﺐ ..ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﺮح واﺗﻨﺼﺐ..
ﺧﺪ اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ ﺑﺪﻣﻬﺎ ..وﻧﺰل ﻳﻔﺮج ﻋﻤﻬﺎ..
ﻗﻮﻟﻮا ﻷﺑﻮﻫﺎ إن ﻛﺎن ﺟﻌﺎن ﻳﺘﻌﺸﻰ ..ﻳﺮﻛﺐ
ﺣﺼﺎﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺘﻤﺸﻰ ..ﻗﻮﻟﻮا ﻷﺑﻮﻫﺎ
اﻟﺪم ﻋﺒﻰ اﻟﻔﺮﺷﺔ "ﻣﻸ اﻟﻔﺮاش" ..ﻗﻮﻟﻮا
ﻷﺑﻮﻫﺎ إن ﻛﺎن ﺗﻌﺒﺎن ﻳﺮﺗﺎح ..ﻗﻔﻞ ﻣﺘﺮﺑﺲ

“

ويصف إبراهيم فريد  ىڡ مؤلفه ”شفاعمرو:
ª
يوىى“ ،هذا
فسطاط السلطان صالح الدين اال  
ª
االمر بـ“البذاءة“ ،موضحا” :لكن 
أكرى العادات

بذاءة  
العروسںى عىل الباب
حںى يتجمع أهل
ليلة الدخلة ،وتكون أم العريس قد أعطت ابنها
منديال من الحرير ليغمسه  ىڡ دم العروس بعد
فض بكارتها ،عالمة كونها بكرة طاهرة“.
ª
االمر بهذا الشكل المذكور كان يضع العريس  ىڡ
حرج ،بسبب استعجال أهله  ىڡ االطمئنان عىل
فحولته ،وكذلك  ىڡ المقابل أهل عروسه
لالطمئنان عىل سلوكها ،ما جعل بعض فالحي
مرص 
يخرىعون ما يسمى بـ“الدخلة البلدي“.
الدخلة البلدي ترفع الحرج عن العريس

العريس ،يشق بظفره المدبب غشاء البكارة ،يتلقى
االحمر فوق البشكرى ª
الدم ª
االبيض ،يرفعه عاليا

لرىاه العيون المجتمعة  ىڡ الحفل ،تنطلق الزغاريد
من حلوق النساء ،يرفع والد العروس رأسه  ىڡ زهو،
لم يعد له زهو  ىڡ حياته إال دم ابنته العذراء ،إن
لم  
يرىف الغشاء ليلة الزفاف يضيع رسف الرجل ،ال

يسرىد إال بإراقة دم ابنته )قتلها(“.
ويحىك المؤلف يارس بكر  ىڡ كتابه ”حكايات من زمن

ª
ليلة
المشهد  ىڡ
Lorem
الخوف – الجزء االول“ ،تفاصيل ipsum
الدخلة كامال ،بقوله :
”وىڡ ليلة الزفاف تزف

العروس إىل دار عرسها ،وتبدأ مأساة فض بكارة
العروس؛ إذ تقوم الداية بالمهمة باستخدام
إصبعها الملفوف بالمنديل ،تساعدها سيدتان
تمسكان بالعروس بشدة ،وبعد فض البكارة بتلك
الوحشية ،يؤخذ المنديل المستخدم وبه آثار

معلنںى عن
الدماء ،ويطوف به أهل العروس القرية
رسف البنت الذي لم يمس“.
وربما يزيد البعض ىڡ ذلك ª
االمر فيعدون بدل


المنديل الواحد  ،
ملطخںى بالدماء ،أحدهما
اثنںى
يطوف به الرجال شوارع القرية ،وآخر تطوف به
النساء وهن يرددن أغنية:

وﺟﺎﻟﻪ اﻟﻤﻔﺘﺎح.
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أما المنديل é
االخر فيحمله رجال العائلة عىل
كبرىة طويلة معروفة  ىڡ
أطراف النبابيت )عصا 

)المىس
مرص(  ،ىڡ خطوات أقرب إىل الهرولة

برسعة( ،ويتقدمهم بعض حملة مشاعل النار
عىل الشماريخ ،وهم يتغنون ª
باالغنية:
يا برسيم عىل أول حشة  ..جيت أحشه لقيته
لسه
ويعقب يارس بكر عىل ذلك بقوله” :كانت الغنوة
ترمز مجازا إىل البكارة ،
والرسف المصان الذي
لم يمس“ ،لكنه بعد ذلك يلفت االنتباه إىل كمية

الىى كانت تظهر عىل المناديل المذكورة
الدم 
رغم كرى حجمها ،الذي يصل ىڡ بعض ª
االحيان


إىل  ٥أمتار ،مستبعدا أن يخرج ذلك كله من
المرأة.
يقول ”بكر“ من واقع مشاهدته لما كان يحدث


 ىڡ أرياف مرص” :كان
الىى

يستوقفىى كم الدماء 
تلطخ المنديل الذي يرىاوح طوله من ثالثة أمتار
دفعىى إىل مناقشة ª

إىل خمسة ،ما
االمر مع أحد

ª
االطباء ،الذي أكد ىل أن هذا مستحيل من
الناحية الطبية ،إال ىڡ حال  
الرىيف ،وتلك كارثة

طبية ،وأوضح أن )دماء المنديل عىل تلك
الصورة ما هي إال دم دجاجة أو أرنب مذبوح(.
االردن والمغربª ..
ىڡ ª
االقارب ينتظرون أيضا

ª
ª

كثرىا ىڡ االردن عن شقيقتها
لم يختلف االمر 
مرص ،وإنما كما يروي المؤلف محمود سمرة  ،ىڡ
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سرىة ذاتية” ،ال بد  ىڡ ليلة
كتابه ”إيقاع المدى – 
الدخلة أن يخرج العريس بعد دخوله بالعروس،
ليعلن للمنتظرين  ىڡ الخارج أنه قد أتم واجباته
الزوجية ،وذلك بإعالن وجود دم البكارة عىل قطعة
قماش بيضاء ،عندها يأخذ المنتظرون بالتصفيق

مبتهجںى؛ ªالن هذا يثبت رجولة العريس.
ويؤكد عبدهلِلَف رضوان ،ىڡ مؤلفه ”الرواية ª
االردنية


والعرسين – دراسات
عىل مشارف القرن الواحد
تطبيقية“ ،هذا الطرح ،فيقول” :ليلة الزفاف
والدخلة يجب عىل العريس أن يثبت عذرية
عروسه ،وذلك بوضع الدم النازف بفعل فض
البكارة عىل منديل أبيض؛ للتأكيد عىل عذريتها“.
الجيالىل الغر  اىى ،عن
المغرىى
ويتحدث الدكتور


غشاء البكارة  ،ىڡ مؤلفه ”دراسات  ىڡ الثقافة
”تعترى العامة دم بكارة العروس
الشعبية“ ،قائال:

رمز عفتها وطهارتها ،وصيانتها رسفها ،ودليل حسن
تربيتها ،وكرم حسبها ونسبها“.
ويكشف المؤلف عن عادات أهل دولته  ىڡ هذه
الليلة ،فيقول” :قبل أن يلج )يدخل( العريس غرفة
الزوجية بالجهة 
الرسقية من المغرب ،يردد
أصدقاؤه مرددة تعرف بأغنية )شبايبو(“ ،متابعا:
”وتوضع الفتاة عىل المحك؛ فأما إن كانت بكرا
رسفت نفسها وأهلها
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وأثلجت صدر زوجها وأهله ،وبعد ذلك 
مبارسة
يحمل منديل تفتيق غشاء البكارة عاليا ،ويردد

تعرى عن مدى فرحهم
أقارب
الزوجںى مرددات 
بهذه المناسبة ،ومن ذلك قولهم مثال :شوفوا يا
لغزارا *** ال تكولوا هجالة“ ،
ومعىى ذلك بحسب

الجيالىل” :انظروا أيها الشباب العزاب
الدكتور

دم بكارة العروس ،إنها بكر ،وليست ثيبا“.
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فلسطںى ولبنان  ..العروس تحتفظ بالدم عىل
 ىڡ
منديل أبيض
فلسطںى لم يختلف ª


االمر أيضا عن سابقه ،إذا
وىڡ

تسمى الليلة ª
االوىل من الزواج بـ“ليلة الدخلة“ ،ومن
ª
ª
هىل العروس والعريس ،أن تكون
االهمية بالنسبة ال 
ª
االوىل ال تزال بكرا ،كما أن تحتفظ بدم بكارتها عىل
منديل أبيض لرىيه ªالمها وحماتها وقريباتها عندما


التاىل ،أو ما بعده ،وفقا لما ذكره
يحرصن ىڡ اليوم 
يوسف أيوب حداد ىڡ كتابه ”المجتمع 
والرىاث  ىڡ


فلسطںى :قرية البصة“.

“
اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎدات ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﻠﻄﺦ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء"

“

يشرى إىل ذلك أيضا الدكتور غسان عبد الخالق

 ىڡ مؤلفه ”المرأة التجليات وآفاق المستقبل“،
قائال” :كلنا يعلم أنه  ىڡ جزء من المجتمعات
المغربية  ىڡ ليلة الدخلة يقف الناس صفا بجوار
غرفة العروس وينتظرون من الرجل أن يثبت
رجولته ،بما فيه الكفاية ،ليفض بكارة المرأة“.
المغرىى حسن
من ناحية أخرى ،يجيب الدكتور

ريوش بلحسن ،ىڡ مؤلفه 
الشعىى
”الرىاث


ª
وأهميته التاريخية من خالل نماذج من االمثال
والعادات والطقوس“ ،عن سؤال قد يتبادر إىل
ª
االذهان ،وهو ماذا يفعل العريس إذا وجد
عروسه عىل غرى ما يريد؟ ،فيقول” :العريس
الذي كان يريد أن 
يسرى عروسه ويحافظ عليها
إذا كانت ثيبا ،كان يستعمل ماء الطماطم
)القوطة( ،أو يجرح أصبعه أو مكان ما من
جسمه أو جسم عروسه ،ويضع الدم عىل
القميص ثم يخرج به ،لكن التجربة كانت تمكن
البعض من اكتشاف الحقيقة؛ ªالن دم البكارة
له لون ورائحة  
ممرىين“.
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وعىل ما يبدو أن معظم الدول العربية ،اتفقت
ىڡ عادات ليلة الدخلة عىل ”المنديل ª
االبيض

الملطخ بالدماء“؛ إذ يكشف المؤلف إبراهيم
محمد عمر  ىڡ كتابه ”هجمات اضطرارية – الجزء

الثاىى“ ،عن تفاصيل هذه الليلة  ىڡ بعض

المجتمعات السورية ،ومنها مدينة حلب،
فيقول” :ليلة الدخلة لها أهمية للفتاة الغجرية
)الحلبية( ،وأي أهمية لوالدها وإخوانها
الرجال؛ فزوجها عندما يدخل عليها يُعطى
منديال أبيض بل ناصع البياض ،عىل أن يخرج
بعد )فك بكارتها( ،
حىى وإن كان بإصبعه ،يخرج
به  ىڡ وضح النهار ،أحمر ملطخا بالدماء ،وهو

ينرسه بيديه عاليا فوق رأسه ،فتأخذ النسوة  ىڡ
الزغاريد ،وخصوصا والدتها وأخواتها البنات
وصويحباتها ابتهاجا بتأكيد عذريتها“.
اليمن السعيد كان له من تلك العادات نصيب،
ففي بعض المناطق الوسطى ،وما زال ª
االمر
ساريا إىل é
االن ،كان بعضهم يعمد إىل إطالق
الرصاص ليلة دخوله عىل عروسه؛ ل ïالعالن عن
قدرته عىل فض غشاء البكارة ،اعتقادا أن ذلك
يؤكد رسف وعفة الزوجة ،بحسب صادق
الشويع  ىڡ كتابه ”المخيلة اليمنية“.

أنه 
”رصب من رصوب البطولة المعروفة بليلة
الدخلة ،أن ينتظر ª
االهل والعامة إبراز شهادة
 ª
االبراز
وىڡ هذا ï
البطولة بإبراز )دم العذرية( للمال ،
شهادة تؤكد عىل عذرية المرأة وحسن تربيتها ،كما
أنه شهادة لصالح الرجل وفحولته“.


ويصف
اللبناىى فؤاد إسحاق الخوري ،ممارسة


الرسف
الرجال للجنس بـ“الدفاع عن
ª
واالعراض“ ،موضحا  ىڡ مؤلفه ”لغة الجسد“،
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آﺛﺎر اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺬﻛﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة:
ﻣﻮﺟﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ
من عالمات تطور المجتمعات وجود عالقات

االحرىام لكل أطرافها.
إنسانية صحية تضمن

االنسانية ،العالقة  
بںى
ومن أعقد العالقات ï
جدا أن تخضع
المرأة والرجل .لذلك من المهم ً

القوانںى أو
هذه العالقة إىل مجموعة من
ª
االعراف 
الىى تضمن التوازن والتكافؤ .لكن

ª

لالسف ليس هذا حال 
البرسية ىڡ الوقت
عرصا تسود فيه عالقات
الراهن ،فنحن نشهد ً
عاطفية مسمومة وعدائيةª .
والننا نعي حجم

النفىس لمثل هذا الواقع ،فإن البحث
الرصر

عن أسبابه مهم .هذه ª
االسباب يمكن  
ترىيلها
عىل كل المجتمعاتª ،الن نفس الظاهرة

أﻣﻴﺮة ﺣﺠﻼوي

تفرسها نفس ª
االسباب.

أبدا أن كل العالقات
ال يجب أن نتخيل ً
ﻛﺎﺗﺒﺔ وﻧﺎﺷﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
تترىل حتما ىڡ
االطار الكالسيىك ثناىىª


العاطفية
ً  ï
 
الجندر ،وأن مثال العالقة الناجحة هي عالقة توافق تجمع  
بںى رجل وامرأة؛ إذ يختلف الناس وتختلف

ميولهم وحاجاتهم النفسية والجسدية حسب هوياتهم الجنسية .رغم أن العرف السائد يميل إىل إقصاء
بقية أشكال العالقات؛ فإن ميدان بحث جديد أكد وجود أشكال ارتباط أخرى .هنا يجب التفريق  
بںى النوع

الجندري )نظرة الشخص إىل جنسه( والجنس البيولوجي )ما يحمله جسمه من خصائص( ،وهذا ما أدى إىل
ونظرا ªالهمية الجدل الذي أحدثته نتائج بحوث هذا
ظهور مجموعات قوبلت بالرفض من كل الشعوب.
ً
الميدان ،نتأكد مرة أخرى عىل أن العالقات العاطفية هي قضية إنسانية .فكيف يجرم ويحرم المجتمع هذه
العالقات المختلفة عن السائد؟ والحال أن أصحاب هذه العالقات ال يختارون هذه الميول بل تولد معهم؛
ىڡ  
تفسرى ظهوره بالتطور
حںى يسمحون بالتسلط الذكوري  ىڡ العالقات الكالسيكية الذي من الممكن


الطبيعي ،لكن ال يمكن إنكار سعى الرجل إىل تثبيته.

41
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ظل االعتقاد السائد إىل حدود القرن  ١٩أن
العائلة قائمة عىل السيادة الذكورية ª
االبوية،
االنسانية ليست شكل
لكن ذكورية المجتمعات ï
فقديما وقبل بضعة آالف
الوجود الوحيد.
ً

السنںى كانت المجتمعات أمومية؛ إذ إن المرأة
االنسانية  ىڡ أوىل مراحل
استطاعت أن تفيد ï
تطورها  
حںى ربطت عالقة خاصة مع الطبيعة،
فكانت أول من حاك جلود الحيوانات وأول من
تعرف عىل خصائص ª
االعشاب وخاصة العالجية
منها .وكان للمرأة دور اجتماعي مهم .
حىى بلغ

احرىام النساء  ىڡ هذه المجتمعات حد
التقديس والتأليه ،وكانت المرأة رمز الخصوبة
42

“

ﻧﺴــــــــﺒﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺴﺘــــــــﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ
Lorem
ipsum
أﻛﺜﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻗﻞ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ،
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأة.

“


تطور العالقة  
الجنسںى عرى الزمن
بںى
طالما شكلت وستشكل طبيعة العالقة  
بںى المرأة
ª
وتمال
الحرى
تثرى الفكر ،تسيل 
والرجل قضية 
الورق .تمثل ظاهرة الخيانة أخطر ما يمكن أن
يهز العالقة .طالما شهد التاريخ كما يشهد


الطرفںى ،ورغم أن
الحارص وقائع خيانة من
الرجل ال يحتكر حرصية هذا الفعل ،فإن
الدراسات تؤكد أن نسبة الخيانة عند الرجل عىل
وحىى ىڡ المجتمعات ª
المستوى العالمي ،
االقل

الذكورية ،
أكرى من نسبتها عند المرأة .لتبقى
ذكورية النظام العالمي كله عىل مستوى 
البىى
التحتية والفوقية السبب الوحيد القادر عىل
تفسرى هذا؛ 
حىى إن بعضهم يعزو الخيانة إىل

أسباب جينية ،ىڡ  
حںى أن الظاهرة تؤصل ثقاف ًيا

وتاريخً يا حسب تطور 
البرسية حضاريا.

والحياة والجمال ،وتشهد عىل ذلك ميثولوجيا كل
الحضارات .من الممكن أن نقول إن كفة  
مرىان
العالقات كانت ترجح لصالح المرأة إىل حدود ثالثة
آالف عام قبل الميالد.

أدلة وجود نوع آخر من المجتمعات تؤكد عىل أن
طبيعة العالقة  
تغرىت عرى الزمن
بںى المرأة والرجل 
…كما أن مفهوم االرتباط نفسه تطور بتطور

وبتغرى مؤسسات المجتمعات .إذن ال
البرسية

أبدا ترىير فعل الخيانة جينيا ،خاصة وأن
يمكن ً
المجتمعات ª
االمومية وجدت منذ فرىة قريبة  .ىڡ

التغرى البيولوجي يمتد عىل االف السنوات
حںى أن 
كما ال يوجد أي عامل قد يؤثر عىل جنسانية الرجل
)ويكسبه حاجة جنسية 
أكرى( دون جنسانية المرأة
المرحلة ª
االمومية والتمهيد للسيطرة الذكورية
ª
االنسان شكله
النهاىى  ىڡ
قبل  ٢٠٠ألف سنة اتخذ ï

إفريقيا ،ثم ظهرت اللغة لتعزز التواصل وتبادل
المعلومات والتجارب  
بںى 
البرس .وقبل  ١٠٠ألف سنة
االنسان بالتحرك  ،
وبںى بداية العرص الجليدي
بدأ ï
)انتشار االنسان ىڡ كل ª
االرض(،
ï
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مرو ًرا بنهاية العرص الجليدي )انعدام التواصل

بںى القارات( ووصوال ً إىل ظهور أوىل
الحضارات ،كان التفوق الجسدي للرجل يعطيه
أفضلية القدرة عىل االصطياد .هنا بدأ ينشأ
تدريج ًيا نوع من الوعي أو الرغبة الغريزية  ىڡ
السيطرة عىل أماكن الصيد لضمان القوت،
وطوال آالف سنوات الوجود ومع اختالف

كبرىة أو
أشكال العيش؛ إما ىڡ مجموعات 
مجموعات أصغر ،ومع 
الرىحال المتواصل،
ولضمان هذه السيطرة عىل موارد الغذاء أحس
االنسان بقيمة العدد؛ أي بأهمية أن يكون ذكور
ï

االنسان عملية الوالدة أو
كرىا .فقدر ï
المجموعة ً
الخلق وكانت المرأة الوحيدة القادرة حسب
االتيان بهذه المعجزة .فكان جهل
وعيه عىل ï
الرجل بما له من دور  ىڡ عملية التلقيح هو ما
أكسب المرأة هذه الحظوة  
المرىايدة.

االنسان
وىڡ حدود  ١٢ألف سنة قبل الميالد بدأ ï

 ىڡ االستقرار .هنا بدأ العرص الزراعي  ىڡ إطار
مجتمعي يسمى بالمشاعية ª
االوىل؛ حيث تعيش
مجموعة من ª
االفراد تربط بينها عالقة قرابة
دموية ويحكمها عرف ذو قواعد بسيطة ،وكانت
االنتاج بسيطة وبدائية؛ حيث كان من
وسائل ï

الرصوري تجميع قدرات وكفاءات الكل،
العلمية والعملية المحدودة ،خدمة لمصلحة
ª
االنتاج فكانت تعتمد عىل
االغلبية .أما عالقات ï
االنتاج )أدوات
الملكية الجماعية لوسائل ï
واالرض ،والمساكن ª
العملª ،
واالدوات الزراعية،
الخ .أما الملكية الخاصة فكانت تقترص عىل
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ª
 ª
واىى  
المرىلية ،فكانت
حيازة االسلحة والمالبس واال 
العشرىة /القبيلة وأدواتها عىل ذمة كل
كل موارد

أفرادها .هنا زاد الوعي بأهمية العدد 
وبرصورة
استمرار النسل.
هنا نشأت المجتمعات ª
االمومية وأصبحت للمرأة
مكانة أكرى .مع الوقت تزايد عدد ª
االفراد ،وارتفعت


االنتاج أدى إىل
القوى المنتجة وحصل فائض ىڡ ï
بروز الملكية وظهور االختالفات االقتصادية .ومع
ظهور العمل العبودي ازدادت الفروق  
بںى الملكية
االنسان
دجن ï
الخاصة وانقسمت المجموعات ،ولما ّ
الحيوان وتم االنتقال من الزراعة إىل الرعي تمكن
ª
ساىس  ىڡ
من فهم رس الوالدة ووعي الرجل بدوره اال 
عملية استمرار النسل .هذه المعرفة كانت العنرص


الىى انقلبت بموجبها
الرئيىس ىڡ االنقالب الذكوري 


موازين القوى! حدث ذلك ىڡ عرص الكالكوليت أي
 ٥٠٠٠سنة قبل الميالد .ومع تكدس 
الرىوات ظهرت

الرىعة الفردية لدى الرجال وقرروا سحب خيط
ذكر ما إال من
النسل من المرأة بحيث ال يرث ً
أرضا ٌ
كان من نسله .كان ذلك عمل ًيا عرى التحكم  ىڡ المرأة
من خالل وضع حدود لنشاطها  ىڡ المجتمع،
ومحاولة السيطرة عليها وتقييدها.
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“

إن ذﻛﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻫﻲ ﻧﺘﺎج
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ،ﻫﺬه
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﻠﺼﺖ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺮار

“

 ىڡ هذا السياق انطلق مختصون  ىڡ دراسة
حضارات بالد الرافدين )السومرية é
واالشورية
والبابلية(  ىڡ دراسة اللغة السومرية ،تقول

يعىى
ميادة 
كياىل :إن كلمة حب هي فعل مركب 
حرفيا قياس ª
االرض أي أن مؤسسة الزواج كانت
ً
قائمة عىل أسس اقتصادية .ولوضع أوىل لبناته
وظف المجتمع الذكوري مجموعة  
قوانںى؛ منها
الزواج ª
االحادي عىل المرأة ،ىڡ  
حںى تتعدد


وىڡ هذا
عالقات الرجل مع ما يتناسب وأهواءه .
ª

نجد
الىى يتمتع بها العنرص
ً
تفسرىا لالفضلية 
الذكوري ىڡ ª
االديان التوحيدية عىل حساب

المرأة .إن أدلة حدوث هذا االنقالب بينة
ساطعة؛ إذ توجد إىل اليوم بعض المجتمعات
ª
الصغرىة ،
تفسرى كل ما
االمومية
حىى أنه يمكن 

البرسية é
تعيشه 
االن استنا ًدا عليه؛ فاستغالل
جسد المرأة مقابل المال يجد أصوله  ىڡ
الفتوحات العسكرية ىڡ ª
االلفية الثالثة قبل

الميالد؛ حيث تم 
اسرىقاق النساء واضطهادها
جنس ًيا.
ورغم أن الرجال هم من يرتادون منازل
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 ª
خالىڡ 
تعاىى منه المرأة

الدعارة ،فإن الوصم اال 
فقط .وعىل مر العصور كان رجال جميع الطبقات
يرتادون منازل الدعارة ويسمحون ªالنفسهم 
بكرىة
العشيقات ،ىڡ  
حںى يفرض حصا ًرا عىل النساء ،بل



ينتمںى إىل الطبقات العليا ال تعرف
اللواىى
إن

سرىتهن من كل لغو أو شبهة  ىڡ
أسماؤهن وتحفظ 
وصاية عىل جنسانية طرف مقابل إطالق الحرية
لطرف آخر.
إن ذكورية المجتمعات هي نتاج عوامل اقتصادية
أساسا ،هذه العوامل قلصت دورها  ىڡ الحكم
والسياسة والقرار .ولضمان تواصل سيطرته

استعان الرجل بمجموعة من 
والقوانںى
الترسيعات

الىى أضفت عىل هيمنته رسعية اكسبتها قدسية،

فيستعان مثال ª
باالديان.
االنقالب الذكوري من زاوية يسارية
االنسان نتاج ما يعيشه من
اعترىت المادية أن ï
طالما 
تجارب وما يربطه من عالقات اقتصادية واجتماعية.
وعىل عكس الفلسفة الهيجلية المثالية ،فإن نمط
االنتاج بما يحتويه من عالقات وأدوات إنتاج هو
ï
الذي يفرز البنية الفوقية من أفكار ومثل وثقافة
وأديان 
وترسيعات .إ ًذا فقد أثر هذا المنوال
االقتصادي الذي يسيطر فيه الرجل عىل مجموع

الىى حكمت المجتمعات .وباعتبار أن
التصورات 
العالقة  
تأثرى وتأثر
بںى المادي والفكري هي عالقة 
ª


الىى أنتجها هذا الواقع لم
متواصلںى ،فإن االفكار 
تكن سوى تردد لهذه الهيمنة ،كما كانت العامل
الذي أوجد دعائم تعزيزه  
وتركرى وجوده.
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المؤسستںى – الدينية
من هنا انطلقت كل من
والسياسية –  ىڡ تقوية أسس هذه السيطرة
وتشديد أعمدتها ،فكان أول مظاهر ذلك أن كان

كبرى
االله
ï
مذكرا ىڡ الديانات التوحيدية .وإن كان 
ً
االلهة كذلك ىڡ العرص ª
é
االمومي فقد وجدت

إلهات مؤنثة .هذه السلطة لم تنحرص  ىڡ نواة
أكرى وهي
العائلة؛ بل انعكست عىل مجموعة 
المجتمع .ورغم مرور آالف السنوات ،ورغم
الفتوحات والحروب والمجاعات والكوارث
الطبيعية واالنتفاضات واندثار حضارات ودول،
حافظ هذا النظام عىل ذكوريته يسانده  ىڡ ذلك
حىى العلماء ª
واالدباء والمثقفون الذي كانوا 

أكرى
حظًا  ىڡ الولوج إىل العلم عىل عكس المرأة،
والذين ساهموا  ىڡ إكساب نزعة ذكورية عليه.
ورغم لحظات االختالف  
بںى المؤسسة العلمية
الكبرى بينهما هو
والمؤسسة الدينية فإن الجامع 
45

رسعنة اضطهاد المرأة وخدمة رأس المال  .ىڡ هذا
السياق ،نجد أن الرجال 
أكرى ميال للخيانة ،ويشهد
الحاىل عىل تفاقم هذه الظاهرة بشكل
التاريخ

مريع ،وقد طور  ىڡ فعل الخيانة شخصيات من
أعظم من أنجبت 
فكرا وأبدا ًعا .وليس من
البرسية ً
أبدا القول بأن إمكانية فشل العالقة تفوق
المبالغة ً
حظوظ نجاحها.
إن قضية المرأة هي من 
أكرى القضايا تجذرا  ىڡ
التاريخ ،وأبوية النظام ليست خاصية أنتجها رأس
المال؛ بل هي واقع كل العصور وظفها النظام

االطار يجد الرجل نفسه  ىڡ
لتدعيما لركائزه .ىڡ هذا ï
ً
وضعية تطيح وتسمح له بالخيانة خاصة إذا كان
صاحب مكانة  ىڡ المجتمع وذا سلطة أو مال.
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إدﻣﺎن اﻟﺠﻨﺲ..
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻐﺮﻳﺰة إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮ
ما سبق ليست مبالغة؛ إنما لمحة من تجربة
عاشتها إحدى مدمنات الجنس ،وهي أم
بريطانية لثالثة أطفال ،عصف إدمان الجنس
بحياتها ودمر عالقاتها االجتماعية ،وتحول

التفكرى
ىسء ال تستطيع الخالص من

الجنس إىل 

ىسء حولها يذكرها به ،وتفرس ما
فيه؛ فكل 

حدث بأنه مرتبط بمعاناتها من االكتئاب ونقص
السرى  
وتونںى ،ولم تكن النتيجة النهائية
هرمون 
ª
لالسف سارة فقد انتهت عالقتها بزوجها عىل
نحو غرى متوقع.

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح

ال تعد التجربة السابقة الوحيدة  ىڡ عالم إدمان

يطاىى غراهام كيف
الجنس،
فيحىك الشاب 
الرى 

دفعه إدمان الجنس إىل خيانة زوجته مع

ﻛﺎﺗﺐ

المئات من العامالت بمقابل وصل إىل مئات

اال 
سرىلينية شهريًا ،مما ولد لديه
الجنيهات ï

مستمرا بالذنب.
شعو ًرا
ً

وحىى نقارب الصورة الحقيقية ïالدمان الجنس ،يصفه غراهام بأنه يشبه إدمان الكحول ،فالمدمن يسقط  ىڡ
حلقة تزداد اتسا ًعا  ىڡ عقله ويشعر بالنشوة وهو  ىڡ العالقة الجنسية لكن بعد ذلك تنقلب السعادة إىل ندم،
لتتحول حياته إىل متتاليات بائسة ال تنتهي.
ª
ª


إيجاىى عىل الحياة؛ فهم ال يفهمون بسهولة
الىى لها 
ً
تأثرى  
ونظرا الن معظم البرس يرون الجنس من االشياء 
كيف يمكن أن يتحول إىل إدمان يؤدي بصاحبه إىل الجحيم ،وهذا الفهم المجتمعي السائد ساهم ª
لالسف  ىڡ
قلة الجهد 
االدمان ،لكننا سنحاول الوصول إىل جذوره وتحليلها وتقديم الحلول
البحىى تجاه هذا النوع من ï

أيضا.
الممكنة له ً
46
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تعددت المسميات ª
واالثر واحد

للباحثںى  ىڡ الصحة النفسية؛ فإن إدمان
وفقًا
التعبرى عنه باستخدام مسميات
الجنس يتم

متعددة مثل :فرط الرغبة الجنسية ،أو اضطراب
الجنىس،
الجنىس القهري أو الهوس
السلوك


وجميعها مصطلحات تهدف إىل وصف سلوك
الشخص الذي يفقد السيطرة عىل رغبته
الجنسية.
ª

الىى تظهر من خاللها حالة عدم
وتتنوع االشكال 
السيطرة لتشمل االستمناء المفرط واستهالك
االباحية بانتظام ،وممارسة الجنس عرى
المواد ï
اال نرىنت وكذلك االنخراط  ىڡ العالقات
الهاتف أو ï
مع العامالت  ىڡ الجنس.
وقد ُذكر مفهوم إدمان الجنس للمرة ª
االوىل من
ª
مريىك باتريك كارنز المتخصص
جانب الدكتور اال 
 ىڡ عالج إدمان الجنس  ىڡ كتابه ”الخروج من
الظل” :فهم إدمان الجنس“ الصادر  ىڡ منتصف
الثمانينات ،والذي برهن من خالله عىل أنه رغم
اشرىاك إدمان الجنس ىڡ ª

االعراض مع اضطراب

الوسواس القهري واضطراب السيطرة عىل
االنفعاالت ،إال أنه ال ينتمي إليهم بشكل
نفىس منفصل.
متطابق فهو اضطراب 

الىى ساهمت  ىڡ دخول إدمان
ومن العوامل 
ª

خرىة ،كان ما
الجنس دائرة الضوء ىڡ السنوات اال 
ª
مريىك
حدث عام  ٢٠٠٩عندما رصح الممثل اال 
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ديفيد
يعاىى من إدمان الجنس ،رغم
دوشوفىى بأنه 

أنه كان  
وجا ويظهر للجمهور أنه يحيا حياة
مرى ً

دوشوفىى
أرسية سعيدة ،وقد دفع إدمان الجنس


والتعاىڡ.
إىل الدخول  ىڡ رحلة ïالعادة التأهيل

إدمان أم رغبة طبيعية زادت عن الحد؟
الكثرىون إىل الجنس عىل أنه أحد
مثلما ذكرنا ينظر 
ضرى إن زاد ً
قليال عن
مباهج الحياة الصحية؛ لذا فال 
حده ،إنما مسألة كونه ينقلب إىل إدمان؛ 
فحىى
اليوم ال تحظى بالقبول عىل نطاق واسع ،وذلك

المدمنںى .فقد أجرى أحد المواقع
يؤثر سل ًبا عىل
اال 
لكرىونية المتخصصة  ىڡ تقديم المساعدة
ï


المدمنںى
لمدمىى الجنس استبيانًا لقياس نسبة

النفىس ،فكانت نتيجته أن
الذين ذهبوا إىل الطبيب

 ٪٩١منهم لم يطلبوا المساعدة المتخصصة نهائ ًيا.
الرىيطانية أبيغال سان
وبحسب الطبيبة النفسية 
الجنىس قد يحول الجنس إىل إدمان
فإن السلوك

عند ª
االشخاص الذين يعانون من عدم القدرة عىل
التحكم  ىڡ أنفسهم ،وبحد تحليلها فحينها يصبح
ª

الىى تعكس وجود
الجنس من االعراض الثانوية 
مشكالت نفسية 
تعقيدا مثل االكتئاب
أكرى
ً
واضطراب ما بعد الصدمة ،وال يكون سوى آلية
وتشرى سان إىل أن
للتكيف مع المعاناة النفسية،

تصنيف االضطرابات الجنسية ذات الصلة بإدمان
االدمان لن يفيد 
بالرصورة
الجنس عىل أنها نوع من ï
من يعانون منها.
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ً
معتدال بالمقارنة مع ما يؤكده
يعد الرأي السابق
ª
مريىك دايفيد الي مؤلف كتاب
عالم النفس اال 
”خرافة إدمان الجنس” ،فهو يرى أن السلوك
الذي يوصف بأنه إدمان للجنس غال ًبا ما ينتج
عن مشكالت مزاجية لم تعالج مثل القلق،
وذلك يجعل من الصعب االتفاق عىل أن إدمان
ويثرى الجدل
الجنس اضطراب مستقل بذاته ،
بقوله إن النظر إىل الجنس والعادة الرسية عىل
أنها تتساوى مع إدمان المخدرات والكحول
مثرىا للضحك؛ فمدمنو الكحول قد يلقون
يبدو  ً
االقالع عن تناوله.
حتفهم عند ï

يناىڡ ذلك الرأي ،فبحسب
إال أن الواقع ربما 
مدمىى الجنس ª
العديد من نماذج حاالت 
فاالمر

قد يصل بهم إىل حد ممارسة السلوكيات
الجنسية الخارجة عن السيطرة  ىڡ مكان العمل،
مما قد يعرضهم للفصل وفقدان مصدر

وىڡ حاالت متقدمة يدفعهم إدمانهم
الدخل ،
إىل االغتصاب والقتل .وبرؤية علمية رصيحة
أشارت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة
كونيتيكت إىل أن نظام المكافأة الذي ينشط عند
إدمان الجنس هو نفسه الذي ينشط  ىڡ حاالت
إدمان المخدرات ،مما يؤكد أن إدمان الجنس
يسرى  ىڡ نفس المسارات الفسيولوجية والنفسية

ل ïالدمانات التقليدية.
ما الذي يوصل مدمن الجنس إىل هذه المساحة
المظلمة؟
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رغم أن ª
االسباب الجذرية ïالدمان الجنس ليست
واضحة بما يكفي 
خرىاء الصحة
حىى اليوم ،إال أن 
النفسية توصلوا إىل مجموعة من ª
االسباب

وىڡ مقدمتها أسباب عضوية بحتة مثل
المحتملة ،
تشوه الفص الجبهي.
فوفقًا لدراسة نرستها المجلة الدولية للرصع
الجنىس قد يرىافق مع
والسلوك فإن فرط النشاط

إصابات وأورام  ىڡ الفص الجبهي والصدغي
بالدماغ ،وبالطبع تزداد االحتمالية عندما يجتمع
هذا المحفز مع تحديات نفسية أو اجتماعية.
ويتشارك  ىڡ العنرص العضوي عامل آخر يتمثل  ىڡ
تأثرى بعض ª
االدوية ،فبحسب ما توصلت إليه دراسة

علمية نرستها مجلة جاما العالمية ،فإن بعض
عالجات مرض باركنسون ارتبطت بزيادة أعراض
باالضافة إىل عامل آخر
السلوك
الجنىس القهريï .

وهو اختالل توازن المواد الكيميائية الطبيعية  ىڡ

السرى  
والدوبامںى
وتونںى
مثل
الدماغ

والنورابينفرين ،وجميعها مواد تنظم الحالة
مثرىا لالنخراط  ىڡ
المزاجية يكون ارتفاعها  ً
السلوكيات الجنسية القهرية.
النفىس سنجد أن الحالة
وإذا ما انتقلنا إىل الجانب

النفسية تلعب دو ًرا محوريًا  ىڡ دفع الشخص نحو
إدمان الجنس ،فالصدمات النفسية  ىڡ مرحلة
الطفولة ª
الجنىس
باالخص المتعلقة بالجانب

والنشأة الجافة الخالية من المشاعر،
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واضطرابات الصحة العقلية ª
االخرى مثل القلق
واالكتئاب تكون محف ًزا ال يستهان به ïالدمان
الجنس،
عىل سبــــــيل المثال ª
االشخــــاص الذين تم

ª
ثناىى
تشخيصهم باالضطراب 
لديهم ميل نحو الهوس ،مما
عرضة لالنخراط ىڡ ª
االنشطة الجنسية الخطرة


الىى قد تنتج
دون خوف من العواقب الكارثية 
القطب يكون
يجعلهم 
أكرى

عنها.

 
االشارة الحمراء معلنة الوصول
تىصء ï
مىى 
ïالدمان الجنس؟
توجد عدة أعراض ïالدمان الجنس تختلف  ىڡ

يشرى إىل أهمية طلب
حدتها لكن وجود بعضها 

المساعدةً ،
يعاىى مدمن الجنس من عدم
فمثال 
القدرة عىل التحكم  ىڡ رغبته الجنسية ،لتكون
النتيجة سلوكيات جنسية متكررة بشكل 
مرىص،

الجنىس غرى الصحي إىل
ويوصله هذا النمط

االصطدام بمشكالت  ىڡ مناحي أخرى من
حياته؛ سوا ًء  ىڡ العمل أو  ىڡ حياته االجتماعية
والزوجية ،وينطلق  ىڡ سباق ال نهاية له وراء
ª
االنشطة الجنسية ،ورغم أنها ال تشعره بالرضا



الىى
ىڡ االنتحار ،وهذا بالطبع متصل بحالة العزلة 
سيكون قد وصل إليها بعدما تخىل عن واجباته
ª
كبرى .وتوجد أعراض
الوظيفية واالرسية بشكل 

النفسيںى مثل
للخرىاء
أخرى ïالدمان الجنس وفقًا 
االفراط ىڡ االستمناء بشكل قهريª ،
باالخص إذا كانت
ï

الممارسة تتم  ىڡ أوقات غرى مناسبة أو بشكل ينتج
عنه ألم جسدي ،وأحيانًا يخرج ª
االمر عن السيطرة

أكرى لتظهر سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل
االستمناء ىڡ ª
االماكن العامة أو ممارسة الجنس دون

وسائل وقائية  ،
االصابة
فرىيد ذلك من احتمالية ï
ª
باالمراض المنقولة جنس ًيا.
هل من سبيل إىل عالج؟
يبدأ عالج إدمان الجنس بعمل تحليل لشخصية
المدمن وجمع المعلومات الكافية عن طفولته
وحالته الصحية ª
واالرسية والمهنية؛ بهدف الوصول
إىل حقيقة ما إذا كانت هناك اضطرابات نفسية

يعاىى منها؛ مثل االكتئاب أو القلق أو تعاطي
أخرى 
المخدرات .وتهدف هذه المرحلة ª
االولية إىل تحقق
التشخيص السليم وعالج المشكلة من جذورها،

عن حياته إال أنه ال يستطيع التوقف عن

وهناك عدة أساليب لعالج إدمان الجنس ،منها
إعادة تقييم ª
االفكار المشوهة 
الىى تقف وراء

الممارسات الجنسية القهرية ،ومن ثم العمل عىل

ممارستها.

التحكم فيها.

وذلك يذهب به إىل مرحلة أعقد بمعاناته من
مشاعر القلق أو الخزي أو االكتئاب ،وقد تظهر
التفكرى
عليه عالمات االكتئاب الرسيري وأحيانًا
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الديناميىك الذي يركز عىل عالج الصعوبات
النفىس
النفسيںى إىل نهج العالج
المعالجںى
ويلجأ بعض


والىى غالبا ما تكون قد نشأت ىڡ مرحلة الطفولة ،وأحيانًا يتم اللجوء ª

لالدوية النفسية
العاطفية للمدمنً  ،

ثناىى القطب لدورها ىڡ تقليل الحوافز القهرية المرتبطة ª
ª

باالنشطة الجنسية.
الىى تعالج االضطراب 


أما ىڡ المراحل المتقدمة الدمان الجنس فيستعان بمضادات ª

ندروجںى للعمل عىل تقليل الرغبة الجنسية،
اال
ï
ُ

أو يُطلب من المريض الدخول إىل مصحة نفسية فرىة ال تقل عن شهر 
حىى يستعيد السيطرة عىل رغبته
الجنسية.
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ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎل..
ﻣﺤﻄﺎت ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ

وقت ما ،كانت قيودنا البيولوجية تحتم علينا
ىڡ ٍ
أدوار اجتماعية محددة
العلق  ىڡ حلقات
ٍ
ª

االنسان
وىڡ مجتمع ï
تحددها هذه االدوار .
الجامع ،زعيم المجموعة هو أقواها جسديًا
وأقدرها عىل مواجهة بقية أفراد المجموعة
وفرض زعامته بالقوة ،وأضافت لهذه ª
االدوار
مزيد من ª
االفكار الماورائية  ىڡ تعميق فكرة
الزعامة وجعلها 
أكرى ً
قبوال؛ فهيئتنا الجسدية
وجيناتنا المتوارثة تحدد أدوارنا االجتماعية  ىڡ

وكجنسںى ذكو ًرا وإناثًا ،تحدد قيودنا
الجماعة.

بشكل عام.
البيولوجية أدوارنا ىڡ الحياة ٍ

ﻓﺎروق ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﻛﺎﺗﺐ وﺻﺤﻔﻲ

تؤصل نظرة إنجلز بأن ª
االبوية كائن اجتماعي
طارئ عىل المجتمع  ï
عمد حضوره
نساىىّ ،
اال 
ظهور الملكية الخاصة إبان الثورة الزراعية  ىڡ

االنسان العاقل للزراعة واستقراره جغراف ًيا ،من وجهة نظر يوفال هراري،
االنسان العاقل .واكتشاف ï
تاريخ ï
ُ
االنسان .تبع ذلك
االنسان الجامع وبدأت معه صورة اجتماع جديدة دجنت فيه
الزراعة ï
أنهى صورة اجتماع ï

لمصرىه االجتماعي،
االنسان من تحديد قيوده البيولوجية
الىى زادت عىل أعباء ï

ظهور الملكية الخاصة 
ª


الىى أسست
االرث والملكية ،وهي عواملï ،
لتضيف إليها عوامل جديدة تتمثل ىڡ ï
باالضافة لالبعاد الطبقية لها ىڡ المجتمع  ï
نساىى -تركت أثرها عىل قيمة المرأة ككائن 
تأثرىها عىل الذكر.
أكرى من 
اال 

ىڡ منتصف القرن 
مهمل لدور الملكية الخاصة ،ولكن ً
مقلال
العرسين ،ظهرت سيمون دي بوفوار،

وبشكل غرى ٍ
ٍ
ª

االشرىاكية ،لتؤكد 

أكرى عىل دور القيد البيولوجي ىڡ تحديد االدوار الجندرية والقيمة
تهوله
من قدره الذي ّ
للجنسںى .ىڡ ممارسة العالقة الجنسية قد تنتهي ª

االعباء البيولوجية للرجل حال وصوله للنشوة،
االنسانية
ï
 
ª

مصرىها االجتماعي وحالتها الصحية وفرصها
لكن المرأة ىڡ حاجة لالستعداد العباء جسدية ونفسية ستقرر 
للنجاة.
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تسعة أشهر من الحمل والحاجة للعناية تتبع
عبء
العالقة الجنسية مع الرجل ،ثم ظهور ٍ
أكرى مع االنجاب ىڡ حال كانت ª
االم قادرة عىل
ï


ً
عالقة  ىڡ مهام
النجاة  .ىڡ آخر المطاف ،تنتهي
واحد من 
ً
حاجة
أكرى أطفال الثدييات
رعاية
ٍ

الىى تطول  
لسنںى قبل أن يصبح قاد ًرا
للرعاية 
عىل رعاية نفسه.


الثاىى ،ترى دي بوفوار أنه رغم
ىڡ كتابها الجنس 
تأثرى ظهور الملكية الخاصة عىل المرأة؛ فإن

القيد البيولوجي الذي يظهر الفوارق البيولوجية
بںى المرأة والرجل ينعكس اجتماعيا عىل ª

االدوار
ً


الجنسںى .قيود
االنسانية لكال
الىى تحدد القيمة ï

واالنجاب وفارق القدرة مع الذكر جعلت
الحمل ï
من المرأة 

أكرى ارتباطًا بالمهام
المرىلية
االرسة ª
المتعلقة برعاية وخدمة ª
واالطفال  ،ىڡ
الوقت الذي استطاع الرجل تجاوز هذه القيود
مع اكتشاف النار والثورة الزراعية وما تبعها من

االنسانية ،ليتسيد
تحوالت ىڡ قيام الحضارات ï
النظام ª
االبوي  ىڡ المجتمع ،وتصبح المرأة فيه
االنسانية .هنا تقدم دي
كائ ًنا يفتقر للقيمة ï
بوفوار مسألة كرس القيد البيولوجي بمثابة
االوىل ىڡ إعادة توزيع ª
الخطوة ª
االدوار الجندرية

وتحقيق المساواة  

بںى
الجنسںى.
الثورة الصناعية

مثّل الفارق
البدىى الذي يعتمد عليه الرجل  ىڡ
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قضاء أعمال المهام اليومية ،الذي تفتقر المرأة لها
كقيد
جسديًا للقدرة عىل أدائها كما يؤديها الرجلٍ ،
بيولوجي آخر ،عائقًا آخر أمام تحقق هذه المساواة
ٍ
ª

وإعادة توزيع االدوار ىڡ الحياة العامة أو تصنيفها
جندريا .ويرى إنجلز بأن é
االلة تقلص هذا الفارق،
ً
واخرىاع é
كانت الثورة الصناعية 
االلة البخارية ً
فصال
جديدا  ىڡ إعادة تعريف دور المرأة  ىڡ المجتمع
ً
البرسي ،إذ إن é

االلة ال تعتمد عىل القدرة البدنية

Lorem
الىى كانت ترجح فيها الكفة لصالحipsum
وتبقي
الرجل،

عالقة بالمهام  
ً
المرأة
المرىلية والرعاية.
é

الىى قد يراها
عىل الرغم من االثار السلبية 
المتشائمون من النظام الرأسماىل ،أو é
االثار


الىى يرويها نظراؤهم ،مثّل القرن السابع
ï
االيجابية 
نقلة ىڡ حياة المرأة ª

االوروبية وبقية الشعوب،
عرس ً 

االنتاج
لتستطيع المشاركة ىڡ مهام خارج أدوار ï
المرىىل غرى المدفوع ª
االجر ،لتنخرط المرأة  ىڡ سوق
  
العمل ،بل 
وحىى المشاركة العسكرية  ىڡ الجيوش
الىى أصبحت تعتمد عىل ª

االسلحة والتقنيات

الحديثة 
أكرى من اعتمادها عىل القدرة الجسدية  ىڡ
الحاىل.
الوقت


ً
أيضا  ىڡ
وىڡ ذات السياق ،ما زالت المرأة
عالقة ً
لكن ،
االنجاب
ذات القيد البيولوجي الذي يربطها بأدوار ï
والرعاية ª
االرسية المرتبطة بالدور االجتماعي.
االنجاب ،الرعاية ،قيود ال زالت
الجنس ،الحملï ،
ª

االنسانية
ساىس ىڡ تحديد قيمتها ï
هي العامل اال 
ª

وىڡ منتصف القرن
وتوزيع االدوار الجندرية ،

العرسين ،كان الحل الثوري  ىڡ الطريق.
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واالنجاب
الثورة عىل قيد الحمل ï
ª

تأثرى هرمون
ىڡ العام  ،١٩٣٧اكتشف االطباء 
وجسرىون ª
الرى 
االنثوي الفعال  ىڡ منع حدوث

الحمل .عىل الرغم من ذلك ،كانت طريقة
تعاطي الهرمون عرى الحقن وتكلفته المرتفعة
تمثل عائقًا أمام انتشار الوسيلة الجديدة
والمضمونة  ىڡ منع الحمل.

“

اﻟﻌﺎم  ،١٩٥٥ﻛــــــــــﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻣﺎم
اﻛﺘﺸﺎف ﻻ ﻳﻘـــــــــﻞ ﻓﻲ ﺛﻮرﻳﺘﻪ ﻋﻦ
اﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﺤﻮل ﻓﻲ إﻋــــــــــﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار
ٍ

الرأسمالية ىڡ تحويل المجتمعات ª
االوروبية عىل

ª
سبيل المثال جعلت من االرسة بشقي جنسها أرسة
عاملة تستدعي مشاركة المرأة  ىڡ االنتاج .لكن
ً
فرصة ثورية
بالتأكيد ،وفرت أقراص منع الحمل
لتغيرى هذا النمط ª
ً
ومحطة  ىڡ كرس المرأة
لالبد،

قيودها الطبيعية.
االحياء ª
ىڡ هذا العام أعلن عالم ª
اال مرى ىك جريجوري



الىى يمكن
بنكوس عن اكتشافه لرىكيبة منع الحمل 
وبتكلفة منخفضة
تناولها كأقراص عن طريق الفم
ٍ
لتنترس حبوب منع الحمل ىڡ ª

االسواق
وسهلة.

وتغرى حياتنا بشكل درامي.
بحلول العام  ١٩٦٠

اﻟﺠﻨــــــــﺪرﻳﺔ وﻛــــــــﺴﺮ اﻟﻘﻴـــــــــــﻮد
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ

“

قياسا عىل رؤية سيمون دي بوفوار ،فإن حبوب
ً
االنسان للزراعة
منع الحمل تظهر هنا كاكتشاف ï

حلقة
لقيد بيولوجي يجعله عالقًا ىڡ ٍ
وكرس الرجل ٍ
بيئية للعيش ،لتكون وسيلة المرأة لكرس القيد
ً
أكرى  ىڡ
عالقة
البيولوجي الذي جعلها
بصورة 
ٍ
نمط حياة المهام  
المرىلية وأدوار الرعاية .وعىل


الىى يمكن
الرغم من هذا الدور ىڡ هذه المقاربة 
رؤيتها  ىڡ منظور دي بوفوار حول أثر القيد

االشرى اىك بأن الرأسمالية
البيولوجي والقول
قيدت المرأة ىڡ المهام  
المرىلية غرى المدفوعة،


يقول ميشيل فوكو ىڡ دراسته للجنسانية بأن
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مزيدا
وجدت الحركة النسوية بمختلف توجهاتها
ً
من الزخم الحقًا؛ حيث أعاد ظهور حبوب منع
االدوار ª
الحمل توزيع ª
االرسية ونسبة مشاركة المرأة


حكرا عىل
الىى كانت
ً
ىڡ الجامعة والتخصصات 
تشرى كلوديا جولدن
الذكور ،وكذلك سوق العمل .
ولورنس كاتز  ىڡ دراسة بجامعة هارفارد تحمل
عنوان ”حبوب منع الحمل وقرارات عمل وزواج
المرأة“ أن اكتشاف حبوب منع الحمل وتصنيعها  ىڡ
ً
تحوال  ىڡ حياة المرأة
شكلها المتعاطى فمويًا صنع
ª
اال مرىكية؛ حيث تباعدت معدالت الوالدة ،كما
تباعدت سنوات الزواج ،عىل العكس منها
المعدالت العمرية للزواج قبل ظهور حبوب منع
الحمل ،فيما ازدادت معدالت النساء الملتحقات
وبالتاىل مشاركة نسائية
بالجامعات وسوق العمل،

أكرى للرجل  ىڡ سوق العمل.
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لن نتحمل كلفة ذلك وحدنا
مع اكتشاف الثورة الزراعية ،تحملت المرأة عبء المشاركة ىڡ ª
االعمال الزراعية  ىڡ الحصاد والزرع  ىڡ




الىى تقيدها بها قيودها
معظم المجتمعات إىل جانب الرجل ،وارتبطت أكرى بالمهام المرىلية 
البيولوجية .ومع ظهور الملكية الخاصة ،تحملت المرأة عب ًئا آخر؛ إما  ىڡ منعها من الزواج ،أو حرصه
ª


الىى كانت تفرضها حركة
داخل االرسة والقبيلة وحرمانها من مرىاثها ىڡ الملكية .انعكست هذه القيود 
الىى تحققها ىڡ حياة  

االنسانية لها
البرس ىڡ صور نمطية عن المرأة تجردها من القيمة ï

الحضارة والقفزات 
ثان  .ىڡ الوقت نفسه ،كان الرجل  ىڡ هذه الحركة يتحدى الطبيعة ويتغلب
لجنس آخرٍ ،
ككائن برسي ٍ
جنس ٍ

المصرى الذي تحتمه عليه قوانينها .لكن ما الذي
الىى كانت تحكم عىل أسالفه بالعجز وقبول

عىل أقدارها 
يمكن أن يتغرى é
االن  ىڡ واقع المرأة؟ لن تتحمل عبء كرسها لقيدها وحدها.

ىڡ لقائها الربيعي مارس العام الحاىل ،أعلنت الجمعية الكيميائية ª
اال مرىكية عن التوصل لحبوب منع


الحمل للذكور ونجاح تجاربها عىل ª
الفرىان بنسبة  ٪٩٩دون أعر ٍاض جانبية .ومن المتوقع أن تبدأ التجارب


بشكل
الثاىى من العقد
البرسية لهذه الحبوب بحلول النصف 

الحاىل .نجاح هذه التجارب قد ال تقل آثارها ٍ
ثوري عن تلك مطلع ستينات القرن 

الىى انعكست  ىڡ تحوالت اجتماعية واسعة غرىت من نمط

الماىص 
ً
محطة مهمة  ىڡ تاريخ الحراك النسوي .كلفة كرس هذا القيد لم يعد مسؤولية
حياة المرأة ،وشكلت
خاصة بالمرأة وحدها ،فهل سيتحمل الرجال هذه ª
االعباء كما فعلت المرأة  ىڡ محطات سابقة من تاريخ
الحضارة 
البرسية؟
54
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ﻣﺨﺎوف ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺪﺧﻠﺔ:

اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮف اﻟﻌﺬرﻳﺔ وﺳﻴﻄﺮة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮري

شيماء اليوسف

 ىڡ بريد الجمعة لعبد الوهاب
مطاوع بجريدة ª
االهرام ،خالل
حقبة التسعينيات ،روى قصة
ملخصها؛ أن موظفًا ينتمي إىل
إحدى القرى  ىڡ ريف مرص،
تقلد إحدى الوظائف بالمدينة،
وعندما فكر  ىڡ الزواج قال  ىڡ
نفسه إن بنات المدن بال حياء،
وهذا ما دفعه للزواج من
القرية ،فهناك عائالت
محافظة .تزوج واصطحب
زوجته إىل المدينة ،لكنه
اكتشف أن الزوجة لم تكن
ª

الىى تخيل أن تكون
باالخالق 
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عليها ،والسبب هو طلب الزوجة
الزائد للعالقات الجنسية ،وهذا
ما دفعه للشك ىڡ أخالقها ،
حىى

أنه تكلم مع صديق مقرب له عن
خصوصياته مع زوجته والشكوك

الىى تأكل عقله من ناحيتها وطلب

منه مراقبتها ،بعد فرىة الحظ أن
زوجته امتنعت عن طلب ممارسة
الجنس إال لو طلب منها وهذا ما
جعل شكه يزداد ،وظل يسأل
تغرىها ،وهنا
نفسه ما هي أسباب 
قرر أن يراقبها بنفسه.

طلب منه مراقبة زوجته ،أصبح
الجنىس؛ هذه
صديق الزوجة

تفسرىات
تشرى إىل

القصة ربما 
تفكرى الرجل 
الرس  ىڡ،
واضحة إىل 
فالمجتمع يرى أن من العيب أن
تكون للمرأة غريزة جنسية من
ª
االساس ،أو يكون لها تفضيالت
جنسية ،بسبب الخوف من أن يكون
لها عالقات سابقة ،وكلما كانت
ثقافة المرأة الجنسية متدنية كلما
حصلت عىل صكوك أعىل من
ª
االخالق 
والرىبية.

فاكتشف أن صديقه المقرب الذي
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خرىاء العالقات
وىڡ هذا التقرير نستعرض رؤية 

ª
االرسية واالجتماعية العرب حول هذه المسألة.
هل علينا تدريس 
الرىبية الجنسية ªالبنائنا ؟
تقول أسماء مراد- ،مدربة عىل الوعي ª
االنثوي
وأخصائية  ىڡ علم اجتماع المرأة ،-إن
ترىى أبناءها عىل التعتيم
المجتمعات العربية  

الىى يجب أن يعرفها الشاب
للثقافة الجنسية 
والفتاة قبل الزواج ،
والىى البد وأن يبدأ

تدريسها وتعليمها لهم  ىڡ سن المراهقة.
وتضيف :يجب أن تكون هناك تربية جنسية
تعلم الشباب والشابات كيفية التعامل مع
ª
واالعراف
الجنىسª ،الن المعتقدات
البلوغ

القديمة حطمت هذه الثقافة ووضعتها  ىڡ مأزق
أخالىڡ كبرى ،إذ أننا نجد من رسوط ª

االخالق أن
 

الىى لم يسبق لها الزواج ليس لديها
تكون الفتاة 
ثقافة جنسية من أي نوع.
تكلمت ) س ,ص( -امرأة  ىڡ منتصف العقد
الخامس ،-وتنتمي إىل محافظة المنيا ،عن رغبتها
ىڡ إنجاب طفل ،وهذا ª
االمر بالطبع 
مرسوط

بإقامة عالقات جنسية مع زوجها ،لكن زوجها ال
يطلب منها إقامة عالقة ،وهي ال تجد  ىڡ نفسها
القوة لتطلب منه هذا الحق 
الرسعي لها ،إذ ترى
أنه من العيب أن تطلب مثل هذا الطلب من

وتخىس أن يراها امرأة بال حياء.
زوجها

القصة بأن تلك ª
االفكار انتقلت إىل المرأة بسبب وأد
ª
االنوثة وزراعة المجتمع مخاوف لدى الفتاة من
التفكرى فيها ،
وترسح البداية الفكرية
أنوثتها ،ومن


الىى تصل بالمرأة إىل هذا الحد من الحرج ،إىل السد

المنيع الذي وضعته ª
االعراف االجتماعية الرجعية،
والىى بموجبها منعت المدرب ª

االول والمؤهل

النفىس والجنىس ª
االول  ىڡ حياة الفتاة وهي أمها،


عىل التواصل معها 
ورسح المفاهيم الجنسية
والعالقات الجنسية وكل ما يتعلق بها كثقافة إىل
ابنتها ،وتضيف ،فنجد أن ª
االمهات يرفضن الحديث
مع بناتهن عن الجنس ،بل ويحذرن الفتيات من
ª
كبرىة من الكبائر
الحديث عن الجنس ،النه 
ª
االخالقية ،وال يجب أن تفتح الفتاة هذا الصندوق
ª
حىى مع زوجها بعد الزواج ،
االسود 
حىى إن المرأة

المرىوجة ال تسمح لنفسها بالحديث عن الجنس مع
ª

الىى حملتها قبل الزواج
زوجها بسبب االفكار 
وبسبب مخاوف  ىڡ داخلها من أن يراها زوجها
ª
تلىى رغبات
عديمة االدب؛ فتتحول المرأة إىل خادمة  
البيت ª
واالرسة فقط.

تعلق أخصائية علم اجتماع المرأة ،عىل هذه
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لماذا تخاف الفتيات من ليلة الدخلة؟
تحىك ) ن  ،ع ( أنها ذهبت قبل زواجها 
بفرىة

بسيطة إىل طبيب نساء ،وكان سبب الزيارة هو
االطمئنان عىل عذريتها أي أنها مازالت آنسة،
وأخرىت الطبيب أن بقع من الدم قد وجدتها  ىڡ

مالبسها الداخلية بعدما سقطت من فوق سطح


ىسء عىل ما
مرىلهم ،
وأخرىها الطبيب أن كل 
يرام ،لكن ماذا كان يحدث إن لم تكن آنسة؟
تقول ) :ن  ،ع ( أنها وبكل بساطة كان سيتم

الىى تعيش فيه الفتاة
قتلها ،وهذا يؤكد الذعر 
لو سبق لها تجربة جنسية قبل الزواج ،أو
تعرضت لحادث أصاب هذا المنطقة ببعض
تؤد الغرض المطلوب ليلة
السوء ،فإن لم ِ
الدخلة  
وترىف الدماء عىل رسير الزفاف قد
مصرىها الموت ،رغم أن الرجل قد تسبق
يصبح 
له العديد من العالقات الجنسية قبل الزواج وال
أحد يجرؤ أن يعاتبه ،وإن كان رسف المرأة  
بںى
فخذيها؛ فأين يا ترى رسف الرجال؟!
يقول الدكتور أحمد عالم ،استشاري العالقات
ª
االرسية والصحة النفسية ،مخاوف الفتاة من

قسمںى:
ليلة الدخلة تنقسم إىل
ª
االول يتعلق بالشعور ال ïالرادي لدى الفتاة؛ إذ
يرى أن بعض الفتيات يخفن من الحمل
واالنجاب وما سيحدث بعد ذلك ،وهذا يدفع
ï
الفتاة للخوف من قيام العالقات الجنسية مع
مشرىا إىل
الزوج ،وهي مشاكل نفسية حقيقيةً  ،
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الىى تتداول  
بںى الفتيات
المعلومات الخاطئة 
بخصوص العالقات الجنسية تجعلها خائفة
وتدفعها للهرب من العالقة نفسها .كما لفت
”عالم“ إىل مخاوف الفتاة من الرجل الذي تعيش
معه نفسه خاصة عندما يكون الزواج قد تم بدون
رغبة منها ،كما لفت إىل تجارب الفتاة السيئة
الجنىس الذي يسبب
السابقة مثل تعرضها للتحرش

لها عقدة وخو ًفا  
مخرىنًا إىل جانب المشاكل الصحية

الىى تصيب بالتحديد المهبل وتجعل الفتاة خائفة

من العالقة ،وهناك بعض الفتيات مصابات
بالرهاب من الذكور ما يدفعهن للخوف من 
اقرىاب
وتحديدا عند العالقة الجنسية.
الذكور منها
ً
ويعود استشاري العالقات ª
االرسية والصحة

الثاىى الذي يدفع الفتاة للخوف
النفسية ،إىل السبب 
من ليلة الدخلة ،هو خوف متعمد تظهر الفتاة
مخاوف مقصودة ،ويرتبط ذلك بمخاوف الفتاة  ىڡ
مجتمعاتنا من إظهار ثقافتها الجنسية 
حىى ال
توصم بالعار ،إذ تدعي الجهل 
حىى لو كانت  ىڡ عمر
خرىات
النضوج الفكري،
ويشرى إىل اكتساب الفتاة 

من قصص صديقاتها  
المرىوجات والذي ينتج عنه
تكوين الرغبة  ىڡ التجربة وانتظار ليلة الدخلة ،لكنها

الىى قد
تمتنع عن إظهار ذلك خو ًفا من ظنون زوجها 
تصل به إىل الشك  ىڡ ممارستها للجنس من قبل ،إىل
جانب الشك ىڡ أخالقها وعدم 
احرىامها لجسدها،

لذلك فإنها تدعي الجهل بالجنس وتدعي الحرج
ويؤكد عالم،
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الختان والخوف من ممارسة الجنس
ª
الالىى تعرضن للختان يخفن من
بعض النساء 
ممارسة العالقات الجنسية ،بسبب الصدمة

الىى تسيطر عليهن ومخاوف أخرى من
النفسية 
é

الىى قد تعيشها الواحدة منهن نسبة إىل
االالم 
ª
والنفىس الذي تعيشه الفتاة
االلم الجسدي

بعد إجراء عملية الختان.
تعترى الباحثة المغربية فدوى خال ،استشاري

التنمية 
البرسية والصحة النفسية ،أن ليلة
حىى é
الدخلة من التابوهات المسكوت عنها 
االن،
لكن الخوف يصيب الرجل والمرأة عىل حد
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السواء ،وهذا يرجع إىل الموروثات الثقافية
المغلوطة داخل مجتمعاتنا العربية ،وتضيف،
حولت الثقافة العربية ليلة الزفاف ،من ليلة الفرح
والمشاعر ،إىل مزيج من المخاوف المزيفة ،كذلك

الىى
يمكن أن نتطرق إىل ثقافة العيب والحشمة 
حىى é
الزالت مسيطرة 
االن  ىڡ مناطق معينة من كل
عرىى ،وكذلك داخل المجتمعات العربية وهذه
بلد  
بںى ª
الثقافة تدخل  
االم وابنتها المقبلة عىل الزواج،
ªالنه كان من الممكن أن تقدم لها نصائح وتكون
السبيل é
االمن للحصول عىل المعلومةª ،الن العديد
من ª
االمهات يرفضن الحديث عن الجنس مع بناتهن
بسبب ثقافة العيب.

“
ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺪﺧــــــــﻠﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟﺘﺎﺑﻮﻫﺎت
اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬـــــــﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺨﻮف ﻳﺼﻴــــــــﺐ اﻟﺮﺟـــــــﻞ واﻟﻤﺮأة
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء

“

الكثرى من الفتيات ينصحن صديقاتهن
أن

المقبالت عىل الزواج بأال يندفعن عىل الزوج
ليلة الدخلة وال يظهرن حاجتهن الجنسية
تماما وال يعرفن أي
ويتعاملن أنهن جاهالت ً

ىسء عن الجنس.

من جانب آخر يتحدث عالم ،عن دور التنشئة
ª
االرسية  ىڡ تكوين الثقافة الجنسية أو إعدامها
لدى الفتيات؛ حيث إن الفتاة ترىىى عىل ثقافة
يعترى الحديث عن الجنس انحالال ً
العيب ،الذي 
أخالق ًيا ،والحل من منظور عالم ،هو تدريس
الرىبية الجنسية ،

حىى يتفهم الدارس أن طلب
الزوجة للجنس ليس عي ًبا وال يقلل منها ىڡ 
ىسء،
 
كذلك فإن تدريس 
الرىبية الجنسية يزيل
مخاوف الفتاة من هذه الثقافة ويجب نرس

الىى تساهم  ىڡ توعية الناس
الدورات الثقافية 
بالثقافة الجنسية.
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é

الىى
كما تحدثت ”خال“ ،عن فوبيا االالم 
تصاحب العديد من الفتيات قبل الزواج ،رغم
الكثرى من البحوث العلمية أكدت أن غشاء
أن 
البكارة هو غشاء رقيق وتوجد به بعض
الشعرىات الدموية البسيطة ،وأن عملية فضه ال

تستحق كل هذا الكم من المخاوف ،لكنها
مرتبطة فقط بالثقافة الفكرية السلبية
والمغلوطة والمسيطرة داخل المجتمعات.
وترى أن المخاوف من الزواج وليلة الدخلة
يتشارك فيها الرجل ª
واال نىى ،
حىى إن كان الرجل
ال يظهر أي مخاوف؛ لكنه من الداخل يعيش
نفس مخاوف الفتاة ،ولذلك تنصح قائلة:
يستوجب عىل الفتاة أن تتخلص من المشاكل

تفكرىها قبل الزواج ،
الىى تستحوذ عىل 
النفسية 

أيضا يحتاجون إىل االستعداد
حىى الذكور ً
النفىس للزواج واالبتعاد عن الخرافات

ª
ª
ساطرى المؤلفة وعدم االخذ بها.
واال 
هل تولد بعض الفتيات دون غشاء البكارة؟
تجيب ”خال“ ،عىل هذا السؤال موضحة أن
بںى ª
تنوع أشكال غشاء البكارة  
االغشية المطاطية
الىى ال يمكن فضها بسهولةª ،

واالغشية العادية،

مضيفة إىل ذلك أن هناك فتيات يولدن بدون
غشاء من ª
االساس ،وتؤكد خال ،أن تدريس

الرىبية الجنسية للرجال تجعل الرجل لديه دراية
مسبقة عن أنواع أغشية البكارة 
حىى ال يقع  ىڡ
ً
مستقبال ،وتضيف أنه يمكننا  ىڡ المستقبل
مأزق
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الكثرى
أن نتخلص من الثقافة الرجعية
المنترسة ىڡ 
من المجتمعات العربية؛ وذلك عن طريق استغالل
التكنولوجيا الحديثة لتوصيل المعلومات إىل
وغرى 
الشباب بشكل 
مبارس ،فيمكن أن نالحظ
مبارس 
ª

الىى أضاعت
اختفاء اال 
ساطرى والخرافات القديمة 
حقوق المرأة ورفعت من سلطة الرجل عليها.
وعن ازدواجية الرجل 
الرس  ىڡ  ىڡ النظر للعذرية
وأهميتها  
بںى فتيات 
الرسق والغرب يوضح عالم،
العرىى يظن أن زواجه من امرأة أجنبية
أن الرجل


تحسںى صورته االجتماعية ،ويرى أنه ذو
يساهم  ىڡ
كبرىة ،بغض النظر عن تجاربها الجنسية
قيمة 
الىى ال يهتم بها وال يسأل عنها من ª

االساس
السابقة 
يعترىها سيئة الخلق أو منحرفة ،ويرى أن زواجه
وال 

ىسء مرموق ونقلة نوعية تحدث  ىڡ حياته
من أجنبية 

الىى ستعود عليه ،لذلك
بسبب االستفادة المادية 

الىى ال يمكن قبولها عىل
فهو يقبل ببعض التنازالت 
الفتاة العربيةª ،
والن المرأة الغربية مجهولة بالنسبة
لمجتمعه ولعائلته كذلك فإن المجتمعات الغربية
ليس لديها أعراف ثقافية تحرم ممارسة الجنس
بدون زواج ،بخالف الثقافات  ىڡ البلدان العربية.
الزواج التقليدي وتعزيز سيطرة المجتمع الذكوري
تؤكد ”خال“ ،أن الموروثات االجتماعية والثقافية

الىى تدفع الفتاة
المغلوطة السلبية ليست وحدها 
للخوف ،بينما تناولت رسح سيطرة المجتمع
الذكوري ىڡ مجتمعاتنا العربية 
الىى تتيح للرجل


الحق  ىڡ التحليل والتحريم،
www.muwatin.net

 ىڡ الوقت الذي يحجم فيه هذه المجتمعات
مختلف حقوق المرأة ،وتضيف ،مجرد أن تقوم
باالفصاح عن رغبتها الجنسية ،غالبا ما
المرأة ï
يسيطر العقل الذكوري الفاسد ،إذ يظن الرجل
أن لهذه المرأة لديها تجارب جنسية سابقة
أخذت منها التجربة ،بالرغم من أن المعلومة  ىڡ
أمرا ممك ًنا؛
الوقت
الحاىل أصبح الحصول عليها ً

فيمكن ªالي فتاة أن تحصل عىل كافة المعلومات

الىى تتعلق بمختلف المجاالت من خالل نوافذ

اال 
لكرىونية ،لكن العقل المتحجر للرجل
البث ï

الرس  ىڡ هو الذي يجعله يفكر بهذه الطريقة

السلبية،
ويعىى ذلك أنه كلما كانت المرأة

متفتحة ولديها معلومات عامة عن الثقافة
الجنسية ظن بها الرجل سو ًء.
من زاوية قانونية ،يقول محمد عبدالرحمن،

الىى
محام حر ،-إن الكثرى من قضايا الطالق 
ُوكلت إليه ،من قبل سيدات ،كانت بسبب

الىى وردت عن أزواجهن
الشكوك غرى المنطقية 
وفق دوافع ال مرىر لها ،ويرجع عبدالرحمن،
ذلك إىل الزواج التقليدي ،الذي يحدث بدون

سابق إنذار  
الطرفںى ،وال يوجد بينهما أي
بںى
ثقافة متبادلة ،مما ينتج عنه رهبة وخوف من
قبل الزوجة عىل وجه التحديد ،وشكوك من قبل
الزوج ،إذ يرى أن الزواج التقليدي يعد عالقة

قرسية تتعرض للكرس من أقل خدش يصيبها  ،ىڡ
الوقت نفسه يؤيد المعرفة السابقة قبل الزواج

الكثرى من الحواجز عىل حد تقديره.
الىى تكرس 
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الىل فاكرك مؤدبة“ جملة قالها
اللمىى،
“ وأنا 

”محمد سعد“ إىل نوسه ”حال شيحا“  ىڡ أحد
اللمىى ،٢٠٠٢ ،حينما ظن أنها تفكر  ىڡ
مشاهد فيلم  
الجنس ،عندما اكتشفت بالخطأ أنه يخونها قبل
الزواج ببضعة أيام ،جملة بسيطة توضح مفهوم
ª
االدب الذي يجب أن تتحىل به الفتاة  ىڡ مجتمعاتنا،
التفكرى فيه وعدم
وهو البعد عن الجنس وعدم


االقرىاب من هذا الرسداب إال ليلة الدخلة وعليها أن
كثرىا وتظهر مشاعر غرى حقيقية لزوجها 
حىى
تتصنع  ً
يتأكد أنها رسيفة عفيفة طاهرة ،
حىى وإن لم يكن
هو ª
ورسيفًا ،لكن ..إىل 
طاهرا 
مىى تظل
باالساس
ً
ª
عرىى؟
هذه االفكار الظالمة سائدة داخل كل مجتمع  
مىى يتوجب عىل الفتاة أن تبقى سجينة ª
إىل 
االعراف
الظالمة؟
www.muwatin.net

أوﻧﻠﻲ ﻓﺎﻧﺰ :OnlyFans
ﻛﻴﻒ ﻏﻴﺮت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻮرﻧﻮﺟﺮاﻓﻴﺎ؟

محـــمد هــــالل

 ىڡ الفيلم الوثائقي hot girls
 wantedلــ جــــــيل باير ورونا
جرادوس والمعــــــروض عىل
نتفلــــــــــــــيكس ،تستعرض
المخرجتان é
االليات المتبعــــــة
الجتذاب الفتيات للعمل  ىڡ
صناعة 
االباحي من خالل
الرىفيه ï
عرض تجارب حقيقية لفتيات
سابقات وأخريات ما زلن يعشن
تجربة الدخـــــــــول  ىڡ صناعة
البورنو جرافيا ،كمــــــا يسلط
الفيلم الضــــــوء عىل معاناة
هؤالء الفتيات  ىڡ تلك الصناعة
وطرق استغاللهن جنس ًيا.
االنتاج
عن طريق وكالء لرسكات ï
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االباحي ومن خـــــــــالل شبـكات
ï
التواصل االجتـــــــــماعي مواقع
االعالنات كـ ”كريجزليســــــــت“
ï
وعرى إعالنات توظيف
وغرىهــــا ،

”عارضات“ بمبالغ مالية من غرى
صغرىة
الممكن أن تتقاضاها فتاة 
ذات مستــــوى تعليمي متواضع،
يتم استــــــدراج الفتيات حال
بلوغهن السن القانونية.
بعيدا عن
حلم الشهرة والسفر
ً
الصغرىة ،
الرىاء
القرية أو المدينة

الرسيع والهروب من رقابة ª
االهل،
كل تلك ª
االمــــــور تدفع الفتيات
لخوض التجربة ،نسبة قليلة منهن
تتمكن من أن تصبح نجمة إباحية

وتحافظ عىل نجاحهاª ،
االخريات
رسيعا بعد
يخرجن من الصناعة
ً
تقديم بضع مقاطع إباحية بمقابل
مادي ىڡ متوسط ª
اال  
لفںى دوالر

للفيلم الواحد ،بعد ذلك تبدأ
سلسلة التضحيات بد ًء من قبول
وخطرىة صح ًيا  ىڡ
أنواع فانتازيا

الجنىس المصور ،وهو
المحتوى

عالمة عىل نهاية المشوار 
المهىى  ىڡ


االباحي ،تستمر سلسلة
الرىفيه ï
التنازل تدريجيا ،تستدين ªالن
العمل ال يغطي تكلفة الحياة
الجديدة ،لتخضع  ىڡ النهاية تحت
رحمة قواد وتنخرط  ىڡ العمل
كبائعة هوى.
www.muwatin.net

“

اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣـــــــﻦ إﻧﺘــــــﺎج اﻟﻌﺎم ،٢٠١٥
ﺗﺄﺳﺴﺖ  OnlyFansﻓـــــــــﻲ اﻟﻌﺎم
 ،٢٠١٦ﻓﻜﻴﻒ ﻏﻴﺮت ﺷﻜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻹﺑﺎﺣﻲ ﻟﻸﺑﺪ؟

“

ما هي OnlyFans؟

وتويرى
هي منصة تواصل اجتماعي كفيس بوك
وإنستجرام ،لكنها  
تتمرى عن المنصات السابقة
رئيسيتںى؛ ª


االوىل أنها عىل عكس تلك
بسمتںى
المنصات؛ ال تضع قيو ًدا عىل المحتوى ،والسمة
الثانية هي إمكانية تقديم الخدمة مقابل

اشرىاك مادي.

المشرىك إذا كان صانع محتوى بتقديم
يقوم
محتواه من صور وفيديوهات؛ أيًا كان
الجنىس ،ويقوم
المضمون ،مع غلبة المحتوى

المتابعون  ىڡ حال رغبتهم مشاهدة المحتوى
المقدم من قبل صانع محتوى  
معںى ،بدفع
رسوم عضوية شهرية ترىاوح  
بںى  ٥٠-٥دوالر
لكل صانع محتوى.

“

ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳــــــﻢ ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﻫﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ" ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻘـــــﺪم اﻟﻤﺤﺘــــــــﻮى ،ﻛﺄن
ﻳﻄﻠﺐ ﺻـــــــﻮرًا أو ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ﻓﻲ
أوﺿﺎع ﺧﺎﺻﺔ أو ﻓﻲ ﻇــــﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ،

 ىڡ البدء كان رسيط الفيديو
ال تخلو حضارة من اهتمام بالجنس واهتمام
االباحية ،فقط يختلف الوسيط باختالف
بالمواد ï
االمكانات التكنولوجية المتاحة ،ربما بردية
ï

الىى اك ُتشفت  ىڡ
تورينو ï
االباحية ،تلك 
الرىدية 
مطلع القرن التاسع 
عرس بدير المدينة  ىڡ طيبة،
والموجودة  ىڡ المتحف المرصي بتورينو إيطاليا
é

الىى تصور رجال ً مع نساء مختلفات
االن ،
الرىدية 
 ىڡ أوضاع جنسية مختلفة ،هي أقدم مادة
حىى é
إباحية ُع رى عليها 
االن ،ويرجع تاريخها
حواىل العام  ١١٥٠قبل الميالد.
لحقبة الرعامسة 
أغلب الظن أنها كانت ملكًا ªالحد ª
االثرياء ،أو
كتالوج ىڡ  
مرىل للبغاء.


“

ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺴﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ،أو
اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺗﻢ إﻧﺘﺎج أول ﻣﺎدة إﺑﺎﺣﻴﺔ
ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم ُ ١٨٩٦أﻧﺘﺠﺖ أول ﻣﺎدة إﺑﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺒﻊ دﻗﺎﺋﻖُ ،ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذوق أو ﻣــــــــﺰاج ﻃﺎﻟﺐ
ً

اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺘﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﺨﺪﻣﺔ/اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ.

اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم

“

“
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تتقاىص المنصة  ٪٢٠عىل كل معاملة مالية،

كصاىڡ
ويتحصل مقدم المحتوى عىل ٪٨٠

أرباح ،بحسب ،influencer marketing hub
بلغ عدد 
مشرى ىك الموقع/المنصة  ٣٠مليون

مشرىك ،و ٤٥٠ألف صانع محتوى ،كما دفعت

أرباحا لصناع المحتوى
الرسكة  ٦٠٠مليون دوالر ً
حىى é

االن.

.١٩٩٦

www.muwatin.net

اال نرىنت ..عرص جديد للبورنو جرافيا
ï

اال نرىنت وانتشاره الرسيع لم
ىڡ بداية ظهور ï
يغرى
يكن أي من رجال الصناعة يتوقع أن 
اال نرىنت من شكل الحياة وأنماط االستخدام
ï
أسماىل الصناعي التقليدي
وآليات االقتصاد الر 

والمستقر من 
عرسات ،ربما مئات،
السنںى .لم
يالحظ -إال القلة -أننا نعيش لحظة تاريخية،
لحظة والدة وتشكل ثورة جديدة ،الثورة
التكنولوجية.
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“

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،
ﱠ
ﻣﻜﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻮاد اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﻮرة
ﻣﻦ اﻟﻮﺻـــــــﻮل إﻟﻰ ﻋــــــــﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜــــــﻴﻦ ،ﻋﻦ ﻃــــــــﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﺎﺗﺴـــــــــــــﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ،
دون ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﺮاص ﺻﻠﺒــــــــــﺔ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓــــــــــﻲ ذروة

“

كانت ستينيات القرن 
العرسين هي ذروة صاالت

الىى تعرض محتوى إباح ًيا جنس ًيا ،رغم
السينما 
ذلك لم تكن صناعة البورنوجرافيا قد استقلت
عن صناعة السينما ،واتخذت مالمحها 
حىى


اخرىاع جهاز الفيديو
المرى ىل وانتشاره  ىڡ

العرسين ،حيث
سبعينيات وثمانينيات القرن
يمكن بيع آالف النسخ من الفيلم الواحد عىل
طول البالد دون الحاجة النتظار صالة عرض
سينمائية شاغرة تقبل بعرض نسخة واحدة من
الفيلم.
بعد 
اخرىاع  DVDأواخر التسعينيات وانتشار
أجهزة الكمبيوترات الشخصية وإمكانية تخزين
أكرى من المواد عىل قرص صلب،
محتوى 
نظرى المشاهدة عىل
وانتشار خدمات الدفع 

وانترست صناعة
الكابالت التليفزيونية راجت
البورنوجرافيا ،
اال نرىنت.
حىى ظهر ï

رواﺟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮب"

اال نرىنت “
مع ظهور يوتيوب وانتشار فكرة البث عىل ï
 “Online Streamingوليس فقط رفع وتحميل
الكثرى من
اال نرىنت ،ظهرت
المواد من خالل ï



الرسكات
الىى استخدمت نفس التقنية

الصغرىة 

االباحي  ىڡ مواقع شبيهة باليوتيوب
لنرس المحتوى ï

االباحي فقط.
ىڡ فكرته ،لكن مخصصة للمحتوى ï
اال 
لكرىونية  ىڡ حاجة
لم يكن أصحاب تلك المواقع ï
ïالنتاج محتواهم الخاص ،بل رسقة محتوى رسكات
اال نرىنت .امتازت
البورنوجرافيا التقليدية وبثه عىل ï
تلك 

الفرىة بغياب 
والقوانںى المنظمة
الترسيعات
اال نرىنت ،ولحداثة العهد به وفرادة ما يخلقه
لعمل ï
ª
مريىك للمرة
من إشكاليات جديدة يعيشها السوق اال 
ª
االوىل.
لم تكن صناعة البورنوجرافيا فقط المتأثرة سل ًبا من
تلك التكنولوجيات الجديدة والحديثة ،عاشت

الفىى الموسيقي نفس الخسائر؛
صناعة ï
االنتاج 

www.muwatin.net

لكرىونية ،
اال 

والىى
فمع ظهور خدمة
نابسرى ï

أتاحت الملفات الموسيقية بشكل 
مجاىى بتقنية

سميت تقنية الند للند ،وهي عملية تبادل

الملفات والبيانات  
شخصيںى عىل
بںى جهازين

نابسرى تعرضت للمساءلة
اال نرىنت ،إال أن
شبكة ï

الىى
القانونية من قبل رسكات ï
االنتاج الموسيقي 
استخدمت نفوذها الهائل عىل دوائر صنع
القرار؛ ª
االمر الذي لم يتمكن منه منتجو 
الرىفيه
االباحي.
ï
ظهرت  ىڡ النهاية رسكات كرىى احتكرت أغلب

المواقع  ï
الىى تقدم محتوى 
الرىفيه
االلكرىونية 

اال نرىنت .تلك
االباحي بتقنية البث
المبارس عرى ï
ï
المواقع ابتكرت نموذج عمل جديد؛ فمن خالل

االنتاج عىل رسكات متناهية الصغر
االعتماد ىڡ ï
وعرى
أو وسطاء إنتاج بتكلفة إنتاج متواضعة 
استخدام هواة بصورة متجددة كبطالت  ىڡ تلك
ª
االفالم ،حققت تلك 
الرسكات المحتكرة أغلب
ª
االرباح ،ولم يبق للوسطاء وصناع المحتوى
سوى فتات ª
االرباح.
أونىل فانز ..الصغار يربحون الجائزة


أونىل فانز ىڡ نموذجها التجاري عىل
اعتمدت 
معاملںى جديدين ىڡ عالم 

االباحي؛
الرىفيه ï

ª
االول هو رغبة المشاهد  ىڡ الفانتازيا ال العري،
والفانتازيا متعددة ومتنوعة بعدد 
البرس وال
يمكن حرصها  ىڡ قوائم وتصنيفات ،كما تفعل
اال نرىنت  ىڡ أفالمها،
االباحي عىل ï
مواقع البث ï
64

والعامل 
اال نرىنت المبهرة عىل
الثاىى هي قدرة ï

مبارس ،دون وسطاء وال رسكات  
تحقيق تواصل 
بںى
مقدم المحتوى ومستهلكه .فاكتفت بتقديم
المنصة بصورة مجانية لصناع المحتوى ،وال
االعالنات
تتكسب من بيع بيانات العمالء وال من ï
كيوتيوب وفيسبوك مثالً ،لكن اكتفت بدورها
كوسيط له الحصة الصغرى من ª
االرباح ،ولصانع

المبارس مع
المحتوى القادر عىل التواصل
المستهلك ،وتلبية تصوراته الفانتازيا ،نصيب
ª
االسد.
ª
االمر المغاير  ىڡ استعراض  OnlyFansوصناعة

االباحي كنموذج هو قدرة التكنولوجيات
الرىفيه ï
الحديثة عىل قلب 
الرىاتبية االقتصادية الهرمية،
االعمال ªالغلب ª
وكرس امتصاص أصحاب ª
االرباح
المتولدة من العملية االنتاجية .ربما يمتد هذا ª
االثر
ï
ªالنشطة اقتصادية أخرى ،ويولد حالة جديدة
وعالقة جديدة  
بںى العامل وصاحب رأس المال.
www.muwatin.net

ﺷﺒﻜـــــﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤـــــﺮاء
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤــــﺪة – ﻟﻨﺪن

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ورﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺤﻤــــــﺪ اﻟﻔـــــــﺰاري

