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تـقديـم
تأسســت «مســاواة» ،الحركــة العامليــة مــن أجــل املســاواة والعدالــة يف األرسة املســلمة،
يف عــام  ،2009وهــي تســعى إىل ربــط البحــث العلمــي بالنشــطوية ،كــا تحــاول
إيجــاد منظــورات جديــدة للمعرفــة الدينيــة تقــدم إســها ًما بنــا ًء يف إصــاح القوانــن
واملامرســات الخاصــة بــاألرسة املســلمة.
أمــا «مــروع حكايــات الحيــوات العاملــي» فهــو عنــر مركــزي يف الربامــج البحثيــة
املســتمرة ذات األوجــه املتعــددة لـــ «مســاواة» ،التــي تهــدف إىل إنتــاج معرفــة
جديــدة تدعــو إىل املســاواة مــن داخــل الــراث الفقهــي.

دمقرطة �إنتاج املعرفة الدينية
نحــن يف «مســاواة» نســتند إىل أحــدث انتاجــات الفكــر اإلصالحــي اإلســامي والبحــث
النســوي يف اإلســام .ونؤســس حقنــا يف املســاواة وحججنــا مــن أجــل اإلصــاح وفــق إطاري
اإلســام وحقــوق اإلنســان يف الوقــت ذاتــه .وقــد الحظنــا ثغرتــن يف مقاربــات البحــث يف
املســائل املتعلقــة بالجنــدر يف اإلســام وحقــوق اإلنســان .فمــن جهــة ،ال يعــي الكثــر
مــن الباحثــن اإلســاميني أهميــة الجنــدر بوصفــه أحــد املفاهيــم األساســية يف التفكــر
والتحليــل ،ومــن جهــة أخــرى ،ليــس لــدى الكثــر /ات مــن الناشــطني /ات النســويني /ات

فاملنــاداة باملســاواة بــن النوعــن يف الســياقات اإلســامية تتضمــن
اســتعادة املســاواة ،بوصفهــا قيمــة إســامية تؤكــد عليهــا النصــوص
املقدســة ،وإبرازهــا يف املجــال العــام.
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واملدافعــن /ات عــن حقــوق اإلنســان ســوى معرفــة ضئيلــة أو تقديــر محــدود ملفاهيــم
الفكــر الدينــي والقوانــن التــي تســتند إىل الديــن؛ حيــث يعتربونهــا /رنهــا معاديــة
للمــروع النســوي .ونحــن نعتقــد أنــه يجــب التغلــب عــى هاتــن الثغرتــن ،وأن مناهــج
البحــث يف الدراســات اإلســامية والنســوية وحقــوق اإلنســان أبعــد مــا تكــون عــن التضــاد
بــن بعضهــا البعــض ،بــل هــي تعضــض بعضهــا البعــض ،وبخاصــة يف شــن حملــة ذات أثــر
ضــد التمييــز القائــم عــى الجنــدر.
أيضــا بالتحديــات السياســية التــي نقابلهابالــرورة :فاملدافعــون عــن مصالحهم
إننــا نقــر ً
الخاصــة لــن ينخرطــوا بســهولة يف مناقشــات يعتربونهــا مهــددة للمعتقــدات واملامرســات
األساســية لتقاليدهــم ،أو باألحــرى مصالحهــم وأســباب وجودهــم .ولــي يحــدث املرشوع
النســوي تغيـرا ذا أهميــة وقابــا لالســتمرار ،عليــه أن يــأيت بحجــج واسـراتيجيات ميكنهــا
أن تفــكك بكفــاءة الرابطــة املســتعصية عــى الحــل بــن األبويــة والسياســات القمعيــة
التــي تبقــى عــى القوانــن والبنــى غــر العادلــة ،ســواء أتــت يف شــكل دينــي أو علــاين.
ومــن هــذا املنطلــق ،فــإن «مســاواة» هــي جــزء مــن كفــاح أكــر مــن أجــل دمقرطــة
إنتــاج املعرفــة يف اإلســام ومــن أجــل الحصــول عــى ســلطة تفســر النصــوص املقدســة.

�إطار عمل «م�ساواة»
لقــد طورنــا إطــا ًرا عمل ًيــا كل ًيــا يدمــج تعاليــم اإلســام ومبــادئ حقــوق اإلنســان العامليــة
وضامنــات املســاواة يف الدســاتري القوميــة مــع الواقــع املعيــش للنســاء والرجــال بتنويعاتــه
املختلفــة .فنحــن نتبنــى منظــو ًرا نســويًا نقديًــا ،ولكــن األهــم أننــا نعمــل مــن داخــل
الـراث اإلســامي ،ونســتدعي اثنــن مــن التاميـزات الرئيســة يف هــذا الـراث .أولهــا ،ذلــك
الــذي يقــف وراء ظهــور املــدارس الفقهيــة املتنوعــة ومــا بينهــا مــن تعــدد يف املواقــف
واآلراء ،وهــو التمييــز بــن الرشيعــة والفقــه .فالرشيعــة يف العقيــدة اإلســامية هــي إرادة
اللــه كــا أوحيــت للنبــي (صــى اللــه عليــه وســلم) ،أمــا الفقــه فهو عمليــة فهــم الرشيعة
واملنهــج املتبــع يف اســتخالص أحــكام مــن املصــادر املقدســة يف اإلســام :القــرآن ،والســنة
متمثلــة يف مامرســات الرســول كــا وردت يف األحاديــث .وكغــره مــن نظــم الترشيــع ،فــإن
الفقــه مــن عمــل اإلنســان وهــو متغــر حســب الزمــان واملــكان.
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التمييــز اآلخــر يخــص فئتــن رئيســتني مــن األحــكام الرشعيــة :العبــادات (الشــعائر
والروحانيــات) ،واملعامــات (املامرســات االجتامعيــة والتعاقديــة) .فاألحــكام يف الفئــة
األوىل (العبــادات) تنظــم العالقــات بــن اللــه والعبــد املؤمــن .ويف هــذا الصــدد يقــول
مجــال محــدو ًدا للعقلنــة والــرح والتغيــر؛ حيــث تتعلــق تلــك
ً
الفقهــاء إن هنــاك
األحــكام باملجــال الروحــي واألرسار اإللهيــة ،عــى خــاف املعامــات التــي تنظــم العالقــات
بــن النــاس وتظــل عرضــة لالعتبــارات العقليــة والقــوى املجتمعيــة ،وتنتمــي إليهــا معظــم
األحــكام الخاصــة بالنســاء وعالقــات الجنــدر.
نحتــج بهــا يف املطالبــة
إن تلــك التاميــزات متنحنــا اللغــة واألدوات املفاهيميــة التــي
ّ
باملســاواة بــن النوعــن مــن داخــل الــراث اإلســامي .فنحــن نــرى أن قوانــن األرسة
املســلمة املعــارصة ليســت إلهيــة وثابتــة؛ بــل هــي نتــاج فقهــي أنتجــه الفقهــاء القدمــاء
يف ســياقات شــديدة االختــاف تاريخ ًيــا واجتامع ًيــا واقتصاديًــا ،وهــي تنتمــي إىل حقــل
املعامــات ،كــا أنهــا منطقــة يف تعاليــم الفقــه مفتوحــة لالجتهــاد -أي إعــادة التفســر
يف ضــوء متطلبــات الزمــان واملــكان .ونحــن نعتقــد أن تلــك األحــكام يجــب أن تخضــع
اآلن للمفاهيــم املعــارصة للعدالــة ،التــي أصبحــت املســاواة بــن النســاء والرجــال جــز ًءا ال
يتجــزأ منهــا عــى مــدار القــرن العرشيــن .لقــد تــم إســكات أصــوات النســاء وهمومهــن
منــذ صــدر اإلســام ،الــذي ظهــرت فيــه املــدارس الفقهيــة ،واليــوم نحــن نعيــد إدخــال
هــذه األصــوات يف عمليــة إنتــاج املعرفــة الدينيــة وصنــع القوانــن.

�إعادة التفكري يف القوامة والوالية يف الرتاث الفقهي
قامــت «مســاواة» عــام  2010مببــادرة ذات أوجــه متعــددة إلعــادة التفكــر يف مفهومــن
رئيســن يؤسســان لعــدم املســاواة يف الحقــوق بــن النوعــن يف قوانــن األرسة املســلمة،
وهــا القوامــة والواليــة؛ اللــذان ،كــا يتــم فهمهــا وترجمتهــا إىل أحــكام فقهيــة
عــى أيــدي علــاء املســلمني ،يضعــان النســاء تحــت ســيطرة الرجــال .وهــا يؤثــران
يف القوانــن التــي تتعلــق بحقــوق الجنســن جميعهــا ،ولكــن أثرهــا يتجــى أكــر مــا
يتجــى يف الترشيعــات التــي وضعهــا الفقهــاء القدامــى لتنظيــم الــزواج والطــاق ،فقــد
9

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

عـ ّرف الفقهــاء الــزواج بأنــه عقــد يضــع الزوجــة تحــت قوامــة (ســلطة) الــزوج ويفــرض
تبــادل الحقــوق والواجبــات :طاعــة وخضــوع الزوجــة (التمكــن) مقابــل النفقــة مــن قبــل
الــزوج .أمــا الواليــة فقــد تــم فهمهــا عــى أنهــا حــق الذكــور مــن أفـراد العائلــة وواجبهــم
يف مامرســة الوصايــة عــى اإلنــاث مــن أف ـراد العائلــة (عــى ســبيل املثــال واليــة اآلبــاء
عــى بناتهــم عنــد إب ـرام عقــود الــزواج).
يقــف خلــف هذيــن املفهومــن ،اللذيــن أصبحــا مــع مــرور الوقــت حجــر الزاويــة يف
النمــوذج األبــوي لــأرسة يف ال ـراث الفقهــي ،اف ـراض أن اللــه قــد منــح الرجــال ســلطة
عــى النســاء .ويعلــل هــذا االفـراض بالرجــوع إىل اآليــة  34مــن ســورة «النســاء» ،التــي
غال ًبــا هــي اآليــة الوحيــدة التــي يتــم ذكرهــا كلــا تعلــق األمــر بالــزواج.
لــي نشــتبك مــع هذيــن املفهومــن مــن داخــل الـراث ،وضعنــا تصــو ًرا وتصميـ ًـا ملــروع
بحثــي ذي عنــارص ثالثــة يتصــل بعضهــا ببعــض .بالنســبة للعنــر األول ،كلفنــا بعــض
األكادمييــن بكتابــة أوراق خلفيــة تــرح وتناقــش بنــاء «القوامــة» و»الواليــة» يف
الفقــه القديــم ومــا ينطويــان عليــه مــن تعاليــم دينيــة وقانونيــة واجتامعيــة باإلضافــة
إىل اســتخدامهام يف القوانــن واملامرســات املعــارصة .أمــا العنــر الثــاين فهــو املــروع
التشــاريك حكايــات الحيــوات العاملــي ،الــذي يهــدف مــن خــال توثيــق حكايــات الحيوات
املختلفــة ،إىل إلقــاء الضــوء عــى الكيفيــة التــي شــكلت بهــا األعـراف واملامرســات القامئــة
عــى «القوامــة» و»الواليــة» خــرات الحيــاة الواقعيــة للنســاء املعــارصات .ويتضمــن
العنــر األخــر فتــح فضــاءات -مثــل النقاشــات واالتصــاالت ،وج ًهــا لوجــه أو إلكرتون ًيــا-
حيــث يعمــل الباحثــون/ات والناشــطون/ات مــن مناطــق مختلفــة م ًعــا لتطويــر فهمنــا
الجمعــي للقوامــة والواليــة ولحقــوق النســاء يف اإلســام بصفــة عامــة.
جمعنــا بــن علــاء وعاملــات وناشــطني وناشــطات منخرطــن ومنخرطــات يف املبــادرة عــى
مــدى عــدة ورشــات عمــل مكثفــة للمشــاركة بأفــكار مــن الواقــع املعيــش والنســوية
والدراســات النقديــة القانونيــة والـراث الفقهــي مــن أجــل إنتــاج معرفــة جديــدة تتفــق
مــع رؤيــة اإلســام القامئــة عــى إرســاء املســاواة بــن النــاس .وكان املنتــج األول لهــذه
العمليــة هــو «القوامــة يف ال ـراث اإلســامي :ق ـراءات بديلــة» ،وهــو كتــاب محــرر مــن
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عــرة فصــول تشــتبك مــع الســلطة الذكوريــة والتمييــز القائــم عــى الجنــدر مــن داخــل
الـراث الفقهــي .وكانــت الرســالة الرئيســة للكتــاب هــي أنــه قد متت إســاءة فهــم القوامة
والواليــة بوصفهــا ت ُقننــان مبرجعيــة إلهيــة ســلطة الرجــال عــى النســاء ،مــا نتــج عنــه
أنهــا قــد أصبحتــا مــع الوقــت حجــر األســاس لألبويــة يف ال ـراث الفقهــي اإلســامي.
قدمــت الفصــول املختلفــة للكتــاب عــدة طــرق بديلــة لفهــم القوامــة والواليــة ،مــع
اعتــاد فصــول الكتــاب املختلفــة بعــض هــذه الطــرق عــى املفاهيــم القرآنيــة املحوريــة
التــي تحكــم العالقــات بــن اإلنســان وربــه ،بينــا اعتمــدت أخــرى عــى منهــج نســوي
كيل يربــط بــن التعاليــم اإلســامية والنظريــات الحديثــة يف املعرفــة والعدالــة واملســاواة،
وقامــت طــرق أخــرى عــى منــاذج متعــددة للواقــع املعيــش وخ ـرات النســاء.
يعــد « حكايــات النســاء ،حيــوات النســاء :القوامــة والواليــة ىف الواقــع املعيــش» ،وهــو
تقريــر عــن «مــروع حكايــات حيــوات العاملــي» ،منت ًجــا أساسـ ًيا آخــر للمبــادرة ،يــروي
حكايــات نســاء مســلامت يف بلــدان مختلفــة ،و يقــدم لنــا ملحــة عــن الكيفيــة التــي
يســتخدم بهــا الديــن والقانــون والثقافــة لتقنــن ســلطة الذكــور كــا تجســدها القوامــة
والواليــة .وهــو يوثــق مكانهــا يف دورات حيــاة النســاء :كيــف يعشــن ويفهمــن ويقاومــن
مفهــوم الســلطة الذكوريــة يف مراحــل مختلفــة مــن حياتهــن.

النتائج :
يتمثــل اســتنتاجنا األهــم حتــى اآلن يف وجــود هــوة عميقــة بــن املثــل اإلســامية
والواقــع .يخربنــا الكتــاب « :القوامــة يف الــراث اإلســامي  :قـراءات بديلــة» أن القوامــة
والواليــة مبعنــى الوصايــة الذكوريــة عــى النســاء ليســا ليســا مفهوميــن قرانيــن ؛
بــل فقهيــن شــكلتهام األيدولوجيــا الخاصــة بالجنــدر عنــد علــاء اإلســام األولــن يف
ســياق األعــراف واملامرســات الســائدة يف وقتهــم .فلفــظ «قوامــون» ،الــذي اســتقى
منــه العلــاء القدمــاء مفهــوم القوامــة ،يظهــر مــرة واحــدة فقــط يف القــرآن يف ســياق
العالقــات الزوجيــة (اآليــة  34مــن ســورة «النســاء») ،أمــا املرتــن األخرتــن اللتــن يظهــر
فيهــا (يف اآليــة  8و 135مــن ســورة «املائــدة») فهــو يســتخدم مبعنــى الحــث عــى
تحقيــق العدالــة.
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أمــا بالنســبة للــزواج فيوجــد مصطلحــان آخــران يظهــران مــرات عديــدة :املعــروف،
واملــودة والرحمــة .أمــا اللفــظ اآلخــر شــديد الصلــة وهــو الواليــة ،فهــو يظهــر بالفعــل
يف القــرآن ولكــن ليــس أبــدا مبعنــى يعضــد وصايــة الذكــور عــى النســاء ،وهــو التفســر
املتجــذر لهــذا اللفــظ يف الفقــه القديــم.
أيضــا أن اآليــة  34مــن ســورة “النســاء” ،مثلهــا يف ذلــك مثــل آيــات أخــرى
يوضــح الكتــاب ً
تتعلــق بعالقــات جنــدر هــي جــزء مــن الجهــد يف تحســن حــال النســاء يف ســياق أبــوي
ســاد الجزيــرة العربيــة يف فــرة مــا قبــل اإلســام ،فقــد كان الهــدف منهــا هــو حاميــة
النســاء يف عالقــات غــر متكافئــة عــن طريــق إعطائهــن حقوقًــا ماليــة يف الــزواج ترفــع
مــن شــأنهن وقدرتهــن عــى التفــاوض .مثــل هــذه اإلج ـراءات كانــت خطــوات مبدئيــة
ومهمــة يف عمليــة متدرجــة لتحريــر النســاء مــن الســيطرة الذكوريــة ومتكينهــن مــن
الحصــول عــى قــدر كبــر مــن املســاواة ،وقــد ظهــر ذلــك يف منــاداة القــرآن املتكــررة
بــأن تكــون العالقــات الزوجيــة قامئــة عــى القســط والعــدل واإلحســان .ولكــن ،كــا تــم
فهمهــا وتعريفهــا يف الفقــه ،أصبحــت هــذه اآليــة حج ـ ًرا آخــر يف البنــاء األبــوي للــزواج،
الــذي ارتبــط فيــه حــق املــرأة يف الحصــول عــى النفقــة بواجبهــا يف الطاعــة .لــذا تعتقــد
“مســاواة” أن هــذا الربــاط يجــب أن يقطــع عــن طريــق تحــدي املنطــق التجــاري القائــم
عــى “النفقــة مقابــل الطاعــة” واســتعادة املقصــد القــرآين األصــي.
تظهــر نتائــج مــروع حكايــات حيــوات النســاء العاملــى اوجــه أخــرى للهــوة بــن املثــل
والواقــع .فهــي تخربنــا كيــف أنــه يف التطبيــق انقلبــت املفاهيــم التقليديــة للقوامــة
رأســا عــى عقــب ،واســتخدمت لتربيــر
والواليــة بجوانبهــا املفرتضــة للحاميــة والتمكــن ً
الهيمنــة الذكوريــة والتعامــل مــع النســاء بصفتهــن قــارصات إىل األبــد .وتوضــح تلــك
النتائــج كيــف أن تعريــف الفقــه لهذيــن املفهومــن يضعــف النســاء وينكــر عليهــن األمــن
والكرامــة يف مراحــل مختلفــة مــن حياتهــن .لقــد تأملــت النســاء ،أثنــاء روايــة حكايــات
حياتهــن ،تجاربهــن واالختيــارات التــي أقدمــن عليهــا يف مراحــل متعــددة مــن حيواتهــن.
لقــد كان كشـفًا هائـ ًـا بالنســبة ملعظمهــن أن يريــن الفجــوة بــن الرؤيــة القرآنيــة للــزواج
وعالقــات الجنــدر ومــا تــم إخبارهــن بــه بصفتــه “إســام ًيا” ،وأن يدركــن أن حيواتهــن
قــد شــكلها اعتقــاد خاطــئ؛ فالقوامــة والواليــة متجذرتــان يف خ ـرات النســاء إىل درجــة
12

تقديم

ال متكنهــن مــن رؤيتهــا إال حــن يتــم الكشــف عــن حزمــة الحقــوق والواجبــات التــي
تصحبهــا ،كــا تفعــل تلــك الحكايــات بوضــوح شــديد .أمــا بالنســبة للباحثــات يف فريــق
كل بلــد ،فقــد كان اكتشــاف مــا تنطــوي عليــه تلــك املفاهيــم يف القانــون واملامرســة مــن
أيضــا .لقــد وجــدن أنفســهن يتأملــن ،يف ضــوء خرباتهــن
خــال حكايــات الحيــوات كاشـفًا ً
الحياتيــة ،أهميــة يشء عرفنــه جميعــا ولكــن مل يســمينه قبــل قــط .هــي قــوة التســمية—
نحــن نعــرف الــيء ونقــدر عــى تغيــره فقــط عندمــا نـراه كــا هــو ونســميه باســمه.
تكشــف قصــص الحيــاة ،فــوق ذلــك كلــه ،أن قوانــن األرسة القامئــة عــى القوامــة والواليــة
ال ميكــن تربيرهــا ،وأن هنــاك حاجــة ملحــة إلصــاح قانــوين ،فتلــك القوانــن ليســت ظاملــة
ومتييزيــة فحســب ،وبعيــدة كل البعــد عــن خلــق االنســجام بــن الزوجــن ،لكنهــا هــي
نفســها أحــد األســباب الرئيســة النهيــار الزيجــات والعنــف ضــد النســاء .وليــس بعي ـ ًدا
أال يخلــق تعــدد الزوجــات والحــق غــر املتســاوي يف الطــاق ويف الواليــة عــى األطفــال،
أيضــا يف معظــم
انســجا ًما وســعادة ،وإمنــا أملًــا ومعانــاة للنســاء واألطفــال ،وللرجــال ً
األحيــان .فــاألرس الســعيدة واملســتقرة هــي ،كــا تبــن حكاياتنــا ،تلــك التــي تقــوم عــى
املســاواة والتبادليــة يف الحقــوق والواجبــات والتشــارك يف املــوارد .هــذا هــو مــا تطلبــه
النســاء ولكــن يحرمــن التعبــر عنــه ويواجهــن مبقاومــة عنــد فعــل ذلــك؛ حيــث يتــم
إخبارهــن بــأن مطالبهــن ضــد تعاليــم اإلســام.
إن الطريــق إىل األمــام ،كــا بينتــه نتائــج كال املكونــن ملرشوعنــا ،هــو إعــادة تصــور
الــزواج باعتبــاره رشاكــة نتائــج بــن طرفــن متســاويني .تقــول “مســاواة” بــأن هــذا يتفــق
مــع رؤيــة القــرآن واملفاهيــم املعــارصة للعدالــة .هــذا باإلضافــة إىل إعــادة النظــر يف بنــود
عقــد الــزواج مــن داخــل تعاليــم اإلســام وهــذه هــي الخطــوة التاليــة يف رحلتنــا نحــو
املعرفــة؛ ومــع املعرفــة يــأيت التغيــر.

زيبا مري حسيني

عضوة مؤسسة لـ “مساواة”
ومنسقة مجموعة عمل “بناء املعرفة”
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أول ،وهــو
مل يكــن لهــذا التقريــر أن يخــرج للنــور لــوال إســهام الكثرييــن .فنحــن ممتنــات ً
األهــم ،لـــ كامــاال شــاندراكريانا لرؤيتهــا وتفانيهــا يف أن تجعــل مــن الواقــع املعيش للنســاء
حجــر أســاس ملبادرتنــا نحــو بنــاء معرفــة نســوية جديــدة عــن القوامــة والواليــة .نحــن
أيضــا نتذكــر ونعــرف بفضــل املرحومــة كاســندرا بالشــن يف منــارصة هــذا املــروع
ً
وتأطــر عمليــة وضــع خريطــة قانونيــة للقوامــة والواليــة يف البلــدان املشــاركة.
كــا نديــن بالفضــل للفريــق اإلندونيــي (كامــاال شــاندراكريانا و نــور روفيــا و نــاين
زوملينــاراين و تــايت كريســناوايت ودينــي آنيتاســاري ســارانياة لقيامهــن بالدراســة
االســتطالعية ،التــي قــام عليهــا هــذا املــروع بهــذا القــدر كلــه مــن الدقــة واالهتــام.
أيضــا ل «عاملــات» وهــو تحالــف إندونيــي يعمــل عــى إصــاح املعرفــة
نحــن شــاكرات ً
الدينيــة مــن أجــل التقــدم يف مجــال تحقيــق املســاواة والعدالــة بــن الجنســن ،وذلــك
الشــراكهن واســتضافتهن ورشــة العمــل املنهجيــة املبدئيــة يف بــايل عــام .2012
خاصــا للمنظــات واملؤسســات واألف ـراد يف البلــدان التســعة املشــاركة يف
ونقــدم شــك ًرا ً
هــذا املــروع وهــم :جامعــة بـراك (بنجالديــش) ،واملجلــس الكنــدي للنســاء املســلامت
(كنــدا) ،ومؤسســة املــرأة والذاكــرة (مــر) ،و «لجنــة جامبيــا للمامرســات التقليديــة التي
تؤثــر عــى صحــة النســاء واألطفــال» (جامبيــا) ،وعاملــات (إندونيســيا) ،وهــدى موباســري
(إيـران) ،و «أخــوات يف اإلســام» (ماليزيــا) ،و «مســاواة نيجرييــا» ،مــع إســهامات خاصــة
مــن «مبــادرة عيــى وايل للتمكــن» ،و «مركــز متكــن النســاء واملراهقــن» (نيجرييــا)،
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و«شــبكة اململكــة املتحــدة للنســاء املســلامت» (اململكــة املتحــدة) .ونــود أن نعــر عــن
تقديرنــا وشــكرنا بوجــه خــاص لعضــوات فــرق البلــدان التــي تظهــر قامئــة بأســائهن يف
مقدمــة هــذا التقريــر مــن أجــل رحلــة ثريــة مــن التعلــم التأمــي حــول الواقــع املعيــش
للنســاء وعالقتــه بالقوانــن والنصــوص.
أيضــا أن نعــر عــن تقديرنــا لــوزارة الخارجيــة الرنويجيــة لقيامهــا بتمويــل أنشــطة
نــود ً
املــروع وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلقليمــي للنســاء يف الــدول العربيــة لتمويل إنتــاج هذا
التقريــر ،الــذي تــم يف إطــار برنامــج «رجــال ونســاء مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن»
أيضــا الدعــم املســتمر لهــذا املــروع
ومولتــه الوكالــة الســويدية العامليــة (ســيدا) .ونقــدر ً
مــن قبــل دينــا هريفيتــز ،ونخــص بالذكــر تعليقاتهــا التــي تتســم بالعمــق عــى النســخة
النهائيــة للتقريــر.
أيضــا عضــوات ســكرتارية «مســاواة» ،و «أخــوات يف اإلســام» املنظمــة التــي
نشــكر ً
اســتضافت «مســاواة» يف الفــرة مــن  2009حتــى  ،2015لتوفــر أســاس قــوى تطــورت
خاصــا جــ ًدا لــكل مــن:
مــن خاللــه أنشــطة «مســاواة لبنــاء املعرفــة  .ونقــدم شــك ًرا ً
زينــة أنــور ،ومــروة رشف الديــن لدعــم هــذا العمــل بأشــكال صغــرة وكبــرة -مــن وضــع
التصــور والتســيري ،إىل مراجعــة النتائــج.
واألهــم هــو أننــا نديــن بالفضــل العميــق ل  55امــرأة مــن بنجالديــش ،وكنــدا ،ومــر،
وجامبيــا ،وإندونيســيا ،وإيـران ،وماليزيــا ،ونيجرييــا ،واململكــة املتحــدة شــاركن بقصصهن.
فقــد ســعدنا بأنكــن قــد أعطيتمونــا الفرصــة لــي نســتمع إىل أصواتكــن ونتعلــم مــن
رحــات حيواتكــن.
مجموعة عمل بناء املعرفة يف «مساواة»
(زيبا مري حسيني  ،وجانا رامينجر،
ومليك الرشماين ،وسارة مارسو)
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مـقـدمـــة
ماهــي تجــارب النســاء الحياتيــة مــع القوامــة والواليــة؟ كيــف تظهــر هــذه
التجــارب يف طفولــة البنــت أو عنــد زواجهــا أو يف دورهــا زوجـ ًة وأ ًمــا أو عنــد
انفصــال الزوجــن؟ ومــاذا يعنــي للمــرأة أن تطيــع أو تخضــع لســلطة الرجــل
بصفــة يوميــة أو عــر شــهور وســنني؟ مــاذا يحــدث إذا فشــل الــزوج أو األب
يف حاميــة زوجتــه أو /وأطفالــه واإلنفــاق عليهم—كيــف يعيشــون؟ هــذه
بعــض األســئلة التــي تــم طرحهــا خــال مــروع حكايــات الحيــوات العاملــي لـــ
«مســاواة» الــذي امتــد لعــدة ســنوات.
عرضــا لنتائــج وبعــض حكايــات مختــارة مــن «املــروع العاملــي
نقــدم يف هــذا التقريــر ً
لحكايــات الحيــوات» ،الــذي وث ّــق لحكايــات حيــوات  55امــرأة مســلمة مــن تســعة
بلــدان( :بنجالديــش ،وكنــدا ،ومــر ،وجامبيــا ،وإندونيســيا ،وإيـران ،وماليزيــا ،ونيجرييــا،
واململكــة املتحــدة) عــى مــدى ثالثــة أعــوام (ينايــر  2011وحتــى ديســمرب  .)2013قامــت
باملــروع فــرق مــن البــاد التســعة ،ومجموعــة عمــل «بنــاء املعرفــة» يف «مســاواة»
وأف ـراد مــن الداعمــن للمســاواة ،وفريــق اســتطالعي مــن إندونيســيا.
مــروع حكايــات حيــوات النســاء هــو أحــد مكونــات مبــادرة «مســاواة» لبنــاء املعرفــة
حــول «القوامــة» و»الواليــة» ،وهــا مفهومــان يتــم فهمهــا عــادة عــى أنهــا يفرضــان
ســلطة الرجــال عــى النســاء ،كــا أنهــا يف القلــب مــن القوانني املعــارصة لألرسة املســلمة.
تنطــوي القوامــة عــى ســلطة الــزوج عــى زوجتــه ومســئوليته يف اإلنفــاق عليهــا وحاميتها.
18

مقدمة

أمــا املفهــوم اآلخــر القريــب مــن القوامــة وهــو الواليــة فريتبــط بحــق أف ـراد العائلــة
مــن الرجــال وواجبهــم يف أن ميارســوا وصايــة عــى أف ـراد العائلــة مــن النســاء ،ومتييــز
اآلبــاء عــى األمهــات يف حــق الواليــة عــى األبنــاء 1.لقــد أطلقنــا مبــادرة بنــاء املعرفــة،
وهــي تحتــوي عــى دراســات نظريــة إىل جانــب توثيــق حكايــات الحيــوات إلنتــاج معرفة
نســوية جديــدة حــول القوامــة والواليــة ،بوصفهــا مفاهيــم ومامرســات يف الواقــع ،ميكــن
لناشــطات «مســاواة» أن يســتخدمنها للدعــوة إىل قوانــن عادلــة لــأرسة وأعـراف جديــدة
تســاوى بــن الجنســن.
نضمن هذا التقرير ما ييل:
1.1جــز ًءا متهيديًــا يوضــح أهــداف املــروع والكيفيــة التــي متــت بهــا عمليــة توثيــق
حكايــات الحيــوات ،واملقاربــة املنهجيــة املســتخدمة ،واإلطــار الــذي تــم مــن خاللــه
2
تحليــل تلــك الحكايــات.
2.2رؤي وحكايــات مــن البلــدان التســعةالتي شــاركت يف املــروع ،مبــا فيهــا معلومــات
اجتامعيــة -اقتصاديــة وتجــارب النســاء مــع القوامــة والواليــة ،ومقتطفــات طويلــة
وقصــرة مــن حكايــات حيواتهــن.
3.3رؤيــة معمقــة للنتائــج الرئيســة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال الحكايــات،
باســتخدام منهــج عــر أممــي لفهــم الكيفيــة التــي تظهــر بهــا ســلطة الرجــال وواليتهــم
يف الواقــع املعيــش للنســاء.
وتحتــوي املالحــق عــى جــدول باملعلومــات الدميوجرافيــة حــول األشــخاص الذيــن متــت
االســتعانة بهــم/ن جمي ًعــا ،ومــرد املصطلحــات املســتخدمة يف التقريــر وأمثلــة مــن
األدوات البرصيــة املســتلهمة مــن الحكايــات التــي قدمتهــا بعــض فــرق البلــدان املختلفــة
أثنــاء املــروع.
 1للمزيــد عــن القومــة والواليــة يف ال ـراث الفقهــي والقوانــن املعــارصة ،انظــر /ي للكتــاب الــذي أنتجتــه مبــادرة بنــاء املعرفــة:
« القوامــة يف الـراث اإلســامي :قـراءات بديلــة» .تحريــر :زيبا مري حســيني ،مليك الرشماين ،جانــا رامينجر .اصــدار :وان ورلد 2015
تفصيل لألهداف واإلجراءات واملقاربة املنهجية والدافع التحلييل ملرشوع حكايات الحيوات يف فصل
ً
 2ميكن إيجاد وصف أكرث
يرشح املرشوع يف كتاب «القوامة يف الرتاث اإلسالمي»
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الأهداف:
يتبني املرشوع العاملي لحكايات النساء عدة أهداف:
1.1تقديــم فهــم أعمــق للكيفيــة التــي تختــر بهــا النســاء القوامــة والواليــة ،واالنفصــال
بــن الفهــم النــي لهذيــن املفهومــن (ســواء كان دينيًــا أم قانونيًــا) و الواقــع املعيــش
للنســاء ،وكيــف ينعكــس هــذا االنفصــال عــى حيــاة النســاء ويؤثــر عــى تجاربهــن
واختياراتهــن.
2.2إلقــاء الضــوء عــى أصــوات النســاء املســلامت مــن أصــول قوميــة مختلفــة يف شــتى
مناحــي الحيــاة ،وتوضيــح إدراكهــن ألشــياء مــن خــال خرباتهــن الحياتيــة ،والتعــرف
عــى املعرفــة البديلــة التــي ميكــن أن يقدمنهــا ،وإب ـراز همومهــن واهتامماتهــن.
3.3أن نشــرك جمي ًعــا يف بنــاء معرفــة بديلــة وأن نطــور منه ًجــا يعكــس فهمنــا لقيمــة
املســاواة يف اإلســام ويف النســوية ،وبهــذا نعمــل عــى مناهضــة القيــم األبويــة التــي
تُســتقى منهــا قوانــن األرسة املســلمة واملامرســات وإنتــاج املعرفــة.
4.4الرتويــج لتعلــم جمعــي وبنــاء قــدرات يف الــراث اإلســامي ،وذلــك بالرتكيــز عــى
املعرفــة النســوية اإلســامية التــي تعيــد ق ـراءة التفس ـرات األبويــة وتشــتبك بعــن
نقديــة مــع ال ـراث.
5.5إنتــاج معرفــة ميكنهــا أن تســهم يف التغيــر االجتامعــي يف البلــدان املشــاركة ،ويف
أنشــطة «مســاواة» ،ويف الدعــوة عــى مســتوى عاملــي .وقــد شــكل كل فريــق قومــي
منهجــا للبحــث حســب الســياق املحــي يف بلــده باالتفــاق مــع أجندتــه املحــددة يف
الدفــاع عــن حقــوق النســاء ،أو توعيــة املجتمــع ،أو غــره مــن األعــال مــن أجــل
اإلصــاح القانــوين وإصــاح السياســات عــى مســتوى البلــد.

اخلطوات:
طــورت «مســاواة» مــروع حكايــات الحيــوات العاملــي عــر عــدة أعــوام ،ففــي عــام
 2011تشــكل فريــق يف إندونيســيا إلجـراء الدراســة االســتطالعية عــن طريــق وضــع منهــج
البحــث واالتفــاق عــى مجــال البحــث واختبار اإلجـراءات عرب توثيــق عدد مــن الحكايات.
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وقــد تكــون الفريــق مــن خمــس ناشــطات مــن مجموعــة «عاملــات» ،وهــو تحالــف
إندونيــي يعمــل عــى إصــاح املعــارف الدينيــة وتحســن فــرص العدالــة واملســاواة .وقــد
قــرر الفريــق التعامــل مــع هــذا املــروع بصفتــه تجربــة للتعلــم الجمعــي واملتبــادل،
كــا كانــت هــذه التجربــة قامئــة عــى مجــاالت علميــة مختلفــة تــرب بجذورهــا يف
الحركــة القوميــة االندونيســية وآليــة بنــاء الحــركات .وخــال عــام عمــل فريــق البحــث
اإلندونيــي بعنايــة للحصــول عــى فهــم أفضــل للموضوعــات وتحديــد كيفيــة البــدء
يف تنفيــذ املــروع بطريقــة أخالقيــة وممنهجــة توثــق حكايــات حيــوات خمــس نســاء
مســلامت مــن مناطــق مختلفــة مــن البلــد.
انتدبــت منســقة املــروع يف ختــام املــروع االســتطالعي داعــات لـــ «مســاواة» مــن 12
بلـ ًدا (انظــر/ي املربــع) للمشــاركة يف املــروع العاملــي باعتبارهن فرقًــا للبلــدان املختلفة.
وتـراوح حجــم «الفــرق» القوميــة مــن شــخص إىل ســبعة أشــخاص ،تحــت إرشاف منســقة
واحــدة أو أكــر .اختلــف تكويــن الفريــق مــن دولــة إىل أخــرى ،ولكنــه احتــوى عــى أفراد
مــن حقــول معرفيــة مختلفــة مثل :العلــوم الرشعيــة ،واألنرثوبولوجيــا ،والقانــون ،واألدب،
والزراعــة ،ودراســات التنميــة ،ودراســات الجنــدر ،وغريهــا ،مــن الــايئ يعملــن يف مجــاالت
متعــددة مثــل :املجــال األكادميــي ،وحقــوق النســاء ،والتنميــة الدوليــة ،والتعليــم ،وقانــون
األرسة ،وحقــوق اإلنســان ،وغريهــا .وقــد تــم دعــم معظــم الفــرق مــن ِقبــل جمعيــات
أهليــة تعمــل عــى أمــور النســاء داخــل كل بلــد.
عمــل فريــق الدراســة االســتطالعية اإلندونيــي ومجموعــة عمــل «مســاواة» لبنــاء املعرفــة
وممثــات للفــرق املشــاركة م ًعــا يف الورشــة املنهجيــة األوليــة يف بــاىل ،إندونيســيا ،إبريل عام
 2012مــن أجــل توضيــح األهــداف والتفكــر يف املبادئ النســوية والقيم اإلســامية اإلرشــادية
واســتيعاب املفاهيــم ووضــع منهــج للمــروع العاملــي يُبنــى عــى اإلطــار اإلندونيــي .بعد
تلــك الورشــة طــورت الفــرق مــن األهــداف وخطــط العمــل التــي ميكنهــن تنفيذهــا يف
ســياقاتهن املحــددة والتــي تتفــق مــع أهــداف عملهــن النشــطوي ،وبعدها قامــت عضوات
الفــرق املشــاركة بعمــل املقابــات مــع النســاء وتوثيــق حكاياتهــن .ولقــد تعــاو ّن جمي ًعــا
مــن خــال املناقشــات عــر اإلنرتنــت وعــر سلســلة مــن االجتامعــات مــن خــال ســكايب
بــن منســقة املــروع واملشــاركات يف هــذا املــروع.
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نظـ ًرا ملحدوديــة املــوارد ،اقتــرت مرحلــة التطبيــق عــى مجموعــة
مختــارة مــن البلــدان ذات األغلبيــة واألقليــة املســلمة املمثلــة
ملناطقهــا ،مــع إمكانية التوســع يف إدراج بلدان أخــرى يف وقت الحق.
وافقــت داعــات لـــ «مســاواة» مــن اثنتي عــرة دولة (أفغانســتان،
وبنجالديــش ،وكنــدا ،ومرص ،وجامبيا ،وإندونيســيا ،وإيـران ،واألردن،
وماليزيــا ،ونيجرييــا ،والفلبــن ،واململكــة املتحــدة) عــى املشــاركة يف
مــروع حكايــات الحيــوات العاملــي .بعدهــا انســحبت أفغانســتان،
واألردن ،والفلبــن مــن املشــاركة بســبب أولويــات أخــرى يف عملهــم
القومــي ،وهكــذا اســتكمل املــروع بتســع بلــدان فقــط.
قامــت الفــرق التســع بتوثيــق حكايــات حيــوات  55امــرأة ،وكــا يتضــح فيــا يــي ،فقــد
اختــارت فــرق العمــل النســاء بنــا ًء عــى عوامــل عــدة منهــا أن حكاياتهــن تتنــاول عــدد
متنــوع مــن املســائل املطروحــة داخــل كل بلــد ،وقــدرة هــؤالء النســاء عــى الحديــث
عــن مثــل تلــك األمــور الشــخصية والحساســة .اعتمــدت مــن قمــن باللقــاءات بصفــة
عامــة عــى االجتــاع مبــن تــم اختيارهــن لعــدة جلســات مطولــة يناقشــن فيهــا تفاصيــل
حياتهــن باإلضافــة إىل مشــاعرهن وأفكارهــن وآمالهــن وخططهــن للمســتقبل .وقد قدمت
فــرق العمــل ألوانًــا مختلفــة مــن الخدمــات الداعمــة ،واســتدعت حاجــة كل امــرأة عــى
حــدة .كــا شــعرت كثـرات مــن النســاء املشــاركات أن تجربــة حــى حكايتهــن تحتــوي
عــى قــدر كبــر مــن التمكــن ورغــن يف مشــاركة مــا مــررن بــه ملســاعدة أخريــات.
شــاركت هــؤالء النســاء بقصصهــن وخرباتهــن وتأمالتهــن مســهامت بذلــك يف كل مــن
الحــركات القوميــة والعامليــة مــن أجــل العدالــة واملســاواة ،ولــذا ،وباالتســاق مــع املنهــج
البحثــي النســوي ،اعتربنهــن وســمينهن «مصــادر املعرفــة» ولســن مجــرد «عينــات بحــث»
أو مبحوثــات.
عقدنــا ورشــة عمــل للمراجعــة بعــد قضــاء نصــف مــدة املــروع يف كــواال المبــور مباليزيــا
يف ديســمرب  ،2012للتعمــق يف «القوامــة» و«الواليــة» وربطهــا بتوثيــق الحكايــات .كــا
تناقشــنا حــول ســر عمــل الفــرق والتحديــات التــي تواجههــا وتوصلنــا إىل إطــار جمعــي
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للتحليــل ميكــن فــرق العمــل أن تك ّيفــه كــا تــرى ليناســب ســياقاتها املحــددة .أمــا بعــد
ورشــة العمــل فقــد اســتمرت الفــرق ومنســقة املــروع يف عقــد اجتامعــات دوريــة عــر
ســكايب للنقــاش حــول العقبــات التــي واجهــت فــرق العمــل عنــد التنفيــذ وللمشــاركة
يف عمليــة التحليــل وتطويــر إطــاره ،ومناقشــة أدبيــات الــراث اإلســامي املرتبطــة
باملوضوعــات املثــارة يف حكايــات الحيــوات يف عمليــة تعلــم جمعــي.
كتــب فريــق كل بلــد تقري ـ ًرا نهائ ًيــا ،ونتــج عــن ذلــك التقريــر العاملــي عــن املــروع
الــذي متــت كتابتــه بالتشــاور املســتمر مــع فــرق العمــل املختلفــة .و قــد وافقــت كل
نســاء مصــادر املعرفــة االىئ شــاركن ىف املــروع عــى ان تحتــوى تقاريــر البلــدان والتقرير
العاملــي عــى حكاياتهــن.

املقاربة واملنهج:
تســتخدم «مســاواة» إطــا ًرا جام ًعــا يدمــج بــن التعاليــم اإلســامية وحقــوق اإلنســان
العامليــة والضامنــات الدســتورية القوميــة للمســاواة والواقــع املعيــش للنســاء والرجــال.
وقــد بــدأ املــروع العاملــي لحكايــات الحيــوات ،وهــو جهــد عابــر للحــدود القوميــة
مثلــه يف ذلــك مثــل انشــطة «مســاواة» جميعهــا ،بســؤال عــن الكيفيــة التــي خــرت بهــا
النســاء «القوامــة» و «الواليــة» يف حياتهــن اليوميــة ،وإىل أي مــدى تالزمــت خرباتهــن مــع
النظريــة الكامنــة وراء هذيــن املفهومــن.
قامــت املقاربــة املنهجيــة لهــذا املــروع عــى مبدئــن يعكســان بالنســبة لنــا القيــم
اإلســامية والنســوية .فيضــع منهجنــا يف املقدمــة القيــم األخالقيــة اإلســامية املتمثلــة يف
العدالــة والقيمــة املتســاوية والكرامــة لــكل بنــى البــر ،الذيــن هــم جمي ًعــا مخلوقــات
اللــه املكلفــن عــى األرض مبســئولية فعــل الخـرات ومنــع الرش وبنــاء الحضارة اإلنســانية.
وقــد اضطلعنــا بهــذا املــروع بوصفنــا نســاء آمــن أن تلــك القيــم اإلســامية يجــب أن
تكــون هــي محــور كل األعــراف واملفاهيــم القانونيــة واالجتامعيــة .نحــن نعتقــد أن
املعرفــة -وبخاصــة تلــك القامئــة عــى الخـرات -تفتــح طري ًقــا نحــو العدالــة واملســاواة يف
األقطــار والســياقات اإلســامية.
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باإلضافــة ملــا ســبق ،تــم وضــع منهجنــا بوصفــه بحثًــا نســويًا أخالق ًيــا يتميــز بعــدد مــن
العنــارص األساســية التــي تتســق ومنهــج بنــاء املعرفــة الــذي تتبعــه «مســاواة» .وهكــذا
كانــت خطواتنــا تقــوم عــي مــا يــي :
•تقديــر كل أشــكال ومصــادر املعرفــة البديلــة مبــا فيهــا األشــكال غــر التقليديــة
للخــرات والســياقات ،باإلضافــة إىل النصــوص واملعــارف التــي أنتجــت بطريقــة
دميقراطيــة ومفتوحــة عــن طريــق إعطــاء صــوت لخــرات النســاء.
•الرتكيــز عــى بنــاء وتقديــر العالقــات التــي تقــوم عــى الثقــة واالح ـرام والرعايــة
والتبادليــة بــن البلــدان ،ومــن ثــم تقديــر عمليــة التعلــم الجمعــي والدعــم التــي
نفذتهــا مجموعــة متنوعــة مــن النســاء (مبــا فيهــن مجموعــة عمــل بنــاء املعرفــة،
والفريــق االســتطالعي ،والفــرق املشــاركة والنســاء «مصــادر املعرفــة»).
• العمــل التشــارىك و املســاواىت عــى عــدة مســتويات لضــان إحســاس كل املشــاركات
مبلكيتهــن للمــروع ،باإلضافة إىل تضمــن املنظــورات واألمناط املختلفة للخـرات والتجارب.
•التأمــل ىف عمليــة تطويــر املنهــج والتطبيــق والتحليــل ،مــا يجعــل افرتاضياتنــا
(الخاصــة باملجــال البحثــي والســيايس أو الشــخيص وغريهــا) واضحــة ،ويســاعدنا عــى
مراقبــة مــدى التزامنــا باملبــادئ التــي اعتربناهــا مهمــة.
•عمليــة بحــث تحويليــة  transformativeو ذلــك بإنتــاج معرفــة تســهل عمليــة
التمكــن واإلصــاح الترشيعــي والتغيــر االجتامعــي.

نظرة على احلكايات املوثقة:
وث ّقــت الفــرق التســع التــي أكملــت املــروع 3عــدد  55حكايــة حيــاة مــن النســاء
«مصــادر املعرفــة» الــايت تراوحــت أعامرهــن بــن  16و 78ســنة وعــرن عــن مناحــي
الحيــاة كافــة .وقــد تــم تغيــر أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــن للحفــاظ عــى
هويتهــن .وكــا ذكــر آن ًفــا ،تقــرر أن نطلــق عــى هــؤالء النســاء «مصــادر املعرفــة» ألنهــن
قــد أســهمن ،عــن طريــق املشــاركة بحكاياتهــن وخرباتهــن الحياتيــة ،يف تقديــم مصــادر
معرفــة قيمــة للحركــة .وتــأيت هــؤالء النســاء مــن مناطــق مختلفــة يف بلدانهــن ،مبــا فيهــا
الريــف والحــر .كــا يتــدرج مســتوى تعليمهــن مــن عــدم الذهــاب إىل املــدارس عــى
 3تم توصيف فرق عمل البلدان املختلفة يف قسم «اإلجراءات» أعاله ،ويف كل قسم لبلد بشكل منفرد أدناه.
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اإلطــاق أو الحصــول عــى قــدر ضئيــل مــن التعليــم إىل الشــهادات الجامعيــة ،ومعظمهن
يكتســن دخــا مــن مزاولــة انــواع مختلفــة مــن االعــال  :بائعــة متجولــة ،فالحــة ،عاملــة
منــزل ،عاملــة منــزل مهاجــرة ،ســائقة تاكــي ،محاميــة تحــت التمريــن ،معلمــة ،إداريــة،
عاملــة يف مجــال تنميــة املجتمــع ،ســيدة أعــال ،عمــدة قريــة ،سياســية ،مغنيــة ،وغريهــا.
يقــدم امللحــق  1جــدول معلومــات دميوجرافيــة حــول كل النســاء «مصــادر املعرفــة».
اختــارت فــرق العمــل النســا َء «مصــادر املعرفــة» بنــا ًء عــى عــدد مــن العوامــل  :الرتكيــز
عــى عمليــة البحــث وليــس األهميــة اإلحصائيــة؛ حيــث بحثــت معظــم فــرق العمــل عــن
أنــاس متثــل حكاياتهــن األمــور موضــع االهتــام أو /وكونهــا مــن األمــور املهمــة يف عملهــم
النشــطوي ،أو ممــن أوضحــت حكاياتهــن الفجــوات بــن الــزواج كــا تعيشــه النســاء واملثل
املعياريــة لعالقــات الجنــدر والحقــوق يف الفهــم الفقهــي واالجتامعــي للقوامــة والواليــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،بحثــت فــرق العمــل عــن نســاء يشــعرن ،إمــا بحكــم شــخصياتهن
وطبيعتهــن أو /وبحكــم عالقــات الثقــة القامئــة بــن الطرفــن ،بأريحيــة عنــد التحــدث
والتأمــل يف خـرات حياتهــن الحساســة -بــل واملؤملــة أحيانًــا -ووصف التحول يف إحساســهن
بذواتهــن وفهمهــن للعــامل مــن حولهــن .لقــد تقابلــت الفــرق والنســاء «مصــادر املعرفــة»
عــدة مـرات عــى مــدى عــام لتوثيــق الحكايــات والتفكــر فيهــا.
بأخــذ هــذه املتطلبــات يف االعتبــار ،باإلضافــة إىل محدوديــة الوقــت واملــوارد ووجــود
أولويــات تنظيميــة أخــرى ،اســتطاعت معظــم فــرق عمــل البلــدان املختلفــة توثيــق مــن
أربــع إىل ســت حكايــات عــى مــدى العامــن .أمــا فريــق جامبيــا فقــد ســجل اثنتــي
عــرة حكايــة ،وســجلت الباحثــة التــي عملــت وحدهــا يف إي ـران ثــاث حكايــات.

عملية التحليل:
لقــد اخرتنــا أن نوثــق حكايــات حيــوات النســاء بكاملهــا ألن أحــداث وخ ـرات الحيــاة
مرتبطــة ببعضهــا البعــض وال ميكــن فصلهــا ،ولــي نحصــل عــى املعرفــة املركبــة ذات
املســتويات املتعــددة حــول الواليــة والقوامــة .وقــد ســاعد ذلــك عــى إلقــاء الضــوء
عــى الكيفيــة التــي اســتطاعت بهــا النســاء فهــم خرباتهــن واختياراتهــن والعوامــل التــي
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مكنتهــن ،أو صعبــت عليهــن ،املــي يف طــرق معينــة .كــا أتاحــت فرصــة املشــاركة يف
هــذا املــروع للنســاء «مصــادر املعرفــة» أن يتأملــن مســارات حياتهــن والتغ ـرات يف
فهــم ذواتهــن.
مل يكــن الهــدف مــن تســجيل حكايــات الحيــوات هــو توثيــق «حقيقــة» موضوعيــة مــا
حــول النســاء ،إمنــا تتبــع وإلقــاء الضــوء عــى مســاراتهن الشــخصية ومنظورهــن الشــخيص
أثنــاء رصاعهــن مــع الطــرق املتعــددة التــي تعمــل بهــا الســلطة الذكوريــة واألعـراف األبوية
الخاصــة بعالقــات الجنــدر .شــاركت النســاء «مصــادر املعرفــة» بحكاياتهــن يف أحاديــث
مفتوحــة عــر عديــد مــن اللقــاءات املطولــة ،مــا أتــاح لهــن املســاحة للتحــدث بحريــة
وتلقائيــة ،وإضافــة التفاصيــل وتوضيحهــا ،والتأمــل يف الخــرات واملعــاين التــي أعطينهــا
أيضــا أن نلقــي الضــوء عــى محــاور مختلفــة مــن حياتهــن
لحيواتهــن ،وهــو مــا أتــاح لنــا ً
ونرشحهــا ،مــن هــذه املحــاور :أحــداث مهمــة يف الحيــاة وكيــف تــم رشحهــا؛ اختيــارات
تقــوم بهــا النســاء وملــاذا؛ تعقيــدات ودالالت هــذه االختيــارات والتغـرات يف فهــم الــذات.
وضعنــا اإلطــار النظــري للتحليــل ســويًا ثــم طبقتــه فــرق عمــل البلــدان املختلفــة بأفضــل
مــا يتناســب مــع ســياقاتها .وتضمــن اإلطــار اإلجابــة عــى األســئلة اآلتيــة :
(مثــا ،بالنســبة ألدوار وعالقــات وحقــوق
ً
•هــل تختلــف تجــارب النســاء الحياتيــة
الجنــدر) عــن نظــم الجنــدر الفقهيــة القامئــة عــى القوامــة والواليــة ،وماهــي العوامــل
املســببه لذلــك والنتائــج والدالئــل عنــد حــدوث ذلــك ؟
•كيــف فهمــت النســاء «مصــادر املعرفــة» ؟ تجاربهــن والتغــرات التــي حدثــت يف
إحساســهن بذواتهــن وعالقتهــن بالــراث اإلســامي والســلطة ؟
•كيــف ارتبطــت األمنــاط واألع ـراف وهيــاكل القــوى يف الحكايــات بالقوامــة والواليــة،
وكيــف أثــرت عــى اختيــارات النســاء ،وحصولهــن عــى الحقــوق واملــوارد والفــرص،
ومســارات حياتهــن ؟
•مــا هــي التشــابهات والفــروق بــن الحكايــات يف كل بلــد والبلــدان األخــرى فيــا
يختــص بخــرات النســاء «مصــادر املعرفــة» واختياراتهــن وآرائهــن ،وكيــف ميكــن
لحكايــات الحيــوات أن تعــر عــن رسديــة عــدم املســاواة بــن النســاء أو متكينهــن يف
ســياقات عامليــة أو قوميــة.
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مقدمة

متــت تغطيــة هــذة االســئلة يف هــذا التقريــر ،يف كل مــن النظــرة العابــرة للحــدود القومية
واألقســام الخاصــة بــكل بلــد عــى حــدة .كــا ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن الحكايــات
والتحليــات املفصلــة عــن كل بلــد يف تقاريــر فريــق عمــل كل بلــد عــى حــدة عــى
املوقــع اإللكــروين الخــاص بـــ «مســاواة».
إننــا نــدرك أنــه عــى الرغــم مــن تحديــد بعــض االتجاهــات العامــة بنــا ًء عــى تلــك
التقاريــر ،فــإن تجــارب خـرات النســاء «مصــادر املعرفــة» ليســت ممثلــة بالــرورة لــكل
النســاء املســلامت يف كل الســياقات ،او تجــارب كل النســاء و الرجــال يف االرس املســلمة.
مل نكــن ننــوي أن نقــوم بدراســة إحصائيــة ممثلــة لخ ـرات النســاء املســلامت بالقوامــة
والواليــة ،وإمنــا أن نقــدم طريقــة جديــدة للبجــث ومنهــج جديــد ،باإلضافــة إىل تكريــس
الوقــت وفتــح مســاحة آمنــة وأمينــة لجهــد جامعــي يف إنتــاج معرفــة تأمليــة وبنــاء
حركــة.
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بنجـالديـ�ش
القوامة والوالية
والواقع املعي�ش للن�ساء
قــام مبــروع حكايــات الحيــوات يف بنجالديــش
فريــق مــن جامعــة «بـراك» بـــ دكا .تكـ ّون الفريــق
مــن خمــس أكادمييــات وباحثــات :موشــومي
خــان ،و ماهــن ســلطان ،وســهيلة نازنني ،وســاهدة
خونــداكار تحــت قيــادة ســامية حــق.
وقــد كان الهــدف الرئيــس للمــروع هــو مراجعــة
املوقــف العلــاين لحــركات حقــوق النســاء يف
بنجالديــش ونفورهــا األيديولوجــي مــن االشــتباك
مــع الديــن .وقــد درس فريــق البحــث أهميــة
وجــود مقاربــة نســوية جديــدة تشــتبك مــع الرتاث
الدينــي بجديــة بنــاءة؛ بينــا هــي يف الوقت نفســه
منغمســة بشــدة يف الواقــع املعيــش للنســاء.
قــام الفريــق بتوثيــق حكايــات خمــس نســاء
مســلامت مــن بنجالديــش مــن أعــار مختلفــة
ومــن خلفيــات اقتصادية-اجتامعيــة مختلفــة
مــن أجــل رصــد مامرســات القوامــة والواليــة يف
واقعهــن املعيــش.
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يف لـمحة رسيعة
عدد السكان161,000,000 :
()World Bank, 2015
املعدل الكىل للخصوبة 2.2 :طفل لكل
امرأة ()WEF, 2015
زواج األطفال % 18 :من البنات قد
تزوجن يف سن  15عا ًما و % 52ببلوغ
سن )UNICEF, 2016( 18
نسبة الوفاة عند الوالدة (لكل 100,000
والدة حية))WEF, 2015( 170 :
متوسط العمر عند الوالدة 73 :عا ًما
لإلناث و 70عا ًما بالنسبة للذكور
()World Bank, 2014
الديانات الرسمية % 89.8 :من السكان
من املسلمني % 9.1 ،من السكان من
الهندوس % 1.2 ،من ديانات أخرى مبا
فيها البوذية واملسيحية
()PEW, 2012
نسبة التعليم % 58 :من النساء
و % 65من الرجال ()WEF, 2015
املشاركة يف سوق العمل (إناث ،ذكور):
)WEF, 2015( % 87 ،% 60

عىل أرض الواقع :معلومات واتجاهات وحكايات من البلدان املشاركة

الن�ساء «م�صادر املعرفة»
الحــظ /ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريهــا لحاميــة
هويتهــن ،وأن معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للرتجمــة أو التنقيــح أو
التكثيــف ألجــل اإليضــاح.

رفيعة ( 35عا ًما)

امــرأة متزوجــة ،عــى درجــة عاليــة مــن العلــم .عاشــت طفولــة ســعيدة حتــى وفــاة
والدهــا وهــي يف الثانيــة عــر مــن عمرهــا .عندهــا بــدأت التوتــرات بــن أمهــا
ـال
وإخوتهــا حــول قيــادة األرسة ،هربــت رفيعــة إىل عــامل الروايــات؛ حيــث بنــت مثـ ً
للذكــورة والحــب األفالطــوين .تزوجــت رفيعــة عــن حــب ولكنهــا واجهــت مشــاكل يف
زواجهــا ،فقــد تصارعــت هــي وزوجهــا حــول دورهــا بوصفهــا معيلــة رئيســة لــأرسة.
تســببت هــذه التوتــرات ،ىف إجهاضهــا و خلــق فجــوة عاطفيــة وجنســية ىف إجهاضهــا
و خلــق فجــوة بــن الزوجــن مــا تســبب يف إصابــة رفيعــة باكتئــاب ،عملــت عــى
التغلــب عليــه مبســاعدة الطــب النفــي وزيــادة الوعــى بذاتهــا .تعمــل رفيعــة اآلن
صحفيــة يف إحــدى الصحــف اليوميــة الشــهرية يف بنجالديــش .فكــرت يف الطــاق
وطالبــت بــه عــدة مــرات ،ولكــن الزوجــن اتفقــا عــى االنتظــار ومحاولــة التغلــب
عــى خالفاتهــا.

رانو (  55عا ًما)

متزوجــة وأم لســبعة أطفــال .نشــأت يف أرسة فقــرة وواجهــت مشــاكل عــدة طــوال
حياتهــا ،بــدأت بطــاق والديهــا عندمــا كانــت يف الســابعة مــن عمرهــا .وعندهــا أرســلت
رسا مــن رجــل لديــه
للعمــل خادمــة منــزل ،وواجهــت عــدة صعوبــات مثــل :الــزواج ً
زوجــات أخريــات ،والهجــر ،وخطــف ابــن لهــا مــن قبــل تجــار البــر ،والتحــرش الجنــي
بوصفهــا أ ًمــا بــا زوج ،فاختــارت أخ ـ ًرا أن تكــون الزوجــة الثانيــة لرجــل مســن حتــى
توفــر الحاميــة البنهــا الثــاين وتكفيــه رصاعــات العيــش دون حاميــة الذكــور.
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روبا ( 45عا ًما)

متزوجــة وأم لثالثــة أطفــال .نشــأت يف أرسة فقــرة ،وتولــت رعايــة أمهــا املريضــة يف
ســن صغــرة مــا أدى إىل حرمانهــا مــن الذهــاب إىل املدرســة .اســتطاعت ،بعــد وفــاة
والدتهــا ثــم والدهــا ،أن تهــرب لتتــزوج مــن شــخص مناســب مــن القريــة؛ حيــث
قابلــت ،يف ســن الثامنــة عــر ،رجـ ًـا صين ًيــا اعتنــق اإلســام وتزوجتــه .متتــع الزوجــان
بعالقــة زواج جيــدة يف معظــم فــرات زواجهــا .عندمــا كافــح زوجهــا مــن أجــل تلبيــة
احتياجــات األرسة بســبب ضآلــة أجــره وعــدم اســتقراره يف العمــل ،قامــت «روبــا»،
مبســاعدته وبــادرت إىل دعمــه بتحضــر الوجبــات وبيعهــا حتــى أصبحــا أكــر اســتقرا ًرا
مــن الناحيــة املاديــة .بــدأت املشــكالت عندمــا أصبحــت «روبــا» أكــر تدينــا وتوقعــت
الــيء نفســه مــن زوجهــا .اســتمرا يف العيــش م ًعــا ولكــن أصبحــا منفصلــن جســديًا
وعاطف ًيــا.

سلطانة (يزيد عمرها عىل  45عا ًما)

أم عازبــة البنــة واحــدة .نشــأت يف أرسة ريفيــة فقــرة ،فقــدت أباهــا يف ســن صغــرة
وتعرضــت لسلســلة مــن املتاعــب تتعلــق بالفقــر وافتقــاد األمــان .عملــت عاملــة منــازل
بســبب حرمانهــا مــن التعليــم ،وتزوجــت يف ســن تقــارب الثالثــة عــر .وألنهــا كانــت
عروســا طفلــة آنــذاك تعرضــت لكثــر مــن اإلســاءة والعنــف مــن قبــل زوجهــا وأرستــه.
ً
أول
عندمــا تــزوج زوجهــا بأخــرى دون موافقتهــا ،قــررت أن تحصــل عــى الطــاق .عملــت ً
يف الحقــول ثــم عاملــة منــزل لــي تعــول نفســها وابنتهــا ،وتدفــع املرصوفــات الدراســية
لالبنــة وتكاليــف زواجهــا يف مــا بعــد.

سيمي ( 35عا ًما)

امــرأة مطلقــة ،نشــأت ألب حنــون يف أرسة تنتمــى للطبقــة الوســطى-العليا ،وهــي
أرسة تؤمــن باملســاواة .اســتثمر والداهــا يف تعليــم بناتهــا ،وكتبــا أرايض باســمهن حتــى
يوف ـرا لهــن االســتقالل املــادي ويجنبهــن املشــاكل املتعلقــة بــاإلرث مــع أقاربهــن مــن
الذكــور .عــى الرغــم مــن اختيارهــا رشيــك حياتهــا ،إال أنــه قــد خــاب أملهــا بســبب
إهاملــه لواجباتــه كــزوج ،وبســبب ســلوكه التعســفي .قــررت ســيمي أخـ ًرا طلــب الطــاق
وانتقلــت إىل بيــت أبيهــا ،وهــي تعمــل اآلن يف إدارة أعــال األرسة.
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الأدوار االقت�صادية للن�ساء:
لعبــت النســاء « مصــادر املعرفــة » يف بنجالديــش أدوا ًرا اقتصاديــة حيوية يف أرسهــن ،وذلك
عــى عكــس األعـراف االجتامعيــة ،وبالرغــم مــن العوائــق التــي تواجــه النســاء يف الفضــاء
العــام .وقــد تســبب هــذا الوضــع ،إضافــة إىل الصعوبــات التــي واجههــا الرجــال يف كســب
العيــش ،يف خلــق إحباطــات وتوتـرات داخــل األرسة .كانــت رفيعــة عــى ســبيل املثــال تعمل
مدرســة عندمــا قابلــت زوجهــا ،وألنهــا تعلــم أن أرستهــا لــن تقبــل أبـ ًدا بعريــس عاطــل عن
رسا حتــى يجــد زوجهــا وظيفــة .ظلــت رفيعــة تعيــل
العمــل ،قــررت أن تحتفــظ بزواجهــا ً
نفســها و زوجهــا و تســاهم بثالثــة اربــاع دخلهمــل بينــا كان زوجهــا يعمــل بعــض الوقت.
وعندمــا بــدأ زواجهــا يف االنهيــار ،تعيــل نفســها و زوجهــا و تســاهم بثالثــة اربــاع دخلهمــل
بينــا كان زوجهــا يعمــل بعــض الوقــت وجــدت طريقهــا للتمكــن عــن طريــق الكتابــة.
فبعــد حضورهــا ورشــة كتابــة بــدأت يف العمــل كصحفيــة يف جريــدة يوميــة مــا ســاعدها
عــى إعــادة بنــاء حياتهــا االجتامعيــة والعامــة.
وباملثــل ،كانــت ســيمي امــرأة ذات تعليــم جيــد ومســتقلة اقتصاديًــا بالفعــل عندمــا
قابلــت زوجهــا ،وملجــرد أنهــا تكســب أكــر مــا يكســب زوجهــا مــن املــال اعتقــدت
حامتهــا أن زواجهــا لــن يســتمر .مــع ذلــك ،فــإن ســيمي مل تتوقــع أبــ ًدا أن ينفــق
عليهــا زوجهــا؛ بــل توقعــت أن يقــوم بــدور الحاميــة ،ولكــن زوجهــا فشــل يف االضطــاع
مبســئولياته مثــل القيــام بــدور نشــط داخــل األرسة ودعمهــا عنــد االحتيــاج إىل املســاعدة،
بــل ووضــع احتياجاتــه فــوق احتياجــات الجميــع .وقــد أدى ذلــك ،باإلضافــة إىل العنــف
الذهنــي والجســدي الــذي كان يصيبهــا مــن حــن آلخــر ،إىل انهيــار زواجهــا .وقــد منــح
ســيمي اســتقاللها االقتصــادي ،الــذي حصلــت عليــه نتيجــة ملكاســبها املاديــة وثــروة
والدهــا ،الحريــة والثقــة بالنفــس إلنهــاء زواجهــا والتنــازل عــن أي حقــوق ماليــة.
كانــت التحديــات يف الحكايــات مــن بنجالديــش املتعلقــة بتغيــر واقــع أدوار الجنــدر
أكــر بالنســبة للنســاء الفق ـرات ،إذ إن املتوقــع مــن الرجــال أن يقومــوا باإلنفــاق عــى
زوجاتهــن ،لــذا تحــرم الفتيــات ،يف األرس الفقــرة تحدي ـ ًدا ،مــن الحصــول عــى التعليــم
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وفــرص املشــاركة يف املجــال العــام .وهكــذا عندمــا تفقــد النســاء عائلهــن بســبب الهجــر
أو الوفــاة ،يصبــح االحتــال األكــر أن يصبهــن العــوز وأن يجــرن عــى العمــل مــن أجــل
لقمــة العيــش لوالديهــن وأخواتهــن وأطفالهــن وحتــى أزواجهــن.

املساواة بني الجنسني:
احتلــت بنجالديــش املركــز  64مــن بــن  145يف التقريــر العاملــي للفجــوة بــن الجنســن لعــام
 2015يف املنتــدى االقتصــادي العاملــي ،وتكــون بذلــك قــد حققــت عــدة قفـزات حســنت مــن
أوضــاع النســاء مــن خــال برامــج تهــدف ايل متكــن النســاء مثــل :إمــداد النســاء بالقــروض
هائــا يف تحقيــق
ً
الصغــرة ،والتعليــم ،والرعايــة الصحيــة .كــا حققــت بنجالديــش تقد ًمــا
تكافــؤ بــن الجنســن يف التعليــم االبتــدايئ والثانــوي .فقــد فــاق عــدد البنــات الــايت التحقــن
بالتعليــم عــام  2015عــدد األوالد نتيجــة إعفــاء البنــات مــن املرصوفــات الدراســية يف املناطــق
الريفيــة .ولكــن تبقــى بعــض التحديــات .فبالرغــم مــن ازديــاد مســتويات التعليــم ،يبقــى
التــرب مــن التعليــم بالنســبة للفتيــات أعــى كثـ ًـرا مــن الذكــور ،ويكمــل الطــاب الذكــور
دراســتهم الثانويــة بأرقــام أعــى بكثــر مــن زميالتهــم مــن البنــات.
أمــا الفجــوة يف األجــور بــن الجنســن فهــي ملحوظــة ،ففــي جميــع املهــن تقــل أجــور اإلنــاث
مبقــدار الضعفــن عــن الذكــور يف  .2015باإلضافــة إىل ذلــك ،ال تـزال النــاذج الثقافيــة واألعراف
االجتامعيــة التــي تشــهد متييـ ًزا ضــد النســاء قامئــة يف بنجالديــش ،مــا يعيــق عمليــة التنميــة.
فامزالــت الفتيــات يُعتــرن عبئًــا عــى أرسهــن ،وبخاصــة يف املناطــق الريفيــة األكــر فقــ ًرا،
فهــن يتلقــن حظًــا أقــل مــن الرعايــة الصحيــة عــن أقرانهــن مــن الذكــور مــا يعرضهــن لســوء
التغذيــة والضغــط مــن أجــل زواج مبكــر .فبنجالديــش هــي خامــس أعــى دولــة يف نســبة زواج
القــارصات يف العــامل؛ حيــث تزوجــت  % 52مــن الفتيــات يف عمــر يقــل عــن الثامنــة عــر يف
الفــرة بــن  2005و ( 2013اليونيســف) .ويــؤدى الــزواج املبكــر إىل والدة مبكــرة ،ترتبــط عــادة
بالوفــاة أثنــاء الــوالدة وبتعقيــدات صحيــة.
كــا تقــع النســاء يف بنجالديــش فريســة ألنــواع متعــددة مــن العنــف ت ـراوح بــن التحــرش
الجنــي ،واالغتصــاب ،وجرائــم القتــل املرتبطــة بالخالفــات حــول املهــر ،وإلقــاء األحــاض
عليهــن ،واإلتجــار بالبــر ،والدعــارة اإلجباريــة .فبالرغــم مــن القوانــن القوميــة املتعــددة
والتصديــق عــى االتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة التــي تقــاوم اإلتجــار بالبــر ،إال أنــه يتــم
اإلتجــار بحــوايل  100طفــل و 50امــرأة كل شــهر مــن بنجالديــش إىل دول أخــرى (.)CWCS
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تقــدم حكايــة حيــاة ســلطانة مثــالً عــى ذلــك .فقــد حرمــت هــي وأختهــا مــن التعليــم
بعــد وفــاة والدهــا ،وأرســا للعمــل عاملتــي منــزل يف القريــة؛ بينــا ذهبــت أجورهــا
لإلنفــاق عــى تعليــم أخيهــا األصغــر .كانــت أوضــاع العمــل شــديدة القســوة بالنســبة
لهــا ،وواجهتــا إســاءات جســدية ولفظيــة مــن أصحــاب العمــل .وعندمــا تزوجــت
«ســلطانة» يف ســن الثانيــة عــر تعرضــت لالســتغالل عــى يــد أرسة زوجهــا؛ حيــث
أيضــا.
كانــت تقــوم بأعــال املنــزل كلهــا ،كــا تعرضــت لإلســاءة املعنويــة والجســدية ً
وعندمــا تــزوج زوجهــا بأخــرى دون إذنهــا قــررت الطــاق وبــدأت العمــل يف حقــول
األرز لتلبيــة احتياجاتهــا واحتياجــات ابنتهــا .بعــد ذلــك ،التحقــت بالعمــل يف املنــازل
لإلنفــاق عــى تعليــم ابنتهــا .مل تحصــل ســلطانة مطلقًــا عــى أي دعــم مــادي مــن
زوجهــا الســابق؛ فقــد ربــت ابنتهــا بنفســها ،بــل وقامــت بتكاليــف زواجهــا.
أيضــا أُرســلت رانــو للعمــل يف املنــازل بعــد طــاق والديهــا ،وتزوجــت زوا ًجــا
كذلــك ً
تقليديًــا يف ســن مبكــرة .ومبجــرد الــزواج التحقــت رانــو بالعمــل يف مصنــع للمالبــس
لتســهم يف دخــل األرسة مــع قيامهــا بتدبــر أمــور املنــزل وتحملهــا متاعــب حملهــا األول.
وعندمــا كانــت يف شــهرها الرابــع هجرهــا زوجهــا وفقــدت وظيفتهــا .ومل تســتطع كســب
عيشــها ألنهــا مل تجــد مــن يعــن امــرأة حامــل وأجــرت عــى العيش مبا كســبته عــن طريق
القيــام ببعــض مهــام الحياكــة البســيطة .ولكونهــا أميــة وبــا دعــم أرسى تعرضــت «رانــو»
لسلســلة مــن الصعــاب مثــل الفقــر املدقــع ومــرض ابنهــا وخطفــه والتهديــد بالوقــوع يف
قبضــة تجــار البــر .وبعــد زواجهــا الثــاين اســتمرت رانــو يف العمــل يف مصانــع املالبــس
وعاملــة منــازل لرتبيــة أبنائهــا ،كــا اضطــرت ،حتــى بعــد زواج بناتهــا ،ملســاعدتهن يف
اإلنفــاق عــى أرسهــن؛ حيــث مل يقــم أزواج بناتهــا بواجباتهــم.
أيضــا بــدور املعيلــة األساســية ،فقــد واجهــت هــي وزوجهــا متاعــب ماديــة
قامــت روبــا ً
منــذ بدايــة زواجهــا .وبالتــايل ،اضطــرت روبــا للعمــل يف مطعــم أكالت صينيــة ميلكــه
أخــو الــزوج .وبالرغــم مــن اعــراض عائلــة زوجهــا عــى عملهــا بالقــرب مــن عــال
املطبــخ مــن الرجــال فقــد اســتمرت يف العمــل ،ورسي ًعــا مــا أصبــح دخلهــا رضوريًــا
إلعالــة األرسة؛ حيــث فقــ َد زوج روبــا وظيفتــه بعــد والدة طفلهــا الثــاين وأصبــح
دخلهــا غــر ثابــت.
35

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

لكــن روبــا كانــت قــد أتقنــت فــن الطبــخ الصينــي مــا ســاعدها عــى بنــاء مــروع
عمــل وجبــات بالرشاكــة مــع زوجهــا .وبالرغــم مــن التحديــات املاليــة املتواليــة
بســبب املطالــب املتزايــدة ألطفالهــا ،كونــت روبــا مــع زوجهــا زوا ًجــا قويًــا يقــوم
عــى العطــاء واإلدارة املشــركة لدخــل األرسة ،فقــد كانــت التوت ـرات بينهــا أقــل مــن
النســاء مصــادر املعرفــة األخريــات .بالرغــم مــن أن روبــا متتعــت بالدخــل األعــى.
لكــن املشــاكل الزوجيــة قــد بــدأت حــن ازدادت روبــا تدي ًنــا وتوقعــت املثــل مــن
زوجهــا دون جــدوى.

الوالية والتوترات حول �أدوار اجلندر:
إن أحــد املالمــح البــارزة للحكايــات التــي تــم توثيقهــا يف بنجالديــش كان ثقــل األعـراف
االجتامعيــة والدينيــة عــى أدوار الجنــدر ،مــا ســبب القلــق والتعاســة لــكل مــن
النســاء والرجــال؛ حيــث مل تناســب تلــك األعــراف واقعهــم املعيــش .فلقــد خاضــت
النســاء مصــادر املعرفــة تجــارب حياتيــة متنوعــة تضمنــت هجــر اوليائهــن لهــن وقلــة
روابطهــن النســائية و الضغــط عليهــن لتتزوجــن و تجربــة االمومــة و اذى االزواج
لهــن.
عــى ســبيل املثــال ،اســتوحت كل مــن رفيعــة وســيمي مــن عالقــات املســاواة بــن
والديهــا منوذ ًجــا مثال ًيــا ألدوار الجنــدر .فبالرغــم مــن أن أمهاتهــا مل ينفقــا عــى
األرسة ،إال أنهــا متتعتــا باملشــاركة يف صنــع القــرار ،وحصلتــا عــى الحريــة يف إدارة
مدخراتهــا ،كــا حصلتــا عــى االحــرام والحاميــة مــن قبــل أزواجهــا .وقــد أمـ ّن كل
أرضــا باســم بناتهــا ،واســتثمرا يف تعليمهــن وادخــرا
مــن والــدي رفيعــة و ســيمي ً
أمــوالً لزفافهــن .لقــد كان لفكــرة الــويل الــذي يقــوم بــدور حاميــة املمتلــكات
ـوي عــى حيــاة رفيعــة و ســيمى .فبالرغــم مــن أن
وتوفــر األمــان لنســائه تأثــ ٌر قـ ٌ
كلتيهــا قــد قدســتا االســتقالل االقتصــادي ،فــإن مثــال الــزواج واألرسة عندهــا ركــز
عــى دور الراعــي بالنســبة لــأزواج -وهــو دور فشــل كل مــن زوجيهــا يف القيــام
بــه.
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عندمــا تــويف والــد رفيعــة ،توقعــت مــن إخوتهــا الذكــور القيــام بــدور الــويل ،وأن
يســاعدوها يف إيجــاد العريــس املناســب .مــع ذلــك ،مل يســتطع إخوتهــا إيجــاد الــزوج
املناســب لهــا؛ بــل حاربــوا مــن أجــل الســلطة داخــل األرسة ،ثــم حاولــوا االســتيالء
عــى أنصبــة أختيهــا الرشعيــة يف األمــاك ،مــا خلــق قل ًقــا وشــكوكًا يف إحســارسفيعة
بذاتهــا ونظرتهــا للحيــاة .لخيبــة أملهــا يف إخوتهــا ،توقعــت رفيعــة أن ميدهــا الــزواج
مبســتوى معــن مــن الصحبــة والحاميــة .عندمــا قابلــت زوجهــا كان عاطـ ًـا عــن العمــل.
رسا ،و كانــت تقــع عــى
وبالتــايل ،مل تعتــره أرستهــا ً
عريســا مناسـ ًبا؛ ومــن ثــم تزوجتــه ً
عاتقهــا املســئولية االوىل ىف االنفــاق .مل يســتطع زوجهــا االحتفــاظ بوظيفــة ثابتــة مــا
زاد مــن إحساســه باملهانــة .وبعــد فقــد رفيعــة لحملهــا ،اتســعت الهــوة بينهــا؛ شــعر
الــزوج بالعزلــة جـراء قلــب األدوار ،فامتنــع عــن الحميميــة الجســدية ،وشــعرت رفيعــة
باالمتعــاض ألنــه مل يعــد قري ًبــا منهــا جســديًا أو عاطف ًيــا .انهــار زواجهــا ألن كالهــا
تأث ـرا باألع ـراف التقليديــة التــي تقــول بــأن عــى الــزوج اإلنفــاق وعــى الزوجــة والدة
األطفــال.
أمــا يف حالــة ســيمي فقــد خلــق التضــارب بــن فشــل زوجهــا يف القيــام بــدور الــويل
ومحاولتــه االحتفــاظ بالســلطة توت ـرات أدت إىل الطــاق .و بالرغــم مــن قيامهــا مبهمــة
االنفــاق مل تعــرض عــى ان يتــوىل زوجهــا قيــادة االرسه رشيطــة ان يقــوم ايضــا بواجباتــه
يف حاميــة زوجتــه وأرستــه املمتــدة .و لكــن زوجهــا فشــل يف القيــام بــأدواره كــزوج وصهر.
تعكــس حكايــات رفيعــة و ســيمي كيــف تخلــق األعـراف التقليديــة املتعلقــة بقوامــة
الرجــال وأدوار الجنــدر الجامــدة داخــل األرسة تعاســة وإحباطًــا ،حيــث توجــد فجــوة بــن
تلــك االع ـراف و الواقــع املعيــش للنســاء .ومــع ذلــك الزال القبــول االجتامعــي مرهونًــا
بتلــك األعـراف.
توقعــت كل النســاء مصــادر املعرفــة ،بغــض النظــر عــن طبقتهــن ،أن يقــوم األزواج بأدوار
القوامــة والحاميــة بينــا مل يقــم أي مــن الرجــال بهــذا الــدور .وجــدت كل مــن رانــو
وســلطانة اللتــن تنتميــان إىل طبقــة الفقــرة ،أن أوضاعهــا قــد ســاءت كثـ ًرا مــع التداخل
بــن قلــة الرعايــة الذكوريــة ،واألبويــة ،وأحــوال املعيشــة القاســية واألدوار االقتصادية التي
يقمــن بهــا .عانــت كلتاهــا مــن هجــر ال ُحــاة مــن الذكــور -عنــد وفــاة االب يف حالــة
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ســلطانة ،و عنــد طــاق الوالديــن بالنســبة يف حالــة رانــو وزواج األب بأخــرى .جربــت
رانــو و ســلطانة كلتاهــا عاملــة األطفــال ،واألذى الجســدي ،والــزواج املبكــر .وقــد و قــد
خلــق زواجهــا مزيــدا مــن املشــكالت لهــا ألنهــا مل تســتطيعا الحصــول عــى حاميــة
ازواجهــا لهــا و الطفالهــا .برغــم ذلــك اســتطاعت رانــو و ســلطانة أن تقومــا بــأدوار
متعــددة؛ حيــث قامتــا برعايــة أطفالهــا واإلنفــاق عليهــم وتــويل دور الــويل عليهــم.
لقــد تاقــت كل مــن رانــو و ســلطانة طــوال حياتهــا إىل حاميــة الذكــور واإلنفــاق املادي،
فــكان غيــاب هذيــن العنرصيــن ســب ًبا لتعاســتهام .مــع ذلــك ،تعلمــت كل منهــا االعتــاد
عــى النفــس واكتشــفتا قوتهــا الداخليــة وقدرتهــا عــى التغلــب عــى الصعاب.

النظام السيايس والقانوين
تعــد جمهوريــة بنجالديــش دوليــة دميقراطيــة برملانيــة تقــوم عــى خضــوع الســلطة
التنفيذيــة (املمثلــة يف الرئيــس/ة ورئيــس/ة الــوزراء) للمســاءلة أمــام برملــان أحــادي
املجلــس .قوانــن الدولــة تقــوم بصفــة عامــة عــى القانــون العــام (غــر املكتــوب الــذي
يقــوم عــى العــرف والعــادات والســوابق القانونيــة) ،واملصــادر الرئيســة للترشيــع هــي
الدســتور (الــذي تــم وضعــه عــام  1973وتــم تعديلــه خمــس عــرة مــرة) ،والقوانــن
التــي تضعهــا الهيئــة الترشيعيــة وتفرسهــا املحكمــة الدســتورية واألع ـراف والرشيعــة
اإلســامية بالنســبة للمســلمني .وبالرغــم مــن أن الدولــة تدعــم العلامنيــة ،تعــد املــادة
2أ املعدلــة لدســتور  1972اإلســام الديــن الرســمي للدولــة مــع الحفــاظ عــى حقــوق
األقليــات الدينيــة يف الحصــول عــى مكانــة متســاوية وحقــوق متســاوية ملامرســة
شــعائرهم .وال يوجــد قانــون مــدين موحــد يحكــم أمــور األرسة يف بنجالديــش ،وإمنــا
قوانــن أحــوال شــخصية متعــددة تنطبــق عــى كل جامعــة مثــل :املســلمني ،والهنــدوس،
واملســيحيني ،والبوذيــن ،والقبائــل.
وبالرغــم مــن أن دســتور عــام  1972يضمــن للنســاء املســاواة أمــام الدولــة ويف الحيــاة
العامــة ،إال أن النســاء عــادة مــا يواجهــن متييـ ًزا مبن ًيــا عــى النــوع مــن خــال مامرســات
عرفيــة وتأويــات أبويــة ملبــادئ اإلســام ،فقوانــن األحــوال الشــخصية يف بنجالديــش
متيزيــة يف تبنيهــا لتعــدد الزوجــات ووضــع العقبــات يف طريــق النســاء بدرجــة أكــر
كث ـ ًرا مــن الرجــال فيــا يختــص بالطــاق والواليــة عــى األطفــال ،والتقتــر يف تحديــد
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النفقــة ونصيــب النســاء غــر املتســاوي مــن املـراث .فمعظــم قوانــن األحــوال الشــخصية
اإلســامية يف بنجالديــش مأخــوذة مــن املذهــب الحنفــي يف الفقــه .وهنــاك عــدد قليــل
مــن الترشيعــات التــي تنظــم أمــور األرسة مثــل الــزواج والطــاق اإلســامي (قانــون
التســجيل  )1972الــذي يقــرر التســجيل املــدين للزيجــات ،وقانــون األرسة املســلمة لعــام
 1961وينــص عــى عقوبــات تعــدد الزوجــات الــذي ينتهــك القانــون (الحصــول عــى
موافقــة الزوجــة األوىل وتحكيــم الحكــم املحــي) ،ومــع ذلــك ال يتــم إبطــال الــزواج «غــر
القانــوين» وال تتــم معاقبــة مرتكبيــه.
بالرغــم مــن إحـراز بعــض التقــدم ،التـزال هنــاك فجــوة بــن املســتحقات التــي تحمــي
حقــوق النســاء يف القوانــن وبــن تطبيقهــا عــى األرض يف بنجالديــش .فقــد صدقــت
الدولــة عــام  1984عــى اتفاقيــة «ســيداو» مــع إبــداء بعــض التحفظــات .تــم ســحب
التحفــظ عــى املــادة ()13أ واملــادة ( )1( 16ه) يف  ،1997ولكــن مازالــت الدولــة تبقــي
عــى التحفظــات عــى املــادة  2و( 16ج) .رصحــت الحكومــة بأنهــا تلتزم بحامية املســاواة
بــن الجنســن يف الترشيــع املحــي .وتلعــب املجموعــات النســائية والناشــطني/ات دو ًرا
مهـ ًـا يف الدعــوة إىل التطبيــق الصــارم للقوانــن ضــد الــزواج املبكــر واالغتصــاب واإلتجــار
بالنســاء والبغــاء وكل أشــكال التمييــز ضــد النســاء يف قوانــن األحــوال الشــخصية.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة رانو

طفولة غري مستقرة :رفض وإيذاء
ولــدتُ يف «موردانجــار» يف حــي «كوميلــا» .كان والــدي قــد فقــدا ثــاث بنــات يف املهــد وتبقــى لهــا
بنتــان -أختــي التــي تكــرين بثالثــة أعــوام وأنــا .كان أيب فال ًحــا ميتلــك الكثــر مــن األرايض الزراعيــة،
ولكــن مل نســتطع ،أنــا وأختــي ،أن نحصــل عــى أيــة حصــة مــن أمالكــه.
بــدأ كل يشء بطــاق والدينــا عندمــا كنــت يف الســابعة مــن عمرنــا تقري ًبــا .أردت أنــا وأختــي العيــش
مــع أمــي ولكنهــا غــادرت إىل بيــت أجــدادي ،ووعدنــا أخوالنــا بأنهــم ســيأتون ألخذنــا الح ًقــا.
بقينــا يف تلــك األثنــاء يف بيــت أبينــا .كنــا جائعتــن معظــم الوقــت حيــث مل يرعنــا أحــد وكنــا أصغــر
مــن أن نطهــو الطعــام .بــل مل يكــن لدينــا حتــى زيــت إلشــعال املصابيــح يف بعــض الليــايل ،فكنــا
نجلــس خائفتــن يف الظــام يف ركــن الحجــرة يف انتظــار عــودة أبينــا للبيــت .كنــت أبــي مــن الجــوع
والخــوف مــن الظــام وكانــت أختــي تواســيني.
يف إحــدى الليــايل عــاد أبونــا مــع زوجتــه الجديــدة .كانــت زوجــة أيب لطيفــة جـ ًدا معنــا يف وجــوده،
ولكــن عندمــا يخــرج كانــت تجعلنــا نقــوم بأعــال املنــزل ومتنــع عنــا الطعــام وترضبنــا .وإذا
اعرتضــت عامتنــا كانــت تتشــاجر معهــن وترضبنــا أكــر .كان أيب يدعــي أنــه ال يــدري شــيئًا عــا
يحــدث .وعندمــا مل نعــد نحتمــل ســوء املعاملــة طلبنــا أن يرســلونا إىل بيــت أمنــا.
أثنــاء ذلــك ،كانــت أمــي قــد تزوجــت مــن أرمــل ذي أوالد أيضً ــا ،فرتكتنــا يف بيــت والديهــا ووعــدت
أن تعــود لتأخذنــا قري ًبــا لكــن زوجهــا الجديــد مل يدعهــا تعيدنــا إليهــا أبـ ًدا ،فقــد كان لديــه أبنــاء
كثــرون ومل يكــن يســتطيع إطعــام فمــن آخريــن .وبالرغــم مــن أن جدتنــا ألمنــا كانــت ترعانــا ،إال
أن أخوالنــا مل يكونــوا ســعداء باإلنفــاق علينــا ،وبالتــايل أعادونــا إىل بيــت أبينــا .وبــدأت دورة اإليــذاء
اللفظــي والجســدي مــن زوجــة أبينــا مــرة أخــرى .بحثنــا عــن الحاميــة لــدى أعاممنــا وعامتنــا ولكــن
النتيجــة كانــت عكــس ذلــك .فقــد غضــب أيب وأخذنــا إىل أطـراف القريــة؛ حيــث وضعنــا يف قــارب
وســأل قائــده أن يرتكنــا يف البحــر لنغــرق! ولكــن قائــد املركــب مل يفعــل بــل تركنــا عــى الشــاطئ
اآلخــر.
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رسنــا مــن طريــق إىل طريــق ،وعندمــا كان الليــل يــأيت كنــا ننــام تحــت األشــجار أو يف الفنــاء الخلفــي
ألحــد األغ ـراب .ويف أحــد األيــام وجدنــا ابــن عــم أبينــا ،وعــرض أن يذهــب بنــا إىل البيــت ولكننــا
رفضنــا خوفــا مــن أبينــا .ومــع ذلــك أبلــغ أبانــا الــذي أىت وأخذنــا معــه .ومبجــرد ذهابنــا إىل البيــت
رضبنــا بوحشــية وبــدأت دورة اإليــذاء مــرة أخــرى .وعندمــا رأى أحــد األقــارب حالتنــا أخذنــا لبيــت
جدتنــا ألمنــا ولكننــا واجهنــا هنــاك مــرة أخــرى رفــض أخوالنــا .مل تســتطع أختــي التحمــل أكــر مــن
ذلــك فحاولــت أن تشــنق نفســها ،ولكــن جــديت أنقذتهــا.
بعــد ذلــك ،أرســلت جــديت أختــي للعمــل يف بيــت أحــد األقــارب وأرســلتني للعمــل خادمة يف «تشــيتا
جونــج» .ومبجــرد أن ذهبنــا أنــا وأختــي إىل أماكــن مختلفــة ،مل تــر إحدانــا األخــرى مــرة أخــرى.
بعدهــا تزوجــت أختــي مــن عامــل مهاجــر وماتــت بعدهــا بفــرة قصــرة .مل أعــرف أب ـ ًدا تفاصيــل
موتهــا ،ولكــن أعتقــد أنهــا رمبــا قــد ماتــت أثنــاء الــوالدة .كــا حدثــت ألمــي أيضً ــا متاعــب أثنــاء
الــوالدة وماتــت بعدهــا بحــن وهــي تضــع طفـ ًـا.
الزواج والهجر ،وتجارة البرش ،والبقاء عىل قيد الحياة
مل تنتــه تجربتــي األوىل يف العمــل باملنــازل نهايــة جيــدة؛ كــرت طب ًقــا ولخــويف مــن التأنيــب هربــت.
ركبــت القطــار إىل «دكا» ووجــدت عمـ ًـا يف منــزل يف منطقــة «كانتومننــت» .كانــت ربــة العمــل
طيبــة؛ حيــث رتبــت زواجــي مــن ســائق تــوك تــوك .وبالرغــم مــن أن زواجنــا كان موث ًقــا يف مكتــب
القــايض إال أننــي مل أحصــل عــى مهــري.
انتقلــت بعــد زواجنــا إىل بيــت زوجــي يف «جاتربــاري» .ومبجــرد وصــويل إىل هنــاك اكتشــفت أن زوجــي
قــد تــزوج عــدة مـرات مــن قبــل ،وأنــه معــروف باتخــاذه زوجــات يف أي مــكان يذهــب إليــه! عملــت
يف مصنــع مالبــس بينــا اســتمر زوجــي يف قيــادة التــوك تــوك.
بعدهــا بحــن حملــت .وعندمــا وصلــت إىل الشــهر الرابــع مــن الحمــل بــدأت أعــاين مــن ميــل مســتمر
للقــيء ،وكان مــن الصعــب أن أســتمر يف العمــل .عندمــا اختفــي زوجــي بــدأت يف البحــث عنــه،
ولكننــي مل أســتطع إيجــاده؛ لقــد هــرب ببســاطة .خمنــت أنــه رمبــا عــاد للعيــش مــع إحــدى زوجاتــه.
بعدهــا بقليــل فقــدت وظيفتــي ومل أســتطع إيجــاد أخــرى ألنــه ال يوجــد مــن يســتأجر امــرأة حامــل.
قضيــت بقيــة فــرة الحمــل يف فقــر مدقــع ،واكتســبت عيــي مــن القيــام بأعــال حياكــة بســيطة.
ولكــوين ضعيفــة وجائعــة مل يكــن لــدى لــن إلرضــاع طفــي .اســتدنت واســتجديت املــال من أجــل رشاء
الحليــب الصناعــي ،لكــن الطفــل مل يكــن بصحــة جيــدة وكان يبــي باســتمرار .وعنــا بلــغ ابنــي شــهره
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الرابــع عــاد أبــوه عــى الظهــور ،وقــال إنــه كان يف قريتــه «جاســور» كل هــذا الوقــت ،وقــد عــاد ألن
أمــه أرادتــه أن يأخــذين إىل القريــة .كنــت رافضــة أول األمــر لكنــي فكــرت أننــي ســوف أجد ســقفًا فوق
رأيس عــى األقــل وميكننــي أن آكل جيـ ًدا .لكــن مل يكــن هنــاك لزوجــي دخــل ثابــت ،وكان هنــاك القليل
مــن الطعــام يف البيــت .كانــت حــايت وبناتهــا يعملــن يف بومبــاي .وقــد طلــن مــن زوجــي أن يرســلني
للعمــل معهــن هنــاك ،ولكنــي مل أكــن أتصــور االنفصــال عــن طفــي املريــض .فاللــه وحــده يعلم مــا إذا
كنــت ســأراه مــرة أخــرى إذا ذهبــت هنــاك .وهكــذا هربــت مــن الضغــط بالفـرار إىل «دكا».
مل أســتطع يف «دكا» الحصــول عــى عمــل يف أي مكان بســبب ابني ومرضه .فوضعت طفيل يف مستشــفى
«كومالبــور» وعملــت يف مصنــع مالبــس بالقــرب منهــا ،ولكنــي فقــدت وظيفتي مبجــرد خــروج ابني من
املستشــفى .يف ذلــك الوقــت حدثتنــي امــرأة مــن الحــى الفقــر الــذي عشــت فيــه وقدمــت يل وظيفــة
جيــدة يف «دكا» .كنــت متحمســة ج ـ ًدا ألننــي ســوف أســتطيع التغلــب عــى الصعــاب وأوفــر حيــاة
محرتمــة يل و لطفــى أخـ ًرا .فرتكتــه مــع إحــدى الجــارات وذهبــت إىل «دكا» .ومبجــرد وصــويل إىل هنــاك
قــررت أن أزور أولً صاحبــة العمــل الســابقة التــي زوجتنــي .رحبــت يب ولكنهــا حذرتنــي مــن وظيفتــي
املرتقبــة .وقالــت إننــي عــى وشــك الوقــوع فريســة لإلتجــار بالبــر ولشــبكة دعــارة جربيــة .ارتعبــت
وقــررت أن أتــرك الحــي .لألســف ،عنــد عــوديت إلحضــار ابنــي مل يكــن هنــاك! وأنكــرت األرسة التــي تركته
معهــا أين تركتــه عندهــم .عــدت إىل محــل إقامتــي وجمعــت بعــض النــاس ورجعــت إىل بيتهــم ولكنهــم
كانــوا قــد رحلــوا ومل أرهــم مــرة أخــرى .حتــى اآلن ،ال أعلــم أيــن ابنــي ،ومــا إذا كان ح ًيــا أم ميتًــا .جننــت
بعــد هــذا الحــدث .كنــت أدور يف الشــوارع بحثــا عــن ابنــي ليـ ًـا.
بعدهــا ظهــر زوجــي يف أحــد األيــام مــرة أخــرى وطلــب منــي أن أســامحه .عــدت إليــه وحملــت.
وبعدهــا بفــرة وجيــزة اختفــي مــرة أخــرى .وكانــت تلــك آخــر مــرة أراه .كنــت يف يــأس تــام ،فقــد
فقــدت ابنــي وهجــرين زوجــي مــرة أخــرى وكنــت أعيــش يف العشــوائيات وحيــدة ويف بطنــي طفــل.
كان الرجــال يقرعــون بــايب يف الليــل ويلقــون بالحجــارة عــى شــبايك ،وعندمــا كنــت أخــرج أثنــاء
النهــار كانــوا يعرضــون عــى عروضً ــا بذيئــة .كنــت أتعــرض للتحــرش باســتمرار وأشــعر بعــدم األمــان.
كنــت أحتــاج حاميــة رجــل ،فقــررت أن أتــزوج مــرة أخــرى.
الزواج الثاين :بحثًا عن حامية رجل
تلقيــت عــدة عــروض للــزواج ولكــن مل يكــن أي مــن الرجــال عــى اســتعداد لتحمــل مســئولية طفيل.
وأخـ ًرا ق ِبــل رجــل عجــوز ،أب ألوالد كبــار ،مشــاركتي يف تحمــل مســئولية طفــي الــذي مل يولــد بعــد.
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بالنســبة يل كان طفــي هــو األولويــة ،كنــت أود حاميتــه وأن يكــون بالقــرب منــي يف األوقــات كلهــا.
لذلــك ذهبــت إىل مكتــب قــايض «جاترابــاري» وطلقــت زوجــي وتزوجــت العجــوز .كان مهــري
 5000تــاكا (مــا يــوازي  64دوال ًرا أمريك ًيــا).
أثثنــا بيتًــا يف عشّ ــة يف عشــوائية «أجارجــوان» .رزقــت بولــد ،ومبجــرد والدتــه رفــض العجــوز االعـراف
بــه عل ًنــا ،وقــال إنــه ليــس مــن دمــه؛ بــل وعندمــا كــر ابنــي قليـ ًـا طــرده مــن املنــزل عــدة مـرات،
كــا تــرف أبنــاؤه مــن زواجــه الســابق بالطريقــة نفســها رافضــن أن يعاملــوه كواحــد منهــم.
عملــت بكــد يف مصانــع املالبــس واملنــازل لرتبيــة ابنــي الــذي أصبــح اآلن ســائقًا لعربــة خاصــة ،وقــد
تــزوج ،وهــو يقــوم بـراء البقالــة يل ويعتنــي يب قــدر اســتطاعته .يل أيضً ــا بنتــان وثالثــة أبنــاء مــن
العجــوز .يعتنــي ابنــي أيضً ــا بإخوتــه غــر األشــقاء جمي ًعــا .أمــا أبنــاء زوجــي فهــم مســتقرون يف
وظائفهــم ولكنهــم ال يســألون عــن أبنــايئ.
كان كســب زوجــي العجــوز قليـ ًـا مثــل حــال زوجــي األول؛ ولذلــك ،ومــع وجــود هــذه األفــواه كلهــا
التــي تحتــاج إىل الطعــامُ ،عــدت إىل بيــت أيب منــذ عــدة أعــوام ،آملــة يف أن أحصــل عــى مســاعدة
ماديــة .كان أىب ميتلــك عــدة قطــع أرايض وكان إخــويت غــر األشــقاء يف حــال جيــد .اســتجمعت
شــجاعتي وذهبــت ألرى أىب وأطلــب منــه أن مينحنــي قطعــة أرض أقيــم عليهــا كو ًخــا أعيــش فيــه
مــع أبنــايئ .غضــب أيب بشــدة ،وقــال إن كل أراضــه هــي لألبنــاء الذكــور ،وأخــرين أنــه إذا كنــت
ســأطلب مــالً أو أمــاكًا ،فاألفضــل أال أعــود ،ولــو للزيــارة .ذهبــت أيضً ــا إىل أخــوايل حيــث كان ألمــي
أنصبــة رشعيــة يف أمــاك أبيهــا .مل يُــرد أخــوايل التنــازل عــن أي يشء ،فحاولــت أن أرفــع قضيــة ،ولكــن
أخــوايل رشــوا املحكمــة ليثبتــوا أنــه مل تكــن لهــم أبـ ًدا أخــت ،فــا بالــك ببنــت أخــت!
ي دامئًــا أن أعــول نفــي .قــد يظــن أحدهــم أنــه
وهكــذا مل أحصــل عــى أي مســاعدة أبـ ًدا .كان عـ ّ
ميكننــي أن أرتــاح اآلن بعــد أن حصــل أبنــايئ عــى عمــل .ابنــي يســاعدين مــن حــن آلخــر ،ولكنــي
ـي .فبالرغــم مــن أنهــا تعمــان وتكســبان ،إال
الزلــت أجــد نفــي مضطــرة إىل اإلســهام يف بيــوت ابنتـ َّ
أن زوجيهــا كانــا كثــرى الطلــب  .فابنتــي الكــرى تكســب  8000تــاكا يف الشــهر (مــا يــوازى 102
دوال ًرا أمريك ًيــا) ،يأخذهــا زوجهــا .وعندمــا منحتنــي ابنتــي يف هــذا العيــد  500تــاكا (مــا يــوازى 40
دوال ًرا أمريك ًيــا) قالــت حامتهــا« :حراميــة تحــول أمــوالً لحراميــة أخــرى» .حقيقــة أنهــم يســتولون
ـوال منــي ال تعنــي شــيئًا أيضً ــا،
عــى كل دخــل ابنتــي ال يعنــي شــيئًا ،وحقيقــة أن ابنتــي تأخــذ أمـ ً
ولكــن أن تعطينــي ابنتــي شــيئًا فهــذا أمــر جلــل .إنــه يشء ال يطــاق ولكنــي ال أقــول شــيئًا مــن أجــل
ابنتــي.
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كــنــدا
القوامة والوالية والواقع املعي�ش
للن�ساء
اضطلــع املجلــس الكنــدي للنســاء املســلامت
( )CCMWمبــروع حكايــات حيــوات النســاء
الكنــدي .واملجلــس الكنــدي للنســاء املســلامت،
الــذي تأســس عــام  ،1982هــو مؤسســة قوميــة
غــر هادفــة للربــح تدعــو إىل املســاواة واإلنصــاف
ومتكــن النســاء الكنديــات املســلامت .ويتكــون
فريــق البحــث مــن أربــع ناشــطات /باحثــات
هــن :إميــان أحمــد ،ونبيلــة شــيخ ،وعاليــة هوجــن،
وســحر زايــدي.
قــام املجلــس بإصــدار عــدد مــن الكتيبــات حــول
جوانــب متعــددة مــن قوانــن األرسة الكنديــة
واملســلمة بعــدة لغــات .وقــد اســتخدمت تلــك
الكتيبــات يف تنظيــم ورش عمــل يف أنحــاء البــاد.
أمــا الرتكيــز اآلخــر للمجلــس فقــد انصــب عــى
كتابــة عقــد زواج يتعامــل مــع املشــكالت املعارصة
للواليــة ورفــع وعــي النســاء الكنديــات بكيفيــة
التفــاوض حــول عقــود زواج إســامية عادلــة تقــوم
عــى املبــادئ اإلســامية للمســاواة.
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فـي لـمحة رسيعة
عدد السكان 35,900,000 :
()World Bank, 2015
طفل لكل امرأة
معدل الخصوبةً 1.7 :
( )WEF, 2015
زواج األطفال :ال توجد معلومات
()UNICEF, 2016
نسبة الوفاة أثناء الوالدة (لكل
 100,000والدة حية)11 :
()WEF, 2015
متوسط العمر عند الوالدة  84 :عا ًما
لإلناث و 80عا ًما للذكور
()World Bank, 2014
األديان الرسمية  :أغلبية السكان
يدينون باملسيحية ( ،)% 69باالضافة
ايل عدد كبري ال يدينون بأي ديانة
( )% 23.7و مسلمني  ،% 2.1أقليات
هندوسية وسيخ وبوذية ويهودية
()PEW, 2012
نسبة التعليم  % 99 :بالنسبة للنساء
و % 99بالنسبة للرجال
()WEF, 2015
املشاركة يف سوق العمل (إناث،
ذكور))WEF, 2015( % 82 ،% 75 :
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وثَّــق املجلــس ســبع حكايــات حيــوات لنســاء كنديــات مســلامت مــن خلفيــات عرقيــة
واجتامعيــة وثقافيــة متعــددة يتبنــن أو /و يشــككن يف التأويــات الدينيــة األبويــة ألدوار
الجنــدر والحقــوق يف الزيجــات اإلســامية.

الن�ساء «م�صادر املعرفة»
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريهــا لحامية هويتهــن ،وأن
معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضت للرتجمة أو التنقيــح أو التكثيف من أجــل اإليضاح.

نعيمة ( 59عا ًما)

ســيدة حظيــت بتعليــم جيــد وأم عازبــة البنــة واحــدة ،قدمــت مــن باكســتان لتقيــم يف
كنــدا منــذ  48عا ًمــا .وهــي تعمــل منــذ حصولهــا عــى شــهادة جامعيــة يف املكتبــات
وعلــوم املعلوميــات .قامــت بدفــع املرصوفــات الدراســية لزوجهــا وكانــت املعيلــة
الوحيــدة ألرستهــا معظــم فــرة زواجهــا .ومبجــرد أن بــدأ زوجهــا يف كســب العيــش توقــع
منهــا أن تصبــح ربــة منــزل مطيعــة .رفعــت قضيــة للحصــول عــى الطــاق عندمــا علمــت
أن زوجهــا قــد تــزوج بأخــرى بينــا اليـزال متزو ًجــا بهــا قانون ًيــا بحكــم القانــون الكنــدي.
وهــي اآلن تعمــل يف منصــب إداري مرمــوق يف الحكومــة.

سمينة ( 48عا ًما)

ســيدة ذات درجــة علميــة عاليــة ،وأم عازبــة لطفــل ُمتبنــى ،ترجــع أصولهــا إىل بلــدة
صغــرة يف الهنــد .تزوجــت مــن زوجهــا األول ،وهــو مواطــن أمريــي مســلم ،يف ســن
التاســعة عــر .وقــد تقدمــت بطلــب التطليــق بعــد معاناتهــا مــن إهانــات أهــل الــزوج
املســتمرة لهــا ومــن العالقــات النســائية املتعــددة لزوجهــا .وعندمــا تزوجــت مــن زوجهــا
الثــاين ،مل تكــن تعلــم أنــه متــزوج مــن أخــرى ،وأنهــا ســتكون زوجتــه الثانيــة .ومــع عنــف
وتهديــدات مــن قبــل زوجهــا هربــت إىل كنــدا فـرا ًرا بحياتهــا.

صافية ( 50عا ًما)

ســيدة حظيــت بتعليــم جيــد ،وأم عازبــة ألربعــة أبنــاء .أصولهــا صوماليــة ،و نشــأت يف أرسة
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تتمتــع فيهــا النســاء باالســتقالل والقوة ،تركــت الصومال عــام  1989لتــدرس يف الواليــات املتحدة
األمريكيــة .بعــد حصولهــا عــى شــهادة جامعيــة يف مجــال الجيولوجيــا ،تزوجــت مــن رجــل
إثيــويب يف ســن الثانيــة والعرشيــن .ويف عــام  ،1993بعــد انــدالع الحــرب األهليــة يف الصومــال،
تقدمــت بطلــب اللجــوء إىل كنــدا وأقامــت هنــاك مــع زوجهــا وأوالدها .كانــت العالقــة الزوجية
بــن صافيــة وزوجهــا تقــوم عــى املســاواة واالح ـرام بصفــة عامــة ،حيــث اقتســا اإلنفــاق
واتخــاذ الق ـرارات مناصفــة بينهــا ،ولكــن بالتدريــج تغــرت العالقــة عندمــا أصبــح الــزوج
هــو العائــل الرئيــس وأراد هــو وأمــه اتخــاذ القـرارات األرسيــة .طالبــت أخـ ًرا بالطــاق عندمــا
قــرر زوجهــا اتخــاذ زوجــة أخــرى بينــا اليـزال متزو ًجــا بهــا قانون ًيــا بحكــم القانــون الكنــدي.

أمينة ( 50عا ًما)

ســيدة ذات تعليــم جيــد ،وهــي أم عازبــة ألربعــة أطفــال ،وهــى كنديــة بيضــاء ولــدت
ىف تورونتــو و إعتنقــت اإلســام .كانــت متزوجــة برجــل عــريب مســلم ملــدة  25عا ًمــا كان
خاللهــا زو ًجــا متســلطًا يــيء معاملتهــا .وعندمــا علمــت أن زوجهــا قــد تــزوج بأخــرى
بينــا الي ـزال متزو ًجــا بهــا حســب القانــون الكنــدي ،طلبــت الخلــع اإلســامي ،وبالتــايل
ردت إليــه مهــره .وهــي تعمــل حال ًيــا بالتدريــس.

ليلة ( 45عا ًما)

ســيدة مطلقــة ذات تعليــم جيــد .ولــدت يف الواليــات املتحــدة وتربــت فيهــا ،نشــأت يف
أرسة كنديــة بيضــاء غــر متدينــة  .اعتنقــت اإلســام هــي وزوجهــا بعــد رحلــة إلســبانيا .كان
زوجهــا مصابًــا بوســواس قهــري ،مــا زاد من إســاءة اســتخدامه للتأويــات األبوية اإلســامية
للســيطرة علىهــا جســديًا وعاطف ًيــا .وبعــد عــدة ســنوات مــن املعانــاة ،وبالرغــم مــن رفــض
زوجهــا تطليقهــا ،قــررت أن ترتكــه .هــي اآلن يف زيجــة ثانيــة تقــوم عــى املســاواة والعدالة.
وتعمــل حال ًيــا بالتدريــس لبعــض الوقــت وتقــوم ببعــض األعــال لخدمــة املجتمــع.

كلثوم ( 45عا ًما)

ســيدة ذات تعليــم جيــد ،متزوجــة وأم لثالثــة أبنــاء ،مــن أرسة كنديــة بيضــاء وتربــت يف
بيئــة صحيــة وعادلــة .عندمــا التقــت بزوجهــا ،وهــو رجــل عــريب مســلم ،مل تكــن مهتمــة
بالــزواج أو بالديــن ،ومــع ذلــك اعتنقــت اإلســام وهــي متزوجــة منــذ مــا يقــرب مــن
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عرشيــن عا ًمــا .وبالرغــم مــن تكوينهــا النســوي إال أنهــا تؤمــن بــاألدوار التقليديــة يف
الــزواج .وتعمــل حال ًيــا بالتدريــس لبعــض الوقــت ومنخرطــة يف أنشــطة خدمــة املجتمــع.

نورين ( 50عا ًما)

ســيدة متزوجــة ذات تعليــم جيــد وأم لثالثــة أبنــاء ،أتــت مــن أرسة مســلمة قويــة ذات
خلفيــة تركيــة وبوســنية وقــد ولــدت يف كنــدا وتربــت فيهــا .حال ًيــا متزوجــة مــن رجــل
مســلم .وبالرغــم مــن الضغــط الــذي متارســه عائلتيهــا عليهــا ،فقــد متكنــا مــن تكويــن
عالقــة زواج ناجحــة تقــوم عــى املســاواة.

�سيا�سات الهوية :
يقــوم تاريــخ كنــدا عــى الهجــرة تاريخ ًيــا ،لــذا تشــكل التكويــن الدميوجـرايف واالجتامعــي-
الثقــايف للبلــد عــر الزمــان مــن موجــات الهجــرة .ويــأيت الســكان املســلمون مــن خلفيــات
عرقيــة -ثقافيــة متنوعــة .خــال فــرة الســبعينيات تبنــت كنــدا سياســة رســمية متعــددة
الثقافــات أكدتهــا املواطنــة القامئــة عــى عرقيــات وثقافــات مختلفــة .ولكــن السياســات
التــى تهــدف إىل االعـراف بتقاليــد ثقافيــة وعرقيــة ودينيــة متنوعــة وبدمجهــا يف ترشيــع
واحــد كثـرا مــا كانــت عرضــة للجــدال بــن املؤيديــن واملعارضــن ،فقــد تبنــى املؤيــدون
حريــة بنــاء هويــات متعــددة يغذيهــا تنــوع التقاليــد ،بينــا قلــق املعارضــون مــن تعزيــز
التفرقــة الطائفيــة وتهميــش األقليــات .ويركــز الشــباب املســلمون بشــدة عــى تأكيــد
هويتهــم ،وقــد قــام املجلــس الكنــدي للنســاء املســلامت مبرشوعــات تختــص بالهويــات
املتعــددة— العرقيــة والثقافيــة والدينيــة— داخــل كنديتهــن/م.
وقــد اختــار فريــق البحــث الكنــدي ســبع نســاء مســلامت مــن أصــول وعرقيــات مختلفــة ،مبــا
فيهــن الــايت اعتنقــن اإلســام بعــد ســن الرشــد ،لتوضيــح تعدديــة كنــدا .ألقــت حكايتهــن
الضــوء عــى تجاربهــن الحياتيــة كمنتميــات اىل أقليــات عرقيــة و ثقافيــة ىف املجتمــع الكنــدى
و تقاطــع تلــك التجــارب مــع التمييــز القائــم عــى الجنــدر الــذى يواجهنــه و بالتــاىل تعــاىن
هــؤالء النســاء أشــكال متعــددة مــن القمع بســبب كونهن نســاء و بســبب خلفيتهــن العرقية
والدينيــة أنهــن يواجهــن نحديــا مزدوجــا لكونهــن أقليــات داخــل أقليــة .
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املساواة بني الجنسني:
متنــع وثيقــة كنــدا للحقــوق والحريــات التمييــز عــى أســاس النــوع .ومــع ذلــك تظــل النســاء
الكنديــات أفقــر مــن الرجــال .وبالرغــم مــن أن العنــف ضــد النســاء ،الــذي يشــمل اإليــذاء
را
الجســدي والعاطفــي والنفــي واملــادي يعتــر جرميــة خطــرة يف كنــدا ،فهــو يظــل أمـ ًرا منتـ ً
وذا تبعــات اجتامعيــة واقتصاديــة مدمــرة ،فوفقًــا ملؤسســة النســاء الكنديــة ،ت ُقتــل امــرأة
كنديــة كل ســتة أيــام عــى يــد رشيكهــا الجنــي ،كــا خــرت  % 50مــن النســاء تقري ًبــا
حادثــة عنــف جســدي /جنــي واحــدة عــى األقــل منــذ ســن السادســة عــر ،و % 10فقــط
مــن االعتــداءات الجنســية يتــم إبــاغ البوليــس بهــا .ويف األعــوام األخــرة مل يكــن أداء كنــدا
بالجــودة نفســها فيــا يختــص باملشــاركة السياســية للنســاء؛ حيــث جــاءت يف املرتبــة ال 45
مــن بــن  190دولــة يف التصنيــف العاملــي التحــاد الربملانيــن ( .)2014ومــع ذلــك ،فقــد قــام
رئيــس الــوزراء الكنــدي ،جوســتني تــرودو ،ألول مــرة يف تاريــخ كنــدا ،بإعــان مجلــس نــواب
متنــوع عرق ًيــا ومتــوازن عــن طريــق تعيــن خمــس عــرة امــرأة وخمســة عــر رجـ ًـا.

ففــي حالــة نعيمــة تتقاطــع األبويــة مــع األصــل العرقــي لتربيــر ق ـرار زوجهــا العــريب
تركهــا واتخــاذه زوجــة ثانيــة .فألنهــا امــرأة متعلمــة ،عاملــة ومســتقلة مــن جنــوب آســيا،
مل تتوافــق مــع أدوار الجنــدر التقليديــة التــي توقعهــا منهــا أهــل الــزوج ،مــن ثــم مل
تحصــل مطل ًقــا عــى القبــول الكامــل .وبالرغــم مــن أن أخــوات زوج نعيمــة كــن عــى
علــم بأنــه اليـزال متزو ًجــا بهــا قانونيًــا ،إال أنهــن ســاعدنه يف إتخــاذ زوجــة جديــدة مــن
نفــس خلفيتهــم العرقيــة ،حيــث شــعرن بــأن الخيهــن الحــق ىف إتخــاذ اكــر مــن زوجــة
واحــدة .مــع ذلــك ،عندمــا تعرضــت إحــدى الصهـرات لــزواج زوجهــا مــن أخــرى شــعرت
كل األرسة باالمتعــاض.
أيضــا ،وهــي امــرأة بيضــاء إعتنقــت
وقــد ظهــرت الهويــات املتصارعــة يف حكايــة أمينــة ً
اإلســام وصارعــت التحديــات التــي أتــت مــع الــزواج مــن أرسة عربيــة ومــع الشــكل القبــي
للتدخــل الــذي اتســم بــه زواجهــا .فبينــا كانــت تحــاول اكتســاب القبــول يف جامعــة عربية
مســلمة ال ترحــب بالغربــاء ،خاطــرت بخســارة هويتهــا الكندية ،وإبّــان ذلك فقــدت قدرتها
عــى التعبــر عــن حقوقهــا الثقافيــة .وقــد أدركــت فيــا بعــد أن زوجهــا مل يكــن ليعامــل
امــرأة مــن خلفيتــه العرقيــة بالطريقــة نفســها ،وزاد اتضــاح ازدواجيــة املعايــر عندمــا اتخذ
زوجهــا زوجــة أخــرى مــن خلفيتــه الثقافيــة ذاتهــا .فبينــا كان عــى أمينــة أن تخضــع
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لاللتـزام بــزي معــن وأدوار جنــدر تقليديــة ،متتعــت الزوجــة الثانيــة بقــدر أكرب مــن الحرية.
وأخـ ًرا ،عندمــا انتهــت الزيجتــان أعطــى الــزوج لزوجتــه العربيــة مؤخــر املهــر كامـ ًـا بينــا
أنكــر عــى أمينــة الحصــول عــى مهرهــا (وهــو أصغــر كثـ ًرا) كامـ ًـا.
تبــن حالتــي أمينــة و نعيمــة االيــذاء و التمييــز الســلبي اللذيــن قــد تتعــرض لهــا
النســاء ،وبخاصــة تلــك الــايت اعتنقــن اإلســام يف حالــة أمينــة ،عنــد الــزواج مــن رجــال
مــن جامعــات ذات أدوار جنــدر شــديدة االختــاف عــا نشــأن عليــه.

التعددية القانونية:
بالرغــم مــن أن القوانــن الكنديــة تراعــى املســاواة بــن الجنســن إال أن النســاء «مصــادر
املعرفــة» مل يســتطعن دامئــا االســتفادة مــن تلــك القوانــن .فقــد تركــت سياســات
التعدديــة الثقافيــة ثغ ـرات تفتــح الطريــق أحيانًــا لقواعــد غــر مقننــة— تقــوم عــى
التفاســر التقليديــة لقوانــن األرسة املســلمة— وهــي غــر عادلــة فيــا يختــص بالنســاء.
وتــدل تجــارب الحيــاة املوثقــة عــى الــدور املهيمــن الــذي ميكــن للخطابــات الدينيــة أن
تلعبــه يف تثمــن خطــاب دينــى يســمح بســيطرة الرجــل ومزاعمــه للتســلط عــى زوجتــه.
كــا توضــح الحكايــات ســلطة زعــاء الجامعــة (مثــل األمئــة) يف تحديــد القواعــد غــر
املقننــة التــي تنظــم الــزواج والطــاق .فــان التداخــل بــن االطــر القانونيــة املتعــددة يضــع
النســاء املســلامت الكنديــات ىف موقــف الضعــف و يعرضهــن للــرر .
يضمــن القانــون الكنــدي ،عــى ســبيل املثــال ،حقوقًــا متســاوية يف الــزواج والطــاق
لــكال الزوجــن ،ويحــرم تعــدد الزوجــات .مــع ذلــك تعرضــت النســاء «مصــادر
املعرفــة» كلهــن إىل االســتخدام االنتقــايئ مــن قبــل الرجــال لألعــراف الدينيــة أو/
وقوانــن الدولــة لحاميــة مصالحهــم .فقــد نطــق كل مــن أزواج نعيمــة و ســمينة
وصافيــة بلفــظ الطــاق إلنهــاء زواجهــم ،زاعمــن أن إنهــاء الزيجــة مــن طــرف واحــد
حــق يقــره الفقــه .مــع ذلــك ،عنــد تقســيم األمــاك لجــأ األزواج إىل قوانــن الطــاق
الكنديــة التــي تســمح لهــم بالحصــول عــى  % 50مــن ممتلــكات الزوجــن التــي تــم
الحصــول عليهــا أثنــاء الــزواج ،بالرغــم مــن أنــه ،وف ًقــا للفقــه االســامي ،مــن حــق
الزوجــات االحتفــاظ مبــا اكتســبنه.
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لقــد أثــر هــذا االســتخدام االنتقــايئ للقانــون الكنــدى و أ حــكام الفقــه عــى النســاء
«مصــادر املعرفــة» بطــرق ملموســة ،وقلــل مــن املكاســب التــي ميكــن أن تحصــل
عليهــا النســاء مــن خــال قوانــن الدولــة .فقــد آمــن زوج ليلــة ،عــى ســبيل املثــال،
بأحقيتــه الكاملــة يف التطليــق ورفــض أن يرتكهــا ،وأحســت هــي أن الحصــول عــى
طــاق إســامي مهــم إىل جانــب الطــاق املــدين ،وبخاصــة وأن الطــاق املــدين
يســتغرق عــدة أعــوام ليصبــح ناف ـذًا ،وقــد زعــم كل إمــام ســألته ليلــة يف البدايــة
أنــه ال يوجــد ســند رشعــي لطلبهــا الطــاق؛ حيــث كانــت تعلــم ليلــة بحقيقــة مــرض
زوجهــا العقــي عندمــا تزوجتــه .وأخـ ًرا وجــدت عالِــم ديــن أخربهــا بــأن لهــا الحــق
يف تــرك زوجهــا.
إن الكثــر مــن األزواج يف كنــدا مل يجــدوا مشــكلة يف اتخــاذ زوجــة ثانيــة ،باعتبــاره ح ًقــا
منحــه اللــه لهــم ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن تعــدد الزوجــات غــر قانــوين يف كنــدا ،ومل
يعــروا هــم أو زوجاتهــم أي اهتــام إلمكانيــة مقاضــاة الرجــال أو معاقبــة األرس (مثــل
ســحب املكاســب التــي متنحهــا الدولــة كاملســكن) ،وأن الزوجــات الثانيــات ال يتمتعــن
بالحاميــة القانونيــة حســب قانــون األرسة الكنــدي .وألن نســبة كبــرة مــن النســاء
الكنديــات املســلامت ،ســواء كــن زوجــات أُوليــات أو ثانيــات ،ال يســجلن زواجهــن لــدى
الســلطات املدنيــة فهــن يحرمــن أنفســهن مــن الحقــوق القانونيــة املتوفــرة للنســاء وف ًقــا
للقوانــن الكنديــة.
ىف الحقيقــة امنــت بعــض النســاء بــان تعــدد الزوجــات حــق للرجــال يقــره القــرآن
ويرتبــط بقوامتهــم .فقــد شــعرت أمينــة ،عــى ســبيل املثــال ،أنهــا مجــرة عــى تقبــل زواج
زوجهــا بأخــرى .مل تعــارض ذلــك ،فحســب قناعتهــا القوامــة وتعــدد الزوجــات مذكوريــن
يف القــرآن ،وأحســت أن الرفــض قــد يجعــل منهــا كافــرة يف أعــن الجامعــة.
يســمح للرجــل نظريًــا أن يتــزوج بأكــر مــن زوجــة حالــة أن يكــون قــاد ًرا عــى
القيــام عليهــا بالتســاوي -ماديًــا وعاطف ًيــا .ومــع ذلــك ،نجــد يف عديــد مــن حكايــات
الحيــوات أن الحــال قــد انتهــى بالزوجتــن كلتاهــا باملعانــاة مــن معاملــة غــر
عادلــة.
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النظام السيايس والقانوين:
تعــد كنــدا ملكيــة دســتورية دميقراطيــة برملانيــة تقــوم عــى محاســبة الســلطة التنفيذيــة مــن
قبــل املجالــس املنتخبــة .والنظــام القانــوين الكنــدي مســتقى مــن القانــون اإلنجليــزي والقانــون
املــدين الفرنــي اللذيــن تــم إحضارهــا إىل القــارة يف القرنــن الســابع والثامــن عــر بواســطة
املســتعمرين .وقــد تــم دمــج الدســتور مــع وثيقــة الحقــوق الحريــات ،حيــث تضمــن األخــرة
حقــوق اإلنســان األساســية وهــي اآلن محصنــة بوصفهــا جــز ًءا مــن القانــون األعــى لكنــدا.
وفرصــا وظروفًــا متســاوية للنســاء والرجــال يف
وتضمــن وثيقــة الحقــوق والحريــات حقوقًــا ً
مناحــي الحيــاة كلهــا .لقــد صدقــت كنــدا عــى معاهــدة ســيداو عــام  1981ووقعــت عــى
الربتوكــول االختيــاري للســيداو عــام  .2003مــع ذلــك فــإن الحاميــة الرســمية بالقانــون ال تــؤدي
دامئًــا إىل تطبيقهــا ،فبعــض الجامعــات تــر عــى أن الحريــات الدينيــة يجــب أن تجــب حقــوق
املســاواة للنســاء.
يوجــد بكنــدا قانــون لتعدديــة الثقافــات أيضً ــا ( )1985ينــص عــى حقــوق الجامعــات الثقافيــة
والدينيــة يف إطــار امليثــاق .وهــو مينــح جامعــات األقليــات الحاميــة ويســمح لهــم بالتفــاوض
وتطويــر هويــة توفــق بــن هويتهــم الدينيــة ،مبــا فيهــا التقاليــد والعقائــد اإلســامية ،وهويــة
بلدهــم .يوجــد توتــر بالنســبة لبعــض الكنديــن بــن امليثــاق وقانــون تعدديــة الثقافات ،فيشــعر
البعــض أن قانــون تعدديــة الثقافــات يخلــق انقســامات بــن املجموعــات املختلفــة ،فتفضــل
ـدل مــن «تعدديــة الثقافــات».
مقاطعــة «كيبــك» أن تســتخدم مصطلــح «تداخــل الثقافــات» بـ ً
يف أواخــر عــام  ،2003خططــت هيئــة تدعــى معهــد أونتاريــو اإلســامي للعدالــة املدنيــة إلقامــة
«محكمــة رشعيــة» تقــوم بالتحكيــم القانــوين باســتخدام قوانــن األرسة اإلســامية .وكان هــذا
ممك ًنــا قانون ًيــا ألن قانــون التحكيــم ( )1991كان يبيــح اســتخدام قوانــن أخــرى يف الفضــاء
الخــاص .وبعــد البحــث يف قوانــن األرسة اإلســامية ،عقــد املجلــس الكنــدي للنســاء املســلامت
اجتامعــات مــع عديــد مــن الهيئــات الشــقيقة أســفرت عــن تحالــف مــا يفــوق خمســن جمعية
أهليــة ،مدعومــة مــن قبــل جامعــات عامليــة ،للكفــاح ضــد تطبيــق أيــة قوانــن دينية—ســواء
كانــت مســتقاة مــن اإلســام أم اليهوديــة أم املســيحية أم غريهــا مــن األديــان—يف النظــام
العلــاين .أعلــن التحالــف الــذي ُســمى ب «التحكيــم غــر الدينــي» ،أنــه باالســتناد إىل ضامنــات
املســاواة يف امليثــاق الكنــدي للحقــوق والحريــات ،ال يجــب معاملــة النســاء معاملــة مختلفــة يف
ظــل قوانــن البــاد .ويف ســبتمرب  ،2005أعلــن حاكــم مقاطعــة أونتاريــو أنــه لــن يتــم اســتخدام
القوانــن الدينيــة يف األمــور العائليــة ،ومتــت مراجعــة بعــض القوانــن لتحقيــق ذلــك.
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اســتطاعت بعــض النســاء مقاومــة ضغــوط األحــكام الدينيــة املنظمــة للــزواج مــن ق َبــل
الــزوج والحصــول عــى حقوقهــن .متثــل صافيــة مثــالً لهــذه املقاومــة الفرديــة ،فألنهــا قــد
تربــت يف حضــن جــدة وأب نســويني ،تعلمــت كيــف تتحــدى األبويــة الدينيــة وأن تصبــح
امــرأة قويــة حازمــة .قــام زواجهــا يف البداية عىل املشــاركة واقتســام املســئوليات بالتســاوي.
أمــا طالقهــا فقــد تــم بطريقــة دبلوماســية متحــرة يف كل مــن ســياق اإلطــار القانــوين
الكنــدي وإطــار قانــون األرسة املســلمة .وبينــا منحهــا زوجهــا يف البدايــة كل يشء يختــص
باألمــاك ،فإنــه قــد حــاول الح ًقــا أن يحصــل عــى نصــف املمتلــكات الزوجيــة ولكــن بــا
جــدوى .فقــد اتبعــت صافيــة قوانــن البــاد كــا إعتمــدت عــى فهمهــا لقوانــن الــزواج
والطــاق يف اإلســام ،وبهــذا وفقــت بــن هويتيهــا اإلســامية والكنديــة.

�أدوار الزوجني والعالقات اجلن�سية داخل الزواج:
تعتــر عقــود الــزواج واتفاقيــات االنفصــال يف كنــدا «عقــو ًدا محليــة» تحكمهــا الســلطات
املحليــة ،ففــي أونتاريــو ،عــى ســبيل املثــال ،يكــون عقــد الــزواج اتفاقيــة يــرك للزوجــن
فيهــا التفــاوض حــول حقــوق كل منهــا وواجباتــه أثنــاء الــزواج ،وعنــد االنفصــال وبعــد
حــل العقــد 4.وقــد يســمح هــذا ،يف بعــض األحيــان ،بعالقــات غــر متســاوية تقــوم عــى
فهــم أبــوي لقوانــن األرسة اإلســامية ،التــي غال ًبــا مــا تكــون ضــد مصلحــة النســاء.
وثــق فريــق البحــث الكنــدي حكايــات أرس تكــون النســاء فيهــا غال ًبــا املعيالت الرئيســات،
مــع ذلــك ،يرجــع الرجــال بانتقائيــة إىل أدوار جنــدر تقليديــة عندمــا يخــدم هــذا أغـراض
بعينهــا ،متوقعــن خضــوع النســاء بينــا هــم يهملــون واجباتهــم التــي يفرضهــا اإلطــار
الدينــي نفســه .تســفر حكايــات الحيــوات عــن انفصــال بــن واقــع أدوار الزوجــن وبــن
الحقــوق والواجبــات الجامــدة التــي خلقهــا منــوذج القوامة-الواليــة الــذي ينتــج توتـرات
وظلــم للنســاء واألطفــال.

4 Clarke and P. Cross، Muslim & Canadian Family Laws: A Comparative Primer، Toronto: Canadian Council
Women، 2006.
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كانــت ليلــة ،عــى ســبيل املثــال ،هــي صاحبــة الدخــل الرئيــس يف أرستهــا ولكنهــا كانــت
أيضــا بأعــال املنــزل كلهــا .فلــم يكتــف زوجهــا بعــدم مســاعدتها وإمنــا تــرف
تقــوم ً
أيضــا بصفتــه رب األرسة ،مطال ًبــا بالتحكــم يف التــرف يف الدخــل .والحــال نفســه كانــت
ً
عليــه نعيمــة لفــرة طويلــة ،فقــد كانــت املعيلــة الوحيــدة وأنفقــت عــى تعليــم زوجهــا
وعــى ممتلكاتهــا املشــركة ،وأثنــاء ذلــك الوقــت مل يكــن هنــاك رأس للعائلــة ،وكانــت
قرارتهــا مشــركة .ولكــن مبجــرد أن بــدأ زوجهــا يف كســب املــال توقــع منهــا أن تــرك
وظيفتهــا وطالبهــا بالطاعــة  .أمــا نعيمــة وأمينــة فلقــد أهمــل زوجيهــا تقديــم الدعــم
املــادي ألطفالهــا حتــى وهــا يحــاوالن الســيطرة عــى مجريــات حياتهــم.
إن فكــرة اإلتاحــة الجنســية هــي حــق للــزوج وواجــب عــى الزوجــة مقابــل النفقــة
مازالــت موجــودة ،عــى الرغــم مــن أن معظــم الخطابــات الدينيــة الســائدة تعتــر أن
العالقــات الجنســية هــي حــق لــكال الرشيكــن يف الــزواج .يؤمــن الكثــر مــن النــاس يف
الواقــع بــأن للــزوج حــق ال يتزعــزع يف الحصــول عــى الجنــس مــن زوجتــه .فعــى ســبيل
املثــال ،توقــع أزواج ســمينة و أمينــة و ليلــة مــن زوجاتهــم أن يلبــوا احتياجاتهم الجنســية
حتــى وإن فشــل األزواج يف القيــام باإلنفــاق عــى زوجاتهــن ،فقــد طالــب زوج ســمينة
الثــاين بــأن تتنــازل عــن حقهــا يف األمــاك ،وأخفــي عنهــا زواجــه مــن أخــرى ومل ينفــق
عليهــا ،ومــع ذلــك طالــب بحقــه يف إرضــاء رغباتــه الجنســية؛ حيــث قــد تــم زواجــه مــن
ســمينة يف األســاس ألغ ـراض جنســية.
كانــت إحــدى النتائــج املدمــرة لتلــك التفسـرات األبويــة هــي عــدم قــدرة بعــض النســاء
عــى مامرســة ســيطرتهن عــى جنســانيتهن يف ســياق الــزواج .فبســبب الضغــط مــن أجــل
أن يكــن «زوجــات مســلامت صالحــات» أفصحــت بعــض النســاء «مصــادر املعرفــة»
عــن شــعورهن بالذنــب لعــدم طاعــة األزواج ،ورددن الحديــث القائــل« :إذا دعــا الرجــل
امرأتــه إىل فراشــه فأبــت فبــات غضبــان عليهــا لعنتهــا املالئكــة حتــى تصبــح» .اعتقــدت
ليلــة ،عــى ســبيل املثــال ،أن للرجــال الحــق يف إقامــة عالقــة جنســية مــع زوجاتهــم ّأن
شــاءوا ،فطــوال زواجهــا تعرضــت لالغتصــاب الزوجــي بالرغــم مــن أن هــذا يعــد جرميــة
جنســية يف قانــون العقوبــات الكنــدي وال يؤيــده القــرآن .وعــى الرغــم مــن أن زواجهــا
الثــاين كان يتميــز باملســاواة ،فقــد اســتغرقت وقتًــا طويـ ًـا حتــى اقتنعــت بــأن لهــا رأى يف
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عالقتهــا الجنســية ،فهــي تقــول« :كان مراع ًيــا جـ ًدا ملوافقتــي يف إقامــة العالقــة الجنســية
عنــد بدايــة عالقتنــا ،وإذا قلــت «يجــب أن نتوقــف» ،كان يتوقــف فــو ًرا ويحتضننــي فقط.
اســتغرقت ســتة أشــهر ألدرك أنــه ميكننــي أن أســرخى متا ًمــا ،وأننــي ال يجــب أن أقلــق
مــن أن أغتصــب منــه ،وأن الجنــس معــه ســيكون دامئًــا قامئًــا عــى رضــاي».
ـدل مــن كونــه
كان الجنــس واج ًبــا زوجيــا بالنســبة ملعظــم النســاء «مصــادر املعرفــة» بـ ً
تجربــة ممتعــة ،فاملتعــة الجنســية للنســاء ورضاهــن مل يكــن ذا أهميــة بالنســبة لــأزواج،
مــع أن القــرآن يشــجع تبادليــة الرغبــة الجنســية .فقصــة كلثــوم هــي االســتثناء ،فعــى
عكــس غريهــا مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» ،عــرت عــن وعــي جيــد بحقوقهــا الجنســية
يف الــزواج ،مقــررة أن مــن واجــب الــزوج أن يلبــي االحتياجــات الجنســية لزوجتــه .ومــع
ذلــك ،مازالــت تتبنــى منظــو ًرا أبويًــا؛ حيــث إن للرجــال غريــزة جنســية أقــوى من النســاء،
ولــذا يجــب منحهــم الجنــس وإال ســرتكبون الزنــا.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة نعيمة

طفولة سعيدة
أثنــاء طفولتــي ،قبــل قدومــي مــن باكســتان إىل كنــدا ،كان هنــاك أنــاس كثــرون يعيشــون يف بيتنــا ومل
يكــن واض ًحــا بالنســبة لنــا بوصفنــا أطفــالً مــن لــه الزعامــة ،فقــد كان جــدي أليب يحظــى باحـرام كبري،
وقــد اعتــاد النــاس الذهــاب إليــه للنصيحــة .وألن أمــي وخالتــي كانتــا تدرســان ،فقــد تولــت جــديت
وجليســة أطفــال رعايتنــا  ،فقــد كان البيــت مســئولية جــديت بينــا تــوىل جــدي أمــر العــامل الخارجــي.
كان جــدي رجــل متفت ًحــا ومل يكــن ملتز ًمــا دين ًيــا ،إذ إنــه مل يفــرض آراءه عــى جــديت قــط؛ حيــث متتعــت
بحريــة الدراســة والعمــل .وقــد رغــب أن يتعلــم أبنائــه كلهــم وأن يحصلــوا عــى وظائــف ،ســواء كانــوا
ذكــو ًرا أم بنــات .الــيء الوحيــد الــذي كان مدق ًقــا بشــأنه هــو عودتنــا متأخريــن مســا ًء ،فقــد كان أكــر
رصامــة معــي عــى العكــس مــن أخــي .ومل يكــن يريــدين أن أخــرج مــع األوالد ،بينــا مل تكن تلك مشــكلة
بالنســبة ألخــي ،فلــم يســأله قــط عــن البنــات وإمنــا انصــب اهتاممــه عــى أن يتفــوق يف دراســته.
بالرغــم مــن أن اتخــاذ القـرار كان مشــركًا وكان لــرأى أمــي تقديــره ،لكــن القيــادة كانــت أليب .فعــى
ســبيل املثــال ،فيــا يخــص رشاء وبيــع املمتلــكات كانــا يتخــذان الق ـرار ســويا ،أمــا اذا كان حــول
رشاء ســيارة كان ق ـراره وحــده دون غــره .أمــا بالنســبة لنــا فقــد كانــت لنــا قرارتنــا فيــا يخصنــا،
فقــد عــرف والدانــا أصدقاءنــا ومل يضعــا أبـ ًدا قيــو ًدا علينــا .لقــد كنــت محظوظــة بــأن كان يل والديــن
رائعــن ،فلــم يكونــا يحيطوننــا برعايــة زائــدة ولكــن منحانــا مــا يكفــي مــن األمــان لــي نعلــم أن
هنــاك مــن يهتــم بشــأننا.
الزواج والطاعة واألدوار االقتصادية
تزوجــت يف ســن السادســة والعرشيــن .قابلــت زوجــي يف الســنة الســابقة اللتحاقــي بالدراســة
للامجســتري يف كنــدا .كان يف الســنة الثالثــة مــن دراســته الجامعيــة وكان يــدرس العربيــة .يف البدايــة
كنــت الوحيــدة التــي تكســب العيــش ،وكنــا نقتســم املســئوليات ،فقــد كنــت أكســب املــال وكان
هــو يــرف عــى مرصوفاتنــا ألنــه ببســاطة كان أفضــل منــي يف ذلــك .مبجــرد مــا أصبــح لنــا طفلــة،
مل يشــارك يف رعايتهــا ،فبالرغــم مــن أنــه كان محبًــا لهــا ولطيفــا معهــا ،مل يشــارك يف أعــال املنــزل.
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لقــد تحملــت العــبء كلــه مــن رعايــة الطفلــة والطبــخ والتنظيــف و... .إلــخ .فيــا بعــد اســتعنت
مبســاعدة مقيمــة عندهــا مل يضطــر إحدانــا إىل تحمــل تلــك األعبــاء .أثنــاء الســنوات الســبع األوىل
التــي كان فيهــا زوجــي يــدرس وكنــت أنــا مــن تكســب العيــش ،مل يكــن أحدنــا رأس العائلــة؛ مل أكــن
أعلــم مبــا كان يفكــر ولكننــي مل أشــعر بامليــل للقيــادة لديــه .فقــط بعــد أن أنهــى زوجــي دراســته
وكانــت لديــه القــدرة عــى الكســب بــدأ يف لعــب دو ًرا أكــر.
كان يعمــل ملــدة تقــارب الثامنيــة أشــهر عندمــا حصلــت عــى ترقيــة يف العمــل .مل يبــد كثـ ًرا مــن
رد الفعــل عندمــا أخربتــه بذلــك .بعدهــا بأســبوع أبلغنــي بأنــه ال يحــب العيــش يف تورنتــو ويــود
االنتقــال إىل لنــدن .كنــت قــد حصلــت لتــوي عــى ترقيــة ومل أكــن أســتطيع الرحيــل .طلــب منــي
أن أذهــب معــه وأن أعــده أيضً ــا بــأال أعمــل خــارج املنــزل أب ـ ًدا .أخربتــه بأننــي كنــت أعمــل
خــارج املنــزل طــوال حيــايت تقري ًبــا ولكنــه أرص وقــال« :بصفتــي زوجــك وجــب عليــك طاعتــي».
ي ذلــك الــرط
مل يتحــدث عــن الطاعــة ومثــل تلــك األشــياء مــن قبــل ،ولذلــك عندمــا اشــرط عـ ّ
ي طاعــة أحــد ،فــرد برسعــة بــأن اإلســام يفــرض عــى الزوجــة
أجبــت قائلــة إنــه ال يجــب ع ـ ّ
طاعــة زوجهــا.
ذهــب زوجــي يف اليــوم التــايل إىل أيب وقــص عليــه مــا حــدث .شــعر والــدي بالخيانــة متا ًمــا مــن
جانبــه :فكيــف تكــون لديــه مثــل تلــك التوقعــات وأنــا مــن دعمتــه ماديًــا ودفعــت مرصوفــات
دراســته؟ مل أتوقــع أنــا ذلــك أيضً ــا؛ حيــث مل يتــرف هكــذا مــن قبــل ،وأظــن أن أرستــه قــد لعبــت
دو ًرا يف ذلــك ،فقــد دللتــه أمــه فتوقــع مثــل ذلــك مــن زوجتــه وأنــا مل أقــم بذلــك أبـ ًدا .أعتقــد أنــه
مل يكــن ســعي ًدا يف زواجنــا وقــد اعتــاد الشــكوى ألهلــه .لقــد كنــت بالتأكيــد شــاذة بالنســبة ألرستــه؛
حيــث مل تكــن أي مــن النســاء يف عائلتــه تعمــل.
أعتقــد أنــه كان يريــد أن يتأكــد مــن أنــه رأس العائلــة؛ حيــث إنــه يكســب الــرزق اآلن.
فعندمــا كنــت أنــا مــن يكســب العيــش ،مل يكــن يســتطيع أن يطلــب منــي أال أعمــل؛ حيــث
إننــي كنــت أعولــه .أغلــب الظــن أنــه مل يكــن ســعي ًد ا بــدور التابــع .كنــت أكســب املــال
وبســبب ذلــك كنــا نســتطيع أن نحيــا حيــاة مريحــة .فهــو مل يكــن يعمــل حتــى يف اإلجــازة
الصيفيــة ،ومل يعــرض أبــ ًد ا أن يســدد يل بعــض املــال .وحتــى بعــد أن بــدأ يعمــل ،كنــت
أنــا مــن تتحمــل معظــم األعبــاء املاليــة ،فــا زلــت أدفــع أقســاط املنــزل الجديــد الــذي
اشــريناه ،وأنــا مــن دفعــت مثــن املنزلــن اآلخريــن اللذيــن امتلكناهــا مــن قبــل ،فقــد كان
زوجــي اليــزال يســدد الد يْــن الــذي حصــل عليــه للدراســة بالرغــم مــن أننــي قــد أســهمت
يف الكثــر مــن مرصوفاتــه الدراســية.
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الطالق وتعدد الزوجات
كانــت طلباتــه غــر معقولــة عــى اإلطــاق ولــذا تركتــه ،فلــم أعــش أبـ ًدا يف بيــت يقــول فيــه الرجــال:
«ال تعمــي» .كل القــدوات مــن النســاء يف أرسيت كــن متعلــات ويعملــن ويتمتعــن بحريــة التــرف.
بعــد هــذا الحديــث رحــل زوجــي ليعيــش مــع أختــه أثنــاء أجــازة الكريســاس وذهبــت أنــا لزيــارة
صديقــة يف الواليــات املتحــدة .وبعــد عودتنــا بيــوم واحــد أخــرين زوجــي أن هنــاك مــا يريــد قولــه يل
ونطــق ثــاث مـرات« :أنــت طالــق» ،ســألته« :مــا هــذا؟» فــرد« :هكــذا نطلــق يف اإلســام ،وبالتــايل
نحــن اآلن مطلقــان» ،أجبــت« :ال ،نحــن لســنا مطلقــن؛ فحســب معلومــايت عــن الطــاق أن هنــاك
فــرة للتصالــح ،وأنــه عندمــا يحــدث يكــون هنــاك شــهود» ،قــال« :ال ،نحــن اآلن مطلقــان» ،وانتقــل
إىل حجــرة أخــرى مــن املنــزل .ثــم عرضنــا املنــزل للبيــع ورحــل هــو بعدهــا.
يف اليــوم التــايل دارت بيننــا مناقشــة حــول ابنتنــا وحضانتهــا .قــال« :حســنا ،أنــت األم والطفــل يجــب
أن يعيــش مــع أمــه» .بالرغــم مــن أننــا كنــا مطلقــن إســام ًيا ،كنــت أريــد طالقًــا قانون ًيــا ،وهكــذا
ذهبــت إىل أحــد املحامــن ليكتــب عقــد طــاق يضمــن حقــي يف الحضانــة ونفقــة الطفلــة .إال أنــه
غــر رأيــه وطالــب بحضانــة مشــركة؛ بينــا تفــاوض عــى نفقــة الطفلــة يف الوقــت نفســه .بعدهــا
بشــهور قليلــة ،ذهبــت ابنتــي لزيــارة أبيهــا وعــادت وهــي يف غايــة االنزعــاج ألن أبنــاء عمومتهــا
أخربوهــا أن لــه زوجــة أخــرى.
بعــد هــذا الحــدث كلمنــي زوجــي مرتــن قائـ ًـا إنــه يفتقــدين وإنــه يــود أن نحــل مشــاكلنا مــن
أجــل ابنتنــا .واجهتــه بوجــود زوجــة ثانيــة واعــرف بذلــك ،فســألته كيــف يتــزوج بأخــرى بينــا نحــن
متزوجــن بحكــم القانــون ،فقــال إنهــا إســام ًيا زوجــن .كان هــذا جنونًــا .طلبــت منــه أال يحــاول
مصادقتــي بعــد اآلن ،فمــن اآلن ســوف نشــغل أنفســنا بابنتنــا فقــط .ومــن الغريــب انــه بعــد
ذلــك بكثــر حــن تعرضــت أختــه لنفــس املوقــف و تــزوج عليهــا زوجهــا إنزعجــت أرستهــا بشــدة
إلبنتهــم بينــا مل يكــن موقفهــم معــى كذلــك فقــط ألننــى أنتمــى لخلفيــة عرقيــة مختلفــة عنهــم،
وأننــي مل أكــن «زوجــة صالحــة» ،فقــد كانــت طــرق تفكرينــا مختلفــة متا ًمــا.
ما بعد الطالق وثغرات التعدد القانوين
حــدث الطــاق القانــوين بعدهــا بعــام؛ فقــد أرادت زوجتــه الثانيــة أن نجعــل األشــياء رســمية،
وبينــا كنــا نتفــاوض حــول تســوية (الحضانــة ونفقــة الطفلــة) رصنــا نتناقــش حــول املبلــغ .يف
اإلســام ،إذا كانــت املــرأة تكســب مــالً فهــي تحتفــظ بــه ،ولكــن يف القانــون الكنــدي يكــون
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املــال مناصفــة ،وهكــذا أصبــح فجــأة كنديًــا وطالــب بنصيبــه ،فاضطررنــا لعــرض البيــت للبيــع
بالرغــم مــن أنــه مل يســتثمر أي أمــوال يف هــذا البيــت ،فقــد دفعــت أنــا املقــدم واألقســاط
كلهــا .ومبجــرد بيــع البيــت قــال إنــه ســوف يعطــى إلبنتنــا نصيبــه مــن البيــع ىف شــكل مبلــغ
شــهرى و هــذا بــدال مــن نفقتهــا .مل نوقــع أب ـ ًدا عــى وثيقــة الطــاق؛ حيــث أقنعنــي زوجــي
أن بإمكاننــا تســوية املوضــوع بأنفســنا .كانــت تلــك غلطــة ،فبعــد عــام نفــذ املبلــغ ومل يدفــع
أبــدا نفقــة بعــد ذلــك.
إذا كنــت قــد مارســت حقوقــي كاملــة كنــت ســأجرده متا ًمــا مــن املــال ،فقــد دعمتــه ماديًــا أثنــاء
الدراســة ،وكان ميكننــي أن أقاضيــه ملامرســاته ولنفقــة الطفلــة ،ولكننــي مل ألجــأ ألي مــن ذلــك
ي ذلــك
والحمــد للــه ،كان لــدي املــوارد الكافيــة لإلنفــاق عــى نفــي وابنتــي .ولكــن كان يجــب عـ ّ
مــن أجــل ابنتــي .فهــو مل يقــم بواجباتــه نحــو ابنتنــا؛ حيــث مل يــف بتعهداتــه فيــا يختــص بحــق
الزيــارة ،فقــد كانــت ابنتــي تنتظــره وهــي مطلــة مــن النافــذة ،لكنــه يتصــل لــي يقــول إنــه ال
يســتطيع املجــيء .وعندمــا كــرت كانــت تركــب األتوبيــس لــي تــزوره .ومل يكــد يعطيهــا أي يشء
عنــد زواجهــا .وعندمــا كانــت تــدرس يف انجل ـرا كنــت أنــا مــن دفعــت كل مرصوفاتهــا الدراســية،
بينــا دفــع هــو القليــل مــن نفقــات معيشــتها .ومــع ذلــك مــازال يظــن أن مــن حقــه الســيطرة عــى
حياتهــا.
ال أعتقــد أنــه كان لــدى عواطــف جياشــة أو حــب تجاهــه ،ولكــن كان مــن املفــروض أن أتــزوج.
أظــن أن هــذا كان خطــأ ولكــن يل طفلــة رائعــة منــه .أنــا أنــدم أيضً ــا أننــي مل أتبــع املســار القانــوين؛
حيــث إننــي أشــعر أين قــد حرمــت ابنتــي مــن حقهــا عــى والدها—وهــو ال يقتــر عــى املــال
فقــط .أشــعر أنــه ال يقدرهــا ألنهــا ابنتــي ،ففيهــا الكثــر منــي ،عرق ًيــا وثقاف ًيــا .وهــي قويــة ج ـ ًدا
ونســوية أيضً ــا .فهــو دامئــا مــا يحــاول فــرض ســيطرته وهــي تقــاوم ذلــك.
أشــعر أننــي ح ًقــا بخــر وأنــا شــاكرة للــه عــى حيــايت ،فقــد منحنــى اللــه القــوة لرتبيــة ابنتــي وأن
أكــون ســعيدة .أعتقــد أن عــى الزوجــن أن يقــررا كيفيــة التشــارك يف املســئوليات .ال يجــب أن يكــون
هنــاك تعريــف حقيقــي لــأدوار ،أعتقــد لــكل شــخص نقــاط قــوة ال يحددهــا الجنــدر .فيجــب
التشــارك يف املســئوليات حســب نقــاط قــوة كل شــخص ،فــإذا كان بعــض األشــخاص يحبــون الطهــي،
ميكنهــم القيــام بتلــك املســئولية .إذا كان االثنــان يحبــان الطهــي ،ميكــن أن يتشــاركا فيــه .ال أعتقــد
أنــه ميكنــك تحقيــق املســاواة الكاملــة بــن الرشيكــن يف الــزواج .فهــذا ليــس مــا جبــل عليــه البــر،
فســينتهي بــك الحــال بزوجــن يحتمــل أن يتنــازل أحدهــا لآلخــر.
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مـ�صـر
القوامة والوالية
والواقع املعي�ش للن�ساء
تولــت مؤسســة «املــرأة والذاكــرة» مســئولية مــروع
حكايــات حيــوات النســاء يف مــر .تقــوم مؤسســة
«املــرأة والذاكــرة» التــي أنشــئت عــام  1995بالبحــث
يف الــراث الثقــايف والدينــي والتنقيــب عــن أصــوات
وأدوار للنســاء العربيــات يف هــذا ال ـراث ،ومــن أجــل
الــرد عــى التمثيــل واإلدراك األبــوي للنســاء .وقــد
تكــون فريــق حكايــات الحيــوات املــري مــن ثــاث
باحثــات /ناشــطات هــن  :ميســان حســن ،وديانــا عبــد
الفتــاح ،وهــدى الصــدة.
كان الهــدف الرئيــس للمــروع هــو رصد حكايات نســوية،
وبالتحديــد املســارات الشــخصية لثــاث نســاء مرصيــات
مــن مجموعــات عمريــة وخلفيــات طبقيــة مختلفــة
مــن حيــث الطريقــة التــي خــرن بهــا عــدم املســاواة
بــن الجنســن وقاومنهــا يف مجــاالت وســياقات مختلفــة.
شــككت الحكايــات يف افرتاضــات أن فــرة الخمســينيات
والســتينيات كانــت العــر الذهبــي لليرباليــة يف مــر
مــن حيــث املســاواة بــن الجنســن؛ وبحثــت يف الواقــع
املعيــش ألدوار الجنــدر داخــل األرسة يف ســياق سياســة
البــاب املفتــوح ملــر وهجــرة العاملــة؛ كــا فحصــت
اســتقالل اإلنــاث ودور املعيــل/ة يف ســياق النســاء غــر
املتزوجــات يف مــر اليــوم.

فـي لـمحة رسيعة
عدد السكان91,500,000 :
()World Bank, 2015
طفل
املعدل الكيل للخصوبةً 2.8 :
لكل امرأة ()WEF, 2015
زواج األطفال %2 :من البنات
يتزوجن قبل سن الخامسة عرش
و % 17قبل سن الثامنة عرش
()UNICEF, 2016
نسبة الوفاة عند الوالدة (100,000
لكل والدة حية) )WEF, 2015( 45 :
متوسط العمر عند امليالد 73 :عاما
بالنسبة لإلناث و 69عاما بالنسبة
للذكور ()World Bank, 2014
األديان الرسمية % 94.1 :من
السكان من املسلمني % 9.5 ،من
املسيحيني (بأغلبية من األقباط
األرثوذوكس) ()PEW, 2012
نسبة التعليم % 65 :للنساء و%82
للرجال ()WEF, 2015
املشاركة يف سوق العمل (اإلناث،
الذكور)%79 ،% 26 :
()WEF, 2015
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الن�ساء «م�صادر املعرفة»
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريهــا لحامية هويتهــن ،وأن
معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضت للرتجمة أو التنقيــح أو التكثيف من أجــل اإليضاح.

أمينة ( 74عا ًما)

محللــة نفســية مرصيــة مرموقــة وناشــطة حقــوق انســان .بالرغــم مــن أنهــا قــد ولــدت
لعائلــة ثريــة ومعروفــة ،إال أنهــا قــد واجهــت العديــد مــن العوائــق يف طريــق تعليمهــا
وعملهــا .وقــد أســهمت تجاربهــا يف الــزواج والطــاق والهجــرة يف متكينهــا ،فبعــد حصولهــا
عــى الدكتــوراه أصبحــت ناشــطة يف املجتمــع املــدين املــري وركــزت عــى القضايــا املعنيّــة
بحقــوق النســاء .وأخـ ًرا انتقلــت أمينــة إىل الواليــات املتحــدة مع زوجهــا الثاين وهــو أمرييك
الجنســية .رأســت هيئتــن متصلتــن باألمــم املتحــدة وأرشفــت عليهــا.

نادية ( 45عا ًما)

أم مطلقــة لهــا ثالثــة أبنــاء ،ذات مســتوى تعليمــي جيــد .ولــدت يف أرسة رقيقــة الحــال
ولكونهــا االبنــة الكــرى ،اضطــرت ناديــة للعمــل حتــى تعــول والديهــا و رسيعــا مــا
أصبحــت هــي مــن تعــول األرسة بصفــة أساســية .بعدهــا ،هاجــرت إىل دولــة اإلمــارات
املتحــدة وكانــت ترســل تحويــات نقديــة ألرستهــا يف مــر .وأخ ـ ًرا تزوجــت مرتــن مــن
مهاجريــن مرصيــن يف ديب ،لكنهــا واجهــت صعوبــات شــديدة مثــل اإلهــال املــايل وااليــذاء
النفــي والبــدين والهجــر مــن قبــل زوجيهــا .وبعــد طالقهــا الثــاين ،عــادت ناديــة إىل مــر
وبــدأت مرشو ًعــا للتاكــي ،مؤكــدة عــى ســلطتها كامـراة يف مجــال يســيطر عليــه الرجــال.

سارة ( 27عا ًما)

امــرأة غــر متزوجــة ذات مســتوى تعليمــي جيــد .ألنهــا ولــدت ألرسة من الطبقة املتوســطة،
تربــت بقــدر نســبي مــن الحريــة وبالتــايل تعلمــت أن تتحــدى الفكــر االجتامعــي املحافــظ
لوالدهــا .ســمح لســارة أن تحتفــظ بعالقــة عاطفيــة مــع صديقهــا و لكنهــا قــررت ان تنهــى
تلــك العالقــة عندمــا بــدأ االخــر يف التعــدي عىل حريتهــا .بدأت ســارة يف العمل واإلســهام يف
نفقــات املعيشــة ألرستهــا مــا أكســبها مزيـ ًدا مــن الحريــة .بعــد ثــورة الخامــس والعرشيــن
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مــن ينايــر انخرطــت ســارة يف النشــاط الســيايس واالجتامعــي و وبــدأت العمــل ىف مجــال
حقــوق اإلنســان .وهــي اآلن تعيــش مبفردهــا عــى غــر رغبــة والدهــا.

القوامة والتفاو�ض حول �أدوار اجلندر
وثّــق فريــق البحــث املــري حكايــات حيــوات لنســاء يتحديــن باســتمرار جمــود أدوار
الجنــدر التقليديــة ومــا يتبعــه مــن تحديــد الختياراتهــن الحياتيــة وموقعهــن يف املجتمــع.
إن االعتقــاد أن الرجــال هــم املنفقــون عــى اإلنــاث التابعــات لهــم والحــاة لهــن مقابــل
أيضــا جــزء
طاعتهــن هــي فكــرة يؤكدهــا قانــون األحــوال الشــخصية املــري ،كــا أنهــا ً
ال يتجــزأ مــن القيــم االجتامعيــة .يف الواقــع ،بالرغــم مــن أن النســاء «مصــادر املعرفــة»
مل يشــتبكن مبــارشة ورصاحــة مــع املفاهيــم الدينيــة والقانونيــة للقوامــة والواليــة ،فــإن
شــهاداتهن توضــح كيــف أن تلــك املفاهيــم قــد انعكســت يف األعـراف االجتامعيــة التــي
تشــكل عالقــات الجنــدر وأدواره .بــرف النظــر عــن خرباتهــن املختلفــة حســب اعامرهن
وخلفياتهــن االجتامعيــة ،واجهــت كل مــن «أمينــة» و»ســارة» و»ناديــة» حواجــز تقــوم
عــى الجنــدر يف إتاحــة التعليــم لهــن وبحثهــن عــن مســتقبل وظيفــي وحريــة يف حركتهن.
عــى ســبيل املثــال ،كان عــى أمينــة التــي ولــدت لعائلــة غنية وغــر متدينــة أن تكافــح كث ًريا
للحصــول عــى تعليــم عــال ،فقــد كان والدهــا ضــد فكــرة إرســال بناتــه للمــدارس؛ حيــث
كان مؤم ًنــا بــأن عــى البنــات أن يقبعــن يف البيــت وأن يصبحــن ربــات منــزل ،وعندمــا وافق
أخ ـ ًرا عــى أن يرســل بناتــه ملدرســة راهبــات فرنســية كان يعتقــد أنهــن ســوف يتعلمــن
الرســم والعــزف عــى البيانــو .وعندمــا تقدمــت لدخــول الجامعــة رفــض والدهــا يف البدايــة
ثــم فــرض رشوطــه بتحديــد مجــال الدراســة وجعلهــا تعــد بــأال تعمــل بعــد التخــرج .وألن
املعيشــة مبفردهــا يف بيــت الطالبــات بالجامعــة مل يكن خيــا ًرا مطرو ًحا كان عــى األرسة كلها
أن تنتقــل إىل اإلســكندرية .كــا كان عــى أمينــة لــي تلتحــق بالدراســات العليا يف فرنســا أن
تقبــل مــرة أخــرى رشط والدهــا وهــو أن تتــزوج قبــل ســفرها للخــارج للدراســة.
ومثــل ذلــك ،وعــى مســتوى مختلــف ،كان عــى ســارة أن تتحــدى ســلطة والدهــا ووالدتهــا
وصديقهــا لــي تؤكــد اســتقاللها .فعندمــا حصلــت عــى منحــة للدراســة يف الواليــات املتحــدة
واجهــت اعرت ًاضــا مــن والدتهــا ومــن صديقهــا الــذي زعــم أنــه مــن غــر املقبول بالنســبة لشــابة
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املساواة بني الجنسني
بالرغــم مــن االلتزامــات الدســتورية والدوليــة للدولــة املرصيــة بحاميــة املســاواة بــن الجنســن
ودعمهــا ونرشهــا ،الزالــت النســاء املرصيــات يواجهــن التمييــز عــى أســاس النــوع والعنــف يف
املجالــن العــام والخــاص .وعــى الرغــم مــن أن الفجــوات تضيــق بــن التحــاق الذكــور واإلنــاث
بالتعليــم الثانــوي ومــا بعــد الثانــوي ،تظــل نســبة تعليــم اإلنــاث أقــل مــن الرجــال بنســبة ،% 17
حيــث تســتمراالفرتاضات القامئــة عليــأدوار الجنــدر التقليديــة باإلضافــة إىل عوامــل اجتامعيــة-
اقتصاديــة وجغرافيــة يف التأثــر عــى إتاحــة التعليــم األســايس بالنســبة للفتيــات .إذ كانت نســبة ترسب
الفتيــات يف ســن املدرســة مــن التعليــم األســايس  % 76بينــا كانــت نســبة األوالد  % 24عــام .2015
باإلضافــة إىل ذلــك ،تظــل معــدالت توظيــف النســاء أقــل ،بينــا تالحــظ فجــوات يف األجــور يف
كل مجــال مــن مجــاالت العمــل؛ حيــث تقــل دخــول النســاء ثــاث مـرات عــن الرجــال .ووف ًقــا
لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،تزيــد الفجــوة مــع زيــادة الفقــر .وينعكــس ذلــك عــى زيــادة
األميــة يف األرس التــي تعولهــا نســاء يف املناطــق الريفيــة واملعــدالت العالية للمشــاركة النســائية يف
القطــاع غــر الرســمي ،مــا يزيــد مــن إضعــاف النســاء وإفقارهــن.
كث ـ ًرا مــا تكــون النســاء املرصيــات عرضــة ألشــكال مختلفــة مــن العنــف الجســدي والنفــي ،مبــا
يف ذلــك الختــان والتحــرش الجنــي والجامعــي واالغتصــاب الزوجــي والــرب ،س ـواء يف البيــت
أو يف مــكان العمــل أو يف الفضــاء العــام .فوف ًقــا لدراســة أجرتهــا «األمــم املتحــدة للنســاء» عــام
 ،2013تعرضــت  % 99.6مــن النســاء لبعــض أشــكال التحــرش القائــم عــى الجنــدر .ويف عــام
 ،2014تــم متريــر قانــون يجــرم التحــرش الجنــي ويفــرض عقوبــة ال تقــل عــن عــام واحــد يف
الحبــس عنــد ارتــكاب تلــك الجرميــة .مــع ذلــك تظــل إج ـراءات التقــايض قــارصة؛ حيــث يوجــد
عــدد محــدود للغايــة مــن اإلدانــات وأغلبيــة ســاحقة مــن الضحايــا مــن النســاء يف انتظــار العدالــة.

أيضا طريقــة ملبســها وصداقاتها.
صغــرة أن تســافر مبفردهــا بــا ويص مــن الرجــال .كــا انتقــد ً
عنــد هــذه النقطــة ،أدركــت ســارة أنهــا لن تســتطيع أن تقبل ســلطة صديقهــا وقــررت أن تنهي
العالقــة .مل يكــن والــد ســارة متدي ًنــا ولكنــه كان مؤم ًنــا أيضــا بأن واجبــه األخالقي يحتــم عليه أن
يحمــي ابنتــه ويســيطر عــى اختياراتها الحياتية ،وبالتايل ،بينام ســمح لســارة أن تكــون لها عالقة
رومانســية وأن تــدرس يف الخــارج ،كان عليهــا أن تخضــع لســيطرته وأوامــره بالعــودة للمنــزل يف
وقــت محــدد ال ينبغــي لهــا أن تتعــداه .فقط عندمــا التحقت بالعمل ســمح لها أن تبقــى خارج
املنــزل حتــى منتصــف الليــل ألغـراض العمــل .وحتــى بعــد أن انتقلــت ســارة مــن منــزل األرسة
لتقيــم مبفردهــا ،ظلــت تتعــرض لتدخــات األب يف أمورهــا الشــخصية ،فقــد اعتــر أن وضعهــا
كامــرأة عزبــاء ومســتقلة اقتصاديًــا ميثل تهديـ ًدا لصورته االجتامعيــة ورشفه بوصفــه رب العائلة.
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ال�سياق وم�سارات التمكني
أيضــا عــدة طــرق اســتطاعت بهــا النســاء «مصــادر
أظهــرت حكايــات الحيــوات املرصيــة ً
املعرفــة» أن يتغلــن عــى العقبــات الخاصــة بالجنــدر ليحققن اســتقاللهن ويعشــن حيوات
أكــر متكي ًنــا .توضــح حكايــات الحيــوات الســياقات املختلفة للمقاومة بالنســبة لــكل واحدة
مــن النســاء وأثــر هــذه الســياقات عــى تشــكيل مســاراتهن مــن أجــل التمكــن.

النظام السيايس والقانوين
تعــد جمهوريــة مــر العربيــة دولــة دميقراطيــة بنظــام ســيايس شــبه رئــايس يقتســم فيــه الرئيــس
املنتخــب بأغلبيــة شــعبية الســلطة مــع رئيــس الــوزراء والحكومــة ،وتخضــع األخــرة للمســاءلة أمــام
مجلــس النـواب .أمــا النظــام القضــايئ املرصي فهو نتــاج املزج بــن الرشيعة اإلســامية ومدونــة نابليون
الفرنســية ،ويقــوم عــى مجموعة مــن القوانني املكتوبــة واملصنفة .واملصادر الرئيســة للقوانــن يف مرص
هــي :الدســتور ( ،)2014واملعاهــدات الدوليــة ،وقوانــن الدولــة ،واللوائح التنفيذية ،والقـرارات والعادات
واملبــادئ العامــة للقانــون .يضمــن دســتور  2014يف مادته رقــم  53املســاواة لكل املواطنــن واملواطنات
املرصيــن/ات أمــام القانون ،بأن يؤســس للجميع الحقــوق املدنية والسياســية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافيــة جميعهــا ويحــرم كل أشــكال التمييــز .مــع ذلــك تنــص املــادة  2عــى أن مبــادئ الرشيعــة
اإلســامية هــي املصــدر الرئيــس للترشيــع ،بينــا تنــص املــادة  3عــى أن يحتكــم املســيحيون واليهــود
املرصيــون إىل قوانــن األحـوال الشــخصية الخاصــة بهم.
يتكــون قانــون األحـوال الشــخصية القائــم عــى الفقــه مــن مجموعــة مــن القوانــن األساســية (قانون
رقــم  25/1920وقانــون رقــم  ،25/1929واللذيــن عــدال بقانــون رقــم  )100/1985وقانــون إجــرايئ
(قانــون رقــم  .)1/2000تحتــوي تلــك القوانــن عــى عــدد مــن البنــود التــي متيــز ضــد النســاء فيــا
يختــص بالحقــوق والواجبــات الزوجيــة داخل مؤسســة الــزواج ،مثل اإللـزام القانوين للزوجــة بالطاعة،
واإلتاحــة غــر املتســاوية للطــاق والحقــوق املاديــة ،والحقــوق غــر املتســاوية يف حضانــة األطفــال
والواليــة عليهــم/ن .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن القانــون املــري للعقوبــات رقــم  58لعــام  1937ينتهــج
نه ًجــا لي ًنــا تجــاه ما يســمى بـــ «جرائم الــرف» (املــادة  ،)237ويحــرم اإلجهاض يف كل الظــروف ،حتى
يف حــاالت االغتصــاب وزنــا املحــارم والحمــل املهــدد للحيــاة.
كــا أن مــر دولــة رشيكــة يف املعاهــدة الدوليــة لألمــم املتحــدة للحقــوق املدنيــة والسياســية ،وســيداو،
وامليثــاق األفريقــي اإلقليمــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب .وتتمتــع تلــك املعاهــدات بالوضــع القانــوين
نفســه للقوانــن القوميــة وهــي ملزمــة بالقــدر نفســه .مــع ذلــك ،تحفظــت مــر عــى امل ـواد  2و9
و 16و 29مــن معاهــدة الســيداو ،مــن منطلــق أن هــذه املــواد تتعــارض مــع الرشيعــة اإلســامية.
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بالرغم من أن أمينة قد ولدت يف «العرص الذهبي لليربالية» ،كان عليها أن تتفاوض مع هياكل الســلطة
واألبويــة لتأمــن خيــارات الحيــاة الخاصــة بهــا ،حتى إنها قــد لجــأت إىل اإلرضاب عن الطعــام ليك تضغط
عىل والدها للموافقة عىل أن تلتحق بالتعليم الجامعي .فطوال حياتها كان عىل أمينة أن تخضع لبعض
التقاليد كجزء من مقاومتها ،كأن تقبل بأن تنتقل كل األرسة معها ليك تستطيع االلتحاق بالتعليم الجامعي
أو أن توافــق عــى زواج تقليدي ليمكنها من الدراســة والحصول عىل الدكتــوراه بالخارج .لقد لعبت والدة
أمينــة دو ًرا مهـ ًـا يف دعــم متكينهــا؛ حيــث أقنعت زوجها ،عىل ســبيل املثال ،أن يرســل ابنتهام للمدرســة،
وعندمــا تخــرج زوج أمينــة وقــرر الرجــوع إىل مرص أقنعتها بأن تبقى يف فرنســا حتى تتم دراســتها العليا.
اســتطاعت أمينــة بفضــل ســنوات مــن التعليــم والعيــش يف أماكــن مختلفــة وخــرات
العمــل أن يكــون لديهــا شــعور قــوي بذاتهــا .فعندمــا مل تشــعر بالســعادة يف زواجهــا
التقليــدي قــررت الطــاق مــن زوجهــا ،وبعدهــا ،و بعدهــا كرســت حياتهــا لدعــم حقــوق
اإلنســان وقضايــا النســاء يف مــر والعــامل .باإلضافــة إىل ذلــك ،أســهمت أمينــة يف تطويــر
اســتخدام منهــج التحليــل النفــي يف تنــاول التحديــات االجتامعية-االقتصاديــة التــي تواجــه
البلــدان الناميــة وأخــ ًرا رأســت لجنــة األمــم املتحــدة للجمعيــة الدوليــة للتحليــل النفــي.
تتنــاول حكايــة حيــاة ســارة قضيــة حقــوق النســاء وموقعهــن يف املجتمــع املــري بعــد ثــورة
ينايــر .يف الواقــع ،بالرغــم مــن قلــق والــدي ســارة عــى أمــن ابنتهــا مل يعرتضــا عــى مشــاركتها يف
االحتجاجــات ،حتــى عندمــا انطــوى ذلــك عــى العــودة للبيــت يف وقــت متأخــر مــن الليــل .كان
التواجــد يف اعتصامــات ميــدان التحريــر واملشــاركة القويــة يف الجهــود الجامعيــة إلحــداث تغيــر
ســيايس وتاريخــي شــيئا مهــا بالنســبة لســارة  ،فقــد تضافرت مع ســعيها مــن أجل حريــة الجندر،
ومكنتهــا منهــا حــن قادتهــا إىل تحــدي الســلطة الذكوريــة يف حياتهــا الخاصــة ملقاومــة التوقعــات
املجتمعيــة ألدوار الجنــدر مــن قبــل والديهــا و املجتمــع املحيــط بهــا.
– أمــا ناديــة فلقــد حولــت خرباتهــا الزوجيــة الصعبــة إىل نقــاط قــوة ،بالرغــم من أنهــا قد واجهــت عدة
صعوبــات أثنــاء زيجتيهــا يف اإلمــارات العربية واملتحــدة .فبعد عودتهــا إىل مرص بعد طالقها الثــاين بدأت
أولً مرشوعــا لـراء الســيارات وبيعهــا ،ثــم رشكة لســيارات األجرة .وقد اكتســبت ثقــة كافية من تجاربها
الحياتيــة لــي تقــاوم التمييــز عــى أســاس الجنــدر والتهكــم والتحــرش الجنــي يف مجال يســيطر عليه
الرجــال .فاســتطاعت نتيجــة لقوتهــا الجســدية وثقتها بنفســها تأكيد ســلطتها .وهي تحظــى يف الوقت
الحــايل باحـرام رشكائهــا يف العمــل مــن الذكــور .وعــى الرغم مــن أن نادية التـزال تواجــه رفضً ا من بعض
أفـراد أرستهــا إال أنهــا قــد اكتســبت ثقــة كافيــة ألن تعيــش حياتهــا بالطريقة التــي تريدهــا .وأثنــاء ثورة
الخامــس والعرشيــن مــن ينايــر صادقــت ناديــة بعض نشــطاء حقــوق اإلنســان وأصبحت ذات شــعبية
يف املؤسســات األهليــة املحليــة والعامليــة .كــا بــدأت يف عمــل املقابــات والعمــل عىل تطوير املشــاركة
االقتصاديــة للنســاء مــا أدى بهــا ألن ترغــب يف تدريــب ســائقات مــن اإلنــاث عىل التعامــل مع التمييز
القائــم عــى الجنــدر يف مجــاالت العمل التي يســيطر عليهــا الرجال.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة نــادية

التعليم والدور االقتصادي
ـت الدراســة وكنــت أحصــل عــى درجــات
نشــأتُ يف أرسة متواضعــة جــدا يف بــاب الشــعرية .أحببـ ُ
ي أيضً ــا أن أســاعد أمــي يف أعــال املنــزل .كنــت أحمــل الكثــر من املســئوليات
جيــدة ،ولكــن كان عـ ّ
بصفتــي أكــر إخــوىت مبــا فيهــا اإلنفــاق عــى أبــواي .بــدأت العمــل يف مجــال الخدمــة والســياحة
أثنــاء دراســتي يف كليــة الزراعــة بجامعــة القاهــرة .وبعــد تخرجــي حصلــت عــى وظيفــة باحثــة يف
أحــد املراكــز البحثيــة الحكوميــة املرموقــة .كان حلمــي أن أدرس للدكتــوراه .كان مرتبــي الشــهري
 120جني ًهــا مرصيًــا (مــا يعــادل حاليــا أقــل مــن عرشيــن دوال ًرا أمريك ًيــا) .ولكــن بنهايــة الثامنينيــات
اخــرت أن أتــرك تلــك الوظيفــة للرتكيــز يف عمــل أكــر رب ًحــا .كنــت أحصــل يف وظيفتــي الجديــدة يف
مجــال الضيافــة عــى أكــر مــن  1500جني ًهــا مرصيًــا وأصبــح لــدى ســيارة ومتكنــت مــن إعالــة أرسيت.
كان أول حــب يل بحــارا مــن أرسة ميســورة الحــال .عــى الرغــم مــن أننــا كنــا مخطوبــن ويف
عالقــة حــب أجربتــه عائلتــه عــى فســخ الخطبــة لتــدين مســتواي االجتامعــي .كنــت أعمــل
وحــدي فقــط بجــد وأصبحــت املعيلــة األساســية ألرسيت أنفــق عــى تعليــم إخــويت األصغــر منــى
وتزويجهــم .بعــد اعــوام قليلــة تلقيــت عرضــا للعمــل كمنظمــة حفــات ىف دىب .كنــت أكســب
مــا يكفــي اإلنفــاق عــى أرسيت وتغطيــة احتياجــايت الشــخصية إضافــة إىل ادخــار بعــض املــال.
الزواج األول والطالق
قابلــت زوجــي األول بعــد عــدة ســنوات مــن إقامتــى ىف دىب وكان شــابا مرصىــا وســيام يعمــل يف
الفنــدق نفســه الــذي كنــت أعمــل فيــه .تزوجنــا يف ديب دون الســعي إىل الحصــول عــى موافقــة
والــدي ،يف ذلــك الوقــت مل يكــن هــذا أحــد همــوم والــدي؛ حيــث تزوجــت أخــوايت األصغــر منــي،
وكانــت أمــي فرحــة لــزواج ابنتهــا الكــرى أيضً ــا .دفعــت أنــا معظــم نفقــات الــزواج ومرصوفــات
األرسة الجديــدة.
مل يكــن الــزواج بالنســبة يل يعنــى الحــب وإمنــا املشــاركة ،ولكــن زوجــي مل يكــن رشيــكا جيـ ًدا؛ مل
يكــن طمو ًحــا وكان مبــذ ًرا وانتهــت معظــم خالفاتنــا حــول املــال بــريب .مبجــرد أن حملــت كان
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عــى أن أتــرك وظيفــة منســقة حفــات الزفــاف بســبب ســاعات العمــل الطويلــة .بــدأت العمــل
يف وظيفــة جديــدة يف مستشــفى حكومــي براتــب أقــل ،مــا تســبب يف املزيــد مــن املشــاحنات
بيننــا.
عندمــا ولــدت توأمــي كان مــن الصعــب أن أوازن بــن العمــل وواجبات األمومــة .مل يكن باســتطاعتي
اســتئجار مربيــة ومل يكــن لــدى أقــارب يســاعدنني ،ويف الوقــت نفســه ،ســاءت عالقتــي بزوجــي
وأصبحــت كريهــة .كنــت ال أريــد أن يؤثــر ذلــك عــى أبنــايئ ،وبالتــايل قــررت بعــد عــام أن أتركهــم
مــع أمــي يف القاهــرة.
بعــد الحصــول عــى الطــاق متكنــت مــن أن أركــز عــى مســتقبيل العمــي مــرة أخــرى .كان حافــزي
ي أن
هــو الرغبــة يف توفــر مســتوى معيشــة الئــق البنــي ،وبخاصــة أنهــا بعيــدان عنــى .كان ع ـ ّ
أكــون واعيــة بنظــرة النــاس يل بوصفــي امــرأة مطلقــة تعيــش وحدهــا يف بلــد غريــب .كنــت أقــي
معظــم وقتــي بــن العمــل والبيــت؛ مل أكــن أخــرج مــع أصدقــايئ كــا اعتــدت قبــل زواجــي .قــررت
أال أتــزوج ثانيــة حتــى قابلــت طــارق ،الــذي أصبــح زوجــي الثــاين.
زواج ثان وطالق صعب
كان طــارق شــابًا غن ًيــا وســاح ًرا ووســيام وقــد وقعــت يف حبــه .هــذه املــرة ارصت أرسىت أن يقابلــه
أخــي .انبهــرت عائلتــي بخلفيتــه ونصحــوين بالــزواج منــه ،فقــد اعتقــدوا أن الــزواج مــن طــارق
فرصــة ذهبيــة بالنظــر إىل وضعــي بوصفــي امــرأة مطلقــة لديهــا طفلــن ،فلــم يكــن طــارق صغـ ًرا
ومل يســبق لــه الــزواج فحســب ،بــل كان أيضً ــا ميتلــك مرشو ًعــا صغـ ًرا يف دىب.
شــعرت يف األســابيع األوىل مــن زواجــي بســعادة مل أشــعر بهــا أبـ ًدا يف زواجــي األول .مــع ذلــك
تغــر كل يشء فجــأة ،فقــد أصبــح «طــارق» عدوان ًيــا تجاهــي وكان يتــرف بعنــف .كان قــد
بــدأ يواجــه مشــكالت يف مرشوعــه .وهكــذا أعطيتــه أمــوالً إلنقــاذه مــن اإلفــاس .بعــد عــدة
شــهور ،أخــرين طــارق أنــه كان قــد تــزوج مــن امــرأة أخــرى قبيل—جنيــة (مؤنــث جنــي).
قــال إن لديــه قــدرات غــر عاديــة تجعلــه ســاح ًرا .ووف ًقــا لكالمــه ،كان ســلوكه العنيــف بســبب
غــرة الجنيــة وأبنائهــا منــي .وبالرغــم مــن محــاواليت ملســاعدته كان طــارق شــديد العنــف
معــي ،فــكان يرضبنــي ويشــد شــعري ويقرصنــي .ومل يتوقــف ســلوكه العــدواين حتــى بعــد أن
أصبحــت حامـ ًـا.
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عندمــا كانــت ابنتــي التـزال وليــدة أقنعنــي «طــارق» أن أتقــدم بطلــب قــرض بأســمى حتى أســاعده
يف إنقــاذ مرشوعــه .مــع ذلــك ســاءت عالقتنــا؛ حيــث مل يســدد طــارق القــرض بانتظــام للبنــك كــا
هــو مطلــوب .وأخ ـ ًرا طلبــت الطــاق ولكنــه رفــض .بعــد مــرور عــدة شــهور أقنعتــه بالذهــاب
للمحكمــة لتســجيل طالقنــا ،ولكننــي اكتشــفت أنــه قــدم رشــوة ألحــد موظفــي املحكمــة حتــى
يــرق أوراق القضيــة .كــا أبلــغ القــايض أن هنــاك مــن رآين مــع رجــل غريــب يف ســيارته ،وهــو
ســلوك محــرم .وبالرغــم مــن إنــكاري تهمتــه املــزورة ،قدمــوا شــاه ًدا ورفــض القــايض أن مينحنــي
الطــاق.
غــادر «طــارق» ديب بعدهــا بأشــهر قليلــة دون أن يعلمنــي بذلــك ،تركنــي وحيــدة بطفلــة حديثــة
الــوالدة وديــن يقــدر بـــ  10،000درهــم .قضيــت ثالثــة أعــوام أســدد القــرض للبنــك بينــا كنــت
أنفــق عــى صغــريت وأبنــايئ وأمــي يف القاهــرة .بعــد العيــش يف أوضــاع قاســية ملــدة ثالثــة أعــوام
قــررت أن أعــود إىل مــر وأن أعيــش مــع أرسيت وأبنــايئ.
مرشوع يف القاهرة
مل أســتطع الحصــول عــى وظيفــة يف القاهــرة تتناســب مــع خــرىت املهنيــة ،لــذا بــدأت مرشو ًعــا
صغــ ًرا لــراء الســيارات املســتعملة وبيعهــا .ســاعدتني زيجــايت الســابقة عــى البقــاء يف ســوق
يســيطر عليــه الرجــال ،ومتكنــت مــن اكتســاب اح ـرام رشكايئ يف مجــال العمــل .مل يكــن الحصــول
ـهل دامئًــا .فــذات مــرة اضطــررت إىل رضب رجــل يف اجتــاع عمــل ألنــه قــال
عــى هــذا االحـرام سـ ً
تعلي ًقــا ذا إيحــاءات جنســية واضحــة عنــي.
بعــد أن اشــريت ســيارة أجــرة ،نصحتنــي إحــدى الصديقــات أن أحتفــظ بهــا وأســتأجر ســائقني.
ولكــن عــدم التـزام الســائقني خيــب أمــي وهكــذا قــررت أن أقودهــا بنفــي .مل أخــر أرسيت بعمــي
الجديــد لعــدة شــهور .وبينــا مل تعــرض أمــي وشــجعتني ،كان إخــويت غــر مرتاحــن وخجــي.
أســعى اآلن إىل إقامــة أكادمييــة للســائقات ميكــن أن أعلــم فيهــا النســاء كيفيــة القيــادة وأعدهــن
للعمــل يف املجــال .أود أن أضمــن قضايــا النســاء يف التدريــب حتــى أمنــي وعيهــن النســوي .مــن
املهــم أن تتعلــم النســاء كيــف يتعاملــن مــع أنــواع التحــرش كلهــا ،وبخاصــة عندمــا يعملــن ســائقات
تاكــي .عــاوة عــى ذلــك ،أرغــب يف إنشــاء نقابــة للســائقات للبحــث يف مشــاكلهن والتعامــل معهــا.
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جامبيا
القوامة والوالية
والواقع املعي�ش للن�ساء
قامــت مبــروع حكايــات حيــوات النســاء يف
جامبيــا مؤسســة أهليــة تدافــع عــن حقــوق
النســاء هــي « لجنــة جامبيــا للمامرســات
التقليديــة التــي تؤثــر عــى صحــة النســاء
واألطفــال« ) .(GAMCOTRAPوتركــز هــذه
املؤسســة ،التــي تأسســت عــام  ،1984يف عملهــا
عــى الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة للنســاء
والبنــات الصغ ـرات يف جامبيــا .وتدعــو املؤسســة
للقضــاء عــى املامرســات الضــارة مثــل :ختــان
اإلنــاث ،والــزواج املبكــر ،والعنــف القائــم عــى
الجنــدر .ويتكــون فريــق حكايــات الحيــوات مــن
ســت باحثــات /ناشــطات هــن :إيســاتو تــوراي،
و إميــي بوجانج-سيســوهو ،ومــاري صمــول،
وإيســاتو جينــج ،وســارجو كامــارا ،وبينتــا بــاه.
ركــز الفريــق عــى تجليــات القوامــة والواليــة يف
مســائل متنوعــة تواجههــا النســاء الجامبيــات مثــل:
الحقــوق الجنســية وختــان اإلنــاث ،وإتاحــة التعليم،
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فـي لـمحة رسيعة
عدد السكان1,990,000 :
()World Bank, 2015
معدل الخصوبة 5.8 :أطفال لكل
امرأة ()WEF, 2015
زواج األطفال % 9 :من الفتيات
تزوجن قبل سن  15عا ًما و% 30
قبل سن )UNICEF, 2016( 18
نسبة الوفاة عند الوالدة (لكل
 100,000والدة حية)430 :
()WEF, 2015
متوسط العمر عند الوالدة  62اناث
و 59ذكور ()World Bank, 2014
األديان الرسمية :أغلبية السكان
من املسلمني (  )%95.1و مسيحيني
( )% 4.5وأقلية تعتنق أديان غري
ساموية ()PEW, 2012
نسبة التعليم % 48 :من النساء
و % 64من الرجال
املشاركة يف سوق العمل (إناث،
ذكور) % 83 ،% 73 :
()WEF, 2015
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وتعــدد الزوجــات ،واملشــاركة السياســية ،والقيــادة .وقــد وثــق الفريــق ثــاث عــرة حكايــة
لنســاء مســلامت مــن األقاليــم اإلداريــة املختلفــة يف جامبيــا ،وهــن ناشــطات عــى املســتوى
املحــي أســهمن يف متكــن النســاء.

الن�ساء م�صادر املعرفة
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريها لحاميــة هويتهن،
وأن معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للرتجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن
أجــل اإليضــاح.

ناتوما ( 45عا ًما)

امــرأة متزوجــة ليــس لديهــا أطفــال ،ولــدت يف ســانكويا ،جــارا الغربيــةُ ،حرمــت مــن
التعليــم وتزوجــت زوا ًجــا تقليديًــا يف ســن الرابعــة عــر ،وطُلقــت مــن زوجهــا األول
عندمــا قــرر اتخــاذ ابنــة أحــد أصدقــاء العائلــة زوج ـ ًة ثانيــة .وبالرغــم مــن أنهــا تركــت
زوجهــا األول بســبب تعــدد الزوجــات ،قــررت يف وقــت الحــق أن تكــون زوجــة ثالثــة
لرجــل متــزوج ،بــروط محــددة حــول ترتيبــات املعيشــة .قــادت العديــد مــن املعــارك
يف مجتمعهــا املحــى بوصفهــا فالحــة وزعيمــة نســائية ،مــن بينهــا حاميــة البنــات مــن
مامرســات متجــذرة يف املجتمــع مثــل ختــان اإلنــاث.

فاما ( 50عا ًما)

امــرأة متزوجــة وأم ألحــد عــر طفـ ًـا ،ولــدت يف تومانــا يف إقليــم أعــايل النهــرُ .حرمــت
مــن التعليــم وتزوجــت زوا ًجــا تقليديًــا وكانــت الزوجــة الثانيــة .وبعــد وفــاة زوجهــا
أجــرت عــى الــزواج مــن أخيــه لتكــون زوجتــه األخــرة مــن أجــل حاميــة مصالــح
أطفالهــا .كان عليهــا التعايــش مــع كونهــا زوجــة لرجــل لديــه زوجــات أخريــات باإلضافــة
إىل اإلنفــاق عــى نفســها وأطفالهــا .لعبــت فامــا دو ًرا قياديًــا يف جامعتهــا بوصفهــا فالحــة
وســيدة أعــال ،وهــي اآلن ممثلــة «لجنــة جامبيــا للمامرســات التقليديــة التــي تؤثــر عــى
صحــة النســاء واألطفــال» ) (GAMCOTRAPيف اإلقليــم.
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ميمونة ( 51عا ًما)

أرملــة وأم لخمســة أطفــال .ولــدت يف بــايس كاباكامــا وأكملــت تعليمهــا والتحقــت
مبدرســة متريــض؛ حيــث تلقــت تدري ًبــا لتكــون قابِلــة .وبالرغــم مــن إعاقتهــا الجســدية،
اتخــذت دو ًرا قياديًــا يف عائلتهــا ومجتمعهــا .اســتطاعت أن تنفــق عــى أرستهــا املمتــدة
وأدارت أرايض عائلتهــا ،وكانــت أول ســيدة تنتخــب لتكــون عمــدة القريــة يف الجمهوريــة
األوىل .وبعــد وفــاة زوجهــا ،رفضــت الــزواج مــرة أخــرى وعملــت ممرضــة .هــي اآلن
متقاعــدة ولكنهــا الزالــت تعمــل يف مزرعتهــا.

بندا ( 52عا ًما)

أرملــة وأم لخمســة أوالد .أجــرت عــى الــزواج مــن رجــل مســن كان ذا ســطوة يف قريتهــا،
وتعرضــت للعنــف مــن قبــل الرضائــر .أهملهــا زوجهــا وكان عليهــا أن تعمــل لــي تعــول
أبناءهــا .بعــد وفــاة زوجهــا ،تزوجــت ثــاث مـرات وطلقــت مــن رجــال انصــب اهتاممهم
عــى العالقــات الجنســية أكــر مــن تكويــن رشاكــة زوجيــة .تعيــش اآلن مبفردهــا وتعمــل
مزارعــة .قــادت منطقتهــا يف الجهــود الداعيــة إلنهــاء ختــان اإلنــاث ،وتعمــل حاليــا مــع
عــدة جمعيــات لحقــوق النســاء.

أنتا ( 57عا ًما)

أرملــة وأم لخمســة أطفــال .كانــت ضمــن عــدد قليــل مــن النســاء الريفيــات الــايت
أتيحــت لهــن فرصــة التعليــم .عملــت قابِلــة ،وكانــت متزوجــة مــن رجــل مل يتخــذ
زوجــات أخريــات ،كــا حصلــت عــى دعــم زوجهــا لدخــول مجــال السياســة الحزبيــة.
وملــدة خمســة أعــوام شــغلت منصــب املستشــارة يف الهيــكل الحكومــي ملنطقتهــا .بعــد
وفــاة زوجهــا ،واجهــت تحديــات عــدة بوصفهــا أرملــة مــا أجربهــا عــى التخــي عــن
طموحاتهــا السياســية إلعالــة أرستهــا.

سايل ( 73عا ًما)

كانــت أمــا عزبــاء وتوفيــت عــام  .2015كانــت ضمــن عــدد قليــل مــن النســاء يف جيلهــا
الــايت أتيحــت لهــن فرصــة إكــال تعليمهــن ألن أباهــا كان يعمــل يف بانجــول مــع قــوات
الرشطــة الجامبيــة ،وكان مصمــا عــى أن يحصــل أوالده عــى التعليــم .بعــد طالقهــا
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الرابــع ،ولكونهــا قــد واجهــت صعوبــات عديــدة يف زيجاتهــا ،قــررت أال تتــزوج مــرة
أخــرى .وبالرغــم مــن صغــر ســنها أصبحــت أول ســيدة تنتخــب يف الربملــان أثنــاء الحكــم
األول ،وقــد تــم تعيينهــا وزيــرة للصحــة يف الجمهوريــة الثانيــة .خدمــت كمعلمــة أوىل
وكانــت قبلهــا مديــرة عالقــات عامــة يف «مكتــب املــرأة».

أدو ( 59عا ًما)

أم متزوجــة لولديــن وبنتــن متبنتــن .ولــدت ألرسة مســلمة ولكنهــا تزوجــت مــن رجــل
مســيحي حتــى تتجنــب يف عالقــة زواج ميلــك فيهــا الــزوج حــق و إمكانيــة إتخــاذ زوجــة
جديــدة .اشــركت هــي وزوجهــا يف سياســة املعارضــة وتــم ســجنهام ملــدة ســبعة أشــهر
مــن قبــل الدولــة .ميلــك زوجهــا وعيــا بأهميــة إنصــاف النســاء و تحقيــق املســاواة بــن
الرجــال و النســاء و يدعــم بشــدة أنشــطتها السياســية .وبوصفهــا صحفيــة وسياســية
وناشــطة ومدربــة ،فإنهــا تشــجع النســاء عــى االنخــراط يف املشــاركة السياســية مــن
خــال مؤسســة أهليــة أسســتها.

كومبا ( 37عا ًما)

أم عزبــاء لطفلــن ،ولــدت يف ســوكوتا شــال كومبــو ،وقــد أكملــت تعليمهــا وأصبحــت
ســيدة أعــال ناجحــة تعاقــدت معهــا سلســلة مــن الــركات العامليــة .كانــت زوجــة ثانية
يف زواجهــا األول ،وتعرضــت للمضايقــات والعنــف مــن قبــل رضتهــا .فرتكــت هــذا الــزواج
املــؤذي .وعندمــا تزوجــت بعدهــا بعــدة أعــوام أســاءت أرسة زوجهــا الثــاين معاملتهــا
بينــا كان زوجهــا يعمــل بالخــارج وأخـ ًرا هجرهــا زوجهــا أثنــاء الحمــل ،وتركهــا معدمــة،
فبــدأت يف إدارة مــروع خــاص بهــا إلعالــة أرستهــا .بــدأت بعدهــا يف عمــل الحمــات
ضــد ختــان اإلنــاث يف جامعتهــا.

ياما ( 78عا ًما)

أرملــة وأم لولــد واحــد وعــدد مــن األبنــاء بالتبنــي .ولــدت يف نجــوارا ،يف حــي راديهــو
األســفل .حرمــت مــن التعليــم وتزوجــت بطريقــة تقليديــة يف ســن الخامســة عــر .بعــد
وفــاة زوجهــا ،تولــت قيــادة قريتهــا وحصلــت عــى منصــب عمــدة القريــة .ســاعدت يف نــر
الوعــي بــأرضار مامرســة ختــان اإلنــاث .تبنــت أكــر مــن ثالثــن طفـ ًـا تصفهــم بأنهــم أوالدها.
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مريم ( 76عا ًما)

أرملــة وأم ألربعــة أطفــال ،جــاءت مــن منطقــة ريفيــة فحرمــت مــن التعليــم .تزوجــت برجل
لبنــاين فقــر ضــد إرادة والديهــا .أقامــت زوا ًجــا قويًــا يقــوم عــى املســاواة ،وعمــا ســويًا بدأب
يف مزرعتهــا لتنميــة ممتلكاتهــا .وبعــد وفــاة زوجهــا ورثــت كل أمالكــه .وهي اآلن شــخصية
سياســية محرتمــة قــادت حملــة ضــد ختــان اإلنــاث يف املنطقــة الشــالية للنهــر الرئيــس .وقد
أيضــا يف منصــب املستشــارة القوميــة للنســاء تحــت مظلــة «مكتــب املــرأة» الــذي
خدمــت ً
يعمــل عىل تحســن الحقــوق االجتامعية-االقتصادية والسياســية للنســاء والفتيــات يف جامبيا.

بينتا ( 57عا ًما)

ســيدة متزوجــة وأم لخمســة أطفــال ،ولــدت يف بنجــول ألب يدعــم حقــوق النســاء،
أعطاهــا الفرصــة للتقــدم يف دراســتها وأنقذهــا مــن الــزواج املبكــر .حصلــت عــى منحــة
للدراســة بالخــارج وعملــت يف وكاالت أجنبيــة ومؤسســات تنميــة عــدة .تزوجــت يف
ســن التاســعة عــر مــن زوج يدعمهــا هــو وأرستــه بصفــة عامــة .انخرطــت يف العمــل
التطوعــي مــن أجــل الدعــوة ضــد إســاءة معاملــة األطفــال.

كادي ( 32عا ًما)

ســيدة متزوجــة وأم لطفلــن ،ولــدت يف بريكامــا وأكملــت تعليمهــا؛ حيــث حصلــت عــى
شــهادتها يف مجــال الربمجــة .هــي اآلن زوجــة ثانيــة ،ولكنهــا تعيــش يف مســكن مســتقل
عــن الزوجــة األوىل وتنفــق عــى أرستهــا وإخوتهــا الصغــار .كانــت تقــوم بالختــان ومــن
أنشــط مؤيديــه ،ولكــن تغــر موقفهــا بعــد أن تعاملــت مــع لجنــة جامبيــا للمامرســات
التقليديــة التــي تؤثــر عــى صحــة النســاء واألطفــال .GAMCOTRAP ،تشــغل اآلن
مناصــب قياديــة يف املجموعــات النســائية يف منطقتهــا.

حوا ( 36عا ًما)

امــرأة عزبــاء وأم لخمســة أطفــال ،ولــدت يف بريكامــاُ .حرمــت مــن التعليــم ألن والديهــا
مل تكــن لديهــا القــدرة املاديــة عــى ذلــك .تزوجــت يف ســن السادســة عــر واســتغل
زوجهــا أميتهــا فخدعهــا و إســتوىل عــى أمالكهــا .لســنوات كانــت تعمــل بــدأب حتــى
ميكنهــا العيــش أثنــاء ســفر زوجهــا .وعنــد عودتــه ،تــزوج بأخــرى وطلــق حــوا وأرص عــى
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أن تــرك املنــزل الــذي اشـراه بقرضهــا ولكنــه مســجل باســمه .مل يؤيــد القــايض قضيتهــا
وحكــم بــأن تــرك املنــزل .تديــر اآلن مرشو ًعــا صغ ـ ًرا حتــى تكســب عيشــها.

تعامل الن�ساء مع عدم امل�ساواة
وثّــق فريــق البحــث مــن جامبيــا حكايــات حيــوات نســاء الزلــن يواجهــن متيي ـ ًزا يقــوم
عــى الجنــدر ،وذلــك بالرغــم مــن جهــود الدولــة واملجتمــع املدين املســتمرة لجعــل النظام
الترشيعــي والقضــايئ يعمــل عــى تحقيــق املســاواة بــن الرجــال و النســاء .وتوضــح
الفجــوة بــن املســاواة الرســمية والواقــع املعيــش عــى األرض كيــف أن التحيـزات وعــدم
املســاواة املتعلقــة بالجنــدر مغروســة يف التقاليــد الثقافيــة التــي تهــدد الكرامــة والســامة
الجســدية للنســاء يف جامبيــا .وتعطينــا الثــاث عــرة حكايــة ملحــة عــن التحديــات التــي
تواجههــا النســاء يف جامبيــا يف الفضــاء الخــاص مثــل :زواج األطفــال ،والــزواج باإلك ـراه،
وختــان اإلنــاث ،وتعــدد الزوجــات .وغال ًبــا مــا تســتخدم الحجــج الدينيــة لتربيــر تلــك
املامرســات والحفــاظ عــى القيــم األبويــة والســيطرة عــى النســاء.
زواج األطفال
بالرغــم مــن أن القوانــن املكتوبــة يف جامبيــا تحمــى البنــات مــن خطبــة األطفــال والــزواج
باإلكـراه ،فــإن معظــم النســاء «مصــادر املعرفــة» قــد تزوجــن تحــت ســن الثامنــة عــر،
وهــو مــا يتناقــض مــع الجزئــن  24و 25مــن قانــون الطفــل ( )2005ومعاهــدات دوليــة
متعــددة .إذ إنــه يف ريــف جامبيــا ينتــر زواج األطفــال وهــو أولويــة تســبق تعليــم
البنــات ،فعــى ســبيل املثــال ،نجــد أنــه بالرغــم مــن أن ناتومــا كانــت تلميــذة نابهــة ،إال
أنهــا قــد حرمــت مــن فرصــة إكــال تعليمهــا بســبب زواج تقليــدي مبكــر .فــكان عليهــا
يف ســن الرابعــة عــر أن ت ُخطــب لقريــب لهــا وأن تــرك البلــد لتعيــش يف إســبانيا.
يعتــر زواج األطفــال طبيع ًيــا ،أو يف أفضــل األحــوال عــرف اجتامعــي ،فكثــر مــن العائــات
تــزوج بناتهــا يف ســن صغــرة خوفًــا عــى البنــات مــن الحمــل خــارج إطــار الــزواج مــا يجلب
لهــم العــار والفضيحــة .فعــى ســبيل املثــال ،أجــرت يامــا عىل الــزواج مــن أحد أبنــاء عمومتها
يف ســن الخامســة عــر .كان يقــال لهــا حــن كانــت بنتــا صغــرة ان عليهــا ان تتــزوج رسيعــا
وأن تعتنــي بزوجهــا وأهلــه ويف الوقــت نفســه تتــوىل مســئوليتها بوصفهــا أ ًمــا.
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ختان اإلناث
بالرغــم مــن الجهــد التوعــوي القــوي للمجموعــات النســائية تظــل مامرســة ختــان اإلنــاث
منتــرة يف جامبيــا .فوف ًقــا لليونيســف % 56 ،مــن فتيــات جامبيــا تحــت ســن  14عا ًمــا قــد
تعرضــن للختــان مــا بــن عامــي  2010و ،2015كام تعرضت النســاء «مصــادر املعرفة» جميعهن
للختــان .وغال ًبــا مــا يتــم ربــط تلــك العــادة التقليديــة ،التــي تســتخدم لفــرض الســيطرة عــى
الســلوك الجنــي للنســاء ،خطــأ باإلســام ،فقــد تعرضــت ســايل عــى ســبيل املثــال للختــان
يف ســن الثامنــة ،واعتقــدت أنــه بوصفهــا فتــاة صالحــة مســلمة يجــب أن ت ُخــن وتتطهــر.
مــرر الربملــان الجامبــي قانونًــا مينــع الختــان يف يناير  2016بعــد جهود الجمعيات النســائية
لرفــع الوعــي بحقــوق النســاء الجنســية واإلنجابيــة ،وقــد انخرطــت عديــدات مــن النســاء
«مصــادر املعرفــة» يف العمــل التوعــوي لـــ لجنــة جامبيــا للمامرســات التقليديــة التــي
تؤثــر عــى صحــة النســاء واألطفــال ) (GAMCOTRAPإلنهــاء مامرســة الختــان .فقــد
أصيبــت كومبــا ،عــى ســبيل املثــال ،يف ســن الســابعة بتلــوث مــؤمل نتــج عــن جرحهــا.
وبســبب تهديــد مــن قامــت بالختــان لهــا أنهــا ســوف تتعــرض للجــرح مــرة أخــرى ،مل
تســتطع الشــكوى لوالديهــا وعانــت يف صمــت .ويف فــرة الحقــة مــن حياتهــا تغلبــت
عــى تلــك التجربــة القاســية بالدعــوة ضــد مامرســة الختــان يف مجتمعهــا .ومريــم كانــت
ختّانــة معروفــة وداعيــة للختــان ولكنهــا أدركــت فيــا بعــد مــدى رضر تلــك املامرســة،
فقــادت حملــة ضــد الختــان يف الجانجانبــورا ألقــت عــى إثرهــا  30ختانــة أمواســهن.
تعدد الزوجات
مل يكــن ملعظــم « النســاء مصــادر املعرفــة » خيــار رفــض الزيجــات التعدديــة؛ ألن
تعــدد الزوجــات هــي مامرســة منتــرة ومــررة يف املجتمــع الجامبــي ،فكثــ ًرا مــا
يعتــر تعــدد الزوجــات حقًــا دين ًيــا للرجــال تــرره بعــض تفســرات القــرآن وحــق
الرجــال يف القوامــة .حســب معظــم التفســرات عــى الــزوج أن يكســب مــا يكفــى
لإلنفــاق عــى زوجاتــه جميعهــن .ومــع ذلــك ،وكــا اتضــح مــن حكايــات الحيــوات
يف جامبيــا ،غال ًبــا ال يســتطيع األزواج اإلنفــاق عــى زوجاتهــن فيكــون عــى النســاء
اإلنفــاق عــى أنفســهن وعــى أطفالهــن .مــن ثــم اضطــرت بنــدا يف ســن مبكــر أن
تكــون زوجــة رابعــة لرجــل مســن مل يكــن لديــه أبنــاء ذكــور مــن زوجاتــه األخريــات.
أجــرت بنــدا عــى العيــش مــع رضائرهــا الــايت أســأن معاملتهــا لغريتهــن منهــا إلنجابهــا
الذكــور .فقــدت ابنهــا األكــر وهــي تعتقــد أن إحــدى رضائرهــا قــد قتلتــه بالســم.
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اســتطاعت بعــض النســاء أن يتفاوضــن مــع أزواجهــن لحاميــة أنفســهن ضــد اآلثــار
الســلبية لتعــدد الزوجــات .رفضــت ناتومــا التعــدد يف زواجهــا األول .عندمــا اقــرح أصدقاء
األرسة الذيــن ســاندوها مــن قبــل وهــي عروســة صغــرة الســن أن تصبــح ابنتهــم زوجــة
ثانيــة لزوجهــا يف زواجهــا الثــاين ،اختــارت أن تصبــح زوجــة ثالثــة لزعيــم ذي ســطوة،
ولكنهــا وضعــت رشوطًــا تحصــل مبوجبهــا عــى االســتقالل واألمــن االقتصــادي والرضــا
العاطفــي .وكان أحــد الــروط أن تعيــش يف مســكن منفصــل عــن رضائرهــا ،وهــو أمــر
دروســا مــن
نــادر الحــدوث يف املناطــق الريفيــة بجامبيــا .ويف مثــال نــادر ،اســتخلصت أدو ً
التجربــة املريــرة التــي خاضتهــا والدتهــا بســبب زيجــات أبيهــا العديــدة؛ حيــث شــعرت
أنــه مبــا أن هــذه املامرســة مغروســة يف املجتمــع املســلم يف جامبيــا ،يكــون أفضــل الســبل
لضــان زواج أحــادي هــو الــزواج مــن رجــل مســيحي.

املساواة بني الجنسني
بالرغــم مــن أن جامبيــا قــد صدقــت عــى كل املعاهــدات والربتوكــوالت الدوليــة التــي تؤيــد
حقــوق النســاء ،مازالــت النســاء يواجهــن متييــ ًزا يف الحصــول عــى حقوقهــن األساســية يف
الفضاءيــن العــام والخــاص ،وتؤيــد األعـراف الدينيــة والثقافيــة والتقليديــة منــاذج مــن الظلــم
وتدعــو إليهــا .وبالرغــم مــن سياســات الحكومــة املراعيــة للجنــدر ،فــإن متكــن النســاء الزال
يواجــه تحديــات بســبب املســتويات املتدنيــة يف التعليــم واالنتشــار الواســع للفقــر والعنــف
القائــم عــى الجنــدر والتأثــر املحــدود يف عمليــة صنــع الق ـرار.
حــدث بعــض التقــدم يف حصــول النســاء عــى التعليــم األســايس ،حيــث بلغــت نســبة التحــاق
اإلنــاث  % 71مقابــل  % 66للذكــور ( ،)2014وبرغــم ذلــك يســتمر عــدم العدالــة بــن الجنســن يف
املرحلــة الثانويــة والعليــا؛ حيــث يشــكل الرجــال  % 71مــن العــدد الــكيل للمتقدمــن .ونتيجــة ذلــك
يظــل معــدل تعليــم اإلنــاث منخفضً ــا بنســبة كبــرة عــن الذكــور ،مــا يجعــل النســاء أكــر عرضــة
للفقــر .تعــد جامبيــا مــن أكــر الــدول فقـ ًرا يف أفريقيــا ،حيــث تحتــل املركــز  175مــن بــن  188دولــة
يف مــؤرش األمــم املتحــدة للتنميــة البرشيــة( .)2014ويرتكــز الفقــر يف الدخــل يف املناطــق الريفيــة؛
حيــث تشــكل النســاء أغلبيــة الســكان العاملــن باعتبارهــن يشــكلن أكــر مــن نصــف قــوة العمــل
بالزراعــة وميثلــن  % 70مــن العاملــة غــر املاهــرة (الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة .)2013

كفاح الن�ساء من �أجل التواجد
و �إمتالك احلقوق فى املجال العام

باإلضافــة إىل ذلــك ،فللنســاء تأثــر ضعيــف فيــا يخــص القـرارات املتعلقــة بالصحــة ويواجهــن
مخاطــر متعــددة ،كــا يتضــح مــن املعــدل املرتفــع للوفيــات أثنــاء الــوالدة نظـ ًرا لنقــص الرعاية
يف فــرة مــا قبــل الــوالدة وأعبــاء العمــل الثقيلــة التــي تتحملهــا النســاء ،وصعوبــة الحصــول عىل
موانــع الحمــل وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة ،ومامرســة ختــان اإلنــاث .ومــازال متثيــل النســاء
يف السياســة أيضً ــا ضعيــف يف جامبيــا عــى املســتويني القومــي واملحــي ،فقــد كانــت نســبة
عضــوات الربملــان  % 9فقــط ونســبتهن يف شــغل املناصــب الوزاريــة  % 21عــام .2015
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يظــل تواجــد و مشــاركة النســاء ىف املجــال العــام يف جامبيــا مقيـ ًدا؛ بالرغــم مــن تأكيــد
الحكومــة عــى الحقــوق األساســية للنســاء يف التعليــم والتوظــف واملشــاركة السياســية،
وكان هــذا منعكســا يف صعوبــة حصــول النســاء «مصــادر املعرفــة» عــى التعليــم ،وملكيــة
املــوارد ،والوصــول إىل مواقــع القيــادة.
التعليم
حــرم كثــر مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» مــن حــق التعليــم حــن كــن فتيــات صغـرات
نتيجــة تكليفهــن بالقيــام باألعــال املنزليــة ،أو الــزواج املبكــر ،أو االف ـراض أنــه ينبغــي
عليهــن االمتثــال للنمــوذج التقليــدي ألدوار الجنــدر .عــى ســبيل املثــال ،ذهبــت حــوا
ملدرســة ملــدة قصــرة ولكنهــا مل تحصــل عــى قــدر أكــر مــن التعليــم ،ألن أرستهــا مل
تســتطع اإلنفــاق عــى تعليمهــا ،وبــدلً عــن ذلــك ،وبوصفهــا االبنــة الكــرى ،تولــت
مســئولية القيــام بأعــال املنــزل –مــن تنظيــف  ،وغســل الصحــون والطبــخ ومســاعدة
أمهــا يف املزرعــة .وقــد دفعــت مثــن أميتهــا غال ًيــا عندمــا خدعهــا زوجهــا بعــد مــرور عــدة
أعــوام عــى زواجهــا واســتويل عــي األمــاك التــي اشــرتها بقــرض باســمها حيــث كتــب
جميــع األمــاك باســمه.
اســتطاعت ،يف الوقــت نفســه ،بعــض النســاء الــايت ُحرمــن مــن التعليــم إيجــا َد طــرق
أخــرى للنجــاح .فقــد حــرم جــد مريــم حفيدتــه مــن التعليــم ،ولكنهــا عملــت بجــد يف
مرشوعــات زراعيــة ،واســتثمرت نجاحهــا بدعــم بعــض السياســيني مــن خلــف الســتار .أمــا
أدو فقــد التحقــت بالتعليــم األســايس والثانــوي ،ولكنهــا مل تســتطع االلتحــاق بالتعليــم
العــايل ألن والديهــا مل ميتلــكا القــدرة املاديــة عليــه ،ومــع ذلــك ،مل تيــأس أبـ ًدا ،وبــدأت يف
الكتابــة الصحيفــة .بعدهــا انخرطــت بوصفهــا ناشــطة يف تعليــم الفتيــات فتبنــت فتــاة
يتيمــة .دفعــت أدو مرصوفــات تعليــم ابنتهــا بالتبنــي يف التعليــم الثانــوي والعــايل وهــي
تعمــل اآلن محاســبة.
كانــت ســايل و بينتــا مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» القليــات الــايت أتيحــت لهــن الفرصة
إلكــال مشــوار التعليــم مــا فتــح لهــن األبــواب للتمكــن االقتصــادي والســيايس .فوالــد
ســايل مثــا آمــن بــأن تعليــم أبنائــه ســوف يحســن مــن أوضــاع العائلــة ،فســنحت لســايل
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الفرصــة للتقــدم يف التعليــم نتيجــة لدعمــه وأنــه عضــو يف قــوة بوليــس جامبيــا القامئــة
يف بانجــول ،فتدربــت أولً لتكــون ممرضــة ثــم معلمــة وشــقت طريقهــا يف عــدة مناصــب
ومــدارس حتــى أصبحــت املعيلــة الرئيســة ألرستهــا املمتــدة .ويف فــرة الحقــة مــن حياتهــا
دخلــت معــرك السياســة وأصبحــت أول امــرأة تنتخــب عضــوة يف الربملــان يف جامبيــا.
وعــى العكــس مــن ذلــك ،كان عــى بينتــا الكفــاح والتحايــل عــى عــدم مســاواتها
بالتالميــذ الذكــور يف الحصــول عــى التعليــم ،فقــد حرمــت مــن منحــة إلكــال تعليمهــا
الثانــوي بســبب كونهــا فتــاة وذات خلفيــة ريفيــة ،ولكــن والدهــا اســتطاع اإلنفــاق عــى
تعليمهــا .وقــد تذكــرت كيــف كان التالميــذ الذكــور يســتفزونها ويضايقونهــا بســبب خطها
بالرغــم مــن أنهــا قــد اســتطاعت أن تتفــوق عليهــم يف الدرجــات .وبينــا كانــت تتقــدم
يف التعليــم كان هنــاك عــدد أقــل فأقــل مــن الفتيــات .ولكــن بســبب جدهــا واجتهادهــا
متكنــت مــن التقــدم يف التعليــم يف الواليــات املتحــدة ،وأن تعــود إىل جامبيــا لتعمــل مــع
هيئــات دوليــة ومؤسســات أهليــة يف قضايــا التنميــة.
مواقع القيادة
توضــح حكايــات الحيــوات التــي وثقهــا فريــق البحث مــن جامبيــا الطرق التي اســتطاعت
بهــا النســاء إظهــار قدراتهــن القياديــة ،فقــد تولــت العديد مــن النســاء «مصــادر املعرفة»
مواقــع قيــادة متنوعــة ،وبخاصــة بــن قريناتهــن مــن اإلنــاث .وبالرغــم مــن أن النســاء
كــن يقبلــن أحيانًــا كقائــدات ملجتمعهــم املحــي مــن النســاء والرجــال ،إال أنهــن قــد
واجهــن تحديــات بســبب املقاومــة األبويــة وعــبء التفــاوض حــول التمييــز املبنــى عــى
الجنــدر بشــكل يومــي .فـــقد تغلبــت ناتومــا ،عــى ســبيل املثــال ،عــى عوائــق التعليــم
وتعــدد الزوجــات بالوصــول إىل عــدة مناصــب قياديــة عــى املســتويني املحــي والعاملــي،
وقــد حصلــت عــى الجائــزة التقديريــة لجمهوريــة جامبيــا ،ورأســت عــدة مؤسســات
محليــة يف إقليمهــا .مــع ذلــك ،أصبــح جهلهــا باللغــة اإلنجليزيــة و كونهــا امــرأة عائقــن
يف طريــق حصولهــا عــى مقعــد يف الربملــان .بينــا اســتطاع العديــد مــن الرجــال الحصــول
عــى تلــك الفرصــة بالرغــم مــن تســاويهم معهــا يف هــذا الجهــل.
أمــا أنتــا فكانــت مــن القليــات مــن النســاء الريفيــات يف جيلهــا الــايت حصلــن عــى
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تعليــم وكــن يف عالقــة زواج غــر تعــددي ،وقــد حصلــت عــى مناصــب قياديــة .وبالرغــم
مــن مضايقــات بعــض الرجــال والنســاء يف حزبهــا الســيايس لهــا ،فقــد فــازت مبنصــب
مستشــارة الحكومــة املحليــة يف إقليمهــا.
هنــاك ســايل التــي أصبحــت أول امــرأة تنتخــب عضــوة يف برملــان جامبيــا بالرغــم مــن
صغــر ســنها ووضعهــا االجتامعــي بوصفهــا امــرأة مطلقــة ،فقــد متــردت عــى األع ـراف
اإلجتامعيــة التــى تتوقــع مــن النســاء ان يكــون للــزواج االوليــة ىف حياتهــن .واعتــرت
ســايل النضــال مــن أجــل األعــراف اإلجتامعيــة التــى تتوقــع مــن النســاء ان يكــون
للــزواج االوليــة ىف حياتهــن و متكيــن النســاء الريفيــات أولويــة يف أجندتهــا السياســية.
ومــن خــال مشــوارها الســيايس حصلــت عــى قــدر أكــر مــن االســتقالل ،وأثبتــت أنــه
ميكــن للنســاء الســفر مبفردهــن دون محــرم ،وأنهــن يســتطعن اإلنفــاق عــى أرسهــن وأن
يصبحــن رأس عائالتهــن.
امللكية
تقلــص األع ـراف واملامرســات الثقافيــة مــن فــرص إتاحــة التملــك للنســاء ،عــى الرغــم
مــن أنــه ال يوجــد ســند قانــوين مينــع النســاء مــن التملــك بصفــة عامــة ومتلــك األرايض
بصفــة خاصــة .وقــد وثــق فريــق البحــث يف جامبيــا حكايــات حيــوات نســاء ســمح لهــن
باســتخدام األرايض ،بــل إدارتهــا أحيانــا ولكنهــن مل يســتطعن متلكهــا ولــو عــن طريــق
املـراث ،فـــ ناتومــا عــى ســبيل املثــال ،كانــت تديــر أراىض والدهــا املتــويف ،ولكــن ،بعكس
أخيهــا مل يكــن لهــا حــق ملكيــة هــذة األراىض .واألكــر مــن ذلــك أنهــا كانــت تســتخدم
مزرعــة زوجهــا ولكنهــا مل متتلكهــا.
تقــوم ملكيــة األرايض يف معظــم األحيــان عــى نظــام إقطاعــي مبعنــى تكــون األرض
تحــت ســيطرة الذكــور ،فــا متنــح النســاء حــق وراثــة األرض؛ خوفــا مــن خســارة األمــاك
بزواجهــن .لــذا ميكنهــن فقــط اســتخدامها .وبينــا مينــح قانــون جامبيــا األرملــة حــق
وراثــة أرايض زوجهــا املتــوىف ،تنتــر عــادة زواج األرامــل بأحــد أقــارب الــزوج املتــوىف
مــن أجــل حاميــة أمــاك العائلــة .فعنــد وفــاة زوج فامــا ،عــى ســبيل املثــال« ،ورث»
أخــوه فامــا وأبنائهــا التســع ،فبعــد فــرة العــدة بقليــل تقــدم أخــو زوجهــا لطلــب يدهــا.
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وبالرغــم مــن عــدم رغبتهــا يف الــزواج منــه مل يكــن لديهــا خيــار ســوى قبــول عرضــه حتــى
ال تخــر حقهــا يف امل ـراث ،وهــي اآلن تعيــش يف بيــت زوجهــا املتــوىف وتعمــل مزارعــة
لتنفــق عــى نفســها وأبنائهــا.

النظام السيايس والقانوين
أصبحــت جامبيــا ،بعــد اســتقاللها وبعــد اســتفتاء عــام  ،1970جمهوريــة ذات شــكل رئــايس
لحكومــة تنفيذيــة .ومنــذ ذلــك الحــن حدثــت بالبــاد عــدة انقالبــات عســكرية ووضــع دســتورين
( 1970و .)1994بعــد مــرور  22عا ًمــا عــى انقالبــه العســكري ،ال ي ـزال «يحيــى جامــه» يحتكــر
الرئاســة يف البــاد .ويف ديســمرب  ،2014أعلــن بلــده جمهوريــة إســامية لريمــز إىل قطيعــة مــع
املــايض االســتعامري ،ولكنــه مل يقــدم أيــة تفاصيــل عــن التداعيــات القانونيــة إلعالنــه.
تتشــكل املصــادر الرئيســية للقانــون يف جامبيــا مــن :الدســتور ( ،)1994والترشيــع (ويســنه
مجلــس الشــعب) ،والســوابق الترشيعيــة (التــي تقــوم بهــا املحاكــم) ،واملواثيــق (التــي ميررهــا
املجلــس املؤقــت للقــوات املســلحة) ،والقانــون اإلنجليــزي (يف قانــون العمــل والقانــون
الجنــايئ) ،والقانــون العــريف والرشيعــة (املســتوحاة مــن املذهــب املالــي) .يضمــن دســتور 1994
يف جامبيــا الكرامــة للنســاء والرجــال بالتســاوي واملعاملــة بالتســاوي يف املجــاالت السياســية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة .مــع ذلــك ،أضعفــت تلــك الــروط بالقســم الفرعــي  ،5الــذي
يعــرف بالقوانــن العرفيــة والرشيعــة بوصفهــا قوانــن أحــوال شــخصية تطبــق عــى األفـراد مــن
الجامعــات املعنيــة .يف معظــم الحــاالت ،ال تكــون تلــك القواعــد يف صالــح النســاء الجامبيــات
الــايت مازلــن يوجهــن متيي ـ ًزا يف أمــور الــزواج املبكــر /اإلجبــاري /التقليــدي ،وتعــدد الزوجــات،
والطــاق ،وحضانــة األطفــال ،واملــراث.
لعبــت حركــة حقــوق النســاء يف جامبيــا ،مــع ذلــك كلــه ،دو ًرا مهـ ًـا يف الدعــوة للمســاواة بــن
الجنســن وإىل إصــاح السياســات .لقــد تعهــدت جامبيــا بعــدة التزامــات لتحســن أوضــاع النســاء،
وص ّدقــت عــى كل املعاهــدات الدوليــة الخاصــة بذلــك التــي تضمــن املســاواة بــن الجنســن
وحقــوق اإلنســان مثــل الســيداو ( ،)113ومعاهــدة حقــوق الطفــل ( )1989وبروتوكــول مابوتــو يف
امليثــاق األفريقــي لحقــوق النســاء ( .)2006ويف ينايــر  ،2016مــرر الربملــان الجامبــو وثيقــة متنــع
ختــان اإلنــاث وتنــص عــى عقوبــة ثــاث ســنوات يف الســجن وغرامــة  50,000دااليس (1,250
دوال ًرا أمريكيًــا) والســجن مــدى الحيــاة إذا أدى الختــان إىل وفــاة الفتــاة .لقــد خلقــت سياســات
جامبيــا املراعيــة للجنــدر والربامــج القوميــة مســاواة رســمية للنســاء ولكنهــا فشــلت يف خلــق
مســاواة حقيقيــة عــى األرض.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة ناتوما

الطفولة والزواج املبكر
ولــدتُ يف ســانكويا يف حــي جــارا الغــريب ،ويف ســن الثامنــة ذهبــت إىل املدرســة العربيــة ،وكنــت
مــن بــن أفضــل التالميــذ .وألننــي كنــت أجيــد تــاوة القــرآن ســمح يل معلمــي بــأن أســاعد التالميــذ
الصغــار .مــع ذلــك ،اعــرض بعــض اآلبــاء قائلــن إنــه ال ينبغــي أن يســمح لفتــاة بالتدريــس .بعــد
ذلــك ،حرمــت مــن فرصــة الحصــول عــى منحــة لتكملــة تعليمــي باململكــة العربيــة الســعودية
وأجــرت عــى تــرك الدراســة يف ســن الثانيــة عــر.
تزوجــت يف ســن الرابعــة عــر مــن قريــب يل بعيــد الصلــة ،كان يعيــش يف برشــلونة .عندمــا وصلــت
إىل إســبانيا كنــت تحــت وصايــة صديــق أخــي الــذي كان يعيــش هنــاك واهتمــت زوجتــه يب بصفتــي
عــروس صغــرة يف بلــد أجنبــي.
ســاءت عالقتــي بزوجــي مبــرور الوقــت ثــم جــاءت اللحظــة التــي اكتشــفت فيهــا أنــه يخطــط للزواج
بأخــرى .بــدأ ذلــك عندمــا قــام صديــق للعائلــة كان يعيــش يف إســبانيا بتقدميــي ألرستــه .كان عــى
صلــة وثيقــة بــأرسيت يف جامبيــا ،وكان عــى اســتعداد لرعايتــي مثــل أحــد أفـراد أرسيت .كنــت أعتــره
أبًــا يل واعتــدت أن أقــي إجــازات نهايــة األســبوع مــع أرستــه.
مــع ذلــك ،اتصلــت يب امــرأة يف أحــد األيــام لتخــرين أن صديــق العائلــة هــذا يخطــط لتزويــج
أختــه بزوجــي .مل أصدقهــا ألن زوجــي كان أحــد أقربــاء أمــي وال ميكــن أن يخوننــي .كنــت
الزلــت صغــرة ومل ألحــظ أي يشء غــر عــادى قبــل هــذه املحادثــة .بعدهــا ببعــض الوقــت
أيقظنــي زوجــي يف منتصــف ليلــة ليخــرين بعــرض الــزواج هــذا .عندمــا ســألته إذا كان قــد
أخــذ املبــادرة يف طلــب يــد الفتــاة ،أجــاب بــأن أهلهــا هــم مــن عرضوهــا عليــه .قلــت لــه إننــي
ســأتركه إذا تــزوج مــن تلــك الفتــاة .بعــد ذلــك الحــدث ،تركــت بيــت زوجــي إىل بيــت أخــي.
حــاول زوجــي الســابق إعــاديت إليــه مــرة أخــرى ولكننــي رفضــت .وهكــذا انتهــت خمســة
أعــوام مــن الــزواج بــه.
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الطالق
بعــد مــرور بعــض الوقــت ،تلقيــت أمـ ًرا مــن املحكمــة باملثــول أمامهــا .وعندمــا ذهبــت إىل املحكمــة
بصحبــة بعــض أفـراد عائلتــي تعجــب مدعــي الرشطــة مــن صغــر ســني ،فقــد أبلــغ زوجــي املحكمــة
أىن كنــت أرضبــه بالرغــم مــن صغــر ســني وبنيتــي الجســدية .وبالتايل طلب منــي أن أروي مشــكلتي
معــه مــن منظــوري .بعــد ذلــك ،ســمح يل بالعــودة إىل بيتــي بينــا وضــع زوجــي يف الحبــس .ويف
وقــت الحــق توســل إىل أخــي أن أســعى إىل إطــاق رساح زوجــي ففعلــت.
مســجل ،إال أىن مل أدرك اشــراطات العقــد ألننــي مل أكــن أقــرأ
ً
بالرغــم مــن أن زواجــي األول كان
اإلنجليزيــة ،وقــد كانــت قســيمة الــزواج يف حــوزة زوجــي ولكنــه أعطاهــا يل بعــد الطــاق بعــد أن
نســخ نســخة أخــرى منهــا واســتبدل اســمي باســم زوجتــه الثانيــة .ولصغــر ســني وقتهــا مل أكــن واعية
مبكائــده .اآلن وبعــد أن أصبحــت أقــوى بفضــل مــروري بتلــك الصعــاب ،لــن يســتطيع أحــد خداعــي.
عــدت بعــد طالقــي إىل بيــت أمــي يف جامبيــا .حــاول أخــي أن يقنعنــي بالعيــش معــه يف إســبانيا
ولكننــي فضلــت رعايــة أمــي .قضيــت فــرة العــدة يف بيــت أمــي ملــدة ثالثــة أشــهر لكــن زوجــي
ي أن أعيــد املهــر أو أدفــع أي تعويــض
مل يعطنــي أي نفقــة أو يحــاول التواصــل معــي .مل يكــن ع ـ ّ
ي.
حيــث كان هــو الجــاين ع ـ ّ
الزواج الثاين وتعدد الزوجات
قــررتُ  ،بعدهــا بســنة ،عنــد ســن الثانيــة والعرشيــن ،الــزواج بزعيــم غنــي وذي ســطوة .بالرغــم
مــن أنــه كان متزو ًجــا بزوجتــن قبلــت بعــد ان تفاوضــت معــه عــى عــدة رشوط ،مثــل العيــش
يف ســكن منفصــل عــن رضيت ،وهــو أمــر نــادر الحــدوث يف املناطــق الريفيــة يف جامبيــا .قبــل
زوجــي بــكل رشوطــي.
أســتطيع أن أقــول اليــوم إننــي أشــعر بالســعادة وإننــي محظوظــة يف حيــايت ،فزوجــي ميســور الحــال
مبقاييــس جامبيــا ،وليســت لــدى أي مشــكالت مــع رضيت ألننــي أســكن بعيـ ًدا عنهــا .أعتقــد أن عــى
كل واحــدة منــا أن تعــرف بالنعــم التــي تنعــم بهــا .الســبب الــذي جعلنــي أرفــض إتخــاذ زوجــى
االول زوجــة ثانيــة هــو أننــي قــد شــعرت بالخيانــة مــن قبــل أهــل عروســه ،فقــد كانــا مثــل أبــوي
لكنهــا طعنــاين يف ظهــري.
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مل تتــح يل الفرصــة أن أحمــل أبـ ًدا ولكــن هــذه إرادة اللــه .ال أشــعر بــأي أمل بســبب هــذا األمــر ومل
يؤنبنــي زوجــي أبـ ًدا بســبب عــدم حمــي .بعــض أطفــال عائلتــي القريبــة تحــت حضانتــي وزوجــي
يعاملهــم كــا لــو كانــوا أوالدنــا.
القيادة
كــرت وأنــا عــى اســتعداد للقيــادة ،فكنــت أقــود أقـراين يف كثــر مــن األنشــطة .ومنــذ ذلــك الحــن
كلــا اشــركت يف ملتقــى أو حــدث يتفــق النــاس دامئًــا عــى أنــه ينبغــي يل أن أقودهــم .اليــوم،
متتــد زعامتــي مــن مجتمعــى املحــي إىل مســتويات إقليميــة ودوليــة .فأنــا املحركــة اإلقليميــة
للحــزب الحاكــم يف جامبيــا ،وكنــت مستشــارة النســاء ملــدة تســع ســنوات يف املكتــب القومــي
للنســاء .خدمــت يف موقــع الرئيســة اإلقليميــة ملبــادرة الرئيــس للتواصــل مــع النســاء الريفيــات
مــن أجــل دعمهــن ،وأنــا أيضــا رئيســة برنامــج تعليــم الكبــار يف منطقتــي ،واســتفدت شــخص ًيا
مــن دروس محــو األميــة هــذه .كــا نســقت حركــة  22يوليــو ،وتفاعلــت مــع الرئيــس الــذي
منحنــي رحلــة إىل مكــة إلثابتــي عــى جهــد القيــادة .وأخ ـ ًرا منحــت جائــزة الدولــة التقديريــة
لجمهوريــة جامبيــا.
تدربــت لــي أكــون مســرة محليــة مــن قبــل كل مــن « لجنــة جامبيــا للمامرســات التقليديــة التــي
تؤثــر عــى صحــة النســاء واألطفــال» ) ،(GAMCOTRAPوقســم الشــئون االجتامعيــة ،ومكتــب
النســاء .تعلمــت كثــرات مــن النســاء الجامبيــات مــن تجربتــي ،حيــث أعلمهــن أمــو ًرا تتعلــق
بحقــوق األطفــال والنســاء ،كــا يــأيت النــاس إىل بيتــي لطلــب النصــح والدعــم .التحقــت ،يف عــام
 ،2012بربامــج التوعيــة الخاصــة بـــ « لجنــة جامبيــا للمامرســات التقليديــة التــي تؤثــر عــى صحــة
النســاء واألطفــال» ) ،(GAMCOTRAPورأســت « احتفاليــة إلقــاء املــوس» (أي القضــاء عــي
مامرســة الختــان) يف إقليــم النهــر الســفىل ،والتــي ضمــت  20خاتنــة و 150جامعــة.
مل أحــاول دخــول الربملــان ألننــي ال أجيــد اإلنجليزيــة ،مــع أن بعــض أعضــاء الربملــان مــن الذكــور
يتســاوون معــي يف هــذا األمــر ،ولكنهــم قــد انتخبــوا بالرغــم مــن ذلــك ليصبحــوا أعضــاء يف الربملــان،
ولكــن كل يشء بيــد اللــه.
يدعــم زوجــي الحــايل مســئوليايت القياديــة ،وأنــا أحــب العمــل مــع األشــخاص ذوي املكانــة ألتعلــم
منهــم وبالتــايل أمكــن نفــي وأطــور حيــاة أرسيت.
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حقوق ملكية األرض
عندمــا تــويف والــدي عــام  ،1983كان يل حــق مبــارشة أمالكــه مــن األرايض ولكــن مل يكــن يل حــق
امللكيــة .يل أخــن شــقيقني ونحــن نتشــارك يف الثــار بعــد بيعهــا .وباملثــل أبــارش م ـزارع زوجــي
ولكــن ال أملكهــا.
أديــر أمــواىل مبفــردي متا ًمــا .أحيانًــا أســهم يف بعــض األشــياء التــي يحتاجهــا البيــت وأحيانــا أنفــق
عــى والــديت .منحنــى زوجــي قطعــة أرض يل وكل أوراقهــا بأســمى .وأريــد اآلن بنــاء بيــت خــاص
يب .يرشــدين ريب إىل أن هــذا هــو الوقــت املكتــوب ألن أقــوم بهــذا .كان مــن املمكــن أن أبنيــه منــذ
فــرة طويلــة ولكــن بوصفــي قائــدة يثــق بهــا أنــاس كثــرون كان يجــب عــى أيضً ــا أن أفكــر يف
احتياجاتهــم .فيطلــب النــاس يف بعــض األوقــات مســاعديت املاديــة وأســاعدهم يف حــل مشــكالتهم.
أعلــم أن هــذا لــن يــدوم؛ فاإلنســانة تكــر مــن مرحلــة إىل أخــرى حتــى تصــل إىل ســن ال ميكنهــا فيــه
فعــل الكثــر .أدركــت أننــي أكــر وأن عــى اآلن التخطيــط ملســتقبيل.

83

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

�إندوني�سيا
القوامة والوالية
والواقع املعي�ش للن�ساء
قــام فريــق مــن اإلندونيســيات بالدراســة
االســتطالعية ملــروع حكايــات الحيــوات
العاملــي عــام  2011بالتعــاون مــع «عاملــات»،
وهــي شــبكة إندونيســية مــن الهيئــات واألفــراد
تدعــو إىل العدالــة واملســاواة يف األرسة .وقــد
تأسســت «عاملــات» بعــد اشــراك الداعيــات
لحقــوق النســاء يف إندونيســيا يف امللتقــى األول
لـــ «مســاواة» يف كــواال المبــور يف فربايــر .2009
وقــد قــادت فريــق البحث االســتطالعي يف إندونيســيا
الناشــطات /الباحثات  :كاماال تشــانديركريانا  ،و ديني
أنيتاســارى  ،و نــاين زوملينــارين و نــور روفيــا وتــايت
كريســناوايت  .كــا تــم دمــج املــروع االســتطالعي يف
برنامــج «عاملــات» التوعــوي الــكيل إلصــاح قوانــن
األرسة يف إندونيســيا .وقــد وثــق الفريــق حكايــات
حيــوات خمــس نســاء مــن إندونيســيا مــن خلفيــات
متنوعــة مثــل :ربــات أرس ،وعامــات مهاجــرات،
وناشــطات ،وواعظــات دينيــات.
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فـي لـمحة رسيعة
عدد السكان258,000,000 :
()World Bank, 2015
طفل لكل
معــدل الخصوبةً 2.3 :
امرأة ()WEF, 2015
زواج األطفال % 14 :قبل ســن 18
()UNICEF, 2016
معــدل الوفيات أثناء الوالدة (لكل
 100،000والدة حية) 190
()WEF, 2015
متوســط العمر عند امليالد71 :
لإلناث و 67للذكور
( )World Bank, 2014
األديان الرســمية :أكرث من %87
من الســكان من املسلمني ،مع
أقليات من البوذيني واملســيحيني
والكونفوشيسيني والهندوس.
()PEW, 2012
نســبة التعليم %92 :للنساء و%96
للرجال ()WEF, 2015
املشــاركة يف سوق العمل (إناث،
ذكور)%86 ،%54 :
()WEF, 2015
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أمــا فريــق البحــث اإلندونيــي الثــاين بقيــادة الباحثــات /الناشــطات  :عايــدة ميالســاري ،و
دينــي أنيتاســاري ،و نــور روفيــا ،فقــد وثــق أربــع حكايــات حيــوات أخرى لنســاء عكســت
تجاربهــن أنــواع مختلفــة مــن التهميــش (نســاء مــن الســكان األصليــن ،وعامــات منــازل،
ومطلقــات ،وحامــات ملــرض اإليــدز) عانــن مــن القوامــة والوالية.

الن�ساء م�صادر املعرفة
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريها لحاميــة هويتهن،
وأن معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للرتجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن
أجــل اإليضــاح.

سينتا ( 46عا ًما)

امــرأة عازبــة ذات مســتوى تعليمــي جيــد وأم البــن واحــد .تزوجــت يف عمــر الخامســة
عــر زوا ًجــا تقليديًــا ومــرت بصعوبــات عــدة مثــل العنــف املنــزيل وتعــدد الزوجــات.
بالرغــم مــن أنهــا قــد تزوجــت وطلقــت مرتــن ،فقــد اســتغلت تلــك التجــارب املريــرة
كأســاس تبنــي عليــه خطابًــا إســام ًيا للعدالــة بــن الجنســن .وهــي اآلن زعيمــة دينيــة
أسســت مدرســة داخليــة إســامية للفتيــات وتديرهــا.

نرسينا ( 41عا ًما)

امــرأة عزبــاء مطلقــة نشــأت يف ظــروف صعبــة لوالديــن مطلقــن ومــوارد اقتصاديــة
محــدودة .حرمــت مــن التعليــم وقــررت أن تعمــل عاملــة منــزل مهاجــرة يف اململكــة
العربيــة الســعودية لكســب املــال لنفســها وأرستهــا .وبالرغــم مــن االعتــداءات
الجنســية املتكــررة عليهــا مــن رب عملهــا ،اســتمرت يف العمــل ملســاعدة أرستهــا.
وقعــت يف حــب رجــل ســعودي يكربهــا س ـ ًنا ومتــزوج بأخــرى ،ولكنــه قــى معهــا
أســبو ًعا واح ـ ًدا فقــط ثــم طلقهــا برســالة عــى املوبايــل بعدهــا بثالثــة أســابيع .مــع
ذلــك ،فإنهــا تــرى الجانــب اإليجــايب لرحلتهــا ،وهــي تبحــث اآلن عــن وظيفــة وزوج
يقبــل ماضيهــا.
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نورول ( 48عا ًما)

مطلقــة وأم البــن وابنــة .مل تكمــل تعليمهــا ألن والديهــا مل يتمكنــا مــن تحمــل مرصوفــات
تعليمهــا وفضلــوا تعليــم أخيهــا .تزوجــت وطلقــت ثــاث مــرات ،وقــد أســهمت يف
مرصوفــات البيــت ،كــا عانــت مــن املعاملــة الســيئة يف زيجــة لهــا .عاملتهــا عائلــة زوجهــا
األول كأنهــا ملــك لهــم ،وحصلــوا أخـ ًرا عــى حضانــة ابنهــا فلــم تــره مــرة أخــرى .أمــا زوجها
الثــاين فقــد تركهــا للعمــل يف ماليزيــا ومل يعــد أبـ ًدا؛ بينــا تحملــت نــورول عــبء ديونــه.
هجرهــا زوجهــا الثالــث ،الــذي كان متزوجــا بأخــرى ،عندمــا كانت بصحبــة والديهــا يف رحلة
عمــرة يف اململكــة العربيــة الســعودية حيــث كانــت يف الشــهور األخــرة مــن الحمــل .ومنــذ
ذلــك الحــن ،أصبحــت هــي املعيلــة الوحيــدة لوالديهــا وابنتهــا .وهــي اآلن تبيــع املالبــس
اإلندونيســية التقليديــة كــا انخرطــت يف العمــل التوعــوي مــع مؤسســة أهليــة قوميــة.

املساواة بني الجنسني
بالرغــم مــن أن املســاواة مضمونــة للنســاء بحكــم الدســتور اإلندونيــي واملعاهــدات
الدوليــة ،فامزلــن يواجهــن التمييــز القائــم عــى الجنــدر يف القوانــن ،والتهميــش
االقتصــادي واملامرســات االجتامعيــة والدينيــة .ففــي عــام  2011مل يكــن هنــاك أي
اختــاف تقريًبــا بــن اإلنــاث والذكــور يف االلتحــاق بالتعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي ،ومــع
ذلــك ،توجــد الفجــوة يف التوظيــف؛ حيــث الزالــت مشــاركة اإلنــاث يف قــوة العمــل أقــل
مــن الذكــور ،كــا تقــل أجــور النســاء مرتــن عــن الرجــال.
بالتــوازي مــع هــذا تتزايدعــدد النســاء األندونيســيات الــايت يعولــن أرسهــن مبفردهــن،
ومــع ذلــك يجــدن صعوبــة يف كســب دخــل كاىف  .تعمــل كثـرات مــن النســاء عامــات
منــازل داخــل البــاد وخارجهــا .وقــد ســمح غيــاب القوانــن التــي تنظــم العالقــة بــن
عامــات املنــازل وأربــاب األعــال باالنتهــاكات وإســاءة املعاملــة ومامرســات تشــبه
العبوديــة ضــد هــؤالء النســاء .ومــع أن إندونيســيا قــد أصــدرت قانونًــا لحاميــة الطفــل
( )2002وصدقــت عــى معاهــدة منظمــة العمــل الدوليــة ألســوأ أشــكال عاملــة األطفــال،
فــإن  %26مــن العاملــة املنزليــة يف إندونيســيا مــن األطفــال ،و %90منهــا مــن اإلنــاث
( .)2013يفقــد هــؤالء األطفــال فرصــة الذهــاب إىل املدرســة وتدمــر طفولــة الكثرييــن
منهــم نتيجــة االنتهــاكات البدنيــة والنفســية والجنســية.
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موريت ( 63عا ًما)

امــرأة متزوجــة وأم لثالثــة أبنــاء ،وهــي مــن جامعــة «مينانــج» العرقيــة اإلندونيســية
يف غــرب ســومطرة .نشــأت يف بيئــة تؤمــن باملســاواة ولوالديــن يدعمونهــا .تزوجــت
بصديقهــا ورفضــت رصاحــة أن تتبــع عــادات الــزواج الســائدة يف مجتمعهــا املحــي والتــي
مل تكــن عادلــة بالنســبة للنســاء .كانــت عمــدة قريــة ملــدة ســبعة أعــوام ،وهــي اآلن
رئيســة مجموعــة فالحيــة وناشــطة يف مجموعــة للنســاء املتزوجــات ،ومشــاركة يف أنشــطة
ق ـراءة القــرآن ،وتحــر اجتامعــات القريــة.

أيس ( 48عا ًما)

امــرأة متعلمــة ،مطلقــة وأم لطفلــن .مــرت بتقلبــات يف طفولتهــا نتيجــة نشــأتها بــن أم
صارمــة وأب حريــص عــى رعايتهــا .ضغــط عليهــا أبوهــا لــي تتــزوج ألن أخاهــا األصغر كان
يرغــب يف الــزواج وكانــت األعـراف االجتامعيــة تقتــي أن تتــزوج االبنــة الكــرى أولً  .وأثنــاء
زواجهــا تعرضــت للعنــف املنــزيل والخيانــة والصعوبــات االقتصاديــة ،ومــع ذلك مل تســاندها
أمهــا يف إج ـراءات الطــاق ألنهــا كانــت تعتقــد أن أيس مل تقــوم بواجباتهــا بوصفهــا «ربــة
منــزل جيــدة» .تعمــل اآلن يف مؤسســة أهليــة ،وهــي املعيلــة الوحيــدة لنفســها وأبنائهــا.

شافرية ( 42عا ًما)

امــرأة مطلقــة وأم لثالثــة أطفــال ،وهــي مــن الســكان األصليــن مــن كاليامنتــان .نشــأت
يف أرسة تكــر فيهــا مامرســة تعــدد الزوجــات .تزوجــت مــن زوجهــا الســابق للهــروب مــن
أختهــا التــي كانــت تــيء معاملتهــا ،ولكنهــا تعرضــت لغريتــه الشــديدة وســلوكه العنيف.
كافحــت مــن أجــل الحصــول عــى الطــاق ،وتعمــل حاليــا مدرســة ريــاض أطفــال.

أماليا ( 33عا ًما)

مطلقــة وأم لثالثــة أطفــال ،ولــدت يف غــرب جافــا وتربــت بهــا يف بيئــة غــر مســتقرة.
تزوجــت مــن صديقهــا رغـ ًـا عــن إرادة والديهــا ،ثــم واجهــت املعاملــة الســيئة الشــبيهة
مبعاملــة العبيــد مــن قبــل زوجهــا الســابق وأرستــه .وبعــد زواج زوجهــا بأخــرى وإيذائــه
هــو وزوجتــه ،لهــا ،قــررت أن تطلــق .وتعمــل حال ًيــا عاملــة منــزل لإلنفــاق عــى أطفالهــا.
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نوا ( 27عا ًما)

أرملــة وأم البنــة واحــدة وقــد تــم تشــخيصها مبرض اإليــدز .ولــدت يف جاكارتا ألم مســيحية
مريضــا باإليــدز وأنهــا وابنتهــا قــد
وأب مســلم .بعــد وفــاة زوجهــا اكتشــفت أنــه كان ً
أصيبتــا بالعــدوى .مــع ذلــك ،حولــت مشــاكلها إىل نقــاط قــوة ،وهــي اآلن مشــاركة يف
مؤسســات تدعــو إىل القضــاء عــى اإليــدز يف إندونيســيا.

نادرة ( 57عا ًما)

طلقــت مرتــن وهــي أم لطفلني ،ولدت ونشــأت يف غــرب جافا .كان زوجهــا األول معتم ًدا
افضــا ألن تعمــل وتظــل مســتقلة .أمــا زواجهــا
عــى والديــه ومســيط ًرا عــى نــادرة ور ً
الثــاين فــكان عني ًفــا كثــر اإلســاءة .وبالرغــم مــن أنهــا واجهــت الكثــر مــن الصعوبــات يف
الحصــول عــى الطــاق ،ومقاضــاة زوجهــا يف املحكمــة الجنائيــة ،مل تيــأس حتــى حكــم
القضــاة عــى زوجهــا بالســجن .وقــد ســاعدت شــهادتها نســاء أخريــات وشــجعت ضحايــا
أخريــات للعنــف املنــزيل عــي اللجــوء ايل القضــاء ،وتعمــل حال ًيــا مــع وكالــة قوميــة.

واقع �أدوار الزوجني

يحــدد قانــون  1974واألع ـراف الثقافيــة والدينيــة يف إندونيســيا االختالفــات يف أوضــاع
األزواج والزوجــات وأدوارهــم ومســئولياتهم داخــل مؤسســة الــزواج .فالــزوج هــو رب
األرسة ولــه حــق الخدمــة التامــة وغــر املرشوطــة مــن قبــل الزوجــة .كــا يفــرض أن
تحصــل الزوجــة عــى الحاميــة مــن جانبــه وأن يقودهــا وينفــق عليهــا .مــع ذلــك توضــح
حكايــات حيــوات النســاء «مصــادر املعرفــة» أنــه يف الواقــع تضطــر النســاء إىل تــوىل
القيــادة والحاميــة والكفــاح مــن أجــل إعالــة أنفســهن وأرسهــن؛ بينــا يعاملــن أحيانًــا
بطريقــة ظاملــة مــن ق ِبــل أزواجهــن.
قامــت معظــم النســاء « مصــادر املعرفــة » بإعالــة عائالتهــن وأرسهــن املمتــدة ،ومــع
ذلــك مل تغــر أدوارهــن اإلقتصاديــة النشــطة مــن العالقــة الرتاتبيــة بينهــن وبــن ازواجهن.
فقــد توقــع األزواج مــن زوجاتهــن أن يكــن مطيعــات ،خاضعــات بينام يســهمن يف نفقات
البيــت ويقمــن بأعــال املنــزل كلهــا.
تعــاين النســاء تحــت ظــل هــذا االنفصــال بــن ادوار الزوجــن حســب العــرف و القانــون و بــن
الواقــع عــى األرض .فوف ًقــا للتقاليــد االجتامعيــة ،تكــون لــأزواج ســيطرة عــى أمــاك األرسة:
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املنــزل ،واألرض ،والســيارات وغريهــا مــن األصــول املتعلقــة بالــزواج ،وغال ًبــا مــا تكــون مســجلة
بأســائهم .وهكــذا ،ال تســتطيع النســاء التمكن من تلــك األصول بالتســاوي مع الرجــال يف حالة
الطــاق .فعــى ســبيل املثــال ،فشــلت شــافرية يف الحصــول عىل حق ملكيــة أمالكها بعــد الطالق
ـجل باســم
(بالرغــم مــن أنهــا قــد أســهمت ماديًــا يف رشاء هــذه املمتلــكات) ،ألن البيت كان مسـ ً
زوجهــا “لحفــظ مــاء وجهــه”؛ حيــث كان يفــرض أن يكــون عائــل األرسة .بــل أكــر مــن ذلــك
إســتغل زوجهــا الســابق ضعفهــا وهــدد بــأن يطردهــا مــن املنــزل إذا تزوجــت مــرة أخــرى.
نجحــت النســاء « مصــادر املعرفــة » يف بنــاء عالقــات تقــوم عــى الرشاكــة أحيانًــا ،فعــى
ـال يفــوق مــا كســبه زوجهــا ،ومــن ثــم كان لهــا وض ًعــا
ســبيل املثــال ،كســبت أم نــوا مـ ً
تفاوضيًــا أقــوى مكّنهــا مــن اتخــاذ ق ـرارات يف أرستهــا .مــع ذلــك فشــا يف بنــاء عالقــات
متســاوية مــع أطفالهــا .فقــد كــررت األم النمــوذج األبــوي ونحــت إىل فــرض إرادتهــا عىل
ابنتهــا ،مــا يوضــح الطريقــة املعقــدة التــي يعمــل بهــا النظــام األبــوي ،فــإن األقــارب
الذكــور (مثــل األزواج و اآلبــاء) ليســوا الوحيديــن الذيــن ميارســون ســلطة القوامــة
التعســفية بــل يفعــل ذلــك أيضــا اخــرون مــن أفـراد العائلــة ( مثــل األقــارب اإلنــاث).

معرفة الن�ساء بذواتهن والعالقة باملوروث الديني
تتعــرض النســاء يف إندونيســيا والعــامل لإليــذاء والتمييــز تحت اســم التقاليد والدين .وبالنســبة
للنســاء «مصــادر املعرفــة» مــن إندونيســيا كانــت الطريقــة التــي فهمــن بهــا املــوروث املعريف
الســائد يف مراحــل مختلفــة مــن عمرهــن ذات تأثــر مهم عــى مســاراتهن للتمكني.
يف املراحــل األوىل ،كانــت عالقــة كثــر من النســاء باملوروث الثقاىف و الديني تتصف باإلحســاس
بالذنــب والخضــوع .كانــت ل «نرسينــا» ،عــى ســبيل املثــال ،فرصــة محــدودة للحصــول عــى
املعرفــة الدينيــة ،وهكــذا فــرت األذى الــذي تعرضــت له بأنة نــوع من التكفري عــن «الذنوب»
التي ارتكبتها .فعندما تم اســتغاللها جنسـ ًيا بوصفها عاملة منزل يف اململكة العربية الســعودية،
اعتقــدت أن االغتصــاب كان عقوبــة مــن اللــه ألنهــا ارتكبــت الزنــا .الحــال نفســه ،عندمــا طلقها
زوجهــا مــن طــرف واحــد برســالة عــى الهاتــف املحمــول ،اعتقــدت أن اللــه قــد منحهــا فــرة
زواجهــا القصــرة لتربيــر فقدهــا لعذريتهــا يف أعــن املجتمــع .مــع ذلــك ،تــدرك نرسينــا نقــص
معرفتهــا الدينيــة وتؤكــد رغبتهــا يف التعلــم .وأثنــاء رسد حكايتهــا ،بــدأت يف التمييــز بــن اإلســام
وبــن النــاس الذيــن ميارســون اإلســام ،وبــأن هــؤالء النــاس عرضــة للخطــأ.
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النظام السيايس والقانوين
تشــكل النظــام القانــوين يف إندونيســيا مــن مــزج بــن نظــم قانونيــة مختلفــة تراكمــت عــر
الزمــن :القانــون العــريف ،والقانــون الرومــاين -الهولنــدي ،الفقــه اإلســامي .واملصــادر الرئيســة
للقانــون اإلندونيــي هــي دســتور ( 1945الــذي حــل محلــه الدســتور الفيــدرايل  ،1950ثــم
تفعيلــه مــرة أخــرى يف  ،)1959واللوائــح الحكوميــة ،والقـرارات الرئاســية والقواعــد اإلقليميــة
والقوانــن غــر املكتوبــة (التــي ال تصدرهــا ســلطات الدولــة) ،واألعـراف (الســلوك الــذي ثبــت
عــن طريــق التكـرار ويعتقــد أن املجتمــع ملزم بتطبيقــه) ،وقانون العــادات (القوانــن التقليدية
واملحليــة التــي ترتبــط بالعرقيــات) ،ومجموعــة القوانــن اإلســامية (التــي ألهمتهــا باألســاس
املدرســة الشــافعية يف الفقــه) .وتعمــل املحاكــم املدنيــة والرشعيــة جن ًبــا إىل جنــب ،وإن كانــت
الســلطة للمحاكــم الرشعيــة فيــا يختــص بقضايــا الــزواج والطــاق الخاصــة باملســلمني.
صدقــت إندونيســيا عــى اتفاقيــة الســيداو يف عــام  ،1984وإن مل تصدق بعد عــى الربوتوكول
االختيــاري .كــا ينــص الدســتور أيضً ــا عــى مبــدأ املســاواة أمــام القانــون الــذي تؤكــده
املعاهــدة .مــع ذلــك ،الزالــت القوانــن الزوجيــة ،مبــا فيهــا قانــون  1974للــزواج ومجموعــة
القوانــن اإلســامية لعــام  ،1991تحتــوي عــى رشوط متييزيــة ضــد النســاء يف الــزواج واألرسة.
وتحتــوي عــى متييــز يف الحــد األدىن لســن الــزواج وتعــدد الزوجــات واألدوار املنزليــة (فالزوج
هــو رأس العائلــة والزوجــة هــي مــن تقــوم بأعــال املنــزل) .إذ إنــه يف التقريــر األخــر
ملنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش  Human Rights Watchلعــام  2014كان إلندونيســيا
عــدد يبلــغ  279مــن اللوائــح املحليــة التــي متيــز ضــد النســاء.
كانــت النســاء ،يف العقــود الســابقة ،يف إندونيســيا ينظمــن أنفســهن ويدعــن إىل اإلصــاح ،فقــد
تــم يف عــام  ،2004متريــر قانــون العنــف املنــزيل .وتســتخدم الجامعــات النســائية مجموعــة
متنوعــة مــن الحجــج لدعــم اإلصــاح (عــى ســبيل املثــال ،البحــث العلمــي اإلســامي ،ومبــادئ
حقــوق اإلنســان ،ودالئــل مــن الواقــع املعيــش للنســاء) ،ومجموعــة متنوعــة مــن الوســائل
لتوســيع قاعــدة تلــك الحجــج (عــى ســبيل املثــال ،إصــاح القوانــن ،وقضايــا املحاكــم ،والتعليم
العــام).

بالرغــم مــن أن التعليــم الدينــي مل يكــن املحفــز الوحيــد لتمكــن النســاء «مصــادر
مهــا يف ســعى النســاء إىل العدالــة واملســاواة .كــا أن
املعرفــة» ،فانــه لعــب دو ًرا ً
التحديــات التــي واجهتهــا هــؤالء النســاء ،والتــي تــم تربيرهــا باســم الديــن أحيانًــا.
90

عىل أرض الواقع :معلومات واتجاهات وحكايات من البلدان املشاركة

مل تــؤدي بهــن ايل رفــض دينهــن  ،بــل ســعت النســاء إىل املعرفــة الدينيــة وأدركــن
أنــه ميكــن التالعــب بالديــن والثقافــة لتربيــر مظــامل ضــد النســاء .فعــى ســبيل املثــال،
اعتقــدت شــافرية أنهــا مدينــة لزوجهــا بالطاعــة واإلتاحــة الجنســية ،كــا شــعرت بأنهــا
كانــت ترتكــب ذن ًبــا إذا أنكــرت عليــه العالقــة الجنســية .ولكنهــا أدركــت يف مرحلــة
الحقــة أن الــزواج يف اإلســام قائــم عــى التعاطــف املتبــادل واملــودة والرحمــة .وقــد
شــجعها فهمهــا الدينــي الجديــد لحقــوق الزوجــن أن تتقــدم بطلــب الطــاق ،وقــد
وزاد هــذا مــن تقديرهــا لنفســها.
شــجع الســعي إىل التعليــم الدينــي ،يف بعــض األحيــان ،النســاء «مصــادر املعرفــة» عــى
تحــدى النظــم العرفيــة التــي شــكلت العالقــات األرسيــة ،وأدوار الجنــدر ،واختيــارات
الحيــاة .وقــد جعلتهــن تجــارب حياتهــن الضــارة فاعــات ذوات مرجعيــة يف إنتــاج املعرفة
الدينيــة .فقــد واجهــت ســينتا ،عــى ســبيل املثــال ،صعوبــات كثــرة منهــا :زواج أطفــال،
وحرمــان مــن التعليــم ،وعنــف منــزيل ،وتعــدد زوجــات ،وهجــر .مــع ذلــك كلــه ،كانــت
معتقداتهــا الدينيــة هــي دامئــا املصــدر األســايس للتمكــن والقــوة الداخليــة .كانــت
مقتنعــة أن العــدل والكرامــة للنســاء والرجــال هــا أســاس تراثهــا الدينــي .وقــد و رأت
ان التهميــش الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل أزواجهــا و النــاس ىف مجتمعهــا املحــى هــى
و غريهــا مــن النســاء ،يتعــارض مــع إميانهــا الداخــى بعدالــة اإلســام  .كــا غــرت املظــامل
التــى واجهتهــا الطريقــة التــى خــرت بهــا دينهــا و جعلتهــا تســعى إىل معرفــة دينيــة
تأخــذ ىف اإلعتبــار الجنــدر و توصــل هــذة املعرفــة إىل مجتمعهــا املحــى و الســيام النســاء
والبنــات.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة �سينتا

الطفولة واالنخراط املبكر
ولــدت يف أرسة «كايــي» (أي باحــث ومعلــم دينــي) يف رشق جافــا  ،وهكــذا تربيــت داخــل جامعــات
دينيــة .كان ألىب مدرســة داخليــة إســامية للرجــال .رتــب والــدي خطبتــي ،يف ســن التاســعة ،البــن
«كايــي» مــن قريــة أخــرى .كنــت وقتهــا الأزال ألعــب مثــل غــرى مــن األطفــال .يف كل مــرة كانــت
تزورنــا حــاة املســتقبل ،كانــوا يخربوننــي بــأن أســتحم وأرتــدي ثيابًــا مهندمــة وأتــرف بلباقــة
مثــل الســيدات .طلــب منــي أن أقبّــل ظهــر يدهــا وأنــا راكعــة عــى ركبتــي ،وأن أصافحهــا وأجلــس
بلطــف .مــن حــن آلخــر كان يــأيت أيضً ــا زوج املســتقبل وكنــت أحــرج ألنــه كان رجـ ًـا مل أكــن أعرفــه
بالفعــل .مل أكــن أعــرف معنــى الخطبــة ،والــزواج ،والــزوج ،أو أهــل الــزوج ألننــي كنــت مــا أزال
طفلــة.
تــويف أىب عندمــا كنــت يف الثالثــة عــر مــن عمــري .كنــت يف ذلــك الحــن يف مدرســة ثانويــة إســامية،
ولكــن بعدهــا تــم نقــي إىل مدرســة داخليــة كان عمــي ميتلكهــا .توقــف تعليمــي الرســمي ألننــي
درســت الديــن وحــده يف املدرســة الداخليــة.
أتــت أمــي بعدهــا بعــام وأخذتنــي إىل مــكان إقامــة أصهــار املســتقبل ،ويف الصبــاح التــايل أقــام
«كايــي» حفــل «نــكاح رسي» (أي زواج دينــي غــر موثــق) .مل أكــن وقتهــا أفهــم معنــى الــزواج،
فلــم أكــن أشــعر بالحــزن أو الفــرح عــى اإلطــاق .مل أدرك حتــى إننــي قــد أصبحــت زوجــة ،فبعــد
«النــكاح الــري» عــدتُ مــرة أخــرى إىل مدرســة عمــي الداخليــة.
الزواج األول
قــررت أمــي ،بعدهــا بعــام ،أنــه ينبغــي أن أتــزوج رســم ًيا يف مكتــب الشــئون الدينيــة ،وأن يكــون
أحــد القضــاة وليًّــا ،ألنــه ال أحــد مــن أعاممــي تنطيــق عليــه املواصفــات ليكــون وليّــا يل .زوروا
عمــري ليصبــح ســتة عــر عا ًمــا ،أي أكــر مــن عمــري الحقيقــي بعــام .أمــا زوجــي فــكان يبلــغ مــن
العمــر حينهــا  25عا ًمــا .أقامــت أمــي حفـ ًـا صغـ ًرا يف البيــت ،وعندمــا انتهــى الحفــل فقــدت الوعــى
فجــأة ،وكنــت مــا زلــت بكامــل ثيــاب العــرس .بعــد هــذا الحــادث وملــدة عــام كامــل كنــت أفقــد
92

عىل أرض الواقع :معلومات واتجاهات وحكايات من البلدان املشاركة

الوعــى كل يــوم ملــدة طويلــة ويف ســاعات غــر محــددة .كان هــذا يعتــر غــر طبيعــي فأخــذوين إىل
معالــج ،ثــم انتقلــت إىل بيــت عائلــة زوجــي.
عشــت مــع الطــاب يف املدرســة الداخليــة .وكان حــاي لطي ًفــا جـ ًدا ،فقــد علمنــي تعاليــم اإلســام
وطلــب منــي أن أد ّرس للطــاب مــن الذكــور واإلنــاث .حملــت يف ســن الســابعة عــر وولــدت
ابنــي األول .بــدأت بعدهــا يف مامرســة النشــاط يف جامعــة الفتيــات يف «نهضــة العلــاء»( ،وهــي
أكــر مؤسســة إســامية يف إندونيســيا) عــى مســتوى القريــة ،منســقة لقســم الدعــوة ،وكان أحــد
األنشــطة هــو ق ـراءة القــرآن مــع الجامعــة .بــدأت يف تلقــي دعــوات للوعــظ ،وكان والــد زوجــي
ســعي ًدا بســاع أن النــاس يحبــون وعظــي وتــاويت ،فعلمنــي برتكيــز أكــر أن أقــرأ القــرآن وأن أجـ ّود
وعظــي .وبالتدريــج اكتســبت ثقتــه يف الوعــظ يف املناســبات داخــل املدرســة الداخليــة ،ولكــن هــذا
أثــار غــرة أهــل زوجــي.
الطالق
تــويف والــد زوجــي بعــد تســع ســنوات مــن عيــي مــع أهــل زوجــي .بعــده مل يخــف أهــل زوجــي
بغضهــم يل .حينهــا رغبــت يف العيــش يف بيــت خــاص يب ،عــى بالرغــم مــن أن زوجــي كان يفضــل
العيــش مــع أمــه ،فســاعدتني أمــي بدفــع % 70مــن تكلفــة بنــاء بيــت جديــد .مــع ذلــك مل يحســن
العيــش يف منزلنــا الخــاص مــن الوضــع .إذ يف مــرة تلقيــت دعــوة قبــل وقــت قصــر مــن الحــدث،
وكالعــادة طلبــت مــن زوجــي اإلذن يل بحضــور الحــدث ،ولكــن دهشــت عنــد عــوديت للبيــت حيــث
وجــدت أهــل زوجــي أمــام البيــت ،فقــد تــرك زوجــي مفاتيحــه داخــل املنــزل وغضــب ألنــه مل
يســتطع الدخــول ،فوبخــوين أمــام النســاء الــايت أخذننــي للبيــت .وقــد أثــار هــذا معركــة كبــرة .يف
الصبــاح التــايل مل أعــد أحتمــل الوضــع فقــررت أن أذهــب لبيــت أمــي.
حمــل أخــو زوجــي ،يف اليــوم الرابــع عــر ،رســالة يل مــن زوجــي تقــول« :أنــا وأنــت مل نعــد رفيقــي
روح عنــد اللــه» .صدمــت ولكــن وهبنــي اللــه القــوة للــرد عــى الرســالة« ،ألنــك تزوجتنــي رســم ًيا،
ســوف أنتظــرك يف املحكمــة الرشعيــة» .مل يــرد زوجــي أو أهلــه عــى رســالتي .طلبــت أمــي وثيقــة
الــزواج لكنهــم قالــوا إنهــم فقدوهــا ،فأخذتنــي أمــي إىل مكتــب الشــئون الدينيــة الســتخراج نســخة
مــن وثيقــة الــزواج ،ثــم إىل املحكمــة الرشعيــة .لحســن الحــظ كان املوثــق صدي ًقــا لوالــدي مــن
املدرســة الداخليــة ،فتــوىل عمليــة تحضــر أوراق الطــاق وكتابــة تقريــر وخطــاب اســتدعاء لزوجــي.
كــا ذكــرين أن مــن حقــي أن أحصــل عــى املمتلــكات والــروة التــي تكونــت أثنــاء الــزواج ،ولكنــي
أكــدت أن هــذه ليســت نيتــي األساســية.
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تلقــى أهــل زوجــي أول خطــاب اســتدعاء لزوجــي ولكنهــم تجاهلــوه .مل يعتقــدوا أننــا جاديــن.
قالــت أمــي« :بالرغــم مــن إننــا نســاء ال يعنــى هــذا أنــه ميكنهــم التالعــب بنــا» .بعدهــا أرســل
ـخصا ليخــرين أنــه راغــب يف التصالــح ،ولكــن أمــي أجابــت« :إذا كان يريــد التصالــح فليــأت
زوجــي شـ ً
ـخصا ليمثلــه يف املحكمــة .حاولــت
إىل املحكمــة» .أُرســل خطــاب االســتدعاء الثــاين ،فأرســل زوجــي شـ ً
أمــي أن تجــر زوجــي عــى املجــيء للجلســة الثالثــة يف املحكمــة وقــد أىت بالفعــل .كنــا النـزال نريــد
أول.
الطــاق ولك ّنــا أردنــا أن نلقنهــم درســا ألنهــم طلبــوا الطــاق ً
أعلــن القــايض يف الجلســة الثالثــة أن كل يشء قــد نوقــش يف الجلســات الســابقة ،وبعدهــا قــرأ
القــايض حقــوق الزوجــة ،مبــا فيهــا أنهــا تســتحق األمــاك التــي أتــت بهــا عنــد الــزواج وبعــض
املمتلــكات الزوجيــة .بحــث زوجــي عــن قــروض هنــا وهنــاك ،ويف الجلســة الرابعــة أىت ومعــه مثــن
البيــت .حكمــت املحكمــة بأننــا طلقنــا رســم ًيا ومنحتنــي حضانــة ابننــا .أصبحــت مطلقــة يف عــام
 .1993مل يعــرض زوجــي عــى حكــم املحكمــة بالحضانــة ،وإىل هــذا اليــوم مل ينفــق أبـ ًدا عــى ابنــه.
الزواج الثاين والعنف املنزيل
أقمــت مــع أمــي ،وكونــت جامعــة نســائية لتــاوة القــرآن ،وكنــت نشــطة بوصفــي داعيــة .بعــد
مــرور عــام عــى طالقــي قابلــت رجـ ًـا مطلقــا لديــه أطفــال .كان يــد ّرس يف مدرســة داخليــة وحاصــل
عــى درجــة الليســانس يف الديــن ،فاعتقــدت أنــه رجــل جيــد .اعرتضــت أرسيت يف البدايــة ألنــه ليــس
ابــن «كايــي» ،وكان الي ـزال يقــوم باج ـراءات الطــاق مــن زوجتــه ومل تكــن لديــه وظيفــة .أقنعــت
أرسيت بقبولــه وخاصــة بعــد أن أنهــي إجـراءات طالقــه .وبعــد أن تقــدم لخطبتــي بقليــل حصــل عــى
وظيفــة يف وزارة الشــئون الدينيــة وتزوجنــا.
أقمنــا مــع والــديت بعــد الزفــاف ،ولكــن كان عــى زوجــي الســفر ملســافة  24كيلــو مــر للوصــول
إىل عملــه .بعــد ســتة أشــهر ،أقنعنــي بــأن نؤجــر منــزلً قــرب مكتبــه .مل تكــن أمــي ســعيدة بذلــك،
ي مــن القيــام بــكل
ولكنــي وعدتهــا بــأن آيت كل أســبوع لتــاوة القــرآن .كانــت أمــي تشــفق ع ـ ّ
يشء بنفــي يف بيتــي املؤجــر لنــا نحــن األربع—أنــا وزوجــي وأطفالنــا مــن زيجاتنــا الســابقة.
مبجــرد أن انتقلنــا إىل البيــت املؤجــر بــدأ زوجــي يف إظهــار لونــه الحقيقــي ،فقــد كان متقلــب
املــزاج وغيــور ويرفــع صوتــه طــوال الوقــت .بعدهــا بقليــل ،بــدأ يرضبنــي ألســباب تافهــة
وتصاعــد اإليــذاء البــدين.
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ـت بعــد ذلــك بعامــن رئيســة ملكتــب الحــي لجامعــة « فتيــات علــاء النهضــة» .واشــركت ،يف
انتخبـ ُ
الســنة التاليــة ،يف برنامــج تدريبــي يف املدرســة الداخليــة الــذي نظمتــه منظمــة أهليــة يف جاكارتــا.
أعطــاين زوجــي اإلذن بالحضــور ولكنــه منعنــي مــن أن أخــر أي شــخص برصاعاتنــا الزوجيــة .تعرفــت
يف التدريــب عــى املظــامل القامئــة عــى الجنــدر ،ولكــن مل تكــن لــدي الشــجاعة الكافيــة ألن أقــول
إننــي ضحيــة للعنــف املنــزىل .مل أخــر أمــي أبـ ًدا عــن ســلوك زوجــي العنيــف ،بالرغــم مــن شــكوكها
عندمــا الحظــت الكدمــات عــى جســدي .يف كل مــرة كانــت تزورنــا فيهــا كانــت أدوات املطبــخ يف
كل أرجــاء املــكان .وكانــت تقــول« :يبــدو أنكــا تتشــاجران كثـ ًرا .ملــاذا مل تخربينــي أبــدا بذلــك؟ إذا
كان يؤذيــك ،ال تصمتــي .حاولــت أن أقنعهــا أن املشــاجرات أمــر طبيعــي .كنــت أشــعر بالعــار ألننــي
مــن أرصت عــى الــزواج ،وكنــت أعلــم أنهــا ميكــن أن تطلــب منــي أن أســعي ايل الطــاق إذا علمــت
بحقيقــة الوضــع.
السياسة وتعدد الزوجات
تشــكل حــزب ســيأىس داخــل املنظمــة اإلســامية يف عــام  ،1999التــي كنــت جــز ًءا منهــا .طلــب مــن
«الكايــات» أن أقــوم بدعايــة للحــزب ،وهــو مــا فعلتــه بــن شــبكات اإلنــاث التــي أعرفهــا .بعدهــا
رشــح «الكيــات» زوجــي ليكــون نائ ًبــا يف الربملــان .كنــت ضــد الفكــرة ألننــي كنــت يف خضــم بنــاء
مدرســة داخليــة ،ومل أكــن أســتطيع االنتقــال إىل جاكارتــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،مل يطلعنــي زوجــي
أبــدا عــى طموحاتــه السياســية ،والســبب الوحيــد لرتشــيحه كان أننــي ابنــة «كايــي» ،فاســتمريت يف
الدعايــة للحــزب الجديــد ،ومل أقــم بالدعايــة لزوجــي.
اتخــذ زوجــي بعدهــا بقليــل مذيعــة إذاعــة زوجــة ثانيــة لــه دون إخبــاري .أنكــر ذلــك يف البدايــة،
ولكــن يف أحــد األيــام وجــدت فاتــورة رشاء أجهــزة منــزل جديــدة وذهبــت للبحــث عــن العنــوان
املوجــود يف الفاتــورة ،وهنــاك قابلــت رجــا عجــوزًا أخــرين عــن النــاس الذيــن انتقلــوا لتوهــم إىل
هــذا البيــت .كنــت منهــارة ألن الوصــف كان ينطبــق عــى زوجــى .عــدت إىل املنــزل وأنــا أبــي
طــوال الطريــق .أخــذت خالتــي لرؤيــة الرجــل العجــوز وتأكيــد شــكويك .وعندمــا عــدت إىل البيــت،
طلبــت مــن زوجــي أن يقودنــا بالســيارة دون إخبــاره عــن وجهتنــا .ذهبنــا إىل منــزل الزوجــة الثانيــة
وواجهتــه بالحالــة ،كانــت هنــاك أخــت زوجي—التــي كانــت أيضً ــا زوجــة ثانية—وقالــت يل« :هــل
تريديــن االحتفــاظ بزواجــك أم تريديــن الطــاق؟ االختيــار لــك» .أجبــت« :لقــد تزوجــت رش ًعــا،
لــذا إذا كنتــم تريــدون الطــاق فلنذهــب إىل املحكمــة» .وعندمــا عــدت إىل البيــت اعتــذر زوجــي،
فقلــت« :يجــب أن تختار—إمــا أنــا أو هــي» .مل يســتطع اإلجابــة .وأخ ـ ًرا قــال« :ال زلــت أختــارك
أنــت» .طلبــت منــه أن يثبــت ذلــك.
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ثــم ذهــب للـــ «كايــات» ليخربهــم إننــي قــد اكتشــفت الحقيقــة .واتضــح أن «الكايــات» كانــوا عليــة
القــوم والشــهود والضيــوف يف زفــاف زوجــي الثــاين .اتصلــت بأحدهــم فاعتــذر ،وقــال إنــه اضطــر
للســاح لــه بالــزواج ألنهــا كانــت حامـ ًـا ،فشــعرت مبزيــد مــن الحنــق« :كيــف ميكنــك أن ترشــح
زوجــي عض ـ ًوا بالربملــان وأنــت تعلــم أنــه ارتكــب الزنــا وجعــل امــرأة حامـ ًـا دون زواج؟» بعدهــا،
أىت الكايــى لزيــارة زوجــي وســمعته يســأل« :مــاذا يجــب أن نفعــل؟ زوجتــك تعــرف .ســوف متنعنــي
مــن الذهــاب إىل جاكارتــا وتهــدد بأنهــا ســتخرب «الكايــات» هنــا» .وبعدهــا بأيــام قليلــة ،طلــب
منــى بعــض «الكايــات» أن أصــر مــن أجــل الحــزب ،كــا طلبــوا منــى أال أحصــل عــى الطــاق مــن
محكمــة رشعيــة بســبب خطتهــم أن يجعلــوا مــن زوجــي حاكــم مقاطعــة .مل أعبــأ باملنصــب ولهــذا
دفعــت زوجــي ألن يتخــذ قـراره برسعــة .ومــع ذلــك ،وألجــل الحــزب ،قبلــت بيــان زوجــي املكتــوب
بأنــه ســيطلق زوجتــه الجديــدة .ومل أخــر أمــي ولكنهــا اكتشــفت ذلــك مــن آخريــن .كانــت غاضبــة
ولكنهــا احرتمــت قـراري باالســتمرار يف الــزواج.
دائرة العنف املنزيل
بعــد أن انتخــب زوجــي ذهبنــا إىل جاكارتــا .أقمنــا أوال يف بيــت أحــد أصدقائــه ،وهنــاك اســتمر
عنفــه املنــزيل وســوء خلقــه ،وأخــرين الصديــق أن زوجــي كان عني ًفــا أيضً ــا مــع زوجتــه الســابقة،
وكثــرا مــا خبــط رأســها يف الحائــط .وبعــد افتتــاح الــدورة الربملانيــة ،انتقلنــا إىل بيــت جديــد.
وبينــا تصاعــد معــدل اإليــذاء الجســدي ،اكتشــفت أن زوجــي مســتمر يف عالقتــه مــع زوجتــه
الثانيــة ،وهــي اآلن حامــل للمــرة الثانيــة .قــال زوجــي إنــه طلقهــا لفظ ًيــا ولكنــه ردهــا إىل
عصمتــه مــرة أخــرى ،واعتــذر مــرة أخــرى ولكنــى مل أصدقــه هــذه املــرة .اعتمــدت عــى اللــه يف
أن يرشــدين إىل الق ـرار الصائــب.
عندمــا واجهتــه مــرة أخــرى يف وقــت الحــق ،هــدد بقتــي ،فرصخــت يف طلــب النجــدة .ســمع
ـخصا لالستفســار .مــع ذلــك اضطــررت للســكوت؛ حيــث هــدد زوجــي:
الجـران صيحــايت وأرســلوا شـ ً
«إذا رصختــي مــرة أخــرة ســأقتلك!» ،ويف اليــوم التــايل ،هــددين مــرة أخــرى برافــع ســيارة ثقيــل
مصنــوع مــن املعــدن ،فجريــت واختبــأت يف بيــت الج ـران إلنقــاذ حيــايت.
قــررت بعدهــا العــودة إىل البيــت .واســتمر زوجــي يف الســيطرة عــى كل تحــركايت وكان يتصــل
رسا بصديقــة مــن منظمــة أهليــة يف جاكارتــا،
كل خمــس دقائــق ليســتعلم عــا أفعلــه .فاتصلــت ً
وأخــرت العامــات باملنظمــة بالســلوك العنيــف لزوجــي .شــعرت بالراحــة وبأننــي مل أعــد وحــدي.
وعندمــا ســألنني عــا أريــده ،قلــت« :زوجــي يخــرين بــن أمريــن فقــط :إمــا أن أعيــش تعيســة أو
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أطلــق ،وأنــا مــن كل قلبــي أختــار الطــاق القانــوين .أريــد أن أبــن أنــه عندمــا يــرب الــزوج زوجتــه
ال يكــون الســبب دامئًــا أخطــاء الزوجــة ،ولكــن ميكــن أن يكــون الســبب وحشــية الــزوج» .أقنعتهــن
بأننــي مســتعدة لتحمــل كل التبعــات ،فقدمننــي لناشــطات أخريــات وبــدأن يف عمــل اسـراتيجيات
خاصــة بحالتــي.
رفع الصوت والطالق
يف أحــد األيــام ركلنــي زوجــي يف بطنــي ألننــي رفضــت أن أوقــع قرضً ــا منــح لــكل أعضــاء الربملــان.
بعــد ذلــك الحــادث ،قــررت العيــش يف بيــت عمــي وأبلغــت زوجــي بخطــاب ،فلــم يتصــل أبـ ًدا أو
يبحــث عنــى .كنــت حــرة بــأن أذهــب إىل مكتــب املنظمــة األهليــة التــي قدمــت يل يــد العــون .ويف
عــام  ،2001افتتحــت زوجــة زعيــم حــزب زوجــي منظمــة نســائية أهليــة جديــدة ،وطُلــب منــى أن
أقــدم شــهاديت دون ذكــر اســم زوجــي أو الحــزب .واثنــاء االحتفــال قالــت ناشــطة كبــرة ،يف كلمتهــا
االفتتاحيــة ،إن كل شــخص يف القاعــة ســوف يقــوم مبســاعديت .تأثــرت واقتنعــت أكــر فأكــر أننــي
أتخــذ الطريــق الصحيــح.
وبعــد أن خلــع زعيــم حــزب زوجــي مــن منصبــه ،بــدأت قضيتــي يف التحــرك ،فقــد رفعنــا قضيــة
مدنيــة وقضيــة جنائيــة ضــد زوجــي عــام  .2002كانــت القضيــة الجنائيــة بخصــوص اإليــذاء
الجســدي وتزويــر الهويــة الــذي ارتكبــه زوجــي؛ بينــا ارتبطــت القضيــة املدنيــة بالطــاق.
وبســبب منصبــه بوصفــه عضــو برملــان تطلبــت القضيــة موافقــة الرئيــس .ولحســن الحــظ ،كانــت
إحــدى املســاعدات يف القضيــة مــن الحــزب الســيايس للرئيــس فــكان مــن الســهل الحصــول عــى
املوافقــة.
ظلــت القضيــة الجنائيــة تتنقــل مــا بــن عــدة أقســام رشطــة يف أمــكان متفرقــة القضيــة الجنائيــة،
ثــم ســاءت األمــور حــن قالــوا إنــه ينقصنــي املتطلبــات القانونيــة .كنــت مقتنعــة أن هنالــك تدخـ ًـا
مــن قبــل زوجــي ،فقــررت أن أســتمر يف القضيــة املدنيــة ألن الطــاق القانــوين كان هــديف الرئيــس.
ويف املحكمــة قلــب زوجــي كل الحقائــق عندمــا اتهمنــي بإيــذاء ابنــه ،واضطــر ابنــه أن يشــهد
ضــدي بالرغــم مــن أنــه اعتــذر بعــد جلســة االســتامع .أخــرت املحامــي الخــاص يب إننــي ال أريــد
مــن زوجــي أي يشء ألننــي اعتقــدت أن نوايــاه ليســت طيبــة .كنــت محقــة .فــإىل اليــوم مل يعطنــي
نصيبــي يف ممتلــكات الزوجيــة .طلقــت رســم ًيا عــام  ،2003أي بعــد ثــاث ســنوات مــن بدايــة
اإلج ـراءات .أصبحــت مطلقــة للمــرة الثانيــة.
97

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

االنتفاض مع النساء
اندهشــت عنــد عــوديت إىل قريتــي مــن ترحيــب النــاس يب بــأذرع مفتوحــة ،حتــى إنهــم طلبــوا منــي
إعــادة تنشــيط مجموعــة تــاوة القــرآن .مارســت الدعــوة يف كل مــكان وتحدثــت يف ســيمنارات
درســا ق ّيــا يل ،وجعلنــي ذلــك أرص أن أمنــع
وبرامــج إذاعيــة .أصبحــت خــريت املريــرة مــن زيجــايت ً
حــدوث ذلــك لنســاء أخريــات .بــدأت يف نــر فكــرة أن اإلســام ليــس دي ًنــا يحضنــا عــى ارتــكاب
العنــف .وغــرت منــوذج التواصــل يف جلســات تــاوة القــرآن مــن املونولــوج (الصــوت الواحــد) إىل
الديالــوج (الحــوار).
بــدأت النســاء بالتدريــج املشــاركة باإلفصــاح عــن مــا كــن يخفينــه ملــدة طويلــة ،مــا دفعنــي أن
أخربهــن بأنــه ال ينبغــي لنــا أن نخــاف طاملــا مل نرتكــب خطــأ .ولــي أتجنــب املقاومــة مــن ق َبــل
ـت أيضً ــا الوعــي الجنــدري ،وأهميــة أن يعمــل األزواج والزوجــات م ًعــا داخــل األرسة.
الرجــال ،درسـ ُ
كان بعــض الرجــال يأتــون بزوجاتهــم إ َّيل لالستشــارة يف بعــض املشــكالت الزوجيــة .وعندمــا قــررت
بنــاء مدرســة داخليــة للفتيــات دعمنــي الكثــرون/ات عــن طريــق التربعــات مبــواد البنــاء واملســاعدة
يف عمليــة البنــاء .توفيــت أمــي أثنــاء جهــودي يف عمليــة بنــاء املدرســة .شــعرت بفقــد كبــر ألنهــا
كانــت تدعمنــي دامئــا وتحمينــي.
تــدرس الفتيــات يف املدرســة الداخليــة النصــوص الدينيــة القدميــة مبنهــج يراعــى عامــل الجنــدر.
وأقي ـ ُم جلســات لتــاوة القــرآن كل يومــي ســبت وأحــد .تــأيت حــوايل  25فتــاة بانتظــام ،وكث ـرا مــا
ينتهــزن الفرصــة لطــرح مشــكالتهن مــع أرسهــن للنقــاش .قالــت امــرأة عجــوز يف إحــدى املـرات إن
ابنــة ابنتهــا البالغــة مــن العمــر أحــد عــر عا ًمــا قــد تعرضــت لالغتصــاب وهــي حامــل .اكتشــفنا أن
املغتصــب هــو جدهــا .اقرتحــت أن تجهــض حملهــا ،وأعطيــت حج ًجــا دينيــة وتفسـرات تــرر هــذا
ي أن
الفعــل يف مثــل تلــك الظــروف .مــع ذلــك ،رفضــت القابلــة إجـراء عمليــة اإلجهــاض ،فــكان عـ ّ
أقابلهــا ألقنعهــا .وأخـ ًرا تخلصــت الفتــاة مــن الجنــن وذهبــت إىل بيتهــا وكأن شــيئًا مل يكــن.
يعطينــي التعامــل اللصيــق مــع تلــك األنــواع مــن املشــكالت الدافــع والــروح ملكافحــة املظــامل القامئــة
عــى الجنــدر ،التــي تــرر ظلــا باســم االســام .ال يــود بعــض املتحدثــن والدعــاة أن يشــركوا معــي
يف أي محفــل ،ومينعنــي بعــض النــاس مــن الحديــث .مــع ذلــك ،ال تتوقــف الدعــوات يل بالحديــث
يف محافــل مختلفــة .وأينــا ســنحت الفرصــة لــزرع بــذور فهــم إســامي مســاوايت ،ال أضيعهــا أبـ ًدا.
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�إ يــران
القوامة والوالية
والواقع املعي�ش للن�ساء
قامــت باحثــة واحــدة باملشــاركة يف مــروع
حكايــات الحيــوات ،نظــ ًرا للظــروف الخاصــة
بإيــران ،وهــي هــدى موباســري ،وقــد ســجلت
شــهادات حيــة لثــاث نســاء إيرانيــات كــن
شــغوفات مبشــاركة حكايــات حياتهــن وباالنخراط
يف «مســاواة» .وكان الهــدف األســايس للمــروع
هــو التعلــم وبنــاء معرفــة دينيــة مســتنرية يف
إيــران ،بــد ًءا مــن النســاء «مصــادر املعرفــة»
أنفســهن.

الن�ساء «م�صادر املعرفة»
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة»
جميعهــا قــد تــم تغيريهــا لحاميــة هويتهــن وأن
معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت
للرتجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن أجــل
اإليضــاح.

يف لـمحة رسيعة
عدد السكان79,100,000 :
()World Bank, 2015
طفل
املعدل الكىل للخصوبةً 1.9 :
يولد لكل امرأة ()WEF, 2015
زواج األطفال %3 :من الفتيات
يتزوجن دون سن الخامسة
عرش ،و %17تحت سن 18
()UNICEF, 2016
معدل الوفيات أثناء الوالدة (لكل
 100،000والدة حية)23 :
()WEF, 2015
متوسط العمر عند امليالد77 :
لإلناث ،و 74عاما للذكور
()World Bank 2014
األديان الرسمية :معظم السكان
من املسلمني  .%99.5هناك أقليات
أخرى من املسيحيني والزرادشت
واليهود والبهائيني)PEW, 2012( .
نسبة التعليم  % 83 :للنساء،
و  %91للرجال ()WEF, 2015
املشاركة يف سوق العمل (إناث،
ذكور) % 18 :و% 77
()WEF, 2015
99

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

إلهام ( 34عا ًما)

مطلقــة وأم البنــة واحــدة ،وهــي متدينــة وتؤمــن بــأن اللــه ســوف مي ـ ُن عليهــا بــزوج
تقــي ومحــرم .كان زواجهــا ،مــع ذلــك ،دورة يوميــة مــن املهانــة وانتهــى بطــاق مــؤمل.
أول مدرســة ثــم
حولــت الصعوبــات ،إىل نقــاط قــوة وأصبحــت مســتقلة ماديًــا .عملــت ً
يف رشكــة ســياحة ثــم أصبحــت أخ ـ ًرا مصممــة أزيــاء .مل تعــد إلهــام تثــق بالرجــال وقــد
رفضــت عــدة عــروض للخطبــة.

زهرة ( 31عا ًما)

امــرأة ذات قــدر عــال مــن التعليــم ،تعيــش زوا ًجــا غــر ســعيد ،نشــأت يف بيئــة أرسيــة دينيــة
ولكنهــا صعبــة .نشــأت ولديهــا إحســاس بعــدم الثقــة بالنفــس والخــوف مــن التواصــل مــع
النــاس ،عــى الرغــم مــن أنهــا خريجــة كليــة الطــب .وأخ ـ ًرا قابلــت زوجهــا عــن طريــق
األقــارب وتركــت إيـران لتعيــش مــع زوجهــا يف الواليــات املتحــدة .وهنــاك واجهــت صعوبــة
العيــش يف بلــد غــريب ،باإلضافــة إىل اإلهانــة عــى أيــدي أهــل زوجهــا .هجرهــا زوجهــا مــع
مــرور الوقــت ودخــل يف زواج متعــة مــع صديقتــه األمريكيــة .وهــي اآلن تســعى إىل الطــاق.

نسيبة ( 18عا ًما)

طالبــة صغــرة الزالــت تعيــش مــع والديهــا وأخويــن ،وتعــاين مــن تســلط أبيهــا ومــن
القواعــد األبويــة .وتشــعر بأنهــا محــارصة لحرمانهــا مــن اتخــاذ القــرارات يف حياتهــا،
وتــرى يف الــزواج طريــق الخــاص .كانــت يف عالقــة طويلــة مــع ولــد ،ولكــن أباهــا يرفــض
زواجهــا .تبحــث حال ًيــا عــن عمــل لــي تصبــح مســتقلة اقتصاديًــا.

�صعوبة احل�صول على الطالق
ال يتــاح الطــاق للنســاء والرجــال عــى قــدم املســاواة يف ظــل القانــون اإليــراين،
كــا هــو الحــال يف معظــم قوانــن األرسة املســلمة ،و ميكــن ان يقــع الطــاق بفعــل
إنفــرادى مــن قبــل الــزوج عــى خــاف الــزواج الــذى يتطلــب عقــده موافقــة
الطرفــن .اســتعاد الرجــال بعــد ثــورة  ،1979حقهــم جزئ ًيــا يف الطــاق ومل يعــد
عليهــم إيجــاد أســباب التخــاذ قــرار الطــاق ،مــع ذلــك ال ميكــن تســجيل أي طــاق
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بــدون أمــر محكمــة .أمــا بــن عامــي  1979و 1992فــكان الرجــل يســتطيع أن يســجل
الطــاق مبوافقــة الزوجــة أو بأمــر محكمــة.
منــع تعديــل  1992إلجـراءات الطــاق مــرة أخــرى تســجيل الطــاق دون أمــر محكمــة،
ومنــذ ذلــك الحــن ،أصبــح عــى كل زوجــن يريــدان الطــاق الذهــاب إىل املحكمــة .الزال
الرجــال غــر مطالبــن بتقديــم أســباب؛ بينــا ميكــن للنســاء الحصــول عــى الطــاق
فقــط لألســباب الــذي يجيزهــا القانــون ،وهــو باألســاس مــا كان متوفـ ًرا لهــن قبــل ثــورة
 1979وهــو باملثــل مكتــوب يف عقــود الــزواج .كــا يتيــح هــذا التعديــل تعيــن قاضيــات
استشــاريات للتعــاون مــع القــايض الرئيــس .واألهــم مــن ذلــك ،مي ّكــن هــذا التعديــل
املحكمــة مــن أن تضــع قيمــة ماديــة لعمــل النســاء يف املنــزل ،وأن تجــر الــزوج عــى دفــع
«أجــرة املثــل» لعملهــا أثنــاء الــزواج ،بــرط أال تكــون هــي مــن بــدأت بطلــب الطــاق
أو أنــه كان بســبب خطــأ ارتكبتــه .اآلن يطلــب مــن الزوجــن الراغبــن يف الطــاق أن ميثــا
أمــام حكمــن؛ حيــث يختــار كل طــرف حكــا مــن جانبــه/ا .فــإذا فشــل الحكمــن يف
عقــد الصلــح بــن الطرفــن ،تســمح املحكمــة للــزوج بإيقــاع الطــاق فقــط بعــد أن يدفــع
الــزوج للزوجــة حقوقهــا كاملــة  :املهــر ،والعــدة ،والنفقــة ،وأجــرة املثــل.
يف بعــض األحيــان ،يســتخدم األزواج حقهــم يف الطــاق باعتبــاره أداة إلجبــار زوجاتهــم
عــى التنــازل عــن حقوقهــن .فعــى ســبيل املثــال ،مــرت إلهــام ،التــي ســتحىك قصتهــا
الحقًــا ،بعمليــة طــاق طويلــة ومؤملــة؛ حيــث دأب زوجهــا عــى وضــع العراقيــل يف
ـاول معاقبتهــا وحاميــة نفســه.
طريقهــا محـ ً
يُســتخدم عــادة طلــب مهــر كبــر لضــان حقــوق النســاء يف حالــة الرصاعــات الزوجيــة
أو الطــاق .كــا يتــم تحجيــم حــق الرجــال يف الطــاق املنفــرد عــن طريــق قيــود
مجتمعيــة وقانونيــة مــن خــال الــروط التــي يتــم التفــاوض حولهــا وتضمينهــا يف
عقــد الــزواج .وهكــذا ،ميكــن للنســاء اإليرانيــات املســتنريات أن يكتــن حقهــن يف
الطــاق وحضانــة األطفــال والعمــل والتعليــم ضمــن رشوطهــن يف عقــد الــزواج .يف
هــذه الحــاالت يحتفــظ الــزوج بحــق ايقــاع الطــاق ،ولكنــه يفــوض زوجتــه فيــه مــن
خــال رشط يف العقــد.
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أجــر واضعــو القوانــن يف إيـران عىل توســيع حقــوق النســاء املحــدودة يف الخروج مــن الزيجات
غــر املرغــوب فيهــا ،وذلك بســبب ارتفاع نســبة إســاءة اســتخدام الرجــال لحق الطــاق والدعوة
املتزايــدة مــن النســاء يف طلــب معاملــة متســاوية ،فقــد اســتعملوا املفهــوم الرشعــي «العــر
والحــرج» الــذي ميكــن النســاء مــن الحصــول عــى طالق مــن املحكمــة إذا انطــوى االســتمرار يف
الــزواج عــى صعوبــات (تعديــل املدونــة املدنيــة يف  1982و  ،2002يف املــادة  .)1130مــع ذلــك
الزال حــق تعريــف مــا ميثــل الــرر ،وقـرار مــا إذا كان قــد وقــع أم ال مــروكًا للقــايض.
عــي ســبيل املثــال رفعــت إلهــام ،قضيــة عــى زوجهــا لعــدم قيامــه بواجباتــه :فهــو مل
يدفــع مرصوفــات مدرســة ابنتــه ،وكان خائ ًنــا وعني ًفــا معهــا ،ومنعهــا مــن دخــول املنــزل
عــن طريــق تغيــر األقفــال .وبالرغــم مــن أنهــا قــد جمعــت الدالئــل ،واجهــت صعوبــات
يف إثبــات أن زوجهــا مل ينفــق عليهــا برغــم قدرتــه عــى ذلــك .وقــد طــال أمــد اإلجـراءات
القانونيــة ومل يرسحهــا اال عندمــا تــزوج بأخــري.

املساواة بني الجنسني
يخصــص الدســتور اإلي ـراين لعــام « 1979حقوقًــا خاصــة» للنســاء و»واجــب األمومــة الثمــن» ،فيبــدو
بوضــوح أن للنســاء والرجــال أدوار وواجبــات اجتامعيــة مختلفة .وبالتــايل ،فإن القانــون ال يعرتف بالتمييز
القائــم عــى الجنــدر وال يحرمــه .توجــد عــدم مســاواة بــن الرجــال والنســاء يف إيـران يف فــرص التوظيف،
واملــوارد االقتصاديــة ،واملشــاركة السياســية .وبينــا بــدأت تضيــق الفجــوة بني الرجــال والنســاء يف التعليم
االبتــدايئ والثانــوي ،قدمــت الحكومــة اإليرانيــة يف عــام  2012حظــر التحــاق اإلنــاث والذكــور مبجــاالت
أكادمييــة بعينهــا مــع وضــع قيــود أكــر عــى النســاء .باإلضافــة إىل ذلــك ،كانــت األرقــام التقريبيــة للدخل
املكتســب مــن قبــل الرجــال خمســة أضعــاف أعــي مــن دخــل النســاء  ،وكانــت نســبة بطالــة النســاء
ضعــف بطالــة الرجــال ( % 19.8مقابــل  ،)% 8.6أمــا الفجــوة الجندريــة الكــرى فتــأيت يف مجــال املشــاركة
السياســية؛ حيــث متثــل النســاء  % 3مــن أعضــاء الربملــان و % 10مــن املناصــب الوزاريــة.

القوامة والوالية وا�ستقاللية الن�ساء
يعــد ثقــل ســلطة الذكــور يف حيــاة النســاء «مصــادر املعرفــة» أحــد أبــرز مالمــح حكايــات
حيــوات النســاء يف إي ـران وتقــوم عــى القــوة القانونيــة واالجتامعيــة ملبــدأي القوامــة
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والواليــة .تقــول املدونــة املدنيــة يف إي ـران يف مادتهــا رقــم  1105بــأن دور رأس العائلــة
مقصــور فقــط عــى الــزوج مقابــل واجبــه بتوفــر الطعــام والكســاء واملــأوى لزوجتــه
وأبنائــه ( .)1106هــذه املنظومــة مــن الحقــوق والواجبــات املســلم بهــا تنطــوي عــى
ســلطة لألوليــاء مــن الذكــور (األب أو الجــد أو الــزوج) وتبعيــة للنســاء (االبنــة أو الزوجة).
يعتقــد الرجــال نتيجــة لذلــك أن لهــم حــق أخالقــي وواجــب يف الســيطرة عــى زوجاتهــم
وبناتهــم فيــا يخــص الدراســة والــزواج واملســتقبل العمــي وجوانــب أخــرى مــن الحيــاة،
كــا انعكــس بوضــوح عــى خ ـرات النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــن .فعــى ســبيل
املثــال ،تعرضــت نســيبة للســيطرة التعســفية مــن أبيهــا ،فبالرغــم مــن أنــه رفــض أن
يدعمهــا ماديًــا ،ادعــى أن لــه ســيطرة عــى أنشــطتها وعالقاتهــا االجتامعيــة .فلــم يكــن
أيضــا بأعــال املنــزل.
عــى نســيبة ســوى أن تعمــل لإلنفــاق عــى نفســها؛ بــل وتقــوم ً
اعتقــد والدهــا ،يف الواقــع ،أن القيــام بأعــال املنــزل هــو واجــب املــرأة ،ولكنه مل يتســاءل
حــول فشــله يف توفــر النفقــة البنتــه.
ينتهــك مبــدأ واليــة الرجــال وســلطتهم اســتقالل النســاء وحقهــن يف اتخــاذ قــرارات
مصرييــة تخــص حياتهــن ،مثــل الــزواج والطــاق .فعــى ســبيل املثــال ،اليـزال زواج الفتــاة
البكــر يف إي ـران مرهونًــا مبوافقــة ول ّيهــا مــن الذكــور .مــع ذلــك ،ميكــن للنســاء تجــاوز
معارضــة أوليائهــن عــن طريــق الحصــول عــى إذن املحكمــة املدنيــة ،ولكــن تســتطيع
قليــات فقــط مــن النســاء يف الواقــع تحــدى الســلطة األخالقيــة آلبائهــن ،كــا تبــن
حكايــة نســيبة ؛ فقــد اعتــرت نســيبة الــزواج طريــق خــاص مــن الســلطة التعســفية
أيضــا يف
لوالدهــا عندمــا أحســت بأنهــا مســجونة بقيــوده .ولكــن والدهــا كان عقبــة ً
طريــق زواجهــا؛ فعندمــا رغبــت يف الــزواج مــن خطيــب عرفتــه ملــدة أربــع ســنوات وافــق
كل فــرد مــن العائلتــن عــى ارتباطهــا إال والدهــا ،وألنــه مل يكــن للــزواج أن يتــم بــدون
موافقتــه مل تجــد نســيبة أمامهــا إال أن تنتظــر الحصــول عــى إذن منــه.
أمــا زهــرة فوجــدت زوجهــا وأرستــه مينعــون أي محاولــة منهــا لالندمــاج يف املجتمــع
والتواصــل مــع األصدقــاء عــن طريــق الســيطرة عــى كل تحركاتها—حتــى وهــي
تخــرج ســلة القاممــة مــن املنــزل ،فقــد اســتغل أهــل زوج زهــرة شــعورها بالغربــة
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النظام السيايس والقانوين
جــاءت الثــورة الشــعبية اإليرانيــة عــام  1979برجــال الديــن إىل الســلطة ،مــا أدى إىل خلــق
كل من الرشعيــة الدميقراطيــة والثيوقراطية،
جمهوريــة إســامية ،وهــو إطار مؤســي معقد يعكــس ً
ويتــم التعبــر عــن األوىل مــن خــال التصويــت الشــعبي املبــارش النتخــاب املؤسســات الترشيعيــة
والتنفيذيــة .أمــا األخــرة فتتمثــل يف مؤسســات واليــة الفقيــه والزعامــات الروحيــة والشــورى التــي
تتكــون مــن اثنــي عــر عض ـ ًوا ،يكــون ســتة منهــم رجــال ديــن معينــن مــن قبــل الزعيــم ،أمــا
الســتة األخريــن فهــم مــن غــر رجــال الذيــن يرشــحهم رئيــس القضــاة ويوافــق عليهــم الربملــان،
ـول فصـ ًـا يف إدارة
ويعينــوا ملــدة ســت ســنوات .مينــح الدســتور واليــة الفقيــه صالحيــات واســعة وقـ ً
الدولــة ،ويــويل مجلــس الشــورى مهمــة تحديــد مــا إذا كانــت القوانــن التــي ميررهــا الربملــان تتفــق
مــع الرشيعــة والدســتور .ويف الواقــع هــم املفــرون الرســميون لــكل مــن الدســتور والرشيعــة.
إن املصــادر الرئيســية للقانــون اإليـراين هــي :دســتور ( 1979واملعــدل يف  ،)1989واملصــادر اإلســامية
الرئيســة (القــرآن والســنة) ،والتعليقــات الثانويــة القامئــة عليهــا (والتــي يســيطر عليهــا املذهــب
الجعفــري يف الفقــه)؛ والترشيــع (الــذي يقــى بــه الربملــان)؛ واللوائــح (التــى تعلنهــا الحكومــة)؛
والعــادات ومبــادئ الثــورة .وينــص الدســتور يف مادتــه الرابعــة عــى أن كل القوانــن واللوائــح يجــب
أن تتفــق مــع «املبــادئ اإلســامية» .وقــد ظلــت البنــود القامئــة عــى الرشيعــة ،بعــد الثــورة اإليرانيــة
عــام  ،1979يف القوانــن املوجــودة ســارية ،وهــي بالنســبة لألمــور الزوجيــة تتضمــن قانــون الــزواج
( ،)1931واملــواد ذات الصلــة مــن املدونــة املدنيــة (التــي أقــرت يف عــام  ،1935وعدلــت عــدة مـرات
منــذ ذلــك الحــن) ،وقانــون حاميــة األرسة ( ،)1976وتعديــل قانــون الطــاق ( ،)1992وقانــون حاميــة
األرسة (.)2012
بــدأت الدولــة يف عمليــة «أســلمة» للقانــون واملجتمــع مــع صعــود رجــال الديــن الشــيعة ،مــع
بعــض النتائــج الســلبية عــى النســاء واملجتمــع املــدين .أصبــح قانــون األرسة والقانــون الجنــايئ هــا
أكــر املســتهدفني بال»أســلمة» يف النظــام القانــوين؛ تــم تفكيــك اإلصالحــات الترشيعيــة التــي متــت
يف الســتينيات وســهلت للنســاء الحصــول عــى الطــاق وحضانــة األطفــال بعــد الثــورة بقليــل،
وتــم إحيــاء قوانــن الزنــا عــام  1983مــع بــدء العمــل بالقانــون الجنــايئ اإلســامي .تعــد قوانــن
األرسة املعــارصة يف إيـران متييزيــة ومتنــح الرجــال دون النســاء حقوقًــا أكــر عنــد الــزواج والطــاق،
فبينــا يتــاح للرجــال تعــدد الزوجــات وزواج املتعــة والحــق يف الطــاق املنفــرد ،تحتــاج النســاء
ملوافقــة أزواجهــن للقيــام بأشــياء عديــدة ،ولهــن إتاحــة محــدودة يف الطــاق ،ويرثــن نصــف مــا
يرثــه الرجــال .مــع ذلــك ،أدت حيويــة املجتمــع املــدين اإليـراين إىل تطبيــق قليــل مــن املعايــر التــي
تحمــى حقــوق النســاء مثــل :رضورة أن يســجل الطــاق ،وإقـرار حــق الزوجــات يف الحصــول عــى
مقابــل مــادي ألداء أعــال املنــزل.
تعــد إيـران مــن الــدول القليلــة التــي مل تصــدق عــى اتفاقيــة الســيداو .تــم التفكــر يف التصديــق مرتني،
يف  1997ويف  ،2003ولكــن مجلــس الشــورى رفض املعاهدات بســبب تأويله أن فهم الســيداو للمســاواة
مخالــف لفهــم اإلســام .وأثــارت الجامعــات النســائية عــام  ،2013مســألة الســيداو مــرة أخــرى وجعلتها
أحــد املطالــب األساســية خــال الحملــة االنتخابيــة الرئاســية التــي أدت إىل انتخــاب الزعيــم الربجــايت
املعتــدل ،حســن روحــاين .ولكــن مل تتــم بعــد تلبيــة هــذا املطلب.
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يف بلــد أجنبــي والتهديــد بالخــوف مــن املســلمني ،أو مــا يســمى باإلســاموفوبيا،
لتربيــر القيــود التــي فرضوهــا عليهــا .عــى ســبيل املثــال ،عندمــا حصلــت زهــرة عــى
رخصــة قيــادة ،أعطــى زوجهــا ســيارته الثانيــة ألخيــه ،وعندمــا طلبــت أن متتلــك
دراجــة عــى األقــل رد زوجهــا بأنــه ســيكون خطــر جـ ًدا عــى امــرأة ترتــدى الحجــاب
أن تركــب دراجــة.
تعيــق الواليــة والقوامــة بوصفهــا نظـ ًـا للحاميــة قــدرة النســاء عــى املبــادرة وإدارة
حياتهــن ،فعندمــا واجهــت إلهــام ،عــى ســبيل املثــال ،الفشــل يف زواجهــا ،مل تســتطع
أن تنظــم حياتهــا وتقــوم باختيــارات قانونيــة تحبذهــا نتيجــة لســيطرة زوجهــا وأبيهــا
عليهــا .إال أنهــا بعــد الطــاق ،حصلــت عــى االســتقالل االقتصــادي والثقــة بالنفــس ،ولكــن
زوجهــا اســتعاد ســلطته عليهــا ألنــه كان الــويل القانــوين عــى ابنتهــا ،وهكــذا كان لــه رأي
يف كل مراحــل حياتهــا.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة �إلـــهام

الشباب وعدم املساواة بني الجنسني
ال أتذكــر أي تفرقــة أو متييــز عــى أســاس الجنــدر أثنــاء طفولتــي عــدا أنــه ،بوصفنــا
بنــات نشــأن يف بيــت تهيمــن عليــه أنثــى ،كنــا نفكــر أن جدتنــا تفضــل األوالد .خــرت
ازدواجيــة املعايــر األبويــة ألول مــرة يف ســن التاســعة عــر؛ حيــث فســخت خطبتــي ألن
خطيبــي كان مغر ًمــا بفتــاة أخــرى .مل يندهــش أفــراد عائلتــي ملوقفــه؛ بــل اعتقــدوا أن
مــن الطبيعــي بالنســبة لولــد أن يرتبــط بأكــر مــن عالقــة .وكان رأيهــم إننــي ال يجــب
أن أفســخ الخطبــة وأن أقبــل األمــور كــا هــي .ولكننــي مل أســتطع تقبــل هــذا الظلــم،
مل أســتطع تفهــم ملــاذا عــى الفتــاة أن تحتفــظ بعذريتهــا حتــى الــزواج أمــا الولــد فــا.
كنــت مقتنعــة أن اللــه عــادل ،وأن هنــاك حكمــة مــن وراء ذلــك .تذكــرت اآليــة التاليــة
مــن القــرآن « :ا لْ َخبِيثَــاتُ لِلْ َخبِي ِثــ َن َوا لْ َخبِيثُــو َن لِلْ َخبِيث ِ
َــات َوالطَّيِّبَــاتُ لِلطَّيِّبِــ َن َوالطَّيِّبُــو َن
لِلطَّ ِّي َبـ ِ
ـر ُء و َن ِمـ َّـا يَقُولُــو َن لَ ُهــم َّم ْغ ِف ـ َر ٌة َو ِر ز ٌْق كَرِي ـ ٌم » (اآليــة  26مــن ســورة
ـات أُولَٰ ِئـ َـك ُمـ َ َّ
«النــور»)
الزواج
تقــدم يل خطيــب آخــر بعــد ســبعة أشــهر مــن فســخ الخطبــة .اعتقــدت أن األشــياء ســتتم هــذه
ـخصا مل تكــن لــه أيــة عالقــات جنســية قبــل
املــرة ،وســيعوضني اللــه عــن خســاريت ويرســل يل شـ ً
الــزواج .كان أمــر مــن عائلــة ثريــة وطبقــة اجتامعيــة عاليــة ،وكانــت أرستــه متدينــة ،تقيــم
الشــعائر وجلســات تــاوة القــرآن يف البيــت بصفــة منتظمــة .أخربتنــي أمــي أنــه بزواجــي مــن
هــذا الرجــل ســوف أفلــح يف الدنيــا واآلخــرة .واظبــت قبــل الــزواج عــى أداء الصــاة والذكــر .مل
يحــب أىب ذلــك ألنــه كان قل ًقــا بشــأن خيبــة أمــي إذا مل يتــم املوضــوع .بــدأت أرسة خطيبــي،
بعــد التقــدم يل ،يف اإللحــاح عــى رسعــة إمتــام الــزواج ،فقــد قامــوا بصــاة اســتخارة ،وقالــوا إن
الــزواج يجــب أن يتــم رسي ًعــا وإال ســيفقدون العــروس .أنــا شــخص ًيا كنــت أود أن آخــذ وقتًــا
يســمح يل مبعرفتــه بصــورة أفضــل ،ولكــن والــدي مل يوافــق ،وكانــت لــه الكلمــة األخــرة .بعدهــا
بقليــل تزوجنــا.
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حمــدت اللــه يف بدايــة الــزواج ألنــه رزقنــي مثــل هــذا الــزوج الطيــب .عندمــا أوشــكنا عــى الســفر
إىل اإلمــارات أرادين أمــر أن أرتــدى فســاتني حديثــة مثــل الفســاتني الضيقــة التــي ترتديهــا الفتيــات
يف الشــوارع ،ولكننــي رفضــت ،فقــد شــعرت أن عــي أن أحمــد اللــه أن رزقنــي هــذا الــزوج ،وأن أعــر
عــن ذلــك بــأن أرتــدى مالبــس محتشــمة.
الرصاعات الزوجية وإيذاء املشاعر
اكتشــفت رسي ًعــا أن زوجــي وأرستــه أنانيــن ،لكنــي ظللــت صبــورة وصامتــة .كان أهــل زوجــي
متطفلــن بشــدة ،ومل يســمحوا لنــا أبـ ًدا بقضــاء وقــت مبفردنــا؛ حيــث انتهكــوا اللحظــات الحميميــة
بيننــا .أصبحــت هــذه األمــور اليوميــة غــر محتملــة عندمــا بــدأ زوجــي الدخــول يف عالقــات مــع
نســاء أخريــات.
عندمــا كان عمــر ابنتــي خمســة أشــهر ،اكتشــفت مغامـرات زوجــي العاطفيــة مــن إحــدى املوظفات
يف رشكتــه ،فأصبــت باكتئــاب بينــا كنــت أرضــع ابنتــي .شــعرت مــرة أخــرى أن هنــاك أمــو ًرا تفــرض
عــي ومل أكــن أســتطيع التفكــر يف الطــاق .كان مــن املفــرض بعدهــا بشــهر أن أذهــب إىل مكــة مــع
زوجــي وأرستــه .مــع ذلــك ،وبعــد خيانــة زوجــي ،أحسســت بأننــي أســتحق أن أقــي تلــك اإلجــازة
مــع أهــي ،وأىت أمــر معنــا ولكنــه اســتمر يف الخــروج ليـ ًـا .كان يــرك البيــت حــوايل الحاديــة عــر
مســا ًء ويعــود حــوايل الخامســة صبا ًحــا .بــدأت جــديت تســأل أيــن يذهــب أمــر ،وكنــت أتظاهــر
بأننــي ال أعــرف .ثــم أغلــق جــدي البــاب باملفتــاح مــن الداخــل ،فطلــب أمــر أن يعطيــه مفتا ًحــا .مل
أكــن أســتطيع أن أتــرك ابنتــي ذات الســتة أشــهر وأالحــق أمــر للتجســس عليــه.
ذهــب أىب بعــد هــذه اإلجــازة للحديــث إىل والــدي «أمــر» بالرغــم مــن أننــي طلبــت منــه أال يفعــل.
كان مــن املفــرض أن تكــون تلــك املحادثــات رسيــة ،ولكــن أهــل زوجــي أخــروه بهــا .ذهبــت
بعدهــا بثامنيــة أشــهر إىل إحــدى املحاميــات لالستشــارة فنصحتنــي« :ال تضيعــي وقتــك مــع هــذا
الرجــل ؛ اطلبــي الطــاق .زوجــك عــى عالقــة بعــدة نســاء وال يذهــب للعمــل وهــو غــر مســئول».
وعندمــا علــم أمــر بذلــك ،غضــب وذهــب إىل بيــت املحاميــة وهددهــا.
أخــرت أمــر يف أحــد األيــام ،أننــي مل أعــد أحبــه ،وطلبــت منــه أن يرتكنــي لحــايل .فقــد علمــت أنــه
الزال عــى عالقــات بنســاء أخريــات .زعــم أنــه توقــف عــن تلــك العالقــات وأنــه ميكــن أن أتأكــد إن
كان عــى عالقــة بأيــة امــرأة .مــع ذلــك ،بعــد هــذه املناقشــة بيــوم واحــد اتصــل أمــر بأمــي وطلــب
منهــا أن تــأيت لتأخــذين وابنتــي وإال ســيقتلنا.
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االنفصال األول
بقيــت يف بيــت والــدي مــدة أربعــن يو ًمــا انتقلــت بعدهــا لبيــت زوجــي مــرة أخــرى .مــع ذلــك
ظللنــا منفصلــن عاطف ًيــا وجنســ ًيا .كنــت أعلــم أن زوجــي ال يــزال يحتفــظ بعالقاتــه النســائية،
ولكنــي كنــت أتظاهــر بأننــي ال أعلــم .ويف الوقــت نفســه ،كنــت أخــى أال يعطينــي نفقــة ألننــا
بدأنــا ننــام منفصلــن .كنــت أعيــش أثنــاء ذلــك الوقــت يف رعــب مســتمر ،ألن زوجــي أصبــح أكــر
عدوانيــة وهــدد أن يحــر نســاء أخريــات إىل البيــت وأن يتحكــم يف تحــركايت وأخــذ مجوهـرايت .يف
إحــدى املـرات أخــذ ابنتــي وتركنــي وحــدى يف املنــزل ليـ ًـا .ويف مــرة أخــرى ركلنــي يف الشــارع ألننــي
مل أشــر خبـ ًزا .بعــد هــذه الواقعــة أحــر أىب محام ًيــا وأخــر أمــر أن تلــك كانــت املــرة األخــرة التــي
ســيرضب فيهــا ابنتــه .توســلت إىل والــدي أن يدعنــي أعــود إىل بيتــي ولكنــه رفــض وطلــب منــى أن
أنتظــر.
وأخـرا تركــت أمــر يف يوليــو  2007عندمــا أصبحــت ابنتــي يف الثالثــة تقري ًبــا .كنــت أمتتــع بحريتــي
يف بيــت والــدي .وبعــد شــهر واحــد قــررت أن أصبــح مســتقلة اقتصاديًــا عــن أىب ،وبــدأت يف العمــل
مدرســة .حتــى قبــل حصــويل عــى راتبــي األول  ،قمــت ببيــع بعــض الــرزم املتبقيــة مــن حفاظــات
األطفــال وقطعــة قــاش ،فقــد كان مــن املهــم بالنســبة يل أن أحصــل عــى االســتقالل االقتصــادي.
وعندمــا حصلــت عــى مرتبــي األول ،ســجلت ابنتــي يف حضانــة ،وبعدهــا بــدأت يف إعطــاء ٍ
دروس
خصوصيــة وقمــت ببعــض الرتجمــة يف الليــل.
بني مطرقة الزوج وسندان األب
اســتأجر أىب محام ًيــا  ،ألن أمــر غــر قفــل البــاب ليمنعنــي مــن دخــول املنــزل .باإلضافــة إىل ذلــك ،مل
يدفــع يل نفقتــي أو مؤخــر الصــداق اللذيــن حــان وقتهــا ،ومــن ثــم ،جــاء أمــر وقــال إنــه ال يريــد
أن يطلقنــي .وبالتــايل قــررت أن أحــاول إنقــاذ زواجــي وذهبــت إىل مكــة مــع أهــل أمــر ،مــع ذلــك،
وطــوال الرحلــة ،أهملنــي زوجــي وكان بعيـ ًدا عنــى .وعندمــا عــدت إىل إيـران طلــب منــي أمــر أن
أغــادر مــرة أخــرى إىل بيــت أيب.
تركــت بيــت أمــر للمــرة الثانيــة يف الصيــف التــايل وأصبحــت مدرســة يف معهــد .أصبحــت حيــايت
مســتقرة ،فابنتــي تذهــب إىل الحضانــة وأيب يدفــع مرصوفاتهــا الدراســية .كنــت أخطــط لســداد هــذا
الديْــن عندمــا أحصــل عــى مهــري .كان أمــر يــردد « :يجــب أن تكتســبي طالقــك» ،مبعنــى يجــب
أن أتنــازل عــن حقــي يف املهــر.
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طلــب منــي أمــر يف أحــد األيــام أن أجمــع جهــازي (أثــاث البيــت واملفروشــات) وكل متعلقــات مــن
املنــزل .مــع ذلــك ،عندمــا أخــرت أيب رفــض .كنــت متعبــة .شــعرت أننــي واقعــة وســط حــرب بــن
ـدل مــن الســعي إىل الطــاق .لــو كنــت قويــة بدرجــة كافيــة
أيب وزوجــي .أرص أيب عــى االنتظــار بـ ً
كنــت ضغطــت مــن أجــل الطــاق.
رفــع أىب قضيــة عــى أمــر لطلــب النفقــة ومؤخــر الصــداق .إذا مل يدفــع الــزوج النفقــة ملــدة أربعــة
أشــهر ميكــن أن يدفــع غرامــة .إذا كانــت املــدة أكــر مــن ســتة أشــهر ميكــن أن يذهــب للســجن إال
إذا تنازلــت الزوجــة عــن النفقــة التــي يديــن لهــا بهــا .قدمنــا شــهو ًدا مــن الجـران واملعــارف عــى
أن أمــر مل يكــن يدفــع يل نفقــة وأنــه يرضبنــي ويســتقبل ضيفــات غــر الئقــات.
حــاول أمــر يف الجلســة األوىل يف املحكمــة أن يحــول القضيــة لصالحــه .كنــت متأثــرة للغايــة وبكيــت
وقلــت إننــي أريــد لزواجــي أن ينجــح .طلــب القــايض مــن أمــر أن يجــد يل شــقة فوافــق .ولكــن يف
الجلســة الثانيــة مل يتغــر املوقــف .طلــب م ّنــا القــايض أن نرحــل وأنــه ســينظر يف القضيــة .بعدهــا
بأســبوع ،اتصــل يب القــايض وقــال إن أمــر أحــر يل شــقة .وعندمــا اتصلــت بأمــر ألشــكره ،رد :
درســا» .ســجلت صــوت أمــر وأعطيتــه للقــايض.
«تريديــن اســتئناف العالقــة ،ســوف أعلمــك ً
عندمــا ذهبنــا إىل املحكمــة للمــرة الثالثــة ،قــال أمــر إن لديــه رشوطًــا إذا كنــت سأســتمر يف الــزواج.
أول ،أال أعمــل فســيدفع هــو نفقتــي ،ثان ًيــا ،أال تذهــب ابنتنــا إىل املدرســة ،وثالثًــا ،أال أزور والــدي أو
ً
أي مــن أفـراد عائلتــي .بــدأت يف الضحــك .غضــب القــايض ورمــى كل األوراق يف الهــواء .طلــب منــا
أن نرحــل حتــى الجلســة القادمــة .يف هــذه األثنــاء اكتشــفت أن أمــر قــد اشــرى أســهام يف البورصــة
وأخــر محامــي بذلــك .كان هــذا الدليــل عــى أن لديــه مــالً بينــا ال يدفــع النفقــة.
الطالق والتمكني
رفعــت قضيــة الطــاق يف إبريــل  ،2010بعدهــا ،تــزوج أمــر بأخــرى .مل أعلــم متــى بدأت عالقتــه بها،
وبســبب هــذا الــزواج أعطــاين «أمــر» النفقــة ووافــق عــى الطــاق يف نوفمــر  .2010كانــت حضانــة
ابنتــي مــع أمــر لكنــه أراد أن يعيــش حياتــه .وهكــذا كنــت مســئولة عنهــا ،وحصلــت عــى إذن مــن
أمــر ألخرجهــا مــن البــاد ملــدة خمســة أعــوام .مــع ذلــك ،الزالــت أم أمــر تحــاول الســيطرة عــى
ترصفــات ابنتــي ،فهــي ال تكــف عــن إلقــاء املحــارضات عليهــا :ال تعــزيف البيانــو ،ال تطيــي أظافــرك،
يجــب أن ترتــدى الشــادور ،ال يجــب أن تضعــي الكريــم ،إلــخ .ونتيجــة لذلــك بــدأت ابنتــي تخــاف
عقــاب اللــه .أخربتهــا أن أباهــا هــو أول مــن يرتكــب ذنوبًــا بعــدم أدائــه واجباتــه تجــاه نفقــة ابنتــه.
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كنــت أذهــب بعــد الطــاق لجلســات عــاج نفــي ،فقــد كنــت ألــوم نفــي ألننــي رفضــت أن
أواجــه الحقيقــة منــذ البدايــة .أمــا اآلن فأنــا أدرك أن كل الخــرات التــي منــر بهــا تحســن م ّنــا،
وتوقفــت عــن لــوم نفــي عــى املشــاكل التــي واجهتهــا .ومنــذ ذلــك الحــن تلقيــت عروضً ــا كثــرة
للــزواج قصــر األجــل (املتعــة) والدائــم .تلقيــت عروضً ــا مــن رجــال متزوجــن أيضً ــا .ولكنــي ال
أريــد أن أدخــل يف عالقــات اآلن .حــاول خطيبــي األول أن يرجــع إ ّيل واتصــل يب مــن خــال الربيــد
اإللكــروين .لقــد طلــب منــي حتــى أن أتزوجــه ،وقــال إنــه ســيطلق زوجتــه مــن أجــى .ولكنــي
وصلــت لنتيجــة أنــه مــن األفضــل بالنســبة يل أن أظــل بعيــدة عــن الرجــال ألنهــم يؤذونــك وال
يحبونــك أب ـ ًدا.
ال يقبــل الكثــر مــن الرجــال أن تكــون لــك طفلــة ،وينتهــي األمــر بــأن تصبحــي مجــرد عالقــة
جنســية .أود أن أكــون يف عالقــة أشــعرفيها أننــي محبوبــة .أنــا ســعيدة بوضعــي الحــايل ،فهــو مســتقر
وســلس ،وال أريــد أن أغامــر بوضعــي بالدخــول يف عالقــة جديــدة.
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مالـيزيا
القوامة والوالية
يف الواقع املعي�ش للن�ساء
قامــت «أخــوات يف اإلســام» مبــروع حكايــات
حيــوات النســاء يف ماليزيــا ،وهــي منظمــة أهليــة
تأسســت عــام  ،1988وتتبنــي الدعــوة لدعــم
حقــوق النســاء عــى أســاس املبــادئ الرئيســة
لإلســام الداعيــة للمســاواة بــن الجنســن .وقــد
تكــون فريــق حكايــات حيــوات النســاء مــن
أربــع ناشــطات/باحثات هــن  :ســوري كيمبــي ،و
أزرينــي رزاق ،و وان زوموســني مصطفــى ،بقيــادة
روساســلينا إدروس .وقــد تــم تصميــم املــروع
يك يكمــل ويغــذي العمــل التوعــوي القومــي يف
ماليزيــا واملعنــي باصــاح قوانــن األرسة املســلمة.
اختــار الفريــق البحثــي أن يوثــق حكايــات
حيــوات خمــس نســاء ماليزيــات مســلامت
فهــا أعمــق لعــدد
تقــدم خــرات حياتهــن
ً
مــن األمــور األساســية ذات الصلــة بالســياق
الوطنــي واملــروع العاملــي .وقــد ألقــت

يف لـمحة رسيعة
عدد السكان30,300,000 :
()World Bank, 2015
املعــدل الــكيل للخصوبــة :طفلــن
لــكل امــرأة ()WEF, 2015
زواج األطفــال :املعلومــات
محــدودة—يف عــام  2010كانــت
 82،000مــن النســاء املتزوجــات يف
البــاد تحــت ســن  15و 19عا ًمــا
()Girls not Brides, 2016
معــدل الوفيــات عنــد الــوالدة
(لــكل  100،000والدة حيــة):
)WEF, 2015 ( 29
متوســط العمــر عنــد امليــاد77 :
عامــا لإلنــاث 72 ،عامــا للذكــور
()World Bank, 2014
األديــان الرســمية% 63.7 :
مــن الســكان مــن املســلمني،
 %17.7مــن البوذيــن% 9.4 ،مــن
املســيحيني % 6 ،مــن الهنــدوس،
 % 2.3مــن األديــان أخــرى
()PEW, 2012
نســبة التعليــم % 93 :مــن النســاء
و % 96مــن الرجــال (WEF, 2015
املشــاركة يف ســوق العمــل (إنــاث،
ذكــور)%79 ، % 47 :
()WEF, 2015
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بعــض حكايــات الحيــوات الضــوء عــى اآلثــار الســلبية للقوامــة والواليــة،
وبخاصــة يف حالــة تعــدد الزوجــات ،وهــو أمــر يشــكل اهتام ًمــا رئيســ ًيا للعمــل
التوعــوي لـــ «أخــوات يف اإلســام» .وتحــرت بعــض حكايــات الحيــوات ودرســت
بعمــق زيجــات كانــت عالقــة الزوجــن فيهــا وأدوارهــا قامئــة عــي املســاواة.
كــا تــم اختيــار النســاء «مصــادر املعرفــة» بطريقــة تضمــن التنــوع مــن حيــث
الخلفيــات الريفيــة -الحرضيــة واملســتوى التعليمــي واالجتامعــي واالقتصــادي.

الن�ساء «م�صادر املعرفة»
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريها لحاميــة هويتهن،
وأن معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للرتجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن
أجــل اإليضــاح.

نادية ( 32عا ًما)

متزوجــة وأم لثالثــة أطفــال وذات تعليــم جيــد ،ولــدت ألرسة تنتمــي للطبقــة املتوســطة.
رسا بزوجــة ثانيــة.
شــعرت بالخيانــة مــن قبــل والدهــا عندمــا اكتشــفت أنــه متــزوج ً
ناديــة امــرأة قويــة وحازمــة ،عــى العكــس مــن أمهــا ،وهــي مــن تعــول أرستهــا بينــا
يبقــى زوجهــا يف املنــزل لرعايــة األطفــال.

ميمي ( 70عا ًما)

وأم ألربعــة أبنــاء ،تــزوج والدهــا بأمهــا بعــد وفــاة زوجتــه األوىل ،ثــم تــزوج بثانيــة
عندمــا مرضــت أمهــا .وقــد كان ألبيهــا  17اب ًنــا وابنــة مــن زيجاتــه الثــاث .يف
الســتينيات ،كانــت ميمــي إحــدى النســاء القليــات اللــوايت ســنحت لهــن فرصــة
إكــال تعليمهــن ،وبالتــايل قادهــا ذلــك إىل مســتقبل عمــي يف قســم الرتبيــة .عانــت
«ميمــي» مــن تعــدد الزيجــات مرتــن ،أولً مــن خــال أفعــال والدهــا ،ثــم مــن
رسا بزوجــة ثانيــة .تغلبــت ،مــع ذلــك ،عــى الصعــاب التــي
خــال زواج زوجهــا ً
واجهتهــا يف الــزواج والطــاق ،وانخرطــت حتــى اآلن يف العمــل ناشــطة ملســاعدة
الزوجــات العازبــات.
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املساواة بني الجنسني
يضمــن الدســتور الفيــدرايل ملاليزيــا ( )1963 ،1957مبــدأ املســاواة أمــام القانــون؛ تنــص املــادة 8
عــى أنــه لــن يوجــد متييــز عــى أســاس الجنــس أو الديــن أو العــرق أو مــكان امليــاد .مــع ذلــك،
تســتثني قوانــن األحــوال الشــخصية—أي قوانــن األرسة املســلمة—وبنود التمييــز اإليجــايب التــي
تحمــي «بوميبوتـرا» (املاليزيــن مــن شــبه الجزيــرة ومــن الســكان األصليــن يف بورنيــو) ،مــن ضمــن
أشــياء أخــرى ،مــن هــذا الضــان باملســاواة .فبالرغــم مــن أن ماليزيــا التزمــت بحاميــة مبــدأ املســاواة
يف ظــل الدســتور ومعاهــدات حقــوق اإلنســان العامليــة ،إال أنهــا ال تـزال تــأيت يف املؤخــرة فيــا يخــص
املســاواة املوضوعيــة ،حيــث تشــغل املوقــع الحــادي عــر مــن بــن  145دولــة حســب التقريــر
العاملــي لعــام  .2015حــول الفجــوة بــن الجنســن والــذي يصــدره امللتقــى االقتصــادي العاملــي.
يســتمر التفــاوت يف ماليزيــا فيــا يخــص الصحــة والتعليــم والنشــاط االقتصــادي والتمكــن الســيايس
للنســاء ،وتدعمــه األعــراف األبويــة الدينيــة والتقليديــة .فبينــا تضيــق الفجــوة يف التعليــم بــن
الرجــال والنســاء ،مازالــت الفتيــات يف عــام  2015هــن أول مــن ينســحب مــن التعليــم ،بنســبة % 76
مــن كل األطفــال خــارج املدرســة يف ســن التعليــم االبتــدايئ .باإلضافــة إىل ذلــك ،تســود الفــروق يف
األجــر بســبب الجنــدر يف ســوق العمــل يف ماليزيــا ،حيــث يكســب الذكــور  % 8.4أكــر مــن زميالتهــم
مــن اإلنــاث ( .)2013وأخ ـرا ،يتخلــف البلــد كث ـ ًرا مــن ناحيــة التمكــن الســيايس للنســاء؛ حيــث
يشــغل املوقــع  134مــن بــن  145بلـ ًدا .شــكلت النســاء ،عــام  % 10 ،2015فقــط مــن أعضــاء الربملــان،
وشــغلن  % 6مــن املناصــب الوزاريــة يف ماليزيــا( .امللتقــى االقتصــادي العاملــي).

موار ( 40عا ًما)

متزوجــة وأم لطفلــن .منعــت مــن التعليــم يف ســن صغــرة وعملــت يف اســتخراج
املطاطــي مــن األشــجار لإلنفــاق عــى أرستهــا .تــم ترتيــب زواجهــا يف الثالثــة والعرشيــن
مــن عمرهــا مــن رجــل متــزوج مل تقابلــه مــن قبــل .كانــت مــوار ،يف أغلــب األوقــات،
عــى مــدار زواجهــا املعيلــة الرستهــا ،وبهــذا اكتســبت االســتقالل االقتصــادي ،لكــن عــى
حســاب نصيــب غــر عــادل مــن املســئوليات األرسيــة.

وايت ( 34عا ًما)

متزوجــة وأم البنــة واحــدة .مل تكمــل تعليمهــا بعــد املرحلــة االبتدائيــة لكونهــا تــأيت مــن
خلفيــة متواضعــة ،وعملــت يك تعــول أرستهــا وتدفــع مرصوفــات تعليــم أخيهــا .وبينــا
كانــت تعمــل يف مصنــع يف كــواال المبــور وقعــت يف حــب رجــل متــزوج وأصبحــت،
رسا ،زوجتــه الثانيــة .وأخـ ًرا ،وبعــد ميــاد ابنتهــا ،أخــرت هــي وزوجهــا أهلهــا ورضتهــا
ً
بالــزواج ،فتقبلــوه عــى مضــض مــن أجــل الطفلــة.
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لوال ( 36عا ًما)

امــرأة متزوجــة وأم لثالثــة أبنــاء .ولــدت ألرسة تؤمــن باملســاواة؛ حيــث كان والداهــا يتشــاركان
أعــال املنــزل ،ويـران عــى أن يقــوم األبنــاء باملثــل ،بــرف النظــر عــن الجنــدر .وســارت لــوال
عــى خطـوات والديها بالتشــارك يف اتخــاذ القرارات مــع زوجها .تأثرت لوال بشــدة بتعدد زيجات
جدهــا وقـراره أن يعطــي ممتلــكات الــزواج التــي أســهمت جدتهــا يف الحصــول عليهــا لزوجتــه
الجديــدة ،مــا أدى إىل انهيــار الجــدة وجعــل لــوال تــر عــى أن تظل مســتقلة اقتصاديًــا داخل
مؤسســة الــزواج .وبالرغــم مــن أن لــوال تســاعد يف إعالــة أرستهــا الصغــرة ،إال أنهــا قــد اختــارت
بوعــي أن تلعــب دور «ربــة املنــزل» وبالتــايل تقــوم مبعظــم األعــال املنزليــة ورعايــة األطفــال.

واقع و�أدوار الزوجني
رصــد فريــق البحــث املاليــزي حكايــات حيــوات نســاء ينفقــن عــى أرسهــن ،عــى العكس
مــن األع ـراف االجتامعيــة والدينيــة التــي تقــول إن األزواج هــم مــن يحمــون أرسهــم
باألســاس ويعولونهــا .فمعظــم النســاء «مصــادر املعرفــة» كــن ينفقــن ،ليــس فقــط عــى
أيضــا ،ســواء باالختيــار أو بالــرورة .مــع
أنفســهن ،بــل عــى أبنائهــن وأرسهــن املمتــدة ً
ذلــك ال يعــرف بهــن املجتمــع كــرأس عوائلهــن أو رشيــكات متســاويات مــع أزوجهــن.
كانــت مــوار ،عــى ســبيل املثــال ،منــذ بدايــة زواجهــا ذات االســهام األكــر يف دخــل
األرسة ،إذ هــي مــن تدفــع معظــم الفواتــر واحتياجــات أبنائهــا .فبعــد عمليــة الفتــق
التــي أجريــت لزوجهــا أصبحــت وحدهــا مــن تقــوم باإلنفــاق؛ حيــث تولــت مســئوليات
زوجهــا .وبالرغــم مــن أن إســهامها املــادي ســمح لهــا مبســاحة للتفــاوض مــع زوجهــا
وخلــق فرصــة الســتقاللها ،إال أنــه كان مــن املتوقــع منهــا أن تقــوم بــدور ربــة البيــت
والقيــام باملهــام املنزليــة .وتعتقــد مــوار أن املســاعدات املقدمــة لــأرس محــدودة الدخــل
يجــب أن متنــح للزوجــات الــايت يلعــن دو ًرا أساســ ًيا يف األرسة ،وليــس األزواج الذيــن
يحصلــون عــى تلــك امليــزة باعتبــار أنهــم مــن يعولــون األرسة ويقومــون عــى رعايتهــا.
تلعــب األرسة والبيئــة االجتامعيــة دورا مهـ ًـا يف تقويــة األدوار التقليديــة القامئــة عــى
الجنــدر .فقــد كانــت التوقعــات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» أن ميتثلــن ملعايــر بعينهــا
114

عىل أرض الواقع :معلومات واتجاهات وحكايات من البلدان املشاركة

مثــل :الــزواج قبــل ســن معينــة ،ويكــن زوجــات خاضعــات ،ويســمحن للــزوج أن يكــون
رأس العائلــة .وتســود هــذه املعايــر يف فضــاءات مختلفــة يف املجتمــع مبــا فيهــا املــدارس.
فقــد قامــت معلمــة وايت ،عــى ســبيل املثــال ،بتعليمهــا أن زوجهــا هــو رب األرسة ،وأن
عليــه مســئولية كســب العيــش؛ بينــا عــى الزوجــة واجــب إدارة املنــزل ورعايــة األطفال.
مــع ذلــك ،مل تتوافــق وايت أو أمهــا مــع هــذا النمــوذج ،فقــد عملــت كالهــا لإلنفــاق عــى
أرستيهــا؛ بينــا كــن معرضــات لتســلط األزواج.
كانــت التوقعــات االجتامعيــة مغروســة يف حيــاة بعــض النســاء «مصــادر املعرفــة» إىل
درجــة أنهــن كــن يشــعرن بالذنــب لعــدم القيــام مبــا يتوقعــه منهــن املجتمــع مــن أدوار.
فقــد تغلبــت ميمــي عــى ســبيل املثــال ،عــى عالقــة زواج وعمليــة طــاق مؤملتــن لتصبح
ناشــطة تســاعد النســاء العازبــات ،مــع ذلــك ،وبعــد مــرور  30عا ًمــا ،مازالــت تتســاءل
عــا إذا كانــت قــد فعلــت شــيئًا أدى بزوجهــا إىل الــزواج بأخــرى.
أمــا حكايتــي حيــاة ناديــة و لــوال فتوضحــان أن عالقــات الجنــدر املســاواتية ممكنــة
داخــل الزيجــات اإلســامية .فبالنســبة لهــا ،ينبغــي أن يكــون الــزواج عالقــة تشــاركية
ـدل
تتســم باملســاواة ،ويتــم التفــاوض فيهــا عــى أدوار الزوجــن وف ًقــا الحتياجــات األرسة بـ ً
مــن االمتثــال للتوزيــع العــريف ملســئوليات الزوجــن املبنــي عــى الجنــدر .ومــن ثــم ،تقــوم
ناديــة باإلنفــاق عــى أرستهــا بينــا يقــوم زوجهــا باألســاس برعايــة األطفــال واألعــال
املنزليــة .مل تعتــر ناديــة نفســها ربــة األرسة ،ومل تلتصــق بــدور معــن مــن أدوار الجنــدر،
فهــي تعمــل وتكســب املــال وأحيانًــا تســاعد يف األعــال املنزليــة .وبالرغــم مــن أن ناديــة
قــد نشــأت يف أرسة تقليديــة ،حيــث كان أبوهــا يهيمــن عــى كل يشء ،فإنهــا متكنــت مــن
أن تبنــي عالقــة تتســم باملســاواة وأن تحافــظ عــى االنســجام يف زواجهــا.
يُنظــر غال ًبــا إىل هــذا الشــكل مــن التشــارك عــى أنــه خــروج عــن املألــوف يف املجتمــع
املحيــط ،وكثـ ًرا مــا يواجــه تحديًــا ،مــا يجعــل النســاء يتشــككن يف أنفســهن فيــا يختص
بعالقاتهــن .عــى ســبيل املثــال ،تربــت لــوال يف عائلــة تؤمــن باملســاواة؛ حيــث كان والداها
يتشــاركان يف صنــع القـرار وتوزيــع أعــال املنــزل بينهــا وأبنائهــا .ونتيجــة لذلــك ،كان
أصدقــاء أخيهــا كثـرا مــا يســخرون منــه ألنــه يقــوم بـــ «أعــال البنــات» ،فشــعرت لــوال
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أن أرستهــا مختلفــة عــا تـراه حولهــا ومــا تـراه عــى شاشــات التلفزيــون ،ومــن ثــم متنــت
أن تكــون لهــا «أرسة طبيعيــة» .مــع ذلــك ،عندمــا تنظــر لــوال إىل الــوراء تشــعر بالفخــر أن
أباهــا كان يفاخــر بإســهام أمهــا بــدلً مــن الخجــل أنــه مل يكــن العائــل الوحيــد.
أرادت لوال مبجرد زواجها أن تسهم يف دخل األرسة ،وأن تشرتك يف مسئوليات صنع القرار.
يف الوقت نفسه ،قامت باختيار واع القيام ببعض األدوار التقليدية لربة البيت عن طريق
الطبخ لزوجها ،ورعاية األطفال ،والقيام ببعض أعامل املنزل .كانت تحب فعل ذلك طاملا
أنه اختيار وليس ما يتوقعه الزوج منها .مع ذلك كانت تُوبَّخ من أفراد أرستها وأصدقائها
الذين كانوا يقولون لها بأن عليها أن تكون مطيعة ،ويتساءلون ما إذا كان زوجها ال ميانع
كونها ال تطبخ له كل يوم.

الت�أثريات متعددة اجلوانب
لتعدد الزوجات داخل م�ؤ�س�سة الزواج
مــع التعديــات التــي أدخلــت يف قانــون (الــزواج والطــاق) ( ،)1976والتــي دخلــت يف
حيــز التنفيــذ يف  ،1982تعــدد الزوجــات لغــر املســلمني يف ماليزيــا .وبالتــايل ،تصاعــد
ارتبــاط تعــدد الزوجــات باإلســام والنظــر إليــه عــى أنــه حــق دينــي للرجــال املســلمني
يقــره القــرآن وهــو مرتبــط بالقوامــة .مــع ذلــك ،فــإن تعــدد الزوجــات هــو مامرســة كانت
ـدل مــن أن يشــجعها ،وميكــن ألثرهــا
موجــودة قبــل اإلســام ،نظمهــا اإلســام وقننهــا بـ ً
أن يكــون مدمــ ًرا للنســاء واألطفــال يف الحيــاة الحديثــة .وتوثــق أربــع مــن حكايــات
الحيــوات الخمــس التــي قــام بهــا الفريــق املاليــزي اآلثــار الســلبية لتعــدد الزوجــات ،إمــا
عــى الزوجــة األوىل أو الثانيــة أو األطفــال.
إن النظــرة الشــائعة يف ماليزيــا هــي أن تعــدد الزوجــات نظــام مفيــد الغــرض منــه
مســاعدة النســاء العازبــات؛ حيــث ميكــن لتلــك الزيجــات أن تضمــن لهــن أن يجــدن
عائـ ًـا وحام ًيــا .ولكــن الدافــع وراء تلــك الزيجــات كث ـ ًرا مــا يكــون الرغبــات الجنســية
ـوي للنســاء واألطفــال .فقــد
ـادي ومعنـ ً
للرجــال وليــس شــهامتهم ،وينتــج عنهــا ظلـ ًم مـ ً
رسا عندمــا كانــت يف الرابعــة والعرشيــن مــن
تــزوج والــد ناديــة ،عــى ســبيل املثــالً ،
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النظام السيايس والقانوين
تعــد ماليزيــا ملكيــة فيدراليــة دســتورية تتكــون مــن  13واليــة ،تشــكلت عــام  1963مــن
خــال االتحــاد الفيــدرايل ملاليزيــا التــي كانــت قــد حصلــت عــى االســتقالل مــن بريطانيــا عام
 ،1957وســنغافورة التــي كانــت قــد حصلــت عــى االســتقالل حديثًــا ،واملســتعمرات الربيطانية
الســابقة يف «ســاراواك» و»ســباه» (التــي كانــت تســمى وقتهــا ب «بورنيــو الشــالية») فــوق
جزيــرة «بورنيــو» .انفصلــت ســنغافورة الفيدراليــة يف عــام  .1965ويُنتخــب امللــك ملــدة خمس
ســنوات مــن بــن الســاطني التســع لدول شــبه الجزيــرة ،ويكــون رأس الدولــة وزعيــم العقيدة
اإلســامية عــى املســتوى الفيــدرايل .وينــاط بالحكومــة والربملــان ،ذي املجلســن الترشيعيــن،
ســلطة الترشيــع الفيــدرايل .وتتشــكل املصــادر الرئيســة للقانون الفيــدرايل املاليــزي ،املبني عىل
نظــام قانــون العمــوم الربيطــاين :الدســتور ( ،1957وتــم تعديلــه عــدة مـرات) ،والترشيعــات
الربملانيــة (التــي يصدرهــا الربملــان الفيــدرايل) .ويوجــد ملاليزيــا مســتويان مــن صناعــة القوانــن
التــي تقســم بــن الترشيعــات الفيدراليــة وترشيعــات الــدول األفـراد .متتلــك ماليزيــا باإلضافــة
إىل ذلــك نظـ ًـا قانونيــة تقــوم عــى الرشيعــة اإلســامية عــى مســتوى الواليــة وتطبــق عــى
املواطنــن املســلمني فقــط ،مــع وجــود قوانــن مختلفــة بــن الواليــات ينتــج عنهــا تأث ـرات
مختلفــة عــى األفـراد.
كثـرا مــا تواجــه النســاء املســلامت يف ماليزيــا متييـ ًزا مبن ًيــا عــى الجنــدر يف القوانــن القامئــة
عــى الرشيعــة وباألســاس قانــون األرسة اإلســامية ( ،)2005 ،1984إضافــة إىل قانــون «ســرياه»
الفيــدرايل للجرائــم الجنائيــة ( ،)1997وترشيعــات الواليــات املقابلــة لــه .كــا يحتــوي قانــون
األرسة اإلســامي عــى عــدد مــن البنــود التــي متيــز ضــد النســاء املســلامت مثــل :ســن الــزواج،
والطــاق املنفــرد ،وواليــة الرجــال ،ومعايــر الشــهود ،واملمتلــكات املتعلقــة بالــزواج ،وتعــدد
الزوجــات.
صدقــت ماليزيــا عــى اتفاقيــة ســيداو يف عــام  ،1995ولكــن التصديــق كان مرشوطًــا
بالتوافــق مــع الرشيعــة والدســتور الفيــدرايل .كــا وضعــت ماليزيــا تحفظــات عديــدة عــى
املادتــن  9و  ،16مــا أضعــف مــن تســاوى الحقــوق الزوجيــة والوالديــة واألرسيــة.
لعبــت الحركــة املاليزيــة لحقــوق النســاء دو ًرا مهـ ًـا يف الدعــوة إىل املســاواة بــن الجنســن .عــى
ســبيل املثــال ،تعمــل منظمــة «أخــوات يف اإلســام» عــى كتابــة مســودة إعــان قانــون لــأرسة
املســلمة يقــوم عــى مبــادئ العــدل واملســاواة ،وتســتخدم أداة ضغــط مــن أجــل الترسيــع
بتعديــل القانــون.
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عمرهــا ،بالرغــم مــن أنــه كان يتمتــع بحيــاة مســتقرة وســعيدة مــع زوجتــه األوىل
وأبنائــه ،وعندمــا ُســئل ملــاذا تــزوج مــرة أخــرى ،كانــت إجابتــه الوحيــدة« :إنهــا
صغــرة الســن» .وقــد عانــت والــدة ناديــة مــن صدمــة نفســية لشــعورها بالغــدر مــن
أيضــا اإلحســاس نفســه .ولكــن والــد ناديــة
قبــل زوجهــا ،كــا عانــت ناديــة وإخوتهــا ً
اســتخدم الديــن ليــرر فعلتــه ،قائـ ًـا إنــه كان عليــه أن يعــرف بنعمــة ربــه .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،أخــر أمهــا أنهــا ســوف تثــاب يف اآلخــرة لكونهــا يف زواج متعــدد .تكيفــت
والدتهــا ناديــة وإخوتهــا مــع الوضــع ،ولكــن ناديــة ســامحت أباهــا فقــط مــن أجــل
أمهــا ،ومل تخــر أبناءهــا عــن هــذا الــزواج.
ومــن املفارقــات ،أن الزيجــات التعدديــة هــي مقبولــة ومرفوضــة يف املجتمــع املاليــزي يف
الوقــت نفســه ،ففــي الواقــع ،وبــرف النظــر عــن زعمهــم بــأن تعــدد الزوجــات حــق
دينــي ،فــإن والــد ناديــة وزوجــي ميمــي و وايت أخفــوا زواجهــم يف البدايــة عــن زوجاتهــم
وأبنائهــم .عندمــا قابلــت وايت زوجهــا للمــرة األوىل كانــت تعــي أنــه متــزوج بالفعــل
ولديــه أربعــة أبنــاء .حاولــت يف البدايــة إنــكار مشــاعرها نحــوه ،ألنهــا مل تكــن ترغــب
يف إيــذاء مشــاعر زوجتــه .وباإلضافــة إىل ذلــك ،كثـرا مــا نصحتهــا أمهــا أن تتــزوج برجــل
أعــزب وال تتســبب يف تعاســة امــرأة أخــرى .ولكــن وايت اســتمرت يف العالقــة ،وأخــ ًرا
رسا .مل يكــن والداهــا أو زوجتــه األوىل عــى علــم بالــزواج حتــى ولــدت طفلتهــا.
تزوجتــه ً
مل ي ْعــدل زوجهــا بــن زوجتيــه ،وإمنــا أعطــى أولويــة للزوجــة األوىل ،ورأت وايت ،بوصفهــا
زوجــة ثانيــة ،أنهــا يجــب عليهــا أن تتنــازل دامئًــا وتقبــل باملقعــد الخلفــي.
مل تتوقــع ميمــي ،كــا تصــف حكايتهــا التاليــة ،أو تفكــر أنــه ميكــن لزوجهــا أن يتــزوج
عليهــا زوجــة ثانيــة ،وتحملــت يف البدايــة العالقــة التعدديــة— داعيــة اللــه أن يهــدى
زوجهــا ومحاولــة أن تتحــى بالصرب—حتــى مل يعــد باســتطاعتها االحتــال .التحقــت
ميمــى مبنظمــة تســاعد األمهــات العازبــات ،كــا اســتنكرت فشــل الدولــة يف حاميــة
النســاء واألطفــال مــن الظلــم الناتــج عــن تعــدد الزوجــات .يف الواقــع ،فلقــد وجــدت أن
عــى كث ـرات مــن النســاء الــايت قابلتهــن يف عملهــا أن ينتظــرن لســنوات عديــدة قبــل
أن يحصلــن عــى الطــاق و نفقــة أطفالهــن مــن املحكمــة ،ألن النظــام يحمــي الرجــال
وليــس النســاء.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة ميمي

فرتة شباب سعيدة
ولــدتُ يف كــداه عــام  .1942كان أيب معلـ ًـا وأمــي ربــة منــزل .عندمــا تــزوج أيب بأمــي كان أرمـ ًـا
ولديــه ثــاث بنــات ،ثــم أنجــب مــن أمــي خمســة أبنــاء آخريــن ،كنــت أنــا أكربهــم .وعندمــا كنــت
أول إىل
يف الســابعة ،نُقــل أيب إىل ألــور ســيتار حيــث بــدأت ســنوات الدراســة بالنســبة يل .ذهبــت ً
املدرســة املاليزيــة حتــى الصــف الســادس ،ثــم إىل الفصــل الخــاص املاليــزي ملــدة ســنتني ،وأخـ ًرا إىل
دروســا دينيــة يف
املدرســة الثانويــة اإلنجليزيــة .كنــت أذهــب إىل مدرســة عاديــة يف الصبــاح ،وأحــر ً
املســاء حتــى أتعلــم قـراءة القــرآن.
ال أخــر النــاس عــادة بذلــك ،ولكننــي أظــن أننــي مــن أرسة مفككــة ،فبعــد خمــس والدات تدهــورت
صحــة أمــي ،ومــن ثــم قــرر أيب أن يتــزوج مــرة أخــرى .كان أليب يف النهايــة  17اب ًنــا وابنــة مــن ثــاث
زيجــات ،وكنــت أنــا وأختــي املفضلــن لــدى أيب مــن بــن أبنائــه جمي ًعــا ،فعندمــا كان إخــويت يقعــون
يف ورطــة ،كان يطلــب منهــم أن يستشــرونا .كان أيب صار ًمــا ،ولكنــه مل يكــن متدي ًنــا .وبالرغــم مــن
أنــه كان رأس العائلــة ،كنــا أقــرب ألمــي .كانــت أمــي هادئــة جــ ًدا ،وكانــت ربــة منــزل ناعمــة
الحديــث تركــز عــى العنايــة بزوجهــا وأبنائهــا.
أنهيــت دراســتي عــام  1959بعــد الصــف الخامــس ،وبــدأت يف العمــل يف ســونجاي بيتــاين ،فقــد كان
أيب قــد نُقــل مــرة أخــرى للتدريــس يف ســونجاي بيتــاين ،وهكــذا انتقلنــا جمي ًعــا معــه .عشــت مــع
أمــي وإخــويت ،وعــاش أيب مــع زوجتــه األخــرى وأوالدهــا .كنــت غالبًــا املرســال بــن أمــي وإخــويت
وأيب ،فقــد كنــت مــن أتكلــم معــه إذا احتجنــا شــيئًا.
التحقــت فيــا بعــد بالعمــل موظفــة يف قســم الرتبيــة .كان هنــاك قلــة قليلــة مــن النســاء يعملــن
هنــاك يف ذاك الحــن .كان النــاس أحيانًــا يحملقــون فينــا عندمــا كنــا نذهــب إىل العمــل .كنــا أنيقــات
و «حديثــات» .كنــت أرتــدى تنــورات طويلــة وأنعــم شــعري باملكــواة .كان شــعري متمو ًجــا وكنــت
أضــع طــاء شــفاه أحمــر اللــون .كنــت ســعيدة جـ ًدا عندمــا كنــت شــابة .عندمــا تقاضيــت أجــري
أنفقتــه عــى إخــويت وأخــوايت ،وكنــت أحتفــظ بجــزء صغــر كمدخـرات يل.
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الزواج وتعدد الزوجات والطالق
قابلــت زوجــي الــذي كان معلـ ًـا يف مدرســة -يف حفــل منــزيل وتزوجنــا عــام .1968وبعــد  16عامــا
مــن الــزواج وأربعــة أبنــاء طُلقنــا عــام  .1984كان فشــل زواجــي مفاجــأة بالنســبة يل ،فقــد كنــا
ســعداء م ًعــا ،وكنــا نعيــش حيــاة جيــدة ،أو عــى األقــل هــذا مــا كنــت أظنــه .ثــم يف أحــد األيــام،
ذهــب خــارج البلــد ومل يأخــذين معــه كالعــادة .مــن الواضــح أنــه كان قــد رحــل مــع امــرأة أخــرى.
وعندمــا عــاد ،أخــرين أحدهــم أنــه اتخــذ زوجــة أخــرى .مل أصــدق ذلــك الشــخص يف البدايــة— ال
ميكــن لزوجــي أن يفعــل ذلــك يب .ولكــن اللــه أراد أن يرينــي الحقيقــة .فقــد ســلمت الهدايــا التــي
أمــر بهــا لزوجتــه الرسيــة بالخطــأ إىل بيتــي .ال ميكــن للكلــات أن تصــف مــا شــعرت بــه يف ذلــك
اليــوم .لقــد انهــار عاملــي .مل أتوقــع أبــدا يف الحقيقــة أن يحــدث ذلــك يل.
دعــوت اللــه أن يلهمنــي القـرار الصــواب .كان حــديس األول أن أطلــب مــن زوجــي الطــاق ولكنــه
رفــض .وانتهيــت بــأن بقيــت يف هــذه الزيجــة ملــدة أربعــة أعــوام .كنــت أحــاول أن أكــون صبــورة
قــدر طاقتــي ،ولكــن إىل متــى ميكننــي العيــش بهــذه الطريقــة؟ مل تكــوين لتتعــريف عــى إذا كنــت
رأيتينــي يف ذاك الحــن .كنــت أبــي طــوال الوقــت ،وغال ًبــا ماكنــت أجلــس شــاخصة ببــرى يف
الفضــاء .كنــت مكتئبــة بشــدة ،كل ليلــة كنــت أســأل اللــه :أهكــذا يفــرض لحيــايت أن تكــون؟ هــل
ميكــن أن أبقــى حيــة يف حيــاة كهــذه؟ إىل متــى ميكــن أن أعيــش هكــذا؟ وأخـ ًرا قــررت أننــي أحتــاج
إىل الخــروج مــن هــذه العالقــة .حينــذاك كنــت قــد بقيــت ألنقــذ زواجــي وأرسيت ،ولكنــي مل أســتطع
التظاهــر أكــر مــن ذلــك .مل أكــن ألبقــى يف زواج مثــل هــذا ،كنــت تعيســة ،مل تكــن تلــك الحيــاة
التــي كنــت أريــد أن أحياهــا.
عندمــا أخــرت أبنــايئ بأننــي ســوف أطلــب الطــاق ،قالــوا يل« :وهــو كذلــك ،يــا أمــي ،افعــي مــا
ترينــه صحي ًحــا».
مل تكــن هنــاك يف زمــاين محكمــة رشعيــة ،بــل كانــت النســاء يذهــن إىل اإلدارة املعنيــة باألمــور
الدينيــة لطلــب الطــاق .مل يكــن لــدى محــام .عملــت كل يشء بنفــي .رفــض زوجــي أن يطلقنــي
يف البدايــة ،ونصحنــا موظــف اإلدارة بــأن نتصالــح ،ولكنــي قلــت« :ال ،ال أســتطيع ذلــك» .طالبــت
بالخلــع ،ودفعــت «رينجــت» (مــا يــوازى دوال ًرا أمريك ًيــا) وحصلــت عــى طالقــي.
كان مــن الصعــب أن أكــون مبفــردي ،ولكنــي كنــت ســعيدة .ركــزت فقــط عــى مســتقبيل العمــي
وعــى أوالدي وصحتــي ،فــإذا مرضــت ســيمرض أبنــايئ أيضً ــا .وإذا أســأت التــرف ميكــن أن أفقــد
وظيفتــي ولــن يحصــل أبنــايئ عــى مــا يأكلونــه .هــذا مــا كنــت أفكــر فيــه بعــد الطــاق.
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قــال النــاس كل أنــواع األشــياء عنــي بعــد طالقــي ،مثــل أىن قــد طلقــت ألننــي أرغــب يف أن أكــون مــع
رجــل آخــر .حسـ ًنا ،فليقولــوا مــا يشــاءون .مل ميــروا مبــا كنــت أمــر بــه .مل أخــر والــدي حتــى أنهيــت
كل يشء .أصيبــوا بصدمــة ،ومل يكونــا ســعيدين بالقـرار .مل أعتمــد عــى عائلتــي .ركــزت فقــط عــى
أن أعتنــى بأبنــايئ بنفــي .فقــط دعــوت اللــه أن يهدينــي ســواء الســبيل .منحنــى اللــه القــوة لــي
أتخــذ ق ـرار التخلــص مــن الــزواج .مــا جــدوى اإلقامــة يف بيــت كبــر وامتــاك املــال عندمــا يكــون
قلبــك يؤملــك دامئًــا؟ كنــت أعــرف املــرأة التــي تزوجهــا .كانــت تعمــل يف مكتــب زوجــي .ملــاذا فعلــت
يب هــذا؟ أحيانًــا أتســاءل عــن الخطــأ الــذي ارتكبتــه وجعلــه يبحــث عــن زوجــة أخــرى .لقــد منحتــه
أربعــة أطفــال يتمتعــون بالجــال .مل أخنــه أبـ ًدا .كنــت أدعمــه يف عملــه .ملــاذا فعــل يب هــذا؟ حتــى
اليــوم أتســاءل ،هــل كانــت أفضــل منــى؟
أن تكوين والدة عزباء مطلقة
انتقلــت بعــد الطــاق مــن بيــت زوجــي الســابق يف بانجســار إىل بيــت مؤجــر يف كريمــات .كانــت
نقلــة كبــرة لنــا جمي ًعــا .كنــا نحيــا قبــل ذلــك حيــاة مريحــة ،كنــت معتــادة عــى مســتوى حيــاة
مرتفــع ،وفجــأة -هــوب! -وقعــت عــى األرض .كانــت نقلــة صعبــة بالنســبة ألبنــايئ أيضً ــا .كانــوا
يعيشــون حيــاة ســعيدة ،كانــوا يحصلــون عــى مــا يريــدون ،ثــم فجــأة أصبحنــا نكافــح .كان أكــر
أبنــايئ يف الخامســة عــر واألصغــر يف التاســعة .يف ذلــك الوقــت ،مل يعطنــا زوجــي أي يشء .ربيــت
األوالد وحــدي براتبــي الصغــر .أخــرت أبنــايئ ،إذا كنتــم تريــدون العيــش مــع مامــا ،فهــذه هــي
الحيــاة .إذا كنتــم ال ترغبــون يف هــذه الحيــاة ،ميكنكــم العيــش مــع أبيكــم .كانــوا جمي ًعــا يرغبــون
يف العيــش معــي .هــل تعلمــن ،عندمــا كنــا مــع زوجــي الســابق ،كان عندنــا ســيارة فارهــة وســائق
يذهــب بنــا أينــا نريــد .اآلن (بعــد الطــاق) ،نضطــر أنــا وأبنــايئ أن نركــب األتوبيــس العــام .ولــي
أويف احتياجاتنــا ،بــدأت يف القيــام بالعمــل جــزء مــن الوقــت يف بيــع أدوات التجميــل وأدوات املنــزل.
كانــت الحيــاة رصا ًعــا يف ذاك الحــن.
عندمــا كــر األبنــاء ،أخذهــم زوجــي الســابق للعيــش معــه مــرة أخــرى .كان يبــي بــا ًء حســنا يف
العمــل ولديــه قــدر أكــر مــن املــال .أرســل أوالدنــا ألسـراليا للدراســة .يف أثنــاء تلــك األعــوام ،مل أكــن
أرى أبنــايئ كث ـ ًرا .كنــا نتواصــل ولكــن زوجــي أبعدهــم عنــي .كنــت أقــود الســيارة طــوال املســافة
إىل املطــار عنــد رحيلهــم ،وكنــت ألــوح لهــم فقــط عــن بعــد .وعنــد عودتهــم كنــت أتأكــد مــن أكــون
يف اســتقبالهم .لكنــي بقيــت يف الخلفيــة ألننــي مل أكــن أريــد االصطــدام مــع زوجــي وعائلتــه .حتــى
عندمــا مل أكــن أســتطيع التحــدث إليهــم ،كنــت أريــد ألبنــايئ أن يعلمــوا أىن كنــت هنــاك مــن أجلهــم.
أتذكــر أننــي كنــت أقــود ســياريت القدميــة وأبــى طــول الطريــق مــن املطــار إىل البيــت.
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أنــا اآلن عــى عالقــة جيــدة بأبنــايئ .عندمــا تخرجــوا ،بحثــوا جمي ًعــا عنــى .كلهــم متزوجــون ماعــدا
ابنــي األصغــر .أزورهــم مــن وقــت آلخــر .ولكنــي أختــار أن أعيــش وحــدي ألننــي أحــب اســتقاليل.
مــات زوجــي الســابق يف تلــك األثنــاء .طلــب أن يـراين وهــو عــى فـراش املــوت .أظــن أنــه قــد شــعر
بالذنــب للطريقــة التــي عاملنــي بهــا .ســأل عــن ميمــي« :أيــن ميمــي؟ أريــد أن أراهــا ».كنــت يف
املستشــفى يف ذلــك الوقــت بصحبــة أبنــايئ ،ولكننــي بقيــت يف الردهــة .رفضــت أن أراه .أخربتنــي
ابنتــي« :أىب يريــد أن ي ـراك» .ولكننــي فقــط مل أســتطع .مــا فعلــه يب .ميكننــي أن أســامح ولكــن ال
ميكننــي أن أنــى.
النشطوية مع األمهات العزباوات
بــدأت عــام  1993يف مســاعدة أمهــات عازبــات أخريــات .كونّــا مجموعــة دعــم مبســاعدة د .وان
حليــم ،أســتاذة علــم االجتــاع .كنــا نجتمــع م ًعــا ونقــدم أنفســنا ونحــي قصصنــا .إذا مل تكــن لديـ ِ
ـك
الشــجاعة الكافيــة ألن تحــي قصتــك ،ميكنــك أن تجلــي يف الخلــف وتســتمعي فقــط .كانــت تلــك
طريقــة عملنــا ،كنــا نســتمع وندعــم بعضنــا البعــض ،كنــا نجتمــع مــرة يف الشــهر .أصبحنــا مثــل
عائلــة—إذا احتاجــت إحدانــا للذهــاب إىل مكتــب حكومــي أو إىل بنــك ،تربعــت إحدانــا بالذهــاب
معهــا للمســاندة .يف البدايــة ،بــدأت العمــل جــز ًءا مــن الوقــت بوكالــة حكوميــة ملســاعدة األمهــات
العازبــات ،وعندمــا تقاعــدت ،أنشــأنا جمعيــة لألمهــات العازبــات.
كانــت األمهــات العازبــات يف ذاك الحــن يحملــن اســم «جنــدة» (أرملــة أو مطلقــة) ،وهــو لفــظ
ذو إيحــاءات ســلبية ،فأتينــا بلفــظ «إيبــو تونجــال» (أمهــات عازبــات) .وأصبحنــا معروفــات باســم
«جمعيــة األمهــات العازبــات» .ال منتلــك الكثــر مــن املــال ،ولكننــا ال نحتــاج إىل الكثــر .نحــن فقــط
نجتمــع وت ُحــر كل واحــدة منــا طب ًقــا .تحــر حــواىل  60 -40امــرأة يف كل لقــاء .أنــا ممنونــة جـ ًدا
لــكل مــن ســاعدنا يف األعــوام األوىل ودفعنــا وحفزنــا لــي نســتمر يف عملنــا .ولكننــا مل نتلــق أي
دعــم مــن العلــاء (رجــال الديــن)—مل نســتطع حتــى عــى الحصــول عــى جــزء مــن أمــوال الــزكاة
ملســاعدتنا يف برنامجنــا مــن أجــل األمهــات العازبــات.
توجــد يف هــذه األيــام جمعيــات كثــرة للنســاء العازبــات ،ولكــن بعضهــا يقــدم فقــط املحــارضات
الدينيــة .تعلــم الديــن جيــدا ولكــن املحــارضات ال تقــدم لــك أفــكا ًرا لحــل مشــاكلك .األمهــات يف
حاجــة إىل دعــم ومســاعدة لبــدء حياتهــن مــن جديــد .أحيانًــا تكــون أشــياء عمليــة ج ًدا حــول العيش
مــن يــوم إىل يــوم .مــع الــدروس الدينيــة ،ميكــن للنســاء فقــط أن يســتمعن ويهــززن رؤوســهن .إنهــن
يحتجــن إىل فضــاء للتعبــر عــن مشــاعرهن وآرائهــن ،يجــب أن يكــون التفاعــل مــن الطرفــن.
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أنــا اآلن منخرطــة يف ذلــك ملــدة طويلــة .النــاس يعرفوننــي والزالــوا مســتمرين يف االتصــال يب
للمســاعدة وطلــب النصــح .وبعــد مــرور عرشيــن عا ًمــا عــى القيــام بذلــك ،يجــب أن أقــول إننــي
أســمع هــذه الحكايــات مــرة بعــد مــرة .املشــكلة األساســية هــي عندمــا تجــد النســاء صعوبــة يف
الحصــول عــى الطــاق .يجــب عليهــن االنتظــار أعوا ًمــا وأعوا ًمــا للحصــول عــى الطــاق .يف الواقــع،
تقــع حقــوق النســاء كلهــا يف عقــد الــزواج عندمــا يتزوجــن .فلــاذا يكــون مــن الصعــب عــى النســاء
أن يحصلــن عــى الطــاق؟ يقــول عقــد الــزواج« :إذا مل ينفــق الــزوج عــى زوجتــه ملــدة أربعــة أشــهر
وعــرة أيــام ،ميكنهــا الحصــول عــى الطــاق» .ملــاذا تحتاجــن إىل شــهود وكل ذلــك؟ ليــس مــن
الســهل عــى النســاء أن يتخــذن قـرار اللجــوء إىل املحكمــة ،فهــن يفكــرن يف عوائلهــن والنــاس مــن
حولهــن .واألهــم مــن ذلــك أنهــن يفكــرن يف أبنائهــن .بعضهــن يســتغرقن عــرة أعــوام قبــل أن
ـهل بالنســبة يل أيضً ــا،
يجــرأن عــى الذهــاب إىل املحكمــة .يعانــن لوقــت طويــل .مل يكــن األمــر سـ ً
ولكــن وجــب عــى أن أفعــل مــا كان األفضــل بالنســبة يل .أخــر هــؤالء النســاء ذلــك أيضً ــا .افعــي
األفضــل بالنســبة لـ ِ
ـك ،ســيلهمك اللــه األفضــل.
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نيجرييـا
القوامة والوالية
والواقع املعي�ش للن�ساء
قــام مبــروع حكايــات حيــوات النســاء يف نيجرييــا
منظمتــان أهليتــان مــن منظــات حقــوق اإلنســان
هــا « :مركــز متكــن املراهقــات» ،ومبــادرة «عيــى
وايل» للتمكــن .ويدعــو مركــز متكــن املراهقــات
الــذي أنشــأ عــام  1996إىل دعــم حقــوق النســاء
ومشــاركتهن االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،كام
يشــن حمــات ضــد زواج األطفــال ،ويقــدم دعـ ًـا ملــن
ها ّجــروا بســبب التمــرد األخــر يف الواليــات الشــالية
الرشقيــة ،ويرفع الوعــي بالحقوق اإلنجابية والجنســية.
أمــا مبــادرة «عيــى وايل» للتمكــن فقــد انطلقــت
عــام  ،2009وهــي تركــز عــى الفئــات األكــر ضع ًفــا،
ومعظمهــم مــن النســاء واألطفــال ،بهــدف بنــاء
قدراتهــم واســتقاللهم االقتصــادي مــن خــال إتاحــة
برامــج للعدالــة ،والرعايــة الصحيــة ،والتعليــم،
والتمكــن االقتصــادي.
تكــون فريــق بحــث مــروع حكايــات حيــوات
النســاء يف نيجرييــا مــن أربــع ناشــطات هــن :
أســاء جــودة ،و أمينــة هانجــا ،و مريــم توهيــدا
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يف لـمحة رسيعة
عدد السكان182,000,000 :
()World Bank, 2015
املعدل الكيل للخصوبة 6 :أطفال
لكل امرأة ()WEF, 2015
زواج األطفال %17 :من الفتيات
يتزوجن تحت سن الخامسة
عرش ،و %43تحت سن الثامنة
عرش()UNICEF, 2016
نسبة الوفاة أثناء الوالدة (لكل
 100،000والدة حية)560 :
()WEF, 2015
متوسط العمر عند امليالد 53 :عا ًما
لإلناث 52 ،عا ًما للذكور
()World Bank, 2014
األديان الرسمية :ميثل املسلمون
 % 48.8من عدد السكان% 49.3 ،
من املسيحيني ()PEW, 2012
نسبة التعليم %50 :من النساء،
و % 69من الرجال ()WEF, 2015
املشاركة يف سوق العمل (إناث،
ذكور)% 64 ،%49 :
()WEF, 2015
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إبراهيــم ،ومريــم مروة-عبــدو .اختــار الفريــق أن يركــز عــى زواج األطفــال بوصفــه جــز ًءا
مــن العمــل التوعــوي الــذي يقــوم بــه مــن أجــل القضــاء عــى زواج األطفــال يف نيجرييــا،
وبالتــايل وثــق لحكايــات حيــوات ســت نســاء خضــن تجربــة زواج الصغ ـرات.

الن�ساء «م�صادر املعرفة»
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريها لحاميــة هويتهن،
وأن معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للرتجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن
أجــل اإليضــاح.

ساالماتو ( 16عا ًما)

شــابة مطلقــة ،أجــرت يف ســن الرابعــة عــر عــى الــزواج مــن رجــل يكربهــا بأربعــن عا ًمــا.
هربــت إىل املدينــة عنــد التعــرض إليذائــه واغتصابــه الزوجــي ،وعملــت مربيــة أطفــال.
شــجعتها ربــة العمــل عــى أن تكمــل تعليمهــا ،ولكــن بعــد أن عرفــت أمهــا طريقهــا مــرة،
اختفــت .وقــد وجدتهــا أمهــا مــرة أخــرى مؤخـ ًرا وأعادتهــا إىل القريــة ،فانقطــع أي اتصــال بها.

حوا باالريب ( 50عا ًما)

امــرأة متزوجــة ،ربتهــا عمتهــا ،وواجهــت عــدة صعوبــات؛ حيــث حرمــت مــن التعليــم
وأجــرت عــى العمــل ،وزوجــت وهــي يف ســن الرابعــة عــر .وقعــت يف مامرســة البغــاء
أثنــاء هروبهــا مــن زواج مــؤذ وتعســفي وذهبــت للعمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تزوجــت بعدهــا مرتــن ،األوىل ملــدة  18عا ًمــا كزوجــة ثانيــة مــن رجــل ســعودي مســن،
ثــم مــن خطيــب ســابق لهــا مــن نيجرييــا .تشــعر بالتعاســة اآلن يف زواجهــا الحــايل؛ حيــث
تشــعر إنهــا مقيــدة وتــود الرجــوع للعمــل يف اململكــة الســعودية.

رشيدة ( 35عا ًما)

امــرأة مطلقــة وأم لســتة أبنــاء .أُجــرت يف ســن السادســة عــر عــى تــرك املدرســة
والــزواج .تعرضــت ملعاملــة ســيئة مــن زوجهــا وأهلــه ،ومل تحصــل عــى دعــم مــن أرستهــا.
نصحتهــا املحكمــة بطلــب الخلــع حتــى وإن أجربتهــا أرستهــا عــى أن تعــود إىل زوجهــا.
كانــت مصممــة ،وأخ ـ ًرا كســبت القضيــة وحصلــت عــى طــاق مــن املحكمــة.
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مورجا ( 35عا ًما)

امــرأة متزوجــة ،وأم لثالثــة أبنــاء .أُجــرت يف ســن الرابعــة عــر عــى تــرك املدرســة
والــزواج مــن ابــن عمهــا .بعــد أن عانــت مــن العنــف املنــزيل وتعــدد الزوجــات ،ســاعدتها
خالتهــا يف الحصــول عــى الطــاق .تعيــش اآلن ســعيدة مــع زوجهــا الثــاين وتحقــق حلمهــا
يف إكــال دراســتها.

صفية ( 41عا ًما)

امــرأة متزوجــة ،وأم لتســعة أبنــاء .ربتهــا عمتهــا وحرمــت مــن الذهــاب إىل املدرســة أو حتــى
دراســة القــرآن يف الفصــل الــذي كان يــدرس فيــه عمهــا أمــام منزلهــم ،بــل أُجربت عــى العمل
بائعــة جائلــة .أُجــرت يف عمــر الخامســة عــرة عــى الــزواج مــن رجــل يف الخامســة والســتني
مــن عمــره .هربــت عــدة مـرات مــن املنــزل قبــل أن مينحهــا زوجهــا الطــاق أخـ ًرا بعدهــا
بعــام .تزوجــت أخـ ًرا مــن رجــل اختارتــه ،ولكنهــا تعــاين مــن تعــدد الزوجــات والصعوبــات
االقتصاديــة بينــا تكافــح مــن أجــل اإلنفــاق عــى أبنائهــا بقليــل مــن الدعــم مــن زوجهــا.

زينب ( 40عا ًما)

امــرأة متزوجــة وأم لســبع بنــات .رباهــا أقرباؤهــا وحرمــت مــن التعليــم وأجــرت عــى
أيضــا وهــي يف ســن الرابعــة عــرةُ .همشــت مــن
العمــل منــذ طفولتهــا وعــى الــزواج ً
ق َبــل أهــل زوجهــا ألنهــا مل تنجــب إال البنــات «فقــط» ،وتــزوج زوجهــا بأخــرى .عانــت
مــن ســوء معاملــة رضتهــا لهــا وإهــال الــزوج.

زواج ال�صغريات
ســجل الفريــق النيجــري حكايــات حيــوات نســاء مــررن بتجربــة زواج الصغــرات،
وهــي مشــكلة كبــرة تواجــه الكثــرات مــن النســاء يف نيجرييــا ،وبخاصــة يف املناطــق
ذات األغلبيــة املســلمة يف الشــال .مــرر مجلــس الشــعب النيجــري عــام  2003ترشي ًعــا
يدمــج كل القوانــن املتعلقــة بحقــوق ومســئوليات األطفــال ويوحدهــا .عــ ّرف هــذا
الترشيــع الطفــل بأنــه مــن يقــل ســنه عــن  18عا ًمــا ومينــع خطبــة األطفــال وزواجهــم.
وبالرغــم مــن أنــه يجــب عــى مجالــس الواليــات تبنــي بعــض القوانــن الفيدراليــة مثــل
126

عىل أرض الواقع :معلومات واتجاهات وحكايات من البلدان املشاركة

قانــون حقــوق الطفــل .مل يحــدث ذلــك يف واليــات الشــال ،وبالتــايل ،ميكــن لســكان تلــك
الواليــات اســتخدام القوانــن العرفيــة التــي تســمح بــزواج الصغ ـرات.

املساواة بني الجنسني
بالرغــم مــن أن الدســتور مينــع التمييــز القائــم عــى الجنــدر ،يوجــد عــدم مســاواة بــن الرجــال
والنســاء يف التعليــم والتوظيــف واملــوارد االقتصاديــة .فمــع أن  % 55مــن النيجرييــن ميكنهــم
القـراءة والكتابــة ،ال تـزال االختالفــات القامئــة عــى الجنــدر موجــودة .إذ إن  % 70مــن الذكــور
يف ســن السادســة ذهبــوا إىل املدرســة ،ولكــن  % 58مــن اإلنــاث التحقــن بالتعليــم .باإلضافــة
إىل ذلــك ،فــإن  % 54مــن النســاء يف املناطــق الريفيــة (مقابــل  % 22يف املناطــق الحرضيــة)
تعليــا .وبســبب قلــة التعليــم واملهــارات املحــدودة يقتــر دور بعــض النســاء
مل يتلقــن
ً
والفتيــات عــى الرعايــة وأعــال املنــزل أو إنتــاج بعــض املنتجــات رخيصــة الثمــن .وترتفــع
نســبة بطالــة النســاء أو شــغلهن وظائــف بدخــول تقــل عــن دخــول الرجــال ( % 8.9مقابــل
 % 6.3للبطالــة % 19.6 ،و % 13.9للعمــل يف وظائــف قليلــة الدخــل).
لقــد واجهــت نيجرييــا تهديــدات إرهابيــة وهجــات مــن جامعــات مســلحة لعــدة أعــوام ،ولكن
أكــر املجموعــات مثــار قلــق هــي جامعــة «بوكــو حـرام» (وهــو مصطلح هوســا يعنــى «التعليم
الغــريب ذنــب») ،وهــي تركــز عــى معارضــة تعليــم الفتيــات والنســاء عــن طريــق مهاجمــة
املــدراس .لقــد تســببت الهجــات والتهديــدات يف مشــاكل أمنية خطــرة يف أنحاء البــاد جميعها،
وبخاصــة يف الواليــات الشــالية ،ووضــع إنســاين حــرج يف شــال رشق البــاد.

تبيــح كل املذاهــب الفقهيــه زواج الفتــاة إذا بلغــت أى بــدأت تحيــض .ويف الوقــت
نفســه ،لــي يحصــل الشــخص عــى أهليــة قانونيــة وميكنــه أن يوقــع عــى العقــود
يجــب أن يصــل ايل ســن الرشــد ،أي النضــج العقــي الــذي ميكنــه مــن التــرف يف
أمالكــه وأمــوره .أي إن البلــوغ بــدون النضــج العقــي ال يخلــق الصالحيــة القانونيــة
لعقــد الــزواج .وبالتــايل ،فــإن زواج الصغــرات هــو انتهــاك ليــس فقــط ملبــادئ حقــوق
أيضــا.
اإلنســان ،وإمنــا ملبــادئ العدالــة اإلســامية ً
وبالرغــم مــن ذلــك ،تقــوم معظــم زيجــات املســلمني /ات يف نيجرييا عىل تفسـرات املذهب
املالــي التــي تســمح للــويل بعقــد الــزواج نيابــة عــن الصبــي أو الفتــاة البكــر .يف كثــر مــن
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حكايــات الحيــوات التــي وثقهــا فريــق البحــث ،مل يكــن دور الــويل يقتــر عــي أقــارب
النســاء مــن الرجــال بــل أيضــا يف بعــض األحيــان كان أخــرون يف األرسة يقومــون بهــذا الــدور
ويزوجــون النســاء يف ســن صغريمــا أرض بهــن .فبعــض الزيجــات اإلجبارية للنســاء «مصادر
املعرفــة» ،عــى ســبيل املثــال ،رتبــت مــن قبــل أفـراد يف العائلــة غــر الــوالة الرشعيــن مثــل:
زوجــات األب ،أو العــات ،أو األخــوات األكــر ســ ًنا ،أو األعــام ،أو اإلخــوة ،أو الجــدود،
بــرف النظــر عــن رأي الــويل الرشعــي املوجــود أو مشــاركته .فمثـ ًـا ،أجــرت ســاالماتو عــى
الــزواج مــن رجــل يكربهــا بأربعــن عا ًمــا ألن الخطيــب قــدم املــال والهدايــا لزوجــة أبيهــا.
مفرتضــا أنهــا قريبــة مــن ســاالماتو وســتأخذ رغبتهــا يف
وقــد وافــق األب زوجتــه يف قرارهــا،
ً
الحســبان .ومل يطلــب مــن ســاالماتو أبـ ًدا املوافقــة عــى الــزواج.
ـكال أخــرى مــن
أيضــا ارتباطًــا وثي ًقــا ،ويتفاقــم رضره متخـذًا أشـ ً
يرتبــط زواج الصغـرات ً
العجــز مثــل التهميــش االقتصــادي واالجتامعــي .فالدافــع إىل تلــك الزيجــات إىل حــد كبــر
هــو الفقــر وضعــف املــوارد االقتصاديــة لــأرس .فكثـ ًرا مــا ينظــر لــزواج الطفلــة عــى أنــه
وســيلة إلنقاذهــا وتوفــر الحاميــة االقتصاديــة لهــا ،فقبــل الــزواج ،عــى ســبيل املثــال،
كانــت كثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» قــد تركــن املدرســة بالفعــل وانخرطــن يف
أعــال غــر رســمية لكســب دخــل ألرسهــن .فهنــاك «حــوا بــاالرايب» التــي كانــت تعيــش
مــع عمتهــا ،وكان عليهــا القيــام بجميــع أعــال املنــزل ،باإلضافــة إىل بيــع األطعمــة لدفــع
مرصوفــات دراســتها .ومــع ذلــك اعتربتهــا عمتهــا عبئًــا اقتصاديًــا وزوجتهــا ضــد رغبتهــا
وهــي يف ســن الرابعــة عــرة.
يرتتــب عــى هــذه الزيجــات نتائــج مؤذيــة كثــرة للعرائــس الصغ ـرات الــايت يتعرضــن
لصدمــة نفســية وعاطفيــة ،والعنــف املنــزيل ومشــاكل صحيــة مثــل الحمــل املبكــر والوفــاة
أثنــاء الــوالدة والعــدوى بأمـراض تنقــل عــن طريــق العالقــة الجنســية .وكثـ ًرا مــا تزوجــت
النســاء «مصــادر املعرفــة» بســبب فقرهــن مــن رجــال أكــر منهــن سـ ًنا بكثــر ومتزوجــن
بالفعــل مــن أخريــات الشــديد ،مــا نتــج عنــه عالقــات زوجيــة ســيئة ج ـ ًدا وتراتبيــة.
أيضــا بســبب األوضــاع
باإلضافــة إىل ذلــك ،حرمــان النســاء «مصــادر املعرفــة» مــن التعليــمً -
العائليــة ونقــص الحقــوق األساســية للمواطنــة -ضاعــف مــن تهميشــهن وقلــل االختيــارات
املتاحــة لهــؤالء النســاء يف املقاومــة أو الخــروج مــن زيجــات غــر مرغوبــة.
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العنف املنزيل
كان العنــف املنــزيل خيطًــا مشــركا بــن النســاء «مصــادر املعرفــة» كلهــن يف نيجرييــا،
بغــض النظــر عــن الســن أو الخلفيــة االجتامعية-االقتصاديــة أو التعليــم أو العــرق .يتجذر
العنــف املنــزيل ،كــا هــو الحــال يف أماكــن أخــرى مــن العــامل ،يف مامرســات الجامعــة،
خاصــا.
ونــاد ًرا مــا يبلّــغ عنــه ألن الجامعــات تنظــر إىل مــا يحــدث يف البيــت باعتبــاره أمـ ًرا ً
واجهــت النســاء «مصــادر املعرفــة» ألوانًــا مــن اإليــذاء مــن أزواجهــن وأفـراد آخريــن يف
األرسة مثــل :الــرب ،والقــرص ،والــركل ،ورميهــن بأشــياء .فقــد قــام زوج مورجــا األول،
عــى ســبيل املثــال ،برضبهــا بكابــات الكهربــاء؛ بينــا اســتمتعت رضتهــا باملنظــر؛ وكثـ ًرا
مــا اســتخدم زوج حــوا بــاالريب حـزام زيــه الرســمي لرضبهــا ،كــا رماهــا بالصحــون.
اســتخدم األزواج العنــف باعتبــاره أداة إلظهــار قوتهــم وســلطتهم وســيطرتهم عــى
زوجاتهــم .وحقيقــة أن الزيجــات كانــت قامئــة عــى عالقــات شــديدة الرتاتبيــة .وقــد أدى
كــون األزواج أكــر سـ ًنا وميتلكــون قــد ًرا أكــر مــن املــوارد (ســواء مــن املــال أو العالقــات
االجتامعيــة أو النفــوذ) إىل تقويــة الســلطة غــر املحــدودة للرجــال.
صاحــب العنــف املنــزيل ،بالنســبة ملعظــم النســاء «مصــادر املعرفــة ،الــذي تعرضــن لــه
إيــذاء جنــي .فقــد اتضحــت اآلثــار الســلبية للقوامــة يف الحقــوق غــر املقيــدة واملؤذيــة
التــي يزعمهــا أزواج النســاء «مصــادر املعرفــة» مبامرســة الجنــس مــع الزوجــة .فقــد كانــت
ســاالماتو التــي تزوجــت مــن رجــل يكربهــا بأربعــن عا ًمــا ،عــى ســبيل املثــال ،تــرب
بشــدة مــن زوجهــا ملــدة ســتة أشــهر؛ ألنهــا كانــت ترفــض العالقــة الجنســية معــه ،وأخ ـ ًرا
اغتصبهــا بعنــف شــديد فهربــت .ومــع أن جســم ســاالماتو الصغــر وأعضاؤهــا التناســلية قــد
جرحــت بشــدة ،إال أن أباهــا أعادهــا إىل زوجهــا وهــدد بقتلهــا إذا عــادت إليــه مــرة أخــرى.
الجنيس—أيضــا مــر ًرا مــن كل مــن الرجــال والنســاء بأســباب
كان العنــف الزوجي—البــدين و
ً
دينيــة .فقــد اعتقــدت رشــيدة أنــه واجــب عــى الزوجــة أن تطيــع زوجهــا وترضيــه جنسـيًا،
وشــعرت أنهــا إذا فشــلت يف أداء واجبهــا فلــه الحــق أن يعاقبهــا .حيــث تشــر التفس ـرات
الســائدة لآليــة  4مــن ســورة «النســاء» أن التأديــب البدين للزوجــة (الــرب) يف حالة العصيان
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النظام السيايس والقانوين
متتلــك نيجرييــا نظا ًمــا قانونيًــا متعــد ًدا ذا حــدود غــر واضحــة .واملصــادر الرئيســة للقانــون النيجــري
هــي :الدســتور ( )1999والقانــون الفيــدرايل (الــذي مــرره مجلــس الشــعب) ،والقانون اإلنجليــزي (قانون
العمــوم ومبــدأ اإلنصــاف) ،والقوانــن العرفيــة ،والقوانــن اإلســامية ،والســوابق القضائيــة .وبالرغــم مــن
أن دســتور  1999ينــص عــى حريــة العقيــدة ويســعى إىل فصــل شــئون الدولــة عــن الديــن ،فــإن الدولة
تعــرف باملؤسســات الدينيــة عــى املســتويني التنفيــذي والقضــايئ ،كــا يحــرم الدســتور التمييــز عــى
أســاس الجنــدر ،ولكنــه يعــرف بالقوانــن العرفيــة والدينيــة التــي كثـ ًرا مــا تقيــد حقــوق النســاء.
أصبحــت أمــور الــزواج تقــع تحــت الترشيــع الفيــدرايل نتيجــة للتعديــات عــى الدســتور يف عــام
 .2010فالــزواج والطــاق وحضانــة األطفــال هــي أمــور يحكمهــا قانــون الخالفــات الزوجيــة (،)1970
وقانــون الــزواج ( ،)1990وقانــون طبقــات النفقــة ( )2004وقانــون ممتلــكات النســاء املتزوجــات
( .)1882هــذه القوانــن علامنيــة وتضمــن ح ًقــا متســاويًا للرجــال والنســاء يف الحصــول عــى الطــاق،
ولكــن النســاء املســلامت غــر واعيــات أنهــا متاحــة لهــن .باإلضافــة إىل ذلك ،ينــص دســتور  1999عىل
أن «محكمــة االســتئناف الرشعيــة هــي املخولــة بحســم أي مســألة يف القانــون الشــخيص اإلســامي
تتعلــق بالــزواج الــذي يتــم حســب هــذا القانــون» (املــادة  .)262تواجــه النســاء التمييــز يف ظــل
أحــكام املحكمــة الرشعيــة ،وبخاصــة فيــا يخــص زواج األطفــال الــذي ميكــن ألوليــاء القــر إمتامــه
وفًقــا لتفسـرات املذهــب املالــي الــذي أدخــل إىل نيجرييــا يف القــرن الخامــس عــر.
صدقــت نيجرييــا عــى اتفاقيــة الســيداو بال أي تحفظــات عــام  ،1985وعــى الربتوكول االختياري للســيداو
عــام  .2004وقــد صــدق البلــد أيضً ــا عــى بروتوكــول الوثيقــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والنــاس وحقوق
النســاء يف أفريقيــا (بروتكــول مابوتــو) عــام  .2005مــع ذلــك الت ـزال الســيداو غــر مطبقــة يف نيجرييــا.

(النشــوز) مســموح بــه طاملــا ال يــؤدي إىل «أذى كبــر» .مــع ذلــك ،هناك عــدد كبري مــن اآلراء
حــول معــاىن املصطلحــن «رضب» و «نشــوز» قد تــؤدي إىل تفسـرات أخرى عديــدة ،فالعنف
املنــزيل وأنــواع العنــف األخــرى كلهــا تعــد انتهــاكات لحقــوق اإلنســان وأخــاق اإلســام.
مل تحصــل النســاء «مصــادر املعرفــة» عــى دعــم مــن أرسهــن حــن كــن يتعرضــن لعنــف
منــزيل شــديد وانتهــاكات جنســية .عــى العكــس مــن ذلك ،فكثـ ًرا ما كــن ينصحــن بالعودة
إىل أزواجهــن وأن يكــن زوجــات مطيعــات وخاضعــات .فكــا ظهــر مــن حكايــة رشــيدة،
مثـ ًـا ،أنهــا قــد تعرضــت للعنــف املنــزيل واإليــذاء الجنــي املمنهــج ،ولكــن أرستهــا ضغطت
عليهــا للعــودة إىل زوجهــا مــن أجــل أبنائهــا واالحـرام يف أعــن النــاس .وبالرغــم مــن عــدم
الدعــم ،متكنــت رشــيدة مــن الحصــول عــى طــاق قضــايئ مــن زوجهــا.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة ر�شيدة

الطفولة وزواج الصغريات
عندمــا كنــت يف الثالثــة مــن عمــري ســافر والــدي ليعيشــا يف الخــارج لعــدة ســنوات .أثنــاء تلــك املدة
عشــت أنــا واخــى األصغــر مــع جديّنــا ،وبالرغــم مــن أنهــا كانــا يعامالننــا معاملــة حســنة جـ ًدا ،إال
أننــي كنــت أمتنــى دامئــا أن أعيــش مــع والــدي .مــع ذلــك مل تكــن يل عالقــة وثيقــة بوالــديت ،فدامئــا
مــا كانــت ترســلني لإلقامــة مــع جديّنــا.
كان هنــاك معلــم دينــي ذو تأثــر قــوي عــى أمــي .عندمــا كنــت يف الخامســة مــن عمــري ،ذهبــت
إىل املدرســة اإلســامية الخاصــة بــه .اعتــاد أن يحــك نفســه يب وعندمــا مل أكــن أتجــاوب كان يرضبنــي
علقــة ،ثــم يــرح ألمــي ســبب الكدمــات عــى جســدي بقولــه إننــي كنــت مزعجــة يف الفصــل،
وعندمــا كنــت أحــاول توضيــح مــا حــدث مل تكــن أمــي تســمع يل أو تصدقنــي .وقــد أثــر ذلــك عــى
عالقتــي بأمــي حتــى يومنــا هــذا ،فلــم أعــد أثــق بهــا.
بــدأ يتقــدم يل العرســان منــذ أن كنــت يف الرابعــة عــر مــن عمــري ،وتزوجــت عندمــا أكملت دراســتي
الثانويــة يف عمــر  16عا ًمــا .كان أىب يفضــل أن أكمــل دراســتي ،ولكــن أمــي ضغطــت مــن أجــل الــزواج.
تزوجــت أمــي يف ســن التاســعة و رمبــا هــذا يوضــح ملــاذا مل تجــد مــا يضــر يف أن أتــزوج يف تلــك الســن
الصغــرة .أحــدث التخطيــط للــزواج رش ًخــا بــن أيب وأمــي ،وبعــد يومــن مــن زفــايف ،اكتشــفت أن أيب
وأمــي قــد طلقــا أثنــاء الحفــل .وحتــى يومنــا هــذا تلومنــي أمــي عــى هــذا االنفصــال.
اإلهامل الزوجي والعنف املنزيل
انتقلنــا بعــد حفــل زفافنــا إىل املجمــع الســكني ألهــل زوجــي .الحيــاة هنــاك كانــت صعبــة كــا
ي .كان أخــو زوجــي هــو املســيطر عــى أمــور العائلــة .كانــت
ص ّعــب أهــل زوجــي األشــياء عــ ّ
ماســورة امليــاه محولــة عــى بيتــه وتقطــع امليــاه عنــا ،كــا اعتــاد أفـراد األرسة املقيمــون يف املجمــع
نفســه رضب خادمــايت والتحــرش بهــن حتــى رحلــن .وعندمــا كانــت رفيقــايت يأتــن لزيــاريت ،يشــعرن
بعــدم الرتحيــب حتــى انقطعــن أيضً ــا عــن املجــيء.
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كان زوجــي كثــر الشــجار وديكتاتــوري الطبــاع .كان لنــا خمســة أبنــاء ،وكان كل مــا يحــره زوجــي
عقــب كل والدة هــو كبــش العقيقــة حســب الســنة .كنــت أتقــوت أنــا وأبنــايئ عــى الطعــام الــذي
تــأيت بــه عائلتــي واألمــوال التــي متنــح يل كهديــة .كان أبنــايئ ينامــون جيا ًعــا يف بعــض األحيــان.
كان زوجــي مينعنــي مــن الخــروج للعمــل واإلســهام يف دخــل األرسة .ويف أحــد األيــام مل يــأت حتــى
منتصــف الليــل .مل يكــن يوجــد طعــام يف املنــزل وكان أبنــايئ جائعــن .وعندمــا دخــل بأيــدي خاويــة،
نهضــت وارتديــت حجــايب وخرجــت إىل بيــت أخــي إلحضــار طعــام .مل يكــن معــي أي مــال للتاكــي.
وأثنــاء ســري مــر يب رجــل كان يعيــش يف مجمعنــا ودفــع أجــرة تاكــي يل ،وهكــذا مل أضطــر إىل
الســر كل تلــك املســافة .مل يكــن عندنــا تلفزيــون ألعــوام عديــدة ،وعندمــا رأى أبنــي األخــر تلفزيونًــا
يف بيــت أحدهــم رصخ خوفًــا .أحيانًــا ،عندمــا أتذكــر تلــك األشــياء ،أبــي أو أضحــك.
كانــت عالقتنــا الجنســية ضعيفــة ج ـ ًدا ،فقــد كان زوجــي خش ـ ًنا وكان يخرتقنــي غص ًبــا وكان هــذا
مؤملًــا .أحيانــا كنــت أســتيقظ يف وســط النــوم ألجــده فوقــى .مل أكــن أثــار جنسـ ًيا أبـ ًدا .لقــد أثــرت
ي تجربــة طفولتــي إىل حــد أننــي مل أكــن أســتمتع بالجنــس .أصبــت أثنــاء حمــي الثــاين بالتيفــود
عـ ّ
املالريــا ،ولكــن كان كل مــا يهــم زوجــي هــو رغبتــه الجنســية.
بعــد أن ولــدت طفــي الثــاين ،فُتحــت إحــدى الغــرز ،ولكــن الطبيــب قــال إنهــا صغــرة وســوف
تلتئــم مــع الوقــت ،ولكنهــا ســاءت بســبب املعــارشة الجنســية الخشــنة مــن قبــل زوجــي .وبعــد
طفــي الخامــس ،ذهبــت إىل الطبيــب ،وبعــد فحــي كان مصدو ًمــا وقــال متعج ًبــا« :أي نــوع مــن
الرجــال هــذا الرجــل ،هــل هــو جاهــل متا ًمــا؟ إنــه شــديد الخشــونة معــك يف العالقــة الجنســية!».
لقــد حــدد حركتــي وكنــت أحتــاج إذنــه حتــى لزيــارة والــدي .كان يــرخ ّيف كلــا طلبــت منــه شــيئًا،
وهكــذا مل أكــن أطلــب .وعــدين قبــل الــزواج أنــه ميكــن أن أعــود للمدرســة ،وعندمــا طلبــت ذلــك
رفــض ،حتــى عندمــا أخربتــه بــأن هــذا ميكــن أن يســاعدين يف اإلســهام يف دخــل األرسة .كان تعليــم
أبنــايئ أيضً ــا متقط ًعــا ،فقــد توقفــوا عــن الدراســة ملــدة عامــن ،ويف إحــدى املـرات اضطــررت إىل بيــع
بعــض مالبــي لــى أشــري لهــم الــزي املــدريس.
مسارات إىل الطالق
قــررت العــام املــايض أنــه ال ميكننــي التحمــل أكــر مــن ذلــك .كنــت متزوجــة ملــدة  16عا ًمــا،
ووصلــت إىل درجــة أننــي كنــت أكــره النظــر إىل زوجــي .وهكــذا ذهبــت إىل بيــت أيب حيــث بقيــت
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ملــدة ســبعة أشــهر قبــل أن تقنعنــي أمــي بالعــودة مــن أجــل أبنــايئ .عــدت إىل بيــت زوجــي بســبب
ضغــط أهــي .أخــرت زوجــي أننــي ال أشــعر بــيء تجاهــه .ومــع ذلــك ،وبالرغــم مــن مشــاكلنا
الزوجيــة ،كان ال يـزال يطلــب منــى املعــارشة الجنســية ،ولكنــي رفضتــه هــذه املــرة .كيــف تفكريــن
يف الجنــس وأنــت جائعــة وتعيســة؟ هــل الــزواج جنــس فقــط؟
وجــاءت النقطــة الفاصلــة عندمــا اكتشــفت أن زوجــي كان يحــاول أن يبــدد جهــودي يف إيجــاد
ـت
عمــل؛ كان يذهــب مــن وراء ظهــري ملــن أطلــب منهــم عمـ ًـا ويطلــب منهــم أال يوظفــوين .حصلـ ُ
يف إحــدى امل ـرات عــى وظيفــة وســألوين إن كنــت قــد حصلــت عــى إذن زوجــي ،فقلــت :نعــم.
وعندمــا اكتشــف زوجــي ذلــك ،اتصــل بصاحــب العمــل واتهمــه أنــه عــى عالقــة جنســية يب.
بعــد أن شــعرت بالتعــب واإلحبــاط ،أخــذت األمــر أخـ ًرا للمحكمــة .حــاول زوجــي إقناعــي بســحب
القضيــة ولكنــي قاومــت .مل أخــر أهــي ألننــي كنــت أعــرف أنهــم ســيحاولون إيقــايف .رفــض زوجــي
الطــاق فنصحنــي القــايض أن أرد عليــه مهــره يف مقابــل حريتــي (أي أخلعــه).
ي أهــي يك ال أســتمر يف إجـراءات الطــاق ،حتــى إنهــم وعــدوا بدفــع مرصوفــات مدرســة
ضغــط عـ َّ
أبنــايئ .مــع ذلــك ،كنــت مصممــة عــى املــي قد ًمــا .أنــا نادمــة ألن يل أبنــاء منــه .أدعــو عندمــا
ينتهــي كل يشء أن يحصــل أبنــايئ عــى الرعايــة وتعليــم جيــد .أحــذر أبنــايئ مــن أن يكونــوا مثــل
أبيهــم ،أعلمهــم أن يكونــوا طيبــن وأمنــاء ومســئولني وأهـ ًـا للثقــة .لــو عــاد يب الزمــن ،لغــرت كل
القـرارات التــي اتخذتهــا حتــى اآلن .ونصيحتــي إىل أي إنســانة يف نفــس ظــرويف أن تــرك الرجــل دون
تــردد .ونصيحتــي للرجــال أن يعاملــوا زوجاتهــم بحــب وتعاطــف وتفهــم.
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اململكة املتحدة
القوامة والوالية
والواقع املعي�ش للن�ساء
قــام مبــروع حكايــات حيــوات النســاء باململكــة
املتحــدة موســورات ضيــا ،ممثلــة منظمــة «شــبكة
النســاء املســلامت باململكــة املتحدة» ،وهــي منظمة
أهليــة ناشــطة يف مجــال حقــوق النســاء .أنشــئت
تلــك املنظمــة رســميا عــام  ،2003بدعــم مــن اللجنــة
القوميــة للنســاء مــن أجــل تقديم املشــورة املســتقلة
للحكومــة يف الشــئون املتعلقــة بالنســاء املســلامت
وبالسياســات العامــة .قــررت املنظمــة عــام 2007
أن تعلــن نفســها منظمــة قوميــة غــر هادفــة للربــح
لتضمــن وصــول همــوم وأصــوات النســاء والفتيــات
املســلامت إىل صنــاع الق ـرار.
كان الهــدف الرئيــس ملــروع حكايــات
حيــوات النســاء يف اململكــة املتحــدة هــو خلــق
مســاحة للتعلــم النســوي النقــدي والتشــاريك
للــراث الفقهــي اإلســامي و الجنــدر .وقــد تــم
تحقيــق ذلــك مــن خــال سلســلة مــن ورش
العمــل املفاهميــة التــي أقيمــت يف مناطــق
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مختلفــة مــن انجلــرا بحضــور نســاء مســلامت بريطانيــات مــن خلفيــات عرقيــة
و مجتمعــات محليــة مختلفــة ،وركــزت عــى معــاىن القوامــة والواليــة وكيفيــة
تحريهــا يف القوانــن الدينيــة غــر املوثقــة ويف األعــراف الثقافيــة ،وانعكاســاتها
عــى الواقــع املعيــش للنســاء .وقــد احتــوى التوثيــق يف اململكــة املتحــدة عــى
حكايــات حيــوات أربــع نســاء بريطانيــات مســلامت مــن مجتمعــات جنــوب آســيا
توضــح تجاربهــن الحياتيــة التحديــات ذات األبعــاد املتعــددة التــي تواجههــا
النســاء يف تلــك املجتمعــات.

الن�ساء «م�صادر املعرفة»
الحــظ/ي أن أســاء النســاء «مصــادر املعرفــة» جميعهــا قــد تــم تغيريها لحاميــة هويتهن،
وأن معظــم االقتباســات والحكايــات قــد تعرضــت للرتجمــة أو التنقيــح أو التكثيــف مــن
أجــل اإليضــاح.

رفيقة ( 46عا ًما)

امــرأة متزوجــة وأم البنــة واحــدة ،ولــدت يف اململكــة املتحــدة لوالديــن مهاجريــن مــن
باكســتان ،وقــد أجــرت يف ســن صغــرة جـ ًدا عــى الــزواج وتعرضــت لإليــذاء يف ذلــك الزواج
مــا أدى إىل الطــاق .وقوبلــت بالرفــض مــن قبــل عائلتهــا مجتمعهــا املحــي أثنــاء عمليــة
الطــاق؛ حيــث كانــت قــد تزوجــت وطُلقــت مرتــن مــن قبــل .أخـ ًرا قابلــت رفيقــة زوجهــا
الحــايل الــذي تعيــش معــه عالقــة صحيــة مســاواتية ،وتعمــل حال ًيــا يف ملجــأ للنســاء.

نجاة ( 32عا ًما)

امــرأة غــر متزوجــة ذات تعليــم جيــد ،وهــي باكســتانية مســلمة مــن الجيــل الثالــث مــن
املهاجريــن ،ولــدت يف اململكــة املتحــدة ونشــأت فيهــا .واجهــت طــوال حياتهــا ضغطًــا
شــدي ًدا مــن أرستهــا الصغــرة واملمتــدة مــن أجــل االمتثــال ألدوار الجنــدر التقليديــة.
تغلبــت عــى تلــك العقبــات بالتفــاوض الدائــم حــول حقوقهــا يف التعليم والعمــل والعيش
مبفردهــا واختيــار رشيــك حياتهــا .تعمــل حال ًيــا مديــرة مبيعــات.
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سومرة ( 55عا ًما)

أم متعلمــة ألربعــة أبنــاء ،وهــي ابنــة لواحــد مــن أول املهاجرين الباكســتانيني الذين اســتقروا
يف املــدن الصناعيــة الصغــرة يف انجلـرا .ضغــط عليهــا والداهــا وأرستهــا للــزواج بابــن عمهــا.
تعمــل حال ًيــا موظفــة وتســهم يف مرصوفــات البيــت وتديــر املنــزل وشــئون األرسة.

شادية ( 38عا ًما)

أم متعلمــة ألربعــة أبنــاء ،ولــدت لوالديــن مهاجرين من باكســتان ،وخطبــت البن عمها بطريقة
تقليديــة .واجهــت ط ـوال مــدة زواجهــا تســلط وإيــذاء الــزوج واألرسة املمتــدة ،بينــا كانــت
تكافــح مــن أجــل إكــال دراســتها ومامرســة حقهــا يف العمــل التحكــم يف مكاســبها مــن العمل.

التفاو�ض حول �أدوار اجلندر يف جمتمعات الأقليات
متتلــك بريطانيــا تاري ًخــا طويـ ًـا مــن الرتحيــب باملهاجريــن ،ولكــن تغيريات دراميــة حدثت
بعــد نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة وإقامــة الكومنولــث ،فقــد حــول تدفــق املهاجريــن
«غــر البيــض» الذيــن أتــوا مــن خــارج أوروبــا املجتمع الربيطــاين إىل كيــان معقــد ومتعدد
األعـراق .ويف الثامنينيــات ،أدى ذلــك إىل تطبيــق التعدديــة الثقافيــة الربيطانية املســتوحاة
مــن النموذجــن األمريــي والكنــدي ،وهــو يعــرف بالهويــات املميــزة للجامعــات الثقافيــة
والعرقيــة يف البــاد ويدعمهــا .مــع ذلــك ،وبالرغــم مــن أن ثقافــات األقليــات تلعــب دو ًرا
أساسـ ًيا يف الحيــاة االجتامعيــة والتعليميــة والدينيــة واالقتصاديــة ألعضائهــا ،فإنهــا غالبــا
مــا تشــهد متييـ ًز ضــد النســاء .أحيانــا مــا تصطــدم يف الواقــع متطلبــات ثقافــات وأديــان
األقليــات مــع منــوذج املســاواة بــن الجنســن الــذي تتبنــاه قوانــن الدولــة.
إن النســاء «مصــادر املعرفــة» يف اململكــة املتحــدة كلهــن مــن جامعــات مســلمة مــن جنــوب
أيضــا عرضــة ملســتويات متعــددة مــن التمييــز بســبب العــرق والجنــس والديــن،
آســيا ،وهــن ً
فـــ رفيقــة ،و نجــاة ،و ســومرة ،و شــادية كــن جميعهــن عرضــة لتوقعات ثقافيــة ودينيــة ألدوار
الجنــدر ،كثـ ًرا مــا حجمت اختياراتهــن يف الحياة وتطورهن الشــخيص بوصفهن بنــات وزوجات
وأمهــات .كــا اعتقــد الرجــال يف مجتمعهــم العرقــي أن مــن حقهــم وواجبهــم األخالقــي أن
يســيطروا عــى زوجاتهــم وبناتهــم ،وأنــه ال ينبغــي لهــن أن يحصلــن عــى االســتقالل؛ حيــث
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املساواة بني الجنسني
يعــد حــق املســاواة أمــام القانــون هــو مبــدأ قانون ًيــا عا ًمــا يكفلــه امليثــاق األورويب لحقــوق اإلنســان.
وبالرغــم مــن هــذه املجموعــة مــن الضامنــات القانونيــة ،ال تـزال املامرســات التمييزيــة ضــد النســاء
واألقليــات العرقيــة والدينيــة وغريهــا مســتمرة .ال زالــت الثقافــة السياســية تــرى مســاواة النســاء هدفًــا
متحق ًقــا يف بريطانيــا الحديثــة مــع أن الحقائــق التاليــة تظهــر خــاف ذلــك .يف عــام  2015كانت النســاء
الربيطانيــات يتقاضــن أجـ ًرا يقــل عــن الرجــال عــى العمــل نفســه؛ وقــد اتســعت فجــوة الفــرق بــن
أجــر الجنســن مــن  % 10.5يف عــام  2011إىل  .% 13.9فــأن النســاء الزلــن يلعــن دو ًرا أكــر يف رعايــة
أطفالهــن وكبــار الســن مــن أقاربهــن ،ميلــن إىل العمــل يف وظائــف غــر مســتقرة ومنخفضــة األجــر وال
تتمتــع بالحاميــة االجتامعيــة ،أو يعملــن بعــض الوقــت ( % 38مــن اإلناث يف مقابــل  % 11مــن الذكور)
أو يف القطــاع غــر الرســمي (أربعــة مــن كل ســتة عــال يف القطــاع غــر الرســمي مــن النســاء).
تــأيت مرتبــة اململكــة املتحــدة مــن بــن أســوأ الــدول يف أوروبــا فيــا يخــص العنــف الــذي تعانيــه
النســاء أثنــاء حياتهــن (الخامســة عــى العــامل يف عــام  ،)2014فنســبة النســاء الــايت يتعرضــن للعنــف
 % 44أكــر بكثــر مــن املتوســط األورويب  .% 33فواحــدة مــن كل أربع نســاء بريطانيــات قد تعرضت
للعنــف املنــزيل يف حياتهــا ،وواحــدة مــن كل مثــاين نســاء تتعــرض لــه مــرة كل عــام .وأخـ ًرا ،ال زالــت
النســاء غــر ممثــات بدرجــة كافيــة يف املجــال الســيايس عــى املســتويني القومــي واملحــي .فقــد
شــغلت النســاء عــام  ،2015نســبة  % 22مــن مقاعــد الربملــان ،و % 23مــن املناصــب الوزاريــة ،و% 32
مــن مواقــع االستشــارية املحليــة يف انجلـرا.

ســيؤدي ذلــك إىل تخطــي أعـراف عائالتهــن وجامعاتهــن .وأظهــرت خـرات النســاء «مصــادر
املعرفــة» جميعهــا وجــود ســيطرة عليهــن فيــا يختــص بالتعليــم ،واملســتقبل العمــي،
وامللبــس ،واألصدقــاء .فعــى ســبيل املثــال ،تــم تحجيــم حقــوق نجــاة عــن القيــام باختيــارات
حــرة وواعيــة تخــص تعليمهــا ومســتقبلها العمــي وزواجهــا ،فــكان مــن املتوقــع منهــا بوصفها
ابنــة أن تطبــخ وتقــوم بأعــال املنــزل ،ومل يكــن يســمح لهــا باملــي إىل املدرســة أو الخــروج
مــع األصدقــاء .فقــد كان والدهــا قل ًقــا دامئًــا مــن أنهــا قــد تفعــل شــيئًا يهــدد رشف العائلــة.
كان موضــوع الــرف عامـ ًـا مشــركًا يف حكايــات الحيــوات املوثقــة ،حيث كان عــبء حامية
اســم العائلــة وســمعتها يُلقــى عــى عاتــق النســاء .عــى ســبيل املثــال ،مل يســمح لشــادية
أن تكمــل تعليمهــا ،وبــدلً مــن ذلــك تــم تعليمهــا كيــف تكــون زوجــة صالحــة وتحافــظ
عــى رشف األب والــزوج .وألنهــا تزوجــت يف ســن صغــرة ،اعتقــدت أن دورهــا أن توافــق
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عــى كل مــا يقولــه زوجهــا وأرستــه .ونتيجــة لذلــك ،مل تســتطع أن تواجــه زوجهــا عندمــا
أخــذت منهــا ابنتهــا وأرســلت إىل باكســتان لرتبيهــا حامتهــا .وأخ ـ ًرا متكنــت مــن إكــال
تعليمهــا والتفــاوض حــول حقهــا يف العمــل .ومــع ذلــك ،تكــرر شــادية ،بوصفهــا أ ًمــا ،يف
تربيــة بناتهــا بعــض التوقعــات والســلوكيات األبويــة ،فهــي ال تكتفــي فقــط بفــرض طريقتها
رسا بتحديــد زوج البنتهــا ذات األربعــة
يف امللبــس واختيــارات الدراســة عليهــن ،بــل وقامــت ً
عــر عا ًمــا يف باكســتان .كانــت تريــد أن تظهــر للجميــع أنهــا أم صالحــة قــادرة عــي ترتيب
زيجــات لبناتهــا ،مــن املهــم أن تعــرف الجامعــة األوســع بقدرتهــا عــى عمــل ترتيبــات زواج
لبناتهــا ،وهــو مــا يعــد عالمــة واضحة عــى كونهــا أم صالحــة .ويوضح هــذا كيف أن النســاء
يروجــن األعـراف األبويــة ويخلدنهــا أحيانــا أثنــاء تفاوضهــن حــول الســلطة والتميــز داخــل
البنيــة األبويــة ،مــا قــد يســبب غال ًبــا أرضا ًرا للبنــات والنســاء األصغــر سـ ًنا وأقــل ســلطة.
بالرغــم مــن أن كل النســاء «مصــادر املعرفــة» لعــن أدوا ًرا ماديــة مهمــة يف عائالتهــن
وأرسهــن املمتــدة ،إال أنهــن كــن عرضــة لتســلط اآلبــاء أو األزواج وســيطرتهم .فقــد متكنــت
نجــاة ،عــى ســبيل املثــال ،مــن إكــال دراســتها والعمــل والعيــش مبفردهــا بينــا كانــت
تنفــق عــى والديهــا وإخوتهــا .حــاول والداهــا مــع ذلــك الســيطرة عــى تحركاتهــا وفــرض
رشوط عــى اختيــار رشيــك حياتهــا بالرغــم مــن أنهــا كانــت يف الثالثينيــات مــن عمرهــا .أمــا
شــادية وســومرة فقــد ســمح لهــا زوجاهــا بالعمل فقــط ،ألنهــا أدركا أن دخــل زوجاتهام
ســرفع العــبء عنهــا ويخــدم أغراضهــا .فعىل عكــس التوقعــات التقليديــة ألدوار الجندر،
قامــت كلتاهــا بــدور املعيلــة األساســية لــأرسة .وبينــا كان مــن املتوقــع مــن شــادية أن
تفصــح لزوجهــا عــن مكاســبها املاديــة وتــرر لــه مرصوفاتهــا ،أعطــى االســتقالل االقتصــادي
لســومرة صوتًــا أعــى يف عمليــة صناعــة القـرار ،وبخاصــة فيــا يختــص باألبناء ومســتقبلهم.

الزيجات التقليدية عرب احلدود القومية والهجرة
الــزواج التقليــدي العابــر للحــدود هــو مســألة مهمــة بــن جامعــات املهاجريــن مــن جنوب
اســيا إىل اململكــة املتحــدة .فوف ًقــا ألبحــاث الحكومــة الربيطانيــة املعنيــة بالهجــرة والــزواج
( ،)2011كانــت شــبه الجزيــرة الهنديــة ملــدة طويلــة هــي املصــدر األكــر لزوجــات وأزواج
املهاجريــن/ات يف اململكــة املتحــدة ( % 41مــن كل تصاريــح اإلقامة يف عــام  ،)2009ومعظم
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تلــك الزيجــات هــي زيجــات تقليديــة مرتبــة أو شــبه مرتبة بــن أبنــاء عمومــة أو أقرباء من
درجــة أبعــد .وتوجــد عــدة دوافــع لتلــك الزيجــات ،فهــي توفــر فرصــة لعمــل روابــط مــع
الوطــن األم عــن طريــق مســاعدة األقــارب ،مــع الحفــاظ عــى رشف العائلــة والحفــاظ عــى
ممتلــكات األرسة .ولكــن كثـرا مــا تــر تلــك املامرســات باســتقالل النســاء واختياراتهــن يف
الحيــاة كــا كان هــذا واضحــا يف تجربــة رفيقــة ،وشــادية ،وســومرة ،ونجــاة.
قــد أوضحــت الحكايــات أن أحــد أهــم الدوافــع للــزواج عــر القومــي التقليــدي املرتــب
هــو تزويــج البنــات لحاميــة رشف العائلــة وبنــاء شــبكات دعــم ومــوارد عــر قوميــة تكــون
أساســها األرسة والحفــاظ عليهــا .وقــد أعربــت كثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» عــن
شــعورهن بكونهــن عبئًــا عــى والديهــن ميكــن رفعــه عــن طريق الــزواج .عــى ســبيل املثال،
رتــب جــد رفيقــة لزواجهــا وزواج أختهــا دون رضاهــا ،فتزوجــت زوا ًجــا دين ًيــا (نكا ًحــا) يف
باكســتان يف عمــر الخامســة عــر مــن رجــل مل تكــن تعرفــه أو ســمعت بــه مــن قبــل .وقــد
نتــج عــن ذلــك الــزواج وزيجتــن تاليتــن عالقــات قمعيــة؛ حيــث كان كل هــم الــزوج أن
يحصــل عــى حقــوق قانونيــة للبقــاء يف اململكــة املتحــدة وأن يكــون مواط ًنــا بريطان ًيــا.
قالــت ســومرة إن زواجهــا الــذي دام  38عا ًمــا مــن ابــن عمهــا كان برتتيــب مــن العائلتــن
لفائدتهــا فقــط ،فقــد أرادت أرستهــا التخلــص مــن عبء ابنــة ،ورغبــت أرسة الزوج يف إرســاله
إىل انجلـرا حتــى يتســنى لــه ولهــم الحصــول عــى مســتقبل مزدهــر .وباملثــل ،كان والــد نجاة
دائــم الضغــط عليهــا لقبــول زواج تقليــدي مــن قريــب لهــم يف باكســتان ،وعندمــا تــويف هــذا
أيضــا للــزواج .تتضــح مــن
العريــس ،ذكّــرت والدتــه والــد نجــاة أن لهــا اب ًنــا آخــر يصلــح هــو ً
ذلــك فكــرة أن البنــات بــاب لدخــول األقربــاء الذكــور ولفتــح فــرص اقتصاديــة لهــم يف الخارج.
نتجــت عــن الزيجــات عــر الحــدود القوميــة توتــرات زوجيــة تتعلــق باإلســهامات
االقتصاديــة للبلــد األم التدخــل الدائــم لــأرسة املمتــدة .فنجــاة ،عــى ســبيل املثــال ،هــي
ابنــة زواج تقليــدي عــر قومــي .مل يكــن ألهــل أبيهــا تأثــر كبــر عــى حياتهــم اليوميــة
أيضــا اســتغلوا مــوارد أبيهــا وأرستهــا النوويــة .فبينــا ذهبــت نجــاة إىل
فقــط ،ولكنهــم ً
مدرســة حكوميــة يف اململكــة املتحــدة وكانــت أرستهــا النوويــة تكافــح مــن أجــل العيــش،
كان أبوهــا يدفــع مرصوفــات التعليــم الخــاص البــن عمهــا يف باكســتان.
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النظام السيايس والقانوين
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــالية هــي ملكيــة دســتورية ودميقراطيــة برملانيــة.
ومنــذ عــام  ،1999نقلــت عمليــة تفويــض مســتويات متنوعــة مــن الســلطة مــن برملــان اململكــة
املتحــدة إىل املؤسســات التــي تــم التفويــض إليهــا يف اســكتلندا وويلــز وأيرلنــدا الشــالية؛ حيــث
شــكلت ســلطات قضائيــة وترشيعــات مختلفــة .أمــا املصــادر املختلفــة للقانــون الربيطــاين والــذي
يطبــق عــى كامــل األرايض الربيطانيــة فهــي :الترشيــع (الــذي يســنه الربملــان الربيطــاين) ،والقانــون
الوضعــي (الــذي تضعــه املحاكــم) ،وقانــون االتحــاد األورويب وامليثــاق األورويب لحقــوق اإلنســان
(الــذي تــم إدراجــه يف القانــون املحــي للملكــة املتحــدة عــن طريــق قانــون حقــوق اإلنســان يف
عــام  .)1998وبالرغــم مــن إن اململكــة املتحــدة قــد صدقــت عــى الســيداو يف أبريــل  ،1986فــإن
املعاهــدات ال تعتــر ملزمــة إال إذا تــم دمجهــا يف الترشيعــات ،وهــو مــامل يحــدث.
بالرغــم مــن أن اململكــة املتحــدة ال متتلــك دســتو ًرا مكتوبــا إال أن قانونهــا الدســتوري غــر املكتــوب
مينــع التمييــز عــى أســاس الجنــدر ،فللنســاء والرجــال الحقــوق والواجبات نفســها يف الــزواج والطالق
يف إطــار القانــون املــدين .تعــدد الزوجــات غــر قانــوين ،والحضانــة تقــوم عــى مصلحــة الطفــل/ة
وتقســيم األمــاك عنــد الطــاق يعــرف باإلســهامات غــر مدفوعــة األجــر داخــل األرسة .ويف عــام
 ،2007ســن قانــون الــزواج اإلجبــاري (الحاميــة املدنيــة) ،الــذي ميكــن املحاكــم مــن منــع الــزواج
اإلجبــاري .ويف عــام  ،2014نظــرت وحــدة الــزواج اإلجبــاري  1300حالــة ،كثـ ًرا منهــا يختــص بنســاء
مســلامت ،مبعــدل واحــدة مــن كل مثانيــة ضحايــا تحــت ســن  16عا ًمــا .نظريًــا ،تتمتــع النســاء يف
األرس املســلمة يف بريطانيــا بحقــوق النســاء األخريــات نفســها .مــع ذلــك ،تتعــرض كثريات من النســاء
املســلامت يف بريطانيــا للقوانــن الدينيــة غــر املقننــة ،أو عــادات وتقاليــد أرسهــن وجامعاتهــن ،أو
حتــى قوانــن بلــدان أخــرى إذا تزوجــن أو أنجــن أطفــالً يف الخــارج ،وينطــوي ذلــك عــى كثــر مــن
التضاربــات القانونيــة ،وغال ًبــا مــا تفتقــر النســاء للحاميــة يف الــزواج وعنــد الطــاق.

كان األزواج يف الحكايــات غالبــا مــا يضعــن أرسهــم يف الوطــن األم يف املقدمــة قبــل
أرسهــم التــي كونوهــا بالــزواج؛ حيــث إن الرفــاه االقتصــادي هــو الدافــع الرئيــس للــزواج.
أمــوال بانتظــام إىل أرستــه يف باكســتان
ً
فعــى ســبيل املثــال ،كان زوج ســومرة يرســل
ويزوروهــم ،حتــى إنهــا شــعرت أنــه يفضــل أوالد أخيــه عــى أبنائــه .وقــد غاظتهــا حقيقــة
أنــه بالرغــم مــن الدعــم املــادي الــذي يقدمــه زوجهــا ألهلــه ،مل يعنهــم االتصــال بهــم أو
بنــاء عالقــات مــع أبنائهــم .وقــد زاد الغيــظ عندمــا رغــب زوجهــا يف تحقيــق رغبــة أمــه
بتزويــج ابنتهــم البــن أخيــه .وكانــت ســومرة قويــة مبــا يكفــي لكــر الدائــرة عــن طريــق
منــع زوجهــا مــن اســتغالل ابنتهــم باعتبارهــا وســيلة أخــرى إلفــادة أهلــه يف الوطــن األم.
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الن�ساء يتحدثن.. .

حكاية حياة جناة

الطفولة  :السيطرة من أب مهيمن
أدركــت منــذ ســن صغــرة أن الشــخص الوحيــد صاحــب الق ـرار هــو أيب .عندمــا كنــت يف العــارشة
مــن عمــري ،كنــت أخفــي الحلــوى التــي أرسقهــا مــن محلنــا وأخزنهــا يف كيــس تحــت رسيــري .ويف
أحــد األيــام ،وجــد أيب الكيــس وآخــذ يرضبنــي طــوال صعودنــا الســلم مطالبًــا بتوضيــح لألمــر .مل
تســتطع أمــي أن متنعــه مــن الـراخ ّيف أو شــتمي أو رضيب .كان هــو الرجــل املســيطر وكانــت تفعــل
مــا يقولــه.
أظــن أن عندهــا فكــرت ألول مــرة أال يجــب ألحــد أن تكــون لــه الســيطرة عــى شــخص آخــر.
عندمــا بــدأت الدراســة الثانويــة ،مل يوافــق أيب عــى ســرى إىل البيــت ،فــكان يــأيت ليأخــذين
ويوصلنــي للبيــت .مل يكــن يســمح يل أبــ ًدا بالذهــاب إىل رحــات املدرســة أو الخــروج مــع
صديقــايت ،وكنــت أرى هــذا ظلـ ًـا ،فقــد كان يســمح لصديقــايت أن يذهــن أينــا شــن وأن يفعلــن
أشــياء مل أكــن أســتطيع فعلهــا .كان أخــي إشــفاق يخــاف أيب كــا كنــت أخافــه .أتذكــر قــرب
نهايــة الدراســة الثانويــة أراد إشــفاق أن يحلــق ذقنــه ،ولكــن أيب قــال ال ،فــكان عــى أخــي أن
يحتفــظ بشــعر وجهــه.
عندمــا أصبحــت يف الخامســة عــر بــدأت يف التمــرد عــى أيب .رأيتــه يــرب أمــي وفكــرت أنــه
يجــب أن يقــف أحــد بوجهــه .ولكــن أدركــت برسعــة أن أمــي تتحمــل عواقــب ســلويك ،فقــد كان أيب
يقــول« :إن كانــت نجــاة ال تتــرف بشــكل الئــق فهــذه غلطتــك ألنهــا ابنتــك» .مل أكــن أفهــم ملــاذا
يتــرف كذلــك .ولكــن عندمــا كــرت أدركــت أن خوفــه مــن أن أفقــده رشفــه كان مــا يدفعــه لذلــك
الســلوك .أتذكــر أننــي عندمــا بــدأت الصــف الســادس ،أخــرين« :تذكــري فقــط أن اح ـرام العائلــة
بأكملهــا بــن يديــك—إذا حــدث يشء ،ســيكون مســئوليتك».
عندمــا وصلــت ســن الجامعــة ،كان أىب مفرطًــا يف قلقــه .كان يجــب أن يعلــم أيــن أنــا يف كل دقيقــة،
جــدويل ،ومتــى تكــون يل فـرات راحــة .مــع ذلــك ،كان ســعيدا ألننــي دخلــت الصــف الســادس مــن
«ســانت ويلفريــد»؛ حيــث مل يكــن هنــاك أنــاس كثــرون مــن جنــوب آســيا لرياقبــوين ،فقــد كان األمــر
فقــط حــول ذاتــه وســمعته—وليس حاميتــي.
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يف الوقــت نفســه ،كانــت عالقتــي بأمــي تتحســن كثـ ًرا .أتذكــر أنــه عندمــا كان أيب يذهــب يف إجازتــه
الســنوية إىل باكســتان كان الجميــع يشــعر بالراحــة ،فقــد كنــا نســتيقظ مبكـ ًرا ،وكانت هناك موســيقى،
وال توجــد تعليــات تجــرين أن أكــون يف البيــت يف وقــت محــدد ،وال أن أجهــز طعــام والــدي  ،إلــخ.
الحظــت كيــف تكــون األشــياء مختلفــة عندمــا يكــون بعيـ ًدا .ولكــن عندمــا كان يعــود مــن باكســتان،
يكــون أســوأ حــالً  ،فقــد كان يعتقــد بدرجــة أكــر مــن املعتــاد أن الجميــع عبيــد رغباتــه.
الزواج والدراسات والهويات
ـدل كبـرا
عندمــا بلغــت الســابعة عــر أراد أيب أن يأخــذين إىل باكســتان للــزواج .وقــد خلــق ذلــك جـ ً
يف املنــزل .فقــد كانــت أمــي مــرة أن حيــايت لــن تكــون صــورة طبــق األصــل مــن حياتهــا؛ ولذلــك
كانــت مصممــة عــى أن أتعلــم .مل أكــن جــز ًءا مــن تلــك املناقشــات ولكنــي ُخــرت أج ـزاء منهــا.
ـخصا بجانبــي يفهمنــي .كنــت أتعلــق باألمــل
شــعرت يف ذلــك الوقــت أين مدعومــة ،وأن هنــاك شـ ً
أن تبقــى أمــي قويــة ألنهــا كانــت الوحيــدة التــي ميكــن أن تســاندين؛ وإال فــإن مصــري قــد انتهــى.
وعندمــا أخــرت والــدي إننــي أريــد الذهــاب إىل جامعــة «مانشســر» لدراســة العمــل االجتامعــي،
وافقــت أمــي عــى الفــور ،لكــن والــدي مل يوافــق .أخربهــا« :لقــد حصلــت عــى مــا أردت وذهبــت
إىل الجامعــة ،ولكــن حــان وقــت زواجهــا».
تنازلــت عــن حلــم العمــل االجتامعــي لــي أحافــظ عــى الســام يف األرسة ،وذهبــت إىل كليــة
بالكبــرن .كنــت غــر مرتاحــة ألننــي كنــت مختلفــة .فقــد انتزعــت مــن مدرســة مســيحية بيضــاء
يف معظمهــا أللقــى يف كليــة ذات أغلبيــة آســيوية مســلمة تتميــز بعقــد متعــددة فيــا يخــص
الثقافــة والهويــة .بقيــت ثالثــة أشــهر قبــل أن أقــرر الرحيــل ،وكانــت تلــك بدايــة عالقــة جديــدة
مــع أيب .فقــد وافــق عــى أن أذهــب إىل جامعــة بريســتون ،وأن أذهــب مــع أمــي إىل صالــة رياضيــة
مختلطــة ،وق ِبــل بصديقــة جديــدة يل ،وســمح يل أن أذهــب إىل بيتهــا .تســاءلت عــن ســبب لطفــه
مــع صديقتــي ثــم أدركــت أن ذلــك بســبب أن أباهــا وصــل إىل اململكــة املتحــدة يف الوقــت نفســه
تقري ًبــا الــذي وصــل فيــه أيب .رمبــا تشــارك كل النــاس الذيــن وصلــوا إىل اململكــة املتحــدة يف الوقــت
نفســه املخــاوف نفســها ،وشــعروا أنهــم يحتاجــون إىل الســيطرة عــى أبنائهــم ومنــع تعرضهــم لتلــك
األم ـراض يف املجتمــع.
را عــى أن
كان هنــاك وقــت كان أىب يريــد فيــه العــودة إىل باكســتان ،وأن يأخذنــا جمي ًعــا معــه .كان مـ ً
نحصــل جمي ًعــا عــى جنســية مزدوجــة ،حتــى إن طردونــا ميكننــا العــودة إىل باكســتان بســهولة .كنــت
أجــد هــذا تفكـ ًرا ســخيفًا للغايــة ومل أفهمــه عــى اإلطــاق .أنــا مواطنــة بريطانيــة .ملــاذا ميكــن أن أطرد؟!
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من ينفق ومن يحمي؟
مل يثمــن أىب حياتــه املنزليــة .نعــم كان يكســب مــالً  ،ولكــن قــد ًرا كب ـ ًرا مــن دخلــه كان يذهــب
إىل أهلــه يف باكســتان .اكتشــفت أنــه بينــا كنــت أنــا أدرس يف جامعــة (صــف ســادس) حكوميــة،
كان هــو يدفــع مرصوفــات التعليــم الخــاص ألوالد أخيــه يف باكســتان .كان مــن املفــرض أن يكــون
الحــارس والحامــي يل ولكنــه فشــل يف ذلــك .كان يحمــي أهلــه ويدعمهــم يف باكســتان ،بينــا كنــا
نكافــح لصنــع مســتقبل ألنفســنا.
كان أىب مهتـ ًـا بصورتــه الخارجيــة ،وكان خــروج أمــي للعمــل ضــد تلــك الصــورة .كان ســعي ًدا بقدرتهــا
عــى كســب املــال ،ولكنــه مل يكــن يريــد فقــط أن تظهــر أنهــا تعمــل حتــى ال يبــدو غــر كــفء يف
عيــون اآلخريــن .ولكــن دخــل أمــي وفــر لــه أموالــه فاســتطاع أن يرســلها للخــارج .مــن الناحيــة
اإلســامية ،كانــت أمــوال أمــي لهــا لتحتفــظ بهــا ،وأظــن أن الســبب يف أنهــا مل تفعــل ذلــك أنهــا
كانــت تريــد أن تجعــل الحيــاة محتملــة قليـ ًـا ،وأن تعتنــى بأبنائهــا ألن أىب مل يكــن يفعــل .حتــى هــذا
اليــوم مل أر أي يشء مــن أمــوال أيب؛ مل يدعمنــي أب ـ ًدا.
مل أشــعر أبــدا أن أيب قــام بــدوره ومســئولياته .كانــت أمــي هــي مــن تقــوم بالتبضــع والطبــخ واالتصــال
بالنــاس عندمــا تحتــاج إىل إصــاح أشــياء يف املنــزل .ال أتذكــر أن أىب كان يفعــل أي يشء بخــاف صيانــة
ســيارته أو االنخ ـراط يف أنشــطته االجتامعيــة .بالنســبة للعــامل الخارجــي ،مل يكــن األمــر يبــدو كذلــك
بالتأكيــد ،فقــد كان النــاس معجبــون بــأيب وكيــف أنــه أدار شــئون بيتــه وأرستــه بكفــاءة ،وكيــف كان
يعمــل بجــد .ولكنــه وصــل إىل هــذه املكانــة ألن أمــي صمــدت وســاعدتنا .كثـ ًرا أيضً ــا مــا الم أمــي عىل
االنشــقاقات مــع األرسة املمتــدة وعــى عملهــا أيضً ــا .كان أفـراد العائلــة املمتــدة يناقشــون حقيقــة أنها
كانــت تخــرج وتكتســب أفــكا ًرا ،وأنهــا قــد أصبحــت غــر مطيعــة وتناطــح زوجهــا.
بناء الثقة
كنــت أحتــاج وظيفــة عندمــا كنــت يف الجامعــة .كنــا نريــد أن نفتــح املوضــوع أليب بهــدوء وبطريقــة
تكــون مقبولــة بالنســبة لــه .يف الواقــع ،كنــت أعمــل قبــل ثالثــة أو أربعــة أســابيع قبــل أن أخــره.
كانــت اســتجابته مثــرة للدهشــة—كان هادئًــا جـ ًدا .ملــاذا تغــر؟ ثــم أدركــت أنــه وثــق يف ،وعــرف
إننــي لــن أفعــل شــيئًا مشــي ًنا .بعدهــا بــدأت أنــا وأيب يف الحديــث وبدأنــا نبنــي عالقتنــا بهــدوء.
ولكــن يف الخلفيــة كان ال يـزال يتحــدث عــن تزويجــي بابــن عمــه يف باكســتان بعــد أن أنهي دراســتي
الجامعيــة .كان لطي ًفــا معــي ألنــه أراد شــيئا يف النهايــة.
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را إىل حــد أنــه كان يريــد الفيديــو
كان تخرجــي قاتـ ًـا! مل أكــن أريــد الذهــاب ،ولكــن أيب كان م ـ ً
والصــور والــرداء ،إلــخ .يف ذلــك اليــوم ،كان أكــر النــاس فخـ ًرا هنــاك .أتذكــر إننــي كنت أقــول لنفيس:
«ملــاذا أنــت فخــور هكــذا ،مــاذا فعلــت أنــت؟ ال يشء؟ دفعــت مثــن قبعتــي والــرداء وجريــت هنــا
وهنــاك ألجــل الفيديــو؟ يــا لإلنجــاز!» بعدهــا ببعــض الوقــت ،مــات الشــخص الــذي أراد أيب أن
أتزوجــه يف األســاس يف حــادث .بالنســبة ألمــي كان هــذا مصــد ًرا للراحــة ألن التهديــد قــد زال .ولكــن
هيهــات! كان ألم الولــد امليــت اب ًنــا آخــر مناسـ ًبا .بحلــول ذلــك الوقــت كانــت العالقــة بينــي وبــن
أيب أفضــل كثـ ًرا ،وكنــا مرتاحــن للــكالم م ًعــا إىل حــد إننــي كنــت أســتطيع أن أخــره يف مــاذا أخطــأ.
شــخصا أردت الــزواج منــه .وافقــت أمــي أن تتحــدث إىل أيب،
عندمــا كنــت يف الجامعــة ،قابلــت
ً
ولكــن كان علينــا أن نخطــط اسـراتيج ًيا ملــا ســنقوله لــه .يف النهايــة مل يحدث—رمبــا مل يكــن مقــد ًرا
لــه أن يحدث—لكــن هــذه التجربــة جعلــت عالقتــي بأمــي مختلفــة قليـ ًـا أيضً ــا .أعتقــد أن أمــي
كانــت تحــاول أن ترتــب األشــياء مــن أجــل زواجــي ،بالرغــم مــن أن أيب قــال يل« :إن كان هنــاك
شــخص تحبينــه فقــط أخربينــا ،وســنوافق طاملــا ســيتعامل معــك بصــورة جيــدة» .ولكنــي أشــعر أن
عنــده رشوطًــا لهــذا الشــخص ،كأن يكــون مــن طبقــة عليــا ،وأنــه ال ميكــن أن يعيــش بعي ـ ًدا ،وأن
يكــون باكســتان ًيا.
محن العزوبية
إذا كان هنــاك مــن يحمينــي فهــو اللــه .هنــاك لحظــات يقــل فيهــا إمياين—ولــن أكــذب يف هــذا
الشــأن—ولكني دامئًــا مــا أعــود .هــذا هــو الــيء الوحيــد الــذي يبقــى يل دامئًــا .أنــا ال أثــق بأحــد
وال أظــن أن أحـ ًدا ســيحميني حتــى يف املســتقبل .أنــا اآلن يف مرحلــة تختلــط فيهــا األفــكار يف ذهنــي
عــن كل يشء ،فقــد ســمح يل أىب أن أعيــش بعي ـ ًدا عــن املنــزل ولكــن أمــي اتخــذت اآلن املنحــى
اآلخــر ،فهــي تحمــى اســم العائلــة وســمعتها .تقــول أشــياء مثــل« :إذا قابلــت رجـ ًـا بغــرض الــزواج ال
تخربيــه أنــك تعيشــن بعيـ ًدا عــن البيــت ،ألنــه ســيظن وقتهــا أنــك لســت فتــاة باكســتانية صالحــة».
كان هــذا نــوع األشــياء التــي اعتــاد أيب أن يقولهــا ،وكانــت هــي تنتقدهــا ولكنهــا اآلن تقولهــا .عــى
زوجــة أخــي اآلن أن تكافــح مــن أجــل األشــياء نفســها التــي تشــاجرت أمــي مــع زوجهــا حولهــا .مــن
الغريــب كيــف تبدلــت أدوارهــا .فأمــي اآلن هــي الشــخص الــذي نذهــب إليــه يف العائلــة عنــد
اتخــاذ قـرارات خطــرة .ومل يعــد رأى أيب مهـ ًـا.
منــذ هــذه اللحظــة وعالقتــي بــأرسيت ليســت جيــدة .فهــم ال يتفقــون مــع وجهــات نظــري ،وال
زلــت أشــعر أنهــم ال يثمنــون آرايئ .مــع ذلــك ،تغــرت بعــض األمــور .عــى ســبيل املثــال ،يقــول
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«إشــفاق» ،الــذي كان هادئًــا ومل يكــن قري ًبــا منــى ،إننــي اآلن الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع
أن يثــق بــه .كــا يــأيت يــارس إيل دامئًــا قبــل اتخــاذ أي قــرار للحصــول عــى موافقتــي أو رأيــي.
هــل تحتاجــن ألن تكــوين متزوجــة حتــى ميكنــك إعطــاء نصيحــة جيــدة؟ وهــل ال ميكــن المــرأة
عزبــاء أن تفعــل ذلــك؟ .وهــل مينحــك الــزواج رخصــة يك تكــوين قــادرة عــى إســداء النصــح
وتقديــم الدعــم؟ ال أعتقــد ذلــك! بــل وأعلــم أن مجتمعنــا العرقــي ال يظــن أننــي صالحــة لدعــم
غــرى مــن النســاء ،وذلــك ألنــه ال يوجــد رجــل يف حيــايت .أنــا لســت متزوجــة ولذلــك أنــا ال
أعــرف أي يشء.
كثــ ًرا مــا أبــرر حقيقــة أننــي غــر متزوجــة لنفــي قبــل اآلخريــن .الســبب الرئيــس أين ال
زالــت عازبــة هــو أن أرسيت تريــدين أن أكــون يف البيــت .مــع ذلــك ،ال ميكــن أن يســتمر
ذلــك إىل األبــد ،وخــال أعــوام قليلــة ســوف أحصــل عــى زوج يعاملنــي باحــرام وكشــخص
مســاوي لــه ،ليــس بالطريقــة التــي كان أيب يعامــل بهــا أمــي – زوج تكــون أولوياتــه زوجتــه
وأبنــاءه وليــس أمــه وإخوتــه وأخواتــه طــوال الوقــت .كان ،والزال ،مــن الصعوبــة أن أتحــدى
األعــراف الثقافيــة والتوقعــات ،ولكننــي كنــت قويــة ،يف الواقــع كان مــن أكــر مخــاويف
أن أفقــد تلــك القــوة الداخليــة .مبــاديئ ومعتقــدايت تعنــي يل الكثــر .أعلــم أن الكثرييــن
مــن مجتمعــي العرقــي وأرسيت املمتــدة وأصدقــايئ يظنــون أننــي تتطبعــت بطبــاع النــاس
يف الغــرب و أن هــذا يشء يسء ،ولكننــي أعتقــد أن هــذا مثــر للســخرية .هنــاك فتيــات
أعرفهــن مــن مجتمعــي العرقــي ودينــي يفعلــن كل األشــياء التــي ال يجــب أن يفعلنهــا،
ولكنهــن ال يظهــرن مبظهــر الناقصــات مثــي ألنهــن متزوجــات .أعلــم أننــي مختلفــة ،ولكــن
ليــس بطريقــة ســيئة .أنــا أصــي وأحــرم أبــوي ،ولكنــي ال أتبنــى كل توقعــات الجامعــة
واملجتمــع.
يف رأيــي أن األرسة النموذجيــة هــي عــى عكــس مــا نحــن عليــه متا ًمــا .أعــرف أننــا جمي ًعــا
نحــب أن نظــن أننــا متســاوون ،ولكننــا غــر ذلــك .أود أن أقبــل أرسيت كــا هــي بالضبــط
وأعطيهــم القــدرة عــى مناقشــة األشــياء برصاحــة ،حيــث ينــال كل شــخص القــدر نفســه مــن
التقديــر .ال أعتقــد أننــا ســوف نكــون نســاء متســاويات أب ًدا—كــم ســنة كافحــت النســاء مــن
أجــل حقــوق مل ينلنهــا بعــد؟ طاملــا ال تــزال نســاء مثــل أمــي يتحولــن ويتغــرن بعــد كل تلــك
الســنوات ،ســوف نجــد عــدم املســاواة دامئًــا .كان ميكننــا أن نحقــق بعــض املســاواة إذا كانــت
ـدل
قــد ظلــت أمــي كــا هــي تكافــح مــن أجــل املســاواة ،ولكــن أيب قطــع عليهــا الطريــق .بـ ً
شــخصا ذا ســطوة—نزل أىب درجــة ،ويف املقابــل صعــدت أمــي لتــويل
مــن ذلــك ،نجــد دامئًــا
ً
الســلطة والســيطرة.
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خربات الن�ساء:
نظرة عابرة للقوميات
يتجــى مفهومــا القوامــة والواليــة  -اللــذان يتــم فهمهــا عــى نحــو غــر مدقــق
بصفتهــا ســلطة ووصايــة الرجــال عــى النســاء -يف الحكايــات ال  55التــي تــم
توثيقهــا يف تســع بلــدان (بنجالديــش ،وكنــدا ،ومــر ،وجامبيــا ،وإندونيســيا،
وإيـران ،وماليزيــا ،ونيجرييــا ،واململكــة املتحــدة) املشــاركة يف املــروع العاملــي
لحكايــات الحيــوات.
تقــع تلــك البلــدان يف مناطــق مختلفــة مــن العــامل ،وتحتــوي عــى أغلبيــة وأقليــة مســلمة
مــن الســكان ،وقوانــن أرسة إمــا علامنيــة أو قامئــة عــى تأويــات دينيــة .وعــى الرغــم
مــن كــون تلــك البلــدان املشــاركة مختلفــة بشــدة (وبالتــايل تــم تحليلهــا كل عــى حدة يف
الجــزء الســابق) ،إال أنــه مــن الــدال واملفيــد أن نــرى كيــف أن للنســاء تجــارب متشــابهة
عــر تلــك البلــدان بالرغــم مــن اختالفاتهــا.
ميكــن رؤيــة جوانــب متعــددة للقوامــة والواليــة يف التأويــات الدينيــة التقليديــة
والقوانــن املعــارصة واألعــراف املجتمعيــة .ففــي الســياقات اإلســامية حــول العــامل،
يكــون عــى األزواج واجــب اإلنفــاق عــى زوجاتهــم وأبنائهــم ،إمــا بالقانــون أو
باملامرســة ،كــا عــى الزوجــات مســئولية الطاعــة يف املقابــل .وينعكــس هــذا يف
املفاهيــم التقليديــة القدميــة ،كــا ينعكــس أحيانــا يف القوانــن .ونتيجــة لذلــك ،كث ـ ًرا
مــا تعــد العالقــات الجنســية حــق لــأزواج وواجــب عــى الزوجــات .ميكــن للرجــال،
يف قوانــن األرسة املســلمة املعــارصة أو يف مامرســات املســلمني يف ســياقات األقليــات،
الــزواج بأربــع زوجــات إذا كان بإمكانهــم اإلنفــاق عليهــن (ويف بعــض الســياقات ،إذا
كانــوا قادريــن عــى العــدل بينهــن جمي ًعــا) .ويف معظــم الســياقات ،يكــون لــأزواج
الحــق املنفــرد -إمــا قانون ًيــا أو عرف ًيــا -يف تطليــق زوجاتهــم؛ ويف الســياقات التــي ميكــن
للنســاء فيهــا املبــادرة بطلــب الطــاق ،تكــون غالبــا عمليــة حصولهــن عــى الطــاق
صعبــة للغايــة ملشــقة إثبــات األســباب القانونبــة التــى تجيــز لهــن حــق الطــاق أو
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ملســاومة االزواج لهــن و دفعهــن للتخــى عــن حقوقهــن مقابــل الطــاق .ويكــون
للرجــال ،بوصفهــم آبــاء ،حقــوق واليــة مميــزة عــى أبنائهــم.
ولكــن يتضــح مــن خــال الحكايــات التــي تــم توثيقهــا يف هــذا املــروع— بعبــور حــدود
قوميــة وإقليميــة واجتامعيــة اقتصاديــة— و عــر تلــك القوانــن املوحــدة والعــادات
واألعـراف االجتامعيــة وتوقعــات املجتمعــات املحليــة ،التــي تُــرر جميعهــا باســم الديــن،
ال تصلــح لــأرس كلهــا ،فخـرات األرس واألفـراد مــن نســاء ورجــال وأطفــال تختلــف بشــدة
عــن النظريــات الكامنــة وراء تلــك املفاهيــم.
النــاس يكافحــون .فالرجــال مثقلــون بأعبــاء وغــر قادريــن عــى تحمــل مســئوليات اإلنفــاق
والحاميــة ،عــن إختيــار أو بســبب الظــروف ،والنســاء مكبــات بتوقعــات الطاعــة ،وبخاصــة
عندمــا يصاحبهــا رضورة الرعايــة ألنفســهن وأطفالهــن ماديــا وعاطفيــا .أمــا األطفــال فــرون
التحديــات التــي يواجههــا الكبــار ويفهمونهــا ،وكيــف يكافحــون ويعانــون ويتأثــرون بذلــك.
فتعــاين األرس والجامعــات بســبب التوقعــات غــر القابلــة للتحقــق التــي تنطــوي عليهــا
القوانــن واألعـراف املجتمعيــة التــي يتــم تربيرهــا باســم الديــن.
تظهــر حكايــات النســاء يف الوقــت نفســه الطرق التــي يفتحن بها مســارات نحو املســاواة—
بإخــاص وغال ًبــا بتفان—بالرغــم مــن العقبــات الشــخصية واالجتامعيــة التي يواجهنهــا .فإن
كثـ ًرا مــن النســاء املشــاركات كــن قــادرات عــى اســتيعاب مــا حــدث يف حياتهــن وتحليــل
عالقاتهــن والتوصــل إىل فهــم أفضــل للديناميــات االجتامعيــة وديناميــات الجنــدر التي تؤثر
عــى تجاربهــن ،وبالتــايل عــي االختيــارات التــي ميكــن أن تدفــع بهــن وأرسهــن إىل األمــام.
يف بعــض الحــاالت ،كانــت تعمــل النســاء مــع أفـراد أرسهــن عــى اقامــة عالقــات مســاواتية
وتحقــق حيــاة أرسيــة ســعيدة وصحيــة .وبالرغــم مــن أن حكايــات النســاء تحتــوي عــى
نضــاالت وصدمــات وظلــم ،فإنهــا يف مجملهــا ليســت بائســة .فهــؤالء النســاء كــن قويــات
وواســعات الحيلــة ومتمكنــات بدرجــة تســهل لهــن تحســن حيواتهــن.

تظهــر حكايــات النســاء يف الوقــت نفســه الظــرق التــي يفتحــن بهــا
مســارات نحــو املســاواة ـ بإخــاص وغالبــا بتفــان ـ بالرغــم مــن العقبــات
الشــخصية واالجتامعيــة التــي يواجهنهــا.
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نبــدأ يف هــذا القســم اســتعراض الحكايــات ،ثــم نعــرض بعــض املحــاور الرئيســية املرتبطــة
بقوانــن األرس املســلمة التــي أتــت مــن البلــدان املشــاركة وهــي :زواج األطفــال ،واألدوار
االقتصاديــة داخــل األرسة ،وتعــدد الزوجــات ،والعنــف املنــزيل ،والعالقــات الجنســية
داخــل مؤسســة الــزواج ،والطــاق وحقــوق مابعــد الطــاق ،والحضانــة الواليــة عــى
الصغــار .بعدهــا ننظــر إىل االتجاهــات الكــرى املرتبطــة بالكيفيــة التــي فهمــت بهــا
النســاء «مصــادر املعرفــة» تجاربهــن ،وكيــف حللــن مــا حــدث حولهــن ،وكيــف أثــر
ذلــك عــى قـرارات حياتهــن .ونقــدم بعــض املســارات التــي اســتخدمتها النســاء «مصــادر
املعرفــة لتمكــن أنفســهن واآلخريــن .وأخ ـ ًرا ،نقــدم وســائل لبنــاء املســاواة يف الحيــاة
األرسيــة مــن أجــل النســاء والرجــال واألطفــال عــى الســواء.

تفاعالت القوامة والوالية داخل قوانني الأ�سرة
نتعــرف يف هــذا القســم عــى املحــاور الرئيســة داخــل قوانــن األرسة املعــارصة ،ونقــدم
تعليقــا عــى اتجاهــات يف تجــارب النســاء «مصــادر املعرفــة» داخــل كل محــور ،باإلضافــة
إىل أمثلــة محــددة مــن تلــك االتجاهــات ،باســتخدام كلــات النســاء أنفســهن كلــا أمكن.

زواج ال�صغريات
را يف حكايــات الحيــوات مــن خمســة بلــدان:
يوجــد زواج الصغــرات باعتبــاره عنــ ً
(بنجالديــش ،وجامبيــا ،وإندونيســيا ،ونيجرييــا ،واململكــة املتحــدة)؛ حيــث قــام الوالدان أو
الــوالة برتتيــب زواج البنــات ألســباب متنوعــة .كانــت تلــك الزيجــات صعبــة بصفــة عامــة
بالنســبة للبنــات الــايت حرمــن مــن طفولتهــن (وكث ـ ًرا مــا كان عليهــن تــرك الدراســة)
ووجــدن أنفســهن يف موقــف ضعــف أمــام أزواجهــن األكــر ســنا و أمــام أهــل الــزوج.
تلــك اآلثــار املــرة لــزواج الصغـرات موثقــة جيـ ًدا حــول العــامل .ولكــن وضــع حــد أدىن
لســن الــزواج هــو تحــد خــاص يف بعــض الســياقات اإلســامية ،وكث ـ ًرا مــا يســاق مثــال
زواج النبــي (صــى اللــه عليــه وســلم) بعائشــة (رىض اللــه عنهــا) لتربيــر زواج الصغـرات.
ومــع ذلــك ،فهنــاك جــدال علمــي منــذ أمــد طويــل حــول ســن عائشــة ،كــا أن زواج
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النبــي بعائشــة مل يكــن زواجــا مبي ًنــا عــى التســلط بــل عــى املســاواة واالحـرام والحــب.
باإلضافــة إىل ذلــك ،حدثــت تغـرات اجتامعيــة وثقافيــة واقتصاديــة عميقــة يف املجتمــع
منــذ زمــن النبــي .وبخــاف أن زواج الصغ ـرات ليــس بــأي حــال مــن األحــوال مطلــب
دينــي ،فإنــه مامرســة مدمــرة ملاليــن الفتيــات الــايت ال ميلكــن أمــر مســتقبلهن.
رصدنــا االتجاهــات والتجــارب اآلتيــة التــي ترتبــط بــزواج الصغــرات والقامئــة عــى
حكايــات اشــرك فيهــا النســاء «مصــادر املعرفــة» مــن خمســة بلــدان:
يف حكايــات الحيــوات ،كان زواج الصغ ـرات حـ ًـا بالنســبة لبعــض العائــات الفقــرة أو
التــي مل تســتطع تقديــم الرعايــة الكافيــة ألطفالهــا (وهكــذا قامــت بتزويــج الفتيــات)،
أو وســيلة لبنــاء أو توســيع عالقــات مــع عائــات أخــرى.
عديــد مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» مــن نيجرييــا تزوجــن مــن رجــال أكــر منهــن سـ ًنا
قدمــوا الهدايــا واألمــوال لوالتهــن ،وأظهــروا االهتــام بالبنــات ،وأقنعــوا الــوالة باملوافقــة
عــى الــزواج .فكــا حكــت ســاالماتو :
عندمــا بلغــت  13عا ًمــا ،أىت رجــل ُيدعــى دانالمــي (كان فــوق األربعــن،
وكان ي ُعــرف عنــه أنــه قــد طلــق ســت مـرات ،وأنه يــرب زوجاتــه) وطلب
الــزواج منــي .عندمــا رفضــت ذهــب إىل زوجــة أيب وأعطاهــا بعــض املــال
الــذي قبلتــه .كنــت أرفــض رؤيتــه عندمــا كان يــأيت ،ولكنــه كان يذهــب إىل
رأســا ويقــدم لهــا الهدايــا التــي رفضتهــا.
زوجــة أيب ً
عندمــا أرســل ناســه أليب بعــرض الــزواج ،قــال أيب إنــه سيســألني ً
أول قبــل
إعطــاء إجابــة .ومبجــرد رحيلهــم نــادى زوجــة أيب وأخربهــا ،فأخربتــه فــو ًرا
وبحــاس شــديد أن دانالمــي كان يــزورين وإننــي شــغوفة بــه .وبــدون أن
يســألني ،أرســل لهــم أنــه قــد ق ِبــل .حاولــت بــا جــدوى أن أجعل أيب يســتمع
إيل بــأن هــذا غــر صحيــح ،ولكــن توســايت قــد وقعــت عــى أذن صــاء.
عندمــا علمــت بــأن الــزواج قــد أصبــح وشــيكًا ،هربــت إىل بيــت خالتــي يف
القريــة املجــاورة ،ولكــن أىب اكتشــف مــكاين وأعــادين .حاولت خالتــي إقناعه
بعــدم تزويجــي ،ولكنــه مل يســتمع ،وتــم الــزواج بعــد عــوديت مبــارشة.
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متــت خطبــة ســينتا مــن إندونيســيا يف التاســعة ،وتزوجــت يف الرابعــة عــر مــن عمرهــا
لضــان أن املدرســة التــي كان يديرهــا أبوهــا ســوف تســتمر بعــد وفاتــه .فكــا قالــت
أمهــا عندمــا تزوجــت فجــأة « :تــويف أبــوك عندمــا كان يبنــي مدرســة داخليــة إســامية،
وأنــت امــرأة ،ولهــذا فمــن املســتحيل أن تقومي بــإدارة املدرســة .ولهذا يجــب أن تتزوجي
حتــى يتــوىل زوجــك أمــر املدرســة».
تقــول ســومرة مــن اململكــة املتحــدة إنهــا مل تُســترش أبــ ًدا يف أمــر زواجهــا املرتقــب،
ألن «البنــات املســلامت املهذبــات ال يتحدثــن عــن الــزواج؛ وهــن بالتأكيــد ال يتحديــن
والديهــن فيــا يخــص اختيــار رشيــك الــزواج ».ولكــن عندمــا حــاول والداهــا ترتيــب
زواجهــا ألول مــرة عندمــا كانــت يف الرابعــة عــر ،قاومــت وهربــت .وأخـ ًرا وافقــت عــى
الــزواج ،وهــي يف ســن السادســة عــر ،وفضلــت ابــن عمهــا عــى ابــن خالتهــا .وقــد رأت
أن الــزواج مفيــد لألرستــن ولزوجهــا :
كانــت نيــة والــدي التخلــص مــن عــبء ابنــة ،وكانــت نيــة أهــل زوجي
أن يحــروه إلنجلـرا حتــى يحصــل عــى فرصــة لحيــاة أفضــل ألرسته...
مل يكــن والــدي مهتــان بطموحــايت ومــا أريــد يف املســتقبل.
ســلطانة مــن بنجالديــش تزوجــت يف حــوايل الثانيــة عــر ألن أباهــا كان قــد مــات عندمــا
كانــت يف السادســة ،وتــم خــداع أمهــا وســلبها األرض التــي ورثتهــا ،وكانــت األرسة فقــرة
ـال يف القريــة.
ومل تكــن لهــا مــوارد .ذهبــت ســلطانة وأختهــا للعمــل لــدى األرس األكــر مـ ً
قابلــت ســلطانة زوجهــا ،الــذي كان يف حــوايل العرشيــن ،يف البــازار وأحبا بعضهــا البعض.
كانــت ألرستــه بعــض املــوارد – لــذا اعرتضــت عــى زواجهــا مــن ابنهــم ،ألن أرسة ســلطانة
فقــرة ومل تكــن تســتطيع تقديــم الصــات االجتامعيــة املهمــة أو املهــر (وهــو عــرف يف
بنجالديــش) .ارتاحــت أرسة ســلطانة لحصولهــا عــى زوج ،وبخاصــة ألنــه مل يكــن لديهــا
ويل يقــوم برتتيبــات الــزواج.
مل تكــن الفتيــات مــدركات يف الكثــر مــن الحكايــات  ،لرتتيبــات الــزواج ومل يســترشن
استشــارة كاملــة أو يســألن املوافقــة.
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قالــت زينــب مــن نيجرييــا إنهــا مل تكــن تعلــم عــن زواجهــا قبــل ترتيبــه بالفعــل،
واندهشــت وصدمــت عندمــا علمــت أنهــا ســوف تتــزوج :
يف إحــدى الليــايل عندمــا كنــت يف الرابعــة عــر ،أىت رجــان مســنان
إىل بيــت أختــي .رحبــت بهــا وفــردت أمامهــا حصــرة وقدمــت لهــا
املــاء .مل أفكــر للحظــة واحــدة أن هذيــن الرجلــن كانــا ميثــان «معلــم
بابــا» وأنهــا أتيــا لطلــب يــدي للــزواج .مل يخــرين أحــد .بعدهــا،
كان كل مــا رأيــت هــو أختــي وهــي تشــري هدايــا للعــرس ورسيــر
وأطبــاق وأواين وغريهــا .مل يخطــر ببــايل أنهــا كانــت يل .اكتشــفت
ذلــك فقــط عندمــا جــاء صديــق «معلــم بابــا» للــدكان ونــادين ب
«العروســة» .ســألته« ،مــن هــي العروســة؟» أجــاب« ،أال تعلمــن
أنــك ســوف تتزوجــن يــوم الجمعــة؟» ارتبكــت وزادت دقــات قلبــي
وســألت« ،مــن مــن؟» أجــاب« ،معلــم بابــا !
أجــرت ،باملثــل ،رفيقــة مــن اململكــة املتحــدة عــى الــزواج يف ســن  15دون علمهــا
املســبق :
كان والــدي يقــوالن دامئًــا إن بناتهــم لســن مهــات لالحتفــاظ بهــن،
بــل هــن ملكيــة شــخص آخــر ...قــام جــدي برتتيــب خطبتــي وخطبــة
أختــي؛ مل نكــن نعلــم شــي ًئا عــن هــذا .كان نكاحــي يف باكســتان .مل تكن
لــدى فكــرة أننــي عــى وشــك الــزواج .كان الليــل يف أولــه وأتذكــر أنني
حاولــت الهــروب إىل الرسيــر عندمــا قالــت عــايت« :أنــت ســتتزوجني
بعــد دقيقــة ،ال ميكنــك الذهــاب ألي مــكان» .عندهــا فقــط تبينــت
يل الحقيقــة وشــعرت بالحــزن .أتذكــر فقــط أنهــم قــادوين إىل غرفــة
صغــرة وعــى رأيس طرحــة كبــرة ،مرتديــة مالبــس الليــل وطلــب
منــي ق ـراءة بعــض آيــات مــن القــرآن ...رشعــت يف البــكاء ومل ينظــر
يل أحــد أو يجــب عــى أســئلتي .كنــت أصغــر مــن أن أتــزوج .كان أيب
رضا وكانــت أمــي يف اململكــة املتحــدة .أتذكــر أننــي وقعــت عــى
حــا ً
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وثيقــة وعينــي تغشــاها الدمــوع ،بعدهــا احتفــل الجميــع وشــكروا أيب.
شــعرت بأننــي قليلــة الحيلــة جــدً ا وحزينــة .كانــت التجربــة ســلبية يف
مجملهــا؛ وجعلتنــي أتشــكك يف اإلســام بكاملــه .كنــت غاضبــة جــدً ا
وكنــت أشــعر بالذنــب طــوال الوقــت .مل يســتمع أحــد آلمــايل .كنــت
فقــط امــرأة بــا صــوت ،تــرخ يف صمــت .مل يكــن هــذا مــا تخيلــت
أن يكــون هــو الــزواج...
تكلمــت ســينتا ،ابنــة أحــد «الكايــات» ،أي الزعــاء الدينيــن ،ومديــر مدرســة دينيــة مــن
إندونيســيا ،عــن خطبتهــا التقليديــة كاآليت :
عندمــا كنــت يف التاســعة ،متــت خطبتــي البــن «كايــا» من قريــة أخرى.
كنــت ال زلــت ألعــب مثــل غــرى مــن األطفــال .يف كل مــرة كانــت تــأيت
حــاة املســتقبل للزيــارة ،كانــوا يخربوننــي أن أســتحم وألبــس أبهــى
ثيــايب وأتــرف كســيدة راقيــة .كان يطلــب منــي أن أقبــل ظهــر يدهــا
وأنــا راكعــة ،وأن أصافحهــا وأجلــس بلطــف .كان زوجــي املســتقبيل من
حــن آلخــر يــأيت أيضً ــا ،كنــت أخجــل منــه ألنــه كان رجـ ًـا ال أعرفــه
بالفعــل .مل أكــن أعــرف معنــى الخطبــة أو الــزواج ،أو الــزوج أو أهــل
الــزوج؛ حيــث كنــت يف الصــف الثالــث.
مل تكــن للعرائــس الصغــرات أي ســلطة يف وجــه أزواجهــن وأهــل أزواجهــن
ورضائرهــن ،وبخاصــة عندمــا كان األزواج أكــر ســ ًنا .توضــح الحكايــات األذى
واملعاملــة ســيئة اللذيــن خربتهــا الفتيــات الصغــرات بســبب عمرهــن وضعفهــن.
عاشــت ســلطانة وزوجهــا ،بعــد زواجهــا ،يف بيــت مشــرك مــع أخ زوجهــا وأختــه وأبيــه
وأمــه .كــا أخربنــا فريــق البحــث يف بنجالديــش :
كان عليهــا أن تقــوم بالعمــل كلــه ،الطبــخ والتنظيــف والكنس واملســح
وغســل املالبــس .كان هــذا شــا ًقا بالنســبة لفتــاة يف الثانيــة عــر أو
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الثالثــة عــر مــن عمرهــا .كانــوا يهينونهــا ويشــتمونها .كانــوا يطلقــون
عليهــا فقــرة «ووضيعــة املولــد /الطبقــة» ودميمــة ،إلــخ .مــع ذلــك ،مل
يتــم رضبهــا ،واعتــرت ســلطانة هــذا مــن حســن الطالــع.
أمــا ســاالماتو مــن نيجرييــا ،التــي وردت قصــة حياتهــا فيــا ســبق ،رفضــت أن تقيــم
عالقــة جنســية مــع زوجهــا ذي األربعــن ربي ًعــا ،فرضبهــا بعنــف ملــدة أشــهر وأخــ ًرا
اغتصبهــا .عندمــا هربــت ،رضبهــا أبوهــا وأعادهــا لــه .وبعــد رضبهــا واغتصابهــا ملــدة
تقــرب مــن العــام ،اســتطاعت ســاالماتو أن تهــرب إىل األبــد.
و حكت شادية من اململكة املتحدة اآليت :
يف املراحــل األوىل للــزواج شــعرت باســتمرار إننــي لســت إنســانة،
كــا لــو أين بــا قيمــة .مل يكــن ملشــاعري أهميــة ،ومل يعــرف بهــا.
مهــا فعلــت مل يكــن كاف ًيــا .مل أســتطع أن أقــول أي يشء حتــى عندمــا
أخــذت منــي ابنتــي ذات األربعــة أعــوام .ال أعلــم كيــف متكنــت مــن
االســتمرار كل تلــك األعــوام .كل مــا أعرفــه أنــه بالرغــم مــن أن والــدي
كان يفــرض بهــا أن يدعــاين يف املواقــف كلهــا ،فــإن ذلــك مل يكــن
هــو الحــال .طاملــا كنــت أعــود لزوجــي بعــد أن أبــي لهــا ،كان إذن
كل يشء عــى مــا ي ـرام بالنســبة لهــا.
ذكــرت كثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» كيــف منعهــن الــزواج املبكــر مــن إكــال
تعليمهــن ،مــا أدى إىل اإلرضار طويــل املــدى بهــن.
درســت روبــا مــن بنجالديــش وأخواتهــا حتــى نهايــة املرحلــة االبتدائيــة فقــط ،وكــا
أخربنــا فريــق البحــث ببنجالديــش :
كان يتوقــع منهــن أن يتزوجــن يف ســن مبكــرة وهــذا مــا حــدث .تتحــر روبــا ألنهــا
كانــت تريــد إكــال تعليمهــا ولكنهــا مل تســتطع بســبب مــرض أمهــا .وقــد توفيــت أمهــا
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يف وقــت الحــق بعــد أن مرضــت لفــرة طويلــة .ورمبــا تكــون العوامــل التــي ســببت
الفجــوة يف التعليــم باإلضافــة إىل الــزواج املبكــر هــي يف األســاس الظــروف االقتصاديــة
أيضــا ،فقــد قالــت
ألرستهــا ،ولكــن هنــاك أحــوال اجتامعيــة مشــاركة يف تلــك العمليــة ً
ـدل مــن إكــال
روبــا إنــه يف مناخهــا االجتامعــي يتوقــع مــن النســاء أن يعتنــن بأرسهــن بـ ً
تعليمهــن ،وبخاصــة يف أوقــات األزمــة .مــات والــد روبــا عندمــا كانــت يف الرابعــة عــر،
وانتهــت بالــزواج يف ســن الثامنــة عــر.
قالت رشيدة من نيجرييا :
حاولــت أن أكمــل تعليمــي؛ حيــث وعــد زوجــي قبــل الــزواج أنــه
ميكننــي أن أعــود للدراســة .وعندمــا طلبــت منــه ،رفــض حتــى حــن
أخربتــه أن هــذا سيســاعدين يف اإلســهام يف دخــل األرسة ...مل أســتطع
أن أتفهــم ذلــك؛ حيــث ســمح أخــو زوجــي لزوجتــه بإكــال دراســتها.
ويــأيت ذلــك مــن شــخص مــن عائلــة متعلمــة.
أخــرت حــوا بــاالريب مــن نيجرييــا فريــق البحــث أن أحــد أكــر دواعــي األســف يف
حياتهــا هــو عــدم إكــال تعليمهــا« .شــعرت أن قلــة تعليمهــا تســببت يف عــدم
معرفتهــا بحقوقهــا يف املجتمــع وأثنــاء زواجهــا الفاشــل ،الــذي أســهم يف الصعوبــات
التــي مــرت بهــا طــوال حياتهــا ...شــعرت أنــه إذا كانــت قــد ذهبــت للمدرســة مل
تكــن لتتــزوج يف ســن مبكــرة ومتــر بتلــك املشــكالت العديــدة ،ومل تكــن بالتأكيــد
لتعمــل بالبغــاء».
أيضــا عــى تــرك املدرســة يف عمــر الرابعــة عــر لتتــزوج
أجــرت مورجــا ،مــن نيجرييــا ً
ابــن عمهــا ذا ال  28عا ًمــا .وقــد طلقــت منــه يف عمــر السادســة عــر بعــد أن أســاء
معاملتهــا وأهملهــا هــي وطفلتهــا الوليــدة .وأثنــاء جلســات الطــاق عرضــت أن تبقــى يف
الــزواج بــرط واحــد وهــو أن يســمح لهــا بالعــودة إىل الدراســة لتحقيــق حلمهــا ،فرفــض.
وبعــد طالقهــا ،عــادت إىل الدراســة وقابلــت زوجهــا الثــاين الــذي ســاندها يف تعليمهــا.
وكانــت تأمالتهــا حــول هــذا املوضــوع كاآليت :
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الــزواج اإلجبــاري ،وســحب البنــات مــن املــدارس لتزويجهــن هــا
مامرســتان ســيئتان للغايــة ...ســحب البنــات مــن املــدارس يعــد نهايــة
حلــم وأنــت ال تــدري اإلمكانيــات التــي تنتزعهــا والفوائــد الجمــة التــي
ميكــن أن تعــود عــى املجتمــع إذا ســمح لهــن بالحصــول عــى تعليــم
جيــد.
يف حــاالت عديــدة ،يتــم اق ـراح الــزواج املبكــر مــن قبــل امــرأة تتزعمــه وتؤيده—قــد
تكــون أ ًمــا أو زوجــة أب أو أخ ًتــا ،إلخ---بـ ً
ـدل مــن أن يدفــع بــه ببســاطة أحــد الذكــور
مــن ذوي الســلطة.
رشــيدة مــن نيجرييــا تزوجــت يف ســن  16عا ًمــا .كــا تزوجــت أمهــا يف ســن التاســعة.
تحــى رشــيدة :
مل يكــن أىب محبـ ًذا الــزواج ،حيــث كان يــرى أننــي كنــت مهتمــة بإكامل
تعليمــي ،بينــا أرادت أمــي أن أتــزوج .قــد يرجــع ذلــك جزئ ًيــا إىل
أنــه منــذ كنــت يف الرابعــة عــر مــن عمــري بــدأت يف تلقــى عــروض
الــزواج ...كانــت هنــاك خالفــات بــن والــدي يف تلــك الفــرة ،ولكــن يف
النهايــة فــازت أمــي وتزوجــت.
تــرح مورجــا مــن نيجرييــا أن زوجــة أبيهــا وعمتهــا ،وهــا مــن شــجعتا أبيهــا عــى
تزويجهــا ،قــد رتبــا زواجهــا مــن ابــن عمهــا األكــر.

الأدوار االقت�صادية  :من يعول؟
عــى الرجــال (اآلبــاء واألعــام واألخــوال واإلخــوة واألزواج واألبنــاء) يف الفهــم الفقهــي
القديــم للقوامــة ،والــذي يشــكل القوانــن املعــارصة واألعــراف الثقافيــة ،مســؤولية
اإلنفــاق عــى النســاء واألطفــال وحاميتهــم؛ والنســاء بدورهــن عليهــن طاعــة هــؤالء
الرجــال.
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وتحدثــت النســاء يف كل مــن البلــدان املشــاركة يف املــروع عــن رجــال يف حياتهــن مل
ينفقــوا عليهــن أو أطفالهــن ومل يقدمــوا لهــن الحاميــة؛ بــل يف كثــر مــن األحيــان كان
الرجــال يجــدون صعوبــة شــديدة يف كســب مــا يكفــي إلعالــة أرسهــم ،لــذا كانــت النســاء
يقمــن مبــا يعجــز عنــه الرجــال ،أي إعالــة األرسة ،أو كانــت النســاء يعملــن منــذ بدايــة
الــزواج ويكســن أكــر مــن أزواجهــن .يف كثــر مــن األحــوال ،أدى ذلــك إىل انعــدام الثقــة
بالنفــس لــدى الرجــال وعــدم اســتقرار الزيجــات.
توضــح الحكايــات االنفصــال بــن القوانني—حتــى النظريــة واملنطــق وراء القوانني—والواقع
الــذي تواجهــه األرس ،فمفهــوم العائــل األوحــد الــذي ينفــق عــى األرسة ويحميهــا ال يصلــح
لــأرس املعــارصة يف النظــام العوملــى القائــم عــى املنافســة يف عاملنــا اليــوم ،بالــذات مــع
زيــادة انتشــار األرس النوويــة .وحتــى عندمــا ال يقــوم الرجــال مبســئولياتهم ،يحتفظــون
مبيزاتهــم وحقهــم يف التســلط عــى النســاء ،وهــو أمــر غــر عــادل وال ميكــن االســتمرار فيــه.
هــذه بعــض املالحظــات األساســية حــول األدوار االقتصاديــة التــي يقــوم بهــا الرجــال
والنســاء يف حكايــات الحيــوات التــي وثقهــا هــذا املــروع:
تقــوم النســاء يف كل البلــدان بــأدوار املنفقــات والحاميــات ألنفســهن وأطفالهــن،
وأحيانــا ألرسهــن املمتــدة .فمعظــم النســاء «مصــادر املعرفــة» اكتســن املــال
وأســهمن يف مرصوفــات أرسهــن بــرف النظــر عــن الحالــة االقتصاديــة ،أو
عملــت النســاء بأعــال متعــددة (رســمية وغــر رســمية) مثـ ًـا ،فالحــات وعامــات
باملكاتــب وصحفيــات وعامــات منــازل وطباخــات وموظفــات يف مؤسســات أهليــة
ومعلــات وأســتاذات يف الجامعــات .كــا قمــن مبرشوعــات خياطــة داخــل املنــزل
وبِعــن أشــياء يف األســواق وقمــن بالتنظيــف والكنــس وغريهــا مــن الوظائــف غــر
املنتظمــة .وقــد قامــت النســاء أيضً ــا بأعــال غــر مدفوعــة األجــر بنســبة غــر
متكافئــة داخــل املنــزل.
بــدأت صفيــة ،مــن نيجرييــا ،تجــارة بســيطة كــا جعلــت أوالدهــا يبيعــون امليــاه النقية يف
الشــوارع (ميــاه صالحــة للــرب يف أكيــاس بالســتيكية) ،واألاليل (فطائــر الفــول) ،والبطاطا
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املســلوقة وغريهــا ،واســتدانت األمــوال مــن أجــل دفــع مرصوفــات املدرســة ،وأخــ ًرا
اســتطاعت أن تدخــل مجــال التجــارة عــى مســتوى أوســع بقــرض مــن بنــك القــروض
الصغــرة لتمكــن أبناءهــا مــن دخــول املدرســة وتلبيــة احتياجــات املنــزل .قالــت :
ي
كان زوجــي غــر مســئول عــى اإلطــاق ومل ينفــق بطريقــة كافيــة عـ ّ
وعــى أبنائنــا...مل يحــر طعا ًمــا كاف ًيــا للمنــزل ،فــا بالــك باألشــياء
األخــرى ،التــي ســمعت أن اإلســام يقــول إنــه مــن املفــرض أن يقدمها.
لقــد أجــرت عــى إيجــاد طريقــة إلكــال إســهامه الضعيــف حتــى
نبقــى عــى قيــد الحيــاة.
قامــت ســمينة مــن كنــدا باإلنفــاق عــى نفســها يف زواجهــا الثــاين ،الــذي كانــت فيــه
زوجــة ثانيــة :
مل يرعنــي ماديًــا ومل يدعمنــي عاطف ًيــا .فخــال مــدة األربــع ســنوات
لزواجنــا مل يأخــذ أي مســئولية .مل يكــن هنــاك عــدل أو عدالــة .كان
يقــى يومــن فقــط معــي والبقيــة معهــا .مل يدعمنــي ماديًــا بــأي
طريقــة .مل يحــر يل شــي ًئا معــه أبــدً ا ولــو مــرة واحــدة .جســديًا ،نعــم
كان يعتنــي يب ،أو كنــت ألبــي احتياجاتــه الجســدية.
مــوار ،مــن ماليزيــا ،هــي مــن كانــت تكســب الدخــل الرئيــي لــأرسة ،مثــل أمهــا مــن قبلهــا :
القــدر يقــرر كل يشء .عندمــا كان ابنــي يف السادســة ،مــرض زوجــي
ي
وأقــام يف املستشــفى إلجـراء عمليــة فتــاق .منــذ ذلــك الحــن ،كان عـ ّ
تحمــل مســئولية رب األرسة بـ ً
ـدل مــن زوجــي .مل يســتطع العمــل ملــدة
أربــع ســنوات .اتخــذت حرفــة اســتخراج املطــاط مــن األشــجار ...زاد
دخــي حيــث كانــت معظــم أشــجار املطــاط صغــرة ،وكانــت الت ـزال
تنتــج الكثــر مــن الســائل ،وبذلــك الدخــل ســاعدت زوجــي وربيــت
أبنــايئ وأصبحــت ربــة العائلــة.
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ســاعدت ناديــة ،مــن مــر ،أباهــا يف تربيــة إخوتهــا الخمــس ،ثــم ســاعدت زوجيهــا
األول والثــاين .بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة تخلــت عــن وظيفــة باحثــة مرموقــة،
وعملــت يف أحــد الفنــادق لكســب دخــل أكــر .بعدهــا ســافرت إىل دولــة خليجيــة؛
حيــث عملــت منســقة حفــات زفــاف يف أحــد الفنــادق ،وأســهمت يف اإلنفــاق عــى
أرستهــا يف مــر وتكاليــف زواج إخوتهــا وأخواتهــا األصغــر سـ ًنا .تزوجــت مرتــن يف فــرة
إقامتهــا بالخــارج ،مــن زوج مــري  ،وأنجبــت ثالثــة أبنــاء .وقــد فشــلت الزيجتــان
بســبب الرصاعــات مــع رشيكيهــا حــول أدوارهــا الزوجيــة؛ حيــث شــعرت ناديــة
باســتمرار بعــدم الراحــة والتــرر مــن تحمــل األعبــاء املاديــة ألرستهــا باإلضافــة إىل
رعايــة األطفــال وأعــال املنــزل.
يف معظــم الحــاالت ،كان األزواج واآلبــاء يريــدون االحتفــاظ بالنســاء تحــت ســيطرتهم
حتــى وإن مل يضطلعــوا مبســئولياتهم .باإلضافــة إىل ذلــك ،اســتمرت النســاء « مصــادر
املعرفــة» يف رعايــة أطفالهــن وقيامهــن بأعــال املنــزل ،كــا اســتمر شــيوع وهيمنــة
فكــرة أن الرجــال هــم أربــاب العائلــة يف املجتمعــات التــي عاشــت فيهــا هــؤالء النســاء.
وقــد انطبــق هــذا عــر البلــدان والطبقــات.
عملــت كل النســاء « مصــادر املعرفــة» مــن إندونيســيا يف أعــال بأجــر طــوال فــرة
زواجهــن وحياتهــن (عــى ســبيل املثــال ،عملــت نــورول ومــوريت بالفالحــة ،ونرسينــا
عاملــة مهاجــرة ،وســينتا داعيــة ومدرســة ،وشــافرية معلمــة ،و ناديــرة وآماليــا بائعــات
للطعــام والحلويــات ،ونــوا و أيس يف مؤسســات أهليــة) .وقــد تأمــل الفريــق اإلندونيــي
حكايــات الحيــوات األربــع التــي تــم جمعهــا يف املرحلــة الثانيــة“ :توقــع األزواج كلهــم
أن تشــارك زوجاتهــم يف اإلنفــاق عــى األرسة ،وأن يكــن زوجــات مطيعــات وخاضعــات يف
الوقــت نفســه الــذي يقمــن فيــه بــكل األعــال املنزليــة”.
و ِمثل ذلك ،قالت به شادية من اململكة املتحدة :
كنــت أشــعر يف مــرات كثــرة أن هويــة “الرجــل كــرأس العائلــة”
هزليــة ،ولكــن يف م ـرات أخــرى كنــت أعلــم أنهــا صحيحــة .فبالرغــم
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مــن كــوين مــن يكســب املــال باألســاس واألفضــل تعليـ ًـا واملؤهلــة أكرث
مــن زوجــي ،فــا زلــت امــرأة وال أملــك القــول الفصــل يف أي يشء .يف
بعــض األشــياء يكــون يل رأى ،ولكنــى أشــعر أن هــذا إلرضــايئ وإبقــايئ
بجانبــه .أشــعر إننــي أمنــح اإلذن بالعمــل أو رؤيــة األصدقــاء ،بـ ً
ـدل
مــن أن يكــون يل اختيــار ،ففــي الواقــع ليــس يل رأي عــى اإلطــاق.
كانــت مســاعدة النســاء ألزواجهــن ،يف اإلنفــاق عــى األرسة تســبب مشــكالت لــكال
الجانبــن بســبب األعـراف االجتامعيــة التــي متــي أدوا ًرا محــددة عــى الرجــال والنســاء
داخــل منظومــة الــزواج .فكثـرًا مــا كان كل مــن الرجــال والنســاء يتوقعــون مــن الرجــال
أن ينفقــوا ،وعندمــا ال يســتطيع الرجــال فعــل ذلــك ،يشــعرون بالتهديد—وكأنهــم قــد
ســلبوا رجولتهم—وكانــت النســاء أيضً ــا يشــعرن بخيبــة األمــل .باإلضافــة إىل ذلــك ،مل
ينتــج عــن أدوار النســاء االقتصاديــة اســتحقاقات قانونيــة أو اجتامعيــة لهــن ،لــذا كانــت
النســاء مذبذبــات حــول مســاهمتهن االقتصاديــة.
رافيــا ،امــرأة مــن الطبقــة املتوســطة وذات مســتوى تعليمــي جيــد ،كانــت تنفــق عــى
زوجهــا ونفســها بانتظــام ،مســهمة بذلــك مبــا يقــرب مــن  % 65مــن نفقــات املنــزل .كان
زوجهــا يجــد صعوبــة يف االحتفــاظ بالوظائــف ،وكانــت تعمــل باســتمرار للمســاعدة يف
النفقــات .قالــت رافيــة :
كان ال يحــب ذلك—أعــرف ،لكــن إذا اعــرف بذلــك أو أظهــر عواطفــه
يل بشــدة كان يشــعر أنــه ســوف يهــزم .هــذا يحزننــي ...أظــن أنــه
إذا ذهبــت مشــاكله املاليــة ،ســوف يكــون أفضــل ،وســوف يتــرف
بطريقــة أفضــل .فكربيــاؤه ال يســمح بــأن أتحمــل أنــا معظــم نفقــات
األرسة.
كان الزوجــان يعانيــان لتوفــر نفقــات البيــت .اتســعت املســافة العاطفيــة والجســدية
أيضــا أنهــا قــد انفصلــت عــن
بينهــا ،وبخاصــة بعــد أن فقــدت رافيــة جني ًنــا وشــعرت ً
عائلتهــا وأصدقائهــا بســبب أزمتهــا املاليــة.
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باملثــل ،عندمــا كان زوج أيس ،مــن إندونيســيا ،غــر قــادر عــى اإلنفــاق عــى األرسة ،واجهــا
أيضــا .أدى ذلــك إىل مشــاجرات كبــرة
توت ـرات يف زواجهام—مــن جانبهــا ومــن جانبــه ً
بينهــا .كانــا يف غايــة الســعادة عندمــا رزقــا بطفلهــا األول ،ولكــن :
مل تســتمر الســعادة طويـ ًـا .منــذ طــرد “ل” مــن عملــه ،يبــدو أنــه
مل يحــاول أن يجــد وظيفــة .وحتــى عندمــا كان يجــد وظيفــة ،كان ال
يبقــى فيهــا طويـ ًـا بحجــة أنــه غــر مرتــاح يف وظيفتــه الجديــدة .كان
دائــم تغيــر الوظائــف .وأخـرًا مــا فعلــه “ل” أنــه كان يقــوم بوظائــف
مؤقتــة هنــا وهنــاك...كان يقــدم املــال مــن حــن آلخــر فقــط ،ومل يكــن
هــذا املــال كاف ًيــا.
كانــت نعيمــة ،مــن كنــدا ،تعــول األرسة مبفردهــا بينــا كان زوجهــا يتلقــى تعليمــه
الجامعــي .كانــت هــي مــن تكســب املــال ،وتدفــع مقــدم مثــن و ا اقســاط املنزلــن
الذيــن اشــراهام الزوجــان ،وأســهمت يف دفــع مرصوفــات دراســته ،إلــخ .ومبجــرد أن
حصــل عــى وظيفــة ،طالبهــا فــو ًرا بالتوقــف عــن العمــل واالنتقــال معــه إىل لنــدن.
وعندمــا اعرتضــت وقالــت إنهــا ســتنتظر حتــى تجــد وظيفــة هنــاك أعطاهــا هــذا اإلنــذار:
أنــا زوجــك ،ويجــب أن تطيعينــي” قلــت“ :ال ،ال يجــب أن أطيــع أحــدً ا”.
هنــا قــال هــو “ :يجــب عــى الزوجــة يف اإلســام أن تطيــع زوجهــا” ،وقلــت
أنــا“ :ليــس يل علــم بهــذا.
ويف اليــوم التــايل ذهــب إىل أيب ليخــره مبــا حــدث ،و”هــذا مــا أريدهــا أن
تفعلــه ولكنهــا ال تفعــل” .وهكــذا قــال لــه أيب“ :مــاذا تقــول؟ هــي صنعتــك
(دعمتــك ماديًــا حتــى تخرجــت) ،ومل تكــن لتكون ما أنــت عليــه اآلن لوالها”.
وكانــت تلــك أكــر إهانــة لــه ...فانطلــق مــن املنــزل ،وهــو غاضــب بحــق.
تذكــرت نعيمــة “ :أعتقــد أنــه كان يريــد أن يتأكــد مــن أنــه رأس العائلــة .كان يحتــاج
أن يفــرض ذلــك ،وحتــى تلــك اللحظــة مل يســتطع أن يفعــل ذلــك ألننــي كنــت املصــدر
الرئيــس للــال .أمــا اآلن وهــو يســتطيع كســب املــال ،وكان يكســبه بالفعل ،فقــد قال“ :ال
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تحتاجــن لذلــك” .رمبــا كان غــر ســعيد طــوال الوقــت ألنــه مل يكــن يف موقــع املســئولية...
وكان يلعــب دو ًرا ثانويًــا ”.اســتمرت نعيمــة يف العمــل خــارج املنــزل .وبعدهــا بقليــل،
طلقهــا زوجهــا طالقًــا منفــر ًدا ،وتــزوج بأخــرى بعدهــا بأشــهر.

تعدد الزوجات
يظهــر تعــدد الزوجــات يف حكايــات مــن البلــدان كلهــا ،أمــا يف زيجــات النســاء «مصــادر
املعرفــة» أو يف حكاياتهــن عــن زيجــات والديهــن .يف معظــم الحــاالت ،كانــت النســاء
«مصــادر املعرفــة» الزوجــة األوىل وتــزوج أزواجهــن مــرة ثانيــة ،مبوافقتهــن أو بدونهــا.
ويف بعــض الحــاالت ،كانــت النســاء «مصــادر العرفــة» زوجــات ثانيــات ،عــادة بدرجــة مــا
مــن االختيــار؛ حيــث كــن يعلمــن أنهــن يدخلــن زيجــات توجــد فيهــا زوجــات أخريــات
بالفعــل.
توضــح الحكايــات التأثــرات الضــارة لتعــدد الزوجــات عــى كل مــن الزوجــة األوىل
أيضــا ،فتعــدد الزوجــات كــا تتــم مامرســته اليــوم مل يعــد يخــدم
والثانيــة واألطفــال ً
املقصــد األصــي مــن هــذه املامرســة كــا ورد يف القــرآن الكريــم ،وهــو الرفــق باليتامــى
ـدل مــن ذلــك ،يســتغل الرجــال تلــك املامرســة لتربيــر رغبتهــم يف معــارشة
واألرامــل .بـ ً
أكــر مــن امــرأة مربريــن ألنفســهم أن التعــدد أباحــه اللــه.
إن التــايل هــو بعــض املالحظــات و التجــارب الحياتيــة التــي تــم جمعهــا مــن خــال
املــروع العاملــي لحكايــات حيــوات النســاء :
ُدهشــت الكثـرات مــن النســاء “مصــادر املعرفــة” املنخرطــات يف عالقات تعــدد زوجات
بشــدة وجرحــن وشــعرن بقلــة الحيلــة عندما اكتشــفن أن ألزواجهــن زوجــات ثانيات.
ميمــي ،مــن ماليزيــا ،تزوجــت يف ســن  ،26وطلقــت بعدهــا ب  16عا ًمــا بعــد أن اتخــذ
زوجهــا زوجــة ثانيــة دون علمهــا أو رضاهــا :
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كان فشــل زواجــي مفاجــأة بالنســبة يل .لقــد كنــا ســعداء م ًعــا
ونتمتــع بحيــاة جيــدة ،أو عــى األقــل كان هــذا مــا ظننتــه .ثــم
يف أحــد األيــام ذهــب خــارج املدينــة ومل يأخــذين معــه كالعــادة.
فيــا يبــدو كان قــد ذهــب مــع امــرأة أخــرى .عندما عــاد أخربين
أحدهــم أن زوجــي يف طريقــه التخــاذ زوجــة أخــرى .مل أصــدق
ذلــك الشــخص يف البدايــة—ال ميكــن أن يفعــل يب زوجــي ذلــك.
ولكــن اللــه أراد أن يظهــر يل الحــق ،فقــد وصلــت الهدايــا التــي
طلبهــا لزوجتــه الثانيــة خطــأ إىل منــزيل .تعجــز الكلــات عــن
أن تعــر عــا شــعرت بــه يف ذلــك اليــوم .لقــد انهــار عاملــي .مل
أتوقــع بالفعــل أن يحــدث يل هــذا.
دعــوت اللــه أن يســاعدين ويرشــدين إىل الق ـرار الصــواب .كان
حــديس األول أن أطلــب الطــاق مــن زوجــي ،ولكنــه رفــض.
وانتهــى يب األمــر أن اســتمر يف زواجــي التعــددي ملــدة أربعــة
أعــوام .حاولــت أن أكــون صبــورة قــدر اســتطاعتي .ولكــن إىل
متــى أســتطيع العيــش بهــذه الطريقــة؟ مل تكونــوا لتتعرفــوا
ي إذا كنتــم قــد رأيتمــوين وقتهــا .لقــد كنــت أبــي طــوال
عـ ّ
الوقــت وكث ـرًا مــا كنــت أجلــس فقــط محملقــة يف الفضــاء.
كنــت مكتئبــة بشــدة .كنــت أســأل اللــه يف كل ليلــة :هــل هكــذا
يفــرض لحيــايت أن تكــون؟ هــل ميكــن أن أســتمر يف حيــاة كهذه؟
إىل متــى ميكننــي أن أعيــش هكــذا؟ وأخـرًا قــررت الخــروج مــن
هــذه العالقــة .بقيــت إلنقــاذ زواجــي وأرسيت ،ولكــن مل يعــد
باســتطاعتي التظاهــر .مل أكــن أســتطيع البقــاء يف زواج كهــذا.
كنــت تعســة ،مل تكــن تلــك الحيــاة التــي أردت عيشــها.
اكتشــفت ســينتا ،مــن إندونيســيا ،أن زوجهــا قــد ارتكــب الزنــا ،وأن رجــال الديــن ســاعدوا
زوجهــا للــزواج مــن عشــيقته دون رضــا ســينتا :
164

خربات النساء :نظرة عابرة للقوميات

اتخــذ مذيعــة إذاعــة زوجــة ثانيــة .كنــت محطمــة للغايــة.
أنكــر يف البدايــة ...بعدهــا ذهــب للشــيوخ ليخربهــم إننــي
اكتشــفت الحقيقــة .اتضــح أن هــؤالء الشــيوخ كانــوا ضيــوف
الــرف والشــهود يف حفــل الزفــاف الثــاين لزوجــي باألمــر.
اتصلــت بالشــيخ الــذي كان رئيــس منظمــة إســامية ألرى مــا
إذا كان يعلــم طــوال الوقــت ،فاعتــذر وبــرر يل بأنــه اضطــر إىل
ذلــك ألن املــرأة كانــت حامـ ًـا.
أمينــة ،مــن كنــدا ،ناقشــت فكــرة تعــدد الزوجــات مــع زوجهــا قبــل زواجــه مــن زوجتــه
الثانيــة ،ولكنهــا دهشــت مــع ذلــك عندمــا حــدث الــزواج :
يف أحــد األيــام ،كان األطفــال جمي ًعــا عــى املائــدة يتناولــون
طعــام العشــاء .رن التليفــون فأصبحــوا جمي ًعــا يف حالــة إثــارة
وشــغف ألنهــم عرفــوا مــن الرنــن أنهــا مكاملــة مــن الخــارج،
وتأكــدوا أن أباهــم عــى الخــط .أخــرين بالتــايل“ :أنــا تزوجت.
أمتنــى أال يكــون لديــك اعــراض .ســأنام معهــا الليلــة” .مل
أســتطع الــرد .بعدهــا كان يقــول“ :أنــت وافقــت” ،ولكــن يف
الواقــع مل أكــن أســتطيع أن أقــول شــي ًئا واألوالد مــن حــويل.
كان أول مــا بــدر إىل ذهنــي عندمــا اتصلــت بــه هــو حديث أىب
هريــرة  “ :ال يحل المــرأة أن تســأل طالق أختها لتســتفرغ
صحفتهــا ولتنكــح ،فإمنــا لهــا مــا قــدر لهــا» .فاســتنتجت أنــه
ال يحــل يل أن أعــرض .قبلهــا بعــدة أشــهر ،كان زوجــي قــد
أعطــاين كتــاب تعــدد الزوجــات يف اإلســام ،الــذي قــدم تعــدد
الزوجــات باعتبــاره جــز ًءا ال ميكــن تغيــره يف الــرع اإلســامي.
مل أشــك وقتهــا يف أي يشء .ولكــن بالنظــر إىل الــوراء ،ميكننــي
القــول إنــه قــد تــم دفعــي لتصديــق أنــه إســامي ،ال يحــق يل
أن أعــرض.
165

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

كانت أماليا ،من إندونيسيا ،حامال يف توأم عندما سمعت أن زوجها اتخذ زوجة ثانية:
مل أســتطع الوقــوف عــى قدمــي ووقعــت عــى األرض .كنــت كــا لــو
كان قــد نــزل عــى رعــد أو زلـزال .شــعرت إننــي يف الجحيــم .كان األمر
مؤملًــا ومل أكــن أســتطيع تصديــق مــا ســمعته .بكيــت بحرقــة ونظــر يل
ابنــي ذي الثــاث ســنوات وهــو يــذرف دموعــه عــى كتفــي .كان كل
يشء مظلـ ًـا وتنهــدت قائلــة« :يــا إلهــي ،ملــاذا يجــب أن أتحمــل هــذا
العذاب؟
مل يكــن تعــدد الزوجــات لصالــح النســاء «مصــادر املعرفــة» ســواء كــن يف وضــع الزوجــة
األوىل أو الثانيــة؛ حيــث اتخــذ األزواج عــدة زوجــات ولكنهــم مل يكونــوا يســتطيعون
اإلنفــاق عليهــن وأطفالهــن أو معاملتهــن بالعــدل ،ســواء باملقاييــس املاديــة أو العاطفيــة
أو حتــى تقســيم الوقــت بينهــن.
تزوجــت مورجــا ،مــن نيجرييــا ،مــن ابــن عمهــا يف ســن الرابعــة عــر .دمــرت متا ًمــا عندما
أجــرت عــى تــرك املدرســة ،وقــررت أال تطيــع زوجهــا كطريقــة للتعبــر عــن احتجاجهــا.
كانــا يتشــاجران باســتمرار ،وأيــدت زوجــة أبيهــا وعمتهــا زوجهــا.
وهكــذا نصحــا زوجــي أن يتــزوج بأخــرى ،ففعــل .اعتقدت أنني ســوف
أحصــل عــى بعــض الراحــة ،ولكــن العكــس حــدث .فقــد أصبحــت
زينــب ،رضيت ،شــوكة يف لحمــي .كان زوجــي يســحب الطعــام مــن
املخــزن ويحتفــظ بــه يف غرفتــه .كنــت أطلــب أي يشء أحتاجــه وكانــت
را للتقاليــد التــي
تعطينــي مــا تشــعر أنهــا تريــد إعطــاءه .كان هــذا كـ ً
تعطــي للزوجــة األوىل حــق الســيطرة ،إذا كانــت هنــاك ســيطرة.
وجــاء األســوأ عندمــا أصبحــت حامـ ًـا .فقــد توقفــت رضيت عــن الــكالم
معــي ،وكانــت تنظــر يل فقــط بحســد عميــق وبــأمل ألننــي أنــا التــي
حملــت وليــس هــي  ...كان حمــي صع ًبــا جــدً ا .كنــت أتقيــأ طــول
166

خربات النساء :نظرة عابرة للقوميات

الوقــت .كنــت ال أســتطيع أكل أي يشء إال البطيــخ ولكــن زينــب ال
تــأكل البطيــخ ،فرفضــت أن تشــريه ومنعــت مــن دخولــه املنــزل...
كان عــى أيضً ــا القيــام بــكل مهــام املنــزل .وإذا مل أقــم بهــا ،كنــت
أرضب علقــة ســاخنة ...كان يرفــض أن يســمح يل أن أزور أيب يف املنــزل
املجــاور ،وكان يتأكــد دامئًــا مــن أننــي ال أذهــب إال بعــد أيــام مــن
طلــب اإلذن بذلــك.
دخلــت كادي ،مــن جامبيــا ،عــن علــم يف زواج تعــددي بوصفهــا زوجــة ثانيــة .مــع
ذلــك ،مل يكــن زوجهــا يدفــع إيجــار املنــزل وكان يعطيهــا فقــط القليــل مــن املــال
عندمــا كان ينــوي قضــاء الليلــة معهــا .وعندمــا قاومــت ،ابتعــد ملــدة ســتة أشــهر.
بعدهــا وافــق عــى أن يتحمــل مســئولياته ،ولكنــه غــر ســلوكه مــرة أخــرى عندمــا
حملــت بطفلهــا الثــاين .حــدث الطــاق بينهــا بعــد الــوالدة ولكنهــا تصالحــا“ .كادي”
اآلن هــي املســئولة عــن إخوتهــا الصغــار و طفليهــا ،ألن زوجهــا ال يعمــل وال ينفــق
عــى زوجتيــه وأطفالــه الســبع.
تزوجــت ســلطانة ،مــن بنجالديــش ،عندمــا كانــت صغــرة جــ ًدا ألن أباهــا قــد
مــات وكانــت أرستهــا فقــرة جــ ًدا .مل تســتطع أرستهــا دفــع املهــر (وهــو عــرف يف
بنجالديــش) عندمــا تزوجــت ،وقــال زوجهــا يف البدايــة إنــه ليــس رضوريًــا .ولكــن
عندمــا كان يجــد صعوبــة يف كســب العيــش ،كان يبــدأ يف طلــب املهــر ثــم يرضبهــا
بســببه ،فرحلــت إىل بيــت أمهــا .وعندمــا كانــت يف بيــت أمهــا تــزوج مــن امــرأة
أخــرى دفعــت أرستهــا مه ـ ًرا كب ـ ًرا .فكــرت ســلطانة يف االســتمرار بالــزواج ،ولكنهــا
قــررت أن العالقــة لــن تســتقيم:
لــن أحصــل أبــدً ا عــى راحــة البــال بعــد أن تــزوج مــن أخــرى .مل أكــن
أريــد العيــش مــع رضة .مل أســتطع العــودة .ولكــن كانــت لــه كل
ي ” .كان هــذا يعنــي أنــه قــد
الحقــوق القانونيــة واالســتحقاقات عــ ّ
يطلــب الطاعــة ،مبــا فيهــا الطاعــة الجنســية ،منهــا ،مــا يعنــي أنهــا
ســوف تخضــع لــه وقــد يــؤدي ذلــك إىل عــدد أكــر مــن األطفــال.
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بعــد أن اتخــذ زوج حــوا ،مــن جامبيــا ،زوجــة ثانيــة ،أجــرت عــى الطــاق وطــردت مــن
املنــزل الــذي أســهمت يف رشائــه :
كنــا متزوجــن ملــدة عرشيــن عا ًمــا عندمــا قــرر أن يتــزوج بثانيــة.
طلقنــي ألنــه أراد أن أتــرك أنــا وأوالدي املنــزل حتــى تــأيت
الزوجــة الجديــدة .وأثنــاء العــدة ،جــاءت الزوجــة الجديــدة.
وبعــد تلــك املــدة ،طلــب منــي أن أتــرك البيــت الــذي اشــريته
بقــرض باســمي .ذهبنــا إىل املحكمــة وحكــم القــايض بأننــي يجــب
أن أتــرك املنــزل ،ألن اســمه هــو املوجــود يف األوراق الرســمية
الخاصــة باملنــزل.
تأثــرت بعــض النســاء «مصــادر املعرفــة» بتعــدد الزوجــات أيضً ــا يف عالقتهــن باآلبــاء
واألجــداد.
وجــدت شــافرية ،مــن إندونيســيا ،حياتهــا تتغــر عندمــا تــزوج أبوهــا بزوجــة ثانيــة.
كانــت عائلتهــا مســتقرة اجتامع ًيــا واقتصاد يًــا حتــى اتخــذ أبوهــا زوجــة ثانيــة
رسا ،ولكــن
عنــد إنجــاب أمهــا لطفلهــا الســابع واألخــر .احتفــظ األب بزواجــه ً
األقــارب أخــروا أمهــا أخ ـ ًرا“ .صدمــت أمهــا بشــدة لســاع هــذا الخــر .اهتــزت
بشــدة ألنهــا كانــت تظــن أن زوجهــا زوج مخلــص يهتــم بأرستــه ،ولكنــه يف الواقــع
قــد كــذب عليهــا وعــى أبنائــه .مل تســتطع أمهــا أن تتقبــل املوقــف ،فاكتأبــت
ومرضــت .وعــاوة عــى ذلــك ،مل تكــن تحصــل عــى نفقــة تكفيهــا وهجرهــا
زوجهــا ،فتدهــور مســتوى معيشــتهم تدهــو ًرا حــا ًد ا ألن أباهــا خفــض مرصوفاتهــم
الشــهرية”.
قالــت لــوال ،مــن ماليزيــا ،إن جدهــا وجدتهــا كانــا متزوجــن منــذ زمــن طويــل وقــد
بنيــا حياتهــا م ًعــا جســديًا وماديًــا .ولكــن جدهــا اتخــذ زوجــة ثانيــة وتنــازل عــن
املمتلــكات التــي حصــا عليهــا م ًعــا .وقــد تســببت تجربــة جــدة “لــوال” يف اختــاف
كبــر يف نظرتهــا:
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لقــد رأيــت كيــف أثــر ذلــك عــى جــديت .فقــد شــعرت أنها قــد جرحت
وتعرضــت للخيانــة ،لقــد جعلهــا ذلــك امــرأة تشــعر باملـرارة يف ال 22
عا ًمــا الباقيــة مــن عمرهــا .لقــد رأيــت هــذا ظلـ ًـا وتعهــدت لنفــي
أن أكــون دامئًــا مســتقلة ماديًــا.
إختــارت عــدة نســاء « مصــادر املعرفــة» أن يصبحــن زوجــات ثانيــات .فعلــن ذلــك
لعــدد مــن األســباب ،ترتبــط معظمهــا برغبتهــن يف ،أو حاجتهــن إىل ،الــزواج ليشــعرن
بالحاميــة والقبــول املجتمعــي.
أقبلــت عــدة نســاء عــى كث ـرات عــى زيجــات تعدديــة ســعيا وراء الحاميــة البدنيــة
التــي يوفرهــا األزواج .كانــت تلــك حالــة رانــو ،مــن بنجالديــش ،التــي روينــا قصتهــا
ســابقًا .تزوجــت حــوا بــاالريب مــن نيجرييــا مــن رجــل ســعودي مســن حتــى تهــرب مــن
رسا:
حياتهــا بوصفهــا عاملــة بالجنــس .قالــت إنهــا وافقــت عــى االحتفــاظ بزواجهــا ً
ـخصا
“ألننــي كنــت يائســة مــن تــرك حيــايت القدميــة وراء ظهــري ،وألول مــرة أجــد شـ ً
يرعــاين رعايــة جيــدة”.
دخلــت ناتومــا مــن جامبيــا عــن رضــا يف عالقــة زواج تعــددي بســبب التوقعــات
االجتامعيــة بــأن املــرأة يجــب أن تتــزوج .لقــد رفضــت تعــدد الزوجــات يف زيجتهــا
األوىل؛ حيــث طلبــت الطــاق مــن زوجهــا عندمــا علمــت برغبتــه يف الــزواج بأخــرى،
ولكنهــا تزوجــت مــرة أخــرى بوصفهــا زوجــة ثالثــة .مــع ذلــك ،فقــد اختــارت زو ًجــا ذا
ســلطة و اشــرطت عليــه أن تعيــش بعيـ ًدا عــن زوجتيــه ،وهــو أمــر نــادر الحــدوث يف
جامبيــا.
اختــارت وايت مــن ماليزيــا أن تدخــل عالقــة زواج تعــددي ألنهــا أرادت رجـ ًـا يكــون
مرش ـ ًدا روح ًيــا لهــا ويصبــح حام ًيــا لهــا ،وشــعرت أن كونهــا زوجــة ثانيــة أفضــل مــن
رسا يف تايالنــد ومل يخــ ًرا
عــدم زواجهــا عــى اإلطــاق .لقــد تزوجــت وايت بزوجهــا ً
أرستهــا وزوجتــه األوىل إال بعــد إنجابهــا لطفلــة .أذعنــت الزوجــة األوىل ألن الطفلــة
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كانــت قــد ولــدت بالفعــل ،وألن وايت قــد اتخــذت طو ًعــا مقعــدا خلف ًيــا تاركــة
لرضتهــا املقعــد األمامــي ،فزوجهــا يقــي وقتًــا أطــول مــع زوجتــه األوىل وأبنائــه
منهــا ،ويســهم بقــدر أكــر مــن مرصوفاتهــم (فهــي توفــر الكثــر مــن نفقاتهــا
بنفســها) ،ولكنهــا تقــول“ :أمتنــى فقــط أن يســتمر زواجــي ،وأن يبقــى هــو قائــدي
والحامــي يل والبنتــي .رمبــا تكــون تلــك هــي التضحيــات التــي يجــب أن أقدمهــا
بوصفــي زوجــة ثانيــة”.

العنف املنزيل والعالقات اجلن�سية يف الزواج
تحتــوي الحكايــات مــن كل البلــدان عــى عنــف منزيل—ســواء كان جســديًا أو جنسـ ًيا
أو لفظ ًيــا أو نفســ ًيا أو عاطف ًيــا أو ماديًــا .إن مــدى العنــف صــادم؛ حيــث يحــاول
الرجــال (غال ًبــا) تأكيــد ســلطتهم إمــا حرف ًيــا أو مجازيًــا ،عــن طريــق إهانــة النســاء
واإليــذاء الجنــي لهــن .أحيانًــا ،يقــوم أفــراد آخــرون مــن أفــراد العائلــة --مــن آبــاء
وأهــل زوج ورضائــر وإخــوة --بارتــكاب العنــف ضــد النســاء « مصــادر املعرفــة»
أيضــا ،بالرغــم مــن أن معظــم الحكايــات تحتــوي عــى عنــف مــن قبــل األزواج .فــإن
ً
اإليــذاء يحــدث لنســاء يف ظــروف مختلفــة ،مبــا فيهــن هــؤالء األكــر عرضــة مبدئ ًيــا
(مثــل العرائــس الطفــات) وهــؤالء القويــات والقــادرات (مثــل :ســيدات األعــال،
والسياســيات).
وميكــن ربــط العنــف املنــزيل والعالقــات الجنســية اإلجباريــة مبنطــق القوامــة؛ حيــث
الــزوج مســئول عــن اإلنفــاق عــى الزوجــة وحاميتهــا ،بينــا يجــب عــى الزوجــة أن تطيع
زوجهــا طاعــة عميــاء ،وبتفسـرات اآليــة  34مــن ســورة «النســاء» التــي تســمح للرجــل أن
يــرب زوجتــه .تكــون التغي ـرات يف اإلدراك والقيــم تحديًــا كب ـ ًرا عندمــا يشــعر الكثــر
مــن الرجــال أن القــرآن مينحهــم حــق تأديــب زوجاتهــم ،وأن قوانــن األرسة املســلمة تــرر
ســلطتهم .ولكــن قـراءات كثــرة بديلــة لآليــة  34مــن ســورة «النســاء» موجــودة ،ومنــوذج
النبــي (صــى اللــه عليــه وســلم) مثــال للحــب والحنــان تجــاه الزوجــة ،وليــس العنــف.
فمســألة حاميــة النســاء مــن العنــف املنــزيل وأشــكال التمييــز كلهــا تتعلــق أكــر بــاإلرادة
السياســية يف املقــام األول.
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تحتوي بعض املالحظات من الحكايات عىل اآليت :
كث ـرا مــا تحدثــت النســاء «مصــادر املعرفــة» عــن اإليــذاء الجســدى االىت تعرضــن لــه
والــذى تـراوح بــن مشــاجرات بســيطة تتطــور أحيانًــا إىل عنــف ،وإىل رضب مــرح متكــرر
الحــدوث .مل تندهــش كثـرات مــن الزوجــات مــن هــذا النــوع مــن الســلوك مــن أزواجهن
وأهــل الــزوج ألنــه منتــر جــدا ،وقــد اعتقــدن أنهــن محظوظــات أنهــن مل يرضبــن .لقــد
تحملــن العنــف ملــدة طويلــة بســبب الخــوف والوصمــة أو الشــعور بأنــه ال مفــر أمامهــن.
عندمــا شــكت نــادرة ،مــن إندونيســيا ،واتهمــت زوجهــا بــأن لــه عالقــة بأخــرى ،صفعهــا
ودفعهــا وركلهــا ،ثــم هــدد بقتلهــا إذا اتهمتــه مــرة أخــرى .لقــد رفضــت أن تذهــب إىل
الطبيــب ألنهــا شــعرت بالعــار ،ولكنهــا ذهبــت إىل مكتــب زوجهــا يف اليــوم التــايل لتبلــغ
رئيســه عــن هــذا اإليــذاء.
أحسســت بالخــوف بعــد التبليــغ عــن الواقعــة ،ألن زوجــي ميكــن
ُ
أن يغضــب منــي .وقــد كان إحســايس صاد ًقــا .لقــد أىت إىل البيــت
وآذاين عــدة مــرات .ركل بطنــي ورمــاين بكتلــة خشــبية وأخــرج
كربي ًتــا مــن جيبــه ليحــرق بــه رأيس .مل يكــن أحــد يف البيــت ليهــب
لنجــديت .رصخــت بأعــى صــويت وجريــت إىل الحــام وأغرقــت رأيس
باملــاء .شــعرت بــأمل حــاد يف رأيس وجســمي .لقــد كان رأيس وجســمي
يحرتقــان .كنــت أرتعــش وهربــت مــن املنــزل لطلــب النجــدة .ذهبــت
إىل بيــت الجـران فأخــذوين إىل لطبيــب إلنقــاذي .بقيــت يف املستشــفى
ملــدة أســبوع وكان أبنــايئ يعتنــون يب يف املستشــفى .كنــت محطمــة
ولكنــي مل أفكــر أفضــل يشء أســتطيع أن أقــوم بــه يف ذلــك الحــن.
كنــت أشــعر باالكتئــاب والصدمــة والخــوف.
تحملت حوا باالريب من نيجرييا اإليذاء الجسدي حتى مل تعد تستطيع تحمله :
كان زاوجــي جيــدً ا يف البدايــة ،ولكــن زوجــي أصبــح عني ًفــا بالتدريــج.
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كان يرضبنــي بحـزام زيــه الرســمي ويقــدم كل أنــواع التربيــر للــرب.
كان يغضــب ويرضبنــي عندمــا أرغــب يف مناقشــة أمــور شــخصية
معــه ،أو إذا رفضــت أن أمــارس الجنــس معــه .أصبحــت أخافــه لدرجــة
أننــي كنــت ال آكل جيــدً ا .عندمــا مل نكــن عــى وفــاق كان يقــذف
بأطباقــي وصحــوين بعــد األكل .اليــوم الــذي لــن أنســاه أبــدً ا كان
عندمــا قدمــت لــه طعا ًمــا مل ينضــج جيــدً ا .كان غاض ًبــا جــدً ا لدرجــة
أنــه رضبنــي بإبزيــم حزامــه .اشــتبك الخطــاف بــرأيس وكان يجــب
أن أذهــب للمستشــفى لخلعــه .مــا زال الجــرح يف رأيس .كانــت تلــك
القشــة األخــرة التــي أنهــت الــزواج.
تزوجــت رفيقــة ،مــن اململكــة املتحــدة ،يف ســن الخامســة عــر وواجهــت زوجــا عنيفــا.
تحــى قائلــة :
كان زوجــي الســابق أيضً ــا رجــا عنيفًــا جــدً ا ،يتكلــم بحــدة وكان
يظــن أننــي موجــودة فقــط لــى أهــان وأســتغل ...انتهــى يب األمــر
بالهــروب بعــد أن حــاول قتــي .هربــت إىل قســم الرشطــة يف
الســاعات األوىل مــن الصبــاح بــا أي يشء غــر املالبــس التــي كنــت
أرتديهــا وابنتــي—ال حــذاء أو متعلقــات .أقمــت يف أحــد املالجــئ
ولكننــي كنــت أتعــرض للمضايقــة باســتمرار مــن قبــل أف ـراد األرسة
لــى أعــود إليــه.
أعلنت حوا من جامبيا :
اعتــاد زوجــي رضيب ،وبخاصــة عندمــا كان يخطــط للــزواج بزوجــة
ثانيــة .أســتطيع أن أتذكــره وهــو يرضبنــي بشــدة بعــد والدة ابنــي
األخــر مبــارشة ،وكان األمــر خطـرًا جــدً ا؛ حتــى إننــي مل أكن أســتطيع
تحريــك رقبتــي ملــدة خمســة أيــام.
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تحدثــت عديــدات مــن النســاء « مصــادر املعرفــة» أيضً ــا عن اإليــذاء اللفظــي والعاطفي
والنفــي عــى أيــدى أزواجهن.
كانــت شــافرية ،مــن إندونيســيا ،توبــخ بقســوة وتهــان مــن قبــل زوجهــا الذي كان يشــتمها
ِ
لكنــت تعيشــن
بألفــاظ نابيــة ،ويهينهــا بــأن يدعــي أنــه منقذهــا (“لــو مل أتزوجــك،
تحــت الكوبــري!”) ،وكان يهددهــا بالعنــف (“إذا رأيتــك مــع أحــد أصدقائــك مــن الرجال،
أيضــا!”) .كانــت لــه نوبــات صيــاح عاليــة يســمعها
ســأرضبك وســأجعل ابنــك يرضبــك ً
الج ـران ،مــا كان يعــرض شــافرية لإلح ـراج .كــا تحــول اإليــذاء العاطفــي إىل مشــاكل
ماديــة ومشــاكل ت َح ّكــم“ :مل تحصــل شــافرية عــى أي أمــوال مــن زوجهــا أثنــاء زواجهــا.
مل يكــن يثــق فيهــا إلدارة ميزانيــة األرسة ،وكان يقــوم بالتســوق بنفســه .كان يتحكــم يف
األرسة ،وكان يرغــب يف أن تكــون شــافرية مطيعــة وأن تحقــق كل مطالبــه”.
واجهــت رشــيدة ،مــن نيجرييــا ،العنــف الجســدي والجنــي مــن قبــل زوجهــا
أيضــا .رفــض أن ينفــق عليهــا وعــى أوالدهــا حتــى
واإليــذاء العاطفــي واملــادي ً
إنــه مل يكــن يوجــد طعــام يف املنــزل ،ومل يســتطع األطفــال الذهــاب إىل املدرســة.
أرادت رشــيدة أن تعمــل ولكنــه منعهــا وتحكــم يف خروجهــا مــن املنــزل .بالنســبة
لرشــيدة “كانــت نقطــة التحــول عندمــا اكتشــفت أنــه يفســد بحثهــا عــن العمــل.
كان يذهــب مــن وراء ظهرهــا ويخــر مــن تقدمــت إليهــم أال يوظفوهــا .قالــت إن
أحدهــم عــرض عليهــا وظيفــة فقبلتهــا وســألوها وقتهــا إن كانــت قــد أخــذت إذن
زوجهــا ،وقالــت إنهــا قــد فعلــت .قالــت إن زوجهــا اكتشــف ذلــك واتصــل بالرجــل
أيضــا بأنــه مــارس الزنــا مــع رشــيدة .قالــت إن هــذا تســبب يف أال
وأهانــه ،واتهمــه ً
تثــق فيــه بعــد ذلــك”.
ىف بعــض الحــاالت مل بكــن االزواج هــم فقــط الذيــن ميارســون العنــف ضــد النســاء
«مصــادر املعرفــة» ،لكــن آخــرون مــن اف ـراد األرسة ايضــا.
كومبــا ،مــن جامبيــا ،وهــي ســيدة أعــال ناجحــة ،مل تكــن محبوبــة مــن إخــوة زوجهــا
الثــاين ،وبالتــايل تحرشــوا بهــا ،وأخــروا زوجهــا بأكاذيــب عنهــا ،ورضبوهــا ورموهــا هــي
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ومتعلقاتهــا خــارج منــزل العائلــة حــن كان مســاف ًرا وكانــت يف الشــهر الثامــن مــن
الحمــل.
أيضــا ،امــرأة قويــة اســتطاعت أخــ ًرا أن تصبــح ســكرترية
كانــت ســايل ،مــن جامبيــا ً
الربملــان .مــع ذلــك ،تعرضــت للنقــد يف زواجهــا الرابــع مــن قبــل حامتهــا وأخــوات
زوجهــا ،ألنهــا قــد تخطــت ســن اإلنجــاب وأقنعــن زوجهــا بأنــه يحتــاج أن يكــون لــه
أبنــاء وبالتــايل يجــب أن يتخــذ زوجــة ثانيــة .اشــتكت لــه فاعتــدى عليهــا جســديًا.
تعرضــت أماليــا ،مــن إندونيســيا ،لإليــذاء العاطفــي مــن قبــل زوجــة زوجهــا الثــاين ،التــي
كانــت تعمــل عــى اإليقــاع بينهــا وزوجهــا جســديًا وعاطف ًيــا :
عندمــا وصلــت إىل البيــت ،اعتــذر إلهانتــي .قلــت“ ،حســنا ،أقبــل
اعتــذارك ولكــن يل طلــب واحــد .ال تحــر زوجتــك الثانيــة لتقيــم هنا!
فهــذا مثــر للغثيــان” .مل يفــي بالعهــد أبــدً ا كانــت تــأيت لزيارتــه بينــا
هــو يف بيتــي .كانــت تريــد أن تثــر قــريف وأن أتــرك زوجــي .كانــت
تظهــر عشــقها ورومانســيتها تجاهــه أمامــي ...طردتهــا وأصيبــا م ًعــا
بالصدمــة .غضــب “صيــام” وتشــاجرنا مشــاجرة كبــرة .أخــذ أنبوبــة
البوتاجــاز ورمــاين بهــا .جــذب “صيــام” شــعري وقرص وجهــي ورضبني
عــى رأيس وخبــط رأيس يف الحائــط .أصبــت بالــدوار وســقطت عــى
األرض .ركل كتفــي وجرجــرين ليخرجنــي مــن البيــت وقــال“ :اذهبــي
للجحيــم ،يــا شــيطانة!
كثـرًا مــا يســتخدم األزواج العنــف الجنــي—أي اإلكـراه عــى املعــارشة الجنســية أو طلــب
الخضــوع الجنــي أو االمتنــاع عــن العالقــات الجنســية—بوصفه وســيلة لفــرض الســيطرة
والهيمنــة عــى النســاء «مصــادر املعرفــة» .وبالرغم مــن أن العالقات الجنســية داخــل الزواج
تعــد ح ًقــا لــكال الرشيكــن يف كل مــن الخطابــات الدينيــة القدميــة واملعارصة ،تفــرض معظم
النســاء «مصــادر املعرفــة» وعائالتهــن ومجتمعاتهــن املحليــة أن للرجال حقو ًقا جنســية أهم
مــن حقــوق النســاء  :ويتوقــع مــن النســاء أن يكــن طائعــات خاضعــات.
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أجــرت ســاالماتو مــن نيجرييــا عــى الــزواج مــن رجــل يف األربعــن ذي ســمعة رضب
الزوجــات ،وكانــت وقتهــا يف الثالثــة عــر:
بعــد الــزواج بأيــام قليلــة رضبنــي زوجــي علقــة ســاخنة ألننــي رفضــت
أن أقيــم عالقــة جنســية معــه .واســتمر ذلــك قرابــة ســتة أشــهر حتــى
جــاء يو ًمــا اســتطاع فيــه أن يحصــل عــى مــا يريــده جنســ ًيا ،لقــد
رضبنــي دانالمــي واغتصبنــي .كانــت الكدمــات يف كل مــكان مــن
جســدي ،مــن كامــل الجســد إىل أعضــايئ التناســلية.
هربــت ...بعــد رجوعــي إىل منــزل أهــي ،رضبنــي أىب وأخــرين أال
أعــود إىل بيتــه أبــدً ا وإال ســيقتلني؛ مل يكــن أمامــي إال العــودة إىل
بيــت زوجــي وكان يفــرض منــى أن أكــون زوجــة صالحــة .أجــرت
عــى العــودة إىل بيــت دانالمــي واســتمر الــرب ملــدة عــام .كان يعود
أحيانًــا متأخـ ًرا ليـ ًـا يف حالــة ســكر وتفــوح منــه رائحــة الخمــر .يف تلــك
الليــايل كانــت تــزداد رغبتــه الجنســية ،وكذلــك شــدة الــرب .كنــت
اغتصــب وأرضب يف الوقــت نفســه.
تأقلمــت ســمينة ،وهــي مــن أصــل هنــدي ،تعيــش يف كنــدا ،مــع العنــف الجنــي
واالســتغالل مــن قبــل كل مــن زوجيهــا .تقــول عــن الــزوج األول :
ي أن أســتجيب .مل أرغبــه أبــدًا .وكان
كلــا أراد الجنــس ،كان يجــب ع ـ ّ
يقــول إننــي امــرأة بــاردة .مل أكــن راغبــة يف الجنــس ،مل أكــن أســتطيع أن
أغفــر لــه مــا فعلــه أثنــاء وقبــل الــزواج .أتذكــر أنــه كان يغــازل صديقتــي
أثنــاء حفــل الزفــاف .وأثنــاء الــزواج اكتشــفت ،مــن خــال اســتخدام
البطاقــة االئتامنيــة ،أنــه يخوننــي .
اســتخدم زوج ســمينة الثــاين العالقــات الجنســية كســاح ضدهــا أثنــاء رصاعهــا مــع
رضتهــا .توضــح :
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بالنســبة للجنــس يف زواجنــا ،عندمــا كنــت أريــده مل يكــن هــو راغ ًبــا
وعندمــا كنــت ال أريــده ،كان يريــده هــو .كان يوقظنــي أثنــاء نومــي
ويثــرين ،وعندمــا أشــعر باإلثــارة وأطلبــه كان يعــود إىل النــوم .كان
يفعلــه فقــط عندمــا يريــده هــو.
قالــت أمينــة ،ســارة أفضــل إمــرأة كنديــة بيضــاء وهــي امــرأة دخلــت االســام مــن كنــدا،
إنهــا تعرضــت ملشــكالت جنســية مــع زوجهــا منــذ البدايــة ،ولكنهــا خضعــت ،ألنهــا كانــت
تحــاول أن تكــون زوجــة صالحــة ومســلمة صالحــة :
تعلمنــا أنــه واجبــي بوصفــي زوجــة ،وإن مل أقــم به ،ســوف تلعننــي املالئكة
واللــه .ومل يكــن هنــاك مــكان للقبــول الحــر تحــت تلــك الظــروف .أحيانًــا
أكــون مريضــة أو متعبــة بدرجــة ال متكننــي مــن ذلــك ،وأرغــب يف الرفــض،
ولكنــي أشــعر بالذنــب الفظيــع ،وبــأن اللــه ســوف يعاقبنــي ...كانــت
األفــكار التــي تعلمناهــا حــول الجنســانية مدمــرة .كان زوجــي الســابق قــد
تعلــم أن الجنــس حــق لــه ،وأن الزوجــة الصالحــة ســتكون دامئًــا ملبيــة،
وكنــا نحــاول أن نتوافــق مــع تلــك األفــكار الكاريكاتوريــة حــول مــا يجــب
أن تكــون عليــه العالقــات.
تعلمــت إلهــام ،مــن إيـران ،حتــى قبــل زواجهــا ،أن املجتمــع يتوقــع مــن الرجــال ويســمح
لهــم بــأن تكــون لهــم حريــة وعالقــات جنســية .فســخت خطبتهــا األوىل ألن خطيبهــا
وقــع يف حــب فتــاة أخــرى .قــال أقاربهــا إن مثــل ذلــك الســلوك متوقــع مــن الرجــال—
وإن الفتيــات ،وليــس األوالد ،يفــرض أن يكــن عــذراوات حتــى الــزواج .انتهــي األمــر ب
أيضــا مــع
إلهــام إىل الــزواج مــن رجــل اعتقــدت أنــه الشــخص املناســب ولكنــه خانهــا ً
نســاء أخريــات ومل يلمــه أحــد عــى ذلــك.
كان لـــ بينتــا مــن جامبيــا والديــن داعمــن عمــا بجــد حتــى تســتطيع إكــال دراســتها يف
جامبيــا ثــم الســفر إىل الواليــات املتحــدة للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس .عملــت
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بعــدة وظائــف يف مجــال التنميــة ،كــا أدارت مجموعــة مــن املرشوعــات التــي تســاعد
يف تنميــة جامبيــا ودعــم الفتيــات والنســاء يف جامبيــا .لكنهــا تعــرف أنهــا كانــت ضحيــة
االغتصــاب الزوجــي وأنهــا قــد تعلمــت أن رفــض الــزوج ذنــب.
أخربتنــا كث ـرات مــن النســاء « مصــادر املعرفــة» بــأن أزواجهــن امتنعــوا عــن العالقــة
الجنســية حتــى عندمــا طلبنهــا ،وأن هــذا كان نو ًعــا مــن اإليــذاء الجنــي والعاطفــي
لهــؤالء النســاء .عــى ســبيل املثــال ،مل يدخــل زوج زهــرة ،مــن إي ـران ،بهــا أب ـ ًدا؛ كانــا يف
البدايــة يعيشــان مــع أهــل الــزوج ومل يكونــا مرتاحــن إلقامــة عالقــات حميمــة هنــاك ،ثم
قــام زوجهــا بــزواج متعــة مــع صديقتــه ورفــض أن يقيــم عالقــات جنســية مــع زهــرة .أمــا
رافيــة ،مــن بنجالديــش ،فقــد تالشــت عالقتهــا الجســدية بزوجهــا بعــد إجهاضهــا وبســبب
التوتـرات حــول فشــله يف الحصــول عــى دخــل .قالــت إنهــا مل يكونــا مرتبطــن جنسـ ًيا
حتــى عندمــا كانــت ترجــوه يف ذلــك أو تداعبــه ،وقالــت إنــه كان واج ًبــا ألزمــه اللــه بــه.

الطالق وحقوق ما بعد الطالق
تتنــوع القوانــن والعــادات الخاصــة بحــل الــزواج بشــدة داخــل البلــدان املشــاركة يف
أيضــا عــر البلــدان والثقافات اإلســامية
مــروع حكايــات الحيــوات العاملــي ،كــا يحــدث ً
حــول العــامل .يف بعــض البلــدان ميكــن للرجــال إنهــاء الــزواج مــن جانــب واحــد وخــارج
مؤسســة القضــاء .ويف بعــض البلــدان ،ميكــن للنســاء املبــادرة بطلــب الطــاق ،ولكــن
يجــب عليهــن تقديــم دالئــل عــى وقائــع محــددة جــ ًدا تــرر طلبهــن للطــاق أو /و
أن يخضــن اجــراءات طويلــة يف املحاكــم .ويف بلــدان أخــرى ،ميكــن للرجــال والنســاء
املبــادرة بطلــب الطــاق عــى قــدم املســاواة ،ولكــن القيــم الثقافيــة أو التدهــور املتوقــع
يف مســتوى املعيشــة بعــد الطــاق يؤثـران عــى رغبتهــن يف القيــام بذلــك .مــع ذلــك ،يف
بعــض البلــدان األخــرى ،يكــون الطــاق ســهال للنســاء والرجــال معــا حســب االع ـراف
االجتامعيــة ،وال يتــم الحكــم عليهــم ســلب ًيا بســبب ذلــك.
يف بعــض الســياقات ،كــا هــو الحــال يف كنــدا واململكــة املتحــدة ،ينتــج عــن وجــود
قوانــن األرسة العلامنيــة والعــادات الدينيــة داخــل أرس وجامعــات بعينهــا جن ًبــا إىل
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جنــب بعــض التعقيــدات بالنســبة للنســاء .فقــد يلجــأ األزواج إىل الطــاق الدينــي،
ولكنهــم ال يكونــوا راغبــن يف املــي قد ًمــا يف إجــراءات الطــاق املــدين؛ كــا ميكــن
أيضــا بالحاجــة
للزوجــات أن يحصلــن عــى طــاق مــدين بســهولة ،ولكنهــن يشــعرن ً
إىل طــاق دينــي متاشــيا مــع مــا هــو متوقــع يف مجتمعهــن املحــي وارضــاء ضامئرهــن
كمســلامت.
يف العمــوم ،تكــون هنــاك حقــوق مختلفــة وغــر متســاوية للرجــال والنســاء يف الطــاق،
فالنســاء يواجهــن التحيــز الجنــدري يف النظــام القضــايئ؛ حيــث توجــد تأجيــات مبالــغ
فيهــا عندمــا تقــدم النســاء عــى طلــب الطــاق ويعارضهــن األزواج .فثقافــة تســلط
الرجــال عــى النســاء تؤثــر عــى إتاحــة العدالــة بالنســبة للنســاء حتــى عندمــا يكــون
للنســاء الحــق يف املبــادرة بطلــب الطــاق.
ستســاعدنا الحكايــات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» يف توضيــح الطــرق املتنوعــة التــي
ميكــن بهــا حــل الزيجــات ،واألهــم مــن ذلــك ،كيــف تكــون خ ـرات النســاء بالطــاق
وكيــف يتعاملــن مــع تلــك الخ ـرات :
يســمح للرجــال يف بلــدان وثقافــات عديــدة بطــاق زوجاتهــم مــن طــرف واحــد .وتؤكــد
النســاء «مصــادر املعرفــة» أن الرجــال قــد اســتخدمواهذا الحــق لتهديــد زوجاتهــم
والنهــاء الــزواج . .وقــد يــرك هــذا النســاء أحيانًــا يف حالــة مــن عــدم اليقــن أو بــدون
وثيقــة رســمية بالطــاق.
متتعــت نعيمــة ،مــن كنــدا ،بــزواج مســتقر يف البدايــة مــع زوجهــا ،ولكنهــا وجــدت أنــه
قــد تغــر مبجــرد أن بــدأ يف كســب املــال ومل تعــد هــي مــن تعــول األرسة .طلــب منهــا
فجــأة أن تتوقــف عــن العمــل ،وهــو مــا مل تســتطع التفكــر فيــه ،وأن تطيعــه ببســاطة
ملجــرد أنــه زوجهــا .بعــد أن انفصــل الزوجــان لبعــض الوقــت ،نطــق زوجها فجــأة بالطالق
ثــاث م ـرات وانتقــل إىل حجــرة أخــرى يف املنــزل ثــم رحــل .عنــد نقطــة معينــة ،تــزوج
بأخــرى بينــا كان ال يـزال متزو ًجــا بـــ نعيمــة قانون ًيــا يف ظــل القانــون املــدين .اضطــرت
نعيمــة أن تبــدأ إجـراءات الطــاق املــدين التــي اســتمرت ملــدة عــام.
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تزوجــت بينــدا ،مــن جامبيــا ،مــن زعيــم روحــي تقــدم لهــا ،وقــام بــكل الطقــوس
التقليديــة مــع أهلهــا وقريتهــا حتــى يحصــل عــى احرتامهــم .تحــى هــي :
بعــد اليــوم الرابــع مــن انتهــاء طقــوس الــزواج ،جــاء لقضــاء الليلــة.
وعنــد عودتــه إىل بلدتــه يف “بــاس” أرســل يف اليــوم التــايل يل رســالة
يقــول فيهــا إنــه قــد طلقنــي .أنــا ال أرغــب حتــى يف الحديــث عــن
هــذا الــزواج .مل يحبنــي ،وإمنــا أراد أن يتســى يب.
انفصلــت نــورول ،مــن إندونيســيا ،عــن زوجهــا األول عندمــا رحــل للعمــل يف ماليزيــا،
وكانــت غــر متأكــدة مــن وضــع زواجهــا .بعــد عودتــه إىل إندونيســيا بعدهــا بســنة،
اكتشــفت أن زوجهــا قــد لفــظ بالطــاق أمــام كبــر الشــيوخ ،وبالتــايل كانــت مطلقــة.
“مل يوثــق الــزواج قانونًــا .وبالتــايل كان ميكــن للطــاق أن يقــع بســهولة ،تعســف ًيا ومــن
طــرف واحــد مــن قبــل الــزوج مــن خــال الزعيــم الدينــي املحــي يف املنطلقــة”.
عندمــا كانــت النســاء «مصــادر املعرفــة» يرغــن يف املبــادرة بالطــاق ،كــن يخضــن
مصاعــب جمــة ،إمــا بســبب اإلجــراءات يف املحاكــم أو بســبب محاولــة األزواج
تعطيــل العمليــة .كث ـرًا مــا كانــت النســاء يحتجــن ملســاعدة أو دعــم مــن مصــدر
خارجــي للحصــول عــي الطــاق أو إىل التنــازل عــن مســتحقات مــا بعــد الطــاق
الخاصــة بهــن.
قضــت إلهــام ،مــن إي ـران ،ســنوات محبوســة يف زواج فاشــل ،أوال محصــورة بــن أفعــال
زوجهــا وأفعــال أبيهــا ،ثــم يف عمليــة طــاق طويلــة وممتــدة .ارتكــب زوجهــا الزنــا مــع
نســاء أخريــات بعــد ميــاد طفلهــا ،وكان يقــى الليــايل خــارج املنــزل يف لهــو ولعــب،
وتوقــف عــن دفــع نفقتهــا ،وهددهــا وأخـ ًرا رضبهــا .بعــد العيــش يف حالــة حــرة لبعــض
الوقــت حيــث كان زوجهــا يرفــض التطليــق وأبوهــا يحثهــا عــى عــدم املبــادرة بطلــب
الطــاق ،أقدمــت أخـ ًرا عــى رفــع قضيــة نفقــة ثــم طــاق .تالعــب زوجهــا أثنــاء جلســات
املحكمــة .اضطــرت إلهــام إىل أخــذ خطــوات إضافيــة لجمــع الدالئــل عــى الوضــع
الشــخيص واملــايل لزوجهــا حتــى تكســب قضيتهــا ،باإلضافــة إىل تســجيل رســائله لعرضهــا
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مخلصــا يف أدائــه .وأخــ ًرا تــزوج بأخــرى وبعدهــا
عــى القــايض وإظهــار أنــه مل يكــن
ً
مبــارشة وافــق عــى التطليــق.
قــررت ســلطانة ،مــن بنجالديــش ،أن تطلــق زوجهــا بعــد أن بــدأ يف إيذائهــا وبعــد زواجــه
مــن امــرأة أخــرى .وملــا كانــت عائلتهــا فقــرة ومل يكــن لهــا ويل ،طلبــت املســاعدة مــن
رئيســها الســابق ،وهــو موظــف محــي ورجــل نافــذ يف القريــة .ســاعدها لتثبــت أن
زواجهــا كان موث ًقــا يف الحكومــة املحليــة ،وأن زوجهــا مل يطعــن عــى الطــاق؛ حيــث إن
زوجتــه الجديــدة مل تكــن تريــد “ســلطانة” يف حياتــه ،ألنهــا حصلــت عــى دعــم الجامعــة
ورئيســها الســابق ذي النفــوذ .مبجــرد أن تــم تســجيل الطــاق رســم ًيا ،تــم دفــع 1500
“تــكا بنجالديشــية” لهــا (مــا يــوازى  19.15دوالرا أمريكيــا) مؤخــر صــداق؛ مل تحصــل
عــى نفقــة العــدة.
كانــت ليلــة ،مــن كنــدا ،محبوســة يف زواج تعســفي مــع زوج مريــض عقل ًيــا .اعتنقــت
هــي وزوجهــا اإلســام وكانــا متشــوقني للتعلــم ومامرســة دينهــا الجديــد ،ولكــن
فهمهــا جــاء عــن طريــق معلمــن كارهــن للنســاء ،فطالــب زوج ليلــة بــأن تخضــع لــه
متا ًمــا يف كل أمــر مــن أمــور الحيــاة ،ووجــدت صعوبــة فائقــة يف انهــاء هــذه الزيجــة.
قالــت ليلــة :
عندمــا رغبــت يف الطــاق ،رفــض ألنــه اعتقــد أنــه ،بالطبع ،هــو صاحب
الحــق الوحيــد يف التطليــق .ولكــن كان يل حــق الطــاق يف كل األحــوال
الثالثــة (مريــض عقــي ،عنيــف ،ال يقــوم بالنفقــة ،وغريهــا) .أي واحــد
مــن تلــك األســباب كان كاف ًيــا للحصــول عــى طــاق رشعــي ،ولكــن
كل عــامل ديــن ذهبــت إليــه قــال إنهــا ليســت كافيــة .قالــوا ألننــي
دخلــت الــزواج وأنــا أعولــه ،ال يجــب أن أتوقــع اإلنفــاق منــه .وألننــي
دخلــت الــزواج وأنــا أعلــم أنــه مريــض عقــي ،ثــم عندمــا ظهــرت
عليــه أعـراض املــرض العقــي ،بقيــت ،فقــدت حقــي يف الرحيــل ...أمــا
بالنســبة للــرب—مل يرضبنــي أبــدً ا بطريقــة “غــر رشعيــة”؛ حيــث
مل يرضبنــي أبــدً ا عــى وجهــي .ومل يقرصنــي أبــدً ا .اغتصبنــي .لكــن ال
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يوجــد اغتصــاب يف اإلســام ،داخــل الــزواج .وبالتــايل كان ميكنــه القــول
إن كل تلــك األشــياء التــي فعلهــا يب هــي يف الواقــع حقوقــه عــى.
وأخـرًا ،عرفنــي شــخص بعــامل جيــد قــال“ :انظــر ،أنــت مطلقــة .هــذا
مــا تحتاجــن عملــه :أخــر كل النــاس أنــك مطلقــة .وضعــك كاف ألن
يجعلــك تفعلــن ذلــك.
تقدمــت شــافرية ،مــن إندونيســيا ،بطلــب طــاق للمحكمــة الرشعيــة بعــد تجاربهــا
الصادمــة مــع زوجهــا .واجهــت صعوبــات يف البدايــة ألن املوظفــن كانــوا يحتاجــون إلذن
مــن رؤســائهم لتقديــم طلــب الطــاق ،ولكنهــا وجــدت طريقــة لاللتفــاف عــى ذلــك .مــع
ذلــك ،أخــذت العمليــة عا ًمــا ،وكان عليهــا تغطيــة املرصوفــات الكليــة للطــاق .كــا قررت
أيضــا أال تطالــب بحقــوق امللكيــة ،أي حقهــا يف البيتــن اللذيــن اش ـراهام الزوجــان—
ً
ألن املحامــي نصحهــا بــأن املطالبــة بنصيبهــا وبنفقــة العــدة ســتجعل العمليــة طويلــة
ومعذبــة .إنهــا الزالــت تقيــم يف أحــد البيتــن ،ولكــن زوجهــا الســابق هددهــا بطردهــا إذا
تزوجــت مــرة أخــرى.
تزوجــت رشــيدة ،مــن نيجرييــا ،يف ســن السادســة عــر .كان زوا ًجــا صع ًبــا؛ حيــث
مل يكــن زوجهــا ينفــق عليهــا وعــى أبنائهــا مبــا يكفيهــم ،وكان مينعهــا مــن الحصــول
عــى وظيفــة وكان قاســيا معهــا يف عالقتهــا الجنســية .بعــد  16عا ًمــا قــررت أخــرا
أن ترتكــه .حــاول أن يقنعهــا بالتنــازل عــن القضيــة ،وحــاول أن يقلــب أبناءهــا ضدهــا.
وضغطــت عليهــا عائلتهــا حتــى ال تســتمر يف إج ـراءات الطــاق ،حتــى إنهــم وعــدوا
بدفــع مرصوفــات مــدارس أبنائهــا .عندمــا رفــض زوجهــا أن يطلقهــا ،اقــرح القــايض
أن تــرد إليــه مهــره حتــى تحصــل عــى طــاق بالخلــع .لقــد وصلــت عنــد نقطــة أنهــا
حتــى وإن كانــت ســتعاين لبعــض الوقــت ،فإنهــا مســتعدة للتحمــل بــدلً مــن العيــش
معــه.
تعرضــت رفيقــة ،مــن اململكــة املتحــدة ،لإليــذاء مــن زوجهــا األول إىل حــد أنهــا جــرت إىل
قســم البوليــس هربًــا بحياتهــا .تقــول :
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انتهــى يب األمــر بالذهــاب إىل مجلــس الرشيعــة للطــاق ،وكانــت تلــك
تجربــة بشــعة ومهينــة للغايــة .مل يعبــأ يب أحــد يف الواقــع أو يســتمع
لحكايتــي .لجــأت إىل املحكمــة ألحصــل عــى أمــر قضــايئ مبنــع زوجــي
الســابق مــن التحــرش يب .كانــت أرسيت غاضبــة ألننــي متاديــت إىل
ذلــك الحــد؛ فقــد كانــوا يريــدون أن أمنحــه تأشــرة دامئــة يف اململكــة
املتحــدة .كانــت يل وحــدي حضانــة ابنتــي .مل يهتــم يف الواقــع ألنهــا
كانــت بن ًتــا وكان دامئــا يريــد ذكــ ًرا .مل أتلــق مســاعدة مــن أحــد...
كنــت أريــد أن أعيــده إىل باكســتان ولكنــه بقــي هنــا .حتــى اآلن مل
أحصــل أبــدً ا عــى أي نفقــة منــه.
وجــدت بعــض النســاء إجـراءات الحصــول عــى الطــاق ســهلة نســبيا رغــم تنازلهــن ىف
بعــض االحيــان عــن مســتحقات مــا بعــد الطــاق .مــع ذلــك ،رصحــت هــؤالء النســاء
بــأن عمليــة الطــاق كانــت معذبــة لهــن مــن الناحيــة العاطفيــة.
كانــت أيس مــن إندونيســيا مندهشــة مــن أن عمليــة الطــاق جــرت بســهولة ،وكان
هــذا جزئ ًيــا ألن زوجهــا مل يعــرض .ألنهــا مــن طالبــت بالطــاق وكان عليهــا أن تدفــع
املرصوفــات جميعهــا .منحهــا القــايض الحضانــة والنفقــة ،التــي مل يدفعهــا زوجهــا أبـ ًدا.
تتذكــر أيس :
بعــد الظهــر وبعــد أن أصــدر القــايض الحكــم مل أعــد للبيــت مبــارشة
ولكنــي ذهبــت إىل عمــي .يف ذلــك الوقــت ،مل أســتطع االنتظــار لنــر
األخبــار الســارة بــن صديقــايت اللــوايت وقفــن بجانبــي وأعطيننــي القوة
خــال كل معانــايت .ولكــن عندمــا وصلــت إىل املكتب ،مل أضحــك عندما
رأيــت صديقــايت ،بــل بكيــت ...كانــت هنــاك مشــاعر كثــرة بداخــي.
فمــن جهــة كنــت ســعيدة أننــي تخلصــت أخـرًا مــن العــذاب ،ولكــن
مــن جهــة أخــرى شــعرت بحــزن حقيقــي لقبــول الواقــع بأنــه مل يعــد
يوجــد أب البنــي االثنــن.
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ظلــت ميمــي ،مــن ماليزيــا ،يف زواجهــا ملــدة أربــع ســنوات بعــد أن اتخــذ زوجهــا زوجــة
ثانيــة ،ثــم قــررت أن تســعى إىل الطــاق .رفــض زوجهــا أن يطلقهــا فطلبــت الخلــع
ودفعــت مبلــغ بســيط .مــع ذلــك ،تــرى أن اختيــار الطــاق واملــرور بالعمليــة ميكــن أن
يكــون صع ًبــا للغايــة بالنســبة للنســاء .أنشــأت جمعيــة للمســاعدة يف دعــم األمهــات
العازبــات والنســاء الــايت يعانــن يف زواجهــن .قالــت:
بعــد عرشيــن عا ًمــا مــن القيــام بذلــك ،يجــب أن أقــول إننــي قــد
ســمعت تلــك القصــص مــرات ومــرات .املشــكلة الرئيســة هــي
مــع النســاء اللــوايت يجــدن صعوبــة يف الحصــول عــى الطــاق .كان
يجــب أن ينتظــرن ســنوات وســنوات حتــى يحصلــن عــى الطــاق...
مل يكــن مــن الســهل عــى امــرأة اتخــاذ ق ـرار الذهــاب إىل املحكمــة.
كــن يفكــرن طويـ ًـا قبــل اتخــاذ القـرار .فقــد كــن يفكــرن يف أرسهــن؛
ويتأملــن يف النــاس مــن حولهــن .وقبــل كل يشء ،يفكــرن يف أبنائهــن.
يأخــذ بعضهــن حتــى عــر ســنوات قبــل التجــرؤ عــى الذهــاب إىل
املحكمــة .يعانــن ملــدة طويلــة .هــذا ليــس ق ـرا ًرا سـ ً
ـهل .بالنســبة يل
أيضً ــا ،مل يكــن قـرارا سـ ً
ي أن أقــوم مبــا هــو أفضــل
ـهل ،ولكــن كان عـ ّ
يل.

ح�ضانة الأطفال والو�صاية عليهم بعد الطالق
عندمــا كانــت للنســاء الســاعيات للطــاق أطفــال  ،كان عليهــن أن يفكــرن يف الكيفيــة
التــي ســيتم بهــا رعايــة أطفالهــن واإلنفــاق عليهــم ،ومــاذا ســيكون دورهــن يف حيــاة
أطفالهــن .ال تضمــن االمهــات بالــرورة حقهــن يف حضانــة األطفــال عنــد الطــاق حيــث
يتحداهــن األبــاء أو يجــرن أحيانــا عــي التنــازل عــن حضانــة أطفالهــن مقابــل الحصــول
عــي الطــاق — .كــا ميكــن أن يفقــدن حــق الحضانــة ألســباب عــدة ،مــن ضمنهــا
الــزواج مــرة أخــرى .ال تعــرف معظــم قوانــن األرسة باألمهــات بوصفهــن أوليــاء عــى
األطفــال .وعــى العكــس مــن ذلــك ،ال يفقــد اآلبــاء أبـ ًدا تقري ًبــا حقهــم يف الواليــة ،حتــى
إذا كانــوا ال ينفقــون عــى األطفــال أو يزوروهــم.
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بالرغــم أنــه مــن املفــرض أن يقــوم األوليــاء الذكــور بحاميــة أرسهــم واإلنفــاق عليهــا
تحــت صيغــة القوامــة والواليــة ،فــإن كث ـ ًرا مــن اآلبــاء يف هــذه الحكايــات كانــوا غــر
مســئولني عــن توفــر النفقــة ألبنائهــم أثنــاء الــزواج وبعــد الطــاق .وبالتــايل ،كان عــى
األمهــات أن يــواز ّن بــن مــا إذا كــن قــادرات عــى الحصــول عــى حضانــة أبنائهــن إن
تركــن زيجــات غــر ســعيدة وغــر آمنــة ،وبــن قدرتهــن عــى اإلنفــاق عــى أبنائهــن إذا
حصلــن عــى الحضانــة.
رصحــت األمهــات بأنهــن كافحــن مــن أجــل الحصــول عىل حضانــة أبنائهــن بعــد الطالق،
وكثـرًا مــا تنازلــن عــن حقــوق أخــرى أو قدمــن تضحيــات مــن أجــل القيــام بذلك.
بعــد أن طلقــت نعيمــة ،مــن كنــدا ،مــن زوجهــا بعــد أن ألقــى عليهــا ميــن الطــاق،
رتبــت للحصــول عــى طــاق مدين—ولكــن الحضانــة والنفقــة أصبحتــا مشــكلة .وأخ ـ ًرا
قــال إن اســتئجار محامــن هــو أمــر معقــد ،وإنهــا يجــب أن يقومــا باألمــر بنفســهام.
وعــد بــأن يقــوم بدفــع أقســاط النفقــة ،ولكنــه مل يدفــع مليـ ًـا واحـ ًدا ومل يــف بتعهداتــه
تجــاه ابنتــه.
مل تحصــل آماليــا ،مــن إندونيســيا ،عــى نفقــة األبنــاء بعــد الطــاق ألن القــايض اعتــر
زوجهــا بــا عمــل وال يســتطيع القيــام بالنفقــة.
ال تتمكــن األمهــات يف بعــض الحــاالت مــن الحصــول عــى الحضانــة ،كــا يحــدث عندمــا
يقــرر اآلبــاء أنهــم يريــدون االحتفــاظ باألبنــاء أو عندمــا تتــزوج األمهــات مــرة أخــرى،
فيجــرن عــى اإلختيــار بــن مــا يحقــق مصلحتهــن الفضــى و بــن اإلحتفــاظ بأطفالهــن.
أول كطفلــة ،عندمــا مل يســمح
جربــت مورجــا ،مــن نيجرييــا ،مشــكالت تتصــل بالحضانــة ً
ألمهــا صغــرة الســن أن تأخذهــا بعــد طالقهــا مــن أبيهــا ،ثان ًيــا كأم ،فقــد زوجــت مورجــا
يف ســن الرابعــة عــر ،ولكنهــا اســتطاعت أن تحصــل عــى الطــاق مــن زوجهــا العنيــف
بعــد ســنوات قالئــل بســبب تدخــل خالتهــا الشــجاعة .بعــد طالقهــا ،كانــت لهــا الحضانــة
البنتهــا الصغــرة :
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يف أحــد األيــام أىت األب إىل املنــزل بحجــة رؤيــة ابنتــه .فقــط التقطهــا
رأســا
وأخذهــا إىل بيتــه وســلمها إىل أمــه ...ولكــن خالتــي ذهبــت ً
بعــده إىل املنــزل وطالبــت بابنتــي ،مهــددة بــأن تقاضيهــم لخطــف
طفلــة تبلــغ مــن العمــر أقــل مــن ســبع ســنوات مــن أمهــا.
وهكــذا متكنــت مورجــا مــن االحتفــاظ بابنتهــا ألعــوام قليلــة أخــرى .مــع ذلــك ،عندمــا
تزوجــت مــرة أخــرى ،أجــرت مــن قبــل عمهــا عــى إرســال ابنتهــا ذات الخمــس ســنوات
إىل بيــت عمهــا.
كان لـــ نــورول ،مــن إندونيســيا ،اب ًنــا مــن زوجهــا األول .انفصــا فســافر إىل ماليزيــا،
وأخربهــا هــي ووالديهــا بــأن عليهــا رعايــة الطفــل .ولكــن هــذا مل يــدم طويـ ًـا .تــروي
نــورول :
مل أشــعر بــأي يشء حيــال ســفره ألننــي كنت أشــعر بأنني مطلقــة بالفعل،
ولذلــك مل أعبــأ بــأن يرتكنــا .حتــى أىت يــوم أتــت أرسة زوجــي وأخــذوا ابني
منــي عنــوة .كنــت أنســج ثوبًــا ،وكان نامئًــا بجانبــي يف مهــده عندمــا أتــوا
وأخــذوه ،قائلــن إنــه حقهــم ،وبخاصــة ألنــه طفــل ذكــر ...مل أرى ابنــي
منــذ ذلــك الوقــت ،وعشــت بعيــدة عنــه إىل يومنــا هــذا.
تبنــت ســمينة ،وهــي مــن الهنــد ،ولكنهــا تعيــش اآلن يف كنــدا ،ابنــة هــي وزوجهــا األول.
عندمــا طلقــا ،أعطاهــا خيــار االحتفــاظ بحضانــة الطفلــة .اختــارت أن تفعــل ذلــك،
وانتقلــت مــع ابنتهــا إىل ديب .ثــم ســنحت لهــا الفرصــة للحصــول عــى درجــة علميــة مــن
كنــدا .طلبــت مــن زوجهــا أن يرعــى ابنتهــا أثنــاء ســفرها .وافــق ولكــن بعــد ســفرها
بقليــل أقــام دعــوى حضانــة ،مدع ًيــا أنهــا قــد هجــرت الطفلــة .قــررت ســمينة أن تعــود
إىل الهنــد للكفــاح مــن أجــل ابنتهــاُ ،منيــت بخســارة تقــرب مــن  30.000دوالر كنــدي
كانــت قــد دفعتهــا بالفعــل مرصوفــات للدراســة .ومــع ذلــك ،اكتشــفت مبجــرد عودتهــا
أن ابنتهــا مرتبطــة بزوجهــا الســابق ،وأدركــت أنــه ميكــن أن يقــدم لهــا بيتًــا وأ ًمــا وأبًــا
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(حيــث كان قــد تــزوج يف تلــك املــرة) .قــررت ســمينة أن تتنــازل عــن الـراع مــن أجــل
حضانــة طفلتهــا.
قــررت شــافرية ،مــن إندونيســيا ،أن تطلــق مــن زوجهــا بعــد أعــوام مــن العيــش
تحــت ســيطرته وإيذائــه .كانــت لهــا حضانــة أبنائهــا ،ولكــن زوجهــا الســابق هددهــا
بــأن يجربهــا عــى تــرك أحــد بيــوت األرسة الــذي كانــت تقيــم فيــه ،وأنــه ســيأخذ
األطفــال إذا تزوجــت مــرة أخــرى .قابلــت بعدهــا رجـ ًـا يحبهــا ويهتــم بهــا ،ولكنهــا
كانــت غــر راغبــة يف قبــول عــرض زواجــه ألنــه ســيكون عليهــا أن تتخــى عــن
أوالدهــا.
ال تحصــل الكثــرات مــن النســاء الــايت حصلــن عــى الحضانــة عــى نفقــة للطفــل
مــن اآلبــاء ،ولذلــك يعملــن يف وظائــف صعبــة مــن أجــل اإلنفــاق عــى أنفســهن
وأطفالهــن.
مل متنــح ســلطانة ،مــن بنجالديــش ،حضانــة ابنتهــا يف البدايــة .ولكــن ســلطانة قــررت
بعدهــا بقليــل أن تحــر ابنتهــا إىل منزلهــا ،ومل ميانــع األب ألن رعايــة الطفلــة كانــت
صعبــة يف بيتــه .مل يدفــع األب نفقــات رعايــة الطفلــة أو أي نفقــة لهــا ،ومل تدفــع
ســلطانة يف اتجــاه الحصــول عــى ذلــك ألنهــا مل تكــن تريــد أن تديــن لــه بــأي يشء
أو تعتمــد عليــه .مل تؤيــد أرستهــا الطــاق ،ومل يريــدوا تحمــل عــبء إطعــام شــخصني
أول يف الحقــول
آخريــن .وبالتــايل عملــت ســلطانة لدفــع نفقاتهــا ونفقــات ابنتهــاً ،
يف تقشــر األرز ،ثــم بالســفر إىل دكا للعمــل عاملــة منــزل .حصلــت ابنتهــا اآلن عــى
شــهادة جامعيــة وتزوجــت .تــرى ســلطانة بوضــوح أنهــا وليــة ابنتهــا ،ألنهــا تحملــت
التكاليــف كلهــا ،وصنعــت كل الق ـرارات الخاصــة بهــا .تقــول :
قمــت بوظيفة األب واألم م ًعا.
اختــارت ميمــي ،مــن ماليزيــا ،أن تطلــق بعــد أن تــزوج زوجهــا بزوجــة ثانيــة ،وانتقلــت
مــن بيــت زوجهــا إىل منــزل مؤجــر .مل تحصــل عــى نفقــة بالرغــم مــن ث ـراء زوجهــا؛
وعاشــت هــي وأبناؤهــا مــن كدهــا :
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كانــت نقلــة كبــرة بالنســبة لنــا جمي ًعــا .كانــت لنــا حيــاة مريحــة مــن
قبــل .كنــت معتــادة عــى مســتوى معيشــة مرتفــع ثم—هــوب!—
ســقطت عــى األرض .كانــت نقلــة صعبــة بالنســبة ألبنــايئ أيضً ا .عاشــوا
حيــاة ســعيدة مــن قبــل ،وكانــوا يحصلــون عــى مــا يريــدون ،ثــم
فجــأة أصبحنــا نكافــح .كان أكــر أبنــايئ يف الخامســة عــر وأصغرهــم
يف التاســعة .مل يكــن زوجــي يقــدم لنــا أي يشء وقتهــا .ربيــت األوالد
وحــدي بدخــي البســيط .أخــرت أطفــايل ،إذا كنتــم تريــدون العيــش
مــع مامــا ،فهــذه هــي الحيــاة .إذا كنتــم ال تريــدون ذلــك ،ميكنكــم
العيــش مــع أبيكــم .أرادوا جمي ًعــا أن يبقــوا معــي.
أتعلمــن ،عندمــا كنــا مــع زوجــي الســابق ،كان لدينــا ســيارة
ي
فارهــة وســائق يطــوف بنــا كل مــكان .بعــد الطــاق ،كان عــ ّ
أنــا وأبنــايئ أن نركــب األتوبيــس .لــي أســتطيع تدبــر العيــش،
بــدأت يف عمــل بعــض الوقــت يف بيــع أدوات التجميــل وأدوات
املنــزل .كانــت الحيــاة كــدً ا وتع ًبــا وقتهــا.
تظــل الواليــة عــى األطفــال يف معظــم الحــاالت مــع األب أو غــره مــن األقربــاء الذكــور،
ويكــون عــى األمهــات الــايت يقمــن بالرعايــة واإلنفــاق مبفردهــن أن يقــررن كيــف
يتحايلــن عــى االلتزامــات القانونيــة الخاصــة بالواليــة.
واجهــت نــورول ،مــن إندونيســيا ،التــي فقــدت ابنهــا مــن قبــل عندمــا أخذتــه عائلــة زوجهــا
األول منهــا ،مشــاكل خاصــة بالواليــة بعــد زواجهــا الثالــث .فقــد هجرهــا زوجهــا الثالــث بينام
كانــت مــع والديهــا يف العمــرة يف اململكــة الســعودية وكانــت يف شــهرها الثامــن مــن الحمــل.
وضعــت ابنتهــا يف الســعودية ،وأخ ـ ًرا وجــدت هــي ووالديهــا طريقــة للخــروج مــن البلــد
والعــودة إىل إندونيســيا .مــع ذلــك ،الزالــت ابنتهــا دون شــهادة ميــاد ونــورول غــر راغبــة يف
وضــع اســم زوجهــا أبًــا لهــا ألنهــا ال تريــد أن يكــون أهــل الــزوج أوليــاء البنــت عنــد زواجهــا.
كان أخــو نــورول يســاعد يف العنايــة بالبنــت ،وأحســت أنــه ميكــن أن يلعــب دور الــويل.
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طلقــت أيس ،مــن إندونيســيا ،بعــد زواج صعــب ومتكنــت مــن الحصــول عــى حضانــة
طفليهــا .حكــم عــى زوجهــا بنفقــة ولكنــه مل يؤدهــا ،وبالتــايل تنفــق أيس عــى نفســها
وعــى طفليهــا بنفســها .ال تريــد أيس أن يكــون زوجهــا وليــا البنتهــا عندمــا تكــر؛
حيــث كان دامئًــا يفضــل ابنهــا عليهــا وال يعتنــي بهــا ،وألنهــا تشــعر أنــه ال يســتحق
أن يكــون وليهــا .تشــعر أن الــويل يجــب أن يكــون مســئولً  ،وأن يحمــى أرستــه
وينفــق عــى أرستــه ويبــذل قصــارى جهــده حتــى يعيشــوا حيــاة بســيطة .أيس هــي
مــن ترعــى البنــت وتضحــي مــن أجلهــا ،وهــي ال تريــد أن يعــرف بــاألب ول ًيــا.

اجتاهات متقاطعة
يوجــد ،باإلضافــة إىل مســائل قانــون األرسة التــي ظهــرت عــى ســطح الحكايــات عــر
البلــدان ،عــدد مــن االتجاهــات املتقاطعــة املشــركة بــن كثــرات مــن النســاء )1( :
خ ـرات مــع الســلطة الذكوريــة داخــل األرسة واملجتمــع )2( .عالقــات أبويــة تؤثــر عــى
آراء النســاء « مصــادر املعرفــة» )3( .توتــرات متصاعــدة وتســاؤالت حــول هوياتهــن
الشــخصية.

عالقات الن�ساء و جتاربهن مع ال�سلطة الذكورية
ميكــن رؤيــة تجليــات للســلطة الذكوريــة عــى النســاء يف كثــر مــن الحكايــات ،
وهنــاك اتجاهــات عديــدة مشــركة عــر البلــدان والطبقــات وظــروف الحيــاة
املختلفــة .بصفــة خاصــة ،أظهــرت الحكايــات أنــه عندمــا اســتخدم الديــن لتربيــر
هيمنــة الذكــور ودعمهــا بســنها يف قوانــن ،أصبحــت القيــم واملواقــف واملعتقــدات
التــي تؤيــد ســلطة الرجــال عــي النســاء شــيئا طبيعيــا ومســلم بــه يف الحيــاة ،وكان
مــن الصعــب جــ ًدا تحديهــا .حتــى النســاء الــايت واجهــن ظروفًــا صعبــة تتعلــق
بســلطة الذكــور وجــدن صعوبــة يف التخلــص مــن اعتقــاد راســخ أن الرجــال قــادة
ومعيلــون بطبيعتهــم ،وبالتــايل اســتمررن يف املعانــاة يف زيجــات غــر ســعيدة،
أو دخلــن طواعيــة يف زيجــات تعدديــة مــن أجــل االمتثــال لألعــراف االجتامعيــة
الســائدة والوصايــا الدينيــة املفرتضــة.
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كثـرًا مــا يفــرض يف الرجال—مــن قبــل زوجاتهــم وبناتهــم ومــن قبــل غريهــم مــن الرجــال
واملجتمــع بصفــة عامــة—أن ميســكوا بزمــام الســلطة داخــل األرسة .فاألعــراف حــول
الســلطة الذكوريــة تــدرس رصاحــة وضمن ًيــا يف البيــت واملدرســة والجامعــات الدينيــة.
تزوجــت ســومرة ،مــن اململكــة املتحــدة ،زوا ًجــا تقليديًــا عندمــا كانــت يف السادســة عرش،
تتأمــل قائلــة :
ال أتذكــر عندمــا كنــت فتــاة صغــرة أي وقــت محــدد أخــرت فيــه عمــن
ميســك بزمــام الســلطة يف بيتنــا .كنــت دامئًــا أفــرض أنــه أيب ،وكان هــذا
ً
معقــول بالنســبة يل .بــدت هــذه طبيعــة األشــياء؛ كان أيب الشــخص
املســئول عــن كل يشء ،وكانــت أمــي هــي مــن ترتــب األشــياء.
وبالنسبة لزوجها ،تقول سومرة :
بالرغــم مــن قيامــي بالقيــادة وإدارة مناحــي الحيــاة كلهــا بالنســبة
ألرستنــا ،مل يــرين أحــد أبــدً ا أو يعــرف يب رأس العائلــة ألنني امــرأة ،فرأس
العائلــة يجــب أن يكــون ً
رجــا؛ كان هــذا هــو املتوقــع /املقــرر مــن
العائلــة واملجتمــع واألعـراف الثقافيــة والدينيــة حيــث يتوقــع الجميــع
مــن الرجــل أن يقــوم بهــذا الــدور وأن يتحمــل مســئولياته.
تبنــت وايت ،مــن ماليزيــا ،أدوار الجنــدر القامئــة عــي الحاميــة والطاعــة مــن دروس
تعلمتهــا مــن أرستهــا واملدرســة :
كان أيب يــرى بصفتــه رأس العائلــة ،أنــه مــن يصنــع ويحــدد كل
الق ـرارات يف شــئون عائلتنــا .كان عــى أمــي االمتثــال فقــط دون أن
تتفــوه بــيء .كانــت عــى هــذا الحــال إىل املــدى الــذي ميكننــي
تذكــره .كان موقفهــا وردود فعلهــا تجــاه أيب هــي التــي شــكلت نظــريت
للجنــس اآلخــر .لهــذا مــا زلــت أنظــر ألخــي بتقديــر وأحرتمــه بالرغــم
189

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

مــن أنــه أصغــر مني—ألنــه رجــل .مــن جهــة أخــرى ،كان عــى أخــي
أن يحمينــي .كانــت تلــك هــي القيــم الراســخة يف عائلتــي .للرجــال
األولويــة ويجــب أن يحرتمــوا بينــا للنســاء الحاميــة.
حتــى يف املدرســة ،كانــت معلمــة الديــن دامئًــا تؤكــد عــى أن الرجــال
هــم زعــاء األرسة ،فمســئولية كســب العيــش واإلنفــاق عــى األرسة
تقــع عــى عاتــق الــزوج .أمــا مســئوليات الزوجــة فهــي إدارة أعــال
املنــزل ورعايــة األطفــال.
تعيــش صافيــة ،مــن الصومــال ،اآلن يف كنــدا ،تتحــدث عــن أبيهــا بوصفــه مؤيـ ًدا للنســوية
وداعـ ًـا لتعليــم النســاء واســتقاللهن ،ولكنهــا تقــول :
عندمــا كنــت صغــرة علمــت أن أيب هــو الســلطة؛ حيــث كان مــن
يكســب العيــش ،بالرغــم مــن أن أمــي أيضً ــا كانــت تعمــل ممرضــة.
ـلم بدرجــة  % 100حيــث يكــون األب هــو مــن
كان بلــدي بلــدا مسـ ً
يرعــى األرسة ...مل أتســاءل عــن ذلــك أبــدً ا ألن هــذا كان الطبيعــي يف
ثقافتــي؛ كان مجتم ًعــا أبويــا وكان الرجــل عــى القمــة.
يســتغل الرجــال أدوارهــم بوصفهــم أصحــاب ســلطة بعــدة طــرق  :للســيطرة عــى
ممتلــكات العائلــة ،والحفــاظ عــى مــا يعتربونــه رشفهــم ورشف العائلــة ،والتحكــم ىف
حركــة النســاء ،وتدعيــم ســلطتهم.
تأثــرت رافيــة ،مــن بنجالديــش ،بالعالقــة التــي تقــوم عــى املســاواة بــن والديهــا
منــاذج الرجــال والنســاءالتي كانــت تقــرأ عنهــم يف األدب  .شــهدت رافيــة ،بعــد
وفــاة أبيهــا إثــر أزمــة قلبيــة مفاجئــة ،رصا ًعــا مــع أخويهــا األكــر منهــا للحصــول عــى
األصــول والســلطة داخــل األرسة ألنهــا شــعرا أنــه مــن الطبيعــي أن يكــون رجـ ًـا هــو
مــن يــرأس العائلــة.
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كانــت نســيبة ،مــن إي ـران ،تشــعر دامئًــا أنهــا تحــت ســيطرة أبيهــا والــدور الســلطوي
الــذي يلعبــه يف األرسة .تالحــظ كيــف يــري الرجــال والنســاء بصــورة مختلفــة ،وأن “كلمــة
النســاء ال تســاوى شــيئًا ،ولكــن كلمــة الرجــال تســتحق اإلنصــات” ،وأن أمهــا “ال تجــرؤ
عــى االع ـراض” ،وأنــه “ال يعبــأ مبــا تقولــن ألنــه رجــل وأنــت امــرأة” .تريــد هــي أن
تتــزوج ألنهــا تــرى الــزواج وســيلة الهــروب مــن ســلطة أبيهــا ،ولكــن أباهــا ،بوصفــه
الــويل ،لــن مينحهــا املوافقــة .تفكــر مل ًيــا“ :الــزواج مصيبــة لكث ـرات مــن النســاء ،ولكــن
ليــس بالنســبة يل ،ألننــي مقيــدة اآلن يف العيــش تحــت هيمنــة أيب”.
تشــعر ســارة ،مــن مــر ،بــأن أباهــا يحتــاج إىل االحتفــاظ بســيطرته عليهــا ،حتــى بعــد
ـتقالل :
أن أصبحــت أكــر اسـ ً
إن عالقتــي بــأيب مليئــة باملنحنيــات واملنعطفــات ،وكلــا زادت
املســاحات التــي أكســبها فيــا يخــص اســتقاليل ،كلــا ازداد عن ًفــا .ال
يتطــور العنــف أبــدً ا إىل عنــف جســدي ،ولكنــه يكــون عدواًنــا وعن ًفــا
لفظ ًيــا ،فهــو يريــد أن يؤكــد أننــي لــن أكــون مقبولــة داخــل األرسة
بنمــط الحيــاة التــي أحياهــا .هــو يهتــم بشــدة بصورتــه أمــام املجتمــع
وســلويك يهــدد تلــك الصــورة.
مل يقــم الرجــال الذيــن يعتــرون أوليــاء عــى النســاء يف كثــر مــن الحكايــات ،حاميــة
النســاء و البنــات ىف حياتهــم .بـ ً
ـدل مــن ذلــك ،عانــت النســاء والبنــات مــن االســاءة
والتحديات—مــن العــامل الخارجــي ومــن الرجــال أنفســهم—بينام وقــف “األوليــاء”
يتفرجــون.
مل يقــم والــد رانــو ،مــن بنجالديــش ،أو زوج أمهــا أو أعاممهــا أو أي مــن زوجيهــا بحمياتها.
ســمح أبوهــا لــزوج أمهــا باإلســاءة إليهــا وإىل أختهــا ،ثــم حــاول التخــي عــن البنــات.
وجــدت رانــو وظيفــة عاملــة منــزل ورتــب صاحــب العمــل زواجهــا .اكتشــفت بعــد
زواجهــا أن لزوجهــا عــدة زوجــات يف أماكــن مختلفــة ،فهجرهــا م ـرا ًرا .وقــد اســتولت
األرسة ،التــي وثقــت فيهــا للعنايــة بطفلهــا أثنــاء عملهــا ،عــى هــذا الطفــل .وعندمــا ظهــر
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زوجهــا مــرة أخــرى تقبلتــه ثانيــة وحملــت منــه مــرة أخــرى .ثــم اختفــى لألبــد .تــروي
رانــو :
كنــت يف حالــة يــرىث لهــا .فقــدت ابنــي وهجــرين زوجــي وكنــت أعيــش
يف العشــوائيات ،حامـ ًـا ومبفــردي .منعنــي حمــي مــن الحصــول عــى
عمــل .يف الليــل ،كان الرجــال يقرعــون عــى البــاب ويرمــون الحجــارة
عــى نافــذيت .وعندمــا كنــت أخــرج بالنهــار ،كانــوا يقدمــون يل عروضً ــا
بذيئــة ويقولــون أشــياء مســيئة عنــي يف وجهــي .قــررت أن أتــزوج مرة
أخــرى .كنــت أحتــاج للحاميــة .وكان الطفــل الــذي أحملــه بداخــي يف
حاجــة إىل أب.
عانــت شــافرية ،مــن إندونيســيا ،بعــد أن ماتــت أمهــا عندمــا كانــت يف السادســة مــن
عمرهــا ومــات أبوهــا عندمــا كانــت يف الثالثــة عــر .مل يتطــوع أحــد بــأن يكــون وليهــا،
بالرغــم مــن أنهــا كانــت تعيــش مــع عمهــا وزوجتــه ،عاملوهــا كخادمــة وليــس رفيقــة
ألبنائهــم الخمســة .كان عليهــا القيــام بأعــال املنــزل الثقيلــة بجانــب دراســتها ،ومل يكــن
عمهــا يوفــر لهــا مالبــس أو زي املدرســة أو الكتــب أو غريهــا.
تعرضــت كل النســاء « مصــادر املعرفــة» ،مــن نيجرييــا ،إىل زواج األطفــال؛ حيــث زوجهــم
أولياؤهــم مــن أجــل املــال أو الســلطة بــدلً مــن حاميتهــن.
تتحــدث بعــض النســاء « مصــادر املعرفــة» يف الوقــت نفســه عــن ،أو يــرن إىل ،أنهــن
أردن أو إحتجــن إىل ً
رجــا أو رمــ ًزا للســلطة الذكوريــة يف حياتهــن ،حتــى إن مل يقــم
الرجــال بتحمــل مســئولياتهم.
أحســت ســلطانة ،مــن بنجالديــش ،بحاجتهــا إىل حاميــة رجــل عــدة م ـرات يف حياتهــا.
بعــد وفــاة والدهــا ،تعرضــت هــي وأختهــا املراهقــة إىل التحــرش ألنــه مل يكــن لديهــا
ويل .بعدهــا ،احتاجــت ســلطانة االعتــاد عــى صاحــب العمــل ليســاعد يف ترتيــب كل
مــن زواجهــا ثــم طالقهــا.
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وجــدت ســمينة ،التــي أتــت مــن الهنــد اســتقرت يف كنــدا ،أنهــا قــد احتاجــت لحاميــة
الرجــال عندمــا كانــت تحــاول إدارة مركــز تجميــل وهــي مطلقــة :
كان رجــال الرشطــة هــؤالء يأتــون إىل املركــز ويــرون أن تقــوم النســاء
بعمــل تدليــك لهــم .كنــا كلنــا مــن النســاء يف هــذا املركــز وكنــت أشــعر
بعــدم األمــان .كنــت أشــعر بالحاجــة إىل رجــل يحمينــي .وأعتقــد
إننــي فكــرت أنــه يوجــد هنــا هــذا الرجــل الــذي يحبنــي ،وإذا تزوجتــه
ســوف أحصــل عــى األمــان /الحاميــة /االح ـرام الــذي تحصــل عليــه
املــرأة املتزوجــة ،وليــس مطلقــة يســتغلها الرجــال.
تعرضــت نرسينــا ،مــن إندونيســيا ،وهــي عاملــة مهاجــرة عملــت ثــاث مــرات يف
الســعودية ،إىل اإليــذاء الجســدي والجنــي عــدة م ـرات مــن عــدة أصحــاب عمــل ،ثــم
تعرضــت للغــش مــن رجــل ســعودي مســن تزوجهــا ،وقــى أســبو ًعا معهــا ثــم طلقهــا
بعدهــا بثالثــة أســابيع .مــع ذلــك كانــت تشــتاق إىل صحبــة وحاميــة زوج :
آمــل أن يســامحني اللــه ويســامح كل مــن يؤمــن بــه .أمتنــى أال
يعاقبنــي اللــه؛ أمتنــى أن أجــد زو ًجا—مســلام ميكــن أن يعلمنــي
الديــن .تلــك هــي آمــايل اآلن ،أن أجــد مــن يحمينــي دامئًــا ،مــن
ميطــرين بالحــب.
قــررت رانــوا مــن بنجالديــش ،كــا يف االقتبــاس عاليــه ،أنهــا تحتــاج إىل الــزواج مــرة أخــرى
للحصــول عــى الحاميــة لنفســها وطفلهــا الــذي مل يولــد بعد.

قوى الأجيال  :ت�أثري العالقات الأبوية على الأطفال
إن أحــد الخطــوط املشــركة التــي تتخلــل الحكايــات ،بغــض النظــر عــن البلــد أو الســن
أو الطبقــة االجتامعيــة للنســاء «مصــادر املعرفــة» ،هــو الكيفيــة التــي تؤثــر بهــا العالقــات
األبوية—إيجابيــة كانــت أم ســلبية—عىل حيــوات النســاء واختياراتهــن.
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أشــارت الكثـرات مــن النســاء إىل أن العالقــات املســاواتية بــن الوالديــن ملهمة بالنســبة
لهــن للكفــاح مــن أجــل املســاواة يف زيجاتهن.
تحدثــت رافيــة ،مــن بنجالديــش ،عن الكيفيــة التي اعترب بها والداها أنفســهام متســاويني
وتقاســا كل يشء مــع بعضهــا البعــض .وقــد ســاويا بــن أبنائهــم جمي ًعــا يف الحــب
واالحــرام والرعايــة العاطف ًيــة واملاديًــة؛ حيــث كث ًريا مــا يؤكد أبوها أن أمــاك األرسة كلها
يجــب أن تقســم بالتســاوي بــن أبنائــه .لقــد كانــت العالقــة بينهــا قــدوة بالنســبة لـــ
رافيــة يف الكيفيــة التــي يجــب أن يتعامــل ويتفاعــل بهــا الزوجــات واألزواج مــع بعضهام
البعض.
تحدثــت نعيمــة ،التــي هاجرت أرستها إىل كندا من باكســتان عندما كانت يف الحادية عرشة
مــن عمرهــا ،عــن كيــف كان والداهــا منفتحــن و متقبلــن و كيــف كانــا يتشــاركان يف التي
كان بهــا والداهــا منفتحــن ومتقبلــن ،وكانــا يتخــذان القرار معا .فلقد ســاند أبوهــا أمها يف
دراســاتها وعملهــا ،وســاند كل مــن أبنائــه الذكــور واإلناث يف دراســتهم .تقول عــن والديها:
بالنســبة لصنــع القــرار ،ميكننــي القــول إنــه كان يتــم باملشــاركة.
مثـ ًـا ،عندمــا كانــا يشــريان منـ ً
ـزل ،كان أبــواي كالهــا يذهبــان إىل
املنــزل ،وكان أيب يأخــذ رأي أمــي يف االعتبــار .كانــا يتخــذان الق ـرار
معــا.
مل تفكــر نعيمــة ،بالتــايل ،كثــ ًرا بشــأن العمــل واإلنفــاق عــى زوجهــا والتشــارك يف
املســئوليات معــه خــال الســبع أعــوام التــي كان يــدرس فيهــا .وبســبب تربيتهــا وتأثــر
عالقــة والديهــا عليهــا ،صدمــت عندمــا طلــب منهــا زوجهــا ،بعــد أقــل مــن عــام عــى
بدايــة كســبه للــال ،أن تتوقــف عــن العمــل خــارج املنــزل ،قائـ ًـا « :بوصفــي زوجــك،
يجــب أن تطيعينــي».
تلقــت مــوريت ،مــن إندونيســيا ،الدعــم مــن والديهــا طــوال حياتهــا ،مــا ســمح لهــا
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باإلميــان بنفســها وأخــذ مواقــف قويــة ،وأن تكــون لديهــا الثقــة الكافيــة ألن تتــوىل أدوار
القيــادة داخــل جامعتهــا وأخ ـ ًرا عمــدة للقريــة.
أخربتنــا لــوال مــن ماليزيــا أن والديهــا كليهــا كانــا يســهامن يف دخــل األرسة؛ حيــث
أساســا عــى األرسة مــن عملهــا يف القطــاع الخــاص ،وأن أباهــا
كانــت أمهــا تنفــق ً
رجــل األعــال كان يســاهم أيضــا يف االنفــاق بدخــل غــر ثابــت مــن العقــود التــي
يربمهــا مــع الحكومــة .كانــت ســاعات عملــه املرنــة تعنــي أن يحــر األطفــال
مــن املدرســة ،ويطبــخ ويعمــل مــع األبناء—ذكــو ًرا وإنا ث ًا—عــى تنظيــف البيــت.
عندمــا ســخر أصدقــاء أخيهــا منــه ألنــه يغســل الصحــون وينظــف البيــت ،أخــره
أبــوه بأنــه يجــب أن يكــون فخــو ًرا بتحمــل مســئولية متســاوية .اتبعــت «لــوال»
وزوجهــا منــوذج والديهــا ،حيــث كان كالهــا يســهامن يف الدخــل ويشــاركان يف
أعــال املنــزل.
أخربتنــا الكثــرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» الــايت تزوجــت أمهاتهــن يف ســن
صغــرة أن هــذا قــد أثــر عــى حيواتهــن وأفكارهــن عــن الــزواج.
أوضحــت نوريــن ،مــن كنــدا أن زواج والديهــا كان تقليديًــا ،وكان أبوهــا يكــر أمهــا ب 25
عا ًمــا .ســاعدت أم نوريــن أباهــا يف بنــاء مرشوعــه ،بالعمــل بجانبــه ليــل نهــار ،وكانــت
رشيكــة حقيقيــة لــه .ولكــن فــرق الســن أثــر عــى عالقتهــا؛ حيــث كان ألبيهــا الســيطرة
دامئًــا وكان يتوقــع مــن الزوجــة الصغــرة أن تكــون يف خدمتــه .تقــول نوريــن :
أخربتكــم بذلــك كلــه ألنــه مــن املهــم بالنســبة يل أن أعــرف مــن أنــا.
ألننــي هــا .لذلــك أنــا شــهيدة نوعــا مــا .أنــا شــخص يريــد عمــل
كل يشء .أريــد أن أكــون رشيكــة زوجــي ،أن أكــون الرشيكــة التــي
يحتاجهــا .زواجــي يختلــف كث ـرًا عــن زواج أمــي ،إنــه زواج متســاو
جــدً ا ،وأفضــل كث ـرًا.
تروي مورجا من نيجرييا :
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أُجــرت أمــي عــى الــزواج يف ســن الرابعــة عــر وكانــت تعيســة جـ ًدا
ـخصا يســهل التعامــل معــه .ولدتنــي عندمــا كانت
حتــى إنهــا مل تكــن شـ ً
يف الخامســة عــر والنصــف مــن عمرهــا .مل تســفر طلباتهــا للطــاق
عــن يشء أبـ ًدا ،وبالتــايل عندمــا هــددت بالرحيــل وأكــدت ذلــك بحــزم
أمتعتهــا ،نالــت وثيقــة الطــاق ،ومل يســمح لهــا بأخــذي معهــا.
أيضــا عــى الــزواج يف
كــرت مورجــا مــع قليــل مــن التواصــل مــع أمهــا وأجــرت هــي ً
ســن صغــرة .ولكــن عندمــا تزوجــت مــرة أخــرى بعــد طالقهــا ،وكان عليهــا أن ترســل
ابنتهــا للعيــش مــع أحــد األقــارب ،تأكــدت مــن أن ابنتهــا تعلــم إىل أي جانــب مــن األرسة
تنتمــي حتــى تســتطيع هــي وأرستهــا االســتمرار يف دعــم ابنتهــا بالرغــم مــن أنهــا ليســت
الحاضنــة لهــا».
أثــرت عالقــة الوالديــن يف قليــل مــن الحــاالت عــى الكيفيــة التــي تعاملــت بهــا النســاء
«مصــادر املعرفــة» مــع الــزواج والطــاق.
قالــت أمينــة ،مــن كنــدا ،إن طــاق والديهــا عندمــا كانــت يف الخامســة عــر كان لــه
تأثــر عــى تفكريهــا يف زواجهــا هــي :
انتهــى زواج أمــي عندمــا كنــت يف الخامســة عــر .أتذكرهــا
وهــي تقــول ،ليــس يل ،ولكــن لنســاء أخريــات ،كيــف إنــه
مــن املهــم للنســاء أن يكــون لهــن مصادرهــن املاديــة ،ألنــه
إذا حــدث هــذا الــيء ،ســوف تحتاجينــه ...وأتذكــر إننــي
كنــت أفكــر أين لــن أقلــق بشــأن هــذا األمــر ،ألن حيــايت أنــا
ســتكون مختلفــة.
كان زواج أمينــة متقل ًبــا ،وقــررت أخ ـ ًرا أن ترحــل بعــد أن اتخــذ زوجهــا زوجــة ثانيــة،
والحظــت مــدى االختــاف يف معاملتهــا كونهــا مل تولــد مســلمة بــل إعتنقــت االســام.
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أيضــا مــن أن تجــر بناتهــا عــى الــزواج يف ســن صغــرة .وبالتــايل حزمــت
كانــت تخــاف ً
أمتعتهــا ورحلــت ،بعــد أن كانــت قــد انقطعــت عــن العمــل ألعــوام ومــع جــزء ضئيــل
فقــط مــن املهــر الــذي تفاوضــت حولــه .وجــدت نفســها يف املوقــف نفســه الــذي حــذرت
منــه أمهــا.
وأيضــا
انتقــل التوتــر يف العالقــات مــن الوالديــن إىل النســاء «مصــادر املعرفــة»ً ،
مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» ألبنائهــن .كان ل أيس مــن إندونيســيا طفولــة غــر
ســعيدة؛ حيــث كانــت أمهــا صارمــة ومســيطرة ومل يــرع أبوهــا مصلحتهــا .دفعــت
أيس للــزواج قبــل أن تكــون مســتعدة لذلــك ،ألن أخاهــا األصغــر كان يريــد الــزواج،
وكانــت العــادات تقتــي أن يــزوج األخــوة األكــر س ـ ًنا أولً  .ولكــن زواجهــا أصبــح
عنيفًــا أكــر فأكــر ،مــع مشــاجرات كبــرة جــ ًدا بــراخ ورمــي وتحطيــم األثــاث
مــن قبــل الــزوج .ومبجــرد أن أنجبــا ولــ ًدا ،أصبحــت أيس قلقــة بشــأن تأثــر تلــك
املشــاجرات عليــه :
كثـرا مــا كان ابنــي يرانــا نتشــاجر ،مــن الـراخ والســباب بيننــا حتــى
العنــف الجســدي .كان «ل» كثــرًا مــا يرمينــي بأشــياء ،وأتذكــر أن
«ل» حــاول أن يخنقنــي ...منــذ ذلــك الحــن أصبــح ابنــي طفـ ًـا صام ًتــا
متجهــا ،وكان نــاد ًرا مــا يضحــك
ومنطويًــا جــدً ا .بــدا وجهــه غال ًبــا
ً
حتــى عندمــا يــرى شــي ًئا مضح ـكًا .كان ذلــك بســبب صدمــة رؤيتــه
لــكل هــذا العنــف .اســترشت أحــد األطبــاء النفســيني ،وقــال يل إنــه مع
الوقــت والنضــوج ســتتغري شــخصيته تلقائيــا .الحمــد للــه ،لقــد أظهــر
اآلن تحســنا وبــدأ يصبــح أكــر انفتا ًحــا.
كــا قلنــا ســابقًا ،ذكــرت الكث ـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» كيــف أن العالقــات
التعدديــة لوالديهــن قــد أثــرت عــى نظرتهــن لتعــدد الزوجــات واألدوار التــي يشــعرن
أنهــن يحتجــن إىل لعبهــا يف زيجاتهــن.
كــا روي مــن قبــل ،أحســت شــافرية ،مــن إندونيســيا ،أن حياتهــا قــد تغــرت بشــدة
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عندمــا تــزوج أبوهــا مــن زوجــة ثانيــة ،كــا تأثــرت أدو ،مــن ماليزيــا ،بجدتهــا التــي
شــعرت بالخيانــة ،وأنهــا قــد تحطمــت عندمــا تــزوج جدهــا بأخــرى وأعطــى تلــك الزوجة
بعضــا مــن أمــاك الزوجيــة.
األخــرى ً
تشاركنا أدو من جامبيا قائلة :
أنــا مــن أرسة مســلمة .كان أيب متعــدد الزوجــات عندمــا تزوجتــه أمــي.
كان يســتغل أمــي ويــيء معاملتهــا .أظهــر ذلــك أن أيب مل يكــن ً
عادل.
أقســمت أال أتــزوج رجـ ًـا لديــه زوجــة أخرى.

�أ�سئلة حول الهوية
توضــح كثــر مــن الحكايــات التوت ـرات التــي عانــت منهــا النســاء «مصــادر املعرفــة»
بســبب الرصاعــات التــى شــعرن بهــا بــن توقعــات الديــن والدولــة والجامعــة واملجتمــع
املحــى و األرسة مــن جهــة و بــن توقعــات النســاء الشــخصية و قيمهــن وأولوياتهــن
مــن جهــة أخــرى .إن النســاء عرضــة ألفــكار متناقضــة حــول الطريقــة التــي يجــب
أن يترصفــن بهــا ويلبســن ويفكــرن ويشــعرن  ،أن يفكــرن ويتدبــرن ىف أحــكام رجــال
الديــن و التــى كانــت آراءهــم تختلــف أحيانًــا مــن واحــد آلخــر .كــا كان عليهــن أن
يتعاملــن مــع قوانــن الدولــة والقواعــد والحوافــز ،ســواء علامنيــة أو دينيــة؛ ومواقــف
الجامعــة والثقافــة وديناميــات الجنــدر ،التــي تــزداد تعقيـ ًدا بحســب ماهيــة الشــخص
(الســن ،والجنــس ،والحالــة االجتامعيــة ،واعتنــاق اإلســام ،وغريهــا)؛ واحتياجــات األرسة
وأهدافهــا ،وفهــم املــرأة لدينهــا؛ وآمالهــا ورغباتهــا وطموحاتهــا .ويــزداد األمــر تعقيـ ًدا
أيضــا بالظــروف واملواقــف االجتامعيــة ،ومــا الــذي يجــب عملــه مــن أجــل بقــاء الفــرد
ً
أو األرسة.
بينــا كانــت التوتـرات التــي تحيــط بالهويــة واضحــة بصــورة أكــر عنــد النســاء «مصادر
املعرفــة» يف األقليــات املســلمة يف اململكــة املتحــدة وكنــدا ،فإنــه ميكــن رؤيتهــا أيضً ــا يف
الحكايــات مــن معظــم البلــدان.
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شــعرت رافيــة ،مــن بنجالديــش ،بالـراع يف ظــروف حياتهــا بســبب التوتـرات التــي مــرت
بهــا عــى عــدة أصعــدة :إميانهــا بالعالقــات التــي تقــوم عــى املســاواة ،والقامئــة عــى
القــدوة التــي قدمهــا والداهــا ،يف مقابــل الرصاعــات عــى الســلطة التــي شــهدتها بــن
إخوتهــا ،ورصاعاتهــا الداخليــة بــن رغبتهــا يف أن تكــون مســتقلة ،ورغبتهــا يف أن تجــد مــن
يعتنــى بهــا ،والتوتــر حــول مــا إذا كان ينبغــي لهــا أن تســعى إىل الطــاق وبــن أن تعيــش
امــرأة عازبــة بــا أطفــال ،أو أن تبقــى يف زيجــة تعســة وغــر مرضيــة حيــث ترعــى هــي
زوجهــا ماديًــا وعاطف ًيــا.
اعتنقــت أمينــة ،امــرأة بيضــاء مــن كنــدا ،اإلســام وتزوجــت مــن رجــل عــريب ،مــرت
بتجربــة الحــرة والتســاؤالت عندمــا طلــق والداهــا أثنــاء ســنوات مراهقتهــا ،مــا أدى
بهــا إىل الســعي إىل إيجــاد إجابــات يف أديــان مختلفــة ،وإىل اعتناقهــا االســام وزواجهــا
مــن رجــل مســلم يف ســن التاســعة عــر .شــعرت طــوال مــدة زواجهــا ،وهــي  25عا ًمــا،
بأنهــا منقســمة بــن هوياتهــا الشــخصية والقوميــة والدينيــة؛ وبــن فهمهــا لإلســام ومــا
أخربهــا املجتمــع املســلم الــذي كانــت تعيــش فيــه و بــن االختالفــات الثقافيــة والتمييــز
الــذي شــعرت بــه بوصفهــا امــرأة بيضــاء اعتنقــت اإلســام؛ وبــن احتياجاتهــا الشــخصية؛
ومــا أحســت أن أبناءهــا يحتاجونــه.
كافحــت معظــم النســاء «مصــادر املعرفــة» ،مــن ماليزيــا ،مــن أجــل تحديــد أدوارهــن
بأنفســهن ،حتــى ىف مواجهــة املثــل العليــا التــى وضعتهــا أرسهــن و مجتمعاتهــن والتــي
تنظــم متــى و كيــف تتــزوج النســاء و كيــف يتعاملــن مــع ازواجهــن .كان الســر عكــس
العــرف يعنــي أن يكــن عرضــة الســتهجان املجتمــع أو عــى أقــل تقديــر عــدم الحصــول
عــى أي دعــم .عــى ســبيل املثــال ،رصحــت ناديــة بأنــه بعــد أن تــزوج أبوهــا مــن
زوجــة ثانيــة أصغــر كثــ ًرا ،شــعرت أمهــا ،بالرغــم مــن كونهــا جذابــة وأنيقــة وذات
وظيفــة ثابتــة وذات دخــل جيــد ،بالحــرج مــن أن تكــون مطلقــة وأنهــا أكــر مــن أن
تغــر حياتهــا بالكامــل .وبالتــايل ،قبلــت بالعالقــة التعدديــة .أمــا ميمــي ،فقــد طلبــت
الطــاق أخ ـ ًرا بعــد أربعــة أعــوام مــن زواج زوجهــا بأخــرى ،وانطلقــت يف مســتقبل
عمــي ناجــح وقدمــت العــون لألمهــات العازبــات ،ولكنهــا مازالــت تتســاءل حــول مــا
حــدث :
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أحيانــا أتســاءل عــا بــدر منــي واضطــره للبحــث عــن زوجــة أخــرى.
لقــد منحتــه أربعــة أطفــال يتمتعــون بالوســامة .مل أخنــه أبــدً ا .كنــت
أدعمــه دامئًــا يف عملــه .ملــاذا فعــل يب ذلــك؟ إىل يومنــا هــذا أتســاءل،
هــل كانــت أفضــل منــى؟.
تتســاءل نجــاة ،وهــي بريطانيــة باكســتانية مــن الجيــل الثالــث ،باســتمرار عــن دورهــا
وهويتهــا داخــل األرسة والجامعــة .ترعــرت أم نجــاة يف بريطانيــا ولكنهــا أرســلتها إىل
باكســتان لتتــزوج؛ ورجــع أبوهــا وأمهــا إىل اململكــة املتحــدة حتــى يكمــل هــو دراســته.
واجهــت نجــاة ،وهــي بنــت وحيــدة بــن أربعــة أبنــاء يف ســن صغــرة ،توقعــات وحــدو ًدا
تختلــف عــن إخوتهــا .حمتهــا أمهــا مــن الــزواج املبكــر يف باكســتان ،وســمح لهــا بــأن
تحصــل عــى تعليــم وتعمــل لكســب املــال مــن أجــل أرستهــا .زادت وظيفتهــا يف أحــد
مراكــز االتصــاالت مــن تقديرهــا لذاتهــا .إنهــا اآلن أكــر سـ ًنا ومل تتــزوج بعــد ،وتتأرجــح
بــن رغبتهــا يف الحصــول عــى زوج وتكويــن أرسة ،ورغبتهــا يف احـرام إنجازاتهــا بوصفهــا
امــرأة عازبــة.

م�سارات �إىل امل�ساواة
بينــا عانــت كثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» الــايت شــاركن بحكايــات حيواتهــن
مــن حيــاة أو تجــارب حياتيــة صعبــة ،فإنــه ال ميكننــا إعتبارهــن مجــرد ضحايــا إعتبارهــن
مجــرد ضحايــا .الــذي يصعــب تصديقــه بالفعــل يف هــذه الحكايــات أن هــؤالء النســاء
ـبل للعنايــة بأنفســهن واإلنفــاق عــى أنفســهن وعــى آخريــن،
قــد نجــون ووجــدن سـ ً
كــا تغلبــت الكثـرات منهــن عــى صعوباتهــن لينجحــن ويزدهــرن؛ بــل ويســاعدن نســاء
أخريــات عــى النجــاح واالزدهــار.
وجدنــا ثالثــة طــرق متشــابكة اســتطاعت بهــا النســاء «مصــادر املعرفــة» التغلــب عــى
أول ،أكــدت الكثـرات
الصعوبــات والعمــل عــى بنــاء حيــوات قويــة ومســتقلة ألنفســهنً .
مــن النســاء ،أثنــاء حــي قصصهــن ،عــى الطــرق التــي تعلمــن بهــا مــن خــال تجاربهــن
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الحياتيــة ومنــن بهــا وع ًيــا نقديًــا يقــوم عــى املســاواة ،وميكــن أن يرشــدهن يف تجاربهــن
الحياتيــة .ثان ًيــا ،متكنــت بعــض النســاء الــايت واجهــن مواقــف حياتيــة صعبــة أن يلتففــن
حــول الصعوبــات لتطويــر حيــوات أكــر متكي ًنــا ،حتــى لــو اضطــررن أحيانًــا إىل أن يعقــدن
صفقــات مــع أبنيــة ذكوريــة تقــوم عــى القوامــة والواليــة .ثالثًــا ،اســتطاعت بعض النســاء
أن يقمــن عالقــات مــع رشكائهــن ىف الحيــاة تقــوم عــى الرعايــة و املســاواة بالرغــم مــن
األع ـراف املجتمعيــة والدينيــة التــي تدعــو إىل عالقــات احيانــا يســتعمل النــوع وأحيانــا
الجــدر عالقــات غــر متســاوية بــن الرجــال و النســاء.

تطوير وعى نقدي يقوم على امل�ساواة
منــت الكثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفة» وتطــورن فرادى مــن خالل تجاربهــن ،وبالتايل
قمــن بعمــل اختيــارات تتعلــق بشــق طريقهــن يف عالقاتهــن بالهيــاكل املختلفــة للســلطة،
مبــا فيهــا الوالديــن ،واإلخــوة واألرس املمتــدة؛ واألع ـراف والســلطات الدينيــة والقانونيــة؛
وغريهــا مــن مؤسســات املجتمــع .وقــد أثــر ذلــك بــدوره عــى تجاربهــن املســتقبلية.
قبلــت معظــم النســاء «مصــادر املعرفــة» يف البدايــة معلومــات وأفــكار نقلتهــا لهــن
املصــادر املهيمنــة عــى الســلطة ،إمــا يف البيــت أو األماكــن الدينيــة أو املدرســة أو أماكــن
أخــرى يف املجتمــع ،بــل واعتمــدن عليهــا .ولكــن بعضهــن مــررن بتغــر يف الوعــي والفهــم،
أحيانــا مــن خــال التعليــم الرســمي ،و لكــن ىف اغلــب األحيــان حــدث هــذا فقــط بعــد
تجــارب حياتيــة صعبــة ومؤملــة؛ حيــث بــدأن يف التســاؤل عــا يريــن حولهــن .واألمثلــة
عــى هــذه التغـرات هــي تأمــات النســاء «مصــادر املعرفــة» والطــرق التــي كــن يق ّيمــن
بهــا النــاذج الســائدة للســلطة واملعرفــة بعنايــة .وبنــا ًء عــى خرباتهــن ،قاومــن أحيانًــا
أو رفضــن أو حتــى بــدأن يف بنــاء مفاهيــم مــن صنعهــن .لقــد تحولــت الكث ـرات مــن
النســاء «مصــادر املعرفــة» مــن مشــاركات ســلبيات يف حكاياتهــن إىل ســاعيات إيجابيــات
إىل املعرفــة ميكنهــن اختيــار الطــرق التــي يــرن فيهــا.
ميكــن رؤيــة ذلــك النــوع مــن التطــور يف حكايــات الحيـوات عــر البلــدان واألقاليم التــي كانت
جــز ًءا مــن املــروع ،بالرغــم مــن االختالفات الضخمة يف الســياق والثقافة .فمــن خالل التعليم
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الرســمي أو التوصــل غــر الرســمي للمعرفــة بصفــة عامــة ،واملعرفــة الدينيــة بصفــة خاصــة،
تطــورت النســاء يف قدرتهــن عــى التفكــر والتســاؤل وصنــع قـرارات واعيــة حــول حيواتهن.
تعلمــت صافيــة ،التــي كانــت مــن الصومــال ولكنهــا تعيــش اآلن يف كنــدا ،عــن الديــن
مــن جدتهــا ألمهــا يف الصومــال التــي أصبحــت مرشــدتها الروحيــة يف طريقــة صوفيــة.
لقــد بنــت مدرســة للنســاء تخرجــت فيهــا حــوايل  5000ســيدة ،وقالــت عنهــا صافيــة :
«لقــد أرتنــا أن النســاء ميكنهــن فعــل أي يشء» .لقــد امتــد تأثــر جدتهــا لحياتهــا هــي؛
ـدل مــن أن
حيــث جعلهــا تثمــن أهميــة التعليــم وعلمهــا أن تتســاءل حــول األفــكار بـ ً
تقبلهــا فقــط بوصفهــا «حقائ ًقــا» .تذكــر صافيــة تأمــات عــن جدتهــا :
كان لهــا مرشوعهــا الخــاص ،فقــد كانــت تديــر مــدارس ومــكان ميكــن
للنســاء أن تــأيت إليــه للحصــول عــى معلومــات عــن الديــن .أوضحــت
لهــن أن تأويــل القــرآن مــن قبــل الذكــور يختلــف عــن الطريقــة التــي
تأولــه بهــا النســاء .كانــت تفعــل ذلــك مــن خــال دعــوة علــاء ديــن
ذكــور وصوفيــن ونســاء للمناظــرة مــع بعضهــم البعــض .كانــت النســاء
يســألن الرجــال ملــاذا يجــب أن يفعلــن هــذا أو ذاك .كانــت رصاحتهــن
مثــرة للدهشــة.
تعلمــت جــديت ليــس فقــط قـراءة القــرآن حرف ًيــا ،ولكنها تعلمــت أيضا
كيــف تأ ّولــه وتفهــم معانيــه العميقــة .وقــد ذهبــت إىل اليمــن ملــدة
عامــن لدراســة القــرآن .كانــت جــديت تتحــدث العربيــة أيضً ــا بطالقــة.
فهمــت أن مــا تقولــه اللغــة العربيــة ومــا تقولــه عربيــة القــرآن شــيئان
مختلفــان .اكتشــفت أشــياء كثــرة ال يتعلمهــا النســاء أبــدً ا .يســتخدم
معظــم العلــاء الحديــث إلعطائنــا توضيحــات وأســباب ،مــع أن
معظــم األحاديــث يرويهــا رجــال ويفرسهــا رجــال.
ي
تحدثــت إلينــا أيضً ــا عــن تعــدد الزوجــات وأنــه عندمــا أراد عــ ٌّ
ابــن عــم النبــي (صــى اللــه عليــه وســلم) وصهــره -أن يتــزوج بامــرأة202
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أخــرى ،غضــب النبــي وقــال« ،فلتطلــق ابنتــي ً
أول ».وهــذا يعنــي أنــه
إذا مل يســتطع الرجــل أن يعــدل بــن زوجاتــه ،فــإن النبــي ال يســمح
بالتعــدد .والقــرآن نفســه يقــول« ،ولــن تعدلــوا» ،ولكــن النــاس ال
يقتبســون هــذا الجــزء؛ يتحدثــون فقــط عــن تعــدد الزوجــات.
يعــد التعليــم بالنســبة ألمينــة ،وهــي عاملــة نفــس مرصيــة بــارزة وناشــطة حقــوق
را أساس ـ ًيا يف مســارها للتمكــن ومســتقبلها العمــي .تأثــرت أمينــة بشــدة
إنســان ،عن ـ ً
بجدتهــا .مل يســمح لهــا بالذهــاب إىل املدرســة ،فكانــت تدفــع إلخوتهــا الذكــور ليعلموهــا
مــا تعلمونــه .ومثــل جدتهــا ،كانــت كل خطــوة يف رحلــة أمينــة متأثــرة بجندرهــا .فوالــد
أمينــة مل يشــعر أنــه مــن الــروري أن تذهــب البنــات إىل املدرســة ألنهــن ســوف يكــن
ربــات منــزل فقــط؛ متكنــت أمينــة وأختهــا مــن الذهــاب إىل املدرســة فقــط ألن أمهــا
أرصت عــى ذلــك .وعــد والــد أمينــة بــأن ميكنهــا الذهــاب إىل الجامعــة إذا نجحــت يف
امتحاناتهــا ،ولكنــه مل يــف بوعــده .فأرضبــت أمينــة عــن الطعــام حتــى اضطــر أبوهــا
للقبــول .مل يقبــل أبوهــا أن تعيــش يف املدينــة الجامعيــة ،وبالتــايل انتقلــت األرسة كلهــا إىل
اإلســكندرية حتــى تذهــب إىل الجامعــة هنــاك .عندمــا أرادت أن تكمل دراســة املاجســتري
يف فرنســا ،قبلــت أرستهــا فقــط بــرط أن تتــزوج أولً  .كانــت عيــون أمينــة مفتوحــة يف
وأيضــا إىل العالقــات بالســلطة يف
كل خطــوة يف طريــق تعليمهــا عــى العــامل مــن حولهــاً ،
حياتهــا الخاصــة.
تتحــدث مــوريت ،عمــدة القريــة مــن إندونيســيا ،عــن تعليمهــا وكيــف اســتخدمت ذلــك
مثــالً لتعليــم أبنائهــا :
ربيــت وعلمــت أبنــايئ بالطريقــة نفســها التــي ربيــاين أبــواي وعلــاين
بهــا .كانــت هنــاك بعــض النصائــح مــن أبــواي لــن أنســاها أبــدً ا .كان
أبــواي كثـرًا مــا يقــوالن إنــه ال يهــم مــدى فقرنــا ،ولكــن تعليــم األبنــاء
يجــب أن يكــون هــو األولويــة األوىل .ال تعامــل أبناءك الذكــور واإلناث
بطريقــة مختلفــة يف أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة ،ألن الــكل يجــب
أن يتســاووا .ال تســيطر أبــدً ا عــى أبنائــك ،ولكــن دعهــم يختــارون
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بأنفســهم .إذ بوصفنــا آبــاء ،مهمتنــا هــي أن نشــجعهم ونســاعدهم
عــى اتخــاذ القـرار الصائــب ،وبخاصــة عندمــا يبــدأ أبناؤنــا يف دخــول
مرحلــة املراهقــة ويصبحــوا بالغــن.
إعتنقــت أمينــة وهــى إمــرأة كنديــة بيضــاء اإلســام وتزوجــت مــن رجــل عــريب عندمــا
كانــت صغــرة الســن .تالحــظ أن نضجهــا الشــخيص والدينــي قــد حــدث خــال زيجتهــا
شــديدة الصعوبــة .لقــد حرمتهــا تجاربهــا مــع زوجهــا املســيطر ،املصحوبــة بتعريفهــا
باإلســام عــى أنــه حــريف وقامــع ،مــن أي إحســاس بالــذات وباالســتقاللية .ولكــن يف
الوقــت نفســه ســعت إىل الق ـراءة عــن اإلســام حتــى تتمكــن مــن معرفــة املزيــد عــن
دينهــا الجديــد .وبينــا كانــت تواجــه مشــكالت كبــرة وتســاؤالت أكــر حــول زواجهــا (أي
تعــدد الزوجــات بالنســبة لزوجهــا) ،فإنهــا بــدأت يف قـراءة كتــب ومقــاالت أكــر فتحــت
أعينهــا عــى مــدى أوســع مــن األفــكار حــول اإلســام .إنهــا تقــول عــن الكتــب واملقــاالت
ومواقــع اإلنرتنــت :
كان كتابهــم مــن املســلمني املؤمنــن ،ولكنهــم اتخــذوا مذه ًبــا نقديًــا
لألفــكار التــي قرأتهــا وأخــرت أنهــا ال ميكــن التســاؤل عنهــا .مبعنــى
مــا ،منحــوين اإلذن بســؤال أســئلتي الخاصــة.
متكنــت أمينــة ،مــن خــال املعرفــة وتطويــر وعــي نقــدي ،مــن إيجــاد طريقهــا بوصفهــا
مؤمنــة وامــرأة مســتقلة بــا قمــع أو إخضــاع مــرت بــه أصـ ًـا.
نجــت ســينتا ،مــن إندونيســيا ،مــن زيجتــن صعبتــن وتعســفيتني .ولكن الــزواج والطالق
مل يحطامهــا .فبينــا كانــت تتحســس طريقهــا داخــل مؤسســة الــزواج ،اســتمرت يف
تعلــم دينهــا والتســاؤل حــول االفرتاضــات الشــائعة حــول أدوار الجنــدر .وبعــد طالقهــا
الثــاين ،قــررت أن تســتغل خرباتهــا ملنــع ذلــك مــن الحــدوث لنســاء أخريــات .تأملــت
يف تربيتهــا يف مدرســة داخليــة إســامية ،وبــدأت يف بنــاء خطــاب إســامي حــول العدالــة
الجندريــة ،واملســاواة يف اإلســام ،وأن اإلســام ال يعلمنــا أن نرتكــب العنــف ،وأنــه
يجــب علينــا أن نشــارك بخرباتنــا ،وأن يعمــل األزواج والزوجــات م ًعــا يف األرسة .وهــي
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اآلن تــدرس القــرآن وتتحــدث عــن حقــوق النســاء والعنــف املنــزيل ،وأهميــة االنســجام
يف الــزواج ،وقــد بنــت مدرســة داخليــة إســامية للفتيــات وتديرهــا.

التمكني بعد ال�صعوبات
بينــا كانــت لكثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفة» حيــوات صعبــة وتحديــات واجهنها
ال يســتهان بهــا ،فإنــه يصعــب تصديــق الكيفيــة التــي اســتطاعت بهــا بعــض هــؤالء
النســاء ،بالرغــم مــن التحديــات واملظــامل ،أن يقمــن باختيــارات ويتخــذن خطــوات
للتغلــب عــى الصعوبــات و يصنعــن حيــوات يعشــن فيهــا بكرامــة و إح ـرام.
قــررت ميمــي مــن ماليزيــا أن تطلــق زوجهــا بعــد أربعــة أعــوام مــن اتخــاذه زوجــة
محطــا بالنســبة لهــا ،وقــد أدى بهــا إىل التســاؤل حــول قيمتهــا.
ثانيــة .كان الطــاق
ً
مــع ذلــك ،حملــت ميمــي ضعفها—طالقهــا وحياتهــا بوصفهــا أ ًمــا عزباء—واســتخدمته
باعتبارهــا قاعــدة تنطلــق منهــا الفتتــاح جمعيــة لألمهــات العزبــاوات ملســاعدتهن عــى
إيجــاد طريقهــن .قالــت إن النســاء يشــاركن بحكاياتهــن ،ويســتمعن إىل بعضهــن البعــض،
ويدعمــن بعضهــن البعــض ،ويحاولــن تحفيــز بعضهــن البعــض« :أصبحنــا مثــل عائلــة،
تســاعد كل منــا األخــرى».
شــغلت كثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» ،مــن جامبيــا ،مواقــع قياديــة  :ميمونــة،
وفامــا مــن ذوات املواقــع القياديــة داخــل قراهــا ،وكومبــا هــي ســيدة أعــال ،و»آنتــا»
ممرضــة ذات تعليــم جيــد وقائــدة يف الجامعــة ،وناشــطة يف السياســة.
تزوجــت ناتومــا ،مــن جامبيــا ،يف ســن صغــرة وحصلــت عــى الطــاق عندمــا قــرر زوجهــا
اتخــاذ زوجــة ثانيــة .ثــم وافقــت بعدهــا عــى الــزواج مــن زعيــم ذي نفــوذ بوصفهــا
زوجــة ثالثــة لــه ،بعــد أن تفاوضــت حــول رشوط مثــل العيــش يف مجمــع ســكني منفصــل
عــن زوجتيــه األخرتــن ،وهــو أمــر نــادر الحــدوث يف جامبيــا .اســتغلت ذلــك الوضــع
املريــح يف أن تســتمر يف مواقــع القيــادة ،مثــل دورهــا يف الحــزب الســيايس الحاكــم،
وتنســيق برنامــج إقليمــي لتعليــم الكبــار ولعــب دور مرشــدة مؤثــرة وموثــوق بهــا يف
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قريتهــا .الحظــت أنهــا تحتــاج إىل الــزواج يف مجتمعهــا ،فاســتغلت البنــاء األبــوي لتعــدد
الزوجــات يف تحقــق إمكانيــات القيــادة لديهــا.
أصيبــت نــوا مــن إندونيســيا باإليــدز عــن طريــق العــدوى مــن زوجهــا ،مدمن املخــدرات.
أيضــا مصابــة باإليــدز،
ومنــذ موتــه ،أقامــت حيــاة جديــدة لنفســها والبنتهــا ،وهــي ً
ومكنــت لكث ـرات غريهــا يف الوقــت نفســه مــن أن يعملــن يف مؤسســات بــارزة خاصــة
مبــرض اإليــدز.
ـدل
أيضــا تجربــة ثــاث زيجــات وهجــر مــن زوجــن .وبـ ً
عاشــت نــورول ،مــن إندونيســياً ،
مــن أن تحطــم وتنكــر ،تقلــدت دور رأس العائلــة واملعيلــة الرئيســة لنفســها والبنتهــا
ولوالديهــا ،وانخرطــت بوصفهــا ناشــطة يف مؤسســة لــرؤوس العائلــة اإلنــاث الريفيــات؛
حيــث تســاعد نســاء أخريــات مــن خــال دورهــا القانــوين.

العالقات القائمة على الت�ساوي
حدثتنــا عــدة نســاء عــن كيــف قــررن هــن و أزواجهــن أن تقــوم عالقاتهــم الزوجبــة
عــى املســاواة و اإلحــرام املتبــادل .إىل حــد بعيــد ،اســتدعى ذلــك قــرا ًرا واع ًيــا مــن
جانــب كال الرشيكــن والتزا ًمــا مبناقشــة املســائل عندمــا تثــار .بعــض األمثلــة عــى مثــل
تلــك املشــاركات.
تعــد نوريــن مــن كنــدا ســعيدة وراضيــة للغايــة يف زواجهــا ،الــذي تــراه رشاكــة بــن
طرفــن متســاويني بالرغــم مــن األدوار التقليديــة التــي كثــ ًرا مــا يلعباهــا :
يختلــف زواجــي كثــرًا عــن زواج أمــي ،فهــو أفضــل كثــرًا وأكــر
مســاواة .وجــدت ً
رجــا صال ًحــا مثــل هــذا ...زوجــي هــو رشيــي،
وبالتــايل نتشــارك يف النفقــات ...أســهم ماديًــا يف البيــت ولكــن زوجــي
يكســب مـ ً
ـال أكــر منــى .مــا أُســهم بــه مهــم بالتأكيــد ،ولكــن ليــس
املــال فقــط مــا تســهمني بــه ،إنــه الدعــم الــذي تقدمينــه ،واالهتــام
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بالفريــق ،وهــو يعــر أيضً ــا عــن مــدى قيمتــي بالطبــع .إنــه حــول
إحســايس بأننــي قــد أســهمت وأننــي قــد اســتخدمت عقــي ...عندمــا
يــأيت األمــر للخالفــات ،نحلهــا م ًعــا .أمــا بالنســبة للعالقــة الجنســية،
فهــو مل يجــرين أبــدً ا؛ هــي عالقــة صحيــة.
قابلــت مــوريت ،مــن إندونيســيا ،زوج املســتقبل ،وهــو ضابط جيــش غري مكلــف ،عندما كانت
ناشــطة يف مؤسســة شــبابية للرياضــة والفنــون يف القريــة ،وهــي تجربــة قالــت مــن خاللهــا
« :بــدأ يتكــون لــدي فهــم أفضــل ألن أوضــاع النســاء والرجــال يجــب أن تكــون متســاوية
أيضــا أن الكيفيــة التــي عاملنــا بهــا والــدي ووالــدىت
يف املجــاالت كلهــا .ومــن هنــا فهمــت ً
هــي مايجــب أن يكــون» .وجــدت أن زوج املســتقبل ودود واجتامعــي ومتفتــح ،ويقــول إنهام
يفكـران بطريقــة متشــابهة .عاشــا يف ثكنــات عســكرية؛ حيث اســتمرت مــوريت يف نشــاطها يف
مجموعــات رياضيــة وفنيــة وتعلمــت مــن األرس التــي تحيــط بهــا .وبعــد اعتـزال زوجهــا ،عادا
إىل موطنهــا وانتخبــت هــي عمــدة لقريتهــا ،كــا انتخــب زوجهــا عمــدة لقريــة أخــرى .وقد
دعمهــا زوجهــا يف العمليــة االنتخابيــة ويف دور القيــادة الــذي تقــوم بــه.
يامــا ،مــن جامبيــا ،هــي اآلن يف ســن ال  ،78وتشــغل منصــب عمــدة القريــة منــذ
وفــاة زوجهــا .تقــول إن زوجهــا كان طي ًبــا وصادقًــا ،وقــد عمــا معــا جن ًبــا إىل جنــب
يف مزرعتهــا .لهــا اب ًنــا بيولوجيــا واحــ ًدا ،ولكنهــا اتخــذا أبنــاء عــدة وربوهــم
وســاندوهم.
أجــرت مرجــا ،مــن نيجرييــا ،عــى الــزواج مــن زوجهــا األول ،وهــي يف ســن الرابعــة عــر
تعســا .وبعــد طالقهــا ،متكنــت
وهــو يف الثامنــة والعرشيــن مــن عمــره ،وكان زواجهــا ً
مــن أن تعــود إىل لدراســة؛ حيــث قابلــت زوجهــا الثــاين .أســهم تشــجيعه ومســاندته لهــا
يف نجاحهــا يف االمتحانــات ،وهــو يدعمهــا يف إكــال تعليمهــا .هــا زوجــان ســعيدان
ولديهــا طفــان.
كان لـــ ليلــة مــن كنــدا زو ًجــا عني ًفــا للغايــة ومســتب ًدا يف زيجتهــا األوىل .تتأمــل قائلــة
إن زواجهــا الثــاين «عــادل ويتســم باملســاواة» ؛ حيــث تختــار هــي وزوجهــا بعــض أدوار
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الجنــدر التقليديــة وبعــض األدوار غــر التقليديــة ،وإن زوجهــا حســاس جـ ًدا فيــا يخــص
الســلطة والقبــول ،تقــول :
هــو حســاس جــدً ا ،جــدً ا ال يــيء اســتخدام متيــزه .أظــن أن
هــذا هــو الــيء الــذي ال ميتلكــه كثــر مــن الرجال—هــم ال
يدركــون التميــز الــذي ميلكونــه ،إىل حــد أنهــم يرتكبــون تلــك
األفعــال الصغــرة ،وهــم ال يالحظــون أنهــا تدعونــا نعلــم
أنهــم مســيطرون .وحتــى يف ثقافــة يفــرض أنهــا تســاوى بــن
الجنســن مثــل الثقافــة الكنديــة العلامنيــة ،يكــون للرجــال،
مــع ذلــك أعرا ًفــا أبويــة وهــم يجعلــون النســاء يدركــن انهــم
الرؤســاء.
تحــاول ناديــة مــن ماليزيــا هــي وزوجهــا بوعــي أن يقيــا عالقــة تقــوم عــى التســاوي،
و ذلــك بالتشــارك ىف مســئوليات البيــت بوصفهــا عضويــن ىف أرستهــا بــدال مــن تقســيم
املســئوليات عــى أســاس تصــور معــن و ثابــت لــدور الــزوج و الزوجــة .فكالهــا يســهم
يف مرصوفــات البيــت حســب قدراتهــا ويتشــاركان يف األعــال املنزليــة .وهــا يحــاوالن
أيضــا.
تعليــم أوالدهــا هــذا املنظــور ً

اخلامتة� :إقامة زيجات م�ساواتية
تقــدم االقتباســات عاليــه مجــرد خالصــة رسيعــة لحكايــات الحيــوات ال  55التــي وثقــت
يف هــذا املــروع .ولكــن مــاذا نســتخلص مــن الحكايــات لتأســيس أرس وأف ـراد أقــوى
وأصــح؟
النمــوذج الســائد بالنســبة ملعظــم عقــود الــزواج اإلســامية ،والتــي تقــوم عــى مفهومــي
القوامــة والواليــة أو ســلطة الرجــال ووصايتهــم عــى النســاء ،ال يخــدم احتياجــات األرس
يف يومنــا هــذا .فحكايــات النســاء «مصــادر املعرفــة» تبــن مســتويات صعبــة التصديــق
مــن التعاســة واالنفصــال بــن منطــق عقــود الــزواج يف الفقــه اإلســامي وقوانــن األرسة
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املســلمة وبــن الواقــع ،وبــن التوقعــات الخاصــة بالجنــدر حــول مســئوليات األرسة،
وكيــف تعمــل مكونــات األرس بالفعــل .ليــس هــذا النمــوذج وســيلة قابلــة لالســتمرار
رسا مســتقرة
لتكويــن أرس ســعيدة وســليمة ومســتقرة .والحكايــات التــي تتضمــن أ ً
وهادئــة هــي تلــك التــي يقــوم الــزوج والزوجــة فيهــا بعمــل الت ـزام واع ببنــاء زيجــة
عــى أســاس املشــاركة.
يف حالــة كثـرات مــن النســاء «مصــادر املعرفــة» ،مل يحظــى عقــد الــزواج إال بالقليــل مــن
التفكــر واالهتــام ،فيــا يخــص عنــارصه واحتــال تضمينــه بعــض الــروط ،ومــا إذا
قبلــت النســاء العقــد أم ال ومــا إذا كــن مــدركات ملــا يتضمنــه العقــد .حــدث هذا ألســباب
مختلفــة يف بلــدان ومواقــف مختلفــة— منهــا التشــوش حــول أهميــة العقــد وبنــوده،
ـدل مــن
وعــدم االهتــام بحقــوق الزوجــن ،والرتكيــز عــى الطبيعــة الرمزيــة للــزواج بـ ً
الحقــوق القانونيــة ،والطبيعــة غــر الرســمية التــي يعقــد بهــا الــزواج ،وغريها—ولكــن
ىف املجمــل مــا زالــت تنطبــق هــذة املالحظــة عــى الجميــع .عــى ســبيل املثــال ،تــروي
شــادية مــن اململكــة املتحــدة :
ً
قبــول يف
كان القبــول املبــديئ مــن ناحيتــي—وإن مل يكــن
الواقــع ،بــل مجــرد مجــاراة مــا هــو متوقــع منــي قوله—ولكــن
بعــد ذلــك مل يكــن يل أي عالقــة بــأي يشء .فقــد اتخــذت
عائلتــي وعائلتــه القـرارات كلهــا ،قــرروا املهــر وقــرروا الطريقــة
عروســا
التــي ســيتم بهــا النــكاح .كان املتوقــع منــى بوصفــي ً
أن أجلــس صامتــة وأبــدو جميلــة وأوقــع الوثيقــة وأهــز رأيس
باملوافقــة .مل يخــرين أحــد أبــدً ا أن يل حــق كتابــة عقــد نكاحــي،
وأن أضمنــه األشــياء التــي تهمنــي؛ يف الواقــع كان مــا يرددونــه
ي طــوال الوقــت هــي أن أكــون زوجــة صالحــة ،وأن أحفــظ
عـ ّ
رشف أيب واآلن زوجــي أيضً ــا .كانــت تلــك مســئولية مهولــة
وشــعرت أن الوســيلة الوحيــدة ألن أحفــظ هــذا الــرف هــي
أن أوافــق فقــط عــى كل يشء يقولــه زوجــي وأرستــه ،وهــذا
مــا فعلتــه يف األعــوام القليلــة األوىل لزواجــي.
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يتطلــب الوضــع الحايل—االنفصــال بــن النظريــة والواقــع— بإعــادة النظــر ىف منــوذج عقــد
الــزواج اإلســامي .فقــد فهــم الفقهــاء القدامــى اآليــة  34مــن ســورة «النســاء» بصفتهــا تضــع
الزوجــة تحــت ســلطة زوجهــا وبالتــايل فهي تحــدد حقــوق الزوجــن وواجباتهام ،ولكــن هناك
آيــات قرآنيــة أخــرى ،باإلضافــة إىل الســنة النبويــة و التى ميكنهــا و ينبغى لها ان تكون مرشــدا
يف الــزواج والعالقــات بــن الزوجــن .كيــف ميكننــا إعــادة النظــر ر ىف منــوذج عقــد الــزواج
اإلســامى مســاوايت يحــرم اإلطــار اإلســامي ويبنــي عــى الواقــع املعيــش للنســاء والرجــال؟
أحــد الطــرق إىل األمــام هــو أن نبنــي عــى أخالقيــات القــرآن وســنة الرســول .عــى
ســبيل املثــال ،إذ ميكــن للعالقــات بــن الجنســن أن تبــدأ باآليــة  71مــن ســورة «التوبــة»:
ـم أَ ْولِ َيــا ُء بَ ْعـ ٍ
ـض»؛ وميكــن لعقــد الــزواج أن يبــدأ باآليــة
«الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َنـ ُ
ـات بَ ْعضُ ُهـ ْ
ـم ِم ـ ْن أَنْف ُِس ـك ُْم أَ ْز َوا ًجــا لِ َت ْس ـكُ ُنوا
 21مــن ســورة «الــروم» « :و ِم ـ ْن آيَاتِ ـ ِه أَنْ َخلَـ َـق لَكُـ ْ
ـم َم ـ َو َّد ًة َو َر ْح َم ـ ًة ».
إِلَ ْي َهــا َو َج َعـ َـل بَ ْي َنكُـ ْ
بينــا كانــت النســاء « مصــادر املعرفــة » تتأملــن ىف حكاياتهــن ،فإنهــن عــرن عــن
تصورهــن للــزواج و العالقــات ىف األرسة املســلمة ىف القــرن الواحــد و العرشيــن .هــذة
بعــض آمالهــن كــا عــرن عنهــا :
املثــايل هــو أن تكــون عالقتــي بزوجــي متســاوية وينبغــي علينــا أن
نعــرف بــأن لنــا صفــات ومناطــق قــوة ومهــارات مختلفــة نجمعهــا
معــا لتحســن األوضــاع بالنســبة ألبنائنــا.
شادية ،اململكة املتحدة
يف رأيــي ،األرسة املثاليــة هــي القــادرة عــى مناقشــة كل يشء برصاحــة،
وتثمــن آراء كل شــخص ،ويكــون كل رأى مهـ ًـا ويقــدر الجميــع عــى
قــدم املســاواة.
نجاة ،اململكة املتحدة
أدعــو اللــه أنــه عندمــا ينتهــي كل ذلــك ،تتــم رعايــة أبنــايئ ومينحــون
أناســا طيبــن وصادقــن ومســئولني
تعليـ ًـا جيــدً ا ...أعلمهــم أن يكونــوا ً
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وجديريــن بالثقــة ...نصيحتــي للرجــال أن يتعاملــوا مــع زوجاتهــم
بحــب وعطــف وتفهــم.
رشيدة ،نيجرييا
يجــب أن يقــوم الــزواج يف اإلســام عــى الرضــا واالحــرام .ال يجــب
أن تهــان النســاء أو ال يتــم احرتامهــن .لقــد تــم التعبــر عــن املســاواة
بــن الرجــال املســلمني والنســاء املســلامت يف مجــاالت عــدة مــن أجــل
تعزيــز االنســجام والرتابــط االجتامعــي...كل يشء يحتــاج إىل حــوار
وإىل اح ـرام لــرأى بعضنــا البعــض.
أدو ،جامبيا
أنا أريد زوا ًجا يأيت بالسكينة واملودة والرحمة.

شافرية ،إندونيسيا

عاهــدت نفــي أن أعلــم أبنــايئ الثالثــة أن يكونــوا أفضــل مــا ميكنهم أن
يكونــوا؛ يتعاملــون دامئًــا باحـرام وتقديــر ألي شــخص بــرف النظر عن
نوعــه ،رجــل أم امــرأة .وان أغــرس فيهــم قيــا و مبــادىء تؤكــد عــى
ان النســاء و الرجــال قــد خلقــوا متســاوين ،وأن لــكل ميزاتــه ونواقصــه
حتــى يكمــل كل منهــا اآلخــر ،ال أن يؤذيــا بعضهــا البعــض.
موريت ،إندونيسيا
أعتقــد أنــه يجــب أن يقــرر الزوجــان كيــف سيتشــاركان يف املســئوليات.
ال يجــب أن يكــون هنــاك تحديــد لــأدوار مثل« :أنــا عائــل األرسة ،وأنت
هــذا أو ذاك ،إلــخ» .أنــا فقــط أظــن أن لــكل شــخص نقــاط قوتــه .وأنا ال
أعتقــد أن نقــاط القــوة يحددهــا الجنــدر .فمــن املحتمــل أن يكــون لكل
منهــا نقــاط قــوة يف مجــاالت بعينهــا ،ويجــب أن نقــدر ذلــك .ينبغــي
أن تتــم مشــاركة املســئوليات حســب نقــاط قــوة كل شــخص.
نعيمة ،كندا
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أظــن أن األهــم مــن األدوار هــو االحـرام املتســاوي .فاالحـرام الــذي
يقدمــه كل مــن الــزوج والزوجــة لبعضهــا البعــض رضوري جــدً ا...
فمــن املهــم أن يحــرم كل منهــا آراء واختالفــات وأفــكار وقيــم
اآلخر—احرتامهــا وليــس الحــط مــن قدرهــا.
سمينة ،كندا
ال أفكــر أنــا وزوجــي يف زواجنــا مــن منطلــق «مســئولية الــزوج»
و«مســئولية الزوجة»—بالنســبة لنــا ،هــي مســئولية العائلــة .نحــن
نحــاول أن نكــر تلــك الحدود—األشــياء التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا
الزوجــة واألشــياء التــي ينبغــي أن يقــوم بهــا الــزوج .الــزواج هــو
الحفــاظ عــى االنســجام بــن األشــياء .قررنــا يف بدايــة عالقتنــا أال
نتبنــى مفهــوم «مســئوليتك» يف مقابــل «مســئوليتي» .ال ميكــن ألحــد
أن يحصــل عــى املســاواة يف البيــت إذا كانــت لنــا تلــك العقليــة.
نحــن فيــه معــا.
نادية ،ماليزيا
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رقم
الحكاية
1

البلد

االسم

السن

التعليم

بنجالديش

رافية

35

املاجستري

الحالة
االجتامعية
متزوجة

2

بنجالديش
بنجالديش

رانو
روبا

55

ال يوجد
التعليم األسايس

متزوجة
متزوجة

4

بنجالديش

سلطانة

+45

ال يوجد

مطلقة/
عزباء

عاملة منازل
عملت يف مطعم صيني ،ومتتلك اآلن
مرشوع طبخ.
عاملة منازل ،وقد عملت يف حقول األرز.

5

بنجالديش

سيمي

35

شهادة جامعية

مطلقة/
عزباء

مستثمرة صغرية وتدير أموال األرسة.

6

كندا

نعيمة

59

املاجستري

مطلقة/
عزباء

تعمل يف القطاع العام.

7

كندا

سمينة

48

املاجستري

8

كندا

صافية

50

9

كندا

أمينة

50

تحرض لدرجة
الدكتوراه
املاجستري

10

كندا

ليلة

45

الدكتوراه

11

كندا

كلثوم

45

الدكتوراه

مطلقة/
عزباء
مطلقة/
عزباء
مطلقة/
عزباء
مطلقة/
عزباء
متزوجة

تدير مرك ًزا لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة.
حاصلة عىل بكالوريوس يف الجيولوجيا،
وتحرض لدرجة الدكتوراه.
معلمة

عمل تطوعي ومدرسة.

12

كندا

نورين

50

13

مرص

أمينة

74

شهادة جامعية
ودبلوم تربية
الدكتوراه

متزوجة

تدير مرشوعها الخاص.

متزوجة

محللة نفسية وناشطة دولية يف مجال
حقوق اإلنسان.

3

45

الوظيفة والتاريخ املهني
مدرسة بالجامعة وصحفية.

عمل تطوعي ومدرسة.
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14

مرص

نادية

45

شهادة جامعية

مطلقة/
عزباء

عملت يف مجال الضيافة والسياحة
ومنظمة حفالت زفاف يف ديب ،وعملت
يف مجال بيع السيارات ،ثم هي اآلن
صاحبة مرشوع لسيارات األجرة.

15

مرص

سارة

27

شهادة جامعية

عزباء

16

جامبيا

ناتوما

45

17

جامبيا

فاما

50

18

جامبيا

ميمونة

51

تعليم ابتدايئ
يف مدرسة لغة
عربية
تعليم ابتدايئ
وثانوي يف
مدرسة لغة
عربية
حاصلة عىل
شهادة يف
التمريض

متزوجة

مدرسة لغة إنجليزية وتعمل حاليًا يف
مؤسسة أهلية لحقوق النساء.
مزارعة وزعيمة محلية وإقليمية ،تدير
مرشوعات تعليم الكبار ويف مجال
التوعية بأخطار ختان اإلناث.
مزارعة وبائعة وسيدة أعامل .وقائدة
نسائية محلية .واملمثلة اإلقليمية يف
كل من «لجنة املامرسات التقليدية» .و
«الجمعية القومية للفالحات».
مولدة ،وأول عمدة قرية منتخبة يف أول
جمهورية ،وهي اآلن مزارعة معتزلة
وتقوم بالعمل التطوعي يف املجتمع
املحيل.

متزوجة

أرملة

19

جامبيا

بندا

52

ال يوجد

أرملة

مزارعة يف حقول األرز وزعيمة نسائية
محلية ،تعمل يف مجال التوعية ضد
ختان اإلناث.

20

جامبيا

أنتا

57

شهادة التمريض

أرملة

مولدة ومستشارة يف اإلدارة املحلية.

21

جامبيا

سايل

73
(توفيت
يف عام
)2015

تخرجت من
كلية يانوج

مطلقة

مدرسة أويل ،أول مرشحة تنتخب
يف الربملان يف أول جمهورية ،ومديرة
العالقات العامة يف املكتب القومي
للنساء.

22

جامبيا

أدو

59

23

جامبيا

كومبا

تخرجت من
مدرسة الصحة
العامة

متزوجة

عملت يف القطاع العام وصحفية
وسياسية وناشطة يف مجال حقوق
اإلنسان ومؤسسة جمعية أهلية.

37

24

جامبيا

ياما

78

تخرجت من
معهد جامبيا
للتدريب
التكنولوجي
درست يف
فصول تعليم
القرآن

مطلقة

أرملة

عملت يف القطاع العام ،والبنوك
ورشكات الشحن .وتدير اآلن
مرشوعها الخاص وتعمل بالتوعية
ضد ختان اإلناث يف مجتمعها.
مزارعة ،كانت تعمل عمدة قرية،
وساعدت يف التوعية ضد ختان
اإلناث ،وهي اآلن متقاعدة.
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25

جامبيا

مريم

76

ال يوجد

أرملة

شخصية سياسية ،مستشارة يف
املكتب القومي للنساء ،قادت
حملة واسعة للقضاء عىل ختان
اإلناث.

26

جامبيا

بينتا

57

تخرجت من
جامعة إنديانا
(الواليات
املتحدة)

متزوجة

27

جامبيا

كادي

32

تخرجت من
معهد جامبيا
للتدريب
التكنولوجي

متزوجة

عملت يف وكاالت متعددة تابعة
لألمم املتحدة ويف السفارة
األمريكية ومنظمة العفو الدولية،
وقد فتحت مدرسة ملحاربة
استغالل األطفال.
كانت تقوم بالتختني ،وتعمل اآلن
بائعة ،كام تقوم اآلن بالتوعية
ضد ختان اإلناث وهي تعمل مع
مؤسسة أهلية.

28

جامبيا

حوا

36

ال يوجد

مطلقة

بائعة

29

إندونيسيا

سينتا

41

تعليم رسمي
حتى السنة
األوىل يف
مدرسة ثانوية
إسالمية
باإلضافة إىل
تعليم ديني
غري رسمي

مطلقة

مدرسة ومرشدة دينية ورئيسة
سابقة ملكتب الحي ل «فتيات»،
وهي اآلن صاحبة مدرسة داخلية
إسالمية للفتيات.

30

إندونيسيا

نرسينا

36

ابتدايئ

مطلقة

مربية وبائعة ويف الزراعة وعاملة
منازل مهاجرة يف اململكة العربية
السعودية وحال ًيا بال عمل.

31

إندونيسيا

نورول

43

الثانوية

مطلقة

يف الزراعة وأعامل النسيج ويف
مؤسسة أهلية.

32

إندونيسيا

موريت

58

اإلعدادية

متزوجة

كانت عمدة قرية ملدة سبع
سنوات ،ثم رئيسة لجمعية
للمزارعني ،وهي تعمل اآلن يف
مؤسسة أهلية
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33

إندونيسيا

أيس

43

تخرجت من
الجامعة

مطلقة

تعمل معلمة ومدربة يف مؤسسة
أهلية.

34

إندونيسيا

شافرية

43

الثانوية

مطلقة

معلمة حضانة أطفال.

35

إندونيسيا

نوا

27

الثانوية

أرملة

تعمل يف عدة مؤسسات يف التوعية
ضد مرض اإليدز من أجل القضاء
عليه ويف جمعية أهلية.

36

إندونيسيا

آماليا

33

37

إندونيسيا

نادرة

57

مدرسة
إسالمية
داخلية
اإلعدادية

مطلقة

عاملة منازل

مطلقة

يف التطريز ،ومساعدة منسقة
حفالت زفاف وكاشيرية يف نادى
بلياردو وبائعة ،وهي اآلن تعمل
يف وكالة حكومية إندونيسية.

38

إيران

إلهام

34

مطلقة

معلمة ويف رشكة سياحة ،وهي
اآلن مصممة أزياء يف طهران.

39

إيران

زهرة

31

40

إيران

نسيبة

18

41

ماليزيا

نادية

32

ليسانس
يف الرتجمة
الفرنسية،
ودبلومة ملدة
عام يف تصميم
الجرافيك
تخرجت يف تسعى إىل
كلية الطب الحصول
عىل
الطالق
عزباء
بعض
الكورسات يف
مدراس غري
رسمية
متزوجة
شهادة
جامعية

كانت تكمل دراساتها يف الواليات
املتحدة عند توثيق الحكاية ثم
انقطعت صلتها بالباحثة.
كانت ال زالت تتعلم وتبحث عن
عمل عند توثيق حكايتها.
كاتبة ومحررة

امللحق األول :معلومات دميوجرافية

مطلقة

عملت يف مجال الرتبية وهي اآلن
تساعد األمهات العزباوات.

42

ماليزيا

ميمي

70

43

ماليزيا

موار

40

44

ماليزيا

وايت

34

45

ماليزيا

لوال

36

46

نيجرييا

ساالماتو

16

تعليم ثانوي
إنجليزي
حتى املستوى
الخامس
تعليم ثانوي
حتى املستوى
الخامس
تعليم ثانوي
حتى املستوى
الخامس يف
مدرسة دينية
شهادة
جامعية
انخرطت
يف التعليم
الديني
والرسمي ملدة
شهرين

متزوجة

عاملة مصنع ،وعملت يف زراعة
البطيخ واألرز وهي اآلن تعمل يف
استخراج املطاط.
موظفة يف مصنع

متزوجة

صحفية

مطلقة

بائعة ومربية أطفال ،عادت إىل
قريتها وفقد فريق البحث الصلة
بها.
عاملة أطفال وظروف عمل سيئة
واستغاللية ،تعمل اآلن عاملة
منازل مهاجرة
عمل
عادت للدراسة ،عملت ً
تطوع ًيا ولكنها اآلن تعمل يف
وظيفة بأجر

47

نيجرييا

حوا
باالريب

50

تعليم ابتدايئ

متزوجة

48

نيجرييا

رشيدة

35

تعليم ثانوي

مطلقة

49

نيجرييا

مورجا

35

50

نيجرييا

صفية

41

سجلت يف
التعليم
الثانوي بعد
طالقها
ال يوجد

متزوجة

عادت الستكامل تعليمها وترغب
يف االلتحاق بكلية «يوال»
الفيدرالية للرتبية

متزوجة

عاملة أطفال ،بائعة ،عاملة منازل
وصاحبة تجارة صغرية

51

نيجرييا

زينب

40

ال يوجد

متزوجة

عاملة أطفال وبائعة وتعمل
بالحياكة

متزوجة
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52

اململكة
املتحدة

رفيقة

46

53

اململكة
املتحدة

نجاة

32

54

اململكة
املتحدة

سومرة

55

55

اململكة
املتحدة

شادية

38

كورسات
تنمية مرتبطة
بالوظيفة
درست يف
مجال الصحة
والرتبية
كورسات
تنمية مرتبطة
بالوظيفة
دبلومة
دراسات عليا
يف القيادة
وإدارة القطاع
التطوعي.

متزوجة

تعمل يف مأوى للنساء

عازبة

عملت يف مركز اتصاالت وهي
حال ًيا مديرة مبيعات

متزوجة

موظفة حكومية

متزوجة

معلمة للمجتمع املحيل تعمل
بشكل مستقل

امللحق الثاين � :أدوات من البلدان
دمــج كل مــن فــرق البحــث بالبلــدان املختلفــة توثيــق حكايــات حيــوات النســاء يف
أعــال التوعيــة القوميــة واملحليــة التــي تقــوم بهــا ،كــا طــورت أدوات ألجــل ذلــك
الغــرض .وهــذه بعــض األمثلــة مــن األدوات البرصيــة التــي أنتجتهــا بعــض فــرق البحــث
باعتبارهــا جــز ًءا مــن املــروع.

ر�سومات تو�ضيحية للقوامة والوالية من امل�شروع اال�ستطالعي لإندوني�سيا

النسب

التعليم
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عقد النكاح

العنف املنزيل

املرياث

الشهادة

220
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أدوار النســاء والرجــال
يف املجــال العــام

القوامة والوالية

األدوار االقتصادية للنساء

221

حكايات النساء ،حيوات النساء  :القوامة والوالية يف الواقع املعيش

�صور احلكايات من نيجريي
عينات لصور
من حكاية
صفية
صفية تقدم إىل عمتها وزوجها

صفية تقيض اليوم يف البيع

صفيــة تبــدأ مرشو ًعــا
لإلنفــاق عــى أبنائهــا
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امللحق الثاين  :أدوات من البلدان

عينة صور من حكاية زينب
زينب تقوم ببعض أعامل املنزل

معلــم بابــا يرفــض
أخــذ الباقــي مــن زينــب.
«ســأتزوجها ســواء قبلــت
أم رفضــت»

زينــب تتــزوج أخــ ًرا مــن
معلــم بابــا

معلــم بابــا يفضــل زوجتــه
الجديــدة عــى زينــب
طفــا
ً
ألنهــا أنجبــت لــه
ذكــ ًرا
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�صور ثابتة من �أفالم ر�سوم متحركة من ماليزيا:

فيلــم رســوم متحركــة حــول املســاواة يف
الــزواج اإلســامي

فيلــم رســوم متحركــة يصــور
«أســتاذة عديلــة» التــي ترشــد
النســاء املســلامت إىل حقوقهــن:

فيلم رسوم متحركة
حول تعدد الزوجات
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