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  : تقــــــــيم 

 بالجـريمة والعــقـا                      

 

 في األساطير الدينية القديمة دفعت المرأة ثمن جرأتها على اقتحام العالم المجهول. . ثمرة المعرفة

 المحرمة فطردت من جنة الرب. . والراحة األبدية ، ليطوف الجنسان فى هذا العالم الواسع ،      

 وينطلقا لمزيد من يصنعان بالجسد والعقل عالمهم . يجربان . . يخطئان ويصححان أخطاءهما ،     

 ، تحملت النظير عقابا مضاعفا التجارب واألخطاء والتصحيح ، وتحملت المرأة بشجاعة منقطعة   

 واستمرار البشرية . نجاب اإلاألم هموم     

 بنى العالم القديم على أساس تقسيم خاص للعمل : للرجال العالم اواسع ولهم األجر ، والحقوق ،

 حقوقهن ،أجيال متالحقة بدون أجر . تهدر االختيار ، وللنساء المنازل يربين و والقدرة على الفعل    

 نجابية ، وتسبغ عليهن صفاتاإل ويسلبن قدرتهن على على االختيار حتى فيما يخص صحتهن    

 السلبية واألعتمادية والحرام / الحريم .     

 حانت فرص للتخلص من تقسيم وفى عالمنا الجديد دفعت النساء لسوق العمل باألجر . ها قد 

 العمل القديم . . وتحمس المناصرون للعدالة وعدم التمييز .    

 حققت المرأة خطوات في هذه التجربة ، ولكن مهال لقد ظهرت األخطاء واألخطار ، وعلينا

 بالتصحيح .    

 لمماذا كسبت المرأة وماذا خسرت من هذا التغيير االجتماعي لقد كسبت ما يمنحه العا

 الخارجى لمرتاديه من معارف وثقة وقدرة على اتخاذ القرار . . كسبت التقدير لعملها واألمان    

 واستطاعت اتخاذالذى يوفره المقابل المادي لهذا العمل . . اكتسبت ثقة اجتماعية في قدراتها     

 بعض القرارات الحيوية لها وألطفالها .    

 لى الفهم والمشاركة المادية والمعنوية . . أصبح دخل المرأة فى شريكة فادرة عواكتسب الرجل معها 

 كثير من األسر قيمة صعب االستغناء عنها وأصبحت المرأة في نسبة عالية من األسر مسئولة    

 عالة أسرتها .أساسية عن إ     

 ولكن هذا التغيير لم يحمل لها وال للرجل الرضى الكامل . .  

 ر ، واألعباء المنزلية ، ورئاسة األسرة ، والوالية على األطفال . . ما زالتفالمشاركة فى اتخاذ القرا

 معارك لم تحسم بعد .    

 حق المرأة فى السيطرة على نفسها وصحتها وجسدها بدون وصاية اجتماعية ما زالت قضية  

 مثارة على مستوى العالم كله .    

 . تعوضه آليات اجتماعية حديثةسقوط هياكل الدعم القديمة مثل األسرة الممتدة لم 

 الطبيعة المزدوجة لعمل المرأة داخل وخارج المنزل . . العمل غير مدفوع األجر بالريف والمدينة . . 

 القوانين التي لم تأخذ فى االعتبار لبتغيرات االجتماعية الهائلة . . العادات والتقاليد التى تقاوم    

 حتواها . . . قائمة طويلة يصعب رصدها . باختصار كل هذا أي محاولة للتغيير وتفرغها من م    

 الميراث التاريخي للعالم القديم فى اشتباكه مع قضايا صحة النساء وهو ما تناقشه أوراق هذا     

 العدد . 
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 فى بونيس ليرس تعرضت المرأة العاملة / الفقيرة إلى مزيد من األعباء العائلية : فهى ما زالت    

 مسئولة وحدها عن األطفال . . وهى مدر أساسي لدخل األسرة حيث تتوفر أعمال هامشية    

 رجال . للنساء ويتعطل ال    

 تسعى النساء للتوفيق بيت أعبائهن حتى أن سيدة حاصلة على شهادة عليا تفضل العمل كخادمة  

 منزل لمناسبة توقيت العمل ومكانه مع أعبائها المنزلية . ويواجه عمل المرأة بسلبية المجتمع    

 وتنهار وغضب األزواج حيث يمارس الزوج العاطل العنف ثم يهرب تاركا األطفال لزوجته    

 العالقة الزوجية .    

 وفى ريف كينيا تترك سياسة التكيف الهيكلي بصماتها على المجتمع فيهاجر الرجال للمدن 

 وتتفكك البنية العائلية التقليدية " األسرة الممتدة " وتجد المرأة األفريقية نفسها وحيدة تحاول    

 م لهمومها هموما جديدة .التوفيق بين عملها الزراعي وأطفالها ويضيف التقد    

 األصغر سنا . . وعليها أن تذهب فاألطفال الكبار يذهبون للمدارس ، وال يعتنون معها باألطفال

 للوحدات الصحية البعيدة للعناية بتطعيمات أطفالها ن وليس لها معين فى الحمل والوالدة    

 غائب . حتى أن بعضهن يتباكى علىواألزمات الصحية . كل هذا بعوائد محدودة يرسلها الزوج ال    

 تعدد الزوجات حين كانت الزوجة الثانية تقدم بعض العون لها . .    

 إن العالم الجديد ما زال يحمل فى أحشائه سمات من العالم القديم فالمرأة ما زالت تقدم الرعاية 

 ثلثى وقت العمل فى الصحية واإلنسانية لكل أفراد األسرة وال تجد من يعتنى بها . إنها تعمل    

 من الدخل العالمى والطابع المزدوج لعملها يهمش كليهما " العمل 10/  1العالم وتحصل على     

 المنزلى و الخارجى " وما زال الطابع الطبى يضفى على أحزانها وتوتراتها فتتهم بالهستيريا    

 المعنوية بـ " ما وراء الحائطوالجنون رغم ارتباط هذه األحزان بطبيعة دورها ، أن الورقة     

 األصفر " تناقش هذه القضايا و تحاول طرح حلول قد نتفق أو نختلف معها ولكنها ضرورية    

 إلثارة خيالنا وتحفيزنا على التفكير ، وها هنا النساء في نيكاراجوا يتجاوزن مرحلة التفكير    

 ضد النساء فيشكلن شبكة ضد العنف للعمل . إنهن يفكرن بقضية العنف األسرى والمجتمعى     

 لها تجربتها الخاصة وتستخدم أساليب متعددة من األبحاث التي تحفز النساء لفهم طبيعة    

 العنف ضدهن ، إلي الضغط على صناع القرار لتمرير قوانين ضد العنف وإقرارها فى البالد .     

 في بالدهن . صحة المرأة اإلنجابية أما النساء فى إندونيسيا فهن يسعين لتطبيق خطة بكين حول

 خالل هذا المسعى يرصدن المشاكل المرتبطو بالتطبيق حيث يزيد وعى النساء بصحتهن وحقهن    

 االجتماعية ، ومقاومة الرجال .للتقاليد فى االختيار ، ويرتطم هذا الوعي بالجدار الصلب     

 ئق ، واإلشكاليات التي تظهر خالل محاولتهنتطرح النساء التجارب المختلفة لمواجهة هذا العا    

 الدءوبة وأساليب مواجهتها .    

 لقد أصبح العالم الجديد حقيقة واقعة ال سبيل للتراجع عنها ولكنها تحتاج لمزيد من التجارب 

 ومزيد من النقاشات حتى يكون هذا التغير االجتماعي أكثر انسجاما مع مفاهيم العدالة      

 نسان . . حتى يكون عالمنا الجديد أكثر إنسانية للجنسين معا .وحقوق اإل    
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 األم األفريقية الريفية                                

 ة غياب الزوج وعدم تعاون األقاربوقضي                       

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 هل تحسنت نوعية حياة المرأة األفريقية 

 كأم، بحيث أصبحت أفضل من حياة 

 أمها أو جدتها؟ إن هذه الدراسة فى ريف

 سوازيالند وكينيا تقوم بدراسة أثر األدوار 

 المتعددة للمرأة على دورها كأم، فضال عن  

 لمقدم لها )من عدمه( من جانب الزوج، الدعم ا

 أو األقارب، أو األصدقاء، أو الجيران، أو األطفال

 األكبر سنا، وذلك خالل فترتى الحمل والوالدة 

 وتربية األطفال. وتكشف الدراسة عن أن شكل

 "التطور" الذى تمر المرأة بخبرته بما فى ذلك 

 هجرة الزوج، والخدمات الصحية، والمدارس،  

 لص تعدد الزوجات، واالحتياج إلى دخلوتق 

 نقدىــ قد أخذ فى بعض الحاالت الصالح مع 

 الطالح مما كان تقليديا، ودون أن يقدم بديالً  

 مناسبا.
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 عادة ما يقال أن وضع المرأة لم يكن عسيرا، كما هو اآلن. 

 عندما كانت المجتمعات اإلفريقية أكثر تقليدية فى أساليبها،

 وذلك ألن المسئولية الجماعية بين افراد األسرة كانت تضمن 

 إمداد المرأة بالمساعدة الواجبة للقيام بأدوارها المختلفة. ومن

 امنا الحالية التى يقع فيها على أكتافالمثير للسخرية، فى أي

 المرأة المزيد من المسئوليات، تفتقد المرأة كثيرا من العون

 الذى كانت تعتمد عليه فى الماضى.

 ومع استطالع الوضع فى عدد من المجتمعات األفريقية،    

 أكثر من حقيقة تؤكد هذا االعتقاد. لقد اختلفت تجد

 ، بالنسبة لكثير من النساءالظروف العامة للحياة، بقدر ما

 خالل األجيال الثالثة الماضيةن على األقل فى بعض أجزاء

 من العديد من البلدان األفريقية. إن الجيل الحالى من

 النساء البالغات المتزوجات ما زال يعيش فى ظل المجتمعات

 العائلية التقليدية، غالبا فى أكواخ من الطين والقش، وتجلب

 ن األنهار، كما كانت تفعل أمهاتهن وحمواتهن،النساء المياه م

 كما يطهين طعامهن باستخدام حطب الوقود وليس لديهن

 كهرباء، ويستخدمن الكيروسين لإلنارة.

 إن التغيرات الرئيسية الوحيدة التى طرأت على ظروف    

 الحياة تتمثل فى تقديم الخدمات، وتوصيل المياه باألنابيب.

 ة المدارس، وتقلص نسبة تعددووجود الطواحين، وزياد

 الزوجات. ومن المفترض أن كافة هذه األمور ساعدت على

 تحسين نوعية الحياة بالنسبة للنساء، وذلك عبر تقليص

 للقيام بمسئوليات البيت واألسرة.الوقت والطاقة المبذولين

 فى نفس الوقت، نجد أن برامج التكيف الهيكلى، فضالا     

 السياسية التى حدثت فى أفريقيا، قدعن التغيرات البيئية و

 أثرت بشكل سلبى على وضع المرأة األفريقية الفقيرة

 والريفية. إن الهياكل التقليدية للمجتمعات األفريقية

 مستمرة فى التحطم، حيث أدى نموذج التنمية الحضرية إلى

 هجرة الذكور من المناطق الريفية والمدن الصغيرة إلى المدن

ــدا ــرة والبلـــــ ــركالكبيـــــ ــا يتـــــ ــادة مـــــ ــوذج، عـــــ ــذا النمـــــ ــى هـــــ ــرى. وفـــــ ن األخـــــ

 

 

 



 

   

 األزواج زوجاتهم ويهجرونهن. وإذا ما أضفنا لذلك تبعات

ا لماذا يتعرض جزء  الحروب والنزعات المدنية، يبدو واضحا

 متزايد من النساء للحياة بمفردهن، عادة بموارد ومهارات

 شديدة المحدودية، فى كثير من المناطق الريفية والحضرية

 الفقيرة، سواء فى البلدان المتطورة أو النامية. إن األسرة

 التي تتولى المرأة قيادتها، والتي لم نكن نسمع عنها في

 الماضي، سرعان ما أصبحت من بين المالمح الشائعة.

 تقوم المرأة في أفريقيا بالعديد من األدوار وهناك    

 طفالمسئوليات كثيرة ملقاة على عاتقها فهى كأم تحمل األ

 وتقوم بتربيتهم، وكزوجة تعتبر عضوا في األسرة الممتدة

ا في   وتقوم بأعمال المنزل وطهي الطعام، بل وتعمل أيضا

 إن القدرة على تلبية احتياجات كل هذهإدرار الدخل.  

 األدوار تعتمد على سهولة نفاذ المرأة إلى الموارد المالية 

 اآلخرين والمهارات، وحصولها على المساعدة من األعضاء 

 فضال عن قدرتها على  -في األسرة أو المجتمع المحلي

 التأقلم مع الصراعات التي يمكن أن تنشأ عند تداخل مهام

 أدوارها المتعددة.

 -هل تحسنت نوعية حياة المرأة األفريقية كأم    

 مع التغيرات التي تجري من حولها؟ إن هذه الورقة البحثية

 قاة من دراسة أجريت عام تقدم إفادة بشأن النتائج المست

 في ريف سوازيالند وكينيا، باإلضافة إلى  1988 – 1987

 دراسة األساليب التي من خاللها يجري تدعيم أو تصارع

 األدوار المتعددة للمرأة مع دورها كأم وقدر الدعم المتاح لها

 أثناء فترات الحمل والوالدة وتربية األطفال. وعلى الرغم من 

 م منذ سبع سنوات، ما تزال نتائجهأن هذا البحث قد ت

 صحيحة ومناسبة.

 لقد تم اختيار فريقين في كل من البلدين قرية     

 نتــوندوزي في سوازيالند )حي مانزيني(  وقــرية

 مسهينجيشينجين وفوسويني )حي هوهو(، وفي كينيا، قرية

 ، ساردايدي ) محافظة نيانزا( وكيبويزي )المحافظة الشرقية(

 كيلو مترا على 20اطق ريفية تقع على بعد وهى كلها من

 األقل من أقرب منطقة حضرية، بحيث إن التأثيرات

 الحضرية من زاوية الوظائف وإتاحة الخدمات وأنماط

 الحياة تكون فى حدها األدنى. وال توجد مراكز لتقديم

 الخدمات الصحية فى أي من هذه المناطق ويزداد فيها

 ن المتوسط القومي.معدل وفيات األطفقال الرضع ع 

 من 62امرأة،  130ولقد قمنا بإجراء مقابلة مع     

 من كينيا، وكلهن أمهات ولدى كل واحدة  68سوزايالند و

 منهن طفل واحد على األقل. كما قمنا أيضا بإجراء

 مقابالت، كلما أمكن، مع األزواج واألمهات والحموات

 ك، طلبناوالجدات الذين وجدناهم بالمنزل. وعالوة على ذل

 من قادة المجتمع المحلي وكبار السن بالقرية تقديم معلومات

 وآراء. واستخدمنا في عملنا استبيانات هيكلية لجمع الجزء

 األكبر من البيانات، هذا باإلضافة إلى المالحظات المختلفة  

 والرجوع إلى عدد من األدبيات.

 35إلى 20%( تتراوح من 75كانت أعمار غالبية النساء )    

 %17سنة، وهناك  20% منهن أقل من 8سنة، وبلغت أعمار 

 %( قد71سنة. ووجدنا أن غالبية النساء )35منهن أكبر من 

 انتقلن إلى هذه القرى نتيجة لزواجهن، وكانت قراهن

 كيلومترات. وذهبت حوالي نصف 10حوالي  األصلية تبعد

 سنوات، 7النساء إلى المدرسة لفترة تتراوح من سنة إلى 

 هناك أربعة من النساء حصلن على بعض لتعليم لثانوي،و

 أما الباقي فغير متعلمات.

 وترتبط ثالثة أرباع هؤالء النسوة بالزراعة كمورد رزق،    

 وال يعملن في األعمال المأجورة وال حتى األعمال المؤقتة

 امرأة يعملن في  14المتقطعة. ومن بين هؤالء النسوة، هناك 

 منهن يعملن في أراضيهن،  4على فترات، واألعمال المتقطعة 

 يعملن في وظائف مدفوعة األجر وال تحتاج المهارة، مثل 4و

 من 6الخدمة في إحدى الحانات أو في الطاحونة. وفقط

 النساء يملكن مهارات ويعملن في أعمال يتقاضين عنها

 مدرسات، وواحدة تكتب على اآللة الكاتبة، 4مرتبات: 

 في مجال محو أمية الكبار. وهناك والسادسة تعمل مدرسة

 ثالث من النسوة يرتبطن بأعمال زراعة المحاصيل. 

 وفي وقت إجراء الدراسة، كانت كافة النساء متزوجات، ما    

 % من هؤالء60عدا سبع لم يتزوجن من قبل. إن أكثر من 

 ن مرتبطاتك  النسوة في سوازيالند وفي ساراديدي في كينيا 

ا  بزوج متعدد الزوجات،  وإن كان تعدد الزوجات أقل شيوعا

 % من النساء يعانين من61%(. وكانت نسبة 11في يبويزي )

 غياي األزواجإلى المناطق الحضرية، وكان الرجال من 

 سوازيالند يعملون غالبيتهم بمناجم جنوب أفريقيا. وأكثر

 من نصف هؤالء الرجال كانوا نادراا ما يعودون لمنزلهم في

 وعند -كل ثالثة شهور إلى زيارة كل سنةمن زيارة  -الريف

 عودة أي منهم، فإنه لم يكن يمكث سوى فترة محدودة.

 

 تكرار الحمل مع محدودية الدعم األسري                 

 5أو  4المقابالت، كانت كل امرأة لديها وفي فترة إجراء     

 5أطفال في المتوسط، من بينهم طفل او اثنان أقل من 

 6.5الكاملة غ متوسط عدد األطفال في األسر سنوات. ويبل

     

 



  

 

 ونجد أن معدل وفيات األطفال شديد االرتفاع، فكل امرأة

 من النساء الالتي أجرين معهن مقابالت قد عانت من

 5فقدان طفل واحد على األقل يبلغ من عمره أقل من 

 سنوات.

 إن ارتفاع معدالت الخصوبة وفقدان األطفال تعنى أن    

 الحمل يتم بصورة متكررة. ومع كل، فليس للنساء رأي بشأن

 عدد األطفال أو الفترة بين الحملين. إن غالبية النسوة

 %( لم يناقشن القضية مع أزواجهن. وحتى بين هؤالء69)

 الالتي ناقشن األمر مع أزواجهن، كان رأي الزوج يسود

ا. أما النساء الالتي يرغبن في عدد أطفال أقل عن  ما  دائما

ا على رغبات أزواجهن. وحتى   يريده الزوج فقد وافقن جميعا

 المدرسات فى العينة، والالتي حصلن على تعليم ولديهن

 مرتبات مستقلة كدخل لهن، لم تكن لديهن السلطة في 

 مجال تقرير عدد األطفال.

 % من النساء بأنهن يقمن، حتى أثناء الحمل،70أفاد     

 %30ة بهن. هذا، في حين أفادت باألعمال التقليدية المنوط

 منهن فقط بتقلص ما يقمن به من أعمال في فترة الحمل، 

 حتى الشهر السابع. إن المهام التي يمكن تقليصها أو تكليف

 شخص آخر بالقيام بها تضم : جلب الماء وحطب الوقود ،

 وحمل األشياء الثقيلة ، وتنظيف المنزل ) عندما يتطلب األمر

 لنساء الالتي توقفن عن جلب الماء كان االنحناء(. إن ا

 دقيقة للوصول إلى مصدر  30مطلوب منهن السير ألكثر من 

 الماء.

 كانت كافة النسوة تقريبا يسعين إلى الحصول على     

 وقمن بزيارة -الرعاية في فترة ما قبل الوالدة أثناء الحمل

 مرات على األقل ، على الرغم من الصعوبات التي 3العيادة 

 كانتتى عليهن التغلب عليها . ففى كل الحاالت تقريبا، يتأ

 كيلومترات. ما 5مراكز الخدمة الصحية تبعد لما يزيد عن 

 لم تستخدم النساء بالضرورة أقرب مركز للخدمات

 الصحية. فقد كان اختيار المركز يعتمد على ما إذا كان 

 التي يرغبن فيها أو ما إذا كن يفضلن  كز يقدم الخدماتالمر

 % من النساء63ذا المركز أو ذاك. وعالوة على ذلك، كانت ه

 يدفعن رسوما عند كل زيارة للمركز الصحي ، ومن بين األربع 

 نساء الالتي لم يحصلن على رعاية أثناء الحمل ، انتظرت

 إمرأتان منهن عودة أزواجهن للمنزل حتى يأخذون منهم

 م الوالدة .أمانقودا ، ولكن األزواج لم يعودوا للمنزل حتى اتما

 المرأتان األخرتان ، فقد فضلتا عدم الذهاب للمركز الصحي . 

 وكما تمت كثير من الوالدات في المنزل ، تمت غيرها أيضا    

 في المراكز الصحية. لقد اتخذت غالبية النسوة قراراتهن 

 

 

 %( وهناك26%( أو بالتشاور مع أزواجهن )40بأنفسهن )

 في أيدي أزواجهن ، أما فيما% كان القرار الخاص بهن 22

 % الباقية ، فقد كان القرار يتم عن طريق 12يتعلق نسبة 

 األقارب

  ومن بين النساء الالتي شاركن في قرار الوالدة بالمنزل،    

 % منهن هذا االختيار12وليس فى الوحدة الصحية، اتخذت

 بثقة. كانت هؤالء النسوة يلدن دائماا والدات عادية طبيعية،

 فلم يتوقعن حدوث أي مضاعفات فى آخر والدة. أما ولذا

 من النساء، فقد كانت الوالدة فجائية . %11بالنسبة لحوالي 

 وكانت هناك مشكالت للنساء الباقيات تتعلق بالسعي نحو

 المساعدة الطبية ، وهذه المشكالت مثل:

 رفض الزوج دفع التكاليف.*

 عدم وجود أى شخص في المنزل ليرعى األطفال. *

 حالة الفقر الشديدة ، بحيث التتوفر لدى المرأة المالبس *

 الالزمة للذهاب إلى المستشفى.

 الخوف من الزحام ، التلوث أو وقاحة العاملين *

 بالمستشفيات.

 وتلقت كافة النساء الالتي ولدن أطفالهن بالمنزل تقريبا،    

 ، ألكثر من نصفعلى الوالدة من امرأة غير مدربة المساعدة

 وليس من أفراد األسرة.  لوقت ، من األصدقاء أو الجيرانا 

 امرأة لم يكن لديهن من يساعدهن بعد الوالدة. 15وهناك 

 امرأة من الالتي حصلن  51امرأة من بين  12وقد أفادت 

 على رعاية من امرأة غير مدربة أو لم يحصلن على رعاية 

 ة بحدوث مشكالت أثناء الوالدة ، مثل : فتر -على اإلطالق

 والدة طويلة ، أو النزيف الشديد ، أو مشاكل المشيمة . وكان

 هاب النساء الالتي تعرضن لمشكالت النزيفذ يمن الضرور

 أو المشيمة إلى المستشفى.

 وبعد الوالدة، حصلت غالبية السيدات على العون من     

 طفال الكبار الذين كانوا يبذلون أقصى ما يستطيعون،األ

 على سن الطفل. ففي حالة إحدى  وكان األمر يعتمد 

 ، وكان زوجها غائباالسيدات الالتي ولدت طفلها بالمنزل 

 سنوات 9يعيش بالحضر ، قامت ابنتها البلغة من العمر 

ا منها  بطهى الطعام ورعاية أشقائها وشقيقاتها األصغر سنا

 ( . أمل المرأة نفسها ،7،5،3)تبلغ أعمارهم 

    وعلى الرغم من أنها

 اتزال ضعيفة ، لمكانت م

 تكن تستطيع أن تستمر

 راقدة ف[ الفراش ، حيث أن 

 ابنتها امتنعت عن الذهاب إلى 

                



 

   

 حتى تساعدها.  المدرسة

 ولم يقدم األقلرب سوى مساعدة محدودة. وفي بعض    

 %( يساعدن في 8)%(واألمهات18الحاالت، كانت الحموات)

 قمن فى األساس برعايةأعمال المنزل . وكانت الحموات ي

 الطفل حديث الوالدة وتجهيز الوجبات ورعاية الحقل، بينما

 لم تكن األمهات يعملن في الحقل، ولكن يساعدن فى غسيل 

 المالبس )وهو األمر الذي لم تكن تفعله الحموات(. أما

ا، فقد كانوا أهم مصدر من مصادر   األطفال األكبر سنا

 %( كانت الصديقات25%(،تليهم الصديقات)75المساعدة)

 يساعدن غالبا فى األعمال المنزلية وإعداد الوجبات عندما

 يكون لديهن "وقت فراغ"،وبشكل غير منتظم فى أغلب 

 الحاالت، وليس ألكثر من شهر. وخمس فقط من النساء ك ن

 قادرات على إحضار امرأة تعمل باألجر: اثنتان منهن

 ر، والثالثة لمدةاستطاعت جلب امرأة تعمل لديهما لمدة شه

 شهرين أما االثنتان الباقيتان فقد استطاعتا جلب امرأة

 شهور. وهؤالء النسوة الالتي يعملن باألجر لم 6للعمل لمدة 

 يقمن بالعمل فى الحقل ولكن قمن ببقية المهام المنزلية، بما

 فيها رعاية األطفال الصغار. 

 لم تكن النساء راضيات عن العون المقدم لهن في     

 مرحلة ما بعد الوالدة. في كثير من األحيان، حيث كن يتركن

 والتي الفراشهن ويقمن بالمهام الجوهرية فى المنزل 

 يستطيع أحد غيرهن القيام بها. وقد حدث ذلك بالنسبة

 للسيدات الالتي يعتمدن على الصديقات في المساعدة.

 وكانت غالبيتهن يشعرن بالقلق بشأن العمل في الزراعة. 

 ا لم يتوفر للمرأة المساعدة المناسبة، يتأتى عليها عندئذوإذ

 العودة للعمل في الحقل بعد الوالدة بأسبوعين أو ثالثة، أو

 حتى قبل ذلك. أما جلب المياه وحطب الوقود، وغسيل

 المالبس، فكانت تمثل أموراا إشكالية. لقد كان من المستحيل

 ك بسبب ماالحصول على عون دائم ألداء هذه األنشطة، وذل

 تحتاجه من وقت كبير. ومن الواضح أن الحمواتلم يشاركن  

 فى عمليات جلب المياه، على الرغم من مشاركتهن فى جمع

 حطب الوقود. إن النساء المشتركات في الجماعات النسائية

 المحلية كان بإمكانهن طلب المساعدة من عضوات الجماعة  

ا لجلب وجمعاألخريات، وخاصة للعمل فى الحقل، وأحيان  ا

 حطب الوقود.

 إن نوع المساعدة المطلوبة وطول الوقت المتاح كانا لهما    

 أثر أساسي على فترة الراحة المتاحة لكل امرأة بعد الوالدة .

 أما السيدات الآلتي لم يستطعن الحصول على مساعدة 

ا. كما  مناسبة، فقد ك ن م جبرات على معاودة نشاطهن سريعا

 في مرحلة ما بعد الوالدة كان يعتمد أيضا أن قدر الراحة 

 على الموسم؛ فالمرأة التي تلد في ذروة الموسم ال تستريح

 سوى فترة قصيرة جدا.

 وقد أفادت خمس سيدات بأنهن لم يحصلن على اي قدر      

 من الراحة على اإلطالق، وهناك عدد مماثل من السيدات

 فترة الراحة   تقل عن األسبوع. أما أفدن بأنهن ارتحن لمدة

 أسابيع، 4بالنسبة للسيدات األخريات، فكانت تتراوح من 

 في سوازيالند، إلى متوسط يصل لشهرين ونصف الشهر،

 في كينيا. وبالنسبة للمدرسات األربعة، فقد كان لدى كل  

ا. أما النساء األخريات 60منهن أجازة وضع قدرها   يوما

 فن ما إذا كان يحق الالتي يعملن عمالا مدفوع األجر، فلم يعر

 لهن أخذ أجازة أم ال. ومن الواضح أن غالبية النساء كن

 غير معنيات بنظم حماية األمومة التي تدافع عنها الحكومة.

 لقد حصلت النساء على عون محدود أثناء فترتي الحمل    

ا من جانب الصديقات واألطفال والجيران.  والوالدة، أساسا

ا من النساءوفي المقابل. ومن واقع أقوا  ل الجيل األكبر سنا

 في المجتمع المحلي، فإن الحموات والزوجاتاألخريات ك ن

 يمثلن المصدر الرئيسي للمساعدة بالنسبة لهن في فترتي

 الحمل والوالدة. وهكذا، يبدو أن العون المقدم من أعضاء

 األسرة الممتدة قد ولى عبر جيل واحد، وحل محله الدعم 

 األفراد اآلخرين غير األعضاء في المقدم من األطفال و

 األسرة والذين بإمكانهم تقديم جزء من وقت فراغهن.

 

 الكفاح من أجل تربية األطفال                  

 نجد، بالنسبة للنساء الالتي أجرينا معهن  مقابالت، أن    

 مسؤولية تربية األطفال كانت تعنى وجود طفل أو أكثر من

 تربية( تقل أعمارهم عن خمس غير أطفالهن )أبناء بال

 سنوات، هذا باإلضافة إلى أطفالهن البالغ عددهم أربعة أو 

 خمسة. أن األبناء بالتربية ال يعيشون على اإلطالق بعيدا

 عن والديهم، ولكنهم يعيشون فى إطارنفس الجماعة وفى 

 ظل رعاية هؤالء النسوة. وغالبية هؤالء األطفالهم أبناء

 عدد األكبر التالى يأتى من األبناء مناألخوة واألخوات، وال

 الزوجات األخريات ، حيث تكون الوالدة من الزوجة الثانية

 ولكن الزوجة األخرى تتولى رعاية الطفل. 

 المسئوليات الخاصة بتربية األطفال والتي تقعومن بين     

 على كاهل المرأة نجد: إطعام األطفال، وتأمين حصولهم على

 والحديث واللعب معهم، والتأكد من قدر كاف من الطعام،

 حصولهم على الرعاية الصحية الوقائية، فضال عن المهام

 تهم  ومنمالدائمة الخاصة برعايتهم والحفاظ على سال



  

 الضرورى القيام بكل هذه المهام إلى جانب األنشطة الحياتية

 اليومية العديدة، مع وجود أو عدم وجود عون من أعضاء

 األسرة.

 ساعات على  3دنا أن المرأة تقضى بشكل عام لقد وج

 األقل يوميا فى أنشطة ال تتوافق على اإلطالق مع رعاية 

 مثل جلب المياه وجمع حطب الوقود، والتجارة،األطفال. 

 ، ورعايةوالعمل الوظيفي خارج المنزل، وقطع الحشائش 

 الدواب. وقالت النساء أن األنشطة األخرى ، مثل الغسيل

 لحقل، تعتبر أنشطة بينية، أي تتم بين األعمالوالعمل فى ا

 األخرى.

 وهكذا، يصاحب األطفال أمهاتهم الى الحقل عندما     

 على سبيل –يتطلب األمر، ولكن هذا األمر يمثل إزعاجا 

 المثال. عندما يرغب الطفل في النوم ويكون المكان كتربا

 مكنوغير صالح لنوم األطفال الرضضع. أما عملية الغسيل، في

 القيام بها أثناء رعاية الطفل إذا ما كانت تتم في داخل 

 المنزل،ولكن الغسيل يتم فى حاالت عديدة عند مصدر 

 المياه،والذى يقع بعيدا إلى حد ما . ويستغرق هذا النمط من

 ساعات من اليوم . وال تمضي المرأة سوى 4-3النشاط حوالي 

 ورعايةساعة أو ساعتين فقط في ممارسة أنشطة تتوافق 

 الطفل. 

 وفي إطار هذا الجدول المشحون، تستثمر األمهات جزءا    

 كبيرا من الوقت والطاقة فى إطعام األطفال . إن غالبية 

 األمهات يقمن بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية حتى يصل

 شهرا. كما يقمن أيضا بمراقبة األطفال 18عمر الطفل إلى 

 ى يبلغ الطفل عامينعند الطعام، أو إطعامهن بأنفسهن، حت

 أو الضعيف، أو فاقد على األقل. وفى حالة الطفل المريض، 

 الشهية ، تجلس األم بجانبه وتساعده في عملية تناول 

 الطعام.

 وفي الحاالت النادرة التي تعطى فيها األم مهمة إطعام     

 األطفال إلى شخص آخر، تكون النتيجة غير مرضية . كانت

 ي، عليها القيام بالغسيل ألقاربهاهناك أم ، في ساراديد

 وتنظيف منازلهم أيضا، ولذا فقد طلبت من حماها مالحظة

 أبنتها البالغة من العمر سنة عندما تتناول طعامها. ولكن

 لم ينتبه لألمر كثيرا ، ولم تأكل الطفله أى شىء الرجل المسن 

 قبل أن تخلد للنوم ألن اثنان من األطفال األكبر سنا التهما 

 امها. وقد عبرت ثالثة أمهات عن قلقهن من أن الطعام  طع

 الذي يتركنه للطفل يتناوله األطفال اآلخرين.

 وواحدة من المشكالت األساسية التى تواجهها النساء    

 فيما يتعلق بإطعام األطفال، كانت تتمثل في نقص المال

 الالزم لشراء طعام. وهذا األمر يحدث رغم أن كثيرا من 

 ارعات ويعملن فى مزرعة العائلة ، ولكن ليس النسوة مز

 لديهن أي سيطرة ع لى كيفية المشاركة في النتائج.

 ) أنا أقوم بأغلب العمل في الحقل، ومع ذلك ال يعطونني    

 دوالرات. 9سوى قدر ضئيل جدا من النقود، ربما ما يعادل 

 ويحتفظ زوجي وأقاربي بالباقي كله. ومن المفترض أن 

 ي في تلبية احتياجات األطفال(.أستخدم نصيب

 إن النقود التي يرسلها األزواج الذين يعملون في مناطق    

 بعيدة عن منازلهم لم تكن تكفي لسد حاجات األطفال من

 الطعام على نحو مناسب.

 شهور. ولقد جف اللبن في  8) أنا لدي طفل رضيع عمره     

 نقودحتى أن أشتري لبن من الصدرى، ولكنني ال أستطيع 

 التى يرسلها. إن هذا الطفل الرضيع سيتعرض للمرض(.

 كيبويزي أثناء الموسم الهزيل، عندماتمت مقابالتنا في     

 كان الطعام قليال. وجدنا أن األمهات عادة ما يرسلن

 األطفال إلى اللعب خارج المنزل لمنعهم من العودة والبكاء

 قدر المستمر من جراء الجوع. ويمكن للمرء أن يتخيل

 الضغط الواقع على هؤالء األمهات من جراء هذا الوضع. 

 إن العمل خارج المنزل لساعات طويلة كان يسفر عن    

 صعوبات إضافية. فاألطفال الرضع يبقون دون رضاعة حتى 

 تعود األمهات إلى المنزل، وهى مشكلة كانت تواجهها كافة

 نالسيدات العشر الالتي يعملن في وظائف رسمية، حيث ك

 غير قادرات على العودة للمنزل للقيام بالرضاعة، وال 

 يمكنهن أخذ الطفل معهن إلى مكان العمل. ومرة أخرى، 

 كان إعطاء مهمة إطعام األطفال األكبر سنا ألفراد آخرين

 فى العائلة يؤدي إلى تبعات سلبية بالنسبة لألطفال األصغر

 .أو األضعف

 را يحتاج لمزيد منكما كان مرض األطفال يمثل عبئا أخ    

 الجهد بالنسبة لألمهات. لقد أفادت أكثر من نصف النساء

 بأن أطفالهن ال يتمتعون بصحة جيدة على الدوام . وتعد

 كالت الصحية األكثر انتشارا في سوازيالند هي أمراض المش

 البرد والسعال، ويليها االلتهابات الحادة بالجهاز التنفسي

 مراض األكثر انتشارا هى :والحمى . أما في كينيا، فاأل

 اإلسهال، والمالريا، والسعال،والبرد.وإذا كان حدوث المرض 

 يمثل نمطا ثابتا، فمعنى ذلك أم المرأة أمامها القيام بالكثير،

 أطفال تحت خمس سنوات، وعادة ما 3حيث يوجد لديها 

 يمرضون ويحتاجون للرعاية. ويزداد تفاقم المشكلة ألن  

 5الصحية عادة ما تبعد بحوالي  أقرب وحدة للخدمات

 كيلومترات ، والمرأة مشغولة تماما بالفعل.



 

   

 

 هناك مشكلة هامة أخرى، تتمثل في افتقاد المرأة لسلطة     

 اتخاذ القرار فيما يتعلق بمتى وأين تنشد الرعاية الصحية 

 لطفل مريض. كان هذا القرار بالنسبة لثلثي النساء يرتكز

 أو األقارب ، وأقل من حالة بين كل  في األساس على الزوج

 خمس نساء كانت المراة قادرة على اتخاذ قرار مستقل. كان

 ذلك حتى فى الحاالت التى يغيب فيها الزوج، إذ يعمل بعيدا

 في المناطق الحضرية.وهكذا تتولى المرأة كامل المسئولية

 -دون أي عون من الزوج وبقليل من السيطرة على القرارات

 ح موقف غير يسير.إنه، بوضو

 أما بالنسبة للرعاية الصحية الوقائية. فكان يتأتى على    

 المرأة القيام برحلة خاصة م الطفل ذهابا إلى العيادة

 للحصول على التطعيمات. وكانت هذه الرحلة تتم باستخدام

 % من21األتوبيس، أو أي مواصالت عامة أخرى، وكانت 

 لى األقدام. وهناكاألمهات تذهب إلى العيادة سيراا ع

 أسباب متكررة أعتطتها األمهات لعدم تطعيم األطفال وهي

 %(، )العيادة بعيدة جدا(34على النحو التالي: )أنا نسيت( )

 %(، وتطرح هذه الحجه20%(، ) هذا الطفل ليس ابني( )25)

 األخيرة أن األطفال الذين يحظون برعاية شخص آخر يمكن

 جراء عدم حصولهم على أن يتعرضوا ألخطار كبيرة من 

 الرعاية الصحية. 

 أما بالنسبة للوقت المخصص للعب أو الحديث مع    

 األطفال، فيتراوح من ال شىء إلى ساعتين فى اليوم. وقد 

 % من النساء أنهن ال يملكن الوقت لذلك. وتمضي20أفادت 

 غالبية النساء مع أطفالهن فترة تتراوح من نصف الساعة 

 وهناك الكثير من النساء الالتي يمضينإلى الساعة يوميا. 

 مع أطفالهن ما يسمونه"فترة الراحة"، أو يلعبن معهم أثناء

 عملهن بالمنزل.

 وبشكل واضح نجد أن المرأة تعمل كثيرا دون أن تحصل     

 على عون من زوجها. والشكل الوحيد من المساعدة الذي 

 ولكن،  تتوقعه الزوجة من زوجها يتمثل في المساعدة المالية.

 حتي في هذا المجال كانت بعض النسوة يشعرن بخيبة األمل،

 وأن الرجل ال يدرك مطالب الحياة اليومية في المنزل وما

 يحتاج إليه األمر لتلبية مطالب األطفال واحتياجاتهم.

 "أنا أبقى هنا مع أطفالي الستة. ثالثة هم أوالدي من     

 من امرأته الموجودفأبناء زوجى زوجي، أما الثالثة اآلخرون 

 دوالراً  29معه بعيدا، ومع ذلك ال يرسل لي سوى ما قيمته 

 شهور. ماذا يتأتى على أن أفعل؟ أنا أكسب بعض المال، 3كل 

 ولكن لماذا ينبغي أن أنفق هذا المال على أطفاله؟"

 "هل ترين ابنتي اتينوجالسة هناك، كان ينبغي أن تكون    

 مدرستها، ولكنه يقول لي أنبالمدرسة. ظغنه يدفع مصاريف 

 أشتري الزي المدرسي والكتب مما يتبقى من المال الذي

 يتركه لنفقاتنا جميعا. ليس لدي حتى ما يكفي للكتب ولذا ال

 تذهب ابنتي للمدرسة اآلن".

 "أطفالي يبدون كما لو كانوا عالة" .    

 وطالما أن الزوج ال يعطي زوجته ما يكفي من النقود حتى    

 بية االحتياجات األساسية لألطفال، فال يثير الدهشة أن لتل

 الزوج ال يستطيع تقدير ما تحتاجهالمرأة من وقت للراحة 

 خال من األعباء:

 "إن طحن الحبوب في الطاحونة يكلفنا كثيرا. ويقول     

 زوجي" استخدمي الرحاية كما كانت تفعل والدتي". ولكن،

 طحن الحبوب كل يومأطفال . هل ينبغي أن أقوم ب6لدينا 

 من أجل األطفال الستة ويوجد بالقرب منا طاحونة؟"

 كانت شكاوي المرأة يقابلها صمت، ال شىء يتغير يقول    

 نقودا، وأن هناك عدداا كبيراا جداالرجال أنهم ال يملكون

 من األطفال وليس باإلمكان إعالتهم جميعا. وقد نصح

 صول على مزيد مناألزواج زوجاتهم بالمزيد من العمل للح

 الطعام.

 وعندما تحدثت زوجة فيما يتعلق بما يتوقع أن تقوم به     

ا جداا، وهددها بمعاقبتها  مع األطفال، أصبح الزوج غاضبا

 على كلماتها. وسرعان ما غادر المنزلمتوجه لمنزله في

 الحضر، ولم تره لمدة أربعة شهور. وقد سمعت أيضا أن لديه 

 ة.امرأة أخرى في المدين

 وتختار غالبية النساء عدم مناقشة قلة المساهمة المالية     

 للرجل في أعباء األسرة، وذلك خوفا من رد فعله. قالت

 . ومع كل، فهناك " لم تكن لديهن الفرصة" أنهنبعض النسوة 

 نسوة أخريات حاولن المناقشة ثم استسلمن بعد ذلك، إذ أن 

 النقاش لم يسفر عن أي نتائج.

 وية دعم األزواج لألطفال، يبدو أن حال الجيل زاومن     

 الحالي من النساء أسوأ من حال الجيل السابق. قديما، كان

 األزواج يعيشون في نفس المكان ولم يذهبوا إلى أي منطقة

 أخرى. ووفقا لما تقوله إحدى الحموات، كان زوجها

 يساعدها بالمال، وفي تأمين الطعام، وفي رعاية األطفال، 

 مل في الحقل. وفي الع

 كما أن الخالفات مع     

 األقارب، فيما يتعلق بمن

 لديه حقوق أكثر بالنسبة

 لتحويالت الزوج النقدية، قد

أدى إلى خلق المزيد من المشكالت

 



  

 بالنسبة للنساء، ليس فقط فيما يتعلق بسهولة النفاذ إلى

 النقود، وإنماأيضا فى التسبب في توتر بالعالقات مع ذات

 الذين تعتمد عليهم المرأة لمساعدتها ودعمها الناس

 االجتماعى.

 "عندما يحضر أو يرسل نقودا، تأخذ والدته هذه النقود،    

 ثم تعطينى قدرا منها، وبعد ذلك تتابعني وتسألني ماذا

 فعلت بالنقود".

 "حماتي دائما تسألني عن النقود التى يرسلها إبنها    

 يضا ولزوجته، ولكنها التفهم".وأقول لها أن النقود ألطفاله أ

 "عندما ال تملكين النقود، تقلقين دائما بشأن الغد. لم أكن    

 أعرف أن المرأة المتزوجة تقلق على هذه األشياء. لقد ذهبت

 سنوات، وكان زوجي يعمل في نيروبي. 9إلى المدرسة لمدة 

 وأجد من الصعوبةتربية أطفالي علي المستوى الذى كنت

 مشكلتي الكبريهي حماتي وشغلهاأريده لهم. 

 الشاغل"بنقود ابنها"

 

 رعاية الطفل                             

 في رعاية طفلها،  للمساعدة يبدو واضحا احتياج المرأة     

 ولقد عبرت أكثر من نصف السيدات عن عدم الرضا 

 الشديد بشأن طبيعة رعاية الطفل المتوفرة لهن أثناء

 . أحيانا تكون المشكلة هي كبر سن وجودهن خارج المنزل

 الجدة، بحيث ال تقدر على رعاية الطفل على نحو جيد. 

 وفي حاالت أخرى، يذهب األطفال األكبرإلى المدرسة أو

 للعمل في الحقل. 

 ومن المثير للدهشة أن نصف الحموات وشقيقات الزوج،    

 وغيرهن من األقارب الذين يعيشون في نفس المكان، كن

 للقيام بمهام رعاية الطفل أثناء وجود األمهات مستعدات

 خارج المنزل. هذا في حين أن أم المرأة وقريباتها لم يشكلن

 مصدرا أساسيا للعون، وربما يرجع ذلك إلى أن كثيرات

 منهن كن يسكن بعيدا. توجد في كيبويزي منطقة سكنية

 جديدة، وفيها كانت المساعدة في رعاية الطفل تقدم في 

 ن الجيران وليس األقارب، أو ال يجري تقديمهااألغلب م

 على اإلطالق.

 وكان األطفال األكبر سنا يقدمون جزءا هاما من المساعدة     

 %(. ولكن عمر األطفال 20في مجال رعاية األطفال األصغر)

 يتراوح –الذين يتولون مسئولية األصغر منهم قد أخذ يتقلص 

 هم هم أنفسهمسنوات. وألن 7إلى  5عمر غالبيتهم من 

 أطفال وفي حاجة إلى الرعاية، كانوا غير مؤهلين بصورة

 جيدة لتحمل المسئولية. ونظرا ألن األطفال الذين تزيد 

 سنوات ال يستطيعون القيام برعاية الصغار  7أعمارهم على 

 والذهاب إلى المدرسة في ذات الوقت، فقد كانوا في كثير

 يات منهم.من الحاالت يضحون بتعليمهم وخاصة الفت

 وهناك حقيقة أخرى تتمثل في أن جزءا أساسيا من     

 %( كان يتم تركهم بمفردهم، سواء18األطفال الصغار )

 داخل المنزل أو خارجه. وقد عرضهم ذلك إلى أخطار 

 جسيمة وكان سببا أساسيا من أسباب القلق. كما كان غالبية

 لمنزل.حتى تعود األم إلى اهؤالء األطفال يبقون بدون طعام 

 وعلى خالف الجيل الحالي، لم تقل أي واحدة من    

 الحموات أنها كانت تترك أطفالها بمفردهم، كما أفدن

 بحصولهن على مساعدة من األقارب، وخاصة من الزوجات 

 األخريات. وطالما أن األزواج يعيشون في نفس المكان، كانوا

 اتفي العادة يتولون مسئولية تنظيم العون بين كل الزوج

 بشأن األطفال. وأفادت بعض النسوة األكبر سنا الالتي

 على وجه الدقة( أنهن يشعرن أن 50من7تحدثنا معهن )

 المرأة من مصدر من عدم انتشار تعدد الزوجات قد حرم 

 مصادر الدعم. 

 أفادت هؤالء النسوة أيضا بأن األطفال الذين كان يتم    

 سنوا،10عن  الصغار كانت أعمارهم تزيدتكليفهم برعاية 

 وكان بإمكانهم الطهيوالقيام باألعمال المنزلية البسيطة.

 وبطبيعة الحال، لم تكن غالبية الفتيات الصغيرات يذهبن

 ، وحتى إن ذهبن إلى المدرسة فكن إلى المدرسة في تلك األيام

 يبدأن الدراسة في سن متأخرة. وهكذا، كان الجيل األكبر

 أفضل نتيجة لقدرة سنا من النساء يحصل على مساعدة 

 األطفال الكبار الذين يقومون برعاية الصغار. 

 أما العون المقدم من األقارب أو الجيران، فكان بدون     

 تكلفة. ولكنه، في واقع األمر، كان يفرض التزاما برد هذا 

 العون عينيا، أو مبادلته بنوع آخر من المساعدة. وفي أي 

 لنساء صغيرات السنالحاالت، كان من المتوقع من غالبية ا

 القيام بأداء عدد من المهام اليومية ألقاربهن، مثل جلب المياه،

 والعمل في الحقل، وإعداد الطعام، وأحيانا الغسيل، وتنظيف

 وهناك دائما مدونة سلوك غير المنزل، وجلب حطب الوقود.

 مكتوبة حول تبادل العون، ولكن مع وضع التزامات أكبر على

 ات السن.عاتق النساء صغير

 إن المشكالت المتعلقة    

 بإيجاد رعاية مناسبة

 للطفل، لم تكن ترتبط

 بالضرورة بوظيفة المرأة.

 فالمرأة يمكن أن تمتلك دخال



 

   

 مستقال دون حاجة إلى رعاية للطفل، أو تحتاج لرعاية

 الطفل دون أن تمتلك دخال مستقال، كما هو الحال بالنسبة

 لى رعاية الطفل كانت أيضاللمزارعات. كما أن الحاجة ا 

 موسمية الطابع بسبب التقلب في متطلبات السوق الزراعي

 وسوق العمل. إن أنماط العمل الريفي ال تتسق بالضرورة مع

 مهمة رعاية الطفل. فمن بين النساء العشرة الالتي يعملن

 قادرة في وظائف رسمية، كانت هناك امرأة واحدة فقط

 أخرى كي ترعى أطفالها، كماعلى أن تدفع نقودا المرأة 

 كانت هناك امرأة أخرى تترك صغيرها في الحضانة، 

 كالهما من سوازيالند.

 ما الذي تسعى إليه المرأة، من زاوية العون الذي تحتاج إليه    

 لرعاية الطفل؟ إن النساء الالتي أجرينا معهن مقابالت في

 كينيا يعتبرن أن تأجير امرأة لرعاية الطفل هو الحل 

 الوحيد، بينما أشارت السيدات في سوازيالند إلى دور

 في فترة عملهن. وطرحالحضانة ومراكز الرعاية المفتوحة 

 عدد قليل من النساء اللجوء إلي بعض الطرق لتقليص المهام

 : البدء في األخرى وإليجاد وقت لألطفال، وعلى سبيل المثال

 لجميع،مشروع تقوم به بعض النسوة يتعلق بجلبهن المياه ل

 وهو األمر الذي يخدم أيضا كوسيلة إلدرار الدخل من أولئك

 النسوة الالتي يمكن أن يدفعن نقودا نظير هذه الخدمة. 

 إن نقص المال كان واحدا من أهم اسباب عدم قدرة النساء    

 على القيام بما يرغبن فيه من تغيرات. وتضم األسباب

 ن آخر، أو األخرى ما يلي: رفض الزوج التحرك الى مكا

 تأجير شخص ما، فضال عن نقص األيدي العاملة الجيدة.  

 ولم يكن بمقدور غالبية النسوة تأجير امرأة ماهرة

 للمساعدة. كما إن حلوال مثل دور الحضانة أو المشروعات

 المدرة للدخل، كانت تتطلب جهدا مجتمعيا، ولكن مجتمعاتهم

 ناك نساءلم تكن مستعدة لمثل هذه األنشطة المشتركة. وه

 أخريات ال يملكن أي مهارات إلدرار دخل ألنفسهن.

 

 نتائج                              

 هل تحسنت حياة المرأة مقارنة باألجيال السابقة؟ إن     

 اإلجابة مختلطة بالضرورة. فالمرأة األفريقية الريفية

 المعاصرة تتحمل العديد كم المسئوليات، لكنها محرومة من

 التى تعينها على القيام بمسئولياتها على نحو جيد. الموارد

 إن شكل "التطور" الذي تمر المرأة بخبرتهقد أخذ في

 حاالت عديدة الصالح مع الطالح مما كان تقليديا، ودون أن

 يقدم بديال متاسبا.

 لقد أدت الرعاية الصحية الحديثة، بكل فوائدها، إلى    

 مرأة ووقتها وطاقتها. إنعلى كاهل ال زيادة الطلبات الملقاه

 الحمل بصورة طبيعية ووجود رعاية لألطفال الرضع يمكن 

 أن ينقذ حياة أطفال كثيرين، ولكنه ال يكفي لتجنب عبء

 المرض الثقيل لدى العديد من األطفال.

 كما أن المدرسة تعد أيضا أمرا يثير الخلط. فالمرأة ترغب    

 المدرسة تزيد من في أن يذهب أطفالها إلى المدرسة، ولكن

 الطلب علي الدخل النقدي. كما أنها تأخذ الفتيات الكبار

 بعيدا عن المنزل، في حين كانت هذه الفتيات تمثل المصدر

 الرئيسي للعون لألجيال السابقة من النساء.

 أن التقلص التدريجي الذي حدث في مجال تعدد    

 –د ولكن زوجات الرجل الواح الزوجات يمثل تغيرا جيدا، 

 كن يمثلن مصدرا هاما من -كما أشارت السيدات المسنات

 مصادر العون. وعالوة على ذلك، ما يزال هناك شريكة

 أخرى للرجل، وخاصة بالنسبة للرجال الذين يعيشون في 

 المناطق الحضرية بعيدا عن زوجاتهم. إن المرأة التى تبقى

 بمفردها تقوم برعاية أطفال زوجة  زوجها، ودون أي عون 

 من زوجها أو شريكته.

 أن الطلب المتعاظم على الدخل النقدي يعني أن المرأة التى     

 تتولى قيادة األسرة تواجه مسئوليات إضافية مع موارد غير

 كافية، وعليها أن تبحث عن مورد دخل تكميلي للحصول على 

 المال، وعادة في غياب أي دعم مالي مالئم من الزوج. كل

 امها بإنتاج الطعام ومسئوليتها فيهذا باإلضافة إلى قي

 المنزل ورعاية األطفال. 

 وفي هذا السياق، فإن الخدمات الرسمية لرعاية الطفل،     

 سواء المجانية أو المدعومة من جانب الحككومة، تمثل البديل

 الوحيد المجدي، وتستحق دراسة فورية وجدية.

 سائيةوتمتلك منظمات المجتمع المحلي والجماعات الن       

 إمكانات ضخمة في مجال مساعدة المرأة األفريقية الريفية

 اليوم وإمدادها بالعون االجتماعي الذي تحتاج إليه. وهناك

 مطلب هام آخر يتمثل في زيادة التزام الحكومات، سواء في

 تيسير وظيفة منظمات المجتمع المحلي والجماعات النسائية،

 االجتماعي.أو في اإلمداد المباشر بآليات العون 

 

 ملحوظة                                

 تقدم هذه الورقة تلخيصا لتقرير البحثي الذي تدعمه     

 إدارة صحة األسرة في منظمة الصحة العالمية، وهو بعنوان"

 تدابير العون المقدم للمرأة في مجال الصحة والتنمية:

 ان"، وك1988 – 1978دراسات حالة في كينيا وسوازيالند 

 غير منشور سابقا.



  

 

 األمهات من الطبقة العاملة 

 كمدرات للدخل االقتصادى

 ومسئوالت عن األسرة 

 فى األرجنتين 
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 هناك دراسات عديدة، فى العقد األخير، حول األسرة

 وكلها تشير إلى اتجاهين مرتبطين ببعضهما والعائلة،

 البعض: األول، العدد المتزايد من حاالت االنفصال أو

 الطالق؛ والثانى، العدد المتزايد من النساء الالتىى يتولين

 مسئولية األسرة أو منتمون ألسرة أ عيد تكوينها؛ ونحن نعنى

 بذلك؛ األسر التى تتكون من رجل وإمرأة فى زواج ثان بعد

 أن انفصل كل منهما عن شريك سابق، ويكون لدى أحدهما 

ا مع   أو كليهما أطفال من الشريك السابق ويعيشون أساسا

 ( 5.4.3.2.1)أسرتهم.

 "وفى مركز هذه التغيرات )فى األسرة( نجد إعادة بناء    

 سواء فى العمل أو فى المنزل، العالقات بين الذكر واألنثى، 

 ن تشارك فى المسئوليةحيث يتوقع الرجل من زوجته أ

 االقتصادية، وتتوقع المرأة من زوجها المساعدة فى المهام

 ( 6)المنزلية...

 إن دخول المرأة إلى سوق العمل الحضرى فى األرجنتين فى    

 العقد السابق ي عد من التبعات المباشرة لسياسات التكيف

 الهيكلى ذات اآلثار السلبية على توظيف الرجل ودخله، 
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 وخاصة بالنسبة للعمال اليدوين الذى ال يملكون سوى

 ( وفى هذا السياق، نجد زيادة فى7القليل من المؤهالت.)

 عدد األسر التى تقوم فيها المرأة بدور المسئولية

 ( وفى بوينس أيريس الكبرى، نجد أن نسبة8األساسية.)

 ، 1980% عام 19األسر التى تدعمها النساء قد وصلت إلى 

 (10.9)1992% عام 27، و1998% عام 25ثم إلى 

 إن التدهور فى مجال التوظيف والدخل بالنسبة للرجل،     

 حتى عندما تعمل زوجته، قد أدى إلى عملية إفقار كثير من

 ذلك، فإن التغير فى األدوار العائالت. وعالوة على

 االقتصادية، والذى فرضته الظروف المناوئة الخاصة بالركود 

ا   االقتصادى والتي لم يتم اختيارها طواعية، قد أصبح سببا

 متكرراا من أسباب الصراع داخل العالقات الزوجية 

 وتمزقها.

 وهكذا، لم تؤد األزمة االقتصادية إلى تشويه سوق العمل    

ا فى حياة األسرةفحسب، وإ  نما أثرت تأثيراا عميقلا أيضا

 بالطبقة العاملة. لقد شجعت على نمو ظاهرة اقترنت

ا بالفقر وهى: تشكيل األسرة غير التقليدية.إن    حضاريا

 األسر التى تتولى فيها المرأة المسئولية األساسية تعتبر حتى

 اآلن أسرة هشة. وعندما يصعب الحفاظ على تجانس

 وية التقليدية، تحدث األزمة؛ إذا ترك الرجل األسرة النو

 المنزل تتولى المرأة مسئولية األسرة، ومن الممكن أن تدخل



 

   

 األسرة فيما بعد فى مرحلة إعادة تشكيل، وذلك عن طريق

 وهذا هو ترتيب -االنفصال ودخول شريك جديد إليها

 (4المراحل الذي يتم عادة.)

 يدى يمكن تعريفه باعتبارهإن نموذج األسرة النووية التقل    

ا لمدى الحياة، بين رجل وامرأة، يثمر عن وجود ا قانونيا  زواجا

 أطفال؛ ويكون الرجل هو المسئول عن األسرة ويمثل السلطة 

 ( وتدور هذه الورقة البحثية حول األسر التى 4النهائية فيها.)

 ال تتبع النموذج التقليدى من ثالث نواح: المرأة تتولى

 رار الدخل، أو المرأة هى التى تقف على رأس مسئولية إد

 األسرة وتكون بمثابة العائل المنفرد؛ أو تكون األسرة قد

 تعرضت لعملية إعادة تكوين.

ا مع مفهوم األدوار السائدة لكال الجنسين، فإن      وتمشيا

 األسر فى العاصمة الكبرى فى بوينس أيريس التى يتولى

ا من األسر فيها الرجل مسئولية إدرار الدخل   ت عد أيضا

 النووية التقليدية السائدة. وتصل نسبة هذه األسر إلى ما

 % من األسر77% من مجموع األسر،وأكثر من 71يزيدعن 

 ذات الدخل المنخفض.

 وفى نفس الوقت، فمن بين النساء الفقيرات، فى بوينس    

 يتولين مسئولية إدرار  1992فى  أيريس الكبرى، الالتى ك ن 

 % ك ن يتولين مسئولية األسرة38لألسرة، هناك الدخل  

 ؛ ونعنى بذلك أنهنبمفردهن نتيجة لغياب الشريك الرجل

 % منهن ك ن 42ك ن أمهات منفردات مسئوالت عن أسرهن، و 

 % األخرى كانت تمثل البنات أو غيرهن20زوجات. ) ونسبة 

 %80من قريبات األسرة(. واألمهات يعلن نسبة كبيرة تبلغ

 % من40ر ذات الدخل المنخفض، التى يعولها نساء ومن األس

 % منها69سنوات، و 7هذه األسر لديها أطفال أصغر من 

 سنة. 15لديها أطفال أصغر من 

 إن األسر التى تعرضت إلعادة التكوين ال تعتبر بدعة     

 ( ومع كل، فإن تزايد حاالت االنفصال والطالق11جديدة.)

 مثل هذه األسر، والذى كانقد غيرت من السبب وراء تكون 

ا فى وفاة أحد الشريكين.)  ( وعلى الرغم 4.2.1يتمثل تقليديا

 من أن األسر التى أعيد تكوينها فى األرجنتين كانت ت عتبر

ا فى الطبقات الدنيا لفترة طويلة جداا") ا مألوفا  (،12"نموذجا

 فإن المالحظات التى تؤكد تزايد هذه الظاهرة ظهرت في

 جين النفسيين لألسر الذين يستقون خبرتهمتقارير المعال

ا من جلسات المشورة مع أسر الطبقات  اإلكلينيكية أساسا

 (14.13.12الوسطى)

 وال نملك بعد بيانات إحصائية يمكن االعتماد عليها    

 بالنسبة لألسر التى أ عيد تكوينها. ولكن عينة غير عشوائية

ا، من 363تتكون من   يعيشون فى سنة، 18إلى15فرداا بالغا

 %، سواء من 10بوينس إيريس الكبرى، قد وجدت أن حوالى 

 الطبقة العاملة أو الطبقة الوسطى، كانوا يعيشون فى ظل

 أ سر أ عيد تكوينها. وغالبيتهم كان يعيش مع األم وشريكها

 (15الجديد.)

 إن األسر التى خاضت مثل هذه التغيرات ال تختلف من    

ا من حيث المشكالت التىحيث البنية فقط، وإنما أي  ضا

 تواجهها واالستراتيجيات التي تتبناها، بدرجات مختلفة من

 . إن بعض جوانبالنجاح من أجل مواجهة هذه المشكالت

 (16بنية األسرة ودينامياتها التى تؤثر على الحياة اليومية)

 تتمثل فيما يلى: عدد أعضاء األسرة الذين يمكنهم إدرار

 سين والعالقات بين األجيال، وتقسيمالدخل، ودور كال الجن

 العمل داخل المنزل والعمل المأجور، وممارسة السلطة 

 ومصادر مشروعيتها. كيف يمكن أن تندمج هذه المكونات فى

ا دعمها عن طريق المرأة؟   األسر التى يجرى حاليا

 تدور هذه الورقة البحثية حول التجارب الشخصية     

 لالتى يتولين مسئولية أسرهنواألسرية للنساء، واألمهات، ا

 فى بوينس أيريس الكبرى. وتقدم الورقة معلومات نوعية

 29ترتبط بمجرى المقابالت المعمقة التى أ جريت مع 

 (. كانت بعض النساء منفردات بال شريك والبعض17إمرأة)

 يعيش مع شريك. وفى فترة الدراسة ، كانت كل النسوة يعملن

ا بالنسبة  لمالية األسرة، وغالبية هؤالء وكان دخلهن أساسيا

 النسوة يعملن منذ فترة طويلة، حتى منذ أن ك ن فتيات

 يشعرن -بدون استثناء -صغيرات. وكانت كافة النساء

 بالتزام عميق اتجاه العمل، ويدركن بوضوح أهمية مساهمتهن

ا غالبية النسوة عن التزام   فى دعم أسرهن. كما عبرت أيضا

 ذلك، كماأشرن،  إلى أهمية تنمية فردى تجاه العمل، ويرجع

 ( وتعيش هؤالء النسوة فى18ذواتهن واستقاللهن الذاتى.)

 مناطق تضم أفالاد الطبقة العاملة فى بوينس أيريس، وقد

 هاجرت النسوة أو أسرهن إلى تلك المناطق من المناطق

 الريفية أو المدن الصغرى فى األرجنتين أو البلدان المجاورة  

 لبية النسوة يساعدن عائالتهن ذات الدخل لها. وكانت غا

 المنخفض، وفى بعض الحاالت القليلة من متوسطى الدخل.

 

 األسرة النووية "التى لم تَُمس"             

 يكمن أحد الفروض المصاحبة لنموذج األسرة النووية

 التقليدى فى أن كال من المرأة والرجل يمكنهما االعتماد على

 م فى رعاية األطفال وفى المسئولياتأن شريكه اآلخر يساه

 المالية. ويبدو هذا مؤكداا بالنسبة لبعض النسوة فقط فى 

 بداية الزواج بوالد أطفالهن والذى ي عتبر قائد األسرة

 وبإمكانهن مشاركته فى القرارات الهامة الخاصة بالمنزل.

 وفى األسر التى تلعب فيها المرأة الدور االقتصادى     

 تتوقع المرأة أن يسبب عملها أى صراع. فالمرأة  األساسى، ال



  

 هناك تدرك أنها هى وشريكها مسئوالن عن إدرار الدخل 

ا ويقبالن المشاركة فى المسئولية االقتصادية باعتبارها  معا

ا   . بل يعتبر هؤالء النسوة أنما يدررنه من دخلأمراا طبيعيا

 إنما يمثل"مساعدة" لشريكهن، ومن أجل صالح األسرة. 

 وفى واقع األمر، قليل من هؤالء النسوة ك ن المصدر األساسى 

 للدخل طوال فترة الزواج، ولكنهن يعتبرن ذلك وضعاص

ا. وكان أغلب األزواج يعملون فى القطاع الرسمى أو   انتقاليا

 كعمال بائعين، والحقيقة أنه ال يوجد زوج واحد منهم لم

 زمة، بليفعل كل ما فى وسعه لتغيير الوضع ومواجهة األ

 حاول أقصى ما يستطيع للحفاظ على دوره كزوج وأب.

 وتقوم غالبية النسوة بإدرار الدخل عن طريق العمل فى     

 مجال النظافة فى البيوت، أو الخياطة فى منزلهن، أو رعاية 

 أطفال سيدات أ خريات، وذلك حتى يستطعن تمضية أكبر

 منهن وقت ممكن فى منازلهن لرعايةأطفالهن. فلكل واحدة

 ثالثة أطفال أو أكثر، وبعض األطفال ما يزالون فى سن 

 صغيرة. وتعمل المرأة فى مثل هذه األعمال إذا ما كان دخل 

 زوجها غير كاف.

 ويتحقق التوافق فى الحياة الزوجية عن طريق قبول    

 تقسيم األدوار التقليدى للجنسين، ارتكازاا على القيم 

 مة إلى حد معين، ومع بعضوالصور التقليدية للزواج واألمو

 التعاون والتنازل من جانب األزواج فيما يتعلق بالمهام المنزلية،

 ومن بين تلك  (19وقبولهم ألنشطة الزوجة خارج المنزل.)

 األسر التى تضم فردين على األقل يعمالن على إدرار  

 الدخل، يجد القليل أنفسهم فى مستويات منخفضة من 

 صل بعض الزوجات العمل حتىالدخل. وفى الواقع، توا

 بعدما تتحسن ظروف عمل الزوج، وذلك من أجل أن تتمكن

 من شراء أشياء لألسرة، مثل شراء بيت لهم أو مساعدة

 الزوج على الدخول فى مشروع خاص. وال يساورهم أى شك

 فى أن المشروع المشترك لتحسين وضع األسرة يسهم فى

 الحفاظ على وحدة الزوجين.

ا بالنسبة لنساء أخريات.ولكن ال      موقف قد يختلف تماما

 فبعض النسوة قد وجدن أنفسهن فى مواجهة صراعات 

 حادة مع أزواجهن نتيجة لتغير األدوار من جراء مساهمتهن

 فى إدرار الدخل لألسرة من خالل العمل.

 

 األسر النووية فى وضع األزمة                 

 وضع، المسئول أصبحت بعض النسوة، فى ظل هذا ال    

 األساسى عن إدرار الدخل لألسرة. ونظراا ألن هؤالء النسوة 

 قد تزوجن فى"العقد الضائع"، فإن أزواجهن كانوا يفتقدون 

ا لعمل دائم)إذا ما وجدوا عمل على اإلطالق(، ومنذ  دائما

 نهاية أعوام الثمانينيات كانوا فى حالة بطالة بشكل أو أخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اك نساء أخريات اضطلعن بأغلب المسئولياتوهن

 االقتصادية بعد سنوات من زواج كان مؤسسا على التقسيم

 . وما زال الدخل الحالى الزواجهن غير التقليدى لألدوار

 دائم، أو محدود جداا بحيث ال يفى بمتطلبات األسرة. ونظراا 

 ألن هذه األسر تمتلك عدداا كبيراا من األطفال، أو نظراا ألن

 االطفال ما زالوا صغاراا وال يقدرون على العمل بعد، أو

ا أو  يذهبون للمدرسة، فإن دخل هذه األسر يصبح منخفضا

 (20يصل إلى مستوى الفقر.)

ا. وعادة ما يعملن     ا تاما  ويلتزم هؤالء النسوة بالعمل التزاما

 ساعة فى  45فى أكثر من وظيفة واحدة وألكثر من 

 إلى تحمل العبء من أجللنسوة االسبوع. وتنزع هؤالء ا

 الحفاظ على ظروف حياة أطفالهن أو تحسينها.

ا بخبرة بعض الخالفات الزوجية.      وقد مرت أغلبهن تقريبا

 وتقوم أغلبهن بتوبيخ أزواجهن لسلوكهم أو لرفضهم المشاركة 

ا يشعرن بعدم  فى األعمال والمهام المنزلية، ولكنهن أيضا

 على "إنجاز واجبه" االقتصادى   أن الزوج غير قادر -الرضا

 إزاء األسرة. ونتيجة للسلطة التى يحصل عليها هؤالء النسوة

 من جراء قيامهن بدعم األسرة، تبدأ غالبيتهن فى إجراء 

 تغييرات فى كيفية المشاركة فى العمل المنزلى، فضالا عن 

 التغييرات فى كيفية إدارة ميزانية األسرة. ففى عائلة 

 ها ستة أطفال صغار وتعمل ساعات طوالفلورنسيا، التى ب



 

   

 

 فى المصنع، كان هناك انعكاس فى األدوار. فزوجها الذى ال 

 يعمل يتولى أغلب المهام المنزلية ويقوم برعاية األطفال. وقد

 بما -تسبب هذا الموقف فى عدد غير قليل من المشاجرات

 نظراا ألن صورة دوره التقليدى -فى ذلك انفصال لمدة عام

 عله غير قادر على التأقلم مع هذه التغيرات. أما بالنسبةتج

  -والتى كانت تقوم بإدارة مرتبها ومرتب زوجها -إلى ليديا

 فقد جعلت من نفسها مسئولة عن تغطية كافة النفقات،

 وطلبت مؤخراا من زوجها أن يشاركها فى هذه المسئولية حتى

 قدر من تجعله يعى مدى صعوبة تدبير شئون المنزل بهذا ال

 النقود التى يحصلون عليها. 

 وتعتبر المرأة نفسها فى هذا الموقف متولية قيادة األسرة،    

 ولكن عدد قليل من النسوة يقلن أن هذه مهمة مشتركة، بل

 وهناك عدد أقل يعتقدن أن الزوج يحتفظ بهذا الدور:

 "أنا أقود األسرة. وهذا هو الحال ألنه ال يفعل أى شىء"    

 سنة، لديها طفالن، تعمل فى مصنع(28 -)نورا                

 وفى مثل تلك الحاالت، فإن المشاعر السلبية األولية لدى    

 -ألنه غير قادر على االستجابة الحتياجات األسرة -الرجل

 الدور. إن االستقالل تقوى نتيجة ألداء المرأة الكفء لهذا 

 ة فى هذا الذاتى واالحساس بالفخر الذى تشعر به المرأ

 السياق يعزز من المشاعر السلبية لدى الرجل. إنه ال يقوم

 فحسب بإنجاز ما يتوقعه منه المجتمع، بل يصبح مضطراا 

ا ألداء دور "نسوى" . وهو األمر الذى يقوى من احساسه  أيضا

 بقلة قدره، و"تنازله" عن أدواره الذكورية مثل ممارسة

 ، أو مسئولياته تجاهالسلطة األبوية أو الرقابة على األطفال

 تعليمهم. وهذا التنازل بدوره يحض على فقدان االحترام، 

ا تجاه المرأة. وعلى الرغم من شعور ا وعنفا  كما يولد ضيقا

 هؤالء النسوة بالفخر ألدائهن ألعمالهن تتولد لديهن مشاعر

 متناقضة مشابهة لمشاعر أزواجهن، وترتكز على قوة القيم

 قسيم العمل داخل الزواج، وفى يتعلق بت التقليدية فيما

 اإلحباط فى التوقعات منذ بدء الزواج:

 " إن مسئولية جلب النقود لدعم األسرة هى مسئولية    

 الرجل. فإذا كنت أنا التى أتولى هذه المسئولية، فهذا يرجع

 إلى أنه ال يُطعم األطفال"

 4أطفال تتراوح أعمارهم من 3سنة، لديها 33)ليتيسيا،    

 سنة، تعمل فى المنزل كخياطة(.12إلى 

 ويشعر الطرفان بعدم الرضا نتيجة لتغير األدوار، والتى    

 لم يخترها أى منهما وإنما أمالها تغير الظروف. ومن بين

 التبعات التى تظهر على الرجل، نجد الخيانة الزوجية 

 والعنف) من جراء تعاطى المشروبات الكحولية(، وهى السبل

 فها للتعبير عن قيمته وسلطته التىالوحيدة التى يعر

 أصبحت اآلن محل تساؤل. وهو األمر الذى يؤدى بالمرأة، فى

 نهاية المطاف، أن تطلب االنفصال عن زوجها: 

 " فى السابق، كنت أعمل فقط لمساعدته. ولكن طوال العام    

 الماضى لم يحقق أى دخل.. واآلن يتعاطى المشروبات

 كنت سأصبح رأس العائلة، وبهاا الكحولية بدرجة كبيرة. فإذ

 رجل ال يمثل سوى عبئاً ثقيالً، إذن فما معنى هذا وما

 فائدته بالنسبة لى؟"

 )إلين(                                                           

 ماذا تكسب المرأى وماذا تخسر من مثل هذا االنفصال؟     

 ن العيش مع رفيقهل من األفضل أن تعيش بمفردها بدالا م

 (21سىء؟)

 

 أسرة من والد واحد، وتولى المرأة قيادة األسرة           

 إن الفقر الذى تعانى منه األسر التى تتولى المرأة قيادتها    

 اقتصادية، فضالا عن كونه  -ي عد ناتجاا عن عوامل اجتماعية

 ناتجاا عن الحدود المفروضة من جراء أسلوب تكوين هذا

 األسر، حيث تقل فرص العمل، مع انخفاض األجر،النوع من 

 بالنسبة للمهاجرين من المناطق الريفية والفقيرة فى داخل

 . وقد حصلت الغالبية من النساء البلد أو البلدان المجاورة 

 على قدر ضئيل من التعليم الرسمى، وفى حاالت عديدة كان

 هؤالء النسوة مضطرات لترك الدراسة للدخول فى قوة

 مل.الع

 وهؤالء من النساء الالتى يقمن باألعمال المنزلية ؛ أو    

 الخياطة لبعض الورش، والتى تدفع لهن بالقطعة، أو يعملن

 كممرضات فى المستشفيات وبيوت تمريض كبار السن، وهى

 وظائف غير مستقرة. وإذا كان هؤالء النسوة ال يعشن

 روهو األم -بالقرب من، أومع، أعضاء أسرهن الممتدة

 الشائع بالنسبة للمهاجرين الذين تركوا أسرهم، أو بالنسبة

ا لتلك األسر التى توفى عائلها أو   فإنهن -أصبح مسنا

 يصبحن المصدر األساسى أو الوحيد إدرار الدخل، وخاصة 

 إذا ما كان لديهن أطفال صغار السن وال يعملن، أو غير 

 قادرات على إيجاد عمل. وال تحصل هذه النسوة على أى 

 دعم اقتصادى من والد الطفل، ذلك الوالد الذى يتحمل هذه

 المسئولية بشكل غير منتظم أو على فترات، هذا إن لم 

ا من الصورة. وفى كثير من األحيان، يهاجر  يختف تماما

 الوالد إلى مكان بعيد، أو يعود إلى موطنه األصلى بعد

 االنفصال، دون أن يرسل أى أخبار ونتيجة لذلك، فإن أى 

ا كبيرةإ  جراء قانونى تتخذه المرأة ال يجد أمامه فرصا

 للنجاح. وإذا ما عاد الوالد لرؤية أطفاله، تكون هذه العودة 

 (22على فترات متباعدة.)

 ار، وخاصة فى حالة عدم وجود غإن وجود أطفال ص    

 أشقاء أو شقيقات أكبر يمكنهم تقديم يد المساعدة فى 



  

ا أمام األمهات الالتى يعملنرعاية الصغار، إنما يخلق عا  ئقا

 عمالا مأجوراا خارج المنزل. فاألمهات المنفردات الالتى

 لديهن أطفال صغار ال يستطعن سوى العمل لعدد محدود

 من الساعات؛ ومن ثم، فإن نوع العمل الذى يستطيع القيام

 به يكون محدوداا هو اآلخر؛ونظراا ألن عدد الساعات ي عد

ا فى تح  ديد كمية الدخل، فإنهن مضطراتعامالا هاما

 للقبول بدخل قليل. 

 ويكون لديها أطفالوعندما تتولى المرأة قيادة األسرة     

 صغار، فإنها تميل الختيار الخدمة المنزلية ) حتى فى بعض

 الحاالت التى تملك فيها المرأة مؤهالت، مثل حالة إيريس

 يبية(،التى أكملت دراستها الثانوية وحصلت على برامج تدر

 ذلك ألن هذا النوع من   الخدمة يتيح لها العمل لساعاتو

 طوال مع بعض المرونة. فهى تصبح قادرة، على األقل، على 

 العمل بالقرب من منزلها؛ وحتى إن اضطرت لترك أطفالها 

 بمفردهم، تستطيع أن تذهب إليهم لفترة قصيرة لترعاهم أو

ا يأكلونه. ومع كل، ففى حالة   إيريس التى تعمللتعطيهم شيئا

 طوال اليوم، نجد أن ذلك قد أثر عليها وعلى ابنتها تأثيراا 

ا. أوالا: هناك الضغوط النفسية الناجمة عن هجر   سيئا

 الزوج لزوجته وابنته، واللتين كانتا

 تحصالن على عالج نتيجة لذلك. ولكن

 اآلن أصبحت إيريس وابنتها غير قادرتين

 فى  على االستمرار فى العالج النفسى

 المستشفى العام النه يستحيل عليهما حضور

 العالج فى ساعات العمل المعتادة.

ا بالنسبة للنساء الالتى لديهن      كما أن الموقف صعب أيضا

 أطفال كبار، والالتى قد انفصلن عن أزواجهن بعد عدة 

 سنوات من الزواج، ولديهن أسر كبيرة، وتمثل كل إمرأة منهن

 رتها. وفى حالة وجود أطفال كبارمصدر الدخل الوحيد ألس

 فى المدرسة، نجد أن التكاليف تصبح مرتفعة. ويصدق نفس

 الشىء بالنسبة لالطفال الكبار الذين ال يذهبون إلى المدرسة 

 وفى نفس الوقت ال يجدون أعماالا.

 وفى المناخ االقتصادى الراهن، يصعب على الشباب ايجاد     

 لمزيد من األعباء على ( وهو األمر الذى يضع ا7وظائف،)

 عاتق األمهات. وقد عبرت بعض من هؤالء النسوة عن

ا   قلقهن، ليس فقط النعدام الدعم االقتصادى، وإنما أيضا

 لعدم يقينية مستقبل أطفالهن، وما يظهر من مشكالت

 وخاصة بين شباب الرجال الذين ال يملكون ماالا  -سلوكية

 هات علىولكن لديهم وقت وفير. وتكمن مخاوف األم

 أطفالهن فى وجود"صديق السوء"، أو تعاطى المخدرات، أو

 التمرد، أو البطالة. 

 ومع ذلك، يبدو أن النساء لديهن عالقات طيبة مع    

ا  –أطفالهن الكبار  ا كانوا أو بناتا  الذين اعتادواا على  -صبيانا

 المساعدة فى أعمال المنزل ، وشراء احتياجات األسرة،

 صغار . ومن هذه الزاوية،يمكن القول بأن ورعاية أشقائهم ال

 العبء الكبير الواقع على كاهل األم المنفردة فى األسرة

 الكبيرة، يجرى التعويض عنه عندما يكبر أطفالها ويصبحون

 قادرين على تولى بعض من المهام المنزلية.

 إن هؤالء النسوة الالتى يكرسن قواهن اليومية فى تأمين    

 "اذ ال يحدث أى شىء إال إذا -طفالهنحاضر ومسشتقبل أل

 قد نجحن فى تكوين روابط تضاكن قوية مع -بذلت الجهد"

 أطفالهن  . وحتى فى الحاالت التى يلوم فيها األطفال والدتهم

 لترك والدهم لألسرة، تعلم األطفال احترام كفاح والدتهم

 والحفاظ على استمرارية وما تبذله من قوة وجهد لدعمهم 

 يساعد هذا األمر فى إضفاء الشرعية على وضع األسرة. و

 المرأة كقائد لألسرة، ليس فقك بسبب غياب الرجل، وإنما

ا من خالل ممارستها للمسئولية وقيامها بالعمل واتخاذ  أيضا

 القرارات وتولى مسئولية األطفال. ونتيجة لذلك، فقد 

 أخذت تشعر غالبية هذه النسوة بمشاعر الفخر الذاتى. 

 لنبحث اآلن فى ظروف النساء الالتى ال ينفصلنو        

ا فى عالقة       فقط عن أزواجهن ، وإنما يدخلن أيضا

 جديدة.    

 

 األسر التى أُعيد تكوينها                  

 إن القيم والعادات السائدة تطرح فقط        

 األدوار المقترنة باالنجاب ورعاية األطفال    

 م فى العالم كله، وترتبط بنطاقاأل -وتقتصر على المرأة

 المنزل، وهو الموضع المادى لألسرة. وعندما يحدث انفصال

 داخل األسرة، عادة ما يكون الرجل هو الذى يرحل، ومن ثم 

 يترك األسرة وتظل األم بمفردها مع أطفالها.

 ولهذا، فال يثير الدهشة أن غالبية األسر التى يعاد    

 األم إلى نواة األسرة. ونادراا ما تكوينها، تتكون بإضافة زوج

 م الجديدة،يجلب األزواج أطفالهم من زواج سابق إلى أسره

 ويمكث غالبية هؤالء األطفال مع أمهاتهم. وينبغى أال ننسى

 أن هؤالء األفراد يملكون موارد متواضعة. وحتىإذا ما كان

 األب يرغب فى أن يأخذ أطفاله معه، فإنه اليملك إمكانية

 بحيث يتولى -كما يفعل بعض الرجال -سرة منفصلةإقامة أ

 الوصاية الكلية أو الجزئية على أطفاله.

 وعندما يترك هذا الوالد أسرته، فإنه عادة ما يعود    

 للمنطقة التى هاجر منها، أو يعيش فى منزل أحد أفراد 

 األسرة، أو فى دار من ديار االقامة العامة، حتى يتمكن من

 مع إمرأة، إما أن تكون متولية قيادة تأسيس عالقة جديدة

 أسرتها ومكتفية ذاتية، أو تعيش فى منزلها مع أطفالها من



 

   

 وفى هذه الحالة، فإن الرجل الذى تتشابه  (23زواج سابق.)

 ظروفه مع ظروفها يتزوجها ويصبح والداا ألطفالها فى 

 المنزل الذى تعيش فيه.

 مر أطفاالا. وهىوعدد فليل من هذه الزيجات الثانية يث    

 التى تحدث فى الفترة المبكرة من الحياة االنجابية للمرأة.

 وفى تلك الحاالت، ستوجد أسرة كبيرة بعدد أطفال كبير من

 ( وعلى سبيل المثال، نجد راكيل وزوجها24الزيجتين،)

 5لديهما  -سنوات 8استمر زواجهما حتى اآلن لمدة  -الحالى

 ل آخر من زواج سابق.أطفال. كما يوجد لدى راكيل طف

 وهذا الطفل، باعتباره أكبر األبناء، يتولى مسئوليات منزلية،

 فضالا عن قيامه برعاية األطفال الصغار.

 وعادة ما يقوم الزوج، الشريك الثانى، بالعمل وإدرار دخل     

 منتظم لألسرة. أما قدر النقود الذى يكسبه الطرفان، فهو

 ير ظروف سوق العمليعتمد فى أى لحظة معطاه على تغ

 والوضع الوظيفى النسبى للطرفين.

 وعندما اجرينا مقابلة مع راكيل، كان لديها طفل بالغ من    

 شهور، وكانت قد تركت وظيفتها الثانية كعاملة 9العمر 

 نظافة. إن هذه الوظيفة، عند إضافتها لوظيفتها األصلية

 درار كممرضة، قد جعلت منها الفرد األساسى المسئول عن إ

 الدخل لألسرة. ولكن تركت وظيفتها كعاملة نظافة ألن هذه

 من البقاء فى المنزل وتجهيز الطعامالوظيفة كانت تمنعها 

 ساعة فقط فى  25ألطفالها. ولذات فهى تعمل اآلن لمدة 

 االسبوع، وال يكسب زوجها سوى قدر يزيد قليالا 

 عما تكسبه ونظراا ألن هذه األسرة ت عد من

 حيث يوجد أيضاا شاب يبلغ من -يرةاألسر الكب

ا ويعيش معهم وال يعمل على 17العمر   عاما

نتظم  وال يوجد كم الكبار سوى راكيل -نحو م 

 وزوجها فقط الذين لديهم وظائف، فإننا نجد

 أن دخل هذه األسرة بالنسبة للفرد يقع أسفل

 خط الفقر.

 وفى مثل هذه األسر، لم تظهر    

 خطيرة. عالمات على وجود خالفات

 تقول النسوة إن إدارة شئون األسرة

 تتم بصورة مشتركة، ويناقش الزوجان

 القرارات الهامة، كما يقوم الزوج

 ببعض األعمال المنزلية، ولدى كل من

 الزوجين قدر من الحريةى للقيام ببعض

 األشياء خارج المنزل. وتشعر راكيل أن

 هذا ممكناا ألن زوجها ال يسخر منها من

 طرة عليها، كما يفعل اشقاؤهاأجل السي

 وجيرانها مع زوجاتهم.

 وهناك نمط آخر من أنماط األسر التى أ عيد تكوينها،

 مسئولية قيادة األسرة،وفيها تتولى المرأة لعدد من السنوات 

 وذلك فى الفترة الواقعة بين زواجها السابق وزواجها

ا ذلك النمط الذى يستحيل فيه على   الحالى. وهناك أيضا

 شريك أن يلعب دور المدر للدخل، وهو ما يجعله أيضا ال

 يتخلى أيضاا عن وظائفه األبوية األخرى ، بحيث تصبح

 ( خالل السنوات التى25هى رأس العئلة) -كأمر واقع –المرأة 

 تسبق تفكك الزواج.

ا رينا، وكارلوتا، وتيرينسيا، حيث يكسب      ولدينا أيضا

 نقود رغم تنوع األعمال.شريك كل منهن قدراا ضئيالا من ال

 وتؤكد كل امرأة من النساء الثالث أن شريكها يجلب للمنزل

 كل ما يكسبه، وال يستخدم الحتياجاته الشخصية سوى قدر 

ا أنهن ال  متواضع من المال. كما تشعر النساء الثالث أيضا

 يستطعن أن يطلبن من أزواجهن الكثير، النخفاض دخل

 وخاصة أن -مسئولية بأنفسهنبتولى الاألزواج، ولذا يقمن 

 هؤالء االزواج ليسوا اآلباء الفعليين لألطفال.

 -(26إن تملك كل إمرأة من هذه النسوة "لمنزل خاص بها")    

ا بالثقة  -حصلت عليه خالل مبادرتها وقوتها  يعطيها احساسا

 فى نفسها ويضعها فى موقف االستقالل الذاتى الذى 

ا منه، على شرو  ط "تعاقد" الزواج الجديد. تفاوض، انطالقا

 وهكذا، فإن العالقة بين الجنسين فى مثل هذه الزيجات

 الجديدة تتسم بالديموقراطية، بل وبها سمات للقيادة

 النسائية وال توجد أى حالة توضح وجود عنف من

 جانب الرجال. يقبل كافة الرجال فكرة المعاملة

 الحسنة لزوجاتهم وأطفالهم، كجزء أساسى من

 قة. وكما وضحت األمر سيدتان:العال

 إنه انسان جيد جداً، ولكننى ال اعطيه فرصة"

 قيادة األسرة. وال أعرف لماذا. ولكننى أعرف أننى،

 معه أو بدونه، سوف انجح فى االستمرار بحياتى".

 )تيرينسيا(                                                   

 . عندما قابلته"بشأن سوء المعاملة كال، اآلن كال

 توخيت الحرص. كان لدى أطفالى، ولديه أطفال

 منها".

 )كارلوتا(                                                   

 وبشكل عام، ي بدى الزوج الثانى االحترام

 لزوجته وألوالدها ويعاملها معاملة حسنة 

 هى وأطفالها مقارنة بالعنف الذى 

 زوجها كانت المرأة تتعرض له من

 السابق والد أطفالها. ومن الناحية 

 األخرى، فإن وضع الرجل فى هذه األسر

التى أ عيد تكوينها يبدو فى العادة

 



  

ا.)  (27ملتبسا

 فالمرأة ال تعتبر الرجل عادة قائداا لألسرة أو حتى زوجها.    

 "، فالمرأة عادة ما تشير لشريكها بكلمة"هو"، أو "هذا الشاب

 "، أو باسمه األول؛ ونادرا ما تقولأو"شريكى الحالى

 حيث كانت تطلق هذا المصطلح على زوجها األول  -"زوجى"

 والد أطفالها. إن األبوة البيولوجية كمصدر إلضفاء

 المشروعية على الشريك كزوج قد تم التعبير عنها بوضوح

 فى كلمات تيرينسيا:

 إننى ال أطلب أى شىء من الرجل الذى يشاركنى اآلن،    

 لك النه ليس والد أطفالى... وإذا ما كان لدى طفل منه وذ

 لكنت اعتبرته زوجى بصورة أكثر اكتماالا".

 ومن الناحية األخرى، فإلن األطفال يقبلونه كشريك ألمهم    

 وعضو من أعضاء األسرة، وكناصح أو كصديق،ولكنهم ال

 يقبلونه فى دور األب أو السلطة األبوية. وتقول كارلوتا:

 حيانا تحدث مشكلة عندما يريد تغيير أى شىء يقول"أ    

 األطفال "من يظن نفسه، إنه ليس أبى"... إنهم ال يريدون

ا يحبونه"  قبول أى تعليمات منه.. على الرغم من أنهم جميعا

 إن هذا النوع من المقاومة مفهوم من جانب األطفال الذين    

 ل بمفردها.اعتادوا لسنوات على أن أمهم هى التى تدير المنز

 وكما هو الحال بالنسبة لكارلوتا وشريكها، فهو يتردد فى

 تولى قيادة األسرة ويفضل أن يظل فى وضعه الملتبس حتى

 يحافظ على السالم فى داخل المنزل.

 " إنه يريد امتالك السلطة، ولكن األطفال ينتقدون فيه    

 بعض األشياء... واآلن أصبح ال يشترك كثيراا فى األمور

 تى ال تصعب المسائل بينه وبين األطفال"ح

 واألمر الثالث يكمن فى أن هؤالء النسوة قد مررن على     

 األقل بتجربة زواج فاشل؛ ويردن أن يستبقين ألنفسهن مكاناا 

 إذا ما تحطمت العالقة الجديدة: 

 " لقد نجحت فى صنع منزل لنا، وكل شىء فيه ملكى. ومن    

 نا فى يوم ما، سيتركنا دون أن ثم، فإذا ما أراد أن يهجر

 يأخذ أى شىء"

 )رينا(                                                          

ا فى االحتفاظ ألنفسهن بدور      ويرغب هؤالء النسوة أيضا

 والد األطفال. 

 "أنا اعتبر نفسى رأس العائلة، ذلك أننى فعلت الكثير من    

 بهذا الدور. أنا القائد بالنسبةأجل أطفالى وما زلت أقوم 

 لالطفال وهذا ما اتفقت عليه معه، أنا اتخذ كافة

ا. ال  القرارات. ألننى فى يوم ما سأغضب وألقيه خارجا

ا."  يمكنك إلقاء الزوج خارجا

 )تيرينسيا(                                                      

 أقامته هؤالء النسوة وبإيجاز، لمهما كان "التعاقد" الذى    

 

 

 فى الزواج الجديد، فقد وافقن كلهن، دونما استثناء، على أن

 العالقة الحالية مرضية وأقل خالفية عن الزواج السابق،

 وأن هناك أشياء ال يمكن أن يقبلنها مرة أخرى.

 موجز ونتائج                     

 فى هذه الورقة البحثية الحياة -لقد بحثنا باختصار

 اليومية لألسر فى المناطق الفقيرة فى بوينس إيريس، والتى

 التتسق مع النموذج التقليدى: أى األسر التى تتولى المرأة

 قيادتها وت عتبر مصدر الرزق األساسى لها.

 لألسرة ال يضمن، فىولقد اكتشفنا أن النموذج التقليدى 

 حد ذاته، وجود انسجام فى دائرة المنزل. بل على العكس،

 د رأينا أنه عندما توجد التوقعات التقليدية بشأن دور كالفق

 فى سياق يمنع الرجل من الوفاء -الجنسين بين الشريكين

ا للمرأة العاملة وعدم  -بدوره  فإن المكانة األعلى اقتصاديا

 رضا الطرفين على تغير األدوار يسفر عن مستوى عال من

 ادى الصراع وعدم االستقرار، ليس على الجانب االقتص

ا.  فحسب، وإنما العاطفى أيضا

 وفى هذا السياق، فإن األسر ذات الوالد الواحد والتى

 واألسر التى يعاد -نتيجة لالنفصال الزوجى -ترأسها امرأة

 تعد البدائل الواقعية الوحيدة  -نتيجة إلعادة الزواج -تكوينها

 لوجود أسرة نووية فى أزمة. وفى هذه األسر البديلة، هناك 

 الطفل:  –برزان على نحو خاص فى عالقة األم جانبان ي

م •
 ركزية األم كمصدر الستمرار األسرة،

م •
 ركزية األطفال فى حياة األم، وهو ما يتضمن حقيقة

 أن األطفال يضفون مشروعية على الزواج 

 وهناك أطفال مشتركون فى بعض الزيجات باألسر التى

 ري عاد تكوينها؛ وتسير هذه األسر بطريقة مشابهة لألس

 النووية بالزيجات األولى. ومع مزيد من التوقعات الواقعية

 ، تواجه هذه الزيجات ظروففيما يتعلق بالوضع االقتصادى 

 الفقر عن طريق اتباع األسلوب الديموقراطى والعالقات

 المحترمة المتبادلة بين الطرفين، بحيث ال يطلب كل طرف من

ا عليه. وطالما   أن وجود دخلين اآلخر ما يمكن أن يشكل عبئا

 يتيح لهما مساحة أكبر من الراحة، يظل الشريكان يعمالن،

 حيث فى ذلك مصلحة األسرة بأكملها.

 إن المرأة التى ترأس األسرة بمفردها ودون شريك معها

 تواجه عدداا من الصعوبات، حيث ال يوجد من يشترك معها

 فى تحمل المسئولية االقتصادية؛ وإذا كان لديها أطفال 

 ، فال يوجد من يتحمل معها العبء المنزلى. وما أنصغار

 يكبر األطفال، فإنهم يرتبطون بروابط تضامن قوية مع

 والدتهم التى تحظى باحترامهم سواء كأم أو كمسئولة عن 

 توفير الموارد االقتصادية. وتعرف هؤالء النسوة مدى



 

   

 الصعوبة التى سيواجهنها لمقابلة شريك جديد قادر على 

 ساهمة اقتصادية ذات داللة لألسرة. وفى كل تقديم م

 الحاالت، تدرك هؤالء النسوة أن أطفالهن الكبار لن يقبلوا

 هؤالء الرجال كآباء لهم، وبالتالى يرفضن تعريض استقرار

 كما ال يقبلن أن يفقدن استقاللهن الذاتى أو األسرة للخطر. 

 حق اتخاذ القرارات. 

 ل شريك جديد داخل وتفضل بعض النساء األخريات إدخا   

 إذا كان غير قادر على األسرة، بحيث ال يلقين عليه اللوم 

 المسئول االقتصادى األساسى لألسرة ، طالما أنهالوفاء بدور

 ليس والد األطفال الفعلى،. وتستفيد المرأة من مثل هذا 

 الرجل فى الحصول على المساندة المنزلية، ويعاملها معاملة

 رم دورها كرأس للعائلة، كما أنهحسنة هى وأوالدها، ويحت

 يحقق لها األمان لوجوده فى المنزل، إن مثل هذه األسر 

 تحافظ على سمات قيادة األم لألسرة، والتى كانت سائدة

 لعدة سنوات بعد هجران الوالد وتركه األسرة.

 إن األسر غير التقليدية التى أجرينا معها مقابالت ليست

 ها خارج نموذج األسرةبالضرورة غير مستقرة لمجرد أن

 النووية التقليدى. بل على العكس، يمكن أن تصبح هذه

ا، فى بعض األحيان، وتعويضاا عن الخلل   األسر بديالا حيويا

ا فى األسرة األصلية عندما كان  الوظيفى الذى كان قائما

 الوالدين حاضرين. 

ا على األسر،     ا أن الفقر يؤثر تأثيراا سلبيا  ويبدو واضحا

 التقليدية أو غير التقليدية. فالنساء واأل سر التى قمناسواء 

 بوصفها فى هذه الدراسة يوضحن عدم وجود أهمية "لنمط"

 وحدها وأحياناا بصورة مشتركة-األسرة، عندما تقدر األم

 على القيام بأداء كافة الوظائف األبوية على نحو -مع زوجها

 جيد.

 عمل، فسوفوطالما تستمر النساء فى التزامهن بال    

ا فى إحداث تغييرات فى دينامية األسرة،  يستمرين أيضا

 بحثاا عن تقسيم أكثر عدالة لألدوار. وتوضح هذه الورقة 

 عن -البحثية أن المرأة قد أخذت تصبح أكثر قوة وتمكناا 

 طريق العمل، وما تمر به من ظروف مناوئة، وعادة عن

 ستقرار طريق اضطالعها بمسئولية نفسها وأوالدها. إن اال

ا علىفى الحياة الزوجية   واألسرية كان يرتكز سابقا

 مشروعية السلطة األبوية ودوامها؛ ولكن هذه السلطة قد 

 تعرضت للضغط نتيجة للتغيرات الحادثة فى األدوار 

 االقتصادية.

 مشتركة لألسرة، وربما تفضل نساء كثيرات وجود قيادة 

ا فى المسئوليات المنزلية  واالقتصادية مع المشاركة أيضا

 ارتكازاا على العالقة الديموقراطية وعالقات المساواة. وقد 

 استطاعت بعض النسوة تحقيق ذلك بالفعل. أما بالنسبة

 

  -لنساء أخريات، فنجد أن عملية انعكاس االدوار تحدث          

 فاألزمة االقتصادية والبطالة يدفعان كثيراا من اآلباء التخاذ

ا لهم،مما دور الزوج المنزلى،  ذلك الدور الذى يجدونه مقلقا

 يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحطيم العالقة. ونتيجة لذلك، 

 فإننا يمكن أن نتوقع أن تعمل الهياكل األسرية غير التقليدية

 على اعادة انتاج نفسها، على األقل حتى حدوث تغيرات

 أساسية أخرى فى مجال العمل والتوظيف، وحتى تتيح القيم

 عات وجود نمط آخر من السلطة داخل األسرة؛ نمطوالتوق

ا، من جانب الرجل والمرأة.   متاح ومقبول، باعتباره شرعيا

 ملحوظة                            

ا من دراسة      عدلة جزئيا  ت عد هذه الورقة البحثية نسخة م 

 بعنوان:
Familias con liderazgo femenino en sectores popu- 
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 صفحة من التاريخ 

 ما وراء الحائط األصفر
 

 

 إن هذه الورقة البحثية                                          

 التى قدمت ألول مرة                                          

 فى مؤتمر عقد عام                                          

 ، تتحدى1983                                          

 سطورة القائلة بأناأل                                          

 الصحة هى نتاج                                          

 العمل الطبى وأن عدم المساواة بين الرجل والمرأة يمكن

 القضاء عليها بسهولة. فهى تحلل أوجه االختالف بين

 الصحة، والرعاية الصحية، والرعاية الطبية، وذلك فى 

 ارها مقدمة ومستهلكةإطار "المرأة والصحة" المراة باعتب

 للرعاية الصحية. وباالستعانة بالدروس المستفادة من

 قصة الكاتبة بيركينز جيلمان بعنوان" ورق الحائط 

 األصفر"، تحدد هذه الورقة البحثية وتناقش القضايا

 الثالث الهامة غير المحلولة المتعلقة بالمرأة والصحة، 

 بع الطبىوهى: اإلنتاج، وإعادة اإلنتاج، وإضفاء الطا

 على الثمن النفسى الذى تدفعه المرأة نتيجة وضعهها،

 فى شكل المرض العقلى. وبعد ذلك، تدعو الورقة إلى 

 االعتراف بالصحة كمنتج اجتماعى وضرورة أن تقدم 

 المرأة خبرتها الحقيقية، ألن هذه الخبرة تضيف لمفهوم

 صحة المرأة. وأخيراا، توضح الورقة دور المرأة فى العطاء  

 الصحى، وذلك من خالل العملية اإلنجابية، وتأمين

 رفاهية األسرة كما تطرح أسباب اعتالل صحة المرأة فى 

 هذا السياق، وتدعو إلى عالم ينظر للنسائ الداعيات

 إلى التغير نظرة جدية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إن مجرد فكرة عقد مؤتمر حول"المرأة والصحة" تتحدى     

 أسطورتين مركزيتين من أساطير العالم الصناعى فى القرن 

 العشرين. األولى هى تلك تاتى تطرح أن الصحة هى نتاج

 العمل الطبى وأن الحالة الصحية لألفراد والمجتمعات

ا من خال  ل الجهود التى يبذلها أصحاب المهنتتحقق أساسا

 الطبية: بمعنى عالج األمراض والوقاية منها وتجنب الوفاة

 عن طريق االستفادة من العلوم الطبية. أما األسطورة 

 الثانية، فتطرح أن عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة 

 ليست سوى مظاهر سطحية، ويمكن القضاء عليها من

 ية للعالقات االجتماعية: كل ما نحتاج إليهخالل البنية الفوق

 هو عدد من القوانين الجيدة وبعض التغيرات االجتماعية

 البسيطة، وعندئذ سوف يمكن لنساء التعامل مع الرجال

 بندية.

 إن هاتين األسطورتين تمثالن أفكاراا تنظيمية قوية فيما    

 يشار إليه عموما برغم خطأ التعبير باعتباره" العالم

 لمتقدم".ا

 إن األهمية الشديدة لألفكار الثقافية والسياسية    

 االجتماعية المرتبطة باألسطورتين التى تتحداهما جملة

 "المرأة والصحة"، إنما تضفى على هذا المؤتمر أهمية أكبر.

 فهو يمثل انتقال جذرى لمنظمتين، إحداهما قومية واألخرى

 جاه : أوال إيالءدولية، مهمومتان بقضايا الصحة، وذلك بات

 اهتمام جاد لدور المرأة فى الرعاية الصحية، وثانيا

 االشتباك المباشر مع األطر االجتماعية واالقتصادية

 والسياسية للصحة، وثالثا القيام باألمرين فى آن واحد. 

 

 ساؤالت رئيسيةالمرأة والصحة: ت             

 ج إلى تحديدوقبل البدء فى طرح التساؤالت الملحة ، نحتا    

 الفروق األساسية بين ثالث مصطلحات: الصحة، والرعاية 

 الصحية، والرعاية الطبية. وآخرها هو أسهلها من حيث

 من المهنيينالتعريف: فالرعاية الطبية هى تلك المقدمة  

 الطبيين بهدف العالج من المرض او الوقاية منه. أما ارعاية 

 بالمهن الطبية، وإنماالصحية فهى ال تقدم من جانب العاملين 

 هى نشاط لمجموعات غير طبية وغير مهنية، بل وحتى 

 لألفراد أنفسهم. أما مصطلح الصحة فهو أكثر المصطلحات

 الثالثة تعقيداا، وال عالقة له بالضرورة بالرعاية الصحية أو 

 الرعاية الطبية، وهنا فإننى أشير بطبيعة الحال إلى تلك 

 أن التغيرات فى مجال الرعاية األدلة الجوهرية التى توضح 

 الطبية. وعلى ارغم من أن هذا النوع من األدلة محدود

 بنوع المؤشرات الصحية المختارة) طالما أن المؤشر الصحى 

 الذى عادة ما يجرى استخدامه هو الوفاة وهو األمر الغريب

 عند التفكير فيه(، يجب أن يتضمن التعريف أن الصحة 

 اعدة أخالقية تحكم العالقاتتستحيل بدون قتتطلب، أو 

 االجتماعية.

 ويرجع السبب فى أننا نحتاج إلى مؤتمر حول" المرأة    

 والصحة" إلى أن المرأة من الناحية األخرى هى المقدم 

 الرئيسى للصحة والرعاية الصحية، كما أنها أيضا المستخدم

 الرئيسى للخدمات الصحية والطبية. وهو أمر يتناقض مع

 قافية المهيمنة. التى تقول أن األطباء وليسالرسالة الث

 النساء، هم الذين يؤمنون الصحة وأن الرجال،وليس النساء،

ا، وفى ظل معدالت  هم الجنس األكثر عرضة للتأثر بيولوجيا

 للوفيات والمرضى الرجال يزيد عن المعدالت الخاصة 

 ( وهو ما يعكس وجود مفارقة1بالنساء من المهد إلى اللحد)

 فى عالقة المرأة بالصحة والرعاية الصحية تحتاج إلى فعلية 

 جهد الستكشافها.

 

 المرأة كمقدم للصحة والرعاية الصحية والرعاية.          

 الطبية                                  

 يتسم دور المرأة كمقدمة للصحة والرعاية الصحية     

 ية، تعملبأهمية كبيرة فى تقسيم العمل. ففى حياتها المزل

 على توفير الرعاية الصحية عن طريق تلبية الحاجات المادية 

 لمن تعيش معهم. فهى تعد الطعام، وتتخلص من فضالت

 الوجبات، وتنظف المنزل، وتقوم بالمشتريات الخاصة، وتغسل

 المالبس وتصلحها، كما تعطى رعاية خاصة للصغار والمسنين

 -راا النشغالهموالمرضى، أو الذين ال يوجد لديهم وقت نظ

 كي يعنوا باحتياجاتهم المادية. إن هذه األنشطة معروفة باسم

 العمل المنزلى، وهو مصطلح غريب إلى حد ما، أل]ن أغلب

 هذه األعمال ال عالقة لها بالمنزل، بل ترتبط إلى حد كبير

 بالحفاظ على صحة وحيوية األفراد. وبالمصادفة، وربما 

 سياسة بدرجة كبيرةليس مصادفة بحتة يهتم صناع ال

 بكيفية وصف هذه األعمال التي تقوم بها المرأة من أجل

 النهوض بالصحة، وغالبا من منظور أيديولوجي يعزي للمرأة

 طبيعة أنثوية مغايرة يفضل البعض أن يعتبرها عمالا غير

 مدفوع األجر.

 إن تسمية العمل الصحى لألسرة الذى تقوم به المرأة باسم    

 لى" يعنى تجاهل جانب شديد األهمية من"العمل المنز

 جوانب التقسيم المنزلى للعمل، وهو دور المرأة كمدير

 أساسي للعالقات الشخصية سواء داخل األسرة أة خارجها. 

 إن الدعم العاطفى يرتقى بالصحة: هناك دالئل كثيرة تفيد

 بان وجود العالقات االجتماعية للفرد أو غيابها لها تأثير

 لى الوظائف البدنية والعقلية. إن المرأة  هام وحاسم ع

 باعتبارها الفرد الذى يعمل من أجل رفاهية األسرة كأم،

 وحماة، وزوجة، وشقيقة، وابنة، أو حتى كجارة تعمل على



  

 رعاية العالقات الشخصية. 

 وعلى الرغم من التنمية االقتصادية الصناعية ففى إطار     

 امل مع العالقات الشخصية العمل/ المنزلى عادة ما يتم التع

 باعتبارها"األسرة" ونعني األسرة النووية التى تضم

 الوالدين واألطفال، وما يستتبع ذلك من تقسيم للعمل

 قد أصبحت النموذج الخاصة بكافة العالقات بين -داخلها

 الجنسين وبتقسيم كل أنواع العمل.

 وفيما قبل المجتمع الصناعى الحالي كانت الرعاية      

 لصحية التى تقدمها المرأة تمتد لما يتجاوز البيت وصوالا إلىا

 المجتمع المحلى. وكانت النساء معترف بهن باعتبارهن

 المعالجات األساسسية لغالبية السكان، ومن ثم جاءت

 مصطلحات مثل: "المرأة الحكيمة"، السيدة العجوز المجربة"، 

 ى يمتلكنومن هنا أيضا جاء الدور التقليدى للقابالت الالت

 مجموعة من المهارات لم تأت من التدريب الرسمى وإنما من

 خالل التجربة العملية الشخصية. ومع التقدم المتحقق في

 مهنة الطب، اعتبرت كثير من أنشطة المرأة التقليدية في 

 مجال العالج تمثل خطورة على الصحة، وغير قانونية، 

 قف هذهوبطبيعة الحال، لم يؤد ذلك بالضرورةى إلى تو

 كانت تمتلك فى -األنشطة، طالما أن المرأة من حسن الحظ

 األعلب قوة كافية لمقاومة فرض سلطة الدولة. ونتيجة ألن

 الثقافة التحتية المتعلقة بدور المرأة والقابالت العالجى لم

ا من خالل كراهية الدولة والمهن  يتم القضاء عليها تماما

 شروع بحث تابع لمنظمةالطبية للنساء، فإنا نجد من خالل م

 أن هناك" خدمات بديلة" لصحة األم -الصحة العالمية

 وهو ما يمثل انبعاث التقاليد -والطفل فى أغلب البلدان

 القديمة فى ظل المشاكل التي لم تحل بعد، والناتجة عن 

 ( وحتى فى إطار2مفهوم أن الصحة هى منتج طبى.)

 أة تمثل أهميةاألنظمة الرسمية للرعاية الصحية، تظل المر

 كبرى كمقدم للرعاية . وإذا ما أخذنا بريطانيا كمثال، نجد

 أن حوالي ثالثة أرباع العاملين فى الخدمات الصحية 

 % فقط من األطباء20القومية من النساء. ورغم ذلك فإن 

 البريطانيين من النساء: هناك تقسيم للعمل على أساس نوع

 صحية، كما هو الحال الجنس فى المهن المرتبطة بالرعاية ال

 فى كل مجال آخر من مجاالت الحياة االجتماعية. إن النساء

 العامالت كطبيبات أو قابالت أو ممرضات

 فى بريطانيا، كما هو

 الحال فى غالبية ما

           يطلق عليه البلدان

 المتقدمة، يتركزن فى

 المستويات المنخفضة في مجال 

 

 

 %11، بينما نجد حوالى لالرعاية الصحية. وعلى سبيل المثا

 فقط من العاملين فى مجال التمريض بالمستشفيات

 % من الوظائف العليا فى23البريطانية من الرجال، فإن 

 (3إطار مجال التمريض بالمستشفيات يحتلها الرجال.)

 وعندما ننظر إلى التقسيم على أساس نوع الجنس في

 النساء التخصصات الطبية، فمن غير المستغرب أن نجد أن 

 يتخصصن فى المجاالت الخاصة بالطفل، واألمراض

 العقلية، وعلم األحياء المجهرى ربما هو نوع من أنواع العمل

 (4والتخدير.) -المنزلي الذي يجري داخل إطار المستشفي؟

 وال يعكس هذا النمط مجرد االختيار، إذ أن البحوث في 

 المهن الطبية قد كشفت عن عدم وجود رضا بشأن فرص 

 (5لعمل القائمة المتاحة بين الطبيبات أكثر من بين األطباء.)ا

 إن النساء كأفراد يمكن أن يناضلن ضد هذا النموذج

 الشائع، ولكن هناك ضرورة لوجود جهود جماعية من أجل 

 تغيير هذا الوضع. 

 وهنا يوجد العديد من القضايا الهامة حول الدور     

 ة والرعاية الطبية. المستقبلي للمرأة كموفر للرعاية الصحي

 وهناك قضيتان تستحقان اهتماماا خاصا، وهما: أوال،

 حقيقصحة األسرة والعمل الذى تقوم به المرأة من أجل ت

 الرفاهية، وثانيا، القابالت، ودور النساء فى إدارة شئون 

 والدة األطفال. وهاتان القضيتان تمثالن المجاالت التى

 على نحو خاص. ففيتتعرض خاللها حقوق المرأة لتهديد 

 مجال رفاهية األسرة ورغم االعتراف بحقوق النساء كأفراد

 فى بعض البلدان إال أن ذلك لم يقلص من إلقاء تبعة ما

 يسمى"العمل النابع عن الحب" على عاتق المرأة فى النظام

 األخالقي واالقتصادى السائد. وفيما يتعلق بعملية التوليد 

 فال العالم ما يزالوا يولدون على وعلى الرغم من أن غالبية أط

 أيدي القابالت، فإن النمو التكنولوجي الحديث لصناعة 

 التوليد قد قلص الدور المستقل لهن وسوف يؤدى بطبيعة

 الحال إلى انقراض هذا الدور تماما فى المستقبل. أما

 بالنسبة للنساء كفئة، فإننى اعتقد أن هذا األمر يمثل ما

 إذا ما -راجعيا هامشيا، طالما أنهيزيد عن كونه تطورا ت

 سوف يؤدى إلى ابتالع –سمح له باألستمرار دونما إعاقة 

 البنية الطبية الذكورية، لألمومة، وإلى ظهور تعريفات

 للصحة تختلف عن تلك التى تؤمن بها األمهات أنفسهن.

 

 المرأة كمستخدم للرعاية الصحية والطبية       
 األصفر: الواقع والخيال: ورق الحائط                

 وقبل االنتقال إلى بعض من القضايا الهامة التى يجدر    

 تناولها فى مجال استخدام المرأة للخدمات الصحية، أود أن 

 أعود بالزمن إلى الوراء، إلى قصة كتبتها منذ ما يقرب من



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمائة عام الكاتبة النسوية األمريكية كاروليت بيركيت

 ( ، وهي6جيلمان. والقصة بعنوان"ورق الحائط األصفر")

 توضح االستمرارية التاريخية الثقافية التى تسم المشكالت

 غير المحلولة فى مجال المرأة والصحة. وتلقي القصة أيضا 

 المشكالت –الضوء على ثالث من هذه المشكالت المركزية 

 في  -ابع الطبىالمتعلقة باإلنتاج ، وإعادة اإلنتاج، وإضافة الط

 شكل أمراض عقلية على الثمن النفسى لوضع المرأة"

 وتقوم قصة"ورق الحائط األصفر" بوصف ثالثة شهور من    

 حياة امرأة من نساء إنجلترا الجديدة، ويقدم هذا الوصف 

 زوجها، وهو طبيب، ويوضح ما عانته زوجته من اكتئاب

 ئجار منزلعصبي بعد والدة طفلها األول. يقوم الطبيب باست

 لفترة الصيف، ويخصص لزوجته سريرا فى غرفة كبيرة

 بالطابق األعلى، مغطاه بورق حائط لونه أصفر. يقرر

 ضرورة التزام الراحة التامة ويمنعها تماماالطبيب لزوجته 

 من القيام بأى عمل من أعمال الكتابة، وهى مهنتها المختارة.

 وس في هذهوتصف القصة تطور مشاعر الفرد المقعد المحب

 الغرفة، وهو ما يمثل فى نفس الوقت) واعتمادا على كيفية

 النظر إلى المسألة( الهروب إلى الجنون واكتشاف خطورة

 سالمة العقل. لقد أخذ الورق األصفر يتسلط بتزايد على

 تفكير المرأة، فنظرا ألنها محرومة من أى صحبة ومن 

 عله سوىممارسة أى نشاط فكرى، لم يكن لديها أى شىء تف

 النظر إلى الحائط. وأخيرا أصبحت مقتنعة أن هناك امرأة

 موجودة خلف ورق الحائط األصفر تنتظر الخروج، امرأة

 تجوب أنحاء المنزل والحديقة مع ضوء القمر عندما يكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الصعب على أى شخص أن يراها. وهكذا، ففي اليوم 

 حاالت الجنون، تقوم األخير لهم في المنزل، وفي حالة من

 بنزع الورق عن الحائط حتى تتيح للمرأة األخرى الخروج،

 وتحررها من سجنها. ويأتى الزوج إلى المنزل، ويكتشف ما

 وهو رد فعل  -فعلته زوجته ويصاب بإغماء من جراء الصدمة

 وهنا تنتهى القصة. -ال يليق بطبيب

 وسوهكذا تقدم لنا قصة "ورق الحائط األصفر" الدر    

 األخالقية التالية: ال تضع امرأة مصابة باالكتئاب بمرحلة ما

 بعد الوالدة فى حالة حبس انفرادي، وعليك أن تتجنب ورق 

 الحائط األصفر قدر اإلمكان !وفي الواقع فإننى أعتقد أن 

 القيمة األخالقية الحقيقية يوجزها لنا القول المأثور للكاتبة

 (، 7ضلة من أجل الحياة" )تيلي أولسن: "امرأة تكتب هى منا

 وهو القول الذى يمكن ترجمته فى لغة الحياة اليومية بمعنى

 أن األمر الجيد بالنسبة لصحة المرأة هو انغماسها في

 وليس ابتعادها عن -االنتاج بنشاط، وانغماسها فى

 المجتمع. وبقصة"ورق الحائط األصفر" نجد رسالة أخرى 

 كن تبيانها على النحوحول اإلنجاب. إنها رسالة مركبة يم

 وهو المساهمة البيولوجية واالجتماعية -التالي: إن الحمل

 يمكن أن يمثل مصدرا للضعف أو للقوة.  -الخاصة للمرأة

 ويعتمد ذلك على السياق االجتماعى والطبي الذي يحدث 

 خالله الحمل والوالدة وتربية الطفل أكثر من اعتماده على

 ن أكثر الرسائل عمقا فى قصة" المرأة ذاتها. ولكنني أعتقد أ

 ورق الحائط األصفر" )تذكر أنها كتبت منذ ما يقرب من

مائة عام( هي تلك الرسالة المتعلقة بذلك الطابع الفردي 

 



  

 الذى يسم دائما مشكالت المرأة : إنها تلك المرأة الفردية التى 

  واحد من كوارث القرن العشرين الكبرى، كما أنه يمثل كارثة

 من المشكلة؛ وحتى إذا ما كانت هناك العديد منتعانى 

 النساء المنفردات يعانين من ذات المشكلة ، فإن التفسير

 القائل بوجود خلل نفسي وليس خلل في البنية االجتماعية

 هو التفسير األكثر تفصيال "وهنا نحن ال نقف فى مواجهة

 النزعة الفردية فحسب، وإنما أيضا النزعة الطبية. إن 

 الطابع الطبى على التعاسة باعتبارها اكتئاب يعد إضفاء

 كانت وما تزال ذات تأثير قوى على المرأة. 

 بعد صدور قصة " ورق الحائط األصفر"، قامت جيلمان    

 بنشر كلمة حول القصة اعترفت فيها بأن القصة مستوحاة

 قالت أنها تزوجت( 8بشكل مباشر من تجربتها الخاصة.)

 ن أصبحت أما لطفل عمره عامينسنة وبعد أ 27فى سن 

 ولذا فقد شعرت بإحساس بعدم السعادة لفترة من الوقت، 

 إلى طبيب مرموق متخصص فى األمراض 1887ذهبت عام 

 العصبية، والذى أشار عليها بالبقاء فى السرير ورسم لها

 قدرا مماثال لقدر المرأة فى القصة. لقد أخبرها هذا الرجل 

 م أو فرشاة أو قلم رصاص مرة المرموق بأال تمسك بأي قل

 أخرى طوال حياتها. ولقد استمعت إلى نصيحته لمدة ثالثة

 شهور، وشعرت بعدها بأنها ليست فى حالة عقلية سليمة

 على الطالق . وبمساعدة إحدى صديقاتها، استطاعت أن

 تترك زوجها وتنتقل إلى كاليفورنيا حيث بنت لنفسها طريقا

 نسخة من كتاب " ورق فى مجال الكتابة .وقد أرسلت

 الحائط األصفر" إلى ذلك الطبيب المتخصص. وعلى الرغم 

 من أنه لم يرسل لها ما يفيد استالمه للكتاب، فقد علمت

 بعد مرور سنوات أنه قال عالنية أنهلم يكتف بقراءة

 القصة، بل قام أيضا بتغيير أسلوبه فى عالج االكتئاب

 يبرر لنا أن العصبى عند النساء. وأعتقد أن هناك ما

 نخلص إلى وجود شىء جوهرى حقيقى فى التجربة

 -الشخصية، وأن المرأة من خالل منظورها للصحة والمرض

 يمكن أن تتحدى وجهات النظر األخرىالمستقرة وتساهم فى 

 تغييرها.

 

 المرأة واإلنتاج                      

 أشرت القضية األولى من بين القضايا الثالث الملحة التى     

 إليها سابقا تحت عنوان المرأة والخدمات الصحية هي 

 قضية الدور االقتصادى للمرأة ومشاركتها فى اإلنتاج.

 وعندما نناقش مسألة عمالة المرأة، نشعر بأننا وقعنا    

 فى نقاش دائرى يتسم بأبديته: هل عمالة المرأة تعتبر شيئا

 ة / األم أم جيدا أم سيئا؛ هل ينبغى أن تعمل المرأة/ الزوج 

 ال تعمل؟ ما هو أثر العمل على الصحة سواء بدنيا أو عقليا،

 أو ما هو أثر صحة المرأة ومرضها على العمل؟ ال يمكن

 تقديم إجابات عامة لهذه التساؤالت. ولكن يمكننا بسهولة

 أن نالحظ بعض المالمح الهامة حول عمالة المرأة. ووفقا

 دة ما يجرى االقتباسلتقرير هيئة األمم المتحدة الذى عا

 ثلثى ساعات العمل بالعالم،منه، فإن المرأة تقوم بأداء 

 وتحصل على عشر الدخل العالمى، وتمتلك أقل من واحد

 على مائة من الملكية فى العالم ولنا أن نتخيل : هل يمكن أن

 تقوم به النساء أكثر ظلما؟ ونجد فى تكون أى عمل مأجور 

 ع الذى يقبع وراء األسطورة القائلةالبلدان المتخلفة أن الواق

 -المانح كان دائما يتعلق بالمرأة الصياد -بأن الذكر الصياد

 الجامع، هو أنها تدعم أسرتها من خالل عملها الزراعى 

 المستقل. وماأن بدأت عملية تطوير التصنيع الحضرى ، يبدو

 أنما حدث هو أن المرأة ظلت محبوسة فى داخل اقتصاد 

 ا أصبح الرجل منخرطا فى االقتصاد المالى اإلعاشة، بينم

 ، ومن هناأخذ الطريق فى االنحدار، وظهرت القاعدةبالمدن

 ( ونجد فى9التى تقول بأن عمل المرأة ال يمثل قيمة كبيرة .)

 %40-30البلدان الصناعية اليوم أن النساء يكسبن حوالى 

 أقل مما يكسبه الرجل، وهو األمر الذى ال يهم كثيرا من

 إن -ية ما إذا كان البلد رأسمالى أو اشتراكى الطابعزاو

 ( ويرجع ذلك10نفس نوع الفجوة فى مجال الكسب قائمة.)

 إلى أن غالبية الهياكل السياسية تتجاهل سياسات عدم

 التمييز بين الجنسين، أو تميل إلى تملق فكرة المساواة بين 

 الجنسين عن طريق إمرار بعض القوانين الضعيفة التى 

 ير إلى عدم قانونية بعض أشكال معينة من التمييزتش

 الجنسى، أو تحض المرأة، المثقفة بالفعل بالعمل المنزلى، على

 الدخول إلى قوة العمل المأجور، وذلك لما فيه خيرها، هذا 

 فى حين أنها التتحدث بالفعل عن خير المرأة على اإلطالق.

 

 العمل أكثر منإن المفارقة التى تتمثل فى قيام المرأة ب    

 الرجل فى حين تكسب أقل منه تأتى من المعنى المزدوج

 للعمل بالنسبة للمرأة: العمل داخل المنزل لتوفير الرعاية  

 والحب، والعمل خارج المنزل من أجل المال؛ بمعنى الحفاظ

 على صحة األسرة من خالل العمل المنزلي، أيضا وعن طريق

 ا، وغيرها منالحصول على مرتب. ونجد فى بريطاني

 البلدان الصناعية، أن األمر يتطلب وجود دخلين من أجل 

 الحفاظ على األسرة فى نفس المستوى المعيشى الذى كان 

 ( ، كما أن دخل الكثير من 11سنة) 20يوفره دخل واحد من 

 النساء العامالت يمثل مورد الرزق الوحيد ألطفالهن أو

 نساء المتزوجات يعملنآلبائهن كبار السن. وفكرة أن غالبية ال

 للحصول على مصروف جيب أو لمجرد الفرار من مساوىء

.عبودية المنزل هى فكرة لم ترتكز أبدا على أسس حقيقية

. 



 

   

 على أساس الذكورة إنها أسطورة تكمن جذورها في التمييز 

 واألنوثة فى مجال العلوم االجتماعية فى مرحلة ما بعد

 اد المزاج المهيمن للثقافةالحرب، حيث وجد الباحثون ما أر

 أن يجدوه، وتحديدا القبول المتجانس الواضح لنموذج عدم

 المساواة فى الحياة األسرية. إن فكرة كسب رزق األسرة عن

 طريق الرجل، مع وجود دخل المرأة كرفاهية زائدة، ما تزال

 تمثل أساس ضرائب كثير من البلدان، فضال عن نظم  

 ي. على الرغم من أن هذه األمورالتأمين القومي واالجتماع

 كانت ترتكز على النظرة غير الحقيقية التى تنظر بها الطبقة 

 الوسطى للعالم. وعالوة على ذلك، فإن األجور التى تدخل 

 تقسيما متساويا للدخل  دخل لألسرة تفترض مسبقا 

 األسرة. ولكن الواقع يقول أن الدخل نادرا ما يجرى تقسيمه 

 (.12رأة أن تحصل على نصيبها الواجب)على نحو يتيح للم

 إن العالقة بين تقسيم العمل داخل األسرة وتقسيم العمل     

 خارجها قد أججت من النقاش النظرى. ماذا يقبع خلف

 ماذا ةيتسبب فيه، وهل هو دور المرأة فى اإلنتاج داخل

 االقتصاد الرأسمالى الذى يحكم عليها بذلك الوضع الذى 

 وجود ميزات، أو أنه دورها فى العملية يتسم نسبيا بعدم

 اإلنجابية داخل األسرة األبوية هو الذى يفسر هذا التمييز

 المستمر؟ إننا نرى في كل مكان العالقة المتبادلة بين نوعي 

 التق س يم للعمل. يؤدى هذا لمحاوالت مستمرة إلستنباط

 حلول وهمية وال نجد أفضل من الحل الخاص بالعمل لبعض 

 التى قدمته عالمة االجتماع األمريكية أليس روسي ،الوقت

 منذ عدة سنوات، باعتباره الدواء الشافي لمشكالت الوضع 

 االجتماعى المتدنى للمرأة. إن الوظيفة التى تشغلها المرأة

 لبعض الوقت تضفى طابعا فرديا على المشكلة ، حيث توفر

 حالة من التحرر الشخصى فى حين تؤدى فى واقع األمر 

 ى مزيد من االستغالل. ففى بريطانيا، نجد أن حوالىإل

 -% من النساء العامالت يعملن فى وظائف لبعض الوقت40

 ، إن العمل1956% عن عام 28وهى النسبة التى تمثل زيادة 

 لبعض الوقت يلعب دورا كبيرا فى الوضع المتدنى لعمل المرأة  

 بوما تحصل عليه من أجر منخفض. وال تتركز النساء فحس

 بأعداد صغيرة فى الوظائف، وإنما أيضا في الوظائف التى  

 يحصل فيها الرجال والنساء على أجور منخفضة، إضافة 

 ، وهو ما يعد"إلى شمولها برعاية نقابية ضئيلة وبأجر ضئيل

 الحل" الذى أخذت تختاره أعداد كبيرة من النساء، وعادة ما

 يتم فى ظل ظروف غير صحية.

 وعة األجر قد ال تعنى تحقيق التحرر،إن الوظيفة مدف    

 ولكنها فى العالم الحديث تعد أساسا هاما للكرامة الذاتية 

 واحترام الذات. كما أن المال الناجم عن هذه الوظيفة يمثل 

 أهمية؛ ويصدق نفس القول أيضا على نوع االنخراط في

 الذى توفره هذه الوظيفة. هذا هو العالقات االجتماعية

 جابي الذي نستقي البيانات المؤيدة له منالجانب اإلي

 مختلف الدراسات حول. أسباب المرض فى العمل، وحول

 العوامل االجتماعية وراء االكتئاب والضغوط الوظيفية. أما

 على الجانب السلبي، هناك اقتراح جيد، وإن كان غير مثبت

 يقول بأن المرأة إذا ما تبنت نماذج التوظيف الذكوريةبعد، 

 األفضلية التى لديها على الرجل في مجال سوف تفقد فإنها 

 فترة العمر المتوقعة واإلصابة بمرض السرطان والوفيات

 وهو نوع من الجزاء األخالقي -الناجمة عن أمراض القلب

 للتحرر، وإعادة صياغة للفكرة الفيكتورية القديمة القائلة

 بأن هللا سوف يعاقب أي امرأة تبعد عن سمات جنسها،

 بأن تقوم بعمل أي شىء بخالف الجلوس أو االستلقاء، وذلك

 وعقلها فارغ وعلى وجهها ابتسامة.

 وبطبيعة الحال، ليس لدينا أى فكرة عما يمكن أن يحدث

 للرجل إذا ما تولى االضطالع بالعبء النمطى المزدوج الواقع

 على كاهل المرأة، والذى يتمثل فى عملها المنزلى غير مدفوع

 غير المنزلي الذى تتقاضى عنه أجرا زهيدا. األجر وعملها 

 ربما فى هذه الحالة تقل وفيات الرجال، أو ربما يعانون

 صحيا نظرا لعدم تأقلمهم مع هذا الدور. ونظرا ألن

 الحوادث تمثل السبب الرئيسي للوفيات بين الشباب

 ، يمكن القول بأن الرجال إذا ما ابتلو بماومتوسطي العمر

 سوف يحدث تحول أكيد في أسباب الوفاة.تبتلى به النساء ف

 إن ذلك يعد انعكاسا لما تشتمل عليه الثقافة من نظرة تجعل

 من العمل المنزلى عمال تافها. وعندما نفكر فى الحوادث

 المميتة فإن فكرنا يتجه بشكل تقليدي إلى تصادمات الطرق 

 الذى يبدو أنه أكثر -السريعة هذا في حين أن المطبخ

 هو المكان الذى ينبغي أن يتبادر إلى الذهن،  –ا األماكن أمن

 إنه المكان الذى ينبغي علينا جميعا أن نتجنبه إذا ما كنا غير

 راغبين في الوفاة في حادث. 

 ومن بين اآلثار القاسية للعمل المنزلي والتي تسبب آالما    

 مزمنة، أن التداخل بين العمل المنزلى والحياة األسرية قد 

 من أجل ليل من قيمة ما يحدث في المنزل أدى إلى التق

 تشكيل األحداث الكبرى مثل الحياة والموت واألحداث

 العامة؛ أنها ببساطة ليست نفس الحالة عندما تدور

 األحداث والعمليات التاريخية فى ميدان الحياة؛ العامة ؛ هذه 

 الحقيقة البديلة يتم إدراكها ضمنيا عن طريق اإلنشغال

 ألبوية الذي تنامي عبر المائة سنة األخيرة،الشديد للنزعة ا

 بشأن أثر األم على صحة األطفال. لقد تحملت المرأة

 وكل شيء جيد يتعلق باألطفال، إنهمسئولية كل شىء سيىء 

 تأكيد لقوة المرأة التي خلق الرجل احتجاج حولها. وكما تؤثر

 األم في األطفال، فإنها تؤثر أيضا فى الكبار بأسلوب يجعل



  

 من المرأة مسئولة عن كل توافق مع، أو انحراف عن، 

 من الشذوذ الجنسي إلى الشيزوفرينيا؟األعراف التقليدية 

 المرأة مسئوولة عن الخامة الرئيسية التى تشكل الرجال من 

 نعم، -قادة يوركشاير إلى رؤساء أمريكا، إلى قداسة البابا

 ى قدرة حتى البابا لديه أما . إن هذا التثبيت الثقافى عل

 المرأة على صيانة صحة األطفال لم يرافقه أى درجة من 

 درجات االهتمام بأثر األطفال على صحة المرأة. وبطبيعة

 حول أهمية العمل التربوي -الحال، فإن األسئلة الثالثة

 لصحة المرأة، أهمية األمومة بالنسبة لصحة المرأة، وأهمية

 يمكننا إال أنتعد أسئلة أساسية ال  -الزواج لصحة المرأة

 نقدم بشأنها إجابات جزئية حيث استعصت هذه األسئلة

 على البحث الجاد لفترات طويلة.

 

 المرأة واإلنجاب                         

 إن موقع الحمل فى حياة المرأة كان موضوعا للنقاش بين    

 مثله مثل المزاعم التى تطرحها هياكل السيطرة -النسويات

 مالية. ومن الصعب اإلجابة على سؤال ما إذا األبوية والرأس

 صحة المرأة؛ دون إيالء االنتباهكان الحمل جيدا أم سيئا ل

 الواجب إلى السياق التاريخى المحدد الذى يحدث فيه؛ فمن 

 الصعب الحديث عن األمومة فى أوروبا أو أمريكا الشمالية

 منذ خمسين عاما أو في العالم الثالث اليوم، حيث وفيات

 مهات الناجمة عن الحمل كانت وما تزال فى العالم األ

 والدة وأن يقارن ذلك بسياق تندر فيه 250الثالث وفاة لكل 

 وفيات األمهات فى عصور أخري ودول أخري. ونادرا ما 

 نسمع أن العلماء في مجال علم األوبئة يغمغمون بأن عليهم

 أن يجدوا وسائل أخري غير إحصاء الوفيات من أجل قياس

 حالة الصحية. ومع كل، فعند الحديث عن المخاطر التي ال

 نواجه الصحة البدنية واستمرار الحمل وإنجاب األطفال،

 ينبغي علينا أن نتذكر دور اإلجهاض، ووسائل منع الحمل،

 قد تجعل عملية الوالدةوعملية التعقيم. إن هذه الجوانب 

 ى  أكثر أمانا، ولكنها تحمل مخاطر متعلقة بها قد تؤدى إل

 الوفاة، وهو األمر الذى يجدر حسابه حتى يمكن الحصول 

 على صورة كاملة بشأن تأثير العملية اإلنجابية على صحة 

 (12المرأة.)

 إن محاولة اإلنجاب أو محاولة منعه تجعل المرأة أكثر    

 مراضة من الرجل من زاوية استخدام المستشفي وغيرها

 ثار هنا يتعلق بمامن الخدمات الطبية ولكن السؤال الذى ي

 غذا كانت عملية الحمل ذاتها تقع فى إطار القواعد الطبية، 

 وهل يسبب الحل أو اإلنجاب مراضة حقيقية؟ وبإيجاز،

 فكر أن تجرى معاملة اإلنجاب باعتباره مرضا، وهل هى

 فكرة جيدة؟ ولنأخذ الجزء الثانى من السؤال أوال: مما ال

 حديثة فى مجال شك فيه أن نهوض الرعاية الطبية ال

 أمراض النساء قد صاحبها هبوط فى وفيات األمهات

 الحوامل، ولكن )كما هي العادة في مثل هذه القضايا( هناك

 أدلة قليلة يمكن أن نعلق عليها االعتقاد القائل بأن الرعاية 

 الطبية لألم هى السبب وراء ذلك. لقد أثيرت هذه النقطة،

 انى فى مجالمنذ عدة سنوات، عن طريق عالم بريط

 األوبئة، حيث الحظ أنه بينما انخفضت معدالت الوفيات في

 مرحلة ما قبل الوالدة مع ارتفاع نسبة حاالت الوالدة في

 المستشفيات، فإنه يمكن تقديم األرقام بصورة بديلة  لتوضيح

 أن عملية الوالدة تصبح أكثر أمانا كلما قلت الفترة التي

 (.14الوالدة)تمضيها األم فى المستشفى بعد 

 وتصل نسبة اإلشراف الطبي أثناء الحمل وعند الوالدة ألى    

 بمعنى أن كافة -% في غالبية الدول الصناعية اليوم100

 النساء يحصلن علي رعاية في فترة ما قبل الوالدة، وعالوة

 على ذلك تفضل غالبية النسوة إجراء الوالدة بالمستشفى.

 ى عملية الوالدة عبر كما ارتفع معدل التدخل الطبي ف 

 العشرين سنة األخيرة. ونجد فى بعض البلدان األوروبية أن 

 % اآلن. كما أن الدالئل 20معدل الوالدة القيصرية يزيد عن  

 على فوائد األدوات التكنولوجية الفردية في مجال أمراض 

 مثل المسح بالموجات فوق الصوتية، وبعض -النساء

 ا قبل الوالدة ، والوالدةاالختبارات باألشعة فى مرحلة م

 ما تزال ملتبسة، وهناك عامل -القيصرية... وغير ذلك

 ليس له تفسير يتعلق بالسياسات التكنولوجية في مجال

 أمراض النساء، ويكمن في التنوع الضخم القائم بين البلدان، 

 وبين المناطق داخل البلدان، وحتى بين المستشفيات

 منطقة . إن هذا التنوع يعدوالممارسين األفراد داخل نفس ال 

 أكبر كثيرا من أى تنوع "بيولوجي" بين مختلف النساء الالتي

 لديهن أطفال رضع. 

 وربما تصعب علينا اإلجابة من البيانات المتاحة عن     

 األسئلة الثالثة التالية الخاصة باإلنجاب وصحة المرأة،

 نيتحدد السؤال األول على النحو التالي: ماذا كان يمكن أ

 يحدث لصحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة إذا لم يكن 

 التطور التكنولوجي في مجال أمراض النساء قد حدث؟ هل 

 كان من الممكن أن تصبح الصحة أفضل مما هي عليه اآلن؟ 

 أما السؤال الثانى فهو كالتالي: ماذا يمكن أن يكون األثر

 تكنولوجياطويل المدى لهذا المستوى من االستخدام العالي لل

 على المرأة واألطفال؟ هناك بعض النتائج المترتبة على ذلك 

 أن نشعر بها بالفعل: نجد، على سبيل المثال، أن المعدالت

 التي يسجلها قسم الوالدة القيصرية ترتفع هندسيا، إذ أن

 والدة قيصرية واحدة تصبح سببا لوالدة قيصرية أخري في 

 ؤال الثالث، والذي الالحمل التالى للمرأة. وبالنسبة للس

 



 

   

 يمكن اإلجابة عليها بسهولة عبر مناشدة علم األوبئة بشأن

 الوالدة) حتى وإن كانت مناشدة لعلم أوبئة مناسب خاص

 بالوالدة(، فهو يكمن فى التالى: ماذا يقدم للمرأة التى تحمل 

 فى إطار تلك البنية المغلقة من المراقبة أطفالها وتلدهم 

 عب على المرأة الشعور بالسيطرة علىالطبية؟ إنه ليص

 رحلة إلى العيادة الخاصة  16جسدها ومصيرها خالل 

 بالرعاية فى فترة ما قبل الوالدة للخضوع للطقوس المرتبطة

 بالتعامل مع عدد من األطباء على التعاقب، وال يوجد أى

 منهم حاصل على تدريب خاص فى فن الحديث إلى الوجوه، 

 اعل القائم بين العقل والجسد، أو فى علم معرفة التف

 والرابطة بين سالمة العقل وكفاءة عنق الرحم، أو بين الثقة 

 االنفعالية وتناسق الرحم.

 إن القضايا المطروحة هنا تتعلق بالسيطرة والمسئولية التى    

 تظهر مرة أخرى وأخرى عندما ننظر إلى صحة المرأة. من 

 إنجاب طفل، –الذى يسيطر على األمور فى هذه العملية 

 واإلصابة بمرض وتحديد التوازن النسبى بين العمل المنزلى

 والعمل الوظيفى؟ من المسئول عن نتيجة أى اختيار ، وهل هو

 اختيار بالفعل، فى الوقت الحاضر ال نجد عادة النساء 

 الالتي يسيطرن علي األمور  التي تؤثر علي صحتهن. وال

 ء الطابع الطفولىيبرز هذا الموقف فقط من خالل إضفا

 على المرأة باعتبارها غير قادرة على تحمل مسئولية نفسها.

 وينظر على نحو خاص، للمرأة الحامل باعتبارها غير قادرة

 على اتخاذ القرارات المسئولة التي تتعلق بذاتها أو بجنينها.

 إن ما يدور حوله المؤتمر هو مقاومة الطابع المسيطر لصيغة

 لتي تطرح عدم قدرة المرأة على الرعاية الصحية، وا 

 االضطالع بمسئولية صحتها ومرضها. إنها بالطبع مفارقة،

 فعلى الرغم من أن حياة المرأة تدور برمتها حول توفير سبل

 الصحة لآلخرين، باعتبارها مقدمة لخدمات الرعاية 

 الصحية األساسية، فإن العرف يقضى بأن المرأة ليست

 .ياتهالمن يسير حسوى مريضة تحتاج 

 وإذا ما ع دنا إلى األمومة ، نجد هذه المفارقة قائمة بدرجة 

 كبيرة. إن المرأة كأم تكتشف أن التزام الدولة بضرورة

ا اسميا فحسب. فعند إجراء  اإلنجاب عادة ما يكون التزاما

 أى مسح بين األمهات للخدمات المساعدة لرعاية الطفل، 

 وق ما هو مقدمنجد فى كثير من األحيان أن متطلباتهن تف

 بالفعل. كما أن الدراسات الميدانية التى تجرى بشأن، تقسيم

 العمل فى المنزل ليست مقنعة فيما يتعلق بقضية استعداد

 الرجال للمشاركة فى رعاية األطفال، ففى حين يبدو أن

 الرجال يفعلون الكثير لألطفال، نجد ئانهم قد اختاروا 

 ونعنى بذلك اللعب مع للجوانب الممتعة من رعاية الطفل، 

 األطفال الرضع مثالا وليس تغيير حفاضاتهم، أو اللعب

 معهم حتى تتمكن األم من إعداد الطعام، وإذا كان المزيد من 

 ي عد جيداا من أجل الصحة، هذا النشاط من جانب اآلباء 

ا: جيد لصحة من؟   فيبقى السؤال مطروحا

 رأة: فمن إذن "يوجد هنا تناقض يكمن فى قلب وضع الم    

 ناحية المرأة ال تقدر على تحمل المسئولية، ومن ناحية أخرى

 تقع على عاتقها العديد من المسئوليات، المرأة ال تقدم على

 اتخاذ قرارات، وعليها أن تقوم باتخاذ كافة القرارات. إن 

 النساء فى المنزل، كأمهات يتميزن بالقوة، ولكن األمر ليس

 كذلك فى الحياة العامة، إذ أن هناك دائماا عالقة بين القوة

 والمسئولية، كما أن االضطالع بالمسئولية يحتاج للقوة".

 ولهذا، فمن الجوهرى أن تقاوم النساء أى تشويه    

 لمسئولياتهن سواء فى مجال الصحة أو فى مجال الرعاية 

 الصحية. 

 

 

 ن المرأةضفاء الطابع الطبي على أحزاإ           

 القضية األخيرة من بين القضايا الثالث التي استقيتها    

 من قصة "ورق الحائط األصفر" هى قضية إضفاء السمة 

ا   الطبية على أحزان المرأة باعتبار أن الحزن يمثل مرضا

ا.  عقليا

 من فعلى الرغم من أن المرأة أكثر صحة من الرجل     

 التفوق من الناحية البدنية، فإنهن يدفعن ثمن هذا

 استقرارهن النفسي. أي بمعنى أنه إذا ما نظر المرء إلى 

 دخول المستشفيات النفسسية، وإلى الوصفات الخاصة 

 بالعقاقير، لوجد أن المرأة مهيمنة فى هذا المجال على 

 الرجل. وقد توجد تحيزات خفية فى البيانات، ومن هنا

 ن يجدونيمكن القول بأن الرجال التعساء أو المرضى العقليي

 الرعاية من جانب النساء في المنزل وليس العكس، و/ أو أن 

 السلوك الباحث عن المساعدة لدى النساء فى مقابل نظيره

 لدى الرجال يقودهن إلى مزيد من االستعداد للذهاب 

 بتعاستهن إلى الطبيب. ومع كل، يبدو أن الرجال والنساء  

 يبعندما يصابون بنفس األعراض ويخبرون بها الطب

 الممارس العام، يكون األكثر ترجيحا أن يقدم الطبيب للنساء

 ( إن مفتاح هذه القضية الغامضة يمكن 15تشخيصا نفسيا )

 أن نجده في دراسة لسلوكيات األطباء تجاه المرضى أجريت

 فى بلدنا هذا فى أعوام السبعينيات لقد كان مطلوبا من

 المرضى األطباء، خالل هذه الدراسة، أن يحددوا أنماط 

 للذين يسببون لهم أقل المشاكل وأكثرها. وقد وجدت

 الدراسة أن نمط المريض الذي يسبب أقل قدر من المشاكل 

 هو المريض الذكر الزكى والموظف والذى ينتمى للطبقة

 الوسطى، ويسهل عالج مرضه العضوى. أما المريض الذى 



  

 من يسبب قدر أكبر من المشاكل فهو المرأة، التى ال تعمل و

 الطبقة الفقيرة وتوصف باعتبارها " فى حالة غير مناسبة"،

 وتشكو من أعراض المرض النفسى الذى يصعب أو يستحيل

 (.16تشخيصه وعالجه)

 ومما سبق يمكن القول بأن التشخيص النفسى أو النفسى     

 الزائف يجرى طرحه عندما يصبح الرجل عاجز عن فهم 

 . فليس من قبيل المصادفة المشكالت التى تعانى منها المرأة

 ين الذين يجعال منأن الموضوعين البيولوجيتين األساسي

 المرأة مستغلقة على فهم الرجل وهما تحديدا: الدورة

 قد ولدتا تشخيصات نفسية مثل التوتر -الشهرية والوالدة

 الذى يسبق الدورة الشهرية أو االكتئاب الذذى يلى الوالدة. 

 والوالدة يجعالن المرأة تشعر ونظرا ألن الدورة الشهرية

 % منهم90بالتعب فكافة النساء تعانى من الدورة الشهرية، و

 فإن كثيرات منا سيبقين غير قادرات على   -يحملن ويلدن

 الفعل فى بعض الفترات. إن ما ينسب إلى النساء من أنهن

 فئة تتسم بعدم االستقرار العقلي يعد من قبيل المغالطة إلى 

 ا يؤدى إلى الشك في قدرتهن على تحمل حد كبير، طالم

 المسئولية. وإذا تحدثنا من الناحية التاريخية، نجد أن نشأة 

 هذه التشخيصات الخاصة بأحزان المرأة كانت تسير جنبا

 إلى جنب مع اإلجحاف الثقافي المستمر ضد قدرة المرأة 

 على تولى مسئولية المناصب العامة. 

 خاصة بالتوتر الذى يصاحبوبينما نجد أن المفاهيم ال    

 الدورة الشهرية واالكتئاب الذي يلي الوالدة قد يكون لها

 معنى خاص فى سياق الخطاب الطبي ومن زاوية الهياكل

 التي تؤثر على صحة المرأة، فإن بعض النسوة يعانين بالفعل 

 من مشكالت عند بداية الدورة الشهرية، والبعض اآلخر 

 (. كيف ندرك17ى بعد الوالدة)يشعر بأحزان واكتئاب حقيق

 صحة المشكلة من الناحية الذاتية دون أن نضعها فى قوالب 

 مصطلحية تحول دون التبصر السياسي؟ وكيف يمكن أن

 نسميها بطريقة ال تجعل اهتمامنا مستمرا لما تعانيه

 اتها وما الذى يمكنالمشكلة فحسب، وإنما أيضا بمسبب

 االجتماعى وليس الشخصى القيام به لمنعها على المستوىال 

 فحسب؟ 

 

 الصحة باعتبارها منتجا اجتماعيا                   

 في مقال حول " المهن التى تمارسها المرأة"، صادر عام 

 (، قامت فيرجنيا وولف بوصف عقبتي وجدت أن18)1931

 هناك ضرورة للتغلب عليهما فى إطار تعلم كيف يصبح

 نها كانت تتحدث حول اإلنسان كاتبا. وعلى الرغم من أ

 الكتابة، فإننى أعتقد أن ما قالته يمثل أهمية كبري بالنسبة

 للمرأة. قامت وولف أوال بوصف الشبح الذى كان عليها

 مصارعته فى كتابتها. لقد اختارت له اسما على غرار بطلة 

 القصيدة المشهورة "المالك فى المنزل" .كان المالك في المنزل 

 دة العاطفة، وجذابة إلى حد كبير،هو امرأة مثالية شدي

 وبإيجاز لم يكن لديها -ومدجنة وغير أنانية على اإلطالق

 عقل أو رغبةخاصة بها. إن طيف المرأة كان يبرز من قلب

 كتابة وولف، يجردها من كل قواها، فيمنعها من كتابة ما

 كانت تريد كتابته. وتعترف كثيرا من النساء بأنهن يعانين

 خلف ذلكاليوم. فمن السهولة اإلختباء  من نفس المشكلة

 الدفاع المتمثل فى األنوثة وارتداء قناع االبتسام وحب الغير، 

 إلخفاء رفضنا أن نأخذ أنفسنا بجدية.أما العقبة الثانية

 التى واجهت وولف وكانت تتعلق بشىء وثيق الصلة بهذا 

 . إن المؤتمر، ونعنى مشكلة قول الحقيقة حول خبرة الجسد 

 ككاتبة قصة كانت تشعر أنها لم تتغلب على هذه وولف

 المشكلة، كما لم تتغلب عليها أيضا أى امرأة أخرى، وأن 

 سلطة الرجل وتاريخه الذكورى كان يقف ضد قول مثل هذه

 الحقيقة. 

 إن اإلقرار بأن الصحة تمثل منتجا اجتماعيا هو المهمة     

 لحقيقة بشأناألولى التى تواجه المرأة.، إننا نحتاج لقول ا

 خبراتنا الذاتية. إن خبراتنا الذاتية تحدد صحتنا، سواء

 وضعتنا هذه الخبرات أو لم تضعنا فى تماس مباشر مع

 الرعاية الطبية المهنية، وسواء أكانت الرعاية الطبية المهنية

 أو لمن تكن قادرة على اإلمداد بأي شكل من أشكال العالج

 الذي يجعلنا نشعر بتحسن.

 عدم قول الحقيقة بشأن خبراتنا إنما يماثل الكذبإن     

 بشأن هذه الخبرات. والدالالت االجتماعية للكذب، كما

 (، تكمن في أنها19تذكرنا الكاتبة األمريكية أدرين ريتش)

 تجعل العالم يبدو أكثر بساطة ولكنه أكثر كآبة عما هو عليه

 ةبالفعل. إن الكذب يسلب قيمة الشرف بين البشر وإمكاني

 النمو التغير. إنه يدمر الثقة ويسيطر على التاريخ. 

 وهناك تحد آخر ينبع من قبول الصحة باعتبارها منتج    

 اجتماعي، ويتمثل في أن المرأة تضطلع بدرجة أكبر من 

 المسئولية بشأن صحتها وصنع القرار الخاص بالرعاية 

ا إبعاد  الصحية فى المستقبل، حتى وإن كان ذلك يعنى جزئيا

 ه المسئولية عن المهنيين الطبيين. إن هذا يحدث بالفعل،هذ

 بشكل ما، مع نمو حركة المساعدة الذاتية في مجال الرعاية 

 (.20بعض االختالط)الصحية مع ما يكتنف هذه الحركة من 

 

 الرعاية الصحية واالضطهاد                 

 موأخيراا . أود أن أقول شيئا يتعلق بمعنى أن يعترف نظا    

 بأن النساء لسن عر ضة للمعاناة من بقايا الرعاية الصحية

 العالقة االجتماعية غير المتساوية مع الرجال بشكل بسيط



 

   

ا.  ولكنهن يشكلن فى وقع األمر مجموعة مضطهدة اجتماعيا

 إن غالبية نظم الرعاية الطبية الحديثة، الممولة من الدولة     

ا   في مجال توزيع الرعاية أو التأمين الخاص، لم تحقق نجاحا

 الطبية على قدم المساواة لكافة السكان. إن االضطهاد على 

 أساس الطبقة أو العرق أو الجنس يمثل حقيقة سياسية تؤثر

 على الصحة والمرض والرعاية الطبية. ومع كل، فإن

 اضطهاد المرأة يعد متفرداا بين أشكال االضطهاد الثالثة،

 المرأة نتيجة دورها في فمن قلب االضطهاد الواقع على

 العملية اإلنجابية ، ودورها كعاملة غير مدفوعة األجر من

 أجل تحقيق رفاهية األسرة، فضال عما تقدمه للرجل  

 وللألطفال من دعم عاطفينجدها تقوم بوظيفتها كحارس 

 لصحة األمة. إن كافة هذه األنشطة، والتى ال يمكن 

 تنا، تغلف وتحملفى ثقافتمييزها عن حقيقة كوننا نساء 

 بين طياتها أسباب اعتدال صحة المرأة .وعلى سبيل المثل، 

 فإن نسبة عالية ممن المراضة لدى النساء تعتب ناجمة عن

 عالقات جنسية وأنا ال أعني االغتصاب وعنف األزواج

 فحسب، وإنما أعنى أيضا بعض األمراض مثل سرطان عنق

 بتاريخ المرأة الرحم، تلك األمراض التى ال ترتبط فحسب 

 الجنسي، وإنما ترتبط أيضا بالميول الجنسية لدى الرجل 

 (. ولكنى أعود مرة أخري إلى الشبح في 21الذي يعيش معها)

 "مالك في المنزل". إن التبعية العاطفية والسياسية والمالية

 لدور المرأة فى تحقيق رفاهية األسرة ربما يمثل

 مرأة تحمل مشاكل وكون ال -الكبير اليوم -عجزها وعجزنا

 مجتمعنا غير المحلولة الخاصة بالتبعية في العالقات

 بمعنى كيف يمكن أن نحب بعضنا البعض دون أن -اإلنسانية

 كونها تحمل -يؤثر ذلك على االستقالل الذاتى لكل فرد منا

 هذا المأزق الثقافى، فإنها ال تحظى بأألى مساعدة لتفهم

 ه المصالح بعينمصالحها الخاصة، ناهيك عن وضع هذ

 االعتبار.

 عندما قلت أن الصحة تعتمد على أساس أخالقى     

 لعالقات اجتماعية جييدة، فإننى كنت اعنى أنها محاولة

 مستحيلة من أجل النهوض بالصحة فى مجتمع يتسم بوجود

 مجموعة اجتماعية تقع فى موقع أدنى بالنسبة لمجموعة

 كازاا على عالقات  أخرى. إنها محاولة لبناء مجتمع صحى ارت

 إنسانية غير صحية، بل واستغاللية. أما ما إذا كان  

 شبح -االستغالل موجه ويتخذ طابعا أسطوريا باسم الحب

 فهذه تمييع كامل -"مالك فى المنزل" فى مقال وولف

 للقضية. إن عادة التخلص من األطفال الرضع اإلناث

 ناك جملفما يزال هاختفت من الثقافة المعاصرة، ومع ذلك 

 استعارية بشأن التخلص من المرأة. ومع استمرار التغاضى 

 عن ذلك، لن يحدث أى تغيير راديكالى. وفى نفس الوقت فإن

 

 عدم التغاضى عنه يعنى مصارعة القضايا التى كنت أتناولها

 فى النقاش: إضفاء الطابع الطبى على أحزان المرأة، وإضفاء

 وإضفاء الطابع الطابع الفردى على مشكالت المرأة،

 الطفولى على المرأة. إن طفال معزوال وغير سعيد ال يشكل 

 تهديدا سياسيا ألى فرد كان. ولكن الطاقة السياسية ألى 

 فرد بالغ وله نشاط اجتماعى مستعد لقبول الصراع 

 والتناقض كجزء من الحياة، يعمل لها حسابا لقوتها.

 عن ذى قبل. وربما تمثل هذه القضية أهمية أكبر اآلن     

 فالكساد االقتصادى مع اقترانه بأزمة السيولة والثقة فى 

 الطب الغربى يجعل من "المرأة" و" الصحة" كلمتين أساسيتين.

 وجزء كبر مما حصلت عليه المرأة من مكاسب عبر تحررها،

 نتيجة لألقوال الجديدة بشأن دعم األسرة،  معرض للتهديد

 ولئك الذين ال يقدرونوالحاجة إلى قيام المجتمع برعاية أ

 على رعاية أنفسهم )رعاية المجنمع بصورة أخرى عمل

 النساء!(، والحاجة إلى النظرة مرة أخرى إلى التكلفة 

 االجتماعية لتحرير المرأة. إن كل اإلجابات التقليدية هى

 بطبيعة الحال. فمن السهولة إخراج المرأة من  -األرخص

 ن إطعام اآلخرين هوسوق العمل والقول بصورة تقليدية: أ

 الدور األفضل لها. ولكننا ال يمكن أن نقول بأن هذه الحلول 

 وفى تمثل ما ترغبه المرأة، أوما هو فى صالح صحة المرأة. 

 نفس الوقت، ومع سماعنا اإلجابات القديمة مرة أخرى،

 هناك إقرار صحى متنام من جانب الحكومة بشأن الحاجة 

 السيطرة على حياة الناس. إلى كبح جماح المهنيين فى مجال

 إن ذلك يوفر لنا الطريق، حتى داخل القوالب النمطية

 السياسية المحافظة، من أجل تغيير العالقة بالمرأة  

 والرعاية الصحية.  

 إن كافة تلك القضايا المطروحة ليست قضايا يسيرة، وكلها    

 تتطلب مواجهة الصراع الكامل للعالقات االجتماعية بين

 المهنيين، وبين الرجل والمرأة. وفى النهاية، فإنناالناس و

 جميعا نواجه خطورة عند التحرك نحو مجتمع أكثر 

 إنسانية، ال تنفصل فيه الصحة والمرض عن بقية خبراتنا،

 ويرتبط فيه الجسد بالبيئة، ويمكن من خالله إدراك العقل  

 باعتبارهما يشكالن أسلوب قيام الجسد بوظائفه.والعاطفة 

 يواجه كل منا أيضا خطورة فى إدراك حدود العلم  كما

 وتقديرها، وفي فهم التكنولوجيات الجديدة لعالمنا الشجاع.

 إن ما نرغبه هو عالم جديد شجاع، وليس عالم قديم ميت، 

 خال من الروح ومثير لإلحباط. إن ما نرغب فيه هو عالم  

 .يضع فى اعتباره تلك النساء الالتي يطالبن بإحداث تغيير

 

 مالحظة                          

 تم تقديم هذه الورقة البحثية بداية كخطاب أساسي إلى    

 مؤتمر منظمة الصحة العالمية/ مجموعة تعليم الصحة، 



  

 والذي كان يدور حول المرأة والصحة، وعقد في مدينة

 . ونحن نعيد نشره 1983مايو  27-25ادينبورج في الفترة 

 الت حول المرأة، والطب والصحة"، عام هنا من واقع"مقا

 ، وبإذن من المؤلفة والناشر:1993
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 شبكة نيكاراجوا للنساء                                   

 الناشطات ضد العنف                                    
 إستخدام البحث، والحركة من أجل احداث تغيير                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نيكاراجوا ضد العنف المنزلى قد مر إن الوعى العام فى 

 بتحوالت عميقة فى السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم 

 هذه المشكلة كانت تعتبر مشكلة خاصة تؤثر على قليل   من أن

 من النساء. فهى تعتبر اآلن مشكلة اجتماعية رئيسية. 

 ويرجع هذا، بقدر كبير، إلى حركة واسعة النطاق تقف على 

 رأسها الشبكة القومية للنساء الناشطات ضد العنف، والتى 

 ى جماعة نسائية ومئات من النساء، عل 150تضم ما يزيد على  

 مستوى فردى، فى كافة أنحاء البلد. ولقد شنت الشبكة حملة  

 مع إقرار القانون  1996لمدة سنة، وصلت إلى ذروتها عام  

 الجديد بشأن العنف المنزلى. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقلم: مارى إلسبرج

 جيركر ليلجستراند       

 أنا وينكفيست       

    

 

 

 

 

 

 صياغة القانون الجديد وحشد الدعم من أجله  إن عملية 

 قد القت نجاحا نتيجة لخلق تحالف استراتيجى بين

 الساسة، ومسئولى الحكومة، وقيادات المجتمع المحلى،

 والمهنيين فى جميع التخصصات العامية. وقد أفضت 

 البحوث المشتركة، وما قدمته من بيانات، إلى إقناع صناع

 صالح. وتعمل هذه الورقة البحثيةالسياسة بالحاجة إلى اإل

 على تتبع تاريخ الحركة الناهضة للعنف منذ أعوام

 الثمانينيات، كما توضح مختلف االستراتيجيات التى جرى

 استخدامها لوضع قضية العنف المنزلى داخل جدول األعمال 

 السياسى القومى.

 تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من قطاعات المجتمع فى    

 ا قد وجدت قواها لمقاومة العنف المنزلى، وذلك فى نيكاراجو

 فى حالة استقطاب.مجتمع تظل فيه قوى أخرى عديدة 

 ويأتى ذلك كانعكاس للوعى الدولى المتعاظم فى مجال عدم 

 التمييز بين الجنسين باعتباره حقا من حقوق اإلنسان، كما

 يرتبط أيضا بالصحة العامة كقضية، وهو األمر الذى نتج

 ط مكثف ألكثر من عقدين قامت به الجماعاتعن نشا

 (ويمكن رؤية نجاح هذه2،1النسائية التى تعمل بين النساء.)

 -الجهود فى الوثائق الدولية األخيرة، مثل"االتفاقية

 (، 3االمريكية للقضاء على العنف ضد النساء والمعاقبة عليه")

 فضال عن خطط العمل الصادرة عن المؤتمرات التى

 األمم المتحدة مؤخرا حول حقوق اإلنسان عقدتها هيئة

 (،1994(، ومؤتمر السكان والتنمية )القاهرة،1993)فيينا،

 (،.1995والمؤتمر العالمى للمرأة )بكين،

 إن الحركة المعادية للعنف فى نيكاراجوا تدين بالكثير من    

 قواها للخبرات التى اكتسبتها النساء خالل مشاركتهن فى

 ى أعوام الثمانينيات. لقد شاركت المرأةالعملية الثورية ف

 بنشاط في كافة جوانب النضال ضد ديكتاتورية سوموزا،

 بقيادة جبهة التحرير الوطنى لساندينيستا، والتى كانت تضم

 مقاتلين مسلحين، وخالل العام األول بعد اإلطاحة بسوموزا

 ، تم تنفيذ عدد من االصالحات االجتماعية1979فى عام 

 ها عميق األثر على حياة المرأة. إن حملة محور التى كان ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 وقد أدت إلى  1980األمية واسعة النطاق التى بدأت فى عام 

 % وذلك خالل ستة12% إلى 25تقليص نسبة األمية من 

 شهور فقط. وفى نفس الوقت، نجحت الحمالت الصحية 

 األطفال،وتخفيض معدلالضخمة فى القضاء على شلل  

 وفيات األطفال. وقد شاركت النساء أيضا، وأكثر من ذى

 قبل، فى قوة العمل، ويرجع ذلك جزئيا إلى مؤسسات رعاية

 الطفل التى أصبحت متاحة.

 وتعد المنظمة النسائية األساسية خالل تلك الفترة،"رابطة    

 إلى  1981نساء نيكاراجوا"، والتى وصلت عضويتها عام 

 ( ومع كل، وكما هو الحال بالنسبة لعديد من5عضوة)25000

 "المنظمات الجماهرية" التى ظهرت أثناء الثورة. قام حزب

 ساندينيستا باختيار وتعيين قيادات" رابطة نساء نيكاراجوا".

 وكما أن البرنامج السياسى للرابطة كان محددا من أعلى. 

 ء حولإن الدور األساسى للرابطة كان يكمن فى حشد النسا

 القضايا ذات االهتمام القومى، مثل اعادة بناء االقتصاد

 والدفاع الوطنى الذين تم تدميرهما نتيجة للحرب ولم تكن

 قيادة المنظمة راغبة فى االضطالع بالقضايا التى يمكن

 النظر إليها باعتبارها تسوية"، حيث إن هذه القضايا ال تهم

 القاعدية، كما أن النساء الالتى ينتمين للقطاعات الشعبية

 تحرير المرأة يتقدم تدريجيا من المشاركة إلى المساواة، دونما

 مرور على مرحلة المطالب الخاصة بنوع الجنس أو المطالبة

 (.4المباشرة بالسلطة")

 وعلى الرغم من أن حقوق الرجل والمرأة واردة بالدستور

 ، فإن المساواة بين الجنسين لم تشهد1987الجديد لعام 

 جمة كاملة لها فى السياسة العامة.ومع منتصف أعوام تر

 الثمانينيات، كانت النسويات فى نيكاراجوا يطالبن بإيالء

 المزيد من االنتباه للقضايا التى تمثل أهمية بالنسبة للمرأة

 مثل: اإلجهاض، والحقوق اإلنجابية، والتحرش الجنسى، 

 موعالقات القوة داخل األسرة، وملكية الرض، والتعلي

 ( إن حرب الكونترا، التى6.4الجنسى، والتوجه النسوى ذاته)

 وتصاعدت بانتظام خالل أعوام  1983بدأت عام 

 الثمانينيات، قد أدت إلى إنهاء هذه المناقشات ، حيث قامت

 بتغيير أولوياتها لقد جبهة التحرير الوطنى لساندينيسنتا

 ىأثرت الحرب، كما أثر الحصار االقتصادى االمريكى، عل

 االقتصاد، حيث ازداد التضخم وقلت السلع األساسية، مما

 أدى إلى تآكل المكاسب االجتماعية التى قدمتها الثورة فى

 سنواتها األولى. وكانت الجهود الوطنية تلتف، على نحو

 متزايد، حول الدفاع العسكرى، وكان مطلوبا من رابطة المرأة

 هود الحرب.بنيكاراجوا أن تحشد أمهات المقاتلين لدعم ج

 أما خطة السياسة الشعبية المطروحة للمناقشة، واالنتخابات

 الداخلية الديموقراطية، فقد تم تأجيلهما لما بعد انتخابات

 . 1990عام 

 وبينمال كانت الجهود الرامية إلى تغيير السياسة العامة    

 تتسم بالتواضع فى اعوام الثمانينيات فقد أدت هزيمة

 إلى خطوة للوراء  1990بية فى عام ساندينيستا االنتخا

 بالنسبة للنساء. غن إدارتى فيوليتا باريوس دى شامورو

 ، كانتا تسعيان بوضوح1996وأرنولدو أليمان، المنتخبين عام 

 نحو تعضيد األدوار التقليدية للمرأة، وتقليص العمالة

 الرسمية حد كبير، وتعضيد الخدمات االجتماعية، وخاصة

 ( لقد تم إحراق الكتب7ة األطفال.)فيما يتعلق برعاي

 المدرسية لساندينيستا وحلت نصوص جديدة محلها،

 نصوص تؤكد على" القيم العائلية" وشرور اإلجهاض

 واستخدام وسائل منع الحمل وممارسة الجنس قبل الزواج.

 وعلى سبيل المثال، نجد فى أحد النصوص التى يجرى

 تدريسها للصف السابع ما يلى:

 المهمة الجنسية للمرأة ترتبط برباط وثيق بمهمتها" إن     

 الزوجية، واألمومة بالنسبة للمرأة أكثر أهمية من البوة

 بالنسبة للرجل. وعندما يضع الرجل أو المرأة متعته األنانية

 قبل هذه المهمة المجيدة، فإن الخراب الذى سيعم على 

 (8األسرة والمجتمع ككل ال يمكن حسابه")

 ملة قامت بها وزارة الصحة بشأن فيروس نقصأن أول  ح   

 المناعة البشرية مرض األيدز كانت تتجنب أية إشارة للواقى 

 الذكرى، وبدال من ذلك كانت تحث السكان كالتالى:" امنعوا

 مرض اإليدز.. فلتدين بالوالء لشريكك". وعلى الرغم من أن 

 اإلجهاض لم يكن شرعيا أثناء حكومة ساندينستا، فقد تم

 ، تم تشكيل لجان تباره سببا رئيسيا لوفيات األمهات،اع

 (وقد جرى إلغاء هذه اللجان 9اظفجهاض بسالم للنساء.)

 فورا، وهناك قضية مشهورة، اتهمت فيها امرأة إحدى

 جاراتها بإجراء اإلجهاض لنفسها وقد قامت الشرطة 

 بحبسها.

 وعلى الرغم من هذه الردة المحافظة، أو ربما استجابة لها،   

 تنامت الحركة النسائية بقدر كبير فى السنوات األخيرة،

 وبرزت كإحدى الحركات الدينامية والمتنوعة فى نيكاراجوا.

 تناولت كثير من هذه الجماعات اهتمامات الخاصة 

 ومجموعات النساء، على سبيل المثال: عامالت المزارع،

 وعامالت المصانع المتبطالت، والنساء المعوقات، والنساء

 التى ينتمين للسكان األصليين. وهناك جماعات أخرىال

 ركزت على نشاطات مثل البحث، والمناصرة القانونية،

 االتصال أو التدريب. ومع كل، فقد كان هناك خيطان

 يربطان بين أولئك المنخرطين فى العمل السياسى، وهما

 العنف المنزلى، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.



 

   

 توجد المراكز البلدية لصحة المرأة فى كافة المدن  واليوم،    

 الرئيسية تقريبا وتقدم للمرأة خدمات فى مجال أمراض 

 النساء ووسائل منع الحمل، فضال عن تقديم المعونة

 التعليمية، والقانونية، والنفسية، ويتمتع كثير من هذه المراكز

 باالستقالل؛ فى حين تنتسب مراكز أخرى إلى بعض 

 التى تعمل بمثابة المظلة لها، مثل رابطة النساء فى  المنظمات

 ،وهى منظمة معروفة تضمIXCHENنيكاراجوا، أو منظمة

 مراكز فى كافة أنحاء البلد، بما فيها أحد المراكز األولى 10

 لصحة النساء. وهناك الكثير من الجماعات التى قامت

 بإنشاء"بيوت األمومة" لتمكين المرأة الريفية التى تتعرض

 للخطر فى حملها من الوالدة فى المدينة. وفى مدينة إستيلى،

 بإنشاء أول مأوى (Accion ya)قامت جماعة" أكسيون يا" 

 للنساء الالتى يتعرضن للضرب فى نيكاراجوا؛ وهناك مركز

 ، وقد تم افتتاحه مؤخرا فى(El Albergue)ثان"إل ألبرج" 

 تناول، في(Xociquetzal)ماناجوا. أما "خوشيكو يتزال"

 قضايا التعليم والمناصرة بشأن فيروس نقص المناعة

 البشرية/ مرض اإليدز، والنشاط الجنسى، وهناك منظمات

 أخرى، بما فيها مركز المعلومات والخدمية االستشارية فى

 ، ومركز(Si Mujer)مجال الصحة، ومركز"سى موجر"

 ، وجماعة(Puntos de Encuentro)"بونتوس دى إنكوينترو" 

 لجابا للمرأة، كلها تقوم بممارسة أنشطة تعليميةماتا

 وحمالت إعالمية حول: العنف، والنشاط الجنسى، والصحة 

 االنجابية،أما مركز الحقوق الدستورية، ومركزحقوق

 اإلنسان، فيعمالن فى مجال ممارسة الضغط من أجل 

 تحقيق اإلصالحات القانونية، وقد قاما بتدريب مئات من

 مين للقاعدة الشعبية، وذلك فى مجال محوالنساء الالتى ينت

 األمية القانونية، وتمكينهن من تقديم المساعدة للنساء الالتى 

 1992يتعرضن للضرب فى المجتمع المحلى . ومع حلول عام

 منظمة تقدم 16قامت منظمة الصحة لعموم أمريكا بتحديد

 مركزا من المراكز البديلة للنساء، وذلك فى 52الخدمات فى 

 .وخالل الشهور الستة نة فى جميع أنحاء البلدمدي24

 125000، قامت هذه المراكز بخدمة 1992األولى من عام 

 (10امرأة.)

 

 ف ضد العن شبكة النساء           

 , قام تحالف من جماعات نسائية  وأفراد1992عامفى 

 بتنظيم مؤتمر قومى تحت شعار" الوحدة فى التنوع". وقد 

 امرأة, وذلك لصياغة   800ىحضر المؤتمر مايزيد عل

 برنامج سياسى جديد يرتكز على مبادئ االستقالل الذاتى 

 والديمقراطية الشعبية, ومن شأنه أن يتيح للنساء اتخاذ

 موقف فعال فى مواجهة الدولة التى تستخدم أساليب 

 وتتمثل احدى النتائج الهامة  (5,4)عدوانية ضد المرأة.

 
 ومية حول قضايا معينة للمؤتمر فى تشكيل شبكات عمل ق

 مثل النشاط الجنسى,والصحة,وقضايا العنف.

 ان االعتماد علىشبكات عمل ذات تنسيق مرن كنمزج 

 للفعل السياسى كان ينتشر خالل أمريكا الالتينية كجزء من

 ,تم 1990التنوع المتعاظم فى الحركة النسائية.وفى عام

 منطقةانشاء شبكة العمل النسوية ألمريكا  الالتينية و

 الكاريبى والتى تعمل ضد العنف المنزلى والجنسى؛ومع 

 , انتشرت فى جميع أنحاء أمريكا الالتينية1992حلول عام

 (11)شبكات عمل شبه اقليمية.

 

 ج\ان االعتماد على شبكات عمل ذات تنسيق مرن كنمو

 للفعل السياس كان ينتشرخالل أمريكا الالتينية كجزء من 

 ,تم1990لحركة النسائية. وفى عامالتنوع المتعاظم فى ا

 انشاء شبكة العمل النسوية ألمريكا الالتينية ومنطقة 

 الكاريبى والتى تعمل ضد العنف المنزلى والجنسى؛ومع

 , انتشرت فى جميع أنحاء أمريكا الالتينية1992حلول عام

 (11.)شبكات عمل شبه اقليمية

 نف وفى البداية, كانت شبكة نيكاراجوا للنساء ضد الع

 تخطط من أجل تنظيم حمالت قومية بشأن االحتفاالت 

 16نوفمبر حول"25أكنوبر و10السنوية التى تجرى مابين 

 ( وكانت12يوما من النشاط حول العنف ضد المرأة".)

 االستراتيجية التى تطرحها شبكة العمل تهدف الى الدمج

 بين رسائل التعليم العام والمطالب السياسية المعنية. وفى

 توقيع الى الجمعية  49000, قدمت الشبكة 1994معا

 الوطنية , تطالب بالتصديق على اتفاقية "بيليم دو بارا"

                                     (Belem de para ) 

 , اندمجت هذه األنشطة السنوية داخل 1995وفى عام 

 , قامت الشبكة بتنظيم 1995النشاط القائم. وفى مارس

 امرأة 500حول العنف, حضره مايزيد على مؤتمر وطنى

 من مختلف التخصصات المهنية , والحكومة , والشرطة,

 والمنظمات الشعبية. ونتيجة لذلك, تكونت شبكات محلية

 ضد العنف المنزلى فى عديد من المدن والمناطق.وقد صدر

 كتيب بعنوان "أين نذهب وماذا نفعل فى حالة العنف" وتم

 ه باللغتين االسبانية والمسيكيتو.ألف نسخة من60توزيع

 ومايزال العمل جاريا الصدار مواد تعليمية لألطفال,

 والكبار,وللعاملين فى مجال الصحة ,ولقادة الكنائس.

 واألن, تمتلك الشبكة المعادية للعنف مجموعة متنوعة من 

 األعضاء.وعلى الرغم من أنها بدأت نشاطها بعدد من 

 انها تضم حاليا عضوية عضوا, ف20األعضاء يقل عن 

 منظم عضوة, باألضافة الى مئات  150نشطة تزيد على 

 60من األعضاء األفراد. وعادة مايحضر عدد يتراوح من

 امرأة, من جميع أنحاء البالد,االجتماعية القومية. 100الى 

 مركزا من   92,كان دليلها القومى يضم1995وفى عام

 لنساء الالتى تعرضن المراكز األعضاء التى تقدم خدماتها ل

 مدينة. عالوة على ذلك, هناك جماعة من  54للضرب فى 

 الرجال المهتمين بالترويج لهويات اجتماعية بديلة للرجال قد

 قامت بانشاء شبكة  عمل صغيرة للرجل ضد العنف , وتعمل 

 فى تنسيق وثيق مع الشبكة النسائية .

 ية, أبدتوتركز الشبكة على قيادة المركزية وغير تراتيب



  

 فعالية فى مجال حشد قاعدة عريضة من المشاركين. ومن 

 بين أهم المالمح الهامة لشبكة العمل، نجد ما يلى:

 المشاركة الطوعية؛اإلعالت عن االجتماعات فى •

 الصحف القومية، ويحق لألعضاء الدخول فى الشبكة أو

 الخروج منها دونما التزام.

 د قادة منتخبون ويجرىتعددية القيادة وتداولها: ال يوج •

 تداول عملية تنسيق االجتماعات. هناك اثنان فقط من

 العاملين، بمن فيهم السكرتيرة التنفيذية،التى يكمن دورها

 فى تسهيل االتصال بين األعضاء ومتابعة االتفاقات؛ ولكنها

 غير مخولة باتخاذ قرارات باسم الشبكة.

 وميةيحق لألفراد من النساء والمنظمات غير الحك •

 فحسب أن تصبحن أعضاء. أما النساء الالتى يعملن فى

 هيئات حكومية، فهناك ترحيب لمشاركتهن كأفراد.وتتمتع

 النساء األفراد بنفس حقوق النساء الالتى يمثلن منظمات.

 التنوع األيديولوجى: على الرغم من أن غالبية النساء •

 االعضاء تمتد جذورهن إلى حركة ساندينيستا ويعرفن

 ، فإن المتطلب الوحيد لالنتماء للشبكةسهن كنسوياتأنف

 يكمن فى التمسك برؤية مشتركة حول العنف،ترتكزعلى

 نوع الجنس، وذلك باعتبار العنف مشكلة اجتماعية وسياسية

 تحتاج إلى وضع عقوبات ضدها والحيلولة دون وقوعها

 وذلك من خالل مختلف الجهود المجتمعية والحكومية.

 باإلجماع: وهو األمر الذى ال ينتشر اتخاذ القرارات •

 ،وخاصة عندما يحضر االجتماعات عددعلى نطاق واسع

 امرأة. ومع كل، فلم يتم200كبير من النساء يصل إلى 

 فرض االجماع بالقوة فى الممارسة، بل باألحرى يجرى

 التصرف على ضوء وجود اتفاق كامل.

 إنجاز العمل عن طريق لجان: باإلضافة إلى الفروع •

 اإلقليمية،يوجد لدى الشبكة لجان عمل من شأنها االرتقاء

 بعمليتى البحث والتدريب، وتطوير االستراتيجيات الالزمة

 للضغط وأعمال المناصرة، والتنسيق مع مراكز الشرطة

 والوصول إلى نساء الكنيسة.

 

 الحواجز أمام تحقيق العدالة للنساء الالتى

 يتعرضن للضرب: 

 سى للشبكة فى ممارسة الضغط على يكمن الهدف األسا    

 الحكومة من أجل االضطالع بمسئوليات أكبر للقضاء على 

 العنف المنزلى؛ وفى نفس الوقت، مواجهة األعراف الثقافية 

 القائمة والتى تجيز للرجال، بل وتشجعهم على التعامل

 من النساءالعنيف مع المرأة. ونجد فى نيكاراجوا أنه متوقع 

 ن للسلطة الذكورية، وإنها لتعد سبة أنبشكل عام أن يخضع

 يقال عن المراة أنها التجد رجال يمسك بزمامها. كما نجد

 أيضا أن استخدام األزواج للعنف ضد 

 زوجاتهم لتأديبهم ومعاقبتهن هو أمر

 مقبول على نطاق واسع،

 وتشير العديد من النسوة 

 إلى العنف الذكورى 

 باعتباره أمرا آخرا يتوجب

 العنف يعتبر جزءا ال احتماله. إن

 يتجزأ من حياة المرأة، ومن ثم فهو أمر

 (إن هذه13طبيعى مثل والدة األطفال والدورة الشهرية.)

 المعتقدات، إضافة إلى مشاعر الخجل والعزلة التى عادة ما 

 ،تمنع الكثير من النساء من الحديث تصاحب سوء المعاملة

 الغهنإلى اآلخرينحول تجربتهن هذه، ومن ثم يقل إب

 للشرطة بعمليات سوء المعاملة التى يتعرضن لها.

 وعالوة على ذلك، فما أن تتخذ أى امرأة قرارا باللجوء     

 إلى الشرطة. عادة ما تواجه عقبات جسيمة فى النظام

 على قوانين االغتصابالقضائى، فقبل اإلصالح الذى طرأ 

 ، كان تحديد وتصنيف كل من االغتصاب1992فى عام

 واالعتداء الجنسى على االطفال يتم بصورة ضيقةللنساء 

 على اعتبار أنه جريمة خاصة، مع بعض التبعات البسيطة

 ( 14إذا ما كانت المرأة التى تعرضت لالغتصاب عذراء.)

 وحتى وقت قريب، كان االعتداء البدنى يعد جريمة فقط إذا

 يوما 15-10ما كان واضحا فى شكل جروح تتطلب فترة 

 وكانت تتم تسوية نصف حاالت العنف المنزلى( 15للعالج.)

 التى يتم اإلبالغ بها للشرطة، وذلك من خالل إبرام 

 "اتفاقيات سالم" يوافق فيها الطرفان على االمتناع عن

 ( وهناك نسبة ضئيلة فقط من حاالت العنف16العنف)

 القاسية التى تصل إلى قاعة المحكمة ،وفى الحاالت القليلة 

 كم يكون حكما بالحبس لمدة محدودة،التى يصدر فيها ح

 وكثيرا ما يتم استبداله بدفع غرامة ضئيلة تصل إلى ما 

 قيمته عشرة دوالرات أمريكية.

 ، بدأ العمل فى مشروع يسممى"المرأة1994وفى عام    

 ومراكز الشرطة" كمحاولة مشتركة بين قوات الشرطة 

 يلة للمرأة ومراكز الرعاية البدوالمركز القومى الحكومى 

 لصحة المرأة، وذلك من أجل تحسين قدرة نفاذ المرأة إلى 

 العالج وجهود الوقاية، وعلى الرغم من أن هذا المشروع قد 

 بدأ نتيجة لوجود مشاريع مشابهة فى بلدان أخرى، وخاصة 

 البرازيل واألرجنتين وبيرو، فإن مستوى مشاركة الجماعات

 (17النسائية فيه تعد غير عادية.)

 ز المشروع فى مراكز الشرطة. والنساء الالتى يرتدن ويرتك     

 المشروع يتم تقييمهن عن طريق ضابطات شرطة مدربات

وباحثات اجتماعيات مدنيات، ويتم تحويلهن إلى المراكز 

 



 

   

 النسائية المحلية للحصول على الخدمات القانونية

 واالستشارات النفسية، فضال عن الفحوص الطبية عن 

 طريق المتخصصات.

 إنوجود مثل هذا المشروع قد ساعد على مجابهة وجهة     

 النظر السائدة بشأن اعتبار العنف ضد المرأة شيئا"عاديا" 

 وأخذ عدد أكبر من النساء يقمن باإلبالغ عن سوء المعاملة.

 حالة من  8000، تم اإلبالغ عن حوالى1966وفى عام 

 3000حاالت العنف واالعتداء المنزلى، وذلك مقارنة إلى 

 . ومع معرفة االختالفات1994عامحالة تم اإلبالغ عنها 

 األيديولوجية والتنظيمية الموروثة القائمة بين المؤسسات

 المشاركة، ال يثير الدهشة أن المشروع قد واجه العديد من 

 الصعاب. وقد قامت شبكة العمل بأعمال التنسيق الخاصة 

 حوار الدائر بتطوير استراتيجية مشتركة لمراكز المرأة فى ال

 مع المركز القومى الحكومى للمرأة ومركز الشرطة.

 

 القانون الخاص بالعنف المنزلى                 

 ،1995أثناء الحملة القومية ضد العنف التى تم شنها عام    

 قررت الشبكة تناول مسألة النظام القانونى الجنائى، ولقد

 بصياغة قامت مجموعة من النساء المحاميات والقاضيات

 مشروع قانون لإلصالح، قدمته الشبكة إلى الجمعية الوطنية

 ألف مؤيد له. وكان هذا القانون 40ومعه توقيعات من 

 مستمدا من نصوص تشريعات إصالحية مماثلة فى المنطقة،

 إضافة إلى التوصيات التى قامت بتطويرها لجنة أمريكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18مرأة.)للدفاع عن حقوق ال الالتينية

 إن "إصالح قانون العقوبات" المقترح بشأن "الحيلولة دون     

 العنف السرى والمعاقبة عليه كان يتضمن ثالثة بنود هامة:

 كان السماح للنساء بطلب الحماية فى حالة اقتراف *

 العنف، مثل: منع الزوج المذنب من الدخول إلى مكان سكن

 رة، وتمكين الزوجة منالمرأة أو مكان عملها، وتقديم االستشا

 منزلها إذا ما طردها الزوج منه، ومصادرة األسلحة، 

 واستبدال ما تم تخريبه من ملكية.

 ضم الذى النفسى فى تعريف جريمة االعتداء، والتى*

ا يتم تعريفها على النحو التالى:"أى تغير أو أذى *  كانت سابقا

 لصحة الشخص، مما يترك أثراا على الجسد". وقد غير

 انون الصيغة إلى ما يلى:" أى أذى يلحق بالشخص، سواءالق

ا أو نفسيا".  بدنيا

 وعلى الرغم من أن عقوبة الحبس على جريمة االعتداء *

 لم تزد مدتها، فإن وجود الروابط األسرية بين المذنب

 والضحية أعتبر من الظروف المفاقمة لألمر، ومبررا لتطبيق

 ما يتناقض سنوات فى السجن(،وهو6أقصى عقوبة)حتى 

 القائمة التى كانت تطبق الحد األدنى مع الممارسة القضائية

 من العقوبة.

 إن القرار بعد إصدار أحكام قاسية لألزواج المذنبين كان    

 يرتكز على التجربة السابقة فى مجال إصالح التشريع 

 ، حيث إدخال عقوبات1992الخاص بالجرائم الجنسية لعام 

 ة االغتصاب قد نتج عنها بشكلقاسية على مقترفى جريم

 غير متوقع، انخفاض كبير فى معدل االتهام. كان القضاة 

 غير راغبين فى توجيه االتهام، حتى مع إيمانهم بأن المتهم

 مذنب، وذلك ألن أحداا لم يكن يرى أن االغتصاب يمثل تلك

 األهمية أو الجدية التى يتوجب معها إصدار حكم بالسجن 

 سنة.20و15لمدة تتراوح بين 

 

 البحوث حول العنف المنزلى                 

 إن نقص البيانات المعتمدة كان يمثل عقبة أساسية أمام    

 ، 1995رفع الوعى العام فى مجال العنف المنزلى. وفى عام

 قامت مجموعة من العلماء فى مجال علم األوبئة. من

 مياجامعة ليون الوطنية المستقلة فى نيكاراجوا، وجامعة أو

 بإجراء دراسة   -فى السويد، وأعضاء شبكة العنف ضد المرأة

 حول انتشار وخصائص اإلساءة إلى الزوجة فى مدينة ليون، 

 % من 52وهى ثانى أكبر مدينة فى نيكاراجوا. وقد وجدوا أن 

 سنة ومتزوجات49و15امرأة، تتراوح أعمارهن بين  360

 ة منهنقد عانين من عنف الشريك، وأن واحدة من كل أربع

 (19قد عانت من العنف فى االثنى عشر شهراا الماضية.)

وعالوة على ذلك، فإن ثلث النساء الآلتى تعرضن للعنف

 



  

ا من اغتصاب الشريك، كما تعرض  البدنى قد عانين أيضا

ا للضرب أثناء الحمل.  ثلثهن ايضا

 وقد أبلغت حوالى نصف النساء أن أطفالهن قد شاهدوا     

ا. هذا العنف، مما ا وسلوكيا  أثر عليهم تعليمياا وعاطفيا

 وعالوة على ذلك، فإن النساء الالتى عانين من العنف، من

ا  ا من االحباط العاطفى، فاآلثارالمرجح أيضا  ،أن يعانين أيضا

 النفسية لسوء المعاملة تستمر لفترة طويلة بعد ممارسة

 % من النساء أنهن لم يسعين80( وأخيراا، 20العنف.)

 % منهن قد أبلغن14اعدة من خارج السرة، وفقط إلى المس

 الشرطة بشأن حدوث العنف معهن.

 لقد استخدمت الشبكة أسلوب البحث لتقديم الدعم    

 لمبادرة اإلصالح القانونى. وقد تم نشر هذه النتائج فى كتاب

 (، جرى19)(Candies in Hell)بعنوان "حلوى فى الجحيم"

 وطنية، وقامت وسائلتقديمه خالل إحدى الفعاليات ال

 اإلعالم بإجراء تغطية كاملة له. وقد تم دعوة مجموعة من

 المسئولين الحكوميين للتعليق على الدراسة؛ وكانت هذه

 المجموعة تضم قاضيا بالمحكمة العليا، ونائبة وزير الصحة،

 ومديرة المعهد الوطنى للمرأة، ونائب رئيس الجمعية

 ت الهامة فى ذلك الموقف الوطنية. وقد تمثلت إحدى اللحظا

 عندما أعلنت نائب وزير الصحة، وهى مفعمة بالمشاعر، أنها

 هى نفسها قد تعرضت للضرب عندما كانت شبه صغيرة .

 إن البيانات الواردة فى الدراسة لم تؤد فحسب إلى اقناع

 صناع السياسة بحجم اآلثار المدمرة للعنف المنزلى على 

 يضاص ضرورة تامين المرأةالمراة والطفل، وإنما أوضحت أ

 والطفل من خالل دعم القانون الخاص بالعنف المنزلى .إن 

 نائب رئيس الجمعية الوطنية وهو عضو بأحد أكثر األحزاب

ا للقانون، ولعب فيما بعد دوراا  ا قويا  محافظة، قد أصبح حليفا

ا فى وضع القانون فى جدول األعمال التشريعى.  أساسيا

 

 الدراسة البحثية والعمل فى مجال الجمع بين           

 اإلصالح القانونى:                         

 لقد مارست الشبكة ضغوطا متواصلة لمدة ثمانية شهور    

 فى محاولة لتاكيد صدور القانون الخاص بالعنف المنزلى.

 والدراك الشبكة بأن مقاومة القانون داخل الجمعية ستكون

 مشروع بحثى، قام به مجموعة منكبيرة، فقد بدأ العمل فى 

 المتطوعين الذين ينتمون للشبكة، مع مساعدة تقنية من 

 . وقد كان المشروع يهدف إلى إمداد UNAN-Leonجانب 

 المشرعين بالمعلومات الالزمة حول الضرورة السياسية 

 والتقنية لوضع بنود تقييدية وبنود خاصة بتجريم اإلساءة

 ن الجانبين الخالفيين منالنفسية باعتبار أنهما يمثال

 القانون. ولقد كانت الدراسة تهدف إلى تحديد ما يلى:

 

 ا هى أنواع األفعال التى تندرج تحت أفعال عنيفة،*م

ا من أنواع العنف؟  وهل يعتبر الناس اإلساءة النفسية نوعا

 ما هى االجراءات الحمائية والعقابية التى يمكن •

 نف ومرتكبيه؟اعتبارها مفيدة بالنسبة لضحايا الع

 هل يعتبر الناس أن الموارد المتاحة للمرأة التى تعيش فى •

 ظل عالقات العنف تعتبر مفيدة؟ 

 ولقد كان الفرق البحثى يتكون من أربع نساء من شبكة    

 العمل النسائية ورجلين من شبكة الرجال للعمل ضد العنف 

 وقد قام بإدارة مناقشات لعدد من المجموعات البؤرية يبلغ

 فرداا. لقد قامت  150مجموعة، شارك فيها حوالى19

 المنظمات األعضاء بالشبكة بإنشاء المجموعات البؤرية

 لتحقيق التنوع الجغرافى، سواء على مستوى الحضر أو 

 الريف، باإلضافة إلى مجموعة من األفراد ذوى الخلفية 

 التعليمية والمهنية. وكان من بين المشاركين رجال ونساء كبار

 ، وأطفال، ونساء تعرضن للضرب، ونساء ناشطاتوشباب

 فى مجال حقوق المرأة، ونشطاء وناشطات فى مجال حقوق

 الطفل، ومهنيين فى مجال الصحة العقلية، وأطباء، ورجال 

 ونساء من الشرطة والقضاء.

 وقد تم استخدام مختلف التقنيات الالزمة فى مناقشات   

 نية. فى أحد المجموعة البورية، بما فى ذلك أشكال ف

 19التدريبات، كان يتم إعطاء المشاركين مجموعة تتكون من

 (21بطاقة، مكتوب فى كل بطاقة منها أحد أنواع العنف.)

 وكان المطلوب من المشارك أن يقوم بتصنيف البطاقات طبقاا 

 لمدى قسوة وسيلة العنف ثم يضع كل بطاقة على الحائط

ا، عنفتحت عنوان من العناوين الثالثة التالية  : ليست عنفا

 متوسط، عنف قاسى.

 وفى تدريب آخر، كان يتم إعطاء المشاركين قائمة من    

 التدابير العقابية الممكنة ضد مرتكبى العنف)مثل: تجريده

 من أسلحته، إجباره على الذهاب إلى جلسات المشورة، إجباره

 إلى3على دفع ثمن التلفيات، فرض غرامة مادية تتراوح من 

 أو من سنتين إلى خمس سنين(. وكان المطلوبشهور، 6

 منهم تحديد أى العقوبات تصلح فى حاالت العنف البسيط

 فى مقابل العقوبات التى تصلح فى حاالت العنف القاسى؛

 وأى العقوبات التى ال تصلح فى أى حالة من الحاالت.، وكان

 يعطى للقضاء ولخبراء الصحة العقلية وللمحامين مشروع

 صالحى لمناقشته.القانون اإل

 وهناك تدريب آخر     

 استخدام الرسوم 

 التوضيحية"أشكال فن" 

 لتقييم الموارد المجتمعية

بشأن النساء الالتى يتعرضن

 



 

   

ا لقدر المعونة والمساعدة المقدمة لهن.   للضرب، وذلك وفقا

 وقد كشفت الدراسة عن وجود اتفاق كبير فى الرأى بشأن     

 رها داللة مدى حجم األذى النفسى عديد من القضايا، وأكث

 ( كما كان22الذى يلحق بالنساء الالتى يتعرضن للضرب.)

 هناك اتفاق واسع على أن التبعات النفسية لسوء المعاملة

 تعد أكثر خطورة وذات أثر طويل أكثر من التبعات البدنية،

 يجب أن يشتمل على األذى النفسى. وقدوأن مفهوم األذى 

 ء الريفيات إلى أن الكلمات القاسية أشارت إحدى النسا

 تشعر وكأنها مثل الحذاء القديم"والمهنية تجعل المرأة"

 الجروح سوف تشفى فى نهايةإحدى القاضيات أن"وقالت 

 ، وقدالمطاف،ولكن األذى النفسى سيظل موجودا إلى األبد"

  قدم الخبراء فى مجال الصحة العقلية توصيات بشأن كيفية

 سى.تحديد األذى النف

 ومن بين النتائج الهامة للدراسة، والتى أشارت إليها بعض    

 النسوة، أن بعض الرجال يستخدمون تكتيكات معينة عند

 سوء المعاملة بأسلوب يجنبهم المسائلة القانونية.

 "أحيانا يضرب الرجل المرأة فى أماكن غير مرئية    

 للمحافظة على الشكليات، حتى أن امها تقول"ما أفضل

 ذا الرجل"ه

 أما رجال الريف، فقد أوضحوا من جانبهم أنهم على دراية     

 بأن القانون يعاقب فقط فى حالة وجود آثار مرئية لسوء

 عليك أن تعرف كيف تعامل المرأة. أنا أضربهاالمعاملة..."

 بالجانب المستوى من المنجل،ولكن إذا ما تعرضت للجانب

 نضرب النساء فىينبغى أن الحاد فهنا تكمن المشكلة..

 المواقع التى ال تظهر وخاصة على الظهر بالحزام. هذا ال

 يمثل خطورة ألنه مكان غير مرئى، ولكن إذا ما ضربتها على

 عينها، فهنا توجد مشكلة..."

 )رجل ريفى(                                                   

 ومن ها فقد أتيح للمشرعين مبرر مقنع لتوسيع    

 تعريف الذى.

 أما بالنسبة للعنف الجنسىاختلفت اآلراء وخاصة بين    

 الرجال والنساء. فرجال الريف يعتبرون ما يلى:

 ...إذا ما كان الزوج هو من يجبر زوجته إذن ليست "

 المسألة اغتصاباً. ولكن فقط إذا ما ضربها فى نفس 

 الوقت..."

 ن اإلكراه فىوفى المقابل، فإن غالبية النسوة يعتبرو    

 ممارسة الجنس فى العالقات الزوجية نوعا من أنواع

 العنف:

 إذا ما أجبرنى ،فإننى أقدم أعذارا، ومشاعرى تتغير،"

 وأجدنى أكره ما كنت أحبه ذات يوم".

 )امرأة ناشطة(                                              

 علنى"إن اإلجبار على ممارسة الجنس أمر خطير، ويج   

 أشعر بالذنب وخاصة إذا ما أصبحت حامال"

 )امرأة شابة(                                               

 "...إنه يجبرنى على ممارسة الجنس، ولكنه بداية    

 يشتمنى، ويضربنى، ويتأتى على أن أرضخ ألنه ال يوجد أى

 بمكان آخر يمكننى الذهاب إليه،وأحيانا أشعر أننى ال أرغ

 فى الذهاب إلى أى مكان".

 )امرأة ناشطة(                                             

 ومن بين القضايا القليلة التى اختلفت حولها النساء. من

 إلى حد كبير هى آراؤهن بشأن وجود –خلفيات متنوعة 

 عالقات جنسية للزوج خارج الزواج. فالمرأة الريفية تعتبر

 لخطيرة للعنف، ويرجع ذلك جزئيا ألنهذلك أحد األشكال ا

 وعندئذ قد يصبح األطفاليجعل الرجل غير مسئول ماليا:

 غير قادرين على الذهاب للمدرسة ويتأتى على الزوجة أن

 ترسل أطفالها للعمل أو لإلستجداء حتى يجدوا الطعام".

 إنه يحتاج إلى عذر: "كما يؤدى ذلك أيضا إلى العنف البدنى

 ل، ومن ثم فسوف يضرب زوجته حتى يخرجيغادر به المنز

 أما بالنسبة للنساء المتعلماتويرى المرأة األخرى". 

 والحضريات، فلم يعتبرن الجنس خارج الزواج احد أشكال 

 العنف.

 وفيما يتعلق بالتدابير الحمائية والعقاب، فيرى أغلب    

 الناس، سواء الرجال او النساء وأيضا المهذبين، أن التدابير

 قائية أفضل من العقوبات، وخاصة ألنهم يشعرون أنالو

 األحكام بالسجن عادة ما تجعل الرجال أكثر عنفا ولذا فال 

 ينبغى اللجوء إليها إال فى الحاالت الخطيرة فحسب.

 إن السجن ال يعمل على إصالح الرجل..فغالبية الرجال"    

 يخرجون من السجن أكثر عنفا مما كانوا عليه قبل

 دخولهم".

 )قاضى(                                                    

 "...أحيانا يؤدى السجن إلى تهدئة الرجال، وفى أحيان

 أخرى يجعلهم أكثر غضبا وبعض الرجال يخرجون من

 السجن ويقتلون المرأة من أجل االنتقام".

 )رجل ريفى(                                                   

 ولقد شعرنا أن العقوبات ال تشجع النساء على إبالغ    

 العنف للشرطة، وخاصة النساء الالتى يعتمدن ماليا أو

 روحيا على الزوج الجانى. 

 يقول لى زوجى دائما:"

 "إذا ما ذهبت إلى السجن

 فمن الذى سيعيلك؟"

 )امرأة تتعرض      

 للضرب(                  



  

  

 تعد بديال مناسبا لدى بعض اماتوبالمثل لم تكن الغر  

 السيدات، نظرا الن النقود ستؤخذ من دخل األسرة وتسبب

 صعوبات أكبر للمرأة وأطفالها. ومع كل، فقد، اقترح القضاء

 أن يقوم. المذنب بتعويض الضحية بدفع النفقات القانونية

 والطبية.

 الذى يمارس وعلى الرغم من أن مصادرة أسلحة الزوج    

 انت تعتبر من االجراءات المفيدة، فقد كانت النساءالعنف ك

 الالتى يتعرضن للضرب يعتبرنها أمرا ال يقدم وال يؤخر:

 

 "...يمكن أن ينتزعوا أسلحته، ولكن عليهم أيضا عندئذ أن

 ينتزعوا المقاعد والحبال..حتى يمنعوه من شنقى".

 )امرأة تتعرض للضرب(                                

 وبقدر ما يتعلق األمر بالموارد المتاحة للنساء الالتى يعشن    

 فى ظل ممارسات العنف، فقد كانت غالبية المجموعات

 تعتبر أن الشرطة،ومراكز الصحة،والقضاء من المؤسسات

 التى يصعب النفاذ إليهما والحصول على المساعدة منها. أما

 رةالحليف األفضل فى هذه الحاالت، فكان يتمثل فى األس

 واألصدقاء والكنيسة ومنازل النساء األخريات الالتى

 يتعرضن للضرب.

 

 ممارسة الضغط فى الجمعية الوطنية              

 وقد تم تقديم نتائج المشاورات فى شكل شهادة رسمية إلى    

 لجنة العدالة التابعة إلى الجمعية الوطنية، والتى تقرر ما إذا

 ية الوطنية. وقد تلقت الشبكةكان القانون سيقدم إلى الجمع

 تحذيرات من أن القانون قد حصل على مراجعات غير 

 مرضية وهناك احتمال للرفض. ومع كل، فقد أقرت لجنة

 العدالة فى تقريرها الختامىأنها اقتنعت بالدالئل المقدمة

 من جانب الشبكة وتقرر عرض القانون للنقاش، وإن كان فى 

 األذى النفسى.وقد أدى  صورته الضعيفة حيث ألغى مفهوم

 ذلك إلى وضع عبء إضافى على عاتق الشبكة، إذ أصبح 

 عليها أن تعمل على اقناع المشرعين ليس فقط بتأييد

 القانون، وإنما أيضا بالتصويت ضد توصيات لجنة العدالة 

 والتى كانت تضم خبراء قانونيين ذوى نفوذ فى البلد. 

 التى كانت ستعقدومع اقتراب فترة االنتخابات الوطنية    

 بعد عدة شهور قليلة، كان هناك عدد من القوانين الهامة

 التى يتطلب األمر التصويت عليها قبل نهاية الفترة

 التشريعية. إن أغلب هذه المبادرات كانت مقدمة من جانب

 األنصار والمهتمين بالجوانب االقتصادية الذين يملكون نفوذا

 عنف، مما يجعل من المرجحأكبر مما لدى الحركة المعادية لل

 أن يزيل القانون الخاص بالعنف المنزلى نتيجة ألهماله، أو 

 تتم الموافقة عليه، فى أحسن األحوال،فى صورته الضعيفة. 

 وحتى اآلن،لم يتم إقرار القانون الخاص بالعنف المنزلى عن 

 طريق أى حزب من األحزاب السياسية الكبرى ولم يحظ سوى

 دين فى الجمعية الوطنية. وقد قامتبعدد ضئيل من المؤي

 شبكة العمل النسائية بشن حملة جديدة، مستفيدة من

 المشرعين أن النساء فى االنتخابات،وذلك عن طريق تذكير 

 يوم االنتخابات سوف يتذكرن من الذى أيد القانون ومن

 عارضه. 

 وقبل بدء التصويت بفترة وجيزة،بدأت الجماعات    

 فى الصحف األساسية فى التليفزيونالنسائية بعمل دعاية 

 واإلذاعة حول نتائج الدراسة وبحوث المجموعات البؤرية،

 وذلك لحث المشرعين على االضطالع بدورهم فى مجال

 21وضع نهاية للعنف المنزلى. ولقد أمكن جمع ما يزيد على

 ألف خطاب فى غضون أسابيع قليلة وتقديمها للبرلمانيين

 كافة أنحاء البلد بزيارة الجمعية شخصيا، وقامت النساء من

 الوطنية يوميا. وجلسن خارج المبنى وهن يحملن الالفتات.

 وقد تم عقد منتدى عام حول األذى النفسى حيث قدم

 الخبراء فى مجال القانون والصحة العقلية للمشرعين 

 حججا إضافية يمكن استخدامها فى النقاش. وقد جرت

 الوطنية ، وذلك عن  ممارسات للضغط فى أروقة الجمعية

 طريق فريق من المحامين وعلماء النفس المعروفين الذين

 كانوا قادرين على تحديد المشرعين المتعاطفين من مختلف

 األحزاب السياسية.

 وقد تمكن هذا الفريق من صياغة مشروع تعديالت   

 للصيغة الضعيفة من القانون، وذلك بتأييد من القادة

 حزاب السياسية، وكانت متاحةاألساسيين فى مختلف األ

 أثناء المناقشات لتقديم البدائل عند اختيار الصياغات.

 ونتيجة لهذه الجهود أصبحت المناقشات" أولوية ملحة" فى 

 جدول األعمال،وقد أمكن حشد دعم شعبى كبير للقانون،

 بحيث يصبح التصويت ضد القانون يعنى الموافقة على 

 األمر الذى لم يكن أى ممارسة العنف ضد النساء، وهو 

 سياسى يرغب فى القيام به فى عام االنتخابات. كان

 ( باالجماع؛ وقد اشتمل1996التصويت) فى أغسطس

 القانون الجديد على القضايا التى مارست الشبكة ضغوطا

 من أجلها، بما فى ذلك األذى النفسى وقد بدأ العمل 

 ة بحوالىأكتوبر، أى قبل االنتخابات الوطني 9بالقانون فى 

 (23يوما.) 11

 بعد مرور عام                           

 إن االصالحات القانونية تعد الخطوة األولى على طريق   

 جعل نظام العدل الجنائى أكثر استجابة الحتياجات النساء

 الالتى يتعرضن للضرب. وقد مر عام على إقرار القانون 

 لعمل والمحكمةالخاص بالعنف المنزلى، تقوم اآلن شبكة ا

 العليا بمحاولة تقييم كيفية تطبيقه.



 

   

 لقد تحققت بعض االنتصارات الهامة، بما فيها أول قضية

 ، 1997من قضايا األذى النفسى والتى جرت فى أغسطس

 وأصبحت سابقة هامة يمكن االرتكاز عليها فى المستقبل.

 ومع كل، فإن أغلب حاالت العنف المنزلى لم تصل إلى 

 كما أن التدابير التى يجرى اتخاذها خارج المحكمة المحاكم،

 وألغاها القانون الجديد، ما تزال سارية وشائعة. هناك أيضاا 

 مقاومة من جانب الشرطة والقضاء، حيث يعتقد كثيرون أن

 األوامر التقييدية تنتهك من حقوق الرجال، بينما يشتكى

 البعض اآلخر من أن وجود فجوات فى قانون االجراءات

 الجنائية يجعل من الصعب تنفيذ القانون.

 ولقد أمكن الكشف عن مدى عمق المقاومة، وذلك فى    

 المالحظات التى أبدأها أحد قضاة المحكمة العليا فى احد 

 المنتديات العامة:

 "إن الزوج الذى يضرب زوجته لديه بالتأكيد سبب وجيه

 لذلك،وبالقطع قامت زوجته بما أثاره".

 ة نظر عبر عنها أحد قضاة محكمة االستئنافوهناك وجه    

 والذى يشغل منصب عميد إحدى كليات الحقوق المرموقة

 فى نيكاراجوا:

 "إن الرجل الذى يضرب زوجته لسنوات عديدة يستحق

 السجن، ولكن يتأتى أيضا معاقبة زوجته على تحملها هذا

 األذى لفترة طويلة، مقدمة بذلك مثال سيئا أمام أطفالها".

 قد ألقت هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى مضاعفة  و  

 الجهود المبذولة لتدريب القضاة والعاملين بالشرطة

 والنشطاء فى المجتمع المحلى ، بحيث يمكن أن تتعلم المرأة 

 استخدام القانون الجديد بفعالية، ونتيجة لذلك، فإن 

 الحملة المعادية للعنف فى هذا العام موجهة على نحو خاص

 لى منظومة العدالة الجنائية تحت شعار : " لتتوقفإ

 الحصانة." 

 وحتى يومنا هذا، تعد نيكاراجوا من بين بلدان أمريكا  

 بلدا والتى أدخلت اصالحات على 16الالتينية البالغ عددها 

 ( ويختلف نسبيا مدى24التشريعات الخاصة بالعنف المنزلى)

 بجهودومضمون هذه القوانين،وقد امكن صدور بعضها 

 قليلة من جانب النشطاء فى مجال حقوق المراة. وتعتبر

 تجربة نيكاراجوا تجربة منفردة وذلك لعدد من األسباب.

 ، كانت شبكة العمل النسائية قادرة على التفاوض معأوال

 حلفاء استراتيجيين من مختلف المجاالت االجتماعية

 والسياسية، فى حين كانت ممسكة بزمام األمور فى ذات

 لوقت، واألكثر أهمية أنها اضطلعت بالصياغة األخيرةا

 للقانون، إن مشاركة مهنيين معروفين، مثل القضاة ورجال 

 الشرطة والعاملين بمجال الصحة العقلية و المتخصصين، فى 

 المشاورات الخاصة بالقانون قد أسهم فى إضفاء المشروعية 

 

. 

 

 خلق فىعلى هذه المبادرة أمام المشرعين والجمهور، كما 

 ذات الوقت شعورا عاما بالملكية.

 ثانيا، إن البحوث التى أجريت فى هذا المجال، فضال عما 

 تم من عمل، قد أسهم فى إعطاء تأييد عام للقانون، كما

 أمد المشرعين بالمدخالت السياسية والتقنينية المطلوبة.

 وإخيرا نجحت شبكة العمل فى حشد التأييد الشعبى    

 من خالل االستخدام الخالق لوسائل اإلعالم،  للقانون، وذلك

 وتوزيع الكتيبات، فضال عما شنته من حمالت فى كافة

 أنحاء البلد. وكان ذلك كله يمثل أهمية حاسمة فى مجال

  االحتفاظ بالقضية داخل البرنامج السياسى.

 ومنذ تحقيق النصر التشريعى، كرس أعضاء شبكة العمل 

 أجل المستقبل. إن االقرار  النسائية جهودهن للتخطيط من

 الشعبى بشبكة العمل وتزايد عضويتها يمثل فرصة لخلق

 وجود دائم فى مجال مراقبة تنفيذ القوانين والسياسة

 العامة فيما يتعلق بالعنف المنزلى. ومع كل، فإن ذلك يعنى

 توسيع وتقوية القدرة المؤسسية للشبكة. ويتوق أعضاء

 م االستقالل الذاتى ، معالشبكةإلى تأكيد مبادىء احترا

 األخذ بعين االعتبار التوازن القائم بين المشاركة السياسية

 الفعالة والديموقراطية الداخلية التى تمثل حجر الززاوية. وإذا 

 ما حكمنا من واقع خبرة الماضى،يبدو من المرجح أن الحركة 

 المعادية للعنف سوف تستمر فى خلق أرضية جديدة من أجل 

 وقراطية فى نيكاراجوا.بناء الديم

 

 كلمات شكر                          

 يتوجه المؤلفون بالشكر إلى أعضاء الفريق البحثى   

 للمجموعة البؤرية لما قدموه من اسهامات فى هذه الورقة

 وروبن ريس (UNAN-LEON)البحثية وهم: أندريه هيريرا

(PUNTOS de Encuentro) وفاطمة ميلون 

(Centro Isnin) وروزى كـــــــوجلر(Centro de Adoles- 

(centes,SI MUJERوباتريشيا كوادر)شبكة العمل ، 

 النسائية ضد العنف(. ويتقدم المؤلفون أيضا بشكر خاص

 إلى كل من: فيوليتا دلجادو، ولورى هيس،وآمى بانك،

 وإيزابل دوك،  وذلك لمساهمتهم القيمة. وتجدر اإلشارة إلى 

 عم من جامعة أوميا والهيئة السويديةأن البحث قد حظى بد

 لتعاون التنمية الدولية 

 للمراسلة    

 يمكن للمراسلة، استخدم العنوان التالى:    

Mary Ellsberg                                                
Domestic Violence Research and Education Project, 

Nicabox 509,P.O. Box02-5640                                 , 

Miami, FL,33102, USA                                            . 

Fax:505-267-8269                                                       

E. mail:Provio @ibw.com.ni                                     

 



  

 المراجع والهوامش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، أكد المؤتمر الدولى للسكان واالتنمية على 1994فى عام 

 المساواة بين الجنسين كشرط أساسى للصحة والتنمية،مع

 التأكيد فى ذات الوقت على الحاجة إلى تناول قضية خضوع

ا على برامج ا  لصحة اإلنجابية. ومعالمرأة ، وكيف تؤثر سلبا

 كل، ما يزال أولئك الذين يضطلعةن بمسئولية تنفيذ هذه

 األهداف العريضة يناضلون فى سبيل إيجاد سبل لتناول

 . وبالبدء(Gender)قضايا الوعى فى مجال نوع الجنس

 من فرضية ضرورة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من

 ع االستعانة بأمثلةأجل تحقيق الصحة االنجابية للمرأة، وم

 من أندونيسيا، تقوم هذه الورقة البحثية بالتركيز على 

 الطرق التى ترى من خاللها برامج الصحة االنجابية قضية 

 المساواة بين الجنسين . كما تدرس قدرة نماذج التدخل

 القائمة فى مواجهة التفاوت بين الجنسين ، على تحقيق

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 بقلم/ روساليا سيورتينو

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا   االرتقاء بوضع المرأة. وتناقش هذه الورقة البحثية أيضا

 المشكالت الكامنة فى المنهج الذى يقصر التركيز على المرأة، 

 والمنهج اآلخر الذى يركز على الرجل لتقديم الدعم للمرأة، 

 فى تحويل األسرة إلى كيان مادى بديل على حسابو

 أعضائها األفراد.وأخيراا تطرح الورقة ضرورة البحث عن 

 ذمناهج جديدة بديلة لعمليات التدخل ،مناهج من شأنها

 تجاوز الفاعلين الفرديين والتركيز على العالقات.

 ، تناول المؤتمر الدولى للسكان والتنمية1994فى عام   

 يئة األمم المتحدة، موضوع العالقة المركبة بينالذى عقدته ه

 متطلبات الصحة االنجابية والجنسية للمرأة كفرد وبين

ا من نظريات  سياسات التنمية والسكان العالمية. وانطالقا

 ديموغرافية تقليدية، تم إعداد إطار جديد للصحة اإلنجابية

 يتناول قضية خضوع المرأة واعتبر أن تحسين وضعها ي عد

ا فى حد ذاته، بل ويمثل أهمية جوهرية للتنميةهد  فا

 المستدامة وفقط من خالل معالجة العوائق فى كافة

 المجاالت االجتماعية، كما طرح المؤتمر،سوف تتمكن المرأة

 من ممارسة مزيد من السيطرة على حياتها االنجابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبية والجنسية ،وأن تعمل على نحو فعال من أجل ت

 (1احتياجاتها، وتحقيق مستو عال من الصحة والتنمية.)

 ولتمكين المرأة من التعامل مع المؤسسات االجتماعية المعقدة

 التى تحد من قدرتها على النفاذ إلى معلومات الصحة

 االنجابية وخدماتها، أوصى برنامج العمل بعدد من

 السياسات والبرامج التى من شأنها:

 نفاذ المرأة إلى تامين حياتها ومواردها "...تحسين تيسير  

 االقتصادية ، والتخفيف من مسئولياتها الكبيرة فيما يتعلق

 بالعمل المنزلى، والقضاء على العوائق القانونية التى تحول

 مشاركتها فى الحياة العامة، ورفع الوعى االجتماعى من دون 

 خالل برامج فعالة فى مجال التعليم واالتصال

 (1".)الجماهيرى

 وارتكازاا على هذه المبادىء هناك حاجة أن تضمن    

 سياسات وبرامج الصحة االنجابية ممارسة المرأة لحقوقها

 األساسية. وانطلق فى هذه الورقة البحثية من اعتقادى بأن

 مواجهة قضايا المساواة بين الجنسين هو السبيل الوحيد

 ن صحةالذى يتيح لبرامج الصحة االنجابية إمكانية تحسي

 المرأة. ولهذا، فقد كانت نقطة تركيزى تتمثل فى الطرق التى 

 تنظر من خاللها هذه البرامج إلى الطبيعة متعددة الوجوه

 لمسألة خضوع المرأة وتحاول تغييرها. ومع االستعانة بأمثلة

 من أندونيسيا، قمت بدراسة قدرة النماذج القائمة فى مجال

 اوت فى مجال نوعالصحة االنجابية على مواجهة التف

 الجنس، والدعوة إلى مناهج أخرى بديلة.

 

 قصر التركيز على المرأة

 إن برامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية يقضى  

 بأن التغيرات فى مجال العالقات بين الجنسين يمكن

 تحقيقها من خالل تدخالت تتمركز حول المرأة من أجل 

 هارلم، المدير العام  تحسين وضعها. وكما قالت السيدة جرو

 الصحة العالمية والتى كانت رئيسة وزراءالجديد لمنظمة 

 النرويج، فى كلمتها االفتتاحية بالمؤتمر الدولى للسكان

 والتنمية:

 "نحن نعد بأن نجعل الرجل والمرأة متساوين أمام  

 القانون، ولكننا نعد أيضاً بمعالجة التفاوت القائم بينهما وأن

 وض باحتياجات المرأة بنشاط أكثر مننعمل على النه

 احتياجات الرجل، حتى نصل إلى الحد الذى يمكننا عنده

 (2القول بأن المساواة قد تحققت")

 وبإقرارنا بأن المرأة تقع فى موقع أقل تميزاا، فإن المنهج    

 

 (، والبدء2المتمركز حول المراة" يسعى إلى مساندة قوة المراة")

 بمقتضاها أن تعمل على تقوية فى عملية يمكن للمراة

 .إرادتها وقدرتها على تحديد وفهم التمييز بين الجنسين

 والتغلب عليه، ومن ثم تتخذ المرأة مواقف باألصالة عن 

 (.إن البرامج الحالية تتركز حول المرأة وهى موجهة4نفسها)

 نحو تمكين المرأة من تأكيد احتياجاتها وحقوقها االنجابية،

 ن حاالت عدم  التوازن القائمة بينوذلك للتعويض ع

 الجنسين فى مجاالت العالقات الجنسية واالنجابية. وهناك

 جهود منتظمة يجرى بذلها لالرتفاع بمعارف المراة فى مجال 

 الصحة االنجابية، واالمداد بالمهارات التى تحتاجها المراة

 حتى تتمكن من امتالك زمام األمور فيما يتعلق بحياتها

 ، وأن تكتسب قدرة أكبر للنفاذ إلى خدمات الصحة االنجابية

 االنجابية وعمليات اتخاذ القرار. 

 ومن القضايا الجديرة. بالدراسة ما إذا كانت مثل هذه  

 التدخالت تفشل فى تعزيز عملية تمكين المرأة، بينما تنهض

 بنجاح بعملية التعلم من خالل فرضية أن"المعرفة قوة". 

 هنا على نحو عاجل، نظرا ألننىوإننى أطرح هذه القضية 

 ما إذا كان -أرغب فى دراسة فرضية أخرى ال تقل أهمية

 قصر التركيز على المرأة فى برامج الصحة االنجابية يقود

 بالفعل إلى تمكين المرأة. وتشير تجارب أندونيسيا إلى أنه 

 ليس من المجدى بالنسبة للمرأة أن تؤكد على حقوقها

 المجال الخاص)األسرة(، وهى غير االنجابية والجنسية فى

 قادرة على تحقيق ذلك فى المجتمع األوسع؛ مثلما هو الحال

 فى مجتمع الباتاك األبوى فى شمال سومطرة، حيث نجد

 المرأة شديدة الخضوع للرجل. 

 ، قامت منظمة "بينا إنسانى" غير1995وفى عام  

 الحكومية بإعداد برنامج مشترك لتعليم

 الصحة االنجابية

 والتدريب فى مجال نوع

 الجنس، وذلك للنساء

 القرويات فى منطقة

 بيماتانج سيانتار، بشمال سومطرة.

 وبعد مرور أكثر من عام، شعرت النساء

 بالراحة بشأن مناقشة قضايا الصحة 

 االنجابية، وأصبحن

 واعيات بوضعهن الذى

 فى لى المساواةإيفتقر 

 مواجهة أزواجهن فى هذا الصدد. 

ا بأنهنكما شعرت ال  نساء أيضا



 

   

 قادرات على تحديد احتياجاتهن للعاملين فى المجال 

 الصحى، وأصبحن ال يترددن فى طلب خدمات أفضل.ومع

 كل،فإن عملية التمكين هذه لم تصل إلى حياتهن الخاصة. 

 لقد عبرت إحدى العامالت فى منظمة "بينا إنسانى" عن

 دل قضاياخيبة أملها فى أن النساء لم يكن مستعدات لتبا

 الصحة االنجابية فى المنزل، وذلك ألنهن يعتقدن فى عدم

 إمكانية مواجهة أزواجهن. لقد بدت أيضاا غاضبة منهن:

 "أتعرفين،ما تزال المرأة تسير خلف زوجها عندما يذهبان   

 إلى الكنيسة أو إلى أى مكان عام.ألسنا أغبياء ألننا نحاول

 ن على قدم المساواةتمكين مثل هؤالء النسوة من أن يصبح 

 (5فى غرف النوم؟")

 لقد كانت نفس هذه النزعة الشكوكية بادية فى أحد    

 االجتماعات الدورية لمنظمة"بينا إنسانى" حول الصحة 

 كانت مجموعة من النساء يجلسن على األرض فى الجنسية. 

 شكل دائرة وينظرن إلى المشرفة التى كانت تشرح الحاجة

 الزوجين من أجل منع األمراضإلى وجود تواصل بين 

ا وفيروس نقص المناعة البشرية.وأخيراا،   المنقولة جنسيا

 وجدت إحداهن الشجاعة للحديث   وكانت باقى النسوة

 يومئن برؤسهن إلى موافقتهن:

 "عندما يطلب منى زوجى إحضار كوب من الماء،فإننى   

 أقوم بذلك على الفور،وال أناقشه، ولكن فقط أفعل ما يقال

 لى.أعلم أن هذا ليس عدالً،ولكن هذا هو المتوقع من

 الزوجات.نحن ال نتحدث كثيراً.وال نناقش األمور فيما

 بيننا، فلم نعتاد على ذلك. فهذا ليس جزءاً من ثقافتنا.كيف

 إذاً يمكننى اآلن أن أبدأ فى تناول قضايا حساسة جداً معه؟

 أخرى. كماال يمكن أن أسأله أبداً عما إذا كان لديه عالقة 

 أننى أعلم أنه يشرب أحياناً ويعود للمنزل فى فترة متأخرة 

 ؛ ولكننى ال أسأل أبداً أين كان.كماكما يفعل عادة الرجال

 أننا ال نناقش أيضاً ما إذا كنا نرغب فى ممارسة الجنس من

 عدمه.هذا يمكن أن يسبب مشاكل،آلنه يشعر بضيق شديد

 (5غير مناسب") ويغضب إذا ما سلكت أى سلوك يعتبره

 وهناك إحدى النساء الناشطات فى مجال صحة المرأة فى    

 شرق أندونيسيا، ولديها خبرة مماثلة أثناء مشروع الوقاية

 (:6من مرض اإليدز)

 كثير من الرجال فى جزر فلورس يهاجرون إلى ماليزيا   

 للعمل بصورة غير قانونية فى الزراعة ،وعادة ما يجلبون

 ض األمراض التى يطلق عليها" أمراضمعهم للمنزل بع

 وعادة ما يحصل الرجال العائدون إلى منازلهم المهاجر".

 على حقن بنسلين قبل ممارسة الجنس مع زوجاتهم.وعندما

 ناقشت أخطار فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض 

ا مع زوجات عدد من المهاجرين، قلت لهن أن   المنقولة جنسيا

ا ولكن الواقى الذكرى يساعد في البنسلين ال يقدم عالج  ا

 وماذا إذا تصورالوقاية؛ وعندئذ قالت إحدى السيدات: "

 زوجى أننى ال أحبه؟" 

 درجات القوة فى مجال نوعوبينما تختلف إلى حد كبير   

 ، الجنس،عبر المكان والطبقة والمجموعة العرقية واألفراد

 النسبة فإن السؤال يبقى دائراا حول ما إذا كان من الواقعى ب

 للمرأة أن تحصل على حقوقها االنجابية فى الوقت الذى ال 

 تتمكن فيه من تأكيد حقوقها االقتصادية واالجتماعية

 والسياسية. ويبدو كما لو أننا واقعون فى دائرة خبيثة.فإذا 

 كانت العالقات الجنسية واالنجابية ال ترتكز على المساواة

 ة يمكن أن تخفقفإن برامج الصحة االنجابيبين الجنسين،

 فى مساعدة المرأة على التغلب على ما يواجهها من أخطار.

 وفى نفس الوقت، نجد أن تأجيل مثل هذه البرامج حتى

 تحصل المرأة على موقع متساو فى األسرة وفى المجتمع يعنى

 أنها ستؤجل إلى أجل غير محدد، وهو ما يمثل خطورة على

 صحة المراة. 

 سؤال مطروح حول ما إذا كان منوعالوة على ذلك، هناك   

 التركيز  -من وجهة نظر برامج الصحة االنجابية -المفيد

 على المرأة على وجه الحصر. وهناك مثال تقليدى، وهو ذلك

 المتعلق ببرامج الوقاية من األمراض المنقولة جنسياا/مرض

 اإليدز، والتى تهدف إلى تمكين العاملين فى المجال الجنسى 

 فى األمور الخاصة الجدل مع عمالئهم من المناقشة و

 بالجنس اآلمن، وذلك بتزويدهم بمعلومات ومهارات فى هذا

 ( وتوجد دالئل وفيرة على أن العاملين فى مجال 7المجال..)

 الجنس كانوا واعين بالمخاطر المحيطة ويرغبون فى نشر

 استخدام الواقى الذكرى،ورغم ذلك ال يستطيعون ألن

 وفى إحدى البرامج التعليمية فى( 8عمالءهم يرفضون.)

 مجال مرض اإليدز المقدمة للعاملين فى مجال الجنس فى 

 ( ، نجد أن معارف العاملين فى 9بورواكارتا ووسط جافا)

 مجال الجنس قد تحسنت كثيراا فيما يتعلق باألمراض

ا وكيفية منعها لمدة   شهور.ومع ذلك، فقد6المنقولة جنسيا

 جال الجنسى بأنهم كانوا غيرأفاد كافة العاملين فى الم

 قادرين على تطبيق معارفهم ومهاراتهم الجديدة، ويرجع

 عمالئهم.ذلك إلى موقفهم التفاوضى الضعيف فى مواجهة 

 وقد الحظ المؤلفون أن استبعاد العمالء الذكور من البرنامج

 يقلل من فعاليته؛ وعادة يصعب حماية النساء من اإلصابة

ا وفيروس نقص المناعة البشرية.باألمراض المنقولة جنس  يا



  

 وتطرح هذه النتائج أن قصر التركيز على النساء يمكن أن

 يقلل من فعالية تعزيز حالتهن الصحية االنجابية.

 وحتى إذا كانت البرامج التى تستهدف العاملين فى المجال 

 الجنسى لم تحقق أغراضها لألسباب السابق ذكرها، فهناك

 (10بالبرامج التى تستهدف الزوجات.)أمثلة مشابهة تتعلق 

 ونجد أن مؤسسة التنمية الريفية، على سبيل المثال، كانت

 تقوم بتنفيذ برنامج مشاركة للنساء المزارعات، وتربط بين

 تنمية المجتمع وتعليم الصحة االنجابية، وذلك

 فى السنتين الماضيتين.وتهدف هذه البرامج

 ن ورفعإلى تعليم النساء كيفية رعاية صحته

 وعيهن فى مجال الحقوق االنجابية.

 لقد أدركت النساء المشاركات فى هذا البرنامج، من   

 خالل الخبرة التى اكتسبنها أخيراا، أن أزواجهن، الذين عادة 

 ما يهاجرون لفترات طويلة، قد يدخلون فى عالقات مع

 نساء أخريات ومن ثم تتعرض صحتهم للخطر. ومع كل، فلم

 الوعى اللذان اكتسبنهما النساء يساعدان على تكن المعرفة و

 تمكينهن. بل على العكس، لقد شعرن باإلحباط نتيجة لعدم 

 قدرتهن على مشاركة مخاوفهن مع أزواجهن، وذلك ألنهن

 " بعدم ثقة"يعتقدن أن الرجال سيغضبون إذا ما شعروا

 ، بل ويمكن ؟أن يلجأوا الستخدام العنف معالزوجات

ا أن األساليب التى تلقينها زوجاتهم.كما شعرت  النسوة ؟أيضا

 بشأن الوقاية ليست مناسبة،وخاصة ألن الرجال هم الذين 

 ( وباإلضافة إلى ذلك، كانت11يستخدمون الواقى الذكرى)

 النسوة يعتبرن أن الواقى الذكرى وسيلة غير مناسبة

 للعالقات طويلة األمد، وخاصة إذا ما كان الزوجان 

 . ونتيجة لذلك، شعرت النسوة بقلقيخططان إلنجاب أطفال

 شديد، وهو األمر الذى ال يؤدى إلى تحسين أوضاعهن ةال

 إلى رفاهيتهن.

 وبالمثل،بدأت الجمعية االندونيسية للتنمية الؤيفية   

 والمجتمعية فى برنامج مبتكر لرفع الوعى،وكان ذلك فى عام 

ا إلى النساء الداعيات فى المدارس اإلسالمية1994  ،وموجها

 يقدم لهن تفسيرات فى ريف جافا ومادورا. وكان البرنامج

 تتمركز حول المرأة فى مجال الحقوق االنجابية، وذلك فى

 ( وأثناء فترة تقييم البرنامج ، أفادت12إطار تعاليم اإلسالم.)

 النسوة أنهن قد أصبحن واعيات بالتفسيرات الفقهية 

 معالجديدة بشأن وضع المرأة فى األسرة وفى المجت

 اإلسالمى،وشعرن بأن هذا الوعى الجديد يؤدى إلى تحسين 

ا بأنهن قد تعلمن مهارات جديدة  صحة المرأة. كما أفدن أيضا

 حول كيفية تقديم الحجج وأن الدين يقف إلى جانبهن.ومع

 كل، فلم يكن هؤالء النسوة يعرفن كيف يمكن تطبيق هذا

 الوعى الجديد فى مجال  الحياة الخاصة.وخاصة أن 

 بهذه التفسيرات الفقهية ذاتها.زواجهن غير مقتنعين أ

 وكان الرجال، عندما يشعرون بتحدى المرأة، يقولون أن   

 االسالم قد حدد أن الرجل هو المسئول عن استخدام وسائل 

 منع الحمل،وعدد االطفال، وتوقيت ممارسة الجنس

 وكيفيته.وفى رأى هؤالء الرجال أن المرأة عليها             

 فقط أن تذعن لما يقرره الرجل. ونتيجة لذلك،              

 كانت المرأة تمر بخبرات قاسية.لم تعد                  

 النساء مقتنعات بالنماذج الدينية القديمة                  

 التى التضع فى اعتبارها االحتياجات                  

 ذلك فقد شعرن  االنجابية للمرأة، ومع                

 بأنهن غير قادرات على تأكيد النماذج                

 الجديدة التى أصبحن واعيات بها. وعالوة على ذلك، كانت

 النسوة مقتنعات بأن الجهود الرامية إلى تغيير سلوك

 أزواجهن فى القضايا الجنسية واالنجابية إنما تعنى هدم

 وة يرغب فىحياة األسرة،وهو األمر الذى لم تكن النس

 المخاطرة به. لقد اخترن الصحة االنجابية الضعيفة

 والعالقات الجنسية غير المرضية بدالا من المستقبل غير

 اآلمن.

 وقامت النساء المشاركات فى هذين البرنامجين بتقديم   

 التماس إلى المنظمات غير الحكومية المشاركة من أجل 

 وذلك على توجيه جهودها نحو االزواج وليس الزوجات،

 ضوء الدور المهيمن للرجل فى مجالى االنجاب والنشاط

 ( ودونما إلغاء لكثير من النجاحات االيجابية12الجنسى.)

 التى حققتها البرامج المتمركزة حول المرأة والخبرات 

 المتحققة فى بلدان أخرى وصحة قيمها، فإننى اصل من هذه

 صحة األمثلة وغيرها إلى نتيجة مؤداها أن برامج ال 

 االنجابية فى اندونيسيا،والتى تقصر التركيز على المرأة، لم 

 على تحدى عدم -فى المدى القريب على األقل -تكن قادرة

 نوع الجنس، والقائم فى العالقات التوازن فى مجال 

 الجنسية واالنجابية. ويمكن أن يرتبط هذا األمر بانتشار

 ية الكليةالنزعة األبوية،والتى ت عد أساسية بالنسبة للبن

 للتقسيم االجتماعى الطبقى فى أندونيسيا، مع وجود االب/

 الزوج باعتباره مصدراص للسلطة والقيادة، واألم/الزوجة 

 (14باعتبارها الطرف الخاضع.)

 "....تدعو مؤسسات الصحة وتنظيم األسرة ألن تصبح

 هذه المجاالت تحت سيطرة المرأة، وهو األمر الذى يخلق

 تمع األبوى، حيث تقع كل السلطة فى يداالرتباك فى المج



 

   

 (15القيادة التى يمثلها"بصورة طبيعية"الرجل".)

 وقد كان هناك جدال بشأن تغيير عالقات نوع الجنس فى  

 المجال الخاص،وأن هذا التغيير أكثر صعوبة من تحسين

 ( أو يمكن16األدوار فى مجال نوع الجنس فى الميدان العام.)

 امج الصحة االنجابية المتمركزة حولأن يكون"إخفاق"بر

 المرأة أمراا قصير األمد، طالما أن األزمات الشخصية، فى 

 عملية التحول االجتماعى،يمكن أن تؤدى إلى تحفيز التغير

 فى العالقات فى مجال نوع الجنس.ومهما كانت دقة هذه

 التصورات،فإنها ال تغير من حقيقة أن المرأة االندونيسية ال

 ها فى دعواها من أجل توجيه مزيد من االهتمامتقف بمفرد

 للرجل فى إطار برامج الصحة االنجابية.

 ( 17"ال يمكن أن نترك الرجال خارج العدالة")  

 لقد أصبح الرجال موضوعاا"شائعاا" تركز عليه المداخالت   

 الخاصة بالصحة االنجابية.فى الماضى،كانت برامج تنظيم

 جال،وذلك من أجل زيادة األسرة تسعى إلى مشاركة الر

 استخدام الواقى الذكرى أو غيره من وسائل منع الحمل.أما

 فى أندونيسيا، فقد بدأت فى باكورة السبعينيات الجهود

 الرامية لزيادة االستخدام الذكورى لوسائل منع الحمل؛وفى

 ،تأسست رابطة أندونيسيا الستخدام الوسائل1974عام

 ها من أجل تقديم خدماتهاالدائمة لمنع الحمل،وجاء تأسيس

 (18فى مجال منع الحمل عن طريق ربط القناة المنوية.)

 وفيما بعد،كانت مشاركة الرجال تعتبر ضرورية من أجل 

 دعم النساء الالتى يستخدمن وسائل منع الحمل، حيث

 أثبتت الدراسات التى أجريت فى الناطق الريفية والحضرية 

 هاماص فى استخدام أن موافقة الزوج كانت تمثل عامالا 

 (19الزوجة لوسائل منع الحمل.)

 وللرجال تاثير شديد األهمية،حتى ان بعض المؤلفين قد   

 ذهبوا بعيداا إلى حد زعم بان التغيرات فى السلوك فى 

 مجال الخصوبة يمكن أن تحدث حتى"فى غياب االتصال

 الزوجى أو اشتراك المرأة فى عملية صنع القرار الخاص 

 من هنا، يتاتى على البرامج أن تركز على باالنجاب".و

 الرجال وتحثهم من أجل أن يصبحوا"قوة إيجابية فى جهود

 (20تنظيم األسرة داخل العائلة".)

 (20ومؤخراا،ونتيجة لجهود الوقاية من مرض اإليدز،)   

 أصبح مفهوم المشاركة الذكورية مطروحا بحيث أخذت

 ية واالنجابية.البرامج تركز على مسئوليات الرجال الجنس

 إن برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية يشجع

 الرجال على المشاركة فى كافة المجاالت المرتبطو باالنجاب

 البشرى وتكوين األسرة،بما فى ذلك مسئولية الوالدين

 والسلوك الجنسى واالنجابى، والحيلولة دون االمراض 

ا، ومشاركة األسرة فى السي  طرة على دخلهاالمنقولة جنسيا

 (إن هذا االهتمام المتجدد بدور21وتحقيق رفاهية األطفال.)

 الرجل يرتكز فى األساس على افقرار بسلطتهم المطلقة فى

ا:  كافة مجاالت الحياة البشرية تقريبا

 "فى كثير من االحيان،يتخذ الرجال القرارات الخاصة   

 باستخدام المرأة لوسائل منع الحمل ،ويفرضون الشروط 

ا ما  التى من خاللها تمارس المرأة نشاطها الجنسى، وأحيانا

 يفرضون ذلك باستخدام العنف. وحتى فى المجتمعات التى

 يفترض فيها أنها حديثة، ما تزال المرأة تجد صعوبة في

 اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها،حيث تقيدها العادات

 جراء والقوانين التى تعطى للرجل السلطة لمنع المرأة من إ

 عملية التعقيم أو استخدام إحدى وسائل منع الحمل على

 (22سبيل المثال")

 بديل للتدخل على النحو التالى:  ولذلك،فقد بزغ نموذج  

 "إن برامج السكان التقليدية قد ظلت ألكثر من أربعة   

عدة للتنفيذ مع تحيز لنوع الجنس  للمرأة... -عقود م 

 ورة تحدث: الرجال وينبغى تغيير هذا التحيز. هناك ث

 وتأثيرهم على استخدام النساء لوسائل منع الحمل

 واالستمرار فيها؛ الرجال ودورهم فى منع االمراض المنقولة

ا بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/ مرض   جنسيا

 االيدز؛الرجال وسلوكهم تجاه تنظيم األسرة والوسائل

 مور إلىالذكورية لمنع الحمل؛وغير ذلك. وتشير هذه األ

 الطريق نحو جدول أعمال لبرنامج فى مجال السكان/ 

 الصحة االنجابية،والذى يجب ان يضم الرجال حتى يصبح 

ا فعاالص على المدى البعيد")  (23برنامجا

 ومع كل، هناك تناقض واضح يبدو عندما يجرى تبرير  

 الشكاوى الخاصة بإهمال البرامج للرجال والدعوة من أجل 

 عبر اإلشارة إلى الدور القوى للرجال فى  مشاركة أكبر لهم

 العملية االنجابية.إن هذا المنطق يثير شكوكاا حول المزاعم 

 القائمة بأن"الرجال كانوا متروكين خارج الصورة"وأنهم" قد 

 ".وإذا كان هذا هوتم تقليص دورهم إلى شريك صامت

 الوضع، كيف ان غالبية مديري سياسات وبرامج الصحة

ا فى أغلب البلدان االنجابية فى   آسيا من لرجال،بل وأيضا

 يتولى الرجال مسئوليات تتعلق بتقديم المشورة فى األمور

 التى تخص النشاط الجنسى وتنظيم األسرى إلى العمالء

ا من النساء؟)  (هل ينبغى تعزيز هذه24الذين يتكونون أساسا



  

 المشاركة للرجال أم تقليصها لصالح مزيد من التوازن فى 

 نوع الجنس؟مجال 

 أما فيما يتعلق بأندونيسيا،فماذا عن حقيقة أن المرأة  

 االندونيسية يجب ان تحصل على موافقة زوجها إذا ما كانت

 ترغب ف استخدام إحدى وسائل الحمل أو فى االجهاض؟ 

 وعلى سبيل المثال،قمت بإجراء مقابلة مع امرأة أندونيسية

 جهاض عند ذهبت إلى عيادة خاصة كانت تجرى عملية اال

 وجود أسباب طبية أو فى حاالت إخفاق وسائل منع

 ( لقد كانت هذه المرأة تستخدم وسائل الحمل25الحمل.)

 الرحمية ألكثر من خمسة أعوام، ولكنها حملت مع ذلك،ولم

 تكن مستعدة لالحتفاظ بحملها. أدرك الطبيب الممارس

 مشكلتها وطلب منها أن تحضر وثيقة زواجها وتستدعى

 .وهنا أصابتها الحيرة واالرتباك وقدمت عدداا منزوجها

 األعذار قبل أن تعترف بأن زوجها ال يوافق على قرارها. 

 إجراء اإلجهاضطبيب الممارس مباشرة  وبالتالى رفض ال

 وأصطحبها إلى باب العيادة.

 وهناك مثال آخر يوجد بين النساء المهاجرات الالتى  

 وسط وهونج كونج،يرحلن للخارج،وغالباص فى الشرق ال

 للعمل، ولكن قبل سفرهن يجبرهن أزواجهن على وقف 

 استخدام وسيلة منع الحمل. ال يرى الزوج ضرورة ألن 

 تستمر زوجته فى استخدام ما يحميها من الحمل طالما

 يحدث انفصاال بينهما.وتفعل المرأة ما يقال لها طالما أن أى

 نة الزوج.سلوك آخر سوف يجرى تفسيره باعتباره نية لخيا

ا. فلقد سمعن عن حاالت  ومع كل، فال توافق النساء دائما

 كثيرة من االعتداء الجنسى،والحمل غير المرغوب فيهنتيجة

 لذلك، تتعرض له النساء المهاجرات،وفى مثل هذه الحاالت

 يتم ارسال المرأة إلى وطنها ومعها طفل ال ترغب فيه،كما ال

 (26يرغب فيه أقاربها.)

 فى مثل هذه الحاالت،م من أن الرجال،وعلى الرغ  

 يعتقدون أن األمر يدخل فى حدود مسئولياتهم وحقهم إال أن

 ذلك يعنى تجاهل استقاللية المرأة.وإذا كانت قراراتهم ال

 تتوافق مع الزوجات، عادة ما ينتهز الرجال فرصة وضعهم 

 المهيمن من أجل فرض غرادتهم.وإذا كان المنطق القابع وراء

 لرجل يكمن فيما لديه من سلطة وإمكانية أن يقومإشراك ا

 "بتحفيز"المرأة،هناك خطر كبير فى أن سيطرة المرأة على 

 جسدها يمكن أن تصبح أقل حتى عما كانت عليه من

 ( ومع افتراض أن السيطرة على المرأة ليس هو 27قبل)

 الهدف الذى يراه غالبية المدافعين عن"إشراك الرجل"،فإن 

 فية إشراك الرجل باسلوب يدعم تحررالتحدى يصبح كي

 وال يؤدى إلى فرض عالقات غير متكافئة فى مجال المرأة

 نوع الجنس.

 أن إشراك الرجل وأحد اآلراء فى إطار تحرر المرأة،يقول ب  

 فى موضوع الصحة االنجابية ال يشكل أهمية فحسب فى

 سياق اتخاذ قرار مسئول ومشترك فى مجال الجنس

ا فى مجال النهوضواالنجاب،بل ويشك  ل أهمية أيضا

 ( ومن المتوقع أن يصبح الرجال 28بالمساواة بين الجنسين.)

ا مع احتياجات المرأة،ويراجعون كافة أشكال  أكثر تعاطفا

 السلوك التى تؤثر تأثيراا سلبياا على صحة المرأة بدنياا 

 وعقلياا،ويعملون على تأييد النساء فى ممارسة حقوقهن.

ا أن عدم المساواة بين الرجل إن هذا النموذ     ج يفترض ضمنا

 والمرأة يمكن التغلب عليه عن طريق دعوة الرجال إلى التخلى 

 عن سيطرتهم على النساء وقبول مشاركتهن فى السلطة، 

 بدالا من أن تسعى النساء بمفردها للحصول على القوة

ا من  واالستقالل من الرجال. إن ذلك يمثل تحوالا استراتيجيا

 لمرأة لحماية صحتها وتأكيد حقوقها االنجابية،إلىتمكين ا

 -تشجيع الرجل على حماية صحة المرأة واحترام حقوقها

 كما لو أن المرأة أصبحت ال تحتاج إلى المجاهدة من أجل 

 تحقيق رفاهيتها ألن هذه الرفاهية سوف ت منح لها.

 ويرى البعض أن االعتقاد فى استعداد الرجل لقبول   

 نته وميزاته هو اعتقاد ساذج وغير واقعى.التخلى عن هيم

 مع األخذ بعين االعتبار بطء خطى زيادة عدد الذكور الذين 

 يستخدمون وسائل منع الحمل فى آسيا، بما فى ذلك

 ( فإن أية مشاركة متصورة للرجال تتجاوز29أندونيسيا،)

 استخدام وسائل منع الحمل تبدو ضرباا من ضروب التفاؤل.

 نجد أن النموذج األصلى "للرجل الكريم وعالوة على ذلك،

 ،عادة ماالمسئول"،كما يرسمه برنامج الصحة االنجابية

ا،يبعد كثيراا عن حياة الناس،ولكنه يمثل مثالا   ايديولوجيا

ا.  وعادة ما يكون نخبويا

 وهناك مثال فى اندونيسيا ي طلق عليه"الرجل الصديق 

 حركةلألم"، وهو نموذج لدور الرجل مقترح من جانب"ال

 الصديقة لألم"،والتى 

 شنتها الوزارة من أجل

 1996دور المرأة فى عام

 وتهدف إلى تقليص ذلك

 المعدل المرتفع من

 (31.30وفيات األمهات.)

ثل  ويتبنى النموذج م 

 االرستقراطية فى جافا،



 

   

 مؤكداا على وجود التوافق واالنسجام فى العالقة بين الزوج

 ة القائلة بأن المأة الحامل والزوجة.وارتكازاا على الفرضي

 تموت النها"ال تحظى بحب زوجها"، هناك دعوة للرجل 

 ليحب زوجته،ويكرس كامل اهتمامه بها ويلبى لها رغباتها

 حتى تلد،دون أن يفكر فيما يتطلبه ذلك من فترة زمنية أو

 ( والرجل مدعو،باعتباره قائد األسرة،إلى32من مال.)

 األمهات،وذلك بحث المساهمة فى تقليص معدل وفيات

 زوجته الحامل على الذهاب إلى مقابلة متطورة،وأن تأخذ

 التحصين الالزم ضد مرض التيتانوس،وأن تأكل الغذاء

ا إلى إدارة شئون أسرته   المفيد،كما أن الرجل مدعو أيضا

 باسلوب يقلص االعباء الواقعة على كاهل الزوجة 

 ف الزوج( وبكلمات أخرى،من المتوقع أن يتصر33الحامل.)

 باعتباره"قائداا كريماا".إن وضعه المتفوق يظل دون مماس،

 وال يتأثر بالجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

 وهكذا،فحتى البرامج التى تعمل على النهوض بمشاركة  

 الرجل بما يتناسب واالحتياجات الصحية للمرأة يمكن أال

 ة فى المسئوليات.تؤدى إلى مزيد من المساواة أو المشارك

 فبدون تعريفات واضحة حول مسئولية الرجل وتعرضه 

 للمحاسبة،نجد أن حتى هذه البرامج لها تأثير يتمثل فى

 جعل المرأة أكثر اعتمادية على حسن نوايا شريكها.

 وتدعم األمثلة الواقعية مثل هذه المخاوف. ففى مشروع   

 للمرأةإلشراك الرجال فى قضايا الصحة االنجابية رائد

 بدأ فى جاكارتا مؤخراا،تم عرض فيلم فيديو يظهر فيه زوج

 يصاحب زوجته إلى الطبيب.وهنا قامت عديد من النساء

 الحاضرات بالتعليق:

 "فى ثقافتنا، عادة ال يذهب الرجال مع زوجاتهم إلى

 الطبيب،وإذا ما ذهبوا فإنهم ينتظرون خارجاً. فى هذا

 ودائماً ما يأخذالفيديو يبدو الرجل شديد النشاط 

 المبادرة...كما أنه يوجه العديد من األسئلة للطبيب.ومن

 الجيد أن يوضح الفيديو أن الرجل يمكن أن يلعب دوراً.

 (34ولكن لماذا تبدو المرأة سلبية بهذه الكيفية؟")

 وهناك برنامج آخر فى جنوب سوالويزى يهدف إلى زيادة

 يم األسرة، وكانالتواصل الزوجى فى القضايا المتعلقة بتنظ

 لهذا البرنامج أثر غير متوقع يتمثل فى أن الرجال الذين 

 ماد على زوجاتهم فى اتخاذ شاركوا فيه قد توقفوا عن االعت

 وسيلة منع الحمل المستخدمة،وبدأوا فى اتخاذ بشأن قرار 

 القرار بأنفسهم ،وعادة بما يتالءم معهم.وفى برنامج

 فى مجال استخدام  مشابه، ازداد دعم الرجال لزوجاتهم

 وسائل منع الحمل،فى حين تناقص استخدامهم للوسائل

 (35، بما اليحقق دائماا رضا الزوجات.)الذكورية لمنع الحمل

ا فى وجود دور نشط    كما يمكن أال ترغب النساء دائما

 امرأة تستخدم وسائل50سبيل المثال،من بين .فعلى للرجال

 % ال توافق على 25ىدتنظيم األسرة كانت هناك نسبة تصل إل

 اللجوء إلى وسيلة التعقيم المنوى لالزواج، ويرجع ذلك إلى أن 

 الزوجات كن يخشين من أن يؤدى ذلك باالزواج إلى خيانتهن

 (36بسهولة.)

 إن الموضوعات التى تثيرها هذه االمثلة تحتاج للمتابعة،   

 كما أن البحوث حول دور الرجل فى مجال قضايا الصحة 

 لمرأة بدأت اآلن بالكاد،وما تزال البرامجاالنجابية ل

 ( وهناك حذر من37المطروحة فى هذا المجال محدودة.)

 -تجنب إمكانية أن يؤدى "إشراك الرجال إلى زيادة تمكينهم

 (17بمعنى مزيد من عدم تمكين المرأة".)

 

 إضفاء الطابع المادى على األسرة                 

 جنسين فقط يمكن أن يحافظإذا كان التركيز على أحد ال   

 على،بل ويقوى،عدم المساواة بينهما،إذن يمكن القول بأن

 برامج الصحة االنجابي تحتاج إلى تجاوز إنشغالها باألفراد

 من أجل مواجهة عدم المساواة هذا. إن المحاوالت التى جرت

 مؤخراا للتدخل على مستوى األسرة،باعتبارها أصغر وحدة

 و للوهلة األولى وسيلة للخروج مناجتماعية،يمكن أن تبد

 هذا المأزق،طالما أن هذا المدخل اليفصل بين المرأة والرجل

 وأطفالهما،وإنما يعالج األمر برمته.ويجادل مؤيدو هذا

 : الطرح بأن التركيز على األسرة

ا،  "... يقدم مدخالا أكثر شموالا،وفى نفس الوقت تركيبيا

 على المستوى -ىطالما أن األسرة تمثل االنعكاس الكل

 لنواحى القوة والضعف فى بيئة الرفاهية  -الشعبى

 (38االجتماعية والتنموية".)

 وتعتبر أندونيسيا واحدة من البلدان التى اتخذت من   

 "مدخل األسرة" استراتيجية لها.ففى باكورة أعوام

 التسعينيات،قام المجلس الوطنى لتنسيق تنظيم االسرة

 لمزدهرة"،وذلك من أجل توسيعبالبدء فى سياسة"األسرة ا

 مهمته إلى ما يتجاوز تنظيم األسرة. وقد جاء هذا المفهوم

 حول"التنمية 1992لعام10مع صدور القانون رقم

 السكانية وتنمية األسر المزدهرة"،وهو القانون الذى يحدد 

 (،فضالا عن39الخطوط العريضة لتعريف األسرة ووظائفها)

 ( ومنذ15فاهية األسرة.)تعريف األهداف الكلية لحركة ر

 ذلك الحين،أخذ تركيز البرامج المتعلقة بالسكان يتحول



  

ا نحو تحسين الوضع االقتصادى  االجتماعى-تدريجيا

 لألسرة بدالا من الوضع الديموغرافى والصحى 

 (وتفخر أندونيسيا أن استطاعت القيام بذلك40لألفراد.)

 برنامجقبل مؤتمر القاهرة،وأن تتحرك إلى ما يتجاوز"

 عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية و"ثنائية نوع الجنس".

 وقد صرح هاريونو سويونو،وزير السكان ورئيس المجلس

 الوطنى لتنسيق تنظيم األسرة،بما يلى:

 "ال يكمن هدف أندونيسيا فى تمكين المرأة أو الرجل؛    

 وإنما فى تمكين األسرة. وبدءاا من الزواج القانونى والعالقة 

 المنسجمة بين الزوج والزوجة،فإن التمكين يزداد مع قدرة

 األسرة على انجاز وظائف بعينها،والمساهمة فى النهوض

 (41بالتنمية".)

 إن الجهود الحكومية موجهة نحو مساعدة كل أسرة  

 أندونيسية،وخاصة األسر المعرضة للتأثر،وذلك حتى تتمكن

 ساسية،وهىمن أداء ما ي طلق عليهوظائفها الثمانى األ

 الثقافية،والحب-تحديداا"الدين،والجوانب االجتماعية

 والرعاية،والحماية،واالنجاب،واالختالط االجتماعى

 ( إن البرامج 42والتعليم،واالقتصاد،والحفاظ على البيئة".)

 والسياسات المتعلقة باإلنجاب تهدف إلى تقوية قدرة كل

 ما أسرة على تطوير سلوك انجابى مسئول ومالئم،وهو

 يتحدد عن طريق الصحة والمؤشرات األخالقية.وتعتبر

 األسرة أن"السلوك المسئول" هو ذلك الذى يؤمن باهلل،ولديه 

 معرفة كافية فى مجال تنظيم األسرة ولقضايا األساسية

 للصحة االنجابية،ولديه طفالن فقط،ويعيش حياة صحية،

 وال يسلك أى سلوك"غير أخالقى".أما التقشف قبل

 واألمانة الزوجية،وتعليم اآلباء للشباب حياة األسرة،الزواج،

 إنما تمثل جميعها أموراا حيوية الستمرار بقاء األسرة

 كوحدة.وبالنسبة لألسر التى ال تلبى كافة هذه المعايير،فهى

 تعتبر أسرا"معرضة للتأثر"وتحتاج إلى اهتمام خاص.

 وهناك تدخالت معينة ذات معايير أكثر دقة.ففى  

 مج الخاص بمرض اإليدز،قام المجلس الوطنى لتنسيقالبرنا

ا لمخاطر التعرض  تنظيم األسرة بتصنيف األسر طبقا

 لفيروس نقص المناعة البشرية. وفى هذا السياق، فإن 

 "األسر التى تضم أعضاء مصابين بفيروس نقص المناعة

 البشرية/مرض االيدز"،و"األسر التى يعمل بعض أفرادها

 "األسر التى تعيش فى حالة عدم وفاق" فى قطاع الترفيه"،و

ا لمخاطر  كلها يجرى تصنيفها باعتبارها األكثر تعرضا

 (43اإلصابة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية وطبية.)

ا االعتبارات المتعلقة باآلثار الناجمة عن    وإذا ما تركنا جانبا

 

 

 فى الجوانب األخالقية فى هذاالتمييز،فضالا عن المغاالة 

 ن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن الخصال المدخل،فم

 وليس-الفردية ت عزى إلى األسرة بأكملها؛واألسرة كوحدة

 تصبح مسئولة عن السلوك فى المجالين الجنسى  -أفرادها

ا لنفس هذه الخطوط،يمكن القول بأن  واالنجابى.ووفقا

 الصحة االنجابية لألسرة،وليس ألعضائها المنفردين،تصبح

 هنا،يقوم برنامج الحكومة لصحة  معرضة للخطر. ومن

 األسرة بالنهوض "بالحياة الصحية لألسرة"و"استخدام 

 األسرة للخدمات الحديثة فى مجال الصحة".إن 

 االحتياجات والحقوق الصحية الفردية للرجال وللنساء قد 

 والحقوق الجماعية. اختفت،وحلت محلها االحتياجات

 احية لفكرية وفى حين تبدو هذه العملية جذابة من الن  

 أنوثية،نجد أن-نظراا لما تشتمل عليه من ثنائية ذكورية

 مفاهيمها من الناحية العملية عسيرة،نظراا ألن"األسرة"

 بهذه الكيفية ال تسلك باعتبارها وحدة أو مجموع ألجزائها.

 وعلى الرغم من أن بعض المصطلحات مثل"الحملة التعليمية

 ألسرة" يجرى صحة ا فى مجال صحة األسرة"أو"عيادة 

 استخدامها بتزايد عن طريق البعض فى مجال الصحة 

 االنجابية،فإن األمر يختلف بالنسبة لألسرة، حيث ال

 ينخرط كافة أفرادها فى نفس الوقت أو بنفس الدرجة فى 

 هذه العملية. وإذا كان أعضاء األسرة األفراد هم موضوع

 داخل تركيز هذه التدخالت،فما الذى يختلف هنا إذن عن الم

 أو المناهج السابقة؟ 

 وعالوة على ذلك، فإن المدخل الذى يرتكز على األسرة ال  

ا فعاالا لدعم المساواة بين الجنسين.بل على   يقدم نموذجا

 العكس،فمعاملة األسرة كوحدة متماسكة،فى إطار هذا 

ا إلى إخفاء ديناميات نوع الجنس  النموذج،إنما يؤدى عمليا

 ميات القوة. أما عن كيفية تفاعلالداخلية،وغيرها من دينا

 فهو ئامر-أو هنا:أولياء األمور مع الطفال-الرجل مع المرأة

 ال يجرى بحثه أو ال يوضع بعين االعتبار.

 

 الخاتمة                     

 (44التركيز على العالقات)           

 إن هذا االستعراض للمفاهيم وأمثلة البرامج يطرح أن  

ا فى مجال تناول قضاياالتركيز على ا  ألسرة ال يعد مناسبا

 نوع الجنس،وأن هناك حاجة للجوء إلى طرق أخرى من 

 شأنها تجاوز الحدود الضيقة لقصر التركيز على تمكين

 المراة أو إشراك الرجل وتحمله للمسئولية.وإذا لم يكن

 الهدف تغيير المرأة أو الرجل نفسيهما،وإنما تغيير قوة

 ينهما إلى عالقة تتسم بمزيد من المساواة،العالقة القائمة ب

 فإن: 



 

   

 "...بدالا من الحديث عن زيادة مشاركة أحد الجنسين، 

 يصبح من المفيد الحديث عن الزيادة والنقصان فى درجة 

 (45)ساواة"لمعدم ا

 بشأن البنية أة القوة،فإن وبتبنى وجهة نظر ديالكتيكية   

 إلى العالقة المبنية الجيل الجديد من البرامج يجذب االنتباه

 (إن المنحنى األساسى الذى 11على التبادل بين الرجل والمرأة.) 

 يبرز يسعى إلى إشراك مختلف الفاعلين فى مختلف

 المراحل. إن منظمتين غير حكوميتين من المنظمات

 االندونيسية التى سبق اإلشارة إليها أصبحت ال تقصر

 دونيسية للتنميةعملها على العمل مع النساء.فالجمعية االن

 الريفية والمجتمعية ما تزال تقوم بتنظيم ورش عمل

ا فى إدارة حلقات  للمدرسات المسلمات،ولكنها بدأت أيضا

 نقاشية للقادة المسلمين من الجنسين؛وهو األمر الذى يؤدى

 إلى النهوض بالوعى فى مجال نوع الجنس والحقوق

 ود الواسعةاالنجابية من وجهة النظر الدينية،كجزء من الجه

 .وبالمثل،تقوم اآلن مؤسسةلخلق مجتمع إسالمى عادل

 التنمية الريفية بإشراك أزواج النساء التى تقوم المؤسسة

 بتدريبهن،وذلك فى لقاءات فصول مدرسية بالحقول.

 وعلى مر الزمن،أصبحت هاتان المنظمتان تؤمنان بأن  

 يات"تمكين المرأة" قبل"إشراك الرجل" يمثل أكثر استراتيج

 ى األقل فى السياق األندونيسى.ففقطالتدخل مالئمة،عل

 عندما تتسلح المرأة بالمعلومات والمهارات الالزمة،فإنها

 سوف تشعر بأنها قادرة على التواصل بشكل مفتوح مع

 الرجل، بل ومواجهته إذا ما تطلب األمر ذلك:

 "أحد الموضوعات التى ط رحت فى اليوم األول من حلقة   

 ومن 1997ذات األيام الثالثة،فى باكورة عام  المناقشة

 الجمعية االندونيسية للتنمية الريفية والمجتمعية، تنظيم

 كانت تتركز حول األعراف الدينية التى تمنع المرأة من أداء 

 الصالة الدينية فى فترة العادة الشهرية.أما بالنسبة للنساء

 الالتى يعانين من النزيف كأحد األعراض الجانبية 

 الستخدام وسائل منع الحمل، فإن هذ القضية تعد من

ا للفقه اإلسالمى،  القضايا الضاغطة على نحو خاص .وطبقا

 يمكن للمرأة أداء الصالة أثناء النزيف فقط إذا ما كان هذا 

 النزيف ناجماا عن مرض ما،ويطرح الذكور من القادة 

 الدينيين أن اإلسالم يقول بأن المرأة تعتبر مريضة بعد أن

 يمر ثمانية أيام على النزيف،وعندئذ بإمكانها أداء الصالة، 

 والهدف من ذلك هو التفريق بين النزيف الناتج عن الدورة 

 الشهرية والنزيف الناتج عن مرض ما؛كما يطرحون أيضاا 

 ساعة،من  12أن لون الدماء وما إذا كان يستمر ألكثر من 

 م توافقبين العوامل التى يجدر وضعها بعين االعتبار.ول

 النساء المشاركات فى الحلقة النقاشية على ذلك.وقد 

 ".وقدالواقع يختلف عن المذهباحتجت إحداهن قائلة أن" 

 وافقت على كالمها بحماس باقى النساء المدرسات وقلن أن 

 كيف يمكن للمرأة التفريق بينالرجل ال يفهم جسد المرأة."

 حصى ،ومتى ينبغى أن تبدأ فى الحساب لتلون الدماء؟"

 .وتلى ذلك مناقشة حول مدى صحة ساعة؟"12مرور 

 وقد وافق.دراسة النصوص الدينية من زاوية نوع الجنس

 إلى إيجاد تفسيرات كل من الرجال والنساء على الحاجة

 جديدة تقف إلى جانب المرأة،وقد قرروا العمل فى هذا 

 االتجاه.ويجرى االجتماع اآلن بصورة منتظمة لدراسة 

 (46الدينية وثيقة الصلة بالموضوع".) ومناقشة النصوص

 فى هذا النموذج،اكتسبت النساء بداية بعض لمعارف   

 المرتبطة بالموضوع،وأصبحن قادرات على تحقيق التضامن 

 فيما بينهن بحيث تصبح أصواتهن مسموعة.ونتيجة لذلك،

 على عملية صنع  ال يمكن للرجال أن يسيطروا بسهولة 

 قاء على الوضع الراهن.أما بدءالقرار أو يصرون على اإلب

 العمل عن طريق إشراك الرجال قبل محاولة تمكين المرأة،

 فال يبدو استراتيجية ناجحة.

 وال ينبغى التقليل من شأن التحديات التى يتطلبها هذا  

 أحد البرامج باعتبارهالموقف.فعندما يدرك المجتمع المحلى 

ا للنساء، يصعب فى هذه الحالة إشراك    الرجال موجها

 ( وقد اكتشفت ذلك مؤخراا منظمة"بينا16بدرجة واسعة.)

 إنسانى"،وكان ذلك عندما بدأت المنظمة فى توسيع

 برنامجها للصحة االنجابية حتى يشمل ورش عمل مشتركة

 (47للرجال والنساء،وكان هناك حضور محدود للرجال.)

 ومن هنا،يجدر اختيار التوقيت المناسب.فضالا عن  

 راتيجيات تشرح للمجتمع المحلى أن البرنامجاختيار است

 يهدف إلى إشراك الرجال إلى جانب النساء فى مختلف

 مراحله. ويرى أعضاء المنتدى االندونيسى لصحة المراة أن 

 اختيار اسم البرنامج يجب أن يعكس تركيزه على نوع

 الجنس،مع تجنب استخدام كلمات مثل"الصحة االنجابية

 منظور المرأة". ويقترح أعضاء المنتدىللمرأة"،أو"الصحة من 

 استخدام مصطلحات مثل:"الصحة االنجابية للرجل والمرأة" 

 أو"الصحة من منظور نوع الجنس".كما يجادل أعضاء 

 المنتدى أيضاا بضرورة إعداد البرامج بصورة ال تبدو معها

 أنها موجهة للمرأة فقط،وإنما تمثل أهمية بالنسبة لصحة 

ا.)  وإلى جانب تشجيع الرجال على استخدام  (48الرجل أيضا



  

 (،من49الواقى الذكرى من أجل"حماية زوجته وأطفاله")

ا التأكيد على أن الرجال يحتاجون  األهمية بمكان أيضا

ا.  للواقى الذكرى من أجل حماية أنفسهم أيضا

 -وإن كان أكثر تعقيداا -وهناك منحنى آخر يتسم بكليته   

 فى مجال الصحة االنجابية–ة يتمثل فى البدء فى األنشط

 مع مختلف الجماعات فى نفس الوقت.فالمجتمعات المحلية

ا   الريفية الصغيرة يمكن تقسيمها إلى جماعات معينة وفقا

 -للجنس أو السن أو الحالة الزوجية أو الطبقة االجتماعية

 االقتصادية. وكل جماعة من هذه الجماعات تقوم بممارسة

 خ من الخصوصية والثقة. ويمكن أناألنشطة المعينة فى منا

 تلتقى هذه الجماعات مع بعضها البعض بصورة دورية من

 (50أجل تبادل وجهات النظر والقيام بأنشطة مشتركة.)

 وعلى سبيل المثال،فإن الرابطة االندونيسية لتنظيم األبوة

 والتى تعمل فى جامبى بجنوب سومطرة،قد قامت بتطوير

 عمل من خالل تقسيم القرويينبرنامج للصحة االنجابية ي

 إلى أربع مجموعات:مجموعة للرجال المتزوجين،ومجموعة

 للنساء المتزوجات،ومجموعة للرجال البالغين، ومجموعة

 أخيرةللنساء البالغات. وعلى الرغم من أن هذه المجموعات

 األربعة تتناول موضوعات مختلفة،فهناك موضوعان

 مساواة بين الجنسين،مشتركان وهما:الحقوق االنجابية وال

 وتتبادل المجموعات األربع الرأى ووجهات النظر حول هذين

 .إن كل مجموعة،منالموضوعين فى اجتماعاتهم المشتركة 

 خالل اكتسابها لوعى جديد،قد استطاعت أن تضع لنفسها

 (51خطة عمل مع متابعة لألنشطة.)

 وتقوم منظمة"بينا إنسانى" باستخدام منهج مشابه،ومن  

 فى القرية التى بدأت -تعمل على تشجيع الزوجين ثم

 على مناقشة قضايا الجنس والصحة -المنظمة العمل فيها

 االنجابية،ورفع الوعى فى مجال عدم المساواة بين

 الجنسين. لقد أمكن تحدى الكثير من القوالب النمطية

 الجامدة، مما اسفر عن تغير سلوكى هام فى العالقات

 لمرأة. وهناك تقييم تم بعد مرور عام،القائمة بين الرجل وا

 واعتمد على مقابالت مع رجال ونساء، وأوضح أم معدل

 عنف الرجل مع المرأة قد تقلص،كما لم يعد لرجل يجبر

 (47زوجته على المعاشرة الجنسية.)

 ومع أن تقييم أثر هذا التوجه الجديد فى برامج الصحة   

 ألولية تبدو واعدةاالنجابية ما يزال مبكراا، فإن النتائج ا

 وتؤكد على أهمية البحث عن استراتيجيات جديدة يمكن

ا للسياق االجتماعى  الثقافى،-استخدامها وتنفيذها وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهو التحدى الذى يقف اآلن أمام المهنيين العاملين فى مجال

 الصحة، كما يقف أمام النشطاء فى هذا المجال. وفقط من 

 تجاهات النمطية ، يمكن إدراكخالل اإلبداع وتجنب اال

 وتناول قضية نوع الجنس فى اطار العالقات االجتماعية

 المحيطة

 

 كلمات شكر

 إلى مؤتمرلقد تم تقديم نسخة من هذه الورقة البحثية   

IUSSP  1997الذى انعقد فى بكين فى شهرأكتوبر 

 المنتدى االندونيسى لصحة وأتوجه بالشكر إلى أعضاء

 ص إلى كاماال شاندراكيرانا سويتجاكموكو،المراة وبوجه خا

 وناتالى كولمان،وإنداه نورديانا،ونينوك وديانتورو،وليز

 ،وأتاشندارتينى هابسجاه، وذلك لما قدمنه منماركوس

 مشورة ومساعدة فى هذه الورقة البحثية.وتجدر اإلشارة

 إلى أن اآلراء التى تعبر عنها هذه الورقة البحثية هى آراء 
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 إطاللة  

 خبرة النساء

 لمهبلىحول الفحص ا

 

 تبحث هذه الدراسة حقيقة آراء النساء حول الفحص

 المهبلي الذى يجريه أطباء النساء والتوليد.

 مع ثالثة عشر سيدة منوقد تم ذلك خالل لقاءات معمقة 

 أعمار مختلفة وخلفيات متعددة بعد أن أجرى لهن فحص 

 مهبلي فى العيادات ألول مرة.

 ات قبل إجراءوقد قالت غالبية النساء إنهن كن عصبي

 الفحص ولكنهن شعرن أن الفحص ضرورى الكتشاف وجود

 أمراض نسائية وبالنسبة للكثيرات كانت التجربة نفسها أقل

 إثارة للرعب مما توقعن قبلها.

 وكان شعور النساء بأنهن يملكن بعض السيطرة على

 الموقف ويستطعن التحكم يمثل شيئا هاما لديهن وبعضهن

 له بعض التأثير.وأن استعدادرأين أن جنس الطبيب 

 الطبيب أو الطبيبة لإلجابة عن أسئلة المريض وشرح حالتها

 كان هاما لبناء الثقة عند المريضة وإعطائها  الشعور

 بسيطرتها على الموقف وقد شعرت النساء بالتجربة وكأنهن

 يحملن رموزا جنسية وعديدات منهن عبرن عن شعورهن

 ن ،وبشكل عام اختلفتبعدم األمان وأنه قد تم كشفه

 العوامل باختالف النساء ولكن االستجابات السلبية القوية

 كانت قليلة بينهن،وقد أبدى المؤلفون وهو أطباء أن رغبة

 النساء فى إجراء هذا الفحص تعتمد على اعتقاد غير

 واقعى فى القوة التشخيصية لهذا اإلجراء للكشف عن

 هذه الثقة؟ولو األمراض المختفية. هل يستحق الفحص كل

 لم يكن يستحقها فان موافقة المريضة على اجرائها والمبنية

 على المعلومات تصبح وهما. ويكون هناك عدم توازن حقيقى

 للقوى أكثر خطورة مما ضهر فى كالم السيدات.

 

 

 

 ال تراجع

 كفاح قرية مصرية للقضاء على الختان

 كتاب من إصدارات مركز القاهرة مبنى

 نى فى قرية دير البرشةعلى بحث ميدا

 التى تم فيها جهد من قبل لجنة المرأة

 والقيادات المحلية والدينية فى القرية

 للتصدى لظاهرة ختان اإلناث أسفر عن 

 انخفاض ملحوظ فى معدالته مقارنة

 بالمعدالت فى قرى مصر األخرى وينتظر

 أن يستمر هذا الجهد ويتوج بتوقف

 يفة.كامل عن ممارسة هذه العادة العن

 ويتناول الكتاب مقدمة حول الختان و

 أنواعه،وعالقته بطقوس المرور لمرحلة 

 البلوغ،وأيضا انتشاره فى مصر،ورأى

 األديان فيه،وموقف منظمات حقوق

 اإلنسان والدولة منه ثم يتطرق لمعلومات

 عن القرية المعنية دير البرشا وقرية



  

 استخدمت ألخذ عينة ضابطة هى قرية

 ة لها. كما يقدم تحليال البرشا المجاور

 لدور الهيئة القبطية اإلنجيلية فى القرية

 ودور لجنة المرأة والقيادات الدينية

 المحلية 

 وقد استخدمت الباحثة أسلوب المسح

 الواسع من خالل استبيان مقنن وزع على 

 أسرة فى100أسرة فى دير البرشا و500

 القرية الضابطة كما تم إجراء خمس

 قة مع نساء ورجال منعشرة مقابلة معم

 القؤية .

 وقد خلص البحث لعدد من العوامل

 للوصول لموقف مناهضة تضافرت 

 

 الختان وهى:د 

 أ(الجهود التنموية التى تمت فى القرية

 على مدى  عقدين. 

 ب(تأثير هجرة الرجال المؤقتة للعمل خارج

 البالد.

 ج(تأثير العامل الدينى حيث تبنت 

 بالختان وضربوا القيادات الدينية التوعية

 أمثلة بأنفسهم بأن رفضوا ختان بناتهم.

 ان هذه االدراسة هى رد بليغ على من

 يعتبرون الدعوة لمنع الختان اعتداء على 

 الخصوصية الثقافية للمجتمعات التى

 تمارسه.

 ال تراجع: كفاح قرية مصرية للقضاء على 

 الختان. 

 سلسلة مبادرات نسائية .مركز القاهرة

 وق اإلنسانلدراسات حق

 د.آمال عبد الهادى                             



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


