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ترجمة :أمل الترزي

موجز املقال :إن العنف ضد املرأة آلية من اآلليات االجتماعية التي تؤكد على وضع املرأة املتدني في العديد من
اجملتمعات ،ويؤدي العنف اجلنسي ضد الفتيات والتحرش اجلنسي بهن إلى آثار سيكولوجية سلبية متباينة،
من بينها ،شعورهن املستمر بعدم األمان وفقدان الشعور بتقدير الذات .ويهدف هذا املقال إلى ربط شكل
يسمى “معاكسة حواء” ،التي تتعرض له املراهقات
معني من أشكال التحرش اجلنسي بسياقات الواقع؛ وهو ما
َّ
البنجالدشيات ( 18-12سنة) ،حيث اتضح ذلك من دراسة أجراها بعض الشباب حول السلوك اجلنسي
تشاركيا ،مبا يشمل مناقشات اجملموعات البؤرية،
ومنهجا
للمراهقني .واستخدمت الدراسة أساليب نوعية،
ً
ً
ومقابالت مع شخصيات مجتمعية رئيسة ،واملالحظات املستخلصة .يبحث نشاط املراهقني غير املتزوجني،
جنسيا ،والعالقات الغرامية .فمن السهل احلصول
رغم ثقافة احملرمات عن معلومات حول اجلنس ،واملتعة املثيرة
ً
احململة على الهواتف احملمولة ،واجملالت اإلباحية؛ غير أن ذلك رسخ
على معلومات من شرائط الفيديو ،واملقاطع َّ
عدم املساواة بني اجلنسني .واتضح أن “معاكسة حواء” كانت إحدى الطرق التي يلجأ إليها الفتيان للتنفيس عن
مشاعرهم اجلنسية؛ فاستمتعوا بها واستطاعوا استعراض ذكورتهم .ولكن الفتيات نفرن من هذه املمارسات،
وخشني أن يُلقى عليهن اللوم باستثارة الفتيان .لذلك ،فإن “معاكسة حواء” هي نتيجة لألعراف االجتماعية
االقتصادية املرتبطة باألمور اجلنسية ،وكذا نتيجة غياب سبل الوصول للمعلومات واخلدمات اجلنسية والصحة
اإلجنابية في بنجالديش .لذا ،تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية التعليم اجلنسي الشامل الذي ال يكتفي
مبجرد التركيز على الشق الصحي ،بل يشمل معاجلة األعراف املتعلقة بالنوع االجتماعي ،ومساعدة الشباب
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الكلمات الدالة :املراهقون ،والتحرش اجلنسي ،والتمييز بني اجلنسني ،والتعليم اجلنسي ،وبنجالديش

فــي عــام  ،2009تــدرَّب فريــق ٌ بنجالدشــي مكــون
مــن :أربعــة فتيــان ،وأربــع فتيــات (الفئــة العمريــة
مــن  17إلــى  23ســنة) علــى املشــاركة البحثيــة
46
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جلمــع البيانــات مــن املراهقــن حــول جتاربهــم،
واحتياجاتهــم ،وهمومهــم املرتبطــة بشــؤونهم
اجلنســية ،ومــدى توافــق (أو عــدم توافــق) هــذه
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األمــور الواقعيــة مــع قدرتهــم علــى احلصــول علــى
معلومــات متعلقــة بالشــؤون اجلنســية ،واخلدمــات
اجلنســية والصحــة اإلجنابيــة.
كشــفت مناقشــات اجملموعــات البؤريــة واملقابــات
عــن أن جتربــة التحــرش اجلنســي فــي األماكــن
العامــة كانــت مــن بــن الهمــوم الرئيســة األكثــر
ذكــرًا علــى لســان املراهقــات ،والشــائع تســميتها
ثقافيــا باســم “معاكســة حــواء”؛ وهــو
وتوصيفهــا
ً
تعبيــر هندي-إجنليــزي .واســتعمل هــذا التعبيــر
قطــاع عريــض مــن النــاس فــي جنــوب آســيا
التنمــر الــذي ميارســه الفتيــان والرجــال
لوصــف
ُّ
ضــد الفتيــات والنســاء؛ حيــث يعتــرض الفتيــان
ســبيل الفتيــات فــي وســائل النقــل العــام ،وفــي
الشــارع ،وفــي مــكان عملهــن؛ فيشــتموهن
باأللفــاظ النابيــة ،ويضحكــون عليهــن ،ويجبروهــن
لفظيــا،
علــى التحــدث إليهــم ،ويؤذوهــن
ً
ويهددوهــن باالختطــاف ،بــل وحتــى يلمســوهن
1
علــى نحــو غيــر الئــق.
فــي الثقافــة الشــعبية جلنــوب آســيا ،متثــل
“معاكســة حــواء” وســيلة تواصــل بــن الرجــل
واملــرأة؛ ففــي األفــام الهنديــة ،مثــا ،يبــدأ الشــرير
أو البطــل العالقــة الغراميــة باملغازلــة 2،وفــي
أحيــان كثيــرة ،يعاَمــل التحــرش اجلنســي املعتــدل
علــى أنــه ظريــف ورومانســي 3.ويتســبب هــذا
األمــر فــي إشــكالية ،الســيما أن األفــام الهنديــة -
وهــي أكثــر وســائل الترفيــه شــعبي ًة بــن الشــباب
فــي شــبه القــارة الهنديــة كلهــا  -تلعــب دورًا
فــي تشــكيل التعلــم االجتماعــي ،الســيما بــن
الفتيــان وتفاعلهــم مــع الفتيــات.
مــن ثــم ،فــإن تعبيــر “معاكســة حــواء” ال يعكــس
الداللــة اخلطيــرة جملموعــة الســلوكيات املتصلــة
بــه .وتصــف “باكســي”  2 Baxiهــذا التعبيــر علــى
أنــه آليــة جتعــل العنــف ضــد املــرأة ســلوكًا عاديًــا،
يوحــي أن املــرأةَ موضــو ٌع للمعاكســة وتســتحق

املعاكســة .وكانــت حركــة املــرأة الهنديــة هــي
أولــى املنظمــات التــي عارضــت هــذا التصــور
الثقافــي ،بتصنيــف قطعــي يعتبــر “معاكســة
ً
جنســيا.
حترشــا
حــواء”
ً
تاريخيــا تعبيــر “معاكســة حــواء” موث َّقً ــا
ظهــر
ً
علــى لســان النســاء الهنديــات فــي بدايــة فتــرة
مــا بعــد االســتعمار ،عندمــا بــدأن االنضمــام
2
للعمــل فــي اجملــال العــام ،واالختــاط االجتماعــي.
وبعــد عــام  1980فــي بنجالديــش ،كانــت هــذه
املمارســة فــي الغالــب بنفــس الديناميكيــات
احلاصلــة فــي الهنــد ،مــع حريــة تعليــم الفتيــات،
ومشــاركة املــرأة فــي العمــل فــي صناعــة املالبــس
وفــي القــوى العاملــة اجلديــدة للمنظمــات غيــر
احلكوميــة؛ مثــل أنشــطة الصحــة والتعليــم
وغيرهــا مــن أنشــطة تنمويــة 4.ورغــم أن التقاريــر
تفيــد بــأن تعليــم الفتيــات مرتبــط باملؤشــرات
اإليجابيــة فــي نتائــج الصحــة ،ومتكــن املــرأة
الشــامل وقدرتهــا علــى التنقــل ،فــإن بعــض أنــواع
التمييــز بــن اجلنســن قــد اســتمر  -مثــل عــدم
املســاواة فــي األجــر ،واإلكــراه علــى الــزواج املبكــر،
5،6
والعنــف القائــم علــى النــوع.
أصبحــت اليــوم قــدرة النســاء والفتيــات علــى
التنقــل أكثــر شــيوعًا؛ غيــر أن خروجهــن وحدهــن
داخــل أحيائهــن الســكنية يصاحبــه شــعور بعــدم
األمــان ،حيــث كانــت نســبة مــن يخرجــن وحدهــن
ال تزيــد عــن  %49بــن النســاء األكبــر ســنًا ،وعــن
 %38بــن الشــابات 5 .وبالفعــل ،تُعتبــر “معاكســة
حــواء” التــي متــارَس ضــد الفتيــات فــي بنجالديــش،
الالتــي يســرن إلــى املدرســة أو يســتخدمن وســائل
النقــل العــام ،مــن األســباب الرئيســة لتركهــن
7
املدرســة وكذلــك لزواجهــن املبكــر.
فــي منتصــف التســعينيات ،كان للحركــة
النســائية الفضــل فــي إنشــاء قانــون جديــد فــي
الهنــد يتعلــق بالتحــرش اجلنســي ،مبــا فــي ذلــك
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أيضــا
“معاكســة حــواء” 8,9.ومنــذ  ،2010أصبحــت ً
“معاكســة حــواء” جرميــة تُعا ِقــب عليهــا ســلطات
الدولــة فــي بنجالديــش .وكانــت احلــوادث فــي زيــادة
مطــردة لدرجــة أن احلكومــة قــررت تعيــن محاكــم
متنقلــة للحكــم علــى األشــخاص املتهمــن
بالتحــرش اجلنســي ضــد النســاء .فقــد يُفــرض
علــى أي شــخص ُمــدان بالتحــرش اجلنســي ضــد
النســاء ،أو مبطاردتهــن ،غرامــة قدرهــا  7000تــاكا
أمريكيــا) والســجن ملــدة قــد
(مــا يعــادل  70دوالرًا
ً
تصــل إلــى ســنة .ويغطــي اإلعــام تغطيــة دوريــة
حــاالت القبــض علــى الرجــال واحلكــم عليهــم،
خاص ـ ًة حــاالت العنــف املشــدد .وتخصــص بعــض
احلــركات االجتماعيــة ،مثــل حفــات املوســيقى،
نشــاطها لالعتــراض علــى العنــف ضــد املــرأة،
والســيما “معاكســة حــواء”.
فــي هــذا املقــال ،نلتــزم بتعريــف “معاكســة حــواء”
الــذي ال يحمــل فــي طياته أي شــيء يُوحــي بالقبول؛
ومــن ثــم ،فهــو ســلوك جنســي يخلــو مــن االحترام
للشــخص اآلخــر ،وهــو مــا قــد يكــون جار ًحــا.
فعلــى نقيــض االغتصــاب ،تنتمــي “معاكســة
حــواء” ملنطقــة رماديــة مــن العنــف اجلنســي الــذي
يشــمل ســلوكيات أو تعبيــرات جنســية صريحــة
ـراض ،تنتهــك االســتقاللية اجلنســية ،وهــو
بغيــر تـ ٍ
مــا قــد تعتبــره األعــراف االجتماعيــة الثقافيــة
10
الســائدة أنــه ســلوك “طبيعــي”.
تفيــد األخبــار احملليــة فــي اإلعــام بانتشــار
“معاكســة حــواء” فــي بنجالديــش ،ومــا يتصــل
بهــا مــن أشــكال أخــرى مــن التحــرش اجلنســي
والعنــف وتوابعهمــا؛ مثــل :االختطــاف ،واســتعمال
األحمــاض احلارقــة ،والقتــل ،واالنتحــار 16-11 ,5 .ففــي
عــام  ،2010انتحــرت  28فتاة/امــرأة فــي بنجالديــش،
وحاولــت ســبع أخريــات االنتحــار ،للفــرار مــن
التحــرش اجلنســي املتكــرر 4 .ويق ـدَّر عــدد الفتيــات
البنجالدشــيات مــن الفئــة العمريــة  18-10ســنة،
١٧،١٤
مــن ضحايــا “معاكســة حــواء” ،بنســبة .%90
48

يركــز هــذا املقــال علــى جتربــة املراهقــات فــي
بنجالديــش ( 18-12ســنة) مــع “معاكســة
حــواء” ومــاذا تعنــي لهــن ،وآراء املراهقــن حــول
“معاكســة” الفتيــات وأســباب قيامهــم بذلــك.
وســنثبت أن “معاكســة حــواء” مســتمدة مــن
أعــراف اجتماعيــة ثقافيــة ضــارة ،ترتبــط باجلنــس
والنــوع االجتماعــي .وســننظر فــي داللــة البيانــات
والــرؤى املتعمقــة للترويــج لصحــة املراهقــن
اجلنســية واإلجنابيــة وحقوقهــم فــي بنجالديــش،
فيمــا يتعلــق بالتعليــم اجلنســي ،وتوفيــر اخلدمــات،
والتغيــر االجتماعــي.
املنهجية
اختيــر باحثــون مشــاركون مــن مجموعــة مــن
املعلمــن األقــران ،الناشــطون فــي العمــل التطوعي
فــي برنامــج الشــباب جلمعيــة بنجالديــش لتنظيــم
األســرة ،للمشــاركة البحثيــة فــي مشــروع
18
بحثــي تشــاركي واســمه “هــل يتوافقــون؟”.
وجمــع الباحثــون بيانــات عــن جتــارب املراهقــن
واحتياجاتهــم وهمومهــم املتعلقــة بحياتهــم
اجلنســية ومــدى قدرتهــم علــى احلصــول علــى
معلومــات عــن الشــؤون اجلنســية ،واخلدمــات التــي
تلبــي احتياجاتهــم .وقامــت جمعيــة بنجالديــش
لتنظيــم األســرة فــي “جيســور”  Jessoreفــي
الشــمال الغربــي مــن بنجالديــش ،بــإدارة البحث من
خــال برنامــج للشــباب .وأتــى الباحثــون الشــباب
مــن أربعــة مراكــز مختلفــة حيــث تعمــل اجلمعيــة
فيهــا (ومــن بينهــا “جيســور”) ،ومت اختيارهــم علــى
أســاس أدائهــم بوصفهــم معلمــن أقــران ،وبنــا ًء
جميعــا
علــى خطاباتهــم لدوافــع التقــدم .وكانــوا
ً
خريجــي جامعــات وغيــر متزوجــن ،حيــث حصلــوا
علــى تدريــب مكثــف ملهــارات البحــث النوعــي،
مدتــه أســبوعني ،وشــاركوا فــي وضــع خطــة
بحثيــة وأســئلة للمقابــات.
فــي إطــار دعــم جمعيــة بنجالديــش لتنظيــم
األســرة ،والكاتبــة األولــى لهــذا املقــال ،جمــع
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الفريــق البحثــي بيانــات نوعيــة فــي مناقشــات
 28مجموعــة بؤريــة مكونــة مــن  237فتــى وفتــاة
غيــر متزوجــن؛ وفــي  48مقابلــة متعمقــة مــع
 6مــن مقدمــي اخلدمــات الصحيــة ،و 11بالغًــا،
و 15فتــاة ،و 16فتــى؛ وكذلــك فــي حلقتــي نقــاش
مــع أصحــاب املصلحــة تضمنــوا القيــادات
اجملتمعيــة ،واآلبــاء ،ومدرســي املــدارس ،والعاملــن
فــي العيــادات الصحيــة ،والعاملــن فــي جمعيــة
بنجالديــش لتنظيــم األســرة؛ وفــي جلســات
الســتخالص املالحظــات فــي مركــز خدمــات
شــبابي ،وفــي موقعــن علــى الطريــق حيــث كان
مروجــو العقاقيــر الطبيــة يبيعــون فيهــا العقاقيــر
التقليديــة حلــل املشــكالت اجلنســية ،وفــي
حديقتــن عامتــن ،وفــي قهوتــي إنترنــت حيــث
أشــار املراهقــون إلــى أنهــا أماكــن للمواعــدة.
واختيــرت منــاذج للمراهقــن للتزويــد باملعلومــات
( ١٨-١٢ســنة) مــن خلفيــات اجتماعيــة اقتصاديــة
مختلفــة داخــل بلديــة “جيســور” ،وقــد تضمنــوا:
فتيــان وفتيــات مــن احلضــر ،مــن مــدارس ومعاهــد
حكوميــة وإســامية ،ومــن ســاكني العشــوائيات،
واليتامــى ،ومراهقــن يعملــون فــي جتــارة اجلنــس،
وزائريــن ملراكــز اخلدمــات الشــبابية ،ومراهقــن
مــن املناطــق الريفيــة احمليطــة ببلــدة “جيســور”.
وعُ قــدت مناقشــات اجملموعــات البؤريــة مــع الفتيان
والفتيــات ،منفصلــن ومقســمني جملموعتــن مــن
الفئــة العمريــة  ١٥-١٢ســنة ،و 1٨-1٦ســنة.
وأُجــري حتليــل البيانــات باســتعمال األكــواد
املفتوحــة واحملوريــة .إضافــ ًة إلــى ذلــك ،أُجــري
حتليــل حملتــوى األســئلة التــي طرحهــا املراهقــون
فــي مربــع األســئلة املقــدم فــي مركــز الشــباب،
وملصــادر املعلومــات عــن الشــؤون اجلنســية
التــي ذكرهــا املشــاركون الشــباب ،مبــا فــي ذلــك
املوســيقى احملليــة ،واجملــات ،وشــرائط الفيديــو
الفكاهيــة ،والشــرائط املدمجــة ،واألفــام،
احململــة علــى الهواتــف احملمولــة.
واملعلومــات َّ

وقُدِّمــت البيانــات لفريــق مــن أصحــاب املصلحــة
باجملتمــع احمللــي وأفــراد العاملــن فــي جمعيــة
بنجالديــش لتنظيــم األســرة ،وتناقــش املشــاركون
حــول هــذه البيانــات ،وذلــك لالطــاع علــى وجهــات
النظــر اخملتلفــة ،وحتديــد النتائــج األوليــة ،وصياغــة
التوصيــات بأشــكال التدخــل .ويــرد ذكــر مزيــد مــن
التفاصيــل عــن العمليــة والنتائــج فــي ورقــة أخــرى
متصلــة بهــذه الدراســة 19.وجمعــت الكاتبــة
األولــى البيانــات النهائيــة ورفعــت التقاريــر عنهــا،
مبســاعدة فريــق الشــباب البحثــي ومــا قدمــه مــن
مدخــات متعمقــة.
فــي أثنــاء عمليــة التدريــب والبحــث ،اكتســب
الباحثــون الشــباب اخلبــرات واملهــارات ،وتعلمــوا
أكثــر عــن االســتقصاء والتأمــل ومــدى تأثيرهــم
علــى املعلومــات التــي يحصلــون عليهــا مــن
املشــاركني املقدمــن للمعلومــات ،نتيجــة
اختيارهــم لألســئلة التــي يطرحونهــا ،وطريقــة
ســؤالهم ،وطريقــة تفســيرهم للمعلومــات،
وكيفيــة اســتخالصهم النتائــج واختيارهــم مــا
يُكتــب .ولتقليــل االنحيــازُ ،طلــب منهــم تدويــن
مالحظاتهــم فــور انتهــاء املقابــات ،وباســتخالص
املعلومــات ،ومــن خــال جلســات التأمــل بعــد كل
يــوم مــن جمــع املعلومــات .كمــا ســاعدت هاتــان
اجللســتان علــى مناقشــة كيــف يجــب فهــم
البيانــات وتفســيرها ،واحلصــول علــى توافــق لــآراء
حــول االســتنتاجات األوليــة.
واحلديــث عــن الشــؤون اجلنســية صعــب؛ فقــد
كان املشــاركون مــن منــاذج املراهقــن يخجلــون
مــن اإلفصــاح عــن مشــاعرهم وجتاربهــم احلميمــة
فــي مناقشــات اجملموعــات البؤريــة ،وأشــار
معظمهــم إلــى جتــارب أصدقائهــم أو أقاربهــم ،ال
جتاربهــم الشــخصية .وهــذا لــم يعيــق البحــث،
إذ كان اهتمامنــا منص ًبــا علــى األمنــاط العامــة
للواقــع اجلنســي بــن املراهقــن .ومــع ذلــك ،غال ًبــا
مــا كانــت البيانــات املســتمدة مــن مناقشــات
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اجملموعــات البؤريــة معياريــة ،ومــن ثــم ِقيســت
بحســاب مثلَّثــي ،بقــدر اإلمــكان ،وإضافــة البيانــات
املســتمدة مــن املصــادر األخــرى .وفــي مرحلــة
أيضــا ثمانــي
الحقــة مــن مراحــل املشــروع ،أعددنــا ً
حــاالت افتراضيــة ،للفتيــان والفتيــات كل علــى
حــدة ،وبنــا ًء علــى النتائــج التــي اسـ ُتخلصت حتــى
هــذه املرحلــة ،وقُدِّمــت إلــى زوار املركــز الشــبابي
للحصــول علــى آرائهــم (ملزيــد مــن التفاصيــل.)19
لــم نتمكــن مــن اســتقصاء القضايــا اجلنســية
بــن الشــباب األميــن فــي املناطــق الريفيــة ،أو
أمنــاط اجلنــس التجــاري فــي الريــف ،أو وجهــات
نظــر اآلبــاء والقــادة الدينيــن فــي الريــف .كمــا لــم
كاف خلبــرات الفتيــات اليتامــى
ينفَّــذ اســتقصاء ٍ
والقاطنــات فــي العشــوائيات ،الــذي لــو مت لــكان
يوفــر نظــرة متعمقــة أشــمل فــي االختالفــات بــن
هــذه الفئــات الشــبابية.
النتائج
تكشــف الدراســة عــن الوضــع االجتماعــي املتبايــن
ــن أن فــي حــال عــدم
بــن الفتيــان والفتيــات .وت ُ َب ّ
انصيــاع الفتيــات للمعاييــر الصارمــة املتصلــة
بســلوكهن اجلنســي ،فإنهــن يخاطــرن بالتوصيــم
االجتماعــي القاســي (أكثــر مــن الفتيــان) ،كمــا
يقلــل ذلــك مــن فرصــة عثورهــن علــى شــريك
حتمــل أســرهن مبالــغ
حيــاة مناســب ،وخطــر ُّ
أكبــر مــن املهــور؛ ممــا يحــدو بالكثيــر مــن الفتيــات
حلمايــة عذريتهــن .فالتنظيــم االجتماعي للنشــاط
اجلنســي قبــل الــزواج مفــروض علــى الفتيــات فــي
املقــام األول ،مبــا يحــد مــن قدرتهــن علــى التنقــل
ويقيدهــن مــن التفاعــل االجتماعــي مــع الفتيــان.
ّ
كمــا أن مناقشــة البالغــن واألطفــال للشــؤون
اجلنســية هــي مــن احملرمــات .ويــؤدي الفصــل بــن
اجلنســن ،واحملرمــات احمليطــة بالشــؤون اجلنســية،
إلــى صعوبــة مهمــة تقــدمي التعليــم اخلــاص
بالشــؤون اجلنســية واخلدمــات لغيــر املتزوجــن فــي
بنجالديــش.
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البحث عن املتعة اجلنسية واملواد املتعلقة باجلنس:
علــى الرغــم ممــا يحيــط املراهقــن غيــر املتزوجــن
مــن محرمــات وأعــراف ،فإنهــم يبحثــون
بنشــاط عــن طــرق املتعــة اجلنســية والعالقــات
الرومانســية .ويتحــدث معظــم الفتيــان ،بــل
والفتيــات كذلــك ،عــن العالقــات الرومانســية
واجلنســية مــع أصدقائهــم وصديقاتهــن ،واألقــارب
األكبــر سـنًا و/أو األفــراد مــن صــات النســب .ومــن
يســتطيع احلصــول علــى كمبيوتــر (فــي البيــت
أو فــي مقاهــي اإلنترنــت) يبحــث عــن معلومــات
ومــواد إباحيــة علــى اإلنترنــت وعبــر وســائل اإلعــام
األخــرى .ويســتعمل قطــاع عريــض مــن الفتيــان
الهواتــف احملمولــة ملشــاهدة مقاطــع إباحيــة
مدتهــا ســبع دقائــق ،وال يكلــف شــراؤها مــن
محــات الهواتــف احملمولــة أكثــر مــن  3تــاكا (0.04
ويحملــون كذلــك املقاطــع اإلباحيــة
دوالر أمريكــي).
ِّ
مــن الهواتــف احملمولــة لألصدقــاء عبــر البلوتــوث،
للدخــول مجانًــا علــى املوســيقى اإلباحيــة احملليــة،
ومقاطــع الفيديــو الفكاهيــة ،واملشــاهد اإلباحيــة
مــن األفــام التــي ال تخضــع لألجهــزة الرقابــة .كما
يشــيع بــن الفتيــان علــى األخــص تــداول اجملــات
الرخيصــة التــي بهــا صــور ونصــوص إباحيــة.
ولــم يذكــر ســوى عــدد قليــل مــن الفتيــات أنهــن
اشــتركن بالليــل فــي أحاديــث إباحيــة مــع الفتيــان
علــى هواتفهــن احملمولــة .وذكــر الفتيــان أن ممارســة
العــادة الســرية هــي وســيلة للوصــول للــذة
اجلنســية .ولــم ت ُ ِقــر أي مــن الفتيــات بذلــك ،وكان
الســبب الرئيــس خوفهــن مــن فقــد عذريتهــن إذا
مارســن العــادة الســرية.
وكان الفتيــان والفتيــات ،علــى الســواء ،يحبــون
مشــاهدة األفــام الرومانســية (باللغتــن البنغالية
والهنديــة) ،ودخــل بعضهــم فــي عالقــات
رومانســية بــدون عالقــة جنســية ،حيــث ذكــروا
أنــه لــم يكــن ســهال ً ترتيــب اللقــاءات فــي األماكــن
العامــة ،خشــية أن ميســك بهــم أفــراد مــن األســرة،
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أو اجليــران ،أو األقــارب .وكانــت احلدائــق العامــة هــي
املــكان الوحيــد حيــث يواعــد الفتيــان والفتيــات
بعضــا فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي،
بعضهــم
ً
وعــادةً فــي أثنــاء حصــص املدرســة أو املعهــد أو
بعــد انتهائهــا ،إذ لــم يكــن مســمو ًحا للفتيــات
اخلــروج فــي ظــام الليــل .كمــا ذكــر املشــاركون
مــن مناطــق احلضــر أماكــن للقائهــم ،مثــل
عربــات الريكشــا (التــي يجرهــا شــخص) ،ومقاهــي
اإلنترنــت ،وصــاالت الســينما ،وبيــوت األصدقــاء
أو األقــارب ،والفصــول (بعــد انتهائهــا) .فــي حــن
ذكــر الفتيــان والفتيــات مــن مناطــق الريــف أماكــن
تواعدهــم ،مثــل األحــراش ،وحقــول اخليش/القصــب/
األرز ،وحدائــق البامبــو .ولــم يعتــرف ســوى بعــض
الفتيــان بنشــاطهم اجلنســي؛ وبعضهــم أقــر
الذهــاب إلــى بائعــات الهــوى ،أو املشــاركة فــي
واقعــة اغتصــاب .وأكــدت املقابــات مــع مقدمــي
اخلدمــات أن املراهقــن غيــر املتزوجــن ،مبــن فيهــم
الفتيــات ،كانــوا يتــرددوا عليهــم للحصــول علــى
خدمــات ،مثــل عمليــات اإلجهــاض ،واحلصــول علــى
وســائل منــع احلمــل (للحــاالت الطارئــة) ،هــذا رغــم
مــا يواجهــون مــن حواجــز .ومــن ثــم ،فــإن األعــراف
دائمــا إلــى العفــة ،بــل إلــى
الصارمــة ال تــؤدي ً
الســرية.
سبل احلصول على مطبوعات حول اجلنس:
كان الشــباب يُشــبعون فضولهــم اجلنســي مــن
خــال مصــادر عديــدة مــن املعلومــات .ومــن املصادر
الرائجــة الكتــب اإلباحيــة ،واملعروفــة باســم
“تشــوتي بــوي”  ،choti boiوالقصــص اإلباحيــة
املصــورة حيــث تشــترك الشــخصيات فــي أفعــال
جنســية بــن حــن وآخــر ،ويعطــي الكاتــب تصويــرًا
بيانيــا لهــم ،مبــا فــي ذلــك العالقــات اجلنســية
ً
خــارج الــزواج ،وعالقــات احملــارم .وممــا يثيــر الفضــول
أن فــي مجتمــع يعتبــر اجلنــس خــارج الــزواج جرميــة،
فإننــا لــم جنــد خــال عمليــة جمــع البيانــات أي
كتــب تصــف العالقــات اجلنســية لــأزواج؛ وبــدال ً

مــن ذلــك ،كانــت العالقــات امللحوظــة بــن زوجــة
األب واالبــن ،وبــن اإلخــوة أو األخــوات ،وبــن العــم أو
اخلال/العمــة أو اخلالــة ،وابنــة األخ أو األخت/ابــن األخ
أو األخــت .وتضمنــت هــذه الكتــب معلومــات غيــر
واقعيــة وخاطئــة عــن حجــم العضــو الذكــري،
وفتــرة اجلمــاع ،وبعــض األعمــال اجلنســية التــي
تقــوم بهــا النســاء .وعلــى اجلانــب اآلخــر ،فــي
الكتــب الدينيــة التــي تتضمــن تعليمــات عــن
أســلوب احليــاة ،والتــي تتوفــر فــي العمــوم لــدى
األســر املســلمة املتعلمــة مــن الطبقــة املتوســطة
الدنيــا ،يــرد فصــل عــن الصــاة ومــا يتصــل بهــا
مــن النشــاط اجلنســي ،وموجهــة بشــكل رســمي
إلــى املتزوجــن فقــط .وفــي قائمــة احملتويــات لهــذه
الكتــب ،يعلَّــم علــى الفصــل املتعلــق باجلنــس
“للكبــار فقــط” .ونتيجــة لذلــك ،كان الشــباب
ـ الذيــن لديهــم اهتمــام أقــل بالديــن ـ مهتمــن
بقــراءة هــذا الفصــل فــي اخلفــاء.
أيضــا مجــات بنغاليــة رخيصــة بهــا
وكان هنــاك ً
صــور إباحيــة ،مأخــوذة فــي األغلــب مــن مجــات
إباحيــة أجنبيــة ،ونصــوص لهــا رواج كبيــر .وكانــت
تتوفــر فــي األغلــب لــدى الباعــة اجلائلــن ،الذيــن
يقفــون أمــام صــاالت الســينما ،أو محــات األدوات
املكتبيــة احملليــة ،أو األســواق .ولــم تكــن هــذه
املــواد معروضــة بشــكل واضــح ،بــل كانــت مخبــأة
حتــت كتــب ومجــات أخــرى ،وتو َّفــر للزبــون فقــط
إذا ســأل عنهــا .وباإلضافــة إلــى املــواد اإلباحيــة
علــى الهواتــف احملمولــة ،فهنــاك شــرائط فيديــو
محليــة ألفــام إباحيــة كوميديــة وموســيقية فــي
املناطــق الريفيــة ،وشــبه احلضريــة ،واحلضريــة.
ويقــوم بهــا ممثلــون مــن الهــواة غيــر املعروفــن
فــي صناعــة األفــام أو املوســيقي ،رغــم أن الصــور
املســتخدمة علــى هــذه الشــرائط تكــون أحيانًــا
ملغنيــن أو ممثلــن مشــهورين .وفــي أغلــب األحيــان
يســتطيع الفتيــان احلصــول علــى هــذه املــواد.
وعــادة مــا يشــترون هــذه املــواد الرخيصــة واملتوفــرة
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بالتنــاوب مــع أقرانهــم وتبادلهــا .ويحفظونهــا فــي
أماكــن مخبــأة فــي البيــت ،مثــل :حتــت املراتــب ،أو
فــي طيــات الكتــب .وتســتطيع معظــم الفتيــات
احلصــول علــى الكتــب الدينيــة .وقــد أقــرت بعــض
الفتيــات أنهــن حصلــن علــى املــواد األخــرى ،ولكــن
ذكــرن أنهــن لــم يشــترينها قــط ،وكــن يحصلــن
عليهــا فقــط مــن األصدقــاء.

ذكــر الفتيــان والفتيــات أن الرومانســية واملتعــة
مهمــة لهــم ،ولشــعورهم بتقديــر الــذات ،وأنهــم
أصبحــوا ناضجــن ،ســواء اإلنــاث منهــم أو الذكــور.
غيــر أن كل هــذا يجــب أن يكــون مســتترًا ،خاص ـ ًة
بعيــ ًدا عــن أعــن الكبــار؛ إذ يخشــون التوصيــم
والعقــاب ،والســيما الفتيــات .إذ يظــن البالغــون
أن العالقــات الرومانســية هــي عالقــات جنســية،
ويخــاف الفتيــان والفتيــات مــن غضــب أســرهم
منهــم .والعواقــب أســوأ للفتيــات ،مبــا يتضمنــه
مــن فــرض القيــود علــى حركتهــن ،وإجبارهــن علــى
تــرك املدرســة ،وفصلهــن مــن دور رعايــة اليتامــى،
وإجبارهــن علــى الــزواج ،وتعرضهــن لإليــذاء مــن
أزواج املســتقبل ،وجلــب املهانــة ألســرهن ،وإعاقــة
فرصهــن فــي الــزواج فــي املســتقبل .وإذا لــم تــؤد
العالقــة الرومانســية إلــى الــزواج ،فقــد ينتهــي
األمــر بــأن تدفــع أســرة الفتــاة مبالــغ أكبــر مــن
املهــور لتزويجهــا.

وهــذا نتيجــة اعتبــار مناقشــة الكبــار للشــؤون
اجلنســية مــع الشــباب غيــر املتزوجــن مــن احملرمات.
وجلــأ الشــباب إلــى الباعــة اجلائلــن ،وبائعــي
األعشــاب (يقدمــون مشــورة مجانيــة ،وال تكلــف
العقاقيــر ســوى مبالــغ زهيــدة) للحصــول علــى
إجابــات علــى أســئلتهم ،ومعلومــات ،ومســاعدة.
وعــادةً مــا تكــون املعلومــات التــي يحصلــون
عليهــا مــن هــذه املصــادر غيــر مكتملــة ،وغال ًبــا
غيــر صحيحــة ،وتــؤدي إلــى تصــورات خاطئــة وتثيــر
مشــاعر عــدم األمــان واخلــوف ،وال تعمــل إال علــى
إعــادة التأكيــد علــى األفــكار الثقافيــة املتعلقــة
بــأدوار اجلنســن وقــوة الذكــر اجلنســية .ومــن ثــم،
يشــعر الفتيــان والفتيــات بالرغبــة اجلنســية ،أو
ينخرطــون فــي أنشــطة مــع بعضهــم البعــض
الكتشــاف هويتهــم اجلنســية؛ وإذا بحثــوا عــن
املعلومــات ،واإلثــارة اجلنســية ،واملتعــة ،واحلميميــة،
والرومانســية ،فإنهــم يشــعرون باخلــوف والذنــب.

أيضــا مــن دورة احليــض ،ومــن
وتخشــى الفتيــات ً
عــدم القــدرة علــى إثبــات عذريتهــن ليلــة العــرس.
ويخــاف الفتيــان مــن الضعــف واملــرض نتيجــة
ممارســة العــادة الســرية أو االحتــام .وشــعر كال
اجلنســن بعــدم األمــان مــن القــوة اجلنســية،
واألعضــاء اجلنســية والنهديــن ،وعــدم القــدرة علــى
األداء اجلنســي وإجنــاب األطفــال فــي املســتقبل.
كمــا يخافــون مــن الــزواج املرتَّــب واإلجبــاري الــذي
ال يقــوم علــى احلــب ،ومــن فقــد احلبيــب الــذي
هــو اختيارهــم الشــخصي .ويخافــون مــن فقــد
ســمعتهم إذا مت ضبطهــم يرتكبــون شــي ًئا “ســي ًئا”،
وأن يذنبــوا فــي حــق اهلل.

وقــال البالغــون الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات:
إنــه رغــم توفــر بعــض الكتــب اإلباحيــة والدينيــة
أيضــا متوفــرة فــي
بدرجــة مــا ،فإنهــا كانــت ً
املاضــي ،حيــث لــم يكــن بوســع أحــد ســوى الكبــار
احلصــول عليهــا .ولــم يكونــوا علــى علــم بحجــم
هــذه املــواد ومــدى تنوعهــا ،وقــدرة املراهقــن علــى
احلصــول عليهــا .كمــا أقــر املراهقــون والكبــار علــى
الســواء أن املــواد اإلباحيــة علــى الهواتــف احملمولــة
واإلنترنــت لــم يكــن يعرفهــا معظــم اآلبــاء.

مشاعر املراهقني إزاء التواعد والنشاط اجلنسي:
52

“معاكسة حواء” من وجهة نظر الفتاة:
كانــت “معاكســة حــواء” والتحــرش اجلنســي مــن
أكثــر األمــور اجلنســية التــي تقلــق املراهقــات .وقــد
تعرضــت الفتيــات املشــاركات فــي هــذه الدراســة
إلــى مــرات متكــررة مــن التحــرش اجلنســي
مــن الفتيــان فــي األماكــن العامــة ،والســيما
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التعليقــات اجلنســية ،وكان معظمهــا يشــير إلــى
املظهــر املــادي للفتــاة وجســدها ،علــى ســبيل
املثــال“ :انظــر إلــى نهديهــا! يــا حلجمهمــا؟” “يــا
إلهــي! حجــم مؤخرتهــا  40ونهديهــا “ ”.36يــا لهــا
مــن حتفــة فنيــة!” “ســام أيتهــا املثيــرة ،مــن أيــن
لكــي هــذان النهــدان الكبيــران؟” “ســيري وهــزي”.
وفــي بعــض األحيــان ،يطلقــون علــى نهديهــا
ثمرتــي جــوز هنــد أو تفــاح .قــد تســير الفتيــات
ماســكات كتبهــن علــى صدرهــن .فيعلِّــق الفتيــان:
“كــم أمتنــى أن أكــون بــدال ً مــن هــذا الكتــاب فــي
يديهــا! فأكــون أقــرب لنهديهــا أو قلبهــا”.
وقالــت الفتيــات إن الفتيــان قــد يعرضــن علــى
الفتيــات فــي الشــارع الدخــول فــي عالقــة حــب،
ســواء بالــكالم أو برمــي ورقــة صغيــرة ،ويتوقــع
الفتــى منهــم أن الفتــاة ســتتجاوب علــى الفــور.
وإذا لــم تتجــاوب ،أو رفضــت ،فــإن “معاكســة حــواء”
تــزداد حــدة.

تفصــل لهــا
مــن معاكســة ،وطلبــت مــن أمهــا أن ِّ
برقعــا حتــى يتوقــف الفتيــان مــن تعليقاتهــم
ً
عليهــا .ومــع ذلــك ،لــم تســلم حتــى الفتيــات
الالتــي يرتديــن البرقــع .وشــرحت إحــدى الطالبــات
باملــدارس الدينيــة أن الفتيــان قــد يقولــون“ :ســام
أيتهــا املثيــرة ،هــل لــي مــن ليلــة مــن الليالــي
العربيــة”.
ويغلــب علــى الفتــاة مشــاعر اخلــوف أو الضيــق مــن
هــذه األنــواع مــن التعليقات.
باإلضافــة إلــى اإليــذاء اللفظــي ،ذكــر العديــد مــن
الفتيــات أنهــن تعرضــن لتحــرش جســدي مــن
الفتيــان؛ مثــل القــرص ،والــركل ،وملــس النهديــن،
والوقــوف علــى مســافة قريبــة منهــن .كمــا
أخبــرت الفتيــات عــن علمهــن بحــاالت رمــى فيهــا
حامضــا حارقًــا علــى فتــاة لرفضهــا عــرض
فتــى
ً
“احلــب” الــذي منحهــا إيــاه ،وفتيــات مت اختطافهــن
واغتصابهــن لنفــس الســبب.

قالــت الفتيــات إن الفتيــان ال يعبــرون فقــط عــن
اجنذابهــم مــن خــال تعليقاتهــم ،بــل أنهــم
يعبــرون عــن نفورهــم إذا لــم يعجبهــم شــكل
إحــدى الفتيــات .فقــد يصيحــون مثــا علــى
فتــاة نحيلــة ( shutkiســمكة جافــة) ،أو فتــاة
طويلــة ( logiبامبــو) .وإذا رأوا فتــاة ثمينــة ،قــد
يقولــوا“ :هــل ميكننــا االســتفادة منهــا؟” فــإذا لــم
تســتجب الفتــاة لعــرض الفتــى ،قــد يقــول“ :هــذه
الفتــاة حامضــة مثــل ثمــرة املاجنــو اخلضــراء”.
وأحيانًــا يصفِّــر الفتيــان ،أو يغمــزون ،أو يصفِّقــون،
أو يقهقهــون ،أو يغنّــون (عــادةً أغانــي ســوقية) ،أو
يرمــون القبــات ،أو ميثّلــون أوضــاع اجلمــاع.

لــم تســتمرئ الفتيــات بهــذا االنتبــاه ألن الفتيــان
كانــوا “غيــر معروفــن” لهــن ،وكان أمــرًا يحــدث
علــى قارعــة الطريــق ،ويســبب لهــن الشــعور
املســتمر بعــدم األمــان فــي األماكــن العامــة ،فكــن
يخشــن مــن أن يُلمــن الســتثارتهم إذا مــا أبلغــن
أحــ ًدا بهــذا األمــر .وبالفعــل ،أوضحــت النتائــج
التــي خرجــت بهــا كل مناقشــات الفتيــات فــي
اجملموعــات البؤريــة أن فــي حــال أبلغــت الفتــاة أح ًدا
عــن تعرضهــا للتحــرش ،أو إذا عُ ــرف أنهــا ضحيــة
ـيلقي اجملتمــع  -وأحيانًــا أســرتها
لواقعــة حتــرش ،سـ ُ
 -اللــوم عليهــا وســتتعرض أســرتها للخــزي.

وعندمــا يع ّلــق الفتيــان أو يحاولــون ملــس الفتيــات،
تقــول غالبيتهــن إنهــن ميــررن بهــدوء مطأطئــات
الــرأس .وطلبــت بعــض الفتيــات أن يتدخــل إخوتهن
األكبــر سـنًا للتعامــل مــع هــؤالء الفتيــان .وقالــت
فتــاة :إنهــا كانــت حزينــة جــدا ملــا تتعــرض لــه

“معاكسة حواء” من وجهة نظر الفتى:
ً
حترشــا
اعتــرف الفتيــان بتحرشــهم بالفتيــات
لفظيــا ،بــل ذكــر معظمهــم التحــرش املــادي
ً
كذلــك .وأقــر بعــض الفتيــان مــن ســكان
العشــوائيات بارتــكاب االغتصــاب؛ إذ اعتــرف
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اثنــان مبشــاركتهما فــي اغتصــاب جماعــي .كمــا
أقــر الكثيــر منهــم البحــث عــن فرصــة للمــس
الفتيــات فــي أماكــن عامــة مزدحمــة ،مثــا ً فــي
االحتفــاالت أو املهرجانــات ،أو فــي صــاالت الســينما،
أو فــي األســواق ،أو فــي حافــات النقــل العــام أو
القطــارات...“ .عندمــا انطفــأ النــور ...ضغطــت
علــى نهــدي فتــاة ومؤخرتهــا”.

االجتماعــي األبــوي ،واألعــراف املتعلقــة بالنــوع
االجتماعــي ،وعــادات احلجــاب ،إلــى التمييــز بــن
الفتيــات منــذ مولدهــن 25,26 ،وهــذه عوامــل
تعرضهــن لتجــارب التحــرش اجلنســي 27.وتزيــد
القوانــن واإلجــراءات القضائيــة مــن اســتحكام
املشــكلة .28,29 .وعلــى الرغــم مــن إنشــاء احملاكــم
املتنقلــة ملالحقــة الرجــال والفتيــان املتهمــن
بالتحــرش اجلنســي بالفتيــات والنســاء ،فــإن
املمارســات الثقافيــة ال ميكــن تغييرهــا بــن عشــي ٍة
وضحاهــا 7,11 .وغال ًبــا مــا يُلقــي اجملتمــع اللــوم علــى
ُ
يصعــب عليهــن اإلبــاغ عــن حــاالت
الفتيــات؛ ممــا
ِّ
التحــرش اجلنســي والعنــف الــذي ال يتوقــف بعــد
ســن املراهقــة .فعلــى ســبيل املثــال ،خلــص تقريــر
أُجــري فــي عــام  2004عــن التحــرش اجلنســي
فــي أماكــن العمــل فــي بنجالديــش أن العامــات
كــن ميانعــن كذلــك الكشــف عــن جتاربهــن فــي
التحــرش؛ خشــية التوصيــم ،أو التهديــد باالنتقــام،
30
أو الفصــل مــن وظائفهــن.

كان رأي العديــد مــن الفتيــان أن “معاكســة حــواء”
عاديــة .فكانــوا يــرون أن التعليقــات اللفظيــة وملــس
الفتيــات فــي األماكــن العامــة غيــر مؤذيــة لهــن،
ألنهــن لــن يحملــن وألن الكبــار لــن يعلمــوا بذلــك.
بــل رأى بعــض الفتيــان أن كل فتــى غيــر متــزوج
لــه حــق التقــرب مــن أي فتــاة غيــر متزوجــة فــي
الشــارع ،حتــى وإن كان ال يعرفهــا أو ال يربطــه بهــا
أي عالقــة .ولكــن لــم يفكــر أغلبهــم ـ قــط ـ فيمــا
تشــعر بــه الفتيــات إزاء مثــل هــذا الســلوك.

أيضــا عــدم املســاواة بــن اجلنســن
ويفــرض ً
تصــورات الفتيــان والفتيــات ألدوارهــم فــي
العالقــات اجلنســية؛ فمــن بــن املراهقــات
املتزوجــات باملناطــق العشــوائية ،وجــدت رشــيدة
أن مفهــوم متلُّــك املــرأة لزمــام جتاربهــا اجلنســية
مفهــوم غريــب 31.وأشــارت مشــاركات أخريــات إلــى
أن التحــرش اجلنســي آليــة للســيطرة االجتماعيــة،
وترتبــط ارتباطً ــا وثيقً ــا بالنظــام االجتماعــي األبــوي
وهيــاكل القــوى؛ كمــا أشــرن إلــى وجــود تعنــت
للتصــدي ألشــكال االعتــداء اجلنســي واســتغالل
النســاء والفتيــات 34-32.ويــرد فــي عمــل أنثروبولوجي
مــا يؤكــد علــى أن نتيجــة التحــول فــي الهيــاكل
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،أصبحــت ذكــورة الرجــل
فــي مــأزق ،وهــو ســبب رئيــس للتحــرش بالنســاء
35
فــي شــوارع مصــر.

عندمــا ُســئل الفتيــان ملــاذا يعاكســون الفتيــات أو
يتحرشــون بهــن ،قــال معظمهــم :للمتعــة واللــذة
اللتــن يشــعرون بهــا .وقــال بعضهــم الســتعراض
ذكورتهــم أمــام أقرانهــم ،وللتجــاوب مــع ضغــوط
األقــران .فعلــى ســبيل املثــال ،قــال فتــى إن أصدقاءه
طلبــوا منــه إظهــار شــجاعته بلمــس نهــد فتــاة
أمامهــم .فركــض الفتــى نحــو فتــاة وفاجأهــا
بالضغــط علــى نهدهــا أمامهــم فــي الشــارع
إلثبــات رجولتــه .فــي حــن كان آخــرون يخشــون من
عقــاب معاكســة الفتيــات ولــم يشــاركوا فيهــا.

مناقشة:
يربــط هــذا املقــال “معاكســة حــواء” التــي
تســتهدف املراهقــات البنجالدشــيات بســياقات
الواقــع ،باعتبارهــا رد فعــل يرتبــط بالنــوع االجتماعي
وتُعامــل الفتــاة علــى أنهــا شــيء مــادي .ويترســخ
عــدم املســاواة بــن اجلنســن ،ومــا يســتتبعه مــن
حتــرش جنســي ،فــي جــذور البنيــة االجتماعيــة
البنجالدشــية .24-20.ففــي بنجالديــش ،يــؤدي النظــام
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كمــا تلعــب القيــم واألعــراف املتعلقــة باألمــور
رئيســا .واجلنــس قبــل الــزواج
اجلنســية دورًا
ً
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هــو مــن احملرمــات التــي تفرضهــا العــادات فــي
بنجالديــش 36-40.إذ يتضــح مــن دراســتنا أن احملرمــات
الثقافيــة للجنــس علــى وجــه العمــوم ،وموقــف
اجملتمــع القائــم علــى العفــة والكبــت اجلنســي
قبــل الــزواج ـ يتســبب فــي الفصــل بــن اجلنســن،
وعــدم كفايــة املعلومــات للمراهقــن؛ ممــا يــؤدي إلى
االعتقــادات اخلاطئــة واخملــاوف إزاء األمــور اجلنســية.
غموضــا علــى األمــور اجلنســية،
ويضفــي ذلــك
ً
فيتعلــم املراهقــون ربــط املعانــي اجلنســية بــأي
تفاعــل مــع اجلنــس اآلخــر؛ ممــا يعيــق قدراتهــم
علــى التفاعــل بصــورة أكثــر طبيعيــة أو تلقائيــة،
وعلــى إقامــة عالقــات حميمــة غيــر جنســية مــع
اجلنــس اآلخــر .وهــو مــا صــار عليــه األمــر ،خاص ـ ًة
لنــدرة األماكــن العامــة التــي ميكــن أن يلتقــي
فيهــا املراهقــون واملراهقــات الذيــن ال تربطهــم أي
عالقــة ،ويتفاعلــون مــع بعضهــم البعــض .وفــي
الوقــت نفســه ،أســهمت الزيــادة فــي ســبل وصــول
املراهقــن إلــى وســائط اإلعــام العامليــة ،مبــا فيهــا
املــواد اإلباحيــة اخملتلفــة وغيرهــا مــن التغيــرات
االجتماعيــة ،فــي تعزيــز بعــض املعاييــر والتوقعــات
النمطيــة فيمــا يتعلــق بالنــوع االجتماعــي واألمــور
اجلنســية ،مثــل ســيطرة الذكــر واملتعــة .ويلــوم
بعــض الكُتَّــاب اإلعــام واألفــام الهنديــة لترويــج
14-11 ,2,3
العنــف اجلنســي فــي جنــوب آســيا.
أيضــا نتيجــة القيــود
لعــل “معاكســة حــواء” ً
املفروضــة علــى االختــاط االجتماعــي ،والعالقــات
الرومانســية ،والتواعــد؛ ومــا يفاقــم منهــا تأثيــر
املــواد اإلباحيــة ،وغيــاب التعليــم حــول الشــؤون
اجلنســية والعالقــات .ومــن الواضــح أن محــاوالت
الكبــار تنظيــم النشــاط اجلنســي للمراهقــن مبــا
يتفــق واألعــراف التــي توصــي بعذريــة الفتيــات،
ـب ،وذلــك بالفصل بــن الفتيان
وتشــجع الــزواج املرتـ َّ
والفتيــات ،واحلــد مــن تفاعالتهــم ،والتقليــل مــن
تطويــر مهــارات التفاعــل بــن اجلنســن .ويعتمــد
ســلوك املراهقــن املرتبــط باجلنــس ،وكل مــا يتصــل

بــه ،اعتمــادًا كبيــرًا علــى عالقاتهــم االجتماعيــة
اجلنســية ،بــل إن هــذه العالقات تترســخ فــي العديد
41
مــن اجلوانــب غيــر اجلنســية للحيــاة االجتماعيــة.
إن تنميــة القــدرات التــي تؤهــل للتفاعــل اجلنســي
42,43
هــي جــزء مــن العالقــات االجتماعيــة اجلنســية،
وترتبــط مبهــارات التواصــل واملهــارات االجتماعيــة،
وحساســية الفــرد ،واالســتراتيجيات الســلوكية
التــي تســاعده علــى تنظيــم جتاربــه اجلنســية على
النحــو الــذي يحقــق التراضــي بــن الطرفــن 44.وإال
ستســتفحل ظاهــرة “معاكســة حــواء” بســهولة.
وأخيــرًا ،هنــاك قصــور ٌ فــي ســبل الوصــول
للمعلومــات واخلدمــات اجلنســية والصحــة اإلجنابية
فــي بنجالديــش .ومــا أعــرب عنــه املراهقــون فــي
هــذه الدراســة ،مــن مشــاعر هــم فــي غنــى
عنهــا ،مــن قلــق شــديد وعــدم اإلحســاس باألمــان
فيمــا يتعلــق بأجســامهم ومشــاعرهم اجلنســية،
يؤكــد علــى ضــرورة متكــن الشــباب مــن التعليــم
اجلنســي الشــامل الــذي ال يكتفــي بالتركيــز علــى
أيضــا
النتائــج الصحيــة فحســب ،بــل يشــمل ً
التصــدي لعــدم املســاواة بــن اجلنســن ،وبنــاء
مهــارات تُكســب الشــباب القــدرات التــي تؤهلهــم
للتفاعــل االجتماعــي اجلنســي.
وفــي أثنــاء عمــل هــذا البحــث ،لــم يكــن هنــاك
تعليــم جنســي فــي املناهــج الدراســية فــي
بنجالديــش .ولكــن منــذ وقــت قريــب ،قامــت جلنــة
بنجالديــش للنهــوض بالريــف بــإدراج التعليــم
اجلنســي فــي مدارســها لتعليــم املراهقــن
الريفيــن؛ كمــا تقــوم رابطــة تنظيــم األســرة فــي
بنغالديــش ،وأربــع منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى،
بوضــع وتقــدمي برنامــج شــامل للتعليــم اجلنســي
فــي املــدارس فــي بعــض املقاطعــات .فاملراهقــون
البنجالدشــيون فــي حاجــة ماســة لهــذا التعليــم،
لتصحيــح معلوماتهــم وإكمالهــا مبــا يعيــد
ضبــط املعلومــات والرســائل التــي يتلقونهــا مــن
األصدقــاء ،والبائعــن فــي الشــوارع ،واإلنترنــت،
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واملــواد اإلباحيــة ،وغيــر ذلــك مــن مصــادر .ومهمــا
بلغــت القيــود املفروضــة مــن األعــراف وأشــكال
العقــاب االجتماعــي ،ســيبحث املراهقــون
والشــباب عــن املعلومــات ،واللــذة ،واإلثــارة
اجلنســية بعيـ ًدا عــن أعــن الكبــار؛ إذ إنــه جــزء مــن
تطورهــم اجلنســي الطبيعــي .لذلــك ،فــإن أفضــل
طريقــة يســتعني بهــا الكبــار حلمايــة املراهقــن
والشــباب وتوجيههــم هــي تزويدهــم باملعلومــات،
وإكســابهم املهــارات والثقــة فــي النفــس.
واألمــر نفســه ينطبــق علــى اخلدمــات اجلنســية
والصحــة اإلجنابيــة املقدَّمــة للشــباب ،فينبغــي
أال تنحصــر فــي االهتمــام اخلالــص بالصحــة ،بــل
يتســع نطاقهــا ليتضمــن اإلرشــاد ،والرعايــة،
والوقايــة فيمــا يتعلــق بالقضايــا التــي علــى رأس
قائمــة اهتمــام املراهقــن ،مبــن فيهــم أولئــك
جنســي.
نشــاط
الذيــن ليــس لهــم (بعــد)
ٌ
ٌّ
باإلضافــة إلــى الصحــة البدنيــة ،يجــب تضمــن
خدمــات ميكــن للمراهقــن االســتفادة منهــا
ملناقشــة مخاوفهــم وشــعورهم بعــدم األمــان،
وللتعامــل مــع العنــف اجلنســي والقائــم علــى
النــوع؛ مثــل الــزواج القســري ،والتحــرش اجلنســي،
والتوصيــم ،واجلنــس باإلكــراه .كمــا يجــب أن تُــدرَج
وســائل تســهيل اإلبــاغ عــن التحــرش علــى قائمــة
األولويــات .وينبغــي للفتيــان والفتيــات أن يصبحــوا
واحترامــا حلقوقهــم اجلنســية وحقــوق
وعيــا
ً
أكثــر ً
غيرهــم اجلنســية ،وعلــى اآلبــاء والكبــار فــي
اجملتمــع القيــام بدورهــم فــي منــع العنــف اجلنســي
(ال تأييــده بالتزامهــم الصمــت) .ومــن الضــروري
صياغــة شــكل مختلــف للتفاعــل بــن الفتيــان
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والفتيــات ،مبــا يصاحبــه مــن وقــف للفصــل التــام
بــن اجلنســن .كمــا ميكــن أن يقــوم اإلعــام بــدور
مهــم فــي حتقيــق ذلــك ،وتشــجيع النــاس علــى
مواصلــة وتوســيع دوائــر النقــاش حــول العنــف
اجلنســي.
كلمة شكر:
كلَّــف االحتــاد الدولــي لتنظيــم األســرة بإجــراء هذا
البحــث ،وموَّلتــه احلكومــة الهولنديــة .وقدمــت
رابطــة تنظيــم األســرة فــي بنجالديــش الدعــم
للعمــل امليدانــي .ويعــرب املؤلفــون عــن خالــص
امتنانهــم للمراهقــن الذيــن شــاركوا فــي تقــدمي
املعلومــات ،وكانــت جتاربهــم وآراؤهــم األســاس
الــذي قــام عليــه هــذا املقــال ،كمــا يعربــون عــن
خالــص امتنانهــم للشــباب الثمانيــة الــذي
قامــوا بالشــطر األعظــم مــن هــذا البحــث ،وهــم:
مشــمت ســابينا Akhter Moshammat
أختــار
َّ
 ،Sabinaوإســام ماينــول حســن Islam Mainul
 ،Hasanوإســام محمــد جاهــدول Islam
 ،Mohammad Jahidulوخاتــون باريجــات Khatun
 ،Parijatوبِرفــاس كمــال  ،Pervas Kamalورحمــان
محفوظــة  ،Rahman Mahfuzaوراي ميثــون كومــار
 ،Ray Mithon Kumarوســومي أفــروزا خنــام
 ،Sume Afroza Khanamوتنزيــر أزمارينــا Tanzir
 .Azmarinaوالشــكر اخلــاص موصــولٌ لزمالئنــا
مــن فــرق الشــباب واملراهقــن فــي االحتــاد الدولــي
لتنظيــم األســرة فــي لنــدن ،ومكتبــه اإلقليمــي
فــي جنــوب آســيا ،وإلــى العاملــن فيــه ،وإلــى
كييتــي دي كــراوف  Kathy de Kruijfملــا قدمتــه مــن
مســاعدة فــي حتريــر املقــال.
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