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تمهيد

ــية  ــاة السياس ــن احلي ــان دخوهل ــيايس وض ــاط الس ــاء يف النش ــاركة النس ــادة مش ــب زي تكتس
ــات  ــم العقب ــتلزم فه ــك، يس ــق ذل ــا. وحتقي ــة وديمومته ــور الديمقراطي ــة يف تط ــة خاص أمهي
التــي حتــول دون إرشاكهــن يف أنظمــة احلكــم العرفيــة والديمقراطيــة عــى حــد ســواء )احلكــم 
العــريف -مــن األعــراف أو التقاليــد- وال يقصــد بــه االحــكام العرفيــة مثــًا والتــي تفــرض 
لــدى تدهــور االوضــاع األمنيــة – املرتجــم(، ووضــع تدابــر فعالــة تســتند إىل أمثلــة نجحــت 

يف التغلــب عــى إقصائهــن عــن املشــاركة والتمثيــل.

إن األدبيــات التــي تــدرس أشــكال متييــز هيــاكل ومؤسســات صنــع القــرار غــر العرفيــة ضــد 
ــرت  ــا ظه ــوب، وقل ــدل اجلن ــال ب ــى الش ــز ع ــل إىل الرتكي ــاء، متي ــاوية للنس ــاركة املتس املش
دراســات ُتبــن العقبــات التــي حتــول دون مشــاركة النســاء يف ممارســات احلكــم العــريف. وأقل 
منهــا، الدراســات التــي تطــرح أمثلــة إجيابيــة عــن نجــاح النســاء يف االنتقــال مــن اإلقصــاء إىل 
االندمــاج يف مؤسســات صنــع القــرار، ســواٌء يف األنظمــة السياســية العرفيــة أو غــر العرفيــة.

يرتــدي وجــود مؤسســات سياســية جامعــة ومتجاوبــة، تســتفيد منهــا جمموعــة واســعة مــن 
الرشائــح االجتاعيــة، أمهيــة خاصــة للحكــم الفعــال أيضــًا. ويف هــذا الصــدد، تلتــزم املؤسســة 
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات بتعزيــز مشــاركة النســاء ومتثيلهــن يف احليــاة السياســية، ال 
ســيا مشــاركتهن يف املؤسســات السياســية املحليــة والوطنيــة والدوليــة، وبالتحديــد مشــاركة 

عــدد كبــر مــن اللــوايت جــرى هتميشــهن يف عمليــة صنــع القــرار الســيايس.

ــاء  ــات النس ــاركة: نجاح ــاء إىل املش ــن اإلقص ــاء م ــرة النس ــر مس ــّدد تقري ــة، حي ــذه الغاي  هل
املهمشــات يف التغلــب عــى اإلقصــاء الســيايس العوامــل احلاســمة التــي حتــول دون إدماجهــن 
ــراف  ــع األط ــن م ــة تعاوهن ــف كيفي ــة، ويص ــة والديمقراطي ــرار العرفي ــع الق ــاكل صن يف هي

ــاركتهن. ــول دون مش ــي حت ــق الت ــى العوائ ــب ع ــرى للتغل ــة األخ املعني

ــن،  ــات ومؤيدوه ــاء املهمش ــا النس ــددة اعتمدهت ــرتاتيجيات حم ــل إس ــر تفاصي ــورد التقري ي
 تراوحــت بــن إســرتاتيجيات العمــل املبــارش يف الصومــال إىل إســرتاتيجيات املنــارصة 
ʼالناعمــةʻ يف كمبوديــا، ويســتخلص منهــا دروســًا يمكــن أن تتبناهــا جمموعــات أخــرى تقــاوم 

العقبــات املاثلــة أمــام اإلصاحــات الداعيــة إىل مشــاركة النســاء.
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ــة يف  ــرة العملي ــة واخل ــن املعرف ــر ب ــذا التقري ــواردة يف ه ــرش ال ــة الع ــات احلال ــع دراس جتم
بلــدان اجلنــوب، وتســتند إىل اجلهــود اإلصاحيــة للنســاء الراميــة إىل حتديــد الســبل املمكنــة 
للتأثــر عــى العمليــات السياســية، مــن خــال مشــاركتهن يف محــات املســاواة بــن اجلنســن 

ــة. ــة والديمقراطي ــية العرفي ــة السياس يف املارس

نتوجــه بالشــكر لكّتــاب دراســات احلالــة: نعومــي جونســتون Naomi Johnstone، ليــا كياثي 
Leah Kimathi، جانــن أوبينــك Janine Ubink، ليــزا هيــان Lisa Heemann، مايــكل وولــز 
 ،Suraiya Tabassum ــا تبّســم Michael Walls، فاســو موهــان Vasu Mohan، الدكتــورة ثري
ــر  ــو غوليف ــري Nicholas Henry، س ــوالس هن ــرتوم Jenny Hedström، نيك ــي هيدس جين
 ،Oussematou Dameni ــي ــي Julius Lambi، أوســاتو دامين Sue Gollifer، جوليــوس المب
عــى جديــة أبحاثهــم التــي توصلــت إىل جمموعــة غنيــة ومعمقــة ومتنوعــة جــدًا مــن الــدروس 
ــاص إىل  ــكر خ ــات. وش ــي السياس ــن وصانع ــي ولإلصاحي ــاون الديمقراط ــة للتع الازم

ــر. ــذا التقري ــي هل ــرر الرئي ــميث Julian Smith، املح ــان س جولي

ــدرج يف  ــة مل ت ــات حال ــة دراس ــوا بكتاب ــن ُكّلف ــن الذي ــن اآلخري ــود املؤلف ــًا بجه ــوه أيض نن
ــر  ــن املنتظ ــًا. وم ــاح أيض ــرتاتيجيات اإلص ــا إلس ــامهت يف فهمن ــا س ــر، ولكنه ــذا التقري ه
ــن  ــة م ــات املهمش ــال الفئ ــة انتق ــول كيفي ــة ح ــة رؤى إضافي ــداد دراس ــتخدامها يف إع اس
ــايف  ــكر إض ــه بش ــارب. ونتوج ــك التج ــن تل ــتفادة م ــدروس املس ــاركة، وال ــاء إىل املش اإلقص
ــن  ــًا اىل كل م ــر، وأيض ــذا التقري ــر ه ــة يف حتري ــامهته املهني ــرت David Prater ملس ــد بري إىل ديفي
ــدار  ــامهتها يف إص ــس ملس ــة يف تون ــب املؤسس ــن مكت ــواين م ــال عط ــدي ووص ــن هوي سوس
النســخة العربيــة، إضافــة اىل حتســن زيونــة مــن فريــق منشــورات املؤسســة لتدقيقــه النســخة 

ــذه. ــة ه ــة العربي ــن الرتمج ــة م النهائي

ــوال  ــدر ل ــر أن يص ــذا التقري ــا كان هل ــي م ــاء، الت ــدول األعض ــرًا إىل ال ــكر أخ ــه بالش ونتوج
ــا. دعمه

ــم  ــاون والدع ــي للتع ــاط العم ــاركون يف النش ــم املش ــن فيه ــراء، بم ــع الق ــد أن مجي ــا نعتق إنن
الديمقراطــي اهلــادف لزيــادة املشــاركة السياســية للمــرأة، ســيجدون دراســات احلالــة مفيــدة 

وغنيــة.

املؤسسة الدولية للديمقرا طية واالنتخابات
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املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

International 
IDEA

Karen National Liberation Army
جيش التحرير الوطني لكارين

KNLA

Karen National Union
احتاد كارين الوطني

KNU

Karen Womenʼs Organization
منظمة املرأة يف كارين

KWO

Muslim Womenʼs Initiative
مبادرة املرأة املسلمة

MWI

PEACE Foundation Melanesia
مؤسسة ميانيزيا لتمكن الشعب واملجتمع املحي

PFM

Quarter Development Associations
مجعيات تنمية األحياء السكنية

QDAs

Nagaad Organization
منظمة ناجاد

Nagaad

The People and Community Empowerment
متكن الشعب واملجتمع املحي

PEACE

Wajir Women Association for Peace
رابطة نساء واجر من أجل السام

W WAP

Womenʼs League of Burma
رابطة نساء بورما

WLB
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 مقدمة: مسيرة النساء 
من اإلقصاء إلى المشاركة

ــات  ــن حتدي ــد م ــات، متت ــر موضوع ــذا التقري ــواردة يف ه ــرش ال ــة الع ــات احلال ــي دراس تغط
املســاواة بــن اجلنســن يف احلكــم املحــي العــريف إىل االنعــزال الســيايس الناشــئ عــن العزلــة 
ــر أيضــًا دراســات تعنــى باإلقصــاء الناجــم عــن تداخــل النــوع  ــة. ويتضمــن التقري اجلغرافي
االجتاعــي مــع العــرق والديــن، لتوضيــح التحديــات املتعــددة التــي تواجــه، غالبــًا، النســاء 
والفتيــات مــن خمتلــف املشــارب العرقيــة والدينيــة يف كفاحهــن للتغلــب عــى اإلقصــاء عــن 

عمليــات صنــع القــرار.

ــن  ــات يف طــرح هــذه املوضوعــات م ــق املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخاب تنطل
ــر الرئيســية األربعــة يف عملهــا.  ــل الســيايس، كأحــد جمــاالت التأث ــة املشــاركة والتمثي أولوي
واملجــاالت الثاثــة األخــرى هــي: عمليــات بنــاء الدســاتر، العمليــات االنتخابيــة، وتركيــز 
ــاور  ــاالت، املح ــذه املج ــاف إىل ه ــة. وتض ــة والتنمي ــن الديمقراطي ــة ب ــى العاق ــة ع املؤسس
الثاثــة الشــاملة للمؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات: قضايــا النســاء ومتكينهــن، 
النزاعــات واألمــن، والديمقراطيــة والتنــوع. ومنــذ عــام 2011، أعــد برنامــج الديمقراطيــة 
ــي  ــم الديمقراط ــاكل احلك ــدرات هي ــن ق ــة بتحس ــة معني ــدة معرفي ــة قاع ــوع يف املؤسس والتن
ــة  ــا أمثل ــواردة هن ــة ال ــات احلال ــكل دراس ــتيعابه. وتش ــوع واس ــريف يف إدارة التن ــم الع واحلك

ــوع. ــات إدارة التن ــن نجاح ــات ع ــة باملعلوم غني

ــع  ــة صن ــن عملي ــات ع ــة واألقلي ــات املهمش ــاء الفئ ــة، إىل أن إقص ــة امللموس ــر األدل تش
القــرار الســيايس مســبب أســايس للنزاعــات السياســية واألهليــة ولعــدم االســتقرار الناجــم 
ــرب  ــات ال ــرة، كنزاع ــات األخ ــراي ، 2007(. إن النزاع ــابان وغ ــن وتش ــا )بالدوي عنه
والشيشــان، تاميــل رسيانــكا، دارفــور الســودان، أكــراد تركيــا، مســيحيي وتركــان العــراق، 
أويغــور الصــن، الفلســطينين يف األرايض املحتلــة، والــروم الكاثوليــك يف آيرلنــدا الشــالية، 

ــا. ــرتاف بحقوقه ــا واالع ــرتدد بإرشاكه ــات أو ال ــل األقلي ــى جتاه ــدل ع ت

وباملقابــل، حــال حتســن فــرص فئــات مهمشــة ســابقًا يف املشــاركة باملؤسســات والعمليــات 
ــام  ــاح النظ ــال إص ــن خ ــواء م ــر، س ــد كب ــات إىل ح ــوب النزاع ــة دون نش الديمقراطي
ــة. ــة العدال ــية ومنظوم ــزاب السياس ــاوية يف األح ــاركة املتس ــايب، أو املش ــتوري واالنتخ الدس

جوليان سميث



12   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

إن توفــر مســاحة لتعبــر الفئــات املهمشــة عــن هويتهــا وإظهارهــا أمــر حاســم يف عمليــات 
بنــاء الســام، كــا تثبــت مشــاركة األقليــة يف إصــاح الدســتور والنظــام االنتخــايب يف جنــوب 
ــي  ــتوى التمثي ــيع املس ــاحات توس ــذه املس ــت ه ــد أتاح ــري. لق ــل العن ــد الفص ــا بع أفريقي
ــاة  ــا يف احلي ــوب أفريقي ــددة يف جن ــة املتع ــة واللغوي ــة واالجتاعي ــات العرقي ــاركة اجلاع ملش

ــراي، 2007(. ــابان وغ ــن وتش ــة )بالدوي ــية الديمقراطي السياس

ــة عــن نجــاح  ــم أمثل ــات، مــن خــال تقدي ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي تأمــل املؤسســة الدولي
ــرار  ــع الق ــاركتهن يف صن ــول دون مش ــي حت ــات الت ــى العقب ــب ع ــات يف التغل ــاء املهمش النس
ــم  ــن فيه ــرار، بم ــاع الق ــاع صن ــة، بإقن ــاكل العرفي ــة واهلي ــات الديمقراطي ــن املؤسس يف كل م
ــة مــن املجتمــع  ــاع السياســات ووجهــاء أو زعــاء القــرى واألطــراف املعني املرشعــون وصن
ــن  ــة ع ــة أمثل ــة املعروض ــات احلال ــورد دراس ــة. وت ــاركة الفعال ــيع املش ــد توس ــي، بفوائ األه

ــا. ــتفادة منه ــدروس املس ــة ال ــص اخلامت ــد، وتلخ ــذه الفوائ ه

ــر  ــة يف كل جــزء مــن أجــزاء التقري تعــرض هــذه املقدمــة ملحــة مفصلــة عــن دراســات احلال
ــي  ــية الت ــاركة الرئيس ــرتاتيجيات املش ــل إس ــع وتداخ ــرق تقاط ــض ط ــف بع ــة، وتص األربع

ــًا. ــون أيض ــتخدمها املؤلف اس

الجزء األول: التغلب على اإلقصاء السياسي في أنظمة الحكم 
التقليدية

ــر، كفــاح النســاء املهمشــات ملواجهــة  ــة األربعــة األوىل يف هــذا التقري تغطــي دراســات احلال
أنظمــة احلكــم التقليديــة يف ميانيزيــا وشــال رشق كينيــا وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا. ويصــف 
تعريفنــا للحكــم العــريف )customary governance( حــاالت تطبــق الســلطات التقليديــة فيها 
قوانــن وأعــراف تقليديــة عــى رعاياهــا - بمــن فيهــم اجلاعــات اللغويــة والعرقيــة والقبليــة 
واجلغرافيــة - ســواء كان هلــم صــات رســمية أو غــر رســمية مــع الدولــة أو احلكومــة أم ال. 
)نؤكــد هنــا عــى رضورة التمييــز بــن احلكــم أو النظــام العــريف املشــار اليــه أعــاه - أي مــن 
األعــراف والتقاليــد - وبــن األحــكام العرفيــة التــي تفــرض لــدى أضطــراب الوضــع األمنــي 

يف بلــد مــا – املرتجــم(

تقــدم مجيــع هــذه الدراســات أمثلــة واضحــة عــن العاقــة الوثيقــة بــن الفقــر والتهميــش، 
وكيــف يــؤدي تــدين مســتوى املعيشــة والتعليــم والصحــة وغرهــا مــن اخلدمــات األساســية 
ــاد  ــة اعت ــى أمهي ــذا، ع ــدل ه ــيايس. وي ــرار الس ــع الق ــة صن ــن عملي ــاء ع ــًا إىل اإلقص غالب
ــادرات  ــي ومب ــاح الترشيع ــطة اإلص ــش بواس ــة التهمي ــاد ملعاجل ــددة األبع ــات متع مقارب
التعليــم املجتمعيــة املدعومــة بتدخــات أوســع يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة 

ــم. ــتويات احلك ــع مس ــي مجي ــة، تغط واالجتاعي
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الفصل األول: تدخل مؤسسة تمكين الشعب والمجتمع المحلي 
أثناء ›األزمة‹: تعزيز مشاركة النساء في أنظمة الحكم التقليدية 

في بوغانفيل

توضــح دراســة نعومــي جونســتون كيــف نجــح التدريــب عــى فــض النزاعــات بعــد احلــرب 
ــات  ــيطات وصانع ــاء كوس ــاركة النس ــادة مش ــل )1990 - 1997( يف زي ــة يف بوغانفي األهلي
قــرار يف عمليــات فــض النزاعــات، وتســهيل مشــاركتهن كقياديــات يف احلــوار بــن األطــراف 
املتنازعــة وكخــط مواجهــة أســايس ضــد املعايــر العرفيــة التمييزيــة. ورغــم هــذه املكاســب، 
تشــر جونســتون إىل رضورة بــذل املزيــد مــن اجلهــود للتغلــب عــى افتقــار النســاء للحقــوق 

القانونيــة واحلايــة احلقيقيــة ضــد العنــف املنــزيل واختــاالت تــوازن الســلطة.

وتقــدم الدراســة خصوصــًا معلومــات غنيــة عــن الطبيعــة غــر املســتقرة للحكــم التقليــدي 
وانفتاحــه عــى اإلصــاح بدرجــة أكــر مــن احلكــم غــر العــريف، وهــذا يفتــح البــاب أمــام 
إدمــاج الفئــات املهمشــة. وتشــر جونســتون إىل مزايــا عــدة تتفــوق فيهــا هيــاكل احلكــم العريف 
ــة ويســهل  ــة، كحقيقــة أهنــا ختضــع لســيطرة وإدارة حملي عــى أنظمــة احلكــم الرســمية للدول

الوصــول إليهــا جغرافيــًا واقتصاديــًا، ومتتلــك رشعيــة حمليــة قويــة.

غــر أن ألنظمــة احلكــم العرفيــة مشــاكلها أيضــًا، كــا تظهــر الفصــول الثاثــة األخــرى مــن 
ــي  ــا تق ــوم ميانيزي ــة يف عم ــن العرفي ــتون أن القوان ــت جونس ــث الحظ ــزء األول. حي اجل
الفئــات املهمشــة، بســبب افتقــار إجراءاهتــا غــر املنظمــة للمســاءلة واالتســاق. ولــذا، فــإن 
أنظمــة احلكــم العرفيــة أكثــر عرضــة للتحيــز وســيطرة النخبــة مــن أنظمــة احلكــم األخــرى، 
.ʻلقــرارات قرسيــة تتســم بالعنــف والتمييــز و/أو اإلقصــاءʼ شــون فيهــا غالبــًا وخيضــع املهمَّ

ثمــة حقيقــة أخــرى ال تقــل إشــكالية، هــي أن احلفــاظ عــى االنســجام االجتاعــي يف منظومــة 
العدالــة العرفيــة التصاحليــة )بصفتهــا عكــس العدالــة العقابيــة( لــه أولويــة عــى حــق األفــراد 
يف حتقيــق العدالــة. كــا أن اخلافــات عــى الســلطة بــن األطــراف املتنازعــة تــؤدي غالبــًا إىل 
تعــرض الفئــات الضعيفــة، كالنســاء، إىل التمييــز أو اإلجحــاف يف عمليــات فــض النزاعــات.

ــد  ــا بع ــل م ــع يف بوغانفي ــاق واس ــى نط ــوع االجتاعــي ع ــتند اىل الن ــف املس ــد انتــرش العن لق
النــزاع. وتبــن جونســتون، أنــه مل يعــد يعتــر قضيــة خطــرة تســتوجب املقاضــاة عــى مســتوى 
ــا  ــا ومهره ــرأة وزواجه ــمعة امل ــدًا لس ــر هتدي ــا يعت ــًا م ــاب غالب ــي. فاالغتص ــع املح املجتم
املتوقــع، وليــس انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان. وكشــفت جونســتون عــن ضعــف مشــاركة النســاء 
يف جلســات رد املظــامل الواقعــة عليهــن يف إطــار األنظمــة العرفيــة يف ميانيزيــا. وحيكــم عــى 
اجلنــاة عــادة إمــا بالــراءة أو بعقوبــات خفيفة. واستشــهدت جونســتون، نقــًا عن اليونيســيف 
)2009(، بــإن الفئــات املهمشــة األخــرى كالشــباب وذوي االحتياجــات اخلاصــة، تعــاين مــن 

حمدوديــة الوصــول إىل نظــم العدالــة العرفيــة.
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املحــي  واملجتمــع  الشــعب  لتمكــن  ميانيزيــا  مؤسســة  تدريــب  برامــج   تســتهدف 
ــجع  ــة تش ــا بطريق ــة، وُتقدمه ــة املحلي ــم الثقافي ــتخدام القي ــة اس ــذه الدراس ــة يف ه املعروض
النقــاش االجتاعــي ملبــادئ املســاواة بــن اجلنســن وتقاســم الســلطة وحقــوق اإلنســان. هــذا 
يعنــي، أنــه جــرى تضمــن هــذه املبــادئ يف اخلطــاب اخلــاص بالثقافــة املحليــة بطريقــة تعتــر 

التدريــب حــًا حمليــًا وليــس مســتوردًا ملشــكلة العنــف.

قامــت مؤسســة ميانيزيــا بتدريــب النســاء والرجــال عــى فــض النزاعــات والتوســط فيهــا، 
ــؤالء  ــت أن ه ــًا. والاف ــا حملي ــرتف هب ــة ومع ــادر مقبول ــتند إىل مص ــة تس ــتخدام منهجي باس
الوســطاء نجحــوا، مــن وجهــة نظــر األطــراف املتنازعــة عى األقــل، يف احلفــاظ عــى األعراف 
التــي تركــز عــى اســتعادة الوئــام املجتمعــي ومتكــن األفــراد يف الوقــت نفســه. وتضمــن ذلــك 

مترينــًا عــى التــوازن، مل يكــن نظراؤهــم الوســطاء غــر املدربــن مؤهلــن لتطبيقــه.

تشــكل التجربــة املطروحــة يف دراســة احلالــة هــذه مســامهة رئيســية يف ســعينا لتحديــد مكونات 
سياســات وممارســات إدمــاج ناجحــة. وقــد ســلطت جونســتون، حمقــة، الضــوء عــى أمهيــة 
قيــام إصاحيــي اإلدمــاج بمراجعــة املارســات العرفيــة عــى ضــوء القيــم العرفيــة التــي تقــوم 
عليهــا. ورغــم تغــر املارســات مــع مــرور الزمــن، فــإن قيمهــا العرفيــة تتطــور بوتــرة أبطــأ 
بكثــر عــادة. وعندمــا تتــواءم تلــك القيــم مــع حقــوق اإلنســان، يصبــح مــن األســهل إدراج 

تلــك احلقــوق يف النســيج الثقــايف والقانــوين العــريف.

المقاربات المشتركة
ــة يف  ــات مطروح ــع موضوع ــتون م ــا جونس ــي تطرحه ــات الت ــن املوضوع ــر م ــع كث تتقاط
دراســات حالــة أخــرى وردت يف هــذا التقريــر. فهــي تاحــظ عــى ســبيل املثــال، أن معظــم 
ــة  ــج اجلــاين مــن الضحي ــق تزوي ــل جيــري ›حّلهــا‹ عــن طري حــاالت االغتصــاب يف بوغانفي
صونــًا ʼلرشفهــاʻ. يضمــن هــذا احلــل دفــع املهــر واحلفــاظ عــى الروابــط بــن األرس 
واملجتمعــات املحليــة، واحلــد مــن التوتــرات واألعــال االنتقاميــة داخــل املجتمعــات وفيــا 

ــاين(. ــل الث ــا )الفص ــة كيني ــي يف دراس ــا كياث ــا لي ــرة عاينته ــي ظاه ــا - وه بينه

الحظـت جونسـتون أيضـًا أن الفـرتات االنتقاليـة، مثل مرحلـة ما بعـد النـزاع يف بوغانفيل، قد 
تفسـح املجـال أمـام الفئات املهمشـة كالنسـاء والشـباب لتـويل مواقع قياديـة ومقررة. إذ أشـار 
تواكـب العديـد مـن األحـداث، إىل أن الوقـت مناسـب لتقـدم مؤسسـة ميانيزيـا مرشوعها يف 
تدريـب الوسـطاء. وأثـار كثـر مـن املؤلفـن اآلخريـن يف هـذه املجموعـة املوضـوع نفسـه، ال 
سـيا جانـن أوبينك يف دراسـة متكـن املرأة يف إقليـم ُأوامبـو يف ناميبيـا )الفصل الثالـث(، وليزا 
هيـان يف دراسـتها عـن مسـامهة املـرأة يف تقدم ريـف جنـوب أفريقيا )الفصـل الرابـع(، وجيني 

هيدسـرتوم يف دراسـتها عـن االحتاد النسـائي البورمـي )الفصل السـابع(.
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يف بوغانفيــل، يبــدو الوجهــاء املحليــون، الذيــن فقــدوا بعضــًا مــن ســلطاهتم الســابقة ووجدوا 
ــع  ــن املجتم ــن م ــراد آخري ــاء وأف ــم النس ــتعدادًا لدع ــر اس ــة، أكث ــة انتقالي ــهم يف مرحل أنفس
هبــدف املشــاركة يف صناعــة القــرار، وهــو مــا اكتشــفته أوبينــك أيضــًا يف دراســة ناميبيــا. كــا 
أن املؤسســات أو اإلجــراءات التــي تنشــأ يف املرحلــة االنتقاليــة تســتمر يف كثــر مــن األحيــان 
ــة  ــك، أن محاي ــي ذل ــاس. ويعن ــن دوغ ــًا ع ــتون نق ــول جونس ــا تق ــك، ك ــد ذل ــل بع بالعم
حقــوق الفئــات املهمشــة منــذ بدايــة هــذه املرحلــة يزيــد فــرص اســتمرارها يف مرحلتــي مــا 

بعــد االنتقــال والتنميــة.

إن تدريــب مؤسســة ميانيزيــا عــى فــض النزاعــات، يــزود ممــاريس اإلدمــاج ببعــض األفــكار 
ــم  ــة احلك ــن أنظم ــرى وب ــة األخ ــات املهمش ــرأة والفئ ــوق امل ــن حق ــق ب ــن التوفي ــة ع املهم
العــريف؛ وهــو حتــٍد غالبــًا مــا ُينظــر إليــه، خطــأ، عــى أنــه صــدام بــن قيــم حقــوق اإلنســان 

.ʻــرة ــةʻ وʼاملتحج ــة ʼالثابت ــد الثقافي ــة والتقالي الغربي

وأكـــدت جونســـتون أن قـــوة تدريـــب مؤسســـة ميانيزيـــا تكمـــن يف توظيـــف تقنيـــات 
ـــى  ـــد ع ـــات، والتأكي ـــض النزاع ـــة يف ف ـــة املحلي ـــة التقليدي ـــات العرفي ـــع املقارب ـــب م تتناس
قيـــم مـــن قبيـــل احلفـــاظ عـــى العاقـــات املجتمعيـــة واختـــاذ القـــرارات عـــى أســـاس 
ـــطاء،  ـــي كوس ـــع املح ـــراد املجتم ـــن أف ـــعة م ـــة واس ـــة جمموع ـــت املؤسس ـــد درب ـــي. لق توافق
ــادات  ــة والعـ ــن بالثقافـ ــراد ملمـ ــة وأفـ ــال كنيسـ ــن ورجـ ــاء تقليديـ ــم زعـ ــن فيهـ بمـ
ومتغـــرات )ديناميكيـــات( املجتمـــع واللغـــة املحليـــة. وشـــمل التدريـــب التواصـــل بـــن 
ـــرأة  ـــن امل ـــارات متك ـــكلت مه ـــا ش ـــا. ك ـــات وفضه ـــاوض وإدارة النزاع ـــخاص والتف األش

أحـــد مكونـــات التدريـــب اهلامـــة.

لوحــظ يف عديــد مــن دراســات احلالــة يف هــذا التقريــر، أن إرشاك جمموعــة كبــرة مــن الفئــات 
ــاكل  ــل هي ــم يف تعدي ــر حاس ــو أم ــات، وه ــاء التحالف ــى بن ــًا ع ــرًا حيوي ــرك أث ــب ت يف التدري
ــض  ــارات ف ــادة مه ــب يف زي ــاح التدري ــا. إن نج ــن عنه ــف املدافع ــة ومواق ــلطة القائم الس
ــل كل  ــي داخ ــجام االجتاع ــق االنس ــاعدته يف حتقي ــة، ومس ــات املحلي ــات يف املجتمع النزاع
ــاء شــعور بامللكيــة حيــال إجــراءات العدالــة، ُيعــزى إىل  جمتمــع وبــن تلــك املجتمعــات وبن
قــدرة الوســطاء عــى العمــل مــع الفقــراء واملقيمــن يف املناطــق النائيــة لتحقيــق العدالــة، وهــو 
موضــوع تناولتــه كياثــي يف دراســتها عــن جهــود نســاء بلــدة واجــر يف بنــاء الســام يف شــال 

كينيــا.

تناولــت جونســتون يف دراســتها عــن بوغانفيــل موضوعــًا هامــًا  آخــر، عاجلــه كّتــاب آخــرون 
ــم.  ــاء يف احلك ــاركة النس ــادة مش ــد زي ــال بع ــف الرج ــو موق ــة، وه ــذه املجموع ــًا يف ه أيض
ففــي مثــال ميانيزيــا، عــرَّ الرجــال والوجهــاء الذيــن تلقــوا تدريــب مؤسســة ميانيزيــا عــن 

دعمهــم الكبــر لتمكــن املــرأة ورغبتهــم يف وجــود املزيــد مــن الوســيطات.
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ــل  ــم )الفص ــان وتبّس ــن( وموه ــل الثام ــري )الفص ــع( وهن ــل الراب ــان )الفص ــت هي قّدم
الســادس( أمثلــة إضافيــة عــن حــاالت يصبــح فيهــا دعــم الرجــال حاســًا يف تغيــر املواقــف 
ــة  ــة الدولي ــرى للمؤسس ــة أخ ــت دراس ــرار. وناقش ــات ق ــاء كصانع ــاه النس ــلوكيات جت والس
للديمقراطيــة واالنتخابــات )رووتســاالينن، 2012( مثــال نســاء املاســاي يف تنزانيــا بالتغلــب 

عــى اإلقصــاء بفضــل دعــم أزواجهــن والشــبان اآلخريــن.

تشــر بحــوث املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات إىل أنــه يف ظــل ظــروف معينــة، 
ينحــو الرجــال إىل تبنــي دور داعــم للنســاء يف جهــود اإلصــاح. ومــن العوامــل احلاســمة يف 
ــة إىل جانــب حتقيــق مصاحلهــم  ــق مكاســب متبادل هــذا الدعــم قناعــة الرجــال بفــرص حتقي
ــل  ــول العوام ــاث ح ــن األبح ــد م ــراء املزي ــًا إج ــزال رضوري ــك، ال ي ــم ذل ــة. ورغ اخلاص
الرئيســية التــي حتــدد توقيــت ودواعــي اختــاذ رجــال وفتيــان دول اجلنــوب مواقــف متيــل إىل 
دعــم املــرأة ومتكينهــا، بــدالً مــن جمــرد إنشــاء هيــاكل ســلطة غــر رســمية أو اســتمرار القائــم 
ــن  ــاٍء دعم ــف نس ــرت مواق ــي غ ــروف الت ــة الظ ــًا دراس ــام أيض ــتدعي االهت ــا تس ــا. ك منه

ســابقًا تقاليــد حالــت دون متكــن نســاء أخريــات.

 الفصل الثاني: اختراق حدود التقاليد:
لجنة واجير للسالم والتنمية في شمال كينيا

يف حتليلهــا كيفيــة تغلــب نســاء واجــر يف شــال رشق كينيــا عــى إقصائهــن عــن عمليــة صنع 
ــذة  ــة ومنف ــرتاتيجيات خمطط ــال إس ــن خ ــام م ــاء الس ــى بن ــي ع ــا كياث ــز لي ــرار، ترك الق
ــاالت.  ــض احل ــوبه يف بع ــع نش ــم، ومن ــتفحل يف اإلقلي ــي املس ــزاع التارخي ــة إلدارة الن بعناي
وهــو نــزاع ناجــم، أساســًا، عــن منافســة شــديدة بــن العشــائر عــى مــوارد امليــاه والرعــي 

الشــحيحة.

ــة،  ــات الدول ــن خدم ــة م ــة حمروم ــة يف منطق ــة اجلغرافي ــى العزل ــوء ع ــي الض ــلطت كياث س
بوصفهــا الســبب الرئيــي يف تعزيــز النظــم التقليديــة ومعايــر التمييــز التــي تناهــض متكــن 
املــرأة، وعرضــت كيــف ناقشــت النســاء املجتمعــات لاحتفــال بزفــاف إســامي يف واجــر، 
ــم  ــة وتنظي ــاءات القبلي ــل االنت ــّررن جتاه ــف ق ــة، وكي ــم يف املنطق ــن الدائ ــدام األم ــة انع حال
أنفســهن يف رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام؛ وهــي شــبكة ضغط تســتهدف إســرتاتيجيا 
ــاء  ــبكات بن ــول يف ش ــة للدخ ــباب املنطق ــه ش ــت نفس ــتقطب يف الوق ــل، وتس ــاء القبائ وجه
ــت  ــميًا واندجم ــًا رس ــات طابع ــذه املجموع ــذت ه ــد أخ ــة. وق ــتوى املقاطع ــى مس ــام ع الس
ــات  ــة إىل املقاطع ــة وقائي ــد كمقارب ــل أن متت ــة، قب ــة املحلي ــة للحكوم ــة املدني ــزة اخلدم يف أجه

املجــاورة املتــررة مــن النــزاع.
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شــكلت رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام ونظرهتــا الشــبابية املعروفــة باســم شــباب 
ــة  ــاليب التقليدي ــن األس ــع ب ــي جتم ــة الت ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــام، جلن ــل الس ــن أج م
ــزوا  ــد أنج ــاء. وق ــش النس ــى هتمي ــب ع ــة للتغل ــات وقائي ــك مقارب ــا يف ذل ــارصة، ب واملع
ذلــك مــن خــال اتبــاع منــاورة دقيقــة اســتقطبت جمموعــة وازنــة مــن الوجهــاء التقليديــن 
ــن  ــر م ــط األك ــة القس ــّذت اللجن ــام. ونف ــع الس ــة صن ــدر واجه ــي تتص ــن ك ــر املنحازي غ
العمــل، ولكنهــا تركــت للوجهــاء نيــل رشف حتقيــق الســام. ومــع اضطــاع النســاء بــأدوار 
بــارزة تعــزز مكانــة اللجنــة، اســتطعن حتــدي الــدور الــذي أوكلــه الوجهــاء ألنفســهم كســادة 

ــام. ــرب والس للح

المقاربات المشتركة )والمختلفة(
تشــبه املقاربــات التــي عرضهــا حتليــل كياثــي مقاربــات اعتمدهتــا فئــات مهمشــة أخــرى يف 
جمموعــة الدراســات هــذه. فمثــًا، اســتغلت شــبكة املــرأة بعــض األحــداث لتحفيــز النســاء 
األخريــات عــى االنضــام إىل نضاهلــن الســلمي، مثــل اهلجــوم الــذي أســفر عــن مقتــل مخســة 
مــن أبنــاء إحــدى قياديــات رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام. ويشــكل تأكيــد الدســتور 
الكينــي اجلديــد عــى مشــاركة النســاء تطــورًا بالــغ األمهيــة أيضــًا، حيــث لعــب توقيتــه دورًا 
حيويــًا يف خلــق منــاخ التغيــر. كــا ورد احلديــث عــن أمهيــة التوقيــت يف دراســة هيدســرتوم 

عــن ميانــار، دراســة أوبينــك عــن ناميبيــا، ودراســة هيــان عــن جنــوب أفريقيــا.

كــا ورد أعــاه، انصــب الرتكيــز اإلســرتاتيجي لنســاء واجــر عــى تنســيق جهــود جمموعــات 
ــة  ــاكل اإلداري ــة اهلي ــت مظل ــا حت ــا، وانضوائه ــمي عليه ــع رس ــاء طاب ــر إضف ــام ع الس
احلكوميــة. كــا وفقــت النســاء بــن بنــاء الســام والتنميــة، ال ســيا إقامــة مشــاريع إقــراض 
ــن  ــباب العاطل ــابقن والش ــيات الس ــراد امليليش ــرة ألف ــًا صغ م قروض ــدِّ ــل، تق ــد الدخ لتولي
ــات الســام  ــة ومهرجان عــن العمــل يف املقــام األول. وكانــت اجتاعــات املصاحلــة املجتمعي
ــازات  ــًا بإنج ــاس مع ــال الن ــة الحتف ــات وفرص ــوب النزاع ــع نش ــمة ملن ــراءات حاس إج
الســام، عــى غــرار مهرجــان كورتــاس وميــاس يف دراســة موهــان وتبّســم عــن راجســتان 

ــاكا. وكارنات

أخــرًا، ســاعدت نســاء واجــر عــى ضــان إجــراء تغيــرات يف املواقــف املســتقبلية مــن متكــن 
املــرأة والفتيــات مــن خــال االســتثار يف تعليــم الفتيــات، بــا يف ذلــك إرشاك علــاء الديــن 
ــز يف دراســته عــن  ــل، وول اإلســامي. ومثلــا أشــارت جونســتون يف دراســتها عــن بوغانفي
أرض الصومــال، وموهــان وتبســم يف دراســتها عــن اهلنــد، فــإن بنــاء مبــادرات حمليــة تلبــي 
ــتجابات  ــن االس ــة م ــر فعالي ــج أكث ــط نتائ ــول اخل ــى ط ــي ع ــًا، ُيعط ــددة حملي ــات حم احتياج
القائمــة عــى مقاربــة احلــل اجلاهــز جلميــع الظــروف التــي تســتخدم دعــم أطــراف خارجيــة 

فاعلــة ومــوارد خارجيــة.



18   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

وتبنــت نســاء واجــر أيضــًا مقاربــات عــدة للتغلــب عــى اإلقصــاء، ختتلــف عــن مقاربــات 
اجلهــات الفاعلــة األخــرى املذكــورة يف هــذا املنشــور. فعــى ســبيل املثــال، تضمنــت املقاربــة 
الوقائيــة يف حفــظ الســام التــي تبنينهــا تصديــر نموذجهــًا إىل أربــع مناطــق جمــاورة شــهدت 
تارخييــًا نزاعــات مــع منطقــة واجــر. ويف مثــال آخــر، دفعــت النســاء جهــات فاعلــة أخــرى 
ــا  ــاوض، في ــل التف ــم مراح ــاء أه ــة أثن ــدة إىل الواجه ــل حماي ــن قبائ ــبابًا م ــاء وش ــم وجه تض

تابعــن العمــل بأنفســهن يف بنــاء حتالفــات واســعة مــن وراء الكواليــس.

ــى  ــوي ع ــات تنط ــّض نزاع ــة لف ــاء األولوي ــر إعط ــاء واج ــارت نس ــك، اخت ــون ذل يف غض
ــات يف  ــات إىل رصاع ــذه النزاع ــول ه ــع حت ــي، ملن ــتوى املح ــي يف املس ــزيل وجن ــف من عن
ــة  ــذه املقارب ــًا. وكان هل ــائعة تارخيي ــة الش ــات االنتقامي ــر اهلج ــق ع ــرى واملناط ــاء والق األحي

ــا. ــم هل ــام ودعمه ــاء الس ــاء يف بن ــود النس ــاء جله ــل الوجه ــادة تقب ــايف يف زي ــر إض تأث

ــن  ــرأة ع ــي امل ــي تق ــة الت ــر العرفي ــة املعاي ــر يف معاجل ــاء واج ــة نس ــاح رابط ــرًا، إن نج أخ
ــو  ــة؛ وه ــة العدال ــة وأنظم ــة املحافظ ــدات التقليدي ــن املعتق ــورًا ب ــيد جس ــرار، ش ــع الق صن

ــة. ــة التالي ــة احلال ــه دراس ــذي تتناول ــوع ال املوض

 الفصل الثالث: الطريق الناجح لمشاركة النساء
 في مؤسسات الحكم: تجربة السلطة التقليدية

في مملكة أوكفامبي شمال ناميبيا

ــاء  ــد وجه ــة أح ــا حاج ــال ناميبي ــاء ش ــتغلت نس ــف اس ــك كي ــن أوبين ــة جان ــث دراس تبح
القبائــل التقدميــن وزعــاء تقليديــن آخريــن الســتعادة دعمهــم الشــعبي يف مســاومتهم عــى 
ــة  ــبن الثق ــوة، اكتس ــذه اخلط ــاح ه ــل نج ــة. وبفض ــادة التقليدي ــاء يف القي ــاركة النس ــد مش تأيي
لزيــادة املشــاركة يف إجــراءات املقاضــاة التقليديــة، وبزيــادة مشــاركتهن يف إجتاعــات املقاضــاة 

العرفيــة اقرتبــن أكثــر مــن إقــرار محايــة حقــوق املــرأة.

تضافــرت بــرأي املؤلفــة أربعــة عوامــل رئيســية ســاعدت النســاء يف االنتقــال مــن إقصــاء عــن 
عمليــة صنــع القــرار ومتييــز واســتغال فاضحــن لألرامــل وأطفاهلــن، إىل حتســن دراماتيكــي 

يف حقــوق املِلكيــة ومشــاركة النســاء يف صنــع القــرارات املجتمعيــة عــى حــد ســواء.

أوالً، لعــب زعيــم أوكفامبــي دورًا حاســًا يف تعزيــز مشــاركة النســاء. ثانيــًا، تزامــن املطلــب 
الشــعبي للمســاواة بــن اجلنســن يف أرض أوفامبــو مــع حاجــة زعامــات ناميبيــا التقليديــة إىل 
اســرتجاع الدعــم الشــعبي، الــذي فقــدوه إىل حــد كبــر بســبب تعاوهنــم مــع نظــام الفصــل 
ــب  ــة للمناص ــة املالي ــة اجلاذبي ــرس حمدودي ــًا، تف ــوب أفريقيا. ثالث ــابق يف جن ــري الس العن
القياديــة التقليديــة يف مملكــة أوكفامبــي  إحجــام الرجــال عــن املنافســة عــى املناصــب القياديــة 
ــة  ــاالت العرفي ــة يف املج ــرات املتزامن ــًا، إن التغي ــاء. رابع ــة للنس ــا متاح ــا جعله ــاغرة، مم الش
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الثــاث )وهــي القيــادة، فــض النزاعــات ووضــع املعايــر األساســية، وزخــم التغيــر القــوي 
ــاكل  ــاء يف اهلي ــاركة النس ــادة مش ــل أدت إىل زي ــت عوام ــا(؛ كان ــتقال ناميبي ــن اس ــم ع الناج
ــب  ــا حس ــادرة يف أفريقي ــرة ن ــي ظاه ــة؛ وه ــة التقليدي ــات املحكم ــة وجلس ــة التقليدي القيادي

أوبينــك.

المقاربات المشتركة
يتمثــل أحــد أبعــاد التغيــر التــي أوردهتــا أوبينــك، واملذكــور أيضــًا يف دراســات أخــرى هنــا، 
يف ربــط التغيــر بــرورة العمــل مــن أجلــه عــى املســتويات املحليــة واإلقليميــة والوطنيــة. 
فاقتصــار جهــود اإلصــاح عــى مســتوى واحــد أو مســتوين قــد ُيعرضهــا للخطــر، كــا بينت 
ــة  ــات اخلاص ــن ذوي االحتياج ــات ع ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــات املؤسس دراس
ــّجايب  ــيوكا )2012( وس ــا موس ــي أجراه ــاج، الت ــل االندم ــن أج ــم م ــدا ونضاالهت يف أوغن

ــرون )2012(. ــيبوليبا وآخ )2012( وس

ــذي  ــم ال ــدور احلاس ــاه إىل ال ــة االنتب ــادة، الفت ــر القي ــة تأث ــى أمهي ــك ع ــة أوبين ــد دراس تؤك
ــرأة  ــن امل ــول متك ــب ح ــي التدري ــن بتلق ــاء اآلخري ــاع الوجه ــة يف إقن ــم املقاطع ــه زعي لعب
ــة أمــرًا حاســًا يف إرســاء  ــع قيادي ــن نســاء يف مواق ــه بتعي ــت مبادرت وأمــور أخــرى. كــا كان
ســلوك نموذجــي يقتــدي بــه الزعــاء اآلخــرون. وحقيقــة أن ترفاتــه جــاءت بدافــع البقــاء 

ــين. ــادة السياس ــبة للق ــاق بالنس ــى اإلط ــة ع ــت غريب ــح، ليس ــى األرج ــيايس، ع الس

إن أمهيــة الــدور الــذي تلعبــه القيــادة السياســية يف التغلــب عــى إقصاء الفئــات املهمشــة، يؤكد 
ــادة السياســية وحدهــا.  ــة عندمــا يســتند حــرًا إىل القي ــر املحتمل أيضــًا عــى هشاشــة التغي
ويتضــح ذلــك، بشــكل خــاص، لــدى الزعــاء الذيــن يمثلــون هيــاكل ســلطة متييزيــة بطبيعتها 
ضــد النســاء. وبعبــارة أخــرى، مــاذا حيــدث عندمــا يرحــل الرئيــس التقدمــي؟ وهــل يعــرض 

غيابــه للخطــر التغيــر اإلجيــايب نحــو اإلدمــاج؟

أخــرًا، تاحــظ أوبينــك أمهيــة التوقيــت يف جهــود التغيــر؛ األمــر الــذي تناولتــه هيــان أيضــًا 
يف دراســتها حــول جنــوب أفريقيــا. إذ تــزداد احتــاالت النجــاح يف تغيــر مواقــف وترفــات 

الفئــات املهيمنــة جتــاه املهمشــن، عندمــا تتوافــق مــع حــركات تغيــر وطنيــة أخــرى.

تستشــهد املؤلفــة بمــزاج التغيــر الــذي بــرز مبــارشة بعــد اســتقال ناميبيــا. وكان هــذا املــزاج 
ــاد،  ــر الب ــر لتحري ــال املبك ــزي يف النض ــا املرك ــبب دوره ــو بس ــة أوفامب ــدًا يف منطق ــًا ج عالي
وتزامــن مــع إرشاك النســاء يف احلكومــات اإلقليميــة والوطنيــة. ويفــرس هــذا اســتنتاج 
ــة يف املســاواة بــن اجلنســن أفســح جمــاالً للنســاء يف  ــأن خطــاب السياســة الوطني أوبينــك، ب

ــة. ــرار التقليدي ــع الق ــاكل صن هي
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الفصل الرابع: القانون العرفي السائد في جنوب أفريقيا: فرصة 
لتغلب النساء على اإلقصاء

ــام  ــية أم ــات الرئيس ــان العقب ــزا هي ــا لي ــي أجرهت ــر الت ــة يف التقري ــة الرابع ــة احلال ــورد دراس ت
ــود )1927(  ــدارة للس ــق امُل ــون املناط ــبب قان ــرار، بس ــع الق ــة صن ــاء يف عملي إرشاك النس
وقانــون الســلطات املحليــة للســود ) البانتوســتانات( )1951( يف نظــام الفصــل العنــري. 
فقــد عملــت هــذه القوانــن، جنبــًا إىل جنــب مــع النظــم القانونيــة العرفيــة الرســمية املدّونــة، 
ــة  ــت وصاي ــًا حت ــارصات عملي ــن كق ــدي، ومعاملته ــم التقلي ــن احلك ــاء م ــاء النس ــى إقص ع
ــن  ــذا، مل يك ــة. ول ــة القانوني ــن الناحي ــنًا م ــر س ــور األك ــوة الذك ــاء أو األزواج أو األخ اآلب
ــن  ــة. وُتب ــلطات القبلي ــة الس ــم أو خماطب ــها يف املحاك ــل نفس ــوداء متثي ــرأة الس ــموحًا للم مس
ــة العادلــة  دراســة احلالــة كيــف ســاهم اإلصــاح الدســتوري، إىل جانــب األحــكام القضائي
والتطــور املجتمعــي والعمــل الداعــم للنســاء، يف حتقيــق تقــدم ملمــوس عــى وضــع املــرأة يف 

ــدي. ــم التقلي ــة احلك أنظم

ــك، ال  ــرن بذل ــتماك األرايض. وتأث ــن اس ــات م ــورات ممنوع ــذه التط ــل ه ــاء قب ــت النس كان
ســيا َمــن ليــس لدهيــن أطفــال ذكــور، أو املحرومــات مــن حقــوق األبنــاء البكــر يف املــراث، 
أو املتــررات مــن حــق أقارهبــن الذكــور يف وراثــة األرض أو غرها مــن ممتلــكات رب األرسة 
املتــوىف. أمــا مــن ناحيــة الزعامــة، فهــي تــؤول حتــًا إىل االبــن البكــر وليــس إىل البنــت البكــر.

ــتور  ــاد دس ــام 1994، إىل اعت ــا يف ع ــوب إفريقي ــري يف جن ــل العن ــام الفص ــة نظ أدت هناي
ينــص عــى املســاواة بــن اجلنســن، وتبعــه عــدد مــن أحــكام املحكمــة الدســتورية العليــا، التي 
منحــت النســاء حقوقهــن ودعمــت إصــدار حتديثــات للنظــم القانونيــة العرفيــة تســمح هلــن 
ــر شــجع النســاء عــى املشــاركة يف  ــاخ مــن التغي باســتماك األرايض. ونجــم عــن ذلــك من

املجالــس املحليــة، وغــر كليــًا مــن مواقــف الزعــاء التقليديــن وجمالســهم جتاههــن.

المقاربات المشتركة
ــه أوبينــك. كــا طــور  ــه هيــان مــع ذاك الــذي حددت يتشــابه التأثــر املتسلســل الــذي وصفت
ــارش(،  ــل الع ــرون )الفص ــة الكام ــن حال ــتها ع ــه يف دراس ــوع نفس ــي املوض ــي ودامين المب
التــي تصــف إجــراءات اإلصــاح املطلوبــة عــى املســتوى الوطنــي واملحــي وعــى مســتوى 

ــات. املقاطع

الحظــت هيــان أنــه رغــم أن التحــول الناجــح يف هيــاكل احلكــم العــريف يف البــاد اســتند إىل 
ــة.  ــل املحلي ــطة واملحاف ــر يف األنش ــد كب ــاالت إىل ح ــاء فع ــزال النس ــة، ال ت ــن الوطني القوان
ــال  ــن خ ــاء م ــم، ج ــرار واحلك ــع الق ــن يف صن ــهن ومهاراهت ــن بأنفس ــم ثقته ــا أن معظ ك

ــن. ــرة عليه ــات مقت ــاركتهن يف جمموع مش
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لقــد مهــدت هــذه التعاونيــات املتواجــدة غالبــًا يف أريــاف جنــوب أفريقيــا، الطريــق للنســاء يف 
معــارك احلصــول عــى احلــق يف ملكيــة األرايض، بواســطة توفــر الدعــم األرسي هلــن بإنتــاج 
ــرص  ــب ف ــم، إىل جان ــذا الدع ــب ه ــل. واكتس ــدة للدخ ــرى املول ــال األخ ــة أو األع األغذي
ــاعدة  ــاالً يف مس ــات، دورًا فع ــذه التعاوني ــا ه ــي تقدمه ــية الت ــات األساس ــم واخلدم التعلي
النســاء للتغلــب عــى التهميــش. تتكــرر هــذه الفكــرة يف مجيــع دراســات هــذا الكتــاب. فقــد 
وردت يف حتليــات هيدســرتوم وهنــري حــول معيشــة املــرأة يف املناطــق احلدوديــة بــن ميانــار 
وتايلنــد، ودراســة غوليفــر عــن العمــل مــع املــرأة الكمبوديــة يف منظمــة بانتــي ســري عــى 

مســتوى احلكــم املحــي.

اســتخدمت النســاء يف جنــوب أفريقيــا إســرتاتيجيات رئيســية أخــرى للتغلــب عــى اإلقصــاء، 
ــا(،  ــن كيني ــي ع ــا كياث ــة لي ــًا دراس ــا أيض ــارت إليه ــباب )أش ــع الش ــات م ــكيل حتالف كتش
ــة للدفــاع عــن حــاالت اإلدمــاج وفتــح نقــاش وطنــي حوهلــا،  واســتخدام البحــوث العملي

ــة. ــات العرفي ــد واملارس ــر القواع ــة لتغي ــاعدة القانوني ــى املس واحلصــول ع

 ʻالســائدʼ بينــا تســتمر القوانــن العرفيــة الرســمية يف هتميــش النســاء، فــإن القانــون العــريف
اخلاضــع للنقــاش والتطــور الدائمــن )أي الــذي يتطــور اســتجابة للظــروف املتغــرة(، الــذي 
وضعتــه املجتمعــات املحليــة اســتجابة لقضاياهــا املحليــة، خلــق أفقــًا للتغيــر يف دور ومكانــة 

النســاء يف احلكــم العــريف.

ــع  ــة م ــرة ومتطابق ــوالً مبتك ــدت حل ــائدة أوج ــة س ــن عرفي ــن قوان ــة ع ــان أمثل ــاقت هي س
ــدرة  ــة. إن ق ــم العرفي ــه القي ــت نفس ــت يف الوق ــام 1994، ولّب ــا لع ــوب أفريقي ــتور جن دس
ــة،  ــة مهم ــي خاصي ــدة ه ــات اجلدي ــرات والتطبيق ــع التفس ــف م ــى التكي ــريف ع ــون الع القان
نــوه إليهــا أيضــًا حتليــل جونســتون عــن بوغانفيــل، حيــث يشــر ʼالســائدʻ إىل القانــون الــذي 
ــن  ــته ع ــها يف دراس ــرة نفس ــري إىل الظاه ــوالس هن ــر نيك ــه. ويش ــد ب ــعب ويتقي ــه الش يضع
ــار، والتــي قــام فيهــا احتــاد كاريــن  ــد وميان ــة عــى احلــدود بــن تايان مجاعــة كاريــن العرقي
الوطنــي بــإرشاك النســاء كمثــال عــن قــدرة احلكــم العــريف عــى التغــر مــع مــرور الوقــت. 
ــون العــريف وأســلوبه قابــان إلعــادة تفــاوض مســتمر،  ــوى القان ــإن حمت ــارة أخــرى، ف وبعب

ــتون. ــان وجونس ــة هي ــب ماحظ حس

رغــم التقــدم الكبــر الــذي أحدثــه التأثــر املتسلســل ألحــداث سياســية وقانونيــة يف 
مرحلــة مــا بعــد الفصــل العنــري، فــإن أحــد التحديــات التــي نشــأت عــن فــرض نظــام 
احلصــص يف املجالــس التقليديــة، متّثــل يف انحيــاز الزعــاء التقليديــن ملمثــات النســاء اللــوايت 
اختاروهــن ملــلء هــذه احلصــص. وأشــار حمللــون )مثــل نوريــس وكــروك، 2011( إىل فشــل 
أنظمــة احلصــص اهلادفــة إىل حتســن مشــاركة النســاء يف األنظمــة االنتخابيــة غــر العرفيــة يف 
بعــض البلــدان، وأشــارت هيــان إىل ظاهــرة مماثلــة يف املجالــس التقليديــة يف جنــوب أفريقيــا.
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خيــّول النظــام االنتخــايب الزعــاء التقليديــن بتعيــن نســاء ملــلء املقاعــد املخصصــة للمــرأة، 
ممــا يــؤدي إىل اختيارهــم نســاء مواليــات هلــم ومــرتددات يف الدفــاع عــن قضايــا املــرأة. كــا 
أن نظــام احلصــص، بحــد ذاتــه، مل يــؤِد إىل زيــادة املشــاركة الفعالــة للنســاء يف هيــاكل احلكــم 
ــة  ــس التقليدي ــت يف املجال ــن ضاع ــس إن أصواهت ــوات املجال ــادت عض ــد أف ــريف. وق الع
التــي هييمــن عليهــا الرجــال؛ وهــو مــا أوضحتــه بالتفصيــل دراســة ســو غوليفــر أيضــًا عــن 
كمبوديــا )الفصــل التاســع(. وأشــارت هيــان وغوليفــر إىل الزمــن الطويــل الــذي تســتغرقه 
النســاء يف مثــل هــذه الظــروف لكســب ثقــة الرجــال قبــل أن تظهــر بــوادر تغيــر يف مواقفهــم.

ــوع  ــاس الن ــى أس ــل ع ــيم العم ــن تقس ــا املؤلفت ــا كلت ــت إليه ــي أملح ــات الت ــن التحدي وم
ــل  ــة )مث ــدن أدوارًا ثانوي ــوايت يتقل ــاء الل ــث النس ــم، حي ــاكل احلك ــائد يف هي ــي الس االجتاع
أعــال الســكرتارية(، يعتــرن أن مشــاركتهن هــي انتقــاص كبــر مــن إمكاناهتــن. كــا أن أعبــاء 
املســؤوليات املنزليــة، التــي أشــار إليهــا عديــد مــن كتــاب جمموعــة الدراســات هــذه، ال تــرتك 

للنســاء ســوى قليــل مــن الوقــت للنشــاط الســيايس.

ويف هــذا الصــدد، يتطلــب أثــر نظــام احلصــص عــى مشــاركة النســاء يف احلكــم العــريف مزيــدًا 
مــن البحــوث. ومــا اســتنتجناه مــن حتليــات مؤلفــي هــذا التقريــر، هــو أن نظــام احلصــص 
قــد ال حيقــق النتائــج املرجــوة، مــا مل يرتافــق مــع تدخــات لتغيــر الســلوك واملواقــف عــى 

مســتويات أخــرى.

الجزء الثاني: تقاطع النوع االجتماعي والدين

ــر  ــر الفق ــث يتضاف ــد، حي ــال واهلن ــن الصوم ــة ع ــات حال ــًا اىل دراس ــة تالي ــل املجموع تنتق
ــوايت  ــلات الل ــاء املس ــام النس ــدة أم ــات معق ــق حتدي ــي يف خل ــوع االجتاع ــن والن ــع الدي م
يكافحــن ضــد إقصــاٍء ممنهــج. وتصــف هاتــان الدراســتان كيــف أدى تبنــي النســاء لشــبكات 
وإســرتاتيجيات تفــاوض دقيقــة وبرامــج تعليــم جمتمعــي تركــز عــى التفســر املنفتــح لآليــات 
ــتور  ــة الدس ــن محاي ــات ع ــادل املعلوم ــر تب ــن ع ــة، إىل متكينه ــث النبوي ــة واألحادي القرآني
ــى  ــجعة وحت ــج مش ــق نتائ ــية، واىل حتقي ــل السياس ــول املحاف ــة، ودخ ــات الوطني والترشيع

ــد. ــة اهلن ــرة يف حال باه
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 الفصل الخامس: المشاركة السياسية للنساء
في أرض الصومال

ــع  ــاركتهن يف صن ــاء يف مش ــق النس ــول ح ــال يف قب ــت الرج ــك لتعن ــف أوبين ــل وص يف مقاب
ــال يف  ــة للرج ــف املختلف ــز املواق ــكل وول ــرض ماي ــاواة، يع ــدم املس ــى ق ــيايس ع ــرار الس الق
أرض الصومــال. وتبــن دراســة احلالــة كيــف لعبــت منظمــة منظمــة  ناجــاد غــر احلكوميــة 
دورًا رئيســيًا يف تغيــر مواقــف رجــال أرض الصومــال مــن املشــاركة السياســية للنســاء، مــن 
خــال توعيــة النســاء بحقوقهــن السياســية يف اإلســام. ويعــود نجــاح املنظمــة إىل شــبكات 
منســقة جيــدًا ســهلت انتشــارها الواســع يف مجيــع أنحــاء البــاد ووفــرت هلــا مصداقيــة متثيلية. 
ــان  ــم وض ــن يف التعلي ــادة فرصه ــات، بزي ــاء والفتي ــاة النس ــًا يف حي ــت ناجادفرق ــا أحدث ك

ــية. ــاركتهن السياس ــن ومش ــة ورفاهه ــن االقتصادي ــن مكانته ــة وحتس ــن اإلنجابي حقوقه

ــم  ــز إهن ــظ وول ــية، الح ــة والسياس ــة االجتاعي ــى الثقاف ــال ع ــيطرة الرج ــان س ــم طغي رغ
ــادة وجــود النســاء يف احلكــم ال يتعــارض مــع حقهــم يف املشــاركة.  ــًا أن زي يتفهمــون تدرجيي
ــع  ــور يف املجتم ــا الذك ــع هب ــي يتمت ــة الت ــاواة العالي ــة املس ــك، نزع ــببن لذل ــز س ــدم وول ويق
ــم يف  ــة للقــرآن الكري ــر تقدمي ــرات أكث ــاح بتفس ــال الس ــرًا حي ــايل، وانفتاحهــم مؤخ الصوم

ــرأة. ــوق امل ــاب حق خط

المقاربات المشتركة )والمختلفة(
وتشــكل تفســرات ناجــاد التقدميــة للقــرآن الكريــم أيضــًا موضوعــًا مركزيــًا يف دراســة احلالة 
التــي أعدهــا موهــان وتبّســم. ويــرز موضــوع آخــر يف أماكــن أخــرى مــن جمموعة الدراســات 
هــذه، وهــو االســتفادة مــن البحــوث يف دعــم إســرتاتيجية املنــارصة وكســب التأييــد؛ وهــي 
ــز إىل أن  ــر وول ــا. ويش ــوب أفريقي ــن جن ــتها ع ــان يف دراس ــا هي ــهدت هب ــرتاتيجية استش إس
ــول  بحــوث ناجــاد تدعــم دعوهتــا وتوجــه تفكرهــا اإلســرتاتيجي وتكشــف العوائــق التــي حَتُ
دون مشــاركة النســاء يف احليــاة السياســية يف أرض الصومــال. وقــد ســامهت البحــوث، بشــكل 
خــاص، يف دعــم محلــة إبــراز التفســرات املنفتحــة حلقــوق املــرأة يف القــرآن واحلديــث، حيــث 
ــاء يف  ــية للنس ــاركة السياس ــعبي للمش ــم الش ــك، ازداد الدع ــاب ذل ــه يف أعق ــز أن ــظ وول الح

أرض الصومــال.

إن النوايــا احلســنة للحكومــة الصوماليــة يف دعــم ناجــاد أكســب عملهــا أمهيــة خاصــة، بغــض 
النظــر عــن تقصــر احلكومــة يف حتقيــق هدفهــا املعلــن بالوصــول إىل نســبة 25 باملئة من النســاء، 
ــون  ــى قان ــينات ع ــال حتس ــك بإدخ ــع ذل ــة م ــت احلكوم ــد نجح ــص. وق ــام احلص ــًا بنظ عم
ــراءات  ــز إج ــة وتعزي ــات اجتاعي ــق إصاح ــل وتطبي ــرص عم ــن ف ــة إىل تأم األرسة، إضاف
محايــة املــرأة مــن العنــف املنــزيل، وتعــدد الزوجــات وغرهــا مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــن  ــف ب ــرص التوظي ــارب ف ــًا إىل تق ــة أحيان ــات العام ــة للخدم ــات احلكوم أدت إصاح
النســاء والرجــال يف الدوائــر احلكوميــة، وهــو أمــر مهــم جــدًا، رغــم أنــه ال يرقــى يف كثــر 
ــراي،  ــابان وغ ــن وش ــة )بالدوي ــات املهمش ــد الفئ ــز ض ــة التميي ــان إىل معاجل ــن األحي م
ــلات يف  ــاء املس ــاج النس ــة إدم ــًا يف دراس ــة أيض ــذه النقط ــم ه ــان وتبسُّ ــد موه 2007(. وأك

ــد. اهلن

أخــرًا، ذكــر وولــز مقاربــة مل تســتخدمها أي دراســة حالــة أخــرى، وهــي سلســلة احتجاجات 
مبــارشة نظمتهــا نســاء ناجــاد يف املؤمتــرات واالجتاعــات الوطنيــة، بــا فيهــا حمــارصة املندوبن 

الرجــال والضغــط عليهــم بــا هــوادة حتى لبيــت مطالبهــن يف املشــاركة.

 الفصل السادس: إشراك النساء المسلمات
في هياكل وعمليات الحكم الديمقراطي في الهند

ــرأة  ــوق امل ــوع حق ــم، موض ــا تبسُّ ــان وثري ــو موه ــا فاس ــي أعده ــة، الت ــة احلال ــت دراس بحث
املســلمة يف املشــاركة السياســية. ومــع أن وولــز عــرض حالــة يشــكل فيهــا املســلمون أغلبيــة، 

إال أن دراســة احلالــة هــذه تبحــث يف أوضــاع ُتشــكل فيهــا النســاء املســلات أقليــة دينيــة.

يقــدم املؤلفــان وجهــة نظــر مفادهــا أن القــرآن الكريــم يعطــي املــرأة املســلمة حقوقــًا سياســية 
وقانونيــة، كاحلــق يف التعليــم واختيــار الــزوج والطــاق واملشــاركة يف مجيــع جمــاالت العمــل 
ــع  ــادة املجتم ــال وق ــلات والرج ــاء املس ــم النس ــان فه ــال. وإن ض ــاريع األع ــم ومش كاحلك
ــتها.  ــن ممارس ــاء ع ــز النس ــى عج ــب ع ــبقًا للتغل ــًا مس ــل رشط ــوق، يمث ــذه احلق ــة ه ألمهي
ــا زورًا  ــذ رشعيته ــخة ʼتأخ ــة راس ــد اجتاعي ــادات وتقالي ــز إىل ع ــذا العج ــان ه ــد املؤلف ويعي
ــز  ــزو التميي ــا يع ــامية وخارجه ــات اإلس ــل املجتمع ــم داخ ــوء فه ــةʻ، واىل س ــم الرشيع باس
بــن اجلنســن إىل اإلســام وليــس اىل التقاليــد الشــعبية املتواجــدة قبــل جميئــه )ودود، 1999 

و2006(.

معظــم الرجــال والنســاء ِمــن مســلمي واليتــي راجاســتان وكارناتيــكا جيهلــون هــذه 
احلقــوق. ويف هــذه البيئــة، بــادرت املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة )IFES( إىل إطــاق 
مبــادرة املــرأة املســلمة اهلادفــة إىل تقريــب النســاء املســلات مــن التيــار الديمقراطــي الرئيــي، 
ــد عــى فــرتة ســبع ســنوات. وركــزت هــذه  ــم جمتمعــي متت ــادرات تعلي ــي مب مــن خــال تبن
املبــادرات، التــي شــارك  فيهــا 30٫000 شــخص، عــى حقــوق املــرأة املنصــوص عليهــا يف 

ــون.  ــة بالقان ــدي، واملحمي ــتور اهلن ــم والدس ــرآن الكري الق

اشــتملت املبــادرة بالتحديــد عــى ورشــات عمــل لنــرش املعلومــات للرجــال والنســاء، تبعهــا 
ــاج  ــوق وإنت ــن احلق ــاع ع ــطة الدف ــت بأنش ــلات ُكلف ــاء املس ــن النس ــات م ــكيل جمموع تش
الدخــل. كــا جــرى إنشــاء خدمــات استشــارات ومســاعدة قانونيــة وهيــاكل دعــم جمتمعيــة 
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ملجموعــات النســاء، تضــم يف صفوفهــا رجــاالً بينهــم علــاء ديــن. وقدمــت املبــادرة تدريبــًا 
عــى القيــادة وأنشــطة توعيــة للشــباب والشــابات يف املــدارس الرســمية والدينيــة. وكان هلــذا 

النشــاط التواصــي دور حاســم يف التغلــب عــى عزلــة النســاء االجتاعيــة واجلغرافيــة.

ــاعدة  ــًا يف مس ــة كان حاس ــاعدة القانوني ــارات واملس ــز االستش ــف أن دور مراك ــظ املؤل ياح
النســاء اللــوايت يتعرضــن للعنــف، وكذلــك دور شــبكة جمموعــات املســاعدة الذاتيــة النســائية 
ــن  ــوايت يتصدي ــاء الل ــه النس ــت نفس ــت يف الوق ــي دعم ــلمة، الت ــرأة املس ــادرة امل ــة ملب التابع
للعنــف والنســاء اللــوايت بــارشن أدوارًا جديــدة يف التمثيــل الســيايس. واألهــم مــن كل ذلــك، 
اســتمرت تلــك املجموعــات يف توفــر احلايــة املجتمعيــة أليــة امــرأة يف مواجهــة احتجاجــات 

املحافظــن، بعــد انتهــاء فــرتة متويــل مبــادرة املــرأة املســلمة.

وكان الســتخدام املعلومــات بطريقــة بنــاءة، وتوظيــف النســاء كمعلــات لزمياهتــن لتــايف 
ــًا يف  ــم أيض ــدي، دور حاس ــون اهلن ــرآن والقان ــرأة يف الق ــوق امل ــن بحق ــص يف معرفته النق
ــل  ــل متثي ــة مث ــل التفاعلي ــائل التواص ــتخدمت وس ــا اس ــلمة. ك ــرأة املس ــادرة امل ــاح مب نج
األدوار واملــرسح املجتمعــي. وامللفــت أن هــذه الوســائل، التــي أثبتــت فعاليــة عاليــة )بــوال، 
2000؛ موريــاريت وباســتو، 1999( بصفتهــا أدواٍت لتحســن الوعــي وتنظيــم املجتمــع، 
مل حتتــل مكانــة بــارزة يف الدراســات األخــرى ضمــن هــذا التقريــر. ولكــن موهــان وتبّســم 
ــات  ــن يف ورش ــاع أصواهت ــلات إىل إس ــاء املس ــع النس ــائل تدف ــذه الوس ــا إىل أن ه توص
ــن  ــًاʻ ع ــة غالب ــخصية ʼاملؤمل ــن الش ــادل جتارهب ــطة وتب ــة يف األنش ــاركة الفاعل ــل واملش العم

طيــب خاطــر.

ــة،  ــوكاالت اخلارجي ــدى ال ــائعة ل ــكلة الش ــة املش ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــت املؤسس جتنب
ــة  ــال إقام ــن خ ــك م ــة، وذل ــا حملي ــة قضاي ــزة ملعاجل ــة جاه ــات خارجي ــرض وصف ــي ف وه
ــاء  ــن إنش ــدالً م ــي، ب ــع املح ــة باملجتم ــة وملتزم ــة ذات مصداقي ــات قائم ــع منظ رشاكات م

ــها. ــدة وتكديس ــاكل جدي هي

المقاربات المشتركة 
أورد املؤلفــان عوامــل عــدة بوصفهــا حاســمة لنجــاح املبــادرة، بــا فيهــا أمهيــة اعتــاد مقاربــة 
ــة ألفــراد الفئــات املهمشــة مــن خــال  ــر املهــارات القيادي ــة منســقة وشــاملة؛ وتطوي جمتمعي
ــاء ثقــة تدعمهــا جمموعــات املســاعدة الذاتيــة؛ وكســب دعــم وجهــاء املجتمــع  إجــراءات بن
املحــي؛ واألهــم مــن كل ذلــك ترمجــة هــذا الدعــم إىل تغيــر توجــه املــدارس اإلســامية نحــو 
ــذه،  ــات ه ــة الدراس ــة يف جمموع ــة متفرق ــات مماثل ــة ماحظ ــات. وثم ــاء والفتي ــوق النس حق

مثــل دراســة أوبينــك عــن ناميبيــا ودراســة وولــز عــن الصومــال.
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــا  ــلمة وتعميمه ــرأة املس ــادرة امل ــات مب ــرش معلوم ــدًا لن ــة جي ــات املخَطط ــدت العملي ووج
بوســائل متعــددة، أمههــا النقــل الشــفهي، صداهــا كذلــك يف أعــال التنظيــم االجتاعــي التــي 
وصفهــا جوليــوس المبــي وأوســاتو دامينــي. ونجحــت مبــادرة املــرأة املســلمة أيضــًا يف ضــم 
ــا بنيويــة كانعــدام وســائل  جهودهــا يف التعليــم املجتمعــي إىل مبــادرات شــبيهة تعالــج قضاي
املعيشــة، مــن خــال توفــر فــرص العمــل. واخُتــذت إجــراءات مماثلــة يف مبــادرات عرضتهــا 
ــال  ــو ح ــا ه ــا. ومثل ــر يف كمبودي ــار وغوليف ــرتوم يف ميان ــا وهيدس ــوب أفريقي ــان يف جن هي
ــات  ــن اخلدم ــادرة يف حتس ــاح املب ــر، كان لنج ــذا التقري ــواردة يف ه ــرى ال ــات األخ الدراس
الصحيــة والتعليميــة بــن املجتمعــات املســلمة املحليــة دور حاســم يف دفــع املجتمــع املحــي 

لدعــم أهــداف املنــارصة.

ــار  ــث أش ــًا. حي ــة أيض ــر باملاحظ ــر جدي ــلمة أم ــرأة املس ــادرة امل ــال يف مب ــاركة الرج إن مش
املؤلفــان إىل عــدم رغبــة الرجــال باملشــاركة يف البدايــة العتقادهــم أن املبــادرة تقتــر 
ــا  ــن ناميبي ــة ع ــات احلال ــال يف دراس ــن الرج ــك ب ــرتك كذل ــاد مش ــو اعتق ــاء؛ وه ــى النس ع
ــاركتهم،  ــال ومش ــام الرج ــن اهت ــدًا م ــت مزي ــل جذب ــات العم ــن ورش ــرون. ولك والكام
ــة دور  ــى أمهي ــة ع ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــذون يف املؤسس ــرشكاء املنف ــد ال ــا أك عندم
الرجــال يف محايــة حقــوق ورفاهيــة بناهتــم وأخواهتــم وأمهاهتــم وزوجاهتــم. وانعكــس ذلــك 
يف نتائــج دراســات ميانيزيــا وكينيــا والصومــال، التــي تشــر إىل أنــه عندمــا يتبنــى أصحــاب 
الســلطة، وهــم عــادة مــن الرجــال، قضيــة اإلدمــاج، وعندمــا يرتكــز ذلــك عــى ثقافــة وقيــم 
وخطــاب حمــي، فإهنــم يصبحــون أكثــر ميــًا لقبــول إدمــاج الفئــات املهمشــة ودعمهــا. ولكن 
ــال  ــرًا الحت ــة، نظ ــة بعناي ــابات مدروس ــاج حلس ــة حتت ــات املهيمن ــب الفئ ــرتاتيجيات كس إس

ــاج. ــدة اإلدم ــة أجن ــب يف عرقل ــات ترغ ــود جمموع وج

ــف  ــر مواق ــب تغي ــرأة يتطل ــن امل ــح أن متك ــكل صحي ــم بش ــان وتبّس ــظ موه ــرًا، الح أخ
ــر مواقــف البنــن  ــل، تغي ــن اجلنســن، واألهــم عــى املــدى الطوي ــة ب املجتمــع جتــاه العاق
ــاء  ــور كحلف ــع الذك ــادة املجتم ــتالة ق ــلمة أن اس ــرأة املس ــادرة امل ــرت مب ــات. وأظه والبن
حيويــن يف تغيــر معرفــة املجتمــع ومواقفــه وســلوكياته، يضمــن أن حتظــى برامــج اإلدمــاج 

ــعن. ــٍم واس ــٍن ودع بتَب

الجزء الثالث: تجارب نسائية من ميانمار

يعــرض هــذا اجلــزء دراســتن، تصفــان كيــف تغلبــت نســاء كاريــن والبورميــات يف املنطقــة 
ــامات  ــوي واالنقس ــتعاري األب ــات اإلرث االس ــى حتدي ــار ع ــد وميان ــن تايان ــة ب احلدودي
العرقيــة وعقــود مــن القتــال ضــد جيــش ميانــار. وتعــرض هاتــان الدراســتان الطرائــق التــي 
ــع القــرار عــى  أظهــرت فيهــا تلــك النســاء قدراهتــن عــى تــويل مناصــب ومســؤوليات صن

قــدم املســاواة مــع الرجــال.
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أدوار المرأة والرجل على النضال من أجل الديمقراطية في ميانمار

ــاء يف  ــع النس ــال م ــاون الرج ــاب تع ــام، غي ــوح ت ــرتوم، بوض ــي هيدس ــة جين ــر دراس تظه
ــار.  ــة يف ميان ــة الديمقراطي ــرار يف احلرك ــر الق ــن دوائ ــاء ع ــى اإلقص ــب ع ــن للتغل نضاهل
ــائية  ــة نس ــي أول حرك ــائي البورم ــاد النس ــأ االحت ــف أنش ــل كي ــة بالتفصي ــرشح الدراس وت
ــات  ــاورات واملفاوض ــن املش ــلة م ــر سلس ــارص، ع ــار املع ــخ ميان ــراق يف تاري ــددة األع متع
املكثفــة. وعــّزز ذلــك حــس التضامــن املشــرتك بــن البورميــات ونســاء األقليــات العرقيــة، 

ــا. ــاء بورم ــة نس ــيس رابط ــه يف تأس ــغ ذروت وبل

ــى  ــب ع ــرتكًا للتغل ــدوًا مش ــه ع ــار بوصف ــش ميان ــى جي ــا ع ــاء بورم ــة نس ــزت رابط رك
االنقســامات العرقيــة. ثــم رشعــت يف عمليــات تدريــب فعالــة جــدًا لتنميــة املهــارات وبنــاء 
الثقــة. ودربــت الشــابات كقياديــات حمتمــات قــادرات عــى التأثــر الفعــال يف طريقــة معاجلة 
وســائل اإلعــام لقضايــا املــرأة؛ وهــي إســرتاتيجية مل جيــر التأكيــد عليهــا كثــرًا يف دراســات 

احلالــة األخــرى يف هــذا التقريــر.

ــك  ــا يف ذل ــة، ب ــاء الثق ــرتاتيجيات بن ــة يف إس ــي بكثاف ــائي البورم ــاد النس ــتثمر االحت ــا اس ك
املســامهة يف التدريــب عــى تقديــم املشــورة للناجــن مــن العنــف؛ وهــي جتربــة حموريــة عانــت 
منهــا كثــر مــن النســاء يف نــزاع ميانــار. وبذلــك، أثبــت االحتــاد النســائي البورمــي إمكانيــة 

التغلــب عــى اإلقصــاء بقليــل مــن دعــم الرجــال، رغــم الصعوبــة البالغــة.

حــددت هيدســرتوم دواعــي وجــود االحتــاد النســائي البورمــي وبنيتــه، وعرضــت بالتفصيــل 
عمليــة اســتياء طغمــة عســكرية يف عــام 1962 عــى بلــد تســوده انقســامات عرقيــة وإرث 
مــن سياســات تقســيم اســتعارية عمقــت النــزاع العرقــي يف مرحلــة مــا بعــد االســتعار. وأدى 
اســتهداف اجليــش ألقليــات إثنيــة بعينهــا إىل زيــادة التوتــرات يف البــاد. وبســبب االضطهــاد 
الــذي مارســه اجليــش، تشــكلت قناعــة لــدى أقليــات عــدة بأهنــا لــن تتمكــن مــن العيــش 
بســام مــع األغلبيــة البورميــة، األمــر الــذي حــد أيضــًا مــن قــدرة األغلبيــة واألقليــة عــى 

.ʻفضــاءات لقــاء حمايــدة وآمنــة خــارج نطــاق النــزاعʼ إجيــاد مــا وصفتــه هيدســرتوم بـــ

ــي  ــة، الت ــي بدأهتــا النســاء للتغلــب عــى االنقســامات العرقي تتبعــت هيدســرتوم اجلهــود الت
ــاول  ــف ح ــت كي ــة. ووصف ــدم الثق ــتياء وع ــات واالس ــن اخلاف ــة م ــرتة طويل ــزت بف متي
ــف  ــاء حتال ــائية، بن ــات النس ــدى للمجموع ــم منت ــر تنظي ــي، ع ــائي البورم ــاد النس االحت
ــار والفقــر املمنهــج  ــة ويوحــد النســاء يف نضاهلــن ضــد جيــش ميان جيمــع اجلاعــات العرقي
واإلقصــاء عــن عمليــات صنــع القــرار. وعندمــا فشــل االحتــاد يف ذلــك، نظــم منتــدى ثــاٍن 
ــة.  ــة املزمن ــات العرقي ــل اخلاف ــل يف ح ــى الفش ــدوره ع ــك ب ــائية، أوش ــات النس للمجموع
وقدمــت هيدســرتوم مثــاالً عــن أمهيــة اللفتــة القياديــة يف الوقــت املناســب، إلحــدى القائدات 
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العســكريات املرموقــات يف جيــش التحريــر الوطنــي لكاريــن، التــي حثــت أبنــاء وطنهــا عــى 
 Tatmadaw ــادو ــار أو التامت ــش ميان ــرتك؛ جي ــم املش ــر عدوه ــم لدح ــى خافاهت ــب ع التغل
كــا يســمى. وأدى تريــح ʼاللحظــات األخــرةʻ هــذا يف النهايــة إىل حــل القضايــا العالقــة 

ــذ أمــد طويــل. يف املنتــدى من

ــة  ــو الرمزي ــي، ه ــائي البورم ــاد النس ــة االحت ــرتوم لبني ــل هيدس ــر يف حتلي ــوع آخ ــرز موض ب
اهلامــة التــي تكتســبها اللغــة يف التعبــر عــن املصالــح املتضاربــة. فقــد اختــار االحتــاد النســائي 
ــا  ــببت كلمت ــة س ــن جه ــة. فم ــداوالت مطول ــد م ــال بع ــبيل املث ــى س ــمه ع ــي اس البورم
ــن  ــتقال. وم ــة لاس ــة الداعي ــات العرقي ــض األقلي ــدى بع ــرًا ل ــاد‹ توت ــي‹ و›االحت ›البورم
جهــة أخــرى اعترمهــا البعــض بعيدْيــن عــن فكــرة توحيــد بورمــا، بغــض النظــر عــن مــدى 

ــع. ــاد يف الواق ــمولية االحت ش

المقاربات المشتركة
إن أحــد اجلوانــب الافتــة لانتبــاه يف عمــل االحتــاد النســائي البورمــي هــو احلرص عــى تأكيد 
دوره يف دعــم تطويــر احلركــة النســائية وليــس يف قيادهتــا. وهيــدف ذلــك إىل التغلــب عــى إرث 
تارخيــي متجــذر مــن عــدم الثقــة العرقيــة. وعــى غــرار حتليــل كياثــي جلهــود نســاء واجــر 
ــة التــي  يف دفــع اآلخريــن إىل الواجهــة ووضعهــن الاحــق النابــع مــن النتائــج املثمــرة للغاي
حققتهــا رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام، فقــد بــدا أن االحتــاد النســائي البورمــي حــدد 
أولوياتــه يف التضامــن والوحــدة بــن نســاء ميانــار، وحققهــا عــر اســتثاره يف إســرتاتيجيات 

بنــاء الثقــة املذكــورة آنفــًا.

أخــرًا، إن األمهيــة احلاســمة التــي يلعبهــا التوقيــت يف حتقيــق أهــداف الفئــات املهمشــة؛ النقطــة 
التــي تناولتهــا أوبينــك )ناميبيــا( وهيــان )جنــوب أفريقيــا(، تتضــح بصــورة جليــة يف اخلســارة 
الكارثيــة ملقــر قيــادة امليليشــيا العرقيــة يف قريــة مانربلــو لصالــح اجليــش يف منتصــف تســعينيات 
القــرن العرشيــن. وقــد حّفــز هــذا احلــدث ناشــطات مــن خلفيــات إثنيــة خمتلفــة عــى تشــكيل 
االحتــاد النســائي البورمــي يف حماولــة للتغلــب عــى خمتلــف املشــاكل التــي تواجههــن، ومّكنهــن 

ذلــك أيضــًا مــن املســامهة يف مقاومــة  التامتــادو عــى قــدم املســاواة مــع الرجــال.

 الفصل الثامن: المكانة التي حققتها النساء عبر مساهمتهن
في المنظمات المجتمعية في كارين

تناولــت دراســة احلالــة التــي أعدهــا نيكــوالس هنــري تقاطــع العرقيــة والنــوع االجتاعــي، 
ــة  ــا منظم ــي اعتمدهت ــرتاتيجيات الت ــى اإلس ــزت ع ــث. ورك ــد ثال ــن كبع ــت الدي وأضاف
املــرأة يف كاريــن لتعزيــز متكــن املــرأة يف املنطقــة احلدوديــة نفســها التــي درســتها هيدســرتوم 
ــن  ــرأة يف كاري ــة امل ــاء يف منظم ــاركة النس ــز مش ــك تعزي ــن ذل ــد. وتضم ــار وتايان ــن ميان ب
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ــع  ــاون م ــادي، التع ــن القي ــاء ودوره ــزز إرشاك النس ــة تع ــادرات جمتمعي ــم مب ــذات، دع بال
منظــات جمتمعيــة أخــرى، والتشــبيك مــع منظــات دوليــة حلشــد الدعــم مــن أجــل متكــن 

ــن. املــرأة يف كاري

يتنــاول هنــري، بالتحديــد، األمهيــة احلاســمة لرامــج التعليــم السياســية للنســاء يف بنــاء الثقــة 
ــلط  ــن. ويس ــيايس يف جمتمعاهت ــرار الس ــع الق ــاركة يف صن ــى املش ــن ع ــطات، وقدرهت بالناش
الضــوء أيضــًا عــى أمهيــة بنــاء العاقــات بــن املنظــات النســائية ومنظــات املجتمــع املــدين 

ــيخه. ــدي وترس ــم التقلي ــاء يف احلك ــرى يف إرشاك النس األخ

تبــدأ الدراســة بتحديــد املصدريــن التارخيــي واملنهجــي اللذيــن أديــا إىل إضعــاف دور املــرأة يف 
كاريــن؛ بمعنــى إقصائهــا عــن املؤسســات السياســية يف ميانــار، وإقصــاء األقليــات العرقيــة 

كأقليــة كاريــن عــن اخلدمــة املدنيــة.

وبــرزت بقــوة أيضــًا األدوار النمطيــة املقيــدة للنســاء والنابعــة مــن التقاليــد الدينيــة البوذيــة 
ــزاع  ــر الن ــك أث ــاف اىل ذل ــة. ويض ــألدوار القيادي ــات ل ــن مائ ــي ال تعتره ــيحية الت واملس
ــرار  ــع الق ــة صن ــرأة يف عملي ــد امل ــرًا ض ــًا كب ــش دورًا متييزي ــارس اجلي ــث م ــه، حي ــد ذات بح
يف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة. وبالفعــل تضافــر النــزاع العســكري مــع 
ــة  ــة األرواحي ــش الديان ــه، يف هتمي ــا مع ــي جلبه ــيحية الت ــة املس ــتعار والديان ــات االس ممارس
)ديانــة تعتقــد بوجــود روح يف كل مــادة – املرتجــم( واعرتافهــا بالقيــادات النســائية التقليديــة.

ــاء يف  ــع النس ــن وض ــو حتس ــن ه ــرأة يف كاري ــة امل ــة منظم ــورة مكان ــم يف ص ــر احلاس واألم
ــة  ــر حكومي ــة وغ ــات جمتمعي ــع منظ ــبيك م ــي والتش ــم املجتمع ــر التنظي ــن ع ــع كاري جمتم
ودوليــة أخــرى. وقــد ســاهم عملهــا يف تشــكيل ضغــط دويل وبنــاء الســام، اىل حــد كبــر، 
يف تقديرهــا وتعزيــز ســمعتها اإلجيابيــة للغايــة يف أوســاط جمتمــع كاريــن ومنظاتــه املجتمعيــة 

ــار. ــية يف ميان ــورات السياس ــن للتط ــن الدولي ــد املراقب ــة، وعن ــر احلكومي وغ

ــن يف التغلــب  ــرأة يف كاري ــه منظمــة امل ــر لإلعجــاب الــذي حققت أخــرًا، رغــم التقــدم املث
عــى هتميــش النســاء، ال تــزال أمامهــا حتديــات كثــرة خلّصهــا هنــري يف حديثــه عــن مشــكلة 
ــرة  ــود الكب ــي اجله ــاج، وه ــاعية لإلدم ــرأة الس ــن امل ــات متك ــن منظ ــر م ــا كث يواجهه
للتغلــب عــى المبــاالة املنظــات األخــرى التــي باتــت تعتــر املنظمــة اجلهــة املســؤولة عــن 

 .ʻاملــرأةʼ

المقاربات المشتركة
ــن  ــًا م ــتخدامه غالب ــاء اس ــوم ُيس ــد مفه ــا أن التقالي ــدًا، مفاده ــة ج ــرة هام ــري فك ــرح هن يط
قبــل اجلاعــات املهيمنــة يف حماولتهــا تريــر هتميــش النســاء. وياحــظ أن أحــد العنــارص اهلامــة 
يف جهــود منظمــة املــرأة يف كاريــن للتغلــب عــى هــذا التهميــش، هــو التدريــب املكثــف عــى 
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ــا  ــرة طرحته ــي فك ــن؛ وه ــابات منه ــيا الش ــاء، ال س ــه للنس ــذي تقدم ــادة واإلرشاف ال القي
هيدســرتوم أيضــًا يف معــرض احلديــث عــن االحتــاد النســائي البورمــي، وموهــان وتبّســم يف 

حالــة اهلنــد.

ــر  ــن توف ــرأة يف كاري ــة امل ــارة اىل أن منظم ــري يف اإلش ــة هن ــرد دراس ــابه، تتف ــذا التش ــم ه رغ
ــل اإلدارة  ــن داخ ــدم يف مواقعه ــن التق ــد م ــات بمزي ــب للراغب ــن التدري ــًا م ــتوى متقدم مس
ــدم  ــًا ويق ــًا ميداني ــا طابع ــذ تدريبه ــن، يتخ ــب املدِرب ــوذج تدري ــتخدام نم ــة. وباس التنظيمي
ــم الرجــال لكفــاءات  ــر تقيي ــًا فعاليتهــا يف تغي ــة. ويفــرس هــذا جزئي الدعــم للمتابعــة الفردي

ــر. ــد كب ــة اىل ح ــمعتها كمؤسس ــه س ــت نفس ــزز يف الوق ــاء، ويع النس

ــة  ــو األمي ــع، كمح ــراد املجتم ــة ألف ــات اجتاعي ــن خدم ــرأة يف كاري ــة امل ــم منظم إن تقدي
ومشــاريع تعليــم ذوي االحتياجــات اخلاصــة واخلدمــات الصحيــة ورعايــة النســاء واألطفــال 
ــن.  ــعب كاري ــدى ش ــا ل ــى هب ــي حتظ ــة الت ــم القوي ــدة الدع ــرس قاع ــن، ُيف ــات الاجئ يف خمي
ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــا املؤسس ــدة أجرهت ــة عدي ــات حال ــوع يف دراس ــذا املوض ــرر ه ويتك
ــات  ــم املجتمع ــى دع ــات ع ــول املنظ ــة حص ــى أمهي ــدل ع ــذي ي ــر ال ــات، األم واالنتخاب
ــم،  ــذا الدع ــن ه ــات حتس ــتطيع املنظ ــيايس. وتس ــال الس ــل يف املج ــي العم ــة وختط املحلي
بتقديــم املســاعدة العمليــة لشــعب يكافــح للحفــاظ عــى صحــة أبنائــه ووســائل معيشــتهم يف 

ــات. ــة النزاع ــن نتيج ــدام لألم ــان وانع ــع وحرم ــر مدق ــة فق مواجه

يقــدم هنــري أمثلــة عــن أمهيــة القيــادة يف تأمــن دعــم أوســع للفئــات املهمشــة؛ وهــو عامــل 
ــات  ــا زعي ــي لعبته ــاألدوار الت ــار(. ف ــرتوم )ميان ــا( وهيدس ــك )ناميبي ــًا أوبين ــته أيض ناقش
القــرى يف الــرد عــى هجــات اجليــش عــى الرجــال والفتيــان وزعــاء القــرى املتهمــن بأهنــم 
أعضــاء يف احتــاد كاريــن الوطنــي أو مؤيديــن لــه، أعطــت صــورة متقدمــة جــدًا عــن القــدرات 

القياديــة للنســاء.

يف الواقــع، أعطــى العديــد مــن املجتمعــات منــذ ثانينيــات القــرن املــايض، يف حماولــة 
ملواجهــة القتــل املتعمــد الــذي يرتكبــه التامتــادو، أدوارًا قياديــة للنســاء، عــى أمــل أن جنــوده 
ســيرتددون قبــل إقدامهــم عــى قتــل نســاء. ومــع أن هــذا التكتيــك أثبــت نجاحــه اىل حــد مــا، 
فقــد اســتمر اســتهداف زعيــات القــرى، ال بــل توســع يف اآلونــة األخــرة. إن شــجاعتهن يف 
شــغل مناصبهــن يف ظــل هــذه التهديــدات، وقدرهتــن عــى التفــاوض مــع القــادة العســكرين 
ــع  ــرتام واس ــت باح ــام، حظي ــواد اخل ــة وامل ــد العامل ــتقدام الي ــم باس ــن مطالبه ــف م للتخفي

النطــاق يف املجتمعــات التــي يقمــن بخدمتهــا.

ــة  ــًا يف دراس ــام عموم ــع الس ــن يف صن ــاء وإنجازاهت ــة للنس ــمة التفاوضي ــذه الس ــد ه ونج
ــوراك  ــات ك ــن حتلي ــًا ع ــال، فض ــن أرض الصوم ــز ع ــة وول ــر ودراس ــن واج ــي ع كياث

)2006( وكوكــرن )1998( وبراغنــا )1999(.
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الجزء الرابع: إشراك المرأة في عمليات صنع القرار المحلية

يعــرض اجلــزء األخــر مــن هــذا التقريــر دراســتن خمتلفتــن جــدًا. تــدرس األوىل املقاربــات 
الشــخصية ألربــع كمبوديــات حاولــن التغلــب عــى إقصائهــن مــن قبــل الرجــال يف احلكومــة 
ــة.  ــية املركزي ــزاب السياس ــه األح ــن علي ــي هتيم ــتوى حكوم ــن مس ــارة ع ــي عب ــة؛ وه املحلي
ــب  ــن لكس ــدة منه ــا كل واح ــي اعتمدهت ــخصية الت ــرتاتيجية الش ــة اإلس ــرض الدراس وتع
ــة العوامــل الازمــة  ــة يف أوســاط أعضــاء املجلــس الذكــور. وحتــدد الدراســة الثاني املصداقي
جلعــل الامركزيــة جمديــة للنســاء والشــباب يف مدينــة بامنــدا يف الكامــرون، مســلطة الضــوء 
عــى موضــوع آخــر بــرز يف دراســات أخــرى يف هــذا التقريــر؛ وهــو أمهيــة العمل يف مســتويات 

احلكــم املتعــددة إلحــداث تغيــر حقيقــي.

:ʻوراء كل سياسي تقف امرأةʼ :الفصل التاسع 
تجارب النساء الكمبوديات في الحكم المحلي 

تــدرس ســو غوليفــر التحديــات التــي تواجــه أربــع نســاء يف احلكومــة املحليــة يف التعامــل 
مــع معايــر تارخييــة متجــذرة حتــط مــن قيمــة حضــور النســاء يف الشــؤون العامــة الكمبودية، 
ــي  ــية. وه ــاة السياس ــامهة يف احلي ــى املس ــن ع ــن قدرهت ــد م ــلبية حت ــة س ــب نمطي ــع قوال وم
حتــدد الدوافــع الشــخصية التــي دفعــت تلــك النســاء للتغلــب عــى تلــك العوائــق 
ــري،  ــي س ــة بانت ــه منظم ــذي قدمت ــدي ال ــم النق ــى الدع ــوء ع ــلط الض ــم تس ــة، ث املمنهج
ــة  ــرأة وتنمي ــيايس للم ــل الس ــر التمثي ــة بتطوي ــة معني ــر حكومي ــة غ ــة كمبودي ــي منظم وه

ــة. ــا املجتمعي مهاراهت

ــاون  ــن التع ــة ع ــكار قيم ــع أف ــاء األرب ــل النس ــن قب ــتخدمة م ــرتاتيجيات املس ــوت اإلس احت
ــش  ــى التهمي ــب ع ــعى اىل التغل ــي تس ــة الت ــة املجتمعي ــات التنمي ــن هيئ ــي، وع الديمقراط
ــة للمــرسح الســيايس مــن  ــة ذكوري ــاد مقارب واإلقصــاء. وتشــمل هــذه اإلســرتاتيجيات اعت
خــال االضطــاع بــدور ʼالراعــي املحســنʻ، واســتثار احــرتام زمائهــن الذكــور يف 
املجلــس للنســاء اللــوايت لعبــن دورًا يف مرحلــة نزاعــات اخلمــر احلمــر، واعتــاد إســرتاتيجية 
تقليديــة تــوازن بعنايــة بــن األدوار املنزليــة والعامــة وحتافــظ عــى الصفــات األنثويــة 
ــال. ــرتام الرج ــذه األدوار اح ــبتهن ه ــد أكس ــس. وق ــن يف املجل ــات فعاليته ــة، إلثب التقليدي

ــرأة  ــب امل ــن يف تدري ــة التمك ــري مقارب ــي س ــي بانت ــب تبن ــه اىل جان ــر اىل أن ــارت غوليف أش
)عــى النقيــض مــن التلقــي الســلبي يف التدريــب ذي الطابــع الفنــي(، تســتطيع أن متــي أبعــد 
يف تفكيــك قيــود النظــام والقيــود الثقافيــة التــي حتــد مــن مشــاركة النســاء يف احليــاة السياســية. 
فعــى ســبيل املثــال، ال يتنــاول تدريــب بانتــي ســري التصــدي ملشــكلة أولويــة االنتــاء احلــزيب 

عــى مزايــا األفــراد املرشــحن.
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

تقــول غوليفــر إن بانتــي ســري حتتــاج اىل توضيــح مقاربتهــا يف حتقيــق هــدف دعــم التمكــن 
الســيايس للمــرأة. وقــد حــددت ثاثــة خيــارات للقيــام بذلــك: حتــّدي القيــود التــي يفرضهــا 
الوضــع القائــم، أو االلتفــاف عليهــا، أو تبنــي مقاربــة بديلــة عنهــا. ووضعــت توصيــات عــدة 
ــة،  ــة املعني ــي باحلال ــتوى الوع ــع مس ــية، كرف ــة السياس ــاء يف العملي ــاركة النس ــهيل مش لتس
ــم  ــاب الناج ــر العق ــاركن ملخاط ــّرض املش ــارصة ال ُتع ــب ومن ــرتاتيجيات تدري ــاد إس واعت
عــن التاريــخ الســيايس للبــاد، وعــن منــاخ الرتهيــب وعــدم الثقــة الــذي تثــره السياســات 

احلزبيــة رغــم التدابــر الامركزيــة.

ــة  ــن مقارب ــض م ــى النقي ــع، ع ــات األرب ــا الكمبودي ــي تبنته ــة الت ــر الصدامي ــة غ إن املقارب
املواجهــة والعمــل املبــارش التــي تبنتهــا النســاء يف أرض الصومــال املذكــورة يف دراســة وولــز، 
ــل  ــرتاتيجيات الفع ــرورة إس ــب بال ــم ال يتطل ــع القائ ــدي الوض ــرة أن حت ــتند اىل فك تس

ــارش. املب

ــع  ــارات ودواف ــة مه ــاعدة الديمقراطي ــاون واملس ــات التع ــع منظ ــر أن ُتراج ــرتح غوليف تق
ــة  ــم وماءم ــة مهاراهت ــن كفاي ــد م ــيايس، للتأك ــن الس ــال التمك ــن يف جم ــن العامل املوظف
دوافعهــم ألهــداف املنظمــة. وتشــر أيضــًا اىل أمهيــة رصــد األداء، بــا يتعــدى الزيــادة العدديــة 
للمشــاركة السياســية اىل قيــاس أثرهــا. وتنتقــد االنشــغال املســبق ʼبالتــوازن بــن اجلنســن يف 
املؤسســات السياســيةʻ، بــدالً مــن االنشــغال بمــدى تأثــر تغــر األعــداد عــى حتقيــق املزيــد 
ــود  ــى قي ــن، تبق ــن اجلنس ــل ب ــوازن يف التمثي ــادة الت ــر زي ــة تأث ــدون دراس ــة. فب ــن العدال م

ــة. النظــام القائــم خمفي

تاحــظ غوليفــر، أن األهــم مــن ذلــك هــو رضورة صياغــة سياســات املشــاركة السياســية عى 
.ʻاخلــراءʼ قاعــدة التجــارب املرتاكمــة للفئــات املهّمشــة نفســها، بــدالً مــن الرتكيــز عــى تقييم 
ــاركة  ــع املش ــا مل توض ــزاب. ف ــس األح ــراد ولي ــا األف ــة مزاي ــًا اىل مناقش ــتند أيض وأن تس
السياســية عــى أســاس الفــرد، فــإن التمكــن الســيايس سيفشــل يف إزالــة العقبــات الراســخة 

ــاركة. ــى املش ــة ع ــات املهمش ــدرة الفئ ــن ق ــد م ــي حت الت

المقاربات المشتركة
تاحــظ غوليفــر أن املنظــات غــر احلكوميــة، عــى غــرار بانتــي ســري، تلعــب دورًا 
ــيايس،  ــرتك الس ــاركة يف املع ــاء املش ــات أثن ــازع اهلوي ــى إدارة تن ــاء ع ــاعدة النس ــًا يف مس حيوي
ــرتوم  ــة هيدس ــرت دراس ــا ذك ــاص. وك ــال اخل ــن يف املج ــب أدواره ــتمرارهن يف لع ــع اس م
ــي  ــة المب ــد ودراس ــم يف اهلن ــان وتبّس ــة موه ــا ودراس ــك يف ناميبي ــة أوبين ــار ودراس يف ميان
ــه  ــا يف توجي ــى عنه ــة ال غن ــر احلكومي ــات غ ــذه املنظ ــدو ه ــرون، تب ــي يف الكام ودامين
النســاء واملجموعــات املهمشــة األخــرى نحــو تطويــر مهاراهتــا القياديــة وبنــاء الثقــة الازمــة 

ــية. ــة السياس ــاركة يف األنظم للمش
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مــع أن هــذه الدراســة ختتلــف اىل حــد كبــر عــن الدراســات األخــرى الــواردة يف هــذا التقريــر 
بحكــم تركيزهــا عــى حــاالت فرديــة ألربــع نســاء، فــإن اإلســرتاتيجيات املعتمــدة مــن قبلهن 
تعكــس الكثــر مــن أوجــه التشــابه مــع اإلســرتاتيجيات املعتمــدة يف أماكــن أخــرى. ويشــمل 
ذلــك املثابــرة والتــأين يف املفاوضــات، قــدرة احلــوار عــى تطويــر االحــرتام والــرؤى التنمويــة 
املشــرتكة، القــدرة عــى املشــاركة والتفاعــل االجتاعــي مــع جمموعــة واســعة مــن األطــراف 

املعنيــة، وقــوة الصــوت اجلاعــي عــن العمــل مــن خــال الشــبكات. 

ــاج  ــم وإنت ــة التعلي ــر اىل أمهي ــر غوليف ــر، تش ــذا التقري ــي ه ــن مؤلف ــد م ــرار العدي ــى غ ع
ــن  ــهيل دخوهل ــتقر، يف تس ــادي مس ــاخ اقتص ــاء يف من ــع النس ــار ووض ــم االدخ ــل ودع الدخ
اىل عــامل السياســة. وتركــز عــى أمهيــة تعليــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان والنشــاط املجتمعــي 
ــادة  ــن زي ــال م ــها، واالنتق ــن نفس ــة ع ــة باألصال ــات املهمش ــة إرشاك الفئ ــادة، وأمهي والقي
ــز  ــع التميي ــح م ــكل واض ــا بش ــة اىل ربطه ــن واألنظم ــية والقوان ــاكل السياس ــة باهلي املعرف
ــع  ــة املجتم ــة لتوعي ــات املهيمن ــاب الفئ ــل خط ــويص بتحلي ــن. وت ــن اجلنس ــي ب االجتاع
ــة يف  ــات املهمش ــارب الفئ ــن جت ــة ع ــات احلال ــتخدام دراس ــة اىل اس ــيًا، إضاف ــه سياس وتثقيف

ــي.  ــتوى الوع ــع مس رف

 الفصل العاشر: تجربة مؤسسة التنمية المتكاملة
في الكاميرون عن فائدة الالمركزية للمجتمعات المهمشة

ــراءات  ــى إج ــي ع ــاتو دامين ــي وأوس ــوس المب ــا جولي ــي أعده ــة الت ــة احلال ــز دراس ترك
ــًا مــن إجــراءات التمكــن  ــع القــرار، انطاق ــة صن تســهيل إرشاك النســاء والشــباب يف عملي
ــى  ــذت ع ــادرات اخُت ــع مب ــق م ــح إال بالرتاف ــا مل تنج ــة. ولكنه ــة الوطني ــة الترشيعي يف العملي
ــل  ــحا عوام ــان. ورش ــظ املؤلف ــا الح ــات، ك ــتوى املقاطع ــى مس ــة وع ــتويات املحلي املس
رئيســية عــدة - كالزخــم الســيايس والعمــل عــى املســتوى الوطنــي إلصــدار دســتور يتبنــى 
ــاء  ــى اإلقص ــباب ع ــاء والش ــب النس ــة تغل ــًا كيفي ــرس جزئي ــبق - تف ــرشط مس ــة ك الامركزي
ــال  ــة يف ش ــلطة التقليدي ــة والس ــة الذكوري ــة بالثقاف ــخة مرتبط ــز راس ــم متيي ــن قي ــم ع الناج

ــرون.  ــرب الكام غ

إال أن التغلــب عــى هيــاكل الســلطة الراســخة وغــر الديمقراطيــة عــى مســتوى املقاطعــات 
واملناطــق، تطّلــب مــن حكومــة الكامــرون إصــدار مرســوٍم إلعــادة هيكلــة املجالــس، وتعين 
ــق النتخــاب املحافظــن. وقــد جــردت هــذه  ــة مســتقلة عــى نطــاق أضي جمالــس إدارة فرعي
ــابقًا  ــة س ــم احلكوم ــن عينته ــن الذي ــر املنتخب ــن غ ــة للمندوب ــلطات املمنوح ــر الس التداب
ــة،  ــار الامركزي ــرًا يف مس ــًا كب ــت تقدم ــا حقق ــع أهن ــة. وم ــات املحلي ــؤون احلكوم إلدارة ش
ــات  ــم اجلاع ــن فيه ــن، بم ــكان املحلي ــال للس ــد: اإلرشاك الفع ــد واح ــرت اىل ُبع ــا افتق فإهن

ــا. ــا ومتابعته ــة وتنفيذه ــات التنمي ــط مرشوع ــًا، يف ختطي ــة تارخيي املهمش
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ــرؤى  ــض ال ــن بع ــك ع ــفر ذل ــر. وأس ــد األخ ــذا البع ــة ه ــي بعناي ــي ودامين ــص المب تفح
واإلســرتاتيجيات املثــرة الهتــام إصاحيــي اإلدمــاج. وتتنــاول دراســتها إحــدى املنظــات 
ــرات  ــم توت ــرهتا يف خض ــة، ومس ــة املتكامل ــة التنمي ــي مؤسس ــة وه ــة املحلي ــر احلكومي غ
ــال  ــملت أع ــد ش ــة. فق ــة والديني ــة والعرقي ــات العمري ــن والفئ ــن اجلنس ــة ب ــة مزمن جمتمعي
املؤسســة، تأســيس نظــام مشــاركة عــى غــرار اهليــاكل والعمليــات الســابقة بــدالً مــن إقامــة 
أنظمــة جديــدة، ومتكــن األطــراف املعنيــة مجيعــًا مــن املســامهة يف تصميــم املشــاريع التنمويــة 

ــا. وتنفيذه

ــل  ــاعدهتا يف حتم ــًا، وس ــة أيض ــراف املعني ــارات األط ــة مه ــة املتكامل ــة التنمي ــززت مؤسس ع
مســؤولياهتا اإلداريــة والرقابيــة يف إدارة هيــاكل األحيــاء املشــاركة، املعروفــة باســم مجعيــات 
ــاء  ــة األحي ــات تنمي ــن مجعي ــاون ب ــات تع ــت عاق ــرًا، أسس ــكنية. وأخ ــاء الس ــة األحي تنمي
الســكنية واحلكومــات املحليــة واجلهــات احلكوميــة الفاعلــة األخــرى املســؤولة عــن قضايــا 

ــاء. ــة األحي تنمي

المقاربات المشتركة
ــاء الســكنية، مــن الوصــول يف  ــة األحي متكنــت النســاء والشــباب، مــن خــال مجعيــات تنمي
هنايــة املطــاف اىل املشــاركة يف عمليــات صنــع القــرار الســيايس نتيجــة تدخــات مســتويات 
حكوميــة عــدة، وليــس مســتويات حمليــة فقــط؛ وهــو اســتنتاج أيدتــه دراســة جانــن أوبينــك 
ــداث  ــددة إلح ــم متع ــتويات حك ــل يف مس ــة العم ــى أمهي ــوء ع ــليطها الض ــا بتس ــن ناميبي ع

تغيــر حقيقــي.

ــة، تســتحق بعــض  ــة واملارســات التنموي ــدة يف املشــاركة املجتمعي ــب فرادهتــا األكي واىل جان
خطــوات اإلدمــاج التــي قامــت هبــا مؤسســة التنميــة املتكاملــة مــع رشكائهــا، وصفهــا بأهنــا 
كانــت حاســمة يف تســهيل مشــاركة الفئــات املهمشــة ســابقًا. ومــن هــذه اخلطــوات، الوســائل 
التــي اســتخدمتها املؤسســة كأســاليب اتصــال رئيســية لضــان إبــاغ النــاس عــن اللقــاءات 
ــة حــول نقــاط  ــة كطــرح أســئلة وأجوب ــة التفاعلي ــات التوعي ــة؛ واملشــاركة يف مقارب املجتمعي
حموريــة يف أماكــن التجمعــات العامــة؛ والتعاقــد مــع دعــاة اجتاعيــن يســتخدمون مكــرات 
ــذه  ــابه ه ــفهية. وتتش ــات الش ــة واملحادث ــارات املنزلي ــات؛ والزي ــى عرب ــة ع ــوت حممول ص
األســاليب مــع تلــك التــي اســتخدمتها مبــادرة املــرأة املســلمة يف واليتــي راجســتان وكارناتاكا 

يف اهلنــد.

ــاء  ــيا النس ــدًا، ال س ــة حتدي ــات املهمش ــك الفئ ــة بذل ــة املتكامل ــة التنمي ــتهدفت مؤسس اس
والشــباب. وتأكــدت مــن حتديــد احتياجاهتــا واحللــول املناســبة هلــا. واتصلــت أيضــًا بقــادة 
خمتلــف الرشائــح االجتاعيــة والثقافيــة والدينيــة، اســتعدادًا لإلعــان عــن املشــاريع وحتفيــزًا 
ألعضائهــا عــى املشــاركة. وتوصلــت يف هنايــة املطــاف اىل بنــاء جســور بــن مجاعــات كانــت 
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متخاصمــة يف املــايض. ومــرة أخــرى، يبــدو أن طلــب دعــم الزعــاء الدينيــن ال خيتلــف عــن 
املقاربــة التــي تبنتهــا مبــادرة املــرأة املســلمة يف دراســة موهــان وتبســم.

ومــا يفــوق ذلــك أمهيــة، هــو انتقــال مؤسســة التنميــة املتكاملــة - أيضــًا كــا فعلــت مبــادرة 
ــول  ــا واحلل ــات والقضاي ــد االحتياج ــة اىل حتدي ــاءات املجتمعي ــن اللق ــلمة - م ــرأة املس امل
ــًا مــا هييمــن عــى اللقــاءات املجتمعيــة أشــخاص ذوو درايــة هبــا وقــدرة  املناســبة هلــا. فغالب
ــؤدي  ــن. وي ــار يف الس ــال كب ــادة رج ــم ع ــذه، وه ــل كه ــهم يف حماف ــن أنفس ــر ع ــى التعب ع
ــرس  ــا يف ث، مم ــدُّ ــن التح ــة ع ــات املهمش ــراد الفئ ــتبعاد أف ــادة اىل اس ــم ع ــوح هل ــت املمن الوق
 ʻــة ــات امللموس ــد ʼاالحتياج ــرده يف حتدي ــعة بمف ــة املوس ــاءات املجتمعي ــؤرش اللق ــف م  ضع
ــيطرة  ــة املس ــح املجموع ــًا لصال ــة‹ غالب ــات املعلن ــاز ›االحتياج ــي، إذ تنح ــع املح للمجتم

.)43-640  :1972 )برادشــو، 

أشــار المبــي ودامينــي اىل مقاربــة أخــرى تتقاطــع مــع مقاربــات عرضــت يف دراســات حالــة 
ــي  ــرف الصح ــاه وال ــات املي ــن خدم ــن حتس ــج ع ــذي نت ــر ال ــم التغي ــي زخ ــرى، وه أخ
األساســية، كخلــق فــرٍص للعمــل وشــعور املجتمــع بأنــه ســيد مصــره. ويعــزز ذلــك الفكــرة 
ــط  ــرشوط برب ــاح م ــق النج ــرى أن حتقي ــي ت ــر، الت ــذا التقري ــرى يف ه ــن أخ ــواردة يف أماك ال

إســرتاتيجيات اإلدمــاج مــع اإلصــاح الزراعــي والتخفيــف مــن حــدة الفقــر.

أشــار المبــي ودامينــي، وكذلــك أوبينــك يف دراســتها عــن ناميبيــا، اىل االنخفــاض امللمــوس 
يف مشــاركة الرجــال عندمــا تــزداد الثقــة بالنســاء والشــباب وباقــي الفئــات املهمشــة وتتحســن 
مشــاركتها يف صنــع القــرار عــى مســتوى املجتمــع املحــي. ويف الوقــت نفســه، قلــا يرغــب 
الرجــال بالتخــي عــن الســلطة يف املســتويات العليــا، األمــر الــذي ينبــه اىل خطــر انتقــال مركــز 
ــات غــر الرســمية املقتــرة  ــاكل أو العملي ــع القــرار اىل الرجــال مــرة أخــرى، عــر اهلي صن

عليهــم.

أخــرًا، وعــى غــرار موهــان وتبّســم يف دراســتها عــن اهلنــد، الحــظ المبــي ودامينــي أثنــاء 
ــذ إســرتاتيجيات  تســليط الضــوء عــى مكاســب اإلدمــاج امللموســة التــي حتققــت عــر تنفي
التعبئــة املجتمعيــة الشــاملة، أن كثــرًا مــن برامــج اإلدمــاج تعتمــد اعتــادًا كبــرًا عــى املــوارد 
ــر  ــد أكث ــة، وتع ــل تكلف ــة أق ــوارد حملي ــى م ــة ع ــات قائم ــاد مقارب ــن اعت ــدالً م ــة، ب اخلارجي
ديمومــة مــن حيــث النتيجــة. إال أن برامــج كٍل مــن مؤسســة التنميــة املتكاملــة ومبــادرة املــرأة 
املســلمة َبنــت مصداقيتهــا عــى اهليــاكل املحليــة املوجــودة ونفــذت أعاهلــا بواســطة منظــات 
جمتمعيــة حمليــة، وليــس بواســطة فــرض هيــاكل جديــدة عــى برامــج قائمــة، ممــا عــزز قدرهتــا 

عــى حتقيــق نتائــج مســتدامة.

يتنــاول تقريــر املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات  التغلــب عــى اإلقصــاء الســيايس 
هــذه املســألة وقضايــا عديــدة أخــرى.
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نعومي جونستون

الفصل األول

ملّخص

يتعــزز إرشاك الفئــات املهمشــة يف أنظمــة احلكــم والعدالــة التقليديــة مــن خــال توفــر تدريب 
ــم  ــكل يدع ــق بش ــى أن ُيطب ــة، ع ــة املحلي ــم الثقافي ــى املفاهي ــم ع ــات قائ ــض النزاع ــى ف ع
اخلطــاب املجتمعــي حــول مبــادئ املســاواة بــن اجلنســن وتقاســم الســلطة. وقــد اعتمــدت 
ــا لتمكــن الشــعب واملجتمــع يف  ــة منظمــة غــر حكوميــة هــي مؤسســة ميانيزي هــذه املقارب
ــل املتعــارف عليهــا باســم ›األزمــة‹. وأشــار  ــة يف بوغانفي ــرب األهلي ــد احل ــاء وبع ــوا، أثن باب
ــة، ال  ــذه املقارب ــه ه ــذي حققت ــوس ال ــاح امللم ــو 2010 اىل النج ــري يف أيار/ماي ــث ُأج بح
ســيا عــى صعيــد مشــاركة النســاء يف فــض النزاعــات. لكــن التدخــل بحــد ذاتــه حّقــق نتائــج 
متباينــة. فهــو مــن جهــة، مل يــرتك أثــرًا ُيذكــر عــى االعــرتاف باحلقــوق املوضوعيــة القانونيــة 
للنســاء ومحايــة ضحاياهــن الضعيفــات مــن العنــف، وإدراك اختــال تــوازن الســلطة. ولكنــه 
ــد زاد  ــاالت. فق ــن املج ــدد م ــن يف ع ــاركة والتمك ــن املش ــرى، يف حتس ــة أخ ــن جه ــح م نج
ــرتاكهن يف  ــة اش ــن وإدراك أمهي ــاء ورضاه ــاركة النس ــتوى مش ــن مس ــال، م ــبيل املث ــى س ع
ــة  ــارة الازم ــن بامله ــن وزوده ــًا هل ــق فرص ــه خل ــك، أن ــن ذل ــم م ــات. واأله ــض النزاع ف
لتــويل مهــام الوســاطة يف فــض النزاعــات وصناعــة القــرار، ممــا أتــاح هلــن املشــاركة بفعاليــة 
أكــر كقياديــات يف عمليــات احلــوار الداخــي، واالعــرتاض عــى تفســر القواعــد التقليديــة 

ــة وتطبيقهــا. التمييزي
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BRA Bougainville Revolutionary Army
جيش بوغانفيل الثوري

NZLC New Zealand Law Commission
اللجنة القانونية النيوزيلندية

NGO non-governmental organization
منظات غر حكومية

PFM People and Community Empowerment )PEACE( Foundation Melanesia
مؤسسة ميانيزيا لتمكن الشعب واملجتمع املحي

PNG Papua New Guinea
بابوا غينيا اجلديدة

المختصرات
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تدّخل مؤسسة متكني الشعب واملجتمع املحيل أثناء ثاألزمةم: تعزيز مشاركة النساء يف أنظمة اّكم 
التقليدية يف بوغانفيل

خلفية

ــة  ــم التقليدي ــة واحلك ــة العدال ــاء، يف أنظم ــا النس ــا فيه ــة، ب ــات املهمش ــز إرشاك الفئ إن تعزي
ــعوب  ــن ش ــر م ــدى كث ــة ل ــك األنظم ــيطرة تل ــبب س ــة بس ــا رضوري ــدة، لكنه ــة معق مهم
ــة )2004: 3( أن 80  ــة الريطاني ــة الدولي ــوزارة التنمي ــة ل ــدرت دراس ــة. وق ــدان النامي البل
ــال، ال  ــو احل ــذا ه ــة. وه ــل تقليدي ــا يف حماف ــري حله ــة جي ــدان النامي ــات البل ــن نزاع ــة م باملئ
ــمي أو ال  ــي الرس ــام القضائ ــل النظ ــث ال يعم ــزاع، حي ــد الن ــا بع ــزاع وم ــات الن ــيا يف بيئ س

ــان. ــن األحي ــر م ــه يف كث ــن تطبيق يمك

ــًا، ممــا  ــا بمزايــا عديــدة؛ فهــي تعمــل وتــدار حملي تتمتــع أنظمــة احلكــم التقليديــة يف ميانيزي
ــا  ــخة جتعله ــة الراس ــا املحلي ــا أن رشعيته ــًا. ك ــًا واقتصادي ــول جغرافي ــهلة الوص ــا س جيعله

ــمي. ــة الرس ــام الدول ــن نظ ــة ع ــق معزول ــن يف مناط ــن املقيم ــا للمتنازع ــكًا طبيعي رشي

إن مفهــوم ʼالفصــل بــن الســلطاتʻ املعتمــد يف الغــرب ال ينســجم مــع كثــر مــن األنظمــة 
التقليديــة، بــا فيهــا تلــك املوجــودة يف ميانيزيــا. فالعديــد منهــا عــى ســبيل املثــال، ال يميــز 
بــن الشــؤون القانونيــة أو العدليــة مــن جهــة وشــؤون احلكــم واإلدارة مــن جهــة أخــرى. 
ــم  ــن القي ــة أو ب ــة واجلنائي ــا املدني ــن القضاي ــز ب ــًا ملســائل كالتميي ــار غالب ــم أي اعتب وال يقي
الدينيــة والقانونيــة. لكــن اإلحاطــة بجميــع جوانــب األنظمــة الســارية يف بوغانفيــل، يقــع 
ــى  ــات وع ــض النزاع ــات ف ــى عملي ــًا ع ــز أساس ــي ترك ــة الت ــذه الدراس ــاق ه ــارج نط خ

النســاء.

ــرارات  ــاذ الق ــي واخت ــجام املجتمع ــتعادة االنس ــاة الس ــة املعط ــإن األمهي ــبق، ف ــا س ــة مل إضاف
ــا  ــرتك أعضاؤه ــن يش ــيج مت ــات ذات نس ــة اىل جمتمع ــس احلاج ــي، تعك ــاس توافق ــى أس ع
ــدام  ــن انع ــًا م ــش مناخ ــًا، وتعي ــًا واقتصادي ــادل اجتاعي ــاد املتب ــن االعت ــة م ــات وثيق بعاق
ــا يف كل  ــا، ك ــة يف ميانيزي ــة التقليدي ــم العدال ــات. إال أن نظ ــة النزاع ــة نتيج ــة والصدم الثق
مــكان، لدهيــا أيضــًا ســلبيات تتضافــر غالبــًا إلدامــة إقصــاء الفئــات املهمشــة. فهــي مثــًا غــر 
منظمــة اىل حــد كبــر، وتفتقــر غالبــًا اىل الضانــات اإلجرائيــة واملســاءلة واالتســاق. ولذلــك 
فهــي عرضــة أكثــر للتحيــز وحتكــم النخبــة وتغييــب الفئــات املهمشــة عــن عمليــات احلكــم 
أو العدالــة وتكريــس تفــاوت الســلطة. وُتعــرض هــذه العوامــل أفــراد املجتمــع املهمشــن اىل 

قــرارات قرسيــة قــد تكــون عنيفــة وتعســفية وإقصائيــة.

إن التحديــات وجوانــب القــوة هــذه، اىل جانــب األمهية املحوريــة للقــرارات التقليدية بالنســبة 
ــة. ويتمثــل  ــة اجلهــود املبذولــة الســتخدام األنظمــة التقليدي للفقــراء واملهمشــن، زادت أمهي
التحــدي الرئيــي، يف كيفيــة رشعنــة هــذه األهــداف حمليــًا، واملحافظــة يف الوقــت نفســه عــى 
اجلوانــب اإلجيابيــة لنظــام العدالــة التقليــدي. وُتعــد الطبيعــة اإلشــكالية والديناميكيــة واملرنــة 
للثقافــة والتقاليــد عامــًا رئيســيًا يف جهــود اإلصــاح. مُتكــن هــذه اخلصائــص مســتخدميها 
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مــن مراجعــة املعايــر التقليديــة، وفــرز اجلوانــب التمييزيــة وغــر التمييزيــة منهــا )تشــارترز، 
.)2003

اختــرت جهــات فاعلــة عــدة تقنيــات خمتلفــة إلصــاح أنظمــة العدالــة التقليديــة يف الســنوات 
ــاطة  ــات والوس ــض النزاع ــى ف ــب ع ــرتاتيجيات التدري ــدى اإلس ــت إح ــرة. وتضمن األخ
ــن  ــن اجلنس ــاواة ب ــادئ املس ــزز مب ــة تع ــه بطريق ــة تقديم ــة، رشيط ــة املحلي ــم الثقاف بمفاهي
ــن  ــا لتمك ــة ميانيزي ــة مؤسس ــذه املقارب ــى ه ــي. وتبن ــاب املح ــان يف اخلط ــوق اإلنس وحق
الشــعب واملجتمــع املحــي وهــي منظمــة غــر حكوميــة يف بابــوا غينيــا اجلديــدة1، عملــت يف 
بوغانفيــل أثنــاء احلــرب األهليــة وبعدهــا. ورغــم االعــرتاف الواســع بــأن عملهــا ســاهم يف 
ــاول مــدى مســامهة هــذه  ــم يتن ــى اآلن أي تقيي ــاء الســام عــى األرض، مل جيــِر حت ــز بن تعزي

ــا. ــتفيدة منه ــة املس ــات املهمش ــن الفئ ــال يف إرشاك ومتك األع

بوغانفيل
ــن  ــن جزيرت ــف م ــدة، ويتأل ــا اجلدي ــوا غيني ــذايت يف باب ــم ال ــع باحلك ــم يتمت ــل إقلي بوغانفي
ــن  ــر م ــه أكث ــش في ــيʻ. يعي ــر الرئي ــى ʼال ــل ع ــال، وبوغانفي ــوكا يف الش ــيتن: ب رئيس

175٫000 نســمة، وتبلــغ مســاحتها نحــو 9000 كيلومــرت مربــع2.

يف أعقــاب احلــرب العامليــة األوىل، انفصلــت بوغانفيــل سياســيًا عــن جــزر ســليان، اجلــارة 
األقــرب جغرافيــًا وإثنيــًا ولغويــًا. وأحلقــت اإلدارة االســتعارية األســرتالية بوغانفيــل 
بأراضيهــا يف غينيــا اجلديــدة، ووقعــت يف عــام 1967 اتفاقــًا مــع رشكــة التعديــن األســرتالية 
كوزينــك ريــو تينتــو املحــدودة. ويف عــام 1972، بــدأت رشكــة تابعــة هلــا )بوغانفيــل للنحاس 

ــا، اعتــر يف حينــه أكــر منجــم مفتــوح يف العــامل. املحــدودة( بإقامــة منجــم يف بانغون

أدى ذلــك اىل تدفــق اآلالف مــن موظفــي بابــوا غينيــا اجلديــدة األجانــب واملحليــن اىل مركــز 
ــا أن  ــرتاليا. وب ــن أس ــتقاهلا ع ــدة اس ــا اجلدي ــوا غيني ــت باب ــام 1975، نال ــل. ويف ع بوغانفي
ــت  ــد ُأنيط ــد، فق ــتورها اجلدي ــًا لدس ــن األرض وفق ــال باط ــة ال تط ــة األرايض التقليدي ملكي
مجيــع حقــوق التعديــن بالدولــة. وشــكل منجــم بانغونــا قرابــة ثلــث الناتــج املحــي اإلمجــايل 
فيهــا، ولكنــه تســبب أيضــًا بتدهــور بيئــي شــديد وعوائــد غــر متكافئــة بنظــر أهــايل بوغانفيل. 
 ،ʻاألزمــةʼ ورسعــان مــا أدت هــذه العوامــل اىل نشــوب حــرب أهليــة، ُعرفــت حمليــًا باســم
ــن  ــن ع ــام 1990، ُأعل ــام 1989. و يف ع ــوري يف ع ــل الث ــش بوغانفي ــا جي ــب رشارهت أهل
وقــف إطــاق النــار وانســحب مجيــع مســؤويل وسياســيي وقــوات أمــن بابــوا غينيــا اجلديــدة، 

تاركــن بوغانفيــل حتــت ســيطرة جيــش بوغانفيــل الثــوري.
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ʼاألزمةʻ واألنظمة التقليدية
أّثــر االســتعار واملناجــم والنــزاع كل بــدوره عــى األنظمــة التقليديــة. فمثــًا، تقدمــت أنظمــة 
ــور  ــع ظه ــة. وم ــة التقليدي ــى األنظم ــتعار ع ــة االس ــمية يف حقب ــة الرس ــة واحلوكم العدال
املنجــم، لعــب االقتصــاد النقــدي اجلديــد وتبــدل املتغــرات االجتاعيــة املحليــة دورًا هامــًا يف 
حتطيــم القيــم التقليديــة. واســتمر األمــر كذلــك أثنــاء النــزاع، حيــث باتــت الســلطة مرتبطــة 

بالبنــادق.

ـــوش  ـــن تش ـــل م ـــايل بوغانفي ـــت والءات أه ـــزاع، عان ـــدالع الن ـــن ان ـــزة م ـــرتة وجي ـــد ف بع
ـــرى  ـــا أخ ـــول األرايض وقضاي ـــة ح ـــكاوى القديم ـــات والش ـــددت النزاع ـــث جت ـــر. حي كب
)يعـــود بعضهـــا اىل احلـــرب العامليـــة الثانيـــة(. وبـــدأت تظهـــر كذلـــك عنـــارص إجراميـــة 
ـــف  ـــال عن ـــة وأع ـــت بأنشـــطة إجرامي ـــادة، وقام ـــر القي ـــكول raskol( رفضـــت أوام )راس
عشـــوائية مســـتغلة الظـــروف. وفقـــد الشـــباب إحساســـهم باخلجـــل مـــن ترفاهتـــم يف 
ـــاء، ممـــا خلـــق فراغـــًا يف الســـلطة  ـــم ألقـــوال الوجهـــاء والزع القـــرى، وتراجـــع احرتامه

ــاويل، 2002(. )هـ

ــى  ــات ع ــراء تدريب ــام 1994 بإج ــن ع ــارًا م ــة PFM اعتب ــدأت مؤسس ــياق، ب ــذا الس يف ه
ــع  ــة م ــرت متوائم ــة اعت ــع بطريق ــن املجتم ــن م ــاء آخري ــاء وأعض ــات للزع ــض النزاع ف
األنظمــة التقليديــة التــي كانــت نــادرا مــًا تطبــق آنئــذ. وقــد ُتوجــت عمليــة الســام والتــي 
بــدأت مــع إعــان بورهنــام لعــام 1997، يف بوغانفيــل يف عــام 2001 بتوقيــع اتفــاق ســام، 
أعطــى بوغانفيــل وضعــًا مســتقًا يف بابــوا غينيــا اجلديــدة ونــص عــى إنشــاء جلنــة بوغانفيــل 

.the Bougainville Constitutional Commission الدســتورية 

ʻاألزمةʼ بعد
ــة ال  ــام عدال ــدون نظ ــل ʼيري ــايل بوغانفي ــتورية اىل أن أه ــل الدس ــة بوغانفي ــر جلن ــار تقري أش
يركــز عــى معاقبــة اجلريمــة فقــط، بــل عــى املصاحلــة واســتئناف العاقــات التــي تــررت 
ــد ُأدرج ذلــك يف  ــل الدســتورية 2004: 55٫6(. وق ــة بوغانفي جــراء النزاعــات أيضــًاʻ )جلن
دســتور بوغانفيــل، الــذي ُأنجــز يف عــام 2004. وتنــص املــادة 13 منــه عــى تعزيــز الســلطات 

التقليديــة، وال ســيا يف الفقــرة 4 التــي تنــص عــى:

ــال  ــن خ ــام م ــال الس ــتند اىل إح ــي تس ــل، الت ــة يف بوغانفي ــة للعدال ــة العرفي ــرتاف باملنظوم االع
ــيحية. ــادئ املس ــع املب ــارض م ــا ال يتع ــراد الشــعب، وتعزيزهــا ب ــن أف ــات ب ــام للعاق اســتعادة الوئ

وتنــص املــادة 37)1( عــى ʼاالعــرتاف بالقيــم التقليديــة التــي تعــزز كرامــة ورفــاه مواطنــي 
ــاالت  ــرة املج ــة كب ــادة 51 بدرج ــدد امل ــا حت ــاʻ. ك ــاظ عليه ــا واحلف ــل، ودعمه بوغانفي
ــمل  ــي تش ــلطاته. وه ــدي وس ــم التقلي ــام احلك ــدور نظ ــا ب ــرتف فيه ــي ُيع ــتورية الت الدس
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القوانــن املتعلقــة باألفعــال اجلرميــة، وقانــون األرايض وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وجهــاز 
ــرى.  ــرة أخ ــاالت كث ــة وجم الرشط

تشــكلت حكومــة بوغانفيــل املتمتعــة باحلكــم الــذايت يف عــام 2005، وبنت قدراهتا ورســخت 
رشعيتهــا بالتدريــج. غــر أهنــا ال تــزال تعتمــد بشــكل كبــر عــى املجتمــع املــدين واملنظــات 
ــر  ــن. وتفتق ــام واألم ــام والنظ ــى الس ــاظ ع ــة للحف ــات التقليدي ــة واملؤسس ــر احلكومي غ
وظائــف احلكــم اىل الرشعيــة، حيــث ينظــر كثــر مــن ســكان بوغانفيــل اىل احلكومــة عــى أهنــا 
بشــكل حمــدود، رشيطــة أن  متعاليــة ومنبــوذة. والبعــض مســتعد لانضــام اىل رشعيــة الدولــة̓ 
 .)16 :2008 ،Boege بوجــه( ʻتلعــب مؤسســات الدولــة دورًا مكمًا للمؤسســات التقليديــة 
التقليــدي،  أنظمــة احلكــم  بســلطة  تقريبــا  الفاعلــة  وتعــرتف كل اجلهــات احلكوميــة 
وحيتفــظ كثــر منهــا بعاقــات وثيقــة مــع املجتمعــات املحليــة )بوجــه، 2008: 30(. 
 ومــن حيــث التفاعــل بــن األنظمــة الرســمية والتقليديــة، يــدرك ممثلــو احلكومــة أن 
ــل  ــة واإلدارة يف بوغانفي ــةʻ وأن ʼاحلكوم ــر احلكومي ــات غ ــع املؤسس ــاون م ــم التع ʼعليه
 ʻاحلكوميــة غــر  العرفيــة  املقاربــات  دور  تعزيــز  عــى  منفتحــًا  مســارًا...   اختــذت 

)بوجه، 2008: 26(.

النظم العرفية في ميالنيزيا: خصائص وتحديات

جيــد كثــر مــن النــاس صعوبــة يف كيفيــة بنــاء مؤسســات ذات مصداقيــة، يشــارك فيهــا اجلميــع 
وتعكــس األعــراف والعــادات وتلبــي يف الوقــت نفســه احتياجــات اهليــاكل احلكوميــة املحليــة 
ــة  ــة العرفي ــم العدال ــا يف نظ ــث عنه ــن احلدي ــزة يمك ــص ممي ــاث خصائ ــة ث ــارصة. وثم املع
ــف  ــا تتص ــادات، إال أهن ــد والع ــن التقالي ــًا م ــتمدة غالب ــا مس ــم أهن ــا. أوال: رغ يف ميانيزي
ــة والسياســية  ــة واالقتصادي ــة وتتطــور باســتمرار تبعــًا لتغــر الظــروف االجتاعي بالديناميكي
واألمنيــة، حســب مــا أشــارت إليــه اللجنــة القانونيــة النيوزيلنديــة )اللجنــة القانونيــة 

النيوزيلنديــة، 2006: 46(.

ــا عــى مــدى قــرون عــدة. وشــكل االحتــكاك مــع  ــة يف ميانيزي لقــد تكيفــت النظــم العرفي
املســتعمر واملســيحية قــويت التغيــر األكثــر تأثــرًا. وتضافــر هاتــن القوتــن جعــل مــن شــبه 
ــك  ــل ذل ــادئ قب ــط اهل ــة املحي ــريف يف منطق ــون الع ــق القان ــوى أو تطبي ــد حمت ــتحيل حتدي املس
االحتــكاك. واملعلومــات القليلــة املتوفــرة عــن هــذا القانــون آنــذاك تواجــه بعــض التشــكيك 
ــتعمرين  ــن واملس ــات األنثروبولوجي ــرار اآلن أن كتاب ــبب اإلق ــة، بس ــاط األكاديمي يف األوس
واملبرشيــن األوروبيــن الذكــور عــن املارســات واملعايــر الثقافيــة جتاهلــت يف أغلــب 
األحيــان وجهــات نظــر النســاء أو دورهــن )زورن، 2000: 11-12(. وال يــزال مزيــد مــن 
املؤثــرات اجلديــدة، مثــل إهنــاء االســتعار والنزاعــات األهليــة واهلجــرة والعوملــة، يؤثــر عــى 

ــة. ــة عمــل هــذه النظــم العرفي كيفي
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لقـد عّدلـت هـذه العوامـل الداخليـة واخلارجيـة عمـل النظـم العرفيـة، وكذلـك مكانتهـا يف 
املجتمـع. فهـذه النظـم التي كانـت متميزة ومتاسـكة يف السـابق، مل تعد كذلـك يف منطقة املحيط 
اهلـادئ. ويضطر القـادة التقليديـون اآلن اىل التعامل مـع جمموعة متنوعة مـن القضايا االجتاعية 
املعقدة، كاالسـتغال اجلنـي ألغراض جتارية واإلجـرام املرتبط بالكحـول وتعاطي املخدرات. 
ويف الوقـت نفسـه، تآكلـت يف بعـض النواحـي سـلطة وقـوة العـرف يف فـض النزاعـات، وفقـد 

القـادة معـارف ومهـارات فـض النزاعـات التقليدية التـي كانت لدهيـم يف األجيال السـابقة.

واخلاصيـة الثانيـة ذات الصلة املبارشة هـي الطبيعة املرنة للنظـم والقوانن العرفيـة. ففي املناطق 
التـي تكـون فيهـا تلك النظـم والقوانن قوية، ثمـة معاير عديدة جيـري تطبيقها بكفـاءة وضمن 
بيئتهـا )اللجنـة القانونيـة النيوزيلنديـة 2006: 54 - 55(. وتسـمح هذه املرونة للقـادة بابتكار 
حلـول واقعيـة تتناسـب مـع الظـروف املحليـة وتسـتجيب لقضايـا يف صلـب النـزاع. ولكـن 
ذلـك يعنـي أيضـًا أن النظـم العرفية تفتقـر اىل االتسـاق والقدرة عـى التوقع. فقد ُتطبق بشـكل 
خمتلـف عـى جمموعـات منفصلة، مما يـؤدي اىل حلول اعتباطيـة أو متييزية. ويف غيـاب االعرتاف 
باحلقـوق القانونيـة األساسـية، فـإن هـذه املرونـة والقـدرة التفاوضية تفسـح املجـال للتحيز أو 
تضـارب املصالـح، كـا تؤثـر قضايـا العدالـة الطبيعيـة األخـرى عى عدالة وتسـاوق جلسـات 

املحاكـم )اللجنـة القانونية النيوزيلنديـة، 2006: 158(.

تكمــن اخلاصيــة الثالثــة للنظــم العرفيــة يف ميانيزيــا يف األمهية املحوريــة لانســجام االجتاعي 
ــم التــي  يف فــض النزاعــات، حيــث تتفــق معظــم شــعوب جــزر املحيــط اهلــادئ مــع املفاهي
ُتركــز عــى اســتعادة العاقــات واحلفــاظ عــى التــوازن املجتمعــي. وعندمــا هيــدد النــزاع هــذا 
التــوازن، يســتجيب النظــام العــريف باســتئناف العاقــات بــن األطــراف وإحاطتهــا بالتقديــر 
ــي، 2000: 24، 33(.  ــاح اجلنائ ــة لإلص ــة الدولي ــاج )املنظم ــادة اإلدم ــار إلع ــرح إط وط
وإحــدى عواقــب ذلــك، أن النــزاع يفــي عــادة اىل مصاحلــات أساســها التوافــق والتفــاوض. 
كــا يقــل غالبــًا اعتــاد القــرارات عــى القواعــد واحلقــوق القانونيــة فيــا يكثــر اعتادهــا عــى 
ــج  ــة النتائ ــن ماهي ــخصية ع ــورات ش ــى تص ــاف، وع ــة واإلنص ــة للعدال ــورات املحلي التص
الســليمة. إن احلفــاظ عــى التناغــم االجتاعــي يف عمليــات التفــاوض هــذه يتبــوأ أمهيــة أكــر 
مــن حــق الفــرد يف العدالــة )اللجنــة القانونيــة النيوزيلنديــة، 2006: 156(. كــا أن تفــاوت 

القــوة بــن أطــراف النــزاع يعــّرض الفئــات الضعيفــة اىل حلــول متييزيــة أو جمحفــة.

تتضافـر هـذه اخلصائـص املركزيـة الثـاث )الديناميكيـة واملرونـة والرتكيـز عـى االنسـجام 
االجتاعـي(، مشـّكلة عقبـات معقـدة أمـام توصـل األفـراد اىل العدالـة يف املحافـل العرفيـة. 
فالرتكيـز عـى االنسـجام االجتاعـي والتفـاوض، يسـاهم غالبـًا يف إخفـاق النظـام القضائـي 
العـريف بتوفـر احلايـة الكافيـة للفئـات الضعيفـة، ال سـيا النسـاء. ولكـن الطبيعـة الديناميكية 
واملرنـة للنظـم العرفيـة توفـر أيضـًا إمكانيـة اإلصـاح. يعرض القسـم التـايل كيفيـة عمل هذه 

اخلصائـص، كـا تبـدت يف حالـة العنـف ضـد النسـاء.
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أثر اإلقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

يمثــل العنــف ضــد النســاء يف ميانيزيــا مشــكلة خطــرة وواســعة االنتشــار )منظمــة العفــو 
الدوليــة، 2006: 1(. وبينــا توفــرت محايــة تقليديــة يف منطقــة املحيــط اهلــادئ لضحايــا العنف 
ــات  ــض املؤسس ــت بع ــد اهُتم ــان، فق ــض األحي ــودة يف بع ــزال موج ــا ال ت ــاء، ورب ــن النس م
ــًا بالتســاهل جتــاه هــذا العنــف )مارتــن، 2002: 227، 230(. وقــد  ــة احلديثــة ضمني العرفي
أّكــدت بعــض نســاء الســكان األصليــن أن املــرأة كانــت تعامــل باحــرتام عميــق يف املــايض، 
ــن  ــة. وقــد عزي ــون بشــدة بموجــب النظــم العرفي ــداءات اجلنســية يعاقب ــو االعت  وكان مرتكب
ــة  ــرأة، واىل صدم ــة امل ــت مكان ــي أضعف ــتعار الت ــات االس ــرًا اىل ممارس ــاهلʻ مؤخ ʼالتس
ــس  ــدي )ديفي ــم التقلي ــات احلك ــار آلي ــاج، واىل اهني ــت دون ع ــي بقي ــزاع الت ــد الن ــا بع م
ــم  ــكان فه ــة بم ــن الصعوب ــدت، 2006(. وم ــد، 2006: 381، 403-404؛ وبرن وماكغلي
التطبيــق التارخيــي لألعــراف، ال ســيا املتعلقــة بالنســاء. وبينــا ُيزعــم غالبــًا أن احــرتام النســاء 
ــإن ʼاالحــرتام الواجــب للنســاء ال يتضــح  ــة، ف ــة العرفي ــادئ التقليدي ــم أو املب هــو أحــد القي
يف أغلــب ممارســات النظــم العرفيــة احلاليــةʻ )اللجنــة القانونيــة النيوزيلنديــة، 2006: 84(.

ســواء جــرى األمــر هكــذا دائــًا أم ال، فــإن العنــف املنــزيل ضــد النســاء اليــوم ال يعتــر مســألة 
خطــرة تســتحق التقــايض عــى مســتوى املجتمــع املحــي يف العديــد مــن جمتمعــات ميانيزيــا. 
وُينظــر اىل االغتصــاب، عــى ســبيل املثــال، مــن زاويــة الــرر الــذي يلحــق بســمعة الضحيــة 
وآثــاره املحتملــة عــى الــزواج واملهــر، أكثــر مــن كونــه انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان األساســية. 
ــة متاحــة  ــإن ثمــة فرصــًا قليل ــة تتعامــل مــع هــذه الشــكاوى، ف ــا تتواجــد نظــم عرفي وحيث
أمــام النســاء للمشــاركة يف جلســات التقــايض أو رد الظلــم الواقــع عليهــن. وتكــون عقوبــة 
ــة  ــة املبطن ــكال االنتقامي ــم األش ــه حــق )رغ ــم دون وج ــري ترئته ــادة، وجت ــة ع ــاة خفيف اجلن
ــف  ــم العن ــج جرائ ــة ال تعال ــمية أو العرفي ــم الرس ــارة اىل أن النظ ــدر اإلش ــا(. وجت ــًا م نوع
ــال،  ــا ج ــادئ )عمران ــط اهل ــة املحي ــن منطق ــرة م ــزاء كث ــكل كاف يف أج ــاء بش ــد النس  ض

.)15 :2001

ــات  ــى املتخاص ــة ع ــر خاص ــة خماط ــات اإلجرائي ــاب الضان ــد وغي ــة القواع ــكل مرون تش
أمــام املحاكــم يف ظــروف التمييــز املعّمــم ضــد النســاء. وقلــا تكــون النتائــج متســقة أو قابلــة 
للتوقــع. عــاوة عــى أن الرتكيــز عــى االنســجام االجتاعــي يــؤدي غالبــًا اىل اعتبــار وجهــة 
ــا  ــت الضحاي ــى. وإذا ُأعطي ــا حت ــري جتاهله ــًا أو جي ــرًا ثانوي ــة أم ــات الضحي ــر واحتياج نظ
ــل أطــراف  ــة فــض النزاعــات، يصبحــن عرضــة لإلكــراه مــن قب فرصــة للمشــاركة يف عملي
أكثــر قــوة للقبــول بقــرارات ال يرضــن عنهــا، وخيضعــن لضغــط كبــر للموافقــة عــى حلــول 
ــاء  ــعر النس ــيا 2006(. تش ــدويل- إندونيس ــك ال ــة )البن ــة ومنصف ــا عادل ــة أهن ــد األغلبي تعتق
ــة  ــى عاق ــاظ ع ــة للحف ــى األولوي ــا تعط ــيا عندم ــة، ال س ــة املصاحل ــراء عملي ــر ج باخلط
إجيابيــة مــع األرسة، وليــس ملعاجلــة آثــار اجلريمــة الواقعــة عليهــن )بريثويــت، 2002؛ دينــن 
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التقليدية يف بوغانفيل

وجويــت وكايــن، 2003(. ويتضــح هــذا عندمــا ʼحُتــلʻ جرائــم االغتصــاب بتزويــج الضحية 
حــلʻ يأخــذ باعتبــاره ظاهريــًا محايــة  مــن اجلــاين. األمــر الــذي يقــول عنــه فوجكوفســكا بأنــه̓ 
رشف الضحيــة وضــان دفــع املهــر، إال أنــه يراعــي أيضــًا خلــق الوشــائج بــن األرس وداخــل 

املجتمعــات، ويســمح بالتــايل باحتــواء العنــف املرتتــب الحقــا )2006: 21(.

ــة  ــن حقيق ــة، م ــات املهمش ــد الفئ ــة ض ــات التمييزي ــر والعملي ــل املعاي ــة تعدي ــى صعوب تتأت
ــر  ــا ُيق ــة. وك ــم العرفي ــى النظ ــيطر ع ــي تس ــلطة الت ــة الس ــز تراتبي ــًا لتعزي ــل غالب ــا تعم كوهن
عبــد اهلل النعيــم، فــإن أفــرادًا وجمموعــات قويــة تســيطر عــى تفســر وتطبيــق املعايــر العرفيــة 
والثقافيــة، وتطبقهــا وتتاعــب هبــا خدمــة ملصاحلهــا )1992: 27 - 28(. وباملثــل، يســتخدم 
الزعــاء النظــم العرفيــة للحفــاظ عــى مواقــع ســلطة نســبية، عندمــا يؤكــدون عنــد شــعورهم 
بالتهديــد عــى ʼمواقعهــم كأوصيــاء عــى أعــراف ليســت عرضــة للتغيــر أو الطعــنʻ )اللجنــة 
ــى  ــًا ع ــع ظاهري ــديد القاط ــأن التش ــر ب ــذا تذك ــة، 2006: 101(. وه ــة النيوزيلندي القانوني
حمتــوى أو عمليــات النظــم العرفيــة أو األوصيــاء عليهــا، جيــب النظــر إليــه عــى أنــه ممارســة 

ــا مــن ›التقاليــد‹ )نيامــو، 2000: 381، 405(. سياســة معــارصة وليــس رضب

ــؤولة  ــت مس ــة ليس ــم العرفي ــجعة. إذ إن النظ ــة مش ــن زاوي ــر م ــذا األم ــر اىل ه ــن النظ  يمك
ــى  ــؤولية ع ــع املس ــل تق ــاء، ب ــح النس ــة ملصال ــج املعادي ــات والنتائ ــن املارس ــرورة ع بال
عاتــق أفــراد داخــل النظــم يطبقــون األعــراف ويفرسوهنــا ويشــددون عليهــا بطريقــة ختــدم 
مصاحلهــم. ومــن زاويــة أخــرى، فــإن أيــة توجهــات الســتبدال اهليمنــة عــى تفســر األعــراف 
ــف،  ــديدة )غري ــة ش ــه مقاوم ــخة وأن تواج ــح الراس ــدد املصال ــأهنا أن هت ــن ش ــا، م وتكييفه

.)1975

إعادة النظر وليس الرفض
رغــم التحديــات التــي تواجههــا الفئــات املهمشــة، بــا فيهــا النســاء، يف حتقيــق العدالــة عــن 
ــليان  ــزر س ــيث، 2009( وج ــو )فورس ــن فانوات ــة ع ــإن الدراس ــة، ف ــم العرفي ــق النظ طري
ــن  ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــك النظ ــر لتل ــات الكب ــذه الفئ ــم ه ــرت دع ــري، 2001( أظه )م
آرائهــا بــرورة تغيــر بعــض اجلوانــب كــي تصبــح أكثــر عــدالً نحوهــا. أمــا بالنســبة للنســاء 
ــر  ــادة النظ ــب إع ــا يتطل ــدار م ــة بمق ــم العرفي ــض النظ ــب رف ــن ال يتطل ــات، فالتمك املهمش
يف معايرهــا وإجراءاهتــا، بحيــث تشــكل ʼدعــًا للنســاء وليــس إدانــة هلــنʻ )ورشــة العمــل 

ــادئ، 2003(. ــط اهل ــة املحي ــة يف منطق اإلقليمي

ــات  ــن الفئ ــى متك ــا ع ــة يف ميانيزي ــم العرفي ــة للنظ ــة واملرن ــة الديناميكي ــذه الطبيع ــل ه تعم
ــوء  ــز وس ــؤدي اىل التميي ــة ت ــذه املرون ــإن ه ــًا ب ــال غالب ــا يق ــم م ــا. ورغ ــة وإدماجه املهمش
املعاملــة، فإهنــا متكــن النظــم العرفيــة أيضــًا مــن التغيــر واإلصــاح. ولكــن كيفيــة تســهيل 
حــدوث هــذا التغيــر ليســت واضحــة. ويؤكــد الباحــث اإلســامي الســوداين عبــد اهلل أمحــد 
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ــطة  ــة بواس ــر الثقافي ــة باملعاي ــات املتحكم ــكار املجموع ــة احت ــى رضورة مواجه ــم ع النعي
خطــاب ثقــايف داخــي يفســح املجــال أمــام تفســرات بديلــة )1992: 19، 28-27(. 
ــدوث  ــرورة اىل ح ــؤدي بال ــة ال ي ــم العرفي ــي للنظ ــور الطبيع ــأن التط ــرون ب ــد آخ ويعتق
 التغــرات املنشــودة للفئــات املهمشــة مثــل النســاء )راجــع نيامــو عــى ســبيل املثــال، 
2000: 393(. ولكــن بــا أن ســدنة املعرفــة القانونيــة ال مصلحــة هلــم غالبــًا بانتشــار معرفــة 
ــاد عليهــم يف نرشهــا. كــا توجــد  ــايل االعت وفهــم واســعن هلــذه احلقــوق، فــا يمكــن بالت
خماطــر مــن اســتمرار التفــاوت االجتاعــي واختــال تــوازن الســلطة، إذا انحــر اخلطــاب 

ضمــن حــدود النظــام القانــوين.

ــن،  ــة التمك ــام بعملي ــتطيع القي ــة ال تس ــات اخلارجي ــن أن اجله ــم م ــى الرغ ــه، وع وعلي
ــدز،  ــا )روالن ــة لتعزيزه ــيلة رضوري ــون وس ــد يك ــة ق ــًا بعناي ــًا مصاغ ــًا خارجي ــإن تدخ  ف
ــكل  ــى ش ــن ع ــوم التمك ــواال مفه ــور باتلي ــال، يتص ــبيل املث ــى س  1995: 101، 105(. فع
ــل  ــرتاتيجيات وتعم ــط اإلس ــتهدفة وختّط ــر املس ــاالت التغي ــّدد جم ــي وحت ــّر الوع ــة تغ ʼدوام
ــم  ــكل دع ــب أن يش ــجʻ )1994: 132(. وجي ــطة والنتائ ــل األنش ــر وحتل ــل التغي ــن أج م
وصــول الفئــات املهمشــة اىل مواقــع القيــادة وصنــع القــرار جــزءًا أساســيًا مــن هــذا التدخــل.

ــتثني  ــادئ تس ــط اهل ــة املحي ــراف يف منطق ــن األع ــتمدة م ــا مس ــي أهن ــي تدع ــف الت إن املواق
ــات  ــك يف املؤسس ــة، وكذل ــة واملحلي ــات الوطني ــب يف احلكوم ــن املناص ــباب م ــاء والش النس
العرفيــة. ويعنــي ذلــك أن الفئــات املحرومــة ليســت يف املوقــع األفضــل للمســامهة يف تســهيل 
ــن  ــك، م ــة، 2006: 90(. ولذل ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــا )اللجن ــة حقوقه ــر أو محاي التغي
األمهيــة بمــكان إتاحــة املجــال هلــذه الفئــات كــي تصبــح مــن القــادة وصنــاع القــرار داخــل 
فضــاء املنظومــة العرفيــة. وتنطــوي الفــرتات االنتقاليــة التــي تعقــب الكــوارث أو النزاعــات 

.ʻالفضــاءʼ عــى إمــكان توفــر مثــل هــذا

عمليات اإلدماج المنفذة
انطاقــًا مــن هــذه الــرؤى، مــا هــو الشــكل املطلــوب ملشــاريع التمكــن؟ مــن املعــروف أن 
ــًا  ــؤدي غالب ــة ال ي ــات أجنبي ــن ثقاف ــتوردة م ــات مس ــكار وعملي ــة بأف ــر العرفي ــم األط تطعي
ــتفيدين  ــن املس ــوق ومتك ــم احلق ــة دع ــم العرفي ــن النظ ــا م ــإذا أردن ــم. ف ــايب دائ ــر إجي اىل تغي
لفرضهــا، جيــب أن تنطلــق العمليــات مــن الداخــل وتصــب فيــه. وعــى ʼاملحــيʻ أن يأخــذ 
ــة، وعــى صياغــة املواقــف كذلــك  النصيــب األكــر مــن التأثــر عــى تشــغيل النظــم العرفي
ــة  ــود الرامي ــة اجله ــد مناقش ــة عن ــة خاص ــك أمهي ــب ذل ــر، 2009؛ 33، 35(. ويكتس )خ
ــة  ــد مقاوم ــث يوج ــادئ، حي ــط اهل ــة املحي ــان يف منطق ــوق اإلنس ــم حق ــتنهاض مفاهي اىل اس
 كبــرة هلــا، وينظــر إليهــا مــن قبــل كثريــن عــى أهنــا مفروضــة مــن اخلــارج ومقتــرة عــى 

ʼشؤون النساءʻ )اللجنة القانونية النيوزيلندية، 2006: 84(.
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وتتمثــل إحــدى مقاربــات هــذه املشــاريع يف البحــث ضمــن النظــم العرفيــة واالســتناد اىل قيــم 
مــن داخلهــا لتهيئــة الرشعيــة الثقافيــة لفكــرة حقــوق املــرأة، وحقــوق اإلنســان عــى العمــوم. 
حيــث يعتقــد كثــرون أن فشــل النظــم العرفيــة يف منطقــة املحيــط اهلــادئ يف محايــة النســاء مــن 
العنــف، هــو قطــع كبــر مــع املــايض )مارتــن، 2002؛ وبرنــدت، 2006(. وقالــت كارولــن 
ــوق  ــخة حلق ــم الراس ــتخدام ʼالقي ــب اس ــه جي ــة، إن ــور الرشقي ــن تيم ــا ع ــدون يف كتابته غراي
اإلنســان املوجــودة بالفعــل يف الثقافــةʻ كأســاس حلايــة مســتدامة هلــذه احلقــوق مــن خــال 

إحــداث تغيــر يف النظــم القانونيــة العرفيــة )غرايــدون، 2005: 68؛ 70-66(.

وتعتمــد إحــدى املقاربــات ذات الصلــة أيضــًا عــى تشــجيع مراجعــة املارســات العرفيــة يف 
ــادة  ــاب وق ــدة كّت ــن ع ــة م ــة مدعوم ــك اىل حج ــتند ذل ــة. ويس ــة األصلي ــم العرفي ضــوء القي
يف املحيــط اهلــادئ، تفيــد بأنــه رغــم اختــاف املارســات بمــرور الزمــن، فــإن القيــم العرفيــة 
ــم  ــذه القي ــق ه ــا تتواف ــة، 2006: 12(. وحيث ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــة )اللجن ــزال قائم ال ت
ــريف  ــوين الع ــيج القان ــدرج يف النس ــا تن ــة، فإهن ــة أو اإلجرائي ــان املوضوعي ــوق اإلنس ــع حق م
ــذ  ــادئ، وتأخ ــط اهل ــزر املحي ــعوب ج ــب ش ــة تناس ــايل ʼبطريق ــا بالت ــري تبنيه ــايف، وجي والثق

ــة، 2006: 79(. ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــعوبʻ )اللجن ــك الش ــر تل ــن معاي ــا م رشعيته

ــة  ــرًا للطبيع ــاح. ونظ ــن واإلص ــات التمك ــات إمكاني ــذه املقارب ــع ه ــك مجي ــار، متتل باختص
ــروف  ــة يف ظ ــات الفاعل ــن للجه ــرف، يمك ــة والع ــكالية للثقاف ــة واإلش ــة واملرن الديناميكي
معينــة مراجعــة نظــم العدالــة العرفيــة وفــرز اجلوانــب التمييزيــة وغــر التمييزيــة يف األعــراف. 
ــا  ــق عليه ــا وواف ــل إقراره ــرى بالفع ــي ج ــة، الت ــر املائم ــادة التفس ــات إع ــدو أن عملي ويب
ــة  ــة والواقعي ــات الدقيق ــّزز التدخ ــدل. وتع ــارة للج ــل إث ــاح أق ــار إص ــي مس ــع، ه املجتم

ــا فيهــا النســاء. ــات املهمشــة، ب ــات بحيــث ʼتتمكــنʻ الفئ هــذه العملي

مؤسسة ميالنيزيا لتمكين الشعب والمجتمع المحلي
ــا  ــوا غيني ــا يف باب ــة العلي ــابق يف املحكم ــايض الس ــدل والق ــر الع ــام ووزي ــب الع ــس النائ أس
اجلديــدة، برنــار ناروكــويب مؤسســة ميانيزيــا لتمكــن الشــعب واملجتمــع املحــي )PFM( يف 
ــة  ــًا يف خدم ــؤدي دوره متام ــمي ال ي ــم الرس ــام املحاك ــأن نظ ــه ب ــى رأي ــاء ع ــام 1989، بن ع
ــه املحرومــة )PFM، 2004(. وتشــر املنشــورات  ــدة، ال ســيا فئات ــا اجلدي ــوا غيني شــعب باب
التعريفيــة والتقاريــر الســنوية للمؤسســة، إضافــة اىل مقابــات ُأجريــت مــع مديــري عملياهتــا 
احلاليــن والســابقن يف بوغانفيــل، اىل أن هدفهــا الرئيــي هــو بنــاء مهــارات فــض النزاعــات 
يف املجتمعــات املحليــة، األمــر الــذي يعــزز االنســجام االجتاعــي داخــل املجتمعــات وفيــا 

بينهــا وامللكيــة املحليــة لعمليــات العدالــة.

ــت  ــل، دع ــة يف بوغانفي ــات الداخلي ــض النزاع ــود ف ــدء جه ــياق ب ــام 1994، ويف س يف ع
احلكومــة املؤقتــة مؤسســة PFM إلجــراء دورة تدريــب عــى فــض النزاعــات. وأقــر 
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املشــاركون عــى الفــور بوجــود قواســم مشــرتكة وثيقــة بــن تقنيــات فــض النزاعــات لــدى 
املؤسســة واملقاربــات التقليديــة العرفيــة يف فــض النزاعــات. حيــث تؤكــد كلتامهــا عــى قيــم 
ــد  ــي. وأك ــاس توافق ــى أس ــرار ع ــع الق ــة وصن ــات املجتمعي ــى العاق ــاظ ع ــرتكة كاحلف مش
ذلــك زعــاء بوغانفيــل الذيــن حــروا هــذا التدريــب، وشــاركوا بالفعــل يف حماولــة إحيــاء 
املارســات العرفيــة )هــاويل، 2007: 82(. وعقــب الــدورة األوىل، طلبــت جمموعــة متنوعــة 
مــن اجلهــات الفاعلــة املحليــة األخــرى إجــراء مزيــد مــن التدريــب. وقــد أعــدت املؤسســة 
بالتعــاون مــع الزعــاء املحليــن منهجيــة تدريــب منســجمة مــع املبــادئ واإلجــراءات العرفيــة 

ــل. يف بوغانفي

الدورات التدريبية
ــام 2003  ــى ع ــة حت ــة )املعروف ــا املؤسس ــي نظمته ــة الت ــة املجتمعي ــتهدفت دورة العدال اس
بــدورة ›املهــارات وفــض النزاعــات‹( رشحيــة واســعة مــن أفــراد املجتمــع كالزعــاء والنســاء 
 .)5 :2004 ،PFM( ــف ــف الطوائ ــن خمتل ــس م ــدين والكنائ ــع امل ــادة املجتم ــباب وق والش
ــة الــذات والعاقــات بــن الرجــال والنســاء  تناولــت هــذه الــدورة مهــارات النــاس ومعرف
ومهــارات االســتاع والتواصــل اإلجيــايب والســلطة والتفــاوض والقيــادة. والغايــة مــن ذلــك 
زيــادة معرفــة املشــاركن بأنفســهم واآلخريــن وأســاليب التواصــل وحــل املشــكات، التــي 
ــى  ــهل ع ــن الس ــق )PFM، 2001: 5(. وكان م ــاوف والقل ــى املخ ــب ع ــاعدهم يف التغل تس
األميــن املشــاركة بالــدورة، ألن املــادة املكتوبــة ال تشــكل إال جــزءًا صغــرًا جــدًا منهــا. وتبــن 
ــاركًا يف  ــن 20-30 مش ــام م ــدد ه ــود ع ــد وج ــرًا عن ــد كث ــر يتصاع ــة PFM أن التأث مؤسس
كل قريــة، بحيــث يتبادلــون الدعــم، ويناقشــون القضايــا املطروحــة، ويعملــون جمتمعــن مــن 

.)4 :2005 ،PFM( ــن ــل التمك أج

تبــدو عمليــات الوســاطة والعدالــة التصاحليــة أقــرب اىل النظــم القانونيــة العرفيــة يف 
ميانيزيــا، التــي تؤكــد عــى قيــم احلفــاظ عــى العاقــات املجتمعيــة واختــاذ القــرارات عــى 
أســس توافقيــة. وغالبــًا مــا ُيقــدم جــزء ثــاٍن مــن التدريــب عــى تقنيــات الوســاطة ومفهــوم 
العدالــة التصاحليــة. ويبــدو أن هذيــن اجلزئــن الرئيســين جيتمعــان أحيانــًا، وينفصــان أحيانــًا 
أخــرى. وأثنــاء األزمــة وبعدهــا بقليــل، اســتغرق جــزء املهــارات أســبوعن، تبعــه أســبوعان 
ــن  ــة. ويف وقــت الحــق، جــرى دمــج هذي ــة التصاحلي منفصــان ملهــارات الوســاطة والعدال

اجلزئــن يف أســبوعن مــن التدريــب.

إن ʼمتكــن املــرأة كرشيــك متســاوʻ هــو أحــد الرســائل املهمــة واملتكــررة لــدورات التدريــب 
ــى  ــن ع ــهن وقدرهت ــاء بأنفس ــة النس ــد ثق ــدورة أن تزي ــن ال ــر م )PFM، 2002(. وُينتظ
التحــدث يف حضــور الرجــال، وتعــزز يف الوقــت نفســه احــرتام حقــوق املــرأة ومســامهاهتا 
ــرار،  ــع الق ــاركة يف صن ــادة املش ــهيل زي ــك تس ــن ذل ــة م ــع ككل. والغاي ــاق املجتم ــى نط ع
ــر  ــة نظ ــج وجه ــل النتائ ــث متث ــة، بحي ــات الضعيف ــاء والفئ ــاركة النس ــك مش ــا يف ذل ب
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ــم  ــى ʼالزعي ــا ع ــن اقتصاره ــدالً م ــع، ب ــات املجتم ــع قطاع ــات أوس ــات وتوقع واحتياج
.)3 :2005 ،PFM( ʻوحاشــيته

ــاء  ــال والنس ــع الرج ــات. إذ جيتم ــك الغاي ــق تل ــل حتقي ــن أج ــب م ــق التدري ــم طرائ ُتصم
ــدرب  ــا امل ــا يطرحه ــا قضاي ــش فيه ــاركن، تناَق ــتة مش ــو س ــن نح ــرة م ــات صغ يف جمموع
ــال يف  ــاء والرج ــع النس ــذا يض ــة. وه ــم العرفي ــز والقي ــن والتميي ــن اجلنس ــات ب كالعاق
وضــع غــر معتــاد يفــرتض بــه أن يتجــاوز احلــدود الثقافيــة - حيــث ختتــر النســاء مهارهتــن 
كوســيطات وصانعــات قــرار، يف حــن ُيرَغــم الزعــاء وغرهــم مــن الرجــال عــى مراقبتهــن 

ــذه األدوار. ــن هب ــن يقم وه

ـــة  ـــات احلال ـــة ودراس ـــن األمثل ـــتفيدًا م ـــل األدوار مس ـــة متثي ـــًا تقني ـــب أيض ـــتخدم التدري يس
عـــن بوغانفيـــل، وحيـــاول طـــرح أفـــكار مبتكـــرة وربـــا صادمـــة، ويوائمهـــا مـــع القيـــم 
ـــكام  ـــر بإح ـــاءʻ احل ـــذا ʼالفض ـــط ه ـــري ضب ـــاس. وجي ـــا الن ـــي حيمله ـــبقة الت ـــادئ املس واملب
ـــادل  ـــرتام املتب ـــب، كاالح ـــة التدري ـــة يف بداي ـــّرة املعروض ـــة املق ـــادئ التوجيهي ـــطة املب بواس
ـــان  ـــض األحي ـــال يف بع ـــل الرج ـــب ردة فع ـــه يتجن ـــا أن ـــن. ك ـــل املدرب ـــن قب ـــه م ومراقبت
 ،PFM( عـــى اســـتحداث دورات خاصـــة للنســـاء، يعتروهنـــا بمثابـــة معاملـــة تفضيليـــة

.)2002

ــى  ــا ُيدع ــن في ــكن املتدرب ــن س ــرب أماك ــة ق ــري يف القري ــه جي ــا بأن ــب أيض ــز التدري يتمي
املدربــون إليهــا. وهــذا يســمح بحضــور مزيــد مــن األهــايل، ال ســيا النســاء والشــباب الذيــن 
ال يتوفــر لدهيــم الوقــت واملــال للســفر اىل املــدن. وقــد ســمح إجــراء التدريــب داخــل القرى، 
ــل  ــش بوغانفي ــادة جي ــا ق ــا فيه ــات )ب ــة وجمموع ــات املحلي ــب املجتمع ــة، بتدري ــاء األزم أثن
ــمح  ــا س ــل )PFM، 2002(. ك ــب بوغانفي ــة يف قل ــال املنعزل ــة يف الت ــت خمتبئ ــوري( كان الث
بإطالــة أمــد املناقشــات يف املســاء، حيــث يســتمر املشــاركون يف تبــادل األفــكار أثنــاء وجبــة 

العشــاء ومناقشــة مــا تعلمــوه خــال النهــار.

المدربون
ــب.  ــن التدري ــد م ــتعداد ملزي ــام واالس ــروا االهت ــن أظه ــرى الذي ــع الق ــايل مجي ــي أه ُدع
والحظــت مؤسســة PFM أن النــاس يفضلــون املدربــن الذيــن يتفهمــون االختافــات 
ــتخدام  ــد اس ــة عن ــات القائم ــى العاق ــدون ع ــة، ويعتم ــادات واللغ ــة والع ــة يف الثقاف املحلي
ــج  ــية لرنام ــداف الرئيس ــإن األه ــاه، ف ــا ورد أع ــدة )PFM، 2002(. وك ــم اجلدي مهاراهت
ــاعد  ــي تس ــة، والت ــات املحلي ــات يف املجتمع ــض النزاع ــارات ف ــادة مه ــي زي ــة ه املؤسس
بدورهــا عــى حتقيــق االنســجام االجتاعــي داخــل املجتمعــات املحليــة وفيــا بينهــا، وتعــزز  
ــايب  ــر اإلجي ــى األث ــتفيدون ع ــون واملس ــق الباحث ــة. ويتف ــراءات العدال ــة إلج ــة املحلي املِلكي
الــذي تركتــه مؤسســة PFM عــى املصاحلــة وبنــاء الســام يف بوغانفيــل. ولكــن حتــى اآلن مل 
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جيــر حتليــل مــدى نجــاح مرشوعهــا أو مســامهته يف إدراج ومتكــن الفئــات املهمشــة. ويقــدم 
القســم التــايل رؤيــة عميقــة حــول هــذه املســألة، مــن خــال عــرض نتائــج بحــوث ميدانيــة 

ــل. ــد يف بوغانفي ــري واح ــع ح ــة وموق ــع ريفي ــع مواق ــت يف تس ُأجري

 التغّيرات في المعرفة والمواقف والممارسات 
والسلوكيات

ُأجريـــت بحـــوث ميدانيـــة يف بوغانفيـــل ملعرفـــة أثـــر مـــرشوع PFM عـــى املســـتفيدين 
ـــور  ـــة تتمح ـــتخدام منهجي ـــاء. وباس ـــى النس ـــيا ع ـــات، ال س ـــض النزاع ـــات ف ـــن عملي م
ـــم  ـــاس تقيي ـــدف اىل )أ( قي ـــؤرشات هت ـــمل م ـــداد مســـح ش ـــرى إع ـــوع، ج ـــول املوض ح
املســـتفيدين جلـــودة العدالـــة مـــن حيـــث اإلجـــراءات والنتائـــج )راجـــع غراماتيكـــوف 
لتوضيـــح املـــؤرشات املســـتخدمة(، )ب( اختبـــار تأثـــر املـــرشوع عـــى إدراك اجلوانـــب 
اإلجيابيـــة للنظـــم العرفيـــة، كاســـتعادة االنســـجام والعاقـــات املجتمعيـــة )ج( اختبـــار 
ـــض  ـــلطة يف ف ـــم الس ـــن تقاس ـــاء وم ـــن النس ـــف م ـــر املواق ـــى تغ ـــرشوع ع ـــر امل ـــدى تأث م

النزاعـــات.

ـــة  ـــب مؤسس ـــهدت تدري ـــي ش ـــات الت ـــخص يف املجتمع ـــن 400 ش ـــر م ـــح أكث ـــمل املس ش
ـــًا  ـــدة 12 عام ـــيط مل ـــم أو وس ـــم زعي ـــض نزاعاهت ـــن ف ـــاب 231 مم ـــؤالء، أج ـــن ه PFM. وم
ـــن  ـــم ع ـــاس رضاه ـــت لقي ـــئلة ُصمم ـــن أس ـــام 1997، ع ـــة ع ـــة يف هناي ـــاء األزم ـــذ انته من
ــا. وقورنـــت إجابـــات أشـــخاص فـــض نزاعاهتـــم وســـطاء دربتهـــم  ــة ونتائجهـ العمليـ
ـــة(  ـــدين أو الكنيس ـــي أو امل ـــع املح ـــراد املجتم ـــد أف ـــدي، أو أح ـــم تقلي ـــة PFM )زعي مؤسس
مـــع إجابـــات أشـــخاص فـــض نزاعاهتـــم وســـطاء مل تدرهبـــم املؤسســـة )أحـــد الزعـــاء 
ـــى  ـــب ع ـــر التدري ـــم أث ـــتهدف تقيي ـــة تس ـــئلة خمتلف ـــى أس ـــم ع ـــاب 394 منه ـــادة(. وأج ع
مواقـــف املشـــاركن. وقورنـــت إجابـــات املشـــاركن يف تدريـــب املؤسســـة مـــع إجابـــات 

ـــاركن. غـــر املش

ــن،  ــن اجلنس ــروق ب ــأن الف ــًا بش ــة إحصائي ــق الكمي ــاالت التحق ــع جم ــار مجي ــرى إختب ج
ــن  ــتمدت م ــة اس ــات نوعي ــك ببيان ــتكمل ذل ــاء. واس ــى النس ــرشوع ع ــر امل ــم أث ــدف تقيي  هب
ــر  ــن وغ ــاء مدرب ــطاء وزع ــي ووس ــع األه ــن املجتم ــاء م ــن ونس ــع متنازع ــة م 25 مقابل
مدربــن. وتعــرض اجلــداول أدنــاه نتائــج املســح، وفقــًا للمشــاركة يف عمليــة فــض النزاعــات 
ــة  ــة والســلطة واحلقــوق يف عملي ودرجــة الرضــا عنهــا، والتصــورات عــن درجــة املوضوعي
ــة،  ــك النتيج ــن تل ــا ع ــه، والرض ــات أو نتائج ــض النزاع ــر ف ــدى تأث ــات، وم ــض النزاع ف

ــب املجتمعــي. ــج التدري ــن برنام ــم ع ــف الناج ــر املواق وتغ
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الرضا والمشاركة
تشــر دراســة بيانــات املســح واملقابــات اىل أن تدريــب مؤسســة PFM أحــدث فرقــًا 
ــة، وأدى اىل  ــة اإلحصائي ــن الناحي ــن م ــا املتنازع ــا يف رض ــن حينه ــتمر م ــرًا وأس ــًا كب إجيابي
ــن  ــتجيبًا مم ــن 146 مس ــة  م ــن 84 باملئ ــر م ــدول 1-1 أن أكث ــن اجل ــاركتهم3. ويب ــادة مش زي
فــض نزاعاهتــم وســطاء تدربــوا يف مؤسســة PFM، قالــوا بأهنــم تلقــوا تشــجيعًا للتعبــر عــن 
آرائهــم، وأهنــم راضــون عــن عمليــة فــض النزاعــات، وأهنــم شــاركوا فيهــا حتــى النهايــة، 
ــة،  ــاء العملي ــار أثن ــذت باالعتب ــم أخ ــم، وأن آراءه ــيط أو الزعي ــن الوس ــون ع ــم راض وأهن

ــم. ــا أدت اىل تعافيه وأهن

الجدول 1-1 تجربة المستفيدين من عملية فض النزاعات

عبارات المسح

المستجيبون:جرى فض النزاع بواسطة:

طرف ثالث 
مدرب 
)146(

زعيم غير 
 مدرب

)85(

 رجال
)103(

 نساء
)128(

نسبة المشاركين الموافقين على العبارة %

**65**98تلقيت التشجيع للتعبير عن رأيي

**54**91أنا راض عن الوسيط/الزعيم

*66*81**55**94شاركت في هذه العملية حتى النهاية

*79*89**61**97أنا راض عن العملية

**55**89ُأخذ رأيي باالعتبار أثناء العملية

**58**85تعافيت أثناء العملية

*78*86أثرت العملية إيجابيًا على عالقاتي

 )0.05 > p( فرق ذو داللة إحصائية *
 )0.01 > p( فرق ذو داللة إحصائية **

حجم العينة الكلي: 132

يف املقابــل، مل يتفــق املســتجيبون، الذيــن مل يتــدرب وســطاؤهم يف مؤسســة PFM، مــع تلــك 
 النتائــج إال يف 50 باملئــة  اىل 70 باملئــة  مــن احلــاالت )فــرق ذو داللــة إحصائيــة بنســبة 1 باملئــة؛
ــوع االجتاعــي؛ إذ  ــات حســب الن ــل هــذه البيان ــد حتلي ــر عن  P < 0٫01(. وظهــر فــرق كب
ــر  ــات ومشــاركون فيهــا أكث ــة فــض النزاع ــن إن املســتجيبن الذكــور راضــون عــن عملي تب

ــتجيبات. ــن املس م
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ــن.  ــات املتنازع ــى عاق ــب ع ــه التدري ــذي خلف ــايب ال ــر اإلجي ــة يف األث ــة إضافي ــت نتيج جتل
ــن  ــدال م ــرى )P < 0٫05 ب ــج األخ ــن النتائ ــل م ــن كان أق ــن الفئت ــر ب ــرق الكب إال أن الف
P < 0٫01(، حيــث قــال 78 باملئــة ممــن فــض نزاعاهتــم زعيــم غــر مــدّرب بــأن عاقاهتــم 

ــة. ــراء العملي ــنت ج حتس

التصورات عن درجة الموضوعية والسلطة والحقوق
يبــن اجلــدول 1-2 أن 75 باملئــة مــن املســتجيبن الذيــن دّربــت PFM وســطاءهم، و52 باملئــة 
مــن املســتجيبن الذيــن مل تــدرب املؤسســة وســطاءهم، جــرى إيضــاح احلقــوق القانونيــة هلــم. 
وعنــد صياغــة العبــارة صياغــة ســلبية للتحقــق مــن االنحــراف اإلجيــايب )أي: ʼلســت عــى 
يقــن بشــأن حقوقــي  القانونيــةʻ(، رد باإلجيــاب قرابــة ربــع جممــوع املتنازعــن، دون وجــود 
ــره  ــي تأث ــوع االجتاع ــدا أن للن ــن. وب ــر املدرب ــن وغ ــطاء املدرب ــن الوس ــوظ ب ــرق ملح ف
ــة احتــال رشح حقوقهــم أم ال، فقــد كان إيضــاح احلقــوق  عــى املتنازعــن أيضــًا، مــن ناحي
ــاء  ــن النس ــر م ــن أم ال( أك ــطائهم مدرب ــون وس ــن ك ــر ع ــض النظ ــال )بغ ــة للرج  القانوني

)72 باملئة لدى الرجال و62 باملئة لدى النساء(.

ــتور  ــا وردت يف دس ــرأة ك ــوق امل ــى حق ــون ع ــاركن مطلع ــفهية اىل أن املش ــة ش ــر أدل تش
بابــوا غينيــا اجلديــدة، وكذلــك عــى حقــوق النســاء يف اختــاذ القــرارات بشــأن ملكيــة األرض 
ــة الدســتورية املتعلقــة باملســاواة بــن اجلنســن ليســت  ومواردهــا، رغــم أن احلقــوق القانوني
 جــزءا مــن تدريــب مؤسســة PFM. وعــى حــد قــول وســيط مــن زعــاء الشــباب يف آتامــو: 

 .4ʻتعلمت أن للنساء حقوقًا أيضًا، كاملشاركة يف احلكم ويف صنع القرارʼ

 PFM يبــن اجلــدول 1-2 أيضــًا أن 90 باملئــة مــن املســتجيبن الذيــن دربــت مؤسســة
ــة  ــل 42 باملئ ــا، مقاب ــدم حتيزه ــات وع ــض النزاع ــة ف ــة عملي ــدوا موضوعي ــطاءهم، أك وس
ــورات  ــى تص ــره ع ــي أث ــوع االجتاع ــرك الن ــطاءهم. وت ــة وس ــدرب املؤسس ــن مل ت ــط مم فق
التحيــز أيضــًا؛ إذ رد باإلجيــاب 80 باملئــة مــن الرجــال )بغــض النظــر عــن كــون وســطائهم 

ــاء. ــن النس ــة م ــل 66 باملئ ــن أم ال(، مقاب مدرب

تنـاول املسـح موضوعـًا آخـر يتعلق بكيفيـة تأثر متغرات السـلطة عـى فض النزاعـات. حيث 
وجـد قرابـة 35 باملئـة من املتنازعـن صعوبـة يف التعبر عن وجهـات نظرهـم، العتقادهم بأهنم 
ال يتمتعـون بالقـدر نفسـه مـن سـلطة األطـراف املشـاركة األخـرى. ومل تشـكل فرقـًا ملحوظًا 
مسـألة تـدّرب الوسـيط أم ال. نتيجـة تفـاوت سـلطة األطـراف املشـاركة، وجـدت املتنازعات 
صعوبـة ملحوظـة أكـر عى العمـوم يف التعبر عـن وجهات نظرهـن مقارنة باملتنازعـن الذكور 
)39 باملئـة و28 باملئـة عى التـوايل(. وأيدت ذلك مقابـات أجريت مع وسـطاء مدربن وزعاء 
غـر مدربـن، حيـث كان ملعظمهم إدراك بسـيط ومعرفـة متدنية جدًا بشـأن كيفية تأثـر تفاوت 

السـلطة عـى فـض النزاعـات، وبالتقنيـات العملية لتخفيـف حدة هـذا التفاوت أثنـاء النزاع.
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مل ياَحــظ وجــود عاقــة إحصائيــة بــن التدريــب والنــوع االجتاعــي يف مجيــع إفــادات عمليــة 
املســح؛ أي أن املــرشوع مل ُيقــرب الفجــوة بــن تصــورات الرجــال والنســاء حــول عمليــة فــض 
ــا  ــتويات رض ــة PFM مس ــب مؤسس ــع، زاد تدري ــا5. ويف الواق ــا أيض ــات، ومل يباعده النزاع
النســاء والرجــال، ولكــن تأثــره كان حمايــدًا عــى الفجــوة بــن اجلنســن يف املجــاالت التــي 

يوجــد فيهــا اختافــات يف اســتجابات الرجــال والنســاء.

الجدول 1-2: تصورات المستفيدين من عملية فض النزاعات

عبارات المسح

المستجيبون:جرى فض النزاع بواسطة:

طرف ثالث 
مدرب 
)146(

زعيم غير 
مدرب 

)85(

رجال
)103(

نساء
)128(

نسبة المشاركين الموافقين على العبارة

*62*72**52**75جرى توضيح حقوقي القانونية 

2521لست على يقين بشأن حقوقي القانونية

*66*80**42**90كانت العملية موضوعية وغير متحيزة

واجهت صعوبة في التعبير عن وجهة 
نظري ألنني ال أتمتع بالقدر نفسه من 

سلطة األطراف المشاركة األخرى 
323928*39*

).،05 > p( فرق ذو داللة إحصائية *
 ).،01 > p( فرق ذو داللة إحصائية **

حجم العينة الكلي: 231

الرضا عن نتائج عملية فض النزاعات
حسـب اجلـدول 1-3، أكـد 86 باملئـة مـن املسـتجيبن الذين دربت مؤسسـة PFM وسـطاءهم 

عـى عـودة االنسـجام املجتمعـي مقابـل 76 باملئة ممن مل تدرب املؤسسـة وسـطاءهم.

لكــن الافــت أن تدريــب املؤسســة أدى اىل زيــادة ملموســة )P >0٫05( يف إدراج احتياجــات 
املجتمــع يف النتائــج املرتتبــة عــى فــض النــزاع: أكــد 75 باملئــة مــن املتنازعــن الذيــن دربــت 
ــل  ــج، مقاب ــار يف النتائ ــذت باالعتب ــع ُأِخ ــات املجتم ــى أن احتياج ــطاءهم ع ــة وس املؤسس
ــة  ــى واقع ــة ع ــبة موافق ــى نس ــجلت أدن ــطاءهم. وس ــة وس ــدرب املؤسس ــن مل ت ــة مم 67 باملئ
ــة  ــال 69 باملئ ــد ق ــج. فق ــة يف النتائ ــارات املادي ــن االعتب ــت ب ــة كان ــات الفردي أن االحتياج
مــن املســتجيبن الذيــن دربــت املؤسســة وســطاءهم إن فــض النــزاع حقــق هلــم احتياجاهتــم 

ــدرب املؤسســة وســطاءهم.  ــة ممــن مل ت ــل 49 باملئ ــة، مقاب الفردي
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اختــذ تأثــر تدريــب املؤسســة منحــى إجيابيــًا واضحــًا فيــا يتعلــق بالرضــا العــام عــن النتائــج 
وجوانبهــا التصاحليــة )p< 0٫01(. حيــث قــال 84 باملئــة اىل 89 باملئــة مــن املتنازعــن الذيــن 
ــوا  ــم تلق ــداين، وأهن ــم الوج ــم توازهن ــادت هل ــج أع ــطاءهم أن النتائ ــة وس ــت املؤسس درب
ــا  ــون عنه ــم راض ــم، وأهن ــًا يف حياهت ــي قدم ــى امل ــاعدهتم ع ــا س ــأهنا، وأهن ــات بش إيضاح
بشــكل عــام. أمــا املتنازعــون الذيــن مل تــدرب املؤسســة وســطاءهم، فقــد كانــت نتائــج تلــك 
العبــارات األربــع مجيعــًا بــن 52 باملئــة و64 باملئــة ؛ وهــي أقــل بصــورة ملحوظــة مــن نتائــج 

الوســطاء امُلدربــن )مــا بــن 84 باملئــة و88 باملئــة(.

 ،)0٫01 >P( كانــت موافقــة النســاء عــى تلــك العبــارات أقــل مــن الرجــال بشــكل ملحــوظ
ممــا يــدل عــى أهنــن أقــل رضــا عــن النتائــج وآثارهــا. وبينــت نتائــج عمليــة فــض النزاعــات 
أن املــرشوع مل يؤثــر عــى الفجــوة بــن تصــورات الرجــال والنســاء هلــا6. وكشــف ذلــك عــن 
ــة. ففــي احتفــاالت  ــة باســتعادة االنســجام يف العاقــات املجتمعي ــام األعــراف امليانيزي اهت
الوســاطة واملصاحلــة التــي حرهــا كثــر مــن أرس وأفــراد املجتمــع، قــام الزعــاء وآخــرون 
ــادل الدعــم والتســامح إزاء  ــد وتب بتشــجيع املشــاركن عــى العمــل معــًا واالحتــاد مــن جدي

االختافــات.

رغــم رضورة هــذا النهــج لتاســك املجتمــع، ال ســيا أثنــاء نشــوب النزاعــات وبعــد انتهائهــا، 
فإنــه قــد هيمــل كثــرًا رأي الفئــات املهمشــة يف اختــاذ القــرارات. ومــع أن مقابــات عديــدة 
ــاب  ــف األرسي أو االغتص ــن للعن ــوايت تعرض ــاء الل ــرة للنس ــة املتوف ــة الفرص ــت بأمهي نوه
ــن  ــر ع ــم التعب ــد األرسة. وت ــي بي ــرار النهائ ــت الق ــا ترك ــاعر، ولكنه ــكار واملش ــادل األف لتب
ذلــك بوضــوح أكــر يف مقابــات الزعــاء )مدربــون أم ال(، ولكــن عــددًا قليــًا مــن الوســطاء 

عــر عنــه أيضــًا.
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الجدول 1-3 تصور المستفيدين لنتائج فض النزاعات 

عبارات المسح

المستجيبون:جرى فض النزاع بواسطة:

طرف ثالث 
مدرب 
)146(

زعيم غير 
مدرب 

)85(
نساء رجال )103(

)128(

نسبة المشاركين الموافقين على العبارة

**76**86عززت النتائج االنسجام المجتمعي

*67*75ُأدرجت حاجات المجتمع المحلي في النتائج

**49**69ُأدرجت حاجاتي الخاصة في النتائج

مكنتني النتائج من المضي قدمًا في 
حياتي

88**64**86*73*

**70**85**59**88أعادت النتائج توازني الوجداني

**64**82**52**84تلقيت اإليضاحات حول النتائج

**68**86**60**85كنت راضيًا عن النتائج

 )0.05 > p( فرق ذو داللة إحصائية *
 )0.01 > p( فرق ذو داللة إحصائية **

حجم العينة الكلي: 231

التدريب المجتمعي وتغيير المواقف
ــاركوا يف  ــن ش ــتجيبن الذي ــف املس ــة مواق ــح مقارن ــن املس ــر م ــر األخ ــتهدف العن يس
التدريــب املجتمعــي عــى فــض النزاعــات الــذي أجرتــه مؤسســة PFM )178( مــع مواقــف 
املســتجيبن الذيــن مل يشــاركوا )216(. ويبــن اجلــدول 1-4 أن املســتجيبن الذيــن شــاركوا 
ــرص  ــة ف ــب إتاح ــن: ʼجي ــى العبارت ــة ع ــة للغاي ــب مرتفع ــوا بنس ــة وافق ــب املؤسس يف تدري
مشــاركة متســاوية للرجــال والنســاء يف فــض النزاعــاتʻ، وʼمــن املهــم مشــاركة النســاء يف 
ــى  ــة ع ــة و72 باملئ ــل )76 باملئ ــوايل(، مقاب ــى الت ــة ع ــة و92 باملئ ــاتʻ )98 باملئ ــض النزاع ف

ــب. ــاركوا يف التدري ــن مل يش ــوايل( مم الت

قــال 114 مســتجيبًا )53 باملئــة( مــن غــر املشــاركن يف التدريــب إن العنــف األرسي مســألة 
ــن  ــة م ــوى 18 باملئ ــر س ــل، مل ي ــن. وباملث ب ــتجيبن املدرَّ ــن املس ــة م ــل 22 باملئ ــة، مقاب خاص
ــث  ــق ثل ــا واف ــع، بين ــاء املجتم ــى زع ــر ع ــات حك ــض النزاع ــأن ف ــن ب ب ــاركن املدرَّ املش

ــك. ــى ذل ــن ع ــر املدرب ــتجيبن غ املس
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جدول 1-4 التدريب المجتمعي والمواقف

تدريب عبارات المسح
مجتمعي 

)178(

بدون تدريب 
مجتمعي 

)216(

المجموع 
)394(

نسبة 
المشاركين 
الموافقين 
على العبارة

يجب إتاحة فرص مشاركة متساوية للرجال والنساء 
في فض النزاعات

98**76**85

81**73**92من المهم مشاركة النساء في فض النزاعات

25**32**18فض النزاعات حكر على زعماء القرى

39**53**22العنف المنزلي شأن خاص

74%68%83%من المهم مشاركة الجيل الشاب في فض النزاعات

  )05. > p( فرق ذو داللة إحصائية *
)01. > p( فرق ذو داللة إحصائية **

الدروس المستفادة وأثرها على السياسات والممارسات

ــة  ــكارًا عميق ــان أف ــابق تقدم ــم الس ــروح يف القس ــث املط ــيتان يف البح ــان رئيس ــة نتيجت ثم
ــادئ،  ــط اهل ــيا واملحي ــة آس ــا ومنطق ــة يف ميانيزي ــم العرفي ــع النظ ــل م ــرتاتيجيات التعام إلس
ــة  ــوق القانوني ــاركة واحلق ــر اىل أن املش ــي أوالً تش ــك. فه ــن ذل ــع م ــاق أوس ــى نط ــا ع ورب
األساســية مكونــان أساســيان لتمكــن الفئــات املهمشــة وإرشاكهــا يف عمليــات فــض 
النزاعــات. وبســبب تركيزهــا عــى املكــون األول وإمهــال الثــاين اىل حــد كبــر، يمكــن اعتبــار 
ــال  ــم اخت ــطاء اىل فه ــار الوس ــل افتق ــذا الفش ــق ه ــة. ويعم ــة ضائع ــامهة PFM فرص مس
ــرتض  ــه. وتف ــم يف معاجلت ــدم رغبته ــةʻ أو ع ــوم ʼاحليادي ــم مفه ــوء فه ــلطة وس ــوازن الس ت
ــة  ــن يف جترب ــن اجلنس ــوة ب ــد الفج ــن س ــرشوع م ــن امل ــن مل يتمك ــه يف ح ــة أن ــة الثاني النتيج
ــة  ــب حقيقي ــيطات مكاس ــب الوس ــق تدري ــد حق ــات، فق ــض النزاع ــال يف ف ــاء والرج النس
متثــل يف معاجلتهــن قضايــا كالعنــف األرسي واالغتصــاب بطــرق مغايــرة وأكثــر متكينــًا مــن 

ــور. ــن الذك نظرائه

إيصال رسالة ›الحقوق‹: المشاركة وحدها ال تكفي
ــًا  ثمــة عنــران أساســيان يعــززان مشــاركة ومتكــن العاملــن عــى فــض النزاعــات انطاق
مــن النظــم العرفيــة: مشــاركة جمديــة وقــدرة عــى تأكيــد أو دعــم حقــوق قانونيــة أساســية. 

ــزاع. ــج الن ــة بنتائ ــة والثاني ــراءات والعملي ــق األوىل باإلج تتعل
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تدّخل مؤسسة متكني الشعب واملجتمع املحيل أثناء ثاألزمةم: تعزيز مشاركة النساء يف أنظمة اّكم 
التقليدية يف بوغانفيل

أظهــرت البحــوث التجريبيــة أن اإلنصــاف ال ُينظــر إليــه غالبــًا مــن زاويــة النتائــج بــل مــن 
زاويــة اإلجــراءات واملشــاركة )كامينــغ وجيســن، 2008(. إن املشــاركة الفعالــة أمــر بالــغ 
األمهيــة، ألن تبــادل التصــورات واآلراء واخلــرات حيــد مــن اإلقصــاء بوصفــه أحــد عوامــل 
ــر  ــات. وتش ــض النزاع ــن ف ــام ع ــا الع ــر يف الرض ــد كب ــاهم اىل ح ــه يس ــا أن ــش. ك التهمي
نتائــج املســح اىل أن تدريــب مؤسســة PFM أحــدث حتســنًا كبــرًا يف مشــاركة املســتفيدين: 
قــال املســتجيبون إهنــم جتــرأوا عــى التعبــر عــن آرائهــم، وشــاركوا بشــكل كامــل يف عمليــة 
ــاهم  ــد س ــار. وق ــذت باالعتب ــم أخ ــات نظره ــدون أن وجه ــم يعتق ــات، وإهن ــض النزاع ف
ــن ُدّرب  ــن الذي ــا املتنازع ــتوى رض ــرة يف مس ــادة كب ــق زي ــل يف حتقي ــذه العوام ــر ه تضاف

وســطاؤهم.

وقــد أكــدت املقابــات مــع الزعــاء والوســطاء املدربــن عــى هــذه النتائــج. وذكــر معظمهــم 
ــخصية  ــم الش ــم رؤيته ــى تقدي ــجعوهم ع ــزاع، وش ــن بالن ــع املعني ــع مجي ــاوروا م ــم تش أهن
لألحــداث، وعــرض كيفيــة تأثرهــا عليهــم بالتفصيــل. إال أن درجــة التمكــن النامجــة عــن 
ذلــك جيــب أن ُتقــارن مــع متغــرات القــوى املعنيــة. وكــا الحــظ فوجكوفســكا وكانينغهــام، 
فــإن إمكانيــة التعبــر عــن الــرأي ال تضمــن املســاواة والتمكــن )2009: 7(. ولذلــك عنــد 
ــادة  ــإن زي ــات، ف ــض النزاع ــة لف ــات التقليدي ــة يف العملي ــات املهمش ــة أداء الفئ ــل كيفي حتلي

املشــاركة ليســت اهلــدف الوحيــد.

ثمــة ثــاث قضايــا ذات أمهيــة حاســمة لفهــم نجــاح مــرشوع مؤسســة PFM لصالــح النســاء 
وكذلــك جوانــب ضعفــه: احلقــوق اإلجرائيــة مقابــل احلقــوق األساســية، وتفــاوت الســلطة، 

والتصــورات عــن احليــاد.

ـــاليب  ـــاد أس ـــات باعت ـــض النزاع ـــات ف ـــن عملي ـــى حتس ـــة ع ـــة رصاح ـــزت املؤسس أوال، رك
ـــب  ـــا جي ـــية. ويف رأهي ـــوق األساس ـــق احلق ـــن تطبي ـــدالً م ـــاركية ب ـــر تش ـــل وأكث ـــاطة أفض وس
ـــاة  ـــن كقض ـــن املتنازع ـــع الطرف ـــون م ـــاء ʼال يتعامل ـــطاء وزع ـــر وس ـــزاع ع ـــع الن ـــي م التعاط
ـــج  ـــد نتائ ـــاPFM( ʻ 2005: 2(. وتؤك ـــبها مع ـــرار يناس ـــل اىل ق ـــم للتوص ـــاعدين هل ـــل كمس ب
ـــن  ـــطاء الذي ـــع أن الوس ـــا. وم ـــدود الدني ـــا إال باحل ـــر تناوهل ـــية مل جي ـــوق األساس ـــح أن احلق املس
ـــوع  ـــذا املوض ـــبة ه ـــن، إال أن نس ـــة للمتنازع ـــوق القانوني ـــوا احلق ـــة أوضح ـــم املؤسس دربته
ـــًا  ـــون غالب ـــطاء املدرب ـــش الوس ـــح. إذ ناق ـــات املس ـــن موضوع ـــره م ـــن غ ـــى م ـــت أدن بقي
احلقـــوق اإلجرائيـــة، بـــدالً مـــن احلقـــوق األساســـية )مثـــل حقـــوق الرجـــال والنســـاء 
ـــرار  ـــاك إق ـــع(. وكان هن ـــا املجتم ـــأن قضاي ـــم بش ـــن آرائه ـــر ع ـــم والتعب ـــرض مظامله يف ع
ـــم  ـــا، رغ ـــاألرض وموارده ـــة ب ـــرارات املتعلق ـــع الق ـــًا يف صن ـــاء أيض ـــاركة النس ـــرورة مش ب
ـــق  ـــي يف مناط ـــام األموم ـــود النظ ـــبب وج ـــا بس ـــدو عليه ـــي يب ـــة الت ـــس باألمهي ـــك لي أن ذل

ـــل. ـــن بوغانفي ـــرة م كث
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ال شــك بأهنــا خطــوات إجيابيــة جــدًا نحــو إرشاك النســاء يف فــض النزاعــات التقليديــة وصنــع 
ــا  ــم قل ــرت أهن ــي أظه ــن، الت ــر املدرب ــاء غ ــات الزع ــع مقاب ــة م ــيا باملقارن ــرار، ال س الق
رشحــوا حقــوق األطــراف أو حتدثــوا عنهــا. ولكــن يف ظــروف التمييــز املعمــم بــن اجلنســن، 
فــإن التســويات التفاوضيــة واالعــرتاف باحلــد األدنــى مــن احلقــوق األساســية يثــران خماطــر 
ــن  ــلطة ضم ــاوت الس ــبب تف ــم بس ــر تتفاق ــذه املخاط ــات، وه ــاء املتنازع ــى النس ــددة ع حم

النــزاع. 

واملشـــكلة األساســـية الثانيـــة هـــي أن مؤسســـة PFM مل تعالـــج بشـــكل كاف آليـــة تأثـــر 
ـــم  ـــة. ورغ ـــم القانوني ـــم أو حقوقه ـــد آرائه ـــى تأكي ـــن ع ـــدرة املتنازع ـــى ق ـــاوت ع ـــك التف ذل
إجـــراء بعـــض التدريبـــات عـــى أشـــكال خمتلفـــة مـــن الســـلطة، مل يتمكـــن ســـوى عـــدد 
ـــن  ـــوى ب ـــوازن الق ـــال ت ـــال اخت ـــن إدراك احت ـــاء م ـــال أو الزع ـــطاء الرج ـــن الوس ـــل م قلي
ـــاة أو بـــن الرجـــال والنســـاء أو بـــن  ـــا العنـــف واجلن املتنازعـــن، ســـواء كان ذلـــك بـــن ضحاي
ـــد  ـــع. فق ـــال اجلمي ـــن ح ـــذا مل يك ـــن ه ـــاس. لك ـــة الن ـــاء وعام ـــن الزع ـــراد أو ب ـــع واألف املجتم
ـــد  ـــًا ق ـــا الســـلطة، وأدركـــوا أن ثمـــة أطراف ـــن عـــى وعـــي بقضاي كان بعـــض الوســـطاء واملدرب
ـــض  ـــن البع ـــر م ـــة أك ـــروات ومكان ـــك ث ـــض يمل ـــا، أو أن البع ـــن بعضه ـــة م ـــون خائف تك
ـــذا  ـــس ه ـــد انعك ـــال، فق ـــى أي ح ـــاين. وع ـــن اجل ـــة م ـــف خائف ـــة العن ـــر، أو أن ضحي اآلخ
ـــث  ـــن ثل ـــر م ـــد أكث ـــح؛ إذ أك ـــج املس ـــى نتائ ـــلطة ع ـــرات الس ـــي متغ ـــبي يف وع ـــص النس النق
املتنازعـــن بأهنـــم وجـــدوا صعوبـــة يف التعبـــر عـــن آرائهـــم، ألهنـــم ال يتمتعـــون بالقـــدر 
ـــدى  ـــة ل ـــبة اىل 40 باملئ ـــت النس ـــرى. وارتفع ـــاركة األخ ـــراف املش ـــلطة األط ـــن س ـــه م نفس

ـــاء. النس

لذلــك، ورغــم أرجحيــة مشــاركة املتنازعــن الذيــن دربــت PFM وســطاءهم مشــاركة كاملــة، 
ــة عــن  ــم معين ــج تعكــس مفاهي ــر للموافقــة عــى نتائ ــًا حتــت ضغــط كب فإهنــم يقعــون غالب
العدالــة )البنــك الدويل-إندونيســيا، 2006(. وحتــايب هــذه املفاهيــم غالبــًا األطــراف األكثــر 
قــوة، وتتجاهــل الشــكاوى املرشوعــة لألطــراف األضعــف أو تضغــط عليهــا لقبــول حلــول 
غــر مرضيــة هلــا )البنــك الدويل-إندونيســيا، 2008: 44(. وأكثــر األمثلــة وضوحــًا عــى مــا 
ســبق هــي عنــد وجــود تفاوتــات متعــددة يف حجــم الســلطات، كــا يف حــاالت العنــف ضــد 

النســاء مثــًا. 

ـــة  ـــي حماول ـــاد. فف ـــي احلي ـــوق ه ـــاركة واحلق ـــن املش ـــة ع ـــذه املناقش ـــة يف ه ـــة الثالث والقضي
ـــى  ـــا ع ـــب تدريبه ـــرار، انص ـــع الق ـــل يف صن ـــز والتحام ـــن التحي ـــف م ـــة PFM التخفي مؤسس
ـــطاء  ـــدا الوس ـــح: ب ـــج املس ـــى نتائ ـــًا ع ـــك إجياب ـــس ذل ـــة. وانعك ـــاد واملوضوعي ـــة احلي أمهي
ـــات  ـــتنتاج املقاب ـــذا االس ـــت ه ـــر. ودعم ـــدالً بكث ـــة وع ـــر موضوعي ـــًا أكث ـــون غالب املدرب
ـــرار  ـــع الق ـــص صن ـــن خصائ ـــا م ـــى أهن ـــدوا ع ـــن أّك ـــاء الذي ـــن والزع ـــطاء امُلدرب ـــع الوس م
ـــد  ـــوبيات wontok. فق ـــة املحس ـــن منظوم ـــل ع ـــي الكام ـــى رضورة التخ ـــددوا ع ـــم، وش لدهي
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ـــة  ـــيط معاجل ـــن الوس ـــب م ـــال ُطل ـــه يف ح ـــات، إن ـــم املقاب ـــت معه ـــن أجري ـــد الذي ـــال أح ق
ـــيط  ـــتدعاء وس ـــى اس ـــجعه ع ـــب يش ـــإن التدري ـــرته، ف ـــن عش ـــا م ـــد طرفيه ـــون أح ـــة يك حال
ـــات  ـــة األوىل، إال أن املقاب ـــًا للوهل ـــك إجيابي ـــدو ذل ـــا يب ـــة. وبين ـــرة ثالث ـــن عش ـــتقل م مس
ـــه  ـــث فهم ـــطاء. حي ـــن الوس ـــاد ب ـــى احلي ـــول معن ـــاق ح ـــع النط ـــم واس ـــوء فه ـــن س ـــفت ع كش
ـــن  ـــدالً م ـــادل، ب ـــول متب ـــل مقب ـــاد ح ـــام األول إلجي ـــدف يف املق ـــه هي ـــى أن ـــم ع ـــرون منه كث

ـــزاع. ـــة الن ـــون يف نتيج ـــق القان ـــرتاط تطبي اش

ثمــة مثــًا حــاالت اغتصــاب جيــد الوســطاء أنفســهم أثنــاء تدخلهــم ʼحللهــاʻ غــر قادريــن 
ــق كا  ــا يتف ــاين، عندم ــن اجل ــزواج م ــى ال ــة ع ــار الضحي ــرار إجب ــى ق ــرتاض ع ــى االع ع
ــد  ــف أح ــادʻ. ووص ــون بـʼاحلي ــم ملزم ــل(، ألهن ــى األق ــًا ع ــك )ظاهري ــى ذل ــن ع الطرف
ــطاء ال  ــا كوس ــًا، لكنن ــم أحيان ــاول ردعه ــًا ʼنح ــرى قائ ــف أرسي أخ ــة عن ــطاء حال الوس

.ʻــداورة ــر للم ــارش ونضط ــكل مب ــد بش ــة أح ــتطيع ختطئ نس

ــرار  ــذان الق ــا يتخ ــة وأرسهت ــطاء أن الضحي ــض الوس ــر بع ــاب، ذك ــاالت االغتص ويف ح
النهائــي. ولكــن أحــد الزعــاء املدربــن قــال إن العشــرة وأفــراد أرسة الضحيــة هــم يف الواقــع 
مــن يتخــذ القــرار. ويبــدو أن الوســطاء يتســمون بالســذاجة أو ال يتفهمــون وضــع النســاء، إذ 
وصــف أحــد الوســطاء حالــة مصاحلــة يف قضيــة اغتصــاب اشــرتكت فيهــا العشــرة بأكملهــا، 

.ʻــوا ــع وتصاحل ــم ريض اجلمي ــداف ʼث ــود األص ــادل نق ــا تب ــرت فيه ج

ــز احلقــوق اإلجرائيــة مهــا عنــران  ــادة املشــاركة يف حــل النزاعــات وتعزي باختصــار، إن زي
ــراف  ــق األع ــات وف ــض النزاع ــاء، يف ف ــا النس ــة، ومنه ــات املهمش ــان يف إرشاك الفئ حاس
وعمليــات صنــع القــرار. ولكنهــا حتســينات غــر كافيــة يف ظــل تعميــم التمييــز بــن اجلنســن 

ــوازن الســلطة. واختــال ت

النساء في عمليات الوساطة وكوسيطات
رغــم التحديــات التــي تواجــه الفئــات املهمشــة يف بلــوغ العدالــة مــن خــال أنظمــة العدالــة 
العرفيــة، فقــد أظهــرت األبحــاث يف ميانيزيــا أن تلــك الفئــات تدعــم هــذه املؤسســات اىل 
ــذا  ــري، 2001(. وه ــيث، 2009؛ وم ــع فورس ــم )راج ــى املحاك ــا ع ــر، وتفضله ــد كب ح
يتفــق مــع مــا عــرت عنــه نســاء كثــرات يف بوغانفيــل مــن أن التمكــن ال يســتلزم رفــض 
ــتوم  ــاء بـــ »الكاس ــم النس ــر معظ ــع، تفخ ــا. ويف الواق ــة أو إجراءاهت ــة العرفي ــة العدال أنظم
kastom« )تبســيط ميانيــزي لعبــارة النظــم العرفيــة(. ولكنهــن يعتقــدن بــأن إعــادة النظــر 
يف املعايــر واإلجــراءات رضوري أيضــا ملعاجلــة مشــاكلهن عنــد حماولــة التوصــل اىل حلــول 

منصفــة.

تعمــدت مؤسســة PFM تقديــم تدريــب جمتمعــي وتدريــب عــى الوســاطة للنســاء 
ــام  ــان الس ــع جل ــم مجي ــدت أن تض ــا تعم ــيوخ. ك ــال والش ــب الرج ــباب، اىل جان والش
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ــات املهمشــة بســلطة اختــاذ  يف عضويتهــا امــرأة وشــابًا عــى األقــل، كــي حتظــى هــذه الفئ
ــد  ــإن أح ــة ، ف ــاء اىل 50 باملئ ــاركة النس ــول مش ــق يف وص ــا مل يتحق ــع أن هدفه ــرار. وم الق
ــة ثلــث الوســطاء. ولألســف، فقــد كــّف  موظفيهــا الســابقن قــّدر أن النســاء شــكلن قراب

ــل.  ــن العم ــن ع ــر منه كث

ــن  ــوايت مل يتلق ــيطات الل ــي أن الوس ــا يعن ــك، مم ــرات ذل ــد تفس ــل أح ــص التموي كان نق
ــل.  ــن يف العم ــن، ألن أزواجه ــة أرسه ــزل لرعاي ــودة اىل املن ــن الع ــب عليه ــورًا توج أج
وقالــت اثنتــان مــن الوســيطات اللــوايت قابلناهــن إهنــا لــن تتوســطا إذا مل يكــن ذلــك لصالــح 
ــل  ــى متوي ــور ع ــن العث ــا م ــّراء متكنه ــل ج ــا العم ــا واصلت ــة PFM، وإهن ــب مؤسس تدري
ــام 2005،  ــة يف ع ــة قروي ــة يف حمكم ــا كقاضي ــدأت عمله ــيطة ب ــت أول وس ــي. وقال خارج
إهنــا تعمــل غالبــًا كــا يف الســابق، ولكنهــا تتلقــى أجــرًا اآلن. وقالــت األخــرى التــي تعمــل 
ــة آراوا. وقــد ورد  ــة إهنــا تتلقــى أجرهــا مــن ســلطات جملــس بلدي يف أحــد املراكــز احلري
يف مقابــات مــع الرجــال ذكــر العديــد مــن قاضيــات املحاكــم القرويــة النســائية املدربــات 
لــدى مؤسســة PFM ووســيطات أخريــات ال يتلقــن أجــورًا، ولكــن ال توجــد أرقــام دقيقــة 

ــات. ــيطات العام ــن الوس ع

لقــي مــرشوع مؤسســة PFM نجاحــًا مقبــوالً عــى صعيــد مســامهته يف بعــض جوانــب هنضــة 
املــرأة. حيــث حتقــق تقــدم يف رضــا النســاء عــن عملهــن يف فــض النزاعــات، رغــم أن الفجــوة 
ــب  ــض املكاس ــق بع ــم حتق ــل، فرغ ــا. وباملث ــى حاهل ــت ع ــال بقي ــرة الرج ــن وخ ــن خرهت ب
عــى صعيــد تعديــل املواقــف مــن مشــاركة النســاء يف النزاعــات، بقــي عمــل الوســطاء غــر 
ــه قــدم للنســاء مهــارات الوســاطة  متكافــئ. وكان أفضــل جوانــب التمكــن يف املــرشوع، أن
ــزءًا  ــك كان ج ــًا أن ذل ــن أيض ــن الحظ ــرًا منه ــم أن كث ــيطات )رغ ــن وس ــة أن يصبح وفرص
ــًا وسياســيًا أوســع نطاقــًا(.  ــًا واقتصادي مــن مــرشوع أكــر للتمكــن يتضمــن تغيــرًا اجتاعي

وفيــا يــي مناقشــة جلميــع هــذه النتائــج.

ــن  ــًا. ولك ــح تقريب ــئلة املس ــع أس ــى مجي ــاء ع ــال والنس ــن ردود الرج ــب اىل حتس أدى التدري
ردود النســاء كانــت أقــل إجيابيــة بكثــر مــن ردود الرجــال يف جمــاالت عديــدة )بغــض النظــر 
هــل الوســيط أو الزعيــم مــدّرب أم ال(، ممــا يــدل عــى وجــود فجــوة بــن اجلنســن يف رضامهــا 
ــات.  ــج النزاع ــر يف نتائ ــوة أكث ــت الفج ــات. واتضح ــض النزاع ــة لف ــات العرفي ــن العملي ع
ــدارك األذى العاطفــي  ــج عــى ت ــًا بقــدرة النتائ ــال، كانــت النســاء أقــل إيان فعــى ســبيل املث
الــذي حلــق هبــن أو مســاعدهتن عــى املــي قدمــًا يف حياهتــن. ومل يقلــل التدريــب مــن هــذه 

الفجــوة بــن اجلنســن عــى اإلطــاق.

ــة  ــن العاق ــة م ــف الفردي ــى املواق ــًا ع ــًا أيض ــرًا إجيابي ــة PFM تأث ــرشوع مؤسس ــدو أن مل يب
بــن اجلنســن. إذ وجــدت الدراســة أن الذيــن دربتهــم املؤسســة )بغــض النظــر عــن اجلنــس( 
كانــوا أكثــر تأييــدًا لــرورة حصــول الرجــال والنســاء عــى فــرص متكافئــة يف املشــاركة يف 
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فــض النزاعــات، ورضورة حــل قضيــة العنــف ضــد املــرأة يف إطــار النظــم العرفيــة )ليــس 
ــة  ــروق إحصائي ــود ف ــدم وج ــو ع ــع ه ــر املتوق ــر غ ــا(. واألم ــا بينه ــات وفي ــن العائ ضم
تذكــر بــن الرجــال والنســاء املســتجيبن يف أي مــن عبــارات املســح يف قســم املواقــف. ومــن 
ــون  ــث يوافق ــارة بحي ــل العب ــوا بتأوي ــال قام ــاء والرج ــك، أن النس ــة لذل ــرات املمكن التفس
ــة التدريــب كانــت  عليهــا، مــع أهنــم فهموهــا بشــكل خمتلــف. أو يف تفســر آخــر، أن عملي
ــر. وبطبيعــة احلــال، قــد يكــون اجلــواب  ــة التغي ــة يف إرشاك الرجــال يف عملي ناجحــة للغاي

مزجيــًا مــن التفســرين. 

بيــد أن ذلــك يثــر نقطــة مهمــة: إرشاك الرجــال كعامــل حاســم يف عمليــة التغيــر، والعمــل 
ــة، 2006:  ــة النيوزيلندي ــة القانوني ــباب )اللجن ــاء والش ــوق النس ــم حلق ــادة فهمه ــم لزي معه
ــًا،  ــاء أيض ــل الزع ــم ب ــال وحده ــس الرج ــة، لي ــات املهيمن ــال إرشاك الفئ ــن خ 101(. فم
يف عمليــة التغيــر هــذه، يصبــح مرجحــًا أن يتوســع ويســتمر تقبــل حقــوق النســاء، ومــن ثــم 
االعــرتاف هبــا ومحايتهــا، بــدالً مــن اعتبارهــا هتديــدًا. إضافــة اىل األثــر املشــجع الــذي ربــا 
تركتــه املرحلــة االنتقاليــة التــي جــرى فيهــا التدخــل عــى موقــف الزعــاء التقليديــن اإلجيــايب 

منهــا، كــا ورد أعــاه.

ــال  ــبيل املث ــى س ــال. فع ــات الرج ــايب يف مقاب ــاري إجي ــر معي ــى تغ ــة ع ــض األدل ــة بع ثم
ــاعده يف  ــب س ــابقʻ، وأن التدري ــدة يف الس ــه كعب ــل زوجت ــه ʼعام ــاء بأن ــد الزع ــرتف أح اع
إدراك الــدور الرئيــي الــذي تلعبــه النســاء يف األرسة واملجتمــع، وأهنــن مثــل الرجــال لدهيــن 
حقــوق وقــدرة عــى اإلنجــاز أيضــًا. وبــّن التدريــب آلخريــن جوانــب التمييــز بــن اجلنســن، 
مــن قبيــل تكليــف النســاء غالبــًا ʼبعمــل كثــر، يزيــد عــى عمــل الرجــالʻ، وأن الرجــال يف 

بوغانفيــل يســيئون معاملــة النســاء ويســتغلوهنن يف كثــر مــن األحيــان.

ــاء  ــن أثن ــي دارت معه ــات الت ــاء والنقاش ــع النس ــم م ــة تفاعله ــال، نتيج ــض الرج أدرك بع
هيضمــون حقــوق النســاءʻ غالبــًا، وأن عليهــم زيــادة التحــدث  الــدورة التدريبيــة، أن الرجــال̓ 
واالســتاع إليهــن. وقــد رصح أحــد الزعــاء متباهيــًا، أنــه منــذ هنايــة التدريــب ينتقــد الرجــال 

حتــى تعــرف النســاء حقوقهــن.

ــات،  ــض النزاع ــاركة يف ف ــة للمش ــاء الثق ــح النس ــًا يف من ــي أيض ــب املجتمع ــاهم التدري س
ومعاجلــة قضايــا املجتمــع املهمــة هلــن بشــكل مجاعــي. فمثــًا، نجحــت نســاء قريــة أتامــو يف 
التوقــف عــن صناعــة ʼعصــر األدغــالʻ، وهــو مــرشوب كحــويل منــزيل قــوي للغايــة تســبب 

ــداء واالغتصــاب والقتــل. ــدة كاالعت بارتــكاب جرائــم عدي
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ـــات  ـــًا أن مقارب ـــاركن أيض ـــع املش ـــات م ـــرت املقاب ـــف، أظه ـــر يف املواق ـــك التغ ـــم ذل رغ
ـــوال  ـــوأ األح ـــن يف أس ـــرة عليه ـــت خط ـــاء كان ـــة بالنس ـــات املتعلق ـــض النزاع ـــطاء يف ف الوس
ـــق،  ـــاقه يف التطبي ـــدم اتس ـــر وع ـــطء التغي ـــى ب ـــك ع ـــدل ذل ـــنها. وي ـــقة يف أحس ـــن متس ومل تك
رغـــم بعـــض التقـــدم اإلجيـــايب. وال بـــد مـــن االعـــرتاف أن هـــذه املشـــاكل ال تســـتجيب 
ـــة  ـــه مقاوم ـــكايل ويواج ـــدي وإش ـــر تصاع ـــأن التغي ـــقة، وب ـــة أو املتس ـــول الرسيع ـــا للحل دائ

ـــح. ـــى األرج ع

تقاسم السلطة في في قرية بوالماتو الخارجة من النزاع
ـــي  ـــرى الت ـــدى الق ـــي إح ـــا، وه ـــم بانغون ـــن منج ـــًا ع ـــاعة تقريب ـــو س ـــة بوالمات ـــد قري تبع
نشـــأ فيهـــا جيـــش بوغانفيـــل الثـــوري. وقـــد بـــارشت مؤسســـة PFM برناجمـــًا تدريبيـــًا 
ـــال يف  ـــن القت ـــئ أو م ـــن املخاب ـــكان م ـــم الس ـــودة معظ ـــزاع وع ـــف الن ـــور توق ـــة ف يف القري
التـــال. وكان هلـــذا التدريـــب ولتوقيتـــه تأثـــر ملحـــوظ )وغـــر متوقـــع اىل حـــد كبـــر( 
ـــن،  ـــن اجلنس ـــاواة ب ـــلطة واملس ـــم الس ـــول تقاس ـــات ح ـــه وللنقاش ـــة ل ـــة. ونتيج ـــى القري ع
ــض  ــم وفـ ــارك احلكـ ــلطاته وأن يتشـ ــم سـ ــوض الزعيـ ــع أن يفـ ــم واملجتمـ ــرر الزعيـ قـ
النزاعـــات. وتأسســـت جلـــان عديـــدة إلدارة شـــؤون القريـــة، كلجنـــة الصحـــة، جلنـــة 
ختطيـــط القريـــة، اللجنـــة الثقافيـــة، جلنـــة املـــرأة، وجلنـــة األيتـــام واملعوقـــن واألرامـــل 
وكبـــار الســـن. وتتمحـــور مهمـــة الزعيـــم اآلن يف التأكـــد مـــن اضطـــاع هـــذه اللجـــان 
بمســـؤولياهتا. ويتيـــح ذلـــك ظاهريـــًا للجميـــع، بمـــن فيهـــم أفـــراد اجلاعـــات املهمشـــة 
ـــم.  ـــق أهدافه ـــة بتحقي ـــائل الكفيل ـــكار الوس ـــع، وابت ـــم يف املجتم ـــة احتياجاهت ـــابقًا، مناقش س
ـــًا.  ـــباب أيض ـــن الش ـــد م ـــم العدي ـــي تض ـــان الت ـــاء اللج ـــث أعض ـــة ثل ـــاء قراب ـــكل النس وتش
ـــط،  ـــات فق ـــور النزاع ـــس يف أم ـــة، لي ـــا بثق ـــرح القضاي ـــى ط ـــادرات ع ـــاء ق ـــت النس وأصبح

ـــًا. ـــة أيض ـــة إدارة القري ـــل وبطريق ب

ـــب  ـــاء يف تدري ـــال والنس ـــارك الرج ـــيطات. وش ـــاء كوس ـــاد النس ـــو اعت ـــر ه ـــرز تغي وكان أب
ـــن  ـــددًا منه ـــإن ع ـــاس، ف ـــو باألس ـــدد املرج ـــن اىل الع ـــات مل يصل ـــع أن املتدرب ـــة. وم املؤسس
أصبحـــن وســـيطات. إن اعتـــاد النســـاء يف مواقـــع صنـــع القـــرار هـــو نتيجـــة للتمكـــن 
ـــات.  ـــاء املتنازع ـــة للنس ـــق العدال ـــز حتقي ـــك يف تعزي ـــاهم كذل ـــذي س ـــه، ال ـــد ذات ـــوين بح القان
وأبـــدت الوســـيطات يف املقابـــات ميـــًا أكثـــر لإلقـــرار باحلقـــوق القانونيـــة األساســـية، 
ال ســـيا مـــا يتعلـــق بالعنـــف ضـــد املـــرأة، وقلـــا تـــرددن يف اعتبـــار احلـــدود املعياريـــة 
ـــة  ـــًا إلحال ـــن مي ـــا أبدي ـــذ. ك ـــرار املتخ ـــة بالق ـــراف املعني ـــول األط ـــًا لقب ـــة أساس والقانوني
ـــة  ـــان نتيج ـــى ض ـــن ع ـــدم قدرهت ـــدن بع ـــا يعتق ـــمي عندم ـــي الرس ـــام القضائ ـــا اىل النظ القضاي
ـــة  ـــن زواج الضحي ـــرار يتضم ـــن أي ق ـــة ع ـــبه مطلق ـــورة ش ـــن بص ـــة. وختل ـــة للضحي عادل

ـــا. ـــن مغتصبه م
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ــن يف  ــر املدرب ــاء غ ــطاء والزع ــة الوس ــن مقارب ــيطات ع ــة الوس ــك مقارب ــت كذل واختلف
قضايــا العنــف املنــزيل. حيــث هــددت الوســيطات اجلــاين بإحالتــه إىل املحكمــة الرســمية إذا مل 
يتوقــف عــن ممارســة العنــف، وأطلعــن الضحيــة يف الوقــت نفســه عــى حقهــا يف رفــع القضيــة 
إىل املحكمــة، ورشحهــن هلــا كيفيــة القيــام بذلــك. كــا قدمــن املشــورة للنســاء ضحايــا العنــف 
املنــزيل بشــأن خياراهتــن يف حــال قــررن تغيــر أوضاعهــن، كتأمــن إحالتهــن إىل منظــات غــر 

حكوميــة تقــدم الدعــم واالستشــارات النفســية.

كــا أبــدت الوســيطات وعيــًا أكــر وقــدرة عــى اســتخدام األدوات الازمــة ملعاجلــة اختــال 
تــوازن الســلطة بــن اجلنســن. فعندمــا يتبــن هلــن أن هــذا االختــال هيــدد التوصــل إىل نتيجــة 
ــت  ــمي. وقال ــي الرس ــام القضائ ــة إىل النظ ــة القضي ــزن إلحال ــن ينح ــة، فإهن ــة ومنصف عادل
ــف  ــي العن ــا ومرتكب ــن الضحاي ــوازن )ب ــال الت ــاالت اخت ــه يف ح ــيطات، إن ــدى الوس إح
ــم استشــارة نفســية، وإهنــا تكــون لطيفــة  ــال( فإهنــا تطلــب أوالً تقدي ــزيل عــى ســبيل املث املن

جــدًا مــع النســاء.

ــى  ــرتاض ع ــيئًا يف االع ــيئًا فش ــن ش ــيطات ينجح ــال، إىل أن الوس ــج باإلمج ــذه النتائ ــر ه تش
ــن  ــدا أهن ــاء. وب ــة للنس ــة ممكن ــر محاي ــم أك ــدف تقدي ــا هب ــة وتطبيقه ــد العرفي ــر القواع تفس
ــن  ــوا ع ــن أعرب ــن الذي ــاء املدرب ــطاء والزع ــب الوس ــن جان ــم م ــر ودع ــول كب ــن بقب حيظ
ــهدهتا  ــي ش ــديدة الت ــة الش ــرًا للمقاوم ــة، نظ ــر للدهش ــذا مث ــن. وه ــادة عدده ــم بزي رغبته
ــدت  ــة، وتص ــلطة التقليدي ــاب الس ــة أصح ــت إزاح ــا حاول ــرى عندم ــدول األخ ــارب ال جت

ــة. ــد العرفي ــم للقواع ــال وتطبيقه ــرات الرج ــًا لتفس عموم

ـــار  ـــل. أوالً، اعتب ـــة بوغانفي ـــة يف حال ـــدام املقاوم ـــا وراء انع ـــًا أهن ـــرتض مبدئي ـــان ُيف ـــة عام ثم
 مـــرشوع مؤسســـة PFM منتجـــًا حمليـــًا متوافقـــًا مـــع القيـــم العرفيـــة، وســـاعد يف تعزيـــز 
ـــن  ـــدالً م ـــدة. فب ـــباب ع ـــن أس ـــم ع ـــذا ناج ـــات. وه ـــض النزاع ـــلʻ يف ف ـــلوب بوغانفي ʼأس
ـــة  ـــت حكوم ـــة، دع ـــة أو أجنبي ـــة وطني ـــاعدة إنائي ـــج مس ـــن برنام ـــزء م ـــل كج ـــرض التدخ ف
ـــارج  ـــن خ ـــراد م ـــدد األف ـــا أن ع ـــب. ك ـــراء التدري ـــة PFM إلج ـــة مؤسس ـــل املؤقت بوغانفي
ـــن،  ـــن للمدرب ـــن كمدرب ـــن املوظفـــن املحلي ـــى. ومل يتأخـــر تعي ـــل كان يف حـــده األدن بوغانفي
ـــادر  ـــى مص ـــك ع ـــب كذل ـــة التدري ـــدت منهجي ـــم. واعتم ـــق وأقالي ـــقي مناط ـــم منس ـــن ث وم
ـــذا  ـــاهم ه ـــة. وس ـــل البيئ ـــن داخ ـــة م ـــة وأمثل ـــم العرفي ـــًا، كالقي ـــا حملي ـــرتف هب ـــة ومع مقبول
ـــم  ـــن وتقاس ـــن اجلنس ـــاواة ب ـــكالية، كاملس ـــم إش ـــول مفاهي ـــي ح ـــاش املح ـــهيل النق يف تس
ـــيج  ـــن النس ـــزءًا م ـــح ج ـــأن تصب ـــا ب ـــمح هل ـــة تس ـــن بطريق ـــان، ولك ـــوق اإلنس ـــلطة وحق الس
احلـــايل للثقافـــة والقواعـــد العرفيـــة. وأخـــرًا، أرشك تدريـــب املؤسســـة جمموعـــة واســـعة 
مـــن املعنيـــن، بمـــن فيهـــم الرجـــال والنســـاء والشـــباب والزعـــاء واجلهـــات الفاعلـــة 
ـــاء  ـــامهة النس ـــاه مس ـــف جت ـــرات يف املواق ـــدوث تغي ـــة ح ـــذه املقارب ـــهلت ه ـــد س ـــة. وق الديني

ـــن. ودوره
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ــرًا  ــراب، نظ ــة اضط ــاس يف حال ــل باألس ــة يف بوغانفي ــلطة التقليدي ــاكل الس ــت هي ــًا، كان ثاني
لظروفهــا اخلاصــة املتمثلــة بالرتكــة االســتعارية وتعديــن النحــاس والنــزاع األهــي. فعندمــا 
ــة  ــد فقــدوا قاعــدة ســلطتهم القوي ــي، كان الزعــاء ق ــدأت مؤسســة PFM برناجمهــا التدريب ب
الســابقة، وربــا ســاهم ذلــك إىل حــد كبــر يف موقفهــم الداعــم، أو عــى األقــل املنفتــح عــى 
فكــرة مشــاركة النســاء وأفــراد آخريــن مــن املجتمــع يف صنــع القــرار. وقــد شــوهدت هــذه 
احلالــة مــن التبــاس متغــرات الســلطة يف بلــدان أخــرى أيضــًا يف الفــرتات االنتقاليــة، األمــر 
ــظ  ــا الح ــاج. وك ــاء لاندم ــاح وفض ــة لإلص ــًا فرص ــة تارخيي ــات املهمش ــاح للفئ ــذي أت ال
دوغــاس، ال يــزال كثــر مــن املؤسســات أو العمليــات التــي تأسســت يف املراحــل االنتقاليــة 
موجــودًا. وإذا أمكــن محايــة حقــوق املــرأة منــذ البدايــة، فــإن ذلــك يزيــد مــن فــرص اســتمرار 

هــذه احلايــة يف مرحلــة مــا بعــد الفــرتة االنتقاليــة ومرحلــة التنميــة )2007: 16(.

وثمــة عامــل ثالــث مــن البيئــة املحليــة يتمثــل يف وجــود نظــام أمومــي يف مناطــق متعــددة مــن 
ــاب  ــرًا لغي ــرات، نظ ــى املتغ ــره ع ــة تأث ــدى وكيفي ــح م ــر الواض ــن غ ــن م ــل. ولك بوغانفي

الدراســات يف هــذا الصــدد.

خاتمة

حاولــت هــذه الدراســة التغلــب عــى حتــٍد أســايس: كيفيــة التفاعــل مــع النظــم العرفيــة لتعزيز 
ــًا  ــة حملي ــة مرشوع ــن، بطريق ــن اجلنس ــز ب ــات والتميي ــض النزاع ــيا يف ف ــاح، ال س اإلص
ــن  ــر م ــة لكث ــة واملرن ــكالية والديناميكي ــة اإلش ــم. إن الطبيع ــذه النظ ــوة ه ــاط ق ــظ نق وحتف
ــل النســاء،  ــات مهمشــة مث ــًا لفئ ــا، تشــكل حتدي ــة كتلــك املوجــودة يف ميانيزي النظــم العرفي
ــن  ــًا. ويمك ــاح أيض ــاج واإلص ــات اإلدم ــاح عملي ــل لنج ــًا ومداخ ــح فرص ــا تتي ولكنه
ــة  ــة حملي ــة ذات إدارة وملكي ــة وواقعي ــات دقيق ــطة مرشوع ــات بواس ــذه اإلمكان ــتخدام ه اس

ــة. ــروف املحلي ــتجيب للظ وتس

ــه  ــر تغذيت ــع ع ــات املجتم ــع قطاع ــن مجي ــوار ب ــهيل احل ــن تس ــات م ــدى املقارب ــق إح تنطل
بمعلومــات جديــدة مســتمدة مــن القيــم املعــرتف هبــا واملصــادر املقبولــة األخــرى. وهيــدف 
ذلــك إىل توطيــد رشعيــة ثقافيــة ملفاهيــم عمليــات اإلدمــاج واملســاواة بــن اجلنســن وتقاســم 
ــض  ــى ف ــب ع ــرص التدري ــر ف ــدف يف توف ــذا اهل ــق ه ــرتاتيجية حتقي ــل إس ــلطة. وتتمث الس
النزاعــات والقيــادة؛ ليــس للســلطات التقليديــة املعــرتف هبــا وحســب، بــل للفئــات املهمشــة 
أيضــًا، ومتكينهــا مــن مواجهــة التفســرات الســائدة للقواعــد واإلجــراءات العرفيــة. ويقــدم 
مــرشوع مؤسســة PFM الــوارد يف دراســة احلالــة هــذه إطــارًا لتقييــم اآلثــار النامجــة عــن هــذا 

النمــط مــن األعــال.

ــة  ــريف ذات الصل ــة الع ــام العدال ــوة نظ ــاط ق ــى نق ــاظ ع ــرشوع PFM يف احلف ــح م ــد نج لق
بتحقيــق العدالــة للفقــراء؛ وحتديــدًا إمكانيــة الوصــول اقتصاديــًا وجغرافيــًا. وباملثــل، 
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تدّخل مؤسسة متكني الشعب واملجتمع املحيل أثناء ثاألزمةم: تعزيز مشاركة النساء يف أنظمة اّكم 
التقليدية يف بوغانفيل

نجــح الوســطاء الذيــن دربتهــم، بنظــر املتنازعــن عــى األقــل، باحلفــاظ عــى تركيــز النظــم 
التقليديــة عــى االنســجام املجتمعــي. ونفــذوا ذلــك بأخــذ احتياجــات الفــرد باالعتبــار أثنــاء 
تعزيــز التمكــن، يف عمليــة موازنــة كان الوســطاء غــر املدربــن أقــل ميــًا للقيــام هبــا. فمــن 
الواضــح بالتــايل أن بعــض التقــدم قــد حصــل بحيــث يأخــذ رشعيــة حمليــة وال يتخــى عــن 

ــة. ــة العرفي ــة العدال ــية يف أنظم ــة واألساس ــارص اإلجيابي العن

وأحــد جوانــب التناقــض يف هــذه الدراســة هــو: كيــف نحمــي حقــوق الفئــات املهمشــة إذا 
كانــت املعايــر والعمليــات العرفيــة التــي تســهل ممارســات التمييــز تعمــل عــى تعزيــز تراتبيــة 
ــع  ــرًا م ــة PFM ح ــل مؤسس ــا. ال تتعام ــة وتديره ــم العرفي ــم بالنظ ــي تتحك ــلطة الت الس
ــع النســاء  ــا إىل مج ــعى تدريبيه ــا يس ــم. وإن ــم، وال تقصيهــم أو تتجاهله ــرتف هب الزعــاء املع

والشــباب معــا ملناقشــة النزاعــات وتســويتها بالتعــاون مــع الزعــاء.

نجحــت النســاء اللــوايت تأهلــن كوســيطات شــيئًا فشــيئًا يف االعــرتاض عــى تفســر القواعــد 
ــل أن  ــن املحتم ــاء. وم ــوق النس ــة حلق ــة ممكن ــر محاي ــم أك ــدف تقدي ــا هب ــة وتطبيقه العرفي
ــًا لــوال الظــروف اخلاصــة التــي نشــأت يف بوغانفيــل بعــد مرحلــة  هــذا التقــدم مل يكــن ممكن
ــة  ــة فرص ــذه الدراس ــة يف ه ــة املعروض ــّكل احلال ــك، تش ــع ذل ــي. م ــزاع األه ــتعار والن االس

ــرى. ــروف األخ ــع الظ ــاح يف مجي لإلص

باختصــار، ســلط مــرشوع مؤسســة PFM الضــوء عــى بعــض التحديــات والفــرص الرئيســية 
ــذا  ــات. وه ــض النزاع ــة لف ــات العرفي ــة يف العملي ــات املهمش ــز إرشاك الفئ ــة بتعزي املتعلق
يعنــي أن املشــاريع، التــي تشــجع تبنــي خطــاب حمــي بخصــوص األفــكار اإلشــكالية التــي 
تســتند إىل عمليــات تغيــر مرشوعــة حمليــًا، تســتطيع حتقيــق نتائــج إجيابيــة. إال أن هــذا التغيــر 
يكــون عــادة تدرجييــًا وغــر متناســق. وال يمكــن معاجلــة هــذا النــوع مــن القضايــا الواســعة 
ــع  ــاوالت م ــع املح ــن مجي ــم م ــك، فبالتعل ــع ذل ــيطة. وم ــة أو بس ــول رسيع ــة بحل والعميق

ــًا لاســتدامة. ــر قاب ــح التغي ــة، يصب ــة والتلقائي االحتفــاظ باملرون
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الهوامش

ــا . 1 ــام 1995، عندم ــى ع ــدل حت ــام والع ــون والنظ ــة القان ــم مؤسس ــة PFM باس ــت مؤسس ُعرف
انفصــل فــرع بوغانفيــل عــن املؤسســة الرئيســية )مقرهــا يف بــورت مورســبي(، وأصبــح ُيعــرف 

باســم مركــز بوغانفيــل للســام واملصاحلــة.

جــرى اإلحصــاء األخــر يف عــام 2000. وهــذا الرقــم مأخــوذ مــن بياناتــه. ومــن املرجــح أنــه . 2
أكــر بكثــر حاليــًا.

ــة . 3 ــة ذات دالل ــة اختافــات إحصائي ــارات املســح يف القســم املتعلــق بالعملي أظهــرت معظــم عب
ــرف  ــع ط ــوا م ــن تعامل ــن الذي ــور املتنازع ــة وتص ــن جترب ــا p > 0٫05، أو p > 0٫01( ب )إم
ثالــث دربتــه مؤسســة PFM، أو مل تدربــه. وباختصــار، عندمــا تكــون الداللــة اإلحصائيــة أقــل 
مــن 5 باملئــة )p > 0٫05(، فهــذا يعنــي أن فرصــة حصــول هــذه النتيجــة كمصادفــة تقــل عــن 5 
باملئــة. عندمــا تكــون الداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن 1 باملئــة )p >0٫01(، فهــذا يعنــي أن فرصــة 
ــتخدام  ــة باس ــدالالت اإلحصائي ــرت ال ــن 1. واخُت ــل ع ــة تق ــة كمصادف ــذه النتيج ــول ه حص
ــم  ــابقا(. ث ــي SPSS( PASW س ــج اإلحصائ ــطة الرنام ــتقلة )T-test( بواس ــة املس ــار العين اختب
اســُتخدمت اجلــداول التكراريــة الســتخراج النســب املئويــة للموافقــن )جتمــع املوافقــن وأولئك 
املوافقــن بشــدة(. وقدمــت املؤلفــة التفســرات املتعلقــة بنطــاق االســتجابات اخلمــس. ومل ُتدرج 

يف اجلــداول النتائــج التــي تبــن أهنــا غــر ذات داللــة إحصائيــة.

جــرت مقابــات عــدة مــع وســطاء وقــادة وأفــراد مــن بوغانفيــل أثنــاء البحــث يف دراســة احلالــة . 4
هــذه. ونظــرًا للطبيعــة احلساســة لكثــر مــن النزاعــات الــواردة يف هــذا التقريــر، جــرى حــذف 

أســاء األشــخاص مــن املقابــات.

ــا . 5 ــد )أنوف ــاه واح ــن يف اجت ــل التباي ــار حتلي ــطة اختب ــتنتاج بواس ــذا االس ــل إىل ه ــرى التوص ج
ANOVA( جلميــع النتائــج التــي أظهــرت فروقــات كبــرة بــن اجلنســن، ملعرفــة مــدى ارتباطهــا 

مــع تدريــب الوســطاء. ومل ُيعثــر عــى أيــة عاقــة ذات داللــة إحصائيــة ألي مــن العبــارات.

راجع اهلامش 5 لتوضيح كيفية التوصل إىل ذلك.. 6



 اختراق حدود التقاليد:
 وجهة نظر نسائية

في لجنة واجير للسالم 
والتنمية في شمال كينيا

الفصل الثاني:
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ليا كيماثي

الفصل الثاني

ملّخص

ــًا  ــت تارخيي ــا، حدث ــال كيني ــن ش ــرى م ــن أخ ــا يف أماك ــر، ك ــة يف واج ــات املزمن إن النزاع
بســبب منافســة شــديدة بــن القبائــل عــى امليــاه واملراعــي، وتفاقمــت بســبب إمهــال احلكومــة 
ــة الضعيــف يف هــذه املنطقــة مواجهــة  ــًا. وال يســتطيع جهــاز الدول ــة للمنطقــة عموم املركزي
ــًا  ــة الرســمية، متــأل الفــراغ غالب ــة مؤسســات الدول تلــك النزاعــات. وبســبب ضعــف فعالي
أنظمــة غــر رســمية قائمــة عــى أســس تقليديــة ومعــارصة. ورغــم نجاحهــا إىل حــد بعيــد، 
فإهنــا تعــاين أوجــه قصــور متعــددة، مثــل التمييــز بــن اجلنســن والتمييــز عــى أســاس الوضــع 
 )WPDC( Wajir Peace and Development ــة االجتاعــي. إن جلنــة واجــر للســام والتنمي
تقليديــة  منهجيــات  بــن  جتمــع  النزاعــات  لفــض  حمليــة  منظمــة  هــي   Committee
ــًا  ــا نموذج ــذه. وباعتباره ــاء ه ــش النس ــكلة هتمي ــى مش ــب ع ــن التغل ــت م ــارصة، متكن ومع
ــاكل  ــة وهي ــات التقليدي ــود املؤسس ــر جه ــث تتضاف ــة، حي ــا الدول ــويات ترعاه ــرًا لتس مبتك
ــام  ــة س ــا كلجن ــرش نموذجه ــد انت ــا، فق ــبية لكليه ــا النس ــتخدام املزاي ــارصة باس ــة املع الدول
لفــض النزاعــات املحليــة يف مجيــع أنحــاء كينيــا. وتعتمــد هــذه الدراســة عــى مقاربــة وصفيــة 
وحتليليــة. وتقــدم رؤيــة نقديــة عــن النزاعــات يف املنطقــة القاحلــة والرعويــة عــى حــدود كينيا 
الشــالية الرشقيــة، ومنطقــة واجــر جــزء منهــا. وتشــكل البيانــات األوليــة اجلــزء األكــر مــن 
مصــادر بيانــات املــادة البحثيــة. وباســتخدام تلــك املصــادر، تســتعرض هــذه املــادة نشــأة جلنــة 

واجــر وتطورهــا وإنجازاهتــا والتحديــات التــي تواجههــا منــذ عــام 1993.
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CSO civil society organization
منظمة جمتمع مدين

DC District Commissioner
مدير املنطقة

DDC District Development Committee
جلنة تنمية املنطقة

DPC District Peace Committees
جلان سام املناطق

DSC District Security Committee
جلنة أمن املنطقة

FGM female genital mutilation
ختان اإلناث

MDPDC Madera District Peace and Development Committee
جلنة منطقة مانديرا للسام والتنمية

MPs Members of Parliament
برملانيون /برملانيات

MWPD Mandera Women in Peace and Development
نساء مانديرا يف السلم والتنمية

MWDPC Mandera–Wajir Development and Peace Committee
جلنة مانديرا-واجر للسام والتنمية

NCCK National Council of Churches of Kenya
املجلس الوطني للكنائس يف كينيا

NGO non-governmental organization
منظمة غر حكومية

NSC National Steering Committee on Peace 
Building and Conflict Management
اللجنة التوجيهية الوطنية لبناء السام وإدارة النزاعات

RRT Rapid Response Team
فريق التدخل الرسيع

WPDA Wajir Peace and Development Agency
هيئة واجر للسام والتنمية

WPDC Wajir Peace and Development Committee
جلنة واجر للسام والتنمية

WPG Wajir Peace Group
فريق واجر للسام

W WAP Wajir Women Association for Peace
رابطة نساء واجر من أجل السام



اخرتا  حدود التقاليد: وجهة نظر نسالية يف ينة واجري للسالم والتنمية يف وامح كينيا 
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خلفية

ــم  ــة تتاخ ــة وقاحل ــعة نائي ــة شاس ــة حدودي ــو منطق ــا، وه ــن كيني ــايل م ــزء الش ــل اجل ــد ظ لق
إثيوبيــا والصومــال وجنــوب الســودان وأوغنــدا، عــى الــدوام هامشــيًا ومهمشــًا مقارنــة ببقيــة 
مناطــق البــاد. ويعــود هــذا اإلقصــاء إىل احلقبــة االســتعارية. فبســبب بعدهــا عــن العاصمــة 
نــرويب واعتــاد اقتصادهــا عــى الرعــي، شــكلت املنطقــة عبئــًا عــى االقتصــاد االســتعاري 
ــارت  ــتقال، اخت ــد االس ــتثار. وبع ــن االس ــد م ــى ح ــتخراج بأدن ــدأ االس ــد مب ــذي اعتم ال
ــتمرار يف  ــاالت، االس ــم احل ــي يف معظ ــف والقمع ــد الضعي ــة ذات التواج ــة الكيني احلكوم
سياســة هتميــش املنطقــة، ممــا حّوهلــا إىل إحــدى أكثــر املناطــق خطــرًا وفقــرًا وأقلهــا خضوعــًا 
للحكومــة. واســُتخدم العنــف أداة وحيــدة يف فــض النزاعــات. ويف منتصــف ســتينيات القــرن 
العرشيــن، واســتجابة لطلــب احلكومــة الصوماليــة اســرتداد بعــض أجــزاء شــال كينيــا، شــن 
بعــض الســكان الصوماليــن يف املنطقــة متــردًا حمــدودًا ضــد احلكومــة الكينيــة، ُعــرف باســم 
حــرب العصابــات )شــيفتا shifta(. لكنــه فشــل يف جــذب دعــم كبــر ومبــارش مــن احلكومــة 
الصوماليــة، وأمخــد الحقــًا. وأدى ذلــك، لألســف، إىل فــرض حالــة طــوارئ وحشــية مل ترفــع 

حتــى عــام 1992 )مينخــاوس، 2005(.

كان هــذا التهميــش أكثــر وضوحــًا يف ثــاث مناطــق ســابقة شــكلت حمافظــة كينيــا الشــالية 
حتــى منتصــف العقــد األول مــن القــرن احلــايل، وحتولــت إىل مقاطعــات منــذ ذلــك احلــن: 

ــر. ــرا وواج ــا وماندي غاريس

ــع أن  ــة. وم ــف يف املنطق ــة والعن ــات املزمن ــدالع النزاع ــدة يف ان ــل ع ــرت عوام ــد تضاف لق
ــبب  ــل، بس ــن القبائ ــي ب ــاه واملراع ــى املي ــديدة ع ــة الش ــو املنافس ــا ه ــي هل ــبب الرئي الس
ــة، فقــد فاقمهــا اســتمرار ثقافــة اإلغــارة  ــدرة املــوارد الطبيعي موجــات اجلفــاف املتكــررة ون
عــى قطعــان املاشــية، وتدفــق الاجئــن مــن الصومــال وإثيوبيــا، وانتشــار األســلحة الفرديــة 
واخلفيفــة يف املنطقــة. وكان جهــاز الدولــة ضعيفــًا وغــر قــادر غالبــًا عــى منــع هــذه النزاعــات 
أو الــرد عليهــا أو هتدئتهــا. وكانــت الســلطة القضائيــة عــى وجــه اخلصــوص تفتقــر دائــًا إىل 

ــرادع حمــدودًا. ــاة وكان تأثرهــا ال القــدرة عــى حماكمــة اجلن

ـــعة  ـــة وشاس ـــق قاحل ـــل يف مناط ـــة يف العم ـــات مادي ـــون صعوب ـــرض القان ـــزة ف ـــه أجه تواج
وقاســـية، وال حتظـــى ســـوى بدعـــم ضئيـــل مـــن املجتمعـــات املحليـــة )شـــوبرا، 2008(. 
إن املشـــكلة األساســـية التـــي تقـــوض عمـــل كل املؤسســـات القضائيـــة وأجهـــزة فـــرض 
ـــل  ـــم وُمث ـــع قي ـــمية م ـــة الرس ـــراءات القانوني ـــن واإلج ـــق القوان ـــدم تواف ـــي ع ـــون ه القان
ــات.  ــض النزاعـ ــة فـ ــف كيفيـ ــرم وتصـ ــو اجلـ ــا هـ ــدد مـ ــي حتـ ــن، التـ ــكان املحليـ السـ
ـــات  ـــيا أن املؤسس ـــدل، ال س ـــة للع ـــمي ضان ـــون الرس ـــرون القان ـــون ال يعت ـــكان املحلي فالس
ـــادئ  ـــد املب ـــل أح ـــا يتمث ـــة. بين ـــة التصاحلي ـــن العدال ـــدالً م ـــاب ب ـــى العق ـــوم ع ـــمية تق الرس
ـــع  ـــم بدف ـــا يلزمه ـــة، مم ـــن اجلريم ـــاء ع ـــع األقرب ـــؤولية مجي ـــة يف مس ـــة املحلي ـــية للعدال األساس
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ـــل  ـــي ال تتعام ـــمية الت ـــم الرس ـــع املحاك ـــك م ـــض ذل ـــة. ويتناق ـــارب الضحي ـــات ألق تعويض
إال مـــع جـــاٍن وضحيـــة. هـــذا ال خيـــدم العدالـــة وال يـــريض القبائـــل مـــن وجهـــة نظـــر 

ـــا. ـــال كيني ـــة يف ش ـــة الصومالي األقلي

ــًا  ــأل غالب ــي مت ــي الت ــارصة ه ــة ومع ــر تقليدي ــى معاي ــوم ع ــمية تق ــر رس ــة غ ــت أنظم وكان
ــة  ــذه األنظم ــد ه ــمية. وتعتم ــة الرس ــات الدول ــة مؤسس ــف فعالي ــن ضع ــم ع ــراغ الناج الف
ــم  ــام. وه ــرواد للس ــاء ك ــى الوجه ــًا ع ــا غالب ــال كيني ــة يف ش ــى األرسة والقبيل ــزة ع املرتك
ــدور بســبب ســيطرهتم عــى املــوارد، وانتائهــم إىل شــبكة مــن  ــام هبــذا ال قــادرون عــى القي
البنــى القبليــة والعرقيــة، واالحــرتام والرشعيــة التــي يكتســبوهنا بفضــل أعارهــم وجنســهم. 
كــا ينظــر إليهــم كقّيمــن عــى املارســات والقيــم الثقافيــة، فضــًا عــن كوهنــم خزانــًا للمعرفة 

ــايف )أدان، 2011(. ــرتاث الثق وال

ــباب  ــات ألس ــض النزاع ــنن يف ف ــر الس ــى م ــمية ع ــر الرس ــات غ ــذه املؤسس ــت ه نجح
عديــدة. فهــي عمليــًا رسيعــة وقريبــة وإجراءاهتــا مفهومــة للجميــع وجتــري باللغــة املحليــة، 
وينفــذ أحكامهــا أنــاس حيرتمهــم املتخاصمــون اجتاعيــًا. وطاملــا أن هدفهــا املصاحلــة 
وليــس االنتقــام، فهــي مناســبة متامــًا لفــض نزاعــات املجتمعــات املحليــة )كياثــي 2005(. 
ــاس  ــى أس ــز ع ــددة: التميي ــور متع ــه قص ــن أوج ــت م ــد عان ــزة، فق ــا املمي ــم نجاحاهت ورغ
ــا  ــف روابطه ــة؛ وضع ــروف العائلي ــي والظ ــتوى االجتاع ــي واملس ــوع االجتاع ــر والن العم
مــع املؤسســات القضائيــة والرســمية األخــرى؛ والتبايــن الشــديد يف قراراهتــا حتــى داخــل 
ــض  ــا يف ف ــرد لرشعيته ــآكل مضط ــوب اىل ت ــذه العي ــد أدت ه ــًا. وق ــه أحيان ــع نفس املجتم

ــات. النزاع

تبعات اإلقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

إن عــدم املســاواة بــن اجلنســن مشــكلة كبــرة جــدًا. فالنســاء يعانــن مــن هتميــش مــزدوج يف 
املجتمــع الصومــايل يف كينيــا. أوالً، تقتــر أدوارهــن وتأثرهــن إىل حــد كبــر عــى الشــؤون 
الداخليــة لــألرسة، وال يطلــب منهــن تقلــد أيــة مســؤوليات سياســية عامــة. ثانيــًا، يعانــن مــن 
ــتفادة  ــن االس ــان م ــة، كاحلرم ــة الصومالي ــدي لألقلي ــش التقلي ــن التهمي ــة ع ــب النامج العواق
ــات  ــل يف عملي ــف التمثي ــك ضع ــية، وكذل ــة األساس ــق االجتاعي ــة واملراف ــة التحتي ــن البني م
صنــع القــرار يف البــاد. إال أن تغــر املشــهد االجتاعــي واالقتصــادي والســيايس يف الصومــال 
أدى إىل تغــر العاقــات بــن اجلنســن، واضطــرت النســاء أكثــر فأكثــر إلعالــة أرسهــن، بعــد 
أن كان الرجــال يقومــون بذلــك تقليديــًا )جلنــة حقــوق اإلنســان يف كينيــا، 2010(. ومل تــؤد 
ــات  ــرات يف عاق ــرتن بتغ ــا مل تق ــاء ألهن ــاع النس ــن أوض ــرورة إىل حتُس ــرات بال ــذه التغ ه
ــايل  ــع صوم ــل يف جمتم ــى رأس األرس والقبائ ــون ع ــال يرتبع ــزال الرج ــث ال ي ــلطة، حي الس

أبــوي إىل أبعــد احلــدود.
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وتســعى جلنــة واجــر للســام والتنميــة، وهــي هيئــة حمليــة يف مقاطعــة واجــر )منطقة ســابقًا(، 
إىل الكشــف املبكــر عــن بــوادر النزاعــات والوقايــة منهــا وتســويتها. وحتــاول التغلــب عــى 
مشــكلة هتميــش النســاء والشــباب مــن قبــل املؤسســات غــر الرســمية. وهــي مثــال يقتــدى 
ــة  ــن كيفي ــة، وع ــات العرفي ــن املؤسس ــاالً م ــزءًا فع ــن ج ــاء يف أن يصبح ــدرة النس ــن ق ــه ع ب
اســتخدام مهاراهتــن غــر املســتَغلة لفــرتة طويلــة يف حتويــل النزاعــات املجتمعيــة املتفشــية يف 

جمتمــع كينيــا األبــوي.

متتـــد مقاطعـــة واجـــر النائيـــة عـــى مســـاحة 56٫000 كيلومـــرت مربـــع مـــن األرايض 
ــي  ــب الوطنـ ــمة )املكتـ ــاوز 600٫000 نسـ ــكان ال يتجـ ــدد السـ ــن عـ ــة، ولكـ القاحلـ
ـــار  ـــض األمط ـــا بع ـــر، خ ـــد كب ـــراوي إىل ح ـــا صح ـــا، 2010(. ومناخه ـــاء يف كيني لإلحص
ــي:  ــية هـ ــل رئيسـ ــاث قبائـ ــايل إىل ثـ ــل الصومـ ــا ذوو األصـ ــم أهلهـ ــة. وينقسـ املتفرقـ
ـــر  ـــل والبق ـــن اإلب ـــا م ـــل بقطعاهن ـــاة ترحت ـــل رع ـــي قبائ ـــن. وه ـــا وأوغادي ـــوران وديغودي عج
والغنـــم واملاعـــز إىل حيـــث يوجـــد الـــكأل واملـــاء. وبســـبب نـــدرة املـــوارد واملنافســـة 
ـــات  ـــع وفي ـــة توق ـــات عنيف ـــًا إىل نزاع ـــؤدي غالب ـــذي ي ـــر ال ـــوب التوت ـــع منس ـــارة، يرتف الض

ودمـــارًا وترشيـــدًا.

ــات  ــكلت النزاعـ ــوارد. وشـ ــدرة املـ ــكلة نـ ــررة مشـ ــاف املتكـ ــات اجلفـ ــت موجـ فاقمـ
الرشســـة واجلفـــاف جـــزءًا مـــن املشـــهد االجتاعـــي والســـيايس واالقتصـــادي يف واجـــر 
منـــذ االســـتقال، مثلـــا هـــو احلـــال يف بقيـــة شـــال كينيـــا. ولكـــن العنـــف املجتمعـــي 
ـــة  ـــخ املقاطع ـــدة يف تاري ـــات ش ـــر النزاع ـــد أكث ـــه أح ـــن أن ـــي 1993 و1995 بره ـــن عام ب
ـــدد  ـــًا متع ـــد كان عنف ـــة. فق ـــام والتنمي ـــر للس ـــة واج ـــادرة جلن ـــور مب ـــث، وأدى إىل ظه احلدي
ـــاب  ـــة وغي ـــى اللصوصي ـــاوة ع ـــا، ع ـــا بينه ـــل وفي ـــل القبائ ـــاالً داخ ـــمل قت ـــتويات، ش املس
ـــا يف  ـــليحها، ب ـــيات وتس ـــد امليليش ـــة لتجني ـــاء احلكوم ـــوم وزع ـــار الق ـــّب كب ـــون. وه القان
ـــا  ـــة ك ـــود املصاحل ـــادة جه ـــن قي ـــدالً م ـــال، ب ـــا والصوم ـــن إثيوبي ـــة م ـــتئجار املرتزق ـــك اس ذل

ـــادة. ـــم ع ـــى منه يرج

ــخص  ــن 1٫200 ش ــر م ــل أكث ــبب بمقت ــر، إذ تس ــى واج ــر ع ــر مدم ــزاع تأث ــذا الن كان هل
ــل و2٫500  ــن اإلب ــة 1٫000 رأس م ــن. ورُسق قراب ــاب 2٫000 آخري ــة أو اغتص وإصاب
مــن األبقــار و15٫000 مــن األغنــام واملاعــز. وهُنــب وُأحــرق قرابــة 1٫500 مســكن وُدمــر 
ــلم  ــاف. ومل تس ــلب واالختط ــة للس ــة 30 مركب ــت قراب ــاري وتعرض ــل جت ــة 500 حم قراب
املــدارس مــن العنــف، حيــث تــررت بشــدة 45 مدرســة ابتدائيــة ومخــس مــدارس ثانويــة 
يتجــاوز عــدد طاهبــا 15٫000 طالــب. واضطــرت عــرش مــدارس إلغــاق أبواهبــا متامــًا. 
ــًا، بمــن  ــًا حكومي ــة 165 موظف ــة أو رفــض العمــل يف وظائفهــا الشــاغرة قراب وغــادر املنطق
فيهــم معلمــي املــدارس، ممــا زاد احلرمــان مــن اخلدمــات احلكوميــة يف منطقــة مهمشــة أصــًا 

ــر، 1996(. ــم وجين )إبراهي
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وأكــد ســكان كانــوا يقيمــون يف املنطقــة عندمــا قابلتهــم املؤلفــة، أنــه ال يوجــد أيــة بقعــة آمنــة 
يف املقاطعــة، ومل يســلم أحــد مــن ذلــك االضطــراب1. وتأثــرت النســاء بصــورة مبــارشة، مــع 
أهنــن تقليديــًا نعمــن بأمــان نســبي مــن تبعــات النزاعــات بــن املجتمعــات املحليــة. وجــاءت 
مشــاركة النســاء يف النــزاع بســبب الدمــار الواســع وطبيعــة النــزاع الطويــل يف الفــرتة 1993-
ــال أو  ــن الرج ــد م ــل مزي ــد أن ُقت ــن بع ــة أرسه ــة ومحاي ــاء إلعال ــرت النس 1995. واضط
اضطــروا للفــرار أو أفقــروا نتيجــة فقــدان املاشــية، األمــر الــذي دّل عــى تغــر العاقــة بــن 
اجلنســن. ونتيجــة لذلــك، انعكــس التوتــر يف املقاطعــة حتــى عــى األماكــن التقليديــة لوجــود 

النســاء كالســوق املحليــة.

ــرات إىل أعــال عنــف يف  ــو 1993، حتولــت هــذه التوت ــال يف حزيران/يوني ــدالع القت بعــد ان
الســوق بــن التاجــرات املنتميــات إىل قبائــل خمتلفــة، ممــن رفضــن أيضــًا البيــع أو الــرشاء فيــا 
ــم،  ــر مه ــائيًا غ ــأنًا نس ــر ش ــزاع اعت ــل يف ن ــة للتدخ ــاعي إدارة املقاطع ــِد مس ــن. ومل جت بينه

ــزاع يف املقاطعــة. بســبب اتســاع متغــرات الن

عمليات اإلدماج

ــن  ــة م ــت نخب ــرات، جتمع ــن التاج ــزاع ب ــتداد الن ــو 1993، ويف ذروة اش يف حزيران/يوني
ــدى  ــت إح ــر. وقال ــدة واج ــامي يف بل ــاف إس ــل زف ــور حف ــات حلض ــاء الصومالي النس
ــًا إىل  ــت تلقائي ــاف حتول ــل الزف ــة يف حف ــات جانبي ــق، إن مناقش ــت الح ــوات يف وق املدع
ــة انعــدام األمــن يف املنطقــة، يف معــرض إشــارة النســاء إىل الــرر الــذي  حديــث عــن حال
ــذا  ــارس يف ه ــح أو خ ــه ال راب ــة، وإن ــاءات القبلي ــن االنت ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــق باجلمي يلح
النــزاع، إذ أصبــح اجلميــع ضحايــا. وقــررت اثنتــان منهــن البحــث عــن حــل. حيــث زارتــا 
الســوق يف اليــوم التــايل، وفتحتــا نقاشــًا مــع التاجــرات املتنازعــات عــن خافاهتــن. ورسعان 
مــا انضــم إليهــا ســيدة أعــال خمرمــة، وبــدأن بلقــاء تاجــرات الســوق بعــد ظهــر كل يــوم 
ــد  ــن، فق ــى أعاهل ــدة ع ــرت بش ــد أث ــات ق ــرات والنزاع ــًا. وألن التوت ــهرين تقريب ــدة ش مل
وافقــن باإلمجــاع عــى أن النســاء واألطفــال هــم مــن حتملــوا وطــأة النــزاع، رغــم أن الرجــال 
هــم مــن بــدأه. ولذلــك، قــررن االجتــاع والبحــث عــن حلــول ســلمية ودائمــة للنزاعــات 

ــوق. يف الس

ـــت  ـــوق. وعكف ـــع يف الس ـــة الوض ـــة ملراقب ـــاء جلن ـــرش نس ـــكلت ع ـــة، ش ـــات أولي ـــد مناقش بع
ـــوقات  ـــرات واملتس ـــع التاج ـــن أن مجي ـــد م ـــًا للتأك ـــوق يومي ـــارة الس ـــى زي ـــة ع ـــذه اللجن ه
ـــال  ـــة األع ـــكان ومزاول ـــاركة امل ـــرات يف مش ـــن ح ـــدة، وأهن ـــر مقي ـــة غ ـــة حرك ـــن بحري يتمتع
ـــد.  ـــذه القواع ـــق ه ـــزم بتطبي ـــخص ال يلت ـــوق أي ش ـــن الس ـــرد م ـــز. وُيط ـــن دون متيي ـــا بينه في
ــذا  ــاء إثـــر هـ ــا هـــدأ العنـــف يف الســـوق )مجعـــة، 2000(. وســـعت النسـ ــان مـ ورسعـ
النجـــاح إىل ترســـيخ حضورهـــن وانتشـــارهن، وعـــى املـــدى الطويـــل، زيـــادة نفوذهـــن 
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وتلقـــي الدعـــم مـــن الوجهـــاء يف هنايـــة املطـــاف. حيـــث اخـــرتن يف هـــذه املرحلـــة األوىل 
ـــس.  ـــاء األس ـــدف إرس ـــن هب ـــع قضيته ـــة م ـــات املتعاطف ـــراد واجله ـــع األف ـــط م ـــل فق التعام
ـــات  ـــكوك املجتمع ـــرًا لش ـــن األول. ونظ ـــة هدفه ـــة يف املنطق ـــة املحلي ـــاكل احلكومي ـــت اهلي وكان
ـــر  ـــة بمدي ـــل خمتلف ـــن قبائ ـــاء م ـــع نس ـــت أرب ـــة، اتصل ـــة باحلكوم ـــة التقليدي ـــة الصومالي املحلي
ـــذا  ـــادرة، وهك ـــذه املب ـــاركة يف ه ـــى املش ـــر ع ـــق املدي ـــه. واف ـــى دعم ـــول ع ـــة للحص املنطق
ـــل  ـــن أج ـــاء م ـــم نس ـــًا باس ـــة أيض ـــام )املعروف ـــل الس ـــن أج ـــر م ـــاء واج ـــة نس ـــدت رابط ول

ـــام(. الس

كان دعــم مديــر املنطقــة حاســًا، إذ أدى إىل رشعنــة قضايــا املــرأة يف نظــر املجتمــع واحلكومــة. 
ولكــن النســاء جتنبــن الرجــال يف ذلــك الوقــت إىل حــد كبــر، ال ســيا الوجهــاء، خمافــة قتــل 
هــذه املبــادرة يف مهدهــا. ولذلــك قوبــل عملهــن يف األيــام األوىل إمــا برفــض الوجهــاء لــه أو 

جتاهلــه إىل حــد كبــر.

ــكيل  ــة لتش ــارات منزلي ــارشة وزي ــاءات مب ــورة لق ــة املذك ــة للرابط ــطة األولي ــت األنش تضمن
ضغــط مــن أجــل الســام، ومحلــة تعبئــة بــن جهــات متعاطفــة حمــددة كالنســاء األقــل تقليدية 
وحمافظــة. رسعــان مــا وصــل عــدد املتطوعــات إىل 15 امــرأة مــن بلــدة واجــر، مثلــن رشائــح 
اجتاعيــة خمتلفــة، كاملوظفــن احلكوميــن واملعلمــن والعاملــن يف جمــال الصحــة. وشــكلت 
املوظفــات احلكوميــات أكــر نســبة يف هــذه املجموعــة، ألهنــن مجيعــًا مقيــات يف بلــدة واجــر، 
بينــا تتــوزع املعلــات والعامــات يف جمــال الصحــة يف مناطــق خمتلفــة مــن املقاطعــة. كــا تأثــر 
املوظفــون احلكوميــون أيضــًا بالتنافــس القبــي. ولذلــك، أدركــت العضــوات أمهيــة املبــادرة 

امللحــة.

ــال  ــن الرج ــى زمائه ــن ع ــن. وضغط ــى زمائه ــة ع ــات بداي ــات احلكومي ــزت املوظف رك
ــون  ــم موظف ــم، كوهن ــن عمله ــن أماك ــة ضم ــات القبلي ــل النزاع ــى ح ــًا أوالً ع ــل مع للعم
ــار  ــرض لآلث ــم تع ــم ألن معظمه ــادرة زمياهت ــى مب ــؤالء ع ــق ه ــد واف ــون. وق حكومي
ــيت  ــات، وُأرس ــدة اجتاع ــد ع ــدوء بع ــاد اهل ــل. وع ــن العم ــات يف أماك ــة للنزاع التخريبي
ــال نجــاح  بذلــك أســاليب فــض النزاعــات الاحقــة. بعــد ذلــك، اســتخدمت النســاء مث
ــرار  ــادرة وتك ــام إىل املب ــال االنض ــدة الرج ــن ملناش ــن احلكومي ــن املوظف ــام ب ــادة الس إع
ــد  ــادرة، فق ــى املب ــا ع ــوا مجيع ــال مل يوافق ــم أن الرج ــرى. ورغ ــن أخ ــاح يف أماك ــذا النج ه
أســس 14 شــابًا، غالبيتهــم مــن املوظفــن احلكوميــن، جمموعــة شــباب مــن أجــل الســام 

.Youth for Peace

 اجتمعـــت رابطـــة نســـاء واجـــر مـــن أجـــل الســـام مـــع جمموعـــة شـــباب مـــن أجـــل 
الســـام وشـــكا فريـــق واجـــر للســـام WPG( Wajir Peace Group(. وحســـب 
املجتمـــع الصومـــايل الـــذي يعتـــر الوجهـــاء هـــم صانعـــو الســـام، فقـــد اعُتـــر فريـــق 
واجـــر للســـام نخبـــة تعمـــل ضـــد مبـــادئ املجتمـــع، وُنظـــر إىل أنشـــطته األوىل بعـــن 
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ـــادرة،  ـــان املب ـــور إع ـــه. فف ـــرة ألعضائ ـــدات خط ـــه هتدي ـــة توجي ـــة واالزدراء، لدرج الريب
ُقتـــل مخســـة مـــن أوالد إحـــدى العضـــوات األساســـيات يف هجـــوم، اشـــتبه بـــأن الدافـــع 
وراءه هـــو مشـــاركتها يف فريـــق واجـــر للســـام. ومـــع ذلـــك، تعهـــدت تلـــك املـــرأة 
ـــة  ـــى مواصل ـــاء ع ـــة األعض ـــرًا بقي ـــجع كث ـــذي ش ـــر ال ـــق، األم ـــع الفري ـــل م ـــة العم بمواصل

محلتهـــم )مجعـــة، 2000(.

ــى  ــاظ ع ــرتاتيجيات للحف ــن اإلس ــددًا م ــام ع ــر للس ــق واج ــاء يف فري ــتخدمت النس اس
ــع  ــات م ــد العاق ــك توطي ــن ذل ــات. وتضم ــك التحدي ــى تل ــب ع ــود والتغل ــز اجله تركي
ــة )التــي وفــرت األمــن الجتاعاهتــن(؛ واحلــرص عــى وجــود أعضــاء ذكــور  اإلدارة املحلي
مــن الفريــق برفقتهــن يف االجتاعــات العامــة؛ واســتقطاب أعضــاء آخريــن رجــاالً ونســاء، 
ال ســيا أفــراد املجتمــع العاديــن. وعــّزز ذلــك مكانــة الفريــق باعتبــاره مبــادرة ذات قاعــدة 
ــرتاتيجية  ــن اإلس ــاء. ولك ــن النس ــة م ــة نخبوي ــاره جمموع ــن اعتب ــدالً م ــة، ب ــة عريض اجتاعي
األكثــر اســتمرارية ربــا التــي اســتخدمتها النســاء هــي الوصــول إىل الوجهــاء بوصفهــم اجلهــة 
ــة، أن  ــات البداي ــد صعوب ــاء بع ــرت النس ــد أق ــام. وق ــرب والس ــن احل ــًا ع ــؤولة تقليدي املس
ــع لــوال دعــم هــؤالء الوجهــاء ومشــاركتهم  ــادرة الســام كانــت حمكومــة بالفشــل الذري مب

ــة. ــم للقضي وتبنيه

تأمين دعم الوجهاء
ــل،  ــق واجــر للســام مــع وجهــاء القبائ تواصلــت العضــوات الـــ 15 األساســيات يف فري
إلقناعهــم بــرورة إهنــاء العنــف واســتعادة الســام واألمــن يف واجــر. ولقيــت املحادثــات 
األوليــة نجاحــًا حمــدودًا، لكــن املهــم أهنــا أرســت أســس التواصــل الاحــق بــن الوجهــاء 
ــن مــن وجهــاء  والنســاء. وقــد غــرت النســاء إســرتاتيجيتهن بعــد اإلخفــاق األويل، وتقرب
ــة يف  ــك األقلي ــارك تل ــات. إذ مل تش ــارشة يف النزاع ــارك مب ــي مل تش ــا، الت ــة كون ــل أقلي قبائ
رصاعــات الســلطة اإلقليميــة، وُأمهلــت إىل حــد كبــر بســبب قلــة عددهــا. بيــد أن وجهاءهــا 
يتمتعــون باالحــرتام بــن القبائــل، مثلهــم مثــل الوجهــاء الصوماليــن اآلخريــن. ولذلــك، 
ــد  ــة، عق ــات مطول ــد حمادث ــن. وبع ــاء املتحارب ــن وجه ــط ب ــم التوس ــاء منه ــت النس طلب
وجهــاء كونــا اجتاعــًا حــره وجهــاء يمثلــون مجيــع القبائــل. وكانــت رضبــة موفقــة كــرى 
للنســاء. حيــث أدركــن طــوال الوقــت أن مواصلتهــن محلــة الســام دون مشــاركة الرجــال، 
ــة بمــكان ليــس إرشاك الرجــال  ــي تنكــر املجتمــع جلهودهــن. ولذلــك، كان مــن األمهي يعن
فقــط، بــل وإفســاح جمــال القيــادة هلــم أيضــًا )يف العلــن عــى األقــل(. كــا أن اجتــاع وجهــاء 
القبائــل الكــرى بوســاطة وجهــاء القبائــل الصغــرة، ُيعتــر أكثــر وجاهــة هلــم مــن وســاطة 

النســاء.
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ــتاء  ــاء اس ــن الوجه ــد م ــع. فالعدي ــو متوق ــا ه ــدًا، ك ــة ج ــات األوىل عدائي ــت االجتاع كان
ــوايت ينظــر هــؤالء إليهــن كأطفــال. لكــن  ــادرة الســام بدأهتــا النســاء الل مــن حقيقــة أن مب
ــة  ــًا فشــلهم كمجموع ــادرة، معلن ــح املب ــد الوجهــاء لصال ــدث أح ــا حت ــرج عندم ــف انف املوق
ــض،  ــى مض ــرون ع ــاء اآلخ ــر الوجه ــع. وأق ــة املجتم ــية يف محاي ــؤوليتهم األساس يف أداء مس
ــي  ــات الت ــد للنزاع ــع ح ــان لوض ــد ح ــت ق ــأن الوق ــرب، ب ــراء ح ــروف كأم ــم مع وبعضه
ــاة يف واجــر )إبراهيــم وجينــر 1996(. وشــكل ذلــك  أثــرت ســلبًا عــى مجيــع مناحــي احلي
ــن  ــباب. ويف ح ــاء والش ــى النس ــاء ع ــال والوجه ــل آراء الرج ــع يفض ــًا يف جمتم ــًا هام اخرتاق
ــادرة يف العلــن، إال أهنــن مارســن تأثــرًا مبــارشًا  ســمحت النســاء للوجهــاء بأخــذ زمــام املب
عــى جمريــات جلســات التفــاوض، وواصلــن تبنــي هــذه اإلســرتاتيجية حتــى اســتتب الســام 

ــر. ــًا يف واج متام

ــى  ــام ع ــن الس ــث ع ــة البح ــويل عملي ــجاع بت ــات الش ــاء الصومالي ــرار النس ــي ق ــد بن لق
حمنتهــن يف احلــرب وعــى إعــادة رســم دورهــن التقليــدي. فالنســاء يف واجــر كــا يف املجتمــع 
ــذ  ــك من ــدأ ذل ــًا، ويب ــًا وديني ــيًا واجتاعي ــة سياس ــن أدوارًا ضعيف ــًا، يتول ــايل عموم الصوم
الــوالدة. فعندمــا يولــد صبــي مثــًا، حيتفــل بــه بذبــح رأســن مــن املاشــية، يف حــن ال يذبــح 
إال رأس واحــد أو ال يتــم االحتفــال أبــدًا إذا كان املولــود أنثــى. وتعلــن القابلــة املرشفــة عــى 
ــرشى، 2004(.  ــر والب ــدʻ )غاردن ــأت بجدي ــرأة مل ت ــة إن ʼامل ــة قائل ــد والدة طفل ــوالدة عن ال
وحظــوظ الصبيــان يف احلصــول عــى التعليــم يف مرحلــة الطفولــة أكــر مــن البنــات، اللــوايت 
ــذي  ــر، ال ــزواج املبك ــتعداد لل ــزل واالس ــن يف املن ــاعدة أمهاهت ــًا ملس ــة غالب ــادرن املدرس يغ

ــًا. ــن ســن 12 و15 عام حيــدث عــادة ب

وبعــد الــزواج، جيعــل التقســيم الصــارم للعمــل بــن العــام واخلــاص عمــل النســاء مقتــرًا 
عــى املنــزل )مــن إحضــار مــواد الطعــام وإعــداده وتربيــة األطفــال وجلــب امليــاه واحلطــب(، 
ــد بذلــك.  ــو ســمحت التقالي ــى ل ــًا لانخــراط يف الشــؤون العامــة، حت ــدع هلــن وقت ممــا ال ي
ولــذا، يفــرتض بالصوماليــات يف شــال كينيــا أن ُيشــاَهدن دون أن ُيســمعن. فآراؤهــن 
ــة  ــال أو معاجل ــع الرج ــوس م ــن باجلل ــمح هل ــام، وال يس ــاء الع ــرح يف الفض ــا تط ــادرًا م ن
ــات  ــن كبن ــن واجباهت ــال، وأن يؤدي ــن للرج ــاء أن خيضع ــن النس ــر م ــية. وُينتظ ــا سياس قضاي
وزوجــات وأمهــات. ومــن الناحيــة الثقافيــة، يشــكل العنــف ضــد املــرأة منهــج حيــاة لكثــر 
مــن النســاء. ومــن املظاهــر األخــرى لثقافــة العنــف هــذه، خضــوع أكثــر مــن 90 باملئــة مــن 
النســاء الصوماليــات يف شــال كينيــا لعمليــة تشــويه األعضــاء التناســلية )ختــان اإلنــاث(، ممــا 

ــدي، 2009(. ــة )عب ــاة دائم ــراض ومعان ــبب بأم يتس

ــكار بعــض أدوارهــن  ــات رســم تقاليدهــن، باســتعارة وإعــادة ابت أعــادت النســاء الصومالي
ــه.  ــي واجهت ــات الت ــم النزاع ــع يف خض ــتمرار املجتم ــمة الس ــت حاس ــي كان ــة، الت التقليدي
فعــى ســبيل املثــال، تقــي العــادات أن تتــزوج الفتيــات بعيــدًا عــن مناطقهــن هبــدف توحيــد 
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــذا  ــزواج، وه ــد ال ــى بع ــن حت ــى لقبائله ــن يبق ــن انتاءه ــا. ولك ــد عاقاهت ــن وتوطي قبيلت
ــك  ــن بذل ــن. ويصبح ــة أزواجه ــن وقبيل ــن قبيلته ــزاع ب ــاء الن ــد أثن ــف فري ــن يف موق يضعه
غالبــًا الوحيــدات القــادرات عــى التحــرك بحريــة بــن الطرفــن املتحاربــن. وهكــذا، متكنــت 
النســاء مــن القيــام بــدور الرســل والوســطاء أثنــاء احلــرب والســام. وُتدعــى النســاء اللــوايت 
ــات.  ــض النزاع ــاعدهتم يف ف ــاء ومس ــع الوجه ــًا م ــاع أحيان ــاب لاجت ــن اإلنج ــاوزن س جت
ــام  ــل الس ــن أج ــر م ــاء واج ــة نس ــادت رابط ــي أع ــرص الت ــاءات والف ــي الفض ــك ه وتل

ــي 1995-1993. ــن عام ــة ب ــروب القبلي ــط يف احل ــارت التوس ــا اخت ــا، عندم ابتكاره

لقــد جــرى االعــرتاف رســميًا بعمــل النســاء يف صنــع الســام وَقبـِـل بــه املجتمــع فــور انضــام 
ــدًا مــن الســكان  الوجهــاء. وجتولــت النســاء بعزيمــة أكــر يف أنحــاء املقاطعــة، حيشــدن مزي
ــادرة الســام وينظمــن األنشــطة الكتشــاف ســبل حتقيــق ســام دائــم. تضمنــت  لصالــح مب
ــة   )ال ســيا املجموعــات  ــة مــع جمموعــات املســاعدة الذاتي تلــك األنشــطة اجتاعــات توعي
ــة  ــا جمموع ــا، قادهت ــدارس وخارجه ــل امل ــباب داخ ــع الش ــام م ــات س ــائية(، وحمادث النس
شــباب مــن أجــل الســام بدعــم مــن مديــر املنطقــة. وســامهت هــذه املحادثــات يف تعميــم 
ــة  ــذه املرحل ــاء يف ه ــت النس ــة. وجتنب ــا يف اإلدارة املحلي ــوادر الدني ــن الك ــيا ب ــادرة، ال س املب
االحتــكاك مــع الوجهــاء عــى املســتوى الشــعبي. وبــدالً مــن ذلــك، انتظــرن مــن الوجهــاء 
الذيــن ســبق هلــم املشــاركة أن يدعمــوا املبــادرة أوالً. وعقــد الوجهــاء مــن جانبهــم سلســلة 
اجتاعــات لصياغــة إســرتاتيجيات أخــرى لوقــف العنــف. وشــكلوا جلنــة إضافيــة يف جمــرى 

املــداوالت، ســميت وجهــاء مــن أجــل الســام.

إعالن الفتح
بعــد تشــكيل اللجــان األساســية الثــاث التــي متثــل الشــباب والوجهــاء والنســاء، ركــزت 
النســاء عــى تعزيــز مبــادرات وأنشــطة ســام خمتلفــة ذات طابــع أكثــر ديمومــة. ويــرّسن 
ــذي  ــح ال ــان الفت ــت بإع ــة، توج ــل املقاطع ــع قبائ ــن مجي ــاء م ــات لوجه ــد اجتاع عق
ــع  ــل. وم ــن القبائ ــتقبلية ب ــات املس ــام والعاق ــتعادة الس ــة الس ــادئ التوجيهي ــع املب وض
ــن  ــه، وعمل ــًا يف نجاح ــن كان حيوي ــي، إال أن دوره ــاع الفع ــرن االجت ــاء مل حي أن النس
مــع بعــض الوجهــاء الســتقطاب وجهــاء آخريــن مــن خمتلــف القبائــل حلضــور االجتــاع. 
ــف  ــة تكالي ــاط وتغطي ــاركة بنش ــان للمش ــر يف الرمل ــواب واج ــى ن ــًا ع ــن أيض وضغط
االجتــاع. وطلبــن التمويــل أيضــًا مــن املكاتــب املحليــة لصنــدوق األمــم املتحــدة للطفولــة 
)يونيســيف( وجلنــة أوكســفورد لإلغاثــة مــن املجاعــة )أوكســفام OXFAM(، واســتخدمن 
ــًا  ــرى أيض ــات األخ ــف االجتاع ــة تكالي ــاء وتغطي ــض الوجه ــفر بع ــهيل س ــوال لتس األم

ــة، 2000(. )مجع

التقــى وجهــاء جــرى اختيارهــم بمشــاركة مجيــع القبائــل يف املركــز املحــي للتعليــم اإلســامي 
ــن  ــب م ــر. وُطل ــامي يف واج ــح اإلس ــد الفت ــم معه ــروف باس ــة madrassa(؛ املع )مدرس
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ــل  ــا رشــحت القبائ ــل الثــاث الرئيســة ترشــيح 75 مــن الوجهــاء، بين ــة مــن القبائ كل قبيل
ــدة  ــارون مل ــاء املخت ــع الوجه ــا. واجتم ــن كل منه ــاء ع ــة وجه ــا أربع ــل كون ــرة وقبائ الصغ
ــيح  ــل الكــرى ترش ــم ُطلــب مــن القبائ ــي هتــم قبائلهــم. ث ــا الت ــة القضاي ــام ملناقش ســبعة أي
25 وجيهــًا عــن كل منهــا، ووجيهــًا واحــدًا عــن كل قبيلــة مــن قبائــل كونــا، اعُتــروا بمثابــة 
جلنــة توجيهيــة اختــارت 37 وجيهــًا هــم وجهــاء الفتــح. وأقســم الوجهــاء املختــارون اليمــن 
عــى البقــاء حمايديــن. وانطاقــًا مــن عمليــة التمثيــل القبليــة الشــاملة هــذه، يتحــدث هــؤالء 
ــرى  ــة. وج ــامات القبلي ــن االنقس ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــم املجتم ــون باس ــاء ويترف الوجه
ــن  ــد والقوان ــع القواع ــام ووض ــة الس ــول عملي ــق ح ــرى للتواف ــام أخ ــبعة أي ــس س تكري

ــوا،2003(. ــا )ندغ ــوالء هل ــان ال ــا وإع لفرضه

أســفرت هــذه العمليــة عــن إعــان الفتــح، الــذي نــص عــى إقامــة هيــاكل عدليــة تســتند إىل 
الثقافــة الصوماليــة مســتمدة مــن مجيــع قبائــل واجــر. ثــم رشع الوجهــاء بتعميم اإلعــان عى 
ــة  ــؤر النزاعــات االجتاعي ــع أنحــاء البــاد. واســتهدفوا عــى وجــه اخلصــوص حتويــل ب مجي
ــاه واألســواق. ونجحــت هــذه اإلســرتاتيجية  إىل مواقــع للمصاحلــة، كاملســاجد ومناهــل املي
ــرب،  ــراء ح ــًا كأم ــن أيض ــوا معروف ــاء كان ــك الوجه ــن أولئ ــددًا م ــرًا، ألن ع ــًا باه نجاح
ــًا عــى وقــف العنــف. وكلــا تقــّدم الوجهــاء يف  وأحــدث حتوهلــم نحــو الســام تأثــرًا فوري
ــة  العمــل الســلمي، تراجعــت النســاء عــن اخلــط األمامــي تــاركات للرجــال املعاجلــة العلني
للنزاعــات القبليــة، وتوجهــن نحــو توســيع قاعــدة الســام ولــو بأســاليب أقــل علنيــة، خمافــة 

أن ينظــر إليهــن وكأهنــن يتنافســن مــع الوجهــاء.

ــذ  ــة، يأخ ــات املجتمعي ــي النزاع ــا. فف ــاء إليه ــت النس ــي توجه ــات الت ــباب أول الفئ كان الش
ــات يف  ــذ الفتي ــا تأخ ــف. بين ــال العن ــون أع ــن يقرتف ــاة الذي ــود املش ــادة دور اجلن ــبان ع الش
ــد  ــرب، وق ــاب إىل احل ــل الذه ــم قب ــة أمهاهت ــباب برك ــب الش ــا. ويطل ــب دور الضحاي الغال
يأخــذ ذلــك شــكل أغــاين حــرب. ويف حــاالت نــادرة، تســتخدم األمهــات األغــاين إلقنــاع 
ــكار دور األم  ــادة ابت ــام إع ــر للس ــق واج ــار فري ــرب. اخت ــاب إىل احل ــدم الذه ــباب بع الش
هــذا لضــان عــدم مشــاركة الشــباب يف أي نــزاع مســتقبي. وتقــرر بعــد سلســلة اجتاعــات 
ــم  ــام دائ ــباب. أوالً، س ــاط الش ــاء يف أوس ــات النس ــه تدخ ــين لتوجي ــن رئيس ــد هدف حتدي
تســعى النســاء للمســامهة يف حتقيقــه مــن خــال املســاعدة عــى وقــف العنــف. ثانيــًا، مشــاريع 
تنمويــة تســعى النســاء للمشــاركة يف إنشــائها إلعــادة بنــاء قاعــدة اقتصاديــة للشــباب، وبالتايل 

ــة للمجتمــع. قاعــدة اقتصادي

توطيد السالم في واجير
ــة  ــة قائم ــت مظل ــبابية حت ــات الش ــدد مــن املجموع ــع ع ــدف األول، جتّم ــق اهل ــياق حتقي يف س
فعــًا هــي شــباب مــن أجــل الســام. وانتــرشت هــذه املجموعــات يف مجيــع أرجــاء املنطقــة 
بحثــًا عــن شــباب ال يزالــون يف األدغــال، إلقناعهــم بوقــف العنــف والتخــي عــن أســلحتهم. 
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــر  ــاء يف أكث ــاء والنس ــع الوجه ــرتاتيجية م ــات إس ــد حتالف ــًا بعق ــات أيض ــت املجموع وُكلف
ــة املحليــة للمبــادرة. ــزًا للملكي املناطــق تــررًا مــن العنــف، تعزي

ـــات  ـــام يف جمموع ـــى االنتظ ـــباب ع ـــجيع الش ـــرى تش ـــد ج ـــاين، فق ـــدف الث ـــبة لله ـــا بالنس أم
ـــن  ـــال املحلي ـــال األع ـــن رج ـــب م ـــد. وُطل ـــا بع ـــب في ـــا التدري ـــدم هل ـــل ُيق ـــة للدخ منتج
ومـــن املنظـــات غـــر احلكوميـــة العاملـــة يف املنطقـــة تقديـــم التمويـــل للبـــدء بتلـــك 
ــك  ــد البوليتكنيـ ــاح معهـ ــادة افتتـ ــرى يف إعـ ــول الكـ ــة التحـ ــت نقطـ ــطة. ومتثلـ األنشـ
ـــطة  ـــت أنش ـــتباكات. وُنظم ـــبب االش ـــه بس ـــق أبواب ـــد أغل ـــذي كان ق ـــر، ال ـــباب يف واج للش
ـــطة  ـــا األنش ـــا فيه ـــة، ب ـــباب املختلف ـــات الش ـــن فئ ـــم ب ـــز التاح ـــة لتعزي ـــرتكة متنوع مش

الرياضيـــة.

ــبابًا  ــة ش ــذه الفئ ــمل ه ــاء. وتش ــر للنس ــام اآلخ ــط االهت ــابقة حم ــيات الس ــة امليليش ــت فئ كان
ورجــاالً حتولــوا إىل قطــاع طــرق أو جتــار أســلحة. وســاعد توريــد األســلحة اخلفيفــة 
ــا والصومــال كثــرًا يف تعزيــز دورهــا يف االنفــات األمنــي والفــوىض يف واجــر.  مــن إثيوبي
ذهبــت النســاء إىل زوجــات وأمهــات هــؤالء، ودعوهنــن لانضــام إىل فريــق واجــر للســام، 
دون توجيــه أيــة إدانــات. ومــن خــال تدخــل هــؤالء النســاء املميــزات واستشــعار وجــود 
ــة.  ــاة الطبيعي حركــة عامــة ضــد العنــف، قــرر عــدد مــن الرجــال التحــول والعــودة إىل احلي
حيــث ســلم أحــد رجــال العصابــات املعروفــن نفســه للرشطــة، مــع 46 بندقيــة اســتخدمتها 
ــت  ــول، مجع ــم التح ــى زخ ــًا ع ــة 2009(. وحفاظ ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــه )جلن عصابت
النســاء متويــًا ووضعــن خطــة إقــراض وبــدأن بمنــح قــروض صغــرة إىل أفــراد امليليشــيات 

ــابقة. الس

ــام  ــدة الس ــيع قاع ــت توس ــي تضمن ــب، الت ــددة اجلوان ــة متع ــت املقارب ــا أعط ــان م ورسع
وإعطــاء زمــام املبــادرة للوجهــاء، أكلهــا يف املقاطعــة. فبحلــول عــام 1994، توقــف العنــف 
ــًا إىل  ــال تدرجيي ــادت األع ــر، وع ــد كب ــر إىل ح ــض التوت ــر، وانخف ــق واج ــب مناط يف أغل
ــات الســام وورش العمــل  ــم عــدد مــن مهرجان ــة. واحتفــاالً بالســام، أقي وترهتــا الطبيعي
واجتاعــات املصاحلــة املجتمعيــة، مَجعــت القبائــل املتحاربــة الســابقة وممثــي احلكومــة ورجــال 
األعــال والنســاء والشــباب واملنظــات غــر احلكوميــة العاملــة يف املنطقــة )إبراهيــم وجينــر 

.)1996

ــزي  ــكل مرك ــام هي ــة إىل قي ــت احلاج ــام، واتضح ــة إىل الس ــات الداعي ــرت املجموع ازده
ــة  ــألة مهم ــكل مس ــذا اهلي ــة ه ــت طبيع ــقها. وكان ــة وينس ــطة املختلف ــن األنش ــم ب يوائ
ــة، أم تســتضيفه احلكومــة  ــادرة غــر حكومي اســتدعت اختــاذ قــرار بشــأهنا: هــل يكــون مب
ــيا  ــط، ال س ــول اخل ــى ط ــام ع ــة الس ــن عملي ــزءًا م ــة ج ــو احلكوم ــل ممثل ــة؟ ظ املحلي
ــه املكلفــن عــادة بحفــظ األمــن عــى مســتوى املنطقــة،  ــر املنطقــة  والعاملــن يف مكتب مدي
ــاء  ــام ووجه ــر للس ــق واج ــع فري ــق م ــكل وثي ــوا بش ــن عمل ــكرين الذي ــك العس وكذل



اخرتا  حدود التقاليد: وجهة نظر نسالية يف ينة واجري للسالم والتنمية يف وامح كينيا 

 85 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الفتــح مــن املنطقــة. واســتكمل مديــر املنطقــة األســاليب التقليديــة لفــض النــزاع الصومــايل 
التــي اســتخدمها الفريــق، بإحالــة القضايــا املتفــق عليهــا إىل املحاكــم الرســمية وحتقيقــات 
ــد  ــق عن ــن للفري ــود واألم ــات والوق ــتي كاملركب ــم اللوجس ــش الدع ــر اجلي ــة، ووف الرشط
ــة ومهمشــة  ــة مــن واجــر. ونظــرًا لكــون واجــر منطقــة نائي توجهــه إىل األطــراف املرتامي
للغايــة، عــى غــرار مناطــق شــال رشق كينيــا األخــرى، فقــد اســتخدم مديــر املنطقــة كثــرًا 
مــن القــوى عــى األرض، األمــر الــذي وســم بدرجــة كبــرة طبيعــة التعــاون بــن املجتمــع 
واحلكومــة. ولذلــك كان دعمــه وتشــجيعه حاســمن لعمــل رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل 

ــك الفــرتة. الســام يف تل

إنشاء لجنة واجير للسالم والتنمية
أنشــئت جلنــة واجــر للســام والتنميــة يف أيار/مايــو 1995، عندمــا عقــدت مجيــع األطــراف 
ــة الســام املنشــود. وانتظــم  ــة الســام يف واجــر مؤمتــرًا ملناقشــة طبيعــة هيكلي ــة بعملي املعني
ــع الرســمي عــى  ــاء الطاب ــي دافعــت عــن رضورة إضف ــة الت ــادرة اللجن ــاء عــى مب املؤمتــر بن
ــة  ــاركة الدائم ــر واملش ــام يف واج ــاء الس ــطة بن ــع أنش ــيق مجي ــان تنس ــام لض ــكل الس هي
ــة يف إدارة  ــرات الدوري ــل التغي ــيا يف ظ ــمية، ال س ــلطات الرس ــع الس ــة م ــراف املعني لألط
ــطة  ــة الناش ــة املجتمعي ــات الفاعل ــع اجله ــر مجي ــم املؤمت ــدال، 2010(. وض ــة )اودين املنطق
ــة  ــراد الرشط ــن وأف ــن احلكومي ــر واملوظف ــدراء الدوائ ــك م ــام، وكذل ــوة إىل الس يف الدع

ــة. ــش يف املنطق واجلي

ــام،  ــل السـ ــن أجـ ــر مـ ــاء واجـ ــة نسـ ــن رابطـ ــائها كا مـ ــد إنشـ ــة عنـ ــت اللجنـ ضمـ
ـــن  ـــض احلارضي ـــح بع ـــح. وأوض ـــاء الفت ـــام، ووجه ـــل الس ـــن أج ـــباب م ـــات ش وجمموع
ـــة، ال  ـــام والتنمي ـــن الس ـــادل ب ـــاد املتب ـــى االعت ـــد ع ـــة التأكي ـــًا للجن ـــه كان مه ـــر أن يف املؤمت
ـــادرة  ـــذه املب ـــم ه ـــًا بض ـــرار أيض ـــذ ق ـــوارد. واخُت ـــة امل ـــة وقليل ـــر النائي ـــة واج ـــيا يف مقاطع س
ـــة  ـــد جلن ـــك، تع ـــة. لذل ـــة املنطق ـــة تنمي ـــا بلجن ـــمية، وربطه ـــر الرس ـــدة إىل إدارة واج اجلدي
واجـــر للســـام والتنميـــة حاليـــًا عضـــوًا يف جلنـــة تنميـــة املنطقـــة وجلنـــة أمـــن املنطقـــة، 
ـــة  ـــي جلن ـــإن تبن ـــايل، ف ـــر احل ـــة واج ـــر منطق ـــب مدي ـــة. وحس ـــر املنطق ـــها مدي ـــن يرأس اللت
ـــرار يف  ـــع الق ـــة صن ـــن عملي ـــزأ م ـــزءًا ال يتج ـــا ج ـــدة جيعله ـــادرة اجلدي ـــة للمب ـــة املنطق تنمي
املقاطعـــة، ويتيـــح لقضايـــا الســـام أن تلقـــى االهتـــام عـــى أعـــى املســـتويات األمنيـــة 
بالتعـــاون مـــع خمتلـــف الدوائـــر احلكوميـــة، التـــي اســـتجابت غالبـــًا برسعـــة وفعاليـــة. 
ـــم  ـــن الدع ـــتفادة م ـــام باالس ـــة الس ـــرك للجن ـــذا التح ـــمح ه ـــية، س ـــة السياس ـــن الناحي وم

والتنســـيق احلكوميـــن دون التخـــي عـــن اســـتقاليتها املحليـــة.

ــة  ــجلتها اللجن ــي س ــتمرة الت ــات املس ــم النجاح ــور يف خض ــل األويل بالتبل ــيم العم ــدأ تقس ب
ــن  ــة واملعني ــة اللجن ــاء واجه ــح الوجه ــث أصب ــة. بحي ــات العنيف ــع النزاع ــدة، وتراج الولي
ــة  ــات العام ــًا يف النزاع ــاء غالب ــل النس ــا تتدخ ــة، بين ــات العنيف ــب النزاع ــل يف أغل بالتدخ
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

األقــل حــدة كالطــاق واالغتصــاب والعنــف املنــزيل. ومــع أن هــذا التقســيم الواضــح للعمل 
قــد يكــون ســاهم بتوطيــد األدوار التقليديــة للجنســن - وكذلــك هتميــش النســاء - إال أهنــن 
ــن  ــك ع ــم، ناهي ــال ودعمه ــود الرج ــتمرار وج ــان اس ــد لض ــبيل الوحي ــه الس ــعرن بأن ش
ــة اللجنــة يف املجتمــع. ولكــن نزاعــًا بــن املســيحين واملســلمن  ــة احلفــاظ عــى رشعي أولوي
ــة، إال  ــادات السياســية املحلي اندلــع يف عــام 1998. ورغــم تدخــل مســؤويل احلكومــة والقي
أنــه تطــور إىل نــزاع عنيــف. وكان تشــكيل جلنــة الســام والتنميــة يف واجــر لفريــق التدخــل 
ــة  ــكيله نتيج ــاء تش ــزاع. وج ــذا الن ــات ه ــد خمرج ــاء، أح ــاالً ونس ــم رج ــذي ض ــع ال الرسي
حــوادث بســيطة وأحيانــًا إجراميــة بــن القبائــل )وحتــى يف داخلهــا( كانــت مرشــحة للتفاقــم 
ــق  ــن الفري ــزاع، متك ــع الن ــع يف مواق ــد الرسي ــطة التواج ــاق. فبواس ــعة النط ــات واس إىل نزاع
مــن ختفيــف االســتياء وتقليــل عــدد اهلجــات االنتقاميــة، وبالتــايل نــزع فتيــل نزاعــات عنيفــة 

حمتملــة.

ــن  ــق أم ــاء وفري ــبابًا ووجه ــاء وش ــه نس ــًا يف صفوف ــع حالي ــل الرسي ــق التدخ ــم فري يض
ــن  ــة م ــع األدل ــادث. وجيم ــوع ح ــن وق ــغ ع ــا يتبل ــع حامل ــق إىل املوق ــه الفري ــة. ويتوج املنطق
مجيــع األطــراف، ويبــدأ العمــل فــورًا حســب مقتــى احلالــة. ويف حــاالت اجلرائــم املدنيــة، 
ــة إبــاغ  ــم اجلنائي ــا تســتدعي يف حــاالت اجلرائ تتضمــن املعاجلــة عــادة إجــراء وســاطة، بين
الرشطــة واملســاعدة يف القبــض عــى اجلــاين. وجتــري إحالــة القضايــا االختصاصيــة إىل اللجان 
ــة  ــة الفرعي ــة إىل اللجن ــق القضي ــل الفري ــزيل، حيي ــف املن ــاالت العن ــي ح ــة. فف ــة املعني الفرعي
النســائية، التــي حتيلهــا بدورهــا عنــد الــرورة إىل رابطــة نســاء واجــر. ولذلــك، يشــبه عمــل 
فريــق التدخــل الرسيــع عمــل رجــال اإلطفــاء يف إمخــاد النــار قبــل أن جتتــاح القبيلــة أو القبائل 

بأكملهــا.

منـــذ نزاعـــات عـــام 1998، اســـتطاعت جلنـــة الســـام والتنميـــة يف واجـــر التدخـــل يف حـــاالت 
عـــدة كانـــت مرشـــحة للتحـــول إىل نزاعـــات عنيفـــة، واحتوهتـــا بمســـاعدة األجهـــزة الرســـمية 
ـــل  ـــد أفض ـــنوات، أح ـــرش س ـــذي دام ع ـــاري، ال ـــزاع عجوران-غ ـــون. وكان ن ـــرض القان لف
ـــن، ومل  ـــن متناحرت ـــن قبيلت ـــف ب ـــال عن ـــت أع ـــام 2000، اندلع ـــة. ويف ع ـــا الناجح تدخاهت
ـــر  ـــت أكث ـــوا ورُسق ـــد قتل ـــخصًا ق ـــه، إال وكان 42 ش ـــام نفس ـــن الع ـــو م ـــهر متوز/يولي ـــأِت ش ي
ـــد  ـــة لعق ـــأت اللجن ـــام، هي ـــق الس ـــف وحتقي ـــال العن ـــف أع ـــية. ولوق ـــن 7000 رأس ماش م
اجتـــاع دام أربعـــة أيـــام بـــن وجهـــاء مـــن منطقتـــي مانديـــرا وواجـــر. وعـــر اجلانبـــان 
يف االجتـــاع األويل عـــن شـــكاوهيا يف مناقشـــات مفتوحـــة دارت حـــول هجـــات قطـــاع 
الطـــرق واملناوشـــات عـــى مصـــادر امليـــاه واملراعـــي. ثـــم توصـــل اجلانبـــان إىل قـــرارات 
ـــذار  ـــل كاعت ـــش ومح ـــم كب ـــدي )تقدي ـــابن sabeen التقلي ـــال الس ـــد احتف ـــام بع ـــاء الس بن
ـــاري  ـــة غ ـــى قبيل ـــا 150 دوالرًا ع ـــة قدره ـــرض غرام ـــرة(، وف ـــات املتناح ـــل املجموع ـــن قب م
ـــان  ـــرارات لض ـــذ الق ـــة تنفي ـــدور مراقب ـــر ب ـــة واج ـــت جلن ـــام. واضطلع ـــت الس ـــا خرق ألهن
ـــة  ـــيس جلن ـــاعدت يف تأس ـــا س ـــك، أهن ـــن ذل ـــم م ـــل. واأله ـــن القبائ ـــلمي ب ـــش الس التعاي
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ـــن  ـــن املتناحرت ـــن القبيلت ـــاء م ـــن أعض ـــت م ـــي تألف ـــة، الت ـــام والتنمي ـــر للس مانديرا-واج
ـــي 2010(. ـــدة اإلنائ ـــم املتح ـــج األم )برنام

أسســت رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام عمليــة موازيــة تضمنــت إرشاك نســاء مــن 
كا الطرفــن املتحاربــن. حيــث شــكلت نســاء مــن القبيلتــن منظمــة تدعــى نســاء مانديــرا 
يف الســلم والتنميــة. وعــى غــرار نزاعــات 1993-1994 يف واجــر، أثــرت النزاعــات ســلبًا 
عــى النســاء يف مانديــرا، رغــم أهنــن مل يشــاركن مبــارشة يف احلــروب. ويف أواخــر عــام 2000، 
ــًا  ــت مع ــر، مجع ــاء واج ــة نس ــادات رابط ــح وإرش ــرا نصائ ــاء ماندي ــة نس ــي منظم ــد تلق وبع
ــات  ــاء ومنظ ــاء والوجه ــم النس ــن فيه ــرا، بم ــة ماندي ــة يف مقاطع ــراف املعني ــف األط خمتل
ــة مقاطعــة  ــة العاملــة يف املنطقــة، وشــكلت جلن ــة واملنظــات املجتمعي الشــباب غــر احلكومي
ــر نموذجهــن للســام إىل  ــة. وبذلــك نجحــت نســاء واجــر بتصدي ــرا للســام والتنمي ماندي

ــرا. ماندي

وعــى الرغــم مــن جتنــب انــدالع عنــف واســع النطــاق بــن القبيلتــن يف عــام 2000، اســتمر 
تفجــر املناوشــات يف حتــدي الســام اهلــش. ولســوء احلــظ، فــإن جلنــة مانديرا-واجر للســام 
ــرا يف الســلم  ــة مل تســلم مــن التوتــرات واهنــارت يف عــام 2003. ولكــن نســاء ماندي والتنمي
والتنميــة جتنبــت هــذه التوتــرات، وذلــك جزئيــًا بســبب اســتمرار اتصاالهتــا مــع رابطــة نســاء 
واجــر. وعقــدت نســاء مــن املنطقتــن اجتاعــات منتظمــة لتبــادل اخلــرات وتعزيــز جلنتيهــا 
ــة  ــة ملعاجل ــائية متنوع ــل نس ــكلن حماف ــا ش ــام. ك ــاء الس ــى بن ــرتكة ع ــات مش ــراء تدريب بإج
القضايــا التــي تؤثــر عــى الســام واألمــن يف مانديــرا وواجــر. وقــد تصــدت هــذه املنتديــات 
لقضايــا تتعلــق بعــودة ظهــور األســلحة الفرديــة وتعبئــة النســاء للمشــاركة يف احليــاة السياســية 

)هاالخــي وبقاليــا،2011(.

وحتســبًا الحتــال انتقــال نزاعــات الــدول املجــاورة إىل واجــر، قامــت جلنــة واجــر أيضــًا بـــ
ــة أو بإنشــاء  ــر الســامʻ إىل مناطــق أخــرى، إمــا باملســاعدة يف حــل النزاعــات اجلاري ʼتصدي
هيــاكل مماثلــة. ففــي عــام 2003، تأسســت هيــاكل مماثلــة يف غاريســا وايزيولــو ومارســابيت 
بالتعــاون مــع احلكومــة الكينيــة. ونظمــت رابطــة نســاء واجــر ورشــات عمــل لنســاء هــذه 
املناطــق حتديــدًا، وســاعدت يف تشــكيل جلــان نســائية. ومنــذ ذلــك احلــن، ُعقــدت اجتاعــات 
ــر  ــات غ ــن منظ ــم م ــة. وبدع ــان املختلف ــاء اللج ــن أعض ــت ب ــل مجع ــة وورش عم دوري
ــع  ــون مجي ــرًا لك ــاء، نظ ــى النس ــرت ع ــكار اقت ــادل األف ــات لتب ــدت اجتاع ــة، ُعق حكومي
ــة  ــن الناحي ــأنا م ــل ش ــًا أق ــاء عموم ــرون النس ــن يعت ــاة الذي ــًا للرع ــاورة موطن ــدول املج ال

ــة. الثقافي

ــة  ــدأت رابط ــا Pact Kenya، ب ــف كيني ــة حل ــن منظم ــم م ــباط/فراير 2010، وبدع يف ش
ــدر  ــال. وتنح ــا والصوم ــن كيني ــيطات م ــدود لوس ــرًا للح ــًا عاب ــًا تدريبي ــر برناجم ــاء واج نس
ــا،  ــرا يف كيني ــر وماندي ــا وواج ــات غاريس ــن مقاطع ــم م ــج الدائ ــذا الرنام ــاركات يف ه املش
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ومــن مناطــق دوبــي وأفــادو وكولبيــو وبــدادي يف الصومــال. وهيــدف الرنامــج إىل تزويــد 
ــد  ــدود. وق ــر احل ــرشة ع ــات املنت ــة النزاع ــاعدهتن يف معاجل ــاطة ملس ــارات الوس ــاء بمه النس

ــج. ــذا الرنام ــن ه ــة م ــة التجريبي ــى اآلن يف املرحل ــرأة حت ــت 180 ام تدرب

الوضع الحالي للجنة واجير للسالم والتنمية 
ــن  ــن ع ــة ممثل ــن ومخس ــة برملاني ــم: أربع ــوًا. وه ــن 27 عض ــا م ــر حالي ــة واج ــون جلن تتك
املنظــات غــر احلكوميــة وثاثــة زعــاء دينيــن )مســلان ومســيحي( وثــاث نســاء و إثنــن 
مــن املوظفــن احلكوميــن وثاثــة وجهــاء و ممثلــن إثنــن عــن الشــباب ومخســة مــن أعضــاء 

جلنــة أمــن املنطقــة.

بيــد أن اللجنــة يف مرحلــة انتقاليــة اآلن، ألن منطقــة واجــر الســابقة ُأعيــد تقســيمها إىل ثــان 
مناطــق جديــدة، كــا أن اهليــكل اإلداري للمنطقــة الســابقة يف طــور االنتقــال حاليــًا ليصبــح 
ــام  ــر للس ــة واج ــكلت جلن ــقة. وش ــر منس ــة غ ــري بطريق ــك جي ــع أن ذل ــة، م إدارة مقاطع
والتنميــة حتــى اآلن أربعــة هيــاكل مماثلــة يف املناطــق اجلديــدة، وهــي بصــدد تأســيس املزيــد. 
كــا أسســت منظمــة غــر حكوميــة أيضــًا هــي هيئــة واجــر للســام والتنميــة للعمــل عــى 
ــة  ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــادت جلن ــات. اعت ــارات السياس ــم استش ــل وتقدي ــن التموي تأم
ــم  ــى دع ــد ع ــا. ومل تعتم ــع وعضواهت ــا املجتم ــة يقدمه ــامهات مالي ــى مس ــا ع ــة عمله ملتابع
ــن  ــك، يؤم ــة. ولذل ــال اللجن ــن أع ــة م ــب معين م إال جلوان ــدَّ ــه ال ُيق ــة، ألن ــات املانح اجله
ــت  ــا ليس ــع، ولكنه ــم املجتم ــة هت ــطة متنوع ــة بأنش ــام اللجن ــتمر قي ــي املس ــم املجتمع الدع

ــن. ــة للانح ــرورة جذاب بال

تنتظــم جلنــة واجــر للســام والتنميــة وفقــًا ألربعــة جلــان فرعيــة عاملــة هــي: وجهــاء الفتــح، 
ــات  ــام، اجلاع ــل الس ــن أج ــباب م ــة ش ــام، جمموع ــل الس ــن أج ــر م ــاء واج ــة نس رابط
الدينيــة. ورغــم اســتقالية اللجــان الفرعيــة، فإهنــا تعمــل معــا بشــكل منتظــم، معتمــدة عــى 
نقــاط قــوة بعضهــا البعــض. لــدى رابطــة نســاء واجــر حاليــًا ثانيــة فــروع جديــدة يف املناطــق 
ــدة.  ــروع اجلدي ــل الف ــع يف ظ ــي ومواق ــان نواح ــكيل جل ــى تش ــجع ع ــدة، وتش ــاين اجلدي الث
ــات  ــض النزاع ــى ف ــل ع ــث تعم ــر، حي ــذار املبك ــز لإلن ــًا كمراك ــروع أيض ــذه الف ــل ه وتعم
ــى  ــام ع ــر للس ــق واج ــًا إىل فري ــا أيض ــع تقاريره ــي، وترف ــتوى املح ــى املس ــيكة ع الوش
مســتوى املقاطعــة للرصــد واملتابعــة. ثــم تقــرر اللجنــة الفرعيــة للفريــق إذا مــا كانــت القضيــة 

تســتلزم اإلحالــة إىل جلنــة واجــر للســام والتنميــة، حســب ضخامــة النــزاع الوشــيك.

منــذ انطاقــة جلنــة واجر للســام والتنميــة، كان دور النســاء أساســيًا لبقــاء واســتمرار محات 
ــًا عــن الســام مــن خــال  الســام يف واجــر. وكــا ذكــر ســابقًا، كــن أول مــن بحــث جدي
ــة  ــذن أدوارًا خلفي ــن يأخ ــلم وه ــت الس ــاء يف وق ــورة النس ــوقʻ. إن ص ــة الس ــاق ʼحرك إط
ترتكــز عــى النزاعــات املنزليــة، تــاركات للرجــال التعامــل مــع النزاعــات املجتمعيــة العامــة 



اخرتا  حدود التقاليد: وجهة نظر نسالية يف ينة واجري للسالم والتنمية يف وامح كينيا 

 89 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ــًا  ــكل غالب ــرى تش ــة األخ ــات املنزلي ــاب والنزاع ــم االغتص ــة، ألن جرائ ــورة مضلل ــي ص ه
رشارة النزاعــات القبليــة يف واجــر. ففــي عــدد مــن النزاعــات التــي تطــورت إىل العنــف، كان 
االغتصــاب إمــا أصــل املشــكلة أو أحــد عوامــل انفجارهــا. واحتلــت النســاء أيضــًا مناصــب 
قياديــة يف جلنــة واجــر. وشــغلت امرأتــان حتــى اآلن منصــب أمانــة اللجنــة، مهــا نوريــة عبــد 
ــة  ــي التنمي ــن جلنت ــزءا م ــا ج ــب، أصبحت ــذا املنص ــغلها ه ــم. وبش ــا إبراهي ــة دخي اهللِ والراحل

واألمــن ومهــا أعــى اهليئــات اإلداريــة يف املنطقــة، وأثرتــا عــى قراراهتــا.

وقــد ســامهت رابطــة نســاء واجــر أيضــًا يف نــرش ثقافــة الســام بوســائل غــر مبــارشة. فقــد 
ــة  ــة وأغذي ــل العنــف، ســلعًا منزلي ــزع فتي ــع ون وزعــت عضواهتــا، يف ســياق التدخــل الرسي
ــًا  ــاركن أيض ــة. وش ــبات خمتلف ــلحة يف مناس ــات املس ــات واهلج ــا النزاع ــس لضحاي وماب
ــاهم يف  ــذي س ــر ال ــا، األم ــات يف إطاره ــن النزاع ــان، ووضع ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع يف الدف

ــر. ــزواج املبك ــزيل وال ــف املن ــذور كالعن ــة اجل ــة عميق ــات الثقافي ــة املارس معاجل

أطلقــت الرابطــة أيضــًا محلــة دائمــة تســتهدف حقــوق الفتيــات الصغــرات ال ســيا يف التعليم، 
ــة  ــر حكومي ــات غ ــع منظ ــت رشاكات م ــاث. وبن ــان اإلن ــر وخت ــزواج املبك ــكلتي ال ومش
داعمــة للتعليــم تعمــل يف واجــر، غالبــًا عــر منــح دراســية للشــابات الواعــدات اللــوايت لــن 
حيصلــن عــى التعليــم لــوال ذلــك. وتديــر منســقة املجموعــة، أوراي آدان، مدرســة ابتدائيــة 
خاصــة متنــح األفضليــة للفتيــات، وتدعمهــن مــن خــال رشاكــة إســرتاتيجية يف مرحلــة مــا 
بعــد التعليــم األســايس. وبينــا نجحــت محــات إبقــاء الفتيــات يف املــدارس يف إعاقــة الــزواج 
ــة  ــب رشاكات دائم ــية ويتطل ــة متفش ــي ممارس ــاث بق ــان اإلن ــإن خت ــا، ف ــد م ــر إىل ح املبك

وواســعة إلحــداث تغيــر ملمــوس.

ال جيــوز النظــر إىل دور نســاء واجــر القيــادي واجلــريء يف البحــث عــن الســام عــى أنــه دور 
منعــزل. فقــد تصــدرت النســاء شــيئًا فشــيئًا يف املجتمعــات املهــددة بالنزاعــات، طليعــة املناديــن 
بالســام واملشــاركة السياســية يف مرحلــة إعــادة اإلعــار فيــا بعــد النــزاع، إضافــة إىل التأكيــد 
املتزايــد خلطــاب اإلدمــاج عــى املشــاركة املتســاوية واملســاواة بــن اجلنســن يف مجيــع مناحــي 
ــة  ــة كثقاف ــات تقليدي ــد يصعــب حتقيقــه عــى املــدى القصــر يف ثقاف ــاة. ومــع أن ذلــك ق احلي
الصوماليــن، تبقــى احلقيقــة بــأن النســاء يف جمــرى النزاعــات املســلحة واهنيــار املجتمــع الناجــم 
عنهــا، يواجهــن معانــاة غــر متكافئــة وانتزاعــًا مــن أدوارهــن ومســؤولياهتن التقليديــة. وهــذا 
ــن  ــث ع ــاركة يف البح ــرب، باملش ــا احل ــي مزقته ــر الت ــة واج ــاء منطق ــاع نس ــبب كاف إلقن س
الســام. وحســب أندرلينــي )2000( وآيــو )2010( وســانثانثراراج )2010(، فــإن النســاء 
غالبــًا مــا يتحملــن مســؤوليات إضافيــة بســبب األدوار التقليديــة للجنســن، وبســبب عملهــن 
وقوهتــن وتصميمهــن عــى احلفــاظ عــى أرسهــن وجمتمعاهتــن املحليــة يف زمــن احلــرب وأثنــاء 
ــى  ــة ع ــاء املضاف ــذه األعب ــإن ه ــك ف ــام. ولذل ــاء الس ــادة بن ــيء إلع ــل والبط ــار الطوي املس

مهــارات البقــاء، تدفعهــن إىل بنــاء الســام يف مواجهــة النزاعــات والعنــف.



90   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

إضافــة ملــا ســبق، تــم التوصــل إىل اتفــاق دويل يؤكــد عــى رضورة املشــاركة املتســاوية للنســاء 
ــم  ــة لألم ــة العام ــدرت اجلمعي ــد أص ــام. وق ــة الس ــرار يف عملي ــع الق ــب صن ــع جوان يف مجي
املتحــدة قــرارات عــدة تدعــو إىل زيــادة مشــاركة النســاء، مــن قبيــل االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
عــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، ومنهــاج عمــل بيجــن لعــام 1995، وقــرار 
ــتور  ــد الدس ــن. ويؤك ــام واألم ــرأة والس ــأن امل ــدويل 1325 )2000( بش ــن ال ــس األم جمل
الكينــي اجلديــد عــى املشــاركة أيضــًا، إذ ينــص عــى رضورة أال يشــكل أحــد اجلنســن أكثــر 
مــن ثلثــي أعضــاء أيــة هيئــة صنــع قــرار عــام. ممــا أعطــى زمخــًا لتمثيــل النســاء ومشــاركتهن 

يف مجيــع أنحــاء البــاد.

تغيرات في المعرفة والمواقف والممارسات والسلوك

ُيعــد عمــل رابطــة نســاء واجــر الريــادي مــن أجــل الســام، منبــع حركــة الســام يف واجــر 
املســؤولة عــن الســام النســبي الــذي يزدهــر يف شــال كينيــا املضطــرب. وقــد تأثــرت بأعاهلــا 
جمتمعــات املنطقــة وغرهــا يف كينيــا. وكان خلــرق التقاليــد آثــار عديــدة عــى الصعيــد املحــي، 

مقصــودة وغــر مقصــودة.

ربــا كانــت موافقــة الوجهــاء عــى مبــادرة النســاء هــي األثــر املبكــر األكــر. وبــا أن املــرأة 
ال حيــق هلــا التحــدث أمــام الوجهــاء أو املشــاركة يف النقــاش الســيايس بحكــم التقاليــد، فــإن 
االخــرتاق الــذي مثلــه وجهــاء الفتــح دل عــى اســتعداد الرجــال للقبــول بواقــع أن الزمــن قــد 
تغــر وأنــه يمكــن للنســاء أيضــًا أن يقدمــن مســامهة إجيابيــة للمجتمــع. ومنــذ ذلــك احلــن، 
أصبــح حضــور النســاء أكــر يف هيئــات صنــع القــرار العــام واملواقــع القياديــة. ففــي منطقــة 
ــي  ــة ه ــحة برملاني ــة، ومرش ــس منتخب ــوة جمل ــًا: عض ــان حالي ــان قياديت ــد امرأت ــر توج واج
إحــدى مؤِسســات فريــق واجــر للســام. ومــن حيــث املشــاركة السياســية، أبــدت عدة نســاء 
معظمهــن متحالفــات مــع منظمــة نســاء مــن أجــل الســام، اهتامــًا بالتنافــس عــى املقاعــد 

ــا يف عــام 2013. ــات العامــة يف كيني ــة يف االنتخاب االنتخابي

تقديــرًا للــدور املركــزي الــذي يلعبــه التعليــم العلــاين والدينــي يف حتريــر النســاء، فقــد جــرى 
تكثيــف محلــة متكــن الفتيــات، ليــس مــن قبــل رابطــة نســاء واجــر مــن أجــل الســام فقــط، 
ــى  ــن ع ــجيع بناهت ــى تش ــن ع ــث واظب ــًا. حي ــات أيض ــع العادي ــاء املجتم ــل نس ــن قب ــل م ب
ــدل  ــغ مع ــام 2008، بل ــن ع ــارًا م ــنʻ. واعتب ــن ʼمثله ــى ال يصبح ــة حت ــاب إىل املدرس الذه
تســجيل الفتيــات يف املــدارس االبتدائيــة 16٫4 باملئــة مقابــل 10 باملئــة يف أوائــل تســعينيات 
القــرن املــايض )روتــو، موغــو وأونــغ ويــن يــي، 2009(. ورغــم أن الفضــل يف هــذه الزيــادة 
يعــود إىل حــد كبــر إىل اعتــاد جمانيــة التعليــم األســايس منــذ عــام 2003، ال يمكــن التقليــل 
ــى  ــول ع ــة احلص ــات فرص ــح الفتي ــى من ــاء ع ــض النس ــر يف ح ــاء واج ــة نس ــن دور رابط م

التعليــم األســايس املجــاين.
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 وأصبحــت النســاء أيضــًا أكثــر جــرأة يف الدفــاع عــن قضايــا حقــوق اإلنســان يف املجتمــع. 
ــزيل.  ــف املن ــاث والعن ــان اإلن ــدة كخت ــات البائ ــدي املارس ــدد، يف حت ــذا الص ــدأن هب ــد ب وق
وكــن مــدركات أيضــًا لقضايــا اعتــرت بمثابــة مســّلات، وبــدأن بالتشــكيك فيهــا، 
كاملغالطــة القائلــة بــأن القيــادة حكــر عــى الرجــال. ويف هــذا الصــدد، نظمــت رابطــة نســاء 
واجــر عــدة لقــاءات سياســية يف فــرتة التحضــر النتخابــات عــام 2013، باالشــرتاك مــع 
نســاء مهنيــات يف واجــر. حيــث ســعت هــذه احلمــات لدعــم املرشــحات للتنافــس عــى 
ــاء يف  ــن النس ــر م ــح كث ــد ترش ــن، فق ــًا منه ــاب أي ــدم انتخ ــم ع ــة. ورغ ــز االنتخابي املراك
ظاهــرة شــكلت قطيعــة مــع املــايض الــذي قلــا شــهد نســاًء رشــحن أنفســهن لشــغل مراكــز 

ــية.  تنافس

ــبيل  ــى س ــد. فع ــو متزاي ــى نح ــة ع ــلطات التقليدي ــن الس ــاركن ويتحدي ــاء يش ــدأت النس ب
املثــال ال تــزال مؤسســة الزعامــة رمــزًا للقمــع احلكومــي يف كينيــا، وتقابــل باخلشــية أكثــر مــن 
االحــرتام. ويتخــذ الزعــاء املتعاونــون مــع الوجهــاء قراراهتــم غالبــًا لصالــح الرجــال يف أي 
نــزاع يف واجــر. ولذلــك، تفضــل النســاء عــدم التوجــه إىل الزعيــم عنــد الدخــول يف نــزاع مــع 
ــا املنزليــة. وأصبحــن يتوجهــن أكثــر فأكثــر إىل رابطــة نســاء  أحــد الرجــال، حتــى يف القضاي
ــر املنطقــة والرشطــة  ــي ترفــع شــكاوهين إىل الســلطات كمدي واجــر مــن أجــل الســام، الت
ــرًا  ــاز، إال أن كث ــن االنحي ــون ع ــاء يكف ــل الزع ــد جيع ــذا ق ــع أن ه ــمية. وم ــم الرس واملحاك

منهــم مســتمر يف عداوتــه لبدعــة ʼمتكــنʻ النســاء.

ـــات  ـــتهن. فاملهني ـــتوى معيش ـــع مس ـــعيًا لرف ـــم س ـــبيك والدع ـــًا يف التش ـــاء أيض ـــارك النس تش
ـــة النســـاء يف مناطـــق  ـــات يف رابطـــة نســـاء واجـــر خيصصـــن جـــزءا مـــن وقتهـــن لتوعي املنضوي
ـــا  ـــة قضاي ـــبوع، ملعاجل ـــة األس ـــة هناي ـــازل يف عطل ـــارة املن ـــن بزي ـــث يقم ـــة. حي ـــر الريفي واج
ـــة  ـــي والتغذي ـــرف الصح ـــل ال ـــألرسة، مث ـــات ل ـــن كراعي ـــاء يف دوره ـــة للنس ـــر حيوي تعت
ـــات  ـــة احلالي ـــوات الرابط ـــاهم عض ـــود، تس ـــذه اجله ـــًا هل ـــل. ودع ـــاج الدخ ـــتنة وإنت والبس
ـــام  ـــة بانتظ ـــة الكاثوليكي ـــم الكنيس ـــا تدع ـــهريًا. ك ـــس دوالرات( ش ـــلن )مخ ـــغ 500 ش بمبل

ـــود. ـــذه اجله ه

ــي  ــلمية الت ــويات الس ــو التس ــام ه ــل الس ــن أج ــر م ــاء واج ــة نس ــازات رابط ــرز إنج إن أب
حققتهــا يف معظــم املشــاريع، وتغيــر موقــف املجتمــع مــن الســلوك االنتقامــي. فمــن خــال 
ــع،  ــل الرسي ــان التدخ ــة يف جل ــائية الفرعي ــال النس ــة أو األع ــام والتنمي ــر للس ــة واج جلن
ــة واســعة النطــاق بســبب النزاعــات  ــدالع أعــال عنــف جمتمعي ــع ان توصلــت النســاء إىل من
املنزليــة وشــبهات االغتصــاب وهتــك األعــراض. وكذلــك فــإن وجــود بنيــة حتتيــة للســام 
متتــد مــن املجتمعــات املحليــة إىل املســتوى اإلقليمــي يمكــن بواســطتها معاجلــة قضايــا ســام 
ــر ثقــة بتحمــل ليــس مســؤولية شــؤوهنم  ــرًا يف أن يصبحــن أكث النســاء وأمنهــن، ســاهم كث

ــا احلكــم والشــأن العــام. ــل والتدخــل أيضــًا بقضاي اخلاصــة وحســب، ب
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــع  ــل مجي ــن قب ــام م ــل الس ــن أج ــرري م ــاء التح ــل النس ــان عم ــل باالمتن ــك، مل ُيقاب ــع ذل م
رشائــح املجتمــع يف واجــر. ففــي بعــض احلــاالت، رفــض عملهــن وتعرضــن خلطــر شــخي 
كبــر. وكــا ذكــر ســابقًا، فقــد قتــل مخســة أطفــال إلحــدى مؤِسســات املجموعــة يف أول أيــام 
ــا ازدادت  ــاء، كل ــل النس ــى عم ــا تنام ــاط. وكل ــن النش ــا ع ــائية، لثنيه ــام النس ــات الس مح
مقاومــة بعــض اجلهــات، ال ســيا الرجــال الذيــن يشــعرون بــأن النســاء يشــككن بســلطتهم 
ــا وال  ــاء كيني ــع أنح ــاء يف مجي ــن النس ــة متك ــًا حلرك ــكل حتدي ــك يش ــم أن ذل ــة. ورغ التقليدي
ــدًا مــن نوعــه بســبب قلــة عــدد النســاء  ــًا فري ــه يمثــل فيهــا حتدي يقتــر عــى واجــر، إال أن
ــاء  ــإن النس ــال، ف ــاد. واحل ــة الب ــن بقي ــر ع ــة واج ــن عزل ــًا ع ــة، فض ــى رأس احلرك ع
ــات  ــن حتدي ــا، ويواجه ــة ودعمه ــائية الوطني ــة النس ــوة احلرك ــى ق ــاد ع ــتطعن االعت ال يس

ــًا. ــن غالب ــش بمفرده التهمي

ــح  ــتخدام مصطل ــن اس ــاء م ــع النس ــف إىل من ــال العني ــل الرج ــن رد فع ــكل م ــذا الش  أدى ه
ʼالتمكــنʻ يف محاهتــن، نظــرًا لانطبــاع الســلبي الــذي تركــه لــدى الرجــال عمومــًا، وحتــى 
لــدى بعــض النســاء، بــأن هدفــه هــو انتــزاع الســلطة مــن الرجــال. واضطــرت حتــى محــات 
حقــوق اإلنســان إىل صياغــة شــعاراهتا بعنايــة، بحيــث ال تعتــر معاديــة علنــًا للوضــع الراهن، 
األمــر الــذي حــّد مــن فعاليــة النســاء. ومتثــل أحــد التحديــات ذات الصلــة يف ختــي الرجــال 
ــات‹. ورغــم أن ذلــك  ــة األرسة وتركهــا للنســاء ›املتمكن ــة يف إعال عــن مســؤولياهتم التقليدي
نجــم أيضــًا عــن عوامــل أخــرى جعلــت نشــاطات إنتاجيــة تقليديــة للرجــال كالرعــي غــر 
منتجــة، فقــد ســامهت بــه أيضــًا حركــة النســاء، ال ســيا بــن صفــوف عضواهتــا البــارزات. 
ــى  ــرن ع ــد ُأج ــل، فق ــمي أو العم ــم الرس ــاء للتعلي ــؤالء النس ــن ه ــدد م ــار ع ــرًا الفتق ونظ
ــة أرسهــن. ولألســف، فــإن ختــي الرجــال عــن  ــة كبيــع احلطــب إلعال ممارســة أعــال متدني
ــات  ــادة النزاع ــا أدى إىل زي ــم. مم ــلطة يف أرسه ــن الس ــم ع ــع ختليه ــق م ــؤولياهتم مل يرتاف مس
ــد  ــهد تزاي ــت ش ــاء يف وق ــن النس ــدث متك ــد ح ــع. لق ــاق يف املجتم ــاالت الط ــة وح املنزلي
ــد  ــزو. إذ تع ــاف والغ ــن اجلف ــم ع ــيهم الناج ــدان مواش ــبب فق ــز بس ــال بالعج ــعور الرج ش
ــة  ــة للرجــال، وتشــكل األســاس املــادي لســيطرهتم التقليدي ــة حري ــة تقليدي املــوايش ملكي
وادعائهــم حــق الســلطة يف األرسة، والتوســع عــى مســتوى القبيلــة. إن عمليــة متكــن النســاء 

وإضعــاف الرجــال هــذه تزيــد وتــرة توليــد النزاعــات.

شــكل ارتفــاع عــدد حــاالت االغتصــاب حتديــًا رئيســيًا آخــر، ال ســيا اســتهداف عصابــات 
القبائــل املنافســة لناشــطات حركــة الســام. ففــي الصومــال، كــا يف املجتمعــات األخــرى، 
يعــد االغتصــاب أثنــاء النزاعــات أداة إذالل وكــرس للمعنويــات بــن القبائــل املتنافســة. وقــد 
ــان لاغتصــاب يف جمــرى النزاعــات  ــر مــن األحي تعرضــت ناشــطات حركــة الســام يف كث
ــام 1998،  ــاالت يف ع ــدى احل ــي إح ــة. فف ــق النائي ــيا يف املناط ــر، ال س ــررة يف واج املتك
تعرضــت ثــاث نســاء مــن الفــرع املحــي لرابطــة نســاء واجــر لاغتصــاب اجلاعــي قــرب 
ــض  ــة بع ــات لتهدئ ــن متوجه ــث ك ــال. حي ــا والصوم ــن كيني ــدود ب ــى احل ــوي ع ــدة ليب بل
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ــوادر التحــول إىل أعــال  ــرات بــن الاجئــن والســكان املحليــن التــي كانــت حتمــل ب التوت
ــادات  ــة الع ــارة وخمالف ــن بالدع ــن اهتموه ــأن املغتصب ــن ب ــي عليه ــادت املجن ــف. وأف عن

ــة. الصومالي

رغــم هــذه التحديــات، ابتكــرت النســاء، ال ســيا ناشــطات حركــة الســام يف رابطــة نســاء 
ــذ  ــاء ألخ ــام الوجه ــال أم ــاح املج ــك إفس ــن ذل ــاطهن. وتضم ــيع نش ــائل لتوس ــر، وس واج
زمــام املبــادرة يف معظــم احلــاالت العامــة، وتوفــر خلفيــة احلايــة الروريــة هلــن يف الوقــت 
ــى اآلن.  ــائية حت ــة النس ــة يف احلرك ــر فعالي ــرت األكث ــي اعت ــرتاتيجية الت ــي اإلس ــه، وه نفس
ونتيجــة لذلــك، أصبــح الوجهــاء أكثــر تقبــًا ألنشــطة النســاء يف بنــاء الســام، خاصــة عندمــا 

ــا العامــة التــي يعترهــا الرجــال حتديــا هلــم. ال يضطلعــن بمزيــد مــن القضاي

بــات الوجهــاء اليــوم أكثــر تقبــًا لدعــوة النســاء إىل معاجلــة قضايــا أكثــر خصوصيــة، فيــا 
ــه إذا مل  ــًا بأن ــرون أيض ــم يق ــات. ولكنه ــن النزاع ــة م ــب العام ــة اجلوان ــم معاجل ــون ه يتول
تعالــج اجلوانــب اخلاصــة واملنزليــة مــن النــزاع التــي تضطلــع النســاء هبــا غالبــًا، فإهنــا قــد 
تتحــول بســهولة إىل نزاعــات عامــة عنيفــة. ومــع أن هــذه املقاربــة حتتمــل هتميــش النســاء 
ــال  ــاء والرج ــم النس ــان دع ــة لض ــل طريق ــًا أفض ــد حالي ــا تع ــل، فإهن ــدى الطوي ــى امل ع

ــام. ــادرة الس ملب

أنشــأت النســاء أيضــًا شــبكات فعالــة جدًا مــن العاقــات مــع املؤسســات الرســمية واملنظات 
ــرة  ــى خ ــًا ع ــدن أيض ــن. واعتم ــمية لعمله ــة الرس ــزة احلكومي ــم األجه ــًا لدع ــة ضان املهني
ــزيل.  ــف املن ــاب والعن ــاكات كاالغتص ــددة النته ــه املتع ــة األوج ــن ملعاجل ــن واملمرض املحام
ــة  ــات جدي ــاث كتحدي ــان اإلن ــاب وخت ــاالت االغتص ــع ح ــد، م ــل، بالتحدي ــرى التعام وج
تواجــه النســاء والفتيــات. وتتعــاون أجهــزة فــرض القانــون واهليئــات املهنيــة واملنظــات غــر 
ــطة  ــارة، بواس ــة الض ــات االجتاعي ــذه املارس ــى ه ــاء ع ــة للقض ــة يف املنطق ــة العامل احلكومي
مقاربــات ثقافيــة وقانونيــة واجتاعيــة وسياســية. ولكــن ختــان اإلنــاث، كــا ذكــر يف أماكــن 
أخــرى، عــادة قديمــة ويســتدعي تضافــر اجلهــود للقضــاء عليــه. ورغــم تاشــيه التدرجيــي يف 
املــدن وبــن النســاء املتعلــات، فإنــه ال يــزال متفشــيًا يف املناطــق الريفيــة النائيــة يف شــال رشق 

كينيــا.

لقــد مثــل تضامــن النســاء أكــر مصــادر قوهتــن يف مواجهــة هــذه التحديــات. فعــى عكــس 
ــطة  ــرة ونش ــبكات ظاه ــراد ش ــا باط ــال كيني ــاء يف ش ــي النس ــا، تبن ــن كيني ــرى م ــزاء أخ أج
جــدًا يف مواجهــة الظــروف االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية الصعبــة. إن معظــم النســاء 
يف واجــر عضــوات يف جمموعــة أو أكثــر مــن جمموعــات املســاعدة الذاتيــة املرتبطــة يف هنايــة 
ــر يف  ــراب األك ــر االضط ــي عن ــات ه ــة، ألن النزاع ــام املحلي ــادرات الس ــاف بمب املط

ــم. اإلقلي
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ـــم  ـــد أه ـــا، أح ـــاء كيني ـــف أرج ـــا يف خمتل ـــق وتكراره ـــام املناط ـــان س ـــة جل ـــار جترب ـــر انتش يعت
ـــة  ـــة جمتمعي ـــات متثيلي ـــن مؤسس ـــارة ع ـــان عب ـــذه اللج ـــام. وه ـــاء الس ـــاء لبن ـــة النس ـــج محل نتائ
ـــتخدمها  ـــي يس ـــات الت ـــض النزاع ـــة لف ـــات التقليدي ـــن اآللي ـــع ب ـــق، جتم ـــتوى املناط ـــى مس ع
ــات  ــض النزاعـ ــدة لفـ ــمية عـ ــات رسـ ــون، وآليـ ــاء الدينيـ ــاء والزعـ ــاء والنسـ الوجهـ
ـــة  ـــة الكيني ـــة )احلكوم ـــر احلكومي ـــات غ ـــة واملنظ ـــزة األمني ـــات واألجه ـــتخدمها احلكوم تس

 .)2009

قــاد املجلــس الوطنــي للكنائــس يف كينيــا آخــر مبــادرات الســام يف حمافظــة الــوادي املتصــدع 
ــهيل  ــوده يف تس ــاهم وج ــن. وس ــرن العرشي ــعينيات الق ــل تس ــة يف أوائ ــم الغربي واألقالي
ــرار  ــى غ ــام ع ــان س ــرًا جل ــكلت مؤخ ــرى. وتش ــة يف الق ــام والتنمي ــان الس ــكيل جل تش
ــا  ــغ وتوركان ــوت وكاراموجون ــع بوك ــا يف جتم ــس يف كيني ــي للكنائ ــس الوطن ــوذج املجل نم
ــر  ــام العاب ــاء الس ــي لبن ــور العامل ــرشوع املنظ ــن م ــزء م ــا(، كج ــع بوكاتوس ــابيني )جتّم وس
ــي  ــة الت ــادرات املحلي ــتمرت املب ــه، اس ــت نفس ــا، 2006(. ويف الوق ــدود )أدان وبقالي للح
تتضمــن حــوارات ســام واجتاعــات مصاحلــة يف شــال كينيــا ملعاجلــة نزاعــات املجتمعــات 
الرعويــة املزمنــة. ولكــن هــذه املبــادرات مل تأخــذ شــكًا مقنعــًا إال بعــد نشــوء جلنــة واجــر 

ــة. ــام والتنمي للس

رغــم أنــه مــن غــر الواضــح مــدى تأثــر النســاء اللــوايت أّسســن جلنــة واجــر للســام والتنمية 
بنمــوذج املجلــس الوطنــي للكنائــس يف كينيــا، فــإن صعودهــا قــدم نموذجــًا واضحــًا لصنــع 
الســام، تكــرر يف مناطــق جمــاورة منــذ ذلــك احلــن. وبعــد أن توطــدت مكانــة جلنــة واجــر 
ــد  ــر، فق ــاورة إىل واج ــق املج ــات املناط ــداد نزاع ــال امت ــبًا الحت ــة وحتس ــام والتنمي للس
دعمــت عضواهتــا تشــكيل جلــان مماثلــة يف غاريســا ومانديــرا وايزيولــو وهنــر تانــا ومارســابيت 
وبارينغــو وجتمــع بوكاتوســا. وبعــد أعــال العنــف التــي أعقبــت االنتخابــات التــي أجريت يف 
كينيــا عــام 2008، كــررت املناطــق غــر القاحلــة نمــوذج جلــان ســام املناطــق كاملحافظــات 

الوســطى والســاحلية والغربيــة وحمافظتــي نيانــزا والــوادي املتصــدع.

يف عــام 2001، وانطاقــًا مــن تشــكيل جلــان الســام ونجاحهــا بــن املجتمعــات الرعويــة يف 
كينيــا، ال ســيا أنشــطة جلنــة واجــر للســام والتنميــة، شــكلت احلكومــة الكينيــة ومنظــات 
ــاء الســام وإدارة النزاعــات. وضمــت هــذه  ــة لبن ــة الوطني ــة التوجيهي املجتمــع املــدين اللجن
اللجنــة ممثلــن عــن الــوزارات واإلدارات املعنيــة وحتالــف منظــات املجتمــع املــدين ورشكاء 
ــع  ــيق مجي ــراف بتنس ــددة األط ــة متع ــت كمنظم ــد ُكلف ــدة. وق ــم املتح ــة ووكاالت األم التنمي
ــاء يف  ــدول األعض ــت ال ــد أن وافق ــًا بع ــا أيض ــف حجمه ــا. وتضاع ــام يف كيني ــطة الس أنش
هيئــة التنميــة متعــددة احلكومــات يف عــام 2002 عــى بروتوكــول اإلنــذار املبكــر للنزاعــات. 
وهبــدف تنفيــذه، أنشــئت وحــدة اإلنــذار املبكــر واالســتجابة للنزاعــات يف كينيــا. ومل تتضــح 
ــه لتشــكيل  ــذي تلقت ــًا إال يف مســتوى جلــان ســام املناطــق، رغــم التشــجيع ال أنشــطتها متام
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ــدات  ــق وح ــك، ألن املناط ــق. وذل ــات واملناط ــتوى املحافظ ــى مس ــة ع ــام خمتلف ــان س جل
ــم جهــود الســام  ــع حتجي ــرة إىل حــد يمن صغــرة إىل درجــة تســمح بتكــرار نموذجهــا وكب
فيهــا. وعــى غــرار جلنــة واجــر للســام والتنميــة، اســتقرت جلــان ســام املناطــق يف مراكــز 

املناطــق وقادهــا مديــر املنطقــة.

ــاء حماولتهــا تكــرار نمــوذج واجــر يف  ــات أثن ــة عــددًا مــن التحدي واجهــت احلكومــة الكيني
أنحــاء البــاد. مــن بينهــا، غيــاب حــدود تشــغيلية واضحــة بــن احلكومــة واجلهــات الفاعلــة 
ــا،  ــي هب ــع املح ــرتاف املجتم ــدم االع ــة، ع ــاوف األمني ــق باملخ ــا يتعل ــيا م ــرى، ال س األخ
ــدي،  ــون التقلي ــة والقان ــي احلكوم ــل موظف ــن قب ــق م ــمي املطب ــون الرس ــن القان ــدام ب الص
ــازم  ــل ال ــن التموي ــات تأم ــان، وحتدي ــى اللج ــق ع ــري املناط ــين ومدي ــات السياس تعدي
ألنشــطة الســام اهلائلــة هلــذه اللجــان. ومــع أن معظــم هــذه التحديــات هــي حتديــات عامــة 
ســبق أن واجهتهــا جلنــة واجــر للســام والتنميــة، فــإن بعضــًا منهــا هــو نتيجــة تكــرار خاطــئ 

لنمــوذج واجــر.

ــام  ــان س ــكيل جل ــوع يف تش ــان التن ــي ض ــة ه ــة التوجيهي ــية للجن ــام األساس ــدى امله إن إح
ــة  ــة والعرقي ــات العمري ــبب االختاف ــر، بس ــد كب ــًا، إىل ح ــًا خيالي ــذا هدف ــل ه ــق. وظ املناط
ــباب،  ــاء والش ــاركة النس ــم مش ــان. ورغ ــذه اللج ــم ه ــن يف معظ ــن اجلنس ــاالت ب واالخت
فــإن تأثرهــم ال يــزال حمــدودًا. ونتيجــة اعتــاد اهليــاكل جزئيــًا عــى العــادات والتقاليــد التــي 
ــاء  ــوات النس ــت أص ــة، ظل ــع العام ــرارات املجتم ــى ق ــارشًا ع ــًا مب ــاء تفويض ــح النس ال متن
والشــباب خافتــة إىل حــد كبــر. وخافــَا حلالــة رابطــة نســاء واجــر، فــإن الغالبيــة العظمــى 
مــن جلــان ســام املناطــق، ال ســيا يف املناطــق غــر القاحلــة، مل تســتحدث منصــات خاصــة 

ــا الســام. بالنســاء يســتطعن مــن خاهلــا معاجلــة قضاي

الدروس المستفادة وأثرها على السياسات والممارسة

ــات  ــدروس ملارس ــج وال ــن النتائ ــددًا م ــة ع ــام والتنمي ــر للس ــة واج ــارب جلن ــدم جت تق
اإلدمــاج وإعــداد السياســات. فليســت أمهيــة املســاواة بــن اجلنســن واإلدمــاج أمــرًا مبالغــًا 
بــه؛ فهــا يكمــان بعضهــا البعــض يف عمليــة الســام، ويؤديــان إىل توســيع الشــعور بامللكيــة 
ــة الســام يف واجــر، فــإن اعرتافهــن  ــدء عملي ــة النســاء يف ب لنتائجهــا. ولذلــك، فرغــم أمهي
املبكــر بــدور األطــراف املعنيــة األخــرى كاحلكومــة الكينيــة والوجهــاء والشــباب يف عمليــة 
ســام شــاملة كان حاســًا يف نجــاح عملهــن عمومــًا. والــدرس األســايس مــن هــذا التعــاون، 
هــو بطــان ادعــاء أي فريــق الفضــل الكامــل يف حتقيــق عمليــة الســام. فالعامــل احلاســم، 

كان التعــاون املتبــادل بــن خمتلــف قطاعــات املجتمــع.

ــاع  ــوال وأوض ــن أح ــرى لتحس ــة األخ ــات املهمش ــاء والفئ ــام النس ــة أم ــرص دائم ــة ف ثم
املجتمــع حتــى يف الثقافــات التــي تبــدو أبويــة متزمتــة مثــل الثقافــة الصوماليــة، ويف الواقــع 
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ــر،  ــدي الكب ــو التح ــرص ه ــدام الف ــس انع ــًا. ولي ــة أيض ــات األفريقي ــن الثقاف ــدد م يف ع
ــاء يف  ــر، رأت النس ــة واج ــي حال ــل. فف ــرتاتيجيات التدخ ــبة وإس ــة املناس ــد اللحظ ــل حتدي ب
التأثــر الســلبي للنزاعــات عــى املجتمــع بــأرسه حلظــة مناســبة الســتخدام إســرتاتيجيات غــر 

ــة.  تقليدي

مــن املهــم يف فــض النزاعــات إنشــاء هيــاكل حتــدد أدوار ومواقــع خمتلــف األطــراف املعنيــة. 
ــز  ــة ترّك ــل كل جمموع ــا جيع ــبية، مم ــا النس ــادة املزاي ــيق وزي ــاكل بالتنس ــذه اهلي ــمح ه وتس
جهودهــا عــى مــا تســتطيع تقديمــه لعمليــة الســام الشــاملة. إن تشــكيل جلنــة واجر للســام 
والتنميــة وتقســيم العمــل الناشــئ بــن الرجــال والنســاء حــاال دون نشــوب أيــة خافــات قــد 
يســببها التداخــل يف عملهــم أثنــاء فــض النزاعــات. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الوجهــاء حاليــًا 
أكثــر تقبــًا ودعــًا لعمــل النســاء يف بنــاء الســام، واعرتفــوا بأمهيــة تعــاون الرجــال والنســاء 

لتحقيــق ســام دائــم يف واجــر.

يرتبــط التهميــش وتبعاتــه عــى الفئــات الضعيفــة مبــارشة بأســباب النــزاع وتداعياتــه. فقــد 
أدى اتبــاع احلكومــات االســتعارية ومــا بعــد االســتعارية املتعاقبــة يف كينيــا سياســة هتميــش 
ــن  ــا م ــة وغره ــات املجتمعي ــاذًا للنزاع ــر م ــل واج ــا، إىل جع ــال كيني ــة ش ــة ملنطق ممنهج
أشــكال الفــوىض. ويف جمــرى هــذا التهميــش، تســبب تــدين املكانــة االجتاعيــة للنســاء ليــس 
فقــط يف حرمــان املجتمعــات النائيــة مــن مســامهتهن يف التنميــة، بــل زادت معاملتهــن بشــكل 

الإنســاين أيضــا مــن احتــال نشــوب النزاعــات أو تصعيدهــا.

 دروس أساسية عن مشاركة الفئات المهمشة األخرى في 
صنع القرار

ــن  ــعى يف أماك ــي تس ــة الت ــات املهمش ــوص الفئ ــام بخص ــرة باالهت ــاط جدي ــاث نق ــة ث ثم
أخــرى لزيــادة مشــاركتها يف عمليــة صنــع القــرار. أوالً، تعــد روحية العمــل التطوعــي وملكية 
العمليــة أمــرًا حيويــًا ألفــراد تلــك الفئــات يف مواجهــة التهميــش. وألن الفئــات املهمشــة ال 
ختطــر غالبــًا عــى بــال احلكومــات واملنظــات غــر احلكوميــة، فمــن املهــم للمعنيــن أن يتولــوا 
بأنفســهم مهمــة التصــدي لإلقصــاء وملكيتــه، حتــى بــدون منافــع ماديــة منتظــرة. فلــم تتطوع 
نســاء واجــر بوقتهــن فحســب، بــل ســامهن ماديــًا أيضــًا إىل أْن جــذب عملهــن اهتامــًا دوليــًا 
وحتركــت اجلهــات املانحــة ملســاعدهتن. فمنــذ مرحلــة اإلعــان األوليــة، انــرف املانحــون 
ــا أكثــر إحلاحــًاʻ، بيــد أن الــروح التطوعيــة للنســاء والوجهــاء  مــرة أخــرى لاهتــام ʼبقضاي
ــع  ــادرة للمجتم ــة املب ــي ملكي ــل التطوع ــن العم ــا َضِم ــر. ك ــة واج ــل جلن ــى عم ــت ع أبق
املحــي، وعــدم إعاقــة اجلهــات املانحــة واملصالــح اخلارجيــة األخــرى جــدول أعــال الفئــات 

املهمشــة.
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ــات  ــوف الفئ ــوق يف صف ــن احلق ــن ع ــادة واملدافع ــدرات الق ــاء ق ــة إىل بن ــة حاج ــًا، ثم ثاني
املهمشــة. فأفرادهــا الذيــن يفهمــون أوضاعهــا متامــًا، ال بــد أن يتمكنــوا مــن عــرض قضاياهــا 
بطريقــة مناســبة للجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة. وجيــب أن يتمكنــوا أيضــًا مــن تصنيــف 
ــة.  ــة القائم ــر القانوني ــة واألط ــة والدولي ــات الوطني ــن الترشيع ــتفيد م ــث تس ــا، بحي قضاياه
وهنــاك أيضــًا حاجــة إىل بنــاء قــدرات املجتمــع املحــي، بحيــث يتوفــر مــا يكفــي مــن األفــراد 
املعبأيــن والواعــن لدعــم عمــل املنــارصة. وثمــة إقــرار يف واجــر، ال ســيا بــن النســاء، أن 
نجــاح خمتلــف املشــاريع األخــرى التــي تضطلــع هبــا يف مجاعــات املســاعدة الذاتيــة غــر ممكــن 
دون حتقيــق الســام. لذلــك فقــد ارتبطــن بشــبكات مــع منظــات الســام، ال ســيا مــن خال 
رابطــة نســاء واجــر. وأدت هــذه الشــبكات إىل إشــهار التنظيــم النســائي، وتعــد حاليــًا أكــر 

مصــادر قــوة حركــة النســاء لبنــاء الســام يف واجــر.

ــات  ــن اجله ــط ب ــاون والرواب ــزز التع ــرتكة تع ــة مش ــاد أرضي ــة إلجي ــة ماس ــة حاج ــًا، ثم ثالث
الفاعلــة والقضايــا املطروحــة. ففــي حالــة واجــر، ســارعت النســاء للتعــاون مــع الوجهــاء 
والشــباب واإلدارة املحليــة. وســاهم ذلــك بإضفــاء الرشعيــة عــى مطالبهــن وكســب دعــم 
ــة  ــمي والعدال ــي الرس ــون الكين ــن القان ــورًا ب ــادرة جس ــت املب ــا أقام ــًا. ك ــة أيض احلكوم
التقليديــة الصوماليــة، وبالتــايل وجــدت قبــوالً لــدى املجتمــع واحلكومــة. فمــن املهــم عنــد 
مواجهــة التهميــش إقامــة عاقــات تعــاون مــع جمموعــة واســعة مــن األطــراف املعنيــة لضــان 
أقــى قــدر مــن الدعــم وامللكيــة. إضافــة ملــا ســبق، فــإن إجيــاد الســبل الكفيلــة بمــد اجلســور 
ــد  ــى تقالي ــال ع ــيس األع ــب تأس ــم ويتطل ــر حاس ــارصة أم ــات املع ــد واملارس ــن التقالي ب
ــع  ــية م ــبكات رئيس ــاء ش ــا أن إنش ــا. ك ــارصة يف آن مع ــق املع ــى احلقائ ــة وع ــات املهمش الفئ
اجلهــات احلكوميــة أمــر بالــغ األمهيــة، حتــى لــو كانــت الدولــة هــي مصــدر اإلقصــاء. ومــع 
ــات  ــذه الفئ ــإن ه ــة، ف ــات املهمش ــن الفئ ــًا ب ــا غالب ــة تفتقره ــة رشعي ــي الدول ــك يعط أن ذل
ــوة  ــة وق ــع برشعي ــي تتمت ــدة الت ــة الوحي ــي املؤسس ــة ه ــع أن الدول ــن واق ــًا م ــتفيد أيض تس

ــش. ــد التهمي ــات ض ــرض عقوب ــن لف كافيت
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اآلثار المترتبة على تعزيز الديمقراطية

يـــرتك عمـــل جلنـــة واجـــر للســـام والتنميـــة آثـــار عـــدة عـــى املنظـــات العاملـــة عـــى 
ـــو  ـــر، ه ـــة واج ـــة يف جترب ـــة للديمقراطي ـــر أمهي ـــدروس األكث ـــد ال ـــة. وأح ـــز الديمقراطي تعزي
ـــارج  ـــن اخل ـــاكل م ـــذه اهلي ـــتوردت ه ـــإذا اس ـــة. ف ـــم حملي ـــات حك ـــاء مؤسس ـــة إىل بن احلاج
ـــإن  ـــة، ف ـــة كافي ـــة حملي ـــًا وملكي ـــق دع ـــات - ومل تتل ـــن احلكوم ـــن أم م ـــن املانح ـــواء م - س
ـــع  ـــام يف مجي ـــان س ـــود جل ـــة لوج ـــم احلاج ـــى. ورغ ـــد األدن ـــون يف احل ـــا تك ـــرص نجاحه ف
ـــة،  ـــة للغاي ـــا متدني ـــبة نجاحه ـــإن نس ـــة، ف ـــات املحلي ـــرشات النزاع ـــبب ع ـــا بس ـــاء كيني أنح
ـــد  ـــرت بع ـــي ج ـــف الت ـــال العن ـــب أع ـــي عق ـــد الوطن ـــى الصعي ـــارها ع ـــد انتش ـــيا بع ال س
ـــك  ـــي تل ـــاد. فف ـــن الب ـــة م ـــر القاحل ـــق غ ـــى يف املناط ـــي األدن ـــام 2008، وه ـــات ع انتخاب
ـــل  ـــادة، وبأق ـــة ع ـــن إدارة املحافظ ـــًا، وم ـــى غالب ـــن األع ـــام م ـــان الس ـــت جل ـــق، ُفرض املناط
ـــان  ـــرد جل ـــًا جم ـــت غالب ـــايل، بقي ـــي. وبالت ـــع املح ـــة للمجتم ـــارات وامللكي ـــن االستش ـــدر م ق
شـــكلية وحتولـــت إىل حلبـــات تنافـــس للمصالـــح الشـــخصية بـــن إدارات املحافظـــات 

ـــة. ـــية املحلي ـــات السياس واجله

إن تعايــش أنظمــة احلكــم املعــارصة والتقليديــة هــي حقيقــة واقعــة يف أفريقيــا واملجتمعــات 
ــرى  ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــدان أفريقي ــم بل ــت معظ ــا حصل ــرى. فعندم ــة األخ التقليدي
عــى اســتقاهلا يف أوائــل ســتينيات القــرن املــايض، كانــت أغلبيــة األفارقــة تنظــم جمتمعاهتــا 
ــة  ــعبيتها عقب ــم ش ــرت رغ ــي اعت ــة، الت ــات التقليدي ــوع إىل املؤسس ــا بالرج ــض نزاعاهت وتف
ــت  ــا تاش ــا، كل ــارص يف أفريقي ــاه املع ــدم االجت ــا تق ــه كل ــاد أن ــة. وكان االعتق ــام التنمي أم
املؤسســات التقليديــة. ولكــن ذلــك مل حيــدث، وانتــرشت أكثــر مــن أي وقــت مــى نــاذج 
ــي 2000(.  ــاح اجلنائ ــة لإلص ــة الدولي ــمية )املنظم ــر رس ــة وغ ــي تقليدي ــم جمتمع تنظي
ــن  ــك يضم ــا، ألن ذل ــل عيوهب ــة وتقلي ــذه األنظم ــبية هل ــا النس ــز املزاي ــب تعزي ــك، جي ولذل
ارتــكاز الديمقراطيــة عــى التقاليــد الشــعبية املطّعمــة بأفضــل التجــارب واملارســات العامليــة. 
وحســب كياثــي )2005(، ال يمكــن حــل األزمــة املؤسســية التــي تواجــه  حتويــل املجتمعات 
نحــو الديمقراطيــة، ال ســيا يف أفريقيــا، باالعتــاد عــى مؤسســات مســتوردة معزولــة فقــط أو 
عــى مؤسســات تقليديــة فقــط. وال يكــون احلــل بإضفــاء الطابــع الرســمي عــى املؤسســات 
غــر الرســمية وال نــزع الطابــع الرســمي عــن املؤسســات الرســمية، وإنــا يف التوفيــق بــن 
ــجيع  ــة، وتش ــمية املحّدث ــر الرس ــة غ ــات األصلي ــة واملؤسس ــمية املتكيف ــات الرس املؤسس

تقارهبــا.

ــة  ــدان األفريقي ــن البل ــد م ــة يف العدي ــق احلدودي ــى املناط ــادًة ع ــات ع ــيطر احلكوم ال تس
ألســباب عديــدة، مــن بينهــا حمدوديــة قــدرة الدولــة وغيــاب اإلرادة السياســية. وإن وجــود 
حالــة وســيطة بــن املؤسســات التقليديــة وهيــاكل الدولــة املعــارصة قــد يلبــي مصالــح الدولــة 
واملجتمعــات املهمشــة عــى الســواء )مينخــاوس، 2008(. وتعتمــد احلكومــات املركزيــة ذات 
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الســلطات املحــدودة جــدًا يف هــذه املناطــق عــى جمموعــة متنوعــة مــن املؤسســات املحليــة يف 
تنفيــذ مهــام احلكومــة األساســية وقضايــا الوســاطة بــن املجتمعــات املحليــة والدولــة. وهــذا 
خيلــق مؤسســات هجينــة تعــزز الديمقراطيــة، وتوّظــف مكونــات مســتمدة مــن التقاليــد ومــن 
طــرق احلكــم املعــارصة. وهتجــن املؤسســات هــذا، هــو ســبب نجــاح حفــظ الســام يف كثــر 

مــن مناطــق شــال كينيــا املضطربــة.
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الهوامش

ــي. . 1 ــكل رئي ــرويب بش ــر ون ــات يف واج ــراد واملؤسس ــن األف ــة م ــات األولي ــع البيان ــرى مج ج
ــادة  ــن ق ــات م ــع البيان ــين جلم ــتجيبن الرئيس ــع املس ــات م ــتخدمت املقاب ــر، اس ــي واج فف
جلنــة واجــر للســام والتنميــة وقــادة ووجهــاء املجتمــع وقــادة النســاء والشــباب واملســؤولن 
ــت  ــة. وأقيم ــيًا يف املقاطع ــتجيبًا رئيس ــع 25 مس ــات م ــت مقاب ــال، أجري ــن. وباإلمج احلكومي
أربــع جمموعــات نقــاش يف فريقــن مــن الشــباب وفريقــن مــن النســاء تابعــن للجنــة واجــر. 
ــة  ــة الوطني ــة التوجيهي ــن اللجن ــاء م ــية أعض ــات الرئيس ــادر املعلوم ــت مص ــرويب، تضمن ويف ن
لبنــاء الســام، وأعضــاء يف منظــات غــر حكوميــة تعمــل بالتعــاون مــع جلنــة واجــر. وهبــدف 
املقارنــة، اســتقت الدراســة معلومــات أيضــًا مــن جلــان ســام املناطــق يف نيفاشــا وتوركانــا عــن 

ــق إجــراء مقابــات مــع بعــض املســتجيبن الرئيســين. طري
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جانين أوبينك

الفصل الثالث

ملّخص

ــة.  ــة أبوي ــا ذات طبيع ــع بأهن ــاق واس ــى نط ــه ع ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل احلك ــر هي تعت
ــن  ــن ع ــى إقصائه ــب ع ــاء والتغل ــاركة النس ــز مش ــة تعزي ــة، قضي ــذه الدراس ــاول ه وتتن
ــاالت  ــذة يف املج ــراءات املتخ ــل اإلج ــي حتل ــة. وه ــرار التقليدي ــع الق ــاكل صن ــات وهي عملي
ــم  ــم احلك ــل نظ ــدف جع ــا، هب ــال ناميبي ــو ش ــي يف أرض أوفامب ــة أوكفامب ــة يف مملك التقليدي
والعدالــة العرفيــة فيهــا أكثــر مشــاركة واســتجابة للنســاء. وقــد بــدأ التغيــر يف ثاثــة جمــاالت 
رئيســية: إرشاك النســاء يف القيــادة التقليديــة، مشــاركة النســاء يف إجــراءات املحاكــم العرفيــة، 
ــذه  ــل ه ــاء. وحتل ــوق النس ــن حق ــة لتحص ــن العرفي ــة يف القوان ــرات جوهري ــراء تغي وإج
الدراســة أيضــًا إجــراءات التغيــر وتوقيتــه وعواملــه يف جمــاالت التجديــدات املرتابطــة الثاثــة 
ــم  املذكــورة، وتأثرهــا عــى معرفــة وفهــم ومواقــف وســلوك املواطنــن ورمــوز الســلطة. ث
ــب،  ــدي وحس ــم التقلي ــاركة يف احلك ــتوى املش ــس يف مس ــرة لي ــادة كب ــود زي ــص إىل وج ختل
بــل يف إنصافــه ومســاواته أيضــًا. ثمــة عوامــل هامــة عــدة متيــز حالــة أوكفامبــي عــن جتــارب 
أخــرى لتعزيــز املســاواة بــن اجلنســن يف النظــم العرفيــة. العامــل األول هــو الــدور الفعــال 
ــعبية  ــة الش ــه، املطالب ــخصية زعيم ــه إىل ش ــن إرجاع ــذي يمك ــي وال ــعب أوكفامب ــادة ش لقي
ــم  ــتعادة الدع ــة الس ــلطات التقليدي ــة الس ــن، حاج ــن اجلنس ــاواة ب ــق املس ــعة بتحقي الواس
ــإن  ــك، ف ــة إىل ذل ــة. إضاف ــة التقليدي ــب القيادي ــة للمناص ــة املالي ــف اجلاذبي ــعبي، وضع الش
التكامــل بــن اجلهــود املحليــة واإلقليميــة والوطنيــة لتمكــن النســاء يف جمــال النظــم العرفيــة، 
ــة  ــر اجلوهري ــات واملعاي ــض النزاع ــة وف ــادة العرفي ــاالت القي ــة يف جم ــرات املتزامن والتغي
الثاثــة، وزخــم التغيــر القــوي الناجــم عــن اســتقال ناميبيــا، كلهــا عوامــل جيــب أخذهــا 

ــة يف مناطــق أخــرى. ــة تكــرار هــذه التجرب ــد حماول ــار عن باالعتب



المختصرات

104   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

CLB Communal Land Board
املجلس البلدي لألرايض

SWAPO South West African Peopleʼs Organization, Namibiaʼs leading 
political party and former national liberation movement
احلزب السيايس احلاكم يف ناميبيا وحركة التحرر الوطني السابقة

NDT Namibia Development Trust
صندوق ناميبيا للتنمية
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خلفية

ــه ذات  ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل احلك ــة أن هي ــات املتداول ــًا يف األدبي ــه عموم ــّلم ب ــن املس م
طابــع أبــوي إىل حــد كبــر، وحُتــايب مصالــح الرجــال عــى حســاب النســاء. وهــذا النقــد غــر 
موجــه فقــط لواقــع أن معظــم املناصــب القياديــة التقليديــة ُيمســك هبــا الرجــال، بــل هليمنــة 
الرجــال أيضــًا عــى املحاكــم التقليديــة، ال ســيا عــدم وجــود قاضيــات، والعقبــات الثقافيــة 
ــض  ــتدعي يف بع ــة تس ــم، إىل درج ــداوالت املحاك ــاء يف م ــاركة النس ــول دون مش ــي حت الت
ــد  ــه ض ــد موج ــذا النق ــا أن ه ــّن. ك ــور بتمثيله ــن الذك ــن أو أقربائه ــام أزواجه ــاالت قي احل
املعايــر العرفيــة اجلوهريــة غــر املتكافئــة بــن اجلنســن، رغــم أهنــا ال حُتــايب الرجــال عمومــًا 
ــوق  ــم حق ــن معظ ــتفيدون م ــال مس ــتيوارت، 2008: 141(. فالرج ــع س دون رشوط )راج
ــن.  ــن اآلخري ــم املحتاج ــم وأقارهب ــم وأطفاهل ــة زوجاهت ــة بإعال ــا مرشوط ــو أهن ــة، ول امللكي
أمــا النســاء فيحصلــن غالبــًا عــى حقــوق مــن الدرجــة الثانيــة، بوصفهــن زوجــات أو بنــات 
ــز  ــس التحي ــى تكري ــدي ع ــم التقلي ــة للحك ــادئ األبوي ــل املب ــة أوىل. وتعم ــات درج أو قريب
ضــد النســاء، وضــان اختــاذ الرجــال غالبيــة القــرارات الرئيســية املتعلقــة بقضايــا ختصيــص 
ــع  ــات الطاب ــض الدراس ــد بع ــبيزا، 1999: 1(. وتنتق ــاق. )نتس ــراث والط األرايض وامل
املتحيــز للحكــم التقليــدي ضــد النســاء باعتبــاره غــر قابــل لإلصــاح، وتدعــو إىل الطــاق 
الكامــل معهــا )خادياغــاال، 2001؛ وايتهيــد وتســيكاتا، 2003(. بينــا ال ُيرجــح آخــرون أن 
ــا  ــى إصاحه ــب أن حيظ ــايل جي ــب، وبالت ــتقبل القري ــدي يف املس ــم التقلي ــة احلك ــي أنظم ختتف
ــألة  ــرح مس ــذا يط ــيمبي، 2003: 27(. وه ــال )نيامو-ميوس ــدول األع ــى ج ــة ع باألولوي
كيفيــة تعزيــز مشــاركة النســاء والتغلــب عــى إقصائهــن عــن عمليــات وهيــاكل صنــع القــرار 

ــة. العرفي

تتنــاول هــذه الدراســة الوضــع املميــز للســلطة التقليديــة يف أوكفامبــي يف أرض أوفامبــو شــال 
ــتجابة  ــر إرشاكًا واس ــدي أكث ــم تقلي ــات حك ــاكل وعملي ــاء هي ــت يف بن ــي نجح ــا، الت ناميبي
ــض  ــادة، ف ــدي: القي ــم التقلي ــة للحك ــاالت الثاث ــن يف املج ــل متزام ــطة عم ــاء، بواس للنس
ــز  ــف موج ــة بوص ــذه الدراس ــدأ ه ــة. تب ــر اجلوهري ــة، واملعاي ــرق العرفي ــات بالط النزاع
ــو،  ــا، ال ســيا يف أوفامب ــة يف أفريقي ــاكل العرفي لظــروف إقصــاء النســاء عــن املشــاركة يف اهلي

ــن. ــك عليه ــر ذل وتأث

ــي،  ــا أوكفامب ــي اختذهت ــاء الت ــاء النس ــة إقص ــات معاجل ــرض عملي ــك إىل ع ــد ذل ــل بع  تنتق
وتأثــر ذلــك عــى معرفــة وفهــم ومواقــف وســلوك املواطنــن ورمــوز الســلطة. ثــم يــرشح 
القســم التــايل األســباب التــي حــدت بقيــادة الســلطة التقليديــة يف أوكفامبــي إىل تشــجيع هــذه 
ــة الناجحــة عــى  ــار هــذه احلال ــرات واحلــّض عليهــا. وختلــص الدراســة إىل عــرض آث التغي
الفئــات املهمشــة األخــرى وعــى صانعــي السياســات والعاملــن يف جمــال التنميــة، عــى أمــل 

التصــدي لعقبــات إقصــاء مماثلــة للنســاء1.
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تبعات اإلقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

ال يمكــن التحقــق بســهولة مــن دور النســاء يف أرض أوفامبــو يف مرحلــة مــا قبــل االســتعار. 
وجيــب التعامــل بحــذر مــع أدبيــات التوزيــع العرقــي التــي تناولــت ناميبيــا يف أواخــر القــرن 
ــاب مــن  ــا املــرأة، وذلــك لعــدة أســباب: كان الكّت ــم قضاي ــد تقيي ــل القــرن 20 عن 19 وأوائ
ــور،  ــاالت الذك ــى جم ــر ع ــة يقت ــات املحلي ــم للمجتمع ــل تناوهل ــا جع ــرًا، مم ــور ح الذك
وتكّيــف فهــم هــؤالء املؤلفــن عــى األرجــح مــع الســات التــي تتوافــق فقــط مــع 
ــة  ــة احلضاري ــاز املهم ــرن 19، وكان إنج ــي يف الق ــوع االجتاع ــة للن ــة األوروبي األيديولوجي
ــن  ــيء هل ــاء وم ــد للنس ــي كمضطه ــع األص ــر املجتم ــب تصوي ــرين يتطل ــاب التبش للكّت

.)57 - 56 :1995 ، Beckerبيكــر(

ــر  ــة التحريـ ــادرة عـــن منظمـــة حركـ ــادر أحـــدث، كالوثائـــق الصـ وصفـــت عـــدة مصـ
ـــا  ـــع ناميبي ـــاء يف جمتم ـــة النس ـــة تبعي ـــوابو( ، حال ـــا )س ـــرب افريقي ـــوب غ ـــعب جن ـــي لش الوطن
ـــوابو  ـــة س ـــار )محل ـــة كاألبق ـــلع اهلام ـــض الس ـــاك بع ـــن امت ـــتبعادهن م ـــتعار واس ـــل االس قب
ـــارًا مـــن  ـــن اجلنســـن اعتب للتضامـــن مـــع النســـاء 1988: 352(، وتقســـيم العمـــل الراســـخ ب
ـــوم  ـــف مورس ـــس، 1988: 135(. يص ـــل )هاي ـــى األق ـــرن 19 ع ـــن الق ـــاين م ـــف الث النص
املنزلـــة العامـــة الدنيـــا للنســـاء بأهنـــا ʼقـــد تكـــون التقســـيم االجتاعـــي األكثـــر انتظامـــًا 
ـــام  ـــاء ع ـــع النس ـــن م ـــوابو للتضام ـــة س ـــن محل ـــًا ع ـــتعارʻ )نق ـــل االس ـــا قب ـــات م يف جمتمع
ـــم  ـــه رغ ـــراث، وإن ـــة وامل ـــاء يف امللكي ـــق النس ـــاروا إىل ح ـــن أش 1988: 352(. إال أن آخري
ـــرت  ـــد ج ـــكرية، فق ـــات العس ـــن العملي ـــتبعادهن م ـــة واس ـــات العام ـــن االجتاع ـــن ع غياهب
ـــخصيتهن يف  ـــوة ش ـــة بق ـــلطة مهم ـــن بس ـــا متتع ـــرارات، ك ـــاذ الق ـــل اخت ـــًا قب ـــارهتن دائ استش
ـــويري، 1996:  ـــع س ـــات، راج ـــن األدبي ـــوع م ـــذا الن ـــى ه ـــاع ع ـــرب )لاط ـــاالت احل ح

.)22 - 21

ثمـــة اعتقـــاد قـــوي بـــن ســـكان ناميبيـــا بـــأن النســـاء يف املجتمـــع التقليـــدي مـــا قبـــل 
االســـتعار ال رأي هلـــن يف عمليـــات اختـــاذ القـــرار الســـيايس والقضائـــي يف جمتمعاهتـــن. 
وأكـــدت بيكـــر )2000( عـــى تكـــرار تـــرداد هـــذا االعتقـــاد يف مقاباهتـــا ومناقشـــاهتا يف 
ـــل  ـــو حم ـــًا ه ـــاء تقليدي ـــة للنس ـــة املتدني ـــن املنزل ـــام ع ـــرتاض الع ـــا، أن ʼاالف ـــو. وبرأهي أوفامب
ـــر  ـــه كث ـــع ب ـــذي تتمت ـــة ال ـــق امللكي ـــارت إىل ح ـــر 2000: 177(. وأش ـــرʻ )بيك ـــدل كب ج
ـــال  ـــيطرة الرج ـــن س ـــي م ـــام األموم ـــف النظ ـــث خف ـــة؛ حي ـــات املحلي ـــاء املجتمع ـــن نس م
ـــافيات  ـــة كش ـــاء أدوارًا هام ـــت النس ـــم. ولعب ـــى زوجاهت ـــيا األزواج ع ـــاء، ال س ـــى النس ع
مـــن األمـــراض وربـــات شـــعائر وطقـــوس )بيكـــر 2000: 177(. وخلصـــت إىل القـــول 
بأنـــه يف مرحلـــة مـــا قبـــل االســـتعار، ʼكان وضـــع املـــرأة والرجـــل... مثـــل ســـاكنن يف 
ـــب  ـــن حس ـــن مرتاتب ـــس ككائن ـــة، ولي ـــة كامل ـــة اجتاعي ـــان ازدواجي ـــن يعيش ـــن خمتلف فضاءي
ـــاء  ـــويري 1996: 24(. إن االنت ـــا س ـــع أيض ـــر 2000: 178؛ راج ـــيʻ )بيك ـــوع االجتاع الن
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إىل طبقـــة النبـــاء لـــدى نخبـــة أوفامبـــو أكثـــر أمهيـــة مـــن النـــوع االجتاعـــي يف تشـــكيل 
ـــية  ـــه الرئيس ـــك وزوجت ـــة وأم املل ـــة املالك ـــاث العائل ـــة كإن ـــاء النخب ـــازت نس ـــد ح ـــة، وق اهلوي
ـــن  ـــة عدده ـــم قل ـــات رغ ـــات تقليدي ـــود زعي ـــة إىل وج ـــرة. إضاف ـــية كب ـــلطة سياس ـــى س ع

ــر 2005: 37-236، 249(. )بيكـ

ــية  ــة السياس ــكرة األنظم ــزة وعس ــبب مرك ــلطتهن بس ــن س ــزءا م ــة ج ــاء النخب ــدت نس فق
ــن  ــوى ب ــن الق ــت موازي ــك ʼمال ــرش. ولذل ــع ع ــرن التاس ــر الق ــو أواخ ــة يف أوفامب احلاكم

ــر 2005: 250(. ــتعارʻ )بيك ــية االس ــة عش ــال النخب ــح رج ــًا لصال ــن فعلي اجلنس

مــع أنــه ال يمكــن التوصــل إىل اســتنتاجات قاطعــة بشــأن مواقــع اجلنســن يف جمتمــع أوفامبــو 
قبــل االســتعار، يتفــق معظــم الكّتــاب عــى أن العاقــات بــن اجلنســن تغــّرت جذريــًا إبــان 
املرحلــة االســتعارية، وأن جمتمعــات مــا قبــل االســتعار أعطــت النســاء احرتامــًا ومحايــة وأمنًا 
أكثــر مــن جمتمعــات مرحلــة االســتعار. حيــث عملــت الســلطات االســتعارية عــى تعزيــز 
ــتقرار  ــاط واالس ــان االنضب ــيطرة وض ــدف الس ــباب هب ــاء والش ــى النس ــاء ع ــلطة الوجه س
ــات  ــن احلكوم ــم م ــدي. وبدع ــع التقلي ــاء يف املجتم ــان النس ــق حرم ــا عّم ــي، مم االجتاع
ــد  ــادات والتقالي ــة بالع ــلطات القبلي ــت الس ــا، تاعب ــض منه ــى بتحري ــتعارية، أو حت االس
ــرت،  ــز، 1998: 125؛ أنرتهال ــة إلخضــاع النســاء )بيكــر 1995: 90؛ هاي ــة يف حماول األفريقي
1988: 549(. وجــرى يف هــذه العمليــة إحيــاء بعــض خصائــص القوانــن العرفيــة ʼخــارج 
ــوي  ــع األب ــز القم ــدف تعزي ــواال، 1988: 50(، هب ــيʻ )جين ــي واالجتاع ــياقها التارخي س

ــوابو 1988: 347(. ــاء س ــس نس ــلفًا )جمل ــود س املوج

ــزارع  ــم وامل ــل يف املناج ــو للعم ــال يف أوفامب ــع الرج ــد م ــد التعاق ــك، مّه ــع ذل ــن م بالتزام
ــه  ــن علي ــدي هييم ــاد نق ــوء اقتص ــاد لنش ــة يف الب ــة الرشط ــاء يف منطق ــع البن ــرة ومواق الكب
ــه  ــاء ألن ــتغال النس ــن اس ــك م ــق ذل ــم. وعم ــلطة يف أيدهي ــز الس ــا أدى إىل تركي ــور، مم الذك
أضعــف وضعهــن املــايل مقابــل الرجــال وزاد أعباءهــن بســبب االنخفــاض الكبــر يف مســامهة 
الرجــال يف الزراعــة. كــا تنكبــت النســاء مســؤوليات إضافيــة كان الرجــال يقومــون هبــا عــادة 
ــن  ــوابو للتضام ــة س ــا محل ــوم، نق ــن 2000: 79؛ مورس ــم )هانغو-روموكاين ــل تعاقده قب
العمــلʻ وʼالعمــل  مــع النســاء 1988: 348(. إضافــة إىل ذلــك، أدت املســاواة بــن مفهومــي̓ 
ــة  ــن قيم ــات هل ــن كمنتِج ــرتاف هب ــدن االع ــات، وفق ــر عام ــاء غ ــار النس ــورʻ إىل اعتب املأج
ــة  ــاء وإمكاني ــلطة النس ــًا س ــّزز أيض ــال ع ــاب الرج ــم أن غي ــر 1995: 97-98(. ورغ )بيك
ــو  ــه إىل واقــع ملمــوس يف جمتمعــات أوفامب ــدو أن ذلــك مل يتحــول بحــد ذات اســتقاهلن، فيب

ــر 1995: 99(. )بيك

إن تأثـــر املســـيحية والبعثـــات التبشـــرية الغربيـــة، ال ســـيا نمـــوذج األرسة األساســـية 
ـــا.  ـــع وعمقه ـــاء يف املجتم ـــة النس ـــًا يف تبعي ـــاهم أيض ـــزل، س ـــة من ـــل ورّب ـــن معي ـــة م املؤلف
فحســـب األيديولوجيـــة املســـيحية حليـــاة النســـاء املنزليـــة، ُتنـــاط الســـلطة االقتصاديـــة 
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ـــن  ـــاء نجح ـــض النس ـــن بع ـــر 2005: 251-54(. ولك ـــور )بيك ـــرًا بالذك ـــية ح والسياس
يف مقايضـــة التزامهـــن التبشـــري بحايتهـــن مـــن تعـــدد الزوجـــات مثـــًا، أو باحلصـــول 
ـــض  ـــر متناق ـــذي أدى إىل تأث ـــر ال ـــك، األم ـــوال ذل ـــًا ل ـــن ممكن ـــم مل يك ـــتوى تعلي ـــى مس ع
نوعـــًا مـــا للبعثـــات التبشـــرية عـــى عاقـــات الســـلطة بـــن اجلنســـن )بيكـــر 1995: 

.)105-104

ــع  ــل م ــى التعام ــًا ع ــتعارين أيض ــكام االس ــي للح ــوع االجتاع ــة الن ــرت أيديولوجي أث
الزعيــات التقليديــات وغرهــن مــن النســاء املتنفــذات سياســيًا، ومل تتوافــق مــع وجودهــن. 
ففــي مملكــة أوغاندجــرا يف أرض أوفامبــو، ذات التقاليــد العريقــة يف وجــود نســاء حاكات، 
ــاء إىل  ــت النس ــة، وُأقصي ــة املحلي ــاحة التقليدي ــن الس ــًا م ــائية تقريب ــادات النس ــت القي اجُتث
ــة  ــاكل الســلطة القبلي ــع هي ــة، وʼحتولــت مجي ــر عــن املشــاركة يف املحاكــم التقليدي حــد كب
االســتعارية الناشــئة إىل جمــاالت ذكوريــة بالكامــلʻ )بيكــر 2001: 234(. وباملثــل، مل تكــن 
إدارة جنــوب أفريقيــا يف أوندونغــا مســتعدة لقبــول ســلطة موتالينــي كامبينغــارا ألهنــا امــرأة، 
ــارض  ــا ع ــر 2005: 250-51(. ك ــا )بيك ــن ندونغ ــوك م ــة مل ــدة لثاث ــا أم وج ــع أهن م
هاهــن ›املغــرور‹، املفــوض الوطنــي جلنــوب أفريقيــا يف أرض أوفامبــو طيلــة ثاثــة عقــود 
ــر 2005:  ــيطرةʻ )بيك ــلطة والس ــوذ والس ــاء للنف ــة النس ــًا )ʼ ،)1946-1920ممارس تقريب

.)251

أشــارت املقابــات التــي أجريــت لصالــح هــذه الدراســة إىل أن كثــرًا مــن النــاس يف أوكفامبي 
يعتقــدون أنــه قلــا وجــدت، أو ربــا مل توجــد، زعيــات تقليديــات يف املرحلــة االســتعارية. 
وقالــوا أيضــًا، إن النســاء اســُتبعدن إىل حــد كبــر مــن املشــاركة الفعالــة يف املحاكــم التقليديــة 

قبــل االســتقال.

جيــري التعامــل مــع أيديولوجيــة النــوع االجتاعــي التــي تواجــدت عشــية االســتقال عــى 
ــوالت  ــن حت ــت ع ــتحدثة نجم ــة مس ــا بدع ــع أهن ــةʼ، م ــو ʼالتقليدي ــة أوفامب ــا أيديولوجي أهن
مقصــودة وغــر مقصــودة يف املرحلــة االســتعارية. األمــر الــذي خيفــي تضافــر عوامــل عــدة 
أدت إىل إضعــاف النســاء، تتمثــل يف عــدم قبــول احلــكام االســتعارين وجــود نســاء متنفذات؛ 
ــبب  ــرة بس ــة املهاج ــال والعال ــة ورأس امل ــى العال ــيطرة ع ــة للس ــلطات القبلي ــب الس وتاع
ــال  ــاء إىل أع ــل النس ــذي حيي ــيحي، ال ــري املس ــر التبش ــدي؛ والتأث ــاد نق ــول إىل اقتص التح

املنــزل.

تضمــن الدســتور اجلديــد لناميبيــا بعــد االســتقال مــادة تنــص عــى املســاواة وعــدم التمييــز 
ــي 1995 و2000  ــة لعام ــلطات التقليدي ــن الس ــا أن قوان ــادة 10٫2(. ك ــن )امل ــن اجلنس ب
ــن  ــاواة ب ــز املس ــال تعزي ــن خ ــيا م ــايب ʼال س ــل اإلجي ــز العم ــلطات بتعزي ــذه الس ــزم ه ُتل
ــة  ــوك القانوني ــواردة يف الصك ــاواة ال ــر املس ــم معاي ــةʻ. ورغ ــب القيادي ــن يف املناص اجلنس
ــزال  ــي ال ي ــع الناميب ــاء يف املجتم ــع النس ــإن ʼوض ــذة، ف ــة الناف ــة واإلقليمي ــة والدولي املحلي
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يشــكل حتديــًاʻ )ناميســيب، 2008: 107(. ويشــكل املجــال التقليــدي أحــد جمــاالت 
التحــدي البــارزة. إذ أشــار بحــث ُأجــري بــن عامــي 1992 و1993 يف أوفامبــو إىل حمدوديــة 
ــة وعــدم حصوهلــن عليهــا. ويــرى كثــر مــن النســاء  ــة العرفي ــة النســاء بأنظمــة العدال معرف
ــن  ــة م ــتكن خاص ــن. واش ــل قضاياه ــريف هيم ــي الع ــام القضائ ــة والنظ ــن العرفي أن القوان
ــة، 1993:  ــا للتنمي ــدوق ناميبي ــة )صن ــم التقليدي ــة يف املحاك ــاركة الفعال ــن املش ــن ع إقصائه

.)ES9

إن هيمنـــة الرجـــال عـــى املجـــاالت الثاثـــة املتداخلـــة مجيعـــًا للنظـــم العرفيـــة: القيـــادة 
ــاواة  ــألة مـــدى تأثـــر أحـــكام املسـ وفـــض النزاعـــات واملحتـــوى املعيـــاري، تثـــر مسـ
الدســـتورية والقانونيـــة عـــى احليـــاة يف املناطـــق الريفيـــة الداخليـــة، التـــي هيمـــن عليهـــا 
ـــا  ـــول هب ـــة املعم ـــم العرفي ـــب النظ ـــة بموج ـــة التقليدي ـــة والقضائي ـــة اإلداري ـــاء واألنظم الزع
ـــن  ـــن م ـــن اجلنس ـــاواة ب ـــع املس ـــة لدف ـــود املحلي ـــل اجله ـــة حتلي ـــذه الدراس ـــاول ه ـــًا. وحت حملي
ـــو  ـــه معارض ـــد في ـــد يعتق ـــدي، يف بل ـــم التقلي ـــة احلك ـــى أنظم ـــر ع ـــراءات والتأث ـــث اإلج حي
ومؤيـــدو املســـاواة بـــن اجلنســـن بوجـــود ʼعـــداء أبـــديʻ بـــن حقـــوق املـــرأة والنظـــم 

العرفيـــة )بيكـــر 2001: 233(.

ــاالت رئيســية:  ــة جم ــرًا يف ثاث ــة يف العقــود األخــرة تغي ــي التقليدي شــهدت ســلطة أوكفامب
ــرات  ــة، وتغي ــم التقليدي ــراءات املحاك ــاء يف إج ــاركة النس ــادة، مش ــاء يف القي ــاركة النس مش
جوهريــة يف القوانــن العرفيــة حّصنــت حقــوق النســاء. تناقــش األقســام التاليــة وحتلــل هــذه 

ــات الثــاث. العملي

عمليات المشاركة المنجزة

تتغـــر عمليـــة اختيـــار الزعـــاء التقليديـــن يف أوكفامبـــي، عـــى مســـتوى القريـــة عـــى 
ـــري  ـــث كان جي ـــاز. حي ـــى اإلنج ـــوم ع ـــام يق ـــة إىل نظ ـــى القراب ـــوم ع ـــام يق ـــن نظ ـــل، م األق
ـــًا  ـــد مه ـــذي مل يع ـــر ال ـــابق، األم ـــم الس ـــة الزعي ـــن عائل ـــرى م ـــاء الق ـــار زع ـــًا اختي عموم
ــة  ــدة خلافـ ــة جيـ ــون بفرصـ ــون حيظـ ــة ال يزالـ ــك العائلـ ــحي تلـ ــم أن مرشـ اآلن. ورغـ
ــذا  ــة هلـ ــارات الازمـ ــة واملهـ ــا القياديـ ــار املزايـ ــرون اآلن إلظهـ ــم مضطـ ــم، فإهنـ قريبهـ
ـــة  ـــاركة الفعال ـــى املش ـــه ع ـــت قدرت ـــر أثب ـــخص آخ ـــم ش ـــوق عليه ـــد يتف ـــب، وإاّل ق املنص
ـــابق  ـــم الس ـــه بالزعي ـــة ل ـــخص ال عاق ـــل ش ـــال تفضي ـــة إىل احت ـــع. إضاف ـــال املجتم يف أع
ـــزات  ـــة حتي ـــو العائل ـــرث عض ـــًا أن ي ـــى أحيان ـــث خُيش ـــدة، حي ـــة جدي ـــار بداي ـــدف اختب هب

وعـــداوات الزعيـــم الســـابق.

ومــن التغيــرات ذات الصلــة مطالبــة قرويــي أوكفامبــي بــدور أكــر يف اختيــار زعيــم قريتهــم، 
ــم. ففــي أوشــاندومباال  ــار والزعي ــاره يف الســابق حكــرًا عــى الوجهــاء الكب ــذي كان اختي ال
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مثــًا، جــرى التفــاوض عــى عمليــة االنتخابــات بعــد وفــاة زعيــم ال يتمتــع بالشــعبية. وُيعــّد 
ــار 93  ــي )اخت ــايل أوكفامب ــاق أله ــع النط ــرتكًا واس ــًا مش ــن مطلب ــاء التقليدي ــاب الزع انتخ
ــارة  ــى عب ــدة« ع ــق بش ــق« أو »مواف ــة »مواف ــح إجاب ــتجيبًا يف املس ــل 161 مس ــن أص ــة م  باملئ
ــرح خــال أحــد  ــدةʻ(. وُط ــل األهــايل فكــرة جي ــات مــن قب ʼإن انتخــاب الزعــاء أو الزعي
ــل  ــن قب ــاره م ــدم اختي ــو ع ــايل ه ــم احل ــعبية الزعي ــدم ش ــبب ع ــة، أن س ــات اجلاعي النقاش

ــايل.  األه

ــادة  ــادة وزي ــدارة يف القي ــاد اجل ــو اعت ــه نح ــة والتوج ــة التقليدي ــب القيادي ــح املناص إن فت
احلضــور الشــعبي يف تقريــر ذلــك، يفســح جمــاالت جديــدة للقيــادة النســائية. فالنســاء اللــوايت 
أظهــرن التزامــًا برفاهيــة القريــة مــن خــال دورهــن مثــًا يف جملــس الزعيــم لوجهــاء القريــة، 
ــة  ــة املؤهل ــات اخلاص ــدى املجموع ــاء إح ــل الزع ــكل أرام ــة. وتش ــن اآلن إىل الواجه يتقدم
ــن  ــن م ــرًا لقرهب ــارة، نظ ــة ومه ــؤالء ذوات دراي ــرن ه ــة. ويعت ــم القري ــب زعي ــغل منص لش
ــب،  ــل املناس ــاب الرج ــا أن غي ــاء. ك ــوا زع ــا كان ــطتهم عندم ــن ألنش ــن وحضوره أزواجه

ــادة. هــو حالــة أخــرى تتيــح للنســاء فرصــة القي

عــززت الســلطة التقليديــة يف أوكفامبــي، ال ســيا زعيــم ليبومبــو، الــدور القيــادي للمــرأة منــذ 
ــات القــرن املــايض، ســواء يف اخلطــب العامــة أو بتعيــن النســاء يف خمتلــف مســتويات  ثانيني
ــائية  ــادات النس ــرة يف القي ــادة كب ــي زي ــهدت أوكفامب ــك، ش ــة لذل ــة. ونتيج ــادة التقليدي القي
التقليديــة، بــا يف ذلــك وجــود امــرأة يف املجلــس التقليــدي. وتشــغل النســاء مُخس املستشــارين 
ــات،  ــا املقاب ــت فيه ــي أجري ــاث الت ــق الث ــًا. ويف املناط ــق حالي ــن يف املناط ــار املوجودي الكب
ــة  ــس )يف منطق ــا( إىل اخلُم ــة أوناميغ ــا )يف منطق ــع تقريب ــن الُرب ــاء م ــبة النس ــت نس تراوح
أوغونغــو(، إىل جمــرد واحــد مــن أصــل 19 )يف منطقــة أوتــوواال(. ويشــر هــذا االختــاف 
إىل الــدور اهلــام الــذي يلعبــه كبــار الوجهــاء أو الوجيهــات. ومــع أن أعــداد الزعــاء ال تــزال 
أكــر بكثــر مــن أعــداد الزعيــات، إال أن ذلــك يمثــل تغيــرًا كبــرًا يف القواعــد التقليديــة منــذ 

عــرش ســنوات.

يطــرح دخــول القيــادات النســائية اجلديــدة عــددًا مــن األســئلة: ما هــي مشــاعر القرويــن جتاه 
هــذه القيــادات؟ هــل جــرى قبوهلــن، وهــل يؤخــذن عــى حممــل اجلــد؟ ُيشــار يف املقابــات 
ــًا إىل أن قبــول زعيــات تقليديــات مرتبــط بأدائهــن. فكيــف إذن جيــري تقييــم أدائهــن؟  غالب
وهــل ثمــة أي اختــاف مقارنــة بتوقعــات القرويــن مــن الزعــاء الذكــور؟ وباإلمجــال، كيــف 

يــرى القرويــون مــدى ماءمــة الرجــال والنســاء للقيــادة؟

ــك  ــى تل ــة ع ــي لإلجاب ــث نوع ــة إىل بح ــة، إضاف ــمل 162 أرسة ريفي ــح ش ــري مس ُأج
ــع،  ــو. يف الواق ــا وأوغونغ ــوواال، أوناميغ ــي: أوت ــن أوكفامب ــق م ــاث مناط ــئلة، يف ث األس
ــاء  ــة زع ــا أربع ــع منه ــرأس أرب ــيكاندجو( ي ــق )أوش ــس مناط ــي إىل مخ ــم أوكفامب تنقس
ــة  ــم كل منطق ــيكاندجو(. وتض ــي غووش ــارزة )موين ــة ب ــة زعيم ــرأس اخلامس ــن، وت بارزي
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الطريف الناجح ملشاركة النساء يف مؤسسات اّكم التقليدي: جتربة السلطة التقليدية يف أوكفامبي  وامح 
ناميبيا 

70 قريــة، عــى رأس كل منهــا زعيــم أو زعيمــة )موينــي غووميكونــدا(. وتســاعد الزعــاء 
ــدي،  ــو التقلي ــس أوكفامب ــو جمل ــم ليبومب ــرأس زعي ــاء. وي ــس للزع ــتوى جمال يف كل مس
ــة إىل عــدة مستشــارين تقليديــن  ــن، إضاف ــع الزعــاء والزعيــات البارزي الــذي يضــم مجي

ــن. آخري

ـــا  ـــة تتزعمه ـــون يف قري ـــن يعيش ـــتجيبن الذي ـــن املس ـــة( م ـــرة )80٫4 باملئ ـــة كب ـــت أغلبي أجاب
ـــق  ـــق« أو »مواف ـــول »مواف ـــدʻ بالق ـــكل جي ـــه بش ـــم عمل ـــؤدي الزعي ـــارة ʼي ـــى عب ـــرأة ع ام
ـــر ذي  ـــًا غ ـــًا طفيف ـــل اختاف ـــا رج ـــي يتزعمه ـــرى الت ـــتجيبون يف الق ـــدى املس ـــدة«. وأب بش
ـــا  ـــه عندم ـــط نفس ـــر النم ـــم. وظه ـــة منه ـــدة 82٫2 باملئ ـــق بش ـــق أو واف ـــث واف ـــزى، حي مغ
ـــاو  ـــبه متس ـــم ش ـــارزة: كان التقيي ـــة ب ـــن وزعيم ـــن بارزي ـــن أداء زعيم ـــة ع ـــراد العين ـــئل أف ُس

ـــن. ـــكا اجلنس ل

مل يكـــن ثمـــة فـــرق كبـــر بـــن إجابـــات املســـتجيبن يف قـــرى يتزعمهـــا رجـــل وقـــرى 
ـــن،  ـــا احلالت ـــي كلت ـــم. فف ـــم قريته ـــع زعي ـــة م ـــن العاق ـــؤاهلم ع ـــد س ـــرأة، عن ـــا ام تتزعمه
ـــدة  ـــا جي ـــة إم ـــذه العاق ـــوايل( أن ه ـــى الت ـــة ، ع ـــة و75 باملئ ـــم )74 باملئ ـــة أرباعه ـــاب ثاث أج

ـــدًا. ـــدة ج أو جي

ــات التقييــم حســب جنــس املســتجيبن )اجلــدول  ــد فــرز بيان اتضــح أمــر مثــر لاهتــام عن
ــتهم  ــرأة أداء رئيس ــا ام ــرى تتزعمه ــون يف ق ــن يعيش ــاء الذي ــال والنس ــم الرج ــد قي 3-1(. فق
تقييــًا متطابقــًا تقريبــًا. وتوافــق هــذا التقييــم إىل حــد كبــر مــع تقييــم املســتجيبات للزعيــم يف 
القــري التــي يتزعمهــا رجــل. ولكــن عاقــة ملموســة، ولــو بســيطة، ظهــرت يف القــرى التــي 
ــًا  ــدى املســتجيبون موقف ــث أب ــس، حي ــم الرئي ــتجيب وتقيي ــس املس ــن جن ــل ب ــا رج يتزعمه

جتــاه قيادهتــم أكثــر إجيابيــة مــن املســتجيبات.

�ʻيؤدي الزعيم عمله بشكل جيدʼ 1-3 الجدول

قرى تتزعمها امرأة (متوسط)قرى يتزعمها رجل (متوسط)  

2.051.78رجال

2.102.11نساء

2.081.99المجموع
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ــًا  ــل تقريب ــن: ففــي حــن متاث ــن بارزي ــم زعــاء تقليدي ــد تقيي ــل عن ُياحــظ وجــود أمــر مماث
ــل  ــن قب ــو م ــة أوغونغ ــارزة ملنطق ــة الب ــع الزعيم ــا م ــة أوناميغ ــارز ملنطق ــم الب ــم الزعي تقيي
ــكل  ــف بش ــوواال اختل ــة أوت ــارز ملنطق ــم الب ــم الزعي ــإن تقيي ــتجيبات، ف ــتجيبن واملس املس

ــدول 2-3( ــتجيبات )اجل ــتجيبن واملس ــن املس ــوس ب ملم

�ʻيؤدي الزعيم البارز عمله بشكل جيدʼ 2-3 الجدول

 منطقة أوتوواال
زعماء بارزون (متوسط) 

منطقة أوناميغا زعماء 
بارزون (متوسط) 

منطقة أوغونغو
 زعماء بارزون (متوسط)

1.771.821.94رجال

2.071.951.93نساء

1.941.911.94المجموع

ــه  ــات، وأن ــات التقليدي ــا إىل أداء الزعي ــن الرض ــر بع ــه ُينظ ــتنتاج أن ــا االس ــذا يمكنن وهك
ُيكافــئ كذلــك أداء الرجــال إىل حــد كبــر. وهــذا يقودنــا إىل الســؤال التــايل: هــل أدى ذلك إىل 
تغيــر مواقــف الزعــاء التقليديــن جتــاه املــرأة كخليفــة هلــم؟ واجلــواب هــو النفــي. إذ كشــفت 
املقابــات أن كثــرًا مــن الزعــاء ال يزالــون يــرون أبناءهــم أفضــل املرشــحن، وتــأيت بناهتــم 
كبدائــل إذا تغيــب أبناؤهــم أو كانــوا غــر مناســبن. وهــم حييلــون هــذا الــرأي إىل التقاليــد. 
ــوم  ــر عم ــف يفك ــن كي ــن، ولك ــار بالس ــاء الكب ــن الزع ــًا م ــف متوقع ــذا املوق ــا كان ه ورب
ــايل:  ــؤال الت ــم الس ــرح عليه ــا ُط ــم؟ عندم ــم قريته ــوع االجتاعــي لزعي ــة الن ــن بأمهي القروي
ــًا أم  ــار زعي ــد لقريتــك، هــل ختت ــدي جدي ــم تقلي ــار زعي ــك التصويــت الختي ʼإذا ُطلــب من
ــًا. وكذلــك ثلــث املســتجيبات )اجلــدول 3-3(. ــة املســتجيبن زعي ــار غالبي زعيمــة؟ʼ، اخت

ــد لقريتــك، هــل  ــار زعيــم تقليــدي جدي الجــدول ʼ 3-3إذا ُطلــب منــك التصويــت الختي
ʼــار زعيمــًا أم زعيمــة؟ تخت

المجموع (158 شخصا)رجال (66 رجاًل) نساء (92 امرأة) 

45.6%57.6%37.0%  زعيم

18.4%7.6%26.1%  زعيمة

36.1%34.8%37.0%  ال فرق
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ــق أو  ــاء، واف ــن النس ــن م ــاء التقليدي ــة الزع ــون أكثري ــل أن تك ــل تفض ــؤال ه ــد الس وعن
وافــق بشــدة 23٫9 باملئــة مــن املســتجيبن، بينــا رفــض أو رفــض بشــدة 59٫7 باملئــة منهــم. 
ــن أو  ــة رفض ــل 48٫9 باملئ ــتجيبات، مقاب ــن املس ــة م ــدة 43٫3 باملئ ــت بش ــت أو وافق ووافق

ــدول 4-3(. ــدة )اجل ــن بش رفض

ʻأفضل أن تكون أكثرية الزعماء التقليديين من النساءʼ 4-3 الجدول

رجال (67 رجاًل)نساء (90 امرأة)

3.0%12.2%موافق بشدة )1(

20.9%31.1%موافق )2(

16.4%7.8%حياد )3(

44.8%47.8%غير موافق )4(

14.9%1.1%غير موافق بشدة )5(

2.943.48المتوسط

ــاتʼ أن  ــن الزعي ــًا م ــل عموم ــاء أفض ــارة ʼالزع ــى عب ــات ع ــرت اإلجاب ــل، أظه وباملث
ــدول 5-3(. ــب )اجل ــرون األنس ــون ُيعت ــال ال يزال الرج

ʼالزعماء أفضل عمومًا من الزعيماتʼ 5-3 الجدول

المجموع(159 )شخصا)رجال (67 رجاًل)نساء (92 امرأة)    

33.3%41.8%27.2%موافق بشدة )1(

18.9%20.9%17.4%موافق )2(

2.5%1.5%3.3%حياد )3(

35.2%25.4%42.4%غير موافق )4(

10.1%10.4%9.8%غير موافق بشــدة )5(

2.902.422.68المتوسط

ــر مــن  ــة. حيــث عــزا كث ــل القــادة الذكــور الصــدارة أيضــًا يف املقابــات النوعي ــوأ تفضي تب
ــص  ــاس اخلصائ ــى أس ــل ع ــم للعم ــد، أو إىل ماءمته ــال إىل التقالي ــم للرج ــن حتيزه القروي
املتصــورة للجنســن. ولــذا، يمكننــا دون تــردد االســتنتاج مــن البيانــات النوعيــة والكميــة، أن 
حتــول الذهنيــة املنشــود جتــاه شــغل النســاء مكانــة متســاوية متامــًا يف مواقــع القيــادة التقليديــة، 

مل يكتمــل بعــد.
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ــدد.  ــذا الص ــة يف ه ــرح رؤى مهم ــح تط ــات املس ــًا، فبيان ــة متام ــت قامت ــورة ليس ــن الص لك
فعنــد فــرز بيانــات عبــارة ʼأفضــل أن تكــون أكثريــة الزعــاء التقليديــن مــن النســاءʻ ليــس 
حســب النــوع االجتاعــي للمســتجيب فقــط، بــل حســب النــوع االجتاعــي لزعيــم القريــة 
أيضــًا، يصبــح واضحــًا أن موقــف املســتجيبن الذيــن يعيشــون يف قريــة يتزعمهــا رجــل أكثــر 
ســلبية جتــاه زيــادة عــدد النســاء يف القيــادة التقليديــة مــن املســتجيبات يف القريــة نفســها ومــن 

املســتجيبن يف القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة )اجلــدول 6-3(.

ʻأفضل أن تكون أكثرية الزعماء التقليديين من النساءʼ 6-3 الجدول

قرى تتزعمها امرأة (متوسط)قرى يتزعمها رجل (متوسط)  

3.213.63رجال

2.833.00نساء

باملثــل، ســجلت عبــارة ʼالزعــاء أفضــل عمومــًا مــن الزعيــاتʻ درجــات إجابــة أعى بشــكل 
ملحــوظ بــن املســتجيبن واملســتجيبات يف القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة )ممــا يشــر إىل موافقــة 
أقــل عــى العبــارة1( مــن املســتجيبن واملســتجيبات يف القــرى التــي يتزعمهــا رجــل، مقابــل 

درجــات إجابــة منخفضــة بشــكل ملحــوظ بــن املســتجيبن )اجلــدول 7-3(.

ʻالزعماء أفضل عمومًا من الزعيماتʼ 7-3 الجدول

قرى تتزعمها امرأة (متوسط)قرى يتزعمها رجل (متوسط)  

3.002.09رجال

3.032.84نساء

وهكــذا أصبــح لدينــا نمطــان. يف النمــط األول، أظهــر املســتجيبون يف القــرى التــي يتزعمهــا 
ــرق  ــذا الف ــتجيبات، وه ــن املس ــر م ــاء أكث ــادة النس ــاه قي ــًا جت ــلبيًا ملحوظ ــًا س ــل موقف رج
معــدوم أو أقــل بكثــر يف القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة. يف النمــط الثــاين، أظهــر املســتجيبون 
ــادة النســاء،  ــًا عامــًا جتــاه قي الذيــن يعيشــون يف قــرى تتزعمهــا امــرأة باإلمجــال موقفــًا إجيابي
مقارنــة مــع املســتجيبن الذيــن يعيشــون يف قــرى يتزعمهــا رجــل. ويكتســب النمــط األخــر 
أمهيــة خاصــة، ال ســيا أنــه يشــر إىل أن آراء الرجــال بقيــادة النســاء، ســواٌء جــاءت مــن القيــم 
التقليديــة أو كآراء مســبقة بالســات الشــخصية للرجــال والنســاء، شــهدت تغيــرًا كبــرًا بعــد 

اختبارهــم قيــادة نســائية ناجحــة.
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 التغّيرات في المعرفة والمواقف والممارسات
والسلوكيات

ــة  ــو ورشــة عمــل عــن النظــم العرفي ــة يف أوفامب يف عــام 1993، عقــدت الســلطات التقليدي
ــال  ــة يف أع ــاركة الكامل ــاء باملش ــاح للنس ــاع رضورة الس ــا باإلمج ــرر فيه ــا، تق يف أونغويديف
املحاكــم املجتمعيــة. وأعلنــت الســلطة التقليديــة يف أوكفامبــي اســتجابة هلــذا القــرار، أن عــى 
كل قريــة اختيــار ممثلــة عنهــا تكــون بمثابــة نائبــة زعيــم القريــة، وتســاهم انطاقــًا مــن هــذا 
الــدور بفعاليــة يف جلســات املحكمــة التقليديــة. ورشحــت امرأتــان يف مقابلــة خاصــة هبــذه 

الدراســة ســبب اســتحداث هــذا املنصــب اجلديــد بالقــول:

انطلقــت الفكــرة مــن كــون النســاء يف قرانــا لســن حــرات يف التحــدث مــع الرجــال، ولكنهــن أكثــر 
حريــة يف التحــدث إىل زمياهتــن. وتعــّد املمثــات جــزءا مــن جملــس الزعيــم. حيــث تتوجــه املــرأة إىل 

املمثلــة أوالً لــرشح قضيتهــا، ثــم تتوجهــان ســوية إىل الزعيــم.

ــذا املنصــب  ــة متســاوية مــع الرجــال. وُيفــرتض هب انطلقــت الفكــرة مــن أن النســاء مل يتلقــن معامل
]ممثلــة النســاء[ أن خيفــف مــن ذلــك، وأن تتمثــل النســاء وُيعاملــن عــى قــدم املســاواة. وأحــدث هــذا 
املنصــب اجلديــد تغيــرات. حيــث كانــت النســاء ال جيــرؤن يف املــايض عــى مقابلــة الزعيــم إذا تعرضــن 

ملعاملــة ســيئة. أمــا اآلن فــا يشء يمنعهــن مــن مقابلتــي.

ــى  ــاء ع ــجيع النس ــب تش ــه جي ــًا أن ــي أيض ــرى أوكفامب ــاء ق ــة زع ــلطة التقليدي ــت الس أبلغ
املشــاركة الفعالــة يف جلســات املحكمــة التقليديــة )بيكــر 1996: 7(. وقوبلــت هــذه 
ــات  ــن القيادي ــد م ــاء بالتهدي ــض الزع ــعر بع ــث ش ــة. حي ــة يف البداي ــات باملقاوم التوجيه
اجلديــدات، وجتمعــت االنتقــادات والشــائعات مــن جهــات عــدة، بمــن فيهــا نســاء 
أخريــات. وفــرتت مهــة بعــض املمثــات املنتخبــات حديثــًا نتيجــة هلــذه املقاومــة، أو بســبب 
عــدم وضــوح طبيعــة املنصــب وكيفيــة حتقيــق أهدافــه. ولكــن أخريــات ثابــرن، ويبــدو أهنــن 
شــّكلن قــدوة، وشــجعن نســاء أخريــات عــى املشــاركة يف شــؤون القريــة. إن مشــاركة النســاء 
ــت  ــم، أصبح ــة الزعي ــة وحمكم ــة املقاطع ــك يف حمكم ــة، وكذل ــة التقليدي ــات املحكم يف جلس
بمــرور الوقــت ســمة مقبولــة يف حيــاة القريــة. حتــى أن عــدد النســاء زاد يف كثــر مــن األحيــان 
عــى عــدد الرجــال يف كثــر مــن القــرى. وقالــت إحــدى الزعيــات: ʼتشــكل النســاء معظــم 
ــم  ــال، رغ ــام. فالرج ــذه األي ــيباندا يف ه ــة يف أوش ــم التقليدي ــات املحاك ــور يف جلس احلض
ــًا تشــاهدهم وهــم يمــرون يف طريقهــم  معرفتهــم بإجــراءات املحكمــة، ال حيــرون. وأحيان
ــة  ــاء؛ يف الكنيس ــى النس ــكان ع ــاءات اآلن يف كل م ــر اللق ــات ]shebeens[. وتقت إىل احلان
ــرى  ــه: ʼت ــول نفس ــات الق ــارات التقليدي ــدى املستش ــوابوʻ. ورددت إح ــات س ويف اجتاع
النســاء اآلن حيــرن بأعــداد كبــرة يف كل اجتــاع. والرجــال ال حيــرون. وعندمــا تلتقيهم يف 
الطريــق، يســألونك كيــف جــرى االجتــاع، ولكنهــم ال يأتــون. ويقولــون »باعتنــا احلكومــة 

.ʻ»ــن اآلن ــاء يعمل ــوا النس ــاء، فدع للنس
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جيــب أن ُيفهــم هــذا الوضــع يف ســياق ارتفــاع النــزوح مــن املناطــق الريفيــة يف شــال ناميبيــا. 
حيــث أدت هــذه الظاهــرة النامجــة عــن ســوء احلالــة االقتصاديــة يف املناطــق الريفيــة يف ناميبيــا، 
إىل ارتفــاع نســبة األرس التــي تتزعمهــا النســاء. وصاحــب هــذا النــزوح انعــدام وجــود الرجال 
ــًا يف القــرى وبقــاء األطفــال واملســنن فقــط، الذيــن ال ُيعتــرون مناســبن لتــويل أدوارا  تقريب

. ية د قيا

ــات  ــن جلس ــر م ــراءات يف كث ــاط يف اإلج ــاركة بنش ــى املش ــًا ع ــاء علن ــجيع النس ــرى تش ج
ــة  املحكمــة. وتشــر املاحظــة الشــخصية للمؤلفــة عــن هــذه اجللســات إىل املشــاركة الفعلي
ــَدون غــر خائفــات مــن  ــة كأطــراف أو كشــهود، وب ــن بحري ــد مــن النســاء: لقــد حتدث لعدي
ــى  ــة ع ــًا املوافق ــدة أحيان ــن بش ــر، ورفض ــرف اآلخ ــى الط ــخطهن ع ــن أو س ــداء غضبه إب
ــاط يف  ــًا بنش ــارضاتʻ أيض ــاركت ʼاحل ــا ش ــط. ك ــول وس ــى حل ــوي ع ــة تنط ــويات ودي تس
مناقشــة القضايــا؛ واســتجواب األطــراف والشــهود؛ ودراســة مــداوالت وقــرارات املحاكــم. 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــلوك ب ــث والس ــة احلدي ــح يف طريق ــاف واض ــة اخت ــدو أن ثم وال يب
ــاء،  ــع النس ــال مجي ــس ح ــك لي ــي أن ذل ــض يدع ــن البع ــور. ولك ــهود وحض ــراف وش كأط
ــا إال  ــليمة ال يتخذه ــرارات الس ــى اآلن أن الق ــدن حت ــوايت يعتق ــن، الل ــنات منه ــيا املس ال س

ــات. ــاء املحاك ــت أثن ــن الصم ــك يلتزم ــال، ولذل الرج

ــدد  ــرًا ألن ع ــم، نظ ــة املحاك ــا يف تراتبي ــتويات العلي ــة املس ــكلون غالبي ــال يش ــزال الرج ال ي
الزعــاء التقليديــن ال يــزال أكــر مــن عــدد الزعيــات. ومــع ذلــك فــإن التغيــر عميــق أيضــًا 

عــى هــذا الصعيــد، حيــث ُيقــال إن النســاء أكثــر فعاليــة فيــه مــن الرجــال.

قــوس املحكمــةʻ أو كحــارضات  إن زيــادة مشــاركة النســاء يف املحاكــم التقليديــة، ســواٌء عــى̓ 
يف قاعاهتــا، إىل جانــب تزايــد عــدد الزعيــات التقليديــات، يطــرح عــددًا مــن األســئلة. هــل 
ــدث  ــة التح ــعرون بحري ــل يش ــة؟ ه ــم التقليدي ــن أداء املحاك ــون ع ــاء راض ــال والنس الرج
وإبــداء الــرأي يف جلســاهتا؟ هــل يتمكــن الرجــال والنســاء حقــًا مــن املشــاركة يف إجــراءات 
ــة،  ــم القري ــاف زعي ــم باخت ــف آراؤه ــل ختتل ــا؟ ه ــى قراراهت ــر ع ــة والتأث ــم التقليدي املحاك

امــرأة كان أم رجــا؟

إن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تتطلــب التمييــز بــن مفاهيــم وآراء النــاس الذيــن حيــرون 
فعليــًا جلســات املحكمــة )32 باملئــة مــن املســتجيبن( وغالبيــة املســتجيبن )68 باملئــة( الذيــن 

مل يســبق هلــم حضــور جلســة حمكمــة تقليديــة يف قريتهــم.

عــر 51 باملئــة ممــن شــهدوا جلســات املحاكــم التقليديــة ألول مــرة عــن مســتوى عــال مــن 
الرضــا عــن أدائهــا العــام، وأشــار 75 باملئــة منهــم إىل عــدم وجــود حاجــة لتحســن أدائهــا. 
ــا  ــن أدائه ــاء إىل حتس ــها نس ــي ترأس ــة الت ــم التقليدي ــة املحاك ــن حاج ــتجيبون ع ــر املس وع
قليــًا، مقارنــة مــع تلــك التــي يرأســها رجــال. وعــرت املســتجيبات مــن جهــة أخــرى، عــن 
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حاجــة املحاكــم التقليديــة التــي يرأســها رجــال إىل حتســن طفيــف يف أدائهــا أكثــر مــن تلــك 
التــي ترأســها نســاء. وقالــت 72 باملئــة مــن املســتجيبات و92 باملئــة مــن املســتجيبن يف هــذه 
املجموعــة إهنــم شــعروا بــأن املجــال مفتــوح أمامهــم للمشــاركة الفعالــة يف اإلجــراءات. وكان 
موقــف النســاء إجيابيــًا مــن املشــاركة يف القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة أكثــر مــن القــرى التــي 

يتزعمهــا رجــل )اجلــدول 8-3(.

الجــدول ʼ 8-3هــل تشــعر بــأن مجــال المشــاركة الفعالــة مفتــوح أمامــك فــي إجــراءات 
ʻالمحاكــم التقليديــة؟

رجال (25 رجاًل)نساء (25 امرأة)  

قرى تتزعمها امرأة

100%83.3%نعم

0%16.7%ال

0%0%ال أدري

قرى يتزعمها رجل

87.7%68.4%نعم

0%31.6%ال

13.3%0%ال أدري

المجموع 51 شخصًا، إجابات مفقودة 1 إجابة

ورفــض أو رفــض بشــدة 80 باملئــة مــن املســتجيبن و68 باملئــة مــن املســتجيبات عبــارة ʼأجــد 
صعوبــة يف التحــدث وإعطــاء رأيــي يف جلســات املحكمــة التقليديــةʻ، يف حــن وافقــت بشــدة 

28 باملئــة مــن املســتجيبات، مقابــل 4 باملئــة مــن املســتجيبن )اجلــدول 9-3(.
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ʻأجــد صعوبــة فــي التحــدث وإعطاء رأيي في جلســات المحكمــة التقليدية  الجــدول 9-3̓ 

حاضرون (52 رجاًل)حاضرات (52 امرأة)  

4%28%موافق بشدة

12%4%موافق

4%0%حياد

52%48%غير موافق

28%20%غير موافق بشدة

ــرأة كان  ــا ام ــي تتزعمه ــرى الت ــة يف الق ــم التقليدي ــدث يف املحاك ــتجيبون أن التح ــر املس ذك
ــة املســتجيبن )56  ــة مــع تلــك التــي يتزعمهــا رجــل. واعتــرت غالبي أســهل عليهــم مقارن
باملئــة نســاء و60 باملئــة رجــال( أن النفــوذ متســاٍو بــن اجلنســن، بينــا أعلــن معظــم الباقــن 
أن الرجــال يتمتعــون بنفــوذ أكــر مــن النســاء. وتؤمــن املســتجيبات بقــوة أن تســاوي النفــوذ 
بــن اجلنســن يتحقــق يف القــرى التــي تتزعمهــا امــرأة أكثــر مــن تلــك التــي يتزعمهــا رجــل 
ــن  ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــتجيبن، بم ــن املس ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــدول 3-10(. وقال )اجل
ــاوية يف  ــة متس ــون معامل ــاء يتلق ــال والنس ــة، إن الرج ــة تقليدي ــور حمكم ــم حض ــبق هل مل يس
املحاكــم التقليديــة ولدهيــم فــرص متســاوية يف احلصــول عــى قــرارات أو تســويات عادلــة، 

ــوايل. ــة عــى الت ــة و6 باملئ وال يعتقــد بعكــس ذلــك ســوى 8٫6 باملئ

الجــدول ʼ 10-3مــن تعتقــد أنــه األكثــر نفــوذًا فــي المحكمــة التقليديــة فــي قريتــك، 
ʻالرجــال أم النســاء؟

قرى يتزعمها رجل (34)قرى تتزعمها امرأة (16) 

نســاء

36.8%16.7%رجال

0%0%نساء

47.4%83.3%متساوي

15.8%0%ال أدري

رجــال

26.7%30%رجال

6.7%10%نساء

60%60%متساوي

6.7%0%ال أدري

المجموع 51 شخصًا، إجابات مفقودة 1 إجابة
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ــًا يف  ــر قلي ــًا أكث ــاوية إجيابي ــة املتس ــأن املعامل ــن بش ــن كا اجلنس ــتجيبن م ــف املس وكان موق
ــة التــي ترأســها نســاء مــن تلــك التــي يرأســها رجــال. املحاكــم التقليدي

ــاوية يف  ــة متس ــون بمعامل ــاء حيظ ــال والنس ــًا أن الرج ــتجيبون عموم ــرى املس ــال، ي باإلمج
املحاكــم التقليديــة، إضافــة إىل فــرص متســاوية يف احلصــول عــى قــرارات عادلــة. ويف الوقــت 
ــع القــرار،  ــر متســاٍو يف صن ــأن النســاء والرجــال هلــم تأث ــة املســتجيبن ب ــرى أغلبي نفســه، ت
بينــا تعتقــد أقليــة وازنــة أن للرجــال تأثــرًا أكــر مــن النســاء. وثمــة اختــاف واضــح بــن 
ــف  ــل. وكان موق ــا رج ــي يتزعمه ــك الت ــرأة وتل ــا ام ــي تتزعمه ــرى الت ــتجيبن يف الق املس
املســتجيبات أكثــر إجيابيــة بكثــر بشــأن إجــراءات املحاكــم التقليديــة يف القــرى التــي تتزعمهــا 
امــرأة مــن حيــث األداء العــام؛ والقــدرة عــى املشــاركة يف اإلجــراءات؛ والســلطة املتســاوية 

بــن اجلنســن.

ــا  ــي يتزعمه ــرى الت ــام يف الق ــأن األداء الع ــل بش ــة بقلي ــر إجيابي ــتجيبن أكث ــف املس كان موق
ــم  ــاواة، وأهن ــرب إىل املس ــن أق ــن اجلنس ــلطة ب ــم الس ــاروا إىل أن تقاس ــم أش ــل، ولكنه رج

ــرأة. ــا ام ــي تتزعمه ــرى الت ــم الق ــر يف حماك ــهولة أك ــون بس يتحدث

مواءمة المعايير مع الدستور
ــد  ــي أح ــتور الناميب ــات الدس ــع مقتضي ــاءم م ــا يت ــاء ب ــوين للنس ــع القان ــن الوض كان حتس
ــام  ــو يف ع ــة يف أوفامب ــا الســلطات التقليدي ــي نظمته ــة الت ــم العرفي ــة النظ أهــداف ورش
ــي ف.  ــل املحام ــن قب ــن م ــن اجلنس ــاواة ب ــة املس ــًا قضي ــا علن ــت خاهل ــد طرح 1993. وق
ج. كوزونغويــزي، رئيــس مكتــب الشــكاوى ]Ombudsman[ يف ناميبيــا ورئيــس جلنــة 
ــاء يف  ــع النس ــن وض ــا حتس ــاول بمفرده ــة ال ʼحت ــح أن احلكوم ــذي أوض ــزي، ال كوزونغوي
ــواس   ــز وج ــو، هين ــن يف أوفامب ــاء التقليدي ــة للزع ــم العرفي ــة النظ ــارض ورش ناميبياʻ)حم
1995: الفقــرة 5(، بــل ولــدى الرئيــس ســام نجومــا اهتــام كبــر هبــذا املوضــوع أيضــًا. وقــد 
ــت  ــد. ووجه ــل بالتحدي ــراث األرام ــة م ــة قضي ــة ملعاجل ــلطات التقليدي ــاع الس ــب اجت طل
الرســالة نفســها الســيدة ناشــيلونغو شــيفويت؛ ممثلــة مكتــب الرئيــس يف وزارة شــؤون املــرأة:

ــن أن  ــا يمك ــن كل م ــص م ــث نتخل ــري، بحي ــا جي ــرى م ــمع ون ــاء، لنس ــن النس ــا، نح ــًا إىل هن جئن
يضطهــد النســاء إذا وجــد. جيــب أن تتســاوى القوانــن التقليديــة والقوانــن العامــة. وجيــب تعديــل 
القوانــن التقليديــة بشــكل مناســب. ونحــن ال نطــرح رضورة إلغائهــا. جيــب محايــة األرامــل )هينــز 

وجــواس 1995: 56(.

تشــر اإلحالــة إىل قضيــة األرامــل إىل أحــكام املــراث التقليديــة، التــي تنــص عــى أن مــراث 
ــة  ــة عائل ــة رهين ــل األرمل ــا جيع ــه. مم ــة والدت ــن جه ــه م ــؤول إىل عائلت ــه ي ــد وفات ــل عن الرج

زوجهــا.
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ورغــم التــزام عائلــة الــزوج بدعــم األرامــل واألطفــال املحتاجــن بموجــب النظــم العرفيــة، 
إال أن ذلــك أســفر غالبــًا عــن طــرد األرملــة وأطفاهلــا مــن املنــزل وإعادهتــا إىل عائلــة والدهتــا، 

.ʻاالســتياء عــى امللكيــةʼ أو ʻمطــاردة األرملــةʼ وهــو ســلوك يشــار إليــه حتــت مســمى

ــن  ــاء التقليدي ــًا للزع ــًا معين ــاء رس ــديد النس ــى تس ــو ع ــة يف أوفامب ــدة العرفي ــص القاع وتن
ــم. ــل وفاهت ــن قب ــع أزواجه ــغلنها م ــي ش ــن يف األرايض الت ــاء بقائه لق

اســتجابة للمطلــب الشــعبي يف حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن، ال ســيا االنتقــاد العلنــي احلــاد 
ــاح  ــوب الس ــاع وج ــة باإلمج ــم العرفي ــة النظ ــرت ورش ــن امللكيةʻ،أق ــل م ــد األرام لـــ ʼجتري
لألرامــل البقــاء يف أراضيهــن بعــد وفــاة أزواجهــن، دون تســديد أي بــدل لزعيــم أو زعيمــة 
ــات  ــة توصي ــا بمثاب ــرت قراراهت ــد اعت ــة، فق ــة ترشيعي ــت هيئ ــة ليس ــا أن الورش ــة. وب القري
ملجالــس املجتمعــات التقليديــة املختلفــة )هينــز وجــواس 1995: 56، الفقــرة 8(. وأدرجــت 

ــة )1950 - 1995(. ــا املكتوب ــل يف قوانينه ــة األرام ــي محاي ــة يف أوكفامب ــلطات التقليدي الس

ــت  ــي بقي ــلʻ، الت ــد األرام ــة لـــ ʼجتري ــة العميق ــذور التارخيي ــوردون )2008( اجل ــرض غ ع
موضــع خــاف يف أوفامبــو ملــا يزيــد عــى قــرن مــن الزمــان. ووصــف بالتفصيــل املحــاوالت 
ــراث  ــة م ــن قضي ــن حتس ــتعارية واملبرشي ــة واإلدارات االس ــلطات التقليدي ــابقة للس الس
األرامــل. وحســب غــوردون، كانــت حمــاوالت فاشــلة إىل حــد كبــر، ممــا حــدا بــه للتشــكيك 
ــة،  ــى دراي ــا ع ــها بأهن ــرت نفس ــي أظه ــة« الت ــلطات التقليدي ــه »الس ــت ب ــا تباه ــوذ طامل ʼبنف
قاطعــة أحيانــًا، بقضايــا املــراث، بينــا يبــدو أن »قوانينهــا التقليديــة« قــد جتاهلتهــا أو جتنبتهــا 
ــي  ــا ه ــدة: م ــئلة ع ــة أس ــذه املاحظ ــر ه ــوردون 2008: 9(. تث ــانʻ )غ ــن األحي ــر م يف كث
ــل؟  ــة األرام ــن حال ــرة لتحس ــو األخ ــة يف أوفامب ــلطات التقليدي ــود الس ــة جه ــدود فعالي ح
القوانــن التقليديــةʻ اجلديــدة أو التغــايض عنهــا؟ هــل لــدى الزعــاء  هــل جيــري ثانيــة جتاهــل̓ 
والزعيــات إملــام باألحــكام اجلديــدة ومضامينهــا، وهــل هــم عــى اســتعداد لتطبيقهــا؟ هــل 
عامــة النــاس عــى درايــة بتغــر األحــكام، وهــل لّبــت مطالبهــم؟ هــل أدى ذلــك إىل تغيــر 

الســلوك يف قــرى أوكفامبــي؟

أوضحــت املقابــات أن تغــر القوانــن بــات معروفــًا عــى نطــاق واســع، وجــرى تطبيقــه يف 
ــس  ــة وجمال ــة والبلدي ــم التقليدي ــةʻ يف املحاك ــى امللكي ــتياء ع ــاالت االس ــي، وأن ح أوكفامب
االرايض البلديــة قــد انخفضــت، وال حتــدث اآلن إال ملامــًا. وباملثــل، أشــارت نتائــج املســح إىل 
أن أغلبيــة واســعة مــن املســتجيبن مطلعــون عــى األحــكام التقليديــة التــي حتظــر االســتياء 
عــى امللكيــة واملدفوعــات الدوريــة للزعــاء أو الزعيــات )81٫5 باملئــة و81٫1 باملئــة عــى 
التــوايل(. ومل تذكــر إال أقليــة صغــرة مــن هــؤالء )8٫3 باملئــة( معرفتهــا بحــوادث اســتياء 

عــى ملكيــة يف قراهــا يف الســنوات الثــاث املنرمــة.
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الطريف الناجح ملشاركة النساء يف مؤسسات اّكم التقليدي: جتربة السلطة التقليدية يف أوكفامبي  وامح 
ناميبيا 

لكــن هــذه التغــرات ال يمكــن أن تعــزى بالكامــل إىل النظــم العرفيــة. فرغــم أن نــزع ملكيــة 
األرايض ومدفوعــات األرامــل الدوريــة للزعــاء لقــاء اســتبقائهن يف أراضيهــن تعــد حمظــورة 
ــت  ــد ُأدرج ــو، فق ــا يف أوفامب ــي وغره ــة يف أوكفامب ــة املكتوب ــلطات التقليدي ــن الس يف قوان

ــان 26 و42(. ــة مماثلــة يف قانــون إصــاح األرايض املشــاع 2002 )املادت أحــكام ذات فاعلي

مــن الصعــب معرفــة أي قوانــن ناظمــة ســامهت أكثــر مــن غرهــا يف إدراك املعايــر بوضــوح. 
فمــن جهــة، أظهــرت بيانــات جمالــس األرايض املشــاع أنــه ال يــزال يــرد إليهــا حــاالت نــزع 
ملكيــة أرايض يف فــرتة 2003-2006، ثــم شــهدت تراجعــًا تدرجييــًا اقــرتب مــن الصفــر يف 
ــون إصــاح األرايض املشــاع لعــام 2002،  ــاد قان الوقــت احلــارض. وتزامــن ذلــك مــع اعت
وليــس مــع إلغــاء املعايــر العرفيــة مــن قبــل الســلطات التقليديــة يف أوفامبــو يف عــام 1993. 
ومــن جهــة أخــرى، أظهــرت البيانــات الكميــة أن 21٫2 باملئــة يعتقــدون بــأن املعايــر العرفية 
هــي أســاس القوانــن الرســمية بالعمــوم، وأحــال 5٫3 باملئــة بالتحديــد إىل قانــون إصــاح 

األرايض املشــاع  املحــي، مقارنــة مــع 64٫4 باملئــة ذكــروا أن النظــم العرفيــة هــي املصــدر.

ــل  ــة إن الطف ــرارًا، مقول ــل م ــة باألرام ــة املتعلق ــر العرفي ــهدون باملعاي ــن يستش ــرر الذي يك
الوريــث ال ُيعفــى مــن املدفوعــات الدوريــة للزعيــم مقابــل احتفاظــه بــاألرض بعــد مــوت 
والديــه. إن ذلــك يشــكل انتهــاكا للــادة 42 مــن قانــون إصــاح األرايض املشــاع، ولكنــه ال 
ينتهــك قوانــن أوكفامبــي املكتوبــة )التــي ال تــأيت إال عــى ذكــر أحــد الزوجــن املتبقــي عــى 
قيــد احليــاة يف املــادة 9(، األمــر الــذي يشــر إىل أن املعرفــة بمضمــون قانــون إصــاح األرايض 
ــس  ــا تعك ــر عندم ــة أك ــر القانوني ــة باملعاي ــوال، وأن املعرف ــن األح ــة يف أحس ــاع ناقص املش
معايــر عرفيــة. كــا حتــدث أمبونــدا ودي كلــرك )2008: 80( أيضــًا عــن حمدوديــة اإلدراك 

ــاح األرايض املشــاع لعــام 2002.  ــون إص العــام لقان

 الدروس المستفادة وأثرها على السياسات 
والممارسات

ــاكل  ــي بإجــراءات مــن شــأهنا إرشاك النســاء يف هي ــة يف أوكفامب اضطلعــت الســلطة التقليدي
ــم  ــات املحاك ــاركتهن يف جلس ــى مش ــض ع ــن واحل ــجيع حضوره ــة، وتش ــة التقليدي القيادي
ــا  ــا، فإهن ــادرة يف أفريقي ــرة ن ــا ظاه ــن. وباعتباره ــيئة ملكانته ــد املس ــر القواع ــة، وتغي التقليدي
تثــر التســاؤل حــول ســبب اختيــار قيــادة هــذه الســلطة التقليديــة تشــجيع هــذه التغيــرات 
واحلــض عليهــا. وتفســرًا لذلــك، ثمــة أربعــة عوامــل تســرتعي االنتبــاه: دور زعيــم 
أوكفامبــي، املطالــب الشــعبية لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن يف أوفامبــو، حاجــة الســلطات 
التقليديــة يف ناميبيــا الســتعادة الدعــم الشــعبي، وضعــف اجلاذبيــة املاليــة للمناصــب القياديــة 

ــي. ــة يف أوكفامب ــلطة التقليدي ــة يف الس التقليدي
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ــجيع إرشاك  ــيًا يف تش ــًا رئيس ــذات فاع ــو بال ــم ليمبوب ــّد زعي ــل األول، ُيع ــبة للعام بالنس
ــاء  ــادة النس ــم قي ــد دع ــة. وق ــع القــرار التقليدي ــى صن ــة وبن ــاكل القضائي ــاء يف اهلي النس
ــة، إضافــة  ــادة التقليدي ــادات نســائية يف خمتلــف مســتويات القي ألغلــب املنتديــات، وعــن قي
إىل زيارتــه أوكفامبــي والتحاقــه مــع بعــض مستشــاريه بالرامــج التدريبيــة اهلادفــة إىل حتســن 
ــول  ــورت ح ــي متح ــة، الت ــة التقليدي ــة واألنظم ــم العرفي ــة يف املحاك ــراءات العدال إدارة إج
ــاج  ــم إدم ــة تعمي ــاص قضي ــكل خ ــرزت بش ــر 1996(. وب ــن )بيك ــن اجلنس ــات ب العاق
النــوع االجتاعــي يف املؤسســات التقليديــة لصنــع القــرار القضائــي والســيايس، نظــرًا الرتفــاع 
نســبة النســاء ربــات األرس الناجــم عــن ارتفــاع نــزوح الرجــال. كــا حُيكــى عــن ســبب آخــر 
الســتجابة زعيــم ليمبوبــو لرغبــات شــعب أوكفامبــي، يكمــن ربــا يف جهــوده الراميــة إلمخــاد 
أي رغبــة يف إعــادة إحيــاء البيــت امللكــي يف أوكفامبــي، كونــه ليــس الوريــث الرشعــي لعــرش 

ــي. أوكفامب

ــاركة  ــر املش ــان يف تفس ــل ث ــو عام ــن ه ــن اجلنس ــاواة ب ــى املس ــر ع ــعبي الكب ــب الش الطل
الفعالــة للســلطة التقليديــة يف أوكفامبــي. فقــد دخــل مفهــوم ʼحقــوق املــرأةʻ معرتك السياســة 
يف ناميبيــا ألول مــرة عندمــا بــدأ دور النســاء يــزداد بــروزًا يف النضــال مــن أجــل االســتقال. 
ورغــم أن املناضــات يف ســبيل احلريــة قاتلــن دائــًا ضــد بطــش املســتعمر اجلنــوب أفريقــي، 
ــاع  ــامهة يف إخض ــة املس ــد املفرك ــادات والتقالي ــًا للع ــن أيض ــن معارضته ــن ع ــن أعرب إال أهن
النســاء )بيكــر 2006: 47(. ونظــرًا لرتكيــز حركــة التحريــر عــى الوحــدة الوطنيــة كــرشط 
الزم لبنــاء األمــة، فقــد اعُتــرت ʼاملصالــح الفئويــةʻ بمثابــة عمــل تقســيمي. مــع ذلــك، فــإن 
ــرر  ــركات التح ــل ح ــوي داخ ــاه النس ــم واالجت ــرص التعلي ــادة ف ــن وزي ــر أدوار اجلنس تغي
ــر 1995: 40-35،  ــا )بيك ــائية يف ناميبي ــة النس ــوء احلرك ــًا يف نش ــت دورًا هام ــة، لعب الوطني
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عندمـــا أقـــرت ناميبيـــا الدســـتور يف شـــباط/فراير 1990، تضمـــن نّصـــه مـــادة تكفـــل 
ـــال  ـــى أع ـــص ع ـــادة تن ـــادة 10٫2(، وم ـــس )امل ـــاس اجلن ـــى أس ـــز ع ـــاء التميي ـــاواة وانتف املس
ـــة  ـــارزًا للتغطي ـــًا ب ـــرأة موضوع ـــا امل ـــت قضاي ـــادة 23٫3(. وكان ـــاء )امل ـــح النس ـــة لصال إجيابي
اإلعاميـــة يف ناميبيـــا مطلـــع االســـتقال، وكذلـــك يف احلمـــات االنتخابيـــة لألحـــزاب 
ــية )بيكـــر 1995: 230-33(. ويبـــدو أن ذلـــك أدى إىل معرفـــة واســـعة بتلـــك  السياسـ
ـــن  ـــن اجلنس ـــاواة ب ـــأن املس ـــتوري بش ـــص الدس ـــا، كالن ـــي ناميبي ـــوم مواطن ـــن عم ـــا ب القضاي
ـــر 2001:  ـــا بيك ـــع أيض ـــايل )راج ـــث احل ـــات البح ـــع مقاب ـــًا مجي ـــه تقريب ـــت ل ـــذي نوه ال

.)231

ــي  ــرة. فف ــادات كب ــن انتق ــاة أزواجه ــد وف ــاء بع ــراث النس ــق مل ــع القل ــتدعى الوض اس
ــن  ــرة مم ــبة كب ــر )1978: 146( أن نس ــارد توتياي ــد غره ــايض وج ــرن امل ــبعينيات الق س
ــويف  ــال املت ــل وأطف ــق األرملة/األرم ــون بح ــو، يؤمن ــم يف أوفامب ــات معه ــت مقاب ُأجري
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ــة(. وكذلــك أشــارت دراســة  ــة( أو جــزء منهــا )21٫2 باملئ ــة كل الرتكــة )60٫9 باملئ بوراث
نــرشت يف أوائــل تســعينيات القــرن املــايض إىل أن 95٫7 باملئــة مــن ســكان أوكفامبــي رفــض 
عبــارة »عنــد وفــاة الــزوج جيــب أن تــرث عائلتــه مجيــع املمتلــكات« )صنــدوق ناميبيــا للتنميــة 
1993: 63(. وأخــرًا، تظاهــرت يف عــام 1993 جمموعــة مؤلفــة مــن أكثــر مــن 100 امــرأة 
ضــد قوانــن املــراث املجحفــة أمــام املحكمــة العليــا للســلطة التقليديــة يف أوكوانيامــا )بيكــر 
2006: 48(. وكــا ورد أعــاه، دعمــت شــخصيات بــارزة هــذا التغيــر، كالرئيــس الناميبــي 
ــد  ــه إىل التوقــف عــن جتري ــا دعــا في ــداء علني ــذي أطلــق غــداة االســتقال ن ســام نجومــا ال
األرامــل. وبعــد فــرتة وجيــزة أصــدرت اجلمعيــة الوطنيــة باإلمجــاع اقرتاحــًا يطالــب بمعاملــة 

ــوردن، 2008:8(. ــل )غ ــة لألرام عادل

إن فهـــم العامـــل الثالـــث )حاجـــة الســـلطات التقليديـــة الســـتعادة التأييـــد الشـــعبي( 
ـــت  ـــتعار كان ـــيء االس ـــل جم ـــة. فقب ـــم التقليدي ـــخ النظ ـــى تاري ـــًا ع ـــرورًا رسيع ـــتلزم م يس
ــع عـــى رأس  ــيًا كمالـــك يرتبـ ــم سياسـ ــو تنتظـ ــة يف أوفامبـ ــات املحليـ ــم املجتمعـ معظـ
ـــة  ـــة وقضائي ـــة تنفيذي ـــل كهيئ ـــذي يعم ـــه، ال ـــال جملس ـــن خ ـــم م ـــك حيك ـــا مل ـــلطة فيه الس
وترشيعيـــة رئيســـية )كولـــدر 2000: 155-56، ســـويري 1996: 20(. وأدى جمـــيء 
ـــدي  ـــلطة يف أي ـــروة والس ـــز الث ـــلحة إىل مترك ـــول واألس ـــم اخلي ـــن وإدخاهل ـــار األوروبي التج
الزعـــاء وجمموعـــة خمتـــارة بعنايـــة مـــن الوجهـــاء. وعـــززت زيـــادة القـــوة االقتصاديـــة 
والسياســـية الفـــرز الطبقـــي وʼأبعـــدت األتبـــاع عـــن احلـــكام إىل حـــد مـــاʻ )هارمتـــان، 

.)283  :1998

متيـــز احلكـــم غـــر املبـــارش يف النظـــام اإلداري االســـتعاري باســـتخدام واســـع النطـــاق 
للمؤسســـات السياســـية املحليـــة، األمـــر الـــذي أثـــر بـــدوره عـــى أشـــكال ووظائـــف 
ـــاء  ـــم زع ـــط معظ ـــى رب ـــل ع ـــد عم ـــو. فق ـــة يف أوفامب ـــة احلاكم ـــية املحلي ـــة السياس املنظوم
ـــن  ـــة ب ـــّر العاق ـــا، وغ ـــوب أفريقي ـــتعاري يف جن ـــام االس ـــع النظ ـــق م ـــكل وثي ـــو بش أوفامب
ـــة،  ـــن هـــذا التعـــاون إجـــراءات ال حتظـــى بشـــعبية عالي الزعـــاء التقليديـــن وشـــعوهبم. وتضّم
ـــن  ـــن النازح ـــال املتعاقدي ـــت للع ـــق ثاب ـــان تدف ـــام وض ـــون والنظ ـــى القان ـــاظ ع ـــل احلف مث
إىل ʼمنطقـــة الرشطـــةʻ والرتحيـــل القـــرسي ملجموعـــات كبـــرة مـــن النـــاس يف أوفامبـــو 
)بـــرات وغـــوردون 1991: 637، 641؛ كاجتافيفـــي 1988: 568(. وأطاحـــت إدارة 
ـــا  ـــن عارض ـــا، اللذي ـــي وأوكيانيام ـــي أوكفامب ـــل ملك ـــن، مث ـــاء تقليدي ـــة بزع ـــا اجلنوبي أفريقي
ـــي 1988: 561 -  ـــاء )كاجتافيف ـــس الزع ـــتبدلتها بمجل ـــا، واس ـــوب أفريقي ـــلطة جن ـــًا   س علن

ــدر 1988: 156(. 62؛ وكولـ

عندمــا عــاد العــال املتعاقــدون إىل موطنهــم متأثريــن بطريقــة العيــش األوروبيــة، بــدأوا شــيئًا 
فشــيئًا بمســاءلة النظــام الســيايس واالجتاعــي واالقتصــادي املحــي، األمــر الــذي أفــى إىل 
عمليــة حتطيــم تدرجييــة ال رجعــة فيهــا للمعايــر والســلطة التقليديــة )ســويري1996: 40 - 



مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

124   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

42؛ توتيايــر 1978: 42(. ومنــذ ســتينيات القــرن املــايض، حتولــت أرض أوفامبــو إىل مركــز 
ــى االســتقال،  ــذ ســبعينيات القــرن املــايض وحت ــا. ومن النضــال مــن أجــل اســتقال ناميبي
ــة  ــين يف مواجه ــلطة الرئيس ــدري الس ــس مص ــوابو والكنائ ــة س ــا منظم ــايل ناميبي ــر أه اعت
ــر  ــويري 1996: 50؛ تومتاي ــر 2006: 33؛ س ــو )بيك ــة يف أوفامب ــلطات القبلي ــاء والس الزع
ــايض إىل  ــرن امل ــبعينيات الق ــا يف س ــوب أفريقي ــة جن ــرت حكوم 1978: 104 - 05(. واضط
إصــدار عــدة بيانــات دعــًا للســلطة القبليــة يف أوفامبــو، يف مواجهــة الســخط املتزايــد للســكان 

ــدر 1998: 49(. ــزاين، 1986: 229-30. كول )دو بي

للتأكيد عى حق  النضال ضد االستعار نضاالً  املستعَمرة، كان  البلدان  العديد من  كا هو حال 
الثقافة  قيمة  احلّط من  إن  القول  األفارقة يف طريقة عيشهم )مكاندال، 1988: 473(. ويمكن 
املسار.  هذا  عّزز   ،ʻاألصلين ʼالسكان  حلياة  التام  شبه  العنري  الفصل  نظام  وجتاهل   ʻاألمʼ
ولكن هذا االنبعاث للثقافة األم عشية االستقال مل يتطابق مع قبول مطلق للدور املهم للزعاء 
التقليدين. فمن ناحية، ترّدد القادة اجلدد يف معرض بحثهم عن هوية وطنية جديدة، يف التأكيد 
عى متييز خمتلف ʼالقبائلʻ عن زعاماهتا التقليدية ونظمها العرفية. ومن ناحية أخرى، فقد الزعاء 
موطنهم.  يف  االستعارية  اإلدارة  مع  السلبي  دورهم  بسبب  الشعبي  التأييد  معظم  التقليديون 
إضافة إىل أن االعتقاد السائد يف ناميبيا بالتعارض اجلوهري بن القوانن والنظم العرفية وحقوق 
هيكلية  يف  التقليدية  السلطات  دمج  من  حذرين  النساء،  سيا  ال  الناس،  من  كثرًا  جعل  املرأة، 
ناميبيا بعد االستقال. وعمومًا، اعُترت هياكل السلطة التقليدية غداة االستقال غر ديمقراطية 
بطبيعتها، وأن حتويلها نحو الديمقراطية هو جزء من جدول أعال أوسع وأكثر إحلاحًا لإلصاح 

الديمقراطي يف أفريقيا ما بعد االستعار )بيكر 1988: 1(.

لذلك، مل يرد ذكر السلطات التقليدية يف التقرير الذي نرشه معهد األمم املتحدة لناميبيا يف عام 
1986 كمخطط لناميبيا املستقلة، وال يف دستور ناميبيا. ولكن املوضوع انتقل إىل جدول األعال 
السيايس عندما شّكل الرئيس نجوما بعد عام من ذلك ʼجلنة التحقيق يف قضايا الزعاء والرؤساء 
والقيادات والسلطات التقليدية أو القبلية األخرىʻ. ورغم االختافات اإلقليمية وعدم الرضا 

الشخي أقرت ʼجلنة كوزنغويزيʼ يف عام 1991 ما يي: 

بعـــد أن وجـــدت اللجنـــة أن النظـــام التقليـــدي ليـــس رضوريـــًا فحســـب، بـــل وقابـــًا للحيـــاة 
أيضـــًا، تـــويص بـــأن يتـــم االحتفـــاظ بـــه يف إطـــار أحـــكام دســـتور مجهوريـــة ناميبيـــا وأولويـــة 
ســـامة ووحـــدة األمـــة الناميبيـــةʻ )جلنـــة التحقيـــق 1991: 73؛ دوزينـــغ 2002: 188؛ هينـــز، 

.)70  :2009

ــام 1995  ــة لع ــلطات التقليدي ــون الس ــع قان ــزي إىل وض ــة كوزنغوي ــات جلن ــادت مقرتح ق
)قانــون 17 لعــام 1995(. الــذي أعــاد استنســاخه إىل حــد كبــر قانــون الســلطات التقليديــة 
لعــام 2000 )قانــون 25 لعــام 2000(. وقــد نــص القانــون عــى إقامــة ســلطات تقليديــة يف 
املجتمعــات التقليديــة. ورغــم أن القبــول الســيايس للقيــادة التقليديــة منــح الزعــاء التقليديــن 
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انطاقــة جديــدة، إال أنــه مل يغــر املشــاعر الشــعبية جتــاه مؤسســة القيــادة التقليديــة وشــاغي 
ــد  ــتعادة التأيي ــة الس ــعر باحلاج ــن يش ــاء التقليدي ــن الزع ــد م ــزال العدي ــا. وال ي مناصبه
ــو  ــرك نح ــون التح ــد يك ــوابو. وق ــع إدارة س ــات م ــن العاق ــن حتس ــك ع ــعبي، ناهي الش
إرشاك النســاء يف اهليــاكل والعمليــات العرفيــة لصنــع القــرار ʼجــزءا مــن جهــود ]الســلطات 

ــر 2001: 240(. ــمʻ )بيك ــن مكانته ــدة لتحس ــة[ املتعم التقليدي

إن العامــل الرابــع يف متكــن، أو عــى األقــل عــدم إعاقــة، إرشاك النســاء يف اهليــاكل القياديــة 
التقليديــة هــو حقيقــة أن القيــادة التقليديــة ليســت موقعــًا مغريــًا ماليــًا يف الســلطة التقليديــة 
ــل  ــة، ب ــدي إىل إمكاني ــم التقلي ــة ملنصــب الزعي ــز املالي ــاب احلواف ــي. وقــد أدى غي يف أوكفامب
ــاد نــزوح الرجــال  ــه ملرشــحن جــدد يف بعــض القــرى. وإذا ُأضيــف ازدي ــة، فتــح باب وحتمي

الــذي يســم املناطــق الريفيــة يف ناميبيــا، يصبــح فتحــه أمــام النســاء شــبه حتمــي.

ــى  ــر ع ــداث التغي ــة إلح ــود إضافي ــذل جه ــى ب ــة ع ــل األربع ــذه العوام ــت ه ــد حض لق
املســتوى الوطنــي واالقليمــي )الســلطات التقليديــة يف أوفامبــو( واملحــي. وليســت التغيرات 
التــي حدثــت يف النظــم التقليديــة يف أوكفامبــي جمــرد مبــادرة حمليــة معزولــة للســلطة التقليديــة 
ــة  ــن العرفي ــيق القوان ــع لتنس ــد أوس ــن جه ــزء م ــو ج ــي يف أرض أوفامب ــل ه ــا، ب وزعيمه
ومواءمتهــا مــع الدســتور الناميبــي اجلديــد. وقــد شــجعت احلكومــة الناميبيــة هــذه العمليــة 
ورشعنتهــا، أو حثــت عليهــا جزئيــًا عــى األقــل. ولكنهــا تــرددت يف فــرض التغيــر املطلــوب 
ــات يف  ــض اجله ــن بع ــور م ــات ونف ــك إىل رصاع ــؤدي ذل ــية أن ي ــد، خش ــب واح ــن جان م
ــة يف  ــلطات التقليدي ــا الس ــي اختذهت ــرارات الت ــر 1995: 346-47(. إن الق ــو )بيك أوفامب
أوفامبــو، رشعنــت بدورهــا عمليــات التغيــر يف أوكفامبــي. وأخــرًا، أثــرت املشــاركة الفعالــة 
ــى  ــرًا ع ــرًا كب ــو تأث ــم ليمبوب ــخصية لزعي ــاركة الش ــي واملش ــة يف أوكفامب ــلطة التقليدي للس

ــا. ــات وصابته ــاح اإلصاح نج
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خاتمة

يف  املرأة  إدماج  لتعزيز  أوكفامبي  التقليدية يف  السلطة  اختذهتا  التي  التدابر  الدراسة  هذه  حللت 
النظم التقليدية يف ثاثة جماالت: إرشاك النساء يف القيادة التقليدية، مشاركة النساء يف إجراءات 
ازدياد  ظهر  وقد  املرأة.  حقوق  لتحصن  العرفية  القوانن  يف  جوهري  وتغير  العرفية،  املحاكم 
تدرجيي يف عدد الزعيات التقليديات، وأصبحن مقبوالت اآلن ويعترن قائدات جيدات عمومًا، 
الذهنية  يف  املطلوب  التام  التحول  أن  الواضح  ومن  معتدلة.  مقاومة  البداية  يف  واجهن  أن  بعد 
لقبول مشاركة متساوية للنساء يف هياكل القيادة مل يكتمل بعد. ومع ذلك، فمن املشجع للغاية أن 
يكون موقف الرجال الذين يعيشون يف قرى تتزعمها امرأة أكثر إجيابية بشأن القيادات النسائية 
من الرجال الذين يعيشون يف ظل زعيم، ألنه يشر إىل أن جتربة قيادات نسائية ناجحة نسبيًا يغر 
موقف الرجال جتاهها بشكل عام. وأظهرت هذه الدراسة أيضًا زيادة مشاركة النساء يف جلسات 
املحاكم التقليدية. إذ مل تعد إمكانية أو رضورة مشاركة النساء أم ال فيها أمرًا مثرًا للجدل، بل 
أصبحت واقعًا مقبوالً اآلن، رغم أن النساء املسنات ال يزلن يتحدثن عن صعوبات املشاركة يف 
هذه العملية. وعر الذين حروا جلسات املحكمة عن رضاهم الكامل عن أداء املحكمة، وعن 

إحساسهم عمومًا بقدرهتم عى املشاركة الفعالة يف اإلجراءات.

رأى املستجيبون عمومًا أن معاملة الرجال والنساء متساوية، وكذلك فرص حصوهلم عى قرار 
عادل يف املحاكم. وكانت املستجيبات يف القرى التي تتزعمها امرأة أكثر إجيابية بشكل ملحوظ 
جتاه املحاكم التقليدية، جلهة األداء العام والقدرة عى املشاركة يف اإلجراءات والسلطة املتساوية 
بن اجلنسن. ورغم أن موقف املستجيبن أكثر إجيابية بقليل حول األداء العام للمحاكم التقليدية 
يف القرى التي يتزعمها رجل، إال أهنم أشاروا كذلك إىل أن تساوي السلطة بن اجلنسن وإمكانية 

التحدث بسهولة هو أفضل يف حماكم القرى التي تتزعمها امرأة.

إن جمــال التغيــر الثالــث هــو تعديــل أحــكام مــراث األرامــل. وقــد أظهــرت هــذه الدراســة 
أن هــذه األحــكام معروفــة عــى نطــاق واســع، حتــى مــن ِقبــل الذيــن ال حيــرون جلســات 
املحاكــم، ونافــذة، وأن عــدد اخلصومــات بشــأن ›االســتياء عــى امللكيــة‹ قــد انخفــض كثــرًا.

يشر الدور النشط لزعيم ليبومبو يف إحداث هذه التغيرات إىل أن وجود قائد حمي فعال مشارك 
يعطي زمخًا إجيابيًا، وأن إجياد بطل بن قادة حملين موثوقن هو إسرتاتيجية قابلة للتطبيق يف أماكن 
أخرى. وجرى الرتكيز أيضًا عى العوامل املحددة للتغير: الطلب الشعبي عى حتقيق املساواة بن 
اجلنسن، حاجة الزعاء التقليدين الستعادة الدعم الشعبي، وإمكانية، ال بل حتى رضورة، فتح 

باب مناصب القيادة التقليدية نظرًا لضعف جاذبيتها املالية. 

جيـب التأكيـد عى ثاثـة عوامـل إضافية متيـز دراسـة حالـة أوكفامبي، وتفـرس نجاحهـا. أوالً، 
إن تكامـل اجلهـود الوطنيـة واإلقليميـة واملحليـة إلرشاك املزيـد من النسـاء يف احلكـم التقليدي 
هـو أمـر حاسـم لتحقيـق النجـاح. وأظهـرت التجـارب املقارنـة مـع بلـدان أفريقية أخـرى أن 



 127 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الطريف الناجح ملشاركة النساء يف مؤسسات اّكم التقليدي: جتربة السلطة التقليدية يف أوكفامبي  وامح 
ناميبيا 

حـر التغيـر يف احلقـل العريف بأيـدي النخبـة التقليدية قلا يـؤدي إىل تغير حمي جـدي )راجع 
مثـا أوبينـك 2008(. وكذلـك حـر التدخـل باملسـتوى الوطنـي ال حيـدث تغيـرًا فعـاالً يف 
املعايـر واإلجـراءات العرفيـة. ثانيـًا، أن تزامـن جهود التغيـر يف مجيع املجاالت الثـاث للنظم 

التقليديـة: القيـادة وفـض النزاعـات واملعايـر اجلوهريـة، تزيد فـرص النجاح.

ترتابـط هـذه املجـاالت الثاثـة بحيـث حيّفـز التقـدم يف أحدهـا التقـدم يف اآلخـر، وقـد يمنـع 
الثالـث  العامـل  التغيـر اإلجيـايب يف املجالـن اآلخريـن. ويكمـن  التطـور يف أحدهـا  انعـدام 
واألخـر يف توقيـت التغيـرات. لقـد شـهدت ناميبيـا يف السـنوات األوىل مـن نيلها االسـتقال 
اندفاعـة قويـة باجتـاه التغير. ففـي أوفامبو حتديدًا، أدى مسـتوى املشـاركة العـايل يف النضال من 
أجـل التحريـر إىل اندمـاج مكثف مـع ناميبيا املسـتقلة اجلديـدة، وكذلـك فإن إرشاك النسـاء يف 
احلكومـات الوطنيـة واإلقليميـة وخطاب املسـاواة بن اجلنسـن يف السياسـة الوطنيـة أتاح جماالً 
للنسـاء يف النظـم التقليديـة. وال بـد من أخـذ هذه العوامـل باالعتبار عنـد تعميم إدماج النسـاء 

يف النظـم التقليديـة يف بلـدان أفريقيـا األخـرى، أو يف أي مـكان آخـر مـن العـامل النامي.
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 الهوامش

ــت يف . 1 ــي أجري ــة الت ــوث امليداني ــى البح ــذه ع ــة ه ــة احلال ــة يف دراس ــكار املطروح ــد األف تعتم
ــع  ــرى مج ــباط/فراير 2010. وج ــبتمر 2009 وش ــن أيلول/س ــة ب ــي القبلي ــة أوكفامب منطق
ــات  ــة ومناقش ــبه منظم ــات ش ــت مقاب ــي تضمن ــة الت ــات النوعي ــع البيان ــرق مج ــات بط البيان

ــة.  ــمل 162 أرسة ريفي ــح ش ــة إىل مس ــاركن، إضاف ــات املش ــز وماحظ ــات الرتكي جمموع
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ليزا هيمان

الفصل الرابع

ملّخص

يرفــع دســتور جنــوب أفريقيــا اجلديــد يف مرحلــة مــا بعــد الفصــل العنــري مــن شــأن التنوع 
كقيمــة أساســية، وحيتــوي أحكامــًا واضحــة تضمــن املســاواة بــن اجلنســن. وهبــدف حتقيــق 
ــة  ــى الطبيع ــتورية ع ــة الدس ــدت املحكم ــد أك ــوق، فق ــرأة واحلق ــد وامل ــن التقالي ــوازن ب الت
الديناميكيــة للنظــم العرفيــة الســائدة، وقدرهتــا عــى التطــور بــا يتــاءم مــع القيم الدســتورية. 
ــي اســتخدمتها النســاء واألطــراف  ــى هــذه الدراســة بالتحــوالت واإلســرتاتيجيات الت وُتعن
املعنيــة األخــرى للتغلــب عــى اإلقصــاء يف هيــاكل احلكــم التقليــدي وعملياتــه. تعيــش نســاء 
مــن مشــارب متنوعــة يف ظــل هيــاكل اإلدارة العرفيــة يف جنــوب أفريقيــا، ولكنهــن يشــرتكن 
مجيعــًا يف بقائهــن غالبــًا عــى هامــش صنــع القــرار، وعــدم الســاح هلــن بالتــرف بــاألرايض. 
ولكــن النظــم العرفيــة شــهدت تغيــرًا ديناميكيــًا منــذ هنايــة نظــام الفصــل العنــري. وتشــر 
ــاكل  ــًا يف هي ــرًا تدرجيي ــن تغي ــاء حُيدث ــي، إىل أن النس ــتوى املح ــى املس ــورات ع ــة التط دراس
اإلدارة العرفيــة. حيــث نجحــت النســاء واملجتمعــات التقليديــة، عــى املســتوى الوطنــي، يف 
ــة. وتكشــف مســامهاهتن  إيصــال وجهــات نظرهــن حــول السياســات واملارســات احلكومي
ــة،  ــاكل اإلدارة العرفي ــل هي ــر داخ ــات النظ ــح ووجه ــوع املصال ــن تن ــي ع ــوار الوطن يف احل
حــرٌي بصنــاع السياســة أخذهــا باالعتبــار. وقــد لعــب الدســتور اجلديــد دورًا حموريــًا يف هــذه 
العمليــة. وتبــن هــذه الدراســة كيــف ســاهم اإلطــار الدســتوري يف ردم الفجــوة بــن املثــال 

الدســتوري عــن املســاواة بــن اجلنســن والوقائــع املحليــة.



المختصرات
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CLARA Communal Land Rights Act
قانون حقوق األرايض املشاع

CPA Communal Property Association
مجعية األماك البلدية

MP Member of Parliament
برملاين/ يـة

NGO non-governmental organization
منظمة غر حكومية
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خلفية

يعيــش حاليــا قرابــة 17 مليــون جنــوب أفريقــي يف مناطــق ريفيــة ختضــع للواليــة القضائيــة 
ــن  ــم أهن ــان، 2009(. ورغ ــم )رودم ــة منه ــاء 59 باملئ ــكل النس ــة، وتش ــلطات التقليدي للس
ــات  ــة، إال أهنــن ممنوعــات مــن املشــاركة يف عملي ــة يف املناطــق الريفي يشــكلن بذلــك األغلبي
صنــع القــرار. وجيــري إســكاهتن يف االجتاعــات العامــة، وقــد يضطــررن لاســتعانة بأقارهبــن 
ــل  ــف متثي ــا أن ضع ــة. ك ــم التقليدي ــس واملحاك ــام املجال ــن أم ــة عنه ــدث نياب ــور للتح الذك
ــة  ــة تقليدي ــة، وال يشــغلن مناصــب قيادي ــان يف املجالــس واملحاكــم التقليدي ــاٍد للعي النســاء ب
إال مــا نــدر. وأخــرًا، ُتســتبعد النســاء اللــوايت يعشــن يف املجتمعــات التقليديــة مــن التــرف 
ــة.  ــم العرفي ــب النظ ــاء بموج ــص أراض للنس ــرار ختصي ــاع الق ــض صن ــاألرايض. ويرف ب

ــل هلــن. ــك فليــس للنســاء احلصــول عــى األرايض كحــٍق أصي ونتيجــة لذل

ثمــة عقبتــان رئيســيتان أمــام إرشاك النســاء يف عمليــة صنــع القــرار يف جنــوب أفريقيــا. األوىل، 
هــي الســمة األبويــة هليــاكل احلكــم التقليــدي وعملياتــه. حيــث يســيطر الذكــور عــى املجــال 
العــام وحيتــل البــارزون منهــم املناصــب القياديــة ويســيطرون عــى عمليــات صنــع القــرار، 
ــة يف  ــات التقليدي ــن املجتمع ــى م ــة العظم ــباب. إن الغالبي ــاء والش ــاء النس ــري إقص ــا جي بين
ــة  ــة الزعام ــن وراث ــر تضم ــن البك ــة االب ــدأ وراث ــة، فمب ــي جمتمعــات أبوي ــا ه ــوب أفريقي جن
لابــن األكــر. وباملثــل، يــرث األرض واملمتلــكات األخــرى أحــد األقــارب الذكــور لــرب 
األرسة املتــوىف. ويــرى املنظــور األبــوي النســاء كتابعــات للرجــال. وليــس مناســبًا أن يتحدثــن 
عــى املــأل أو أن يتدخلــن يف االجتاعــات أو أن يعارضــن قــرارات الرجــال. فالنســاء ʼحيــرن 

.ʻوال يقدمــن اآلراء

ــذي  ــل، ال ــدي للعم ــيم التقلي ــن والتقس ــن اجلنس ــع األدوار ب ــا توزي ــة يفرضه ــة الثاني العقب
ــوىل  ــة ويت ــؤون الرعاي ــاء ش ــوىل النس ــل األرسة، تت ــي داخ ــزل. فف ــيدات من ــاء س ــل النس جيع
الرجــال اجلانــب الرئيــي مــن اإلعالــة وصنــع القــرار. وتقتــر أدوار النســاء إىل حــد كبــر 
عــى األعــال املنزليــة كتحضــر الطعــام، بينــا ينــرف الرجــال أكثــر للعمــل يف املجــال العام. 
ويف اآلونــة األخــرة، اقتــرت إعالــة األرس عــى النســاء بســبب ارتفــاع البطالــة واعتــاد كثر 
منهــا عــى منــح الرعايــة التــي تؤّمنُهــا النســاء. وحتــى أهنــن قــد يســعن للحصــول عــى عمــل 
ــيم  ــرات يف تقس ــذه التغي ــم ه ــدي. ورغ ــل نق ــن دخ ــي وتأم ــع املح ــارج املجتم ــور خ مأج
ــرار،  ــع الق ــة صن ــن عملي ــتبعدات م ــاء مس ــى النس ــة األرسة، تبق ــامهة يف إعال ــل واملس العم
وال دور هلــن يف احليــاة العامــة. وعــى حــد قــول أحــد املســاعدين القانونيــن لواضعــي هــذه 

1.ʻبإمكاهنــن العمــل اآلن، ولكنهــن يدركــن رضورة احــرتام الرجــالʼ :الدراســة
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

تبعات اإلقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

ال تــزال آراء النســاء غــر مســموعة يف احليــاة العامــة ألســباب خمتلفــة. فالبعــض حيُظــر عليهــن 
ــة  ــرأة قليل ــرف كـــ ʼام ــن الت ــن م ــة وحيّذروه ــات العام ــدث يف االجتاع ــن التح أزواجه
األدب، ال تعــرف الســكوتʻ. وختشــى النســاء غالبــًا عواقــب حتــدي الســلطات: ʼومصــدر 
ــن إذا  ــن الثم ــد يدفع ــن ق ــًا، فإهن ــب« مث ــرات للمتاع ــن »مث ــال اعتباره ــه يف ح ــن أن قلقه
ــل  ــينس، 2001: 30(. حتم ــةʻ. )كاس ــة القبيل ــام حمكم ــلوكهن أم ــق بس ــة تتعل ــت قضي ُرفع
الصــوت العــايلʻ. وُينظــر  النســاء والرجــال صــورة غــر إجيابيــة عــن املــرأة النشــطة وصاحبــة̓ 
ʻاملســؤوليةʼ إىل النســاء اللــوايت يتطلعــن لشــغل مناصــب عامــة عــى أهنــن ال يتمتعــن بحــس
وغــر ʼصاحلــاتʻ كأمهــات وزوجــات. قــد تشــعر النســاء أيضــًا بعــدم األمــان نتيجــة غيــاب 
اخلــرة يف النقاشــات العامــة والقيــادة. وقــد اعتــدن أن يمثلهــن أحــد أقربائهــن الذكــور لــدى 
ــرتاتيجيات  ــًا اإلس ــن أيض ــاء ال يعرف ــغ )2004( أن النس ــظ الن ــة. والح ــلطات التقليدي الس
ــد  ــان عن ــدم االطمئن ــلʻ وع ــعرن بـʼاخلج ــك يش ــة. لذل ــة التقليدي ــن الرتاتبي ــة ضم الفعال

التحــدث يف املجــال العــام، حتــى دون حظــر رصيــح.

إرث الفصل العنصري
كان للفصــل العنــري تأثــر حاســم ومعمــم عــى هتميــش النســاء يف هيــاكل احلكــم التقليــدي 
وعملياتــه. ونتيجــة سلســلة مــن قوانــن الفصــل العنــري ومــا تبعهــا مــن عمليــات ترحيــل 
ــوى  ــّكل س ــن ال ُتش ــورينʻ يف مواط ــهم ʼحمش ــا أنفس ــوب أفريقي ــود جن ــد س ــرسي، وَج  ق
ــاء  ــا زع ــوب أفريقي ــة جن ــت حكوم ــا. ونّصب ــوب أفريقي ــة جلن ــاحة العام ــن املس ــة م 13 باملئ
ــم  ــرورة إىل النظ ــتند بال ــام ال تس ــات ومه ــم بصاحي ــن، وزودهت ــن كمديري ــن طّيع تقليدي
ــري  ــل العن ــام الفص ــل نظ ــرى يف ظ ــه. وج ــد ذات ــام بح ــات النظ ــل إىل احتياج ــة، ب العرفي
ــد.  ــمي واح ــم رس ــام حك ــه إىل نظ ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل احلك ــوع هي ــد وتن ــل تعقي حتوي
ومتركــزت الســلطة بدرجــة كبــرة بأيــدي الزعــاء التقليديــن، بينــا ُأضعفــت املراكــز العرفيــة 
ــوات  ــش األص ــك، ازداد هتمي ــي. ولذل ــتوى األرسة أو احل ــى مس ــرار ع ــع الق ــرى لصن األخ
النســائية التــي كانــت أكثــر تأثــرًا وســاعًا عــادة يف املســتويات الدنيــا مــن عمليــة صنــع القرار.

ــخة  ــو نس ــميʻ، وه ــريف الرس ــون الع ــى ʼالقان ــاء ع ــري والزع ــل العن ــام الفص ــد نظ اعتم
مدونــة للنظــم العرفيــة، كتبت الســلطات االســتعارية وســلطات الفصــل العنــري معظمها. 
ــة التدويــن أمــر إشــكايل  وهــذه النســخة مشــوهة ألســباب عــدة مــن بنيهــا حقيقــة أن عملي
ــد اعتمــد  ــه. لق ــق كتابت ــه عــن طري ــة ʼتثبيــتʻ نظــام مــرن بطبيعت ــى حماول ــه؛ بمعن بحــد ذات
ــايب  ــا حت ــا جعله ــن، مم ــاء األبوي ــر الوجه ــات نظ ــى وجه ــًا ع ــة غالب ــم العرفي ــن النظ تدوي
ــون العــريف الرســمي  ــل القان ــات الزعــاء عــى غرهــا. ولذلــك، يمث الذكــور وتفضــل رواي

نســخة مشــوهة ال تناســب النســاء إىل حــد كبــر.
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كانــت قوانــن الفصــل العنــري )وأبرزهــا قانــون املناطــق امُلــدارة للســود وقانون الســلطات 
املحليــة للســود(، إىل جانــب القانــون العــريف الرســمي املــدون، فعالــة يف إقصــاء النســاء عــن 
هيــاكل احلكــم التقليــدي وعملياتــه. فمــن حيــث املبــدأ، عوملــت النســاء كقــارصات أبديــات 
حتــت الوصايــة القانونيــة لــألب أو الــزوج أو اإلخــوة الكبــار. ونتيجــة ذلــك، مل يكــن يســمح 
للنســاء الســود بتمثيــل أنفســهن أمــام املحاكــم أو خماطبــة الســلطات القبليــة باألصالــة عــن 
ــرار.  ــع الق ــات صن ــة وعملي ــاة العام ــن احلي ــًا ع ــن فعلي ــك إىل إقصائه ــأدى ذل ــهن. ف أنفس
ــل  ــق أصي ــى األرايض كح ــول ع ــن احلص ــن م ــًا إىل حرماهن ــوين أيض ــن القان ــى وضعه وأف
ــود  ــال الس ــة للرج ــًا( املتاح ــدودة أص ــوق األرايض )املح ــن حق ــى أي م ــك ع ــن، وكذل هل

ــت، 2004(. )بيني

عــاوة عــى ذلــك، يعــزز القانــون العــريف الرســمي مبــدأ وراثــة االبــن البكــر الــذي يســتثني 
النســاء مــن املــراث واخلافــة يف املناصــب القياديــة. فمــن خــال تطبيقــه أصبحــت النســاء 
ــة يف عاقــات األرس  ــو كــّن ســابقًا يمثلــن مصالــح واســتحقاقات قوي ــى ل ــات، حت غــر آمن
ــمي دون  ــريف الرس ــون الع ــق القان ــرًا لتطبي ــة. ونظ ــم العرفي ــل النظ ــة داخ ــابكة واملتبادل املتش
مراعــاة االلتزامــات العرفيــة يف رعايــة أفــراد األرسة وامُلعالــن واملســؤولية عنهــم، فقــد تقلــص 

االهتــام باملــرأة )جلنــة قانــون جنــوب أفريقيــا 2004(.

دستور جديد وقوانين قديمة
مل ختتــِف قوانــن وممارســات الفصــل العنــري التمييزيــة ضد النســاء مــع نشــوء الديمقراطية. 
لقــد كــّرس الدســتور اجلديــد حقــوق املــرأة واملســاواة بــن اجلنســن، لكــن القوانــن الســارية 
ــوب  ــتور جن ــرتف دس ــة. ويع ــات قانوني ــار إصاح ــذة بانتظ ــت ناف ــة بقي ــات اليومي واملارس
أفريقيــا الديمقراطيــة اجلديــدة بالنظــم العرفيــة ومؤسســاهتا، إضافــة إىل مواقــع وأدوار الزعــاء 
التقليديــن. ولكــن تطبيــق النظــم العرفيــة واالعــرتاف بالزعــاء التقليديــن خيضــع للدســتور، 
ال ســيا وثيقــة احلقــوق فيــه. وأدرك واضعــو الدســتور أن أحــكام النظــم العرفيــة ال تتوافــق 
مجيعــًا مــع وثيقــة احلقــوق، وأن معايــر الزعامــة التقليديــة ال تتاشــى مــع القيــم الدســتورية 
مثــل الديمقراطيــة واملســاواة بــن اجلنســن. ومــع ذلــك، تركــت اجلمعيــة الدســتورية عمــدًا 
ــد  ــر حتدي ــة أم ــرات القضائي ــة والتفس ــداوالت الترشيعي ــتقبي وامل ــي املس ــور االجتاع ʼللتط
ــع  ــة يف جمتم ــذه الزعام ــل ه ــة عم ــور، وكيفي ــة التط ــة ودائم ــدة واملتنوع ــص املعق اخلصائ

ديمقراطــي أوســع، وكيفيــة تطويــر النظــم العرفيــة وتفســرهاʻ )وثيقــة دســتورية: 197(.

ــزواج العــريف يف عــام 1998،  ــا يف إصــاح اإلقــرار بال رغــم نجــاح حكومــة جنــوب أفريقي
ــى  ــة، حت ــادة التقليدي ــازة األرايض والقي ــل حي ــا أخــرى، مث ــرًا يف إصــاح قضاي مل تتقــدم كث
جــاء إقــرار قانــون إطــار الزعامــة واحلكــم التقليــدي لعــام 2003 وقانــون حقــوق األرايض 
ــون  ــاء قان ــام 2009 وإلغ ــود ع ــدارة للس ــق امُل ــون املناط ــاء قان ــام 2004. وإن إلغ ــاع لع املش
الســلطات املحليــة للســود ) البانتوســتانات( عــام 2010، وضعــا حــدًا هنائيــًا لقانــوين الفصــل 
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العنــري الرئيســين. لكــن بعــض املعلقــن الحظــوا أن القوانــن اجلديــدة تســتند إىل قوانــن 
الفصــل العنــري، وحتافــظ عــى اهليــاكل والعمليــات العرفيــة املشــوهة وترســخها )ســيثويل 

ومبيــي، 2008(.

 تقاطعات النوع االجتماعي والموقع الجغرافي
والحالة االجتماعية

مــن املهــم أن ناحــظ أن التمييــز الــذي تعــاين منــه النســاء يف املجتمعــات التقليديــة ال يقــوم 
عــى النــوع االجتاعــي فقــط. وأن هيــاكل احلكــم التقليديــة املعــرتف هبــا رســميًا قــد حّلــت 
حمــل اهليــاكل القبليــة املحليــة الســابقة، ومل يبــَق ســواها تقريبــًا يف هــذه املناطــق. ويف ظــل نظــام 
الفصــل العنــري، تقوقعــت النســاء الســود يف مواطنهــن الفقــرة، واجتــه الرجــال للعمــل 
ــا،  ــل ارتفاعه ــر تواص ــدالت الفق ــزال مع ــم. وال ت ــزارع أو املناج ــة أو امل ــز احلري يف املراك
ــاين  ــاص. ويع ــكل خ ــي بش ــتغال اجلن ــف واالس ــر العن ــود ملخاط ــاء الس ــة النس ض معرِّ
ــدودة  ــرص املح ــة ذات الف ــة النائي ــق الريفي ــان يف املناط ــن احلرم ــاء، م ــيا النس ــايل، ال س األه
يف احلصــول عــى املعلومــات والعدالــة واخلدمــات األساســية مثــل الصحــة وامليــاه. وترتبــط 

ــي، 2002(. ــروس وهورنب ــي )ك ــادي والتعليم ــتواهن االقتص ــاء بمس ــش النس ــة هتمي درج

يســمح التعليــم العــايل للنســاء بمعرفــة املعلومــات املتعلقــة بحقوقهــن وخياراهتــن، ويســمح 
ــورات  ــات وامليس ــاء املتعل ــاواة. فالنس ــدم املس ــاالت ع ــادي ح ــادي بتف ــتقاهلن االقتص اس
أقــدر عــى املشــاركة يف هيــاكل احلكــم التقليــدي دون خشــية العواقــب )كــروس 1999(. كــا 
تلعــب احلالــة االجتاعيــة وعــدد األطفــال )وجنســهم( دورًا هامــًا. ويشــر مســح بودلينديــر 
ــة  ــة إىل أن احلال ــات حملي ــة جمتمع ــى األرايض يف ثاث ــول ع ــق احلص ــن ح ــام 2011 ع يف ع
االجتاعيــة هــي حمــدد رئيــي. إذ إن موقــف النســاء األصغــر ســنًا أو العازبــات أضعــف مــن 
ــه،  ــت نفس ــات. يف الوق ــن والبن ــات البن ــن أمه ــًا م ــر حرمان ــات أكث ــات البن ــل، وأمه األرام
تعــاين األرامــل مــن مشــاكل خاصــة يف الوصــول إىل املجالــس واملحاكــم التقليديــة أثنــاء فــرتة 

حدادهــن. األمــر الــذي يضعفهــن، ال ســيا يف حــاالت النــزاع عــى املــراث.

دور ارتباط األرض والسلطة في تعزيز التهميش
ــام  ــى النظ ــيطرة ع ــط بالس ــى األرض مرتب ــول ع ــق احلص ــم بح ــح أن التحك ــن الواض م
االجتاعــي. وإن اخلشــية مــن االهنيــار االجتاعــي يف حــال امتلكــت النســاء األرايض 
باألصالــة عــن أنفســهن وأصبحــن ربــات أرسهــن، هــو أحــد أســباب إقصــاء النســاء األكثــر 
تكــرارًا التــي ذكرهــا الرجــال )كــروس وهورنبــي 2002(. ولــدى الرجــال أســباب اقتصاديــة 
وجيهــة لتهميــش النســاء يف عمليــة صنــع القــرار، وكذلــك أســباب سياســية إلقصائهــن عــن 
امتــاك األرايض. ويســتفيد الرجــال اقتصاديــًا مــن حيــازة النســاء غــر املضمونــة لــألرايض 
ــد  ــى األرض بع ــتياء ع ــهولة واالس ــن بس ــتطيعون طرده ــم يس ــتوى األرسة، ألهن ــى مس ع
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وفــاة أزواجهــن أو طاقهــن. ويلعــب التــرف بــاألرايض واملــوارد األخــرى )النــادرة غالبــًا( 
ــداوالً يف  دورًا حاســًا عــى مســتوى املجتمــع املحــي. حيــث أصبحــت األرايض رأســاالً مت
ــاع القــرار الذكــور مصلحــة يف  ــدى صن ــي جيتاحهــا الفقــر. ول املواطــن الســابقة املكتظــة الت
التمســك بالســيطرة عــى األرايض، بينــا تواصــل النســاء والفئــات املهمشــة األخــرى فقداهنــا 
غالبــًا )وايتهيــد وتســيكاتا، 2003(. وتســتلزم ســيطرة الذكــور عــى األرايض هيمنتهــم عــى 

عمليــة صنــع القــرار وســلطة حتديــد حمتــوى قانــون األرايض العــريف.

بالتــايل، تســر الســيطرة عــى األرايض والوصــول إىل الســلطة جنبــًا إىل جنــب. ويســبب عــدم 
 .ʻوضــع متــدٍنʼ ضــان حقــوق النســاء يف امتــاك األرايض والنــزاع حوهلــا يف اســتبقائهن يف
ــدًا  ــة ج ــات حمافظ ــن يف جمتمع ــوايت يعش ــاء الل ــورس )2002( أن النس ــي وك ــظ هورنب والح
يفضلــن أال جيذبــن انتبــاه الســلطات باحلديــث العلنــي وحتــدي النظــام االجتاعــي، أو 
ــل أظهــرت دراســات أخــرى مــدى حتســن الوضــع  بنجاحهــن االقتصــادي الباهــر. وباملقاب
ــًا  ــاكل املجتمــع عنــد امتاكهــن لــألرايض )راجــع مث االجتاعــي للنســاء ومواقعهــن يف هي

ــان 2009(. رودم

الفقر والتشريد واالعتداءات
ــتياء  ــن أو االس ــل يف أراضيه ــاء للتدخ ــّرض النس ــألرايض تع ــة ل ــر املضمون ــازة غ إن احلي
ــال  ــتطيع الرج ــن: ʼيس ــع اآلخري ــراد املجتم ــة أو أف ــلطات أو العائل ــل الس ــن قب ــا م عليه
ــا.  ــن منه ــن أو أرباحه ــى عمله ــتياء ع ــاء يف األرايض أو االس ــوق النس ــحب حق ــك س بذل
ــك  ــة ذل ــتخدم األرض وطبيع ــن يس ــد م ــا يف حتدي ــرًا غالب ــزوج دورًا كب ــارب ال ــا أن ألق ك
ــألرايض  ــة ل ــر املضمون ــازة غ ــؤدي احلي ــي 2002: 96(. وت ــورس وهورنب ــتخدامʻ )ك االس
ــة أخــرى. وجتعــل النســاء  ــل تنموي ــات ســكن وفــرص متوي ــة احلصــول عــى إعان إىل صعوب
تقتــر عــى زراعــة كفــاف قليلــة املخاطــر، وحتــول دون تطويــر أراضيهــن وحتقيــق األربــاح 

ــروس 1999(. )ك

إن التهديــد الدائــم بالطــرد هــو أحــد اآلثــار املبــارشة األخــرى حلقــوق حيــازة النســاء غــر 
املضمونــة لــألرايض. فقــد ُروي عــن إحــدى النســاء كيــف ُطــردت مــن منزهلــا وأرضهــا بعــد 

وفــاة زوجهــا:

تــويف زوج الســيدة س عندمــا كانــت شــابة، واســتولت عائلــة زوجهــا عــى كامــل تركتــه بحجــة أهنــا 
قــد تنفقهــا مــع رجــل آخــر. وأثنــاء ذلــك، ُجــردت حتــى مــن املمتلــكات التــي كســبتها بنفســها. ألن 
ــة  ــر إلعال ــن الصف ــا م ــاء حياهت ــادة بن ــرت إلع ــك. واضط ــاء بالتمل ــمح للنس ــو ال تس ــراف الزول أع

أطفاهلــا )ورشــة عمــل مــرشوع قانــون املحاكــم التقليديــة، كوازولو-ناتــال2008(.

ُتطــرد النســاء يف حاالت أخــرى كاالنفصــال أو الطاق. وصفــت النســاء يف مبيندويني عواقب 
ــة: ʼعندمــا يتــزوج الرجــل مــرة أخــرى، ال يــرتك لزوجتــه األوىل وأطفالــه  املارســات احلالي
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ــينس 2003: 21(.  ــدهʻ )كاس ــزوج وح ــق لل ــت ح ــة األرض والبي ــا أي يشء ألن ملكي  منه
ــل أو  ــات أو أرام ــا كعازب ــن يف منزهل ــوايت يعش ــاء الل ــرض النس ــن، تتع ــاة الوالدي ــد وف وبع

ــن. ــل إخوهت ــن قب ــرد م ــات للط مطلق

إن ضعــف موقــف النســاء جلهــة احلــق يف املنــزل واألرايض جيعلهــن عرضــة لاعتــداءات، ال 
ســيا مــن األزواج واألقــارب. وربطــت بعــض الدراســات بــن احلرمــان مــن حقــوق امللكيــة 
يف أريــاف جنــوب أفريقيــا والعنــف املنــزيل )كــورس وفريدمــان، 1997(. فعــى ســبيل املثــال، 
ختشــى مجيــع النســاء يف مســح أجرتــه آرتــز ARTZ( ʼ(فقــدان »كل يشء« إذا: رفعــن شــكوى 
ضــد إســاءات أزواجهــن، أو حصلــن عــى منــع اعتــداء، أو تركــن املنــزل نتيجــة االعتــداءات 

املتواصلــةʻ )آرتــز 1999: 56(.

ــاق  ــى آف ــك ع ــرارات، وكذل ــارشة للق ــج املب ــى النتائ ــرًا ع ــرًا كب ــاء تأث ــاء النس ــرتك إقص ي
مشــاركتهن عــى املــدى الطويــل. ونظــرًا النخفــاض عــدد املشــاركات فعــًا يف عمليــة صنــع 
القــرار، متيــل النتائــج أكثــر لصالــح الرجــال. األمــر الــذي يــرتك أثــرًا كبــرًا عــى حــق النســاء 
يف ملكيــة األرايض. ففــي حالــة نشــوب نــزاع بــن امــرأة ورجــل، تقــف املجالــس التــي هييمن 

عليهــا الذكــور إىل جانــب الرجــل )كاســينس ونغوبــاين، 2008(.

تشـعر ضحايـا االعتـداء والعنـف املنـزيل باخلـوف وعدم الرغبـة بعـرض قضيتهن أمـام جمالس 
إذا أبلغـت إحدى النسـاء، عى  تقتـر عـى الذكـور. وأفـادت امرأة مـن الـكاب الرشقية بأنـه̓ 
سـبيل املثـال، عـن سـوء معاملـة أو اعتداء مـن رشيكهـا، فإن الزعيـم يسـأهلا: »ملاذا قـد يعتدي 
عليـك زوجـك مـن دون سـبب؟ ال بد أنك أجرتـه عى معاقبتـك«ʻ )مداوالت مـرشوع قانون 
املحاكـم التقليديـة، الـكاب الرشقيـة 2008(. ويف غيـاب صوت علنـي وفاعل ملمثـات املرأة، 

تفتقـد النسـاء إىل قـدوة. ولذلـك ُيرجح أن يسـتمر نمـط عدم املشـاركة هذا.

عمليات اإلدماج

تطوير قانون األراضي السائد
ــوب  ــة يف جن ــة التقليدي ــازة األرايض والزعام ــوين حلي ــاح القان ــيء لإلص ــدم البط ــرًا للتق نظ
ــاواة  ــة املس ــن مثالي ــوين ب ــراغ قان ــاء يف ف ــت النس ــري، عِلق ــل العن ــد الفص ــا بع ــا م أفريقي
بــن اجلنســن يف الدســتور والواقــع الفوضــوي للقوانــن واملارســات التمييزيــة عــى األرض 
)أومــن، 2005(. واســتخدمت النســاء يف مواجهــة ذلــك إســرتاتيجيات خمتلفــة للتغلــب عــى 
ــدة  ــة جدي ــات عرفي ــن وممارس ــار قوان ــذا املس ــورت يف ه ــر. وتط ــداث التغي ــات وإح العقب
ــمح  ــاء، س ــش النس ــميʻ يف هتمي ــريف الرس ــون الع ــتمر ʼالقان ــا اس ــاء. فبين ــر إرشاكًا للنس أكث
ــة النســاء.  ــم التطــور والتفاعــل، بإحــداث تغيــرات يف مكان ʼالقانــون العــريف الســائدʻ ودائ

ــه )بينيــت، 2004(. ــد ب وحُتيــل صفــة ʼســائدʻ إىل القانــون الــذي يضعــه الشــعب ويتقي
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ــة  ــاء يف ملكي ــوق النس ــال حق ــيا يف جم ــة، ال س ــائد بالديناميكي ــريف الس ــون الع ــز القان يتمي
ــات.  ــات العازب ــة لألمه ــة ملح ــى األرايض قضي ــول ع ــق احلص ــح ح ــد أصب األرايض. فق
فالنســاء يعتشــن عــادة عــى أرايض أزواجهــن أو آبائهــن، وحيــق هلــن اســتخدامها ألغــراض 
الزراعــة مــن خــال الــزواج أو املــراث. ومــن غــر الشــائع ختصيــص أراٍض للنســاء باألصالة 
ــن  ــن. ولك ــل ألرسه ــل دخ ــات يف حتصي ــاء العازب ــرص النس ــن ف ــّد ِم ــا حي ــهن، مم ــن أنفس ع
نمــط ختصيــص األرايض تغــر بشــكل واضــح منــذ هنايــة نظــام الفصــل العنــري، اســتجابة 
لتزايــد عــدد األمهــات العازبــات. وقــّدم الباحثــون وصفــًا تفصيليــًا لقانــون األرايض العــريف 

ــي. ــاح الزراع ــات اإلص ــات حــول سياس ــرى النقاش ــة يف جم ــات معين ــائد يف جمتمع الس

دفــع بودلينديــر وآخــرون )2011( القضيــة خطــوة إىل األمــام، عندمــا قّدمــوا بيانــات كميــة 
حــول التغيــرات التــي حدثــت منــذ عــام 1994. وأجــرى هــؤالء الكّتــاب مســحًا لبعــض 
ــات  ــة اختاف ــة. ثم ــالية الغربي ــة والش ــكاب الرشقي ــال وال ــم كوازولو-نات ــع يف أقالي املواق
ــة األرايض فيهــا يف ظــل نظــام  ــد ملكي ــخ جتري ــة، جلهــة تاري ــم الثاث ــن هــذه األقالي حــادة ب
ــازة األرايض  ــة حي ــايل. وختتلــف أيضــًا يف أنظم ــتخدام األرايض احل ــري، واس الفصــل العن
وهيــاكل وآليــات إدارهتــا، فضــًا عــن أنــاط الــزواج وتنظيــم األرسة. ولكــن مســحًا شــامًا 
هلــذه املجتمعــات الثاثــة املختلفــة جــدًا أّكــد عــى دليــل متواتــر: التزايــد الفعــي لتخصيــص 
ــة نظــام الفصــل العنــري  ــذ هناي ــة عــن أنفســهن من ــات باألصال األرايض لألمهــات العازب
يف عــام 1994. وقــال الكّتــاب إن الســياق الســيايس ومــداوالت القيــم الدســتورية اجلديــدة 
ــرون  ــر وآخ ــة )بودليندي ــم العرفي ــار النظ ــت يف إط ــي حدث ــرات الت ــذه التغي ــجعت ه ش

.)2011

الحصول على األراضي بالتفاوض
إن اإلجابــة عــن كيفيــة نجــاح النســاء يف احلصــول عــى حــق أصيــل يف األرايض تبــدو غالبــًا 
بســيطة بشــكل الفــت: كانــت النســاء يطلبــن مــن الزعيــم التقليــدي ختصيــص أراٍض هلــن، 
ــاء إىل  ــت النس ــة، توجه ــازة بديل ــة حي ــد أنظم ــات تعتم ــة أرض. ويف جمتمع ــن قطع فيمنح
ــاء(  ــال والنس ــدي )للرج ــف التقلي ــن املوق ــًا م ــص. وانطاق ــان التخصي ــاء أو إىل جل الرؤس
ــرد  ــإن جم ــم، ف ــدي أو زعي ــس تقلي ــام جمل ــأل   أو أم ــى امل ــدث ع ــرأة التح ــز للم ــذي ال جيي  ال
ʼالطلــبʻ ُيعــد خطــوة هامــة بحــد ذاهتــا. ويف الواقــع، توجهــت بعــض النســاء بطلــب قطعــة 
ــر  ــات إىل التغي ــاء املفاوض ــاء أثن ــارت النس ــور. وأش ــن الذك ــد أقارهب ــق أح ــن طري أرض ع
االجتاعــي وحاجتهــن إلعالــة أرسهــن، وأكــدن اكتســاب حــق عضويــة املجتمــع بموجــب 
ــًا  ــن أيض ــاين 2008(. وحصل ــينس ونغوب ــتور )كاس ــكام بالدس ــهدن بأح ــوالدة، واستش ال
ــوق  ــن احلق ــاع ع ــة، للدف ــر حكومي ــات غ ــن يف منظ ــن عامل ــاعدين قانوني ــم مس ــى دع ع
ــلوب  ــاخاين أس ــات يف س ــاعدات القانوني ــدى املس ــت إح ــن. وأوضح ــن اجلنس ــاواة ب واملس
ــاء عملهــا لصالــح امــرأة أخــرى: ʼقــال: »ال؛ ال  تواصلهــا مــع أحــد الزعــاء التقليديــن أثن



142   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــوال،  ــرت األح ــد تغ ــك، لق ــر كذل ــس األم ــه: »ال؛ لي ــاك األرض«. فأجبت ــرأة امت ــق للم حي
ʻ.»ــا دســتور اآلن ــح لدين وأصب

ــات  ــًا لألمه ــه حالي ــمح بطبيعت ــدة، يس ــة ع ــات تقليدي ــائد يف جمتمع ــريف الس ــون الع إن القان
ــض  ــك يف بع ــد لذل ــار الوحي ــن. واملعي ــة أرسه ــة ورئاس ــن اخلاص ــاء ملكيته ــات بإنش العازب
ــض  ــي. ويف بع ــوع االجتاع ــن الن ــر ع ــض النظ ــع، بغ ــة املجتم ــر وعضوي ــو العم ــق ه املناط
املناطــق، حيــق ألمهــات الذكــر الواحد عــى األقــل احلصــول عــى األرايض. والســبب الرئيي 
لذلــك هــو مبــدأ الوراثــة األبــوي والنظــرة األبويــة لبنيــة األرسة؛ خيشــى صنــاع القــرار مــن 
ــم  ــار ثقافته ــن يف إط ــًا، مفرتض ــًا أم آج ــة األرض عاج ــة مالك ــرأة العازب ــال زواج امل احت
األبويــة أن الــزوج يصبــح تلقائيــًا رب األرسة، ويســيطر بالتــايل عــى األرض. فــإذا تزوجــت 
 ʻبذريعــة الــزواج مالكــة األرض أحــد الغربــاء، فإنــه حيصــل عــى احلــق املجتمعــي يف األرض̓ 
)كاســينس ونغوبــاين 2008: 307(. وجتنبــًا لذلــك، خّصــص صنــاع القــرار قطعــة األرض 
لألمهــات باســم أوالدهــن الذكــور لضــان محايتهــا مــن ســيطرة الغربــاء غــر املرغــوب هبــم، 
ــرون  ــر وآخ ــة األرايض )بودليندي ــن ملكي ــتبعدات م ــات مس ــات البن ــزال أمه ــن ال ت يف ح

.)2011

ــن  ــا طالب ــها، عندم ــاء نفس ــول الغرب ــاوف دخ ــن خم ــع كالكفونت ــاء يف جمتم ــت النس واجه
ــاءات  ــال يف لق ــع الرج ــن م ــن اصطدم ــهن. ولكنه ــن أنفس ــة ع ــك األرايض باألصال بتمل
ــاء  ــة واشــتبكن معهــم يف نقــاش حــول ممارســات التخصيــص وخطــر حصــول الغرب جمتمعي
عــى األرايض عــن طريــق الــزواج مــن مالكاهتــا. ومــع أن النســاء شــاركن الرجــال قلقهــم من 
ــذه  ــل ه ــوي ح ــن رضورة أال ينط ــن ع ــن دافع ــم، فإهن ــر زوجاهت ــاء ع ــول الغرب ــال دخ احت
ــان، 2008(. ــينس وغيلفي ــص األرايض )كاس ــق يف ختصي ــن احل ــن م ــى حرماهن ــألة ع املس

بناء التحالفات
ــيا  ــة، ال س ــس لإلقام ــة ولي ــى أراٍض للزراع ــول ع ــًا يف احلص ــاء غالب ــاعي النس ــح مس تنج
ــرًا  ــس أم ــة لي ــة املجتمعي ــاريع الزراعي ــص األرايض للمش ــات. وألن ختصي ــار التعاوني يف إط
جديــدًا يف النظــم العرفيــة، جتــد النســاء أن احلصــول عــى األرايض أكثــر ســهولة عــن طريــق 
تلــك التعاونيــات. ويبــدو أن اللــوايت يســتخدمن األرايض لغــرض الزراعــة، يتمتعــن بقبــول 

ــة عــن أنفســهن )بغــرض اإلقامــة(. ــكات األرض باألصال ــات مال ــر مــن العازب ثقــايف أكث

اســتخدمت النســاء إســرتاتيجية أخــرى عــر تشــكيل حتالفــات مــع فئــات أخــرى كالشــباب. 
ــح  ــة من ــة يف البداي ــلطة التقليدي ــت الس ــال، رفض ــبيل املث ــى س ــي ع ــة مبيندوين ــي حال فف
ــن يف  ــن نجح ــرتكة، إال أهن ــاتن مش ــرشوع بس ــة م ــرض إقام ــاء أراٍض بغ ــن النس ــة م جمموع
ــرار يف  ــاع الق ــخ صن ــام. ورض ــاع ع ــباب يف اجت ــد الش ــبن تأيي ــا كس ــاف بعدم ــة املط هناي
النهايــة، وخصصــوا للنســاء قطعــة أرض إلقامــة املــرشوع. لقــد اتضحــت فعاليــة التحالفــات 
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ــد  ــتورنا اجلدي ــاء أن ʼدس ــت النس ــا أعلن ــز، بعدم ــة هوييباكران ــباب يف حال ــاء والش ــن النس ب
ــداء مــا يشــاءʻ. ولكــن الزعيــم رفــض إجــراء تصويــت شــعبي حــول  يســمح ألي كان بارت
ارتــداء النســاء للرساويــل: ʼأقــول للمــرة األخــرة: عــى الســيدات عــدم ارتــداء الرساويــل. 
أنــا ال أهتــم بإجــراء تصويــت؛ ألن عــدد الشــباب كبــر، وأصواهتــم تفــوق أصواتنــاʻ )أومــن 

.)204  :2005

يدعــم كثــر مــن صنــاع القــرار وضــع قوانــن جديــدة لتخصيــص األرايض، بســبب التغــرات 
ــع  ــراد املجتم ــرار وأف ــاع الق ــض صن ــاوم بع ــا ق ــة. وبين ــية الواضح ــة والسياس االجتاعي
التغيــر، فقــد قبلــه البعــض اآلخــر بســهولة، ال بــل ســامهوا بنشــاط يف إحداثــه. وقــد فــرسوا 
ــة  ــن جه ــواٌء م ــص األرايض، س ــدة لتخصي ــن اجلدي ــازم للقوان ــور م ــرات كتط ــذه التغي ه
التغــرات االجتاعيــة أو االحتياجــات االقتصاديــة لألمهــات العازبــات، فضــًا عــن اإلطــار 
 ʻــع ــّر أن احلقــوق تشــمل اجلمي ــات والتصويــت، وأق ــد االنتخاب الدســتوري: ʼلقــد تغــّر بع

ــرون 2011: 129(. ــر وآخ )بودليندي

ــة يف  ــق الريفي ــاء يف املناط ــى نس ــرة ع ــة املقت ــات الناجح ــح يف املجموع ــط واض ــة نم ثم
جنــوب أفريقيــا. فالتعاونيــات كــا ذكــر أعــاه، هــي إحــدى وســائل النســاء يف احلصــول عــى 
األرايض خــارج إطــار الــزواج أو اإلرث أو التخصيــص اإلفــرادي )حيــث ينطــوي كل منهــا 
ــذاء  ــاج الغ ــال إنت ــن خ ــم األرسة م ــى دع ــات ع ــز التعاوني ــة(. وترك ــه اخلاص ــى تعقيدات ع
ــام  ــع كأيت ــة يف املجتم ــات الضعيف ــم الفئ ــًا دع ــن غالب ــذي يتضم ــرى، ال ــرادات األخ أو اإلي
ــج  ــاء نتائ ــى النس ــرة ع ــاريع املقت ــرزت املش ــدز. وأف ــة البرشية/اإلي ــص املناع ــروس نق ف

ــة أيضــًا: متكيني

ــة، ألهنــن  ــأن النســاء يتغلبــن عــى شــعورهن بالدوني ــع اللجــان املقتــرة عــى النســاء ب ــدا يف مجي ʼب
غــر مضطــرات لتأديــة عملهــن أمــام الرجــال. وذكــرن أهنــن يشــعرن بالراحــة وهــن حماطــات بالنســاء 
وبالقــدرة عــى التعبــر عــن أنفســهن دون خــوف مــن انتقــام أو إحــراج. وتنشــأ الصعوبــات بوجــود 

الرجــال، الــذي يــؤدي إىل هبــوط حــاد يف ثقــة النســاء ومشــاركتهنʻ )هيمســون، 2002: 29(.

ــة  ــن العام ــن وثقته ــاء وخراهت ــارات النس ــى مه ــدًا ع ــة ج ــاريع إجيابي ــذه املش ــار ه ــت آث كان
بأنفســهن. وحركــة النســاء الريفيــات مثــال آخــر عــن جتمــع قــّدم دعــًا حاســًا ملجموعــات 
نســائية مــن خــال التدريــب عــى القيــادة ومهــارات األعــال والتعريــف باحلقــوق 
ــن.  ــرار املرتددي ــاع الق ــع صن ــل م ــة يف التعام ــاعدة عملي ــم مس ــك تقدي ــارات، وكذل واخلي
وتتصــل حركــة النســاء الريفيــات أيضــًا مــع اإلدارات احلكوميــة يف جنــوب أفريقيــا، وتربــط 
ــدى  ــرت إح ــد ع ــاريعها. وق ــة ملش ــوارد الازم ــة بامل ــائية املحلي ــات النس ــايل املجموع بالت
ــه بـــ ــا وصفت ــجيع مم ــعورها بالتش ــن ش ــة ع ــذه الدراس ــي ه ــات لواضع ــاعدات القانوني املس
ــم  ــون تفضيله ــن ال خيف ــن الذي ــن الدولي ــة واملانح ــب احلكوم ــن جان ــايبʻ م ــل اإلجي ʼالعم

ــل. ــاج الدخ ــات إنت ــة ملرشوع ــم الداعم ــاء يف إجراءاهت للنس
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طبقت النسـاء يف السـنوات األخـرة خراهتن ومهاراهتن املكتسـبة يف املجموعـات املقترة عى 
نسـاء عـى اهليـاكل املجتمعيـة األخـرى. ولـذا، مل تبدأ النسـاء مشـاريعهن اخلاصة فحسـب، بل 
 شـاركن بفعاليـة أيضًا يف تلك ʼاملسـاحات الناشـئة أو املفرتضةʻ املسـتقلة )نايـدو، 2011: 9(، 
التـي تقـف عـى النقيـض مـن اهليـاكل الرسـمية للسـلطات التقليديـة أو احلكومـات املحليـة. 
وهـي تتألـف مـن جلـان ومنتديـات تنميـة متنوعة تشـمل جلـان مدرسـية وصحية ونـوادي نقل 

ومشـاريع ميـاه وجمموعـات حرفيـة وحياكـة أو مشـاريع بسـاتن مشـرتكة.

اسـتخدمت النسـاء هذه املسـاحات بشـكل فعال. وأوضَحت جتربـة كالكفونتن أن مشـاركتهن 
تتطـور شـيئًا فشـيئًا: ʼأصبحـت النسـاء أكثـر نشـاطًا يف القضايـا املجتمعيـة بعـد عـام 1994. 
حيـث بدأن بحضور اللقـاءات املجتمعية )كغوتا kgotla(، واملسـامهة يف النقاشـات قبل فوات 
األوانʻ )كاسـينس وغيلفيـان 2008: 307(. وتسـجل النسـاء غالبـًا حضـورًا قويـًا يف جلان 
التنميـة واهليـاكل املجتمعيـة األخـرى. ورغم ما يبـدو أنه اسـتمرار لتوزيع األدوار بن اجلنسـن 
داخـل هـذه اهلياكل؛ حيث يشـغل الرجـال مناصـب القيادة وتعمل النسـاء كسـكرترات، يبدو 
أن النسـاء أصبحـن أكثر حضورًا ونشـاطًا ألهنن اسـتفدن مـن جتارهبن اإلجيابيـة يف املجموعات 
املقتـرة عى النسـاء. وقـد الحظ هيمسـون يف عـام 2002 أن التحوالت نامجة عـن زيادة عدد 

اللجـان التي تضم النسـاء كعضـوات وزعيات:

ʼتشــعر النســاء بأهنــن يكتســبن معرفــة ورؤى جديــدة، وأن حضــور االجتاعــات جيعلهــن متمكنــات؛ 
يقبــل الرجــال انخراطهــن ومشــاركتهن يف اللجــان، وُتتــاح هلــن فرصــة تعلــم مهــارات جديــدة وقيــادة 
وثقــة بالنفــس. وموقــف النســاء إجيــايب للغايــة أيضــًا مــن التطــور الشــخي الناجــم عــن املشــاركة. 
ويشــعرن بتحســن عاقاهتــن مــع النســاء واملجموعــات النســائية األخــرى وتعزيــر مكانتهــن داخــل 

أرسهــنʻ )هيمســون 2002: 30(.

ــى  ــمية، وحت ــر الرس ــة غ ــاكل املجتمعي ــاركات يف اهلي ــاء كمش ــاط النس ــزداد نش ــك ي وبذل
ــينس 2001(. ــا )كاس ــدات هل كقائ

شق الطرق إلى هياكل الحكم الرسمية
ــم  ــاكل احلك ــن يف هي ــا يمك ــد م ــاركة أش ــل واملش ــول دون التمثي ــي حت ــات الت ــون العقب تك
ــم  ــة واملحاك ــس التقليدي ــاء واملجال ــس الزع ــم جمال ــمية تض ــاكل الرس ــذه اهلي ــمية. وه الرس
ــمية:  ــر الرس ــمية وغ ــاكل الرس ــن اهلي ــًا ب ــة فرق ــن، إن ثم ــول أوم ــة. تق ــادة التقليدي والقي
رغــم فعاليــة النســاء يف حمافــل املجتمــع املتنوعــة فــإن ʼمداخلهــن حمــدودة إىل جوانــب احليــاة 
السياســة الرئيســيةʻ )أومــن 2005: 188(. وهــذه اهليــاكل هــي يف صميــم املجتمــع األبويــة، 
ــمية  ــة الرس ــان التنمي ــل جل ــا تتعام ــرار. وبين ــع الق ــلطات صن ــن س ــد م ــى املزي ــيطر ع وتس
ــؤوليات  ــار املس ــدرج يف إط ــي تن ــا الت ــع القضاي ــان م ــن األحي ــر م ــة يف كث ــل املتنوع واملحاف
ــوح إىل  ــي بوض ــمية تنتم ــاكل الرس ــإن اهلي ــة، ف ــتنة والرعاي ــاه والبس ــاء كاملي ــة للنس التقليدي
املجــال الســيايس. ولذلــك تســتمر مقاومــة الرجــال وارتبــاك النســاء، ال ســيا يف هــذا املجــال.
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ال تتحمــل النســاء غالبــًا املســؤولية عــى مســتوى املجتمــع التقليــدي ككل، بــل عــى مســتوى 
أدنــى كزعيمــة حــي أو قريــة )النــغ 2004(. وال يكــون هــذا املنصــب وراثيــًا عــى األغلــب، 
ــن  ــاالً هل ــح جم ــاء يفت ــع للنس ــاب املجتم ــدي أو انتخ ــم التقلي ــيح الزعي ــإن ترش ــك ف ولذل
ليصبحــن زعيــات. وكــا اتضــح مــن حــاالت عــدة، تصبــح النســاء زعيــات أو مستشــارات 
تقليديــات بســبب خــرات ومهــارات قياديــة اكتســبنها يف هيــاكل غــر رســمية أخــرى. ففــي 
جمتمــع زينغوينيــا عى ســبيل املثــال، عــّن الزعيــم التقليــدي إنكــويس مزيميــا، ناتومبينكوزي 
ــة الطويلــة يف  غوميــدي رئيســة )induna( لنحــو 200 مــن األهــايل بســبب مشــاركتها الفعال
القضايــا املجتمعيــة. وقــد ســنحت هلــا فرصــة إثبــات جدارهتــا عندمــا مــرض زعيــم القريــة:

ــاء.  ــا الزع ــن رجالن ــر م ــا أكث ــا ونجاحه ــت قدرهت ــم. وأثبت ــال الزعي ــة بأع ــت قائم ــذا أصبح ʼوهك
فــإذا مل يكــن األهــايل ســعداء بذلــك الزعيــم، حتــى قبــل مرضــه. وكنــت قــد اتفقــت مــع املجتمــع 
ووالــدي عندمــا كان ال يــزال عــى قيــد احليــاة، أننــي أســتطيع إذا أردت تغيــر الزعيــم احلــايل. ولذلــك 
 ʻًــوال ــت قب ــد الق ــة. وق ــك الزعيم ــن تل ــررت تع ــة، وق ــن زعيم ــة لتع ــري اخلاص ــتخدمت معاي اس

ــغ 2004: 197(. )الن

ــدي يف  ــس التقلي ــوة يف املجل ــاء عض ــدى النس ــدي إح ــم التقلي ــّن الزعي ــه، ع ــياق نفس يف الس
ــة.  ــاريع الزراعي ــد املش ــا ألح ــال قيادهت ــا خ ــا وصاهت ــتنادًا إىل خرهت ــي اس ــة مهامباثين بلدي
ــدًا  ــى واع ــة يبق ــن املهني ــار حياهت ــدة، إال أن مس ــتثناء للقاع ــن اس ــات ال يزل ــم أن الزعي ورغ

مــع ذلــك.

ازداد متثيــل النســاء يف هيــاكل احلكــم التقليــدي الرســمية زيــادة رسيعــة يف املجالــس التقليدية. 
ــس  ــاء يف املجال ــة للنس ــص حص ــي ختص ــة الت ــات الوطني ــك يف الترشيع ــبب ذل ــن س ويكم
التقليديــة. إذ تنــّص أحــكام قانــون إطــار الزعامــة واحلكــم التقليــدي لعــام 2003، عــى أن 
ــة مــن أعضــاء  ــة مــن أعضــاء املجلــس. وتتشــكل املجالــس التقليدي تشــّكل النســاء 30 باملئ
تنتخبهــم جمتمعاهتــم التقليديــة بنســبة 60 باملئــة ، وأعضــاء يعينهــم الزعــاء التقليديــون بنســبة 
ــة إىل أن نظــام حصــص  ــل مــن تلــك املجتمعــات التقليدي ــة. وأشــارت دالئ ــة املتبقي 40 باملئ
النســاء دفــع صنــاع القــرار إىل ضــم نســاء فعــاالت وجريئــات وخبــرات إىل هيــاكل املجتمــع.

حُيكــى أن أحــد الزعــاء التقليديــن قــال يف أحــد املجتمعــات، إنــه يمكــن للمجالــس التقليديــة 
ــي  ــايلʻ. فف ــع األه ــرف مجي ــا تع ــا: ʼإهن ــات وصاهت ــدى املمث ــرة إح ــن خ ــتفيد م أن تس
مشــونو، شــغلت عضــوات املجلــس منصــب رئاســة جلنــة الشــباب عــى مســتوى احلــي قبــل 
ــينس، 2011(.  ــدي )كوس ــم التقلي ــل الزعي ــن قب ــدي م ــس التقلي ــة املجل ــيحهن لعضوي ترش
ــرش  ــد ع ــام 2012 وبع ــي ع ــق. فف ــر متس ــًا وغ ــد كان بطيئ ــع اجلدي ــق الترشي ــن تطبي ولك
ــزاالن  ــريب ال ي ــايل الغ ــو والش ــا ليمبوب ــون، كان إقلي ــذا القان ــرار ه ــن إق ــًا م ــنوات تقريب س
بانتظــار إجــراء انتخابــات املجالــس التقليديــة، بينــا اعُتــرت العمليــة باطلــة يف أقاليــم أخــرى 

ــان 2011(. ــال )هي ــل كوازولو-نات مث
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الزعيمات التقليديات 
ــدأ  ــى اآلن بمب ــة حت ــة املحكوم ــة التقليدي ــب القيادي ــة املناص ــل يف خاف ــرات أق ــت تغ حدث
ــى األرايض  ــول ع ــايل احلص ــة يف جم ــر دينامي ــوالت األكث ــل التح ــر، مقاب ــن البك ــة االب وراث
والتمثيــل يف املجالــس. ولذلــك، حيظــى االبــن البكــر باألولويــة يف أن يصبــح الزعيــم 
التقليــدي اجلديــد، وتبقــى النســاء مســتبعدات إىل حــد كبــر مــن مناصــب الزعامــة التقليديــة. 

ــارصًا. ــر ق ــث الذك ــون الوري ــا يك ــيا عندم ــة، ال س ــًا بالوصاي ــغلنها غالب ويش

ــن  ــاواة ب ــدأ املس ــع مب ــًا م ــة متام ــة التقليدي ــب الزعام ــن مناص ــاء ع ــاء النس ــارض إقص يتع
ــاس. ومل  ــش بح ــام ونوق ــام الع ــة واالهت ــن العناي ــر م ــل بكث ــد قوب ــك، فق ــن. ولذل اجلنس
ــن  ــف املدافع ــع مواق ــهولة م ــارب بس ــة للتق ــة قابل ــم التقليدي ــي القي ــف داعم ــن مواق تك
عــن املســاواة بــن اجلنســن. حيــث ُيعــد تغيــر مبــدأ وراثــة االبــن البكــر بمثابــة إلغــاء تــام 
للتقاليــد )بيكــر وبونزايــر،2008 ؛ جلنــة قانــون جنــوب أفريقيــا 2000(. بينــا تعتــر وجهــة 
النظــر املعارضــة أن خافــة النســاء يف مناصــب الزعامــة التقليديــة، مــؤرش رئيــي حيــدد مــدى 

ــدي. ــم التقلي ــات احلك ــاكل وعملي ــاج يف هي اإلدم

مــع أن عــدد الزعيــات التقليديــات ال يــزال قليــًا، فقــد شــهد زيــادة منــذ هنايــة نظــام الفصــل 
ــددًا،  ــة تش ــم التقليدي ــر األقالي ــال، أكث ــم كوازولو-نات ــى إقلي ــة ع ــرة عام ــري. إن نظ العن
تبــن أن مزيــدًا مــن النســاء يصبحــن زعيــات تقليديــات. ذكــرت غودينــوف )2002( أنــه مل 
جيــِر االعــرتاف رســميًا حتــى عــام 1995 ســوى بزعيمتــن تقليديتــن، مقابــل 11 زعيمــة يف 
عــام 2002. بــل إن الرقــم يرتفــع إذا احُتســبت مجيــع الوصّيــات. ويبــدو أن شــغل منصــب 
الوصّيــة هــو أكثــر الطــرق شــيوعًا لتصبــح املــرأة زعيمــة تقليديــة. ورغــم أهنــن يعملــن فقــط 
بالنيابــة عــن الولــد القــارص والــزوج الغائــب، فإهنــن قــد يشــغلن املنصــب لفــرتات طويلــة 

ويعــرتف املجتمــع هبــن كزعيــات.

يقــدم بيكــر وبونزايــر)2008( مزيــدًا مــن األمثلــة عــن قوانــن نظــم عرفيــة ُمعاشــة تســمح 
بنجــاح النســاء يف مناصــب الزعامــة التقليديــة، ُمســلطن الضــوء عــى تنــوع قوانــن اخلافــة 
يف جنــوب أفريقيــا رغــم ســيادة مبــدأ وراثــة االبــن البكــر. ويشــر مثــاالن آخــران عــى تعيــن 
ــع  ــب املجتم ــد رح ــي(. فق ــب امللك ــة إىل النس ــرة )إضاف ــدارة واخل ــاس اجل ــى أس ــاء ع النس
ــت دورًا جيــدًا يف الســلطة التقليديــة،  ــا أن لعب ــبق هل ــه س ــويس نزياكويʼألن ــن إنك بتعي
ــن  ــه ع ــيء نفس ــال ال ــوف 2002(. وُيق ــاʻ )غودين ــاب زوجه ــاء غي ــاعدة أثن ــت املس وقدم

ــة نشــطة. ــرزت كرملاني ــي ب الســيدة شــيلوبانا، الت

أصبحــت حالــة هــويس شــيلوبانا مرجعــًا شــهرًا تســتند إليــه ســلطات املجتمعــات التقليدية 
ــد  ــتور. فق ــع الدس ــاءم م ــا يت ــائدة ب ــة الس ــم العرفي ــر النظ ــة يف تطوي ــات املالك والعائ
رشــحت العائلــة املالكــة وانتخبــت الســيدة شــيلوبانا كزعيمــة تقليديــة، ومــع أن ابــن عمهــا 
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ــم  ــها القس ــي يناقش ــة )الت ــذه التجرب ــر ه ــه. وتظه ــة أقرت ــإن املحكم ــا، ف ــن يف تعيينه طع
ــيكون  ــن س ــر: م ــن البك ــة االب ــدأ وراث ــر مب ــات تغي ــاوف وصعوب ــل( خم ــايل بالتفصي الت
ــرًا  ــاق أخ ــرى االتف ــرة. وج ــوالً مبتك ــدة وحل ــًا جدي ــتدعي طرق ــا يس ــا؟ إن تعيينه خليفته
أن تتــزوج ʼزوجــة صوريــةʻ2 خُتتــار هلــا بموجــب النظــم العرفيــة كــا لــو أهنــا زعيــم ذكــر، 
وجيــري اختيــار أحــد ذكــور العائلــة املالكــة غــر املعلنــن ليصبــح أبــا الطفــل مــن الزوجــة 
الصوريــة. وتصبــح هــويس شــيلوبانا يف هنايــة املطــاف ʼاألب االجتاعــيʻ للطفــل، وهكــذا 
جيــري احلفــاظ عــى خــط اخلافــة. وتظهــر هــذه احلالــة أن ثمــة عــى الــدوام حلــوالً ممكنــة 

وقابلــة للتفــاوض.

تشكيل الحوار الوطني
لقــد ثبــت أن تطبيــق القانــون العــريف الرســمي عقبــة رئيســية تعــرتض متتــع النســاء بكامــل 
ــة  ــزال مكان ــة، ال ت ــخ املدّون ــة بالنس ــة تام ــزم بحرفي ــات مل تلت ــم أن املجتمع ــن. ورغ حقوقه
النســاء متأثــرة جديــًا بــه. فــا يمكــن هلــن أن يأملــن بإصــاح قانــوين، إذا انتهكــت حقوقهــن 
دون أن يعرفــن مــا هــي القوانــن املطبقــة التــي تؤثــر ســلبًا عــى مواقفهــن التفاوضيــة. األمــر 
ــة  ــن املحكم ــاء. ولك ــاء النس ــاهم يف إقص ــوهة يس ــة مش ــة عرفي ــق أنظم ــل تطبي ــذي جيع ال
ــا  ــة، ب ــم العرفي ــق النظ ــاالت تطبي ــن ح ــدد م ــايض، يف ع ــد امل ــت يف العق ــتورية قض الدس

ــن اجلنســن. ــاواة ب ــل املس ــادئ الدســتورية، مث ــق مــع املب يتواف

يف قضيــة ريشرتســفيلد، أوضحــت املحكمــة وضــع القانــون العــريف يف ظــل الدســتور 
ــات  ــة الحتياج ــت تلبي ــا وارتق ــال تارخيه ــة خ ــم العرفي ــورت النظ ــه: ›تط ــت طبيعت وناقش
ــع  ــق م ــا يتواف ــا ب ــا ومعايره ــار قيمه ــا يف إط ــل تطوره ــوف تواص ــرة. وس ــع املتغ املجتم
ــرون )2003(  ــفيلد وآخ ــع ريشرتس ــد جمتم ــدودة ض ــكور املح ــة أليكس ــتورʻ )رشك الدس
CCT 03/19: 53(. وأّكــد حكــم املحكمــة أن النظــم العرفيــة جــزء ال يتجــزأ مــن املنظومــة 
القانونيــة يف جنــوب أفريقيــا، وعــى قــدم املســاواة مــع القانــون العــام. وبــا أهنــا ذات ســات 
خمتلفــة عــن القانــون العــام، يتعــن عــى املحاكــم أن تراعــي تلــك الســات وطبيعتهــا املرنــة 

ــا. ــد مضموهن ــد حتدي عن

ــرر  ــا أن تق ــفيلد. وكان عليه ــة ريشرتس ــة إىل قضي ــتندت املحكم ــي Bhe، اس ــة هب ويف قضي
مســألة حرمــان املــرأة أم ال مــن مــراث زوجهــا املتــويف. وكان قانــون املناطــق امُلــدارة للســود 
لعــام 1927 هــو الترشيــع املعمــول بــه؛ وهــو أحــد قوانــن الفصــل العنــري التي رســخت 
مبــدأ وراثــة االبــن البكــر بموجــب النظــم العرفيــة. وقــد وصفــت املحكمــة يف قرارهــا اآلثار 
التــي خّلفهــا نظــام الفصــل العنــري عــى النظــم العرفيــة، التــي أدت إىل: ›إضفــاء طابــع 
ــي  ــة هب ــةʻ )قضي ــة وديناميكي ــة فعال ــل بطريق ــه أن يعم ــن طبيعت ــام م ــد نظ ــمي وجتمي رس
وآخــرون ضــد حمكمــة صلــح خايليتشــا وآخــرون )CCT )2004 03/49: 90(. ووجــدت 
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

املحكمــة، أن قوانــن اخلافــة ال تفســح جمــاال للتطــور والتكيــف مــع التغــرات االجتاعيــة. 
ــت إىل أن: وخلص

ʼ]حرمــان النســاء مــن املــراث[ هــو أحــد أشــكال التمييــز الــذي ُيرّســخ أناطــًا ســابقة مــن حرمــان 
الفئــات املهمشــة، وُتفاقمــه املفاهيــم األبويــة القديمــة وســيطرة الذكــور التــي ال تنســجم مــع ضــان 

ــرون: 91(. ــي وآخ ــة هب ــتوريʻ )قضي ــام الدس ــذا النظ ــل ه ــاواة يف ظ املس

أكــد القــرار عــى االلتــزام باملســاواة بــن اجلنســن ورضورة تطويــر النظــم العرفيــة بــا يتــاءم 
مــع املبــادئ الدســتورية. ومــع أن املحكمــة الدســتورية أعربــت عــن دعمهــا للنظــم العرفيــة 
ــات  ــًا بصعوب ــت أيض ــا اعرتف ــوه، إال أهن ــمي املش ــريف الرس ــون الع ــة القان ــائدة يف مواجه الس
ــة  ــوق املعني ــة أن ʼاحلق ــت املحكم ــوين، الحظ ــاح القان ــة اإلص ــن ناحي ــا. وم ــد حمتواه حتدي
ــول  ــرتة أط ــار لف ــا االنتظ ــون فيه ــكام مطع ــن ألح ــوز للخاضع ــة. وال جي ــوق مهم ــي حق ه
لرفــع عــبء عــدم املســاواة والتمييــز غــر العــادل عنهــم، عمــا باملــادة 23 وأحكامــه ذات 

ــرون: 108(. ــي وآخ ــة هب ــةʻ )قضي الصل

كان تطويـــر النظـــم العرفيـــة أيضـــا يف صلـــب قـــرار خافـــة الســـيدة شـــيلوبانا للقيـــادة 
التقليديـــة املذكـــورة أعـــاه. وشـــيلوبانا هـــي ابنـــة الزعيـــم التقليـــدي فالويـــي املتـــويف يف 
ـــه  ـــد خلف ـــت، فق ـــك الوق ـــة يف ذل ـــة االبن ـــمح بوراث ـــن يس ـــون مل يك ـــا أن القان ـــام 1968. وب ع
شـــقيقه ريتشـــارد. ويف تســـعينيات القـــرن املـــايض، اتفـــق ريتشـــارد مـــع العائلـــة املالكـــة 
ـــدالً  ـــي، ب ـــم األص ـــقيقه الزعي ـــة ش ـــيلوبانا، ابن ـــيدة ش ـــه الس ـــى أن ختلف ـــدي ع ـــع التقلي واملجتم
ـــاءم  ـــا يت ـــة ب ـــن اخلاف ـــر قوان ـــا بتطوي ـــن رغبته ـــوح ع ـــراف بوض ـــت األط ـــه. وأعرب ـــن ابن م

ـــتورية: ـــم الدس ـــع القي م

ــا أهنــا  ــة ب ــث االبن ــإن توري ــي يف املــايض، ف ــدى شــعب فالوي ــات ل ــث البن ʼرغــم عــدم جــواز توري
ــد )...(  ــا اجلدي ــوب أفريقي ــة جن ــتور مجهوري ــة ودس ــل الديمقراطي ــزًا يف ظ ــات جائ ــن ب ــاوية لاب مس
إن مســألة الزعامــة والوصايــة جيــب البــت فيهــا وفقــًا لدســتور مجهوريــة جنــوب أفريقيــا )شــيلوبانا 

.)6 :03/07 CCT )2008( ،ــوا ــد نواميت ــرون ض وآخ

ــى عــى تعيينهــا، أوصــل القضيــة يف هنايــة املطــاف إىل املحكمــة  إن اعــرتاض ابــن عمهــا امُلنحَّ
ــون العــريف املــدون املشــوه.  ــاد عــى القان ــة االعت ــي حــذرت جمــددًا مــن مغب الدســتورية الت
ــات  ــق املجتمع ــى ح ــدت ع ــد أّك ــة ق ــون املحكم ــيلوبانا، تك ــيدة ش ــح الس ــم لصال وباحلك
ʻاحلمّيــة الدســتوريةʼ املحليــة يف تطويــر نظمهــا العرفيــة. وأعربــت بوضــوح عــن نيتهــا دعــم 
ــي  ــات الت ــًا إىل التحدي ــارت أيض ــا أش ــرأة. ولكنه ــار ام ــدي يف اختي ــي التقلي ــع فالوي ملجتم
ــن  ــوازن ب ــب أن ي ــذي جي ــا، ال ــوب أفريقي ــم جن ــائد يف حماك ــون الس ــق القان ــا تطبي يفرضه
ــة احلقــوق الدســتورية يف الوقــت نفســه.  ــة وضــان محاي ــة والــرورة القانوني ــب املرون مطل
ــؤولية  ــا مس ــع عليه ــي تق ــة الت ــى اآلن اجله ــح حت ــر الواض ــن غ ــه م ــون، أن ــاف املعلق وأض
تطويــر النظــم العرفيــة. هــل هــي مســؤولية املجتمــع ككل، أم الســلطات التقليديــة، أم تقــع 
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ــح  ــزي لصال ــم رم ــة حك ــيلوبانا بمثاب ــة ش ــت قضي ــط؟ وكان ــة فق ــة املالك ــل العائل ــى كاه ع
ــاد  ــم الدســتورية. ولكــن احلكــم تعــرض لانتق ــاءم مــع القي ــا يت ــة ب ــر النظــم العرفي تطوي
أيضــًا بســبب تركــه سلســلة مــن األســئلة املنهجيــة دون إجابــة، وافتقــاره إىل مقاربــة مبدئيــة 

ــت 2009(. ــر 2008؛ بيني ــر وبونزاي ــقة )بيك ومتس

ــت  ــواين، تناول ــة تونغ ــًا يف حال ــام 2010 حك ــتورية يف ع ــة الدس ــدرت املحكم ــرًا، أص أخ
فيــه دســتورية قانــون حقــوق األرايض املشــاع لعــام 2004. وكان القانــون قــد قصــد اإليفــاء 
بااللتــزام الدســتوري بتوفــر حيــازة مضمونــة ألرايض األشــخاص ذوي احليــازة غــر 
املضمونــة قانونيــًا نتيجــة قوانــن وسياســات الفصــل العنــري. وقــد طعنــت بالقانــون أمــام 
املحكمــة أربعــة جمتمعــات خاضعــة ألنظمــة احليــازة املشــاع، بدعــوى أن القانــون يــؤدي إىل 
ــكًا  ــرض هي ــون ف ــى أن القان ــة ع ــت املحكم ــا. ووافق ــة ألراضيه ــازة املضمون ــة احلي زعزع

ــدًا عــى املجتمعــات: ــًا جدي إداري

ــغال  ــم إش ــذي ينظ ــائد، ال ــي الس ــوين األص ــام القان ــاع النظ ــوق األرايض املش ــون حق ــد أزاح قان ʼلق
ــن ذات  ــا والقوان ــذه القضاي ــة هل ــات الناظم ــتبدل املؤسس ــاع. واس ــتخدام وإدارة األرايض املش واس
الصلــة. كــا منــح املجالــس التقليديــة ســلطات ومهــام جديــدة واســعة النطــاقʻ ) تونغــواين وآخــرون 

.)96 :09 / CCT100 )2010( ــرون ــؤون األرايض وآخ ــة وش ــر الزراع ــد وزي ض

مــع أن املحكمــة مل تُبــت يف املســائل اجلوهريــة، إال أهنــا أعلنــت يف هنايــة املطــاف أن القانــون 
ــة  ــتاع املحكم ــات اس ــإن جلس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة اإلجرائي ــن الناحي ــتوري م ــر دس غ
والنقاشــات العامــة واحلمــات التــي ســبقت القضيــة فتحــت املجــال أمــام خمتلــف األطــراف 

ــة. ــا الديمقراطي ــوب أفريقي ــه يف جن ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل احلك ــاش هي ــة لنق املعني

تضــم األطــراف املعنيــة املجتمعــات األربعــة التــي طعنــت بالقانــون أمــام املحكمــة، بســبب 
خشــيتها مــن احتــال فرضــه هيــاكل إداريــة جديــدة عليهــا أكثــر اســتبدادية وأقــل تشــاركية 
ــزت إدارة  ــان إذا مترك ــيتعرضن للحرم ــاء س ــأن النس ــًا ب ــت أيض ــة. وقال ــا العرفي ــن هياكله م
ــة، عــى النحــو الــذي اقرتحــه القانــون. وجذبــت تلــك  األرايض بأيــدي الســلطات التقليدي
املجتمعــات دعــم حتالــف واســع مــن نشــطاء حقــوق األرايض واملجموعــات النســائية، الذيــن 
عقــدوا مشــاورات مــع املجتمعــات الريفيــة املحليــة يف أنحــاء البــاد هبــدف حتديــد القضايــا 
ــن  ــلة م ــدار سلس ــال إص ــن خ ــي م ــتوى الوطن ــى املس ــم ع ــاع أصواهت ــة، وإس ذات الصل

املنشــورات.

ــات  ــف املجتمع ــداف: تعري ــة أه ــق ثاث ــيʻ لتحقي ــث العم ــة ʼالبح ــطاء مقارب ــع النش اتب
الريفيــة النائيــة بالقانــون؛ وتيســر نقــاش القانــون واملشــاكل الرئيســية يف املجتمعــات؛ ومجــع 
معلومــات ميدانيــة عــن قانــون األرايض الســائد )كوســينس 2011(. خــال هــذه العمليــة، 
انخرطــت املجتمعــات املحليــة واملنظــات القاعديــة يف نقــاش عــى املســتوى الوطنــي، وقــرر 
بعــض منهــا رفــع آرائــه إىل الرملــان. فعــى ســبيل املثــال، اشــرتكت حركــة النســاء الريفيــات 
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يف عمليــة التشــاور هــذه وســامهت كخبــر فيــا بعــد يف جلســات املحكمــة الدســتورية. وأفى 
اجلانــب البحثــي يف احلملــة إىل نــرش جمموعــة كتــب ومقــاالت حتلــل آثــار التشــويه التي ســببها 
ــون  ــة القان ــوع ومرون ــف تن ــة، وتص ــاكل اإلدارة العرفي ــى هي ــري ع ــل العن ــام الفص نظ
ــة  ــة قانوني ــرتح مقارب ــا، وتق ــوب أفريقي ــم كل يشء يف جن ــوره رغ ــل تط ــذي واص ــائد ال الس

ــينس 2008(. ــينس وكوس ــوق النســاء )كاس ــتيعاب حق ــة الس ُمعاش

ــوا أن  ــن ادع ــن، الذي ــاء التقليدي ــا والزع ــوب أفريقي ــة جن ــرون حكوم ــون آخ ــد أكاديمي أي
ــدم  ــا تق ــة، وأهن ــم العرفي ــًا يف النظ ــا عميق ــد جذوره ــه متت ــدي وعمليات ــم التقلي ــاكل احلك هي
ــاهتا  ــر سياس ــن تغي ــت ع ــة أعلن ــن احلكوم ــاء. ولك ــوق النس ــة حق ــة حلاي ــات كافي ضان
وخططهــا الراميــة إىل إلغــاء قانــون حقــوق األرايض املشــاع بغــض النظــر عــن قــرار املحكمــة 
ــك،  ــام 2010. وبذل ــا يف ع ــدار حكمه ــن إص ــر م ــت قص ــل وق ــك قب ــتورية، وذل الدس
أفســحت الدعــوى القضائيــة يف املحصلــة املجــال إلجــراء نقــاش وطنــي ضــّم وجهــات نظــر 
املجتمعــات عمومــًا والنســاء خصوصــًا. إال أن تأثــر ذلــك عــى سياســة احلكومــة لــن يعــرف 

ــان. ــد عــى جــدول أعــال الرمل ــون اجلدي ــل وضــع مــرشوع القان قب

التغّيرات في المعرفة والمواقف والممارسات والسلوكيات

تغيرات مواقف األطراف المعنية 
ــي  ــرات الت ــن التغ ــؤال ع ــى س ــو ع ــة كيك ــات يف منطق ــاعدات القانوني ــدى املس ردت إح
ــات اآلن‹.  ــّن الزعي ــاء ه ــاطة ʼإن النس ــة ببس ــة، قائل ــن املاضي ــنوات العرشي ــت يف الس حدث
ــاج  ــاء يف إنت ــه النس ــذي تلعب ــام ال ــدور اهل ــمية وال ــر الرس ــاكل غ ــف اهلي ــارت إىل خمتل وأش
دخــل األرسة. ويف الواقــع، إن النســاء يف املجتمعــات التقليديــة يف جنــوب أفريقيــا هــن 
ــات. فهــن نشــطات يف املجموعــات املنتــرشة املقتــرة عــى النســاء،  ــات احلالي ــا الزعي غالب
ــة.  ــل املختلف ــان واملحاف ــة يف اللج ــب قيادي ــوأن مناص ــع، ويتب ــاكل املجتم ــاركن يف هي ويش
ــا  ــن. إذ عندم ــهن وقدراهت ــن ألنفس ــى تقديره ــا ع ــة تأثره ــاء الفعال ــاركة النس ــت مش وترك
تقتنــع النســاء بأهنــن قائــدات يصبحــن يف موقــع قــوة، وتصعــب إعادهتــن إىل الــوراء بســهولة. 
فمــن املهــم إذن البــدء هبــذا التغيــر الكبــر، ألن ʼاخلجــلʻ كان وال يــزال عقبــة رئيســية أمــام 

ــاء. ــاركة النس مش

كــا تغــرت نظــرة الرجــال عــن النســاء يف جمــرى هــذه العمليــة. حيــث أكــد بعــض الزعــاء 
والســلطات التقليديــة، الذيــن خصصــوا أراٍض للنســاء العازبــات، عــى أن معايرهــم تقتــر 
اآلن عــى اجلــدارة واملســؤولية، بغــض النظــر عــن النــوع االجتاعــي. وهــذا يتضمــن بطبيعــة 
احلــال اعتبــار النســاء جديــرات ومســؤوالت مــن حيــث املبــدأ، ويمثــل ذلــك ختليــًا واضحــًا 
ʼ عــن اعتبارهــن قــارصات أبديــات. وقــد قالــت النســاء حســب كاســينس ونغوبــاين بــأن
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ــا  ــة أطفاهل ــى رعاي ــدرة ع ــوة والق ــا بالق ــرًا لتمتعه ــام، نظ ــذه األي ــرتام ه ــاة لاح ــرأة مدع امل
بشــكل مســتقلʻ )كاســينس ونغوبــاين 2008: 177(.

لقــد فتحــت التغيــرات يف ختصيــص األرايض البــاب أمــام النســاء لتحقيــق ذواهتــن كرّبــات 
أرس مســتقات، وكســب احــرتام املجتمــع يف املحصلــة )كــورس وفريدمــان 1997(. وكلــا 
ازدادت مشــاركتهن يف هيــاكل احلكــم التقليــدي وعملياتــه التــي تأخــذ منحــى رســميًا، فإهنــن 
يضفــن منظــورًا نســويًا أيضــًا عــى املجالــس التقليديــة. ويأخــذ إدمــاج النســاء منحــى طبيعيــًا 
ــاء  ــم، أن النس ــن منه ــار الس ــى كب ــال، حت ــا ›أدرك الرج ــر، كل ــر فأكث ــه أكث ــرتاض علي ال اع
ــون  ــاء التقليدي ــد الزع ــع، اجته ــينس 2011: 73(. ويف الواق ــداتʻ )كوس ــات وجمته قوي
إلرشاك النســاء يف عمليــات صنــع القــرار هبــدف فهــم أفضــل ʼملعــرش النســاءʻ )النــغ 2004: 
210(. ويف احلقيقــة، أحدثــت ممثــات النســاء فرقــًا: أشــار كوســينس )2011(، عــى ســبيل 
ــص  ــراره بتخصي ــدي وق ــونو التقلي ــس مش ــات يف جمل ــاء اجلريئ ــن النس ــة ب ــال، إىل العاق املث

أرايض للنســاء العازبــات.

ثمــة أدلــة مــن جمتمعــات تقليديــة تضــم نســاء يف مواقــع قياديــة بــارزة تشــر إىل أن الرجــال 
يعرتفــون بعمــل النســاء ومســامهاهتن يف تطويــر املجتمــع )غودينــوف 2002(. وحتــدث أحــد 
ــون  ــن حمظوظ ــًا: ʼنح ــات قائ ــات القلي ــات التقليدي ــدى الزعي ــن إح ــع ع ــراد املجتم أف
بقيادهتــا لنــا، ألهنــا ليســت ذكيــة فحســب بــل وشــجاعة أيضــًا، وتبــذل مــا بوســعها ملســاعدة 
ــة  ــوف 2002: 104(. ويف حال ــورًاʻ )غودين ــهدنا تط ــد ش ــوي. لق ــع نزياك ــع يف جمتم اجلمي
شــيلوبانا، اعــرتف أحــد الزعــاء الــذي عــارض تعيينهــا يف البدايــة بأنــه كان خمطئــا يف 
ــهد  ــا نش ــرام، إنن ــا ي ــن م ــى أحس ــي أرى كل يشء ع ــح، ألنن ــب الصف ــي أطل ــكوكه: ʼإنن ش

.)2008 )ألكــوك،   ʻتطــورًا

يعــد التوقيــت يف نــواح كثــرة عامــًا حاســًا يف حتــوالت هيــاكل احلكــم التقليــدي وعملياتــه. 
وقــد شــكلت هنايــة الفصــل العنــري فرصــة ســانحة للتغيــر االجتاعي بشــكل عــام ومتكن 
النســاء بوجــه خــاص. وأظهــرت املفاوضــات بشــأن احلصــول عــى األرايض، كيف أن النســاء 
ــد مناشــدة الســلطات  ــه عن ــار متفــق علي ــات رجعــن إىل الدســتور كقيمــة عامــة ومعي الريفي
ــل الرجــال قواعــد التخصيــص  التقليديــة للحصــول عــى األرايض. وعــى املنــوال نفســه، قبِ
 ʻتغــرت بعــد االنتخابــات والتصويــت، وأقــرت أن احلقــوق تشــمل اجلميــعʼ اجلديــدة التــي
)بودلينديــر وآخــرون 2011: 129(. ال يستشــهد الرجــال والنســاء بالدســتور والديمقراطيــة 
إال بصيــغ عامــة عنــد توضيــح التطــورات يف النظــم العرفيــة، وأحيانــًا يشــرون بشــكل أشــد 

ــام 1994‹. ــد ع ــا بع ــرات م ــًا إىل ʼتغي غموض

لقــد ســامهت إقامــة حكومــات حمليــة منتخبــة يف جنــوب أفريقيــا يف مرحلــة مــا بعــد الفصــل 
العنــري يف إنجــاز التحــوالت، بقــدر مــا ســاهم شــعور الســلطات التقليديــة بأهنــا مضطــرة 
 ʻــًا ــًا وتقدمي ــًا جذاب ــاء بدي ــاء النس ــة ʼبإعط ــدة الداعم ــان القاع ــر وض ــتباق التغي إىل اس
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ــع  ــات صن ــل وهيئ ــاء املحاف ــارت النس ــع، اخت ــي 2002: 112(. ويف الواق ــورس وهورنب )ك
ــات  ــاء باحلكوم ــل النس ــال، تتص ــبيل املث ــى س ــة. فع ــر إجيابي ــج أكث ــي نتائ ــا تعط ــرار ألهن الق
ــة  ــة التقليدي ــن املحكم ــدالً م ــح ب ــايض الصل ــا إىل ق ــا ويرفعنه ــض القضاي ــأن بع ــة بش املحلي

ــن 2005(. )أوم

ــا  ــي، إال أهن ــيايس واالجتاع ــر الس ــل التغ ــة يف مراح ــون رسيع ــد تك ــوالت ق ــم أن التح رغ
تتطلــب وقتــًا وصــرًا أيضــًا. وعــى حــد قــول إحــدى املســاعدات القانونيــات، فــإن نضاهلــا 
ــرف  ــرار بالتع ــاع الق ــمحت لصن ــدة، س ــنوات ع ــرور س ــد م ــح إال بع ــاء مل ينج إلرشاك النس
عليهــا والثقــة هبــا. ويبــدو أن التغيــرات يف قوانــن ختصيــص األرايض حتــدث بشــكل أرسع 
مــن التغيــرات يف هيــاكل اإلدارة العرفيــة. وتشــعر النســاء بــأن الضغــط لتأمــن االحتياجــات 
األساســية ألرسهــن أكثــر إحلاحــًا مــن الضغــط للمشــاركة يف حقــوق جمــردة، بينــا يســتجيب 
ــرات  ــراء تغي ــتجابتهم إلج ــن اس ــر م ــة أكث ــة الواضح ــات االقتصادي ــرار للصعوب ــاع الق صن

جوهريــة عــى هيــاكل صنــع القــرار.

تــرد أمثلــة كثــرة عــن هيــاكل وعمليــات حكــم جامعــة يف جمتمعــات ختضــع لنظــم عرفيــة، 
ولكنهــا تتبــع نظــام حيــازة أرايض وهيــكل إداري اختيــاري. ومــن بينهــا جمتمعــات عاشــت 
يف ظــل حقــوق التملــك احلــر حتــى يف مرحلــة الفصــل العنــري، عندمــا عاشــت الغالبيــة 
العظمــى مــن الســود يف جنــوب أفريقيــا يف ظــل ســلطات تقليديــة تعــرتف بالفصــل العنــري 
وتنتظــم بموجــب قوانينــه. ويقــول كينغويــل )2008(، إن للنســاء حقوقــًا أكــر بــاألرايض يف 
ــا  ــة ب ــر القوانــن واملارســات العرفي ــة أكــر يف تطوي هــذه املجتمعــات بســبب متتعهــن بحري

يتــاءم مــع التغــّر االجتاعــي واالقتصــادي عــى مــّر الســنن.

ــة  ــادة تقليدي ــاكل قي ــًا باجتــاه هي ــار طريقــًا بدي أمكــن للمجتمعــات بعــد عــام 1994 أن ختت
أكثــر تشــاركية، بواســطة تنظيــم أنفســها عــى شــكل مجعيــات أمــاك بلديــة، واحلصــول عــى 
صكــوك ملكيــة فرديــة لــألرايض بــدالً مــن صكــوك تفويــض ملكيــة لــدى الســلطة التقليدية. 
قبــل تســجيل مجعيــات امللكيــة املشــاع، تتبنــى املجتمعــات نظامــًا أساســيًا يضمــن حتــًا إدارة 
ــق يف  ــات احل ــة، وأن للمؤسس ــة وديمقراطي ــة وعادل ــر متييزي ــة غ ــات بطريق ــذه اجلمعي ه
ــة  ــاكل مجعيــات امللكي ــة بــن هي مســاءلة أعضائهــا )رودمــا ، 2009(. ثمــة اختافــات عملي
ــون  ــاء يدخل ــم زع ــة تض ــاكل هجين ــل إىل هي ــة بالكام ــة منتخب ــس تنفيذي ــن جمال ــاع؛ م املش
إليهــا بحكــم موقعهــم، أو توفــر هلــم جمــاالً اســتعراضيًا عــى األقــل )كاســينس وكوســينس 
ــًا  ــة، لكــن اعتادهــا نظامــًا أساســيًا جمتمعي ــات للنظــم العرفي 2008(. وختضــع هــذه اجلمعي
ــات  ــاكل والعملي ــل اهلي ــا جيع ــا، مم ــاوض عليه ــادة التف ــن وإع ــض القوان ــاش بع ــمح بنق يس

أكثــر إدماجــًا.
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ــة التســاؤالت، كــا هــو  لقــد أثــار رشط متثيــل النســاء بنســبة 30 باملئــة يف املجالــس التقليدي
احلــال يف أي نظــام حصــص أو تدابــر متييــز إجيــايب. ومتثيلهــن يف املجالــس عرضــة للتحــول 
ــًا إذا  ــرأة عموم ــة امل ــى بقضي ــر حت ــد ي ــارج، وق ــن اخل ــوع م ــكي مدف ــراء ش ــرد إج إىل جم
ــي  ــرشوط الت ــات. وال ــر متحمس ــات أو غ ــم ضعيف ــاكل احلك ــاء يف هي ــات النس ــت ممث كان
ــع إشــكايل، ال ســيا وأهنــا تســمح للزعــاء التقليديــن  ــة ذات طاب تضعهــا املجالــس التقليدي
اســتيفاء حصــص النســاء. وال ينتخــب املجتمــع ســوى نســبة صغــرة مــن أعضــاء املجالــس 
ــوالء، إذا مل  ــات ال ــاء مضمون ــن نس ــارون تعي ــن خيت ــاء التقليدي ــال، إن الزع ــة. وُيق التقليدي
ــة  ــاوف قائم ــزال املخ ــان(. وال ت ــة )2011 هي ــة املحلي ــة املالك ــن العائل ــحات م ــر مرش تتوف
مــن اختيــار ممثــات يــرتددن يف الوقــوف إىل جانــب قضايــا زمياهتــن النســاء )معهــد بحــوث 
الفقــر واألرايض والزراعــة PLAAS / مســتندات اللجــان الوطنيــة لــألرايض لعــام 2003(. 
ــن  ــن املعني ــاط العامل ــة يف أوس ــل متباين ــائية ردود فع ــص النس ــام احلص ــر نظ ــك، ُيث ولذل

ــي، 2006(. ــطات )بنت والناش

ال حتقــق احلصــص لوحدهــا زيــادة وازنــة يف مشــاركة املــرأة هبيــاكل احلكــم التقليديــة. وتقــول 
بعــض عضــوات املجالــس، إن أصواهتــن غــر مســموعة يف املجالــس التقليديــة التــي هييمــن 
ــك،  ــة ذل ــكرتارية(. ونتيج ــال الس ــل أع ــة )مث ــن أدوارًا ثانوي ــن يارس ــور، وإهن ــا الذك عليه
ــن  ــا يزل ــن م ــيا وأهن ــت، ال س ــة للوق ــة مضيع ــاركتهن بمثاب ــرن مش ــوات يعت ــدأت العض ب
مثقــات باألعبــاء املنزليــة، بــا فيهــا جلــب امليــاه واحلطــب أو توفــر الغــذاء لــألرسة، األمــر 
ــتمر  ــا اس ــر، 1997(. وطامل ــيايس )م ــاط الس ــت للنش ــن الوق ــل م ــن القلي ــرتك هل ــذي ي ال
ــرأة ʼاخلاضعــةʻ، وتقســيم العمــل  ــة عــن امل ــل التصــورات األبوي ــات أخــرى مث وجــود عقب
بــن اجلنســن الــذي ال يــدع للنســاء إال القليــل مــن الوقــت ُيكّرســنه للمشــاركة السياســية، 
فلــن تــرتك احلصــص النســائية ســوى آثــار حمــدودة عــى املشــاركة الفعالــة للمــرأة. وال بــد، 

ــة. ــز اإلجيــايب مــع إجــراءات متكــن كافي ــر التميي ــة هــذه، أن تقــرتن تداب واحلال

 الدروس المستفادة وأثرها على السياسات
والممارسات 

توضــح جتربــة جنــوب أفريقيــا، أن تبنــي التنــوع واملســاواة بــن اجلنســن مطــروح للتفــاوض 
ــار  ــة ويف اإلط ــة الوطني ــتوى احلكوم ــى مس ــع وع ــل املجتم ــة: داخ ــتويات خمتلف ــى مس ع
الدســتوري. ومــن املهــم حتديــد مســتوى التفــاوض حــول قوانــن اإلدمــاج، ضانــًا لنجــاح 
تبنــي التنــوع واملســاواة بــن اجلنســن. وتركــز هــذه الدراســة عــى مســتوى املجتمــع املحــي، 

ــة. ــاكل احلكــم التقليدي ــة التغلــب عــى إقصــاء النســاء ضمــن هي وُتبــن إمكاني
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ــة، ويصُعــب تعقــب العوامــل احلاســمة الداعمــة هلــا  مــن املؤكــد أن التغيــرات غــر متوازن
ــية  ــة والسياس ــات التارخيي ــل يف املجري ــي اهلائ ــوع اإلقليم ــرًا للتن ــي، نظ ــتوى املح ــى املس ع
ــل  ــن أج ــاوض م ــى التف ــات ع ــاء مصم ــح، أن النس ــن الواض ــة. ولك ــة واالقتصادي والثقافي
التغيــر يف إطــار النظــم العرفيــة. ومــن املهــم أن ناحــظ أيضــًا، أن النســاء ال حُيدثــن التغيــر 
بأســلوب املطالبــة بحقــوق معينــة أو التهديــد بالتقــايض. إضافــة إىل أهنــن ال يضعــن احلقــوق 
ــاع املجتمــع  ــم الدســتورية إلقن ــتخدمن القي ــل يس ــة، ب ــة النظــم العرفي الدســتورية يف مواجه
والزعــاء بــرورة تطويــر النظــم العرفيــة. كــا تقــدم هــذه الدراســة أمثلــة عــى كيفيــة عثــور 
ــن لوريــث  ــار أب غــر معَل ــل اختي ــة عــى حلــول حمــددة الســياق، مث ــاكل احلكــم العرفي هي
ــى  ــات ع ــال يف املفاوض ــاوف الرج ــدة خم ــف ح ــن ختفي ــاء م ــت النس ــة. ومتكن ــة تقليدي زعيم
ــذا،  ــال. وهك ــبيل املث ــى س ــاء ع ــن غرب ــزواج م ــر ال ــول تأث ــم ح ــي؛ خماوفه ــتوى املح املس
اســَتخدمت هيــاكل احلكــم العرفيــة صاحياهتــا بشــكل فّعــال. إال أن حــدوث حتــول ناجــح 

ــة. ــن احلكومــات الوطني داخلهــا، يعتمــد عــى إجــراءات وقوان

إدارة التنوع 
ــة. وتوصلــت  ــوع التحــدي الرئيــي أمــام سياســات وممارســات احلكومــة الوطني ــل التن يمث
ــة  ــوارق االقتصادي ــأن الف ــد ب ــايس، يفي ــتنتاج أس ــا إىل اس ــوب أفريقي ــاء يف جن ــارب النس جت
واالجتاعيــة والثقافيــة والسياســية واســعة جــدًا بــن هيــاكل احلكــم التقليــدي وعملياتــه يف 
ــة املشــرتكة وجتــارب التشــويه املشــرتكة  ــع أنحــاء البــاد. ورغــم بعــض الســات الثقافي مجي
يف نظــام الفصــل العنــري، فــإن قوانــن وممارســات النظــم العرفيــة، ال ســيا تلــك املتعلقــة 

ــا. ــوب أفريقي ــدي يف جن ــة 800 جمتمــع تقلي ــر يف قراب ــاألرايض، ختتلــف بشــكل كب ب

ـــع.  ـــبقة للجمي ـــدة مس ـــة واح ـــي مقارب ـــدم تبن ـــى ع ـــع ع ـــرص أي ترشي ـــب أن حي ـــذا، جي  ل
ــا  ــورت هياكلهـ ــا طـ ــررة بأهنـ ـــات املتـ ــت املجتمع ــواين، أوضحـ ــة تونغـ ــي حالـ ففـ
ـــر  ـــريف أكث ـــم ع ـــكل حك ـــع هلي ـــت أال ختض ـــت، وطلب ـــرور الوق ـــاركية بم ـــه والتش اإلدماجي
ـــكل  ـــاء هي ـــا إنش ـــي خيلفه ـــاء الت ـــوق النس ـــى حق ـــارة ع ـــار الض ـــة لآلث ـــلطية. فباإلضاف تس
ـــد  ـــات تري ـــذه املجتمع ـــة. فه ـــاره التمييزي ـــًا إىل آث ـــارت أيض ـــد أش ـــع، فق ـــد للجمي ـــم موح حك
ـــرد  ـــة ملج ـــة مفروض ـــوع هليكلي ـــس اخلض ـــض، ولي ـــاك األرايض البي ـــع م ـــاوية م ـــة متس معامل
ـــاهتا  ـــة وسياس ـــراءات احلكوم ـــو إج ـــك، تنح ـــوداء. ولذل ـــة س ـــوب أفريقي ـــات جن ـــا جمتمع أهن

ـــر. ـــى آخ منح

 وتبــن هــذه الدراســة أيضــًا تنــوع املجتمعــات نفســها. فاملفاوضــات عــى املســتوى املحــي 
ــة،  ــات القانوني ــأن اإلصاح ــات بش ــتورية والنقاش ــة الدس ــام املحكم ــة أم ــا املرفوع والقضاي
ــكلن يف  ــن يش ــال، وأهن ــن الرج ــة ع ــا خمتلف ــارب وقضاي ــات جت ــاء الريفي ــرت أن للنس أظه
ــع  ــة أو الوض ــة االجتاعي ــم أو احلال ــة التعلي ــة )جله ــر متجانس ــة غ ــة جمموع ــق الريفي املناط
االقتصــادي عــى ســبيل املثــال(. وتتكــون املجتمعــات مــن فئــات متنوعــة هلــا مجيعــًا مصالــح 
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ــن  ــن ع ــن والعاطل ــال املهاجري ــاء والع ــباب والوجه ــاء والش ــة، كالنس ــات متباين واهتام
ــر  ــة. األم ــات التقليدي ــن والزعام ــس املنتخب ــاء املجال ــن وأعض ــال واملزارع ــل والع العم
ــتوى  ــى املس ــة ع ــات التقليدي ــح املجتمع ــل مصال ــّول بتمثي ــرف املخ ــألة الط ــر مس ــذي يث ال
ــة،  ــات املحلي ــوع املجتمع ــا تن ــذ باعتباره ــوع، أن تأخ ــة إدارة تن ــة مقارب ــد ألي ــي. وال ب الوطن

ــع. ــوق اجلمي ــن حق وأن تضم

رغــم أن جــزءًا كبــرًا مــن املفاوضــات والبحــث عــن حلــول حيــدث عــى املســتوى املحــي، 
فــإن مهمــة وضــع معــامل حتويــل هيــاكل احلكــم العرفيــة بــا يتــاءم مــع املســاواة بــن اجلنســن 
ــرك  ــة املطــاف. ومــن املهــم أال نرتكــب خطــأ ʼت ــة يف هناي تقــع عــى كاهــل احلكومــة الوطني
جمــالʻ للحكومــة كــي تتخــذ موقفــًا ســلبيًا مطلقــًا. فجنــوب أفريقيــا، يف النهايــة، هــي أبــرز 
ــم  ــور احلك ــى تط ــري ع ــل العن ــام الفص ــتعارية ونظ ــة االس ــر احلقب ــدى تأث ــن م ــال ع مث
ــى  ــا. إن معن ــودة إليه ــة للع ــةʻ جامع ــد ʼأصيل ــق تقالي ــة، مل تب ــي. وبالنتيج ــدي األفريق التقلي
ــة أن  ــى احلكوم ــتمر. وع ــاوض مس ــادة تف ــال إع ــا جم ــة مه ــم العرفي ــون النظ ــد ومضم التقالي
ــع أفــراد املجتمــع عــى نتائــج هــذه املفاوضــات، يف جمــرى خلــق  ــة تأثــر مجي تضمــن إمكاني
مســاحة لتطويــر النظــم العرفيــة. وطاملــا اســتمرت النســاء خاضعــات يف ظــل ثقافــات أبويــة، 

يتعــن عــى سياســات احلكومــة حتقيــق التــوازن يف عاقــات القــوى.

ــق  ــوازن الدقي ــادة الت ــن إع ــة ع ــا كأمثل ــوب أفريقي ــاع يف جن ــة املش ــات امللكي ــح مجعي تصل
ــون يشــرتط عــى املجتمعــات صياغــة أنظمتهــا األساســية اخلاصــة  لتلــك العاقــات. فالقان
وفقــًا ملبــدأ املســاواة بــن اجلنســن. وأظهــرت أمثلــة عــدة يف هــذه الدراســة أن النســاء لســن 
ــة  ــازة لــألرايض مضمون ــل يتمتعــن أيضــًا بحي ــًا وحســب، ب ــة غالب ــر فعالي املشــاركات األكث
ــي  ــكل رئي ــن بش ــات والقوان ــتهدف السياس ــب أن تس ــك، جي ــاكل. ولذل ــذه اهلي ــر يف ه أكث
ــام  ــة أم ــون مفتوح ــدي، تك ــم التقلي ــرار يف احلك ــع ق ــات صن ــاكل وعملي ــم هي ــاء ودع إنش

ــاص. ــكل خ ــاء بش ــام النس ــام وأم ــكل ع ــعبية بش ــاركة الش املش

ــرارات  ــح ق ــة. وتصُل ــوالً قانوني ــن حل ــن اجلنس ــاواة ب ــوع واملس ــب إدارة التن ــرًا، تتطل أخ
ــة  ــم العرفي ــن النظ ــوازن ب ــق الت ــة لتحقي ــة القانوني ــن املقارب ــال ع ــتورية كمث ــة الدس املحكم
ــم  ــى أن النظ ــرارات ع ــذه الق ــد ه ــن. وتؤك ــن اجلنس ــاواة ب ــل املس ــتورية، مث ــم الدس والقي
ــون الســائد  ــح أن القان ــا. وبتوضي ــوب أفريقي ــوين يف جن ــة جــزء مؤســس للنظــام القان العرفي
هــو الوحيــد الــذي يســتحق احلايــة الدســتورية، فإهنــا تفتــح املجــال أمــام التحــول. ورغــم 
ــاري  ــائد س ــون الس ــد القان ــقة لتحدي ــة ومتس ــة مبدئي ــى اآلن مقارب ــع حت ــة مل تض أن املحكم

ــاج. ــى اإلدم ــة ع ــم العرفي ــدرة النظ ــار ق ــت يف إظه ــد نجح ــول، فق املفع
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

الدروس األساسية للفئات المهمشة األخرى
تواجــه النســاء يف املجتمعــات التقليديــة صعوبــات بعينهــا يف ســعيهن ملزيــد مــن االندمــاج، 
كالتقاليــد املديــدة للنظــام األبويــة، ومبــدأ وراثــة االبــن البكــر، واســتمرار تقســيم األدوار بــن 
اجلنســن الــذي جيعــل عمــل النســاء مقتــرًا عــى املجــال اخلــاص ويمنعهــن مــن التحــدث 
علنــًا. وتشــرتك كذلــك فئــات مهمشــة أخــرى يف حالــة االقصــاء عــن الســيطرة عى املــوارد أو 
املشــاركة يف عمليــات صنــع القــرار. وعــى غــرار النســاء، ال يتحدى أفــراد املجتمــع اآلخرون، 
الذيــن ال يشــغلون مواقــع ســيطرة، اهليــاكل والعمليــات القائمــة، ألن ذلــك يعــد قلــة احــرتام 
للوجهــاء ويرقــى إىل مرتبــة ســلوك ʼغــر مائــمʻ. كــا يفتقــر هــؤالء إىل املهــارات واخلــرات 

الازمــة للمشــاركة يف صنــع القــرار يف املجــال العــام.

ــات  ــتفادة الفئ ــدى اس ــا م ــوب أفريقي ــة يف جن ــات التقليدي ــاء يف املجتمع ــة النس ــر حال ُتظه
ــات،  ــادل املعلوم ــدف تب ــي هب ــتوى املح ــى املس ــة ع ــها كمجموع ــم نفس ــن تنظي ــة م املهمش
واكتســاب الثقــة واخلــرة، والضغــط إلحــداث التغيــر. وإن التحالــف مــع جمموعــات أخــرى 
يف مواقــع غــر مســيطرة أثبــت أنــه فعــال للغايــة. إن املجتمعــات التقليديــة ليســت متجانســة، 
ــة  ــب للقضي ــف املناس ــار احللي ــاء باختي ــة للنس ــات الفرعي ــح والفئ ــوع املصال ــمح تن ويس
املناســبة. وثمــة إســرتاتيجية أخــرى ُتســتخدم للمســاعدة يف حتقيــق نتائــج مرغوبــة، تتمثــل يف 
 ʻاملفاضلــة بــن املحاكــم  حتديــد العبــن آخريــن أو هيئــات صنــع قــرار أخــرى. ويعــزز خيــار̓ 

املوقف التفاويض للفئات املهمشة.

يبــّن تزايــد إرشاك النســاء يف هيــاكل املجتمــع الرســمية وغــر الرســمية تنــوع فــرص اإلدمــاج 
ــل أو  ــار املحاف ــق يف اختي ــرص والعوائ ــق للف ــد الدقي ــاعد التحدي ــة. ويس ــاركة الفعال واملش
ــة التــي تعتمــد برامــة عــى  املســتويات املناســبة )مثــل املناصــب املنَتخبــة يف مقابــل الوراثي
مبــدأ وراثــة االبــن البكــر(. ويتســم بعــض اهليــاكل، ذات الطابــع األكثــر رســمية، بصعوبــة 
أكــر يف التغيــر. وتظهــر جتربــة جنــوب أفريقيــا، أن املشــاركة يف اهليــاكل غــر الرســمية تصلــح 
لتحقيــق املكانــة واملهــارات الازمــة للمشــاركة يف املســتويات العليــا. وأخــرًا، حيّفــز ظهــور 
النســاء ومســامهاهتن يف املجتمــع صنــاع القــرار عــى إدماجهــن يف هيــاكل احلكــم الرســمية.

ــي  ــول الت ــة التح ــرًا ألن روحي ــا، نظ ــوب أفريقي ــة يف جن ــرتاتيجيات فعال ــذه اإلس ــد ه تع
أثارهــا انتهــاء نظــام الفصــل العنــري شــجعت إعــادة التفــاوض عــى القوانــن واملارســات 
ــدة  ــاج جدي ــن إدم ــع قوان ــاالً لوض ــت جم ــتورية فتح ــة الدس ــة إىل أن املحكم ــة. إضاف العرفي
والتكّيــف مــع التغيــرات االجتاعيــة. وأكــدت أومــن )2005( عــى أمهيــة معرفــة احلقــوق 
واخليــارات يف عمليــات التفــاوض املحليــة. ويف هــذا الســياق، عمــل املســاعدون القانونيــون 
ــة  ــتويات املحلي ــن املس ــم ب ــى عنه ــات ال غن ــطاء معلوم ــة كوس ــر احلكومي ــات غ ــع املنظ م
ــادل املعلومــات  ــة. وأظهــرت حركــة النســاء الريفيــات، التــي بــدأت بالتشــبيك وتب والوطني
ــات  ــي يف النقاش ــوع االجتاع ــور الن ــرح منظ ــرًا يف ط ــًا كب ــدي، نجاح ــتوى القاع ــى املس ع
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عــى املســتوى الوطنــي. وضغطــت احلركــة عــى حكومــة جنــوب أفريقيــا إليــاء اهتــام أكــر 
ــاوض  ــادة التف ــج إع ــاج نتائ ــان إدم ــة لض ــات التقليدي ــوى يف املجتمع ــات الق ــوازن عاق بت
ــد  ــن يف حتدي ــاء التقليدي ــلطة الزع ــاح س ــّدت بنج ــائد. وحت ــون الس ــول القان ــتمرة ح املس

ــي. ــتوى الوطن ــى املس ــة ع ــات التقليدي ــح املجتمع ــل مصال ومتثي

جيــب عــى ُميــرسي اإلدمــاج واملشــاركة الرتكيــز عــى التعريــف باحلقــوق واخليــارات، وإيــاء 
ــع  ــاكل الرســمية وغــر الرســمية عــى مجي ــام بالتمكــن االقتصــادي والســيايس يف اهلي االهت
ــث  ــة يف ʼالبح ــر احلكومي ــات غ ــرتاتيجيةʻ املنظ ــد ʼإس ــار، تع ــذا اإلط ــتويات. ويف ه املس
العمــيʻ حاســمة، ألهنــا تســهل نقاشــات اإلدمــاج يف املجتمــع املحــي، وتضــع أفــراد املجتمــع 
يف صــورة القوانــن املعمــول هبــا، وتقــدم أخــرًا بيانــات تطبيقيــة عــن حالــة القانــون الســائد 

الــذي يمكــن اســتخدامه إلقنــاع املحاكــم واحلكومــة.

آثار المساعدة الديمقراطية على واضعي السياسات 
إن الدســتور اجلديــد هــو امليــزة البــارزة يف حالــة جنــوب أفريقيــا. فهــو يكــّرس وثيقــة حقــوق 
ــباب،  ــذه األس ــول. وهل ــح أداة التح ــح ليصب ــن، ويطم ــن اجلنس ــاواة ب ــزز املس ــة، ويع تقدمي
تقــّدر جنــوب أفريقيــا دســتورها تقديــرًا كبــرًا. وعــى غــرار الدســاتر األفريقيــة األخــرى، 
ــع  ــة. وخيض ــة التقليدي ــات الزعام ــة ومؤسس ــم العرفي ــا بالنظ ــوب أفريقي ــتور جن ــرتف دس يع
تطبيــق النظــم العرفيــة ألحــكام الدســتور يف دســاتر أفريقيــة أخــرى كثــرة؛ ويف الواقــع، يف 
معظــم دســاتر مــا بعــد نزاعــات تســعينيات القــرن العرشيــن )تريــب، 2009: 108(. ويبــدو 

أن ذلــك أحــد الــدروس الفعليــة املســتفادة.

ــح  ــة لصال ــكام التقدمي ــل األح ــة أن تعم ــى أمهي ــا ع ــوب أفريقي ــة جن ــد حال ــك، تؤك ــع ذل م
املســاواة بــن اجلنســن، ولصالــح تعزيــز التنــوع يف الوقــت نفســه. كــا أهنــا توّضــح أن آليــات 
ــوب  ــي جن ــاء. فف ــى اإلقص ــب ع ــح التغل ــي مفاتي ــة ه ــم املفتوح ــة واملحاك ــاور الفعال التش
ــن  ــة م ــات التقليدي ــة يف املجتمع ــة املتنوع ــات الفرعي ــات والفئ ــح الفئ ــاين مصال ــا، تع أفريقي
ــتوى  ــن املس ــها م ــدًا يف جمالس ــة جي ــة ممثل ــات التقليدي ــع أن الزعام ــل. وم ــة التمثي ــدم كفاي ع
ــة  ــات التقليدي ــرى يف املجتمع ــح األخ ــات واملصال ــي، إال أن الفئ ــتوى الوطن ــي إىل املس املح

ــك. ــت كذل ليس

ــورة  ــم املش ــن بتقدي ــاء التقليدي ــمح للزع ــات تس ــة آلي ــن الوطني ــتور والقوان ــع الدس يض
ــل  ــاز تواص ــول امتي ــد يتح ــة. وق ــات التقليدي ــة باملجتمع ــا املتعلق ــأن القضاي ــة بش للحكوم
الزعــاء التقليديــن مــع احلكومــة إىل مشــكلة يف ضــوء التنــوع داخــل املجموعــات العرقيــة. 
ومــن املؤكــد، أن أفــكارًا وتصــورات مســتقبلية تــأيت مــن التمثيــل الفعــال للمصالــح املتنوعــة 
هلــذه املجموعــات. ولكــن حركــة النســاء الريفيــات وجمموعــات خمتلفــة يف جنــوب أفريقيــا، 
ــول  ــهيل وص ــؤولية تس ــه مس ــان وحيّمل ــزم الرمل ــتور ُيل ــرى. وألن الدس ــًا أخ ــت فرص اغتنم
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النــاس وإرشاكهــم يف العمليــة الترشيعيــة، فقــد أتــاح ذلــك رفــع مذكــرات برملانيــة ملختلــف 
ــأن إىل  ــموعة، جل ــر مس ــن غ ــأن أصواهت ــاء ب ــك النس ــعرت تل ــا ش ــة. وعندم ــراف املعني األط

ــي 2008(. ــيثويل ومبي ــن )س ــن قضاياه ــر ع ــاحة للتعب ــتورية كس ــة الدس املحكم

ويف اخلتــام، ال يمكــن للقوانــن وحدهــا تغيــر وضــع النســاء والتغلــب عــى اإلقصــاء. ولكــن 
ــل  ــل وعم ــب، ب ــة فحس ــة مواتي ــة قانوني ــّدم بيئ ــا مل يق ــوب أفريقي ــتوري يف جن ــار الدس اإلط
أيضــًا كرمــز للتغيــر. وباملثــل، عملــت املحكمــة الدســتورية كحلبــة نقــاش مــن خــال وثيقــة 
ــمة يف ردم  ــتبقى حاس ــت وس ــات كان ــا س ــال، فإهن ــا. وباإلمج ــمولة باختصاصه ــوق مش حق

الفجــوة بــن مبــدأ املســاواة بــن اجلنســن والواقــع عــى املســتوى املحــي.
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الفصل الخامس

مايكل وولز1

ملّخص

ــر  ــا ت ــة، إال أهن ــرار عقاني ــة ق ــا صناع ــن دعمه ــة ع ــد الصومالي ــادات والتقالي ــح الع ُتفص
عــى إقصــاء النســاء عــن عملياهتــا. ويف جمــرى اخلطــوات املؤثــرة املتخــذة إلرســاء ديمقراطيــة 
ــيع  ــوة لتوس ــات يف الدع ــاء الصومالي ــاط النس ــرأة ونش ــراد ج ــة، ازدادت باط ــة دائم متثيلي
املؤسســات الديمقراطيــة لتشــمل حضــورًا وازنــًا للنســاء. وقــد نجحــت املجموعــات 
النســائية يف حتقيــق فــوز غــر مســبوق، ولكنــه مل خيــُل مــن العقبــات. وقــررت جمموعــة مــن 
ــا  ــز جهوده ــاد Nagaad( ترتك ــبكة ناج ــة )ش ــكل مظل ــى ش ــة ع ــكيل منظم ــطات تش الناش
عــى تعبئــة مــوارد املجموعــات الصغــرة املتعــددة واملبعثــرة هبــدف الضغــط لزيــادة مشــاركة 

ــاء. ــات األعض ــدرات املنظ ــاء ق ــة وبن ــاوة اجلاعي ــزام بالدع ــاء، وااللت النس

ــة يف  ــات العرقي ــاء واألقلي ــص للنس ــام حص ــاد نظ ــوال العت ــنوات ط ــاد س ــت ناج كافح
الرملــان. ومّثلــت إعــادة إدراج نظــام احلصــص عــى جــدول األعــال، إحــدى أهــم اخلطــوات 
املفــردة يف معركــة حتســن مشــاركة النســاء السياســية. وكان رئيــس أرض الصومــال قــد عــّن 
ــًا بمراجعــة دراســة سياســية تقــرتح حصــة 20  ــدى اهتام ــرأة، وأب ــه لشــؤون امل مستشــارة ل
ــذه  ــال ه ــة إدخ ــلت حماول ــد فش ــواب. وق ــيوخ والن ــي الش ــن جمل ــاء يف كل م ــة للنس باملئ
ــدًا  ــًا جدي ــة أم ــام 2012. إال أن ثم ــة يف ع ــات املحلي ــي لانتخاب ــدور النهائ ــص يف ال احلص

ــرة. ــواب هــذه امل بالنجــاح يف جملــس الن

تســتند مقاربــة ناجــاد بقــوة إىل األعــراف الصوماليــة املتداولــة، وعقــد االجتاعــات 
واملؤمتــرات، والتحــدث املتواصــل مــع أشــخاص مــن داخــل املؤسســة السياســية وخارجهــا. 
ــن  ــرة؛ إذ قطع ــان كث ــة يف أحي ــام واملصاحل ــاء الس ــًا يف بن ــًا دورًا حيوي ــاء تقليدي ــت النس لعب
رحــات مكوكيــة بــن قبيلتهــن وقبيلــة أزواجهــن لنقــل رســائل قــد ال جيــرؤ الرجــال عــى 
نقلهــا. مــع ذلــك، فــإن آراءهــن مل تؤخــذ بشــكل رســمي يف عمليــة صنــع القــرار الســيايس 

ــى اآلن. حت
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تســعى هــذه الدراســة إىل فهــم مقاربــة ناجــاد، وحتديــد الســياق االجتاعــي والثقــايف والقانوين 
والســيايس الــازم لفهــم أمهيــة عمــل شــبكتها يف أرض الصومال2. 
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FGM female genital mutilation
ختان اإلناث

MPs Members of Parliament
برملانيون/ برملانيات

SWA Somali Women’s Association
رابطة املرأة الصومالية

SWDO Somali Women’s Democratic Organisation
منظمة املرأة الديمقراطية الصومالية

SWM Somali Women’s Movement
حركة املرأة الصومالية

UNDP United Nations Development Programme
برنامج األمم املتحدة اإلنائي

UNOSOM United Nations Operation in Somalia
عملية األمم املتحدة يف الصومال

SYL Somali Youth League
رابطة الشباب الصومايل

WPFS Women’s Political Forum in Somaliland
منتدى املرأة السيايس يف أرض الصومال

NGP National Gender Policy
السياسة الوطنية حول النوع االجتاعي
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خلفية

تقــع مجهوريــة أرض الصومــال )Somaliland( يف الطــرف الشــايل مــن منطقــة القــرن 
ــع  ــة، وتق ــط )Puntland( الصومالي ــة أرض البن ــا ودول ــويت وإثيوبي ــا جيب ــي، وحتده األفريق

ــر. ــر األمح ــن البح ــا م ــل هل ــب املقاب ــى اجلان ــن ع اليم

ــام 1991،  ــد يف ع ــب واح ــن جان ــال م ــن الصوم ــتقاهلا ع ــال اس ــت أرض الصوم أعلن
ــا  ــري. وفي ــياد ب ــد س ــرال حمم ــام اجلن ــار نظ ــية أدت إىل اهني ــة وحش ــرب أهلي ــاب ح يف أعق
انزلقــت مناطــق الصومــال اجلنوبيــة إىل رصاع مزمــن رغــم مؤمتــرات الســام الدوليــة ʼمــن 
القمــة إىل القاعــدةʻ، رشعــت أرض الصومــال بعمليــة داخليــة للمصاحلــة وبنــاء الدولــة ʼمــن 
القاعــدة إىل القمــةʻ. وقــد حــدث ذلــك يف إطــار حمــدود نســبيًا مــن الوصفــات أو التدخــات 
ــس  ــًا لرئي ــن انتخاب ــرى مرت ــه أج ــًا، لكن ــه دولي ــرتف ب ــر مع ــد غ ــزال البل ــة. وال ي اخلارجي

ــة. ــس املحلي ــواب واملجال ــس الن ــك ملجل ــة، وكذل الدول

ــتهم  ــتمدون معيش ــًا، ويس ــنة ديني ــلمون س ــًا ومس ــون عرقي ــًا صومالي ــكان تقريب ــع الس إن مجي
مــن املصــادر التقليديــة للرعــاة الرحــل. ويســتند االنتــاء الســيايس العــريف إىل القرابــة؛ ومتــر 
الثقافــة واحلقــوق الفرديــة واجلاعيــة ووســائل العيــش عــر القبائــل. ويعتمــد صنــع القــرار 
ــا  ــا فيه ــطة، ب ــع األنش ــع مجي ــن. وختض ــور البالغ ــن الذك ــق ب ــى التواف ــراف ع ــب األع حس
النزاعــات، إىل معايــر الســلوك املعــرتف هبــا عــى نطــاق واســع. ويظــل اهليــكل االجتاعــي 
ذا طابــع أبــوي رغــم وجــود نســاء ذوات تعليــم رفيــع، إمــا يقضــن أوقاهتــن يف اخلــارج، أو 

ــاة السياســية واملجتمــع املــدين وقطــاع األعــال. يســامهن يف احلي

منظمة اجتماعية سياسية
ينتظــم املجتمــع الصومــايل حــول جمموعــة مبــادئ حمــددة، ترتافــق باعــرتاف رصيــح باعتــاد 
ــادئ عــى  ــك املب ــة. وتتمحــور تل ــاة اليومي ــات احلي ــة للتعامــل مــع تقلب ــن املرون ــزم م ــا يل م
خطــن؛ محايــة حقــوق الفــرد يف احليــاة واحلريــة وامللكيــة، ودعــم الوظائــف اجلاعيــة للعائلــة 
ــة أدوار  ــا ألي ــية ʼافتقاره ــات السياس ــرت املؤسس ــن، 2005(. وأظه ــان نوت ــة )ف والقبيل
ــوق  ــؤوليات واحلق ــد املس ــم أن حتدي ــن، 1977: 27(، رغ ــوحʻ )اليت ــددة بوض ــلطوية حم س

ــن الرجــال والنســاء. ــزًا واضحــًا ب يعكــس متيي

ُيتوقـع مـن الرجـال القادريـن لعـب دورهـم كامـًا يف احليـاة السياسـية. وينقسـم كثـر منهـم 
تقليديـًا إىل متعلمـن لألصول اإلسـامية )واداد wadaad(، أو حماربـن )واراني waranle؛ محلة 
الرمـاح( )راجـع غاضوينـي، 2009: 121(. وال ُينتظـر مـن واداد أن يدعـو للحرب أو يشـارك 
فيهـا، بينـا يتوقـع مـن واراني أن حيـارب عند الـرورة كا تشـر تسـميته، وينال مرتبـة الرشف 

لشـجاعته يف القتـال بالدرجـة األوىل )لويـس، 1999 27 - 28؛ غاضوينـي 2009: 121(.
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ــات  ــى األرسة يف أوق ــز ع ــن ترتك ــاالت نفوذه ــن جم ــًا، لك ــًا أيض ــاء دورًا حيوي ــب النس تلع
الســلم، حيــث يتخــذن القــرارات املتعلقة بالشــؤون اإلنجابيــة: تغذيــة األرسة وتربيــة األطفال 
وتربيــة األغنــام واملاعــز يف جــوار املنــزل. وتديــر النســاء أيضــًا عملية نقــل مســتلزمات األرسة 
املاديــة عندمــا تســتدعي احلاجــة انتقــال القطعــان الصغــرة إىل مراعــي أفضــل )روضــة حممــد 

إبراهيــم يف غاردنــر والبــرشى، 2004: 24 - 50(.

ــارض  ــت احل ــل يف الوق ــا اإلب ــا فيه ــرة، ب ــية الكب ــان املاش ــر قطع ــون أم ــال يتول ــن الرج لك
ــة  ــروة التقليدي ــان الث ــذه القطع ــد ه ــق. وجتس ــض املناط ــار يف بع ــايض واألبق ــول يف امل واخلي
ــض  ــل وبع ــراض التنق ــل ألغ ــن اإلب ــن م ــد أو اثن ــاء لواح ــازة النس ــتثناء حي ــألرسة. وباس ل
ــرة.  ــية كب ــان ماش ــتماك قطع ــن اس ــات م ــن حمروم ــب، فإهن ــاج احللي ــرة إلنت ــوق الصغ الن
ــر والبــرشى 2004: 28؛  ــروة شــخصية )غاردن األمــر الــذي حيرمهــن أيضــا مــن مراكمــة ث

لويــس 1994: 128 - 29(.

تلعــب النســاء أيضــًا جمموعــة مــن األدوار السياســية، ال ســيا يف فــرتات النــزاع. فعــى ســبيل 
ــيلة  ــس الوس ــه لي ــة؛ لكن ــات اخلارجي ــز التحالف ــائل تعزي ــدى وس ــزواج إح ــد ال ــال، ُيع املث
ــًا باســم  ــًا أن هدفــه تســوية عــداوات ســابقة، يف حالــة ُتعــرف حرفي ــن أحيان  الوحيــدة. وُيعَل
 godob- reebta gabadhaha ʻ نســيان العداوات بواســطة النســاء غودوب-ريبتــا غابادهاهــا ̓
)غاضوينــي 2009: 129(. وكــا يف معظــم املجتمعــات عمومــا، يوفــر الــزواج وســيلة مفيــدة 
لتأكيــد أو تعزيــز العاقــات الوديــة بــن اجلاعــات. ولذلــك، تلعــب النســاء دورًا غــر رســمي 
ــا، 2007؛  ــة، هرجيس ــا )مقابل ــة زوجه ــا وقبيل ــن قبيلته ــيط ب ــًا كوس ــوري غالب ــه حم ولكن
ــدور، فإهنــم  ــدل وضارباكســو، 2006(. ومــع أن عــددًا مــن املؤلفــن أشــار إىل هــذا ال غون
نّوهــوا أيضــًا بأنــه يعــزز بحــد ذاتــه الشــكوك بالنســاء مــن خــال تأكيــد صــورة افتقارهــن 

.)32 :2011 ، Rayaleللــوالء هلــذه القبيلــة أو تلــك )رايــايل

تركــز معظــم األبعــاد الرســمية للنظــم العرفيــة عــى العاقــات بــن القبائــل، ال ســيا املبــادئ 
ــّكل  ــدادا heerka biri-ma-geydada(، ويش ــرا بري-ما-غي ــرب )هيك ــر احل ــة لس الناظم
ــًا  ــي حرفي ــذي يعن ــدو )biri-ma-geydo(، ال ــدأ بري-ما-غي ــا مب ــايس فيه ــر األس العن
ــة  ــة الدولي ــد، 1999: 19؛ املنظم ــوري، 2008: 18؛ هويان ــاحʻ )برادب ــن الرم ــن م › حمّص
للصليــب األمحــر ICRC، 2008(. وينــّص هــذا املبــدأ عــى االلتــزام بحايــة الوســطاء وكبــار 
الوجهــاء والــوادادات والنســاء وكبــار الســن أو الضعفــاء عنــد نشــوب أي قتــال )برادبــوري 
2008: 18؛ غاضوينــي 2009: 57(. إضافــة إىل ذلــك، فــإن رسقــة اإلبــل وبعــض األصــول 
الرئيســية األخــرى ُتعــد ممارســة مقبولــة، لكــن حُتّظــر رسقــة القطعــان الصغــرة واملمتلــكات 
ــى األرس  ــرب ع ــار احل ــن آث ــةʻ، م ــروف ʼالعادي ــل الظ ــد يف ظ ــذي حي ــر ال ــة، األم املنزلي

ــن 2005: 28(. ــوري 2008: 18؛ نوت )برادب
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القبيلة
ــا  ــر ʼأيديولوجي ــو جوه ــايل، وه ــع الصوم ــاس املجتم ــمة أس ــل امُلقّس ــام القبائ ــكل نظ يش
ــه  ــة بوصف ــوُم القبيل ــرة مفه ــة كب ــب أمهي ــز )1995(. ويكتس ــر كابتيجن ــا يش ــةʻ ك القراب
ــة  ــات ملموس ــة اختاف ــادة، وثم ــات ح ــة نقاش ــاءات القبلي ــر االنت ــًا: تث ــًا أساس أيديولوجي
رئيســية يف التقاليــد املتبعــة لــدى جمموعــات خمتلفــة. وهبــذا املعنــى، ُيستحســن اعتبــار فكــرة 
القبيلــة بمثابــة توافــق مفاهيمــي معّقــد تقــوم عليــه اهلويــة الصوماليــة، وليــس جمــرد جمموعــة 

ــة األوىل. ــة بالدرج ــة املوضوعي ــة التارخيي ــات القراب ــن عاق م

ــال  ــافه ألجي ــايل أس ــر الصوم ــع الذك ــوي، ويتتب ــب األب ــط النس ــي خ ــاء القب ــع االنت يتب
ــب  ــن نس ــان م ــية قبيلت ــاب الرئيس ــن األنس ــن ب ــال م ــى أرض الصوم ــيطر ع ــدة. وتس ع
ــرش يف  ــي تنت ــحاق الت ــا اإلس ــددًا مه ــر ع ــان األكث ــه. والقبيلت ــن خارج ــان م ــد وقبيلت واح
وســط الصومــال ويف إثيوبيــا ودارود، وتقطــن يف األجــزاء الرشقيــة مــن الصومــال واملناطــق 
ــرب أرض  ــان يف غ ــزʻ، فتتوزع ــووريس ولي ــا غاداب ــان ومه ــان األخري ــا القبيلت ــاورة. أم املج

ــة. ــات الفرعي ــن املجموع ــدد م ــن ع ــي م ــع قب ــف كل جتم ــال. ويتأل الصوم

يتميــز املجتمــع الصومــايل بالتواصــل النشــط يف بنــاء التحالفــات وفــّض النزاعــات واإلدارة 
اليوميــة للمــوارد وصنــع القــرار الســيايس، بقيــادة مبــادرات فرديــة غالبــًا، لكنهــا جتــري دائــًا 
يف ســياق ديناميكيــة نظــام القرابــة املذكــور. وتوفــر القبائــل بيئــة صاحلــة لنشــوب النزاعــات 
ــراد  ــن أف ــر م ــا وزن أك ــة هل ــخصيات املحرتم ــاء والش ــة الوجه ــأن كلم ــك ب ــا. وال ش وفّضه
املجتمــع اآلخريــن، ولكــن النظــام مــع ذلــك يتميــز بدرجــة عاليــة مــن املســاواة بــن الذكــور. 
 ʻــة ــة الرعوي ــي ʼالديمقراطي ــس اإلبداع ــص أي. إم. لوي ــا ن ــق منه ــي انطل ــدة الت ــي القاع وه
)1999(. لكــن اجلديــر بالذكــر، أن هــذا النمــط الديمقراطــي أقــرب إىل نمــط الديمقراطيــة 

املبــارشة الكاســيكية منــه إىل الديمقراطيــة التمثيليــة املعــارصة.

ال منـاص مـن وجـود قـدر كبر من عـدم الرضا لـدى بعـض الصومالين عـن النزعـة املحافظة 
املتأصلـة يف نظـام كهـذا، مـع أهنـا وضعت رغـم ذلـك األسـس العملية لبنـاء الدولـة يف أرض 
الصومـال حتـى اآلن. ويف الواقـع، يمكـن اعتبـار أحـد أوجه الراعـات األساسـية كنزاع بن 
مـن يـرى عمليـة ʼالتحديـثʻ االجتاعـي ما بعـد القبـي كمنطلق أسـايس السـتقرار الصومال 
املعـارص، ومـن يؤكـد عـى أمهيـة اسـتمرار القبيلـة كقاعـدة ملثـل هـذا االسـتقرار. ويف حاالت 
كثـرة، عمـل اإلسـام وال يـزال منطلقـًا للدعـوة إىل ›التحديـث‹ والوحـدة العابـرة للقبائـل. 

وتتضمـن هـذه الدراسـة الحقـًا إشـارة إىل الـدور ʼالتحديثـيʻ لإلسـام.
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 )hiddiyo dhaqan ــاكان ــو ض ــدي )هيدي ــايل التقلي ــع الصوم ــاء يف املجتم ــع دور النس خض
لتقييــد شــديد بتقســيم العمــل بــن اجلنســن الــوارد يف النظــم العرفيــة )هــر heer( وتطبيقــه. 
ومــع أن الصوماليــات لعبــن لفــرتة طويلــة دورًا حيويــًا يف تســهيل التواصــل وتعبئــة 
ــة- ــة االجتاعي ــت العملي ــة، بقي ــج معين ــق نتائ ــمي لتحقي ــر رس ــط غ ــة ضغ ــوارد وممارس امل
السياســية الرســمية حكــرًا عــى الرجــال. حيــث حيــق جلميــع الذكــور البالغــن التحــدث يف 
ــا ُتســتبعد النســاء عمومــًا مــن  االجتاعــات، وُتتخــذ معظــم القــرارات بتوافــق آرائهــم، بين
ــن  ــمية، ويتجه ــر الرس ــة غ ــاالت األرسي ــى املج ــن ع ــر أصواهت ــراءات، وتقت ــذه اإلج ه

ــدين. ــع امل ــرة واملجتم ــال الصغ ــو األع ــيئًا نح ــيئًا فش ش

 ʻاإلنتاجيــةʼ يتكــّرس هــذا اإلقصــاء بشــكل أكــر يف جمــال القيــادة السياســية. فامتــاك املــوارد
يمنــح ســلطة كبــرة - ويعنــي عمومــًا ملكيــة قطعــان ماشــية كبــرة، ال ســيا اإلبــل. وُتســتبعد 
ــز 1995:  ــل )كابتيجن ــاك اإلب ــدم امت ــبب ع ــية بس ــلطة السياس ــب الس ــن مناص ــاء م النس
246(. وال يعنــي ذلــك أهنــن كــن عاجــزات يف املجتمــع الصومــايل أو أصبحــن كذلــك، رغــم 
ــددة.  ــكال متع ــوءا بأش ــزداد س ــا ت ــال إهن ــل ُيق ــر، ال ب ــد كب ــة إىل ح ــر متكافئ ــة غ أن العاق
تتمتــع النســاء تقليديــًا بحقــوق مميــزة بموجــب النظــم العرفيــة، بــا فيهــا احلــق بالتعويــض يف 
حــاالت اإلصابــة أو الوفــاة، ومحايــة حمــددة مــن االغتصــاب والعنــف املنــزيل بموجــب النظــام 
ــتبعادهن  ــم اس ــوق يف اإلرث، رغ ــن حق ــرشى 2004: 33(. ويمتلك ــر والب ــي )غاردن القب
ــل واألرايض. وهلــن أيضــًا احلــق بالطــاق مــن  ــة األصــول القّيمــة، كاإلب ــا مــن وراث عموم
أزواجهــن، رغــم أنــه حــق مقّيــد أيضــًا مقارنــة مــع الرجــال )برونــس، 2001: 121؛ نوتــن 
2005: 104 - 105(. وقــد شــّكل الــزواج األول يف مرحلــة مــا قبــل االســتعار وبدايــات 
ــة، ويعتمــد الرجــال إســرتاتيجيًا عــى الــزواج  ــة االجتاعي املرحلــة االســتعارية أســاس البني
ــدرة  ــل ق ــك الرج ــا يمتل ــة. فعندم ــم االجتاعي ــادة مكانته ــمح بزي ــار يس ــدء بمس ــدف الب هب
ــات  ــة أوق ــدأ بمراكم ــه يب ــرة وأرسة، فإن ــية كب ــان ماش ــورة قطع ــى ص ــة ع ــة وإنجابي إنتاجي

فــراغ تســمح لــه بإمكانيــة أكــر ملارســة الســلطة السياســية.

ــتهان  ــلطة ال يس ــن س ــاء وأرسه ــح النس ــي متن ــدم االجتاع ــذا التق ــزواج يف ه ــة ال إن مركزي
ــر قــدرة أي شــاب بمفــرده، لذلــك  هبــا عــادة. وعــى العمــوم، يتعــدى مهــر العــروس بكث
ــه  ــة زوجت ــر إىل عائل ــم امله ــب معظ ــه. ويذه ــن عائلت ــًا م ــًا قوي ــد‹ دع ــزواج ›اجلي ــب ال يتطل
اجلديــدة )كابتيجنــز 1995(. وقــد تغــّرت هــذه املعادلــة بعــد ازديــاد الفــرص التجاريــة أثنــاء 
املرحلــة االســتعارية ومــا بعدهــا. وأصبــح الرجــال قادريــن عــى إجيــاد ســبل بديلــة لتجميــع 
املــال الــازم إلمتــام الــزواج، ال ســيا عــن طريــق التجــارة. وقــد أفســح ذلــك املجــال حليــاة 
ــة  ــن وضعي ــذا م ــّر ه ــها. وغ ــة نفس ــم األرسة بالدرج ــا دع ــزواج فيه ــب ال ــة ال يتطل حري
ــزواج  ــى رشوط ال ــاوض ع ــى التف ــن ع ــال القادري ــداد الرج ــدت أع ــث تزاي ــض، بحي البع
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لصالــح زيــادة منفعتهــم الشــخصية. وأصبــح الشــاب قــادرًا عــى توســيع نطــاق بحثــه عــن 
ــر يف  ــًا إىل تغي ــك عملي ــدة. وأدى ذل ــه املمت ــوذ أرست ــص نف ــد أن تقّل ــبةʻ، بع ــة مناس ʼزوج

عاقــات القــوى املتعلقــة بالــزواج لصالــح الرجــال.

ــب  ــاب، إىل جان ــي يف اإلنج ــن الرئي ــة دوره ــن لرؤي ــاء يمل ــزال النس ــال، ال ت ــة احل بطبيع
جمــاالت نفــوذ وأعــال إضافيــة يف االقتصــاد الرعــوي. وتتضمــن واجباهتــن الثابتــة مســؤولية 
اإلنجــاب والرتبيــة ورعايــة األرسة، ولكنهــا متتــد أيضــًا إىل مشــاركة أوليــة يف جتــارة منتجــات 
األلبــان وغرهــا مــن الســلع املنزليــة الفائضــة. إذ متتلــك النســاء عــادة بعــض رؤوس املاعــز 
والغنــم، ويتدبــرن أمــر رعايــة قطعاهنــن الصغــرة، وحيــددن كميــة الســمن واحلليــب الازمــة 
ــن  ــة هل ــك فرص ــح ذل ــرة، أفس ــود األخ ــض. ويف العق ــرن بالفائ ــزيل ويتاج ــتخدام املن لاس
ــًا  ــاء أيض ــر النس ــالية. وتدي ــر الرأس ــرة غ ــة الصغ ــال التجاري ــاركتهن يف األع ــيع مش لتوس
ــًا عــن مــراٍع أفضــل )غاردنــر  عمليــة انتقــال مســكن األرسة )أكال aqal( عنــد الرحيــل بحث

ــرشى 2004: 29-28(. والب

ــال  ــاء ʼرأس ــا بن ــن خاهل ــاء م ــتطيع النس ــارات تس ــة مس ــطة جمموع ــذه األنش ــع ه ــر مجي توف
اجتاعــيʻ )كابتيجنــز 1995: 247؛ عيديــد، 2010: 107(. ويف الواقــع، لقــد متركــز 
عمــل النســاء لفــرتة طويلــة عــى بقــاء النظــام الرعــوي، ألهنــن يتمتعــن فيــه عمومــًا بســلطة 
ــةʻ، بحيــث ʼال تقــوض ســلطة الرجــال يف  ــة، رغــم رضورة ممارســتها ʼخفي ــة حقيقي اجتاعي
اختــاذ القــراراتʻ )اقتبــاس عــن أمينــة وارســامي، يف غاردنــر والبــرشى 2004: 31؛ فــورين، 

.)1980

نظــرًا للطابــع الشــفوي للمجتمــع الصومــايل، حيتــل الشــعر مكانــة بــارزة يف احليــاة االجتاعيــة 
والثقافيــة الصوماليــة. وكان األســلوب الشــعري املعــروف باســم بورانبــور buranbuur أحــد 
املنافــذ التــي ســمحت للنســاء بإبــراز أدوارهــن االجتاعيــة والتعبــر عــن مظاملهــن. ورغــم 
ــة  ــائل األرسي ــى املس ــز ع ــعري يرتك ــلوب الش ــذا األس ــرض ه ــى أن غ ــد ع ــد التقالي تأكي
ــد 2010:  ــارصة )عيدي ــات املع ــيا يف النزاع ــيًا، ال س ــًا سياس ــذ طابع ــد اخت ــخصية، فق والش
ــام،  ــكل ع ــعر وبش ــذا الش ــر يف ه ــرى التعب ــا ج ــايل 2011: 31-32(. وك 109-17؛ راي
تركــت النزاعــات واهلجــرة تغيــرات عميقــة يف البنيــة االجتاعيــة. وأثنــاء النزاعــات املديــدة 
التــي نشــبت يف مجيــع أرايض الصومــال يف أوقــات خمتلفــة، متكــن الرجــال مــن تعزيــز مكانتهم 
ــات  ــة املجتمع ــكريون يف تعبئ ــادة العس ــتمر الق ــا اس ــر. وطامل ــدى القص ــة يف امل ــى درج بأق
للقتــال، يشــكل النــزاع فرصــة فريــدة لتعزيــز مواقــع ســلطة الرجــال. ويف النزاعــات األخرة، 
كان مــن الواضــح أيضــًا أن املبــادئ الناظمــة لســر احلــرب )هيكــرا بري-ما-غيــدادا( تأخــذ 
ــك،  ــة ذل ــري. ونتيج ــياد ب ــل س ــن قب ــةʻ م ــييس ʼالقبيل ــبب تس ــيا بس ــار، ال س ــى االهني منح
ــي  ــن االجتاع ــف موقفه ــا أضع ــر، مم ــد كب ــاء إىل ح ــا النس ــت هب ــي متتع ــة الت ــت احلاي تآكل

ــايل 2011: 31(. )راي
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ــن  ــاواة ب ــدم املس ــتويات ع ــا مس ــا رب ــال، ومعه ــن الرج ــى ب ــب القت ــاع نس إال أن ارتف
ــرد أن  ــة بمج ــة معاكس ــزاع، أدت إىل حرك ــرتات الن ــة يف ف ــارت مقبول ــي ص ــن الت اجلنس
هــدأت املعــارك. وبينــا اختــار بعــض املعلقــن الرتكيــز عــى الدافــع شــبه الطوبــاوي للنســاء 
الصوماليــات يف بنــاء الســام، فمــن الصحيــح أن نــرى اســتعادة دور ســيايس فعــال ʼارتكــز 
ــرشى  ــلʻ )الب ــلمي أصي ــه س ــى توج ــس ع ــة، ولي ــاالت يائس ــة حل ــتجابة براغاتي ــى اس ع

.)135  :2007

ــن يف  ــد ُأرغم ــياقها. فق ــذ يف س ــا تؤخ ــوح عندم ــاء بوض ــتجابات النس ــة اس ــرز براغاتي وت
ــن  ــن وأقارهب ــق أزواجه ــى عات ــع ع ــت تق ــؤوليات كان ــل مس ــى حتم ــاالت ع ــن احل ــر م كث
ــاء النــزاع ال تقــل فداحــة  الذكــور املتوفــن. ويف الوقــت نفســه، عانــن أيضــًا مــن مظــامل أثن
عــن مواطنيهــن الرجــال، وفاقمهــا تــآكل آليــات الدعــم التقليديــة. ولذلــك، ســعت النســاء 
جديــًا الســتعادة بعــض احلقــوق التــي خرسهنــا أثنــاء النــزاع، رغــم رفضهــن التعامــل معهــن 

ــاالت. ــن احل ــر م ــطات يف كث كناش

ــع  ــاالت يف املجتم ــم املج ــور يف معظ ــلطة الذك ــدي س ــاء بتح ــدأت النس ــة أن ب ــت النتيج كان
الصومــايل املعــارص. ولكــن تغيــرًا جوهريــًا يف التمثيــل الســيايس مل يظهــر حتــى اآلن، رغــم 
ــم  ــة والتنظي ــائية بالصاب ــات النس ــزت املجموع ــاء. ومتي ــور النس ــى حض ــدة ع ــة املتزاي األدل
أيضــًا، ال ســيا يف املجتمــع املــدين، يف إطــار مواصلتهــا الدفــاع عــن توســيع احلقــوق السياســية 

ــاي،: 2009: 75 - 76(. ــرشى 2004: 189-90. جهازهب ــر والب )غاردن

ـــة  ـــوا نتيج ـــروا أو قتل ـــن هاج ـــن م ـــاء ب ـــى النس ـــال ع ـــدد الرج ـــوظ لع ـــوق امللح ـــرًا للتف ونظ
ســـنوات طويلـــة مـــن النـــزاع، متـــارس النســـاء دورًا متزايـــدًا باطـــراد يف جمـــال األعـــال، 
ـــرة  ـــوام األخ ـــاء يف األع ـــت النس ـــد اجته ـــة األوىل. وق ـــألرسة بالدرج ـــات ل ـــًا كمعي وغالب
إىل الســـيطرة عـــى جتـــارة جتزئـــة املنتجـــات الزراعيـــة واملابـــس، وهـــذا يعـــود يف الواقـــع 
ـــل  ـــة يف أوائ ـــة املختلف ـــق الصومالي ـــط املناط ـــت ترب ـــي كان ـــة الت ـــرق املقطوع ـــل الط إىل وص
ـــاحنات  ـــتئجار الش ـــمل اس ـــاري ليش ـــاط التج ـــذا النش ـــد ه ـــايض. وامت ـــرن امل ـــبعينيات الق س
ـــادة  ـــع زي ـــتمر م ـــذي اس ـــر ال ـــة، األم ـــات التجاري ـــن الرتتيب ـــة ع ـــؤولية الكامل ـــل املس وحتم
مشـــاركة النســـاء يف جتـــارة القـــات3، حيـــث ُيقـــال إهنـــن يملكـــن أغلبيـــة أكشـــاك بيعهـــا 
ــدر  ــرشى 2004: 119-21(. ويقـ ــر والبـ ــة )غاردنـ ــدات الصوماليـ ــن البلـ ــر مـ يف كثـ
ـــة  ـــدن و11٫7 باملئ ـــة يف امل ـــاء بــــ 14٫3 باملئ ـــا نس ـــي تعيله ـــبة األرس الت ـــدويل نس ـــك ال البن
ـــدويل 2003:  ـــك ال ـــن )البن ـــة منه ـــبة 80 باملئ ـــات نس ـــل واملطلق ـــكل األرام ـــاف، تش يف األري
ـــك  ـــك أن ذل ـــا ش ـــابقة، ف ـــنوات س ـــة لس ـــام مقارن ـــى أرق ـــور ع ـــة العث ـــم صعوب 15(. ورغ

ـــرة. ـــادة كب ـــل زي يمث

ـــع  ـــي يف مجي ـــع األجنب ـــدًا للقط ـــم ج ـــدر مه ـــي مص ـــارج، وه ـــن اخل ـــوال م ـــات األم إن حتوي
ـــاء  ـــرى إىل النس ـــي األخ ـــل ه ـــام 1991، تص ـــذ ع ـــر من ـــكل كب ـــة ازداد بش ـــق الصومالي املناط



174   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ـــال.  ـــق الصوم ـــيطرهتن يف مناط ـــت س ـــا حت ـــا جيعله ـــال، مم ـــن الرج ـــرًا م ـــر كث ـــة أك بدرج
ـــح  ـــى األرج ـــا ع ـــن ينفقنه ـــوال، ألهن ـــذه األم ـــى ه ـــًا ع ـــد حرص ـــادة األش ـــاء ع ـــر النس وتعت
ــوري،  ــخي )برادبـ ــات الشـ ــتهاك القـ ــى اسـ ــس عـ ــة وليـ ــتلزمات املنزليـ يف رشاء املسـ
ـــك أدى إىل  ـــى أن ذل ـــرة ع ـــة كث ـــة أدل ـــرشى 2004: 121(. وثم ـــر والب 2008: 150؛ غاردن
فتـــح فـــرص جتاريـــة أخـــرى للنســـاء، ومـــن الـــوارد أن يـــؤدي أيضـــًا إىل توســـيع نطـــاق 
ـــك  ـــدوث ذل ـــور ح ـــن تص ـــتقبل. ويمك ـــيايس يف املس ـــال الس ـــن يف املج ـــة هل ـــرص املتاح الف
ـــة  ـــاكل القبلي ـــي اهلي ـــحات تضاه ـــية للمرش ـــات سياس ـــل مح ـــدة متوي ـــن قاع ـــار تأم يف إط
ـــاق  ـــى نط ـــدث ع ـــارشة مل حي ـــية املب ـــاركة السياس ـــر يف املش ـــذا التغي ـــن ه ـــة. لك ـــة الرف األبوي

ـــى اآلن. ـــع حت واس

قضايا تبنتها النساء في مرحلة ما بعد االستعمار
عــى الرغــم ممــا ســبق، متلــك النســاء تارخيــًا معــارصًا طويــًا نســبيًا مــن التنظيــم والدعــوة إىل 
مزيــد مــن املشــاركة السياســية. وكانــت إحــدى معاملــه الرمزيــة املبكــرة، إحيــاء إدارة اجلنــرال 
بــري لذكــرى حــواء تاكــو، املــرأة التــي ُقتلــت يف عــام 1948 يف اشــتباكات جرت يف مقديشــو 
بــن رابطــة الشــباب الصومــايل حديثــة النشــأة وإحــدى العصابــات املحليــة املواليــة إليطاليــا 

)عيديــد 2010: 114(.

انطلــق منــذ البدايــة نقــاش عــام حــول الفضــاء الســيايس املتــاح للمــرأة يف الصومال املســتقلة. 
وقدمــت صفيــة عيديــد مثــاال مناســبا مــن عــام 1959، العــام الــذي ســبق االســتقال. حيث 
ــاء  ــا إن النس ــال فيه ــان، ق ــد اهلل عث ــل، آَذن عب ــايل املقب ــس الصوم ــن الرئي ــة ع ــت قص  اقتبس
ــي  ــرأة الت ــن امل ــيات. لك ــل كسياس ــازمʻ للعم ــيايس ال ــي الس ــم والوع ــرن إىل التعلي ʼيفتق
ــة  ــة الراحل ــلطات اإليطالي ــق الس ــردد منط ــه ي ــارهتا إىل أن موقف ــه بإش ــا أفحمت كان خياطبه
 التــي قالــت إن الصوماليــن )الذكــور( ليســوا جاهزيــن بعــد لاســتقال بســبب افتقارهــم إىل 

.)116 :2010( ʻالتعليم ]و[ النضج السيايس الكايفʼ

ــى  ــين ع ــات السياس ــت زوج ــه، وغلب ــام نفس ــة يف الع ــرأة الصومالي ــة امل ــت رابط تأسس
تشــكيلتها. ركــزت الرابطــة عــى الرعايــة االجتاعيــة بشــكل رئيــي، رغــم أن جمــرد تشــكيلها 
قبــل عــام واحــد مــن االســتقال كان حدثــًا مميــزًا )ماكســموود، 2011(. ويف عــام 1960، 
ــة،  ــرأة الصومالي ــة امل ــة لرابط ــة املحافظ ــن النزع ــة ع ــر راضي ــة غ ــة راديكالي ــت جمموع قام
بتشــكيل حركــة املــرأة الصوماليــة. ودعــت هــذه احلركــة التــي هيمنــت عليهــا نســاء الطبقــة 

ــة. ــرأة الصومالي ــوق امل ــمية يف حق ــادة رس ــًا إىل زي ــة علن ــطة املديني املتوس

ــلطة  ــري الس ــياد ب ــرال س ــويل اجلن ــب ت ــام 1969، عق ــن يف ع ــن املنظمت ــل هات ــرى ح ج
بانقــاب عســكري. لكــن اإلدارة اجلديــدة واصلــت الدفــع بقــوة نحــو مســاواة أكــر للنســاء، 
وانتظمــت كثــر مــن العضــوات الســابقات يف حركــة املــرأة الصوماليــة يف جمموعــات ترعاهــا 
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ــرشى 2004: 176، 177،  ــر والب ــية )غاردن ــة السياس ــاء يف احللب ــة النس ــدف تعبئ ــة هب الدول
ــايل 2011: 26(. راي

ــام  ــل لع ــون العم ــدار قان ــري بإص ــرال ب ــد اجلن ــرًا يف عه ــيًا كب ــًا مؤسس ــاء دع ــت النس تلق
ــون األرسة يف  ــى قان ــات ع ــال تعدي ــل، وإدخ ــاواة يف العم ــى املس ــّص ع ــذي ن 1972، ال
عــام 1975 تعطــي حقوقــًا متســاوية يف الــزواج والطــاق واملــراث. وجــرى تقييــد تعــدد 
ــف  ــا العن ــبب قضاي ــميًا بس ــاة رس ــن للمقاض ــال معرض ــح الرج ــا، وأصب ــات أيض الزوج
املنــزيل )برونــس، 2001: 198-99، غاردنــر والبــرشى 2004: 176-77(. أسســت 
احلكومــة يف عــام 1977 منظمــة املــرأة الديمقراطيــة الصوماليــة، لتعزيــز مشــاركة النســاء يف 
ــات يف اإلدارة  ــاء العام ــدد النس ــرة يف ع ــادة كب ــق زي ــك إىل حتقي ــام، وأدى ذل ــاع الع القط
العامــة. فحســب الســجات الرســمية، ازداد متثيلهــن يف القطــاع احلكومــي بنســبة تراوحــت 
ــس  ــام 1984 )برون ــول ع ــنوات؛ أي بحل ــع س ــون تس ــة يف غض ــة و45 باملئ ــن 37 باملئ ب

.)199  :2001

ــق  ــاء مل تطّب ــة للنس ــة املمنوح ــوق الترشيعي ــم أن احلق ــة. ورغ ــورات حقيقي ــك تط ــت تل كان
ــورين  ــة )ف ــة واملدني ــاالت االجتاعي ــت يف املج ــب حتقق ــن املكاس ــدًا م ــإن عدي ــاوي، ف بالتس
ــد. ومل  ــبه جمم ــي ش ــة بق ــية يف احلكوم ــب السياس ــاء يف املناص ــور النس ــن حض 1980(. لك
تتعــدَّ 10 باملئــة نســبة النســاء يف الرملــان. وبــّن مســح نرشتــه إليزابيتــا فــورين يف عــام 1981، 
عــدم وجــود نســاء يف املكتــب الســيايس املؤلــف مــن مخســة أعضــاء، ووجــود امــرأة واحــدة 
ــرًا، وعــرش  ــة، ووزيرتــن فقــط مــن أصــل 51 وزي ــة املركزي مــن أصــل 76 عضــوًا يف اللجن
برملانيــات مــن أصــل 176 برملانيــًا، وســفرتن مــن أصــل 49 ســفرا )مقتبــس عــن برايــدن 

ــتاينر، 1998: 39(. وش

ضاعــت مجيــع املكاســب بعــد اهنيــار نظــام اجلنــرال ســياد بــري يف أوائــل عــام 1991، وهــو 
ــًا مــع  اجتــاه بــدأ قبــل ذلــك، عندمــا ازداد تقييــد احليــاة السياســية يف أرض الصومــال تدرجيي

تصاعــد املقاومــة ضــد نظــام بــري يف ثانينيــات القــرن العرشيــن.

ــاء مــن مســتوى منخفــض جــدًا.  ــم البــدء بالبن ــة الصومــال املعــارصة، حتّت انطاقــا مــن حال
ــزاع.  ــاء الســام وإعــادة اإلعــار بعــد انتهــاء الن ــات بن حيــث تركــزت األنشــطة عــى عملي
ــرة يف  ــل كب ــة أم ــن خيب ــخصية، ع ــورة ش ــة وبص ــات املتداول ــاء، يف األدبي ــرت النس وع
ــن  ــداواة املقاتل ــام وم ــع الس ــن يف صن ــايل بدوره ــع الصوم ــرتاف املجتم ــدم اع ــتمرار ع اس

ــة. ــاء الدول ــة بن ــم عملي ــزاع ودع ــاء الن ــور( أثن ــى )الذك اجلرح

ــًا بمســـامهاهتن، ال ســـيا يف تأمـــن الطعـــام واخلدمـــات للمؤمتـــرات،   ومل يعـــرتف غالبـ
وحياكـــة مابـــس الرشطـــة ومـــا شـــابه ذلـــك. وقـــد أدلـــت إحـــدى اللـــوايت أجريـــت 
ـــة  ـــد احلاج ـــًا عن ـــاء دائ ـــَتخدم النس ـــت: ›ُتس ـــن قال ـــي ح ـــق نموذج ـــات بتعلي ـــن مقاب معه
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ـــا، 2007(. وكان  ـــة، هرجيس ـــبʻ )مقابل ـــع املكاس ـــد توزي ـــن عن ـــتغنى عنه ـــن، وُيس خلدماهت
ـــبب  ـــد س ـــًة يف حتدي ـــال رصحي ـــيايس يف أرض الصوم ـــرأة الس ـــدى امل ـــرى يف منت ـــوة أخ عض
ـــة  ـــاء فرص ـــس للنس ـــه ʼلي ـــة بأن ـــت قائل ـــا علق ـــيايس، عندم ـــدم الس ـــار إىل التق ـــذا االفتق ه
 ʻللتنافـــس مـــع الرجـــال طاملـــا بقيـــت القبيلـــة أســـاس احليـــاة السياســـية يف الصومـــال

)غاردنـــر والبـــرشى 2004: 197(.

اإلسالم والمجتمع الصومالي
يعتــر معظــم الصوماليــن أنفســهم مســلمن ســنّة، ويتبــع أغلبهــم الطريقــة القادريــة، وهــي 
ــس  ــامي )برون ــه اإلس ــافعي يف الفق ــب الش ــون باملذه ــة، ويلتزم ــرق الصوفي ــدم الط ــن أق م
2001: 95؛ جهازهبــاي 2007: 10-11؛ لويــس 1998: 8؛ عبــد اهلل، 2001(. لكــن ثمــة 
طــرق صوفيــة أخــرى أيضــًا، حيــث يتبــع بعــض الصوماليــن أحــد فرعــي الطريقــة األمحديــة. 
ــا  ــات، وأكثره ــذه اجلاع ــر ه ــاح، أك ــد ص ــيخ حمم ــبة للش ــة، نس ــة الصاحي ــد الطريق وتع
ــة، وكان الســيد حممــد عبــد اهلل حســن أحــد معتنقيهــا  عــداوة لــإلدارة االســتعارية الريطاني

ــس 2001: 97-96(. ــداء )برون األش

 ʻــامل ــام يف الع ــن باإلس ــبة ملتزم ــى نس ــع بأع ــة ʼتتمت ــة الصومالي ــأن الثقاف ــد ب ــا ُيعتق  وبين
ــة  ــف غالبي ــاي 2009: 111(، تتص ــريس يف جهازهب ــن ه ــد الرمح ــي عب ــن ع ــس ع )مقتب
ــة يف  ــة الصوفي ــح النزع ــدة. أوالً، تفس ــات فري ــاث س ــال بث ــام يف الصوم ــي اإلس معتنق
ــل  ــة قب ــم عقائدي ــا إىل نظ ــود بعضه ــة يع ــد ديني ــتمرار تقالي ــاالً الس ــامي جم ــر اإلس التفس
ــامي يف  ــج اإلس ــذا النه ــتقر ه ــن. واس ــاء الصومالي ــل األولي ــد إىل تبجي ــامية، ومتت إس
الطريقــة القادريــة، ولكنــه يبــدو مرفوضــًا مــن الطــرق احلرفيــة، بــا فيهــا الطريقــة الصاحية. 
وكلتامهــا طريقتــان صوفيتــان، ال تتســاهان بــا تعترانــه خرافــات بشــكل أكــر حتــى مــن 
ــة  ــن اجلهادي ــض م ــلفية وبع ــة أو الس ــرًا، كالوهابي ــت مؤخ ــي قدم ــامية الت ــج اإلس املناه

ــارصة. ــة املع الصومالي

ــد  ــى قي ــاء ع ــرض البق ــث يف ــية، حي ــة قاس ــش يف بيئ ــات العي ــة بمتطلب ــمة الثاني ــق الس تتعل
ــن. ــن الدي ــًا م ــًا عملي ــه موقف ــد ذات ــتتبع بح ــي، يس ــلوب عم ــاع أس ــاة اتب احلي

والســـمة الثالثـــة هـــي إحســـاس الصومـــايل بارتبـــاط هويتـــه باإلســـام كحصـــن حيميـــه 
ـــكل  ـــذي يش ـــر ال ـــال، األم ـــران أرض الصوم ـــم ج ـــيحية ملعظ ـــة واملس ـــدات الوثني ـــن املعتق م
ـــة )لويـــس 1984، لويـــس 1998؛ نوتـــن 2005:  ـــة الصومالي ـــق باهلوي أساســـًا لشـــعور عمي
ـــامي  ـــر إس ـــج ثغ ـــه ʼهن ـــايل بأن ـــج الصوم ـــاماتار النه ـــعيد س. س ـــف س ـــك، وص 29(. ولذل
ـــامي  ـــر اإلس ـــز الثغ ـــث يتمي ـــب. حي ـــن كل جان ـــيحين م ـــن واملس ـــن الوثني ـــوق باملتطفل مط
.)2002( ʻ ـــة ـــرات الغريب ـــاه التأث ـــة جت ـــكوك العميق ـــب والش ـــة األجان ـــة وكراهي  بالعدواني
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 إن املوقــف الصومــايل مــن اإلســام موقــف معّقــد وقابــل للتكيــف والتعديــل، بشــكل جيعــل 
ــس  ــز بح ــرى؛ إذ يتمي ــامية األخ ــات اإلس ــض املجتمع ــن بع ــة ع ــة خمتلف ــة الصومالي املارس

مــن االنتهازيــة الراغاتيــة التــي التقطهــا أيضــًا ســعيد س. ســاماتار:

 Ilaah iyo ʻAtoosh baa nego degaallamaya, dhankii « تقــول حكايــة صوماليــة تقليديــة إنــه
ــوش  ــن املدعــو أت ــاء املحارب ــد الزع ــن اهلل وأح ــرة، ش ʻAtoosh baannuna u liicaynaa: ذات م
حربــًا مروعــة لكســب والئنــا )الصوماليــون(، ومل نــرتدد بالوقــوف مــع الزعيــم ضــد اهلل، ألن الزعيــم 
جلــب العطايــا أرسع مــن اهلل«. األمــر الــذي يعنــي أن الصوماليــن مســتعدون للوقــوف ضــد رشع اهلل، 

إذا تبــّن هلــم وجــود مصلحــة ماديــة يف ذلــك )2002(.

يف الواقــع، لعــب اإلســام، حســب هــذه احلكايــة األســطورية، دورًا مميــزًا يف الوقــوف مــرارًا 
بوجــه القبليــة. وقــّدم دائــًا أســاس الدعــوات للوحــدة بــن الصوماليــن، بينــا نَحــت القبيلــة 
ــح  ــد أوض ــايل. وق ــع الصوم ــل املجتم ــامات داخ ــًا االنقس ــات وأحيان ــس االختاف إىل تكري

كاســانيلي براعــة األســاس التارخيــي هلــذه التوتــرات:

ليــس واردًا... أن يكــون صوماليــو املناطــق الريفيــة قــد اعتــروا أنفســهم يف املــايض جــزءا مــن أمــة 
ــة أكــر... ويمكــن القــول بإنصــاف إن وجهــاء املســلمن، مــن العــرب والصوماليــن، هــم  صومالي
ــال  ــن خ ــاء، م ــأن الوجه ــدر ب ــرة... ونق ــع ألول م ــة األوس ــة الصومالي ــوم اهلوي ــرس مفه ــن غ م
أنشــطة الوســاطة السياســية والتكافــل االجتاعــي ونــرش الدعــوة الدينيــة، ســامهوا يف إقامــة وتعزيــز 

ــرتك )1982: 29-128(. ــايل املش ــي الصوم ــرتاث الدين ــوم ال مفه

المشاركة السياسية للمرأة في اإلسالم 
رغــم أن عوائــق عديــدة، اجتاعيــة وثقافيــة وغــر إســامية، حالــت دون تــويل النســاء أدوارًا 
ــكل  ــال بش ــت الرج ــة حاب ــنوات طويل ــدى س ــى م ــة ع ــرات ديني ــة، إال أن تفس ــة فعلي قيادي
ــات  ــى العملي ــر، ع ــد كب ــال، إىل ح ــة الرج ــن هيمن ــًا ع ــا. فض ــم تناقضاهت ــح رغ واض
السياســية الرســمية يف أرض الصومــال، كــا هــو احلــال يف كثــر مــن البلــدان ذات األغلبيــة 

ــلمة. املس

ــش  ــبب التهمي ــام س ــر اإلس ــه يعت ــايل وخارج ــع الصوم ــل املجتم ــض داخ ــم أن البع رغ
ــية  ــوق السياس ــز احلق ــًا لتعزي ــر أساس ــه يوّف ــرون أن ــن يعت ــاء، إال أن كثري ــيايس للنس الس
ــل  ــا تتمث ــة لعمله ــرأة أولوي ــن امل ــاع ع ــاد للدف ــة ناج ــددت منظم ــع، ح ــاء. ويف الواق للنس
ــة  ــذه الدراس ــاول ه ــام. وتتن ــل اإلس ــية يف ظ ــن السياس ــاء بحقوقه ــة النس يف رضورة توعي
ــايل  ــاب الصوم ــام يف اخلط ــة اإلس ــاد وأمهي ــل ناج ــن عم ــب م ــذا اجلان ــًا ه ــل الحق بالتفصي

ــيايس. ــرأة الس ــول دور امل ــع ح األوس

ُيــرر تفســر الرشيعــة غالبــًا هيمنــة الذكــور عــى املجــاالت السياســية. وعــى العمــوم، ُتعتــر 
الرشيعــة حاليــًا جمموعــة ثابتــة مــن األحــكام الصاحلــة لتحديــد مفــردات النــوع االجتاعــي 
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــر  ــع بكث ــُرت أوس ــة اعت ــة التارخيي ــن الناحي ــة م ــن الرشيع ــرى. ولك ــام أخ ــن مه ــن ب م
ــة  ــة واالقتصادي ــاة االجتاعي ــه احلي ــد لتوجي ــار معّق ــي إط ــل ه ــة، ب ــكام مدون ــرد أح ــن جم م
ــب  ــددة. إىل جان ــه املتع ــد وجوه ــوى أح ــة س ــة البحت ــات القانوني ــت املكون ــة، ليس والثقافي
ــع،  ــدد. ويف الواق ــي حم ــياق حم ــايض يف س ــكلت يف امل ــا تش ــة ومذاهبه ــرات الرشيع أن تفس
تشــكلت املذاهــب يف رحــم املجتمعــات املحليــة التــي تواجــدت فيهــا ومــن خاهلــا. ولذلــك، 
ــًا واحــدًا، بــل خليطــًا  ــد عــى أن الرشيعــة اإلســامية ليســت إطــارًا مذهبي مــن املهــم التأكي
مــن املتغــرات املحليــة. وتعمــل الرشيعــة عــى املســتوى املجتمعــي بالــذات، بحيــث يتمكــن 
مجيــع األفــراد املعنيــن مــن املشــاركة واملســامهة يف احلــوار حــول التعليــم الرشعــي )حــاق، 
2007(. ويتعــارض هــذا بشــدة مــع مفهــوم الرشيعــة الســائد حاليــًا عــى أهنــا إطــار قانــوين 
ــى  ــامية ع ــات اإلس ــية يف الدراس ــامات الرئيس ــدى االنقس ــز إح ــع، ترّك ــدس. ويف الواق مق
مســألة ســياق ودرجــة تأثــر الظــروف املحليــة امللموســة يف زمــن ظهــور القــرآن واحلديــث 
ــوء  ــد نش ــا بع ــة م ــاء يف مرحل ــا. ودرس الفقه ــات كل منه ــة مكون ــى صياغ ــة ع والرشيع
اإلســام قضيــة مشــاركة النســاء كقاضيــات وأئّمــة وشــاهدات يف إطــار العقيــدة اإلســامية، 

ــاءة يف هــذا املضــار. وهــي دراســات بن

ــات، أعــرب عــدد مــن  يف نظــرة مقتــرة عــى جــواز املشــاركة السياســية للنســاء الصومالي
املشــاركن يف مقابــات أجريــت لصالــح هــذه الدراســة عــن اعتقادهــم بعــدم جــواز رئاســة 
املــرأة يف اإلســام. ومــع أن أســاس هــذا االدعــاء ال يــزال غــر واضــح، فقــد ُتوّفــر مراجعــة 
ــاع  ــن أتب ــن م ــم الصومالي ــون معظ ــن ك ــًا م ــن. وانطاق ــض القرائ ــامية بع ــر اإلس التفاس
املذهــب الشــافعي، فــإن آراء املــاوردي، الفقيــه الشــافعي البــارز، مفيــدة جــدًا. ثمــة آيــة قرآنية 
وحديــث نبــوي حمدديــن يستشــهد هبــا الفقهــاء غالبــًا، يشــكان معــًا املصــدر املحتمــل لذلــك 
االعتقــاد. ينطلــق املــاوردي مــن احلجــة القائلــة بــأن الرجــال قوامــون عــى النســاء، وبالتــايل 
ال يمكــن هلــن أن يصبحــن قضــاة، ألن ذلــك خيالــف الرتاتبيــة اإللزاميــة ويمنــح ســلطة غــر 

مســتحقة للنســاء. ويســتند يف حجتــه إىل اآليــة القرآنيــة التاليــة:

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ رب )النساء: 34(.

وأوضــح املــاوردي أن ســبب هــذا التفــوق يرجــع يف رأيــه إىل افتقــار النســاء للعقانيــة والرأي 
الســديد. ثــم استشــهد ثانيــا باحلديــث التايل:

لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة.

ــر  ــات النظ ــع وجه ــًا م ــون مجيع ــام ال يتفق ــأة اإلس ــد نش ــا بع ــة م ــاء مرحل ــم أن فقه رغ
املــاوردي، فقــد تشــكل توافــق عــام يف اآلراء حــول تراتبيــة اجلنســن متيــل إىل تفضيــل الرجــال 
عــى النســاء بــا يتاشــى مع حججــه العامــة )بــاور، 2010(. وكان ابــن حــزم )1064/456( 
واإلمــام الطــويس )1067/460( والطرابلــي )1440/844( بــن أصــوات عديــدة 

ــة. ــية والقانوني ــاالت السياس ــاء يف املج ــا للنس ــموح هب ــاش األدوار املس ــامهت يف نق س
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رغــم قــول البعــض بجــواز عمــل النســاء كقضــاة، فــإن معظمهــم يــرى عــدم تســاوي الرجال 
والنســاء نتيجــة اختافــات طبيعيــة متأصلة )بــاور 2010(.

إال أن ثمــة عــددًا مــن األصــوات املعارضــة وجمموعــة متنوعــة مــن املواقــف املغايــرة، التــي 
ــوي  ــث النب ــم أن احلدي ــال، ُيزع ــبيل املث ــى س ــة. فع ــات املعني ــياق األدبي ــل س ــتند إىل حتلي تس
الــذي استشــهد بــه املــاوردي تــا هزيمــة الساســانين الذيــن كانــت حتكمهــم امــرأة عــى يــد 

البيزنطيــن )بــاور 2010(، ممــا يفــرس اجتــاه الــرأي يف تلــك اللحظــة.

نــوه كثــر مــن الباحثــن باختافــات الظــروف التــي قــد ال تســمح بتطبيــق احلديــث خــارج 
ــول  ــر ح ــاش الدائ ــر يف النق ــارز آخ ــوت ب ــي ص ــي، وه ــة املرني ــت فاطم ــد كتب ــياقه. وق س
ــي 1994(.  ــام )املرني ــطى يف اإلس ــور الوس ــات يف العص ــوع الزعي ــن موض ــاء، ع النس
ء النســاء مناصــب مهمــة يف األنظمــة السياســية اإلســامية يف مراحــل عــدة،  وأشــارت إىل تبــوُّ
بــا يف ذلــك رئاســة ســاالت حاكمــة. وقالــت، إن التاريــخ يدحــض االدعــاء الــذي يزعــم 

ــأن املــرأة ال تصلــح للحكــم. ب

ــة  ــة أبوي ــن ثقاف ــادي ضم ــابع املي ــرن الس ــة يف الق ــرة العربي ــم يف اجلزي ــرآن الكري ــزل الق ن
ــة )قائمــة قبــًا(. فعندمــا ُينظــر إىل التنزيــل يف ســياقه التارخيــي، فــإن اآليــات  متشــددة للغاي
القرآنيــة التــي تتحــدث عــن الــزواج أو الطــاق أو املــراث يمكــن اعتبارهــا ختفيفــًا للقيــود 
ــًا  ــة أكــر هلــن مــن نظــام أبــوي رشس غالب ــة املفروضــة عــى النســاء وضــان محاي االجتاعي

ــارالس، 2002(. )ب

إال أن النزعــات التحرريــة ال بــد أن ختلــق حججــًا مضــادة. وقــد ظهــر مؤخــرًا اجتــاه يوصــف 
 ʻــوائب ــن ʼش ــيʻ م ــام ʼالنق ــودة إىل اإلس ــام األول إىل الع ــعى يف املق ــيʻ، يس بـʼاإلصاح
الفســاد التــي حلقــت بــه عــى مــر الســنن. ففــي العــر احلديــث، جــرى عــادة ربــط النزعــة 
ــد  ــر مــن زعــاء املســلمن رضورة التأكي ــة مــع شــوائب ʼالفســادʻ الغــريب، ورأى كث العلاني
ــة  ــم النزع ــه رغ ــام، أن ــر لاهت ــن املث ــر، 2003(. وم ــامي )ن ــي اإلس ــام العامل ــى النظ ع
املحافظــة الواضحــة يف هــذا النــوع مــن التفكــر، فإنــه يمثــل أيضــًا حتــوالً عــن املوقــف الــذي 
أسســه املــاوردي. فبــدالً مــن الدفــع بحجــة الطبيعــة األصليــة األدنــى للنســاء، فقــد أصبحــن 
عامــات عــى األصالــة الثقافيــة، إىل جانــب دورهــن اهلــام )أبوجديــري، 2004(. وقــد عــّر 

الفيلســوف املعــارص ســيد حســن نــر بقولــه:

ــاز  ــل امتي ــي الرج ــي تعط ــة. وه ــا املتكامل ــًا لطبيعتيه ــرأة وفق ــل وامل ــة... دور الرج ــّور الرشيع تتص
الســلطة واحلركــة االجتاعيــة والسياســية، مقابــل حتمــل مســؤوليات ثقيلــة ومحايــة عائلتــه مــن مجيــع 

ــا )1966: 133(. ــة وغره ــة واالقتصادي ــوط االجتاعي ــوى والضغ الق

تبنــت أمينــة ودود مقاربــة شــاملة يف حتليلهــا، وتوصلت إىل اســتنتاجات مشــاهبة إىل حد مــا. فبدالً 
مــن دراســة آيــة واحــدة يف وقــت واحــد، درســت الســياق االجتاعــي واألخاقــي واالقتصــادي 
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والســيايس الكامــن وراء كل آيــة وربطــت تفســرها باألجــزاء األخــرى مــن األدبيــات املعنيــة. 
ــا  ــراث، لكنه ــائل امل ــال يف مس ــازًا للرج ــات امتي ــدى اآلي ــح إح ــد متن ــاس، ق ــذا األس ــى ه وع
ــم  ــال بدع ــزام الرج ــّوه إىل رضورة الت ــرى تن ــة أخ ــوازاة آي ــك بم ــراءة ذل ــى رضورة ق ــدد ع تش
ــه.  ــة يف حين ــة القائم ــروف االجتاعي ــًا للظ ــة تبع ــراث املتباين ــتحقاقات امل ــرر اس ــا ي ــاء، مم النس
وتــرى أمينــة ودود بذلــك أن القــرآن نــص متعــدد املعــاين، أي مّحــال أوجــه يتعــن فهــم الواجبات 
واحلقــوق يف ســياقه النــي واالجتاعــي )رولــد ، 1998(. وهــذا أيضــا يــوازن ويفــرس ويــرر 
عــدم املســاواة بــن اجلنســن بــدالً مــن مواجهتــه، رغــم أمهيــة اســتناد املــررات إىل التــوازن بــن 
املســؤوليات وليــس إىل ادعــاء عجــز أو قــوة متأصلــن. وتســتند أســا بــارالس إىل تعــدد املعــاين 
أيضــا، ولكنهــا تقــدم حجــة أخــرى، تدعــو فيهــا إىل جــواز القــراءات املختلفــة للنصــوص، دون 

الســاح باحتــكار التفســر مــن قبــل جمموعــة أو شــخص أو أيديولوجيــة )2002(.

ــتنتاجات  ــون إىل اس ــًا ويتوصل ــلوبًا تأويلي ــًا، أس ــورًا وإناث ــرون، ذك ــون آخ ــتخدم باحث يس
ــن  ــران قاعــدة للمســاواة ب ــث يوف ــون إن القــرآن واحلدي ــر. حيــث يقول ــرة إىل حــد كب مغاي
ــل  ــول رج ــة. يق ــؤون االجتاعي ــاركتها يف الش ــرأة ومش ــدم امل ــم تق ــمح بدع ــن تس اجلنس
ــواز  ــة بج ــرتايبHassan al-Turabi 4 رصاح ــن ال ــارز حس ــوداين الب ــث الس ــن والباح  الدي
ʼأن تكــون املــرأة رئيســة للدولــة، إذا كانــت أفضــل املرشــحن، وأكثرهــم قــدرة عــى التصــدي 
ــكام  ــتند األح ــب أن تس ــرتايب، جي ــبة لل ــادʻ )2006(. فبالنس ــه الب ــي تواج ــات الت للتحدي
ــد  ــف أمح ــة. ويص ــوابق تارخيي ــى س ــا ع ــن حتميله ــدالً م ــارصة ب ــة املع ــة إىل التجرب الرشعي

موصــي موقفــه كــا يــي:

أعطــى اإلســام ]النســاء[ اســتقاهلن التــام .. ]و[ إذا كان القــرآن قــد اعتــر حريتهــن الدينيــة 
ــًا:  ــرى أيض ــاة األخ ــب احلي ــن يف جوان ــتتبع حريته ــك يس ــإن ذل ــه، ف ــّلًا ب ــرًا مس ــة أم الكامل
ــاة العامــة.  يف املجتمــع والدولــة ويف االقتصــاد والسياســة. فللمــرأة حقــوق متســاوية يف احلي

ــي 2001: 118( )موص

ــر  ــي تعت ــر الت ــة النظ ــا لوجه ــن حتدهي ــا م ــروف أمهيته ــتندة إىل الظ ــات املس ــب املقارب تكتس
ــرأي، إىل رضورة  ــارشة. ويذهــب هــذا ال ــه كلمــة اهلل املب ــز للقــرآن، ألن ــل غــر جائ أن التأوي
ــة يســاعد  ــة الظروفي ــاد املقارب ــة. إن اعت ــد احلقيقــة األصلي أن يركــز علــاء القــرآن عــى تأكي

ــوس. ــكل ملم ــامية بش ــات اإلس ــاق الدراس ــيع نط ــى توس ــن ع ــن التقدمي الباحث

ــى أن  ــون ع ــلمن يتفق ــاء املس ــدد، إىل أن عل ــذا الص ــتانية يف ه ــق باكس ــة حتقي ــت جلن توصل
اإلســام يمنــح املــرأة عمليــًا جمموعــة كاملــة مــن احلقــوق، كحقــوق امللكيــة والعمــل واألجــر، 
اختيــار الــزوج والطــاق إذا مل يكــن الــزواج موفقــًا، والتعليــم واملشــاركة يف النشــاط االقتصادي 
واالجتاعــي والســيايس. كل ذلــك تضمنــه الرشيعــة اإلســامية للنســاء املســلات )استشــهد بــه 
فايــس، 2003: 587(. ورغــم صعوبــة ادعــاء ʼاتفــاقʻ العلــاء هــذا، يتضــح مــن هــذا الــرأي 

وجــود وجهــة نظــر خمتلفــة متامــًا عــن ادعــاء املــاوردي عــن دونيــة النســاء املتأصلــة.
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لقــد هيمــن العلــاء الذكــور عــى اخلطــاب اإلســامي طيلــة 1400 عــام مــن تارخيــه تقريبــًا. 
ــر تأثــرت األحــكام  ــه بوجــود ذلــك الــوزن التارخيــي الكب ــون، إن ويقــول املعلقــون التقدمي
واملذاهــب يف التفســرات النهائيــة للقــرآن بعمــق بــاآلراء الكارهــة للنســاء يف مرحلــة النشــأة، 
ــذه  ــملت ه ــد ش ــارالس 2002(. وق ــق )ب ــامية يف التطبي ــة اإلس ــد املارس ــا بع ــا في ومتثلته
ــن  ــتبطّن أدواره ــلات اس ــاء املس ــن النس ــرًا م ــاء، ألن كث ــال والنس ــن الرج ــة كًا م العملي
املرســومة اجتاعيــًا، بالرتكيــز عــى ʼواجباهتــنʻ كزوجــات وأمهــات صاحلــات )أبوجديــري 

.)2004

مــع أن عــددًا مــن الباحثــن وجــد يف املصــادر اإلســامية مصــدرًا لتحريــر املــرأة، فمــن املهــم 
ماحظــة أن هــذه األصــوات الناشــئة مل تشــكل حتــى اآلن تيــارًا رئيســيًا أو غالبــًا يف كثــر مــن 
ــم  ــرآن الكري ــراءة الق ــى ق ــن ع ــذي هيم ــوي ال ــور األب ــن املنظ ــامية. ولك ــات اإلس املجتمع
وتفســرات الرشيعــة اإلســامية، قــد يواجــه حتديــًا بوجــود منظــات مثــل ناجــاد تعمــل عــى 
تعريــف نســاء أرض الصومــال بحقوقهــن مــن منظــور دينــي، وإقــدام مزيــد مــن النســاء عــى 

التعليــم واملشــاركة يف الشــؤون االجتاعيــة.

عمليات اإلدماج

ــمي يف أرض  ــيايس الرس ــل الس ــام التمثي ــاء يف نظ ــر للنس ــاد دور أك ــض العت ــدأ التحري ب
ــاء  ــدأت النس ــام 1991. وب ــل ع ــارشة يف أوائ ــري مب ــياد ب ــام س ــار نظ ــد اهني ــال بع الصوم
ــر  ــن مؤمت ــة ب ــرتة الواقع ــن، يف الف ــذ مطالبه ــة لتنفي ــارشة ورصحي ــط مب ــوات ضغ ــاذ خط باخت
ــة، ومؤمتــر  ــه عــن اســتعادة الســيادة الصومالي برعــو )Burʼo( لعــام 1991، الــذي ُأعلــن في
بورامــا )Booraame( لعــام 1993. وتطــور األمــر إىل قيــام احتجاجــات فعليــة يف عــدد مــن 
املناســبات، نظمتهــا جمموعــة مــن النســاء لتقديــم مطالبهــن يف أماكــن عقــد اجتاعــات مهمــة 
للمصاحلــة. ونظــرًا لعــدم الســاح هلــن بــدور فاعــل يف النقاشــات اجلاريــة يف الداخــل، قــررن 
ــدد  ــاق حم ــل إىل اتف ــل التوص ــة قب ــراءات هنائي ــل إىل إج ــن التوص ــال م ــاركن الرج ــع املش من
عــى النقــاط الرئيســية. وإضافــة إىل حتديــد مطالبهــن بشــأن اختــاذ القــرارات حــول مواضيــع 
حمــددة، فقــد ضغطــت بعضهــن أيضــًا للعــب دور أكــر يف االجتاعــات نفســها. وتكــررت 
هــذه التكتيــكات يف مناســبات عــدة. وثمــة عــدد مــن األمثلــة توّضــح أســلوب النســاء هــذا.

 اجتماعا الشيخ وهرجيسا قبل مؤتمر بوراما 
)1991 و1992(

حــارصت النســاء عــدة اجتاعــات رئيســية حتضريــة ملؤمتــر بورامــا يف عــام 1993. 
ــدأن  ــد ب ــن. وق ــول موقفه ــًا ح ــًا مكتوب ــاالت بيان ــدى احل ــن يف إح ــة منه ــدت جمموع وأع
املظاهــرة بالســر حــول املدينــة عنــد الفجــر وهــن يقــرأن بياهنــن، معلنــاٍت )أ( رفــض وقــف 
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االحتجــاج حتــى اختــاذ قــرارات كــرى؛ )ب( إرســال مذكــرة إىل األمــم املتحــدة تفيــد برفض 
ــغيل  ــادة تش ــال؛ )ج( إع ــا يف أرض الصوم ــال لقواهت ــدة يف الصوم ــم املتح ــة األم ــرش عملي ن
نظــام فعــال لشــبكات امليــاه؛ )د( التعهــد بتوفــر الغــذاء واملابــس لقــوات الرشطــة رشيطــة 
إنشــاء قــوة موحــدة. واشــرتت النســاء ميكروفونــًا أيضــًا، ووضعنــه داخــل إحــدى قاعــات 
االجتاعــات، ووصلنــه بمكــر صــوت مكنهــن مــن االســتاع إىل املــداوالت. ثــم جلســن يف 
مدخــل املــكان، بحيــث يشــكلن ضغطــًا ʼصوتيــًاʻ عــى املندوبــن، كــي ال يغــادروا أماكنهــم 
ــرون  ــز وآخ ــاعيل يف وول ــر إس ــكري حري ــن ش ــس ع ــا )مقتب ــع القضاي ــة مجي ــى معاجل حت

.)49 ،20 :2008

قبيلة هبر يونس في بلدة أودويني
ــة  ــال قاع ــن الرج ــان م ــادر اثن ــًا، غ ــه تقريب ــت نفس ــد يف الوق ــر عق ــة آخ ــاع مصاحل يف اجت
االجتاعــات قبــل اختــاذ عــدد مــن القــرارات الرئيســية املتعلقــة بشــؤون املجتمــع، كإمــدادات 
ــدأ  ــب مب ــاه. وحس ــر أع ــا ذك ــاهبة مل ــرى مش ــاط أخ ــدة ونق ــة موح ــوات رشط ــاه وق املي
ــة، فــإن مغــادرة أي منــدوب معتمــد  ــًا االجتاعــات الصومالي التوافــق الــذي تعتمــده تقليدي
هلــذه االجتاعــات يمنــع الباقــن فعليــًا مــن التوصــل إىل أيــة قــرارات ملزمــة. وعندمــا هــّم 
املندوبــان بمغــادرة املبنــى، توجهــت جمموعــة مــن النســاء إىل احلــراس املســؤولن عــن أمــن 
مــكان االجتــاع وطلبــن منهــم إعادهتــا. وقــد ُذهــل املندوبــان مــن اســتجابة احلــراس هلــذا 
الطلــب، بحيــث تســاءال عمــن أصــدر هــذا األمــر. وعندمــا قيــل هلــا بأنــه جــاء مــن النســاء 
ــا  ــة القضاي ــتؤنفت مناقش ــاع. واس ــادا إىل االجت ــا ع ــرًا لكنه ــا تذم ــوار، أبدي ــات باجل اجلالس

ــة. املطروح

بوراما )1993(
اجتمعــت يف مدينــة بورامــا ســبع نســاء، وقــّررن التدخــل ألهنــن قــّدرن أن الرجــال املكلفــن 
ــاء  ــم. ومــرة أخــرى، نظمــت النس ــن أداء عمله ــون القــاتʻ بــدالً م بالتوســط ʼيمضغ
ــرة  ــذه امل ــر ه ــتخدمن املك ــن اس ــوت، ولكنه ــر ص ــون ومك ــتعّن بميكروف ــًا واس احتجاج

ــاف: ــدأن اهلت ــرة، وب ــة صغ ــن أوالً يف جمموع ــاٍل. وجتّمع ــوت ع ــن بص ــان مطالبه إلع

ال نريد أبا نائا 
ال نريد أما باكية 

ال نريد دما مسفوكا 
ال نريد حربا أهلية

 انضمــت نســاء أخريــات وجمموعــة مــن الشــبان تدرجييــًا إىل املجموعــة الصغــرة. وتوســع 
احلشــد إىل درجــة أهنــم اضطــروا إىل االنتقــال إىل الســاحة املجــاورة. توقــف واحــد أو اثنــان 
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ــط  ــم عرضــوا الرشي ــوريس ملشــاهدة احلــدث وتســجيله، ث ــة غاداب مــن جملــس وجهــاء قبيل
ــن  ــاءʻ. وبره ــه النس ــوم ب ــا تق ــر مم ــام بأكث ــتطيع القي ــوا: ʼال نس ــم وقال ــامع زمائه ــى مس ع
ــا،  ــات، هرجيس ــال )املقاب ــف القت ــوم بوق ــاع اخلص ــه يف إقن ــن أمهيت ــجيل ع ــك التس ذل

.)2007

العمل المنسق: تشكيل شبكة ناجاد
شــكلت عــدة جمموعــات نســائية يف عــام 1997 منظمــة غــر حكوميــة حتــت اســم ناجــاد، يف 
حماولــة منهــا لتنســيق أنشــطتها وتركيــز جهودهــا لتحســن فــرص الفــوز بتنــازالت ملموســة 
 مــن الرجــال املشــاركن يف تشــكيل احلكومــة اجلديــدة. وكانــت نــواة تشــكيلها قرابــة 

20 منظمة نسائية غر حكومية فاعلة.

ــارس  ــر 1996 وآذار/م ــن األول/أكتوب ــن ترشي ــد ب ــذي عق ــا، ال ــر هرجيس ــّكل مؤمت ش
1997، احلافــز وراء إنشــاء ناجــاد، وهــو األخــر يف سلســلة مرتابطــة مــن املؤمتــرات الوطنيــة 
واملحليــة التــي ميــزت مرحلــة انتقاليــة مدهتــا ســبع ســنوات، بــن اهنيــار نظــام اجلنــرال ســياد 
ــرات  ــع املؤمت ــال مجي ــو ح ــا ه ــال. ومثل ــد ألرض الصوم ــي جدي ــتور وطن ــع دس ــري ووض ب
ــز  ــده )وول ــد عق ــت عن ــزاع، انته ــدد الن ــن جت ــة م ــد جول ــا بع ــر هرجيس ــاء مؤمت ــابقة، ج الس

.)54-151  :2011

ــردد، حضــور  ــذ عــام 1991، جتســّد بالســاح للنســاء، بعــد ت لقــد ُأحــرز بعــض التقــدم من
مؤمتــري بورامــا وهرجيســا بصفــة رســمية، ولكــن كمراقبــات فقــط. وقــام الرئيــس إبراهيــم 
إيغــال، الــذي كان قــد انُتخــب يف بورامــا وأعيــد انتخابــه يف هرجيســا، بتعيــن بضعــة نســاء 
يف مناصــب سياســية. لكــن التقــدم كان بطيئــًا وحمــدودًا. ويف مســعى لزيــادة فعاليــة النســاء، 
ــأنه أن  ــن ش ــةʻ، م ــة ʼمظل ــًا يف منظم ــواء مجيع ــائية أن االنض ــة نس ــة 18 جمموع ــت قراب اقتنع
ــبكة  ــكيل ش ــا إىل تش ــر هرجيس ــش مؤمت ــى هام ــاء ع ــن. وأدى اللق ــز موقفه ــاهم يف تعزي يس

ناجــاد.

تضــم ناجــاد اآلن 46 منظمــة متثــل جمموعــات مــن مجيــع أنحــاء أرض الصومــال، وتتمحــور 
أنشــطتها حــول مخســة حمــاور أساســية هــي: تعليــم النســاء؛ التمكــن االقتصــادي؛ املشــاركة 
ــة  ــال املحافظ ــن خ ــاء م ــع النس ــن وض ــة؛ حتس ــوق اإلنجابي ــام؛ احلق ــاء الس ــية وبن السياس
ــال يف  ــدور فع ــام ب ــع القي ــاق واس ــى نط ــبكة ع ــب للش ــاد 2011 أ(. وُينس ــة )ناج ــى البيئ ع
زيــادة الفــرص املتاحــة للنســاء يف قطاعــات عــدة. كــا أرســت نفســها كواحــدة مــن املنظــات 
غــر احلكوميــة املحليــة األكثــر احرتامــًا وفعاليــة. وعملــت ناجــاد جاهــدة لتعزيــز الروابــط 
 G10 مــع شــبكات أرض الصومــال والشــبكات اإلقليميــة أخــرى، وهــي عضــو يف ائتــاف
]Coalition G10[ املكــّون مــن عــدة جمموعــات نســائية ومقــره يف كينيــا، إضافــة إىل اهليئــات 
الصحيــة ومجاعــات حقــوق اإلنســان يف أرض الصومــال )ناجــاد 2011 أ(. وتتكامــل مســامهة 
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

عضــوات ناجــاد حاليــًا يف كثــر مــن األدوار السياســية واملدنيــة، كوزيــرات وقيــادات منظــات 
غــر حكوميــة دوليــة كــرى وموظفــات حكوميــات يف مناصــب رئيســية. وحتتفــظ معظمهــن 

بعاقــات مــع ناجــاد.

ــط  ــع خرائ ــاوة كوض ــال الدع ــى جم ــا ع ــام 1997، إم ــذ ع ــاد من ــج ناج ــم برام ــزت معظ رّك
للتحديــات التــي تواجــه النســاء يف أرض الصومــال، أو عــى بنــاء قــدرات املنظــات األعضاء. 
وُترّكــز جهــود بنــاء القــدرات عــى وضــع برنامــج إرشــادي  ألعضــاء ناجــاد الـــ 46، وتقديــم 
الدعــم مــن خــال اإلرشــادات واالتصــاالت غــر الرســمية إلعــداد طلبــات ومســتلزمات 

التمويــل الســتخدامها يف أنشــطة  املنــارصة.

أدى ازديــاد حجــم ناجــاد إىل بــروز شــكاوى مــن األعضــاء بــأن املظلــة حتصــل عمليــًا عــى 
متويــل املشــاريع عــى حســاب أعضائهــا. ويف مســعى لتخفيــف ذلــك، وضعــت ناجــاد خطتها 
ــاء  ــكرتاريا لألعض ــدًا كس ــا دورًا جدي ــذ بموجبه ــي تأخ ــرتاتيجية 2011-2016، الت اإلس
)ناجــاد 2011a(، معلنــة بذلــك ختليهــا عــن دورهــا الســابق كهيئــة تنفيذيــة. كــا أعلنــت عــن 
ــع  ــاد م ــل ناج ــك، تعم ــب ذل ــاد 2011b(. وبموج ــرتكʻ )ناج ــل مش ــدوق متوي ــاء ʼصن إنش
ــوّزع  ــم ُي ــرتكʻ، ث ــدوق مش ــل يف ʼصن ــع التموي ــل، ويوض ــات التموي ــى مقرتح ــا ع أعضائه
ــت  ــاد يف الوق ــظ ناج ــاريع، وحتتف ــاء للمش ــذ األعض ــع تنفي ــة تتاب ــط تنفيذي ــاس خط ــى أس ع
ــم  ــرتكʻ، وتقدي ــدوق املش ــة لـــ ʼالصن ــن إدارة فعال ــل لتأم ــن التموي ــة م ــة كافي ــه بكمي نفس
الدعــم يف إعــداد طلبــات التمويــل. والغــرض مــن ذلــك ضــان أن تــؤدي هــذه الطريقــة إىل 
زيــادة قــدرة األعضــاء عــى إدارة املشــاريع وإعــداد املقرتحــات، إىل جانــب مواصلــة ناجــاد 

دعــم هــذه العمليــة.

ــن  ــددًا م ــمل ع ــال لتش ــرأة يف أرض الصوم ــة امل ــن حال ــط ع ــع اخلرائ ــة وض ــعت عملي توس
ــوق  ــاث وحق ــان اإلن ــاء وخت ــد النس ــف ض ــن العن ــر ع ــداد تقري ــا إع ــن أمهه ــات، م الدراس

ــاراز ، 2010(. ــرأة  )تونغ ــال امل ــان يف جم اإلنس

ــف  ــا الضع ــع إليه ــي دف ــاش الت ــات النق ــوث جمموع ــد بح ــرى إىل أح ــة أخ ــتندت دراس اس
مــن  املؤلــف  الرملــان  النتخــاب   2005 عــام  محلــة  يف  املرشــحات  أداء  يف   املاحــظ 
ــة  ــذه الدراس ــّددت ه ــس، 2006(. ح ــور وحل ــط )ن ــان فق ــا امرأت ــازت فيه ــدًا، وف  82 مقع
عــددًا مــن العوائــق أمــام زيــادة املشــاركة السياســية للنســاء، أصبحــت منــذ ذلــك احلــن حمــور 
عمــل ناجــاد. ويف الواقــع، تتشــابه القائمــة بشــكل الفــت مــع القائمــة التــي حددهتــا خطــة 
ــح  ــري لصال ــذي ُأج ــث ال ــع البح ــاد 2011 أ(، وم ــرتاتيجية 2011-16 )ناج ــاد اإلس ناج
دراســتنا هــذه. ويمكــن تلخيــص النقــاط الرئيســية املحــددة يف التقاريــر الثاثــة عــى النحــو 

التــايل.
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ــر االعرتاضــات شــيوعًا عــى ترشــيح النســاء هــو اإلشــارة إىل . 1 ــة. إن أكث ــاكل القبلي اهلي
ــة إىل  ــه الدراس ــدم تنوي ــم ع ــن. ورغ ــل أزواجه ــن وقبائ ــن قبائله ــن ب ــام والئه انقس
هتميــش النســاء املوجــود أصــًا يف قبيلتــي جبويــة وميدغــان، فمــن اجلديــر ذكــره أهنــن 

ــًا. ــًا مزدوج ــة عائق ــذه احلال ــن يف ه يواجه

التعليــم اإلســامي املحافــظ. ال يوجــد إمجــاع كبــر يف املجتمــع الصومــايل عــى مــدى . 2
ء مناصــب سياســية. فكــا ورد ســابقًا، يدعــي البعــض أن  ســاح اإلســام للنســاء بتبــوِّ
تعاليــم اإلســام تعطــي املــرأة احلــق الكامــل بالرتشــح للمناصــب السياســية، بينــا يــرى 
آخــرون أن مجيــع املناصــب جائــزة باســتثناء الرئيــس واإلمــام، وال يــزال البعــض اآلخــر 
ــيايس. وال  ــال الس ــاء يف املج ــادي للنس ــى أي دور قي ــل ع ــر كام ــرض حظ ــو إىل ف يدع
يبــدو أن هلــذا التفســر املتشــدد األخــر لــه مؤيديــن يف أرض الصومــال بقــدر املوقفــن 

ــن. الليراليــن اآلخري

االفتقــار إىل التعليــم. تــؤدي مســتويات األميــة األعــى بــن النســاء مقارنــة بالرجــال إىل . 3
انخفــاض الرغبــة والقــدرة عــى املشــاركة يف النقــاش العــام، وعــى اســتيعاب جمموعــة 

الفــرص التــي تتيحهــا املراجــع الدســتورية والقانونيــة والدينيــة.

االفتقــار إىل التمويــل. يــؤدي اإلقصــاء الثقــايف للنســاء عــن ملكيــة األصــول الرئيســية . 4
للثــروة إىل صعوبــة متويــل احلمــات السياســية نتيجــة قلــة املــوارد التــي تدعمهــا.

االفتقــار إىل الثقــة. إن التأثــر املشــرتك لتضافــر ارتفاع نســبة األميــة والتحصيــل التعليمي . 5
املنخفــض واملواقــف االجتاعيــة املحافظــة ونقــص املــوارد، يــؤدي إىل تــدين ثقــة العديــد 

مــن النســاء الصوماليــات بأنفســهن، ال ســيا املشــاركة بالنشــاط الســيايس.

ــلطة . 6 ــاركة الس ــال يف مش ــة الرج ــدم رغب ــلطة. إن ع ــاركة يف الس ــال للمش ــة الرج مقاوم
السياســية خــارج األرسة، هــي ظاهــرة ال ُيعلــن عنهــا رصاحــة رغــم انتشــارها الواضــح. 
ويســتند البعــض إىل احلجــج الدينيــة املذكــورة أعــاه، لدعــم الــرأي القائــل بــأن النســاء 
ــر بالذكــر، أن  ــادة السياســية مــن الرجــال. ومــن اجلدي بطبيعتهــن أقــل قــدرة عــى القي

النســاء أيضــًا يعــّرن عــن هــذه املشــاعر نفســها وليــس الرجــال فقــط.
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 التغّيرات في المعرفة والمواقف والممارسات 
والسلوكيات

حققــت شــبكة ناجــاد بعــض النجاحــات امللحوظــة بالفعــل. ولعــل أبرزهــا التحــول 
التدرجيــي يف املواقــف الــذي شــهد عليــه مجيــع مــن ُأجريــت مقابــات معهــم، رغــم صعوبــة 
ــاء يف  ــور النس ــادة حض ــة إىل زي ــًا احلاج ــون تدرجيي ــال يقبل ــدو أن الرج ــه. ويب ــه أو قياس إثبات
ــّكل  ــاركة. وش ــم يف املش ــًا حلقه ــك حتدي ــار ذل ــدم اعتب ــب ع ــتقبًا، وجي ــية مس ــاة السياس احلي
االعتــاد الرســمي  للسياســة الوطنيــة حــول النــوع االجتاعــي يف عــام 2009 عامــة 
بــارزة عــى التغــّر. وتقــرتح هــذه الوثيقــة إجــراء عــدد مــن التغيــرات الترشيعيــة لتحســن 
احلقــوق االجتاعيــة والسياســية للنســاء أو توضيحهــا، إضافــة إىل الرتكيــز عــى فــرز البيانــات 
الديموغرافيــة الوطنيــة حســب النــوع االجتاعــي. كــا تســعى إىل تعميــم مشــاركة النســاء يف 
ــع املســتويات. ودعمــت ناجــاد بقــوة وضــع تلــك السياســة،  ــة عــى مجي الوظائــف احلكومي
رغــم أن برنامــج األمــم املتحــدة اإلنائــي هــو مــن حــّرض عــى إنجازهــا فعليــًا؛ وقــد ســبق 
لــه أن مــّول مرشوعــًا مماثــًا يف الوقــت نفســه يف بونتانــد )أرض البنــط( يف الصومــال. وتوّلت 
وزارة شــؤون األرسة والتنميــة االجتاعيــة يف أرض الصومــال الــدور الرئيــي يف صياغــة هــذه 

ــرون 2010(. ــس Fox وآخ ــة )فوك السياس

رغــم بقــاء الكثــر ممــا يتعــن القيــام بــه، فقــد ســاعدت مجيــع املشــاريع البحثيــة التــي أجرهتــا 
ناجــاد يف دعــم عملهــا يف جمــال الدعــاوة والتعريــف بــه. وتبنــت املنظمــة عــددًا مــن األهــداف 
اإلســرتاتيجية ردًا عــى العوائــق املذكــورة يف الفقــرة الســابقة. رّكــز اهلــدف األول عــى تعزيــز 
ــرًا ألن  ــة، نظ ــرشوع للتوعي ــرد م ــك جم ــس ذل ــام. ولي ــل اإلس ــرأة يف ظ ــوق امل ــي بحق الوع
إحــدى األولويــات الرئيســية لعــام 2013 كانــت إجــراء مراجعــة لألدبيــات املتعلقــة 
باإلســام وحقــوق املــرأة. وغايــة ذلــك، أن تضــع ناجــاد تلــك املراجعــة ومــن ثــم ُتعممهــا 
ــة.  ــاء يف كل منطق ــة النس ــات توعي ــور يف مح ــتخدامها كمح ــاء، الس ــا األعض ــى منظاهت ع
وتقــي اخلطــة بــأن يعمــل األعضــاء مــن خــال 60 مدرســة ثانويــة، إضافــة إىل عــدة مراكــز 
ــام 2013  ــاد يف ع ــزم ناج ــت تعت ــة. وكان ــال يف املنطق ــات أع ــمية ومجعي ــر رس ــب غ تدري
طباعــة 350 ألــف نســخة مــن كــراس عــن اإلســام وحقــوق املــرأة، وتوزيعهــا مــن خــال 
ــطة  ــن أنش ــزي م ــزء املرك ــج اجل ــذا الرنام ــكل ه ــاد 2011 أ(. يش ــاء )ناج ــات األعض املنظ
ناجــاد، ويمتــد إىل إرشاك مجهــور أوســع مــن خــال اســتخدام وســائل اإلعــام والتدريــب 

ــة. ــع أنحــاء البــاد يف الســنوات اخلمــس املقبل ــارش واملناســبات يف مجي املب

ــًا  ــام عائق ــار اإلس ــى اعتب ــًا ع ــًا واضح ــامي، دلي ــر اإلس ــة للتفس ــاء األولوي ــل إعط يمث
أساســيًا أمــام تعزيــز املشــاركة السياســية للنســاء، رغــم إغفــال اإلشــارة إليــه عمومــًا. ويعــد 
ــوع.  ــذا املوض ــأن ه ــة بش ــة املحافظ ــة الثقافي ــع النزع ــل م ــية للتعام ــرتاتيجية رئيس ــك إس ذل
ــدة يف املجتمــع الصومــايل بــن  وهــذا ليــس مســتغربًا؛ فكــا ُذكــر أعــاه، ثمــة توتــرات مدي
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أســاس قبــي للهويــة، قــوي ولكنــه حمافــظ، وبــن تعاليــم إســامية جامعــة وأكثــر إدماجيــة 
ــام  ــر اإلس ــى، يوّف ــذا املعن ــل، 2010(. وهب ــز وكيب ــي )وول ــتوى االجتاع ــى املس ــًا ع غالب
إمكانيــة تقديــم أســاس الدعــوة إىل الوحــدة يف فــرتات النزاعــات )القبليــة عــادة(، إضافــة إىل 
ʼالتحديــثʻ االجتاعــي. ومــن الصحيــح أن نســتنتج أن املواقــف املحافظــة والتقدميــة بشــأن 
حقــوق النســاء جتــد بأشــكال خمتلفــة أكثــر املجــاالت خصوبــة هلــا يف اخلطــاب الدينــي. وإذا 
أثبتــت ناجــاد فعاليــة يف تقديــم حجــج قويــة إلدمــاج النســاء يف احليــاة السياســية عــى أســاس 
التعاليــم اإلســامية، فمــن املرجــح أن يــؤدي ذلــك إىل توفــر أســاس فعــال للغايــة حلملتهــا 

ضــد العنــارص األبويــة للنظــام القبــي.

ــم  ــاء، تقدي ــاركة النس ــز مش ــة إىل تعزي ــرى، اهلادف ــرتاتيجية األخ ــادرات اإلس ــن املب تتضم
ــاء  ــين والزع ــى السياس ــط ع ــود الضغ ــة جه ــات، ومواصل ــيات الطموح ــب للسياس التدري
ــواب  ــي الن ــائية يف جمل ــص نس ــام حص ــاد نظ ــة كاعت ــراءات معين ــم إج ــن لدع التقليدي
والشــيوخ ويف الســلطات املحليــة. ركــزت الدعــوات الســابقة عــى الرجــال والنســاء، 
ووّظفــت الشــبكات أينــا وجــدت. ولكــن مــن اإلنصــاف القــول، إن عمــل ناجــاد مع النســاء 
ــال.  ــع الرج ــل م ــن التواص ــاركية م ــة وتش ــر منهجي ــدا أكث ــلطة ب ــب الس ــات يف مناص القلي
وهــذا أمــر َيســُهل فهمــه أيضــًا نظــرًا إلملــام النســاء العامــات يف هــذا املجــال بشــبكات املــرأة 
ــة أكــر مــع احللفــاء الرجــال،  اخلاصــة هبــن. ولكــن املســتقبل يطــرح رضورة العمــل بفعالي
ــة  ــى اآلن بالعشــوائية واالنتهازي ــد خــارج الشــبكات النســائية اتســمت حت ألن أنشــطة التأيي

نوعــًا مــا.

ــن  ــات لتمك ــع الترع ــًا يف مج ــايض أيض ــاء يف امل ــا األعض ــاد ومنظاهت ــاعدت ناج ــد س وق
ــاد  ــو اعت ــر نح ــور تس ــدو أن األم ــة، ويب ــات االنتخابي ــوض احلم ــن خ ــحات م املرش
ــت  ــة أعرب ــت احلكوم ــال. وكان ــة يف أرض الصوم ــات املقبل ــائية يف االنتخاب ــص نس حص
عــن نيتهــا القيــام بذلــك يف الوقــت املناســب لانتخابــات املحليــة يف ترشيــن الثاين/نوفمــر 
2012. ومل تتمكــن عشــية االنتخابــات مــن إجيــاد وســائل لتنفيــذ التزامهــا الشــعبي بتطبيــق 
ــزال  ــص. وال ت ــام احلص ــاد نظ ــك اعت ــل بذل ــة، وتأّج ــة املفتوح ــت القائم ــام تصوي نظ
ــواب  ــس الن ــررة ملجل ــة املق ــات القادم ــل االنتخاب ــاده قب ــة باعت ــن متفائل ــاط املؤيدي أوس
ــه ســيأخذ شــكل ʼاملقاعــد املحجــوزةʻ املخصصــة  ــان والرئاســة. ومــن املؤكــد أن يف الرمل
ــرتح  ــد اق ــة. وق ــألة مفتوح ــزال مس ــبتها ال ت ــن نس ــة. ولك ــات االجتاعي ــاء واألقلي للنس
ــل 82  ــن أص ــيدتن م ــود س ــن وج ــًا م ــبة. وانطاق ــة مناس ــي حص ــة ه ــض أن 5 باملئ البع
عضــوًا يف الرملــان احلــايل، فــإن هــذا االقــرتاح يضاعــف عــدد النســاء إىل أربــع ســيدات، 
وســتجد فيــه معظــم عضــوات ناجــاد مكســبًا حقيقيــًا صغــرًا. وحيــث إن ناجــاد نفســها 
ــح  ــر املرج ــن غ ــه م ــا أن ــّر أعضاؤه ــد أق ــة ، فق ــغ 25 باملئ ــائية تبل ــة نس ــت بحص طالب
احلصــول عــى هــذه النســبة، وتأّمــل بعضهــم احلصــول عــى 20 باملئــة. أمــا معظــم الذيــن 
حتدثــوا يف إطــار إعــداد هــذه الدراســة فقــد توقعــوا حصــة بحــدود 10 باملئــة إىل 15 باملئــة. 
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ومــن اجلديــر بالذكــر، أن الرملــان االحتــادي االنتقــايل يف اجلنــوب خّصــص حصــة رســمية 
قدرهــا 12 باملئــة ، وهــي مل تتحقــق عــى اإلطــاق، واســتقرت أخــرًا عــى 7 باملئــة )عــي 

2011؛ ماكســموود 2011(.

ــم  ــوس للتعلي ــن امللم ــة افتقاره ــدف إىل معاجل ــيات هي ــب السياس ــح أن تدري ــن الواض م
ــوارد  ــص امل ــارشة لنق ــة مب ــحات إىل معاجل ــرع للمرش ــات الت ــدف مح ــا هت ــة، بين والثق
املتاحــة هلــن. وثمــة خماطــر يف اهتــام ناجــاد بتســييس أنشــطتها بســبب تبنيهــا إســرتاتيجيات، 
ــام يف  ــذا االهت ــل ه ــة ملث ــت املنظم ــل، تعرض ــحات. وبالفع ــات للمرش ــع الترع ــل مج مث

ــايض. امل

بيــد أن جمموعــة مــن العوامــل ال يمكــن إنكارهــا، تشــمل اجلهــود املســتمرة لناجــاد 
واملنظــات األعضــاء فيهــا، أفضــت إىل نشــوء الفرصــة االســتثنائية احلاليــة الســتنهاض مزيــد 
ــت  ــام 2010، ضم ــف ع ــي منتص ــال. فف ــاء يف أرض الصوم ــية للنس ــاركة السياس ــن املش م
ــرتة  ــارصوا لف ــن ن ــال الذي ــاء والرج ــن النس ــن م ــاء بارزي ــا أعض ــة يف صفوفه اإلدارة املنتخب
طويلــة تعزيــز املشــاركة السياســية للنســاء. ولعــل الزعيــم الطمــوح، أمحــد حممــد ســيانيو، 
تــرّسع أثنــاء محلتــه االنتخابيــة بإعــان نيتــه تعيــن ربــع حكومتــه مــن النســاء. وقــد ثبــت بعد 
الفــوز يف االنتخابــات أن ذلــك الطمــوح بعيــد عــن التحقيــق. مــع ذلــك، أمجــع املســتجيبون 
عــى أن احلكومــة اجلديــدة حتــاول بجــّد ومحــاس زيــادة الفــرص السياســية للنســاء يف أرض 

الصومــال.

ــد  ــع أح ــب م ــًا إىل جن ــة، جنب ــم احلالي ــرة التعلي ــل وزي ــة أن تعم ــل املصادف ــن قبي ــس م لي
املــدراء العامــن يف الــوزارة والناشــط الســابق يف املجتمــع املــدين لوقــت طويــل، عــى حتقيــق 
ــن  ــوع م ــذا الن ــرتك ه ــح أن ي ــن املرج ــدارس. وم ــات يف امل ــجيل الفتي ــة يف تس ــادة ملموس زي
النجاحــات أكــر األثــر عــى املشــاركة السياســية للنســاء الصوماليــات عــى املــدى الطويــل 

ــا، 2011(. ــات، هرجيس )املقاب

 الدروس المستفادة واآلثار المترتبة على السياسات 
وممارساتها

ثمــة يشء مــن التناقــض يتعلــق باملشــاركة السياســية للنســاء يف املجتمعــات الصوماليــة. ففــي 
حــن حــدث تقــدم كبــر للنســاء يف معظــم القطاعــات، إال أنــه بقــي بطيئــًا وصعبــًا يف املجــال 
الســيايس. ورغــم الدعــوات العلنيــة واملنتــرشة ملشــاركة أكــر للنســاء غداة االســتقال )ســواٌء 
ــي أرض  ــة ناخب ــة مــا بعــد االســتعار أو بعــد عــام 1991( وتشــكيل النســاء لغالبي يف مرحل
الصومــال، بقــي وصــول النســاء إىل عمليــة صنــع القــرار الرســمي وجتــاوز جمــرد ممارســتهن 

للتصويــت حمــدودًا للغايــة.
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ــكلة  ــن املش ــيات، ولك ــاد السياس ــة انتق ــم نزع ــرى لدع ــرتة وأخ ــن ف ــام ب ــتخدم اإلس  ُيس
الطاغيــة تتمثــل يف النزعــة الثقافيــة املحافظــة. حيــث تــرتك طبيعــة النظــام االجتاعــي القبــي 
ــن  ــكيك بوالئه ــه التش ــري في ــح، جي ــر مري ــق غ ــع معّل ــد يف وض ــه التحدي ــى وج ــاء ع النس
لتجمعــات القرابــة الرئيســية. وإذا أضفنــا ذلــك إىل املظاهــر العمليــة للنزعــة الثقافيــة املحافظــة 
كنقــص املــوارد املاليــة والتعليــم والثقــة، تتضــح لنــا املصاعــب التــي تواجههــا النســاء يف تغير 

أوضاعهــن.

ــم يف  ــن قابلناه ــك أي مم ــام 1991. ومل يش ــذ ع ــرة من ــرات كب ــت تغي ــك، حتقق ــم ذل رغ
التحســن الكبــر لفــرص النســاء يف مجيــع املجــاالت يف أرض الصومــال يف الســنوات القليلــة 
املاضيــة، بــا يف ذلــك املجــال الســيايس. وأوضــح هــذه النقطــة بالتحديــد مجيــع مــن جــرت 

ــموود 2011(. ــات 2004، ماكس ــم )مقاب مقابلته

ــاء،  ــامهة النس ــش مس ــل إىل هتمي ــذي يمي ــي ال ــام االجتاع ــن النظ ــاط م ــاَش اإلحب مل يت
ــدر  ــل. وب ــو األفض ــور نح ــّر األم ــل بتغ ــة تأم ــرة متفائل ــوبة اآلن بنظ ــكاوى مش ــن الش لك
ــه إىل عــدم اســتعداد  ــق نموذجــي أشــار في ــت مقابــات معهــم تعلي ــن ُأجري ــد الذي مــن أح
 ،ʻإهنــم خيلطــون الديــن بالسياســةʼ :الرجــال لاعــرتاف بســهولة بمســامهة النســاء السياســية
ويفرتضــون دورًا حمــدودًا للنســاء، إال أهنــم عــى اســتعداد اآلن للرتحيــب باقــرتاح احلصــص 

ــة. ــة والوطني ــة املحلي ــات الرملاني ــائية يف االنتخاب النس

اســتند التقــدم احلــايل إىل االزديــاد املطــرد للدعــاوة املســتمرة طــوال ســنوات عديــدة. فغــداة 
ــدأ يتزايــد شــعور النســاء باإلحبــاط مــن التقــدم البطــيء ملحادثــات  عــام 1991 مبــارشة، ب
الســام يف بعــض األحيــان، وكذلــك مــن مقاومــة املندوبــن الذكــور الذيــن أرصوا عــى أن 
ــوة  ــهد يف اخلط ــب أن نش ــاء. وجي ــية للنس ــاركة السياس ــًاʻ للمش ــًا حالي ــس مؤاتي ــاخ لي ʼاملن
الكبــرة التاليــة تطبيــق نظــام املقاعــد املحجــوزة للنســاء يف جملــس النــواب يف الرملــان. وبينــا 
تبقــى احتــاالت حتديــد مســتوى هــذا النظــام مفتوحــة، فــإن حتديــد أي مســتوى يــرتك بحــد 
ــة ، فإهنــا  ــة و25 باملئ ــرتاوح بــن 15 باملئ ــإذا اعُتمــدت وُطبقــت نســبة ت ــًا. ف ــرًا فوري ــه أث ذات
ســُتحدث تغيــرًا كبــرًا يتمثــل بدخــول عــدد أكــر بكثــر مــن النســاء إىل احليــاة السياســية. 
أمــا إذا كانــت أقــل مــن 15 باملئــة ، فــإن التغيــر يبقــى حقيقيــًا ولكنــه يأخــذ طابعــًا تدرجيــًا 

أكثــر.

إن وجــود النســاء )ولــو امــرأة واحــدة فقــط( يف جملــس الشــيوخ )أو غــوريت Guurti(، يقــدم 
دليــًا واضحــًا عــى الــدور الفعــال والبنــاء الــذي يمكــن أن يلعبنــه، حتــى يف أكثــر الرملانــات 
تقليديــة. إن حتســنًا عدديــًا صغــرًا مــن هــذا النــوع ينطــوي عــى ســلطة رمزيــة كبــرة، ويبــدو 
ــن  ــة. ويمك ــازات اهلام ــن اإلنج ــد م ــق مزي ــة لتحقي ــًا حقيقي ــح فرص ــة تتي ــة الراهن أن اللحظ
ــم  ــألة. ورغ ــذه املس ــدًا هل ــال تأيي ــر إدارات أرض الصوم ــة أكث ــار اإلدارة احلالي ــهولة اعتب بس
عــدم قدرهتــا عــى حتقيــق وعــد محلتهــا االنتخابيــة بوضــع نســاء مناســبات يف 25 باملئــة مــن 
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ــل،  ــن التمثي ــة بتحس ــبل الكفيل ــاد الس ــتعدادها إلجي ــت اس ــد أثبت ــية، فق ــب السياس املناص
ويبــدو أن الشــعب منفتــح أيضــًا عــى مثــل هــذه االقرتاحــات.

ــادرة  ــة ن ــر اآلن فرص ــا يعت ــق م ــة يف حتقي ــاد حموري ــبكة ناج ــا ش ــي بذلته ــود الت ــت اجله كان
ــات  ــر منظ ــا أكث ــة باعتباره ــمعة مرموق ــت س ــام 1997، بنَ ــذ ع ــر. فمن ــداث التغي إلح
ــة. ورغــم بقــاء الكثــر ممــا يمكــن  ــة يف أرض الصومــال جــرأة وفعالي املجتمــع املــدين املحلي
إنجــازه بطبيعــة احلــال، فــإن اإلنجــازات التــي حققتهــا ناجــاد حتــى اآلن هامــة جــدًا. وثمــة 
ــي حققتهــا ناجــاد واملنظــات  ــة لدعــم املكاســب الت ــات اخلارجي فــرص متاحــة أيضــًا للهيئ
األخــرى املعنيــة بتوســيع املشــاركة السياســية للنســاء. واملبــدأ األكثــر أمهيــة يف هــذا الصــدد، 
ــن  ــال م ــة يف الصوم ــة االنتقالي ــم العملي ــو رضورة دع ــع، ه ــاق واس ــى نط ــًا ع ــق أيض واملطب
الشــكل الديمقراطــي األبــوي االنتقائــي، ال بــل حتــى يف جمــال املســاواة إىل شــكل ديمقراطــي 
أكثــر متثيــًا، ال بــد أن يســتند إىل مبــادرات حمليــة إذا قيــض لــه أن يكــون نظامــًا بنــاء. ويتضــح 
ــًا رضورة  ــن متام ــات يتفهم ــاء الصومالي ــاد، أن النس ــل ناج ــات مث ــود جمموع ــن وج ــًا م متام
العمــل بفعاليــة لتوســيع جمــال مشــاركتهن يف املؤسســات الديمقراطيــة التمثيليــة. ومــا يطلبنــه 
وحيتجــن إليــه يف الواقــع، هــو مســاعدهتن يف تنفيــذ أكثــر منهجيــة لرامــج التأييــد واملنــارصة 
التــي التزمــن هبــا، مســتفيدات مــن الــدروس التــي يقدمهــا نشــطاء يف أنظمــة سياســية أخــرى.

ــة إىل  ــة، إضاف ــة واملحلي ــات الرملاني ــمية يف االنتخاب ــائية الرس ــص النس ــاد احلص ــددت ناج ح
ــز  ــية وتعزي ــاة السياس ــرأة يف احلي ــر دور امل ــول تفس ــور ح ــامية تتمح ــات إس ــراء دراس إج
النقــاش حوهلــا، بوصفهــا دعائــم عملهــا األساســية يف املســتقبل القريــب. وتؤيد هذه الدراســة 
الــرأي القائــل بأهنــا مبــادرات مناســبة تتمتــع بتأييــد واســع مــن اهليئــات الناخبــة واملجتمــع 
ــى  ــاعدة ع ــل يف املس ــة تتمث ــات اخلارجي ــم اهليئ ــة لدع ــة ماس ــة حاج ــة. وثم ــدين واحلكوم امل
ــية  ــرتاتيجيات السياس ــكات واإلس ــتيعاب التكتي ــة واس ــرة الفنّي ــر، اخل ــًا توف ــد، وأحيان حتدي
العامــة، التــي قلــا حيصــل عليهــا عديــد مــن النشــطاء الصوماليــن. ويرقــى ذلــك إىل توصيــة 
تنطبــق عــى مــا هــو أبعــد مــن املجتمعــات الصوماليــة: إن دعــم مؤسســات ديمقراطيــة أكثــر 

شــموالً ومتثيــًا يتطلــب فهــًا عميقــًا للهيــاكل املؤسســية القائمــة.

ــة الصومــال، ألن هــذا املصطلــح  ــةʻ يف حال ال توجــد حاجــة لـــ ʼالتحــول نحــو الديمقراطي
يوحــي بــأن النظــم العرفيــة القائمــة ليســت ديمقراطيــة. ويف الواقــع، ينتظــم املجتمــع 
ــة للمســاواة وهــذا جيعــل  ــة ولكنهــا ذات نزعــة عالي ــد وعــادات أبوي الصومــايل حــول تقالي
ــة وليــس  ــة تراجــٍع عــن الديمقراطي ــة بنظــر كثــر مــن الرجــال بمثاب التحــول إىل نظــم متثيلي
تقدمــًا نحوهــا. وال يمكــن للمــرء إال يف هــذا الســياق أن يبــدأ بفهــم التحديــات التــي تواجــه 
ــات، اللــوايت بقــي نفوذهــن الســيايس حمــدودًا رغــم التغــّر الكبــر الــذي شــهدته  الصومالي

ــة. ــة والتجاري ــن األرسي أدواره
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ــة  ــة االنتخابي ــة بمــكان أن جيــد واضعــو السياســات ومقدمــو الدعــم للديمقراطي مــن األمهي
وســيلة للتعامــل مــع الصوماليــن، رجــاالً ونســاء. وثمــة وثائــق كافيــة ترهــن عــى 
ــم هــذا النمــوذج أو  ــة تقدي ــة اخلارجي ــي واجهــت حمــاوالت اجلهــات الفاعل ــات الت الصعوب
ذاك لصنــع القــرار الديمقراطــي، دون فهــم كاٍف أو إفســاح املجــال للنشــطاء املحليــن لوضــع 
ــّن أن  ــل تب ــات، ب ــن األدبي ــوع م ــك الن ــدرج يف ذل ــذه ال تن ــتنا ه ــال. إن دراس ــدول األع ج
النجاحــات املحليــة يف أرض الصومــال مثــرة لإلعجــاب وتســتحق الدعــم باملعنــى احلقيقــي 
للعبــارة. ويشــارك العديــد مــن النســاء والرجــال يف أرض الصومــال بشــكل كامــل يف النقــاش 
ــا  ــن م ــادرات؛ لك ــكار أو املب ــم األف ــاء، وال تنقصه ــية للنس ــاركة السياس ــول املش ــر ح الدائ
ينقصهــم يف بعــض احلــاالت هــو التعــرف الواســع والدقيــق عــى أنظمــة مــن خــارج املجتمــع 
ــة ال  ــات تعبئ ــات، وتقني ــات والترشيع ــق السياس ــة وثائ ــة لصياغ ــارات فنّي ــايل، ومه الصوم
تعتمــد عــى اهليــاكل القبليــة يف املقــام األول. ففــي هــذه املجــاالت، حيقــق الدعــم أكــر فائــدة 

ممكنــة.
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 الهوامش
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يف  القرآنية  الدراسات  وحدة  يف  املشاركة  الباحثة  باور،  كارين  الدكتورة  نفسه  املوضوع  يف  قدمتها 

معهد الدراسات اإلساعيلية يف لندن.

رسمي . 2 وغر  رسمي  بشكل  الكاتب  أجراها  وثانوية  أولية  بحوث  عى  هذه  احلالة  دراسة  تستند 
ابتداء من عام 2004. وثمة عدد من املقابات أجراها يف عام 2007 لصالح مرشوع آخر يتناول 
الثاين/نوفمر  الدراسة، وأجرى أيضا 13 مقابلة إضافية يف ترشين  موضوعات وثيقة الصلة هبذه 
2011 خصيصًا هلذه الدراسة. ويف كل احلاالت، بقيت املنهجية املستخدمة ألغراض البحث األويل 
هي املقابات شبه املنظمة مع مصادر املعلومات الرئيسية. واستغرقت املقابات الـ13 التي ُأجريت 
يف عام 2011 هبدف توفر البيانات النوعية األولية هلذه الدراسة مخسة أيام. ومل يسمح نطاق املرشوع 
الثاين/نوفمر 2011 يف قائمة  بيانات كمية. وُأدرجت أساء َمن جرى مقابلتهم يف ترشين  بجمع 

املراجع، كا أدرج يف املراجع مجيع الذين استشهد هبم النص من بحوث سابقة.

نبات . 3 ورقة  عن  عبارة  وهو  كينيا،  يف  ميرا  باسم  ويعرف   ،ʻخاتʼ أو   ʻقادʼ أحيانا  ويلفظ  القات، 
نطاق  عى  وكينيا  إثيوبيا  يف  املجتمعات  وبعض  واليمنيون  الصوماليون  ويتعاطاها  الفم،  يف  مُتضغ 
البرش‹  عى  خفيف  رضر  ›ذو  بأنه  العاملية  الصحة  منظمة  تصنفه  نسبيًا،  خفيف  منبه  وهي   واسع. 
 .>4٫4KhatCritReview.pdf/http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety<

ولكن استخدامه واسع النطاق يف الصومال، ال سيا يف أوساط الرجال، يثر جدالً كبرًا.

إضافة إىل كون الرتايب فقيهًا يف علوم القرآن، فقد بقي لزمن طويل شخصية مثرة للجدل يف احلياة . 4
السياسة السودانية أيضًا. وهتتم هذه الدراسة باجلانب العلمي من عمله، رغم اإلقرار بسوء سمعته 

يف جماالت أخرى.



إشراك النساء المسلمات 
في هياكل وعمليات الحكم 

الديمقراطي في الهند

الفصل السادس
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م1 فاسو موهان والدكتورة ثريا تبسُّ

الفصل السادس

ــن  ــا وم ــف دني ــن طوائ ــن م ــا، ولعله ــة الدني ــن أرس الطبق ــاء م ــل النس ــوب، تص ــم العي ــا ترتاك عندم
إقليــم متخلــف، إىل وضــع رهيــب. ]يتعــن علينــا[ فهــم كافــة األســباب اجلذريــة للحرمــان، وليــس 

ــز عــى ســبب واحــد فقــط )ســن 1991: 1(. الرتكي

ملخص

ــاء  ــن نس ــي ألهن ــان ثالث ــن حرم ــد م ــلامت اهلن ــه مس ــا تعاني ــذه م ــة ه ــة احلال ــى دراس تتق
ــادرة املــرأة  ــد هــو مب ــة. وتركــز الدراســة عــى برنامــج رائ ــة ديني وفقــرات وتنتمــن إىل أقلي
املســلمة التــي هدفــت إىل ختفيــف عزلــة املســلامت وتقريبهــن مــن التيــار الديمقراطــي. وقــد 
اطلــع مــن خــالل هــذه املبــادرة مــا يربــو عــى 30 ألــف امــرأة ورجــل وفتــاة وشــاب عــى 
حقــوق املــرأة الــواردة يف القــرآن واملواثيــق الدوليــة والتي حيميهــا الدســتور والقوانــن اهلندية. 
ــر مــن 1,500  ــر مــن 6 آالف امــرأة شــكلن جمموعــات نســائية نشــطة وأكث كــام أعــرب أكث
مــن وجهــاء املجتمــع مــن النســاء والرجــال يضمــون قــادة وعلــامء ديــن وأكاديميــن ونشــطاء 
لة  وحمامــن عــن تأييدهــم لتمكــن املــرأة يف جمتمعاهتــم. وبــدأت املجموعــات النســائية املشــكَّ
يف ظــل املبــادرة تصيــب نجاحــًا يف اللجــوء إىل القضــاء وشــتى أنظمــة تقديــم اخلدمــات، مــا 
أّثــر مبــارشة عــى حيــاة املــرأة اليوميــة. وأخــذت هــذه املجموعــات تتنــاول تطلعــات جمتمعيــة 
مشــرتكة، كتوليــد الدخــل وتعليــم املــرأة والقضــاء عــى العنــف املنــزيل والفســاد واحلصــول 
ــج  ــدى النتائ ــت إح ــي. ومتثل ــرف الصح ــة وال ــى الصح ــاء وع ــة وكهرب ــاه نظيف ــى مي ع
ــر  ــتويات، ع ــة املس ــى كاف ــح ع ــت والرتش ــن التصوي ــرأة م ــن امل ــادرة يف متك ــة للمب الرئيس
مشــاركتها يف العمليــة الديمقراطيــة وحصوهلــا عــى مناصــب يف القيــادة السياســية. وختلــص 
دراســة احلالــة، إىل أنــه يمكــن باســتخدام هنــج متعــدد اجلوانــب للحــد مــن هتميش املســلامت، 
ــمل  ــالمية ويش ــادئ اإلس ــب املب ــدي إىل جان ــدويل واهلن ــون ال ــن القان ــتند إىل كل م ــج يس هن
وجهــاء املجتمــع منــذ البدايــة ويركــز عــى الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء، تقليــل عزلــة 

املــرأة وتعزيــز مشــاركتها الفاعلــة يف هيــاكل احلكــم الديمقراطيــة وعملياتــه.



المختصرات
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IFES International Foundation for Electoral Systems
املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

MP Member of Parliament
 عضو الرملان

MWI Muslim Women’s Initiative
مبادرة املرأة املسلمة

NGO non-governmental organization
املنظامت غر احلكومية

SHG self-help groups
جمموعات املساعدة الذاتية

VAW Violence against women
العنف ضد املرأة
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خلفية

السياق التاريخي
حكمــت ســالالٌت مســلمة خمتلفــة أجــزاء كبــرة مــن شــبه القــارة اهلنديــة قرابــة ألــف ســنة، 
ــدة،  ــعرية خال ــد ش ــم وقصائ ــت مالح ــة وُنظم ــة عظيم ــب معامري ــا عجائ ــيِّدت خالهل ُش
ــيا،  ــوب آس ــزة يف جن ــالمية متمي ــة إس ــد صوفي ــرت تقالي ــة األوردو، وظه ــورت  لغ وتط

ــواء. ــد س ــى ح ــرف ع ــة والتط ــة املجتمعي ــة يف التعددي ــارب عظيم ــت جت وحدث

ــر،  ــزب املؤمت ــدي وحل ــا لغان ــن ومعارضته ــرن العرشي ــالمية يف الق ــة اإلس ــيس العصب إن تأس
ومــا تبــع ذلــك مــن اســتقالٍل وتقســيم اهلنــد وباكســتان عــام 1947، والــذي أســفر بــدوره 
عــن هجــرة ومــوت املاليــن شــكل عنــارص رئيســة يف التاريــخ احلديــث ملســلمي اهلنــد. وقــد 
بقــي غالبيــة مســلمي شــبه القــارة اهلنديــة يف اهلنــد بعــد التقســيم، ولكــن كثريــن ممــن بقــوا 
ــف 2002:  ــف وميتكال ــم )ميتكال ــراد جمتمعه ــن أف ــان إال ب ــوا بأم ــن يكون ــم ل ــعروا أهن ش
218(. وأفــى ذلــك إىل عزلــة املجتمعــات املســلمة يف أنحــاء كثــرة مــن اهلنــد. وقلــل التمييز 
والركــود االجتامعــي واحلرمــان االقتصــادي والتعليمــي، تدرجييــًا، مــن فرصهــم يف االســتفادة 
مــن برامــج التنميــة احلكوميــة، وأســفر عــن هتميــش املســلمن اجتامعيــًا واقتصاديــًا يف ســائر 
ــات  ــة وقطاع ــات احلكومي ــن يف اخلدم ــلمن العامل ــدد املس ــع ع ــام تراج ــالد. ك ــاء الب أنح

أخــرى تراجعــًا كبــرًا بعــد التقســيم )منظمــة معونــة العمــل 2006: 1(.

السياق السياسي واالجتماعي االقتصادي الحديث
ــت  ــدوس، إذ فاقم ــلمن واهلن ــن املس ــاًم ب ــالمًا دائ ــد س ــة يف اهلن ــور الديمقراطي ــق تط مل خيل
ــائر  ــن خس ــفرًا ع ــض مس ــه البغي ــي برأس ــف الدين ــل العن ــات وأط ــة اخلالف ــة الطائفي السياس
ــام  ــم يف ع ــري ث ــجد باب ــر مس ــر تدم ــام 1992 إث ــص يف ع ــى األخ ــاألرواح، وع ــة ب فادح
ــلمن، وأدت إىل  ــي املس ــغب الطائف ــامل الش ــت أع ــد أحبط ــارات. وق ــة غوج 2002 بوالي
ــة  ــة معون ــاًل )منظم ــودة أص ــار املوج ــة احلص ــيخ عقلي ــة وترس ــوى العلامني ــة بالق ــدان الثق فق
ــلمن إىل  ــادة املس ــن ق ــر م ــل كث ــة مي ــذه العقلي ــار ه ــن آث ــن ب ــل 2006: 1(. وكان م العم
ــة  ــوات الراغب ــة األص ــة، ومعارض ــة احلامي ــرأة بذريع ــوق امل ــى حق ــة ع ــود إضافي ــرض قي ف
بتحســن مكانــة املــرأة يف املجتمــع، فضــاًل عــن زيــادة عزلــة املســلمن، عــر عــزل املجتمــع 

ــة. ــن الغالبي ــوص، ع ــه اخلص ــى وج ــرأة ع وامل

ــكلون  ــم يش ــن أهن ــم م ــى الرغ ــًا. وع ــد ضعيف ــلمن يف اهلن ــيايس للمس ــل الس ــي التمثي  بق
 13 باملئــة مــن الســكان، تأرجــح متثيلهــم يف املجلــس الترشيعــي الوطنــي منــذ التقســيم حــول 
ــك.  ــن ذل ــى م ــلامت أدن ــيايس للمس ــل الس ــام كان التمثي ــا 2007: 8(، ك ــة )هبارغاف 5 باملئ
ورغــم حمافظــة اهلنــد عــى معــدل نمــو اقتصــادي هائــل بلــغ 9 باملئــة خــالل الســنوات القليلــة 
 املاضيــة، يعيــش أكثــر مــن 300 مليــون هنــدي عــى أقــل مــن دوالر واحــد يوميــًا ويعيــش 
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700  مليــون عــى أقــل مــن دوالريــن يوميــًا. والصــورة أكثــر قتامــة بالنســبة ملســلمي اهلنــد، 
إذ يعيــش 84 باملئــة منهــم عــى أقــل مــن 50 ســنتا يوميــًا )اللجنــة الوطنيــة اهلنديــة للمنشــآت 

يف القطــاع غــر املنظــم 2007: 2(.

تقبــع املــرأة املســلمة وســط هــذا املجتمــع الفقــر يف أســفل الســلم، إذ يعــاين أكثــر مــن 66.8 
ــرات  ــاء وفق ــن نس ــي كوهن ــان ثالث ــن حرم ــد 2001( م ــداد اهلن ــد )تع ــلمة يف اهلن ــون مس ملي
وينتمــن إىل األقليــات. والعوامــل الرئيســة التــي حتــدد املكانــة املتدنيــة للمســلمة يف اهلنــد هــي، 
االفتقــار إىل املعرفــة والقــوة االقتصاديــة واالســتقاللية )حســن ومينــون 2004: 241(. وقــد 
أفــاد 14 باملئــة فقــط مــن املســلامت بأهنــن يعملــن، خصوصــًا يف أعــامٍل منزليــة متدنيــة األجــر. 
ويبلــغ متوســط ســن زواج املســلامت 15.5 عامــًا )وحتــى يف ســٍن أبكــر يف الشــامل(، أي أن 
60 باملئــة مــن املســلامت يتزوجــن قبــل بلــوغ الســن القانــوين الــذي يبلــغ 18 عامــًا كــام ذكــرت 
ــأي  ــًا ب ــام عملي ــة مــن املســلامت أهنــن حيتجــن إىل إذن مــن أزواجهــن للقي ــر مــن 75 باملئ أكث

نشــاٍط شــخيص أو اجتامعــي أو عائــي أو صحــي )حســن ومينــون 2004: 77-76، 237(.

ــل  ــالد، ومل يكم ــاء الب ــع أنح ــة( يف مجي ــلامت )57.6 باملئ ــن املس ــة ب ــدالت األمي ــع مع ترتف
ــر  ــون 2004: 48(. وُيعت ــن ومين ــن )حس ــة منه ــن 10 باملئ ــل م ــوى أق ــة س ــة الثانوي املرحل
ف حمــو األميــة بأنــه جمــرد  يــات، حيــث ُيعــرَّ 23 باملئــة فقــط مــن القرويــات املســلامت غــر أمِّ
ــة  ــب منظم ــل 2006: 5(. وحس ــة العم ــة معون ــمه )منظم ــة اس ــراءة وكتاب ــرء ق ــة امل معرف

ــل: ــة العم معون

ʼيعــزى ارتفــاع معــدالت تــرب املســلامت وتــدين حتصيلهــن العلمــي إىل عوامــل خمتلفــة، 
املختلــط  التعليــم  ومعارضــة  املنزليــة،  األعــامل  يف  للمشــاركة  املدرســة  وتــرك  الفقــر  منهــا 
يف ســن البلــوغ ومعارضــة عمــل الفتيــات خــارج املنــزل، واالعتقــاد بــأن املــكان املناســب 
للفتــاة  زوٍج  عــى  العثــور  وصعوبــة  عــال،  تعليــٍم  إىل  حيتــاج  ال  وهــو  البيــت  هــو  للمــرأة 
 املتعلمــة، واخلــوف مــن تعــرض الذكــور للطالبــات يف ســن معينــةʻ )منظمــة معونــة العمــل 

.)11 :2006

ــر انعــزال املجتمــع املســلم ومواقفــه مــن التعليــم عــى متثيــل املســلامت يف احليــاة العامــة  لقــد أثَّ
يف اهلنــد. ففــي الســنوات األخــرة، مل يضــم الرملــان اهلنــدي املكــون مــن 790 عضــوًا ســوى 

مســلمتن فقــط، أي أقــل مــن 0.5 باملئــة )راي 2002: 3(.
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أثر اإلقصاء عن عملية صنع القرار السياسي

ــروف  ــط بظ ــد املحي ــكل التعقي ــب، ويش ــدد اجلوان ــال متع ــد إلمه ــلامت اهلن ــت مس تعرض
حرماهنــن وهتميشــهن عقبــة حَتــول دون حتســن وضعهــن. فبحســب دراســة أجرهتــا احلكومة 
ــد  ــلمي اهلن ــادي ملس ــي واالقتص ــي والتعليم ــع االجتامع ــن الوض ــام 2006 ع ــة ع اهلندي
ــة  ــاة املحكم ــس قض ــار رئي ــدر ساتش ــبة لراجين ــار، نس ــر ساتش ــم تقري ــعبيًا باس ــرف ش )ُتع
ــن  ــن ب ــلمن م ــع املس ــر وض ــة(، ُيعت ــداد الدراس ــة إع ــرأس جلن ــذي ت ــابق ال ــا الس العلي
األدنــى بالنســبة لرشائــح املجتمــع، إذ تعــاين املســلامت عــى وجــه اخلصــوص مــن التهميــش 
واحلرمــان. وكشــف التقريــر عــن أن املجتمــع املــدين واحلكومــة، عــى حــد ســواء، حُتمــالن 
ــات  ــي وسياس ــز االجتامع ــس التميي ــدين ولي ــرأة املت ــع امل ــؤولية وض ــي مس ــع الدين املجتم
ــلمن مل  ــأن املس ــر ب ــد التقري ــام وج ــار 2006: 12-13(. ك ــر ساتش ــلة )تقري ــة الفاش التنمي
ــج  ــن الرام ــا م ــر وغره ــأة الفق ــن وط ــف م ــة للتخفي ــط احلكوم ــن خط ــرًا م ــتفيدوا كث يس
)تقريــر ساتشــار 2006: 187(. وعــى الرغــم مــن انتشــار برامــج التمييــز اإلجيــايب للفئــات 
املحرومــة، فإهنــا تارخييــًا مل تشــمل املســلمن وهــو أحــد أســباب عــدم تقــدم تعليمهــم )دي 
ــدارس  ــة، كامل ــة احلكومي ــة التحتي ــن البني ــم م ــم حرمته ــام أن عزلته ــان 2011: 17(. ك ه
والطــرق ومرافــق التخلــص مــن النفايــات والــرف الصحــي واملراكــز الصحيــة )منظمــة 

ــل 2006: 5(. ــة العم معون

ويف هــذا الســياق، غالبــًا مــا تعــاين املســلامت اهلنديــات مــن الفقــر املدقــع واعتــالل الصحــة 
ــن  ــن أن هل ــرات منه ــدرك كث ــة. وال ت ــة اجتامعي ــار عزل ــك يف إط ــزيل، وكل ذل ــف املن والعن
حقوقــًا أقلهــا مــا يمنحهــن دينهــن مــن حقــوق. وليســت هلــن صــالت مــع نســاء أخريــات يف 
ظــل إطــار متكينــي. ويقيــد افتقارهــن للتعليــم قدرهتــن عــى كســب دخــل ألنفســهن وأرسهن 
أو الدفــاع عــن حقوقهــن أو احلصــول عــى الرامــج واخلطــط احلكوميــة، وهــو يؤثــر أيضــًا 
عــى ثقتهــن بأنفســهن. فهــن يعشــن داخــل حلقــة يصعــب كرهــا، إذ يفــي الفقــر والعزلــة 
ــة أمــام اكتســاب املهــارات واخلــرات  إىل اعتــالل الصحــة واالفتقــار إىل التعليــم، وهــو عقب

املطلوبــة يف ســوق العمــل واخلــروج مــن دائــرة الفقــر.

يف دراســة صــدرت عــام 2004، أجــرت زويــا حســن وريتــو مينــون مســحًا ميدانيًا شــاماًل هو 
األول مــن نوعــه عــن مســلامت يف اهلنــد، حيــث درســا فــرص التعليــم والعمــل وإحصائيــات 

الــزواج ومــؤرشات إنامئيــة أخــرى. وقــد وجــدا بــأن املــرأة املســلمة يف اهلنــد:

ʼ...مــن بــن األفقــر عــادة، ســواء أكانــت تعيــش يف مناطــق حرضيــة أم ريفيــة، وأميــة عــى األغلــب. 
 وحتــى إذا كانــت متعلمــة، فهــي نــادرًا مــا تتخطــى املرحلــة االبتدائيــة. وهــي تتــزوج بعمــر 
15 ســنة، ويغــدو لدهيــا ثالثــة أطفــال بعمــر 20 ســنة، وتعــاين مــن اعتــالل يف صحتهــا معظــم حياهتــا. 
وحيــد تــدين مهاراهتــا وحتصيلهــا العلمــي باإلضافــة إىل عزلتهــا وعجزهــا عــن التنقــل مــن فرصهــا يف 
ــًا لزوجهــا  ــة تقريب ــة كامل ــة اقتصادي ــزل، مــا جيعلهــا يف تبعي احلصــول عــى عمــل مأجــور خــارج املن
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الــذي يكــون يف الغالــب فقــرًا وحمرومــًا. كــام أن العنــف أو التهديــد بالعنــف داخــل املنــزل، حيــث 
ــًا  ــة وغالب ــا خاضع ــة يبقيه ــة ممكن ــارات بديل ــار إىل أي خي ــا، واالفتق ــن حياهت ــر م ــزء األك ــي اجل تق
مضطهــدة، بينــام ال تتيــح هلــا املعايــر الثقافيــة واالجتامعيــة، املترشبــة بنظــام أبــوي واســع االنتشــار، 
ســوى خيــارات حمــدودة أو اســتقاللية حمــدودة يف صنــع القــرارات املتعلقــة بجميــع جوانــب حياهتــا 

ــاʻ )حســن ومينــون 2004: 241( عملي

ــي  ــع االجتامع ــل الوض ــاك، يتداخ ــد. فهن ــة اهلن ــى ديمقراطي ــلبًا ع ــلامت س ــة املس ــر عزل تؤث
ــاة السياســية )منظمــة معونــة العمــل:  واالقتصــادي للمجتمــع اهلنــدي مــع املشــاركة يف احلي
يف جمتمــع تعــددي، ُيعتــر التمثيــل املعقــول لشــتى املجتمعات  6(، وكــام ذكــر تقريــر ساتشــار:̓ 
يف الوظائــف احلكوميــة رضوريــًا لتعزيــز نظــام احلكــم التشــاركيʻ )تقريــر ساتشــار 2006: 
ــة  ــاركة الكامل ــدة، دون املش ــة بش ــة متدني ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــدو التنمي 163(. وتغ

ــاكل احلكــم. ــة وهي ــاكل االجتامعي للمــرأة يف اهلي

عــالوة عــى ذلــك، يصبــح املجتمــع بتهميــش هــذا اجلــزء الكبــر منــه عرضــة لأليديولوجيات 
غــر الوطنيــة واملتطرفــة. فعــى مســتوى معتــدل نســبيًا، يمكــن أن يدفــع ذلــك إىل االعتقــاد 
ــرون  ــد كث ــد يفق ــن، وق ــاعد املهمش ــة ال تس ــية الرئيس ــات السياس ــات والعملي ــأن املؤسس ب
ثقتهــم يف اهليــاكل الرئيســة والعمليــات السياســية. وعــى مســتوى أخطــر، يمكــن أن يــؤدي 

ذلــك إىل عنــف متطــرف.

ــا  ــاوض عره ــة يتف ــي عملي ــد، وه ــوات يف اهلن ــك األص ــة بن ــى بسياس ــا يدع ــة م إن ممارس
ــاس أو مجاعــة، يمكــن  القــادة والوســطاء مــع األحــزاب السياســية باســم جمموعــة مــن الن
ــلمن.  ــش املس ــزز هتمي ــلمن وتع ــدوس واملس ــن اهلن ــايب ب ــتقطاب انتخ ــود إىل اس أن تق
وقــد قيــل إن هــذا النــوع مــن العقليــة يالئــم بعــض قــادة املســلمن، بينــام يف الواقــع يتبنــى 
يقــي 2012: 1(. وتشــكل سياســة بنــك  بعــض املســلمن اهلنــود جمموعــة آراء سياســية )ِصدِّ
األصــوات هتديــدًا لتعدديــة النظــام الســيايس يف اهلنــد، وهــي تضعــف قــدرة املســلمن عــى 
ــدًا للديمقراطيــة جــراء  ــة، يشــكل ذلــك هتدي املشــاركة يف النظــام بطريقــة جمديــة. ويف النهاي
ــع  ــات واملناف ــن العملي ــم م ــى حصته ــول ع ــن احلص ــون م ــم حمروم ــراد بأهن ــعور األف ش

ــة. الديمقراطي

ــا.  ــا ونفوذه ــف مكانته ــرًا لضع ــلمة نظ ــرأة املس ــع امل ــى واق ــًا ع ــع عملي ــذا الوض ــري ه ي
ــه  ــا تواج ــكان، إال أهن ــة الس ــة كبقي ــية والقانوني ــوق السياس ــا باحلق ــن متتعه ــم م ــى الرغ وع
عقبــات كثــرة تعيــق ممارســتها حلقوقهــا )هبارغافــا 2007: 9(. وثمــة ســوء فهــم عــام داخــل 
املجتمــع اإلســالمي وخارجــه، عــى حــد ســواء، بــأن عــدم املســاواة بــن اجلنســن متأصــل يف 
اإلســالم وأن جمتمعــات إســالمية كثــرة َتعتــر الديــن ســبب التفــاوت القائــم بــن اجلنســن. 
ــراث  ــم وامل ــًا يف التعلي ــرأة حقوق ــح امل ــرآن يمن ــح. فالق ــو الصحي ــس ه ــع أن العك والواق
ــم  ــام احلك ــا نظ ــاة، منه ــاالت احلي ــة جم ــاركة يف كاف ــالق واملش ــاة والط ــك احلي ــار رشي واختي
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والــرشكات. ولكــن لســوء احلــظ، جيهــل كثــر مــن املســلمن واملســلامت تلــك احلقــوق إىل 
ــات املســلامت متجــذرة يف األعــراف  ــود املفروضــة عــى اهلندي ــر مــن القي حــد كبــر. والكث
ــي  ــر ع ــم ʼأصغ ــة. ينظ ــم الرشيع ــا باس ــة عليه ــاء الرشعي ــم إضف ــة، ويت ــد االجتامعي والتقالي
مهنــدسʻ ورشــات عمــل بشــأن حقــوق املــرأة املســلمة. وقــد قــال: ʼلــدى ســامعهن بــام جــاء 
ــدًا أن القــرآن حيررهــن.  ــن إهنــن مل يعتقــدن أب ــرأة ومكانتهــا، قل يف القــرآن حــول حقــوق امل

ــدس 2007: 1(. ــتعبدهنʻ. )مهن ــالم يس ــدن أن اإلس ــن يعتق ك

ــود  ــى وج ــؤرشات ع ــض امل ــرت بع ــر، وظه ــب بالتغي ــار، ازدادت املطال ــر ساتش ــر تقري إث
ــة  ــت موازن ــد تضمن ــلامت. وق ــيام املس ــلمن، ال س ــة املس ــا تنمي ــة قضاي ــية ملعاجل إرادة سياس
احلكومــة اهلنديــة لعــام 2008 أمــواالً لرامــج خاصــة متعــددة القطاعــات ملناطــق األقليــات، 
وزادت دعمهــا للمؤسســات اإلنامئيــة التــي تعمــل مــن أجــل رفــاه الفئــات املحرومــة بــام فيهــا 
األقليــات. واعرتفــت هيئــة التخطيــط احلكوميــة يف خطتهــا اخلمســية احلاديــة عــرشة 2007-
ʼ 2012باحلرمــان املــزدوجʻ للمســلامت، موصيــة بتنفيــذ مشــاريع هادفــة لصاحلهــن بوصفهــا 

إحــدى األولويــات )هيئــة ختطيــط احلكومــة اهلنديــة 2007: 20(.

ولكــن 10 ســنوات مضــت دون أي متابعــة لتقريــر ساتشــار ومل حُيــرز ســوى تقــدم قليــل يف 
ــن رشوط  ــد وحتس ــم جي ــل وتعلي ــى عم ــول ع ــرص احلص ــن ف ــا حتس ــه، منه ــذ توصيات تنفي
ــة  ــر البني ــة، وتوف ــج احلكومي ــروض والرام ــى الق ــول ع ــة احلص ــز إمكاني ــل، وتعزي العم
التحتيــة وتشــجيع املشــاريع املجتمعيــة. وقــد أطلقــت مســلامت يف اهلنــد مؤخــرًا محلــة حلــث 
ــادان  ــة )براب ــه بفاعلي ــذ توصيات ــار وتنفي ــر ساتش ــن تقري ــار ع ــض الغب ــى نف ــة ع احلكوم

.)1  :2012

ذة عمليات اإلدماج المنفَّ

صممــت املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة ورشكاؤهــا، بعــد األخــذ بعــن االعتبــار هــذه 
ــو  ــوذج وه ــتمر النم ــلامت. واس ــلبية للمس ــش الس ــة التهمي ــف حلق ــًا لوق ــروف، نموذج الظ
ــن  ــة م ــة متنوع ــد باق ــي 2004 و2011 واعتم ــن عام ــنن ب ــبع س ــلمة س ــرأة املس ــادرة امل مب
ــار  ــن التي ــد م ــلامت اهلن ــب مس ــس لتقري ــدة وبالعك ــة إىل القاع ــن القم ــعبية م ــطة الش األنش
ــن  ــة لتمك ــاريع هادف ــذ مش ــرضورة تنفي ــي ب ــود وع ــادرة وج ــرت املب ــي. وأظه الديمقراط
ــة  ــاريع بدق ــذه املش ــم ه ــب أن تتس ــه، وج ــت نفس ــهن. ويف الوق ــف هتميش ــلامت ووق املس
ــدف  ــن اهل ــة. ومل يك ــة املصطنع ــور النمطي ــات والص ــزز اهلوي ــأال تع ــن ب ــي تضم ــة، ك املقارب
متكــن املســلامت بمفردهــن، بــل يف إطــار جمتمــع ديمقراطــي أوســع. وقــد عنــى ذلــك إرشاك 
ــدرات يف  ــذه الق ــق ه ــا، وتطبي ــن نوعه ــدة م ــدرات فري ــاق وق ــن بآف ــراد يتمتع ــاء كأف النس
اهليــاكل املجتمعيــة واالجتامعيــة احلاليــة بتوفــر املعلومــات والدعــم. كــام أســفر عــن توعيــة 

ــن. ــة عنه ــف والضحي ــاءة التخل ــع عب ــلامت، وخل ــا املس ــن بقضاي اآلخري



مسرية الرساد من اإلقصاد يىل املشارمة

206   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

يكمــن نجــاح نمــوذج مبــادرة املــرأة املســلمة يف هنجــه الشــمويل. فــإذا غــرت املــرأة نفســها 
دون أن تســهم يف تغيــر املجتمــع، لــن يمــي املجتمــع ككل ُقدمــًا. وإذا كرســت املــرأة نفســها 
ــة أو  لتغيــر املجتمــع ومل تغــر شــخصيتها يف الوقــت نفســه، فلــن تتســم جهودهــا باملرشوعي
الديمومــة. وغالبــًا مــا تقــع نــامذج التنميــة عنــد إحــدى هاتــن النهايتــن: تنميــة الفــرد كــي 
يغــر املجتمــع، أو تنميــة اهليــاكل االجتامعيــة كــي تطــور بدورهــا حيــاة األفــراد. وال بــد أن 
حيــدث  األمريــن معــًا، وتوضــح مبــادرة املــرأة املســلمة كيــف يمكــن أن حيصــل ذلــك. وكــام 

ذكــر معهــد دراســات الرخــاء العاملــي:

ال يمكــن فصــل قلــب اإلنســان عــن بيئتــه، ألن احليــاة الداخليــة لــكل إنســان تشــكل البيئــة وتتأثــر هبــا 
أيضــًا. وهلــذا، يعتمــد حــدوث تغيــر دائــم عــى بــذل جهــود متزامنــة لتغيــر كل مــن الفــرد واملجتمــع 

)معهــد دراســات الرخــاء  العاملــي: 2010، 76-75(.

ــة للنظــم  ــادرة املــرأة املســلمة التــي نفذهتــا مؤسســات رشيكــة للمؤسســة الدولي تتكــون مب
االنتخابيــة يف اهلنــد مــن طبقــات متعــددة للتدخــل. وشــكلت ورشــات عمــل نــرش 
ــكيل  ــات بتش ــُتكملت الورش ــم اس ــية. ث ــاء األساس ــة البن ــاء لبن ــال والنس ــات للرج املعلوم
جمموعــات مــن املســلامت وتزويدهــا بأنشــطة مــدرة للدخــل وخدمــات استشــارية ومســاعدة 
قانونيــة، وإنشــاء هيكليــة دعــم جمتمعــي هلــا تتكــون مــن زعــامء دينيــن وأكاديميــن ونشــطاء 
ــة  ــة الشــباب بتزويدهــم بــدروس حــول حقــوق املــرأة يف املــدارس الثانوي وحمامــن، وتوعي

ــب. والكتاتي

ــة  ــج متكيني ــذ برام ــة تنفي ــدين واحلكوم ــالمي وامل ــع اإلس ــل املجتم ــن داخ ــرون م ــاول كث ح
ــة مــن النجــاح دون أن  ــوا درجــات متفاوت داخــل املجتمعــات املســلمة املهمشــة، وقــد أصاب
يبلغــوا هــذا املســتوى مــن العمــق أو الشــمولية. وشــملت مبــادرة املــرأة املســلمة أكثــر مــن 
30 ألــف رجــل وامــرأة بشــكل مبــارش، وطالــت عــددًا آخــر ال حيــى مــن خالهلــم. ومتثلــت 
إحــدى أهــم النتائــج وأوضحهــا يف بــروز املســلامت كقــادة أو رائــدات تغيــر يف جمتمعاهتــن. 
ــًا،  ــن نجاح ــات وحقق ــن انتخاب ــل، خض ــن قب ــدًا م ــن أب ــادرن منازهل ــاليت مل يغ ــاء ال فالنس
ــوق  ــن احلق ــاع ع ــن والدف ــة جمتمعه ــيطات يف تنمي ــدات نش ــن قائ ــور انتخاهب ــن ف وأصبح

ــن. ــاء يف جمتمعاهت ــية للنس األساس
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لمحة موجزة عن برنامج مبادرة المرأة المسلمة وتطورها
ُوضعت مبادرة املرأة املسلمة وُنفِّذت عى أربع مراحل:

املرحلة األوىل: التوعية.
املرحلة الثانية: إنشاء هياكل دعم جمتمعي.

املرحلة الثالثة: تعزيز الدعم املجتمعي وإقامة الروابط.
املرحلة الرابعة: الرتسيخ والتوسع.

بــدأت املبــادرة بمؤمتــر تشــاوري ُعقــد يف نيودهلــي وحــرضه وجهــاء مــن املســلمن. وأوىص 
ــن  ــون م ــا رشكاء حملي ــعبيًا، وينفذه ــلامت ش ــن املس ــدف إىل متك ــادرة هت ــداد مب ــر بإع املؤمت
املنظــامت غــر احلكوميــة. وقــد انتقــت املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة هــؤالء الــرشكاء 
للعمــل يف القــرى واملناطــق العشــوائية يف املــدن بواليتــي كارناتــاكا وراجســتان اللتــن 
ــر الــرشكاء  ــام اخت ــة املــرشوع، بين ل ــة وهــي مموِّ ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي اختارهتــام الوكال
ــا يف  ــم وغره ــة والتعلي ــن الصح ــى حتس ــل ع ــة بالفع ــة العامل ــر احلكومي ــامت غ ــن املنظ م

ــة. ــالمية املحلي ــات اإلس املجتمع

ــلامت  ــن املس ــال متك ــة يف جم ــة قيم ــع بتجرب ــة تتمت ــة الرشيك ــر احلكومي ــامت غ ــت املنظ كان
اقتصاديــًا واجتامعيــًا، بيــد أهنــا كانــت تفتقــر بوضــوح إىل اخلــرة والتجربــة يف جمــال احلقــوق 
ــة والدينيــة2. عــالوة عــى ذلــك، مل يكــن لــدى معظــم الــرشكاء ســوى فهــم بســيط  القانوني
ملاهيــة هــذه احلقــوق وألسســها الدينيــة والقانونيــة. وهلــذا، ُصمــم برنامــج تأهيــل للكــوادر 
مدتــه يومــان لتدريــب مجيــع كــوادر املشــاريع واخلــراء املشــاركن يف تنفيــذ أنشــطة املبــادرة. 
وقــد هــدف الرنامــج إىل إطــالع مجيــع الــرشكاء عــى املبــادرة وأهدافهــا، وبنــاء قــدرة الكوادر 

عــى إجيــاد بيئــة مواتيــة للتدخــل وإعــداد الكــوادر لنــرش املعلومــات بثقــة.

جــرى تبــادل مســودات أوليــة للملصقــات والنــرشات ومناقشــتها مــع الــرشكاء، وُوضعــت 
ــوى  ــة حمت ــامن دق ــة ض ــدة، بغي ــادر موح ــائل ومص ــم رس ــة تض ــة هنائي ــواد إعالمي ــة م طائف
ــن  ــج ب ــوى واملنه ــل املحت ــراهتا ومتاث ــة وتفس ــة والرشعي ــع القرآني ــة املراج ــج وصح الرنام

ــرشكاء. ــع ال مجي

اتفــق مجيــع الــرشكاء املحليــن عــى أمهيــة التوجــه للمجتمعــات اإلســالمية التــي ســيعملون 
ــه  ــع وقيم ــدات املجتم ــوا معتق ــأن يراع ــدوا ب ــة، وتعه ــادئ معين ــق مب ــرتام ووف ــا باح معه
وممارســاته. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، وافــق الــرشكاء عــى إرشاك مســلامت يف فرقهــم للمســاعدة 
يف التواصــل مــع املجتمــع املســتهدف، والتحــاور أوال مــع القــادة الدينيــن ووجهــاء املجتمــع 
ــه،  ــم معارضي ــض حج ــه وختفي ــدم ل ــم املق ــز الدع ــه لتعزي ــج وأهداف ــاق الرنام ــأن نط بش
وإرشاك العلــامء املســلمن ووجهــاء املجتمــع لتقديــم معلومــات واملســاعدة يف تنفيــذ عنــارص 

أخــرى مــن الرنامــج.
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ــع  ــاء املجتم ــع وجه ــات م ــة اجتامع ــة يف البداي ــة الرشيك ــر احلكومي ــامت غ ــدت املنظ عق
املحليــن، وغالبيتهــم الســاحقة مــن الذكــور، ورشحــت اهلــدف مــن الرنامــج لتهدئــة ســائر 
ــة للمســلمن  ــم أقامــت ورشــات عمــل منفصل ــة. ث ــذ البداي ــد تنتاهبــم من ــي ق املخــاوف الت
واملســلامت لتوعيتهــم بشــأن حقوقهــم وتوفــر معرفــة أساســية مهمــة للمجتمعــات يمكــن أن 
تبنــى عليهــا عنــارص أخــرى مــن املبــادرة. وركــزت ورشــات العمــل عــى حتديــد حقــوق املرأة 
التــي يكفلهــا القــرآن والقانــون اهلنــدي، باإلضافــة إىل رشح آثــار هــذه الضامنــات عمليــًا. وقد 
ُطبعــت جمموعــة مــواد إعالميــة وملصقــات وكتيبــات باللغــات املحليــة بغيــة تســليط الضــوء 
ــة  ــن طواعي ــامس، إذ روي ــاء بح ــاركت النس ــون. وش ــرآن والقان ــواردة يف الق ــوق ال ــى احلق ع
معاناهتــن مــع انتهــاكات حقوقهــن. وانضــم رجــال إىل املبــادرة مرتدديــن ومرتابــن، ولكنهــم 

يف النهايــة شــاركوا بصــورٍة كاملــة.

ــع يف  ــف والقم ــوادث العن ــًا ح ــاء علن ــت النس ــد أن ناقش ــل، وبع ــات العم ــب ورش وعق
حياهتــن وحصلــن عــى معلومــات تســاعدهن يف معاجلــة تلــك القضايــا، شــعرن بــام يكفــي 
ــم املشــورة  ــة. وقــد أنشــأ املــرشوع الحقــًا مراكــز لتقدي مــن الثقــة لطلــب املســاعدة القانوني
والدعــم القانــوين. وُتواصــل املنظــامت هــذا العمــل حتــى اآلن رغــم مــرور فــرتة طويلــة عــى 

ــج. ــاء الرنام انته

ــائية  ــات نس ــكلت جمموع ــتدامة، ُش ــدو مس ــي وتغ ــع املح ــادرة يف املجتم ــخ املب ــي ترتس وك
ملناقشــة قضايــا حقوقيــة خمتلفــة، وكذلــك دور هــذه املجموعــات كصنــاع تغيــر يف املجتمــع. 
وســعت تلــك املجموعــات التــي كانــت جتتمــع أســبوعيًا إىل دعــم نســاء أخريــات يعانــن مــن 
انتهــاكات حلقوقهــن. كــام ُحشــد يف الوقــت نفســه قــادة مســلمن حمليــن وحمامــن وأكاديميــن 
ــر  ــا يف توف ــهم أعضاؤه ــا أس ــًا م ــث غالب ــة، حي ــم جمتمعي ــات دع ــكيل جمموع ــطاء لتش ونش
ــائية يف  ــات النس ــاعدوا املجموع ــة وس ــة احلكومي ــة االجتامعي ــج الرعاي ــن برام ــات ع معلوم
حــل قضايــا واجهتهــا النســاء. واألهــم مــن ذلــك أهنــم محــوا املجموعــات مــن أي انتقــادات 

كان ســيوجهها املحافظــون يف املجتمــع لــوال وجودهــم.

ولتوســيع نطــاق الوصــول إىل الشــباب، أدرجــت املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة مــادة 
عــن حقــوق املــرأة يف منهــاج املــدارس الثانويــة اإلســالمية املحليــة ونظمــت برامــج تثقيفيــة 
لعلــامء الديــن وطــالب الكتاتيــب. كــام نظمــت املؤسســة دورات تدريبيــة وتثقيفيــة للجامعــات 
النســائية حــول حقــوق املــرأة واملهــارات االستشــارية وتنميــة املنشــآت والتشــبيك والقيــادة. 
ورسعــان مــا أطلقــت املجموعــات النســائية قروضــًا صغــرة وأنشــطة أخــرى مــدرة للدخــل. 
عــالوة عــى ذلــك، ذهبــت النســاء بزيــارات اطالعيــة إىل مراكــز الرشطــة واملحاكــم والدوائــر 
ــات.  ــا للخدم ــات تقديمه ــى آلي ــرف ع ــارف للتع ــورة واملص ــم املش ــز تقدي ــة ومراك احلكومي
وقــد عــززت هــذه املعلومــات التــي حصلــت عليهــا النســاء ثقتهــن بأنفســهن، عند ممارســتهن 

حلقوقهــن واحلصــول عــى اإلعانــات احلكوميــة ومســاعدة النســاء املحتاجــات.
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المرحلة األولى: التوعية

اجتماعات تمهيدية مع وجهاء المجتمع
ــن  ــاء حملي ــع وجه ــي م ــك حم ــع كل رشي ــة األوىل، اجتم ــن املرحل ــهر األول م ــالل الش خ
)غالبــًا ذكــور( يف جمتمعــات إســالمية خمتلفــة يف كارناتــاكا وراجســتان، منهــم أئمــة وعلــامء 
ــات يف رشح  ــذه االجتامع ــي هل ــرض الرئي ــل الغ ــن. ومتث ــطاء وحمام ــن ونش ــن وأكاديمي دي
احلاجــة األساســية التــي ســعى الرنامــج إىل تلبيتهــا، وأيضــًا يف طلــب دعمهــم. وقــد توقــع 
ــام  ــات أم ــرون عقب ــال اآلخ ــيوخ والرج ــون والش ــادة الديني ــع الق ــرشوع أن يض ــقو امل منس
ــًا مــا هيــدد املســلمن املحافظــن.  حضــور النســاء لورشــات العمــل، ألن متكــن املــرأة غالب
ــل  ــألة متوي ــى مس ــزت ع ــؤالء رك ــة هل ــاوف القليل ــو أن املخ ــة، ه ــار الدهش ــا أث ــن م ولك
املــرشوع مــن منظمــة أمركيــة. وقــد عالــج ممثلــو املبــادرة تلــك املخــاوف، إذ كانــوا رصحيــن 
بشــأن مصــادر التمويــل، ثــم غــروا تركيــز وجهــاء املجتمــع نحــو مضمــون ورشــات العمــل 

ــا. وفوائده

كانــت االجتامعــات األوليــة مفيــدة يف إجيــاد بيئــة مواتيــة للرنامــج. ومــن خــالل التعامــل 
الشــفاف مــع وجهــاء املجتمــع ودعوهتــم حلضــور ورشــات العمــل كــي يطلعــوا مبــارشة 
ــًا. وســاعدت االجتامعــات  ــم الدعــم للرنامــج مضمون ــات تقدي عــى األمــور املناقشــة، ب
أيضــًا يف ضــامن حضــور أعــداد جيــدة مــن النســاء للرنامــج، ومل يســاعد وجهــاء املجتمــع 
يف اختيــار املشــاركن فحســب بــل وحــددوا أيضــًا األماكــن التــي يمكــن عقــد االجتامعــات 
ــوف  ــراء وضي ــن كخ ــن وحمام ــن وأكاديمي ــدة باحث ــارك ع ــق، ش ــت الح ــا. ويف وق فيه

مميزيــن.

ورشات عمل توعوية
شــكلت ورشــات العمــل التوعويــة للنســاء والرجــال التــي اســتمرت يومــن صلــب مرحلــة 
ــال  ــن إليص ــدى يوم ــى م ــة ع ــة خمتلف ــائل تفاعلي ــُتخدمت وس ــد اس ــات. وق ــرش املعلوم ن
ــرض  ــة وع ــات اجلامعي ــة واملناقش ــص الفكاهي ــة األدوار والقص ــا تأدي ــة، منه ــات مهم معلوم
فيلــم. وُوزعــت ملصقــات وبروشــورات ومصــورات باللغــة املحليــة لتعزيــز التعلم املكتســب 
أثنــاء ورشــات العمــل، وألخذهــا إىل املنــزل الســتخدامها كمرجــع مســتقبي وعرضهــا عــى 
نســاء أخريــات يف املنــزل واملجتمــع. وقــد شــاركت النســاء بحــامس يف كافــة األنشــطة ورويــن 
طواعيــة قصصهــن الشــخصية املؤملــة يف أغلــب األحيــان، ناقضــن بذلــك املخــاوف مــن تــردد 

املســلامت يف التحــدث يف ورشــات العمــل.

ــان بمعــزل عــن ورشــات عمــل النســاء والفتيــات.  ُعقــدت ورشــات عمــل الرجــال والفتي
ــن أو  ــاء أو أوالده ــل النس ــات عم ــاركات يف ورش ــقاء املش ــم أش ــاركن ه ــم املش وكان معظ
ــم  ــة، ألهن ــور يف البداي ــال باحلض ــاع الرج ــب إقن ــن الصع ــن. وكان م ــن أو آباؤه أزواجه
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ــًا  ــك حتدي ــل ذل ــد مث ــط. وق ــاء فق ــو للنس ــة ه ــج التوعي ــن برام ــوع م ــذا الن ــأن ه ــعروا ب ش
ملبــادرة املــرأة املســلمة، ألن مشــاركة الرجــال يف الرنامــج كانــت يف غايــة األمهيــة لتصحيــح 
ــم  ــم وملكيته ــامن دعمه ــرأة، ولض ــوق امل ــاه حق ــبقة جت ــكام املس ــة واألح ــم املغلوط املفاهي
ــد عــى  ــة الرشيكــة هلــذه النظــرة، بالتأكي لرنامــج التمكــن ككل. وتصــدت املنظــامت املحلي
ــم. ويف  ــم وزوجاهت ــقيقاهتم وأمهاهت ــم وش ــاه بناهت ــوق ورف ــة حق ــال يف محاي ــة دور الرج أمهي
ــا  ــر مم ــر بكث ــال أك ــن الرج ــدد م ــاركة ع ــامم ومش ــل اهت ــات العم ــتقطبت ورش ــة، اس النهاي
كان متوقعــًا، وتعــن عــى مجيــع الــرشكاء عقــد ورشــات عمــل إضافيــة. وقــد أشــار تقريــر 
 ،ʻــكا النســاء والفتيــات املســلامت للتعلــم ساتشــار إىل ʼالرغبــة واحلــامس الشــديد اللذيــن متلَّ
ʻذلــك كان مــن أكثــر املعلومــات التــي حصلــت عليــه اللجنــة إثــارةʼ حتــى أنــه خلــص إىل أن 

)تقرير ساتشار 2006: 20-19(.

ــم حمتــوى ورشــات العمــل وُعــرض يف فئتــن رئيســيتن مهــا حقــوق املــرأة يف القــرآن  ُنظِّ
ــت  ــام. وكان ــرتكة بينه ــم مش ــود قواس ــو وج ــك، ه ــن ذل ــم م ــدي. واأله ــون اهلن والقان
ــاوين  ــرأة متس ــل وامل ــر الرج ــرآن يعت ــي أن الق ــل، ه ــات العم ــة لورش ــائل الرئيس الرس
ــذه  ــي ه ــدي حيم ــون اهلن ــام، وأن القان ــة دينه ــة ملامرس ــى الدراس ــام ع ــجعهام كليه ويش

ــاواة. املس

ــن  ــوذة م ــات املأخ ــًا، اآلي ــت أيض ح ــة. وضَّ ــة قرآني ــى آي ــة ع ــواد اإلعالمي ــزت امل ــد رك وق
ــن  ــاواة ب ــح املس ــج لتوضي ــاء الرنام ــًا أثن ــتخدامًا مكثف ــُتخدمت اس ــث، واس ــرآن واحلدي الق

ــرأة: ــوق للم ــن حق ــرآن م ــه الق ــا يضمن ــرآن وم ــا يف الق ــوص عليه ــرأة املنص ــل وامل الرج

ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦرب     ســورة النســاء )4: 1(

ــق  ــية تتعل ــا أساس ــدة قضاي ــل ع ــة العم ــت ورش ــة، ناقش ــالة الرئيس ــذه الرس ــع يف ه وللتوس
ــة: ــم القرآني بالتعالي

املهــر: ثمــة اشــرتاط قــرآين بإعطــاء املهــر كجــزء مــن الــزواج. وبحســب القــرآن، ال . 1
ُيعتــر الــزواج رشعيــًا مــا مل ُيدفــع املهــر. يــدرك املســلمون هــذا الــرشط، ومــع ذلــك 
بــات املهــر جمــرد أمــر شــكي ُيذكــر يف عقــد النــكاح دون أن ُيدفــع للمــرأة. وقــد قــال 
كثــر مــن املشــاركن إهنــم مل يكــن هلــم رأي يف تقريــر مبلــغ املهــر، وال حتــى معرفــة 
مقــدار املهــر الــذي اتُّفــق عليــه يف النهايــة. واعتقــد معظمهــم بــأن املهــر ال يعطــى إال 

عنــد فســخ الــزواج وليــس عنــد بدايــة احليــاة الزوجيــة.
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فســخ الــزواج: تكفــل رشوط وقواعــد فســخ الــزواج يف القــرآن إعطــاء الزوجــن . 2
ــيلة  ــرأة دون وس ــخ امل ــرتك الفس ــك، ال ي ــح ذل ــح. وإذا مل ينج ــة للصل ــة كامل فرص
ــك،  ــع ذل ــع(. وم ــرأُة )اخلل ــالق( أو امل ــُل )الط ــزواَج الرج ــخ ال ــد َيفس ــة. وق داعم
ال يوجــد قبــول اجتامعــي متســاو لألمريــن. فاملــرأة التــي ختلــع زوجهــا تفقــد عــادة 

احــرتام املجتمــع، بينــام يواصــل مــن يطلــق امرأتــه التمتــع باملنزلــة نفســها.

ــرات دون . 3 ــالث م ــالق ث ــد الط ــن اهلن ــرة م ــق كث ــل يف مناط ــق الرج ــالق: ينط الط
أن يــرتك فرصــة للمصاحلــة. وحيــرم القــرآن طــالق الثــالث، كــام تعتــره عــدة دول 

ــه يــامَرس عمومــًا يف اهلنــد. إســالمية غــر رشعــي، ولكن

مســؤوليات الــزوج: بموجــب القــرآن، الــزوج مســؤول عــن إعالــة زوجتــه . 4
ــي تبحــث عــن  ــرأة الت ــة أمــام امل ــة إضافي ــه. ويمكــن أن يشــكل الفقــر عقب وأطفال

ــا. ــن األرسة وإعالته أم

املوافقــة: بموجــب القــرآن ال بــد مــن موافقــة الفتــاة عــى الــزواج. ولكــن القــايض . 5
عمليــًا ال يطلــب موافقــة الفتــاة إال يف حفــل الــزواج. ويصعــب عــى الفتــاة رفــض 
ــًا دون  ــة طقس ــح املوافق ــات. وتصب ــد النفق ــن وتكب ــور املدعوي ــد حض ــزواج بع ال

معنــى.

ــر . 6 ــد غ ــه تقلي ــم أن ــرآن. ورغ ــل يف الق ــر الرج ــر مله ــد ذك ــل: ال يوج ــر الرج مه
ــًا أن تتــزوج الفتــاة يف اهلنــد دونــه. ويــؤدي عــدم  إســالمي، إال أنــه يســتحيل تقريب

ــزيل. ــف املن ــالق أو العن ــال أو الط ــه إىل االنفص ــدم كفايت ــه أو ع دفع

ــب . 7 ــب بموج ــاة قري ــد وف ــكات عن ــة املمتل ــرأة وراث ــل وامل ــق للرج ــراث: حي امل
القــرآن. ولكــن قلــام حتصــل املــرأة عــى نصيبهــا مــن املمتلــكات. ومل تكــن غالبيــة 

ــراث. ــن يف امل ــن بحقوقه ــل تعلم ــات العم ــاء يف ورش النس

ــراد  ــات ألف ــن معلوم ــبوه م ــا اكتس ــالغ م ــوم األول إب ــب الي ــاركن عق ــن املش ــب م ُطل
العائلــة واألصدقــاء واجلــران لضــامن وصوهلــا إىل مجهــور أوســع. وقــد وفــر التواصــل مــع 
املشــاركات يف ورشــات عمــل النســاء رؤى نــادرة حــول أوضاعهــن املنزليــة. وبــدا واضحــًا 
برعــة أن أغلبيــة املســلامت يف هــذه املجتمعــات مل يكــن هلــن صــوت يف عمليــة صنــع القــرار 
ــن  ــائد )ب ــام س ــاد ع ــة اعتق ــة. وكان ثم ــع والسياس ــن املجتم ــك ع ــة، ناهي ــن العائل ضم
الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء( بــرضورة زواج الفتيــات يف ســن مبكــرة وعــدم حاجتهــن 
ــر  ــي يعت ــم الدين ــيطة، وكان التعلي ــة البس ــراءة والكتاب ــن الق ــد م ــن أبع ــة تعليمه إىل مواصل
كافيــًا. ولذلــك، غالبــًا مــا ُمنعــت املــرأة املســلمة مــن البحــث عــن عمــل، وحتــى إذا ُســمح 
هلــا بمامرســة عمــل مــا فلــم يكــن هلــا حريــة التــرف بإيراداهتــا. كــام أفــادت مشــاركات يف 
ــد حجــب  ــرأة بســبب تقلي ــد حركــة امل ــاكا( بتقيي ورشــات عمــل ُعقــدت يف ميســور )كارنات
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ضتهــن ظاهــرة تعــدد  النســاء )الفصــل بــن اجلنســن حيــث ُتلــزم املــرأة بالبقــاء يف املنــزل( وعرَّ
الزوجــات للخطــر. وقــد أبــدت النســاء توقــًا ملعرفــة مــا ورد يف القانــون والقــرآن بشــأن هــذه 

ــا. القضاي

ورشات عمل لخلق دعم مجتمعي
عقــب االنتهــاء مــن ورشــات العمــل، ُعقــدت 10 ورشــات عمــل متابعــة بحثــًا عــن تعــاون 
ــي وإداري  ــي وحمام ــن 1500 أكاديم ــر م ــا أكث ــد حرضه ــع. وق ــاء املجتم ــع وجه ــق م أعم
وناشــط وزعيــم دينــي. كــام ُدعيــت بعــض املشــاركات يف ورشــات العمــل التوعويــة، حيــث 
ــاكات  ــم وانته ــرأة يف جمتمعاهت ــاة امل ــع حي ــن واق ــع رؤى ع ــاء املجتم ــن لوجه ــت إفاداهت َقدم

حقوقهــا مــن وجهــة نظرهــا.

ركــزت ورشــات العمــل عــى القضايــا التــي ظهــرت يف ورش العمــل التوعوية وما هــي طبيعة 
إســرتاتيجيات املتابعــة وخطــط العمــل الالزمــة لتنفيذهــا. وتضمنــت هــذه اإلســرتاتيجيات 
تنظيــم ورشــات عمــل مماثلــة يف املؤسســات التعليميــة للرجــال والنســاء يف جمتمعــات مســلمة 
أخــرى، إنشــاء مراكــز لتقديــم املشــورة القانونيــة واالجتامعيــة والنفســية للمســلامت، تنظيــم 
املســلامت يف جمموعــات وتنفيــذ برامــج لســبل كســب العيــش، تشــكيل فريــق مــن املستشــارين 
ــة للنســاء، الطلــب مــن جلــان اجلامعــات )جمموعــة مــن  ــم املشــورة القانوني القانونيــن لتقدي
10-12 زعيــاًم دينيــًا وعضــوًا بــارزًا يف املجتمــع( وجمالــس األوقــاف )جمالــس تديــر صناديــق 
ــى  ــع ع ــاء املجتم ــجيع وجه ــة وتش ــة مماثل ــل توعوي ــات عم ــم ورش ــالمية( تنظي ــة إس خري
ــادرات قدمــًا،  االضطــالع بــدور اســتباقي، تشــكيل جلــان عــى مســتويات خمتلفــة لدفــع املب
إنشــاء مراكــز للمصــادر املجتمعيــة حلفــظ املعلومــات املتعلقــة بالقضايــا التــي نوقشــت قاطبة، 
وتشــكيل جلــان لتغيــر املناهــج يف الكتاتيــب تلبيــة الحتياجــات العــر املتغــرة. وقد ُشــكلت 
جلنــة يف كل ورشــة عمــل، لدعــم املنظمــة املحليــة الرشيكــة ملبــادرة املــرأة املســلمة ملواصلــة 

حتســن حيــاة املســلامت يف منطقتهــا.

المساعدة القانونية والمشورة
حتــدث عــدد مــن النســاء علنــًا أثنــاء املرحلــة األوىل عــن قضايــا العنــف املنــزيل وطلبــن دعــاًم 
ــك،  ــتجابة لذل ــة. واس ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــن للمؤسس ــرشكاء املحلي ــن ال ــًا م قانوني
أنشــأ كل رشيــك مركــزًا لتقديــم املشــورة يعمــل فيــه مستشــار وحمــام واختصــايص اجتامعــي 
مــدة 18 شــهرًا، وحصــل أكثــر مــن 7 آالف امــرأة عــى خدمــات تقديــم املشــورة ومســاعدات 
قانونيــة مــن املراكــز. وخصــص الــرشكاء أماكــن يف مبانيهــم ملراكــز تقديــم املشــورة وأدرجــوا 
هــذا النشــاط كجــزء مــن عملهــم الرئيــي. وقــد اســتمرت خدمــات تقديــم املشــورة تلــك 

فــرتة طويلــة بعــد مرحلــة متويــل أوليــة دامــت 18 شــهرًا.
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)Kutas and melas( االجتماعات والمعارض
ــتان(،  ــاكا ويف راجس ــارض )يف كارنات ــة مع ــة األوىل يف إقام ــر للمرحل ن األخ ــوَّ ــل املك متث
وهــو شــكل شــائع للتجمــع يف اهلنــد. وضمــت هــذه املعــارض مشــاركن مــن ورشــات 
عمــل خمتلفــة مــع أفــراد عائالهتــم ووجهــاء املجتمــع وأشــخاصًا مــن أهــل الــرأي. وقــد 
ــاظ  ــامن االحتف ــل )ض ــون ورش العم ــى مضم ــد ع ــارض إىل التأكي ــك املع ــت تل هدف
باملعلومــات( وتوعيــة األعضــاء اآلخريــن يف األرسة، وأشــادت بتضامــن املســلامت 
ــج.  ــات يف الرنام ــرش املعلوم ــة ن ج مرحل ــوَّ ــة وت ــن اجلامعي ــر قوهت ــا أظه ــاركات، م املش
ــص  ــة األدوار والقص ــارض تأدي ــى املع ــت ع ــاين، إذ طغ ــع مهرج ــع بطاب ــم الوض واتس

ــاين. ــالم واألغ ــة واألف الفكاهي

المرحلة الثانية: تطوير هياكل الدعم المجتمعي

ــوق  ــي حق ــي حيم ــم جمتمع ــام دع ــر نظ ــة يف تطوي ــة الثاني ــن املرحل ــي م ــدف الرئي ــل اهل متث
املســلامت. وتــم ذلــك عــر تشــكيل جمموعــات نســائية وتنظيــم دورات تدريبيــة ألعضائهــا، 
ــة،  ــدارس الثانوي ــاج امل ــدي يف منه ــون اهلن ــرأة يف القــرآن والقان وإدراج مــادة عــن حقــوق امل
وتنظيــم برامــج توجيهيــة لعلــامء الديــن وطــالب الكتاتيــب، وتعزيــز جمموعــات دعــم وجهــاء 

ــة األوىل. لة يف املرحل املجتمــع املشــكَّ

المجموعات النسائية ومجموعات الدعم المجتمعي
ُتشــكل املجموعــات النســائية صلــب برنامــج مبــادرة املــرأة املســلمة، إذ نشــأت هــذه 
املجموعــات مــن ورشــات عمــل توعويــة وأخــذت جتتمــع أســبوعيًا ملناقشــة حقــوق املــرأة 
ــن 6 آالف  ــر م ــت أكث ــائية ضم ــة نس ــكل 534 جمموع ــد ُش ــر. وق ــة للتغي ــا كصانع ودوره
عضــو. وكان مــن الســهل مــن خــالل هــذه املجموعــات حتديــد أي ِمــن النســاء بحاجــٍة إىل 
مشــورة ودعــم قانــوين، فضــاًل عــن دعــم املحتاجــات. عــالوة عــى ذلــك، عــزز دعــم اجلران 
مــا حتتاجــه املــرأة مــن ثقــة اللتــامس العدالــة. كــام اعُتــرت تلــك املجموعــات وســيلة إضافيــة 
لنــرش معلومــات عــن حقــوق املــرأة، وُدربــت عضواهتــا عــى مهــارات تقديــم االستشــارات 
ــارف  ــارية ومص ــز استش ــم ومراك ــة وحماك ــز رشط ــة إىل مراك ــاراٍت اطالعي ــذن يف زي وُأخ

ــد احلاجــة. ــة احلصــول عــى اخلدمــات عن ــى يثقــن بإمكاني ــواء، حت ومراكــز إي

عــت املجموعــات النســائية يف ممارســة أنشــطة االدخــار  ومــع اســتمرار الرنامــج، رَشَ
ــارف  ــات باملص ــط املجموع ــود لرب ــت جه ــوق. وُبذل ــن احلق ــاع ع ــة إىل الدف ــامن إضاف واالئت
ــات  ــذه املجموع ــاء يف ه ــت النس ــروض. وبات ــى ق ــول ع ــن احلص ــاء م ــن النس ــي تتمك ك
ــة عــن حقــوق  ــدات تغيــر يف مناطقهــن. وُأقيمــت دورات تدريبي هــات لقريناهتــن ورائ موجِّ
املــرأة، باإلضافــة إىل زيــاراٍت اطالعيــة إىل مراكــز تقديــم املشــورة القائمــة. وجــرت مناقشــات 
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ــات،  ــرات والتحدي ــادل اخل ــًا، وتب ــات مع ــاء املجموع ــط أعض ــهرية لرب ــم ش ــات دع وجتمع
ــرأة  ــة امل ــات رفاهي ــم املجموع ــض. ومل تدع ــن البع ــن بعضه ــول م ــارات واحلل ــم امله وتعل
فحســب، بــل وشــاركت أيضــًا بفاعليــة يف حــل املشــاكل املحليــة وإصــالح املــدارس املحليــة 
وحتســن املرافــق يف املستشــفيات املحليــة وتقديــم طلبــات لتوســيع برامــج الرفــاه االجتامعــي. 
ــئلة  ــرح أس ــس، وط ــة بالنف ــاب الثق ــاء يف اكتس ــة النس ــة الرشيك ــامت املحلي ــاعدت املنظ وس
عــى وجهــاء املجتمــع واملســؤولن احلكوميــن، واحلصــول عــى خدمــات مكاتــب املســاعدة 
ــارات  ــم مه ــة، وتعل ــز الرشط ــفيات ومراك ــم واملستش ــوء إىل املحاك ــًا، واللج ــة جمان القانوني
ــر ساتشــار إىل  ــة حتــى حيققــن االســتقالل االقتصــادي. ويف هــذا اإلطــار، خُلــص تقري مهني
أن املســلمة جتــد أن األماكــن اآلمنــة الوحيــدة هــي ʼضمــن حــدود البيــت واملجتمــعʻ، وَتعتــر 
ــر وجــد أن  ــة. ولكــن التقري ــة واملــدارس معادي  أماكــن كمراكــز الرشطــة واملكاتــب احلكومي
ʼاملشــاركات أكــدن يف كثــٍر مــن االجتامعــات عــى أنــه إذا أتيحــت هلــن فــرص مالئمــة للعمل 

والتعلــم، فســيتمكن مــن إدارة مجيــع األمــورʻ )تقريــر ساتشــار 2006: 13( .

ويف هــذه املرحلــة، أقــام الــرشكاء روابــط قويــة مــع جمموعــات جمتمعيــة ومجاعــات ومراكــز 
ــرأة  ــوق امل ــن حق ــل ع ــات عم ــوا ورش ــة، ونظم ــز رشط ــن ومراك ــرى وحمام ــارية أخ استش
للــوايت مل يتمكــن مــن حضــور ورشــات عمــل املرحلــة األوىل، وعقــدوا ورشــات عمــل ملزيــد 
ــوا مــع جمالــس األوقــاف للحصــول عــى دعــم مــايل للنســاء  مــن وجهــاء املجتمــع، واتصل
ــامت  ــدى املنظ ــا إلح ــاكا مكان ــة كارنات ــاف والي ــس أوق ــص جمل ــد خص ــورات. وق املهج

ــور. ــاري يف بانغال ــز استش ــة كمرك الرشيك

ومــن األمثلــة عــى أثــر املجموعــات النســائية املحتمــل عــى حيــاة األفــراد، قضيــة امــرأة تقيــم 
ــًا دومــًا. حــاول  يف مدينــة أمجــر بواليــة راجســتان ومتزوجــة مــن ســّكر كان يوســعها رضب
ــات  ــا ونفق ــال نفقاهت ــن أن يتحم ــر م ــا أفق ــام كان ــا، ولكنه ــزل والدهي ــا يف من ــزوج هجره ال
أوالدهــا. وكانــت املــرأة جتــد صعوبــة يف تلبيــة االحتياجــات األساســية ألطفاهلــا. ويف هنايــة 
ــا  ــاعدة فأقنعنه ــًا للمس ــائية طلب ــات النس ــدى املجموع ــوات يف إح ــت بعض ــاف، اتصل املط
باالنضــامم إىل املجموعــة والتعــرف عــى حقوقهــا واكتســاب بعــض املهــارات املــدرة للدخــل 
ــا.  ــا أو والدهي ــى زوجه ــامد ع ــة دون االعت ــا االقتصادي ــة احتياجاهت ــن تلبي ــن م ــي تتمك ك

ــل نفســها وأوالدهــا. ــدأت تعي ــع العاممــات وب ــة صن فتعلمــت حرف

برامج التوجيه في الكتاتيب
يتمثــل أحــد التحديــات الرئيســة أمــام تعزيــز حقــوق املــرأة ومحايتهــا يف كســب دعــم وتعــاون 
ــة  ــر توعي ــالمية. وُتعت ــات اإلس ــب املجتمع ــون صل ــن يمثل ــن الذي ــن واملدرس ــامء الدي عل
ــات  ــا يف املجتمع ــن حياهت ــاًم لتحس ــرًا مه ــرأة أم ــوق امل ــع بحق ــاء املجتم ــن ووجه ــامء الدي عل
ــار  ــب اخلي ــون الكتاتي ــا تك ــًا م ــات. وغالب ــا دون عقب ــتثامرها لطاقاهت ــامن اس ــالمية وض اإلس
التعليمــي الوحيــد ألبنــاء األرس الفقــرة )تقريــر ساتشــار 2006: 17(. وهــي بالتــايل مكــون 
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مهــم مــن املجتمــع ووســيلة رئيســة لتقديــم معلومــات عــن حقــوق املــرأة. ولالســتفادة مــن 
ــراء  ــد خ ــة األوىل، عق ــع يف املرحل ــاء املجتم ــع وجه ــلمة األويل م ــرأة املس ــادرة امل ــاون مب تع
كانــوا قــد أقامــوا ورشــات العمــل يف املرحلــة األوىل دورات توجيهيــة عــى مــدى ثالثــة أيــام 

لعلــامء الديــن ومــدريس الكتاتيــب أثنــاء املرحلــة الثانيــة.

ومــن التحديــات التــي ظهــرت توعيــة رجــال الديــن؛ ألن معظمهــم كان يلــم إملامــًا ســطحيًا 
فقــط بقضايــا قانــون األحــوال الشــخصية. وواجــه اخلــراء مقاومــة مبدئيــة، ولكنهــم نجحــوا 
ــأن للمــرأة باقــة واســعة مــن احلقــوق ينــص عليهــا القــرآن والقانــون  يف إفهــام املشــاركن ب
ــد  ــا. وأك ــوق ومحايته ــذه احلق ــز ه ــن تعزي ــؤول ع ــع مس ــو أن املجتم ــم ه ــدي، واأله اهلن
ــن  ــرأة م ــه امل ــا تواجه ــم إزاء م ــرت موقفه ــدورات غ ــك ال ــى أن تل ــًا، ع ــاركون الحق املش
ظــروف يف جمتمعاهتــم، ومــا هــو حتركهــم الصحيــح نحــو ذلــك. ومتثــل أحــد العنــارص املهمــة 
ــا  ــي حيميه ــة الت ــوق العاملي ــة احلق ــج ألمهي ــح الرنام ــر يف توضي ــذا التغي ــت إىل ه ــي أفض الت
ــن  ــة التمك ــت طريق ــا. وهدف ــي إلعامهل ــي واألخالق ــخيص والروح ــار الش ــالم واإلط اإلس
تلــك إىل تغيــر ʼالعقــل والقلــب معــًاʻ كــام قالــت بعــض النســاء. وإثــر الــدورات التوجيهيــة، 
ــن  ــيًا ع ــررًا دراس ــد مق ــذي يعِّ ــق ال ــن الفري ــزء م ــكيل ج ــن لتش ــال الدي ــض رج ــوع بع تط

ــدارس والكتاتيــب.  ــرأة للم حقــوق امل

توعية الشباب في المدارس الثانوية
س املقــرر الــدرايس الــذي ُأعــد بمســاعدة علــامء الديــن لطــالب الصــف التاســع واحلــادي  ُدرِّ
عــرش يف املــدارس والكتاتيــب. وحــرض 1500طالــب )ربعهــم مــن اإلنــاث( مقررات دراســية 
عــن حقــوق املــرأة يف مــدارس إســالمية. ومل يكــن اهلــدف مــن احلصــص تدريــس الطــالب 
حقــوق املــرأة التــي ينــص عليهــا القــرآن والقانــون اهلنــدي فحســب، بــل وجعلهــم يدركــون 
ــرأة  ــة امل ــن معامل ــي ع ــوع االجتامع ــة بالن ــذرة املتعلق ــف املتج ــفرت املواق ــف أس ــًا كي أيض
ــان  ــر موقــف الفتي ــة جمحفــة وغــر متســاوية. وركــزت احلصــص الدراســية عــى تغي معامل
ــح  ــن الواض ــع وحقه ــاوية يف املجتم ــن املتس ــى مكانته ــد ع ــات، بالتأكي ــاء والفتي ــن النس م
ــام  ــيايس. ك ــرار الس ــع الق ــة صن ــاركة يف عملي ــش واملش ــة العي ــب لقم ــم وكس ــدًا يف التعلي ج
ســعت احلصــص إىل حتفيــز الفتيــان ليكونــوا رواد تغيــر، مــن خــالل توعيتهــم بقدراهتــم عــى 
إحــداث تغيــر يف املواقــف والســلوك يف بيوهتــم وجمتمعاهتــم. وقــد ظهــر األثــر عــى الطــالب 
حــاالً، إذ شــاركوا يف مناقشــات حيــة عــن قضايــا تتعلــق بحقــوق املــرأة وأبــدوا اهتاممــًا عظيــاًم 

بالفصــول الدراســية، وكان احلضــور ممتــازًا.

وفيــام بعــد، استشــار الطــالب املنظــامت الرشيكــة ملبــادرة املــرأة املســلمة حــول كيفيــة نــرش 
مــا حصلــوا عليــه مــن معلومــات. فاقــرتح الــرشكاء تشــكيل جمموعــات يســتغل الطــالب 
ــف  ــرأة والعن ــوق امل ــن حق ــع ع ــراد املجتم ــع أف ــدث م ــم للتح ــات فراغه ــا أوق ــن خالهل م
ــة  ــامن وممارس ــقيقاهتم يف ض ــان ش ــاعد الفتي ــا س ــًا م ــل. وغالب ــر الرج ــاوئ مه ــزيل ومس املن
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حقوقهــن يف التعليــم وكســب العيــش وحتديــد مهرهــن. وأثنــاء االنتخابــات، أقنعــوا أمهاهتم 
وشــقيقاهتم وغرهــن مــن القريبــات بمامرســة حقهــن يف التصويــت. ومــن املثــر لالهتــامم 
ــات  ــن األمه ــات ب ــت إىل نقاش ــية أفض ــص الدراس ــًا إن احلص ــوا الحق ــاتذة قال أن األس
ــوق  ــن حق ــف ع ــوم يف الص ــوه الي ــام درس ــات ع ــئلة األمه ــا أس ــرت فيه ــن كث وأوالده
املــرأة. وجعلــت هــذه النتائــج اإلجيابيــة، باإلضافــة إىل املالحظــات التشــجيعية التــي أبداهــا 
األســاتذة والطــالب واألهــل، املنظــامت الرشيكــة تــدرس إمكانيــة مواصلــة تلــك احلصــص 
ــن  ــد م ــًا يف مزي ــدرايس الحق ــرر ال ــد املق ــد اعُتم ــية. وق ــلطات املدرس ــع الس ــية م الدراس
ــة  ــن املؤسس ــايل م ــم م ــتان دون أي دع ــاكا وراجس ــي كارنات ــب يف واليت ــدارس والكتاتي امل

ــة. ــة للنظــم االنتخابي الدولي

المرحلتان الثالثة والرابعة: ترسيخ مبادرة المرأة المسلمة

تعزيز المجموعات واآلليات الحالية
خــالل املرحلــة الثالثــة مــن مبــادرة املــرأة املســلمة، عملــت املنظــامت املحليــة الرشيكــة عــى 
تعزيــز املجموعــات النســائية التابعــة هلــذه املبــادرة يف واليتــي كارناتــاكا وراجســتان، حيــث 
اســتمر التواصــل الــدوري مــع هــذه املجموعــات التــي كانــت رس نجــاح التغيــر املســتدام 
بــن املجتمعــات املســلمة يف اهلنــد. وعقــد الــرشكاء اجتامعــات توجيهيــة شــهرية ركــزت عــى 
ــن ذلــك املشــاركة يف عمليــات  وضــع إســرتاتيجيات حتمــي حقــوق املــرأة وتعززهــا. وتضمَّ
ــة  ــز الرشط ــارة ومراك ــز االستش ــارف ومراك ــتعانة باملص ــة االس ــا، وإمكاني ــة يف مناطقه التنمي
ــات  ــات خدم ــم وهيئ ــات دع ــاء جمموع ــع أعض ــط م ــة رواب ــم، وإقام ــى الدع ــول ع للحص

أخــرى.

ــى  ــز ع ــع الرتكي ــات م ــذه االجتامع ــت يف ه ــرأة ونوقش ــد امل ــف ض ــا العن ــرت قضاي ــد ُأث وق
تنفيــذ إســرتاتيجيات تدعــم النســاء املتــرضرات وتصحيــح وضعهــن. ومــن القضايــا 
األخــرى التــي نوقشــت، الصحــة والنظافــة والــرف الصحــي والتعليــم. ويف ناحيــة بانــدا 
باســتي قــرب مدينــة جيبــور بواليــة راجســتان، قــرر األعضــاء إيــالء اهتــامم بقضايــا النظافــة 
ــة بشــأهنا.  ــم التواصــل مــع البلدي ــة أوالً، ث ــة األهــايل بالقضي والــرف الصحــي عــر توعي
ــث  ــامنʻ يف ح ــن اإلي ــة م ــعار ʼالنظاف ــتخدام ش ــالل اس ــن خ ــة م ــت املجموع ــد نجح وق
املجتمــع عــى تنظيــف املنطقــة، مــا جعــل الفــارق واضحــًا بالنســبة ملظهــر املجتمــع والــرشوط 

ــايل. ــة لأله الصحي

ــي،  ــار الديمقراط ــن التي ــن م ــن وتقريبه ــلامت وأرسه ــر للمس ــم أك ــى دع ــول ع وللحص
بحثــت املنظــامت املحليــة الرشيكــة ملبــادرة املــرأة املســلمة مــع اهليئــات احلكوميــة ذات الصلــة 
ــت  ــل. وُدعي ــرص العم ــرزق وف ــب ال ــاريع كس ــة ومش ــق الصحي ــة واملراف ــرص التعليمي الف
ــارودا إىل املشــاركة  جمموعــات املســلامت يف أمجــر الــاليت حصلــن عــى قــروض مــن بنــك ب



يفاي الرساد املسلحت ا ايامع ولمليات ا تا الديمقراطن ا اارد 

 217 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ــن  ــاء صناعاهت ــت النس ــث عرض ــتان، حي ــة وزراء راجس ــارة رئيس ــاء زي ــم أثن ــرض ُنظ يف مع
اليدويــة ومنتجاهتــن وتبادلــن خراهتــن الناجحــة وأكــدن عــى متكينهــن واســتقالهلن 
االقتصــادي اجلديــد. وقــد أعربــت رئيســة الــوزراء عــن دهشــتها ورسورهــا بتعبئــة املســلامت 

ــتقباًل. ــا مس ــدًة بدعمه ــة، واع ــاعدة الذاتي ــات املس ــن جمموع ضم

تدريب القيادات
ــم  ــة للنظ ــة الدولي ــررت املؤسس ــلمة، ق ــرأة املس ــادرة امل ــمية ملب ــل الرس ــاء املراح ــل انته قب
االنتخابيــة رضورة إجــراء دورة ʼلتدريــب القيــاداتʻ ملجموعــات نســائية بحســب احلاجــة. 
وشــّكل ذلــك حجــر الزاويــة يف الرنامــج، لضــامن متكــن املســلامت مــن االنتقــال مــن حالــة 
ــائد  ــاه الس ــق االجت ــن وف ــهن وجمتمعاهت ــه أنفس ــن توجي ــر يمكنه ــدات تغي ــي إىل رائ املتلق
ــز  ــي ترك ــيدة الت ــادة الرش ــن القي ــل م ــار بدي ــة إط ــك يف صياغ ــداف ذل ــت أه ــد. ومتثل يف اهلن
ــخيص  ــول الش ــى التح ــز ع ــة ترك ــالق عملي ــالق، وإط ــات واألخ ــع واخلدم ــى املجتم ع
واالجتامعــي، واكتشــاف العيــوب وأوجــه القصــور يف األشــكال الســائدة للقيــادة، وتشــجيع 
ــذت  ــد ُنف ــع. وق ــة يف املجتم ــة االجتامعي ــة والعدال ــاالً يف التنمي ــاًل فع ــدو عام ــي تغ ــرأة ك  امل

15 دورة تدريبية من هذا النوع شملت أكثر من 5 آالف شخص.

ركــز ʼتدريــب القيــاداتʻ يف البدايــة عــى ضــامن متكــن املــرأة مــن تنميــة إحساســها بالكرامــة 
ضــا عــر عقــود مــن التهميــش وضعــف مســتوى التعليــم،  واحرتامهــا لذاهتــا، واللذيــن ُقوِّ
ــب  ــز التدري ــك، رك ــد ذل ــاس. وبع ــع الن ــن مجي ــاواة ب ــتيعاب املس ــم واس ــى فه ــًا ع وأيض
عــى فهــم األنــامط الشــائعة للقيــادة ونواقصهــا، مناديــًا بأمهيــة تطويــر رؤيــة جديــدة للقيــادة 
ــتغالهلا.  ــة واس ــات املحلي ــن املجتمع ــودة ضم ــة املوج ــرة واملعرف ــة اخل ــرتاف بقيم واالع
وشــجع املدربــون املــرأة عــى منــارصة حقوقهــا مــن خــالل خدمــة تلــك احلقــوق والتمتــع 
ــرر  ــام يشء يق ــة وإن ــة خارجي ــا وكال ــة تنفذه ــت عملي ــة ليس ــم أن التنمي ــز، وفه ــز التمي بحاف

ــه. ــه بنفس ــع عمل املجتم

كانــت وجهــة النظــر هــذه حاســمة يف وضــع رؤيــة بديلــة ملــا يتعــن أن تكــون عليــه القيــادة 
بالنســبة للمجتمــع. وقــد ُأجــري تقييــم لفعاليــة كل برنامــج لتدريــب القيــادات لــدى انتهائــه. 
وكانــت اآلراء إجيابيــة للغايــة، إذ اعتــرت املشــاركات تدريــب القيــادات احلاجة األكثــر أمهية، 
ــاء،  ــن األعض ــة ب ــات صحي ــة عالق ــة بإقام ــن القائم ــزز جمموعاهت ــن أدوات تع ــر هل ــه وف وأن
كــام انطــوى عــى أثــر مبــارش عــى املشــاركات الــاليت اخــرتن الحقــًا لشــغل مناصــب عامــة 
عــى مســتويي القريــة واملدينــة. وحاملــا تــم متكينهــن هبــذه الطريقــة، مارســت النســاء قيادهتــن 
بطريقــة شــفافة ومســؤولة ركــزت عــى املجتمــع. وبالنســبة لبلــد يكافــح ضــد الفســاد، ســاعد 
هــذا النــوع مــن القيــادة يف بنــاء الثقــة يف جمتمــع خــاب أملــه بالسياســات الســائدة وهيــاكل 

الســلطة.
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ملخص عن البرنامج
ــة صديقــة للمــرأة  ــادرة املــرأة املســلمة يف إجيــاد بيئ أســهمت ســائر األنشــطة املنفــذة عــر مب
ضمــن املقاطعــات التــي ُطبــق فيهــا الرنامــج، باإلضافــة إىل إدمــاج املســلامت يف جمتمعاهتــن. 
وأصبــح أكثــر مــن 1500 أكاديمــي وحمــام وزعيــم دينــي وبروقراطــي وناشــط جــزءا مــن 
ــة  ــر مــن 7000 امــرأة خدمــات استشــارية ومســاعدة قانوني جمموعــات الدعــم، وتلقــى أكث
مــن املراكــز االستشــارية. ودرس زهــاء 1500 طالــب مــادة عــن حقــوق املــرأة يف املــدارس 
ــى  ــاة ع ــي وفت ــرأة وصب ــل وام ــف رج ــن 30 أل ــر م ــل أكث ــال، حص ــالمية. وباإلمج اإلس
معلومــات عــن حقــوق املــرأة. كــام أفــاد رشكاء املبــادرة بالتحــاق مئــات الفتيــات باملــدارس 
وحصــول عضــوات اجلامعــات النســائية وعائالهتــن وجمتمعاهتــن عــى مســاعدات حكوميــة، 
ــاركتها  ــع ويف مش ــة واملجتم ــرار يف العائل ــع الق ــرأة يف صن ــر يف دور امل ــن كب ــدوث حتس وح

ــات اجلديــدات. السياســية، مــع ظهــور أعــداد كبــرة مــن القيادي
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 التغيرات في المعرفة والمواقف والممارسات
والسلوكيات

التغيرات في المعرفة
صمــم كــوادر مبــادرة املــرأة املســلمة نوعــن مــن األدوات لتقييــم مــدى فهــم املشــاركن يف 
الرنامــج للمــواد اإلعالميــة واالحتفــاظ هبــا وأثرهــا عليهــم. أوالً، أجــرت منظــامت رشيكــة 
حمليــة غــر حكوميــة تقييــاًم ملعــارف املشــاركن يف بدايــة وهنايــة كل ورشــة عمــل باســتخدام 
 دراســات احلــاالت )األداة 1( ملعرفــة مــدى حتســن فهمهــم. ثانيــًا، ُأجــري اســتبياٌن )األداة 2( 
يف االجتامعــات واملعــارض. وأظهــر حتليــل مــدى التجــاوب مــع دراســات احلــاالت حتســن 
الوعــي بحقــوق املســلامت بنســبة 70 باملئــة. كــام بينــت نتائــج االســتبيان الــذي درس معــدل 
ــم  ــة رغ ــات بدق ــروا املعلوم ــاركن تذك ــن املش ــة م ــات أن 80-90 باملئ ــاظ باملعلوم االحتف
ــل.  ــات العم ــاء ورش ــى انته ــهر ع ــة أش ــة أو أربع ــرور ثالث ــد م ــت بع ــارض ُنظم أن املع
ــة ممارســتها.  ــرأة وكيفي وباختصــار، عــزز املشــاركون بشــكل ملحــوظ معرفتهــم بحقــوق امل

ــة. واألهــم مــن ذلــك، هــو احتفاظهــم هبــذه املعرف

كان لرنامــج مبــادرة املــرأة املســلمة أثــر معــريف مضاعــف يف املجتمــع، إذ حــاول املشــاركون 
ــن. ومــن  ــادل هــذه املعلومــات مــع اآلخري ــدًا عــى حقــوق املســلامت تب ــن اطلعــوا جي الذي
األمثلــة الواضحــة عــى ذلــك، هــو تشــكيل الطــالب الذيــن حــرضوا حصصــًا عــن حقــوق 
ــة املــرأة  ــة أفــراد العائلــة واألصدقــاء واجلــران بمكان املــرأة جمموعــات عمــل صغــرة لتوعي
ــة ممارســات كمهــر الرجــل والعنــف  ــة وأخالقي ــون اهلنــدي، وبعــدم رشعي يف القــرآن والقان

املنــزيل.

تغيرات في الموقف
متثــل األثــر اإلمجــايل ملبــادرة املــرأة املســلمة يف اإلدمــاج التدرجيــي للمســلامت اللــوايت عانن 
ــذا  ــر ه ــا ظه ــة. وحامل ــات الديمقراطي ــن العملي ــاء م ــش واإلقص ــن التهمي ــابق م يف الس
ــبام  ــادرة حس ــل املب ــق عم ــن يف مناط ــلمن املقيم ــر املس ــًا غ ــر أيض ــي، تأث ــر التدرجي التغ
ــرد أراد  ــرأة كف ــرون إىل امل ــدأوا ينظ ــن ب ــاء الذي ــون والقض ــق القان ــؤولو تطبي ــد مس أك
التغيــر ونجــح بمســعاه، وليــس جمــرد ضحيــة خائفــة أو مــرتددة يف اللجــوء إىل الرشطــة 

ــم. أو املحاك

وإلظهــار هــذا التغــر يف املوقــف، ُدعيــت عضــوات يف جمموعــات املســلامت لعــرض 
ــايل  ــة، وبالت ــر رئيس ــى مناب ــع ع ــالح املجتم ــرتاتيجياهتن إلص ــخصية وإس ــن الش قصصه
أصبحــن بمثابــة خبــرات يف مشــاريع التنميــة. عــالوة عــى ذلــك، حاملــا التحقــت املســلامت 
ــن  ــار رشكاء حياهت ــم واختي ــن يف التعلي ــة حقه ــن بمامرس ــدأت بناهت ــي، ب ــار الديمقراط بالتي
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ــاعدة  ــيايس بمس ــب س ــويل منص ــاعية إىل ت ــرأة الس ــت امل ــل. وحظي ــب الدخ ــل وكس والعم
ــرى. ــات أخ ــن جمتمع ــا وم ــن جمتمعه ــن م ــلمن مرموق ــال مس ــجيع رج وتش

ــذا  ــاملة. ه ــة الش ــد التنمي ــع بفوائ ــان تتمت ــال والفتي ــاعدة الرج ــاء بمس ــت النس ــد بات لق
برهــان عــى نــوع الــدور القيــادي الــذي تؤديــه تلــك النســاء، فهــن ملتزمــات وصادقــات 
ــون.  ــال مرموق ــك رج ــاعدهن يف ذل ــد س ــع، وق ــر يف املجتم ــداث تغي ــات إلح ومتحمس
ــاة  ــاركة يف احلي ــى املش ــم ع ــات يف جمتمعاهت ــاء أخري ــلمون اآلن نس ــال املس ــجع الرج ويش

ــية. السياس

يــؤدي أفــراد املجتمــع الذكــور أدوارًا خمتلفــة يف تعزيــز حقــوق املــرأة االجتامعيــة واالقتصاديــة 
ــات  ــع اجلامع ــي م ــاه االجتامع ــج الرف ــن برام ــات ع ــون معلوم ــم ال يتبادل ــية. فه والسياس
ــج  ــك الرام ــة تل ــرص تغطي ــززون ف ــل ويع ــب، ب ــة فحس ــر احلكومي ــامت غ ــائية واملنظ النس
ــلمة يف  ــرأة املس ــادرة امل ــج مب ــن يف برنام ــال املعني ــض الرج ــارك اآلن بع ــًا. ويش ــرأة أيض للم
ــف  ــا العن ــوين لضحاي ــاف القان ــبل اإلنص ــر س ــة، وتوف ــات الزوجي ــا النزاع ــوية قضاي تس
ــاء يف  ــال النس ــاعد الرج ــيايس، يس ــد الس ــى الصعي ــاء. وع ــن النس ــرى م ــم األخ واجلرائ
االنتخابــات التنافســية يف جمتمعاهتــم، ويســاندوهن عــر كثــر مــن املنابــر، ويشــجعوهن عــى 

ــة. ــة والوطني ــات املحلي ــت يف االنتخاب ــن يف التصوي ــة حقه ممارس

تغيرات في السلوك
إن جمــرد معرفــة املــرأة بحقوقهــا يعنــي شــعورها بالثقــة ملامرســتها ومســاعدة نســاء أخريــات 
يف فعــل ذلــك. ومل تكــن املجموعــات النســائية جمــرد أماكــن للدردشــة، بــل عاجلــت قضايــا 
حساســة جــدًا وجدليــة يف املجتمــع املســلم كتعــدد الزوجــات ومهــر الرجــل وطــالق الثــالث 
ــع  ــاون م ــق بالتع ــض املناط ــا يف بع ــذه القضاي ــى ه ــل ع ــم العم ــد ت ــر. وق ــغ امله ــادة مبل وزي

وجهــاء املجتمــع الذكــور، وهــو أمــر مل يســمع بــه أحــد مــن قبــل.

ــد حلالتهــن اخلاصــة فقــط،  ــرأة املســلمة أن الرنامــج مفي ــادرة امل ــر املشــاركات يف مب مل َتعت
ــن  ــزءا م ــن ج ــن ليصبح ــن بدعوهت ــات يف جمتمعاهت ــم أخري ــة لدع ــودًا حثيث ــن جه ــل بذل ب
جمموعاهتــن ومســاعدهتن يف كســب لقمــة العيــش واهلــروب مــن العالقــات الســيئة. 
ــع  ــل م ــرات بالتواص ــاء كث ــدأت نس ــة، ب ــا جمتمعي ــطة يف قضاي ــاركتهن النش ــبب مش وبس
جمموعــات نســائية للحصــول عــى معلومــات عــن ســبل احلصــول عــى تقاعــد األرامــل 
ــم والعمــل، واهلــروب مــن العنــف  ــاه االجتامعــي، واســتغالل فــرص التعلي وبرامــج الرف

ــزيل. املن

ــدات  ــلمة أو رائ ــائية مس ــادات نس ــور قي ــادرة، يف ظه ــة للمب ــج الرئيس ــدى النتائ ــت إح ومتثل
ــاء مل  ــحت نس ــن. وترش ــلامت ودجمه ــن املس ــز متك ــى تعزي ــادرات ع ــن ق ــر يف جمتمعاهت تغي
خيرجــن يف الســابق مــن بيوهتــن قــط يف االنتخابــات ونجحــن. ومــن قصــص النجــاح هــذه، 
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ــب  ــث انُتخ ــاكا، حي ــور وكارنات ــلمة يف بيجاب ــرأة املس ــادرة امل ــات مب ــاب مجاع ــة انتخ قص
ــم  ــزوا يف محالهت ــات، رك ــذه اجلامع ــن ه ــاء م ــة أعض ــوذ ثامني ــة ذات النف ــس القروي إىل املجال

ــة. ــة املجتمعي ــج التنمي ــذ برام ــة إىل تنفي ــرأة واحلاج ــا امل ــى قضاي ــة ع االنتخابي

ــن املــرشوع عجــوزًا متقاعــدة متكينــًا كبــرًا، لدرجــة أهنــا نافســت وفــازت بمقعــد يف  وقــد مكَّ
هيئــة بلديــة بنغالــور، لتتمكــن منــذ ذلــك الوقــت مــن احلصــول لصالــح دائرهتــا االنتخابيــة 
عــى متويــل حكومــي بمئــات اآلالف مــن الــدوالرات التــي ُتنفــق بطريقــة شــفافة تركــز عــى 
ــدت  ــاكا، أي ــي ودارواد وكارنات ــة يف هوب ــات البلدي ــاء االنتخاب ــاد. وأثن ــع ودون فس املجتم
ــت  ــك، صوت ــن ذل ــم م ــن. واأله ــحيهن املفضل ــاط مرش ــائية بنش ــات نس ــوات جمموع عض
ــت، بعــد أن علمــن  ــات عــى التصوي ــة عضــوات املجموعــات النســائية وشــجعن أخري كاف
أنــه حــق أســايس هلــن وطريقــة فعالــة للمشــاركة يف العمليــة الديمقراطيــة وضــامن التمثيــل 
الفعــال ملصاحلهــن كناخبــات. وُتعتــر هــذه النتائــج مهمــة؛ خصوصــًا يف ظــل نتائــج حســن 
ومينــون، والتــي تشــر إىل أن 69 باملئــة مــن املســلامت الــاليت شــملهن املســح مل يعرفــن بوجــود 
مقاعــد حمجــوزة للمــرأة يف انتخابــات املجالــس القرويــة، وأن 5 باملئــة فقــط شــاركن يف محلــة 

ــون 2004: 12-211(. سياســية )حســن ومين

 ،ʻالزوجــات ʼال لتعــدد  تنــادي بشــعار  قــررت جمموعــاٌت نســائية إطــالق محــالت 
ــة  ــى الزوج ــط ع ــس فق ــاين لي ــزواج الث ــلبية لل ــار الس ــاع األزواج باآلث ــى إقن ــت ع وعمل
ــن  ــرأة م ــت ام ــة، اتصل ــذه احلمل ــج ه ــى نتائ ــاٍل ع ــًا. وكمث ــى األوالد أيض ــل وع األوىل ب
ــة راجســتان بإحــدى املجموعــات النســائية  ــور بوالي ــة جودب مســتعمرة ســاكينا قــرب مدين
ملســاعدهتا يف قضيتهــا، إذ إن زوجهــا ينــوي الــزواج مــن أخــرى رغــم أن لديــه ثالثــة أوالد 
ــزوج وأطلعــوه عــى  ــوين بال مــن زواجــه احلــايل. فالتقــى أعضــاء املجموعــة ومستشــار قان
ــم  ــتامع هل ــد االس ــاين. وبع ــزواج الث ــلبية لل ــار الس ــه وأوالده واآلث ــاه زوجت ــؤولياته جت مس
ــويت  ــد س ــددًا. وق ــزواج جم ــدم ال ــه وأوالده وع ــامم بزوجت ــل االهت ــرر الرج ــه، ق ولزوجت
حــاالت أخــرى كهــذه وّديــًا يف مناطــق عديــدة يشــملها املــرشوع. ولكــن ال يمكننــا القــول 
إن مجيــع احلــاالت كان تســوى دائــاًم، بــل املهــم هــو أنــه ألول مــرة جتــد املــرأة مكانــا تذهــب 

ــًا للدعــم. ــه طلب إلي

ــن  ــرة م ــروض صغ ــى ق ــول ع ــائية يف احلص ــة النس ــاعدة الذاتي ــات املس ــت جمموع ونجح
مصــارف حمليــة للمســاعدة يف متويــل مشــاريع مــدرة للدخــل. ففــي ميســور بواليــة كارناتــاكا، 
ــارا  ــرف كان ــن م ــي م ــف دوالر أمرك ــة 21 أل ــروض بقيم ــى ق ــات ع ــت املجموع حصل
ــة  ــر بوالي ــة أمج ــة. ويف مدين ــو اخلاص ــن وتورب ــة الرس ــن رشك ــي م ــف دوالر أمرك و14 أل
راجســتان، حصلــت جمموعــات عــى أكثــر مــن 35 ألــف دوالر أمركــي بقليــل مــن مــرف 
ــن النســاء مــن املســامهة يف دخــل أرسهــن  بــارودا مــن أجــل أنشــطة مــدرة للدخــل، مــا مكَّ

ــا أيضــًا. نهــن اقتصادي ومكَّ
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ــة  ــرأة جمموعــات صغــرة لتوعي ــرضوا حصصــًا حــول حقــوق امل ــن ح ــالب الذي شــكل الط
أفــراد العائلــة واألصدقــاء واجلــران بحقــوق املــرأة وبالعيــوب االجتامعيــة األخــرى، 

ــزيل. ــف املن ــل والعن ــر الرج ــًا مه خصوص

حققــت مبــادرة املــرأة املســلمة أهدافهــا األصليــة إىل حــد مدهــش. فقــد عالــج املــرشوع جهل 
املســلامت بحقوقهــن بموجــب القــرآن والقانــون اهلنــدي، وأســهم يف ممارســة نســاء كثــرات 
ــال  ــم الرج ــلم )ومنه ــع املس ــح املجتم ــع رشائ ــن مجي ــرأة ب ــوق امل ــة بحق ــرش التوعي ــا، ون هل
والفتيــان(، وأنشــأ هيــاكل دعــم جمتمعــي حلاميــة حقــوق املــرأة وتعزيزهــا بتشــكيل جمموعــات 
نســائية فــاق عــدد أعضائهــا الســتة آالف، وأيضــًا جمموعــات دعــم مــن أطــراف معنيــة ثانويــة 
)قــادة دينيــون وإداريــون وأكاديميــون وحمامــون وناشــطون( وصــل إمجــايل عددهــم إىل 1500 

عضــو.

ــات  ــل ملجموع ــدرة للدخ ــطة م ــرة وأنش ــًا صغ ــادرة قروض ــت املب ــك، أطلق ــة إىل ذل إضاف
ــن  ــه ضم ــر وبقبول ــة بالتغي ــادي، وزادت املطالب ــتقالل االقتص ــادة االس ــدف زي ــائية هب نس
ــلمة،  ــرأة املس ــادي للم ــي واالقتص ــع االجتامع ــن الوض ــى إىل حتس ــا أف ــلم م ــع املس املجتم
ــن  ــاء إقصائه ــن وإلغ ــلامت وإدماجه ــن املس ــيعززن متك ــات س ــور قيادي ــى ظه ــجعت ع وش

ــة. ــة والديمقراطي ــات االقتصادي ــن العملي م

 الدروس المستنبطة وتداعياتها على السياسات
والممارسات

ــع أو  ــاق واس ــى نط ــة ع ــورة اجتامعي ــامل ث ــاع الع ــض بق ــش يف بع ــاء التهمي ــتدعي إلغ ــد يس ق
ــراد وال  ــوق األف ــرتف بحق ــع ال يع ــًا يف جمتم ــذا متام ــري ه ــًا. وي ــيًا أو ترشيعي ــرًا سياس تغي
ــال  ــًا وانتق ــرًا اجتامعي ــد تغي ــلامت يف اهلن ــش املس ــى هتمي ــاء ع ــتدعي القض ــا. ويس حيميه

ــي. ــار الديمقراط ــو التي ــش نح ــع املهم املجتم

ــدي  ــون اهلن ــا القان ــي يمنحه ــة الت ــوق واحلامي ــع باحلق ــي املجتم ــك: 1( وع ــب ذل ويتطل
والرشيعــة اإلســالمية ومســؤوليات املجتمــع يف دعــم هــذه احلقــوق. 2( وجــود إرادة 
لــدى القــادة واملتنفذيــن يف املجتمــع للخــروج مــن دائــرة أزليــة مــن العزلــة تأثــرت بعقليــة 
احلصــار املســتحكمة وسياســات بنــك األصــوات. 3( وضــع أدوات وهيــاكل، تتيــح للمــرأة 
معرفــة حقوقهــا وممارســتها داخــل جمتمعهــا وخارجــه وحشــد املجتمــع برمتــه معهــا يف هــذه 
ــة  ــلامت جمموع ــر املس ــي ال َتعت ــلمة ك ــر املس ــات غ ــة للمجتمع ــة متبادل ــة. 4( توعي العملي
ــدي. ــع اهلن ــدًا يف املجتم ــًا وقائ ــًا ومعني ــاًل رشعي ــًا فاع ــل طرف ــة، ب ــة وضحي ــة ومتخلف متعنت

إذا فكرنــا بتطبيــق النمــوذج يف دول أخــرى يشــكل املســلمون فيهــا األغلبيــة، تبقــى منهجيــة 
مبــادرة املــرأة املســلمة قابلــة للتطبيــق، ألن الرنامــج ال يســتند إىل أن املســلمن يشــكلون أقليــة 
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ــايل،  ــة. وبالت ــن العلامني ــرآن والقوان ــب الق ــا بموج ــي بحقوقه ــرأة إىل الوع ــار امل ــل إىل افتق ب
ــات  ــل ويف جمتمع ــب، ب ــة فحس ــات مهمش ــط يف جمتمع ــس فق ــوذج لي ــق النم ــن تطبي يمك
متكاملــة لكنهــا جمــردة مــن ســبل التمكــن. وال تقتــر إمكانيــة تطبيــق الــدروس األساســية 
التاليــة املســتقاة مــن برنامــج املبــادرة عــى إدمــاج املــرأة واألقليــات يف اهليــاكل الديمقراطيــة 

الســائدة، بــل وعــى برامــج التمكــن بشــكل عــام أيضــًا.

1. ليس الناس ضحايا أو مستفيدين سلبيين من الدعم وينبغي 
أال ينظر إليهم على هذا النحو، بل كقادة وشركاء في تطوير 

مجتمعاتهم
يناقــش املهمشــون وقائعهــم املعقــدة والتــي غالبــًا مــا تكــون ثقيلــة الوطــأة بإبــداع وذكاء 
ــد  ــر تزوي ــة وملهمــة. وُيعت ــر فاعل ــوا عوامــل تغي ــن، وهــم قــادرون عــى أن يكون كبري
األفــراد بــام حيتاجونــه مــن مــوارد وهيــاكل إلحــداث تغيــر مســتدام ألنفســهم أمــرًا بالــغ 
ــائية يف  ــة النس ــاعدة الذاتي ــات املس ــكيل جمموع ــاعد تش ــال، س ــبيل املث ــى س ــة. فع األمهي
مبــادرة املــرأة املســلمة يف حتســن املكانــة االجتامعيــة واالقتصاديــة للمســلامت املشــاركات 
وضــامن اســتدامة إمجــايل مزايــا الرنامــج. وحتــى بعــد انتهــاء الرنامــج، واصلــت الغالبيــة 
ــن  ــارصة بعضه ــى من ــاء ع ــض النس ــت يف ح ــل ونجح ــات العم ــن املجموع ــاحقة م الس

البعــض.

كانــت هــذه املجموعــات أيضــًا مكانــًا ممتــازًا للنســاء كــي يعــرن عــن مشــكالهتن وحيصلــن 
عــى الدعــم. ومــع تطــور اهليــاكل، اســتفادت النســاء بحــامس منهــا ليــس فقــط يف معاجلــة مــا 
واجههــن مــن قضايــا فرديــة، بــل ويف حــل قضايــا تنمويــة أوســع يف جمتمعاهتــن أيضــًا. وهنــا، 
جُتــدر اإلشــارة إىل أمهيــة اســتمرار التوعيــة بحقــوق املــرأة أكثــر مــن الرتكيــز املحــدود عــى 
األنشــطة االقتصاديــة. فــدون التدريــب املســتمر عــى التوعيــة باحلقــوق ومناقشــتها، يمكــن 
أن تتحــول جمموعــات املســاعدة الذاتيــة إىل جمــرد مجاعــات متنــح قروضــًا صغــرة، مــا ُيفقدهــا 
املزايــا األوســع لوجودهــا. وهــذه نقطــة مهمــة ينبغــي مراعاهتــا لــدى وضــع أنشــطة االدخــار 
واالئتــامن، والتــي ال جيــب القيــام هبــا إال عقــب إنجــاز مرحلــة التوعيــة والتثقيــف يف جمــال 

احلقــوق.

2. ينبغي أخذ وعي الفئات المهمشة ومعتقداتها وتصوراتها 
ونقاط قوتها الحالية بعين االعتبار في برامج التنمية والتحفيز

ــي  ــج متكين ــع برنام ــة يف وض ــة واألمثل ــرة واملعرف ــى اخل ــامد ع ــة االعت ــن أمهي ــم م ــى الرغ ع
ــة يف أي  ــذ البداي ــه من ــي إرشاك ــرادة وينبغ ــم بف ــع يتس ــش، إال أن كل جمتم ــع املهم للمجتم
برنامــج يؤثــر عــى مصــره. وال يســاعد هــذا يف إقــرار الرنامــج وتعزيــز ملكيتــه فقــط، بــل 
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ــه الرنامــج بدقــة بحيــث  ــة واضحــة عــن املجتمــع أيضــًا، مــا يضمــن توجي ويف تقديــم رؤي
يعالــج القضايــا املهمــة للمجتمــع فعليــًا، مــع االســتفادة مــن املعرفــة القائمــة ونقــاط القــوة 

ــع. ــن املجتم ضم

3. التعليم والتوعية يبنيان الثقة المطلوبة لزيادة المشاركة 
االجتماعية والسياسية للفئات المهمشة

يشــكل نقــص الوعــي باحلقــوق االجتامعيــة والقانونيــة والدينيــة عائقــًا كبــرًا أمــام ممارســتها 
ضمــن جمتمــع األغلبيــة أو العمليــات الديمقراطيــة األوســع. والتعليــم ليــس نشــاطًا تنمويــًا 
ســلبيًا أو معــزوالً، بــل حمفــزًا للتحــول االجتامعــي. وقــد أظهــرت مبــادرة املــرأة املســلمة أنــه 
مــن خــالل أنشــطة التعليــم والتوعيــة إضافــة إىل بنــاء القــدرات والدعــم، عــززت املســلامت 
يف املجتمعــات املســتهدفة ضمــن كارناتــاكا وراجســتان ثقتهــن بأنفســهن ليصبحــن قائــدات 
ــر يف جمتمعاهتــن، مــا عــزز متكينهــن وإدماجهــن. فالنســاء الــاليت مل يغــادرن  ــدات تغي أو رائ
ــن  ــال انتخاهب ــن ح ــًا وأصبح ــن نجاح ــات وحقق ــن انتخاب ــل، خض ــن قب ــط م ــن ق منازهل

ــة جمتمعاهتــن. قائــدات فاعــالت يف تنمي

ــَع  ــي مل تس ــائية والت ــات النس ــاء يف املجموع ــول النس ــة حت ــن األمهي ــه م ــدر ذات ــى بالق وحيظ
ــر  ــل األم ــع يف فع ــات يف املجتم ــاعدت أخري ــل وس ــط، ب ــة فق ــن اخلاص ــرتاف بحقوقه لالع
ــن يف  ــة حقه ــن ممارس ــدأت بناهت ــي، ب ــار الديمقراط ــاء بالتي ــت النس ــا التحق ــه. وحامل عين
التعليــم واختيــار رشكاء حياهتــن والعمــل وكســب الدخــل. وكان تنظيــم زيــارات اطالعية إىل 
جهــات حكوميــة ومرافــق تطبيــق القانــون مهــاّمً جــدًا يف زيــادة ثقــة املــرأة، كــي تتمكــن مــن 
اللجــوء إىل القضــاء واســتخدام برامــج الرعايــة االجتامعيــة احلكوميــة واالنضــامم إىل االجتــاه 
ــة مل متنعهــا مــن االلتحــاق  ــرأة أن حالتهــا كأقلي الرئيــي الســائد يف البــالد. وقــد أدركــت امل
ــت  ــذي كان ــب ال ــاوف والرتهي ــن املخ ــرًا م ــت كث ــارات أزال ــك الزي ــج، وأن تل ــذه الرام هب

ــات ســابقًا. ــره هــذه اهليئ تث

4. ينبغي أن تستند البرامج التعليمية الحقوقية المخصصة 
للمجتمعات المسلمة المهمشة إلى القرآن، إضافة إلى الحمايات 

القانونية الوطنية )والدولية حيثما يكون مناسبًا(
ُتعتــر احلقــوق التــي تضمنهــا األديــان وتتوافــق مــع احلقــوق العامليــة بمثابــة جــر إىل الوقائــع 
اليوميــة للنــاس. ويصــح ذلــك عــى وجــه اخلصــوص يف املجتمعــات املســلمة التــي هتتــدي يف 
ــي  ــادئ مســتمدة مــن القــرآن. لقــد كان إدراك املســلامت املهمشــات، الت ــة بمب حياهتــا اليومي
ــاًم  ــرًا مه ــرآن، أم ــب الق ــًا بموج ــن حقوق ــأن لدهي ــلمة ب ــرأة املس ــادرة امل ــن مب ــت إليه وصل
ــة أن  ــان. فمعرف ــوق اإلنس ــج حلق ــرد برنام ــا جم ــن ليوفره ــة مل يك ــًا لثق ــن أساس ــدًا، منحه ج
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كاًل مــن القــرآن والقانــون اهلنــدي ينصــان عــى حقــوق للمــرأة، شــكلت العامــل األســايس 
يف زيــادة ممارســتهن هلــا. وحاملــا علمــت املــرأة أن ديانتهــا وقوانينهــا العلامنيــة تدعــم حقوقهــا 
ــرتدد  ــعر بال ــد تش ــوق. ومل تع ــذه احلق ــاكات ه ــن انته ــئلة ع ــرح أس ــذت تط ــا، أخ وتضمنه

لتوعيــة النــاس بــأن لدهيــا حقوقــًا ستامرســها.

5. في كافة المشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة المرأة، من 
الضروري عدم تجاهل النصف اآلخر من المجتمع. فإشراك الرجل 

في برامج تمكين المرأة المسلمة يحظى بأهمية خاصة
وجــد مايســون وســميث )2003(، أن املعايــر الراســخة املتعلقــة بنــوع اجلنــس يف املجتمــع 
هــي مــؤرش عــى متكــن املــرأة أقــوى بكثــر مــن الســامت الفرديــة كالعمــر أو التعليــم أو ســن 
الــزواج أو اخلــرة االقتصاديــة. ونســتدل مــن هــذا االســتنتاج، عــى أنــه لتمكــن املــرأة ال بــد 
مــن تغيــر القيــم واملعايــر املجتمعيــة املتعلقــة بالعالقــات بــن اجلنســن، وجيــب تغيرهــا يف 
صفــوف الرجــل واملــرأة عــى حــد ســواء. وقــد أظهــرت مبــادرة املــرأة املســلمة، أن وجهــاء 
املجتمــع الذكــور لــن يقفــوا عائقــًا يف طريــق برامــج تطويــر املــرأة إذا مــا تــم إقناعهــم بطريقــة 
مالئمــة هبــا، حتــى أهنــم ســيغدون يف واقــع األمــر أنصــارًا نشــيطن هلــا. فالعثــور عــى حلفــاء 
ــب  ــق أغل ــد اتف ــعتن. وق ــة واس ــة وموافق ــج بملكي ــى الرنام ــل أن حيظ ــال، كف ــن الرج ب
ــدي بالنســبة للمــرأة  ــون اهلن ــواردة يف القــرآن والقان ــة احلقــوق ال ــة معرف الرجــال، عــى أمهي
ــد  ــعورهم بالتهدي ــدم ش ــال ع ــة بالرج ــل اخلاص ــات العم ــت ورش ــد ضمن ــم. لق يف جمتمعاهت
مــن طبيعــة املعلومــات ومســاعدهتم يف تنفيــذ الرنامــج، وأســهم هــذا املنهــج، باإلضافــة إىل 
ــق  ــى يف مناط ــة لألنث ــات صديق ــكيل بيئ ــي، يف تش ــم املجتمع ــة الدع ــم هيكلي ــة وتقيي التوعي
تنفيــذ الرنامــج. ووفقــًا ملايســون وســميث، ُيعتــر هــذا التحــول االجتامعــي رضوريــًا لنجــاح 

برامــج متكــن املــرأة )مايســون وســميث 2003: 19(.

6. الشباب مصدر رئيسي للمثالية والطاقة والحماس في 
المجتمعات. ويمكن أن يشكل تسخير هذه الطاقات عبر برامج 

مدرسية عنصرًا فعااًل جدًا في برنامج شامل
ــذه  ــاح ه ــلمة ونج ــرأة املس ــادرة امل ــب يف مب ــدارس والكتاتي ــة يف امل ــج توعوي إن إدراج مناه
ــط،  ــاكل فق ــن مش ــم م ــه جمتمعاهت ــام تواجه ــرًا ب ــون كث ــباب ال هيتم ــر أن الش ــج، أظه املناه
ــًا مــا يكونــون عوامــل تغيــر فاعلــة ومتحمســة فيهــا. فقــد كان للرامــج املدرســية  بــل غالب
ــال عــى  ــاء ومســؤويل التعليــم، وكانــت خــر مث أثــر مضاعــف طــال أيضــًا املدرســن واآلب
ــات املهمشــة.  ــن املجتمع ــج مُتك ــذ برام ــة لتنفي ــدارس الثانوي ــائدة كامل ــاكل الس ــتخدام اهلي اس
ــتفادت  ــا اس ــارشة لكنه ــاط مب ــتهدفة يف النش ــة املس ــة املهمش ــرتك الفئ ــال، مل تش ــذا املث ويف ه

ــه. ــن نجاح ــارشة م مب
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7. تتطلب محاربة إقصاء الفئات المهمشة إشراك وجهاء المجتمع 
الحاليين وإيجاد وجهاء جدد ضمن الفئة المهمشة

ُيعتــر االتصــال بوجهــاء املجتمــع احلاليــن قبــل البــدء بالرنامــج أمــرًا مهــاًم؛ متامــًا كعــرض 
ــابقة  ــات الس ــع يف االجتامع ــاء املجتم ــكل إرشاك وجه ــد ش ــة. وق ــج بنزاه ــداف الرنام أه
ــًا  ــادرة املــرأة املســلمة وأحــدث قبــوالً  جمتمعي ــًا اســتثنائيًا بالنســبة ملب وورشــات العمــل حدث
للمــرشوع، مــا ســاعد كثــرًا يف ضــامن نجاحــه. وكان وجهــاء املجتمــع الذكــور عــى اســتعداد 
ــم  ــة لتنظي ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــة للمؤسس ــة رشيك ــامت حملي ــال ملنظ ــحوا املج ليفس
ورشــات عمــل يف جمتمعاهتــم، ألن تلــك املنظــامت تعمــل يف هــذه املجتمعــات منــذ أمــد بعيــد. 
ــه حاملــا تــم احلصــول عــى دعــم وجهــاء املجتمــع،  ــادرة املــرأة املســلمة أن وقــد وجــدت مب
شــعرت النســاء والفتيــات عمومــًا براحــة أكــر يف املشــاركة يف أنشــطة املــرشوع قاطبــة، كــام 
أن مشــاركتهن يف جمموعــات الدعــم الــذايت واملجموعــات النســائية اضطلعــت بــدور فعــال 

ــة. ــاركة الديمقراطي ــهمت يف املش وأس

عــالوة عــى ذلــك، كانــت ورشــات العمــل عــن القيــادة رضوريــة للتعريــف بمفهــوم القيــادة 
ــدت  ــج. وأك ــتدامة الرنام ــر يف اس ــهمت أكث ــردي، وأس ــج الف ــن النه ــًا ع ــة عوض املجتمعي
برامــج تدريــب القياديــات للمــرأة أن هــدف املجموعــات النســائية إحــداث تغيــر يف حياهتــا 
ــائعة  ــامذج الش ــم الن ــاعد تقيي ــات، س ــب القيادي ــة تدري ــالل مرحل ــا. وخ ــاة جمتمعه ويف حي
ــًا مــا تفتقــر إليهــا  ــزام النســاء أنفســهن وقادهتــن بمعايــر غالب ــادة ومآزقهــا يف ضــامن إل للقي

ــة. ــة بشــدة، منهــا الشــفافية واملســاءلة والعدال السياســة اهلندي

ــة،  ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــات املؤسس ــف توقع ــع خال ــر أن الواق ــر بالذك ــن اجلدي وم
بتحــول أغلبيــة النســاء الــاليت شــاركن يف مبــادرة املــرأة املســلمة إىل قــادة فاعلــن ورصحيــن 
يف جمتمعاهتــن يدافعــن عــن حقوقهــن اخلاصــة وعــن حقــوق األخريــات. وقــد يكــون مــرد 
ــة  ــدرات القيادي ذلــك إىل عجــز املنظــامت الرشيكــة عــن ختصيــص وقــت كاٍف لتحســن الق
ــة عائقــًا حــال دون أن  ــة والعائلي ــام أيضــًا إىل وقــوف اخللفيــات التعليمي ــع النســاء، ورب جلمي
ــال  ــحن املج ــات مل يفس ــن قيادي ــن أصبح ــض َم ــات، أو ألن بع ــاء قيادي ــض النس ــح بع تصب
ألخريــات للمشــاركة يف القيــادة. وعــى أي حــال، اعتــرت النســاء تدريــب القياديــات أحــد 

ــج التمكــن. ــارص يف برنام أهــم العن
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توصيات وخطوات عملية

تســتند التوصيــات التاليــة املوجهــة إىل صانعــي السياســات، والتــي تركــز عــى إدمــاج الفئــات 
املهمشــة يف املجتمــع إىل الــدروس التاليــة:

ال بــد مــن وضــع منهــج مســتدام ومتعــدد املســارات لتمكــن املجتمعــات املهمشــة . 1
وإدماجهــا. وعــادة مــا يشــكل التعليــم والتوعيــة أســاس برامــج التمكــن، ولكــن 
ــة  ــاكل جمتمعي ــس هي ــع يؤس ــج أوس ــن برنام ــم ضم ــر امله ــذا العن ــب إدراج ه جي

للتغيــر احلقيقــي ويؤمــن الوصــول إىل األنظمــة واخلدمــات الســائدة احلاليــة.

خطوات عملية :

ابدأ أي برنامج بتقييم احتياجات جمتمعك. •

ــة  • ــر بطريق ــم برناجمــًا يتضمــن أنشــطة ومراحــل خمتلفــة تســعى إلحــداث تغي صمِّ
شــمولية، كتوجيــه الزعــامء الدينيــن وتوعيــة املــرأة وتنفيــذ برامــج تعليميــة 

ــال. لألطف

ــه . 2 ــع برمت ــون املجتم ــي أن يك ــة، ينبغ ــرأة املهمش ــى امل ــز ع ــي ترك ــن الت ــج التمك يف برام
ــوع  ــة الن ــر أنظم ــى تغي ــاف ع ــة املط ــوي يف هناي ــرأة ينط ــن امل ــل. فتمك ــن احل ــزءا م ج
االجتامعــي وأسســها املعياريــة. وُيعتــر الرجــال عنــارص مؤثــرة رئيســة يف أنظمــة النــوع 

ــتقبل. ــر يف املس ــم رواد التغي ــال ه ــباب واألطف ــي، والش االجتامع

خطوات عملية :

ــة الرنامــج لــرشح أهــداف  • اتصــل بوجهــاء املجتمــع، خصوصــًا الرجــال، يف بداي
الرنامــج وطلــب دعمهــم.

أرشك علــامء وقــادة ومدرســن مــن الذكــور واإلنــاث يف تصميــم برامــج التدريــب  •
عــى احلقــوق وتنفيذهــا، حيــث يكــون ذلــك ممكنــًا.

أكــد للمشــاركن الذكــور عــى الفوائــد التــي يعــود هبــا متكــن املــرأة عــى املجتمــع  •
بــأرسه.

ــامن  • ــاعدة يف ض ــب للمس ــدارس والكتاتي ــرأة يف امل ــوق امل ــن حق ــات ع م معلوم ــدِّ ق
ــدة. ــال اجلدي ــدى األجي ــف ل ــات أو املواق ــر االجتاه تغي

ع النساء عى تبادل املعلومات مع أرسهن واملجتمع. • شجِّ
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وباملثــل، يمكــن أن يشــكل الديــن جــزءا مهــام مــن احلــل يف برامــج التمكــن التــي تشــمل . 3
املجتمعــات الدينيــة املهمشــة. وحســب طبيعــة املجتمــع الدينــي وكيفيــة تأثــر الديــن عى 
ــة  ــادئ الديني ــتناد إىل املب ــون االس ــن أن يك ــة(، يمك ــة ديني ــة )كأقلي ــذه اجلامع ــش ه هتمي
ــي  ــع الدين ــن املجتم ــة ضم ــدات أبوي ــرات ومعتق ــة أو تفس ــكار خاطئ ــة أي أف ومعاجل
ــد،  ــه التحدي ــى وج ــك، ع ــري ذل ــخيص. وي ــن الش ــكال التمك ــن أش ــًا م ــكاًل قوي ش
عندمــا ُتســهم املعتقــدات واألفــكار اخلاطئــة يف اضطهــاد رشحيــة مــن الفئــات املهمشــة 
أو يف ظــروف عزلــة وهتميــش الفئــة بأكملهــا. ويمكــن أن يعــزز ربــط املبــادئ القانونيــة 

بالتعاليــم الدينيــة التمكــن ويعمــل بمثابــة دعامــة لوقائــع النــاس اليوميــة.

خطوات عملية :

ــرآن  • ــواردة يف الق ــم ال ــوق والتعالي ــة إىل احلق ــج التدريبي ــتند الرام ــن أن تس اضم
ــة. ــن الوطني والقوان

ــم  • ــاة تعالي ــع مراع ــرأة م ــوق امل ــن حق ــة ع ــكار خاطئ ــض أي أف ــى دح ــرص ع اح
ــا. ــوع إليه ــدويل والرج ــي وال ــون الوطن ــرآن والقان الق

ــرأة  • ــوق امل ــم حق ــن دع ــال ع ــؤوليات الرج ــا مس ــؤوليات، ومنه ــى املس ــز ع ركِّ
ــرآن. ــواردة يف الق ال

ال يمكــن متكــن املجتمعــات املهمشــة بمعــزل عــن غرهــا. وبعبــارة أخــرى، يســتدعي . 4
اإلدمــاج املشــاركة باحليــاة العامــة وإال ســادت العزلــة. واألهــم هــو إقامــة روابــط مــع 
ــر  ــائدة. وُتعت ــية الس ــاكل اإلدارة السياس ــاركة يف هي ــة واملش ــاكل الرئيس ــات واهلي اخلدم

املنــارصة الفعالــة عــى مســتوى املناطــق والواليــات والدولــة مهمــة أيضــًا.

خطوات عملية :

ادرس إمكانيــة إدراج أنشــطة يف الرنامــج )كالزيــارات االطالعيــة املتبادلــة( تربــط  •
املجتمعــات املهمشــة باخلدمــات الرئيســة )كمراكــز الرشطــة واملحاكــم واملصــارف 

ومكاتــب احلكومــة املحليــة واخلدمــات االجتامعيــة(.

م معلومات عن حق الناس يف املشاركة وسبل مشاركتهم أيضًا. • قدِّ

ــرض . 5 ــع وال ُيف ــل املجتم ــة داخ ــن حاج ــأ م ــا ينش ــاج عندم ــاح اإلدم ــامل نج ــزداد احت ي
مــن اخلــارج. ويف حــاالت كثــرة، يعــود التهميــش جزئيــًا أو كليــًا إىل عوامــل اجتامعيــة 
ــراده عــى حــد ســواء  ــادة املجتمــع وأف ــدى ق ــر إرادة ل ــد مــن توف ــة، وال ب ــة قوي أو ديني
ــن  ــج التمك ــى برام ــش ع ــع املهم ــة املجتم ــر موافق ــذا ُتعت ــل. وهل ــك العوام ــة تل ملعاجل

وامتالكــه هلــا أمــرًا مهــاًم.
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خطوات عملية :

أرشك املجتمــع يف تصميــم وتنفيــذ برنامــج متكينــي، بحيــث ال حيــوز املجتمــع عــى  •
األنشــطة فحســب بــل وعــى دافــع التغيــر أيضــًا.

ــاء  • ــع وجه ــاورية م ــات تش ــد اجتامع ــاًل عق ــالل؛ مث ــن خ ــك م ــق ذل ــن حتقي يمك
ــن  ــج التمك ــن لرنام ــن الداعم ــادة الديني ــن الق ــم وم ــب منه ــع، والطل املجتم
ــة يف  ــواد تدريبي ــن إلدراج م ــم املدرس ــة، ودع ــواد تدريبي ــم م ــامهة يف تصمي املس
املناهــج الدراســية احلاليــة، وإنشــاء هيــاكل دعــم جمتمعيــة مــن خــالل املجموعــات 

ــة. ــائية واملجتمعي النس

قــد يكــون هنــاك أكثــر مــن حالــة هتميــش واحــدة داخــل املجتمــع، ورغــم أهنــا ســتكون . 6
مرتابطــة عــى األرجــح، مــن املهــم معاجلــة مجيــع عنــارص التهميــش يف برنامــج التمكــن. 
فعــى ســبيل املثــال، قــد يتطلــب التمكــن االقتصــادي وضــع برامــج للقــروض الصغرة، 
وربــام يســتدعي احلصــوُل عــى خدمــات رئيســة القيــام بزيــارات اطالعيــة، وقــد حيتــاج 
تغيــر أنظمــة النــوع االجتامعــي إىل تثقيــف بشــأن احلقــوق. وُيعتــر ضعــف مســتويات 
التحصيــل العلمــي مشــكلة رئيســة، ينبغــي معاجلتهــا أيضــًا لضــامن اســتمرار التغيــرات.

خطوات عملية :

ــي تســهم يف التهميــش، واســَع  • ــع العوامــل الت ــة برناجمــك جلمي ــاًم يف بداي أجــِر تقيي
ــًا. ملعاجلــة كل منهــا عــى حــدة حيثــام كان ذلــك ممكن

ــرة  • ــروض الصغ ــج الق ــة أو برام ــو األمي ــن دورات حم ــال، تضم ــبيل املث ــى س ع
شــعور املــرأة بأهنــا مهيــأة ملامرســة حقوقهــا التــي اطلعــت عليهــا يف برنامــج توعــوي 

أوســع.

ــدف . 7 ــب أن هت ــتدام، جي ــي ومس ــاج حقيق ــق إدم ــاله، ولتحقي ــواردة أع ــة ال ــًا للنقط وفق
برامــج التمكــن إىل إحــداث حتــول اجتامعــي متامســك ودائــم وليــس إىل حتــركات فرديــة 

ــا التهميــش. غــر متناســقة إزاء خمتلــف قضاي

خطوات عملية :

ــى  • ــز ع ــه، يرك ــامل ل ــح وش ــدف واض ــود ه ــن وج ــة تضم ــك بطريق ــم برناجم صمِّ
ــامهة  ــن مس ــة، ويضم ــراءات مؤقت ــى إج ــس ع ــم ولي ــي دائ ــر اجتامع ــداث تغي إح

ــدف. ــذا اهل ــق ه ــارشة يف حتقي ــطة مب ــع األنش مجي

ــدف  • ــق اهل ــو حتقي ــدم نح ــس التق ــدة، وِق ــة جدي ــج يف كل مرحل ــدم الرنام ــم تق قيِّ
ــرضورة. ــد ال ــطة عن ل األنش ــدِّ ــايل، وع اإلمج



مسرية الرساد من اإلقصاد يىل املشارمة

230   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ــدق . 8 ــاءلة والص ــفافية واملس ــادئ الش ــه إىل مب ــج بكامل ــتند الرنام ــي أن يس ــرًا، ينبغ أخ
والنزاهــة وتثمــن التنــوع واعتقــاد راســخ بقــوة الوحــدة، ليــس فقــط ضمــن املجتمــع 
ــذه  ــه. فه ــزأ من ــزءًا ال يتج ــكل ج ــذي يش ــًا ال ــع أيض ــع األوس ــل ويف املجتم ــش ب املهم

ــر. ــرة للتغي ــوة كب ــكل ق ــدة تش الوح

خطوات عملية :

ــة  • ــوالت ديني ــوارد ومق ــتخدام م ــج باس ــية للرنام ــم األساس ــد القي ــادر بتحدي ب
ــبًا. ــك مناس ــام كان ذل ــواء، حيث ــد س ــى ح ــة، ع وعلامني

ز تلك القيم بنرشات إخبارية شهرية وغرها من آليات التواصل. • عزِّ
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 الهوامش

يــود املؤلفــان أن يعربــا عــن امتناهنــام لزميلتهــم كاثريــن إلِينــا، عــى مــا قدمتــه مــن دعــم يف جمــال . 1
البحــث والتحريــر أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة.

ــم . 2 ــا طاق ــدى مجيعه ــن، كان ل ــالمية. ولك ــة إس ــة الرشيك ــر احلكومي ــامت غ ــع املنظ ــن مجي مل تك
ــة. ــم والصح ــمل التعلي ــا تش ــن القضاي ــة م ــى باق ــلمة ع ــات املس ــع املجتمع ــل م ــر يعم كب



تضامن في المنفى؟ تأثير 
موقف المجتمع من أدوار 

المرأة والرجل على النضال من 
أجل الديمقراطية في ميانمار

الفصل السابع
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جيني هيدستروم

الفصل السابع

ملخص

تصــف دراســة احلالــة هــذه املفاوضــات والعمليــات التــي قامــت هبــا نســاء امتلكــن البصــرة 
والشــجاعة لتأســيس أول حركــة نســائية متعــددة األعــراق يف ميانــامر. وهــي حتــدد عــى وجــه 
ــات  ــوات وعملي ــن خط ــات م ــاء البورمي ــاد النس ــات احت س ــه مؤسِّ ــت ب ــا قام ــوص م اخلص

إلنشــاء رابطــة نســاء بورمــا التــي عملــت بمثابــة مظلــة لتأســيس احلركــة النســائية منذئــذ.

بحلــول عــام 1988، وصــل عــدم رضــا الســكان عــن النظــام العســكري إىل منعطــف تارخيــي 
ُتــوج بمظاهــرات عمــت البــالد وأمخدهــا املجلــس العســكري بوحشــية. وعقــب احلمــالت 
ــاك،  ــامر. وهن ــدود ميان ــن إىل ح ــرب آالف البورمي ــة، ه ــة الداخلي ــى املعارض ــكرية ع العس
ــام  ــد يف املق ــع تايلن ــدود م ــى احل ــها ع ــكيل نفس ــادت تش ــور وأع ــة إىل الظه ــادت املعارض ع

ــيايس. ــرتاف الس ــات باالع ــاء املطالب ــدد النس األول. وازداد ع

كان احتــاد النســاء البورميــات أول منظمــة نســائية متعــددة األعــراق تظهــر عــى احلــدود، وقــد 
حــاول االحتــاد الرتويــج هلويــة مجاعيــة بورميــة عــى أســاس النــوع االجتامعــي وليــس عــى 
ــاد  ــاء االحت ــم كادر وأعض ــك، مل يض ــن ذل ــم م ــات. واأله ــن األقلي ــة م ــة عرقي ــاس قومي أس
نســاء مــن جمموعــات عرقيــة خمتلفــة مــن األقليــات فحســب، بــل وبورميــات أيضــا )جمموعــة 

األغلبيــة يف ميانــامر(، وبالتــايل ينتمــن إىل العــرق نفســه للنظــام العســكري.

تتســم التوتــرات بــن البورميــن وجمموعــات األقليــة بالشــدة، ألن النظــام العســكري يعــزز 
ــي  ــتخدام اإللزام ــة واالس ــات العرقي ــاد األقلي ــى اضطه ــوي ع ــي تنط ــةʻ الت ــة ʼالَبورم سياس
للغــة واألعــراف والديانــة البورميــة، حتــى أن البعــض يتهــم النظــام بأنــه يدعــو إىل التطهــر 
العرقــي. وعــى الرغــم مــن ذلــك، اســتطاع احتــاد النســاء البورميــات، مــن خــالل مشــاورات 
ــامر  ومفاوضــات أســفرت عــن تشــكيل أول حركــة نســائية متعــددة األعــراق يف تاريــخ ميان
املعــارص، تعزيــز حــس التضامــن بــن البورميــات ونســاء األقليــات العرقيــة، والتــي ُتوجــت 

بتأســيس رابطــة نســاء بورمــا.
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ABSDF All Burma Students’ Democratic Front
اجلبهة الديمقراطية لطالب عموم بورما

BWU Burmese Women’s Union
 احتاد النساء البورميات

CEC Central Executive Committee
اللجنة التنفيذية املركزية

DAB Democratic Alliance of Burma
حتالف بورما الديمقراطي

DPNS Democratic Party for a New Society
احلزب الديمقراطي من أجل جمتمع جديد

ENC Ethnic Nationalities Council
جملس القوميات العرقية

KNLA Karen National Liberation Army
جيش التحرير الوطني لكارين مبادرة املرأة املسلمة

KNU Karen National Union
احتاد كارين الوطني

KWO Karen Women’s Organization
منظمة نساء كارين

MWO Mon Women’s Organization
منظمة نساء مون

NCUB National Council of the Union of Burma
املجلس الوطني الحتاد بورما

NDF National Democratic Front
اجلبهة الوطنية الديمقراطية

NGO non-governmental organization
املنظامت غر احلكومية

NLD National League for Democracy
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية

NLD-LA National League for Democracy Liberated Areas
الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية-املناطق املحررة

WLB Women’s League of Burma
رابطة نساء بورما
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خلفية

 ،ʻبورما  ينتمــي أكثــر مــن ثلث ســكان ميانــامر إىل إحــدى األقليــات العرقيــة العديــدة. وكلمــة̓ 
ــن  ــا. ولك ــي يتحدثوهن ــة الت ــا وإىل اللغ ــكان بورم ــة س ــر إىل أغلبي ــة تش ــة عرقي ــم جمموع اس
هنــاك أكثــر مــن مئــة لغــة وهلجــة خمتلفــة حمكيــة يف مجيــع أنحــاء ميانــامر، ويــامرس كثــر مــن 
اجلامعــات عــادات خاصــة ويعتنــق ديانــات خمتلفــة. وكانــت األقليــات العرقيــة املقيمــة حــول 
ــاء  ــل زه ــاين، ويقات ــتعامر الريط ــل االس ــتقلة قب ــامر مس ــدود ميان ــن ح ــرب م ــال وبالق اجلب
ثلثهــا يف ســبيل احلصــول عــى درجــات مــن احلكــم الــذايت مــن حكومــة ميانــامر منــذ عقــود 
)ســميث 2007: 8(. وبســبب باقــٍة مــن العوامــل املعــارصة والتارخييــة املبينــة أدنــاه، انعدمــت 
ــات  ــتى األقلي ــن ش ــًا ب ــة، وأيض ــات العرقي ــم األقلي ــة ومعظ ــة البورمي ــن األغلبي ــة ب الثق

ــة. ــات الفرعي واملجموع

االستعمار
ــع بســيادة عــى أراضيهــا مــع  ــة يف ممالــك تتمت ــات عرقي ــل االســتعامر، عاشــت عــدة أقلي قب
ــامر  ــطى مليان ــة الوس ــكنوا االرايض املنخفض ــن س ــن الذي ــع البورمي ــدود م ــال حم ــود اتص وج
ودلتــا إيــراوادي، حيــث تقــع العاصمــة الســابقة رانغــون. ودأبــت املناوشــات عــى االنــدالع 
ــيع  ــون إىل توس ــعى البورمي ــر، إذ س ــن إىل آخ ــن ح ــرى م ــك أخ ــا وممال ــة بورم ــن مملك ب
مملكتهــم. كــام حدثــت نزاعــات بــن ممالــك أخــرى وجمموعــات عرقيــة يف بعــض األحيــان.

تكونــت ميانــامر بوضعهــا احلــايل عندمــا حــدد حــكام االســتعامر الريطــاين إقليــم بورمــا يف 
اهلنــد الريطانيــة، وبذلــك أكــدوا ســيطرهتم عــى مملكــة بورمــا يف وادي إيــراوادي وضمــوا 
ــان  ــي ش ــا مملكت ــة، ومنه ــات عرقي ــيطرة أقلي ــة لس ــت خاضع ــي كان ــة الت ــق النائي املناط
ومــون، الواقعتــان عــى مقربــة مــن تايلنــد احلاليــة. واســتند احلكــم االســتعامري إىل إدارة 
مركزيــة مقرهــا يانغــون، بينــام ُســمح ملناطــق األقليــات العرقيــة خــارج االرايض املنخفضــة 
باملحافظــة عــى أشــكال احلكــم اخلاصــة هبــا. وباالحتفــاظ بــام دعيــت باملناطــق احلدوديــة 
بمعــزل عــن االرايض املنخفضــة لبورمــا، طبــق الريطانيــون نظامــن خمتلفــن بفاعليــة، مــا 
ســاعدهم يف جعــل التواصــل بــن البورميــن وكثــر مــن األقليــات ضمــن حــدوده الدنيــا 
ــون البورميــن عمــدًا مــن اجلهــاز  )فينــك 2000(. عــالوة عــى ذلــك، اســتبعد الريطاني
االســتعامري، وفضلــوا عوضــًا عــن ذلــك اســتخدام إداريــن هنــود وأفــراد مــن أقليــات 
عرقيــة اعتقــدوا بأهنــم أنســب للعمــل يف اجليــش واإلدارة، مــا أثــار حفيظــة البورميــن إزاء 

الريطانيــن وبعــض األقليــات.

وفاقــم الكفــاح مــن أجــل االســتقالل حــدة هــذه التوتــرات، إذ قاتــل البورميون بدعــم مؤقت 
مــن اليابانيــن، الريطانيــن واجليــش العرقــي املكــون بصــورة رئيســة مــن أقليــات واخلاضــع 
للقيــادة الريطانيــة، لُيتــوج ذلــك بحــوادث عنــف دمويــة أثــرت عــى البورميــن واألقليــات 
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

العرقيــة )شــتاينرغ 2010: 36(. وبالنســبة لكثريــن، ســاعدت املواجهــات خــالل النضــال 
مــن أجــل االســتقالل يف إظهــار تطلعــات مســتقبلية للحكــم الــذايت، أي دول أحاديــة العرقيــة 

)ثانــت 2008: 206(.

اندالع الحرب األهلية
ــام  ــتعامري، ب ــم االس ــدود احلك ــون ح ــزز الريطاني ــام 1948، ع ــامر يف ع ــتقالل ميان ــل اس قب
فيهــا املناطــق الداخليــة التــي ســكنتها أقليــات يف املقــام األول وُرســمت حدودهــا وفــق تــوزع 
ــات  ــاركة األقلي ــن مش ــوا م ــاين خفض ــتعامر الريط ــكام االس ــن ح ــة. ولك ــات العرقي األقلي
ــات  ــتقالل املطالب ــد االس ــا بع ــة م ــت حكوم ــتور، وجتاهل ــع الدس ــات وض ــة يف عملي العرقي
ــر املصــر. ويف غضــون عــام واحــد، محــل احلــزب الشــيوعي  ــة مــن تقري بمســتويات متفاوت
ــن  ــعوب كاري ــذوه ش ــذت ح ــا ح ــان م ــة، ورسع ــة املركزي ــد احلكوم ــالح ض ــي الس البورم

ــميث 2007: 84(. ــي )س ــون وكارين وم

ســيطر املجلــس العســكري عــى ميانــامر يف عــام 1962 لتحقيــق االســتقرار ظاهريــًا يف بــالد 
ــوش  ــة جي ــد أن زادت مقاوم ــس، بع ــرر املجل ــات. وق ــدة والي ــات يف ع ــهد نزاع ــت تش كان
 ʻــن ــرال ʼين وي ــر اجلن ــةʻ. وحظ ــة ʼالَبورم ــي بسياس ــا دع ــاع م ــده اتب ــة ض ــات العرقي األقلي
ــة  ــة أو طباع ــر البورمي ــراف غ ــخ واألع ــات والتاري ــم اللغ ــكرية تعلي ــة العس ــس احلكوم رئي
ــة عــى حســاب األقليــات املســيحية واملســلمة  نصــوص بلغــات األقليــات. وُعــززت البوذي
وغرهــا. فاشــتد اســتياء األقليــات العرقيــة، ألن النظــام حــاول إدمــاج غــر البورميــن بالقــوة 

ــان 2010(. ــة )ســاالي زا ســيو لي ــة امليانامرية/البوذي داخــل األكثري

وباإلضافــة إىل هــذه القوانــن الثقافيــة التقييديــة والتمييزيــة، طبقــت األجهــزة األمنيــة التابعــة 
للمجلــس العســكري إســرتاتيجية ʼقطــع اإلمــدادات األربعــةʻ، التــي تــم بموجبهــا اعتبــار 
ــوات  ــاداو )ق ــى التامت ــك ع ــن لذل ــن ويتع ــيطرة املتمردي ــت س ــا حت ــى أهن ــة ع ــق عرقي مناط
ميانــامر املســلحة( تدمرهــا. أقنــع ذلــك كثــرًا مــن األقليــات بأهنــا لــن تتمكــن مــن العيــش 
ــة واألقليــة يف إجيــاد فضــاءات  ــة البورميــة، وقلــص بقــوة فــرص األكثري بســالم مــع األغلبي
حمايــدة وآمنــة لاللتقــاء خــارج عــامل النــزاع. وقــد أســفر ذلــك عــن اســتقطاب املجتمعــات، 
واالفتقــار إىل املعرفــة والتفاهــم بــن خمتلــف املجموعــات. وعــاش النــاس حقــًا حيــاة معزولــة 

ــة قائمــة يف جمتمعاهتــم )فينــك 2000 وكوكبــرن 1998(. جــدًا، عالقــن يف مشــاريع عرقي
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الجماعات المسلحة
ــا  ــت أراضيه ــي اجتاح ــة الت ــات العرقي ــوات األقلي ــي، ق ــكل رئي ــات، بش ــملت النزاع ش
التامتــاداو عــى مــر الســنن، لتبقــي ســيطرهتا عــى مناطــق تتقلــص مســاحتها برعــة قــرب 
حــدود ميانــامر. ولــدى بعــض القــوات العرقيــة أنظمــة إداريــة وأنظمــة حكــم خاصــة هبــا، 
وهــي تفــرض رضائــب عــى الســلع املنتجــة أو املباعــة. ويصعــب إحصــاء عــدد اجلامعــات 
ــوات  ــم الق ــود معظ ــز جه ــن تركي ــم م ــى الرغ ــه ع ــة، ألن ــامر بدق ــلحة يف ميان ــة املس املعارض
العرقيــة عــى حماربــة التامتــاداو، انقســم بعضهــا إىل فصائــل يقاتــل بعضهــا بعضــًا. ومــا خلــط 
األوراق أكثــر، هــو أن بعــض الفصائــل توحــدت حتــت قيــادة واحــدة. ولكــن تشــر غالبيــة 

ــوة. ــا بق ــتمرت تقاتله ــامر أو اس ــة ميان ــت حكوم ــلحة قاتل ــة مس ــر إىل أن 30 جمموع التقاري

عــالوة عــى ذلــك، ثمــة مجاعــات مســلحة ذات أســاس عرقــي وقومــي أضعــف؛ كاحلــزب 
الشــيوعي البورمــي واجلبهــة الديمقراطيــة لطــالب عمــوم بورمــا )يدعــى جيــش الطــالب(. 
ــوارد  ــن امل ــره م ــون وغ ــاج األفي ــة بإنت ــق الغني ــى املناط ــة ع ــات إجرامي ــيطر مؤسس ــام تس ك
االقتصاديــة. وغالبــًا مــا حتصــل هــذه الفصائــل املختلفــة عــى املــال مــن التجــارة أو الرضائــب 
ــات  ــذه املؤسس ــض ه ــة لبع ــع رشكات دولي ــا. وتدف ــارة بمناطقه ــلع امل ــى الس ــة ع املفروض
ــات  ــل مؤسس ــام تعم ــق، بين ــض املناط ــة يف بع ــطتها القائم ــل أنش ــدم تعطي ــل ع ــاوة مقاب أت

أخــرى يف االجتــار بالســلع والبــرش.

وعــى مــدى العقــود الســتة املاضيــة، وقــع نحــو 25 مجاعــة مســلحة اتفاقيــات وقــف إطــالق 
النــار مقابــل حصوهلــا عــى درجــات خمتلفــة مــن الســيطرة عــى أراضيهــا، لكــن بعــض هــذه 
ــر  ــش التحري ــا جي ــة، منه ــات الرئيس ــن اجلامع ــل م ــدد قلي ــا. وع ــرى خرقه ــات ج االتفاقي
ــع  ــمية م ــالم الرس ــات الس ــن اتفاقي ــوع م ــل إىل أي ن ــن )KNLA(، مل يتوص ــي لكاري الوطن
ــاق  ــام ʼ 2004اتف ــر يف ع ــش التحري ــرم جي ــد أب ــاطة. وق ــا ببس ــل بعضه ــام انح ــام، في النظ
ــالق  ــف إط ــى وق ــق ع ــان/أبريل 2012 واف ــع نيس ــار، ويف مطل ــالق الن ــف إط رشفʻ لوق
ــح،  ــو واض ــام ه ــمي. وك ــاق رس ــل إىل أي اتف ــم التوص ــه مل يت ــى تارخي ــن حت ــي ولك ــار فع ن
تبقــى احلــرب األهليــة املســتمرة أطــول نــزاع مســتمر يف التاريــخ املعــارص )ســميث 2007(. 

النساء في الجماعات المسلحة
يضــم كثــر مــن اجليــوش العرقيــة جناحــًا نســائيًا لطاملــا كان مســؤوالً عــن االهتــامم 
ــكرية،  ــة العس ــًا للمنظم ــه فرع ــي. وبوصف ــع العرق ــال يف املجتم ــاء واألطف ــات النس باحتياج
ــخ  ــات والتاري ــات األقلي ــس لغ ــة كتدري ــة وثقافي ــاريع عرقي ــاح يف مش ــذا اجلن ــارك ه ش
ــدة يف  ــنة اجلدي ــة )رأس الس ــاد العرقي ــة يف األعي ــان تقليدي ــات وأغ ــام أدى رقص ــال، ك لألطف
شــان، واليــوم الوطنــي يف كاريــن، إلــخ(. وانضــم عــدد صغــر مــن النســاء أيضــًا إىل الكفــاح 
املســلح ضــد التامتــاداو كجنديــات، ولكــن غالبيــة النســاء مل تشــهدن أي معركــة. والواقــع أن 
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دور تلــك الفــروع النســائية كان مكمــاًل للســلطة العســكرية الذكوريــة للجامعــات املســلحة 
ــتقبلن زوار  ــه، واس ــام وطهت ــاء الطع ــت النس ــذا، مجع ــا. وهك ــككا فيه ــس مش ــة ولي العرقي
ــل،  ــى التواص ــن ع ــمية، وأرشف ــر رس ــات غ ــة وروض ــالت جتاري ــكرات، وأدرن حم املعس
ســن يف املــدارس، وعملــن مســعفات. بيــد أنــه حتــى يف خضــم الــراع املســلح، مل يقــم  ودرَّ

ــرتوم 2012: 53(. ــال )هيدس ــا الرج ــأدوار يتواله ــن ب ــل منه ــوى القلي س

السياق االجتماعي واالقتصادي: التنمية البشرية واالقتصاد
ــك،  ــة لذل ــة. ونتيج ــح األرس احلاكم ــتثامر لصال ــات االس ــاد أولوي ــكرة االقتص ــوهت عس ش
باتــت ميانــامر اليــوم إحــدى أفقــر دول العــامل رغــم غناهــا باملــوارد كاملعــادن والغــاز الطبيعــي. 
وقبــل ســيطرة اجليــش، كانــت ميانــامر املنتِــج الرئيــي لــألرز يف العــامل، بمتوســط صــادرات 
ســنوية بلــغ زهــاء مليــوين طــن )شــتاينرغ 2010: 32(. أمــا حاليــًا، فتــكاد ال تصــدر األرز 
إطالقــا. واحتكــر اجليــش ســائر القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة األخــرى، كالتعديــن وقطــع 
ــل أو  ــة الدخ ــرضورة إىل قل ــود بال ــة ال تع ــة املالي ــإن األزم ــايل، ف ــط. وبالت ــجار والنف األش
التمويــل، بــل إىل كيفيــة توزيعــه أو اســتثامره )بــوت 2012(. ويعيــش ثلــث الســكان تقريبــًا 
ــدم  ــبب ع ــل بس ــن عم ــًا ع ــارج بحث ــرون إىل اخل ــر كث ــًا. وهياج ــن دوالر يومي ــل م ــى أق ع

قدرهتــم عــى كســب لقمــة عيشــهم يف ميانــامر.

ينفــق النظــام أقــل مــن 3 باملئــة مــن الناتــج املحــي اإلمجــايل عــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 
ــك، ال  ــة لذل ــكرية. ونتيج ــزة العس ــى األجه ــال ع ــق امل ــك أن ينف ــن ذل ــًا ع ــاًل عوض مفض
حيظــى الريفيــون إال بفرصــة ضعيفــة، إن توفــرت، للحصــول عــى خدمــات عيــادات الرعايــة 
الصحيــة أو املرافــق التعليميــة أو البنيــة التحتيــة اجليــدة، رغــم أهنــم يشــكلون غالبيــة ســكان 

ميانــامر.

وبســبب فشــل حكومــة ميانــامر الواضــح يف إعالــة مواطنيهــا، فــإن أقــل مــا يوصــف بــه دور 
املنظــامت املحليــة والدوليــة غــر احلكوميــة هــو أنــه رائــع. فقــد عقــد النظــام اتفاقيــات مــع 
ــة  ــة والدولي ــامت املحلي ــرشات املنظ ــن ع ــاًل ع ــة، فض ــرى قاطب ــدة الك ــم املتح وكاالت األم
التــي تقــدم خدمــات أساســية )منظمــة الصحــة العامليــة 2008(، ناهيــك عــام تقدمــه 
منظــامت اإلغاثــة العابــرة للحــدود مــن خدمــات مهمــة وغــر رســمية. فعــى ســبيل املثــال، 
يقــدم مســتوصف مــاي تــاو مــن مقــره يف تايلنــد خدماتــه لنحــو 150 ألــف مريــض ســنويا 

ــاو 2012(. ــاي ت ــتوصف م )مس
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حســب رابطــة نســاء بورمــا، يعــود جــزء ممــا تواجهــه نســاء ميانــامر داخــل البــالد ويف املنفــى 
مــن متييــز إىل القيــم املجتمعيــة األبويــة التــي تركــز عــى الــدور العائــي للمــرأة، إذ ينبغــي 
للفتيــات أن يصبحــن بنــات صاحلــات وزوجــات مطيعــات ومهذبــات وهادئــات وأال ُتعرن 
ــة  ــة الوطني ــرة. فاللجن ــذه النظ ــة هل ــات الوطني ــروج اهليئ ــط. وت ــا األرسة فق ــاالً إال لقضاي ب
ــات،  ــاء والفتي ــة النس ــز مكان ــة بتعزي ــمية مكلف ــة رس ــي جه ــامر، وه ــرأة يف ميان ــؤون امل لش
تذكــر عــى موقعهــا أنــه ʼيف العائلــة امليانامريــة، يوفــر الــزوج االحتياجــات املاليــة، وجيــوز 
أن ختــرج املــرأة لتعمــل مــن أجــل التنميــة املجتمعيــة، ولكنهــا تبقــى املســؤولة األوىل عــن 
رعايــة العائلــةʻ )اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة يف ميانــامر 2012(. ويف تقاريــره امُلرســلة 
إىل جلنــة اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، أشــار املجلــس 
العســكري مــرارًا إىل الواجبــات الثقافيــة واألخالقيــة للمــرأة ُمــرزًا دورهــا كحاملــة للقيــم 
التقليديــة )ســيداو 2008: 20(. وغالبــًا مــا ُتعتــر قــدرات املــرأة حمــدودة كــام يظهــر مــن 
احلضــور الذكــوري الكبــر يف األدوار الرســمية ويف احلكومــة )كــام ســنناقش أدنــاه(. وعــى 
ــًا،  ــًا ملفت ــي نموذج ــو ت ــان س ــل أون س ــث متث ــًا، حي ــتثناءات طبع ــود اس ــن وج ــم م الرغ
يمكــن القــول إن كثــرًا مــن أشــهر النســاء اســتمدين بعضــًا مــن مرشوعيتهــن األوليــة مــن 

نســبهن األبــوي.

ــد  ــه. وال توج ــق في ــد حيق ــاالت ال أح ــن احل ــر م ــامر، ويف كث ــزيل يف ميان ــف املن ــرش العن ينت
قوانــن يف ميانــامر ملكافحتــه، وال حتــى ملعاقبــة االغتصــاب الزوجــي الــذي ال ُيعتــر جريمــة. 
ــن  ــه ب ــات من ــن الفتي ــى ب ــة أع ــة الريفي ــق العرقي ــدارس يف املناط ــن امل ــرب م ــدل الت ومع
الفتيــان، ألن الفتيــات يف املناطــق املعرضــة للــراع معرضــات خلطــر مهامجتهــن يف طريقهــن 
ــن  ــة ب ــدالت التعليمي ــروق يف املع ــمية أي ف ــاءات الرس ــر اإلحص ــام ال ُتظه ــة. وفي إىل املدرس
الفتيــات والفتيــان، نــادرًا مــا تشــمل هــذه األرقــام تلــك املناطــق الريفيــة املعرضــة للــراع. 
ــن  ــا ب ــر منه ــى بكث ــات أع ــوف الفتي ــرب يف صف ــبة الت ــات، أن نس ــاء املنفي ــر النس وتذك
الفتيــان )ســيداو 2008: 30(. وتشــر أيضــًا اســتبيانات تعليميــة ُأجريــت يف خميــامت 
ــة  ــة بتعليــم الفتيــات )منظمــة ZOA لرعاي الالجئــن يف تايلنــد إىل علــو تعليــم الفتيــان مقارن

ــد 2005، 2010(. ــن يف تايلن الالجئ

ــواء.  ــد س ــى ح ــهن، ع ــبب جنس ــن وبس ــبب هويته ــة بس ــات العرقي ــاء األقلي ــش نس هُتمَّ
وتســتهدفهن التامتــاداو مســتخدمة االغتصــاب والعنــف اجلنــي كإســرتاتيجية حــرب. 
وهــؤالء النســاء أكثــر عرضــة ملخاطــر العمــل اجلــري يف القطعــات العســكرية التــي تتمركــز 
ــن  ــن م ــا يمنعه ــًا م ــة غالب ــة البورمي ــن باللغ ــدم إملامه ــام أن ع ــة. ك ــق العرقي ــًا يف املناط أساس
ــايل يف  ــي األه ــك، ُيبق ــائي 2002(. ولذل ــل النس ــان للعم ــبكة ش ــلطات )ش ــم إىل الس التظل
املجتمعــات العرقيــة الريفيــة بناهتــم يف املنــزل بســبب وجــود خماطــر حقيقيــة هتــدد ســالمتهن، 
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ــة  ــرأة )حكوم ــن امل ــم م ــى التعل ــدرة ع ــر ق ــل وأكث ــل أفض ــأن الرج ــاد ب ــزز االعتق ــا يع م
ــا 2008(. ــاء بورم ــة نس ــا 2009، ورابط ــاد بورم ــي الحت ــالف الوطن االئت

يتخــذ الفقــر يف ميانــامر، كــام يف أي مــكان آخــر، صــورة لوجــه أنثــى. فاملــرأة مســؤولة عــن 
رعايــة أرسهتــا، وجُتــر فتيــات كثــرات عــى تــرك املدرســة لكســب مــال إضــايف ألقارهبــن. 
ــة  ــه ال يوجــد بحــوزة غالبي ــًا عــن عمــل، ولكــن نظــرًا ألن وهياجــر كثــرون إىل اخلــارج بحث
نســاء جمتمعــات األقليــات العرقيــة النائيــة وثائــق ســفر، يتوجــب عليهــن اللجــوء إىل 
املهربــن، مــا يعرضهــن لإلجتــار هبــن. ومتــى خضعــن لظــروف عمــل اســتغاللية يف اخلــارج 
كســوء املعاملــة مــن جانــب رب العمــل أو احتــامل التعــرض لــه، يغــدو مــن الصعــب تغيــر 
الوضــع )احتــاد النســاء البورميــات 2007(. ويعــود ذلــك يف جــزء منــه إىل وضــع املــرأة غــر 
النظامــي كمهاجــرة، وأيضــًا إىل اعتــامد أرسهتــا عــى مــا ترســله مــن نقــود إليهــا )هيدســرتوم 

.)2012

العسكرة والسلطة والمرأة
ــغ تعدادهــا  ــوم عــى أكــر قــوة عســكرية يف جنــوب رشق آســيا، إذ يبل تســيطر التامتــاداو الي
ــن  ــامر )لوي ــدد ميان ــي هي ــزاع خارج ــود أي ن ــدم وج ــم ع ــدي رغ ــون جن ــف ملي ــة نص قراب
ــي  ــا يف ــًا، م ــع تقريب ــب املجتم ــع جوان ــة مجي ــكرية للدول ــاكل العس ــل اهلي 2011(. وتتخل
ــابقن  ــادة الس ــد الق ــح أح ــام أوض ــمية. وك ــة الرس ــن السياس ــرأة ع ــاء امل ــن إقص ــد م إىل مزي
ʼ :ــاًل ــامل قائ ــرع الش ــالب( ف ــش الط ــا )جي ــوم بورم ــالب عم ــة لط ــة الديمقراطي يف اجلبه

ــراالت رجــال1ʻ. فاملــرأة ممنوعــة مــن دخــول  ــع اجلن ــراالت ومجي ــع القــادة يف البــالد جن مجي
األكاديميــات العســكرية، مــا حيرمهــن مــن تــويل مناصــب قياديــة داخــل األجهــزة العســكرية 
ــاكل  ــع مقاعــد اهلي ــة، وهــو رشط فعــي لتســلم مناصــب سياســية رفيعــة. وملــا كان رب للدول
الترشيعيــة اجلديــدة وكافــة املناصــب املهمــة فيهــا حمجــوزة للجيــش، حُتــرم املــرأة عمليــًا مــن 
املناصــب العامــة العليــا. وحتــى انتخابــات 2010، مل يكــن للمــرأة أي متثيــل عــى املســتوى 
الوطنــي إطالقــًا. ولكــن منــذ االنتخابــات املحليــة لعــام 2012، تشــغل املــرأة 2.7 باملئــة مــن 
مقاعــد الرملــان الوطنــي. وليــس لــدى املــرأة مرجــع تعــرتض مــن خاللــه عــى التمييــز ألن 
الدســتور ال ينــص عــى أي تدابــر تعالــج التمييــز، وهــو رســميًا ال يلتــزم بمبــادئ املســاواة. 
ــبة  ــب املناس ــال يف املناص ــن الرج ــول دون تعي ــى أال يشء ʼحي ــص ع ــادة 351 تن ــن امل ولك

ــامر 2008: 150(. ــالم يف ميان ــطʻ )وزارة اإلع ــال فق للرج
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عمليات اإلدماج المنفذة

انتفاضة الديمقراطية: األربع ثمانيات
يف متــام الســاعة 8:08 مــن يــوم 8 آب/أغســطس 1988، وهــو يــوم أصبــح يعــرف منذئــذ 
ــراب  ــامر لإلع ــة يف ميان ــدن الرئيس ــوارع امل ــخاص يف ش ــع آالف األش ــات، جتم ــع ثامني باألرب
ــه  ــم 8 في ــورود الرق ــر ل ــذي اخت ــوم ال ــذا الي ــن النظــام العســكري. كان ه ــتيائهم م ــن اس ع
ــط واملظاهــرات الصغــرة  ــر حســن تتوجيــًا ألشــهر عــدة مــن التخطي عــدة مــرات وهــو نذي
ــهدته  ــاج ش ــر احتج ــي أك ــٍذ. فف ــون آنئ ــة رانغ ــن العاصم ــالب م ــة ط ــا جمموع ــي قادهت الت
ــون  ــامر يطالب ــاء ميان ــع أنح ــوارع يف مجي ــن إىل الش ــن املتظاهري ــات اآلالف م ــزل مئ ــالد، ن الب
ــن  ــه أن املتظاهري ــاركة بإعالن ــن املش ــاس م ــع الن ــام من ــاول النظ ــة. ح ــة واحلري بالديمقراطي
ــن  ــور ين وي ــك، إذ رصح الدكتات ــب ذل ــح أن يعق ــذي يرج ــاء ال ــفك الدم ــن س ــيتأذون م س

ــغ 2007(. ــلʻ )وردت يف هالين ــة القت ــا بني ــار، يطلقه ــش الن ــق اجلي ــا يطل ــذ: ʼعندم وقتئ

ــرات  ــاء كث ــت نس ــرات، وانضم ــاة يف املظاه ــارب احلي ــف مش ــن خمتل ــر م ــاركت مجاه ش
ــط  ــة يف التخطي ــابات بفاعلي ــات ش ــاركت طالب ــات. وش ــوت البورمي ــات البي ــة رب إىل مجعي
ــدد  ــة ع ــال. وكان ثم ــن الرج ــع نظرائه ــب م ــًا إىل جن ــا، ورسن جنب ــات وتنفيذه لالحتجاج
قليــل مــن النســاء بــن الطــالب النشــطاء البارزيــن، واللــوايت مل تواجهــن أي معارضــة علنيــة 
ملشــاركتهن كوهنــا اعتــرت مظاهــرة شــعبية شــارك فيهــا اجلميــع، بــرف النظــر عــن اجلنــس 
أو العمــر أو املهنــة وتعرضــوا للمخاطــر عينهــا. وقــد أوضــح ذلــك القائــد الســابق للجبهــة 
ــش  ــدد اجلي ــا س ــه عندم ــاوين، ألن ــا متس ــه: ʼكن ــا بقول ــوم بورم ــالب عم ــة لط الديمقراطي

.ʻــز بــن مــن يقتــل ــا مل يمي ــار علين وأطلــق الن

وشــارَكْت يف االحتجاجــات أون ســان ســو تــي التــي صــادف وجودهــا يف ميانــامر 
ــهر  ــتقالل الش ــل االس ــة بط ــي ابن ــي ه ــو ت ــرضة. وس ــة واملحت ــا املريض ــة بوالدهت للعناي
ــد حــرض  ــل الشــعب البورمــي. وق ــامم وتبجي ــت حمــط اهت ــغ ســان، وهلــذا كان ــرال أون اجلن
ــة.  ــة املقاوم ــادة حرك ــى قي ــا ع ــور بقدراهت ــع احلض ــذي أقن ــا األول ال ــامع خطاهب اآلالف لس
ــامر  ــة يف ميان ــل الديمقراطي ــن أج ــاح م ــًا للكف ــًا مرادف ــًا ودولي ــمها حملي ــات اس ــة ب  وبرع

)لينتنر 2007: 64(.

ــت  ــي تل ــابيع الت ــام واألس ــرات يف األي ــت املظاه ــع، تواصل ــدة القم ــن ش ــم م ــى الرغ وع
ــط  ــش بس ــاد اجلي ــة وأع ــكاٌم عرفي ــت أح ــبتمر، ُفرض ــة أيلول/س ــطس. وبنهاي 8 آب/أغس
ــخص يف  ــن 3 آالف ش ــر م ــل أكث ــة، ُقت ــب املعارض ــوة. وحس ــالد بالق ــى الب ــيطرته ع س
االنتفاضــة، وتعرضــت نســاٌء العتــداء جســدي وجنــي عــى أيــدي الرشطــة اخلاصــة )احتــاد 
ــن  ــل م ــوت أق ــوى م ــر س ــام ال تذك ــرات النظ ــن تقدي ــات 2007: 1(. ولك ــاء البورمي  النس
ــق  ــات إىل مناط ــارك يف االحتجاج ــخص ش ــن 10 آالف ش ــر م ــر أكث ــد ف ــخص. وق 100 ش
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ــم  ــات وعــى احلــدود، حيــث أعــاد الطــالب تنظي ــة يف الغاب ــات العرقي تســيطر عليهــا األقلي
ــا. ــوم بورم ــالب عم ــة لط ــة الديمقراطي ــكيل اجلبه وتش

النساء جلسن في صمت
عندمــا هربــت الشــابات الالئــي شــاركن يف االنتفاضــات املؤيــدة للديمقراطيــة إىل الغابــات 
ملواصلــة نضاهلــن، شــهدن حتــوالً عــى أكثــر مــن صعيــد. فقــد تعســكرت حركــة الطــالب، 
ــارج  ــرأة خ ــرك امل ــا ت ــة، م ــة تقليدي ــا بطريق ــي داخله ــوع االجتامع ــة أدوار الن ــت هيكل ومت
ــر  ــن ُينتظ ــن مل يك ــاط، ولك ــود وضب ــال إىل جن ــول الرج ــكري. وحت ــي العس ــل اهلرم التسلس
مــن النســاء اخلضــوع لتدريــب عســكري، بــل النهــوض بواجبــات الرعايــة كاالعتنــاء بــزوار 
ــارش عــى  ــر مب ــة األوالد. ومل ُيســمح هلــن بمامرســة أي تأث املعســكر وإعــداد الطعــام ورعاي
عمليــة صنــع القــرار. وحتــى النســاء الــاليت بــرزن داخــل احلركــة الطالبيــة، ُأســندت إليهــن 
ــة  ــة الديمقراطي ــابقة يف اجلبه ــوة الس ــت العض ــو بوين ــي س ــت ِم ــد أوضح ــة. وق أدوار ثانوي
ــن  ــه م ــروا بأن ــاس مل ي ــأن الن ــات، ب ــاء البورمي ــاد النس ــة احت ــا ومؤسس ــوم بورم ــالب عم لط
املالئــم أن تشــغل النســاء مناصــب قياديــة يف املجموعــات املســلحة. ولذلــك، فقــد جلســت 

ــات. ــاء االجتامع ــت أثن ــاء بصم النس

شــكلت اجلبهــة الديمقراطيــة لطــالب عمــوم بورمــا جــزءا مــن هيكليتهــا عــى غــرار اجليوش 
العرقيــة األكثــر خــرة، والتــي شــاركتها معســكراهتا يف الغابــات. ففــي اجليــوش العرقيــة، مل 
يكــن للمــرأة دور ســيايس أو عســكري وُأقصيــت مــن القيــادة. وكانــت األنشــطة العســكرية 
ُتعتــر جمــاالً خطــرًا وحكــرًا عــى الرجــال، يمكــن أن تتــأذى املــرأة فيــه بســهولة. وقــد ذكــرت 

إحــدى املســتطَلعات:

يقتــر دور املــرأة عــى الرعايــة ومســاعدة األرس وزوجــات اجلنــود املقاتلــن، وهلــذا كان مــن 
ــدور. ــذا ال ــرأة ه ــى امل ــت أن تتخط ــك الوق ــاس يف ذل ــدًا للن ــتغرب ج املس

ــن أي  ــكرات، إذ مل يعتره ــل املعس ــدي داخ ــن التقلي ــى دوره ــرات ع ــاء كث ــرتض نس مل تع
أحــد مالئــامت للقيــادة العســكرية. فاملــرأة الصاحلــة هــي مــن تدعــم زوجهــا وأرسهتــا وتنفــذ 
األوامــر دون اعــرتاض. وعندمــا جــرت انتخابــات جلــان املعســكر، مل حتصــل القلــة القليلــة 

مــن املرشــحات عــى أي صــوت إطالقــًا:

مل يكــن هنــاك، حقــًا، أي دور ســيايس كبــر إطالقــًا ]للنســاء يف عــام 1988[. كانــت هنــاك جمموعــات 
ــة فحســب.  ــة االجتامعي نســائية قليلــة، مثــل احتــاد نســاء كاريــن، ولكــن اقتــر دورهــا عــى الرعاي
وكــام تعلــم، كانــت القاعــدة هــي أن أي جمموعــة نســائية تواجــدت هنــاك كانــت نوعــًا مــن الفــروع 
التكميليــة، أي أشــبه باجلنــاح النســائي يف اجليــش. وأعتقــد أن ذلــك كان بســبب نظــرة النــاس إىل دور 

املــرأة التقليــدي، وملــا مَل ُيْعــرض عــى النســاء يشء خمتلــف؛ فقــد قمــن بدورهــن وحســب.
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والدة اتحاد النساء البورميات
كانــت احليــاة يف معســكرات الغابــات قاســية، ال ســيام عــى قاطنــي املــدن ســابقًا. وغــادرت 
نســاء كثــرات، فيــام عمــل مــن بقــي منهــن بجــد الكتســاب احــرتام القــادة الذكــور وإلثبــات 
ــد  ــال. وق ــى الرج ــرًا ع ــادة حك ــذي كان ع ــل ال ــن العم ــوع م ــذا الن ــام هب ــن يف القي جدارهت
ذكــر جنــدي ســابق يف اجلبهــة الديمقراطيــة لطــالب عمــوم بورمــا، أنــه مل ُيســمح للنســاء يف 
معســكره بتلقــي تدريــب عســكري ولكــن قلــة منهــن شــققن طريقهــن نحــو التدريــب عــى 

أي حــال، رغــم النــكات املتعلقــة بأجســادهن وافتقارهــن امللحــوظ للقــوة:

ــن  ــن. فحمل ــات مقدرهت ــن إثب ــنَّ م ــة ومتك ــن الصعوب ــوع م ــذا الن ــدي ه ــد، حت ــاء، بج ــت نس حاول
ــا أن نقطــع مــن أشــجار  ــذا كان علين ــا ذلــك، ل ــًا، مل يكــن يتوفــر لدين الســالح، ليــس ســالحًا حقيقي
ــة  ــكرية الصباحي ــب العس ــات واملواك ــذ التدريب ــا أن ننف ــالحًا، وكان علين ــه س ــع من ــزران لنصن اخلي

ــك. ــام بذل ــى القي ــن ع ــاء قدرهت ــت النس ــًا، وأثبت يومي

ــات بالنضــال املســلح وقدراهتــن عــى املشــاركة يف أنشــطة املعســكر  ــزام األخري ــح الت أصب
حيظــى ببــطء باعــرتاف بعــض الرجــال يف قيــادة اجلبهــة الديمقراطيــة لطــالب عمــوم بورمــا، 
ــت  ــة. وانُتخب ــة القضي ــن يف خدم ــات وتفانيه ــن كجندي ــتمرار قدرهت ــاء باس ــت النس إذ أثبت
ــرأة  ــاركة امل ــادة مش ــن زي ــن ع ــث دافع ــة، حي ــة املركزي ــة التنفيذي ــالت إىل اللجن ــاء قلي نس
يف إجــراءات صنــع القــرار. وتطــورت فكــرة إنشــاء منظمــة نســائية تتكــون مــن زوجــات 
جنــود اجلبهــة الديمقراطيــة وشــقيقاهتم ببــطء. وبــام أن التامتــاداو شــنت هجــامت كبــرة عــى 
اجليــوش العرقيــة وحلفائهــا يف أواســط التســعينيات، فقــدت اجلبهــة الديمقراطيــة قواعدهــا 
ــذي كانــت تتشــاركه مــع بعــض امليليشــيات  ــو ال ــة مانربل الرئيســة، ال ســيام مقرهــا يف قري
العرقيــة. وبالتــايل مل تعــد اجليــوش قــادرة عــى توفــر مــا يكفــي ألفرادهــا، وُفتــح 
ــة  ــادة اجلبه ــة. وازدادت قي ــود اإلغاث ــم جه ــدين لتنظي ــع امل ــات املجتم ــام مؤسس ــال أم املج
ــح  ــام أوض ــود. وك ــة ألرس اجلن ــر الرعاي ــائي يوف ــاح نس ــاء جن ــة يف إنش ــة رغب الديمقراطي

ــة: ــابق للجبه ــد الس القائ

اعتقدنــا أن كل مــا أردنــه، هــو تشــكيل احتــاد كغــره مــن املنظــامت النســائية األخــرى لتقديــم الرعايــة 
ومســاعدة األرس. مل ننتبــه إىل قضيــة النــوع االجتامعــي، وهلــذا اعتقدنــا أهنــا فكــرة ســديدة.

ــة خمتلفــة، مســتغلن  يف عــام 1995، شــكل عــدد صغــر مــن الناشــطات مــن خلفيــات إثني
اللحظــة إلحــداث تغيــر، احتــاد النســاء البورميــات بشــكل رســمي عــى احلــدود التايلنديــة 
امليانامريــة. وطالبــن بــأن حتظــى حقــوق املــرأة باهتــامم متســاو يف النضــال مــن أجــل 
الديمقراطيــة وكــونَّ مــن أنفســهن منظمــة مســتقلة، وهــو مــا شــكل إحباطــًا كبــرًا للبعــض يف 
قيــادة اجلبهــة الديمقراطيــة ألهنــم فضلــوا أن يكــون االحتــاد حتــت قيادهتــم. وهيــدف االســم 
الــذي اختــر بعنايــة بعــد مــداوالت كثــرة إىل اإلشــارة إىل عضويــة كاملــة، وبشــمولية أكــر 
إىل إدراج النســاء مــن خمتلــف اخللفيــات العرقيــة. ومثَّــل تأســيس االحتــاد عــى أســاس النــوع 
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــخ  ــفر تاري ــد أس ــاًم. فق ــيًا مه ــًا سياس ــن بيان ــة أو الدي ــة العرقي ــن اهلوي ــًا ع ــي عوض االجتامع
ــات.  ــة واألقلي ــة البورمي ــن األغلبي ــة ب ــدام الثق ــن انع ــامر ع ــارص يف ميان ــي املع ــزاع العرق الن
ويطــرح اســتخدام كلمتــي ʼاالحتــادʻ وʼالبورميــاتʻ معــًا بعــض املشــاكل. فمثــاًل، تتعــارض 
مطالــب بعــض األقليــات العرقيــة باالســتقالل مــع فكــرة احتــاد ميانــامر بــرف النظــر عــن 

مــدى شــموليتها:

أدرك احتــاد النســاء البورميــات أن املنظــامت األخــرى ســتعتره منظمــة بورميــة. فهــي ال تســتطيع عبــور 
ــة... لقــد  ــع النســاء معــًا، بــرف النظــر عــن العرقي ــة مجي ــة لرؤي ــوع مــن اخلطــوط العرقي ذلــك الن
كان يف غايــة الصعوبــة أن جتــد قــادة يتمتعــون برؤيــة جتعلهــم يقبلــون أفــكارًا عريضــة بشــأن جتــاوز 

اخلطــوط العرقيــة.

تنظيم اتحاد النساء البورميات
ــا.  ــه وتنظيمه ــدة عضويت ــادة قاع ــام 1997 يف زي ــى ع ــاد حت ــي لالحت ــدف الرئي ــل اهل متث
ــا  ــالب عمــوم بورم ــة لط ــة الديمقراطي ــود اجلبه ــات جن ــات وبن ــع زوج ــه مجي ــت إلي وانضم
تلقائيــًا. ومتكــن االحتــاد مــن بلــوغ نســاء يعشــن يف خميــامت الالجئــن عــى احلــدود التايلنديــة 
ــق  ــن يف املناط ــاء يعش ــة، ونس ــدان الغربي ــرن إىل البل ــطات هاج ــات ناش ــة، وطالب امليانامري
ــت  ــة، طفق ــة متين ــدة عضوي ــاد قاع ــدى االحت ــات ل ــا ب ــد. وعندم ــن واهلن ــة للص احلدودي
القيــادات تنظــم مشــاريع مهنيــة صغــرة للمتطوعــات اجلــدد )كالتدريــب عــى احلياكــة(، إذ 
اعُتــر التدريــب املهنــي وســيلة تســاعد العضــوات يف كســب دخــل وتبقيهــن داخــل االحتــاد، 

ــا: ــرأة اقتصادي ــتقالل امل ــادة اس ــرتاتيجية لزي ــُتخدم كإس ــام اس ك

أردنــا متكــن النســاء مــن كســب ماهلــن اخلــاص وأال يكــن عالــة عــى أزواجهــن أو عــى جلنــة خميــم 
]الالجئــن[. ومتثــل اهلــدف أيضــًا يف متكــن املــرأة مــن الدفــاع عــن نفســها.

ثــم بــدأ االحتــاد بتنظيــم دورات حمــو األميــة للكبــار بغيــة تطويــر مهــارات القــراءة والكتابــة 
لــدى األعضــاء، وعقــد ورشــات عمــل عــن حقــوق املــرأة والديمقراطيــة وسياســة ميانــامر. 
ــام  ــام، ك ــات رب ــاء البورمي ــاد النس ــرًا باحت ــًا كب ــال اهتامم ــر الرج ــة، مل يع ــك اللحظ ــى تل وحت
تكهنــت إحــدى الناشــطات املقيــامت يف تايلنــد، لعــدم قدرهتــم عــى أخــذ القــدرات السياســية 
للمــرأة عــى حممــل اجلــد. ومــع ذلــك، عندمــا تسيســت النســاء بأعــداد كبــرة، اســتاء بعــض 
القــادة الذكــور وخشــوا مــن أن تقســم النســاء احلركــة وغضبــوا مــن إفســادهن لنظــام النــوع 

االجتامعــي. وقــد قالــت إحــدى املســتطَلعات:

ــد  ــدًا. أعتق ــم ج ــط داع ــاك حمي ــن هن ــخرية. مل يك ــة والس ــدم الثق ــوف وع ــن اخل ــر م ــاك كث كان هن
ــل  ــن أج ــل م ــن نناض ــرًا: ʼنح ــارات كث ــدى العب ــررت إح ــائد. وتك ــعور الس ــو الش ــذا ه أن ه
ــرارًا  ــرارًا وتك ــررت م ــد تك ــةʻ. لق ــة الديمقراطي ــموا احلرك ــًا، ال تقس ــل مع ــن نقات ــة، نح الديمقراطي

ــرى. ــو األخ ــرة تل وم
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رلامن ا املرع ل رلاري مأقم املرتمد من معوار املرمة والراع ل؟ الرلا  من ماع 
الديمقراطية ا ميانحر

تنظيم الحركة النسائية
قــرر احتــاد النســاء البورميــات يف عــام 1998 أنــه بــات لديــه قاعــدة عضويــة راســخة وكافيــة؛ 
ــة  ــرى بغي ــائية أخ ــات نس ــع جمموع ــبكات م ــاء ش ــو بن ــايل، وه ــه الت ــه إىل هدف ل اهتامم ــوَّ فح
ــة. ويف العــام نفســه، عقــد  ــرأب االنقســامات العرقي ــارزة ل ــة وب تأســيس حركــة نســائية قوي
االحتــاد أول مؤمتــر لــه وأنشــأ فيــه هيــكاًل تنظيميــًا عــى غــرار املجموعــات املســلحة. ويتكــون 
اهليــكل مــن ثالثــة مســتويات: املؤمتــر واللجنــة املركزيــة فضــاًل عــن اللجنــة التنفيذيــة املركزية 
املكونــة مــن الرئيــس واألمــن العــام واألمــن العــام املســاعد األول والثــاين وأربعــة أعضــاء 
ــري  ــر وجي ــد املؤمت ــك ينعق ــد ذل ــنتان، بع ــة س ــة التنفيذي ــة يف اللجن ــدة العضوي ــن. وم آخري

انتخابــات.

ــددة  ــائية متع ــة نس ــة مظل ــل بمثاب ــة تعم ــاء جمموع ــل إنش ــن أج ــل م ــاد العم ــرر االحت ــام ق ك
ــي ســو بوينــت مهمــة  ــة ومكانتهــا. وُأســندت إىل ِم األعــراق إلعــالء صــوت املــرأة البورمي
ــز  ــة ألن اإلنرتنــت مل يكــن قــد دخــل حي االتصــال بمجموعــات خمتلفــة، وهــي مهمــة صعب
االســتخدام بعــد ومل يكــن لــدى اجلميــع أجهــزة هاتــف وفاكــس. فأرســلت بوينــت رســائل 
ــت  ــراق. وجاب ــددة األع ــائية متع ــة نس ــكيل حرك ــط تش ــن خط ــات ع ــرش املعلوم ــال لن وُرس
ــد  ــافرت إىل اهلن ــا. وس ــن وخارجه ــامت الالجئ ــل خمي ــامر، وداخ ــد وميان ــن تايلن ــدود ب احل
والصــن واتصلــت بقــادة جمموعــات مســلحة )ذكــور( جلمــع معلومــات عــن النســاء املقيامت 

ــة. ــق العرقي يف املناط

ولكــن كثريــن ممــن اتصلــت هبــم بوينــت أبــدوا ارتيابــًا كبــرًا مــن هــذه املجموعــة اجلديــدة 
البورميــة ظاهريــًا، والتــي مل تتحــدَّ الدكتاتوريــة العســكرية فحســب بــل والتسلســل واالمتيــاز 
ــة،  ــطة املجموع ــن أنش ــم م ــعداء بإقصائه ــور س ــادة الذك ــن الق ــدي. ومل يك ــوري التقلي الذك
ــة بنســاء االحتــاد ألهنــن اعتقــدن أهنــن يمثلــن  ــات العرقي ــق نســاء كثــرات مــن األقلي ومل تث
ــب  ــة ترح ــات أول منظم ــاء البورمي ــاد النس ــا، كان احت ــا آنف ــام أرشن ــة. وك ــة البورمي األغلبي
ــرة  ــاد بفك ــاء االحت ــت نس ــاء. وآمن ــامر كأعض ــة يف ميان ــات العرقي ــة املجموع ــن كاف ــاء م بنس
ــة حقــوق كافــة  ــز ومحاي ــة، وبتعزي ــة العرقي إنشــاء احتــاد  فيــدرايل مليانــامر عوضــًا عــن القومي
النســاء يف ميانــامر، بــام فيهــن البورميــات. وقــد كان ذلــك وســيبقى مســألة خالفيــة. عــالوة 
عــى ذلــك، كانــت لغــة عمــل االحتــاد اللغــة البورميــة التــي تســتخدمها األغلبيــة البورميــة. 
ــاء  ــة لنس ــة البورمي ــم اللغ ــاد دورات لتعلي ــم االحت ــة، نظ ــات اللغ ــي عقب ــاعدة يف ختط وللمس
األقليــات العرقيــة، ولكــن ذلــك مل يــؤد إال إىل تعزيــز الشــكوك بــأن االحتــاد وكالــة بورميــة 

ــة وتقويضهــن. ــات العرقي ــد الســيطرة عــى نســاء األقلي هدفهــا الرئيــي تأكي

يف عــام 1998 وبغيــة التغلــب عــى هــذه التحديــات، قــرر االحتــاد إقامــة ورشــات عمــل عــى 
ــة معــًا، يف فضــاء يفســح املجــال  ــة ومْجــع نســاء األقليــات العرقي ــة امليانامري احلــدود التايلندي
هلــن لبنــاء الثقــة وزيــادة معرفتهــن باحلقــوق اإلنســانية للمــرأة والتحــدث عــن كيفيــة تنظيــم 



248   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

نســاء ميانــامر يف حركــة متحــدة. ويف ورشــات العمــل هــذه، طهــت املشــاركات وأكلن بشــكل 
مجاعــي، ولعــب أطفاهلــن معــًا، ويف الليــل نــام اجلميــع يف املبنــى نفســه. كان االحتــاد يأمــل مــن 
خــالل خلــق هــذه الفضــاءات غــر الرســمية التــي يمكــن أن تلتقــي فيهــا النســاء القادمــات 
ــل  ــات العم ــو ورش ــق مرشف ــن. وطبَّ ــام بينه ــي االنقس ــة بتخط ــة خمتلف ــات إثني ــن خلفي م
خطــاب القواســم املشــرتكة، وكشــفت االجتامعــات عــن وجــود خمــاوف وصعــاب مشــرتكة 
وأكــدت عــى التضامــن بــن اجلنســن. وقــد وصفــت إحــدى املســتطَلعات االجتامعــات كــام 

يــي:

قدمنــا أنفســا أوالً، ثــم رشحنــا برويــة عــن احتــاد النســاء البورميــات قائــالت بأننــا لســنا بورميــات بــل 
خليطــًا... ورشحنــا مــاذا تعنــي البورميــة... ]ثــم[ حتدثنــا عــن قضايــا املــرأة، وقلنــا إهنــا ليســت قضيــة  
عرقيــة بــل قضيــة املــرأة. ووضعنــا املشــاركات يف مواقــع خمتلفــة، أحيانــًا يف موقــع األغلبيــة، وأحيانــًا 
يف موقــع األقليــة. وهكــذا، تركناهــن يتحدثــن عــام شــعرن بــه يف املواقــع املختلفــة، وعندمــا حتدثــن 

.ʻنعــم لقــد حصــل هــذا معــيʼ :أصغــت األخريــات ثــم قلــن

ــم  ــى دع ــامد ع ــن واالعت ــع بعضه ــل م ــن التواص ــاء م ــات النس ــادل املعلوم ــن تب ــد مك لق
ــامد عــى شــخص مــا  بعضهــن البعــض. وكــام أوضحــت إحــدى املســتطَلعات، يعنــي االعت
ــاء  ــة بن وجــود مســتوى مــن الثقــة، وهبــذه الطريقــة ســاعدت ورشــات العمــل يف فهــم أمهي

ــا: ــة عليه ــم واملحافظ ــبكة دع ش

ــدورات  ــادرن ال ــاء يغ ــت النس ــدود. كان ــى احل ــا ع ــي أقمناه ــة الت ــدورات التدريبي ــدى ال ــر إح أتذكَّ
التدريبيــة ويذهبــن إىل بيوهتــن ليتعرضــن لــرضب مــرح، ألهنــن عــدن متحمســات جــدًا وعارفــات 
ــة  ــة يف هناي ــات توجيهي ــد اجتامع ــا أن نعق ــًا... قررن ــال إطالق ــر الرج ــع، مل يتغ ــن. وبالطب بحقوقه
اجللســات للحديــث عــام يــي، ʼ... خــالل األيــام القليلــة التــي أمضيتموهــا هنــا حققتــّن قفــزات هائلة 
ولكــن شــيئًا مل يتغــر يف اخلــارج، وســتُعدن إىل املجتمــع نفســه وعليكــن أن حتافظــن عــى ســالمتكن. 

.ʻحتدثــن مــع زميالتكــن عندمــا تشــعرن باإلحبــاط، ولكــن ال تتوقعــن أن العــامل ســيتغر هنــاك

المنتدى األول لنساء بورما
ــد  ــزًا لعق ــح جاه ــه أصب ــات أن ــاء البورمي ــاد النس ــد احت ــرات، اعتق ــن التحض ــهر م ــد أش بع
ــائية  ــة نس ــة مظل ــل بمثاب ــة تعم ــاء جمموع ــح، إىل إنش ــكل واض ــدف، بش ــمي هي ــامع رس اجت
متعــددة األعــراق. وكانــت نســاء االحتــاد يدركــن أن البعــض ال يــزال ينظــر إليهــن بوصفهــن 
ــاد  ــارج االحت ــن خ ــة م ــات العرقي ــن األقلي ــاء م ــالث نس ــن بث ــذا، اتصل ــة. وهل ــة بورمي جبه
ــى  ــن اإلرشاف ع ــاد منه ــب االحت ــن. وطل ــرتام يف جمتمعاهت ــن االح ــر م ــدر كب ــن بق يتمتع
ــن أن  ــي م ــه خ ــامع، ألن ــرات االجت ــب حتض ــوات وترتي ــال دع ــمي وإرس ــامع الرس االجت
تفضــل النســاء عــدم احلضــور إذا علمــن أن االجتــامع ينظمــه االحتــاد. وأوضحــت ذلــك مــي 
ســو بوينــت بقوهلــا: ʼلقــد تعرضنــا لكثــر مــن التحديــات واملواجهــات، وقررنــا أننــا بحاجــة 

.ʻــائي ــدى نس ــب أول منت ــث لرتتي ــرف ثال إىل ط
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ويف ترشيــن الثاين/نوفمــر 1998، ُعقــد أول منتــدى لنســاء مــن بورما يف شــيانغ مــاي بتايلند. 
ــطات  ــة وناش ــة االجتامعي ــطة الرعاي ــن أنش ــة م ــاركة يف باق ــائية مش ــات نس ــت جمموع وُدعي
ــايل  ــغ إمج ــى، وبل ــد أق ــاركتن كح ــال مش ــة بإرس ــكل منظم ــمح ل ــًا. وُس ــتقالت أيض مس
احلــارضات 35 امــرأة. وكان اهلــدف مــن املنتــدى توفــر فرصــة للنســاء كــي يناقشــن عملهــن 
براحــة، وحيــددن القواســم املشــرتكة وأوجــه التعــاون املســتقبي يف منتــدى حركــة نســائية 

متعــددة األعــراق )رابطــة نســاء بورمــا 2007: 18(

ومــع ذلــك، كان عــى احتــاد النســاء البورميــات أن يســتوعب متامــًا مــدى حــذر النــاس منــه 
ألهنــم اعتــروه منظمــة مثــرة للجــدل، أو يعــي متانــة والء كثــر مــن نســاء األقليــات العرقيــة 
ــامت  ــن ملنظ ــاركات موال ــة املش ــات العرقي ــاء األقلي ــض نس ــت بع ــد كان ــن. فق ملجتمعاهت
سياســية عرقيــة وجمموعــات مســلحة تقــاوم البورميــن وتناضــل بقــوة مــن أجــل االســتقالل. 
وهلــذا، كان االنضــامم إىل مظلــة تضــم يف عضويتهــا بورميــات أمــرًا يف غايــة التطــرف بالنســبة 
هلــن. عــالوة عــى ذلــك، كان كثــر مــن املشــاركات يعــاين مــن آثــار احلــرب األهليــة، ومنهــا 
ــيد  ــات س ــة بالبورمي ــدام الثق ــذا كان انع ــي. وهك ــش البورم ــا اجلي ــام هب ــرة ق ــاءات كث إس
املوقــف. وقــد انفضــت النقاشــات يف املنتــدى ألن االنفعــاالت طغــت عــى االجتــامع، وبــات 

مــن الصعــب إجــراء حــوار فعــال.

ال أعتقــد أن املشــاركات اللــوايت أتــن مــن أعــراق خمتلفــة كــن مســتعدات متامــًا هلــذا. مل تكــن هنــاك 
حركــة ]نســائية[ حينهــا، مل يكــن هنــاك أي يشء حقــًا. أعنــي كانــت هنــاك جمموعــات نســائية عرقيــة، 
ــه،ا كــام تعلــم، مل تكــن مســتقلة. لذلــك، كانــت األمــور خمتلفــة جــدًا. وكانــت املجموعــات  ولكن
ــن إىل  ــات ال ينتم ــاء عرقي ــاك نس ــه اآلن. وكان هن ــي علي ــام ه ــرًا ع ــة كث ــودة خمتلف ــة املوج العرقي
جمموعــات عرقيــة، أو مل يكــن لدهيــن خلفيــة ليتجمعــن كنســاء معــًا، ومل يتوفــر هلــن فضــاء للقيــام 
ــن  ــات[ ك ــاء البورمي ــاد النس ــات ]احت ــض قيادي ــرة ألن بع ــة كب ــرت مقاوم ــذا، ظه ــك. وهل بذل
بورميــات... وشــعرن باالســتفزاز. مل يكــّن مســتعدات متامــًا. حســنًا، واآلن بالنســبة يل، كــام تعلــم، 
كان االحتــاد ســابقًا ألوانــه. فقــد حــاول إقامــة رابطــة قبــل 10 ســنوات مــن اســتعداد أي شــخص 

آخــر لذلــك.

ختوفــت نســاء كثــرات أيضــًا مــن ســطوة قياديــات االحتــاد اللــوايت كــن أقــوى وأكثــر فاعليــة 
ــاركات يف  ــة املش ــًا ألغلبي ــيات خالف ــطات سياس ــن ناش ــات ك ــن، ألن القيادي ــيًا منه سياس
ــة  ــدود التايلندي ــى احل ــات ع ــد أو نازح ــن يف تايلن ــن يعش ــرات منه ــت كث ــدى، إذ كان املنت
ــد  ــن ق ــة. ومل تك ــا أيديولوجي ــر منه ــة أكث ــطة عرضي ــاركتهن يف األنش ــت مش ــة، وكان امليانامري
ظهــرت بعــد أجنــدة سياســية متطــورة مــن منظــور النــوع االجتامعــي بــن الســكان املنفيــن. 
ــاح مــن  ــامع ســيايس، فشــعرن بعــدم االرتي ــه املشــاركة يف أي اجت وبعــض النســاء مل يســبق ل
التحــدث أمــام اجلمهــور. وحــرضت كثــرات منهــن دون أجنــدة حمــددة، وهلــذا بــدت هلــن 
ــتخدام  ــو اس ــة، ه ــن بل ــا زاد الط ــًا. وم ــرًا غريب ــكايل أم ــيايس رادي ــف س ــكيل حتال ــرة تش فك
اللغــة البورميــة التــي عــى الرغــم مــن فهــم اجلميــع هلــا، إال أن بعــض النســاء مل يعتــدن التعبــر 
ــن  ــاركات وخرهت ــم املش ــذا، كان تعلي ــش. وهك ــعرن بالتهمي ــذا ش ــا وهل ــهن هب ــن أنفس ع
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ــًا بشــدة، مــا جعــل تنفيــذ األنشــطة يف املنتــدى أمــرًا  وأعامرهــن ومقدراهتــن ووعيهــن متباين
ــًا. وقــد قالــت إحــدى املســتطَلعات: صعب

أعتقــد أن اخللفيــات املتعــددة ألعضــاء احتــاد النســاء البورميــات ولكثــر مــن نســاء العرقيــات كانــت 
خمتلفــة جــدًا... وأرى بــأن ذلــك شــكل جــزءًا مــن املشــكلة، واللغــة، كــام تعلــم. ضــم االحتــاد أكثــر 
املخرضمــات سياســيًا وأكثرهــن بالغــة، ولــذا، أعتقــد أنــه ذلــك قــد لعــب دورًا مــا. ال بــد وأن بعــض 
النســاء العرقيــات قــد شــعرن بالقلــق ألهنــن بالــكاد متكــن مــن التعبــر عــام شــعرن بــه، وشــعورهن 
بإمكانيــة تصنيفهــم ضمــن يشء مــا ربــام كان جــزءا مــن ســبب وجــود توتــرات. مل يكــن لذلــك عالقــة 

بالعرقيــة.

انتهــى املنتــدى دون االتفــاق عــى تشــكيل مظلــة. ولكــن املؤمتــر وفــر ألول مــرة فرصــة التقــاء 
نســاء مــن خلفيــات خمتلفــة معــًا. فقــد أقيمــت خــالل ذلــك عالقــات وُأنشــئت شــبكة غــر 
رســمية للنســاء، ووافقــت الكثــرات، عــى أنــه رغــم أن الوقــت مــا زال مبكــرًا جــدًا، عــى 
ــن  ــاء م ــي النس ــد أن تلتق ــن املفي ــه م ــراق؛ فإن ــددة األع ــالف متع ــن األح ــوع م ــاء أي ن إنش
جديــد. وتقــرر عقــد منتــدى جديــد يف الســنة التاليــة بتنظيــم هــذه املــرة مــن جهــة خارجيــة:

ــرتض  ــايل اع ــامع الت ــن االجت ــن ع ــاركات تتحدث ــت املش ــام كان ــه بين ــة، ألن ــع يف النهاي ــأزم الوض ت
البعــض عــى تنظيــم احتــاد النســاء البورميــات لــه... كان االحتــاد مذهــوالً، وأخــذت بعــض النســاء 
ــأن ذلــك  ــة، ليقــال هلــم عــى حــن غــرة ب ــذ البداي بالبــكاء. فقــد أملــن بإنشــاء ]رابطــة نســائية[ من

غــر ممكــن.

ــا  ــة، منه ــائية عرقي ــامت نس ــكيل منظ ــدى يف تش ــة للمنت ــر املتوقع ــج غ ــدى النتائ ــت إح متثل
شــبكة شــان للعمــل النســائي ورابطــة نســاء كاشــن يف تايلنــد. تــم ذلــك يف بعــض احلــاالت 
ملجــرد تنظيــم األنشــطة القائمــة بالفعــل، ولكــن الدافــع للقيــام بذلــك جــاء نتيجــة املنتــدى.

مفاوضات من أجل منتدى ثان
ــاء  ــاد النس ــد احت ــدى األول، عق ــن املنت ــة م ــهر قليل ــد أش ــام 1999 أي بع ــع ع يف مطل
البورميــات اجتامعــًا لتقييــم مــا جــرى مــن فعاليــات، ولضــامن أن تتمثــل النتيجــة النهائيــة 
ــار  ــاد، يف إط ــرر االحت ــد ق ــراق. وق ــدد األع ــف متع ــاء حتال ــده يف إنش ــع عق ــدى املزم للمنت
ــائية  ــات النس ــاط املجموع ــق يف اآلراء يف أوس ــول إىل تواف ــة إىل الوص ــرتاتيجيته الرامي إس
وكســب ثقتهــا، تنظيــَم ورشــات عمــل واحتفــاالت يف املناســبات تدعــى إليهــا نســاء مــن 

ــة. ــات خمتلف جمتمع

وبنــاء عــى ذلــك، ُنظمــت عــدة ورشــات عمــل يف املناطــق احلدوديــة التايلنديــة امليانامريــة يف 
ــا  ــت القضاي ــه. وتضمن ــدى األول مــن أجــل إعــادة مجــع املشــاركات في ــة للمنت الســنة التالي
ــة.  ــاء الثق ــة وبن ــة واملصاحل ــادة املجتمعي ــرأة والقي ــوق امل ــل حق ــات العم ــا ورش ــي غطته الت
واطلعــت املشــاركات عــى قضايــا املــرأة وأمهيــة تضامنهــن. وزادت الثقــة والتعاطــف، عندمــا 
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رلامن ا املرع ل رلاري مأقم املرتمد من معوار املرمة والراع ل؟ الرلا  من ماع 
الديمقراطية ا ميانحر

ــاملة  ــائية ش ــة نس ــكيل حرك ــط تش ــدى وخط ــل يف املنت ــات العم ــاركات ورش ــت املش ناقش
ــى  ــرًا ع ــًا كب ــرص حرص ــة وح ــه املختلط ــدة عضويت ــى قاع ــاد، ع ــد االحت ــات. وأك للبورمي
التأكيــد أن دوره يتمثــل يف دعــم إنشــاء حركــة نســائية واملســاعدة يف تطويرهــا وليــس اهليمنــة 
ــكلت  ــائية ُش ــات نس ــا جمموع ــي نفذهت ــطة الت ــاعدت األنش ــه، س ــت نفس ــا. ويف الوق عليه
ــادل املعلومــات  ــة، فضــاًل عــن النقاشــات السياســية الشــهرية )تب ــات عرقي ــًا مــن أقلي حديث
ــاعدت يف  ــن، س ــن البورمي ــل املهاجري ــات عم ــدى جمموع ــا إح ــي نظمته ــاء( الت ــن النس ب

ــخ(. ــاب، دون تاري ــة م ــر مؤسس ــة )انظ ــبيك مهم ــرص تش ــرت ف ــاء ووف ــييس النس تس

ــن  ــي كاري ــع منظمت ــاون م ــات بالتع ــاء البورمي ــاد النس ــم احت ــارس 1999، نظ ويف آذار/م
ــدود  ــى احل ــن ع ــن لالجئ ــرأة يف خميم ــي للم ــوم العامل ــاالت بالي ــائيتن احتف ــي النس وكارين
امليانامريــة التايلنديــة. وحــرضت أكثــر مــن 300 امــرأة االحتفــاالت التــي أكــدت عــى أمهيــة 
التضامــن والوحــدة بــن النســاء. ويف حزيران/يونيــو، نظــم االحتــاد يف تايلنــد دورة تدريبيــة 
لتقديــم املشــورة للناجــن مــن العنــف الــذي حلــق بنســاء مــن شــتى اخللفيــات العرقيــة دون 
أن يلــق اهتاممــًا مــن قبــل. وأرشف خبــران خارجيــان عــى الــدورة التــي اتبعتهــا 10 نســاء 
ــو  ــان س ــالد أون س ــد مي ــرة بعي ــل وألول م ــام احُتف ــة. ك ــات عرقي ــن إىل أقلي ــن ينتم معظمه
ــم بشــكل مشــرتك  تــي عــى احلــدود التايلنديــة امليانامريــة. وقــد ُأطلــق هــذا االحتفــال وُنظِّ
ــائية  ــامت نس ــبع منظ ــه س ــًا أصدرت ــع بيان ــذي وق ــات ال ــاء البورمي ــاد النس ــب احت ــن جان م
عرقيــة، وســلط الضــوء عــى معانــاة مجيــع نســاء ميانــامر بــرف النظــر عــن هويتهــم العرقيــة. 
ــن ــات املفقودي ــل أمه ــن أج ــالة م ــاد ʼص ــام االحت ــام، أق ــك الع ــن ذل ــق م ــت الح ويف وق
ʻ ملــدة أربعــة أيــام يف أربــع مناطــق خمتلفــة مــن تايلنــد. وروت نســاء مــن جمتمعــات خمتلفــة 
قصصهــن احلزينــة والعنيفــة، وشــاركن يف مراســم الشــفاء والصلــوات الرمزيــة )احتــاد النســاء 

ــات 2002: 5(. البورمي

اتســمت االحتفــاالت بعيــد ميــالد ســو تــي بأمهيــة خاصــة يف تقريــب وجهــات النظــر حــول 
املــي قدمــًا بفكــرة عقــد منتــدى ثــان قدمــًا. وارتــأى االحتــاد، أن جيتمــع النــاس قبــل املنتــدى 
الفعــي للتوفيــق بــن االختالفــات وحــل املشــاكل مســبقًا، أمــاًل بــأن جتــري فعاليــات املنتــدى 
بصــورة أهــدأ مــن املنتــدى األول. وخــالل احتفــاالت عيــد ميــالد ســو تــي، التقــى االحتــاد 
ــدى، عــى أمــل  ــل املنت ــامع مــا قب ــة وناقــش أفــكاره بشــأن اجت ــات عرقي ــات مــن أقلي بقيادي
أن يتمكــن مــن التوصــل إىل اتفــاق لتشــكيل حتالــف قبــل املنتــدى. ولكــن بعــض القياديــات 
ــا  ــك عندم ــدث ذل ــتطَلعات: ʼح ــدى املس ــب إح ــر. وبحس ــذا األم ــاح هل ــعرن بارتي مل تش
ــأ أن  ــه ومل يش ــدي ردة فعل ــة يب ــات العرقي ــض املجموع ــدأ بع ــا ب ــات، وعندم ــدأت املفاوض ب
ــتمرت  ــات اس ــن الفاوض ــرات؛ لك ــرت توت ــاد... ظه ــيطرة االحت ــت س ــف حت ــون التحال يك

.ʻاملفاوضــات بضعــة أشــهر
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــن  ــدف واضح ــدة وه ــاد دون أجن ــع االحت ــع م ــة أن جتتم ــات العرقي ــاء األقلي ــب نس مل ترغ
ــن  ــن مطالبه ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــيتهن م ــراء خش ــن، ج ــام بينه ــام في ــق عليه متف
ــة، دون  ومــن ســيطرة االحتــاد عــى اإلجــراءات. وهكــذا، ناقشــت جمموعــات نســائية عرقي
ــم  ــامر، ومنه ــاء ميان ــن نس ــات م ــدد اإلثني ــف متع ــاء حتال ــط إنش ــاد، خط ــي االحت أن تْدع
البورميــات. وبذلــك، متكنــت هــذه املجموعــات مــن دراســة مزايــا وســلبيات إنشــاء حركــة 
ــاد  ــعر االحت ــط. وش ــعر بالضغ ــة دون أن تش ــا اخلاص ــاء وبلغاهت ــذي تش ــت ال ــائية يف الوق نس

ــت: ــو بوين ــي س ــب م ــات. وبحس ــاء األقلي ــامع نس ــة اجت ــه أدرك أمهي ــاء، لكن باإلقص

دعــت النســاء العرقيــات الجتامعهــن بغيــة إعــداد أجندهتــن وخططهــن اخلاصــة، بحيــث ال يتوجــب 
عليهــن متابعــة االحتــاد. لقــد أردن أن يظهــرن اســتعدادهن لتشــكيل جمموعــة مــا، ولكنهــن مل يرغبــن 
ــأن تكــون تلــك جمموعــة تابعــة لالحتــاد... واختــذن قرارهــن باالنضــامم إىل الرابطــة يف اجتامعهــن.  ب
وهكــذا، كانــت املجموعــات النســائية العرقيــة التــي وافقــت هــي مــن اختــذ قــرار التشــكيل وجعلــت 

ذلــك ممكنــًا.

المنتدى الثاني لنساء بورما
ــاء  ــاد النس ــة واحت ــات العرقي ــامت األقلي ــن منظ ــالت ع ــت ممث ــبتمر 1999، التق يف أيلول/س
ــر  ــل التحض ــن أج ــامع م ــذا االجت ــص ه ــد. وُخص ــون بتايلن ــغ س ــاي هون ــات يف م البورمي
للمنتــدى الثــاين لنســاء بورمــا املقــرر عقــده بعــد بضعــة أشــهر. ورغــم املوافقــة غــر الرســمية 
ــة عــى تشــكيل نــوع مــن التحالــف بينهــن، أصبحــت األمــور مــرة  لنســاء األقليــات العرقي
ــو  ــع نح ــاد يف الدف ــة لالحت ــا الفعلي ــول النواي ــكوك ح ــرت ش ــر. فظه ــزاع كب ــل ن ــرى حم أخ
ــدف  ــن ه ــداء م ــى كل يشء ابت ــكاوى ع ــات والش ــت اخلالف ــذا، وطغ ــف كه ــيس حتال تأس
املظلــة ووصــوالً إىل هيكليــة عضويتهــا. كانــت األمــور تتجــه نحــو االهنيــار. وخــي االحتــاد 

مــن أال يتمكــن قــط مــن إنشــاء حركــة نســائية متحــدة تشــمل البورميــات.

وكانــت األمــور ســتصل إىل طريــق مســدود لــوال تدخــل امــرأة تدعــى مــاري أوهــن وهــي 
ــاري  ــت م ــن. كان ــاء كاري ــة نس ــو يف منظم ــن وعض ــي لكاري ــر الوطن ــش التحري ــد يف جي رائ
ــتخدمت  ــد اس ــع، وق ــر يف املجتم ــرتام كب ــى باح ــية وحتظ ــاحرة ومحاس ــخصية س ــع بش تتمت
نفوذهــا يف دعــم تشــكيل جمموعــة حتالــف متعــددة األعــراق. وتتذكــر إحــدى النســاء كيــف 

وقفــت مــاري تقــدم حججــًا مقنعــة للنســاء كــي يتخطــن خالفاهتــن:

ــل النظــام  ــة األخــرى، ب ــل املجموعــات العرقي ــا ال نقات ــد مــاري أوهــن: ʼفلتتذكــرن أنن ــت الرائ قال
.ʻــل النظــام ــا بعضــًا. فنحــن مجيعــا نقات ــن جتــاه بعضن ــد أن نكــون عدائي العســكري. ال نري

أعــارت املشــاركات اهتاممــًا كبــرًا ملــا قالتــه مــاري. ويف هنايــة االجتــامع، اتفقــن أخــرًا عــى 
أمهيــة تشــكيل حركــة نســائية متعــددة األعــراق ومتحــدة.
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وتعــزى القــرارات اإلجيابيــة املتخــذة يف هنايــة االجتامعــات، إىل حــد بعيــد، إىل مــاري، ألن األخريــات 
ــو مل  ــائية. ول ــة نس ــكيل رابط ــم تش ــا أن ندع ــت، علين ــا. قال ــتمعن إليه ــنًا اس ــر س ــًا أصغ ــن مجيع وه

حتــرض مــاري االجتــامع، ملــا تشــكلت رابطــة نســاء بورمــا. لقــد وافقنــا مجيعــًا بســبب مــاري.

ُعقــد املؤمتــر الثــاين لنســاء بورمــا يف كانــون األول/ديســمر 1999. وكانــت األعــامل 
ــق  ــدت الطري ــد مه ــة ق ــات العرقي ــات واألقلي ــاء البورمي ــاد النس ــن احت ــكل م ــة ل التحضري
لعقــد املنتــدى، وهــو مــا يــر التوصــل إىل إمجــاع عــى قضايــا رئيســة. وافقــت الـــ 42 امــرأة 
ــة  ــة واألغلبي ــاء األقلي ــمل نس ــائية وتش ــة النس ــود احلرك ــة تق ــكيل مظل ــى تش ــاركة ع املش
ــة واخلــالف، وهــو مــا ظهــر  ــل األجــواء شــعور باالســتياء وعــدم الثق ــة. ولكــن ختل العرقي
ــد  ــدة. وق ــة اجلدي ــذه املجموع ــب هل ــم مناس ــاد اس ــة بإجي ــة املتعلق ــة اخلالفي ــًا يف القضي جلي
اعرتفــت مــي ســو بوينــت قائلــة: ʼوجدنــا صعوبــة حتــى يف االتفــاق عــى االســم، وأمضينــا 
ــهʻ. وأخــرًا، وبعــد نقاشــات مســتفيضة، تــم التصويــت لتســوية  يومــًا كامــاًل نتجــادل حول

ــألة. املس

ــاء  ــة نس ــت رابط ــدى، تأسس ــوم يف املنت ــر ي ــو آخ ــمر 1999 وه ــون األول/ديس ويف 9 كان
ــة  بورمــا بصفــة رســمية. وكان األعضــاء املؤسســون هــم منظمــة نســاء لوشــاي الديمقراطي
لعمــوم بورمــا، منظمــة نســاء تشــن، رابطــة نســاء كاشــن يف تايلنــد، احتــاد النســاء البورميات، 
منظمــة نســاء كاريــن، املنظمــة النســائية الوطنيــة يف كارينــي، منظمــة نســاء الهــو، احتــاد نســاء 
بــاو، احتــاد نســاء راخاينــغ، شــبكة شــان للعمــل النســائي، احتــاد نســاء داوي، ورابطــة بورمــا 

حلقــوق املــرأة ورخائهــا )رابطــة نســاء بورمــا، 2011: 38(. 

وهكــذا، وعقــب أشــهر مــن التحضــر واملفاوضــات، ُأنشــئت أخــرًا حركــة للنســاء 
ــة. ــة واألقلي ــن األغلبي ــاء م ــًا نس ــم جوهري ــراق يض ــدد األع ــف متع ــي حتال ــات، وه البورمي
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

 التغيرات في المعرفة و/أو المواقف و/أو الممارسات 
و/أو السلوكيات

أصــاب احتــاد النســاء البورميــات منــذ إنشــائه يف عــام 1995 نجاحــًا يف عــدة مناطــق، وغالبــًا 
ــدد  ــادة ع ــح يف زي ــاد نج ــك، أن االحت ــن ذل ــم م ــا. واأله ــاء بورم ــة نس ــع رابط ــاون م بالتع
النســاء الناشــطات سياســيًا يف املنفــى وعــدد النســاء يف املناصــب القياديــة، ويف خلــق مســتوى 
مــن الثقــة بــن جمموعــات األغلبيــة واألقليــة العرقيــة، وبدرجــة أقــل يف التأثــر عــى املجتمــع 

املنفــي مــن حيــث تغيــر املواقــف )إدمــاج النــوع االجتامعــي(.

زيادة عدد الناشطات سياسيًا
ــية،  ــة السياس ــة إىل التوعي ــج الرامي ــن الرام ــددًا م ــًا ع ــات حالي ــاء البورمي ــاد النس ــر احت يدي
وبالتــايل املشــاركة السياســية للبورميــات. وأنشــأ االحتــاد مكتبــات يف اهلنــد والصــن وتايلنــد، 
ــات  ــاركة يف النقاش ــالت أو املش ــب واملج ــتعارة الكت ــن اس ــى م ــون يف املنف ــن البورمي ليتمك
حــول العنــف املنــزيل أو حتــى تبــادل األحاديــث والنصائــح عــن املــكان الــذي ســيقصدونه 
ــد،  ــوت بتايلن ــاي س ــنويًا يف م ــخص س ــو 10 آالف ش ــات نح ــزور املكتب ــة. وي ــرة التالي يف امل
باإلضافــة إىل ألفــي شــخص يف الصــن وألــف يف اهلنــد )اتصــاالت املؤلفــة مــع احتــاد النســاء 
البورميــات 2011(. ومتثــل النســاء 60-80 باملئــة تقريبــًا مــن مســتعري الكتــب. وهنــا، فــإن 
اجلــدران تزّينــت بملصقــات ملونــة حتــوي رســومًا كرتونيــة تــرشح مــواد اتفاقيــة القضــاء عــى 
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان، باإلضافــة إىل صــور 

ألون ســان ســو تــي.

ــات ملجــأ يف مــاي ســوت حيــث يعمــل  ــر احتــاد النســاء البورمي ــات، يدي ــة إىل املكتب وإضاف
ــن  ــات م ــًا للهارب ــص أساس ــو خمص ــر. وه ــي مهاج ــل بورم ــف عام ــاء 500 أل ــش زه ويعي
العنــف املنــزيل، ولكــن االســتخدام املجــاين للغســالة اآلليــة ووجــود جمموعــة ضخمــة مــن 
ــدوم إىل  ــى الق ــع ع ــات يف املجتم ــاء أخري ــري نس ــراص DVD يغ ــى أق ــة ع ــاين البورمي األغ
ــة مــن  ــر أيضــًا للمهتمــن منشــورات مطبوعــة، حتــوي معلومــات عــن الوقاي امللجــأ. وتتوف
األمــراض أو حتليــل االنتخابــات البورميــة. ويف بعــض عطــل هنايــة األســبوع، يوفــر االحتــاد 
وجبــات إفطــار يف املالجــئ يتبعهــا نقــاش غــر رســمي حــول صحــة األمهــات أو السياســة.

ينــرش احتــاد النســاء البورميــات باالشــرتاك مــع رابطــة نســاء بورمــا تقارير عــام يرتكبــه الرجال 
مــن أعــامل عنــف ضــد املــرأة يف جمتمعاهتــم املحليــة. وهــو يملــك دور حضانــة لألطفــال كــي 
ــن  ــك، أماك ــه بذل ــمح ل ــاد، إذا ُس ــزور االحت ــام ي ــل. ك ــروج للعم ــن اخل ــات م ــن األمه تتمك
عمــل املهاجــرات البورميــات لتبــادل األخبــار اجلديــدة مــن ديارهــن ونــرش معلومــات عــن 
حقــوق املــرأة وقوانــن العمــل. وتتبــادل النســاء بدورهــن معلوماهتــن اجلديــدة مــع بعضهــن. 

وهبــذه الطريقــة تنتــرش املعرفــة عــر املجتمــع، كــام توضــح إحــدى املســتطَلعات:
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نقــدم مواضيــع سياســية بطريقــة غــر مبــارشة مــن خــالل مكتباتنــا ومناقشــاتنا... ثــم تتبــادل ]النســاء[ 
املواضيــع مــع نســاء أخريــات وتنتــرش املعرفــة كاألثــر املتــوايل.

ــد ال يشــعرن بالراحــة يف  ــية للنســاء الــاليت ق ــات غــر السياس ــاح الوصــول إىل تلــك البيئ أت
ــًا قدراهتــن  بيئــة يغلــب عليهــا الطابــع الســيايس أن يرتبطــن برابطــة ســببية، ويعــززن تدرجيي
ومعارفهــن السياســية. ومــن خــالل هــذا االســتخدام اإلســرتاتيجي للخدمــات االجتامعيــة، 
ــه  ــتخدم مرافق ــي تس ــالت الت ــع العائ ــة م ــاء الثق ــن بن ــات م ــاء البورمي ــاد النس ــن احت متك
االجتامعيــة. وقــد أنشــأ أثنــاء ذلــك قنــوات للوصــول إىل املجتمــع، وشــبكة واســعة يمكنــه 
مــن خالهلــا نــرش املعلومــات وحشــد الدعــم لعملــه وجتنيــد أعضــاء جــدد. وكــام أوضحــت 

ــتطَلعات: ــدى املس إح

دعمــت ]جمموعــات نســائية[ كثــرًا مــن أنشــطة املنظــامت األخــرى. فهــي تعمــل وتؤثــر كثــرًا مــن 
ــة املجتمــع وتنظــم األنشــطة واجلهــود يف جمتمعاهتــا.  ــدور كبــر يف توعي خلــف الكواليــس، وتقــوم ب
وكان هلــذا أثــر ثانــوي، ألن لدهيــا شــبكة واســعة ومنظــامت أخــرى يف جمتمعاهتــا تلجــأ إليهــا لتســهيل 
تنفيــذ األنشــطة. وهبــذه الطريقــة، تؤثــر املنظــامت النســائية عــى املجتمعــات التــي تعيــش فيها وتشــكل 

عمودهــا الفقــري.

ــة للمجموعــات النســائية، منهــا  ــا االجتامعي ــز عــى القضاي عــالوة عــى ذلــك، خلــق الرتكي
احتــاد النســاء البورميــات، منصــة متكنــت عرهــا مــن اقتحــام املجــال الســيايس )الذكــوري( 
كالدخــول يف عضويــة اللجــان التنفيذيــة املركزيــة للمنظــامت املعارضــة الرياديــة. وقــد أظهــر 
مســح أجــري عــام 2012 -وشــمل ســت منظــامت معارضــة منفيــة رئيســة )حتالــف بورمــا 
ــة  ــات العرقي ــس القومي ــد وجمل ــع جدي ــل جمتم ــن أج ــي م ــزب الديمقراط ــي واحل الديمقراط
واملجلــس الوطنــي الحتــاد بورمــا واجلبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة والرابطــة الوطنيــة مــن أجــل 
الديمقراطية-املناطــق املحــررة- ازديــاد عــدد النســاء يف املناصــب القياديــة بنســبة 100 باملئــة 
منــذ عــام 2005 )اتصــاالت املؤلفــة مــع مركــز إغاثــة بورمــا 2013، ومركــز العدالــة العامليــة 
ــام،  ــال الع ــاًل إىل املج ــرأة مدخ ــد امل ــف ض ــدان العن ــا يف مي ــا عمله ــر هل ــد وف 2012(. وق
ــا  ــارة إىل قضاي ــام إش ــن بانتظ ــامر اآلن يتضم ــول ميان ــام ح ــاب الع ــا اخلط ــات فيه ــة ب لدرج

النــوع االجتامعــي.

وخالفــًا للتحليــالت الســابقة، ُتعتــر املجموعــات النســائية مرجعيــات بشــأن عنــف اجليــش 
ضــد املــرأة، ويعــود ذلــك، بشــكل رئيــي، إىل التقاريــر الصــادرة عــن املجموعــات النســائية 
ــي نرشهتــا رابطــة نســاء بورمــا. وقــد اعتمــدت  ــة املســتقلة والت ــات العرقي ــة إىل األقلي املنتمي
خطابــًا حقوقيــًا يف مناقشــاهتا عــن العنــف التــي تؤيــده الدولــة، مــا مكــن تلــك املجموعــات 
مــن التأثــر عــى احلــوار الســيايس حــول ميانــامر. كــام طالبــت املجموعــات النســائية بنجــاح، 
بعــد أن أصبحــت خبــرة يف جمــال العنــف واجليــش، باالعــرتاف هبــا يف املجــال الســيايس حتــى 

لــو كان اإلدمــاج بدائيــًا أحيانــًا. وكــام وصفــت إحــدى املســتطَلعات ذلــك:
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ــاك يف  ــن هن ــل... مل تك ــن احل ــزء م ــال وكج ــن النض ــزء م ــرأة كج ــرتاف بامل ــاد االع ــزم بازدي أكاد أج
بــادئ األمــر أصــوات نســائية إطالقــًا، عــى األقــل، هــذا مــا بــدا يل يف البدايــة. كان هنــاك عــدد قليــل 
مــن النســاء هنــا وهنــاك، ولكــن مل يكــن هلــن صــوت. ولكــن يســتحيل اآلن عــى الرجــال، حتــى لــو 
ــم،  ــرتاف قائ ــابق... فاالع ــون يف الس ــوا يفعل ــام كان ــًا ك ــوه متام ــرًا، أن يتجاهل ــن كث ــوا صوهت مل يدعم

ولــدى املــرأة مــا تقولــه.

زيادة عدد النساء في المراكز القيادية في المجتمع المنفي
نظــم احتــاد النســاء البورميــات برناجمــن مــدة كل واحــد منهــام ســتة أشــهر يف تايلنــد، هبــدف 
زيــادة القــدرة السياســية للشــابات والفتيــات ومهــا ʼبرنامــج التمكــن الســيايسʻ وʼبرنامــج 
ــي 2006 و2009  ــن عام ــاي ب ــيانغ م ــج األول يف ش ــتمر الرنام ــيʻ. واس ــب الداخ التدري
ــن  ــام 2009 م ــاركات يف ع ــرم املش ــا ح ــة، م ــدواٍع أمني ــق ل ــن ُأغل ــرأة ولك ــه 28 ام واتبعت
التخــرج. أمــا الرنامــج الثــاين فقــد جــرت مرحلتــه األوىل يف تايلنــد يف الفــرتة 2000-1997 
ــاي  ــيانغ م ــد يف ش ــن جدي ــج م ــق الرنام ــام 2003، ُأطل ــاركة. ويف ع ــه 70 مش ــرج من لتتخ
ومــاي ســوت. وأظهــر تقييــم ُأجــري عــام 2010 أن 50 امــرأة أكملــن الرنامــج، وأن غالبيــة 
ــة أو واصلــن  ــاًم داخــل احلركــة املنــارصة للديمقراطي خرجيــات الرناجمــن وجــدن عمــاًل دائ

تعليمهــن )اتصــاالت املؤلفــة مــع احتــاد النســاء البورميــات، 2011(.

حتصــل املشــاركات يف هذيــن الرناجمــن عــى توجيهــات بشــأن حقــوق املــرأة والديمقراطيــة 
والسياســة، باإلضافــة إىل اخلطابــة العامــة ومبادئ احلاســوب واللغتــن اإلنكليزيــة والتايلندية. 
ــن  ــه م ــا تواجه ــا وم ــاء بورم ــة نس ــازات رابط ــى إنج ــامر وع ــخ ميان ــى تاري ــن ع ــام يطلع ك
حتديــات. واملشــاركات يف الرناجمــن هــن مــن املجتمعــات املنفيــة ومــن واليــات خمتلفــة عرقيًا 
داخــل ميانــامر، وهــن عامــالت مهاجــرات والجئــات وطالبــات مــدارس. إهنــن صغــرات؛ 
فمعظمهــن مراهقــات، وقلــة منهــن جتــاوزن ســن العرشيــن. وهــن يطلعــن عــى أمهيــة إجيــاد 
ــل  ــرة والعم ــل باملثاب ــرأة بالفع ــه امل ــا حققت ــه، وم ــن حتقيق ــا يمك ــدة، وم ــائية موحَّ ــة نس حرك
اجلــاد. ويعمــل احتــاد النســاء البورميــات بنشــاط عــى اســتقطاب الشــابات والفتيــات هلذيــن 
ــر.  ــات النظ ــارزات وثاقب ــطات الب ــن الناش ــه م ــأس ب ــددًا ال ب ــا ع ــن صنع ــن اللذي الرناجم

وحســب إحــدى املســتطَلعات:

بالتأكيــد، ازداد كثــرًا عــدد النســاء اللــوايت يمكنهــن اآلن طــرح قضايــا عديــدة ومناقشــتها والدفــاع 
عنهــا ببالغــة مــن منظــور نســائي. نعــم أصبحــت النســاء عــى احلــدود أكثــر ثقــة وبالغــة. الكثــر جدًا 
جــدًا مــن النســاء اآلن.... كان احتــاد النســاء البورميــات قــدوة حيتــذى هبــا ليــس للنســاء فحســب، بــل 

وللرجــال أيضــًا ولنســاء تايلنــد. لقــد اتســم باالتســاق واملثابــرة أيضــًا.

يســتهدف احتــاد النســاء البورميــات أيضــًا الشــباب والرجــال كمشــاركن يف ورشــات عمــل 
تثقيفيــة عــن النــوع االجتامعــي )كاملناقشــات واالحتفــاالت(. وُتظهــر دراســة لتقاريــر 
األنشــطة للفــرتة 1998-2007 أن االحتــاد أطلــق وقــاد ســبع ورشــات عمــل للرجــال عــن 
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املســاواة بــن اجلنســن. هــذا باإلضافــة إىل مناقشــات أســبوعية جتــري يف املكتبــات واملراكــز 
ــرأة  ــي للم ــوم العامل ــبات كالي ــاركة يف املناس ــن املش ــاًل ع ــًا، فض ــال أيض ــا الرج ــارك فيه ويش
ويــوم األربــع ثامنيــات، والتــي غالبــًا مــا يتحــدث فيهــا االحتــاد عــن قضايــا تتعلــق باملســاواة 
بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة. وتنضــم إىل االحتــاد يف هــذه اجلهــود جمموعــات نســائية أخــرى 
تنفــذ أيضــًا برامــج تثقيفيــة خمتلطــة بــن اجلنســن. وحســب إحــدى الناشــطات يف تايلنــد، كان 
هلــذا أثــر إجيــايب عــى جيــل الشــبان املغرتبــن الذيــن يــرون أن حتــوالً قــد حصــل يف طريقــة 

نظــرة الرجــال، خاصــة الشــبان، إىل هــذه القضايــا.

يوفــر احتــاد النســاء البورميــات للمشــاركن فرصــة الكتســاب خــرة سياســية ضمــن منظامهتم 
هبــدف دعــم مجيــع األعضــاء )وال ســيام اجلــدد منهــم( يف جهودهــم تلــك. وتوضــح إحــدى 
ــل  ــف داخ ــامت التحال ــع منظ ــات م ــور اجتامع ــى حلض ــا ُيدع ــه عندم ــاد، بأن ــاء االحت أعض
احلركــة الديمقراطيــة يرســل عضوتــن: عضــوة قديمــة ذات خــرة سياســية وعضــوة مبتدئــة. 
وتقــول: ʼهبــذه الطريقــة، نحــاول أن ُنظهــر للمنظــامت األخــرى أمهيــة العضــوات األصغــر 
ســنًا ورضورة دعمهــنʻ. وعندمــا ُيطلــب مــن عضــوة مــا إلقــاء كلمــة يف إحــدى املناســبات، 
تكتبهــا العضــوات معــًا. وإدارة االحتــاد املكونــة مــن جملــس متعــدد العضــوات تتنــاوب دورًيــا 
كــي يكتســب مزيــد مــن العضــوات مهــارات اإلدارة واخلطابــة. وتتيــح العضويــة يف االحتــاد 
إمكانيــة التواصــل مــع شــبكة مــن األشــخاص ذوي آراء متشــاهبة يمكــن اللجــوء إليهــم طلبــًا 
ــة  ــدى احلرك ــة ل ــز قيادي ــوم مراك ــاد الي ــج االحت ــاركوا يف برام ــن ش ــر مم ــغل كث ــم. ويش للدع

املنفيــة ويقدمــون نموذجــًا حيتــذى للجيــل األصغــر:

ــرش  ــنوات الع ــالل الس ــن خ ــن ملقدراهت ــو إظهاره ــات ه ــاء إىل اهليئ ــاب نس ــبب انتخ ــد أن س أعتق
املاضيــة. فهــن اكتســبن خــرات. وقــد اكتســبن عمومــًا خــرة سياســية مــن نــوع مــا داخــل املنظــامت 
النســائية وهــذا أمــر معــرتف بــه، ولكــن ذلــك مل يكــن ليظهــر مــن قبــل، ألهنــن مل ُيظهــرن للرجــال 
أهنــن كــن قــادرات عــى ذلــك... إن األمــر حيصــل، ببــطء وليــس بــام يكفــي تقريبــًا، ولكنــه حيصــل.

 خلق مستوى من الثقة بين مجموعات األغلبية 
واألقلية العرقية

ــًا  ــون مع ــًا وحيي ــون مع ــًا ويأكل ــات مع ــاء البورمي ــاد النس ــج احت ــاركون يف برام ــش املش يعي
مناســبات بعضهــم بعضــًا، ســواء كانــت دينيــة أم قوميــة أم عرقيــة )مثــل رأس الســنة اجلديــدة 
يف شــان، ومهرجــان املــاء البــوذي، وعيــد احتــاد ميانــامر(. ويكــرر االحتــاد هبــذه الطريقــة مــا 
ــًا  ــاون طبيعي ــاء والتع ــاء بااللتق ــامح للنس ــالل الس ــن خ ــه م ــو أن ــر، وه ــت مبك ــه يف وق تعلم
ــي  ــب البيت ــل الواج ــاون حل ــوق والتع ــة للس ــم املؤون ــداد قوائ ــًا وإع ــام مجاعي ــر الطع وحتض
يتعلمــن أن يثقــن ببعضهــن. وهبــذه الطريقــة، خيلــق االحتــاد شــبكة مــن الشــابات القــادرات 

ــي. ــام العرق ــى رأب االنقس ع
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ــون  ــه ويثق ــون هدف ــام يدرك ــذه األي ــاس يف ه ــن الن ــدًا م ــاد، أن مزي ــوات االحت ــد عض تعتق
ــهن أو  ــن أنفس ــاع ع ــن الدف ــن عليه ــد يتع ــتطَلعات، مل يع ــدى املس ــب إح ــه. وبحس بعضوات
ــم  ــى تقدي ــات ع ــن حريص ــا زل ــن م ــابق. ولكنه ــن يف الس ــن يفعل ــام ك ــن ك ــر ترفاهت تري
ــن  ــن وه ــام، ليرشح ــكل ت ــطء وبش ــدد بب ــراد اجل ــرى واألف ــات األخ ــهن للمجموع أنفس
ــاد.  ــة يف االحت ــدة العضوي ــن قاع ــن وتكوي ــداء مهمته ــام الغ ــن طع ــاي أو يتناول ــن الش حيتس
وهــن، جيريــن التدريــب ويســاعدن منظــامت أخــرى يف عملهــا جمانــًا هبــدف بنــاء الثقــة. وقــد 
أقــرت تلــك املســتطَلعة، بأهنــا تســأم أحيانــًا ألنــه يتعــن عليهــا أن تكــون متيقظــة دائــاًم إىل مــا 
ــامر العنيــف، ال  ــخ ميان ــه بســبب تاري ــد أهنــا تســتدرك أن يعتقــده اآلخــرون عــن االحتــاد، بي

ــة. ــات خمتلف ــون إىل جمموع ــاس ينتم ــن أن ــهولة ب ــة بس ــأيت الثق ــن أن ت يمك

ــدى  ــي منت ــة. فه ــود الثق ــى وج ــؤرشًا ع ــه، م ــد ذات ــا، بح ــاء بورم ــة نس ــكيل رابط ــر تش ُيعت
ــن  ــات ويعمل ــن معلوم ــة ويتبادل ــا معين ــة قضاي ــة واألقلي ــاء األغلبي ــه نس ــش في ــال، تناق فع
ــد إعــداد هــذه الدراســة  ــت الرابطــة تضــم يف عضويتهــا عن  معــًا يف مشــاريع مشــرتكة. وكان
13 منظمــة. واحتــاد النســاء البورميــات هــو املنظمــة العضــو الوحيــدة التــي ال تقــوم عضويتها 
عــى أقليــة عرقيــة معينــة، أمــا املنظــامت االثنتــا عــرشة الباقيــة فيمثــل كلٌّ منهــا جمموعــة عرقيــة 

. خمتلفة

ومــن خــالل أنشــطة هــذه املنظــامت، تطــورت العالقــات والشــبكات بــن نســاء خمتلفــات، 
مــا ســمح بوجــود ســلوك تعــاوين. ولكــن مــن املعــرتف بــه أن مهمــة االحتــاد ختتلــف قليــاًل 
عــن مهــام منظــامت األقليــات العرقيــة األخــرى، ألنــه ال يــروج حلقــوق اجلامعــات العرقيــة 
ــكل  ــرأة بش ــوق امل ــة وحق ــد الديمقراطي ــائية تؤي ــة نس ــر منظم ــو ُيعت ــها، فه ــة نفس بالطريق
أعــم يف ميانــامر. وهبــذه الطريقــة، ال يدافــع االحتــاد عــن حقــوق إثنيــة بعينهــا أو عــن تقــدم 
ــرأة يف  ــي تؤكــد عــى حقــوق امل ــات األخــرى الت ــًا للمجموع ــة مســتقلة، خالف ــات إثني والي

ــة حمــددة: مجاعــة عرقي

أعتقــد، أن املســألة هــي أن احتــاد النســاء البورميــات ال يمكنــه التحــدث نيابــة عــن ]مجاعــة عرقيــة[، 
رغــم كل مــا حيــاول القيــام بــه، ال يمكنــه؛ فقــط ألنــه خمتلــف. وهلــذا ُتعتــر رابطــة نســاء بورمــا مهمــة، 
ألهنــا ُتعتــر منتــدى يمكــن لعضواتــه العمــل معــًا عــى قضايــا املــرأة وحماولــة متثيــل اجلامعــات العرقية، 

وهــي، كــام تعلــم، تــوازن عمــل االحتــاد أيضــًا.

 التأثير على الجالية في المنفى من حيث تغير المواقف 
)إدماج النوع االجتماعي(

أصبحــت احلركــة الديمقراطيــة يف ميانــامر أكثــر وعيــًا بحقــوق املــرأة وقضايــا النــوع 
ــون،  ــون الدولي ــائية واملانح ــات النس ــتها اجلامع ــي مارس ــوط الت ــبب الضغ ــي، بس االجتامع
ــه  ــر من ــي أكث ــي جتمي ــذا الوع ــض أن ه ــرى البع ــرأة. وي ــة دون امل ــة أن ال ديمقراطي ومقول
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رلامن ا املرع ل رلاري مأقم املرتمد من معوار املرمة والراع ل؟ الرلا  من ماع 
الديمقراطية ا ميانحر

ــد  ــر بتأيي ــوى التظاه ــيئًا س ــل ش ــور ال تفع ــا الذك ــن عليه ــي هييم ــامت الت ــي، وأن املنظ واقع
أفــكار إدراج النــوع االجتامعــي. وتؤيــد مــي ســو بوينــت ذلــك إىل حــد مــا. ونتيجــة لذلــك، 
ــن.  ــن اجلنس ــاواة ب ــق باملس ــون بح ــن يؤمن ــال الذي ــد الرج ــائية حتدي ــات نس ــاول جمموع حت
وهبــذه الطريقــة، يمكــن لتلــك املجموعــات العمــل مــن خــالل هــؤالء الرجــال للتأثــر عــى 
ــامت  ــة إدارة منظ ــى طريق ــن ع ــط املانح ــر ضغ ــع، يؤث ــع. وبالطب ــن يف املجتم ــال آخري رج
املنفــى لراجمهــا، ولكــن ال يمكــن للمــرء أن يتجاهــل بســهولة الــدور اجلامعــي للمجموعــات 
النســائية املحليــة املنضويــة حتــت مظلــة رابطــة نســاء بورمــا. وحســب إحــدى املســتطَلعات:

ــد للمظلــة هــو الــذي أحــدث فارقــًا. كانــت رابطــة  مــن وجهــة نظــر سياســية، إن وجــود صــوت موحَّ
نســاء بورمــا كمــن حيفــر بأظفــاره وحيفــر وحيفــر، والرجــال كمــن يقــول هلــا ارحلــوا بعيــدًا، ولكنــك 

تعــرف أهنــا لــن تتوقــف حتــى يســتدير الرجــال ويعرتفــون هبــا.

ــجيع  ــا بتش ــن داخله ــى م ــركات املنف ــى ح ــر ع ــات إىل التأث ــاء البورمي ــاد النس ــعى احت يس
ودعــم عضواتــه الشــابات عــى حضــور برامــج التدريــب الداخــي أو االنضــامم إىل عضويــة 
منظــامت هييمــن عليهــا الذكــور. وتــرى الناشــطة املقيمــة يف تايلنــد أنــه حاملــا تنضــم املــرأة 
إىل تلــك املنظــامت، تؤثــر عــى طريقــة إدارة األمــور. وقــد حصــل تغيــر يف طريقــة صياغــة 
وســائل اإلعــالم يف املنفــى للقصــص لتغــدو أكثــر شــموالً لصــوت املــرأة وقضاياهــا، إذ ازداد 
عــدد الصحفيــات الشــابات اللــوايت يكتبــن وينــرشن مــن منظــور نســوي يف هــذه املنظــامت. 
ــدوث  ــر إىل ح ــزء آخ ــر، ويف ج ــة الذك ــف آنف ــج التثقي ــه إىل برام ــزء من ــك يف ج ــود ذل ويع
زيــادة حقيقيــة يف الوعــي بالنــوع االجتامعــي داخــل املجموعــات املنــارصة للديمقراطيــة يف 

املنفــى.

ــة  ــن ناحي ــًا م ــر صواب ــون أكث ــف يكون ــون اآلن كي ــوا يعرف ــاس بات ــر، يف أن الن ــا تغ ــض م ــل بع يتمث
ــن  ــون م ــة يك ــات املانح ــن اجله ــر م ــدث بتأث ــي حت ــور الت ــًا[... واألم ــر ]حق ــض تغ ــية والبع سياس
الواضــح جــدًا أهنــا كذلــك. وثمــة أمــور كثــرة حتصــل دون تأثــر مــن اجلهــات املانحــة، وهــي ذات 
مغــزى أكــر. وثمــة اعــرتاف بــرضورة متتــع املــرأة بفضــاء أكــر خــارج جمــال الطبــخ، وهــو مــا عنــاه 
الفضــاء يف البدايــة. لــذا، أجــل؛ يف االقرتاحــات واألشــياء، عليهــم أن يكتبــوا عــن النــوع االجتامعــي، 
وهــم يكتبــون ذلــك ويســهبون فيــه، ولكــن مــا يغــر األمــور برأيــي هــو قــوة املــرأة وشــق طريقهــا 

بنفســها نحــو هــذا الفضــاء.

ــتطَلعات:  ــدى املس ــد إح ــع، إذ تؤك ــا اجلمي ــة اآلن لراه ــى الطاول ــة ع ــة مطروح  والقضي
ــعهم  ــس بوس ــه لي ــون أن ــم يعلم ــن، فه ــن اجلنس ــاواة ب ــرة املس ــوا بفك ــو مل يؤمن ــى ل ʼحت
جتاهلنــا كــام كانــوا يفعلــون يف الســابقʻ. يف املــايض، كانــت اجلامعــات املؤيــدة للديمقراطيــة 
التــي هييمــن عليهــا الذكــور تتهــم علنــًا املنظــامت النســائية بتقســيم احلركــة ورصف االنتبــاه 
ــًا عــى األقــل، توافــق  ــوم، ظاهري ــة. والي ــق الديمقراطي ــل يف حتقي ــدًا عــن هدفهــا املتمث بعي
ــاء  ــاوي للنس ــل واملتس ــاج الكام ــي اإلدم ــا، تقت ــة، بطبيعته ــى أن الديمقراطي ــة ع الغالبي
ــة  ــاركة فاعل ــا، بمش ــاء بورم ــة نس ــي أن رابط ــة ه ــازات امللحوظ ــن اإلنج ــات. وم والفتي
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مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة

ــة  ــي وحص ــوع االجتامع ــي الن ــة تراع ــت يف إدراج لغ ــات، نجح ــاء البورمي ــاد النس ــن احت  م
ــات  ــه جمموع ــلٍّ صاغت ــتوُر ظِ ــو دس ــة، وه ــا االحتادي ــة بورم ــتور مجهوري ــة يف دس 30 باملئ

ــى. ــة يف املنف املعارض

ــادة أعــداد  ال يــزال أمــام املجموعــات النســائية امليانامريــة طريــق طويــل لتقطعــه، ولكــن زي
ــائل  ــا وس ــى، ومنه ــامت املنف ــاء يف منظ ــن النس ــد م ــور مزي ــي ظه ــيًا يعن ــطات سياس الناش
اإلعــالم. وهــي بذلــك تقــدم نموذجــًا حيتــذى للرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات، وتثبــت 

ــابقات: ــات الس ــدى القيادي ــت إح ــام أوضح ــل. وك ــة كالرج ــادرة ومؤهل ــرأة ق أن امل

ــال، باتــت  تغــرت احلركــة عــى احلــدود كثــرًا خــالل الســنوات العــرش املنرمــة. فعــى ســبيل املث
النســاء يشــاركن يف جمــاالت عــدة كاملنظــامت والــدورات التدريبيــة، وأخــذ كثــر مــن الشــباب اجلــدد 
يشــارك أيضــًا. وقــد أصبــح بعــض ]هــؤالء النســاء[ يف مراكــز قياديــة اآلن... وبــدأ النــاس َيقبلــون 

عــن علــم أو جهــل بأمهيــة دور املــرأة.

 الدروس المستنبطة وتداعياتها على السياسات
والممارسات

يمكــن اســتخالص عــدد مــن الــدروس مــن جتــارب احتــاد النســاء البورميــات. أوالً، ال يمكــن 
نكــران أمهيــة العمــل اجلامعــي يف التغلــب عى التحديــات التــي تفرضها االنقســامات الراســخة 
وعميقــة اجلــذور. وكانــت تعبئــة املجتمــع عنــرًا أساســيًا لتســهيل العمــل. ومن خــالل إدراج 
النســاء مــن جمموعــات األغلبيــة واألقليــة يف برامــج التدريــب وورشــات العمــل واملناســبات، 
ــًا  ــاف أرض ــة املط ــر يف هناي ــا وف ــم، م ــوار والتفاه ــم للح ــاخ مالئ ــة من ــن هتيئ ــاد م ــن االحت متك
خصبــة لتطويــر احلركــة النســائية. وقــد ســاعد ذلــك املــرأة يف إجيــاد نظــام دعــم من الناشــطات 

املتشــاهبات يف امليــول واألفــكار، مــا يــّر مشــاركتهن يف إحــداث تغيــر ناجــح.

والــدرس الثــاين الــذي يتســم بالقــدر عينــه مــن األمهيــة، هــو حتديــد أرضيــة وأهــداف مشــرتكة 
ــتخدام  ل اس ــهَّ ــا، س ــة. وهن ــات املختلف ــر املجموع ــاون ع ــم التع ــة دع ــرتك بغي ــدو مش وع
ــن  ــات للمهاجري ــمية، كاملكتب ــر رس ــات غ ــن اجتامع ــق أماك ــية خل ــر السياس ــاءات غ الفض
ــل  ــاء والتواص ــن االلتق ــاء م ــت النس ــث متكن ــزيل، حي ــف املن ــا العن ــتقبال ضحاي ــز اس ومراك
ــاء  ــاد النس ــك الحت ــح ذل ــد فت ــة. وق ــية رصحي ــدة سياس ــة دون أجن ــن العرقي ــم فروقه ــًا رغ مع
البورميــات البــاب واســعًا عــى شــبكة كبــرة مــن املهاجريــن والالجئــن، متكــن مــن خالهلــا 

ــه. ــة في ــر العضوي مــن نــرش معلومــات عــن املســاواة بــن اجلنســن واالســتفادة منهــا لتطوي

املجتمــع وتبــادل اخلــرات واملســؤوليات مــع  املــرأة يف  بنــاء قــدرات  ثالثــًا، أســهم 
العضــوات الشــابات، يف إجيــاد عــدد ال بــأس بــه مــن النســاء البليغــات واخلبــرات 
ــة  ــداول اإلدارة بطريق ــتخدام ت ــة اس ــت أمهي ــا ثبت ــن. وهن ــال صوهت ــى إيص ــادرات ع والق
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ــًا  ــدات مع ــامت وجدي ــوات قدي ــال عض ــرة وإرس ــامت اخل ــوات عدي ــرص للعض ــر الف توف
الجتامعــات خارجيــة وأغــراض متثيليــة. وكانــت برامــج التدريــب الســيايس التــي تســتهدف 
الشــابات، مهمــة يف خلــق ناشــطات واثقــات وثاقبــات النظــر سياســيًا. وقــد أتاحــت هــذه 
ــة املنفــى لتقــدم بذلــك نموذجــًا  ــة داخــل جالي اإلســرتاتيجيات للمــرأة تــويل مناصــب قيادي

ــابة. ــال الش ــه لألجي ــذى ب حيت

رابعــًا، ثُبــت بــأن التعــرف عــى رجــال ينــارصون قضايــا النــوع االجتامعــي لتســهيل إدراج 
ــن  ــى املعارض ــب ع ــة للتغل ــرتاتيجية مهم ــل إس ــى يمث ــامت املنف ــل منظ ــه داخ ــة ب التوعي
ــا. ومــن خــالل اســتهداف منظــامت وحتالفــات وجمموعــات إعالميــة هييمــن  لتلــك القضاي
عليهــا الذكــور لتوفــر فــرص التدريــب والعمــل لعضواتــه الشــابات، متكــن احتــاد النســاء 
ــح  ــل الواض ــر التمثي ــد وف ــا. وق ــن داخله ــامت م ــك املنظ ــى تل ــر ع ــن التأث ــات م البورمي
ــرات  ــالم، تفس ــائل اإلع ــى ووس ــات املنف ــيًا يف مجاع ــات سياس ــات وحمرتم ــاء موثوق لنس
ــات يف  ــاء والفتي ــه النس ــع ب ــب أن تضطل ــن وجي ــذي يمك ــدور ال ــموالً لل ــر ش ــة وأكث بديل

ــة. ــات البورمي املجتمع

خامســًا، وفــر اضطــالع االحتــاد بــدور بــارز الدعــم لعملــه، يف وقــت كان هــو بأمــس احلاجــة 
إليــه. وهــذا يؤكــد عــى أمهيــة الدعــم اخلارجــي عنــد الــرشوع يف أنشــطة تكــون حساســة أو 

مثــرة للجــدل سياســيًا.

ــة فرصــة وفــرت فضــاء  ــة مانربلــو كان بمثاب ــة املطــاف أن ســقوط قري سادســًا، تأكــد يف هناي
ــة  أرحــب لظهــور جمموعــات جمتمــع مــدين خمتلفــة. وهكــذا، جيــب إلقــاء الضــوء عــى أمهي

ــة عندمــا يكــون التغيــر مطروحــًا. االســتفادة مــن حلظــات معين

ســابعًا، عنــد بحــث الــرتدد األويل لبعــض نســاء األقليــات العرقيــة يف املشــاركة يف احتاد النســاء 
البورميــات، مــن املهــم أن نــدرك بــأن بعــض الدوائــر قــد حتتــاج إىل زمــان ومــكان كــي تتطور 

وتغــر رأهيــا وتنضــم إىل أنشــطة االحتاد.

الدروس الرئيسة للتعاون الديمقراطي
يمكــن للمنظــامت الدوليــة واملحليــة التــي شــاركت يف التعــاون الديمقراطــي أن تســتخلص 

النتائــج التاليــة، اســتنادًا إىل مالحظــات احتــاد النســاء البورميــات.

 أوالً، جيــب أن تكــون املبــادرات عضويــة بطبيعتهــا عوضــًا عــن أن ُتفــرض مــن األعــى. وهبذه 
الطريقــة، يمكــن ضــامن امللكيــة املجتمعيــة للمــرشوع، ويغدو القبــول املجتمعــي أكر.

ــة الرنامــج أمــرًا مهــاًم الســتمرار  ــذ بداي ــًا، ُيعتــر إرشاك أصحــاب الســلطة املحليــن من ثاني
نجــاح املــرشوع واســتدامته. عــالوة عــى ذلك، قــد يكــون اســتخدام األماكــن غر السياســية، 
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كمراكــز االســتقبال واملكتبــات، واملناســبات االجتامعيــة، كمراســم الصــالة وورشــات العمل 
اهلادفــة إىل تضميــد اجلــراح، فعــاالً يف بنــاء الثقــة والتفاهــم بــن النــاس مــن خمتلــف اهلويــات 
ــبكة  ــى ش ــعًا ع ــاب واس ــات الب ــاء البورمي ــاد النس ــك الحت ــح ذل ــد فت ــة. وق ــة والعرقي الديني
ــع  ــزوار واملشــاركن عــى مواضي كبــرة مــن الرجــال والنســاء يف املنفــى وفرصــًا إلطــالع ال
سياســية تدرجييــًا. وتــدوم هــذه املبــادرات أبعــد مــن دورة التمويــل الفوريــة، حيــث تتبــادل 
النســاء الــاليت يســتقبلن املعلومــات معارفهــن املتزايــدة مــع أعضــاء آخريــن يف املجتمــع، مــا 

يضاعــف آثــار ذلــك.

ثالثــًا، تســاعد اســتدامة املبــادرات أيضــًا يف إجيــاد قياديــات يقدمــن بدورهــن نموذجــًا حيتــذى 
ألجيــال جديــدة مــن الناشــطات.

ــاج  ــة بإدم ــاعداهتا املالي ــن مس ــة أن تره ــات املانح ــي للجه ــه ينبغ ــو أن ــع، ه ــدرس الراب وال
النــوع االجتامعــي يف مجيــع املشــاريع، ال ســيام يف متويــل املبــادرات اإلعالميــة يف املنفــى نظــرًا 

ــرأي العــام. ــراء ال ــة ذلــك يف إث ألمهي

وأخــرًا، ُيعتــر إرشاك الرجــال والشــبان يف برامــج املســاواة بــن اجلنســن أمــرًا حاســاًم. وعــى 
هــذا النحــو، جيــب دعــم مشــاريع متكــن املــرأة التــي تســتهدف الرجــال والشــبان وتشــملهم.
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الهوامش

تتكــون منهجيــة دراســة احلالــة هــذه مــن مراجعــة لألدبيــات، منهــا مــواد مســتمدة مــن كتــب، . 1
وتقاريــر صــادرة عــن منظــامت جمتمــع مــدين وصحــف، ومــواد رئيســة نرشهتــا حركــة النســاء 
البورميــات. عــالوة عــى ذلــك، ُأجريــت 15 مقابلــة شــبه منظَّمــة يف الســويد وتايلنــد ومجهوريــة 
التشــيك مــع جهــات مانحــة إقليميــة ودوليــة ومنظــامت منــارصة دوليــة ورشكاء بورميــن مــن 
ــن  ــر م ــة لكث ــة احلساس ــرًا للطبيع ــات. ونظ ــاء البورمي ــاد النس ــاء يف احت ــدين وأعض ــع امل املجتم

تعليقــات املســتطَلعن، ُحذفــت األســامء وغرهــا مــن املعلومــات الشــخصية.



المكانة التي حققتها 
النساء عبر مساهمتهن في 

المنظمات المجتمعية في 
كارين

الفصل الثامن
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نيكوالس هنري

الفصل الثامن

ملخص

تركــز دراســة احلالــة هــذه عــى الــدور اجلامعــي لنســاء كاريــن يف التنظيــم مــن أجــل التغيــر 
ضمــن عمليــات إدارة جمتمعاهتــن، ال ســيام باملشــاركة يف منظمــة نســاء كاريــن، حيــث تتقــى 

الدراســة تطــور هــذه املنظمــة كمنظمــة سياســية تعــزز دور املــرأة ضمــن جمتمعــات كاريــن.

ــدي،  ــم التقلي ــا يف احلك ــرأة وإرشاكه ــاج امل ــن يف إدم ــاء كاري ــة نس ــامهة منظم ــت مس حتقق
ــتوى  ــى املس ــها وع ــة نفس ــرأة يف املنظم ــاركة امل ــز مش ــت يف تعزي ــة متثل ــات مرتابط ــر عملي ع
املجتمعــي هبــدف دعــم إدماجهــا وتوليهــا مناصــب قياديــة، والعمــل مــع منظــامت جمتمعيــة 
أخــرى كاحتــاد كاريــن الوطنــي  لتعزيــز إدمــاج املــرأة، والتشــبيك مــع منظــامت دوليــة حلشــد 

الدعــم مــن أجــل متكــن نســاء كاريــن.

ــاء ثقــة الناشــطات وقدرهتــن عــى  وُتعتــر برامــج التثقيــف الســيايس للمــرأة رضوريــة يف بن
املشــاركة يف احليــاة السياســية ملجتمعاهتــن. كــام ُيعــد بنــاء العالقــات بــن املنظــامت النســائية 

ــة األخــرى مهــاّمً أيضــا إلرشاك املــرأة يف احلكــم التقليــدي. واملنظــامت املجتمعي

وتســتنتج دراســة احلالــة هــذه دروســًا للمنظــامت املجتمعيــة التــي تتبــع إســرتاتيجيات تعليمية 
لتمكــن املــرأة، وتســعى لتحقيــق تــوازن بــن االســتقالل التنظيمــي واالنتــامءات التقليديــة. 
ــائية،  ــامت النس ــتقلة للمنظ ــطة املس ــم األنش ــاعد بدع ــة أن تس ــامت الدولي ــن للمنظ ويمك

ــع املشــاريع. ــوع االجتامعــي يف مجي ــا الن ــبيك، وإدراج قضاي ــز فــرص التش وتعزي
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BWU Burmese Women’s Union
احتاد النساء البورميات

CBO community-based organization
منظمة جمتمعية

ELP Emerging Leaders Programme
برنامج القادة اجلدد

KNLA Karen National Liberation Army
جيش التحرير الوطني لكارين

KNU KarenNationaUnion
احتاد كارين الوطني

KWAT Kachin Women’s Association of Thailand
رابطة نساء كاشن يف تايلند

KWO Karen Women’s Organization
منظمة نساء كارين

KYO Karen Youth Organization
منظمة شباب كارين

MMCWA Myanmar Maternal and Child Welfare Association
مجعية رعاية األمومة والطفولة يف ميانامر

MWAF Myanmar Women’s Affairs Federation
احتاد شؤون املرأة يف ميانامر

NGO non-governmental organization
املنظامت غر احلكومية

UNHRC United Nations Human Rights Commission
املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان

WLB Women’s League of Burma
رابطة نساء بورما

YWLS Young Women’s Leadership School
مدرسة القيادات النسائية الشابة
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خلفية

إذا ُطلــب مــن منظمــة نســاء كاريــن أو مــن كوادرنــا املشــاركة يف مناســبة مــا أو تدريــب أو أي يشء، 
فلــن نقــوم بأعــامل الطبــخ أو التزيــن فحســب، بــل جيــب أن نكــون عــى املنصــة أيضــًا. وإذا مل نكــن 
عــى املنصــة، لــن نقــوم بــأي عمــل آخــر. )مقابلــة مــع قائــدة فريــق منظمــة نســاء كاريــن 2011(1.

تبحــث دراســة احلالــة هــذه يف الــدور املتغــر للمــرأة يف احلكــم التقليــدي داخــل جمتمعــات 
ــي  ــدور اجلامع ــى ال ــز ع ــع الرتكي ــة، م ــة امليانامري ــدود التايلندي ــى احل ــامر وع ــن يف ميان كاري
ــاح  ــر نج ــد ظه ــن. وق ــاء كاري ــة نس ــالل منظم ــن خ ــن م ــاء كاري ــه نس ــت ب ــذي اضطلع ال
ــاو  ــاب ن ــر انتخ ــر، ع ــكل كب ــدي بش ــم التقلي ــرأة يف احلك ــاركة امل ــز مش ــة يف تعزي املنظم
ــدة الســابقة للمنظمــة إىل منصــب األمــن العــام الحتــاد كاريــن الوطنــي  زيبــورا ســن القائ
عــام 2008 الــذي شــغلته حتــى كانــون األول/ديســمر 2012 عندمــا أعيــد انتخاهبــا نائبــًا 

ــس. للرئي

ــم  ــوح للتنظي ــج الطم ــر الرنام ــًا، ع ــن ممكن ــورا س ــاو زيب ــل ن ــات مث ــاح قيادي ــح نج أصب
املجتمعــي القائــم عــى التعليــم واخلدمــات االجتامعيــة واملنــارصة التــي وفرهتــا منظمــة نســاء 
كاريــن خــالل العقــد املنــرم. وقــد نجحــت نســاء كاريــن يف التغلــب عــى العقبــات التــي 
ــرة  ــود متضاف ــذل جه ــالل ب ــن خ ــن، م ــرار يف جمتمعاهت ــع الق ــاركتها يف صن ــول دون مش حت
إلنشــاء منظمــة نســاء كاريــن كمنظمــة مســتقلة توفــر للناشــطات قاعــدة يعملــن مــن خالهلــا 
مــع القــادة الذكــور عــى قــدم املســاواة. وفيــام مل تكتمــل هــذه العمليــة بعــد وال تــزال العقبات 
قائمــة، فقــد تطــورت مشــاركة املــرأة يف احلكــم التقليــدي ملجتمعــات كاريــن كثــرًا بفضــل 

أنشــطة املنظمــة.

وتســتعرض دراســة احلالــة هــذه تقاريــر صــادرة عــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــامت أخــرى، 
ومصــادر ثانويــة ومقابــالت ُأجريــت مــع أعضــاء منظــامت مقرهــا عــى احلــدود بــن ميانــامر 
ــن  ــاد كاري ــة واحت ــم املنظم ــمين باس ــن الرس ــع الناطق ــالت م ــت مقاب ــد ُأجري ــد. وق وتايلن
ــذه  ــز ه ــايل، ترك ــر 2011. وبالت ــن األول/أكتوب ــة يف ترشي ــذه الدراس ــل ه ــن أج ــي م الوطن
ــواد  ــع إدراج م ــالت، م ــاركون يف املقاب ــا املش ــي وفره ــرات الت ــكار واخل ــى األف ــة ع الدراس
إضافيــة للخلفيــة والســياق. وهتــدف الدراســة إىل اســتكامل املــادة احلاليــة التــي توثــق عمــل 
.)https://www.karenwomen.org( املنظمــة، منهــا تقاريــر العمــل املتاحــة عــى موقعهــا

لــإلدارة التقليديــة تعريــف عــام يشــمل باقــة مــن أشــكال صنــع القــرار يف جمتمعــات كاريــن، 
ولكنهــا ليســت مســتخدمة رســميًا يف اجلهــاز احلكومــي ألي واليــة أو حكومــة. وكــام أشــار 
ــن أن  ــرًا، إذ يمك ــًا كث ــدي اختالف ــم التقلي ــف احلك ــرون )2008: 10(، خيتل ــي وآخ بوجي
ــل فــرد أو مجاعــة عــر أشــكال  ــاَرس الســلطة يف جمتمــع مــا وفــق تسلســل هرمــي مــن قب مُت

متنوعــة مــن احلكــم التشــاركي.
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ــكال  ــة، ألن األش ــم الدول ــدي وحك ــم التقلي ــن احلك ــة ب ــوط واضح ــم خط ــن رس وال يمك
ــور  ــدة )ب ــية جدي ــياقات سياس ــدة يف س ــام جدي ــان ومه ــذ مع ــع تتخ ــم املجتم ــة حلك التقليدي
ــب  ــًا لتناس ــدها انتقائي ــتحداثها وحش ــاد اس ــها ُيع ــد نفس ــى أن التقالي 2002: 4283(. حت
األهــداف احلاليــة. وعوضــًا عــن حتديــد أشــكال معينــة مــن احلكــم بوصفهــا تقليديــة، تتمثــل 
املنهجيــة هنــا يف دراســة أشــكال احلكــم غــر اخلاضعــة للدولــة، والقائمــة يف جمتمعــات كاريــن 

مــن حيــث ســبل مشــاركة املــرأة يف صنــع القــرار وهيكليــة الســلطة السياســية.

ويمكــن اعتبــار مشــاركة منظمــة نســاء كاريــن يف تنظيــم املــرأة يف جمتمعــات كاريــن جــزءا مــن 
عمليــات احلكــم التقليــدي، إذ تنتخــب املنظمــة ممثليهــا يف كل مقاطعــة مــن املقاطعــات الســبع 
التــي يعمــل فيهــا احتــاد كاريــن الوطنــي ويف كل قســم مــن خميــامت الالجئــن عــى احلــدود 
ــن  ــة، يمكــن أن يكــون لنســاء كاري ــاكل املتوازي ــة. ومــن خــالل هــذه اهلي ــة امليانامري التايلندي
أثــر كبــر عــى شــؤون جمتمعاهتــن. وقــد تأسســت منظمــة نســاء كاريــن يف عــام 1949 بقيــادة 
ــن  ــي. ولك ــن الوطن ــاد كاري ــس احت ــن ومؤس ــد كاري ــي قائ ــو جي ــا ي ــاو ب ــة س ــا زوج داو نيت
املنظمــة مل تكــن نشــطة حتــى ُأعيــد تأسيســها عــام 1985 بمبــادرة مــن االحتــاد أيضــًا، وهــذه 
املــرة بقيــادة نــاو اله بــو زوجــة اجلنــرال ســاو بــو ميــا رئيــس احتــاد كاريــن الوطنــي حينهــا 

ــن 2008(. )مكارت

كان اهلــدف مــن املنظمــة يف كال املرتــن دعــم مشــاركة املــرأة يف عمــل االحتــاد عــى عــدة 
مســتويات، بيــد أن دور املنظمــة تغــر عــر الزمــن لتتحــول مــن داعمــة لالحتــاد ومشــاركة 
ــا  ــزز دوره ــد تع ــا. وق ــد ذاهت ــتقلة بح ــية مس ــة سياس ــي، إىل مؤسس ــل االجتامع يف العم
ــامر  ــة يف ميان ــراق خمتلف ــن أع ــاء م ــل نس ــرى متث ــامت أخ ــا إىل منظ ــذ انضاممه ــيايس من الس
لتشــكيل رابطــة نســاء بورمــا عــام 1999. ومنذئــذ، ازداد دور املنظمــة دوليــًا، مــا مكنهــا 
مــن مجــع الترعــات مــن منظــامت ومؤسســات دوليــة غــر حكوميــة دعــاًم للعمــل املحــي 

ــن. ــات كاري يف جمتمع

ــن  ــاء كاري ــة نس ــي ومنظم ــن الوطن ــاد كاري ــل احت ــامت، مث ــية ملنظ ــة السياس ــتند الرشعي تس
ــر  ــامت غ ــا منظ ــس فيه ــات تتناف ــاء عالق ــي وبن ــم املجتمع ــن التنظي ــة م ــات مكثف إىل عملي
ــح مــزودة رئيســة للخدمــات العامــة  ــة عــى الســلطة السياســية، وتصب ــة مــع الدول حكومي
)هنــري 2011(. وكــام أصبحــت املجتمعــات تعتمــد عــى هــذه املنظــامت يف التمثيــل 
ــف  ــد وص ــات. وق ــعبية يف املجتمع ــا الش ــم قواعده ــى دع ــامت ع ــد املنظ ــاء، تعتم والبق
ذلــك أحــد أعضــاء احتــاد كاريــن الوطنــي قائــاًل: ʼمل نحصــل عــى أي دعــم خارجــي طــوال 
النضــال بــأرسه، بــل حصلنــا عــى دعــم فقــط مــن شــعبنا يف كاريــن مــن الداخــلʻ. وتعــن 
ــة  ــه بغي ــم نفس ــد تنظي ــم، أن يعي ــدة الدع ــى قاع ــة ع ــي، للمحافظ ــن الوطن ــاد كاري ــى احت ع
التصــدي لتحديــات طرحتهــا مجاعــات مــن كاريــن كانــت مهمشــة ضمــن اهليــاكل األصليــة 
لالحتــاد. وقــد حــدث االنشــقاق األعظــم عــام 1995، عندمــا خــر االحتــاد دعــم بعــض 
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ــيحية  ــادة املس ــم القي ــه ضده ــز متارس ــة متيي ــم ضحي ــوا بأهن ــن أحس ــن الذي ــه البوذي أعضائ
ــكلوا  ــن، ليش ــي لكاري ــر الوطن ــش التحري ــن يف جي ــود البوذي ــقاق اجلن ــيطرة. وأدى انش املس
اجليــش البــوذي الديمقراطــي لكاريــن ويبايعــوا النظــام، إىل الســقوط املبــارش ملقــرات االحتــاد 

ــو. يف مانربل

ــؤون  ــة ويف إدارة الش ــه املركزي ــن يف جلان ــاء بوذي ــاد أعض ــك، أدرج االحت ــى ذل ــردٍّ ع وك
ــو  ــغ زاو وم ــن )أون ــة كاري ــة يف والي ــة البوذي ــم األغلبي ــد دع ــدف حش ــه، هب ــة لدي الديني
جيــو 2000(. وثمــة اآلن حتــول جــاٍر أكثــر هــدوءًا ولكنــه عظيــم أيضــًا، تلبيــة لطلــب مــن 
نســاء كاريــن بتمثيلهــن يف عمليــة صنــع القــرار ضمــن منظــامت كاريــن، منهــا احتــاد كاريــن 

الوطنــي.

خلفية إقصاء المرأة
ــرأة تشــكل  ــة بشــأن دور امل ــأن املعتقــدات التقليدي ــن )2010(، ب أكــدت منظمــة نســاء كاري
حاجــزًا أمــام مشــاركتها يف القيــادة السياســية. وبحســب نــاو زيبــورا ســن، كان للمعتقــدات 
ــي  ــل االجتامع ــة والعم ــامل املنزلي ــوىل األع ــرأة أن ʼتت ــي للم ــه ينبغ ــر أن ــي تعت ــة الت التقليدي
ــل  ــا يف العم ــة انخراطه ــة بإمكاني ــى الثق ــلبي ع ــر س ــيةʻ أث ــاالت السياس ــس املج ــن لي ولك
ــل  ــة )مث ــرة بلعــب أدوار قيادي ــرأة غــر جدي ــرت امل ــا اعُت ــًا للمنظمــة، لطامل الســيايس. ووفق
ــدرات  ــاء ق ــض النس ــار بع ــن إظه ــم م ــى الرغ ــن. وع ــات كاري ــة( يف جمتمع ــارة القري خمت
واضحــة واختيارهــن كقياديــات، اعُتــرن اســتثناء للقاعــدة العامــة التــي تقــول إن القيــادة ال 

ــم املــرأة. تالئ

ولكــن منظمــة نســاء كاريــن تعــرتف أيضــًا بأمهيــة ومكانــة بعــض األدوار التــي تولتهــا املــرأة 
 ،ʻكاو كي ســاو موʼ تقليديــا. وتذكــر الروايات الشــفوية نســاء عظيــامت وقويــات ُعرفن باســم 
ــتخدام  ــى اس ــلطة ع ــات س ــة وصاحب ــاعل معرف ــالت ملش ــات وحام ــات روحي ــن قيادي وك
األرض واملامرســات التقليديــة. وُيذكــر بــأن تلــك الرمــوز املرجعيــة النســائية كــن منتــرشات 
يف قــرى كاريــن التــي تؤمــن باملذهــب الروحــاين حتــى ثالثينيــات القــرن العرشيــن )منظمــة 
نســاء كاريــن 2010: 8(. والحــظ أيضــًا علــامء أنثروبولوجيــا غربيــون األدوار املهمــة للمــرأة 
ــة واحلقــوق  ــم الطقــوس االجتامعي ــة، يف تنظي ــق اجلبلي ــن، خصوصــًا يف املناط يف جمتمــع كاري
ــايل،  ــريل 1961(. وبالت ــال 1922، وإب ــاًل، مارش ــل )مث ــة الرتاحي ــاألرض وزراع ــة ب املتعلق
ــم  ــن رغ ــدي يف كاري ــم التقلي ــاركتها يف احلك ــرأة ومش ــادة امل ــة لقي ــوابق تقليدي ــك س هنال
اســتبعاد بعــض هــذه األدوار مــع ظهــور املؤسســات األبويــة ومتــزق احليــاة املجتمعيــة جــراء 

ــزاع العســكري. الن

ــر  ــة، وينبغــي أال ُتعت وكــام أكــدت رابطــة نســاء بورمــا )2006: 6(، ليســت الثقافــات ثابت
القيــادة األبويــة جــزءا ثابتــًا مــن الثقافــة الكارينيــة أو البورميــة مثلهــا يف ذلــك مثــل الثقافــات 
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الغربيــة. وجيــب أن يتفــادى تفســر التمييــز بــن اجلنســن إغــواء إســقاط حتيــزات احلــارض 
عــى رؤيــة ثابتــة للــاميض، وأن يقــر بــأن التقاليــد الثقافيــة هــي دائــاًم نتــاج روايــات اجتامعيــة 
أعقــد مــن أي قصــة بمفردهــا تــروى عنهــا. واملواقــف املحافظــة جتــاه املــرأة والتــي تّدعــي 
أهنــا متثــل التقاليــد، ربــام تســتند فعليــًا إىل روايــات أحــدث أو تكــون نتاجهــا. وبالفعــل، فــإن 
بعــض جوانــب احلكــم التقليــدي يف جمتمعــات كاريــن والتــي اعُتــرت أهنــا تعكــس النظــام 
ــتعامرية  ــلطة االس ــرض الس ــزى إىل ف ــن أن ُيع ــرى، يمك ــر الق ــام خمات ــل نظ ــوي، مث األب

ــة. الريطاني

يتخطــى نظــام املخاتــر الــذي ُوضــع يف ظــل األحــكام العرفيــة بموجــب قانــون القــرى لعــام 
ــددة  ــة حم ــلطوية ذكوري ــدة س ــرض وح ــي ليف ــم االجتامع ــة للتنظي ــكال التقليدي 1886 األش
ــة  ــام ʼ املتمثل ــذا النظ ــف ه ــى وظائ ــة ع ــت املحافظ ــد مت ــور 2009: 82(. وق ــًا )تايل جغرافي
يف تســهيل حتصيــل الرضائــب والعمــل اجلــري واملســاعدة يف �هتدئــة� املجتمعــات املقاومــة 
ــة  ــج مكافح ــتعامري إىل برام ــم االس ــة احلك ــن مرحل ــا م ــيʻ ونقله ــاب اجلامع ــرض العق بف
التمــرد يف أنظمــة احلكــم التــي ســادت يف ميانــامر بعــد االســتقالل. وانطــوت عمليــة إعــادة 
التنظيــم االجتامعــي هــذه، التــي تقــوم هبــا احلكومــة املركزيــة منــذ الفــرتة االســتعامرية، عــى 
هتميــش أشــكال معقــدة ومتداخلــة مــن احلكــم التقليــدي، مارســت املــرأة مــن خالهلــا ســابقًا 

درجــة مــن الســلطة عــى األرض واملعرفــة واملامرســة االجتامعيــة.

َتديــن األفــكار احلاليــة، بشــأن دور املــرأة يف الثقافــة التقليديــة الكارينيــة، بالكثــر إىل جهــود 
بنــاء األمــة التــي بذلتهــا أجيــال عديــدة مــن قــادة كاريــن. وحتــى وقــت قريــب، كان قــادة 
ــا  ــل ســو ب ــة بلغــة ســكاو مث ــن الناطق ــن النافــذون رجــاالً مســيحين مــن مجاعــة كاري كاري
يــو جــي واجلنــرال الراحــل ســو بــو مايــا، الــذي ســعى وغــره مــن القــادة إىل تعزيــز هويــة 
ــا وفركويتــن 2009: 395(.  ــة )كوروي ــة مســيحية قوي ــاًم أخالقي ــدة جتمــع قي ــة موحَّ كاريني
ويمكــن اعتبــار هــذه القيــم مؤثــرة جــدًا يف بعــض األدوار األوىل ملنظمــة نســاء كاريــن بعــد أن 
ُأعيــد تشــكيلها يف أواخــر الثامنينــات، عندمــا كان ʼُينتظــر مــن العضــوات املســاعدة يف احلفــاظ 
عــى الطابــع األخالقــي التقليــدي لنســاء كاريــن أي العفــة قبــل الــزواجʻ والرتويــج الرتــداء 
املــرأة الثيــاب التقليديــة لكاريــن )كورويــن 1989(. وبــام أن قــادة كاريــن ومفكرهيــا ســعوا 
إىل ضــامن موقــع شــعب كاريــن ضمــن البيئــات السياســية مليانــامر خــالل احلقبــة االســتعامرية 
ــدي  ــدور التقلي ــايل إىل ال ــد، وبالت ــن التقالي ــص ع ــتندوا إىل قص ــد اس ــتقالل، فق ــد االس وبع

للمــرأة عنــد شــعب كاريــن دعــاًم لقضيتهــم.

ــا، وردت يف راجــا 2002: 518( غايــة؛ هــي الســعي  ــةʻ هــذه )هباب خدمــت ʼحكايــة األُم
للحصــول عــى االعــرتاف والرشعيــة مــن أطــراف خارجيــة مثــل ممثــي منظــامت حكوميــة 
ودوليــة وأيضــًا مــن أعضــاء جمتمعــات كاريــن، فضــاًل عــن تعزيــز اهلويــة اجلامعيــة 
ــة  ــذه العملي ــون هل ــون خارجي ــب مراقب ــد ذه ــعبية. وق ــة الش ــالل الرتبي ــن خ ــن م والتضام
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ــدن 2002:  ــة )هاري ــييس العرقي ــا تس ــة هيدده ــة كاريني ــيس أم ــرة تأس ــًا إىل أن فك أحيان
ــا  ــز بزيفه ــةʼ ʻال تتمي ــات متخيَّل ــي ʼجمتمع ــعوب ه ــع الش ــا أن مجي ــن، إذا قبلن 84(. ولك
أو أصالتهــا بــل باألســلوب الــذي يتــم ختيلهــا فيــهʻ )أندرســون 2006: 6(، عندهــا يصبــح 
مــن املمكــن مناقشــة العواقــب السياســية لقصــص معينــة عــن بنــاء األمــة دون احلاجــة إىل 
ــن  ــًا م ــوا قصص ــن وضع ــة أن م ــا. وحقيق ــدث ضمنه ــي حت ــية الت ــة السياس ــة احلرك مهامج
ــه  ــا طرحت ــد م ــا بنق ــمح لن ــورًا، تس ــيحين ذك ــب مس ــى األغل ــوا ع ــة كان ــد الكاريني التقالي
ــل  ــن، دون جع ــع كاري ــرأة يف جمتم ــة للم ــن األدوار التقليدي ــكار ع ــن أف ــص م ــك القص تل
أهــداف املســاواة بــن اجلنســن ختالــف تقاليــد كاريــن أو مرشوعهــا اهلــادف إىل بنــاء األمــة 
بحــد ذاتــه. وبالفعــل، فــإن عــودة ظهــور قيــادات نســائية يف جمتمــع كاريــن ومــا رافقــه ذلــك 
مــن نمــو منظمــة نســاء كاريــن وتــويل نــاو زيبــورا ســن منصــب أمــن عــام احتــاد كاريــن 
ــاء األمــة  ــرأة ضمــن بن ــز دور امل ــزام الراســخ بتعزي ــا عــى أســاس االلت ــد حدث ــي، ق الوطن

ــة. الكاريني

ــم، املعمــداين والبــوذي، عــى حــد ســواء، بمثابــة وســيلة لوضــع  عِمــل أحيانــًا الديــن املنظَّ
وترســيخ أشــكال جديــدة مــن الســلطة األبويــة يف احلكــم التقليــدي يف جمتمعــات كاريــن. 
ــة  ــتعامر خاضع ــرتة االس ــاء ف ــن أثن ــق كاري ــة يف مناط ــة املعمداني ــة اإلنجيلي ــت الكنيس وكان
ــد دور  ــة لتقيي ــوات فعال ــذ خط ــرية تتخ ــامت تبش ــود منظ ــة بوج ــيطرة الذكوري ــدة للس بش
املــرأة وقمعــه داخــل الكنائــس ويف العمــل التبشــري )وومــاك 2008(. وفيــام تتــوىل نســاء 
كاريــن اآلن أدوارًا أهــم يف املنظــامت املجتمعيــة املســيحية وأصبــح بعضهــن قساوســة غــر 
ــة  ــس )جمموع ــة يف الكنائ ــذن أدوارًا قيادي ــة أو يتخ ــن كهن ــن أن يصبح ــمين، ال يمكنه رس
كاريــن حلقــوق اإلنســان 2006: 17(. وتســتند أيضــًا املؤسســات البوذيــة يف واليــة كاريــن، 
ــًا ينحــر فيهــا دور  كــام يف أجــزاء أخــرى مــن ميانــامر، إىل هيــاكل قياديــة ذكوريــة حري
ــان  ــوق اإلنس ــن حلق ــة كاري ــان )جمموع ــات للرهب ــد وصدق ــن للمعاب ــز قراب ــرأة بتجهي امل

.)2006

ــادة  ــمل القي ــاين ويش ــع الرهب ــن )املجتم ــان البوذي ــع الرهب ــمية ملجتم ــح الرس ــززت اللوائ ع
الدينيــة مــن رؤســاء أديــرة ورهبــان بارزيــن( يف ميانــامر التفســرات املحافظــة للكتــب الدينية، 
والتــي تشــر إىل املكانــة املتدنيــة للمــرأة وواجباهتــا األخالقيــة لتكــون تابعــًا للرجــل )رابطــة 
نســاء بورمــا 2008: 19(. وقــد ألغــت الديانتــان املنظَّمتــان، املســيحية والبوذيــة، ممارســات 
روحانيــة اســتمرت لــدى أقليــة كبــرة مــن املجتمعــات يف مناطــق معزولــة لعبــت املــرأة فيهــا 
ــان  ــوق اإلنس ــن حلق ــة كاري ــدة )جمموع ــالت املمت ــن العائ ــة ضم ــة روحي ــرًا كزعيم دورًا كب
ــًا  ــرأة فرص ــرت للم ــة وف ــيحية والبوذي ــات املس ــن أن املؤسس ــم م ــى الرغ 2006: 17(. وع
تعليميــة وتنمويــة جمتمعيــة، وعــى الرغــم مــن إرشاك املــرأة يف كوكبــة مــن املنظــامت املجتمعيــة 

الدينيــة، ال تــزال القيــادة الدينيــة يف واليــة كاريــن شــأنا هييمــن عليــه الرجــل.
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لقــد أوهــن التهجــر القــري للمدنيــن، كجــزٍء مــن احلمــالت العســكرية ملكافحــة التمــرد 
ــاق  ــرأة، وأع ــة للم ــألدوار التقليدي ــادي ل ــي واالقتص ــاس االجتامع ــن، األس ــة كاري يف والي
جهــود املنظــامت النســائية الراميــة إىل تنظيــم أشــكال جديــدة مــن املشــاركة السياســية. ففــي 
ــن، كــام يف مناطــق الــراع األخــرى، اســتهدفت التامتــاداو )القــوات املســلحة  ــة كاري والي
ــة إلضعــاف املقاومــة. وشــملت االنتهــاكات  ــن بشــكل منهجــي يف حماول ــامر( املدني يف ميان
التــي َأبلــغ عنهــا وجهــاء املجتمــع يف كاريــن، التدمــر املمنهــج للقــرى واملحاصيــل واحتجاز 
ــت  ــد دفع ــم. وق ــم ومؤنته ــن حقوهل ــم ع ــوة وعزهل ــم بالق ــم أو ترحيله ــن يف منازهل القروي
ــام  ــة إىل نظ ــادات علني ــه انتق ــر إىل توجي ــب األمح ــة للصلي ــة الدولي ــاكات اللجن ــذه االنته ه
ــت يف  ــكانʻ )اقُتبس ــن الس ــم ب ــوف الدائ ــن اخل ــة م ــق ʼحال ــه خل ــام 2007، ألن ــامر ع ميان
ــذ أن  ــذ من ــمية تنفَّ ــكرية رس ــكات عس ــي تكتي ــاكات، ه ــذه االنته ــس 2008: 4(. وه بري
أدخــل اجلنــرال ين ويــن سياســة قطــع اإلمــدادات األربعــة عــام 1962 حلرمــان احتــاد كاريــن 
الوطنــي الثائــر مــن الطعــام والتمويــل واملعلومــات واملجنديــن )غرانــدي- وار وونــغ ســيو 

ــن 2002: 101(. ي

ــن  ــر م ــة إىل أن أكث ــة البورمي ــدود التايلندي ــاد احل ــرات احت ــارت تقدي ــام 2010، أش ويف ع
ــا  ــامر )منه ــوب رشق ميان ــلح يف جن ــراع املس ــبب ال ــوا بس ــخص نزح ــون ش ــف ملي نص
واليــات كاريــن وكارينــي ومــون وشــان(، وأن اجليــش احلكومــي والقــوى املتحالفــة دمــرت 
ــوز/ ــى مت ــطس 2010 وحت ــن آب/أغس ــرتة ب ــت الف ــام 1996. وكان ــذ ع ــة من 3700 قري
 يوليــو 2011 األســوأ خــالل عقــد مــن الزمــن عــى صعيــد التهجــر القــري الــذي طــال 
112 ألــف شــخص يف 105 قريــة بجنــوب رشق ميانــامر. وكانــت جمتمعــات كاريــن مــن بــن 
األكثــر تــرضرًا حــن اندلــع القتــال بــن النظــام وعنــارص مــن اجليــش البــوذي الديمقراطــي يف 
كاريــن واملتحالــف مــع النظــام يف الســابق، واســتمرت عمليــات مكافحــة التمــرد ضــد احتــاد 
كاريــن الوطنــي باســتهداف املدنيــن. وتشــمل األرقــام أيضــًا أكثــر مــن 28 ألــف شــخص من 
ــروا بالقوة مــن مناطق تأثــرت بمرشوع ســد كياوك ناغــا، الذي أغــرق مناطق  قــرى كاريــن ُهجِّ
 كبــرة مــن واليتــي كاريــن وباجــو الرشقيــة )احتــاد احلــدود التايلنديــة البورميــة 2011: 18(. 
ــت  ــة، أصبح ــات االقتصادي ــكري والصعوب ــع العس ــن القم ــن م ــع الراه ــل الوض ويف ظ
ــدوام كامــل. وحســب  ــي تتحملهــا النســاء مــن أجــل بقــاء أرسهــن وظيفــة ب املســؤولية الت
نــاو زيبــورا ســن، جعلــت احلاجــة إىل الرتكيــز عــى بقــاء العائلــة ʼِمــن الصعــب جــدًا عــى 
ــة أو  ــى السياس ــز ع ــل وترك ــي تعم ــايف ك ــت إض ــى بوق ــارج، وحتظ ــف اخل ــرأة أن تستكش امل
عــى أشــياء إضافيــة كالعمــل املجتمعــيʻ. لقــد رســخ هــذا الوضــع أدوار النــوع االجتامعــي 
ــام  ــادي، بين ــوري أو االقتص ــل الث ــادة، كالعم ــل ع ــل العم ــا ʼالرج ــوىل فيه ــي يت ــة الت الراهن

.ʻــال ــى األطف ــح األرسة وترع ــل لصال ــرأة وتعم ــف امل تتخل
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ُتعتــر عســكرة احليــاة يف ميانــامر، خصوصــًا يف املناطــق احلدوديــة، عمليــة ذكوريــة، إذ تشــر 
ــة  ــاز، وأن اهليمن ــة بامتي ــة ذكوري ــاداو مؤسس ــا )2006: 2( إىل أن التامت ــاء بورم ــة نس رابط
العســكرية للمؤسســات السياســية واالجتامعيــة تشــكل بذلــك عائقــًا مبــارشًا أمــام مشــاركة 
ــؤون  ــاد ش ــل احت ــمية، مث ــائية رس ــامت نس ــة منظ ــأت احلكوم ــد أنش ــم. وق ــرأة يف احلك امل
ــيطرة  ــت الس ــت حت ــامر، بقي ــة يف ميان ــة واألموم ــة الطفول ــة رعاي ــامر ومجعي ــرأة يف ميان امل
ــكرية  ــدات العس ــأن الوح ــد ب ــن، ُأفي ــة كاري ــور. ويف والي ــن الذك ــادة احلكومي ــة للق املطلق
جتــر القــرى عــى رشاء عــدد حمــدد مــن مقاعــد العضويــة يف هاتــن املنظمتــن، رغــم جهــل 
ــن حلقــوق  املــرأة يف هــذه املجتمعــات هبــام وعــدم اهتاممهــا باالنضــامم هلــام )جمموعــة كاري
اإلنســان 2006: 38(. عــالوة عــى ذلــك، تضمنــت العســكرة العنــف ضــد املــرأة، ومنــه 
ــن 2004(،  ــاء كاري ــة نس ــريب )منظم ــل ح ــاب كعم ــق لالغتص ــع واملوث ــتخدام الواس االس
مــا أثــر عــى قدرهتــا عــى الســفر والعمــل بشــكل مســتقل وزَرع لدهيــا ثقافــة اخلــوف عــى 
ــى  ــًا ع ــة أيض ــة أدل ــن 2004: 22(. وثم ــاء كاري ــة نس ــات )منظم ــالمتها يف كل األوق س
اســتخدام التامتــاداو للعنــف اجلنــي عمــدًا، كتكتيــك لثنــي املــرأة عــن تــويل مراكــز قياديــة. 
وقــد أفــادت كثــرات مــن زعيــامت القــرى الــاليت قابلتهــن منظمــة نســاء كاريــن )2010: 
14( أن ضبــاط اجليــش قــد اغتصبهــن، هــن أو أفــراد عائالهتــن، كعقــاب أحيانــًا عــى عــدم 
اخلضــوع لألوامــر. ويف عــدة حــاالت موثقــة ســابقًا لــدى منظمــة نســاء كاريــن )2004: 
مــت ضحايــا العنــف اجلنــي بدعــم احتــاد كاريــن الوطنــي أو بوجــود أقــارب هلــن  17(، اهتُّ

ينتمــون إليــه.

أثر اإلقصاء من صناعة القرار السياسي

ــه  ــادي، إال أن ــرأة القي ــزز دور امل ــات تع ــذ سياس ــزم بتنفي ــي الت ــن الوطن ــاد كاري ــع أن احت م
ــدف  ــم اهل ــه يدع ــن أن ــم م ــى الرغ ــدف. وع ــذا اهل ــق ه ــو حتقي ــدم نح ــراز تق ــل إلح ناض
 الطمــوح الــذي وضعتــه رابطــة نســاء بورمــا وهــو زيــادة حصــة املــرأة يف املناصــب القياديــة إىل 
30 باملئــة، فقــد وجــد صعوبــة يف حتقيــق حتــى حصــة اخلمســة باملئــة احلاليــة التــي ينــص عليها 
دســتوره. وبينــام يمــر االحتــاد بعمليــة حتــول يف االعــرتاف بالطاقــات القياديــة للمــرأة، فــإن 
التقــدم متفــاوت، خصوصــًا عــى مســتوى املناطــق؛ إذ ليــس لديــه قــادة مناطــق مــن اإلنــاث. 
ــور  ــن الذك ــق، هييم ــض املناط ــة لبع ــان اإلداري ــوات يف اللج ــود عض ــن وج ــم م ــى الرغ وع
ʼ :عــى مناطــق أخــرى هيمنــة كاملــة. وكــام رصحــت متحدثــة باســم منظمــة نســاء كاريــن
يمكننــا أن نــرى كيــف تــزداد مشــاركة املــرأة عــى املســتوى املركــزي الحتــاد كاريــن الوطنــي، 
ولكــن عــى مســتوى املناطــق ال يــزال البعــض يعتقــد إنــه ليــس لديــه نســاء...، ال يســتطيع 

ʻ.إجيــاد نســاء

يف املــايض، جــرى الــدوران يف حلقــة مفرغــة ال تعــرتف باملــرأة كقياديــة وال تدعمهــا. وكانــت 
ــق  ــكل العوائ ــة. ومل تتش ــب قيادي ــها ملناص ــح نفس ــي ترش ــرة ك ــة واخل ــر إىل الثق ــرأة تفتق امل
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أمــام مشــاركة املــرأة يف احتــاد كاريــن الوطنــي نتيجــة سياســة مدروســة وإنــام بســبب المبــاالة 
القــادة الذكــور وإمهاهلــم لقضايــا النــوع االجتامعــي. ويعــود تقــدم املــرأة يف االحتــاد أساســًا إىل 
مبــادرة منظمــة نســاء كاريــن. وحتــى عندمــا حصلــت املنظمــة عــى االعــرتاف بأمهيــة متكــن 
القياديــات والناشــطات، فإهنــا ناضلــت كــي تتغلــب عــى المبــاالة املنظــامت األخــرى التــي 
باتــت اآلن َتعتــر قضايــا النــوع االجتامعــي مســؤولية املنظمــة. وكــام رصحــت ناطقــة باســم 

املنظمــة:

ــد مــن النســاء، ومســألة إرســاهلن مرتوكــة ملنظمــة  ــا بحاجــة إىل مشــاركة مزي ــون إنن ــًا، يقول تقليدي
ــوا  ــن أن يقوم ــدالً م ــاء، ب ــر النس ــن توف ــؤولة ع ــي املس ــة ه ــدون أن املنظم ــن... يعتق ــاء كاري نس
بإحضارهــن واملســاعدة يف تدريبهــن أو دعوهتــن إىل االجتامعــات والتدريبــات وبنــاء قدراهتــن عــى 

هــذا النحــو.

تعــن عــى النســاء الالئــي يتولــن مناصــب قياديــة أن يتغلبــن عــى تشــكيك زمالئهــن الذكــور 
ــد أن  ــاب بع ــن صع ــه م ــا واجهت ــن م ــورا س ــاو زيب ــت ن ــد وصف ــن. وق ــن وجتربته بقدراهت

أضحــت األمــن العــام الحتــاد كاريــن الوطنــي، قائلــة:

ــول  ــم قب ــور أو بعضه ــادة الذك ــى الق ــب ع ــه كان يصع ــد أن ــب، وأعتق ــذا املنص ــرأة يف ه ــا أول ام أن
ــة، ببعــض االختــالف عــن القــادة  ــًا يف البداي تــويل امــرأة هلــذا املنصــب. لذلــك كنــت أشــعر، أحيان

ــي. ــدًا ع ــًا ج ــك صعب ــور... كان ذل الذك

تناقــش دراســة احلالــة هــذه الحقــًا العوامــل التــي مكنــت نــاو زيبــورا ســن مــن الوصــول إىل 
هــذا املنصــب، ومنهــا جتربتهــا الســابقة كقائــدة ملنظمــة نســاء كاريــن. ولكــن حتــى مــع توفــر 
ــي  ــرتاق األدوار الت ــرات أن اخ ــاء كث ــر نس ــة، َتعت ــن املنظم ــي م ــي والتنظيم ــم التدريب الدع
هييمــن عليهــا الرجــال ضمــن منظــامت كاريــن مهمــة شــاقة. وكــام رصحــت متحدثــة باســم 

منظمــة نســاء كاريــن:

نحــن نخــاف، ألن املنظــامت أحيانــًا ال ُتطلــع املــرأة عــى العمــل أو ال تســلمها إيــاه بالشــكل املناســب 
ــا، ال  ــامع م ــرأة إىل اجت ــب امل ــا تذه ــال، عندم ــة احل ــك، بطبيع ــة. ولذل ــات كافي ــا بمعلوم أو ال تزوده

تشــعر أهنــا قــادرة عــى فعــل أي يشء. فهــي بحاجــة إىل توجيــه ومعلومــات.

ــامم إىل  ــد االنض ــن عن ــاء كاري ــض نس ــه بع ــت من ــذي عان ــم، ال ــار إىل الدع ــّكل االفتق ش
منظــامت جمتمعيــة، عائقــًا أمــام مشــاركتهن الكاملــة يف العمــل الســيايس. وعندمــا مُتنــع املــرأة 
مــن حتقيــق طاقاهتــا وتقديــم أفضــل مــا لدهيــا بســبب االفتقــار إىل الدعــم املؤســي، يعــزز 

ــيايس. ــل الس ــبة للعم ــر مناس ــرأة غ ــول إن امل ــوهة تق ــرة مش ــك نظ ذل

وتشــكل العدائيــة واملضايقــات يف الثقافــة غــر الرســمية للمنظــامت عائقــًا آخــر تواجهــه املــرأة 
ــن  ــات م ــن مالحظ ــاء كاري ــة نس ــت منظم ــد تلق ــة. فق ــامت املجتمعي ــاركة يف املنظ ــد املش عن
ــاء العمــل مــع موظفــن ذكــور مــن منظــامت أخــرى يف  عضــوات تعرضــن للمضايقــات أثن
كاريــن: ʼعندمــا تســافر النســاء مــع الرجــال أحيانــًا، يمكــن أن يتعرضــن ملضايقــات لفظيــة أو 
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للســخرية أو لســامع أشــياء ليســت لطيفــة عــن املــرأة. وهــذا جيعلهــن يشــعرن بعــدم االرتيــاح 
للعمــل يف هــذه البيئــاتʻ. كان هــذا النــوع مــن املضايقــة أحــد التفســرات التــي استشــهدت 
هبــا منظمــة نســاء كاريــن، حــول الصعوبــات التي أبلغــت عنهــا منظــامت جمتمعيــة وجمموعات 
حقــوق اإلنســان يف إجيــاد كــوادر نســائية للعمــل كباحثــات ميدانيــات داخــل واليــة كاريــن. 
ــق  ــود عوائ ــل يف وج ــاب تتمث ــك الصع ــان، أن تل ــوق اإلنس ــامت حق ــت منظ ــد أوضح وق
ــي  ــا االجتامع ــرأة ودوره ــة للم ــؤوليات العائلي ــت املس ــث جعل ــع )حي ــتوى املجتم ــى مس ع
 ،)ʻمــن غــر املألــوف أن تســافر امــرأة ختطــت ســنًا معينــًا خــارج القريــةʼ التقليــدي 
ــن  ــة كاري ــع كادر جمموع ــة م ــة )مقابل ــش يف املنطق ــود اجلي ــكلها وج ــدية يش ــر جس ويف خماط
ــرة  ــذه النظ ــى ه ــرتض ع ــن اع ــاء كاري ــة نس ــن كادر منظم ــة 2011(. ولك ــوارد البرشي للم
ــر عامــاًل أهــم يســاعد  ــوع االجتامعــيʻ ُيعت ــة وسياســة صديقتــن للن ــه ʼإن وجــود بيئ بقول
يف متكــن املنظــامت مــن جتنيــد كــوادر نســائية ميدانيــة، وإنــه ʼإذا كان لدهيــا سياســات ســليمة 
ــج  ــل منه ــًا بالتفصي ــرد الحق ــاءʻ. وي ــد النس ــن جتني ــتتمكن م ــا س ــا، عنده ــم احتياجاتن تتفه
ــامت  ــات ومنظِّ ــد موظف ــل جتني ــن أج ــن، م ــاء كاري ــة نس ــه منظم ــذي اعتمدت ــات ال السياس

ــن. ــاظ هب ــن واالحتف ــة قدراهت ــات وتنمي جمتمعي

وثمــة عائــق آخــر أمــام مشــاركة النســاء يف احلكــم التقليــدي واجهتــه املشــاركات يف منظــامت 
ــأن مــرر وجــود منظامهتــن الوحيــد هــو دعــم  مثــل منظمــة نســاء كاريــن، وهــو االعتقــاد ب
ــرت نســاء مــن  ــًا مــا اعَت ــة احتياجــات املنظــامت التــي هييمــن عليهــا الرجــال. وغالب ورعاي
ــى  ــجع ع ــيًا يش ــاًل رئيس ــكلة عام ــذه املش ــامر ه ــة مليان ــق احلدودي ــامت يف املناط ــة منظ كوكب
تســييس وتأكيــد اســتقاللية منظامهتــن. فعــى ســبيل املثــال، ُأنِشــئ احتــاد النســاء البورميــات 
متعــدد األعــراق أصــاًل كمنظمــة نســائية ضمــن اجلبهــة الديمقراطيــة لطــالب عمــوم بورمــا، 
ــاء  ــت النس ــتطَلعات، بات ــدى املس ــارت إح ــام أش ــن، ك ــوري. ولك ــالب الث ــش الط ــو جي وه
ــر عــى أنــه جمــرد ʼتلبيــة مــا حيتاجــه اجلنــود.  ــامت يشــعرن باإلحبــاط ألن دورهــن اعُت املنظِّ

.ʻالتحضــر هلــم فقــط، وهــذا هــو دورهــن كاحتــاد النســاء البورميــات

ــبيك  ــوي بالتش ــزام ق ــم بالت ــتقلة تتس ــة مس ــكيل منظم ــاد إىل تش ــة االحت ــذه التجرب ــت ه دفع
مــع املنظــامت النســائية العرقيــة القائمــة لتعزيــز حركــة املــرأة يف ميانــامر. وثمــة قصــة مشــاهبة 
روهتــا عضــوة يف مجعيــة نســاء كاشــن يف تايلنــد. فعندمــا تأسســت اجلمعيــة ألول مــرة، كان 
ــاعدن  ــن ʼيس ــتقالل كاش ــش اس ــائي جلي ــرع النس ــن الف ــوع م ــل كن ــع أن تعم ــن املتوق م
ــون.  ــال يقاتل ــام الرج ــام في ــو الطع ــن طه ــن عليه ــم، يتع ــام تعل ــف. وك ــن اخلل ــال م الرج
ــة  ــكلت مجعي ــةʻ. تش ــام أي األرز إىل اجلبه ــل الطع ــو وترس ــرأة أن تطه ــى امل ــن ع ــد تع لق
نســاء كاشــن يف تايلنــد كمنظمــة منفصلــة يف تايلنــد، لدعــم أهــداف منظــامت كاشــن مــع 
التواصــل مــع منظــامت نســائية أخــرى كمجموعــة مســتقلة متثــل املصالــح اخلاصــة لنســاء 

ــن. كاش
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ــي  ــن الوطن ــاد كاري ــن احت ــادرة م ــرة بمب ــت ألول م ــا تأسس ــن عندم ــاء كاري ــة نس أدت منظم
عــام 1949 دورًا مماثــاًل بوصفهــا منظمــة إنســانية وداعمــة. وُجنــدت النســاء الحقــًا للعمــل 
كمعلــامت ومســعفات ضمــن أقســام التعليــم والصحــة يف احتــاد كارين الوطنــي، لكــن مل ُينتظر 
منهــن أن يتولــن أدوارًا سياســية أو يكــون هلــن رأي يف صناعــة القــرار يف املنظمــة. وتذكــر نــاو 
ــث  ــد، حي ــامر وتايلن ــدود ميان ــن عــى ح ــي كاري ــامت الجئ ــورا ســن االجتامعــات يف خمي زيب
ــا املطروحــة،   كانــت ُتفــرش حصــرة مــن اخليــزران ألعضــاء املجتمــع بغيــة مناقشــة القضاي
ʼبيــد أن نســاء كثــرات كــن جيلســن بعيــدات قــرب البــاب، ويشــعرن أن افتقارهــن 
 ʻبآرائهــن واإلدالء  احلصــرة  عــى  اجللــوس  هلــن  حيــق  ال  أنــه  يعنــي   للتعليــم 

)زيبورا سن 2003: 1(.

منــذ إعــادة تنظيــم منظمــة نســاء كاريــن كمنظمــة سياســية عــام 1985 واجلهــود الالحقــة 
الراميــة إىل حتســن الفــرص التعليميــة للمــرأة تغــر الوضــع، لكــن ال تــزال هنــاك تصــورات 
عــى أنــه يمكــن دعــوة املنظمــة لتقديــم خدمــات يف جمــال دعــم القــدرات دون أن ُيعــرض 
عليهــا دور يف صناعــة القــرار. وكــام وصفــت متحدثــة باســم املنظمــة، ʼلطاملــا اعُتــر عملنــا 
ــا.  ــخ ألوالده ــي تطب ــبة، كاألم الت ــا ويف أي مناس ــن حيتاجه ــة مل ــم الرعاي ــى تقدي ــر ع يقت
لطاملــا كان ينظــر إلينــا هكــذاʻ. وكان أثــر هــذا التوقــع الراســخ هــو أن النســاء كــن خيدمــن 
ــى  ــلبي ع ــر س ــى أث ــك ع ــوى ذل ــد انط ــا. وق ــن فيه ــل صوهت ــة ال ُيمثَّ ــبات جمتمعي يف مناس
مشــاركة املــرأة يف احلكــم التقليــدي كوهنــا ُحرمــت مــن فرصــة االعــرتاف الشــعبي بعملهــا 

الســيايس:

عملنــا يف الطهــو فقــط ال يتوافــق مــع هدفنــا يف تطويــر وتعزيــز مســتوى معيشــة املــرأة وقيادهتــا. كيــف 
لنــا أن نصبــح قياديــات إذا كنــا دومــًا يف املطبــخ نطهــو ولســنا يف املقدمــة أو نواجــه اجلامهــر؟

ــوىل الرجــل صناعــة  ــام يت ــرأة بشــكل رئيــي يف أعــامل الدعــم بين ــأن تشــارك امل ــع ب إن التوق
القــرار ويعمــل كوجــه رســمي للمنظمــة، يتخطــى املناســبات االحتفاليــة ويؤثــر عــى األدوار 
ــة. وينطــوي ذلــك عــى مشــاكل خصوصــًا يف  ــة للرجــل واملــرأة يف املنظــامت املجتمعي املوكل
املكاتــب حيــث تكــون التوصيفــات الوظيفيــة مرنــة، وغالبــًا مــا تعتمــد الرتقيــة داخــل املنظمة 
عــى إظهــار الكفــاءة واملبــادرة يف باقــة متنوعــة مــن املهــام. ويمكــن أن تشــكل األنظمــة غــر 
الرســمية لتوزيــع مهــام العمــل عقبــة أمــام تقــدم املــرأة مثلهــا يف ذلــك مثــل التسلســل اهلرمــي 

الرســمي، مــا حيرمهــا مــن فرصــة إثبــات مهاراهتــا وتطويرهــا:

عندمــا جينــدون أو يدربــون كــوادر أو مدربــن جــدد، عليهــم أن حيققــوا التــوازن بــن اجلنســن، ثــم 
يدربوهــم ويســندوا إليهــم وظائــف هامــة. صحيــح أن لدهيــم عــددًا مــن النســاء يف املكتــب، لكــن مــا 

األعــامل التــي يقمــن هبــا هنــاك؟
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ــة  ــرص املتاح ــاس الف ــى مقي ــى أن يتخط ــن، ع ــاء كاري ــة نس ــبب إرصار منظم ــو س ــذا ه ه
للمــرأة يف املنظــامت املجتمعيــة املقاييــس الكميــة ألعــداد الكــوادر النســائية بغيــة إيــالء اهتــامم 
ــر مهاراهتــن  ــد املنظــامت كــوادر نســائية ثــم متتنــع عــن تطوي لتجــارب عملهــن. فعندمــا جتنِّ
وتقديرهــا، خيلــق ذلــك عائقــًا أمــام تقدمهــن وحيــرم أيضــًا منظــامت وجمتمعــات أخــرى مــن 

ــالت: ــامت فاع ــارصات ومنظِّ من

ــى بعــض النســاء إىل مســتويات أعــى، يبقــى بعضهــن عــى حاهلــن. فنقــول: ʼإذا كنتــم غــر  بينــام ُيرقَّ
ــًا  ــن أيض ــض إعادهت ــة ترف ــن املنظم ــتعادهتنʻ، ولك ــد اس ــا نري ــن، فإنن ــتفادة منه ــى االس ــن ع قادري

وتســتمر بتكليفهــن بالعمــل عينــه. وفيــام بعــد، ال تكــنَّ يف املســتوى الــذي نرغــب أن نراهــن فيــه.

ــرتف  ــى ُيع ــرأة حت ــا امل ــل فيه ــي تناض ــمية الت ــر الرس ــية غ ــات املؤسس ــار الثقاف إن انتش
 بجدارهتــا باملســؤولية والرتقيــة، يمثــل أحــد تفســرات شــعور كثــر مــن نســاء كاريــن بــأن 
ــرن  ــي ُيعت ــهʻ، ك ــادة نفس ــتوى القي ــال يف مس ــن الرج ــر م ــر بكث ــن أمه ــن أن يصبح ʼعليه

ــم. ــاواة معه ــرات باملس ــن جدي بأهن

عمليات اإلدماج المنفذة

حتققــت مســامهة منظمــة نســاء كاريــن يف إدمــاج املــرأة وإرشاكهــا يف احلكــم التقليــدي عــر 
ــز مشــاركة املــرأة ضمــن املنظمــة نفســها، املشــاركة عــى املســتوى  ــات متداخلــة: تعزي عملي
ــة أخــرى مثــل احتــاد  املجتمعــي دعــاًم إلدمــاج املــرأة وقيادهتــا، العمــل مــع منظــامت جمتمعي
ــد  ــل حش ــن أج ــة م ــامت دولي ــع منظ ــبيك م ــرأة، والتش ــاج امل ــز إدم ــي لتعزي ــن الوطن كاري
ــن  ــة، م ــن القيادي ــرتاف بأدواره ــاء اآلن باالع ــى النس ــن. وحتظ ــاء كاري ــن نس ــم لتمك الدع

ــواء. ــد س ــى ح ــور ع ــن الذك ــة وزمالئه ــات املحلي ــب املجتمع جان

ــي  ــة الت ــرتاتيجية التنظيمي ــاَح اإلس ــن نج ــورا س ــاو زيب ــاز ن ــه إنج ــذي رضب ــال ال ــد املث جيس
اتبعتهــا القيــادات النســائية يف كاريــن. وقــد تــم الرتحيــب بتعيــن امرأة رئيســة لالحتــاد الوطني 
لكاريــن بوصفــه مــؤرشًا مهــاًم للتغيــر، حيــث وصفتــه نانــغ يايــن األمينــة العامــة لرابطة نســاء 
 ʻإثبــات عى اعــرتاف احتــاد كاريــن الوطنــي بــدور املــرأة يف احلركة السياســيةʼ بورمــا عــى أنــه 
)ســاو يــان ناينــغ 2008(. وتؤكــد العمليــة التــي وصلــت عرهــا نــاو زيبــورا ســن إىل هــذه 
النقطــة، احلــد الــذي ال تــزال متثــل فيــه منظمــة نســاء كاريــن األداة الرئيســة للنهــوض باملــرأة 
ــة إىل  ــي كمندوب ــن الوطن ــاد كاري ــرة يف احت ــاو ألول م ــاركت ن ــد ش ــن. فق ــات كاري يف جمتمع
ــال  ــة يف إرس ــق املنظم ــى ح ــاوض ع ــن. وكان التف ــاء كاري ــة نس ــن منظم ــيح م ــره برتش مؤمت
ــي  ــيايس املتنام ــع الس ــًا بالوض ــرى اعرتاف ــد ج ــر، ق ــت إىل املؤمت ــن التصوي ــق هل ــات حي مندوب
للمنظمــة. بيــد أنــه مل حيــرض املؤمتــر ســوى عــدد قليــل مــن النســاء، مــا يعنــي أن إدارة محلــة 
انتخابيــة ناجحــة اقتــى إقنــاع املندوبــن الذكــور بامتــالك نــاو للمهــارات وااللتــزام لتمثيــل 

ســائر جمتمعــات كاريــن.
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ــه بعــض القــادة الذكــور مــن  ــع ب ــاو عــى منافســة مــا يتمت وعــى الرغــم مــن عــدم قــدرة ن
ــرى  ــا األخ ــتغالل خراهت ــت باس ــا نجح ــي، إال أهن ــن الوطن ــاد كاري ــة يف احت ــرات طويل خ
كمعلمــة يف جمتمعــات كاريــن ومنظِّمــة وقائــدة ملنظمــة نســاء كاريــن، مــا منحهــا ميــزة. وَتعتر 
ــن، أهــم عامــل مّكنهــا مــن النجــاح:  ــه مــن تدريــب، عــر منظمــة نســاء كاري ــا تلقت ــاو م  ن
ʼلــدي خــرة ســابقة يف شــتى أنــواع التدريب، مــا منحنــي الشــجاعةʻ. وعى وجــه اخلصوص، 
حظيــت نــاو قبيــل االنتخابــات بفرصــة حضــور برنامــج تدريبــي يف جامعــة ييــل للمرشــحات 
ملنصــب ســيايس ضمــن إطــار منحــة مقدمــة لرابطــة نســاء بورمــا. وهــي تعتــر بــأن مشــاركتها 
يف هــذا الرنامــج منحتهــا الثقــة الالزمــة للرتشــح ملنصــب أمــن عــام احتــاد كاريــن الوطنــي، 
 باإلضافــة إىل تطويــر املهــارات الرضوريــة للضغــط بنجــاح يف ســبيل احلصــول عــى الدعــم: 
َفنــا الرنامــج عــى ســبل التعامــل مــع خمتلــف القــادة واكتســاب مهــارات  ̓ لقــد عرَّ

.ʻالتواصل

كان املســار عــر منظمــة نســاء كاريــن وإىل منظــامت جمتمعيــة أخــرى وســيلة املــرأة الرئيســة 
ــل  ــن قبي ــاء، م ــة نس ــن. وثم ــدي لكاري ــم التقلي ــوذ يف احلك ــز ذات نف ــول إىل مراك للوص
ــادر  ــل أن تغ ــن قب ــاء كاري ــة نس ــوف منظم ــت يف صف ــي ارتق ــون الت ــت زي ــغ ناي ــاو بلومين ن
ــرتام  ــوذ واح ــن اآلن بنف ــن، يتمتع ــة يف كاري ــان اإلغاث ــارك للج ــر مش ــب مدي ــلم منص لتتس
كبريــن يف أوســاط الالجئــن والنازحــن. وتتبــع قياديــات كاريــن أثنــاء انتقاهلــن يف 
 مناصــب ضمــن جمموعــة مــن املنظــامت املجتمعيــة خطــوط العالقــات التــي أرســتها منظمــة 

نساء كارين.

جتمــع العالقــات بــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــامت جمتمعيــة أخــرى يف كاريــن خصائــُص 
ــن منظمــة مســتقلة لدهيــا  ــة. ففــي بعــض اجلوانــب، منظمــة نســاء كاري االســتقاللية والتبعي
عمليــات مســتقلة يف اختــاذ القــرارات وحشــد املــوارد. ويف نــواح أخــرى هــي منظمــة تابعــة 
بقــوة ملنظــامت جمتمعيــة أخــرى يف كاريــن، ســواء رســميًا كــام يف حالــة احتــاد كاريــن الوطنــي، 
أو عــر أوارص غــر رســمية مــن اهلويــة واملصلحــة املشــرتكة والعالقــات الشــخصية، كــام هــو 
احلــال مــع جمموعــات اإلغاثــة وحقــوق اإلنســان والبيئــة يف كاريــن. وقــد ارتبــط التقــدم يف 
ــًا بتطــور  ــن ارتباطــًا وثيق ــة يف كاري ــاة املجتمعي ــع مظاهــر احلي مشــاركة املــرأة وقيادهتــا بجمي
العالقــات بــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــامت أخــرى يف كاريــن. إن الديناميكيــة الســابقة، 
ــي  ــام متســك املنظــامت الت ــن كمنظمــة دعــم بين ــي كانــت تعمــل فيهــا منظمــة نســاء كاري الت
يقودهــا الذكــور بالســاحة السياســية، آخــذة اآلن بالتغــر بينــام تؤكــد املنظمــة نفســها كمنظمــة 

سياســية.

ــوىل فيهــا  ــات يت ــاء فعالي ــن ســابقًا أن تنهــض بأعب ــام كان ينتظــر مــن منظمــة نســاء كاري وبين
القــادة الذكــور دورًا مركزيــًا، تتبــع املنظمــة اآلن سياســة ʼإذا كان لدهيــم فعاليــة ويرغبــن بــأن 
ــك،  ــن بذل ــي يقم ــدات الالئ ــّن الوحي ــة أال يك ــو رشيط ــن الطه ــاء، فيمكنه ــاعدهن النس تس
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ــة  ــذه املنظم ــور ه ــزداد ظه ــة، ي ــذه السياس ــة هل ــًاʻ. ونتيج ــة أيض ــى املنص ــنَّ ع ــب أن يك وجي
عــى منصــة الفعاليــات السياســية يف معســكرات الالجئــن ويف واليــة كاريــن، جنبــًا إىل جنــب 
مــع قــادة احتــاد كاريــن الوطنــي ومنظــامت أخــرى كمنظمــة شــباب كاريــن. وكــام أوضحــت 
إحــدى املســتطَلعات مــن منظمــة نســاء كاريــن، ُيعتــر هــذا مــؤرشًا عــى ازديــاد االعــرتاف 

باملنظمــة كمنظمــة سياســية، وأمــرًا مهــام الســتمرار تطورهــا:

ــح  ــا مُتن ــب. وعندم ــاء اخلط ــدث أو إللق ــة للتح ــى املنص ــون ع ــة أن تك ــن املنظم ــب م ــات اآلن ُيطل ب
ــي  ــط األمام ــى اخل ــن ع ــا... وإذا مل نك ــها ولعمله ــروج لنفس ــدث، ت ــة التح ــرى فرص ــة أخ منظم
نتحــدث عــن دورنــا، فلــن نحظــى باالعــرتاف أبــدًا. وهلــذا، جيــب أن نكــون عــى املنصــة كــي نتمكــن 

ــع. ــم املجتم ــف ندع ــا وكي ــى عملن ــم ع ــاس وإطالعه ــدث إىل الن ــن التح م

اتســمت العالقــة املتطــورة بــن منظمــة نســاء كاريــن واحتــاد كاريــن الوطنــي بأمهيــة كبــرة، 
ــيء  ــن بط ــية إىل حتس ــة سياس ــة كمنظم ــن للمنظم ــرتام املتنامي ــرتاف واالح ــول االع ــع حت م
ــى  ــة ع ــة املنظم ــت جترب ــاد. وكان ــم االحت ــاكل حك ــل هي ــرأة داخ ــة امل ــرد يف مكان ــن مط ولك

ــايل: ــكل الت الش

ــال  ــض الرج ــف بع ــر مواق ــع تغ ــا أن نتتب ــي، يمكنن ــن الوطن ــاد كاري ــل احت ــا داخ ــالل حتركن ــن خ م
إزاء اعرتافهــم باملــرأة. ففــي العمــل الــذي يقومــون بــه، هــم يفكــرون باملــرأة ويقولــون مثــاًل، يتعــن 
ــذا،  ــك. وهك ــول ذل ــاء ح ــر النس ــات نظ ــى وجه ــع ع ــن أو نطَّل ــاء كاري ــة نس ــرشك منظم ــا أن ن علين
يمكننــا القــول بــأن ذلــك يمثــل نجاحــًا. مل يدعــوا املنظمــة إىل اجتامعاهتــم يف الســابق، ولكــن ضمــن 
ــات  ــى إىل االجتامع ــا ُندع ــرتاف، وأصبحن ــرأة باالع ــى امل ــة اآلن، حتظ ــن املجتمعي ــات كاري جمموع

ــًا. ــك تقدم ــر ذل ــذا، نعت ــذ. وهل ــط والتنفي ــارك يف التخطي ونش

ليــس هنــاك بالــرضورة تناقــض بــن اســتقاللية منظمــة نســاء كاريــن بوصفهــا هيكليــة موازيــة 
الحتــاد كاريــن الوطنــي والتبعيــة بينهــام، ولكــن هنــاك توتــرات. وكــام هــو موضــح أعــاله، 
ــا  ــة نجاحهــا يف بعــض احلــاالت، إذ َتعتــر منظــامت أخــرى اآلن قضاي كانــت املنظمــة ضحي
املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة مســؤولية املنظمــة. وقــد أصبحــت هــذه القضيــة حمــورًا 
رئيســيًا لعالقــات املنظمــة مــع منظــامت أخــرى، كوهنــا تســعى إىل اجلمــع بــن ميــزة أن تكــون 
منظمــة مســتقلة متثــل املــرأة وبــن احلاجــة إىل إدمــاج قضايــا النــوع االجتامعــي بوصفهــا أمــرًا 

هيــم مجيــع املنظــامت:

وهكــذا، مــن األمــور التــي نتحــدث فيهــا دومــًا إىل جمموعــات أخــرى هــو أن ضــم النســاء وتعزيــز 
ــامت  ــك املنظ ــب تل ــل وواج ــب ب ــن فحس ــاء كاري ــة نس ــب منظم ــس واج ــاركتهن لي ــن ومش قيادهت
أيضــًا. فمــن مســؤوليتنا متكــن املــرأة وتوفــر الفرصــة هلــا، كــي متكــن نفســها وتشــارك الحقــًا عــى 

ــًا إىل جنــب، مــع املــرأة. ــادة. كــام يتعــن عــى املنظــامت نفســها أن تعمــل، جنب مســتوى القي

غالبــًا مــا جتــري اتصــاالت بــن املنظــامت بشــأن قضايــا النــوع االجتامعــي، ردًا عــى 
ــن  ــر عليه ــا تؤث ــول قضاي ــن ح ــاء كاري ــة نس ــرضن دورات ملنظم ــاء ح ــن نس ــات م مالحظ
ــرى  ــامت أخ ــث منظ ــة إىل ح ــن الرامي ــاء كاري ــة نس ــود منظم ــزز جه ــن. وتتع ــل منظامهت داخ
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عــى املشــاركة يف قضايــا النــوع االجتامعــي، عــر االتصــال بكــوادر ومتدربــن ســابقن لــدى 
املنظمــة يعملــون حاليــًا مــع هــذه املنظــامت. فعــى ســبيل املثــال، متثــل اآلن نــاو زيبــورا ســن 
صلــة بــن منظمــة نســاء كاريــن والقيــادة العليــا الحتــاد كاريــن الوطنــي، وهــي قــادرة عــى 

ــاد. ــل االحت ــرار داخ ــع الق ــب وصن ــات التدري ــرأة يف عملي ــامن إدراج امل ض

ــئات إىل  ــات الناش ــن إىل القيادي ــاء كاري ــة نس ــه منظم ــن أن تقدم ــذي يمك ــم ال ــتند الدع يس
خــرة طويلــة يف العمــل عــى ختطــي مــا يواجــه املــرأة مــن عوائــق يف السياســة. فمثــاًل، تقــدم 
سياســات إجــازة األمومــة ورعايــة الطفولــة التــي وضعتهــا املنظمــة نموذجــًا ملنظــامت أخــرى 

تســعى إىل دعــم املــرأة للتوفيــق بــن التزامــات العمــل واألرسة:

ــور  ــن احلض ــن يواصل ــع لكنه ــال رض ــن أطف ــرات لدهي ــاء كث ــن نس ــاء كاري ــة نس ــا يف منظم لدين
ــى  ــادرات ع ــاء ق ــدو النس ــي تغ ــار ك ــن االعتب ــات بع ــذ االحتياج ــا أن نأخ ــه علين ــل، ألن إىل العم
ــرة.  ــن كب ــا؛ وإن مل تك ــة ألطفاهل ــع رعاي ــرأة يف املجتم ــكل ام ــدم ل ــاول أن نق ــن نح ــل. ونح العم
ولدينــا هنــا أيضــًا سياســة جيــدة بشــأن إجــازة األمومــة ورعايــة الطفولــة، ونشــجع كل منظمــة أن 
حتــذو حذونــا. فبإمكاهنــا توظيــف نســاء، ولكــن عندمــا يصبــح لدهيــن أطفــال يتعــن عليهــن إخــذ 

إجــازة بالطبــع.

تفيــد تقاريــر منظمــة نســاء كاريــن أيضــًا بــأن الــرشكاء الذكــور لعضواهتــا  بــدأوا يعرتفــون 
ــرًا  ــجعون كث ــون ويش ــة ʼيدعم ــوات يف املنظم ــد أن أزواج عض ــد ُأفي ــن. وق ــة عمله بأمهي
 ʻــك ــهيل ذل ــن لتس ــة معه ــات املنزلي ــمون الواجب ــة، ويتقاس ــم يف املنظم ــاركة زوجاهت مش

ــن 2011: 59(. ــاء كاري ــة نس )منظم

ــائية  ــامت نس ــن بمنظ ــاء كاري ــة نس ــع منظم ــي جتم ــرى الت ــرتكة األخ ــم املش ــن القواس وم
أخــرى يف املنطقــة، هــي إيــالء املنظمــة أولويــة كــرى للتعليــم يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز 
ــة  ــدرة القيادي ــور الق ــة، تتط ــل املنظم ــع. فداخ ــة ويف املجتم ــل املنظم ــرأة داخ ــاركة امل مش
ــذ  ــد أخ ــي. وق ــب الداخ ــم والتدري ــج التعلي ــن برام ــد م ــذ مزي ــابات بتنفي ــوات الش للعض
جيــل جديــد مــن القياديــات والعامــالت املجتمعيــات مــن الظهــور يف كاريــن مــن خــالل 
ــا  ــهر يليه ــا 10 أش ــة مدهت ــو دورة مكثف ــاباتʻ، وه ــات الش ــة القيادي ــل ʼمدرس ــج مث برام
شــهرين مــن العمــل امليــداين. ويغطــي منهــاج املدرســة تطويــر املجتمــع وإدارتــه، حقــوق 
اإلنســان واملــرأة والطفــل، القانــون األســايس واملهــارات اإلداريــة، مجــع املعلومــات 
ــن،  ــات كاري ــخ وسياس ــالت(، تاري ــراء املقاب ــات وإج ــارات إدارة املكتب ــا )كمه وتوثيقه
اللغتــن اإلنكليزيــة والبورميــة، مهــارات القــراءة والبحــث، مهــارات احليــاة العمليــة )مثــل 
الطباعــة والكروشــيه والتطريــز والطبــخ( ومهــارات القيــادة )منظمــة نســاء كاريــن 2011، 

.)28

ــدى  ــة ل ــاء الثق ــارة وبن ــذه امله ــر ه ــة لتطوي ــة العام ــى اخلطاب ــة ع ــج املدرس ــز برنام ويرك
ــن  ــا م ــن رأهي ــر ع ــر يف التعب ــة أك ــعر بثق ــث ʼتش ــية، بحي ــائل السياس ــدث باملس ــرأة للتح امل
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ــع  ــاركتهن م ــر مش ــة ع ــن ثق ــابات م ــات الش ــبه القيادي ــا تكتس ــن م ــةʻ. ولك ــالل املامرس خ
ــة  ــة التنظيمي ــا. فاملامرس ــة وحده ــة اخلطاب ــن ممارس ــر م ــتند إىل أكث ــن، تس ــاء كاري ــة نس منظم
والتثقيفيــة التــي توفرهــا املنظمــة، ُتعتــر أساســا للقــوة اجلامعيــة التــي تثــق املــرأة بدعهــام أثنــاء 
حماولتهــا التعبــر عــن رأهيــا واختــاذ إجــراءات مــن أجــل التغيــر. وكــام عــرت عنهــا إحــدى 

ــتطَلعات: املس

يمكننــا القــول، إنــه بســبب وجــود منظمــة نســاء كاريــن؛ إذا كانــت هنــاك مشــكلة يتعــن عــى املــرأة 
ــذه  ــدرك أن ه ــا ت ــم، وعنده ــا أن تتكل ــل يمكنه ــت، ب ــاف وتصم ــا أن خت ــس عليه ــا، فلي مواجهته

ــاعدهتا. ــتحاول مس ــة س املنظم

تابعــت عــدة خرجيــات طريقهــن ليشــغلن مناصــب رئيســة يف منظمــة نســاء كاريــن وغرهــا 
ــاركت  ــرشوع، ش ــول امل ــي مت ــرأة الت ــة للم ــة الدولي ــة التنمي ــب وكال ــامت. وحس ــن املنظ  م
ــة يف  ــامت جمتمعي ــن اآلن يف منظ ــة منه ــل 90 باملئ ــة، ويعم ــن يف املدرس ــن كاري ــرأة م 220 ام
كاريــن )وكالــة التنميــة الدوليــة للمــرأة 2013(. وُتنتخــب خرجيــات هــذا الرنامــج ملناصــب 
قياديــة يف هيــاكل إدارة معســكرات الالجئــن، مــن بينهــا منصــب نائــب رئيــس وأمــن عــام 
ومدقــق حســابات وأمــن صنــدوق. ومل يســبق للمــرأة أن شــغلت تلــك املناصــب مــن قبــل. 
 ʻاعرتافــًا يف غايــة األمهيــة بقــدرة الشــاباتʼ وقــد اعتــرت منظمــة نســاء كاريــن هــذا التطــور

)منظمــة نســاء كاريــن 2011: 28(.

ــس  ــل اآلن يف املجل ــن وتعم ــاء كاري ــة نس ــح منظم ــت لصال ــي عمل ــاء الت ــدى النس إن إح
ــة. ــن املدرس ــل م ــات األوائ ــدى اخلرجي ــي إح ــا، ه ــاء بورم ــة نس ــذي لرابط التنفي

التحقــُت باملدرســة يف ســنتها األوىل. وبعــد تلــك الســنة، تعــود املــرأة لتعمــل مــع املجتمــع. ويمكننــا 
أن نالحــظ ازديــاد مشــاركة املــرأة يف املجتمــع، ويف صنــع القــرار أيضــًا.

ُيعتــر التــزام منظمــة نســاء كاريــن املســتمر بمتابعــة تدريــب املشــاركات أمــرًا مهــاًم يف نجــاح 
الرنامــج. فاملشــاركات القادمــات مــن منظــامت جمتمعيــة أخــرى يف كارن يعــدن إىل منظامهتــن 
لــدى انتهــاء الرنامــج، وتتابعهــن منظمــة نســاء كاريــن للتحقــق مــن مــدى تقدمهــن. وقــد 
ــاد  ــل احت ــم مث ــن إىل جمتمعاهت ــدى عودهت ــرى ل ــامت أخ ــامم إىل منظ ــات االنض ــار اخلرجي ختت
 .ʻحتظــى اخلرجيــات بفرصــة أكــر يف املشــاركة عــى مســتوى املقاطعةʼ كاريــن الوطنــي، حيــث 
ومــع انتشــار النســاء الــاليت دربتهــن منظمــة نســاء كاريــن ضمــن منظــامت أخــرى يف املجتمع، 

تتعــزز ســمعة الرامــج التدريبيــة للمنظمــة باإلضافــة إىل العالقــات بــن املنظامت:

ــر  ــن أكث ــن يتحدث ــدًا، بأهن ــة ج ــات إجيابي ــمع مالحظ ــن. ونس ــدن ويعمل ــابات، يع ــرج الش ــب خت عق
ــًا  ــننظم برناجم ــى س ــاًم مت ــألن دائ ــن. ويس ــة يف عمله ــدي واملوثوقي ــر النق ــارات التفك ــن بمه ويتمتع

ــاس. ــن الن ــد م ــال مزي ــن بإرس ــر، ويرغب آخ
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ــاعيات إىل  ــاء الس ــم النس ــابات ودع ــات الش ــة القيادي ــي مدرس ــر خرجي ــادة تطوي ــة زي وبغي
ʼ ــن أيضــًا ــن، أسســت منظمــة نســاء كاري ــة أخــرى يف كاري التقــدم ضمــن منظــامت جمتمعي
ــي  ــهر ويغط ــرشة أش ــن ع ــر م ــتمر أكث ــذي يس ــدم، ال ــئاتʻ املتق ــات الناش ــج القيادي برنام
كوكبــة واســعة مــن املواضيــع منهــا مدخــل إىل النــوع االجتامعــي، تاريــخ ميانــامر وكاريــن، 
الديمقراطيــة والفدراليــة، اخلطابــة، االقتصــاد والتنميــة، صنــع السياســات، مهــارات 
ــذ الرنامــج  الضغــط، ومواضيــع أخــرى كثــرة )منظمــة نســاء كاريــن 2011: 30(. وقــد ُنفِّ
مرتــن يف الفــرتة 2008-2010، وخترجــت منــه 28 مشــاركة ُعــدن عقــب ذلــك للعمــل يف 
ــبب  ــرتة 2010- 2011 بس ــتمر يف الف ــج مل يس ــن الرنام ــن. ولك ــة يف كاري ــامت جمتمعي منظ
ــززت  ــك، ع ــع ذل ــن 2011: 30(. وم ــاء كاري ــة نس ــون )منظم ــل املضم ــار إىل التموي االفتق
املدرســة والرنامــج، إىل حــد كبــر، قــدرة نســاء كاريــن عــى التأثــر عــى حكــم جمتمعاهتــن، 
وســاعدا يف تطويــر العالقــات التعاونيــة بــن منظمــة نســاء كاريــن ومنظــامت جمتمعيــة أخــرى:

أرســلت منظــامت أخــرى ممثــالت إىل املدرســة والرنامــج. وعندمــا ننظــم التدريــب، ندعــو منظــامت 
أخــرى، منهــا جمموعــات طالبيــة وجمموعــات بيئيــة وجمموعــات معنيــة باإلغاثــة والتنميــة.

ــب  ــة باجلوان ــة للتوعي ــذ دورات تدريبي ــى تنفي ــع ع ــل املجتم ــًا داخ ــوي أيض ــز ق ــة تركي وثم
ــن  ــاء كاري ــة نس ــدت منظم ــال، اعتم ــبيل املث ــى س ــرأة. فع ــاركة امل ــية ملش ــة والسياس العملي
منهجيــة تعليميــة ملعاجلــة هتميــش املــرأة داخــل نظــام العدالــة التقليــدي يف خميــامت الالجئــن:

ــرأة  ــن امل ــدي... ولتمك ــة التقلي ــام العدال ــاركتها يف نظ ــرأة يف مش ــن امل ــاء كاري ــة نس ــت منظم دعم
واملجتمــع مــن املشــاركة يف النظــام القانــوين التقليــدي واللجــوء إليــه، توفــر املنظمــة دورات تدريبيــة 
يف القانــون العــريف كجــزء مــن براجمهــا التعليميــة. كــام ندعــم املــرأة ونشــجعها يف إجــراءات املحكمــة 
ــن  ــاء كاري ــة نس ــراءات )منظم ــك اإلج ــل ورشح تل ــة التمثي ــاعدهتا يف عملي ــالل مس ــن خ ــها، م نفس

.)15  :2006

وتســهم منظمــة نســاء كاريــن أيضــًا يف التعليــم العــام للنســاء واألطفــال يف خميــامت الالجئــن، 
مــن خــالل احلضانــات التــي أنشــأهتا ومشــاريع حمــو أميــة الكبــار واملشــاريع التعليميــة اخلاصة 
للطــالب املعوقــن، فضــاًل عــن تقديــم الدعــم املبــارش للنســاء واألطفــال لالهتــامم بالتعليــم. 

وحيتــل التعليــم مكانــة بــارزة يف العمــل التنظيمــي الــذي تقــوم بــه املنظمــة يف واليــة كاريــن:

لدينــا كل ســنة رحلــة تنظيميــة لنتجــول يف الواليــة، ونلتقــي مــع النســاء ونقيــم هلــن دورات تدريبيــة 
ونتحــدث معهــن كــي نطلعهــن عــى أنشــطة املنظمــة. وإذا أعربــن عــن اهتاممهــم باألمــر، يمكنهــن 

املشــاركة أو التقــدم بطلــب للحصــول عــى العضويــة.

إن هــذا املنهــج الــذي يوائــم بــن الدعــوات للتضامــن اجلامعــي واالختيــار الفــردي الطوعــي 
لالنضــامم إىل املنظمــة، خيتلــف بوضــوح عــن منهــج التعبئــة القريــة للمنظمتــن النســائيتن 

الرســميتن، احتــاد شــؤون املــرأة يف ميانــامر ومجعيــة رعايــة األمومــة والطفولــة يف ميانــامر.
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تعاملــت املــرأة يف واليــة كاريــن مــع الــراع العســكري بطــرق حــازت فيهــا عــى االعــرتاف 
بقدرهتــا القياديــة. وكــرد فعــل عــى العنــف ضــد الرجــال والفتيــان الذيــن يتعرضــون للقتــل 
ــن  ــة كاري ــرأة يف والي ــويل امل ــي، ازداد ت ــن الوطن ــاد كاري ــم الحت ــم أو تأييده ــتباه انتامئه الش
ــر  ــدم خمات ــا ُأع ــزاع، لطامل ــق الن ــش. ويف مناط ــع اجلي ــل م ــتدعي التواص ــية تس ألدوار سياس
ــك  ــم بذل ــيط، أو اهتامه ــر بس ــم ألم ــدم امتثاهل ــبب ع ــة بس ــة عاجل ــب حماكم ــرى بموج الق
مــن جانــب القــوات احلكوميــة املحتلــة ملنطقتهــم. وردًا عــى ذلــك، بــدأت املجتمعــات منــذ 
ــل أن  ــى أم ــارات( ع ــاء )خمت ــن النس ــر م ــن خمات ــن بتعي ــرن العرشي ــات الق ــف ثامنيني منتص
يــرتدد ضبــاط اجليــش قبــل األمــر بقتلهــن. وقــد نجــح هــذا التكتيــك إىل حــد مــا، وانتــرش 

ــن يواجهــن إســاءات. ــارات مــا زل رغــم أن املخت

ــن  ــرتام جمتمعاهت ــن اح ــد نل ــود، وق ــذ عق ــذا من ــن ه ــرات اآلن منصبه ــارات كث ــغل خمت تش
لقدرهتــن عــى التفــاوض وختفيــف طلبــات القــادة العســكرين عــى اليــد العاملــة واملعــدات. 
ــى  ــل، وع ــل أق ــون بعم ــي يكلَّف ــن ك ــة القروي ــاوض حلامي ــارة ʼأن تتف ــى املخت ــب ع ويتوج
بــون أو ُيكَرهــون عــى القيــام بأعــامل كثــرةʻ. وتظهــر مقابــالت أجرهتــا جمموعــة  األقــل ال ُيعذَّ
ــن  ــارات، أهن ــع خمت ــن )2010( م ــاء كاري ــة نس ــان )2006( ومنظم ــوق اإلنس ــن حلق كاري
ــة داخــل جمتمعاهتــن، ويعهــد إليهــن بمهمــة أساســية هــي  يتولــن مناصــب ســلطوية حقيقي
متثيــل مصالــح القرويــن أمــام اجليــش. وكــام قالــت إحــدى عضــوات منظمــة نســاء كاريــن: 
ʼيمكننــا أن نــرى أنــه يف تلــك الظــروف الصعبــة، ُيعــرتف بقــدرات املــرأة ومهاراهتــاʻ. وقــد 
ــن  ــي يتول ــاء الالئ ــجاعة النس ــي بش ــن الوطن ــاد كاري ــم احت ــن باس ــورا س ــاو زيب ــادت ن أش

ــة يف قــرى كاريــن: مناصــب قيادي

تتمتــع املــرأة بالثقــة يف مواجهــة املشــاكل المتالكهــا مهــارات خمتلفــة يف التعامــل مــع املوقــف. وعــى 
الرغــم مــن أهنــا قــد تواجــه مشــاكل كثــرة عنــد توليهــا مناصــب قياديــة، فإهنــا حتافــظ عــى رباطــة 
جأشــها كــي تتصــدى هلــا. وقــد تعرضــت نســاء كثــرات للتعذيــب وســوء املعاملــة وأنــواع خمتلفــة من 
االنتهــاكات عــى يــد اجليــش، بيــد أهنــن واصلــن مشــوارهن. ويف هــذه احلالــة، أرى أن املــرأة تتمتــع 

باملهــارات والشــجاعة كــي تتــوىل أدوارًا قياديــة يف جمتمعهــا.

وكــام ذكــرت نــاو زيبــورا ســن، دفعــت املختــارات ثمنــًا شــخصيًا باهظــًا جــراء دفاعهــن عــن 
القرويــن. وكــام يــرد بالتفصيــل يف الفصــل الســابق، واجهــت النســاء يف املناصــب الســلطوية 
ــى  ــاداو ع ــا التامت ــي تفرضه ــب الت ــن للمطال ــي يرضخ ــديدة ك ــًا ش ــن ضغوط ــرى كاري يف ق
ــم  ــى الرغ ــل. وع ــب والقت ــاب والتعذي ــدة كاالغتص ــاكات ع ــن انته ــن م ــن، وعان جمتمعاهت
مــن هــذه الصعوبــات الشــديدة، حظيــت القياديــات النســائية باالعــرتاف بثباهتــن وجرأهتــن 

يف التفــاوض عــى قضايــا حيــاة ومــوت أفــراد جمتمعاهتــن.
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ــالل  ــن خ ــن م ــى أراضيه ــلح ع ــراع املس ــة ال ــًا ملواجه ــًا مجاعي ــن أيض ــاء كاري ــت نس حترك
جهــود منظمــة نســاء كاريــن يف بنــاء الِســلم. ويذكــر بيــان رســالة املنظمــة، بــأن أحــد مبادئهــا 
ــات املصاحلــة  ــلم وعملي ــاء الِس األساســية يتمثــل يف ʼأن مســامهة املــرأة عامــل أســايس يف بن
ــن  ــاد كاري ــع احت ــة م ــق املنظم ــن 2006أ(. وتتف ــاء كاري ــة نس ــاʻ )منظم ــة يف بورم الوطني
الوطنــي، عــى أن التســوية السياســية التــي تعالــج األســباب اجلذريــة للــراع مــع حكومــة 
ــامر هــي وحدهــا الكفيلــة بتحقيــق ســالم دائــم يف مناطقهــام. وملــا كانــت منظمــة نســاء  ميان
ــول إىل  ــى الوص ــادرة ع ــي ق ــف، فه ــدأ الالعن ــة بمب ــتقلة ملتزم ــائية مس ــة نس ــن منظم كاري
ــة  ــبكات حملي ــي. ومــن خــالل ش ــن الوطن ــر متاحــة الحتــاد كاري ــة غ ــة ودولي ــبكات حملي ش
مثــل رابطــة نســاء بورمــا واالتصــال بمنظــامت نســائية دوليــة، يتســنى ملنظمــة نســاء كاريــن 
ممارســة ضغــط إضــايف عــى احلكومــة البورميــة للتفــاوض مــع احتــاد كاريــن الوطنــي. ففــي 
ــرات  ــن التحض ــورا س ــاو زيب ــم ن ــاد ومنه ــادة االحت ــدأ ق ــر 2011، ب ــن الثاين/نوفم ترشي
ــات  ــر اتفاقي ــم تعث ــن )إروادي 2011(. ورغ ــن س ــس ث ــع إدارة الرئي ــالم م ــات الس ملحادث
وقــف إطــالق النــار الســابقة، حيــدو االحتــاد األمــل بإحــراز تقــدم نحــو التوصــل إىل تســوية 

ــية. سياس

لقــد تعــززت قــدرة نســاء كاريــن عــى املشــاركة يف بنــاء الســالم مــن خــالل التشــبيك مــع 
ــذ تأســيس منظــامت مســتقلة وʼرابطــة نســاء  ــة. ومن ــة ودولي منظــامت نســائية أخــرى حملي
ــن  ــة الطع ــدويل بغي ــط ال ــا يف الضغ ــائية دورًا قيادي ــة النس ــت احلرك ــة، لعب ــاʻ اجلامع بورم
ــات  ــاء البورمي ــاد النس ــامل األوىل الحت ــن األع ــامر. وم ــكري يف ميان ــام العس ــة النظ يف رشعي
دوليــًا، تقديــم مذكــرات إىل املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان بنــاًء عــى 
اتصــاالت جــرت يف مؤمتــر بيجــن للمــرأة. وقــد اعُتــر ذلــك مهــاًم لربــط القضايــا العامــة 
النتهــاكات حقــوق اإلنســان بــام تواجهــه املــرأة مــن انتهــاكات. ومنــذ تشــكيل رابطــة نســاء 
بورمــا عــام 1999، حيــث كانــت منظمــة نســاء كاريــن إحــدى األعضــاء املؤسســن هلــا، 
تولــت الرابطــة مهمــة تنســيق أنشــطة الضغــط الدوليــة تلــك. وقــد اضطلــع ممثلــو منظــامت 
ــط  ــأدوار ضغ ــن ب ــاء كاري ــة نس ــائي ومنظم ــل النس ــان للعم ــبكة ش ــل ش ــة مث ــائية عرقي نس
بــارزة، عــر مقابلــة قــادة الواليــات وإعــداد تقاريــر عــام يرتكبــه النظــام مــن انتهــاكات يف 

ميانــامر ضــد املــرأة.

ويف معــرض حديثهــا عــن دورهــا مــع منظمــة نســاء كاريــن، أكــدت نــاو زيبــورا ســن عــى 
جهــود الضغــط الدوليــة الناجحــة التــي تقــوم هبــا املنظمــة كعامــل أســايس يف احلصــول عــى 

اعــرتاف منظــامت كاريــن األخــرى بأمهيــة املنظمــة ضمــن احلركــة السياســية:

نقــوم أيضــًا بأنشــطة كثــرة مــن أجــل املنــارصة الدوليــة، حيــث نتحــدث عــن معانــاة النــاس يف كارين. 
ــذا أمــر  ــاس أيضــًا. وه ــع الن ــاة مجي ــل وعــن معان ــرأة فحســب، ب ــاة امل ــدث عــن معان ونحــن ال نتح

معــرتف بــه.
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رفــدت اخلــرات املكتســبة مــن التشــبيك الــدويل عمــل التنظيــم املحــي، ال ســيام بطريقــة 
ــن  ــر بيج ــاركة يف مؤمت ــكلت املش ــًا. وش ــا بعض ــع بعضه ــائية م ــامت النس ــل املنظ َتواص
للمــرأة نقطــة حتــول تارخييــة ملنظــامت نســائية مــن ميانــامر عــى صعيــد االعــرتاف بأمهيــة 
التشــبيك املحــي والــدويل. وقــد أفضــت سلســلة نــدوات أجرهتــا قياديــات مــن جمتمعــات 
إثنيــة خمتلفــة يف أواخــر التســعينيات، إىل اختــاذ قــرار بتشــكيل رابطــة نســاء بورمــا كاحتــاد 
ملجموعــات نســائية. وتصــف نــاو زيبــورا ســن أمهيــة هــذه العمليــة بالنســبة ملنظمــة نســاء 

ــن: كاري

أعتقــد بــأن املــرأة تغــدو أقــوى عندمــا تشــكل شــبكات مــع نســاء أخريــات. فقبــل أن نشــكل رابطــة 
ــن واملنظــامت األخــرى تعمــل بشــكل منفصــل ومل نتطــور  نســاء بورمــا، كانــت منظمــة نســاء كاري
كمنظــامت سياســية. ولكــن عندمــا تشــكلت الرابطــة كمظلــة، ركــزت عــى اجلانــب الســيايس ألهنــا 
ــادت الرابطــة املنظــامت األعضــاء فيهــا ألن هــذه األخــرة ركــزت  ــا، أف منظمــة سياســية. ومــن هن
عــى السياســة. وقــد طــرأت تغيــرات بعــد أنشــأنا الشــبكات والرابطــة، إذ عــززت املــرأَة ودعمــت 
احلركــة النســائية. ونحــن نــرى بــأن احلركــة النســائية ليســت فقــط لــكل جمموعــة عرقيــة بــل لــكل 

نســاء بورمــا.

 الدروس المستنبطة وآثارها المترتبة على السياسات
والممارسات

ثمــة دروس عــدة يمكــن اســتخالصها مــن جتــارب منظمــة نســاء كاريــن، بالنســبة 
ــم  ــرأة يف احلك ــاركة امل ــول دون مش ــي حت ــاب الت ــل الصع ــاعية إىل تذلي ــات الس للمجموع
التقليــدي واملشــاهبة ملــا تواجهــه نســاء كاريــن. فعــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســبل خمتــرة 
ــد  ــة، توج ــتخدمها املنظم ــي تس ــتدامة الت ــة املس ــم املجتمعي ــج التنظي ــوع مناه ــد ن ــى صعي ع
ــبيل  ــل يف س ــي تناض ــائية الت ــامت النس ــبة للمنظ ــا بالنس ــدة يف قصته ــدروس اجلي ــض ال بع

ــا. ــرتام يف جمتمعاهت ــرتاف واالح ــى االع ــول ع احلص

ــطات  ــيايس للناش ــف الس ــتندة إىل التثقي ــي املس ــم املجتمع ــرتاتيجية التنظي ــتغرق إس أوالً، تس
)تدريــب املدربــن( وقتــًا حتــى تظهــر نتائجهــا، لكنهــا قــد حتقــق حينهــا نمــوًا هائــاًل يف قاعــدة 
ــبيك  ــون التش ــن أن يك ــًا، يمك ــاء. ثاني ــن النس ــال م ــتدامًا ألجي ــيًا مس ــرًا سياس ــة وتغي املنظم
مــع منظــامت نســائية أخــرى حمليــًا وإقليميــًا ودوليــًا عمليــة قيمــة ليــس بغيــة حشــد املــوارد 
والدعــم العمــي للمنظمــة فحســب، بــل ومــن أجــل عمليــات التغيــر التــي يطلقهــا التشــبيك 
ضمــن املنظمــة، مــا يوســع مــن أفــق الناشــطن ويدفــع باجتــاه تعزيــز تســييس عمــل املنظامت. 
ثالثــًا، إن اإلرصار عــى االســتقالل التنظيمــي والعمليــات الديمقراطيــة التــي تــرشف عليهــا 
عضــوات يف املنظمــة، يمكــن أن يدعــم إدمــاج املــرأة يف هيــاكل املؤسســات التقليديــة املهيمنــة 
واملنظــامت املجتمعيــة مــا دامــت القياديــات مســتعدات لتحمــل الضغــط واملســامهة يف دعــم 
ــر  ــة منظمــة نســاء كاريــن، إىل أن القــادة الذكــور يصبحــون أكث مشــاركة املــرأة. وتشــر جترب
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تقبــاًل ملشــاركة املــرأة حاملــا يدركــون قيمــة ذلــك بالنســبة للمجتمــع، وأن هــذه القيمــة تــرز 
بســهولة أكــر مــن موقــع القــوة التنظيميــة املســتقلة.

تتحــدد متغــرات العالقــة بــن منظمــة نســاء كاريــن واحتــاد كاريــن الوطنــي، يف إطــار الراع 
ــت يف  ــي انبثق ــن الت ــة لكاري ــة اجلامعي ــة باهلوي ــرات اخلاص ــن والتعب ــة كاري ــل يف والي الطوي
عمليــة املقاومــة. ولكــن، يمكــن للمنظــامت النســائية، يف جمتمعــات تواجــه حتديــات مماثلــة، 
أن تــدرس تفاصيــل عمــل منظمــة نســاء كاريــن ملعرفــة اجلوانــب التــي تنطبــق عــى وضعهــا. 
وبالنســبة للمنظــامت النســائية يف الــدول الناميــة، خصوصــًا يف جمتمعــات مهمشــة وجمتمعــات 
تعــاين مــن رصاعــات طويلــة األمــد، يلقــى تركيــز املنظمــة عــى إســرتاتيجيات متكــن املــرأة 
القائمــة عــى التعليــم صــدى كبــرًا. وُتظهــر برامــج املنظمــة املخصصــة للمــرأة، عــى مســتوى 
القواعــد الشــعبية، كيــف يمكــن دمــج التدريــب العمــي يف جمــاالت مثــل حمــو األميــة وتوليــد 
الدخــل مــع التثقيــف الســيايس لتمكــن املــرأة مــن املشــاركة يف صناعــة القــرار وتــويل أدوار 
ــن،  ــاء كاري ــة نس ــا منظم ــي نفذهت ــة الت ــارات القيادي ــر امله ــج تطوي ــت برام ــد أثبت ــة. وق قيادي
ومنهــا مدرســة القياديــات الشــابات وبرنامــج القياديــات الناشــئات، أهنــا دوافــع قويــة للتغير 
ــاء ثقــة  الســيايس يف جمتمعــات كاريــن، ويمكــن أن تقــدم نــامذج ملنظــامت أخــرى تســعى لبن

الناشــطات وقدراهتــن.

ال تــزال هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن العمــل مــن جانــب املنظــامت املجتمعيــة واملنظــامت غــر 
ــاركة  ــتنادًا إىل املش ــي اس ــوع االجتامع ــن الن ــرتاتيجيات متك ــع إس ــة، لوض ــة الدولي احلكومي
وبنــاء العالقــات املســتدامة وطويلــة األمــد يف جمتمعــات كاريــن. وُتعتــر نقــاط عديــدة وردت 
ــاءة للمنظــامت التــي تعمــل  يف مالحظــات منظمــة نســاء كاريــن مهمــة يف هــذا الصــدد، وبنّ
يف ظــروف مشــاهبة. أوالً، ينبغــي للمنظــامت أن تركــز عــى تطويــر الكــوادر النســائية كالتــزام 
طويــل األجــل، عوضــًا عــن االعتــامد عــى إســرتاتيجيات اســتقطاب تصطــاد الكــوادر اخلبرة 
ــوادر  ــاظ بالك ــبيل االحتف ــل يف س ــح بالفع ــن، تكاف ــامت كاري ــرى. فمنظ ــامت أخ ــن منظ م
ــن إىل  ــن وإعــادة توطــن الالجئ ــة كاري واملنظمــن جــراء الوضــع غــر املســتقر داخــل والي
ــى  ــًا ع ــًا إضافي ــة عبئ ــر حكومي ــامت غ ــتقطاب منظ ــكل اس ــن أن يش ــرى. ويمك ــدان أخ بل
ــرتاتيجيات  ــذ إس ــة بتنفي ــامت خارجي ــزم منظ ــا مل تلت ــع، م ــادرة يف املجتم ــة الن ــوارد البرشي امل
ــا  ــى قضاي ــل ع ــة بالعم ــامت الراغب ــى املنظ ــن ع ــًا، يتع ــة. ثاني ــوادر حملي ــر ك ــتدامة لتطوي مس
النــوع االجتامعــي ومتكــن املــرأة ضمــن املجتمعــات املســتهدفة، العمــل مــع منظــامت حمليــة 
ــي تقــوم هبــذا العمــل بالفعــل، فضــاًل عــن التفــاوض عــى  ــن والت ــل منظمــة نســاء كاري مث

عقــد رشاكات عوضــًا عــن تكــرار الرامــج القائمــة.

ثالثــًا، وفقــًا للمســتطَلعات مــن منظمــة نســاء كاريــن، ينبغــي للمنظــامت الدوليــة واملنظــامت 
غــر احلكوميــة أن ʼتنظــر إىل املنظــامت املجتمعيــة وإىل املهــارات والقــدرات املوجــودة، 
ــل  ــي أن تعم ــرʻ. وينبغ ــن الصف ــدء م ــا والب ــن جتاهله ــًا ع ــا عوض ــل معه ــرشع يف العم ــم ت ث
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املنظــامت الدوليــة أيضــًا عــى فهــم ودعــم اإلســرتاتيجيات التــي تعتمدهــا املنظــامت النســائية 
ــة. كــام يتعــن عــى اجلهــات  ــة واملجتمعي ــة التقليدي ملواءمــة االســتقالل التنظيمــي مــع التبعي
املانحــة إضافــة إىل دعــم العمــل املســتقل للمنظــامت النســائية، الســعي لضــامن إدمــاج قضايــا 
النــوع االجتامعــي، ومنهــا تعزيــز مشــاركة املــرأة ومهاراهتــا القياديــة مــن خــالل برامــج تلــك 
املنظــامت مــع منظــامت أخــرى. وأخــرًا، ينبغــي أن يشــمل تقييــم اجلهــات املانحــة لعــروض 

.ʻــره عليهــا التمويــل ʼدراســة ســبل إرشاك املــرشوع للمــرأة وأث
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الهوامش

مــا مل ينــص عــى غــر ذلــك، ُأخــذت كافــة االقتباســات يف دراســة احلالــة هــذه ِمــن مقابــالت . 1
ــر 2006  ــن األول/أكتوب ــن يف ترشي ــامت كاري ــن منظ ــن م ــاء خمتلف ــع أعض ــف م ــا املؤل أجراه
وترشيــن األول/أكتوبــر 2011. ونظــرًا للطبيعــة احلساســة هلــذه املقابــالت، مل ُتذكــر األســامء ومل 

د الشــخصيات. حُتــدَّ



 :ʻوراء كل سياسي تقف امرأةʼ
تجارب النساء الكمبوديات في 

الحكم المحلي

الفصل التاسع
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الفصل التاسع

سو غوليفر

ʼنظــروا إيلَّ نظــرة دونيــة كــام لــو أهنــم يزدروننــي ألننــي امــرأة، وأرادوا الــدوس عــيَّ وجعــي 
أفشــل، لكنهــم عندمــا فعلــوا ذلــك هنضــُت مرعــة ووقفــت مــن جديــدʻ )رسويونــغ(.1

ملخص

ــف  ــن الري ــن م ــن عمره ــن م ــاء يف اخلمس ــع نس ــص أرب ــذه إىل قص ــة ه ــة احلال ــأ دراس تلج
ــن  ــن م ــا اعرتضه ــل م ــتخدمنها لتذلي ــي اس ــة الت ــرتاتيجيات املتنوع ــّن اإلس ــودي، لتب الكمب
عقبــات وهــن عضــوات يف املجلــس املحــي. وقــد عملــت تلــك النســاء يف جــو مــن القيــم 
ــة التــي  ــة والثقافــة السياســية األبوي ــة اهلرمي ــزة ضــد املــرأة، والبنــى االجتامعي ــة املتحي الثقافي
ــة  ــدد الدراس ــح. وحت ــة للمرش ــدارة الفردي ــاب اجل ــى حس ــزيب ع ــامء احل ــا االنت ــب فيه يغل
الســامت وامليــول الشــخصية الرئيســة لــكل مــن تلــك النســاء، وتدرســها مــن حيــث عالقتهــا 
بالتحــول التارخيــي والســيايس. ويســاعد ذلــك يف حتديــد الدوافــع السياســية املميــزة وتســليط 
ــًا مــع التحويــالت  ــة جتاوب ــاء هوياهتــن األنثوي الضــوء عــى تلــك النســاء، وكيــف أعــدن بن
االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية يف جمتمــع متغــر. كــام حتلــل الدراســة دور منظمــة حمليــة 

ــة. ــرأة يف السياســة املحلي ــة، وإىل أي مــدى أســهمت يف مشــاركة امل غــر حكومي

وختلص الدراسـة، إىل أن النسـاء األربع وضعن إسـرتاتيجيات خمتلفة يف سـبيل مواجهة اإلقصاء 
التقليـدي للمـرأة عـن األدوار السياسـية العامـة. ولعـب الدافع السـيايس دورًا أساسـيًا يف هذه 
اإلسـرتاتيجيات، وهـذا الدافـع متأثـر بالعالقـات األرسيـة واملشـاركة والفعاليـة االجتامعيـة 
وجتـارب اهلـوان الشـخيص والتمييـز. كـام اضطلعـت منظـامت املجتمـع املـدين بـدور أسـايس 
يف حتقيـق هـذه الدوافـع، ويف مسـاعدة النسـاء عـى إدارة هوياهتـن املتنازعـة عنـد انخراطهن يف 

الشـأن السـيايس العـام، مـع اسـتمرار تأديتهـن للـدور املنوط هبـن يف املجـال اخلاص.

ولنتائــج ذلــك انعكاســات مهمــة بالنســبة للعاملــن يف جمــال املســاعدة الديمقراطيــة وصنــاع 
ــالؤم  ــرتاتيجيات الت ــية وإس ــع السياس ــرتاف بالدواف ــة إىل االع ــرزت احلاج ــات، إذ أب السياس
الفرديــة املختلفــة، والعمــل معهــا يف ســبيل حتســن مواجهــة األثــر الســلبي للتنشــئة االجتامعية 

للنــوع االجتامعــي عــى انخــراط املــرأة يف معــرتك السياســة.
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خلفية

يف ظــل عجــز النظــام الديمقراطــي الكمبــودي احلــايل عــن متثيــل مصالــح الشــعب الكمبــودي 
ــزة  ــات ممي ــدة فئ ــة ع ــا، 2010، 2011أ(، ثم ــة يف كمبودي ــرة والنزهي ــات احل ــة االنتخاب )جلن
ــض  ــة بع ــى خلفي ــوم. وع ــا الي ــيايس يف كمبودي ــرار الس ــع الق ــة صن ــن عملي ــتبعدة م مس
اإلجــراءات التــي اختذهــا احلــزب احلاكــم احلــايل، أضحــى هتميــش قطاعــات مــن املقرتعــن 
شــائعًا عــى نحــو مرعــب، وأصــاب كل مــن انضــم إىل احلــزب ʼاخلطــأʻ وجتــرأ عــى الــكالم 
وممارســة حقــه يف حريــة التعبــر، أو مــن ُحــرم مــن احلصــول عــى التعليــم اجليــد واملعلومات. 

وقــد شــكلت املــرأة إحــدى تلــك الفئــات املهمشــة.

ذكــر كاتــب كمبــودي جمهــول يف إحــدى كتاباتــه عــام 1954، أنَّ ʼثمــة امــرأة تقــف يف الظــل 
ــزن 2001: 1(. وعــى الرغــم مــن أن هــذا القــول  ــًاʻ )اقُتبــس يف فري وراء كل ســيايس تقريب
كان صحيحــًا يف كمبوديــا يف اجلــزء األكــر مــن القــرن العرشيــن، مل يكــن التمثيــل الســيايس 
الضعيــف للمــرأة ســمة متيــز كمبوديــا وحدهــا. فقــد ذكــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي 
يف أحــد تقاريــره، أن املــرأة تشــغل 40 باملئــة مــن مقاعــد الرملــان يف ســبعة بلــدان فقــط مــن 
أصــل 187 دولــة، وهــي الســويد، آيســلندا، فنلنــدا، أنــدورا، كوبــا، جنــوب أفريقيــا، ورواندا 
)برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي 2011(. بيــد أنــه عندمــا تعــاين املــرأة مــن هتميــش ســيايس 
ــا، يغــدو مــن الــرضورة بمــكان عــدم إمهــال جتارهبــا أو إخفائهــا خلــف الــراع  يف كمبودي
ــة  ــاء كتل ــت النس ــن. وليس ــن الكمبودي ــكل املواطن ــة ل ــة االجتامعي ــق العدال ــبيل حتقي يف س
ــع  ــة والوض ــدرة والطبق ــة واملق ــر والقومي ــث العم ــن حي ــة م ــة متنوع ــل جمموع ــة، ب متجانس
ــة  ــروة االقتصادي ــد الث ــى صعي ــى ع ــال أدن ــبة للرج ــن بالنس ــن ʼوضعه ــادي. ولك االقتص

ــزن 2001: 2(. ــيʻ )فري ــل االجتامع ــية والتمثي ــلطة السياس والس

ــوع االجتامعــي للتجــارب  ــن فهــم أفضــل مــن منظــور الن ــة، إىل تكوي وهتــدف دراســة احلال
السياســية ألربــع نســاء )ســيم ورسويونــغ وفينــغ وثــايف( شــغلن منصــب عضــوة جملــس بلدي 
ــة  ــاعدة الديمقراطي ــال املس ــن يف جم ــدة للعامل ــدروس املفي ــتخالص ال ــة اس ــا، بغي يف كمبودي
لــدى منظــامت غــر حكوميــة ومنظــامت جمتمــع مــدين ومنظــامت أهليــة، فضــاًل عــن اجلمهــور 
بصــورة عامــة. وتنحــدر النســاء األربــع مــن مناطــق ريفيــة يف مقاطعتــن تعمــل فيهــام منظمــة 
حمليــة غــر حكوميــة تدعــى بانتــي ســري. ومجيعهــن يف العقــد اخلامــس مــن عمرهــن: اثنتــان 

منهــن مــن اخلمــر واثنتــان مــن الصينيــن اخلمــر.

ــن  ــات يف اخلمس ــار ريفي ــي واختي ــوع االجتامع ــل الن ــى حتلي ــز ع ــرار بالرتكي ــاء الق ــد ج وق
مــن العمــر نتيجــة تركيــز عمــل منظمــة بانتــي ســري. وينتمــي زهــاء 90 باملئــة مــن ســكان 
ــم  ــن رزقه ــة لتأم ــى الزراع ــدون ع ــن يعتم ــم مزارع ــة منه ــر، و85 باملئ ــا إىل اخلم كمبودي
)حكومــة مملكــة كمبوديــا 2010(. وأعــامر غالبيــة أعضــاء املجالــس البلديــة تتجــاوز 
ــع  ــة م ــق ريفي ــري يف مناط ــي س ــة بانت ــل منظم ــرون 2009(. وتعم ــا وآخ ــًا )فيميلي 49 عام
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عضــوات املجالــس البلديــة مــن اخلمــر والصينيــن اخلمــر، ومــن أهدافهــا الرئيســة معاجلــة 
ــيًا. ــة سياس ــرأة الريفي ــن امل ــادة متك ــن لزي ــن اجلنس ــات ب العالق

ــع متثيــي،  ــة ذات طاب ــة مــن قصــص النســاء األربــع عــرض حقائــق موضوعي وليســت الغاي
ــدف إىل  ــي ال هت ــا. وه ــرتاتيجيات مواجهته ــات وإس ــزة والتحدي ــل املحف ــم العوام ــام فه وإن
تقديــم النســاء بوصفهــن فئــة متجانســة، بــل باألحــرى التمّعــن يف جتــارب حياتيــة مشــرتكة 
يمكــن أن تســاعد يف فهــم التعقيــدات والتناقضــات التــي تســم التجربــة اإلنســانية. وينصــّب 
الرتكيــز يف دراســة احلالــة عــى الطابــع املتحيــز ضــد املــرأة هلــذه التعقيــدات والتناقضــات، مــع 

التطــرق إىل مواقــف الزمــالء الذكــور ألولئــك النســاء بغيــة دعــم احلجــج املقدمــة.

السياق السياسي
إن نظــام احلكــم يف كمبوديــا ملكــي دســتوري يتبنــى الديمقراطيــة الليراليــة والنظــام احلــزيب 
ــن  ــنوات. وتكم ــس س ــة( كل مخ ــة )املحلي ــة والبلدي ــات الوطني ــري االنتخاب ــددي. وجت التع
ــذي  ــدور ال ــة، ويف ال ــة الالمركزي ــالد ككل يف منظوم ــة والب ــات املهمش ــة الفئ ــة تنمي فرص
يمكــن أن تضطلــع بــه الريفيــات يف عمليــة صنــع القــرار الســيايس. وُيعتــر توســيع مشــاركة 
ــت  ــد ثُبت ــر، وق ــن الفق ــد م ــيًا للح ــًا أساس ــة رشط ــام ويف السياس ــرار الع ــع الق ــرأة يف صن امل
آثــاره اإلجيابيــة عــى معاجلــة انعــدام املســاواة بــن اجلنســن )هــوري وآخــرون 2008(. كــام 
أنــه حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان يــِرد يف عهــود ومواثيــق دوليــة كاتفاقيــة القضــاء عــى 
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(، واهلــدف الثالــث مــن األهــداف اإلنامئيــة لأللفيــة 
ــا عــى  ــد صادقــت كمبودي ــرون 2008(. وق ــن اجلنســن )هــوري وآخ ــاواة ب ــي باملس واملعن
ــا  ــية ملواطنيه ــوق السياس ــتورها احلق ــح دس ــا، ويمن ــك وغره ــان تل ــوق اإلنس ــات حق اتفاقي

ــار 1-9(. )اإلط

اإلطار 1-9

ُيعتبــر الدســتور الكمبــودي أســمى قانــون فــي البــاد، وهــو يكفــل للشــعب الكمبودي 
حــق االقتــراع والترشــح فــي االنتخابــات وفــق المادتيــن 34 و51 منــه وحقوقــًا سياســية 
واجتماعيــة أخــرى. عــاوة علــى ذلــك، وّقعــت كمبوديــا وصادقــت علــى عــدة اتفاقيــات 
معنيــة بحقــوق اإلنســان كاالتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي 
ــا  ــواردة فيه ــرام الحقــوق ال ــي باحت ــون الدول ــة بموجــب القان ــة الكمبودي ــزم الحكوم ُتل

)لجنــة االنتخابــات الحــرة والنزيهــة فــي كمبوديــا 2010: 1(.
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أجــرت كمبوديــا يف عــام 2002 أول انتخابــات بلديــة مبــارشة فيهــا )كانــت احلكومــة حتــى 
ــات  ــام جــرت االنتخاب ذلــك الوقــت هــي مــن يعــن جمالــس املحافظــات واملقاطعــات(، بين
ــاء  ــات أعض ــام 2009، ب ــات يف ع ــون االنتخاب ــل قان ــة لتعدي ــام 2007. ونتيج ــة يف ع الثاني
ــن  ــددًا م ــن ع ــات. ولك ــات واملقاطع ــس املحافظ ــب جمال ــن ينتخ ــم م ــة ه ــس البلدي املجال
جمموعــات املجتمــع املــدين، منهــا جلنــة االنتخابــات احلــرة والنزهيــة يف كمبوديــا، احتــج عــى 
ــدأ االقــرتاع العــام: ʼيؤكــد  ــة وال حتقــق مب ــرًا إياهــا غــر ديمقراطي هــذه اإلصالحــات معت
 ʻاالقــرتاع العــام عــى الشــمولية وعــدم التمييــز ضمــن املجموعــة التــي ُمنحــت حــق االقــرتاع 

)جلنة االنتخابات احلرة والنزهية يف كمبوديا 2010: 3(.

ــة  ــدات دولي ــى معاه ــق ع ــة والتصدي ــادئ ديمقراطي ــتور ملب ــي الدس ــن تبنّ ــم م ــى الرغ وع
ــتوى  ــى مس ــه ع ــار ممثلي ــودي اختي ــعب الكمب ــع الش ــس بوس ــان، لي ــوق اإلنس ــق بحق تتعل
ــذا  ــن ه ــن. ويب ــبة املســؤولن املنتَخب ــدأ حماس ــد مب ــي تقيي ــا يعن املحافظــات واملقاطعــات، م
ــة إذا  ــس البلدي ــاء املجال ــا أعض ــع هب ــن أن يتمت ــي يمك ــية الت ــلطة السياس ــم الس ــام حج النظ
ــة احلاكــم، ومــدى ضعــف األعضــاء املنتمــن إىل أحــزاب تشــغل  ــوا مــن حــزب األغلبي كان

ــار 2-9(. ــد )اإلط ــن املقاع ــل م ــددًا أق ع

اإلطار رقم 2-9

نظــرًا ألن االنتخابــات المحليــة تجــري بطريقــة غيــر مباشــرة، يتناســب عــدد المقاعــد 
الكمبــودي  الشــعب  حــزب  مــن  البلديــة  المجالــس  ألعضــاء  الحالــي  العــدد   مــع 
)70 بالمئــة( وحــزب ســام رينســي )23 بالمئــة( وحــزب نــورودوم راناريــد )4 بالمئــة( 
وحــزب فونســينبيك )الجبهــة الموحــدة مــن أجــل كمبوديــا مســتقلة وحياديــة ومســالمة 

ــا 2010: 3(. ــات الحــرة والنزيهــة فــي كمبودي ــة االنتخاب ــة( )لجن ــة( )3 بالمئ ومتعاون

ختلــق ســلطة احلــزب عــى املرشــح املســتقل تربــة خصبــة للفســاد واإلكــراه. ولذلــك، فــإن 
احلريــة واملجــال الديمقراطــي يف كمبوديــا حمــدودان، كــام يظهــر مــن ازديــاد تشــدد احلكومــة 
ــاري  ــرد اإلجب ــى األرايض والط ــتيالء ع ــات االس ــدين إزاء عملي ــع امل ــركات املجتم ــاه حت جت
ــأى  ــة بمن ــة القضائي ــن املالحق ــة م ــون بحصان ــن يتمتع ــان الذي ــاء الرمل ــس أعض ــا. ولي منه
عــن خطــر تقييــد حريــة التعبــر، حتــى أن النظــام الداخــي اجلديــد للرملــان يقيــد املشــاركة 
ــام  ــا 2011أ(. ك ــة يف كمبودي ــرة والنزهي ــات احل ــة االنتخاب ــة )جلن ــزاب املعارض ــة ألح الفاعل
أن حريــة الصحافــة مقيــدة، إذ تــرزح الصحــف حتــت هتديــد قضايــا القــذف والتشــهر ونــرش 
ــى  ــم ع ــزب احلاك ــن احل ــام هييم ــجن، في ــر الس ــون خط ــه الصحفي ــة، ويواج ــات كاذب معلوم
وســائل اإلعــالم املســموعة واملرئيــة أو يســيطر عليهــا بصــورة غــر مبــارشة أشــخاٌص هلــم 

ــة معــه. ارتباطــات قوي
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ــا  ــة يف كمبودي ــرة والنزهي ــات احل ــة االنتخاب ــا جلن ــي تنفذه ــارصة الت ــطة املن ــتجابة ألنش واس
وغرهــا مــن منظــامت املجتمــع املــدين وحقــوق اإلنســان، أنشــأت احلكومــة جمموعــة العمــل 
الفنيــة املشــرتكة يف نيســان/أبريل 2010 لــإلرشاف عــى إمكانيــة حتســن عمليــات تســجيل 
ــع  ــا 2011أ(. وم ــة يف كمبودي ــرة والنزهي ــات احل ــة االنتخاب ــا )جلن ــن وإعداده ــم الناخب قوائ
ذلــك، ال تــزال القوانــن غــر الواضحــة والنظــام القضائــي ُتســتخدم كأدوات سياســية لكــّم 
األفــواه ال ملعاجلــة قضايــا االقــرتاع وحريــة التعبــر واالســتخدام املنصــف لوســائل اإلعــالم.

الطابع الذكوري للسياسة
حتتــل كمبوديــا واحــدة مــن أدنــى املراتــب آســيويا عــى صعيــد متكــن املــرأة، ويبلــغ مــؤرش 
ــة  ــل 187 دول ــن أص ــة 99 م ــغل املرتب ــي تش ــا 0.500، وه ــي فيه ــوع االجتامع ــة الن تنمي
)برنامــج األمــم املتحــدة اإلنامئــي 2011(. وغالبــًا مــا تعــاين املــرأة الريفيــة أكثــر مــن املــرأة 
احلرضيــة مــن عــدم املســاواة بــن اجلنســن نتيجــة تعرضهــا للعنــف املنــزيل واالعتــداء اجلنــي 
واالغتصــاب والتجريــد من ملكيــة األرض )وزارة شــؤون املــرأة 2008، وناكاغــاوا 2006(. 
كــام خلقــت التقاليــد والقيــم الثقافيــة فــوارق مديــدة بــن اجلنســن عــى صعيــد احلصــول عــى 
ــا  ــام، م ــيايس الع ــال الس ــرص يف املج ــر والف ــتويات الفق ــي ومس ــل العلم ــم والتحصي التعلي
ــة عــى  ــوزراء املؤسســات احلكومي ــرأة يف السياســة. وقــد شــجع رئيــس ال ــل امل أضعــف متثي
ــة عــى  ــواب ومعــاوين مــدراء، وحــث األحــزاب السياســية قاطب تعيــن نســاء يف مناصــب ن
إدراج املــرأة يف قوائــم مرشــحيها لالنتخابــات البلديــة لعــام 2012 )جلنــة االنتخابــات احلــرة 
ــذي  ــيايس ال ــاب الس ــذا اخلط ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع ــا 2011ب(. ولك ــة يف كمبودي والنزهي
يشــجع عــى التمكــن الســيايس للمــرأة واملناقشــات بشــأن تطبيــق نظــام الكوتــا، مل يضــع أي 
ــة هــذه الســطور سياســة أو خطــة عمــل بشــأن النــوع االجتامعــي  حــزب حتــى تاريــخ كتاب

ــا 2011ب(. ــات احلــرة والنزهيــة يف كمبودي ــة االنتخاب )جلن

ث، مــا أســهم يف خلــق  يتســم املجتمــع الكمبــودي بتاريــخ طويــل مــن النظــام األبــوي املحــدَّ
ʼتقليــد راســخ يتمتــع فيــه الزعــامء بســلطة مطلقــة وال يعــرف بالتــايل مفاهيــم تقاســم الســلطة 
ــرون 2008:  ــا وآخ ــرون 2007 يف فيميلي ــاْت وآخ ــاتʻ )ب ــة واالنتخاب ــة املوالي واملعارض
ــز نظــام  ــة يف جمتمــع هرمــي، وهــي ســمة متي 22(. ومــن شــأن العالقــة بــن الراعــي والرعي
ــة غــر  ــة عــى انعــدام املســاواة وعــى العالقــات التبادلي احلكــم األبــوي، أن يضفــي الرشعي
ــاء(:  ــا )الرؤس ــة علي ــم يف منزل ــن ه ــن( وم ــا )املرؤوس ــة دني ــم يف منزل ــن ه ــن م ــمية ب  الرس
ʼهــذا النــوع مــن الروابــط، حيافــظ عــى وجــوده يف جمتمــع يتســم بانعــدام املســاواة )يف الثــروة 
 ʻواملنزلــة والســلطة( وبضعــف اهليــاكل الرســمية التــي تتأثــر بعالقــات تبادليــة غــر رســمية

)بــاي 1985 يف فيميليــا وآخــرون 2008: 21(.

ولطاملــا حّطــت اهليــاكل اهلرميــة يف كمبوديــا مــن قــدر املــرأة باعتبارهــا جنســًا أدنــى منزلــة، 
إذ حتيــل الرتاتبيــة اهلرميــة هبــذا املعنــى إىل جمتمــع يتكــون مــن سلســلة عموديــة مــن العالقــات 
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ــرد يف  ــام ت ــومة ك ــت األدوار املرس ــد خلق ــيغايا 2005: 64(. وق ــة )نيش ــي والرعي ــن الراع ب
ــرأة  ــق بامل ــددة تلتص ــات حم ــرأة، صف ــة للم ــلوك التقليدي ــة الس ــي مدون ــباب رِسي، وه تش
كااللتــزام باملنــزل والســلبية واخلضــوع، وصفــات ذكوريــة ترتبــط بالقيــادة كاحلــزم والعدائيــة 
ــباب رسي  ــص تش ــرأة 2008(. وتن ــؤون امل ــرون 2008، ووزارة ش ــا وآخ ــلطة )فيميلي والس
ــدم  ــا وتق ــب زوجه ــى بمناق ــا تتح ــدة، وأهن ــارع وحي ــرج إىل الش ــة ال خت ــرأة املثالي ــى أن امل ع
لــه مشــورة طيبــة )نيشــغايا 2005: 64( ويظهــر دورهــا يف األرسة مكمــاًل لــدور الرجــل ال 

ــه )فريــزن 2001(. جماهبــًا ل

إن مفهــوم الفضيلــة املكتســبة مهــم يف كمبوديــا وينبــع مــن تأثــر البوذيــة الترافاديــة: ʼينســب 
مفهــوم ʼاالنضــواء حتــت الكنــفʻ يف كمبوديــا عــادة إىل املجــاالت السياســية للحيــاة، بينــام 
ــر،  ــرى زوك ــر 2009: 33(. وي ــةʻ )زوك ــاالت الديني ــًا باملج ــة عموم ــوم الفضيل ــط مفه يرتب
أنــه إذا نظرنــا إىل البوذيــة يف ممارســتها املحليــة باعتبارهــا تلبــي االحتياجــات اليوميــة للنــاس، 
ــة ــة الفضيل ــف وصناع ــت الكن ــواء حت ــن االنض ــة ب ــابه البنيوي ــه التش ــم ʼأوج ــا فه فيمكنن
ــوة  ــلطة، كعض ــع الس ــرأة يف موق ــبة للم ــك بالنس ــج ذل ــل نتائ ــر 2009: 33(. وتتمث ʻ )زوك
ــة  ــة )يف عالق ــا كرعي ــن دوره ــخصية ب ــازع يف الش ــن تن ــا م ــة، يف معاناهت ــس البلدي يف املجال
الذكر/األنثــى يف املجالــن اخلــاص والعــام( ودورهــا كــراٍع )يف عالقتهــا كعضــوات يف 
ʼ ــي إىل ــات تف ــراء مفاوض ــة إج ــك ال حمال ــتدعي ذل ــا(. ويس ــع ناخبيه ــدي م ــس البل املجل

ــزن 2001(. ــرةʻ )فري ــتويات كث ــى مس ــرات ع ــرات وتغي توت

ــب  ــا إىل مناص ــدى انتخاهب ــا ل ــة إىل أهن ــة يف السياس ــرأة الكمبودي ــن امل ــات ع ــر املؤلف وتش
ــدًا  ــا هتدي ــالىف اعتباره ــي تت ــا ʼك ــة عنه ــورة النمطي ــع الص ــق م ــا تتواف ــا إم ــة، فإهن حكومي
 ʻــًا ــارًا صائب ــس خي ــه لي ــل ألن حتدي ــبه بالرج ــل التش ــمʻ أو ʼتفض ــع القائ ــل وللوض للرج
ــم،  ــن التعمي ــدًا ع ــلوك، بعي ــذا الس ــزى ه ــن أن يع ــرون 2009: 28(. ويمك ــا وآخ )فيميلي
إىل التنشــئة االجتامعيــة للنــوع االجتامعــي. فاضطــالع املــرأة بــدور مهيمــن أمــر مقبــول بــه يف 

ــيايس. ــدان الس ــوض يف املي ــه مرف ــة، لكن ــؤون األرسي الش

ــاط  ــيا إىل االرتب ــوب رشق آس ــة يف جن ــية األنثوي ــزع األدوار السياس ــزن، تن ــار فري ــام أش وك
بالعالقــات األرسيــة وʼختضــع النســاء يف معــرتك السياســة علنــًا للرتاتبيــة اهلرميــة الذكوريــة 
ــل املعايــر  وليــس لعالقــة فاعلــة وتشــاركيةʻ )املصــدر الســابق، 2001: 3(. وقــد أفــى متثُّ
ــع  ــاون م ــدم التع ــض وع ــف بالرف ــوري املتص ــلوك الذك ــول الس ــرأة إىل قب ــد امل ــزة ض املتحي
الزميــالت، وإىل تــرف القياديــات وفــق معايــر ذكوريــة )فيميليــا وآخــرون 2009(. 

ــاص. ــام واخل ــن الع ــازع يف املجال ــد إىل التن ــك التقالي ــع تل ــة م ــؤدي القطيع ــن أن ت ويمك
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أثر اإلقصاء عن صناعة القرار السياسي

ــٌق  ــوع االجتامعــي عــى األدوار العامــة واخلاصــة للمــرأة موث ــة للن ــر التنشــئة االجتامعي إن أث
توثيقــًا جيــدًا )ناســبوم 2000، ووزارة شــؤون املــرأة 2008، وهــوري وجيــل 2008(. وعــى 
ــا، ال يــزال متثيلهــن  الرغــم مــن أن النســاء يشــكلن 53 باملئــة مــن عــدد الناخبــن يف كمبودي
الســيايس ضعيفــًا، وتعــاين املــرأة املنخرطــة يف السياســة مــن التمييــز والنقــد حتــى تســتقيل يف 

هنايــة املطــاف )فيميليــا وآخــرون 2008(.

ل المعايير والصور النمطية المتحيزة ضد المرأة تمثُّ
ازدادت نســبة املرشــحات مــن 16 باملئــة إىل أكثــر مــن 20 باملئــة بــن عامــي 2002 و2007 
ــات  ــة االنتخاب ــام 2012 )جلن ــة يف ع ــددًا إىل 25 باملئ ــع جم ــيالكا 2007(، لرتتف ــة س )منظم
ــا 2013(. وتضاعــف عــدد النســاء اللــوايت احتللــن واحــدة مــن  احلــرة والنزهيــة يف كمبودي
ــام ازدادت نســبة  ــن عامــي 2002 و2007، بين ــة ب ــم احلزبي املراتــب الثــالث األوىل يف القوائ
ــة  ــام 2002 إىل 16.8 باملئ ــة يف ع ــن 8.5 باملئ ــة م ــس البلدي ــات املجال ــزات يف انتخاب الفائ
ــات  ــة االنتخاب ــرون 2009، وجلن ــا وآخ ــيالكا 2007، وفيميلي ــة س ــام 2007 )منظم يف ع
ــادات، ال يــزال  ــا 2011ب(2. ولكــن عــى الرغــم مــن تلــك الزي احلــرة والنزهيــة يف كمبودي
ضــامن التمثيــل الــكايف للمــرأة مســألة مقلقــة )وزارة شــؤون املــرأة 2008(، إذ ال تزيــد نســبة 
ــعب  ــزب الش ــن ح ــات ع ــاء البلدي ــع رؤس ــل مجي ــن أص ــة م ــن 4 باملئ ــة ع ــات البلدي رئيس
ــا وآخــرون  الكمبــودي الــذي فــاز بأكثــر مــن 70 باملئــة مــن كافــة مقاعــد املجالــس )فيميلي
ــا،  ــم فيه ــحيها وترتيبه ــم مرش ــأن قوائ ــتُّ بش ــي تب ــي الت ــزاب ه ــت األح ــا كان 2009(. ومل
غالبــًا مــا تشــغل املــرأة، إذا وجــدت مكانــًا هلــا عــى القائمــة أصــاًل، ترتيبــًا أدنــى مــن الرجــل 
بنــاء عــى نتائــج اقــرتاع عــام جــرى بــن أعضــاء احلــزب )يــب 2007(. وبالتأكيــد، ُينتخــب 
ــة عضــوات  ــاين. وأغلبي ــه األول والث ــة ونائبي عــدد أكــر مــن الرجــال ملنصــب رئيــس البلدي
املجالــس البلديــة يصبحــن مســؤوالت عــن قضايــا النــوع االجتامعــي ويتولــن مهمــة تلبيــة 
احتياجــات املــرأة والطفــل. ويمكــن القــول، إن وضــع املــرأة يف هــذه املناصــب يكــرس عــدم 
املســاواة بــن اجلنســن وال يعاجلــه، ألنــه يســند للمــرأة مناصــب يف املجــال األرسي مقبولــة 
يف ثقافــة املجتمــع. إن القطيعــة مــع القيــم الثقافيــة، التــي غــدت جــزءًا ال يتجــزأ مــن الواقــع 

ــة يف املجتمــع عــن اجلنســن، ليــس باألمــر اليســر. الســائد باالســتناد إىل معايــر متكون

ســيم، هــي املــرأة الوحيــدة يف جملــس بلــدي يضــم 11 عضــوًا. وهــي مســؤولة عــن اللجنــة 
املعنيــة بقضايــا األمومــة والطفولــة. وبخــالف األخريــات املذكــورات يف دراســة احلالــة هــذه، 
تبــدو جتربــة ســيم يف ظــل نظــام اخلمــر احلمــر )1975 - 1979( ظاهــرًا قائمــة عــى روابــط 
أرسيــة أقــل تفــككًا. فهــي تقتــدي بوالدهــا، ملــا يتمتــع بــه مــن ســمعة عطــرة يف القريــة نظــرًا 
لنشــاطه االجتامعــي طــوال حكــم اخلمــر احلمــر، وفــرتة احلكــم الفيتنامــي )1989-1979( 
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ــطور  ــذه  الس ــة ه ــة كتاب ــى حلظ ــا )1989 حت ــة يف كمبودي ــرب والتنمي ــد احل ــا بع ــة م ومرحل
عــام 2013(. ويقــدم وصــف ســيم لوالدهــا نموذجــًا لعالقــة الراعي-الرعيــة:

حتــى عندمــا كانــت أمــي تؤنبنــي، كان أيب يقــول هلــا ال ذنــب لألطفــال. وأحيانــًا حتــى عندمــا يرتكب 
ــلوك  ــاالً للس ــدي مث ــلوك وال ــزال س ــه. وال ي ــرًا لرضب ــيئًا صغ ــتخدم ش ــأ، كان يس ــا خط ــل م طف
ــة  ــذه الطفل ــة. وه ــم العائل ــن اس ــمعتنا م ــون س ــاس يعرف ــم الن ــذا، ومعظ ــا ه ــى يومن ــب حت الطي
ــن  ــر م ــك بتأث ــى ذل ــا. ويتأت ــة م ــن أزم ــوايت يواجه ــاء الل ــع والنس ــاعد املجتم ــها[ تس ــد نفس ]تقص
األب – فالنســاء ال متتلكــن هــذه الفكــرة فيــام بينهــن ]تعنــي أن تأثــر األب اجليــد أقــوى مــن تأثــر 

ــيم(. ــدة[ )س األم اجلي

رسويونــغ أيضــًا تقتــدي بوالدهــا الــذي فقدتــه أثنــاء فــرتة حكــم اخلمــر احلمــر. وهــي تشــر 
ــه  ــبب عمل ــح، وبس ــال رب األرسة الصال ــه كان مث ــه ألن ــذى ب ــًا حيت ــاره نموذج ــه باعتب إلي
ــول  ــؤال ح ــى س ــلطة. وردًا ع ــى الس ــر ع ــر احلم ــتيالء اخلم ــل اس ــة قب ــب يف املحكم ككات
مــدى اقتدائهــا بأمهــا أو أثرهــا عــى قرارهــا للرتشــح إىل االنتخابــات، أجابــت: ʼال، كل مــا 
قامــت بــه أمــي هــو البقــاء يف املنــزل فقــطʻ. وكان قدوهتــا هــو والدهــا ونائبــة برملانيــة رصفــت 
ــة، كان  ــي والرعي ــن الراع ــة ب ــط العالق ــة نم ــن زاوي ــر م ــا إىل األم ــا. وإذا نظرن ــى تعليمه ع
والدهــا والنائبــة يف منزلــة أعــى منهــا يف الرتاتبيــة االجتامعيــة عــى أســاس اجلنــس ومســتوى 

التعليــم والوضــع املــادي والطبقــة:

نعــم، قلــت لنفــي بأننــي ســأدرس بجــد كــي أغــدو عندمــا أكــر مثــل ʼاملــدامʻ، وكنــت أرغــب يف 
تقــايض راتــب مثــل راتــب والــدي. ولذلــك، ظــل إحســايس الشــخيص خيــرين أننــي أرغــب عندمــا 

أكــر يف أن أصبــح شــخصًا ذا منزلــة عاليــة وأجــر مرتفــع مثــل والــدي متامــًا.

أوضحــت رسويونــغ أن عملهــا كعضــوة يف املجلــس البلــدي تأثــر هباتــن القدوتــن. وهــذا 
ــغ  ــرى. فرويون ــاٍت أخ ــر يف عالق ــي يظه ــوع االجتامع ــن الن ــة ع ــور النمطي ــل للص التمثُّ
 .ʻال يرضبنــي وال يشــتمني ويأخــذين حيثــام أريــدʼ تصــف زوجهــا بأنــه رجــل صالــح ألنــه
وتبــن هــذه العبــارة قبــوالً هبيمنــة الرجــل متاشــيًا مــع املعايــر الثقافيــة. وأثنــاء حكــم اخلمــر 
احلمــر، تعــن عــى النســاء والرجــال، عــى الســواء، القيــام بأعــامٍل جســدية شــاقة، مــا خفــف 
ــاندلر 1991(  ــت )تش ــة األرسة تفكك ــد أن حلم ــن، بي ــن اجلنس ــل ب ــيم العم ــدة تقس ــن ح م
ــام  ــزن 2001(، ك ــرتامʻ )فري ــة واالح ــا القيم ــي متنحه ــات الت ــن الواجب ــرأة ʼم ــت امل وُحرم
بقيــت معرضــة خلطــر االســتغالل اجلنــي )ناكاغــاوا 2008(. وكان الــزواج باإلكــراه ممارســة 
شــائعة يف عهــد اخلمــر احلمــر )زوكــر يف إهيرليــخ 1999(. ويتجســد األثــر العاطفــي والنفي 

هلــذه الزجيــات يف اإلحســاس بالدونيــة والذنــب واخلضــوع:

تــويف والــداي يف عهــد بــول بــوت، وأصبحنــا أنــا وأخــويت وأخــوايت أيتامــًا نعيــش يف رشوط بائســة 
ومزريــة. وكنــت ســُأرغم عــى الــزواج مــن شــخص معــاق يف عــام 1979، ولكــن حظــي تبســم يل يف 

ذلــك الوقــت بالــزواج مــن رجــل آخــر يف القريــة )رسويونــغ(.
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ــن  ــًا ع ــى زوج عوض ــرت ع ــا عث ــة، ألهن ــت حمظوظ ــا كان ــًا بأهن ــغ الحق ــت رسويون أوضح
التهــرب مــن الــزواج باإلكــراه: ʼحتســنت حالتــي مــن خــالل الــزواج وحالــة أطفــايل يف مــا 
بعــدʻ. وُيعتــر احلصــول عــى دعــم الــزوج لدخــول معــرتك السياســة أمــرًا شــائعًا يف املؤلفــات 
التــي تتحــدث عــن املــرأة الكمبوديــة يف السياســة، لوجــود تصــور مســبق بأنــه ينبغــي للمــرأة 
ــا  ــا )فيميلي ــر األرسة وصاحله ــامن خ ــا لض ــة أولوياهت ــة يف مقدم ــؤولياهتا املنزلي ــع مس أن تض
وآخــرون 2009(. وتواجــه عضــوات املجالــس البلديــة ʼعبئــًا يوميــًا مضاعفــًا، ألن عملهــن 
 ʻــال ــزل واألطف ــاء باملن ــن االعتن ــن عليه ــه يتع ــذر بأن ــور املتج ــر التص ــزل ال يغ ــارج املن  خ
ــن  ــات ب ــع الواجب ــى توزي ــاوض ع ــادة التف ــر إع ــرون 2009: 28(. وُتعت ــا وآخ )فيميلي
ــا  ــًاʻ )فيميلي ــتحيلة عملي ــاوض مس ــادة التف ــت إع ــا كان ــن ʼمل ــًا، لك ــرًا مطلوب ــن أم اجلنس
ــًا مضاعفــًا أو ختتــار أال تغتنــم مــا  ــًا يومي وآخــرون 2009: 29(، فإمــا أن تتحمــل املــرأة عبئ

.ʻــيايس ــدان الس ــرص يف املي ــن ف ــا م ــنح هل يس

ــات  ــت أخري ــام ظل ــن، بين ــن طالقه ــة ع ــاء يف السياس ــض النس ــاركة بع ــفرت مش ــد أس وق
ــة  ــاء األرسي ــن األعب ــن م ــد حترره ــة بع ــرتك السياس ــراط يف مع ــرتن االنخ ــات أو اخ عازب

ــايف: ــي اإلض ــبء اليوم ــارت الع ــيم اخت ــن س ــرون 2009(. ولك ــا وآخ )فيميلي

ــل.  ــايب إىل العم ــل ذه ــب قب ــع احلط ــاه وتقطي ــب املي ــام وجل ــو الطع ــة كطه ــاميل املنزلي ــوم بأع ــا أق أن
فمثــاًل، أنــا دومــًا ُأعــد الطعــام لزوجــي ليأخــذه إىل حقــل األرز ثــم أمــي إىل عمــي. وعندمــا أعــود 

ــع أرسيت. ــاكل م ــه مش ــت، ال أواج إىل البي

تــرى فرســتاد )فرســتاد 2001: 111( بــأن تلــك املفاوضــات ʼحتــدث عــى كافــة املســتويات 
ويف ظــروف شــتى، وهــي تتصــف بالرغبــة يف التبعيــة واالســتقالل يف آٍن معــًاʻ. وتربط فرســتاد 
 ʻأكثــر تشــابكًا يف عالقاهتــا مــع اآلخرين  هــذه املعضلــة الداخليــة بالشــخصية األنثويــة، وهــي̓ 
)فرســتاد 2001: 110(. أمــا الشــخصية الذكوريــة، فهــي مــن جهــة أخــرى أكثــر اســتقاللية 
ــن مــن خــالل... إنجازاهتــمʻ )فرســتاد 2001: 110(.  ــاًم حــدودًا مــع اآلخري وʼترســم دائ
وقــد أشــار املســتطَلعون واملســتطَلعات مــن أعضــاء املجالــس البلديــة إىل انخفــاض أجورهــم. 
وال شــك أن زيادهتــا لــه أثــر إجيــايب يعــزز االســتقاللية، ولكــن تبقــى املعضلــة الداخليــة التــي 

تشــر إليهــا فرســتاد بحاجــة إىل معاجلــة.

ــدة بــن أعضــاء جملــس بلــدي مؤلــف مــن تســعة أعضــاء. اختفــى  ــايف، هــي املــرأة الوحي ث
ــا  ــف جتربته ــك، ختتل ــال. ولذل ــة أطف ــا أربع ــاركًا هل ــر ت ــر احلم ــم اخلم ــرتة حك ــا يف ف زوجه
ــبء  ــوم بع ــا أن تق ــزوج منه ــار ال ــارشة بانتظ ــر مب ــا مل تتأث ــيم، ألهن ــة س ــن جترب ــل ع يف العم
عمــل مضاعــف. ولكنهــا تشــر إىل أن املعضلــة الداخليــة ال تــزال قائمــة عندمــا يتعلــق األمــر 
ــي تأسســت بعــد ســقوط نظــام اخلمــر  ــة للمــرأة، والت بأطفاهلــا وعملهــا يف الرابطــة الوطني
ــب  ــعر بالذن ــك تش ــا كذل ــا، لكنه ــارج بيته ــة خ ــخصية فاعل ــايف ش ــام 1979. وث ــر ع احلم

لبعدهــا عــن أطفاهلــا:
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ــة  ــرب األهلي ــن احل ــاء لك ــل البق ــن أج ــت م ــردي، وكافح ــم بمف ــايل كله ــة أطف ــت تربي ... حاول
ــت  ــدت إىل البي ــا ع ــة وعندم ــن املقاطع ــاء م ــع نس ــافرُت م ــوم... س ــد ي ــًا بع ــتعر يوم ــذت تس أخ
ــايل  ــد أن أريب أطف ــكل ك ــت ب ــم حاول ــي ث ــذت أبك ــم، وأخ ــى أرسهت ــتلقن ع ــايل مس ــدت أطف وج

ــي. ــوم بعم وأق

ــرة  ــة مغاي ــل حال ــي متث ــك فه ــال، لذل ــا أطف ــس لدهي ــة ولي ــر متزوج ــرأة غ ــغ، ام فين
لرويونــغ وســيم وثــايف. وهــي مــن أرسة ال تضــم نموذجــًا ذكوريــًا قويــًا، بــل هــي تقــول 
ــة  ــغ أن كوهنــا عازب إن والدهتــا وإخوهتــا وأخواهتــا مصــدر إهلــام ودعــم هلــا. وتعتقــد فين
أمــٌر يعطيهــا ميــزة يف مشــاركتها السياســية، ال ســيام عــى صعيــد حريــة حركتهــا: ʼ... لــن 
يكــون هنــاك مشــكلة إذا مل يكــن لديــك أطفــال، لكــن املشــكلة تكمــن عنــد اللــوايت لدهيــن 
أزواج... ففــي بعــض األحيــان يمنــع الــزوج زوجتــه مــن العمــلʻ. بيــد أن فينــغ ال تــزال 
تكافــح يف ســبيل التحــرر مــن تنــازع الشــخصيات كــام يتضــح مــن اضطرارهــا إىل تريــر 

دورهــا العــام:

ــي  ــذا حق ــك، وه ــرشف بذل ــا نت ــب ولكنن ــد رات ــك؟ ال يوج ــن ذل ــوا مِلَ تفعل ــن قال ــى أن آخري حت
وعمــي. عندمــا نذهــب إىل أي مــكان، يــأيت النــاس لإلعــراب عــن احرتامهــم وتقديرهــم لنــا. فعندمــا 
نبقــى يف املنــزل، ال يعرفنــا إال اجلــران واألقــارب فقــط ، لكــن عندمــا نكــون متطوعــات أو عضــوات 
ــد أن  ــا أري ــون. وأن ــا القروي رن ــث يقدِّ ــرى حي ــن أخ ــاب إىل أماك ــا الذه ــة، يمكنن ــس البلدي يف املجال
تفهــم النســاء مجيعــًا أنــه يتعــن علينــا النضــال كــي ننجــح. جيــب أن يتحلــن باجلــرأة مثــي، وال يبالــن 

حتــى لــو قالــوا عنهــن أشــياء. افعلــن كل مــا عليكــن فعلــه إلنجــاز عملكــن.

ــرأة يف  ــد امل ــزة ض ــة املتحي ــر الثقافي ــي املعاي ــوة دون وع ــؤالء النس ــور هل ــراء الذك ــزز النظ يع
حديثهــم. فقــد أقــر أحــد أعضــاء املجالــس البلديــة يف معــرض حديثــه عــن ترفــات زوج 
غيــور عــى زوجتــه العضــوة يف املجلــس بــام تواجهــه العضــوات مــن قيــود، ولكنــه بإشــارته 

إىل املعايــر الثقافيــة يــرر تــرف الــزوج عوضــًا عــن االعــرتاض عليــه:

ــاء  ــوب م ــدم بأنب ــة واصط ــة ناري ــود دراج ــو يق ــر وه ــادث س ــرض حل ــدًا وتع ــاًل ج ــا ثم كان زوجه
]يضحــك[، ربــام بســبب غرتــه الشــديدة مــن زوجتــه، ال؛ ليــس ربــام، ولكننــي أخــال أن أزواجهــن 
كانــوا يشــعرون بالقلــق والغــرة عندمــا كانــت زوجاهتــم بعيــدات عــن املنــزل عــى هــذا النحــو وال 
يعلمــون مــاذا يفعلــن ألهنــن لســن حتــت أنظارهــم، وهــذا أمــر يف غايــة الصعوبــة. براحــة، هكــذا 

جتــري األمــور بالنســبة للخمــر.

يمثــل فقــدان الثقــة بالنفــس وعــدم احــرتام الذات وضعــف القــدرة عــى أداء الوظائــف العامة 
ــدى  ــة إلح ــت رئيس ــف انُتخب ــغ كي ــر رسويون ــرأة. وتذك ــة بامل ــرتكة مقرتن ــف مش ــاط ضع نق
ــيقها  ــاعدات وتنس ــة املس ــار لتعبئ ــو إط ــيال، وه ــج س ــن برنام ــة ضم ــة القروي ــان التنمي جل
ــة  ــام 1996 كتجرب ــة ع ــه احلكوم ــث أطلقت ــالد، حي ــة يف الب ــات الالمركزي ــاًم إلصالح دع
ــاسʻ يف  ــر األس ــيال ʼحج ــة س ــي كلم ــة )تعن ــق الريفي ــر يف املناط ــأة الفق ــن وط ــف م للتخفي
ــنوات  ــس س ــدت مخ ــي امت ــة األوىل الت ــزت املرحل ــد رك ــكريتية(. وق ــة السنس ــة اخلمري  اللغ
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)1996 - 2000( عــى القــرى وعــى انتخــاب جلــان التنميــة القرويــة. وكانــت هــذه اللجــان 
ــامن  ــاص لض ــامم خ ــدة، وُأويل اهت ــة إىل القاع ــن القم ــة م ــة املعين ــادة القروي ــن القي ــة ع خمتلف

ــا )أندرســون 2004(. إدراج املــرأة والرجــل يف هــذه اللجــان باســتخدام نظــام الكوت

ــغ. وهــي تعتقــد  ــي أســفرت عــن فــوز رسويون ــج الت رفــض رئيــس املجلــس البلــدي النتائ
ــن  ــات ولك ــدت االنتخاب ــة، فُأعي ــًا للجن ــه رئيس ــدو ابن ــه يف أن يغ ــة من ــك رغب ــل ذل ــه فع أن
رسويونــغ فــازت جمــددًا. وبعــد ثالثــة أشــهر، ُدعيــت إىل اجتــامع يف املكتــب البلــدي وُأمــرت 

ــتقالتها: ــم اس بتقدي

ــد  ــوا نري ــة. قال ــت غاضب ــرأة. كن ــي ام ــة ألنن ــة اللجن ــون رئيس ــة ألن أك ــت مؤهل ــي لس ــوا إنن قال
ــوا  ــم طلب ــة بكلــامت ث ــة مليئ ــوا عــى ورق اســتبدالك بفــالن الفتقــارك للمؤهــالت... جلســوا ليكتب
منــي الوقــوف... كانــوا يكتبــون عــى ورقــة عــى أرجلهــم، ثــم جعلــوين أمســك امليكرفــون. مل أخــف 
ــى  ــث ع ــة يف احلدي ــا بارع ــن حينه ــة(. مل أك ــارة إىل اخلطاب ــدث )يف إش ــد التح ــن أجي ــي مل أك ولكنن
ــة.  ــرأت الورق ــون وق ــُت امليكرف ــم التقط ــة أو نحوهــا. ث ــدث بكلم عكــس اآلن، وكان بوســعي التح

ــل. ــي متثاق ــوا إن حديث ــراءة قال ــن الق ــت م ــا انتهي وعندم

ورغــم أن النســاء األربــع مجيعهــن تأثــرن بمعايــر اجتامعيــة متحيــزة ضــد املــرأة، فــإن درجــة 
تأثــر تلــك املعايــر عــى أدوارهــن يف املجالــن العــام واخلــاص حتددهــا الدوافــع السياســية 
وإســرتاتيجيات التأقلــم املوضوعــة لتحقيــق هــذه الدوافــع. ويمكــن أن يكشــف فهــم هــذه 
الدوافــع وحتديــد تلــك اإلســرتاتيجيات، عــن وجــود آثــار مهمــة بالنســبة لعمــل العاملــن يف 

جمــال املســاعدة الديمقراطيــة.

عمليات اإلدماج المنفذة

تذهــب األدبيــات، إىل أن أثــر القوالــب النمطيــة للنــوع االجتامعــي واملعايــر الثقافيــة يدفــع 
املــرأة إىل االمتثــال ʼلتفــادي اعتبارهــا هتديــدًا للرجــل والوضــع القائــمʻ، أو ʼتفضــل التشــبه 
بالرجــل وال تناضــل يف ســبيل إدمــاج قضايــا جديــدة كالنــوع االجتامعــيʻ )فيميليــا وآخــرون 
2009: 28(. وبنــاء عــى قصــص أولئــك النســاء األربــع، متيــل تلــك احلجــج إىل اإلفــراط يف 
تبســيط تعقيــدات التنشــئة االجتامعيــة املتحيــزة ضــد املــرأة، وهــي بذلــك ال تعــرتف بالطاقــة 
املحتملــة الكامنــة يف عمليــة إعــادة التفــاوض وإعــادة حتديــد هويــات اجلنســن، والتــي حَتــدث 

عندمــا تســعى املــرأة إىل التغلــب عــى الــراع بــن هويتهــا التابعــة وهويتهــا املســتقلة.

تكوين الدافع السياسي عبر التجارب المعاشة
عاشـت كل واحدة من النسـاء األربع التاريخ السـيايس نفسـه. فقد شـهدن يف السـتينيات وهنَّ 
طفـالت ُحكـاًم حمليـًا يعتمـد عى أشـخاص تعينهـم الدولة كرؤسـاء البلديـات وزعـامء القرى. 
ويف عهـد اخلمـر احلمـر، عندمـا أصبحـت هـؤالء النسـاء يف أواخر سـن املراهقة أو مطلع سـن 
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الرشـد، وأثنـاء احلـرب األهليـة التـي أعقبـت ذلـك، طـال الدمـار بشـكل رئيي نظـام احلكم 
املـايض، أفضـت  القـرن  البـالد. ومنـذ تسـعينيات  واملؤسسـات االقتصاديـة واالجتامعيـة يف 
املشـاركة الدوليـة املكثفـة يف جهـود بنـاء الدولة بعد الراع إىل منافسـة سياسـية بـن األحزاب 
السياسـية الثالثـة الرئيسـة يف البـالد. وحتى عـام 2002، بقيـت احلكومة مكونة من أشـخاص 
تعينهـم الدولـة. وحتـى يومنـا هـذا، ورغـم عمليـة الالمركزيـة، تغـذي السياسـة احلزبيـة بيئـة 
املنافسـة والرتهيـب وعدم الثقـة. وقد تركت تلـك املراحل السياسـية الثالث بصامهتـا عى حياة 

النسـاء األربـع، وسـاعدت يف تكويـن دوافعهن السياسـية.

ــل  ــا يعم ــا كان والده ــر، عندم ــر احلم ــل اخلم ــا قب ــة م ــر مرحل ــا َتعت ــغ بأهن ــول رسويون تق
كاتــب حمكمــة وعندمــا دفعــت نائبــة الرملــان تكاليــف تعليمهــا، أســاس دافعهــا الســيايس. 
فقــد أفســحت هاتــان القدوتــان الفرصــة هلــا لتطــل عــى عــامل خيتلــف عــن عاملهــا، عــامل ال 
يمكــن بلوغــه إال عــر ʼمنصــب رفيــع وراتــب مرتفــعʻ. ورغــم كوهنــا فقــرة وذات تعليــم 
ــرأة يف  ــاركة امل ــن مش ــد م ــي حت ــية الت ــة والسياس ــة والثقافي ــود االجتامعي ــم القي ــدود، ورغ حم
ــف  ــي تص ــدي. وه ــس بل ــوة جمل ــح عض ــن أن تصب ــغ م ــت رسويون ــية، متكن ــاة السياس احلي
نجاحهــا مــن حيــث عالقتهــا مــع القــرى، مشــرة إىل القرويــن الذيــن يقصدوهنــا شــخصيًا 
ــس  ــب املجال ــاس مكات ــزور الن ــام ي ــات. وبين ــات أو رصاع ــل منازع ــاعدهتا يف ح ــًا ملس طلب
ــام  ــًا. ʼورب ــاس إفرادي ــدي الن ــس البل ــاء املجل ــل أعض ــادة، يقاب ــات ع ــة يف جمموع البلدي
ــرون  ــس ُيعت ــاء املجل ــا إىل أن أعض ــية يف كمبودي ــة السياس ــوء الثقاف ــك يف ض ــرد ذل ــون م يك
ــل أن  ــمية. وُيفض ــلطة رس ــه س ــس بوصف ــب املجل ــر إىل مكت ــام ُينظ ــاة بين ــح رع ــى األرج ع
ــي 2005:  ــه وهينك ــالن والءʻ )نين ــروف أو إع ــامس مع ــاة رسًا اللت ــع الرع ــرء م ــع امل جيتم
27(. وبالنســبة إىل عالقــة رسويونــغ مــع القرويــن فيــام يتعلــق هبــذا التوضيــح املحتمــل، ثمــة 
تفســر يشــر إىل أهنــا تشــعر بارتيــاح أكــر مــع هــذه األشــكال التقليديــة مــن االنضــواء حتــت 

ــة لدهيــا. الكنــف ألهنــا مألوف

ومــع ذلــك، تعــن عــى رسويونــغ التغلــب عــى افتقارهــا للثقــة بالنفــس واحــرتام الــذات، 
ــة:  ــة القروي ــة التنمي ــة للجن ــا كرئيس ــزال رتبته ــة بإن ــة املتمثل ــة املهين ــته التجرب ــذي كرس  وال
ʼال زلــت أشــعر بالغضــب عندمــا أرى وجوههــم، فأنــا أكرههــم... ومــا زلــت حانقــة عليهــم 
حتــى اآلن، وال أرغــب بمحادثتهــم عندمــا أرى وجوههــمʻ. انضمــت رسويونــغ إىل حــزب 
املعارضــة بعــد ختفيــض رتبتهــا. ووصفــت ذلــك عــى أنــه تــرف متهــور وينــم عــن جهــل: 
ʼكنــت غاضبــة جــدًا وهلــذا انضممــت إىل احلــزب الفــالين... بســبب هــذه األمــور الشــخصية 
ــل  ــا إىل زمي ــارة منه ــت يف إش ــالينʻ. وقال ــزب الف ــت إىل احل ــزب وانضمم ــت احل ــط. ترك فق

هلــا أملــح إىل انتامئهــا احلــزيب خــالل أحــد اجتامعــات املجلــس:

أرشت إليــه وقلــت: ال تتحــدث عــن احلــزب الفــالين. نحــن نعمــل معــًا يف هــذا املجلــس البلــدي. 
هــل أعمــل لصالــح احلــزب أم لصالــح النــاس أمجعــن؟ أنــا أعمــل لصالــح النــاس... نحــن نعمــل 

.ʻمعــا هنــا يف املجلــس البلــدي، وليــس لصالــح أحــزاب مســتقلة
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عندمــا ُطلــب مــن رسويونــغ تفســر ســلوكها هــذا، أشــارت إىل أن تبنّيهــا ملــا وصفته بالســلوك 
الذكــوري جعلهــا تشــعر بثقــة أكــر وخــوف أقــل: ʼعندمــا أحتــدث هكــذا كالرجــل، أغــدو 
أقــوى... ويصغــون إيلʻ. ويشــر ذلــك إىل أن إســرتاتيجيتها يف التأقلــم، هــي تبنّــي مــا تعتــره 

ســامت ذكوريــة تســمح هلــا بــأن تقــدم أفكارهــا وآراءهــا يف االجتامعــات العامــة.

تتشــاطر كل مــن رسويونــغ وثــايف اهتاممــًا يف معاجلــة الظلــم االجتامعــي. ولكــن جتربــة ثــايف 
احلياتيــة شــكلت شــخصيتها عــى نحــو خمتلــف، كــام أن إســرتاتيجيتها يف التأقلــم خمتلفــة. وال 
يغــذي هنجهــا منطــق شــخيص بــل حــس ســليم بالعدالــة. فقــد ناقشــت هتميــش املــرأة مــن 
ــت  ــد دام ــون... لق ــواردة يف القان ــوق ال ــرأة احلق ــدرك امل ــم: ʼال ت ــا إىل التعلي ــة افتقاره ناحي
احلــرب األهليــة فــرتة طويلــة ومل تتمكــن نســاء كثــرات مــن الذهــاب إىل املدرســةʻ. كانــت 
ثــايف واحــدة مــن أولئــك النســاء، وهــي بالتــايل تــدرك مــا يعنيــه احلرمــان مــن أحــد حقــوق 
اإلنســان الرئيســة. ولكــن تعليمهــا اختــذ شــكل نشــاط ســيايس عندمــا انضمــت إىل الرابطــة 
الوطنيــة للمــرأة عــام 1979. ويبــدو أن ذلــك منحهــا إحساســًا أقــوى باألمــان منــه بالنســبة 

لرويونــغ. وزمــالء ثــايف الذكــور يعتروهنــا مثقفــة بســبب نشــاطها الســيايس:

أهــم يشء هــو أن يتعهــد املرشــحون بخدمــة النــاس. وأنــا أعمــل هنــا منــذ فــرتة طويلــة وقــد مــررت 
ــن  ــًا م ــاك أحيان ــم(. وهن ــر إىل التعلي ــا )تش ــدر من ــرون أج ــاس كث ــاك أن ــن هن ــدة، ولك ــل ع بمراح
ــام  ــًا وإن ــعب مطلق ــاس أو الش ــة الن ــر بخدم ــه ال يفك ــرف، ولكن ــى الت ــدرة ع ــة والق ــع باملعرف يتمت

ــه. بخدمــة مصالــح ومنافــع أرست

ــح  ــة الصال ــا إىل خدم ــدي حاجته ــس بل ــوة جمل ــون عض ــيايس ألن تك ــا الس ــس دافعه يعك
العــام أكثــر مــن رغبتهــا يف احلصــول عــى مكانــة مــا أو مكاســب شــخصية. ويبــدو أن دورهــا 
الســابق يف املجــال الســيايس العــام قــد أضفــى الرشعيــة عــى دورهــا احلــايل يف نظــر زمالئهــا 
ــاون  ــرتك بالتع ــاس مش ــتنادًا إىل إحس ــم، اس ــاوض معه ــا بالتف ــك هل ــمح ذل ــور. ويس الذك

ــدًا. ــاة األرسة واملجتمــع، وهــي إســرتاتيجية تســتفيد منهــا جي ــاء حي إلعــادة بن

وختتلــف جتربــة ســيم كثــرًا عــن جتربــة رسويونــغ وثــايف. ففيــام حصلتــا عــى حــد أدنــى مــن 
التعليــم قبــل فــرتة حكــم اخلمــر احلمــر، كان عمــر ســيم 16 ســنة يف عــام 1975 وكانــت قــد 
التحقــت باملدرســة بتشــجيع مــن والدهــا، إذ نجــت أرسهتــا مــن فــرتة حكــم اخلمــر احلمــر. 
وينبــع دافعهــا الســيايس مــن والدهــا كوهنــا ترغــب يف مواصلــة نشــاطه املجتمعــي واملحافظــة 
عــى ســمعته الطيبــة بــن القرويــن. كــام أهنــا شــاركت يف السياســة املحليــة قبــل انتخابــات 
ــو  ــة، وه ــة القروي ــان التنمي ــدى جل ــة إلح ــت رئيس ــام 2002 وانُتخب ــة ع ــس البلدي املجال
منصــب شــغلته حتــى انتخبــت عضــوًا يف املجلــس البلــدي. وقــد عانــت مثــل رسويونــغ مــن 
ــى.  ــل العلمــي األدن ــدًا لألعضــاء ذوي التحصي ــرت هتدي ــه اعُت ــام ألن ــاد، رب ــز واالنتق التميي

ولكنهــا تعاملــت مــع هــذا الرتهيــب بطريقــة خمتلفــة.
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تتبــع إســرتاتيجية ســيم يف التأقلــم هنجــًا أكثــر تقليديــة. فقــد قبلــت بعــبء العمــل اليومــي 
ــدة  ــاة اجلي ــدي للفت ــدور التقلي ــة، ال ــة وكبالغ ــة، كطفل ــن العائل ــي أدت ضم ــف. وه املضاع
ــي  ــل اليوم ــبء العم ــل ع ــى حتم ــا ع ــالل مثابرهت ــن خ ــه م ــد أن ــة. وتعتق ــة الصاحل والزوج
املضاعــف نجحــت يف اكتســاب احــرتام زمالئهــا الذكــور الذيــن توقفــوا عــن انتقادهــا. وهــي 
ــه ال  ــد أن ــدʻ، وتعتق ــخ جي ــق وتاري ــة خل ــع ʼبدماث ــا تتمت ــا بأهن ــا يصفه ــل هل ــع زمي ــق م تتف

ــاث. ــه مــن الذكــور واإلن يمكــن أن يكــون للمــرء دور ســيايس مــا مل حيــَظ بدعــم زمالئ

وعندمــا حــازت ســيم عــى ثقــة زمالئهــا، بــدأت تشــاطرهم العقبــات التــي تواجههــا املــرأة، 
وتــرضب هلــم مثــاًل مــن نفســها. وقــد أدى هــذا االحــرتام إىل تغــر مواقفهــم، وباتــت ســيم 
ــرز يف  ــا ت ــارهتا بقضاي ــك يف استش ــل ذل ــس، ويتمث ــرًا يف املجل ــر تأث ــدور أكث ــع ب اآلن تضطل

مجيــع اللجــان وليــس يف اللجنــة املســؤولة عــن املــرأة والطفــل فقــط.

ــال.  ــا أطف ــس لدهي ــاء لي ــرأة عزب ــا كام ــية يف بالده ــة وسياس ــرات تارخيي ــغ تغ ــهدت فين ش
ولكنهــا، مثلهــا مثــل ثــايف، لدهيــا تاريــخ مــن العمــل يف برامــج التنميــة املجتمعيــة مــع أعضــاء 
ــا  ــا نظراؤه ــوم. ويصفه ــى الي ــم حت ــر منه ــع كث ــل م ــزال تعم ــن ال ت ــدي الذي ــس البل املجل
الذكــور بأهنــا املــرأة التــي انخرطــت يف النشــاط الســيايس للصالــح العــام بعــد عهــد اخلمــر 
ــح إىل  ــات تلم ــال بمرجعي ــؤالء الرج ــتعن ه ــس، يس ــاء املجل ــد أعض ــب أح ــر. وبحس احلم
ــام  ــع الطع ــال لتجم ــاحة القت ــب إىل س ــت تذه ــزاع: ʼكان ــاء الن ــرأة أثن ــع للم ــدور املتوق ال
ــاء  ــورة النس ــف ص ــذا الوص ــس ه ــيʻ. يعك ــط األمام ــت يف اخل ــود. كان ــه إىل اجلن وتقدم
ــادة  ــغ بعــد ثالثــن ســنة أو نحــو ذلــك لزي كمدافعــات عــن األمــة، صــورة اســتخدمتها فين

ــه: ــف بأن ــا يوص ــد يف كمبودي ــد اجلي ــي. فالقائ ــس حم ــوة جمل ــا كعض نفوذه

ʼشــخص يمكــن أن خيتلــط جيــدًا مــع القرويــن... يتعــن عــى القائــد كــي حيظــى بالثقــة 
أو  يغنــي  أو  يقامــر  أو  يســكر  َمــن  مــع  خيتلــط  أن  جيــد،  بشــكل  القرويــن  عــى  ويتعــرف 
 ʻــب ــع ترحي ــون موض ــن يك ــة ول ــى بالثق ــن حيظ ــالط، فل ــن االخت ــن م ــا ال يتمك ــل. وعندم  يعم

)فيميليا وآخرون 2009: 85(.

ــزحʻ دون أن  ــدث ومت ــرى... تتح ــة إىل أخ ــن قري ــاب ʼم ــا الذه ــف يمكنه ــغ كي ــف فين تص
.ʻــال ــام لألطف ــداد الطع ــر ʼإلع تضط

يبدو أن روايتها تشر إىل احلاجة إلظهار قيمتها الذاتية وسمعتها كوهنا عزباء:

ــه... فمــن الصعــب أال تكــون متزوجــًا وأن  ــة بوجــود زوج أو غياب ــه عالق ʼأعتقــد أن ذلــك ليــس ل
يتعــن عليــك يف الوقــت نفســه أن تثقــف الرجــال... وتســاعدهم عــى الفهــم... بأنــه يمكــن للمــرأة 

.ʻأن تــزاول عمــاًل
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يتمثــل هدفهــا الســيايس يف حتســن حيــاة النســاء واألطفــال كــي ال يعانــوا مــا عانتــه يف ســبيل 
االعــرتاف هبــا: ʼال؛ ال أريدهــم أن يعانــوا مثــي... ينبغــي لنــا أن نعــرتض عــى كيفيــة ســر 
ــل  ــرأة والطف ــة امل ــا يف جلن ــتغالل عمله ــي اس ــك ه ــق ذل ــيلتها لتحقي ــومʻ. ووس ــور الي األم
كمصــدر قــوة للتفــاوض مــن خاللــه. وهــي تؤكــد بــأن هــذا الــدور يتطلــب مهــارات أنثويــة 
ــت  ــا: ʼإذا كان ــال ال يمتلكوهن ــد أن الرج ــارات تعتق ــية، مه ــل بحساس ــف والتعام يف التعاط
ــرج  ــعرون باحل ــن يش ــال، ألهن ــس الرج ــا ولي ــاء عليه ــالع النس ــم إط ــكلة يمكنه ــن مش لدهي
معهــم ولــن يتفهــم الرجــالʻ. وتســتند فينــغ يف حججهــا إىل صفــات ذكورية/أنثويــة حمــددة 
اجتامعيــًا، بينــام تتبنــى يف الوقــت ذاتــه صفتــي التواصــل وقابليــة التحــرك املرتبطتــن تقليديــا 

بالذكــور .

تعكــس وجهــات نظــر هــؤالء النســاء األربــع إســرتاتيجيات تأقلــم خمتلفــة لتحقيــق دوافعهــن 
ــة أبويــة وهرميــة، يمكــن القــول إن رسويونــغ  السياســية الفريــدة. وبــام أن الثقافــة الكمبودي
ــع  ــن م ــام يف التضام ــن جتربته ــغ م ــايف وفين ــتفادت ث ــح. واس ــي الصال ــذت دور الراع اخت
ــة لضــامن  ــايف أمهي ــويل ث ــام ُت ــن بين ــر احلمــر. ولك ــة اخلم ــد انتهــاء حقب نظرائهــم الذكــور بع
ــًا  ــط ثقافي ــة ترتب ــات قيادي ــغ صف ــغ وفين ــلوك رسويون ــس س ــزيل، يعك ــا املن ــا بدوره قيامه
ــا  ــة أدواره ــر بعناي ــو أن تدي ــم، فه ــيم يف التأقل ــرتاتيجية س ــن إس ــرض م ــا الغ ــل. أم بالرج
ــا  ــار قدرهت ــيلة إلظه ــة كوس ــة التقليدي ــامت األنثوي ــة الس ــى قيم ــد ع ــة وتؤك ــة والعام املنزلي

ــور. ــا الذك ــدي لزمالئه ــس بل ــوة جمل كعض

خلق الدافع عبر التعليم: دور منظمة بانتي سيري
ــعرن  ــم، يش ــدون تعلي ــم. ف ــى التعلي ــع ع ــاء األرب ــز النس ــة تركي ــامم مالحظ ــر لالهت ــن املث م
أهنــن غــر قــادرات عــى التفــاوض بفاعليــة مــع الرجــال والقيــام بدورهــن الســيايس العــام. 
فعــى ســبيل املثــال كانــت ســيم متعلمــة، ومــع ذلــك بقيــت تشــعر أهنــا غــر مؤهلــة وغــر 
ــا مل  ــي أن تعليمه ــا يعن ــدي، م ــس بل ــوة يف املجل ــا كعض ــارس مهمته ــدأت مت ــا ب ــة عندم آمن
ــى  ــا يدع ــر م ــة إىل تطوي ــاء إىل احلاج ــع النس ــر مجي ــام. وتش ــدور ع ــالع ب ــا لالضط يؤهله
ــط  ــة كاإلدارة والتخطي ــرص تعليمي ــر ف ــر توف ــة، ع ــة الذكوري ــة التقليدي ــات القيادي بالصف

ــادة. ــة والقي ــم واخلطاب والتنظي

ــي[  ــن رأي ــّر ع ــر ]أع ــرف كيــف أجاه ــي أع ــاس[ ولكنن ــام الن ــدث أم ــدث ]التح ــد التح ــا ال أجي أن
ــغ(. )رسويون

حتتــاج النســاء إىل املعرفــة والعقــل الســليم وإىل الدعــم والتمكــن عــى حــد ســواء... جيــب أن أصبــح 
مثاليــة ]توضــح أن الواقــع احلــايل ليــس كذلــك، ولكــن هــذا مــا تكافــح مــن أجلــه[ )ســيم(.
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ــا بأنفســنا  ــا ســتتعزز ثقتن ــا الوقــت لنطــرح أفكارن ــًا، وإذا كان لدين ــا بفرصــة التكلــم علن ... إذا حظين
ولــن نخشــى هــل الكلمــة التــي نتفــوه هبــا صحيحــة أم خاطئــة. عندمــا أعطــوين امليكرفــون قبــل أن 

أصبــح عضــوة يف املجلــس البلــدي، شــعرت باالرتعــاش واخلــوف )فينــغ(.

ــب  ــيم ري ــغ وس ــي باتامبان ــال يف مقاطعت ــاء والرج ــع النس ــري م ــي س ــة بانت ــل منظم تعم
ــيايس  ــن الس ــن وضعه ــات لتحس ــاء الضعيف ــن النس ــدف متك ــًا، هب ــن 19 عام ــر م ــذ أكث من
واالقتصــادي واالجتامعــي. وتركــز املنظمــة عــى تنفيــذ مشــاريع التنميــة املجتمعيــة وأعــامل 
املنــارصة والتدريــب والتواصــل. وقــد حتدثــت النســاء األربــع عــن دور املنظمة يف مســاعدهتن 
ــادة  يف تطويــر مهاراهتــن القياديــة وحتديــد إســرتاتيجيات للقضــاء عــى التمييــز ومنــارصة زي
مشــاركتهن يف السياســة املحليــة. وأشــارت النســاء إىل بنــاء عالقــات ثقــة متبادلــة بــن كادر 

ــًا. املنظمــة والقرويــن، مــا عــزز فهــم هــذه العمليــة السياســية الناشــئة حملي

ــارب  ــة بتج ــى التوعي ــل ع ــة، إذ تعم ــر ُمهم ــيط ومي ــة كوس ــل املنظم ــة عم ــر طريق وُتعت
النســاء يف املنطقــة واالســتفادة مــن تلــك التجــارب ملنــارصة املــرأة عــى املســتويات املحليــة 
والوطنيــة والعامليــة. وأشــادت النســاء مجيعــًا بشــدة بأثــر املنظمــة مــن حيــث معاجلــة قضايــا 
املســاءلة. وقــد نوقــش أثــر بعــض السياســات والقوانــن الوطنيــة عــى الشــؤون املحليــة، مــا 
ســمح بمناقشــة التحديــات التــي تواجــه تطبيــق القانــون. وحســبام ذكــرت ثــايف: ʼكنــا دائــاًم 
ــب  ــداد الطل ــاعدنا يف إع ــري تس ــي س ــة بانت ــت منظم ــامع وكان ــات يف كل اجت ــدم اقرتاح نق
ــل  ــد الدخ ــطة تولي ــام كان ألنش ــةʻ. ك ــن عام ــون األرايض أو قوان ــن قان ــه لتحس أو تقديم
ــة  ــة دور مهــم يف معاجلــة االحتياجــات االجتامعي ــي كملتهــا دورات حمــو األمي واالدخــار الت

ــرأة: ــية للم ــة األساس واالقتصادي

كنــت أميــة ســابقًا... مل أكــن أجيــد القــراءة والكتابــة يف عهــد نظــام بــول بــوت. تزوجــت عــام 1979، 
ــت  ــرأة )أصبح ــة امل ــة لتنمي ــة الدولي ــدأت الوكال ــام 1993، ب ــال. ويف ع ــة األطف ــغلت برتبي ــم انش ث
ــل )75 دوالر  ــف ريي ــا 300 أل ــوا لن ــد قدم ــا. وق ــل هن ــام 1990( تعم ــري يف ع ــي س ــة بانت منظم
أمركــي( لــرشاء حمــراث حلقــول األرز و500 ألــف رييــل )125 دوالر أمركــي( لرامــج القــروض. 
ثــم شــكلوا جلنــة ولكنهــم مل جيــدوا أحــدًا، فاختــاروين رغــم أننــي ال أجيــد الكتابــة. ورفضــت ذلــك 
ــت أحــريف أشــبه باخلربشــة.  ــة وكان ــدي وتعلمــت الكتاب ــاًم بي ــدأت أمســك قل ــم ب ــة. ث جلهــي الكتاب
وقــد طلبــوا منــي العمــل متطوعــة لصالــح هــذه البلديــة يف مخــس قــرى بــن عامــي 1993 و1997... 
بــدأُت أســتوعب، وأردت أن أســجل اســمي كــي أصــوت يف االنتخابــات... ومل أكــن ألعــرف كيفيــة 

عمــل ذلــك بمفــردي )رسويونــغ(.

ــل  ــة مث ــر حكومي ــامت غ ــا منظ ــي تنفذه ــارصة، الت ــب واملن ــطة التدري ــن أنش ــب أن تضم جي
ــة  ــة طفيلي ــرأة متلقي ــأن امل ــور ب ــق تص ــس خل ــرتاتيجية ولي ــد رشاكات إس ــري، عق ــي س بانت
للتدريــب. وقــد وصفــت النســاء األربــع دعــم منظمــة بانتــي ســري بأنــه متكينــي وأرشن إىل 
اكتســاهبن أو تعزيزهــن ملهاراهتــن ومعارفهــن، مــا ســمح هلــن منذئــذ بتحــدي املعايــر الثقافيــة 

املتعلقــة باجلنســن:
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قبــل أن أصبــح عضــوة جملــس بلــدي كنــت متطوعــة يف البلديــة أعمــل دون أي تعويــض. وقــد عملت 
منظمــة بانتــي ســري مــع متطوعــي البلديــات وأجــرت دورات تدريبيــة. كان التدريــب يف البدايــة عــن 
ســبل إقامــة مــرشوع ثــم حــول املهــارات القياديــة، وبعــد ذلــك وفــرت املنظمــة فرصــة للمشــاركة يف 
ــب  ــغل منص ــة ش ــأحظى بفرص ــط أين س ــد ق ــا... مل أعتق ــة وخارجه ــل املحافظ ــة داخ ــارات متبادل زي
عضــوة جملــس بلــدي عــى هــذا النحــو، ألننــي كنــت أحســب النســاء ضعيفــات وغــر قــادرات عــى 

القيــام بعمــل بســب عاطفتنــا )فينــغ(.

ــة  ــات التدريبي ــدد االحتياج ــارات حي ــة امله ــًا ملراجع ــري نظام ــي س ــة بانت ــت منظم وضع
بالتعــاون مــع النســاء التــي تعمــل معهــا، ومنهــم ميــِرون وميــرات جمتمعيــات ينتخبهــم 
ــس  ــة املجل ــن لعضوي ــحن حمتمل ــون مرش ــة ويصبح ــا املنظم ــل فيه ــة تعم ــاس يف كل قري الن
ــح  ــو مل تصب ــة يف الســابق، وهــي تؤمــن جازمــة بأهنــا ل ــغ ميــرة جمتمعي ــت فين البلــدي. كان
ــا  ــاعدهتا جتربته ــد س ــدي. وق ــس البل ــات املجل ــح النتخاب ــدًا الرتش ــررت أب ــا ق ــرة مل مي
ــا  ــت أهن ــة أحس ــارف رئيس ــارات ومع ــورت مه ــيايس وط ــا الس ــد دافعه ــرة يف حتدي كمي
رضوريــة عنــد العمــل كعضــوة يف املجلــس املحــي. وباإلضافــة إىل املهــارات آنفــة الذكــر - 
مهــارات اإلدارة والتخطيــط والتنظيــم واخلطابــة والقيــادة والقــراءة والكتابــة وتوليــد الدخــل 
- أكــدت النســاء عــى تطــور إحســاس قــوي بالتضامــن والتواصــل عــر الزيــارات امليدانيــة 

ــة. ــة واإلقليمي ــة والوطني ــبات املحلي ــاركة يف املناس واملش

لكــن األمــر الــذي ال يظهــر يف عمليــة مراجعــة املهارات، هــو مهــارات معاجلــة القيــود املنهجية 
واملؤسســية التــي تقــف عائقــًا أمــام املشــاركة السياســية للمــرأة. ولــدى مناقشــة أثــر العوائــق 
االجتامعيــة والثقافيــة واملنهجيــة أثنــاء جلســة متابعــة مــع كادر منظمــة بانتــي ســري والنســاء 
األربعــة، لوحــظ تأكيدهــن عــى تنميــة املهــارات الفنيــة لتذليــل تلــك العقبــات وليــس عــى 

إســرتاتيجيات حتميــل املؤسســات احلكوميــة مســؤولية ضــامن احلــق يف املشــاركة السياســية.

 التغيرات في المعرفة والمواقف والممارسات
والسلوكيات

ــار  ــن اعتب ــه يمك ــم أن ــال، رغ ــبيل املث ــى س ــة. فع ــبية والذاتي ــاح بالنس ــوم النج ــم مفه يتس
ــتمرار  ــه اس ــى أن ــل ع ــرأة والطف ــات امل ــة احتياج ــة بتلبي ــس البلدي ــوات املجال ــف عض تكلي
للصــور النمطيــة عــن النــوع االجتامعــي، فقــد اتفقــت النســاء األربــع عــى أنــه يمكــن اعتبــار 
ــة  ــا اجتامعي ــع قضاي ــل م ــى التعام ــال ع ــن الرج ــدر م ــن أق ــن أهن ــًا. ورأي ــدور متكيني ــذا ال ه
مهمــة حتســن حيــاة النســاء واألطفــال، وبالتــايل املجتمــع ككل. واعتــرن هــذا الــدور وســيلة 
ــر  ــرى غ ــان األخ ــر يف اللج ــب دور أك ــاوض للع ــس والتف ــل املجال ــن داخ ــد موقعه لتأكي
تلــك التــي تتنــاول شــؤون املــرأة والطفــل. وهلــذا، مــن الــرضوري أن نصــف مفهــوم النســاء 
ــود عــى املشــاركة يف  ــة القي ــه إلزال ــه وحماكات ــم ونقــاط قوت ــة فهــم دور التعلي ʼللنجــاحʻ بغي

صنــع القــرار الســيايس.
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مفاهيم النجاح
ــه اســتامع واحــرتام نظرائهــا الرجــال  ــغ ʼالنجــاحʻ مــن وجهــة نظرهــا بأن وصفــت رسويون
هلــا. وقــد قالــت وهــي تشــر إىل كيــف عوملــت يف الســابق: ʼنظــروا إيلَّ نظــرة دونيــة كــام لــو 
أهنــم يزدروننــي ألننــي امــرأة، وأرادوا الــدوس عــيَّ وجعــي أفشــل، لكنهــم عندمــا فعلــوا 

.ʻذلــك هنضــُت مرعــة ووقفــت مــن جديــد

ــع  ــة صن ــن عملي ــابقًا م ــتبعدتن س ــا مس ــام كانت ــس أهن ــا يف املجل ــغ وزميلته ــت رسويون أحس
ــوية  ــة تس ــن عملي ــة حتسِّ ــا خط ــف قدمت ــرت كي ــد ذك ــس. وق ــات املجل ــرار يف اجتامع الق
النزاعــات كتلــك املتعلقــة بــام ُتلحقــه احليوانــات مــن أرضار باملمتلــكات. ُرفضــت اخلطــة يف 
البدايــة، بيــد أهنــام واظبتــا عــى تقديــم اخلطــة املحســنة للمناقشــة يف ســائر االجتامعــات. وقــد 
أود أن أخركــم أن َمــن انتقــدين  أفــى ذلــك إىل انتقــاد رصيــح ملهاراهتــا يف القــراءة والكتابــة:̓ 

.ʻقــال إننــي ال أســتطيع التهجئــة

ـــق  ـــزاع يتعل ـــة ن ـــدي ملناقش ـــس البل ـــدا املجل ـــن قص ـــن اثن ـــغ قروي ـــت رسويون ـــا رافق عندم
ــادرة  ــرت مغـ ــس وانتظـ ــي للمجلـ ــرار النهائـ ــتمعت إىل القـ ــكات، اسـ ــأرضار يف املمتلـ بـ
ـــا  ـــد زمالئه ـــال أح ـــب. فق ـــرار الصائ ـــذوا الق ـــم مل يتخ ـــعر بأهن ـــا تش ـــت إهن ـــم قال ـــن ث القروي
ـــوة يف  ـــا كعض ـــة خرهت ـــبب حمدودي ـــه بس ـــدث عن ـــذي تتح ـــا ال ـــدرك م ـــا ال ت ـــور، إهن الذك
ــه  ــغ توجيـ ــت رسويونـ ــاد، واصلـ ــم االنتقـ ــزاب. ورغـ ــد األحـ ــا ألحـ ــس وانتامئهـ املجلـ
ـــامء  ـــاء املجلـــس االنت ـــى دور أعض ـــها لرئيـــس املجلـــس، مشـــرة إىل رضورة أن يتخط نقاش
ــد أن إســـرتاتيجيتها  ــات القرويـــن. وهـــي تعتقـ ــة الحتياجـ احلـــزيب وأن يعطـــي األولويـ
ـــا،  ـــغ وزميلته ـــب رسويون ـــد. وحس ـــدي جدي ـــان بل ـــدار بي ـــن إص ـــفرت ع ـــت، إذ أس نجح
ـــس،  ـــاء املجل ـــن أعض ـــة ب ـــر ديمقراطي ـــرار أكث ـــع ق ـــة صن ـــد إىل عملي ـــا العني ـــى إرصارمه أف
ـــزال  ـــا ال ن ـــح أنن ـــهولة. صحي ـــا بس ـــدث مع ـــة نتح ـــذه التجرب ـــد ه ـــا بع ـــم: ʼرصن ـــا منه ومه
ـــا[  ـــا علن ـــذي انتقده ـــخص ال ـــرؤ ]الش ـــكالم، ال جي ـــدأ بال ـــى أب ـــن مت ـــًا، ولك ـــف أحيان نختل

.ʻـــة ـــي بفوقي ـــث مع ـــى احلدي ع

ــة  ــا يف صياغ ــة م ــاءلة إىل درج ــفافية واملس ــز الش ــاول تعزي ــًا تن ــم أيض ــن، ت ــب القروي وحس
ــاب إىل  ــم للذه ــابقًا باضطراره ــعروا س ــم ش ــون، أهن ــر قروي ــد. وذك ــدي اجلدي ــان البل البي
ــغ  ــد القرويــون رسويون ــراه بمفــرده. وقــد أي رئيــس املجلــس لتســوية النزاعــات وفــق مــا ي
يف إيامهنــا بأنــه ʼيمكــن لرئيــس املجلــس هبــذا البيــان أن يتخــذ قــرارات عادلــة. كــام يســاعد 
البيــان النــاس يف تدبــر أمورهــم بأنفســهم وهــذا أمــر مجيــل، ألهنــم عندهــا لــن يضطــروا إىل 

.ʻــس ــس املجل ــاب إىل رئي الذه

فــت ثــايف ʼنجاحهــاʻ عــى أنــه حتديــد حاجــة مــا، ثــم قدرهتــا عــى معرفــة ســبل تلبيتهــا  عرَّ
ــوة يف  ــا عض ــا، بوصفه ــن واجبه ــأن م ــرى ب ــي ت ــدي. وه ــتثامر البل ــة االس ــالل خط ــن خ م
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املجلــس البلــدي، الســهر عــى تعزيــز رفاهيــة النســاء واألطفــال الذيــن متثلهــم نتيجــة التنميــة 
القرويــة التــي تســتدعي املنــارصة والتوعيــة عــى مســتوى القريــة:

ــتثامرية،  ــة اس ــع خط ــة لوض ــي القري ــال بممث ــت االتص ــك، حاول ــة. لذل ــة إىل مدرس ــر القري تفتق
ــود  ــدم وج ــراء ع ــة ج ــاب إىل املدرس ــا، الذه ــد م ــال، إىل ح ــن لألطف ــه ال يمك ــت أن ــي تعلم ألنن
طــرق. وهلــذا، ناقشــت املــرشوع واحتياجــات األطفــال، وقــد منحــه القرويــون األولويــة... شــق 

ــق هلــم. طري

أســفر دعــم املجلــس البلــدي للمــرشوع عــن ذهــاب مزيــد مــن األطفــال إىل املدرســة، ليــس 
ــايف النجــاح  ــم. وربطــت ث ــم التعلي ــل وارتفــاع قي ــد فحســب ب ــق اجلدي بســبب شــق الطري
ــل  ــن تعم ــال الذي ــاء واألطف ــات النس ــة احتياج ــن لتلبي ــى اآلخري ــر ع ــى التأث ــا ع بقدرهت
ــم  ــواء، لدع ــد س ــى ح ــاء، ع ــال والنس ــف الرج ــر مواق ــى تغي ــك ع ــوي ذل ــم. وينط معه

ــا: عمله

مل يعــد هنــاك اآلن ســوى عــدد قليــل منهــم ]الرجــال[ يتحــدث ضــدي ويقــول إننــي ال أســاعد ســوى 
النســاء فقــط ]تضحــك[. يتعــن عــي القيــام بأعــامل كثــرة، ولــذا فأنــا أبــذل قصــارى جهــدي وليــس 
ــًا عندمــا  ــا أؤّدي دورًا رئيســًا يف جمــال املنــارصة، وأحيان لــدي وقــت للطهــو وخدمــة الرجــال... وأن
ــا عملــه اخلــاص  يطلــب منــي أحــد الزمــالء ]الذكــور[ الذهــاب لطهــو الطعــام أقــول لــه، لــكل من

وعندمــا ننتهــي منــه يمكننــا أن نطهــو معــًاʻ )ثــايف(.

كان لــدى ســيم تعريــف مشــابه للنجــاح. وقــد أعربــت عــن اعتقادهــا بــأن نجاحهــا يتجــى 
ــد  ــأن أح ــرى، ب ــي ت ــة. وه ــط البلدي ــرأة يف خط ــات امل ــا الحتياج ــب أولوياهت ــة ترتي يف طريق
مــؤرشات النجــاح يكمــن يف تغــر مواقــف زمالئهــا الذكــور وســلوكهم ويف دعــم زوجهــا 
ــة، بالنظــر إىل مــا تذكــره ســيم عــن الرتهيــب وانعــدام األمــن  ــج معقول لعملهــا. وهــي نتائ
ــة  ــوال خمصص ــل أم ــيم حتوي ــهدت س ــد ش ــرة. وق ــا ألول م ــد انتخاهب ــه عن ــت ب ــذي أحس ال
ــل  ــة للتعام ــاد طريق ــت إلجي ــور وكافح ــا الذك ــدة لزمالئه ــاريع عائ ــل إىل مش ــرأة والطف للم
مــع ذلــك. ورغــم تعرضهــا النتقــادات علنيــة عــى ترفاهتــا مــن قبــل أحــد رؤســاء املناطــق 
الذكــور، فقــد أكســبها اجتهادهــا احــرتام غالبيــة زمالئهــا الذكــور. ويتجــى ذلــك يف الــدور 
الــذي تضطلــع بــه يف كافــة جلــان املجلــس وليــس يف قضايــا املــرأة والطفــل فحســب، وهــو 

إنجــاز أشــار إليــه زميــل هلــا:

تــؤدي عضــوات املجالــس البلديــة اآلن دورًا مماثــاًل لنظرائهــن الذكــور. فعــى ســبيل املثــال، يمكــن 
للعضــوة أن تكــون مســؤولة عــن إدارة الكــوارث والعنــف والفيضانــات وعــن إعــداد اخلطــط أيضــًا. 

نعــم، لقــد الحظــُت ذلــك.
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وصفــت فينــغ نجاحهــا، بأنــه قدرهتــا عــى إحــداث فــارق يعــرتف بــه القرويــون. ورضبــت 
مثــاالً عــى العمــل عــى مــرشوع شــق طريــق جيعــل وصــول األطفــال إىل املدرســة والنســاء إىل 

األســواق املحليــة أســهل:

كان القرويــون يقولــون إهنــم أصغــوا ملــا قلتــه وفكــروا بــه. لقــد فهمــوا قيمــة املــرشوع ألنــه عكــس 
حقيقــة قريتهــم.

تعنــي قصتهــا أن االعــرتاف الشــعبي بــام تناضــل مــن أجلــه يمثــل مــؤرشات للنجــاح، ال ســيام 
إذا اقــرتن هــذا االعــرتاف بفهــم لنضاهلــا كامــرأة حتقيقــا لذلــك: ʼنحــن نحظــى باالحــرتام 
بســبب نضالنــا وعملنــا الشــاق حتــى نحقــق هدفنــاʻ. والواقــع، أهنــا ذهبــت أبعــد مــن ذلــك 
ــذي  ــل، وال ــرأة والرج ــلوك امل ــر س ــالل تغ ــن خ ــًا م ــاس أيض ــاح يق ــاء إىل أن النج باإلحي

يتحــدى املعايــر التقليديــة للنــوع االجتامعــي:

نعــم، حيــرض اآلن مزيــد مــن النســاء االجتامعــات، ومل يكــن حيظــن بفرصــة املشــاركة مــن قبــل... 
أو كــن يقلــن إن ذلــك مضيعــة للوقــت ومــن األفضــل البقــاء يف املنــزل لالهتــامم بــه وبــاألوالد... 
ــة  ــى دون موافق ــرضن حت ــن حي ــامع، وه ــن االجت ــه م ــتطعن حتقيق ــا يس ــن م ــد الحظ ــا اآلن فق أم
ــزوج  ــن ال ــر ب ــم أك ــة تفاه ــدو اآلن ثم ــع األزواج، ويب ــش م ــك نتناق ــد ذل ــن... وبع أزواجه

ــة. والزوج

ــي  ــة بانت ــَر منظم ــن، تأث ــاء لنجاحه ــؤالء النس ــم ه ــة فه ــى كيفي ــة ع ــذه األمثل ــح ه توض
ــم.  ــز إســرتاتيجياهتن يف التأقل ــة لتعزي ــر املهــارات الفني ــة املســاعدة يف تطوي ســري مــن ناحي
فعــى ســبيل املثــال، بوســع النســاء امللــامت بالقــراءة والكتابــة املشــاركة وازديــاد إدراكهــن ملــا 
ــز  ــة، مــع الرتكي ــع دور فعــال يف وضــع اخلطــط املجتمعي جيــري مــن حوهلــن. وللنســاء األرب
عــى احتياجــات املــرأة واألطفــال. كــام تتعــزز مهــارات التضامــن والتواصــل نتيجــة لرنامــج 
املنظمــة، وهــي مهــارات مكنــت تلــك النســاء مــن دعــم بعضهــن بعضــًا ودعــم ناخبيهــن. 
ــا  ــو م ــذات، وه ــرتام ال ــة واح ــاس بالثق ــاد اإلحس ــة إىل ازدي ــارات التقني ــن امله ــي حتس ويف
يمكــن أن يغــر املعايــر التقليديــة التــي تكــرس الصــورة النمطيــة للمــرأة مــع ازديــاد عــدد 
املشــاركات يف السياســات املحليــة مــن خــالل االجتامعــات وخطــط التنمويــة القرويــة. وبــات 
لــدى النســاء منــر لــإلدالء بآرائهــن حــول القضايــا التــي تؤثــر عليهــن، والتــامس اإلنصــاف 

عــر النظــام الســيايس املحــي.

ولكــن يمكــن القــول، إنــه عــى الرغــم مــن مفاهيــم النجــاح هــذه، فــإن الثغــرات املنهجيــة 
واملؤسســية التــي تعيــق مشــاركة املــرأة يف احليــاة السياســية ال ُتعاَلــج مــن خالل إســرتاتيجيات 
التأقلــم وحدهــا. ويمكــن القــول أيضــًا، إن إســرتاتيجيات التأقلــم التــي تبنتهــا النســاء األربــع 
ــام يف  ــور ك ــالء الذك ــرتام الزم ــاب اح ــل اكتس ــن أج ــف م ــل مضاع ــبء عم ــل ع ــل حتم مث
حالــة ســيم وثــايف، أو وضــع إســرتاتيجية يمكــن أن تكــرس فكــرة ارتبــاط مهــارات القيــادة 
اجليــدة بصفــات ذكوريــة هــي قابليــة التحــرك والتواصــل االجتامعــي كــام يف حالــة رسويونــغ 
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ــاح  ــرتاف بنج ــة االع ــم أمهي ــك، ورغ ــًا. ولذل ــدد اجتامعي ــرأة املح ــرس دور امل ــغ – تك وفين
إســرتاتيجيات تلــك النســاء – والتــي تعــززت مــن خــالل دورات حمــو األميــة وتوليــد الدخــل 
ومعرفــة األنظمــة السياســية والتواصــل والتضامــن والتوعيــة بالعدالــة االجتامعيــة  واحلقــوق، 

مــن املهــم أيضــًا أال نغفــل عــن معاجلــة القيــود املؤسســية3.

 الدروس المستنبطة وتداعياتها على السياسات
والممارسات

ــة  ــدورة ثاني ــام ل ــع يف منصبيه ــاء األرب ــن النس ــان م ــت اثنت ــطور، كان ــذه الس ــة ه ــاء كتاب أثن
ــح،  ــذا يوض ــام 2012. وه ــة لع ــس البلدي ــات املجال ــح النتخاب ــن الرتش ــررت أربعته وق
ــل الرجــل واملــرأة ملعايــر النــوع االجتامعــي ورغــم األنظمــة األبويــة واألنــامط  أنــه رغــم متثُّ
الســلوكية املحــددة اجتامعيــًا واملتحيــزة ضــد املــرأة، تتحــدى هــؤالء النســاء األدوار التقليديــة 
ــتندة إىل  ــم املس ــرتاتيجيات التأقل ــن إس ــة م ــهلت باق ــد س ــا. وق ــدن صياغته ــن ويع للجنس
ــاعدهتن يف إدارة  ــن، بمس ــة دوافعه ــة تلبي ــر حكومي ــة غ ــن منظم ــم م ــة ودع ــارب حياتي جت

ــاص. ــام واخل ــن الع ــة يف املجال ــن املتضارب هوياهت

ــم  ــائي يف احلك ــل النس ــة التمثي ــكلن طليع ــات، يش ــاء ريفي ــذه لنس ــة ه ــة احلال ــرت دراس وّف
املحــي يف كمبوديــا، فرصــة لإلفصــاح عــن آرائهــن. ومــع االعــرتاف بقيــود اســتخدام أربعــة 
ــاعدة  ــال املس ــن يف جم ــطة املختص ــه أنش ــات لتوجي ــرتح توصي ــة تق ــة حال ــوات يف دراس أص
الديمقراطيــة، يمكــن اســتنباط دروس مهمــة مــن جتارهبــن الشــخصية جلهــة معاجلــة العقبــات 
ــة أخــرى.  ــا وســياقات ُقطري ــاة السياســية يف كمبودي التــي حتــول دون مشــاركة املــرأة يف احلي
وبذلــك، ختُلــص دراســة احلالــة هــذه إىل كوكبــة مــن التوصيــات اخلاصــة باملنظــامت العاملــة 
ــات عامــة تســتهدف مجهــورًا  ــز مشــاركتها السياســية، تليهــا جمموعــة توصي مــع املــرأة لتعزي

أوســع.
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توصيات خاصة

١. ضرورة تطوير مهارات الرجل والمرأة الفنية مثل زيادة الدخل 
واالدخار وتعلم القراءة والكتابة والحساب لضمان تلبية االحتياجات 

األساسية
ــرص  ــتويات وف ــدين مس ــًا وت ــتقرة اقتصادي ــر املس ــة غ ــبل املعيش ــة س ــق بمعاجل ــام يتعل في
ــة  ــار يف إتاح ــطة االدخ ــل وأنش ــد الدخ ــط تولي ــدور خط ــاء ب ــع النس ــرت مجي ــم، أق التعلي
ــام  ــيايس ع ــرأة يف دور س ــهم امل ــتحيل أن تس ــة، إذ يس ــة املحلي ــاركة يف السياس ــة للمش الفرص
دون متتــع أرسهتــا باســتقرار اقتصــادي. وتكتســب مشــاركة الرجــل يف أنشــطة زيــادة الدخــل 
والتعليــم األســايس والتوعيــة أمهيــة خاصــة، ألهنــا تعــزز مفهــوم املســؤولية املشــرتكة لتقســيم 
العمــل داخــل األرسة متحّديــًة بذلــك القوالــب النمطيــة الثقافيــة واالجتامعيــة. كــام اعُتــرت 
ــة  ــة والوطني ــات املحلي ــة بالسياس ــة اخلاص ــزز املعرف ــي تع ــم الت ــات التعلي ــات وعملي املنتدي

ــوص. ــذا اخلص ــًة يف ه ــل مهم ــادة والتواص ــة والقي ــراءة والكتاب ــارات الق ومه

٢. التركيز على ما هو أبعد من مجرد تطوير المهارات الفنية لضمان 
معالجة المعوقات المنهجية والمؤسسية

ــات  ــي االحتياج ــا تنم ــة ألهن ــري فعال ــي س ــة بانت ــة منظم ــار منهجي ــن اعتب ــه يمك ــع أن م
األساســية للمــرأة، يمكــن للمنظمــة أن متــي قدمــًا يف معاجلــة املعوقــات املنهجية واملؤسســية. 
وقــد ركــزت املنظمــة أثنــاء مراجعتهــا للمهــارات، عــى املهــارات الفنيــة األساســية إضافــة إىل 
التدريــب العــام للتوعيــة باحلقــوق وقضايــا اجلنســن، منهــا قوانــن احلاميــة والنظــام القانــوين 
اللذيــن ينبغــي االطــالع عليهــام لتنميــة الثقــة بالنفــس واحــرتام الــذات بناء عــى زيــادة املعرفة 
ــة  ــرأة يف السياس ــدور امل ــة ل ــات الداعم ــون دور املؤسس ــى يك ــن حت ــيايس. ولك ــام الس بالنظ
ــة  ــتطيع تنمي ــي ال تس ــات الت ــة املعوق ــد ومعاجل ــمل حتدي ــب أن يش ــول، جي ــة للتح أداة حقيقي
ــح  املهــارات الفنيــة معاجلتهــا بمفردهــا، منهــا تأثــر االنتــامء احلــزيب عــى حســاب جــدارة املرشَّ

كــام هــو احلــال يف كمبوديــا.

ــة  ــل عقب ــايل يمث ــايب احل ــام االنتخ ــى أن النظ ــوح ع ــع بوض ــاء األرب ــص النس ــد قص وتؤك
ــج  ــر نتائ ــع. وتش ــرأة يف املجتم ــش امل ــم هتمي ــا يفاق ــية، م ــاركة السياس ــام املش ــة أم رئيس
ــي  ــة بانت ــدور منظم ــًا ب ــن كلي ــن يثق ــاء أصبح ــؤالء النس ــًا إىل أن ه ــة أيض ــة احلال دراس
ســري. وكمنظمــة تشــارك يف التمكــن الســيايس، يتمثــل أحــد مهامهــا يف قــراءة الوضــع 
الســيايس وفهــم انعكاســات وأثــر التوعيــة والتدريــب واملنــارصة عــى التعامــل مــع الواقــع 
ــن  ــل معه ــي تعم ــاء الت ــش النس ــة لتهمي ــباب اجلذري ــد األس ــم، حتدي ــن امله ــيايس. وم الس
املنظمــة وإجــراء مناقشــات عامــة حــول ذلــك. وتشــر نتائــج دراســة احلالــة، إىل أنــه عندمــا 
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تكســب املــرأة الثقــة مــن خــالل تطويــر مهاراهتــا الفنيــة كتعلــم القــراءة والكتابــة والتحــدث 
ــة واملؤسســية. وتكــون نقطــة  ــات املنهجي ــامل حتديدهــا للتحدي ــزداد احت أمــام اجلمهــور، ي
االنطــالق هــي التأمــل يف هــذه التحديــات وتقديــم التجــارب الفرديــة يف املنتديــات العامــة. 
ــر  ــا، لتطوي ــتعانة بتجارهب ــرأة يف االس ــاعدة امل ــة يف مس ــل دور املنظم ــي أن يتمث ــن ينبغ ولك
ــة  ــات املنهجي ــة العقب ــة معاجل ــة بغي ــرتاتيجية مجاعي ــركات إس ــام بتح ــن القي ــة ع رؤى فردي

ــية. واملؤسس

٣. المشاركة واالستفادة من البحوث النوعية عن التجربة المعاشة 
للفئات المهمشة إلغناء السياسة والممارسة، ويجب أن يصبح جمع 

وتحليل البيانات عن شتى أنواع عوائق المشاركة السياسية للمرأة 
جزءًا ال يتجزأ من عمل هذه المنظمات

ــازة  ــون أدوات ممت ــن أن تك ــة يمك ــات املهمش ــدة للفئ ــارب الفري ــم إدراك أن التج ــن امله م
ــف  ــارب خمتل ــم جت ــد وفه ــة إىل حتدي ــوث اهلادف ــر البح ــارصة. وتوف ــب واملن ــة والتدري للتوعي
املهمشــن يف العمليــة السياســية بيانــات يمكــن أن تثــري طريقــة عمــل املنظــامت. فعــى ســبيل 
املثــال، نأمــل أن تســاعد دراســة احلالــة هــذه التــي توضــح تنــوع التجــارب وإســرتاتيجيات 
ــار  ــر اعتب ــم خماط ــن يف فه ــع اآلخري ــاء األرب ــا النس ــي واجهته ــات الت ــع التحدي ــل م التعام
ــمل  ــية. وتش ــات السياس ــق واملامرس ــوع( يف الوثائ ــة التن ــون )عديم ــدة الل ــة وحي ــاء فئ النس
تلــك املخاطــر إغفــال الفــوارق الدقيقــة للتنــوع، والتــي تعكســها التجــارب املعاشــة ألولئــك 

النســاء، مــا قــد يكــرس عــدم املســاواة.

مل توثَّــق جيــدًا وجهــات نظــر النســاء الريفيــات بشــأن فعاليــة إســرتاتيجيات معينــة مثــل نظــام 
الكوتــا، الــذي غالبــًا مــا يتعــرض لالنتقــاد ألنــه يقــال إنــه دون وجــود مطلــب شــعبي ونظــام 
 ʻمفهــوم املســاواةʼ ــل املجتمــع بوجــه عــام ــن يتقب متطــور للمســاءلة يف املناصــب العامــة، ل
)مرانــدا يف فيميليــا وآخــرون 2009: 28(. ولكــن يمكــن أن يقــال أيضــا إنــه دون أصــوات 
ــات  ــا يف مناقش ــع عموم ــب إرشاك املجتم ــغ، يصع ــيم وفين ــايف وس ــغ وث ــل رسويون ــاء مث نس
ــيايس  ــام الس ــاركة يف النظ ــن املش ــتبعدين م ــارب املس ــكل جت ــب أن تش ــاواة. وجي ــول املس ح

جــزءًا ال يتجــزأ مــن املناقشــات العامــة.

ــؤوليات  ــح إال مس ــرأة ʼال مُتن ــر إىل أن امل ــوث تش ــج بح ــذه نتائ ــة ه ــة احلال ــم دراس تدع
ــن 2009: 28(.  ــا وآخري ــدا يف فيميلي ــطʻ )مران ــي فق ــدي النمط ــا التقلي ــب ودوره تتناس
ــويل  ــاعد ت ــن أن يس ــغ، يمك ــيم وفين ــايف وس ــغ وث ــهادات رسويون ــتنادًا إىل ش ــه اس ــد أن بي
ــًا  ــة لتوليهــا. وغالب تلــك املســؤوليات يف متكــن املــرأة ألن الرجــل يفتقــر إىل املهــارة الكافي
ــة  ــة بشــأن مــدى فاعلي مــا جتــري مناقشــات عــى املســتوى األكاديمــي أو السياســة الوطني
ــرًا مــا  ــات املهّمشــة. وكث ــادة مشــاركة الفئ ــا واإلســرتاتيجيات األخــرى يف زي نظــام الكوت
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يعنــي ذاك إمهــال أصــوات النســاء كأولئــك املذكــورات يف دراســة احلالــة هــذه. وُيعتــر فهــم 
ــاء املناقشــة أمــرًا مهــام للعاملــن يف جمــال املســاعدة  ــة إلغن ــة جتــارب النســاء كأداة قوي أمهي

ــة. الديمقراطي

٤. يجب أن يغدو العاملون في مجال المساعدة الديمقراطية 
قادرين على توضيح دوافعهم، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة 

قبل محاولة تعزيز المشاركة السياسية ألولئك اللواتي يعملون 
معهن

ــدي.  ــس بل ــوات جمل ــن كعض ــن يف عمله ــا حيفزه ــح م ــن توضي ــع م ــاء األرب ــت النس متكن
ــة  ــة احلال ــتخدمة يف دراس ــن املس ــى أقواهل ــق ع ــن للتعلي ــا دع ــة عندم ــة املتابع ــاء جلس وأثن
ــم  ــن دوافعه ــر ع ــة يف التعب ــدوا صعوب ــري وج ــي س ــة بانت ــي منظم ــذه، اتضــح أن موظف ه
الشــخصية للعمــل يف جمــال املســاعدة الديمقراطيــة ويف مناقشــة معتقداهتــم السياســية، ألهنــم 
ــع  ــن الدواف ــر ع ــم التعب ــع، أن تعل ــة. والواق ــية املفتوح ــات السياس ــى املناقش ــادوا ع مل يعت
ــة  ــع قضي ــي م ــرد التامه ــح للف ــيًا، يتي ــرأة سياس ــن امل ــز متك ــية لتعزي ــخصية والسياس الش
اجلامعــة. ويف كمبوديــا، حيــث االنتــامء احلــزيب أقــوى مــن اجلــدارة الفرديــة، مــن املرجــح أن 
ــاركتك  ــز مش ــي حتف ــخصية الت ــارب الش ــم التج ــح )أي فه ــخيص الواض ــع الش ــن الداف حيس
ــل  ــن عم ــيايس( أن حيس ــام الس ــن النظ ــك م ــم توقعات ــيايس )أي فه ــع الس ــية( والداف السياس
العاملــن يف جمــال املســاعدة الديمقراطيــة يف دعــم النســاء مــن أجــل التعبــر عــن دوافعهــن 
ــة عوضــًا عــن نفــوذ  ــدوره عــى اجلــدارة الفردي الشــخصية والسياســية. وقــد يؤكــد ذلــك ب

ــية. ــة واملؤسس ــود املنهجي ــول القي ــات ح ــز املناقش ــزب، وحيف احل

٥. تحديد منهجيات إنمائية تتماشى مع البيئة االجتماعية 
والسياسية في البالد

لعــل مــن أهــم الــدروس التــي يمكــن اســتخالصها من جتــارب هــؤالء النســاء األربــع، هو أن 
النشــاط الســيايس ال يعنــي بالــرضورة القيــام بتحــركات راديكاليــة. ويبــدو أن النهــج الناعــم 
ــات املؤسســية، خاصــة يف  ــة العقب ــه هــؤالء النســاء كان فعــاالً يف إزال واآلمــن الــذي اعتمدت
ــرتاتيجية  ــس إس ــوف. وتعك ــي واخل ــاد املنهج ــب والفس ــة الرتهي ــم بثقاف ــيايس يتس ــاخ س من
أولئــك النســاء قــوة املثابــرة واملفاوضــات املتأنيــة، وقــوة احلــوار لكســب االحــرتام ووضــع 
ــن  ــعة م ــة واس ــع طائف ــي م ــل االجتامع ــاركة والتفاع ــوة املش ــرتكة، وق ــة ومش رؤى تنموي

األطــراف املعنيــة، وقــوة الصــوت اجلامعــي والعمــل عــر الشــبكات.
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توصيات عامة

١. ُتعتبر البحوث أداة مهمة لمعالجة القيود المنهجية والمؤسسية 
التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولذلك يجب 
منحها األولوية بوصفها إستراتيجية تعزز التمكين السياسي للمرأة.

ــة  ــاالت بحثي ــة جم ــى ثالث ــوء ع ــذه الض ــة ه ــة احلال ــع يف دراس ــاء األرب ــارب النس ــلط جت تس
ــر  ــدول. أوالً، ُيعت ــن ال ــا م ــا وغره ــرأة يف كمبودي ــية للم ــاركة السياس ــادة املش ــق بزي تتعل
ــاة  ــة يف احلي ــات املهّمش ــة إرشاك الفئ ــد مناقش ــاّمً عن ــة مه ــات املهيمن ــاب الفئ ــل خط حتلي
ــتنادًا  ــًا، اس ــًا(. ثاني ــاث مع ــور واإلن ــة الذك ــس البلدي ــاء املجال ــل أعض ــل عم ــية )مث السياس
ــة ونظرائهــن الذكــور، كان دور الشــباب  إىل مقابــالت ُأجريــت مــع عضــوات جمالــس بلدي
ــة  ــة البحثي ــع املشــاركن يف العملي ــامم مشــرتك. وشــعر مجي ــاة السياســية موضــوع اهت يف احلي
باحلاجــة إىل زيــادة مشــاركة الشــباب يف السياســة، ال ســيام أن متوســط العمــر احلــايل 
ــي،  ــوزع العرق ــات الت ــمح دراس ــًا، تس ــنة. ثالث ــو 49 س ــة ه ــة املحلي ــاركن يف السياس للمش
التــي جتــري عــى مــدى فــرتة زمنيــة حمــددة لفئــة مهمشــة مــن الريــف أو املدينــة أو لفئتــن 
ــر التهميــش عــى  ــة، بفهــم أث ــة ألغــراض املقارن واحــدة مــن الريــف واألخــرى مــن املدين
صنــع القــرار واألدوار القياديــة. ويف هــذا اإلطــار، جيــب إرشاك الفئــات املهّمشــة يف ختطيــط 

ــا. ــا وحتليله ــة وإجرائه ــطة البحثي األنش

٢. اتباع منهجيات حقوقية تؤكد على المساءلة واإلدماج لزيادة 
مشاركة الفئات المهمشة في السياسة

ــى  ــة، وع ــة التقليدي ــات اهلرمي ــى العالق ــم ع ــر مه ــا أث ــة يف كمبودي ــة الالمركزي كان لتجرب
ــن  ــن املحلي ــن والناخب ــين واحلكومي ــامء السياس ــن الزع ــب ب ــى منص ــس ع ــة التناف طريق
ــات  ــادة وعالق ــام الق ــة أم ــودًا خمتلف ــًا وقي ــك ʼفرص ــق ذل ــرون 2009(. وخيل ــا وآخ )فيميلي
خمتلفــة مــع غربــاء، وربــام أنواعــًا خمتلفــة مــن القــادة مــن خلفيــات خمتلفــةʻ )فيميليــا وآخــرون 
2009: 29(. كــام أنــه خيلــق فرصــة للتأكيــد عــى دور الدولــة يف ضــامن املشــاركة السياســية، 
حســبام جــاء يف الصكــوك القانونيــة الوطنيــة والدوليــة. ومــن خــالل التأكيــد عــى املشــاركة 
السياســية باعتبارهــا اســتحقاقًا رئيســيًا، تتســم املناقشــات، مثــاًل، حــول صياغــة السياســات 

ــًا. ــة للنــوع االجتامعــي بمزيــد مــن القــوة ألهنــا تغــدو مــررة قانوني وخطــط العمــل احلزبي
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٣. تعزيز إدماج المواَطنة والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 
في وثائق السياسات والمناهج التعليمية في النظام المدرسي 

الرسمي وغير الرسمي، ومن خالل الدورات التدريبية غير الرسمية 
للشباب

تســاعد جتــارب املجموعــات املهّمشــة يف إغنــاء عمليــات التثقيــف اهلادفــة إىل تعزيــز 
ــذه،  ــة ه ــة احلال ــع يف دراس ــاء األرب ــارب النس ــر جت ــيايس. وتش ــاج الس ــة واإلدم الديمقراطي
ــع  ــى مجي ــف ع ــج التثقي ــواع برام ــائر أن ــة يف س ــة االجتامعي ــا العدال ــاول قضاي ــة تن إىل أمهي
املســتويات ولكافــة األعــامر. وجيــب تطويــر الــدروس املســتمدة مــن هــذه التجــارب ونرشها، 
بالتشــاور مــع أعضــاء املجتمــع وبمشــاركة جــادة منهــم، كوســيلة خللــق إحســاس بالتضامــن 
ــق أهــداف سياســية مشــرتكة. ومــن شــأن اهلــدف التعليمــي  ــن الشــباب والشــيوخ لتحقي ب
ــن  ــان ضم ــوق اإلنس ــة وحق ــة الديمقراطي ــال املواطن ــف يف جم ــز التثقي ــل، لتعزي ــل األج طوي
باقــة واســعة مــن املبــادرات التثقيفيــة، أن يســتكمل اإلســرتاتيجيات الفوريــة التــي تعكســها 

ــات. ــذه التوصي ه
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الهوامش

مل ُتذكــر األســامء احلقيقيــة للنســاء الــوارد ذكرهــن يف دراســة احلالــة هــذه. عــالوة عــى ذلــك، . 1
ــاء املقابــالت. اســُتخدمت كلمــة ʼالفــالينʻ لإلشــارة إىل األحــزاب السياســية التــي ُذكــرت أثن

 جــرت انتخابــات املجالــس البلديــة عــام 2012 بعــد كتابــة دراســة احلالــة هــذه. وتشــر نتائــج . 2
ــزات  ــبة الفائ ــة( ونس ــحات )25 باملئ ــبة املرش ــف يف نس ــاع طفي ــدوث ارتف ــات إىل ح االنتخاب

ــا 2012(. ــة يف كمبودي ــرة والنزهي ــات احل ــة االنتخاب ــة( )جلن ــات )18 باملئ باالنتخاب

 لــدى مســاعدة منظمــة بانتــي ســري يف إعــادة إعــداد األنشــطة التدريبيــة للقضــاء عــى العقبــات . 3
املنهجيــة واهليكليــة واالجتامعيــة والثقافيــة التــي تقــف حائــاًل دون املشــاركة السياســية للمــرأة، 
عملــت املؤلفــة بدعــم مــن املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات عــى وضــع منهجيــة 
حتلــل جتــارب النســاء التــي تعمــل منظمــة بانتــي ســري معهــن عــى مســتوى فــردي وجتميــع 
هــذه التجــارب يف أســلوب منقــح للتدريــب واملنــارصة. وقــد ُوثِّقــت الطــرق املســتخدمة يف هــذه 
العمليــة ونتائجهــا يف تقريــر متــاح عــى موقــع املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات. كــام 

تصــف ورقــة املناقشــة املرفقــة بالتقريــر احلــايل )امللحــق أ( هــذه العمليــة بــيء مــن التفصيــل.



:ʻوراد مع سيايس رقم امرمة ̓
جتارب الرساد التمبأعيات ا ا تا املحيل
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يوليوس المبي وأوسيمتاو داميني

الفصل العاشر

ملخص

ــًا وخجــوالً عــى مــدى العقــود الثالثــة  كان تطبيــق الالمركزيــة اإلداريــة يف الكامــرون بطيئ
املاضيــة. ونظــرًا إىل عــدم وجــود نمــوذج عمــي إلرشاك املواطنــن يف عمليــة صنــع القــرار، 
ــور  ــه القص ــداث أوج ــادة إح ــي إىل إع ــتوى املح ــى املس ــة ع ــات الالمركزي ــل اإلصالح متي
عينهــا يف جمــال املســاءلة والشــفافية والتحــرك، والتــي تؤخــذ عــى اإلدارة املركزيــة. وال يــزال 
املانحــون وغرهــم مــن العاملــن يف جمــال التنميــة والذيــن يشــاركون يف عمليــة الالمركزيــة، 
ــًا،  ــرار حملي ــع الق ــة يف صن ــع بفاعلي ــات املجتم ــوات فئ ــاج أص ــبل إدم ــة س ــون ملعرف يكافح

ــة. ــات مرهقــة وغــر فعال ــذ املشــاريع واإلرشاف عليهــا دون جعــل هــذه العملي وتنفي

وتصــف دراســة احلالــة هــذه نموذجــًا رائــدًا ملشــاركة املواطنــن، نفذتــه منظمــة غــر حكوميــة 
ــاميل  ــم الش ــة اإلقلي ــدا عاصم ــاء بامن ــن أحي ــن م ــة يف اثن ــة املتكامل ــة التنمي ــى مؤسس تدع
ــاج  ــة إدم ــاركية بفاعلي ــة التش ــد للتنمي ــوذج الرائ ــذا النم ــزز ه ــرون. وع ــن الكام ــريب م الغ
ــا يف  ــة وغره ــات املعني ــذه اجله ــة ه ــر تعبئ ــباب، ع ــاء والش ــيام النس ــة، ال س ــات املهمش الفئ
ــن  ــة ب ــة خطي ــات رشاك ــرام اتفاقي ــح إب ــد من ــكنية. وق ــاء الس ــة األحي ــة لتنمي ــات منظَّم مجعي
تلــك اجلمعيــات واملجالــس البلديــة ســكان األحيــاء املهمشــن ســابقًا شــبه حــق يف املشــاركة، 

ــة. ــم التنموي ــس بحاجاهت ــلطات املجل ــالغ س ــة إلب ــاًة فعال ــك قن وكذل



المختصرات
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ATUDA Atuazire Quarter Development Association
مجعية تنمية حي أتوازير

CIG common-initiative group
جمموعة املبادرة املشرتكة

CPDM Cameroon People’s Democratic Movement
احلركة الشعبية الديمقراطية يف الكامرون

IDF Integrated Development Foundation
مؤسسة التنمية املتكاملة

MUDA Mugheb Quarter Development Association
مجعية تنمية حي موِغب

NGO non-governmental organization
منظمة غر حكومية

QDA quarter development association
مجعيات تنمية األحياء السكنية

SDF Social Democratic Front
اجلبهة االجتامعية الديمقراطية
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خلفية

ــة  ــكال احلكوم ــة، أش ــة املاضي ــود الثالث ــدى العق ــى م ــة، ع ــة الدولي ــرت وكاالت التنمي اعَت
املركزيــة وغــر الشــاملة األســباَب الكامنــة وراء ســوء تقديــم اخلدمــات األساســية يف الــدول 
األفريقيــة. ومنــذ مطلــع التســعينيات، شــجعت الدعــوات الوطنيــة والدوليــة إلرســاء حكــم 
ديمقراطــي، فضــاًل عــن توفــر الدعــم مــن املانحــن إلعــادة هيكلــة احلكومــات املحليــة كثــرًا 
ــض  ــي إىل تفوي ــات ترم ــذ إصالح ــى تنفي ــراء ع ــوب الصح ــا جن ــات يف أفريقي ــن احلكوم م
ــو  ــا األوىل نح ــة خطوهت ــة الكامروني ــذت احلكوم ــراف. واخت ــز إىل األط ــن املرك ــلطة م الس
ــى  ــة ع ــزاب املعارض ــت أح ــا ضغط ــر 1996، عندم ــون الثاين/يناي ــة يف 18 كان الالمركزي
ــن  ــادة 1)2( م ــت امل ــة، إذ نص ــد لالمركزي ــي مؤي ــتور ديمقراط ــي دس ــا لتبنّ ــول بي ــس ب الرئي
ــادة 55)2(  ــت امل ــام نص ــةʻ، ك ــدة مركزي ــة موح ــرون دول ــى أن ʼالكام ــد ع ــتور اجلدي الدس
عــى أن ʼالســلطات اإلقليميــة واملحليــة... تتمتــع باســتقالل إداري ومــايل يف إدارة املصالــح 
 ʻاإلقليميــة واملحليــة، وتديرهــا بحريــة جمالــس منتخبــة بموجــب رشوط ينــص عليهــا القانــون
)دســتور الكامــرون لعــام 1996(. ومنــح هــذا الدســتور آمــاالً عريضــة يف التحــول التدرجيي 

نحــو حكــم أكثــر شــمولية عــى املســتوى املحــي.

ــة عــى أرض الواقــع أمــر  ــق الالمركزي ــة أمــر، وتطبي ــد لالمركزي ــامد دســتور مؤي ــد أن اعت بي
خمتلــف كليــًا. ففــي االنتخابــات البلديــة التــي ُأجريــت ُبعيــد اعتــامد الدســتور اجلديــد، حقــق 
مرشــحو احلــزب املعــارض ملنصــب رئيــس البلديــة نــرًا يف بعــض املــدن الرئيســة يف البــالد، 
ــة  ــرتاكية الديمقراطي ــة االش ــل اجلبه ــريب ومعق ــاميل الغ ــم الش ــة اإلقلي ــدا عاصم ــا بامن ومنه
ــة إىل  ــة واملالي ــلطة اإلداري ــض الس ــا إىل تفوي ــتور دع ــن أن الدس ــم م ــى الرغ ــة. وع املعارض
ــي  ــرون، وه ــعبية يف الكام ــة الش ــة الديمقراطي ــن احلرك ــن، مل تك ــات املنتَخب ــاء البلدي رؤس
ــات املنتَخبــن مــن احلــزب  ــازل عــن الســلطة لرؤســاء البلدي احلــزب احلاكــم، مســتعدة للتن
املعــارض، إذ عــن الرئيــس بــول بيــا يف بامنــدا وغرهــا مــن املــدن مندوبــن حكوميــن مــن 
ــات  ــاء البلدي ــتقاللية رؤس ــوض اس ــا ق ــاك، م ــة هن ــس البلدي ــة املجال ــم لرئاس ــزب احلاك احل

ــيكود 2001(. ــوه 1999، وس )نيامنج

وأحبــط ترشــيح منــدوب حكومــي رئيســًا ملجلــس بامنــدا املــدين أساســًا هــدف االنتخابــات 
البلديــة، املتمثــل يف تعزيــز حكــم شــامل برعايــة مســؤولن حمليــن منتَخبــن. فبذلــك، مل يعــد 
املجلــس مســؤوالً أمــام الســكان املحليــن، كــام أن إســناد الصالحيــات للمنــدوب احلكومــي 
عوضــًا عــن رؤســاء البلديــات املنتَخبــن أبقــى عــى نظــام إداري مركــزي أقــى املواطــن مــن 
عمليــة صنــع القــرارات وتنفيــذ املشــاريع. واتســمت اإلدارة اليوميــة يف جملــس بامنــدا املــدين 
ــب  ــذا التخري ــتمر ه ــن. واس ــات املنتَخب ــاء البلدي ــي ورؤس ــدوب احلكوم ــن املن ــس ب بالتناف
للديمقراطيــة املحليــة مــدة 11 عامــًا، غــدا خالهلــا إقصــاء املواطــن مــن إدارة املجلــس أمــرًا 

اعتياديــًا.
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ــة  ــة الالمركزي ــام يف عملي ــو األم ــة نح ــرى مهم ــوة أخ ــة خط ــة الكامروني ــذت احلكوم اخت
ــًا مفصــاًل هليكلــة  يف متوز/يوليــو 2004 عندمــا أقــر الرملــان قانونــن وضعــا إطــارًا قانوني
ــه  ــاص بتوجي ــام 2004 اخل ــم 17 لع ــون رق ــان )القان ــا القانون ــة. ودع ــات املحلي احلكوم
ــون رقــم 18 لعــام 2004 اخلــاص بالقواعــد املطبقــة عــى املجالــس( إىل  املجالــس، والقان
ــر  ــت أك ــن. ومتثل ــس املنتَخب ــاء املجال ــات وأعض ــاء البلدي ــس إىل رؤس ــادة املجال ــل قي نق
ميــزة للقانونــن يف توضيــح مســؤوليات رؤســاء البلديــات وأعضــاء املجالــس املنتخبــن يف 
ــع القــرار  ــان عــى إرشاك املواطــن يف صن إدارة املجلــس. ولكــن لألســف، مل ينــص القانون
ــس  ــن للمجال ــارًا يمك ــا إط ــس، ومل يضع ــة للمجل ــؤوليات اإللزامي ــدى املس ــه إح بوصف
ــة جعلــت إرشاك  ــة. وألن قوانــن الالمركزي اســتخدامه إلرشاك املواطــن يف مشــاريع التنمي
ــدين  ــدا امل ــس بامن ــذ جمل ــًا، مل يتخ ــس إلزامي ــًا ولي ــس تقديري ــرار املجال ــع ق ــن يف صن املواط
بقيــادة املنــدوب احلكومــي خطــوات تذكــر إلرشاك الســكان املحليــن بفاعليــة يف مشــاريع 

ــة. التنمي

كان جملــس بامنــدا املــدين جيــري أحيانــًا مشــاورات حمــدودة مــع جلــان تنميــة األحيــاء الســكنية 
ــًا،  ــاركة خادع ــن املش ــوع م ــذا الن ــررة. وكان ه ــة املق ــاريع التنمي ــذ مش ــرشوع يف تنفي ــل ال قب
ــى  ــاورات ع ــك املش ــد تل ــت فوائ ــر أي يشء. وكان ــى تغي ــدرة ع ــاركة دون الق ــا مش ألهن
اجلهــات املعنيــة كالنســاء والشــباب حمــدودة بشــكل خــاص، ألن جلــان التنميــة نفســها مل تكــن 
شــاملة بطبيعتهــا. ففــي األماكــن املحرومــة مثــل أتوازيــر وموِغــب مثــاًل، مل تتضمــن عضويــة 
اللجنــة إال رئيــس احلــي ورجــاالً خمتاريــن مــن املجلــس التقليــدي. وكان الرئيــس التقليــدي 
للحــي يرشــح أعضــاء جلنــة التنميــة يف أتوازيــر وموغــب، عــى أن يكونــوا ذكــورًا وكبــارًا يف 

الســن وأعضــاء يف املجلــس التقليــدي.

ومل تكــن جلنتــا التنميــة يف أتوازيــر وموغــب منظمتــي جمتمــع مــدين حقيقيتــن، ألهنــام خضعتــا 
ــت  ــة. وكان ــًا للدول ــذي كان تابع ــدي والفــون )الرئيــس( ال لســيطرة أعضــاء املجلــس التقلي
ــات ومســؤوليات منظــامت املجتمــع املــدين  ــد انتزعــت أساســًا صالحي ــة ق الســلطة التقليدي
يف احليــن. وكان التعــاون والتواصــل بــن اجلامعــات الثقافيــة واالجتامعيــة والدينيــة املنتــرشة 
هنــاك ضعيفــًا للغايــة. ومهــد ســوء تنظيــم املجتمــع املــدين الطريــق ملســؤويل املجلــس البلــدي 
واجلهــات احلكوميــة، كالســلطات التقليديــة، للســيطرة عــى عمليــات صنــع قــرارات التنميــة 

املحليــة.

ــى  ــة، وحت ــات عام ــد اجتامع ــب إىل عق ــر وموغ ــة يف أتوازي ــا التنمي ــت جلنت ــا دع ــادرًا م ون
عندمــا فعلتــا ذلــك، كان اإلقبــال ضعيفــًا يف الغالــب. عــالوة عــى ذلــك، مل حيســب أعضــاء 
ــة  ــاورات عرضي ــم يف مش ــة عنه ــم نياب ــاركوا ه ــن ش ــكان الذي ــاب للس ــن أي حس اللجنت
ــة  ــن، خاص ــن اللجنت ــة هلات ــر الديمقراطي ــة غ ــود الطبيع ــدين. وتع ــدا امل ــس بامن ــع جمل م
هتميشــهام للنســاء والشــباب، إىل القيــم الثقافيــة التمييزيــة القويــة املرتبطــة بالســلطة التقليديــة 
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ــتوى  ــن مس ــرار م ــع الق ــة، كان صن ــم التقليدي ــذه القي ــق ه ــريب. فوف ــاميل الغ ــم الش يف اإلقلي
ــدي  ــرأة حت ــًا للم ــم ثقافي ــر املالئ ــن غ ــل، وكان م ــة الرج ــع مهم ــع األوس األرسة إىل املجتم
الرجــل أو معارضتــه. ومل حتصــل غالبيــة نســاء احلّيــن عــى تعليــم رســمي، فاســتفاد الرجــال 
مــن ذلــك لتأكيــد هيمنتهــم وتريــر هتميــش النســاء يف مجيــع جمــاالت صنــع القــرار. ولكــن 
رئيــس احلــي يف أتوازيــر تغــاىض اســتثنائيًا عــن هــذا العــرف ورشــح امــرأة بــارزة سياســيًا 
مــن احلــي لعضويــة جلنــة التنميــة، بيــد أن أثــر هــذه العضــوة الوحيــدة كان حمــدودًا جــدًا يف 
ــة  ــرأة يف جلن ــاك أي ام ــن هن ــم يك ــب، فل ــا يف موغ ــور. أم ــا الذك ــن عليه ــي هييم ــة الت اللجن

ــة. التنمي

ــريب  ــاميل الغ ــم الش ــة لإلقلي ــة التقليدي ــت الثقاف ــرأة، ربط ــد امل ــا ض ــة إىل حتيزه وباإلضاف
ــار  ــر كب ــرف يعت ــك، كان الع ــة. ولذل ــايل باحلكم ــرة وبالت ــة واخل ــن باملعرف ــدم يف الس التق
ــًا  ــى أيض ــة، واقت ــع قاطب ــات املجتم ــن فئ ــة ع ــرارات نياب ــذ الق ــن يتخ ــل َم ــن أفض الس
ــدي  ــس التقلي ــيوخ املجل ــيام ش ــن، ال س ــار الس ــامت كب ــوا بتعلي ــباب ويلتزم ــرتم الش أن حي
ألهنــم األوصيــاء عــى ثقافــات األســالف ومعتقداهتــم املقدســة. ومل يكــن بمقــدور 
ــنده  ــذي أس ــدور ال ــة إال ألداء ال ــة التنمي ــات جلن ــاء اجتامع ــل أثن ــباب التدخ ــاء والش النس
ــذه  ــت ه ــدي. ومنع ــس التقلي ــاء املجل ــرشاب ألعض ــام وال ــم الطع ــم، أي تقدي ــرف هل الع
ــة  ــرار يف جلن ــع الق ــامهة يف صن ــة املس ــن حماول ــباب م ــاء والش ــة النس ــة القوي ــم الثقافي القي
 التنميــة. ويف مرحلــة تنفيــذ مشــاريع التنميــة يف احلّيــن، اقتــر إرشاكهــم عــى أداء 

أعامل يدوية.

وكحــال املــدن الرئيســة يف الكامــرون، حيــث تعكــس الرتكيبــة الســكانية تنــوع اجلامعــات 
العرقيــة التــي يزيــد عددهــا عــى 250 مجاعــة يف البــالد، كانــت الرتكيبــة العرقيــة لســكان 
أتوازيــر وموغــب غــر متجانســة إىل حــد كبــر، إذ كانــوا ينتمــون إىل شــعوب قــرى مانكون 
ومنداكــوي ونكويــن والذيــن يشــكلون ســكان بامنــدا األصليــن، فضــاًل عــن مســتوطنن 
ــرى.  ــالد األخ ــات الب ــق أو حمافظ ــريب ومناط ــاميل الغ ــم الش ــة يف اإلقلي ــل متنوع ــن قبائ م
والديانــات التــي يؤمــن هبــا ســكان احليــن هــي، املســيحية واإلســالم وديانــة األســالف. 
 وكان الســواد األعظــم مــن ســكان احليــن ينتمــي إىل أحــد حزبــن سياســين رئيســين مهــا 
 .ʻاجلبهــة االجتامعيــة الديمقراطية ̓ احلركــة الديمقراطيــة الشــعبيةʻ احلاكمــة وألــد أعدائهــا̓ 
ــن.  ــر يف احلي ــالف كب ــاس خ ــزيب أس ــامء احل ــرق، كان االنت ــن والع ــس الدي ــى عك وع
ــي  ــة الت ــة التنمي ــؤد إقصاؤهــم مــن جلن ــوا أنصــارًا للجبهــة، مل ي ــة ســكاهنام كان وألن أغلبي
 هتيمــن عليهــا احلركــة إال إىل تعزيــز الشــقاق االجتامعــي وانعــدام الثقــة واالزدراء 

العام للجنة.

ــيام  ــب، ال س ــر وموغ ــكان أتوازي ــبة لس ــر بالنس ــى يذك ــدا معن ــة يف بامن ــن لالمركزي ومل يك
النســاء والشــباب، ألن عوامــل هيكليــة وسياســية وثقافيــة اجتمعــت معــًا لتكــّرس إقصاءهــم 
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مــن إدارة املجلــس. فعــى املســتوى اهليــكي، حافــظ تعيــن منــدوب حكومــي للتســلط عــى 
ــى  ــة. وع ــاءلة التنازلي ــوض املس ــا ق ــًا، م ــس مركزي ــى إدارة املجل ــن ع ــؤولن املنتَخب املس
ــع  ــة عــى حــق املواطــن يف املشــاركة يف صن ــن الالمركزي مســتوى السياســات، مل تنــص قوان
قــرارات املجالــس البلديــة. وبعبــارة أخــرى، مل تعــط قوانــن الالمركزيــة املجتمعــات املحليــة 
أي دعــم أو تشــجيع للضغــط عــى املجلــس البلــدي مــن أجــل إتاحــة الفرصــة للمشــاركة يف 
تصميــم وتنفيــذ مشــاريع التنميــة التــي تؤثــر عليهــا. أمــا عــى املســتوى الثقــايف، فقــد تبنــت 

ق الذكــور وأعلــت مــن معرفــة كبــار الســن عــى الشــباب. املعايــر التقليديــة تفــوُّ

وشــكلت هــذه املعايــر أســاس إقصــاء النســاء والشــباب مــن جلــان التنميــة، وهــي 
ــة  ــن الفين ــا ب ــاور معه ــدين يتش ــدا امل ــس بامن ــي كان جمل ــاء الت ــدة يف األحي ــاكل الوحي  اهلي

واألخرى.

ــامت  ــب، والس ــر وموغ ــكان أتوازي ــى س ــش ع ــر التهمي ــذه أث ــة ه ــة احلال ــل دراس وحتل
الرئيســة لرنامــٍج مّولتــه احلكومــة والبنــك الــدويل وأســهَم يف تذليــل العقبــات التــي حتــول 
دون اإلدمــاج. ويركــز النقــاش عــى النســاء والشــباب، ألهنــم الفئــات التــي حــدت األعــراف 

ــي. ــتوى املح ــى املس ــرار ع ــع الق ــاركتهم يف صن ــن مش ــارشة م ــة مب ــة التمييزي التقليدي

أثر اإلقصاء من عملية صنع القرار السياسي

كان لإلقصــاء مــن صنــع القــرار يف املجلــس البلــدي آثــار ســلبية كثــرة عــى ســكان أتوازيــر 
ــة  ــًا يف جلن ــاًل أو معدوم ــم ضئي ــن كان متثيله ــباب الذي ــاء والش ــى النس ــة ع ــب، خاص وموغ
التنميــة. وتعيــن منــدوب حكومــي رئيســًا للمجلــس واإلقصــاء الناجــم عــن ذلــك، خيــب 
ــم  ــة واحلك ــم الالمركزي ــت مفاهي ــم، كان ــبة هل ــة. فبالنس ــًا بالالمركزي ــكان متام ــل الس أم
التشــاركي جمــرد خطــاب ســيايس ليــس لــه معنــى حقيقــي يف واقعهــم اليومــي. وقــد دفعــت 
خيبــة األمــل تلــك كثــرًا مــن النــاس إىل معارضــة أو رفــض دعــم أعــامل التنميــة التــي يقودها 

املجلــس يف احلــي.

فعــى ســبيل املثــال، نظــرًا لقلــة تعــاون الســكان، وجــد جملــس بامنــدا املــدين الــذي مل يكــن 
لديــه عــدد كاف مــن العــامل صعوبــة يف فــرض املعايــر الدنيــا لتشــييد دورات امليــاه يف أتوازيــر 
ــة احلصــول عــى املعلومــات مــن املجلــس البلــدي،  وموغــب. كــام أســفر اإلقصــاء عــن قل
ــدي،  ــس البل ــي يف املجل ــرف الصح ــكان وال ــح اإلس ــاس بلوائ ــة الن ــدم معرف ــايل ع وبالت
ــكان  ــر اإلس ــت معاي ــًا مِلَ ظل ــر جزئي ــا يف ــذا م ــا، وه ــال هل ــاض االمتث ــى إىل انخف ــا أف م

ــن احليــن املحرومــن يرثــى هلــا. والــرف الصحــي يف هذي

وكانـــت الظـــروف الصحيـــة الســـيئة يف أتوازيـــر وموغـــب أيضـــًا، جتســـيدًا لعجـــز جلنـــة 
ـــام  ـــة. وب ـــات الصلب ـــن النفاي ـــص م ـــية للتخل ـــع األساس ـــد املجتم ـــق قواع ـــن تطبي ـــة ع التنمي
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ـــة،  ـــي والرشعي ـــع املح ـــم املجتم ـــر إىل دع ـــت تفتق ـــد كان ـــا، فق ـــاملة بطبيعته ـــر ش ـــة غ أن اللجن
ـــص  ـــة بالتخل ـــع اخلاص ـــح املجتم ـــال للوائ ـــق الفع ـــين للتطبي ـــن أساس ـــا رشط ـــن كان واللذي
ـــر  ـــام ذك ـــا، وك ـــة يف أماكنه ـــاس القامم ـــن الن ـــر م ـــع كث ـــر، مل يض ـــات. ويف أتوازي ـــن النفاي م
أحـــد ســـكان احلـــي: ʼكانـــت هنـــاك قاممـــة يف كل مـــكانʻ. وقـــد أعـــاق التخلـــص مـــن 
ـــر  ـــة لتكاث ـــة مواتي ـــة خصب ـــق ترب ـــي، وخل ـــرف الصح ـــي ال ـــار باحل ـــر امل ـــات يف النه النفاي
ـــب  ـــن جان ـــرة م ـــازل املتناث ـــات املن ـــرة نفاي ـــار الغزي ـــت األمط ـــب، جرف ـــوض. ويف موغ البع
ـــكل  ـــن، ش ـــدادها. ويف كال احلّي ـــبب يف انس ـــا تس ـــاورة، م ـــرف املج ـــوات ال ـــق إىل قن الطري
ـــى  ـــع ع ـــن تق ـــم م ـــباب ألهن ـــاء والش ـــة للنس ـــة تنموي ـــات أولوي ـــن النفاي ـــتمر م ـــص املس التخل

ـــة. ـــات املنزلي ـــن النفاي ـــص م ـــؤولية التخل ـــه مس عاتق

ونظــرًا إلقصــاء ســكان احلّيــن مــن منابــر صنــع القــرار مثــل جلنــة التنميــة، غالبــًا مــا غابــت 
احتياجــات النــاس امللحــة عــن أعــامل التنميــة التــي نفذهــا املجلــس. وباإلضافــة حلاجتهــم 
إىل برنامــج آمــن ومريــح للتخلــص مــن النفايــات املنزليــة، كان احلصــول عــى ميــاه الــرشب 
ــوا  ــة األرس – والشــباب، إذ كان ــامت عــى رعاي ــة أخــرى للنســاء – وهــن القائ ــة تنموي أولوي
يقطعــون مســافات طويلــة جللــب املــاء. وقــد أجرهتــم أزمــة امليــاه يف موغــب عــى اســتخدام 
ــًا  ــر كان أيض ــديدة ألن النه ــة ش ــر صحي ــم إىل خماط ــا عرضه ــس، م ــل املالب ــر لغس ــاه النه مي
ــر  ــاة خطِ ــر مش ــى مم ــن ع ــر آم ــييد ج ــّكل تش ــر، ش ــة. ويف أتوازي ــات املنزلي ــًا للنفاي مكب
ــًا أكثــر مــن 2000 شــخص، منهــم 800 طالــب، إحــدى أولويــات التنميــة  يســتخدمه يومي
ــذ. وقــد وقعــت حــوادث عديــدة عــى املمــر، وأغلبهــا يعــود إىل ســقوط أطفــال  التــي مل ُتنفَّ

عــن اجلــر اخلشــبي املتزعــزع.

ــا  ــع، م ــم املجتم ــب إىل دع ــر وموغ ــي أتوازي ــاملتن يف حي ــر الش ــة غ ــا التنمي ــرت جلنت افتق
جعلهــام أضعــف مــن أن تضغطــا عــى جملــس بامنــدا املــدين ملعاجلــة املشــاكل التــي يواجههــا 
ســكان احليــن الذيــن تدمــرت روح اجلامعــة لدهيــم جــراء إقصائهــم مــن اللجنتــن. وبالنســبة 
ملعظمهــم، كانــت اللجنتــان قصــريت النظــر وتعمــالن خلدمــة مصالــح ذاتيــة وأظهرتــا قــدرًا 
ــة  ــدم ديمقراطي ــرًا إىل ع ــع. ونظ ــاق واس ــى نط ــع ع ــة املجتم ــاه تنمي ــزام جت ــن االلت ــاًل م ضئي
ــه  ــاذ قرارات ــدي اخت ــس البل ــن املجل ــب م ــام بالطل ــمح هل ــع يس ــا يف وض ــن، مل يكون اللجنت

ــاركية. ــة تش بطريق

ــة  ــن الديناميكي ــن م ــباب، اللجنت ــاء والش ــيام النس ــن، ال س ــكان احلي ــاء س ــرم إقص ــد ح وق
ومــن أفــكار جديــدة للنمــو. وواصــل أعضــاء املجلســن التقليديــن يف احليــن إدارة 
اللجنتــن بالطريقــة القديمــة غــر الرســمية، إذ كانــت االجتامعــات غــر دوريــة، ومل ُتســجل 
ــاك  ــن هن ــام مل يك ــجالت. ك ــى الس ــري ع ــه ي ــر عين ــة واألم ــات بدق ــارض االجتامع حم
 أي وثائــق عــن القواعــد الناظمــة للجنتــن وال عــن أهدافهــام وعضويتهــام وهيكليتهــام 

التنظيميتن.
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ــامت  ــا املنظ ــك مل َتعترمه ــن، ولذل ــن أهليت ــام مجعيت ــًا بوصفه ــن قانوني ل اللجنت ــجَّ ومل ُتس
املانحــة العاملــة يف بامنــدا منظمتــي جمتمــع مــدين حقيقيتــن تســتحقان الدعــم املــايل. كــام أن 
إقصــاء ســكان احلــي مــن اللجنتــن، حرمهــام مــن االشــرتاكات املاليــة مــن كثــر مــن أفــراد 

املجتمــع.

ــة  ــاريع التنمي ــط مش ــن ختطي ــكان م ــاء الس ــى إقص ــدي، أف ــس البل ــتوى املجل ــى مس وع
وتنفيذهــا ومتابعتهــا إىل ســوء اإلدارة وســوء تقديــم اخلدمــات. فنتيجــة لســوء املتابعــة مثــاًل، 
قــدم كثــر مــن املقاولــن، الذيــن تعاقــد معهــم املجلــس لبنــاء قنــاة للــرف الصحــي وشــق 
الطــرق يف أتوازيــر وموغــب، خدمــات دون املســتوى املطلــوب أو ختلــوا عــن املشــاريع متامــًا. 
ومل يتمكــن الســكان مــن الضغــط عــى املقاولــن لعــدم إملامهــم بجوانــب القضيــة وحرماهنــم 
ــن  ــرق احلي ــدت ط ــود، غ ــذه العق ــذ ه ــوء تنفي ــبب س ــة. وبس ــاركة يف املتابع ــق املش ــن ح م
مغــرة للغايــة يف موســم اجلفــاف ومليئــة باحلفــر وموحلــة يف موســم األمطــار. وبالتــايل، دفــع 
ــم.  ــاملة يف احلك ــر الش ــس غ ــة املجل ــتمرار طريق ــي الس ــن النهائ ــتفيدون الثم ــكان املس الس
ــاءلة  ــفافية واملس ــرة يف الش ــة ثغ ــس التنموي ــاريع املجل ــن مش ــكان م ــاء الس ــق إقص ــد خل وق

عــززت الفســاد.
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عمليات اإلدماج المنفذة

يف نيســان/أبريل 2007، جــددت احلكومــة الكامرونيــة التزامهــا بتفعيــل الالمركزيــة مــن 
خــالل إصــدار املرســوم الرئــايس رقــم 117 لعــام 2007 الــذي أعــاد هيكلــة جملــس بامنــدا 
املــدين ووضــع حــدًا لعــدم متكــن رؤســاء البلديــات املنتخبــن. وقســم املرســوم املجلــس 
ــث يف  ــاين والثال ــي األول والث ــس الفرع ــي، املجل ــتقلة ه ــة مس ــدات فرعي ــالث وح إىل ث
ــؤوالً  ــدا( مس ــة بامن ــس مدين ــًا )جمل ــًا خاص ــوم جملس ــأ املرس ــك، أنش ــة إىل ذل ــدا. إضاف بامن
عــن ختطيــط املشــاريع التنمويــة وتنفيذهــا بالتعــاون مــع املجالــس الفرعيــة. ومثــل املرســوم 
قفــزة عمالقــة نحــو تعزيــز الديمقراطيــة املحليــة ألنــه فــوض إدارة املجالــس الفرعيــة الثالثة 
لرؤســاء البلديــات املنتَخبــن، تــاركًا جملــس مدينــة بامنــدا حتــت ســيطرة منــدوب حكومــي 

معــن.

ـــة  ـــرة يف عملي ـــوة كب ـــن خط ـــات املنتَخب ـــاء البلدي ـــتقالل اإلداري إىل رؤس ـــل االس ـــكل نق ش
الالمركزيـــة، ولكـــن بقيـــت مســـألة واحـــدة معلقـــة هـــي اإلدمـــاج الفاعـــل للســـكان يف 
ختطيـــط مشـــاريع التنميـــة وتنفيذهـــا ومتابعتهـــا. ويف عـــام 2007، انتقـــت وزارة التنميـــة 
العمرانيـــة واإلســـكان منظمـــة حمليـــة غـــر حكوميـــة هـــي مؤسســـة التنميـــة املتكاملـــة 
ـــة.  ـــا التنمي ـــن قضاي ـــكان م ـــاء الس ـــة إقص ـــب ملعاجل ـــر وموغ ـــد يف أتوازي ـــرشوع رائ ـــذ م لتنفي
وتتمتـــع هـــذه املؤسســـة بخـــرة واســـعة يف العمـــل مـــع املجتمعـــات املحليـــة يف اإلقليـــم 
ـــة  ـــة االقتصادي ـــاريع التنمي ـــذ مش ـــاح يف تنفي ـــل بالنج ـــجل حاف ـــا ِس ـــريب، ولدهي ـــاميل الغ الش

ـــاك. ـــة هن املحلي

وأرشفــت وحــدة خاصــة تدعــى ʼمــرشوع دعــم التنميــة العمرانيــة واملائيــةʻ يف الــوزارة عــى 
مــرشوع رائــد للتنميــة التشــاركية مولتــه احلكومــة الكامرونيــة والبنــك الــدويل ومدتــه ثــالث 
ــن  ــدد م ــر ع ــمل أك ــية لتش ــات األساس ــة اخلدم ــاق تغطي ــيع نط ــدف إىل توس ــنوات، وه س

الســكان يف احليــن باتبــاع منهجيــة تشــاركية.

وبوصفهــا املهنــدس االجتامعــي املكلــف بتحقيــق اهلــدف الرئيــس للمــرشوع، تولــت مؤسســة 
ــن  ــن احلي ــة ب ــاون قوي ــات تع ــاء عالق ــة: )أ( بن ــؤوليات رئيس ــالث مس ــة ث ــة املتكامل التنمي
ــة  ــا التنمي ــن قضاي ــؤولة ع ــرى املس ــة األخ ــات احلكومي ــك اجله ــة، وكذل ــة املحلي واحلكوم
فيهــام. )ب( وضــع نظــام للمشــاركة يســمح لكافــة األطــراف املعنيــة يف احليــن باملســامهة يف 
تصميــم مشــاريع التنميــة وتنفيذهــا. )ج( تعزيــز قــدرات األطــراف املعنيــة الرئيســة لتمكينهــا 

مــن القيــام بمســؤولياهتا يف املــرشوع.

ولتذليـــل العقبـــات التـــي حتـــول دون املشـــاركة يف أتوازيـــر وموغـــب، نفـــذت مؤسســـة 
 التنميـــة املتكاملـــة نموذجـــًا للتنميـــة التشـــاركية مكّونـــًا مـــن أربـــع خطـــوات رئيســـة: 
التخطيـــط.  وتعبئتهـــا وإرشاكهـــا يف  املعنيـــة وحتديدهـــا  األطـــراف  تشـــخيص   )أ( 
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)ب( تشـــكيل مجعيتـــن تنمويتـــن وتنظيمهـــام. )ج( عقـــد رشاكات بـــن اجلمعيتـــن 
ــاء التنفيذيـــن املنتخبـــن يف اجلمعيتـــن  ــاء قـــدرات األعضـ ــة. )د( بنـ واملجالـــس البلديـ
)مندوبـــو املجتمـــع(. وكانـــت هـــذه املنهجيـــة يف تعزيـــز مشـــاركة املواطـــن يف التنميـــة 
ـــة  ـــة االقتصادي ـــة دواال العاصم ـــن يف مدين ـــة يف حي ـــج إجيابي ـــن نتائ ـــابقًا ع ـــفرت س ـــد أس ق
للكامـــرون، مـــا شـــجع وزارة الشـــؤون العمرانيـــة عـــى توســـيع املـــرشوع الرائـــد إىل 
ـــا  ـــة بوصفه ـــة املتكامل ـــة التنمي ـــت مؤسس ـــث عمل ـــدا، حي ـــب يف بامن ـــر وموغ ـــي أتوازي حي

املهنـــدس االجتامعـــي للمـــرشوع.

ــة التشــاركية، مــن منظــور أن تذليــل العقبــات التــي  نشــأت اخلطــوة األوىل يف نمــوذج التنمي
ــاًل أمــام املشــاركة يســتدعي فهــاًم عميقــًا للعوامــل التــي أبقــت عــى اإلقصــاء يف  تقــف حائ
ــت  ــة، كان ــة املتكامل ــة التنمي ــة بمؤسس ــة االجتامعي ــق اهلندس ــبة لفري ــن. وبالنس ــياق مع س
ــت مــن هــذا اإلقصــاء يف وضــع يســمح هلــا بوصــف وضعهــا وحتدياهتــا  ــي عان ــات الت الفئ
واملســامهة يف حتديــد احللــول هلــا. وبالتــايل، متثــل أحــد األهــداف الرئيســة ملرحلــة التشــخيص 
يف هــذا املــرشوع الرائــد يف احلصــول عــى معلومــات مــن شــتى األطــراف املعنيــة يف احلّيــن 
وحتليــل النزاعــات القائمــة أو املحتملــة بينهــا. وباالعتــامد عــى الســكان أنفســهم للحصــول 
ــاس األول  ــع األس ــخيصية لوض ــة التش ــًا الدراس ــق أيض ــتخدم الفري ــات، اس ــى املعلوم ع
ــحًا  ــخيصية مس ــة التش ــملت الدراس ــام ش ــة. ك ــا التنمي ــة يف قضاي ــات املهمش ــاج الفئ إلدم
ــة ســكان  ــة التــي اعترهــا غالبي ــات موثوقــة عــن برامــج التنمي أساســيًا للحصــول عــى بيان

ــة. ــن أولوي احلي

ـــات  ـــر معلوم ـــد، بتوف ـــرشوع الرائ ـــن امل ـــة األوىل م ـــة املرحل ـــة االجتامعي ـــق اهلندس ـــدأ فري ب
ـــن  ـــاء املجلس ـــن وأعض ـــاء احلي ـــررة لرؤس ـــطة املق ـــرشوع واألنش ـــداف امل ـــن أه ـــة ع مفصل
ـــول  ـــايل كان احلص ـــن، وبالت ـــى احلّي ـــيطرون ع ـــم املس ـــب، وه ـــر وموغ ـــن يف أتوازي التقليدي
عـــى موافقتهـــم مـــن البدايـــة رضوريـــًا لنجـــاح الرنامـــج. وعقـــب ضـــامن تعاوهنـــم، 
ـــكان  ـــاء الس ـــن إلعط ـــع يف احلي ـــة أوس ـــة توعوي ـــة محل ـــة املتكامل ـــة التنمي ـــت مؤسس أطلق
معلومـــات عـــن املـــرشوع )كاألهـــداف الرئيســـة ومصـــدر التمويـــل واملـــدة املتوقعـــة، 
إلـــخ(، ودعـــوة أو تعبئـــة مجيـــع األطـــراف املعنيـــة للمشـــاركة فيـــه، والتعـــاون معهـــا 

لوضـــع معايـــر لتقييمـــه.

ــول  ــات للوصـ ــل املعلومـ ــة لنقـ ــات متنوعـ ــة تقنيـ ــة االجتامعيـ ــق اهلندسـ ــتخدم فريـ اسـ
إىل األطـــراف املعنيـــة يف احلّيـــن. فأعـــد أوالً بيانـــًا حـــول هـــذا املـــرشوع بثتـــه حمطـــات 
ـــه،  ـــالن عن ـــن لإلع ـــن يف احلي ـــن املحلي ـــتعان باملنادي ـــرارًا، واس ـــرارًا وتك ـــة م ـــة حملي إذاعي
وخصوصـــًا يف املســـاء عندمـــا يكـــون معظـــم الســـكان يف منازهلـــم، ثـــم جـــال معبئـــون 
جمتمعيـــون اختـــروا مـــن الشـــباب يف احليـــن مـــن بيـــت إىل بيـــت لتقديـــم املعلومـــات 
ـــى  ـــة ع ـــئلة وأجوب ـــات أس ـــق جلس ـــم الفري ـــام نظ ـــرشوع، ك ـــاركة يف امل ـــاس للمش ـــوة الن ودع
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ـــن  ـــت األلس ـــادة. وتناقل ـــاس ع ـــع الن ـــث يتجم ـــن حي ـــرق يف احلي ـــات الط ـــف مفرتق خمتل
أخبـــار املـــرشوع برعـــة.

ــهورين  ــن مش ــجعن إذاعي ــة مش ــة املتكامل ــة التنمي ــت مؤسس ــك، وظف ــة إىل ذل باإلضاف
لنــرش املعلومــات يف احليــن، باســتخدام مكــرات صــوت حممولــة عــى ســيارات. وشــملت 
احلملــة أيضــًا ملصقــات إعالميــة، علقهــا فريــق املــرشوع يف نقــاط إســرتاتيجية يف احليــن 
مثــل مقــر إقامــة رئيــس احلــي وأمــام املتاجــر التــي يــرتدد عليهــا الســكان. وأقــام فريــق 
ــة  ــات االجتامعي ــف الفئ ــامء خمتل ــع زع ــاون م ــات تع ــًا عالق ــة أيض ــة االجتامعي اهلندس
ــرشوع يف  ــن امل ــالن ع ــامء يف اإلع ــؤالء الزع ــاعد ه ــم س ــن، ث ــة يف احلي ــة والديني والثقافي
ــة  ــن يف التوعي ــا احلّي ــهم رئيس ــاركة. وأس ــم للمش ــاء فئاهت ــدوا أعض ــم وحش اجتامعاهت
عــر القيــام بزيــارات منزليــة للســكان إلطالعهــم عــى املــرشوع، مــا زاد مــن مصداقيتــه 
ــي  ــخيص الت ــة التش ــوال مرحل ــة ط ــة املكثف ــة والتعبئ ــة التوعي ــتمرت محل ــم. واس يف أعينه

ــهرين. ــتمرت ش اس

ــة  ــمت املؤسس ــخيص، قّس ــة التش ــات يف مرحل ــة يف املناقش ــراف املعني ــائر األط وإلرشاك س
احلّيــن بمســاعدة رئيســيهام إىل كتــل فرعيــة، نظمــت املؤسســة يف كلٍّ منهــا اجتامعــات 
تشــاورية عديــدة اســتهدفت، بصفــة خاصــة، النســاء والشــباب الذيــن ُحرمــوا مــن املشــاركة 
يف جلنتــي تنميــة احليــن. وضمنــت محــالت التوعية املســتمرة مشــاركة كبرة للنســاء والشــباب 
يف جلســات النقــاش، حيــث حتدثــوا عــن اإلقصــاء وحتديــات التنميــة التــي واجهتهــم، واألهم 
ــز  ــل يف تعزي ــا األفض ــدون أهن ــي يعتق ــراءات الت ــى اإلج ــوء ع ــلطوا الض ــم س ــك أهن ــن ذل م
ــة يف  ــر الزاوي ــات حج ــذه االقرتاح ــكلت ه ــد ش ــات. وق ــودة اخلدم ــن ج ــاركة وحتس املش

ــه. ــة ل ــق املــرشوع يف اخلطــوات الالحق أنشــطة فري

ـــباب  ـــنن والش ـــن املس ـــامط رصاع ب ـــود أن ـــن وج ـــن ع ـــة يف احلي ـــات املناقش ـــفت جلس كش
ـــل، أن  ـــل الكت ـــدة داخ ـــات عدي ـــكان يف اجتامع ـــد الس ـــاث. وأك ـــور واإلن ـــن الذك ـــًا ب وأيض
ـــكانه  ـــع كل س ـــن أن جتم ـــي يمك ـــة احل ـــة لتنمي ـــاء مجعي ـــن يف إنش ـــرات يكم ـــذه التوت ـــل ه ح
ـــي  ـــع االجتامع ـــن أو الوض ـــن أو الدي ـــيايس أو الس ـــامء الس ـــرق أو االنت ـــن الع ـــر ع ـــض النظ بغ
ـــي  ـــة الت ـــات العام ـــور يف االجتامع ـــتوى احلض ـــديّن مس ـــكان إىل ت ـــار الس ـــام أش ـــس. ك أو اجلن
ـــواء  ـــري يف اهل ـــت جت ـــات كان ـــذه االجتامع ـــًا، ألن ه ـــا أحيان ـــي تعقده ـــة احل ـــة تنمي ـــت جلن كان
ـــة  ـــاكل التنمي ـــة مش ـــات ومناقش ـــد االجتامع ـــة لعق ـــة عام ـــاء قاع ـــن أن إنش ـــق، معتري الطل
املشـــرتكة لـــه دور مهـــم يف تعزيـــز املشـــاركة. ويف جلســـات النقـــاش تلـــك، شـــاركت 
ـــن،  ـــية يف احلّي ـــة األساس ـــات التنمي ـــات احتياج ـــد أولوي ـــة يف حتدي ـــباب بفاعلي ـــاء والش النس
ـــة  ـــة حتتي ـــييد بني ـــاءة، تش ـــة بكف ـــع القامم ـــرشب، مج ـــة لل ـــاه صاحل ـــى مي ـــول ع ـــا احلص منه
الئقـــة للطـــرق واجلســـور وممـــرات املشـــاة، بنـــاء قنـــوات رصف، وخلـــق فـــرص عمـــل 

ـــباب. للش
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وأكمـــل فريـــق املـــرشوع اجتامعـــات النقـــاش بمســـح ديموغـــرايف، كان أحـــد أهدافـــه 
الرئيســـة مســـاعدة الســـكان يف حتديـــد أولويـــات االحتياجـــات التنمويـــة املختلفـــة التـــي 
ـــبابًا  ـــق ش ـــد الفري ـــتجابة، جنَّ ـــدل االس ـــاع مع ـــامن ارتف ـــاش. ولض ـــات النق ـــا يف جلس ذكروه
أكفـــاء وديناميكيـــن مـــن احليـــن لتنفيـــذ املســـح فيهـــام. وبغيـــة فهـــم العالقـــات بـــن 
ـــن  ـــاء املجلس ـــن وأعض ـــي احلي ـــع رئي ـــاءات م ـــق لق ـــد الفري ـــة، عق ـــراف املعني ـــتى األط ش
ـــر إرشاك  ـــن. وع ـــرة يف احلي ـــخاص ذوي خ ـــع أش ـــالت م ـــًا مقاب ـــرى أيض ـــن، وأج التقليدي
ــاء املجلســـن  ــين وأعضـ ــل الرئيسـ ــة، مثـ ــة الرئيسـ ــراف املعنيـ ــة واألطـ ــات املهمشـ الفئـ
يف هـــذه املرحلـــة املبكـــرة جـــدًا )مرحلـــة التشـــخيص( مـــن املـــرشوع، غـــرَس الفريـــق 
ـــه أو  ـــم ل ـــة دعمه ـــى مضاعف ـــم ع ـــا حفزه ـــكان، م ـــدى الس ـــرشوع ل ـــة امل ـــًا بملكي إحساس

حشـــد آخريـــن للمشـــاركة.

تشكيل جمعيتي التنمية وتنظيمهما
الحـــظ فريـــق اهلندســـة االجتامعيـــة يف دراســـته التشـــخيصية وجـــود 30 مجاعـــة ثقافيـــة 
اجتامعيـــة )مجعيـــات جمتمعيـــة قبليـــة و/أو قائمـــة عـــى التضامـــن( يف كل مـــن احلّيـــن، 
ـــبب  ـــرتكة بس ـــادرة املش ـــات املب ـــة أو مجاع ـــاعدة الذاتي ـــات املس ـــن مجاع ـــر م ـــة إىل كث باإلضاف
ـــة  ـــباب مرتفع ـــاء والش ـــاركة النس ـــت مش ـــراق. وكان ـــددة األع ـــكانية متع ـــن الس ـــة احلي تركيب
يف تلـــك اجلامعـــات. ومـــع ذلـــك، كان هتميـــش النســـاء والشـــباب ســـائدًا عـــى مســـتوى 
ـــن  ـــن التضام ـــة م ـــادت روح قوي ـــة(. وس ـــي التنمي ـــاًل يف جلنت ـــن )مث ـــرار يف احلّي ـــع الق صن
والتعـــاون بـــن املنتمـــن إىل اجلامعـــة االجتامعيـــة الثقافيـــة أو مجاعـــة املســـاعدة الذاتيـــة 
ـــاون،  ـــن روح التع ـــوع م ـــذا الن ـــد أن ه ـــة. بي ـــل اجلامع ـــرًا داخ ـــاون كب ـــام كان التع ـــها، ك نفس
كان غائبـــًا أو ضعيفـــًا بـــن الســـكان املنتمـــن إىل مجاعـــات خمتلفـــة. والواقـــع أنـــه خـــارج 
ـــح  ـــى املصال ـــب ع ـــكان تتغل ـــخصية للس ـــح الش ـــت املصال ـــة، كان ـــات الفردي ـــك اجلامع تل

املشـــرتكة.

وانطــوت اخلطــوة الثانيــة مــن النمــوذج الرائــد للتنميــة التشــاركية، عــى تعزيــز روح اجلامعــة 
بتعبئــة النــاس يف خمتلــف اجلامعــات االجتامعيــة والثقافيــة ومجاعــات املســاعدة الذاتيــة للعمــل 
معــًا يف مجعيــة مشــرتكة لتنميــة احلــي. وقــد أدركــت مؤسســة التنميــة املتكاملــة، أن الســكان 
ــد  ــا. وق ــمʻ فيه ــم يف بيته ــعروا أهن ــرتكة إال إذا ʼش ــة املش ــامس يف اجلمعي ــاركوا بح ــن يش ل
رشع فريــق اهلندســة االجتامعيــة واضعــًا ذلــك نصــب عينيــه يف تعبئــة الســكان لوضــع مبــادئ 

وقواعــد توجــه اجلمعيــة املســتقبلية.

ــة  ــاء مرحل ــن أثن ــي شــكلها يف احلّي ــل الت ــق إىل عقــد اجتامعــات عامــة للكت أوالً، دعــا الفري
ــة يف هــذه االجتامعــات أربعــة أشــخاص )رجــل وامــرأة  التشــخيص. فعــنَّ ســكان كل كتل
ــراف  ــائر األط ــاركة س ــس مش ــوازن أس ــذا الت ــع ه ــة. ووض ــوا الكتل ــن( ليمثل ــاب ومس وش
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املعنيــة عــى قــدم املســاواة يف املشــاورات عــى مســتوى الكتــل ثــم عــى مســتوى احلــي. ويف 
ــد  ــادئ والقواع ــة باملب ــامت أو قائم ــكان تعلي ــع الس ــل، مج ــتوى الكت ــى مس ــات ع االجتامع

ــم. ــدها مجعيته ــي أرادوا أن جتس ــم الت والقي

ــن  ــة م ــاِدرة مكون ــة مب ــة جلن ــة االجتامعي ــق اهلندس ــكل فري ــات، ش ــك االجتامع ــب تل وعق
ممثــي الكتــل يف كل حــي لوضــع مســودة وثيقــة قانونيــة تنــص عــى النظــام الداخــي ومبــادئ 
ــي  ــات الت ــب التوجيه ــتقبليتن. وحس ــة املس ــي التنمي ــة جلمعيت ــن انتخابي ــية وقوان أساس
ــودة  ــوا مس ــة وصاغ ــاء كل جلن ــش أعض ــل، ناق ــتوى الكت ــى مس ــات ع ــت يف املناقش  ُوضع
الســكان ملراجعتهــا والتعليــق  املســودة إىل  الكتــل  ثــم قــدم ممثلــو  قواعــد اجلمعيــة. 
 عليهــا، وبعــد ذلــك اجتمعــت جلنــة املبــادرة ونقحــت املســودة مســتعينة بمالحظــات 

السكان.

وعندمــا وافــق الســكان عــى مســودة القواعــد املنقحــة، دعــا فريــق اهلندســة االجتامعيــة إىل 
ــة العامــة شــديدًا،  ــامع اجلمعي ــال عــى اجت ــة عامــة لســكان كل حــي. وكان اإلقب عقــد مجعي
أوالً، بســبب محلــة التوعيــة املســتمرة ملؤسســة التنميــة املتكاملــة، وثانيــًا، ألن الســكان كانــوا 
قــد أدوا الــدور األســايس يف وضــع املبــادئ والقوانــن التــي ســتوجه عمــل مجعيــة التنميــة. 
ــتنباط  ــى اس ــة، عنَ ــي التنمي ــوذج مجعيت ــرتح نم ــن اق ــي م ــة ه ــن أن املؤسس ــم م ــى الرغ وع
ــن  ــدت م ــادرة ُول ــة مب ــة التنمي ــروا مجعي ــم اعت ــة أهن ــم اخلاص ــي لقواعده ــكان كل ح س
رحــم تطلعاهتــم. ويف اجتــامع اجلمعيــة العامــة، أقــر احلــارضون باإلمجــاع القوانــن وقانــون 
ــي  ــة ح ــة تنمي ــر ومجعي ــي أتوازي ــة ح ــة تنمي ــوالدة مجعي ــا أذن ب ــة، م ــات للجمعي االنتخاب

ــب. موغ

ــا  ــن لطامل ــًا للنســاء والشــباب الذي ــة منعطف ــي التنمي ــن الناظمــة جلمعيت ــامد القوان شــكل اعت
ــق  ــي احل ــكان احل ــع س ــن مجي ــذه القوان ــت ه ــن. أوالً، أعط ــرار يف احلي ــع الق ــوا يف صن مُهِّش
يف املشــاركة يف اجلمعيــة، بغــض النظــر عــن اجلنــس أو العمــر أو االنتــامء الســيايس أو املركــز 
ــل ذلــك حتــوالً كبــرًا عــن القيــم التمييزيــة التــي ســادت يف جلنــة التنميــة.  االجتامعــي. ومّث
ــر  ــن ع ــة التنفيذي ــاء اجلمعي ــار أعض ــى رضورة اختي ــة ع ــن االنتخابي ــددت القوان ــًا، ش ثاني
انتخابــات نزهيــة وشــفافة يف اجتامعــات اجلمعيــة العامــة. ولضــامن إرشاك النســاء والشــباب 
ــؤون  ــن ش ــؤولة ع ــاء )مس ــًا للنس ــًا تنفيذي ــتورها منصب ــص دس ــة، خص ــة التنمي يف إدارة مجعي
املــرأة( وآخــر للشــباب )مســؤول عــن شــؤون الشــباب(. وشــكل ذلــك حتــوالً كبــرًا آخــر 
عــن التحيــز الــذي كان ســائدًا ضــد النســاء والشــباب يف جلنــة التنميــة البائــدة. وعــى عكــس 
ــن  ــندت القوان ــال، أس ــبيل املث ــى س ــاور. فع ــة التش ــي للجمعي ــام الداخ ــن النظ ــة، ثمَّ اللجن
معظــم ســلطة اختــاذ القــرارات إىل اجلمعيــة العامــة، ومل متنــح األعضــاء التنفيذيــن إال 

ــة. ــة للجمعي ــاريع واإلدارة اليومي ــة املش ــات متابع صالحي
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وعقــب اعتــامد النظامــن الداخليــن للجمعيتــن، خطــط فريــق اهلندســة االجتامعيــة بالتعاون 
ــن، أي  ــن يف اجلمعيت ــاء التنفيذي ــاب األعض ــات النتخ ــراء انتخاب ــل إلج ــي الكت ــع ممث م
منــدويب املجتمــع. ففــي كل حــي، شــكل الفريــق هيئــة انتخابيــة مؤلفــة مــن ممثــي احلكومــة 
ومســؤويل املجلــس واثنــن مــن ســكان احلــي تنازلــوا عــن حقهــم يف التنافــس يف االنتخابات. 
وتولــت اهليئــة االنتخابيــة تنظيــم االنتخابــات، حيــث أعــدت قائمــة بأســامء املرشــحن الذين 
ــة املختلفــة، وســجلت الســكان عــى قائمــة الناخبــن. ويف  تنافســوا عــى املناصــب التنفيذي
ــجيل يف  ــكان للتس ــة الس ــة لتعبئ ــة التوعي ــق محل ــف الفري ــرشوع، كث ــن امل ــة م ــذه املرحل ه

االنتخابــات املقبلــة.

ــًا  ــة حتديـ ــة املتكاملـ ــة التنميـ ــت مؤسسـ ــات، واجهـ ــر لالنتخابـ ــة التحضـ ــاء عمليـ وأثنـ
كبـــرًا، إذ أرص رئيســـا احليـــن وبعـــض أعضـــاء املجلســـن التقليديـــن عـــى التنافـــس يف 
ـــرتكة  ـــورة مش ـــت بص ـــي ُوضع ـــن والت ـــة للجمعيت ـــن االنتخابي ـــم أن القوان ـــات، رغ االنتخاب
ـــة.  ـــب تنفيذي ـــويل مناص ـــة لت ـــات احلكومي ـــة اجله ـــدم أهلي ـــى ع ـــت ع ـــاع نص ـــرت باإلمج وُأق
ـــدي  ـــس التقلي ـــاء املجل ـــي وأعض ـــس احل ـــق لرئي ـــذي حي ـــد ال ـــذي الوحي ـــب التنفي وكان املنص
شـــغله هـــو منصـــب ʼالشـــيخ املســـؤول عـــن الثقافـــةʻ. وشـــكا أعضـــاء جلنتـــي التنميـــة 
البائدتـــن، مـــن أن املؤسســـة تدخلـــت يف احليـــن ونقلـــت صالحياهتـــم إىل اجلمعيتـــن. 
ــة  ــة االجتامعيـ ــق اهلندسـ ــاء فريـ ــًا أعضـ ــن لفظيـ ــاء املجلسـ ــن أعضـ ــر مـ ــق كثـ وضايـ
ــاركة يف  ــة تشـــويه لثنـــي الســـكان عـــن املشـ وهددوهـــم، حتـــى أن بعضهـــم شـــن محلـ

اجلمعيتـــن اجلديدتـــن.

وهــدد هــذا التضــارب يف املصالــح بــن الســلطات التقليديــة التــي أرادت املشــاركة يف 
ــًا. وحلــل  اجلمعيتــن والســكان الراغبــن يف احلفــاظ عــى اســتقالليتهام نجــاح املــرشوع جدي
ــاء  ــن وأعض ــي احلّي ــع رئي ــات م ــة مفاوض ــة االجتامعي ــق اهلندس ــم فري ــكلة، نظ ــذه املش ه
املجلســن التقليديــن، حيــث أوضحــت مؤسســة التنميــة املتكاملــة أهــداف املــرشوع 
ــة  ــق عملي ــة. ورشح الفري ــة الالمركزي ــار عملي ــاركي يف إط ــم التش ــز احلك ــة يف تعزي املتمثل
الالمركزيــة واألنــواع الثالثــة الرئيســة للجهــات الفاعلــة املشــاركة يف العمليــة )أي املجتمــع 
ــلطات  ــل الس ــة فص ــة(، وأمهي ــلطات التقليدي ــا الس ــة، ومنه ــي والدول ــس املح ــدين واملجل امل

ــات. ــذه اجله ــن ه ــؤوليات ب واملس

وقــد أثبتــت حمادثــات التفــاوض يف أتوازيــر نجاحهــا يف البدايــة، ألن رئيــس احلــي 
ــرتدد، عــى عــدم املنافســة عــى  ــدي وافقــوا، وإن مــع بعــض ال وأعضــاء املجلــس التقلي
ــة  ــتقالل اجلمعي ــرة اس ــَق فك ــم تل ــب، فل ــا يف موغ ــة. أم ــة يف اجلمعي ــب التنفيذي املناص
ــس  ــة، تناف ــات للجمعي ــذا يف أول انتخاب ــدة. وهك ــة البائ ــاء اللجن ــدى أعض ــانًا ل استحس
رئيــس احلــي وبعــض أعضــاء املجلــس عــى املناصــب التنفيذيــة، رغــم أن دســتور اجلمعية 
حيظــر ترشــيحهم. بيــد أن ذلــك مل يعــِن لفريــق اهلندســة االجتامعيــة دليــاًل عــى الفشــل؛ 
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ــم  ــة. وكان احلك ــود متواصل ــر وجه ــاج إىل ص ــخة حيت ــة راس ــات اجتامعي ــر ممارس فتغي
التشــاركي يف إطــار الالمركزيــة جتربــة جديــدة عــى حيــي أتوازيــر وموغــب، وسيســتغرق 
األمــر بعــض الوقــت حتــى حتــرتم مجيــع األطــراف املعنيــة مجيــع األفــكار، ال ســيام فكــرة 

ــدين. ــع امل ــتقالل املجتم اس

ــي،  ــتوى املح ــى املس ــة ع ــًا للديمقراطي ــن نموذج ــع يف اجلمعيت ــدويب املجتم ــاب من كان انتخ
ألن التصويــت جــرى باالقــرتاع الــري وتضّمــن اســتخدام صنــدوق اقــرتاع شــفاف. إضافــة 
إىل ذلــك، أرشفــت ســلطات املجلــس البلــدي رفيعــة املســتوى، أي عمــدة املجلــس الفرعــي 
الثــاين يف بامنــدا واألمــن العــام ملجلــس مدينــة بامنــدا، عــى االنتخابــات، مــا منحهــا مزيــدًا 
ــة يف  ــن مــن شــغل مناصــب تنفيذي ــع أعضــاء املجلســن التقليدي ــد أن من ــة. بي مــن املصداقي

اجلمعيتــن، عــاد ليظهــر كقضيــة خالفيــة عقــب نــرش نتائــج االنتخابــات.

ـــدا  ـــة بامن ـــس مدين ـــي ملجل ـــدوب احلكوم ـــى املن ـــر ع ـــي أتوازي ـــس ح ـــط رئي ـــد، ضغ وبالتحدي
إللغـــاء نتائـــج انتخابـــات اجلمعيـــة لعـــدم انتخـــاب أي عضـــو مـــن املجلـــس التقليـــدي 
ـــة.  ـــة للجمعي ـــة االنتخابي ـــي واهليئ ـــس احل ـــن رئي ـــوت ب ـــداء املكب ـــاء الع ـــا اإللغ ـــا، وأحي إليه
وبوصفهـــا املهنـــدس االجتامعـــي، تدخلـــت مؤسســـة التنميـــة املتكاملـــة حلـــل النـــزاع. 
ونظـــرًا لتارخيهـــا الطويـــل مـــن العمـــل يف املنطقـــة وفهمهـــا العميـــق لظروفهـــا، علمـــت 
ـــى أن  ـــديد ع ـــة. وبالتش ـــة االنتخابي ـــي واهليئ ـــس احل ـــن رئي ـــوار ب ـــجع احل ـــف تش ـــة كي املؤسس
ـــدة.  ـــات جدي ـــم انتخاب ـــة بتنظي ـــة اهليئ ـــت املؤسس ـــًا، أقنع ـــت حدث ـــة وليس ـــة عملي الديمقراطي
وكانـــت إســـرتاتيجية املؤسســـة املتمثلـــة يف ترســـيخ ثقافـــة احلـــوار مهمـــة، ألهنـــا متكـــن 
ـــتقبل.  ـــات يف املس ـــق إلدارة النزاع ـــة طري ـــوية خارط ـــاوض والتس ـــار التف ـــن اعتب ـــة م اجلمعي
ـــة.  ـــام للجمعي ـــن الع ـــب األم ـــى منص ـــي ع ـــس احل ـــس رئي ـــدة، ناف ـــات اجلدي ويف االنتخاب
ـــاز  ـــذي ف ـــام ال ـــن الع ـــب األم ـــتثناء منص ـــابقتها باس ـــة لس ـــات مماثل ـــج االنتخاب ـــاءت نتائ وج
ـــحه  ـــواز ترش ـــدم ج ـــة ع ـــاره بحج ـــت انتص ـــة، ألغ ـــة االنتخابي ـــد أن اهليئ ـــي. بي ـــس احل ـــه رئي ب
وفـــق النظـــام الداخـــي للجمعيـــة الـــذي ُوضـــع بشـــكل ديمقراطـــي. وأيـــدت اجلمعيـــة 
العامـــة جلمعيـــة تنميـــة حـــي أتوازيـــر قـــرار اهليئـــة، وقبـــل املنـــدوب احلكومـــي نتائـــج 

ـــعب. ـــوت الش ـــن ص ـــرِّ ع ـــا تع ـــات بوصفه االنتخاب

أمــا يف موغــب، ونظــرًا ألن مجعيــة تنميــة احلــي مبــادرة جديــدة، فقــد قضــت اهليئــة االنتخابيــة 
بدعــم مــن اجلمعيــة العامــة بتنّحــي رئيــس احلــي الــذي بــات يشــغل منصــب نائــب رئيــس 
اجلمعيــة وأعضــاء املجلــس التقليــدي الذيــن انُتخبــوا إىل مناصــب تنفيذيــة بعــد قضــاء واليــة 
ــة،  ــة العام ــت اجلمعي ــم. فضغط ــت واليته ــا انته ــي عندم ــوا التنح ــم رفض ــدة. ولكنه واح
ــة تنميــة حــي موغــب، عليهــم لالســتقالة. وبعــد  وهــي أعــى ســلطة لصنــع القــرار يف مجعي
ــي  ــام الداخ ــرة النظ ــذه امل ــًة ه َم ــدة، حُمرَتِ ــات جدي ــة انتخاب ــة االنتخابي ــت اهليئ ــك، نظم ذل

ــة التنميــة. جلمعي
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ــة  ــات احلكومي ــل اجله ــن، أن مي ــن اجلديدت ــة احلي ــي تنمي ــرات يف مجعيت ــرت التوت أظه
ــات  ــؤوليات اجله ــات ومس ــى صالحي ــدي ع ــن( إىل التع ــن التقليدي ــاء املجلس )أي أعض
الفاعلــة يف املجتمــع املــدين واالســتيالء عليهــا كان ســمة ســائدة وراســخة للغايــة يف 
احليــن. وملســاعدة اجلمعيتــن يف بنــاء وتعزيــز قيــم حتــرتم حقــوق الفئــات املهمشــة كالنســاء 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــا فعال ــيطة لكنه ــًا بس ــة عروض ــة االجتامعي ــق اهلندس ــم فري ــباب، نظ والش
ــاب  ــب انتخ ــة. وعق ــى التنمي ــاركة ع ــد املش ــن وفوائ ــن اجلنس ــاواة ب ــأن املس ــل بش الكت
األعضــاء التنفيذيــن يف اجلمعيتــن، ســاعد الفريــق اجلمعيتــن يف تقديــم طلــب للحصــول 
ــوين  ــجيل القان ــذا التس ــح ه ــدين. ومن ــع م ــي جمتم ــام منظمت ــوين بوصفه ــرتاف قان ــى اع ع
ــة  ــن الدول ــتقبلية م ــاريع املس ــل للمش ــى متوي ــول ع ــاعدمها يف احلص ــا س ــام، م ــة هل الرشعي

ــة. ــات املانح واجله

بناء شراكات بين الجمعيتين والمجلس البلدي
ــاس يف  ــدى الن ــة، كان ل ــة امللح ــات التنموي ــة االحتياج ــس يف تلبي ــاق املجل ــرًا إلخف نظ
ــة. ويف  ــة املحلي ــدًا يف احلكوم ــة ج ــة ضئيل ــب ثق ــر وموغ ــل أتوازي ــة مث ــاء املحروم األحي
ــن  ــم اجلمعيت ــى دع ــة ع ــة املتكامل ــة التنمي ــزت مؤسس ــرشوع، رك ــن امل ــة م ــة الثالث املرحل
ــًا  ــكال أساس ــن أن يش ــن يمك ــة متبادل ــرتام وثق ــاء اح ــدي يف بن ــس البل ــن واملجل اجلديدت
لتعــاون بعيــد األمــد يف قضايــا التنميــة. ومتحــورت جهــود فريــق اهلندســة االجتامعيــة لبنــاء 
هــذا االحــرتام املتبــادل، عــى تغيــر طريقــة نظــر املجلــس إىل الســكان مــن جمــرد منتفعــن 
ــم  ــعي لتقدي ــم يف الس ــدور حاس ــالع ب ــم االضط ــّن عليه ــا، يتع ــة إىل رشكاء فيه ــن التنمي م

ــة. ــة ومنصف ــات فعال خدم

ـــوة  ـــرتكة، خط ـــة مش ـــة تنمي ـــار مجعي ـــهم يف إط ـــم أنفس ـــكان لتنظي ـــم للس ـــم الدع وكان تقدي
ــة  ــكان يف عمليـ ــامهات السـ ــرتاف بمسـ ــى االعـ ــدي عـ ــس البلـ ــل املجلـ ــية يف محـ أساسـ
ـــي  ـــدا وجمل ـــة بامن ـــس مدين ـــن جمل ـــؤولن م ـــع مس ـــاورية م ـــات التش ـــة. ويف االجتامع التنمي
ـــي  ـــة عـــى أن جعـــل مجعيت ـــق اهلندســـة االجتامعي ـــاين والثالـــث، شـــدد فري ـــن الث ـــدا الفرعي بامن
التنميـــة شـــاملتن يمكـــن أن يـــزود املجالـــس بمعلومـــات موثوقـــة عـــن االحتياجـــات 
ــح  ــة يتيـ ــن يف التنميـ ــن رشيكتـ ــار اجلمعيتـ ــإن اعتبـ ــك، فـ ــكان. ولذلـ ــة للسـ التنمويـ
ـــق  ـــدد الفري ـــام ش ـــن. ك ـــة يف احلي ـــاكل امللح ـــو املش ـــحيحة نح ـــوارد الش ـــه امل ـــس توجي للمجال
ـــن،  ـــاريع يف احلي ـــة املش ـــن يف مراقب ـــه اجلمعيت ـــوم ب ـــن أن تق ـــذي يمك ـــم ال ـــدور امله ـــى ال ع
ـــس إىل  ـــاه املجال ـــت انتب ـــازل ولف ـــاء املن ـــة ببن ـــس واخلاص ـــامت املجال ـــكان بتعلي ـــالغ الس وإب

املخالفـــن.

ــن  ــاء التنفيذي ــاب األعض ــى انتخ ــإلرشاف ع ــس ل ــؤويل املجال ــار مس ــوة كب ــت دع ولعب
ــق  ــّور فري ــس. وط ــن واملجال ــن احلي ــاون ب ــة التع ــة عالق ــًا يف تغذي ــن دورًا رمزي يف اجلمعيت
اهلندســة االجتامعيــة هــذه العالقــة بجمــع األعضــاء التنفيذيــن يف اجلمعيــة ومســؤول 
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ــة  ــادئ الرشاك ــة ومب ــن الالمركزي ــة ع ــاورية تفاعلي ــة وتش ــدي يف دورة تدريبي ــس البل املجل
الناجحــة، وهــي االحــرتام املتبــادل، التواصــل، االنفتــاح، املســاءلة، املشــاركة يف اختــاذ القرار، 
وضــوح أدوار الــرشكاء، احــرتام اســتقالليتهم، وتقاســم املخاطــر والواجبــات واملســؤوليات. 
كــام مثلــت الــدورة منــرًا للمشــاركن ملناقشــة رشوط رشاكــة رســمية بــن احلّيــن واملجالــس 

ــه. ــاق علي واالتف

وعقـــب الـــدورة، صـــاغ فريـــق اهلندســـة االجتامعيـــة اتفاقيتـــي رشاكـــة رســـمية، اســـتنادًا 
ـــداوالت  ـــر امل ـــرارات ع ـــن ق ـــع م ـــو املجتم ـــس ومندوب ـــو املجال ـــه ممثل ـــل إلي ـــا توص إىل م
ـــي  ـــة يف احل ـــطة اإلنامئي ـــع األنش ـــينفذ مجي ـــس س ـــى أن املجل ـــة ع ـــت كل اتفاقي ـــرتكة. ونص املش
ـــم  ـــع ه ـــدويب املجتم ـــى أن من ـــة، وع ـــرارات مجاعي ـــاذ ق ـــر اخت ـــة ع ـــع اجلمعي ـــق م ـــاون وثي بتع
ـــة  ـــإدارة موازن ـــة ب ـــور املتعلق ـــس كل األم ـــام املجل ـــش معه ـــي ويناق ـــاط يف احل ـــؤولو االرتب مس

ـــة. التنمي

ــودة  ــة ج ــن مراقب ــة تتضم ــن يف التنمي ــؤوليات اجلمعيت ــى أن مس ــان ع ــت االتفاقيت ــام نص ك
خدمــات البنيــة التحتيــة، تقديــم الشــكاوى إىل املجلــس، توفــر اليــد العاملــة ألعــامل التنميــة، 
القيــام بأعــامل صيانــة خفيفــة للخدمــات القائمــة، إبــالغ الســكان بلوائــح املجلــس )كلوائــح 
ــر  ــم تقاري ــن، وتقدي ــس باملخالف ــالغ املجل ــة( إب ــن القامم ــص م ــاه والتخل ــاء دورات املي بن

فصليــة عــن مــدى اســتيفاء حييهــام لــرشوط الرشاكــة.

وعــزز فريــق اهلندســة االجتامعيــة التعــاون بــن احليــن واملجالــس البلديــة بتنظيــم حفــل 
رســمي لتوقيــع االتفاقيتــن. وكان حفــل التوقيــع العــام أيضــًا بمثابــة محلــة غــر مبــارشة 
إلعــادة بنــاء ثقــة الســكان باملجالــس املحليــة. وألول مــرة منــذ اعتــامد الكامــرون 
ــع  ــوا بتوقي ــب أن يتباه ــر وموغ ــي أتوازي ــكان ح ــتطاع س ــة، اس ــد لالمركزي ــتور مؤي لدس
 اتفاقيــة رشاكــة قانونيــة مــع املجالــس البلديــة ضمــن إدماجهــم يف العمــل التنمــوي مــدة 

10 سنوات.

بناء قدرات مندوبي المجتمع
ــة  ــة املتكامل ــد ملؤسســة التنمي ــة التشــاركية الرائ ــدويب املجتمــع يف نمــوذج التنمي ــع دور من متت
ــًا  ــم أيض ــس، وه ــن واملجال ــن احلّي ــة ب ــل الرئيس ــة الوص ــوا حلق ــد كان ــوى. فق ــة قص بأمهي
ــى  ــا ع ــة تأثرمه ــا ودرج ــا ونمومه ــن كان بقاؤمه ــة اللت ــي التنمي ــن إدارة مجعيت املســؤولون ع
املجالــس رهــن كفاءاهتــم. ويف اخلطــوة الرابعــة مــن املــرشوع، أولــت املؤسســة اهتاممــًا كبــرًا 

ــدويب املجتمــع. ــاء قــدرات من لبن

ــدويب  ــاتʻ ملن ــول ʼإدارة اجلمعي ــة ح ــة دورة تدريبي ــة االجتامعي ــق اهلندس ــم فري أوالً، نظ
املجتمــع مــن احليــن. وتناولــت مقــررات التدريــب يف هــذه الــدورة قضايــا مثــل هيكليــة 
ــبل  ــات، س ــاح يف اجلمعي ــدد النج ــي حت ــل الت ــذي، العوام ــو التنفي ــات، دور العض اجلمعي
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تنظيــم اجتامعــات فعالــة، وإدارة النــزاع يف اجلمعيــات. إضافــة إىل ذلــك، أكســب الفريــق 
ــي  ــجالت، وه ــظ الس ــة وحف ــوارد واإلدارة املالي ــة امل ــارات يف تعبئ ــع مه ــدويب املجتم من
ــة  ــط عزيم ــن أن يثب ــة يمك ــوال اجلمعي ــفافية يف إدارة أم ــدم الش ــة ألن ع ــارات رضوري مه
ــو املجتمــع  ــن عــن االنضــامم إليهــا. كــام تلقــى مندوب األعضــاء املســجلن ويثنــي اآلخري
ــدويب  ــب من ــذا التدري ــاعد ه ــد س ــرشاكات. وق ــاء ال ــات وبن ــوية النزاع ــى تس ــًا ع تدريب
احليــن يف حتســن العالقــة املتوتــرة بــن اجلمعيتــن والســلطات التقليديــة، ال ســيام رئيــي 

ــن. احلّي

ـــع  ـــم، اضطل ـــد والتقيي ـــال الرص ـــدرات يف جم ـــاء الق ـــل دورات بن ـــك، وبفض ـــى ذل ـــالوة ع ع
ـــال يف  ـــدور ّفع ـــن ب ـــي احلّي ـــع رئي ـــاون م ـــب بالتع ـــر وموغ ـــن أتوازي ـــع م ـــو املجتم مندوب
ـــو  ـــق مندوب ـــد، طاب ـــاك. وبالتحدي ـــدون هن ـــا املتعاق ـــي نفذه ـــاء الت ـــامل البن ـــم أع ـــد وتقيي رص
املجتمـــع جـــودة العمـــل اجلـــاري مـــع املعايـــر املنصـــوص عليهـــا يف العقـــد املـــرم بـــن 
املتعاقـــد وجملـــس املدينـــة. كـــام مكنـــت تلـــك الـــدورات منـــدويب املجتمـــع مـــن تتبـــع 
ــن  ــة يف احليـ ــاريع التنميـ ــة ملشـ ــوال املخصصـ ــدا لألمـ ــة بامنـ ــس مدينـ ــة إدارة جملـ طريقـ
ـــفرت  ـــاد، وأس ـــة الفس ـــرشوع يف حمارب ـــن امل ـــة م ـــة الرابع ـــذه املرحل ـــهمت ه ـــاح. وأس بنج

عـــن حتســـن ملحـــوظ يف جـــودة اخلدمـــات األساســـية يف احليـــن.
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ـــات  ـــع االحتياج ـــلميًا، وض ـــًا س ـــًا إجرائي ـــد هنج ـــاركية الرائ ـــة التش ـــرشوع التنمي ـــن م تضّم
ـــرشوع  ـــد امل ـــت فوائ ـــة. وكان ـــدي التنموي ـــس البل ـــود املجل ـــم جه ـــكان يف صمي ـــة للس التنموي
عـــى الفئـــات املهمشـــة واحليـــن عمومـــًا كثـــرة. فعـــى ســـبيل املثـــال، حشـــد املـــرشوع 
ـــن  ـــي حتس ـــرتكة ه ـــة مش ـــق مهم ـــى حتقي ـــًا ع ـــوا مع ـــن ليعمل ـــة يف احلي ـــراف املعني ـــة األط كاف
ــف  ــر مواقـ ــادرة يف تغيـ ــاعدت املبـ ــذا، سـ ــية. وهكـ ــات األساسـ ــى اخلدمـ ــول عـ احلصـ
ــة إىل الســـعي نحـــو حتقيـــق  ــز عـــى املصالـــح الفرديـ ــة مـــن الرتكيـ الســـكان إزاء التنميـ

الصالـــح العـــام.

وعــزز إنشــاء مجعيتــي التنميــة، اللتــن شــملتا يف عضويتهــام رجــاالً ونســاء وشــبابًا مــن أصول 
ــة  ــي التنمي ــس جلنت ــى عك ــن. وع ــة يف احلي ــة، روح اجلامع ــية خمتلف ــارب سياس ــة ومش عرقي
القديمتــن اللتــن مل تضــام ســوى عــدد قليــل مــن األعضــاء التقليديــن، بلــغ عــدد األعضــاء 
املســجلن يف اجلمعيتــن 150 عضــوًا يف أتوازيــر و95 عضــوًا يف موغــب. وجعــل إنشــاء هاتن 
اجلمعيتــن الســكان أكثــر محاســًا للمســامهة يف مشــاريع التنميــة التــي رعاهــا املجلــس وقدمت 
ــن  ــدد م ــهولة األرايض لع ــكان بس ــدم الس ــاًل، ق ــر مث ــي أتوازي ــه. فف ــع بأكمل ــع للمجتم مناف
مشــاريع التنميــة كان أبرزهــا بنــاء قاعــة عامــة مرحيــة يمكــن فيــه للجمعيــة االجتــامع ملناقشــة 
مشــاكل املجتمــع. وقــد أصبحــت تلــك القاعــة مصــدر فخــر لســكان أتوازيــر، وكانــت دليــاًل 
عــى االنتقــال الناجــح للمجتمــع املــدين مــن االنقســام إىل الوحــدة ومــن الضعــف إىل القــوة 

املتناميــة.

وأســهم مــرشوع التنميــة التشــاركية إســهام كبــرًا يف احلــد مــن هتميــش النســاء والشــباب يف 
ــات كل  ــًا يف اجتامع ــباب مع ــاء والش ــال والنس ــاور الرج ــد تش ــن. فق ــة يف احلي ــا التنمي قضاي
ــوا مســؤولن  مــن اجلمعيتــن الختــاذ القــرارات. وعــى الرغــم مــن أن منــدويب املجتمــع كان
عــن إدارة شــؤون اجلمعيتــن، إال أن القــرارات الكــرى التــي نفذوهــا جــاءت مــن اجلمعيتــن 
ــة العامــة،  ــة يف احليــن. ويف اجتامعــات اجلمعي ــة األطــراف املعني ــا كاف العامتــن اللتــن ضمت
ــكالية  ــا إش ــدم قضاي ــذي يق ــو التنفي ــوات. أوالً، كان العض ــع خط ــرارات بأرب ــذت الق اختُّ
ــح  ــًا، يفتت ــكلة. ثالث ــة للمش ــوالً خمتلف ــي حل ــكان احل ــرتح س ــًا، يق ــامم. ثاني ــتدعي االهت تس
العضــو التنفيــذي النقــاش للســامح لألعضــاء بمقارنــة مزايــا كل حــل مقــرتح. رابعــًا، تســتقر 
ــع  ــيط )أي برف ــت البس ــام أو بالتصوي ــاق الع ــا باالتف ــد، إم ــل واح ــى ح ــة ع ــة العام اجلمعي

ــدي(. األي
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عملـــت اجلمعيتـــان العامتـــان جلمعيتـــي التنميـــة عـــى مبـــدأ تقديـــر كل رأي، مـــا شـــجع 
النســـاء والشـــباب عـــى املشـــاركة يف مداوالهتـــام. ويف البدايـــة، بقـــي كثـــر مـــن النســـاء 
ـــاط  ـــاركوا بنش ـــة وش ـــًا الثق ـــبوا تدرجيي ـــم اكتس ـــات، لكنه ـــاء املناقش ـــن أثن ـــباب صامت والش
ـــات  ـــزز الصف ـــاركة وُتع ـــور املش ـــان )ʼ )43 - 42 :1970ُتط ـــول بامت ـــام يق ـــات. وك يف املناقش
 .ʻـــاركة ـــى املش ـــدر ع ـــوا أق ـــاركن، كان ـــراد املش ـــدد األف ـــام زاد ع ـــا. وكل ـــة هل ـــا الالزم ذاهت
ـــامع  ـــاء يف اجت ـــت النس ـــب: ʼبات ـــي موغ ـــة ح ـــة تنمي ـــوة يف جلن ـــت عض ـــام قال ـــع، ك ويف الواق
اجلمعيـــة العامـــة أكثـــر فاعليـــة مـــن الرجـــال، ألن نســـبة حضورهـــن أعـــى مـــن نســـبة 

.ʻـــاًم ـــال دائ ـــور الرج حض

ــابقًا  ــة س ــات املهمش ــذه الفئ ــن هل ــباب يف اجلمعيت ــاء والش ــة للنس ــاركة الفاعل ــت املش وأتاح
ــة يف  ــة التنمي ــدا ملوازن ــة بامن ــس مدين ــتخدام جمل ــة اس ــى طريق ــارشة ع ــر مب ــة للتأث الفرص
ــون  ــم ال يملك ــن كان معظمه ــر، الذي ــكان أتوازي ــض س ــال، رف ــبيل املث ــى س ــن. فع احلي
ــس البلــدي اســتثامر  ــرتاح املجل ــدارس، اق ــرة إىل امل ــًا خط ــادون طرق ســيارات وأطفاهلــم يرت
موازنــة التنميــة يف بنــاء طريــق رسيــع. وبســبب صــوت املــرأة القــوي، قــررت مجعيــة تنميــة 
ــرأة يف  ــت ام ــم. ووصف ــن ألطفاهل ــاة آم ــر مش ــاء ج ــة يف بن ــتثامر املوازن ــر اس ــي أتوازي ح
ــهد  ــد نش ــدًا. ومل نع ــًا ج ــق اآلن آمن ــى الطري ــة: ʼأضح ــايب قائل ــر اإلجي ــذا التغي ــر ه أتوازي

.ʻــر ــل يف النه ــقوط أي طف س

وكحــال أتوازيــر، قــرر ســكان موغــب مــا هــي أولويــات التنميــة التــي ينبغــي تقديمهــا إىل 
ــة  ــة عام ــاء قاع ــوا بن ــم، إذ فضل ــاركي يف مجعيته ــرار تش ــاذ ق ــر اخت ــدا ع ــة بامن ــس مدين جمل
ــباب  ــاء والش ــت النس ــاة. وضغط ــرات للمش ــاء مم ــرق وإنش ــق الط ــى ش ــًا ع ــز أيض والرتكي
ــي مكنتهــم مــن  ــار الت ــات وحفــر اآلب ــة إلجــراء حتســينات عــى نظــام مجــع النفاي يف اجلمعي
ــار  ــاعدت اآلب ــب: ʼس ــن موغ ــرأة م ــت ام ــام قال ــهولة. وك ــان وس ــاه بأم ــى املي ــول ع احلص
ــول  ــة للحص ــافات طويل ــع مس ــة إىل قط ــد بحاج ــص. مل نع ــاه أرخ ــل املي ــي بجع ــكان احل س

.ʻــاه عــى املي

أســهم مــرشوع التنميــة التشــاركية مســامهة كبــرة يف وضــع حــد ملعايــر وقيــم ثقافيــة أقصــت 
ــد انتخــاب ممثــي احلــي عوضــًا عــن  النســاء والشــباب عــن صنــع القــرار يف احليــن. وهــو أيَّ
ــي  ــة يف مجعيت ــب قيادي ــول إىل مناص ــة الوص ــباب فرص ــاء والش ــاح للنس ــا أت ــميتهم، م تس
التنميــة. فعــى ســبيل املثــال، كان هنــاك مخــس نســاء مــن ضمــن 11 عضــوًا تنفيذيــًا يف مجعيــة 
تنميــة حــي أتوازيــر، وســتة شــباب يف مجعيــة تنميــة حــي موغــب. وأظهــر مندوبــو املجتمــع 
ــن.  ــن احلي ــن ع ــم كممثل ــاءلة يف دوره ــزام واملس ــامس وااللت ــن احل ــدًا م ــون مزي املنتَخب
ــول  ــوا ح ــن ليتناقش ــار الس ــباب وكب ــاء والش ــال والنس ــه الرج ــع في ــدى جيتم ــاء منت وبإنش
ʼ مشــاكل التنميــة املشــرتكة، أســهم املــرشوع بشــكل هــادف يف إضعــاف أنــامط الــراع بــن

ــن. ــة يف احلي ــت قائم ــي كان ــبابʻ الت ــنن والش ــاثʻ واملس ــور واإلن الذك
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ــي  ــة، الت ــن الســكان والســلطات التقليدي ــرات ب ــة توت ــة يف البداي ــي التنمي ــار إنشــاء مجعيت أث
خشــيت أن تســلبها اجلمعيتــان صالحياهتــا كلهــا وجتعلهــا دون فائــدة. ومــع ذلــك، وبســبب 
ــة املســتمرة يف تســوية النزاعــات وتوضيــح دور كل مــن  ــق اهلندســة االجتامعي تدخــالت فري
ــاف  ــة املط ــان يف هناي ــر الطرف ــة، اعت ــة الالمركزي ــن يف عملي ــة واجلمعيت ــلطات التقليدي الس
ــدور  ــة بال ــلطات التقليدي ــن والس ــا احلّي ــع رئيس ــال، اضطل ــبيل املث نفســيهام رشكاء. فعــى س
ــة  ــاريع تنموي ــا ملش ــض األرايض وختصيصه ــن بع ــد ع ــع الي ــى رف ــاوض ع ــس يف التف الرئي
اقرتحتهــا اجلمعيتــان عــى جملــس مدينــة بامنــدا. ويف كال احليــن، تعــاون رئيــس احلــي ورئيس 

مجعيــة التنميــة ملراقبــة أعــامل البنــاء.

ـــى رشكات  ـــًا، ع ـــل مع ـــع، بالعم ـــو املجتم ـــي ومندوب ـــس احل ـــرض رئي ـــك، ف ـــى ذل ـــالوة ع ع
ـــة  ـــا التنمي ـــت مجعيت ـــم. ومجع ـــوي يف حيه ـــل التنم ـــن للعم ـــامل حملي ـــف ع ـــاوالت توظي املق
أســـامء الســـكان الراغبـــن يف العمـــل وقـــدم رئيســـا احليـــن تلـــك القوائـــم إىل رشكات 

املقـــاوالت.

ــة  ــي رشاك ــرم اتفاقيت ــه أب ــرًا ألن ــًا كب ــد نجاح ــاركية الرائ ــة التش ــوذج التنمي ــاب نم ــد أص لق
بــن احليــن واملجلــس البلــدي، مــا ســمح للســكان بلعــب دور قــوي يف عمليــة صنــع القــرار 
ــة  ــة الرشاك ــت اتفاقي ــدول 10-1(. ومثل ــام )اجل ــة يف حييه ــاريع التنمي ــة مش ــذ ومتابع وتنفي
ــبه  ــًا أو ش ــكان ترخيص ــت الس ــا منح ــة، ألهن ــن الالمركزي ــى قوان ــرًا ع ــًا كب ــة تقدم اخلطي
حــق يف املشــاركة يف برامــج املجلــس التنمويــة. كــام عــززت الرشاكــة تدفــق املعلومــات بــن 
املجالــس والســكان، مــا أفــى إىل زيــادة املســاءلة التنازليــة والشــفافية يف إدارة موازنــة التنميــة 

ــن. املخصصــة للحي
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 الجدول 10-1: نظرة على الشراكة بين جمعيتي التنمية 
والمجالس البلدية

النشاط
مسؤوليات مندوبي المجتمع 

)جمعية التنمية(
مسؤوليات المجالس

صنع القرار
تحديد مشاريع/احتياجات التنمية 
ذات األولوية، وتقديم توصيات 

للمجالس.

مراجعة أهمية مقترحات الجمعية 
بشأن األموال المتوفرة 

والمناقشة مع مندوبي المجتمع.

تنفيذ المشاريع

تسهيل الحصول على األراضي 
لتنفيذ المشاريع، واختيار العمال 

في الحي وتقديمهم لشركات 
البناء لتوظيفهم.

تنفيذ المشاريع، أو التعاقد مع 
مقدمي خدمات أكفاء.

الرصد والتقييم
تقييم جودة العمل الجاري وإباغ 

الشكاوى أو المخالفات إلى المجالس.
مراقبة جودة العمل الجاري والرد 

على شكاوى الجمعية.

الصيانة
القيام بأعمال صيانة خفيفة للبنية 

التحتية، وإباغ المجالس عند الحاجة 
إلى أعمال صيانة ثقيلة.

تنفيذ أعمال الصيانة الثقيلة على 
البنية التحتية.

اإلشراف
إباغ السكان بلوائح المجالس 

)حول تشييد المنازل، إلخ(. وإعام 
المجالس بالمخالفين.

تقديم لوائح المجالس )حول 
بناء المنازل، إلخ( إلى الجمعية، 

ومعاقبة المخالفين عند الضرورة.

الصرف الصحي

حشد السكان لتنظيف األماكن العامة 
في يوم حملة التنظيف الشهرية، 
والتأكد من رمي السكان للقمامة 

في أماكنها، وتذكير المجالس بجمع 
القمامة عندما تتخلف شاحنة جمع 

القمامة عن موعدها.

توفير حاويات القمامة في 
األماكن المخصصة لجمع 

القمامة، وإزالة القمامة من 
أماكن الجمع المحددة.

تبادل المعلومات
إرسال تقرير فصلي عن أنشطة 

الجمعية إلى المجالس.

التعليق على التقارير الفصلية، 
وتوفير معلومات للجمعية عند 

الطلب.

أدى تدريــب منــدويب املجتمــع ومتكينهــم مــن التعــاون مــع رئيــي احلّيــن يف مراقبــة جــودة 
ــن، يف  ــع يف احلّي ــو املجتم ــدم مندوب ــاءة. وق ــة بكف ــوارد املالي ــتخدام امل ــاء إىل اس ــامل البن أع
كثــر مــن املناســبات، شــكاوى إىل جملــس مدينــة بامنــدا عندمــا مل تتقيــد رشكات املقــاوالت 
ــرون  ــس يأم ــؤولو املجل ــكاوى، كان مس ــذه الش ــتالم ه ــدى اس ــة. ول ــرشوط التعاقدي بال
ــودة.  ــة اجل ــة عالي ــة التحتي ــات البني ــل خدم ــا جع ــرشوط، م ــك ال ــزام بتل ــاول بااللت املق
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ــن يف  ــدة يف احلي ــار اجلدي ــر واآلب ــاة واجل ــر املش ــرق ومم ــة والط ــة العام ــهمت القاع وأس
إعــادة بنــاء ثقــة الســكان باملجالــس البلديــة، مــا عــزز بــدوره التــزام النــاس برشاكتهــم مــع 

ــس. املجل

 الدروس المستفادة واآلثار المترتبة على السياسات 
والممارسات

اكتســب مفهــوم الالمركزيــة شــعبية واســعة بــن املنظــامت الدوليــة املانحــة وصنــاع سياســات 
التنميــة والقائمــن عليهــا. وســنت حكومــات كثــرة يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء ونفــذت 
ــة إىل  ــة. ويف الكامــرون، تفتقــر سياســة الالمركزي ــة بدرجــات متفاوت إصالحــات الالمركزي
ــة  ــذ برامــج التنمي ــع القــرار املحــي وتنفي ــي حــول ســبل إرشاك الســكان يف صن إطــار تفصي
ــل  ــى نق ــا أف ــرًا م ــك، كث ــة. ولذل ــة الالمركزي ــس البلدي ــتوى املجال ــى مس ــا ع ومتابعته
الســلطة إىل املســتوى األدنــى يف الكامــرون إىل أوجــه القصــور عينهــا يف املســاءلة والشــفافية 
والتحــرك، والتــي تؤخــذ عــى اإلدارة املركزيــة. وتســود هــذه املشــكلة يف برامــج الالمركزيــة 
يف كثــر مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وعــى الرغــم مــن شــعبية الالمركزيــة، ال تــزال 
ــة يف إدارة  ــاركة فعال ــن مش ــاركة املواط ــامن مش ــي لض ــوذج عم ــن نم ــث ع ــات تبح احلكوم

احلكــم املحــي.

كيــف يمكــن إدمــاج أصــوات الفئــات املهمشــة يف إدارة احلكــم املحــي دون جعــل العمليــة 
مرهقــة وغــر فعالــة؟ هــذا هــو أهــم ســؤال يتصــدى لــه العاملــون يف جمــال التنمية املشــاركون 
يف عمليــات الالمركزيــة اجلاريــة يف أفريقيــا جنــوب الصحــراء. ويقــدم املــرشوع الــذي نفذتــه 
مؤسســة التنميــة املتكاملــة يف حّيــي أتوازيــر وموغــب جوابــا عــى هــذا الســؤال، إذ يوضــح 
ــم  ــزى إىل احلك ــي تع ــاءلة الت ــا املس ــة ومزاي ــرك احلكوم ــفافية وحت ــت الش ــف جتل ــرشوع كي امل

التشــاركي عــى أرض الواقــع.

ــة  ــة املركزي ــزام احلكوم ــدد الت ــي جت ــرشوع، ه ــاح امل ــهمت يف نج ــي أس ــة الت ــل العام والعوام
ــل مــن احلكومــة واجلهــات املانحــة  ــر التموي ــدا وتوف ــة يف بامن ــذ إصالحــات الالمركزي بتنفي
لتقديــم اخلدمــات األساســية إىل احليــن. إضافــة إىل ذلــك، حقــق املــرشوع هدفــه املتمثــل يف 
ــم  ــة يف صمي ــات املهمش ــت الفئ ــة وضع ــة تصاعدي ــل منهجي ــن بفض ــاركة املواط ــز مش تعزي
ــد  ــي. وبحش ــتوى املح ــى املس ــرار ع ــع الق ــات صن ــة عملي ــادة هيكل ــة إلع ــود املبذول اجله
ــة ســبل  ــق اهلندســة االجتامعي الســكان ملناقشــة أســباب اإلقصــاء وإجيــاد احللــول، فهــِم فري
ــت  ــام منح ــة. ك ــراف املعني ــف األط ــن خمتل ــات ب ــوة واخلصوم ــات الق ــع عالق ــل م التعام
ــزام قــوي مــن  ــة املــرشوع أفــى إىل دعــم والت ــة الســكان شــعورًا بملكي ــة التصاعدي املنهجي

ــرشوع. ــداف امل ــق أه ــّهل حتقي ــا س ــع، م املجتم
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ــاكل  ــدد هي ــه ح ــة، ألن ــات املهمش ــاج الفئ ــة إدم ــاركية بفاعلي ــة التش ــوذج التنمي ــزز نم وع
املشــاركة املجتمعيــة القائمــة واســتند إليهــا. وأنشــأ فريــق اهلندســة االجتامعيــة مجعيتــي التنميــة 
ــات  ــة ومجاع ــة الثقافي ــات االجتامعي ــرة – أي اجلامع ــة املتوف ــة االجتامعي ــة التحتي ــن البني م
املســاعدة الذاتيــة التــي تضــم بالفعــل أعضــاء مــن النســاء والشــباب. وهــذه الســمة ʼالنابعــة 

ــن. ــًا منقطــع النظــر يف احلّي ــوالً اجتامعي ــه يلقــى قب مــن الداخــلʻ للمــرشوع جعلت

ويــدل نجــاح املــرشوع، عــى أن ربــط مجعيــات تنميــة األحيــاء واملجالــس البلديــة إســرتاتيجيًا 
وســيلة فعالــة إلدمــاج الفئــات املهمشــة بفاعليــة يف اإلدارات احلكوميــة املحليــة يف دول أفريقيا 
جنــوب الصحــراء. وعــى النقيــض مــن املنهجيــة التقليديــة املتمثلــة يف عقــد اجتامعــات عامــة 
ــس  ــاء واملجال ــة األحي ــات تنمي ــن مجعي ــاء رشاكات ب ــإن إنش ــع، ف ــتطالع آراء املجتم الس
منهجيــة أكثــر اســتدامة وتركيــزًا وأقــل مضيعــة للوقــت، وبالتــايل أكثــر فائــدة لتعزيز املشــاركة 

يف املجالــس البلديــة الالمركزيــة.

ولعــل فشــل قوانــن الالمركزيــة يف اعتبــار إدمــاج املواطــن يف صنــع القــرار إحــدى 
املســؤوليات اإللزاميــة للمجلــس، أكــر عقبــة أمــام املشــاركة يف احلكومــات املحليــة 
الالمركزيــة يف الكامــرون. ولذلــك، ينبغــي لصنــاع القــرار والعاملــن يف جمــال التنميــة الذيــن 
يدعمــون الالمركزيــة يف أفريقيــا أن يضعــوا يف اعتبارهــم أن قانــون الالمركزيــة الــذي يعتــر 
املشــاركة يف املجالــس املحليــة حقــًا مــن حقــوق املواطــن يســهل إدمــاج الفئــات املهمشــة يف 

ــة. ــة املحلي ــاريع التنمي مش

ــادرة مــن حــاالت  ــة ن ــر وموغــب حال ــة يف أتوازي ــة املتكامل ــر مــرشوع مؤسســة التنمي  ويعت
ʼاملامرســات اجليــدة التــي تســتبق السياســاتʻ. فقــد منحــت اتفاقيــة الرشاكــة اخلطيــة املرمــة 
بــن املجلــس ومجعيــة التنميــة الســكان ترخيصــًا أو شــبه حــق يف املشــاركة يف برامــج املجلــس 
التنمويــة. وكــام يقــول باحثــون مثــل لونــدز وبراتشــيت وســتوكر )2006(، يشــارك النــاس يف 
حكومتهــم املحليــة عندمــا ُيدعــون للمشــاركة، وعندمــا تتوفــر قنــوات واضحــة هلــم لــإلدالء 
ــوة  ــة دع ــة بمثاب ــة الرشاك ــت اتفاقي ــموع. وكان ــم مس ــعرون أن صوهت ــا يش ــم، وعندم بصوهت
ــتعداد  ــن اس ــميًا ع ــًا رس ــة وإعالن ــج التنمي ــاركة يف برام ــة للمش ــات املحلي ــمية للمجتمع رس

املجلــس لالســتامع إىل ســكان احلــي.

وباختصــار، يعطــي مــرشوع مؤسســة التنميــة املتكاملــة مخســة ِعــر ودالالت رئيســة ملنظــامت 
ــاج  ــز إدم ــة. ولتعزي ــز الديمقراطي ــاركن يف تعزي ــات املش ــاع السياس ــة وصن ــة الدولي التنمي
ــراء  ــوب الصح ــا جن ــدان أفريقي ــة يف بل ــات املحلي ــة يف احلكوم ــات املهمش ــاركة الفئ ومش

ــة أن: ــال الديمقراطي ــاون يف جم ــود التع ــى جه ــن ع ــاح، يتيع بنج

ــم . 1 ــنِد إدارة احلك ــث ُتس ــاركي، بحي ــم التش ــة للحك ــات مالئم ــن ترشيع ــن س تضم
ــاركة  ــر مش ــن، وَتعت ــن معين ــؤولن حكومي ــن ال مس ــؤولن منتَخب ــي إىل مس املح
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ــًا ال يتجــزأ مــن إســرتاتيجية احلكــم املحــي لضــامن املســاءلة  املواطــن جــزءًا إلزامي
ــتجابة. ــفافية واالس والش

ــمية . 2 ــامت رس ــم منظ ــدين بدع ــع امل ــز املجتم ــامم لتعزي ــن االهت ــرًا م ــدرًا كب ــويل ق ت
ــات  ــون الفئ ــا تك ــة عندم ــاركة هادف ــدو املش ــن تغ ــدًا، إذ ل ــة حتدي ــات املهمش للفئ
املهمشــة مشــتتة وغــر منظمــة وغــر رســمية وبالتــايل ضعيفــة سياســيًا. وباإلضافــة 
ــت  ــميتن، كرس ــة رس ــي تنمي ــكيل مجعيت ــب يف تش ــر وموغ ــكان أتوازي ــم س إىل دع
مؤسســة التنميــة املتكاملــة جهــودًا كبــرة لتدريــب منــدويب املجتمــع للقيــام بدورهم 

ــن. كمتحدثــن باســم احلّي

تضمــن وضــوح توزيــع الصالحيــات واملهــام بــن احلكومــة والفاعلــن مــن . 3
املجتمــع املــدين وتوثيقــه. فعندمــا يكــون اخلــط الفاصــل بــن مســؤوليات املجتمــع 
املــدين واحلكومــة مبهــاًم، متيــل اجلهــات الفاعلــة احلكوميــة إىل االســتيالء عــى جمــال 
صنــع القــرار بــأرسه. فقبــل تشــكيل مجعيتــي التنميــة يف أتوازيــر وموغــب، كانــت 
اجلهــات احلكوميــة )الســلطات التقليديــة( متثــل الفئــات املهمشــة أو تتحــدث نيابــة 

عنهــا.

ــم . 4 ــج احلك ــذ برنام ــدء تنفي ــل ب ــات قب ــل النزاع ــرتاتيجية حل ــة أو إس ــع خط تض
التشــاركي. فتعزيــز إدمــاج ومشــاركة الفئــات املهمشــة، يعنــي يف أغلــب األحيــان 
أن تلــك الفئــات تكســب مزيــدًا مــن النفــوذ عــى حســاب بعــض القــوى الفاعلــة 
ــة  ــود خط ــرار. ووج ــع الق ــال صن ــى جم ــابق ع ــت يف الس ــوى هيمن ــرى أو ق األخ
مســبقة للتفــاوض وحــل النزاعــات أمــر بالــغ األمهيــة، ألنــه دوهنــا يمكــن للقــوى 
الفاعلــة املهيمنــة التــي تــرى بــأن ســلطاهتا باتــت مهــددة أن ختــرب برنامج املشــاركة 
قبــل أن يتــاح الوقــت لــه ليرتســخ. وقــد ســمح تدخــل مؤسســة التنميــة املتكاملــة 
يف الوقــت املناســب، حلــل النزاعــات بــن أعضــاء املجلســن التقليديــن ومجعيتــي 

ــج. ــق النتائ ــن بالرتســخ وحتقي ــة لرامــج املشــاركة يف احلي التنمي

ــود . 5 ــة اجلم ــدة ملواجه ــاركي الرائ ــم التش ــاريع احلك ــرʻ ملش ــر الظاه ــتخدم ʼاألث تس
ــز اإلرادة السياســية إلجــراء إصالحــات شــاملة واســعة النطــاق  احلكومــي، وحتفي
ــم  ــكال احلك ــدم ألش ــم املق ــتوى الدع ــاع مس ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــم. فع ــى احلك ع
ــن  ــون الذي ــون املحلي ــرون احلكومي ــن املدي ــوي، ال يؤم ــاب التنم ــاملة يف اخلط الش
ــع.  ــروه يف الواق ــن أن ي ــام يمك ــدة إال ب ــة إىل القاع ــن القم ــى اإلدارة م ــادوا ع اعت
ــة ملشــاركة  ــا العملي ــدة، ُتثبــت بوضــوح املزاي ــذ مشــاريع رائ ــر تنفي ويمكــن أن يوف

ــات. ــر السياس ــة أو تغي ــارصة الديمقراطي ــة ملن ــة مهم ــاط مرجعي ــن نق املواط



مسرية الرساد من اإلقصاد يىل املشارمة

352   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

وعمومــًا، تثبــت اخلدمــات االجتامعيــة عاليــة اجلــودة التــي وفرهــا مــرشوع مؤسســة 
التنميــة املتكاملــة حليــي أتوازيــر وموغــب أن أفضــل مراقبــي ومقيِّمــي مشــاريع التنميــة هــم 
املســتفيدون أنفســهم، ألهنــم دائــاًم يف املوقــع ولدهيــم أكــر حافــز لضــامن االســتخدام الفعــال 
ــباب  ــاء والش ــال والنس ــبة للرج ــة بالنس ــد الالمركزي ــارض، مل تع ــت احل ــوارد. ويف الوق للم
العاديــن يف أتوازيــر وموغــب كلمــة جوفــاء براقــة، بــل غــدا هلــا معنــى حقيقــي بفضــل مــا 

ــة. ــس التنموي ــج املجل ــال يف برام ــن دور فع ــة م ــا التنمي ــه مجعيت ــوم ب تق
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الهوامش

ــة هــذه مــن خــالل ورشــة عمــل ُنظمــت عــى . 1 ــة مــن أجــل دراســة احلال ــات نوعي مُجعــت بيان
ــي اســتخدمت  ــز الت ــوم واحــد يف كل مــن احليــن. وزادت مقابــالت جمموعــات الرتكي مــدى ي
 أســلوب ورشــات العمــل موثوقيــة البيانــات، إذ أكملــت املعلومــاُت التــي مُجعــت مــن 
15 مســتطَلعًا يف كل حــي بعضهــا بعضــًا وأكــدت عــى صحتهــا. كــام قدمــت مراجعــة التقاريــر 
عــن مــرشوع التنميــة التشــاركية الــذي مولتــه اجلهــات املانحــة معلومــاٍت تكميليــة. وكــام هــو 

احلــال مــع دراســات احلالــة األخــرى الــواردة يف هــذا التقريــر، مل ُتذكــر أســامء املســتطَلعن.
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جوليان سميث

 الخاتمة: دروس من تجارب 
النساء المهمشات

تتنــاول هــذه اخلامتــة الــدروس املســتقاة مــن دراســات احلالــة العــرش الــواردة يف هــذا التقريــر، 
وآثارهــا عــى املشــاركن يف التعــاون يف املجــال الديمقراطــي واإلصــالح.

 التدخالت متعددة األبعاد عامل حاسم في التغلب 
على اإلقصاء السياسي

إن ارتبــاط الفقــر بالتهميــش واإلقصــاء الناجــم عــن عوامــل معقــدة، مهــا الرابــط الــذي تتكرر 
اإلشــارة إليــه غالبــًا بــن أنظمــة احلكــم العرفيــة وغــر العرفيــة. فالتهميــش والفقــر ويؤديــان 
إىل تــدين مســتوى املعيشــة والتعليــم والصحــة واخلدمــات األساســية األخــرى، وهــذا التــدين 

يرتبــط بــدوره غالبــًا مــع اإلقصــاء عــن عمليــة صنــع القــرار الســيايس.

وانعــكاس مــا ســبق عــى اإلصــالح الديمقراطــي هــو أن التدخــالت ينبغــي أن تكــون متعددة 
ــًا وحتــت الرقابــة، مثــل اإلصالحــات الدســتورية  األبعــاد، تتضمــن إجــراءات ملزمــة قانوني
ــة  ــو األمي ــل وحم ــاج الدخ ــاريع إنت ــع مش ــر م ــاملة، وأن تتضاف ــة الش ــة والقانوني والترشيعي
والتعليــم املجتمعــي والبنيــة التحتيــة املاديــة. وقــد تضمنــت معظــم املشــاريع الــواردة يف هــذا 
ــع  ــة م ــل، مرتافق ــاج الدخ ــة وإنت ــو األمي ــة كمح ــاالت معين ــة يف جم ــات عملي ــر تدريب التقري
التثقيــف الســيايس والتدريــب عــى القيــادة يف إطــار متكــن النســاء. وترتبــط هــذه اإلجــراءات 
بعمليــات الســالم واحلمــالت السياســية اهلادفــة إىل تغيــر معايــر املجتمــع ومعاجلــة اإلقصــاء 

الســيايس.

باملثــل، يســلط العديــد مــن دراســات احلالــة الضــوء عــى احلاجــة غالبــًا إىل إصالحــات عــى 
صعيــد اإلدمــاج عــى املســتوى املحــي أو عــى مســتوى املحافظــات واألقاليــم والبلــد ككل، 
بــل وأْن ترتافــق حتــى بتدخــالت دوليــة تضمــن إزالــة العقبــات التــي حتــول دون اإلدمــاج. 
وينطبــق ذلــك، بصــورة خاصــة، عــى احلــاالت التــي تنطــوي عــى مســتويات متييــز متعــددة 
أو متداخلــة، مثــل حالــة النســاء مــن أقليــات عرقيــة ودينيــة وردت يف هــذا التقرير يف دراســتي 

اهلنــد وميانــامر.
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ــم  ــة يف معظ ــط فّعال ــتوين فق ــدًا أو مس ــتوى واح ــتهدف مس ــي تس ــات الت ــت اإلصالح  ليس
ــزاب  ــالح األح ــة وإص ــتورية والترشيعي ــات الدس ــق اإلصالح ــب أن ترتاف ــام جي ــان. ك األحي
ــف  ــر املواق ــجع تغي ــي، ُتش ــم جمتمع ــادرات تعلي ــع مب ــرى م ــية األخ ــات السياس واملؤسس
للتغلــب عــى العقبــات املنهجيــة واملؤسســية عميقــة اجلــذور التــي حتــول دون املســاواة بــن 
اجلنســن. وتوضــح دراســات احلالــة، أن التقــدم يف أحــد هــذه املجــاالت يــؤدي إىل تقــدم يف 

ــا. ــا وجنــوب أفريقي ــايل ناميبي ــًا تأثــر متسلســاًل، كــام يف مث جمــال آخــر، حمدث

 استخدام أنواع مختلفة من البحوث 
كأدوات إصالحية

ذكــر عــدٌد مــن كّتــاب دراســات احلالــة، أن البحــوث املدّعمــة باألدلــة عــن جتــارب النســاء 
املعاشــة ســامهت بــدور مهــم جــدًا يف تنظيــم املعلومــات عــن أســباب اإلقصــاء، العوائــق 
املحــددة التــي حتــول دون اإلدمــاج، إجــراءات اإلصــالح ذات حظــوظ النجــاح الكبــرة، 
ــدور  ــن ال ــاء. ولك ــل النس ــهيل متثي ــص يف تس ــام احلص ــل نظ ــة مث ــر اإلجيابي ــر التداب وأث
األهــم الــذي لعبتــه البحــوث يف العديــد مــن دراســات احلالــة، متّثــل يف إغنــاء عمليــة إعــداد 
إســرتاتيجيات الدعــم والتواصــل، وتزويــد املجموعــات النســائية بالبيانــات الالزمــة إلقنــاع 
ــيايس  ــاء الس ــتغالل واإلقص ــز واالس ــتمرار التميي ــن اس ــة ع ــائر النامج ــرار باخلس ــاع الق صن
ــع  ــة صن ــة يف عملي ــاركتهن احلقيقي ــن مش ــة ع ــب النامج ــات، واملكاس ــاء والفتي ــد النس ض

القــرار.

ــكل أداة  ــاء، يش ــارب النس ــم جت ــة لفه ــات احلال ــوث دراس ــتخدام بح ــأن اس ــًا ب ــّن أيض وتب
منهجيــة فعالــة يف إغنــاء املناقشــات املتعلقــة بتمكــن املــرأة، وذلــك باســتخدام قصــص النســاء 

ــا اإلقصــاء. ــادة الوعــي بقضاي ــة بلســاهنن باعتبارهــا أفضــل وســيلة لزي املروي

ــن  ــتبعدة م ــات املس ــيطرة والفئ ــة املس ــن املجموع ــاركة ب ــاب املش ــل خط ــد حتلي ــام ُيع ك
احليــاة السياســية )مثــل عمــل أعضــاء املجالــس املحليــة مــع عضــوات املجالــس املحليــة يف 

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــلطة ب ــاوت الس ــل تف ــم وحتلي ــدة يف فه ــا(، أداة مفي كمبودي

وأخــرًا، يشــكل إرشاك الفئــات املســتبعدة يف ختطيــط وإدارة وحتليــل األنشــطة البحثيــة 
ــن  ــاء، وحتس ــا إىل النس ــث ونتائجه ــة البح ــة عملي ــامن ملكي ــًا يف ض ــًا هام ــا درس ونتائجه
ــة  ــام يف حال ــن، ك ــب ملنارصهت ــا إىل مكاس ــج بتحويله ــك النتائ ــن تل ــتفادة م ــن يف االس فرصه

أرض الصومــال.
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تمثيل النساء في المؤسسات السياسية يأتي نتيجة حلول 
توافقية غالبا 

تشــر دراســات عديــدة إىل ســطحية أو نقــص متثيــل النســاء يف املؤسســات العرفيــة أو 
الديمقراطيــة القائمــة، وإســناد مســؤوليات هلــن تقتــر غالبــًا عــى األدوار التقليديــة النمطية، 
كــام رأينــا يف دراســة كمبوديــا. وهــذا يتفــق مــع إشــارة دراســة االحتــاد الرملــاين الــدويل يف عــام 
2008، إىل أن أكثــر مــن نصــف الرملانيــات اللــوايت شــملهن املســح أكــدن أن صعوبــة حتقيــق 
التــوازن بــن االلتزامــات األرسيــة والسياســية يشــكل عائقــًا يف وجــه توليهــن مناصــب قيادية، 
وبقيــت نســبة النســاء يف املناصــب القياديــة الرملانيــة عنــد حــدود متواضعــة ال تتعــدى 10.7 
باملئــة )أي 28 مــن أصــل 262( مــن رؤســاء الرملانــات واجلمعيــات الوطنيــة يف العــامل، طيلــة 

الســنوات العــرش 1999-2008 )االحتــاد الرملــاين الــدويل 2009: 76(. 

إال أن دراســة كمبوديــا تبــن قــدرة النســاء عــى اســتخدام تلــك الظــروف لتمكــن أنفســهن، 
مــن خــالل التعامــل مــع األدوار املعطــاة هلــن وفقــًا لتصــورات التمييــز بــن اجلنســن ذاهتــا، 
ــاء  ــتطيع النس ــا. وتس ــالع هب ــة لالضط ــارات الكافي ــال بامله ــع الرج ــا أدوارًا ال يتمت بوصفه
ــال  ــية، واالنتق ــلطتهن السياس ــن وس ــاء معرفته ــق لبن ــذه األدوار كمنطل ــوى ه ــتخدام فح اس

مــن ثــم إىل جمــاالت أخــرى.

 التدابير اإليجابية التي تحّدد نسبة تمثيل النساء 
 في أنظمة الحكم أداة فّعالة في التغلب على 

اإلقصاء السياسي

يــؤدي توافــق أنظمــة احلصــص واملقاعــد املحجــوزة مــع النظــام االنتخــايب، إىل زيــادة كبــرة يف 
عــدد النســاء املنتخبــات. ولكــن جيــب االنتبــاه إىل أن اإلدمــاج ال يقــود بالــرضورة إىل التمثيــل 
الفعــال. فمــن الدراســتن اللتــن تعاملتــا مــع هــذه املســألة يف هــذا التقريــر، دعمــت إحدامهــا 
ــى  ــاء ع ــة األحي ــات تنمي ــاء يف مجعي ــاركة النس ــز مش ــوزة يف تعزي ــد املحج ــراءات املقاع إج
املســتوى التنفيــذي )الكامــرون(، بينــام طرحــت الثانيــة شــكوكًا كبــرة حــول تأثــر أنظمــة 
احلصــص عــى احلكــم التقليــدي يف جنــوب أفريقيــا. وثمــة دراســة ثالثــة للمؤسســة الدوليــة 
للديمقراطيــة واالنتخابــات غــر مدرجــة يف هــذه املجموعــة عــن تقييــم أثــر نظــام احلصــص 
ــام  ــة نظ ــًا بفعالي ــرة أيض ــكوكًا كب ــارت ش ــتان، أث ــة يف أفغانس ــم املحلي ــتوى احلك ــى مس ع

احلصــص جلهــة جــودة مشــاركة النســاء.

ــتي  ــة يف دراس ــم حملي ــس حك ــاء جمال ــات كأعض ــاء املنتخب ــادت النس ــك، أف ــة إىل ذل إضاف
ــًا صاغيــة ضمــن هيكليــات املجالــس  ــا، أن أصواهتــن ال تلقــى أذن ــا وكمبودي جنــوب أفريقي

ــال. ــا الرج ــن عليه ــي هييم الت
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ختلــص هــذه الدراســات إىل األمهيــة احلاســمة لرشعيــة العمليــة التــي تتحكــم بكيفيــة اختيــار 
ــرون،  ــة الكام ــي دراس ــص. فف ــوزة أو احلص ــد املحج ــي املقاع ــحات لنظام ــاء كمرش النس
كانــت مقاعــد هيئــات صنــع القــرار املحليــة املحجــوزة وغــر املحجــوزة متاحــة ألي مرشــح 
ــتقلة  ــة مس ــات انتخابي ــا هيئ ــرشف عليه ــي ُت ــات الت ــوض االنتخاب ــتعداد خل ــى اس ــي ع حم
ــل،  ــة. ويف املقاب ــذه العملي ــيايس يف ه ــل س ــة، ودون أي تدخ ــة واضح ــح ناظم ــق لوائ وف
ــن  ــلطة التقليدي ــاب الس ــار أصح ــأن اختي ــتان ب ــا وأفغانس ــوب أفريقي ــتا جن ــف دراس تص
ملمثــالت مواليــات هلــم إليفــاء نظــام احلصــص، يقــّوض نظــام احلصــص اهلــادف إىل حتســن 
ــة  ــات املؤسس ــه دراس ــت إلي ــا خلص ــع م ــتنتاجات م ــذه االس ــق ه ــاء. وتتواف ــاركة النس مش
ــة واالنتخابــات عــن نظــام احلصــص النســائية، والتــي كشــفت عــن أن  ــة للديمقراطي الدولي
حتقيــق التــوازن بــن متثيــل اإلنــاث والذكــور يف اهليئــات املنتخبــة، رغــم أنــه يســر يف االجتــاه 
الصحيــح وفــق ذلــك النظــام، فــإن دخــول النســاء إىل املعــرتك الســيايس يتعــّرض غالبــًا خلطــر 
ــة  ــلطة التقليدي ــاب الس ــرى كأصح ــق أخ ــب عوائ ــية، إىل جان ــزاب السياس ــّراس، كاألح احل

ــا. ــة هن ــل، كــام ورد يف دراســات احلال مــن الذكــور والتموي

 الدور الهام للقيادة السياسية والقضائية 
 والدينية في التغلب على إقصاء النساء 

المهمشات 

ــل  ــة كعام ــة أو الديني ــية أو القضائي ــادة السياس ــة، إىل القي ــات احلال ــن دراس ــد م ــوه العدي تن
ــاء هبــا يف بعــض  ــع القــرار واالرتق ــات صن ــاكل وعملي حاســم يف دعــم إرشاك النســاء يف هي
احلــاالت. ويميــل كثــر مــن القــادة الذكــور إىل اســتيعاب مشــاركة أكــر للنســاء، إذا وجــدوا 
ــا النســاء.  ــه ولقضاي ــة مــن حيــث فائدهتــا للمجتمــع الــذي يمثلون يف ذلــك مكاســب متبادل
ففــي دراســة ناميبيــا عــى ســبيل املثــال، اعــرتف الرجــال باســتعادهتم للدعــم املفقــود كناتــج 

إجيــايب جانبــي. 

إال أن عامــاًل رئيســيًا يف توطيــد دعــم القيــادة الذكوريــة لتمكــن النســاء الســيايس يف النظــم 
العرفيــة، وهــو وثيــق الصلــة أيضــًا باحلكــم الديمقراطــي، هــو اســتناد قضيــة اإلدمــاج عــى 
ــا  ــل وكيني ــة يف بوغانفي ــات احلال ــرح دراس ــي. وتط ــاب املح ــة واخلط ــم املحلي ــة والقي الثقاف

ــك. ــة ذل ــن أمهي ــدًا ع ــة ج ــة واضح ــد أمثل ــال واهلن ــامر والصوم ــن ميان وكاري

ــيام  ــا، ال س ــية وحده ــادة السياس ــى القي ــاج ع ــرتاتيجيات اإلدم ــامد إس ــإن اعت ــك، ف ــم ذل رغ
ــّرض  ــا ُيع ــان م ــاء، رسع ــد النس ــة ض ــة متييزي ــلطة تقليدي ــاكل س ــون هي ــامء يمثل ــود زع بوج
اإلصالحــات للخطــر وجيعلهــا قصــرة األجــل بطبيعتها. وتبــّدى ذلــك تدرجييًا يف أفغانســتان، 
حيــث حافظــت هيــاكل الســلطة التقليديــة التمييزيــة ضــد النســاء عــى ســيطرهتا، رغــم التــزام 
احلكومــة األفغانيــة باالتفاقيــات الدوليــة ودعمهــا تنفيــذ برنامــج التضامــن الوطنــي )برنامــج 
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ــة،  ــة املجتمعي ــس التنمي ــات جمال ــال يف انتخاب ــاء والرج ــن النس ــرص ب ــؤ الف ــى تكاف ــم ع قائ
واملشــاركة يف قــرارات املجالــس حــول مرشوعــات التنميــة املجتمعيــة املحليــة(.

تكتســب املشــاركة الفعالــة للرجــال يف برامــج متكــن املــرأة أمهيــة فائقــة، وال يمكــن حتقيقهــا 
ــة حقــوق  ــه الرجــال يف محاي ــذة عــى الــدور اهلــام الــذي يلعب إال عندمــا تؤكــد اجلهــات املنّف
ــرأة  ــادرة امل ــج مب ــال برنام ــح مث ــم. ويوض ــم وزوجاهت ــم وأمهاهت ــم وأخواهت ــة بناهت ورفاهي
ــى  ــة ع ــة املحلي ــاكل العرفي ــم واهلي ــذرة يف القي ــة املتج ــود اإلصالحي ــدرة اجله ــلمة، ق املس
ــي  ــم الفع ــم الدع ــا بتقدي ــردد رجاهل ــي ت ــات الت ــة للمجتمع ــة التقليدي ــى املقاوم ــب ع التغل

ــابقًا. س

ــم  ــيع دع ــة يف توس ــادة الذكوري ــم القي ــرة لدع ــة الكب ــم األمهي ــه رغ ــر، بأن ــد درس آخ ويفي
ــك  ــق ذل ــرضوري حتقي ــن ال ــس م ــاء، فلي ــاج النس ــية إلدم ــاهتا السياس ــات ومؤسس املجتمع
ــازًا  ــًا ممت ــائي البورمــي نموذج ــاد النس ــة االحت ــرض دراس ــث تع ــاج. حي ــة اإلدم ــة محل يف بداي
ــم وعــي املنظــور  ــا املــرأة هبــدف تســهيل تعمي ــد الرجــال املتفهمــن لقضاي انطلــق مــن حتدي
اجلنســاين داخــل منظــامت اخلــارج. وجــرى تطبيــق ذلــك باســتهداف التحالــف واملجموعــات 
اإلعالميــة واملنظــامت التــي هييمــن عليهــا الرجــال إلتاحــة فــرص تدريــب وعمــل لشــابات 
ــامت  ــى املنظ ــر ع ــى التأث ــادرًا ع ــاد ق ــل االحت ــذي جع ــر ال ــي، األم ــائي البورم ــاد النس االحت

التــي هييمــن عليهــا الذكــور مــن داخلهــا.

ــيام  ــي، ال س ــاز القضائ ــه اجله ــذي يلعب ــام ال ــدور اهل ــا ال ــوب أفريقي ــال جن ــت مث ــرًا، أثب أخ
ــاء  ــوق النس ــة حق ــمة يف محاي ــة حاس ــه آلي ــاملة، بأن ــتورية ش ــكام دس ــك بأح ــرارات التمس ق
ــات  ــة آلي ــة أمهي ــذه الدراس ــت ه ــه. وبّين ــة بأحكام ــة العرفي ــة املحلي ــن احلكوم ــا تطع عندم

ــاء. ــى اإلقص ــب ع ــم يف التغل ــول إىل املحاك ــهولة الوص ــة وس ــاور الفعال التش

 يجب أن يتماشى تقدم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
 في الحكم التقليدي مع القيم العرفية التي تقوم 

عليها المعايير التقليدية

ــة،  ــات املهيمن ــل اجلامع ــن قب ــًا م ــوط غالب ــكل مغل ــة بش ــد الثقافي ــوم التقالي ــتخدم مفه يس
عنــد حماولتهــا التقليــل مــن عواقــب هتميــش النســاء. ولكــن حتــى يف أكثــر التقاليــد الثقافيــة 
ــن  ــاواة ب ــان كاملس ــوق اإلنس ــادئ حق ــع مب ــرتكة م ــم مش ــاد قواس ــرق إلجي ــة ط ــودًا، ثم مج
ــم  ــع احلك ــا، يتمت ــوب أفريقي ــة جن ــّن حال ــام ُتب ــون. وك ــا اإلصالحي ــي يتبناه ــن الت اجلنس
ــن  ــاواة ب ــة للمس ــادئ الوطني ــن املب ــازع ب ــة للتن ــول خالق ــاد حل ــة إجي ــدي بإمكاني التقلي
ــق  ــى ح ــم ع ــمي القائ ــريف الرس ــة الع ــون الوراث ــالد، وقان ــتور الب ــّرة يف دس ــن املق  اجلنس
ــة احلكــم العــريف وانفتاحــه غــر املــدرك  ــن البكــرʻ. ويرجــع ذلــك، إىل مرون ʼتوريــث االب



مسرية الرساد من اإلقصاد يىل املشارمة

362   املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

عــى التغيــر عندمــا تســتند إســرتاتيجيات التغيــر إىل القيــم التقليديــة. ورغــم ذلــك، يتوقــف 
ــة  نجــاح إصــالح هيــاكل احلكــم التقليــدي يف الواقــع عــى اســتخدام اإلجــراءات احلكومي
والقوانــن الوطنيــة يف أغلــب األحيــان لنــرش التغيــر عــى املســتوى املحــي، كــام تبــّن دراســة 

جنــوب أفريقيــا.

 وسائل اإلعالم حليف حاسم في حمالت إصالح 
هياكل المشاركة 

ــي،  ــائي البورم ــاد النس ــدى االحت ــة ل ــاء الثق ــارات وبن ــة امله ــى تنمي ــب ع ــات التدري إن عملي
ــة  ــول كيفي ــابة ح ــائية الش ــادات النس ــاد القي ــت إرش ــة وتضمن ــة للغاي ــت أهنــا فعال ــي أثبت الت
التأثــر اإلجيــايب عــى تنــاول وســائل اإلعــالم لقضايــا املــرأة، أفــرزت تأثــرًا إجيابيــًا تراكميــًا يف 
تغيــر املواقــف والســلوكيات جتــاه متكــن املــرأة ضمــن املنظــامت واملجتمعــات. وأدت أيضــًا 
إىل بــروز إعالمــي لنســاء مــن جمموعــات املنفــى حائــزات عــى الثقــة واالحــرتام الســيايس، 
مقدمــة بذلــك للمجتمعــات املحليــة البورميــة تفســرات بديلــة وأكثــر شــمولية للــدور الــذي 

يمكــن وجيــب أن تضطلــع بــه النســاء والفتيــات.

أدوار الجهات الخارجية التي تقدم المساعدة/التعاون اإلنساني 
والسياسي تشّكل إما داعمًا حاسمًا لحمالت إصالح هياكل 

المشاركة أو خطرًا على نجاحها 

ــم  ــاح احلاس ــود النج ــة، يع ــًا للغاي ــا حساس ــان فيه ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــر الدف ــة يعت يف بيئ
الــذي حققتــه املجموعــات النســائية يف بورمــا وكاريــن إىل الصــالت التــي أقامتهــا مــع احللفاء 
الدوليــن وســلطت مــن خالهلــا الضــوء عــى ميانــامر وبعــض قضايــا حقــوق اإلنســان. فمــن 
ــذي  ــدويل ال ــاف ال ــا واالنكش ــة وغره ــانية اخلارجي ــامت اإلنس ــع املنظ ــرشاكات م ــالل ال خ
ــعب  ــن الش ــواٌء م ــة، س ــائية البورمي ــات النس ــبته املجموع ــذي اكتس ــم ال ــاله، ازداد الدع ت
البورمــي عــى اإلقليــم احلــدودي بــن تايالنــد وميانــامر أو عــى املســتوى الــدويل. فيــام لعبــت 
ــة أدوارًا مهمــة عــى الســاحة الدوليــة يف تســليط  املنظــامت الدوليــة واملنظــامت غــر احلكومي

الضــوء عــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان واإلقصــاء الســيايس.

ــة  ــاعدة الديمقراطي ــامت التعاون/املس ــم ملنظ ــذا القس ــت يف ه ــرة ُقّدم ــات كث ــع أن توصي م
ــم  ــن امله ــال، م ــذا املج ــن يف ه ــاعدة الوطني ــع رشكاء التعاون/املس ــل م ــة العم ــول كيفي ح
توجيــه بعــض التوصيــات املحــددة ملقدمــي التعاون/املســاعدة الديمقراطيــة الدوليــن. ومــن 
هــذه التوصيــات رضورة اســتناد الدعــم اخلارجــي إىل مبــادرات حمليــة، كــام خلصــت دراســة 
أرض الصومــال. وتفّهــم النســاء املهمشــات متامــًا احلاجــة إىل العمــل الفعــال لتأمــن مســاحة 
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واســعة للنســاء يف املؤسســات الديمقراطيــة العرفيــة والتقليديــة. ومــا يطالبــن بــه غالبــًا هــو 
ــة  ــطاء يف أنظم ــارب نش ــن جت ــتفيدات م ــة، مس ــر منهجي ــرق أكث ــاوة بط ــام بالدع ــم للقي الدع

سياســية أخــرى، عــى غــرار تلــك املبينــة يف هــذا التقريــر.

وبشــكل أكثــر حتديــدًا، يمكــن للــوكاالت اخلارجيــة أن تعمــل مــع رشكاء حمليــن للمســاعدة 
ــكات  ــرتاتيجيات والتكتي ــم اإلس ــًا، وفه ــا أحيان ــة وتوفره ــة الالزم ــرة الفنّي ــف اخل يف توصي
السياســية العامــة التــي يصعــب نســبيًا عــى النشــطاء املحليــن احلصــول عليهــا. ويرقــى ذلــك 
ــد  ــتي اهلن ــرر يف دراس ــال وتك ــة أرض الصوم ــح يف دراس ــام اتض ــة. وك ــاف التوصي إىل مص
والكامــرون، عــى الدعــم الــدويل أن يتعمــق يف فهــم اهليــاكل املؤسســية واملجتمعيــة القائمــة 

ودعائمهــا مــن القيــم واملعايــر لبنــاء مؤسســات صنــع قــرار أكثــر شــموالً ومتثيــاًل.

ــة  ــن حماول ــت ع ــي نتج ــات واألرضار الت ــر إىل الصعوب ــل، تش ــرة بالفع ــق كث ــة وثائ وثم
جهــات خارجيــة تقديــم نــامذج صنــع قــرار ديمقراطــي دون فهــم كاف لطبيعــة عمل النشــطاء 

املحليــن، أو إتاحــة املجــال هلــم لوضــع وتنفيــذ جــدول األعــامل.

ــال  ــن يف املج ــاعدة اخلارجي ــرشكاء التعاون/املس ــررة ل ــة متك ــة إضافي ــة توصي ــرًا، ثم أخ
الديمقراطــي تنصــح الرامــج التــي تســعى عــادة إىل التغلــب عــى اإلقصــاء الســيايس للنســاء 
ــث  ــد، حي ــة اهلن ــك يف دراس ــح ذل ــاملة. واتض ــة ش ــة إصالحي ــامد مقارب ــى اعت ــرص ع باحل
تضمنــت التدخــالت توجهــًا نحــو الزعــامء الدينيــن وبرامــج توعيــة للنســاء وتعليــاًم لألطفــال 
ــداد  ــا يف إع ــات بأكمله ــاركت جمتمع ــد ش ــلامت. وق ــاء املس ــية للنس ــاركة السياس ــادة املش لزي
احللــول وتنفيذهــا. ففــي هنايــة املطــاف ينطــوي متكــن النســاء عــى تغيــر أنظمــة التمييــز ضــد 
ــد  ــز ض ــام التميي ــين يف نظ ــن رئيس ــم فاعل ــال كوهن ــة، وإرشاك الرج ــها املعياري ــرأة وأسس امل

املــرأة، فضــاًل عــن الشــباب واألطفــال كعوامــل مســتقبلية للتغيــر.

ــن  ــر م ــرض أكث ــامل أن تتع ــًا باحت ــرتاف أيض ــاملة االع ــة ش ــة إصالحي ــامد مقارب ــب اعت يتطل
ــات  ــن الفئ ــد ضم ــيايس، وأن توج ــام الس ــع أو يف النظ ــل املجتم ــش داخ ــدة للتهمي ــة واح فئ
املهمشــة تراتبيــة وفئــات فرعيــة مســتبعدة. وقــد تكــون هــذه الســويات مــن التهميــش مرتابطة 
داخــل الفئــات وفيــام بينهــا، ولذلــك فمــن املهــم أن تتنــاول برامــج اإلصــالح الســيايس مجيــع 

عنــارص التهميــش.
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 أهمية تطوير مهارات القيادة ألفراد الفئات المهمشة 
في نجاح حمالت اإلدماج

إن اســتثامر الوقــت واملــوارد يف إجــراءات بنــاء الثقــة بواســطة التدريــب عــى القيــادة الــذي 
ــرتكة يف  ــامت مش ــي س ــل، ه ــاج الدخ ــرص إلنت ــة وف ــو أمي ــج حم ــع برام ــًا م ــق غالب ترتاف
ــت  ــث اتبع ــامر، حي ــيام يف ميان ــاالً، ال س ــك فع ــاء. وكان ذل ــة إلرشاك النس ــالت الناجح احلم
النســاء املخرضمــات يف االحتــاد النســائي البورمــي أســلوب اإلرشــاد املســتمر يف العمــل مــع 
ــة  ــة تناوبي ــة إداري ــامد هيكلي ــب اعت ــي، إىل جان ــل اخلارج ــدف التمثي ــابات هب ــن الش زميالهت
ــيايس  ــب الس ــج التدري ــت برام ــاد. وكان ــرة يف االحت ــامت اخل ــة لعدي ــرص اإلداري ــر الف لتوف
للشــابات حاســمة يف خلــق ناشــطات واثقــات وحمنــكات سياســيًا، شــّكلن قــدوة لألجيــال 

ــابة. الش

حظيــت منظمــة املــرأة يف كاريــن بنجاحــات مماثلــة، معتمــدة يف تنظيمهــا املجتمعي عــى الثقافة 
السياســية لناشــطاهتا وعــى تدريــب املدربــن. ورغــم الوقــت الطويــل الــذي اســتغرقه ظهــور 
نتائــج هــذه املقاربــة، فقــد أدت آثارهــا اإلجيابيــة إىل نمــو مطــرد يف قاعــدة دعــم املنظمــة، فضاًل 
ــال مــن النســاء. ويف ســعي خرجيــات مدرســة القياديــات  عــن تغيــر ســيايس مســتدام ألجي
الشــابات يف منظمــة املــرأة يف كاريــن لتحقيــق تقــدم ضمــن منظــامت كاريــن املجتمعيــة، نفــذن 
برناجمــًا أكثــر تقدمــا للقــادة اجلــدد مدتــه عــرشة أشــهر، األمــر الــذي عكــس األمهيــة الكبــرة 

التــي توليهــا املنظمــة هلــذه اإلســرتاتيجية.

 تثقيف الشباب بأهمية إدماج الفتيات والنساء، 
إستراتيجية حاسمة على المدى الطويل

ــل  ــرة يف تذلي ــرق خمت ــدًا لط ــود أب ــه ال وج ــة أن ــات احلال ــاب دراس ــن كّت ــد م ــرز العدي أب
العقبــات التــي حتــول دون مشــاركة النســاء. وهــذا يعنــي أن إدراج مبــادئ املواطنــة وحقــوق 
اإلنســان يف مناهــج التعليــم الرســمي وغــر الرســمي، كتحقيــق املســاواة للفتيــات والنســاء، 
ــق  ــة، وحتقي ــلوكيات املجتمعي ــف والس ــة واملواق ــة يف املعرف ــرات إجيابي ــاج تغي ــأنه إنت ــن ش م

دفــع كبــر يف متكــن النســاء والفتيــات عــى املــدى الطويــل.

ــالمي  ــع إس ــن يف جمتم ــامء الدي ــن عل ــتفادة م ــات – كاالس ــم الفتي ــتثامر يف تعلي ــر االس اعُت
مثــاًل لضــامن حــدوث تغيــر يف املواقــف مــن متكــن النســاء والفتيــات يف املســتقبل - عامــل 
نجــاح حاســم يف اإلصــالح ألن النســاء أنفســهن ُيعارضــن غالبــًا حتســن حقــوق املــرأة. فقــد 
لعــب التعليــم املســتند إىل القــرآن الكريــم واحلاميــة القانونيــة الوطنيــة والدوليــة املناســبة دورًا 

أساســيا يف النجــاح املذكــور هنــا.
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أدى تعزيــز مبــدأ املشــاركة السياســية أيضــًا بواســطة املناهــج التعليميــة كاســتحقاق أســايس 
مــدرج يف معظــم الدســاتر، إىل اعتــامد األحــزاب واملؤسســات السياســية األخــرى سياســات 
مســاواة بــن اجلنســن وسياســات إدمــاج وخطــط أخــرى كأطــر للتغيــر. وشــّكل انخــراط 
ــل  ــر طوي ــر تغي ــًا يف تيس ــًا أيض ــًا هام ــيايس درس ــرتك الس ــد يف املع ــال واملتزاي ــباب الفع الش
األجــل. ويف الواقــع، أشــار العديــد مــن كّتــاب دراســات احلالــة إىل أمهيــة بنــاء املجموعــات 

النســائية لتحالفــات مــع الشــباب باعتبارهــم رشكاء فعالــن يف محــالت اإلصــالح.

 البيئة الثقافية واألمنية هي التي تحدد إستراتيجيات 
التغيير غالبًا

ال بــد لإلســرتاتيجيات اهلادفــة إىل تيســر التغــرات يف املعرفــة واملواقــف واملامرســات، وبالتايل 
الســلوكيات جتــاه النســاء يف هنايــة املطــاف، أن تنســجم مــع ظــروف البلــد الثقافيــة والبيئــات 
االجتامعيــة والسياســية واألمنيــة. فعــى ســبيل املثــال، ال تعــّر الفعاليــة السياســية يف كمبوديــا 
ــال.  ــاح يف أرض الصوم ــاء بنج ــتخدمته النس ــذي اس ــة ال ــلوب املواجه ــن أس ــرضورة ع بال
فبالنســبة للنســاء الكمبوديــات، شــكل أمنهــن الشــخيص وأمــن عائالهتــن املحــدد الرئيــي 
ــة  ــر صدامي ــات غ ــي مقارب ــذي أدى إىل تبنّ ــر ال ــيايس. األم ــر الس ــل التغي ــن أج ــن م لعمله
إطالقــًا يف التعامــل مــع املواقــف املناهضــة للمــرأة، يف بيئــة تعــّرض كثــر مــن النــاس فيهــا إىل 
صدمــات نامجــة عــن النزاعــات، وحيــث األحــزاب السياســية املركزيــة تســيطر بإحــكام عــى 
ــر  ــل املخاط ــتمرارية وحتلي ــى االس ــطاء ع ــرص النش ــة ح ــة. إن أمهي ــس املحلي ــة املجال سياس
ــع  ــل م ــة للتعام ــة إدارة أزم ــداد خط ــب إع ــكريًا إىل جان ــيًا وعس ــة سياس ــر آمن ــة غ يف بيئ
التهديــدات املحتملــة عنــد مبــارشة أعــامل التغيــر، يشــّكل التوصيــة الرئيســية لورشــة عمــل 
ــاج  ــرتاتيجيات اإلدم ــول إس ــام 2012 ح ــات لع ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي املؤسس

لنشــطاء التغيــر.

ــي  ــى تبن ــال ع ــهن يف أرض الصوم ــاء بأنفس ــرأت النس ــا، جت ــة كمبودي ــالف جترب ــى خ وع
إســرتاتيجية مواجهــة مجاعيــة بعــد أن شــهدن نجاحــات عــدة ألعــامل احتجاجــات مبــارشة. 
وجيــب عــى العمــل اإلصالحــي الديمقراطــي حســب الــدرس املســتنبط ممــا ســبق، أن يــدرك 
أن أفضــل نســق مــن اإلســرتاتيجيات لتســهيل التغيــر يف أي ثقافــة اجتامعيــة وسياســية )وأي 
ثقافــة فرعيــة يف الواقــع(، هــو مــا حتــدده وتتبنــاه نســاء تلــك البيئــات الثقافيــة. ويدعــم ذلــك 
درس إضــايف بــارز ومتكــرر يف مجيــع دراســات احلالــة، يفيــد غالبــًا بفشــل احللــول املفروضــة 

مــن اخلــارج التــي تســتبدل احللــول النابعــة مــن الداخــل.
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العمل الجماعي المنّسق جيدًا بواسطة التشبيك وبناء التحالفات 
يساعد في التغلب على اإلقصاء

ــل  ــة احلام ــإن أمهي ــر، ف ــرتاتيجيات التغي ــن إلس ــم املحلي ــط والتصمي ــم رضورة التخطي رغ
اجلامعــي يف التغلــب عــى التحديــات التــي تفرضهــا االنقســامات بــن اجلنســن واالنقســامات 
العرقيــة والدينيــة القديمــة والراســخة هــي عنــر مشــرتك آخــر يف مجيــع دراســات احلالــة. 
وُيعــد بنــاء التحالفــات مــن خــالل تشــبيك وتنســيق محــالت التغيــر الســابقة املتبعثــرة غالبــًا 
ــدين  ــع امل ــز املجتم ــّن أن تعزي ــاب. وتب ــا الكّت ــي عرضه ــات الت ــيًا يف النجاح ــرًا رئيس عن
الداعــم للفئــات املهمشــة بمزيــد مــن االنتظــام الرســمي يف هيــاكل منســقة ســاعد احلمــالت 
ــة  ــاركة الفعال ــإن املش ــرون، ف ــة الكام ــي يف حال ــي ودامين ــظ المب ــام الح ــر. ك ــكل كب  بش
ــايل  ــمية، وبالت ــر رس ــة وغ ــر منظم ــرة وغ ــة مبعث ــات املهمش ــون الفئ ــا تك ــدث عندم ال حت

ــيًا. ــة سياس ضعيف

عندمــا تــؤدي االنقســامات بن اجلنســن واالنقســامات العرقيــة والدينيــة إىل نشــوب نزاعات، 
تصبــح إقامــة حتالفــات بــن أطــراف حمايــدة أمــرًا بالــغ األمهيــة إســرتاتيجيًا حلمــل اخلصــوم 
ــا،  عــى تبنــي موقــف واحــد. ففــي حالــة نســاء واجــر الداعيــات إىل الســالم يف شــامل كيني
برهــن وضــع شــيوخ حمايديــن ولكنهــم حمرتمــون يف مركــز التفــاوض عــى أمهيتــه املحوريــة يف 

نجاحهــن يف صنــع الســالم.

إن تعبئــة نســاء تــرددن ســابقًا يف املشــاركة يف جهــود اإلصــالح، كــام يف حالــة االحتــاد النســائي 
ــر  ــات غ ــن اجتامع ــمل أماك ــية تش ــر سياس ــاءات غ ــتخدام فض ــتدعي اس ــد تس ــي، ق البورم
رســمية مثــل املكتبــات املخّصصــة للمهاجريــن ومراكــز اإليــواء املؤقتــة للناجيــات مــن العنف 
املنــزيل، حيــث تتمكــن النســاء فيهــا مــن اللقــاء والتواصــل مــع بعضهــن وتنحيــة االختالفــات 
ــر  ــاالت غ ــتخدام احل ــن اس ــًا. وبره ــي جانب ــيايس العلن ــامل الس ــدول األع ــة وج العرقي
ــة، مثــل مراســم الصــالة وورشــات التعــايف واملهرجانــات،  السياســية واملناســبات االجتامعي

عــن فعاليتــه يف بنــاء الثقــة والتفاهــم بــن أفــراد مــن هويــات دينيــة وإثنيــة خمتلفــة.

ــات  ــًا مــن املجموع ــره أيض ــائي البورمــي، ولغ ــاد النس ــرتاتيجيات لالحت ــذه اإلس ــت ه أتاح
ــالح  ــي اإلص ــن داعم ــعة م ــبكة واس ــول إىل ش ــة الوص ــة، إمكاني ــات احلال ــواردة يف دراس ال
املحتملــن وفرصــًا لطــرح املواضيــع السياســية تدرجييــًا. ويتبــادل األشــخاص الذيــن 
حيصلــون عــى هــذه املعلومــات معرفتهــم املتزايــدة مــع أفــراد املجتمــع اآلخريــن، مضاعفــن 

ــدد. ــن ج ــاركن إصالحي ــة مش ــية أوىل يف تعبئ ــوة أساس ــي خط ــا، وه ــر نرشه ــك تأث بذل

أخــرًا، وكــام ورد أعــاله، فــإن التشــبيك وبنــاء التحالفــات مــع فئــات تواجــه قضايــا إقصــاء 
مشــاهبة كالشــباب، هــي إســرتاتيجية هامــة ُتــرشك مــوارد برشيــة إضافيــة، وتضيــف محاســًا 

وطاقــة ووزنــًا سياســيًا ملبــادرات اإلصــالح.
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 المواصفات الشخصية، ال سيما عندما تتجنب الظهور 
في مقدمة المشهد، قد تحقق مزايا إستراتيجية هامة 

يشــر درس آخــر أبرزتــه نســاء واجــر وجمموعــات نســائية أخــرى واردة يف هــذا التقريــر، إىل 
ــة التقليــل مــن حــب الظهــور بالســامح لآلخريــن باجتــذاب األضــواء واالســتفادة مــن  أمهي
نجاحــات النســاء التفاوضيــة. فقــد مكنــت هــذه املقاربــة النســاء مــن اكتســاب احــرتام مجيــع 
األطــراف املعنيــة األخــرى برعــة، نظــرًا لفعاليتهــن وغيــاب الدوافــع األنانيــة. ويف الواقــع، 
كان للقناعــة التــي تشــكلت بــأن نســاء واجــر يعملــن بدوافــع بعيــدة عــن األنانيــة ونابعــة من 
ــب  ــى كس ــن ع ــايس يف قدرهت ــخصية، دور أس ــب ش ــعي وراء مكاس ــوع ودون الس روح التط
ــةʻ لــدى أفــراد  احــرتام مجيــع األطــراف. وقــد لعبــت روح التطــوع هــذه وإحســاس ʼامللكي
الفئــة املهمشــة دورًا حموريــًا يف مواجهــة التهميــش. إذ غالبــًا مــا تغيــب اجلامعــات املهمشــة عــن 
ــامد  ــة اعت ــد مــن أمهي ــذي يزي ــة، األمــر ال رادارات احلكومــة أو دعــم املنظــامت غــر احلكومي

األشــخاص عــى أنفســهم يف التنظيــم ومكافحــة اإلقصــاء، حتــى دون أمــل بمنفعــة ماديــة.

 تزامن حمالت اإلدماج مع أحداث أخرى ذات أهمية وطنية 
وإقليمية ومحلية يزيد من سرعة التغيير واتساعه

كانــت هيــاكل الســلطة التقليديــة مضطربــة بالفعــل أثنــاء إجــراء عــدة دراســات حالــة واردة 
ــات  ــت دراس ــام تزامن ــورات، بين ــذه التط ــع ه ــة م ــالح املحلي ــود اإلص ــت جه ــا، وتزامن هن
ــة  ــة، ثم ــة املتزمت ــات األبوي ــى يف الثقاف ــة. وحت ــة الوطني ــركات اإلصالحي ــع احل ــرى م أخ
فــرص تســتطيع النســاء والفئــات املهمشــة األخــرى اغتنامهــا للتغلــب عــى اإلقصــاء وعــدم 
املســاواة. وكــام أشــار وولــز يف دراســته عــن أرض الصومــال، فــإن التحــدي يكمــن يف حتديــد 

ــر. ــرتاتيجيات التغي ــذ إس ــبة لتنفي ــة املناس اللحظ

 يمكن استخدام اللغة لتحديد عدو مشترك في تسوية 
المصالح المتضاربة

ــن  ــد م ــّدث العدي ــدة، وحت ــة حماي ــتخدام لغ ــات إىل اس ــض النزاع ــات ف ــة أدبي ــر غالبي تش
ــة.  ــح املتضارب ــن املصال ــق ب ــق التواف ــا لتحقي ــن مالءمته ــا ع ــواردة هن ــة ال ــات احلال دراس
ــار  ــذي اخت ــاد النســائي البورمــي ال ــن االحت ــرى م ــرة أخ ــأيت م ــك ي ــال عــى ذل ــُح مث وأوض
 ʻــاد ــاʻ وʼاالحت ــا ʼبورم ــا كلمت ــي أثارهت ــرات الت ــم التوت ــة، رغ ــداوالت مطول ــد م ــمه بع  اس
ــارة إىل  ــامهت اإلش ــد س ــذا، فق ــتقالل. ول ــة لالس ــة الداعي ــات العرقي ــض األقلي ــدى بع ل
ــر مــن اخلالفــات التــي عصفــت  العــدو املشــرتك يف الوقــت املناســب يف التغلــب عــى الكث
ــرى.  ــائية األخ ــات النس ــة واملجموع ــات العرقي ــن اجلامع ــد ب ــف موح ــة موق ــود صياغ بجه
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وهــذا يتوافــق مــرة أخــرى مــع إشــارة كثــر مــن أدبيــات فــض النزاعــات إىل أمهيــة حتديــد 
ــن  ــرتكة ب ــب مش ــق مكاس ــة لتحقي ــارات املتاح ــة إىل اخلي ــة، إضاف ــارجʻ احللب ــة خ ʼاملجموع

ــة. ــات املتنازع املجموع

 تعزيز اإلصالحات عبر إقامة روابط إستراتيجية واضحة 
مع الهيئات والمؤسسات الحكومية القائمة 

ــس  ــع املجال ــة م ــادرات املرتبط ــل املب ــن قبي ــرتاتيجيًا، م ــة إس ــادرات املرتابط ــك أن املب ال ش
مكتســبات  تعــزز  الصومــال،  وأرض  الكامــرون  يف  املنطقــة  مديــر  مكاتــب  أو  البلديــة 
ــم  ــن امله ــك، م ــم ذل ــي. ورغ ــم املح ــة يف احلك ــات املهمش ــة يف إرشاك اجلامع ــامت املحلي املنظ
ــة  ــة املحلي ــدين واحلكوم ــع امل ــامت املجتم ــن منظ ــات ب ــوح العالق ــى وض ــد ع ــًا التأكي أيض
 ʻاحتــاللʼ وتوثيقهــا. وقــد بّينــت دراســة الكامــرون أن اجلهــات احلكوميــة الفاعلــة تنحــو إىل 

جمال صنع القرار، عندما تكون احلدود ضبابية بن مسؤوليات احلكومة واملجتمع املدين.

وملواجهـة ذلـك، مـن الـرضوري أن يقـوم اإلصالحيـون بوضـع خطـة أو إسـرتاتيجية لفـض 
النزاعـات قبـل أيـة رشاكـة حمتملـة مع احلكومـة املحليـة. حيث يـؤدي إدمـاج الفئات املهمشـة 
غالبـًا إىل اكتسـاهبا مزيـدًا مـن النفـوذ عـى حسـاب اجلهـات الفاعلـة املهيمنة سـابقًا عـى صنع 
القـرار. وكـام بينـت جتربـة الكامرون، فـإن وجـود خطة جاهـزة لفـض النزاعات أمر حاسـم؛ 
فمـن دوهنـا قـد تلجـأ اجلهـات الفاعلـة املهيمنـة عنـد رؤيـة تـآكل سـلطاهتا إىل ختريـب عمليـة 
املشـاركة قبـل توّطدهـا، أو ببسـاطة إىل اعتـامد عمليـة موازيـة غـر رسـمية حتتفـظ مـن خالهلا 
بسـلطة صنـع القـرار احلقيقية بمعـزل عن الفئـة املهمشـة. وأوضحت دراسـة الكامـرون أيضًا 
أن االسـتعداد لفـض النزاعـات واعتـامد أعضاء املجلـس التقليـدي واهليكل التشـاركي اجلديد 

عمليـة فعالـة لفضهـا، يسـمح بأن يصبـح اهليـكل اجلديـد ثابتـًا ومنتجًا.

المشاركة وحدها ال تكفي لضمان المساواة ما لم تستند إلى 
إشراف المواطنين

تتحــدث جونســتون يف دراســتها عــن بوغانفيــل عــن حمدوديــة نتائــج التمكــن إذا نظرنــا إليهــا 
مــن زاويــة املشــاركة وحدهــا، بينــام يتعــّن النظــر إليهــا يف ســياق متغــرات الســلطة الســائدة. 
ــتون إىل  ــوه جونس ــث تن ــاركة، حي ــدود للمش ــف حم ــال إىل تعري ــام ُيق ــتند ك ــك يس ــن ذل ولك
 ʻــه ــن رأي ــر ع ــى التعب ــرء ع ــدرة امل ــا ʼق ــاركة بأهن ــام للمش ــكا وكانينغه ــف فوجكوفس تعري
ــك  ــن ذل ــدالً م ــتون 2012: 18(. وب ــام يف جونس ــكا وكانينغه ــن فوجكوفس ــس ع )ُمقتب
جيــب وضــع مفهــوم املشــاركة يف صيغــة متعــددة األبعــاد، عــى غــرار املفهــوم الــذي وضعتــه 
ارنشــتاين يف مقالتهــا الكالســيكية عــام 1969، التــي عرضــت فيهــا ســلم مشــاركة املواطنــن. 
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وقّدمــت دراســة بوغانفيــل مثــاالً عــن حالــة يتعــن اعتبــار املشــاركة فيهــا أقــرب إىل الرمزيــة 
أو التشــاور منهــا إىل املشــاركة اجلــادة. وســلطت بعــض دراســات احلالــة الضــوء عــى بعــد 
آخــر لعمليــة املشــاركة، يفيــد بــأن مشــاركة بعــض الدوائــر االنتخابيــة يســتلزم وقتــًا وجمــاالً 
للتطــور بســبب الــرتدد األويل واالفتقــار إىل التآلــف مــع هــذه القضايــا. ويعــّد الــرتدد األويل 
لبعــض نســاء األقليــات العرقيــة يف بورمــا باملشــاركة مــع االحتــاد النســائي البورمــي املذكــور 

أعــاله مثــاالً عــى ذلــك.

وثمــة درس آخــر جديــر بالذكــر يف حالــة الكامــرون، يفيــد بــأن مشــاركة املواطنــن تصبــح 
أكثــر سالســة إذا ُأقــّرت ترشيعــات مناســبة للحكــم التشــاركي، بواســطة أطــر قانونيــة ُتســند 
املناصــب احلكوميــة املحليــة إىل موظفــن منتخبــن بــدالً مــن موظفــن تعينهــم احلكومــة. كــام 
أن النــاس يشــاركون غالبــًا يف احلكومــة املحليــة عندمــا تتوفــر أمامهــم قنــوات واضحــة للقيــام 

بذلــك.

 اكتشاف السمات المشتركة ُيسهل الوحدة 
 وفض النزاعات عندما تحدث االنقسامات 

بسبب سمة واحدة

تســلط دراســة االحتــاد النســائي البورمــي الضــوء عــى أمهيــة تعزيــز هويــة مشــرتكة ذات بعــد 
واحــد )النــوع االجتامعــي يف حالتنــا( يف التغلــب عــى خالفــات عميقــة يف بعــد آخــر )العرقيــة 
يف حالتنــا(. وكانــت هــذه الظاهــرة واضحــة أيضــًا يف مثــال أرض الصومــال، حيــث جتــاوزت 
ــوع  ــى الن ــة ع ــة قائم ــة رشاك ــة إلقام ــن القبلي ــة والءاهت ــة خمتلف ــات قبلي ــن جمموع ــاء م النس
االجتامعــي وعــى االلتــزام باملســامهة يف وضــع حــد للخصومــات القبليــة الســائدة تارخييــا يف 
أرض الصومــال. ويفيــد الــدرس الــذي يقدمــه هــذا التحليــل، بــأن تعزيــز ســامت مثــل النــوع 
االجتامعــي وتبــادل اخلــرات عــى أساســها، يربــط النــاس مــع بعضهــم مــن خــالل جتاهــل 

اخلالفــات الناشــئة عــن ســامت أخــرى.

 يجب أن تلتزم عمليات اإلصالح بأخالقيات التنمية لضمان 
 تحقيق نتائج شفافة وخاضعة للمساءلة تتفق مع مبادئ 

حقوق اإلنسان المتبعة في حمالت اإلصالح 

يرتتــب عــى هــذا الــدرس عــدد مــن التبعــات املتعلقــة بتخطيــط وتنفيــذ عمليــات وبرامــج 
اإلصــالح، ال ســيام التــي تنطــوي منهــا عــى رشاكات مــع جهــات خارجيــة. وتســتند التدابــر 
العمليــة التاليــة إىل افــرتاض أن النســاء املهمشــات يتولــن إدارة وتنفيــذ األنشــطة بأنفســهن، 

بــدالً مــن اجلهــات اخلارجيــة التــي تعمــل نيابــة عنهــن.
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تقييم االحتياجات
ــة األوىل  ــد بالدرج ــي تعتم ــي الت ــة، ه ــر فعالي ــات األكث ــم االحتياج ــات تقيي ــّن أن عملي تب
ــعة  ــة واس ــات العام ــاء يف االجتامع ــا النس ــر عنه ــي تع ــات الت ــع االحتياج ــق مج ــى طرائ ع
النطــاق واالســتبيانات املكتوبــة وجيــري التغــايض عنهــا غالبــًا. وحتظــى االجتامعــات 
املنظمــة، عــى نطــاق ضيــق مــن خــالل التبليــغ الشــفهي أو التقييــامت النامجــة عــن زيــارات 
ــد احتياجــات النســاء اللــوايت  ــازل أفــراد املجتمــع األقــل اختالطــًا، بنجــاح أكــر يف حتدي ملن
يواجهــن أشــكال إقصــاء وهتميــش مزدوجــة أو مثلثــة، كاألقليــات الدينيــة والعرقيــة وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة والفقــراء واملعزولــن جغرافيــًا، والنســاء املوصومــات اجتامعيــًا بســبب 

ــرى. ــامت أخ ــية أو س ــن اجلنس ميوهل

إن التدخــالت املســتندة إىل عمليــات وهيــاكل مشــاركة قائمــة هــي أكثــر ديمومــة بكثــر مــن 
خلــق هيــاكل جديــدة وتكديســها فــوق اهليــاكل القائمــة، بــرف النظــر عــن عــدم كفاءهتــا. 
ويــؤدي اســتخدام اهليــاكل االجتامعيــة القائمــة، كمجموعــات املســاعدة الذاتيــة التــي تضفــي 
طابعــًا مؤسســيًا عــى مشــاركة النســاء والشــباب، إىل توليــد اســتثامر وملكيــة أكــر مــن اهلياكل 

والعمليــات املفروضــة مــن اخلــارج.

وباملثــل، فــإن مبــادرات اإلصــالح القائمــة عــى االســتجابات املحليــة لالحتياجــات املحــددة 
حمليــًا، تعطــي عــى طــول اخلــط نتائــج أكثــر فعاليــة مــن االســتجابات القائمــة عــى مقاربــة 
املقــاس الواحــد الــذي يناســب اجلميــع التــي تســتخدم جهــات خارجيــة ومــوارد خارجيــة 
كبــرة. وكــام بينــت دراســة اهلنــد، ال جيــوز اعتبــار األفــراد جمــرد ضحايــا أو متلقــن ســلبين 
ــة باســتخدام معرفــة الفئــات املهمشــة  ــة جمتمعاهتــم املحلي للدعــم، بــل قــادة ورشكاء يف تنمي
ومعتقداهتــا وتصوراهتــا ونقــاط قوهتــا يف قيــادة عمليــة اإلصــالح. وهبــذه الطريقــة، تتحقــق 

امللكيــة املجتمعيــة للمــرشوع ويــزداد اقتنــاع املجتمــع بــه.

التنفيذ
ــذ  ــل يف تنفي ــل األج ــزام طوي ــائي كالت ــاء كادر نس ــى بن ــز ع ــامت أن ترك ــى املنظ ــب ع جي
برامــج اإلصــالح يف البيئــات املحليــة، بــدالً مــن اعتــامد إســرتاتيجيات اســتقطاب كــوادر 
ــة  ــر احلكومي ــامت غ ــف املنظ ــات توظي ــتنزف سياس ــرى. وتس ــامت أخ ــن منظ ــرة م خب
غالبــًا املــوارد البرشيــة النــادرة يف جمتمعــات تعــاين باألصــل مــن تــرب األدمغــة بســبب 
ــى  ــي. وع ــر كادر حم ــة لتطوي ــرتاتيجيات دائم ــامت بإس ــذه املنظ ــزم ه ــا مل تلت ــات، م النزاع
املنظــامت الراغبــة يف االضطــالع بقضايــا النســاء ومتكينهــن يف جمتمعــات حمليــة مســتهدفة، 
أن تعمــل مــع منظــامت حمليــة تقــوم أصــاًل بذلــك، وأن تفــاوض إلقامــة رشاكات بــدالً مــن 

تكــرار الرامــج القائمــة.
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ــن  ــع ب ــرتاتيجيات اجلم ــم إس ــم ودع ــى فه ــًا ع ــل أيض ــة العم ــامت الدولي ــى املنظ ــب ع جي
ــامت  ــا املنظ ــي تتبناه ــة الت ــة والتقليدي ــامءات املجتمعي ــزام باالنت ــي وااللت ــتقالل التنظيم االس
ــة  ــة الثقافي ــة ال تراعــي حساســيات البيئ ــدالً مــن فــرض مناهــج خارجي ــة، ب النســائية املحلي
ــرأة  ــن امل ــوع ومتك ــتجيب للتن ــي أن تس ــاون الديمقراط ــج التع ــى برام ــرًا، ع ــة. وأخ املحلي
ــن،  ــاركن متنوع ــاج مش ــة، وإدم ــة واألمان ــاءلة والنزاه ــفافية واملس ــادئ الش ــى مب ــم ع القائ
ــًا  ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــات املهمش ــل املجتمع ــس داخ ــدة لي ــة الوح ــخ بأمهي ــامن الراس واإلي

ــه. ــزأ من ــزءًا ال يتج ــون ج ــا أن تك ــب عليه ــذي جي ــع ال ــع األوس ــل املجتم داخ

الجهات المانحة
إضافــة إىل دعــم اجلهــات املانحــة لعمــل املنظــامت النســائية املســتقلة، عليهــا أن تعمــل لضــامن 
تعميــم قضايــا النــوع االجتامعــي مــن خــالل تعزيــز مشــاركة وقيــادة النســاء بواســطة براجمهــا 
ــب أن  ــل جي ــات التموي ــن القرتاح ــرات املانح ــإن تقدي ــع، ف ــرى. ويف الواق ــامت أخ ــع منظ م

تســتند إىل تــويل النســاء املهمشــات قيــادة مراحــل تصميــم املشــاريع وتنفيذهــا ورصدهــا.

 يجب مناقشة اإلصالحات مع نظم الحكم 
التقليدي

إن فشــل مســاعي اإلصــالح الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة يف تبنّــي سياســات وأطــر إلرشاك 
قوانــن وعمليــات احلكــم التقليديــة القائمــة، يــؤدي إىل اســتمرار تعــرض الفئــات املهمشــة 
للتمييــز واإلقصــاء مــن قبــل اهليــاكل االجتامعيــة القبليــة النافــذة. وتســتمر النســاء املهمشــات 
يف التعــّرض لآلثــار الســلبية للنظــم القانونيــة املزدوجــة الســارية يف بلــدان ُتقــّر كال النظامــن، 
ــة ترفــض االعــرتاف بالتقــدم املحــرز يف القانــون املــدين، األمــر الــذي  ولكــن نظمهــا العرفي
ــكلة  ــك مش ــل ذل ــًا. ويمث ــًا واقتصادي ــيًا واجتامعي ــؤات سياس ــر م ــع غ ــاء يف موق ــع النس يض
ــات أو  ــات النســائية مــن املثلي ــرة للنســاء، ال ســيام ذوات االحتياجــات اخلاصــة أو األقلي كب

ذوات امليــول اجلنســية املزدوجــة أو املتحــوالت جنســيًا أو ثنائيــات اجلنــس.

ــوق  ــر احلق ــة، وُينك ــة املهيمن ــة العرقي ــد الفئ ــًا تقالي ــدون غالب ــريف امل ــون الع ــس القان يعك
ــدم  ــام. وُتق ــون الع ــب القان ــن بموج ــة هل ــوق املمنوح ــات أو احلق ــاء األقلي ــة لنس التقليدي
دراســات بوغانفيــل وجنــوب أفريقيــا وأرض الصومــال نظــرة معمقــة لكيفيــة إدراج حقــوق 
ــة  ــن كيفي ــًا ع ــاالً رائع ــا مث ــوب أفريقي ــة جن ــدم حال ــريف. وتق ــم الع ــم احلك ــان يف نظ اإلنس
ــات  ــب التطبيق ــامل، إىل جان ــالد الش ــتور الب ــتنادًا إىل دس ــن اس ــي للقوان ــر القضائ التفس
ــة مــع القانــون  ــة، األمــر الــذي يضمــن تطابــق النظــم العرفي ــة املرن ــة للنظــم العرفي اإلبداعي

ــرأة. ــوق امل ــة حق ــي يف محاي الوطن
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ــن،  ــن اجلنس ــاواة ب ــزز املس ــة، ويع ــوق تقدمي ــة حق ــا وثيق ــوب أفريقي ــتور جن ــّرس دس يك
ويطمــح ليصبــح أداة التحــول. وهلــذا، تقــّدر جنــوب أفريقيــا دســتورها تقديــرًا كبــرًا. وعــى 
ــات  ــة ومؤسس ــم العرفي ــتور بالنظ ــذا الدس ــرتف ه ــرى، يع ــة األخ ــاتر األفريقي ــرار الدس غ
ــة  ــاتر أفريقي ــتور يف دس ــكام الدس ــة ألح ــم العرفي ــق النظ ــع تطبي ــة. وخَيض ــة التقليدي الزعام
أخــرى كثــرة؛ ويف الواقــع، يف معظــم دســاتر مــا بعــد نزاعــات تســعينيات القــرن العرشيــن. 

ــامن. ــزا هي ــارت لي ــام أش ــتنبطة، ك ــة املس ــدروس الفعلي ــد ال ــك أح ــدو أن ذل ويب
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لمحة عن المؤلفين

Oussematou Dameni  موسحرأ عاميرن
 Integrated Development( املتكاملــة  التنميــة  مؤسســة  منســقة  دامينــي:  أوســامتو 
ــنوات  ــرة س ــع بخ ــرون. تتمت ــا الكام ــة مقره ــر حكومي ــة غ ــي منظم Foundation(، وه
عديــدة يف تنفيــذ برامــج تنميــة اقتصاديــة حمليــة ممولــة مــن جهــات مانحــة يف املنطقــة الغربيــة 

ــرون. ــن الكام ــاملية م الش

Susan Gollifer سأ غأليعر
ســو غوليفــر: طالبــة دكتــوراه ومدرســة مســاعدة يف كليــة الرتبيــة يف جامعــة آيســلندا. كتبــت 
عــن املواطنــة وتعليــم حقــوق اإلنســان وسياســات التعليــم متعــددة الثقافــات، وعملــت يف 

مشــاريع التعليــم والتنميــة يف كمبوديــا طــوال الســنوات العرشيــن املاضيــة.

 Jenny Hedström  ايرن ايدسرتوم
جينــي هيدســرتوم: عملــت يف برنامج التنــوع والديمقراطيــة يف املؤسســة الدوليــة للديمقراطية 
واالنتخابــات منــذ عــام 2011. تتمتــع بخــرة عمليــة تتجــاوز 10 ســنوات يف قضايــا متعلقــة 
باملــرأة والعرقيــة، ال ســيام يف ميانــامر، حيــث تولــت منــذ عــام 2005 تنســيق برنامــج يتمحــور 
حــول مشــاركة النســاء يف صنــع القــرار عــى املســتوى املحــي. كتبــت ونــرشت عــى نطــاق 
ــه  ــت في ــاب تناول ــا كت ــر أعامهل ــة؛ وآخ ــرأة والعرقي ــامر وامل ــة بميان ــا متعلق ــع يف قضاي واس
ــويدية  ــا الس ــة بورم ــر جلن ــد، وتقري ــن وتايالن ــات يف الص ــاء البورمي ــارب النس ــل جت بالتفصي

عــن مبــادرات املــرأة والنزاعــات والســالم.
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 Lisa Heemann  لياا ايحم
ــة  ــة القضائي ــرشوع ʼاملراجع ــقة يف م ــن ومنس ــة غيس ــة يف جامع ــة باحث ــامن: زميل ــزا هي لي
 .ʻوالديمقراطيــة يف غــرب أفريقيــا الفرنكوفونيــة - حتليــل القانــون الدســتوري املقــارن
عملــت يف عــام 2011 باحثــة زائــرة يف معهــد جنــوب أفريقيــا للقانــون الدســتوري املتطــور 
ــوث يف  ــة بح ــرت جمموع ــدويل )SAIFAC(، وأج ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــام وحق والع
ــات  ــوراه عــن االعــرتاف باملؤسس ــل الدكت ــدا ألطروحتهــا لني ــا وأوغن ــا وغان ــوب أفريقي جن

ــة.  ــاتر األفريقي ــة يف الدس التقليدي

 Nicholas Henry نيتأالل ارري
نيكــوالس هنــري: حمــارض يف العالقــات الدوليــة يف جامعــة ديكــن يف أســرتاليا. ترتكــز أبحاثــه 

عــى اجلهــات الفاعلــة يف السياســة الدوليــة مــن غــر الــدول.

 Naomi Johnstone نيأمن اأنستأم
ــاوري  ــة أرض م ــس حمكم ــدى رئي ــوث ل ــارة بح ــًا مستش ــل حالي ــتون: تعم ــي جونس نعوم
ــة  ــة القانوني ــات والتعددي ــض النزاع ــال ف ــة يف جم ــرة وباحث ــي خب ــي. وه ــة وايتانغ وحمكم
والعدالــة االنتقاليــة. وقــد عملــت يف رسيالنــكا وآتشــيه )إندونيســيا( وبوغانفيــل )بابــوا غينيــا 

ــدة(. اجلدي

Leah Kimathi ليا ميحان
ــدة  ــم املتح ــج األم ــع يف برنام ــن املجتم ــالمة وأم ــارية س ــًا استش ــل حالي ــي: تعم ــا كيامث لي
ــت يف  ــام كتب ــا. ك ــن يف أفريقي ــلم واألم ــال الس ــر يف جم ــت الكث ــال. كتب ــي يف الصوم اإلنامئ
ــاء  ــمية يف بن ــر الرس ــات غ ــن دور املؤسس ــا، وع ــدين يف أفريقي ــع امل ــة واملجتم ــاالت الدول جم
 Claude ــي ــود أك ــط كل ــث / الناش ــة الباح ــن منح ــتفيدة م ــي مس ــيدة كيامث ــالم. والس الس
ــدة  ــات املتح ــي يف الوالي ــد األمركي-األفريق ــة واملعه ــات األفريقي ــة الدراس ــن مجعي Ake م

ــة. األمركي

Julius Lambi األيأل المبن
ــا.  ــل واملالري ــدز والس ــة اإلي ــي ملكافح ــدوق العامل ــج يف الصن ــل برام ــي: حمل ــوس المب جولي
وكان ســابقًا زميــل أبحــاث دكتــوراه يف مدرســة فيينــا للحكــم )فيغــو( يف جامعــة فيينــا. وقــد 

كتــب عــن مشــاركة املواطنــن واحلكــم الديمقراطــي يف الكامــرون.
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Vasu Mohan اسأ مأاام 
فاســو موهــان: نائــب مديــر إقليمــي يف املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة )IFES(. يعمــل 
ــه  ــرض في ــد، يع ــلامت يف اهلن ــاء املس ــن النس ــن متك ــاب ع ــن: كت ــدار كتاب ــى إص ــًا ع حالي
مقابــالت مــع نســاء ُيعتــرن عوامــل التغيــر يف جمتمعاهتــن، وكتــاب ʼمقتطفــات مــن تاريــخ 
رسيالنــكاʻ، يرتمجــه مــن اللغــة التاميليــة إىل اإلنكليزيــة. يديــر منــذ عــام 2003 ملــف اهلنــد يف 
املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة، ولعــب دورًا رئيســيًا يف إعــداد مبــادرة احلقــوق القانونيــة 
للنســاء التــي أطلقــت مبــادرة املــرأة املســلمة، كأحــد مكوناهتــا اهلامــة والفعالــة. يتمتــع موهان 
بخــرة تتجــاوز 15 عامــًا يف جمــال إعــداد برامــج الديمقراطيــة واحلوكمــة وحقــوق اإلنســان 
ــات  ــاء واألقلي ــباب والنس ــوين للش ــي والقان ــيايس واالجتامع ــن الس ــيام التمك ــيا، ال س يف آس

العرقيــة املحرومــة.

Julian Smith األيام سميث
جوليــان ســميث: مستشــار بــارز يف الديمقراطيــة والتنــوع يف املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
واالنتخابــات، الســويد. تتمحــور خلفيتــه وبحوثــه وكتاباتــه حــول تنميــة املجتمــع والصحــة 
ــال  ــن واألطف ــن والنازح ــكان األصلي ــد الس ــان عن ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــة والدف العام

ــا وجنوهبــا. ــوب آســيا وغــرب أفريقي والشــباب، وعمــل أساســا يف جن

Suraiya Tabassum اريا ربّسا
ــرأس  ــة وت ــم االنتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــارزة يف املؤسس ــة ب ــم: اختصاصي ــا تبّس ــورة ثري الدكت
ــر  ــار الفج ــاب ʼيف انتظ ــا كت ــب، منه ــة كت ــدرت ثالث ــد. أص ــلمة يف اهلن ــرأة املس ــادرة امل مب
 ،ʻاجلديــد: تصــورات النســاء املســلامت عــن قانــون األحــوال الشــخصية اإلســالمي وتطبيقاته 
الــذي حظــي بشــهرة خاصــة. وهي باحثــة وناشــطة ومدربــة وكاتبــة يف قضايــا حقوق النســاء. 
ومنــذ نيلهــا درجــة الدكتــوراه يف دراســات املــرأة يف عــام 2001، عملــت عــى مســألة إقصــاء 
املــرأة اهلنديــة املســلمة وإدماجهــا مــن خــالل األبحــاث والدعــاوى. وقــد وضعــت بالتعــاون 
مــع فريــق املؤسســة الدوليــة للنظــم االنتخابيــة مفهــوم هــذا املــرشوع الرائــد وأعدتــه ونّفذتــه.

Janine Ubink اانني موبيرك
جانــن أوبينــك: عضــوة هيئــة التدريــس يف كليــة احلقــوق بجامعــة ليــدن )هولنــدا(، 
ــة  ــون يف جامع ــة القان ــس كلي ــة تدري ــًا يف هيئ ــوة أيض ــي عض ــام 2013، ه ــف ع ــذ خري ومن
ــالح  ــن إص ــت ع ــطور. كتب ــذه الس ــة ه ــة كتاب ــم حلظ ــت تقي ــث كان ــن حي كاليفورنيا-إيرف
ــة  ــوة يف هيئ ــي عض ــازة األرايض. وه ــة وحي ــم التقليدي ــلطات واملحاك ــة والس ــم العرفي النظ
التدريــس العامليــة يف جامعــة نيويــورك منــذ عــام 2009، ويف اهليئــة التنفيذيــة للجنــة التعدديــة 

ــام 2006. ــذ ع ــة من القانوني
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Michael Walls مايتع وولا
مايــكل وولــز: مديــر األبحــاث ومديــر برنامــج درجــات املاجســتر يف وحــدة ختطيــط التنميــة 
)جامعــة لنــدن(. كتــب يف مواضيــع السياســة والتنميــة يف الصومــال، وعمــل مــن بــن مهامــه 
األخــرى، منســقًا للمراقبــن الدوليــن لالنتخابــات املتتاليــة التــي جــرت يف أرض الصومــال، 

وعمــل يف بونتالنــد يف جمــال التنميــة السياســية.
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ــة  ــة دولي ــي منظم ــات )International IDEA(، ه ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي املؤسس
ــل  ــامل. وتعم ــع الع ــتدامة يف مجي ــة املس ــات الديمقراطي ــات وعملي ــم مؤسس ــة تدع حكومي
املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات كمحفــز لبنــاء الديمقراطيــة عــر توفــر 
مــوارد للمعــارف ومقرتحــات السياســات، وتدعــم اإلصالحــات الديمقراطيــة يف إســتجابة 
لطلبــات معينــة مــن البلــدان. وهــي تعمــل مــع صانعــي السياســات واحلكومــات واملنظــامت 

ــة. ــاء الديمقراطي ــال بن ــة يف جم ــة العامل ــامت اإلقليمي ــة اىل املنظ ــة، إضاف ــوكاالت الدولي وال

ما هو عمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟ 

تعمــل املؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات عــى مســتويات عامليــة وإقليميــة 
ــر.  ــو التغي ــة نح ــوة دافع ــن كق ــول املواط ــا ح ــز عمله ــة، ويرتك وقطري

ــا  ــاالت عمله ــة يف جم ــة املقارن ــات املعرف ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــر املؤسس توف
الرئيســية: العمليــات االنتخابيــة، بنــاء الدســاتر، املشــاركة والتمثيــل السياســين، إضافــة إىل 

ــن. ــراع واألم ــوع وال ــي والتن ــوع االجتامع ــة بالن ــة الديمقراطي عالق

ــن  ــن الوطني ــة اىل املمثل ــذه املعرف ــات ه ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــدم املؤسس  تق
ــوار  ــر احل ــى تيس ــل ع ــا تعم ــام أهن ــي، ك ــالح الديمقراط ــو اإلص ــاعن نح ــن الس واملحلي

ــي.  ــر الديمقراط ــم للتغي الداع

حول المؤسسة الدولية 
للديمقراطية واالنتخابات
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وهتدف املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات من خالل عملها إىل حتقيق ما يي: 

 تعزيز قدرة الديمقراطية ورشعيتها ومصداقيتها؛ •

 تعزيز املشاركة الشمولية والتمثيل اخلاضع للمساءلة؛  •

 زيادة فعالية ورشعية التعاون الديمقراطي.  •

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟ 

ــا  ــع مقره ــامل. ويق ــتوى الع ــى مس ــات ع ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــل املؤسس تعم
ــادئ،  ــط اهل ــيا واملحي ــا، آس ــب يف أفريقي ــة مكات ــويد. وللمؤسس ــتوكهومل بالس ــي يف س الرئي

ــي.  ــر الكاريب ــة ودول بح ــكا الالتيني ــا، وأمري أوروب

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات مراقب دائم يف األمم املتحدة.

http://www.idea.int



مسيرة النساء من اإلقصاء
الى المشاركة:

نجاحات النساء املهمشات يف التغلب عىل اإلقصاء السيايس

 الرقم املعياري الدويل للكتاب:
978-91-7671-132-3

مسرية النساء من اإلقصاء إىل املشاركة - نجاحات النساء املهمشات يف 
التغلب عىل اإلقصاء السيايس هو تقرير حيدد العوامل اهلامة التي متنع 

النساء املهمشات من املشاركة يف هياكل صنع القرار الديمقراطية والقائمة 
عىل األعراف، ويصف كيف عملت النساء للتغلب عىل احلواجز أمام 

مشاركتهن.

تضم دراسات احلاالت العرش يف هذا التقرير، املعرفة واخلربة العملية من 
أنحاء العامل، إعتامدًا عىل اجلهود االصالحية لتحديد الطرق التي يمكن 
للنساء من خالهلا التأثري عىل العمليات السياسية من خالل املشاركة يف 

السياسة الديمقراطية والقائمة عىل االعراف. ويعطي التقرير تفصياًل 
إلسرتاتيجيات تبنتها النساء املهمشات وداعميهن، بدءًا من إسرتاتيجيات 

 العمل املبارش يف أرض الصومال واىل إسرتاتيجيات املنارصة والتأييد 
ʼالناعمةʻ يف كمبوديا.

 املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
International Institute for Democracy and Electoral Assistance
International IDEA
Strömsborg, SE-103 34 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 698 37 00
E-mail: info@idea.int, website: www.idea.int
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