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جدل

تونس ما بعد الثورة مشغولة بـ« ...بكارتها»!
البلد الذي كان يتباهى بحداثته ،صار
ينظر بريبة إلى الحرية .كتاب نادرة
بن إسماعيل «عذارى؟ الحياة الجنسية
الجديدة للتونسيات» الذي يثير الجدل
هذه األيام ،يكشف عن حجم العطب
والفصام الذي يعصف باملجتمع التونسي،
وخصوصًا بعد عام 2010
تونس ـــ نور الدين بالطيب
«ع��ذارى؟ الحياة الجنسية الجديدة
ل �ل �ت��ون �س �ي��ات» ع� �ن ��وان ك �ت��اب ص��در
بالفرنسية قبل أي��ام ليشعل الجدل
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ال �ت��ون �س��ي ،ال� ��ذي ك��ان
يتباهى بحداثته قبل أن يستفيق
ّ
ل �ي �ج��د أن ك ��ل م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ح��ري��ة
أص� �ب ��ح م �ش �ك��وك��ًا ف� �ي ��ه! ف ��ي ع�م�ل�ه��ا
الصادر عن «دار سيراس» التونسية،
اق� �ت� �ح� �م ��ت ن � � � � ��ادرة ب � ��ن إس� �م ��اع� �ي ��ل
م �ن �ط �ق��ة ك ��ان ��ت م� �ب� �ع ��دة ع� ��ن دائ � ��رة
ال�س��ؤال ف��ي مجتمع عربي إسالمي
يطغى عليه التفكير ال��ذك��وري .لقد
دخ �ل ��ت ال �ع��امل��ة ال �ت��ون �س �ي��ة م�ن�ط�ق��ة
محظورة ترتبط ف��ي املخيال العام
بـ «الشرف» و«الفحولة» واحتفاالت
«ليلة الدخلة» املحفوفة بالطقوس
األس� �ط ��وري ��ة أح �ي ��ان ��ًا ،ل �ك��ن امل�ح�ل�ل��ة
ال �ن �ف �س �ي��ة ال �ت��ون �س �ي��ة اع �ت �م��دت ف��ي
كتابها على أدوات التحليل العلمي
لتصل ال��ى مجموعة م��ن امل�ق��ارب��ات
واملعطيات اإلحصائية عن معدالت
رت � ��ق ال� �ع ��ذري ��ة ف� ��ي ت� ��ون� ��س .ه �ك��ذا،
ّ
اكتشفت أن الحداثة والحرية ،التي

تعيشها املرأة التونسية منذ صدور
مجلة األحوال الشخصية في  ١٣آب
(أغسطس)  ،١٩٥٦لم تغيرا شيئًا من
ب�ن�ي��ة ال�ت�ف�ك�ي��ر ع�ن��دم��ا يتعلق األم��ر
ب��ال �ع��ذري��ة .م ��ا زال � ��ت ّه� ��ذه األخ �ي��رة
ُي� �ن� �ظ ��ر إل� �ي� �ه � ّ�ا ع� �ل ��ى أن � �ه� ��ا م �ق �ي��اس
ل�ل�ش��رف ول �ع��ف��ة امل � ��رأة ،م��ا ي��دف��ع ٧٥
ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال�ت��ون�س�ي��ات إل ��ى رت��ق
ال� �ب� �ك ��ارة م ��ن أج� ��ل إق� �ن ��اع ال �ع��ري��س
بأنهن عذارى!
�ادرة ب ��ن اس�م��اع�ي��ل
�
�
ن
أح � ��دث ك �ت��اب
ّ
الكثير من الجدل ألنه كشف ظاهرة
ل ��م ي �ك��ن ك �ث �ي��رون ي�ن�ت�ب�ه��ون ال�ي�ه��ا،
وأم��اط اللثام عن حجم التناقضات
ال�ت��ي ّ تعصف باملجتمع التونسي،
ف� �ت ��أخ ��ر س� ��ن ال � � � � ��زواج ال� � ��ى ث�ل�اث�ي�ن
س �ن��ة ُي �ج �ب��ر ال �ف �ت ��اة ع �ل��ى ال �ت �ن��ازل
ع��ن ع��ذري�ت�ه��ا ف��ي ع�ل�اق��ات عاطفية
ت �ت� ّ�وج أح �ي��ان��ًا ب ��ال ��زواج ،وغ��ال �ب��ًا ال
ّ
يتم االرت�ب��اط ،ألن الشاب التونسي
ّ
وال �ع��رب��ي ع�م��وم��ًا ي�ع�ت�ق��د أن ال�ف�ت��اة
ال� �ت ��ي واف � �ق� ��ت ع� �ل ��ى خ � ��وض ع�ل�اق��ة

ّ
جنسية معه ّأدت الى فض بكارتها،
ق� ��ادرة ع�ل��ى أن ت�ف�ع��ل ال �ش��يء نفسه
م ��ع غ� �ي ��ره ،وب��ال �ت��ال��ي ،ف �ه��ي ل��دي�ه��ا
استعداد فطري للخيانة الزوجية!
ّ
منطق أع ��رج وم�ت�خ��ل��ف يكشف عن
ال�ع�ط��ب امل��وج��ود ف��ي ب�ن�ي��ة التفكير
ال � �ع� ��رب� ��ي ،وال � �ف � �ص� ��ام االج� �ت� �م ��اع ��ي
والعقل الذكوري الذي يجعل الفتاة
ال �ت��ي ت�ف�ق��د ب �ك��ارت �ه��ا ام � ��رأة «س�ي�ئ��ة
ال �س �م �ع��ة» .ول��ذل��ك ت �خ �ت��ار ال�ف�ت�ي��ات
ع �م �ل �ي��ة رت� � ��ق ال � �ب � �ك� ��ارة الس� �ت� �ع ��ادة
ّ
العذرية وإنقاذ «صورتهن» في ليلة
ال� ��زواج امل �ع��روف��ة ب �ـ «ل�ي�ل��ة ال��دخ�ل��ة».
ليلة ترتبط غالبًا ب�ص��ورة ال��دم في
املخيال الجماعي ف��ي عملية تشبه
االغتصاب الجماعي الرمزي!
لقد كشف ه��ذا ال�ك�ت��اب ب��األرق��ام عن
حجم انتشار ال�ظ��اه��رة ،وخصوصًا
ب�ع��د ال �ث��ورة :ب�ع��دم��ا ك��ان��ت منتشرة
خ �ل ��ال ال � �ع � �ق� ��ود األخ � � �ي � � ��رة ،ش �ه��دت
عمليات رت��ق ال�ب�ك��ارة ازدي ��ادًا كبيرًا
منذ ك��ان��ون األول (دي�س�م�ب��ر) .2010

لقد اعترفت  ٧٥في املئة من الفتيات
ّ
ب��أن�ه��ن خضعن ل�ه��ذه العملية التي
تصل كلفتها الى حوالى  ٣٠٠يورو،
فالعذرية هاجس حقيقي للفتاة في
املجتمع العربي بما فيه التونسي.
ورغم ما حققه من حداثة ظاهرة ،اال
ّ
أن بنية تفكير بلد الطاهر الحداد في
ما يتعلق بـ «املقدس» (والعذرية أحد
امل �ق��دس��ات االج�ت�م��اع�ي��ة) ل��م ي�ت�غ� ّ�ي��ر.

تلجأ الفتاة إلى عملية
ترميم الغشاء بهدف
الزواج وتفادي «النفي
االجتماعي»

لذلك وجدت الفتاة التونسية في رتق
ً
ال �ب �ك��ارة ح�ل�ا ل�ل�ت��وف�ي��ق ب�ين تحقيق
ح�ل��م ال� � ��زواج ،وخ �ص��وص��ًا األم��وم��ة،
وت �ف��ادي «ال�ن�ف��ي االج�ت�م��اع��ي» وب�ين
ممارسة حياة جنسية شبه طبيعية
ق �ب��ل ال� � ��زواج .وق ��د ت��وق �ف��ت ال�ب��اح�ث��ة
م�ل�ي��ًا ع�ن��د امل �ع��ان��اة النفسية للفتاة
ال�ت��ي تفقد عذريتها ف��ي قصة حب،
فتجد نفسها وح��ده��ا ف��ي مواجهة
مصيرها االجتماعي ،وتضطر إلى
إج ��راء عملية رت��ق ال�ب� ّك��ارة ليتزايد
حجم عذابها النفسي ألنها ستعيش
كذبة «ال�ع��ذري��ة» م��ع زوج�ه��ا ال��ذي ال
يعلم شيئًا عن «ماضيها الجنسي».
ّ
صحيح أن ال�ك�ت��اب أل�ق��ى ح�ج�رًا في
ّ
مياه راك ��دة ،لكن كثيرين ّيعتقدون
ّ
أن ص ��دوره بالفرنسية خ��ف��ف ح��دة
ال �ج��دل ،ف�ل��و ص��در باللغة العربية،
ل �ك��ان��ت ب �ع��ض األوس� � ��اط امل �ت �ش��ددة
ً
ّتلقفته واعتبرته مخال بالحياء رغم
أن ��ه ك �ت��اب ع�ل�م��ي ال ي �خ��رج ع��ن علم
النفس االجتماعي.

«امرأة
الكسكس
باللحم»
ملحمد بن
صالح

بين دمنهور ونيويورك...
ِّ
قسم Vierges? La nouvelle sexualité des
 tunisiennesالى ستة فصول هي« :املسألة
الجنسية» ،و«جذور املسكوت عنه في مسألة
العذرية» ،و«املجتمع واستعادة العذرية» و«الجانب
الطبي في العذرية» ،و«غشاء البكارة وحقيقة
الجنسية» و«استعادة غشاء البكارة خسارة
العملية
ّ
ً
الخسارة» .وقد توقفت نادرة بن اسماعيل مطوال
عند العذرية في املخيال العربي اإلسالمي والتحوالت
الجذرية التي شهدتها العائلة التونسية وبنية
الزواج ومقاييسه منذ صدور مجلة األحوال الشخصية.
وقد أدى خروج املرأة من البيت الى تحوالت كبرى في
ّ
لكنها لم ّ
تمس ــ حتى اآلن ـــ بنية
الشارع التونسي،
التفكير الجوهرية في ما يتعلق بالعذرية.

محاضرة

إيالن بابيه :هكذا ّأسست بريطانيا للعقيدة الصهيونية
القدس ــ مصطفى مصطفى
دور بعض السياسيني البريطانيني
في التأسيس عقائديًا للصهيونية
وال ��دع ��م امل� ��ادي ال ��ذي ق � ّ�دم ��وه الح�ق��ًا
ّ
شكال محور املحاضرة التي ألقاها
إي �ل��ان ب��اب �ي��ه م �ن��ذ أي � ��ام ف ��ي «م�ع�ه��د
ك �ن �ي��ون» ف ��ي ال� �ق ��دس ت �ح��ت ع �ن��وان
«ألبيون ال�غ��ادر :التركة البريطانية
ّ
في فلسطني» .علمًا أن «ألبيون» هو
االس��م القديم للجزيرة البريطانية.
املؤرخ اإلسرائيلي املعروف بقراءته
ال �ن �ق��دي��ة ل�ل�أس �ط��ورة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة،
ب� � � ��دأ م � �ح� ��اض� ��رت� ��ه ب� � � ��اإلش� � � ��ارة إل� ��ى
ّ
أن «ال �س �ي��اس��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ت �ج��اه
فلسطني تشكلت ف��ي ال�ق��رن التاسع
ع �ش��ر م ��ن خ �ل��ال رؤي � �ت�ي��ن :ال��دي �ن �ي��ة
ل�ل��ورد شافتسبري ،واالستعمارية

للورد هنري باملرستون».
رأى األس �ت��اذ ف��ي ج��ام�ع��ة «إك�س�ت��ر»
البريطانية ومدير «املركز األوروبي
ّ
ل �ل��دراس��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» ف�ي�ه��ا أن
«ال�ل��ورد شافتسبري هو أب��و عقيدة
إع � � � ��ادة ال� � �ي� � �ه � ��ود ...ف� �ف ��ي خ �ط��اب��ات��ه
ويومياته ورسائله ،هناك الكثير من
املبادئ والشعارات التي استعملتها
الحركة الصهيونية» .وس��رد بابيه
ق�ص��ة اج�ت�م��اع ال�ع�ش��اء (ع ��ام )1839
ب�ي��ن امل� �ص� �ل ��ح االج� �ت� �م ��اع ��ي ال� �ل ��ورد
شافتسبري ووزير الخارجية آنذاك
ب��امل��رس�ت��ون .ف��ي ذل��ك ال�ل�ق��اء« ،ح��اول
شافتسبري إقناعه ب��إع��ادة اليهود
ال� ��ى ف �ل �س �ط�ين ،م �س �ت �ن �دًا إل� ��ى حجج
دينية ،لكن باملرستون االستعماري
ل ��م ي �ق �ت �ن��ع .ل� � ��ذا ،ق� � � ّ�دم ش��اف �ت �س �ب��ري
ع��ام  1840ورق��ة إل��ى باملرستون من

ث�ل�اث�ي�ن ص �ف �ح��ة م�ل�ي�ئ��ة ب��ال �ف �ب��رك��ات
واألس ��اط � �ي ��ر ،ج� ��اء ف �ي �ه��ا أن ج�م�ي��ع
ال�ي�ه��ود ف��ي أوروب ��ا ي��ري��دون ال�ع��ودة
ال��ى فلسطني ،وأن اليهود هم شعب
ّ
م�س�ت�ق��ل م �ن �ب��وذ ،وأن إع��ادت �ه��م إل��ى
فلسطني ستؤدي إل��ى ع��ودة املسيح
وخالص البشرية».
وأشار صاحب «التطهير ُالعرقي في
فلسطني» إل��ى اقتباسات أخ��رى من
ُاللورد شافتسبري ،تدل على وضعه
أس � � ��س ال �ع �ق �ي ��دة ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ف��ي
كتاباته ،ومنها الرسالة التي بعثها
أث� �ن ��اء ح� ��رب ال� �ق ��رم ع� ��ام  1853إل��ى
رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي أب��ردي��ن
ي� �ق ��ول ف �ي �ه��ا« :إن س ��وري ��ا ال �ك �ب��رى
ه ��ي ب �ل��د ب�ل�ا ش �ع��ب ف ��ي ح��اج��ة إل��ى
شعب ب�لا بلد ،ه��ل هناك أم��ر كهذا؟
ب��ال�ت��أك�ي��د ه �ن��ال��ك األس� �ي ��اد ال �ق��دم��اء

اللورد شافتسبري كان
وراء شعار «شعب بال
أرض ،ألرض بال شعب»

والشرعيون لألرض :اليهود» .وذكر
ب��اب�ي��ه أن «ال �ح��رك��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة قد
ّ
طورت كالمه ،وصاغت منه شعارها
الشهير «شعب بال أرض ،ألرض بال
ّ
وشدد بابيه على أن «حافز
شعب»».
ب��ري �ط��ان �ي��ا الح� �ت�ل�ال ف �ل �س �ط�ين ك��ان
م��وج��ودًا ق�ب��ل اح�ت�لال�ه��ا ع ��ام ،1917
وق �ب��ل ظ �ه��ور ال �ح��رك��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة
ذات� � �ه � ��ا» ،م �س �ت �ع �ي �دًا ب �ع��ض أس �م��اء

ّ
ال �ك��ت��اب ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين ال��ذي��ن كتبوا
ع ��ن «إع� � ��ادة ال �ش �ع��ب ال �ي �ه��ودي إل��ى
ف �ل�س�ط�ين» م �ث��ل ت ��وم ��اس ب��راي�ت �م��ان
والسير هنري فينش.
ّوخ �ل��ص ب��اب�ي��ه ف��ي م�ح��اض��رت��ه إل��ى
أنه «من دون االستعمارين الفرنسي
وال �ب��ري �ط��ان��ي ،م��ا ك ��ان للصهيونية
أن تظهر في أرض فلسطني ...القول
إن ي �ه��ود أوروب � ��ا ك��ان��وا يتحكمون
ف��ي االم �ب��راط��وري��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة في
ال �ق��رن ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ،ه��و ك�ل�ام غير
دق �ي��ق؛ ال�ي�ه��ود ك��ان��وا غ� ّي��ر منظمني
وض� �ع� �ف ��اء .وال �ح �ق �ي �ق��ة أن � ��ه مل ��ا ل�ع��ب
ال� �ن� �م� �س ��اوي األمل � ��ان � ��ي ه� ��رت� ��زل دور
م��ؤس��س ال �ح��رك��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ل��وال
مصادفة التاريخ كما يقول ميشال
ف��وك��و ،وم��وازي��ن ال �ق��وى ال�ت��ي كانت
تدعم الصهيونية».

