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االج ِت َم ِع ا ِإلن َْس ِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ َ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع َل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب َ ِ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب َ ُ
ش ِبأَ ْع َملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث ِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب َ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
َو ْاألَ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد ُأخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
ان َضُور ٌِّيَ .و ُي َع ِّ ُب ا ْل ُح َك َم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :ا ِإلن َْس ُان
ْ
َ
َّ
ُ
اص ِط َل ِحه ِْم
االج ِت َم ِع ا َّل ِذي ُه َو الَ َد ِن َّية ِف ْ
َم َد ِ ٌّن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي َال ُب َّد لَ ُه ِمن ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك َم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت َم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب َ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
َفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ َم ِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى َال َي ِص َل أَ َح ٌد إِ َل َغ ْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف َل ِس َف ُة َع َل َه َذا ا ْل ُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه َال ُب َّد لِ ْل َب َ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه َال ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب َ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ ِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب َ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم ِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْن َكا ٍر َو َال َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك َم ِء َغ ْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك َم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب َ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك ِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع َل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع َل َجا َّد ِت ِه.
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** ((((((

*
ّ
ّ
وعزه شرارة بيضون
عزه الحاج سليمان

Azza Elhajj Sleiman & Azza Charara Baydoun

نساء لبنان في سلك القضاء
***(((
إضافة أم مزيد من الشيء نفسه؟
Women in Lebanese Judiciary
?Added Value or More of the Same
ملخص :تسعى هذه الدراسة لفهم القيمة المضافة التي يمثلها أداء النساء القاضيات في القضاء
اللبناني ،مقارنة بالرجال ،في ضوء نتائج تقرير أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030
حول التطور في الوظيفة القضائية في الكثير من المجتمعات ،من بينها المجتمع اللبناني .وجرى
عينة عشوائية من األحكام /وثائق المحاكمات القضائية لقضاة منفردين
ذلك من خالل النظر في ّ
الجنسين فــي قضاء بعبدا – جبل لبنان ،بين عامي  2011و .2018تكشف نتائج دراستنا أن
مــن
َ
القاضيات اللبنانيات أكثر التزا ًما بتطبيق القواعد القانونية والقواعد السلوكية للوظيفة القضائية
من القُ ضاة الرجال ،وما ينطوي على ذلك من التزامهن بالمسؤولية االجتماعية .لكن بالنسبة إلى
المشرع اللبناني ،والتي كــان في اإلمكان تفعيل استخدامها
اللجوء إلــى الهوامش التي أوجدها
ِّ
ألجل تحقيق اختراقات ،فإن أداء القاضيات ال يختلف عن أداء القضاة.
كلمات مفتاحية :الجندر ،القضاء اللبناني ،القاضي المنفرد الجزائي ،الممارسة القضائية ،أداء
القاضي(ة) ،هوامش القانون.

Abstract: This article seeks to understand the added value represented by
the performance of female judges in the Lebanese judiciary, as compared to
males, in light of the results of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable
Development report on the development of the judicial function in various
societies, including the Lebanese. This was done by examining a random
sample of judgments/ court trial documents of single judges of both genders
in the Baabda – Mount Lebanon jurisdiction, 2011–2018. The results obtained
in statistical analysis suggest that female judges have greater commitment to
* أستاذ زائر في كلية الحقوق في جامعة غرونوبل ألب  ،UGAفرنسا خالل عامي  2019و.2020

Invited professor at the school of law at the UGA (university Grenoble Alpes – France) during 2019 and 2020.

** أستاذة علم النفس االجتماعي في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة اللبنانية (سابقًا) وباحثة في شؤون المرأة والجندر.

Researcher on Women and Gender Issues and Former Professor of Social Psychology at the Faculty of Letters and
Human Sciences, Lebanese University.

وعزه شرارة بيضون ،نساء لبنان في سلك القضاء:
عزة الحاج سليمان ّ
قريباّ :
*** يمثل هذا البحث بعض ما جاء في كتاب سيصدر ً
تعزيز السائد وتعليق الهوامش (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2020 ،
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applying legal principles and behavioural rules in their occupation than their
male counterparts, and by implication may tend to be more committed to social
responsibility. However, the two genders’ judging lingered on familiar grounds,
and neither ventured beyond those. Margins granted to judges by legislators
offering leeway within Lebanese Statuary Law allowing them to assume new
proposed roles were not resorted to by either male or female judges.
Keywords: Gender, The Lebanese Judiciary, The Single Criminal Judge, Judicial
Practice, Performance of Judges, Margins of the Law.

مقدمة
فضول الستقصاء
َب َعث تزايد عدد النساء في سلك القضاء ،في الكثير من البلدان العربية،
ً
مدلوالته وإبراز تضميناته .فالقضاء في بالدنا ،كما هو في بلدان العالم قاطبة ،بقي محافظًا
ٍ
وسمو العدالة المطلقة التي تظلّل
علو سلطته االجتماعية
عد من بعض
على
ذكورة غامرة ُت ُّ
ّ
مسوغ ّ
ّ
مثلُ ،تنسب إلى النساء ِسمات واتجاهات
أحكامه .ففي المخيال الجماعي في ثقافاتنا االجتماعيةً ،
فمنعن ،وحتى ٍ
أمد ليس ببعيد ،عن سلك
وأنماط من السلوك ال تسمح بائتمانهن على تطبيق العدالةُ ،
(((
القضاء .لذا ،اس ُتقبل التزايد المذكور بحذر ،بل ِ
لدعاة
بخشية وخوف أحيا ًنا ؛ األمر الذي ش ّكل ُ
ٍ
مؤسسات وأفرا ًدا ،دافعية للبحث عن الممارسات القضائية للنساء في السلك
المساواة الجندرية،
القضائي ألجل دحض أسباب الحذر ِ
طيبة إلى القضاء نتيجة
والخشية
َ
المذكورين ،بل إلبراز إضافة ّ
تكاثرهن فيه.
ّ

تنضم دراستنا هذه إلى مثيالت لها من دراسات وأبحاث في «القانون والجندر» .Law and Gender
ّ
وجوها من الممارسات القضائية في سلك القضاء المنفرد ،لدى النساء–القاضيات
تحديدا،
وتتناول،
ً
ً
والرجال–القضاة .من أجل البحث عن فروق في الممارسة المذكورةُ ،تعيننا في رصد إضافات نسائية،
التوجهات الراهنة
إن ُو ِج َدت ،إلى تلك الممارسة ،جاعلين معيارنا للحكم على طبيعة هذه اإلضافات
ّ
للقضاء.
التوجهات؟
 .1ما هذه
ّ

للتحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية التي عصفت
ُع ّبر عن الوجهة التصحيحية
ّ
(((
يهمنا ،في معاني
بالمجتمعات المعاصرة كلها ،في معايير التنمية المستدامة وانعكست ،في ما ّ
االجتماعيين .وفي األنظمة الديمقراطية الحديثة
بمهمة تحقيق السلم واألمن
العدالة وطبيعة ارتباطها
ّ
َ
شرعيتها ،و ُأعطيت له سلطة المحافظة على أمنها
مهمة تطبيق
وأركانها
المؤسساتيةُ ،خ ِّول القضاء ّ
ّ
ّ
مستجدة من
االجتماعيين ،األمر الذي ينطوي على وجوب أن ُيتخذ في الحسبان أبعاد
وسالمها
ّ
َ
((( عزة شرارة بيضونِ ،
«الخشية من تأنيث القضاء» ،في :مواطنة ال أنثى (بيروت :دار الساقي ،)2015 ،ص 25–19؛ سامر غمرون« ،من
يخاف من أكثرية نسائية في القضاء اللبناني؟» ،المفكرة القانونية ،2015/3/21 ،شوهد في  ،2020/8/11فيhttps://bit.ly/3cI3Bh9 :
(((

خطة التنمية المستدامة لألمم المتحدة  ،2030شوهد في  ،2020/9/27فيhttps://bit.ly/336JnL1 :

تاساردلا
؟هسفن ءيشلا نم ديزم مأ ةفاضإ :ءاضقلا كلس يف نانبل ءاسن

أيضا ،وجوب شمله في ممارساته،
نشاطات المجتمعات أبرزتها
التحوالت المذكورة((( .ومن ذلكً ،
ّ
أهمها .أي،
وفي القواعد التي تحكم هذه الممارسات ،مصالح قوى مجتمعية جديدةّ ،
لعل النساء ّ
«تحفظ»
أصبح منوطًا بالقضاء «انخراطٌ » أوسع في الصيرورات المجتمعية ،ما يجعل الـ «حيادية» والـ
ّ
وتهميش الذات عن حركة المجتمع وناسه – أي ما كان من بعض سماته وقواعد سلوك ناسه –
المخول تحقيق العدالة في
محتاجة إلى المراجعة .وينعكس ذلك كلّه في أدوار القاضي ،بصفته
َّ
صريحا من
التحوالت المذكورة ،وما تنطوي عليه من «مسؤولية اجتماعية» أصبحت مبد ًأ
إطار
ً
ّ
أخالقيات السلك.
تغير أحوال النساء في بالدناُ ،أسوة
أن لبنان لم يكن بمنأى عن بعض هذه
نشير إلى ّ
التحوالت؛ ّ
ّ
ولما كان ّ
التغير في القضاء،
بأصقاع العالم كلها ،من بعض هذه
ّ
التحوالت ،فإننا نبحث عن آثار محتملة لذلك ّ
خصوصا.
عموما ،وفي أوجه تعبيراته في الممارسات القضائية،
ً
ً
في المجتمعات التي يتظلّل فيها القضاء بـ «القانون العرفي»((( ،ال يعدو االنخراط المذكور أن يكون
تعزي ًزا لمنحى سائد من االجتهاد والمبادرة إلى صوغ أحكام على منوال اجتهادات صيغت في أحكام
بعضا من عناصرها للحكم في قضية راهنة .لكن في المجتمعات
سابقة ،يسعى القضاة ألن يستوحوا ً
ل – تضيق دائرة االجتهاد في
التي يهتدي قضاؤها بـ «القانون المكتوب»((( – كما هي حال لبنان ،مث ً
تعين
الممارسات القضائية ،وتبقى محصورة في هوامش موصوفة مجاالتها ً
سلفا ،وتخضع لمعايير ّ
حدودها القصوى والدنيا .لذلك ،فإن «االنخراط» المذكور يغدو ذا أثر منظور في هذه الممارسات
التحوالت
إذا بادر القضاة إلى التفاوض بشأن توسيع دائرة الهوامش المذكورة ،ألجل تضمين متر ّتبات
ّ
المجتمعية في ممارساتهم.
في دراستنا هذه ،نتساءل ما إذا قام القضاة والقاضيات بذلك في تفعيلهم اإلمكانات الكامنة Potential

وتغير
في هذه الهوامش؛ الفتراضنا أن ذلك بمنزلة تعبير عن استجابة
ّ
للتحوالت في مجتمعنا اللبنانيّ ،
أحوال النساء فيه.
 .2النساء اللبنانيات والقضاء

ثم ما لبث أن
في لبنان ،بدأ الوجود النسائي في سلك القضاء
ً
خجول في ستينيات القرن الماضي(((ّ ،
حقا ،ال رجوع عنه ،في أثر وقوف ناشطات نسويات في وجه محاولة إقصاء النساء عن معهد
تكرس ً
ّ
(3) Francois Ost, Juge pacificateur, juge arbitre, juge entraineur, trois modèles de justice (Bruxelles: Presse de
l’Université Saint–Louis, 1983), accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/344NQNf
(4) Antoine Bullier, La common law, 3ème éd. (Paris: Dalloz, 2012).
(5) François Terré, Introduction générale au droit, 9ème éd. (Paris: Dalloz, 2012), p. 49,283 et suiv.

((( في تقرير بعنوان :المرأة في القضاء في الدول العربية :إزالة العقبات وزيادة المشاركة (بيروت :اإلسكوا ،)2019 ،جاء أن تاريخ
ثم
عينت زكية حقي من العراق أول قاضية في المنطقة ،تاله المغرب ،ومن ّ
تعيين النساء العربيات قاضيات بدأ منذ عام  ،1959حين ّ
لبنان في عام .1966
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القضاء في دورة عام  ،(((1993ليصبح نجاح النساء المطّرد في مباريات الدخول إلى المعهد المذكور،
وسببا لـ «تفاخر» المعنيين .وازداد ،بنتيجة ذلك ،حضور المرأة في
وتخرجهن فيهً ،
ّ
واقعا من ظاهرة عامةً ،
(((
ل ،أصبح  47في المئة من قضاة لبنان
السلك القضائي ؛ ففي التشكيالت القضائية في عام  ،2017مث ً
تنوع اختصاصاتها
تبوأن مراك َز في المحاكم على ّ
من النساء (وهي األعلى في العالم العربي) ،حيث ّ
(((
ودرجاتها ،من مدنية وجزائية وإدارية ومالية ،ووصلن إلى مراكز إدارية ُعليا في المرفق القضائي ،
لتتأكد ،بذلك ،قدرة المرأة اللبنانية على صعودها ،بثبات ،سلّم السلطة االجتماعية عندما تتوافر لها
ضدها ،بصفتها امرأة.
فرص خالية من تمييز صريح ّ
ٌ
ٍ
أن نشاطات الحركة النسوية اللبنانية ومنظّماتها لم تتوقّف عن المطالبة
على
صعيد آخر ،نشير إلى ّ
أن توقّفت األعمال العسكرية
بإقرار الكوتا النسائية في التمثيل السياسي وفي مواقع اتخاذ القرار ،منذ ْ
في حروبنا األهلية ( )1990–1975وانطالق مشاريع إعادة اإلعمار في أوائل التسعينيات .وترى الفذلكة
أن ازدياد عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار ،متى جاوز الكتلة
المنطقية الحاملة المطالبة بالكوتاّ ،
تعبيرا عن حساسية نسائية لتناول قضايا المجتمع.
الحرجة  ،Critical massيجعل تلك المواقع أكثر
ً
تدخل
تحققت الكوتا النسائية
فهل سيعمل القضاء ،حيث ّ
تلقائيا ومن دون مطالبة الحركة النسوية أو ّ
ً
المشرع ،على تفعيل هذه الحساسية؟
ّ
 .3لماذا القضاء؟

المشرع لقوى طائفية ودينية ،جعال المجتمع المدني
إن بطء مسار التشريع في لبنان وارتهان
ّ
ّ
ألن القضاء سلطة مستقلة
توجه بعض نشاطها النضالي صوب القضاء؛ ال ّ
والمنظّمات النسوية ،ضم ًناّ ،
أن االجتهاد المستجيب إلى حاجات
عليا وفق ما يمليه الدستور اللبناني فحسب ،إنما لحسبانهم ّ
ينص
األفراد والجماعات ذات الصلة
بالتحوالت المستجدة ،في تطبيق القانون ،قد يفوق أهمية ما ّ
ّ
(((1
وإن متابعة مواضيع انشغال منظّمة غير حكومية ،مثل «المفكرة القانونية»  ،وأكثر
عليه القانون(ّ .((1
مثل،
أن الحركة النسوية عندناً ،
المنظّمات النسوية غير الحكومية( ،((1من الدالئل على ذلك .ال يفوتنا ّ
أهمها نجاحها في تتويج الحملة التي أطلقتها لتشريع حماية
ّ
حققت مكاسب على صعيد التشريع ،كان ّ
النساء من العنف األسري ،عبر إصدار القانون  ،2014 /293المعروف بـ «قانون حماية النساء وسائر أفراد
((( غمرون.

((( كــرامــة لمى ونــزار صاغية« ،تأنيث القضاء :أي مناصب؟ أي وظائف؟ أي مناطق؟ المفكرة القانونية ،2011/10/18 ،شوهد في
 ،2020/8/11فيhttps://bit.ly/3mYcPe0 :
((( المرجع نفسه؛ المرأة في السلك القضائي :نقطة انطالق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين (بيروت :اإلسكوا – األمم المتحدة،
 ،2018فيhttps://bit.ly/36hhbHj :
( ((1لـهــن في ذلك ً
مثل ،محاولة القاضي جون قـ ّـزي (على الرغم من فشلها) الــذي قضى بإعطاء الجنسية اللبنانية ألوالد اللبنانية
ً
يفضل
الـمـتــزوجــة بغير لـبـنــانــي ،عـلــى الــرغــم مــن صــراحــة الـقــانــون الــذي يمنع عنهم ذلــك الـحــق .يـ ُنـظــر مـثــا« :الـحـكــم بقضية ســويــدان ّ
لبنانيا على المواطنة!» ،صيدا أون الين ،فيhttps://bit.ly/34ixf99 :
األجنبية المتج ّنسة
ً
(((1
(((1

ينظر موقعها اإللكتروني فيhttps://www.legal–agenda.com :

ُينظر ً
مثل مواقع المنظمات النسوية التاليةhttps://www.kafa.org.lb/ar :؛ www.rdflwomen.org؛ https://www.abaadmena.org
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أيضا
رهن القضاء ،وبدا ً
األسرة من العنف األسري» .لكن ،بدا تطبيق هذا القانون ،وغيره من القوانينَ ،
أن متابعة أعمال هذا األخير والضغط من أجل تسريع وتيرة إصدار أحكامه ومراقبة عدالة هذه األحكام،
ّ
(((1
أمر ضروري ،يمليه رسوخ المنظومة الجندرية في «النفوس» ،لما لها من أثر في تأويل «النصوص» ؛
ٌ
الجنسين ليست في منأى عن إمالءات هذه المنظومة .إن تجاوز تأثير هذه
وأن «نفوس» القضاة من
ّ
َ
الجنسين محتاج إلى إسماع أصوات النساء لكونهن مواضيع التمييز القائم
اإلمالءات في القضاة من
َ
على الجندر وضحاياه المباشرين.
المهمشة كلها ،أو تلك غير المنضوية في ّتيار السلطات
ما نقوله ينطبق ،على األرجح ،على الفئات
ّ
قسرا»،
ّ
األعم  .Mainstreamإن إصدار قانون  ،2018 /105المعروف بـ «قانون المفقودين والمخفيين ً
مثل ٍ
أن الشرط الضروري لتحقيق العدالة كان
ٌ
ثان على أهمية القضاء الحرِجة في إحقاق العدالة .صحيح ّ
تتويجا لنضال طويل خاضته «لجنة أهالي المخطوفين والمخفيين
إصدار القانون المذكور الذي جاء
ً
المعيار األصدق
قسرا»( – ((1وأغلبية أعضائها نساء – لكن ،يبقى تفعيل القانون في الممارسات القضائية
َ
ً
والملموس لتحقيقها.
 .4هذه الدراسة

التحوالت التي ذكرناها ،والتي جعلت
أساسا ،أداء القضاة والقاضيات في أجواء من
تتناول هذه الدراسةً ،
ّ
سابقا في نشاط المجتمعات وانشغاالتها – في طليعة القوى
النساء – ُأسوة بالفئات كلها التي ُه ِّمشت ً
المدعوة إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وتضميناتها القانونية .فهل س ُتظهر الممارسات
ّ
القضائية لهؤالء النساء ،المتكاثر عددهن في سلك القضاء ،لتتجاوز الكوتا المأمولة بحسب الحركة
التحوالت؟ وهل ستنعكس مساهمات
النسوية عندنا ،حساسيةً أكبر عند القضاة (الرجال) تجاه هذه
ّ
النساء في هذا السلك مسؤولية اجتماعية أعلى في أحكامه؟
نقدم في بعض( ((1من نتائجها ،اإلجابة عن هذا السؤال؛ وذلك بعد تفكيكه
حاولنا في دراستنا هذه التي ّ
إلى أسئلة فرعية:
كيف اختلفت ممارسات القاضيات عن ممارسات القضاة الرجال في سلك القضاء المنفرد عندنا؟
تطور االتجاهات االجتماعية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين:
أي من
( ((1إحالة إلى السجال حول ٍّ
التغييرين يسبق اآلخر في ّ
َ
«تغيير الـنـفــوس» (التربية األســريــة والنظامية على الـمـســاواة الـجـنــدريــة ،مـثـ ًـا) ،أم «تغيير الـنـصــوص» (التشريع لقوانين تـعــزز المساواة
وتنزهها من البنود التمييزية ضد النساءً ،
مثل)؟
الجندرية ّ
( ((1عــزة الحاج سليمان ولــور أبي خليل« ،أزمــة مفقودي الحرب األهلية في لبنان وإرســاء معايير العدالة االنتقالية ،المعتقلين في
السجون اإلسرائيلية» ،ورقة قدمت في المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي« ،العدالة االنتقالية واالنتقال
الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة :ال ـس ـيــاســة وال ـت ــاري ــخ والـ ــذاكـ ــرة ،ال ـم ــرك ــز ال ـع ــرب ــي ل ــأب ـح ــاث ودراس ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات ،ت ــون ــس 23–21
تشرين الثاني /نوفمبر  .2019والورقة ،قيد النشر في دورية سياسات عربية وفي الكتاب الذي سيصدر عن المؤتمر.
جزئيا في كتابنا نساء لبنان في سلك القضاء(قيد النشر) ،عن أن القضاء مرفق داعم لحقوق النساء وقضاياهن .القضاء
( ((1أجبناً ،
المطالب بها من الحركة
اللبناني ،بما هو سلطة عليا توازي سلطة البرلمانً ،
وتبعا لتكاثر النساء في سلكه ،بدرجة تجاوزت قيمة الكوتا ُ
النسوية.
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قدمت
كرست األحكام الصادرة عن القاضيات النساء مبادئ دولة المؤسسات والقانون؟ وهل ّ
وهل ّ
مختلفا لمفهوم العدالة؟ وهل هناك فروق في القرارات /األحكام
القاضيات مقاربة جديدة /معنى
ً
الصادرة عن القضاء المنفرد؟
ولناحية اإلجراءات والمضمون :هل هناك فروق بينها وبين القاضي الرجل في التخفيف من أعباء
مثل؟ وكيف انعكس وجود المرأة القاضية في
اإلجراءات والمهل على المتقاضيات والمتقاضينً ،
مسارات المحاكمات أو في حيثيات القرارات الصادرة في ملفات المحاكمات ،وفي وثائقها /القرارات
الصادرة؟ وهل سعت القاضيات عندنا لتطبيق النصوص الدولية لحقوق اإلنسان عند تعارضها مع
النصوص المحلية لها؟
سريعا لدراسات سابقة ،ألجل وضع دراستنا
عرضا
في سعينا لإلجابة عن أسئلتنا ،نثبت ،في ما يليً ،
ً
جدتها.
هذه في سياقها البحثي ،وألجل تعيين مكامن ّ

ً
أوال :الدراسات السابقة
انطلقت الدراسات واألبحاث التي تناولت النساء في سلك القضاء مع انطالق حركة المرأة في موجتها
األول في ستينيات القرن الماضي؛ وانشغلت ،بدايةً  ،بمسائل تمحورت حول
الثانية في بلدان العالم ّ
العوامل التي أ ّدت إلى استبعاد النساء عن المؤسسات القضائية والعوائق التي تواجه الراغبات منهن في
االنتساب إليها .وكانت الغاية من إجرائها إبراز موجبات اشتمال النساء في القضاء ،لتغدو دعوتهن إلى
النساء لالنخراط في سلكه (أي إلى معاهد القضاء حيث ُوجدت) ،أو مطالبة من بيده قرار تعيينهن فيه
يعين الحاكم القضاة فيها) ،قائمة على قاعدة معرفية ،ال على رغبة نسوية
(في األنظمة القضائية التي ّ
عموما،
لتمدد الحركات النسوية في العالم كلّه ،األثر الكبير في تفعيل الدراسات النسائية،
مجردة .وكان ّ
ً
ّ
تخصصت في تناول مواضيعه من منظور
وفي إحداث مجاالت فرعية في ميادين معرفية مختلفة،
ّ
أيضا .ومع تزايد عدد القاضيات
جندري :وشمل هذا التفعيل ميدان القانون المجتمعي ً Socio–Legal
وتوسعت
وتعددت تساؤالتها
تطورت مواضيع األبحاث المتناولة في هذا الميدان ّ
ّ
في السلك القضائيّ ،
مجتمعاتها ،األمر الذي سمح للباحثين بتنويع وسائلهم البحثية وتحديثها(.((1
في بلداننا العربية ،برز في العقود الثالثة الماضية اهتمام منظور بـ «المسألة النسائية» ،تزامن مع تب ّني
أساسا ،في توقيع
دولنا طروحات األمم المتحدة في مجاالت نشاطات المجتمع الرئيسة ،التي تم ّثلت
ً
أهمها .كان من بعض
اتفاقات دولية ،كانت «اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو) ّ
تعبيرات هذا االهتمام ،تنفيذ أبحاث ودراسات وتقارير في مجاالت هي من بعض شواغل االتفاقية
تطور وجود النساء في
وانصب
بعضا من ذلك االهتمام،
المذكورة .ونال التشريع والقضاء ً
ً
أساسا على ّ
ّ
تقدمهن فيه.
حاليا ومجاالت وجودهن والعوائق المانعة ّ
القضاء :تاريخ انتسابهن إليه ،وعددهن ً
نتناول ،في ما يلي ،بعض هذه الدراسات ألجل جالء السياق البحثي الذي يكتنف دراستنا.
( ((1ينظر :الحاج سليمان وبيضون ،الفصل الثاني من الباب األول.

تاساردلا
؟هسفن ءيشلا نم ديزم مأ ةفاضإ :ءاضقلا كلس يف نانبل ءاسن

 .1النساء في سلك القضاء اللبناني

مرسومين
تفحص الباحثان الحقوقيان لمى كرامة ونزار صاغية
َ
في دراسة منشورة في «المفكرة القانونية»ّ ،
لتتبع ،ليس تزايد عدد القاضيات في
َ
صادرين في عامي  2004و ،2011على التوالي ،في محاولة ّ
أيضا نوعية تو ّزعهن على المناصب والمواقع والجغرافيا؛ وحاوال (كرامة
مختلف وظائفه فحسب ،إنما ً
المسبغين على
وصاغية) النظر إلى ذلك التو ّزع بعدسة جندرية ،تأخذ في الحسبان المعنى والقيمة
َ
الرجال والنساء في ثقافتنا االجتماعية(.((1
موضوع تزايد النساء في سلك
المرة الوحيدة التي تطرح «المفكرة القانونية»
َ
لم تكن دراسة كرامة وصاغية ّ
(((1
القضاء (وإطالق صفة التأنيث عليه) في لبنان .وكان الباحث سامر غمرون قد طرح الموضوع نفسه
قبل ذلك بسنوات عدة في مقالة له بعنوان «من يخاف من أكثرية نسائية في القضاء اللبناني؟» ،خشيةً
تعليقا على تزايد
(بل «رها ًبا») ،رصدها الباحث في تصريحات قضاة قدامى ،وسياسيين وإعالميين،
ً
عدد القاضيات اللبنانيات .وتمحورت هذه التصريحات حول اآلثار السلبية التي س ُتحدثها القاضيات
متناسبا مع انشغال النساء بأدوارهن اإلنجابية
في القضاء ،في تسيير أعماله التي سوف تشهد تباط ًؤا
ً
أن تزايد
وتبعا لألولوية التي سيولينها لهذه األدوار على مهمات المهنة .لكن ما كان أدهىّ ،
واألسريةً ،
تصور القضاء في
عدد النساء رافقه تراجع في انتساب الرجال إلى السلك ،األمر الذي سينعكس في ّ
متناسبا مع تراجع
تراجعا
وعلو قيمته المجتمعية
سمو القضاء
ً
ّ
المخيال الجماعي .وهكذا ،سوف يشهد ّ
ً
(((1
ضد النساء في
«قيمة» المرأة ،مقارنة بـ «قيمة» الرجل في ذلك المخيال  .وهو إذ شهد على التمييز ّ
عبر عن استغرابه ألنهم متأ ّكدون من «صواب» تحليالتهم «ودقّة» أحكامهم
كالم أهل القضاء عندناُ ،ي ّ
المحمولة على معتقدات شائعة ،ال على أبحاث علمية موثوقة النتائج ،كما ينبغي لها أن تكون حين
يتفوه بها قضاة(.((2
ّ
تكمن أهمية هذه المقاالت والدراسات في أنها جعلت موضوع «المرأة في القضاء» في التداول العام،
والتذمر غير المعلن( ،((2رافعة إياه ،واألسئلة التي ينطوي عليها ،من مستنقع
بدل من أن يبقى في الهمس
ً
ّ
ِ
مقتصد في األحكام
اآلراء الشائعة إلى مستوى التساؤل النقدي العقالني .في المقاالت الثالثة وصف
مستمد من ندرة المعطيات ومحدودية المعلومات المتاحة .لكن ،إذ ُتبدي
على واقع الحال .واالقتصاد
ّ
حذرا في التأويل ،فإن الرغبة في معرفة أوسع وأشمل بدت صريحة ،أو مضمرة فيها:
هذه الدراسات ً
( ((1كرامة وصاغية.

مسوغه في أن القضاء كان ،وحتى أمد قريب ،ذكر ًيا بدرجة كبيرة؛ بدليل أنّ القاضية ال تزال في
( ((1يجد الكالم عن تأنيث القضاء ّ
عاما» ،وتتساوى بذلك النائبة البرلمانية التي تدعى «نائب» وكاتبة العدل
ا
عي
«مد
أو
ا»
«رئيس
«قاضيا» أو
تسمى
ّ
ً ًّ
بعض بلداننا العربية ّ
ً
ً
التي ترفع على مكتبها صفتها بـ «كاتب العدل»  ...وغير ذلك.

تصورات
ُعبر عن ّ
( ((1يثبت غمرون في مقالته تصريحات أطلقها أفراد من «أهل القضاء» – قضاة ومستشارون ومحامون وكتبة – ت ّ
نمطية وعن عدائية ضد النساء ،منها« :العدلية صــارت كلها نسوان» ،و«بكرا بتحبل وبتقعد بالبيت»« ،بتعرفي شو الزمــك؟ عريس»
متوج ًها بكالمه إلى قاضية) .ينظر :غمرون.
(قول أحد القضاة
ّ
( ((2المرجع نفسه.
( ((2المرجع نفسه.
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مثل ،دراستهما «تأنيث القضاء :أي
يصف الباحثان الحقوقيان في «المفكرة القانونية» ،كرامة وصاغيةً ،
مناصب؟ أي وظائف؟ أي مناطق؟» بـ «المحدودة بما توفّره من معلومات أو تطرحه من إشكاليات»؛
يتضمن
وعبرا عن أن البحث في «تأنيث القضاء»
إذ تتجاوز همومهما البحثية ما ّ
ّ
تقدمه هذه الدراسة؛ ّ
عدة ،منها أمثلة لم تتناولها دراستهما ،وهي «الخصائص االجتماعية للقاضيات»،
البحث في مسائل ّ
ورجال في المناصب والوظائف التي يرغبون في إشغالها والمناطق التي يو ّدون
و«رغبة القضاة نساء
ً
تتطرق الدراسة إليها هي ،وفق ما كتبا ،تأثيرات
أن إحدى المسائل
العمل فيها» ،كما ّ
ّ
المهمة التي لم ّ
(((2
تزايد عدد القاضيات في «طبيعة الوظيفة القضائية ،وعلى قضايا النساء واألطفال ،وحقوق اإلنسان» ،
والمسألة األخيرة هي صياغة أخرى النشغال دراستنا هذه.
عدد فيها مسائل الجندر في القضاء ،وطرح فيها
كان غمرون قد أنهى دراسته المذكورة ً
سابقا بفقرة ّ
أسئلة تناولت عناوين شغلت الباحثات والباحثين في ميدان الدراسات الجندرية في القضاء؛ إذ يؤ ّكد
تحو ًل ،مهما كانت
ّ
أن «قضاء الغد الذي (سيكون) ذا األكثرية النسائية لن يشبه قضاء األمس» ،مستشرفًا ّ
المهمشة التي رماها النظام الرأسمالي على هامش أولو ّياته ،كما سبق
طبيعته ،أكثر حساسية إزاء الفئات
ّ
تغير في القضاء اللبناني
وفعل بالنساء عقو ًدا من الزمن .والسؤال الرئيس الذي طرحه كان« :ما الذي ّ
ٍ
لدى تحقيق المساواة الجندرية بين ناسه؟» ،متبو ًعا
بعدد من األسئلة الفرعية تش ّكل مجتمعة سلّةَ
التغير في
مشاريع بحثية للباحثين
المهتمين باإلجابة عن السؤال المذكور .وتناولت هذه األسئلةً ،
ّ
مثلّ ،
صورة القضاء في أذهان الناس في ظل ازدياد عدد القاضيات ،وتعيين أشكال السقف الزجاجي الذي
معينة في القضاء ،واختالف األحكام
تصطدم به القاضياتً ،
مانعا عنهن الوصول إلى مناصب أو مراكز ّ
التي ُتصدرها القاضيات عن أحكام القضاة ،وموقع القاضيات من الحركة النسائية ،وإدماج الجندر في
المنهاج الدراسي في معهد القضاء ،والتأثير الذي ُيحدثه ازدياد عدد القاضيات في المهن الحقوقية،
وغير ذلك من أسئلة ستكون اإلجابة عنها من بعض المهتمين بالقضاء والحركة النسوية في لبنان(.((2
أحكاما مضيئة داعمة حقوق
تتضمن
نشير هنا إلى دراسة كانت الغاية من إجرائها بناء قاعدة بيانات
ً
ّ
الشق الميداني
المرأة في الدول العربيةّ ،
ونسقت بين الخبراء العرب الذين اشتركوا في تنفيذ ّ
أعدتها ّ
قضائيا ،تو ّزع على إحدى
حكما
وجمع هؤالء 411
منها ،الباحثة اللبنانية ليلى عازوري جمهوري.
ً
ّ
ً
قضائيا من لبنان) في الفترة  ،2010–1990ثم جرى تحليل
حكما
عشرة دولة عربية (من بينها 73
ً
ً
المحددة للدراسة:
األحكام والقرارات القضائية والنتائج المستخلصة منها ،في المجاالت كلها
ّ
األحوال الشخصية ،الحقوق السياسية والمدنية ،الحقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية؛ من أجل
أحكاما مضيئة ،وش ّكلت عالمات فارقة في مسار االجتهاد ،أو أرست
تميزت باعتبارها
ً
تعيين تلك التي ّ
مبادئ قانونية تصون حقوق المرأة وتحميها ،أو تر ّتب عنها إلغاء نصوص مجحفة قانونية أو تنظيمية
أو ذات صلة بالتدابير القضائية .وذلك بغية «مساندة األحكام النوعية الحامية والضامنة لحقوق المرأة
اإلنسانية  ...وتحفيز القضاء العربي على ممارسات قضائية جديرة بالتعميم واالقتداء  ...وإبراز كيفية
( ((2كرامة وصاغية.
( ((2غمرون.
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المهمة
النص المنصف وبين تطبيقه»( .((2أحالت هذه الدراسة
الهوة بين ّ
ّ
تطوير القواعد القانونية وردم ّ
المعني بإصدار األحكام،
األحكام إلى المحاكم القضائية التي صدرت عنها ،من دون ذكر اسم القاضي
ّ
رجل أم
ومن دون ذكر جنسه ،فال نعرف إذا كان المسؤول عن إصدار هذه األحكام الودودة للمرأةً ،
مثيرا لالهتمام في دراستنا؛ فإذا كانت األحكام المذكورة كلّها
امرأة .وكادت هذه الدراسة تكون
ً
مرجعا ً
مهمة
ودودة للمرأة ،فإن نسبة عدد الرجال للنساء من القضاة الذين أصدروها ،ستكون بمنزلة إضاءة ّ
على المسألة التي نحن بصدد دراستها – وكيفما كانت النتيجة – داعمة فرضيتنا أم داحضة لها .هذه
الدراسة ال تفعل ذلك ،وتثبيتها هو هنا للتعبير عن األسف لعدم تصنيف المعطيات كلها التي يجمعها
الباحث بحسب الجنس( ،((2جنس القاضي ،في هذه الحالة(.((2
أي فرق تُ حدثه المرأة؟
ّ .2

ميدانيا ،المسألة التي
السنتين الماضي َتين ّأول دراستين تناولتا،
اللتين ّنفذتهما اإلسكوا في
ّ
ً
َ
لعل الدراس َتين َ
تشغل اهتمام باحثين لبنانيين في «الجندر والقضاء» ،وسبقت اإلحالة إليهما في الصفحات السابقة.
(((2
بثبت حجج قائمة على نتائج دراسات
وتجيب إحداهما عن سؤال« :أي فرق ُتحدثه المرأة؟» ْ ،
أساسا ،وتتكلّم على أهمية وجود المرأة في السلك القضائي من أجل تحقيق المساواة الجندرية
غربية،
ً
التنوع اإلنساني في سلك
المرجوة في منطقتنا العربية .و ُتحيل هذه الحجج إلى دراسات أثبتت أهمية ّ
ّ
القضاء من أجل تحقيق العدالة .من ذلك وجود نساء ،إضافة إلى وجود أفراد من إثنيات وطوائف دينية
وتوجهات جنسية مغايرة  Sexual Orientationوفئات ُوضعت على هامش المجتمع (ذوو وذوات
ّ
التنوع؛
احتياجات خاصة ،مهاجرون ومهاجرات ،وغيرهم)؛ كل ذلك ضروري من أجل تحقيق ذلك ّ
ميل إلى
وإذ تعرض هذه الدراسة نتائج الدراسات التي تناولت موضوع المرأة في القضاء ،فقد أبدت ً
توصلت إلى استنتاجات تؤ ّكد وجود إضافات نسائية إليه .ومن ذلك،
القبول بتلك الدراسات التي ّ
أن مشاركة المرأة في السلك القضائي ُتحدث فرقًا يتم ّثل
ً
مثل ،القول «إن من المسلّم به (التشديد لنا) ّ
(((2
باالستفادة من تجارب المرأة الحياتية في إقامة العدالة» (إذا كان األمر ُمسل ًّما به ،فلماذا نبحث؟).
يبين ،على الصعيد العالمي« ،أن زيادة مشاركة المرأة في السلطة
وتؤ ّكد الدراسة نفسها ّ
أن البحث ّ
حسن عملية اتخاذ القرارات القضائية بشكل عام ،وفي ما يتعلق بالحاالت التي تؤثِّر في
القضائية ُت ِّ
( ((2ليلى عازوري جمهوري ،الدراسة اإلقليمية التحليلية لمشروع حقوق المرأة اإلنسانية :عالمات مضيئة في أحكام القضاء العربي
منظمة المرأة العربية ،)2013 ،ص .17
(القاهرة:
ّ

مقررات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المعروف بمؤتمر بيجين ،1995 ،في كل واحد من شواغلها ،بندً ا يتم ّنى على
( ((2شملت ّ
وتكررت في تحييناته الالحقة.
الدول المشاركة تفعيل األبحاث ذات الصلة ،على أن تعتمد عرض المعطيات مص ّنفة بحسب الجنس.
ّ
ُينظر:

"Beijing Declaration and Platform for Action The Fourth World Conference on Women," Beijing, 4–15 September 1995,
at: https://bit.ly/3i5FIkF

( ((2ينظر :عازوري جمهوري.

( ((2المرأة في السلك القضائي :نقطة انطالق نحو تحقيق العدالة بين الجنسين ،ص .10
( ((2المرجع نفسه ،ص .11
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أن القضاء أقرب إليها إذا كان يتألف
المرأة ،بشكل خاص .وربما تشعر المرأة التي تلجأ إلى المحاكم ّ
المتنوعة»(( ((2والنساء ضم ًنا).
من قضاة يتمتعون بصفات العدالة والنزاهة ويم ّثلون فئات المجتمع
ّ
وتتب ّنى الدراسة المذكورة مقولة إن مساهمة القاضيات في المحاكم تع ّزز «إمكان لجوء المرأة إلى
تحفز وعيهن ببعض المسائل ،مثل
وإن «التجارب التي تخوضها القاضيات في حياتهن ّ
القضاء»ّ ،
التصورات النمطية والممارسات التمييزية ذات الصلة باإلجراءات وتقديم األدلّة»( .((3أما على الصعيد
ّ
عامل للتغيير نحو تطوير جهاز
المؤسسي ،فتشير الدراسة إلى أن المرأة في النظام القانوني تش ّكل
ً
ّ
التصورات النمطية ورصد المواقف المع ّززة للتمييز بين
قضائي أكثر فاعلية .كما أنه بمقدورها تحديد
ّ
والتصدي لها؛
التصورات وتلك المواقف،
الجنسين والسلوكيات القضائية غير المنصفة بنتيجة هذه
ّ
ّ
المؤسسية السلبية ذات
وهو ما يجعلها أكثر كفاءة للدفع في اتجاه إصالح السياسات والممارسات
ّ
الصلة بالجندر(.((3
تناول تقرير اإلسكوا الذي صدر في عام  ،2019بعنوان المرأة في القضاء في الدول العربية ،القضاء
وتوسلت هذه الدراسة المقابالت
نسبيا ،ولبنان من بينها،
ّ
جيد ً
في الدول العربية ،حيث للمرأة تمثيل ّ
الفردية مع قاضيات وأخرى جماعية (المجموعات المر ّكزة) مع «رجال ونساء هم من الجهات الفاعلة
في المنظومة القانونية (قضاة ،ومحامون ،وموظفو محاكم)»( ،((3كما أثبتت دراسات الحاالت لرصد
الممارسات الجيدة التي يمكن محاكاتها في بلدان عربية أخرى؛ وذلك ،في محاولة منها لرسم لوحة
إجمالية عن وضع المرأة في القضاء في هذه البلدان.
«أن الجهات الفاعلة في المنظومة القانونية في المنطقة العربية تعتبر أن الزدياد
ّبينت دراسات الحاالت ّ
آثارا إيجابية كبيرة»( .((3كما ّبينت المقابالت أن المرأة في القضاء
مشاركة المرأة في المؤسسات القضائية ً
جو و ّدي داخل قاعة
ُتحدث فرقًا في تلك
ّ
المؤسسات؛ فـ «وجود المرأة في بعض الحاالت أ ّدى إلى ّ
يشجع النساء
الجنسين  ...األمر الذي
المحكمة ،وإلى معالجة القضايا بشكل يراعي أكثر اعتبارات
َ
ّ
وعيا لدور القضاء
على اإلدالء بشهادتهن»( .((3فعلى سبيل المثال ،رأى المستجيبون ّ
أن القاضيات أكثر ً
يشجع
في حماية النساء من العنف ،وأشار بعضهم إلى ّ
أن وجود قاضيات في المجتمعات المحافظة ّ
المرأة على االستفادة من اآلليات القضائية عند انتهاك حقوقها .وأفاد عدد من المستجيبين ،استنا ًدا إلى
وأقل خضو ًعا للضغط السياسي ،ما من شأنه
أقل عرضة للفسادّ ،
أن القاضيات ّ
تجاربهم الشخصيةّ ،
(((3
اإلسهام في زيادة استقالل القضاء وتحسين األحكام القضائية ونوعيتها .
( ((2المرجع نفسه.
( ((3المرجع نفسه.
( ((3المرجع نفسه.

( ((3المرأة في القضاء في الدول العربية ،ص .4
( ((3المرجع نفسه ،ص .7
( ((3المرجع نفسه.
( ((3المرجع نفسه.
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توصلت إليها هذه الدراسات بحسب المجتمعات التي ُدرست ،وبحسب
تباينت النتائج التي
ّ
المناهج المتبعة في رصد طبيعة وجود النساء في القضاء أحيا ًنا .ففي لبنان ،كما ّبين بعض الكتابات
التي أوجزناها ،طُرحت أسئلة شبيهة بأسئلة هذه الدراسة ،وتولت اإلجابة عنها القاضيات في مقابالت
مرارا ،محاولة اإلجابة عن األسئلة نفسها من خالل تناول مجتمع
فردية أو جماعية .في دراستنا المذكورة ً
عما سعى الباحثون لرصده؛
كش ٌ
بحثي  Research Populationغير مطروق ،مع أنه ،وفق ما نفترضهّ ،
اف ّ
نتكلّم هنا عن «وثائق المحاكمات التي ر ِئ َسها القضاة والقاضيات» للقضايا نفسها أو للقضايا الشبيهة.
اختالف جندري في الممارسة القضائية ،أكان ذلك االختالف في إصدار األحكام
فإن كان هناك
ٌ
للقضايا نفسها ،أم في مسار المحاكمات وحيثيات إصدار األحكام ،فإن ذلك االختالف سيبرز ،من
حيث المبدأ ،في سردية هذه الوثائق.
أي من الدراسات اللبنانية ألجل اإلجابة
توسله ً
سابقا في ٍّ
هذا هو مجتمع دراستنا البحثي الذي لم يجرِ ّ
عن أسئلة شبيهة بأسئلتنا).(36

ثان ًيا :الدراسة األرشيفية /الميدانية

الكمية؛ وفيها سعينا لرصد
عمدنا في دراستنا المذكورة إلى اإلجابة عن أسئلتنا باللجوء إلى الطريقة ّ
فروق في الممارسة القضائية بين قضاة (رجال) وقاضيات منفردين ،وتجليات هذه الفروق في األحكام
الفئتين.
الصادرة عن
َ
 .1عقبات البحث الميداني

مجتمعا موثوقًا الشتماله على مجمل
في ظل غياب موقع إلكتروني جامع األحكام كلها ،ويش ّكل
ً
األحكام ،عمدنا إلى تشكيل مجتمع دراستنا بعد تعريفه بأنه مجمل األحكام الصادرة في بعض دوائر
القضاة المنفردين الجزائيين ضمن محاكم الدرجة األولى في واحدة من محافظات لبنان الثماني .فكان
حكما ،خالل مدة زمنية امتدت بين عامي  2011و ،((3(2019مو ّزعة على ثمانية أقالم،
أن رصدنا 625
ً
لثمانية قضاة منفردين جزائيين في قضاء بعبدا – محافظة جبل لبنان ،أربع منهم نساء وأربعة رجال ،في
تنوعت بين جرائم االعتداء على سالمة األشخاص الجسدية وعلى كرامتهم وعلى
مواضيع مختارةّ ،
عينة عشوائية من  209محاكمات.
األموالُ .
وسحبت من العدد المذكور ّ
توسلت هذه الوثائق
( ((3ال نقصد أنّ هذه الدراسة هي األولى في لبنان التي لجأت إلى وثائق المحاكمات بالمطلق ،إنّما هي األولى التي ّ
توسلت وثائق المحاكمات ألغراض
لدراسة أداء القضاة في المحاكم اللبنانية .وهناك دراسات عدة في الحق البحثي «الجندر والقانون»ّ ،
بحثية أخــرى ،نذكر منها ً
ـوجـهــات المحاكم فــي قضايا االغـتـصــاب فــي بـيــروت وجـبــل لبنان (بـيــروت :المفكرة القانونية،
مثل :لمى كــرامــة ،تـ ّ
)2020؛ ماري روز زلزل ،قانون  :2014 /293لحماية النساء وسائر أفـراد األســرة من العنف األســري أمام القضاء الجزائي :من ،2014/4/8
ً
واستغالل للنساء واألطـفــال)2016 ،؛ عبده جميل غصوب ،قــانــون  :2014 /293لحماية النساء
( 2015/10/30بـيــروت :منظمة كفى عن ًفا
ً
وسائر أفراد األسرة من العنف األسري :جردة حساب بعد مرور سنتين على تطبيقه (بيروت :منظمة كفى عن ًفا واستغالل للنساء واألطفال،
ً
واستغالل للنساء واألطفال)2008 ،؛
عزه شرارة بيضون ،جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني (بيروت :منظمة كفى عن ًفا
)2016؛ جمهوري؛ ّ
الحويك وأخريات ،جرائم الشرف بين الواقع والقانون (بيروت :الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة.)2007 ،
دانيال
ّ
خصوصا تلك ذات الصلة بالنساء
تمخضت عنها تعديالت في القوانين،
تغيرات في التشريعّ ،
ً
( ((3اخترنا هذه األعوام ألنها شهدت ّ
وأهمها إصدار القانون  ،2014 /293المعروف بـ «قانون حماية النساء وكافة أفراد األسرة من العنف
وبأحوالهن األسرية والشخصية،
ّ
األسري» ،وإلغاء المادة  562و 522من قانون العقوبات والعمل على تعديل قانون الجنسية ،إلى ما هنالك.
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سابقا اإلحصائي المتخصص
العينة العشوائية من المجتمع الموصوف
ً
عمل على سحب ّ
العينة العنقودية Cluster Sampling Approach؛ إذ استندت منهجية سحب العينات إلى
بطريقة ّ
أسلوب «العنقود المتعدد المراحل» .في هذه الدراسة ،جرى تعريف الوحدة اإلحصائية باعتبارها
قضائيا .و ُع ّرفت المجموعة العنقودية على أنها «المحكمة» .وجرى اختيار طريقة
قرارا
«حكما»ً /
ً
ً
سحب العينات لمجموعة واحدة (محكمة جبل لبنان–بعبدا) .وضمن هذه المجموعة (العنقودية)،
جرى اختيار عدد من القضاة .بعد ذلك ،جرى اختيار األحكام المتاحة كلها التي أصدرها كل واحد من
جزءا من العينة ،وتجاوزت هذه األحكام المختارة الستمئة
هؤالء القضاة بين عامي  2011و 2018لتكون ً
سندا إلى سجالت المحاكم .أيُ ،وضعت منهجية سحب العينات باستخدام منهج التجميع
حكمً ،
ثانيا.
على مرحلتين :اختيار المحكمةً ،
أولّ ،
ثم اختيار القضاة العاملين داخل هذه المحكمةً ،
(((3

تجمعت لدينا معلومات ّأولية عن محاكمات  209أحكام في قضاء بعبدا – جبل لبنان ،لتسعة
وهكذاّ ،
قضاة وقاضيات منفردين ،على مدى األعوام بين  2011و.2019
المبين في الجدول.
تو ّزع القضاة بين فئتي النساء والرجال ،وبحسب نوع الجرم على النحو ّ
توزع نوع الجرم ،وفق ما جاء في وثيقة المحاكمة،
جدول يوضح ّ
بحسب جنس القاضي المنفرد
نوع الجرم

قاضيات

قضاة

اعتداء على الجسد 151

69

82

اعتداء على الممتلكات 14

9

5

الجندر

اعتداء على الكرامة 82

آداب عامة /دعارة /اغتصاب 12

59
8

23
4

قريبا :ع ّزة الحاج سليمان وعـ ّزه شــرارة بيضون ،نساء لبنان في سلك
المصدر :وفقً ا للعينة البحثية المختارة في كتابنا الذي سيصدر ً
القضاء :تعزيز السائد وتعليق الهوامش (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2020 ،

بعضا من األحكام يتناول مواضيع عدة ،فجرى احتسابها ضمن معايير عدة .لكن عوائق
علما ّ
أن ً
ً
حكما ش ّكلت
مصورة من وثائق المحاكمات المختارة ،قلّصت العدد إلى 169
الحصول على نسخ
ً
ّ
عينة هذه الدراسة.
ّ
(((3

في موازاة ذلك ،وبعد تحديد القضاة الذين استخرجنا أحكامهم ،حصلنا على بيانات بأوصافهم
(((3

اإلحصائي المتخصص المستشار هو رضى حمدان من مؤسسة البحوث واالستشارات في لبنان.

خصوصا المتعلقة بندرة التوثيق في الدولة اللبنانية وعدم
( ((3لن نُثقل على القارئ بذكر العوائق اللوجستية الكبيرة لهذه الدراسة،
ً
إتاحة موجوداته ،بسهولة ،للباحثين .لك ّننا وثّقناها ،بالتفصيل ،في كتابنا :الحاج سليمان وبيضون ،في الفصل األول من الباب الثاني
والعينة وأداة البحث.
والذي تناولنا فيه وصف المجتمع
ّ
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الشخصية ،وتاريخ تعيينهم في القضاء ،والمناصب التي تولّوها خالل مسيرتهم المهنية ،وتاريخ تعيينهم
في مركز ٍ
قاض منفرد جزائي في بعبدا(.((4
 .2البيانات والحصول عليها

كونت
لما ك ّنا بصدد مقارنة أداء القاضيات والقضاة ،اعتمدنا في ذلك على ّ
ّ
مؤشرات عمالنيةّ ،
مفردات أسئلتنا المطروحة في هذه الدراسة؛ ومنها صيغت بنود االستمارة – األداة الرئيسة لبحثنا
الميداني( .((4واهتدينا بهذه البنود من أجل استخراج المعطيات الكاشفة عن األداء المذكور من
استنتاجا
حرفيا ،أو
األحكام /وثائق المحاكمات .أي ،اس ُتخرجت المعطيات من مضمون الحكم،
ً
ً
المؤشرات العمالنية على الممارسة القضائية للنساء
عند فقدانها في الصياغة المباشرة ،لتصف
ّ
عينتنا .كما استع ّنا بمعجم الباحث الحقوقي حسين الزين ،لتعيين أوصاف القضاة
والرجال في ّ
والقاضيات الديموغرافية.
المؤشرات العمالنية للممارسات القضائية والظروف المحيطة بهذه الممارسات ،إضافة
في ما يلي،
ّ
إلى أوصاف ناسها:
 .1األوصاف الديموغرافية للقاضي :الجنس ،العمر ،سنة التعيين ،االنتماء الجهوي (المحافظة بحسب
القيد الرسمي) ،الطائفة (بحسب الوالدة).
المدة الزمنية التي يستغرقها إصدار الحكم.
ّ .2

والمدعى عليه ،موضوع الدعوى ...إلخ.
المدعي
ّ
 .3توضيح ظروف الدعوى :أوصاف ّ

 .4سلوك القاضي في صياغة الوثيقة لناحية عرضه الوقائع بدقّة ووسائل اإلثبات المستخدمة وتعليله
للحكم.
 .5طبيعة الحكم ومضمونه ،ومضمون العقوبة وطبيعتها وتفصيالتها.
 .6البحث في خصوصية كل حكم لناحية البحث عن أسباب التخفيف ،االعتماد على اتفاقية دولية،
أو على اجتهاد سابق ،تأويل خاص للقاضي ،تقديم الوصف القانوني للوقائع ،استخدام تعابير إنشائية
أو انفعالية ،استخدام نموذج مسبق وغير ذلك.
بالمؤشرات التي اعتمدناها في االستمارة – أداة البحث الموصوفة ،إلى
عمدنا ،من خالل االستعانة
ّ
استخراج البيانات من األحكام التي تسمح لنا بمعرفة خصائص الحكم ،كما يجري عادة في التوثيق
تحدد الصفات الديموغرافية لكل
القانوني لألحكام والقرارات القضائية( .((4كما أضفنا
ّ
المؤشرات التي ّ
( ((4حسين الزين ،المعجم القضائي اللبناني( 2019–1919 ،بيروت[ :د .ن].)2019 ،
( ((4يمكن مراجعة نص االستمارة في الملحق ( ،)2في :الحاج سليمان وبيضون.

( ((4س ــاه ـم ــت مـعـنــا ه ــادي ــة ال ـشــامــي ،وه ــي دك ـت ــورة ف ــي ال ـقــانــون وبــاح ـثــة خ ـب ـيــرة بـتــوثـيــق األح ـك ــام الـقـضــائـيــة ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،فــي
ّ
ّ
المجرد وتحديد معايير علمية ،تسمح
المؤشرات وصياغتها ،بما يضمن البعد القانوني
المؤشرات المذكورة ،في تحديد
استخراج
ّ
ّ
إحصائيا.
النتائج
تحليل
في
استخدامها
يمكننا
رات
مؤش
إلى
وتحويلها
ّقة
ث
المو
المعلومة
بتفنيد
ً
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قضية ،بما يسمح بقراءة البعد االجتماعي
من القاضي وأطراف الدعوى ،والظروف التي تحيط ّ
بكل ّ
ألداء القاضي .وحاولنا استنتاج سلوك القاضي من خالل البحث عن استخدامه بعض الهوامش التي
أساسا على البيانات المذكورة في المادة  537من قانون أصول
المشرع لتقدير القاضي .وبنينا
تركها
ً
ّ
المحاكمات المدنية اللبناني وبشكل خاص« :أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وتاريخ إصداره،
قدموه من طلبات
وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ،وحضور الخصوم وغيابهم ،وخالصة ما ّ
وأسباب لها ،ومن أسباب دفاع ودفوع ،وخالصة ما استند إليه الخصوم من األدلّة والحجج القانونية،
وأسباب الحكم وفقرته الحكمية»( .((4وعرضنا مختلف الخيارات التي يمكن أن تظهر في الدعاوى
المختلفة.
لناحية توثيق القرار ،نذكر «رقم األساس» و«رقم القرار» اللذين ُيظهِ ران تاريخ «تقديم الدعوى» وتاريخ
نحدد أمد المحاكمة .وأثبتنا ،إلى ذلك ،الذكر الصريح السم القاضي ،وأشرنا
«صدور الحكم» ،وبهما ّ
أن الكثير من القرارات لم توضح اسم القاضي ،فكان
إلى مدى وضوح التصريح عنه .ونشير هنا إلى ّ
علينا استنتاجه من توقيعه في نهاية الحكم .ثم سعينا إلى استخراج بيانات عن المواصفات الشخصية
للقاضي ،مثل مكان والدته وس ّنه وطائفته ،وتاريخ تعيينه في القضاء ،وتاريخ تولّيه مركز القاضي
ومدة بقائه في المركز ،وفي ما إذا كانت الدعوى ق ُّدمت أمامه ،أم قبل تعيينه
المنفرد الجزائي في بعبداّ ،
فحددنا البيانات المتعلّقة
المدعي
والمدعى عليهّ ،
ّ
في المركز .وانتقلنا ،بعدها إلى تحديد مواصفات ّ
بجنسهما وس ّنهما وجنسيتهما والعالقة التي تربطهما.
للمؤشرات الواردة في بنود االستمارة،
أما لناحية الحكم ومضمونه ،فاستخرجنا من وثيقة الحكم ،و ِت ًبعا
ِّ
المدعي ور ّد
البيانات التالية :مدى التزام القاضي بالوضوح في صياغة موضوع الشكوى وطلبات ّ
المدعى عليه واألساس القانوني لال ّدعاء؛ كما حاولنا رصد موضوعية الصياغة لدى تحديد طبيعة
ّ
حددنا طبيعة أداء القاضي المتم ّثلة بما يلي :درجة وضوح التعليل وعرض
الجرم .وفي حيثيات القرارّ ،
وقائع القضية وتحديد وسائل اإلثبات المعروضة من األطراف خالل مسار الدعوى وتحديد السند
القانوني الذي بنى عليه القاضي حكمه؛ يضاف إلى ذلك كلّه ،تحديد مضمون الحكم وطبيعة العقوبة
ومضمونها وقيمتها.
عما إذا كان القاضي قد استقصى أسبا ًبا للتخفيف ،أو
في التدقيق في سلوك القاضي ،حاولنا البحث ّ
( ((4معدلة وفقًا للمرسوم االشتراعي  20تاريخ « ،1985/3/23يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية –1 :صــدوره باسم الشعب
اللبناني ،على أن يذكر ذلك صراحة فيه –2 .اسم المحكمة التي أصدرته –3 .أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره –4 .اسم ممثل
النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية –5 .مكان وتاريخ إصداره –6 .أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم –7 .أسماء وكالء
الـخـصــوم –8 .حضور الخصوم وغيابهم –9 .خالصة مــا قــدمــوه مــن طلبات وأسـبــاب لها ومــن أسـبــاب دفــاع ودفــوع –10 .خالصة ما
استند إليه الخصوم من األدلة والحجج القانونية –11 .رأي النيابة العامة في حال وجوده –12 .أسباب الحكم وفقرته الحكمية .تعد
البيانات الواردة في األرقام  2و 6و 9و 12المدرجة سابقًا إلزامية تحت طائلة بطالن الحكم .ويجب أن يتضمن الحكم ً
أيضا ،تحت
طائلة البطالنً ،
حل لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين األسباب المالئمة لذلك .ال يترتب على إغفال أو عدم صحة
أحد البيانات اإللزامية بطالن الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأي طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في
الواقع».
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خاصا للواقعة أو أوضح الدليل الذي
تأويل
قدم
ً
توسل اتفاقية دولية ،أو ّ
ً
اعتمد على اجتهاد سابق ،أو ّ
شكل قناعته؛ وذلك بهدف رصد لجوء القاضي إلى استخدام الهامش المسموح به قانو ًنا لدى إصداره
منمطان بدرجة عالية؛ إذ نحن
الحكم .وال يفوت الناظر إلى هذه األحكام ّ
أن شكل الحكم( ((4ومضمونه ّ
تكرارا للنموذج نفسه
تدخل للقاضي خارج اإلطار الصارم ،بل جاء عرض مسار المحاكمة
لم نجد أي ّ
ً
في أكثر األحكام.
المخصصة ألسماء
سلفا للحكم ،يقومون بملء بنوده
نموذجا
كان الف ًتا استخدام بعض القضاة
محض ًرا ً
ّ
ّ
ً
الخصوم وتاريخ الدعوى ،وغير ذلك ،وتأتي األحكام متطابقة ،لتبدو الدعاوى ،على اختالفها ،متشابهةً
حتى في تفصيالتها؛ ما دفعنا إلى إضافة ٍ
بند أخير على االستمارة ،هو «استخدام نموذج مسبق».
حصرا من يستخدم هذا النموذج المذكور.
والحظنا أن القضاة الرجال هم
ً

ً
ثالثا :نتائج الدراسة :دوائر االلتقاء ومساحات االفتراق

(((4

وفقا لمعيار
سنعمد إلى قراءة نتائج الدراسة الميدانية من خالل مقارنة ممارسة القاضيات والقضاةً ،
(((4
احترام القواعد الواردة في النصوص القانونية ،وبشكل خاص قانون أصول المحاكمات المدنية التي
ثم سنبحث في العناصر التي تساهم في تحديد
ّ
حددت واجبات القاضي( ((4ومضمون الحكم( .((4ومن ّ
وشدتها ،وبعض الصفات
الدور االجتماعي للقاضي واألبعاد االجتماعية للحكم .و ُيعتبر نوع العقوبة ّ
أيضا ،من الهوامش المتروكة للقاضي والمرتبطة بصالحياته في
الشخصية للمتقاضين وظروف الجرم ً
نقدم ،في ما يلي ،وص ًفا لوثيقة المحاكمة :بعد اإلعالن عن أن المحاكمة تجري «باسم الشعب اللبناني» ،يتكرر في ّ
كل وثيقة
(ّ ((4
ثـبــت بـمـعـطـيــات تـطــول إلــى ال ـظــروف الـمـتـعـ ّلـقــة بـشـكــوى الـمـ ّـدعــي وهــويــة الـمـ ّتـهــم الـشـخـصـيــة ،وم ـســار الــدعــوى فــي الـمــواقــع األمـنـيــة أو
المدعية
غيابيا أو
وجاهيا  ...إلى غير ذلك .يلي ذلك قسم ّأول بعنوان «في الوقائع»؛ فيه سرد بشكوى ّ
ً
القانونية ،كون المحاكمة جرت ً
أمام المحكمة المحلية .ومضمون التحقيق الذي يكون قد أجري فور وقوع االعتداء – موضوع الشكوى – في مركز األمن (المخفر)،
المضي
المدعي من الدعوى،
يقدم ،في العادة ،روايته الخاصة لدحض الشكوى ،ويلي ذلك موقف ّ
ور ّد الم ّتهم على الشكوى ،حيث ّ
ّ
ّ
تأيدت بالوقائع ،وهذه بمنزلة عناوين شديدة التلخيص ،تتكرر في ّ
كل محاكمة
التي
ة»
ل
األد
«في
بعنوان
بها أو إسقاطها .القسم الثاني،
ّ
األولية واالبتدائية» وغيرها من األد ّلة التي ّ
تقريباّ ،
تشكل قاعدة للحكم .القسم الثالث ،بعنوان «في القانون»،
«التحقيقات
أهمها
ّ
لعل ّ
ً
ّ
ّ
يـتـمـ ّثــل بــإعــادة صــوغ الـمـعـطـيــات الـمـثـبـتــة فــي الــوقــائــع والـتـحـقـيـقــات واألدل ــة لـلــوصــول إلــى حـ ّـجــة مـتـمــاسـكــة تـشــكــل قــاعــدة تـبـ ّـرر «قـنــاعــة»
تجمع لديه من المعطيات يتواءم مع ما ّدة ،أو أكثر ،من قانون العقوبات ،وتستحق بذلك
القاضي ،أو ما يمليه عليه «وجدانه» ،بأن ما ّ
المتضمنة في الما ّدة ،أو الموا ّد ذات الصلة .في نهاية الوثيقة ،إعالن االستنتاج المنطقي لألجزاء التي سبقته من أجل إصدار
العقوبة
ّ
ثم التخفيف أو التشديد ،ثم اإلدغــام ،يليه عقوبات
ومن
القصوى،
العقوبة
بثبت
ا
ء
ـد
ـ
ب
نقاط،
شكل
على
التجريم
أو
بالبراءة
الحكم
ً
ّ
ـذيــل ،أخـيـ ًـرا ،بتوقيع الرئيس
ذات صلة بحقوق المحكوم المدنية ،ويــأتــي ثــانـ ًـيــا حـكـ ٌـم بتكبيد أحــد طــر َفــي اال ّدع ــاء نفقات الــدعــوى .ويـ َّ
تلخص ما جــاء فــي حكم
والمستشارين ،وكــاتــب محضر المحاكمة .فــي محكمة التمييز ،هناك فقرة إضافية فــي بــدايــة وثيقة الحكم ّ
َ
وتقدم ع ّلة مراجعة الحكم الصادر عنها «في الشكل واألســاس» ونقض القرار المطعون فيه ألجل تبرير ضرورة
محكمة الجناياتّ ،
إجراء المحاكمة مجد ًدا «وفقًا لألصول».
( ((4ينظر :الحاج سليمان وبيضون ،الفصل الثاني من الباب الثاني ،حيث ّ
شكلت النتائج الموسعة محوره.
( ((4وهو القانون المعدل بموجب المرسوم االشتراعي رقم  90الصادر في  ،1983/9/16والذي سنعبر عنه في متن نصنا باألحرف
التالية أ .م .م.
( ((4المادة  4أصول محاكمات مدنية« :ال يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنك ًفا عن إحقاق الحق ... :أن يتأخر بغير سبب
عن إصدار الحكم».
( ((4المادة  537من قانون أصول المحاكمات المدنية المذكورة سابقًا.
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كل من الجنسين،
التقصي عنها وتشكيل قناعاته الشخصية .لكن قبل الغوص في المقارنة بين أداء ّ
ّ
أيضا فروقًا
لفتنا أن تغيير مركز القاضي أو ما ُيعرف بالتشكيالت القضائية أو المناقالت القضائيةُ ،يظهر ً
جندرية في تعامل السلطة المعنية( ((4وخياراتها(.((5
خصوصا في مرحلتي التشكيالت
ّبينت نتائج الدراسة فروقًا في اختيار القضاة ونقلهم من مراكزهم،
ً
(((5
األخيرتين( ،((5حيث تنحو السلطات إلى إبقاء القضاة الرجال في مراكزهم أكثر من القاضيات النساء .
وأظهرت نتائج دراستنا أ ّنه لم يكن من شأن بقاء القضاة الرجال في مركزهم أكثر من خمس سنوات،
مثل في إنجاز الملفات العالقة في المحكمة.
اإلسراع ً
دفعتنا هذه النتيجة إلى التساؤل عن استقاللية محتملة لدى النساء القاضيات عن السلطة السياسية
أن مركز بعبدا هو من المراكز المرغوب فيها ،سواء لناحية المكان الجغرافي
أكثر من الرجال،
خصوصا ّ
ً
القريب من العاصمة أو لناحية صالحيات القاضي المكانية التي تشمل منطقة ضاحية بيروت الجنوبية
وجزءا من محافظة جبل لبنان.
ً
 .1في ما يتعلق بأمد المحاكمة

أن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة،
ننطلق من معيار العدالة المرتبط بأمد المحاكمة ،من مبدأ ّ
المشرع
تخالف مبادئ المحاكمات العادلة التي تناولتها مختلف إعالنات حقوق اإلنسان .وفرض
ّ
التأخر في إصدار الحكم( ،((5ويؤخذ في سبيل تحديد أمد المحاكمات معيار
اللبناني على القاضي عدم ّ
مجال لتقدير مرتبط بخصوصية الدعوى وتفصيالتها
«المهل المعقولة»  ،Délai raisonnableما يترك
ً
وعدد المتقاضين.
أن القاضيات المنفردات في قضاء بعبدا َي ِملْن إلى إصدار الحكم ،في
عينة الدراسة ّ
أظهرت نتائج ّ
(((5
القضية الموكل إليهن الحكم بشأنها ،أسرع من زمالئهن القضاة المنفردين في القضاء نفسه ،مع
أن المحاكمات التي طالت مدة تفوق العشر سنوات ،صدرت بأغلبيتها عن قضاة رجال ،بينما
مالحظة ّ
صدرت أحكام أغلبية المحاكمات التي لم تتجاوز السنة والنصف السنة ،عن قاضيات نساء.
( ((4تــرتـبــط الـمـنــاقــات القضائية بالسلطة القضائية والـسـيــاسـيــة عـلــى حـ ّـد س ــواء؛ إذ يـقـ ّـدم مـشــروع التشكيالت القضائية مــن مجلس
القضاء األعلى إلى وزير العدل الذي يحيله إلى الحكومة ،سندً ا للمادة  5من قانون تنظيم القضاء العدليّ .
وشكل هذا التداخل في
أهم سبب للمناداة بإقرار قانون يتعلق باستقالل السلطة القضائية من خالل المعايير العالمية الحديثة ،ألن الممارسة في
الصالحيات ّ
لبنان أ ّدت إلى تداخل سياسي طائفي حاد في مشاريع التشكيالت القضائية المختلفة كلها.
( ((5التي بحثنا عنها في االستمارة من خالل البحث عن مدة بقاء القاضي في مركزه.

تمت في  2014/5/29و.2017/10/10
( ((5هي المهلة التي تدخل ضمن الفترة الزمنية لبحثنا .هذه التشكيالت ّ

( ((5هـ ــذا فــي وقــت تـطــالــب هـيـئــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي بــاعـتـمــاد مـبــدأ عــدم نـقــل الـقــاضــي مــن دون رغـبـتــه وشـيــوع مـمــارســات تـفـيــد أن
التشكيالت القضائية في لبنان غير مرتبطة بمعايير موضوعية وعملية ،أو بمدى فاعلية العمل في الدائرة القضائية المحددة.
( ((5المادة  4أ .م .م.

( ((5في ّ
مرة تجري مقارنة أداء القضاة والقاضيات ،تكون النتيجة ذات داللة إحصائية ،أو ال تكون (عتبة الداللة هي .)0.001
كل ّ
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أن القاضيات النساء يسعين إلنهاء المحاكمات التي ق ُّدمت أمامهن ،في حال ِبقين
كما أشارت نتائجنا إلى ّ
في المركز نفسه .أما الرجال فال يظهر فارق في اهتمامهم في إنجاز الملفات المقدمة أمامهم حتى وإن
علما أن القضاة الرجال َبق ْوا في مراكزهم فترة أطول من القضاة النساء.
طالت مدة استالمهم المركز نفسهً .
كل من النساء والرجال
سن القاضي وخبرته المهنية ،فأظهرت نتائج دراستنا فروقًا بين أداء ّ
أما لناحية ّ
في هذا السلك؛ إذ تصدر النساء األكبر س ًنا أحكامهن بسرعة أكبر من النساء األصغر ،بينما لم تظهر
النتائج الصادرة عن عينتنا فرقًا بين الرجال األكبر س ًنا من الرجال األصغر ،بالنسبة إلى المدة الزمنية التي
يستغرقها الحكم.
أن النساء اللواتي جرى تعيينهن قبل عام ُ 2011يصدرن أحكامهن في فترة زمنية
كما أظهرت النتائج ّ
أقصر من اللواتي ُع ّي ّن في مناصبهن بعد عام  ،2011حيث لم يظهر فرق بين القضاة األقدم واألحدث
تعيي ًنا ،بالنسبة إلى المدة التي يستغرقها إصدار الحكم.
تتمرس في عملها ،تصبح أكثر ثقة بأحكامها ،ويكون لعامل العمر
تفيد هذه البيانات ّ
بأن المرأة التي ّ
توصلت إليه
والخبرة
األثر نفسه في اإلسراع في إنجاز المحاكمات .هذه النتيجة هي من بعض ما ّ
ُ
(((5
الدراسات التي أجريت في الدول الغربية .
 .2في ما يتعلق بمضمون الحكم ووضوحه

سلفا من
كان الف ًتا في أثناء استخراج بيانات االستمارة من األحكام ،وجود نماذج متشابهة مطبوعة ً
وفقا لطبيعة الجرم ،يقوم القاضي /القاضية بملء الفراغ المتعلق بأسماء الخصوم وتواريخ
األحكام ً
وكأن أطراف الدعوى ال خصوصية
اال ّدعاء .ما جعل الكثير من األحكام متشابهةً في الشكل والمضمونّ ،
لهم كي ينظر القاضي من خاللها ،أو يعمل ،عبر التعليل ،على توضيح غيابها .فجاءت هذه األحكام
خالية من الكثير من البيانات ،األمر الذي أفقد الحكم أبعاده الواقعية .هذه األبعاد هي التي تساهم في
المجردة من خصوصية الحياة البشرية ،أو ما ُيعرف بأنسنة القاعدة(.((5
تقريب القاعدة
ّ
المتغيرات،
عمدنا إلى البحث عن الفروق الجندرية في أداء القضاة ،وكانت النتائج متشابهةً في بعض
ّ
متغيرات أخرى وفق اآلتي:
ومتمايز ًة في ّ
تتضمن
سلفا بدرجة أكبر بكثير من القاضيات؛ إذ لم
يميل القضاة (الرجال) إلى اعتماد نموذج
محضر ً
ّ
ّ
وفقا لنموذج مسبق التحضير ،حيث تميل القاضيات إلى صياغة
أي حكم صادر عن قاضية ً
عينتنا ّ
ّ
دليل على احترام موجب الرعاية والعناية الملقى على عاتق القضاة في
منمطة ،ما يش ّكل ً
شخصية ،غير ّ
كل قضية لديهن ،وربما يكون البعد الشخصي
متنبهة لخصوصية ّ
أخالقياتهم المهنية من خالل متابعة ّ
سلك بقي ،وحتى ٍ
ٍ
حصرا.
أمد قريب ،ذكور ًيا
مهنيا في
ً
مرتبطًا بالرغبة في «إثبات الذات» األنثوية ً
( ((5مراجعة األدبيات في الفصل الثاني من الباب األول ،في :الحاج سليمان وبيضون.
األول من الباب األول ،في :المرجع نفسه.
( ((5على ما أظهرنا في الفصل ّ
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تبين في نتائج العينة أن القاضيات
في تحديد عناصر الحكم المختلفةً ،
وفقا لبنود المادة  537أ .م .مّ ،
النساء ِ
يملْن إلى عرض الوقائع في حيثيات القرار القضائي ،أكثر من القضاة الرجال .كما َي ْنحون إلى
تقديم الوصف القانوني للوقائع في حيثيات قراراتهن بدرجة أكبر من القضاة الرجال.
والمدعى عليه ،وتلك التي ش ّكلت قناعة
المقدمة من فريقي االدعاء
في ما يتعلّق بوسائل اإلثبات
ّ
ّ
أن القاضيات ِ
يملن إلى تعداد وسائل اإلثبات
لتبين ّ
القاضي ومدى وضوحها في الحكم ،جاءت النتيجة ّ
في مرحلة األدلّة ،أكثر من القضاة ،ويميل القضاة (الرجال) ،أكثر من القاضيات ،إلى االستناد إلى قاعدة
في أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة الحكمية ،من دون تحديد أي وسيلة إثبات ش ّكلت قناعته،
«الشك لمصلحة
ومن دون أن يذكروا األدلّة المعتمدة في أثناء النزاع .وش ّكل مبدآ «حرية اإلثبات» أو
ّ
الحكمية في األحكام الصادرة
أساسين
المدعى عليه» ،أو ما ُيعرف بقرينة البراءة،
ّ
َ
واضحين في الفقرات ُ
َ
ٍ
قضاة رجال.
عن
المدخل الذي يساعد القاضي في تعليله الحكم الصادر عنه وكيفية تطبيق
يعتبر عرض الوقائع واألدلّة
َ
ووافيا؛ وعلى غرار الدراسات الصادرة
واضحا
تعليل
كل حكم
النص المجرد .لذا يفترض أن
ً
يتضمن ّ
ّ
ّ
ً
ً
عن الدول الغربية حول الفرق في األداء بين القضاة الرجال والنساء ،أ ّكدت نتائجنا أن القاضيات النساء
ينحون إلى التعليل بالتفصيل ،أكثر مما يفعل القضاة الرجال.
آثرنا البحث عن اختالف بين القضاة الرجال والقاضيات النساء في توضيح ما إذا كانت المحاكمة
الحقا على حقوق
سببا لطبيعة الحكم ،وما ينعكس
ً
جرت بحضور الخصوم أو غيابهم ،ما يشكل ً
(((5
المتقاضين .ور ّكزنا على ذلك انطالقًا من الما ّدة  537أ .م .م التي تعتبر ،صراحة ،هذه المعلومة
سببا ُم ِ
بط ًل للحكم .ولفتنا
من البيانات المهمة التي يجب ذكرها في متن الحكم الصادر ،وإن لم تكن ً
خالل مرحلة استخراج البيانات إغفال القضاة والقاضيات ذكر طبيعة الحكم.
أن القاضيات ِ
يملْن أكثر من القضاة إلى
تبين لنا ّ
في مقارنة النتائج التي خلصت إليها المحاكماتّ ،
اإلدانة ،بينما يميل القضاة إلى الحكم بالبراءة أكثر من القاضيات ،وذلك مرتبط بالدليل المستقى
التعقبات بالدرجة نفسها ،وذلك في الحاالت التي
على ارتكاب الجرم .لكن ،تميل الفئتان إلى إبطال ّ
تحقق الجرم وتوافر عناصره ،يتشابه
يتحقق فيها الجرم .ففي بحثهم المتعلّق بموضوع الدعوى ،حول ّ
ال ّ
ورجال.
نساء
ً
عمل القضاةً ،
أيضا فروقًا جندرية على صعيد اختيار نوع العقوبة ،حيث تحكم القاضيات
عينة الدراسة ً
أظهرت نتائج ّ
بغرامة مالية ،أكثر مما يحكمن بحجز الحرية ،في حين يحكم القضاة بالحبس أكثر مما يحكمون بغرامة
المدعى عليهم غرامة
بشدة العقوبة وحجمها ،تنحو القاضيات النساء إلى تكبيد ّ
تعمقنا ّ
مالية .وعند ّ
أنهن ينتهجن اختيار الغرامة عقوبة أساسيةّ .أما
مالية أكبر قيمة من زمالئهن القضاة الرجال،
خصوصا ّ
ً
أقل تشد ًدا من الرجال في
أن النساء لسن ّ
عند اختيار السجن عقوبة مناسبة للجرم المرتكب ،فيظهر ّ
( ((5في البند  8من الفقرة األولى.
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حبسا .كما تأخذ القاضيات في الحسبان األضرار الواقعة على األشخاص،
معاقبة المذنب على جريمته ً
تبعا لمبدأ وجوب تحصيل
َفي ِملن ،أكثر من القضاة ،إلى الحكم بالتعويض المالي على ّ
المدعيً ،

الحقوق الشخصية ،كما الحق العام.

 .3في الهوامش االجتماعية لحكم القاضي

يتدخل القاضي من خاللها بما يسمح بتفعيل دوره االجتماعي
آلينا البحث عن الهوامش التي يمكن أن
ّ
واضحا غياب أي دور لدى كل من القضاة الرجال والقاضيات
واألبعاد االجتماعية للقرار .فكان
ً

النساء؛ ولم يظهر أي فرق ذي داللة بين القاضيات والقضاة إزاء الميل إلى التخفيف .واخترنا البحث

نظرا إلى كونها متعلقة باستنسابية القاضي ،أكثر من أسباب التشديد.
عن أسباب التخفيف ً

والمدعى عليه ،ال في
المدعي
ّ
كما لم يأخذ القضاة ،وال القاضيات ،في الحسبان عالقة القربى بين ّ
مدة السجن ،وال في تحديد قيمة الغرامة مهما كان نوع الجرم؛ إذ تطلق الفئتان أحكامهما بالسجن
تعيين ّ

علما أن كال الجنسين من القضاة لم ُيظهر
أو الغرامة،
ّ
بالشدة ذاتها ،سواء كان المتقاضون أقرباء أم الً .
للمدعى عليهم ،ما كان سيسمح لنا بالبحث عن أثر الظروف الشخصية
في الحكم مواصفات خاصة ّ
أساسيا،
عنصرا
المدعى عليه تش ّكل
في الجرم ،ومن ثم في العقوبة ،وذلك على الرغم من ّ
أن صفات ّ
ً
ً

سندا لما اش َترطت ذكره المادة  537أ .م .م .في متن الحكم( .((5واكتفى القضاة ،كما القاضيات ،بذكر
ً

يسع القضاة ،أسوة بالقاضيات ،لتحديد
أسماء الخصوم وألقابهم من دون تحديد صفات إضافية .ولم َ

جنسية المتقاضين أو س ّنهم أو غيرها من الصفات ،مثل الوضع االجتماعي أو ظروفهم المعيشية .ولم
المشرع معنى هذه الصفات ،مرونةً لدى القضاة في البحث عن صفات خاصة
ينعكس غياب توضيح
ّ

بكل دعوى ،إنما ظهر التغاضي عن مضمونها وخصوصيتها لدى القاضيات النساء على غرار القضاة
ّ
الرجال.

المدعى عليها ،أكثر من الرجل
العينة ّ
أن القاضية ال تنحو إلى التعاطف مع المرأة ّ
كما أثبتت نتائج ّ

المدعى عليه ،وال يتعاطف القاضي الرجل مع أبناء جنسه المدعى عليهم من خالل البحث عن أسباب
ّ
بحدها األدنى .وفي ذلك نقض لألفكار الشائعة حول عدم حيادية المرأة
تخفيف ،أو الحكم بعقوبة ّ
في ممارستها القضائية.

بناء على العناصر المستخرجة في االستمارة ،أداء
أظهرت لنا اإلجابات عن األسئلة التي طرحناهاً ،
كل من الفئ َتين ،لناحية تطبيق
إل أنها أظهرت
مؤسساتيا
تطابقا في أداء ٍّ
مختلفا بين القضاة والقاضياتّ ،
ً
ً
ً

القاعدة القانونية وغياب استخدام الهوامش التي تركها القانون للقاضي.

( ((5تناول البند  6من الفقرة األولى من المادة  537أ .م .م .معطو ًفا على الفقرة الثانية من المادة نفسها ،وجوب أن يتضمن الحكم،
تحت طائلة البطالن « ...أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم».

25

26

العدد Issue 9 / 34
خريف   Autumn 2020

خاتمة
مجرد حق ُتطالب
ما عادت قضية مشاركة المرأة في القضاء ،على غرار مشاركتها في مراكز القرار كلهاّ ،
به النساء وهيئات المجتمع المدني لفئة مهمشة في المجتمعات ،بل هي مرتبطة بطريقة مباشرة وغير
تتضمنه من صحة التمثيل واإلشراك في القرار ،ولما تؤول إليه
مباشرة بالديمقراطية وآلياتها الحديثة ،لما
ّ
من نتائج ذات بعد اجتماعي.
تناولت أهداف خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،العوامل المختلفة المرتبطة بالديمقراطية
والعدالة االجتماعية ،في أثر التحوالت التي واكبت المجتمعات مع دخولها في النظام النيوليبرالي.
وجعلت هذه األهداف من القضاء ،باعتباره سلطةً مستقلةً في الدول ،محطَّ أنظار ومحور دراسات،
لما له من دور كسلطة قرار من ناحية ،ولما له من أثر في المجتمعات لجهة تحقيق العدالة ،من ناحية
بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية كلها ،شملت هذه
أخرى .وعلى غرار المجتمعات التي تأثّرت
ّ
األخيرة القضاء في تكوينه وآثار أدائه االجتماعية.
وإن اختلفت نظرة المنظمات الدولية في مقاربتها هذا الدور بين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،في
أثر الحرب العالمية الثانية ،وبداية األلفية الثالثة مع خطة التنمية المستدامة( ،((5بقيت الشرعة الدولية
لحقوق اإلنسان ذات قيمة قانونية معنوية وأخالقية أعلى على مستوى القانون الوضعي.
جديدا للقاعدة القانونيةُ ،م ِ
دخ ًل في تفعيلها القاعدة األخالقية
عدا
ّ
إل ّ
ً
أن النظام النيوليبرالي طرح ُب ً
ضمن ما عرف بـ «المسؤولية االجتماعية» ،وما عاد ممك ًنا التغاضي عن دور السلطة القضائية المعنية
بتنفيذ هذه القوانين وابتكارها وتفعيلها على المستوى االجتماعي والتفاعل مع هذا المجتمع من أجل
تحقيق العدالة االجتماعية على قاعدة المساواة واحترام حقوق اإلنسان.
آثارا في تقارب المجتمعات وتفاعالتها وتوحيد القوانين في مجاالت مختلفة،
وكما تركت العولمة ً
أثرا في تقارب األنظمة القانونية المكتوبة والعرفية ،ومن ثم ،األنظمة القضائية المعتمدة في
فإن لها ً
عالميا على حساب القاعدة القانونية
جامعا
كل منها .وأصبح المبدأ المعروف بـ «حكم القانون» مبد ًأ
ٍّ
ً
ً
المرتبطة بسيادة دولة محددة .ويقوم هذا المبدأ المبني على المساواة في تطبيق القاعدة والبحث عن
أيضا على احترام المبادئ التي طُرحت في القواعد
العدالة من خالل سلطة قضائية مستقلة وحياديةً ،
العالمية لحقوق اإلنسان  Droits de l’Hommeفي جيلها الثالث ،التي ت ّتصف بدورها بالعالمية ،والتي
أصبحت تعرف بالحقوق اإلنسانية .Droits humains
ضمن هذا السياق الحديث ،طُرح مفهوم المسؤولية االجتماعية على شكل التزام أخالقي بغية دعم
( ((5طرحت هذه المقاربة بداي ًة في مشروع الـ  Global compactفي عام  ،2000التي أدخلت ،إضافة إلى الشرعة الدولية لحقوق
الدوليين لعام  1966كمبادئ أخالقية ُعليا ،مبادئ حماية البيئة ومكافحة
اإلنسان المتمثلة باإلعالن العالمي لعام  1948والعهدَ ين
َ
ال ـف ـســاد .وتـبـلــور ه ــذا مــن خ ــال خـطــة الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة لــأمــم الـمـتـحــدة لـعــام  2030الـتــي أع ـلــن عـنـهــا فــي ع ــام  .2015يــراجــع :عــزة
الحاج سليمان« ،قياس الزمن في القانون» ،في :جين سعيد المقدسي وآخرون (تحرير) ،الزمن :مقاربات وشهادات ،كتاب باحثات
تجمع الباحثات اللبنانيات ،)2017 ،ص .285
( 17بيروتّ :

تاساردلا
؟هسفن ءيشلا نم ديزم مأ ةفاضإ :ءاضقلا كلس يف نانبل ءاسن

كتوجه غير ملزم،
االلتزام القانوني الذي فشل في تحقيق التوازن االجتماعي .وتقوم هذه المسؤولية،
ّ
تتحقق المسؤولية
أساسا ،على احترام القاعدة القانونية الملزمة،
احتراما لحكم القانون ،حيث ال ّ
ً
ً
االجتماعية إن لم يكن األطراف قد احترموا التزاماتهم القانونية.
التوجه ،وإن كان يطرح وجو ًدا للقاضي االجتماعي ،قبل كل ذلك ،أن يكون للقاضي
يتطلّب هذا
ّ
دور اجتماعي ينعكس من خالل دوره التقني المتعلق بتطبيق القاعدة المكتوبة .ولعل األثر
التقليدي ٌ
االجتماعي لدور القاضي كان ،وسيبقى ،مرتبطًا بالعدالة المنشودة و«أنسنة» القاعدة القانونية العامة
وفقا لوقائع القضايا المطروحة ،لتصبح لصيقة بحياة األفراد وواقعهم
والمجردة ،من خالل تطويعها ً
تطور ليشمل المسؤولية االجتماعية
بما يضمن االستقرار االجتماعي؛ إذ ما فتئ هذا الدور التقني أن ّ
وفقا للهوامش المتعلّقة بدوره ،عن أبعاد جديدة للقاعدة القانونية من
للقاضي عندما يسعى للبحثً ،
والتزاما بالتوصيات الدولية المرتبطة بحقوق اإلنسان .فتدخل من
خالل مواكبة الواقع االجتماعي
ً
خالل هذا األداء مسؤوليته االجتماعية.
أظهرت دراستنا تقار ًبا في األداء بين القاضيات النساء والقضاة الرجال على صعيد التطبيق التقني للقاعدة
تمي ًزا لدى القاضيات في تفعيل النصوص القانونية
القانونية المتعلقة بموضوع الدعوى؛ لك ّنها ّبينت ُّ
المهل المعقولة إلنهاء المحاكمة واحترام
الصلبة التي لم يلحظ
المشرع إلزامية تطبيقها ،مثل احترام ُ
ِّ
بيانات الحكم /وثيقة المحاكمة التي لحظها المشرع ،وفي تفعيل بعض القواعد األخالقية والسلوكية
لدور القاضي ،مثل احترام األسس العلمية إلصدار الحكم وتوضيح األدلة المستخدمة في الدعوى
مما يعرف
وتقديم وثيقة مقنعة .هذه القواعد التي ُك ِّرست ضمن
ّ
جزءا ّ
المدونات السلوكية ،وتم ّثل ً
اللينة .في المقابل ،يظهر القضاة الرجال أكثر تل ّك ًؤا في اعتماد الكثير من القواعد القانونية
بالقوانين ِّ
صحة الحكم ،عند إصداره.
نصا ،وإن كانت هذه القواعد ُت ّ
ّ
المحددة ًّ
عد شكلية ،وال تؤثّر ً
دائما في ّ
حث القاضي على تنظيم عمله وتسريع المحاكمات،
لم تظهر الضوابط القانونية التي ُوضعت على سبيل ّ
المشرع للقاضي
المرجوة منها .كما بقيت الهوامش التي أفردها
يحقق الغاية
في نتائج دراستنا بما ّ
ّ
ّ
معلقة لدى القضاة والقاضيات ،فأغفل كل منهما المواصفات الشخصية للخصوم ،واستخدام اتفاقات
محدث
دولية ومبادئ مرتبطة بحقوق اإلنسان أو اجتهادات سابقة تسمح للقاضي بالبحث عن تفسير ّ
عاما(.((6
للقواعد القانونية التي ناهز عمرها الثمانين ً
سابقا،
مغيبة عنه ً
بذلك ،فإن الدافع لوجود النساء في سلك القضاء هو لتمثيل فئات اجتماعية كانت َّ
تحو ٍل حقيقي في أداء هذا السلك بما
وإن ّبين
تفعيل ألداء عمل مؤسساتي نمطيّ ،
ً
إل أنه لم يساهم في ّ
يخدم البعد الديمقراطي المنشود ،بالعودة إلى سؤالنا الرئيس :هل أضافت النساء إلى سلك القضاء؟
بينت نتائج دراستنا الميدانية أن النساء القاضيات أضفن تعزي ًزا لعمل القضاء التنظيمي المؤسساتي،
ضامرا ،فلم نلمس في ممارساتهن
لكن إسهامهن في االستجابة ألدوار القضاء الجديدة المفترضة ،بقي
ّ
ً
( ((6صدر قانون العقوبات اللبناني في .1943/3/1
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جد ًيا لها؛ وهن بذلك متساويات مع زمالئهن الرجال في ٍ
أداء
تفعيل لهذه األدوار وال
القضائية
ً
تطويرا ّ
ً
«مزيدا من الشيء نفسه».
مهني تكراري ُيرا ِكم
ً
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بلقاسم بن زنين | Belkacem Benzenine

* (((6

حقوق المرأة في منظومة اإلصالحات
السياسية في الجزائر
بين مطلب الحقوق الفردية والتوافق
مع المرجعية الدينية
Women’s Rights under Algerian Political Reform
Between Demands for Personal Rights and
Accordance with Religious Authority
ملخص :تبحث هــذه الــدراســة في مسألة حقوق الـمــرأة الجزائرية في إطــار منظومة اإلصالحات
السياسية التي عرفتها البالد منذ االستقالل .ومن خالل ذلك ،تُح ّلل كيف أن هذه الحقوق ظلت
محكومة من ناحية بالصراع ضد االستبداد السياسي ،ومن ناحية أخرى بالخصومة بين محاوالت
الـنـظــام الـجــزائــري اسـتـغــال شـعــار حـقــوق ال ـمــرأة لـلــوقــوف فــي وجــه اإلس ــام الـسـيــاســي ،ومـحــاولــة
تغريبا للمجتمع
اإلسالميين الــربــط بين الهوية الدينية وحـقــوق الـمــرأة مــن أجــل مقاومة مــا تعتبره
ً
ـرارا للحقبة الثقافية االسـتـعـمــاريــة .وفــي حين لــم يمنع نـضــال الـمــرأة الجزائرية
الـجــزائــري ،واسـتـمـ ً
خضم ذلك انتزاعها مجموعة من الحقوق التي تتعلق بالحريات الفردية ،ظل تأثير التيارات
في
ّ
كبيرا في النقاشات الخاصة بنضال المرأة من
اإلسالمية في األوساط الشعبية وفي الشأن السياسي ً
أجل الحصول على كامل حقوقها المساوية للرجل ،وهو ما شوش في الذهن العام مضمون فكرة
الحريات الفردية.
كلمات مفتاحية :حقوق المرأة ،الجزائر ،الحريات الفردية ،قانون األسرة ،الدين.

Abstract: This study examines the issue of Algerian women’s rights within the
system of political reform that the country has seen since independence. These
rights have been governed in part by the struggle against political despotism and
in part by competition between the Algerian regime’s sloganeering exploitation of
women’s rights to oppose political Islam, and the Islamists’ attempted linkage of
religious identity with women’s rights in order to counter a perceived alienation

* باحث دائم في مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية (كراسك) ،وهران ،الجزائر .حاصل على دكتوراه في الفلسفة
السياسية من جامعة ليل في فرنسا.

Faculty Member of the National Center for Research in Social and Cultural Anhropology (CRASC), Oran–Algeria. He
has a PhD in Political Philosophy from Lille University in France.
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of Algerian society and continuation of the culture of the colonial era. In the
midst of this fray Algerian women were able to extract a set of rights associated
with individual freedoms even as Islamic currents remained greatly influential,
among the populace at large and in the political arena, in discussions of the
notion of women’s full equal rights with men. This contributed to confusing the
public regarding the notion of personal freedoms.
Keywords: Women Rights, Algeria, Individual Freedom, Family Law, Religion.

مقدمة
قبل الخوض في موضوع مكانة حقوق المرأة الجزائرية في اإلصالحات التشريعية والسياسية
التي عرفتها البالد ،وعالقة ذلك بمسألة الحريات الفردية ،يحسن التمهيد لفهم ذلك بعرض
تمت فيه.
فكرة هذه اإلصالحات والسياق السياسي الذي ّ
حظيت فكرة اإلصالح السياسي ،وما تزال ،باهتمام كبير في األدبيات السياسية في الجزائر ،وذلك منذ
أحداث منتصف الثمانينيات من القرن الماضي على األقل .ويتضمن اإلصالح السياسي ،كما ورد في
رئيسا من المقترحات
جانبا ً
خطابات السلطة وشعاراتها وكذلك في برامج األحزاب السياسية وأفكارهاً ،
المقدمة لبناء الديمقراطية والتعددية السياسية .وقد م ّثل دستور شباط /فبراير  ،1989الذي كان في تلك
ضي
الفترة ،على األقل ،من أهم الدساتير العربية ضما ًنا للحريات الفردية والجماعية،
ً
مرجعا في ُ
الم ّ
قدما نحو جزائر ديمقراطية ُتضمن فيها الحريات و ُتصان المعتقدات.
بتلك اإلصالحات ً
غير أن واقع الحال يشهد على أن اإلصالح لم يكن إال مرحلة زمنية تجسدت ضمن نشوة انتصار
ظرفي لفكرتي الحرية والديمقراطية ،إذ سرعان ما تحول اإلصالح إلى تعبير عن إرادة النظام تكريس
فكرة بقائه ،من خالل تب ّنيه عد ًدا من القوانين التي صدرت في مناسبات عديدة بعنوان التغيير ،وتمكين
المواطن من التعبير عن رأيه ،وتكريس فكرة المواطنة ،وإقرار العدل والمساواة ،واألخذ بمبدأ حياد
روجت لفكرة اإلصالح السياسي.
اإلدارة ،إلى غير ذلك من التبريرات الواردة في الخطابات التي ّ
تحول سياسي في نظام الحكم الذي ينشد
واقتران اإلصالح بالحريات الفردية والجماعية هو جوهر ّ
كل ّ
إعطاء المواطن فرصة التعبير عن رأيه ،واختيار من يحكمه ويمثله في المجالس والهيئات المنتخبة،
خضم ذلك ،بدا موضوع إشراك النساء في مسار
وذلك لضمان حر ّية التعبير له وألسرة اإلعالم .وفي
ّ
شرعيا ،وال سيما أن األمر كان يتعلق بالحريات التي تقضي بعدم
ومطلبا
ملحة
التغيير هذا ضرورة ّ
ً
ً
التمييز بين الجنسين ،وتمكين المرأة من ولوج كل نواحي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
وتحمل مسؤوليته ومن
بما يعنيه ذلك من توسع لمجال الحقوق الفردية ومن استقاللية في أخذ القرار
ّ
نسبيا ،من التبعية التقليدية لسلطة الرجل.
تحر ٍر ،ولو ً
أن التوسع في مسألة الحريات كان نتيجة ضغط من الشعب
ولعل من نافلة الكالم اإلشارة إلى ّ
الجزائري الذي رفض األحادية الحزبية ،والرقابة األمنية والتسلطية التي تمارس عليه ،ومن ثم م ّثلت
صريحا عن رغبة الشعب الجزائري في التصدي لمثل تلك
تعبيرا
أحداث تشرين األول /أكتوبر 1988
ً
ً
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الممارسات .وقد تبلورت تلك الرغبة في المقاومة التي أبداها صحافيون ومثقفون نددوا بسطوة الرقابة
وبتقليصها هامش حرياتهم(((.
لم تكن الحرية ،إذًا ،هبة من النظام ،بل نتيجة مطالب من فئات شعبية وأخرى نخبوية شارك فيها الرجال
وجهرا ،وقد ظهرت إلى العلن في زخم أحداث تشرين األول /أكتوبر المذكورة التي كان من
سرا
ً
والنساءًّ ،
(((
أيضا الشعور بالظلم والالمساواة ،وعدم تكافؤ الفرص بحسب تحليالت بعض علماء االجتماع ،
أسبابها ً
(((
والصراع الدائر داخل دواليب السلطة بحسب بعض المسؤولين السياسيين  ،وقد انتقص النظام من أهمية
هذه األحداث ،إذ لم تكن في نظره سوى أحداث شغب .ومع ذلك ينبغي اإلشارة إلى أن دور النخبة
ظل محدو ًدا في إحداث التغير الذي طرأ بعد أحداث تشرين األول /أكتوبر 1988؛ بل كانت انتقادات
بعض المثقفين انتقائية متحفظة وفاترة ،رغم أنها أسهمت في إقرار الحريات بعد فسح المجال لعدد من
المؤسسات اإلصالحية الخاصة في أن تعمل على نحو مستقل ،ولبعضها وزن ثقيل في الحقل السياسي
واإلعالمي.
تسعى هذه الدراسة إلى تتبع مسار اإلصالح الذي باشره النظام الجزائري منذ عام  1999مع التركيز على
الرهانات التي ترتبط بمسألة حقوق المرأة ،وذلك من خالل تناول السؤالين التاليين :كيف يمكن التوفيق
بين اإلصالح السياسي لمسائل ترتبط بشؤون المرأة واحترام المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري؟
حد يمكن أن يساير النظام السياسي مطالب الحركة النسوية في مساره اإلصالحي؟
وإلى أي ّ

ً
أوال :المرأة ومسار التغيير االجتماعي
يستدعي الحديث عن وضعية المرأة الجزائرية ،من خالل مسألة الحقوق والحريات ،استعراض
الطريقة التي تعامل بها النظام الجزائري مع المسألة في سياقها التاريخي والسياسي .وسنركز هنا على
ُسبل استخدام الحكومات الجزائرية للدين في تبرير بعض المواقف والقوانين التي صاغتها في إطار
ما سمته اإلصالحات السياسية ،التي كانت تروم إعادة االعتبار إلى وضعية المرأة في المنظومتين
االجتماعية والقانونية.
ظهر في السنوات األخيرة اهتمام الفت بالمسائل التي ُتعنى بحقوق المرأة في الجزائر في مجال
البحوث االجتماعية واإلنسانية .وتواكب هذه األبحاث واألعمال األكاديمية التطورات والتحوالت
التي تشهدها الجزائر في الميادين االجتماعية والسياسية والثقافية ،إضافة إلى تطور المنظومة القانونية
الخاصة بشؤون المرأة .وكان االهتمام األكبر لهذه األبحاث ،في البدء ،بالجانب التاريخي لمشاركة
المرأة في المقاومة الجزائرية وحرب التحرير ،مبرزة التضحيات التي قدمتها إلى جانب الرجل من
(1) Tristan Leperlier, "Les écrivains algériens et l’expérience démocratique dans les années 1990," Communications,
vol. 2, no. 99 (Janvier 2016), pp. 145–158.

((( العياشي عنصر ،سوسیولوجیا الدیمقراطیة والتمرد بالجزائر (القاهرة :دار األمین ،)1999 ،ص .46
((( ُيـنـظــر مـثـ ًـا :عبد الحميد براهيمي ،فــي أصــل األزم ــة الـجــزائــريــة( 1999–1958 ،بـيــروت :مركز دراســات الــوحــدة العربية،)2001 ،
ص .204–188
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أجل تحقيق االستقالل((( ،ودور السياسة االستعمارية تجاه المرأة الجزائرية من خالل التمييز واإلقصاء
والتهميش والتحرش من جهة ،واإلشادة ببطوالت بعض رموز هذه المقاومة من جهة أخرى(((.
أيضا بمكانة المرأة في الحياة األسرية(((وبالسياسات العمومية في دعم مكانة
اهتمت هذه الدراسات ً
المرأة في المجتمع وفي الحياة العامة ،والمجالس المنتخبة بعد إقرار مبدأ الكوتة((( ،وبمدى تأثير
التحوالت االقتصادية والديموغرافية في المؤسسات الدينية في حياة النساء((( .وهناك تزايد لألعمال
البحثية التي تهتم بالوجود النسوي في سوق العمل ،وعالم المقاوالت بعد اإلجراءات التشجيعية التي
قدمتها الحكومة في مجال تشجيع التشغيل((( ،والحقوق المدنية وتطور النضال النسوي بعد التعددية
(((1
منكبا على
السياسية  ،وعالقة الدين بتطور المرأة .أما االهتمام األكبر من لدن رجال القانون فما يزال ًّ
تطور قانون األسرة وتطبيقاته ،كما ظهرت أعمال تواكب التحوالت الحاصلة مثل عمل دالية غانم حول
الوجود النسوي في المؤسسة العسكرية(.((1
ال يمكن في الواقع إدراك مسار التغيير واإلصالح الذي ُيعنى بالمسألة النسوية في الجزائر،
وبتحسين وضعية المرأة على المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية من دون فحص عناصر
ميز الجزائر قبل االستقالل والفترة التي أعقبت ذلك ،بتأثيراتها السياسية وتجاذباتها
من التاريخ الذي ّ
األيديولوجية .ثمة كتابات كثيرة أثارت موضوع المرأة من منظور العالقة بين الجنسين من جهة،
((( يـنـظــر :أنيسة بركات درار ،نـضــال الـمــرأة الـجــزائــريــة خــال الـثــورة التحريرية (الـجــزائــر :المؤسسة الوطنية للكتاب)1985 ،؛ محمد
قنطاري ،مــن بـطــوالت الـمــرأة الـجــزائــريــة فــي الـثــورة وجــرائــم االسـتـعـمــار الـفــرنـســي :حـقــائــق وثــائــق ،دراس ــات ،تحقيق وشـهــادات (وهــران:
دار الغرب للنشر والتوزيع)2007 ،؛
Danièle–Djamila Amrane–Minne, Les femmes dans la guerre d’Algérie (Paris: Kartthala, 1993).

((( ينظر :زهرة ظريف ،مذكرات مجاهدة من جيش التحرير الوطني :منطقة الجزائر المستقلة (الجزائر :منشورات الشهاب)2014 ،؛
زهــور ونيسي ،الـمــرأة والـثــورة (الجزائر :مطبوعات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثــورة أول نوفمبر ،1954
.)1996
((( مصطفى بوتفنوشت ،العائلة الجزائرية :التطور والخصائص الحديثة ،ترجمة أحمد دمري (الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية،
)1984؛

Lahouari Addi, Les mutations de la société algérienne: Famille et lien social dans L’Algérie contemporaine (Paris: La
Découverte, 1999).
(7) Belkacem Benzenine, "Les femmes algériennes au parlement: La question des quotas à l’épreuve des réformes
;)politiques," Égypte/Monde Arabe, vol. 10 (December 2013

وحيدة بورغدة« ،المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة العربية :حالة الجزائر» ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد 36
(خريف  ،)2012ص .150–132
(8) Marnia Lazreg, The Eloquence of Silence: Algerian Women in Question (London: Routledge, 1994).

(9) Fatima Zohra Bouzina–Oufriha, L’émergence des femmes algériennes dans la sphère économique: Modernisation
de la société, marché du travail, femmes (Alger: Éditions Houma, 2016).
(10) Malika Remaoun, "Les associations féminines pour les droits des femmes," Insaniyat, vol. 3, no. 8 (mai – août
1999), pp. 129–143; Feriel Lalami, Les algériennes contre le code de la famille: La lutte pour l’égalité (Paris: Presses de
Sciences Po, 2012).

( ((1داليــ��ة غانم–يزبك« ،الـم��رأة في معترك ال��رج��ال :الطريق نحو المساواة في الجيش الجزائري» ،مركز كارنيغي للشرق األوســط،
 ،2015/11/4شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/3he2xDm :
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ومن منظور العالقة بالسلطة من جهة أخرى .وقد أثارت كتابات فرانز فانون هذا الجانب على نحو
خضم الثورة الجزائرية ،الحظ فانون أن التغيير الحاصل في المجتمع الجزائري
دقيق ومحكم .وفي
ّ
ال يحدث من دون مشاركة المرأة ،سواء أتعلق األمر بالحرية التي ما فتئت تكتسبها في التنقل أم في
طريقة اللباس.
معتبرا ذلك ناش ًئا من حركة تحرر شاملة مرتبطة
لقد تنبأ فانون بزوال التابوهات التي تقيد حرية المرأة،
ً
على نحو وثيق بالتحرر من االستعمار« :سيتوقف الرجال عن اعتبار أنفسهم على صواب والنساء
يتوقفن عن التزام الصمت .سيتجدد المجتمع الجزائري في معركته التحررية وفي التضحيات التي
قيما ال عهد له بها تتعلق بروابط
يدفعها من أجل أن يتحرر من نير االستعمار ،كما أنه سيستحدث ً
جديدة بين الجنسين»( .((1إنها «امرأة جديدة» متحررة وواعية بشروط وجودها وبرسالتها وبدورها داخل
المجتمع .وفي عمل بيير بورديو وعبد المالك صياد الخاص باالجتثاث  ((1(Déracinementإشارة
أيضا إلى التطور الحاصل في العالقات االجتماعية بين الجنسين ،وإلى التهذيب التقليدي Civilité
ً
وتحملها المسؤولية إبان ذلك .وقد أبانت دراسات
Traditionnelle؛ بفعل مشاركة المرأة في الثورة
ّ
عموما بمسار العصرنة ،وكذلك بمدى االرتباط
عديدة أن مكانة المرأة في المنظومة االجتماعية تتأثر
ً
ببعض التقاليد والقيم المستوحاة من الدين اإلسالمي ومن الميراث التاريخي الذي يخص منطقة
شمال أفريقيا( .((1ومع ذلك ،يجدر التذكير بأن الشأن السياسي كان له دخل في تلك التحوالت من
خالل القرارات المتخذة بعد االستقالل ،كاعتماد النهج االشتراكي في تدبير االقتصاد وإقرار التسيير
الذاتي الزراعي ،ومجانية التعليم والخدمات الصحية .وتفسر بثينة شريط تلك القرارات األيديولوجية،
التي تنعتها بـ «البطريركية» وما تحمله من تمثالت ثقافية ،بأنها كانت ذات تأثير في مسار بروز المرأة
في الحياة العامة ،لكنها لم تساهم في إحداث تحديث حقيقي من أجل تمكين فعال لفئة النساء في
مختلف مناحي الحياة( .((1ومهما يكن من أمر األيديولوجيا في فترة ما بعد االستقالل ،فإنها شهدت بناء
خضم ذلك ،بدت مقاومة
ثنائية مؤداها أن النساء لهن مجالهن الخاص وللرجال مجالهم العام( .((1وفي
ّ
نسوية واضحة لسياسة فرض األمر الواقع ،وال سيما من خالل وجود وعي نسوي بالرهانات الثقافية
(12) Frantz Fanon, Sociologie d’une révolution (Paris: François Maspero, 1972), p. 9.
(13) Pierre Bourdieu & Abdelmalek Sayad, Le déracinement: La crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie (Paris:
Les Éditions de Minuit, 1964).

( ((1من هذه الدراسات ،نذكر:

Camille Lacoste–Dujardin, La vaillance des femmes: Les relations entre femmes et hommes berbères de kabylie, Series
textes à l’appui (Paris: Éditions La Découverte, 2008); Khadija Mohsen–Finan (dir.), L’Image de la femme au Maghreb
;)(Paris: Éd. Actes Sud/Barzakh, 2008

نور الدين طوالبي ،الدين والطقوس والتغيرات االجتماعية ،ترجمة وجيه البعيني (بيروت /باريس :منشورات عويدات؛ الجزائر :ديوان
المطبوعات الجامعية)1988 ،؛ بوتفنوشت؛ الهواري عدي ،االستعمار الفرنسي في الجزائر :سياسة التفكيك االقتصادي – االجتماعي،
 ،1960–1830ترجمة جوزيف عبد الله (بيروت :دار الحداثة.)1983 ،
(15) Boutheina Cheriet, "Le genre et la citoyenneté comme ‘troc’ dans l’Algérie postcoloniale," Diogène, vol. 1, no. 225
(2009), pp. 89–100.
(16) Fatma Oussedik, "Postcolonie et rapports de genre en Algérie," Tumultes, vol. 2, no. 37 (Octobre 2011), pp. 81–98.
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التي تميز مسار التغير االجتماعي ،والتي شملت مختلف الطبقات االجتماعية ،وإن بدرجات متفاوتة،
وظهرت سمات ذلك في أشكال ثقافية متنوعة(.((1
تصميما على تغيير أوضاعهن
ومع تزايد ولوج المرأة عالم الدراسة وميدان الشغل ،بدت النساء أكثر
ً
وضوحا في المطالبة
السياسية واالجتماعية ومواجهة النظام السياسي .وقد برز ذلك على نحو أكثر
ً
المستمرة بتغيير قانون األسرة ،وإعطاء النساء مكانتهن المستحقة في شؤون السياسة وفي المجال
العام.

ثانيا :حقوق المرأة بعد أحداث تشرين األول /أكتوبر 1988
ً

عجلت
مهما كانت الدوافع التي أ ّدت إلى أحداث تشرين األول /أكتوبر  ،1988ليس ثمة شك في أنها ّ
بدفع النظام إلى تب ّني خيارات أخرى غير تلك التي كانت في صميم أيديولوجيته (االشتراكية خيار
العمالية نفسها ،التي مهدت لهذه األحداث وال سيما في المنطقة
ال رجعة فيه) .كانت االحتجاجات ّ
مؤشرا على حالة
الصناعية بالرويبة غير بعيدة عن الجزائر العاصمة وفي الحجار بعنابة (شرق الجزائر)،
ً
تذمر عارم لدى الفئات العمالية
تعبيرا عن ّ
من العصيان وعلى رفض الوصاية ،كما كانت هذه األحداث ً
وخصوصا بعد تدهور سعر البترول وافتقار السوق الوطنية إلى المواد الغذائية.
والطبقة المتوسطة،
ً
وفي ظل هذه المؤثرات االجتماعية واالختالفات السياسية والتأزم االقتصادي ،كان ال بد من إصالح
التعددية التي
عميق للنظام لرأب الصدع ،ولم تكن الحرية الشعار الرئيس لهذا اإلصالح بقدر ما كانت
ّ
مرخص لها
كانت في الواقع موجودة من خالل أحزاب معارضة غير معتمدة ،وأصوات نخبوية غير ّ
بالتعبير خارج الدوائر الرسمية ،وبمراقبة أجهزة األمن السياسي والعسكري .لذلك سرعان ما تحولت
لتعدد سياسي وإعالمي قلّما شهدته دولة عربية مثل
أحداث تشرين األول /أكتوبر إلى تجسيد
ّ
يتوان في فتح قنواته
الجزائر( ،((1بحيث تكرست الحريات حتى على مستوى اإلعالم الرسمي الذي لم
َ
للمعارضة ،وإبداء آراء الشعب الناقمة على الوضع في البالد بسبب تفاقم مظاهر الالمساواة في مختلف
المجاالت ،والشعور بالتهميش واإلقصاء ،وال سيما لدى فئة الشباب وتزايد البطالة التي وصلت آنذاك
إلى  23في المئة( .((1وفي مقابل ذلك ،لم تكن ثمة مساحات للتنفيس والترفيه ،سواء في المجاالت
تحولت المالعب والمساجد إلى مساحات للنقد الالذع للنظام،
الريفية ،ولذلك سرعان ما ّ
الحضرية أو ّ
انجر عن تلك األحداث من إرهاصات ذات أبعاد اجتماعية وسياسية.
الذي بدا عاج ًزا عن استيعاب ما ّ
طبيعيا أن يجد التيار اإلسالمي ،الذي كان كغيره من التيارات السياسية واأليديولوجية ممنو ًعا من
وبدا
ً
( ((1ينظر في هذا الشأن:

Lazreg.

( ((1ينظر في هذا الشأن:

Myriam Aït–Aoudia, L’expérience démocratique en Algérie (1988–1992): Apprentissages politiques et changement de
régime (Paris: Presses de Sciences Po, 2015).

( ((1عن الديوان الوطني لإلحصاءاتُ ،ينظر:

Rétrospective statistique 1970–1996 (Alger: Office National des Statistiques, 1999).
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وتحولت
التعبير عل ًنا عن آرائه ،صدى لمشروعه وأفكاره لدى هذه الفئة من الشباب ومن المهمشين.
ّ
بسرعة موجة اإلسالم السياسي لتصبح مهيمنة على شرائح وفئات أخرى لم تكن بالضرورة على اقتناع
المروج لها ،ولكنها بدت األكثر صدقية لدى كثير من الفئات الشعبية .وال أدل على ذلك
باألفكار
ّ
مما أحرزته نتائج االنتخابات المحلية التعددية األولى في حزيران /يونيو  ،1990التي حصلت فيها
ّ
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ على أغلب األصوات في البلديات والمدن الجزائرية الكبرى ،وتعززت هذه
االنتصارات بعد ذلك بفوز ساحق خالل االنتخابات التشريعية في كانون الثاني /يناير  ،1991ما اضطر
وحل الجبهة اإلسالمية.
النظام السياسي إلى التدخل من أجل وقف المسار االنتخابيّ ،
كان إجهاض المسار االنتخابي بداية انتكاسة حقيقية للحريات التي جاءت بها أحداث
تشرين األول /أكتوبر ،بفضل تضحيات المئات من الضحايا الذين أصبحوا يسمون «شهداء الحرية».
ومن وجهة نظر سياسية ،تميزت هذه الفترة من تاريخ الجزائر بمفارقة مثيرة؛ إذ إنه في الوقت الذي
توسعت فيه ممارسة الحريات السياسية على نحو لم يسبق له مثيل منذ االستقالل عام  ،1962كانت
حرية المرأة مهددة بسبب المرجعيات الدينية لإلسالميين الذين تزايد نفوذهم في الثمانينيات ،والذين
جليا
استغلوا قوتهم من أجل فرض نوع من الدوغمائية المتعلقة بالموقف من حرية المرأة .تمثل ذلك ً
في سعيهم للفصل بين الجنسين في المدارس ،ومعارضة تعديل قانون األسرة الجزائري من جانب
البرلمان في حزيران /يونيو  ،1984الذي اعتبروه غير مستمد من الشريعة اإلسالمية وش ّهروا بالمناضالت
النسويات.
الحرية ،سواء أكانت بحق هدفًا منشو ًدا أم مجرد
إن الوقوف عند هذه األحداث يدفعنا إلى التذكير ّ
ّ
بأن ّ
خضم هذه األحداث ،هي في الواقع تكريس لرغبة الشعب في إبداء رأيه ،وفي إرادة
شعار مرفوع في
ّ
غالبا في التعبير عن وجودها لدى مختلف شرائح المجتمع
التيارات السياسية المختلفة والمتناقضة ً
أيضا
الجزائري ،وفي ممارسة حرية التعبير والتجمع من دون خوف أو رقابة .وكانت الحرية المطلوبة ً
متاحة للتنديد بالضغوطات وأشكال التعذيب التي كان يمارسها النظام وأجهزته األمنية.
بغض النظر عن الظروف التي صاحبته والتبريرات التي
ألجل ذلك ،اع ُتبر وقف المسار االنتخابي – ّ
للحريات الفردية والجماعية ،وخاصة أن ذلك صاحبه توقيف آالف
انتقاصا
اعتمدت من أجل تمريره –
ً
ّ
أيضا في
المنحل في ظروف أمنية قاسية .ولك ّنه كان ً
المناضلين والمتعاطفين مع الحزب اإلسالمي ُ
خطرا على الحريات والديمقراطية في الجزائر بسبب تجاوزات
نظر البعض إيقافًا لمسار كان يم ّثل
ً
اإلسالميين ،وسطوتهم على الوضع السياسي ،كما ظهر ذلك في كثير من خطاباتهم وممارساتهم التي
وتسلطيا في عدد من المواقف ،وال سيما تجاه فئة النساء( .((2وألجل ذلك
إقصائيا
كانت تأخذ منحى
ً
ً
تم اإليعاز إليها من أجل الدفع بوقف المسار االنتخابي تسمي نفسها «اللجنة الوطنية
كانت الجهة التي ّ
( ((2ه ــذا مــا يمكن استخالصه مــن تـبــريــرات بعض الفاعلين مثل خــالــد نــزار (وزيــر الــدفــاع السابق وعـضــو المجلس األعـلــى للدولة
 ،)1994–1992وعلي هارون (عضو المجلس األعلى للدولة  ،)1994–1992وخليدة تومي (معارضة سياسية ثم وزيرة للثقافة –2002
 ،)2014وآخرون ممن أيدوا وقف المسار االنتخابي.
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الحرية ،فمن جهة نادت اللجنة بمنع
كبيرا فيما يخص مفهوم
إلنقاذ الجزائر» .وقد حملت
ً
ّ
تناقضا ً
ٍ
«معاد لمبادئ الديمقراطية والدستور» ،ومن جهة أخرى تعتبر أن
ألن الفائز فيها
مواصلة االنتخاباتّ ،
ذلك العمل هو في حد ذاته تعزيز للديمقراطية.
ميز الجزائر بعد تجربة تعددية قصيرة ،يدفعنا إلى مساءلة فكرة الحريات
إن وصف هذا الوضع الذي ّ
الفردية والجماعية في سياق منعت فيه الدولة الحريات السياسية ودافعت عن قيم تخص الحقوق
الفردية ،بينما طالبت الحركات اإلسالمية بالحرية السياسية وبحق الشعب في التعبير عن رأيه عبر
صناديق االقتراع ،ولكن اعتما ًدا على مرجعياتها ،ونجدها في ذلك تعارض حرية المرأة ومساواتها مع
الرجل في الحقوق والواجبات.
ومن المفارقات التي ميزت التجربة التعددية في الجزائر أن مطلب الحريات ،الذي كان باهظ الثمن،
سرعان ما تحول إلى مشكلة بالنسبة إلى السلطة؛ بسبب سقف المطالب وتعددها ودرجة النقد
السياسي ،واالحتقان األيديولوجي الذي جعل الممارسة التعددية في ظل الحرية التي يكفلها الدستور
مشكلة في حد ذاتها.
وكانت السنوات التي أعقبت وقف المسار االنتخابي وما ميزها من عنف ومن إضعاف لمؤسسات
الدولة ،بل من تهديد الستقرار النظام في حد ذاته ،مرادفة لتقليص الحريات الفردية والجماعية باسم
إن المصلحة العامة واالنسجام بين مؤسسات الدولة السياسية واإلدارية
منطق الدولة ،الذي يقول ّ
تجسد ذلك في عدد من القوانين واإلجراءات التي
واألمنية يقتضيان القبول بالواقع الجديد .وقد
ّ
اعتمدتها السلطات التي تسلمت زمام الحكم بعد كانون الثاني /يناير  ،1992كإقرار حالة الطوارئ
كثيرا من هامش الحريات الفردية والجماعية.
والمحاكم الخاصة التي قللت ً
مهددة أكثر من أي وقت مضى ،بسبب تزايد أشكال العنف السياسي
في هذا السياق بدت حرية المرأة ّ
ضد النشاط الحقوقي النسوي المقاوم للتوجهات األيديولوجية الدينية التي بدت من خالل بعض
المواقف مهددة للحريات الخاصة .وكان كثير من النساء ضحايا تلك الممارسات ،وقضت آالف
جراء ممارسات القتل واالغتصاب( ،((2وشاعت فوضى إعالمية ينسب فيها كل طرف
النساء نحبهن من ّ
من القوى السياسية المتصارعة تلك األعمال إلى الخصم .وفي الحقيقة لم تقدم الحكومة الجزائرية
أي أرقام عن عدد ضحايا عنف الجماعات المسلحة ،وال عن عدد النساء اللواتي حملن من أفراد هذه
الجماعات ،ولكنهن باآلالف بحسب تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة(((2؛ ما اضطر
المجلس اإلسالمي األعلى ،أول مرة في تاريخ الجزائر ،إلى السماح بممارستهن اإلجهاض( .((2وفي
هذه الفترة الحرجة ،ظهر كثير من الجمعيات ،والمنظمات النسوية ،معظمها من مناضالت اليسار
(21) Dalila Iamarene–Djerbal, "La violence islamiste contre les femmes," NAQD, vol. 1–2, no. 22–23 (Fall–Winter
2006), p. 105.

( ((2األمــم المتحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضــد الـمــرأة ،وأسبابه وعــواقـبــه ،ياكين إرتــورك:
مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة ورد فعل الدول إزاءه (نيويورك ،)2008/1/29 :شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/3gpiKEf :
( ((2تم تحديد الحاالت التي يمارس فيه اإلجهاض في قرار لوزير الصحة في نيسان /أبريل .1999
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مثل جمعية «رفض» و«جزائرنا»( ،((2سعت إلى الوقوف في وجه الجماعات المسلحة ،ولكنها كانت
أيضا وسيلة في يد النظام من أجل حشد الدعم لمواقفه على المستويين الوطني والدولي ،وخاصة
ً
في مواجهة التيار الذي دعا إلى الحوار مع الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ .وكان نضالهن موج ًها إلى تقديم
سن نظام خاص يضمن لهن حقوقهن(.((2
الدعم للنساء ضحايا اإلرهاب وتحسيس السلطات بضرورة ّ
وهكذا طغى في هذه الفترة هاجس األمن ومحاربة اإلرهاب ،والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها
جدا ،الذي وجهت إليه
على حساب الحقوق والحريات الفردية المؤسسة .وأمام هذا الوضع المتأزم ً
المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق اإلنسان انتقادات واسعة ،بدأت السلطة السياسية في إعادة
تنظيم الحياة السياسية من خالل اإلقرار بالعودة إلى المسار االنتخابي ،ولكن وفق الشروط التي
حددتها السلطة نفسها .واستمرت رغبة النظام في تحييد اإلرادة الفعلية للشعب ،ومصادرة اآلراء من
ّ
خالل التضييق على العملية االنتخابية وتوجيهها الوجهة التي يريدها ،في مقابل اإلعالن عن جملة
من اإلصالحات المتعلقة بالحريات السياسية .وقد شملت هذه اإلصالحات باألساس إعادة النظر
في سلسلة من القوانين والنصوص التشريعية المنظمة للتعددية وللحياة السياسية ،التي سبقها تعديل
الدستور في عام .1996
تجسيدا لمفهوم الديمقراطية من منظور إجرائي أدنى  ،Minimalisteيضمن حرية
كان هذا التوجه
ً
المواطنين في اإلدالء بأصواتهم في إطار تعددي ،لكن ذلك لم يتجسد إال في النواحي الشكلية ،إذ
سرعان ما أثبتت نتائج االنتخابات التشريعية لعام  1997أن العملية االنتخابية لم تكن لتحترم حرية
الناخبين الذين زورت إرادتهم كما أثبت ذلك الكثير من الشهادات(.((2

ً
ثالثا :مسألة الحريات والمطالب النسوية
حدة من المطالب
قد يبدو مفاج ًئا القول إن المطالب النسوية في الجزائر كانت قد ظهرت على نحو أكثر ّ
األخرى التي نادى بها الجزائريون بعد االستقالل .وكان تبرير مطلب حرية المرأة ومساواتها مع الرجل
تجسد في فكرة مؤداها أن مشاركة المرأة مع الرجل في حرب التحرير
هو نفسه منذ سنوات طويلة ،وقد ّ
الوطنية منذ ثورة  1تشرين الثاني /نوفمبر  1954كفيل بإعطائها الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال،
وذلك ضمن المنظومة القانونية الدستورية المعمول بها في الجزائر .وإن كان الدستور الجزائري قد
كفل منذ االستقالل مبدأ المساواة بين المواطنين ،ولم يضع أي تمييز بين الجنسين ،فإن الواقع أثبت أن
النساء أصبحن موضع تمييز وهجوم من جانب بعض التيارات الدينية والمحافظة ،وتهميش وإقصاء من
جانب النظام كما تجسد ذلك في ضعف حضورهن في المؤسسات التي تدير الشأن العام.
أذرعا إعالمية وسياسية لمواجهة االنتقادات
( ((2عدة جمعيات كانت مقربة من النظام ،وتم استغاللها في بعض األحيان بوصفها ً
الموجهة من جمعيات دولية إلى الحكومة الجزائرية بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان.
(25) Ahmed Rouadjia, "La lutte des femmes laïques en Algérie," Confluences Méditerranée, vol. 4, no. 59 (Automne
2006), pp. 125–132.

( ((2ينظر ً
مثل شهادة والي وهران وعنابة السابق :بشير فريك ،الوالة في الجزائر :في خدمة من؟ (الجزائر :الشروق لإلعالم والنشر،
.)2014
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أساسا ،على
لقد تركزت المطالبة النسوية ،معززة بتأييد عدد من القوى السياسية ذات التوجه اليساري
ً
المنظم للعالقة األسرية من خالل
تعديل قانون األسرة الصادر في عام  .1984ويعتبر هذا القانون
َ
تحديد شروط الزواج والطالق وحضانة األطفال والميراث  ...إلخ ،وهو يستمد معظم أصوله من
تعاليم الشريعة اإلسالمية ،و«المبادئ والقيم االجتماعية واألخالقية والدينية ،وكذا األعراف والتقاليد
السائدة في المجتمع ،االقتصادية والسياسية فيه» من دون التقيد بمذهب معين ،رغم أن المالكية هي
المذهب الغالب في الجزائر( .((2وجاء في المادة  222من هذا القانون أن «كل ما لم يرد النص عليه في
هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية».
(((2
نظرا إلى المواقف المتباينة بين مؤيد ومعارض له .ويعكس تب ّني
اهتماما
وأثار ظهوره
ً
شعبيا ً ،
ً
هذا القانون التجاذبات السياسية واأليديولوجية داخل النظام الحاكم وحزب جبهة التحرير الوطني
(محافظون وليبراليون) ،بحيث كان النظام يبحث عن توافقات من أجل تمريره إلى البرلمان .وقد
عاما ( ،)1984–1962إذ ظهرت خالل تلك الفترة عدة مسودات من مشروع
استغرق صدور القانون ً 22
القانون كانت تالقي معارضةَ عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ،بسبب
فرض الولي في إبرام عقود الزواج وإباحة تعدد الزوجات وتقييض حضانة األطفال لألمهات بعد الطالق
 ...إلخ ،وقامت تلك الجمعيات بعدة نشاطات وتجمعات من أجل العمل على منع هذا القانون(.((2

وقد كانت مسألة الحريات الفردية للمرأة في صلب هذه المطالب التي تنادي برفض القانون ،وكانت
فكرة المساواة حاضرة بقوة في صياغتها ،كما نالحظ ذلك في مرجعيات أدبيات في الحركات النسوية
التي أكدت حق النساء في التنقل وإبرام عقود الزواج وولوج عالم الشغل من دون تمييز.
وقد مثلت القوانين الدولية نقطة االرتكاز في النضال النسوي ،وال سيما العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية الموق َّعين في عام  .1966لكن اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»  CEDAWالموقعة في عام  ،1981التي وافقت
عليها الجزائر مع عديد التحفظات في عام  ،1996هي السند الرئيس في المطالب النسوية .وعلى
الرغم من توجيهات الرئيس إلى الحكومة من أجل رفع هذه التحفظات( ،((3فإن ذلك لم يحصل بسبب
( ((2محمد بوطرفاس« ،األسرة الجزائرية بين القانون والعرف» ،مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد ( 33حزيران /يونيو  ،)2010ص .263–255

( ((2ع ـب ــد ال ـق ــادر ب ــن ح ــرز ال ـل ــه ،ال ـخ ــاص ــة ف ــي أح ـك ــام ال ــزواج والـ ـط ــاق ف ــي ال ـف ـقــه اإلس ــام ــي وق ــان ــون األس ـ ــرة ال ـج ــزائ ــري (ال ـجــزائــر:
دار الخلدونية للنشر والتوزيع.)2007 ،

( ((2ينظر :محمد األمين لوعيل ،المركز القانوني للمرأة في قانون األســرة الجزائري (الجزائر :دار هومة للطباعة والنشر)2004 ،؛
كــريـمــة بــولـخــراص« ،تـعــديــات قــانــون األس ــرة الـجــزائــري بـيــن مـقــاصــد الـمـشــرع ومـقــاصــد ال ـشــرع» ،مـجـلــة الـحـضــارة اإلســامـيــة ،مــج ،13
العدد ( 16أيار /مايو  ،)2012ص .192–171
( ((3تـمـثــل ذلــك في رسالة الرئيس بوتفليقة في  8آذار /مــارس  2016بمناسبة عيد الـمــرأة «كلمتي لن تكون إال دعــوة قوية صريحة
للهيئات المؤهلة مــن أجــل إعــادة النظر فــي تحفظات الجزائر على بعض مــواد االتفاقيات الدولية لمحاربة كــل أشـكــال التمييز ضد
المرأة ،بما يتناسب والمكتسبات التي حققناها في مجال ترقيتها وحمايتها ،وذلك كله في كنف احترام مراجعنا السمحة .كما نعتز
بـمـســاهـمــة بــادنــا فــي خـطــة الـعـمــل الـتـنـفـيــذيــة حــول ‘ال ـمــرأة واألم ــن وال ـســام’ ،فــي إط ــار جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة بــالـتـعــاون مــع هـيـئــة األمــم
الـمـتـحــدة» .ينظر« :وثـيـقــة /رســالــة الــرئـيــس بوتفليقة بمناسبة االحـتـفــال بــالـيــوم العالمي لـلـمــرأة» ،الـجــزائــر الـيــوم ،2016/3/8 ،شــوهــد في
 ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/31bnEk9 :
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تاساردلا
ازجلا يف ةيسايسلا تاحالصإلا ةموظنم يف ةأرملا قوقح

مقاومة التيارات المحافظة واإلسالمية التي لها موقفها من هذه االتفاقية ،معتبرة أنها من صناعة غربية،
ثقافيا( .((3وهذا ما يتجلى في مختلف المواقف الرسمية لألحزاب
وترمي إلى فرض الهيمنة على الدول ً
والجمعيات اإلسالمية.
المصدقة تسمو على القوانين الوطنية ،وألجل ذلك استغلت
وجدير باإلشارة إلى أن االتفاقيات الدولية
ّ
الجمعيات النسوية هذا المبدأ في حملتها الدفاعية عن الحقوق والحريات ،وفي مقدمتها تغيير قانون
األسرة الجزائري لعام .1984
كانت الفترة التي أعقبت تشرين األول /أكتوبر  1988األكثر خصوبة في النشاط الجمعوي،
نهائيا ودا ٍع إلى تعديله مع األخذ في الحسبان
ً
واهتماما بقانون األسرة الجزائري بين مطالب بإلغائه ً
النقائص المسجلة في المسائل التي تخص حقوق المرأة مثل إبرام عقود الزواج وحضانة األطفال
انصب اهتمام هذه الجميعات على حرية المرأة
والخلع  ...إلخ .وفي الفترة التي أعقبت عام ،1990
ّ
حدة الخطاب الذي كانت تمثله السلفية الجهادية التي
من حيث التهديد الذي تعرضت له؛ بسبب تزايد ّ
كانت تنتقص من مطالب الجمعيات النسوية(.((3
وكان من الطبيعي ،إذًا ،أن تتقلص مطالب الحريات في فترة ساد فيها العنف والفوضى ،وباتت مؤسسات
مهددة في استقرارها ،بل كادت الدولة الجزائرية تتهاوى .وكانت التحديات التي تواجهها النساء
الدولة ّ
الجزائريات ذات تأثير مباشر في كيان الجمعيات النسوية ،وفي التوجهات التي وجب اتباعها ،بحيث
أصبحت محل استقطاب سياسي يعكس الصراع األيديولوجي السائد والخالف الذي طغى بشأن
ثم أمكننا تصنيف التيار النسوي بين «استئصالي» ال يرى
التعامل مع األزمة السياسية في الجزائر .ومن ّ
تحقيق مطلب الحريات إال بإنهاء التيار اإلسالمي وإحداث القطيعة مع دعاته وممثليه ،وتيار يدعو إلى
«المصالحة» مر ّك ًزا على ضرورة إنهاء األزمة بتحقيق التوافق السياسي الذي يعد بمنزلة األولوية من أجل
العودة إلى مسار الديمقراطية.
رسميا في
وبعد عودة االستقرار إلى مؤسسات الدولة ،عقب إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
ً
شباط /فبراير  2006من جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،وقبل ذلك مع قانون الوئام المدني في
 13تموز /يوليو  ،1999كان سؤال الحريات بقوة في المطالب النسوية تؤيده التنظيمات السياسية ذاتها
التي كانت تنشط من قبل ،وإن تغيرت التسميات مثل «التجمع النسائي المستقل» و«الجمعية من أجل
المساواة أمام القانون» (غير المعتمدة) .ولكن الجديد في هذا هو بروز خطاب يتب ّنى هذه المطالب
على المستوى الرسمي ،بل بدأ يعطيها مشروعية لم تحصل عليها من قبل.
( ((3ينظر ً
مثل‘« :حـمــس’ تدعو بوتفليقة إلــى عــدم رفــع التحفظ على االتفاقية الدولية ‘سـيــداو’» ،الـحــوار ،2016/3/16 ،شوهد في
 ،2020/8/17فــيhttps://bit.ly/2Y9OoQ6 :؛ بلقاسم حــوام [وآخ ــرون]« ،الـجــزائــر تستسلم للضغوط األوروبـيــة فــي تعديالت قانون
األسرة!» ،الشروق ،2016/3/14 ،شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/345GR8C :
( ((3ينظر في هذا الموضوع:

Remaoun, pp. 129–143.
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منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى الحكم في نيسان /أبريل  ،1999بدأت بوادر االهتمام بالشأن النسوي
ميدانيا في عدد من القوانين التي تبنتها الحكومة .وفي هذا
وتجسدت
تزداد في الخطابات السياسية،
ّ
ً
(((3
السياق ،دعت حركة « 20سنة بركات» التي قادها عدد من الجمعيات النسوية مثل «اللة فاطمة
نسومر» و«جمعية الدفاع عن حقوق المرأة وترقيتها» ،الرامية إلى تحسيس الرأي العام والسلطات
فعليا في كل قوانين
الجزائرية بضرورة إلغاء قانون األسرة وإقرار مبدأ المساواة ،وتجسيد حرية المرأة ً
الدولة كما يقتضي بذلك الدستور .وفي رسالتها إلى الرئيس (وهو في عهدته الثانية) ذ ّكرت الجمعيات
الحرية ،كما ذ ّكرت الرئيس بااللتزام الذي أبداه أمام األمة في الخطاب الموجه
بمطلب النساء في تحقيق ّ
معتبرا أ ّنه «ال يمكن القبول بأن تكون المرأة الجزائرية خاضعة
رئيسا للجمهورية،
بمناسبة إعادة انتخابه ً
ً
(((3
لقانون ينال من حقوقها ويفرض عليها وضعية دون وضعية الرجل» .
وفي خضم هذه التفاعالت السياسية التي أعقبت وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم ،اتجه عدد
من الجمعيات الوطنية ،مثل شبكة وسيلة ،والجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب،
والجمعية النسوية الزدهار الفرد وممارسة المواطنة؛ واألحزاب السياسية مثل التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية ،والحركة الديمقراطية واالجتماعية ،وجبهة القوى االشتراكية ،وحزب العمال ،إلى
أساسا في تغيير قانون األسرة .بدا االتجاه الغالب يطالب بتعديل القانون،
تجديد مطالبها المتمثلة
ً
وبذلك كان االعتدال في المطلب بالنسبة إلى النظام السياسي فرصة لتقديم التعديل المنتظر ضمن
منظومة اإلصالح السياسي التي تبناها ،بحيث تبع ذلك عدد من التشريعات الجديدة التي أعطت المرأة
مزيدا من الحقوق ،تمثلت في تعديل قانون األسرة الجزائرية ،وقانون الجنسية في ،2005
الجزائرية ً
وإصدار قانون توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في  ،2012واستحداث صندوق
ُصر ،وتعديل قانون العقوبات من أجل تشديد الجزاءات ضد
خاص بالنفقة للنساء الحاضنات ألطفال ق ّ
حاالت العنف الممارس ضد المرأة في .2015

رابعا :قانون األسرة الجديد ( :)2005الحقوق ً
ثانيا
أوال،
ً
الحريات ً
ّ
تجسيدا لمسار طويل من النضال
م ّثل تصديق التعديل على قانون األسرة الجزائري في عام 2005
ً
النسوي من أجل حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ،وذلك على الرغم من أ ّنه لم ينل رضا
ناقصا وال يلبي كل المطالب( .((3أما بالنسبة إلى النظام الجزائري ،فقد
عدد من الجمعيات التي اعتبر ُته ً
تب ّنى هذا القانون بموجب أمر رئاسي (أي بموافقة البرلمان ،ولكن من دون فتح نقاش بشأن مضمونه أو
يعبر عن تخوف النظام من فتح نقاشات عامة حول أمور مصيرية.
تقديم تعديل بعض مواده) ،وهو ما ّ
( ((3نسبة إلى مرور  20سنة على قانون األسرة الجزائري.
( ((3رسالة إلى الرئيس ،في:
( ((3ينظر في هذا الشأن:

Collectif 20 ans barakat, accessed on 17/8/2020, at: https://bit.ly/3g7kge9

Lalami.
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وإلى حد ما ،يمثل هذا القانون خطوة نحو تجسيد مبادئ المساواة والمواطنة واإلنصاف التي يضمنها
الدستور بين جميع المواطنين.
حرية المرأة واز ًعا في تعديل هذا القانون بالنسبة إلى الحكومة الجزائرية؛ ألن ذلك من
لم يكن مبدأ ّ
حدة من القانون نفسه ،وتتجاوز مسألة وضعية المرأة
شأنه أن يطرح قضايا سياسية واجتماعية أكثر ّ
يخض في مسألة المرأة من منظومة الحريات،
وحقوقها ومكانتها .ولذلك فإن النظام الجزائري لم ُ
قدمتها الحكومة الجزائرية أمام البرلمان
واكتفى بجعلها قضية تتعلّق باإلنصاف .وكانت التبريرات التي ّ
ترتكز على توجهات الرئيس وبرنامجه والتزاماته من أجل إعطاء المرأة الجزائرية مكانتها.
ميز التحضير لهذا القانون وعرضه على البرلمان من أجل
وقد بدا
ً
واضحا ،خالل النقاش الذي ّ
التوجه العام كان ير ّكز على الجوانب القانونية أكثر من السياسية ،كما كان الدين في صميم
تصديقه ،أن
ّ
هذا النقاش ،وكان كال الطرفين (من المؤ ّيدين لتعديل القانون من مناضلي الدفاع عن حقوق المرأة
والحريات الفردية والجماعية ،والمعارضين لتعديله ألنه مستمد من الشريعة اإلسالمية ونابع من القيم
االجتماعية والثقافية للجزائريين) يسعى إلى تبرئة الدين من كل إجحاف يخص حقوق المرأة .أما
ممثل خاصة في حركة مجتمع السلم (حمس) وحركة البناء الوطني وحركة
التيار السياسي اإلسالمي،
ً
عبر عن مواقفه من القانون في كثير من البيانات ،ومن خالل تدخالت مسؤوليه
اإلصالح الوطني ،فقد ّ
في ندوات وتجمعات أقيمت في مناسبات عديدة( .((3وكانت مواقفهم تنظر بكثير من الريبة إلى هذا
ميل إلى التغريب ،بل إلى التخلّي عن مبادئ اإلسالم وقيم األسرة الجزائرية،
التعديل الذي اعتبروه ً
تقريبا التي
ورضوخا لإلمالءات األجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية ،وهي المواقف نفسها
ً
ً
الحقا.
عبروا عنها خالل مناقشة القوانين األخرى ،كما سنبين ذلك
ً
ّ
إلى جانب ذلك ،عبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (غير الحكومية) عن امتعاضها من هذا
وتهجم رئيسها عبد الرزاق قسوم على الناشطات في
القانون ،وقد هاجمته في صحيفتها البصائر،
ّ
مطالبا رئيس الجمهورية بالعدول عن التعديل).(37
الحركة النسوية على نحو عنيف،
ً
والمتمعن في القانون الجديد يالحظ أن حرية المرأة هنا ارتكزت على مسألة عقد القران والطالق،
ّ
بحيث أعطاها المشروع حرية كاملة في شأن الزواج ،ولم يعد وجود الولي يحظى بالمكانة نفسها،
مجرد شاهد ليس له سلطة على المرأة ،بل أصبح للمرأة
إذ لم يعد الولي في القانون الجديد إال ّ
( ((3ينظر« :قانون األسرة والعقوبات يدخالن حلبة المزايدة السياسية» ،الحوار ،2015/3/18 ،شوهد في  ،2020/8/17في:

https://bit.ly/3aw9ooQ

( ((3على سبيل المثال نذكر بعض ما ورد في مقالة لرئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم« :لقد خرج من نسلنا ،داعيات يكفرن بالعشير،
فتحت هــذه الـشـعــارات الـبــراقــة ،ومثلها الــدفــاع عن
ويطالبن بحرية السرير ،تحت غطاء الــدفــاع عــن شخصية الـمــرأة ،وحــريــة المصير.
َ
األنوثة ،وغض الطرف عن آفة الديوثة ،ترفع الجمعيات النسوية المتحررة من كل القيم ،شعار إسقاط الولي الشرعي ،وإثبات اللقيط
الــدعـ ّـي ،بزعم االكـتــراث بحق اإلنــاث» .ينظر :عـبــد الــرزاق قـســوم« ،الـ ُّنـصــرة ..إلنـقــاذ األســرة» ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،
 ،2016/3/23شوهد في ،2020/7/17فيhttps://bit.ly/32eSKXp :
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أيضا في اختيار الولي إذا تعذر على والدها الحضور لسبب أو آلخر( .((3وكما الحظ بعض
الحرية ً
المختصين في هذا الشأن( ،((3فإن ذلك ال يعني إطالقًا أن المشروع قد تحرر من األخذ برأي الدين،
ثم فإن االتجاه الذي سلكه المشرع
بل إن المشرع أخذ بموقف آخر وهو المذهب الحنفي ،ومن ّ
الولي ،والمتمسكين به العتبارات دينية واجتماعية
الداعين إلى إلغاء شرط
الجزائري هو التوفيق بين ّ
ّ
أيضا عن أن «المشرع وجد نفسه في معالجة قضية حقوق المرأة بين
وثقافية .ويعبر هذا الموقف ً
جهتين ضاغطتين هما لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( ،((4وأصالة المجتمع
المحافظ»(.((4
الجزائري ُ
هكذا ظهرت مسألة حق المرأة في تزويج نفسها بنفسها وكأنها جوهر المطالب النسوية المتعلق بحقوق
المرأة ،وهو ما أفقد مسألة المطالب جوهرها .وبذلك نجح النظام في تجاوز هذا الوضعية التي استمرت
أكثر من  20سنة بدت فيها حقوق المرأة كأنها شوكة في حلق النظام ،خاصة بسبب تقارير هيئات الدفاع
عن حقوق اإلنسان التي ما انفكت تطالب السلطات الجزائرية بإعادة النظر في هذا القانون.
جديدا ،منحت من خالله أبناء المرأة الجزائرية
وفي الفترة نفسها ،أقرت الحكومة الجزائرية قانو ًنا
ً
الحق في الحصول على الجنسية الجزائرية ،حتى إن كانوا من آباء غير جزائريين أو مجهولين أو فاقدي
واحدا
الجنسية( .((4وم ّثل هذا القانون خطوة مهمة على مسار تكريس الحقوق والحريات ،الذي كان
ً
من التحفظات الجزائرية بشأن اتفاقية «سيداو».
وفي كال القانونين (قانون األسرة ،وقانون الجنسية) ،دأبت الحكومة الجزائرية على تأكيد أن ذلك
حرية المرأة
مكون للمشروع الوطني .ويمكن االستخالص ً
ال يتعارض مع ّ
الدين ،وأن اإلسالم ّ
أيضا أن ّ
تحول النقاش الدائر خالل تلك الفترة إلى حديث عن
لم تكن في جوهر التعديالت ،بل سرعان ما ّ
( ((3ت ـنــص ال ـمــادة  11مــن قــانــون األس ــرة الـمـعــدل« :تـعـقــد ال ـمــرأة الــراشــدة زواج ـهــا بـحـضــور ولـيـهــا ،وهــو أبــوهــا أو أحــد أقــاربـهــا أو أي
شخص آخر تختاره» ،ينظر« :أمر رقم  02–05مؤرخ في  18محرم عام  1426الموافق  27فبراير سنة  ،2005يعدل ويتمم القانون رقم
 11–84المؤرخ في  9رمضان عام  1404الموافق  9يونيو سنة  1984والمتضمن قانون األسرة» ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
 ،2005/2/27ص  ،18شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/3lbPMvl :
لمزيد من التفاصيل حول هذه التعديالت ،ينظر:

Nahas M. Mahieddin, "L’évolution du droit de la famille en Algérie: Nouveautés et modifications apportées par la loi du
4 mai 2005 au code Algérien de la famille du 9 Juin 1984," L’Année du Maghreb, vol. II (2005–2006), pp. 97–137.

( ((3ينظر :لوعيل؛

Nahas; Lalami.

صدقتها الجزائر مع العديد
( ((4هي لجنة لألمم المتحدة مكلفة بمتابعة تطبيق الجزائر للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأةّ ،
متنافيا مع اإلسالم« ،دين الدولة»
من التحفظات بشأن المواد التي اعتبرتها متناقضة مع الدستور والقوانين الجزائرية ،ال سيما ما اعتبر
ً
وفق المادة الثانية من الدستور الجزائري.

( ((4أع ـمــر يـحـيــاوي« ،اإلج ــراءات اإليـجــابـيــة :أي حــل لمعالجة الــامـســاواة الفعلية بين الــرجــل وال ـمــرأة» ،الـمـجـلــة الـجــزائــريــة للعلوم
القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد  ،)2008( 1ص .206–205
(« ((4أم ــر رقــم  01–05مــؤرخ فــي  18مـحــرم عــام  1426الـمــوافــق  27فـبــرايــر سنة  ،2005يـعــدل ويتمم األمــر رقــم  86–70الـمــؤرخ في
 17شــوال عــام  1390الـمــوافــق  15ديـسـمـبــر  1970والـمـتـضـمــن قــانــون الجنسية الـجــزائــريــة» ،الـجــريــدة الــرسـمـيــة لـلـجـمـهــوريــة الـجــزائــريــة،
 ،2005/2/27ص  ،15شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/3lbPMvl :
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واستمر األمر كذلك مع القوانين
الحد من التمييز بين الجنسين،
الدين والمؤسسات واألعراف في
ّ
دور ّ
ّ
األخرى التي تب ّنتها الحكومة الجزائرية بعد أحداث «الربيع العربي».

خامسا :المرأة الجزائرية بعد عام « :2011استثناء» اإلصالح؟
ً

هبت فيه كثير من الشعوب العربية نهاية عام  2010وبداية عام  2011منادية بتغيير
في الوقت الذي ّ
النظم السياسية السائدة وإقرار الحريات والعدالة االجتماعية ،كانت االضطرابات في الجزائر محدودة.
تعبيرا عن
وهو ما ُسمي «االستثناء الجزائري»  ،Exception Algérienneوقد كان ذلك في الواقع
ً
وضعية سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة بالجزائر ،وجد فيها مواطنوها أنفسهم في حيرة من أمرهم؛
مس العديد من المؤسسات ،ساد شعور بأن الحراك
فبعد نحو  10سنوات من العنف والتخريب الذي ّ
أن استعمال
االجتماعي والسياسي من شأنه أن يعيد إلى األذهان هذه الذكريات السيئة ،إضافة إلى ّ
السلطات الجزائرية للريع النفطي ،وال سيما في توزيع السكنات االجتماعية وعقود العمل ،كان غير
محفز للمواطنين من أجل التظاهر( .((4وبشأن مطلب الحريات التي بادرت إليها مجموعة محدودة من
ّ
التنظيمات السياسية والنقابية بمشاركة عدد من النساء ،منهن قيادات في جمعية «اللة فاطمة نسومر»،
ضمن التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية( ،((4سارعت الحكومة الجزائرية ،بواسطة حشد إعالمي
وتدخل خارجي في شؤونها.
(حكومي وخاص) ،إلى إبراز هذه المطالب على أنها مؤامرة ضد الجزائر
ّ
وفي الوقت ذاته ،كان الخطاب الرسمي الذي تب ّنى مطلب الحريات يضعها في سياق عام ِسمته
اإلصالح وإقرار السلم والتنويه باإلنجازات الحاصلة( .((4وفي مقابل ذلك ،استطاع النظام السياسي
ضمن منطق «الزبائنية» حشد تأييد واسع من بعض الناشطات والجمعيات النسوية من أجل التمكين
للرئيس بوتفليقة ،والنظام السياسي الذي يمثله ،كي يستمر في الحكم(.((4
الموجه إلى األمة في
ومن مظاهر استغالل النظام هذه المواقف ما ورد في خطاب الرئيس بوتفليقة
ّ
مجسدة في الواقع من خالل
معتبرا أنها
مرات،
ّ
ً
 15نيسان /أبريل  ،2011الذي ذكر فيه مسألة الحرية ّ 6
التعددية السياسية واإلعالم المتنوع ،وأنها ستتعزز في ضوء اإلصالحات التي وعد بها في الخطاب
موجهة إلى
ذاته .وكانت اإلصالحات الموعودة تتجه ً
أيضا إلى فئة النساء ،بحيث كانت دعوة الرئيس ّ
الحكومة من أجل التعجيل بتب ّني القانون العضوي الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
(الذي تأخر صدوره مدة  4سنوات من سنة  2008إلى .)2012
( ((4ينظر في هذا الشأن :ناصر جابي ،لماذا تأخر الربيع الجزائري؟ (الجزائر :منشورات الشهاب.)2012 ،

( ((4تنظيم أنشئ في كانون الثاني /يناير  2011يضم عد ًدا من األحزاب المعارضة والجمعيات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان،
بهدف الضغط على النظام من أجــل تحقيق التغيير السياسي ورفــع حالة الـطــوارئ .وبسبب خالفات عديدة بين أعضاء هــذا التنظيم
انسحب بعض الفاعلين فيه من أجل تشكيل تكتالت سياسية أخرى.
( ((4ه ــذا مــا يمكن اسـتـخــاصــه مــن تـصــريـحــات الــرئـيــس بوتفليقة ،خــاصــة فــي مـنــاسـبــات عـيــد ال ـمــرأة ،وكــذلــك تـصــريـحــات الحكومة
والمسؤولين الجزائريين.
( ((4عدد كبير من النساء اللواتي كن ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تقلدن عدة مناصب سامية في الدولة مثل السيدة
خليدة تومي مسعودي ،التي كانت ً
أيضا من إطارات التجمع الوطني للثقافة والديمقراطية التي تقلدت حقيبة وزيرة الثقافة في عهد
الرئيس بوتفليقة في الفترة  .2014–2002كما عمل النظام على توزيع عدد من المناصب على هؤالء النساء في مجلس األمة (ضمن
مقاعد الثلث الرئاسي) وفي هيئات حقوقية رسمية مثل المجلس األعلى لحقوق اإلنسان.
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وفي نهاية عام  ،2011شرع البرلمان في مناقشة هذا المشروع الحكومي الذي اقترح
تخصيص حصص (كوتة) انتخابية للنساء في المجالس المنتخبة المحلية ،وفي المجلس الشعبي
الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) .ورغم حصول الحكومة على العدد الكافي من األصوات داخل
الحدة ،ولم يعرف البرلمان الجزائري مثل
البرلمان من أجل تمرير هذا القانون ،فإن النقاش كان بالغ
ّ
ذلك الجدل السياسي في مناقشة مشروع هذا القانون( .((4استعمل المؤ ّيدون والمعارضون للقانون
الدين ،واتفق الجميع على أنه ال يعارض مشاركة المرأة في السياسة ،لكن بعض القوى المحافظة
المنتمية إلى التيار اإلسالمي ،ممثلة خاصة في حركة مجتمع السلم( ((4وحركة اإلصالح الوطني(،((4
إضافة إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،حرصت على إبداء معارضتها لما اعتبرته إمالءات
أجنبية وأجندة مشبوهة .وافق البرلمان على هذا القانون ضمن ما سمي مسار اإلصالح الذي رسمه
الرئيس بوتفليقة في خطابه المذكور .وقد سار هذا المنحى إلى تأكيد إشراك المرأة الجزائرية في الحياة
تجسيدا لمبدأ المساواة بين الجنسين والتكفل بمطالبها بهذا الشأن.
السياسية والحياة العامة،
ً
لم يتوقف االهتمام بالمشاركة النسوية على أساس هذا القانون ،بل سعى النظام إلى إقرار مواد جديدة
في الدستور المعدل في عام  2016تقضي بتفعيل وجود النساء في الحياة العامة ،وهو ما يمثل في
خطاب الرئيس «نقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلد المسؤوليات» ،وأن الدستور
ورجال ،أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق
نساء
ً
الجديد «يوفر للجميع ،سلطة ومعارضةً ،
(((5
والقانون» .وفي هذا الشأن أكد الرئيس أن «الدين ال يتعارض مع التشريعات الجديدة» .
موج ًها إلى تيارين متعارضين بشأن الموقف من حقوق المرأة :األول يعتبر الدين (أو
كان هذا الخطاب ّ
سببا في تكريس التمييز بين الجنسين واإلنقاص من حرية المرأة ،والثاني يدافع عن
استعمال الدين) ً
المرأة باسم الدين ،ولكنه يضع لذلك حدو ًدا تقف عند القيم االجتماعية والثقافية للمجتمع الجزائري.

والمتابع للنقاش البرلماني خالل تلك الفترة( ((5يالحظ أن المرجعية الدينية ،المتمثلة في المبادئ العامة
حضورا لدى الحكومة والبرلمان
التي تحكم المجتمع من وجهة نظر العلماء والفقهاء ،قد أصبحت أكثر
ً
وبعض وسائل اإلعالم ،إضافة إلى المؤسسة الدينية التي تمثلها الوزارة المعنية بذلك ،وكذلك المجلس
اإلسالمي األعلى التابع لرئاسة الجمهورية.
(47) Benzenine.

( ((4بالنسبة إلى حركة مجتمع السلم ً
مثل« :هذا القانون هو وليد إمالءات جهات خارجية ،ونتاج ضغط من نساء الصالونات في
الجزائر» ،الشرق األوسط.2004/8/26 ،
ً
( ((4بالنسبة إلى رئيس حركة اإلصالح الوطني هناك  16تحفظا يعتبرها تعارض الشريعة اإلسالمية في نصوصها الصريحة المتفق
عليها .ينظر :أحمد روابة« ،حركة اإلصالح الجزائرية ترفض تعديل قانون األسرة» ،الجزيرة نت ،2014/10/4 ،شوهد في ،2020/8/18
فيhttps://bit.ly/3g2wYux :
(« ((5الرئيس بوتفليقة :الدستور حقق نقلة نوعية للمرأة ،نقال عن جريدة الحوار» ،موقع الحوار ،2016/3/8 ،شوهد في ،2020/9/24
فيhttps://bit.ly/2RVdcb2 :
( ((5لـمـعــرفــة أوســع بـحـيـثـيــات الـنـقــاش الـبــرلـمــانــي مــن خــال تــدخــات الـنــواب والـنــائـبــات مــن مــؤيــدي الـمـشــروع ومـعــارضـيــه ،يمكن
االطالع على الجريدة الرسمية للجلسات ،األعداد  ،163 ،162 ،161آذار /مارس  ،2015شوهد في  ،2020/8/18في:
https://bit.ly/2YcnWFw
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تميزت الجزائر من دول أخرى مثل مصر بغياب مؤسسة دينية رسمية مثل األزهر تحظى إلى حد
ولئن ّ
بعيد بالتأثير واالحترام لدى األوساط الحكومة والشعبية ،تلجأ إليها الحكومات أحيا ًنا لتمرير قوانينها،
فإن ذلك لم يمنع الحكومة الجزائرية من استعمال الدين لتبرير مواقفها على نحو مباشر أثناء تقديم
تلك القوانين إلى البرلمان.
كان تعديل قانون العقوبات في عام  ،2015من أجل تشديد الجزاء ضد كل أشكال ممارسة العنف في
حق المرأة ،فرصةً أخرى أكدت فيها األحزاب اإلسالمية والمحافظة رفضها الطريقة التي تتعامل بها
نهجا ال يتوافق مع فكرة الحرية التي أقرها اإلسالم ،والتي
السلطة مع قضية المرأة ،بحيث رأت في ذلك ً
تقضي بحسب رأيهم بضرورة احترام العالقات الزوجية القائمة على قوامة الرجل ،وعلى تقييد حرية
المرأة بما يتفق واألعراف السائدة داخل األسرة والمجتمع .وللتذكير فخالل هذه العهدة االنتخابية
( ،)2017–2012كانت األحزاب اإلسالمية ،ممثلة في حركة مجتمع السلم( ((5ثالث تنظيم سياسي
من حيث التمثيل في البرلمان وتحالف العدالة والنهضة والبناء ،تسعى ،في مداخالت النواب خالل
المناقشات العامة لقانون العقوبات ،إلى التأثير في الرأي العام الوطني .وقد اعترفت وزيرة التضامن
الوطني واألسرة وقضايا المرأة آنذاك ،مونية مسلم ،بأن قانون العقوبات واجه «اعتراضات» من بعض
األحزاب اإلسالمية التي «ومع األسف» يلقى خطابها الديني صدى قو ًيا على مستوى البرلمان(.((5
مثل أن قانون العقوبات «مصادمة واضحة آلية قرآنية قطعية الثبوت وقطعية
واعتبرت حركة مجتمع السلم ً
الداللة ‘الرجال قوامون على النساء’» .وبقلم رئيس الحزب ،فإن االجتهاد ال يمكن أن يكون تحت
«ضغط الساسة والسياسة» ،و«ال يكون بإمالءات قوى أجنبية وضغوطات أطراف داخلية وخارجية
ال يهمها أمر اإلسالم في شيء»( .((5وفي مثل هذا الموقف تعيد القوى اإلسالمية التذكير بالمادة الثانية
من الدستور التي تعتبر أن «االسالم هو دين الدولة» لكي تؤكد رفضها «المشروع» وأي قانون أو معاهدة
دولية مثل (اتفاقية بكين لحقوق المرأة واتفاقية كوبنهاغن) ال تتفق بحسبها مع تعاليم الدين اإلسالمي.
واعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية ،ثاني حزب إسالمي من حيث التمثيل البرلماني،
أن القانون الذي يحمي المرأة من التحرش وكل أشكال العنف ،حتى لو كان من جانب زوجها ،هو
«للتوجه العلماني للنظام الذي يحاول فسخ هوية المجتمع الجزائري» ،وأنه قانون «س ّنته زبالة
تكريس
ّ
نساء العالم وزعيمات الفجور»(.((5
( ((5بــالـنـسـبــة إلــى حــركــة مـجـتـمــع الـسـلــم ،وعـلــى لـســان الـنــائـبــة فــي الـبــرلـمــان ن ــورة خــربــوش فــإن الـسـلـطــة «مــارســت كــل أن ــواع الـتـحــايــل
والـتــاعــب لتمرير إم ــاءات أجنبية فــي شـكــل تـشــريـعــات قــانــونـيــة ،تـحــت طــائــل مناهضة الـعـنــف ضــد الـمــرأة ،وخــاصــة مــا تعلق بالعنف
األسري المرتبط بالخالفات الزوجية والعالقات األسرية ،التي تكون المرأة فيها ضحية» .ينظر :نورة خربوش« ،قانون العقوبات ...
عبثية السلطة» ،موقع حركة مجتمع السلم ،2015/12/18 ،شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/3kPiu53 :
(((5

«قانون األسرة سيشهد تعديالت» ،الخبر ،25/11/2015 ،شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/34sPier :

( ((5عبد الرزاق مقري« ،لماذا عارضنا قانون العقوبات المتعلق بمسألة العنف ضد المرأة؟» ،موقع حركة مجتمع السلم،2015/3/9 ،
شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/2Y9qTqk :
( ((5عـبــد الـلــه نــدور« ،جــاب الله :قانون العقوبات سنته ‘زبــالــة نساء العالم وزعيمات الـفـجــور’» ،جــزايــرس ،2015/4/3 ،شوهد في
 ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/314NtC8 :
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التعري والتبرج للنساء في األماكن
واعتبر نائب من الحزب نفسه أن األمر بات يتطلب ّ
سن قانون «يمنع ّ
للتحرش بهن» .ورأى نائب مستقل أن هذا القانون ُيقيد حرية الرجل ويساهم
العمومية ألنه السبب األول
ّ
(((5
في انتشار العالقات خارج الزواج .
حرية المرأة وضمان حقوقها وحمايتها من كل أشكال
جليا في ردود األفعال هذه أن مسألة ّ
يظهر ًّ
العنف ال يمكن تناولها في نظر التيارات اإلسالمية والمحافظة إال في إطار المرجعية الثقافية والدينية
تعبر عن األيديولوجيا اإلسالمية .وقد نحا
واالجتماعية التي تدافع عنها ،وهي المرجعية ذاتها التي ّ
ثم كان االتجاه
النظام الجزائري في معالجة هذه المسألة من خالل التوفيق بين اآلراء المتضاربة ،ومن ّ
السائد هو معالجة مسألة الحريات من حيث هي مبدأ دستوري ،وفق ما تقتضيه الحقوق المعترف بها
حد سواء.
للرجال والنساء على ّ
إن تناول حقوق المرأة ضمن منظومة قانونية ترمي إلى تحقيق إصالحات سياسية على النحو الذي
ارتأته السلطة لم يفصل في قضية الحريات الفردية بالنسبة إلى المرأة ،حتى إن بدا في الظاهر أنه
أوالها عناية خاصة .ويكشف واقع األمر أن حرية المرأة بقيت حتى في خطاب السلطة نفسها
مقيدة باألطر التشريعية التي وضعتها بالتوافق غير المعلن مع التيارات الدينية المؤثرة في المجتمع،
تمثيل في البرلمان مثل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع
وكذلك األحزاب السياسية األكثر
ً
حد ما ،وال سيما مع تزايد تأثير وسائل التواصل
الوطني الديمقراطي ،وبموقف الرأي العام إلى ّ
االجتماعي .وفي الوقت نفسه ،كان النظام يسعى إلى إرضاء بعض األطراف السياسية من االتجاه
العلماني من أجل الوقوف موقف الوسط والظهور بموقف المدافع عن حقوق المرأة والحريات
الفردية والجماعية(.((5
مقياسا للتعبير عن درجة
ليس الحضور الذي حصلت عليه المرأة في البرلمان بعنصر يمكن اعتماده
ً
فاعل في البرلمان ،وال سيما في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة،
الحرية ما دام تأثيرها لم يكن
ً
ّ
حرية المرأة
تكرس
ثورة
باعتباره
الجديد
األسرة
قانون
ًا
ذ
إ
يظهر
ولم
الحكومات.
في
تمثيلها
وكذلك
ّ
بوصفها مواطنة وفاعلة في المجتمع؛ إذ ما تزال األعراف االجتماعية تمارس سلطتها في الزواج وفي
العالقات الزوجية واألسرية ،وتحد من هامش الفرد في السلوك والقرار المستقل .كما أن التشديد الذي
ظهر في قانون العقوبات ،من خالل التعديالت التي أدخلت عليه في عام  ،2015يبقى غير ذي جدوى
الحرية في إيداع شكوى أو الوقوف أمام أجهزة األمن والقضاء بسبب
ما دامت المرأة ال تملك كامل
ّ
الممارسات الذكورية المهيمنة.
يظهر من الواقع اليومي للمرأة الجزائرية نقص الضمانات التي تمكنها من ممارسة حريتها المكفولة
حرية المرأة ال يمكن أن تكون إال ضمن
دستور ًيا (بسبب موقف المجتمع الذي ما يزال يرى أن ّ
( ((5أخبار اليوم.2015/3/7 ،
ً
( ((5نادية سليماني« ،تعديل قانون األسرة يثير جدل وسط الحقوقيين واألئمة ،»!..الشروق ،2015/3/9 ،شوهد في ،2020/8/18
فيhttps://bit.ly/320LgqO :
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يحددها المجتمع ويؤطرها الدين) .ويمكن سرد عديد األمثلة كحالة الفتاة التي
منظومة القيم التي ّ
تعرضت في حزيران /يونيو  2018العتداء جسدي ولفظي أثناء ممارستها الرياضة في رمضان من
جانب المارة ،ولم تلق المساندة من فرقة الدرك التي أودعت لديها شكوى بهذا الشأن ،بحجة أنها
ما كان لها أن تفعل ذلك (ممارسة الرياضة) وهي الحادثة التي أثارت ردود فعل متباينة في المجتمع
الجزائري(.((5
أيضا إلى العودة إلى ما حدث في  13تموز /يوليو  2001في مدينة حاسي
وتدفعنا مثل هذه األمثلة ً
مسعود البترولية ،عندما هاجمت فئات من سكان حي شعبي يقطنه عدد من النساء العامالت بالمنطقة
والقادمات من الشمال ،بعضهن وحدهن وأخريات مع أطفالهن ،وكان االعتداء بتحريض من إمام
المسجد الذي اتهم النساء بممارستهن الفجور ،وأدى ذلك إلى جرح العديد منهن ،إضافة إلى الترويع
(((5
حرية النساء في العمل وفي تحقيق
تعرضن لهما  .يعتبر هذا الحادث في حد ذاته أن ّ
والترهيب اللذين ّ
(((6
تعد ًيا على المعايير التي تحكم
استقاللية خاصة بهن تبقى محدودة بل تحت المراقبة  ،ألن ثمة ّ
المجتمع ،والتي تجعل المرأة القاطنة وحدها أو مع أطفالها مشبوهة ،بحيث ال تستطيع استقبال من
تريد أو الدخول والخروج بحسب رغبتها.
ومع ذلك ،وجب التأكيد أن مثل هذه الحاالت ليست القاعدة ،ولم تمنع أشكال العنف الجسدي أو
الرمزي النساء من مواصلة مسارهن المهني ،حتى إن كانت نسبة النساء العامالت في الجزائر تبقى
ضئيلة؛ إذ ال تتجاوز  20في المئة فقط مقارنة بالذكور .وتدل اإلحصاءات على أن أغلب النساء يعملن
في القطاع العام بما نسبته  62.9في المئة ،وال سيما في قطاع التوظيف العمومي بحيث يمثلن  56.5في
المئة منه ،خاصة في مجاالت التربية والتعليم والصحة والعدالة ،وهي مهن يعتبرها المجتمع مناسبة
للدور األصلي للمرأة وهو التربية والرعاية).(61
وتنقلها وعملها.
تظهر هنا الهيمنة الذكورية وكأنها ترسم حدود الحرية للمرأة وتصنع قيو ًدا على حركتها ّ
محل رفض فئة من المجتمع من ذوي
وكانت ممارسة النساء لحقوقهن الفردية التي يضمنها الدستور ّ
التوجه المحافظ أو اإلسالمي أو من الذين يتخوفون من تغيير قانوني ،من شأنه أن يكون له انعكاس
على العالقات األسرية( .((6وتتجه هذا الرؤى إلى اعتبار أن الحريات الفردية ال يمكنها أن تمارس من
مبررا لدى كثير من الناس ،بل
جانب المرأة ،وأن العنف الذي مورس ضد نساء حاسي مسعود كان ً
( ((5ينظر ً
مثل« :حمالت فايسبوكية تحرض على العنف ضد المرأة» ،أخبار اليوم.2018/6/17 ،
( ((5ينظر تقرير الباحثة دليلة إعمران جربال:

Dalila Iamarene–Djerbal, "Affaire de Hassi Messaoud," NAQD, vol. 1–2, no. 22–23 (Fall–Winter 2006), pp. 11–40.

( ((6ينظر :األمم المتحدة ،مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة.

(61) Mohamed Cherif Belmihoub, Etude exploratoire sur l’accès des femmes au marché du travail en Algérie (Alger:
Friedrich Ebert Stiftung, 2016).

( ((6ينظر ً
مثل« :حقوقيون يطالبون بمراجعة صندوق النفقة وإجراءات الطالق والخلع قوانين تحرر المرأة وراء تفشي الجريمة ضد
الزوجات» ،الشروق العربي ،2017/10/1 ،شوهد في  ،2020/9/22فيhttps://bit.ly/344VTdh :
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(((6
يعبر عن نظرة طغت في بعض
إن تعامل القضاء مع المعتدين الذي ُوصف بالمتساهل  ،وهو ما ّ
أوساط المجتمع تقضي بتقييد الحريات الفردية للمرأة ،ألن هناك تخوفًا من «ممارستها حقوقها،
وأن حرية المرأة أصبحت مرادفة للفجور والفسوق في بعض أدبيات التيارات اإلسالمية المحافظة».
ّ
وهناك عشرات المقاالت تنشر في الجرائد الجزائرية ،إضافة إلى مواقع شبكات التواصل االجتماعي
تهاجم هذه اإلصالحات بدعوى تفكيك األسرة الجزائرية ،وتغريب المجتمع واإلخالل بالقيم الثقافية
المحافظة للمجتمع الجزائري(.((6

خاتمة
مع بداية التعددية السياسية والحزبية التي عرفتها الجزائر منذ عام  ،1989استفادت الجمعيات النسوية
من الوضع الجديد من أجل تفعيل المطالب المرتبطة بحقوق المرأة وحريتها .وقد تعاملت السلطات
وفقا لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية ،مع األخذ في الحسبان
الجزائرية مع هذا الوضع ً
السياق السياسي المعقد الذي ميز الجزائر ،وال سيما في فترة التسعينيات .وضمن خطاب سياسي
عام يحمل شعار اإلصالح السياسي والتغيير واألخذ بمستلزمات العصر وتطوراته ،بادرت السلطات
الجزائرية ،من جهة ،إلى تمرير مجموعة من القوانين تندرج في إطار السعي إلعطاء المرأة مكانة أكبر
في الساحة السياسية وفي الشأن العام ،ومن جهة أخرى ،كان سعيها يرمي إلى إصالح بعض أوجه
القصور في التشريعات التي ُتعنى بالمجال الخاص للمرأة ،مثل القوانين المتعلقة باألسرة والجنسية
والتحرش الجنسي.
لقد أبانت النقاشات البرلمانية وردود األفعال من لدن األحزاب السياسية والجمعيات مدى حساسية
موضوع الحريات ،عندما يتعلق األمر بشؤون المرأة( ،((6كما أبانت أن قرار السلطات السياسية في
هذا الشأن قد اعتمد مبدأ الوسطية من أجل تالفي تلك التجاذبات السياسية التي أخذت منحى صراع
أيديولوجي بدأ منذ االستقالل ،وألقى بظالله على وضعية المرأة خالل خمسة عقود من الزمن.
إشكال
ومهما يكن المراد بهذه اإلصالحات والنتائج التي تحققت من خاللها ،فإن حرية المرأة تبقى
ً
بالنسبة إلى الحركة النسوية الجزائرية ،ليس فقط بسبب الخالف في تحديد مضمون الحرية والمراد
أيضا بسبب الرهانات االجتماعية والسياسية والثقافية المتداخلة التي
تحقيقه من هذا المطلب ،بل ً
تخفيها هذه المسألة المعقدة.
(63) Iamarene–Djerbal, "La violence," pp. 103–142.

( ((6يـمـكــن ً
مثل قــراءة :بلقاسم حــوام [وآخ ــرون]« ،قــانــون أســرة جديد بتعديالت أوروبـيــة!» ،قـنــاة الـجــزائــر ،2016/3/15 ،شوهد في
ضد مسخ األسرة الجزائرية» ،الشروق ،2016/3/12 ،شوهد
 ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/31pP5ql :؛ كامل الشيرازي 13« ،وصفة ّ
فــي  ،2020/8/18فــيhttps://bit.ly/3aCuge4 :؛ سلمى حــراز وصــوريــة بــورويـلــة« ،البيت الـجــزائــري فــي خـطــر» ،الخبر،2015/3/18 ،
شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/2QlS5ha :
( ((6بـحـســب رأي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق اإلنـســان المحامي بوجمعة غشير فــإن النقاش بشأن قضايا الـمــرأة في
الجزائر تتصدره «ثالث فئات من المنظمات النسائية ،األولى مرتبطة بالسلطة وتؤيد مشاريعها ،والثانية علمانيات لهن حضور إعالمي
داخــل وخــارج الـبــاد وال يـعــرفــن المجتمع ،والـثــالـثــة إســامـيــات عــددهــن كثير ولـيــس لــديـهــن أي م ـبــادرة» .يـنـظــر :أمـيـمــة أحـمــد« ،الـمــرأة
بالجزائر جدل بعد عن الواقع» ،الجزيرة نت ،2010/3/14 ،شوهد في  ،2020/8/18فيhttps://bit.ly/2FAHYD1 :
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شباب األحياء الصفيحية في المغرب
التمييز والوصم واستراتيجيات المقاومة
((6( *

«دوار الصهد» في مدينة تمارة
دراسة حالة
ّ

Shanty Town Youth in Morocco
Discrimination, Stigmatization, and Resistance Strategies
A Case Study of the «Duwar al–Sehd» in Temara City

 تهدف هذه الدراسة إلى إبراز صيرورات إنتاج الوصم المجالي في أحد األحياء الفقيرة:ملخص
 وتركز على الكيفية التي تُبنى بها الفروق المجالية بين «الحي الصفيحي» واألحياء.في المغرب
 والـصـيــرورة التي يصبح بفعلها وصــم الحي الصفيحي قناع ًة،األخــرى على المستوى الحضري
 تضع ح ــدو ًدا بين «نـحــن» (الشباب،اجتماعية تــربــط شـبــاب أحـيــاء الصفيح بـصــو ٍر نمطية قــدحـيــة
متعددة من
ّ  بما يتمخض عن هذا الوصم من أشكال،) و«هــم» (الشباب الصفيحيون،)العاديون
ً  فسنهتم،دائما إلى الغلبة والتفوق
أيضا بتحليل
ً  وبما أنّ تمثيل اآلخر يحتاج.التمييز االجتماعي
 سنتطرق إلى أشكال المقاومة التي يتب ّناها شباب األحياء الفقيرة لمواجهة،وأخيرا
.عالقات السلطة
ً
.التوصيم والتمييز السوسيو–مجاليين
.دوار الصهد
ّ ، الشباب، األحياء الصفيحية، وصم:كلمات مفتاحية

Abstract: This paper aims to highlight the processes that produce spatial stigma
in a poor neighborhood in Morocco, focusing on how spatial differences between
a "shanty town" and other neighborhoods are constructed at the urban level. The
process of stigmatization of shanty town areas becomes a social conviction that
binds shanty town youth to stereotypes that set firm boundaries between "us"
(ordinary youth), and "them" (shanty town youth), giving rise to multiple forms
of social discrimination and stigma. Since representation of the other always
entails an act of prevailing, this study also focuses on analyzing power relations.
Finally, we look at forms of resistance adopted by the youth of the slums to
confront labeling, stigmatization and socio–spatial discrimination.
Keywords: Stigma, Slums, Youth, Labeling Space.

، جامعة عبد المالك السعدي،» عضو مجموعة بحث «الديناميات االجتماعية وعالقات السلطة،* أستاذ باحث في علم االجتماع
.المغرب
Research Professor in sociology, member of the research group "Social Dynamics and Power Relations," Abdelmalek
Essaâdi University University, Morocco.

 بتمويل مــن المجلس العربي للعلوم،** مــن مخرجات الــدراســة الميدانية الـتــي أنـجــزت فــي أحــد األحـيــاء الصفيحية بمدينة تـمــارة
.»االجتماعية في إطار برنامج المنح الصغيرة «الشباب والالمساواة المكانية

From field work completed in a shantytown in Temara City with funding from the Arab Council for Social Sciences’
Small Grants Program, "Youth and Spatial Inequality".
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مقدمة
ّ

حي
ُ
انطلقت في هذه الدراسة من تجربتي الشخصية ،حيث خبرت ّ
جي ًدا تجربة السكن في ٍّ
صفيحي) (1في مدينة تمارة (ضاحية مدينة الرباط) ،وأدركت مدى قسوة العيش فيه ،التي
أيضا في أبعاد رمزية،
ال ترتبط بصعوبة الولوج إلى أبسط الخدمات االجتماعية فحسب ،بل تكمن ً
وكثيرا ما تساءلت عن
تتم ّثل في الوصم وفقدان المكانة االجتماعية؛ ما ُيفا ِقم أشكال التمييز المجالي.
ً
السوسيو–مجاليين ،وعن الطريقة التي غرست في ساكنة
تم عبرها بناء التمييز والتوصيم
الكيفية التي ّ
َ
«الب ّرا َكة» (المسكن القصديري) التي احتضنتهم منذ طفولتهم،
األحياء الصفيحية صور ًة سلبية عن َ
إحساس
الحي الصفيحي) ،يكبر معه
(الساكن في
لج َأهم األول .فكلما يكبر «الصفيحي» ّ
وكانت َم َ
ٌ
ّ
وحيه وجيرانه وأصدقائه وذاته؛ و ُتطبع فيه نظرات اآلخرين تجاهه وتجاه
بالحرج من منزله القصديري ّ
شباب األحياء الصفيحية عقدة ٍ
نقص سوسيو–مجالية ،أبدعوا لها الكثير من أشكال المقاومة.
قهر لم
تهدف الدراسة إلى الكشف عن شكل قهرٍ اجتماعي رمزي يعانيه «الشباب الصفيحيون»؛ ٌ
خصوصا الحضرية منها ،التي تر ّكز في األساس على أشكال القهر
تهتم به الدراسات السوسيولوجية،
ً
مجاليا للحديث
وصما ،ولم تعطَ الكلمة للموصومين
المادي .ولم يدرس المجال في المغرب بوصفه
ً
ً
ثم ،حاولنا االهتمام ببعض ما غاب عن هذه
عن تفاعالتهم اليومية المختلطة وأشكال مقاومتهم .ومن ّ
الدراسات الحضرية من خالل هذه الدراسة التي تهتم بالشباب بوصفهم أبرز ٍ
فئة عمرية تعاني هذا
ٍ
مقاومة له.
الوصم المجالي ،والفئة األكثر قدر ًة على إبداع أشكال
يتم بناء وصم األحياء الفقيرة في المغرب؟ وكيف ُتبنى الفروق المجالية؟ وما الصور النمطية التي
كيف ّ
ترتبط بها؟ وما آثارها وعواقبها في شباب هذه األحياء ،وفي توزيع فرص حياتهم وفي تحقيقهم الذات؟
وتحليل في
درسا
ً
وما سبل تصحيح هذا الوصم واستراتيجياته؟ هذه بعض أهم األسئلة التي سنتناولها ً
هذه الدراسة التي نستهلّها بوضع اإلطار النظري والمنهجي ومجال الدراسة.

ً
أوال :اإلطار النظري والمنهجي ومجال الدراسة
تقع الدراسة ضمن إطار نظرية تحليل الوصم التي ُنظر إليها منذ زمنٍ طويل بوصفها أبرز نظرية
أن
تفاعلية رمزية .وارتبطت هذه النظرية بإرفينغ غوفمان منذ ستينيات القرن الماضي .ومن المعلوم ّ
«الب ّراكات» أو «البراريك» (جمع « َب ّر َاكة» ،وهي َمغْ َربة لكلمة  Baraqueفي اللغة الفرنسية ،التي تعني البناء
((( «الحي الصفيحي» أو َ
منطقة سكنية عشوائية ،ظهرت أول مـ ٍ
ٌ
ـرة في المغرب في
الموقّت ،المبني باأللواح أو السكن المبني بشكلٍ سيئ وغير صلب) ،هو
عشرينيات القرن الماضي ،في القرب من المركز الـحــراري في منطقة الصخور الـســوداء ،مدينة الــدار البيضاء .و ُبنيت هــذه «المنازل
العشوائية» مــن بقايا مــواد منوعة ،البالستيك والخشب والـقـصــديــر ،وكــان صانعو «الـ َـبـ ّـراكــات» األوائــل عـ ّـمـ ًـال فــي أوراش بـنــاء المركز
الـحــراري فــي ال ــدار الـبـيـضــاء ،الــذيــن اخـتــاروا نـصــب مـنــازلـهــم البسيطة فــي الـقــرب مــن ورشــة عملهم الـمـسـمــاة آن ــذاك ( Carrièreوتعني
ٍ
ٌ
ستتم َمغْ َربتها
تسمية
تسمية ألول حـ ٍّـي صفيحي في المغرب  ،Carrière Centraleوهــي
«مقلع» أو «محجر»)؛ ومــن هنا ستأتي أول
ّ
لتعطي َ
«ك ْريان ُس ْن ْطرال» ،وهي من أشهر دور الصفيح التي عرفها المغرب .ولمزيد من التفصيلُ ،ينظر:

Raffaele Cattedra, "Bidonville: Paradigme et réalité refoulée de la ville du XXe siècle," in: Jean–Charles Depaule, Les
mots de la stigmatisation urbaine (Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Éditions Unesco, 2006),
pp. 123–163.

تاساردلا
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هذا السوسيولوجي الكندي لم يتحدث في مؤلفه الشهير الوصم) (2عن مكان اإلقامة بوصفه إعاقةً
تحول الفرد إلى موضو ٍع دوني و ُت ِ
يتميز
يمكن أن ّ
فقده ماء وجهه وتحرمه من تقدير اآلخرين .لكن ّ
(التشوه الجسدي) واألخالقي (العيوب النفسية)
العار المجالي بخصائص شبيهة بالوصم الجسدي
ّ
كثيرا من الوصم األخير ،ألنه
والجماعي (عالمات ّ
تدل على األصول أو العرق) .ويقترب هذا العار ً
يمكن توريثه ،وقد تصيب عدواه جميع أفراد العائلة ،مع العلم أنه يمكن إخفاؤه بسهولة ،أو القضاء عليه
من خالل حركية جغرافية فردية .كما سنعتمد في تحليلنا هذا العمل على التطوير الذي شمل مفهوم
ٍ
منقحة
خصوصا مفهمة الوصم التي بلورها بروس لينك وجوك فيالن .وسنستند إلى
الوصم،
مفهمة ّ
ً
مكونات الوصم والتنميط والعزل وفقدان المكانة والتمييز).(3
تجتمع فيها ّ
كما كان للسوسيولوجي الفرنسي لويك فاكان الفضل الكبير في والدة مفهوم «الوصم المجالي»؛ فمن
خالل دراساته المقارنة بين جنوب مدينة شيكاغو األميركية وإحدى البلديات الفرنسية في ضواحي
عيبا
مدينة باريس« ،الكورنوف»  ،La Courneuveاستنتج لويك أ ّنه ُينظر إلى بعض المجاالت بوصفه ً
سلبيا ،في ساكنته) .(4وضعنا اعتمادنا على نظرية تحليل
مكانيا ،ويؤثر الخلل الذي يصيب المكانً ،
ً
ج تحليلي مباشر ًة في إطار المدرسة التفاعلية الرمزية ،أي في إطار سوسيولوجيا غايتها
الوصم كنموذ ٍ
ٍ
خصصناه للتم ّثالت االجتماعية والوصم
الفهم
بشكل أساسي .كما وضعتنا طبيعة موضوع بحثنا الذي ّ
ج كيفي وأدوات بحث كيفية ،مثل المقابلة والمالحظة .وواجهنا الكثير من
والصور النمطية ،أمام منه ٍ
ٍ
ساكنة موصومة؛ ومنها ما أ ّكده لنا أحد المستجيبين
الصعوبات في ولوج جغرافيا موصومة ،والتفاعل مع
ٍ
ٍ
خصوصا إذا ما ش ّكت الساكنة في
حيطة،
شخص من خارج هذا المجال موضوع
أي
ً
غالبا ما يكون ّ
أنه ً
بزي مدني .زد على ذلك صعوبة إجراء مقابلة مع أشخاص يعملون جاهدين على
كونه مف ّتش شرطة ٍّ
حي صفيحي؛ لذا ،رفض كثير من المستجيبين إجراء المقابلة
إخفاء وصمهم المجالي وانتمائهم إلى ٍّ
أن طلب إجراء مقابلة في هذه الحالة ،قد يكون بمنزلة اعترافهم بمجال سكناهم،
معنا ،على اعتبار ّ
ٍ
تسببه من حرج لهم،
ودفعهم إلى حديث عن
مسألة يحاولون إخفاءها وتفادي الحديث عنها ،لما ّ
بشاب يقطن
خصوصا بالنسبة إلى فئة المستجيبات .دفعتنا هذه الصعوبات الميدانية كلها إلى االستعانة
ً
ٍّ
ٍ
عالقات جيدة مع شبابه ،ما س ّهل علينا ولوج الحي الصفيحي والتفاعل
في الحي الصفيحي ،وله شبكة
أيضا العمل الميداني« ،استراتيجية كرة
الجيد معهم .ومن بين أهم االستراتيجيات التي س ّهلت علينا ً
كل مستجيب إلى المستجيب التالي ،وهي االستراتيجية نفسها التي اعتمدناها
يوجهنا ّ
الثلج»؛ إذ كان ّ
مع الشباب القاطنين في األحياء المجاورة لهذا الحي الصفيحي.
شملت دراستنا فئتين اجتماعيتين أساسيتين من الشباب المتمدرسين؛ مجموعة داخلية شملت 10
«دوار الصهد» ،ومجموعة خارجية شملت
مستجيبين ( 5ذكور و 5إناث) ،من شباب الحي الصفيحي ّ
(2) Erving Goffman, Stigmate: Les usages sociaux des handicaps, traduit de l’anglais par Alain Kihm, collection: Le
sens commun (Paris: Éditions de Minuit, [1963] 1975).

((( بروس ج .لينك وجوك فيالن« ،مفهمة الوصمة» ،ترجمة ثائر ديب ،مجلة عمران ،العدد ( 31شتاء  ،)2020ص .168–141

(4) Loïc Wacquant, Parias urbains: Ghetto, banlieues, etat (Paris: La découverte, 2006).

57

58

العدد Issue 9 / 34
خريف   Autumn 2020

متمدرس،
 10شباب من األحياء اإلسمنتية المجاورة ( 5ذكور و 5إناث) .وجميع شباب هذه العينة
ٌ
عاما.
وتراوح أعمارهم بين  17وً 19
يتميزون بمستوى معرفي ودراسي يسمح لهم
لتوجهنا نحو الشباب المتمدرسين،
ّ
حصراّ ،
ً
مبرراته؛ فهم ّ
ببلورة خطاب حول الموضوع ،أكثر من أي ٍ
فئة اجتماعية أخرى؛ على ٍ
أيضا عملية
نحو س ّهل علينا ً
التفاعل معهم .وإضافة إلى ذلك ،سمح لنا تمدرسهم بإثارة التوصيم والتمييز المجالي على مستوى
أيضا .ولإلشارة ،يم ّثل المستجيبون «أقلية جيدة»  Minorité du meilleurمن شباب الحي
المدرسة ً
ٍ
مهم ٍ
متمدرسة في
شة
الصفيحي واألحياء المجاورة له ،أي «الفئة
المشرفة» من مجموعة اجتماعية ّ
ّ
ٍ
أيضا تالمذة يحملون مشروع إتمام
حيهم؛ وهم ً
شعب أدبية وعلمية ،وتدرس في أقرب ثانوية من ّ
يميزهم المسار الدراسي للعينة الشبابية «الصفيحية»،
دراستهم العليا بعد نيلهم شهادة البكالوريا .لذاّ ،
شب ٍ
ان،
ثم ،تم ّثل هذه «األقلية الصفيحية الجيدة»
من الهامش الذي يقطنون به .ومن ّ
ّ
المكونة من عشرة ّ
مجموعةً مساعدة في الكشف عن صيرورة التوصيم والتمييز.
مدخل للبحث والدراسة ،والكشف عن النطاق
سنحاول جعل تجارب الشباب الصفيحيين الملموسة
ً
المتسع من المعرفة الجديدة الكائنة في موضوع التوصيم المجالي .وفي هذا الصدد ،يجب اليوم ،في
أل نكتفي بدراسة الكيفية التي نتج من خاللها هذا التمييز السوسيو–مجالي
دراسة الوصم المجاليّ ،
أيضا بآثاره وتأثيره في ضحاياه ،واستراتيجياتهم في مقاومته أو التعايش
فحسب ،بل ينبغي االهتمام ً
يتم
دائما ما تبني أغلبية النقاشات التي تدور حول دور الصفيح ،مسافةً مع الضحايا الذين ّ
معه؛ إذ ً
ٍ
يتم حجب تجربة التوصيم التي
تهمهم؛
إقصاؤهم من النقاشات التي تدور حول
وغالبا ما ّ
مسألة ّ
ً
يعيشها الضحايا ،وما يرافقها من أشكال المعاناة .لذا ،تقتضي دراسة التمييز والتوصيم االجتماعيين
أخذ وجهة نظر الضحايا لوضعيتهم االجتماعية.
«دوار السوق الجديد»(((،
«دوار الصهد» الذي ُيعرف على المستوى اإلداري باسم ّ
تتناول الدراسة حالة ّ
وهي تسميةٌ يجهلها كثير من «ال ّت َم ِ
اريين» أنفسهم (أي س ّكان مدينة تمارة ،حيث يقع الحي الصفيحي)،
«دوار الصهد» (ويعني
بما في ذلك القاطنون في القرب من الحي .ولشهرة الحي الصفيحي باسم ّ
«دوار» تعني «حي» ،وهي التسمية التي
الحر الشديد») ،رواسب بعيدة؛ فكلمة ّ
«حي ّ
بالدارجة المغربية ّ
«الدوار» إلى التاريخ «القروي» لألحياء
كان يمنحها المستعمر لألحياء الهامشية في المغرب .كما يحيل
ّ
التجمعات السكنية في القرى المغربية.
تصنيف جغرافي ال يزال سار ًيا لتعريف
«الدوار»
الصفيحية؛ فـ
ٌ
ّ
ّ
حر فصل الصيف تحت
أما تسمية «الصهد» (أي
«الحر الشديد») ،فتقول الكثير عن معاناة هذه الساكنة ّ
ّ
سقف قصديرٍ ملتهب(((.
ٍ
ٍ
((( ّ
باعتراف وشرعية
مجال يتم ّتع
تحولها إلى
يدل منح هذه األحياء العشوائية أسماء إدارية جديدة تخفي حقيقتها الصفيحية على ّ
من لدُ ن السلطات المحلية ،على الرغم من طبيعتها «الموقّتة»؛ وبتعبي ٍر آخر ،إنها «الموقّت الدائم» .Le provisoire qui dure
«دوار الصهد» صي ًفا إلى
((( ألنّ المعاناة مضاعفة  Double peineبالنسبة إل��ى ساكنة ه��ذه األح��ي��اء الصفيحية ،فسرعان ما يتحول ّ
تتسرب
ساخرا ،بسبب طبيعة البناء غير الصلب وثقوب القصدير التي
«دوار البرد» شتا ًء ،كما قال لنا أحد المستجيبين الصفيحيين
ّ
ً
ّ
منها قطرات المطر.

تاساردلا
مواقملا تايجيتارتساو مصولاو زييمتلا :برغملا يف ةيحيفصلا ءايحألا بابش

الصورتان ( )1و()2

«دوار الصهد»
من أزقّة ّ

المصدر :الباحث.

كثيرا من «الحي الحضري» ،ألنه يوجد داخل البنية
يقترب المجال الحضري الذي نشتغل عليه ً
الحضرية ،ويتميز بكثافة سكانية مهمة ،والبنايات الصفيحية صغيرة ومج ّزأة ،وقليلةٌ هي فضاءاته
ٍ
ومتعرجة ،تقود في أغلبية األحيان نحو ٍ
«متاهات»
طرق مسدودة ،على نحو
جدا
الفارغة ،وأزقّته ضيقة ً
ّ

«دوار الصهد»؛ وهي صورة نمطية لدور
 Labyrinthesحقيقية .و ُتبرز الصورتان ( )1و( )2أزقة في ّ
الحيز المكاني في «البراريك» وخارجها ،و ُتعدم المرافق والطرق وقنوات الواد
الصفيح ،حيث يضيق ّ

الحار والماء الصالح للشرب والكهرباء ،ومختلف التجهيزات األساسية األخرى.

ٍ
«براكة».
كل
صغيرا
«دوار الصهد»  40زقاقًا
وضي ًقا ،يراوح عدد دور ّ
ّ
يضم ّ
زقاق منها بين  35وّ 40
ً
ّ
مربعا .وهناك «براريك» تحمل الرقم نفسه((( (أو ما يسميه
وال تتجاوز مساحة ّ
مترا ً
كل «براكة» ً 50
المستجيبون «ال ّنمرة») ،أي الرقم الذي ُس ّجل تحت «المسكن الصفيحي» في اإلحصاءات التي تقوم

بها وزارة الداخلية في إطار مشاريع إعادة اإليواء.

يحمل المستجيبون الصفيحيون الدولة مسؤولية تقسيم «المسكن الصفيحي» وتحويله إلى «أقفاز»
ّ
(أقفاص)؛ إذ تماطل السلطة المحلية منذ سنين طويلة في نقلهم إلى مساكن جديدة؛ كما لم تعمل
سن الزواج ،وبسبب فقرهم
على تحسين ظروفهم االقتصادية .لذاّ ،
فإن أبناءهم لدى وصولهم إلى ّ

المدقع ،ال يملكون سوى العيش داخل «المسكن الصفيحي» نفسه وتقسيمه مسكنين أو أكثر.

ّ
واستقل عن عائلته
قسمها نصفين ،وبــاع نص ًفا منها ،أو ألنّ أحــد أبنائه كـ ّـون أســر ًة
((( لـهــذه «الـبــراريــك» بــابــان ،إمــا لكون مالكها قد ّ
مجاليا .وفي األحــوال كلها ،الغاية من تقسيم المسكن الصفيحي وتحويله إلى دوريــن ،ومطالبة السلطات المحلية لــوزارة الداخلية
ً
«مكرر» التي تلي
بتحيين معلوماتها اإلحصائية ،هي االستفادة من مسكنين في حال جرت إعادة اإلسكان؛ وهذا ما يؤكّ ده انتشار كلمة
ّ
الكثير من األرقام المكتوبة على أبواب المسكن الصفيحي ،حيث نجد ً
صفيحيا رقمه  ،23وإلى جانبه مسكن آخر كتب
مثل مسك ًنا
ً
مكرر» .وتحكي مقابالت المستجيبين عن استراتيجية تقسيم المسكن الصفيحي التي أصبحت توسعتها
عليه من طرف مالكه «ّ 23
ويتم ذلك في الكثير من األحيان على حساب األزقة الفاصلة بين المساكن الصفيحية.
مسأل ًة ضرورية بعد تقزيمهاّ ،
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ثانيا :البناء االجتماعي للوصم المجالي لألحياء الصفيحية
ً
 .1تباين الفروق المجالية ووصمها

«الحي العادي»
عد الفروق بين
مكونات الوصم؛ إذ ُت ّ
ُيعتبر فصل الـ «نحن» عن الـ «هم» من بين ّ
أهم ّ
ّ
أهم الفروق التي تمنح أهميةً اجتماعية في المغرب .لذا ،سرعان ما تسم
و«الحي الصفيحي» من ّ
ّ
البراريك» (أبناء الحي الصفيحي) ،في مقابل
هذه التراتبية المجالية قاطني األحياء الصفيحية بـ ْ
«و َلد ْ
ٍ
خاصية يمكن أن تن َزع عن
كل
الديور» (أبناء األحياء العادية أو السكن القانوني) .والوصم هو ّ
«و َلد ْ
ْ
الفرد رمزية «العادي» ،حيث تنزع عنه «القداسة» االجتماعية ،و ُتبعده عن معايير المجتمع األخالقية
والجمالية الحسنة ،وتمنحه في المقابل صفة الدوني .وينظر إرفينغ غوفمان إلى الوصم بوصفه نو ًعا
(((
ٍ
عتبر الخاصية ،سواء كانت نفسيةً أم جسدية،
من العالقة بين
معينة وصور نمطية  .وبهذا ،ال ُت َ
خاصية ّ
يمر فهم «الموصوم–المنحرف»
إل عندما تكون
وصما ّ
ً
ّ
مسجلةً في الئحة الخصائص الدونية .لذا ،ال ّ
ثم ،كان فهمنا لرمزية
من خالل فهم ما نعتبره شاذًّا ،بل من خالل االهتمام بما َنعت ِبره «عاد ًيا» .ومن ّ
ٍ
«دوار الصهد»
«المسكن الصفيحي» في هذا العمل مرتبطًا
بشكل كبير بالطريقة التي يتم ّثل بها شباب ّ
حي قانوني.
الصفيحي واألحياء اإلسمنتية المجاورة «الدار» ،أي المسكن اإلسمنتي (أو الصلب) في ٍّ
كبيرا في بناء الفروق المجالية الحضرية في المغرب؛ إذ ّبدل شكل المدينة
أ ّدى االستعمار الفرنسي ً
دورا ً
ٍ
بشكل جذري .فقبل الحماية الفرنسية ( ،)1956–1912كانت أغلبية ساكنة المغرب متمركز ًة
التقليدية
مهما
في المجال القروي.
وابتداء من ثالثينيات القرن الماضي ،سيعرف عدد ساكنة المدن ارتفا ًعا ً
ً
شكل
بفعل الهجرة القروية .وأمام موجات الهجرة الكثيفة هذه ،ما عادت المدينة القديمة ،بوصفها
ً
حضر ًيا بسيطًا عرفه مغرب ما قبل االستعمار ،قادر ًة على امتصاص هؤالء «الحضريين الجدد» .وبهذا،
ستظهر األحياء الصفيحية والكثير من األشكال الجديدة لتملّك فضاء المدينة) .(9وستستفيد المدن
ٍ
سياسة حضرية ومعمارية مهمة ،بينما ستكون المدن
المغربية الجديدة ،إ ّبان االستعمار الفرنسي ،من
نمو المدن القديمة
القديمة وأحياء الصفيح موضوع اهتمامٍ هامشي .وجرت خالل هذه الصيرورة عرقلة ّ
بمبرر الحفاظ على الخصوصيات الثقافية للمدينة المغربية ،بينما عملت السلطات الفرنسية على
ّ
منتج
تنظيم امتداد دور الصفيح عوض االهتمام بالقضاء عليها .فالحي الصفيحي إذًا هو في األصل ٌ
ٍ
سيسمى
متميز بالنزوح القروي ،وفي ما
لتمدد النمط الصناعي والرأسمالي والكولونيالي ،في
ّ
ّ
سياق ّ
التحضر».
في ما بعد «سيرورة
ّ
ستعيد الدولة المغربية ،بعيد االستقالل في عام  ،1956وعبر محط ٍ
ّات عدة ،تحديد سياساتها تجاه دور
خصوصا بعد االضطرابات الشعبية الحضرية التي عرفها الكثير من المدن المغربية (1981
الصفيح،
ً
و 1984و ،)1990والتي دفعت السلطة الحاكمة إلى إعادة النظر بشكل عميق في سياسات التخطيط
(8) Goffman.
(9) Abderrahmane Rachik, Ville et pouvoirs au Maroc (Casablanca: Editions Afrique Orient, 1995); Réda Benkirane,
Bidonville et recasement: Modes de vie à Karyan Ben M’sik (Casablanca) (Genève: Institut Universitaire d’Études du
Développement/ Université de Genève, 1993).
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وستهتم في البداية بثالث مدن (الرباط
الحضري .وفي هذا السياق ،سترى برامج التنمية المحلية النور،
ّ
وستتقوى إرادة القضاء على دور الصفيح ،مع إيجاد «الوكالة الوطنية لمحاربة
والقنيطرة ومكناس).
ّ
السكن غير الالئق» في عام  ،1984ووصول حكومة التناوب ( .)2002–1998وسيزيد هذا التوجه قو ًة
«مدن من دون صفيح» في
مع «البرنامج الوطني لمحاربة السكن غير الالئق» في عام  ،2001ثم مشروع
ٌ
خصوصا من خالل سياساتها العمومية
عام  ،2004و«المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» في عام ،2005
ً
ٍ
مجاالت حضرية
لتتحول هذه األحياء إلى
تجاه أحياء الصفيح التي ستزيد من قوة الفروق المجالية؛
ّ
وستبرر هذه الغاية الوسائل المستخدمة كلها ،حتى العنيفة منها.
غير شرعية يجب القضاء عليها)(10؛
ّ
كما تعمل الدولة من خالل مراقبة المواد التي ُيصنع بها المسكن الصفيحي وضبطها ،على الحفاظ
على هذه الفروق المجالية ،من خالل وسمها بالسكن القصديري؛ إذ تمنع تسقيف المسكن الصفيحي
بالصلب ،وتفرض في المقابل القصدير ،حيث يبقى القصدير ماد ًة موصومةً وواصمة ،وهي من بين
خصوصا بعد السماح بتحسين هذه المساكن
المواد التي ما زالت تحافظ على هوية المسكن الصفيحي،
ً
ٍ
بمادة أخرى غير
بمواد إسمنتية تتوقّف عند حدود الجدران؛ إذ ال ُيسمح بتغطية المسكن الصفيحي
بحجة الحفاظ على طابعه «الموقّت» ،في حين أنه عامل أساسي لهشاشتها وهشاشة الحياة
القصدير،
ّ
الصفيحية ،ووهنها أمام الطبيعة والسلطة ،وطابعها القدحي.
تعبر عن الفقر
سرعان ما تنتقل صورة القصدير السلبية التي تسكن المتخيل الحضري المغربي ،والتي ّ
حولها إلى أجساد
والهشاشة وضعف مقاومة الطبيعة (تسرب الماء ،الصدأ  ،)...إلى أجساد الساكنة و ُت ّ
تسجل الفوضى على مستوى التمظهرات
دونية وأخالق «صدئة» .فعلى مستوى الحي الصفيحي ،ال ّ
أيضا على أجساد الساكنة .فأنوميا دور
المادية وأشكال التنظيم /الالتنظيم المجالي فحسب ،بل ً
أيضا على مستوى ما هو رمزي واجتماعي؛
الصفيح ليست معمارية وحضرية فحسب ،بل
تتجسد ً
ّ
ٍ
ٍ
بشكل كبير في تقوية خصائصهما المنحرفة،
بشكل سلبي ،ويساهمان
إذ يتفاعل المكان والساكنة
)(11
ٍ
أحد إيقافها .
في ما يشبه حركة أرجوحية مستمرة في
حلقة مفرغة ال يستطيع ٌ
كما تعمل اللغة هي األخرى من خالل الطوبونيمات( ((1الحضرية على تقوية هذه الفروق المجالية.
مجال إبدا ٍع لغوي جماعي قوي ،لكنه في غالب األحيان
الصدد ،تش ّكل األحياء الصفيحية
َ
وفي هذا ّ
«براكة» Baraque
قدحي ومفروض من الخارج ،ويحمل في متنه الكثير من الدالالت الواصمة .فلفظ ّ
يدل على الكوخ الحقير أو المكان المهمل ،ولفظ «كريان» هو تشويه للكلمة الفرنسية  Carrièreالتي
ّ
(10) Lamia Zaki, "L’action publique au bidonville: L’état entre gestion par le manque, ‘éradication’ des kariens et
accompagnement social des habitants," in: L’Année du Maghreb II, sous la direction de Karima Dirèche–Slimani,
Dossier: Femmes, famille et droit (2005–2006), p. 307.
(11) Lamia Zaki, "La négociation d’une identité stigmatisée: Les modes de gestion du discrédit au bidonville," in: Villes
reélles, villes projetées: Fabrication de la ville au Maghreb, Sous la direction de Nadir Boumaza (Paris: Maisoneuve et
Larose, 2006), p. 123.

( ((1الطوبونيمات جمع طوبونيم؛ هي تعريب للكلمة الفرنسية  ،toponymeويمكن ترجمتها ً
أيضا بـ «االسم الجغرافي».
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وتحولت سيميائية الحي الصفيحي
ُتحيل في األصل إلى محجرٍ مهجور قريب من مكان صناعي(.((1
ّ
كلمة عامة ٍ
ٍ
حققت النجاح الذي لم يحققه مصيرها الطوبولوجي؛ إذ تحمل
إلى
وفئة حضرية قدحية ّ
أسماء هذه األحياء الصفيحية الكثير من الحموالت السلبية والواصمة.
يوميا ،من ساكنة الحي الصفيحي قيد الدراسة ،أو ساكنة األحياء
سمح لنا تحليل الكلمات المستعملة ً
ٍ
مخيال اجتماعي–لساني حضري تمييزي ٍ
قائم على أساس مكان
اإلسمنتية المجاورة له ،باستنتاج
«دوار
الحر الشديد) ،وهناك من ينعته بـ ّ
اإلقامة .فهذا الحي ،كما أسلفنا ،معروف بـ ّ
(حي ّ
«دوار الصهد» ّ
(حي رمونا)؛ وهي طوبونيمات تشترك كلّها في
«دوار الحونا»
العقرب»
(حي العقرب) ،وآخرون بـ ّ
ّ
ّ
تصورها القدحي لهذا الحي الصفيحي .فاالسم الذي يجري اختياره لتوصيف هذه األحياء ،ليس له
ّ
قادر على إنتاج أثر واقعي في هذه األحياء ،ما يساهم في توجيه السلوك
أثر وصفي فحسب ،لكنه ٌ
ٌ
خصوصا تلك المرتبطة
أيضا،
والتمثالت االجتماعية للساكنة الصفيحية ،والسياسات العمومية ً
ً
تتحول إلى تعارضات
بالمدينة .فالتعارضات االجتماعية بين «الحي القانوني» و«الحي العشوائي»،
ّ
المتخيل الحضري).(14
تتحول بدورها إلى تعارضات ذهنية في
مجالية ،قبل أن
ّ
ّ
 .2ربط الفروق المجالية بصور نمطية قدحية

يجري إذًا ربط الفروق المجالية بين األحياء بالكثير من الصور النمطية السلبية؛ إذ سرعان ما تتحول دونية
ٍ
دونية رمزية واجتماعية .وتفيد هذه الصورة النمطية في
المسكن الصفيحي المعمارية والمجالية إلى
أيضا التي يحملها
علم النفس االجتماعي المعتقدات كلها المرتبطة بخصائص بعض األفراد ،واألفكار ً
عد الصور النمطية نتيجةً لتم ّث ٍ
الت عقلية وتصنيفات
بعض األفراد عن جماعة إنسانية أخرى .كما ُت ّ
ٍ
ٍ
مميزات وتضع
كليشيهات لغوية وصي ٍغ جاهزة تمحو
اجتماعية وخصائص تنميطية ،تتمظهر في شكل
ثم ،أضحت تسميات «الصفيحي» أو «ولد الكريان»
مكانها أخرى ،كما تقوم ً
أيضا بتضخيمها .ومن ّ
ٍ
سلوك ٍ
ٍ
مناف لألخالق .وأ ّكد لنا أحد المستجيبين أنهم في الحي السكني
كل
توظَّف
ضد ّ
كعقاب رمزي ّ
ٍ
دوار الصهد» (أخالق الحي الصفيحي).
كل
المجاور ينعتون ّ
سلوك ٍّ
فض وال أخالقي بـ «سلوك ْو َلد ّ
«الحي
«دوار الصهد» شتيمةً تصم كل سلوك «منحرف» .فبالنسبة إلى لمياء زكي:
لذا ،أضحت تسمية ّ
ّ
موصوم بقوة في المتخيل االجتماعي الحضري المغربي؛ فهو ملتقى االنحراف الحضري
الصفيحي
ٌ
(((1
حد أصبح فيه ‘الكرياني’ أو ْ‘و َلد الكريان’ يوظف في المجتمع المغربي كشتيمة»  .فـ «بنت
إلى ٍّ
أخالقيا ،كما تحيل إلى «البدوي»
الكريان» أو «ولد الكريان» ُتوظّف لإلشارة إلى المنحرف والمنحل
ً
(((1
المعروف بسذاجته وأذواقه وتصرفاته المخالفة والمختلفة البعيدة عن الثقافة الحضرية المتحضرة .
( ((1المركز الحراري في حي الصخور السوداء في الدار البيضاء ،كما أشرنا إلى ذلك.

( ((1بيير بورديو« ،في تأثيرات المكان» ،في :بيير بورديو (إشراف) ،بؤس العالم ،ج  :1رغبة اإلصالح ،ترجمة محمد صبح ،مراجعة
وتقديم فيصل دراج (دمشق :دار كنعان للدراسات والنشر ،)2010 ،ص .243

(15) Lamia Zaki, "De la représentation du pouvoir aux pratiques atomisées d’appropriation de l’espace dans les
bidonvilles marocains: L’omniprésence de la référence au(x) droit(s)," in: Pierre–Robert Baduel (dir.), Chantiers et défis
de la recherche sur le Maghreb contemporain (Tunis: IRMC; Paris: Karthala, 2009), p. 371.
(16) Ibid.
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عموما ،صور ًة تربطها بالبؤس والهجرة وانعدام األمن ،ألنها تم ّثل أسوأ
تعاني األحياء الصفيحية،
ً
أشكال السكن على مستوى التراتبية الحضرية ،بسبب دونية المواد المصنوعة منها وموقعها الهامشي
تاريخيا بالهجرة القروية .لذا ،تبدو الحياة
وكثافتها الديموغرافية التي تفوق قدرتها االستيعابية ،وارتباطها
ً
االجتماعية في مثل هذه األحياء الفقيرة متشابهةً وعاريةً ومأساويةً وعنيفة) .(17فالحي الصفيحي حالةٌ
مجال للتنظيم وإنتاج الخيرات واالرتقاء االجتماعي) .(18وهذه الدونية
حضرية شاذّة ،ما دامت المدينة
ً
أيضا ،التي تربط
حد ذاته فحسب ،بل بالصورة المنسوجة حوله ً
ليست مرتبطةً بالحي الصفيحي في ّ
فإن األحياء الصفيحية في المغرب هي مجاالت
هذا الشكل من األحياء بالجريمة واالنحراف .لذلك ّ
حترم فيها القانون،
مجاليا
وصما
تتقاسم
ً
ً
ملتصقا بها ،يجعل منها أماكن ينبغي تفاديها؛ أماكن خطرة ال ُي َ
ً
إن الشرطة ال يمكنها دخول
ويسود فيها االنحراف والجريمة الالمحدودة .وهناك سرديات شائعة تقول ّ
نظرا إلى خطورتها.
مثل هذه األحياء ً
«دوار الصهد» عن هذه الصور النمطية لألحياء الصفيحية؛ إذ التصقت به صورة الموقع المفزع
لم يشذّ ّ
الذي تنخره الجريمة ويسوده قانون «الشمكارة» (مدمني المخدرات) والمنحرفين .ولمسنا الحضور القوي
المتخيل الحضري المغربي لدى المستجيبين القاطنين في األحياء الصفيحية
لهذه الصورة المترسخة في
ّ
و«متطرفين»
مخدرات» و«مجرمين» و«خطرين»
دوار الصهد ،باعتبارهم «مغتصبين» و«مدمني ّ
القريبة من ّ
ّ
)(19
بطريقة آلية ،وفي ٍ
ٍ
مدة زمنية قياسية .وعلى الرغم
يتم تفعيله
و«إرهابيين»  .فترادف «صفيحي – منحرف» ّ
مؤس ٍ
سة على ٍ
أسس علمية ويرفض استعمالها ،سواء كانت
من ّ
أن هناك من يعتبر هذه الصور النمطية غير ّ
بشكل آلي وال إرادي عندما يوجدون أمام ٍ
ٍ
فرد ينتمي إلى
جماعيا ،فإنه يجري تفعيلها
اجتماعيا أم
إرثًا
ً
ً
مبر ٌر
معينة مرتبطة بالصور النمطية السائدة في محيطهم االجتماعي ،سواء كان ماد ًيا أم رمز ًيا ،هو ّ
جماعة ّ
ٍ
أن من الصعب التح ّكم
كاف لتفعيل الصور النمطية المتعلقة بهذه الجماعة .وتوضح لنا هذه الالقصدية ّ
فعل ،تشتغل الصور النمطية كطُعم ،يدفع
في اشتغال الصور النمطية في بعض الوضعيات؛ إذ عندما ُت ّ
بمحددات جسدية أم نفسية أم سلوك.
معينة ،سواء تعلقت
ّ
معين متطابق مع خصائص ّ
األفراد نحو منحى ّ
ٍ
بشكل تلقائي ،وتوظَّف في إصدار
وبهذا ،تشتغل الصور النمطية الملتصقة بشباب األحياء الصفيحية
ٍ
بشكل سابق على الوعي).(20
أحكام سريعة ،لتبدو وكأنها تشتغل

ً
ثالثا :عواقب التوصيم المجالي
يتحول فيها التوصيم إلى
بعد إيجاد الفروق المكانية وربطها بصور نمطية قدحية ،نصل إلى اللحظة التي ّ
ٍ
ممارسة تمييزية .فبالنسبة إلى بيار بورديو ،األمكنة كلها الموجودة في مجتم ٍع تراتبي ،تكون هي األخرى
(17) Wacquant, p. 6.
(18) Zaki, "De la négociation...," p. 126.

( ((1ع ـ ّـززت أحــداث  16أيــار /مــايــو  2003اإلرهــابـيــة فــي الــدار البيضاء هــذه الـصــور النمطية القدحية الــدارجــة فــي الـمـجــال الـتــداولــي
«التطرف الديني» و«اإلرهاب»ُ ،ينظر في ذلك:
وصمي
بشدة
المغربي لوصم الحي الصفيحي ،حيث ألحقت بها ّ
َ
ّ
Zaki, "L’action publique au bidonville," p. 304.

( ((2لينك وفيالن ،ص .149
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ٍ
وفي ،عن المكانات والفوارق االجتماعية القائمة( .((2فعندما يوصم قاطنو
وتعبر بذلك،
تراتبية؛ ّ
بشكل ّ
ٍ
بصفات غير مرغوب فيها ،يصبح آنذاك نبذهم وإقصاؤهم والحطّ من
األحياء الفقيرة ،ويجري ربطهم
دائما تحت وطأة الحرمان المادي (صعوبة
مبررة .لذا ،تعيش األحياء الفقيرة الموصومة ً
قيمتهم مسألةً ّ
الولوج إلى الخدمات االجتماعية األساسية كالصحة والتعليم والسكن الالئق) ،والحرمان النفسي
(صعوبة االرتقاء النفسي واستدماج تم ّث ٍ
الت سلبية عن الذات والحرج).
 .1فقدان المكانة

ٍ
بصور نمطية
من بين أهم عواقب الوصم ،وضع الموصوم في مكانة اجتماعية متدنية؛ من خالل ربطه
كمبر ٍر للحطّ من
سلبية تقلّل من شأنه .ويوظّف التوصيم المجالي ،مثل باقي أشكال الوصم األخرى،
ّ
(((2
كل
يتعين على الشباب الصفيحيين ّ
قيمة األشخاص الموصومين ونبذهم وإقصائهم  .ونتيجةً لذلكّ ،
تلقائيا
المضمن في أحد أبعاد حياتهم (االنتماء الصفيحي) ،الذي يرتبط
يومٍ حمل ال ّثقل الرمزي الهائل
ّ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
غالبا باعتبارها
وموصومة
ومهانة
محتقرة
بمجموعة نمطية،
في نظر «اآلخرين»
اجتماعيا ،و ُينظر إليها ً
ً
(((2
مهدد ًة أو خطر ًة  .وفي الوقت نفسه ،يجري التقليل من شأن األبعاد األخرى كلها التي
مزعجةً أو ِّ
أي شباب عادي» ،والتي ال يمكن اختزالها في ُب ٍ
عد إشكالي أو ٍ
حالة إشكالية
تجعل هؤالء الشباب «مثل ّ
(((2
تماما .
من وجودهم ،أو يتم وضعها في الخلفية ،أو إغفالها ً
سيهتم الكثير من المقاربات في علم االجتماع باستراتيجيات وضع المسافات المجالية
لذا،
ّ
واالجتماعية للطبقات المتوسطة الحضرية تجاه الطبقات الشعبية .فقلق اآلباء على مصير أبنائهم،
انعكاسا بسيطًا للعزل الحضري
يدفعهم إلى البحث عن أحسن المدارس لهم؛ والعزل المدرسي ليس
ً
يتقوى بانتقائية اجتماعية لالختيارات الدراسية للعائالت الغنية في الدرجة األولى ،ثم
فحسب ،لكنه ّ
ٍ
بتناقضات ترابية مهمة،
والمتميزة
المتوسطة؛ والمدارس الموجودة في األحياء الشعبية أو المختلطة،
ّ
الصدد ،نجد جاك دنزلو
هي األكثر معاناة من العزل .ومن الباحثين السوسيولوجيين المهمين في هذا ّ
الذي يتحدث ،من خالل مفهوم االنفصال ،عن انطواء الطبقة الوسطى على نفسها ،وتزايد تهميش
طور
الطبقة الفقيرة( .((2ففي سياقات حضرية مختلفة ،وبحسب خصائص اقتصادية وثقافية ّ
محددةُ ،ت ِّ
أشكال حمائية وانطوائية ،غايتها وضع مسافة مع الطبقة الفقيرة( .((2ويمنح التعليم
الطبقة الوسطى
ً
الخصوصي هذه الطبقة الوسطى (والطبقة الغنية) ،إمكان الفرار من المدارس الموجودة في محيط
سكناها ،وتجاوز إكراهات الخريطة المدرسية في المغرب .لذا ،نجد الكثير من األسر في الطبقة
( ((2بورديو ،ص .240

( ((2لينك وفيالن ،ص .151

(23) Marcelo Otero, "Repenser les problèmes sociaux: Le passage nécessaire des populations ‘problématiques’ aux
dimensions ‘problématisées’," SociologieS, 15/11/2012, accessed on 5/4/2020, at: https://bit.ly/3ag1D4K
(24) Ibid.

(25) Jacques Donzelot, Quand la ville se défait: Quelle politique face à la crise des banlieues? (Paris: Éditions du Seuil,
2006).
(26) Ibid.
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«دوار الصهد» ،ترفض تدريس أبنائها في اإلعداديات والثانويات
الوسطى القاطنة في القرب من ّ
«دوار الصهد».
التي يدرس فيها أبناء ّ
«اخ َت ْر الجار قبل الدار» عن هذا الفصل االجتماعي ،بمعنى التركيز االجتماعي
يعبر ٌ
مثل مغربي مشهور ْ
ّ
يفسر ابتعاد مجموعة من األسر المقبلة على شراء
الكبير على طبيعة الجيران أكثر منه على مكان اإلقامة ،بما ّ
أن
منازل عن اإلقامات السكنية القريبة من دور الصفيح ،أو لها إطاللةٌ عليها .كما أ ّكد لنا أحد المستجيبين ّ
«دوار الصهد» ،ترفض أن يلعب أبناؤها مع
الكثير من األسر المقيمة في جوارهم ،في األحياء القريبة من ّ
أن أسعار العقارات تنخفض كلما اقتربت من أحياء الصفيح ،أو
دوار الصهد .وأ ّكد لنا مستجيب آخر ّ
أبناء ّ
تمت فيها إعادة إيواء األحياء الصفيحية في مدينة تمارة.
حتى من اإلقامات السكنية التي ّ
تطرفًا عندما تتم ّثله ساكنته نفسها بوصفه مأوى لإلجرام.
تصبح تمثالت الحي الصفيحي السلبية أكثر ّ
فأحياء الصفيح ،الشبيهة بالفلك الذي تدور حوله النشاطات كلها غير القانونية وغير األخالقية،
تنتج تم ّث ٍ
الت لدى الساكنة ال تختلف في الكثير من األحيان عن تم ّثالت الساكنة المجاورة لها ،بل
غرو إذًا أن نجد المستجيبين «الصفيحيين» يستدمجون مجموعةً
تطرفًا .وال ّ
تكون في بعض األحيان أكثر ّ
ويعممونها
من األحكام الحضرية المهيمنة؛ فهم يقبلون تلك الصورة المنسوجة حول األقلية السيئة،
ّ
على جميع ساكنة الحي الصفيحي( .((2وفي غالب األحيان ،تستدمج الساكنة الوصم المجالي الذي
يتحول إلى إحساس بالذنب والحرج؛ وهذا ما يبرزه
يحمل الكثير من الصور واآلثار السلبية( ،((2والذي
ّ
يعبر الشباب داخل الحي الصفيحي عن أنهم يعيشون
بوضوح خطاب المستجيبين الصفيحيين؛ إذ ّ
يحسون بعدم مشروعية حضورهم .وعلى الرغم من اندماجهم
تجربة «األجنبي» في المدينة ،حيث ّ
فعليا ،بأنهم يعيشون في المدينة .ذلك
الجغرافي والمادي في النسيج الحضري ،فإنهم ال ّ
يحسونً ،
كمنطقة معزولة وغريبة عن المدينةٍ ،
ٍ
اجتماعيا ،تفصلهم عن الفضاء
نائية
أن الحي الصفيحي ُيعاش
ّ
ً
ٍ
فضاء بعيد ،أساسه الرفض واإلهانة والدونية( .((2فالعيش في دور الصفيح هو
الحضري ،وترمي بهم إلى
شكل من أشكال الوعي بالتمييز المفروض
وإحساس بالحرج يمكن تأويله باعتباره
اختالف محرج؛
ٌ
ً
ٌ
تتحدد مكانة الفرد االجتماعية من خالل تموقعه في المجال المادي؛ وإدراك الذات
فغالبا ما
عليهم.
ّ
ً
ج للتم ّثالت االجتماعية
لديه
كحضري من الدرجة الثانية هو نتيجة صيرورة دينامية اجتماعية ،واستدما ٍ
ٍّ
غالبا ما يستدمجونها
تهديدا
المهيمنة واإلقصائية .وتش ّكل هذه الصورة النمطية
ً
ً
مستمرا للموصومين؛ فهم ً
ويؤكدونها من خالل سلوكهم(.((3
يسمم أركان الحي
ّ
إن التوصيم المجالي لألحياء الصفيحية ذو تأثيرات قوية وعميقة؛ إذ ي ِلج المدينة كغا ٍز ّ
ومؤسسات الدولة كلها،
والمحال التجارية والمستشفى
ويمتد ليشمل المدرسة والشرطة
الصفيحي كلها،
ّ
ّ
ّ
(27) Ibid., p. 125.
(28) Sune Qvotrup Jensen & Ann–Dorte Christensen, "Territorial Stigmatization and Local Belonging: A Study of the
Danish Neighbourhood Aalborg East," City, vol. 16, no. 1–2 (2012), p. 74.
(29) Zaki, "La négociation," p. 125.

( ((3لينك وفيالن ،ص .156
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وليعود إلى تسميم صورة الذات الداخلية لساكنة أحياء الصفيح .فالحي الصفيحي الموصومُ ،ي ِ
فسد رمز ًيا
من الحضريين «العاديين» ،وحتى من «الصفيحيين» أنفسهم .وكشفت لنا المقابالت عن الدور الذي يقوم به
ٍ
كعنف رمزي؛ إذ يستدمج المستجيبون هذه الصورة السلبية التي تلتصق بمكان إقامتهم،
التوصيم المجالي
ٍ
ٍ
تطرفًا من المستجيبين «العاديين».
بشكل ال واعٍ ،وفي بعض األحيان
وهم يعيدون إنتاجها
بشكل أكثر ّ

ٍ
مكانة اجتماعية متد ّنية؛ من خالل ربطه بصو ٍر
من بين أهم عواقب هذا الوصم ،وضع الموصوم في
نمطية سلبية ،حيث يفقد شباب األحياء الصفيحية الموصوم حينها اإلحساس باالنتماء الحضري؛ فهم
متوح ًشا» يعيشه الشباب مثل
«عالما
يعيشون نو ًعا من النفي القسري داخل األحياء الصفيحية ،بوصفها
ً
ّ
ٍ
ٍ
مجال مهترئ لدى الشباب
ومقصيون في
وعيا قو ًيا بأنهم معزولون
ّ
اعتقال اجتماعي .وهم يحملون ً
ٍ
بشكل سلبي ومحرج ،بسبب مكان سكناهم
مميزون ،لكن
الصفيحيين المستجيبين؛
ٌ
إحساس بأنهم ّ
الصدد ،يتحدث بورديو عن استهالك المكان
الذي يكرهونه ،ومن خالله يكرهون ذاتهم .وفي هذا ّ
(((3
أن قاطنة
الذي يش ّكل بالنسبة إلى بعض الطبقات االجتماعية
ً
شكل من أشكال التباهي بالسلطة  ،بيد ّ
مصدر حرجٍ.
دونيا يش ّكل بالنسبة إليها
َ
األحياء الفقيرة تستهلك مكا ًنا ً

تحمل ساكنة األحياء الصفيحية صور ًة قاتمة عن مكان سكناها؛ ما يجعل من الصعب على هؤالء
الشباب العيش خارج صورة االزدراء الذي يعانون ضغطه في حياتهم اليومية ،بسبب «النجاسة»
المالزمة لمكان سكناهم الذي أصبح عنوان البؤس والجريمة واالنحالل األخالقي ،والتي تحاصر
مجاالت وجودهم كلها في المدرسة ،وفي بحثهم عن العمل ،وفي عالقاتهم بالشرطة وبالجنس اآلخر،
الحي الصفيحي
وفي التفاعالت اليومية المختلطة كلها( .((3كما يؤ ّدي انعكاس التوصيم على ساكنة
ّ
أنفسهم إلى تبادل الخشية والخوف بعضهم من بعض.
ً
عائقا أمام تحقيق الذات
 .2الحي الصفيحي باعتباره

عبر الشباب الصفيحيون المستجيبون عن ٍ
تلخصه مفردة «الحكرة» ذات الدالالت العميقة
ظلم مجالي ّ
ّ
في السياق التداولي المغاربي؛ وهي بمنزلة احتقا ٍر مجالي له وجهان :األول رمزي ،يمكن تلخيصه في
ٍ
مجال الئق للسكن
الصورة السلبية التي يختزلهم فيها اآلخرون ،والثاني مادي ،أي معاناتهم حرما ًنا من
يلخصونها في
تتوافر فيه الخدمات األساسية كلها التي يظنون توافرها في أشكال السكن األخرى ،التي ّ
ّْ
«الد ُيور» (جمع «دار» بالدارجة المغربية) ،أي المنازل اإلسمنتية أو المبنية بالصلب.
تتعدد أشكال المعاناة المادية في األحياء الصفيحية؛ فالمعاناة من السكن تحت سقف القصدير
ّ
ومصارعة الظواهر الطبيعية ،تبدأ من «الصهد» (حرارة الشمس التي تتضاعف داخل المسكن الصفيحي
تتسرب عبر القصدير المهترئ في فصل الشتاء)،
بسبب القصدير) ،و«القطرة» (قطرات المطر التي
ّ
تحول القصدير إلى أوراق «طائرة»؛ زد على ذلك الحشرات والقوارض وغياب الصرف
والرياح التي ّ
عوضا من أن يكون
الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء ،وسوء الظروف الصحية ،وغيرها .لذا،
ً
(31) Pierre Bourdieu, La distinction: Critique sociale du jugement (Paris: Editions de Minuit, 1979).
(32) Wacquant, p. 180.
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ٍ
عبر عنه
يتحول إلى
وفضاء للراحة،
السكن القصديري مالذًا آم ًنا
ّ
ً
مجال للضائقة والمعاناة؛ وهذا ما ّ
عدة الشباب المستجيبون.
بطرائق ّ
بوح َد ْك» (أي غرفتك
عبر عنها هؤالء الشباب ،هو « ِب ْ
من ّ
يتك ْ
أهم أشكال الحرمان المجالي ،كما ّ
الخاصة)؛ إذ يحرمهم غياب هذا المجال الشخصي الحميمي من الكثير من الطقوس التي يستمتع
بها أبناء األحياء «العادية» ،فغياب الخصوصية ،والغرفة الخاصة داخل المسكن الصفيحي ،يجعل
بحرية مع أقرانهم ،يعانون «الضيق»،
الشباب الذين يعيشون مرحلةً عمرية يحتاجون فيها إلى التواصل ّ
مرتاحا في
أكثر من سواهم من الفئات العمرية .ففي الكثير من المقابالت ،تر ّددت جملة «أنا لست
ً
ٍ
مجال غاية في الضيق االختالء بالذات و /أو ممارسة الكثير
المسكن الصفيحي» ،حيث يستحيل في
وعبر الشباب
من النشاطات الثقافية واالجتماعية التي يمارسها الشباب في هذه المرحلة العمريةّ .
خصوصا مع الجنس
مثل ،من خالل صعوبة المحادثة الهاتفية مع أقرانهم،
المستجيبون عن ذلكً ،
ً
ٍ
حصة رياضية هو صعب
اآلخر ،ومراجعة الدروس وإنجاز التمارين المنزلية؛ وحتى االستحمام بعد
نظرا إلى غياب الحمام.
المنال في المسكن الصفيحيً ،

ٍ
مجاالت أوسع؛ إلى مجال «البينية
«دوار الصهد» بسبب غياب الحميمية إلى
ّ
تمتد هذه المعاناة في ّ
عوقها
الزوجية» ً L’entre–soi conjugal
غالبا ما ُي ّ
مثل ،و«البينية العائلية»  ،L’entre–soi familialالتي ً
يمر عبر الحيطان الفاصلة
االختراق الدائم لآلخر ،من خالل نظرته وحضوره المادي وضجيجه الذي ّ
الضعيفة التي تسمح بسماع كل ما يدور في المسكن الصفيحي(((3؛ ما ينعكس على التواصل بين الجيران،
كبيرا في تحديد درجة استقاللية
كما يؤ ّكد ذلك عبد الرحمن المالكيّ :
«إن نوعية السكن تلعب ً
دورا ً
منعزل ،كلما شعر أفراده بحر ّية أكبر ،وكلما كان تواصلهم أفضل مع جيرانهم؛
األسرة؛ فكلما كان السكن
ً
بينما السكن الملتصق ببعضه البعض ،والمفتوح على الجيران ،يكون أفراده يميلون أكثر إلى االنعزال
الحيز المجالي في
واالنغالق»(ُ .((3يضاف إلى ذلك استحالة استقبال الضيوف بسبب ِّ
«الضيق» (ضيق ّ
«البراكة» وخارجها) ،التي ال يستطيع «الصفيحي» الفرار
و«الح ْض َية» (المراقبة
«البراكة»)
َ
المستمرة ،داخل ّ
ّ
ّ
ٍ
منزل أتلف فيه (أضيع فيه)».
عبر عنه أحد المستجيبين
بشكل عميق عندما قال« :أريد ً
منها؛ وهو ما ّ
«دوار الصهد» ،أحياء تخوميةً بامتياز؛ ويعتبر المجال التخومي
كما تعتبر األحياء الصفيحية ،ومن بينها ّ

(((3

(33) Abdelmajid Arrif, "Variations spatiales du privé et du public à travers les exemples de Ben M’sik et de Hay Moulay
Rachid à Casablanca," Les Cahiers d’Urbama, no. 13 (1997), p. 76.

( ((3عـبــد الــرحـمــن الـمــالـكــي ،الـثـقــافــة وال ـم ـجــال :دراس ــة فــي ســوسـيــولــوجـيــا الـتـحـضــر وال ـهـجــرة فــي الـمـغــرب (ف ــاس :مـنـشــورات مختبر
سوسيولوجيا التنمية االجتماعية ،)2015 ،ص .32
(« ((3الـمـجــال التخومي»  Espace Limitropheهــو المجال الـحــدودي بين المجال الـخــاص (الـمـنــزل) ،والـمـجــال الـعــام (الـشــارع)،
كعتبة الـمـنــزل مـثـ ًـا أو «ال ـ ّـدرب» .مـجـ ٌ
ـال يــوجــد بين الـعــام والـخــاص ،ويفصل بينهما .فـنــافــذة المسكن الصفيحي وأبــوابــه ،هــي بمنزلة
ٍ
مجاالت تخومية بهذا المعنى .ويحيل المجال التخومي إلى لعبة معقّدة بين الداخل (المغلق) والخارج (المفتوح)؛ إذ تفرض خاصية
المجال التخومي شبه العمومي ،في غالب األحيان ،االشتراك والتدبير الجماعي بين أس ٍر متجاورة ،بل يمكن أن يكون ً
أيضا موضوع
نزاع مستمر .إنه المكان الذي يشهد على العالقة بين األسرة وعالمها الخارجيُ ،ينظر:
Françoise Navez–Bouchanine, "L’espace limitrophe: Entre le privé et le public, un no man’s land? La pratique urbaine au
Maroc," Espaces et Sociétés, numéro spécial intitulé, Espace public et complexité sociale, no. 62–63 (1991), pp. 135–158.
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مجال أنثو ًيا بامتياز .ففي األحياء الصفيحية ،توجد المرأة في مركز العالقات االجتماعية الجوارية
بدوره
ً
دائما لمسةً نسائية؛ فهي تحضر من
الحي الصفيحي
فممرات
اليومية.
ٌ
مجال نسائي بامتياز ،ويحمل ً
ّ
ّ
ٍ
مجال عام إلى
الممر من
حول الزقاق أو
خاللها نشاطاتها اليومية ،مثل األشغال المنزلية واإلنتاجية ،و ُت ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وجوار وممارسات مختلفة( .((3وتدفع إكراهات المسكن الصفيحي
تبادل
مجال شبه خاص؛ إلى مجال
ممر الحي بسبب مساحة المسكن الصفيحي الصغيرة ،وحرارته
النساء إلى نقل
ّ
نشاطاتهن المنزلية إلى ّ
أن فتح المسكن الصفيحي من أجل التهوية
المرتفعة ً
صيفا ،وغياب التهوية والخوف من الحريق؛ ذلك ّ
شفاف) في المدخل ،تحاول مقاومة النظرات
دائما «خامية»
(حجاب من قماش ّ
يفضحه .لذا ،توجد ً
ٌ
الخارجية .وتمر نشاطات الخارج اليومية كلها من المسكن الصفيحي ،بضجيجها وكالمها النابي
ونظراتها وأغانيها ،وشجاراتها .وفي هذا الصدد ،يقول عبد المجيد عريف« :الحديث عن المجال
هو حديث عن العالقات؛ سواء تعلق األمر بالتفاعل مع الجيران ،أو شبكة الجوار .مقاربة المجال
الحد والحدود والعتبة
أول وقبل كل شيء مقاربة للروابط االجتماعية .باختصار ،إنه حديث عن
هي ً
ّ
فصل شامل وغير ٍ
ٍ
قابل للتجاوز ،ولكن عن نقاط
والمرشحة والحجب [ ]...ليس بالضرورة حدي ًثا عن
ٍ
ٍ
ٍ
كعالقة
وتفاوضا وج ًها لوجه .هذا الطقس إما ُيعاش
وتشفيرا
مرور
طقوس
حساسة ،تستوجب
ً
التقاء ّ
َ
ً
ألن الحياة في دور الصفيح تعاش تحت ضغط
بين األفراد ،أو كعالقة التزام مع المجموعة أو الجماعةّ .
نظرات اآلخر»(.((3
 .3تأثيرات الوصم المجالي في توزيع فرص العيش

يتم من خالله
وفية للفوارق االجتماعية؛ ذلك ّ
كما أسلفناُ ،ت ّ
أن الشكل الذي ّ
عد الفوارق المكانية ترجمةً ّ
يتم تجميع
يحدد قيمة المجاالت االجتماعية المختلفة.
توزيع األفراد والسلع في المجالّ ،
فغالبا ما ّ
ً
يتجمع فيها الفقراء( .((3واشتكى
معينة بعيدة عن األماكن التي
ّ
السلع األكثر ندر ًة وأهميةً في مجاالت ّ
ٍ
حرمان في فرص العيش وصعوبة الولوج إلى الكثير من
الصدد من
المستجيبون الصفيحيون في هذا ّ
الخدمات االجتماعية األساسية الجيدة ،مثل الصحة والتعليم والتنقل والبنى التحتية الخاصة بالعالج.
سببا في
فإلى جانب التمييز الفردي ،هناك التمييز البنيوي ،حين تكون ممارسات بعض المؤسسات ً
معوقة»(.((3
حرمان بعض الفئات االجتماعية وتضعهم في «بيئة ّ
تبقى صعوبة الولوج إلى وسائل النقل العمومية والخاصة من أهم الصعوبات التي تعانيها ساكنة
عموما .فالمستوى االجتماعي لألحياء الصفيحية ال يسمح لهم بامتالك
العشوائيات واألحياء الفقيرة
ً
وسيلة ٍ
نقل خاصة؛ أما وسائل النقل العمومية ،فضعيفة وعرضها ال يتناسب مع طلب الساكنة؛ لذا ،هي
جد صعبة .وال ُتقاس أهمية المجال
غير كافية ومكتظة في غالب األحياء ،ما يجعل حركية الساكنة ّ
مهما ،كانت هناك قدر ٌة على التح ّكم
والتنقل
ّ
زمانيا ً
أيضا؛ فكلما كان رأس المال ً
مكانيا فحسب ،بل ً
ً
(36) Arrif, p. 73.
(37) Ibid., pp. 75–76.

( ((3بورديو ،ص .244

( ((3لينك وفيالن ،ص .153
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وسم هذه األحياء
في الزمن ،من خالل سهولة الولوج إلى وسائل النقل العمومية والخاصة( .((4ويمنع ُ
مارس
أيضا
بالخطرة ً
الكثير من سائقي سيارات األجرة من االقتراب منها ،مخافة العنف الذي قد ُي َ
َ
وعبر المستجيبون الصفيحيون عن الزمن الضائع في البحث عن وسائل
عليهم أو على ممتلكاتهمّ .
ٍ
حافالت مهترئة.
مكدسين داخل
النقل وانتظارها ومسارها الطويل الذي يكونون فيه ّ
بسبب فقر أسر األحياء الصفيحية إذًا ،يكاد يستحيل الولوج إلى خدمات القطاع الخاص؛ أما الخدمات
ٍ
منطقة إلى أخرى ،فإنها تكون
ونوعيا من
كم ًيا
العمومية ،فعلى الرغم من حضورها الذي يختلف ّ
ً
)(41
موضوع تدهو ٍر بسبب ما تسميه إيفا فان كيمبن عامل «االزدحام»  . Crowdingفعندما نكون أمام
ٍ
عدد كبير من الناس يعانون المشكالت نفسها ،ويستخدمون الخدمات العمومية نفسها ،فإن جودة
ٍ
بسرعة في غياب موارد مالية كافية لتخصيصها أو إصالحها أو استبدالها بأخرى
هذه الخدمات تتدهور
«دوار الصهد» عن معاناتهم طول االنتظار للحصول على أدنى خدمة صحية
عبر لنا شباب ّ
جديدة .لذاّ ،
المعقدة واالستقبال السيئ أو غير المتوافق مع حاجاتهم؛ بسبب االكتظاظ وقلة الموارد
واإلجراءات
ّ
تحقق
حيهم ،والتي تحول دون ّ
البشرية والصورة السلبية التي يحملها العاملون في المستشفى عن ّ
فع ٍ
معق ًدا؛ إذ هو عنوان االنحراف األخالقي
وضعا
يجسد
مجاليا ّ
ً
تواصل ّ
ال وإيجابي .فالحي الصفيحي ّ
ً
يعقد ،ما وراء الخصاص المادي واللوجيستي ،الولوج إلى
والسمعة المكانية السيئة والموصومة ،ما ّ
الخدمات االجتماعية.

من ٍ
جهة أخرى ،يجد كثير من شباب األحياء الصفيحية صعوبةً في ولوج سوق الشغل وإقناع المشغلين
كفيل بإثارة حذر اآلخر؛ ويواجه شباب األحياء
المحتملين .فتعريف الشاب الصفيحي بمكان سكناهٌ ،
ٍ
ويعوق التمييز على
الصفيحية
بحذر شديد من المشغل المستقبلي في اللحظة التي يصرحون بعنوانهمّ .
ٍ
بشكل كبير في تفاقم البطالة المحلية.
أساس العنوان الصفيحي عملية البحث عن العمل ،ويساهم
ٍ
بحذر مع شباب أحياء الصفيح ،بل األساتذة واإلدارة والجنس اآلخر
المشغل فحسب من يتعامل
وليس
ّ
يكيف الجميع سلوكه بحسب مكان االنتماء الذي ُينظر إليه عاد ًة باعتباره
والشرطة والقضاء ً
أيضا؛ إذ ّ
«دوار الصهد» حتى تصبح موضوع اتهام
تصرح أنك تسكن في ّ
وكرا لالنحراف واالنحالل .فيكفي أن ِّ
ً
مباشر باالنحراف ،وما يرافقه من إحساس باإلثم والحرج لدى الشباب الصفيحيين .وعندما يوسم
بعض األشخاص ،و ُتلصق به صور نمطية سلبية من األشخاص المحيطين بهم ،فهذا يعطي للواصمين
سماه
علنيا
الحق في ممارسة الكثير من أشكال التمييز التي تأخذ
ً
ظاهرا تجاه الموصوم؛ وهذا ما ّ
ً
شكل ً
بروس لينك وجوك فيالن «التمييز الفردي») .(42ويتضاعف اإلقصاء الرمزي في مثل هذه الوضعيات؛ إذ
والمهمشة أن يعترف «من أين أتى» ،أي «من هو».
شاب من األحياء الفقيرة
يكاد يستحيل على
ّ
ٍّ
( ((4بورديو ،ص .244

"(41) Eva van Kempen, "‘Poverty Pockets’" and Social Exclusion: On the Role of Place in Shaping Social Inequality,
in: Peter Marcuse & Ronald van Kempen (eds.), Of States and Cities: The Partitioning of Urban Space (Oxford: Oxford
University Press, 2002), pp. 240–257.

( ((4لينك وفيالن ،ص .153
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أساسا لقوة الوصم المجالي
رابعا :السلطة
ً
ً

تحتل دور الصفيح مركزيةً في تاريخ المغرب ،سواء تعلق األمر بتطور الحركة الوطنية أم بأحداث العنف،
مثل األحداث اإلرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في  16أيار /مايو  .((4(2003وش ّكلت األحياء
ولما تزل ،أدا ًة
تهديدا
الصفيحية منذ الحماية
ً
سياسيا بسبب إمكاناتها التمردية والعصيانية؛ كما ش ّكلتّ ،
ً
اقتصادية (خ ّزان ٍيد عاملة) وسياسية (خزان أصوات انتخابية) ،بالنسبة إلى السلطات العمومية( .((4كما
عنيفا ،وأشهرها احتجاجات آذار /مارس 1965
أخذت مقاومة دور الصفيح في الكثير من األحيان
شكل ً
ً
وحزيران /يونيو  .1981كما تأخذ باستمرار شكل احتجاجات سلمية مطالبةً بتوفير الخدمات األساسية،
مثل الماء وقنوات الصرف الصحي والكهرباء(.((4
تخص مجال الحي الصفيحي عبر الزمن من فاعلين مؤسساتيين ،من مخطّطين
ُبنيت الصور الذهنية التي
ّ
وخبراء وأصحاب القرار السياسي .فهم من ينتج الكثير من الكلمات والصور الواصمة وينشرها ،وهم
مسنودون في هذه المهمة بوسائل اإلعالم التي تتب ّنى هذا التفيِيء الواصم ،وتضمن استمراره .فبالنسبة
يبرر إرادة التدخل
إلى أصحاب القرار السياسي ،يخدم خطاب الوصم الحضري مصلحتهم من حيث إنه ّ
لـ «تنظيف» المدينة و«إصالح» سكان األحياء الصفيحية وإعادة دمجهم في مدينة «نظيفة» مهيكلة ومنظمة.
فإن سالسة التنميط المجالي وقوته رهينة بإيجاد فصل الحي العادي (الـ «نحن») ،والحي الصفيحي
لذاّ ،
يترسخ
(الـ «هم»).
«هم» باعتباره ّ
وغالبا ما ينظر إلى هذا الـ ُ
مهد ًدا للـ «نحن» ،ألنه منحرف ومجرم .وعندما ّ
ً
ٍ
اجتماعيا.
مقبول
أمرا
كل
هذا التم ّثل القدحي في
ً
المتخيل الحضري ،تصبح ّ
معاملة سلبية وعنيفة للـ «هم» ً
ً
ّ
(((4
ومن هنا تحتاج صيرورات اإلنتاج االجتماعي للوصم إلى القوة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ؛
غالبا
والمهمشة
وتعتبر األماكن الفقيرة
فضاء متمي ًزا لممارسة السلطة التي تش ّكل ً
ّ
ً
عنفا رمز ًيا ،ألنها ً
ٍ
بشكل خفي ومستدمج من المهيمن عليهم في المجال الحضري.
مارس
ما ُت َ
الحي
«دوار الصهد» ،وصفوا قاطني
في المقابالت التي أجريناها مع الشباب القاطنين في جوار ّ
ّ
و«التوحش» .فبناء الفروق بين الـ «نحن» والـ «هم» ،كما أكد ذلك لينك وفيالن،
الصفيحي بـ «الهمج»
ّ
ٍ
معاملة سيئة وعنيفة
كل
قد يصل إلى درجة اعتبار اإلنسان الموصوم ال يرقى إلى درجة اإلنسان؛ وتصبح ّ
ومبرر ًة(.((4
لهم مسألةً مقبولةً
ّ
«دوار الصهد» التعامل التمييزي الذي
أكدت لنا المقابالت التي أجريناها مع الشباب القاطنين في ّ
تعرضوا له من القوى األمنية؛ إذ تستند الدولة إلى مجموعة من االستراتيجيات في مقاربتها المجاالت
ّ

( ((4كانت أغلبية المهاجمين تنحدر من األحياء الصفيحية «كاريان طوما» و«دوار السكويلة» في منطقة سيدي مومن.

(44) Lamia Zaki, "Après le bidonville: Les relogés de Lahjajma (Casablanca): Entre déni et nostalgie," in: Sylvie
Mazzella (dir.), L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale: Une comparaison libérale (Maghreb, Afrique,
Canada, France) (Tunis: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2007), pp. 277–294.
(45) Francesco Vacchiano, "Du karian au hreg et retour: Spatialité subalterne et désir d’émigration au Maroc," in:
Thomas Fouquet & Odile Georg (eds.), Citadinités subalternes en Afrique (Paris: Editions Khartala, 2018), p. 160.

( ((4لينك وفيالن ،ص .157

( ((4المرجع نفسه ،ص .151
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التي تعاني الوصم والتمييز ،مثل إنكار المشكل أو التقليل من خطورته أو تزييف واقعه ،أو رمي
وغالبا ال تكون غاية زيارة
المسؤولية على المسؤول اآلخر ،أو تحويل الضحايا إلى مذنبين(.((4
ً
المهمشة ،التواصل مع الساكنة وفهم مشكالتها ،بل إلبراز قوة الدولة العقابية،
المسؤولين هذه المناطق
ّ
ويقوي هذا التوصيم السلطة العقابية تجاه المجاالت
وعزمها على القضاء على الجريمة واالنحرافّ .
ٍ
كأساس أيديولوجي ُتبنى على أساسه
ثم ،فالتوصيم المجالي يمكن فهمه
الحضرية الهامشية .ومن ّ
وتبرر سياسات تغيير المجال الحضري .فمن خالل هدم دور الصفيح ونقلها إلى خارج المدينة،
ّ
غالبا ما تتبلور سياسة التحسين الحضري على أساس التوصيم.
وتعويضها
َ
بأحياء سكنية راقيةً ،
يبرر التوصيم في الكثير من األحيان «سياسات التحسين» التي تنتهجها السلطة في المغرب ،والتي
ّ
يمكن تلخيصها في «تحرير» مراكز المدينة من األحياء الصفيحية ،ونقلها إلى الهوامش الحضرية .وفي
حين ُتعاش تجربة الترحيل القسري لألحياء الصفيحية بوصفها إنجا ًزا من جهة السلطات المحلية،
صراع
رحلة تجربة مادية ونفسية قاسية( .((4والصراع الذي يعرفه المجال هو
ٌ
فهي من جهة الساكنة ُ
الم ّ
من أجل االستحواذ على المنافع المادية ،مثل التموقع في مجاالت استراتيجية يسهل فيها الولوج إلى
الموارد البشرية والسلع ذات القيمة ،كالتجهيزات الصحية والثقافية؛ كما تعطي هذه المجاالت مكانةً
وحظو ًة اجتماعية لقاطنيها.
تطورت األحياء الصفيحية خارج السياسات الحضرية؛ وأصبحت السياسات
مع مرور السنواتّ ،
تشجع
العمومية ،بحسب فرانسواز نافيز بوشانين( ،((5تخشى الفوضى المجالية الجماعية ،لذا
ّ
تقويمها أو تنظيمها من القوى األمنية( .((5وبدأت السلطة مع مرور السنوات تتنازل عن مراقبة
نهائيا من خالل النقل الجماعي
األحياء الصفيحية وضبطها ،وراحت تتوجه أكثر نحو القضاء عليها ً
للساكنة إلى هوامش المدينة التي تفتقد البنية التحتية الالزمة والخدمات االجتماعية المتوافرة في
أن نهاية استخدام
قسرا( .((5وهذا ما يؤكد ّ
مركز المدينة الذي ّ
يرحلون منه في الكثير من األحيان ً
(48) Jean–Michel Belorgey, "Préface," in: Dan Ferrand–Bechmann (ed.), Pauvres et mal logés: Les enjeux sociaux de
l’habitat, Collection: Habitat et Sociétés (Paris: Editions L’Harmattan, 1990), p. 12.

( ((4يتم ترحيل ساكنة أغلبية األحياء الصفيحية في مدينة تمارة ،بعيدً ا عن مركز المدينة إلى هوامشها الحضرية التي كانت إلى ٍ
عهد
ّ
قــريــب أراض ـ َـي فــاحـيــة ،كـمــا هــي الـحــال بالنسبة إلــى جـمــاعــة «عـيــن ع ــودة» الـتــي تفتقد البنية التحتية والـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة الكافية
الستقبال هذه الساكنة الجديدة.
(50) Françoise Navez–Bouchanine, "Espaces publics des villes marocaines," Les Annales de la Recherche Urbaine,
no. 57–58 (Décembre 1992–Mars 1993), pp. 185–190.

خصوصا الشرطة ،أو القوات المساعدة
غالبا ما تتواصل الدولة مع األحياء الصفيحية بشكلٍ أساس من خالل جهازها القمعي،
(((5
ً
ً
التي تهيمن على المجال الحضري في الكثير من المدن المغربية .لكن قليلة هي الدراسات التي اهتمت بدراسة العالقة القائمة بين
شـبــاب األحـيــاء الصفيحية والـشــرطــة فــي الـمـغــرب ،مــع الـعـلــم أنّ الـشــرطــة ،إلــى جــانــب أع ــوان السلطة («لـمـقــدمـيــن») ،هــم مــن بـيــن أهــم
المؤسسات التي تتفاعل مع شباب األحياء الفقيرة ،في الغالب بشكلٍ عقابي وسلبي.
ً
«الساخن».
(((5
الم َّ
فضل عن ضروب المعاناة المادية والمعنوية األخرى التي تعانيها الساكنة ُ
رحلة ،مثل فقدان الرابط االجتماعي ّ
نموذجا» ،في:
البيضاء
ـدار
ـ
ل
ا
مدينة
األمني:
والهاجس
الجوار
وعالقات
العمرانية
«اإليكولوجيا
رشيق،
الرحمن
عبد
ذلك:
في
ُينظر
ً
دفاتر السفير العربي –  ،2019ملف «العشوائيات» ،السفير العربي /مؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا ( ،)2019ص –71
 ،77شوهد في  ،2020/4/5فيhttps://bit.ly/2KlG7kp :
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ٍ
آلية تمييزية معينة هو بدايةٌ الستخدام أخرى ،ما يؤ ّكد اعتماد الوصم على قوة تسنده وتضمن
استمراره(.((5
حدة عالقة الشرطة باألحياء الصفيحية العنيفة مع برنامج «مدن من دون صفيح» في عام ((5(2004؛
زادت ّ
دائما مقاومة من
غالبا ما ال يقتنع جميع الساكنة بضرورة اإلفراغ الو ّدي للمسكن الصفيحي ،وتوجد ً
إذ ً
ٍ
نائيا عن
غالبا ما يكون سك ًنا
اجتماعيا و /أو ً
ً
ساكنة غير راضية عن شروط انتقالها إلى سكن آخرً ،
المجال الحضري الذي اعتادوا العيش واالشتغال فيه .ما يدفع السلطة إلى اللجوء إلى القوة ،حيث
غالبا ما تغيب عن
تتكلّف الشرطة باإلفراغ القسري ،أو ما يسمى بـ «الترياب» (الهدم) .كما ّ
أن الشرطة ً
الحي الصفيحي ،وتحضر فحسب في اللحظة التي
حل المشكالت والنزاعات اليومية للساكنة داخل
ّ
ّ
يكون عليها القيام بإفرا ٍغ قسري أو منع ٍ
بناء عشوائي أو القيام بدوريات ومراقبة بطاقات التعريف وإلقاء
القبض على بعض الساكنة(.((5
ٍ
نشاطات ممنوعةً  ،ويعيش
إن كانت توجد لدى بعض الشباب الصفيحي كراهية للشرطة ،عند ممارسته
ٍ
عمم على الشباب الصفيحيين كلهم؛
بشكل مستمر تحت تهديد الدوريات األمنيةّ ،
فإن هذه الصورة ُت ّ
إذ تنزع الشرطة إلى وضع الشاب الصفيحي «المنحرف» والشاب الصفيحي الطالب و«الفاضل» في
ٍ
منحدرا من ساكنة
يتعرض لها من الشرطة ،لكونه
ً
سلة واحدة؛ ومن ّ
ثم ،ال يفهم هذا األخير اإلهانة التي ّ
مؤسسة الشرطة.
الصفيح فحسب ،إضافة إلى شعوره بانعدام األمن تجاه ّ
أن حضور الشرطة تنتج منه
هذا ما نستنتجه من خالل شهادات المستجيبين،
خصوصا الذكور ،من ّ
ً
ٍ
بشكل سلبي إلى الشرطة .ويطرح
يفسر لماذا ينظر الشباب
مشكالت أكثر منه
ً
حلول ،وهذا ما يمكن أن ّ
أيضا اإلحساس الذي يكبته هؤالء الشباب في هذه األحياء ،مع العلم أنهم ال يملكون
هذا االستنتاج ً
وسائل للدفاع عن أنفسهم أمام «العنف المشروع» الذي يمثله الشرطي ،والذي يأخذ شكل إهانات.
َ

خامسا :استراتيجيات مقاومة الوصم المجالي
ً

يعمل الشباب الصفيحيون جاهدين على تدبير الصورة السلبية المفروضة عليهم في المجال الحضري.
الموجه إليهم ،واالختالف الذي يقوم على أساسه إقصاؤهم من المدينة ،باعتبار
فهم واعون بالتوصيم
ّ
(53) Ibid., p. 158.

( ((5جـ ــرى إط ــاق الـبــرنــامــج الــوطـنــي «م ــدن مــن دون صـفـيــح» فــي عــام  ،2004فــي أعـقــاب تـفـجـيــرات  16أي ــار /مــايــو  2003فــي الــدار
البيضاء .واستهدف البرنامج القضاء على السكن الصفيحي في  85مدينة مغربية .غير أنّ الواقع ُيظهر فشل هذا البرنامج ،فعلى سبيل
المثال ،ال تــزال توجد إلى غاية نهاية عام  ،2019وبحسب بيانات وزارة اإلسكان ،أكثر من  20ألف «بـ ّـراكــة» في مدينة الصخيرات–
«براكة».
تمارة ،وهي ثاني ّ
تجم ٍع صفيحي في المغرب بعد العاصمة االقتصادية الدار البيضاء بأكثر من  36ألف ّ
( ((5هو ما يسمح بالقول إنّ الدولة هي في اآلن ذاته غائبة عن «الكريان» ،ألنها ترفض منحه أبسط التجهيزات والخدمات األساسية
(الماء الصالح للشرب ،الكهرباء ،الصرف الصحي ،جمع النفايات ،النقل العمومي ،وما إلى ذلك) ،وهي حاضرة ً
أيضا ،ألنها تسعى
تعبر عنه لمياء زكــي بقولها إنّ السلطات تنفّذ سياسة «اإلدارة بالخصاص»
للحفاظ على سلطتها وعـلــى هشاشة الـمـكــان .وهــو مــا ّ
 ،Gestion par le manqueو«الوجود بالغياب»  ،Présence par l’absenceينظر:
Zaki, "L’action publique au bidonville," p. 306.
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ٍ
ٍ
أيضا كيف يمكنهم
مجموعة اجتماعية دونية ومجال
أنهم ينتمون إلى
إقامة هامشي .لكنهم يعلمون ً
التخفيف من هذا الوصم الذي ُيبعدهم عن صورة الحضري المثالية .فهم يشتغلون على الصورة
المنسوجة حولهم ،ويحاولون إعطاءها صورة جديدة.
استطاع هؤالء الشباب إبداع الكثير من استراتيجيات التفادي أو الرفض الجذري للوصم .ومن بين
أشكال المقاومة التي استطعنا الكشف عنها من خالل عملنا الميداني ،القدح األفقي وحلم ترك
الحي الصفيحي والبناء غير القانوني ،كر ّدة فعل على التوصيم المجالي .كما يعمد بعض شباب أحياء
الصفيح إلى وضع مسافات و ّدية واالنزواء في الفضاء الخاص للعائلة ،وفي اللحظة التي تتوافر فيها
يتم الفرار من مثل هذه األحياء الموصومة.
الفرصة السانحةّ ،
تبقى وسيلة أمل الهروب الجغرافي أو الرمزي أو االجتماعي من بين آخر الوسائل التي يمتلكها الشباب
الصفيحيون لتصحيح وصمهم .كما تصير فكرة الهجرة السرية ،عندما تعجز الحلول االجتماعية
يسك»
والسياسية ،المالذ األقصى والسالح األخير ،أو ما ّ
«الر ْ
سماه بعض المستجيبين الصفيحيين ِّ
(وهي تعريب دارج لكلمة  Risqueالتي تعني باللغة الفرنسية «مخاطرة»).
 .1استراتيجية القدح األفقي

«دوار
في سياق استراتيجية القدح األفقي  ،Dénigrement latéralتأخذ مقاومة الوصم لدى شباب ّ
ٍ
خطوط داخلية فاصلة بين «األنا» الفاضل و«اآلخر» الفاسد؛ إذ ُيستدمج التوصيم
الصهد» شكل إيجاد
ٍ
إحساس بالذنب
ويتحول إلى
سابقا،
المجالي في غالب األحيان من طرف الساكنة ،كما أوضحنا
ً
ّ
والحرج.
هناك الكثير من المستجيبين الصفيحيين الذين رموا «الوصومات» كلها على اآلخرين .ويمكن اعتبار
ٍ
مجهول على ٍ
نحو
شكل من أشكال التنظيف الرمزي للذات .فنحن هنا أمام رمي الوصم على آخر
هذا
ً
ِ
يتم نفي وصم االنحراف الملتصق باألحياء الصفيحية عن الذات
«مشيطن» .Diabolisant
فغالبا ما ّ
ً
ٍ
«الشمكارة» (المدمنين) .وهكذا يحاول
ورميه على
غالبا فئة ّ
معينة ضمن هذه األحياء ،هي ً
جماعة ّ
الشباب الصفيحيون المستجيبون جاهدين ،خالل المقابلة القول «أنا لست ما يظن اآلخرون أنني هو»؛
تماما عن أخالق السكان اآلخرين.
وهم يؤكدون أخالقهم الخاصة والمتميزة والمختلفة ً

تأثيرا في البنية االجتماعية للتهميش الحضري من خالل
يمارس التدهور وتشويه السمعة المجالي ً
أول على المستوى الداخلي ،فالتوصيم يغذّ ي االكتئاب ،ويتضافر كالهما ليدفعا سكان األحياء
نموذجينً :
الهامشية إلى االستسالم واالبتعاد عن جيرانهم ،ما يحول دون تقوية شبكة عالقاتهم وإضعاف نشاطاتهم
وثانيا على المستوى الخارجي ،يضعف تماسك الوسط المحلي ،ويعرقل الحراك الجماعي،
الجماعية؛ ً
ويساهم في تبلور االنحالل الذي يعتقد الخطاب المهيمن أنه خاصية مميزة لهذه األحياء الهامشية.
ٍ
يعوق تبلور
في غياب
تمثالت إيجابية لمكان السكن ،يتب ّنى السكان استراتيجيات جوارية انعزالية؛ ما ّ
شبكة العالقات وبناء رأسمال اجتماعي .فللتوصيم آثار مأساوية في النفسية المكانية الجماعية؛ إذ
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يقضي على التضامن الطبقي .وبالنسبة إلى لويك فاكان ،صيرورة التوصيم المجالي هي بمنزلة انسالخ
تعوق أشكال التضامن والتعبئة(.((5
هوياتي عن مجال االنتماء ،ما
ّ
تتمخض عنه انقسامات داخلية ّ
هناك استراتيجية أخرى يسعى من خاللها الصفيحيون إلخفاء العالمات التي تم ّثل الوصم المجالي،
وتوجد مسافة معهم .ونحن نتحدث هنا عن الجسد وز ّيه الذي ُيعتبر استراتيجيةً أساسها إخفاء الوصم.
والزي؛
تمر بالضرورة من خالل الجسد
فالمسافة التي يحاول المستجيبون وضعها مع
ّ
الحي الموصوم ّ
ّ
معب ًرا
إذ تقتضي الحياة الحضرية
ً
اندماجا ماد ًيا في المعايير الجمالية الخاصة بالمدينة .ويعتبر الجسد ّ
دورا
قو ًيا عن الهوية الحضرية ،ويجب تدبيره كرأس مال مهم .وعلى هذا األساس ،تؤدي المالبس ً
مهما في إخفاء االنتماء الحضري؛ وهي توظّف من شباب األحياء الفقيرة من أجل تحقيق االعتراف،
ً
ٍ
وولوج مجال متمايزٍ
يعبر عن ذلك هوس شراء عالمات المالبس التي يجب أن تكون
اجتماعيا ،كما ّ
ً
ٍ
مجرد تقليد ،إضافة إلى هوس الهواتف الذكية .فسلوك االستهالك
من
ماركات عالمية ،حتى ولو كانت ّ
شكل من أشكال مقاومة الوصم(.((5
هو
ٌ
وما يدفع الشباب الصفيحيين إلى االهتمام بمظهرهم الخارجي والتركيز على إظهاره في تفاعالتهم
المختلطة ،هو ر ّدة ٍ
أن سكان األحياء الصفيحية
فعل ضد الفكرة الرائجة في المجتمع المغربي ،مفادها ّ
التعرف إليهم) ،ويمكن تمييزهم بسهولة من خالل مظهرهم الخارجي .وهذا ما تأ ّكد لنا
«معروفون» (يسهل ّ
من خالل بعض أجوبة المستجيبين من خارج «دور الصهد» ،الذين أ ّكدوا لنا «صدمتهم» عندما يكتشفون
فالتطبع
الحي الصفيحي؛ فمظهره الخارجي ال يوحي بأنه «يسكن هناك».
أن أحد زمالئهم يقطن في
ّ
ّ
ٍّ
الحضري يصعب عليه تم ّثل ساكنة األحياء الصفيحية خارج مظهر خارجي «سيئ» و«مالبس رثّة».
أيضا كثيرين من الشباب الصفيحيين إلى التحايل وإنكار انتمائهم الجغرافي وجيرانهم ،أو
هذا ما يدفع ً
ٍ
بعنوان غامض وعام .فاسم الحي وعنوانه هما طابو بالنسبة إلى هؤالء الشباب ،وعندما ُيسأل
التصريح
شباب الحي الصفيحي عن عنوانهم ،فهم يجيبون بطرائق عامة وغامضة ،ويقصدون ضبابيتها وغموضها
يبدلون مسارهم
مخافة كشف عنوانهم الحقيقي .كما أ ّكد لنا كثير من المستجيبين الصفيحيين أنهم ّ
االعتيادي من المدرسة إلى المنزل إذا كان يرافقهم أحد ،ألنهم ال يريدون أن يكشف عنوانهم الحقيقي.
« .2حلم» الرحيل

ٍ
بشكل واضح في رغبة
يتجلّى ضغط وصم الحي الصفيحي الذي يعانيه شباب الحي الصفيحي
أغلبيتهم ،إن لم نقل جميعهم ،في الفرار من مجال سكناها .ففي المقابالت التي أجريناها ،اتضح لنا
حاليا .فالعيش في
ّ
أن الحي الصفيحي يم ّثل بالنسبة إلى هؤالء الشباب حدو ًدا مادية يصعب تخطّيها ً
(56) Wacquant.
(57) Fabien Truong, "La foudre et le tonnerre: Discrimination ou stigmatisation territoriale? La ‘discrimination
territoriale’ au crible ethnographique des trajectoires scolaires en Seine–Saint–Denis," in: Claire Hancock et al. (dir.),
Discriminations territoriales: Entre interpellation politique et sentiments d’injustice des habitants (Paris: L’Oeil d’Or,
2016), pp. 195–210.
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الحي الصفيحي هو بمنزلة «ورطة مجالية» بالنسبة إلى هؤالء الشباب؛ لكنهم يحملون أمل تجاوزها
وإل ،فالرحيل
كمشروع مستقبلي يجب تحقيقه من خالل الدراسة ،ثم العمل ،والرحيل عن هذا الحي؛ ّ
عبر وسائل أخرى.
ٍ
كفاعل سلبي خاضع لقوى خارجية ال يتح ّكم فيها .ويجدون
غالبا ما يقدم الشاب الصفيحي نفسه
ً
مقيدين بأحيائهم بسبب غياب الموارد ورأس المال االقتصادي أو ضعفها .فـ «المسكن
أنفسهم
ّ
(((5
حد تعبير لمياء زكي  .والتعبير عن الرغبة في الرحيل من
الصفيحي» هو مجال «إقامة جبرية» ،على ّ
شكل من أشكال استدماج التمثالت االجتماعية التي
مكان اإلقامة الصفيحي ،والنظر إليه نظر ًة دونية ،هو ٌ
نجدها راسخةً بقوة لدى الساكنة الحضرية المهيمنة .والتعبير عن إرادة الفرار من الحي الصفيحي هو
إل خارج هذه الجماعة
أيضا محاولة إليجاد تباعد مع مكان اإلقامة .فالترقّي االجتماعي ال يبدو ممك ًنا ّ
ً
مشروع استراتيجي
الحي الصفيحي ،وهو
وعبر كثير من المستجيبين عن حلم الرحيل من
ٌ
الدونيةّ .
ّ
مبرر ًة
الخلَف المصير الصفيحي نفسه.
غايته الفرار بالذات وتجنيب َ
وغالبا ما تكون رغبة الرحيل ّ
ً
«دوار الصهد»؛ وهذا ما كشف عنه الكثير من أقوال المستجيبين.
بالتوصيم المستدمج والمنسوج حول ّ
الحي الصفيحي مسارات خارجية عابرة األوطان؛ وهذا ما لحظناه عند
كما يأخذ مشروع «الفرار» من
ّ
بعض المستجيبين الذين أ ّكدوا لنا رغبةً قويةً  ،ليس في ترك الحي الصفيحي فحسب ،بل في ترك البلد
أن هذا البلد يسمح ،بحسب قولهم ،بإسكان مواطنيه في مثل هذه المجاالت.
ً
كامل ،على اعتبار ّ
السرية إلى أوروبا) ،بما تقتضيه من «ريسك»
وأصبحت الهجرة إلى الخارج (و ُيقصد بها الهجرة
ّ
ٍ
كالتفاف طويل الستعادة الحق في المدينة.
تدريجا نفسها
(مخاطرة) ،تفرض
ً
محصورا
الهم ليس
ً
هم جميع شباب األحياء الصفيحية؛ لكن هذا ّ
يبقى الخروج من الحي الصفيحي ّ
في تملّك ٍ
خصوصا بفضل الولوج إلى
مختلفا في دينامية المدينة،
اندماجا
منزل إسمنتي ،بل يستوجب
ً
ً
ً
)(59
أحس الشباب الصفيحيون ،أو
الوسائل االقتصادية والرمزية لالرتقاء االجتماعي المستدام  .فكلما
ّ
ٍ
أن «الرحيل»
من نعتناهم من بينهم «األقلية الجيدة» ،بضرورة االبتعاد عن
مشرف ،فهموا ّ
مجال ترابي غير ّ
غالبا ما تبقى هذه الوصومات
ال يفعل ّ
كل شيء .فـ «الرحيل» ال يغفر كل ًّيا األصول االجتماعية؛ إذ ً
ملتصقةً بهم حتى بعد اختفاء الحي ،سواء على مستوى اآلثار والجروح التي تبقى الساكنة حاملةً لها،
التحرر منها ،والتي من المفترض نقلها إلى مجاالت السكن
أم تعلّق األمر بذاكرة المكان التي يصعب
ّ
الجديدة).(60
 .3البناء الترقيعي

يعتبر البناء الذاتي «الترقيعي» المالذ األخير للفقراء الذين ضاقت بهم حياة المسكن الصفيحي .وفي
يتم إضافتها فوق المسكن الصفيحي
«دوار الصهد» ظاهرة
ّ
«السدة» ،وهي غرفة ّ
هذا الصدد ،تنتشر في ّ
(58) Zaki, "La négociation," p. 117.
(59) Vacchiano, p. 162.
(60) Cattedra, p. 31.
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غالبا ما يجري بناؤها ألحد شباب األسرة الذي يبحث عن االستقالل
الذي يصبح «بنايةً من طبقتين»ً ،
ٍ
وحرية أكبر.
الصورتان ( )3و()4
(«براكة» بطبقة إضافية)
الس َّدة» ّ
تظهران «ظاهرة َ
«دوار الصهد» وفي الكثير من األحياء الصفيحية في مدينة تمارة
المنتشرة في ّ

المصدر :الباحث.

فيتم
منعا كل ًّيا إضافة
ّ
يبقى أن من الناحية القانونية ُيمنع ً
«السدة»( ،((6وإن خالف أحدهم هذه القاعدةّ ،
المرخصة ،أو الرشاوى .وتجدر اإلشارة في هذا
هدمها من أعوان السلطة ،في غياب الظروف السياسية
ّ
أفقيا،
أن البناء الترقيعي،
الصدد إلى ّ
ً
خصوصا ذلك الذي غايته توسيع المسكن الصفيحي عمود ًيا أو ً
ينتعش في فترات األزمات السياسية واالجتماعية؛ إذ تتغاضى الدولة عن «الخروقات» كلها التي قد
المهددة السلطة
خصوصا في فترة االنتخابات ،أو في الظروف السياسية
تشمل األحياء الصفيحية،
ّ
ً
وتوسعت المساكن الصفيحية في عام  ،2011مع «الربيع
فمثل ،انتشر البناء «العشوائي»،
الحاكمة.
ً
ّ
تتدخل
«السدة» ،وال
العربي» الذي م ّثلته «حركة  20فبراير» في المغرب .وفي اللحظة التي ُتبنى فيها
ّ
ّ
مكسبا يصعب نزعه ،بحكم األمر الواقع.
السلطات المعنية ،تصبح
ً

خاتمة
جدا .فتطور هذه الظاهرة الصفيحية
يبقى الخطاب السياسي حول دور الصفيح في المغرب
ً
غامضا ً
كخلل وظيفي في عمل مؤسسات الدولة ،وكنتاج ٍ
ٍ
إدارة
يقدم
خلل في البنية الحضرية،
يعتبر ً
وغالبا ما ّ
ً
خصوصا في لحظات ضعفها ،مع ممارسات البناء في دور
فاسدة .وبهذا ،ينظر إلى تسامح الدولة،
ً
أن الحي الصفيحي في المغرب يمكن أن ُيقضى عليه في أي
الصفيح ،باعتباره مسألة موقّتة؛ في حين ّ
( ((6ومــع ذلك ،ال يمكن أن تمنع السلطات ،بشكلٍ كامل ،محاوالت ساكنة األحياء الصفيحية تخصيص المكان ،التي تتضاعف
«التعدي الصامت للمألوف»  .The Quiet Encroachment of the Ordinaryينظر في
بشكلٍ شبه يومي في ما يسميه آصــف بيات
ّ
ذلك:

Assef Bayat, Sreet Politics, Poor People’s Movements in Iran (New York: Columbia University Press, 1997); Assef
Bayat, Life as Politics: How Ordinary People change the Middle East, 2nd ed. (Palo Alto, C A: Stanford University Press,
[2009] 2013).
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ٍ
ٍ
حاجة إلى المجال الترابي الذي يوجد عليه .لذا ،محكوم على ساكنة دور
لحظة إذا ما كانت الدولة في
ٍ
بشكل كبير إمكانات التعبئة
تعوق
الصفيح بالعيش ،في هذا «الموقت الدائم» ،حيا ًة صعبة وهامشية ّ
ملف مطلبي(.((6
وبلورة ٍّ
فمثل من خالل منع بناء سقف
أيضا تهيئة ساكنيه؛ ً
تبقى الدولة ترفض تهيئة الحي الصفيحي ،وترفض ً
المسكن الصفيحي باإلسمنت ،أو ربط المسكن الصفيحي بمجاري الصرف الصحي ،خوفًا من فهم
شكل من أشكال االعتراف الرسمي بها .وتد ّبر الدولة عالقتها بالحي الصفيحي
هذه المسألة باعتبارها
ً
من خالل الغياب والحضور؛ فهي غائبةٌ عنه ألنها ترفض تمكينه من التجهيزات الضرورية التي تتوافر
غالبا في أحياء المدينة األخرى المجاورة ،مثل اإلنارة العمومية والنظافة وتزويد المنازل بالماء الصالح
ً
للشرب ،وحاضرة ألنها تعمل جاهدة على تدبير هشاشة المكان.
أن الحي الصفيحي ال ينتمي
أن هذه اإلكراهات كلها ،المادية والرمزية ،تريد أن تؤ ّكد ّ
توضح لمياء زكي ّ
حرا لفعل تحسين ظروف العيش ،لكن من
إلى المدينة الحقيقية المثالية ،مع ترك بعض المجاالت ًّ
شكل من أشكال «التمييز اإليجابي» في
دون الترخيص للساكنة بتملّك المجال .وتطور الدولة اليوم
ً
شكل حضر ًيا
تعاطيها مع األحياء الصفيحية؛ فسياسة محاربة الالمساواة المجالية تعمل على جعلها
ً
(مثل سرقة الكهرباء والماء والتزويد
عاد ًيا من خالل التغاضي عن التعامالت التجارية غير المهيكلة ً
التزود بالهاتف الثابت واإلنترنت واالستفادة من إنارة عمومية لألزقة والتغاضي في بعض
بتراخيص ّ
األحيان عن البناء العشوائي).
أن معاناة قاطني األحياء الصفيحية المعزولة ال تتوقّف عند
أن ما سعينا إلبرازه في هذه الدراسة هو ّ
بيد ّ
صعوبة الولوج إلى أبسط الخدمات االجتماعية؛ بل تتجاوزها إلى صعوبة تقديم الذات في الحياة
سوسيو–مجاليا قد يفقدهم ماء
وصما
خصوصا فئة الشباب،
اليومية؛ إذ تحمل ساكنة دور الصفيح،
ً
ً
ً
أيضا إلى الصورة التي يحملونها عن ذواتهم .فاإلحساس
وجههم في تفاعالتهم المختلطة ،ويسيء ً
بالظلم االجتماعي في المدينة ال يتوقّف عند العيش في دور صفيحية فحسب ،وما يرافق ذلك من قهرٍ
اجتماعي ،بل يتجاوزه إلى قدرة هؤالء الشباب على تأمل الفرق بين أحياء فقيرة وأخرى غنية؛ ما يزيد
شدة اإلحساس بالظلم االجتماعي .فالعزل ،كما يؤكد ذلك لويك فاكان ،صيرورة يتمخض عنها
من ّ
شكل ماد ًيا ورمز ًيا) .(63ويجعل هذا الحرمان والتمييز والوصم
الكثير من أشكال التهميش التي تأخذ
ً
المجالي التفاعالت اليومية صرا ًعا غايته تصحيح هذا الوصم).(64
"(62) Zaki, "L’action publique au bidonville.
(63) Wacquant.

( ((6يـمـكــن وضــع هــذا الـصــراع ضمن المنظور األوســع للعدالة االجتماعية فــي إطــار «الـصــراع مــن أجــل االعـتــراف» ،بمفهوم نانسي
فرازر التي تربط االعتراف بإعادة التوزيع وبالحقوق السوسيو–اقتصادية ،أكثر منه بمفهوم أكسيل هونيثُ ،ينظر:

Nancy Fraser, Qu’est–ce que la justice sociale? Reconnaissance et redistribution (Paris: La Découverte, 2005); Nancy
Fraser, "Recognition without Ethic?" Theory, Culture and Society, vol. 18, no. 2–3 (2001), pp. 21–42; Axel Honneth,
La lutte pour la reconnaissance (Paris: Editions du Cerf, [1992] 2000); Axel Honneth, La société du mépris: Vers une
nouvelle théorie critique (Paris: La Découverte 2006).
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أن شباب هذه األحياء استطاعوا إبداع الكثير من االستراتيجيات
الصدد ،أبرزنا في هذه الدراسة ّ
في هذا ّ
مؤسسات
نظرا إلى غياب ّ
والتكتيكات التي يجب فهمها كأشكال «مقاومة» ،ولو أنها سلبية وضعيفة ً
مدنية قادرة على التعبئة والضغط على ص ّناع القرار .ولهذا ،فهي ال تتجاوز محاولة تصحيح الوصم
والتخفيف منه من خالل تحسين ظروف العيش في المسكن الصفيحي ،من خالل ترقيعها وتوسيعها
داخليا بتغطية القصدير باألقمشة أو الجبص ،وتجهيزها بصنابير الماء الصالح
عمود ًيا ،أو تحسينها
ً
للشرب من خالل ٍ
ربط غير شرعي بأنابيب النافورات العمومية .وبهذا ،فأشكال مقاومة هذا الوصم
المجالي مرتبطة بشكل كبير بالنماذج االجتماعية القائمة ،كقوة المجتمع المدني وتم ّثالت العدالة
االجتماعية.
ٍ
بشكل كبير في تعزيز الفهم
من شأن تطوير الدراسات عن التمييز والتوصيم االجتماعيين أن يساهم
اإلمبريقي العميق لهذه الظواهر ،وسبر أغوار التوصيم المجالي في أوساط حضرية وسياسية مختلفة،
ولفت انتباه صناع القرار إلى ضرورة اهتمام السياسات العمومية ،ليس بتقليص مشكل الحرمان المادي
أيضا ضغط الهيمنة الرمزية) (65التي تعانيها الساكنة الفقيرة.
فحسب ،بل ً
إل مقدمة لمجموع من البحوث والدراسات ننوي القيام بها في موضوع
أخيرا ،ليست هذه الدراسة ّ
ً
ٍ
فضاءات فقيرة أخرى ،مثل أحياء «السكن
المجاليين ،وتوسيع أفق البحث المقارن في
التوصيم والتمييز
َ
االجتماعي» التي استفاد منها بعض األحياء الصفيحية في إطار مشروع «مدن من دون صفيح» ،والتأكد
تصحح وصم الحي الصفيحي أم تنتقل معه
من فرضية ما إذا كانت الحركية الجغرافية (إعادة اإليواء)
ّ
وتبقى ملتصقةً به.
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إنتاج الهامشية في سوق العمل البريطاني
دراسة لتقاطعات الهوية الدينية واإلثنية
Production of the Marginalised in the British
Labor Market

A Study of the Intersections of Religious and Ethnic Identity
 تتناول هذه الدراسة احتمالية حصول أفراد ينتمون إلى جماعات إثنية – دينية مختلفة في:ملخص
 سنة خالل12 المملكة المتحدة على وظائف معتبرة (الوظائف اإلدارية والتخصصية) على امتداد
 إلظهار كيف أن مستويات التهميش التفاضلية في سوق العمل في المملكة،2013–2002 الفترة
؛ أي إن إنتاج الهامشيةRacialization الـمـتـحــدة تــرتـبــط بـقــوة بعمليات إع ــادة الـمــوضـعــة الـعــرقـيــة
، وحجتنا هنا أن ما يهمنا.يجري على أرضية التمييز استنا ًدا إلى تقاطعات الهوية الدينية واإلثنية
» هو ذلك التمركز غير المقبول حول «اللون،خالل عملية مالحظة الفروق في المملكة المتحدة
(باألخص البشرة السوداء) و«الثقافة» (باألخص الهوية اإلسالمية) والطريقة التي جرى بها الوسم
.العنصري ضد المجموعات المختلفة من المسلمين والسود
، المملكة المتحدة، التهميش االقـتـصــادي، الهامشية، جــزاءات إثنية – دينية:كـلـمــات مفتاحية
.سوق العمل

Abstract: This study examines the extent to which it was possible for individuals
belonging to different ethnic–religious groups in Britain to obtain managerial and
professional jobs of standing over the 12–year period 2002–2013, to illustrate
how differing levels of marginalisation in the UK labor market are strongly
related to processes of racialization, with marginalization taking place through
discrimination based on intersections of religious and ethnic identity. Our interest
here lies in discerning, in the United Kingdom, discrimination differences based
on "color" (especially black skin) and «culture» (especially Islamic identity) and
showing how racial labeling has been carried out against different groups of
Muslims and blacks.
Keywords: Ethnic–religious Sanctions, Marginality, Economic Marginalization,
United Kingdom, Labor Market.

. قطر، الدوحة، معهد الدوحة للدراسات العليا،* أستاذ ورئيس قسم علم االجتماع واألنثروبولوجيا

Professor and Head of the Sociology and Anthropology program at the Doha Institute for Graduate Studies, Doha, Qatar.
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مقدمة
تعبر الهامشية ،في أغلب األحيان ،عن عالقات قوة غير متكافئة بين أطراف «أفراد أو جماعات»
ِّ
يمارس ،من خاللها ،الطرف األقوى نفوذه ممارسة مدروسة ومقصودة من أجل الحفاظ على
مكتسباته و /أو منع الجانب األضعف من منافسته على هذه المكتسبات((( .في هذه الدراسة ،نتبنى
تعريف شيلز((( للهامشية بأنها البعد عن المركز ،حيث تعتبر الجماعة المهيمنة هي المركز في أي
مجتمع ،وبحسب موقعها هذا ،فهي من يمسك بالمفاصل المهمة لالقتصاد والحكم والمؤسسات
التابعة لهما .تم ّكن هذه المكانةُ المركزية الجماعةَ المهيمنة من التحكم في منالية الجماعات األخرى
مثل تكون الهامشية عبارة عن الفجوة
للموارد المهمة والنادرة داخل المجتمع((( .وفي سوق العمل ً
فعل فرد ما أو جماعة ما وما يمكن
حصله ً
التحصيلية المفروضة بنيو ًيا،؛ أي إنها المسافة (البعد) بين ما ّ
تحصيله نظر ًيا تحت ظروف المساواة الكاملة .وفي سياق دراسات الهجرة ،تتوزع هذه األطراف عادة
بين المجتمع المستقبل (جماعة السكان المهيمنة) من جهة ،والجماعات المهاجرة واألقليات من جهة
أخرى ،التي تختلف في أحيان كثيرة عن سكان المجتمع المستقبل من حيث انتماءاتها اإلثنية والدينية.
تميل الجماعة السكانية المهيمنة في داخل المجتمع المستقبل إلى إقصاء المهاجرين واألقليات
والتمييز ضدهم ألسباب مختلفة ،منها التنافس على الموارد المهمة داخل المجتمع ،والشعور بالتهديد
والخطر المنسوب إلى المهاجرين ،كما هو الحال في بعض البلدان الغربية((( .وما يزيد حدة التمييز
المتعمد ضد المهاجرين واألقليات األخرى ،وفي الحصيلة اإلمعان في تهميشهم ،هو ليس فقط انتماء
ّ
هؤالء المهاجرين إلى خلفيات إثنية ودينية مختلفة ،بل القيمة أو الشحنة النمطية التي تنسبها الجماعة
معا((( .فعلى
بناء على انتماءاتهم اإلثنية والدينية الحقيقية والمتخيلة ً
المهيمنة إلى جماعات المهاجرين ً
سبيل المثال ،يستخدم كثير من الجماعات المهيمنة سمات وصفات مرئية وظاهرة ،مثل لون البشرة
ثم إغالق أو فتح المجال أمامه للوصول
وفروق في المظهر ،لتحديد من ينتمي إلى «نحن» ،ومن ّ
إلى الموارد المهمة والنادرة داخل المجتمع .لكن بحسب بعض الدراسات األخيرة ،يمكن للقيمة أو
بناء على مقدار
للشحنة النمطية المنسوبة إلى شخص معين ينتمي إلى جماعة إثنية معينة أن تختلف ً
القرب أو البعد المتصور لثقافته من ثقافة الجماعة المهيمنة((( .فكون الشخص أبيض في بلد مثل
(1) Rutledge M. Dennis (ed.), Marginality, Power and Social Structure: Issues in Race, Class, and Gender Analysis,
vol. 12 (Amsterdam: Elsevier, 2005).
(2) Edward Shils, Center and Periphery (Chicago: University of Chicago Press, 1975).
(3) Janet Macini Billson, "No Owner of Soil: Redefining the Concept of Marginality," in: Dennis (ed.), pp. 29–47.
(4) Cícero Pereira, Jorge Vala & Rui Costa–Lopes, "From Prejudice to Discrimination: The Legitimizing Role of
Perceived Threat in Discrimination Against Immigrants," European Journal of Social Psychology, vol. 40, no. 7 (2010),
pp. 1231–1250.
(5) Nabil Khattab, "Ethno–religious Background as a Determinant of Educational and Occupational Attainment in
Britain," Sociology, vol. 43, no. 2 (2009), pp. 304–322.
"(6) Jon E. Fox, Laura Moroşanu & Eszter Szilassy, "The Racialization of the New European Migration to the UK,
Sociology, vol. 46, no. 4 (2012); Aliya Saperstein & Andrew M. Penner, "Racial Fluidity and Inequality in the United
States," American Journal of Sociology, vol. 118, no. 3 (2012), pp. 676–727.
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قريبا من الجماعة
كافيا للوصول إلى الموارد المهمة في المجتمع ،إال إذا اع ُتبر ً
أيضا ً
بريطانيا ال يعتبر ً
المهيمنة من الناحية الثقافية .وفي المقابل ،اعتبار شخص ما أو مجموعة ما غير بيضاء غريبةً أو بعيد ًة
ِ
يضاعف مستوى التهميش واإلقصاء((( .وفي مثل هذه
ثقافيا عن ثقافة الجماعة المهيمنة ُيحتمل أن
ً
الحالة ،يتقاطع تأثير عنصرية اللون  Colour Racismمع تأثير العنصرية الثقافية Cultural Racism
لتش ّكل أرضية يجري على أساسها تهميش المهاجرين واألقليات.
على الرغم من الدراسات الكثيرة التي ركزت على التفاوتات اإلثنية ،وعلى نحو أقل على االختالفات
مفتوحا .فمن جهة ،أشارت
الدينية في سوق العمل في المملكة المتحدة ،فإن النقاش حولها ال يزال
ً
بعض الدراسات إلى أن األدلة على وجود تمييز ديني ،بما في ذلك ما له عالقة بالمسلمين ،قد جرى
تضخيمها أو المبالغة فيها إلى حد ما ،وأن ثمة عوامل داخلية ،إضافة إلى عوامل خارجية وأخرى بنيوية،
فمثل ،دفع أداء المسلمين الهنود،
مهما في تحديد الوضعية الهامشية لبعض المجموعات(((ً .
تؤدي ً
دورا ً
الذي كان أفضل من أداء المسلمين الباكستانيين والبنغاليين في المملكة المتحدة ،بعض الباحثين إلى
االستنتاج أن مصدر الحرمان ليس التمييز الديني ،وإنما فروق ناتجة من تفاوتات طبقية أو متغيرات
واضحا على
ل
أخرى لم تتم دراستها((( .وفي الوقت نفسه ،لم تستطع هذه الدراسات أن تقدم دلي ً
ً
أن الحرمان الذي تعانيه جماعات معينة ،مثل الباكستانيين والبنغاليين ،ال عالقة له باالنتماء الديني،
الستحالة الفصل بين تأثير االنتماء اإلثني وتأثير االنتماء الديني(.((1
فعليا إن كان العامل المحدد لضعف األداء الباكستاني في التعليم وفي سوق العمل،
ً
فمثل ،ال نعرف ً
معا .فالنقاش السابق يتركنا حائرين نواجه
الناتج من التمييز ،يرجع إلى أسباب إثنية أو دينية أو إليهما ً
بعض األسئلة الحرجة؛ هل تتعرض المجموعات المسلمة لـ «جزاءات مسلمة»  Muslim Penaltiesفي
بغض
سوق العمل في المملكة المتحدة؟ هل الجزاء الديني ثابت يخترق كل المجموعات المسلمة ّ
النظر عن اإلثنية؟ هل تتعرض مجموعات إثنية أخرى لـ «جزاء» بسبب لونها أو دينها؟ وفي حال النفي،
كيف نفسر إذًا استمرار التفاوتات بين مختلف المجموعات وعبر األجيال؟
تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن هذه األسئلة ،اعتما ًدا على أدلة جديدة قدمتها لنا المسوحات
الخاصة بالقوى العاملة في المملكة المتحدة من جهة ،واعتما ًدا على الفهم المشتق من أدبيات
التقاطعات االجتماعية  Intersectionalityمن جهة أخرى( .((1والحجة هنا ستكون أنه ليس هناك من
(7) Tariq Modood, Multicultural Politics: Racism, Ethnicity and Muslims in Britain (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2005).
(8) Marie Macey & Alan Carling, Ethnic, Racial and Religious Inequalities: The Perils of Subjectivity (London:
Palgrave Macmillan, 2010).
(9) Ibid.; Mark S. Brown, "Religion and Economic Activity in the South Asian Population," Ethnic and Racial Studies,
vol. 23, no. 6 (2000), pp. 1035–1061; Kenan Malik, "Islamophobia Myth," Prospect Magazine (2005), p. 28.
(10) Lucinda Platt, Understanding Inequalities: Stratification and Difference (Cambridge: Polity, 2011).
(11) Hae Yeon Choo & Myra Marx Ferree, "Practicing Intersectionality in Sociological Research: A Critical Analysis of
Inclusions, Interactions, and Institutions in the Study of Inequalities," Sociological Theory, vol. 28, no. 2 (2010),
pp. 129–149.
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«جزاءات إثنية»  Ethnic Penaltiesبصفتها تلك في المملكة المتحدة ،وما سبق تسميته الجزاءات
اإلثنية( ((1هو في الحقيقة بديل تعويضي من الجزاءات العرقية والمسلمة الناتجة من تقاطع عنصرية
بغض النظر
اللون والعنصرية الثقافية وتفاعلهما( .((1وتتعرض كل المجموعات المسلمة لهذا الجزاء ّ
بغض النظر
عن إثنيتها ،ولكن ً
عرقيا «أسود» ّ
أيضا تواجه كل مجموعات السود ،على نحو خاصً ،
جزاء ً
تهميشا:
معا ،وتتحول في الحصيلة إلى أكثر الجماعات
ً
عن دينها .والمجموعة التي تتعرض للجزاءين ً
العرقي (األسود) والديني (المسلم) ،أي مجموعة السود من أصل مسلم ،وفي هذه الحالة ُيتوقع أنها
وتهميشا.
ستتعرض لجزاءات هي األشرس وستكون أشد حرما ًنا
ً
سنفحص هنا هذه الفرضية من خالل إعادة بحث مسألة الجزاءات اإلثنية والدينية في العمل؛ باعتبارها
تم ّثل أرضية متشابكة إلنتاج حاالت مختلفة من التهميش ،والذهاب إلى ما هو أبعد من األدبيات
أيضا ،مستعينين في ذلك بقاعدة
المتوافرة باللغة العربية ،وإلى حد بعيد المتوافرة باللغة اإلنكليزية ً
بيانات ومعلومات مالئمة هي مسوحات سوق العمل البريطاني Labour Force Survey, LFS
نظرا إلى حجمها وبسبب وفرة المعلومات التي
للفترة  .2013–2002وتوفر قاعدة البيانات هذهً ،
تتيحها للباحث ،فرصة كبيرة لسد الثغرات والنواقص التي اعتورت الدراسات السابقة ،وتحسين دقة
مقياسا
االستدالل واالستنتاج .وسيكون التركيز هنا على مخرج واحد من مخرجات سوق العمل
ً
للهامشية ،أال وهو حظوظ الوصول إلى المناصب اإلدارية والوظائف المعتبرة األخرى كاالختصاصية،
أو كما اصطُلح على تسميتها في األدبيات الغربية  .Salariat Jobsستعبر الهامشية في هذا السياق عن
المسافة ،أي الفروق ،في حظوظ منالية هذه الوظائف بين فئة الغالبية (الجماعة المهيمنة) وفئة األقليات
من مهاجرين وغيرهم .وحظوظ فئة الغالبية المهيمنة ستكون نقطة المركز ،وستقاس حظوظ التشغيل
الحقا في المحور الخاص بالمنهج في هذه الدراسة
لباقي الجماعات نسبة إليها .سنقوم بتفصيل ذلك
ً
التي تنقسم إلى أربعة محاور ،إضافة إلى مقدمة .يتناول المحور األول مراجعة نقدية لألدبيات ،في
حين تركز المراجعة النقدية في المحور الثاني على بعض االعتبارات النظرية ،ثم يتخصص المحور
الثالث في استعراض بعض البيانات والطرائق المنهجية ،ويناقش المحور الرابع النتائج التي توصلت
إليها الدراسة ويعرض بعض الخالصات الختامية.

ً
أوال :العرق والثقافة وصعود خطاب إعادة تشكيل اإلسالم
عرقيا بوصفها مسارات متقاطعة للتهميش
ً
في العالقات االجتماعية المتبادلة اليوم بين الناس ،نجد أن واحدة من أبرز وأهم السمات المباشرة
لهويتهم التي يستخدمونها في تلك العالقات هي سمة المظهر الجسدي السيميولوجي (اللون أو غيره
وخصوصا حين تضطلع هذه السمات بدور مهم في حياتهم من خالل
من الفروق البيولوجية) ،والثقافة،
ً
(12) Richard Berthoud, "Ethnic Employment Penalties in Britain," Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 26,
no. 3 (2000), pp. 389–416.
(13) Khattab; Modood.
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الملبس واللغة وغيرها من الممارسات االجتماعية .واللون هو السمة األكثر مرئية  ،Visibilityفي حين
ال تكون الثقافة مرئية أو ّبينة عاد ًة إال في حاالت معينة وفي أساليب عيش معينة ترتبط ببعض أفراد
رجل أسود وامرأة مسلمة ترتدي الحجاب؛ ال يحتاج الرجل
مجموعاتهم .فلنأخذ على سبيل المثال ً
األسود إلى أن يقول ما هو عرقه ،وكذلك المرأة المحجبة ال تحتاج ،عادة ،إلى أن تقول إنها مسلمة.
هذه المعلومات ُيقدمها لنا ،مباشرة ،لون الرجل ولباس المرأة .لنفترض اآلن أن تلك المرأة المسلمة
نفسها ال تلبس الحجاب ،فهل سيتم تعريفها والتعامل معها بوصفها مسلمة ،مع ما يحمله ذلك من
ولكن
خطر االتهام بالتمييز الذي يقوم على كونها مسلمة؟ يمكننا مناقشة هذه المسألة إلى ما النهاية،
ّ
ثقافيا إلى حد صار
ثمة ً
دليل ما فتئ يتزايد على أن المسلمين في الغرب يجري التمييز العرقي ضدهم ً
معه من الصعب الفصل بين مفاعيل ممارسة اإلسالم ،والظهور بمظهر مسلم ،وأن تكون مجرد مسلم
عادي بالوالدة واالنتماء إلى أسرة وجماعة(.((1
يمارس عليها
من الواضح هنا أنه يجري استخدام االنتماء إلى اإلسالم ،أي الهوية الدينية ،أرضيةً
َ
ومن خاللها التهميش ،أي اإلقصاء من الوصول إلى الموارد المهمة المختلفة داخل المجتمع .ففي
أشكال مختلفة ،منها فرص أقل مقارنة بالجماعة
سياق سوق العمل ،يمكن أن يأخذ هذا التهميش
ً
المهيمنة للحصول على عمل (التوظيف)( .((1في المقابل ،تعتبر المجموعات التي ال تنتمي إلى اللون
األبيض في المملكة المتحدة بأنها من األقليات اإلثنية .وبعض هذه المجموعات يحددها اللون،
السود منهم على نحو أساسي ،وبعضها من خالل األصول القومية ،مثل الباكستانيين أو الصينيين .ومن
الجدير ذكره أن المهاجرين المسلمين ينتمون إلى أعراق وإثنيات مختلفة ،فهم من السود واآلسيويين
والعرب والترك والبيض  ...وغير ذلك .ورأى بعض الباحثين الدارسين أن صعود «اإلسالموفوبيا»
عرقيا  Racializationيشيران إلى انتقال من العنصرية البيولوجية
والخطاب الذي يعيد موضعة اإلسالم ً
إلى العنصرية الثقافية( ،((1وعلى الطريق في ما بينهما جرى ربط العرق باإلسالم .يقول رانا ،على سبيل
المثال« ،إنه ال يوجد أدنى شك في أن تنوع العالم اإلسالمي وتعدديته بمعايير القومية واللغة واإلثنية
والثقافة وغيرها من محددات االختالف ،ستنفي المقوالت الشعبية عن العنصرية ضد المسلمين
بوصفهم مجموعة عرقية .لكن الممارسات الراهنة للتحديد النمطي  Profilingلمواصفات المشبوهين
منطقا يتطلب إمكانية تحديد ما هو الشكل المفترض للمسلم من
في الحرب على اإلرهاب تديم
ً
(14) Wayne Hanniman, "Canadian Muslims, Islamophobia and National Security," International Journal of Law, Crime
and Justice, vol. 36, no. 4 (2008), pp. 271–285; Leon Moosavi, "The Racialization of Muslim Converts in Britain and
their Experiences of Islamophobia," Critical Sociology, vol. 41, no. 1 (2015), pp. 41–56; Scott Poynting & Victoria
"Mason, "The Resistible Rise of Islamophobia: Anti–Muslim Racism in the UK and Australia before 11 September 2001,
Journal of Sociology, vol. 43, no. 1 (2007), pp. 61–86; Sarah Wilkins–Laflamme, "Islamophobia in Canada: Measuring
the Realities of Negative Attitudes Toward Muslims and Religious Discrimination," Canadian Review of Sociology/
Revue canadienne de sociologie, vol. 55, no. 1 (2018), pp. 86–110.
"?(15) Anthony Heath & Jean Martin, "Can Religious Affiliation Explain ‘Ethnic’ inequalities in the Labour Market
Ethnic and Racial Studies, vol. 36, no. 6 (2013), pp. 1005–1027.
(16) Tahir Abbas, "Islamophobia as Racialised Biopolitics in the United Kingdom," Philosophy & Social Criticism,
vol. 46, no. 5 (May 2020), pp. 1–15.
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خالل المظهر والداالت البصرية .وال يقوم ذلك على مجرد عالمات ومحددات ثقافية سطحية من قبيل
الممارسة الدينية أو الملبس أو اللغة أو الهوية .ثمة مفهوم عرقي يشتغل في عملية التحديد النمطي
لمواصفات المسلمين»(.((1
يشير هذا االقتباس إلى أنه ال يجري التمييز عنصر ًيا ضد المسلمين باستخدام السمات الثقافية
أيضا .يعني هذا أنه يمكن فهم مصدر المواقف المعادية
المميزة فقط ،بل بربطها بسمات جسدية ً
(((1
للمسلمين بوصفها عنصرية لون وعنصرية ثقافية  .وفق هذا المنطق يمكن أن يحصل تمييز في
سوق العمل ضد بعض المجموعات من المسلمين ،مثل المسلمين البيض ،بالنظر إلى خلفيتهم
الدينية وطريقة تصور ثقافتهم لدى أغلبية أرباب عملهم ،كما حصل مع المهاجرين الرومانيين في
المتصورة .فعلى سبيل المثال أشارت دراسة فوكس
المملكة المتحدة( ((1بسبب ثقافتهم الفعلية أو
َّ
وزميليه( ((2إلى أنه حصلت مقاربة عرقية مختلفة ما بين المهاجرين الهنغاريين والرومانيين ،على
الرغم من أنهم يطابقون مواصفات الفئة المسماة «البيض» .فسياسة الدولة للهجرة نظرت بإيجابية
إلى الهنغاريين مقارنة بالرومانيين .وفي مقارنة بالهجرات األقدم إلى المملكة المتحدة اعتبر
أبيض ساعد بعض المجموعات على تحويل مؤهالتها إلى مخرجات
خطّاب( ((2أن كون المرء
َ
لكن المسلمين البيض الذين
ذات حظوظ في سوق العمل (مثل اليهود ،والالدينيين ،واإليرلنديين)ّ .
كانوا يملكون المؤهالت نفسها فشلوا في الوصول إلى الوضعية المهنية ذاتها .واستنتج خطّاب أن
دورا أهم من دور لونهم األبيض .ويشير ذلك إلى أن مجموعات
الدين (الخلفية الثقافية) أدى هنا ً
اللون أو الدين ليست تصنيفات ثابتة ،إنما هي دينامية ،تنتقل من حال إلى حال وتتأثر إلى حد
بعيد بطريقة تعريف الثقافة المهيمنة لهذه التصنيفات وبتصوراتها عنها ،وبمكانتها داخل النظام
الطبقي(.((2
مؤخرا في الواليات المتحدة على يد سابرستاين و ِبنر( ((2اللذين قاال إن
وقد استعيدت هذه الفكرة
ً
التصنيفات العرقية ،من حيث صلتها بالالمساواة االقتصادية في الواليات المتحدة ،هي تصنيفات
«سائلة» وتتغير مع الوقت .فهذه التصنيفات ليست فقط من محددات التفاوتات االقتصادية ،وإنما هي
أيضا نتيجة هذه التفاوتات .وعلى ذلك ،فإن الفروق االقتصادية قد تعزز أحيا ًنا التصنيفات العرقية ،في
ً
حين أنه قد يعترف آخرون ببعض أفراد الجماعات العرقية األقلية أو يتصورونهم على أنهم ينتمون إلى
صنف عرقي مختلف ،وذلك بسبب تحول يرتبط بظروفهم االجتماعية واالقتصادية .وعلى هذا ،فإنه
(17) Junaid Rana, "The Story of Islamophobia," Souls, vol. 9, no. 2 (2007), p. 194.
(18) Modood.
(19) Fox, Moroşanu & Szilassy.
(20) Ibid.
(21) Khattab.
"(22) Diane Reay et al., "A Darker Shade of Pale? Whiteness, the Middle Classes and Multi–ethnic Inner City Schooling,
Sociology, vol. 41, no. 6 (2007), pp. 1041–1060.
(23) Saperstein & Penner.
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في إمكان بعض السود أن يخففوا من التأثير السلبي النتمائهم إلى مجموعة عرقية محرومة (السود
اجتماعيا واقتصاد ًيا .وإذا استخدمنا المنطق نفسه ،يمكننا القول إن
مثال) إن كانوا ناجحين
في أميركاً ،
ً
بعض الجماعات البيضاء قد تواجه عقبات بنيوية ،إن كان ُينظر إلى ثقافاتها الفعلية أو المتصورة على
أنها ال تتوافق مع الثقافة المهيمنة(.((2
وفي حالة المسلمين ،فإن هذه التصنيفات تتداخل من حيث إن المسلمين في المملكة المتحدة شديدو
االختالف والتنوع من الناحية اإلثنية والعرقية( .((2فعلى سبيل المثال ينتمي المسلمون البيض ،بمن
فيهم تلك المجموعة المتزايدة العدد من المسلمين البيض البريطانيين ،إلى مجموعة األكثرية من حيث
إثنيتهم (كونهم من البيض) .ولكنهم ينتمون من حيث دينهم إلى المجموعة المسلمة .ولعل المسلمين
البيض من الرجال والنساء ،وال سيما البريطانيون المتحولون إلى اإلسالم ،وأولئك الذين ولدوا في
وإثنيا ،يحملون هوية بريطانية شديدة الوضوح ،ولعله ينبغي معاملتهم ،نظر ًيا
دينيا
ً
عائالت مختلطة ً
دوما على هذا النحو ،بل
على األقل ،كغيرهم من األشخاص البريطانيين البيض .لكن األمور ال تجري ً
تعقيدا إلى حد ما ،حين يلتزم هؤالء الرجال والنساء من المسلمين البيض طريقة حياة
قد تكون أشد
ً
إسالمية (مثل لبس الحجاب للنساء وإطالة اللحية للرجال) ،ما قد يؤثر في وجودهم في الفضاء العام.
تأثير في طريقة تصور
وفي مثل تلك الحاالت ،سيكون لهويتهم الدينية – الثقافية (كونهم مسلمين) ٌ
الناس لهم وتعاملهم معهم؛ أي لدى أرباب العمل من األكثرية ،أكثر من تأثير هويتهم اإلثنية – العرقية.
مثال آخر هو المسلمون السود؛ فمن حيث اإلثنية (أو العرق) هم ينتمون إلى مجموعة كانت محرومة
تاريخيا وعانت التمييز ضدها في بريطانيا( ،((2وفي الوقت نفسه هم ينتمون إلى مجموعة دينية تتعرض
ً
(((2
لمواقف معادية لها بوصفها مجموعة (معاداة المسلمين) ضمن الفضاء العام  .وفي إثر ذلك ،فإننا
بغض النظر عن تصنيفاتها
سنتوقع في هذه الدراسة أن تتعرض المجموعات المسلمة جميعها للتهميش ّ
اإلثنية أو العرقية .أضف إلى ذلك أن كل المجموعات السوداء ستتعرض لتهميش يعود إلى تصنيفها
العرقي؛ بما أن هذا األمر ال يزال له اعتبار في سياقات المملكة المتحدة( ،((2فإن مجموعة المسلمين
السود ستتعرض لجزاءات أشد قسوة.
وعند مناقشة األدبيات المتعلقة بالتفاوتات اإلثنية – الدينية في المملكة المتحدة ،نلحظ أن ثمة
مهما في تحديد مدى
عوامل أخرى ،غير تمثيل هذه المجموعات ضمن الفضاء العام ،تؤدي ً
دورا ً
الجزاء الذي تتعرض له مجموعات إثنية – دينية عدة ،ودينامياته .ركزت دراسات سابقة على التهميش
(24) Khattab.
(25) Ceri Peach, "Muslims in the 2001 Census of England and Wales: Gender and Economic Disadvantage," Ethnic and
Racial Studies, vol. 29, no. 4 (2006), pp. 629–655.
(26) David H. Blackaby et al., "Black–white Male Earnings and Employment Prospects in the 1970s and 1980s Evidence
for Britain," Economics Letters, vol. 46, no. 3 (1994), pp. 273–279; Patricia O. Daley, "Black Africans in Great Britain:
Spatial Concentration and Segregation," Urban Studies, vol. 35, no. 10 (1998), pp. 1703–1724
(27) Chris Allen, "From Race to Religion: The New Face of Discrimination," in: Tahir Abbas (ed.), Muslim Britain:
Communities Under Pressure (London/ New York: Zed Books, 2005), pp. 49–65.
(28) Macey & Carling.
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االجتماعي واالقتصادي عبر الفصل في السكن والتركز في فضاء ضيق ،في المناطق المدينية؛ على
سبيل المثال وجد سمبسون وآخرون( ((2بعض االختالفات المناطقية المهمة في ظروف التشغيل
أيضا أنه مقارنةً بمناطق البيض غير المختلطة فإن العيش في أحياء
لدى األقليات اإلثنية ،كما وجدوا ً
سكنية مختلطة له تأثير سلبي في ظروف التوظيف والتشغيل بالنسبة إلى جميع األقليات اإلثنية في
تلك المناطق(.((3
(التكيف الثقافي) واالندماج في تغيير طبيعة
في حين ركزت دراسات أخرى على دور التثاقف
ّ
ومدى الجزاءات في التشغيل والتوظيف التي يتعرض لها الجيل األول من المهاجرين وأبنائهم في
البلد المضيف .وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن طول أمد اإلقامة منذ الهجرة يقوم بدور مهم
في تحسين ظروف التشغيل والتوظيف لدى األقليات اإلثنية من الجيل األول .ومن المفيد القول
إن اآلليات األساسية التي قد يؤثر فيها طول مدة اإلقامة في الوضع االقتصادي للمهاجرين هي
المهارات اللغوية ،والتجربة المهنية ،واكتساب المعرفة الثقافية التي قد تساهم في تقوية رأس المال
البشري(.((3
دورا بالغ األهمية في تحديد مخرجات
وال شك في أن رأس المال البشري،
ً
وخصوصا التعليم ،يؤدي ً
سوق العمل عند جميع العمال ،وليس عند المهاجرين منهم أو األقليات اإلثنية – الدينية فقط ،ومن
ثم التخفيف من وطأة التهميش .لكن على الرغم من أن المهاجرين (واألقليات) على العموم يملكون
ّ
(((3
مستويات في رأس المال البشري (التعليم) أدنى من مجموعات األكثرية  ،فإنهم يملكون حظوظًا
أقل في سوق العمل .إن هذا الخلل في حظوظهم (الغبن) في سوق العمل يعني أنهم في غالب األحيان
يميلون إلى التجمع في وظائف ثانوية فيه (مثل الوظائف غير الثابتة ،والمؤقتة ،وذات المردود المادي
جهدا جسد ًيا أكبر)( ،((3وهذه الوظائف قد تؤدي إلى المزيد من التهميش
المنخفض التي تتطلب
ً
االجتماعي واالقتصادي.
(29) Ludi Simpson et al., Ethnic Minority Populations and the Labour Market: An Analysis of the 1991 and 2001 Census
(Leeds: Corporate Document Services, 2006).
(30) Kenneth Clark & Stephen Drinkwater, "Enclaves, Neighbourhood Effects and Employment Outcomes: Ethnic
Minorities in England and Wales," Journal of Population Economics, vol. 15, no. 1 (2002), pp. 5–29.
(31) Ken Clark, & Joanne Lindley, "Immigrant Assimilation Pre and Post Labour Market Entry: Evidence from the UK
Labour Force Survey," Journal of Population Economics, vol. 22, no. 1 (2009), pp. 175–198; Alejandro Portes & Min
Zhou, "The New Generation: Segmented Assimilation and its Variants," in: David B. Grusky (ed.), Social Stratification:
Class, Race and Gender in Sociological Perspective (Oxford: Westview Press, 2001), pp. 597–608.
(32) Harriet Orcutt Duleep & Mark C. Regets, "Immigrants and Human–capital Investment," American Economic
Review, vol. 89, no. 2 (May 1999), pp. 186–191; Jacob Mincer, "Investment in Human Capital and Personal Income
Distribution," The Journal of Political Economy, vol. 66, no. 4 (1958), pp. 281–302.
(33) Thomas Bailey & Roger Waldinger, "Primary, Secondary, and Enclave Labor Markets: A Training Systems
Approach," American Sociological Review, vol. 56, no. 4 (1991), pp. 432–445; Ian Gordon, "Migration in A Segmented
Labour Market," Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 20, no. 2 (1995), pp. 139–155; Allan G.
King, "Minimum Wages and the Secondary Labor Market," Southern Economic Journal, vol. 41, no. 2 (1974),
pp. 215–219.
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إجرائيا لقياس
إطارا
ثانيا :التصنيفات اإلثنية  -الدينية بوصفها
ً
ً
ً
التقاطعات
تمهد لنا المناقشات السالفة الطريق نحو تقاطع التصنيفات اإلثنية (أو العرقية) مع التصنيفات الدينية،
داخليا .وتسمح هذه التصنيفات لنا بأن نفصل تأثيرات
تجانسا
من أجل تشكيل تصنيفات أكثر
ً
ً
االختالفات ذات النمط الظاهري عن االختالفات والتفاوتات ذات الطبيعة الثقافية ،ومن ثم التمكن
من قياس تقاطع هذه التصنيفات الهوياتية فيما بينها حين نقيس ،على سبيل المثال ،إنتاج التهميش
جدا ،على سبيل المثال ،في استكشاف
في سوق العمل؛ ذلك أن دمج جانبين أو سمتين بدا أنه مفيد ً
(((3
الفروق داخل الجماعة اإلثنية الهندية أو داخل عموم الجماعة الجنوب آسيوية  .وبناء عليه ،فإن هذه
المقاربة قد تساعدنا في الوصول إلى نتائج وخالصات أدق حين نحلل مخرجات سوق العمل داخل
يهمنا هنا هو معرفة دينامية
جماعات إثنية مركبة (مثل السود) أو مجموعات دينية (مثل المسلمين) .ما ّ
تأثير التقاطع بين الهويات ،أي كيف يتغير تأثير الهوية الدينية نفسها عند االنتقال من هوية إثنية واحدة
يعبر
إلى أخرى ،أو بالعكس؛ معرفة تغير تأثير الهوية اإلثنية نفسها عند اختالف الهوية الدينية ،حيث ّ
هذا عن منطق تقاطع الهويات أو تأثير التقاطعات االجتماعية(.((3
باستخدامنا للمعلومات عن االنتماءات الدينية والخلفيات اإلثنية المخصوصة ،توصلت هذه الدراسة
إلى تحديد أربع عشرة مجموعة إثنية – دينية ،س ُتستخدم في التحليل لفحص الجزاءات المرتبطة
آنفا،
بالمظهر الجسدي والجزاءات التي قد تنبع من عنصرية ثقافية .ولكن ،وبالنظر إلى ما سبق قوله ً
ثمة مسألة تتعلق بمدى كون االختالفات التي قد نجدها هي نتاج قوى خارجية (مثل إعادة الموضعة
العرقية  Racializationوالتمييز) ،في داخل السلوكات المختلفة للجماعات ،أو في االستراتيجيات
معا؟ على سبيل المثال في حال وجدنا ،بعد تحققنا من خصائص معينة مميزة
البديلة ،أو في كلتيهما ً
لها مثل المؤهالت والموقع الجغرافي ،أن جماعتين إثنيتين تملكان مستويات مختلفة من الحصول
على الوظائف المعتبرة (اإلدارية وغيرها) ،فكيف نستطيع أن نحكم أن االختالف سببه أن واحدة من
(مثل التشغيل الذاتي
الجماعتين لديها استراتيجيات بديلة للوصول إلى هذه المناصب أقل من الثانية ً
خصوصا في دراسات «الجزاءات
وريادة األعمال) ،أو أن ثمة تميي ًزا أكبر ضدها .تبرز هذه المشكلة
ً
إجمال أي بيانات عن أي من هذه األمور الطارئة ،ولكنها على الرغم من ذلك
اإلثنية» ،التي ال تملك
ً
تؤمن بأن معظم ما ال يمكن تفسيره بمتغيرات موجودة في البيانات هو نتيجة التمييز (وليس نتيجة
استراتيجيات بديلة) .وهذه الدراسة ال تشذ عن ذلك؛ فهي تتعرض للتحديات نفسها ،لكن عمليات
التصنيف المخصوصة ،والموجهة نظر ًيا من خالل مقاربة التقاطعات االجتماعية التي طبقناها ،هنا
تحسن ،إلى حد ما ،قدرتنا على التمييز بين الحاالت؛ حيث تكون الفروق نتيجةً لمعاملة
يمكنها أن ِّ
مثل
تفاوتية وغير عادلة من جانب الجماعة المهيمنة .فلو أن المجموعات الدينية المختلفة من السود ً
(34) Brown.
(35) Kimberle Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of
Color," Stanford Law Review, vol. 43, no. 9 (1991), pp. 1241–1299.
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تحصل على مستويات مختلفة من الوظائف المعتبرة ،لوجدنا أنها كلها تملك مستويات أقل من أكثرية
مجموعات البيض المسيحيين؛ وهذا قد يشير إلى وجود تأثيرات أخرى غير االستراتيجيات البديلة.
وإذا وجدنا أن نسبة السود المسلمين في هذه الوظائف أقل من السود المسيحيين ،فإن هذا سيدعم
(مثل الهوية الدينية واإلثنية) في إنتاج التهميش في سوق
حجتنا حول ديناميات التقاطعات االجتماعية ً
العمل .وال يوجد أي سبب يجعلنا نظن أن لدى السود المسيحيين تدابير مختلفة (وأكثر فاعلية) من
مثل غير تلك المتوافرة عند السود المسلمين.
االستراتيجيات للوصول إلى المناصب المعتبرة ً
قياسا
تستخدم هذه الدراسة تحليل االنحدار اللوجستي  ،Logistic Regressionلتستخلص منها ً
للهامشية التي تنتج استنا ًدا إلى التمييز اإلثني – الديني (سيكون هناك تفاصيل أكثر في القسم المتعلق
بالمنهج) يعتمد على االحتماالت المتوقعة  Predicted Probabilityللحصول على وظائف معتبرة
لدى كل مجموعة .وسيجري مقارنة قياس مدى التهميش عند جماعات مختلفة من المجموعات على
قاعدة لون البشرة (الخلفية اإلثنية أو العرقية) ،واالنتماء الديني أو التشابهات المناطقية .وأي اختالفات
الحقا بمعاينتها بدقة ،من خالل فحص اتساقها عبر المقارنات المتعددة.
قد نجدها سنقوم
ً
وفقا إلحصاء عام  ،2011كان هناك ما يقارب  2.7مليون مسلم (نحو  5في المئة من عدد السكان)
ً
في المملكة المتحدة؛ ما يجعل اإلسالم الديانة الثانية بعد المسيحية .وقد ازداد عدد المسلمين بنحو
 1.1مليون بين إحصاءي عامي  2001و ،2011وكان هذا في حد ذاته زيادة دراماتيكية بلغت  68في
المئة( ،((3وأقل من النصف بقليل من مجموع المسلمين في بريطانيا ( 47في المئة) ولدوا في المملكة
المتحدة ،و 36في المئة ولدوا في الشرق األوسط وآسيا ،و 10في المئة ولدوا في أفريقيا .وهذا الوجود
وخصوصا مع هجرة ما بعد الحرب العالمية
القوي للمسلمين في بريطانيا يعود إلى أقل من  50سنة(،((3
ً
الثانية من الهند وباكستان ،ثم بعد ذلك من بنغالديش( ،((3وكان المهاجرون المسلمون في الخمسينيات
ذكورا على نحو رئيس ،جرى تجنيدهم لملء احتياجات محددة
والستينيات من القرن العشرين شبا ًنا
ً
بدءا من
للسوق في بعض المدن الصناعية اآلفلة في وسط إنكلترا وشمالها( .((3بعد ذلك،
ً
وخصوصا ً
لم الشمل العائلي ووصول نخبة
السبعينيات
ً
وصاعدا ،انتعش عدد السكان المسلمين؛ بسبب سياسة ّ
العرب المسلمين الذين تركزوا في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى مثل برمنغهام ومانشستر
وغالسكو ،ثم وصول أعداد كبيرة من الالجئين وطالبي اللجوء السياسي .وخالل تسعينيات القرن
العشرين ،وصلت أعداد من الشبان المسلمين ،أكثرهم من الذكور الع ّزاب ،من العراق والصومال
والبوسنة وألبانيا وكوسوفو؛ األمر الذي لم يساهم في نمو السكان المسلمين عدد ًيا فحسب ،وإنما
(36) Sundas Ali, British Muslims in Numbers: A Demographic Socioeconomic and Health Profile of Muslims in Britain
Drawing on the 2011 Census (London: The Muslim Council of Britain, 2015).
(37) Ceri Peach, "Islam, Ethnicity and South Asian Religions in the London 2001 Census," Transactions of the Institute
of British Geographers, vol. 31, no. 3 (2006), pp. 353–370.
(38) Serena Hussain, Muslims on the Map: A National Survey of Social Trends in Britain, vol. 13 (London/ New York:
I.B. Tauris, 2008).
"(39) Tahir Abbas, "Muslim Minorities in Britain: Integration, Multiculturalism and Radicalism in the post–7/7 period,
Journal of Intercultural Studies, vol. 28, no. 3 (2007), pp. 287–300.
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أيضا من حيث التنوع اإلثني والقومي والعرقي؛ فعلى سبيل المثال ،صار المسلمون البيض مجموعة
ً
نسبيا ،إذ وصلت إلى حدود  8في المئة من عدد السكان المسلمين(.((4
كبيرة العدد ً
وعلى الرغم من أن السكان المسلمين في بريطانيا ليسوا مجموعة متجانسة (من حيث اإلثنية وتاريخ
وخصوصا النساء منهم،
هجرتهم وقوميتهم) ،فإن أبحاثًا سابقة أشارت إلى أن معظم المسلمين،
ً
(((4
بغض النظر عن أصولهم اإلثنية أو القومية  .ويزداد هذا التهميش
يواجهون
ً
تهميشا في سوق العمل ّ
عرقيا(.((4
خصوصا في حالة المسلمين السود؛ ما يشير إلى أن مصدر التهميش قد يكون ً
ً
أيضا ً

ً
ثالثا :قياس التهميش اإلثني  -الديني في التشغيل والتوظيف
من أجل استكشاف الفروق اإلثنية – الدينية وإبراز كيف أن تقاطع اللون (اإلثنية /العرق) والثقافة (االنتماء
الديني) هو مفتاح لفهم التهميش في سوق العمل ،قمنا باستخالص قياس للتهميش الناتج من التقاطع
اإلثني والديني بواسطة حساب الفارق (المسافة الفاصلة) في االحتماالت المتوقعة لمنالية الوظائف
المعتبرة لكل جماعة باستخدام معادلتين مختلفتين لالنحدار اللوجستي .في المعادلة األولى (هذه
النتائج غير معروضة في الدراسة ويمكن توفيرها بحسب الطلب) تم ضبط متغير الخلفية اإلثنية – الدينية
وكل المتغيرات المستقلة األخرى (ظروف رأس المال الشخصي ورأس المال البشري) .اس ُتخدمت هذه
المعادلة لحساب االحتمال المتوقع للحصول على وظيفة معتبرة بالنسبة إلى كل شخص باعتبار خلفيته
الحقا) .وفي المرة
معا (سيتم عرض قائمة المتغيرات المستخدمة جميعها ً
اإلثنية الدينية وصفاته الشخصية ً
الثانية تم تطبيق المعادلة نفسها ،لكن من دون أخذ الخلفية اإلثنية – الدينية في االعتبار لحساب االحتمال
المتوقع لالستخدام لكل شخص ،باعتبار ظروفه المتعلقة برأس ماله البشري وظروفه الشخصية فقط (أي
تحت ظروف المساواة التامة بين الجميع على أساس الجدارة) .والفرق بين االحتماالت المحسوبة وفق
هاتين المعادلتين هو مستوى التهميش (أو كما يسمى أحيا ًنا الجزاءات اإلثنية – الدينية) في منالية الوظائف
المعتبرة ،الذي ال تفسره عوامل رأس المال الشخصي أو البشري المتضمنة في المعادلة .ومن المفترض
أن يعكس هذا الفارق بين المعادلتين مستوى التهميش في سوق العمل الناتج من التمييز.
 .1المنهج والبيانات

توظف هذه الدراسة بيانات مستقاة من مسوحات سوق العمل البريطاني للفترة  .2013–2002وتعد
مسوحات سوق العمل من أفضل قواعد البيانات لدراسة مثل القضية التي تتناولها هذه الدراسة؛ حيث
توفّر معلومات تفصيلية عن كل شخص مشمول في العينة تتعلق بالخلفية االجتماعية واالقتصادية،
(40) Ali.
(41) Sin Yi Cheung, "Ethno–religious Minorities and Labour Market Integration: Generational Advancement or
Decline?" Ethnic and Racial Studies, vol. 37, no. 1 (2014), pp. 140–160; Nabil Khattab & Ron Johnston, "Ethnic and
Religious Penalties in A Changing British Labour Market from 2002 to 2010: The Case of Unemployment," Environment
and Planning A, vol. 45, no. 6 (2013), pp. 1358–1371.
–(42) Nabil Khattab & Tariq Modood, "Both Ethnic and Religious: Explaining Employment Penalties across 14 Ethno
religious Groups in the United Kingdom," Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 54, no. 3 (2015), pp. 501–522.
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والمعلومات الشخصية مثل الجنس واالنتماء الديني واإلثني ومكان الوالدة ،ومعطيات عن تاريخ
الوصول إلى بريطانيا وما إلى ذلك من معلومات مهمة .تعتبر الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات
عاما متتالية ،كافية من أجل دراسة الظاهرة واإلجابة عن أسئلة الدراسة .كما
المستخدمة هنا ،وهي ً 12
تضمنها عد ًدا
تكتسب هذه الفترة أهميتها من أنها تأتي ً
أول مباشرة بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001ثم ّ
من أحداث العنف التي ارتبطت بالمسلمين مثل تفجيرات مدريد ( ،)2004ثم تفجيرات لندن (،)2005
وأخيرا تضمنها األزمة االقتصادية العالمية ( )2008وما تالها من نتائج عميقة األثر في سوق العمل
ً
البريطاني .وال شك في أن إضافة بيانات للسنوات التي تلت عام  2013وحتى اليوم ،يمكن أن تساهم
في بناء صورة أشمل ،ومن الضروري أن تسعى دراسات مستقبلية لتفادي هذا النقص في البيانات،
باألخص لو تبين أن هنالك تذبذبات وتقلبات شديدة في طبيعة التهميش ومستوياته خالل تلك الفترة.
مثل هذا األمر (تذبذبات في طبيعة التهميش) يمنع من التوصل إلى استنتاجات واضحة .لكن كما يتبين
الحقا أثناء عرض النتائج ،هنالك استقرار وثبات واضحان في مستويات التهميش خالل تلك الفترة؛ ما
ً
دليل قو ًيا يدعم حجتنا في هذه الورقة.
يوفر ً
اشتملت العينة األولية على أكثر من مليون شخص ،لكن بسبب حصر التحليل في األشخاص المتراوحة
علما أن
عاما ،انخفض عدد األشخاص في العينة النهائية إلى 755791
ً
أعمارهم من  19إلى ً 65
شخصاً ،
هذه العينة تعتبر عينة كبيرة ومناسبة للتحليل بكل المقاييس .وفي ما يلي نقوم بعرض المتغيرات التي
شملتها الدراسة.
 .2المتغير التابع

بناء على هويتهم اإلثنية
تفحص هذه الدراسة ّ
تعرض األقليات في بريطانيا للتهميش في سوق العمل ً
والدينية .وقد تم التركيز فيها على مخرج واحد من مخرجات سوق العمل ،وهو الوصول إلى وظائف
معتبرة ،مثل الوظائف اإلدارية والتخصصية /الحرة  .Salariat Occupationsتم قياس متغير المهنة
(الوظائف المعتبرة) من خالل إعادة ترميز سؤال الطبقة المهنية ،إذ ُدمجت الطبقتان األولى والثانية
معا .أما باقي فئات المتغير فتمت إعادة ترميزها على
(الوظائف اإلدارية والمهن االختصاصية /الحرة) ً
معا .وفي تحليل االنحدار
معا ،والوظائف اليدوية ً
النحو التالي :دمجت الوظائف المكتبية المتوسطة ً
اللوجستي ،اس ُتخدمت فئة الوظائف اليدوية للمقارنة ( ،Reference groupأي الفئة المرجعية).
 .3المتغيرات المستقلة

تم استخدام متغيرين لبناء هذا المتغير؛ هما الخلفية اإلثنية ،واالنتماء الديني (الهوية اإلثنية – الدينية).
قمنا بمقاطعة هذين المتغيرين للحصول على  14مجموعة ذات خلفية إثنية ودينية مختلفة ،كما هو
موضح في القائمة التالية:
• المسيحيون من اإليرلنديين البيض.
• المسيحيون من البيض اآلخرين.

تاساردلا
يناطيربلا لمعلا قوس يف ةيشماهلا جاتنإ

• المسيحيون من الكاريبيين السود.
• المسيحيون من األفارقة السود.
• اليهود من البريطانيين البيض.
• الهندوس الهنود.
• السيخ الهنود.
• المسلمون الهنود.
• المسلمون من باكستان.
• المسلمون من بنغالديش.
• المسلمون البيض.
• المسلمون السود.
• الالدينيون من البريطانيين البيض.
• المسيحيون من البريطانيين البيض (تم استخدام هذه الفئة في التحليل بوصفها فئة مرجعية).
أما باقي المتغيرات المستقلة التي أدخلت إلى معادالت االنحدار اللوجستي فكانت :مستوى التعليم
(الشهادات) ،والعمر (أو العمر تربيع كما يقتضي هذا النوع من التحليل) ،والحالة الزواجية ،والجنس،
ومنطقة السكن ،والجيل (تم التفريق بين الجيل الثاني والبريطانيين من جهة ،والجيل األول من جهة
وأخيرا سنة المسح.
أخرى) ،ومدة اإلقامة منذ الوصول إلى بريطانيا،
ً

رابعا :النتائج
ً
بعيدا عن عرض المعادالت
نعرض هنا نتائج تحليل االنحدار اللوجستي من خالل رسوم بيانية فقطً ،
حرصا على التبسيط ورسم الصورة السوسيولوجية
نفسها أو نتائجها العددية والجداول المرافقة لها
ً
علما أنه يمكن الحصول على النتائج التفصيلية لالنحدار
من دون إدخال القارئ في متاهة األرقامً ،
اللوجستي من الباحث بحسب الطلب .هنالك خمسة أشكال بيانية ،في كل واحد منها نقارن بين عدد
من الجماعات اإلثنية والدينية ،مستخدمين فئة المسيحيين من البريطانيين البيض مرجعيةً في هذه
سابقا أن قياس الهامشية يجب أن
يعد استخدام هذه الفئة السكانية صدفة؛ فقد وضحنا ً
المقارنات .وال ّ
يكون نسبةً إلى الجماعة المهيمنة ،وحيث البعد بينها وبين كل جماعة أخرى سيحدد مقدار ومستوى
سابقا ،هي
الهامشية الذي تتعرض له هذه الجماعات .فهامشية كل جماعة في سوق العمل ،كما ّبينا ً
الفارق (أو البعد) في التحصيل بين الجماعة المهيمنة والجماعات األخرى ،الذي ال ينتج بسبب
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مثل
نقص أو قصور في رأس المال البشري أو تباينات شخصية وفردية أخرى (مثل الوضع األسري ً
أو الجنس) ،وإنما العتبارات أخرى نفترضها هنا ،على الرغم من تمتع هذه الجماعات بمستوى رأس
سابقا من خالل اإلطار
المال البشري نفسه (من تعليم وخبرة) .وإذا انطلقنا من الفرضية التي ناقشناها ً
النظري حول أهمية تقاطعات الهوية الدينية واإلثنية في إنتاج الهامشية بوصفها حالة مقصودة دافعها
التمييز لضمان منالية الجماعة المهيمنة للموارد النادرة في المجتمع ،أو الشعور بالتهديد الثقافي،
فالتوقع هنا هو أننا سنجد دالئل واضحة لممارسة التمييز عند إجراء المقارنة.
يقارن الشكل ( )1بين الجماعات المسلمة من مختلف المشارب اإلثنية والمناطقية والمسيحيين من
البريطانيين البيض .هنالك خمس جماعات مسلمة ،هي :المسلمون البيض ،والمسلمون السود،
وأخيرا المسلمون البنغاليون .يمثل كل خط من الخطوط
والمسلمون الهنود ،والمسلمون الباكستانيون،
ً
المعروضة جماعةً معينة ،ومكان الخط (ارتفاعه أو انخفاضه عن مستوى الصفر) يوضح مدى الهامشية
مرتفعا أكثر عن مستوى الصفر،
التي تتعرض لها الجماعة مقارنةً بالجماعة المهيمنة .فكلما كان الخط
ً
مثل أن الخط الخاص بالجماعة المهيمنة يمتد على نحو
دل ذلك على مدى أعلى من التهميش .نرى ً
مستقيم ،خالل الفترة كلها ،على مستوى الصفر .وفي هذه الحالة ،يمثل الصفر انعدام أي فروق بين ما
ُيتوقع أن يحصل عليه األفراد المنتمون إلى جماعة معينة تحت ظروف المساواة الكاملة ،وبين ما ُيتوقع
أن يحصلوا عليه بعد أن ُأخذت هويتهم اإلثنية والدينية في االعتبار .وليس مستغر ًبا أن تتمتع الجماعة
وأساسا ،هي الموجودة في المركز ،وكل جماعة أخرى تعتمد عليها
أول
المهيمنة بهذه المكانة ألنهاً ،
ً
في تحديد مستوى مناليتها للمناصب المهمة والوظائف المعتبرة في سوق العمل.
الشكل ()1
االحتمال المتوقع للوصول إلى المناصب اإلدارية للجماعات المسلمة في مقابل المسيحيين من
البريطانيين البيض بحسب السنة

المصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إلى تحليل بيانات مسوحات سوق العمل البريطاني خالل الفترة .2013–2002
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يظهر الشكل ( )1الصورة التالية :من بين الجماعات المسلمة ،يتعرض المسلمون البنغاليون ،ويليهم
مباشرة الباكستانيون ،ألعلى مستوى من التهميش .كما أن مستوى التهميش كان في ازدياد خالل الفترة
تعرضت بريطانيا ،مثل غيرها من اقتصادات العالم ،ألزمة
 2013–2002وباألخص بعد عام  ،2008حيث ّ
ركود اقتصادي .يأتي المسلمون السود في المكان الثالث من حيث مستوى التهميش ،ويليهم بفارق أكبر
علما أن جميع
المسلمون البيض،
وأخيرا المسلمون الهنود وهم أقل هامشية من غيرهم من المسلمينً ،
ً
الفروق بين الجماعات المسلمة والجماعة المهيمنة ذات داللة إحصائية؛ ما يؤكد أن جميع المسلمين
يتعرضون ،بدرجات متفاوتة ،للتهميش .هذه النتيجة ليست ِ
مفاجئة ،وتؤكد ما أشارت إليه دراسات سابقة
حول هذا الموضوع في السنوات األخيرة( .((4لكن يجب التنبه إلى شيء مهم هنا ،وهو أن المسلمين
ال يتعرضون لمستوى التهميش نفسه؛ ما يوحي أن اإلسالم بعينه ليس مصدر الهامشية ،وإنما تقاطعه مع
هويات أخرى ،والقيمة التي تنسب إليه بسبب ذلك في أعين الجماعة المهيمنة .هذه النقطة ستتم مناقشتها
بتوس ٍع في المحور التالي من الدراسة .أما اآلن ،فننتقل إلى عرض الصورة التي تظهر في الشكل (.)2
الشكل ()2
االحتمال المتوقع للوصول إلى المناصب اإلدارية للجماعات السوداء في مقابل المسيحيين
من البريطانيين البيض بحسب السنة

المصدر :المرجع نفسه.

تبرز المقارنة في الشكل ( )2مستويات التهميش المختلفة التي تتعرض لها الجماعات السوداء من
خلفيات دينية مختلفة .فكما هو واضح ،من بين هذه الجماعات ،يتعرض المسلمون السود ألعلى
تقريبا ،المسيحيون
مستوى من التهميش ،يليهم المسيحيون من األفارقة السود،
ً
وأخيرا ،بمسافة متساوية ً
علما أن الفروق بين هذه الجماعات والجماعة المهيمنة ذات داللة إحصائية.
من الكاريبيين السودً ،
لكن المسلمين أكثر عرضة للتهميش من غيرهم.
هذا يدل على أن جميع السود يتعرضون للتهميشّ ،
(43) Cheung; Heath & Martin; Nabil Khattab & Ron Johnston, "Ethno–religious Identities and Persisting Penalties in
the UK Labor Market," The Social Science Journal, vol. 52, no. 4 (2015), pp. 490–502.
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وفي المقابل ،يتعرض المسيحيون من الكاريبيين السود لدرجة أقل من التهميش ،وذلك ربما بسبب
القرب النسبي من الثقافة البريطانية والنسبة الكبيرة من الزيجات المختلطة مع الجماعة المهيمنة(.((4
مهما في إنتاج الهامشية ،غير ٍ
كاف لفهم حالة الهامشية في
هذا يبين أن اللون في حد ذاته ،وإن كان ً
سوق العمل البريطاني .وال بد من أن نأخذ في الحسبان تقاطعات أخرى مثل الدين ،لتفسير منالية
الجماعات السوداء للمناصب المهمة والوظائف المعتبرة في سوق العمل البريطاني.
يحصر الشكل ( )3المقارنة بين جماعات تتشابه من حيث الخلفية اإلثنية واالنتماء المناطقي ،لكنها
تختلف من ناحية المرجعية الدينية .فكما هو الحال في جميع األشكال ،يمتد الخط المعبر عن
الجماعة المهيمنة على مستوى الصفر حيث تتجلى وضعية المساواة الكاملة .بقية الخطوط ،ما عدا
علما
الخط الممثل للهنود الهندوس ،موجودة في مستويات أعلى من الصفر ،ومن بينهم السيخ الهنودً ،
تهميشا حتى من السيخ الهنود .هذا يعني أن جميع الجماعات المسلمة ومعها
أن المسلمين الهنود أقل
ً
السيخ الهنود يتعرضون للتهميش ،وإن كان بمستويات مختلفة.
الشكل ()3
االحتمال المتوقع للوصول إلى المناصب اإلدارية للجماعات من جنوب آسيا في مقابل المسيحيين
من البريطانيين البيض بحسب السنة

المصدر :المرجع نفسه.

جدا أن يتعرض للتهميش في سوق العمل البريطاني،
هذا يعني أنه إن كان الشخص
مسلما ،فمن المحتمل ً
ً
تبعا للقرب أو البعد المتصور لدى
لكن في المقابل ،مستوى هذا التهميش يمكن أن يزيد أو ينقص ً
الجماعة المهيمنة عندما يتقاطع مع هويات أخرى .ووفق هذا المنطق نفسه ،كون الشخص غير مسلم
كافيا للتخلص من مأزق الهامشية ،إال إذا تقاطعت خلفيته الدينية مع هويات أخرى تستأثر
فهذا لن يكون ً
(44) Raya Muttarak & Anthony Heath, "Who Intermarries in Britain? Explaining Ethnic Diversity in Intermarriage
Patterns," The British Journal of Sociology, vol. 61, no. 2 (2010), pp. 275–305.
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جدا أن
بقيمة عالية أو بشحنة نمطية منخفضة في عيون الجماعة المهيمنة .وفي هذه الحالة ،من الممكن ً
تتحول مكانة الهامشية إلى منالية عالية في سوق العمل كما هو الحال مع الهنود الهندوس.
يم ّثل الهنود الهندوس ،كما هو واضح في الشكل ( ،)3حالة استثنائية ،إذ إنهم ال يتشابهون مع الجماعة
المهيمنة من ناحية اللون ،وال يشتركون معهم في الخلفية الدينية .ومع ذلك ،يتمتعون بمنالية أعلى
حتى من الجماعة المهيمنة نفسها للمناصب اإلدارية والوظائف المعتبرة .ينخفض الخط الممثل لهذه
الجماعة عن خط الصفر الممثل للجماعة المهيمنة على نحو كبير ،وهذا االنخفاض ذو داللة إحصائية.
ويشير هذا إلى أن هذه الجماعة تتمتع بدرجة عالية من المنالية ،إذ إن االحتمال المتوقع للحصول على
الوظائف المعتبرة تحت ظروف المساواة أقل من االحتمال نفسه عند إدخال هويتهم اإلثنية والدينية
في المعادلة .هذا يحصل أحيا ًنا عند بعض الجماعات التي ،إضافةً إلى عدم تعرضها للتمييز ،توظف
تحسن من خاللها وضعيتها في سوق العمل(.((4
استراتيجيات معينة ّ
يعرض الشكل ( )4ثالثجماعات تحتل مكانة مشابهة لتلك التي يحتلها الهندوس الهنود .هذه الجماعات
هي المسيحيون من اإليرلنديين البيض ،واليهود من البريطانيين البيض ،والمسيحيون من البيض اآلخرين.
لكن المالحظ أنها جميعها بيضاء ،ولكن ال تشترك
لهذه الجماعات مكانة أفضل من الجماعة المهيمنةّ ،
في الخلفية الدينية نفسها .على عكس هذه الجماعات البيضاء ،مع اختالف ديانتها ،يم ّثل المسلمون
البيض الجماعة الوحيدة التي تتعرض لتهميش على نحو واضح .في هذه الحالة ،تشابههم مع الجماعة
المهيمنة لم يشفع لهم للوصول إلى مكانة الجماعة المهيمنة نفسها في سوق العمل.
تبين لنا،
أما الشكل ( ،)5فتم تخصيصه للمقارنة بين الجماعات المسيحية فيما بينها .وهذه المقارنة ّ
بوضوح ،أن التشابه الديني غير ٍ
مسيحيا
كاف لضمان منالية متساوية للوظائف المعتبرة .فكون الشخص
ً
تعرضه للتهميش في سوق العمل البريطاني ،حتى لو لم يكن من أصل بريطاني،
وأبيض ،فإن احتمال ّ
هو صفر .ومقارنةً بالمسيحيين من البريطانيين البيض ،فإن مستوى المنالية لهذه الجماعات المسيحية
البيضاء أعلى من الجماعة المهيمنة .لكن إذا تقاطعت الخلفية الدينية (المسيحية) مع هوية عرقية غير
أمرا ال مفر منه .وفي هذه الحالة يبدو أن
بيضاء ،مثل السود في الشكل ( ،)5تصبح الوضعية الهامشية ً
مثل،
قليل (مقارنةً ،
التشابه في الهوية الدينية مع الجماعة المهيمنة يم ّكن من تخفيف مستوى التهميش ً
بالمسلمين السود) ،لكنه غير ٍ
كاف إللغائه.
المقارنات المختلفة التي أجريناها من خالل األشكال الخمسة توفر أدلة على أن التقاطعات المختلفة ،في
حد ذاتها ،غير ثابتة بتأثيراتها في إنتاج الهامشية .في المقابل ،فإن المعنى الذي ينسب إلى أي تقاطع من
قبل الجماعة المهيمنة ،والقيمة التي ترتبط به ،هما ما يضبط الشروط إلنتاج الهامشية ولتعرض الجماعات
المختلفة لجزاءات إثنية – دينية في سوق العمل .في المحور األخير من الدراسة ،نناقش النتائج باإلحالة
إلى اإلطار النظري والخروج بمجموعة من االستنتاجات حول دينامية تقاطعات الهوية الدينية واإلثنية.
(45) Harald Bauder, "Habitus, Rules of the Labour Market and Employment Strategies of Immigrants in Vancouver,
Canada," Social & Cultural Geography, vol. 6, no. 1 (2005), pp. 81–97.
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الشكل ()4
االحتمال المتوقع للوصول إلى المناصب اإلدارية للجماعات البيضاء في مقابل المسيحيين
من البريطانيين البيض بحسب السنة

المصدر :المرجع نفسه.

الشكل ()5
االحتمال المتوقع للوصول إلى المناصب اإلدارية للجماعات المسيحية في مقابل المسيحيين
من البريطانيين البيض بحسب السنة

المصدر :المرجع نفسه.
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خاتمة ومناقشة واستنتاجات
اعتبرت هذه الدراسة أن الجزاءات اإلثنية في سوق العمل في المملكة المتحدة بديل تعويضي من
جيدا
فهما ً
أشكال أخرى من الجزاءات ،وأن استخدام مصطلح «إثنية» أو «جزاءات إثنية» ال ُيوفّر ً
لدينامية الالمساواة أو لطبيعتها .والحال أن مصطلح «إثنية» بالطريقة التي اس ُت ِ
مؤسساتيا في
خدم بها
ً
المملكة المتحدة يحجب القوى الحقيقية الفاعلة هنا .و ُتظهر البيانات التي قُدمت هنا بوضوح أن ثمة
فروقًا كبيرة بين الجماعات المدروسة ،من حيث قدرة الحصول على الوظائف المعتبرة .وال يمكن
تفسير هذه الفروق بالمواصفات ،أو مدة اإلقامة في المملكة المتحدة ،أو مكان اإلقامة ،أو التعليم ،أو
ثم فإنه ينبغي ربط الفروق المهمة
العمر أو الحالة الزواجية .فقد جرى اختبار كل هذه العوامل ،ومن ّ
المالحظة بعوامل أخرى غير تلك المستخدمة في التحليل.
ومن هنا ،فقد اعتبرت الدراسة أن التفسير الصحيح لهذه الفروق أو الجزاءات التفاضلية يكمن في
داخل عمليات إعادة الموضعة العرقية  Racializingالتي تعيشها هذه المجموعات في المملكة
المتحدة ،وتم ّثل أرضية لتهميشها في سوق العمل .فعلى سبيل المثال ،أظهرت هذه الدراسة ،كما سبق
غالبا
أن افترضت
ً
أصل ،أن الجماعات غير البيضاء (ما عدا الهندوس الهنود) تتعرض لتهميش يرتبط ً
بمظهرها الخارجي (لون البشرة)؛ ما يؤكد ما توصلت إليه دراسات سابقة من حيث صلة اللون بالتمييز
العرقي في المملكة المتحدة( .((4ومن بين المجموعات غير البيضاء يتعرض المسلمون لتهميش
أكبر؛ إذ يواجه المسلمون من أصل باكستاني وبنغالي ،إضافةً إلى المسلمين السود ،أعلى مستويات
التهميش .وهذا يدعم الخالصات التي توصلت إليها دراسات سابقة لجهة وجود «جزاءات مسلمة»
في سوق العمل في المملكة المتحدة( .((4ولكن ليس كل المجموعات المسلمة ،وليس كل جماعات
السود ،تتعرض لدرجة التهميش نفسها .فعلى سبيل المثال ،يتعرض المسلمون البيض لدرجة تهميش
أكبر مما يتعرض له المسلمون الهنود ،ولكن أقل مما تعرضت له بقية مجموعات المسلمين .أضف
إلى ذلك أنه بالمقارنة بين مجموعات البيض ،برز المسلمون البيض باعتبارهم المجموعة الوحيدة ربما
التي تتعرض للتهميش.
هذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة مثيرة لالهتمام .فبوصفهم مجموعة بيضاء ال ينبغي أن يتعرض
المسلمون البيض ألي تهميش؛ فهل هم يدفعون «ثمن كونهم غير مسيحيين» كما أشار إلى ذلك
«ثقافيا» كما حصل في حالة الرومانيين في
بياضا
مودل و ِلن؟( ((4وهل يجري تصورهم على أنهم أقل ً
ً
حاسما عن
المملكة المتحدة( .((4وعلى الرغم من أن البيانات التي قدمتها الدراسة هنا ال تعطي جوا ًبا
ً
هذه األسئلة ،فإن األدلة اإلجمالية المقدمة توحي بأن التهميش في سوق العمل وفتح أو إغالق الباب
(46) Blackaby et al.; Daley; Macey & Carling.
(47) Heath & Martin; Khattab; Joanne Lindley, "Race or Religion? The Impact of Religion on the Employment and
Earnings of Britain’s Ethnic Communities," Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 28, no. 3 (2002), pp. 427–442.
"(48) Suzanne Model & Lang Lin, "The Cost of not being Christian: Hindus, Sikhs and Muslims in Britain and Canada,
International Migration Review, vol. 36, no. 4 (2002), pp. 1061–1092.
(49) Fox, Moroşanu & Szilassy.
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أمام الجماعات المختلفة للوصول إلى الوظائف المعتبرة يجريان على أسس دينية – ثقافية .أضف
إلى ذلك أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،وقُدمت هنا ،تكشف أن التهميش الذي تتعرض له
معظم الجماعات في المملكة المتحدة هو من طبيعة تراتبية .وهذه التراتبية تبدو محددة إلى حد بعيد
بعنصري اللون (إثني /عرقي) والدين (ثقافي) .وعلى سبيل المثال ،فإننا حين نظرنا إلى الجماعات
المسيحية فحسب ،وجدنا أن المسيحيين السود كانوا المجموعة الوحيدة التي تعرضت لتهميش ذي
لكن
داللة إحصائية .ولكن حين نظرنا إلى مجموعات السود ،وجدنا أنها كلها تعرضت للتهميشّ ،
السود المسلمين هم الذين تعرضوا ألقسى مستوى من التهميش.
غالبا لمواجهة اإلقصاء والتهميش
فإذا كان الشخص
ً
مسلما في المملكة المتحدة ،فإنه معرض ً
مسيحيا في المملكة المتحدة ،فإنه لن يتعرض
بغض النظر عن لونه ومنطقته .وإذا كان الشخص
ّ
ً
محميا ،إال إن
أيضا
غالبا لإلقصاء والتهميش إال إن كان أسود .وإذا كان الشخص أبيض ،فسيكون ً
ً
ً
مسلما ومن أصل بنغالي أو
الشخص
كان
إن
أقصاها
لتصل
التهميش
درجة
وستتصاعد
ا.
مسلم
كان
ً
ً
باكستاني أو أسود .ولكن وبالنظر إلى أن الجماعات اإلثنية المسلمة تتعرض لمستويات مختلفة من
التهميش ،والجماعات المسيحية المختلفة تتعرض لجزاءات مختلفة ،فإن هذا األمر قد يشير إلى أن
الروابط بين المجموعات اإلثنية أو الدينية (أي االنتماء) ليست هي في ذاتها العامل الحاسم المحدد
وحده الذي يؤدي إلى تلك التفاوتات (في مستوى التهميش) .ولو كان األمر غير ذلك ،لكنا وجدنا
أن كل المجموعات المسلمة تتعرض لمستوى التهميش نفسه ،وأن كل مجموعات غير البيض
(خصوصا السود) تتعرض لجزاءات مشابهة .وهذا يدعم الحجة القائلة إن المجموعات الدينية أو حتى
ً
المجموعات الملونة ليست أصنافًا محددة ،وإنما هي دينامية تنتقل من حال إلى حال ،وتتأثر بقوة
بطريقة تحديد هذه األصناف وتصورها من جانب الثقافة المهيمنة ،وبسبب مكانتها وموقعها في داخل
أيضا من حيث الطرق التي تتعامل بها مختلف
النظام الطبقي( .((5ولكن هذه النتائج يمكن تفسيرها ً
الجماعات واستراتيجياتها في خلق الفرص في سوق العمل من جهة ،وفي استراتيجيات تعويض
النقص (أو التمييز) المتوقع؛ فبعض المجموعات قد تحاول تحسين فرص التوظيف من خالل االنتقال
إلى التشغيل الذاتي أو العمل في القطاع العام ،حيث يقل التمييز بصورة عامة(.((5
وإذا كانت حجة انتقال أو تحول األصناف العرقية أو اإلثنية صحيحة ،فإن السؤال الذي ينبغي لنا طرحه
حينئذ هو كيف ،وفي ظل أي شروط ،قد يحصل ذلك؟ وال شك في أن اإلجابة عن هذه األسئلة ستكون
مهما في عملية فهمنا العالقة بين الالمساواة وعملية الموضعة العرقية والثقافية في المملكة
ً
إسهاما ً
المتحدة وفي غيرها من البلدان .وستساعدنا دراسات قادمة في اإلجابة عن مثل هذه األسئلة إذا أخذنا
في االعتبار البيانات الطولية ،ولكننا في الوقت الراهن سنكتفي بنتائج هذه الدراسة التي تقول إن ما
هو مهم في عملية إنتاج الهامشية ،كما بينتها في حالة سوق العمل في المملكة المتحدة ،هو المركزية
(50) Saperstein & Penner.
(51) Yuval P. Yonay & Vered Kraus, "Strategies of Economic Endurance: Israeli Palestinians in the Ethnic Economy and
the Public Sector," Research in Social Stratification and Mobility, vol. 18, no. 3 (2001), pp. 207–247.
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 والكيفية التي تجري من خاللها إعادة، العرق) والدين/أو الهيمنة الفعلية التي يمثلها اللون (اإلثنية
وخصوصا تلك المرتبطة
، العرقية/ والتبعيد الثقافي للهويات اإلثنية،الموضعة العرقية للهويات الدينية
ً
.بالمسلمين
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بشرى جعوني | Bouchra Jeouni

* (((5

بناء معيار ًيا
العطالة الطويلة األمد بوصفها
ً
أشكال وآليات مقاومتها
مقاربة سوسيولوجية لحالة مدينة مكناس
The Long–term Unemployment
as a Normative Construction
Forms and Mechanisms of Resistance

A Sociological Approach to the Case of Meknes
ملخص :تتوخى هــذه الــدراســة الكشف عــن ثــاثــة مستويات أســاسـيــة .يناقش أولـهــا كيف تكون
العطالة الطويلة األمــد بنا ًء معيار ًيا ينتجه المجتمع ،ثم يبرز الثاني عدة أشكال لمقاومتها ،وبعد
ذلك يلخص الثالث آليات تُساهم في تحقيق هذه المقاومة؛ وهي آليات ينتجها الفاعلون أنفسهم
وكذلك روابط اجتماعية .تستند مضامين هذا العمل إلى نتائج بحث ميداني ُأن ِْج َز في سنة 2019
حــول خريجين عاطلين عــن الـشـغــل مــدة طــويـلــة فــي مــديـنــة مـكـنــاس .تكمن أهـمـيــة هــذه المقاربة
المحدِّ دة ألقدمية العطالة،
السوسيولوجية في بعدها التشخيصي للمعايير القانونية واالجتماعية ُ
وفــي تحليلها تـصــورات الفاعلين حــول وضعيتهم وفـهــم تجاربهم المعيشة ،فـضـ ًـا عــن توظيفها
التكامل بين المنهجيتين الكليانية والفردانية لدراسة هذا الموضوع.
كلمات مفتاحية :العطالة الطويلة األمد ،البناء المعياري ،المقاومة ،الفاعل ،الرابط االجتماعي.

Abstract: This paper aims to achieve three basic objectives related to the
long–term employment. Firstly, to diagnose characteristics of normative
construction of long–term unemployment. Secondly, to reveal forms of resisting
this unemployment. Thirdly, to analyze how the actors and social ties may
build mechanisms for such resistance. This research drew upon results of field
research conducted in 2019 among long–term unemployed graduates in Meknes.
Its importance is for understanding how juridical and social norms produce
long–term unemployment; how social actors represent and live this situation.
Keywords: The Long–term Unemployment, Normative Construction, Resistance,
Actor, Social Ties.

* باحثة في علم االجتماع ،حاصلة على شهادة الماجستير في سوسيولوجيا المدرسة والتغير االجتماعي من شعبة علم االجتماع،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة موالي إسماعيل بمكناس.
A researcher of sociology. She holds a master’s degree in school and social change sociology at Sociology Department,
Faculty of Arts and Human Sciences, Moulay Ismail University, Meknes, Morocco.
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مقدمة
مفهوما حديث العهد ،نشأ في بداية السبعينيات ،باعتبارها
يعتبر مفهوم العطالة الطويلة األمد
ً
واسعا للعاطلين عن الشغل مدة طويلة((( .كما أن البحث في
انتشارا
المرحلة التي شهدت
ً
ً
عوامل تفشي هذا النمط الجديد للعطالة تميز بتنوع التصورات والمقاربات النظرية .ومن بين العوامل
تداول في الدراسات المهتمة بمجال الشغل والعطالة ،نجد أربعة عوامل:
األكثر
ً
 .1العامل االقتصادي :يتقاطع مع ثالثة عوامل أخرى لقياس العطالة:
بناء على العالقة القائمة بين الظاهرة
أ .العامل الديموغرافي :يتمثل في التفسير الميكانيكي للعطالة ً
الديموغرافية ومفهومي العرض وطلب الشغل؛ بحيث كلما حدث انخفاض ديموغرافي في مجتمع
ما «كان هناك غياب لتزايد موارد اليد العاملة ،ومن ثم بقيت العطالة مستقرة»((( ،والعكس صحيح.
ب .العامل التربوي :يرتكز على العالقة غير التالؤمية بين المدرسة والشغل .فعندما تكون المؤسسة
األولى غير ُم َساي َِر ٍة إليقاعات الثانية ينتج ذلك ما يسميه جاك فريسني «عطالة الالتكيف»(((.
ج .عامل الفقر :اعتمده اتجاهان اقتصاديان لتفسير العطالة .بالنسبة إلى األول ،تمثله الدراسات المهتمة
بالعاطلين عن الشغل الذين يعيشون تحت عتبة الفقر؛ حيث يكون األفراد في هذه الحالة في وضعية فقر
مادي تضاف إلى صعوبة البحث عن الشغل((( .أما بالنسبة إلى االتجاه الثاني ،فيتبناه الباحثون المهتمون
بعالقة العطالة بمؤشرات التنمية البشرية ،ومن بين أبرز االقتصاديين المؤسسين لهذا االتجاه نجد أمارتيا
سن  Sen Amartyaالذي يتجاوز تعريفه للعطالة القياس الكمي الضيق القائم على معيار الدخل ،ليقوم
ببناء معيار أوسع ،أال وهو «الحرمان من القدرات» .(((Privation de capabilités
ٍ
تحليل يستند إلى أهمية التقدم التكنولوجي؛
 .2العامل التكنولوجي :تفسر العطالة في هذه الحالة وفق
بحيث يعتبر التقدم التقني مسر ًعا للتحوالت التي تمس المكون الكيفي لجماعات الشغل (تحوالت
التقسيم التقني للشغل ،وكذلك تحوالت تنظيم الشغل ومؤهالته) مثل التوزيع القطاعي للشغل،
((( العطالة الطويلة األمد مفهوم حديث العهد ،أما العطالة فهي مفهوم قديم ظهر خالل القرن التاسع عشر .ينظر:

Bruno Decreuse & Vanessa Di Paola, "L’employablité des chômeurs de longue durée: Mise en perspective des littératures
théorique et empirique," Revue D’économie Politique, vol. 112, no. 2 (2002), pp. 197–227, accessed on 20/3/2019, at:
https://bit.ly/2E49FUu; Jean–Marie Pillon, "Les rendements du chômage: Mesures du travail et travail de mesure à pôle
emploi," PhD. Dissertation, thèse de doctorat en sociologie, Université Paris–Ouest Nanterre, Paris, 2014, accessed on
5/3/2019, at: https://bit.ly/31gNy61
(2) Jacques Freyssinet, Le chômage, 11ème ed. (Paris: La Découverte, 2004), p. 51, accessed on 6/4/2020, at: https://bit.
ly/3ghzmOh
(3) Ibid., pp. 55–60.
(4) Serge Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté (Paris: PUF, 2005), p. 203.

((( ينظر:

Amartya Sen, Repenser l’inégalité, Paul Chemla (trad.) (Paris: Seuil, 2000), pp. 132–133; Amartya Sen, Un nouveau
modèle économique: Développement, justice, liberté, Michel Bessières (trad.) (Paris: Éditions Odile Jacob, 2000).
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جليا
كانحدار أنشطة مهنية وميالد أنشطة جديدة مالئمة إليقاع االبتكارات ،الذي يشكل
ً
مصدرا ً
للعطالة(((.
 .3العامل االجتماعي :يتجلى في تفسير العطالة بالعزلة االجتماعية .فقد استخلص سورج بوغام هذا
اجتماعيا ،لكنه يؤكد
بناء على تحليله الوضعية التي يكون فيها العاطل عن الشغل غير مندمج
العامل ً
ً
معزول عن
مع ذلك ضرورة اعتماد هذه العالقة الميكانيكية بحذر منهجي ،ألن الفرد الذي يعيش
ً

عاطل عن الشغل(((.
األسرة أو األصدقاء  ...إلخ قد ال يكون بالضرورة
ً

يشكل تفسير العطالة الطويلة األمد بأحد هذه العوامل موضوع اهتمامٍ مشترك بين عدة حقول علمية،

وال سيما الحقالن االقتصادي واإلحصائي.

غير أن الحقل السوسيولوجي يسلط الضوء على عامل آخر وهو العامل المعياري والرمزيِ ،ل َما له من

أهمية بالغة في فهم التعقيد الذي يحيط بأقدمية العطالة .فانتشار هذه الظاهرة – خاصة في صفوف

أيضا بالبناء المعياري
الخريجين – ليس فقط نتاج أزمة اقتصادية أو تكنولوجية أو اجتماعية ،بل يرتبط ً
للعطالة الطويلة األمد ،أي بالمعايير القانونية واالجتماعية التي ُت ْبنى من ِق َب ِل المجتمع لتعريف هذه
الظاهرة.

وفي هذا السياق ،أكدت مجموعة من السوسيولوجيين ،في دراساتهم المنجزة حول العاطلين عن الشغل

مدة طويلة ،أن هؤالء األفراد «باعتبارهم فئة محددة من األشخاص ،هم بناء اجتماعي ،ألن المجتمع هو
اجتماعيا ،أي إنهم
الذي يحدد معايير لقياسهم .كما أنه يجعلهم يستبطنون خصائص ‘الهوية السلبية’
ً
يستدخلون مشاعر االنغالق ،الملل ،الالتشجيع الذاتي؛ ويعيشون االنطواء على الذات والعزلة»(((.

إن دراسة السوسيولوجيا هذا الجانب تعتبر حديثة العهد ،لكن ما يميزها هو توظيفها المنهج الكيفي،

بحيث إذا كان االهتمام العلمي بأقدمية العطالة في عالقتها بالعوامل الثالثة األولى يطغى عليه الطابع
أساسا على فهم «االستعماالت االجتماعية»
الكمي ،فإن التناول السوسيولوجي للعامل الرابع يرتكز
ً

(((

لهذه الظاهرة ،وفهم التجارب التي يعيشها العاطلون عن الشغل مدة طويلة .ومن بين التقنيات المنهجية
وأيضا السيرة الذاتية باعتبارها تقنية
األكثر
ً
توظيفا لتحقيق هذه الغاية ،هناك المقابالت نصف الموجهةً ،
مهمة ج ًّدا ُتعتمد في الدراسات السوسيولوجية لفهم تجربة العطالة.

ومن بين الباحثين الذين استعملوا التقنية الثانية في أبحاثهم ،نجد ديديي دومازيير الذي وظفها في
عملين ميدانيين .اهتم األول بفهم البناء االجتماعي للعطالة ،في حين اهتم الثاني بالمقارنة الدولية
(6) Lionel Jacquot & Bernard Balzani, Sociologie du travail et de l’emploi (Paris: Ellipses, 2010), pp. 247–248.
(7) Paugam, p. 204.
(8) Didier Demazière, Le chômage: Comment peut–on être chômeur? (Paris: Belin, 2003), pp. 226–228.
(9) Ibid., p. 209.
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لتجارب العطالة في ثالث مدن ميتروبولية هي باريس وساوباولو وطوكيو( .((1يتجلى القاسم المشترك
قانونيا
بين نتائج هذين العملين في بناء تصور أساسي ،مفاده «أن العطالة ليست فقط مكانة ُم َر ّم َزة
ً
ذاتيا .بل يجب اعتبارها خيطًا سمي ًكا –
وم َم ْع َي َرة
ُ
إحصائيا؛ كما أنها ال ترتبط فقط باألفراد و ُتفحص ً
ً
بحسب تصور نوربيرت إلياس  Norbert Eliasلمفهوم التشكل – يتضمن خيوطًا معيارية وخيوطًا ذاتية.
أي إنها بنية تتقاطع فيها المعايير المتغيرة بتغير األماكن والعصور؛ وذاتيات  Des subjectivitésتتغير
بحسب األوضاع االجتماعية والمسارات البيوغرافية لألفراد»(.((1
لقد مكّنت العديد من الدراسات السوسيولوجية التي اعتمدت على المقاربة الفهمية لتشخيص ظاهرة
العاطلين عن الشغل مدة طويلة ،من تحليل كيف يضفي المجتمع عدة ٍ
معان على هذه الفئة االجتماعية
من جهة .كما أتاحت من جهة أخرى إمكانية فهم التجارب اليومية التي يعيش خاللها أفراد هذه الفئة
«وضعية احتقار اجتماعي» .ويقصد بهذه الوضعية «سيرورة ترتكز على التبرير السلبي لقيمة بعض
األفراد؛ كما تعمل كذلك على وسمهم  ،Étiquetageحيث تجعل الفرد المتأثر بهذا االحتقار يفقد
إثبات الذات الذي كان لديه»( ،((1لكن رغم القيمة المضافة التي ميزت هذه الدراسات ،سواء من حيث
أمرا ضرور ًيا.
الموضوع أو المنهج ،يبقى البحث في محدوديتها ً
فمهمة الباحث في أي حقل علمي تكمن في انطالقه من محدودية أبحاث وتصورات بناها باحثون سابقون
جديدا ُيخضعه للتحقق الميداني .أي إن موضوع الدراسة ُي ْب َنى في إطار التفاعل المتبادل
إشكال
ليجعلها
ً
ً
أيضا على مالحظة مجال الدراسة واستكشافه ،ألن
بين الباحث واألبحاث السابقة( .((1كما يرتكز هذا البناء ً
ٍ
او ًما في سياق
السياقات تتميز بالالتجانس ،بحيث ما يمكن أن يكون ُم ْس َت ْب َط ًنا في
سياق ما قد ُيصبح ُم َق َ
آخر .وهو األمر ذاته الذي أكدته مالحظة واستكشاف خريجين عاطلين عن الشغل مدة طويلة مقيمين
جدا يقاومون هذه الوضعية ،عكس
في مدينة مكناس .لقد تبين أن الذين يعيشون منهم مدة عطالة طويلة ً
فبناء على هذا المعطى ،تم البحث في التساؤل التالي :إذا كانت ظاهرة
العاطلين عن الشغل مدة قصيرةً .
بناء معيار ًيا ُينتجه الواقع االجتماعي لتعريف فئة من األفراد ،فإلى أي حد يمكنها أن
أقدمية العطالة تعتبر ً
تخضع للمقاومة من ِقبل الفاعلين؟ ففي مجتمع يعتبر فيه الشغل وضعيةً «عادية» وشرطًا ضرور ًيا لتحقيق
«مكانة»  ((1(La placeالفردُ ،ينظر إلى العطالة الطويلة األمد بوصفها وضعية «غير عادية» تجعل حياة الفرد
هشة ومن دون قيمة .لكن مع ذلك هناك عاطلون عن الشغل مدة أطول يقاومون العطالة.
(ُ ((1ينظر:

"Ibid.; Didier Demazière, "Le chômage a–t–il encore un sens? Enseignements d’une comparaison dans trois métropoles,
Sociologie de Travail, vol. 55, no. 2 (2013), accessed on 3/8/2018, at: https://bit.ly/3hgEROA
(11) Ibid., p. 24.
(12) Serge Paugam & Nicolas Duvoux, La régulation des pauvres, 2ème ed. (Paris: PUF, 2013), p. 65.
(13) Robert K. Merton, "The Normative Structure of Science," in: Norman W. Storer (ed. & intro.), The Sociology of
Science: Theoretical and Empirical Investigations (Chicago/ London: The University of Chicago Press, 1973 [1942]),
pp. 254–278, accessed on 16/3/2020, at: https://bit.ly/3aJICJV
(14) Vincent de Gaulejac & Isabel Taboada–Léonetti, La lutte des places: Insertion et désinsertion (Paris: Desclée de
Brouner, 2007), p. 19.
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أساسا بالفاعل االجتماعي الذي يعرفه
مفهوما مركز ًيا في هذه الدراسة .إنها ترتبط
تعتبر المقاومة
ً
ً
ومحملة في اآلن ذاته بكل رموز وأدوات النضال من
أالن تورين « Alain Touraineكذات مستقلة
َّ
أجل الحرية والحقوق»( .((1إن دعوة هذا المفكر «إلى الذات وإلى حقوق اإلنسان ،وحرية االعتقاد،
وال سيما فكرة أنه بإمكان األشخاص خلق مصيرهم الجماعي والشخصي»( ،((1بعيدة كل البعد
اجتماعيا.
عن التصورات المعيارية التي تختزل تعريف أقدمية العطالة في خصائص الهوية السلبية
ً
والمنطق نفسه يؤكده فرنسوا ديبي في كتابه الكفاح :شباب على قيد الحياة ،ففي إطار بروز أشكال
جديدة من المناهضات الثقافية ،قائمة على مفهوم الهوية الفردية واالستقاللية الشخصية ،وفي إطار
تثمين األنشطة التعبيرية والتواصلية ،يرى هذا المفكر أن هناك إمكانية ظهور أشكال جديدة للمشاركة
االجتماعية(((1؛ لذا تحيل المقاومة في سياق هذا البحث على أن هؤالء الفاعلين يقومون ببناء تصورات
مناهضة للمعاني التي يضفيها البناء المعياري (القانوني واالجتماعي) على العطالة الطويلة األمد .كما
تتميز ممارساتهم اليومية بتوظيفهم مجموعة من االستراتيجيات الرامية إلى مواجهة هذه العطالة« .إنهم
يصنعون سياستهم الخاصة ،كما أنهم فاعلون ناشطون في الحياة ،وأنه ما يبدو على أنه عادي في الحياة
اليومية يحمل في طياته راقات من النضال من أجل العيش اليومي»(.((1
والتصور نفسه يتبناه ديبي في حديثه عن سوسيولوجيا التجربة االجتماعية .يرى هذا المفكر أنه «من
ناحية ينخرط األفراد في وظيفة إدماجهم وتنشئتهم ،يتممون الهابيتوسات والبرامج التي يستدخلونها.
أخيرا هم ذوات تظل تنجز
أيضا فاعلون استراتيجيون يطمحون إلى تحقيق أهداف.
ولكن هم ً
ً
وتعيش»( .((1فمن هذا المنطلق ،تشكل السلوكات التي يقوم بها العاطلون عن الشغل مدة أطول
عقالنيا ،وهو نمط السلوك الذاتي الذي يتم تمييزه عبر مقارنته بالسلوكات االجتماعية؛ ومن ثم
فعل
ً
ً
فهو يعكس حوافز خاصة للذوات ،وهي حوافز توجد في جذور المقاومات .ولفحص هذه الحوافز،
ينبغي فهم الشيء الذي ال يتطابق مع المعايير السائدة في المجتمع(((2؛ لذا ففي إطار مالحظة بعض
األشكال التي يقاوم بها هؤالء الفاعلون أقدمية العطالة ،باعتبارها الوضعية التي يعرفها المجتمع بعدة
خصائص سلبية (كاالنحطاط وفقدان القيمة  ...إلخ) ،تهدف هذه الدراسة إلى محاولة اإلحاطة بثالثة
مستويات أساسية:
( ((1أالن تورين ،التفكير على نحو مغاير :علم االجتماع ونهاية االجتماعي ،ترجمة وتقديم عبد المالك ورد (الرباط :مطبعة شمس
برينت ،)2019 ،ص .159
( ((1المرجع نفسه ،ص .221

(17) Gilles Dorronsoro, "Dubet (F.), La Galère: Jeunes en Survie, Paris: Fayard, 1987," Politix, no. 1 (1988), p. 94,
accessed on 19/7/2020, at: https://bit.ly/31hBYrl

( ((1آصف بيات ،الحياة سياسة :كيف يغير بسطاء الناس الشرق األوسط ،ترجمة أحمد زايد ،سلسلة العلوم االجتماعية للباحثين
( 2420القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2014 ،ص .10–9
(19) François Dubet, Francis Lebon & Chantal de Linarès, "Sociologie de l’expérience sociale," Agora Débats/
Jeunesses, no. 49 (2008), p. 8, accessed on 17/7/2020, at: https://bit.ly/3aItAUy

(20) Alexander Neumann, "La résistance, un principe sociologique à l’œuvre," Revue Internationale de Théorie
Critique, no. 16 (Janvier 2012), p. 4, accessed on 19/7/2020, at: https://bit.ly/31i1eNY
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• فهم كيف ُي ْبنى مفهوما الشغل وأقدمية العطالة من قبل المجتمع الذي ينتمي إليه الخريجون العاطلون
عن الشغل مدة طويلة.
• الكشف عن تمثالت هؤالء الفاعلين لوضعيتهم ،وكذلك فهم سلوكاتهم وتجاربهم المعيشة.
• معرفة إلى أي حد يقاوم هؤالء الفاعلون العطالة الطويلة األمد؛ وكذلك البحث في عالقة التفاعل
نظرا إلى أهميته
القائمة بينهم وبين الروابط االجتماعية التي يتفاعلون معها ،وال سيما الرابط األسري ً
في معرفة ما إذا كان يوظف الستراتيجيات قد تسهم في تحقيق هذه المقاومة.
إجرائيا لثالثة مفاهيم أساسية ،كاآلتي:
تحديدا
تطلبت عملية البحث في هذه المستويات
ً
ً
 .1البناء المعياري للعطالة الطويلة األمد :استنا ًدا إلى االهتمام السوسيولوجي بالعامل المعياري
والرمزي ،يقصد بهذا المفهوم مجموعة من المعايير والقيم والرموز التي ينتجها مجتمع ما لتعريف
إجرائيا في مستويين ،يخص كل منهما نمطًا من أنماط
العاطلين عن الشغل مدة طويلة .تم تحديده
ً
هذا البناء:
• تحليل «البناء المعياري القانوني للعطالة الطويلة األمد» ،وذلك عبر القيام بقراءة تحليلية نقدية
للمعايير القانونية التي تنتجها مؤسسات رسمية ُت ْعنى بتعريف ودراسة أقدمية العطالة.
• تشخيص «البناء المعياري االجتماعي للعطالة الطويلة األمد» ،أي تشخيص المعايير االجتماعية التي
ينتجها المجتمع حول أقدمية العطالة .واستند ذلك إلى نتائج األسئلة التي تم توجيهها إلى الخريجين
العاطلين عن الشغل مدة طويلة قصد فهم التمثالت التي يرونها سائدة في المجتمع المغربي عامة،
وفي محيطهم االجتماعي خاصة لتعريف الشغل وأقدمية العطالة .وارتكز هذا الجانب على تحليل
عالقات التفاعل القائمة بينهم وباقي األفراد والمؤسسات االجتماعية األخرى.
إجرائيا عبر تخصيص أسئلة موجهة إلى الخريجين العاطلين عن
 .2المقاومةُ :ح ِّدد هذا المفهوم
ً
الشغل مدة طويلة تمكن من فهم تصوراتهم أنفسهم للشغل ولوضعية العطالة التي يعيشونها ،وكذلك
فهم سلوكاتهم وتجاربهم اليومية.
 .3الخريجون العاطلون عن الشغل مدة طويلة :تم تحديدهم وفق المعايير اآلتية:
حامل شهادة أو شهادات التخرج التالية :الباكالوريا ،شهادة التكوين المهني العمومي
• أن يكون الفرد
ً
أو الخاص ،شهادات التعليم العالي العمومي أو الخاص (المهني أو الكالسيكي).
• يصرح خالل عملية انتقاء أفراد عينة البحث بأنه من دون شغل ،وبأنه بصدد البحث عنه.
• تبلغ مدة أقدمية عطالته سنة فأكثر؛ ويبدأ حساب اللحظة البدئية لتلك المدة انطالقًا من السنة التي
إجرائيا ،والتي تكون السنة نفسها
المحددة
حصل فيها على أول شهادة توجد ضمن الئحة الشهادات
َّ
ً
التي انطلقت منها عملية بحثه عن الشغل.

تاساردلا
هتمواقم تايلآو لاكشأ :اًيرايعم ًءانب اهفصوب دمألا ةليوطلا ةلاطعلا

بناء على التكامل بين
أما في ما يخص الجانب المنهجي لهذه الدراسة ،فلقد ُأجري العمل الميداني ً
نظرا إلى أهميته البالغة في تجميع معطيات أكثر صدقية .وبالنسبة إلى ما
المنهجين الكمي والكيفيً ،
يتعلق باألدوات المنهجية ،فقد تم توظيف تقنيتين ،هما االستمارة ثم المقابلة الموجهة .ويشار إلى أن
أمرا مقصو ًدا ،ألن كل نوع من أنواع المقابالت
االختيار المنهجي للتقنية الثانية في نوعها الموجه يعد ً
يوافق طبيعة المعطيات المراد الحصول عليها.
يتعلق األمر في حالة هذه الدراسة «بمسألة التدقيق ،وليس االستكشاف أو التعميق ،التي ترتكز على
إجراء مقابالت حول عينة ذات خصائص معروفة ،وذات أسئلة مفتوحة وموجهة .إن أهمية هذه التقنية –
مقارنةً بالمقابلة نصف الموجهة أو المقابلة الحرة – تتجلى في كونها من أكثر التقنيات التي تتميز
بتقليص درجة الغموض على مستوى الثيمات التي يتمحور حولها موضوع المقابلة»(.((2
أما بالنسبة إلى العينة ،فقد شملت الدراسة عينتين .اهتمت األولى بتجميع المعطيات بواسطة
االستمارة ،وهي عملية خضعت لعينة غير عشوائية ارتكزت على استعمال عينة كرة الثلج ،باعتبارها
نو ًعا من أنواع العينة القصدية( .((2وبلغ حجم العينة  200خريج عاطل عن الشغل مدة طويلة (118
ذكرا مقابل  82أنثى) .توزع أفرادها بحسب مدة أقدمية العطالة بالسنوات إلى أربع فئات وهي3–1 :
ً
سنوات 6–4 ،سنوات 9–7 ،سنوات ،أكثر من  9سنوات (بين  10و 23سنة بوصفها أكبر قيمة كشفت
ت إلجراء المقابالت
ص ْ
ص َ
عنها نتائج حساب مقاييس النزعة المركزية والتشتت) .أما العينة الثانية فقد ُخ ِّ
ت وفق تعيين عشوائي طبقي استند إلى قاعدة بيانات كمية تم استخراجها من معطيات
الموجهة .لقد ُب ِن َي ْ
االستمارات التي مألها أفراد العينة األولى .وتضمنت فئتين من الخريجين الذين بلغ مجموعهم 14
مبحوثًا ،من بينهم  7خريجين تراوحت أقدمية عطالتهم بين  10و 23سنة ،بينما تضمن العدد المتبقي
خريجين عاطلين عن الشغل مدة امتدت بين سنة و 3سنوات.
تم االقتصار على هاتين الفئتين قصد المقارنة بين الخريجين العاطلين عن الشغل مدة أطول
ونظرائهم الذين يعيشون مدة أقدمية عطالة قصيرة .أما من حيث توزيع أفراد هذه العينة بحسب متغير
الجنس ،فقد شملت كل فئة  3إناث و 4ذكور .وتكاد كل نتائج التحليلين الكمي والكيفي تؤكد أن
هذا المتغير ال يؤثر في تمثالت وسلوكات المبحوثين ،ويرجع ذلك إلى أن هناك فئتين مركزيتين
مختلفتين من حيث مدة أقدمية العطالة (فئة العاطلين عن الشغل مدة قصيرة وفئة العاطلين عن
معا بخصائص مشتركة تختلف عن خصائص الفئة
الشغل مدة أطول)؛ وفي كل منهما يتميز الجنسان ً
األخرى .لهذا إذا كانت بعض التصورات الشائعة في مجتمعنا المغربي ،وفي مجتمعات عربية
خصوصا على مستوى تمثل األفراد
عموما ،تعتبر أن العطالة قد تخضع للتقسيم النوعي (الجنسي)،
ً
ً
(21) Rodolphe Ghiglione & Benjamin Matalon, Les enquêtes sociologiques: Théories et pratique, 4ème ed. (Paris:
Armand Colin, 1995), pp. 75–77.
(22) Bhesh Raj Devkota, "Purposive Sampling and its Types," Mathstopia, accessed on 27/3/2019, at: https://bit.
ly/31eALku; Bhesh Raj Devkota, "Terminologies Related to Sets," Mathstopia, accessed on 21/8/2020, at: https://bit.
ly/2Yp9vxL; Bhesh Raj Devkota, "Sampling: Definition, Advantages and Disadvantages," Mathstopia, accessed on
21/8/2020, at: https://bit.ly/34k5GO2
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لوضعيتهم وللشغل وعلى مستوى تصورهم للزواج ،فإن الدراسة المقارنة للفئتين السابقتين أثبتت
العكس في أغلب الحاالت.
جليا في أشكال مقاومة أقدمية العطالة ،لكن هذا المعطى يتحقق نتيجة مجموعة من
سيتضح ذلك ً
أيضا أن هناك ثالثة متغيرات
الدوافع ،سيتم إبرازها في سياق هذا العمل .إضافة إلى ذلك ،لقد تبين ً
أخرى ال تؤثر في المعطيات المتعلقة بكلتا الفئتين .يتجلى األول في التمثالت التي يراها المبحوثون
سائدة في مجتمعهم لتعريف المشتغل والعاطل عن الشغل مدة طويلة .بينما يتمثل المتغيران الثاني
تخرج منها المبحوثون
والثالث على التوالي في المستوى التعليمي وطبيعة التخصصات األكاديمية التي ّ
(تخصصات مهنية مقابل تخصصات كالسيكية).
وكيفيا حول موضوع هذه الدراسة ،تحاول هذه
كميا
ً
ً
فبناء على المعطيات الميدانية التي تم تجميعها ً
األخيرة اإلجابة عن تساؤلين أساسيين وهما :كيف تتجلى بعض خصائص البناء المعياري للعطالة
بناء معيار ًيا ينتجه
الطويلة األمد بنمطيه القانوني واالجتماعي؟ إذا كانت العطالة الطويلة األمد تعتبر ً
المجتمع لتصنيف فئة من أفراده ،فكيف يعيشها العاطلون عن الشغل مدة أطول باعتبارها حالة فردية
ووضعية وجودية؟ ومن ث ََّم كيف يقاومونها على مستوى تصوراتهم وممارساتهم اليومية؟

ً
بناء معيار ًيا :خصائصها
أوال :العطالة الطويلة األمد بوصفها
ً
 .1خصائص البناء المعياري القانوني للعطالة الطويلة األمد

يعكس هذا النمط من البناء المعياري المعايير التي تنتجها مجموعة من المؤسسات الرسمية ،أي
المؤسسات التي تقوم ببناء معايير قانونية لدراسة العطالة الطويلة األمد ،مثل مؤسسات إنتاج المعايير
والمتغيرات اإلحصائية قصد تحديد فئات اجتماعية ،أو تلك التي تنتج معايير تنظيمية تؤطر سياسات
الشغل ومحاربة انتشار أقدمية العطالة ،أو أي مؤسسة لها صلة بالتدبير اإلداري للتنظيم المهني.
المعبرة عن هذه المؤسسات نجد :الدولة ،والمدرسة ،والمنظمات الدولية (مثل منظمة
ومن بين األمثلة
ّ
العمل الدولية( ،)((2والمؤسسات اإلحصائية التابعة للدولة (مثل المندوبية السامية للتخطيط(،)((2
ومؤسسات الوساطة لإلدماج المهني (مثل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،والجمعيات
المهتمة بتشغيل العاطلين عن الشغل)  ...إلخ.
لكن تبقى المعايير التي تنتجها المؤسسات الرسمية ضيقة لتعريف العطالة الطويلة األمد .فمن جهة،
تجعل هذا المفهوم مرادفًا لمفهوم «الساكنة النشيطة  La population activeالعاطلة عن الشغل» ،وهو
مفهوم ُي ْخ َت َز ُل في فئات محددة دون فئات اجتماعية أخرى .ومن جهة أخرى ،تتميز بالتنوع واالختالف
(23) Frédéric Teulon, Le chômage et les politiques de l’emploi (Paris: Seuil, 1996), p. 09.

( ((2الـمـمـلـكــة المغربية ،المندوبية السامية للتخطيط ،مديرية اإلحـصــاء« ،الـنـشــاط ،الشغل ،البطالة (الفصل األول لسنة ،»)2018
ص  ،2019/6/11 ،54 ،29شوهد في  ،2020/07/12فيhttps://bit.ly/3byJcdS :

تاساردلا
هتمواقم تايلآو لاكشأ :اًيرايعم ًءانب اهفصوب دمألا ةليوطلا ةلاطعلا

من مؤسسة إلى أخرى ،الشيء الذي يجعل كل محاوالت التحليل الموضوعي للعاطلين عن الشغل
مدة طويلة معرضة لصعوبات منهجية كبيرة( ،((2كونها يحيط بها الغموض وتظل غير كافية لتقديم عدد

«حقيقي» لهذه الفئة .وفي السياق ذاته ،يقوم البناء المعياري القانوني للعطالة الطويلة األمد على مقاربة
اجتماعيا على األفراد لتصنيفهم في فئة العاطلين عن
ب فهم المعاني التي ُت ْضفى
كمية محضة ُت َغ ِّي ُ
ً

كميا؟ وإلى أي حد يمكن
الشغل .فكيف يمكن ً
مثل تعريف« ،شغل ال يتيح إمكانية حساب مشتغليه ً
اعتبار أن الشباب الذين يبحثون عن شغل مدة محدودة يتيح لهم إمكانية إتمام دراستهم في أحسن

الظروف هم شباب عاطلون عن الشغل  ...إلخ»(.((2

إن محدودية هذه المقاربة تتمثل في «تجاهلها مقاييس عديدة ترتبط بوضعيات معقدة فيما يخص سوق

الشغل»( ،((2فبحسب تصور إيمانويل رينود« ،يتطلب تعريف العطالة الطويلة األمد مساءلة ميكانيزمات
انتقاء األفراد للولوج إلى سوق الشغل ،ألنه ليس هناك أي تصور نظري شامل يتيح اإلحاطة بالعناصر
تعقيدا حينما يتعلق
حاليا لفهم هذه الظاهرة»؛ ما يجعل تعريف هذا المفهوم أكثر
ً
الجزئية الموجودة ً
األمر بسياق يتميز «بأسواق الشغل المتطابقة مع أنساق مبنية [ ،]...وكذلك بعوالم اجتماعية معقدة

يحضر فيها الجانب المؤسساتي بقوة»( ،((2ومن ثم ،يصبح تنوع التعريفات الرسمية لمفهوم العطالة
الطويلة األمد مقترنًا بتزايد «عطالة الظل»( ،((2أي العطالة غير المرئية ،التي ال يتم قياسها من قبل

المؤسسات اإلدارية؛ الشيء الذي يدعو هنا إلى ضرورة دراسة هذا المفهوم من زاوية أوسع ،تتجلى

أساسا في تحليل البناء المعياري االجتماعي ألقدمية العطالة.
ً

 .2خصائص البناء المعياري االجتماعي للعطالة الطويلة األمد

عرف العطالة الطويلة األمد .وإلبراز أهم
يحيل هذا البناء على مختلف المعايير االجتماعية التي ُت ِّ
عرفَة لمفهوم الشغل ،ألن ذلك
خصائصه ،يجب ً
أيضا األخذ في االعتبار أهمية المعايير االجتماعية ُ
الم ِّ
يمكن من فهم االستعماالت االجتماعية ألقدمية العطالة .لهذا يرتكز هذا المحور على نتائج تحليل
التمثالت التي يراها العاطلون عن الشغل مدة طويلة سائدة في المجتمع المغربي عامة وفي المحيط
الذي يعيشون فيه خاصة لتعريف كل مفهوم .لقد تبين أن هناك خاصيتين أساسيتين تميزان البناء

المعياري االجتماعي لظاهرة العطالة الطويلة األمد:

(25) Adel Bousnina, Le chômage des diplômés en Tunisie (Paris: L’Harmattan, 2013), p. 28.
(26) Raymond Boudon et al., Dictionnaire de sociologie (Paris: Édition du club France, 1998), pp. 29–30.
(27) Emmanuèle Reynaud, "Le chômage de longue durée: La théorie et l’action," Revue Française de Sociologie,
vol. 34, no. 2 (1993), p. 274, accessed on 26/2/2019, at: https://bit.ly/3gjoyz2
(28) Jean Vincens, "Réflexions sur le chômage de longue durée," Revue Française de Sociologie, vol. 34, no. 2 (1993),
p. 327, accessed on 26/2/2019, at: https://bit.ly/3gicRZt
(29) Aude Abensour & Eric Monnet, "Margaret Maruani– Les mécomptes du chômage, Paris: Bayard, 2002," Note de
lecture, ENS–LSH, Conférences "Au fil du travail des sciences sociales" (2004–2005), p. 4.
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أ .بناء معايير تحث على قيمة الشغل

اجتماعيا لتحقيق مكانة الفرد .وقد كشفت
تدل على أن المعايير االجتماعية تجعل الشغل شرطًا
ً
نتائج تحليل معطيات االستمارات عن وجود ترابط قوي بين متغيرين ،هما :تقييم المبحوثين لدرجة
اعتراف المجتمع المغربي بالمشتغل في شغل قار ،وتقييمهم لهذه الدرجة لحالة العاطل عن الشغل
مدة طويلة؛ حيث بلغت درجة هذا الترابط قيمة  0.45وهي أقرب من معنوية  5في المئة ،ما يدل على
أنه كلما ارتفعت درجة اعتراف هذا المجتمع بالفرد األول ،فإنها تنخفض حينما يتعلق األمر بحالة الفرد
الثاني.
اجتماعيا على الفرد في وضعية شغل ،أظهرت نتائج المقابالت الموجهة أن
ولفهم المعاني التي ُت ْضفى
ً
تمثالت المحيط االجتماعي للمبحوثين ُتخضع المشتغلين والعاطلين عن الشغل للتراتبية االجتماعية.
تقول «م ،»3عاطلة عن الشغل مدة  20سنة ،وعمرها  41سنة ،عزباء ،خريجة المدرسة الوطنية للفالحة
بمكناس ،حاصلة على شهادة التقني المتخصص في تنسيق الحدائق الخضراء« :الجانب المادي هو
الذي يطغى ويسود في محيطي وفي المجتمع المغربي بكامله .وخير مثال على ذلك يتجلى في كيفية
تعامل جيراني وأقاربي مع أختي المشتغلة مقارنة بكيفية تعاملهم معي باعتباري غير مشتغلة .إن قيمة
الشخص تقدر اليوم بالنسبة إلى المجتمع بمدى توفره على دخل» .بعد تحليل تلك التمثالت ،تم
حد ُد المعايير االجتماعية هذا المفهوم:
استخالص أربع أفكار تلخص كيف ُت ِّ
• إن ثنائية الشغل وتحقيق المكانة هي بمنزلة معادلة معيارية ينتجها المجتمع لتصنيف األفراد وفق
اجتماعيا داخل المحيط الذي ينتمي إليه.
مشتغل ،نال اعترافًا
القانون التالي :إذا كان الفرد
ً
ً
ِ
وتحديدا في االشتغال
المشتغل يتجلى في معيار الدخل –
عر ُف
ً
• إن المعيار االجتماعي الذي ُي ِّ
اليومي مقابل أجر – من دون التركيز على معايير أخرى من قبيل :نوع الشغل ،ومكان الشغل ،ومدة
االشتغال ،وظروف االشتغال  ...إلخ.
مرتفعا
• إن ارتفاع الدخل الفردي للمشتغل يتخذ أهمية بالغة داخل المجتمع ،بحيث إذا كان الدخل
ً
حظي الفرد بقيمة عالية داخل المحيط االجتماعي الذي ينتمي إليه.
• إن المعايير االجتماعية والثقافية تحدد المتطلبات المعيارية  Exigences normativesالتي يحققها
الفرد المشتغل مثل :تحقيق النجاح في المجتمع ،وتحقيق االستقالل الذاتي ،والتمكن من تأسيس
أسرة  ...إلخ.
وعموما يمكن استنتاج أن المعاني التي ُتضفيها المعايير االجتماعية على الفرد المشتغل لها داللة
ً
عامل لإلنتاج الضروري في نمط االشتغال االقتصادي ،بل إنه
واضحة على أن الشغل «ليس فقط
ً
وسيلة ُتعرف باإلجماع على أنها تدمج الفرد في المجتمع»( ،((3لكن كيف تتجلى المعايير االجتماعية
الم َع ِّرفَة ألقدمية العطالة؟
ُ
(30) De Gaulejac & Taboada–Léonetti, p. 101.

تاساردلا
هتمواقم تايلآو لاكشأ :اًيرايعم ًءانب اهفصوب دمألا ةليوطلا ةلاطعلا

ب .بناء معايير ُت ِذل العطالة الطويلة األمد

تعرف العاطل عن الشغل مد ًة طويلة بخصائص «الهوية
يحيل هذا الجانب على أن المعايير االجتماعية ِّ
اجتماعيا .لقد تبين من خالل المقابالت االستكشافية أن المبحوثين يؤكدون خمس
السلبية»
ً
خصائص يوصف بها هذا الفرد داخل المجتمع المغربي ،وهي الخصائص نفسها التي تم تقديمها في
ما بعد بوصفها اقتراحات لسؤال مفتوح كيفي وارد في االستمارة ،فكانت النتائج كما في الشكل (.)1
الشكل ()1
توزيع نسبة المبحوثين بحسب الخصائص التي يرونها معايير ينتجها المجتمع المغربي
لتعريف العاطل عن الشغل مدة طويلة

المصدر :من إعداد الباحثة استنا ًدا إلى تحليل معطيات كمية لـ  200استمارة باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS

عرفه
ما يمكن استخالصه من الشكل ( )1هو إقرار المبحوثين بأن العاطل عن الشغل مدة طويلة ُت ِّ
المعايير االجتماعية بوصفه فر ًدا يعيش وضعية عجز و«إذالل اجتماعي» .((3(Humiliation sociale
والخالصة نفسها تؤكدها نتائج المقابالت الموجهة بعد أن تمت مقابلة أفراد العينة المخصصة
الستعمال هذه التقنية حول تصور محيطهم االجتماعي للعاطلين عن الشغل مدة طويلة .يصرح «م،»7
عاطل عن الشغل مدة  11سنة ،وعمره  34سنة ،أعزب ،حاصل على شهادة مهنية في تخصص الخراطة
الحديدية« :سواء تعلق األمر بمحيطي أو بالمجتمع المغربي عامةُ ،ي ْنظ َُر إلى الفرد غير الحاصل على
شغل بالشفقة .كما يعتبر في كثير من األحيان أنه غير نافع يمكنه أن يسرق ،وأن يتعاطى المخدرات ومن
مجرما» .إنه واقع ُيضفي على العاطل عن الشغل مدة طويلة مختلف الرموز الدالة على عدة
ثم يصبح
ً
انحرافات ،وهي ليست إال بناءات ثقافية سائدة في المجتمع.
في خالصة القول ،يعد البحث في فهم المعاني التي ينتجها البناء المعياري االجتماعي للشغل
والعطالة الطويلة األمد بمنزلة إجراء بالغ األهمية ،ألن هذا البناء يعرف العاطل عن الشغل انطالقًا
من تحديده مكانة الشغل .لهذا يرى يفيز شوارتز  Yves Schwartzأنه «لإلجابة عن سؤال ماذا تفعله
(31) Didier Demazière, Sociologie des chômeurs (Paris: La Découverte, 2006), p. 88.
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مهما وما الذي يجعل
‘القيمة’ في الشغل؟» ،فإن ذلك يقتضي التساؤل حول «ما الذي يجعل الشغل ً
فقدانه له نتائج وخيمة على الفرد والمجتمع؟»( .((3وسواء تعلق األمر بالبناء المعياري االجتماعي
نسقا من المعايير التي تجعل ثنائية الشغل /أقدمية العطالة توافق ،على
أم القانوني ،فكالهما يمثل ً
التوالي ،ثنائية االعتراف االجتماعي /فقدان المكانة .لكن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد
هو :إذا كانت العطالة الطويلة األمد تعد ظاهرة معيارية ينتجها المجتمع ،فكيف تخضع للمقاومة
من ِق َب ِل الفاعلين؟

ثانيا :مقاومة العطالة الطويلة األمد بوصفها
ً
الالحركة اجتماعية :أشكالها
توصلت مجموعة من السوسيولوجيين ،الذين اعتمدوا في أبحاثهم على العامل المعياري لدراسة
العاطلين عن الشغل مدة طويلة ،إلى أن هؤالء األفراد يخضعون ألقدمية العطالة ،بما تحمله من ٍ
معان
ورموز تحيل على فقدان «الكرامة» ،وهي مفهوم يحدده البناء االجتماعي في خاصيتين أساسيتين
هما :الحصول على اعتراف اآلخرين ،واالنتماء إلى نظام اجتماعي قائم على إشراك القيم بين مختلف
شكل من أشكال المعايير التي تجعل مفهوم العطالة
األفراد المنتمين إليه( .((3إنهما خاصيتان تمثالن
ً
قري ًنا بمفهوم الالإدماج  ،((3(La désinsertionغير أن نتائج الدراسة التي استندت إليها هذه الدراسة
نظرا إلى اختالف السياقات والوضعيات التي يتموقع
أثبتت عكس ذلك .ويتعلق األمر هنا بالمقاومةً ،
فيها الفاعلون.
والمنطق نفسه أكده دومينيك شنابر  Dominique Schnapperفي دراسة أنجزها حول التجارب التي
يعيشها نحو مئة عاطل .يرى هذا الباحث أن العاطلين عن الشغل محرومون من تحقيق عدة متطلبات،
لكنه يشير في المقابل إلى أن ذلك ال يقصي الجانب المتغير للتجربة المعيشة للعطالة ،وهو الجانب
أيضا لتصورات الفاعلين ألنشطة االستبداالت (أي األنشطة التي يثبت بها الفاعلون
الذي يخضع ً
(((3
ذواتهم خالل فترة العطالة) ،كما يخضع ألهمية الشبكات االجتماعية ولقدرة االندماج األسري .
وإلبراز كيف تتحقق مقاومة أقدمية العطالة ،تبين من خالل نتائج التحليل الفهمي للمسار الذي عبره
بدءا من مرحلة تكوينهم األكاديمي ،أن العاطلين عن الشغل مدة أطول ينتقلون من مرحلة
المبحوثونً ،
اإلذعان للبناء المعياري للشغل خالل فترة تكوينهم وخالل بداية عطالتهم ،نحو مرحلة جديدة تتميز
بمقاومتهم ألقدمية العطالة.
أيضا أن هذه المقاومة هي بمنزلة «الالحركة اجتماعية» ،وهي مفهوم أنتجه آصف بيات
كما تبين ً
(32) Yolande Benarrosh, Les sens du travail: Migration, reconversion, chômage (Rennes: Presses Universitaires de
Rennes, 2014), p. 70.
(33) De Gaulejac & Taboada–Léonetti, pp. 107–108.
(34) Ibid., p. 51.
(35) Patrick Degrave, "Schnapper (Dominique)– L’épreuve du chômage, Paris, Gallimard, 1981," Revue Française de
Sociologie, vol. 25, no. 3 (1984), pp. 494–496, accessed on 19/7/2020, at: https://bit.ly/32jfdCG

تاساردلا
هتمواقم تايلآو لاكشأ :اًيرايعم ًءانب اهفصوب دمألا ةليوطلا ةلاطعلا

جديدا في سوسيولوجيا الفعل االجتماعي .فبناء على الخصائص التي حددها لهذا
براديغما
ليم ّثل
ً
ً
المفهوم( ،((3تميز الالحركة هؤالء العاطلين عن الشغل بكونها عبارة عن أفعال جمعية لفاعلين
ال تربط بينهم رابطة جمعية (ال يحركها قادة) ،وتميل إلى توجهات عملية وليست أيديولوجية؛ وهي
تكون هادئة ،وتبتعد عن االنتشار الضوضائي ما دامت المطالب التي تظهر هنا مطالب فردية وليست
مطالب معبرة عن جماعات مترابطة .كما أنها تتكون من ممارسات تختلط بالممارسات العادية
للحياة اليومية (عكس الحركة االجتماعية التي تتجاوز روتين الحياة اليومية مثل حضور االجتماعات
والتظاهر وغير ذلك)؛ وهي ممارسات ال تنحصر في مكان واحد ،بل ينجزها عدة فاعلين في مناطق
مجالية مختلفة.
تبنى هذه الهويات المشتركة على نحو أساسي في الفضاءات العامة – في األحياء والشوارع ،ومحطات
الركاب ،والنوادي الرياضية والثقافية ،وفضاءات البحث عن الشغل – عبر ما يسميه بيات الشبكات
ملمحا من مالمح تكوين الالحركات،
السلبية  .((3(Passive networksويم ّثل هذا المفهوم ،في نظره،
ً
فهو يشير إلى أشكال االتصال التلقائية بين األفراد الذين ال تربط بينهم رابطة ،ويتم إقامتها عبر اعتراف
ضمني بأشكال التشابه بينهم ،الذي يتم على نحو مباشر في األماكن العامة أو على نحو غير مباشر عبر
مثل أن العاطلين عن الشغل حينما يكونون في أماكن البحث
وسائل االتصال الجماهيرية .وهكذا نجد ً
عن الشغل يدركون أوضاعهم المليئة بالتحديات من خالل مشاهدة بعضهم لبعضهم اآلخر ،حتى إن
لم يكونوا تحدثوا مع بعضهم ،لكن السؤال المطروح في هذا السياق هو :كيف تتجلى أشكال مقاومة
أقدمية العطالة من ِق َب ِل هؤالء الفاعلين؟
 .1أشكال المقاومة على مستوى تمثالت الفاعلين

لفهم كيف يتصور الخريجون العاطلون عن الشغل مدة طويلة الوضعية التي يعيشونها ،ولمعرفة ما إذا
كانت مدة أقدمية العطالة تؤثر في درجة مقاومة العطالة ،تم االستناد إلى التكامل بين نتائج المعطيات
وجه إليهم الصيغة اآلتية :ما هي
الكمية والكيفية .وفي ما يخص الجانب الكمي ،اتخذ السؤال ُ
الم َّ
نظرتك إلى وضعية العطالة التي تعيشها (تعيشينها) اآلن؟
االقتراح رقم  :1تعيش (تعيشين) وضعية عادية مثلك مثل بقية المجتمع الذي تنتمي (ين) إليه.
االقتراح رقم  :2تعيش (تعيشين) وضعية بئيسة ،وتشعر (ين) بأنك من دون فائدة وال مكانة لك داخل
المجتمع.
فكانت نتائج معطيات االستمارة كما يبين الشكالن ( )2و(.)3
( ((3بيات ،ص .53–52

( ((3تـفـهــم كلمة السلبية عندما تستخدم لــوصــف الشبكات أو الـمــواطـنــة بمعنى غير مـقــدامــة أو غير نشطة ،أي إنـهــا تكتفي بالفعل
الـعــادي مــن دون زيــادة؛ فالسلبية هنا ال تحمل مضامين السلب أو االنـسـحــاب ،بــل تحمل مضامين االكـتـفــاء بالفعل الـعــادي .ينظر:
المرجع نفسه[ ،هامش قدمه المترجم] ،ص .59
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الشكل ()2
توزيع نسبة المبحوثين بحسب االقتراحين المعبرين عن تصورهم لوضعية عطالتهم

المصدر :المرجع نفسه.

الشكل ()3
توزيع نسبة المبحوثين بحسب مدة أقدمية العطالة وتصورهم لوضعية عطالتهم

المصدر :المرجع نفسه.

يتبين من الشكل ( )2أن أغلب المبحوثين َيعتبرون وضعية عطالتهم وضعية عادية ،ويشعرون بأنهم
كباقي أفراد المجتمع الذي ينتمون إليه ،ثم توضح نتائج الشكل ( )3أن هذه األغلبية تمثل الخريجين
عبروا عن
العاطلين عن الشغل مدة أطول .بتعبير آخر ،كلما طالت أقدمية عطالة هؤالء الفاعلين َّ
تجاوزهم المعاني التي ُتضفيها المعايير السائدة في محيطهم االجتماعي على العاطل عن الشغل مدة
طويلة.
في المقابل ،كلما كان الخريجون يعيشون وضعية عطالة قصيرة المدة كان استبطانهم لهذه المعاني
قو ًيا .وهذا االستنتاج نفسه كشفت عنه نتائج تحليل المقابالت الموجهة ،حيث تبين أن هناك اختالفًا
واضحا بين فئة الخريجين العاطلين عن الشغل بين  10و 23سنة ،وفئة الخريجين الذين تراوح مدة
ً
عطالتهم بين سنة و 3سنوات .وبالنسبة إلى أفراد الفئة األولى ،فقد صرحوا كلهم برضاهم عن وضعية
عطالتهم ،كما ّبرروا سبب ذلك بتغير تصورهم لشهادات تخرجهم.

تاساردلا
هتمواقم تايلآو لاكشأ :اًيرايعم ًءانب اهفصوب دمألا ةليوطلا ةلاطعلا

تقول «م ،»1عاطلة عن الشغل مدة  11سنة ،وعمرها  32سنة ،متزوجة ،حاصلة على شهادة المحاسبة ثم
شهادة اإلجازة في تخصص الدراسات اإلسالمية« :أصبحت اليوم أرى وضعيتي أفضل من السابق ،فقد
كنت منهمكة بالبحث عن شغل له صلة بالدبلوم الذي حصلت عليه فقط[ .صمت مطول مدة دقيقة]
أصبحت أرى األمور بنضج أكبر ،عكس الوضعية السابقة التي كنت خاللها كطفلة لها لعبة تحاول
إمساكها ،لكنها تسقط من يديها الصغيرتين .عندما أفكر في القيمة التي كنت أمنحها للدبلوم خالل
مرحلة الدراسة مقارنة باآلن ،أعتبر نفسي أنني كنت غبية في المرحلة األولى؛ غبية ألنني منحت قيمة
قصوى لشيء ال يجب أن يستحق كل تلك القيمة .أدركت خالل التجارب التي عشتها بعد تخرجي في
إلي هو ماذا استفدته
شعبة المحاسبة منذ أول سنة إلى حدود اليوم ،أن الدبلوم مجرد ورقة .المهم بالنسبة ّ
فصاعدا لن أبحث عن أي شغل بالدبلوم الذي حصلت عليه
وثقافيا» .وتضيف قائلة« :منذ اآلن
فكر ًيا
ً
ً
بعد الباكالوريا[ .صمت] لقد غضبت عليه[ .صمت مدة دقيقة] مجال المحاسبة هو مجال جيد لكن
ظروف االشتغال فيه هي التي ليست جيدة .إنه مجال يفرض على الفرد أن يمارس الكذب والنفاق
مثل هذه المهنة ترتبط بالتهرب من الضرائب :صاحب
شوه هذه المهنةً .
خالل اشتغاله .الواقع هو الذي ّ
الشركة هو الذي يوجه المحاسب حول ما يجب اإلعالن عنه بخصوص أداء الضرائب».
يشترك العاطلون عن الشغل مدة أطول في خاصيتين .تتجلى األولى في إقرارهم بأن وجودهم له معنى
وقيمة ،عكس ما كانوا يتصورونه في بداية العطالة .وتتمثل الثانية في بنائهم لتصورات تقاوم العالقة
الجدلية بين شهادة التخرج واإلدماج المهني؛ حيث يتفادى كل منهم مشاعر األلم واليأس والدونية
التي يعيشها الخريج بسبب «هيمنة وظيفة شهادات التخرج»( ،((3أال وهي الوظيفة اإلدماجية في سوق
الشغل باعتبارها الوظيفة التي يسعى المجتمع بمختلف أنساقه إلى توفيرها ألفراده.
أيضا بأنهم يبحثون عن شغل ليست له أي صلة بتكوينهم األكاديمي ألنهم يحددون له
كما يقرون ً
تماما عن
شروطًا تستجيب لتطلعاتهم الشخصية .ويعد تصور هؤالء الفاعلين لوضعيتهم
ً
مختلفا ً
التصور الذي يحمله الخريجون العاطلون عن الشغل بين سنة و 3سنوات.
لقد تبين من خالل مضامين خطابات المبحوثين المنتمين إلى الفئة الثانية ،أنهم كلهم يكادون يقرون
باستيائهم من وضعية عطالتهم ،سواء كانت أسرهم ذات وضع اقتصادي هش أو مستقر .كما يؤكدون
أيضا مواصلتهم البحث عن شغل مالئم لشهادة تخرجهم ،ما يدل على «استبطانهم العالقة الجدلية بين
ً
(((3
الدراسة والشغل» ؛ أي إنهم يدركون أن العنصر الثاني هو نتيجة للعنصر األول.
تقبلهم وضعيتهم راجع إلى «مللهم» من العالقات الصراعية
إضافة إلى ذلك ،أشار بعضهم إلى أن عدم ّ
يوميا مع أسرهم بسبب عطالتهم ،وهو المعطى الذي لم ُيذكر بتا ًتا من قبل أفراد الفئة
التي يعيشونها ً
األولى .وخير مثال على ذلك يعبر عنه خطاب «م ،»10عاطلة عن الشغل مدة  3سنوات ،وعمرها 27
(38) François Dubet, Marie Duru–Bellat & Antoine Vérétout, Les sociétés et leur école: Emprise du diplôme et cohésion
sociale (Paris: Seuil, 2010), pp. 135–137.
(39) Romain Deles & François Dubet (pre.), Quand on n’a "que"le diplôme…: Les jeunes diplômées et l’insertion
professionnelle (Paris: PUF, 2018), p. 27.
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سنة ،عزباء ،حاصلة على شهادة اإلجازة في تخصص علم االجتماع« :إنني غير راضية عن هذه الوضعية

بتا ًتا .أحس بالنقص وباالحتقار اليومي من قبل أسرتي .لم أحقق أي شيء في حياتي .الشغل يجعل
الفرد يعيش باحترام وحرية .جعلتني أسرتي أعتبر نفسي أنني عالة عليها .تقول لي تأكلين وتشربين
من دون أن تفيدي في أي شيء .أشعر باحتراق داخلي ،لم أجد مكا ًنا آخر للذهاب إليه ،ولست أنا

يعبر هذا الخطاب عن تحول
التي أملك قرار منح فرص الشغل لكي أحقق لها مطلبها على الفور»ّ .
في تمثالت األسرة لشغل المرأة؛ بحيث إذا كانت األسر التقليدية تحصر مهمات النساء في المجال

المنزلي ،فإن أسر بعض أفراد الفئة الثانية تدخل في صراع يومي مع أبنائها حول ضرورة اشتغالهم ،سواء

ذكورا أم إناثًا.
كانوا
ً

تأكيدا أن العاطلين عن الشغل مدة
وبناء عليه ،ليست أوجه االختالف بين هذه الفئة والفئة األولى إال
ً
أطول ِ
يقاومون ،على مستوى التمثالت ،أقدمية العطالة بما تحمله من رموز ينتجها المجتمع لتعريف
هذه الوضعية .لكن كيف تتحقق هذه المقاومة على مستوى سلوكاتهم اليومية؟

 .2أشكال المقاومة على مستوى الحياة اليومية للفاعلين

رمزيا لتعريف المشتغل
أ .تحقيق متطلبات معيارية مبنية ً

إذا كانت إحدى السمات التي ُت ْضفى معيار ًيا على المشتغل تتجلى في قدرته على تحقيق متطلبات
تجعله يتخذ مكانة داخل المجتمع ،فإن البحث في الحياة اليومية للخريجين العاطلين عن الشغل مدة

أطول أثبت أن هؤالء الفاعلين يتمكنون بدورهم من تحقيق مجموعة من هذه المتطلبات ،من أهمها

أربعة:

• الرضا عن وضعية السكن
كشفت نتائج التحليل الكمي أن  78في المئة من المبحوثين يقيمون مع آبائهم (ينظر الملحق .)1

واألمر نفسه تؤكده نتائج المقابالت الموجهة ،ففي جوابهم عن السؤال« :كيف هي الوضعية التي

تعيشها (تعيشينها) على مستوى المسكن؟» ،خلصت هذه الدراسة إلى أن العاطلين عن الشغل مدة
ينوهون
أطول يقرون برضاهم عن الشروط المادية التي يتوفر عليها البيت الذي يعيشون فيه .كما ِّ
بالمساعدات التي تقدمها إليهم أسرهم على مستوى السكن ،سواء كانوا ُع ّزا ًبا أم متزوجين؛ فبعضهم

يقيمون مع آبائهم ،وبعضهم اآلخر تقدم إليهم أسرهم إعانات مالية أو عينية تمكنهم من السكن في
مأوى مستقلين عن آبائهم.

• امتالك بعض وسائل التكنولوجيا الجديدة :الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة
نظرا إلى أن العالم يتميز اليوم بهيمنة االستهالك ،أصبحت بعض الظواهر كالفقر والعطالة ُت َع َّرف بمعيار
ً

تاساردلا
هتمواقم تايلآو لاكشأ :اًيرايعم ًءانب اهفصوب دمألا ةليوطلا ةلاطعلا

مدى توفر الفرد على بعض وسائل التكنولوجيا الجديدة مثل «سمارت فون»( .((4وفي هذا السياق،
أوضحت نتائج المقابالت الموجهة أن الخريجين رغم طول مدة أقدمية عطالتهم التي تصل إلى 23
سنة كأعلى حد ،يمتلكون بعض هذه الوسائل (كالهواتف الذكية والحواسيب المحمولة) .كما يقرون
أيضا ،من دون استثناء ،بالوضعية الجيدة التي يعيشونها على هذا المستوى ،ال سيما أن أسرهم تحقق
ً
لهم هذا المتطلب المعياري قبل بلوغهم مرحلة أقدمية العطالة.
• أداء مصاريف االستهالك اليومي
كشفت نتائج المقابالت واالستمارات أن كل العاطلين عن الشغل مدة أطول يقرون برضاهم عن الوضعية
نظرا إلى الدور الذي تؤديه أسرهم في تمكينهم من أداء مصاريف
التي يعيشونها بخصوص هذا الجانبً ،
استهالكهم اليومي؛ حيث يتم إعانتهم ماد ًيا من قبل مختلف أفراد األسرة (ينظر الملحق  )2وكذلك
ٍ
وأوان
أيضا أن بعض الذكور منهم يشتغلون مؤق ًتا كبائعين لبضائع مستعملة (مالبس،
األقارب .كما تبين ً
منزلية ،وكتب  ...إلخ).
• التمكن من الزواج وتأسيس أسرة
أبانت نتائج التحليل الكمي أن أقدمية العطالة تشمل فئات غير متجانسة من حيث الحالة العائلية؛ إذ
أيضا المتزوجين والمطلقين (ينظر الملحق .)3
الع ّزاب فحسب ،بل تشمل ً
ال تقتصر على الخريجين ُ
أيضا أن المتزوجين هم الذين طالت مدة عطالتهم (ينظر الشكل .)4
كما اتضح ً
الشكل ()4
توزيع عدد المبحوثين بحسب الحالة العائلية ومدة أقدمية العطالة

المصدر :المرجع نفسه.

إضافة إلى ذلك ،تبين أن أغلب المتزوجين والمطلقين لديهم طفل واحد على األقل (ينظر الملحقان
 4و .)5وفي السياق ذاته ،أظهرت نتائج التحليل الكمي أن الولوج إلى مؤسسة الزواج ال يقتصر على
أيضا.
اإلناث فقط ،بل يشمل الذكور ً
(40) Louise Donneaux, "Pauvreté, Exclusion: Quand La Sociologie Interroge Les Idées Reçues," Vivre Ensemble,
Education, Analyses, no. 13 (2015), p. 4, accessed on 21/10/2018, at: https://bit.ly/34l81Zl
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الشكل ()5
توزيع نسبة المبحوثين بحسب الحالة العائلية والجنس

المصدر :المرجع نفسه.

تؤكد المعطيات الواردة في الشكل ( )5وجود مالحظتين مهمتين ،تتجلى األولى في انخفاض
جدا بين
معا ،ثم تتمثل الثانية في وجود نسبة متقاربة ً
نسبة الزواج عن نسبة العزوبة لدى الجنسين ً
أمرا
المتزوجين الذكور والمتزوجات اإلناث ،ومن ثم إذا كان الشغل يعتبر لدى الحس المشترك ً
ملزما للرجل المتزوج لكي يتمكن من إعالة أسرته ،فإن هذه الدراسة كشفت عن مفارقة هي أن هناك
ً
ذكورا عاطلين عن الشغل مدة أطول متزوجون .واألمر نفسه ينطبق على بعض اإلناث الالئي تمتد
ً
عطالتهن في الزمن.
ولفهم كيف يتصور المبحوثون مؤسسة الزواج ،ولمعرفة دوافع ولوج المتزوجين منهم إلى هذه
المؤسسة ،بينت نتائج التحليل الكيفي أنه يكاد كل العاطلين عن الشغل مد ًة تراوح بين  10و 23سنة
يستبطنون مسألة أن الزواج يعد «ضرورة اجتماعية» .يصرح «م ،»5عاطل مدة  11سنة ،وعمره  33سنة،
متزوج ،حاصل على شهادة التكوين المهني في تخصص الحدادة الفنية« :أنا متزوج وأب البنة .توكلت
على الله وتزوجت ألنني أدرك أن الرزق بيد الله» .ويقول بخصوص عالقته بوالديه« :الحمد لله ،هناك
يوميا ،يساعدني أبي
تواصل مستمر بيني وبين
ّ
والدي ،أسكن بجوارهما ،نتفقد أحوال بعضنا البعض ً
في مصاريف كراء البيت ،وتقوم أمي باقتناء مالبس البنتي .هناك اهتمام كبير لوالدي بأحوالي وأحوال
متجول لبيع ٍ
أوان مستعملة ،لكنني ال أربح أي شيء.
بائعا
ً
أسرتي» .ويضيف ً
قائل« :أشتغل أحيا ًنا ً
أبيع سلعة معينة في يوم وأمضي عشرة أيام أهش فيها على الذباب .والداي يوفران لي احتياجاتي
الضرورية».
(ذكورا وإناثًا) ثالثة دوافع تجعلهم يلجؤون إلى الزواج:
تلخص خطابات كل أفراد هذه الفئة
ً
– دافع اجتماعي يكمن في «طاعة» العاطل عن الشغل ألسرته التي تحثه على الزواج.
– دافع مادي يتجلى في تمكن العاطل عن الشغل من إعالة أسرته بفضل تضامن أبويه مع وضعيته.
– دافع ديني تعكسه تأويالت اجتماعية لعالقة بعض المفاهيم الدينية بالزواج.
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تاساردلا
هتمواقم تايلآو لاكشأ :اًيرايعم ًءانب اهفصوب دمألا ةليوطلا ةلاطعلا

مقدسا مثلما
واجتماعيا
دينيا
صحيح أن هناك دراسات ديموغرافية تثبت اليوم «أن الزواج لم يعد
ً
ً
ً
التزاما ً
كان عليه في الماضي ،وليست الحالة المغربية سوى مثال لذلك»( ،((4لكن هذا ال يعني أن تمثالت كل
األفراد تتميز بقطيعة مطلقة مع هذا االلتزام.
في المقابل اتضح أن كل العاطلين عن الشغل مدة قصيرة (بين سنة و 3سنوات) بالنسبة إلى كال الجنسين
يمتنعون عن الزواج ألنهم يعتبرون أن الشغل هو شرط ضروري لتحقيق هذا المتطلب المعياري ،ومن
تقدما في
ملحا ألفراد هذه الفئة ،وال سيما أنهم أقل ً
مطلبا ًّ
ثم تشكل االستقاللية المادية في هذه الحالة ً
السن وفي مدة العطالة مقارنة بالعاطلين عن الشغل مدة أطول.
لقد اتضح أن العاطلين عن الشغل مدة أطول يحققون بعض المتطلبات المعيارية التي يعتبرها المجتمع
معايير لتعريف المشتغلين .وما ساعدهم على ذلك هو إدماجهم من ِق َب ِل أسرهم .فكيف تتجلى عالقة
هؤالء الفاعلين بالرابط األسري؟ ثم إلى أي حد يتجاوزون حدوده نحو االنفتاح على روابط أخرى؟

ب .تحقيق اإلدماج االجتماعي

إذا كانت عدة أبحاث سوسيولوجية أثبتت أن العطالة تعتبر وضعية تقود إلى «إضعاف التبادالت»(،((4
فإن هذا القانون يجب اعتماده بحذر منهجي ألن السياقات تختلف؛ وهذا ما أكدته هذه الدراسة .فعلى
الرغم من أن عينتها تتضمن خريجين عاطلين عن الشغل مدة أطول ،فإنهم غير معزولين وإنما يعيشون
مفهوما حديث العهد ظهر خالل
وضعية «إدماج اجتماعي»  .((4(Insertion socialeيعتبر هذا األخير
ً
أساسا بحقل الفعل االجتماعي؛ حيث يتم استعماله في ميادين مختلفة،
سنوات السبعينيات ،يرتبط
ً
(((4
من أبرزها الشغل والتكوين والعطالة  ،فما يميزه من مفهوم االندماج  Intégrationهو أن هذا األخير
يعتبر حركة شاملة ،تتعلق بالمجموعة؛ في حين يم ّثل اإلدماج حركة فردية .كما أن مؤشر االنضمام
حاضرا في حركة االندماج ،وال يعد من مميزات حركة اإلدماج ،وفي هذا السياق يرى
 adhésionيكون
ً
المفكرون أن هذا التحول في اللغة يدل على «أشكال جديدة للرابط االجتماعي المعاصر» ،و«طريقة
جديدة للوجود في المجتمع»(.((4
مجال وسيطًا بين
عموما إلى مؤشرين :اجتماعي ومهني؛ حيث تحتل سياسات اإلدماج
يعود اإلدماج
ً
ً
العالم االجتماعي والعالم االقتصادي ،بين السياسات االجتماعية وسياسات الشغل .وتتجلى أهمية
اإلدماج االجتماعي في تأهيل وإعادة تأهيل الفرد لكي يتمكن من مواجهة التحديات التي تطرحها
( ((4ي ــوس ــف كــربــاج« ،ه ــل ت ــؤدي ال ـثــورة الــديـمــوغــرافـيــة إل ــى ث ــورة ديـمـقــراطـيــة؟ نـمــوذجــا ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا» ،ع ـمــران،
العدد ( 3شتاء  ،)2013ص .6
(42) Paugam, p. 207.

يترجم ً
نظرا إلى تداوله في الخطاب
(((4
َ
أيضا مفهوم  Insertionبمصطلح «اإلدراج» ،لكنني أفضل استعمال مصطلح «اإلدمــاج»ً ،
العلمي داخل المجتمعات العربية.

(44) Maillard Julie, Au–delà des injonctions, un autre paradigme de l’insertion: Focus sur les pratiques alternatives
d’une mesure pour les jeunes (Genève: Haute Ecole de Travail Social, 2014), p. 14, accessed on 20/7/2020, at: https://
bit.ly/2R2MAUR
(45) Ibid., p. 16.
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أقدمية العطالة (مثل عزلته االجتماعية ،وانحطاط حالته السيكولوجية واألخالقية ،وإحساسه بالالمنفعة،
وفقدانه لتقدير الذات) .إنه مفهوم يأخذ في االعتبار الصعوبات التي يتلقاها الفرد في عدة ميادين،
خصوصا السكن ،والصحة ،والحياة االجتماعية ،والتكوين  ...إلخ(((4؛ بحيث كل صعوبة لها صلة
ً
بميدان معين يمكنها أن تؤثر في سيكولوجية الفرد وتعرقل نمط عيشه.
تتم عملية اإلدماج االجتماعي من قبل روابط اجتماعية مختلفة تساعد العاطلين عن الشغل مدة أطول
على المشاركة في المجتمع داخل إطار المرور نحو الحياة الراشدة والعمل المأجور( .((4وبناء على ذلك،
خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن هؤالء الفاعلين مدمجون عبر عنصرين مركزيين :الرابط األسري ،ثم
رابط المشاركة االنتقائية ،وهو المفهوم الذي بناه سورج بوغام حين قام بنمذجة الروابط االجتماعية(.((4
• عالقة الفاعلين بالرابط األسري
أظهرت نتائج المقابالت الموجهة أن كل العاطلين عن الشغل مدة أطول ( 10سنوات فأكثر) يقرون
بالعالقة الجيدة التي تربطهم بأسرهم ،وبالتواصل المستمر القائم بينهم وبين أفرادها .ويتعلق األمر
بغض النظر عن حالتهم العائلية أكانوا ع ّزابًا أم
في هذا الصدد ،بإدماجهم ،وبقوة ،في الرابط األسريّ ،
أيضا على روابط أخرى تندرج ضمن رابط
متزوجين .إضافة إلى ذلك ،تبين أن هؤالء الفاعلين ينفتحون ً
المشاركة االنتقائية.
• عالقة الفاعلين برابط المشاركة االنتقائية
يقصد برابط المشاركة االنتقائية التنشئة االجتماعية خارج األسرة .أي إن الفرد يدخل في اتصال مع
اآلخرين ،سواء عبر مجموعة األقران أو المؤسسات الدينية أو الرياضية أو الثقافية ،أو عبر اإلعالم ...
إلخ .ويؤسس الفرد داخل هذا الرابط شبكة انتماء يتمكن بواسطتها من تأكيد شخصيته .وما يميز رابط
وفقا إلرادته،
المشاركة االنتقائية ،هو «ترك هامش الحرية للفرد من أجل تأسيسه عالقات شخصية ً
يم ِّكن هذا الرابط من توسيع الفرد دائرة انتماءاته االجتماعية ،حيث يتيح
لرغباته ،لتطلعاته ،ولعواطفهَ .
له االنفتاح على أشكال متعددة من الروابط غير المقيدة»(.((4
ولمعرفة كيف تتجلى طبيعة العالقة التي تربط الخريجين العاطلين عن الشغل مدة أطول بهذا الرابط،
خلص البحث في التجارب المعيشة لهؤالء الفاعلين إلى أن أغلبهم يتفاعلون مع ثالثة روابط فرعية
يتضمنها هذا الرابط؛ أي إنهم يتفاعلون مع اآلخرين في إطار ثالثة مستويات أساسية؛ بعضهم ينتمون
إلى كل هذه المستويات ،وبعضهم اآلخر ينفتحون على أحدها.
(46) Ibid., pp. 17–18.
(47) Pierre Noreau et al., L’insertion sociale et l’intégration professionnelle des jeunes en abitibi–témiscamingue
(Rouyn–Noranda, Canada: Conseil Régional de Développement de L’Abitibi–Témiscamingue, 1999), p. 28, accessed on
21/7/2020, at: https://bit.ly/3l7ELLh
(48) Serge Paugam, Le lien social, 2ème ed. (Paris: PUF, 2011), p. 46.
(49) Ibid., p. 68.
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الشكل ()6
مستويات التفاعل في رابط المشاركة االنتقائية

المصدر :من إعداد الباحثة استنا ًدا إلى التحليل الكيفي لمضامين  18مقابلة.

فما يؤكده الشكل ( )6من جهة ،وما تم إبرازه بخصوص عالقة الخريجين العاطلين عن الشغل مدة
أطول بالرابط األسري من جهة أخرى ،يدل على أن هؤالء الفاعلين يعيشون وضعيةً إدماجية تتميز
بـ «تعدد الروابط االجتماعية»( ،((5أو ما يسمى بمفهوم «الشبكات»( ((5الذي بدأ تأسيسه مع جورج زيمل
Georg Simmel؛ وهو األمر الذي يعكس بدوره أحد أشكال مقاومة أقدمية العطالة .وهذا يثبت أن
مقاومة أقدمية العطالة يتم توجيهها نحو تقليص إكراهاتها النفسية واالجتماعية واالقتصادية عبر أشكال
مختلفة «للعمل القابل للولوج إليه  ((5(»travail accessibleمن قبل الفاعلين .قابلية الولوج ال تعني
رفع اليد ،وإنما القيام بمحاوالت تصريف القلق على المستقبل ،وتصويب فحوصات الوضعية التي
وصول إلى
(بدءا من األفراد المقربين
ً
يتم إنتاجها من قبل العاطلين عن الشغل ومن قبل محيطهم ً
األطراف المؤسساتية)»( ،((5لكن كيف تتلخص بعض آليات هذه المقاومة؟

ً
ثالثا :آليات مقاومة العطالة الطويلة األمد
بناء على التحليل الفهمي للتجارب التي عاشها المبحوثون منذ مرحلة تكوينهم األكاديمي إلى حين
ً
بلوغهم مرحلة أقدمية العطالة ،يلخص هذا المحور أهم اآلليات التي ساهمت في إنتاج عدة أشكال
لمقاومة العطالة الطويلة األمد .يتعلق األمر في هذا اإلطار بوجود آليات المقاومة الفردية الناتجة من
استراتيجيات الخريجين العاطلين عن الشغل مدة أطول (مدة تراوح بين  10و 23سنة) ،وكذلك آليات
اجتماعيا.
المقاومة اإلدماجية الناتجة من استراتيجيات بعض الروابط التي تقوم بإدماجهم
ً
(50) Ibid., pp. 7–50.
(51) Alain Degenne & Michel Forsé, Les réseaux sociaux: Une analyse structurale en sociologie (Paris: Armand Colin,
1994), pp. 7–16.
(52) Didier Demazière et al., "Vivre Le Chômage: Construire Ses Résistances: Synthèse de l’étude ‘Affronter le
chômage. Parcours, Expériences, Significations’," Solidarités Nouvelles face au Chômage (Avril 2015), pp. 9–15,
accessed on 20/7/2020, at: https://bit.ly/2QjjWyx
(53) Ibid., p. 12.
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 .1آليات المقاومة الفردية

تتم عملية مقاومة العطالة الطويلة األمد في هذه الحالة عبر آليتين مركزيتين يلخصهما الشكل (.)7
الشكل ()7
آليتا المقاومة الفردية

المصدر :المرجع نفسه.

في ما يخص اآللية ذات البعد السيكولوجي المعرفي ،كشفت نتائج البحث أن مقاومة الفاعلين للعطالة
الطويلة األمد تتحقق بفعل «التفاؤل الكلي»( ،((5وبلوغ مرحلة «التقبل واالنخراط» باعتبارها نظرية
عالجية معرفية  Cognitiveأسسها السيكولوجيان األميركيان ستيفان هايس  Steven Hayesوروبيرت
زيتل  Robert Zittleعام  .((5(1980واستنا ًدا إلى تعريف هذين العالمين ،تتميز هذه اآللية بالمبادئ
المبينة في الشكل (.)8
ّ
الشكل ()8
مبادئ التقبل واالنخراط المميزة لآللية ذات البعد السيكولوجي المعرفي

المصدر :المرجع نفسه.
(54) Janick Artaud, "L’Apprentissage de l’optimisme comme remède à la dépression chez les adolescents," PhD.
Dissertation, Université du Québec à Trois–Rivières, Québec, 2014, p. 64, accessed on 15/3/2020, at:
https://bit.ly/31iL8DP
(55) Olivier Cuvillier–Remacle, "La thérapie d’acceptation et d’engagement: Une revue systématique de la littérature,
–la pleine conscience, nouvel outil thérapeutique en médecine générale?" PhD. Dissertation, Université François
Rabelais, Tours, 2014, pp. 31–34, accessed on 12/4/2020, at: https://bit.ly/2QiO6BP
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بناء على التحليل السيكولوجي المعرفي لنظرية التقبل واالنخراط ،تتلخص مميزات المبادئ الستة
المذكورة كما يلي:

أ .مبدأ التموقع في الحاضر

يعكس هذا المبدأ تموقع الخريجين العاطلين عن الشغل مدة أطول في الوضعية التي يعيشونها هنا
واآلن؛ بحيث رغم بحثهم عن الشغل ،فإن هذه العملية تتم على نحو مرن وعقالني .فمن جهة ،ال يكون
مهنيا في الماضي .ومن جهة أخرى ،يقاومون
لديهم قلق و /أو ألم بسبب عدم تمكنهم من االندماج ً
كل المعايير التي يمكنها أن تقحمهم في وضعية اضطراب ذهني ونفسي من جراء التفكير بمآلهم
مستقبل.
المهني
ً

ب .مبدأ االستناد إلى القيم

يتجلى في استحضار البعد القيمي في تصورات وسلوكات األفراد في وضعية عطالة مطولة .لقد تبين
من خالل نتائج البحث أن العاطلين عن الشغل مدة تراوح بين  10و 23سنة يضفون على وضعيتهم
تعلقا بالشغل في بعديه المادي والرمزي مقارنة
معاني ذات طابع ديني و /أو ثقافي ،ما يجعلهم أقل ً
َ
بالعاطلين عن الشغل مدة تراوح بين سنة و 3سنوات .وبتعبير آخر ،كلما طالت مدة أقدمية العطالة كان
حاضرا لدى الفاعلين ،ومن ثم انخفضت لديهم درجة التعلق بالجانبين المادي والرمزي
مبدأ القيم
ً
للشغل ،والعكس صحيح.

ج .مبدأ تحقق الفعل المنخرط

يتمثل في انخراط الخريجين العاطلين عن الشغل مدة أطول في الحياة اليومية «العادية» التي تعتبر،
ممي َزة للمشتغلين .إنهم يقومون بمجموعة من الممارسات التي تتيح لهم
معيار ًيا ورمز ًيا ،أنها حياة ِّ
إمكانية الشعور بنوع من الرضا عن الذات ،والتي تجعلهم يتصورون أنفسهم كباقي أفراد المجتمع
الذي ينتمون إليه.

د .مبدأ تحقيق الذات السياقية

يتجسد في كون أن هؤالء الفاعلين يضفون الطابع السياقي على وضعيتهم المعيشة ،من دون تحسرهم
على تجربة بحثهم عن الشغل في ما مضى من حياتهم ،ومن دون يأسهم من المستقبل في حالة إذا لم
يحصلوا على شغل يستجيب لمتطلباتهم الفردية.
هـ .مبدأ «تفكيك الربط»  Défusionبالعالقة المعيارية الثالثية

يعني أن الخريجين العاطلين عن الشغل مدة طويلة يفككون تعلقهم بالعالقة المعيارية الثالثية التي
مفادها أن الولوج إلى التعليم والحصول على شهادة التخرج يعد محر ًكا لالندماج في مؤسسة الشغل،
وأن هذا االندماج يتيح نيل االعتراف االجتماعي.
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و .مبدأ تقبل أقدمية العطالة

يتجسد هذا المبدأ في تقبل الخريجين العاطلين عن الشغل مدة أطول الوضعية التي يعيشونها ،معتبرين
في ذلك أن حياتهم لها معنى ولها قيمة بالنسبة إليهم.

وخالصة القول إن هذه المبادئ متداخلة فيما بينها وفق عملية الذهاب واإلياب بين عنصر وآخر.
الم َم ِّي َزة لآللية ذات البعد السيكولوجي
وتتمثل غايتها المركزية في تحقيق خاصية التقبل واالنخراط ُ
المعرفي ،باعتبارها إحدى اآلليات األساسية التي ترتكز عليها المقاومة الفردية.
أما بخصوص اآللية ذات البعد العقلي النقدي ،فهي تتمثل في الدرجة العالية من الوعي والحس
خصوصا أنهم يمثلون فئة متعلمة – على مستويين أساسيين :تحليلهم
النقدي التي يمتلكها الفاعلون –
ً
التنظيم الرسمي للشغل والعطالة الطويلة األمد بالمغرب من جهة ،وانتقادهم المعاني التي تضفيها
المعايير االجتماعية على هذين المفهومين من جهة أخرى.
بالنسبة إلى المستوى األول ،يقر كل الخريجين العاطلين عن الشغل مدة أطول بمحدودية الجانب
اإلجرائي لتنفيذ سياسات الشغل ومحاربة العطالة .لقد أكدوا ،ومن دون استثناء ،رفضهم ظروف عمل
هذه السياسات .فمن ناحية ،يرفضون بعض اإلجراءات التي تتخذها المؤسسات االقتصادية والسياسية
تجاه العاطلين عن الشغل مدة طويلة (كالبنوك ،ومؤسسات تدبير السكن االجتماعي  ...إلخ) ،معتبرين أن
تلك اإلجراءات تقوم بتهميش العاطل عن الشغل وتؤزم وضعيته االجتماعية والمادية .ومن ناحية أخرى،
يؤكدون عدة عوامل النتشار أقدمية العطالة في بالدنا ،من أهمها :عدم مالءمة البرامج المستوردة من
الدول الغربية مع البيئة التي يعيشها النظامان التربوي والمهني في المغرب؛ واختالل التوازن بين إصدار
القوانين المؤطرة لتشغيل الخريجين وتفعيلها في أرض الواقع؛ وغياب تدبير فعال لظروف الشغل في
تأكيدا لتصورهم النقدي للتنظيم المؤسساتي الرسمي للشغل في بالدنا.
القطاع الخاص .وهذا يعد
ً
األمر نفسه يتأكد في المستوى الثاني .ففي جوابهم عن السؤال« :كيف تنظر(ين) إلى العاطل(ة) عن
الشغل مدة طويلة؟» ،يجمع العاطلون عن الشغل مدة أطول ،رغم تنوع صيغ إجاباتهم ،على موقف
مشترك مفاده مقاومة الصفات المعبرة عن دونية العاطل عن الشغل .وما يميز هذا التصور هو انطالقهم
من تجاربهم الخاصة ،وهو األمر الذي يتيح الفهم الدقيق لتصور المبحوثين لمكانة هذا الفرد .إنهم
يدافعون عن تقديرهم واعترافهم بالعاطل عن الشغل مدة طويلة انطالقًا من إثارتهم مسألة الالتجانس في
مواقف األفراد تجاه مفهوم الشغل؛ حيث يؤكدون ضرورة عدم إغفال أهمية بعض الخصائص الفردية
عاطل عن الشغل ،مثل الخصائص المرتبطة بالجانب الصحي أو الجانب التكويني
التي تجعل الفرد
ً
والمهاراتي.
وعموما ،سواء تعلق األمر باآللية ذات البعد السيكولوجي المعرفي أو باآللية ذات البعد العقلي
ً
النقدي ،فإنه يعود إليهما الفضل في بروز عدة أشكال لمقاومة أقدمية العطالة .الشيء الذي يدل هنا
على أن التجارب التي يعيشها هؤالء الفاعلون تمثل «عطالة معكوسة» ،وهو مفهوم بناه دومنيك شنابر
حيث قام بنمذجة ثالثة أنواع للعطالة .تعاش هذه التجربة من قبل ساكنة شابة ،لها مستوى تعليمي
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متوسط أو ٍ
معكوسا للعطالة ألن العاطلين عن الشغل
طابعا
عال وذات أصل اجتماعي مستقر( ،((5تتخذ ً
ً
في هذه الحالة يقومون بممارسات استبدالية يثبتون بها ذواتهم (مثل الممارسات الثقافية والرياضية)
ويستثمرون من خاللها الوقت المحرر من قبل العطالة .كما أنهم يرفضون بعض شروط االشتغال التي
يعتبرونها استغاللية ،وال تأخذ في االعتبار كرامة اإلنسان داخل المؤسسة المهنية .لكن إذا كان لآلليتين
سابقا أهمية بالغة في تحقق مقاومة فردية نابعة من تصورات وسلوكات الفاعلين ،فكيف
المذكورتين ً
تتجلى آليات المقاومة اإلدماجية؟
 .2آليات المقاومة الناتجة من اإلدماج االجتماعي

أيضا ذات طابع إدماجي ،تعكسها
أوضحت نتائج البحث أن مقاومة العطالة الطويلة األمد تكون ً
مكونات اإلدماج االجتماعي .وتتجلى هذه المكونات في الروابط االجتماعية التي تمكن العاطلين عن
تقبل وضعيتهم ومقاومتهم للتحديات التي تنتجها هذه الظاهرة .إنها روابط تترك
الشغل مدة أطول من ّ
لهؤالء الفاعلين هامش االختيار العقالني ،وتقوم ببناء استراتيجيات تساهم في مقاومة أقدمية العطالة.
وتتلخص آليات هذه المقاومة في الشكل (.)9
الشكل ()9
آليات المقاومة اإلدماجية

المصدر :المرجع نفسه.

خصوصا األسرة ،تساعد
لقد اتضح في المحور الثاني لهذه الدراسة أن اآلليات ذات البعد االجتماعي،
ً
الفاعلين على مقاومة أقدمية العطالة ،لكن إلى جانب ذلك ،بينت هذه الدراسة أن هناك آلية أخرى
تعكس بدورها أحد مكونات اإلدماج االجتماعي الذي ال يجب إغفال أهميته في تحقيق هذه المقاومة.
يتعلق األمر في هذا اإلطار باآللية ذات البعد الديني ،التي تتجلى وظيفتها البارزة في تفكيك االرتباط
بالمعادلة المعيارية التي مفادها أن الشغل يساوي الرضا عن الذات والشعور بالمكانة .تقول «م،»3
عاطلة عن الشغل مدة  20سنة ،وعمرها  41سنة ،عزباء ،خريجة المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس،
حاصلة على شهادة التقني المتخصص في تنسيق الحدائق الخضراء« :أشعر بالفرح ،باالطمئنان ،أعيش
(56) Degrave, pp. 494–496.
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شغل معي ًنا فسأجده،
دوما إذا كتب الله لي ً
حياتي بشكل عادي .أريح بالي بالجانب الديني حيث أردد ً
المهم أنني أبحث عنه باعتبار هذا البحث كسبب .المهم هو أنني أبحث عن شغل دون أن أفكر هل له
صلة بالدبلوم الذي حصلت عليه أم ال .ما يهمني هو مزاولة مهنة قارة وبراتب يكون ال بأس به ،وليس
هزيل ال يليق باإلنسان في القرن الحادي والعشرين».
ً
مبكرا للدراسة
إن الدور الذي يؤديه المحدد الديني في حياة الفاعلين يعتبر من المواضيع التي خضعت ً
السوسيولوجية .وخير مثال لذلك يتجلى في التحليل الدوركهايمي للعالقة بين كثافة التدين ودرجة
وبناء على هذا ،لقد بينت نتائج البحث
االنتحار لدى األفراد الكاثوليكيين مقارنة بالبروتستانتيين(.((5
ً
أن هذا المحدد «يقي» العاطل عن الشغل مدة أطول من الخضوع للوضعية «غير العادية» الموسومة
ألقدمية العطالة ،ما يجعله يشعر بالرضا عن الذات.

على سبيل الخاتمة
لقد تمكن الخريجون العاطلون عن الشغل مدة أطول (بين  10و 23سنة) من إبداء مقاومة أقدمية
العطالة بعدة أشكال وبفعل تدخل مجموعة من آليات؛ وكل ذلك يعكس ثالث خصائص أساسية تمتاز
بها تجربة هذه المقاومة:
األولى :أنهم يفكرون على نحو مغاير للمعايير التي ينتجها المجتمع لتعريف العطالة الطويلة األمد.
الثانية :أنهم يمارسون مجموعة من األعمال االستبدالية خالل فترة أقدمية العطالة ،وهي أعمال
استطاعوا من خاللها إثبات ذواتهم ومقاومة مختلف أنماط الهيمنة.
الثالثة :أنهم يتفاعلون مع اآلخرين ومع محيطهم االجتماعي وفق عالقات يطبعها اإلدماج االجتماعي
لهم.
ملموسا لتجربة مقاومة أقدمية العطالة بوصفها «الالحركة اجتماعية».
واقعا
تجسد هذه الخصائص ً
ً
لقد مكننا هذا المفهوم من فهم الطريقة التي يتصرف بها العاطلون عن الشغل مدة أطول ،وفهم كيف
يقاومون ،عبر ممارسات جمعية (تنبع من ممارسات متفرقة) ،الهيمنة االجتماعية والقانونية التي تعمل
اجتماعيا .ومن ناحية أخرى يتخذ هذا
على تهميشهم ،ووسمهم بمختلف خصائص الهوية السلبية
ً
(إلزاميا)» بحسب تعبير بيات ،حيث يشكل تحد ًيا ألفكار وصور االعتذار التي
نظاميا
«طابعا
المفهوم
ً
ً
ً
تبرر االنسحاب وعدم الفعل تحت وطأة السيطرة .إنه يساعدنا على أن ندرك أنه على الرغم من أن
أقدمية العطالة تعتبر بحسب المعايير السائدة في مجتمعنا تجربةً لالنحطاط ولإلذالل ولكل ما هو
فدائما ما توجد طرائق يمكن أن يقاوم بها الفاعلون ،وأن يعبروا عن طاقتهم ،وأن يبدؤوا التغيير
سلبي،
ً
بدل من االنتظار أو اللجوء إلى العنف .وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة ألنها كشفت عن مختلف
ً
السياقات والشروط التي أسهمت في إنتاج «مقاومة مزدوجة» .تتجلى خصوصية هذا المفهوم في
(57) Émile Durkheim, Le suicide, Étude de sociologie, Livre deuxième: Causes sociales et types sociaux, 2ème livre d’une
–série de 3. Les classiques des sciences sociales (Le 16 février 2002), [L’édition originale a été publiée en 1897], pp.19
24, accessed on 01/08/2017, at: https://bit.ly/327DSec
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البحث االستراتيجي والعقالني للفاعلين عن فرص للشغل تتيح لهم إمكانية الخروج من وضعية أقدمية
العطالة؛ وفي الوقت نفسه يخرجون عن البناء المعياري لهذه الوضعية ،سواء عبر تمثالتهم أو عبر قيامهم
بعدة سلوكات تمكنهم من تأكيد وجودهم داخل المجتمع ،لكن هذا يدعو مع ذلك إلى ضرورة جعل
مسألة العيش الكريم للشباب عامة وللخريجين خاصة مسألة مجتمعية ينخرط في بنائها الجميع (أفرا ًدا
لزاما إعادة التفكير في مختلف التحديات التي يشهدها اإلدماج المهني
ومؤسسات) ،وهذا يفرض ً
عموما ،وال سيما أننا نعيش اليوم مجموعة من التغيرات
للخريجين في بالدنا وفي المنطقة العربية
ً
(االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والصحية  ...إلخ) التي تستدعي أخذها في االعتبار في مختلف
المقاربات العلمية المهتمة بمجاالت الشغل والتربية والشباب.

المالحق
الملحق ()1
توزيع المبحوثين بحسب مدى إقامتهم مع آبائهم

المصدر :من إعداد الباحثة استنا ًدا إلى تحليل معطيات كمية لـ  200استمارة باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS

الملحق ()2
توزيع عدد المبحوثين بحسب أفراد األسرة المعيلين لمصاريف استهالكهم اليومي

المصدر :المرجع نفسه.
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الملحق ()3
توزيع المبحوثين بحسب الحالة العائلية

المصدر :المرجع نفسه.

الملحق ()4
توزيع المبحوثين المتزوجين والمطلقين بحسب الوضعية اإلنجابية

المصدر :المرجع نفسه.

الملحق ()5
توزيع نسبة المبحوثين المتزوجين والمطلقين بحسب عدد األطفال

المصدر :المرجع نفسه.
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ترجمة

Translated Paper

.)2018(  سم150×150 ، مواد مختلفة على كانفس،حصان

Horse, various materials on canvas, 150 x 150 cm (2018).
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بيار بورديو | Pierre Bourdieu

* (((5

ترجمة الحبيب الدرويش | Habib Derouich

** (((5

الم ْو َ
عة المشا ِركة
ض َ
َ
***
أو :في موضعة الشروط االجتماعية للموضعة
(((6

Participant Objectivation
ملخص :في  6كانون األول /ديسمبر  ،2000احتفى المعهد الملكي لألنثروبولوجيا بلندن بعالم
االجتماع الفرنسي الكبير بيار بورديو ،بأن أسند إليه ميدالية هوكسلي  Huxleyالشهيرة .وفي هذه
المناسبة ،قدم بورديو محاضرة ،ربما هي أعمق المحاضرات التي قدمها في حياته ،في مسألة دقيقة
معرفيا ،التي تنشأ بين الذات العارفة
شرح فيها كيفية معالجة العالقة المتأصلة والغامضة ،والمؤثرة
ً
وموضوعها ،أو بتعبير آخر أجاب فيها عن سؤال :ما السوسيولوجيا االنعكاسية؟ نُشرت المحاضرة
ً
أول بعد وفــاة صاحبها (سنة  – )2002مترجمة من الفرنسية إلــى اإلنكليزية – في «مجلة المعهد
الملكي لألنثروبولوجيا»  J. Roy. anthrop. Inst.المجلد  9سنة  ،2003ثــم نشرتها فــي صيغتها
األصلية ،وفي السنة ذاتها ،مجلة «أعمال البحث في العلوم االجتماعية» Actes de la recherche
 en sciences socialesالتي كان يشرف عليها بورديو ،المجلد  .150في هذه المحاضرة ،يوضح
بــورديــو بعمق الـفــرق بين تفكيك البعد النرجسي فــي عــاقــة ال ــذات الـعــارفــة بــالـمــوضــوع ،وتفكيك
ـاج بــورديــو في
الـشــروط االجتماعية المنتجة لـلــذات المموضعة فــي حــد ذاتـهــا .وخــال ذلــك ،يـحـ ّ
هذا الموضوع خصومه ُ
الكثر والمتنوعين ،من روالن بارت إلى غيرتز إلى فيشر إلى روزالدو إلى
من ُيسمون الما بعد حداثيين ،إلــى كثيرين غيرهم .ولألهمية اإلبستيمولوجية التي تكتسيها هذه
المحاضرة ،وألجل أن يكون لهذا اإلسهام النظري الكبير حضور في صلب اإلنتاج السوسيولوجي
العربي على أوسع نطاق ،استفاد ًة ونقدً ا ،تنشر دورية عمران ترجمة عربية دقيقة للنص – اعتما ًدا
على النسخة الفرنسية األصلية – آمل ًة أن تكون قد أسدت إلى قرائها خدمة ثمينة في المجال.
الم ْو َض َعة المشا ِركة ،بيار بورديو.
كلمات مفتاحيةَ :
* سوسيولوجي فرنسي (.)2002–1930

French Sociologist (1930–2002).

** أستاذ محاضر في علم االجتماع ،جامعة صفاقس (تونس) وجامعة الملك فيصل (المملكة العربية السعودية).

Associate Professor in Sociology, University of Sfax (Tunisia) and King Faisal University (Saudi Arabia).

*** نُشرت هذه الدراسة في األصل في:

Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 150 (2003), pp. 43–58.

ـص األصـلــي ،وهــي مــن اقـتــراح ُمــراجــع
الـعـبــارة
المكملة لـلـعـنــوان «أو :فــي مــوضـعــة الـشــروط االجـتـمــاعـيــة للموضعة» غـيــر واردة فــي الـنـ ّ
ِّ
الترجمة المولدي األحمر ،الذي نشكره بالمناسبة على الجهد الذي بذله في المتابعة الدقيقة لهذا العمل (المترجم).
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Abstract: On December 6, 2000, the Royal Institute of Anthropology in London
celebrated the great French sociologist Pierre Bourdieu and awarded him the
famous Huxley Medal. On this occasion Bourdieu gave what was perhaps one of
the most profound lectures of his life, concerning the delicate matter of the deep–
rooted and inherent, ambiguous, and cognitively influential relationship that
arises between the knowing subject and its object, or in other words answering
the question: What is reflexive sociology? The lecture was first published
posthumously (in 2002) – translated from French into English – in Volume 9 of
the Journal of the Royal Institute of Anthropology (2003), and later the same year
in its original form in the journal that had been supervised by Bourdieu himself –
Actes de la recherche en sciences sociales (ARSS), volume 150. In this lecture,
Bourdieu explains in depth the difference between deconstructing the narcissistic
dimension in the relationship of the knowing subject with the subject, and the
deconstruction of social conditions that produce and position the knowing self
itself, as a positioned subject. In so addressing this topic, Bourdieu takes on his
many and diverse opponents, from Roland Barthes to Geertz, Fischer, R. Rosaldo
and the so–called "post–modernists" – and many others besides them. Because
of the epistemological import of this lecture, and to enable it to make a broad
theoretical contribution to Arab sociological production at its core, Omran is
publishing a precise Arabic translation of the text – based on its original French
version – in the hope that we can provide a valuable service to Arabic readers in
the field and to critical studies in Arabic.
Keywords: Participant Objectivation, Pierre Bourdieu.

ال أحتاج إلى أن أخبركم عن مدى سعادتي وفخري وتش ّرفي بأن أحصل على مثل هذا التقدير
 أو، وأن أدخل في قائمة المنتسبين السابقين إلى هذا الصرح،»المرموق مثل ميدالية «هكسلي
، اعتما ًدا على التفويض الذي منحتموني إ ّياه، وأو ّد أن أسمح لنفسي.إلى ما ُيشبه معبد األنثروبولوجيا
ِ
ٍ
ٍطريقة ساحر
 أو بتعبير، بمحاولة تقديم تقنية أو طريقة،أيضا ينقل أسراره إلى اآلخرين
وعلى
ً عجوز
»أسميه «الموضعة المشا ِركة
،تواضعا
أكثر
ً «عملية» خدمتني
ً
ّ  وهي ما،جيدا طوال تجربتي البحثية
ّ
 أؤ ّكد مصطلح.) (أو باألحرى موضعة الشروط االجتماعية للموضعةobjectivation participante
أن عبارة «المالحظة
ّ  يبدو لي. كما اعتدنا قوله،» وليس مصطلح «المالحظة بالمشاركة،»«م ْوضعة
َ
، تشير إلى سلوك الباحث األنثروبولوجي الذي ينغمس في عالم اجتماعي غريب عنه،»بالمشاركة
دائما صعوبة مثل
طقسا أو
ً
ً  نحن نؤ ّكد. أو في أفضل األحوال المشاركة فيه،احتفال
ً ليشاهد نشاطًا أو
 كيف يكون المرء ذا ًتا.هذا الموقف الذي يفترض نو ًعا من ازدواجية الوعي التي يصعب اإليفاء بها
ٍ
 بمشاهدة، بطريقة ما،الفعل وتقوم
بحث في الوقت نفسه؟ وكيف يكون ذا ًتا ُتما ِرس
وموضوع
ًباحثة
َ
َ
نشك في إمكان المشاركة الفعلية في الممارسات
ّ حق حين
ّ نفسها وهي تفعل؟ من المؤ ّكد أ ّننا على
مختلفا عن
 التي تفترض من هذا المنطلق تعل ًُّما آخر،درجة ضمن تقاليد مجتم ٍع آخر
ً
َ الم
ُ غير المألوفة
 هي إذًا طريقة مغايرة للوجود ومعايشة التجارب التي،نتاجا له
التعلُّم الذي كان
ُ
ً الباحث واستعدادا ُته
.ينوي الباحث المشاركة فيها
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ِ
ِ
الم َم ْو ِض َعة ،والذات المحلِّلة ،أي باختصارَ ،م ْو َض َعة
«الم ْو َضعة
المشاركة» هو َم ْو َضعةُ
الذات ُ
ما أعنيه بـ َ
ِ
التمشي من الممارسة التي س ّنها ،منذ
الباحث نفسه .وهذا قد يقود إلى االعتقاد أ ّنني أستلهم هذا
ّ
الم ْن َتمين منهم إلى بلدان ما وراء األطلسي ،هذه
بعض علماء األنثروبولوجيا،
بضع سنواتُ ،
ّ
وخاصة ُ
ِ
الممارسة المتم ّثلة في مراقبة الذات التي ِ
بعملية المالحظة،
المالحظ في أثناء قيامه
تالحظ ،ومراقبة
ّ
أو في أثناء تسجيل مالحظاته خالل التجربة الميدانية ،وكذلك بالعودة إلى هذه التجربة ،وإلى العالقة
قصة جميع التجارب التي تقود ،في الكثير من
بتقارير المخبرين،
آخرا ،بالعودة إلى ّ
وأخيرا وليس ً
ً
ٍ
نص ،أو ما هو
كل هذا ليس في نهاية المطاف سوى
أن ّ
األحيان ،إلى استنتاج ُمح ِب ٍط ،مفاده ّ
خطاب أو ٍّ
للنص.
أسوأ من ذلك ،أي ذريعة
ّ
سماه كليفورد غيرتز ،بعد روالن بارت« ،مرض ك ّنش
كثيرا مع ما ّ
يمكن أن نرى أ ّنني ال أتعاطف ً
ٍ
ٍ
سنوات
ت
انفجار
المذكرات»  .(((Diary Diseaseإ ّنه
نرجسية تقترب أحيا ًنا من االستثارة التي ت ِب َع ْ
ُ

طويلةً من الكبت الوضعي .فاالنعكاسية ،كما أفهمها ،ليس لديها الكثير من القواسم المشتركة مع
المعقدة بشكل مصطنع حول «العملية التأويلية
النصية» ،وال مع جميع االعتبارات
«االنعكاسية
ّ
ّ
كل نقطة من نقاط
للتفسير الثقافي» ،وبناء الواقع من خالل التسجيل اإلثنوغرافي ،بل إ ّنها تتعارض مع ّ
(((
ِ
للمالحظ الذي يميل ،كما هي الحال مع ماركيز وفيشر((( أو روزالدو أو حتى
المالحظة الساذجة
غيرتز ،إلى استبدال المواجهة مع الحقائق الصعبة للميدان باالنغماس السهل في لذة اكتشاف الذات.
وفق تسمية
وتؤدي هذه اإلدانة الراديكالية الزائفة للكتابة اإلثنوغرافية على أنها «شعرية وسياسية»َ ،
إن لم يكن إلى توقف حا ٍّد
حتما إلى «الشك التأويلي» الذي يتحدث عنه وولغار(((ْ ،
غيرتز وماركيز(((ً ،
للمشروع األنثروبولوجي الذي أثاره غوبتا وفيرغسون(((.
لكن ،ال يكفي الب ّتة الكشف عن «التجربة المعيشة» للذات العارفة ،مثلما أراد ألفين غولدنر(((،
تحدث
وذلك بالتعريف بخصوصية السيرة الذاتية للباحث أو بروح العصر التي ُتلهِ م عمله (مثلما ّ
أيضا
غولدنر نفسه عن تالكوت بارسونز في كتاب األزمة القادمة لعلم االجتماع الغربي) ،وكما تريده ً
اإلثنوميثودولوجيا ،وهو الكشف عن النظريات الشعبية التي يستثمرها األعوان في ممارساتهم .في
الواقع ،وإضافة إلى حقيقة أ ّنه ال يمكن اختزال العلم في تسجيل «المفاهيم المسبقة» وتحليلها
(1) Clifford Geertz, Works and Lives: The Anthropologist as Author (California: Stanford University Press, 1988).
(2) George E. Marcus & Michael M. Fischer, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the
Human Sciences (Chicago: Chicago University Press, 1986).
(3) Renato Rosaldo, Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis (Boston: Beacon Press, 1989).
(4) James Clifford & George E. Marcus (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (Berkeley:
University of California Press, 1986).
(5) Steve Woolgar, "Reflexivity is the Ethnographer of the Text," in: Steve Woolgar (ed.), Knowledge and Reflexivity:
New Frontiers in the Sociology of Knowledge (London: Sage, 1988), pp. 14–34.
(6) Akhil Gupta & James Ferguson (eds.), Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science
(Berkeley: University of California Press, 1997).
(7) Alvin Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology (London: Heinemann, 1971).
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(بالمعنى الذي قصده إميل دوركهايم) التي ينخرط فيها األعوان االجتماعيون في أثناء بناء الواقع
يتجاهل الشروط االجتماعية إلنتاج هذه األ ْبنية المسبقة وهؤالء
أل
َ
االجتماعي ،يجب على العلم ّ
األعوان االجتماعيين الذين ينتجونها.
باختصار ،ليس لدينا االختيار بين المالحظة بالمشاركة واالنغماس الوهمي بالضرورة في بيئة غريبة،
ِ
بعيدا عن نفسه ،كما هو عن موضوع بحثه.
وموضوعانية «النظرة البعيدة»
للمالحظ الذي يبقى بدوره ً
ّ
موضعة الشروط االجتماعية أن ت ّتخذ من «التجربة المعيشة» للذات العارفة
ليس من شأن عملية
َ
موضو ًعا للكشف والتحقيق ،إ ّنما الشروط االجتماعية إلمكان هذه التجربة (من حيث اآلثار والحدود)،
أدق ،إلمكان ِ
نشد َموضعةَ العالقة الذاتية بالموضوع – من دون أن
وعلى نحو ّ
الم ْوضعة .إ ّنها َت ُ
فعل َ
(((
عد هذا أحد شروط الموضوعية العلمية .
حد ما ،للعلم – و ُي ّ
نسبية منافية ،إلى ّ
يؤدي ذلك إلى ذاتو ّية ّ
باحث األنثروبولوجيا الذي يقوم بالتحليل األنثروبولوجي لمجتمع
فعليا موضعته ليس
َ
ّ
إن المقصو َد ًّ
غريب ،بل العالَم االجتماعي الذي أنتج الباحث األنثروبولوجي واألنثروبولوجيا الواعية وغير الواعية
التي يعتمدها الباحث في أثناء ممارسته األنثروبولوجية؛ وليس فقط َموضعة بيئته األصلية وموقعه
ومساره في الفضاء االجتماعي وانتمائه وقناعاته االجتماعية والدينية وعمره وجنسه وجنسيته وما
المصغر؛ إ ْذ إ ّنه تأ ّكد
وتحديدا ،الموقع الذي يحتلّه في عالَم األنثروبولوجيين
أيضا،
ّ
إلى ذلك ،لكن ً
ً
حسما (الموضوع ،المنهجية ،النظرية ،وما إلى ذلك) مرتبطة
أن اختياراته العلمية األكثر
في الواقعّ ،
ً
سميه الحقل األنثروبولوجي ،بتقاليده
ارتباطًا ً
وثيقا بالموقع الذي يحتلّه في عالمه المهني ،أو في ما ُأ ّ
وخصوصياته الوطنية وعاداته في التفكير وقضاياه المفروضة ومعتقداته وبديهياته المشتركة وطقوسه
يخص نشر النتائج والرقابة الخاصة ،وفي الوقت نفسه ،الخلل
وقيمه وتكريساته((( وإكراهاته في ما
ّ
للتخصص ،وجميع الماقبليات
للتخصص ،أي في التاريخ الجماعي
الموجود في الهيكل التنظيمي
ّ
ّ
المتأصلة في مقوالت اإلدراك المعرفي للعالم (القومية).
الالشعورية
ّ
تماما مع ما تكشف عنه
ليس للخصائص التي يكشف عنها هذا التحليل االنعكاسي ،وهي متعارضة ً
أي فرادة
العودة الحميمة والو ّدية لشخصية الباحث األنثروبولوجي من فرادة وخصوصية ،إطالقًاُّ ،
حد بعيد لدى فئات كاملة من الباحثين (مثل
مميزة أو استثنائية .وبما أن هذه الخصائص شائعة إلى ّ
ّ
قليل من الفضول الساذج (يمكننا أن
إل ً
معينة) ،فهي ال تثير ّ
معينة أو ترك جامعة ّ
الخروج من مدرسة ّ
نقدمه ،على نحو دقيق ،هو مالحظات تتعلق بالتاريخ الطبيعي لإلنسان،
نتكلّم هنا مثل فتغنشتاين« :ما ّ
وهي ليست مساهمات تقف عند حدود الفضول ،بل تتعلق بما ال ُتخامر الناس حيالها أي ريبة ،وهي
غالبا ما
ال تفلت من الوعي ّ
إل ألنها نصب أعيننا باستمرار»(ِ .((1ز ْد على ذلك ّ
أن اكتشافها وعرضها ً
(8) Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité (Paris: Raisons Agir, 2001).

تقدم ألصحاب الحقل بوصفهم في أعلى
((( يعني بيار بورديو بـ «التكريسات»  consécrationsتلك االعتبارات واالعترافات التي َّ
كرسته عالِ ًما في معبد علماء األنثروبولوجيا( .المترجم)
هرم الحقل أو أسفله،
ً
خصوصا أنه يتحدث هنا في مؤسسة ّ
(10) Ludwig Wittgenstein, Investigations Philosophiques (Paris: Gallimard, 1986).
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غالبا عن
يبدوان كأنهما عملية تدنيس ،تش ّكك في التم ّثل الجذّ اب الذي يحمله المنتجون الثقافيون ً
حتمية اجتماعية.
أي
أنفسهم ،وميلهم إلى اعتبار أنفسهم
متحررين من ّ
ّ
ّ
شك ،من أكثر الكتب الحارقة ،وأكثرها إثار ًة للجدل،
وهكذا ،يكون كتابي اإلنسان األكاديمي( ((1بال ّ
على الرغم من حرصه الشديد على الموضوعية :فهو ُي َم ِ
وضع أولئك الذين هم عاد ًة ُي َم ْو ِضعون؛ ِ
فمن
ٍ
مصغر،
الب َنى الموضوعيةَ لعال ٍَم اجتماعي
عملية
خالل
ّ
انتهاك تشبه الخيانة ،يكشف و َيعرِض الكتاب ُ
ّ
ِ
عمليات ا ّتخاذ أساتذة باريس المواقف
تحدد
جزء منه ،أي ُب َنى
ُ
فضاء المواق ِع التي ّ
الباحث ُ
نفسه ٌ
ّ
الجامعية والسياسية :على سبيل المثال تلك المواقع التي أحدثت خالل فترة إجراء البحث مواجهةً
ّ
عبر شخصي روالن بارت  Roland Barthesوريمون بيكارد  ،Raymond Picardبين «سيميائية أدبية»
أيضا أن ندفع
باعتبارها
أدبية تقليدية على طريقة النسون  .Lansonويمكننا ً
طليعية ،وأخرى تاريخية ّ
ّ
(((1
طلبي ،وهو تشارلز سوليي ، Charles Soulié
أبعد عنف الموضعة المشا ِركة مع أحد ّ
إلى مدى َ
أن موضوعات البحث (المذ ّكرات ،أطروحات الدكتوراه ،وما إلى ذلك)
الذي ّبين ،على سبيل المثالّ ،
إحصائيا بالمنشأ والمسار
أيضا في األنثروبولوجيا) مرتبطة
في الفلسفة وعلم االجتماع (وبال ّ
شك ً
ً
أن خياراتنا التي تبدو أكثر شخصية وحميمية،
االجتماعي والنوع،
وخاصة المسار التعليمي؛ ما يعني ّ
ّ
المفضلة (على سبيل المثال
البحثية
تخصصنا وموضوعاتنا
ومن ثم األكثر أهمية بالنسبة إلينا ،مثل
ّ
ّ
ّ
وتوجهاتنا النظرية والمنهجية
األنثروبولوجيا االقتصادية أو دراسة القرابة ،أفريقيا أو أوروبا الشرقية)،
ّ
عبر عن نفسها بطريقة
المكونة
مبدأها في األحكام
كلّها تجد َ
ّ
اجتماعيا ،حيث هناك خصائص ال تزال ُت ِّ
ً
الشخصية.
اجتماعيةٌ بالبداهة ،ولألسف
حد ما ،وهي
متبدلة ،إلى ٍّ
ِّ
ّ
ّ
يمكن مالحظة أ ّنني انتقلت عن غير قصد ،خالل حديثي عن َم ْوضعة الشروط االجتماعية للموضعة،
أدق ،إلى علم اجتماع المؤسسة األكاديمية ،كما
من األنثروبولوجيا إلى علم االجتماع ،وعلى نحو ّ
المعمقة لحالة الجامعة
أن الدراسة
علي أن أؤ ّكد ّ
ّ
باشر ُته في كتاب اإلنسان األكاديمي .هل ّ
يتعي ُن َّ
حقا هو
الفرنسية يجب ّ
وأن ما ينبغي البحث فيه ً
أل تقتصر على ما هو ظاهر من الموضوع فحسبّ ،
حد ًدا في هذا
علي هذه الحالة – بوصفها
ّ
موقعا ُم ّ
تحتل ً
بالتحديد الذات ُ
الم َم ْو ِضعة – أنا نفسي تصدق ّ
الخاصة التي ال يمكن اختزالها في
نسبيا ،وهو العال َُم األكاديمي ،بقوانينه
الفضاء االجتماعي
ّ
ّ
المستقل ً
المتفردة؟
الخاصة بالعالَم المحيط أو في وجهة نظره
تلك القوانين
ّ
ّ

وجهة نظرٍ ال تش ّكل سوى ٍ
ٍ
ِ
محددة،
نقطة
نظرة مأخوذة من
أي
غالبا ما ننسى أو نتجاهل ّ
ّ
أن ّ
لك ّننا ً
تلفها وإبراز حقيقتها بوصفها وجهةَ نظرٍ فريدة من نوعها ،وغير
الح ُجب التي ّ
ال يمكن الكشف عن ُ
إل إذا ك ّنا قادرين ،على ٍ
نحو ال يخلو من المفارقة ،على
أي وجهة نظرٍ أخرىّ ،
قابلة لالختزال في ّ
إعادة بناء الفضاء الذي ُأ ِ
درجت فيه هذه النقطة ،هذا الفضاء الذي ُيف َهم باعتباره مجموعةً من النقاط
تقريبا).
المتعايشة (كما كان يقول ستراوسون Strawson
ً
(11) Pierre Bourdieu, Homo Academicus (Paris: Minuit, 1984).
(12) Charles Soulié, "L’anatomie du goût Philosophique," Actes de la Recherche en Sciences Sociales, no. 109 (Octobre
1995), pp. 3–21.
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حتى نشيع اإلحساس بغرابة الموقف – على الرغم مما يبدو عليه من بساطة – الناتج من عملية
ِ
الذهني ِة التي ُي ِ
وجهة ِ
ِ
نظرِه ِ
ِ
ِ
وجهات
نفسها ،ومن ثم من جملة
موقفا من
المرء
حدثها ا ّتخا ُذ
االنقالب
ً
ّ
بقصة دافيد
النظرِ التي بمقتضاها
ّ
تتحدد وجهة نظره بوصفها وجهةَ نظرٍ  ،أو ّد هنا أن أذ ّكر ،ببساطةّ ،
(((1
التمشي الذي ا ّتبع ُته في كتاب
رت فيها لجهة
ّ
كثيرا ما ف ّك ُ
غارنيت« ،رجل في حديقة الحيوان»  ،التي ً
ٍ
زيارة إلى
شاب تشاجر مع صديقته في أثناء
قصة
اإلنسان األكاديمي :إ ّنها تحكي ،كما تعلمونّ ،
ّ
ضم إحدى الثدييات
حديقة الحيوان ،فكتب في إثر ذلك ،في يأس ،إلى مدير الحديقة،
مقترحا عليه ّ
ً
القصةُ ،و ِضع
إل الشاب نفسه .وكما تقول
التي تفتقر إليها مجموع ُته؛ أي اإلنسان ،الذي لم يكن ّ
ّ
رجل.
ب عليها:
عاقل ٌ .Homo Sapiens
«إنسان ٌ
ٌ
ُّ
الشاب في قفص إلى جانب الشمبانزي مع الفتة ُك ِت َ
أل ُي ِ
ِ
زعجوا
هذه الفصيلةُ إسكتلنديةُ
تبرع بها جون كرومانتي إسكواير .و ُيرجى من الزوار ّ
المولدّ ،
ٍ
ٍ
شخصية» .كان يجب أن أضع مثل هذا التحذير في كتاب اإلنسان األكاديمي
بمالحظات
الرجل
َ
دائما
تسبب لي بها الكتاب ،وهي لم تكن ً
ألتفادى على األقل بعض «المالحظات الشخصية» التي ّ
لطيفة.
للم ْو ِ
ضعة ،على اإلطالق ،كما نرى،
ليست االنعكاسية التي ُتفضي إليها َم ْو َضعةُ الشروط االجتماعية َ
علماء األنثروبولوجيا «ما بعد الحداثيين» ،أو حتى الفلسفة وبعض أشكال
تلك التي يقوم بها ،عاد ًة،
ُ
الم ْوضعة الموضوعانية التي
طبق االنعكاسية على الذات العارفة أعنف أدوات َ
الظاهرتية .وعندما ُت ّ
ضمنيا من مجموعة
(المستبعد
وخاصة التحليل اإلحصائي
ُتتيحها األنثروبولوجيا وعلم االجتماع،
َ
ّ
ً
فكر عا ِلم
علما ّ
ُ
الع ّدة األنثروبولوجية) ،فإ ّنها تهدف ،كما سبق أن ذكرتُ  ،إلى اإلحاطة ً
بكل ما يدين به ُ
دم ٌج ضمن حقل علمي قومي ،بتقاليده وعاداته في
األنثروبولوجيا (أو عا ِلم االجتماع) لحقيقة أ ّنه ُم َ
خصوصيا في هذا الحقل (موقف
موقعا
يحتل
التفكير وإشكالياته وبديهياته المشتر َكة ،ولحقيقة أ ّنه
ّ
ً
ًّ
خاص
الوافد الجديد الذي يجب أن يثبت نفسه ،أو موقف السيد الشرعي  ...إلخ) ،بمصالح من نوع
ّ
(التخصص ،المنهج ،الموضوع  ...إلخ).
العلمية مثل
توجه بال وعي خياراته
ّ
يمكن أن ّ
ّ
تضمنت وجهة نظر الذات التي تقوم بعملية الموضعة،
الم ْوضعة
العلمية ّ
إل إذا ّ
باختصار ،ال تكتمل َ
ّ
نت
حققها من ذلك (خاصة عندما ُت َم ْو ِضع عال ََمها
والفوائد التي يمكن أن ُت ِّ
الخاص) ،لكن ً
تضم ْ
ّ
أيضا إذا ّ
الالوعي التاريخي الذي ُي ِ
إن المقصود بالالوعي (أو بالشروط الذهنية الماقبلية)
حتما في بحثهّ .
در ُجه ً
البنى الذهنية التي ُتعزى إلى التجارب
التاريخي ،أو بدقّة أكثر الالوعي األكاديمي ،هو مجموعة ُ
ِ
منتجات النسق المدرسي – الوطني –
المدرسية البحتة ،وتكون ،من ثم ،مشتركة في جانب كبير منها مع
التخصص نفسه في زمن
كل األعضاء المنتمين إلى
نفسه كلها ،أو هي مشتركة ،وفق نموذج
خاص ،بين ّ
ّ
ّ
بالتخصصات ،وعلى الرغم من المنافسات ،يجعل
تحديدا،
محدد .فهو من خالل التباينات المرتبطة،
ً
ّ
ّ
منتجات النظامِ المدرسي القومي ِ
ِ
نفسه مجموعةً من االستعدادات الذهنية المشتركة التي
من جميع
بعضاِ ،بب ْن ِ
ت
بعضهم ً
غالبا إلى نظام تعليمي ذي «طابع قومي» ،ما يجعل المنتمين إليه ،يفهم ُ
ُتعزى ً
األقل أهمية :على سبيل المثال
شفة ،وكثير من األشياء تكون بديهية عندهم ،على الرغم من أ ّنها ليست ّ
(13) David Garnett, Lady into Fox: A Man in the Zoo (London: Chatto & Windus, I960), p. 111.
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«موضوع
مهمة ومثيرة ،فتش ّكل
َ
أن تكون فكرة ،في لحظة ما ،جديرة أو غير جديرة بالنقاش ،أو أن تكون ّ
بحث جميل» ،أو على العكس فكرة «عادية» أو «تافهة».
ِ
استكشاف هذا الالوعي األكاديمي (أو هذه الشروط الذهنية الماقبلية)،
مشروع
أن نأخذ على عاتقنا
َ
ٍ
ِ
بطريقة ما وإدراج االكتشافات النظرية وأبرز
ضد نفسها
فهذا ليس سوى
توجيه األنثروبولوجيا ّ
مناهج األنثروبولوجيا ضمن نتائج التحليل االنعكاسي الذي يقوم به علماء األنثروبولوجيا بأنفسهم؛ إذ
أن المسؤولين عن أكثر التطورات استثنائية في األنثروبولوجيا المعرفية – أستحضر
فت على ّ
تأس ُ
طالما ّ
(((1
(((1
هنا دوركهايم وموس بتحليلهما «األشكال البدائية للتصنيف» ،أو ليفي ستروس الذي ف ّكك
حققوها
آليات «التفكير
تقريبا على عالمهم بعض اإلنجازات العلمية التي ّ
طبقوا ً
ّ
أبدا أو ً
المتوحش» – لم ُي ّ
التطور البيداغوجي
من خالل دراسة مجتمعات بعيدة في المكان والزمان ،نستثني ما ورد في كتاب
ّ
ذكرت دوركهايم
في فرنسا( ((1أو بعض المالحظات البرامجية التي كتبها موريس هالفاكس .وبما أ ّني
ُ
وموس ،أغتنم هذه الفرصة ألذ ّكر أ ّنهما كانا يهدفان صراحة في بحثهما إلى تطبيق البرنامج الكانطي
ِ
ِ
المعرفة الذي أثر ُته أنا نفسي عند الحديث عن «المتعالي األكاديمي» ،ويبدو لي هذا التذكير
لمعرفة
أكثر فائد ًة أو ضرور ًة ،من بين العديد من عوائق الفهم الكثيرة بين علماء األنثروبولوجيا واالجتماع
أن إحدى أكبر العقبات ،حول هذه النقطة
«األوروبيين» وزمالئهم األنكلوسكسونيين .كما يبدو لي ّ
الدقيقة ،هي تلك الفجوة بين «برامج» البحث التي يدين بها الجميع إلى انغماسهم في تقاليد أكاديمية
أيضا.
سميناه الالوعي – أو المتعالي – األكاديمي الذي اكتسبوه ً
وفلسفية شديدة االختالف ،وإلى ما ّ
برنامج من هذا النوع ،برنامج من األنثروبولوجيا المعرفية االنعكاسية .وحاولت
ت إلنجازه هو
ّ
سع ْي ُ
إن ما َ
ٌ
ضعةَ «مقوالت الفهم األستاذي» catégories de l’entendement
من خالله ،على سبيل المثالَ ،م ْو َ
( professoralالفرنسية المعاصرة) ،انطالقًا من مجموعة مؤلّفة من صحائف َس َّج َل عليها أستا ٌذ فرنسي
ِ
الدرجات والتقديرات التي منحها على مدار عامٍ دراسي لجميع تالمذته الذين
في مدرسة ثانوية كبيرة
مقتب ٍ
نت ،بفضل ٍ
سة من
يتميز ُ
بعضهم من بعض من خالل العمر والجنس ومهنة الوالدين .وتم ّك ُ
تقنية َ
َّ
المص ِّنفة Les schèmes classificatoires
سيميولوجيا الرسوم ،من تسليط الضوء على الترسيمات ُ
أيضا األساتذة
مدرسو اللغة الفرنسية (وبال ّ
شك ً
أو مبادئ الرؤية والتقسيم الالواعي التي يقوم بها ّ
يتصرفون على نحو مختلف عن المحلّيين األفارقة
متقدمة) الذين ال
أي دولة أخرى ّ
اإلنكليز أو من ّ
ّ
أو األوقيانوسيين عندما يص ّنفون النباتات أو األمراض ،ويقومون ،من دون وعي ،بعمليات التصنيف
المص ِّنفة المماثلة ألشكال
والتقويم
ّ
الخاصة بهم .المنطلَق في هذا تلك الفرضية القائلة إن الترسيمات ُ
البنى المعرفية التي كشف عنها دوركهايم أو موس أو ليفي ستروس ،التي تقوم بهيكلة
التصنيف أو ُ
أيضا ،في الفكر العا ِلم؛
أيضا ،وبالحالة الالواعية ً
التفكير «البدائي» أو «المتوحش» ،ما زالت حاضر ًة ً
(14) Emile Durkheim & Marcel Mauss, "De Quelques Formes Primitives de Classification Contribution à étude des
Représentations Collectives," Année Sociologique, no. 6 (1903), pp. 1–72.
(15) Claude Lévi–Strauss, La Pensée Sauvage (Paris: Pion, 1962).
(16) Emile Durkheim, L’Evolution pédagogique en France, Maurice Halbwachs (intro.) (Paris: PUF, 1990).
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خاص من ِق َبل علماء األنثروبولوجيا وعلماء االجتماع ِ
ٍ
أنفسهم في العديد
حذر
توخي
يتم ّ
ٍّ
وأ ّنه ،ما لم ّ
غالبا ما
من أحكامهم اليومية،
ّ
خاصة في ما يتعلّق بمسائل الجماليات ،حيث ،كما الحظ فتغنشتاينً ،
ٍ
بفن الطهو ،أو ح ّتى بأعمال زمالئهم ،أو بهؤالء الزمالء
يتم اختزال األحكام إلى
صفات ،أو في ما يتعلّق ّ
المحيا – ُمقطّب الجبين ،سطحي – عميق،
خاص في متعارضات مثل :طلق
أنفسهم – أف ّكر على نحو
ّ
ّ
ٍ
ثنائيات تصنيفية مماثلة إلدراك
ثقيل – خفيف  ...إلخ .ومن المحتمل أ ّنكم أنتم أنفسكم تلجؤون إلى
حاليا ،والحكم عليه إيجابيًّا أو سلبيًّا.
ما أقوله لكم ً

الم ِ
مجرد ٍ
ترفيه نرجسي ،وال حتى
بدأنا نرى ،أو على األقل آمل ذلك ،أن َم ْوضعة الذات ُ
موضعة ليست ّ
حقيقية .هذه التأثيرات
لمية
ّ
ّ
مجرد تسجيل مجاني لموقف شرف إبستيمولوجي ،إ ّنما لها تأثيرات ِع ّ
كل أنواع «االنحرافات» المرتبطة بموقع الباحث في الفضاء
يتم كشفه من ّ
ال ت ّتصل فقط بما يمكن أن ّ
العلمي ،مثل هذه المحاوالت الزائفة والصاخبة إلى ٍ
يضحي
حد ما في إحداث القطيعة النظرية التي
ّ
(خاصة ،تحت
بعض اإلثنولوجيين الشباب المتل ّهفين إلى صنع أسماء ألنفسهم
اليوم من أجلها أحيا ًنا ُ
ّ
َ
ٍ
بسخرية «الفيروس الفرنسي»  ،)French fluأو مثل هذا
يسميه صديقي أ.ب .تومسون
تأثير ما كان ّ
ِ
ٍ
منطق
تقليد أكاديمي يؤ ِّبده
ره َن
تحجر البحث وحتى الفكر الذي يمكن أن يكون نتاج
النوع من
البقاء ْ
ُ
ّ
الم ِ
عمقا ،إمكان التحلّي بيقظة
موضعة تتيح ،على نحو أكثر ً
إعادة اإلنتاج الجامعي .إن َم ْوضعةَ الذات ُ
نقدية في جميع األوقات ،بداية من «الحركات األولى» للفكر (كما كان يقول الرواقيون( ،)((1حيث
ِ
ٍ
عملية
أنثروبولوجي (قومي) إلى
حقل
بحالة
اللمفكر فيه ِخ َفيةً  ،مرتبطًا بعصرٍ  ،أو بمجتمعٍ ،أو
يتسلل ّ
ٍ
ّ
ضد المركزية اإلثنية للتوقّي منه.
التفكير ،وال تكفي التحذيرات ّ
خاص في ما ُيمكن المرء أن ُيطلق عليه خطأ ليفي–بريل  ،Lévy–Bruhlالذي يتم ّثل في
أف ّكر على نحو
ّ
ٍ
مسافة ال يمكن تجاو ُزها بين عالم األنثروبولوجيا وذلك اإلنسان الذي ي ّتخذ منه موضو ًعا للمعرفة،
خلق
بين فكره و«الفكر البدائي» ،وهو موقف يعود إلى عدم القدرة على َم ْوضعة فكر عالم األنثروبولوجيا
ذاته وممارسته المحلّية.
يرسم اإلثنولوجي الذي ال يعرف نفسه ،والذي ال يملك معرفة صحيحة عن تجربته األولى في العالم،
يتعرف إلى البدائي في ذاته ،وال إلى الفكر السابق عن المنطق الذي فيه.
مسافةً من البدائي ،أل ّنه ال ّ
ولما كانت لدى اإلثنولوجي رؤيةٌ مدرسيةٌ لممارسته الخاصة ،وهي في النتيجة ذات طابع فكري ،فهو
ّ
الكوني للممارسة في أنماط التفكير والفعل (السحر ّية ،على سبيل
التعرف إلى المنطق
ال يستطيع
ْ
ّ
المثال) التي يصفها بأ ّنها سابقة للمنطق أو بدائية .ويمكنني أن أستحضر هنا ،إضافة إلى ذلك ،جميع
قمت بتحليلها في كتاب مالمح أولية لنظرية
األمثلة عن سوء الفهم حول منطق الممارسات ،التي
ُ
الممارسة( ،((1ومالحظات فتغنشتاين الذي يشير ،بخصوص كتاب الغصن الذهبي لألنثروبولوجي
سمى
جيمس فريزر ،أ ّنه بسبب عدم معرفته نفسه ،لم يستطع فريزر ،ببساطة ،أن يدرك في مثل ما ُي ّ
( ((1الرواقيون نسبة إلى الرواقية ،وهي مدرسة للفلسفة اإلغريقية( .المترجم)

(18) Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de trois études d’ethnologie kabyle (Paris: Seuil,
2000).
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السلوك البدائي ما يعادل قيامنا بسلو َكات طقوسية في ظروف مماثلة .ويواصل فتغنشتاين القول:
بعصاي على األرض أو على شجرة  ...إلخ .لكن،
غاضبا من شيء ما ،أضرب أحيا ًنا
«عندما أكون
َ
ً
يقدم شي ًئا ما« ،أنا أطلق العنان
أن األرض هي المسؤولة ،أو ّ
مع ذلك ،ال أعتقد ّ
أن الضرب يمكن أن ّ
أفعال غريزية،
نسمي مثل هذه األفعال
ً
لغضبي» .ومن هذا المنوال تتأ ّتى ّ
كل الطقوس .يمكننا أن ّ
وبالنسبة إلى تفسيرٍ
أن أسالفي
تاريخي ،سيقول المرء على سبيل المثال إ ّنني
اعتقدت ذات مرة ،أو ّ
ُ
ّ
إل إيهامات ،إ ّنها فرضيات ال لزوم
يحقق شي ًئا ما .لكن ذلك ليس ّ
أن ضرب األرض ّ
كانوا يعتقدونّ ،
المهم هو تشابه هذا الفعل العقابي ،لكن ليس هناك ما ُيالحظ أكثر من
أن
تفسر شي ًئا؛ ذلك ّ
ّ
لها وال ّ
لد ّي أنا بالذات ،فهذا هو بالضبط ما يش ّكل
هذا التشابه.
وبمجرد أن ترتبط ظاهر ٌة من هذا النوع بغريزة َ
ّ
يحل هذه الصعوبة التفسيرية الدقيقة التي تحيل إلى عالقتي
التفسير المرغوب فيه ،أي التفسير الذي ّ
ٍ
مسارات أخرى(.((1
لقص ِة غريزتي
الخاصة بمثل هذا الفعل .وهنا تسلك دراسةٌ أعمق ّ
المرة ،إلى تجربته
مرة أخرى ،لكن
ضمنيا هذه ّ
ور ّبما يكون فتغنشتاين أقرب إلى الحقيقة عندما أشار ّ
ً
التصرفات البدائية ،شأنها
سمى
الشخصية ،التي َيفترض أ ّنه يتشارك فيها مع قارئه .إ ّنه يستحضر ما ُي ّ
ّ
شأن سلوكاتنا في ظروف مماثلة ،التي ال يمكن أن تكون لها غايةٌ أخرى غير نفسها أو «الرضا» عن
ٍ
لشخص
مجس ٍم
«إن حرق
لم ْن ُي ّ
حققها .يقول فتغنشتاينّ :
التم ّكن من تحقيقها ،وما يمكن أن ّ
تقدمه َ
ّ
ِ
ٍ
معين في الكائن الذي تم ّثله
صورة
ما أو تقبيل
محبوب ال يقوم ،بالطبع ،على االعتقاد بوجود تأثير ّ
فعل .أو باألحرى ،ال يعني ذلك شي ًئا؛ فنحن
الصورة ،بل هذا يهدف إلى تحقيق الرضا وهو ما يحدث ً
(((2
مرة ،من القيام بهذه
نفعل ذلك ،و ُنظهر ،إذًا،
ً
شعورا بالرضا»  .يكفي أن يكون المرء قد انتهى ،ذات ّ
أن
األفعال الضرورية
تماما ،كالتي ُت َّنفذُ على قبر شخص محبوبَ ،ليعرِف ّ
نفسيا والميؤوس منها ً
ً
محق في رفض مسألة الوظيفة ،وحتى المعنى والقصد من بعض الطقوس أو الممارسات
فتغنشتاين ٌّ
إن «فريزر أكثر وحشية من ُمعظم المتوحشين» ،أل ّنه ،بسبب افتقاره
أيضا في القول ّ
التعبدية .إ ّنه ُم ِح ٌّق ً
ّ
شي ٍء عن التجارب الروحية
أي
يفهم
ال
ه
ن
أ
يفهم
ال
ة،
الخاص
الروحية
بتجربته
الحميمة»
«المعرفة
إلى
ّ
ّ
ْ
وكي ُأنهِ ي ،سأذ ّكر بمالحظة من بين ٍ
آالف أخرى ممكنة ،وهي تلك التي
التي يحاول شرحها بعنادْ .
التام لكامل شعر أجسام األشخاص الم ّتهمين بممارسة السحر»،
ساقها فتغنشتاين بشأن عادة «الحلق ّ
عيبين وبال كرامة ،كما
فهو يقول« :ال ّ
شك في ّ
أن كل عملية تشويه ألجسادنا تجعلنا نظهر أمام أنفسنا َم َ
أي إرادة للدفاع عن أنفسنا ،وما أشد ذلك اإلحساس باإلحراج الذي نشعر به – أو على
جردنا من ّ
ُت ِّ
األقل يشعر به الكثير من الرجال (أنا) – بسبب ضعفنا الجسدي أو الجمالي»( .((2هذه اإلحالة ،القريبة
ِ
ٍ
لبعض االعترافات النرجسية ُلر ُسل
نقيض
الخاص للمحلِّل ،هي في
من االعتراف ،إلى األنا الفردي
ّ
ٍ
ٍ
مرموقة تتم ّثل في فسخ شاشة التفسيرات
بميزة
انعكاسي ِة ما بعد الحداثة ،وهي ،ببساطة بالغة ،تتم ّتع
ّ
الخاطئة التي يخطّها عالم األنثروبولوجيا الجاهل بنفسه ،وفي االقتراب من التجارب األجنبية من
ٍ
ٍ
وعمق.
معرفة
خالل التم ّكن من فهم ما تختزنه من
(19) Ludwig Wittgenstein, Remarques sur le rameau d’or de Frazer (Paris: L’Âge d’Homme, 1982).
(20) Ibid.
(21) Ibid.
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شرعيا ،على سبيل
هذا يعني ،على مستوى ّأول ،أ ّنه إذا كان نقد المركزية اإلثنية (أو اإلسقاط التاريخي)
ًّ
فإن في مستطاعه ،في مستوى
المعلومّ ،
التحوط ّ
المبرر للذات العارفة على الموضوع َ
ُّ
ضد اإلسقاط غير َّ
أيضا) من استعمال تجربته المحلّية على نحو
منع األنثروبولوجي (وعالم االجتماع أو
المؤرخ ً
آخرَ ،
ّ
سب ًقا ،من أجل فهم التجارب األجنبية وتحليلها.
تم ْ
عقالني ،هذه التجربة التي ّ
ت َم ْوضع ُتها وتحليلُها ُم َ
عالميا في العلوم االجتماعية ،الذي
وفي رأيي ،ليس هناك ما هو أكثر خط ًأ من القول المأثور المقبول
ً
أي شيء من نفسه في بحثه .وعلى العكس من ذلك ،يجب
مفاده أ ّنه يجب على الباحث ّ
أل يضع ّ
ٍ
الخاصة ،لكن ليس على ٍ
مخجل أو غيرِ وا ٍع أو غيرِ خاض ٍع
نحو
أن ُيحيل باستمرار على تجربته
ّ
مهتما بامرأة
كنت
للرقابة ،كما هي الحال في الكثير من األحيان ،حتى بين أفضل الباحثين .وسواء ُ
ًّ
بمدر ٍ
س أو بأحد أعراف العمل
ح من بيارن  ،Béarnبمهاجرٍ جزائري ،بموظف،
بفل ٍ
قبايلية ّ ،Kabile
ّ
ٍ
ٍ
فإن األصعب ،وهذا من قبيل
برسامٍ مثل مانيه أو
الفرنسيين،
بفيلسوف مثل هايدغرّ ،
بكاتب مثل فلوبارّ ،
أشخاص مثلي ،أو على األقل أ ّنهم عندما يقومون بفعلهم –
جميعا
أبدا أ ّنهم
المفارقة ،هو ّ
أل أنسى ً
ٌ
ً
ٍ
ِ
ِ
ٍ
لوحة ،المشاركة في
موكب جنائزي ،التفاوض حول َع ْق ٍد ،رسم
حفل افتتاحٍ ،المشي وراء
طقس
أداء
طقس أكاديمي ،عقد مؤتمر عام ،حضور حفلة عيد ميالد – ليسوا بصدد القيام بعملية مشاهدة ،ويمكن
القول ،على وجه الدقّة ،إ ّنهم ال يعرفون ماذا هم بصدد فعله (على األقل بالمعنى الذي يشير إلى أ ّنني
ومحل ًِّل) ،وأ ّنهم ال يملكون في أذهانهم الحقيقةَ العلميةَ لممارستهم،
أحاول المعرفة باعتباري ُم
ً
شاهدا ُ
هذه الحقيقة التي أحاول أنا استخالصها من خالل مشاهدة ممارساتهم .بل أكثر من ذلك ،هؤالء
األشخاص ال يطرحون على أنفسهم ،ما عدا بعض االستثناءات ،األسئلةَ التي لن أتر ّدد في طرحها على
فت تجاههم بوصفي عالم أنثروبولوجيا :لماذا مثل هذا االحتفال؟ لماذا هذه الشموع؟
تصر ُ
نفسي إذا ّ
لماذا هذه الكعكة؟ لماذا هذه الهدايا؟ لماذا هذه الدعوات وهؤالء الضيوف؟  ...إلخ.
الهين) ،بقدر ما هو
إن األمر األصعب ،إذًا ،ليس فهم هذه الممارسات (وهذا
ً
ّ
أصل ليس بالشيء ّ
تج ّنب نسيان ما أعرفه على نحو كامل ،لكن في مجال الممارسة فقط ،أي حقيقة أ ّنه ليس لدى هؤالء
ٍ
بطريقة
أضع في أذهانهم،
األشخاص ّنيةٌ في فهم وتفسير ما يشغلني بوصفي باح ًثا؛ ومن ثم ،أ َتج ّنب أن َ
ما ،اإلشكالية التي أبنيها حولهم ،والنظرية التي ُأ ِ
تماما ،وعلى طريقة
نشئها لحل تلك اإلشكالية .وهكذا ً
فريزر ،يخلق عالم اإلثنولوجيا ،الذي يفتقر إلى امتالك معرفة حقيقية بتجربته العادية في أثناء ممارساته
العادية أو غير العادية ،مسافة بينه وبين ذاته ،مسافة بين تجربته وتلك التي لموضوعه ال يمكن جسرها.
ومثله عالم االجتماع وعالم االقتصاد اللذان ال يملكان القدرة على القطع مع الماقبليات غير المف َّكر فيها
من الف ْكر المف ِّكر ،أي القطع مع الخلل المدرسي الكالسيكي  ،scholastic biasفهما يكونان غير قادر ْين
على تملّك تجربتهما ما قبل االنعكاسية للعالم ،ويضعان الفكر العلمي وأسطورة «اإلنسان االقتصادي»
 l’homo oeconomicusو«نظرية الفعل العقالني» ،في سلوكات األعوان االقتصاديين العاديين(.((2
ِ
القابلة لالختزال لمنطق الممارسة ،ينبغي لنا أن
غير
ضع بوضو ٍ
نحن َن ُ
ح في اعتبارنا الخصوصيةَ َ
نتج ّنب حرمان أنفسنا من هذا المورد العلمي الذي ال يمكن تعويضه البتَّة ،أال وهو التجربة االجتماعية
(22) Pierre Bourdieu, "The Scholastic Point of View," Cultural Anthropology, vol. 5, no. 4 (1990), pp. 380–391.

ةمجرت
عضوملل ةيعامتجالا طورشلا ةعضوم يف :وأ ةكِراشملا ةَعَضْوَملا

أدركت في ٍ
جدا خالل عملي الميداني في منطقة
الخاضعة ُم ْس ًبقا للنقد السوسيولوجي.
وقت مب ّكر ً
ُ
أفهم
القبايل [الجزائر] ،أ ّنني كنت أستحضر تجربتي في مجتمع البيارن ،وهو مجتمع طفولتي ،كي َ
تلقائيا ،أو
كنت أقوم بها
دافع عن نفسي ّ
ضد التأويالت التي ُ
الممارسات التي كنت ُأالحظها ،وكي ُأ َ
ً
عدد لي
أسأل
يقدمها لي المخبرون .وهكذا حينما ُ
مخبرا عن التقسيمات في مجموعتهُ ،ي ّ
تلك التي كان ّ
ً
عما إذا كانت هذه الوحدة االجتماعية
مصطلحات عدة تعني وحدات ّ
ممتدة مختلفة األحجام ،أتساءل ّ
و«تاكاروبت»  ،((2(thakharrubthوما
أو تلك من الوحدات التي ذكرها لي ،مثل («أدروم» adhrum
ّ
المسماة «لو بيسيات»  ،lou besiatأي مجموعة الجيران التي
«واقعية» أكثر من الوحدة
إلى ذلك) لها
ّ
ّ
علميا .كان
يتمسك بها أحيا ًنا س ّكان بيارن ،ومنحها بعض اإلثنولوجيين الفرنسيين مكانةً معترفًا بها
ّ
ً
ٍ
ظرفي
لدي بالفعل حدس أ ّك َد ْته َ
مرة أبحاثي الالحقةّ ،
َّ
أن وحدة «بيسيات» لم تكن سوى ّ
تجمع ْ
ألف ّ
ال» وموجو ًدا ِ
إل
أقل ،حيث ال يصبح هذا
ونشطًاّ ،
«فع ً
و«افتراضي» بطريقة ما ،ال أكثر وال ّ
التجمع ّ
ّ
ث تشيي ِع ٍ
مثل َح َد ِ
فقيد ،وذلك لتحديد المشاركين في هذا الحدث
في بعض الظروف
المحددة بدقّةَ ،
ّ
الظرفي وترتيب صفوفهم.
دت فيها إلى معرفتي المحلّية
لكن هذه الحالة ليست سوى واحدة من بين العديد من الحاالت التي اس َت َن ُ
ّ
ضد التقليد اإلثنولوجي .ومن أجل أن ُأ ِ
خض َع
لم
خبرِي ،أو ّ
َّ
للدفاع عن نفسي ضد «النظريات الفولكلورية» ُ
ِ
شرعت في اللحظة نفسها التي
بدأت بها في سنوات ،1960
األدوات العفوية للنقد التي
للنقد تلك
ُ
ُ
كنت أجري فيها استطالعاتي في القبايل في الدراسة المباشرة للمجتمع البيارني ،Société béarnaise
كبيرا مع المجتمع الزراعي
لدي
وكان ّ
ٌ
حدس بأ ّنه على الرغم من الفروق الواضحة ،فإنه يم ّثل تشاب ًها ً
الموضوع الحقيقي
القبايلي .في هذه الحالة ،كما هو الشأن في دراستي لحالة أساتذة جامعة باريس ،كان
ُ
الم َم ِ
وضعة  ،le sujet de l’objectivationأو على
المع َلنِ والظاهري هو الذات ُ
الكامن وراء الموضوع ُ
ِ
التحول الذي
لموقف الموضعة  ،la posture objectivanteأي بمعنى
نحو أكثر دقة ،التأثير المعرفي
ّ
كل الناس
يطرأ على تجربتنا في عالم الحياة االجتماعية (في الحالة
الخاصة ،العالم الذي يكون فيه ّ
ّ
كل تاريخهم الشخصي والجماعي من دون الحاجة إلى استجوابهم)،
إلي ،فأنا أعرف َّ
مألوفين بالنسبة ّ
شك كان هذا التمرين األول ،المنهجي
عندما نتوقّف عن َع ْيشه ببساطة
لنحوله إلى موضوع معرفة .بال ّ
ّ
المستمرة بين لحظة التفكير االنعكاسي
قصدا لممارسة االنعكاسية ،نقطة االنطالق للمراوحة
والمصمم ً
ّ
ّ
ِ
وضعة التجربة األولى ،واللحظة النشطة التي تستثمر تلك التجربة ،في حالتها
لم َ
َ le moment réflexif
أعمال َم ْو َض ٍ
ِ
ومما ال شك فيه أ ّنه ضمن
المموضعة والنقدية ،إلنجاز
َ
أكثر ُب ً
عدا من هذه التجربةّ .
عة هي ً
دائما ُ
«عين أنثروبولوجية» قادرة على
علمي هو في الوقت ذاته
تدريجيا بناء موضوع
يتم
ٌ
هذه الحركة المزدوجة ّ
ً
ٍّ
قائم ،على سبيل المثال ،على االكتشاف التدريجي
فهم العالقات غير المرئية ،وتح ّك ٌم (عملي) في الذات ٌ
تحدث عنه أوستن على نحو عابر ،وآلثا ِره(.((2
للخلل المنهجي المدرسي  scholastic biasالذي ّ
ـاروب ــت» :كـلـمـتــان أمــازيـغـيـتــان تـشـيــران إلــى نـمــط مــن الـتـنـظـيــم االجـتـمــاعــي داخ ــل الـمـجـتـمــع الـقـبــايـلــي الـتـقـلـيــدي:
(« ((2أدروم» و«ت ــاك ـ ّ
ـاروبــت» .وعـ ّـدة
ا
د
ـد
ـ
ع
تعني
«أدروم»:
ـد.
ـ
ح
وا
ـد
ـ
ج
من
أعضاؤها
ينحدر
عة
مجم
عائالت
ـاروبــت» تعني
ّ
ً
معي ًنا من مجموعات «تــاكـ ّ
«تــاكـ ّ
ّ
ّ
تكون بدورها قرية( .المترجم)
«أدروم»
من
وحدات
ّ
(24) John L. Austin, Sense and Sensibilia (Oxford: Oxford University Press, 1962), p. 34.
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شيء من
أن ما ذكر ُته قد يبدو في الوقت ذاته مفرطَ التجريد وفيه صلف كثير (أليس هناك
أنا أدرك ّ
ٌ
التقدم الذي تم ّكنا من تحقيقه ،طوال ٍ
ٍ
مسارا
حياة من البحث ،في ما يشبه
الهذيان اللذيذ في أن نعيش ّ
ً
نتعرف إلى بعضنا
تدريبيا بطي ًئا ،ونحن مقتنعون بأ ّننا نعرف العالَم على نحو أفضل فأفضل على قدر ما ّ
ًّ
قد ًما
أن المعرفةَ العلميةَ والمعرفةَ بالذات ،بال وعيها االجتماعي
أيضا ّ
جي ًدا ،ومقتنعون ً
الخاص ،يسيران ُ
ّ
ّ
وأن التجربة األولى
حول بدورها الممارسةَ العلميةَ
على الخطى نفسهاّ ،
المتحولة بالممارسة العلمية ُت ِّ
ِّ
وسأقدم منها
تماما وملموسة،
ّ
والعكس بالعكس؟) .لك ّنني ُأحيل هنا ،في الواقع ،إلى تجارب بسيطة ً
فقط بعض األمثلة .كنت أشتغل ببحث حول مسألة العزوبة في بيارن ،منطل َُقها محادثةٌ مع أحد أصدقاء
الزوجية
ص ٍّف دراسي وجد ُتني فيها ،وكنت أحاول بناء نموذج شكلي للتبادالت
الطفولة حول صورة َ
ّ
أتحدث مع شخص هو من
في المنطقة (ك ّنا حينئذ في ذروة بنيو ّية ليفي ستروس)( .((2وذات يوم كنت
ّ
ري ثبا ًتا وفطنةً (وصادف أن يكون ذاك الشخص ّأمي) .لم أكن خالل حديثي معها أف ّكر إطالقًا
أكثر ُمخ ِب َّ
عابرا عن عائلة في
في بحثي – لكن ،كنت
ً
مشغول على نحو مشوش بهذا األمر – عندما ّ
حدثتني حدي ًثا ً
جدا’ من العائلة الفالنية (المقصود أفراد
القرية« :أوه ،أتعرف [ ]...لقد أصبح أفراد تلك العائلة ‘قريبين ً
من عائلة أخرى في القرية) منذ أن صار في األسرة أحد المتخرجين في مدرسة البوليتكنيك» .كانت هذه
المالحظة بمنزلة منطلَق التفكير الذي قا َدني إلى النظر في الزواج ليس في إطار منطق القاعدة (الذي
نظرت إلى
أدركت محدوديتها في حالة القبايل) ،لكن ،على عكس األرثوذكسية البنيوية،
كنت قد
ُ
ُ
ُ
خاصة ،مثل السعي للحفاظ على رأس المال االقتصادي
موجهة بمصالح
الزواج باعتباره استراتيجيةً
ّ
ّ
أو االستزادة منه َع ْبر تلك العالقة القائمة بين تراث العائالت الم ّت ِحدة ورأس المال االجتماعي ورأس
أيضا(.((2
المتحققة من اال ّتحاد
المال الرمزي ،ومن خالل ا ّتساع «العالقات»
ِّ
ونوعيتها ً
ّ
أن طريقتي في إدراك وجود المجموعات والعشائر والقبائل والمناطق والطبقات أو
لكن الذي حصل ّ
ّ
(((2
ا ُ
فبدل من النظر إليها بوصفها كيانات «حقيقية» ،مج َّزأة
تدريجيا بالكامل :
تغيرت
ً
ًّ
أل َمم هي التي ّ
ِ
ٍ
وفقا لمقياس
مجموعات
بوضوح في الواقع والوصف اإلثنولوجي ،أو
محددة على الورق ً
أنساب ،أي ّ
تتم المحافظة
األنساب الصارمْ ،
بدت لي بمنزلة بناءات اجتماعية ،أو هي ،إلى ٍّ
حد ماِ ،ق ٌ
طع اصطناعية ّ
غالبا ما ُتع َهد إلى
عليها بصورة مصط َنعة من خالل التبادل
المستمر ،ومن خالل ّ
ّ
كل األعمال التي ً
كنت قد أشرت إليها منذ حين ،أتذ ّكر هنا هذا العمل الذي
النساء
ً
(ومثال على هذه المراوحة التي ُ
اليوم ،في الواليات المتحدة ،يستخدمن الهاتف
أميركية ،وفيه
أنجز ْته عالمة اجتما ٍع
أبرزت ّ
ْ
أن النساءَ ،
ّ
يتحملن مسؤولية الحفاظ على عالقات القرابة
ألنهن
بكونهن األكثر ثرثر ًة –
بكثافة – ما
أكسبهن سمعةً
ّ
ّ
ّ
ّ
أبين ،بالطريقة نفسها ،كيف سمح لي تحليلي
أسرهن ،ومع عائالت
مع
أزواجهن ً
ّ
ّ
أيضا) .ويمكنني أن ّ
ومنزل ،و ِلجميع االستراتيجيات التي يتأ ّكد من
ِلـ «البيت» البيارني  "maison" béarnaiseباعتباره تراثًا
ً
(25) Pierre Bourdieu, "Célibat et Condition Paysanne," Études Rurales, no. 5–6 (Avril–Septembre 1962), pp. 32–136.
(26) Pierre Bourdieu, "De la règle aux stratégies: Entretien avec Pierre Lamaison," Terrains: Anthropologie & sciences
humaines, no. 4 (Mars 1985), pp. 93–100.
(27) Pierre Bourdieu, "Espace social et genèse des ‘classes’," Actes de la recherche en Sciences Sociales, no. 52–53
(Juin 1984), pp. 3–12.
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متجددة
خاللها الدفاع عن النفس في ما يتعلّق بـ «البيوت» المنا ِفسة أن أفهم ،على ما يبدو ،بطريقة
ّ
المسمى
الخاص
يسمى «بيت الملك» ،وكيف أ ّنهْ ،قبل االختراع التدريجي للمنطق
ّ
ً
ّ
تماما ،ما كان ّ
ِ
ستخدم ،للحفاظ على تراثها أو زيادته،
َكية أن َت
ّ
«مبرر الدولة»  ،raison d’Étatكان يمكن «للبيوت» المل ّ
ِ
تماما ،من حيث المبدأ والمنطقِ ،ل َما كانت تمارسه «البيوت» البيارنية
استراتيجيات
إعادة إنتا ٍ
ج مساويةً ً
و«أرباب ا ُ
استراتيجيات عائليةٌ ُ ،تتيح زيادة الموروث أو المحافظة عليه ،وهي
أل َسر» .إ ّنها ،بالطبع،
ٌ
ٍ
شرف تهدف إلى زيادة رأس المال الرمزي للنسب ،أو هي حروب التوارث(.((2
يات
تحد ُ
ّ
علي التذكير أمامكم بعمل المالحظة الطويل والتحليل اإلمبريقي،
ُ
تحدثت عن الشرف ،وكان يجب ّ
اشتغلت به في كل أبحاثي اإلثنولوجية
الموضوع الذي
والتفكير الذي قادني من مفهوم الشرف ،وهو
ُ
ُ
وح َم ْوا دخولي المهنةَ  ،مثل جوليان بيت ريفر Julian
األولى التي عرض ُتها على أولئك الذين رافقوا َ
 ،Pitt–Riversوجوليو كارو باروجا  ،Julio Саго Barojaوجون بريستياني ،John G Peristiany
جدا ،في رأيي ،لتحليل بعض الظواهر األكثر
إلى مفهوم رأس المال الرمزي؛ هذا المفهوم المفيد ً
نموذجية القتصاد السلع الرمزية الموجود على نحو دائم في أحدث االقتصادات .فعلى سبيل
الخصوصية للمؤسسات الكبيرة ،أو
الذكر ال الحصرُ ،نشير إلى سياسة االستثمار الرمزي الشديدة
ّ
المراوحة
آخر عن هذه
أقدم لكم
سريعا ً
معينة من رعاية األعمال الخير ّية .لكن أو ّد أن ّ
ً
َ
مثال َ
ألشكال ّ
ِ
رواية إلى المنارة  To the Lighthouseلصاحبتها فرجينيا وولف
اكتشفت في
جدا :بعد أن
المثمرة ً
ُ
(((2
العين الثاقبةُ التي
ألكتشفها لو لم تكن لي تلك
كنت
Virginia Woolf
َ
البنى األسطورية التي ما ُ
ُ
ُ
المتوسطية لمسألة
أعم ،مع الرؤية
امتلك ُتها بفضل األلفة التي عش ُتها مع الرؤية القبايلية ،وعلى نحو ّ
ّ
تمكنت ،في المقابل ،من اكتشاف محدود ّية وضوح الرؤية لدى عا ِلم
تقسيم العمل بين الجنسين،
ُ
وتم
تماما ّ
ضد نفسهاّ .
األنثروبولوجيا الذي لم يكن يعرف ،أو لم يكن يستطيع ،توجيه األنثروبولوجيا ً
لي هذا االكتشاف بفضل التحليل العميق الذي قامت به وولف في روايتها للطريقة التي يبدو فيها
ِ
سيطرت عليه هيمن ُته ،ما دفعني إلى الذهاب باالنعكاسية إلى مدى أبعد .وحدث
المهيم ُن وقد
الذكر
ْ
ُ
تحديدا من خالل اإلشارة الوولفية التي تجمع في الوقت ذاته بين القسوة والحساسية المفرطة،
ذلك
ً
المميزة لهذيان الذكورة ،والتي
األكاديمية  libido academicaالتي هي أحد األشكال
لمسألة الليبيدو
َّ
ّ
ٍ
أقل برود ًة ،بمعنى نسخة المسافة
نسخة لكتاب اإلنسان األكاديمي
كان ينبغي أن تظهر في
بموضوعانية ّ
ّ
الم َم ِ
وضعة أقل اتسا ًعا.
فيها بين الموضوع والذات ُ
التام لالستعمال المتوحش
لنضرب ً
أخيرا عن االستخدام المراقَب لألنثروبولوجيا (وهو النقيض ّ
ْ
مثال ً
اليوم بالمماثلة اإلثنولوجية بسبب افتقارهم إلى الميادين
لدى بعض اإلثنولوجيين الذين يقومون
َ
ٍ
تعريف «طقوس العبور» ألجعل
استطعت انطالقًا من إعادة
الغرائبية ،خاصة في فرنسا) ،فقد
ُ
ٍ
أن ُأ ِ
تخف ًيا
تظل
«طقوس
منها
األكثر ّ
در َك و ُأحل َّل إحدى وظائف «مدارس النخبة» التي ّ
تأسيس»ْ ،
َ
َ
(28) Pierre Bourdieu, "De la maison du roi à la raison d’État: Un modèle de la genèse du champ bureaucratique," Actes
de la recherche en Sciences Sociales, no. 118 (Juin 1997), pp. 55–68.
(29) Virginia Woolf, La Promenade au phare, Maurice Lanoire (trad.) (Paris: LGF, 1983).
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(وال سيما من خالل وظيفة التدريب واالصطفاء) ،بمعنى تكريس أولئك الذين ُعهِ دوا إليها عبر منحهم
ٍ
حدود غير
ومميزين منه بواسطة
جوهرا أعلى ،ومن خالل تأسيسهم باعتبارهم منفصلين عن المشترك،
ً
ّ
(((3
عمقا على ما
فهمت ،بطريقة
قابلة للتجاوز  .لكن ،على نطاق أوسع،
حميمية ،وفي الوقت ذاته أكثر ً
ُ
ّ
يبدو ،مجموعةً كاملةً من طقوس التقاليد األكاديمية التي تتم ّثل وظيفتها وتأثيرها في منح المجموعة
سوق هنا
االعتراف الرسمي للمولود الجديد الذي ُتنش ُئه المجموعةُ
قاطبةً
َ
وتفرضه في الوقت نفسهَ :أ ُ
ُ
ٍ
تدريب تحضيري طويل،
رسميا نهاية
سجل
ح الجامعات اإلنكليزية واألميركية ،وهو
مثال افتتا ِ
ٌ
َ
احتفال ُي َّ
ً
ث عند التكريس وخالل فترة
ويتم فيه التصديق ،بموجب قانون رسمي ،على
حد َ
التحول البطيء الذي َ
ّ
ّ
ٍ
ِ
معهد المرئي
الدروس االفتتاحية ،أو حتى ،إذا سمحتم بذلك ،مثال طقس تبريزٍ في
الترقّب ،أو مثال
أكاديميا ،وهو طقس يشبه ما أنا بصدد تأدي ِته أمامكم ومعكم.
ألنثروبولوجيين معتمدين
ً
شخصي ،لك ّنه على قدر كبير من
شك ذو طابع
آخر لالنعكاسية ،هو بال ّ
َك ْي ُأنهِ يَ ،أو ّد أن أشير إلى تأثيرٍ َ
ّ
وضد مبادئ
رغما ع ّني
ّ
األهمية في مجال ّ
التقدم في البحث العلمي ،وبدأت التفكير فيه كما لو كان ذلك ً
ّ
كل واحد م ّنا ،وهذا ليس
إلي بمنزلة شيء من البحث التدريبيّ .
رؤيتي األولى للعالَم ،وكان ذلك بالنسبة ّ
ِ
ٍ
«شعبيا»
بماض ،وبماضيه هو بالذات .وهذا الماضي االجتماعي ،سواء أكان
مزدح ٌم
خافيا على أحد،
ً
ً
ومحرِج،
ثقيل
دائما وثيق الصلة بما يستكشفه التحليل النفسي ،وهو ٌ
أم «برجواز ًيا» ،ذكور ًّيا أم أنثو ًّيا ،هو ً
ٌ
وال سيما عندما يتعلّق األمر بممارسة العلوم االجتماعية .لقد قلت إ ّنني أعتقد ٍ
أن الباحث يمكنه ،بل
بعمقّ ،
مناقضا
عد هذا االعتقاد
ً
يجب عليه ،أن يحشد خبرته ،أي بمعنى حشد الماضي فيجميع أعماله البحثية ،و ُي ّ
المسمى «الحياد األكسيولوجي» .Wertfreiheit
للعقيدة المنهجية التي تحتمي بسلطة ماكس فيبر ومبدئه
ّ
ٍ
لفحص نقدي دقيق.
الع ْودات إلى الماضي
إل بشرط إخضاع ّ
يحق للباحث القيام بذلك ّ
لكن ال ّ
كل هذه َ
المعاد تفعيلُه ،لكن ُم ْج َمل العالقة بهذا
في الواقع ما يجب أن يوضع موضع سؤال ليس فقط الماضي ُ
ٍ
تشويه ممن َهج لالستحضار،
الماضي الذي عندما يؤثر على نحو الوا ٍع يمكن أن يكون السبب الرئيس في
التحليل االجتماعي الحقيقي لهذه العالقة الشديدة الغموض حتى
المستحضرة .وحده
ومن ثم للذكريات
ُ
َ
ِ
صالحة الباحث مع نفسه ومع خصائصه
بالنسبة إلى نفسها ،يمكن أن يسمح بالوصول إلى هذا النوع من ُم
حررة(.((3
االجتماعية ،وهي ُمصالحةٌ من إنتاج الذاكرة ُ
الم ِّ
مغرور ومفرطُ التجريد ،في حين
مرة أخرى وكأ ّنني ،في الوقت ذاته،
ٌ
أعلم أ ّنني ُأخاطر بالظهور ّ
ٍ
مكاسب
محق ًقا ،في اعتقادي،
أ ّنني ُأف ّكر في تجربة
جددهاّ ،
أي باحث أن ُي ّ
بسيطة ً
جدا ،في إمكان ّ
َ
كنت قد استخدم ُتها في بحث
اآللي ِة
جدا وشخصية ً
علميةً كبيرة ً
االنعكاسي ِة التي ُ
ّ
أيضا .وكان من آثا ِر ّ
تقريبا في منطق َتي «القبايل» في الجزائر و«بيارن» في فرنسا ،أي في
إثنوغرافي أجري ُته في الوقت نفسه
ً
ٍ
ٍ
بكل ذلك االحترام
األصلية ،أ ّنها قادتني إلى أن أعتبر بوصفي
بعيدة ،وفي قريتي
مستعمرة
إثنولوجيا – ّ
ً
ّ

الخاصة،
يستحقه موضوع الدراسة – بيئتي األصلية
العلمي واألخالقي غيرِ القابل لالنفصام الذي
ّ
ّ
;(30) Pierre Bourdieu, "Les rites institution," Actes de la recherche en Sciences Sociales, no. 43 (Juin 1982), pp. 58–63
"Comprendre," in: Pierre Bourdieu et al., La Misère du monde (Paris: Seuil, 1993), pp. 903–939.
(31) Bourdieu, Science de la science et réflexivité.
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عت) على احتقارها
وريفية
شعبية
في الوقت ذاته،
ّ
ومتأخرة ،وقد يقال عتيقة ،وأ ّنني ُح ِملت (أو ُد ِف ُ
ّ
ّ
التنصل منها ،أو على ما هو أقصى ،وهو إنكارها ،وذلك في أثناء مرحلة االندماج الق ِلقة (وحتى
وعلى
ّ
أيضا أ ّنني وجدت
حد ما) في المركز وفي القيم الثقافية المركزية .ومن المؤ ّكد ً
الجشعة والمتل ّهفة إلى ٍّ
نظرة احترافية على العالم األصليٍ ،
نفسي منقا ًدا إلى إلقاء ٍ
وم َم ْو ِضعة،
مية ُ
نظرة في الوقت ذاته تف ّه ّ
ٍ
عالقة متضاربة في تلك البيئة ،حيث تختلط األلفة بالتباعد،
وهو ما م ّكنني من التخلّص من عنف
والتعاطف بالرعب وحتى باالشمئزاز ،وذلك من دون الوقوع في المجاملة الشعبو ّية لنوع من الشعب
ْب للشخص كلِّه» ،الذي يتجاوز
المتخيل الذي أحيا ًنا ما ُي َض ّحي من أجله
ّ
المثقفونّ .
إن هذا «القل َ
َّ
ٍ
نظري
لقلب
الرئيس
السبب
شك
بال
كان
صرامة،
األكثر
المنهجية
دات
ه
التع
مقتضيات
جميع
بعيدا
ّ
ً
ّ
ّ
َ
العملية بالعالَم على نحو كامل أكثر مما كان يمكن أن توفّره لي تحليالت
سمح لي باستعادة العالقة
ّ
س في يوم واحد ،ومن خالل إضاءة
فينومينولوجية ما زالت بعيدة عن الهدف .لم يحدث هذا الع ْك ُ
المخصص للعزوبة ثالث مرات)
العمل
(استأنفت
دات الكثيرة إلى ميدا ِني البيارني
َ
فالع ْو ُ
ُ
مفاجئةَ ،
ّ
ِ
بعمل
مرة
وأيضا ،بال شك ،ألن عمل التحليل كان مصحو ًبا في ّ
علي ألسباب فنية ونظريةً ،
كل ّ
فُرِضت ّ
(((3
ٍ
ٍ
ٍ
وصعب .
بطيء
تحليل على الذات،
يوما عن العمل على التوفيق بين اإلثنولوجيا وعلم االجتماع ،فذلك
هذا يعني أ ّنه إذا ُ
كنت لم أتوق ّْف ً
بأن هذا االنقسام الكارثي من الناحية العلمية يجب إلغاؤه جذر ًيا،
يعود بال ّ
شك إلى اقتناعي العميق ّ
أن هذا العمل كان وسيلةً لتج ّنب االنقسام المؤلم الذي لم أتجاوزه
أيضا ،مثلما رأينا ذلك ،إلى ّ
ويعود ً
البتَّة ،بين جزأين م ّني أنا بالذات (اإلثنولوجيا وعلم االجتماع) ،و َد ْرء التناقضات أو التو ّترات التي
ُي ِ
دخلُها هذا االنقسام في ممارستي ِ
عاينت «انقال ًبا»
العلمية ،ور ّبما في حياتي كلِّها .حدث لي أن
ُ
حققته األنثروبولوجيا البنيو ّية
كثيرا في النجاح االجتماعي (أو الجماهيري) الذي ّ
استراتيجيا ساهم ً
ً
«إثنولوجيا» بمصطلح «األنثروبولوجيا»،
جدا
لليفي ستروس ،باستبدالها المصطلح الفرنسي
الضيق ًّ
ً
ّ
مثقف فرنسي ،إلى عمق األنثروبولوجيا األلمانية
وهو مصطلح ُيشير في الوقت ذاته ،بالنسبة إلى ّ
إل أن أتم ّنى أن أرى وحدة العلوم اإلنسانية
وحداثة األنثروبولوجيا اإلنكليزية .ومع ذلك ،ال يسعني ّ
تؤ ّكد نفسها تحت راية األنثروبولوجيا التي تعني في الوقت نفسه ،وفي جميع لغات العالم ،ما نعنيه
اليوم باإلثنولوجيا وعلم االجتماع.
َ
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مقدمة

«النظام التفاوتي» أو «الالمساواتي» Régime

 Inégalitaireومفهوم «األيديولوجيا» Ideology

بعد صدور كتابه رأس المال في القرن
الحادي والعشرين سنة  2013والذي في معناه الواسع ،ليشمل إضافة إلى األفكار
المؤسساتية في المجاالت
ُترجم إلى أكثر من  40لغة وبيعت منه أكثر من  2.5والنظريات البنى
ّ
مليون نسخة ،صدر للباحث الفرنسي في االقتصاد السياسية والثقافية واالقتصادية.
السياسي توماس بيكيتي  Thomas Pikettyكتاب ينتهي الباحث إلى خالصة مركزية ،مفادها أن
جديد بعنوان رأس المال واأليديولوجيا نشرته دار التفاوتات ما هي إال بناء اجتماعي تاريخي
 Seuilبباريس في أواسط أيلول /سبتمبر  .2019يختلف باختالف التجارب واألزمنة والحضارات،
يبحث الكاتب ،في  1198صفحة ،مسألة
الالمساواة وكيف تسعى المجتمعات البشرية إلى
تبريرها عبر التاريخ ،ببناء منظومات أيديولوجية؛
ألنه في غياب ذلك التبرير يصبح كل النظام
مهد ًدا باالنهيار (ص .)13
االجتماعي والسياسي ّ
وا ّتضح للباحث بعد دراسة األيديولوجيات
الماضية أنها ال تختلف عن أيديولوجيات العصر
الحاضر في بنيتها ومنطق اشتغالها .ولئن اختلفت
المسارات والتجارب التاريخية في هذا السياق،
جميعا في حاجتها
فإن المجتمعات البشرية تلتقي
ً
إلى وضع التبريرات المناسبة لجملة التفاوتات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي لم يخل
تقريبا مجتمع إنساني منها.
ً

وأن إمكانية وجود أنظمة اجتماعية وسياسية أكثر
قابل لل ّتحقيق ،إذا ما
أمرا ً
ً
عدل كانت وال تزال ً
المتضررة من األنظمة
ا ّتحدت القوى االجتماعية
ّ
تدعيه القوى المحافظة
ال ّتفاوتية على عكس ما ّ
مفر منها.
من أن الالمساواة حتمية وال ّ

هيكلية الكتاب

تطرق بيكيتي
في مقدمة طويلة ( 70صفحة) ّ
إلى تعريف «النظام التفاوتي» و«األيديولوجيا»
مبي ًنا
بصفتهما مفهومين رئيسين يتب ّناهما في بحثهّ ،
العالقة بين كتابه السابق رأس المال في القرن
 ،21وكتابه الحالي رأس المال واأليديولوجيا،
منهجيا ونظر ًيا،
وكيف سيقارب مسألة الالمساواة
ً
قدم السياقين العلمي والعالمي اللذَ ين يتنزل
كما ّ
انطالقًا من مقاربة مقارنة لقواعد بيانات عريضة
فيهما هذا البحث.
تغطّي مناطق عديدة من العالم تتعلق بمعطيات
كمية وكيفية للمداخيل والتركات والضرائب يتكون الكتاب من أربعة أقسام غير متوازنة في
تراتبيا في تناسق مع مواضيع
مبوبة
والترسانات القانونية
والمؤسساتية ومواقف الحجم ّ
ّ
ً
فصل.
الدينية وخطاباتها كل قسم ،وتتضمن هذه األقسام 17
الهيئات السياسية
ً
والمؤسسات ّ
ّ
تمتد على ثالثة قرون منذ سنة  1700وحتى اليوم ،يعالج القسم األول األنظمة التفاوتية في التاريخ
ّ
انكب الباحث على دراسة البناء األيديولوجي داخل المجتمعات ثالثية الوظيفة Sociétés
ّ
المتعدد األبعاد والهادف إلى إضفاء صبغة  Trifonctionnellesوالمجتمعات الملكو ّية
ّ
شرعية و«طبيعية»  Naturalisationعلى جملة (نسبة إلى ملْكية)  Sociétés Propriétaristesفي
التفاوتات التي تخترق أغلب المجتمعات في أوروبا وعالقة السلطة ِ
لكية .أما القسم الثاني،
بالم ّ
معتمدا على مفهوم فيتعرض للمجتمعات العبودية واالستعمارية
مختلف الحضارات واألزمنة،
ً
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كل ذلك البناء التفاوتي .انطالقًا من هذه
المتميزة بالتفاوتات القصوى والهيمنة ،انطالقًا ُتهيكل ّ
من دراسة حالة الهند ثم من خالل المسارات التناقضات ،التي هي في الوقت نفسه فكرية
األوروبية واآلسيوية.
ومؤسساتية وسياسية ،تن َتج سرد ّيات مهيمنة تستند
إليها األنظمة التفاوتية السائدة (ص .)14
سماه ال ّتغير
ينتقل الكاتب في القسم الثالث إلى ما ّ
مثل في المجتمعات المعاصرة أمام سرد ّية
تعرض فيه فنحن ً
الكبير في القرن العشرين ،والذي ّ
الم ّلك في مجتمعات الديمقراطية الملكية (ص  )128والمبادرة الفردية والجدارة،
ألزمة مجتمع ُ
االجتماعية ثم في المجتمعات الشيوعية وما بعد لذلك تبدو الالمساواة الحديثة عادلة؛ ألنها نابعة
الشيوعية،
حر يعطي الحظوظ نفسها لكل فرد
ً
منتهيا إلى مرحلة الرأسمالية المفرطة من مسار ّ
السائدة اليوم .أما القسم الرابع واألخير ،فقد في الحق في الولوج إلى السوق وإلى الملكية
ثم اعتبار األكثر
ّ
خصصه إلعادة التفكير في األبعاد السياسية واالستفادة من مراكمة الثروة ،ومن ّ
للصراع األيديولوجي حول العدالة االجتماعية
غنى من األفراد هو األكثر مبادرة وجدارة ونجاعة.
ً
تماما مع المجتمعات القديمة،
من خالل البنى الحزبية واأليديولوجية في أوروبا يختلف ذلك
ً
تعرض بالنقد لما حيث تستند الالمساواة فيها عادة إلى االختالف
والواليات المتحدة األميركية ،ثم ّ
أسماه الخدعة الهوياتية ما بعد االستعمارية ،قبل في المكانة االجتماعية وصالبة هرميتها على
أن يستعرض عناصر النمط االجتماعي التشاركي نحو اعتباطي ومستبد .لكن هذه السردية الكبرى
في القرن الحادي والعشرين.
للملكية والجدارة ،التي اشتهرت أكثر في القرن
في خاتمة كتابه المقتضبة ،مقارنة بحجمه،
خلُص الكاتب إلى أن التاريخ هو تاريخ صراع
األيديولوجيات من أجل العدالة ،معترفًا بحدود
الرؤية المركزية األوروبية التي سيطرت على
مثم ًنا الدور المدني والسياسي للعلوم
الكتاب ّ
االجتماعية.

ً
أوال :أسس سردية الالمساواة

التاسع عشر بعد انهيار األنظمة القديمة ،قد عرفت
عالميا
نو ًعا من المراجعة الجذرية واتخذت منحى
ً
في نهاية القرن العشرين على إثر انهيار المنظومة
الشيوعية الروسية وانتصار الرأسمالية المفرطة؛
السردية أكثر هشاشة .فهي سرد ّية
ما جعل هذه ّ
أشكال مختلفة وأحيا ًنا متناقضة بين أوروبا
تأخذ
ً
والواليات المتحدة والهند والبرازيل والصين
وأفريقيا الجنوبية والشرق األوسط وفنزويال .ولئن
ارتبطت هذه األشكال المختلفة للسردية الملكوية
 Propriétaristeوالجداراتية Méritocratique
في هذه المناطق بخصوصية المسارات التاريخية
جزئيا ،فإنها أصبحت منذ
لكل منها والمتقاطعة
ً
وثيقا
بداية القرن الحادي والعشرين مرتبطة ارتباطًا ً
بعضها ببعض.

تبرر
لكل مجتمع إنساني سرد ّيته األيديولوجية التي ّ
نظامه التفاوتي .ويعني التبرير وإضفاء الشرعية
على الالمساواة إيجاده أسبا ًبا مقنعة ومناسبة لها،
مهد ًدا
وإال سيصبح نظامه السياسي واالجتماعي ّ
فإن كل زمن ينتج جملة من
ثم ّ
بالتقوض .ومن ّ
ّ
سعيا إلى
الخطابات واأليديولوجيات المتناقضة ً
تبرير الالمساواة الحاضرة واآلتية وذلك بتحديد فمن المالحظ أن التفاوتات االجتماعية
وضبط القواعد االقتصادية واالجتماعية التي واالقتصادية قد أصبحت عميقة وظاهرة في كل
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مناطق العالم وبنسب ضخمة؛ بحيث أصبح من
الصعب تبريرها باسم المصلحة العامة .ومن
جدا بين
المالحظ ً
أيضا أن ال ُه ّوة أصبحت كبيرة ًّ
الخطاب الرسمي حول الجدارة من جهة وواقع
الطبقات المظلومة وحقها في التعليم والصحة
والثروة من جهة أخرى .لذلك يجد المستفيدون
من هذا النظام ،في سرد ّية المبادرة الفردية
والجدارة ،طريقة مناسبة لتبرير أي مستوى من
التفاوت ،من دون مراجعته والتحقيق فيه ،بل
أكثر من ذلك هم يحتقرون الطبقات األضعف
ألنها ليست جديرة وال مجتهدة وغير دؤوبة .وولّد
إحساسا
فقرا
ً
ذلك لدى الطبقات الفقيرة واألكثر ً
بالذنب ،لم يكن موجو ًدا في المجتمعات
القديمة؛ لكونها قائمة على تكامل وظيفي بين
المجموعات البشرية.

أفضى هذا التحليل التاريخي إلى خالصة مهمة؛
والتقدم اإلنساني كانا
مفادها أن التنمية االقتصادية
ّ
بفضل العدالة والتعليم ،ولم يكونا بفضل تقديس
تعمق واتسع
المفرط الذي ّ
الملكية .فهذا التفاوت ُ
بسرعة في العشريتين األخيرتين من القرن العشرين
ما هو في حقيقة األمر إال نتاج للكارثة الشيوعية،
أيضا نتيجة للجهل وتفتيت المعارف؛
وهو ً
األمر الذي ساهم في تغذية العبثية واالنزالقات
الهوياتية التي تغزو العالم اليوم .ولذلك يرى
الكاتب أن مراجعة التاريخ عن طريق مقاربة
متعددة االختصاصات يمكن أن ُتنتج في القرن
ّ
الحادي والعشرين سردية أكثر تواز ًنا ،وذات طابع
اجتماعي تشاركي؛ أي إنتاج أيديولوجيا جديدة
حول المساواة والملكية االجتماعية والتعليم
وتبادل المعارف وتقاسم السلطة بمعنى أن تكون
أيديولوجيا أكثر دقة وحاملة لتفاؤل إنساني أكثر
إقنا ًعا من السرديات السابقة ،ألنها تنطلق من
دروس التاريخ الكلي.

أيضا بجملة من
كما ت ّتسم الالمساواة الحديثة ً
الممارسات العنصرية والتفاوتات في المكانة
وفي االنتماء العرقي والديني ،حيث يوجد عنف
تتحدث عنه السردية المهيمنة التي تمدح
ال
ّ
ثانيا :األيديولوجيا وآليات
ً
سائدا
الجدارة؛ وهو عنف وحشي يذكرنا بما كان
ً
التبرير
نتبجح اليوم بأننا
في المجتمعات القديمة التي ّ
يستعمل الكاتب في هذا السياق مقولة مركزية في
بالتقدم اإليجابي.
وتميزنا
ّ
ابتعدنا عنها ّ
كتابه؛ وهي مقولة األيديولوجيا التي يستخدمها
ويعرفها بأنها جملة
ولدراسة مسار تش ّكل هذه السرديات نحن بالمعنى اإليجابي والبنائي.
ّ
ألن ّ
نحتاج إلى التاريخ (ص )61؛ ّ
تبرر كيفية بناء
كل مجتمع في األفكار والخطابات المسبقة التي ّ
حاجة إلى تبرير منظومته التفاوتية ،وتحتوي هذه المجتمع من الناحية االجتماعية واالقتصادية
دائما على ٍ
قدر من الحقيقة والمبالغة والسياسية .فهي إلى حد ما محاولة متناسقة
التبريرات ً
وعلى قدر من الخيال و«النذالة» ،وعلى قدر من في اإلجابة عن جملة األسئلة الكبرى المتعلقة
المثالية واألنانية .ومن هنا ،لم يعد في اإلمكان أن بالتنظيم االجتماعي األمثل ،ولذلك ليس هناك
تتواصل األنظمة غير العادلةّ ،
إل بالعمل الدؤوب أيديولوجيا تستقطب الجميع وتقنعهم ،بل إن
على البحث عن التبريرات المناسبة والالزمة الصراع واالختالف سمة مالزمة لأليديولوجيا
لهيكلة هذه التفاوتات االقتصادية واالجتماعية نفسها .ويسعى كل مجتمع إلى اإلجابة عن
تلك األسئلة ،من خالل تجاربه الخاصة أو من
(ص .)154
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يعدد الكاتب هذه
خالل تجارب اآلخرينّ .
مثل السؤال المتعلّق بالنظام
األسئلة ،ويذكر منها ً
المحددة للقومية أو
السياسي؛ أي جملة القواعد
ّ
األمة ولمجالها الجغرافي ،وكذلك للميكانيزمات
ّ
الالزمة ألخذ القرارات الجماعية ،إضافة إلى
الحقوق األساسية لألفراد في المجتمع .كما
تشمل األجوبة أشكال المشاركة السياسية،
والتمييز بين دور المواطنين ودور األجانب في هذا
سؤال آخر يتعلّق بنظام
المجال .أضف إلى ذلك
ً
الملكية ،أي جملة القواعد المنظّمة لمختلف
األشكال الممكنة للملكية واإلجراءات القانونية
المؤطّرة لعالقات الملكية بين المجموعات
أيضا دور
تحدد المجتمعات ً
البشرية المعنية .كما ّ
الخاصة ،العقارية منها
الملكية العامة والملكية
ّ
والمالية ،األرضية والمائية ،وال ّنخاسة والعبودية،
الم ّلك
والفكرية والالمادية ،وتنظيم العالقات بين ُ
والمستأجرين والنبالء والفالحين ،واألسياد
والعبيد وكذلك الشركاء واألجراء .فلكل نظام
اجتماعي تفاوتي األجوبة المناسبة له التي ت ّتسم
حد ما ،حتى تكون هذه األجوبة
بالتناسق إلى ّ
السياسية والملكوية المرتبطة عادة بعضها ببعض،
قابلة لالستمرارية .فالعالقة المتداخلة بين البناء
السياسي وطبيعة نظام الملكية أمر بديهي؛ ألنهما
معا من نظرية التفاوت االجتماعي بين
ينحدران ً
مختلف المجموعات البشرية.

سيد
كان المالك لألرض ،عقو ًدا طويلة ،هو ّ
األفراد الذين يعيشون ويعملون في تلك األرض
(ص  .)74لذلك فالنظام التفاوتي يشمل النظام
أيضا النظام
السياسي ونظام الملكية ،ويشمل ً
الجبائي والنظام التربوي اللذَ ين يعتبران اآللية
الكفيلة بضمان ديمومة النظام وشرعيته.
تاريخيا،
من أجل فهم بنية األنظمة التفاوتية
ً
يؤكد بيكيتي أن األيديولوجيا ليست فقط الرؤية
أيضا
المتناسقة حول الدولة والمجتمع ،بل هي ً
جملة المؤسسات االجتماعية والثقافية والسياسية
كالعائلة والمدرسة التي قامت وما زالت ،من
خالل التجارب التاريخية ،بالدور التبريري
أي إعطاء صفة «الطبيعية» Naturalisation
للعالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وخصوصا عالقات السلطة والملكية (ص .)287
ً
شرع لألنظمة التفاوتية عبر
فاأليديولوجيا ،إذًاُ ،ت ّ
منظومات تشريعية وجبائية وتربوية (ص )421
معينة؛ ولذلك يرى الكاتب أن العلوم االجتماعية
مدعوة اليوم إلى مقاربة هذه التجارب التاريخية
ّ
للمجتمعات والمقارنة بين الوقائع واألحداث
والمؤسسات والتجارب االجتماعية والسياسية
زمنيا.
لثقافات وحضارات متعاقبة ومتعايشة
ً
تكون المقارنة عبر منهج مواجهة التجارب بعضها
ببعض عبر استغالل المواد والمعطيات المتوافرة
حول أنظمة التفاوت االجتماعي من أجل فهم
أخيرا فهم
أفضل لبنياتها وهيكلية تطورها ،ثم
ً
التغيرات التي عرفتها هذه التنظيمات السياسية
ّ
واالقتصادية ومعرفة على أي قاعدة يمكن اعتبار
تنظيم اجتماعي واقتصادي وسياسي ما أفضل من
غيره (ص .)491

مثل والتي
ففي المجتمعات ثالثية الوظائف ً
تنقسم إلى ثالث طبقات (ص  )71بحسب وظيفة
كل منها كاآلتي :الطبقة الكهنوتية والدينية؛
وطبقة النبالء والمحاربين؛ ثم الطبقة العاملة
والعامة ،نجد داخل هذه التشكيلة التاريخية التي
أن الطبقات
ميزت المجتمعات ما قبل الحديثة ّ
المتحالفة والمهيمنة هي الطبقات التي بيدها يبرهن بيكيتي على العالقات الهيكلية بين
الم ّلك .المنظومات المكونة لأليديولوجيا التبريرية
القضاء والقوات المحاربة ثم طبقة ُ
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بحجة غياب
والتطبيعية في مجتمعات اليوم،
ّ
وسيلة ديمقراطية تم ّكن أغلبية المواطنين ،ويأخذ
مثل ،من إمكانية تب ّني نظام جباية أو
األوروبيين ً
مشروع توزيع جماعي وتنموي مشترك؛ وذلك
بسبب وجود قانون حق النقض الجبائي أو المالي
الذي تتمتع به الوحدة األوروبية تجاه كل بلد
قليل ومهما كان
عضو مهما كان عدد سكانه
ً
حجم العائدات التي يجنيها من اندماجه التجاري
والمالي في المجموعة األوروبية (ص ،745
.)750

عمليا أن
الدراسة الميدانية التاريخية .ويعني ذلك
ً
والربح واألجر ،ورأس المال
السوق والمنافسةّ ،
المختصين،
المختصين وغير
والعمال
والدين،
َّ
ّ
ّ
ّ
والمواطنين واألجانب ،والمالذات الضريبية
والتنافسية (ص  ،)795 ،792هي ظواهر ال توجد
جميعا اجتماعيًا
في ذاتها بهذه الصفة ،بل هي
ً
وثيقا بالنظام
وتاريخيا مر ّكبة ومرتبطة ارتباطًا
ً
ً
القانوني والجبائي والتربوي والسياسي الذي
أيضا بدرجة أعمق
وقع اختياره وتب ّنيه ،كما ترتبط ً
بالنماذج الفكرية التي نستعملها .تحيلنا إذًا تلك
الخيارات إلى التصورات والتمثالت االجتماعية
كل مجتمع حول المفاهيم الكبرى،
التي يصنعها ّ
مثل العدالة االجتماعية واالقتصاد العادل
وعالقات القوة السياسية واأليديولوجية بين
مختلف المجموعات التي تكونه .فموازين
أيضا
القوى تلك ليست فقط مادية ،بل هي فكرية ً
وأيديولوجية .بمعنى أن األفكار واأليديولوجيات
ُتعتبر قوة في التاريخ؛ ألنها تمكن من صياغة
وهيكلة عوالم جديدة ومجتمعات مختلفة.
لذلك فإن مسارات مجتمعية متعددة ومختلفة
تبقى ممكنة الوجود ،خالفًا لهيمنة فكرة االتجاه
األوحد والمسار األمثل.

بصفة أوضح ،يعتبر الكاتب أن الظاهرة المركزية
اليوم هي أن التفاوت المعاصر مهيكل بقوة،
عن طريق نظام الحدود والجنسيات والحقوق
االجتماعية والسياسية المرتبطة به .ولذلك يرى
أنه من البديهي أن نعيش اليوم ،ومنذ بداية القرن
الحادي والعشرين ،صراعات أيديولوجية شرسة
ومتعددة األبعاد حول قضايا التفاوت االجتماعي
والهجرة والهويات؛ ما يعوق َتش ّكل تحالفات ذات
أغلبية ،تم ّكن من مواجهة ظاهرة تزايد التفاوت
في كل المجاالت (ص  .)898فالصراعات
مثل ال تمكن الطبقات الشعبية
الدينية والهوياتية ً
من التنظُّم داخل ُأطر سياسية ،في غياب ِمنبر له
ما يميز مقاربة بيكيتي أنها تختلف جوهر ًيا عن تلك
يوحدها أكبر
برنامج مقنع لهذه الطبقات ّ
بأن ما ّ
الخطابات المحافظة التي تسعى إلى تفسير أسس
يفرقها.
بكثير ّ
مما ّ
«طبيعية» للتفاوت االجتماعي .من الغريب أنه في
تقريبا ،قديمها وحديثها ،تسعى
جميع المجتمعات ً
ً
ثالثا :أبعاد التفاوت
النخب إلى «تطبيع»  Naturalisationالالمساواة؛
في المجتمعات الحديثة
أي إعطاء وجودها صبغة حتمية واعتبارها في
فقرا ،وأن بنية هذه الالمساواة
ليس ال ّتفاوت بحسب بيكيتي اقتصاد ًيا أو صالح الفقراء واألكثر ً
تكنولوجيا فحسب ،بل هو
ً
أيضا تفاوت هي الشكل الممكن والوحيد ،وال يمكن تغييره من
ً
أيديولوجي وسياسي؛ وهو جوهر العالقة بين دون إلحاق ضرر كبير بالمجتمع .في مقابل هذا
رأس المال واأليديولوجيا ،كما يشير عنوان الخطاب المحافظ ،تبين قراءة التجارب التاريخية
تماما هو الصحيح .فالتفاوت يتغير من
الكتاب ،وهي دون أدنى شك أهم خالصة لهذه أن العكس ً
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زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر ،ويختلف في
أهميته وعمقه وا ّتساعه وكذلك في بنيته وظروفه
صعبا.
أمرا
التنبؤ به قبل بروزه ً
ً
وسرعته؛ ما يجعل ّ
لكن األمر اإليجابي أنه في العموم هناك في التاريخ
دوما قطائع ومسارات ثورية وسياسية ،م ّكنت من
ً
حدة هذا التفاوت ودرجته ،وتغييره
تحجيم وتنقيص ّ
في الماضي ،كما م ّكنت من وجود نجاحات كبرى
تتمثل في إيجاد مؤسسات ثمينة جعلت من فكرة
معيشا مثل حق
وواقعا
التطور اإلنساني حقيقة
ً
ً
االنتخاب وإجبارية التعليم ومجانية المدرسة،
الصحي ،والتغطية االجتماعية،
إضافة إلى الضمان ّ
مستقبل
والضريبة التصاعدية؛ وقد تحقق البشرية
ً
نجاحات أخرى من هذا القبيل .ومن ثم ،فالتفاوت
الحالي والمؤسسات التي تسنده ليست الوحيدة
تسو ُق لذلك القوى المحافظة ،بل
والنهائية ،كما ّ
دائما.
هو سائر إلى التغير
ّ
والتجدد ً
يتفق بيكيتي ،بمقاربته التي تركز على األيديولوجيا
ومؤسساتها واختالف المسارات التاريخية ،مع
العديد من ّنقاد الماركسية األرثوذكسية التي تعتبر
تقريبا
أن البنى االقتصادية وعالقات اإلنتاج ّ
تحدد ً
وعلى نحو شبه آلي البنى الفوقية األيديولوجية
لمجتمع ما .ويرى ،على العكس من ذلك ،أن
تماما
المجال األيديولوجي هو مجال مستقل
ً
للنمو االقتصادي
بذاته .ففي الحالة التاريخية
ّ
نفسها وقوى اإلنتاج ،نجد جملة من المنظومات
األيديولوجية والسياسية والتفاوتية الممكنة
فمثل ،ال تمكننا نظرية المرور
(ص .)677
ً
اآللي من نمط اإلنتاج اإلقطاعي إلى نمط
اإلنتاج الرأسمالي ،بعد ظهور الثورة الصناعية،
بتعقد المسارات التاريخية والسياسية
من الوعي ّ
واأليديولوجية في مختلف مناطق العالم؛ وأهم
االختالفات هي تلك الموجودة بين المناطق
ِ
المستعمرة (ص .)307
المستعمرة والمناطق
َ

كما ال تم ّكن هذه النظرية من استخالص العبر
األكثر نجاعة للحقب الالحقة .ولذلك ،فقد
دائما في الماضي وسيوجد في
الحظنا أنه قد ُوجد ً
المستقبل بدائل .ففي كل مرحلة من مراحل النمو
متعددة لهيكلة
تاريخيا ،هناك طرق
االقتصادي
ّ
ً
النسق االجتماعي واالقتصادي والسياسي على
نحو معين لعالقات الملكية وللنظام الضريبي
والتعليمي وللعالقات بين مختلف المجموعات
البشرية .ولذلك يرى بيكيتي أن خير ر ّد على
خطاب النخب المحافظة ،وأصحاب االنتظار
الثوري ،هو دراسة مختلف المسارات التاريخية
وال ّتغيرات غير المكتملة في الماضي .فاالنتظار
الجدي في
الثوري يحول دون التفكير العلمي
ّ
المؤسساتي والسياسي ،الذي يجب
شكل النظام
ّ
تب ّنيه ،إذا ما حدثت تلك ثورة .ولذلك فعادة ما
تفضي تلك اللحظة الثورية ،إذا ما حصلت ،إلى
تركيز سلطة دولة متكلّسة وغير واضحة المعالم؛
وهو أمر خطير كخطورة القدسية الملكوية
 Sacralité Propriétaristeالتي ّندعي مواجهتها.
فمثل يعتبر بيكيتي أن التجربة الشيوعية في
ً
شكليها الروسي والصيني ما زالت آثارها السلبية
متواصلة حتى اليوم ،ونحن ندفع الثمن الباهظ
ثم يجب
لتلك التجربة (ص  .)684 ،674ومن ّ
إعطاء البنى األيديولوجية الماضية والحاضرة
األهمية الالزمة ،وتخصيص كل منها بالدراسة
مثل ثالثية الوظائف والعبودية واالستعمارية
والملكوية والشيوعية واالجتماعية – الديمقراطية.
والمقصود بذلك إعادة تلك األنظمة األيديولوجية
إلى التناسق الخاص بها.
ينطلق الباحث من مبدأ مفاده أن كل أيديولوجيا
ٍ
تفاوت أو
مهما كانت درجة مغاالتها في الدفاع عن
تعبر بطريقتها عن رؤية معينة للعدالة
عدالة ما ،فهي ّ
االجتماعية .فكل أيديولوجيا هي رؤية حاملة
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التحقق ،وهي على درجة من الصدقية
إلمكانية
ّ
والتناسق ،بشرط أن ُتدرس مساراتها األيديولوجية
والسياسية في سياقها التاريخي المناسب.

رابعا :المنهج ومصادر البيانات
ً

منهجيا ،تعتمد هذه األبحاث على مقارعة
ً
المصادر المختلفة والمتوافرة حول االقتصاديات
القومية للدول بالمعطيات التي توفرها الدراسات
الميدانية ،وكذلك البيانات الضريبية ،وال ّتركات
التي ُتم ّكننا من الرجوع إلى نهاية القرن التاسع
عشر وبداية القرن العشرين .وتوافق هذه الفترة
ظهور نظام الضريبة التصاعدي على المداخيل
وال ّتركات في عديد الدول؛ ما م ّكننا من معاينة
بيانات أخرى حول الثروات.

التطورات
يقدم الكاتب في هذا البحث عديد
ّ
ّ
التاريخية لبنية الالمساواة وتغيراتها في مختلف
المجتمعات ،انطالقًا من جملة من المصادر
والمعطيات التاريخية ،والتي يصنفها كاآلتي
(ص :)26
أما المعطيات حول التفاوت داخل الدول ،فقد
• مصادر تمكن من قياس تطور التفاوت في بقيت مع األسف ،بحسب الباحث ،غير مكتملة؛
ّ
أفق تاريخي مقارناتي متعدد الجوانب (تفاوت وذلك بسبب ضعف الشفافية االقتصادية والمالية
في الدخل ،في الراتب ،في التركة ،في التعليم ،والصعوبات المتعلقة بالوصول إلى مصادر
ّ
ّ
ّ
في الجندر ،العمر ،المهنة ،األصل االجتماعي ،البيانات الضريبية واإلدارية والمصرفية في عديد
بالرغم من وجود هذه الصعوبات،
الدول .لكن ّ
الدين ،العرق والمكانة ،وغير ذلك).
ّ
فقد استطاع ،بحسب قوله ،بمساعدة عديد
• مصادر تمكن من دراسة التغيرات التي تطرأ المواطنين والباحثين والصحافيين في السنوات
على األيديولوجيات والمعتقدات السياسية األخيرة ،من الوصول إلى مصادر جديدة كانت
سابقا ال تسمح بالدخول
وال ّتصورات حول المساواة والمؤسسات بعض الحكومات
ً
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تهيكلها .إليها واستعمالها كما في البرازيل وتونس ولبنان
وساحل العاج وأفريقيا الجنوبية وكوريا وبولونيا
وكذلك الصين وروسيا .لقد تمكن الباحث،
بفضل اعتماد بيانات عن اقتصاديات ونظم جبائية
في هذه الدول ،من تجاوز الحدود الجغرافية
ألوروبا والواليات المتحدة واليابان .قد تجاوز
بذلك النظرة المركزية الغربية التي طبعت كتابه
السابق ،رأس المال في القرن الحادي والعشرين.
وقد علّل بيكيتي هذا الضعف بعدم توافر
المعطيات المناسبة في البلدان األخرى.

أما في ما يتعلق بالمصادر األولى ،فهي تشمل
المعطيات الكمية التي ُج ِّمعت في إطار مشروع
قاعدة البيانات للتفاوت في العالم World.WID:
 World Inequality Databaseالذي يجمع أكثر
من مئة باحث يمثلون أكثر من ثمانين دولة موزعة
على القارات الخمس .وهو أكبر مشروع قاعدة
بيانات في العالم اليوم ،حول ال ّتطور التاريخي
لتفاوت المداخيل وال ّتركات بين الدول وداخل
كل منها .ويعتبر المشروع مواصلة لألبحاث
أسس لها كل من إيمانويل سايز أما المصادر المتعلقة باأليديولوجيا ،فإنها متنوعة
التاريخية التي ّ
 Emmanuel Saezوأنتوني أتكينسون  Etkinsonالمواد ،كالنقاشات البرلمانية ،والخطابات
السياسية ،والبرامج االنتخابية لألحزاب .استعمل
 ،Anthonyمنذ سنة .2000
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كل لحظة أمام االنزالقات التفاوتية والهوياتية في
ويعدد الكاتب مجموعة
العالم اليوم (ص .)31
ّ
معدل
من المؤشرات على هذا التطور مثل ارتفاع ّ
أمل الحياة عند الوالدة ،والذي كان ال يتجاوز
 26سنة في  1820وأصبح اليوم يتجاوز  72سنة،
كذلك الحال في مجال التعليم والقدرة على
القراءة والكتابة لدى األفراد فوق  15سنة في العالم
إذ كانت نسبتهم ال تتجاوز  10في المئة في بداية
القرن  19إلى أكثر من  85في المئة اليوم .تثبت
عديد المؤشرات األخرى ذلك التطور الهائل مثل
معدل الدخل الفردي
معدل سنوات التمدرس أو ّ
الذي تضاعف عشر مرات منذ القرن الثامن عشر،
دوالرا سنة  1700إلى  1000دوالر
إذ تطور من 80
ً
سنة  .2020أما عدد السكان في العالم فقد تزايد
من  600مليون نسمة سنة  1700إلى أكثر من 7.5
مليارات سنة .2020

نصوصا لكبار المنظرين ،مثل
كذلك الباحث
ً
اعتبارا لدورهم
تلك التي كتبها فاعلون سياسيون
ً
المهم في التاريخ وللتبريرات التي أعطوها للتفاوت
نصوصا لرجال الدين،
االجتماعي .كما استعمل
ً
مثل تلك التي ظهرت في بداية القرن الحادي
تبرر النظام الثالثي الوظيفي أو االتفاق
عشر ،والتي ّ
الملكوي الجديد Traité Néopropriétariste
الذي كتب عنه فريدريش فون هايك Friedrich
 )1992–1889( Von Hayekفي بداية  1980في
كتابه (ص  .)821إضافة إلى كتابات عضو مجلس
الشيوخ األميركي عن حزب الديمقراطيين جون
كالهون  John Calhounفي سنوات  ،1830والتي
الرق عندما
تهدف إلى إضفاء الشرعية على نظام ّ
«الرق منفعة عامة» Slavery as a positive
قال أن ّ
وصول إلى تغريدات دونالد ترامب ومقاالته
،good
ً
في  Wall Street Journalأو Financial Times
والتي ّ
تلخص جميعها الرؤية الرأسمالية الطاغية لكن جميع هذه المؤشرات اإليجابية ،والتي
 Hypercapitalismاألميركية واألنكلوسكسونية.
بالمعدالت السنوية لكل سكان العالم
ُتقاس
ّ
وتمتد على فترة زمنية طويلةُ ،تخفي في حقيقة
ّ
أيضا على
ال يغفل الكاتب اطالعه
ً
كبيرا وهشاشة أكبر .فإذا كان معدل
ا
ت
تفاو
األمر
ً
ً
النصوص األدبية ،والتي يعتبرها من أهم المصادر
نسبة وفيات األطفال الذين أعمارهم أقل من سنة
التي تعكس التغيرات التي تطرأ على التمثالت
مثل في البلدان الغنية سنة  2018ال يتجاوز 0.1
ً
االجتماعية حول التفاوتات االجتماعية وغيرها،
في المئة فهو يتجاوز  10في المئة في أفريقيا.
مثل نصوص أونوريه دي بالزاك Honoré de
كذلك فيما يتعلق بالفروق بين الدخول الفردية في
 ،)1850–1799( Balzacوجين أوستن Jane
فقرا فهي فروق
البلدان األكثر غنى وتلك األكثر ً
تعبر عن انتعاش
 ،)1817–1787( Austenالتي ّ
كبيرة تصل إلى عشرات األضعاف (من  3000أو
الم ّلك في فرنسا وبريطانيا في نهاية القرن
مجتمع ُ
 4000يورو إلى  100أو  200يورو في الشهر).
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.
المعدالت
كما لم يغفل الباحث اعتبار هذه
ّ
لل ّتطور اإلنساني على مدى أحقاب زمنية طويلة
التطور
خامسا :تالزم
ّ
ً
أيضا انتكاس حضاري ،على غرار
قد صاحبها ً
والالمساواة
فترة األنوار األوروبية واألميركية ،وكذلك الثورة
ينطلق الباحث من قناعة مفادها أن هناك وال شك الصناعية التي تأسست على منظومات عنيفة مثل
إنسانيا ،ولكنه تطور هش قد يتحطم في أشكال الهيمنة في الملكية والعبودية واالستعمار
تطورا
ً
ً
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في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين
سادسا :الدروس المستخلصة
ً

وبحجم غير مسبوق في تاريخ البشرية ،قبل أن

تغوص القوى األوروبية بدورها في حقبة التدمير
الذاتي خالل الحربين األولى والثانية.

يمكن أن نستخلص من التاريخ العالمي في

التطور اإلنساني ليس
القرون الثالثة األخيرة أن
ّ
سابقا
كثيرا عندما كنا نفترض ً
خط ًّّيا ،وأننا أخطأنا ً

أن كل شيء يسير إلى األحسن ،وأن المنافسة
الحرة للقوى الدولية والفاعلين االقتصاديين كفيلة
ّ

بأن توصلنا إلى التجانس االجتماعي والكوني.

فالتطور موجود ،ولكنه معركة دائمة ،وعلينا
ّ
مسبقا االستناد إلى تحليل موضوعي للتطورات
ً
التاريخية الماضية بما تحمله من إيجابيات

وسلبيات (ص .)1194
يعتبر

بيكيتي

أن

الالمساواة

االقتصادية

واالجتماعية التي نالحظها داخل العديد من
بلدان العالم ومناطقه قد تسارعت وتيرتها،

خاصة وبصفة مهيكلة ومخيفة منذ سنوات 1980

تعبيرا عن ذلك هو مقارنة
و .1990والمؤشر األكثر ً
نسبة  10في المئة من السكان ذات الدخل األعلى

وما تملكه من الدخل القومي الخام في دولة ما.

في حالة العدالة المطلقة فهي تساوي نسبة  10في

المئة ،أما في حالة التفاوت القصوى فهي  100في
المئة .بين هذين الطرفين تراوح وتتغير تلك النسبة

بين الدول والمناطق واألحقاب التاريخية .ففي
بلدان مثل الواليات المتحدة األميركية وروسيا
والصين والهند وأوروبا تراوح تلك النسبة بين 25

حاول بيكيتي في بحثه أن يزاوج في التحليل بين
التاريخ االقتصادي والتاريخ االجتماعي وكذلك
التاريخ الفكري والسياسي لألنظمة التفاوتية؛
قصد فهم طبيعة التبريرات وهيكلة الالمساواة،
منذ المجتمعات الثالثية الوظيفة والمجتمعات
العبودية القديمة إلى المجتمعات ما بعد
االستعمارية والمجتمعات المغالية في الرأسمالية
تبعا لذلك أن مشرو ًعا مثل هذا
اليوم .وقد اعتبر ً
متواصل وقيد البحث؛ ألنه ال يوجد كتاب
يبقى
ً
واحد يمكن أن يستنفد موضو ًعا أو مادة تاريخية
بهذا الحجم .ولذلك فإن كل خالصة هي بطبيعتها
مؤقتة؛ ألنها قائمة على بحوث غير مكتملة،
وقابلة للنقد والتعديل في المستقبل (ص .)1191

ويعود بنا إلى البيان الشيوعي لسنة  1848والذي
جاء فيه على لسان فريدريك إنجلز Friedrich
«إن تاريخ كل مجتمع
ّ :)1895–1820( Engels
حتى اليوم ليس إال تاريخ نضال الطبقات» .فيعتبر
جدا ،ولكنه في نهاية بحثه
أن هذا التأكيد مناسب ًّ
«إن
أعاد صياغة تلك المقولة على النحو التاليّ :
تاريخ كل مجتمع حتى اليوم لم يكن إال تاريخ
نضال األيديولوجيات والبحث عن العدالة»
(ص  .)1192بمعنى أن األفكار واأليديولوجيات
لها أهميتها في التاريخ ،وأنه مهما كانت أهمية
الوضع االجتماعي فذلك ال يكفي لصياغة نظرية
للمجتمع العادل أو للملكية وللحدود والجباية
والتعليم والديمقراطية .تلك النظريات هي بناء
معقد ،تصوغه النظم ،كل بحسب
أيديولوجي ّ
سياقه التاريخي واالجتماعي والسياسي.

و 35في المئة سنة  ،1918وأصبحت سنة  1980فتاريخ القرن العشرين االجتماعي والسياسي
تراوح بين  35و 55في المئة ،وقد تصل إلى  75في واالقتصادي ،على غرار التجربة الشيوعية ،يجبرنا
المئة في العشريات المقبلة.
اليوم على دراسة األنظمة التفاوتية وتبريراتها أي
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كيفية بناء النظام المؤسساتي وطرائق التنظيم
االجتماعي واالقتصادي ،وذلك بمنهج ومقاربة
التحرر اإلنساني من
دقيقة من أجل تحقيق
ّ
تلك الهيمنة األيديولوجية .فتاريخ الالمساواة
ال يقتصر الب ّتة على بعده الصراعي المادي بين
من يظلم الشعوب ومن يدافع عنها ،بل يستند في
معقدة
كال المعسكرين إلى أبنية فكرية ومؤسساتية ّ
ٍ
نفاق وإرادة ضمان ديمومتها من
ال تخلو من
جانب المجموعات المهيمنة .على خالف صراع
الطبقات ،فإن صراع األيديولوجيات يستند إلى
تبادل المعارف والتجارب واحترام اآلخر والحوار
والديمقراطية .ال أحد يملك كل الحقيقة حول
ماهية المجتمع العادل ،والملكية العادلة أو الحدود
العادلة ،والديمقراطية العادلة ،والجباية العادلة أو
التعليم العادل .إنه تاريخ بحث دائم عن العدالة
المنشودة ،ووحده الحوار ومقارعة التجارب
البشرية والتاريخية بعضها ببعض في تنوعها وثرائها
تطور حقيقي في هذا االتجاه.
هما الكفيالن بتحقيق ّ

الموغلة والمعولمة قد زادت أمام تفاقم الفوارق
ٍ
نحو غذّ ى ظهور أشكال
بين الشعوب ،على
جديدة من التقوقع على الذات مع هيمنة منطق
السوق الذي لم يعد من شك في غياب ضوابطه
التنظيمية  ،Deregulation of Marketوخاصة
منذ األزمة المالية في  .2008ولذلك يرى
الباحث أن التفكير في صياغة منوال اقتصادي
جديد ،أكثر إنصافًا وأكثر ديمومة ،قد عاد على
جدية .وبناء عليه ،تتنزل الخالصة
السطح بأكثر ّ
المركزية في سياق حركة عالمية م ّتجهة نحو
النموذج االجتماعي الديمقراطي التشاركي أو
االجتماعية الفدرالية؛ وهي حركة تختزل تجارب
عديد المناطق من العالم وتطوراتها.

نقدا شجا ًعا
يوجه بيكيتي إلى نفسه ً
في األخيرّ ،
واعترافًا بعدم قدرته على التخلّص من النظرة
المركزية األوروبية؛ أل ّنه يحملها وينتمي إليها
ومتجذّ ر فيها ،إضافة إلى معرفته المحدودة
مهما بدت شاسعة مع الضعف اللغوي ،وجملة
ينهي بيكيتي كتابه الضخم بنوع من الراديكالية إكراهات أخرى تبقيه سجين نظارات الثقافة
في استنتاجاته؛ إذ يعتبر أن حركة رفض الرأسمالية األورو – أميركية في رؤيته إلى تجارب اآلخرين.

ص

در

ح
دي ً
ثا
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مقدمة
يوظّف كتاب هدم الثنائيات في
الدراسات األمنية :تحليل جندري
للنساء في المواقع القتالية لهارئيل–شاليف
ودافنا–تيكواع المدخل النسوي في إثراء حقل
الدراسات األمنية النقدية ،و ُيعتمد هذا المدخل
لنقد المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية في إطار ٍ
نقد
أوسع لمركزية الدولة والهيمنة الذكورية .وتشدد
الباحثتان في هذه الدراسة على أهمية التفكير في
تجارب المج ّندات السابقات بوصفهن أفرا ًدا،
باالعتماد على النظريات النسوية وذلك لإلجابة
عن السؤال التالي« :ما معنى مشاركة النساء في
المؤسسة العسكرية؟» ،والهدف هو نقد الصورة
النمطية السائدة حول النساء بوصفهن فاعالت
سلبيات  Passive Actorsمقابل الرجال بوصفهم
فاعلين نشطين .Active Actors
تطرقت بعض الدراسات في هذا الحقل،
وقد ّ
على نحو مماثل ،إلى أهمية التركيز على العنف
الممارس من قبل النساء ،أو ا ّتخاذهن ألدوار
وعمليا ،وذلك من
قتالية في الصراعات ،نظر ًّيا
ًّ
أجل إثبات أهمية النوع االجتماعي الذي ُيعتبر
ٍ
خطاب عن الصراع
رئيسا في تحليل أي
ً
عامل ً
والسالم ،ولعرض الصورة الدقيقة للعالقات
المعقدة في الصراعات والدوافع التي تقود النساء
ّ
إلى دعم العنف ،بما في ذلك تجربة المج ّندات
اإلسرائيليات في األدوار القتالية((( .كما ُنشرت
دراسات تحليلية لدور المج ّندات في األدوار
القتالية في الجيش اإلسرائيلي ،من باب تحديد
(1) Ayelet Harel–Shalev & Shir Daphna–Tekoah,
"Gendering Conflict Analysis: Analysing Israeli Female
Combatants’ Experiences," in: Seema Shekhawat (ed.),
Female Combatants in Conflict and Peace: Challenging
Gender in Violence and Post–conflict Reintegration
(London: Palgrave Macmillan, 2015), p. 77.

النقاش حول تجاربهن الشخصية ،إجابةً عن
ٍ
نقاش دائرٍ في األكاديميا اإلسرائيلية حول انخراط
النساء في الجيش اإلسرائيلي :هل ينحصر
دور المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية بدورها
أن االنخراط
بنية لممارسة المواطنة الكاملة ،أم ّ
والبنى
فيها ُيعتبر تواط ًؤا مع العسكرة والذكورية ُ
(((
القمعية؟
التوجه
يستعرض الكتاب في قسمه األول
ّ
السائد في حقل الدراسات األمنية والعالقات
الدولية في دراسة الجهات العنيفة الفاعلة في
الدولةُ ،مشد ًدا على أهمية توظيف المدخل
نطلقا
وم ً
النسوي في هذا النوع من الدراساتُ ،
من فكرة اعتبار النساء وتجاربهن وتحدياتهن
بدل من اعتبارهن
مركز البحث والتحليل،
ً
تابعات كما ساد في أدبيات دراسات العنف
والدراسات األمنية والمؤسسات العسكرية .وفي
قسمه الثاني ،تعرض الباحثتان اإلطار النظري
ح الحاجة إلى
للدراسة،
وتتوسعان في طر ِ
ّ
كسر الثنائيات المغلوطة في الدراسات األمنية
وتحديدا المرتبطة بالحروب
والعالقات الدولية،
ً
وثنائيتي المواطن مقابل
والمؤسسات العسكرية،
ّ
المج ّند أو المقاتل ،والقوي مقابل الضعيف .كما
تطرح الباحثتان في هذا القسم أسئلة حول النساء
الموجودات في أدوار عنيفة في إطار الخدمة
العسكرية اإللزاميةّ .أما في القسم الثالث ،فتساهم
الباحثتان في تحليل األمن وانعدامه Security
 and Insecurityفي مناطق النزاع ،من خالل
تسليط الضوء على التجارب المختلفة للمقاتالت
السابقات في الجيش اإلسرائيلي مع التشديد
موجهات للبحث  Narratorsولسن
على كونهن ّ
(2) Orna Sasson–Levy, "Feminism and Military Gender
"Practices: Israeli Women Soldiers in ‘Masculine’ Roles,
Sociological Inquiry, vol. 73, no. 3 (2003), p. 440.

بتكلا تاعجارم
يلاتقلا عقاوملا يف ءاسنلل يردنج ليلحت :ةينمألا تاساردلا يف تايئانثلا مده

مواضيع بحثية  Objects of Studyفحسب .وفي النساء في الدراسات األمنية
هذا التحليل ،تعتمد الباحثتان على منهجية «دليل والمؤسسة العسكرية في
االستماع» Listening Guide
ّ
المستمدة من األبحاث النسوية
مجال علم النفس ،باعتبارها اآللية األنسب لتقييم
وتفكيك تجارب المقاتالت السابقات.

ٍ
لجانب
فتتعرض الباحثتان
أما في القسم الرابع،
ّ
مغيب عن الدراسات األمنية ودراسات الحروب،
ّ
بحسب ما تريانه ،وهو دراسة الصدمات Trauma
الناتجة من تجربة النساء العسكرية بوصفهن
وتعرض توج ًها
فاعالت عنيفات في الدولة،
ُ
مستمدا من
نسو ًيا نقد ًيا في دراسة هذا المجال
ًّ
نظرية الهيمنة الذكورية .وفي القسم الخامس،
يتناول الكتاب التجارب الجسدية للنساء في
جزءا
األدوار القتالية والداعمة للقتال بوصفها
ً
من صراعهن األوسع في اتخاذ أدوار ذكورية في
تحاج المفاهيم
المؤسسة العسكرية ،التي بدورها
ّ
التقليدية للحرب والقتال .في القسم السادس
واألخير ،يناقش الكتاب المعاني الجنسانية
 Gendered Meaningلمفهوم الحماية في
الجيش وتح ّولها في إطار تطور مفهوم الحرب
وتحليل لروايات
صا
يطرح
التقليدية ،كما
ً
ّ
ملخ ً
ُ
ويقدم
المجندات عن األمن وانعدام األمن
ّ
مالحظات نظرية نهائية تترتب على نتائج البحث.
وعلى الرغم من اتخاذ الكتاب نموذج الجيش
اإلسرائيلي حالةً دراسية ،فإن الباحثتين تعتبران أن
هذه الدراسة هي بمنزلة نقطة انطالق يمكن تعميمها
على الدراسات النسوية للمؤسسات العسكرية في
سائر الدول ،ويطمح الكتاب في قسمه المتعلّق
بدراسة الصدمات إلى توسيع الدراسة لما بعد دراسة
حالة المج ّندات اإلسرائيليات ،ليدرس الصدمات
التي تعانيها المقاتالت وتجاربهن الجسدية في
إجمال (ص .)2
المؤسسات العسكرية
ً

تنطلق الباحثتان من االفتراض أن المؤسسة
العسكرية اإلسرائيلية هي مؤسسة ذكورية وأبوية
مبنية على إقصاء النساء من األدوار القتالية.
ففي حين ُيفرض التجنيد اإللزامي على النساء
اإلسرائيليات ،يبقى انخراطهن في األدوار القتالية
قصين على نحو غير
تطوعية؛ وبذلك ُي
َ
مسألة ّ
مباشرٍ من هذه األدوار .أما بالنسبة إلى الخطاب
السائد حول المج ّندات اإلسرائيليات داخل
الجيش اإلسرائيلي ،فتشير الباحثتان إلى الخطاب
المصحوب لتكريم جنود االحتالل اإلسرائيلي
عقب العدوان على قطاع غ ّزة عام  ،2014إذ
كرمت المؤسسة العسكرية  35جند ًيا شاركوا في
ّ
العدوان وأشادت بشجاعة وبطولة ومبادرة الجنود
في العمليات العسكرية ،وفي المقابل أشارت إلى
هدوء وعدم انفعال الجنديات (ص .)1
وينتقد الكتاب المؤسسة العسكرية
عامةً
ّ
والمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية خاصة ،حيث
ُيشير إلى أن النساء في األدوار القتالية يتحدين
الهيمنة الذكورية في هذه المؤسسات ،إذ تصارع
النساء المنخرطات في الجيش الطبيعة األبوية
والذكورية للجيش من جهة ،وأعداء الدولة أو
ٍ
جهة أخرى
الجهات األخرى من الصراع من
(ص  .)2–1وتشدد الباحثتان على ضرورة وضع
مقدمة األبحاث النقدية
روايات المج ّندات في ّ
لألمن ،ولهذا اعتمد الكتاب على مقابالت مع
أدوارا قتالية منها
مئة مج ّندة مقاتلة سابقة شغلن
ً
تأدية الخدمة العسكرية على الحواجز العسكرية
في الضفة الغربية أو مناطق حدودية منها قطاع
غزة ولبنان وسورية في الفترة ،2018–2012
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بهدف قراءتها وفق عالقات القوة في المجتمع
ومؤسسة الجيش ،حيث تؤثر الهيمنة الذكورية في
المجتمع ومؤسسات الدولة ،ومن بينها المؤسسة
العسكرية ،في التجارب اليومية ،ومن ثم في
اإلنتاج المعرفي (ص .)13 ،9
وامتدا ًدا لذلك ،يحمل الكتاب في إطاره
توج ًها نقد ًيا وغير إقصائي للنساء
النظري
ّ
وتعبر عنه الباحثتان على أنه يساهم
المقاتالتّ ،
في إنتاج المعرفة التحررية Emancipatory
 Knowledgeعن طريق عدم قراءة المؤسسة
العسكرية بوصفها امتدا ًدا للدولة أو الحكومة،
وذلك عن طريق اإلصغاء لروايات Narratives
الفاعالت العنيفات من الدولة في ثالثة أبعاد:
أول ،نقد الفكرة السائدة بأن الدولة هي مر ّكب
ً
موحد ،وأن أفرادها مجموعة متجانسة تتماهى
ّ
معها ومع سياساتها ،عن طريق التشديد على
أهمية عالقات القوى الموجودة االجتماعية
ّ
وعلى دور أفراد في ممارسة العنف الداخلي على
ٍ
محاجة
ثانيا ،عن طريق
ّ
أفراد ومجموعات أخرىً .
الثنائية المغلوطة عن مفهوم القوي والضعيف،
القوة والضعف بالرجال ومفهوم
أي ربط مفهوم ّ
الضعف والتبعية بالنساء .ثال ًثا ،عن طريق عرض
تأثير الصدمات الناتجة من الصراعات المسلّحة
حتى لمن هم في الجانب القوي من الصراع،
أي المج ّندات اإلسرائيليات في المواقع القتالية
(ص  .)16ومن هذا الباب ،ال ترى المؤسسة
العسكرية ذاتها مر ّك ًبا وحدو ًيا ،إذ يجب علينا قراءة
العنف الممارس من هذه المؤسسة على أفرادها
عن طريق تجارب المقاتالت بداخلها .ومن أجل
ذلكُ ،يطرح السؤال التالي :ماذا يمكننا أن نتعلّم
من اختيار النساء في االنخراط في األدوار القتالية
على الرغم من كونه غير إلزامي؟ (ص .)21–17

وتقترح الباحثتان قراءة الحروب والصراعات
ُ
من خالل فهم سياق وتجارب النساء المنتجات
للعنف ،أي المقاتالت في المؤسسة العسكرية
اإلسرائيلية من أجل فهم الوجه الحقيقي للحرب
 ،War’s true faceفالصورة الحقيقية للصراع
مثل ،كما طُرح
الدائر بين إسرائيل والدول العربية ً
في الدراسة ،ال ُتقرأ بالضرورة عن طريق الرواية
التي تطرحها الدولة ،إنما يمكن فهمها عن طريق
دراسة تجارب المقاتالت السابقات بعد إنهائهن
الخدمة العسكرية ،وألجل إثبات ذلك أشارت
الباحثتان إلى بعض ٍ
آراء ُمعارضة لسياسات
إسرائيل تجاه الفلسطينيين ،من قبل مج ّندات
إسرائيليات سابقات (ص .)31–23

نساء يروين :النوع االجتماعي
ودراسة الحروب
تدرس الباحثتان األدوار الجندرية في البيئة
ُ
العسكرية عن طريق وضع روايات النساء في
مقدمة البحث بهدف التعبير عن أن «الشخصي»
ّ
منهجية
أيضا «السياسي»ُ ،معتمدتين على
هو ً
ّ
تحليل الرواية ،وفق آلية دليل اإلصغاء (ص )34
وتر ّكزان على التحليل النقدي للصدمات الناتجة
من الحروب التي تعانيها المقاتالت من منظور
جندري بهدف كسر القوالب الثنائية المعتمدة على
منطق «الرجل المحارب» مقابل «المرأة الضحية»،
بهدف توسيع اإلنتاج المعرفي حول الصدمات
لدى المج ّندات ليس فقط بوصفهن ناجيات من
أيضا منتجات له (ص .)56
العنف ،إنما ً
ويشير الكتاب إلى دور المجتمع اإلسرائيلي في
إقصاء النساء اإلسرائيليات من األدوار القتالية
في المؤسسة العسكرية ،حيث ال تزال شرائح
معينة من المجتمع اإلسرائيلي ،والدينية منها
ّ

بتكلا تاعجارم
يلاتقلا عقاوملا يف ءاسنلل يردنج ليلحت :ةينمألا تاساردلا يف تايئانثلا مده

تحديداُ ،تعارض إسناد أدوار قتالية للنساء في
ً
الجيش .و ُيشير كذلك إلى الصراع الذي تخوضه
المجندات اإلسرائيليات في المواقع القتالية أو
الداعمة للقتال في مراحل تجندهن في الجيش
اإلسرائيلي في أدوار اعتاد تقلّدها الرجال ،بحيث
تشدد الدراسة على دور النوع االجتماعي في
تشكيل هذه التجارب في اإلجابة عن سؤال
«في ظل تحقيق الرجال لمفهوم ‘الرجولة’ عند
االنخراط في المؤسسة العسكرية ،ماذا تحقق
النساء عن طريق هذه المؤسسة؟» (ص –74
 ،)75فبحسب الدراسة ،كشفت روايات النساء
الصراعات النفسية والداخلية لدى المقاتالت
السابقات ،وتصادمهن الدائم مع التفسيرات
المختلفة المقرونة بالذكورة
والصورة النمطية ُ
تصورات
واألنوثة ،إذ طمحت بعضهن إلى تطوير ّ
ُمختلفة للتفسيرات التقليدية لألنوثة ،بإضافة
عوضا عن الضعف والهشاشة،
القوة إليها،
ً
مفهوم ّ
اللذين طالما اقترنا بهن وبدورهن (ص .)96
وتستند الباحثتان إلى الباحثة النسوية كاثرين
ُ
مكينون  Catharine A. MacKinnonلإلشارة
إلى امتيازات المواطنين في الخدمة في الجيش،
وعرض االنتقادات الموجودة في األدبيات
حول انخراط النساء في المؤسسة العسكرية،
التي تتضمن تعزيز العسكرة وشرعنة استخدام
العنف والقوة (ص  ،)100–99كما تناقشان
التوتر بين الحياة المدنية والعسكرية للمقاتالت
اإلسرائيليات .ففي حين نجح العديد من
المجندات في تجاوز الثنائية في المؤسسة
العسكرية وتحدين مفهوم الضعف ،وحاجتهن
تلقي الحماية في هذه المؤسسة
الدائمة إلى ّ
 ،Protector Vs. Protectedإال أن بعضهن
ٍ
تحديات اجتماعية عند انتهائهن من
واجهن
الخدمة العسكرية وعودتهن إلى ممارسة الحياة

مجد ًدا مع أفكار وأعراف
المدنية ،مثل التعامل
ّ
أبوية ،وصور نمطية عن ضعف النساء ،على
الرغم من محاولة كسرها عن طريق االنخراط في
أدوار ُتعتبر رجولية (ص .)106–105

إشكالية التناول الجندري
للمؤسسة العسكرية
اإلسرائيلية
يتمحور الكتاب حول نقد الثنائيات المتعلقة
بالفاعلين الحكوميين العنيفين أو المقاتلين
توج ًها ير ّكز
في المؤسسة العسكرية ،ويطرح
ّ
عوضا عن التوجه السائد
على تجارب األفراد
ً
الذي يركز على مركزية الدولة ،حيث اختارت
الباحثتان دراسة حالة المؤسسة العسكرية
اإلسرائيلية والمقاتالت السابقات فيها ،واعتمدت
الدراسة على نقد هذه المؤسسة باالستعانة
بأدواتها ،أي باستعمال األفراد الفاعلين بداخلها
وتطبيق النظريات النسوية للدراسات األمنية
ومناهج بحث نسوية مستمدة من العلوم النفسية
ٍ
بكلمات أخرى ،طمحت هذه الدراسة إلى
عليها.
تفكيك ُبنية المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ،عن
طريق تسليط الضوء على تجارب أفرادها ،بإظهار
المؤسسة ذاتها وبين النساء بداخلها.
الفجوة بين
ّ
وهنا في اعتقادي تتبين الثغرة األولى في هذه
الدراسة ،وهي إغفال المؤسسة العسكرية بوصفها
مؤسسة عنيفة تعيد إنتاج العنف على نحو ٍ
دائم
وإخضاعها لنظريات نسوية تضع في أخالقياتها
والبنى القامعة والعنيفة ،ومن بينها
تفكيك الثنائيات ُ
المؤسسة العسكرية ،وما تنتجه من إخضا ٍع لألدوار
االجتماعية للهيمنة الرجولية ،ولم ُتشر على نحو
معمق إلى النساء الموجودات في هذه المؤسسة،
ّ
ٍ
بوصفهن فاعالت مسؤوالت على نحو مباشر
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عن إعادة إنتاج هذه البنى وتقويتها((( .فاستعملت
مركب ٍ
ات تعمل في مؤسسة ذكورية
الدراسة
ّ
وعنيفة ،وتساهم في تعزيزها ،من أجل تحليلها
ونقد ُبنيتها ،وما نتج من هذا التحليل هو مشاهد
جدا داخل المؤسسة العسكرية(((،
تغيير بسيطة ً
مثل مظاهر مساواة في الجيش اإلسرائيلي ،أو
تحديات لمفاهيم ذكورية وأبوية داخل المجتمع
تتطرق الباحثتان إلى دور هذه
اإلسرائيلي .كما لم ّ
القراءة النسوية للمقاتالت السابقات في الجيش
الضفة
اإلسرائيلي في تعزيز واستمرار االحتالل في ّ
تدعي
الغربية والحصار على قطاع غ ّزة ً
مثل ،وبينما ّ
أن من المهم عدم قراءة الفاعلين في
الدراسة ّ
المؤسسة العسكرية بوصفهم مركبات متماهية مع
المهم أن ُتظهر الدراسة
الدولة وسياساتها ،كان من ُ
ثمة اختالف في رؤية النساء لهذه
إذا ما ُوجد ّ
المؤسسة وممارساتها.
أما الثغرة الثانية فتتمثل في إخضاع حالة
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية لمعايير ديمقراطية
وجذرية((( ،فهذه المؤسسة هي إحدى أهم
المؤسسات – إن لم تكن األهم – في األيديولوجيا
الصهيونية االستعمارية وفي مؤسساتها ،وفي
استمرار االستعمار االستيطاني اإلحاللي في
فلسطين قبل عام  1948وبعده ،وال زالت هذه
المؤسسة تمارس سيطرتها و ُعنفها تجاه الشعب
ّ
الفلسطيني والدول العربية المجاورة .ومن هذه
األسس االستعمارية ،يستمد الجيش اإلسرائيلي
بنيته وممارساته .وعلى الرغم من إشارة الباحثتين
المجتمع اإلسرائيلي هو مجتمع معسكر
إلى أن ُ
(3) Claire Duncanson & Rachel Woodward, "Regendering
"the Military: Theorizing Women’s Military Participation,
Security Dialogue, vol. 47, no. 1 (2016), pp. 5–6.
(4) Audre Lord, The Master’s Tools will never Dismantle
the Master’s House (London: Penguin Classics, 2018).
(5) Duncanson & Woodward, p. 4.

(ص  ،)42تظهر إشكالية في المطالبة بعزل هذه
المؤسسة عن المجتمع اإلسرائيلي عن طريق
تجارب أفراده وبالفرز بين المدني والعسكري
في السياق اإلسرائيلي ،كما ُتطالب الدراسة .فما
ُيستنتج من هذه الدراسة أن الباحثتين ُتطالبان
بعزل المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية عن سياقها
السياسي ،وتقترحان بعد ذلك إسقاطها على
عالميا.
تجارب النساء المقاتالت
ً
وفي حين تطرح الباحثتان أهمية الفصل بين الدولة
والمجتمع ،عن طريق الفصل بين المقاتالت
اإلسرائيليات السابقات بوصفهن فاعالت
جزءا
حكوميات عنيفات من جهة ،وبين كونهن ً
من مجتمع من جهة أخرى ،وأن هنالك حاجة إلى
قراءة الروايات الشخصية لفهم «الوجه الحقيقي
للحرب» ،إال أنهما أغفلتا بنية المجتمع اإلسرائيلي
وتماهيه شبه التام مع المؤسسة العسكرية ،حيث
تعتبر هذه المؤسسة إحدى المؤسسات الشمولية
 ،(((Total Institutesوالتي تغذّ ي المجتمع وتتغذّ ى
منه ،فالمقاتالت لم ينخرطن في هذه المؤسسة من
فراغ ،ولم تتش ّكل تجاربهن ومواقفهن فقط داخل
المؤسسة العسكرية ،إ ّنما تؤدي األيديولوجيا
يعرف
ً
دورا مركز ًيا في المجتمع اإلسرائيلي ،الذي ّ
األمة بالزي العسكري ،المبني على فكرة «التهديد
التحديات األمنية(((.
الوجودي» المستمرة أمام
ّ
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن وجود المج ّندات
تطوعي،
اإلسرائيليات في األدوار القتالية هو
ّ
مبني على ٍ
شخصي في ظل عدم وجود إلزام
قرار
ٍ
(6) Ronald R. Krebs, "A School for the Nation? How
Military Service does not Build Nations, and how it
Might?" International Security, vol. 28, no. 4 (2004),
pp. 85–124.

((( ع ــزم ــي ب ـشــارة ،مــن يـهــوديــة ال ــدول ــة حـتــى ش ــارون :دراس ــة فــي
تـنــاقــض الــديـمـقــراطـيــة اإلســرائـيـلـيــة (الـقــاهــرة :دار الـشــروق،)2005 ،
ص .99
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قانوني النخراط النساء في هذه األدوار ،وما هذا
إال دليل حول المناخ الذي نشأت فيها المقاتالت
اإلسرائيليات وفهمهن لدورهن في هذه المؤسسة
العنيفة ،المبني على هيمنة الرواية األمنية والقيم
العسكرية على المجتمع اإلسرائيلي والنفوذ الكبير
للجيش في الحياة المدنية(((.
وعلى الرغم من إشارة الدراسة إلى أنه ال ُيمكن
اعتبار الدولة ،أو المؤسسة العسكرية ،أو ح ّتى النساء
الفاعالت بداخلها شريحة متجانسة (ص ،)100
وحتى إن وجدت روايات للمقاتالت اإلسرائيليات
تتناقض مع سياسات الدولة والجيش (ص ،)24
فال يمكن االستنتاج أنها تغيير نسوي فرضته
الجنديات على المؤسسة العسكرية ،وال يمكن
نموذجا النخراط
أن من الممكن تعميمه
االستنتاج ّ
ً
النساء في األدوار القتالية ،فهذا األمر ال يعد ميز ًة
في المؤسسة العسكرية بل إ ّنه يوجد في الخريطة
تعبر
السياسية والمجتمع المدني اإلسرائيليين .وال ّ
هذه التجارب عن التصادم بين المؤسسة العسكرية
اإلسرائيلية وبين النساء بداخلها ،وهو ليس بأمرٍ
ٍ
بكونهن نساء.
محصور بالمج ّندات االسرائيليات
ّ
منقوصا لعدم طرح
إضافةً إلى ذلك ،يبقى التحليل
ً
تجارب النساء اإلسرائيليات اللواتي اخترن عدم
عامل
االنخراط في المؤسسة العسكرية لكونهن
ً
مهما في فهم العالقة بينهن وبين الجيش ،كما أ ّنه
ً
لمقاتالت رفضن على نحو
لم يتم عرض تجارب ُ
تحد
مباشرٍ أوامر عسكرية ،وما يم ّثله ذلك من ٍّ
للمنظومة العسكرية.

تام للسياق السياسي والتاريخي لهذه المؤسسة،
فال ُتم ّثل في رأيي تفاصيل األفراد وتجاربهم
النفسية تحد ًيا للمفاهيم الذكورية في الوقت
الذي تعمل المقاتالت في فضائها وتساهم في
ثمة سياق أوسع يجتمع فيه النساء
استمرارها ،إذ ّ
والرجال على ٍ
حد سواء داخل الجيش اإلسرائيلي
وهو مر ّكب األيديولوجيا ،الذي يقوم بصياغة البنية
العسكرية واالجتماعية والعالقة التكاملية بينهما،
حيث إن المجتمع اإلسرائيلي مجتمع ُمعسكر ،أو
عرفها باروخ كيمرلينغ بالعسكرية المدنية(((.
كما ّ
شائعا ُيمكن مقارنته
اجتماعيا
مجال
وال ُيعتبر
ً
ً
ً
وتعميمه مع مجاالت مدنية في دول أخرى.

ختاما ،لم ينتقد الكتاب المؤسسة العسكرية
ً
بتوس ٍع إلى ما
اإلسرائيلية كما ا ّدعى ،ولم يتطرق ّ
قدم الدراسة
تفعله هذه المؤسسة بالنساء ،ولم ُت ّ
نقدا حول انخراط النساء في هذه المؤسسة
ً
أصل ،وهو سؤال مهم لفتح النقاش حول الهيمنة
ً
الذكورية في المؤسسة العسكرية ،إضافة إلى
عدم اإلجابة عن سؤال ضروري ،عن تجارب
المقاتالت اإلسرائيليات في ظل تجارب النساء
الفلسطينيات اللواتي يعانين عنف المقاتالت؟ فقد
اعتبرت الدراسة المؤسسة العسكرية ُمعطى ثاب ًتا،
التطرق إلى بنيتها ومكانتها في المجتمع
من دون
ّ
اإلسرائيلي ودورها في إنتاج العنف المستمر.
فال يكفي تشديد الباحثتين على أهمية قراءة
تجارب النساء في الدراسات األمنية والعالقات
تقدما كيفية تأثير النساء في
الدولية من دون أن ّ
أما بخصوص منهجية البحث ،استعملت مراحل بناء وتطور المؤسسات العسكرية ،ومن
الباحثتان منهجا من مجال العلوم النفسية لتطبيقه دون ال ّتطرق إلى السياق الذي يعمل في فضائه
ً
في حقل الدراسات األمنية ،لدراسة تجارب النساء الجيش اإلسرائيلي والنساء اإلسرائيليات بوصفهن
ٍ
اإلسرائيليات في المؤسسة العسكرية ،مع إغفال "(9) Baruch Kimmerling, "Patterns of Militarism in Israel,
((( المرجع نفسه ،ص .108–107

European Journal of Sociology/Archives Européennes de
Sociologie, vol. 34, no. 2 (1993), pp. 206–207.
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المجتمع
 وال اإلشارة إلى وأن جيشها ليس ُمعطى،جزءا من المجتمع اإلسرائيلي
ُ هامشيا في
ً
ً
((1(
يحمل
،المجتمع بنسائه ورجاله
أن إسرائيل ُتعتبر الدولة األكثر عسكر ًة
ُ
ُ  فهذا، اإلسرائيلي، عالميا
ً
أيديولوجيا عسكرية توظّف في كلتا المساحتين؛
(10) "Global Militarization Index," Bonn International
. المدنية والعسكريةCenter for Conversion (BICC), accessed on 10/8/2020, at:
https://bit.ly/3bVebju
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مجلة عمران للعلوم االجتماعية دورية ّ
محكمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
األول في صيف  .2012وهي
تحمل الرقم الدولي المعياري ( .)ISSN: 2305–2473وقد صدر عددها ّ
دورية فصلية ّ
محكمة تصدر مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية مختصة وهيئة
استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها ،وتستند إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر وللعالقة بينها وبين
ّ
الباحثين .كما تستند إلى الئحة داخلية ّ
(المحكمين)
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة بالقراء
في االختصاصات كافة.

بمدخراته األصيلة وإشعاعاته المتجددة .وقد ولدت
يستوحي اسم المجلة مفهوم «العمران»
الخلدوني ّ
ّ
فكرتها من أسئلة وإشكاليات المأزق المنهجي والوظيفي الذي تواجهه العلوم االجتماعية واإلنسانية
العربي .وتندرج المجلة في سلسلة
التغيرات االجتماعية الكبرى الجارية في الوطن
العربية في مرحلة ّ
ّ
ّ
دوري ــات الـعـلــوم االجتماعية واإلنـســانـيــة فــي الــوطــن الـعــربـ ّـي والـعــالــم ،وتعمل على بـلــورة هــويــة أساسية
ـروعــا ،مستعيد ًة تقاليد المجالت والــدوريــات التي أنتجت اتـجــاهــات وحركات
لها بوصفها مـجـ ّلـ ًة/مـشـ ً
وم ــدارس عـلـمـيــة وفـكــريــة .وهــي تـطـمــح فــي ذلــك إلــى أن تـمـ ّثــل نـقـلـ ًة نــوعـيــة فــي مـجــاالت هــذه الـعـلــوم،
تـقــوم على مقاربة اختصاصات العلوم االجتماعية ومناهجها بوصفها وحــدة متكاملة فيما هــو قريب
من «المنهج التكاملي» العابر االختصاصات في إطار الغاية العليا للعلوم االجتماعية وهي «الحرية»
بصفتها جوهر التفكير الذي هو جوهر اإلنسان.
تعتمد مجلة عمران في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:
 ًخصيصا للمجلةّ ،
كليا أو نشر ما
أول :أن يـكــون البحث أصـيـ ًـا مـعـ ًّـدا
ً
وأل يـكــون قــد نشر جــزئـ ًـيــا أو ً
قدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات
أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ،أو ّ
يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
 ً-ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

1 .عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي
ينتمي إليها.
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2 .الـمـلـ ّـخــص الـتـنـفـيــذي بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة فــي نـحــو  100كـلـمــة ،والـكـلـمــات المفتاحية
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرائق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ
3 .تحديد مشكلة الـبـحــث ،وأه ــداف الــدراســة ،وأهميتها ،والـمــراجـعــة النقدية لما سبق ُ
وكـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
4 .أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).
5 .أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية بالمعنى الواسع للعلوم االجتماعية
ً
شامل الدراسات االقتصادية والسكانية والبيئية ،وما شاكل ذلك.
6 .تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،شرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ
عــدد كلماتها  3000 – 2800كلمة .ويجب أن يقع هــذا الكتاب فــي مجال اختصاص الباحث أو
في مجال اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد
التحكيم.
خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال العلوم االجتماعية ال
7 .تفرد المجلة با ًبا ً
يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 – 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث
من قواعد التحكيم.

8 .يراوح عدد كلمات البحث ،بما في ذلك المراجع في اإلحاالت المرجعية والهوامش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 – 6000ك ـل ـمــة ،ولـلـمـجـلــة أن ت ـن ـشــر ،بـحـســب ت ـقــديــرات ـهــا وب ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ب ـعــض الـبـحــوث
منضدً ا على برنامج وورد
والــدراســات التي تتجاوز هــذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
( ،)Wordعـلــى أن يـكــون الـنــص الـعــربــي بـنــوع ح ــرف واح ــد ولـيــس أكـثــر مــن ن ــوع ،وأن يـكــون الـنــص
اإلنكليزي بحرف ( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحــد مختلف
تما ًما عن نوع حرف النص اإلنكليزي الموحد.

9 .فــي حــال وجــود صــور أو مخططات أو أشـكــال أو مـعــادالت أو رســوم بيانية أو ج ــداول ،ينبغي
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.
راب ـ ًعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
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ـرجــح ثالث.
فــي قائمة الـقـ ّـراء فــي الـمــركــز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يـحــال البحث إلــى قــارئ مـ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ

1 .يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن المواد – من البحوث والدراسات والمقاالت – التي تنشرها؛
2 .ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 –1الكتب

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ

– نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
– كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118
ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

– نــاش ،كـيــت .الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة .تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،

وبالنسبة إلــى الكتاب الــذي اشـتــرك فــي تأليفه أكثر مــن ثالثة مؤلفينُ ،فيكتب اســم المؤلف الرئيس أو
المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة «وآخرون» .مثال:

القومي
– السيد ياسين وآخــرون ،تحليل مضمون الفكر
العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراســات الوحدة
ّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109
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ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
– ياسينّ ،
ّ
ّ
العربية.1991 ،
 –2الدوريات

اســم المؤ ّلف« ،عنوان الـ ّـدراســة أو المقالة» ،اســم المج ّلة ،المج ّلد و/أو رقــم العدد (سنة ال ّنشر) ،رقم
الصفحة .مثال:
ّ

العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
– محمد حسن« ،األمن
ّ
ّ
ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي» .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد .)2009( 1
– حسن ،محمد« .األمن
ّ

 –3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعــادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
– إيان بالك« ،األســد
ّ
.2009/2/17
 –4المنشورات اإللكترونية

عند االقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية ،يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد« ،عنوان المقال أو التقرير» ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :

مختصرا باالعتماد على ُم ِ
ً
ختصر الروابط ) (Bitlyأو (Google
كامل ،أو يكتب
ويتعين ذكر الرابط
ً
) .Shortnerمثل:

– «ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،»%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25
فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
– «معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية» ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة عمران

1 .تعتمد مجلة عمران قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ،بالنسبة إلى الباحث والقراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
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ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2 .تعتمد مجلة عمران ُقراء
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير
تنظيما
3 .تعتمد مجلة عمران
ً
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
تقدم المجلة في ضوء تقارير القراء خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما
ّ 5 .
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .ت ـل ـتــزم م ـج ـلــة ع ـم ــران ب ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــدق ـي ـق ـيــة وال ـت ـحــريــريــة وال ـط ـبــاع ـيــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل مــن أشـكــال التمييز األخ ــرى ،عــدا االلـتــزام بـقــواعــد ومـنــاهــج ولغة
التفكير العلمي في عرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9 .احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة
	10.تتقيد مجلة عمران بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
التي يتضمنها البحث ُ
	11.حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذ ٍن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
تقيدً ا ً
كامل بالحصول على إذن الدورية األجنبية
	12.تتقيد مجلة عمران في نشرها لمقاالت مترجمة ّ
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
	13.المجانية :تلتزم مجلة عمران ّ
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( Annex II )
Ethical Guidelines for Publication in Omran

1. The editorial board of Omran upholds the confidentiality and the objectivity the
peer review process. The peer review process is anonymized, with editors selecting
referees for specific manuscripts based on a set of pre–determined, professional
criteria. In where two reviewers cannot agree on the value of a specific manuscript,
a third peer reviewer will be selected.
2. Omran relies on a network of experienced, pre–selected peer reviewers who are
current in their respective fields.
3. Omran adopts a well–defined internal organization with clear duties and obligations
to be fulfilled by the editorial board.
4. Disclosure: With the exception of the editor in charge of the editing process
(normally the Editor–in–Chief or designated deputies), neither the editors, nor the
peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, including
the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing
processes and must be treated in confidence and must never be used for personal
financial or other gain.
5. When deemed necessary based on the reviewers’ reports, the journal may offer
researchers methodological, technical and other assistance in order to improve the
quality of their submissions.
6. The editors of Omran are committed to notifying the authors of all submitted
pieces of the acceptance or otherwise of their manuscripts for publication. In cases
where the editors of Omran reject a manuscript, the author will be informed of the
reasons for doing so.
7. Omran is committed to providing quality professional copy editing, proof reading
and online publishing services.
8. Impartiality: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual
and academic merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or
political views of the authors.
9. Conflicts of interest: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts
in which there is a conflict of interests resulting from competitive, collaborative
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or
institutions connected to the papers.
10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept
confidential and cannot be used for personal research.
11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles
published in its peer reviewed journals. The articles may not be published
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit
written authorization from the ACRPS.
12. The editorial board of Omran fully respects intellectual property when translating
and publishing an article published in a foreign journal, and will seek the right to
translate and publish any work from the copyright holder before proceeding to do so.
13. Omran does not make payments for manuscripts published in the journal, and all
authors and researchers are exempt from publication fees.
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– Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New
York: Penguin, 2006), pp. 99–100.
– Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, Edith Grossman (trans.) (London:
Cape, 1988), pp. 242–55.
In quotes not immediately following the reference: Pollan, p. 31.
Where there are several references by the same author, add a short title: Pollan, Omnivore’s
Dilemma, p. 31.
In quotes immediately following the reference: Ibid., p. 32.
The corresponding bibliographical entry:
– Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New
York: Penguin, 2006.
For books by three or more authors, in the note, list only the first author, followed by et al.:
– Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies (London: Sage, 1994), pp. 220–221.
In later quotes: Gibbons et al., p. 35.
The corresponding bibliographical entry:
– Michael Gibbons et al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies. London: Sage, 1994.

II– Periodicals

Author’s name, «article title,» journal title, volume number, issue number (Month/
season Year), page numbers.
– Joshua I. Weinstein, «The Market in Plato’s Republic,» Classical Philology, no. 104
(2009), p. 440.
The corresponding bibliographical entry:
– Weinstein, Joshua I. «The Market in Plato’s Republic.» Classical Philology. no. 104
(2009).

III– Articles in a Newspaper or Popular Magazine

N.B. Cited only in footnotes, not in the references/bibliography. Example:
– Ellen Barry, «Insisting on Assad’s Exit Will Cost More Lives, Russian Says,» The
New York Times, 29/12/2012.

IV– Electronic Resources

When quoting electronic resources on websites, please include all the following:
Author’s name (if available), «The article or report title,» series name (if available),
website’s name, date of publication (if available), accessed on 9/8/2016, at: http://www...
The full link to the exact page should be included. Please use an URL Shortener (Bitly)
or (Google Shortner). Example:
– John Vidal, «Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says,» The
Guardian, 27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw
– Policy Analysis Unit–ACRPS, «President Trump: An Attempt to Understand the
Background,» Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy Studies,
accessed on 10/11/2016, at: http://bit.ly/2j36v5S
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iv.

All research papers submitted for consideration must adopt the referencing
guidelines adopted by the Arab Center for Research and Policy Studies (See
Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our
journals).
v.
All submitted works must fall within the broad scope of Omran, including
economics, demographics, and environmental science.
vi.
Book reviews of between 2,800 and 3,000 words in length will be considered
for submission to the journal, provided that the book covers a topic which
falls within the scope of the journal and within the reviewer’s academic
specialization and/or main areas of research. Reviews are accepted for books
written in any language, provided they have been published in the previous
three years. Book reviews are subject to the same quality standards which
apply to research papers.
vii.
Omran carries a special section devoted to discussions of a specific theme
which is a matter of current debate within the social sciences. These essays
must be between 2,800 and 3,000 words in length. They are subject to the
same refereeing standards as research papers.
viii.
All submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive
of a bibliography, footnotes, appendices and the caption texts on images. The
editors retain the right to publish longer pieces at their discretion. Research
papers should be submitted typed on «Word». The Arabic text should be in the
same font and not several fonts, and the English text should only be in «Times
New Roman» font. Accordingly, the Arabic text should be in one single font
totally different from the unified English font.
ix.
All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format
compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software (Excel) or
Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside high–resolution
images. Charts will not be accepted without the accompanying data from
which they were produced.
4. The peer review process for Omran and for all journals published by the ACRPS is
conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a
short list of approved reader–reviewers. In cases where there is a major discrepancy
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months
of the receipt of the first draft.
5. The editorial board of Omran adheres to a strict code of ethical conduct, which has
the clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors (cf. Annex II).
i.
The sequencing of publication for articles accepted for publication follows
strictly technical criteria.
ii.
Omran does not make payments for articles published in the journal, nor does
it accept payment in exchange for publication.

I– Books

( Annex I )
Footnotes and Bibliography

Author’s name, Title of Book, Edition (Place of publication: Publisher, Year of publication),
page number.
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Omran is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to the social sciences
and published by the Arab Center for Research and Policy Studies (ISSN: 2305–2473).
First published in the summer of 2012, Omran is overseen by an academic editorial
board composed of experts as well as an actively engaged board of international
advisers. Publication in Omran is governed by a strict code of ethics which guides the
relationship between the editorial staff and contributors.
The name of the journal evokes Ibn Khaldun’s concept of ilm al Omran, often viewed
as a precursor to the social sciences. Born out of the perceived methodological and
functional crises faced by the social sciences and humanities during an era of massive
social transformations sweeping through the Arab region, Omran aims to establish for
itself a distinct identity among prominent Arab journals and periodicals, as a journal/
project aspiring to build new intellectual trends and schools of thought. It thus seeks to
bring about a qualitative leap in its multidisciplinary field (encompassing anthropology,
sociology, social history, political science, political economy, population sciences,
environment, and development studies), espousing in this an integrated interdisciplinary
approach. It views freedom as the guiding principle and ultimate goal of the social
sciences, since freedom is the essence of thought, which is also the essence of humanity.
Submission to and publication in Omran is governed by the following guidelines:
1. Only original work which is submitted exclusively for publication within the
journal is accepted. No work which has been previously published fully or in part
will be considered for publication in Omran. Similarly, no work which substantially
resembles any other work published in either print or electronic form, or submitted
to a conference other than the conferences held by the ACRPS will be considered
for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in
both Arabic and English.
3. All submissions must include the following elements:
i.
A title in both Arabic and English together with the author’s institutional
affiliation.
ii.
An abstract, ranging between 100 words in length, in both Arabic and English
as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and clearly spell out
the research problematic, the methodologies used, and the main conclusions
arrived at.
iii.
The research paper must include the following elements: specification of
the research problematic; significance of the topic being studied; statement
of thesis; a review of literature emphasizing gaps or limitations in previous
analysis; a description of the research methodology; hypothesis and conceptual
framework; bibliography.

The Arab Center for Research and Policy
Studies is an independent social sciences and
humanities institute that conducts applied
and theoretical research seeking to foster
communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional
intellectual hubs. The ACRPS achieves
this objective through consistent research,
developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links
with both Arab and international research
centers.
The Center encourages a resurgence of
intellectualism in Arab societies, committed
to strengthening the Arab nation. It works
towards the advancement of the latter based
on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and
that the development of any society remains
impossible if pursued without an awareness
of its historical and cultural context, reflecting
its language(s) and its interactions with other
cultures.
The Center works therefore to promote
systematic and rational, scientific researchbased approaches to understanding issues
of society and state, through the analysis
of social, economic, and cultural policies.
In line with this vision, the Center conducts
various academic activities to achieve
fundamental goals. In addition to producing
research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and
convenes conferences, workshops, training
sessions, and seminars oriented to specialists
as well as to Arab public opinion. It publishes
peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and
English to reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in
autumn 2010 with a publishing office in Beirut,
has since opened three additional branches
in Tunis, Washington and Paris, and founded
both the Doha Historical Dictionary of Arabic
and the Doha Institute for Graduate Studies.
The ACRPS employs resident researchers
and administrative staff in addition to hosting
visiting researchers, and offering sabbaticals
to pursue full time academic research.
Additionally, it appoints external researchers
to conduct research projects.
Through these endeavours the Center
contributes to directing the regional research
agenda towards the main concerns and
challenges facing the Arab nation and citizen
today.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة
 مختصة بالعلوم االجتماعية،بحثية فكرية مستقلة
، تسعى، في جوانبها النظرية والتطبيقية،واإلنسانية
 إلى خلق تواصل في،عبر نشاطها العلمي والبحثي
ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في هذه
 وكذلك، وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم،العلوم
بينهم وبين المراكز الفكرية والبحثية العربية
، من البحث، في عملية تواصل مستمرة،والعالمية
. وتطوير األدوات المعرفية،والنقد
،يتبنى المركز رؤيــة نهضوية للمجتمعات العربية
 والعمل على رقيها،ملتزمة بقضايا األمــة العربية
ً
ّ انطالقا من فهم
أن التطور ال يتناقض
،وتطوّ رها
ّ  بل،مع الثقافة والهوية
،مجتمع بعينه
إن تطوّ ر
ٍ
،ممكن إال في ظروفه التاريخية
 غير،بفئاته جميعها
ٍ
 ومن خالل تفاعله مع، وبلغته،وفي سياق ثقافته
.الثقافات األخرى
 يعمل المركز على تعزيز البحث العلمي،ثم
ّ ومن
المنهجي والعقالنية في فهم قضايا المجتمع
 بتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية،والدولة
 ويتجاوز ذلك إلى دراسة.والثقافية في الوطن العربي
،عالقات الوطن العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر
ّ
. بجميع أوجهها،المؤثرة فيه
وبالسياسات العالمية
 يعمل المركز على تحقيق،وفي ضوء هذه الرؤية
 عــن طريق نشاطاته،أهــدافــه العلمية األســاســيــة
ً
أبحاثا ودراســات
 فهو ينتج،األكاديمية المختلفة
ً
ً محك
ّ
 ويبادر،علمية
مة ودوريات
 ويصدر كتبًا،وتقارير
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،إلى مشاريع بحثية
 في، وندوات أكاديمية، وورش عمل وتدريب،مؤتمرات
،مواضيع متعلقة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية
ً  والرأي العام العربي،وموجهة إلى المختصين
،أيضا
ّ
 في توجيه األجندة البحثية، عبر كل ذلك،ويساهم
نحو القضايا والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن
 وينشر المركز جميع إصداراته.والمواطن العربي
.باللغتين العربية واإلنكليزية
 وله فرع،2010 تأسس المركز في الدوحة في خريف
ّ
، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يعنى بإصداراته في بيروت
 ويشرف على المركز.في تونس وواشنطن وباريس
.المؤسس
مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
ِّ
أســس المركز مــشــروع المعجم التاريخي للغة
ّ
 وما زال يشرف عليه بالتعاون مع مجلسه،العربية
،أسس معهد الدوحة للدراسات العليا
ّ  كما،العلمي
وهــو معهد جامعي تشرف عليه إدارة أكاديمية
.ومجلس أمناء مستقل يرأسه المدير العام للمركز
. وطاقم إداري،يعمل في المركز باحثون مقيمون
ويستضيف باحثين زائرين لإلقامة فيه فترات محددة
 ويك ّلف باحثين من خارجه،من أجل التفرّ غ العلمي
 ضمن أهــدافــه ومجاالت،للقيام بمشاريع بحثية
.اهتمامه

دعوة للكتابة
ترحب مجلة «عمران» للعلوم االجتماعية بنشر األبحاث والدراسات المعمقة ذات
المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من «عمران» أبحا ًثا ومراجعات
كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل زمالء متخصصين.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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مح َّ
ــكمة تُعـنـى بالعـلـــوم االجتمـاعيــــة
فصليــــة َ

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية
في دورته الثامنة (آذار /مارس )2021
حول

الدولة العربية المعاصرة:
التصور ،النشأة ،األزمة
ّ
ً
ومعمق بين أكبر عدد ممكن من
مستهدفا فتح حوار علمي نقدي
ّ
أصحاب االختصاص العرب المشتغلين في العلوم االجتماعية واإلنسانية،
من أجل تدارس القضايا المهملة في مجاالت اختصاصهم الدقيقة أو
التي تجمع بين عدة تخصصات.

(أربعة أعداد)
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