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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات»

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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* (((

النسوية في العراق :بين فرض نهج المنظمات
غير الحكومية والعنف الطائفي والنضال من
أجل دولة مدنية
Feminism in Iraq: Between NGOization,
Ethnosectarian Violence and the Struggle
for a Civil State
مـلـخــص :يـسـعــى ه ــذا الـبـحــث السـتـكـشــاف الـنـشــاط الـسـيــاســي لـلـنـســاء الـعــراقـيــات مـنــذ ع ــام 2003
المعمقة للمنظمات السياسية النسائية التي جــرت فــي بغداد
اعـتـمــا ًدا على الــدراســة اإلثنوغرافية
ّ
عـلــى نـحــو رئـيــس ،إضــافــة إلــى أربـيــل والسليمانية والـنـجــف والـكــوفــة وكــربــاء والـنــاصــريــة .ف ـ ً
ـأول،
يـسـتـكـشــف ال ـب ـحــث ب ـعــض ال ـج ــوان ــب ال ـت ــي ت ـمـ ّـيــز س ـي ــاق م ــا ب ـعــد ع ــام  2003وتــأث ـيــرهــا الـمـلـمــوس
فــي حـيــاة الـنـســاء ونـشــاطـهــن .وبـعــد ذلــك ،ينظر فــي مفهوم فــرض نهج المنظمات غير الحكومية
محددة ،وفي عالقته بالنشاط من أجل حقوق النساء في العراق منذ عام
 NGO–izationبصورة ّ
وأخيرا ،يعرض مختلف األشكال التي اتخذتها الحركة السياسية للنساء ،بد ًءا بالمنظمات
.2003
ً
ً
وصول إلى المشاركة في حركة االحتجاج األخيرة التي انطلقت في صيف .2015
غير الحكومية
كـلـمــات مـفـتــاحـيــة :نـســاء ال ـعــراق ،االحـتــال األمـيــركــي لـلـعــراق ،الـمـحــاصـصــة الـطــائـفـيــة ،الـنـســويــة،
حركة االحتجاج.

Abstract: This article explores Iraqi women’s political activism since 2003
relying on an in–depth ethnography of women’s political organizations conducted
mainly in Baghdad, as well as in the cities of Erbil, Sulaymaniyah, Najaf–Kufa,
Karbala and Nasriya. The paper begins with an exploration of some of the
characteristics of the post–2003 context and its very real impact on women’s lives
’and activism. It then moves on to study what the author terms ‘NGO–ization
and its impact on women’s rights activism in Iraq since 2003. Finally, the author
surveys the different forms taken by women’s political activism ranging from the
establishment of women–focused NGOs to women’s participation in the protest
movement which began in the summer of 2015.
Keywords: Iraqi Women, US Occupation of Iraq, Ethnosectarian Quota System,
Feminism, Movement of Protest.
* أستاذة مساعدة في قسم علم االجتماع ،جامعة روتغرز ،نيوارك ،والية نيوجيرسي ،الواليات المتحدة األميركية.

Assistant Professor of Sociology at Rutgers University, NJ, USA.
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مقدمة
يتّسم النشاط السياسي للنساء والحركات النسوية في العراق بتاريخ طويل وغني ،تشابك إلى
حد بعيد مع تط ّور الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي للعراق .ولقد ساهمت تجارب
متنوعة – شملت القومية وطبيعة األنظمة السياسية المختلفة وتوافر الحركات االجتماعية ،من اليساريين
والقوميين إلى اإلسالميين – في تشكيل النشاط السياسي النسائي العراقي المعاصر((( .وعاشت البالد،
منذ ثمانينيات القرن الماضي ،حالة حرب مستمرة ،وعانت عق ًدا من العقوبات االقتصادية القاسية
التي أثرت تأثي ًرا عميقًا في واقعها االجتماعي واالقتصادي .وأدى الغزو الذي قادته الواليات المتحدة
األميركية واحتاللها البالد في عام  2003إلى تفاقم التم ّزق الذي كان قد أصاب النسيج االجتماعي
للمجتمع العراقي نتيجة االستبداد والحروب والعقوبات االقتصادية لألمم المتحدة .ومنذ ذلك الحين،
اتسمت الحياة اليومية للعراقيين بالعنف المسلح وصراع الهويات .وقد دفعت النساء ثم ًنا باهظًا للغاية
في هذا السياق؛ إذ أث ّر تطبي ُع العنف المسلح وعسكرة الفضاءات العامة في واقعهن اليومي(((.
يتناول هذا البحث المع ّمق السياق العراقي ما بعد عام  ،2003ويبيّن أن السياسة ذاتها التي مارستها
سلطة االئتالف المؤقتة بقيادة اإلدارة األميركية التي حكمت البالد خالل المراحل األولى من الغزو
ولّدت حالة من الفوضى المد ّمرة ،وأ ّدت إلى تفشّ ي العنف ،وال يزال العراق يعانيها حتى اليوم .ويبيّن
(((
هذا البحث أيضً ا أنه منذ عام  2003ق ّوضت النخبة السياسية الجديدة المحافظة والمذهبية–اإلثنية
أساس الحقوق القانونية للمرأة العراقية وإرثها المشهود له في النشاط السياسي .وكشف غزو تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام أجزاء من شمال العراق وغربه عن التشظي السياسي واالجتماعي
الذي يسود سياق ما بعد الغزو األميركي.
ساهمت خصوصيات سياق ما بعد عام  2003في ظهور المنظمات النسائية االجتماعية والسياسية وعودة
حظرت عقب سقوط نظام البعث االستبدادي .يسعى هذا البحث الستكشاف
ظهور مجموعات نسائية ُ
النشاط السياسي للنساء العراقيات منذ عام  2003اعتما ًدا على الدراسة اإلثنوغرافية المع ّمقة للمنظمات
السياسية النسائية التي جرت في بغداد على نحو رئيس ،إضافة إلى أربيل والسليمانية والنجف والكوفة
;)(1) Nadje Al–Ali, Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present (London and New York: Zed Books, 2007
Zahra Ali, «Le Mouvement des Femmes de L’Irak Post–Saddam,» L’Homme et la société, Sexe et Politique, vol. 3,
no.189–190 (February2013 ), pp. 223–243; Zahra Ali, «Le Mouvement des Femmes dans L’Irak Post–Saddam: Entre
Genre, Nation et Religion, Héritages Passés et Défis Présents.» Genesis, vol. 12, no. 1 (2013), pp. 71–99; Zahra Ali,
«The Fragmentation of Gender in Post–Invasion Iraq,» in: The Oxford Handbook of Contemporary Middle–Eastern
and North African History, Amal Ghazal & Jens Hanssen (eds.), Oxford Handbooks Online, 2017; Tareq Y. Ismael
& Jacqueline S. Ismael, Iraq in the Twenty–First Century: Regime Change and the Making of a Failed State (London
and New York: Routledge, 2015); Marion Farouk–Sluglett, «Liberation or Repression? Pan–Arab Nationalism and the
Women’s Movement in Iraq,» in: Iraq: Power and Society, D. Hopwood, H. Ishow & T. Koszinowski (eds.), (New York
and London: Ithaca Press/ St. Antony’s College, 1993).
(2) Zahra Ali, Women and Gender in Iraq: Between Nation–Building and Fragmentation (Cambridge: Cambridge
University Press, 2018).
»(3) Ali, «The Fragmentation of Gender.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ةيندم ةلود لجأ نم لاضنلاو يفئاطلا فنعلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا جهن ضرف نيب :قارعلا يف ةيوسنلا

وكربالء والناصرية((( .ففي البداية ،يستكشف البحث بعض الجوانب التي تم ّيز سياق ما بعد عام 2003
وتأثيرها الملموس في حياة النساء ونشاطهن .وبعد ذلك ،ينظر في مفهوم فرض نهج المنظمات غير
الحكومية  NGO–izationبصورة مح ّددة ،وفي عالقته بالنشاط من أجل حقوق النساء في العراق منذ
عام  .2003وأخي ًرا ،يعرض مختلف األشكال التي اتخذتها الحركة السياسية للنساء بد ًءا بالمنظمات غير
وصول إلى المشاركة في حركة االحتجاج األخيرة التي انطلقت في صيف .2015
ً
الحكومية

ً
ّ
ومشظى
أوال :العيش والحراك في بلد محتل
أدى غزو العراق الذي رافقه القصف والمعارك في الفترة آذار /مارس – أيار /مايو  2003إلى مقتل نحو
 150ألف مدني((( .وبعد تكريس االحتالل عبر سلطة االئتالف المؤقتة وإنشاء مجالس حكم عراقية
قوامها الحصص الفئوية ،بدأ العنف يسم الحياة اليومية للعراقيين .كانت الحرب األهلية المذهبية التي
ظلت تطارد البالد هي النتيجة المباشرة لحملة اجتثاث حزب البعث التي أطلقتها سلطة االئتالف
المؤقتة وطردت بموجبها  400ألف جندي عراقي وأعضاء من حزب البعث ،ما ق ّوض الدولة وأ ّدى إلى
أساسا للنظام السياسي
ورسخ الهويات اإلثنية والدينية والمذهبية
ً
السنة ّ
التهميش السياسي للسكان ُ
العراقي((( .أما قم ُع الجيش األميركي االنتفاضات ضد االحتالل ،ال سيما في الفلوجة والنجف ،وصعو ُد
شكل مذهب ًيا.
ً
الميليشيات السياسية الحزبية التي استفادت من فراغ السلطة ،فقد اتخذا هما أيضً ا
وبلغ تفاقم الصراع الطائفي ذروته إبان الحرب الطائفية في الفترة  .(((2007–2006ومثّلت هذه الحرب
والحوادث المرتبطة بها جمي ًعا نقطة التحول الثانية بعد عام  1991في العالقات المذهبية العراقية وإعادة
حا في تقسيم بغداد إلى
تنظيم المجتمع والمناطق بحسب خطوط مذهبية((( .وبدا هذا التصدع واض ً
أحياء متجانسة ُسنية وشيعية تفصل بينها نقاط تفتيش وجدران خرسانية(((.
المعمق هذا ضمن مجموعات وشبكات نسائية ،في بغداد على نحو رئيس ،وفي أربيل والسليمانية (كردستان
((( جرى تنفيذ البحث
ّ
العراق) بصورة ثانوية خالل الفترة تشرين األول /أكتوبر  – 2010حزيران /يونيو  ،2012وكذلك في بغداد والنجف – الكوفة في آذار/
مارس ونيسان /أبريل  ،2016وفي بغداد والنجف – الكوفة وكربالء والناصرية في أيار /مايو .2017

((( التقديرات وفقًا لـ:

;«Lancet Surveys of Iraq War Casualties,» Iraq Body Count, 2004, accessed on 3/2/2017, at: https://goo.gl/qvnmeh
«Iraq: The Human Cost,» MIT University, accessed on 3/2/2017, at: https://goo.gl/WuFX7P

(6) Ismael & Ismael; Andrew Arato, Constitution Making under Occupation: The Politics of Imposed Revolution in Iraq
(New York: Columbia University Press, 2009); Toby Dodge, Iraq’s Future: The Aftermath of Regime Change, Adelphi
Papers no. 372 (London: Routledge, 2005); Toby Dodge, Iraq: From War to a New Authoritarianism, Adelphi series
343–335 (London: Routledge Taylor & francis group, 2013).

أسبوعيا ،أغلبهم من المدنيين ،وتسببت في النزوح
((( بين عا َمي  2006و ،2007أوقعت الحرب األهلية المذهبية نحو ألف قتيل
ً
والتشرد الخارجي لنحو مليونين ونصف من السكان ،وفقًا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
الداخلي
ّ
(8) Fanar Haddad, «A Sectarian Awakening: Reinventing Sunni Identity in Iraq After 2003,» Current Trends in Islamist
Ideology, vol. 14, no. 70 (August 2014); Fanar Haddad, «Sectarian Relations in Arab Iraq: Competing Mythologies of
History, People and State,» PhD. Dissertation, University of Exeter, UK, 2010.
»(9) Mona Damaluji, «Securing Democracy in Iraq: Sectarian Politics and Segregation in Baghdad, 2003–2007,
Traditional Dwellings and Settlements Review, vol. 21, no. 2 (2010), pp. 71–87; Caecilia Pieri, «Can T–Wall Murals
Really Beautify the Fragmented Baghdad,» Jadaliyya, 18/5/2014, accessed on 18/5/2014, at: https://goo.gl/y1r55K
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كان نظام البعث قد بدأ إبان التسعينيات في إعادة الطابع القبلي االجتماعي وال ُبعد المذهبي المرتبط به،
وهو ما تفاقم أكثر في خض ّم الفوضى التي أعقبت الغزو .وكما يوضح هذا البحث وأبحاث أخرى ،يرتبط
خصوصا من الشخصيات
العنف المذهبي بنوع الجنس( .((1فأغلب الناشطات اللواتي جرت مقابلتهن،
ً
المعروفة واإلعالمية ،ك ّن قد تلقين تهديدات بالقتل أو تعرضن لالستهداف المباشر بأعمال العنف ،بما
في ذلك هجمات بسيارات مفخخة أمام مكاتبهن أو منازلهن .واضطر بعضهن إلى الفرار من البلد،
لكن غالبيتهن بقين في بغداد .وانتقل بعضهن إلى المناطق التي تسيطر عليها الطائفة التي ينتمين إليها.
روت ابتهال أ ،.وهي في أوائل األربعينيات من عمرها ،وناشطة فاعلة في مجال حقوق المرأة ضمن
جرتها في محاولة لقتلها
جرات أمام منزلها وف ّ
رابطة المرأة العراقية ،أن مجموعة من الرجال وضعت متف ّ
في عام  .2007وقع هذا الحادث بعد أن تلقّت عدة تهديدات بالقتل من جماعات مسلحة إسالمية
متطرفة ،عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية .من حسن الحظ ،لم يكن أحد في المنزل في ذلك الوقت.
وذكرت ابتهال في روايتها عدم كفاءة جهاز الشرطة ،وعدم توافر اإلرادة لديه لمساعدتها في العثور على
مرتكبي الهجوم وتأمين الحماية لها .وقد وصفت األجواء المخ ّيمة على بغداد في عا َمي 2007–2006
ومشاعرها نحو ذلك بـقولها:
كانت شوارع بغداد في عا َمي  2007–2006تخلو من المارة بعد الساعة الثانية ظه ًرا وال يبقى أثر للحياة.
حا .ولكن الناس كانوا يخشون الخروج مبك ًرا
وفي اليوم التالي ،تُفتتح األعمال في الساعة الثامنة صبا ً
ج ًدا أو متأخ ًرا بعد الساعة الثانية الظهر .ساد العنف في كل مكان .كان كل شيء مرع ًبا ومخيفًا،
الجماعات المسلحة والتهديدات بالقتل والميليشيات والواقع اليومي .وحتى اليوم ،ال قيمة لحياة
فأي خالف بين القادة السياسيين ينتهي إلى عنف في الشوارع .نحن نواجه الموت
اإلنسان في العراقّ .
وأي عراقي يخرج من بيته ال يكون متأك ًدا من أنه سيعود ح ًيا .لقد تح ّول العراق إلى ساحة
كل يومّ ،
للموت .وحتى عندما نحظى بلحظات من الفرح نشعر بأننا نسرق هذه اللحظات ،فنحجم عنها قائلين
«الله يسترنا» .وأسوأ ما في األمر أنه لم يكن لدينا دولة أو حكومة يمكن أن نطلب منها الحماية أو نشكو
إليها(.((1
سيطر الجنود األجانب على العديد من األحياء ،خاصة جنود الجيش األميركي وذلك حتى عام ،2011
ما مثّل عائقًا كبي ًرا أمام النساء اللواتي يرغبن في التج ّول بح ّرية بعي ًدا عن تحديقات رجال مسلحين
أجانب .وإضافة إلى انعدام األمن العام الذي أدى إلى موت العديد من الناشطات العراقيات ،الحظ
أغلب النساء اللواتي أُجريت مقابالت معهن كيف أث ّر بروز المعايير المحافظة المتعلّقة بالجندر في
طريقة ارتداء مالبسهن وفي قدرتهن على التنقل بح ّرية في أحياء مع ّينة من بغداد .واليوم ،تخضع العديد
(10) Nadje Al–Ali & Nicola Pratt, What Kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq (California: University
of California Press, 2009); Ali, Women and Gender in Iraq; Jacqueline S. Ismael & Shereen T. Ismael, «Iraqi Women
under Occupation: From Tribalism To Neo–Feudalism,» International Journal of Contemporary Iraqi Studies, vol. 1,
no. 2 (2007), pp. 247–268.

( ((1مقابلة شخصية ،بغداد.2011 ،

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ةيندم ةلود لجأ نم لاضنلاو يفئاطلا فنعلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا جهن ضرف نيب :قارعلا يف ةيوسنلا

من المناطق في البالد والعاصمة لسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة المدعومة من األحزاب
اإلسالمية المذهبية المحافظة.
وقد واجه عدد كبير من النساء مشكالت تتعلق بالمالبس أو السلوك عند عبور نقاط التفتيش ،أو
تع ّرضن لحوادث مرتبطة بذلك .في حين تفضّ ل الناشطات المسيحيات أيضً ا ارتداء شال فضفاض فوق
رؤوسهن لدى التنقل بين مختلف أحياء العاصمة .تتشابك المعايير الجندرية مع االنقسام المذهبي:
ففي المدن التي تسود فيها األغلبية السنية ،غال ًبا ما ترتدي النساء ج ّبة تتك ّون من حجاب وعباءة طويلة،
(((1
بينما في المدن التي تنعم بأغلبية شيعية ،خاصة في جنوب العراق ،ترتدي النساء حال ًيا عباءة سوداء
فوق حجابهن ويغطين أقدامهن بجوارب سوداء .وقد وصفت العديد من النساء اللواتي جرت مقابلتهن
حوادث مثل إغالق صالونات تصفيف الشعر أو هجمات بسيارات مفخّخة لمنع النساء من قيادة
السيارات .وعمو ًما ،طغى شعور بالتوتر بسبب العنف وهيمنة الميليشيات المسلحة المتنافسة على
الشوارع .وقد جرى التعبير عن هذا الشعور مرا ًرا وتكرا ًرا« :من قبل ،كان لدينا ص ّدام واحد ،أما اليوم
فهناك ص ّدام في كل زاوية شارع».
يُضاف إلى ما سبق أ ّن هذا البحث اإلثنوغرافي بيّن أ ّن عسكرة الفضاءات العامة العراقية ح ّولت بغداد
إلى «مدينة للرجال» :نقاط التفتيش والجدران والجنود في كل مكان من الشوارع .هناك العديد من
األماكن التي يتعذّر على النساء ولوجها حال ًيا .وباتت بعض األماكن مثل المقاهي التي كانت مفخرة
ضفة النهر في بغداد ،تقتصر على الرجال بعد الخامسة مساء .وفي عام  ،2007كان أكثر من نصف
سكان العراق يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم .وتفاقمت نسبة سوء التغذية الحاد منذ عام
 ،2003ما ترك آثاره فيما ال يقل عن  43في المئة من األطفال جمي ًعا الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر
حرم ما يقارب الـ  50في المئة من األسر من المرافق الصحية السليمة .ويعاني العراق
وخمس سنوات .و ُ
نقصا حا ًدا في األدوية والمعدات الطبية ،وقد قُتل أكثر من  15ألف طبيب أو خطفوا أو ف ّروا من البالد.
ً
وحتى في بغداد ،توفّر الدولة خمس ساعات من الكهرباء يوميًا بحد أقصى(.((1
فضل عن خصخصة االقتصاد
ً
إضافة إلى ذلك ،أ ّدى انعدام السيطرة واالستقرار منذ عام ،2003
وتحريره ،إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والحاجات األساسية .ونتيجة لذلك ،فإن أغلب
أي خطط أو سياسات
العراقيين فقراء ،في حين أنهم يعيشون في بلد غني بالنفط .لم يُنفذ النظام الجديد ّ
مهمة للتعامل مع هذه القضايا .وقد دفع ضعف الدولة الجديدة وعجزها عن توفير األمن واالستجابة
للحاجات األساسية مثل الوصول إلى المياه الجارية ،والكهرباء ،واإلسكان ،والتوظيف ،وسوء اإلدارة،
والفساد ،العراقيين إلى االعتماد على مصادر بديلة للحماية والخدمات.
بلغ الوضع ح ًّدا من الفوضى والتشظي جعل حتى البرلمانيات يواجهن تحديات كبيرة تجعل عملهن
( ((1لباس أسود طويل وواسع يغطي الجسم ً
كامل ما عدا الوجه.

(13) Adeed Dawisha, Iraq: A Political History from Independence to Occupation (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2009).
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مستحيل تقري ًبا .تعتقد بتول م ،.وهي ناشطة إسالمية شيعية بارزة ،أن نظام الحصص
ً
على األرض
اإلثني–المذهبي هو أساس االختالل في الدولة والحكومة .كانت بتول عض ًوا منتخبًا في مجلس
محافظة بغداد ممثّلة عن تيار اإلصالح ،وهي الجماعة السياسية الشيعية التي أسسها إبراهيم الجعفري،
وقد واجهت صعوبات كبيرة .قالت بتول« :نحن نواجه مشكالت كثيرة في مجلس محافظة بغداد.
علي النضال من أجل الحصول
وفي الواقع ،تكمن المشكلة األكبر ،في نظام المحاصصة .تعيّن ّ
على عضوية في لجنة منظمات المجتمع المدني؛ ذلك أنني شعرت بأنه ينبغي لي بصفتي ناشطة في
المجتمع المدني أن أكون عض ًوا في هذه اللجنة .ولكن بعد انضمامي إلى هذه اللجنة مباشر ًة واجهت
كثي ًرا من النزاعات مع رئيسها .فما إن أصبح هذا الرجل رئيس لجنة حتى ظ ّن أنه صار ملك بغداد .نحن
يقسم بغداد إلى مناطق مختلفة لكي
ولدي منصبي.
ممثلون منتخبون .لديه منصبه
ُ
ّ
اقترحت عليه أن ّ
ننجز العمل بكفاءة أكبر .اختار المناطق التي أراد العمل فيها ،ورفض العمل في مناطق معينة .ولنكن
صريحين هنا ،المشكلة مذهبية .قال لي« :أنتم تتولّون العمل في أحياء الصدر والكاظمية واالستقالل
والكرادة وغيرها من المناطق [المناطق الشيعية جميعها] ،وأنا أعمل في أبو غريب والطارمية والميادين
واألعظمية وغيرها [المناطق السنية جميعها]» .وافقت في نهاية المطاف ألنني ال أستطيع الذهاب
حا والتي تشير
إلى هذه األماكن مع بطاقة هويتي ،وعباءتي التي هي كما تعلمين العالمة األكثر وضو ً
إلى مذهبي .ففي ذلك الوقت ،بعد عام  ،2005كان األمر خطي ًرا .ولكن حتى في هذه األيام ال أعرف
أي حال ،ال أستطيع دخول هذه المناطق.
هذه المناطق أو أشعر باألمان في الذهاب إلى هناك .وعلى ّ
قبل سقوط الحكم ،ألم نكن نعيش جمي ًعا م ًعا ،سنة وشيعة ،ألم نكن جمي ًعا جيرانًا؟ أما اليوم فبات
من األسهل العمل وطلب التمويل من المنظمات غير الحكومية بدلً من الحكومة .إذا كنت أرغب
إلي طلب التمويل من منظمة
في توفير الخدمات األساسية في أحد األحياء ،من األسهل بالنسبة ّ
غير حكومية أكثر من الحكومة؛ ألن الفساد في اإلجراءات والمراقبة اإلدارية يجعل من المستحيل
طويل ،في حين تكون
ً
الحصول على أي شيء قبل مرور سنوات .سيكون األمر معق ًدا ويستغرق زم ًنا
نهج عملي .فلدينا قضايا طارئة كثيرة:
الحاجة ماسة إلى إصالح بعض المشكالت المل ّ
حة ج ًدا .هذا ٌ
طويل حتى تقوم الحكومة ببناء المساكن
ً
الماء والكهرباء والحاجات األساسية .وال نستطيع االنتظار
االجتماعية ،بل يتع ّين علينا إيجاد حلول ملموسة»(.((1

ثان ًيا :فرض نهج المنظمات غير الحكومية
والنشاط السياسي للنساء
طرحت باحثة علم االجتماع ماكسين مولينو مفهوم المصالح العملية الجندرية Practical Gender

 Interestsفي سياق دراستها نشاط النساء في أميركا الالتينية ،ال سيما في نيكاراغوا .ومن المفيد ج ًدا
استكشاف هذا المفهوم في السياق العراقي .إذ ب ّينت مولينو من خالل هذا المفهوم أن النساء دخلن
جهه التقسيم الجنسي للعمل .وتنشأ
الح ّيز العام من موقع اجتماعي متميز من موقع الرجال؛ موقع و ّ
( ((1مقابلة شخصية ،بغداد.2010 ،
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المصالح العملية الجندرية من الشروط الملموسة لتحديد موقع المرأة ضمن تقسيم العمل على أساس
الجنس ،وهي تمثل استجابة لحاجة ملموسة فورية.
وعادة ،ال ينطوي مفهوم المصالح العملية للجنسين على هدف إستراتيجي ،مثل تح ّرر المرأة أو المساواة
بين الجنسين .فبدلً من ذلك« ،يشير البعض إلى أن النساء ،بحكم موقعهن ضمن التقسيم الجنسي
للعمل بوصفهن المسؤوالت األساسيات عن الرفاه اليومي ألسرهن ،لديهن مصلحة خاصة في شؤون
التدبير المنزلي والرفاه العام»( .((1ولذلك ،عندما تتقاعس الحكومات عن توفير هذه الحاجات األساسية
وتتع ّرض سبل عيش أسرهن للتهديد ،تثير النساء الشغب ويتظاهرن ويشتكين .فمن المهم استكشاف
هذا المفهوم في سياق العراق ما بعد عام  2003الذي تميّز بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ،إضافة
إلى حالة عامة من العنف الطائفي.
في الشرق األوسط ،منذ تسعينيات القرن الماضي ،أصبح ترويج مصطلحات كـ «المجتمع المدني»
و«منظور المساواة بين الجنسين» كلمات طنانة لدى صانعي السياسات الدوليين والعابرين
للحدود الوطنية ،فقد بات ترويج «المجتمع المدني» و«تمكين النساء» من المالمح الرئيسة لما
يسمى «إرساء الديمقراطية» في الشرق األوسط ،وتتب ّناها مؤسسات األمم المتحدة ،مثل هيئة األمم
المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،إلى اإلدارة األميركية والبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي( .((1وكما تشير جاد( ((1فإنه ال بد من النظر إلى العدد المتنامي للمنظمات العربية غير
خصوصا في سياق اتجاه أوسع للتنمية
الحكومية عمو ًما ،والمنظمات النسائية العربية غير الحكومية
ً
يرى في المنظمات غير الحكومية أدوات حيوية من أجل التغيير االجتماعي وإرساء الديمقراطية
في المنطقة.
وبنا ًء عليه ،فإن أغلب المنظمات غير الحكومية تعمل على تعزيز التمكين االقتصادي القائم على
التمويل النيوليبرالي وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .ويؤكد دروز فينسنت( ((1أنه في
ظل األنظمة غير الديمقراطية ،أصبح نشاط المجتمع المدني في الشرق األوسط نشاطًا مه ًما أيضً ا
(15) Maxine Molyneux, «Mobilization Without Emancipation? Women’s Interests, the State, and Revolution in
Nicaragua,» Feminist Studies, vol. 11, no. 2 (Summer 1985), pp. 227–254.
(16) Marcia E. Greenberg & Elaine Zuckerman, «The Gender Dimensions of Post–Conflict Reconstruction: The
Challenges in Development Aid,» World Institute for Development Economics Research, United Nations University
(UNU), Research Paper, no. 62 (2006); Dawn Beverly Metcalfe, «Women, Management and Globalization in the
Middle East,» Journal of Business Ethics, vol. 83, no. 1 (November 2008), pp. 85–100; Augustus Richard Norton, «The
Future of Civil Society in the Middle East,» Middle East Journal, vol. 47, no. 2 (Spring 1993), pp. 205–216; Elisabeth
Rehn & Elaine Johnson Sirleaf, Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed
Conflict on Women and Women’s Role in Peace–Building (New York: UNIFEM, 2002); UNDP, Gender Approaches in
Conflict and Post–Conflict Situations (Rome: UNDP, 2001).
(17) Islah Jad, «NGOs: Between Buzzwords and Social Movements,» Development in Practice, vol. 17, no. 4–5 (August
2007), pp. 622–629.
–(18) Philipe Droz–Vincent, «Où Sont Donc les «Sociétés Civiles» au Moyen–Orient?» Humanitaire, no. 20 (Automne
Hiver 2008).
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لتوليد الدخل للشباب المتعلمين الذين يبحثون عن ح ّيز لتحقيق رؤيتهم لحقوق اإلنسان والديمقراطية
ضمن الفضاءات التربوية–االجتماعية للطبقة الوسطى ،ال الفضاءات السياسية المباشرة.
وبصفة أع ّم ،الحظ كانديوتي( ((1تح ّولً الفتًا طرأ على أسلوب طرح قضايا المساواة بين الجنسين في
سياقات «ما بعد النزاع» .ففي البلدان التي تنعم بأغلبية مسلمة ،يجري النظر إلى قضايا حقوق النساء
بصفتها جز ًءا ال يتجزأ من التماسك الوطني والتنمية الوطنية في إطار عملية بناء الدولة ما بعد مرحلة
االستعمار ،وقد دار سجال سياسي بشأن قضايا حقوق النساء ضمن «المجتمعات المحلية» في المقام
األول وذلك ضد تأثير القوى االستعمارية الغربية السابقة.
تدويل لعملية بناء الدولة في ظل أشكال جديدة
ً
أما في أوضاع «ما بعد النزاع »،فقد الحظ كانديوتي
من الوصاية .واقترح صانعو السياسات الدوليون ومؤسساتهم التي تقودها الجهات المانحة مجموع ًة
من الخطوات لبناء دولة جديدة ،مثل صوغ دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة مع تكريس حصص
لممثالت عن النساء .وفيما يتعلق بالعراق ،تساءل سلطان بركات( ((2بوضوح عن سياسة «إعادة البناء»
هذه في ظل األوضاع التي أدى فيها التدخل العسكري األجنبي إلى نشوب حالة من الفوضى وتدمير
دولة فاعلة وفرض «مواطنية مسبقة الصنع» بعد إطاحة النظام .إذ تؤثر حالة الفوضى وضعف النظام
الذي أمسك بزمام السلطة بواسطة التدخل العسكري األجنبي ،في حقوق اإلنسان األساسية وفي
السياق الملموس الذي يمكن من خالله تعميم النشاط االجتماعي للمجتمع األهلي .وقد أُجريت
تحليالت مماثلة عن األوضاع في أفغانستان والعراق ،إذ إن مفهوم المواطنية يتع ّرض للتشكيك عندما
يتسم المجتمع المدني بالعنف الطائفي ،وصعود القوى المحافظة والمتشددة ،واإلفقار العام(.((2
ال شك في أن استثمار األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية في قضايا النساء كان مه ًما
في الشرق األوسط منذ انعقاد مؤتمر بكين العالمي في عام  ،1995واعتماد اتفاقية «القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو) ،وقرار مجلس األمن رقم  1325بشأن المرأة والسالم واألمن الذي
اعتمد في تشرين األول /أكتوبر  .2000وقد أشارت جاد( ((2إلى ما أسمته «فرض نهج المنظمات غير
الحكومية» على نشاط النساء في فلسطين والعديد من البلدان العربية .وحلّل بحث آخر هذه الظاهرة
»(19) Deniz Kandiyoti, «Between the Hammer and the Anvil: Post–Conflict Reconstruction, Islam and Women’s Rights,
Third World Quarterly, vol. 28, no. 3 (2007), pp. 503–517; Deniz Kandiyoti, «Old Dilemmas or New Challenges? The
Politics of Gender and Reconstruction in Afghanistan,» Development and Change, vol. 38, no. 2 (2007), pp. 169–199.
(20) Sultan Barakat, «Post–Saddam Iraq: Deconstructing a Regime, Reconstructing a Nation,» Third World Quarterly,
vol. 26, no. 4–5 (2005), pp. 571–591.
(21) Sultan Barakat & Gareth Wardell, «Exploited by Whom? An Alternative Perspective on Humanitarian Assistance
to Afghan Women,» Third World Quarterly, vol. 23, no. 5 (October 2000), pp. 909–930; Martina Kamp, «Fragmented
Citizenship: Communalism, Ethnicity and Gender in Iraq,» in: Nadje Al–Ali & Nicola Pratt (eds.), Women and War in the
;»Middle East: Transnational Perspectives (London: Zed books, 2009); Kandiyoti, «Between the Hammer and the Anvil
»?Kandiyoti, «Old Dilemmas or New Challenges?»; Saba Gul Khattak, «Afghan Women: Bombed to be Liberated
Middle East Report, no. 222 (Spring 2002), pp. 18–23.
(22) Islah Jad, «The NGO–isation of Arab Women’s Movements,» IDS Bulletin, vol. 35, no. 4 (October 2004),
pp. 34–42.
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في األردن( ((2وآخر في مصر( .((2ووفقًا لجاد وغيرها من الباحثين العاملين في فلسطين ،اتسمت فترة
ما بعد أوسلو بتضاعف عدد المنظمات غير الحكومية التي تم ّولها األمم المتحدة والجهات المانحة
الدولية واألوروبية ،ما غ ّير على نحو ملحوظ شكل نشاط المرأة على األرض(.((2
ووفقًا لهذه الدراسات أدى هذا الشكل الجديد من العمل أيضً ا ،إلى نهج عدم التسييس واعتماد مقاربة
تركّز على المسيرة المهنية فيما يخص حقوق النساء ،إذ تب ّنت مجموعة جديدة من نخبة النساء المهنيات
المتخصصات «منطق المشروعات الصغيرة» وانجذبن إلى صناعة التمويل والمشروعات التي تتناول
ّ
(((2
قضايا متعلقة بالديمقراطية وبناء السالم وحقوق النساء .ووفقًا لجاد  ،كان للبرنامج القائم على أساس
الحقوق الذي تب ّنته المنظمات غير الحكومية النسائية تأثير سلبي في إمكانات التعبئة والحشد التي
تمتاز بها المنظمات النسائية الجماهيرية ،وأ ّدت إلى توافر مساحة للمجموعات اليمينية والمحافظة
للظهور بوصفها قوى متنفّذة في المجتمع المدني الفلسطيني.
وعالوة على ذلك ،رأت جاد وريختر–ديفروي وهاسو( ((2أن المنظمات غير الحكومية ع ّززت النشاط
غير المس ّيس ،وهو نشاط ال يتناول جوهر القضية الفلسطينية األساسية المتمثلة في االحتالل اإلسرائيلي،
وفي الحصيلة ،ينظر إليه أغلب السكان على أنه غير مهم ،وبنا ًء عليه ،يتجهون نحو المجموعات
اإلسالمية .إن مفهوم فرض نهج المنظمات الحكومية الذي بلوره هؤالء الباحثون ضروري للغاية من
أجل استكشاف السياق العراقي ما بعد عام  2003الذي أشكلته إدارة االحتالل األميركي ومشاركة
وكاالت األمم المتحدة وبرامجها.

ً
ثالثا :التعامل مع التمويل وإدارة االحتالل والنظام الجديد
ب ّينت العلي وبرات( ((2أن اإلدارة األميركية ركّزت ،على نحو خاص ،على قضايا المرأة في تبريرها المن ّمق
للغزو ،وفي خطابها السياسي الذي يب ّرر االحتالل .وقد أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة مكت ًبا لشؤون
المرأة ،إذ رأت في النساء رأس الحربة في مشروع «جلب الديمقراطية» إلى البلد .وبعد حل سلطة
(23) Marta Pietrobelli, «Institutionalizing Gender: Women’s Political Participation in Jordan,» PhD. Dissertation,
University of London, London, 2013.
(24) Maha Abdelrahman, «NGOs and the Dynamics of the Egyptian Labour Market,» Development in Practice, vol. 17,
no. 1 (2007), pp. 78–84.
»(25) Rabab Abdul–Hadi, «Palestinian Women’s Autonomous Movement: Emergence, Dynamics and Challenges,
Gender and Society, vol. 12, no. 6 (1998), pp. 649–673; Frances S. Hasso, Resistance, Repression, and Gender Politics in
Occupied Palestine and Jordan (New York: Syracuse University Press, 2005); Jad, «The NGO–isation of Arab Women’s
Movements»; Jad, «NGOs: Between Buzzwords and Social Movements»; Sophie Richter–Devroe, «‘Here, It’s not about
Conflict Resolution – We Can Only Resist’: Palestinian Women’s Activism in Conflict–Resolution and non–violent
Resistance,» in: Women and War in the Middle East; Sophie Richter–Devroe, «Gender, Culture, and Conflict Resolution
in Palestine,» Journal of Middle East Women’s Studies, vol. 4, no. 2 (Spring 2008), pp. 30–59.
»(26) Jad, «The NGO–isation of Arab Women’s Movements»; Jad, «NGOs: Between Buzzwords and Social Movements.
(27) Ibid.; Richter–Devroe, «Here, it’s not About Conflict Resolution»; Hasso.
?(28) Al–Ali & Pratt, What Kind of Liberation
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التحالف المؤقتة في حزيران /يونيو  ،2004جرى إنشاء مكتب المفتش العام الخاص بشؤون إعادة
إعمار العراق( ((2المرتبط بحكومة الواليات المتحدة ،وجرى تكريس ما يعرف بـ «إعادة إعمار العراق».
وعمل مكتب المفتش العام ،والوكالة األميركية للتنمية الدولية ،والمعهد األميركي للسالم ،والصندوق
الوطني للديمقراطية ،والمعهد الجمهوري الدولي ،ووزارة التنمية الدولية البريطانية ،جنبًا إلى جنب مع
غيرهم من المنظمات األميركية والبريطانية واألوروبية على تمويل برامج تمكين المرأة والديمقراطية
مخصصة للمنظمات النسائية العراقية برامج للتدريب
وبناء السالم في العراق .وقد غطّت عدة صناديق
ّ
على الديمقراطية ،تركّز على المشاركة في االنتخابات وتدريبات لتمكين المرأة في مجال القيادة
السياسية والريادة في المشاريع االقتصادية .وقد ر ّددت هذه الجهات المانحة كلّها ،إلى جانب التوظيف
الكبير لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة (صندوق األمم المتحدة
اإلنمائي للمرأة سابقًا) ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل الصندوق العالمي للمرأة ،ومنظمة أوكسفام البريطانية
والمنظمات غير الحكومية األوروبية األخرى ،بطريق ٍة ما ،المبر َر الذي ساقته الواليات المتحدة لغزو
العراق عبر ذريعة «الديمقراطية» و«تمكين النساء».
وبالنسبة إلى التمويل المتوافر (التمويل الدولي ،وتمويل األمم المتحدة ،والتمويل األميركي،
واألوروبي والعربي) وطرق التعامل مع إدارة االحتالل والنخبة السياسية الجديدة ،تب ّنت ناشطات
حقوق النساء إستراتيجيات تتسم بالبراغماتية .لم يرفض التمويل األميركي المباشر سوى عدد
قليل ج ًدا من الناس والمنظمات؛ فأخذت األغلبية «ما يمكن الحصول عليه» من أجل تمويل
مكاتبهم ونشاطاتهم ومشاريعهم .انتقد بعض الناشطين مصادر التمويل والشراكات مع المنظمات
غير الحكومية األميركية واألوروبية والدولية ،حتى عندما عارضوا االحتالل .تستند المواقف
المختلفة بشأن هذه المسألة إلى فكرة بناء حقبة جديدة والمساومة على ح ّيز داخلها .وكثي ًرا ما قيل
أثناء إجراء المقابالت إن رفض المال ال معنى له في وضع «يمسك فيه األميركيون بكل شيء».
ورأى العديد من أولئك الذين كانوا األشد انتقا ًدا للغزو واالحتالل األميرك َّيين أن «التعامل مع»
ال يعني «التعاون مع».
أما المنظمات األشد انتقا ًدا للغزو واالحتالل فكانت منظمة حرية المرأة في العراق (برئاسة ينار محمد
وهي ناشطة نسوية ويسارية ومعادية لإلمبريالية) ،وهيئة إرادة المرأة (برئاسة هناء إبراهيم) ،وجمعية
األمل (برئاسة هناء إدوار) .وقد تكون منظمة حرية المرأة في العراق هي المنظمة األشد راديكالية
بين المنظمات والمجموعات النسوية .ومن خالل خطابها ،في مجلة المساواة وبرنامج راديو
«إذاعة المساواة» ،ت ُع ّد منظمة حرية المرأة في العراق إحدى منظمات حقوق المرأة األشد انتقا ًدا للنظام
خصوصا لإلسالميين المحافظين الذين تب ّوؤوا السلطة .تقع المكاتب الرئيسة لمنظمة حرية
الجديد،
ً
المرأة في العراق وجمعية األمل في وسط بغداد في منطقة غال ًبا ما تستهدفها الميليشيات ويه ّددها
العنف المذهبي؛ إذ تقع االنفجارات ،لألسف ،بالقرب منها على نحو متكرر .وعلى الرغم من هذا
( ((2جرى تخصيص ميزانية مقدارها  52مليار دوالر لعملية إعادة اإلعمار.
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الوضع ،تمارس منظمة حرية المرأة في العراق نشاطها وتُبقي مكاتبها مفتوحة للزوار والنساء اللواتي
يحتجن إلى المساعدة أو الدعم.
إن أعضاء منظمة حرية المرأة في العراق مسيّسون للغاية وينتقدون نظام ما بعد عام  .2003وخير مثا ٍل
عنهم هدى أ ،.شابة في أوائل العشرينيات من عمرها ،ناشطة وجريئة ج ًدا في المنظمة ،إضافة إلى كونها
عض ًوا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي .كانت هدى مستاءة ج ًدا من النخبة السياسية التي تمسك
جهها الراديكالي.
بزمام السلطة ،وأشارت إلى أن الحكومة لم تكن ترغب في تمويل المنظمة بسبب تو ّ
يستهدف نقدها التح ّول الديني في الحياة السياسية العراقية :إذ تعتقد هدى أن نفوذ اإلسالميين هو أكبر
مشكلة تواجهها البالد وأهم ٍ
تحد في وجه حقوق النساء.
وعلى غرار أغلبية منظمات حقوق المرأة التي ظهرت في عام  ،2003تم ّول المنظماتُ غير الحكومية
الدولية واألمم المتحدة (خاصة هيئة األمم المتحدة للمرأة) وسفارات البلدان الغربية ،منظم َة حرية
المرأة في العراق على نحو رئيس .وتع ّد وجهات النظر التي تع ّبر عنها ناشطات منظمة حرية المرأة
في العراق وجمعية األمل هامشية ضمن طيف المجتمع المدني العراقي ،فقد قبلت أغلبية المنظمات
(((3
مثل ،من الوكالة األميركية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الوطني
التمويل األميركي المباشرً ،
ومبادرة الديمقراطية للمرأة العراقية.

رابعا :المجموعات والشبكات النسائية
ً
بعد لقاء  90ناشطة في بغداد (على نحو أساسي) ،وأربيل والسليمانية ،والنجف – الكوفة ،وكربالء،
والناصرية ،وإجراء مقابالت معهن ،وهن ينشطن في أكثر من  40منظمة ومجموعة وشبكة تتعامل
مع قضايا المرأة في العراق ،يتب ّين أن هذه المجموعات النسائية المتنوعة تندرج ضمن خمس فئات:
مجموعات علمانية غير منتمية سياسيًا ،ومجموعات علمانية حزبية ،ومجموعات إسالمية ،ومجموعات
إثنية وإثنية – دينية التوجه ،ونساء النظام الجديد.
 .1المجموعات العلمانية غير المنتمية سياس ًيا

على الرغم من ضبابية الحدود الفاصلة بين المجتمع المدني والحكومة أو األحزاب السياسية في العراق
ما بعد عام  ،2003تشكَّل العديد من المنظمات والمجموعات وشبكات النساء على نحو مستقل عن
األحزاب السياسية أو الجماعات الدينية أو الحكومة الجديدة .وقد يكون ألعضائها المؤسسين انتماء
سياسي واضح ،لكن ال ترتبط النشاطات والعضوية بمجموعة أو توجه سياسي أو سياسي ديني مح ّدد.
وفعل،
ً
تستنفد هذه األنواع من المجموعات جز ًءا كبي ًرا من نشاط المرأة العراقية والمجتمع المدني.
تشكّل شبكاتها ومجموعاتها ما يراه كثير من الناشطات الحرك َة النسائية العراقية المستقلة .أما أهم شبكة
تمثل هذه الفئة فهي شبكة النساء العراقيات .وعلى الرغم من أن بعض أعضائها هن من الناشطات
( ((3أسسه الحزب الديمقراطي ويضع المعهد برامج مهمة تهدف إلى «تعزيز الديمقراطية» في العراق.
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السياسيات المنتميات إلى األحزاب ،فإن الشبكة نفسها ال تنتمي إلى مجموعة سياسية محددة .هناك
بعض المنظمات األخرى التي تندرج ضمن هذه الفئة لكنها تقتصر في نشاطها على قضايا المرأة ،مثل
جمعية األمل أو منظمة تموز للتنمية االجتماعية .ونذكر من المنظمات النسائية األهم واألنشط في
هذه الفئة :جمعية النساء في بغداد ،وتحالف نساء الرافدين ،ومنظمة حرية المرأة في العراق ،ومعهد
المرأة القيادية ،ومنتدى اإلعالميات العراقيات ،ومنظمة تمكين المرأة في أربيل ،ومنظمة آسوده Asuda
ومقرها السليمانية .وألغلب هذه المنظمات فروع في عدة مدن عراقية .وهناك ،أيضً ا ،مركز عراقيات
للدراسات الذي كان نشطًا حتى عام  ،2010ونشر مجموعة من اإلصدارات واألبحاث كتبتها نساء
عراقيات باحثات – ناشطات.
 .2المجموعات العلمانية الحزبية

تتألف هذه الفئة في أغلبها من منظمات نسائية كردية ترتبط بالحزبين الكرديين الرئيسين :اتحاد نساء
كردستان المرتبط بالحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يرأسه مسعود البارزاني) ومق ّره أربيل،
وزينان – االتحاد الوطني لنساء كردستان ،المرتبط بحزب االتحاد الوطني الكردستاني (الذي كان
يرأسه جالل طالباني) ومقره السليمانية .ويمكن أيضً ا اعتبار رابطة المرأة العراقية منظمة حزبية ،إذ ينتمي
أغلب أعضائها إلى الحزب الشيوعي العراقي أو يميلون إليه .وينطبق الشيء نفسه على رابطة النساء
العراقيات في كردستان .ومع ذلك ،فإن واقع النشاطات الحالية وطرائق عمل رابطة المرأة العراقية على
أرض الواقع عوامل تجعلها قريبة ج ًدا من أي منظمة مستقلة أخرى للمجتمع المدني.
 .3المجموعات اإلسالمية

أغلب المجموعات التي تندرج ضمن هذه الفئة هي مجموعات سياسية – طائفية ،مثل المجموعات
النسائية السنية والشيعية المرتبطة بأحزاب أو حركات سياسية إسالمية .أما المجموعات اإلسالمية غير
الطائفية فهي غير موجودة في العراق؛ بسبب طبيعة النظام السياسي الذي فرض المحاصصة اإلثنية،
المخصصة للمرأة،
والطائفية منذ عام  .2003تشمل المجموعات في هذه الفئة فروع األحزاب السياسية
ّ
باعتبار أن كل حزب إسالمي له فرع ومنظمات تُعنى بشؤون المرأة وتكون مرتبطة بحزب أو حركة .هذه
المجموعات مهمة ج ًدا لجهة أعدادها ونشاطاتها ورؤيتها .فمنظمة «ح ّواؤنا» (منظمة المرأة المسلمة
في العراق) ورابطة المرأة المسلمة في العراق ،اللتان تنتميان إلى المجلس األعلى اإلسالمي العراقي
وحزب الدعوة على التوالي ،تملكان فرو ًعا في جنوب البالد (المنطقة التي تتميز بأغلبية شيعية).
ومن ناحية أخرى ،فإن الرابطة اإلسالمية لنساء العراق ،وهي منظمة إسالمية سنية نسائية ،تملك فرو ًعا
رئيسة في غرب البالد (المنطقة ذات األغلبية السنية) وهي عضو في المنتدى اإلسالمي العالمي لألسرة
والمرأة .وبالمثل ،توجد في المنطقة الكردية مجموعات نسائية إسالمية كردية مهمة ،مثل الرابطة
اإلسالمية ألخوات كردستان المرتبطة باالتحاد اإلسالمي الكردستاني .فهذه المنظمات مهتمة بسياق
كردستان وتعاملها مع المجموعات اإلسالمية النسائية العربية محدود.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ةيندم ةلود لجأ نم لاضنلاو يفئاطلا فنعلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا جهن ضرف نيب :قارعلا يف ةيوسنلا

 .4المجموعات اإلثنية واإلثنية-الدينية

تضم هذه الفئة مجموعات مثل االتحاد النسائي اآلشوري وجمعية النساء الكلدانيات وجمعية نساء
األيزيديات .وينعم أغلب هذه المجموعات أيضً ا بعضوية في المجموعات والشبكات النسائية
العلمانية ،مثل تحالف نساء الرافدين أو شبكة النساء العراقيات .وتهتم هذه المجموعات بالحماية
والحفاظ على هويتها الخاصة التي تع ّد مضطهدة كونها أقلية إثنية أو دينية.
 .5نساء النظام الجديد

تضم هذه الفئة القائدات السياسيات ،وأعضاء مجلس النواب اإلناث ،والنساء اللواتي يشغلن مناصب
حكومية ،وأعضاء اللجان النسائية الحزبية أو المؤسساتية ،مثل مجلس النواب العراقي أو مجالس
المحافظات أو البلديات .أنشأ أغلب هؤالء النساء منظماتهن الخاصة ،أو هن أعضاء في المجموعات
والشبكات النسائية؛ إنهن الروابط الرئيسة التي تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني أو المنظمات
غير الحكومية .فعدد الناشطات اللواتي يمثلن المعارضة السياسية عند هذه الفئة قليل ،ومن الجدير
بالذكر أن كثي ًرا من نساء مجلس النواب حصلن على مناصبهن عبر الكوتا النسائية وليس من خالل
نضالهن النسائي أو النسوي.

خامسا :نشاطات النساء
ً
تنتظم النساء الناشطات سياس ًيا إما في المجموعات النسائية وإما في المنظمات االجتماعية واإلنسانية،
وتغطي مبادراتهن وحمالتهن مجموع ًة واسعة من النشاطات جرى تصنيفها في هذا البحث ضمن
ثالث فئات :تعميم الوعي بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ،والعمل اإلنساني والصحي واالجتماعي
والتعليمي ،وتشكيل مجموعات الضغط السياسي وحراك /تعبئة المجتمع المدني.
 .1تعميم الوعي بالديمقراطية وحقوق اإلنسان

انتشرت ،على نطاق واسع ،داخل المجموعات والشبكات النسائية العراقية النشاطات والحمالت
والمبادرات التي بلورتها صناديق التمويل األميركية والدولية ،مثل مبادرة الديمقراطية للنساء العراقيات
التي أطلقها كولن باول في  8آذار /مارس  .2004وتعمل الناشطات السياسيات العراقيات أيضً ا على
مبادرات تهدف إلى تعميم الوعي والتثقيف بشأن الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،استنا ًدا إلى مرجعيات
من قبيل اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو) ،وقرار مجلس األمن رقم
 .1325تشمل هذه المبادرات التدريب على تعميم مراعاة منظور الجندر (أو النوع االجتماعي)،
والمهارات اإلعالمية والتنظيمية والقيادية .وقد ُعقدت اجتماعات ومؤتمرات عديدة في فترة صوغ
الدستور العراقي الجديد لشرح العناصر األساسية للمؤسسات الديمقراطية واالنتخابات والحقوق
الدستورية .كانت النساء العراقيات في طليعة الحمالت التي تشجع على المشاركة في االنتخابات
واالستفتاء على الدستور الجديد .تكشف هذه الفئة المحددة من النشاطات واإلجراءات عن فرض
قوي لنهج المنظمات غير الحكومية على النشاط االجتماعي والسياسي للنساء العراقيات.
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 .2العمل اإلنساني والصحي واالجتماعي والتعليمي

تعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بصفتها بدائل فعلية من مؤسسات الدولة
والخدمات األساسية للمواطنين وتلك المتعلقة بالرفاه والرعاية .وتتنوع هذه النشاطات تنو ًعا كبي ًرا،
وتغطي أنوا ًعا مختلفة من الحاجات مثل توزيع المخصصات للعائالت الفقيرة واألرامل والمعوقين،
والمساعدة في السكن والكهرباء والمياه الجارية ،وافتتاح دور الحضانة ودور األيتام والعيادات الصحية
المجانية ،ومحو األمية والخياطة والتدريب على الحاسوب ،وحمالت تثقيفية حول النظافة ،وسرطان
الثدي ،وحاجات األمومة ،وخدمات المساعدة القانونية للنساء المعنفات .يُنفَّذ أغلب هذه النشاطات
بالشراكة مع الوزارات المعنية ،على الرغم من حقيقة أن أغلب التمويل هو من المساعدات الدولية.
تشمل هذه الفئة أيضً ا المبادرات التي تمولها الواليات المتحدة والمنظمات الدولية والشركات األجنبية
الخاصة تحت عنوان «تمكين المرأة» ،مثل مشروعات األعمال الصغيرة واالئتمانات الصغيرة.
ويكشف اعتماد المجموعات النسائية هذا على التمويل الدولي ،وأغلبه من منظمات األمم المتحدة
ومنظمات غير حكومية أخرى ،عن أن الحد الفاصل بين مجموعات المجتمع المدني والمنظمات
السياسية والحكومية ،ضبابي ج ًدا .يُضاف إلى ذلك أن المجموعات المرتبطة بحزب سياسي تحصل
على الدعم من شبكاته الخاصة .ينطبق ذلك على نحو خاص على المنظمات اإلسالمية أو الدينية
التوجه التي لديها دعمها المالي الخاص إضافة إلى األموال الدولية.
وقد شهدت المنظمات النسائية ،تحدي ًدا بعد عام  ،2005منافسة واضحة على التمويل .وتجدر اإلشارة
قل بعد االنتخابات العامة العراقية عام 2005؛ فقد رأت األمم المتحدة
إلى أن التمويل والدعم الدول َّيين ّ
واألطراف الدولية الفاعلة أن المؤسسات العراقية والحكومة العراقية باتت هي المسؤولة عن تلبية
حاجات الشعب .ويُنفَّذ أغلب هذه النشاطات بالشراكة مع الوزارات المعنية ،مثل وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ووزارة الهجرة والمهجرين.
إضافة إلى النشاطات التي تُنفَّذ مع منظمات نسائية أخرى ،تشارك المجموعات النسائية اإلسالمية
ٍ
طيف متن ّوع من النشاطات التي تغطي تقري ًبا جوانب حياة النساء جميعها .يوفّر اإلسالميون
أيضً ا في
كل في مناطقه وأحيائه ،الخدمات االجتماعية والثقافية والرعاية ضمن إطار فهمهم
الشيعة والسنةّ ،
لإلسالم ،ويستخدمون التمويل والدعم من الجماعات واألحزاب اإلسالمية التي يرتبطون بها .وإضافة
جهة إلى األيتام واألرامل والمس ّنين ،يق ّدم
إلى مساعداتهم اإلنسانية والصحية واالجتماعية ،خاصة المو ّ
اإلسالميون مجموعة واسعة من الخدمات المجانية مثل التدريبات الدينية التقليدية (الفقه والقرآن)،
والتدريب على استخدام الحاسوب ،والتدريب على الخياطة وتصفيف الشعر ،وتقديم المشورة في
شؤون الزواج ،وتوفير ِمنح لألزواج الشباب.
 .3تشكيل مجموعات الضغط السياسي وتعبئة صفوف المجتمع المدني

عندما ابتدأ العمل الميداني لهذا البحث في عام  ،2010كانت مسألة إنهاء االحتالل ورحيل
القوات األجنبية قد توقّفت عن كونها جوهر التح ّركات والتعبئة التي تطلقها النساء في العراق .ففي

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ةيندم ةلود لجأ نم لاضنلاو يفئاطلا فنعلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا جهن ضرف نيب :قارعلا يف ةيوسنلا

تشرين الثاني /نوفمبر  ،2008ص ّدق مجلس النواب العراقي اتفاقية االنسحاب التدريجي لقوات
التحالف نهاية عام  ،2011وإجراء انتخابات برلمانية تتيح للس ّنة الحصول على مزيد من المقاعد .وقد
أعطت هذه االتفاقية السياسية متزامن ًة مع تنظيم االنتخابات ،انطبا ًعا عا ًما يشير إلى استعادة السيادة،
ما أفقد التعبئة والحراك ضد القوات األميركية زخمهما على الرغم من مناخ االحتجاج الذي ساد في
المنطقة العربية في أواخر عام  .2010وقد شاركت بعض الناشطات اللواتي قابلتهن في تظاهرات
تحتفل برحيل الجنود في نهاية عام  .2010وعقب ذلك ،ركّزت الناشطات حراكهن على الوضع
القانوني للمرأة في الدستور وقانون األحوال الشخصية ،إضافة إلى قضايا السياسات والعنف الطائفي،
وتوافر الخدمات العامة والرعاية االجتماعية ،واستنكار سوء اإلدارة وإدانة الفساد السياسي.
تمحور نشاط النساء العراقيات منذ سقوط النظام حول قضيتين رئيستين تتعلقان بالتمثيل السياسي
للنساء ووضعهن القانوني ،هما :تشكيل مجموعات للضغط بشأن نظام المحاصصة وقانون األحوال
الشخصية في ر ّدة فعل على محاولة تب ّني قانون لألحوال الشخصية قائم على أساس طائفي .وقد
جمعت عملية تشكيل مجموعات الضغط بشأن مسألة كوتا النساء الناشطات السياسيات من مختلف
األطياف السياسية (من اليساريين الليبراليين إلى اإلسالميين المحافظين) ،بل إن بعض المجموعات
بدل من  25في المئة ،وهي الحصة التي
اقترحت حصة نسائية بنسبة  40في المئة في الهيئات التمثيلية ً
جرى تصديقها.
وقد عارض أغلب المجموعات والشخصيات المستقلة التشكيك في قانون األحوال الشخصية
على أساس طائفي .وقد رأت الناشطات النسويات والمدنيات أن المحاوالت جميعها التي تتب ّنى
حد رقم  188لعام  ،1959مثل المادة
قانون أحوال شخصية على أساس طائفي تنتهك القانون المو ّ
 41من الدستور والقانون الجعفري األخير الذي يهدد حقوق النساء على أساس طائفي .وقد أيّد
ٍ
قائالت إن العراقيين يجب أن يكونوا أحرا ًرا في اختيار
أغلب النساء اإلسالميات الشيعيات المادة
مذهبهم الديني لدى تناولهم الشؤون العائلية والخاصة .وطالبت شبكة النساء العراقيات ومنظمة
حرية المرأة في العراق ومنتدى اإلعالميات العراقيات بإلغاء المادة  41والمقترحات جميعها التي
تسعى لتب ّني قانون أحوال شخصية قائم على أساس طائفي .وجرى العمل على إصالح المواد
التمييزية الحالية في قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات ،خاصة القضايا المتعلقة بالعنف
ضد النساء.
وإلى جانب التعبئة وحشد الصفوف بشأن الدستور والحقوق القانونية للنساء ،مثّلت ناشطات المجتمع
المدني طليعة الحراك بشأن قوانين الرفاه والحماية االجتماعية ،ومكافحة الفساد ،والدعوة إلى حرية
التعبير ،وانتقاد الرواتب الحكومية و«مأسسة الفساد» .شارك أغلب الناشطات المستقالت في المجتمع
المدني ،وأُجري معهن مقابالت في المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور التي أُطلقت في عام 2010
لممارسة الضغط على الحكومة ،وكذلك في التعبئة وتأليف مجموعات ضغط لشجب «اإلرهاب»
والطائفية وعدم كفاءة الدولة في توفير الخدمات العامة األساسية .واتخذت شبكة النساء العراقيات
موقفًا قويًا فيما يتعلق باستقالل العراق عن التدخل األجنبي ،ون ّددت بانتهاكات حقوق اإلنسان في
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العراق .كما أثارت الناشطات قضية المفقودين وسجناء حملة مكافحة اإلرهاب الذين ال يزالون
فضل عن استخدام قوات الشرطة واألمن للعنف.
ً
محتجزين من دون محاكمة،
وكما أشار زيد العلي( ((3وبالتوافق مع المالحظات الخاصة الواردة في هذا البحث( ،((3لم يشهد
جا جماهيريًا؛ نظ ًرا إلى انزالق السكان في
العراق في فترة والية المالكي األولى ( )2010–2006احتجا ً
أتون العنف الطائفي ،وكانت معارضة النظام السياسي الجديد معارضة مسلحة .أما خالل فترة واليته
الثانية ( ،)2014–2010فقد وصلت موجة االنتفاضات العربية إلى العراق واندلعت االحتجاجات؛
إذ ُعرف يوم  25شباط /فبراير  2011بيوم الغضب .وخرج اآلالف إلى الشوارع على الرغم من أن
بغداد أُعلنت «منطقة تُم َنع فيها قيادة السيارات» .وقد قتلت قوات األمن عشرين متظاه ًرا ،ث ّم وضعت
حركة االحتجاج تحت ضغط الصدريين مهلة  100يوم للحكومة ،والصدريون هم أعضاء إحدى أهم
الجماعات السياسية اإلسالمية الشيعية في البالد وكانت شاركت مع المتظاهرين .وفي سياق غزو
تنظيم الدولة اإلسالمية الموصل في حزيران /يونيو  ،2014أطلق مواطنون عاديون والمجتمع المدني
وناشطات حقوق المرأة حرك ًة احتجاجية شعبية قوية في صيف عام  .((3(2015وقد عبّرت هذه الحركة،
من البصرة وصولً إلى ميدان التحرير في بغداد ،عن سخط المواطنين عمو ًما إزاء الفساد وسوء إدارة
حكومة ما بعد عام  ،2003خاصة فيما يتعلق بالفساد وسوء اإلدارة وانقطاع الكهرباء ونقص الخدمات
العامة .وسرعان ما تح ّولت هذه االحتجاجات إلى حركة شعبية ضخمة – مدعومة حتى من الشخصية
الدينية البارزة آية الله السيستاني – تن ّدد بالنظام العراقي الذي استلم زمام الحكم في إثر الغزو ،وتطالب
بإصالحات جذرية .ومنذ ذلك الوقت ،بات المتظاهرون يتج ّمعون كل يوم جمعة في الساحات
العامة الرئيسة للمدن العراقية الكبرى ،بما في ذلك النجف والناصرية والبصرة ،وير ّددون شعارات
زمالئهم المتظاهرين في وسط بغداد« :باسم الدين باكونا الحرامية»« ،خبز ،حرية ،دولة مدنية» .ويرى
المتظاهرون أن فساد النظام الجديد والسياسة الطائفية هما المسؤوالن المباشران عن تشكيل داعش
وانتشاره.
انضمت حركة الصدر اإلسالمية الشيعية إلى االحتجاج ،وشارك زعيمها مقتدى الصدر في االعتصام،
الذي بدأ في  18آذار /مارس  ،2016أمام الجدران اإلسمنتية التي تس ّيج المنطقة الخضراء في العاصمة
التي تحتوي على مقر الحكومة المركزية ،والسفارات األجنبية ،والقيادة السياسية العراقية الجديدة.
وإذا كان العديد من ناشطي المجتمع المدني وحقوق النساء قد انتقدوا انخراط الصدريين في حركة
االحتجاج خشية مصادرتها ،فإن آخرين كانوا يؤيدون وجود الصدريين .فقد كانت هناء إدوار ،وهي
من جمعية األمل وشخصية بارزة في شبكة النساء العراقيات ،متفائلة ج ًدا بشأن تطورات االحتجاجات
الشعبية .وع ّبرت عن وجهات نظر إيجابية بشأن تطور حركة االحتجاج عندما جرى اللقاء بها في مكاتب
(31) Zaid Al–Ali, The Struggle for Iraq’s Future: How Corruption, Incompetence and Sectarianism have Undermined
Democracy (New Haven and London: Yale University Press, 2014), pp.125–160.
(32) Ali, «The Fragmentation of Gender»; Zahra Ali, «Young Grassroots Activism on the Rise in Iraq: Voices from
Baghdad and Najaf,» Open Democracy, 5/5/2016, accessed on 8/7/2018, at: https://goo.gl/8zcCcD
(33) Ibid.
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الجمعية في الكرادة ،وسط بغداد ،في اليوم الذي زارت فيه االعتصام مع وفد من ناشطي الشبكة في
 22آذار /مارس .2016
فعلى الرغم من ثباتها على موقفها االنتقادي إزاء شعبوية الصدريين ونزعتهم المحافظة ،ال سيما فيما
يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتمييز بين الجنسين ،ع ّبرت إدوار عن دعمها المحتجين وعن نظرة إيجابية
تجاه انخراط الصدريين في االحتجاج .فهي تعتقد أن حضور مقتدى الصدر دفع القاعدة البروليتارية
الشعبية الواسعة للتيار الصدري إلى الشوارع ودعمهم للوحدة الوطنية والمدنية ،خاصة في مرحلة تلت
أسابيع من الحراك ،فقد تعب بعض المتظاهرين من وجودهم في الشوارع كل يوم جمعة وبدؤوا في
العودة إلى المنازل .ش ّدد العديد من ناشطات حقوق النساء اللواتي شاركن بفاعلية في حركة االحتجاج
هذه على أهمية ربط الدعوة إلى المساواة بين الجنسين بالنضال من أجل المساواة الدينية المذهبية
والطبقية.
وأصرت الناشطات في شبكة النساء العراقيات على أن الحفاظ على المواطنة المتساوية للعراقيين من
الخلفيات اإلثنية والدينية جميعها هو حجر الزاوية في الحفاظ على الحقوق القانونية للمرأة .وفي 12
شباط /فبراير  ،2017هاجم قطّاع طرق موالون للحكومة بالعصي والسكاكين المتظاهرين أثناء تظاهرة
نظمتها جماعات المجتمع المدني تحت راية تحالف اإلصالحيين .أسفر الهجوم عن مقتل عشرة
أشخاص بينهم شرطي ومئات الجرحى .دعا المتظاهرون إلى إلغاء نظام المحاصصة الطائفية وإدانة
الفساد ،وإلى إصالح القانون االنتخابي لكي يشمل األحزاب غير الطائفية والصغيرة والعلمانية.

خالصة
اتسم الوضع في العراق منذ عام  2003ببروز العنف الطائفي ،والفوضى السياسية ،وصعود القوى
اإلسالمية الطائفية المحافظة .وتفاقمت التوترات الطائفية ،وغرق العراق في عنف يفوق الوصف ،وكل
ذلك بفعل إرساء سلطة االئتالف المؤقتة لنظام سياسي فئوي إثني مذهبي ،ووصول النخبة السياسية
المعارضة لحزب البعث إلى السلطة ،تلك النخبة التي هيمن عليها القوميون األكراد واإلسالميون
الشيعة المحافظون .وتب ّنت سلطة التحالف المؤقتة والنظام الجديد سياسات مختلفة ساهمت في
تأجيج الصراعات .وفرضت الدولة الجديدة وطنية متشظّية ،ومنحت درجات مختلفة من المواطنة وفقًا
لتصورها اإلثني – الطائفي لتاريخ العراق .فمن خالل عقلية «المظلومية» التي وصفها رشيد وعلي(،((3
ص ّور القوميون األكراد واإلسالميون الشيعة أنفسهم ،على نحو أساسي ،على أنهم ضحايا للنظام السابق،
أي نوع من اإلرث السياسي المرتبط بحزب البعث وه ّمشوه .وقد أث ّر تدمير الدولة بوصفها كيانًا
وج ّرموا ّ
ح ًدا يوفّر الخدمات االجتماعية واالقتصادية في الحياة االجتماعية للعراقيين تأثي ًرا كبي ًرا .وقد أ ّدى
مو ّ
الفساد المستشري في النظام الجديد واللجوء إلى العنف بوصفه أداة لقمع المعارضة ،إلى تفاقم العنف
الطائفي والسياسي .ونتيجة لذلك ،تعمل الناشطات في سياق دولة ضعيفة وغير موثوقة؛ فهي غير قادرة
»(34) Loulouwa Al Rachid, «L’Irak de L’embargo à L’occupation: Dépérissement d’un Ordre Politique (1990–2003),
PhD. Dissertationp, Institute of Political Studies, Paris, 2010; Ali, The Fragmentation of Gender; Ali, Women and Gender.
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على توفير الحقوق األساسية لمواطنيها ،مثل األمن والخدمات األساسية (الماء ،والكهرباء ،والرعاية
الصحية) ،وفرض دولة القانون .وقد أث ّر المناخ العام النعدام األمن واألزمة السياسية ،إلى جانب القوى
المتنافسة من الميليشيات المتشددة في الشوارع واألحزاب المحافظة في السلطة ،في الحياة اليومية
للنساء ورسم الحدود واإلمكانات المتاحة للدفاع عن حقوقهن.
تغطي مبادرات النساء وحمالتهن في المجموعات النسائية أو في المنظمات االجتماعية واإلنسانية،
طيفًا عريضً ا من النشاطات التي تهدف في المقام األول إلى التعويض عن «غياب» وظائف الرعاية
والضمان االجتماعي للدولة .ففي مثل هذا السياق ،عملت النساء الناشطات ببراغماتية كبيرة فيما
يتعلق بالتمويل وإدارة االحتالل األميركي والنظام العراقي الجديد .وضمن األزمة السياسية والطائفية
األوسع ،دفع الفساد العام وضعف الدولة العراقية كثي ًرا من الناشطين إلى االعتماد على التمويل
بدل من التمويل الحكومي.
األجنبي أو الدولي ً
ول ّما كانت مجموعات النساء وشبكاتهن قد م ّولتها الواليات المتحدة واألمم المتحدة والجهات
المانحة األوروبية والدولية ،على نحو رئيس ،فقد تأثر نشاطها وبرامجها وحمالتها وفعالياتها وحتى
مفردات خطابها بشدة بالدعم المالي الذي تلقّته .وقد تتوافر برامج وحمالت ونشاطات مماثلة لدى
وصول إلى اإلسالمية المحافظة .لذلك،
ً
مختلف المنظمات النسائية ،من المنظمات النسوية الليبرالية
وبالعودة إلى مفهوم مولينو عن المصالح العملية الجندرية ( ،)1985يتب ّين أن المرأة العراقية دخلت
جهه التقسيم الجنسي والجندري للعمل.
الحيّز العام من موقع اجتماعي متميز من الرجل؛ موقع و ّ
ونشأت المصالح العملية للنساء العراقيات من شروط الحياة الملموسة ،ومثّلت استجابة لحاجات
فورية هي األمن والرعاية الصحية والفقر واألزمة في النظام التعليمي ومختلف أشكال العوائق والقيود
االجتماعية مثل النزعة الدينية المحافظة .ومع ذلك ،وكما هو مب ّين بوضوح في هذه الدراسة ،فقد
دفعت الدولة الجديدة اإلثنية – الطائفية والفاسدة والفاشلة في أداء وظائفها ،الناشطات السياسيات
إلى االعتماد على أموال المنظمات الدولية .ونتيجة لذلك ،وضعت برامج المنظمات غير الحكومية
واألمم المتحدة جدول أعمالهن وخطابهن وفقًا لألفكار النيوليبرالية عن «تمكين» النساء و«تفويضهن».
وهذا يعني أن مصالحهن العملية تتشابك مع جداول األعمال العالمية ،وتنفصل عن واقعهن الملموس،
ولكنها تتيح لهن الوجود سياس ًيا .إن النساء العراقيات عالقات ،بحسب كلمات كانديوتي ،بين «المطرقة
والسندان»« :يجب أن يكافحن من أجل حقوقهن الشرعية الرسمية التي تتعرض لتهديد مستمر من
القوى االجتماعية المحافظة ،وكذلك من أجل حقوقهن األساسية في األمن والكرامة اإلنسانية التي
باتت ضحية استشراء غياب القانون واإلفالت من العقاب في مجتمعاتهن»(.((3
ومن الواضح أن فرض نهج المنظمات غير الحكومية وتجانس النشاطات يمثّالن سمة مهمة لنشاط
المرأة في العراق منذ عام  ،2003وذلك على غرار العديد من بلدان المنطقة ،مثل مصر واألردن
وفلسطين .وقد جرى تنفيذ حمالت تسعى لتعميم الوعي بالديمقراطية وحقوق اإلنسان ومراعاة منظور
(35) Kandiyoti, «Between the Hammer and the Anvil»; Kandiyoti, «Old Dilemmas or New Challenges?».
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كامل ،واألطياف السياسية كلها أيضً ا .وعملت الناشطات العراقيات
ً
الجندر ،شملت المجتمع المدني
جميعهن على مبادرات مماثلة مثل تعميم الوعي والتثقيف بشأن الديمقراطية وحقوق اإلنسان
ومنظور الجندر ،استنا ًدا إلى مرجعيات مثل اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»
(سيداو) وقرار مجلس األمن رقم  ،1325وشمل ذلك أيضً ا التدريب على تعميم مراعاة منظور الجندر،
والمهارات اإلعالمية والتنظيمية والقيادية.
على هذا النحو ،تم ّيز نشاط النسويات العراقيات بعد عام  2003بالبراغماتية في عالقاتهن بسياق
سياسي اتسم باالحتالل والعنف الطائفي وفرض نهج المنظمات غير الحكومية ،وحدود ضبابية بين
مجتمع مدني ومؤسسات حزبية أو حكومية .ففي هذه الحالة من األزمة السياسية ،أصبحت الناشطات
يشاركن سياس ًيا بـصفتهن «نساء» في المقام األول ،باعتبار أن الشروط السياسية التي وضعها االحتالل
بقيادة الواليات المتحدة والنخبة السياسية الجديدة ش ّددت على «تمكين المرأة ومشاركتها السياسية»
ضمن الخطاب السائد بشأن الديمقراطية.
ومع ذلك ،نجحت مجموعات وشخصيات نسوية مستقلة في تطوير عملهن على المستوى الشعبي
والمشاركة في تعبئة صفوف المجتمع المدني بعي ًدا عن الطائفية ،ما مثّل ضغطًا على الحكومة العراقية
للقيام بإجراءات تشمل الرفاه والدعم االجتماعي ومكافحة الفساد .وال شك في أن عمل المجموعات
والشبكات النسائية المستقلة وغير المنتمية حزب ًيا ،متزامن ًة مع المعارضة المتنامية للنظام الجديد من
خالل حركة االحتجاجات الشعبية ،يشكّك في الطبيعة اإلثنية – الطائفية والفاسدة للنظام السياسي
ما بعد عام  .2003إن مشاركة النساء الناشطات في حركات االحتجاج أمر بالغ األهمية في سياقٍ
تستخدم فيه الحكومة العراقية سردية «الحرب على اإلرهاب» كي تقمع بعنف أي نوع من النشاط
السياسي الراديكالي على مستوى القواعد الشعبية.
المراجع
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 قياديات:بين الدين والنوع االجتماعي واالستعمار
وناشطات في الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر
Between Religion, Gender, and Colonialism: Women Leaders
and Activists in the Islamic Movement within the Green Line
والسياسيين للقياديات والفاعالت
االجتماعيين
 تُح ّلل هذه الدراسة الخطاب والنشاط:ملخص
َّ
َّ
ـدات ب ــاألس ــاس لـمـشــروعـهــن
ٌ  مـ ّـدع ـيــة أن ـهــن م ـج ـ ّنـ،فــي ال ـحــركــة اإلســام ـيــة داخ ــل ال ـخــط األخ ـض ــر
 وال سيما في قضايا،الس ّني (األرثوذكسي) له
ُ اإلسالمي الديني واالجتماعي بنا ًء على التأويل
 وتُظهر نتائج الدراسة أن نسبة تمثيلهن في أطر صنع القرار الحزبي الرسمية.النوع االجتماعي
 كما يكاد يخلو حراكهن. تكاد تكون معدومة،للحركة اإلسالمية بجناحيها الشمالي والجنوبي
مــن أي نـضــال نـحــو تغيير ذلــك التمثيل أو التغيير فــي مـفــاهـيــم الـحــركــة ومـمــارســاتـهــا مــن منظور
 أش ــار بـعـضـهــن إل ــى ال ـتــزام ـهـ ّـن بــوصـفـهـ ّـن مـسـلـمــات نـحــو ال ــرواي ــة وال ــذاك ــرة.ال ـم ـســاواة ال ـج ـنــدريــة
َ  فغابت، بينما اخـ ُتـ ِزل الـسـيــاق السياسي لــدى غالبيتهن،الفلسطينية والـنـضــال الـسـيــاســي
أشكلة
 وتــرى الباحثة أنــه ال يمكن فهم تلك الـظــواهــر مــن دون قــراءة السياق.الـنـظــام السياسي الـقــائــم
.االستعماري الذي يعيشه الفلسطينيون داخل الخط األخضر
. الخط األخضر، الفاعلية، االستعمار االستيطاني، الحركات اإلسالمية، الجندر:كلمات مفتاحية

Abstract: This paper analyzes the discourse and social and political activism
of women leaders and activists in the Islamic Movement inside the Green Line,
the pre–1949 boundaries of Israel. The author asserts that these women were
recruited into these Islamist movements mainly because of their adherence to
«orthodox» (Sunni) Islam, particularly in matters of gender. The findings of the
paper demonstrate that the representation of these women in the official party
decision–making apparatus is virtually non–existent. Similarly, their activity is
largely devoid of militancy when it comes to changing this lack of representation
or changing the concepts and practices of the movement in terms of gender
equality. A few of them indicated their commitment to the Palestinian narrative
and collective memory and political militancy, but from a Muslim vantage
point. for the majority however, the political context is severely limited, and a
problematization of the current political regime is absent. The author contends
that understanding these phenomena would be impossible without accounting
for the colonial context within which Palestinians within the Green Line exist.
Keywords: Gender, Islamic Movement, Settler Colonialism, Agency, Green Line.

 وطالبة دكتوراه في برنامج دراسات الجندر في،* باحثة في مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية في حيفا
. تتناول الدراسة بعض محاور أطروحتها للدكتوراه.جامعة بئر السبع

Researcher in the Mada al–Carmel – Arab Center for Applied Social Research in Haifa. She is currently pursuing her
PhD in Gender Studies at the Ben-Gurion University of Biʼir as–Sab. This study addresses several aspects of her thesis.
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مدخل
يتطلب تناول النشاط النسائي في العال َمين العربي واإلسالمي ،وال سيما من زاوية عالقته
بقيم العدالة الجندرية والدين ،االشتباك مع سؤال االستعمار والدولة ما بعد االستعمارية،
إذ استَعمل الخطاب االستعماري ،ولما ْ
يزل ،خطاب حقوق المرأة والدفاع عنها في بعض األحيان،
باعتباره أدا ًة للهجوم على ثقافات الشعوب المستع َمرة ودياناتهم((( ،ما جعل الخطابيْن الوطني
واإلسالمي يتب ّنيان مفاهيم «القداسة» واألصالة في مقاربتهما بعض قضايا النوع االجتماعي((( .وفي
حالة الفلسطينيين داخل الخط األخضر((( ،تُمثّل الدولة االستعمارية السياق الذي تنشط فيه النساء،
وهن كذلك فاعالت سواء من خالل ممارساتهن التي قد تؤث ِّر في تشكُّل الذات الناشطة أم من
خالل المقاومة الفلسطينية لتلك الممارسات .ففي حين أدت الممارسات الصهيونية في عام 1948
إلى تهجير الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وهدم مئات القرى الفلسطينية وتهويد المدن
الفلسطينية وسلب األرض والموارد ،عملت أيضً ا على هدم البنى الثقافية والسياسية واالجتماعية
التي كانت قائمة حتى أيار /مايو  .1948أما الفلسطينيون الذين بقوا داخل الخط األخضر ،أو الذين
«تسلل» إلى وطنهم ،وأصبحوا رسم ًيا مواطنين داخل دولة إسرائيل ،فعانوا منذ
ً
نجحوا في العودة
قيام هذه الدولة سياسات استعمارية عنصرية وأنوا ًعا مختلفة من التمييز والمالحقات السياسية،
بد ًءا بإعالن الحكم العسكري عليهم حتى عام  ،1966الذي حرمهم من أبسط حقوق المواطنة ،مثل
منع التنقل والحراك السياسي من أجل مصادرة الجزء األكبر من أراضيهم ومواردهم((( ،لتمارس
بعدها سياسات عنصرية تع ّدت االستيالء على األرض والموارد ،إلى العزل والقطيعة والحرمان من
الحقوق األساسية ،مثل السكن والموازنة والتخطيط وإدارة شؤونهم الثقافية ،والتعبير عن آرائهم
وتنظيم أحزاب وحركات ومؤسسات قومية؛ وذلك من خالل منع ومراقبة ومالحقة ألي محاولة
إلحياء أو إنشاء أي مشروع سياسي أو ثقافي((( .وما زال العمل السياسي مالحقًا إلى اليوم .ومؤخ ًرا
(1) Laila Ahmad, Women and Gender in Islam (New Haven and London: Yale University Press, 1993).
(2) Ziba Mir–Hosseini, «Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari’ah,» in: Zainah Anwar (ed.),
Wanted Equality and Justice in the Muslim Family (Malaysia: Musawah: An Initiative of Sisters of Islam, 2009),
pp. 23–64.

((( المقصود بالخط األخضر هو خط وقف إطالق النار بعد الهدنة بين إسرائيل والدول العربية في عام 1949؛ ويطلق على الحد
الفاصل بين األراضــي الفلسطينية التي احتلت في عام  1948وتلك التي اح ُتلت في عام  .1967الفلسطينيون داخل الخط األخضر
تحولوا ُعنوة إلى مواطنين داخل إسرائيل.
هم أولئك الذين ّ
((( حول الحكم العسكري ،انظر:

Ahmad H. Sa’di, «Ominous designs: Israel’s strategies and Tactics of Controlling the Palestinians during the First Two
Decades,» in: Elia Zureik, David Lyon and Yasmeen Abu–Laban (eds.), Surveillance and Control in Israel/Palestine:
Population, Territory and Power )London: Rutledge, 2011), pp. 83–98.

((( حول سياسات المراقبة منذ إقامة إسرائيل ،انظر:

Nadim Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in Conflict )New Haven and London: Yale
University Press, 1997); Ian Lustic, Arabs in the Jewish State: Israel’s Control of National Minority (Austin and London:
University of Texas Press, 1980).
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أصل إال بصورة رسمية((( .وفي هذا
ً
زاد شراسة ،على نحو شبيه بفترة الحكم العسكري التي لم تنت ِه

السياق ،ولتوصيف العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين داخل الخط األخضر ،يمكن استعارة مفهوم

«المواطنة االستعمارية االستيطانية» الذي استعمله نديم روحانا وأريج صباغ ،والذي يُق ّر بالمواطنة
اإلجرائية ،لكنه يطرح إطار االستعمار االستيطاني لفهم هذه العالقة وهذه المواطنة(((.

تعتمد هذه الدراسة منهجية البحث النوعي النسوي الذي يُعطي أهمي ًة خاصة لتجارب النساء
وأصواته ّن في إنتاج المعرفة .وتقوم على تحليل مقابالت مع ّمقة أُجريت مع أربع عشرة ناشطة،
معظمه ّن قياديات في الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر بجناحيها .ثمانٍ منهن قياديات في
الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر في الجناح المتعارف عليه «الجناح الشمالي» للحركة الذي
حظرته حكومة إسرائيل في تشرين الثاني /نوفمبر  2015أو في أطر مق ّربة منه((( ،وخمس منهن

ناشطات وقياديات في الجناح المتعارف عليه بـ «الجناح الجنوبي» للحركة ،وناشطة في حزب
الوفاء واإلصالح الذي أُسس في عام  ،(((2016بعد حظر «الجناح الشمالي» للحركة .جميع اللواتي

تمت مقابلتهن هن من مناطق مختلفة ،حامالت شهادات جامعية أو متخصصات بمهن اجتماعية
أخرى ،مثل التربية وعلم النفس والطفولة المبكرة والعمل االجتماعي والتدريس ،ويمارس جزء
كبير منهن العمل الدعوي وبعضهن يمارس مه ًنا أخرى ،إضافة إلى التدريس والعمل االجتماعي
وإدارة مؤسسات تربوية واجتماعية وجماهيرية؛ ثمانٍ منهن درسن الشريعة اإلسالمية أو الدعوة

(سبع منهن من الجناح الشمالي) .وتراوح أعمارهن بين ثالثين وخمسين عا ًما ،واحدة منهن فقط
في العشرينيات من عمرها.

((( حظرت حكومة إسرائيل الجناح الشمالي من الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2015والحقت
وسجنت العشرات من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي في عام  .2016إضافة إلى مالحقة عشرات الناشطين السياسيين واألدباء
والفنانين والقيادات الطالبية في الجامعات .حول الموضوع وللمزيد ،انظر :همت زعبي« ،الفلسطينيون في إسرائيل :مواطنة مشروطة
بقبول يهودية الدولة» ،في :هنيده غانم (محررة) ،تقرير مدار االستراتيجي  :2016نحو ترسيخ إسرائيل يهودية يمينية استيطانية لفرض
الحل األحــادي (رام الله :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية – مدار ،)2016 ،ص 290–253؛ همت زعبي« ،الفلسطينيون في
إسرائيل :ما بين تصاعد عنصرية الــدولــة والتحديات الداخلية» ،فــي :هنيده غانم (مـحــررة) ،تقرير مــدار االسـتــراتـيـجــي  :2017اليمين
الـجــديــد فــي إســرائـيــل يـحـكــم سـيـطــرتــه عـلــى حــاضــر إســرائـيــل ومـسـتـقـبـلـهــا (رام الـلــه :الـمــركــز الفلسطيني لـلــدراســات اإلســرائـيـلـيــة – مــدار،
 ،)2017ص .265–229
ً
((( يذكر نديم روحانا وصباغ خوري أنه بينما كان يحق للفلسطينيين ممارسة المواطنة اإلجرائية التي تشمل مثل التصويت والترشح
ـوحــا تـجــاه المواطنين الفلسطينيين هــو االسـتـيــاء على
(الــذي كــان ضمن ضــوابــط ولـيــس حـ ًـرا أو ديـمـقــراطـ ًـيــا) ،كــان أكـثــر األه ــداف وضـ ً
األرض والـحـ ّـيــز وكـبــت الثقافة الفلسطينية ومـحــو الـتــاريــخ واألثــر الـعــربــي فــي الـبــاد والـتـحـ ّـكــم فــي التركيب الــديـمــوغــرافــي لضمان أقل
نسبة ممكنة من العرب والسيطرة السياسية واستغالل الموارد االقتصادية وتطوير ما يسمى بنية تحتية نفسية ومعرفية لتبرير المشروع
الكولونيالي االستيطاني ،انظر:
Nadim Rouhana & Areej Sabbagh–Khoury, «Settler–Colonial Citizenship: Conceptualizing the Relationship between
Israel and its Palestinian Citizens,» Settler Colonial Studies, vol. 5, no. 3 (2015), pp. 205–225.

((( حتى إعالن حظر الحركة في تشرين الثاني /نوفمبر .2015

((( سليم تايه« ،اإلعــان عن تأسيس حزب الوفاء واإلصــاح في الداخل الفلسطيني» ،وكالة قــدس برس ،2016/4/11 ،شوهد في
 ،2018/7/26فيhttps://goo.gl/ujnmD8 :
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ً
أوال :العالقات الجندرية الفلسطينية في سياق استعماري
تنج العالقات الجندرية في المجتمع الفلسطيني من سياق الدولة االستعمارية ،إذ إنه أث ّر ،ولما ْ
يزل،
لم ُ
في تشكّلها؛ إذ أ ّدت النكبة وما سبقها وما تالها من ممارسات استعماريّة استيطان ّية ،إلى تراجع األدوار
اإلنتاجيّة للمرأة الفلسطينيّة ،ومن ث ّم ،إلى تراجع مكانتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية،
عن تلك التي كانت تتمتع بها قبل عام  .1948وت ّدعي نهال عبدو في هذا السياق ،أنه ،ومع فقدان
العائلة الفلسطينية دورها اإلنتاجي بسبب مصادرة األرض ،قامت بتعزيز دورها اإلنجابي ،مك ّرسة بذلك
طابعها الذكوري ومعيدة إحياء مفاهيم تقليدية تجاه أدوار النساء ،ومن ضمنها مفهوم «ال ِعرض» المرتبط
بسلوك المرأة( .((1كما تعمل الدولة على نحو فاعل من أجل تكريس مفاهيم ومنظومات اجتماعية
ودينية وسياسية معينة(.((1
على الرغم من وجود أحزاب سياسية فاعلة ،وأطر نسائية ثقافية ونضالية وخيرية في فلسطين قبل
نكبة  ،1948فإن بداية تشكُّل األطر النسائية والنسوية الفلسطينية داخل الخط األخضر بدأت في نهاية
الثمانينيات وبداية إعادة التسعينيات من القرن الماضي( .((1أما العمل اإلسالمي ،موضوع دراستنا هذه،
فإنه على الرغم من تأسيس حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين في عام  ،1946فقد تأسست منظمات
سياسية إسالمية داخل الخط األخضر بعد النكبة في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته ،مع الشيخ
عبد الله نمر درويش( ،((1ثم تأسس أول تنظيم نسائي إسالمي قُطري في عام .((1(2000

ثان ًيا :الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر
بخالف تجارب اإلسالم السياسي التي شهدتها بعض الدول نتيجة فشل تجربة الدولة الوطنية
الحديثة ما بعد الكولونيالية في النهوض بمجتمعاتها وتح ّولها إلى دولة توتاليتارية( ،((1فإنه في حالة
–(10) Nahla Abdo, Women in Israel: Race, Gender and Citizenship (London and New York: Zed Books, 2011), pp. 54
99; Nahla Abdo–Zubi, Family, Women and Social Change in the Middle East: The Palestinian Case (Toronto: Canadian
Scholars Press, 1987).

( ((1حول دور الدولة في تكريس المنظومة األبوية ،انظر:

»Manar Hasan, «The Politics of Honor: Patriarchy, the State and the Murder of Women in the Name of Family Honor,
Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture, vol. 21, no. 1–2 (2002), pp. 1–37; Rawia Abu Rabee, «Redefining
Polygamy among the Palestinian Bedouins in Israel: Colonialism, Patriarchy, and Resistance,» American University
Journal of Gender, Social Policy & the Law, vol. 19, no. 2 (2011), pp. 459–493; Abdo, Ibid, pp. 54–99.

( ((1حتى تلك الفترة ،نشطت «حركة النساء الديمقراطيات» ،وهي حركة عربية يهودية قريبة من الحزب الشيوعي اإلسرائيلي .حول
العمل النسائي الفلسطيني ما قبل النكبة ،ثم إحياؤه بعد عقود من النكبة ،انظر :جنان عبدو ،الجمعيات النسائية والنسوية الفلسطينية
في مناطق ( 48حيفا :مدى الكرمل – المركز العربي لألبحاث االجتماعية التطبيقية.)2008 ،
( ((1عـصــام أبــو ريــة« ،التدين الملموس مقابل التدين المجرد :حالة انشقاق الحركة اإلسالمية في إسرائيل»[ ،بالعبرية] ،مجموت
(اتجاهات) ،العدد  ،)2005( 4ص .698–682

(((1

موقع جمعية سند لصالح األسرة وبناء المجتمع ،شوهد في  ،2018/7/26فيhttp://www.sanad–osra.com :

( ((1رض ــوان السيد« ،الظاهرة اإلسالمية والعالم المتغير :التاريخ والوقائع والـمــآالت» ،مجلة التفاهم ،السنة  ،11العدد ( 40ربيع
 ،)2013ص .113–103
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الفلسطينيين داخل الخط األخضر ،حيث ت ُع ِّرف إسرائيل نفسها من خالل إقصائهم ،ترجع إقامة
التنظيمات اإلسالمية إلى أسباب أخرى عدة ،أهمها ،كما يرى الباحثون ،االحتالل اإلسرائيلي للضفة
الغربية وقطاع غزة في عام  ،1967إذ تع ّرف بعض فلسطينيي الداخل إلى الكليات الدينية والحراك
اإلسالمي هناك( ،((1وتلقّوا تعليمهم للحصول على لقب «شيخ» في تلك المؤسسات ،وهؤالء هم من
(((1
قاد عملية إقامة التنظيمات اإلسالمية ،بد ًءا بالعمل الدعوي غير المنظّم( .((1يقسم مهند مصطفى
تط ّور الحركة اإلسالمية إلى أربع مراحل :أوالها ،خالل الفترة  1981–1979من خالل تنظيم عسكري
مسلّح هو «أسرة الجهاد» ،ثم ألقي القبض على قادته واعتقلوا لسنوات .وثانيتها ،عندما أسس
الشيخ عبد الله نمر درويش تنظيم «الشباب المسلم» ،من خالل العمل داخل المساجد وإقامة
الجمعيات .أما ثالثتها في الفترة  ،1996–1981فكانت مرحلة االنتقال من العمل الدعوي إلى العمل
السياسي عن طريق دخول االنتخابات المحلية والوصول إلى إنجازات في مجالس بلدية عدة .ثم
رابعتها ،ما بعد عام  ،1996فشهدت انشقاقًا داخل صفوف الحركة اإلسالمية ،قامت في إثره حركتان
إسالميتان ،س ّماهما مصطفى «الحركة البرلمانية» و«الحركة غير البرلمانية»( .((1حدث االنشقاق
داخل الحركة اإلسالمية ألسباب مختلفة ،من بينها المشاركة في انتخابات الكنيست والموقف من
االنتفاضة األولى واتفاق أوسلو ،إذ رفض «الجناح الشمالي» الذي يرأسه الشيخ رائد صالح اتفاق
أوسلو ،وكذلك المشاركة في البرلمان ،بينما أيّد ذلك «الجناح الجنوبي» ،برئاسة الشيخ عبد الله
ملموسا ،يجيب بنعم أو ال بشأن
نمر درويش .وي ّدعي أبو رية أن الجناح الشمالي يتبنى فه ًما دين ًيا
ً
كل قضية عينية ،بينما يتّبع الجناح الجنوبي الفهم المجرد الذي يبقي مساحة للمرونة في العمل
والمشاركة في السياسة العلمانية( .((2وفي تشرين الثاني /نوفمبر  ،2015اتخذت حكومة إسرائيل
قرا ًرا بحظر الجناح الشمالي للحركة اإلسالمية(.((2

ً
ثالثا :المرأة والعالقات الجندرية لدى الحركة اإلسالمية
لن نستطيع في هذه الدراسة تقديم مراجعة تاريخية لموقف الحركة اإلسالمية من عالقات النوع
االجتماعي وموقفها من دور النساء في العملَين الدعوي والسياسي داخل الحركة ،وال سيما أن الجناح
( ((1نهاد علي ،دوامة الهويات :مناقشة نقدية للدين والعلمانية في إسرائيل[ ،بالعبرية]( ،القدس /بني براك :معهد فان لير والكيبوتس
الموحد ،)2004 ،ص .164–132

( ((1حول تاريخ الحركة اإلسالمية من مصدر داخل الحركة ،انظر :وائل أبو هالل ،حوارات في تاريخ الحركة اإلسالمية في فلسطين
المحتلة سنة  :1948مع الشيخ رائد صالح (بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات[ ،د.ت.)].

( ((1مهند مصطفى ،الحركة اإلسالمية في الدولة اليهودية :غياب الدولة وحضور الريف (حيفا :مدى الكرمل[ ،قيد النشر]).

( ((1االسم المتداول للحركة البرلمانية هو «الجناح الجنوبي» ،نسبة إلى مؤسس الحركة الشيخ المرحوم عبد الله نمر درويش الذي
سكن مدينة كفر قاسم ،التي تقع في منطقة المثلث الجنوبي ،بينما يطلق على الحركة غير البرلمانية «الجناح الشمالي» ،نسبة إلى
رئيسها الشيخ رائد صالح الذي يسكن في مدينة أم الفحم في المثلث الشمالي .والدراسة تعتمد هذه األسماء.
جناحي الحركة.
( ((2ستتطرق الدراسة الحقًا مرة أخرى إلى الفروق بين
َ

( ((2ح ـ ــول الـحـظــر ،أسـبــابــه ومـعــانـيــه وإس ـقــاطــاتــه ،ان ـظــر :مـهـنــد مـصـطـفــى وعــريــن هـ ــواري« ،كـلـمــة ال ـع ــدد» ل ـعــدد «ق ــرار حـظــر الـحــركــة
اإلسالمية» ،مجلة جدل (مجلة إلكترونية يصدرها مدى الكرمل) ،العدد ( 26أيار /مايو  ،)2017شوهد في  ،2018/7/26في:
https://goo.gl/ko4PVW
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حا ،بينما ناقش الجناح الجنوبي ،مؤخ ًرا ،مس ّودة
جا واض ً
الشمالي للحركة اإلسالمية لم يق ّدم برنام ً
لميثاق عام ما زال قيد النشر .سنعتمد هنا باقتضاب على بعض الوثائق التي تتناول الموضوع ،سواء من
الوثائق الرسمية للحركة أم من مقوالت قادتها المركزيين.
 .1الجناح الشمالي

يُش ّدد الشيخ صالح ،في حوار أجري معه بشأن تاريخ الحركة اإلسالمية( ((2في الداخل الفلسطيني،
على دور الحركة اإلسالمية في إعادة النساء إلى الدين ،وعلى دور الصحوة اإلسالمية منذ بداياتها في
تغيير واقع ،كان يقتصر فيه الدين على مظاهر التديّن الشعبي لدى النساء المس ّنات .ويركِّز في بداية
حا ،ومعه خطر التأثر بالمجتمع اإلسرائيلي ،مشي ًرا إلى
حديثه على «التبرج والسفور» الذي كان واض ً
دور مجموعات التوبة األولى وتأثيرهم في نساء الداخل الفلسطيني ،إذ بدأت نساؤهم بااللتزام الديني
واللباس «المحتشم»( ،((2ثم يصف الشيخ صالح كيف بدأ الناس يتع ّرفون إلى الجالبيب أول مرة بفضل
الصحوة اإلسالمية( .((2ثم يتناول بدايات مشاركة النساء في دروس الدين والدعوة على أيدي داعيات
من الضفة الغربية ،ليتم الحقًا ،وبعد افتتاح كلية الدعوة في أم الفحم ،تخريج نساء متخصصات في
الدعوة .لتنتشر ،كما يقول ،الدعوة في مناطق الداخل الفلسطيني كلها .ثم يتناول ما يُس ّميه قفزة في
العمل النسائي الذي بدأ يتنظّم بعد عام ( 1996عام انشقاق الحركة إلى جناحين) ،مشي ًرا إلى األطر
النسائية ،كما إلى األطر الذكورية في الحركة (الجناح الشمالي) والمؤسسات األخرى ،مثل اإلدارة
النسائية التي يشير إلى أنها تملك استقاللية عالية ،مع وجود حلقة وصل مع الحركة باعتبارها مرجعية
ُعليا فحسب ،والتي كان أول مسؤول عنها الشيخ كمال الخطيب( .((2ويشير أيضً ا إلى مشاركة ثالث
نساء في االنتخابات المحلية بصفة عضوات مجالس محلية؛ وإلى دور المرأة في الحشد النسائي في
المناسبات والحوادث المهمة مثل مسيرة النقب ومسيرة العودة ،وإلى دورها في تحفيظ القرآن الكريم.
وإذ يشدد الشيخ صالح على أهمية الجلباب واللباس المحتشم ودور الحركة في نشره ،ويؤكد دور
النساء الدعوي ،يشير إلى دور سياسي قُطري ال يتع ّدى الدور التحشيدي والعمل المحلي.
وفي مقالتين للشيخ كمال الخطيب(( ((2نائب رئيس الحركة اإلسالمية وهو الذي كان مسؤولً عن العمل
النسائي ألعوام عدة) ،يؤكد من خاللهما المكانة التي يُعطيها اإلسالم للمرأة ،أكانت أ ًما أم زوجة أم
ابنة ،مؤك ًدا تكريم اإلسالم لها ،وإنسانية المرأة وأهليتها بالتكليف والجزاء ،وأن لها حقوقًا إنسانية مثل
( ((2أبو هالل.

( ((2تعابير :التبرج والسفور واللباس المحتشم وردت في األصل في كلمات الشيخ صالح ،انظر :المرجع نفسه ،ص .78
( ((2المرجع نفسه.

( ((2مــن بين المؤسسات النسائية ،يذكر الشيخ رائد صالح مجلة إشراقة ،وجمعية سند لألمومة والطفولة ،وجمعية اقرأ للطالبات
الجامعيات والقسم النسائي في جمعية حراء لتعليم القرآن.

( ((2كـمــال الخطيب« ،الـمــرأة التي أنصفها اإلســام ( ،»)1الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ كمال الخطيب ،2001/3/6 ،شوهد في
 ،2018/7/26فيhttps://goo.gl/5Xrg2G :؛ كمال الخطيب« ،المرأة التي أنصفها اإلسالم ( ،»)2الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ كمال
الخطيب ،2001/3/6 ،شوهد في  ،2018/7/26فيhttps://goo.gl/fNyxJK :
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الرجل .مضيفًا أن المرأة لم تعامل لقرون بتعاليم القرآن ،وإنما جرى تجهيلها وأُقصيت عن الميادين
المختلفة ،مؤك ًدا أهمية النهضة النسائية ،لكنه في الوقت نفسه يرفض الحركة النسوية الغربية والحركة
النسوية داخل الخط األخضر التي تقلّدها .مشي ًرا إلى أن تلك الحركة هي أيضً ا أحد أسباب ظلم المرأة،
مش ّب ًها تلك الحركة بـ «هجمة مجنونة غير منضبطة وال متّزنة ومجهولة النوايا والمقاصد ،ترفع الفتات
وشعارات ب ّراقة تنادي بتحرير المرأة ومساواة المرأة»( ،((2كما ي ّدعي أن تلك الحركات ومؤتمراتها تريد
تحرير المرأة من دينها( ،((2وتهدف بحسن ن ّية ،وبعضها بسوء ن ّية ،إلى تفسيخ المجتمع عن طريق
شعارات ب ّراقة؛ رافضً ا تحرير الرأس من غطائه ،وما س ّماه اإلباحية في اللباس والسلوك .ويتناول كذلك
الشروط التي تضبط عمل المرأة ،كأن يكون مكان العمل غير مشبوه ،وأن تلتزم األدب في الزي والمشي
والكالم والحركة ،وأال يكون على حساب زوجها أو أوالدها ،ألن رعايتهم هي واجبها األساسي .مؤك ًدا
أن خصوصية أنوثة المرأة تجعلها األقدر على الرضاعة والحضانة وتربية األوالد(.((2
 .2الجناح الجنوبي

ومفصل لها،
أما الميثاق العام للجناح الجنوبي في الحركة اإلسالمية( ،((3وهو أول ميثاق رسمي
ّ
وال يزال قيد النشر ،فيؤكد أهمية تمكين المرأة والنهوض بها ،وحقوقها اإلنسانية والشرعية ،وحفظ
كرامتها وحقها في العيش الكريم والعلم والمعرفة ،وشراكتها مع الرجل في العمل اإلسالمي والدعوي
التي هي حق لها وواجب عليها .مؤك ًدا أن حقها في الجندية والقيادة منوط بالقدرة وليس بالجنس.
وفي البند المتعلّق بإقامة الدين في األسرة وذوي القربي ،يشدد على المكانة الخاصة للمرأة في األسرة،
مشي ًرا إلى مكانتها بصفتها أ ًما وأختًا وبنتًا ،وفي الوقت نفسه يؤكد أن النساء هن نصف المجتمع ،كما
يؤكد أهمية تمكينه ّن .وحول عمل النساء داخل الحركة ،يرى البيان أن دور المرأة ليس قاص ًرا على
الدعم المعنوي للرجال ،إنما ه ّن «شركاء في كل روافد العمل اإلسالمي ومجاالته» التي من أبرزها
مؤسسات العمل اإلسالمي( .((3ويؤكد البيان أيضً ا أن الهدف هو تمكين المرأة لتتب ّوأ المواقع القيادية
داخل الحركة وخارجها؛ ويحث على دعم العمل النسائي ،وعلى الحاجة إلى مأسسته ،لكن من دون
أي تفصيل.
( ((2الخطيب« ،المرأة التي أنصفها اإلسالم (.»)1

( ((2جاء ذلك في سياق مناقشات تعديل قانون محكمة العائلة والمطالبات النسوية بفتح المجال أمام النساء الختيار التقاضي في
المحاكم المدنية في بعض قضايا األحــوال الشخصية ،دون الــزواج والـطــاق .حــول الموضوع ،انظر :عرين هــواري« ،الـجــدل حول
قضايا األحوال الشخصية للفلسطينيين داخل الخط األخضر» ،قضايا إسرائيلية (عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية – مدار،
رام الله) ،العدد ( 61أيار /مايو  ،)2016ص .60–51

( ((2ت ـت ـنــاول مـقــاالت وخـطــب أخــرى للشيخ كـمــال الـخـطـيــب هــذه الـمــوضــوعــات بمضامين مـشــابـهــة ،يستمر فيها فــي تــأكـيــد ضــوابــط
الحيز العام والهجوم على الحركة النسوية العالمية والمحلية .انظرً ،
مثل «خطبة الشيح كمال بعنوان ‘التبرج’»،
مشاركة المرأة في ّ
يوتيوب ،2016/3/12 ،شوهد في  ،2018/7/26فــيhttps://goo.gl/GNfa7z :؛ وانظر ً
أيضا بيان الجمعيات النسوية ر ًدا على هجوم
الشيخ كمال الخطيب ،في« :رد لجنة العمل للمساواة في قضايا األحــوال الشخصية على مقالة الشيخ كمال خطيب» ،لجنة العمل
للمساواة في قضايا األحوال الشخصية ،من دون تاريخ ،شوهد في  ،2018/7/26فيhttps://goo.gl/y1uZsr :

(« ((3الميثاق العام :المدخل التعريفي والتأصيلي للحركة اإلسالمية»( ،مسودة) ( 2018قيد النشر).
( ((3مثل جمعية األقصى والقلم والفرقانً ،
فضل عن العمل الدعوي وإدارة الروضات.
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وفي بيانه الذي صدر لمناسبة يوم المرأة العالمي ،في  25تشرين الثاني /نوفمبر  ،((3(2014يؤكد الشيخ
رئيسا للحركة ونائبًا عنها في الكنيست) ،المساواة الكاملة بين المرأة
إبراهيم صرصور (كان حينها ً
والرجل بكونهما مخلوقين ُمكلّفين ،واالستقاللية االقتصادية للمرأة مع إعطائها الخيار في مشاركة
الزوج في اإلنفاق على البيت ،مؤك ًدا أن اإلنفاق مهمة الرجل األساسية ،ومؤك ًدا أيضً ا حقها في التعليم
واختيار الزوج المالئم .وش ّدد البيان على دورها التاريخي في المجتمع اإلسالمي في بناء الحضارة
ضمن ضوابط(« ((3حمت أنوثتها وصانت شخصيتها وأبقت بصماتها».
ستحلل هذه الدراسة خطاب ناشطات وقياديات في الحركة اإلسالمية ونشاطهن داخل الخط األخضر(،((3
مقا ِربَ ًة إياه من زاوية عالقة هذا الخطاب والنشاط باإلسالم وبالنوع االجتماعي وبالدولة االستعمارية،
وتقوم هذه المقاربة ،مدركِ ًة تم ّيز هذه الحالة البحثية وإسقاطاتها باعتبارها حال ًة استثنائي ًة في المجتمعات
العربية واإلسالمية ،على اعتبار أنها الوحيدة في العالم العربي واإلسالمي التي ما زالت تعيش على
أرضها وتقع تحت وطأة االستعمار االستيطاني وتحمل في الوقت نفسه مواطنة الدولة المستع ِمرة.
قد تكون الطريق السهلة للبحث في منظور النوع االجتماعي للحركة اإلسالمية في الداخل هي
القراءة في وثائقها الرسمية والمقاالت التي يكتبها قياديوها ،لكن وإن أشرت آنفًا إلى بعض أدبيات
الحركة في ما يتعلّق بموقفها من المرأة ،فإنني ،بوصفي باحثة نسوية ،أرى أن من شأن اعتماد
منهجية البحث النوعي النسوي والمقابالت الشخصية تحدي ًدا ،أن يفسح المجال أمام النساء
الناشطات والقياديات إلسماع أصواتهن مباشرة وتوضيح األمور من منظورهن المباشر ومن دون
وساطة الوثائق الرسمية للحركة أو لقيادييها الرسميين ،وجلّهم رجال ،إذ يدلين بأصواتهن حول
رؤيتهن مشروعهن :ماذا يعني لهن نشاطه ّن؟ وكيف يمارسنه؟ وأين؟ وكيف يرين تأثيره ّن؟ كيف
يرين تميزه ّن من غيره ّن من الناشطات؟ عال َم يج ِمعن؟ وبم تتفاوت آراؤه ّن؟ ما عالقة عملهن
بالعمل النسوي؟ وما عالقته بالدولة؟

رابعا :النساء داخل األحزاب اإلسالمية في الدول العربية
ً
واإلسالمية
يشير الكثير من األبحاث النسوية التي قاربت أطر اإلحياء اإلسالمي واألحزاب اإلسالمية بخاصة،
من زاوية حضور النساء الفاعلية النسائية داخلها ،إلى حضور نسائي نوعي في تلك الحركات
الجندري للحركة ،أو من أجل تمثيلها الرسمي في أطر صنع
من حيث سعيها للتأثير في المنظور
ّ
الحزبي ،أو من حيث تأثيرها الفعلي فيه؛ سواء كانت تلك الحركات أحزابًا معارضة داخل
القرار
ّ
(« ((3الـنــائــب إبراهيم صــرصــور يتحدث عــن الـمــرأة فــي اإلســام فــي الـيــوم العالمي لـلـمــرأة» ،صحيفة كــل الـعــرب (صحيفة إلكترونية
تصدر في الناصرة) ،2014/11/26 ،شوهد في  ،2018/7/26فيhttps://goo.gl/K6VcLD :

يفصل البيان تلك الضوابط.
( ((3ال ّ

إسرائيليا)
( ((3الـمـقـصــود هــو نـشــاط الـنـســاء الـقـيــاديــات فــي الـحــركــة اإلســامـيــة داخــل الـخــط األخـضــر بجناحيها الشمالي (الـمـحـظــور
ً
والجنوبي ،وكذلك في حزب الوفاء واإلصالح الذي تأسس عقب حظر «الجناح الشمالي» للحركة اإلسالمية.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ا طخلا لخاد ةيمالسإلا ةكرحلا يف تاطشانو تايدايق :رامعتسالاو يعامتجالا عونلاو نيدلا نيب

البرلمان أو خارجه ،أم أحزابًا محظورة ومالحقة أم سلطة أم شريكة فيها ،كما سنرى .ال يعني ذلك،
حا في جميع الحاالت ،لكن
بالضرورة ،أن عمل النساء القياديات داخل تلك األحزاب ،أظهر نجا ً
تشير هذه الدراسات إلى فاعلية نسائية م ّيزت العمل داخل تلك األحزاب ،وفي حاالت كثيرة من
منظور المساواة الجندرية .وعلى الرغم من التفاوت في مدى النجاح أو اإلخفاق في السياقات
المختلفة ،عربية كانت أم إسالمية ،قامت هذه األبحاث ،من خالل تأكيدها الفاعلية الذاتية للنساء،
بتحدي بعض القراءات النسوية التقليدية وادعاءات ناشطات وقياديات نسوية ممن رأين النساء داخل
ٍ
تابعات أو مكرسات
األطر اإلسالمية ،وأحيانًا النساء اللواتي يعتمدن النسوية من منظور إسالمي،
المنظومات الذكورية ومس ِّو ٍ
قات مشروعاتها .في هذا السياق ،أشارت ،أميمة عبد اللطيف ،على
سبيل المثال ،التي بحثت نساء حركة اإلخوان المسلمين في مصر وجبهة العمل اإلسالمي في األردن
وحزب الله في لبنان( ،((3إلى أدوار كبيرة للنساء في تلك األحزاب في تجنيد المشاركة النسائية
والدفاع عن أحزابه ّن ،وفي مناقشة مكانته ّن وأدواره ّن وعمله ّن من أجل التأثير داخل مؤسسات تلك
مثل ،إلى وجود تمثيل للنساء في جبهة العمل األردني في مجلس
األحزاب ،فتشير عبد اللطيفً ،
الشورى وفي حزب الله اللبناني في المكتب السياسي (حين إجراء البحث) ،بينما تعزو عدم وجود
تمثيل للنساء في حركة اإلخوان في مصر إلى المالحقة المستمرة من الدولة( ،((3وإلى سيطرة التيار
السلفي على الرغم من قوة النساء وسعيه ّن للتغيير( .((3كما ،تؤكد يشيم أرات في دراسة لها حول
لجان السيدات في حزب الرفاه اإلسالمي (التركي) ،والحقًا حزب العدالة والتنمية( ،((3مشارك ًة نسائية
غير مسبوقة وفاعلة ،معتبرة أنه بينما لم تنجح النساء في حزب الرفاه في تخطي السقف الزجاجي،
فإنهن سعين كثي ًرا من أجل ذلك .وفي تناولها دور النساء اإلسالميات في تركيا بعد تسلّم حزب
العدالة والتنمية الحكم( ،((3تقول إن النساء القياديات داخل الحزب تب ّنين خطابًا إسالم ًيا ونسويًا من
أجل الدفع بحقوق النساء من خالل عمله ّن داخل الحزب ومن منظور نقدي.
وفي دراستها حول الحركة النسوية الفلسطينية ،تناولت الباحثة إصالح جاد دور نساء حركة حماس
وتمثيلهن في هيئات الحزب المختلفة .مشيرة إلى أنهن ممثَّالت في جميع هيئات الحركة وبنسب تفُوق
(حين إجراء البحث) تمثيل النساء في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية كلها .وا ّدعت ،متتبّعة مؤتمرات
نساء حماس و ُمجرية مقابالت مع بعضهن ،أن أولئك النساء طرحن في بعض مؤتمراتهن قضايا النوع
( ((3أمـيـمــة عـبــد الـلـطـيــف« ،األخ ــوات :تـجــارب الـحــركـيــات فــي مـصــر واألردن ولـبـنــان» ،فــي :مجموعة مــؤلـفـيــن ،الـنـســويــة اإلســامـيــة:
الجهاد من أجل العدالة (دبي :مركز المسبار للدراسات واألبحاث ،)2010 ،ص .209–183

( ((3صدر البحث في عام  ،2010أي قبل قيام الثورات العربية.

( ((3يمكن كذلك مراجعة بحث كالرك وشويدلر حول ارتفاع تمثيل النساء في األحزاب اإلسالمية في األردن واليمن ،في:

»Janine Astrid–Clark & Jillian Schwedler, «Who Opened the Window? Women’s Activism in Islamist Parties,
Comparative Politics, vol. 35, no. 3 (2003), pp. 293–312.
(38) Yeşim Arat, Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics (New York: State
University of New York Press, 2005).
(39) Yeşim Arat, «Islamist Women and Feminist Concerns in Contemporary Turkey Prospects for Women’s Rights and
Solidarity,» Frontiers: A Journal of Women Studies, vol. 37, no. 3 (2016), pp. 125–150.
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االجتماعي ،متب ّنيات تأويالت تدفع نحو المساواة في العالقات الجندرية في بعض القضايا ،مثل
األحوال الشخصية(.((4
كما ،تذكر مريمي يافوت أن األحزاب اإلسالمية في تونس والمغرب ،مثل حزب النهضة وحزب العدالة
والتنمية وحركة التوحيد واإلصالح ،ط ّورت كثي ًرا في ممارستها وخطابها في ما يتعلق بمكانة النساء
وأدوارهن وفي رؤيتهن الجندرية .وت ّدعي ،على سبيل المثال ،أن حزب النهضة تط ّور فكريًا خالل
فترة المالحقة والعمل السري( ،((4وأن نساءه رأين أنفسه ّن مساهمات في الربيع العربي ،ويعزون ،إلى
اضطهاده ّن ونفيه ّن ،المساهمة األكبر في قيام الثورة ،وتمثيله ّن الكبير في المجلس الوطني التأسيسي،
م ّدعية أنه على الرغم من التمثيل القليل في أطر صنع القرار بعد االنتخابات األولى في إثر الثورة ،فإن
أدوار أولئك النساء لم تقتصر على األعمال النسائية مثل العمل االجتماعي والخيري ،بل مارسن العمل
السياسي والقانوني أيضً ا.
في حين تأتي مقاربة الباحثات النسويات للنساء في األطر اإلسالمية من زاوية تمثيله ّن السياسي وتأثيره ّن
في صنع القرار الحزبي ،وفي التغيير في برامج الحزب وأجنداته ،تقوم مقاربات نقدية أخرى بقراءة
وجود النساء ومشاركته ّن من خالل إعادة المكانة إلى السياسات التقوية ألولئك النساء وممارسته ّن
عمله ّن الديني والدعوي من منظوره ّن .في هذا التوجه تبرز بخاصة ادعاءات صبا محمود( ،((4ليس في
إصغائها ألصوات النساء ومكانة العمل التقوي لديه ّن وممارساته ّن السياسات التقوية ،ولفهم فاعلية
النساء المنتميات إلى أطر اإلحياء الديني من منظور مختلف فحسب ،إنما تبرز على نحو متميز من
جات التي قامت بها الباحثات اللواتي قرأن النساء اإلسالميات ،ذاكر ًة أن معظم
خالل تح ّديها المحا ّ
الباحثات قاربه ّن وقارب عمله ّن من منظور ليبرالي ال يفهم الفاعلية النسائية إال من خالل مفهوم
ٍ
ٍ
«سياسات
سياسات من نوع آخر ،س ّمتها
الفردانية والمقاومة ،مؤكّدة أيضً ا أنه ّن ،أي التقويات ،يمارسن
السن ّية وسلطة الله ،عن طريق تهذيب النفس والجسد،
تقوية» ،تقوم في األساس على الخضوع للقيم ُ
مثل الحجاب والحياء.
في حين أكد معظم األبحاث فاعلية النساء داخل أحزابهن ،وربما بنسب نجاح مختلفة ،إذا ما تناولنا
التمثيل والتأثير الفعلي في أجندات الحزب في ما يتعلق بالنوع االجتماعي والسياسات العامة.
ويظهر بحثنا هذا ،الذي يحاول أن يفهم الخطاب والنشاط النسائي الفلسطيني في الداخل وتم ّيزه
باعتباره حالة نسائية سياسية استثنائية في المجتمعات العربية واإلسالمية كما أشرنا ،نتائج مختلفة عن
جميع الدراسات األخرى ،كما سنرى .في مقاربتي نشاط أولئك النساء أحاول االستفادة من إضاءات
( ((4إصــاح جاد ،على تقاطع طــرق :الحركات النسوية الفلسطينية بين الهوية الوطنية والعلمانية والهوية النسوية (رام الله :المركز
الفلسطيني لدراسة الديمقراطية – مواطن.)2008 ،

(41) Merieme Yafout, «Islamist Women and the Arab Spring Discourse, Projects, and Conceptions,» Comparative
studies on Asia, Africa and the Middle East, vol. 35, no. 3 (2014), pp. 588–604.
(42) Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject (Princeton and Oxford: Princeton
University Press, 2005).
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صبا محمود المهمة ج ًدا حول سياسات النساء المنتميات إلى الصحوة اإلسالمية ،ال ُمشار إليها مسبقًا(،((4
التي تساعد في فهم نشاط النساء في الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر ،حيث نشاطهن بجزئه
الس ّني الذي هو أيضً ا فكر الحركة اإلسالمية.
الكبير دعوي ويمارسنه
أساسا من خالل الخضوع للفقه ُ
ً
لكن في الوقت نفسه أستعين بمقاربة الرا ديب( ((4التي بحثت الناشطات الشيعيات في لبنان ،والتي ترى
كذلك أن من المهم عدم تغييب الدور التقوي للنساء ،لكن من دون اختزال االهتمام بالعمل التقوي
فحسب وتحييد سؤال المجتمع وسؤال الدولة ،أي قراءة فاعليتهن السياسية في مواجهة السلطة.

خامسا :العمل النسائي اإلسالمي داخل الخط األخضر
ً
 .1اإلسالم والدعوة

أظهر تحليل المقابالت أ ّن النساء ،ومعظمه ّن قياديات داخل الحركة اإلسالمية بجناحيها ،مج ّنداتٌ
على نحو أساسي لمشروعه ّن اإلسالمي الديني ولسياساته ّن الدعوية ،إذ يَرين اإلسالم مرجعيته ّن
ومصدر اإللهام ومح ّرك العمل داخل المجتمع ولمصلحة المجتمع ،وداخل الحركة .وهو المرشد
ألولئك النسوة في إدارة حيواته ّن ،وكذلك عند األزمات .يعتمد جميعه ّن اإلسالم بنا ًء على الفهم
الس ّني ،المتمثّل بالمذاهب األربعة ،وإذًا ،يقاربن أسئلة النوع االجتماعي من هذا الباب ،مؤك ٍ
ّدات
ُ
ٍ
ومعترضات على مبدأ المساواة ،وداعيات إلى نشر مبدأ التكامل بين الجنسين
مبدأ العدل في اإلسالم،
وتطبيق الضوابط الشرعية في سلوك النساء والرجال في الح ّيز العام .معظم هؤالء النساء دخل الحركة
على نحو مستقل عن أسره ّن ،وبعضه ّن يرى نفسه صاحب مشروع دعوي منذ نعومة أظافره« .أنا بدأت
الدعوة من صغر سني ،بجوز [ ]...أنا أول محاضرة أعطيتها في المسجد كنت في الصف الخامس
[ ]...ومن هون كانت االنطالقة الدعوية»(( ((4من الجناح الجنوبي).
ثالث منه ّن فقط وصلن إلى الحركة من خالل عائالته ّن ،وبعض منهن تديّن ودخل الحركة اإلسالمية
على الرغم من اعتراض األهل.
 .2اإلسالم بمستوياته الثالثة

«امرأة مسلمة ال يعني أن تتقوقع في بيتها وتضلّها [تبقى] تُصلّي وتقرأ قرآن وتعبد ربنا فقط [ ]...هذه
أمور ال يختلف حولها اثنان [ ]...لكن ال أستطيع أن أقول إن مجتمعي مهدوم والجيل الصاعد ينتظر
من يعينه وأبقى في بيتي» (سلمى – الجناح الجنوبي).
«نحن بحاجة إلى إعادة الناس ليستقوا الدين السليم من القرآن الكريم [ ]...أن نسير وفق آيات
وس ّنة النبي – صلى الله عليه وسلم – سواء بالصالة وبالصيام وباللباس الشرعي وباألخالق
القرآن ُ
( ((4النساء المنتميات إلى أحد أطر اإلحياء اإلسالمي في القاهرة.

(44) Lara Deeb, «Piety politics and the Role of a Transnational Feminist Analysis,» Journal of the Royal Anthropological
Institute, vol. 15, no. 1 (2009), pp. 111–126.

( ((4جميع األسماء المقتبسة في هذه الدراسة هي أسماء مستعارة.
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ّهن باللباس الشرعي [ ]...والحجاب» (كاملة – الجناح
وبالقيم [ ]...مشروعنا أن تلتزم بناتنا كل ّ
الشمالي).
كما يظهر هذان النموذجان ،تعاطت هاتان المرأتان مع ثالثة مستويات ،تسير م ًعا ،في فهمه ّن وتعامله ّن
مع اإلسالم :في المستوى األول يقع اإليمان بالله؛ عبادته والخضوع له ،وفي الثاني السلوك بنا ًء على
تعاليم اإلسالم التي يحمل جزء منها طاب ًعا جندريًا ،وفي الثالث يقع العمل داخل المجتمع من أجل
تنفيذ الرسالة اإلسالمية التي قد تكون العمل في خدمة المجتمع ،مثل التكافل االجتماعي ونشر الدين،
عمل سياس ًيا ،إذ أكدت كل واحدة منهن بع ًدا معي ًنا ،خالل حديثها ،أكثر من آخر ،لكن
وقد تكون أيضً ا ً
من دون إلغاء أي منها .وفي حين شددت نساء الجناح الجنوبي على العمل المجتمعي أكثر ،شددت
نساء الجناح الشمالي على نشر الدين أكثر ،وال سيما ذلك الذي يحمل أبعا ًدا جندرية.
الس ّني
 .3العدل في مقابل المساواة :العالقات الجندرية وااللتزام نحو الفقه ُ

«ال أشارك بعرس فيه موسيقى حتى لو ك ّن نسوة فقط( ]...[ ((4أنا أدعو وأقول الموسيقى حرام []...
التفاسير تؤخذ من الفقهاء األربعة فقط [ ]...الفقهاء األربعة فقط [ ]...لهم اجتهادات ليومنا []...
الموسيقى حرام [ ]...ولكني ال أُكفّر أح ًدا» (سينا – الجناح الشمالي).
الس ّنية
الس ّني المهيمن والمتمثل بالمذاهب ُ
أبدت المشاركات في البحث التزا ًما شبه مطلق بالفقه ُ
األربعة (الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي)؛ إذ لم ِ
أي منه ّن في مقاربتها الجندر ،وبخاصة
تحد عنه ّ
الس ّني لقوامة الرجل( ،((4من دون إبداء انكشاف تأويالت أخرى للنصوص اإلسالمية أو
أكدن المفهوم ُ
فكر إسالمي بديل ،وال سيما المتعلّق بالجندر .ومن الجدير بالذكر ،أن واحدة من النساء فقط أشارت
إلى أنها انكشفت للنسوية اإلسالمية وخطابها(.((4
«ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»( ،كما ورد على لسان سينا).
(((4
ّ

( ((4أعاد بعض النسوة اإلسالميات قراءة مفهوم القوامة وسلطة الرجل في القرآن من منظور نسوي .حول هذا الموضوع ،انظر:

Ziba Mer Hosseini, Mulki Al–Sharmani & Jana Rumminger (eds), Men in Charge, Rethinking Authority in Muslim Legal
Tradition (London: Onword Publication, 2015).

ً
نسائيا يؤمن بالمساواة والعدالة الجندرية ،معتمدً ا على اإلســام والقرآن
ونشاطا
فكرا
ً
( ((4أقـصــد هنا بمصطلح النسوية اإلسالمية ً
تدعي النسويات اإلسالميات أن اضطهاد النساء ناتج من مباني القمع الذكورية التي تفسر النصوص الدينية
بوجه خاص مرجعي ًة لهّ .
وتدعي مارغو بدران أن هذا الخطاب مثّل تحد ًيا لفكر اإلسالم السياسي وأهدافه وطرائق عمله ،وكذلك
بما يتالءم مع سياقها وآرائهاّ .
علمانيا ،انظر:
نفسه
للفكر النسوي الذي يسمي
ً

Margot Badran, «Islamic Feminism Revisited,» Counter Currents.org, 10/2/2006, accessed on 26/7/2018, at: https://goo.
gl/KrEXz9

حــول النسوية اإلسالمية ،انظر :أميمة أبــو بكر« ،مقدّمة :لماذا نحتاج إلــى نسوية من منظور إســامــي» ،فــي :أميمة أبــو بكر (محررة)،
ـويــة والـمـنـظــور اإلســامــي :آفــاق جــديــدة للمعرفة واإلص ــاح (الـقــاهــرة :مؤسسة الـمــرأة والــذاكــرة ،)2006 ،ص  .9–4تـجــدر اإلشــارة
الـنـسـ ّ
أعدتها لجنة
إلى أن الباحثة تغريد يحيى يونس ألقت محاضرة حول النسوية اإلسالمية في  29شباط /فبراير  ،2016في الخيمة التي ّ
ِ
كن من
المتابعة للتضامن مع «الجناح الشمالي» للحركة اإلسالمية بعد الحظر .جميع
المحاضرات باستثنائي (معدة هذه الدراسة) ّ
قياديات ومـنــاصــرات الحركة اإلســامـيــة .خــال اللقاء وفــي المقابالت التي أجريتها بعد ذلــك معهن ،أكــدن أن ذلــك كــان االنكشاف
األول لهن على هذا الفكر.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ا طخلا لخاد ةيمالسإلا ةكرحلا يف تاطشانو تايدايق :رامعتسالاو يعامتجالا عونلاو نيدلا نيب

تقر إجابات معظم النساء بأن الفروق بين وظائف النساء والرجال هي ليست فروقًا جندرية ،وإنما
طبيعية ،أي إنها غير محكومة بنظام قوة ،وإنما بنظام «الطبيعة اإللهية» ،إذ عزا بعضهن الفروق في
الوظائف االجتماعية إلى «طبيعة» المرأة بكونها «أكثر عاطفة وحنانًا» ،أو أقل قدرة على التذكّر ،أو أن
أقل عقالنية من حكم الرجل .كما أكد جميع النساء أهمية األدوار اإلنجابية واألسرية للنساء
حكمها ّ
ومركزيتها ،وذلك ألسباب طبيعية بيولوجية ،منها العاطفة وغلبتها عندهن ،ومنها التفرغ الجسدي
للرجل كونه ال يحمل وال يُ ِ
رضع وال يلد .كقول هند من الجناج الشمالي« :هنالك أمور من واجب
الرجل ،وأخرى من واجب المرأة [ ]...المرأة بطبيعتها العاطفية وبطبيعتها كما خلقها الله هي أقرب إلى
األوالد [ ]...لذا نقول التربية ،التربية التربية [ ]...المرأة هي قطب الرحى في التربية» .لكن ،في الوقت
نفسه ،أكدت النساء جميعهن دور الرجل داخل األسرة ،ودور المرأة في المجال العمومي ،كما سنرى
في جزء آخر من هذه الدراسة.
في حين ش ّدد جميع النساء على حقوق المرأة في اإلسالم في الملكية وفي التصرف في أموالها
الموروثة عن أهلها وتلك التي جمعتها في عملها ،وهي الحقوق التي حرمها منها الغرب حتى
الس ّني؛ إذ قدم جميعهن
القرن العشرين .فإنهن ،وفي هذا الباب ،أكدن مرة أخرى التزامهن بالفقه ُ
التفسيرات المتعارفة حول أسباب ميراث األخ ضعف ميراث أخته (مثل اإلعالة) ،وأكد بعضهن أن
هنالك حاالت ترث فيها المرأة كما الرجل ،لكن من دون تقديم أي اجتهاد يشير إلى إمكان إعادة
قراءة تلك النصوص في سياق اجتماعي واقتصادي مختلف ،حيث المرأة ت ُعيل كما الرجل( .((4كما
أكد معظمه ّن أن المرأة غير ُملزمة بإعالة البيت ،ولها حق التص ّرف بأموالها وراتبها الشهري كما
أي منه ّن أهمية دور المرأة بصفتها معيلة إلّ من باب المو ّدة والرحمة إن كان
تشاء ،من دون أن تؤكد ّ
زوجها فقي ًرا ويعمل لكسب القوت.
 .4تعدد الزوجات والحجاب والضوابط الشرعية

على الرغم من شبه اإلجماع الذي أبدته النساء حول االلتزام بالمذاهب األربعة فحسب في قضايا
النوع االجتماعي ،فإنهن يختلفن في ما بينهن داخل حدود هذا الخطاب في تأويله ّن المفاهيم
المتعلّقة بتلك األدوار .ومن أكثر الموضوعات التي دلّت على االختالف ،كان موضوع تعدد
الزوجات؛ ففي حين أكد جميعه ّن أن اآلية الثالثة من سورة النساء( ((5ال تبقي مكانًا لمنع التعدد،
أي
أي منه ّن إلى ّ
وأبدين انحيازًا إلى «حاجات» الرجال ومصلحتهم في تسويغه ّن اآلية ،لم تشر ّ
تفسير ،أو إلى تفسيرات تتجاور هذا الخطاب ،لكن في الوقت نفسه ،اختلفن كثي ًرا في حيثيات
تطبيق التعدد ،إذ أشار بعضه ّن إلى أن اآلية نفسها مق ِّيدة وتخدم حاالت استثنائية فحسب أحيانًا،
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ ُ
يكم ال َّل ُه ِفي َأ ْو ِ
( ((4حول بعض االجتهادات في تأويل اآلية الحادية عشرة من سورة النساء ﴿ ُي ِ
الد ُك ْم لِ َّ
األنث ََي ْينِ ﴾
وص ُ ْ
التي تدعو إلى تقسيم الحصص بالتساوي ،انظر :سائدة بيداسة« ،المرأة والميراث صــراع ال ينتهي» ،نشرة الـســوار (تصدرها جمعية
السوار في حيفا) ،العدد ( 37خريف  ،)2010ص .11–10
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُتق ِْس ُطوا ِفي ا ْل َي َتا َمى َف ِ
َ
ُ
ُ
َّ
﴿وإِنْ ِخ ْف ُت ْم َأ َّ
ُ
َ
َ
ِ
ْ
اب لك ْم م َن ال ِّن َساء َم ْث َنى َوثـ َ
ـاع فـإنْ خف ُت ْم أال ت َْعدلوا ف َواحدَ ًة أ ْو َما
ـاث َو ُر َبـ َ
انك ُحوا َما َط َ
(َ ((5
َ
ُ
َم َل َك ْت َأ ْي َمان ُُك ْم َذلِ َك َأ ْدنَى أ َّ
ال ت َُعولوا﴾.
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من ًعا للزنى ،وحفظًا للنسل على الرغم من األلم الذي يس ّببه التعدد أحيانًا أخرى ،كتشبيه فاطمة له
ببتر الطبيب قدم المريض اضطرا ًرا من أجل الحفاظ على حياته« :في أحيان كثيرة يُجبَر الطبيب
على بتر القدم ،من ناحية عاطفية نرفض ،نقول حرام لن يمشي بعد وسوف يتألم ،لكن إذا لم
نقطعها ،فسيمأل التلوث كل المنطقة» .وأبدين نق ًدا للتعسف في تطبيقه من دون مو ّدة ورحمة.
وأخريات قالئل ،أظهرن موقفًا مؤي ًدا له من دون تحفظ ،مثل قول كاملة وهي قيادية من «الجناح
الشمالي» للحركة ،إن التعدد شرعي وتوافقه موافقة مطلقة ،وترى أنه ال يستوجب علم الزوجة
األولى أو موافقتها؛ قائلة« :أنا أوافق  100في المئة [ ]...وأنا كتبت حول ذلك بشكل واضح»؛ فيما
تقول هند معترضة على إمكان تقييد تطبيق التعدد وباالدعاء القائل إن اآلية نزلت في حماية اليتامى:
«لو أنها نزلت في اليتامى لما طبّقت في عهد النبي والصحابة ،حيث مارسوا التعدد من دون وجود
يتامى ،هي آية عامة وأنت [الباحثة] تقومين بتخصيصها».
في حين أكد جميع المشاركات ،كما سنرى الحقًا ،أهمية مشاركة النساء في المجال العمومي،
وواجب المحافظة على الضوابط الشرعية حين وجودهن في هذا المجال ،كاللباس اإلسالمي
الطويل والفضفاض وغطاء الرأس والسلوك المحتشم ،كما شددت غالبيته ّن على الفصل بين
النساء والرجال ،أو االختالط بقدر الحاجة ووفق الضوابط .وأجمعت المشاركات على الحجاب
(غطاء الرأس) ،مش ّددات على عدم جواز فهم اآليات المتعلّقة بالحجاب إال فه ًما واح ًدا ،رافضات
أي تفسير آخر ،ما يؤكد ،في هذه الحالة ،انكشاف بعضه ّن لحقيقة وجود تفسيرات أخرى ،لكن من
ّ
ٍ
حي
دون أن يوافقن عليها .وتشير النتائج أيضً ا إلى
اختالف في هذا األمر ما بين الناشطات من جنا َ
الحركة؛ إذ بينما ش ّددت نساء «الجناح الجنوبي» على التزامه ّن أنفسهن بالحجاب ،وشددن أكثر
على الدعوة العامة في أمور المجتمع والدين ،شدد بعض نساء «الجناح الشمالي» على مشروعه ّن
بنشر الحجاب بين الفتيات والنساء .كما ظهر االختالف بين الناشطات داخل «الجناح الشمالي»
للحركة في ما يتعلق بشكل الحجاب وأسلوب الدعوة إليه وإلى باقي األمور المتعلقة باألدوار
الجندرية .ففي حين أكد بعضه ّن حق المرأة بأن تظهر أنيقة بارتداء الحجاب ،أو على حد قول
منيرة لبعض الدعويات« :هنالك متز ّمتات ينتقدن لباسي أنه مع خرز ،أقول له ّن وما الضرر ،وأنا
في المناسبات أشتري البدالت الجديدة ،هل أمر الله أن ألبس ما تلبسن [توجه الكالم إلى النساء
الدعويات] ما دام سات ًرا لي ال دخل لك ّن» ،ش ّددت أخريات ،وتحدي ًدا ذوات المناصب القيادية في
«الجناح الشمالي» للحركة ،على ضرورة المحافظة على تفصيالت دقيقة ج ًدا متعلقة بالحجاب
من أصابع القدم إلى الرأس ،مشيرات إلى ضرورة التوعية والدعوة إلى العفّة والطهارة واإلنذار من
مق ّدمات الزنى المتعلقة باللباس على حد قولهن ،كقول كاملة« :هنالك مق ّدمات للزنى وهي قضية
اللباس واألخالق» ،وقولها اجتها ًدا منها حول تفضيل عدم لبس األلوان« :طب ًعا ليس هناك نص
يح ّرم األلوان [ ]...وعلى الرغم من وجود موضة األلوان الفاقعة [ ]...لكن األفضل لبس األلوان
التي ال تثير».
انشغال
ً
من الالفت في تناول النساء مسألة الحجاب واللباس الشرعي ،أن نرى في العقود األخيرة

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ا طخلا لخاد ةيمالسإلا ةكرحلا يف تاطشانو تايدايق :رامعتسالاو يعامتجالا عونلاو نيدلا نيب

غرب ًيا بسؤال الحجاب ،بينها خطابات عنصرية وتشريعات تمنع الحجاب في أطر معينة« ،حفاظًا
على القيم العلمانية الغربية» ،وعلى مجال عمومي خا ٍل من الميزات الدينية ،وال سيما اإلسالمية
واإلسالمي(.((5
منها( ،((5ومن باب «الدفاع» عن المرأة المسلمة أيضً ا من «قمع» المجتمع العربي
ّ
وفي سياق كهذا الذي كان له أثر أيضً ا داخل األطر اإلسرائيلية المختلفة ،الرسمية منها وغير الرسمية،
كطرد عامالت من أماكن عمل إسرائيلية على خلفية الحجاب ،يمكن اال ّدعاء بنا ًء على روايات
النساء أن مقاربته ّن للحجاب ،وربما خالفًا للمتوقع ،غلب عليها البعد الديني واألخالقي ،في
مواقف أصيلة وليست ردو ًدا على
الس ّني ،إذ ت ُط َرح في الوقت نفسه باعتبارها
َ
حين هي انقياد للفقه ُ
ا ّدعاءات غربية أو إسرائيلية .لم تنشغل النساء على نحو ملحوظ بسؤال الهوية الدينية والسياسية
أمام اآلخر ،ومن دون إلغاء سؤال الهوية إلغا ًء نهائ ًيا؛ إذ أكد بعض المشاركات أهمية الحجاب
إلظهار الهوية اإلسالمية ،لكن من دون أي خوض في اآلخر وانشغاالته أو محاوالته ،إذ تحفظ
النساء في هذه الحالة ألنفسهن البعد الديني في تعاملهن مع الحجاب ،ويختر ّن السياسات التقوية
بدل من سياسات الهوية(.((5
ً

سادسا :النسويات والحركة النسوية
ً
«السؤال هو كيف يع ّرف اآلخرون هذه الكلمة [أي النسوية] أنا أفخر أني امرأة ،لكن هل بمضامين
‘الفمينيزيم’ الذي يتحدثون عنه؟ أنا أؤمن بالنظرة اإلسالمية إلى المرأة التي تتحدث عن مساواة وتكامل،
أي إن المرأة مك ّملة للرجل (فاتن – الجناح الجنوبي).
يمثل االقتباس من فاتن الموقف الذي أبدته النساء من «الجناح الجنوبي» نحو النسوية والناشطات
النسويات ،إذ أبدين تقاربًا جزئ ًيا مع المبادئ النسوية ،وحفظن ألنفسه ّن الحق في االختالف مع
الخطاب والنشاط النسوي حين يختلف األخير مع المبادئ اإلسالمية ومع ما ورد في القرآن بنا ًء
على تأويل المذاهب األربعة له .وفي حين رفضن مبدأ المساواة لمصلحة المفهوم القرآني للعدل،
فإنهن لم يبدين نفو ًرا منه أو رفضً ا مطلقًا له .وكان بعضهن مستع ًدا لتعريف نفسه كنسويات بتحفّظ.
أما النساء من «الجناح الشمالي» للحركة ومن حركة الوفاء واإلصالح ،فرأين ،بغالبيته ّن ،النسوية
مشرو ًعا غربيًا جاء لحرف النساء المسلمات عن الطريق السليمة ،واعترضن على قسم كبير من
مبادئه ،مثل مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يناقض في رأيه ّن مبدأ قوامة الرجل .وعلى وجه
خاص ،أكدن رفضه ّن للنسويات كونهن يوافقن على العالقات الجنسية ما قبل الزواج والعالقات
( ((5يمكن في هذا السياق مراجعة الفصل حول الالمساواة المدنية والدينية في كتاب «االختالفات الدينية في عصر علماني» ،لصبا
محمود ،الذي تتناول فيه التسامح مع الرموز المسيحية في أوروبا العلمانية في مقابل التشديد في منع الرموز اإلسالمية ،كما ينعكس
ذلك في قرارات محاكم أوروبية في فرنسا وإيطاليا.

Saba Mahmood, Religious Differences in a Secular Age: A Minority Report (Princeton and Oxford: Princeton University
Press, 2015), pp. 149–186.
(52) Lila Abu Lughood, Do Muslim Women Need Saving (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).

ً
سؤال محد ًدا حول الحجاب ،إنما ظهر في سياق الحديث مع النساء حول
( ((5نكتب االدعاء بتحفظ ،إذ لم تشمل أسئلة المقابلة
مشروعهن الديني وحول ممارساتهن.
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الجنسية المثلية .مؤكدات أن هذا الخطاب مالئم لدول ومؤسسات تمويل غربية تفرض أجنداتها
وتخصص موارد لتنفيذها ،كقول هند« :نحن هنا كمجتمع فلسطيني ،ومجتمع عربي [ ]...يريدون
فرض أجندة غربية علينا [ ]...ما العالقة وما المشترك بين مجتمعي أنا كفلسطينية وعربية والمجتمع
األميركي واألوروبي الذي ينادون [ ]...هنالك أمور عالقة ويجب أن تنال المرأة حقها بها ،لكن ليس
عن طريق أولئك النسويات».
وا ّدعى بعضهن أن النسويات داخل الخط األخضر يهدفن إلى العمل ضد الدين ويختر ّن الموضوعات
التي يقصد من خاللها إهانة اإلسالم حتى لو لم تكن موضوعات حارقة كاختيارهن العمل ضد تعدد
الزوجات ،أو إنكاره ّن معلومات حول العدالة الجندرية في النصوص الدينية حتى في المناطق التي
ال يعتبر التعدد داخلها ظاهرة ،كما أنهن ال يتضام ّن مع النساء المسلمات في العالم ،أو في غزة أو
مع نساء الحركة اإلسالمية بعد الحظر ،كما يجب .وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن الغالبية
ٍ
ناشطات نسويات علمانيات،
العظمى من النساء اللواتي شاركن في البحث لم تعرف معرفة شخصية
ولم تلتقِ معه ّن في سياقات أو نشاطات مشتركة إال في ما ندر( ،((5وذلك خالفًا للناشطات اإلسالميات
والعلمانيات في سياقات عربية أخرى ،حيث أشرن إلى لقاءات تحمل أحيانًا خالفًا ،وأحيانًا اختالفات،
وأحيانًا تعاونًا من أجل قضية معينة.

سابعا :النساء في المجال العمومي وفي القيادة السياسية
ً
تؤكد روايات جميع الناشطات اللواتي شاركن في البحث أن مشاركة النساء في المجال العمومي
مفهومة ضمنيًا بالنسبة إليهن ،إذ يعزو جميعهن إليها أهمية كبرى ،ويراها بعضه ّن واجبًا دينيًا .وأكد
معظمه ّن دور النساء الدعوي ،أي نشر الدين والتكافل االجتماعي وتحسين أوضاع المجتمع،
وأكد بعضه ّن دور النساء في الدعوة إلى تطبيق الضوابط الشرعية للنساء ،مثل الحجاب والفصل
بين النساء والرجال أو االختالط وفق الضوابط ،كما أشرنا .وتظهر نتائج البحث أيضً ا أن مفهوم
الس ّني فحسب ،وإنما أيضً ا في معارضة
النساء عن الفاعلية الذاتية ال ينعكس في الخضوع للفقه ُ
الواقع القائم داخل المجتمع في ما يتعلق بتطبيق تعاليم الدين كما يرونها ه ّن أو في رفضه ّن الحالة
االجتماعية القائمة .وأما في ما يتعلق بانعكاس تلك الفاعلية على المشاركة في العمل السياسي؛
في صنع القرار السياسي وتناول سؤال السلطة السياسية ،فأبدت النساء اختالفًا كبي ًرا في اآلراء حول
ذلك ،ليس في مشاركتهن الشخصية بوصفه ّن ناشطات وقياديات فحسب ،وإنما في الدور الذي
يعزونه إلى النساء في هذه القضايا ،األمر الذي يشير إلى عدم وجود موقف واضح لدى الحركة
اإلسالمية بجناحيها ،أو لدى نسائها حول مشاركة النساء في صنع القرار السياسي ،كما ينعكس ذلك
على غياب النساء عن مواقع صنع القرار في الحركة ،كما سنرى الحقًا في هذه الدراسة .ففي حين
ت ّدعي فاطمة من «الجناح الشمالي» للحركة أن العمل في السياسة ليس للنساء« :أنا ال أوافق على
هذا التوجه [ ]...المرأة أكثر عاطفية»؛ تقدم سينا وهي من جناج الحركة نفسه ادعا ًء مناقضً ا« :المرأة
فنادرا ما التقت ناشطات نسويات علمانيات بقيادات نسوية إسالمية.
( ((5والعكس كذلك صحيح،
ً

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ا طخلا لخاد ةيمالسإلا ةكرحلا يف تاطشانو تايدايق :رامعتسالاو يعامتجالا عونلاو نيدلا نيب

أكثر من نصف المجتمع ،فهي تشكّل نصفه وتبني النصف اآلخر .يجب أن تكون في قيادة الحركات
جه إلى خديجة».
اإلسالمية [ ]...النبي أول ما نزل عليه الوحي تو ّ
يظهر التفاوت نفسه في اآلراء عند الناشطات في «الجناح الجنوبي» أيضً ا ،ففي حين تؤكد نوال
أهمية وجود المرأة في صنع القرار السياسي وأهليتها لذلك ،ترى هدى غير ذلك« :أنا صراحة
ال أعمل كثي ًرا على هذا الموضوع ،ألنه خيار شخصي [ ]...هذه مسألة قناعات» (هدى – الجناح
الجنوبي).
أي نقاش ولم يقم
تُظهر إجابات النساء غياب وجهة نظر واحدة حول الموضوع ،كما تؤكد أنه لم يج ِر ّ
حي الحركة ،وذلك خالفًا لجميع الحاالت
ّ
أي حراك جماعي حول الموضوع في أي جناح من جنا َ
التي رأيناها في سياقات عربية وإسالمية وحتى فلسطينية أخرى .فحتى تسويغ أهمية المشاركة أو
االبتعاد عنها يختلف باختالف الناشطة ،ففي حين تؤكد سينا أهمية المشاركة النسائية في صنع القرار،
مؤصلة مواقفها في سيرة الرسول وفترة حياته ،تشير هدى وإنصاف إلى «االختالف الطبيعي» بين النساء
ّ
والرجال ،في حين تؤكد فاتن ونوال أن النساء لسن جاهزات للموضوع بسبب التهيئة االجتماعية على
الرغم من قدرته ّن المبدئية على المشاركة ،وكذلك أهمية األمر .وحتى الناشطات والقياديات اللواتي
أكدن أهمية وجود النساء في صنع القرار ،تحفّظن حين بدا الحديث عن المناصب العليا ،ففي حين
أكدت شذا (الوفاء واإلصالح) وسلمى (الجناح الجنوبي) ضرورة مشاركة النساء في صنع القرار
والتمثيل داخل مؤسسات الحركات السياسية ،وعلى الرغم من تأكيدهما قدرات النساء في الشأن
الس ّني التقليدي في ما يتعلق بالمناصب العليا ،وأكدت كلتاهما
العام والقيادة ،فإنهما تب ّنتا الخطاب ُ
عدم أهلية المرأة لتولّي منصب قاضية« :ألن المرأة عاطفية والمرأة [ ]...أحيانًا تؤدي إلى خراب بعض
األمور ،حيث هنالك جوانب شرعية حكم الرجل أفضل فيها ،لكن ليس أي رجل ،إنما الرجل الثقة
العدل المثقف».

ثام ًنا :التمثيل النسائي داخل مؤسسات الحركة اإلسالمية
تخلو مؤسسات الحزب الرسمية لصنع القرار الحزبي :مجلس الشورى والمكتب السياسي في الحركة
اإلسالمية بجناحيها الشمالي والجنوبي من النساء ،بينما تشارك امرأتان في الهيئة التأسيسية لحزب
الوفاء واإلصالح الذي أُ ّسس في نيسان /أبريل  2016في أعقاب حظر «الجناح الشمالي» للحركة
اإلسالمية .وكما أشرنا سابقًا ،فإن آراء النساء متفاوتة حول ضرورة التمثيل ،ففي حين أكدت منيرة
وكاملة وحنان من «الجناح الشمالي» ضرورة التمثيل ،لم توافق غادة وإنصاف على وجود النساء في
الهيئات العليا .وفي «الجناح الجنوبي» أكد معظم الناشطات أهمية تمثيل النساء في صنع القرار،
حي الحركة أن موضوع التمثيل لم يُطرح على نحو رسمي
لكن تؤكد رواية جميع الناشطات من جنا َ
وجماعي داخل هيئات الحركة ،ولم يكن هناك أي حراك جماعي نسائي نحو التمثيل .فبينما ا ّدعت
منيرة من «الجناح الشمالي» أنها كانت الصوت الوحيد الذي طرح الموضوع ،وعزت غياب التمثيل
الرسمي إلى تسلّط الجيل القديم من الناشطات ،أشارت يارا إلى أنها طرحت الموضوع في عام ،2013
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وقيل لها إن الموضوع سوف يناقش ،لكنه لم يناقش بعد ،بينما أكدت كاملة أن الموضوع كان على
وشك أن يُطرح ،وأنها ذكرته ،ولوال الحظر لكان قد وضع على األجندة .أما في «الجناح الجنوبي»،
جهت إليهن
فعلى الرغم من تأكيد معظمهن أهمية التمثيل ،وإشارة بعضهن إلى أن قيادة الحركة تو ّ
لرفع مشاركتهن ،فإن النساء ،بحسب رأيهن ،لم يجهزن بعد للمشاركة في تلك األطر تحدي ًدا ،مع تأكيد
تمثيلهن في مؤسسات أخرى للحركة تصنع فيها قرارات تربوية ودينية وتُدار فيها موارد مهمة.
تُظهر القراءة أن النساء عمو ًما لم يشغله ّن ما شغل باقي النساء في الحركات اإلسالمية في العال َمين
العربي واإلسالمي ،في سؤال التمثيل أو في سؤال أجندات الحركة في ما يتعلق بالمساواة الجندرية،
بدل من المساواة التي تدعو إليها الحركات
وإنما تب ّنين خطاب الحركة في ما س ّمينه العدالة تجاه النساء ً
النسوية التي يختلفن معها.

ومع ذلك فللنساء تمثيل

تمثيل
ً
وفي حين تكاد تخلو مؤسسات صنع القرار الحزبي حسبمن التمثيل النسائي ،تجد للنساء
ونشاطًا كبيرين في المؤسسات األخرى للحركة الرسمية أو المق ّربة منها ،وبخاصة المواقع التي
ومؤسسات دعوية
ته ّمه ّن ،مثل اإلدارة النسائية ومراكز األبحاث ،ومجلس اإلفتاء بنسب قليلة ج ًدا،
ّ
وإعالمية ومؤسسات طالبية وأطر نسائية ومؤسسات طفولة مبكّرة ومؤسسات فنية ومراكز دين ّية
مختلفة ،وفي مؤسسات ت ُعنى بحماية األقصى (األمر الذي أكدت أهميته ومركزيته النساء اللواتي
جرت مقابلته ّن)( ،((5إذ أشارت النساء إلى مشاركته ّن في صنع القرار وإدارة الموارد ،لكن في
األمور التي ال تتعلق بالعالقة بالسلطة السياسية .ومن بين الموضوعات التي تتناولها النساء في هذه
المؤسسات ،وبناء على المقابالت معه ّن ،دروس الدين داخل المساجد والدعوة ونشر الدين وش ّد
الرحال إلى المسجد األقصى وتجويد القرآن وتحفيظه ،والتربية الدينية للفتيات ونشاطات من أجل
األطفال واألسرة ونشاطات فنية وثقافية  ...إلخ .أما في ما يتعلق بالنشاطات السياسية العامة للناشطات
في الحركة بجناحيها ،فغال ًبا ما ت ّمت اإلشارة إليها حين السؤال عنها ،وتنعكس على المشاركة في
مثل أيام التضامن مع النقب في أعقاب مخططات التهجير
النشاطات القُطرية السياسية للحركة ،منها ً
والقيام بزيارات للتعرف إلى واقع القدس والمشاركة في إحياء ذكرى النكبة وحق العودة وغيرها.
في هذا البعد ،يظهر في أصوات النساء ،اختالف بين الجناحين ،إذ عال بعض األصوات الناقدة في
«الجناح الشمالي» التي تشير إلى أن صنع القرار حتى في العمل النسائي أحيانًا يحتكم للرجال،
وأكدت روايات نساء القياديات ،في ما يتعلق بصنع القرار السياسي ،أن ترسل النساء آراءهن توصي ًة
عن طريق مسؤول ملف النساء وليس عن طريق مشاركة النساء أنفسهن في الجلسات ،ولو على شكل
مراقب .بينما علت أصوات في «الجناح الجنوبي» للحركة تؤكد وجود توجهات من القيادات الرجالية
لمشاركة نسائية أعلى ونوعية أكثر في اإلطار الحزبي على الرغم من أن النساء أنفسهن لسن جاهزات
كبيرا منها ُأغلق مع حظر «الجناح
( ((5لن تتسع الدراسة لتناول أسماء تلك المؤسسات ونشاطها المفصل ،وكما أشرنا ،فإن جز ًءا ً
الشمالي» للحركة.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ا طخلا لخاد ةيمالسإلا ةكرحلا يف تاطشانو تايدايق :رامعتسالاو يعامتجالا عونلاو نيدلا نيب

لذلك( .((5أما المشارِكة في البحث من حزب الوفاء واإلصالح الذي ما زال حديث التأسيس ،فأكدت
انخراطها والثقة الكبيرة والدعم لمشاركة المرأة في الحيز العام ،وفي العمل السياسي العام وليس في
الشؤون المتعارف عليها مثل «شؤون نسائية» فحسب.

تاسعا :الهوية واالنتماء والقضية السياسية وسؤال الدولة
ً
أكد معظم المشاركات االنتماء إلى الشعب الفلسطيني والهوية الفلسطينية .وأكد بعضه ّن الذاكرة
الجمعية وأهمية المحافظة عليها .لكن قراءة نصوص المقابالت كلها ،تظهر أن قليالت بينهن لم يتناولن
سؤال الهوية واالنتماء الفلسطيني ،ولم يشرن حتى إلى الواقع السياسي الذي يعيشه الفلسطينيون في
الداخل ،حين تح ّدثن عن نشاطه ّن اليومي وعن قراءته ّن الواقع الموجود ،مؤكدات سؤال المجتمع
والدين ،أكثر من سؤال الواقع السياسي والسلطة والدولة ،وظهر هذا التفاوت داخل كل جناح من
جناحي الحركة .وأكد بعض النساء أن عمل المرأة يقتصر على النواحي الدينية والدعوية ،وتناول العمل
السياسي والسياق السياسي فحسب حين ُسئلت عنه ،بينما شددت أخريات على السياق السياسي
وعلى ضرورة العمل السياسي باعتباره جز ًءا طبيع ًيا من نشاطهن بوصفه ّن مسلمات.
مثل ماذا يعني لها أن تكون امرأة مسلمة ،تقول« :علينا أن نكون فاعلين سياس ًيا []...
فحين تُع ّرف هدى ً
إلي [ ]...أنا خرجت رغ ًما
الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال بما معناه ‘يا مكة أنت أحب البالد ّ
عني وال أتركك’ [ ]...هذا أكبر مثال للتعلّق بالوطن وحب الوطن ،من هنا ينبع حبنا لوطننا».
وحول عملها ناشطة مسلمة في السياق السياسي الخاص ،تخوض هبة (الوفاء واإلصالح) في الهوية
والذاكرة الجمعية ووجود الفلسطينيين بصفتهم أصيلين في فلسطين« :الحكومات هنا تريدنا ‘عربًا
جع كرة القدم ،لكن من دون أي تواصل مع
جيدين’ ،نشرب ونعمل وندفع الضرائب ونسهر ونش ّ
المق ّدسات [ ]...وجودنا في هذه البالد ليس وجو ًدا مدن ًيا فحسب ،وإنما لنا هوية متجذّرة يجب أن
نُحافظ عليها بالوسائل كلها».
( ((5مــن الجدير بالذكر أن المؤتمر التاسع عشر للجناح الجنوبي للحركة اإلسالمية الــذي عقد في كانون الثاني /يناير  ،2018أقر
ُ
قر تخصيص مقاعد للنساء في
تعديالت في دستورها ،في ما يتعلق بتمثيل النساء .وبنا ًء على ما جاء في البيان الصادر عن الحركة ،أ ّ
الهيئات القيادية ،ابتدا ًء من مجلس الشورى القُ طري واإلدارة العامة والمكتب السياسي ،وفي قائمة الحركة اإلسالمية في انتخابات
الكنيست .وبـمــراجـعــة األخـبــار الصحفية فــي مــواقــع عــدة ،لــم تكن هـنــاك أي إشــارة إلــى نسبة الـنـســاء فــي أي مــن تلك الـهـيـئــات .انظر:
«الحركة اإلسالمية تحصن مقاعد للنساء بقائمتها االنتخابية للكنيست» ،موقع عرب  ،2018/1/27 ،48شوهد في  ،2018/7/26في:
معدة الدراسة مع إبراهيم حجازي (رئيس المكتب السياسي في الحركة اإلسالمية)،
 .https://goo.gl/6ogJuwلكن في مقابلة أجرتها ّ
أشــار إلى أن التعديل يشمل إدخــال النساء كافة إلى مؤسسات صنع القرار في الحركة اإلسالمية والمؤسسات التابعة لها ،إذ يصبح
التمثيل  25في المئة بحد أدنى .وجرى إدخال السيدة أسيل قراعين (مديرة لمؤسسة الفرقان وعضوة في اإلدارة العامة) ،والحقًا سوف
أقر الدستور أن تشمل قائمة
ينفذ القرار في مجلس الشورى والمكتب السياسي للحزب .وبالنسبة إلى قائمة المرشحين للكنيستّ ،
المرشحين للدورة االنتخابية القريبة امرأتين على األقل ضمن أول ستة مرشحين ،وفي الدورة االنتخابية التي تليها سوف تشمل امرأة
على األقل من أول أربعة مرشحين وامرأتين بين أول ستة مرشحين .يؤكد حجازي أن التعديل لم يكن بضغط أو بمبادرة من النساء
معنيا بالتمثيل السياسي ،وإنما تم ذلك بتأثير من الحركات اإلسالمية األخرى
أنفسهن ،إذ إنّ الرعيل األول من النساء في الحركة ليس ًّ
في تركيا والمغرب وتونس .مضي ًفا :كان للمشاركة في القائمة المشتركة التي تشمل نائبتين من أحزاب عربية أخرى تأثير ً
أيضا .ومؤكدً ا
أن الجيل الجديد من الناشطات في الحركة من الشباب ينادي بالتمثيل .مقابلة شخصية 31 ،أيار /مايو .2018
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أما كاملة (الجناح الشمالي) ،حين ت ُسأل عن أثر الواقع السياسي في نشاطها ،وفي إشارة منها إلى حظر
الحركة اإلسالمية ،فتؤكد أهمية الدفاع عن األرض والمسكن والثوابت والمق ّدسات ،إذ ترى فلسطين
كلها قضية عقائدية« :كل فعاليات الحركة اإلسالمية هي من أجل أن نُحافظ على الثوابت :األرض
والبيت والمسكن [ ]...ال بد لنا من مساعدة اآلخرين على تثبيتهم في األرض والمساجد والمقابر []...
لدينا إيمان أنها أرض األنبياء ،أرض مقدسة [ ]...قضية األقصى المبارك نحن نعتبرها قضية عقائدية
صرف  100في المئة [ ]...آية في كتاب الله [ ]...وهي قضية سياسية ،فمن يُحافظ على المسجد
األقصى؟ وعلى الرغم من الحظر نحن ما زلنا متعلقين ولن نتركه [ ]...ألنه ثابت من ثوابتنا ومستحيل
التخلي عنه».
في الوقت نفسه نجد أن الواقع السياسي لم يظهر في خطاب ناشطات أخريات ،حتى حين سئلن عن
عمله ّن بوصفه ّن داعيات في أثر الواقع السياسي الموجود ،تحدثن من زاوية الدين وليس من زاوية
مثل ،عن السؤال من زاوية قلقها على اللباس الديني ،بأنه ال يمكنها
الوطن أو الدولة .تُجيب إنصافً ،
بسبب الواقع السياسي وضع النقاب الذي تراه فريضة.
أما فاطمة ،وهي مديرة مؤسسة إسالمية كبيرة ،فتقول إنها ال تُعنى باألمور السياسية ،تجيب عن سؤال
كيف ترى اإلسالم دي ًنا شمول ًيا ،وتقول إنها ال تتعاطى السياسية« :مرة أخرى أقول الدين شامل ،لكن
أنا كفاطمة بعيدة كل البعد عن السياسة [ ]...يعني أنا ال أحب التدخل باألمور السياسية ،السياسة لها
أهلها وهي لها أهلها».
تتناقض إجابات النساء من الجناح نفسه من الحركة أحيانًا ،لكن في أحيان أخرى نلمس تناقضات في
اإلجابات لدى الناشطة نفسها ،وال تتسع هذه الدراسة لمعالجة هذا األمر ،لكننا نستدل منه على أنه
ليس هناك رؤية أو حتى توجه ُمبلور لدى الناشطات اإلسالميات لدورهن السياسي في الواقع السياسي
الفلسطيني أو في السياق الفلسطيني داخل الخط األخضر تحدي ًدا ،وال حتى داخل كل جناح من
حي الحركة ،على الرغم من كونه ّن داخل أحزاب سياسية ،ومن وجودهن في سياق سياسي ،تتفق
جنا َ
أحزابهن وه ّن على أنه سياق قهر قومي في أدنى تعريف له.
سؤال المواطنة والدولة

يتب ّنى «الجناح الجنوبي» للحركة السياسة التي س ّماها مهند مصطفى(« ((5سياسة االعتراف» التي تسعى
لرفع مكانة الفلسطينيين داخل الخط األخضر عن طريق التفاوض على حقوقهم من أجل المساواة
والتفضيل المصحح واالعتراف بالحقوق الجماعية بوصفها أقلية أصيلة ،بينما يتّبع «الجناح الشمالي»
الذي ال يشارك في البرلمان «سياسة االختالف» التي تفضّ ل العمل داخل المجتمع ،والتي تحاول
االنفصال عن الدولة وال تعترف بها أو تسعى لبناء مجتمع عصامي.
نموذجا[ ،بالعبرية] ،ليلي ريخس
( ((5مهند مصطفى ،أقليات مسلمة في دول ذات أغلبية غير مسلمة :الحركة اإلسالمية في إسرائيل
ً
وأريك روددينسكي (محرران)( ،تل أبيب :جامعة تل أبيب ،)2011 ،ص .116–99

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
ا طخلا لخاد ةيمالسإلا ةكرحلا يف تاطشانو تايدايق :رامعتسالاو يعامتجالا عونلاو نيدلا نيب

أشار بعض القياديات اللواتي شاركن في البحث ،خالل المقابلة ،إلى المشروع السياسي الذي تحمله
الحركة .ففي حديثهما ،شددت هند وكاملة من «الجناح الشمالي» ،في سياق الحديث عن حظر الحركة
اإلسالمية ،على الملفات المهمة التي تحملها الحركة ،والتي حظرت بسببها ،حيث ال الدولة وال نتنياهو
استطاعا تح ّملها ،مثل ملف حماية األقصى وبناء المجتمع العصامي ،وملف الدفاع عن النقب وحماية
الهوية من «األسرلة».
أما سلمى من «الجناح الجنوبي» ،في سياق مناقشتها الخالف مع «الجناح الشمالي» للحركة اإلسالمية،
فتتناول الفكر السياسي للجناح الجنوبي (وهو الجناح الموجود داخل البرلمان اإلسرائيلي) ،فتقول
إنهم ،أي «الجناح الجنوبي» ،اختاروا دخول الكنيست بوصفه إستراتيجية عمل ،األمر الذي ،بحسب
رأيها ،ال يخالف الشرع .وترى أن «الجناح الشمالي» (قبل الحظر) على الرغم من إنكاره على «الجناح
الجنوبي» دخول الكنيست ،يتعاطى مع مؤسسات الدولة من خالل الوجود داخل السلطات المحلية
وأخذ التمويل لبعض المؤسسات من الدولة ،أي إنه كان يتعاطى مع مؤسسات الدولة أيضً ا.
القالئل اللواتي تناولن عمل الحركة السياسي لم يطرحن ،حين خضن عمله ّن السياسي ،أو في السياق
السياسي الموجود ،وكذلك حين طرحن مشروعه ّن اإلسالمي ونظرته ّن إلى اإلسالم ،إجابات أو
تص ّورات أو اجتهادات متعلّقة بالمشروع السياسي المنشود ،أو في سؤال المواطنة المنشودة ،أو حتى
تعريف الدولة القائمة( .((5وفي حين أكدت شدى من حزب اإلصالح والوفاء أنها ترفض االكتفاء بأن
يكون الفلسطينيون مواطنين مدنيين فحسب ،وتراهم أصيلين ،فإنها لم تترجم المقولة إلى مشروع
تمثيل
ً
سياسي ،وإنما إلى برنامج تثقيفي هوياتي .وأكدت األخريات إما إقامة مجتمع عصامي ،وإما
سياس ًيا برلمان ًيا من دون طرح واضح حول السلطة السياسية الموجودة أو المنشودة .واحدة فقط ،هي
حنان ،من بين جميع النساء اللواتي جرت مقابلته ّن ،تناولت سؤال الدولة ،داعي ًة إلى الخالفة اإلسالمية
في أنحاء العالم كله ،حين تحدثت عن الحركة اإلسالمية ومشروعها اإلسالمي(.((5
تنسجم مواقف النساء وممارساتهن مع ما يتعلّق بالدولة مع قول مهند مصطفى( ((6حول الحركة اإلسالمية
داخل الخط األخضر ،بكونها عملت على سؤال الدين في األساس وغاب عندها سؤال الدولة .مضيفًا
أنه في الوقت الذي أُسست فيه حركة اإلخوان المسلمين في مصر من مجموعة من المثقفين من الطبقة
الوسطى في المدن المصرية ،تأسست الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني بوصفها حركة قروية
على خلفية هدم المدينة الفلسطينية في عام  ،1948وتحويل غالبية المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع
قروي ،ما أدى ،كما يقول مصطفى ،إلى التعامل مع قضايا اجتماعية وسياسية وفقهية على نحو متأثر
( ((5تـ ـج ــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن ــه لــم يــوجــه س ــؤال مـبــاشــر إل ــى ال ـن ـســاء ح ــول الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة ال ـم ـن ـشــودة ،وإن ـمــا ُسـئـلــن عــن نـشــاطــاتـهــن
ومشروعاتهن ورؤيتهن للطرح اإلسالمي ،وعن أثر السياق السياسي في عملهن.

( ((5تقول حنان (من الجناح الشمالي)« :الحركة اإلسالمية تعني لي [ ]...المشروع اإلسالمي .هدفنا إن شاء الله نشر الدين والوعي
اإلســامــي حتى نصل إلــى أعلى السقف ،أي الخالفة اإلسالمية [ ]...مشروعنا ننشره فــي بـلــدان العالم كلها [ ]...هــذه دعــوة ربانية
وليست شخصية».

( ((6مصطفى ،الحركة اإلسالمية في الدولة اليهودية.
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بتلك البيئة ،لذا وخالفًا لإلسالم السياسي في العالم العربي الذي كانت إستراتيجيته تحويل المجتمع
والدولة إلى إسالمي ،فإن الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني غيّبت سؤال الدولة ،ووضعت
رئيسا هو أسلمة المجتمع ،وركزت على اإلنسان والعائلة
نصب أعينها في خطواتها األولى ،هدفًا ً
ونجحت بذلك كثي ًرا :إعادة الناس إلى الدين وإقامة المساجد والتأثير في الممارسات الجندرية.

خاتمة
أظهرت نتائج البحث أن المشاركات فيه ومعظمه ّن قياديات داخل الحركة اإلسالمية بجناحيها ،يرين
أنفسهن صاحبات مشروعات دينية وداعيات إلى نشرها بين أبناء المجتمع وبناته .اإلسالم بالنسبة إليهن
نهج حياة والنموذج والمرجعية لسلوكهن ودعوتهن ونشاطهن .جميعه ّن يؤمن باإلسالم بنا ًء على التأويل
ني له ،المتمثّل بالمذاهب األربعة ،ومن ث ّم يقاربن أسئلة النوع االجتماعي من هذا الباب ،مؤك ٍ
ّدات
ُ
الس ّ
ٍ
مبدأ العدل في اإلسالم ،ومعترضات على مبدأ المساواة .تلتقي القياديات في الحركة اإلسالمية داخل
الخط األخضر مع ناشطات في حركات إسالمية أخرى في مشروعهن الدعوي والديني ،بينما يختلفن
معه ّن في تمثيله ّن السياسي وفي حراكه ّن داخل الحركة وفي الحيز السياسي العام .ففي حين أكد
الكثير من األدبيات فاعلية سياسية لدى النساء في الحركات اإلسالمية في ما بتعلق بالتمثيل والتأثير
في أجندات الحركات اإلسالمية من منظور جندري ،فإن تمثيل النساء داخل أطر صنع القرار الحزبي
في الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر بجناحيها ،يكاد يكون معدو ًما ،وكذلك فإ ّن السعي نحو
ذلك التمثيل هو سعي خجول وفردي ،ولم َ
يرق إلى درجة إجراء جلسات رسمية أو تقديم أوراق حول
أي اجتهاد جماعي آخر .لكن من دون أن يلغي ذلك تمثيله ّن ووجوده ّن الفاعل
الموضوع أو من خالل ّ
في إدارات مؤسسات وجمعيات أخرى للحركة.
من ناحية أخرى رأينا أيضً ا أن النساء الحزبيات اعتمدن في جميع القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي
أي اطالع على الفكر
أي انحراف عنه ومن دون ّ
الس ّني المتمثل بالمذاهب األربعة ،من دون ّ
على الفقه ُ
أو الحراك النسوي اإلسالمي ،ومع معرفة قليلة ج ًدا بالعمل النسائي في الحركات اإلسالمية األخرى.
ولم تس َع القياديات في الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر للتأثير في أجندات الحركة في قضايا
متعلقة بالعدالة من منظور النوع االجتماعي ،كما رأينا في سياقات عربية وإسالمية ،حيث جرى التأثير
في قوانين وسياسات حزب أو دول حين كانت تلك الحركات في الحكم .وفي بعض القضايا أظهرت
فمثل ،أبدت الناشطات من «الجناح الجنوبي» موافقة جزئية
ً
الدراسة اختالفات بين أولئك النساء؛
وبتحفظ مع الفكر النسوي والنسويات ،بينما عبّرت الناشطات من «الجناح الشمالي» ومن حركة
الوفاء واإلصالح عن رفضهن المطلق للفكر النسوي والحركة النسوية با ّدعاء أنه مشروع غربي ويحمل
أجندات مناهضة لإلسالم.
حي الحركة مع الوثائق الرسمية
لم تميّز الدراسة اختالفات بارزة في المواقف الجندرية للنساء من جنا َ
مثل تشديد نساء «الجناح الشمالي» من الحركة
لحركته ّن ،ومع نصوص قياداتها الرسميين .ينسجم ً
على موضوع اللباس الشرعي والضوابط الشرعية ،مع ما تشير إليه أدبيات قياديي الحركة التي تتناول
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الموضوع بدقة وتفصيل ،بينما تظهر القضايا نفسها لدى «الجناح الجنوبي» بصورة عمومية من دون
مفصل لها ،سواء كان لدى قياديات الحركة أم في قراءة وثائق الحركة ونصوص قادتها الرجال.
خوض ّ
ينعكس ذلك أيضً ا على موقف نساء الجناحين من الحركة النسوية ،إذ تشارك قياديات «الجناح
الشمالي» للحركة اإلسالمية الموقف الرسمي لنائب رئيس الحركة في مهاجمته النسويات والعمل
النسوي ،في حين تلتقي نساء «الجناح الجنوبي» في المواقف مع الحركة النسوية جزئيًا ،كما يفعل
قياديوها الرجال(.((6
حي الحركة في بعض القضايا
على الرغم من إشارتنا إلى هذا االلتقاء ،وربما إلى تأثر مواقف نساء جنا َ
من مواقف الحركة نفسها وقيادييها الرجال ،فإن الدراسة ترفض اال ّدعاءات حول أولئك النساء بأنهن
مج ّندات ،فحسب ،في خدمة الحركة اإلسالمية وما تمليه عليهن(((6؛ إذ يشير تحليل المقابالت بإجمالها
إلى أن أولئك النساء مج ّندات في األساس لمشروعه ّن اإلسالمي ،ويخدمن الحركة اإلسالمية بكونها
وسيلة لمشروعه ّن الديني.
أظهرت المشارِكات خالل المقابالت مثابر ًة في العودة إلى نصوص القرآن والحديث النبوي ،بفهمه ّن
الس ّنة،
الس ّنية المختلفة ،كأصحاب المذاهب األربعة أو مشاهير فقهاء ُ
السني له ،وإلى المرجعيات ُ
وغال ًبا ليس إلى قادة الحركة اإلسالمية .وفي حين لم تُظهر النساء معرف ًة أو تماه ًيا مع الفكر النسوي
أي مقوالت نقدية أو ثورية
اإلسالمي أو مع الفكر اإلسالمي غير المهيمن ،ومن ث ّم ،لم يج ِر تشخيص ّ
الس ّني ،فإن الدراسة ،من خالل تحليل المقابالت ،وجدت أن أولئك النساء صاحبات فاعلية
على الفقه ُ
تنعكس ليس بسياساتهن التقوية فحسب ،وبالمعنى الذي يجدنه من خالل العمل الدعوي والتربوي،
والذي يعطيهن االكتفاء الديني والرضا اإللهي ،إنما نجد كذلك أن أولئك النساء لم يترفّعن من خالل
عمله ّن عن السعي لكسب المردود الدنيوي ،المتمثل بالحصول على مكانة بين النساء وأفراد المجتمع
عمو ًما ،وبالقدرة على التأثير في النساء واألسر في بعض األمور من منظورهن؛ أي إ ّن أولئك النساء
يعين المصالح الدنيوية اليومية للنساء وألنفسهن ،وليس المصلحة الدينية العليا فحسب(.((6
ترى الدراسة أيضً ا أنه بينما اختارت أولئك القياديات الوجود داخل الحركة اإلسالمية واالنخراط داخلها،
قليل وأحيانًا ابتعا ًدا عن كل ما يتعلق
مركّزات على العمل الديني والمجتمعي ،فإنهن يبدين انخراطًا ً
( ((6نشير في هذا السياق إلى توقيع أحزاب عدة داخل الخط األخضر منذ عام  ،2006على عهد المساواة الذي بادرت به جمعية
نساء ضد العنف ،والذي بنا ًء عليه تلتزم األحزاب بالعمل على ثالث قضايا مركزية :عمل النساء ،مناهضة العنف ضد النساء ،مشاركة
وقدم تقارير حول الموضوع ،رفض «الجناح الشمالي» التعاون
المرأة في مواقع صنع القرار .في حين وقّع «الجناح الجنوبي» العهد ّ
مع الجمعية .حول عهد المساواة ،انظر :سوسن توما شقحة ،أصوات آن لها أن تسمع :بعد  11عا ًما من توقيع عهد المساواة (الناصرة:
جمعية نساء ضد العنف.)2017 ،

( ((6ع ـن ـب ــال ط ــال ،ف ــي خــدمــة ال ـح ــرك ــة :ال ـن ـشــاط الـنـســائــي داخ ــل ال ـحــركــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل :م ــؤث ــرات وخ ـص ــائ ــص[ ،بــالـعـبــريــة]،
(تل أبيب :مركز موشيه دايان لدراسة الشرق األوسط وأفريقيا – جامعة تل أبيب.)2015 ،
كثيرا خالل المقابلة معهن .قالت منال من «الجناح الجنوبي» ً
مثل في إشارة
( ((6بدا ذلك لدى بعض النساء اللواتي أشرن إلى ذلك ً
منها إلى دعم المقتدرين لمشروعاتها في عملها« :فتح الباب [رجل مقتدر] يقول لي يعطيك العافية أم سمير وأنا مستعد للدعم متى
شئت .وكل ما تريدين [ ]...هاتفيني متى تشائين وأنا مستعد».
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بالقضايا السياسية ،أمام السلطة أو تلك المتعلّقة بسؤال السلطة والدولة والحل السياسي .فعلى الرغم
من تناول كثيرات منهن واقع الظلم السياسي ،وأهمية الرواية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية وأهمية
دور الحركة في هذا الواقع ،ومشاركة معظمهن في النشاطات السياسية العامة والقُطرية ألحزابهن ،فإن
حا غيابه ّن عن القرار
حا لديهن ،وغاب تما ًما عند بعضهن ،وبدا واض ً
هذا العمل لم يأخذ حيّ ًزا واض ً
بشأنه .وكان الفتًا عدم طرح أي من المشاركات قراءة خاصة في رؤيتها أو تعريفها للنظام السياسي
أو الدولة التي تعيش داخلها (دولة يهودية أم ديمقراطية أم دولة استعمار ،احتالل ،عنصرية ،أم دولة
حرب ،أو أي تعريف آخر) .وبالنسبة إلى الحل السياسي ،أشارت واحدة منهن فقط إلى مشروع خالفة
أي من األخريات الحل السياسي الذي تراه أو تدعو إليه ،مدن ًيا كان أم دين ًيا.
إسالمية ،بينما لم تتناول ّ
لكننا ،وإذ نرفض تهميش سؤال السياسة والدولة عند تعاملنا مع النشاط النسائي اإلسالمي ،فإننا
ال نقرأ غياب النساء في مجموعة البحث عن صنع القرار السياسي داخل حركته ّن وقلّة انخراطه ّن في
الشأن السياسي ،بمعزل عن الواقع السياسي االستثنائي الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل ،أولئك
الذين ُه ّدمت مؤسساتهم االجتماعية والفكرية والثقافية والدينية ،ومدنهم في عام  ،1948وعاشوا في
ظل حكم عسكري وسياسات استعمارية ما زالت قائمة ،ومن دون فهم سياق تأسس األطر اإلسالمية
ّ
(((6
داخل ما يس ّمى الخط األخضر ،التي قامت في نهايات السبعينيات  ،والتي كما أشرنا ،ركّزت على
أسلمة المجتمع وتغيير سلوك الناس ،ومنها ما هو متعلق بالنوع االجتماعي ،مغيّب ًة سؤال الدولة.
وكذلك علينا قراءة هذه الحالة في ظل المالحقة السياسية المستمرة للعمل السياسي الفلسطيني التي
حي الحركة اإلسالمية ومالحقة قادتها( .((6مع اإلشارة هنا إلى أن الفلسطينيين
أفضت إلى حظر أحد جنا َ
داخل الخط األخضر هم الوحيدون في العال َمين العربي واإلسالمي الذين تح ّولوا قس ًرا إلى أقلية داخل
سؤال
ً
وطنهم ،أقلّية مهدد وجودها وهويتها ،ويبدو في الحصيلة سؤال المحافظة على الدين والمجتمع
مركزيًا وشأنًا نضاليًا لدى المجتمع ،وال سيما لدى الحركات اإلسالمية داخله .هذه األقلية هامشية
من حيث نسبة تأثيرها في صنع القرار السياسي ،وحين يغيب التمثيل السياسي للرجال في الدولة،
تصبح أطر صنع القرار الحزبي أو التمثيل البرلماني على ضآلته أو المحلي هو موقع السلطة الوحيد،
ومن ث ّم تزيد أهميته أضعافًا لدى الرجال ،ما يزيد من تهميش المرأة في مواقع صنع القرار السياسي
الذي ينعكس على العمل السياسي داخل الخط األخضر عمو ًما ،وليس في عمل الحركة اإلسالمية
فحسب( .((6إضافة إلى هذا ،نرى أنه ،خالفًا للنساء في الدول العربية واإلسالمية ،تفتقد هذه الجماعة
وجود أكاديميات ومراكز أبحاث ومراكز ثقافية مستقلة ،تساهم في إنشاء خطاب ديني مختلف عن
( ((6وذلــك بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في عام  1967وبدء االطالع على العمل اإلسالمي وبروز قيادات دينية وسياسية
من خريجي كليات الشريعة في الضفة الغربية الذين أقاموا الحركة اإلسالمية داخل الخط االخضر .انظر :أبو رية ،ص .684
أي
( ((6وهــي من الممكن أن تكون قد أثّرت في إجابات بعض النساء ،على الرغم من أننا لم نشر إلى أسماء المشا ِركات أو إلى ّ
عنهن.
تفصيالت
ّ

( ((6على سبيل المثال ،تمثيل النساء في السلطات المحلية العربية داخل الخط األخضر يكاد يكون معدو ًما ،للمزيد من التفصيل،
انـظــر :رفــاه عنبتاوي ،إقـصــاء الـنـســاء الفلسطينيات عــن مـجــالــس الـسـلـطــات الـمـحـلـيــة :واقــع وتـحــديــات بـيــن قـمــع الــدولــة وقـمــع المجتمع
(حيفا :مؤسسة كيان .)2017 ،وفي ما يتعلق بالتمثيل البرلماني ،دخلت أول امرأة ممثلة عن حزب وطني داخل الكنيست اإلسرائيلي
في عام  ،2009مع دخول النائبة حنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي.
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الفكر السائد( ،((6وتدعم األبحاث المتعلقة بشؤون الدين والفكر وقضايا النوع االجتماعي أو اجتهادات
نسوية إسالمية ،كما في العالم العربي واإلسالمي(.((6
المراجع
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وضع المرأة السوداء في المغرب
وصمي اللون والنوع االجتماعي
بين
َ
The Status of Black Moroccan Women:
Color and Gender Stigmas
 تسعى هــذه الــدراســة إلــى تشخيص وضــع الـمــرأة المغربية الـســوداء مكونًا أســاسـ ًـيــا من:ملخص
 «وصــم امــرأة» و«وصــم:ـزدوجــا
 ومـكــو ًنــا يعاني وصـ ًـمــا،مكونات المجتمع المغربي
ً اجتماعيا مـ
ً
 س ـن ـحــاول ج ــرد أه ــم أش ـك ــال الـتـمـيـيــز ال ـتــي تـعـيـشـهــا ال ـم ــرأة ال ـس ــوداء بـسـبــب الـعـنـصــريــة.»س ـ ــوداء
 ونــركــز عـلــى كـيـفـيــة تـجـســدهــا فــي الـمـجــال ال ـعــام مــن خــال جــرد أهــم.والــذكــوريــة فــي الـمـجـتـمــع
 كما نكشف. بخاصة نعت «عزية» وأدوارها اإلعالمية النمطية،النعوت القدحية الموجهة إليها
 وأهم العراقيل التي تحول دون تبلور «توجه نسوي،غياب اهتمام نسوي بقضية المرأة السوداء
.أسود» في المغرب
. النسوية السوداء، وصم، عبودية، نوع اجتماعي، المغرب، عنصرية:كلمات مفتاحية
Abstract: This paper investigates the status of black Moroccan women, not
just as key members of society but as a social category subject to doubled
stigmatization–the gendered stigmatization of being a «woman» and the
racialized stigmatization of being «black». Various forms of discrimination
inflicted upon black women will be examined, highlighting both the racism
and patriarchy in society. This study specifically focuses on the way such
discrimination manifests in the public sphere through the verbal abuse inflicted
on black women in Morocco, particularly the term azziya and the functions
it serves in communicating the social status of black Moroccan women. The
paper further exposes the absence of feminist concern with issues faced by black
women in Morocco and the obstacles that prevent the emergence of a «black
feminism» in the country.
Keywords: Racism, Gender, Slavery, Stigma, Black Feminism.

. المغرب، أكدال، جامعة محمد الخامس،* باحث دكتوراه في قسم علم االجتماع في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

PhD candidate in Sociology at the Faculty of Letters and Humanities, University Mohammed V–Agdal, Morocco.

58

العدد Issue 7 / 25
صيف  Summer 2018

تقديم
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى تشخيص وضع المرأة المغربية السوداء مكونًا أساس ًيا من
جا« :وصم امرأة» و«وصم
مكونات المجتمع المغربي ،ومكونًا يعاني وص ًما اجتماعيًا مزدو ً
سوداء» .في هذا العمل نعني بالمرأة السوداء كل النساء الالئي ينظر إليهن ويمثلن اجتماع ًيا وثقاف ًيا
من منظار لون بشرتهن األسود .ويعبر وضع النساء المغربيات السوداوات عن تجربة تعيش فيها هؤالء
النساء وضعية أقلية لونية ،وخالفًا لوضع الرجل األسود تعاني هي وصمين :وصم كونها امرأة ووصم
كونها سوداء ،ما يجعلها في وضعية دونية مزدوجة.
أكدت لنا المقابالت التي قمنا بها مع بعض الطالبات السوداوات في إطار بحث لنيل شهادة الدكتوراه،
أجريناه بشأن وضع سود البشرة في المجتمع المغربي ،ضرورة تخصيص حيز من هذا العمل لوضع
المرأة السوداء التي تعاني – مثلها مثل الرجل األسود – العنصرية والتمييز االجتماعي .لكن رغم ذلك،
يبقى وض ًعا متمي ًزا؛ ألنه ملتقى وصميْن :وصم نوع اجتماعي (امرأة) ووصم لون البشرة (سوداء).
والبحث في موضوع المرأة السوداء يمثل هنا حلقة ضرورية لتكوين معرفة كاملة عن الوضع األسود
المغربي  (((La Condition Noir Au Marocالذي نسعى من خالله إلى لفت انتباه الحركة النسوية
المغربية إلى ضرورة االهتمام بهذا الموضوع الذي ال يقل أهمية عن المواضيع األخرى المرتبطة
بقضايا النوع االجتماعي.
تدخل دراستنا هذه في إطار دراسات السود  ،Black Studiesوال سيما تلك التي قادتها النسويات
السوداوات ،معتمدات بذلك على مفهوم «التقاطع»  Intersectionnalitéالذي مكنهن من الكشف عن
خصوصية وضع المرأة السوداء كونه ملتقى تجربتين تمييزيتين؛ تجربة امرأة (النوع) وتجربة امرأة (اللون،
العرق)((( .أمام «امرأة» و«سوداء» نكون أمام وصمين جسديين؛ لذا اعتمدنا نظرية تحليل الوصم التي
جا تحليليًا ،وركزنا على أهم الصور النمطية الرائجة في المجتمع المغربي
بلورها إرفنغ غوفمان((( نموذ ً
حول الجسد األسود األنثوي .إلى جانب المقاربة السوسيولوجية ،استرشدنا بالمقاربة التاريخية التي
سنبين من خاللها أن وصم المرأة السوداء وصم له تاريخ تمتد جذوره في الماضي العبودي المغربي.
سنعتمد في هذه الدراسة على أهم ما جمعناه من معطيات من خالل المقابالت شبه الموجهة التي
أجريناها مع  10طالبات سوداوات يدرسن في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس
في الرباط .وركزنا في هذه المقابالت على أشكال التمييز التي يعشنها وآليات مقاومتها .كما أجرينا
((( استوحينا هذا المفهوم من عنوان مؤلف المؤرخ الفرنسي باب ندياي «الوضع األسود الفرنسي» ،انظر:

Pap Ndiaye, La condition noire: Essai sur une minorité française (Paris: Calmann–Lévy, 2008).

مفسرا للعالقات
((( مــا زال لفظ العرق ،رغم عالقته التاريخية بالخطابات العنصرية ،يستعمل في الكثير من األعمال العلمية مبدأ
ً
االجتماعية .ويمتح تبني مفهوم العرق ،من دون معقوفتين ،في العلوم االجتماعية األميركية خاصة ،وفي هذا العمل ً
أيضا ،من تصور
بــراغـمــاتــي لـهــذا الـمـفـهــوم؛ تـصــور يــرى فـيــه أداة مهمة لتحليل طــريـقــة تشكل مـجـمــوعــة مــن الـمـجـمــوعــات الـعــرقـيــة كــالـســود ،ومـقــاربـتـهــا.
كثيرا في فهم السيرورة التاريخية التي من خاللها صار السود سو ًدا.
فمفهوم العرق مفيد ً
(3) Erving Goffman, Stigmate: Les usages sociaux des handicaps, Alain Kihm (trad.), Collection Le Sens commun (Paris:
Ed. de Minuit, 1975).
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ست مقابالت جماعية مع طلبة وطالبات غير سود؛ ركزنا فيها على تمثالتهم لسواد
في الكلية نفسها ّ
البشرة ،وحاولنا جرد أهم اتجاهاتهم والصور النمطية المنسوجة لديهم حولها ،وسنستثمر في هذه
الدراسة الصورة المنسوجة في متخيل المستجيبين حول الجسد األسود األنثوي.
كما اعتمدنا على نتائج بحث كمي وكيفي أجريناه حول موضوع مرئية السود في القناتين الوطنيتين
األولى والثانية ،نشر في مجلة باحثون(((.
سنوضح ،أولً  ،معنى أن تكون امرأة سوداء في المجتمع المغربي من خالل مفهوم «الوضع األسود».
وسنحاول ،ثانيًا ،جرد أهم أشكال التمييز التي تعيشها المرأة السوداء في هذا الوضع بسبب عنصرية
المجتمع المغربي وذكوريته .وسنركز على كيفية تجسدها في المجال العام من خالل جرد أهم
النعوت القدحية الموجهة إليها ،بخاصة نعت «عزية» وأدوارها اإلعالمية النمطية .ثالثًا سنبين غياب
أي اهتمام نسوي بقضية المرأة السوداء ،وأهم العراقيل التي تحول دون تبلور توجه نسوي أسود
 Black Feminismفي المغرب .وأخي ًرا ،سنختم بتوصيات علمية وعملية قصد محاربة العنصرية،
شكل من أشكال العنف الموجه ضد المرأة المغربية السوداء.
ً
بوصفها

وضع المرأة السوداء في المجتمع المغربي
قبل الحديث عن «الوضع األسود» بوصفه مفهو ًما مفتاح ًيا لفهم معنى أن تكون «امرأة سوداء» في
المجتمع المغربي ،من الضروري تسليط الضوء على التمثالت االجتماعية المتعلقة بـ «السواد» في
المجتمع المغربي .فقد نصحني مجموعة من الطلبة بتجنب استعمال نعت «األسود» ألنه لفظ عنصري
ومهين ألشخاص نعتهم الطالب المستجيب بـ «الكوحل» (السود) ،وصرحت لنا طالبة دكتوراه في علم
االجتماع (ن .ت) أنه «ال يمكن طرح الموضوع من خالل لفظ ʼالسود ʻفهو مهين لهم ،ومن األفضل
استعمال لفظ ʼأسمر اللون ،ʻوهي المالحظة نفسها التي أبداها طالب دكتوراه في علم االجتماع؛ إذ
أكد لنا أنه ʼلفظ عنيف.»ʻ
شخصا في المغرب بـ «السواد» فإنه بالنسبة إلى الكثيرين قادح للمخاطب .لذا يفضل العديد
أن تنعت
ً
(((
استعمال كلمة «أسمر» أو «ملون» لكي يبعد عنه كل تهم العنصرية .تقول راما ياد في هذا الصدد:
«عندما يتعلق األمر بنطق ‘أسود’ هناك من يتردد أو يعرض عنه كأنه سينطق شتيمة ،وهناك من يتفادى
استعمال الوصف لكيال يجرح اآلخر أو مخافة اتهامه بالعنصرية»((( .وعلى النهج نفسه سارت المواد
اإلخبارية التي تبث على القناتين األولى والثانية المغربيتين ،فقد أضحى هناك تحفظ عن استعمال لفظ
«أسود» الذي عوض بـ «أسمر» .وهكذا لم نعد نسمع ،أو نقرأ« ،القارة السوداء» ،بل «القارة السمراء».
وعلى غرار ما يجري في فرنسا ،نجد الكثير من المغاربة يبدعون في خلق مجموعة من المرادفات
ـوذجــا» ،بــاحـثــون ،الـعــدد ( 1كــانــون الـثــانــي /يناير–
((( يــاسـيــن يـسـنــي« ،ســود الـبـشــرة فــي اإلع ــام الـمـغــربــي :الـقـنــاتــان األول ــى والـثــانـيــة نـمـ ً
آذار /مارس .)2017
((( سياسية فرنسية من أصل سنغالي ،شغلت سابقًا منصب وزيرة حقوق اإلنسان ووزيرة الرياضة.

(6) Rama Yade, Noirs De France (Paris: Calmann–Lévy, 2007), p. 7.
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التي يحاولون بها تفادي استعمال «أسود» من قبيل «أسمر» أو «صحراوي»((( أو «توركي»((( أو «لوين»
(ملون) أو «بالك» .Black
يمكن أن نفسر تجنب استعمال لفظ «أسود» من خالل النقاط اآلتية:
– تساهم اللغة مساهمة كبيرة في بناء دونية الجسد األسود وحامله .فيكفي في الدارجة المغربية أن
تضيف نعت «أكحل» (أسود) إلى موضوع معين ليتحول إلى موضوع دوني؛ «يوم أكحل» (يوم أسود)،
«أكحل الرأس» (السواد األعظم)« ،أكحل الوجه» (قبيح)  ...إلخ.
– ارتباط اللون األسود وجسده بأهل النار والشر في المرجعية اإلسالمية ،فالله لم يرسل أنبياء سو ًدا(((.
لقد تأثر المتخيل اإلسالمي الشعبي بما جاء في الموروث المسيحي من أن السود أبناء حام ،وأنه
عوقب من خالل تحويل لونه من األبيض إلى األسود ثم إلى عبد إلخوته( .((1إن األسود صار لعنة إلهية
دائما مرتبط
بررت اللعنة االجتماعية .لقد ارتبط األسود في القرآن الكريم بصورة سلبية واضحة ،فهو ً
ين
بالكفر والفجور والردة والجهل والكذب على الله(((1؛ ﴿ َي ْو َم ت َْب َي ُّ
ض ُو ُجو ٌه َوت َْس َو ُّد ُو ُجو ٌه َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
اب بِ َما ُك ْن ُت ْم ت َْك ُف ُر َ
﴿وإِ َذا
اس َو َّد ْت ُو ُج ُ
يمانِ ُك ْم َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ون﴾ (آل عمران)106 :؛ َ
وه ُه ْم َأ َك َف ْرت ُْم َب ْعدَ إِ َ
ْ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ين َكذ ُبوا َعلى
﴿و َي ْو َم ا ْلق َيا َمة ت ََرى ا َّلذ َ
يم﴾ (النحل)58 :؛ َ
ُبشِّ َر أ َحدُ ُه ْم بِال ْنثَى ظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َكظ ٌ
َ
﴿وإِ َذا ُبشِّ َر َأ َحدُ ُه ْم بِ َما َض َر َب
ال َّل ِه ُو ُج ُ
س ِفي َج َه َّن َم َم ْث ًوى لِ ْل ُم َت َك ِّب ِر َ
ين﴾ (الزمر)60 :؛ َ
وه ُه ْم ُم ْس َو َّد ٌة أ َل ْي َ
ِ
يم﴾ (الزخرف.)17 :
لر ْح َمنِ َمث ًَل َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ًّدا َو ُه َو َك ِظ ٌ
ل َّ
– ارتباط اللون األسود بالعبودية؛ إذ هناك ترادف بين السواد والعبودية على مستوى المتخيل المغربي.
لقد ساهم الوضع العبودي في وصم الوضع األسود المغربي بالكثير من الدونية االجتماعية.

– ارتباط األسود بقارة أفريقيا؛ قارة يتمثلها المتخيل االجتماعي جغرافيا العبيد والتخلف والعنف
والمجاعة واألوبئة.
– غياب حركة سوداء سياسية أو فكرية عربية استطاعت قلب وصم اللون األسود وتحويل رمزيته
السلبية إلى مفخرة وهوية سياسية وثقافية (تضامن أسود حامل لمطالب سياسية واجتماعية) كما
((( كــل الـســود الـمـغــاربــة ،بالنسبة إلــى المتخيل المغربي ،هــم بــالـضــرورة مـنـحــدرون مــن جـنــوب الـمـغــرب؛ ففي أغـلــب األحـيــان يسأل
األسود المغربي عن أصوله الجنوبية المفترضة.

((( «ت ــوارك ــة» (ال ـطــوارق) :هــي جماعة تمثل ،على مستوى المتخيل الـمـغــربــي ،عـبـيــدً ا ســو ًدا تــم جلبهم مــن أفريقيا لالشتغال خد ًما
في القصور الملكية ،وجماعة قريبة من السلطة؛ لذا فهي تستفيد من هذا القرب ً
مثل في األعياد (أكباش عيد مجانية) ،والوظائف
نظرا إلى قربها من الحاكم.
العمومية ،بخاصة في سلك المؤسسات األمنية ،إنها جماعة سوداء ذات حظوة ً

((( عبد الصمد الديالمي« ،الجدران الالمرئية العنصرية ضد السود ( – )9العنصرية ضد السود في المغرب» ،األوان،2013/12/8 ،
شوهد في  ،2018/7/1فيhttps://bit.ly/2lIowai :

(10) Xavier Yvanoff, Anthropologie du racisme: Essai sur la genèse des mythes racistes (Paris: L’Harmattan, 2005),
p. 189.

( ((1كاظم نادر ،تمثيالت اآلخر :صورة السود في المتخيل العربي الوسيط (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر،)2004 ،
ص .136
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حصل في الواليات المتحدة األميركية مع الفهود السود  Black Panthersومع الحركة الزنجية في
(((1
فرنسا Le Mouvement De La Négritude؛ ففي المجتمع المغربي ً
مثل ،لم ُيعرف «سنغور»
غن األسود المغربي إلى حد اليوم «أنا أسود أنا جميل» ،بل غنى المغني المغربي
مغربي ،ولم ُي ِّ
األسود البشرة الحسين السالوي «الكحلة يا بنت الضاسر»(( ((1السوداء يا بنت غير المؤدب وفاقد
وتصور ً
أيضا مدى تجذر دونية
قدرا مشؤو ًما بشأن الزوجة السوداء،
الحياء) ،وهي أغنية
تصور ً
ّ
ّ
السود ،حتى لدى السود أنفسهم .أعاد توزيع هذه األغنية المغني الكناوي الشاب باري ،وما زالت
تُبث في حلتها الجديدة في اإلذاعات المغربية ،وقد تم أداؤها مباشرة على الهواء في مهرجان
صويرة سنة  2006الذي نقلته القناة الثانية( .((1تمر هذه األغنية من دون أن تثير ضجة أو تنديدً ا،
بخاصة مع غياب «وعي وتضامن أسودين» ،أي جمعيات قادرة على الدفاع عن السود المغاربة
وحمايتهم من العنف الرمزي.
إن مفهوم الوضع األسود يمثّل حالة مفتاحية لمقاربة واقع السود المغاربة؛ نظ ًرا إلى أنه يدل على
حالة اجتماعية ما هي بحالة طبقة أو دولة أو طائفة أو جماعة ،ولكن أقلية أي مجموعة من األشخاص
يشتركون في تجربة اجتماعية تجعل منهم بشكل عام وخارجي «سو ًدا» .حديثنا عن الوضع األسود
يضعنا في إطار مقاربة أقلياتية  Approche Minoritaireوليس هوياتية ،Approche Identitaire
ال يمكن أن نتحدث عن المحدد اإلثني قاس ًما مشتركًا يجمع السود المغاربة ،فهؤالء ال يقتسمون
الهوية الثقافية نفسها ،والمواطنون السود ليسوا متجانسين؛ فهناك السوداء أو األسود الذي ينظر إلى
ذاته أمازيغيًا أو عربيًا أو صحراويًا ،وعلى الصعيد األيديولوجي هناك األسود اإلسالمي واألسود
اليساري .أمام هذه الفسيفساء الهوياتية ،إن ما يجمع السود هو لون البشرة ورمزيتها والتمثالت
االجتماعية حولها.
يوجد في المغرب أقلية سوداء( ((1بالقدر الذي يوجد فيه أشخاص ينظر إليهم سو ًدا ،وهو الرابط الوحيد
الذي يصنفهم على الرغم من ضعفه( .((1ال يحيل المعنى السوسيولوجي لألقلية على ذلك المعنى
اإلحصائي الكمي ،بل على جماعات إنسانية مهيمن عليها .وهذا ما يؤكده عبد الصمد الديالمي في
قوله« :األقليات ليست دائ ًما أقليات إحصائية كما يتبين ذلك من مثال مجموعة النساء ،فهؤالء لسن
أقلية إحصائية ويشكلن رغم ذلك أقلية ،بالمعنى العالئقي ،أي بالنسبة للرجال كمجموعة شمولية،
( ((1ل ـيــو بــولــد سـيــدار سنغور  Léopold Sédar Senghorشــاعــر وأديــب سنغالي ،وهــو مــن أهــم مؤسسي حــركــة الــزنــوجــة إلــى جانب
الفرنسي إيميه سيزار.

(((1

أغنية يا الكحلة للحسين السالوي ،موقع يوتيوب ،2011/5/13 ،شوهد في  ،2018/7/1فيhttps://bit.ly/2KpfYE0 :

( ((1ال ـن ـقــل الـمـبــاشــر ألغـنـيــة «يــا الـكـحـلــة يــا بـنــت الـضــاســر» عـلــى الـقـنــاة الـثــانـيــة سـنــة  ،2006مــوقــع يــوتـيــوب ،2013/1/30 ،شــوهــد في
 ،2018/7/1فيhttps://bit.ly/2tLyCLQ :

( ((1يمكننا تعريف األقلية ،بالنسبة إلى لويس وورت ،بأنها مجموعة من األشخاص الذين هم – بسبب خصائصهم الفيزيائية أو
الثقافية – منعزلون عن اآلخرين في مجتمع يعيشون فيه ،ويعاملون بطريقة مختلفة ،ويعانون الالمساواة ،كما أنهم ينظرون إلى أنفسهم
جماعة مهمشة.

(16) Ndiaye, p. 65.
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عادية ،سائدة»(.((1
لقد تطورت في دول ديمقراطية تقاليد مكنت األقليات والجماعات المهمشة من إنشاء جماعات ضغط
أو مؤسسات مجتمع مدني تدافع عن حقوقها ،وتهدف إلى مكافحة التمييز ضدها لتنتزع االعتراف

بوضعها أقلية؛ ففي فرنسا ،على سبيل المثال ،أسست مجموعة من الجمعيات الممثلة للسود خطابها

السياسي النضالي على أساس مفهوم األقلية .وقد ع ّرف مجلس ممثلي جمعيات السود CRAN

(((1

األقلية السوداء بأنها مجموعة تضم «السود القاطنين بفرنسا ،وهم يشكلون جماعة اجتماعية تضم

مجموعة من األفراد الذين يعيشون تجربة مشتركة ،وهي التمييز بسبب بشرتهم السوداء .إن هذا التجمع
يضم أعضاء يعرفون أنفسهم هوياتيًا وإيجابيًا بأنهم سود ،وضحايا تمييز يمسهم ألنهم يحملون ميالني َن
مختلفًا»( .((1أما في المغرب فإن مفهوم األقلية يتسم بحساسية عالية ،سواء على مستوى األعمال
األكاديمية أو السياسات العامة ،فأي مساءلة لوضع السود في المغرب في الحاضر فيها نبش في تابو

العبودية المغربية ،وما تستدعيه من اعتراف وإصالح وإنصاف.

المرأة المغربية السوداء بين عنف العنصرية
والهيمنة الذكورية
كشفت المقابالت التي أجريناها مع طالبات سوداوات مدى ذكورية بعض المغاربة وعدائيتهم تجاه

المرأة السوداء .اشتكت بعض المستجيبات كثي ًرا من عنف النظرات واأللقاب المهينة وحتى تلك
الجمل التي تبدو مسالمة ومرحة .إذا كان الرجل األسود يستطيع مقاومة العنف اللفظي أو تستدعي

معاملته الحيطة ،فالكثير من الطالبات السوداوات بي ّن أنهن عاجزات عن الرد على األلقاب المهينة
التي توجه إليهن في الكثير من الفضاءات العمومية ،كالشارع ووسائل النقل العمومية وحتى في

المدرجات الجامعية ،ليس فقط من الطلبة «البيض» بل حتى الطالبات «البيض» و«الطلبة السود».
فإحدى الطالبات السوداوات أكدت لنا امتعاضها من كلمة «غير» (سوى) التي تهمس بها الطالبات،

فقد حكت لنا عن تلك الطالبة التي سمعتها تهمس إلحدى صديقاتها بقولها« :غير ،عزية [ليست

سوى سوداء] ،واستطاعت النجاح بمعدل عال» .وحكت لنا أخرى أ ّن طلبة سو ًدا يفضلون الطالبات
«البيضاوات» ،وأنهم «ال يلتجئون إلى السوداء إال عند الحاجة إلى كتابة المحاضرات» .وبهذا تعيش

المرأة السوداء تجربتين تمييزيتين تتقاطعان باستمرار ،مانحتين بذلك الوضع األنثوي األسود خصوصية

تميزه من الوضع الذكوري األسود.

( ((1عبد الصمد الديالمي« ،الجدران الالمرئية العنصرية ضد السود ( – )9العنصرية ضد السود في المغرب» ،األوان،2013/12/8 ،
شوهد في  ،2018/7/1فيhttps://bit.ly/2J3gFgJ :
(18) Comité Représentative des Associations Noir.
(19) Ndiaye, p. 19.
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المرأة السوداء وعنف النعوت القدحية
في المجتمع المغربي قاموس غني باأللقاب التي يُنعت بها سود البشرة المغاربة .ويتميز المجتمع
المغربي بقدرة مستمرة على اجتراح ألقاب للسود؛ فيكفي أن يسطع نجم شخصية سوداء فنيًا أو
رئيسا
رياضيًا ،أو يبرز حدث أفريقي معين ،ليحمل اسمه كل المغاربة السود؛ مثل حدث انتخاب أوباما ً
في الواليات المتحدة األميركية ،أو وباء «إيبوال» .فإحدى الطالبات السوداوات أكدت لنا أنها عانت
كثي ًرا في لحظة تفشي وباء «إيبوال»؛ إذ كثي ًرا ما نعتت في الشارع المغربي بـ «إيبوال» ،في هذا اإلطار ميز
إرفنغ غوفمان بين الموصوم والمهدد بالوصم .اإلنسان األسود غير قادر على إخفاء وصمه؛ لذا فهو
مثل فهو وصم غير مرئي يسهل إخفاؤه ،على الرغم من أن
محكوم عليه بالوصم ،أما وصم «مثلي» ً
المثلي يعيش غالبًا تحت تهديد اكتشافه .ذكرت المستجيبات السوداوات الكثير من النعوت التي توجه
إليهن في الشارع المغربي ،وقد قمنا بترتيبها وتصنيفها في الجدول.
جدول أهم النعوت القدحية التي توجه إلى المرأة السوداء في المجتمع المغربي
ألقاب الدونية
عبدة ،حرطانية،
عزية ،دراوية،
صحراوية،
كناوية ،عنطيزة

ألقاب الحيوان
والنبات

نباتية :فاخرة،
زريعة،
زيتونة
حيوانية :قردة،
معزة،
رساق الزيت

ألقاب لـ «كحل
البرشة»

كحلة لوجه،
محروقة،
مشوطة

ألقاب تصغري تفيد
التحبيب

لوينة ،سميمرة،
عويزية

ألقاب مشاهري
السود
مكرتينا

المصدر :من إعداد الباحث.

ومع أن هذه األلقاب قد توجه حتى إلى األسود الذكر ،لكن درجة عنفها وترددها تزيد عندما يتعلق األمر
بالمرأة السوداء .فقد بينت المقابالت أن الرجال السود يقفون في وجه هذه النعوت ويقاومونها مقاومة
تأخذ في بعض األحيان شكل شجار لفظي أو جسدي ،بينما تجد المرأة السوداء نفسها – في الكثير من
األحيان – غير قادرة على مواجهة هذا العنف الذكوري.
«عزية دوى البرد» و«عزية فابور»

من أبرز األلقاب المنسوبة إلى المرأة السوداء لقب «عزية» .وأصل هذا اللقب مجهول ،وهو موضوع
الكثير من الفرضيات المختلفة ،فال وجود لمرجع موثوق يمكن من خالله التأكد من أصل هذا اللفظ.
وتتعدد التفسيرات في الثقافة الشعبية ،فهناك من يعتبرها مشتقة من العز ،والياء هنا ياء النسبة ،أي
هو العز لي .ويقال إن السالطين في المغرب كانوا يعتزون بالسود ويرونهم عزوة لهم ألنهم رجال
أشداء .ويقال أيضً ا :إن الملوك والتجار كانوا يمشون محاطين بالسود ،فيقولون عن األسود :هذا هو
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سبب عزي ،هو شرفي ونخوتي .ومنها جاءت كلمة «عزي» .والعزوة عند أهل التجارة هي استخدام
أطفال .والعزوة للزوجة وأهلها،
ً
عدد من العبيد للحماية وحمل السلع ،وحمل األبناء عندما يكونون
ويقال :هذا سبب عزي ،وهذا عزوتي .وهناك من يترجمها بـ  Sale Nègreأو هكذا يفهمها مهاجرو
جنوب الصحراء عندما توجه إليهم في الشارع المغربي.
ومن بين أبرز الجمل التي تسمعها المرأة السوداء المغربية جملتَا «عزية دوى البرد» (السوداء دواء البرد؛
أي المرض) و«عزية فابور» (السوداء بالمجان).

أ« .عزية دوى البرد»

تنتشر «عزية دوى البرد» أو صورة المرأة المغربية ذات القدرات الجنسية العالية والصحية بكثرة
في المجتمع المغربي .ومع أن الرجل األسود ال يفلت من التمثل الذي يلمح إلى فحولته الجنسية
التي يعتقد أنها تفوق فحولة األبيض ،فإنه – بحسب المقابالت التي أجريناها – غال ًبا ما يتمثلها
إطرا ًء ،ليتحول هذا الوصم إلى إحساس بالفخر .بينما يح ّول هذا الوصم المرأة السوداء إلى جسد
شهواني ،فإذا كانت القوة الجنسية مصدر فخر بالنسبة إلى الرجل األسود ،فهي بالنسبة إلى المرأة
السوداء مصدر حرج .هكذا يعتقد العديد من المغاربة أن السوداء «ساخنة» ،فمعاشرتها كفيلة بأن
تنقل الحرارة (الصحة) إلى جسد الرجل وتخلصه من البرد (المرض) .فإذا كان ينظر إلى الرجل
حا؛ لذلك فإن
ً
األسود
فحل له قدرات جنسية خارقة ،فجسد المرأة السوداء ،ينظر إليه جس ًدا مستبا ً
المرأة السوداء غير صالحة للزواج بالنسبة إلى الكثير من الرجال المغاربة ،بل للمعاشرة الجنسية
فقط ،فقد عبّر أحد المستجيبين (ت .أ) عن هذه الفكرة بقوله« :العزية تكون جميلة عندما تكون
عارية».
لكن السؤال المطروح هنا هو :كيف يمكن الجمع بين الجسد األنثوي وقيمة «الساخن» و«القوي» التي
تعبر عن هيمنة رمزية يحتكرها الذكور؟
بالنسبة إلى فرانسوا هيريتييه ،يشكل «أنثى – ذكر» األساس األنثروبولوجي الذي تقوم عليه كل
التقسيمات الرمزية األخرى؛ من قبيل «بارد – ساخن» ،و«أسفل – أعلى» ،و«متفوق – دوني»(.((2
وبحسب بيير بورديو ،ت ُسقط هذه التقسيمات على كل مجاالت الحياة (الجسد ،والنظام الغذائي،
واألعمال اليومية  ...إلخ) .فإذا عبر الذكر عن الساخن فاألنثى تعبر عن البارد ،فعلى المرأة دائ ًما
أن تطفئ نار الرجل( .((2لكن يمكننا هنا الحديث عن استثناء المرأة السوداء التي توصف بالجسد
الساخن؛ أي إن مضاجعتها كافية لتنقل السخونة إلى مضاجعها .لقد طرحت أطروحة المرأة
السوداء الساخنة التي دافع عنها الطب في العصر الوسيط ،مشكلة معرفية وأخالقية ،فإذا ما حسبنا
أن المرأة السوداء تمتلك جس ًدا ساخ ًنا ،فإن هذا سيمنحها حظوة اجتماعية ورمزية تجعلها مساوية
للرجال.
(20) Françoise Héritier, Masculin, Féminin: La pensée de la différence (Paris: Odile Jacob, 1996).
(21) Pierre Bourdieu, La domination masculine (Paris: Le Seuil, 1998).
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في العصر الوسيط ،استندت الخطابات الطبية الغربية إلى التصور األرسطي للجسد كما تؤكد ذلك
لو بهان يان( ،((2أي كيان له أربع خصائص :الساخن والبارد والجاف والرطب ،وما يهم هنا هو
ذلك التفسير الذي ميز بين جسد المرأة البيضاء والمرأة السوداء .فالصحة المثالية تقوم على أساس
توازن هذه الخصائص وتحولها إلى خليط متجانس .ولقد ُوضعت مجموعة من المعايير للتمييز
بين الجسد السليم والجسد المريض .أولً  :نجد الجسد الساخن معب ًرا عن الجسد السليم والصحي
والقوي والحيوي ،أما الجسد البارد فهو يرمز إلى المرض والضعف والموت .ثانيًا :الساخن غالبًا
ما يُربط بجسد الرجل ،بينما البارد يُربط بجسد المرأة ،وبهذا يضحي جسدها تعبي ًرا عما هو مرضي.
ثالثًا :المرض يمكن أن ينجم أيضً ا عن حرارة جسدية مفرطة أو برودة جسدية مفرطة .إن هذا المعيار
األخير ،يبين بجالء كيف تم تفسير سخونة الجسد األسود األنثوي بطريقة سلبية ،ففي القرن السابع
عشر حسم األطباء األمر بأن جسد المرأة جسد بارد ورطب ،وبذلك أُقصيت من الصحة الجيدة
والسالمة الجسدية ،مثلها في ذلك مثل جسد المرأة السوداء المفرط في سخونته ،أي جسد مريض
تحول سخونته العالية دون تحقيق اإلخصاب ،ألنها تقضي بسبب حرارة فرجها المرتفعة على
الحيوانات المنوية(.((2

ب« .عزية فابور»

إلى جانب «عزية دوى البرد» اشتكت الكثير من السوداوات من تلك الجملة الجارحة التي تربطهن
بالمجانية؛ مجانية المرأة السوداء هي إحدى أعنف العبارات التي تهاجم بها المرأة السوداء في الشارع
المغربي ،فهي غالبًا ما تخاطب بـ «عزية فابور» (السوداء بالمجان) ،ما يفيد ضمنيًا أن المرأة السوداء
مقارنة بالمرأة البيضاء ال قيمة لها« .عزية فابور» عبارة متداولة ج ًدا في المجتمع المغربي؛ وهي تعبير
عن الوصم المزدوج الذي تعانيه المرأة السوداء ،فالمرأة في المجتمع الذكوري «سلعة» تباع وتشترى
في السوق الزواجية ،وقد بين بيير بوديو في الكثير من مؤلفاته( ((2كيفية زيادة قيمة المرأة أو نقصانها في
هذه السوق بحسب الكثير من االعتبارات ،كاالنتماء القبلي .ويمكن أن نضيف هنا بياض البشرة ،فقيمة
المرأة تزيد كلما اقتربت بشرتها من البياض وتنقص كلما اقتربت من الدكانة .فقد أكدت لنا إحدى
كامل ،خوفًا من أشعة
ً
المستجيبات السوداوات أن إحدى قريباتها امتنعت عن الخروج من المنزل شه ًرا
الشمس ،ألن حفل زفافها اقترب ،ويمكن أال تبدو جميلة يوم زفافها إذا كانت بشرتها داكنة .فإذا كانت
البشرة البيضاء تزيد قيمة المرأة في «سوق الزواج» ،فإن البشرة السوداء ال قيمة لها ،ومن ال قيمة له ال
يستحق ثم ًنا ،بل من المفروض أن يكون مجان ًيا.

لقد كانت األَمة السوداء تقدم لسيدها جسدها خانعة مطيعة مستقبلة عنفه الجنسي الذي يعجز عن
قائل:
ممارسته على زوجاته الشرعيات .يتحدث عبد الواحد المكني عن ظاهرة الخادمة السوداء ً
«تمنح ʼالشوشانة̒ [الخادمة السوداء] في تونس لسيدها ما يريد من سعادة عابرة ودائمة ،فتُشبع نهمه
(22) Le Bihan Yann, Construction sociale et stigmatisation de la ‘femme noire’ (Paris: l’Harmattan, 2007).
(23) Ibid., p. 55.
(24) Pierre Bourdieu, Le sens pratique (Paris: Ed. de Minuit, 1980).
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كل الوصفات والوضعيات اإليروتيكية التي ال تسمح بها الشريفة ذات
الجنسي وتطيعه في تطبيق ّ
الوقار الموزون والحركات المحسوبة»(.((2
ال يمكن فهم صورة المرأة السوداء الشهوانية والمجانية ،التي تنزع عنها اإلنسانية ،إال بالعودة إلى الماضي
العبودي الذي ما زال يلقي بثقله على وضع المرأة السوداء في الحاضر ،إلى درجة أن السوداء ما زالت
ترادف في الوعينا الجمعي األَمة .من هنا تنبع فرضية استمرار الفكر العبودي في شكله الرمزي في
الذهنيات المغاربية ،ومن هنا أيضً ا تنبع ضرورة االهتمام بالتاريخ العبودي وقياس مدى استمراره في
المخيال المغربي .فإذا تحرر السود في الواقع ،فإنهم لم يتحرروا من النظرة الدونية التي ما زالت تسكن
المتخيل االجتماعي المغربي .لقد طرحت العبودية والنخاسة في الدول األوروبية مشكلة وجب حلها،
جند لها مشروع مجتمعي وسياسي وفكري تمخضت عنه مجموعة من الحركات السياسية واالجتماعية
و ُ
والفكرية والفنية التي ناهضتها .أما في الدول اإلسالمية عامة وفي المغرب خاصة ،كما يؤكد ذلك محمد
الناجي ،فقد اختفت العبودية من دون نضال فكري وسياسي ،لقد اختفت ولم تطرح مشكلة( .((2وهذا ما
يفسر بالنسبة إلى مالك شبل استمرار الكثير من الطقوس في بعض الدول العربية اإلسالمية التي تعود إلى
الماضي العبودي كالركوع للحاكم وتقبيل يديه ،على الرغم من أفول نظام العبودية(.((2
ظل ضحية إنتاج تاريخي ثقافي؛ وهذا اإلنتاج صورة
يؤكد الخطاب المنسوج حول الجسد األسود أنه َّ
ٍ
ماض مأساوي وحاضر تمييزي .لم تعان اإلماء السوداوات
تتميز بالديمومة ،ويمثل حلقة وصل بين
في مزارع المغرب اقتصاديًا وفيزيائ ًيا فقط ،بل كن يعشن أيضً ا تحت وطأة العنف الجنسي( .((2الجنس
عالقة هيمنة بامتياز يهيمن فيها اإلنسان على الحيوان والرجل على المرأة ،والكبير على الصغير والسيد
على العبد .إن الجنس هو تجسيد لعالقات الهيمنة السائدة في الواقع االجتماعي كما يؤكد بيير بورديو
في مؤلفه «الهيمنة الذكورية»( .((2في مسلسل «دار الضمانة» التاريخي الذي بُث على القناة المغربية
األولى ،أبرز المخرج من خالل شخصية سوداء (ياقوتة) ما كانت تعانيه األَمة السوداء من عنف جنسي
يمارسه عليها سيدها؛ إذ أرغمت على مضاجعته ،وقد تمخض عن هذا العنف الجنسي حمل غير
مرغوب فيه كاد يكلفها حياتها ،وانتهى بها المطاف إلى الطرد خارج أسوار منزل سيدها .إذا كان
األسود موضوع إخصاء خوفًا على حرم المنزل من شهوانيته الجنسية المتخيلة ،فيمكن أن نتخيل أيضً ا
أن المرأة السوداء كانت موضوع طرد أو بيع مفاجئ أو إجهاض أو قتْل لمولودها حفاظًا على سمعة
السيد وأسرته.
السود (‘ – )6الشوشانة’ سوداء في النهار حمراء في الليل» ،األوان،
( ((2عبد الواحد المكني« ،الجدران الالمرئية :العنصرية ّ
ضد ّ
 ،2013/12/8شوهد في  ،2018/1/5فيhttps://bit.ly/2tK3yMp :

(26) Mohammed Ennaji, Soldats, domestiques et concubines: L’esclavage au Maroc au XIX° siècle: Essai (Casablanca:
Ed. EDDIF, 1997).
(27) Malek Chebel, L’esclavage en terre d’islam: un tabou bien gardé (Paris: Fayard, 2007).
(28) Chouki El Hamel, Black Morocco: A History of Slavery, Race, and Islam (Cambridge: Cambridge University Press,
2013), p. 11.
(29) Bourdieu, La domination, p. 33.

67

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
عامتجالا عونلاو نوللا يَمصو نيب برغملا يف ءادوسلا ةأرملا عضو

لم تهتم اإلستوغرافيا المغربية كثي ًرا بحياة العبيد اليومية عامة واألَمة السوداء خاصة .أما الكتّاب
والفقهاء فقد غيبوا ،تحت ضغوط اجتماعية وسياسية ظاهرة ،معاناة العبيد التي تفضحها ظاهرة
اإلباق [هرب العبيد] التي ليست سوى نتيجة طبيعية لمعاملة سيئة( .((3يسوق عبد اإلله بنمليح
الكي ،وقد استشهد بـ «السقطي»
شهادات تفضح الممارسات القاسية في حق األَمة اآلبقة ،أبرزها
ّ
كي األَمة واعتبره ممارسة قاسية .كما تشير نازلة إلى كي ثبت وجوده في أمة،
الذي يشير ً
مثل إلى ّ
فاعتبر عيبًا يوجب ردها ،وهو ما تسجله نازلة أخرى طرحت على ابن الحاج ،بخصوص عيب
ظهر في أمة بعد موتها «[ ]...فألفى فيها عند غسلها ك ًيا فاحشً ا من معدتها إلى سرتها»( .((3يعرض
عبد اإلله بنمليح أبيات ًا شعرية مستقاة من كتاب الدعائم البن النظر العماني تلخص ما يمكن أن
يلحق األَمة اآلبقة(:((3
وإذا مثل موالها بها

وذوات الشعر إن حلقها

وقع العتق فيها واقع

عتقت منه بضرب أو حرق

ثم لم ينبت لحول مذ أن حلق
إن لم يكن صلم أذنا أو خرق

يفند هروب األَمة أطروحة «العبودية المنزلية الرحيمة» الرائجة في المجتمع المغربي .يسوق محمد
الناجي أمثلة لمجموعة من الباحثين والمفكرين المغاربة والكولونياليين الذين أكدوا في وصفهم
المجتمع المغربي طبيعة العبودية الرحيمة؛ إذ يصف جيمس غراي جاكسون James Gray Jackson
عبودية المجتمع المغربي باإلنسانية ،وهي عبودية ال يمكن مقارنتها بمعاناة العبيد السود في المزارع
األميركية ،ويضيف أن العبد مندمج في العائلة المغربية ،متشبث بها إلى درجة أنه ال يريد التحرر(.((3
لكن اتخاذ خيار الفرار رغم ما يمكن أن تتعرض له األَمة من عقاب إذا ما أُحبط أو ألقي القبض عليها،
يبرز جليًا قساوة اليومي األسود األنثوي في الماضي العبودي المغربي.
عملت الكثير من المؤلفات واألفالم على ترسيخ شخصية العبد الفار ،مثل «زنجي سورينام» في
رواية «المتفائل»  Candideلفولتير و«كونطا كنطي» في الفيلم األميركي «جذور»  ،Racineأما األفالم
المغربية التاريخية التي تقتصر على التلميح إلى ظاهرة العبودية من خالل شخصيات عبيد سود ،فهي
شكل من أشكال
ً
تساهم أيضً ا في ترويج أطروحة العبودية الرحيمة؛ إذ إنها لم تتطرق إلى ظاهرة الفرار
مقاومة العبيد في المغرب؛ فغالبًا ما تُقدم األَمة السوداء إنسان ًة راضية بعبوديتها ،وسعيدة بها ،ومندمجة
في العائلة التي تنتمي إليها ،أما أقصى أشكال العقاب فهو التخلي عنها ،أو تزويجها قس ًرا .يؤكد مالك
( ((3عـبــد اإللــه بنمليح ،لـمــاذا لــم يـعــرف الـغــرب اإلســامــي الــوسـيــط ثــورة الـعـبـيــد؟ ،مـنــوعــات حليمة فــرحــات (الــربــاط :جامعة محمد
الخامس /معهد الدراسات األفريقية /الجمعية المغربية للدراسات التاريخية ،)2005 ،ص .82

( ((3المرجع نفسه ،ص .80
( ((3المرجع نفسه.

(33) Mohammed Ennaji, «A propos de l’esclavage au Maroc précolonial,» in: Colloque, travail & société: Fès, 8–10
Avril 1982 (Fès: Université Sidi Mohamed Ben Abellah–Fes & Faculté des sciences juridiques économique et sociales,
1983), p. 6.
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شبل أن الكثير من األسر المغاربية كانت تنادي عبيدها ،مستعملة كلمات من قبيل الخدم ،أو األبناء ،أو
األمة السوداء في األفالم المغربية وفية لسيدتها ،كما تظهر في صورة خادمة
المربيات «دادا»( .((3تظهر َ
مثل في مسلسلي «دار الضمانة» أو
تخفي أمة ،فحتى السيدة ،أو باألحرى المخرج ،عندما ينادي األَمة ً
«السيدة الحرة» يستعمل لفظ «الخادمة» من أجل تقنيع وضع األَمة الحقيقي.

المرأة المغربية السوداء وأدوارها النمطية
في اإلعالم الوطني المرئي
إذا كانت المرأة البيضاء في المغرب قادرة على الولوج في بعض المهن؛ على غرار تلك التي تقتضي
معايير جمالية معينة وأبرزها لون البشرة ،كمهن االستقبال واإلعالم ،فإن المرأة السوداء ُمقصاة من
الفضاء اإلعالمي المرئي الذي يغيبها ،وإن حصل وحضرت فهي تحضر في أدوار نمطية مرتبطة
بالخدمة والطبخ؛ أي في أدوار التصقت بها في الماضي العبودي ،وإلى حد اليوم لم يشهد اإلعالم
المرئي المغربي مقدمة أخبار أو بطلة مسلسل أو فيلم مغربي سوداء.
تحصر الكثير من المواد اإلعالمية المرئية المغربية حضور المرأة السوداء في األدوار المرتبطة بالخدمة
المنزلية ،وتقوي بذلك الترادف االجتماعي بين الجسد األسود والعبودية .يرتبط حضور المرأة السوداء
اإلعالمي النادر بأدوار دونية ومتوافقة مع تمثالت المخيال االجتماعي ألدوار السود االجتماعية كالطبخ
والخدمة وإعداد الشاي(.((3
ال تندد الهيئات الرسمية المغربية بالالمرئية اإلعالمية لسود البشرة والخطاب اإلعالمي المنمط المنسوج
حول سود البشرة ،بل تندد بوضوحه .فقد وجهت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري إنذا ًرا إلى
قناة «ميدي  1تي في» ،بخصوص برنامج الكاميرا الخفية «واقيال هو» ،الذي عرض في رمضان ،2015
الحتوائه على عبارات تحقيرية ومهينة بشكل جلي لشخص بسبب أصله وانتمائه أو عدم انتمائه إلى
إثنية أو عرق معين( .((3كانت األلفاظ العنصرية وردت ضمن الحلقة األولى من البرنامج الفكاهي
«واقيال هو» ،الذي كان يبث على قناة «ميدي  1تي في» خالل شهر رمضان ،فقد تعرضت سيدة
متزوجة لموقف من ُمق ِّدم البرنامج ،إذ تم إيهامها بأن زوجها تزوج عليها بأفريقية من جنوب الصحراء
أي سوداء ،ردت «الزوجة المخدوعة» بالقول« :ما لقى باش يبدلني غير بعزية» .وكررت مرة أخرى في
الحلقة نفسها« :كان يمكن أن يبدلني بامرأة جميلة ،الشعر أصفر والعينان زرقاوان ،وليس بعزية» ،ولم
تحذف القناة العبارات العنصرية رغم أن البرنامج ليس مباش ًرا(.((3
(34) Chebel, p. 59.

( ((3يسني.

( ((3هيئة تحرير تليكسبريس« ،الهاكا تعاقب ‘ميدي  1تيفي’ بسبب التعابير العنصرية التي وردت في إحدى حلقات برنامج ‘واقيال
هو’» ،تليكسبريس ،2015/11/29 ،شوهد في  ،2018/7/2فيhttp://telexpresse.com/permalink/19456.html :

( ((3المرجع نفسه.
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 .1المرأة السوداء وصورة الطباخة النمطية

يعتبر الطبخ من أهم المجاالت التي برعت فيها األَمة السوداء .ويؤكد أبو عبيد البكري ،في القرن الحادي
عشر الميالدي ،أن بيع األَمة السودانية في «أودغوست» كان يضم الكثير من الطباخات البارعات ،كما
أن ثمنهن كان مرتف ًعا فقد يصل ثمن الواحدة إلى  100مثقال .لقد كانت الطباخات السودانيات عملة
نادرة ومن يملكهن يرفض بيعهن(.((3
صورة «طيابة المطبخ» الماهرة رافقتها صورة «خادمة الحمام»؛ أي المرأة المسؤولة عن تنظيف جلد
النساء من األوساخ .فالخادمة السوداء كانت تطبخ لسيدتها وكانت أيضً ا تعمل على تنظيفها ،وعلى هذا
النحو تجسدت دونيتها االجتماعية في دونية أدوارها داخل المنزل حيث كانت تتلخص هذه األدوار
في «األصعب واألوسخ» .يؤكد ليون األفريقي أنه في مغرب القرن السادس عشر ،وبالضبط في فاس،
خادمات الحمامات كن سوداوات ،وأن تملكهن كان عادة مرتبطة بالعائالت الغنية التي كانت تجعل
منهن في الكثير من األحيان هدايا في األعراس(.((3
يغيب السود بشكل مثير لالستغراب عن التلفزة المغربية ،أما حضورهم النادر فيحصر في أدوار نمطية
كالخدمة المنزلية .ال يخلو هذا الدور من إيحاءات سلبية مرتبطة بصورة نمطية مرتبطة بالماضي
العبودي ،عندما كانت األَمة السوداء خادمة لدى العائالت المغربية الغنية ،إما مربية أطفال أو طباخة.
غال ًبا ما يتم خلق ترابط بين السود في اإلعالم المغربي بالشاي وطقوس سكبه .اشتهر برنامج «نغمة
وأتاي» (نغمة وشاي) ،الذي كان يبث في القناة األولى ،برجل أسود بلباس مخزني (جلباب أبيض
وطربوش أحمر) يشبه لباس السود الذين يرافقون الملك في األعياد وحفل الوالء أو ما ينعتهم المغاربة
بـ «تواركة» ،وقد كان المعني مكلفًا بإعداد الشاي بطريقة تقليدية للحضور مع ضيوف البرنامج.
صور األسود خاد ًما وظيفته إعداد الشاي لآلخرين أي البيض ،الذين مثلوا في الماضي األسياد ،مرتبطة
(((4
حتى بالمرأة السوداء .اإلعالنات اإلشهارية وبعض البرامج الترفيهية (برنامج الطبخ «ماستر شيف»
مثل) التي تحضر فيها المرأة السوداء ،ترتبط دائ ًما بالطبخ ومنتوجات الكسكس والشاي ،وتكرس
ً
هذه األدوار دونية السوداء وتسجنها في ثيمات القديم والتقليدي والمطبخ والداخل والشقاء والنار
والتبعية .تسهل هذه المواد اإلعالمية عملية الربط بين السوداء واألَمة على مستوى المخيال االجتماعي
المغربي ،وتكرس في الوقت نفسه ترادف أسود – عبد /سوداء – أَمة ،وهو ترادف حاضر بقوة لدى
مجموعة من المستجيبين .وهذا ما يفسر الصورة المفبركة التي راجت على مواقع التواصل االجتماعي
التي وضعت رأس الطباخة السوداء ،التي تشارك في لجنة تحكيم برنامج «ماستر شيف» الذي يبث
( ((3الحسين بولقطيب« ،أوضــاع الرقيق في المجتمع العربي الوسيط» ،فــي :عبد العزيز عينوز وآخــرون ،الــرق فــي تــاريــخ المغرب
(القنيطرة :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)2010 ،ص .25

( ((3المرجع نفسه.

(« ((4ماستر شيف المغرب :الموسم الرابع – البرايم األول» ،موقع يوتيوب ،2018/1/3 ،شوهد في  ،2018/7/2في:

https://bit.ly/2z1bxd4
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على القناة الثانية ،فوق جسد الخادمة السوداء المشهورة في الفيلم الكرتوني «توم وجيري» التي لم
يكن يظهر منها سوى نصف جسدها األسفل.
بثت القناة الثانية في نشرة أخبار  14كانون األول /ديسمبر  2017موضو ًعا حول الشاي في المغرب ،ولم
تجد هي األخرى أفضل من المرأة السوداء معدة وساقية للشاي .ما أثارنا في هذا الموضوع هو تعاقب
صور مقدمة البرنامج ،فكلما ظهرت «المرأة البيضاء» (الجسد األبيض) ترافق هذا الظهور مع دور
يجعلها حظوة رمزية واجتماعية واقتصادية عالية تب ّوئها مرتبة التفوق ،وعندما يأتي دور «المرأة السوداء»
(الجسد األسود) فهي تظهر في صورة دونية يعبر عنها الدور الذي تقوم به .فساقية الشاي كانت امرأة
سوداء ،بينما الطبيبة التي تحدثت علم ًيا وطب ًيا عن فوائده الصحية كانت بيضاء.
 .2المرأة السوداء بين دور َ
«األمة» ودور «الخادمة»

في الدراما المغربية التاريخية ،مثل «دار ضمانة» و«السيدة الحرة» ،تؤدي المرأة السوداء دور
الخادمة العبدة .وحتى في األفالم الحديثة تؤدي المرأة السوداء دور الخادمة ،كما هي الحال في
مسلسل «رضات الوليدة» ،فقد تحولت من «الجارية» إلى «الخادمة» .وحتى في فيلم «الطيابة» لم
يجد المخرج أفضل من المرأة السوداء لتمثل شخصية «المسؤولة عن الحمام» .أما في فيلم «أحالم»
فقد تحولت الممثلة السوداء من دور األَمة الذي أ ّدته في المسلسل التاريخي «دار ضمانة» إلى دور
الخادمة.
حصر غالبية أدوار السود في السينما المغربية في أدوار العبودية والخدمة يكرس صورة
إن
ْ
«السوداء – األَمة» التي تسكن المتخيل الجمعي المغربي .أكدت لنا إحدى المستجيبات أن العائالت
الغنية في الرباط أو من سمتهم «أصحاب الفيالت» يتسابقون في الحصول على خادم أسود أو خادمة
سوداء ،فهم يرون في السود خد ًما مثاليين ،فيهم خصال الخادم أو باألحرى العبد المثالي ،كالصبر
والبعد عن أسرته؛ أي عن جغرافيته األصلية التي يتمثلها الكثير من المغاربة في الجنوب .فالكثير من
المستجيبات السوداوات أكدن أنهن ال يفهمن سبب حصر بعض المغاربة لهن في المناطق الجنوبية:
«أنا ولدت في الرباط ،ولم تطأ قدماي يو ًما منطقة صحراوية والكل ينعتني بالصحراوية ،عندما حصلت
قائل :حتى الصحراوية يتقنون الفرنسية.
على أول معدل في االمتحان الجهوي ،مازحني مدير المؤسسة ً
لم يستطع أن يستدمج فكرة سوداء متفوقة في اللغة الفرنسية» .في السياق ذاته ،أكد لنا أحد المستجيبين
أن أمه كانت دائ ًما تطلب منه أن يخبر أصدقاءه السود المنحدرين من جنوب المغرب أنها تبحث عن
«خدامة كحلة صحراوية» (خادمة سوداء) ،فسألها« :لماذا السوداء بالضرورة؟» فأجابته« :إنها قوية
وستكون بعيدة عن أهلها؛ أي لن تتعبني بدعوى زيارة أهلها».
لم تتغير صورة المرأة السوداء الخادمة والطباخة ،بل استطاعت االستمرار على المستوى اإلعالمي
رغم ما لحق المجتمع المغربي من تحوالت .وهذا ما يمكن تأكيده من خالل الرجوع إلى أرشيف
اإلعالنات التجارية المغربية القديمة؛ على غرار تلك التي كانت تبث في الثمانينيات ،ونخص بالذكر
إشهار «كنور» الذي مثلت فيه امرأة سوداء اسمها مي زهرة دور الخادمة الطباخة الماهرة التي تستعمل
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«كنور» في أطباقها الرمضانية .أما اللقطة األخيرة من هذا اإلعالن فتُظهر العائلة المشغلة «البيضاء»
تتناول ما أعدته مي زهرة( ((4الغائبة ،أو المستبعدة ،عن مائدة اإلفطار.
يعرض التلفزيون المغربي مجموعة من البرامج الخاصة بالعرس المغربي ،لكن المثير في األمر هو
الغياب التام للعريس األسود أو العروس السوداء .بالنسبة إلى برنامج «الال العروسة» الذي تناوب على
تقديمه مجموعة من المشاهير المغاربة ،والذين كانوا كلهم بيضً ا من دون استثناء ،لم يحضر فيه ولو
زوج أسود أو زوجة سوداء .أما برنامج «الهودج» الذي يع ّرف بطقوس األعراس في الكثير من المناطق
المغربية ،فلم يحضر فيه هو اآلخر عروسة أو عريس من ذوي البشرة السوداء ،بل كان حضور السود
في صورة منمطة تتجلى في كونهم حاملين للعروس ً
مثل في عرس مراكش( ،((4أو في صورة تؤطر في
وظيفة الطباخة في عرس شيشاوة(.((4
ليس الغياب اإلعالمي للعروسة أو العروس من ذوي البشرة السوداء سوى انعكاس لواقع يرفض األسود
جا ،فالكثير من المغاربة يرفضون تزويج أبنائهم أو بناتهم بسبب سواد البشرة؛ ألنهم يحملون في
زو ً
مخيالهم لون العبودية .إن حضور زوج أسود في إمكانه أن يكسر هذا الخطاب الذي يكرس البياض
خاصية للعروس المثالية .ولإلشارة ،لم يشهد اإلعالم المرئي المغربي إلى اآلن مقدمة أخبار أو بطلة
فيلم سوداء.
ورث وضع المرأة السوداء الذي حاولنا مقاربته عن الماضي العبودي الكثير من التمثالت والصور
النمطية والسلوكات التمييزية .لقد ساهم الوضع العبودي في وصم الوضع األسود المغربي عمو ًما
واألنثوي خاصة ،بالكثير من الدونية االجتماعية .وحال الشكل الذي اتخذته نهاية العبودية في
المغرب ،والذي فرض من الخارج ،دون خلخلة البنيات الذهنية ،وذلك ألن منع المستعمر أسواق
العبيد في المغرب كان بمنزلة خلخلة للبنية االقتصادية ،ولكن لم توازها خلخلة للبنية الذهنية .وهذا ما
يفسر استمرارها في شكلها المنزلي في العائالت المغربية الغنية حتى الماضي القريب ،وهذا ما يفسر
أيضً ا ترادف أمة سوداء (يكفي في المجتمع المغربي أن تقول «عبدة» ليفهم المخاطب أنك تتحدث
عن امرأة سوداء) على مستوى الالوعي الجمعي المغربي ،فأحد المستجيبين حكى قصة تؤكد هذا
الترادف« :في يوم من األيام أردت المزاح مع أمي :وقلت لها :سأخطب فتاة سوداء ،فردت علي قائلة:
تريد أن تدخل منزلنا ‘عبدة’ وتلد معها ‘سراق الزيت’ (الصراصير)».
تؤكد لنزا نزرينا  Lanza Nazarenaأن الكثير من المدن المغربية القديمة ،كفاس وسال وآسفي
ومراكش ،كانت عائالتها الغنية تتنافس في الحصول على أكبر عدد من العبيد الرجال والنساء ليعملوا
(((4

قديما» ،موقع يوتيوب ،2015/10/4 ،شوهد في  ،2018/7/2فيhttps://bit.ly/2KrgSzE :
«إشهار كنور المغرب ً

(« ((4الهودج األعراس للعادات القديمة مراكش» ،موقع يوتيوب ،2015/9/6 ،شوهد في  ،2018/7/2في:

https://bit.ly/2lPLM6m

(« ((4الهودج األعراس للعادات القديمة شيشاوة» ،موقع يوتيوب ،2013/12/26 ،شوهد في  ،2018/7/2في:

https://bit.ly/2tKXbbS
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خد ًما منزليين ،أو مربيات أو سراري؛ ألنها كانت ترى في ذلك طريقة من طرق إبراز غناها وتميزها.
إن عدد العبيد والخدم في العائالت المغربية الكبيرة يعكس مكانة الدار اجتماعيًا وسياسيًا .والتهافت
على العبيد لم يكن سوى محاولة لتقليد النظام المنزلي الذي كان سائ ًدا في داخل دار المخزن (إقامة
الحاكم) ،إذ كان في إمكان العبيد تقلد وظائف إدارية وسياسية ،يمكن أن نستشهد هنا بالقايد الناجم
لخصاصي الذي د ّون المختار السوسي سيرة حياته في مؤلفه المعسول ،حكاية أعاد قراءتها رحال
بوبريك في مقالة بعنوان «العبودية بين القاعدة واالستثناء ،الناجم لخصاصي أو ‘العبد’ الذي أصبح
إل على امتالك
قائ ًدا»( ،((4كما كان بيع العبيد مسألة غير مشرفة .أما العائالت البسيطة فلم تكن قادرة ّ
عبد واحد على أقصى تقدير ،وكانت األَمة تهدى للزوجة في عرسها لتساعدها في العمل المنزلي .لقد
كان امتالك العبد األسود أو األَمة السوداء يدل على مكانة العائلة المغربية االجتماعية.
السؤاالن المطروحان هنا هما :لماذا لم يستطع السود عمو ًما ،والمرأة السوداء خاصة ،خلق تضامن
أسود قادر على التنديد بأشكال التمييز القائم على أساس اللون؟ وما العوامل المفسرة لغياب وعي
ونضال نسويَين أسودين مغربيَين؟

العوامل المفسرة لغياب توجه نسوي أسود مغربي
لقد قمنا ببحث بيبليوغرافي شمل مجموعة من المؤلفات التي اهتمت بموضوع الحركة النسائية في
المغرب ،لكن لم نجد مؤلفًا واح ًدا وال مقالة واحدة في موضوع معالجة قضية الحركة النسائية السوداء
في المغرب ،ومن المؤكد أن غياب حركة نسوية سوداء مغربية يفسر غياب دراسات سوسيولوجية
مهتمة بموضوع المرأة المغربية السوداء .وغياب نسوية سوداء في المغرب يقود بالضرورة إلى مساءلة
ما يعرقل تبلورها.
ليس هناك اهتمام من الحركة النسوية المغربية بالتقاطع الحاصل بين العالقات االجتماعية القائمة على
أساس «الجنس» و«العرق» .اهتم الفكر النسوي المغربي إلى حد اليوم بشكل واحد من الهيمنة فقط،
وهي الهيمنة القائمة على أساس «النوع االجتماعي» وتجاهل بذلك أشكال الهيمنة األخرى ،وال سيما
تلك القائمة على أساس لون البشرة.
ما تدافع عنه النسويات المغربيات اليوم هو وضعية خاصة بالنساء الالتي يعانين الهيمنة الذكورية ،من
دون االهتمام بما قد تعانيه المرأة السوداء من عنصرية .الحركة النسوية المغربية في نضالها متمركزة
على وضعية خاصة تحاول إعطاءها أبعا ًدا وطنية.
لقد انتقدت النسوية السوداء ذلك التوجه النسوي الذي يجعل وضعية المرأة البيضاء وض ًعا مرجعيًا.
ودفعت النسوية السوداء النسويات إلى إعادة النظر في بداهة «نحن النساء» .إن غاية إضاءة العالقات
القائمة بين ميكانزمات االضطهاد العرقي التي يتم تجاهلها أو إنكارها أو التقليل من شأنها ،واضطهاد
( ((4رحال بوبريك« ،العبودية بين القاعدة واالستثناء ،الناجم لخصاصي أو ‘العبد’ الذي أصبح قائدً ا» ،في :الرق في تاريخ المغرب.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
عامتجالا عونلاو نوللا يَمصو نيب برغملا يف ءادوسلا ةأرملا عضو

النساء ،هي إظهار أن االختالفات البيولوجية ،سواء تعلق األمر باللون أو الجنس ،تستعمل لتبرير التبعية
وشرعنتها وتفوق المجموعات المهيمنة على المجموعات المهيمن عليها.
لقد ولدت الحركة النسوية السوداء من رحم انتقادها لتوجه نسوي أبيض مهيمن ،فمن خالل تجربة
االضطهاد المزدوج تطرح النسوية السوداء مسألة عالقات السلطة الداخلية التي تميز الحركة النسوية،
والتي تهيمن عليها المرأة البيضاء ،وعالقات السلطة الخارجية التي يهيمن عليها الرجل ،سواء كان
أبيض أو أسود .كانت المرأة السوداء موضوع تجاهل الحركة النسوية التي هيمنت عليها المرأة البيضاء
والحركة السوداء التي هيمن عليها الرجل األسود؛ لذا كان من المهم الكشف عن أشكال الهيمنة التي
يتقاطع فيها «الجنس» و«العرق».
السؤال المطروح هو :ما العوامل المفسرة لغياب المرأة المغربية السوداء عن الحركة النسوية المغربية؟
في الواقع هناك العديد من العوامل المتقاطعة التي أنتجت هذه الظاهرة وتعيد إنتاجها إلى اليوم ،وهي
كما يلي:
– العامل المعرقل األول هو ما يمكن أن نسميه أطروحة التجانس ،ويكمن في تعريف الحركة النسوية
في المغرب للمرأة فئ ًة متجانس ًة ،وجعل وضع المرأة البيضاء وضع كل النساء المغربيات ،وبذلك
ُقصى المرأة السوداء ذات التجربة االجتماعية التمييزية الناتجة من وصم اللون والنوع االجتماعي.
ت َ
فنظرا إلى ماضي المرأة السوداء المأساوي
– العامل الثاني هو هيمنة النخبة النسوية البيضاء.
ً
والمحجوب ،ارتبطت بدايات الحركة النسوية في المغرب بنخبة نسائية بيضاء (ما زالت إلى اليوم)؛
فأغلب النسويات الالئي يقدن اليوم أهم الجمعيات واالتحادات النسوية بيضاوات البشرة .لم نشهد
إلى اليوم مثقفة أو مناضلة مغربية سوداء مهتمة بقضايا السود .السود راكموا مجموعة من اإلعاقات
االقتصادية والسوسيو–ثقافية حالت دون ظهور نخبة اقتصادية وفكرية منهم معترف بها وذات تأثير
سياسي واقتصادي.
– العامل الثالث هو هيمنة األيديولوجيتين اليسارية واإلسالمية ،فالحركة النسوية في المغرب ال تمثل
في تشتتها وتعدد توجهاتها استثناء؛ ألن حالها كحال كل الحركات النسوية في العالم .وفي مؤلف
الحركة النسائية في المغرب المعاصر(ً ،((4
مثل ،تركز جميلة المصلي على التوجه اليساري والتوجه
اإلسالمي ،وتبين فصول هذا المؤلف أن كال التوجهين ال يعالج موضوع التمييز ضد المرأة على
أساس اللون ،وإلى حد اليوم لم نشهد في الحركة النسوية المغربية توج ًها نسو ًيا أسود .تعتبر النسوية
اليسارية ذات التوجه الماركسي ،وتحديدً ا منظمة اتحاد العمل النسائي ،أن تحرر المرأة فيه تحرر كل
الفئات المضطهدة ،وبهذا تجعل من نضال المرأة ،سواء كانت بيضاء أو سوداء ،جز ًءا من النضال
ً
مسؤول عن اإلقصاء الذي يتعرض له السود وباقي
رئيسا
العمالي الطبقي ضد البرجوازية
وسببا ً
ً
( ((4جميلة المصلي ،الحركة النسائية فــي المغرب المعاصر :اتـجــاهــات وقضايا (الــدوحــة :مركز الجزيرة للدراسات /الــدار العربية
للعلوم.)2013 ،
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الفئات المهمشة األخرى .كما ترفض التوجهات الماركسية بصفة عامة ،بحسب المؤرخ الفرنسي باب
ندياي ،النضاالت الفئوية التي تضعف نضال الطبقة المضطهدة وتحكم عليها بالتشتت( .((4أما الحركة
النسائية اإلسالمية المحافظة التي ظهرت في مطلع القرن الحادي والعشرين ،بفعل احتدام الصراع بين
الحركة النسوية والحركة اإلسالمية حول القضايا التي تخص المرأة ،فقد عملت على خلق جمعيات
نسائية تشتغل بقضايا المرأة وحقوقها وفق المرجعية اإلسالمية .لذا فنضالها ذو طبيعة خصوصية قائم
على أساس توجه إسالمي ،يركز على العالقة التكاملية بين الجنسين ومركزية األسرة( ،((4وال يعترف
بالتفاوتات اللونية باعتبار أن الدين اإلسالمي ساوى بين األلوان وجعل التقوى أساس التفاضل.
– يتلخص العامل الرابع في القرب الفرنسي والبعد األميركي .ومن هذه الزاوية يمكن القول إن النسوية
كثيرا بنظيرتها الفرنسية ومستهلكة إنتاجاتها الفكرية .ففرنسا ،لم تشهد هي األخرى
المغربية متأثرة ً
بروز حركة نسوية سوداء إال في السنوات األخيرة ،وهي حركة ضعيفة القوة مقارنة بالحركة النسوية
األميركية التي تقوم اليوم بدور كبير في بلورة حركة نسوية أميركية .وهذا التأخر راجع باألساس إلى
كثيرا باأليديولوجيا اليسارية ،وركزت على النضال النسوي ذي
أن الحركة النسوية الفرنسية تأثرت ً
الطبيعة الطبقية؛ ما حال دون ظهور اهتمام بالموضوع العرقي .وهذا ما أكدته الباحثة النسوية إلسا
(((4
غالبا ما ينظر إلى العرق
دورلين في مقدمة مؤلفها «أنطولوجيا النسوية األفرو – أميركية»  .كما أنه ً
نظرة سلبية في الحقل األكاديمي الفرنسي ،وقد ساهمت أعمال كلود ليفي ستراوس ،بخاصة مؤلف
«العرق والتاريخ»( ،((4في خلق نفور وتوجس أكاديميين فرنسيين ومغربيين ً
نظرا
أيضا من العرق؛ ً
إلى العالقات التاريخية والفكرية التي تجمع البلدين .لقد صارت دراسات االختالفات بين الناس،
مبررا لترتيب البشر وشرعنة
وال سيما البيولوجية منها ،بالنسبة إلى ندياي محط شك ،خشية أن تصير ً
العزل العنصري والتمييز( .((5إن ابتعاد النسوية المغربية عن تأثير التقليد األميركي وقربها من التقليد
الفرنسي من العوامل المفسرة لغياب نسوية سوداء أو على األقل غياب نسوية مدافعة عن قضية المرأة
السوداء في المغرب.
– العامل الخامس هو رهاب الطائفية اللونية .وفي هذا السياق يؤكد الدرس التاريخي أن بروز دراسات
مختصة بالسود كان ثمرة حركة احتجاجية اجتماعية؛ إذ برزت في الواليات المتحدة األميركية مع
نضاالت السود من أجل الحقوق المدنية ،وفي فرنسا مع األحداث التي عرفتها الضواحي الفرنسية
عام  .2005إن السلطة تتفادى ظهور «طائفة لونية» وما يمكن أن يتمخض عن ذلك من إحياء للماضي
(46) Ndiaye, pp. 78–79.

( ((4نعيمة بنواكريم ،تجربة الحركة النسائية المغربية المناصرة واألبحاث والسياسات العامة في مجال حقوق اإلنسان – دراسة حالة
المغرب (بيروت :معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية /معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة
األميركية في بيروت.)2017 ،

(48) Elsa Dorlin, «Introduction,» in: Combahee River Collective & Laura Alexandra Harris, Black feminism: Anthologie
du féminisme africain–américain, 1975–2000, Collection «Bibliothèque du féminisme» (Paris: L’Harmattan, 2008), p. 12.
(49) Claude Levi–Strauss, Race et histoire (Paris: Denoël, 1987).

Ndiaye, p. 77.
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وصمت
العبودي ،ومن مطالبة باإلنصاف واإلصالح .وأمام «طائفية لونية» مقلقة ،يجري تجاهل
ٌ
ينسياننا وضع السود في المغرب ،ويتم في المقابل توجيه انتباهنا إلى الحديث عن وضع «هجروي»
يلتهم عامل اللون ويحجبه ،على الرغم من أنه العامل المفسر لما يتعرض له السود في المغرب ،بغض
النظر عن جنسيتهم أو ثقافتهم أو طبقتهم أو جنسهم .ليس هناك دعم سياسي غايته تحويل الوضع
وأكاديميا.
سياسيا
األسود إلى وضع مشخص وإشكالية قائمة بذاتها مقلقة
ً
ً

خاتمة
خالصة القول المرأة المغربية السوداء ال تعاني عنصرية لونية مؤسساتية ،بل هي ضحية عنصرية عفوية
تع ّبر عنها كلمات ونظرات ولقطات سينمائية والمرئية إعالمية ،وفظاعة الصور النمطية التي تختزلها في
مكانة اجتماعية دونية.
وفي هذا السياق ،يبقى وضع المرأة السوداء ،الذي يلتقي كثي ًرا مع الوضع الذكوري األسود في العديد
من الصور النمطية والتمييز االجتماعي ،وض ًعا متمي ًزا؛ ألنه ملتقى وصمين؛ وصم النوع (امرأة)
ووصم لون البشرة (سوداء) .ويمثّل وضع المرأة السوداء تجربة اجتماعية يشترك فيها الكثير من النساء
الحامالت لجسد ينظر إليه اجتماعيًا بوصفه «أسود» .تعيش المرأة السوداء تجربة تمييزية تتقاطع فيها
الهيمنة الذكورية والعنصرية ،فكونها امرأة يجعلها ضحية سهلة أمام العنف الذكوري الذي يهاجم
جسدها من خالل نعوت وعبارات قدحية من قبيل «عزية» و«عزية دوى البرد» و«عزية فابور» ،كما أن
لون بشرتها يبعدها عن وسائل اإلعالم المرئية ويحصر حضورها الكمي الباهت في أدوار نمطية تتأرجح
فيها بين دور «األَمة» (في األعمال السينمائية التاريخية) ودور «الخادمة» .الوضع األسود األنثوي غائب
عن اهتمامات الحركة النسوية في المغرب ،سواء تعلق األمر بإنتاجاتها الفكرية أو بملفها المطلبي،
وهناك الكثير من العراقيل التي تحول دون تبلور توجه نسوي أسود.
أصبح من الضروري اليوم أن تنفتح الحركة النسوية العربية عامة ،والمغربية خاصة ،على أعمال
النسويات السوداوات المؤسسة؛ من أمثال بربارا سميث  ،Barbara Smithوباتريسا هيل كولينز
 ،Patricia Hill Collinsوهيزيل كاربي  ،Hazel Carbyوبيل هوك  .Bell Hookلقد استطاعت النسوية
بديل ،وأدوات نظرية ومعارف جديدة تسمح
ً
األفرو – أميركية أن تمنح النسوية إطا ًرا إبستيمولوج ًيا
بالتفكير في مجموعة من االضطهادات المتقاطعة والمتداخلة ،يمكن استثمارها في سياقات سوسيو–
ثقافية أخرى ،بخاصة السياق األسود المغربي .ويمكن اعتبار نقل هذه النصوص المؤسسة إلى اللغة
العربية من بين أهم الوسائل التي ستمكن من التعرف عن قرب إلى أهم اإلشكاالت التي تطرحها هذه
الموجة الثالثة من الحركة النسوية.
أخي ًرا يجب تشجيع البحث األكاديمي في موضوع «المرأة السوداء»؛ ففهم وضعها «األسود» هو أول
خطوة نحو تصحيح كونه وص ًما ،ورفع طبيعة «العادي» عنه .فإذا أردنا حقًا تغيير مجتمعنا ومحاربة
أل نعتمد على التمييز اإليجابي أو الطائفية ،بل إن تغيير المتخيل وحده ،كما
العنصرية اللونية ،يجب ّ
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يؤكد ذلك الناشط الحقوقي الفرنسي ليليان تورام ،يمكن أن يقارب بيننا ويسقط الحواجز اللونية(.((5
صار من الضروري اليوم بلورة خطاب نسوي أسود ،والمساهمة في مزيد من الفهم والنقد والمقارنة
والخلق واإلبداع في هذا الموضوع؛ ما سيؤدي ال محالة إلى زيادة الوعي بقضايا المرأة السوداء
وإحداث تغيير اجتماعي أساسه العدالة االجتماعية.
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صورة المرأة المتدينة في خطاب الفاعل
الديني السياسي المغربي
The Image of Religious Women in the Politico–
Religious Discourse in Morocco
 ت ـقــارب ه ــذه ال ــدراس ــة ص ــورة ال ـم ــرأة الـمـتــديـنــة فــي خ ـطــاب ال ـفــاعــل الــدي ـنــي الـسـيــاســي:م ـل ـخــص
 إذ تكشف العالقة بين أشكال الخطابات والمواقف الدينية،المغربي من منظور الهيمنة الثقافية
، بِــرهــانــات الهيمنة والـصــراع على حـيــازة مــوارد الشرعية والسلطة،لمختلف الفاعلين الدينيين
ـورا نـقــد ًيــا لـهــذه الـخـطــابــات بحثًا عــن آلـيــات االسـتـمــراريــة والتقاطع
ً  وتتبنى مـنـظـ.وإستراتيجياتها
بين مختلف أنماط التدين فيما يخص قضية المرأة ودورها الديني والسياسي وهويتها النوعية
 تــوظــف هــذه الــدراســة مناهج «السوسيولوجيا الدينامية» إلبــراز الـتــواطــؤ الموجود.»«الـجـنــدريــة
بين التعبيرات الثقافية واالجتماعية المحددة لصورة المرأة المتدينة في ارتباطها بصراع إرادات
السلطة ونزاع المشروعيات؛ فهي أنظمة رمزية ينتجها الفاعل الديني لفرض هيمنته على الفعل
.االجتماعي من خالل التحكم في التدين النسائي
. الهيمنة الثقافية، الحقل الديني، الخطاب الديني، المرأة المتدينة:كلمات مفتاحية
Abstract: This study addresses the depiction of religious women in the
discourse of Moroccan religious and politico–religious actors to reveal the
relationship between the forms of religious discourse and attitudes of various
religious actors, the challenges and strategies of hegemony, and the struggle
to acquire sources of legitimacy and authority. The author adopts a critical
perspective on these discourses to find the mechanisms for their continuation
and the intersection points between different forms of religiosity on the issue
of women and their religious and political role and gender identity. The author
uses dynamic sociological approaches to highlight the confluence of cultural
and social expressions specific to the image of religious women in relation to
the conflict with the will to power and the struggle over legitimacy. These are
symbolic orders constructed by religious actors to impose hegemony on social
action through the control of women’s religiosity.
Keywords: Religious Women, Religious Discourse, Religious field, Cultural
Hegemony.
. المغرب، وجدة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،* حاصل على درجة الدكتوراه في التراث الثقافي والتنمية

PhD in Cultural Heritage and Development, Faculty of Arts and Humanities, Oujda, Morocco.

80

العدد Issue 7 / 25
صيف  Summer 2018

مقدمة
أظهرت احتجاجات  2011في شمال أفريقيا والشرق األوسط مفارقتين أساسيتين بالنسبة إلى
وضع المرأة في هذه البلدان؛ فمن جهة نجد حضو ًرا الفتًا للنساء من الحساسيات االجتماعية
واأليديولوجية المختلفة في الفعاليات االحتجاجية ،ومن جهة أخرى هناك إقصاء للنساء من مواقع
المسؤولية في الدولة والمجتمع ،وال تشذ المرأة المغربية عن هذا الواقع .وأصابت هذه المفارقة
المشهد الثقافي والحقل الديني خاصة بنوع من التحدي؛ إذ تب ّين حدوث تح ّول في الهوية الدينية
للمرأة المغربية ،واتجاهها نحو مشاركة أوسع في الشأن العام عبر ركوب مسار االحتجاج ،كما برز
حكُّمية التي يبديها مختلف الفاعلين الدينيين
خالل حراك الريف سنة  ،2017ض ًدا على النزعة الت َ
للسيطرة على كيان المرأة بسلطة المقدس.
على الرغم من التحوالت التي يعرفها المجتمع المغربي في اتجاه صيرورة التحديث والعلمنة ،فإن
حقل التراث يبدي مقاومة شديدة تجاه التجديد على مستوى القيم والمعتقدات المتعلقة بالمرأة ،لكن
مع عمليات التحول الديني المستمر في المغرب ،تولدت رؤى جديدة حول عالقة المرأة باإلسالم.
والمتتبع هذا الخطاب ،يجد أطروحات متعددة الهوية ومختلفة المصادر والخلفيات ،كلها تؤكد أن
الدين مكون أساسي للهوية وأداة للضبط االجتماعي ،وأيضً ا محور للصراع السوسيو–ثقافي حول
الشرعية .فالفاعل الديني الشعبي يتشبث بتمثله لدونية المرأة وتبعيتها للرجل كما تكرسها الثقافة
الشعبية ،بينما الفاعل الرسمي الذي تمثله الدولة يسعى من وراء أطروحته« ،إشراك المرأة في تدبير
الشأن الديني» ،لضمان الهيمنة على الحقل الديني أيديولوجيًا ومؤسسيًا ،وذلك في مواجهة تيارات
بديل يسعى المتالك القدرة على استيعاب التوترات التي يفرضها
ً
اإلسالم السياسي التي تق ّدم تصو ًرا
صراع التقليد والحداثة على نحو طبيعي ،يبدو فيه اإلسالم قاد ًرا على إدارة الحياة المعاصرة للمرأة
والتعايش مع ديناميات التحديث.
يضمر هذا التنافس على تحديد صورة المرأة المتدينة في رهاناته الخفية تناز ًعا حول موارد السلطة
بغض النظر عن رؤيته الدينية
والنفوذ وأنماط الشرعية ،فكل فاعل يح ّركه مشروع للهيمنة الثقافية
ّ
للمرأة .فهو ال ينظر إلى المرأة على أنها ذات فاعلة مؤهلة للتعبير دين ًيا عن واقعها بعي ًدا عن االحتكار
الذكوري ،بل بوصفها موضو ًعا للهيمنة على نمط حياتها بما يخدم مصالح كل فاعل ديني–سياسي.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل خطابات الفاعلين الدينيين ومواقفهم من الهوية الدينية للمرأة المغربية،
وتبحث في إشكالية العالقة بين التعبيرات الثقافية عن هذه الهوية والتوظيف السوسيو–ثقافي للدين
في عملية صراع المواقع على أرضية الوجود االجتماعي .وتتساءل عن الكيفية التي يفرض بها اختالف
أسس المشروعية ورهانات السلطة األيديولوجية للفاعلين حدو ًدا على مشروعية التعبير الديني عن
هوية المرأة ،أي :ما األسانيد المرجعية التي يوظفها كل فاعل ليمنح ذاته الحق في تشكيل الهوية الدينية
للمرأة المغربية وفرض الوصاية الثقافية على تديّنها؟
تعتمد هذه الدراسة منظور «الهيمنة الثقافية» لمقاربة هذه اإلشكالية باعتماد مناهج «السوسيولوجيا
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الدينامية»((( ،إلبراز عالقات السلطة–القوة وعالقات المعنى داخل هذه الخطابات .وترى أن هناك مزايدة
محاكاتية بين الفاعلين لفرض تصوراتهم ،إذ يجدون لها سن ًدا من معطيات النص الديني ،بينما تخفي
معركة التصور هذه صرا ًعا على الهيمنة الثقافية على موارد الشرعية والتحكم في الفعل االجتماعي للمرأة.
وتعالج الدراسة الموضوع في ثالثة محاور؛ يبحث األول في تمثالت اإلسالم الشعبي للمرأة ،ويحلل
الثاني رهانات التدبير الرسمي للتدين النسائي وإستراتيجياته ،في حين يتطرق الثالث إلى حسابات
اإلسالم الحركي السياسي من وراء خطابه النسوي اإلسالمي.

ُّ
ً
تمثالت اإلسالم التقليدي والشعبي
أوال :المرأة في
 .1صورة المرأة بين األنوثة المقدسة واألنوثة المدنسة

تختلف الصور التي رسمها المتخيل الديني التقليدي والشعبي للمرأة في ظل تراكم األسانيد المرجعية
التي تمثّل روافد هذا المتخيل وتعددها ،إذ نجد في هذه الصور تقاط ًعا كبي ًرا بين المشهدين االجتماعي
والديني((( .وقد أمكننا التمييز ،داخل هذا المتخيل ،بين صورة األنثى المقدسة كما تجسدها معتقدات
األرض–األم وما يرتبط بها من طقوس الخصوبة ،وصورة األنثى المدنسة التي تستحضر الثنائيات
الميثولوجية القديمة وأساسها قصة الخلق األول.
ترتبط األنوثة المقدسة بعقائد المجتمعات الزراعية القديمة وأديانها التي تح ّولت إلى رواسب في تراث
المجتمعات القبلية ذات االمتداد األمازيغي (الريف ،واألطلس ،ودرعة) ،إذ تختزن أنساقًا ثقافية تحيل
على مرجعية المجتمعات األميسية((( .وتحتل المرأة في هذا التراث قطب الرحى« ،فهي رمز الخصوبة
والعطاء ،واألمن واالستقرار ،إنها رمز الحياة»(((.
ّ
المخل
((( السوسيولوجيا الدينامية هي مقاربة لرصد تطور الظاهرة السوسيولوجية ومساراتها وديناميتها وتحوالتها من دون السقوط
في النزعة األداتية «االقتصادية وغير االقتصادية» .وتوفر أعمال مجموعة من السوسيولوجيين واألنثروبولوجيين أمثال جورج باالندييه
 ،Georges Balandierوآالن تورين ،وغي روشيه  ،Gey Rocherوروجيه باستيد  Roger Bastideجملة من األدوات والمفاهيم لتحليل
العالقة بين أشكال العالقات االجتماعية وأنماط المعاني والرموز المرتبطة بها .أي كيف يقوم النسق بتحويل ممارسته االجتماعية
إلى ممارسة شرعية في مواجهة جماعات أو طبقات أخرى؟ ومن هنا ،فإن المعنى يوجد حيث توجد الشرعية ،أو ما يمنح الشرعية
لـلـمـمــارســة ،أو بـعـبــارة أخ ــرى ،تـحــويــل مــا هــو اجـتـمــاعــي إلــى ثـقــافــي .ويـتـمـثــل الـحـضــور الـثـقــافــي ضـمــن الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة فــي كــون
رهانات الصراع االجتماعي ليست قائمة على إدارة الممتلكات المادية وتدبيرها فحسب ،بل إنها قائمة ،وعلى نحو أساسي ،على
إدارة التاريخية وتدبيرها ومراقبتها بما هي مراقبة للفعل الذي يمارسه المجتمع على ذاته وعلى ممارسته الثقافية واالجتماعية وكذا
نوع هذا الفعل ووجهة توجيهه ،انظر:
Alain Touraine, Pour la sociologie (Paris: Seuil/ Points, 1974), p. 56.

((( تربط الدراسات التي تناولت تدين النساء بين المرأة والخرافة والممارسات السحرية المتعلقة بالخصوبة ،انظر:

Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik & Mohamed Tozy, L’islam au quotidien: Enquête sur les valeurs et les pratiques
religieuses au Maroc 2006, Collection Religion et société (Casablanca: Éditions Prologues, 2007), p. 180.

((( الـمـجـتـمــع األمـيـســي هــو نـظــام اجتماعي يمثّل مرحلة فــي تـطــور المجتمع المشاعي الـبــدائــي ،فقد كــانــت األم هــي المهيمنة على
وحدد له األنثروبولوجيون أربع خصائص .1 :إقامة الزوجين عند أقارب الزوجة،
المجتمع،
ويسمى النظام األمومي أو الماتريركيّ .
ّ
تفوق مكانة المرأة على الرجل في المجتمع.
 .2انتساب األطفال إلى أمهم .3 ،إرث األبناء لخالهمّ .4 ،
((( لحسن آيت الفقيه ،المرأة المقيدة :دراسة في المرأة واألسرة باألطلس الكبير الشرقي (المحمدية :شركة أوداد لالتصال ،مطبعة
فضالة ،)2002 ،ص .9
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وعلى الرغم من التحوالت القيمية والرمزية التي عرفتها المجتمعات القبلية ،فإن هذه الصورة ظلّت
كامنة ومستقرة في مختلف إنتاجاتها الرمزية العميقة من حكايات وطقوس وإبداع شعبي((( .وتتمثل
القيمة اإليجابية للمرأة في إشرافها وحضورها الفاعل في مجموعة من الطقوس والممارسات الشعبية
الموظّفة الستجالب الخير والبركة؛ ومنها طقوس االستمطار المعروفة في مختلف مناطق شمال
أفريقيا((( .كما أن المرأة تتولى عملية تأطير العديد من طقوس التطبيب الشعبي ،إذ ت ُعزى إليها سلطة
وفاعلية عالجية أقوى من الرجل((( .ويتمحور التدين الشعبي حول رمزية الجسد األنثوي باستعارة داللة
الخصوبة الزراعية ،إذ يُنظر إلى «الخصوبة بكونه[ا] ممارسة ثقافية تتخذ من جسد المرأة موضو ًعا لها،
وتخضعه لجملة من الطقوس»((( .وفي هذا النظام ،تتمتع المرأة بحرية أوسع في اختيار شريك الحياة،
(((
ً
مجال
يت»
ويع ّد التفاوض بين الرجل والمرأة بأسلوب الحب البارد المعروف في األطلس باسم «ت َ ْق ِر ِف ْ
لممارسة المرأة دو ًرا ومسؤولية في عملية تكوين األسرة ،كما أن رقصة «أحيدوس» تمثل مناسبة إضافية
للتعارف(.((1
ومع ذلك فقد تحايل التنظيم القبلي من خالل أعرافه وآدابه وتقاليده على حقوق المرأة؛ ليجعل منها
أداة للمتعة والزواج واإلسكان بوصفها ضامنة لالستمرار البيولوجي للجماعة( ،((1فال يعترف إال بالمرأة
التضييق
القادرة على اإلنجاب خاصة إنجاب الذكور .كما فرض عليها النزوع إلى االنتماء إلى األرض
َ
على حقها في اإلرث مخافة انتقاله إلى الغريب( .((1ولتأبيد السيطرة الذكورية ،عملت الثقافة الشعبية
على إدانة الحرية المطلقة للمرأة بتحميلها كل نعوت الشر والتوحش(.((1
تجسد صورة األنثى المدنسة رؤية المجتمعات البدوية الرعوية ،وعمادها حكاية الخطيئة األصلية التي
ارتكبها آدم وعوقب في إثرها بالطرد من الجنة بسبب سقوط حواء في إغراء الشيطان ،والمشترك بين
الميثولوجيات الدينية المختلفة ،تحميل حواء مسؤولية هذه الخطيئة .وتمثل هذه الحكاية األسطورة
((( الـحـسـيــن آيــت باحسين« ،دور الـمــرأة األمازيغية فــي الحفاظ على البعد األمــازيـغــي للهوية المغربية مــن خــال إبــداعــاتـهــا» ،في:
مجموعة مؤلفين ،المرأة والحفاظ على التراث األمازيغي ،تنسيق الحسين آيت باحسين (الرباط :المعهد الملكي للثقافة األمازيغية،
 ،)2008ص .32–19

((( محمد أوسوس ،دراسات في الفكر الميثي األمازيغي (الرباط :المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،)2007 ،ص .25

((( مراد جدي« ،ظاهرة الصالح وتحوالت المقدس بالمغرب :دراسة في البناء السوسيوثقافي للتدين بالريفين األوسط والشرقي»،
أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد األول ،وجدة ،المغرب ،2016 ،ج  ،2ص .713–712

((( الـمـخـتــار الـهــراس وإدري ــس بنسعيد ،الـثـقــافــة والـخـصــوبــة :دراس ــة فــي الـسـلــوك اإلنـجــابــي بــالـمـغــرب (ب ـيــروت :دار الطليعة للطباعة
والنشر ،)1996 ،ص .18
((( تـقــرفـيــت مــن لفظة َ
«أ ْق ـ َـر ْ
اف» األمازيغية وتعني الـبــارد ،وتطلق على عــرف قبلي لــدى أمــازيــغ جبال األطـلــس المغربي وهــو موسم
جماعي يجتمع فيه الشباب مــن الجنسين بـغــرض الـتـعــارف والـنـقــاش قصد الــزواج على مــرأى مــن أهــل الــديــار ،وال يسمح بإقامة أي
عالقات جنسية.
( ((1الفقيه ،ص .24–17

( ((1الهراس وبنسعيد ،ص .25–24

( ((1قسطاني بن محمد« ،المرأة وصياغة الذاكرة في الواحات (أو طقوس إسقاط النساء للقمر)» ،في :باحسين ،ص .38

( ((1الفقيه ،ص .46–37
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المؤسسة لبداية إدانة المرأة واحتقارها ،إذ تظل البنية الميثولوجية لهذه القصة معتملة في مختلف
الخطابات المؤسسة للهيمنة الذكورية ،وفيها نجد الربط بين المرأة واثنين من أقوى رموز الشر في
العالم ،وهما الشيطان والحية ،وفي الحصيلة ،تحميلها المسؤولية عن أزمة البشرية(.((1
تقوم كل صورة على خلفية مرجعية محددة؛ فصورة المرأة المقدسة تؤسسها ثقافة المجتمع الزراعي
التي تقيم مماثلة رمزية بين المرأة واألرض ،وبين الزواج اإلنساني والعمل الزراعي( ،((1ما يفسر الحضور
الوازن للمرأة القروية في األعمال الفالحية( ،((1وكذلك اعتماد الرموز الفالحية في العادات والطقوس
الشعبية.
أما صورة المرأة المدنسة فتؤسسها خلفية المجتمع البدوي القائم على مبدأ النسب األبوي الممتد
سالل ًيا المك ّرس لقيم الشرف والنبل( .((1واستنا ًدا إلى سلطة النص الديني التي منحت الذكر قوة رمزية
متعالية بوصفه ظل الله على األرض ،والمستخلف فيها ،وأصل الخلق ،والق ّوام على المرأة ،تهيمن
السلطة الذكورية على مقاليد األمور في المجتمع وتُخضع المرأة الختياراته ورغباته الجنسية(.((1
ويستند النظام الذكوري في تبرير قوته الخاصة إلى قدرته على مراكمة عمليتين وتكثيفهما« :إنه يشرعن
عالقة هيمنة من خالل تأصيلها في طبيعة بيولوجية هي نفسها بناء اجتماعي مطبّع»(.((1
يحمل التدين الشعبي صو ًرا متعددة للمرأة؛ ففي بعض نواحيه يعد أشد دع ًما للمرأة ويمنحها شخصية
اعتبارية في المجتمع ،إذ بإمكانها أن تتبوأ المقامات العليا في نسق الوالية والصالح ،التي تخ ّولها
سلطة ومكانة اجتماعية( ،((2وفي جوانب أخرى منه يض ّيق من مشاركتها في الحياة العامة ويلغي كيانها
ٍ
عادات وقيم جامدة .وعلى الرغم مما يموج به المجتمع من تحوالت ،فقد أبدى
وأدوارها بواسطة
(((2
حقل التقليد حول المرأة مقاومة شديدة تجاه تهديدات التجديد ؛ إذ يفرض اقتسا ًما رمزيًا للمهمات
الطقوسية بين الرجال والنساء ،تتولى بموجبه النساء الجانب الخفي والداخلي للطقوس الدينية المرتبطة
ِ
بعوالم القوى
الخطرة( ،((2لذلك يص ّنف التدين النسائي في خانة الهامشي والسري والسفلي ،حيث
( ((1منية بل عافية ،المرأة في األمثال المغربية (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،)2008 ،ص .20

(15) Mircea Eliade, Aspects du mythe (Paris: Éd. Gallimard, 1963), pp. 228–229.

( ((1عبد الرحيم عنبي ،األســرة القروية بالمغرب من الوحدة اإلنتاجية  ...إلى االستهالك (أغادير :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية–
جامعة ابن زهر ،)2014 ،ص .143–136

(17) Paul Pascon, Études rurales Idées et enquêtes sur la compagne marocaine (Rabat: Société Marocaine des éditeurs
Réunis, 1980), pp. 189–212.

( ((1مصطفى القرموني« ،المرأة عبر الدين والتنشئة االجتماعية» ،مجلة أمل ،السنة  ،20العددان  ،)2012( 40–39ص .36–29
( ((1بيار بورديو ،الهيمنة الذكورية ،ترجمة سلمان قعفراني (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2009 ،ص .46

( ((2مثاله اللة عزيزة السكساوية ولية جبال األطلس المتوسط الكبير حامية الجبل من عنف السلطة والصراعات الداخلية ،انظر:

Jacques Berque, Structures sociales du Haut–atlas (Paris: Presse universitaire de France, 1978), pp. 290–291, 295–298.
(21) El Ayadi, pp.181–183.

( ((2عبد الله حمودي ،الضحية وأقنعتها :بحث في الذبيحة والمسخرة بالمغارب ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي (الدار البيضاء :دار
توبقال للنشر ،)2010 ،ص .176–172
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يعيد استهالك مخلفات التدين الذكوري في ممارساته الدينية التي تدخل في نطاق الخرافة والسحر
والخصوبة(.((2
 .2التحليل السوسيو-ثقافي لوضع المرأة في الحقل الديني في الثقافة الشعبية

تركز التنشئة االجتماعية التقليدية على تعزيز صورة الرجل ودوره في الحياة وتزكية سلطته بمفاهيم
ورموز مستمدة من النص المقدس (القوامة ،والعقل ،والشرف) ،لتكرس صورة المرأة الخاضعة والتابعة
يلح الموقف
للرجل ،وتقرن دونية المرأة وتبعيتها بصفتين :الهشاشة البدنية ،والقصور الفكري(ّ .((2
الديني التقليدي على تعزيز أهمية الدور األسري للمرأة وما يرتبط به من مهمات منزلية وعائلية ،ويعد
هذا الدور مسألة طبيعية وفطرية خاصة بالمرأة التي تعيد بذاتها عملية إنتاجه عبر طريقة تربيتها ألبنائها
وتعاملها مع الذكور واإلناث(.((2
وتكشف الدراسات التي أُجريت حول القيم والممارسات الدينية للمغاربة عن هيمنة النظرة الدينية
المحافظة على تصور قطاع كبير منهم للمرأة المثالية ،سواء فيما يتعلق بتمثالتهم لشريكة الحياة
المطلوبة ،أو المواقف التي يحملونها تجاه حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في بعض القضايا المثيرة
دينيًا كالمساواة في اإلرث ،وتوجهاتهم تجاه حقوق المرأة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وحضورها
ميل نحو حصر وظيفة المرأة في األسرة ،وتفضيل الزواج المبكر أقل من 25
في الفضاء العام ،أن هناك ً
سنة للمرأة مع تثمين إنجاب األطفال ،والتوجه نحو بناء العالقات الزوجية على أساس الطاعة واالمتثال
والتقسيم التمييزي لألدوار( .((2وفيما يخص العمل ،يفضّ ل المجتمع توجه المرأة إلى االشتغال في
ميدان التعليم بوصفها وظيفة مناسبة لطبيعتها وتعيد صياغة أدوارها التقليدية في فضاء جديد(.((2
يخوض الخطاب الديني الشعبي ال ُمهيمن جداالت حادة حول األدوار والمالبس والسلوكات المالئمة
للمرأة .وفي طرحه قضايا االغتصاب والتحرش الجنسي يستدعي منظومته القيمية المتدثرة بمفاهيم
الحجاب ،والحشمة ،والستر ،والعورة ،والشرف وغيرها( .((2وينافح هذا الخطاب عن عدم أهلية المرأة
(23) Hayat Zirari, «Des restes du Sacrifice au désir d’enfanter: La qaddīda: L’Islam pluriel,» Annuaire de l’Afrique du
Nord, vol. 33 (1996), p. 145.

( ((2عــز الدين الخطابي ،دينامية العالقة بين التقليد والحداثة :تطور الحياة االجتماعية بمدينة عتيقة (الدار البيضاء :أفريقيا الشرق
للنشر والتوزيع ،)2015 ،ص .109

( ((2ي ـفــرض عـلــى الـمــرأة الــريـفـيــة فــي شـمــال الـمـغــرب أن تبقى فــي الـمـنــزل مـنــذ صـغــرهــا لتتعلم تــدبـيــر شــؤون الـبـيــت والـعــائـلــة فـهــذا هو
اختصاصها الوحيد ،بينما يستطيع الرجال الخروج للعمل والسهر والسفر ،انظر:

Ursula Kingsmill Hart & Encarna Cabello, Tras La puerta del patio: La vida cotidiana de las mujeres rifeñas, 2nd ed.
(Mellila: La Biblioteca de, 2006), pp. 169–180.

( ((2رحمة بورقية وآخرون« ،التقرير التركيبي للبحث الوطني حول القيم  ،»2004في :مجموعة مؤلفين 50 ،سنة من التنمية البشرية
بالمغرب (الدار البيضاء :دار النشر المغربية ،)2006 ،ص .95 ،59 ،50 ،19 ،18 ،16

( ((2الخمار العلمي ،المجال والحجاب :في سوسيولوجيا تأنيث التعليم في المغرب (الدار البيضاء :أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع،
 ،)2005ص .70–55
( ((2تـقــريــر الـحــالــة الدينية فــي الـمـغــرب  ،2015–2013العدد ( 4الــربــاط :المركز المغربي للدراسات واألبـحــاث المعاصرة،)2016 ،
ص .202–186
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لتولّي مسؤوليات الحياة العامة في مستوياتها المختلفة ،كرفض عبد الله نهاري تولّي المرأة خطة
العدالة( ((2بعدما أجازت السلطات ذلك(.((3
يحصر هذا الخطاب المرأة في طبيعتها األنثوية العدوانية والمفسدة؛ إذ إن حضور الجسد األنثوي
«اآلثم» في الفضاء العام يبدد طاقة الرجل ويشتت انتباهه عن أداء واجباته الدينية واالجتماعية ،ولهذا
ُستغل
يستدعي ضرورة حجبه وعزله ومراقبته بوصفها وقاية اجتماعية من فتنة األنوثة على الرجل( .((3وت ّ
قصة النبي يوسف للتعبير عن الشر الكامن في المرأة المولد لقدرة اإلغواء والكيد والفتنة ،ولهذا يحشد
الفقه اإلسالمي كل أدواته لرسم الحدود الفاصلة بين الجنسين.
جية لمنع كل ظهور أو تواصل للمرأة مع الفضاء العام
استدعت الذهنية الفقهية اإلسالمية هذه الح ّ
(((3
بوصفه دناسة وخط ًرا ،كما يظهر في الفتاوى الفقهية التي تدخل في نطاق فقه التبرج واالختالط .
وال يعود هذا الموقف إلى نزوع روحاني للتسامي على الشهوة الجنسية ،بل إستراتيجية لتأميم اللذة
وع ّدها مكسبًا ذكوريًا تستلزم تملّك الرجل للمرأة .وعلى هذا األساس احتكر الفقه عملية التنظيم
والضبط الشرعي للعالقة الجنسية بين الرجل والمرأة( ،((3بحيث دخلت في صلب الممارسة اإليمانية
للمسلم ،و ُع ّد النكاح الشرعي أسمى أشكالها(.((3
ولتدبير هذا التأميم الجنسي ،اجتهد الفقيه في ابتداع أدب اإلثارة الجنسية من منظور شرعي ،أو بعبارة
الخطيبي :كيف يمكن أن نجامع برضا الله؟( ((3ويع ّد كتاب ما يجوز وما ال يجوز في العالقة الزوجية
لعبد العزيز بن الصديق الغماري( ((3من النصوص الجنسية المعاصرة التي تعمل على إعادة إنتاج
اقتصاد اللذة الشرعية وما تسفر عنه من حدود وضوابط ت ُكتب على جسد المرأة ،بطريقة تجعل «منها
مجرد رحم في خدمة الساللة األبيسية»(.((3
تعد
( ((2يقصد بخطة العدالة مهنة الـعــدول ،أي الموثقين الذين يتولون تحرير العقود المختلفة (الــزواج ،والبيع والـشــراء) وكانت ّ
خطة دينية يحتكرها الرجال.
(« ((3فيديو ما رأي الداعية عبد الله نهاري في تولي المرأة منصب العدل» ،إسالم مغربي ،2018/2/9 ،شوهد في  ،2018/7/3في:

https://goo.gl/BCHYfJ

( ((3رب ــط الــداعـيــة (عـبــد الــرحـمــن الـسـكــاش) فــي أحــد الـبــرامــج عـلــى أم ــواج إذاع ــة «شــذى إف إم» مــرض الـســرطــان بالخيانة الــزوجـيــة
وال ــدع ــارة ،وه ــذا الـخـطــاب يـعـ ّـد ضـمــانــة ذكــوريــة لـصــون عـفــة ال ـمــرأة وشــرفـهــا ،انـظــر« :فـتــوى غــريـبــة بــإحــدى اإلذاع ــات الـخــاصــة تستنفر
‘الهاكا’» ،اليوم  ،2018/02/06 ،24شوهد في  :2018/7/3فيhttps://goo.gl/2mdGFn :

( ((3عبد العزيز بن الصديق ،شد الوطأة على من أجاز مصافحة المرأة ،ط ( 2الدار البيضاء :دار الفرقان للنشر الحديث.)1992 ،

( ((3عبد الصمد الديالمي ،المعرفة والجنس من الحداثة إلى التراث ،ط ( 2مراكش :اتصاالت سبو ،)2010 ،ص .71
( ((3فريد الزاهي ،الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم ،ط ( 2الدار البيضاء :أفريقيا الشرق ،)2010 ،ص .59

( ((3عبد الكبير الخطيبي ،االسم العربي الجريح ،ترجمة محمد بنيس (بغداد /بيروت :منشورات الجمل ،)2009 ،ص .111

( ((3عـبــد العزيز بــن الـصــديــق ،مــا يـجــوز ومــا ال يـجــوز فــي الـعــاقــة الــزوجـيــة :أجــوبــة شــرعـيــة صــريـحــة حــول الـمـعــاشــرة الجنسية ،تحقيق
(عمان :دار الفتح للنشر والتوزيع.)2009 ،
محمد بن عبد الله الشعار ّ

خضم تطور المجتمع المشاعي البدائي بعد
( ((3األبيسية يقصد بها النظام األبوي أو البطريركي ،وقد نشأ بعد النظام األميسي في
ّ
جميعا ،وتهميش المرأة لدونيتها وقصورها
ظهور تقسيم العمل ،ويقوم على سيطرة الرجل (األب) على السلطة في مجاالت الحياة
ً
عن بلوغ مكانة الرجل المتفوقة ،انظر :الديالمي ،ص .161
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ال يمكن فهم هذا الخطاب وموضعته من دون استقراء البنية االجتماعية المكرسة لمثل هذا التصور،
إذ يظل «النموذج المثالي للمرأة المغربية لألغلبية الساحقة من المغاربة هي تلك التي ترتبط باألصول
السوسيو–تاريخية والثقافية ،فال تغادر البيت ،وتلتزم بالطاعة والخدمة ،وتدخر [لدوائر الزمان] وتحافظ
على طهارة النسب والشرف»(.((3

ثان ًيا :رهانات التدبير الرسمي
للتدين النسائي وإستراتيجياته
 .1المسألة النسوية في الخطاب الديني الرسمي وازدواجية المرجعية

ال ينفصل الخطاب النسوي الرسمي عن إيقاع النسق السياسي المغربي المعاصر ،إذ تشتغل مختلف
مكوناته بتكريس بنية النظام المغلقة عبر احتكار المشروعية الدينية .لذلك عملت السلطة على صوغ
خطاب نسوي ،يعيد إنتاج البراديغم السلطوي ضمن مشهد عام يرتهن إلستراتيجية بنيوية تروم التحكم
في مدخالت الصراع السوسيو–سياسي ومخرجاته.
حكُّمية في المجال
ً
مثّلت القضية النسوية
مدخل ً
حكيميّة الت َ
رئيسا إلى السلطة لممارسة وظيفتها الت ْ
(((3
العام ،فاتجهت السلطة إلى االنخراط في مسار التحديث والتغيير االجتماعي لقضايا المرأة  ،ولكن
ضمن إطار معياري قيمي ينضبط للثوابت واألسس األيديولوجية التاريخية للحقل الديني الرسمي،
ويشتغل وفق آليات الثقافة السياسية التقليدية .وقد أ ْولت ال َملكية قضية األسرة والمرأة عناية خاصة
منذ حصول المغرب على االستقالل ،وحرصت على اتخاذ موقف تتعايش بموجبه مطالب الحركة
النسائية الحقوقية مع مصادر مشروعيتها الدينية على الرغم من تنصيص الدستور على مبدأ المساواة
بين الجنسين( .((4ومثّلت عملية تقنين أحكام الفقه اإلسالمي ،في شكل مد ّونة عصرية جامعة ومرتبة
لقضايا األسرة سنة  ،((4(1957أبرز مالمح هذا الموقف التوفيقي ،الذي لم يكن في حقيقة األمر إال
تقني ًنا للمذهب الرسمي للدولة كلّفت به لجنة ترأسها عالل الفاسي المعروف بسلفيته( .((4وبهذا جرى
تكريس المنظور الفقهي المحافظ ذي الطابع الذكوري ،فانحصرت أهم األصوات النسوية( ((4بعد ذلك
( ((3الهادي الهروي ،األسرة ،المرأة والقيم :تساؤالت سوسيولوجية في قضايا المرأة (الدار البيضاء :أفريقيا الشرق للنشر والتوزيع،
 ،)2013ص .46
( ((3خاصة العالقات بين الجنسين التي اتجهت نحو االنفتاح وإقامة عالقات خارج مؤسسة الزواج ،انظر:

Mounia Bennani–Chraïdi, Soumis et Rebelles, Les Jeunes au Maroc (Casablanca: Éditions Le Fennec, 1995), pp. 110–127.
(40) Bennani–Chraïdi, pp. 105–106.

( ((4صدرت هذه المدونة على شكل أجزاء في الفترة  22تشرين الثاني /نوفمبر  20–1957شباط /فبراير  ،1959انظر :امحمد جالل،
«ثالثون سنة من العمل بمدونة األحوال الشخصية» ،مجلة الميادين ،العدد  ،)1988( 3ص .27–25
( ((4محمد شقير ،السلطة والمجتمع المدني :آليات التحكم وترسبات السلوك السياسي بالمغرب (الــدار البيضاء :أفريقيا الشرق
للنشر والتوزيع ،)2011 ،ص .266–265

( ((4رغــم تأخر التشكل التنظيمي للحركة النسوية المغربية في شكل جمعيات إلى ثمانينيات القرن العشرين ،فإن هذه األصوات
مبكرا ،أمثال فاطمة المرنيسي ،مليكة البلغيثي ،عائشة بلعربي ،وغيرهن.
والدعوات النسوية انطلقت
ً
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في المجادلة ضد انعدام العدالة في بعض بنود القانون وطرح ضرورة تعديلها ،ألنها غير قادرة على
تفنيد مشروعية هذه القوانين(.((4
وهكذا لما أعادت الحركة النسائية نقاشها ومطالبها حول قانون األحوال الشخصية( ،((4تدخّلت الملكية
بالثقل الرمزي لمرجعية إمارة المؤمنين ،بحيث نقلت موضوع اإلصالح من دائرة النقاش الحقوقي إلى
حقل االجتهاد الديني الذي يتواله حص ًرا أمير المؤمنين ،كما عبّر عنه خطاب الملك الراحل الحسن
الثاني لسنة  .((4(1992وعادت الملكية إلى هذا النهج أمام االنقسام الحاد الذي أثاره مشروع «الخطة
الوطنية إلدماج المرأة في التنمية»( ،((4فقد تدخّلت في عملية إصالح المدونة بتحديد ضوابط تفسير
النص الديني الذي ال يخرج عن مقاصد الشريعة أو يستخدم ألغراض الدعاية السياسية ،وفي الخطاب
الملكي لـ  10تشرين األول /أكتوبر  2003تتجلّى لنا بوضوح التركيبة الرمزية لهذه المرجعية( ،((4التي
تعكس توجهها األيديولوجي ونمط عالقتها بالمجتمع ،بوصف الملك «كأمير للمؤمنين وكملك
عصري مالك للقرارات ومراقب للمجاالت والحكم في النزاعات»(.((4
أتاح الصراع الذي رافق النقاش العام بشأن مد ّونة األسرة المجال أمام الملكية الستثمار آليات مشروعيتها
الدينية ،ومن أبرزها وظيفة التحكيم بوصفها آلي ًة لتجسيد التعالي وحل الخالفات .وقد أكّد الخطاب
الملكي السالف هذه الداللة بقوله« :فإننا لم نتردد في تجنيب المجتمع ،مغبة الفتنة حول هذه القضية،
بتكوين لجنة استشارية متعددة المشارب واالختصاصات ،القتراح مراجعة جوهرية ،لمدونة األحوال
الشخصية»(.((5
وفي حقل التحكيم تأبى الملكية التماثل مع غيرها من الهيئات ،إذ «يعارض هذا التماثل مفهوم
( ((4ع ــزة كــرم ،نـســاء فــي مــواجـهــة نـســاء :الـنـســاء والـحــركــات اإلســامـيــة وال ــدول ــة ،تــرجـمــة شـهــرت الـعــالــم (الـقــاهــرة :إص ــدارات سـطــور،
 ،)2001ص .50

( ((4قانون األحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لعالقات األفراد فيما بينهم من حيث صلة الزواج والنسب،
حاليا مدونة األسرة ،وهو يوازي األحوال المدنية في غيره من
وما ينشأ منها من أوضاع وحاالت اجتماعية كالطالق واإلرث ،ويسمى ً
أساسيا في ضبط مبادئه وأحكامه.
مصدرا
البلدان ،ويعتمد الشريعة اإلسالمية
ً
ً

( ((4مما ورد في هذا الخطاب« :ولذا أتوجه [ ]...إلى المرأة المغربية ألقول لها إنني أسمع أنك تشتكين من المدونة ،فارجعي هذا
إلي [ ]...فكاتبيني أيتها الجمعيات النسوية [ ]...واعلمي أن ملك المغرب الذي هو في آن واحد أمير المؤمنين له الصالحية
األمر ّ
ألن يطبق ويفسر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم» ،انظر :الحسن الثاني ،خطب وندوات ،ج  ،13ط ( 2الرباط :وزارة
اإلعالم المغربية ،)1993 ،ص .69–68
( ((4مـحـمــد ضــريــف ،الــديــن والـسـيــاســة فــي الـمـغــرب :مــن ســؤال الـعــاقــة إلــى ســؤال االسـتـتـبــاع (الــدار البيضاء :المجلة المغربية لعلم
االجتماع السياسي ،)2000 ،ص .152–141

تحملي األمانة
( ((4جاء في هذا الخطاب« :أما بالنسبة لألسرة والنهوض بأوضاع المرأة ،فإنني قد أبرزت إشكالها الجوهري ،غداة ّ
العظمى ،إلمــارة المؤمنين [ ]...كيف يمكن الــرقــي بالمجتمع ،والـنـســاء الـلــواتــي ّ
يشكلن نصفه ،تـهــدر حقوقهن ،ويتعرضن للحيف
والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف ،من تكريم وإنصاف؟» ،انظر« :نص خطاب الملك محمد السادس في
افتتاح الدورة األولى من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة» ،موقع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،2003/10/10 ،شوهد
في  ،2018/7/3فيhttps://goo.gl/eTFEhK :
( ((4هند عروب ،مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي (الرباط :دار األمان ،)2009 ،ص .147

(« ((5نص خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة األولى من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة».
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السيادة الذي تخص به العناية اإللهية كرسي إمارة المؤمنين»( .((5ومنطق التحكيم يطلب الوالء
والخضوع ،ألن مصدره يتمتع بالقداسة والهيبة ،فهو منزه عن الذاتية والتحيز« :وبصفتنا ملكًا لكل
المغاربة ،فإننا ال نشرع لفئة أو جهة معينة ،وإنما نجسد اإلرادة العامة لألمة ،التي نعتبرها أسرتنا
الكبرى»(.((5
تعكس مضامين إصالح المد ّونة تلك الحمولة الثقافية ذات النزعة األبوية التي تستخدم لغة دينية
تنهل من المخزون الديني للمجتمع ،وهذا ما يجعل من نص المدونة ليس تدبي ًرا قانون ًيا فحسب،
نصا يعكس ممارسة مقدسة توالها الملك أمير المؤمنين ،وذلك ما يبرزه الخطاب الملكي بقوله:
بل ً
«ال يمكنني بصفتي أمي ًرا للمؤمنين ،أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله»( .((5وباحتكار التمثيلية الدينية
تضمن الملكية عدم قدرة اآلخرين على منافستها سياس ًيا ،بل إظهار الوالء والطاعة(.((5
وإلى جانب هذا البعد الرمزي للهيمنة الذكورية ،فإن هناك بع ًدا تنظيم ًيا يتجلى في تركيبة لجنة إصالح
المد ّونة؛ إذ تطغى عليها المسحة الذكورية ،في حين تبدو التمثيلية النسائية ضعيفة (ثالث نساء مقابل
رجل) ،ويغلب عليها الطابع الديني لكثرة فقهائها( .((5كما أن عالقتها بالمؤسسة الملكية
ً
ثالثة عشر
تتأطر ضمن ثالثية «التقرب والخدمة والهبة» ،بوصفها ثالث وسائل إجرائية في عالقة السلطة بباقي
الفاعلين( .((5كما أنها تنبثق من سلطة التقدير والتقرير التي يحوزها الملك ،والتي تسمح له بتكليف
لجان ملكية متخصصة ذات طبيعة استشارية غير ملزمة(.((5
ويالحظ على صوغ نص المد ّونة طابع المزاوجة بين المرجعية الفقهية التقليدية والمرجعية الحقوقية
الحداثية ،بما يرسخ لخاصية االزدواجية التي تطبع النظام القانوني المغربي على مستوى التنظير
والممارسة ،أو ما س ّمته إحدى الباحثات «الطابع االنفصامي للنص القانوني»( .((5وقد استحضر
الخطاب الملكي هذه المزاوجة في تأكيده التالي« :األخذ بمقاصد اإلسالم السمحة ]...[ ،وبوحدة
حا لكل زمان ومكان ،لوضع مد ّونة عصرية
المذهب المالكي واالجتهاد الذي يجعل اإلسالم صال ً
لألسرة»(.((5
( ((5عبد الله حمودي ،الشيخ والمريد :النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة ،ترجمة عبد المجيد جحفة ،ط 4
(الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،)2010 ،ص .43

(« ((5نص خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة األولى من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة».

( ((5المرجع نفسه.

( ((5هند عروب« ،اللجنة الملكية االستشارية لتعديل مدونة األحوال الشخصية :الملكية تستشير صنائعها» ،مجلة وجهة نظر ،العدد
( 31شتاء  ،)2007ص .37
( ((5المرجع نفسه ،ص .35
( ((5حمودي ،ص .35

( ((5عروب« ،اللجنة الملكية االستشارية لتعديل مدونة األحوال الشخصية» ،ص .34

( ((5زينب المعادي ،المرأة بين الثقافي والقدسي (الدار البيضاء :دار الفنك للنشر ،)1992 ،ص .11

(« ((5نص خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة األولى من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة».

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
يبرغملا يسايسلا ينيدلا لعافلا باطخ يف ةنيدتملا ةأرملا ةروص

 .2مأسسة التدين النسائي وأبعاده ،تأنيث الفاعل الديني

أ ْولى مشروع إصالح الحقل الديني الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة  1999تدين المرأة موق ًعا محوريًا
في برنامجه اإلجرائي ،فيما اصطُلح عليه بسياسة «إشراك المرأة في تدبير الشأن الديني» .وتقوم هذه
السياسة على اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في بناء المرجعية الدينية بتكوين نخبة دينية نسوية
تقوم بالمهمات الدينية والعلمية ،لتالفي إشكالية احتكار الرجل الحقل الديني الرسمي( .((6فإلى أي
حد تعبّر هذه اإلجراءات عن تغير في إستراتيجية اإلسالم الرسمي نحو إدماج المرأة في الحقل الديني
المؤسساتي بوصفها شريكًا وليست تاب ًعا أو مهي َم ًنا عليها؟

تدخل هذه السياسة ضمن أهداف إسالم الدولة الساعية لضبط الحقل الديني وإضفاء الطابع
البيروقراطي عليه .وإدماج التدين النسائي ضمن الجهاز البيروقراطي الديني الرسمي ،يعني إدخال
نشاطاته المتزايدة ضمن دائرة الهيمنة الحتوائه تحت مظلة إمارة المؤمنين ومراقبته والحيلولة دون
وقوعه في يد اإلسالم الحركي المنافس( .((6ولهذا ،فهذه السياسة تع ّبر عن وضعية سلطوية يتحكم فيها
الجهاز الديني ضمن إطار الهيمنة الذكورية بمنح المرأة موق ًعا في أداء دور سلطوي محدد ،بتجنيدها
لخدمة النظام السياسي عبر التأطير المؤسساتي للتدين النسائي في الحدود المرسومة من المنظومة
المهيمنة( .((6وتكشف مختلف اإلجراءات التدبيرية المتخذة عن آليات هذا التوجه وأبعاده.
يأتي على رأس اإلجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؛ إعادة هيكلة المجلس العلمي األعلى
والمجالس العلمية المحلية وتنظيمها بما يضمن «إشراك المرأة المتفقهة في هذه المجالس ،إنصافًا
لها ،ومساواة مع شقيقها الرجل»(.((6
وتأتي هذه الرغبة لضمان انخراط المرأة في الشأن الديني ضمن أطر الشرعية الدينية للسلطة ،ويتأكد ذلك
في منطوق نص ديباجة ظهير رقم  01.03.300الصادر في  22نيسان /أبريل  2004المتعلق بإعادة تنظيم
المجالس العلمية« :ويقي ًنا منا بما بلغته المرأة المغربية ،بحكم تكوينها العلمي ،ومشاركتها الفاعلة في كل
الميادين ]...[ ،قررنا إشراك المرأة العالمة في هذه المجالس إنصافًا لها ،وثقة في إيجابية إسهامها فيها»(.((6
( ((6افـتـتــح وزيــر األوقــاف عبد الكبير العلوي الـمــدغــري سنة  1989الــدرس الرمضاني بقول مثير «ال يفلح قــوم يــو ّلــون على أمرهم
امــرأة» ،في سياق تزامن مع إصــدار الباحثة فاطمة المرنيسي كتاب الـحــريــم السياسي ،ويكشف هــذا الموقف من شخصية محسوبة
تفسيرا معي ًنا للنص الديني يقصي المرأة عن المجال العام .لكنه
على المؤسسة الدينية الرسمية عن تحيز لمناصرة توجه ذكوري يزكي
ً
عدل عن هذا الموقف بإصدار كتاب حاول التوفيق بين أحكام الفقه وحقوق المرأة ،انظر :عبد الكبير العلوي المدغري ،المرأة بين
أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير (المحمدية :مطبعة فضالة.)1999 ،

( ((6توصل أحد الباحثين المغاربة مؤخرًا في دراسة له حول فقهاء الشرط إلى النتيجة نفسها ،انظر :عبد الرحمان فضلي« ،اإلصالح
الديني اليوم في القرى المغربية ‘المخزن’ و‘فقهاء الشرط’ في تيزنيت» ،مجلة عمران ،العدد ( 24ربيع  ،)2018ص .47 ،26

( ((6في دراسته عن الحقل الديني في الدار البيضاء ،يلمح برونو إتيين إلى سيطرة ذكورية على الهرمية التراتبية للفاعلين الدينيين،
إذ يحتل الرجال الوظائف األساسية ،في حين تمنح للنساء األدوار الهامشية المرتبطة بالتدين الشعبي ،انظر:
Etienne Bruno, «Magie et thérapie à Casablanca,» Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 18 (1980), p. 264.

(« ((6ظهير تنصيب المجلس العلمي األعلى والمجالس العلمية اإلقليمية بتاريخ  30نيسان /أبريل  ،»2004في :خطب إمارة المؤمنين في
الشأن الديني والنصوص المنظمة للمؤسسة العلمية (الرباط :الكتابة العامة للمجلس العلمي األعلى بالمملكة المغربية ،)2006 ،ص .169

( ((6المرجع نفسه ،ص .185
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عملت الدولة المغربية على تشجيع مشاركة النساء في الوظائف الدينية إلى جانب الرجال ،وفي هذا
الصدد ،عيّن الملك محمد السادس األستاذة فاطمة القباج عض ًوا في المجلس العلمي األعلى من
بين سبعة وأربعين عض ًوا مشك ًّل للمجلس المذكور( .((6وعلى الرغم من الضعف الشديد للتمثيل
النسائي داخل الهيئات الدينية الرسمية ،فقد ُع ّد هذا اإلجراء سابقة في تجديد األدوار الدينية.
واتجهت الدولة إلى تخصيص النساء بوظائف الوعظ واإلرشاد ،وأحدثت لهذا الغرض معهد محمد
السادس لتكوين األئمة والمرشدين والمرشدات ،وقد شرع في تكوين أول فوج سنة  2005وض ّم
 150إما ًما ومرش ًدا و 50مرشدة .ويالحظ أن هذه الوظائف مقتصرة على النشاطات الثانوية للعمل
تمس وظائف اإلمامة والخطابة التي ما زالت حك ًرا على الرجال ،كما أن برنامج تكوين
الديني ،وال
ّ
المرشدات يعزز األدوار العائلية واالجتماعية للمرأة في المجتمع في إعادة إنتاج للتقسيم الجنسي
لألدوار والنشاطات االجتماعية( .((6إلى جانب خضوعه لرقابة وزارة األوقاف بهدف نشر أيديولوجيا
اإلسالم الرسمي والتواصل مع الشرائح النسوية الفقيرة والمتوسطة التي ال تستطيع المؤسسة الرسمية
الوصول إليها ،بغية تجنيدها لمقاومة تيارات اإلسالم المتطرف والسياسي( .((6ولذلك ترى هيلري
كلمباش  Hilary Kalmbachأن هذه المشاركة النسائية لم تُحدث تغي ًرا جوهريًا على مستوى
المعايير االجتماعية والتراتبيات بين الجنسين خارج المسجد ،فقد ظلّت مسألة التفاوض حول
السلطة الدينية محصورة في مجال مغلق وضيق(.((6
وبموازاة ذلك ،فتحت السلطة السياسية المجال أمام النساء للمشاركة في إلقاء الدروس الحسنية
درسا حسن ًيا أمام الملك سنة  ،2003واستمر
الرمضانية( ،((6فكانت األستاذة رجاء ناجي أول امرأة ألقت ً
هذا التقليد في السنوات الالحقة بكثافة .وأُحدثت داخل المؤسسات الرسمية هيئات فرعية تتكلف
بالشأن الديني النسائي؛ فعلى مستوى المجلس العلمي األعلى نجد شعبة خلية المرأة وقضايا األسرة،
التي تشتغل بالتنسيق مع خاليا المرأة جميعها في المجالس العلمية المحلية ،وتقوم بإحصاء النشاطات
النسوية في مختلف المجاالت والمستويات ومواكبتها(.((7
وعلى الرغم من األدوار الجديدة التي اكتسبتها المرأة في الحقل الديني الرسمي ،فإن خطابه ما زال
عضوا بالمجلس العلمي
(« ((6ظهير رقم  1.04.52صادر في  2ربيع األول  22( 1425أبريل  )2004بتعيين الفقيه محمد الراوندي
ً
األعلى» ،الجريدة الرسمية ،العدد  28( 5225حزيران /يونيو  ،)2004ص .2738

( ((6محمد يسف« ،المؤطرة الدينية :اإلطار النظري لعلمها ومؤهالتها» ،مجلة المجلس ،العددان ( 9–8كانون الثاني /يناير ،)2010
ص .12–9

( ((6يزكي هذا الطرح ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اللقاء األول للعالمات والواعظات والمرشدات في
الصخيرات بتاريخ  17تموز /يوليو  ،2006انظر :المرجع نفسه ،ص .6–2

(68) Magali Della Sudda & Guillaume Malochet, «Pouvoirs, genre et religions,» Travail, genre et sociétés, no. 27 (Avril
2012), p. 31.

( ((6ال ــدروس الحسنية الرمضانية هــي سلسلة مــن الــدروس والـمـحــاضــرات يلقيها نخبة مــن العلماء والــدعــاة والمفكرين مــن أنحاء
العالم اإلسالمي بين يدي ملك المغرب أمير المؤمنين ،تقام في رحاب القصر الملكي خالل شهر رمضان وتنقل على أمواج التلفزة
الوطنية ،أقرها الملك الراحل الحسن الثاني سنة  1963واستمر الملك الحالي محمد السادس في المواظبة عليها.

( ((7عبد النبي عيدودي ،المجالس العلمية ورهانات اإلصالح الديني بالمغرب (الدار البيضاء :المطبعة السريعة ،)2014 ،ص .154
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يكرس لعالقة مختلة بين الرجل والمرأة استنا ًدا إلى الجهاز التأويلي الفقهي الذي ينظر إلى المرأة
بوصفها موضو ًعا للتدين وليست ذات ًا متدينة ،ونقصد بذلك أن الممارسة الفقهية اإلسالمية أبقت المرأة
موضو ًعا للبحث والتفسير ،غائبة عن المشاركة بذاتها في قراءة النص الديني متوقفة على االحتكار
الذكوري للنسق الفقهي ،فوصلها دينها من غير ذاتها ،فأق ّرت بما أُ ِق َّر لها ،وفهمت ما هو مسموح
لها بفهمه ،وامتنعت عن كل ممنوع لها ومسموح لغيرها ،فارتدت قناع الفقه الذكوري الذي ح ّدد لها
نمط حياتها ،وأمات داخلها أسئلتها ومتطلباتها ،وصادر أهليتها اإلنسانية والفكرية .ويتجلى ذلك في
القنوات المختلفة لتصريف هذا الخطاب عبر اإلعالم أو المساجد ،بمساهمة من المرأة الفقيهة نفسها؛
إذ لم يتجاوز الموروث ويكرسه مرجعي ًة مقدسة متعالية على النقد ،ويسعى للدفاع عنه بحجة أنه
«ال ذكورية في الفقه» لتبرير سطوة النسق الذكوري في صورة أحكام وقواعد مشرعنة بقوة المرجع
الديني(.((7
تحتكم هذه اإلجراءات إلى غاية السلطة المتمثلة في مركزة المرجعيات المؤطرة لكل أنماط التدين،
بضمان ضبط سوق التدين النسائي الفاعل على مستوى الخطاب والممارسة كما تبيّن الدراسات
الميدانية المنجزة حول واقع الدين والتدين في المغرب( .((7ويتجلى رهان الهيمنة الرسمية على
التدين النسائي من خالل التحكم في قنوات إنتاج األطر الدينية النسوية ،وعدم السماح بوجود
تأويالت خارج تفسير المؤسسة الرسمية المغربية لإلسالم؛ والقبول بخطاب ديني نسوي في حالة
اندماجه داخل الهياكل الرسمية .ويمكن أن نستشهد في هذا الصدد بجهود الباحثة أسماء المرابط
رئيسة مركز الدراسات والبحوث حول قضايا النساء في اإلسالم التابع للرابطة المحمدية للعلماء
(رسمية) ،إذ تسعى المرابط لتجديد الخطاب الديني حول قضايا المرأة واإلسالم وتش ّرع لحق
المرأة في إعادة تفسير النص الديني في ضوء روح اإلسالم وأخالقه السمحة( .((7وعلى الرغم من
رؤيتها التحررية ،فإن جرأتها الفكرية على الخطاب الديني التقليدي محدودة ومقيدة ،بحكم اندراج
نشاطها الفكري ضمن مؤسسة رسمية مرتهنة ألدوات التفسير التراثية التي تع ّد النص الديني نسقًا
متعال ًيا على التفكير والنقد(.((7
يعد «اتهام الفقه اإلسالمي
( ((7يتبنى الخطاب الفقهي موق ًفا
دفاعيا تبرير ًيا للمنافحة عن بعض األحكام المناقضة لحقوق المرأة ،إذ ّ
ً
بالذكورية ً
يسو بينهما
ولم
والمرأة،
الرجل
بين
فيها
ق
فر
التي
القضايا
في
النبيلة
ومقاصده
البالغة
وحكمه
الدقيقة
جهل بأسرار الفقه
ِّ
ّ
في األحكام والحقوق والواجبات» ،انظر :محمد التاويل ،ال ذكورية في الفقه (فاس :مطبعة آنفو .)2010 ،ص .35

تبين دراسة اإلسالم اليومي اتجاه الممارسة الدينية للمرأة نحو إحداث قطيعة مع الصورة النمطية ،مع احتفاظ بطابع خصوصي،
(ّ ((7
إذ تظهر تـشــد ًدا أكبر في بعض الممارسات كالصالة والـصــوم ،كما بــرزت لــدى النساء الحضريات ظاهرة الشغف بارتياد المساجد،
عجزا في المعرفة وعدم قدرة على اتخاذ موقف لفائدة النساء في القضايا التي تحيل على معرفة مكتسبة في إطار
ومع ذلك يظهرن
ً
التنشئة االجتماعية ،على الرغم من تمكنهن من تكوين رأي دقيق حول القضايا التي تعنيهن مباشرة ،ما يدل على معرفتهن بمقتضيات
الفقه ،انظر:
El Ayadi, pp. 186–202.

( ((7أسماء المرابط ،النساء واإلسالم :رؤية إصالحية ،ترجمة عبد الحق الزموري (سويسرا :مؤسسة التجديد السياسي.)2015 ،

( ((7قدمت أسماء المرابط استقالتها من رئاسة المركز المذكور بسبب خالفات مع مسؤولي الرابطة حول عدد من مواقفها المثيرة
لـلـجــدل كــدعـمـهــا الـمـســاواة الـتــامــة فــي اإلرث ،انـظــر :يــوســف لـخـضــر« ،أسـمــاء الـمــرابــط :ســأواصــل أبـحــاثــي حـ ّـرة بـعــدمــا غ ــادرت ‘رابـطــة
العلماء’» ،هسبريس ،2018/3/26 ،شوهد في  ،2018/7/3فيhttps://goo.gl/k79PL6 :
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ولهذا ،فإن مشاركة المرأة في الوظائف الدينية تخضع لسيطرة الرجال الذين يديرون هذه المؤسسة
ومراقبتهم ،وال يجري قبولهن إال إذا خضعن لل ُمثل الثقافية العليا التي ترسخها الدولة وتكرسها .وبهذا
تعزز المنظومة الذكورية هيمنتها على الحقل الديني ،عبر اتجاه الرجال إلى االهتمام بالدين الرسمي
المؤسسي ،في حين تمنح المرأة مهمات ثانوية متعلقة بالدين الهامشي الشعبي الذي ال يمثل تهدي ًدا
للسلطة االجتماعية(.((7

ً
ثالثا :خلفيات الخطاب النسوي اإلسالمي
في منظور اإلسالم الحركي
 .1الخطاب النسوي اإلسالمي :السياق ،والمضمون ،والتحوالت

مثّل ولوج المرأة المتزايد ميادين التعليم والعمل وتولّي المسؤوليات العامة وما رافقه من انتشار
الخطاب الحقوقي والنسوي ودينامية المجتمع المدني ،متغي ًرا سوسيولوجيًا داف ًعا للخطاب اإلسالمي
الحركي في سعيه للسيطرة نحو تفكيك سياج الدوغمائيات التقليدية المحتقرة والمحاصرة للمرأة ،فع ّد
عامل داع ًما لحقوق النساء( .((7لكن هذا الخطاب م ّر في تطوره
ً
هذا الخطاب من وجهة نظر أخرى
بتحوالت عديدة ،طبعتها وتيرة المد والجزر ،ألنه جاء في األصل ر َّدة فعلٍ على تحدي الحداثة الغربية
منذ ظهورها المبكر في ثوب استعماري.
مثّل التحدي االستعماري صدمة ثقافية للفكر المغربي التقليدي ،دفعت بعض «الفقهاء المتنورين»
إلى الرد على إشكاالته كقضية المرأة ،أمثال محمد الحجوي الذي دعا إلى إيالئها األهمية في
مشروع النهوض الوطني واإلسالمي بالحرص على تعليمها وتوعيتها من دون الخروج على الضوابط
«الشرعية»( .((7في حين اتجه آخرون ،كعالل الفاسي ،إلى تبرئة ساحة الدين من التمثالت والممارسات
السلبية حول المرأة وتحميلها للعرف االجتماعي(.((7
وفي خض ّم الكفاح من أجل االستقالل ،انخرطت المرأة المغربية في صفوف الحركة الوطنية لحمل
وظل الوعي النسوي بالهوية الجندرية خافتًا
اله ّم العام ،ولم تصدر عنها دعوة إلى المساواة مع الرجلّ ،
في سنوات ما بعد االستقالل( ،((7حتى فتحت سنوات الثمانينيات والتسعينيات ،وفي إطار الموجة
(75) Sudda, pp. 29–32.

( ((7تــرى الباحثة اإلسبانية خيما مارتين مونيوث  Gema Martin Munozأن العمل السياسي النسوي في إطــار الحركة اإلسالمية،
أتاح للنساء قدرًا معينًا من العمل السياسي واالجتماعي ،به اقتحمن الفضاء العمومي ،انظر :خيما مارتين مونيوث« ،نساء إسالميات
رغم ذلك معاصرات» ،ترجمة علي المسناوي ،مجلة المنعطف ،العددان  ،)2000( 16–15ص .27
( ((7ينطلق الحجوي من مفاهيم نظام «الحريم» لرفض «حرية المرأة» وإدانتها على النهج األوروبي الغربي ،بوصفها مفسدة ،انظر:
نموذجا (الدار البيضاء /بيروت :المركز الثقافي العربي،
آسية بنعدادة ،الفكر اإلصالحي في عهد الحماية :محمد بن الحسن الحجوي
ً
 ،)2003ص .293–279

( ((7عالل الفاسي ،النقد الذاتي ،ط ( 2تطوان :دار الفكر المغربي[ ،د.ت ،)].ص .234–199

( ((7شقير ،ص .271–262
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العالمية لحقوق المرأة ،الحركة النسائية المغربية أكثر على النظريات النسوية وخطابها الحقوقي،
وستمثل قوة مدنية نشيطة ركيزتها العديد من الجمعيات النسائية المناضلة(.((8
في هذا اإلطار ،عمل الخطاب اإلسالمي الحركي( ((8على محاولة اإلقناع بوجود تما ٍه مفاهيمي بين
مبدأ المساواة الحقوقي وحمولته في نطاق التداول اإلسالمي كما أكّده الحديث النبوي «النساء شقائق
الرجال» .يخفي هذا الطرح المبدئي االختالفات بين الخطابين ،إذ إن تأكيد اإلسالميين وحدة الحقيقة
الدينية وصالحيتها الالزمنية( ،((8مضافًا إليهما نظرة التوجس من أخالق الغرب ووصفه بالفجور يحيل
على استمرار التباين بينهما .يصدر هذا األخير عن وضعية دفاع ذاتية ضد التهديد القيمي الحداثي،
وعليه يعالج دعوة تحرير المرأة بوصفها مؤامرة غربية ،الهدف منها «محاصرة الدعوة اإلسالمية ،ومنع
المجتمعات من االلتفاف عليها»(.((8
لم يؤسس الخطاب النسوي اإلسالمي لثيولوجيا نسوية إسالمية تعيد النظر في مقوالته االعتقادية وتفكّك
أطروحاته الفقهية من منظور نسوي ،بل كان أقرب إلى التعامل النفعي مع قضية المرأة واستغاللها في
صراعه السياسي مع خصومه الرسميين واأليديولوجيين .ولذلك عملت الحركات اإلسالمية على إنشاء
أجنحة نسوية بهدف خلق أصولية نسائية ضمن كيان أيديولوجي وتنظيمي ذكوري ،على الرغم من
هامشيتها الوجودية في الهرمية التنظيمية لإلسالم الحركي؛ إذ تتولى هذه التنظيمات المهمات التقليدية
التي تع ّد فقه ًيا من صميم عمل المرأة مثل :النشاطات الخيرية ،ومحو األمية ،والرعاية الصحية،
ومختلف المهمات المنزلية(.((8
وأحد رهاناتها من وراء ذلك هو توفير الغطاء الشرعي لم ّد آلة التجنيد التنظيمية إلى مواقع ال يستطيع
الذكور ولوجها ،بحيث جرى تحويل النساء المتدينات إلى كتلة انتخابية واحتجاجية لمصلحة أهداف
التنظيم الذكوري ،وجعلت التدين النسائي أدا ًة للصراع على السلطة واالستقطاب .وقد سارت عملية
( ((8ت ـكــونــت قـبــل اسـتـقــال الـمـغــرب ثــاثــة تـنـظـيـمــات نـســائـيــة فــي إط ــار سـيــاق الـكـفــاح الــوطـنــي ،هــي :جـمـعـيــة أخ ــوات الـصـفــا الـتــابـعــة
لحزب الشورى واالستقالل سنة  ،1944واتحاد نساء المغرب التابع للحزب الشيوعي المغربي سنة  ،1944والقطاع النسائي لحزب
هم
االستقالل سنة  .1946وهذه التنظيمات لم تكن تناضل إلقرار المساواة بين الرجل والمرأة في ميادين الحياة المختلفة ،بل حملت ّ
إشراك المرأة في النضال الوطني الشامل .ولم تظهر الحركة النسوية المغربية بمعناها الفعلي إال في سنوات الثمانينيات والتسعينيات
من القرن العشرين ،انظر:
Aïcha Belarbi, «Mouvements de femmes au Maroc,» Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 28 (1989), p. 456.

( ((8ما أقصده باإلسالم الحركي هو ما يعني به بعض الباحثين بمصطلح اإلسالم السياسي ،على اعتبار أن اإلسالم الحركي أشمل،
ّ
المشكلة لهذا التيار لتنزيل المنهج اإلسالمي وتطبيقه في مناحي الحياة جميعها انسجا ًما مع شعارها
إذ تسعى الحركات اإلسالمية
اإلسالم هو الحل ،وغايتها لتحقيق ذلك الوصول إلى السلطة بمختلف الطرق.

دينيا بطريقة ثيولوجية يخترقها المقدس فيمنحها الشرعية« :إن إصــاح ما أفسده
( ((8يستخدم الخطاب اإلســامــي
ً
قاموسا لغو ًيا ً
التطبيق ،ومــا أهــدره الرجل من حقوق المرأة [ ]...ال يمكن بتغيير ما هو ثابت من أحكام الـشــرع» ،انظر :عبد السالم ياسين ،تنوير
المؤمنات ،ج ( 1الدار البيضاء :مطبعة األفق ،)1996 ،ص .212
( ((8فــريــد األنـصــاري ،الفجور السياسي والحركة اإلسالمية بالمغرب :دراســة فــي التدافع االجتماعي (مكناس :منشورات الفرقان،
 ،)2000ص .10

( ((8كرم ،ص .138
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هيكلة التنظيمات النسائية الموازية من طرف الحركة اإلسالمية المغربية ببطء ،ولم تتجاوز اإلطار
الدعوي والتربوي ،ولم تستكمل معظم الجماعات إجراءات الهيكلة إال بعد دخول األلفية.
وأعاد الخطاب اإلسالمي تأويل الرموز الدينية النسوية ،كالحجاب ،الذي أصبح ينظر إليه على أنه رمز
هوية ومقاومة( ،((8ومنح وظائف سوسيو–ثقافية جديدة ،إذ وفّر المشروعية لولوج الفضاء العام من دون
حساب عواقب اإلقصاء والرفض .وتبيّن األبحاث االستقصائية عن السلوك الديني في المغرب مدى إقبال
النساء على ارتداء الحجاب ،والنظرة االجتماعية اإليجابية إلى هذا اللباس( ((8الذي تجاوز وظيفته المادية
واألخالقية إلى التعبير عن حمولة رمزية قوية «تشكل قاعدة ثقافية مكونة من القداسة – الحياء – االحترام.
تحل هذه القاعدة محل المركب شائع االستخدام والمكون من قاعدة العزل – العار – الحشمة»(.((8
تنخرط المرأة في صفوف الحركة اإلسالمية وفق مبدأ القوامة الذي جرت إعادة تأويله بتلطيف حمولة
الهيمنة والسيطرة وتأكيد معاني الرعاية والحماية والخدمة والنفقة .ومع ذلك ،تحيل القوامة على التفوق
الجسدي واالقتصادي للرجل على المرأة ،وتشرعن للتحكم الذكوري في حياتها ،بوصف الرجل هو
المسؤول األول عن البيت األسري( ،((8ومن هنا حمل لقب الولي بوصفه رم ًزا يع ّبر عن ضعف المرأة
وحاجتها إلى «الولي العضد الحامي»( .((8وعمل هذا الخطاب على إعطاء بعض المفاهيم الحقوقية
صبغة ثيولوجية تبرئ النصوص التراثية للدين من القراءات البطريركية والتأويالت الذكورية(.((9
التوجه النسوي اإلسالمي الحركي :إرث الحريم وأفق النوع

ع ّبر بعض أقطاب اإلسالم الحركي ودعاته في المغرب عن ضرورة مراجعة «الفقه المنحبس» حول
جهها مقصد اجتماعي وثقافي غرضه الحفاظ على شرف المرأة المسلمة
المرأة ،لكن هذه الدعوة يو ّ
من الدعوات المغرضة؛ إذ يكرس جهده ويؤسس لمشروعيته من زاوية مقاومة قيم النسوية الغربية
الحداثية ،ويع ّبر األنصاري عن هذا الموقف بقوله« :فأما المرأة فهي المحور األول واألساس الذي يقوم
عليه المشروع التفسيقي السياسي بكل اتجاهاته»( .((9ويقتسم الطيف اإلسالمي هذا الرفض للنموذج
النسوي الغربي من منطلق المثالية األخالقية اإلسالمية الذي ح ّول المرأة «إلى مشروع جنس وصورة
لإلغراء واإلثارة»(.((9
( ((8ننقل عن ياسين قوله« :فاللباس اإلسالمي المحتشم رمز في نفس الالبسة لما يعتلج في ضميرها وما يختصم ،وهو في عين
المراقب السياسي مقياس لقوة المد اإلسالمي» ،انظر :ياسين ،ج  ،2ص .122
(86) El Ayadi, pp. 204–210.

( ((8فــدوى الجندي ،الحجاب بين الحشمة والخصوصية والمقاومة ،ترجمة سهام عبد السالم (القاهرة :المركز القومي للترجمة،
 ،)2016ص .193
( ((8ياسين ،ج  ،2ص .200–195

( ((8ندية ياسين ،اركب معنا :دعوة إلى اإلبحار ،ترجمة مجموعة مترجمين (تطوان :مطبعة الخليج العربي ،)2005 ،ص .337
( ((9محمد يتيم ،الحركة اإلسالمية بين الثقافي والسياسي ،منشورات الزمن ( 21الرباط :جريدة الزمن ،)2000 ،ص .81
( ((9األنصاري ،ص .53

( ((9سعد الدين العثماني ،قضية المرأة ونفسية االستبداد ،ط ( 2الرباط :مطبعة طوب بريس ،)2004 ،ص .9
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ويع ّد عبد السالم ياسين مؤسس جماعة العدل واإلحسان أبرز من تط ّرق في كتاباته العديدة إلى قضية
المرأة ،وخاصة في كتابه تنوير المؤمنات الذي صدر في جزأين؛ إذ ينظر ياسين إلى انحطاط المرأة
وفق مقاربة شمولية تتداخل فيها العوامل السياسية واالجتماعية والثقافية ،ويعبّر عن ذلك بقوله« :لم
تنح ّ
ط المرأة وحدها ،بل انحطّت بانحطاط المجتمع»( ،((9ويع ّدد أسباب هذا االنحطاط كالتالي:
العاض ورديفه الفقه المنحبس ،ومخلفات اإلرث االستعماري ،ودعوات التغريب ،واالستغالل
الحكم
ّ
الرأسمالي( .((9فهو يعيد تشكيل صورة المرأة بطريقة اختزالية بحسب حاجات النضال السياسي ضد
األنظمة الحاكمة ،وتارة يتخذ وجهة دفاعية باعتماد آلية المقارنة بين مكانة المرأة المسلمة ومثيلتها في
«الحضارات الجاهلية» قبل اإلسالم أو المرأة الغربية المعاصرة .وتترجم ابنته ندية ياسين هذه الرؤية،
إذ تربط شرعية ولوج المرأة في الميدان السياسي واالجتماعي بانخراطها ضمن نموذج «السياسة
الشرعية» ،الذي يحيل على مرجعية النموذج المقدس «الذي كانت المرأة فيه شقيقة الرجل وقرينته في
وظيفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(.((9
يسعى الخطاب اإلسالمي لتأطير الهوية الدينية للمرأة ضمن قوالب محددة ،وفي هذا السياق ،جاء
كتاب األنصاري سيمياء المرأة في اإلسالم ،إذ ركّز على «الصورة الجسمانية لألنثى»( .((9ويستخلص
من عنوان الكتاب وأفكاره مدى تشبثه بأطر النمذجة والمعيارية «لنموذج إسالمي» لسلوك المرأة
وملبسها ،بحيث يختزل تدين المرأة في شكلها الخارجي بوصفه داللة وحيدة على انتمائها إلى الهوية
الدينية اإلسالمية( .((9على الرغم من محاولة اإلسالم الحركي تحديث تصوره ألدوار المرأة المعاصرة
وأوضاعها ،فإنه ينتصر لنظام الحريم من خالل تأكيد وظيفة الحجاب في الفصل والتمييز ،بحيث
تمتد قواعد المالبس الطوعية لتصل إلى سلوك عام يتميز بالتصرفات الجادة واتباع طريقة صارمة في
الحياة(.((9
يمكن أن نع ّد الخطاب النسوي اإلسالمي بمنزلة مناورة نفسية وذهنية تك ّرس العقدة التي يعيشها اإلسالم
الحركي بين محاولة استرضاء التراث واستئذانه في التبرير الديني لمقوالت النسوية ،وبين سطوة سياق
وطني ودولي فرض تقديم تنازالت فكرية ومنهجية الكتساب شرعية الحضور في الواقع المعاصر .ومن
ث ّم يمكن ع ّده جه ًدا نظريًا لالستيالء على مفاهيم اآلخر بعد إفراغها من جوهرها الفلسفي الحقوقي
لتبقى هياكل مشوهة مقلوبة فحسب ،تصاغ على مقاس موروث الحريم ،إذ تستمر مفاهيمه وتصوراته
في محاولة احتكار الشرعية اإلسالمية.
( ((9ياسين ،تنوير المؤمنات ،ج  ،1ص .25

( ((9المرجع نفسه ،ص .38–26

( ((9ياسين ،اركب معنا ،ص .329

( ((9فريد األنصاري ،سيمياء المرأة في اإلسالم بين النفس والصورة (الرباط :ألوان مغربية ،)2003 ،ص .34
( ((9المرجع نفسه ،ص .48

( ((9الجندي ،ص .310
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خاتمة
تع ّد الهوية الدينية للمرأة في منظور خطابات الفاعلين الدينيين المغاربة ومواقفهم ،بنا ًء سوسيو–ثقاف ًيا
مصبوغًا بالدين ،يحيل على إرادة الهيمنة الذكورية على الهوية الدينية للمرأة المغربية باسم المقدس
حقل لالشتغال
ً
والشرعي والديني ليعيد إنتاج التقاليد األبوية بواجهة عصرية .ويمثّل تدين المرأة
يسمح بالكشف عن صراع إرادات السلطة وتنازع المشروعيات المتوارية خلف الخطاب الديني لتبرير
وجودها وفرض هيمنتها على الفعل االجتماعي للمرأة ،والتحكّم في مخرجات هذا الفعل ومن ث ّم،
الهندسة الثقافية للعالقات االجتماعية وما تحيل عليه من أدوار ووظائف وموارد قوة وسلطة.
فعلى الرغم من وجود بعض القراءات والمواقف التجديدية ،فإن هاجس البحث عن المشروعية
واألصالة ألي خطاب نسوي ،يفرض انطالقه من نسق الخطاب الفقهي بمتونه وأدوات اشتغاله
جهة إلى الفعل في الواقع ،بمعزل عن سياقاته
ومحددات مشروعيته وبما يترتب عليه من تأويالت مو ّ
العامة .ويخفي هذا الهاجس رهانات القوة والسلطة والهيمنة التي تضبط حدود ما هو ديني وسياسي،
وتدمج ما هو أيديولوجي وثقافي ،وفي الحصيلة ،تعيد إنتاج اإلفرازات التاريخية والثقافية لنظام
«الحريم» وتبريره دينيًا بتزكية الدور األسري للمرأة ،وترفض ،في المقابل ،اعتماد مفهوم الجندر أو
تسمح بتداوله وتوظيفه وفق متغيرات الظرف الداخلي والخارجي .وبنا ًء عليه ،فإن الخطاب النسوي
داخل هذه الخطابات الدينية ،ما زال عاج ًزا عن تقديم رؤية إصالحية مؤسسة لقيم العدالة والكرامة
والمساواة بين الجنسين ،بل يعيد إنتاج النسق التراثي للخطاب الديني الشعبي بأدوات الفقه وتأويالته
العتيقة القائمة على فكرة «المرأة النموذجية».
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الهجرة غير الشرعية للمرأة الجزائرية
:نموذجا للمقاومة النسوية
بوصفها
ً
»«الح ّراقات
دراسة سوسيولوجية لظاهرة
َ
Illegal Migration of Algerian Women as an Act
of Resistance: A Sociological Study of the
Phenomenon of the Harragat
 وهو، شهد وضع المرأة الجزائرية في السنوات األخيرة تحوالت سوسيوثقافية مهمة:ملخص
ّ ما
 لكن ذلك لم.مكنها من االضطالع بأدوار جديدة سمحت لها بالمشاركة في العملية التنموية
. األبوي الذي ظلت تقاومه بوسائل مختلفة/يؤ ِّد إلى تحريرها من هيمنة ثقافة النظام البطريركي
 الـتــي ب ــدأت بـعــض الـنـســاء،» َتـعـتـبــر هــذه الــدراســة الـهـجــرة الـسـ ّـريــة أو «الـ َـحـ ْـرقــة،وفــي هــذا اإلط ــار
، مـثـ ًـال لـحــراك نـســوي مــن نــوع جــديــد،الـجــزائــريــات فــي مـمــارسـتـهــا بـمـخـيــال الـتـحــرر االجـتـمــاعــي
 تـعــددت دواف ــع ذهــاب. يـنــدرج ضـمــن هــذه الـمـقــاومــة،وإن أخــذ طــابـ ًـعــا فــرد ًيــا أو أســر ًيــا فـحـســب
»«الحرقة
َ  لكنهن اشتركن في اعتبار،«الح ّراقات» بين العامل االقتصادي والثقافي واالجتماعي
َ
.مشروعا يهدف إلى البحث عن حياة أفضل في مجتمع تحرري آخر
ً
. المرأة الجزائرية،الح ْرقة
َ ، الهجرة غير الشرعية، المقاومة، الجندر:كلمات مفتاحية

Abstract: In recent years Algerian women have witnessed major socio–cultural
transformations, which have enabled them to undertake new roles and take part
in their country’s development. This has not, however, led to their liberation from
the hegemony of the patriarchal social system which they continue to resist in a
number of ways. In this context, this study views illegal migration (al–harga),
which some Algerian women began to undertake as an act of resistance, as a
novel form of feminist expression–even in cases where it took on individualistic
or family–based characters. The motivations for the departure of these female
illegal migrants are many, ranging among economic, cultural, and social factors.
They have participated however on the basis that illegal migration aims for a
better life in another, more liberated society.
Keywords: Gender, Resistance, Illegal Migration, al–Harga, Algerian Women.

. الجزائر، مستغانم، بجامعة عبد الحميد بن باديس،* أستاذة محاضرة في علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
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مقدمة
نشهد اليوم اقتحام فاعلين جدد في الهجرة غير الشرعية وه ّن النساء ،أو ما يصطلح عليه في
حرقة»((( ،والتي كان يُعتقد أن الرجال هم العنصر األساسي فيها؛
الوسط الشعبي الجزائري بـ «ال َ
ألنها بحسب المخيال الشعبي تتطلب من ال ُمقبلين عليها قدر ًة بدنية وطاقة كبيرة لتح ّمل المصاعب،
ح ّراقات» جان ًبا كبي ًرا من الشجاعة في مجازفتهن هذه ،وتخطيهن الحواجز للوصول إلى
وقد أظهرت «ال َ
أوروبا بحثًا عن ظروف أحسن لم يجدنها في بلدهن األصلي.
ح ّراقات»
في هذا الصدد ،أعلنت المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان  LADDHعن وجود «ال َ
بالقوارب عندما قبضت شرطة السواحل على ال ُمقبلين على الهجرة غير الشرعية ،وق ّدرت عددهم بنحو
 3109أشخاص من بينهم « 30ح ّراقة» في عام  .(((2017ومع أنه قد تم إيقاف حاالت عديدة منهن،
ح ّراقات» غير مرئية في المجتمع الجزائري لعدم
إضافة إلى تت ّبعهن في عرض البحر ،ال زالت ظاهرة «ال َ
أي أرقام خاصة بهن في التقارير السنوية لشرطة الحدود .ومع ذلك ،لم يُعتبرن فاعالت في هذا
تقديم ّ
ويمس المجتمع.
الحراك ،بل نُظر إلى فعلهن هذا على أنه ال أخالقي
ّ
لمعالجة هذه الظاهرة ،ارتأينا مقاربة سوسيولوجية تنطلق من التساؤل التالي :هل يمكن النظر إلى
ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أنها شكل من أشكال مقاومة قسم من النساء الجزائريات للوضعية
االجتماعية التي يعشنها ،ورفض لمكانتهن الدونية في بلدهن األصلي؟
يفترض هذا البحث أن ممارسة عدد من النساء الجزائريات الهجر َة غير الشرعية تمثل إستراتيجية يقاومن
بها التهميش واإلحساس بعدم القبول .وتختلف درجة اإلحساس من حالة إلى أخرى ،بحسب مكانة
شكل من أشكال تحدي عالقات القوة القائمة
ً
ال َمعن ّية ووضعها االجتماعي ،وهي بذلك يمكن اعتبارها
على الهيمنة الذكورية .فدخول المرأة سوق العمل ،وتعيينها في الوظائف اإلدارية والسياسية العالية،
ال ينفيان أنها تواجه صعوبات القيود السوسيوثقافية الممتدة للنظام األبوي ،وقضية المرأة في المجتمع
الجزائري ال تزال تمثّل رهانًا اجتماع ًيا تحرريًا رغم الخطاب التحديثي السائد.

ً
أوال :منهجية الدراسة
ٍ
جهد إثنوغرافي بذلته الباحثة في سبيل فهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين
تستند هذه الدراسة إلى
النساء الجزائريات والظروف والعوامل التي تدفعهن إلى الهجرة .كما تعتمد على مجموعة من
المقابالت ال ُمع ّمقة شبه المنظمة التي ساعدت على فهم الوضعية االجتماعية للفاعالت وتحديد
سلوكهن وممارستهن .عمو ًما ،تت ّبع هذا البحث مسار حاالت تجريبية من أجل فهم مدى تأثير
الوضعية االجتماعية للمرأة ووسطها االجتماعي ،بصفتها فر ًدا من المجتمع ،في إقدامها على الهجرة
«الحرقة» في معناها هي َحرق الوثائق الرسمية عند إقبال الشباب والشابات على الهجرة غير الشرعية عبر القواربً ،
وأيضا خرق
(((
َ
قوانين السفر والحدود التي تمنعهم من محاولة الوصول إلى أوروبا.
(2) Yazid Alilat, «El harga ’haram’, mais à toujours ses adepts,» Le Quotidien d’Oran, 30/01/2018.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
»تاقاّرَحلا« ةرهاظل ةيجولويسوس ةسارد  :ةيوسنلا ةمواقملل اًجذومن اهفصوب ةيرئازجلا ةأرملل ةيعرشلا ريغ ةرجهلا

غير الشرعية ،وهذا يتفق مع ما ش ّدد عليه عبد المالك صياد من أن الحراك في الهجرة ذو وجهين غير
منفصلين للواقع نفسه((( ،وال نستطيع تفسير األول وهو الهجرة في بلد األصل ،من دون الثاني وهو
الهجرة إلى بلد االستقبال.
ح ّراقات» ،أجرينا مقابالت معهن ،واستطعنا بفضل المرشدين والوسطاء
ورغم صعوبة االتصال بـ «ال َ
التقرب من حاالت الدراسة ،وأيضً ا استخدام تقنية الكرة الثلجية عين ًة قصدية((( .واستخدمنا الطريقة غير
الرسمية لجمع المعلومات لعدم تجاوب الكثير من الحاالت وتخوفهن من الصورة التي توضع فيها
ح ّراقة» .أُجريت المقابالت في أماكن عمومية (مقاهي ،حدائق) أو مكان العمل وأثناء سفرنا
مكانة «ال َ
من مرسيليا إلى الجزائر.
حرقة» ع ّرضنا
إن رفض الكثير من الفاعالت إجراء المقابلة أو التحدث عن خوضهن لتجربة «ال َ
لإلحساس بالعجز أمام هذا الموقف ،وأرغمنا في العديد من المرات على التفكير في التخلّي عن
دراستنا لهذه «الظاهرة المعقدة» ،فات ّبعنا الوضعية غير الرسمية إلجراء العمل الميداني .وارتأينا
اتخاذ السالسة والتلقائية في التعامل مع المستجيبات للتقرب منهن ،مثل الحرص على اختيار
الكلمات المالئمة في إجراء المقابلة التي ال توحي بحكم مسبق على المكانة التي يصنفن فيها،
وهو ما اضطرنا في بعض األحيان إلى االعتماد على المنهج اإلثنوغرافي .يذهب جون كلود
شخصا استطاع
كوفمان إلى أنه يجب أن يفهم المستجيب سلوك الباحث على أنه يهتم به باعتباره
ً
(((
الدخول في مجال فضائه ،وأيضً ا يعي نظام تفكيره إلى درجة رغبته في إكمال هذا المسار معه ،
والتركيز على مالحظة كيفية اإلجابة عن األسئلة من خالل حركات الوجه واليدين والصمت
المط ّول .كنا أيضً ا نحاول قدر اإلمكان اإليحاء باهتمامنا الكبير بما تدلي به المستجيبات ،حتى
إن بعضهن باح بأشياء خاصة كالعالقة الحميمية مع صديق أو ممارسة الدعارة .وفي حاالت عدة،
وجدت المستجيبة نفسها مستعدة لإلجابة عن األسئلة بفعل رضاها عن العالقة التواصلية التي
نشأت مع الباحثة(((.
ح ّراقات»((( ،من خلفيات اجتماعية
تستند هذه الدراسة إلى نتائج مقابالت شبه منظمة مع عشر « َ
واقتصادية متباينة .وانطالقًا من المادة ال ُمجمعة ،ق ّدمنا وصفًا لكل حالة ،بحسب وضعيتها (االجتماعية،
ح ّراقات»
االقتصادية) إلبراز مدى االختالف .وفي الجدول أدناه عرض تيبولوجي لحاالت «ال َ
المستجيبات.
(3) Abdelmalek Sayad, La double absence: Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré (Paris: éditions du
Seuil, 1999), p. 15.

نتعرف إليها ،مثل معرفة وهيبة وأمينة إحداهما لألخرى.
((( تقودنا أحد إحدى حاالت الدراسة إلى حاالت أخرى لكي ّ

(5) Jean–Claude Kaufmann, L’entretien compréhensif (Paris: Nathan, 1996), p. 51.

(6) Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 2nde ed. (Paris: Dalloz, 1974), p. 695.

((( تــوقـفـنــا عند هــذا الـعــدد لـتـكــرار بعض الـحــاالت ،ففضلنا اخـتـيــار األهــم منهن بسبب حصولنا على المعلومات نفسها مــن بعض
الحاالت.
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ح ّراقات» المستجيبات :عرض تيبولوجي
حاالت «ال َ
الرقم الحراقات السن املستوى الحالة عدد املهنة السكن اإلقامة
أو الحي بالبلد
الدرايس املدنية األطفال
األصيل

اإلقامة
عدد
ببلد محاوالت
حرقَة
الهجرة ال َ

1

زهرة

22

جامعية

عزباء

–

بلدية
مجمع
مرسيليا،
بال عمل
غزوات،
سكني
فرنسا
تلمسان

1

2

أمينة

24

ثانوي

عزباء

1

حي
بال عمل
شعبي

أليكانت،
إسبانيا

1

3

آمال

28

جامعية متزوجة

–

مجمع
أليكانت،
بال عمل
العاصمة
سكني
إسبانيا

1

مدينة
وهران

4

كاتيا

28

ثانوي

عزباء

–

مجمع
بال عمل
سكني

مدينة
وهران

–

1

5

فتيحة

29

جامعية

عزباء

–

حي
بال عمل
شعبي

مدينة
وهران

إكس
بروفانس،
فرنسا

1

6

سامية

30

متوسط مطلقة

1

بلدية
حي
تارقة،
بال عمل
شعبي
عني
متوشنت

أليكانت،
إسبانيا

1

7

وهيبة

32

جامعية

مطلقة

3

موظفة
يف بنك

أليكانت،
إسبانيا

2

8

سمرية

34

ابتدايئ متزوجة

1

بلدية بني
خادمة بناء
صاف،
باملنازل عشوايئ عني
متوشنت

أليكانت،
إسبانيا

1

بلدية
مجمع تارقة ،أليكانت،
سكني عني
إسبانيا
متوشنت

1

مرسيليا،
فرنسا

1

9

هوارية

40

ثانوي

عزباء

–

حالقة

10

فطيمة

42

ابتدايئ متزوجة

2

منظفة

المصدر :من إعداد الباحثة.

فيال

حي
شعبي

مدينة
البليدة

بلدية
مغنية،
تلمسان

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
»تاقاّرَحلا« ةرهاظل ةيجولويسوس ةسارد  :ةيوسنلا ةمواقملل اًجذومن اهفصوب ةيرئازجلا ةأرملل ةيعرشلا ريغ ةرجهلا

ثان ًياْ :
وهم تحرر المرأة الجزائرية :مقاربة جندرية
تظهر المؤشرات من الوهلة األولى أن وضعية المرأة توحي بتحسن مباشر في المجتمع الجزائري على
أنه «حراك تحرري» ،والذي اعتبره إريك نوفو حراكًا اجتماعيًا جدي ًدا ،يتشكّل من خالل مقاومة الرقابة
االجتماعية ،والمطالبة باالستقاللية الذاتية ،والتقيد بطريقة عيش خاصة أو ُهوية مميزة مثل تلك التي
ظهرت في المجتمعات ما بعد الصناعية((( ،تحت عنوان «المقاومة النسوية» .فالمرأة الجزائرية استطاعت
أن تغيّر من مكانتها السوسيوثقافية والمهنية والسياسية تغيي ًرا كبي ًرا؛ وظهر ذلك خاصة عبر تمدرسها
وارتقائها إلى جميع مستويات التعليم (االبتدائي ،والمتوسط ،والجامعي)((( .ولقد ساعدت هذه الظاهرة،
على نحو كبير ،على تغيير مكانتها في المجتمع .فبحسب تقديرات الديموغرافي كاتب كمال ،تتخرج كل
(((1
عام أكثر من  60ألف طالبة حاملة للشهادة(((1؛ وهذا ما يسمح لهن بااللتحاق بمناصب مهنية مختلفة
(((1
في القطاعين العام والخاص .ويفضل بعض النساء االنخراط في مجال مهني ذكوري محض كالشرطة
والجيش الوطني( ((1والمقاوالتية( .((1ومن ناحية أخرى ساعدت «الكوتا» ( )2008على ولوج المرأة في
المجال السياسي بنسبة أكبرُ ،مسا ِهم ًة بذلك في بروز دورها السياسي(( ((1الحزبي واالنتخابي) ومشاركتها
الرجل في تفعيل الديمقراطية والتنمية الوطنية.
وحتى على المستوى األسري؛ فقد أظهرت مؤشرات رسمية شيوع ثقافة تحديد النسل أو تنظيمه بين
النساء الجزائريات( ،((1لتعيد النظر في بنية العالقة بالرجل .وقد كشفت دراسة قام بها عادل فوزي حول
تحوالت الرابطة الزوجية في المجتمع الجزائري عن مؤشرات التغير الذي طرأ على المستوى القيمي
الذي ينظم عالقة الرجل بالمرأة ،ومنها اعتبار مشاعر الحب شرطًا في بناء العالقة الزوجية ،واشتراط
حرية اختيار المرأة لشريك حياتها بغية إثبات الذات(.((1
(8) Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, 4ème ed. (Paris: La découverte, 2005), p. 62.

((( بـحـســب الـمــركــز الــوطـنــي لــإحـصــائـيــات  ONSفــإن نـسـبــة اإلن ــاث فــي الـتـعـلـيــم االبـتــدائــي ُق ـ ّـدرت بـ ـ  47.28فــي الـمـئــة ،وفــي التعليم
المتوسط بـ  48.75في المئة ،وفي التعليم الثانوي بـ  58.25في المئة في عام .2014

(10) Kamel Kateb, «Scolarisation féminine massive, système matrimonial et rapports de genre au Maghreb,» Genre,
sexualité & société, no. 6 (Automne 2011), p. 6.

قدرت نسبة تشغيل المرأة في القطاع العمومي بـ  17.6في المئة في عام  ،2013بحسب الديوان الوطني لإلحصائيات.
(ّ ((1

يقدر بـ  16565امرأة (في مختلف المناصب) ،ما يعادل  8.68في المئة من العدد اإلجمالي.
( ((1تعداد النساء في األمن الوطني ّ

ويقدر عدد الفتيات المنخرطات
يقدر بـ  31.5في المئة من إجمالي المنخرطات.
ّ
( ((1وجــود المرأة برتبة لواء في الجيش الوطني ّ
في المدرسة العليا للشبل بـ  18في المئة عام  ،2013انظر :مجلة الجيش ،العدد .)2013( 601
قدر المركز الوطني للسجل التجاري  CNRCوجود المرأة المقاولة بـ  23في المئة من إجمالي المسجلين لعام .2017
(ّ ((1

( ((1حددت نسبة انخراط المرأة في المجال السياسي بوصفها عضوة منتخبة في مجلس األمة والمجلس الشعبي بـ  30في المئة.

( ((1بحسب تقرير الديوان الوطني لإلحصائيات لعام ُ ،2015ق ّدر معدل اإلنجاب في الجزائر بـ  3أطفال مقارنة بـ  8أطفال في عام
 1970و 6أطفال في عام  ،1992انظر:

Office National des Statistiques, «Demographie Algerienne 2015,» Rapport no. 740 (Avril 2016), accessed on 12/7/2018,
at: https://goo.gl/7o8x9S
(17) Faouzi Adel, «Formation du lien conjugal et nouveau lien familiaux en Algérie,» Thése de doctorat, Anthropologie
Social et Ethnologie, Université de Paris V, Paris, 1990, p. 45.
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لقد ازداد أيضً ا ظهور المرأة في المجال العام الثقافي والترفيهي (الحدائق العامة ،والمطاعم،
والمقاهي ،والمسرح ،والسينما  ...إلخ) ،وكذلك انخراطها في الجمعيات النسائية( ،((1وهو ما ترافق
أيضً ا مع الحراك الدولي للنساء الجزائريات بفضل قانون التجمع العائلي( ،((1الذي ظل يتطور حتى
وصل إلى ِ
ضعفَي ما كان عليه قبل عام  .((2(1990فرغم غياب إحصائيات حديثة عن الهجرة النسوية
الجزائرية ،فإن بعض اإلحصائيات لدول الميدا  ((2(MEDAفي عام  2009يثبت وجود هذا النوع من
الهجرة بنسبة  44.2في المئة ،نحو تسع دول أوروبية (ألمانيا ،وبلجيكا ،وإسبانيا ،وفرنسا ،واليونان،
وإيطاليا ،وإنكلترا ،والنمسا ،وهولندا)( .((2فالهجرة النسوية في االتجاه الدولي أصبحت اليوم من
الظواهر المرئية؛ إذ بلغت نسبة اإلناث  44.9في المئة من مجموع المهاجرين من بلدان المغرب العربي
في عام  ،2013وقُ ّدرت نسبة ال ُمهاجرات الجزائريات بـ  48.7في المئة في العام نفسه بحسب تقرير
الهجرة الدولية لعام  .((2(2015وقد بيّنت دراسة عبد الالوي حسين ،الذي يشير إلى أن الهجرة النسوية
الجزائرية تتم في إطار اندماجها المتطور في الحراك الدولي ،أن الظاهرة أخذت عدة أشكال( :((2مثل
انخراط الطالبات في الحراك العلمي كهجرة األدمغة ،وانخراط المهاجرات في الجمعيات والمنظمات
األورومتوسطية ،وانخراط المهاجرات في الحراك التجاري الدولي المس ّمى «تجارة الشنطة» .ولم
تقتصر الهجرة النسوية الجزائرية على دول البحر األبيض المتوسط (فرنسا ،وإسبانيا ،وإيطاليا) ،بل إنها
تتجه اليوم نحو بلدان جديدة كتركيا ،وهولندا ،والمملكة المتحدة ،وكندا ،واإلمارات العربية المتحدة،
والصين ،وإندونيسيا(.((2
كل ذلك يدل على أن هناك تحوالت بنيوية تجري على المستويات االجتماعية والسياسية والثقافية
واالقتصادية ،تستهدف اإلطار التقليدي المحافظ والسلطة الذكورية للمجتمع .فالمرأة هي التي رافقت
تلك التحوالت بفضل مقاومتها الدائمة الفردية والجماعية من أجل حياة أفضل ،ومن أجل مساواة
تحتج باهتمام الدولة
حقيقية مع الرجل .فأفرزت هذه التحوالت حراكًا نسويًا ،جرت ُمواجهته بشعارات
ّ
( ((1صرحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،بوجود  1140جمعية نسوية في كل واليات الجزائر.

( ((1بـعــد توقيف الهجرة العمالية الجزائرية بقرار من السلطات الفرنسية في تموز /يوليو  ،1974بدأ توافد أعضاء أسر المهاجرين
رسميا ،وهو
الجزائريين المقيمين في فرنسا (الزوجة واألطفال)؛ ما دعا إلى وضع قانون للتجمع العائلي في  29نيسان /أبريل 1976
ً
«لم شمل» األسر في إطار الهجرة.
ُي ّ
عد ّ
(20) Jacques Simon, L’immigration algérienne en France de 1962 à nos jours (Paris: L’Harmattan, 2002), p. 43.

( ((2هو برنامج ّ
يعد شراكة أورومتوسطية .ودول الميدا هي:
تشكل في إطار التعاون بين االتحاد األوروبي والدول المتوسطية ،وهو ّ
الجزائر ،وقبرص ،ومصر ،وإسرائيل ،واألردن ،ولبنان ،ومالطا ،والمغرب ،وفلسطين ،وسورية ،وتونس ،وتركيا.

(22) Jean–Louis Ville, «Etude migration féminine entre les pays MEDA et l’UE: Projet regional,» EUROMED
MIGRATION II (2008–2011), Dirigé par GIZ, ICMPD & FIIAPP, Université of Sussex, UK, 2017, accessed on
12/7/2018, at: https://goo.gl/JQcmEu

( ((2الـمـنـظـمــة العالمية لـلـهـجــرة ،لجنة األمــم الـمـتـحــدة االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لـغــرب آسـيــا «اإلس ـكــوا» ،تـقــريــر الـهـجــرة الــدولـيــة لـعــام
 :2015الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة (بيروت /جنيف ،)2015 :ص .52

(24) Hocine Labdelaoui, «Genre et migration en Algérie,» Consortium for Applied Research on International Migration
«CARIM,» Notes d’analyse et de synthèse, no. 12 (2011), p. 7, accessed on 12/7/2018, at: https://goo.gl/T25qCe
(25) Abdelkader Lakjaa, «Femmes algériennes dans le commerce transnational informel (trabendo): Les acteurs, les
réseaux, les espaces,» Revue Kalim, l’Université Alger 2, no. 3 (2014), p. 112.
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النسا» (دولة النساء) ،و«بُوتَ ْفلِيقَة ْعطَا ك ُْل ِش ْي لِلْ ْم َرا» (الرئيس منح المرأة كل
بقضايا المرأة مثل« :بْالَ ْد َ
ح َك ْم» (أصبحت المرأة هي الحاكمة) .حتى إن نائبات المجلس الشعبي الوطني
شيء) ،و«لَ ْم َرا ُول ْ
َت ت َ ْ
حفَافَاتْ » (إسقاطًا لعمل ِ
الحالقة)؛ أي إن المرأة أصبحت هي اآلمر والناهي وقراراتها نافذة
يُلقبن بـ «ال َ
في مجاالت بارزة ،منها االجتماعية والمهنية والسياسية .وتُظهر هذه الشعارات درجة معارضة الرجال
ورفضهم لهذه التغييرات التي يرونها تهدد رجولتهم وتزعزع مكانتهم االجتماعية ،والتشديد على حصر
دور المرأة التربوي في البيت.
وقد أثار الحراك النسوي الجزائري تذ ّمر العديد من القوى المحافظة التي تنتمي إلى بعض التيارات
الدينية المتطرفة في بداية التسعينيات .فعلى المستوى األكاديمي ،تناول السوسيولوجي ناصر جابي
في مقال بعنوان «ال ِن َسا ْء كْالَ ْونَا [أكلونا] في الجزائر»( ،((2شعا ًرا ال تزال القوى المحافظة تردده وتوظفه
ضد المرأة ،فموقف ذكور المجتمع وقواه المحافظة وجد حجته في خاصية سوق العمل النسوي في
الجزائر المتمركز في قطاعات متعددة ،والتأهيل العالي مقارنة بسوق عمل الرجال ،ما أعطى انطبا ًعا أن
المرأة تسيطر على كل شيء في الجزائر وحصلت على الكثير من الحقوق.
تدفع عوامل عديدة (مثل أيديولوجيا الدولة الحداثية والتزامها االتفاقيات الدولية) الدولة الجزائرية إلى
تب ّني قضية المرأة ،ومع ذلك تتسم هذه الجهود بالضعف والتهميش .ترى تمزالي( ((2أن هذه االمتيازات
ما هي إال إعادة تدوير للنظام األبوي الذي يعيد بدوره إدماج المرأة بمنطق رمزية السلطة الذكورية.
كما يوحي قانون األسرة المعدل لعام  2005بمنح حقوق جديدة للمرأة في ظل المحافظة على عدم
المساواة في الطالق ،وفرض الولي الذي يقلص إمكانية المرأة في اتخاذ قرار يتعلق بحياتها ،فأطلقت
عليه فريال الالمي «اإلصالح الوهمي»(((2؛ ألنها تعتبر قانون األسرة مع ّوقًا للتحول االجتماعي للنساء،
وال يأخذ في االعتبار تحوالت األسرة الجزائرية التي تغيرت فيها مكانة المرأة .وهو ما يمكن إدراجه
ضمن ما س ّماه هشام شرابي «األبوة ال ُمستح َدثة»؛ فهو يرى أن الحداثة لم تستطع إلغاء النظام األبوي ،إذ
تفاعلت األنظمة األبوية مع المد الحداثوي وأنتجت نظا ًما هجي ًنا ناج ًما عن تزاوج تعسفي بين مرجعية
تقليدية ومظهر حديث( ،((2لهذا نعتبر أن خروج المرأة للتعليم والعمل لمقتضيات الحياة فقط ،بل لم
تتغير وضعية المرأة االجتماعية ،فهي مقيدة بفعل عادات المجتمع وتقاليده.
ٍ
مستويات
على الرغم من تطور وضعية المرأة الجزائرية ،فإن النساء الجزائريات ال يزلن يكافحن على
عديدة ،ك ُهوية المرأة  L’identité féminineواالعتراف بها إنسان ًة حرة ومواطنة .فالحراك النسوي
خطاب نسوي ال يعني
الجزائري ال يزال يصطدم بالمقومات القيمية والمعيارية للثقافة الذكورية ،وبروز
ٍ
تفكيك النظام االجتماعي القائم .وكما قال آالن توران« :إن على الحراك االجتماعي حمل مشروع
لتغيير اجتماعي ،بمعنى نماذج للممارسات التي من خاللها تنتج سلوكيات في المجتمع .وأيضً ا
( ((2ناصر جابي ،الجزائر :سنوات بوتفليقة ،مقاالت في السياسة واالجتماع (الجزائر :دار األمة ،)2013 ،ص .40

(27) Wassyla Tamzali, Une femme en colère: Lettre d’Alger aux Européens désabusés (Paris: Gallimard, 2009), p. 40.
(28) Feriel Lalami, «Une réforme en trompe–l’œil,» Confluences Méditerranée, vol. 4, no. 59 (2006), p. 29.

( ((2هشام شرابي ،النظام األبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1993 ،ص .40
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تحديد المنافس االجتماعي وإعطاء الحراك ُهوية في مشروع حامل لتنظيم اجتماعي جديد ،وليس
التنديد بمطالب محددة فحسب»(.((3

ً
ثالثا :ال مرئية الهجرة غير الشرعية النسوية
شكل جدي ًدا للحراك االجتماعي
ً
يفترض هذا البحث أن الهجرة الجزائرية غير الشرعية تظهر بوصفها
الحديث في مواجهة الصعوبات التي يلقاها المهاجرون غير الشرعيين للمرور عبر البحر األبيض
المتوسط ،وخاصة الفكرة الشعبية الرائجة والمشكّكة في قدرة تح ّمل المرأة لهذا النوع من الهجرة.
ظهرت بوادر الحراك النسوي للهجرة غير الشرعية ،في نهاية سنوات التسعينيات بالمنطقة األفريقية؛
من ج ّراء سياسة تشديد الدخول إلى دول االتحاد األوروبي بعدم منح تأشيرة السفر «الفيزا» .Visa
فال ُمقبِالت على الذهاب ُمرغمات على البحث عن الوسطاء من أجل تجاوز الحواجز للدخول إلى
فضاء «شنغن»  ،Schengenوقد استعن بشبكات الهجرة للوصول إلى الضفة األخرى(.((3
إجرائ ًيا يقتصر قبول الدخول القانوني إلى أوروبا على وضعيات محددة ،كالتجمع العائلي والطلبة
والموظفين ذوي الكفاءات العليا وبعض الفنانين .وقد بيّنت سويح فريدة في مقالها عن سياسة الهجرة
األوروبية المعرقلة لحراك األشخاص خاصة من القارة األفريقية ،أن أوروبا لم تترك لهؤالء خيا ًرا سوى
الهجرة بالطريقة غير الشرعية( ،((3مؤكد ًة أن غياب عمل رسمي أو ثابت في البلد األصلي يجعل الكثير
حرقة».
من النساء غير مرغوب فيهن في نظام الهجرة المعتمد ،ف ُيج َبرن على خوض «ال َ
حرقة» ميدان ًيا غير مدروسة بصورة كافية ،هذا ما أشارت إليه عائشة التايب في دراستها
تع ّد ظاهرة «ال َ
لظاهرة هجرة الفتاة العربية غير المشروعة والتنمية في البلدان العربية؛ إذ ترى أن تناول هذه الظاهرة
يبقى محصو ًرا في عدد من المقاالت الصحفية أو بعض الملتقيات في دول المغرب العربي ،وأن
جل حضوره بقوة وبوضوح أكبر في عدد من المبادرات البحثية المنبثقة من
التناول العلمي الج ّدي يس ّ
مراكز بحث أوروبية( .((3وتؤكد الباحثة غياب اإلحصائيات واألرقام الراصدة للحضور النسائي العربي
ضمن حركة الهجرة غير الشرعية نحو الدول األوروبية ،ومن ث ّم ال يمكن تقدير الظاهرة كميًا.
وإضافة إلى أنها ظاهرة «ذكورية» في األساس ،وفق ما يتداوله اإلعالم ،فالسفر من خالل طرق محفوفة
بالمخاطر يعتبر أم ًرا غير شائع بين النساء ،وال سيما أن أهاليهن وذويهن يسلطون عليهن ضغوطًا بعدم
السفر من خالل طرق غير مشروعة .فالنساء عمو ًما يهاجرن بتأشيرة قانونية لدخول البالد األجنبية ثم
يصبحن في وضع غير قانوني بعد انتهاء مدة اإلقامة مباشرة .هذا ما أوضحته بوخبزة نورية عن الخاصية
(30) Neveu, p. 63.
(31) Françoise Guillemaut, «Femmes africaines migration et travail du sexe,» Contributions Société, vol. 1, no. 99
(2008), p. 100.
(32) Farida Souiah, «Les politiques migratoires restrictives: une fabrique de harraga,» Hommes et migrations, vol. 4,
no. 1304 (2013), p. 99.

( ((3عائشة التايب« ،الفتاة العربية والهجرة إلى الجنات الموعودة ،محاولة في الفهم» ،عمران ،العدد  ،)2017( 21ص .12
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الذكورية لظاهرة الهجرة غير الشرعية ،وكيف يستعمل المصطلح من أجل وصف المهاجرين فيقال
ح ّراقة»  ،Clandestineكأن
ح ّراق»  ،Clandestinوال يقال « ُمهاجرة سرية» أو « َ
« ُمهاجر سري» أو « َ
(((3
الرجال وحدهم َمن يجتازون الحدود من دون تصريح باإلقامة  .ويشير مهدي مبروك إلى وجود مزيج
حرقة»
جل خالل السنوات األخيرة .ورغم هذا ،تبقى الهجرة غير الشرعية عمو ًما ذكورية؛ فـ «ال َ
جنسي مس ّ
تفرض على المرأة أن تكون مرافَقة خالل مغامرتها وسفرها ،والثقافة التقليدية قد أعاقت لفترة طويلة
انخراطها في تيار الهجرة( .((3وتشير دراسة لجريدة الحرية في عام  ((3(2008عن الهجرة السرية الجزائرية
حرقة» وعن وجود «الحراقات»
حرقة» ،ولم تتوقف الصحف عن تداول «ال َ
إلى وجود نساء في مغامرة «ال َ
بالقوارب عند قبض شرطة السواحل الجزائرية على ممارسيها .ورغم أن اإلحصائيات الموثوقة حول
فاعل في الظاهرة( ،((3وته ّم
ً
الظاهرة نادرة ،فإنه في إمكاننا عرض بعض الوقائع التي تبرز فيها المرأة
هذه الوقائع عام 2017؛ ففي ليلة  5تشرين األول /أكتوبر تم إفشال محاوالت  66مهاج ًرا سريًا بالمنطقة
الغربية من بينهم  3نساء ،وفي  12تشرين األول /أكتوبر تم إحباط محاوالت هجرة سرية من شاطئ
سبيعات عين تموشنت لـ  16شابًا من بينهم امرأة حامل في شهرها السابع وسنها  34عا ًما ،وفي 18
تشرين الثاني /نوفمبر تم توقيف « 54ح ّراقًا» من بينهم  4نساء بوالية مستغانم.
صدم المجتمع الجزائري في بداية عام  ،2018بتصريح الصحف والقنوات التلفزية الخاصة عن
لقد ُ
ح ّراقتان»
حراقات» في مغامرات محاولة عبور غير قانونية نحو أوروبا ،إذ القت شابتان « َ
موت «ال َ
حتفهما غرقًا في البحر .تنحدر الشابة األولى من والية الشلف ويبلغ عمرها  17عا ًما ،وكانت ترافقها
في المغامرة أختها البالغة من العمر  25عا ًما ،والثانية من والية مستغانم تبلغ من العمر  25عا ًما ،بينما
حرقة» واحتمال تعرض
استمر البحث عن سيدة حامل كانت على متن القارب .نتلمس هنا خطورة «ال َ
حراقات» للموت في البحر؛ فـ «الحراقة» بصفة عامة ال يهمهم المكان الذي يموتون فيه ،ذلك أن
«ال َ
يش ُدو ْد لَ ْقبَ ْرْ ،و َم ِ
اشي
حر َو َما يَاكُلْ ِن ْ
حوتْ لَبْ َ
النتيجة هي نفسها .وقد عبّروا عن ذلك بشعار «يَاكُلْ ِني ُ
ح ْرقة هي سبب
وب َربِي»( ،يأكلني حوت البحر وال يأكلني دود القبر ،وليست ال َ
َ
ح ْرقة لِي ت َ ْقتُ ْل َهذَا َم ْكتُ ْ
الموت بل قضاء الله وقدره).
حراقات» ،وإيقاف الكثير منهن أثناء
على الرغم من بروز مؤشرات عديدة تدل على تزايد أعداد «ال َ
محاولتهن اجتياز البحر ،فإن الظاهرة ال تزال موصومة اجتماع ًيا ومعتّ ًما عليها رسم ًيا أو شبه رسمي.
فعند قيامنا بالبحث الميداني ،اتصلنا بأحد موظفي مكتب الهجرة بإحدى واليات غرب البالد وطرحنا
حرقة» ،فلم يتحدث عن المرأة ضمن هذه الظاهرة ،وعند إصرارنا على
عليه أسئلة حول ظاهرة «ال َ
(34) Noria Boukhobza, «Les filles naissent après les garçons: Représentations sociales des populations d’origine
maghrébine en France,» Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 21. no. 1 (2005), p. 230.
(35) Mehdi Mabrouk, Voiles et sel, culture, foyers et organisation de la migration clandestine en Tunisie (Tunis: Sahar,
2010), p. 36.
(36) Djazia Safia, «Les femmes s’y mettent aussi,» Le journal Liberté, 3/12/2008.

( ((3ت ــم جمع هــذه اإلحـصــائـيــات اسـتـنــا ًدا إلــى مجموعة مــن الـمـقــاالت الـصــادرة فــي الـجــرائــد الــوطـنـيــة ،الـخـبــر،Liberté ،El watan ،
.Le Quotidien d’Oran
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وجودها بذكر بعض المقاالت الصحفية ،ش ّدد على هامشيتها معتب ًرا الهجرة غير الشرعية ظاهرة ذكورية،
حرقة» في رأيه تنتقص من مكانة المرأة
وأن مشاركة المرأة هي من باب المصادفة ال غير؛ إذ إن «ال َ
ح َر ْق َم ِ
ب
اشي إِ ْم َرأَة أَ ْ
جتَ َم ْع لِي ت ْ
صالًَ ،وال ُم ْ
وأنوثتها« ،لَ ْمرا َ لِي ت ْ
ح َر ْق ِفي ْه ل ْم َرا َما بْقَا َوالُو ِفيهَْ ،رانِي ن َْستَ ْغ َر ْ
ح ْرقة
حشْ َم ْ
ح ْدْ ،و َراكِي َعا ْرفَا َهذُو ن َْسا َرا ُهو ْم بَايْ ِني ْن» (المرأة التي تقوم بال َ
ت َم ْن َعايْلَتْ َها َوالَ َم ْن َوا َ
َما َ
ح من
ً
ليست امرأ ًة
يبق فيه شيء ،أستغرب أنها لم تست ِ
أصل ،والمجتمع الذي توجد فيه هذه المرأة لم َ
عائلتها أو من أي شخص آخر ،أعتقد أنك تعرفين تلك النوعية من النساء) .لهذا تندرج ظاهرة الهجرة
غير الشرعية النسوية ضمن الظواهر المعروفة في مجتمعنا بالتابوهات ،فهي تتعلق بالممارسات غير
القانونية لألفراد الموصومين اجتماع ًّيا ،وتصنف في إطار الميدان الحساس  ،Terrains Sensiblesكما
تصنفها المؤسسات الرسمية بالفئة الجانحة أو الخارجة عن المعايير .((3(Hors Normes

رابعا :لماذا يذهبن؟
ً
حراقات» :ماذا تمثل أوروبا في مخيالتهن؟ ما مدى
انطلقنا من بعض األسئلة لفهم معنى الهجرة عند «ال َ
حرقة»؟ نبدأ بمقولة
حراقة»؟ وما مدى تحملهن المجازفة وركوب الخطر لنجاح «ال َ
قبولهن في وسط «ال َ
(((3
عبد المالك صياد الذي يرى أن الهجرة هي «ذهاب ال ُمهاجر مع قصته» ؛ فال ُمهاجر يذهب مع كل ما
يحمله بداخله ،من لغة وتقاليد ودين وفكر وعاطفة وتمثالت ،فيجب التحدث عن حاالت الدراسة في
إطار بلد االنطالق وبلد االستقبال  ،L’émigration–l’immigrationومن الضروري معرفة قصة تلك
حراقة» التي وضعتها في ذلك المسار ،والتي نستطيع من خاللها فهم ظروف قرارها في بناء مشروع
«ال َ
وصولها إلى الضفة األخرى.
حرقة» إلى صنفين :أسباب اقتصادية،
تنقسم الدوافع التي من أجلها تمارس النساء ،حاالت الدراسة« ،ال َ
وأسباب غير اقتصادية .فالدوافع االقتصادية ترتبط برغبة الفاعالت في تحسين نوعية حياة عائالتهن؛
ما يكسبهن مكانة اجتماعية مرموقة ويعزز موقعهن في المجتمع األصلي .ويحيل الدافع االقتصادي
حراقات» على فكرة ضمان المستقبل المادي عند رجوعهن إلى الوطن بامتالك
الذي صرحت به «ال َ
منزل وإنشاء مشرو ٍع خاص؛ وهذه الوضعية المادية الميسورة ال يستطعن تحقيقها ببقائهن في البلد
األصل طوال حياتهن .أما الدافع غير االقتصادي ،فيختلف من حالة إلى أخرى؛ إذ إن التعرض ألزمة
حمل خارج إطار الزواج والعنف األسري ،يؤدي إلى الرغبة في
حراقة» ،كالطالق وال َ
مفاجئة في حياة «ال َ
تحقيق حلم الهجرة .يدل كل هذا على ثراء التنوع في دوافع الهجرة غير الشرعية بالنسبة إلى الفاعالت،
ويوحي بتفرد حاالت الدراسة ،فال نجد تشاب ًها فيما بينها ،لكن في المقابل نجد أنهن يتفقن في هدف
واحد هو تحقيق حياة أفضل في مجتمع آخر .تؤكد بولين كرنييه أن الذهاب من خالل الهجرة يتم تحت
(38) Florence Bouillon, Marion Fresia & Virginie Tallio, «Les terrains sensibles à l’aune de la réflexivité,» in: Florence
Bouillon, Marion Fresia & Virginie Tallio (dir.), Terrains sensibles expériences actuelles de l’anthropologie, centre
d’études africaines (Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS, 2006), p. 14.
(39) Sayad, p. 18.

لاجرلا ندم يف ّ يبرعلا ّ يئاسنلا كارحلا
»تاقاّرَحلا« ةرهاظل ةيجولويسوس ةسارد  :ةيوسنلا ةمواقملل اًجذومن اهفصوب ةيرئازجلا ةأرملل ةيعرشلا ريغ ةرجهلا

تأثير تجربة الفاعلة للظلم والتهميش ،أكثر من المطالبة بحرية الحراك الدولي بوصفه حقًا إنسان ًيا( .((4وال
يمكن عزل الدوافع بعضها عن بعض وحصرها في دافع معين ،كجانب اقتصادي فقط أو اجتماعي ،أو
ثقافي أو سياسي ،بل تستنتج كلير إسكوفيي أن دوافع الهجرة معقدة ومتعددة ومتداخلة ،وقرار الهجرة
غير الشرعية ليس نتيجة دوافع فردية فحسب ،ولكنه محاولة للتملص من النظام االجتماعي وثقافته(.((4
 .1الهروب من الوصم والرقابة االجتماعية

حراقة ال ُمحترفة» بعد انفصالها عن زوجها ،إذ رفضت
بدأ مشروع الهجرة غير الشرعية عند وهيبة «ال َ
األسرة وضعيتها الجديدة باسم العيب وأقاويل الناس .بعد خوضها معركة إدارية بالمحكمة التجأت
ص َمة)،
إلى الخلع ،كان هذا مطلبًا جدي ًدا للمجتمع ،ففك الرابطة الزوجية بيد الزوج وسلطته (ال ِع ْ
ح ْد َما يَ ْب ِغي بَ ْنتَه تْكُو ْن
حتَى َوا َ
وليس بيد الزوجة ،وتطليق الرجل غير معترف به اجتماع ًياَ « ،رانِي ْمطَلْقَة َ
هجالة(َ ،((4ه َ
اك َرا ُه ْم يْ َس ُمونِي» (إنني مطلقة ال أحد يحب أن تكون ابنته مطلقة إنهم يسمونني هكذا)،
فالمكانة االجتماعية التي أصبحت تحملها وهيبة نجم عنها ردة فعل عنيفة من األسرة ألنها استعملت
الخلع بعد أن رفض زوجها منحها الطالق ،فح ّملها الجميع مسؤولية تفكيك األسرة (هي التي أرادت
ج ْ
ال» (إنني ِملك لكل الرجال)
الطالق) .فهي في نظر المحيط أصبحت كما قالتَ « :رانِي نْتَا ْع ك ُْل ْر َ
فريسة يريد كل أحد اصطيادها ،لتعرضها عدة مرات لمضايقات من زمالء العمل .وفي هذا السياق،
تطرقت شادية عراب إلى النساء اللواتي يذهبن بمفردهن وغال ًبا ما يك ّن في وضعية صعبة في بلدهن
األصلي قبل الذهاب( ،((4وهذا ما يميزهن من الرجال في الهجرة وألسباب مغايرة ومختلفة .فالهجرة
غير الشرعية النسوية تعتبر هي الحل الوحيد لمشكالتهن ،ونستطيع أن نفكر في وجود فئة من النساء
المهيآت لها ،واللواتي يك ّن مطلقات أو أرامل ،أو عازبات.
أما هوارية «العانس» فتجربتها مختلفة إثر الوضعية الخاصة التي تعيشها ،وهي تأخر فرصة زواجها،
ت كِلِي أَنَا
ش َما تَتْ َز ْوج ْ
اس ْع َال ْ
ِيش؟ كْ َر ْه ْ
«الجِي َرا ْن يْ َع ْيطُولِي بَايْ َرة(ْ ((4وك ُْل َمرة يْ َسق ُْسونِي الفَا ِميلْ َيا ْوال َن ْ
اش نَتْ َز ُو ْج» (الجيران يسمونني العانس ،واألقرباء يسألونني دو ًما لماذا لم أتزوج حتى اآلن؟
َمابَا ْغ َي ْ
سئمت كأنني أنا التي لم أر ْد أن أتزوج) .تمثل العنوسة داف ًعا قويًا إلى الهجرة بالنسبة إلى المرأة التي
يكون س ّنها عائقًا لها أمام الزواج ،والهروب من هذه المكانة يدفع الكثيرات إلى الموافقة على أشياء
كثيرة من أجل الزواج ،كخوض مشروع الهجرة السرية لتُتاح لهن فرصة اختيار زوج المستقبل بكل
حرية في مجتمع جديد بال قيود .وحتى ال ُمطلقة تنتهز الفرصة من خالل ذهابها لكي تبتعد عن عائلتها.
(40) Pauline Carnet, «Passer et quitter la frontiere, les migrants africains clandestins à la frontiere sud espagnole,» Thése
de Doctorat, D’Anthropologie Sociale, l’Université de Toulouse Le Mirail, Toulouse, 2011, p. 166.
(41) Claire Escoffier, «Communauté d’iténérance et savoir–circuler des transmigrant–es au maghreb,» Doctorat de
sociologie et sciences sociales, Université de Toulouse 2, Toulouse, 2006, p. 107–109.

«الهجالة» هو مصطلح باللهجة العامية ،والذي يشير إلى المرأة التي ُطلقت من زوجها.
(((4
َ

(43) Chadia Arab, les Ait Ayad: La circulation migratoire des marocains entre la France, l’Espagne et l’Italie (Rennes:
Presses Universitaires de Rennes, 2009), p. 199.

(َ « ((4ب ْاي َرة» هو مصطلح باللهجة العامية يشار به إلى المرأة العانس.
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فذهاب هوارية كان من أجل اختيار الزوج المالئم من دون قيود ،وإن لم تستطع الزواج ،فستعيش
خ ِي ْر
حيَاتِي كِي َما نَبْ ِغي ْونْ َ
بالطريقة التي تريدها ،ولها الحق في اختيار مسار حياتها« :بْ ِغ ْ
وح ْونَبْ ِني ْ
يت نْ ُر ْ
ج ْب ِني َم ِ
ح ْد ْمطَل َْق ْولَ َم ْرتَ ْه َم ْيتَا،
َاس ْو َس ْيفُوا ْعلِ َيا َوا َ
اشي لِ َي ْع َ
ج ْل لِي نَ ْب ِغي ،لِي يَ ْع َ
َرا َ
ب َوال ِْديَا َو َل ن ْ
ج ْ
ش َرانِي كْبِي َرا ْوبَ ْرتْ َ ،را ُه ْم يُشُ وفُونِي َه ْ
اك» (أردت الذهاب لبناء حياة جديدة واختيار رجل
ْعالَ خَاطَ ْر ْ
والدي واآلخرين ،فبسبب سني سأُرغم على الزواج من مطلق أو
بحسب رغبتي وليس بحسب اختيار
ّ
إلي هكذا) .بسبب كبر سنها فإن الفرص التي تتاح لها للزواج ستكون
أرمل ،ألني عانس ،هم ينظرون ّ
من الرجال المتقدمين في السن ،وهم أرامل أو مطلقون خاصة ،إنهم يجدون حظوظًا أوفر لقبول
العانسات لهم ،وهي الفرصة األخيرة لحصول العانس على لقب متزوجة ،ألن هؤالء الرجال يفضلون
إعادة الزواج من النساء «أبكا ًرا» ومتقدمات في السن (ما بين أربعين وخمسين سنة) ،فهم ال يبحثون
عن اإلنجاب بل يريدون من يعتني بهم في شيخوختهم ومواصلة ممارسة جنسانيتهم ممارس ًة طبيعية.
ولكن في المقابل ،فإن هذا الواقع يحرمهن من حقهن في األمومة ،وأيضً ا في الميراث ،لكن من خالل
الوضعية نفسها في بلد آخر قد يتزوجن من مسنين ويحصلن على اعتبارات أخرى.
حالة أمينة «األم العازبة»؛ هي فتاة ككل الفتيات الجزائريات نشأت في محيط يجعل الزواج هاجس
المرأة األساسي .بفشلها الدراسي في المستوى الثانوي أصبح وقت فراغها كبي ًرا ،فهذه الظروف
ساعدت على تكوين عالقة مع شاب ككل فتاة في سنها .انتهت عالقة حب أمينة بالعالقة الجنسية،
فكانت زوجته وكان زوجها بحسب تعبيرها ،إذ كان ينفق عليها ويشتري لها األلبسة وأشياء أخرى ،وكانا
جلِي ،كَا ْن يْقُولِي كِي
دو ًما على اتصال مباشر كل لحظة عن طريق الهاتف« ،كَا ْن يْ َعيْطْلِي َم ْرتِي ْوأَنَا َرا ْ
َت تْ َبالِي نُو ْر َم ْ
ش
وح ْم َعا ْه ْع َل خَاطَ ْر ْ
جوا ،كَا ْن يَشْ رِيلِي ْمتْ َهلِي ِفيا ِخي ْر َم ْن َدا ْرنَا ،كَان ْ
ن َْل ِي ْم ْد َرا َه ْم نَتْ َز ْو ُ
ال نْ ُر ْ
ْت كَل ِْشي تْبَ َد ْل» (كان يناديني بزوجتي وأنا أناديه بزوجي ،كان يهتم بأموري
ح َمل ْ
يَبْ ِغي ِني ،بَ َ
ص ْح كِي ْ
أحسن من أسرتي ،فمن الطبيعي أن أذهب معه وأتعامل معه كأنه زوجي ،لكن بعد اكتشاف الحمل
تغير كل شيء) .إن تخلّي الشريك عن أمينة وضعها في ورطة ،خاصة عند اكتشافه حملها الذي هو
دليل ارتكابها «الغلطة» بفقدانها عذريتها وحملها خارج إطار الزواج .تعتبر أمينة الفضيحة مضرة ج ًدا
باألسرة ،وال يمكن تح ّملها في مجتمع يفتعل األقاويل الكثيرة والشتم والرفض ،وعند دخول العار إلى
العائلة ،يصيب كل شخص ينتمي إليها ،صغي ًرا كان أم كبي ًرا بال استثناء( .((4وعند وقوع أمينة في الحمل
وجدت نفسها وحيدة أمام أسرتها والمجتمع الذي لم تحترم تقاليده وأعرافه ولم تحافظ على عذريتها
وشرف العائلة ،فأصبحت الفتاة الملقبة بـ «أُ ْم ال َف ْرخْ»« ،أُ ْم ال ْملَقطْ» (أم اللقيط) ،هذا اللقب الذي يوحي
بالشتم والرذيلة ويصم هذه األم العازبة ،ويتفق مع رموز الثقافة الشعبية .فعند نعت امرأة غير مرغوب
فيها ،يجري استعمال كلمات شتم لها عالقة بالجنس ،تشير إلى ممارستها الجنس خارج إطار الزواج
الشرعي ،فالهدف هو نعتها بشيء رذيل لمعاقبتها.
في سياق هذه الفكرة ،يع ّرف بيترسون الوصم بالنسبة إلى المرأة ،بالقول إن العاهرة «عالمة العار أو
المرض المفروضة على المرأة الفاضحة» ،ويضيف أن صورة العاهرة تتعلق أكثر بتجاوزات المرأة لرموز
(45) Badra Moutassem–Mimouni, Naissances et abandons en Algérie (Paris: Editions Karthala, 2001), p. 27.
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مثل بالسفر بمفردها ،باالستقاللية
التمييز الجندرية مقابل العمل في الجنس الفعلي ،فيتعلق األمر ً
االقتصادية ،بطريقة اللباس ،أو بالعمل السياسي( .((4فبالنسبة إلى بيترسون فإن تجاوز المرأة لألدوار
االجتماعية التقليدية ،كان وما زال يجعلها تسمى «العاهرة» .وهذا ما ص ّرحت به أمينة ،إذ إن ذهابها هو
ح َب ْه
ح ْد َماغَا ِدي يَ ْف َه ْم ِني بَلِي كُ ْن ْ
ت نْ َ
حتَى َوا َ
بسبب الوصم الذي سيلحقها طوال حياتها وطفلها أيضً اَ « ،
اش
وح ل ْْس َبانْ َيا بَ ْ
يش ْوأَنَا بَال َك ْر ْ
ح َرا ْمْ ،و َعايْلَتَ ْه َما يَ َق ْبلُونِ ْ
جة لَ ْو َل غَا ِدي يْقُولُو َها بَلِي َد ْرنَا ْ
حا َ
ح ْب ِنيَ ،
ْويَ َ
ش ،نْ ُر ْ
كنت أحبه ويحبني ،سيصدرون
نُولَ ْد َول ِْدي َونْ ِع ْ
يش َهانْيَا بْ ِعي ْد َعلَى ال َمشَ اكِ ْل» (ال أحد سيتفهمني أني ُ
مباشرة حكم ارتكابنا الزنا ولن تقبلني أسرته وأنا حامل ،سأذهب إلى إسبانيا أللد ابني وأعيش هانئة
بعي ًدا عن المشاكل).
شكل آخر؛ إذ كانت هجرتها غير الشرعية بعد إصدار حكم في حقها بصفتها «زوجة
ً
حالة آمال تأخذ
ناشز» لرفضها الرجوع إلى بيت زوجها .فنفوذ زوجها واستخدامه للحيل القانونية وعجزها عن إثبات
ح َك َما
جلِي فَلْ َم ْ
ح َرا ْ
تعرضها للعنف منه ،أدى إلى عكس وضعيتها من ضحية إلى متهمة« ،كِي ْربَ ْ
جتي
حابَا نَ ْه َب ْلَ ،ماقْ َد ْرت ْ
كُ ْن ْ
اب َز ْو ْ
اس يْقُولَلْ ُه ْم َرانِي َ
ْش نَ ْر َ
ت َ
ح ْ
ج ْع لْ َع ْن ُدوا ،كَا ْن يَ َس ْب ِني ْويَضْ َربْ ِني ْولَ َن ْ
اص َيا» (عندما ربح زوجي
ْو َمانْطَلَ ْق َه ْ
شُ ،
خف ْ
جة َع ْ
ح َق ْد ْعلِ َيا كِي نْ َولِيلَهْ ،بَ َ
ج ْع ِني َز ْو َ
ح ُه َو َر َ
ْت يْزِي ْد يَ ْ
ص ْ
القضية ضدي كِدتُ أج ّن ،ال أستطيع الرجوع إليه ،كان يسبّني ويضربني وكان يقول للناس إنه يحبني
علي حين أعود إليه وينتقم مني ،لكنه جعلني في نظر الجميع زوجة
ولن يطلقنيِ ،خفت أن يحقد ّ
عاصية).
تتعرض الكثير من النساء للعنف األسري ،وهو سلوك ت ُستخدم فيه القوة إللحاق األذى الجسدي،
ويكون العنف موج ًها نحو أحد أفراد األسرة ،كالذي يقع بين الزوجين( .((4إن ظاهرة الزوجات المع ّنفات
التي تعكس الواقع المعيش للنساء في المجتمع الجزائري ،تؤكدها بعض اإلحصائيات التي صرحت
بها الجهات الرسمية ،كمديرية الشرطة القضائية؛ إذ إن  7586امرأة كانت ضحية العنف (الجسدي،
والجنسي ،وسوء المعاملة) في عام  .2017وتق ّدر نسبة العنف المعلن عنه والواقع في الوسط األسري
بـ  52.48في المئة ،ويصنف الزوج في المرتبة الثانية مرت ِكبًا للعنف .ال تشير أرقام السنوات األخيرة
إلى أن الظاهرة في تراجع( ،((4بل يبقى العدد دالً على انتشار الظاهرة في المجتمع ،وأيضً ا ال يعكس
الوضعية الحقيقية للمرأة في بعض المناطق (الريفية والصحراوية) النتمائها إلى مجتمع تقليدي
ترفض فيه تقديم شكوى ضد زوجها بسبب الضغوطات االجتماعية التي تتعرض لها ،وخوفها من أن
فضل عن تب ّني المجتمع لثقافة تعطي السلوك العنيف مع المرأة قيم ًة
ً
تصبح مطلقة فتُحرم من أطفالها،
اجتماعية بل تعتبره تهذيبًا للمرأة وليس عنفًا ،فتذعن المرأة بسبب عجزها عن الدفاع عن نفسها ونظرتها
الدونية إلى نفسها.
(46) Gail Pheterson, Le prisme de la prostitution (Paris: L’Harmattan, 2001), p. 95.

( ((4حلمي جالل إسماعيل ،العنف األسري (القاهرة :دار قباء ،)1994 ،ص .18

( ((4تم تسجيل  9663حالة عنف ضد المرأة في عام  2015و 8441حالة في عام .2016
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تصف موضي الزهراني المرأة المضطهدة بـ «المسلوبة والمأمورة في عاطفتها وإرادتها وجسدها ،التي
تبحث ع ّمن تلتجئ إليه لكي تطالب بحقوقها وتدافع عنها ،لكنها تواجه تهاون النظام األمني والحقوقي
تجاه مطلب النساء بالحماية ،والذي يتحول إلى دافع قوي الستمرار الرجال وتكرار عنفهم»( .((4لهذا
صدم آمال صدو ُر حكم في حقها بإجبارها بالرجوع إلى بيت الزوجية رغم تعرضها للعنف؛ فترى
أن القانون( ((5وأسرتها ال يستطيعان حمايتها من المعاناة النفسية والجسدية التي ستتعرض لها لو
عادت إلى زوجها ،فكان قرار الهجرة غير الشرعية فرا ًرا من وضعية غير محتملة .وقد كشفت ميرجانة
موروكفاسيك ،من خالل دراستها الهجرة النسوية ،أن دافع الهجرة عند النساء يُبرز الطبيعة التعسفية
والتمييز الجنسي بين الرجل والمرأة في بلدان االنطالق(.((5
كانت الهجرة بالنسبة إلى كاتيا «المتمردة» بمنزلة مواصلة لما بدأت تحقيقه في مجتمعها ،وهو
رفضها االمتثال لما هو متفق عليه اجتماع ًيا ،كأن تكون زوجة فتصبح ملكًا لرجل ،والخضوع لمعايير
ثقافية تبقيها مقيدة .ولكن السبب المباشر لتمردها كان عالقة جنسية خارج إطار الزواج ،لتدرك
اش
بالعقاب الذي وقع عليها أنها أصبحت موصومة ومرفوضة من الوسط االجتماعيَ « ،عالَبَالِي َو ْ
ج ْ
يش كِي َما نَ ْب ِغي ،يْكُو ْن َع ْن ِدي
ص ْح أَنَا َرانِي بَا ْغ َيا نْ ِع ْ
ال ،بَ َ
وح ْم َع ْر َ
حكُو ْعلِيا بَلِي أَنَا خَا ْم َ
َرا ُه ْم يَ ْ
جا َونْ ُر ْ
سَ ،رانِي نْتَا َعهْ» (أدري جي ًدا ماذا يقولون عني؟ بأنني
ح َما نَتْ َز ُو ْج بِيهَْ ،مايْ ِد ْرنِ ْ
ج ْل بَ َ
يش فَلْ َ
َرا َ
ص ْ
حبْ ْ
أذهب مع الرجال ،أنا أريد أن أعيش كما أحب ،وال أريد أن أتزوج لكي ال يضعني رجل في بيته
خاصا باألسرة والمجتمع
كالسجينة) .تبقى عذرية المرأة مراقَبة ،فهي ليست ملكًا لها بل تُع ّد أم ًرا
ً
وال يحق لها التصرف فيه ،وهي ليست خيا ًرا شخصيًا أو قناعة فردية بل تندرج ضمن القيود
االجتماعية .في هذا السياق ،تصف إيزابيل شاربونتييه ممارسة بعض النساء (المتحضرات،
(((5
والحامالت للشهادة ،والعامالت) سرية الجنسانية النسوية La Clandestinité de la Sexualité
حرقة» واستخدامها إستراتيجيات إلنجاح مغامرتها
 .Féminineفاستمرار كاتيا في بناء مشروع «ال َ
هو دليل على مواصلتها المسار نفسه ،مسار ممارستها جنسانياتها واتخاذها قرارات تتعلق بحياتها،
لإلفالت من مكانة الزوجة التي ترفض أن تحشر فيها.
نستنتج أن بداية التفكير في الهجرة بج ّدية كان بسبب هذه الوضعية المتأزمة التي تتخبط فيها حاالت
حل آخر سوى الهجرة غير الشرعية.
الدراسة وتعرضهن الدائم للضغوط االجتماعية؛ فهن لم يجدن ً
وبالنسبة إليهن ال توجد فرصة لحياة الئقة بسبب دونية مكانتهن في المجتمع .وتعتبر شادية عراب أن
( ((4موضي الزهراني ،نساء مضطهدات (بيروت :مؤسسة االنتشار العربي ،)2011 ،ص .11

( ((5وضـعــت السلطات الجزائرية قوانين لحماية الـمــرأة من العنف المنزلي ،كما يشار إليه في قانون األســرة لعام  ،2005إذ تنص
الـمــادة ( )53على حــق المتزوجة فــي طلب الـطــاق فــي حالة الـضــرر .رغــم هــذا ،يعجز الكثير مــن النساء عــن إثـبــات العنف الجسدي
والمعنوي والجنسي بأدلة مادية كوثيقة الشهادة الطبية.

(51) Mirjana Morokvasic, «Emigration des femmes suivre, fuir ou lutter,» Cahiers Genre et Développement, no. 5
(2005), p. 58.
–(52) Isabelle Charpentier, «Rituels de protection de la virginité féminine et nuits du sang dans la littérature (Franco
Algérienne),» in: Lachheb Monia (dir.), Penser le corps au Maghreb (Paris: Editions Karthala, 2012), p. 213.
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هذا النوع من الهجرة ال يتوقف على العامل االقتصادي ،بل هي هجرة بسبب الضغط االجتماعي الذي
تتعرض له النساء ،والذي يثير رغبتهن في الهروب من البنية االجتماعية ومناخها المعادي للمرأة(.((5
 .2مشروع اقتصادي أسري

إن األسرة التي تنتهج إستراتيجية البقاء تحاول أن ترشح أحد أفراد األسرة أو أكثر لالنخراط في نظام
هجرة األيدي العاملة ،آمل ًة أن يظل المهاجر على اتصال وثيق بأفراد أسرته الذين تركهم وراءه ،وذلك
من خالل الزيارات والتحويالت المالية بصفة خاصة .فالهجرة هي إستراتيجية أسرية تتوافق مع تنويع
مصادر الدخل أكثر منها مع تحقيق أقصى دخل ممكن ،وذلك للتقليل من المخاطر مثل :البطالة،
والتقاعد المبكر ،والمرض  ...إلخ ،ما يزيد اإلحساس «بالحرمان»( .((5فكلما قلت العدالة في توزيع
الدخل في مجتمعٍ ما ،زادت الحوافز لحدوث مزيد من الهجرة .فتشرح ميريان مندوزا أن األسرة هي
المحرك األساسي لقرار الهجرة ،وكأن هذا القرار تحدده األسرة ألجل حمايتها من مختلف المخاطر
التي يمكن أن تتعرض لها ،ومن اضطرابات سوق العمل( .((5ذلك أن إرسال أحد أفراد العائلة أو أكثر
للعمل في سوق العمل األوروبية يعتبر طريقة لتفادي هذه األخطار والتصدي لها بتعدد مصادر الدخل.
تكشف حالة فتيحة «البطالة» ،التي عند لقائنا بها ،وسردها لسبب هجرتها ،بدت مستاءة من وضعيتها
قبل ذهابها؛ فقد كانت محتاجة إلى العمل من أجل مساعدة عائلتها بعد إنهاء دراستها وحصولها على
ت كَا َم ْل ا ِ
إل َدا َراتْ ،
ح ْ
شهادة الليسانس ،لكن الواقع كان عكس ما كانت تطمح إليهَ « .د ْرتْ لِي ُد ُمونْ ْدُ ،ر ْ
يش» (قدمت
ح ْك َمتْلِ ْ
حتَى ت َشْ ِغ ْ
لْ ِق ْ
اب َما َ
جهِي ،يَ ْبغُو ال َرشْ َوة ْوالع ْر ْفَ ،
يت بالِي َبا ْن ْم َبلْ ِعي ْن ِفي َو ْ
يل الشَ َب ْ
العديد من الملفات لطلب العمل ،لكن كل األبواب كانت مغلقة في وجهي ،كانت المحسوبية والرشوة
من شروط التوظيف وحتى «تشغيل الشباب» لم أتحصل على فرصة فيه).
يظهر الدافع االقتصادي بوصفه محركًا أساس ًيا لقرار الذهاب والذي تدعمه األسرة ،فيصبح مشروع
الهجرة اقتصاديًا أسريًا يستثمر فيه أحد أعضاء األسرة من أجل تحسين شروط الحياة .فالمرأة أصبحت
هي األخرى تقوم بهذه المهمة ،بوصفها استثما ًرا عائل ًيا ،من خالل الهجرة غير الشرعية لتلبية حاجات
األسرة الباقية في البلد األصلي ،وهذا لمساعدتهم في بناء منزل ،وتدريس باقي أطفال العائلة ،أو
المساهمة في إنشاء مشروع تجاري (محل للبيع) .في السابق كان الذكر هو من يقوم بهذه المهمة
المحددة من خالل انخراطه في تيار الهجرة نحو فرنسا ،وهذا ما أشار إليه عبد المالك صياد في العمر
األول من الهجرة الجزائرية التي عرفها المجتمع في فترة االستعمار الفرنسي( .((5إن هذا النوع من
(53) Chadia Arab, «Emergence de circulations migratoires féminines des marocaines vers de nouvelles destinations,
l’Espagne et les émirats arabes unis,» Revue d’études et de critique sociale (Naqd), vol. 1, no. 28 (Automne–Hiver
2010), p. 185.

( ((5ترتبط هذه الفكرة بنظرية الحرمان النسبي لستارك وتايلور (.)1989

(55) Myrian Mendoza Carbajal, «Actrices de l’ombre, La réappropriation identitaire des femmes latino–américaines
sans papiers,» Thèse de doctorat, Faculté des Lettres, Université de Fribourg, Suisse, 2004, p. 21.
(56) Sayad, p. 66.

116

العدد Issue 7 / 25
صيف  Summer 2018

المشاريع «االقتصادي– األسري» يخفي إلى حد كبير الطابع الفردي للهجرة النسوية ،فال ُمهاجرة تأخذ
حية من أجل اآلخرين (الوالدان ،واألخوة) إلخراجهم من الوضعية االقتصادية المتأزمة
شكل ال ُمض ّ
والصعبة التي يعيشونها ،ولحمايتهم ماديًا وتوفير شروط حياة أفضل لهم.
حرقة» ومساندة لقرار مشروع الهجرة لزوجها ومرا ِفقة له،
يمكن أن تكون الزوجة ُمشاركة في ظاهرة «ال َ
وهنا يصبح مشروع الهجرة أسريًا محضً ا .وهذا ما الحظناه في حالة فطيمة «المرا ِفقة» التي شاركت
حرقة» ،من أجل تحسين األوضاع االقتصادية لألسرة ،فكان القرار مشتركًا ومدع ًما
زوجها في مغامرة «ال َ
حتَى فَا ِميلْتَ ْه ْوفَا ِملْتي قَالُولَ ْه
جلِي َم ُك ْنتْ ْ
ح ْ
ح ِديَ ،
ش بَا ْغيَا نُ ْق َع ْد َو ْ
ت ْم َعا َرا ْ
من العائلة الكبيرة واألقاربُ « ،ر ْ
وح ْم َع ْ
خ َد ْم ْون ِْدي ُرو ( »les papiersذهبت مع زوجي ،لم أكن أريد البقاء وحدي ،حتى
اك بَ ْ
اش تَ ْ
تْ ُر ْ
أسرته وأسرتي أيدتا هجرتي لكي نعمل ونحصل على الوثائق الرسمية) .لقد كان خوف أسرة فطيمة من
الوقوع في أزمة اقتصادية بسبب ضعف أجرهم ،وتقهقر قدرتهم الشرائية هو ما دفعهم إلى الذهاب،
ص ْح
جا َرا َماتْ َع ْ
«بَ ِس ْ
ت نَ ْ
يش فَلَبْالَ ْدْ ،
ج ْ
جلِيَ ،ول ْ
خ َد ْم َع ْن ْد [أفوكات]  ،Avocatبَ َ
خ َر ْ
َت ن َ
يف ْعلِيَا نْ َعا ُو ْن َرا ْ
ت ك ُْل ِش ْي َرا ْه غَالِي» (أنا مرغمة على مساعدة زوجي ماديًا ،فمهنة النجارة ال تطعم
جة َمات َْس ْق َم ْ
حا َ
حتَى َ
َ
خب ًزا في هذه البالد ،فخرجت للعمل منظّفة بمكتب محاماة ،لكن لم تتحسن وضعيتنا بسبب ارتفاع
األسعار).
إن وجود الفرد في وضعية مه َّمشة لسنوات في عمله بمجال ِح َرفي ضعيف الدخل أو بالقطاع غير
الرسمي يجعله ال يستطيع بناء ما يطمح إليه .لهذا تركّز حاالت الدراسة اهتمامها على السعي للهجرة
غير الشرعية تحت دعاية األزمة االقتصادية في البالد وإمكانية الحصول على عمل في بلد الهجرة(،((5
وقناعتهم الشديدة بأن ما يحصلون عليه من أجر( ((5في بلد المهجر سيحقق لهم ما يصبون إليه ،ومن
ذلك مساعدة العائلة في البلد األصلي .اعتبر برنار فورغي ال ُمهاجرة غير الشرعية عبارة عن «فاعلة
جه العامل
اقتصادية» ،فهي ُمدركة للربح الذي ستجده من عملها في بلد االستقبال ،وهكذا يو ّ
االقتصادي إستراتيجية الفاعلة أكثر من العوامل األخرى(.((5
اكتشفنا مساندة األسرة لـ فتيحة «حالة البطالة» في مشروعها هو حالة نادرة؛ فتمويل هجرة األبناء
عبارة عن استثمار مهم للكثير من األولياء ،وأيضً ا ألعضاء آخرين من العائلة (إخوان ،وخاالت،
وأعمام  ...إلخ) يساهمون بمبالغ مهمة( .((6فالمهاجرات اللواتي يستفدن من هذا الدعم العائلي ألجل
( ((5حــاجــة االقـتـصــاد الباطني فــي الـبـلــدان األوروبـيــة إلــى اليد العاملة الرخيصة تتآلف مــع تدفقات الهجرة الــدولـيــة بصفة غالبة من
المهاجرين غير الشرعيين؛ إذ تتيح الفرصة أمام تعبئة األيدي العاملة ،استجابة لطلبات أرباب العمل تفاد ًيا للتكاليف االجتماعية أو
اإلجراءات لحماية المهاجرين.

( ((5فارق الدخل عندما يكون أكثر من الضعف من هذا يكفي أن يضاعف تواصل التدفقات ما بين الدول المجاورة ،ومن البديهي
أن ضخامة الفوارق الديموغرافية واالقتصادية بين الدول المتطورة ودول العالم الثالث والمشكالت النقدية (العملة الصعبة) ،كلها
عوامل تزيد الضغط نحو االنطالق ،وتنمي أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية.
(59) Bernard Forget, Los clandestinos: Mode d’emploi (Paris: Edition ACADEMIA, 2004), p. 68.

«الحرقة» بـ  10ماليين دينار جزائري.
(ُ ((6ق ّدرت تكلفة مشروع َ
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الذهاب واعيات بهذه المسؤولية وبالرهان الذي يقع على عاتقهن( .((6أما فطيمة «المرافقة» التي أعلنت
حرقة» ،فكانت في حيز ضيق لم تعارضه العائلة وال األصدقاء ،وهذا لتف ّهمهم دوافعها
عن مشروع «ال َ
وتق ّبلهم لها بما أنها ترافق الزوج (المحرم بالمفهوم الديني) .فهو الذي يمنحها الحماية االجتماعية
حرقة» وتنفيذه ،وهذا يدل على أن المجتمع الجزائري
وأيضً ا يكون المسؤول األول عن قرار مشروع «ال َ
يرفض الهجرة النسوية غير الشرعية بصفة خاصة ،والهجرة النسوية الفردية بصفة عامة ،ما عدا في حالة
الهجرة مع أحد أفراد األسرة أو االلتحاق بهم في بلد الهجرة.
المعيلة
 .3األم ُ

عندما تصبح األم هي الداعمة المادية الرئيسة لألسرة والمزودة الوحيدة للدخل من أجل ضمان البقاء
االقتصادي لألسرة ،يمثّل مفهوم «ال ُمعيل» معيا ًرا لقياس السلطة وتحديد نوع العالقة التي تربط الزوج
والزوجة ،وعلى نحو أوسع على نطاق المجتمع بأكمله .فالطبيعي أن يكون الداعم األسري في
المجتمعات التقليدية هو الرجل« ،معيل األسرة» ،الذي يعمل لكسب المال لتوفير الحاجات األساسية
للعائلة ،ورغم ذلك فالمرأة تشارك بعملها في األرض والحقول أو في الصناعة الحرفية بوصفها فاعلة
اقتصادية .كما أن عبارة «رب األسرة» تعني أنه هو الذي يتخذ القرارات المهمة ،وهو الذي يمثل أسرته
في مجتمعه ،فالرجال هم الذين يضطلعون بهذا الدور.
شكل جدي ًدا داخل األسرة ،إلى درجة أن الرجل
ً
أما في المجتمعات الحديثة ،فقد أخذ تقسيم العمل
والمرأة يشتركان في كل األدوار تقري ًبا .لكن عندما تهاجر األم وتصبح المعيل الوحيد لألسرة ،تعيد
تشكيل األدوار الجندرية ،فإعادة إنتاج دور رب األسرة للزوج ينتقل إلى األم بفعل هجرتها ،فيصبح
األب يرعى أطفاله ويهتم بأمورهم في بلد األصل واألم المهاجرة تُرسل المال لسد حاجاتهم الحياتية.
نجد أن سميرة «ال ُمعيلة» كانت ُمرغمة على الهجرة غير الشرعية؛ بسبب وقوع زوجها في البطالة.
يحسن من وضعية عائلتها أمام الحاجة المستمرة لتلبية متطلبات طفلها والمنزل،
فخروجها للعمل لم ّ
حل آخر للوضع االقتصادي الصعب سوى ذهابها لتحسين
وحتى الزوج أصبح عبئًا عليها .فلم تجد ً
معيشة األسرة ودعم تمدرس طفلها ،فهي واعية بمدى أهمية تحقيق التوازن داخل المنزل من خالل
ت
توفير دخل مادي ثابت يصعب من دونه ضمان مستقبل أفضل لطفلها وحياة كريمة لألسرة« ،كُ ْن ْ
ص ُر ْ
اش نْ ِعيشُ وا» (كنت
خ َد ْم ِفي ال ْديَا ْر بَ ْ
يت بَ ِس ْ
يف ن ْ
ج ْل بْ َل َ
وف َولِ ْ
َاص ْه ال َم ْ
الص ِغير خ َ
خ ْد َما َو ْ
َم ْغبُونَة َرا َ
أعاني كثي ًرا ،فالزوج بال عمل ،والطفل صغير ،فأصبحت ُمرغمة على العمل خادم ًة في البيوت ألجل
مال للعيش في
سد حاجات األسرة ،ومن أجل أن نعيش) .إن عمل خادمة في البيوت ال يكسب ً
ظروف مالئمة ،فرغم الجهد الكبير المبذول كان المقابل زهي ًدا والمسؤولية كانت كبيرة؛ أعباء المنزل
والطفل والزوج ،فأصبحت هي المسؤول والراعي الوحيد لألسرة ،ومن ثم تح ّولت رغ ًما عنها إلى
»(61) Papa Sakho & Fatou Binetou Dial, «Migration clandestine féminine, étude de cas de Dakar et sa banlieue,
Consortium for Applied Research on International Migration «CARIM,» Notes d’analyse et de synthèse, no. 56 )2010(,
p. 17, accessed on 12/7/2018, at: https://goo.gl/svXvSX
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يت ُر ِ
ح َك ْم
وحي أَنَا َم ْس ُؤ َ
معيل لألسرة« .لْ ِق ْ
ج ْل ِغي ْر ِزيَا َدا َمايَ ْع َر ْف َوالُو ِغي ْر يَ ْ
ول َعلَى ك ُْل ِش ْي ِفي َدا ْرَ ،را َ
َويْ َدابَ ْز َويْ َعا ِي ْر» (أصبحت المسؤولة الوحيدة عن أسرتي ،أما زوجي فيقوم بإصدار األوامر والعراك
والشتم فقط) .رغم قيام المرأة بدور معيل األسرة واكتساب بعض السلطة في أخذ القرارات وارتقاء
مكانتها داخل أسرتها والمجتمع ،فإن هذا ال يمنحها حق أن تكون ربة األسرة باتخاذها موضع سلطة
الرجل( .((6هذا يؤكد مدى تعقيد العالقات الجندرية وبروز الهيمنة الذكورية داخل األسرة ،فعدم قيام
معيل لألسرة وخوفه من تعرض مكانته للدونية وتأثير ذلك في رجوليته (امرأة تعيل
ً
زوج سميرة بدوره
رجل) يجعله يلجأ إلى العنف لتعويض إخفاقه .إن أثر الهيمنة الرمزية ،بحسب بيار بورديو (سواء
ً
أكانت إثنية أم نو ًعا أم ثقافة أم لسانًا  ...إلخ) «تمارس من خالل ترسيمات اإلدراك الحسي والتقييم
والفعل ،ال ُمشكَّلة ‘للهابتوس’ والتي تؤسس إلى جانب قرارات الوعي ورقابات اإلرادة ،عالقة غامضة
للغاية من المعرفة مع نفسها»( .((6لقد أصبح الرجل يتقمص دور الهيمنة ،ويلقّب بالرجولة ،من دون
قيامه بدوره االجتماعي المنسوب إليه في المجتمع ،بل يفضل إحالة المسؤولية التامة على عاتق المرأة
داخل المنزل وخارجه واستغالل أجر زوجته .وهكذا يعيش الذكر «الرجول َة المزيفة» التي يعترف بها
النسق القيمي في المجتمع المبني على مساندة الرجل حتى في حالة إخفاقه ،ألنه بعيد عن مفهوم
الرجولة( ((6فيبحث عن حلول تبقيه في المستوى التراتبي المعهود نفسه باستعمال العنف ضد زوجته.
يرتبط قرار الهجرة غير الشرعية لسميرة بمفهوم «الهجرة القسرية للنساء» الذي تناولته سمية عبد اللطيف
في دراستها؛ إذ يمثل ذلك امتدا ًدا لكل ما هو «قسري» ،انطالقًا من االضطرار إلى مغادرة البلد األصلي.
ومن نتائج دراستنا أن الهجرة النسوية تُحدث تغيي ًرا عميقًا في النظام االجتماعي على نحو يسمح
بتعزيز موقع المرأة مقابل الرجل ،وتكشف التجارب المدروسة لهجرة النساء تنقّلهن في مجال محفوف
بالمخاطر ،وأنهن يقطعن مسالك الموت لحماية األسرة والحفاظ على وحدتها واستمرارها .فالنساء
توصلنا أيضً ا إلى أن دافع
يأخذن على عاتقهن إعالة أسرهن ماديًا ،ويتحملن المسؤولية كاملة(.((6
ّ
عائل لألسرة التي على عاتقها فحسب ،بل
ً
الهجرة عند سميرة لم يكن راج ًعا إلى مسؤوليتها بصفتها
يشترك مع الهروب من العالقة الزوجية المتأزمة والصراع اليومي الذي تعيشه داخل أسرتها ،وحياتها
الزوجية التعيسة التي تريد التخلص منها ،وإعادة بناء حياة أسرية جديدة في بلد الهجرة.
ينطبق نموذج األم ربة األسرة على األسرة األحادية الوالدين التي أصبحت تنتمي إليها سامية بفعل
طالقها ،وتخلّي طليقها عن مسؤوليته تجاه ابنه ،فأصبح خروجها للعمل ضرورة لسد حاجاتها هي
(62) Laura Oso & Christine Catarino, «Femmes chefs de famille et migration,» in: Jeanne Bisilliat (dir.), Femmes du
Sud, chefs de famille (Paris: Editions Karthala, 1996), p. 70.

( ((6بيار بورديو ،الهيمنة الذكورية ،ترجمة سلمان قعفراني (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2009 ،ص .66

( ((6تمثل الرجولة خال ًفا على القوة الجسدية وحماية األسرة وإنجاب الكثير من األطفال ،وضرورة إعالة الزوجة واألطفال وحتى
اج ْل َع ْي َب ْه ِج َيب ْه» ،إذ تبرز أهمية كسب الرجل قوته من
«الر َ
اآلباء واألمهات الكبار في السن ،والتي تظهر في المثل الشعبي الجزائري َ
عمله بوصفه من صفات الرجولة.

( ((6سمية عبد اللطيف« ،الالجئات السوريات في تونس :تجربة الهجرة القسرية وصعوبة االستقرار» ،عمران ،العدد ،)2018( 24
ص .66
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عمل ذا أجر ثابت
ً
مؤهل علم ًّيا مرتف ًعا ،فإنها لم تجد
ً
وطفلها وضمان مستقبله .لكن لكونها لم تحز
خ ْد َما
خ َد ْم َعلَى ُول ِْدي ،خَاطَ ْر ْ
ت ل َْسبَانْيَا بَ ْ
ت َعلَى َ
اش ن ْ
ح ُو ْس ْ
ش بَ ْع ْد َماطَلَق ْ
ح ْ
ْت َ
يكفي لحياة كريمةُ « ،ر ْ
خ ْد َما،
ص ِعي َبا ْعلِيا ن َم ْد يَ ِدي بَ ْ
ْو َمالْ ِقيتْ ْ
يت َ
ْت ل َْس َبانْ َيا لْ ِق ْ
صل ْ
ش ،كَان ْ
ح كِي ْو َ
اش يَ ْعطُونِي ْد َرا َه ْم ،بَ َ
َت ْ
ص ْ
ح غَايَا ْونَ ْر َس ْل لْ َول ِْدي ْد َرا َه ْم» (ذهبت لعدم توافر عمل وصعوبة
نْ َربِي ْولَ ْد َج َزايْ ِريَاتْ َ
خ َدا َماتَ ْ ،ونَ ْربَ ْ
تقبّلي طلب المساعدة من أسرتي ،لكن عند وصولي إلى إسبانيا أصبحت أعمل مربي ًة في أسرة جزائرية
تحسنت ،إذ أرسل باستمرار النقود إلى أمي لتربية ابني) .هكذا وصفت سميرة الحالة
وأوضاعي
ّ
المزرية التي عاشتها في بلدها األصلي ،حيث يمثّل التفكك األسري أحد عوامل انتشار ظاهرة «تأنيث
الفقر»( .((6فبغياب التضامن االجتماعي والتخلي عن الواجبات التي يقوم بها الرجل إزاء المطلقات
ووضع األرامل وأطفالهن ،تضطر األم إلى الخروج للعمل لضمان دخل شهري ألسرتها.
إن حصول سامية على عمل عند وصولها مباشرة إلى أليكانت بإسبانيا ،يفسر نسب ًيا تدفق الهجرة
النسوية لألمهات (المعيالت لألسرة) من الدول النامية إلى الدول الصناعيةُ .عرفت هجرة أمهات األسر
مثل حال الفلبينيات اللواتي
 La migration des mères de familleفي القارة اآلسيوية مبك ًرا ،وهو ً
يشاركن في «إعادة إنتاج العمل»  Le Travail Reproductifعبر االنخراط في السالسل العالمية
للمسار المهني  ،Globales De Carrière Chainesوهي ظاهرة درسها التيار األميركي المشتغل
بمفهوم التفاعلية الرمزية( .((6فتشارك حاالت الدراسة في استمرار تك ّون هذه الهجرة بتربيتها أطفال
الجزائريات في بلد االستقبال وترك ابنها تحت رعاية أمها في بلدها األصلي.
حية والصالحة التي
ومع ذلك فإن إصرار حالة الدراسة القيام بدورها أُ ًما ،وارتباط ذلك بفكرة األم ال ُمض ّ
يق ّدسها المجتمع الجزائري ،هو مطلب للمهاجرة؛ فالذهاب لكي تكون «األم الفاضلة» صورة إيجابية
حية من أجل ضمان مستقبل طفلها رغم
ألمومتها بالنسبة إلى المجتمع األصلي .إنها تظهر بصفتها مض ّ
تقصيرها في رعايته بسبب غيابها المستمر« ،بَا ْغ َيا َول ِْدي كِي يَ ْك َب ْر يَ ْف َر ْح ِب َيا ْويُق ْ
َت
ُول بَلِي َع ْندَهْ أُ ْم َوقْف ْ
ش ِفيهَْ ،م ِ
حت من أجل
حتْ ْ
ت بَ ْ
ح ْ
اش َربَات َ ْه ْو َم َ
اشي كِي بُو ْه» (أريد أن يفتخر ابني بي ،بأم ض ّ
اس ْم َ
ْم َعا ْه ْوضَ َ
تتخل عنه كما فعل والده).
ّ
تربيته ولم
 .4حلم الهجرة عند الشابات

يجب أن نأخذ في االعتبار مخيال الهجرة ،وهو و ْهم محشو بتصورات ،يثير من دون مقاومة الرغب َة
في الهجرة .فالشباب في حقيقة األمر متأثرون بالحياة االستهالكية ،وطرق الحياة في العموم تتسم
بالرفاهية واإلغراء اللذين يتحدث عنهما الناس عبر وسائل اإلعالم ،كالقنوات الفضائية واإلنترنت،
فيما يتعلق برجوع ال ُمهاجرين إلى بلدهم األصلي من فترة الى أخرى وبطريقة مكثفة ،بفضل تطور
( ((6رحيمة حوالف« ،ظاهرة تأنيث الفقر وعالقتها بالتدهور الصحي للنساء واألطفال» ،مجلة دراســات وأبحاث ،جامعة الجلفة،
السنة  ،6العدد  ،)2014( 15ص .128

(67) Asunsion Fresnoza–Flot, «Paradoxe de la migration des mères philippines et conséquences sur leur santé en
France,» Migrations Santé, no. 144–145 (2012), p. 113.
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وسائل النقل .وغال ًبا ما يمثّل ذلك فرصة للتباهي وعرض مختلف المشاهد على المسرح االجتماعي؛
ما يؤدي إلى تشجيع الشباب على مغادرتهم بلدانهم .يركّز مهدي مبروك على أهمية «ثقافة الهجرة»(،((6
وتأثرها بالوسط االجتماعي ،إذ تؤدي الثقافة دو ًرا أساس ًيا؛ ذلك أن الهجرة تغ ّير دو ًما في النظام القيمي
لجماعة االنطالق ،وهذا من خالل التطور الملحوظ لوسائل التكنولوجيا السمعية البصرية التي
تكتسح الماليين من الشباب عبر الصور األكثر سح ًرا عن طريقة الحياة في أوروبا أو في الدول األخرى
المتقدمة .فالشباب يهاجرون ذهنيًا عبر تأمالتهم قبل أن يهاجروا جسديًا ،وهذا يؤكد أهمية العامل
الثقافي الذي أشارت إليه كاترين ويدلو ويندان؛ إذ تهيمن الرغبة الفردية التي لها مكانتها في أسباب
ظاهرة الهجرة غير الشرعية( .((6وهكذا يأخذ مشروع الهجرة معنى أن يرغب الفرد في مغادرة بلده األصل
من دون مساعدة األسرة أو حمايتها؛ فهو يذهب من أجل نفسه.
يراود زهرة حلم الهجرة منذ زمن طويل؛ النبهارها بطريقة عيش األوروبيين ،وخاصة قصص أفراد
الجالية الذين يتوافدون على البلد األصلي في المناسبات والعطل ،وقد تأثرت بخالتها المقيمة بفرنسا،
وح
ما زاد رغبتها في وجودها هناك وتجربتها العيش في بلد أوروبيَ « ،م ْن ُ
ص ْغرِي ْوأَنَا َدايْ َرا كِي نَ ْك َب ْر نْ ُر ْ
يش كِي خَالْ ِتي ْوفَا ِملْتْ ْنا بَ َز ْ
َاص ُه ْم
ب نْ ِع ْ
نْ ِع ْ
ح َد ْ
اف َرا ُه ْم َعايْ ِشي ْن َماخ ْ
ج ْرُ ،ونْ َ
خ َرا ُم ِه َم نْ َها َ
يش فَبْالَ ْد َو ْ
ج َر ْ
َوالُوا» (أفكر منذ طفولتي في الذهاب للعيش ببلد آخر حين أكبر ،لتأثري بطريقة عيش خالتي وأقاربي،
إنهم يعيشون حياة أفضل هناك) .يسمي برنار فورغي هذه الحالة بالهجرة التحررية؛ ذلك أن الفاعل
يبني مشروعه تدريج ًيا ،وبطريقة مختلفة ترتبط أكثر بشخصية الفاعل وأهدافه المسطّرة( .((7أما ما يتحقق
في الواقع ،فهو البحث عن تغيير أسلوب الحياة والرغبة في اكتشاف العالم؛ فال ُمهاجرون يُ ِ
ص ّرون على
انتقالهم إلى البلد الذي سيمنحهم السعادة على المستوى الشخصي .ولهذا تتعلق الهجرة التحررية
بشخصية الفرد وقيمه وإنسانيته ،ومدى اكتشافه لذاته ولآلخر .فمن الصعب تحقيق هذا في المجتمع
نفسه .لقد ساعدت الهجرة غير الشرعية زهرة على تغيير المكان أولً  ،ثم البحث عن عمل في مجال
جديد ،والتع ّرف إلى أشخاص جدد وثقافة جديدة؛ ما أش َعرها بالراحة النفسية والتوازن العاطفيَ « ،رانِي
اسة ُر ِ
ج ُد ْد
بن ْ
ج ُد ْد ت ْ َعلَ ْم ْ
خ َر ْج نَ ْدخ َْل ،تْ َع َرف ْ
وحي فَ ْب َل ْ
ح َ
جاتْ ْ
حا َ
ت َ
َاس ْ
ص ِتيَ ،عايْشَ ا كِي َما ن َ
َ
ْت َعلَى ن ْ
ح ْ
ِ
ِ
ت َرانِي َهانْيَا فْ َها ِذي البْالَ ْد» (إنني في المكان المالئم ،أخرج
اسا ُروحي نَتْ َق َد ْم خي ْر َم ْن لِي كُ ْن ْ
ح َ
َرانِي َ
وأدخل كما أريد ،تع ّرفت إلى أشخاص جدد ،تعلّمت الكثير من األشياء ،حياتي ترتقي إلى األمام دائ ًما،
أنا مرتاحة في هذا البلد).

خاتمة
إن ذهاب حاالت الدراسة في رحلة الهجرة غير الشرعية كان من أجل الهروب والتحرر بسبب األوضاع
والظروف ورفض اآلخرين والقطيعة العائلية والتهميش ،والعنف المادي والرمزي ،والخوف من
(68) Mabrouk, p. 28.
(69) Catherine Wihtol de Wenden, «Motivations et attentes de migrants,» Revue PROJET, dossier migration et frontières,
vol. 4, no. 272 (2002), p. 48, accessed on 12/7/2018, at: https://goo.gl/BYrKUb
(70) Forget, p. 89.
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ح ْرقَة» استطعن خلق مساحة تحررية بانتقالهن على نحو سري ،وبإمكانياتهن
المستقبل .فمن خالل «ال َ
الخاصة (الجسدية ،والمادية ،والمعنوية) ،مبرهنات على قدرتهن على مواجهة المجتمع والظروف
السائدة ،وتحطيم تلك القيود وانتمائهن إلى مجتمع آخر .التصريحات مختلفة ،وكذلك اآلمال
واألحالم ،لكن الرغبات تتداخل ،الرغبة في األمن ،والحاجة إلى العمل ،واألمل في تحقيق الذات
حراقات» كلهن اشتركن في
واالستقاللية في الحراك ،واتخاذ القرار في اختيار زوج المستقبل .فـ «ال َ
التصريح نفسه« ،أريد الذهاب من أجل البحث عن الحياة».
حرقة» ضمن الممارسة الجنسانية للنساء ،بنا ًء للعالقة االجتماعية التي تربط الذكر واألنثى،
تمثّل «ال َ
حراقات» والتقيد بال ُعرف والشرف (االحتفاظ بالعذرية
بعي ًدا عن المراقبة االجتماعية المفروضة على «ال َ
حتى يوم الزفاف) .فهن يُردن إثبات وجودهن بوصفهن إنسانًا ،يخت ْرن ويتخذن قرارات في أمور تتعلق
بأجسادهن وحياتهن ،رغم رفض أسرهن والمقربين منهن والمحيط االجتماعي بأكمله .واصلن
حرقة» ومحاولة العيش في فضاء آخر وثقافة أخرى،
مقاومتهن على نحو جديد من خالل ظاهرة «ال َ
أينما يكون انتماء المرأة ومكانتها مقبولين في أشكالهما المختلفة ،وحيث تمثالت المرأة مختلفة تما ًما
عن البلد األصلي.
إن عبور الحدود ،بحسب شادية عراب ،يسمح للمرأة بالتفوق ،فتصبح امرأة مستقلة ،مستقلة ذات ًيا
وحرة ،وعند عودتها إلى بلدها األصلي تأتي أكثر غنى وبمكانة اجتماعية وعائلية ذات قيمة كبيرة،
ح ّراقات» للحدود من خالل
معترف بها في المجتمع مقارنة بمكانتها قبل الهجرة ولهذا فإن عبور «ال َ
الهجرة غير الشرعية هو عبور لالرتقاء االجتماعي واالقتصادي(.((7
وإذا تعمقنا أكثر نجد أن هذه التغيرات االجتماعية تمثّل مؤش ًرا للتحول الذي يشهده المجتمع الجزائري
في إطار العالقات الثقافية والجندرية ،بعدما كانت المرأة في األمس مسجونة ،محافَظًا عليها Préservé
حرقة» ،بسبب ألمها
من األسرة والمجتمع .واليوم انضمت المرأة إلى الحراك الدولي عن طريق «ال َ
ومعاناتها ومقاومتها ،تحت شعار «أريد العيش» أو كما عبّر عنه آالن توران في كتابه عالم النساء ،مشي ًرا
إلى المرأة المسلمة على أنها «تريد تغيير مصيرها»( ،((7وتقرير المصير فعل مقاوم ،Acte de résistance
تريد المرأة فرضه نظا ًما على المجتمع.
االمراجع
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Judith Butler | جوديت بتلر

((7( *

:األفعال األدائية وتكوين الجندر
مقالة في الظاهراتية والنظرية النسوية
Performative Acts and Gender Constitution: An
Essay on Phenomenology and Feminist Theory
Translated by Thaer Deeb |  ثائر ديب:ترجمة

((7( **

ًّ خل ًقا
ّ جمعا
كل من
ً  وهو يجمع.نص جوديت بتلر هذا من كالسيكيات ال ّنسوية
ّ  بات:ملخص
»«نظرية أفعال الكالم» التي ترى أنّ اللغة أدائية تخلق أحدا ًثا في العالم؛ و«الفلسفة الظاهراتية
ّ  وأ ّن ــه مجموعة مــن اإلمـكــانــات ال،الـتــي تــرى أنّ الـجـســد وضــع تــاريـخــي ال واقـعــة طبيعية
تنفك
تتحقق؛ والجسد بحسب ميشيل فوكو هو السطح الذي تُن َقش عليه خطابات الضبط؛ والنسوية
،فيفسر أشـكــال الجندر السائدة واألعــراف التي تقف خلفها
التي تــرى الجندر بـنــا ًء
ً
ّ ،اجتماعيا
 وإقــامــة ضــروب، تكوينها بـصــورة مختلفة، تــالـ ًـيــا،ويفككها ليكشف أ ّنـهــا ُمـكـ ّـونــة تكوي ًنا ويمكن
 ومن المنطقي أن ينطوي ذلك على إطاحة الذات.أخــرى من الجندر غير الضربين السائدين
 لكن بتلر تحاول أن تقيم تلك الذات وذلك التضامن من،األنثوية وربما تضامن النساء جماع ًة
. على أساس سياسي الفت وجدير بالنقاش في الوقت ذاته،جديد
. النسوية، الظاهراتية، األداء، الجسد، الجنس، الجندر:كلمات مفتاحية
Abstract: This essay by Judith Butler has become a feminist classic. It combines
a fertile mix of speech–act theory, which views language as performative, creating
events in the world; and phenomenology which sees the body as a historical
idea, not a natural fact, and as a set of possibilities to be continually realized. For
Michel Foucault, the body is the surface upon which the discourses of control
are inscribed. Feminism sees gender as a social construct, interprets the dominant
forms of gender and the conventions behind them, and deconstructs them to
reveal that they are constructed and hence capable of taking on a different form,
creating other kinds of gender than the two dominant ones. Logically this implies
the doing away with the feminine subject and perhaps women’s group solidarity.
Butler however tries to recreate this subject and solidarity on a notably political
basis worthy of discussion.
Keywords: Gender, Sex, Body, Performance, Phenomenology, Feminism.
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مقدمة
ناد ًرا ما فكّر الفالسفة في الفعل بمعناه المسرحي ،لك ّن لديهم خطابًا عن «األفعال» التي
تنطوي على معانٍ داللية تتداعى معها أو تقترن بها ،ولديهم نظريات في األداء والفعل .وعلى
سبيل المثال ،فإ ّن نظرية جون سيرل في «أفعال الكالم»((( ،تلك التأكيدات والوعود اللفظية التي يبدو
أنّها ال تقتصر على اإلشارة إلى عالقة كالمية بل تتعدى ذلك إلى تكوين رابطة أخالقية بين المتكلمين،
تلقي الضوء على واحدة من اإليماءات اإلنجازية الظاهرة التي تشكّل المنصة التي تعمل عليها فلسفة
اللغة التحليلية .كما تسعى «نظرية الفعل»((( ،وهي ميدان من ميادين الفلسفة األخالقية ،لفهم ما يعنيه
أي مزاعم في شأن ما يجب على المرء أن يفعله .وث ّمة ،أخي ًرا ،نظرية «األفعال»
«الفعل» قبل إطالق ّ
الظاهراتية التي اعتنقها إدموند هوسرل وموريس ميرلو بونتي وجورج هربرت ميد وآخرون ،وتسعى
إللقاء الضوء على الطريقة البسيطة التي يك ِّون بها الفاعلون االجتماعيون الواق َع االجتماعي من خالل
اللغة ،واإليماءة ،وسوى ذلك من العالمات االجتماعية الرمزية .وإذا ما كانت الظاهراتية تبدو في بعض
األحيان أنّها تفترض وجود فاعلٍ يقوم باالختيار والتكوين سابقٍ على اللغة (ويطرحها على أنّها المصدر
الوحيد ألفعاله التكوينية) ،فإن هنالك استخدا ًما لمذهب التكوين أكثر جذرية يتخذ الفاعل االجتماعي
على أنّه موضوع األفعال التكوينية وليس ذاتها.
حين تقول سيمون دوبوفوار «ال يولد المرء امرأةً ،بل يصير كذلك» ،فإنّها تستولي من التراث الظاهراتي
على مذهب األفعال المك ِّونة هذا وتعيد تأويله((( .فبهذا المعنى ،ال يكون الجندر البتّة هوية ثابتة أو
محل لفاعلي ٍة تنبثق منها شتّى األفعال؛ بل يكون هوية ضعيفة التكوين تك ّونت في الزمن؛ هوية قامت
ًّ
((( تــرتـبــط «نظرية أفـعــال الـكــام»  Speech Acts Theoryبجون أوسـتــن فــي كتابه الشهير كـيــف نفعل األشـيــاء بــالـكــام ( .)1962يرى
أوستن أنّ ً
بعضا من اللغة فحسب هو الــذي يكتفي بوصف الواقع .في حين أنّ بعضها اآلخــر أدائــي ،أو إنجازي ،يرمي إلى تحقيق
زوجــا
شــيء مــا أو أدائــه وإنـجــازه.
ويميز أوسـتــن بين «أفـعــال إنـجــازيــة ظــاهــرة»  Illocutionary Actsتُنجز شيئًا بالقول ذاتــه («أعلنكما ً
ّ
وزوجــة») و«أفعال إنجازية مضمرة»  Perlocutionary Actsتنجز شيئًا بواسطة القول (كما في حالة اإلقناع أو التحريض أو اإلخافة
بواسطة الكالم) .بل إنّ أوستن يتوصل في النهاية إلى أنّ كل لغة هي إنجازية في الحقيقة ،بما في ذلك اللغة التي تصف الوقائع أو
تنقلها؛ فتلك أفعال إعالم أو إثبات ،وإيصال المعلومات فعل أدائي شأنه شأن قطع وعد أو إطالق تسمية أو النطق برهان .وكي تكون
مرخص له بإصدارها ،وأن
بد من وجود أعراف معينة :كأن تصدر عن شخص َّ
«األفعال اإلنجازية الظاهرة» شرعية وسارية المفعول ال ّ
وعدله واقترح
يصدرها
بجدية ،في ظروف مالئمة ،وعلى النحو اإلجرائي الصحيح .واصل جون سيرل مشروع أستاذه أوستن ودقّقه ّ
ّ
ّ
ولعل أهم إضافات سيرل هي محاولته التمييز
مواطن بحث جديدة ،ال سيما في كتابه أفعال الكالم :مقالة في فلسفة اللغة (.)1969
ُنجز
بين األفعال األدائية المضمرة في القول واألفعال التأثيرية .ويرى سيرل أنّ األفعال المضمرة في القول هي قصدية ،ال تؤ ّدى أو ت َ
شخصا بشيء ما أو تدفعه إلى فعل شيء ما من
تؤدى قصد ًيا ،إذ يمكنك أن تقنع
ُقصدّ .أما األفعال التأثيرية فال ضرورة ألن َّ
إن لم ت َ
ً
دون أن تقصد ذلك( .المترجم)

متعمدة من
((( نظرية الفعل  Action Theoryهي نطاق من الفلسفة ُيعنى بالعمليات التي تُحدث حركات جسدية إنسانية ُمرادة أو ّ
تميز بين األشياء التي تقع لشخص واألشياء التي يفعلها هذا الشخص أو يجعلها تقع .يتناول
نوع معقّد إلى هذا الحد أو ذاك .وهي ّ
ّ
والنية والمحاولة واإلرادة الحرة .ومن المشكالت األساسية هنا
والقرار
د
والتعم
والقصد
منظرو الفعل ،إ ًذا ،قضايا كالدافع والرغبة
ّ
ّ
النية وحركات الجسد ،أو «ما يتبقى حين أطرح واقعة أنّ ذراعي ترتفع من واقعة أنني أرفع ذراعي»،
مشكلة االختيار ،أو ما يصل بين ّ
كما يقول لودفيغ فتغنشتين .مــن الــواضــح أ ّنــه ثمة لقاء فــي هــذا النطاق الفكري بين كـ ّـل مــن اإلبستيمولوجيا واألخــاق والميتافيزيقا
والقانون وفلسفة العقل وعدد من الفروع العلمية( .المترجم)
((( من أجل مزيد من النقاش لمساهمة دوبوفوار النسوية في النظرية الظاهراتية ،انظر مقالتي:

«Variations on Sex and Gender: Beauvoir’s The Second Sex,» Yale French Studies, no. 172 (1986).

ةمجرت
وسنلا ةيرظنلاو ةيتارهاظلا يف ةلاقم :ردنجلا نيوكتو ةيئادألا لاعفألا

من خالل تكرا ِر أفعالٍ ُمؤ َْسلَب .وعالو ًة على ذلك ،فإ ّن الجندر يُقام من خالل أَ ْسلَ َبة الجسد ،ويجب
أن يُف َهم ،تاليًا ،بوصفه الطريقة البسيطة التي تك ّون بها شتى اإليماءات والحركات واألداءات الجسدية
َو ْه َم ٍ
جا راسخًا من نماذج الهوية
ج ْن َد َر ٍة مقيمة .وهذه الصيغة تنقل مفهوم الجندر من كونه نموذ ً
ذات ُم َ
جا يحتاج إلى تصور لـزمني ٍة اجتماعي ٍة مك َّونة .ومن المهم القول إنّه حين يقوم الجندر من
إلى كونه نموذ ً
خالل أفعال غير متمادية داخليًا ،فإ ّن ظاهر الجوهر يكون على وجه الدقة هوية مبنيّة بنا ًء ،إنجازًا أدائيًا
يؤمن به الجمهور االجتماعي العادي ،بمن في ذلك الفاعلون أنفسهم ،ويؤ ّدونه بطريقة اإليمان .وإذا
ما كان أساس الهوية الجندرية هو تكرار األفعال المؤسلَب خالل الزمن ،وليس هوي ًة تبدو ملتحمةً ،فإ ّن
إمكانات التحول الجندري ت ُنظَر في العالقة االعتباطية بين مثل هذه األفعال ،في إمكان قيام ضرب آخر
من التكرار ،في التكرار ال ُم ِ
خ ّل والمخ ِّرب لذاك األسلوب.
سوف أحاول ،من خالل تص ّور األفعال الجندرية الذي رسمت خطوطه ،أن أب ّين بعض الطرائق التي
قد تمكّن من فهم تص ّورات الجندر ال ُمشَ يَّأة وال ُمطَبَّعة على أنّها م َك َّونة تكوي ًنا ويمكن ،تاليًا ،تكوينها
على نحو مختلف .وسوف أفهم األفعال المك ِّونَة ،بخالف النماذج المسرحية أو الظاهراتية التي تعتبر
ج ْن َدرة سابقة على أفعالها ،ال على أنّها تك ِّون هوية الفاعل فحسب ،بل على أنّها أيضً ا تك ِّون
الذات ال ُم َ
تلك الهوية بوصفها وه ًما قسريًا ،موضوع إيمان .وسوف أفيد ،في سياق بناء مناقشتي ،من الخطابات
المسرحية واألنثروبولوجية والفلسفية ،ومن الظاهراتية بصورة أساسية ،كي أبيّن أن ما يُدعى بالهوية
الجندرية هو إنجاز أدائي ق ََس َر عليه العقاب والتابو االجتماعيان ،وأ ّن في طابعها ذاته بوصفها أدائ ّية،
يكمن إمكان منازعة الحالة ال ُمشَ يَّأة.

ً
أوال :الجنس /الجندر :وجهات نظر نسوية وظاهراتية
جه الجنسي ،التي تفترض
غالبًا ما كانت النظرية النسوية نقدي ًة حيال التفسيرات الطبيعية للجنس والتو ّ
أن من الممكن اشتقاق معنى وجود النساء االجتماعي من واقع فيسيولوجيتهن .وإذ م ّيزت المنظّرات
النسويات بين الجنس والجندر ،نازعن التفسيرات السببية التي تفترض أ ّن الجنس يملي على تجربة
التجسد البشري
معاني اجتماعية معينة أو يفرضها عليها .وكذلك كانت النظريات الظاهراتية في
النساء
ّ
َ
معن ّية بالتمييز بين شتّى السببيات الفيسيولوجية والبيولوجية التي تبني الوجود الجسدي والمعاني التي
المجسد في سياق التجربة المعيشة .وكانت تأمالت ميرلوبونتي في الفصل الموسوم
يتّخذها الوجود
َّ
الحسي ،قد عارضت مثل هذه الروايات
«الجسد في كينونته الجنسية» ،ضمن كتابه ظاهريات اإلدراك
ّ
(((
عن التجربة الجسدية ورأت أن الجسد هو «فكرة تاريخية» وليس «نو ًعا طبيع ًيا»  .ومما له داللته أ ّن هذا
الرأي هو الذي تقتبسه سيمون دوبوفوار في كتابها الجنس اآلخر حين تهيّئ المسرح لقولها إ ّن «المرأة»،
أي جندر ،هما وضع تاريخي ال واقعة طبيعية(((.
وتاليًا ّ
(4) Maurice Merleau–Ponty, «The Body in its Sexual Being,» in: Colin Smith (trans.), The Phenomenology of Perception
(Boston: Routledge and Kegan Paul, 1962).
(5) Simone de Beauvoir, The Second Sex, H. M. Parshley (trans.), (New York :Vintage, 1974), p. 38.
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في كال السياقين ،ليس ث ّمة إنكار لوجود أبعاد الجسد المادية أو الطبيعية وال لكون هذه األبعاد واقعة
من الوقائع ،بل يُعاد تص ّورها على أنها مميّزة من السيرورة التي يغدو الجسد من خاللها مح ّم ًل بمعان
تجسد إمكانات ثقافية
ثقافية .ويُف َهم الجسد لدى دوبوفوار وميرلوبونتي على أنّه سيرورة نشطة من
ّ
التجسد من أن تصفها .وما تحتاجه
ألي نظري ٍة ظاهراتية في
وتاريخية معينة ،سيرورة تملّك معقدة ال ب ّد ّ
ّ
ج ْن َدر هو توسيع النظرة التقليدية إلى األفعال لتعني،
نظرية ظاهراتية في التك ّون كي تصف الجسد ال ُم َ
جز .بعبارة أخرى ،تبدي األفعال التي
على السواء ،ما يك ِّون المعنى وما يُ َؤ َّدى المعنى من خالله ويُن َ
ضروب شَ َب ٍه مع األفعال األدائية في السياقات المسرحية .وتتمثّل مهمتي ،إذًا،
يُك َّون الجندر من خاللها
َ
حص الطرائق التي يُبنى بها الجندر من خالل أفعال جسمانية معينة ،وإمكانات التغيير الثقافي
في تف ّ
للجندر من خالل مثل هذه األفعال.
ال يقتصر ما يراه ميرلوبونتي على أ ّن الجسد فكرة تاريخية ،بل يتع ّداه إلى كون هذا الجسد مجموعة
من اإلمكانات التي يجب أال تتوقف عن التحقق .وما يعنيه ميرلوبونتي بقوله إ ّن الجسد فكرة تاريخية
يتوسطه التاريخ ويجري في العالم .وما يشير إليه كون
هو أنّه يكتسب معناه من خالل تعبي ٍر ملموس ّ
الحسي ،ال يحدده مسبقًا وعلى
الجسد مجموعة من اإلمكانات هو :أ– أ ّن ظهوره في العالم ،لإلدراك
ّ
نح ٍو ما جوه ٌر داخلي ،ب– أ ّن تعبيره الملموس الذي يجري في العالم يجب أن يُفهم على أنّه اضطالع
بمجموعة من اإلمكانات التاريخية وتجسيد لها .وبذلك يكون ث ّمة فاعلية تُف َهم على أنّها السيرورة التي
تحسم أمر هذه اإلمكانات .وهي إمكانات مق ّيدة بالضرورة باألعراف التاريخية المتاحة .ليس الجسد
مادي ًة متطابق ًة مع ذاتها أو واقعة من الوقائع فحسب؛ فهو مادية تحمل معنى ،على األقل ،وطريقة هذا
الحمل هي طريقة درامية في جوهرها .وما أعنيه بالدرامية هو أ ّن الجسد ليس ماد ًة محققة فحسب ،بل
تحقيق مادي متواصل إلمكانات .والمرء ليس جس ًدا فحسب ،بل إنّه ،بمعنى رئيس من المعاني ،يصنع
المجسدين.
جسده ،ويصنعه ،بالفعل ،على نح ٍو مختلف عن معاصريه كما عن أسالفه وأخالفه
ّ
لكنها تبقى من القواعد المؤسفة أن نزعم أ ّن هنالك «نحن» أو «أنا» تصنع جسدها ،كما لو أنها فاعلية
جهه .األنسب ،كما أقترح ،هو معجم يقاوم الميتافيزيقا الجوهرية
جا
غير
ّ
ّ
مجس ًدا وتو ّ
مجسدة تسبق خار ً
التي تقف خلف ِ
ص َيغ الفعل – الفاعل ويعتمد ً
بدل من ذلك على كيان ّية (أنطولوجيا) أسماء الفاعلين.
تجسده هو إمكانات .لكن
ذلك أ ّن الـ «أنا» التي هي جسدها ،هي بالضرورة ،نمط من التجسيد ،و«ما» ّ
المجسدة ليست في جوهرها خارجية أو سابقة
الصوغ تبقى مضلل ًة هنا أيضً ا ،أل ّن اإلمكانات
قواعد ّ
َّ
على عملية التجسيد ذاتها .والجسد ،بوصفه ماديّة منظَّمة قص ًدا ،هو تجسيد دائم إلمكانات مشروطة
بالعرف التاريخي ومح َّددة به على السواء .والجسد ،بعبارة أخرى ،هو وضع تاريخي ،كما زعمت
دوبوفوار ،وهو طريقة في خلق وضع تاريخي ،وإضفاء الطابع الدرامي عليه ،وإعادة إنتاجه.
أن تخلق ،أن تُضفي الطابع الدرامي ،أن تعيد اإلنتاج ،هي أشياء تبدو أنها بعض بنى التجسيد األولية.
المجسدون خارجيين ،سطحيين،
وهذا الخلق للجندر ليس طريقة فحسب ،يكون فيها الفاعلون
َّ
ومتاحين إلدراك اآلخرين .ذلك أ ّن التجسيد يُظهر بوضوح مجموع ًة من اإلستراتيجيات أو ما كان يمكن
لسارتر أن يدعوه أسلوبًا من أساليب الكينونة ،أو ما كان يمكن لفوكو أن يس ّميه «أسلوبيات الوجود».

ةمجرت
وسنلا ةيرظنلاو ةيتارهاظلا يف ةلاقم :ردنجلا نيوكتو ةيئادألا لاعفألا

وهذا األسلوب ليس انتحالً البتّة ،ألن أساليب العيش لها تاريخ ،وذلك التاريخ يشترط اإلمكانات
«فعل» ،إذا جاز القول ،قصديًا وأدائيًا
ً
مثل ،بوصفه أسلوبًا جسمان ًيا ،أو
ويرسم حدودها .خُذ الجندرً ،
على ح ٍّد سواء ،إذ يحمل «األداء» نفسه المعنى المزدوج لما هو «درامي» وما هو «غير مرجعي».
حين تزعم دوبوفوار أ ّن «المرأة» فكرة تاريخية وليست واقعة طبيعية ،فإنّها تشدد بوضوح على التمييز
بين الجنس بوصفه واقعة بيولوجية ،والجندر بوصفه التأويل أو االستدالل الثقافي لتلك الواقعة.
أن تكون أنثى هو ،بحسب هذا التمييز ،واقعة ال معنى لها ،أما أن تكون امرأ ًة فيعني أن تصير امرأةً،
أن تقسر الجسد على أن يمتثل لفكرة تاريخية هي فكرة «المرأة» ،أن تحثّ الجسد على أن يصير عالمة
امتثال إلمكان مح َّدد تاريخ ًيا ،وأن تفعل ذلك بوصفه مشرو ًعا جسمان ًيا مستدا ًما
ً
تجسد ذاتك
ثقافية ،أن ّ
ومك َّر ًرا .لكن فكرة «المشروع» تشير إلى قوة ُم ِ
نشئَة ذات إرادة جذرية ،وأل ّن الجندر مشروع يتّخذ البقاء
الثقافي غاية له ،فإ ّن مصطلح «اإلستراتيجية» يشير بصورة أفضل إلى حال القسر الذي يجري أداء
الجندر في ظلّه على نحو دائم ومتنوع .وهذا ما يجعل الجندر ،بوصفه إستراتيجية للبقاء ،أدا ًء له عواقبه
العقابية الواضحة .وضروب الجندر المتباينة هي جزء مما «يُ ِؤن ِْسن» األفراد ضمن الثقافة المعاصرة؛
وأولئك الذين يخفقون في صنع جندرهم على الوجه الصحيح ال ينفكّون يُ َعاقَبون بالفعل .وألنّه ما من
«جوهر» يع ّبر عنه الجندر أو يُبرزه إلى الخارج وال مثل أعلى موضوعي يطمح إليه؛ وأل ّن الجندر ليس
واقعةً ،فإ ّن أفعال الجندر المختلفة تخلق فكرة الجندر ،ومن دون تلك األفعال ما كان يمكن أن يكون
ث ّمة جندر على اإلطالق .وبهذا يكون الجندر بنا ًء ال يني يخفي تكوينه .واالتفاق الجمعي ال ُمض َمر
على أداء ضروب مختلفة ومستقطَبة من الجندر ،وإنتاجها ،وإدامتها بوصفها تخييالت((( ثقافية إنّما
تحجبه صدقية إنتاجه .ويغدو مؤلّفو الجندر مبهورين بتخييالتهم التي يقسر من خاللها البنا ُء المر َء
المجسدة بأساليب جسمانية شتى سوى
على اإليمان بضرورته وطبيعيته .وليست اإلمكانات التاريخية
َّ
تلك التخييالت الثقافية العقابية المنتظمة التي يتناوب تجسيدها وتمويهها قس ًرا.
ٍ
نسوي للجندر؟ تبدو الظاهراتية على
لتوصيف
ما حجم الفائدة التي تق ّدمها نقطة انطالق ظاهراتية
ّ
السطح كأنها تشاطر التحليل النسوي التزا ًما بنظرية تضرب بجذورها في التجربة المعيشة ،وبكشف
الطريقة التي يجري بها إنتاج العالم من خالل األفعال المك ِّونة للتجربة الذاتية .ومن المعلوم أ ّن
النظرية النسوية ال ت ُجمع على تحبيذ وجهة نظر الذات (سبق لكريستيفا أن اعترضت على النظرية
سياسي
الشخصي
النسوية بأنّها «مفرطة في وجوديتها»((() كما أ ّن الزعم النسوي الذي مفاده أ ّن
ٌ
َ
يشير ،في جزء منه ،إلى أ ّن التجربة الذاتية ال تبنيها الترتيبات السياسية القائمة فحسب ،بل تؤث ّر
بدورها في تلك الترتيبات وتبنيها .ولقد سعت النظرية النسوية لفهم الطريقة التي تُؤ َّدى بها البنى
السياسية والثقافية النظامية أو النافذة ويُعاد إنتاجها من خالل أفعال وممارسات فردية ،وكيف يُلقى
الضوء على تحليل أوضاع شخصية في الظاهر بوضع القضايا المطروحة في سياق ثقافي أوسع
تخيلي نثري في الغالب (روايــة ،قصة ،ومــا شابههما أو ارتبط بهما من
((( التخييل  ،Fictionمصطلح عــام ومبهم يشير إلــى عمل ّ
«القص» أو «الرواية» في كثير من األحيان( .المترجم)
أجناس) .ومن هنا ترجمته بـ
ّ
(7) Julia Kristeva, Histoire d’amour (Paris: Editions Denoel, 1983), p. 242.
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ومشترك .والحال أ ّن الدافع النسوي ،وأنا متأكدة من أ ّن هناك أكثر من دافع واحد ،غال ًبا ما برز من
معرفة أ ّن ألمي أو صمتي أو غضبي أو إدراكي ليس في النهاية ألمي أو صمتي أو غضبي أو إدراكي
وحدي ،وأنّه يرسم حدودي في وضع ثقافي مشترك يمكنني بدوره ويمنحني القدرة بطرائق معينة
غير متوقعة .هكذا يكون الشخصي سياسيًا ضمنيًا بقدر ما يكون مشروطًا ببنى اجتماعية مشتركة،
ص ٌن أيضً ا ضد التحدي السياسي بقدر ما يُصان التمييز بين العام والخاص.
ح َّ
لك ّن الشخصي ُم َ
وبذلك يغدو الشخصي ،بالنسبة إلى النظرية النسوية ،مقول ًة جامعة ،مقولة تستوعب ،ولو ضمنيًا،
يتوسع أيضً ا.
البنى السياسية التي عاد ًة ما يُنظر إليها على أنّها عامة .والحال أ ّن معنى السياسي ذاته ّ
وتنطوي النظرية النسوية ،في أفضل حاالتها ،على توسيع ديالكتيكي لكلتا المقولتين .فوضعي
ٍ
شخص آخر فحسب ،وأفعالي ،على ما هي عليه من الفردية،
يكف عن كونه وضعي لكونه وض َع
ال ّ
صو ٌغ
تعيد مع ذلك إنتاج وضع الجندر الذي أنتمي إليه ،وتفعل ذلك بطرق شتّى .بعبارة أخرى ،ثمة َ
سياسي للنظرية النسوية ،كام ٌن في الشخصي ،وهو افتراض مفاده أ ّن عالم – حياة عالقات الجندر
يتوسطها التاريخ .وبالنظر إلى أن «الـ» جسد
تك ّونه ،جزئيًا على األقل ،أفعال األفراد الملموسة التي
ّ
ج ْن َدر .وال مناص من
ال يني يتحول إلى جسده أو جسدها ،فإنّه ال يُع َرف إال من خالل مظهره ال ُم َ
النظر في الطريقة التي تحصل بها َج ْن َد َر ُة الجسد هذه .واقتراحي هو أ ّن الجسد يغدو الجندر الذي
هو عليه من خالل سلسلة من األفعال التي تتجدد ،وتُنقَّح ،وتتع ّزز بمرور الزمن .ومن وجهة نظر
المترسبة وليس بني ًة أو
ج ْن َدر بوصفه إرث األفعال
ّ
نسوية ،قد يحاول المرء أن يعيد تص ّور الجسد ال ُم َ
جوه ًرا أو واقع ًة محددة أو متوقع ًة سلفًا ،سواء كانت طبيعية أو ثقافية أو لغوية.
يستطيع التملّك النسوي لنظرية التك ّون الظاهراتية أ ّن يع ّبئ فكرة الفعل على نحو ملتبس أش ّد االلتباس.
موسعة لتشمل البنى السياسية واالجتماعية األوسع ،تكون أفعال الذات
فحين يكون الشخصي مقولة َّ
موسعة بالمثل .ومن الواضح أ ّن هناك أفعالً سياسية هي أعمال متع َّمدة وأداتية في التنظيم
المجندرة ّ
السياسي والتدخل الجمعي المقاوم الذي يرمي إلى تحقيق هدف عريض يتمثل في إقامة مجموعة
عدل .هكذا ث ّمة أفعال ت ُجرى باسم النساء ،وث ّمة أفعال بذاتها
من العالقات االجتماعية والسياسية أكثر ً
أي عاقبة أداتية ،تتحدى مقولة النساء ذاتها .والحال أ ّن على المرء أن ينظر
وفي ذاتها ،بصرف النظر عن ّ
في عبثية برنامج سياسي يسعى لتغيير وضع النساء االجتماعي جذريًا من دون أن يحسم قبل ذلك
َ
كونك امرأة أم ًرا يعني ،بالتعريف ،أن تكون
ما إذا كانت مقولة المرأة مبنيّة اجتماعيًا على نح ٍو يجعل من
في حا ٍل من االضطهاد .ونظ ًرا إلى رغبة الخطاب النسوي المفهومة في بناء روابط التضامن ،فإنّه كثي ًرا
شامل لتجرب ٍة ثقافي ٍة تُطلق ،في حالتها الشاملة ،وع ًدا
ً
ما اعتمد على مقولة المرأة باعتبارها افتراضً ا
ِض فيها مسبقًا ،وعلى النطاق األوسع،
كيان ًيا (أنطولوج ًيا) زائفًا بتضامنٍ
سياسي تا ٍل .وفي ثقاف ٍة افتُر َ
ٍ
أ ّن «اإلنسان» (الرجل ،وليس «اإلنسان» المرأة) بما ينطوي عليه من شمول زائف يطاول اإلنسانية
ذاتها ،سعت النظرية النسوية بنجاح إلبراز الخصوصية األنثوية وإعادة كتابة تاريخ الثقافة على نح ٍو
جب
ح ْ
يعترف بحضور النساء وأثرهن واضطهادهن .لك ّن النسويات ،في جهدهن الذي يبذلنه لمقارعة َ
النساء مقولةً ،يخاطرن بإبراز مقولة قد تمثّل حيوات النساء الملموسة وقد ال تمثّلها .واعتقادي أنّنا ك ّنا
أقل انشغالً بالنظر في حال المقولة ذاتها ،وبتبيّن شروط االضطهاد التي
بوصفنا نسويات وال نزال ّ
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حصها للهويات الجندرية التي تعزز مقولتَي الرجل والمرأة المنفصلتين
تتأت ّى عن إعادة إنتاج لم يج ِر تف ّ
والمتقابلتين.
حين تزعم دوبوفوار أن المرأة «وض ٌع تاريخي» ،فإنّها تؤكد أ ّن الجسد يخضع لبنا ٍء ثقافي معين،
ال من خالل األعراف التي تعاقب وتحظر الكيفية التي يُ ْع ِم ُل بها المرء جسده ،و«الفعل» أو األداء الذي
يكون عليه جسد المرء فحسب ،بل أيضً ا من خالل األعراف الضمنية التي تبني الطريقة التي يجري بها
ج َّنس،
تص ّور الجسد ثقاف ًيا .والحال أنّه إذا ما كان الجندر هو الداللة الثقافية التي يتّخذها الجسد ال ُم َ
ٌ
أفعال شتّى وإدراكها الثقافي ،فسوف يتبيّن عندئذ أنّه ال تمكن،
وإذا ما كانت تلك الداللة تقررها م ًعا
من ضمن شروط الثقافة ،معرفة الجنس بوصفه مم ّي ًزا من الجندر .وتُؤ َّدى إعادة إنتاج مقولة الجندر
ٍ
يتحصلن على حقوق
صعيد سياسي واسع ،كما يحصل حين تدخل النساء مهن ًة أ ّول م ّرة أو
على
ّ
معينة ،أو يُعاد تصورهن في خطاب قانوني أو سياسي بطرائق جديدة إلى حد بعيد .لكن إعادة إنتاج
ج ْن َدرة األش ّد بساطة ت ُؤ َّدى من خالل طرائق شتّى تُ ْع َمل بها األجساد بالعالقة بتوقعات الوجود
الهوية ال ُم َ
ترسب للجندر يُنتج ظاهرة الجنس الطبيعي عينها ،أو المرأة
جن َدر الراسخة والمترسبة عميقًا .فث ّمة ّ
ال ُم َ
أي من التخييالت االجتماعية السائدة والقسرية ،وهذا هو الترسب الذي أنتج بمرور الوقت
الواقعية ،أو ّ
مجموعة من األساليب الجسمانية التي تظهر ،في شكل ُمشَ َّيأ ،على أنها تَشك ُُّل األجساد الطبيعي في
جنسين يوجدان في عالقة ثنائية متقابلة واحدهما مع اآلخر.

ثان ًيا :الجندران المتقابالن والعقد الجنسي َ
الغيري
لضمان إعادة إنتاج ثقافة معينة ،عملت مقتضيات شتّى ،محددة جي ًدا في األدبيات األنثروبولوجية التي
تتناول القرابة ،على وضع التكاثر الجنسي ضمن حدود نظام الزواج الجنسي الغيري الذي يقتضي
جند َرة معينة تضمن ،بالنتيجة ،إعادة إنتاج نظام القرابة .وكما أشار فوكو
تكاثر الكائنات البشرية بطرائق ُم َ
وآخرون ،فإن ارتباط جنس طبيعي بجندر مميّز وبـ «انجذاب» طبيعي في الظاهر إلى الجنس /الجندر
المعاكس هو اقتران غير طبيعي لبناءات ثقافية موضوعة في خدمة المصالح التكاثرية((( .وبيّنت
األنثروبولوجيا الثقافية ودراسات القرابة النسوية أ ّن الثقافات محكومة بأعراف ال تقتصر على تنظيم
إنتاج الخيرات المادية وضمانها وتبادلها واستهالكها فحسب ،بل تتع ّداه إلى إعادة إنتاج روابط القرابة
ذاتها ،األمر الذي يقتضي تابوهات وتنظي ًما عقابيًا للتكاثر إلحداث تلك النتيجة .وبيّن ليفي ستروس
غيري
جه الجنسي في أنماط شتّى من الزواج
ّ
أ ّن تابو سفاح القربى يعمل على ضمان تصريف التو ّ
الجنس((( ،ورأت غايل روبن على نح ٍو مقنع أ ّن تابو سفاح القربى يُن ِتج ضروبًا معينة من الهويات
(8) Michel Foucault ,The History of Sexuality: An Introduction, Robert Hurley (trans.), )New York: Random House,
1980), p. 154.

ّ
معا ،في وحدة مصطنعة ،بين عناصر تشريحية ووظائف بيولوجية وسلوكات وأحاسيس ولذائذ،
«مكنت فكرة ‘الجنس’ من الجمع ً
ّ
سببي [.»]...
مبدأ
ّها
ن
أ
على
التخييلية
الوحدة
هذه
استخدام
من
المرء
نت
ومك
ّ
(9) Claude Levi–Strauss, The Elementary Structures of Kinship (Boston: Beacon Press, 1965).
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جن َدرة المتميزة( .((1وما أراه ببساطة هو أ ّن الطريقة الوحيدة التي يُعاد بها إنتاج
والتوجهات الجنسية ال ُم َ
نظام الغيرية الجنسية القسري هذا وإخفاؤه هي من خالل تنمية األجساد إلى جنسين متميزين لهما
خ َيالء المركزية
مظاهرهما «الطبيعية» واستعداداتهما الجنسية الغيرية «الطبيعية» .وعلى الرغم من أ ّن ال ُ
اإلثنية تشير إلى تق ّدم أبعد من بنى عالقات القرابة اإلجبارية كما وصفها ليفي ستروس ،فإنّني أشير،
مع روبن ،إلى أ ّن الهويات الجندرية المعاصرة فيها عالئم أو «آثار» كثيرة على قرابة متبق ّية .وقد لقي
جت وشُ يّئَت بمرور
الزعم ،الذي مفاده أ ّن الجنس والجندر والغيرية الجنسية هي نتاجات تاريخية أُد ِم َ
الزمن على أنّها طبيعية ،قد ًرا كبي ًرا من االهتمام النقدي ،ال من ميشيل فوكو فحسب ،بل من مونيك
ويتيغ ،ومؤرخي اللواط ،وعدد من األنثروبولوجيين الثقافيين وعلماء النفس االجتماعيين في السنوات
األخيرة( .((1لك ّن هذه النظريات ال تزال تفتقر إلى الموارد النقدية الالزمة للتفكير على نحو جذري
جه الجنسي والبناءات المرتبطة بالجنس ما دامت ال تحدد ،وال تصف ،الطريقة
ّ
بالترسب التاريخي للتو ّ
البسيطة التي ت ُنتَج بها هذه البناءات ويُعاد إنتاجها ويُحافظ عليها في مجال األجساد.
جه الجنسي
هل يمكن للظاهراتية أن تساعد في إعادة بناء نسوية للطابع الرسوبي للجنس والجندر والتو ّ
على مستوى الجسد؟ في المقام األول ،يوفّر التركيز الظاهراتي على شتّى األفعال التي تتك ّون الهوية
ح َّول بها
الثقافية من خاللها نقط َة انطالق مالئمة للجهد النسوي الرامي إلى فهم الطريقة البسيطة التي ت ُ َ
األجساد إلى جندرات .ويوفّر صوغ الجسد ،بوصفه نو ًعا من إضفاء الطابع الدرامي على اإلمكانات
يتجسد بها ٌ
مستحيل،
ً
عرف ويُؤ َّدى .لك ّنه يبدو صع ًبا ،إن لم يكن
أو أدائها ،طريق ًة لفهم الكيفية التي
ّ
أن نتخيّل طريقة لفهم حجم اضطهاد النساء وطابعه المنهجي انطالقًا من موقع نظري يتّخذ األفعال
المك ِّونة نقطة انطالقه .فعلى الرغم من أ ّن األفعال الفردية تعمل على الحفاظ على أنظمة االضطهاد
أي نظرية في المسؤولية السياسية الشخصية تفترض مثل هذه النظرة ،فإ ّن ذلك
وإعادة إنتاجها ،ومع أ ّن ّ
ال يعني أ ّن االضطهاد هو عاقبة وحيدة لمثل هذه األفعال .ويمكن أن نرى أنّه لوال البشر الذين تنتج
أفعالهم المتعددة ،بعمومها ،الشروط االضطهادية وتحافظ عليها ،لكانت تلك الشروط تسقط وتزول،
توسط .وثمة سياقات وأعراف
لك ّن العالقة بين األفعال والشروط ليست أحادية الجانب وال من دون ّ
أفعال على
ً
اجتماعية ما كان يمكن من دونها ألفعال معينة أن تغدو ممكنةً ،بل ما كان يمكن تصورها
اإلطالق .وبذلك يغدو تغيير العالقات االجتماعية مسألة تغيير للشروط االجتماعية السائدة ال لألفعال
الفردية المتأتية عن تلك الشروط .والحال أ ّن المرء ليخاطر بأن يقتصر في تناوله على انعكاس تلك
الشروط غير المباشر ،إن لم يكن العارض ،حين يبقى مقتص ًرا على سياسات األفعال.
لك ّن المعنى المسرحي لـ «الفعل» يدفع إلى مراجعة االفتراضات الفردانية التي تشكّل أساس النظرة
الضيقة إلى األفعال المك ِّونة في الخطاب الظاهراتي .ذلك أ ّن األفعال ،بوصفها م ّدة زمنية معيّنة ضمن
(10) Gayle Rubin, «The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex,» in: Rayna R. Reiter (ed.), Toward
an Anthropology of Women (New York: Monthly Review Press, 1975), pp. 178–185.

( ((1انظر مقالتي:

«Variations on Sex and Gender: Beauvoir, Wittig, and Foucault,» in: Seyla Benhabib & Drucila Cornell (eds.), Feminism
as Critique (London :Basil Blackwell, 1987 [distributed by University of Minnesota Press]).
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األداء بأكمله ،هي تجربة مشتركة و«عمل جمعي» .وكما هو الحال في النظرية النسوية ،فإ ّن مقولة
الشخصي ذاتها ت ُ َو َّسع لتشمل البنى السياسية ،فنجد نظر ًة إلى األفعال أساسها مسرحي ،ووجهتها
جه إلى نظرية الفعل بأنّها «مفرطة
ّ
أقل فردية ،في الواقع ،تقطع بعض الشوط في إبطال النقد الذي يو َّ
المجسدة بقدر
الفعل الذي هو الجندر ،الفعل الذي هو العوامل
َ
في وجوديتها» .فمن الواضح أ ّن
َّ
تجسد على نحو درامي ون َِش ٍط دالالت ثقافية معينة وترتديها ،ليس فعل الفرد وحده .ال ّ
شك في
ما ّ
أ ّن هنالك طرائق متباينة وفردية في صنع المرء جندره ،لكن من الواضح أ ّن ذلك المرء الذي يصنعه،
وذلك المرء الذي يصنعه يكون وفقًا لـ عقوبات وتحظيرات معينة ،ليس باألمر الفردي تما ًما .وهنا م ّرة
أخرى ،ال أقصد التقليل من تأثير بعض المعايير الجندرية التي تنشأ داخل األسرة وت ُف َرض من خالل
بعض أساليب الثواب والعقاب األسرية ويمكن تفسيرها ،بالنتيجة ،على أنّها فردية للغاية ،فحتى هناك،
ٍ
َصصها ،وناد ًرا ما تكون أصيل ًة على
تلخّص العالقاتُ األسرية
عالقات ثقافي ًة موجودة وتُ َف ْر ِدنُها وتُخ ِّ
فعل
جذري ،إذا ما كانت كذلك .والفعل الذي يقوم به المرء ،الفعل الذي يؤ ّديه ،هو ،بمعنى ماٌ ،
نح ٍو
ّ
نص ال يستنفده
كان جاريًا قبل أن يصل المر ُء المشه َد .وبذلك يكون الجندر ً
فعل مك َّر ًرا ،شأنه شأن ّ
الممثلون المعينون الذين يفيدون منه ،لك ّنه يحتاج إلى ممثلين أفراد كي يجسدوه ويعيدوا إنتاجه واق ًعا
من جديد .وال ب ّد من تمييز المكونات المعقدة التي يشتمل عليها الفعل إذا ما أردنا أن نفهم نوع ذلك
األداء المنسجم والمتناغم الذي عاد ًة ما يكون عليه أداء المرء لجندره.
فعل؟ يقتضي الفعل االجتماعي أدا ًء هو أدا ٌء مك َّرر ،كما يشير
بأي المعاني ،إذًا ،يكون الجندر ً
ّ
األنثروبولوجي فيكتور تيرنر في دراسته الدراما االجتماعية الشعائرية( .((1وهذا التكرار هو في آنٍ
م ًعا إعادة أداء وإعادة تجربة لمجموعة من المعاني الراسخة اجتماعيًا مسبقًا؛ وهو الشكل البسيط
والشعائري لشرعيتها .وحين يُط َّبق تص ّور األداء االجتماعي هذا على الجندر ،من الواضح أنّه على
ج ْن َدرة ،فإ ّن هذا
الرغم من وجود أجساد فردية تؤ ّدي هذه الدالالت بصيرورتها ُم َؤ ْسلَب ًة في أنماط ُم َ
«الفعل» يكون عا ًما أيضً ا مباشرةً .فهناك أبعاد زمنية وجمعية لهذه األفعال ،وطبيعتها العامة ليست من
غير عواقب؛ والحال أ ّن األداء يتأث ّر بالهدف اإلستراتيجي الرامي إلى إبقاء الجندر في إطاره الثنائي
المتقابل .إ ّن األداء ،إذ يُف َهم من منظور تربوي وتعليمي ،يجعل القوانين االجتماعية صريحة.
(12) See: Victor Turner, Dramas, Fields, and Metaphors (Ithaca: Cornell University Press, 1974); Clifford Geertz,
«Blurred Genres: The Refiguration of Thought,» in: Local Knowledge, Further Essays in Interpretive Anthropology
(New York: Basic Books, 1983).

غالباّ .
فمنظرو الشعائر
يشير غيرتز إلى أنّ النظرية االجتماعية راحت ّ
مؤخ ًرا تستخدم االستعارة المسرحية بطريقتين اثنتين ،متعاكستين ً
مثل فيكتور تيرنر يركّ زون على فكرة الدراما االجتماعية بأنواعها المختلفة بوصفها وسيلة لتهدئة الصراعات ضمن ثقافة من الثقافات
تنوع إميل دوركهايم وكينيث
وتجديد التالحم االجتماعي .ومن جهة أخرى ،تركّ ز مقاربات الفعل الرمزي ،المتأثّرة بشخصيات متنوعة ّ
ـؤدى .ويشير
برك وميشيل فوكو ،على الطريقة التي تغدو بها السلطة السياسية ومسائل الشرعية ثيمات وت َُح ّل ضمن حــدود معنى مـ َّ
مسرحا» سوى
غيرتز نفسه إلى إمكان النظر إلى التوتر على نحو ديالكتيكي؛ فما دراسته التنظيم السياسي في بالي بوصفها «دولة –
ً
ً
أدائيا ،أنّ
تناول له بوصفه شعائر ًيا يجب
حالة من هذا النوع .ويبدو لي
ً
واضحا ،من منظور التناول النسوي الصريح للجندر بوصفه ً
ّ
متضافرا مع تحليل للعقوبات والتابوهات السياسية التي يمكن أن يحصل في ظلها ذلك األداء أو ال يحصل في المجال
أن يكون
ً
ٍ
عاقبة عقابية.
لوا من
العام ِخ ً
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فعل عا ًما وأدائ ًيا ،بالخيار أو المشروع الجذري الذي يعكس خيا ًرا فرديًا فحسب،
ليس الجندر ،بوصفه ً
لكنه أيضً ا ال يُف َرض على الفرد أو يُنقَش لديه ،كما يرى بعض ما بعد البنيويين حين يتناولون الذات.
خامل لعالقات ثقافية
ً
ذلك أ ّن الجسد ال يُ َرقَّش بالسنن الثقافية على نح ٍو سلبي ،كما لو كان متلق ًيا
المجسدة ليست أيضً ا بالسابقة في الوجود على األعراف الثقافية التي
متعيّنة مسبقًا كليًا .لكن الذوات
َّ
تمارس الداللة من خالل األجساد بصورة أساسية .الممثلون موجودون دو ًما على الخشبة ،ضمن شروط
النص والتأويل ،كذلك
األداء .وكما يمكن لسيناريو أن يُؤ َّدى بطرق مختلفة ،وكما تحتاج المسرحية إلى
ّ
ج ْن َدر بدوره في فضاء جسماني مقيَّد ثقافيًا ويؤ ّدي التأويالت في حدود التوجيهات
يقوم الجسد ال ُم َ
الموجودة مسبقًا.
على الرغم من أ ّن الصالت بين الدور المسرحي والدور االجتماعي معقدة وال يسهل التمييز بينهما
(يشير بروس ويلشاير إلى حدود هذه المقارنة في كتابه لعب األدوار والهوية :حدود المسرح بوصفه
حا أ ّن األداءات الجندرية في السياقات غير المسرحية محكومة بأعراف اجتماعية
استعارة)( ،((1يبدو واض ً
حا منها في السياقات المسرحية ،مع أ ّن األداء المسرحي يمكن أن يجتمع
عقابية وتنظيمية أش ّد وضو ً
مع الرقابة السياسية والنقد المرير .والحال أنّه يمكن لمرأى متخ ّنث على المسرح أن يبعث على المتعة
والتصفيق في حين يمكن لمرأى المتخ ّنث نفسه في مقعد الحافلة المجاور أن يبعث على الخوف
تتوسط القرب والتماهي في هاتين الحالتين
والغضب وحتى العنف .فمن الواضح أ ّن األعراف التي ّ
مختلفة تما ًما .وأو ّد أن أطلق قولين مختلفين بخصوص هذا التمييز المتردد .ففي المسرح« ،ليس هذا
واقعي .وبسبب هذا
سوى تمثيل» ،وهو ينزع واقعية التمثيل ،ويجعل الفعل شيئًا ممي ًزا تما ًما مما هو
ّ
التمييز ،يمكن للمرء أن يحافظ على إحساسه بالواقع إزاء هذا التحدي المؤقت الفتراضاتنا الكيانية
(األنطولوجية) القائمة في شأن الترتيبات الجندرية؛ إذ تتيح شتّى األعراف التي تعلن أ ّن «هذه ليست
سوى مسرحية» رسم حدود صارمة بين األداء والحياة .أما في الشارع أو الحافلة ،فيغدو الفعل خطي ًرا،
إذا ما فُ ِعل ،ألنّه ما من أعراف مسرحية لترسم حدود الطابع التخيّلي المحض لهذا الفعل .والحال أنّه
ما من افتراض مسبق في الشارع أو الحافلة بأ ّن الفعل يختلف عن الواقع؛ وينبع التأثير المقلق للفعل
حا يحاول أن ينازع ،بل أن يحطّم
تيسر إجراء هذا الفصل.
من أنّه ليس ثمة أعراف ّ
صحيح أ ّن ثمة مسر ً
ٌ
تلك األعراف التي تفصل الخيالي عن الواقعي (وهذا ما يوضحه ريتشارد شيكنر أش ّد الوضوح في كتابه
بين المسرح واألنثروبولوجيا)( .((1لكن المرء يواجه في هذه الحاالت الظاهرة ذاتها ،أعني أ ّن الفعل
ال يتناقض مع الواقعي ،بل يك ِّون واق ًعا هو واق ٌع جديد بمعنى ما ،صيغة للجندر ال يمكن احتواؤها في
المقوالت الموجودة مسبقًا التي تنظّم واقع الجندر .ومن منظور تلك المقوالت القا ّرة ،قد يرغب المرء
صبي أو رجل ،عالو ًة على أ ّن
في القول :لكن ،هذا في الواقع هو فتاة أو امرأة ،أو إ ّن هذه في الواقع
ّ
المظهر يناقض واقع الجندر ،وأ ّن الواقع المميّز والمألوف موجود حت ًما ،على نح ٍو ناشئ حديثًا ،أو غير
(13) Bruce Wilshire, Role–Playing and Identity: The limits of Theatre as Metaphor (Boston: Routledge and Kegan Paul,
1981).
(14) Richard Schechner, Between Theatre and Anthropology (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985),
See especially: «News, Sex and Performance,» pp. 295–324.
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متحقق مؤقتًا ،أو ربما متحقق في أزمنة أخرى أو أمكنة أخرى .لكن المتخ ّنث يمكن أن يفعل ما يزيد
على التعبير عن التمييز بين الجنس والجندر ،فيتحدى ،ضمنيًا على األقل ،ذلك التمييز بين المظهر
والواقع الذي يبني قد ًرا كبي ًرا من التفكير الشعبي في الهوية الجندرية .وإذا ما كان األداء ذاته هو الذي
ٍ
«جنس» أو «جندرٍ» جوهري وغير متحقق يعبّر عنه الجندر
يك ِّون «واقع» الجندر ،فما من لجوء إذًا إلى
أي امرئ يمتثل أداؤه للتوقعات االجتماعية.
ظاهريًا .الحال أ ّن جندر المتخ ّنث واقعي تما ًما مثل ّ
بكل بساطة ،أنّه ليس واقعيًا إال بقدر ما يُؤ ّدى .ويبدو
أدائي على النحو الذي يعنيّ ،
الواقع الجندري
ّ
من اإلنصاف القول إ ّن ضروبًا معينة من األفعال عاد ًة ما تُؤ َّول على أنّها تع ّبر عن جوهر جندري أو
هوية جندرية ،وأ ّن هذه األفعال إما أن تمتثل لهوية جندرية متوقَّعة أو تنازع ذلك التوقّع على نح ٍو
من األنحاء .ويستند ذلك التوقّع ،بدوره ،إلى تص ّور للجنس ،يُف َهم فيه هذا األخير على أنّه معطى من
الخصائص الجنسية األولية متم ّيز وواقعة من الوقائع .وهذه النظرية الضمنية والشعبية التي ترى أ ّن
األفعال واإليماءات تع ّبر عن الجندر تشير إلى أ ّن الجندر ذاته شيء سابق على شتّى األفعال وال َوضْ َعات
واإليماءات التي يُضفى بها الطابع الدرامي عليه ويُع َرف؛ والحال أ ّن الجندر يبدو للخيال الشعبي أنّه
الالزمة الروحانية أو السيكولوجية للجنس البيولوجي( .((1ولكن إذا لم تكن خصائص الجندر تعبيرية
بل أدائية ،فإ ّن هذه الخصائص تعمل بصورة فاعلة على تكوين الهوية التي يقال إنّها تع ّبر عنها أو
تبرزها .والتمييز بين التعبير واألداء حاسم تما ًما؛ ذلك أنّه إذا ما كانت خصائص الجندر وأفعاله ،أي
تلك الطرائق المختلفة التي يُظهر الجسد من خاللها دالالته الثقافية أو يُنتجها ،أدائيةً ،ال يكون عندها
فعل أو خاصية ما؛ ال يكون ثمة أفعال للجندر حقيقية
ث ّمة هوية موجودة مسبقًا يمكن أن يُقاس عليها ٌ
أو زائفة ،واقعية أو مش ّوهة ،ويتكشّ ف افتراض هوية جندرية صحيحة على أنّه تخييل منتظم .وما يعنيه
خلق الواقع الجندري من خالل أداءات اجتماعية مستدامة هو أ ّن األفكار والتصورات ذاتها عن جنس
جوهري ،عن ذكورة أو أنوثة حقّة ،هي أيضً ا مك َّونة تكوي ًنا بوصفها جز ًءا من إستراتيجية يُخفى من
خاللها الجانب األدائي للجندر.
ال يمكن ،بالنتيجة ،فهم الجندر على أنّه دور يع ّبر عن «ذات» داخلية أو يم ّوهها ،سواء جرى تصور
أدائي ،فإ ّن الجندر هو «فعل» مفهوم على نحو
ج َّنسة أم ال .وبوصفه أدا ًء هو
تلك «الذات» على أنها ُم َ
ّ
عريض وواسع ،يبني التخييل االجتماعي الخاص بداخله السيكولوجي .وبخالف وجهة نظر إرفنغ
غوفمان التي تطرح ذاتًا تتخّذ «أدوا ًرا» شتّى وتتبادلها ضمن التوقعات االجتماعية المعقدة لـ «لعبة»
الحياة الحديثة( ،((1أشير من جهتي إلى أ ّن هذه الذات ليست «خارجية» على نحو ال رجعة فيه فحسب،
إذ تُك َّون في خطاب اجتماعي ،بل إ ّن نسب َة داخلٍ إليها هي في ح ّد ذاتها شكل منظّم ومق َّرر على المأل
(15) Esther Newton, Mother Camp (Englewood–Cliffs, N.J.: Prentice–Hall, 1974).

بزي النساء تشير فيها إلى أنّ ّ
كل جندر يمكن أن ُيفهم على غرار هؤالء؛
ّ
يتزيون ّ
تقدم هذه األنثروبولوجية إثنوغرافيا مدينية حول من ّ

Suzanne J. Kessler & Wendy McKenna, Gender: An Ethnomethodological Approach (Chicago: University of Chicago
Press, 1978).

يرى هذان الكاتبان أنّ الجندر هو «إنجاز» يتطلب مهارات بناء الجسد وتحويله إلى صنيع بارع مشروع.

(16) See: Erving Goffmann, The Presentation of Self in Everyday Life (Garden City: Doubleday, 1959).
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من أشكال اختالق الجوهر .ال يمكن لضروب الجندر ،إذًا ،أن تكون حقيقية وال زائفة ،ال واقعية
(((1
وال ظاهرية .ومن ث َّم ،فإ ّن المرء مضطر إلى أن يعيش في عالم تك ّون فيه ضروب الجندر دوالًّ
أحادية المعنى ،يكون فيها الجندر وطي ًدا ،مستقط ًبا ،ويُج َعل متمي ًزا وعني ًدا .والحال أ ّن الجندر يُقام
ليمتثل لنموذج من نماذج الحقيقة والزيف ال يتعارض مع سيولة أدائه فحسب ،بل يخدم أيضً ا سياسة
اجتماعية في تنظيم الجندر وضبطه .وأداء المرء جندره على نحو خاطئ يُطلق مجموعة من العقوبات
الواضحة وغير المباشرة على السواء ،في حين أ ّن أداءه على نح ٍو حسن يوفّر الطمأنينة التي مفادها أ ّن
ث ّمة جوهرانية للهوية الجندرية في النهاية .وما السهولة التي يمكن أن ينزع بها القلق هذه الطمأنينة ،وما
السهولة التي تعاقب بها الثقافة أولئك الذين يخفقون في أداء وهم الجوهرانية الجندرية أو تهمشهم،
سوى عالمة كافية على أ ّن ثمة معرفة اجتماعية على مستوى ما بأ ّن حقيقة الجندر أو زيفه مفروضان
بأي حال من األحوال(.((1
اجتماعيًا وليسا ضرورتين كيانيتين (أنطولوجيتين) ّ

ً
ثالثا :النظرية النسوية ،أبعد من نموذج تعبيري للجندر
ال تطرح هذه النظرة إلى الجندر نظري ًة شامل ًة حول ما هو الجندر أو طريقة بنائه ،كما أنّها ال تصف
حا .والحال أ ّن بمقدوري أن أتخيّل هذه النظرة إلى الجندر وهي ت ُستخ َدم
جا سياسيًا نسويًا صري ً
برنام ً
في عدد من اإلستراتيجيات السياسية المتناقضة .قد يخطّئني بعض أصدقائي على هذا ويص ّرون على
ألي نظرية في تكوين الجندر افتراضات مسبقة ونتائج سياسية ،وأ ّن من المستحيل فصل نظرية من
أ ّن ّ
نظريات الجندر عن فلسف ٍة سياسية من فلسفات النسوية .وأنا أوافق على هذا ،بالفعل ،وأرى أ ّن مصالح
سياسية في المقام األول هي ما يخلق ظاهرة الجندر االجتماعية ذاتها ،وأنّه من دون نقد جذري لتكوين
الجندر ال ب ّد أن تخفق النظرية النسوية في تدقيق الطريقة التي يبني بها االضطهاد المقوالت الكيان ّية
(األنطولوجية) التي يتم من خاللها تص ّور الجندر .وسبق لغاياتري سبيفاك أن رأت أ ّن النسويات في
حاجة إلى االعتماد على جوهرانية عملية ،أو نوع من األنطولوجيا الزائفة التي تنظر إلى النساء كي تق ّدم
وتفاصله
جا سياسيًا نسويًا( .((1وهي تعلم أ ّن مقولة «النساء» ليست معبّرة تما ًما ،وأ ّن تعددية المرجع
َ
برنام ً
يهزآن بأحادية معنى العالمة ويتمردان عليها ،لكنها تشير إلى أ ّن من الممكن استخدامها ألغراض
إستراتيجية .وتشير كريستيفا إلى شيء مماثل ،في اعتقادي ،حين وجب على النسويات استخدام
أي كلّية كيانية (أنطولوجية) إلى المصطلح ،وتضيف أنّه
مقولة النساء بوصفها أدا ًة سياسي ًة من دون نسبة ّ
دوال جمع ّ
ّ
دال .ومــن المعروف أنّ أحــد مـبــادئ ســوســور األساسية أنّ اللغة ُتــرى على أفضل وجــه بوصفها نظام عــامــات ،إذ
(((1
اعتباطي في جوهره بين ّ
ّ
والدال هو صورة صوتية أو مكافئها الكتابيّ ،أما المدلول فهو مفهوم.
دال ومدلول.
ارتباط
بأنها
العالمة
ف
ت َُع َّر
ّ
وحين نتع ّلم لغ ًة ما فإنّ ما نتع ّلمه هو هذا َِ
االعتباطي لصو ٍر صوتية ومفاهيم .ومن الواضح هنا التعامل مع الجندر كما تتعامل
ان
ر
الق
ّ
األلسنية مع ّ
دال لغوي( .المترجم)

(18) See: Michel Foucault’s edition of: Herculine Barbin, The Iournals of a Nineteenth Century French Hermaphrodite
(Introduction, Michel Foucault), Richard McDougall (trans.), (New York: Pantheon Books, 1984).

الطبي للجنس األحــادي المعنى هو
عرضا الف ًتا لما تثيره األجساد
إذ تجد ً
البينية الجنس من رعــب .يوضح تقديم فوكو أنّ التحديد ّ
ّ
ِ
َب ْعدُ تطبيق عنيد آخر لخطاب الحقيقة ،بوصفها ،هوية .انظر ً
تنوع
أيضا عمل روبــرت إدغرتن في  American Anthropologistحول ّ
االرتكاس حيال األجساد الخنثوية بتنوع الثقافات.
( ((1مالحظات على مركز اإلنسانيات ،جامعة ويسليان ،ربيع .1985
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ولعل النسويات يقلقن أش ّد القلق
ّ
ال يمكن القول إ ّن ثمة وجو ًدا للنساء ،بالمعنى الدقيق للكلمة(.((2
حيال النتائج السياسية المترتبة على القول إنّه ال وجود للنساء ،ال سيما في ضوء الحجاج المقنع
الذي تق ّدمه ماري آن وارِن في كتابها قتل أبناء الجندر الواحد( .((2فهي ترى أ ّن السياسات االجتماعية
المتعلقة بضبط النسل وتكنولوجيا التكاثر مرا ٌد لها أن تح ّد من وجود النساء ،وأن تجتثّهن كليًّا في
بعض األحيان .إزاء مثل هذا الكالم ،فإ ّن على النسويات ،في شأن النزاع حول المكانة الميتافيزيقية
للمصطلح ،وألسباب سياسية واضحة ربما ،أن يخمدن هذا النزاع تما ًما.
الكياني (األنطولوجي) شيء وتقديم رؤية معيارية لنظرية
لكن استخدام المصطلح ومعرفة قصوره
ّ
نسوية تحتفي بجوهرٍ ،أو طبيع ٍة ،أو واقعٍ ثقافي مشترك ال يمكن إيجاده شيء آخر مختلف تما ًما.
والخيار الذي أدافع عنه ليس إعادة توصيف العالم من وجهة نظر النساء .وأنا ال أعرف ما هي وجهة
ولست بمعتنقتها .وليس سوى نصف الصواب أن
النظر هذه ،لكنها مهما تكن ،فهي ليست بمفردها،
ُ
أزعم بأنّني مهتمة بالكيفية التي تك ّونت فيها ظاهرة وجهة نظر الرجال أو النساء؛ ذلك أنّني في حين أرى
أ ّن وجهتَي النظر هاتين مك ّونتان اجتماع ًيا ،بالفعل ،وأ ّن من المهم أن نتت ّبع سلسلة النسب (الجينالوجيا)
بكل منهما ،فإ ّن ما يه ّمني كشفه ،أو تفكيكه ،أو إعادة بنائه في المقام األول ليس اإلبستيم
الخاصة ّ
الجندري .والحال أ ّن افتراض مقولة المرأة ذاتها افتراضً ا مسبقًا هو ما يقتضي جينالوجيا نقديّة للوسائل
ّ
نت هذه المقولة من خاللها .وعلى الرغم من أ ّن بعض نقّاد
المؤسسية والخطابية المعقدة التي تك ّو ْ
لكل خطاب ،فإ ّن هذا
األدب النسويين يشيرون إلى أ ّن افتراض االختالف الجنسي مسبقًا ضروري ّ
المؤسسة للثقافة ،وال يحول دون تحليل الكيفية
الموقف يشيّئ االختالف الجنسي بوصفه اللحظة
ِّ
التي تك ّون بها االختالف الجنسي بداي ًة فحسب ،بل يحول أيضً ا دون تحليل الكيفية التي تك ّون بها
باستمرار ،سواء من خالل التقاليد الذكورية التي تجهض وجهة النظر الكلّية أم من خالل تلك المواقف
النسوية التي تبني مقولة «النساء» أحادية المعنى باسم التعبير عن طبقة خاضعة ،بل باسم تحريرها.
ج َّرمة ،فإ ّن الذات المح َّررة هي
وكما قال فوكو عن تلك الجهود اإلنسانوية الرامية إلى تحرير الذات ال ُم َ
بَ ْع ُد أش ّد َر ْسفًا في األغالل مما اعتُ ِقد في األصل(.((2
من الواضح ،مع ذلك ،أنّني أتصور أن تتكئ جينالوجيا الجندر النقديّة على مجموعة من االفتراضات
الموسع لـ «الفعل» الذي يراه أنّه مشترك اجتماعيًا ومك َّون تاريخيًا
المسبقة الظاهراتية ،أه ّمها التصور
َّ
أدائي بالمعنى الذي سبق أن وصفته .لكن الجينالوجيا النقدية تحتاج إلى أن
في آنٍ م ًعا ،كما يرى أنّه
ّ
تُستكمل بسياسات لألفعال الجندرية األدائية ،سياسات تعمد في آنٍ م ًعا إلى إعادة تعريف الهويات
الجندري الذي يجب أن يكون .وتحتاج
توجيهي في نوع الواقع
الجندرية الموجودة وتقديم رأي
ّ
ّ
إعادة التوصيف إلى أن تكشف ضروب التشييء التي تعمل ضمنيًا بوصفها أَنْوِية أو هويات جندرية
(20) Julia Kristeva, «Woman Can Never Be Defined,» Marilyn A .August (trans.), in: Elaine Marks & Isabelle de
Courtivron (eds.), New French Feminisms (New York :Schocken, 1981).
(21) Mary Anne Warren, Gendercide: The Implications of Sex Selection (New Jersey: Rowman and Allanheld, 1985).
(22) Ibid.; Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Alan Sheridan (trans.) (New York: Vintage
Books, 1978).
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كل من الفعل وإستراتيجية اإلنكار التي تك ِّون الجندر كما نعيشه وتخفيه في
جوهرية ،وإلى أن توضح ً
آنٍ م ًعا .والتوجيه أكثر صعوبة على الدوام ،أقلّه ألننا في حاجة إلى التفكير بعالمٍ ال تع ّبر فيه األفعال
واإليماءات والجسد المرئي والجسد الالبس والخصائص البدنية المتنوعة التي عاد ًة ما ت ُق َرن بالجندر،
عن أي شيء .وبمعنى ما ،فإ ّن التوجيه ليس طوباويًا ،لكن قوامه ضرورة اإلقرار بما يتّسم به الجندر
حالي ال تني مفرداتنا تم ّوهه ،وضرورة دفع ذلك التعقيد إلى تفاعل ثقافي محتدم من دون
من تعقيد
ّ
عواقب عقابية.
ال ّ
شك في أ ّن تمثيل النساء يبقى مه ًما سياسيًا ،شرط القيام بذلك بطريقة ال تش ّوه ،وال تشيّئ ،ذلك
الجمع ذاته الذي يُفترض بالنظرية أن تحرره .ومن الواضح أ ّن النظرية النسوية التي تفترض مسبقًا
أ ّن االختالف الجنسي هو نقطة االنطالق النظرية الضرورية والثابتة ،تتفوق على تلك الخطابات
صحيح أنّه
اإلنسانوية التي تخلط بين الكلّي والذكوري وتتملّك الثقافة بر ّمتها بوصفها ملكية ذكورية.
ٌ
من الضروري إعادة قراءة نصوص الفلسفة الغربية من شتّى وجهات النظر التي جرى استبعادها ،كي
الواقعي من توصيفات شفافة في
يوصف به
ال نكشف منظو ًرا معي ًنا ومجموعة المصالح التي تملي ما َ
ّ
نرسخ الفلسفة ممارس ًة ثقافية،
الظاهر فحسب ،بل أيضً ا كي نق ّدم توصيفات وتوجيهات بديلة؛ بل كي ّ
لست على خالف مع هذا اإلجراء ،وقد أَفَدْتُ بوضوح
وكي ننتقد مبادئها من مواقع ثقافية مه َّمشة .وأنا
ُ
من تلك التحليالت .وشاغلي الوحيد هو ألّ يغدو االختالف الجنسي تشييئًا يُبقي الهوية الجندرية
جه الجنسي في
من غير قصد في قيدها الثنائي ويُبقي على توصيف الجندر والهوية الجندرية والتو ّ
غيري ضمن ًّيا .ليس ث ّمة في األنوثة ،من وجهة نظري ،ما ينتظر التعبير عنه؛ وث ّمة ،من جهة
إطار جنسي
ّ
أخرى ،قَ ْد ٌر كبير مما يتعلق بتجارب النساء المختلفة جرى التعبير عنه وال يزال في حاجة إلى مثل هذا
يخص تلك اللغة النظرية ،ألنّها ال تقتصر على اإلبالغ عن
التعبير ،مع حاج ٍة إلى االحتراس في ما
ّ
فضل عن حدود تحليلها .ومهما يكن الطابع المنتشر الذي
ً
تجربة ما قبل لغوية ،بل تبني تلك التجربة
فاعل ومرع ًّيا ،فإنّه ما من شيء متع ّين
ً
يَ ِس ُم البطريركية وسيادة االختالف الجنسي بوصفهما تميي ًزا ثقاف ًيا
حقل جسمانيًا للعب الثقافي ،هو
ً
أو معطى مسبقًا في شأن النظام الجندري الثنائي .والجندر بوصفه
شأ ٌن إبداعي مبتكَر في األساس ،على الرغم من الوضوح التام بصدد العقوبات الصارمة على منازعة
النص باألداء خارج ال ّدور أو باالرتجال غير المبرر .ليس الجندر منقوشً ا على الجسد بصورة سلبية،
ّ
(((2
وال تحدده الطبيعة ،أو اللغة ،أو الرمزي  ،أو تاريخ البطريركية الطاغي .الجندر هو ما يُوضع ،دو ًما،
ح ِسب خطأً أ ّن هذا الفعل المتواصل
في القيد ،يوميًا وعلى نح ٍو متواصل ،مع القلق واللذة ،لكن إذا ما ُ
معطى طبيعي أو لغوي ،جرى التخلّي عن السلطة لتوسيع المجال الثقافي جسديًا من خالل أداءات
ه ّدامة من شتّى الضروب.
( ((2يشير «الرمزي» هنا ،كما أحسب ،إلى مفهوم «الرمزي» أو «النظام الرمزي» عند المحلل النفسي الفرنسي جاك الكان الذي يرى
قادرا على التمييز
أنّ حاالت الكينونة تنتقل من «الخيالي» إلى «الرمزي» إلى «الواقعي»؛ أي من مرحلة أو شرط ال يكون الطفل فيهما ً
كبيرا ،إلى الواقعي الذي هو
بينه وبين العالم الخارجي ،إلى بنية عالقات اجتماعية وجنسية وأدوار متعينة مسبقًا تؤدي فيها اللغة ً
دورا ً
بأي وسيلة( .المترجم)
«الالممكن» وغير القابل للتصور والذي ال يمكن الوصول إليه ّ
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.2015 ، سم100x100 ، زيت على قماش،»«دون عنوان
«Untitled», oil on canvas, 100x100 cm, 2015.
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:سوسيولوجيا التربية وسؤال النوع االجتماعي
من التفاوت االجتماعي إلى التفاوت بين الجنسين
Sociology of Education and the Question of Gender:
From Social Inequalities to Gender Disparities
 تتناول هذه الدراسة الحيثيات التي أفضت إلى اهتمام سوسيولوجيا التربية الفرنسية:ملخص
 وتـطـمــح إلــى رصــد طـبـيـعــة تـحــول هــذه الـســوسـيــولــوجـيــا مــن الـتــركـيــز،»بـمــوضــوع «الـتــربـيــة وال ـن ــوع
الـحـصــري عـلــى عــاقــة الـتــربـيــة بـمـســألــة الـتـفــاوت االجـتـمــاعــي إلــى االنـتـبــاه لـمـســألــة الـتـفــاوت بين
 وأهم اإلسهامات التي، كما تروم فهم دالالت هذا التحول وأبعاده.الجنسين في حقل التربية
 وتراهن الدراسة على تقديم هذه اإلسهامات ُعد ًة نظرية لالستئناس والمساءلة.تمخضت عنه
، كفيلة بالمساهمة في تعزيز األسس النظرية لسوسيولوجيا التربية في عالمنا العربي،واإلغناء
، خاصة التفاوت االجتماعي،على نحو يراعي مختلف أشكال التفاوت التي تخترق حقل التربية
.والتفاوت بين الجنسين
. الجندر، التفاوت بين الجنسين، التفاوت االجتماعي، سوسيولوجيا التربية:كلمات مفتاحية

Abstract: This article deals with the circumstances that have driven the interest
of French sociologists in questions of education and gender. It aims to trace the
transformation this sub–discipline of sociology from an exclusive focus on the
relationship of education to social inequalities to an awareness of issues of gender
education. Further, it seeks to understand the implications of this transformation,
its dimensions, and the major contributions it has generated. The author posits
these contributions as a theoretical tool for familiarization, interrogation, and
enrichment, guaranteed to help strengthen the theoretical groundings of the
sociology of education in the Arab world in a manner that takes into account the
various forms of difference penetrating the educational field, especially social
and gender differences.
Keywords: Sociology of Education, Social Inequality, Gender Disparities,
Gender.
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مقدمة
ال يمكن فهم تطور سوسيولوجيا التربية ،وتطور موضوعات بحثها ،ومرجعياتها النظرية
ومناهجها ،إال في ارتباطها بالتحوالت التي تمس النظام التعليمي والتغيرات التي تهم النقاش
العمومي حول المدرسة ،في سياق مجتمع بعينه .ففي إطار سوسيولوجيا التربية ،في صيغتها الفرنسية
على األقل التي نركز عليها أكثر في هذه المساهمة ،تميزت ستينيات القرن العشرين بهيمنة سؤال
الديمقراطية وتكافؤ الفرص في نظام تعليمي انتقائي ،مدرسيًا واجتماعيًا((( ،بينما شهدت التسعينيات
بداية االنتباه لمسألة التفاوت بين الجنسين ،عقب تعميم االختالط المدرسي ،واستدراك الفتيات
لتأخرهن الدراسي ،بل تفوقهن على مستوى النتائج وعدد سنوات التمدرس ،مقابل توجههن نحو
تخصصات ومسارات مهنية أقل أهمية وقيمة من تلك التي يتوجه إليها أقرانهن الذكور.
تحاول هذه الدراسة إذًا استعراض الحيثيات التي أفضت إلى اهتمام سوسيولوجيا التربية الفرنسية بموضوع
«التربية والنوع» ،وتطمح إلى رصد طبيعة التحول الذي طرأ على هذه السوسيولوجيا ،في سعيها لربط النتائج
المدرسية بالسياق االجتماعي ،من التركيز الحصري على التفاوت االجتماعي إلى مراعاة االختالفات بين
الجنسين((( .كما تروم فهم دالالت هذا التحول وأبعاده ،وأهم اإلسهامات التي تمخضت عنه.

التربية ومسألة التفاوت
ركزت سوسيولوجيا التربية الفرنسية ،منذ الستينيات ،على المدرسة وبنيتها ،وعلى تدفقات ولوج
التالميذ وتخرجهم .فكانت اإلشكالية األساسية المطروحة هي التفاوت االجتماعي في عالقته
عامل للحراك االجتماعي أو إلعادة
ً
وانصب النقاش األساسي على دور المدرسة
بالنجاح المدرسي.
ّ
اإلنتاج .ووفق هذا المنظور ،لم يؤخذ التفاوت بين الجنسين في الحسبان؛ فقد ظلت األعمال التي
تشير عرضً ا إلى تعليم الفتيات قليلة((( .ولم تنل مسألة التفاوت بين الجنسين حظها من االهتمام إال في
مثل بنظيرتها األنكلوسكسونية التي اهتمت
خصوصا في السوسيولوجيا الفرنسية ،مقارنة ً
وقت متأخر،
ً
بموضوع التربية والنوع االجتماعي ،مبك ًرا نسبيًا؛ إذ تعود األعمال األولى حول هذا الموضوع إلى
الستينيات ،كما أشرنا آنفًا.
الحظ عدد من الباحثين ،في معرض تناولهم الظاهرة التربوية في السياق الفرنسي ،االختالفات بين
قليل
الجنسين والفروق في النجاح والمسارات الدراسية .لكن إلى حدود التسعينيات كان السعي ً
لتحليل ذلك وتفسيره ،كما لو أن األمر ال يتعلق بمشكل يستحق التفكير والمعالجة العلمية ،وأن
تصورات الحس المشترك تكفي لتفسير هذا التفاوت بين الجنسين(((.
(1) Marlaine Cacouault & Françoise Oeuvrard, Sociologie de l’éducation, 2nd ed. (Paris: La découverte, 2001), p. 7.
(2) Anne Barrière & Nicolas Sembel, Sociologie de l’éducation (Paris: Nathan, 2005), p. 10.
(3) Claude Zaidman, «Education et socialisation,» in: Helena Hirata et al. (eds.), Dictionnaire critique du féminisme
(Paris: PUF, 2000), pp. 49–54.
(4) Catherine Marry & Nicole Mosconi, «Genre et éducation,» in: Jacky Beillerot & Nicole Mosconi (eds.), Traité des
sciences de l’éduction (Paris: Dunod, 2006), pp. 443– 455.
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والواقع أن الحديث عن تلك االختالفات بين الجنسين ،بل عن التفاوت القائم بينهما في مجال التربية،
لم يكن غائبًا تما ًما ،بل كان حاض ًرا ،لكن حضوره كان شكليًا فقط .فال يحضر بصفته إشكالية علمية،
وإنما غال ًبا بصفته معيا ًرا حساب ًيا كم ًيا .وكما تؤكد الباحثة ماري دورو بيال «تأخذ االختالفات بين
الجنسين مكانة مهمة في اإلنتاج الضخم من اإلحصائيات المتداولة واألبحاث من كل صنف ،سواء
تعلق األمر بإحصائيات الوفيات ،أو تحليالت السلوك االنتخابي أو الدراسات حول االستهالك ،لكن
من النادر أن يتم النظر إليها في العالقة بـ ‘متغير الجنس’»((( .وبطبيعة الحال ال يخرج مجال التربية عن
هذه القاعدة؛ إذ ت ُقدم االختالفات بين الجنسين في الولوج والنجاح ،وفي المسار والتوجيه الدراسيين
وكأنها وقائع بديهية ،شفافة ،وقابلة لإلدراك مباشرة ،فيُنظر إلى الجنس بصفته معطى كميًا وحسابيًا أكثر
وتأويل .والواقع أنه،
ً
تحليل
ً
منه مصد َر تغيرات تستوجب إثارة تساؤالت دقيقة وعميقة علم ًيا ،وتتطلب
مع التسعينيات ،بدأت سوسيولوجيا التربية تقطع مع بداهات الحس المشترك ،في نظرتها إلى التفاوت
بين الجنسين(((.
ويمكن القول إن االنتباه إلى هذه الظاهرة جاء ثمرة تعميم االختالط المدرسي  Mixitéفي
السبعينيات ،عندما بدأ يشمل مبدأ المساواة متغير الجنس في مجال التربية ،ولو في وقت متأخر
نسب ًيا؛ ما سمح بتعليم الفتيات والفتيان تعلي ًما جماع ًيا ومختلطًا ،وأتاح من ث ّم المقارنة المباشرة بين
نتائجهما .فقد لوحظ أن بعد استدراك الفتيات تأخرهن الدراسي سيحققن تفوقًا في النتائج وعدد
سنوات التمدرس؛ ما سيدفع بعض الباحثين إلى إعادة النظر في مفهوم إعادة إنتاج التفاوت بواسطة
المدرسة(((.
فبعد أن بدأت نتائج الفتيات حائزات البكالوريا [الثانوية العامة] تتفوق على نتائج نظرائهن الذكور،
بدأ الباحثون الفرنسيون المختصون في حقل سوسيولوجيا التربية ينتبهون لما سماه الباحثان
كريستيان بودلو وروجيه استابليه «واقعة اجتماعية أساسية» ،متمثلة بالدينامية التاريخية للتفوق
الدراسي للفتيات(((.
طويل ،ممنوعات من متابعة الدراسة ،خاصة في المسالك التي تفضي إلى
ً
وبعد أن كانت الفتيات ،زم ًنا
المهن العليا وذات القيمة ،بدأن يلجن أكثر فأكثر ،وبيسر أكبر ،كل المدارس ،وكل المهن .وقد انطلق
مسار التغيير بطيئًا وتدريجيًا ،بدأ بالمستوى األدنى (المدرسة االبتدائية) في بداية القرن العشرين وانتهى
أساسا في
باألعلى (التعليم العالي) ،وبالمدارس الكبرى في السبعينيات والثمانينيات((( .بدأ التغيير
ً
(5) Marie Duru–Bellat, L’école des filles: Quelle formation pour quels rôles sociaux? 2nd ed. (Paris: L’Harmattan, 2004),
p. 10.
(6) Ibid., p. 11.

((( ن ـخ ــص بــالــذكــر الـبــاحـثـيــن روج ـيــه اسـتــابـلـيــه وكــريـسـتـيــان بــودلــو ،خــاصــة فــي كـتــابـيـهـمــا ! Allez les Fillesال ـصــادر فــي مـسـتـهــل عقد
التسعينيات ،انظر:
Zaidman, pp. 49–54

(8) Marry & Mosconi, pp. 443–455.
(9) Ibid.
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سنة  ،1962عندما التحقت الفتيات بالفتيان في النجاح في البكالوريا ،ذلك المستوى الدراسي البالغ
الداللة في فرنسا ،ومع جيل  1973وعلى نحو أوضح أيضً ا مع جيل  ،1980أخذت الفتيات يتجاوزن
الفتيان في النتائج الدراسية (.((1
وقد استرعت هذه الظاهرة المستجدة اهتمام العديد من علماء االجتماع ،فكما يقول بودلو واستابليه
«نادرة هي التغيرات االجتماعية التي تحدث بإيقاع مثيل لذلك الذي ميز ارتفاع نسبة تمدرس الفتيات
وتفوقهن الدراسي ،بعد عقود ،بل قرون من اإلقصاء»( ،((1فكما يوضح هذان الباحثان دائ ًما :يكفي أن
نعلم أنه في سنة  1900كانت ،على سبيل المثال 624 ،طالبة في فرنسا كلها ،مقابل  27ألف طالب ،بعد
قرون عديدة من «الحضارة» الغربية وتسعة قرون على ميالد الجامعة(.((1
غير أن األعمال الحديثة ،المستندة إلى إشكالية العالقات االجتماعية بين الجنسين ،ستضفي نو ًعا
من النسبية على هذا التفاؤل ،بإبراز أنه بقدر ارتفاع نسبة النجاح في البكالوريا تتفاقم الفوارق بين
الذكور والفتيات؛ فرغم تفوقهن الدراسي ،ظل امتياز العلم حك ًرا على الذكور( .((1واألكثر من ذلك
أنه إذا كانت آل ّيتا االنتقاء الطبقية والجنسية تختلفان على مستوى مبدأيهما ،فإن تحليل االختالفات
على مستوى المسارين الدراسيين للفتيات والفتيان ،ومعاينة سلوكاتهم في الحياة اليومية داخل
المؤسسات التعليمية وفي مختلف عتبات التوجيه ،ومقارنة قيمة الشهادات المتحصل عليها
ومستوى االندماج في الحياة المهنية ،تتيح على المدى الطويل مالحظ َة أنه إذا كانت الفتيات
ينجحن أفضل من الفتيان في التعليم االبتدائي وفي ما بعد ،وهو ما يقودهن بأعداد كبيرة إلى
البكالوريا وإلى التعليم العالي ،فإنهن يجدن أنفسهن سجينات عدد محدود من المسالك التي
تؤدي في الغالب إلى مهن هي في الواقع أشكال ُممأسسة اجتماع ًيا للوظائف التقليدية المسندة
إلى المرأة داخل األسرة ،مثل مهن الخدمات والتجارة والتربية والصحة ،بينما يبقى الحفاظ على
التفاوت في ولوج التخصصات العلمية والتقنية(.((1
تنتقل المسألة إذًا في اتجاه السيرورات التي تفسر هذه المردودية الضعيفة للمدرسة بالنسبة إلى
الفتيات .وقد أبرزت دراسات مؤسسة على تحليل الكفايات المدرسية أنه من أجل فهم آليات إعادة
بدل من االهتمام باالختالفات
إنتاج التقسيم الجنسي للعمل ،ينبغي لنا االهتمام بآليات التوجيهً ،
على مستوى القدرات والمؤهالت «الطبيعية» .وترى الباحثة كلود زيدمان أن من الباحثين من يعتبر
هذا االنتقاص من القيمة المدرسية للفتيات ،لحظة التوجيه ،نتيج ًة للتنشئة االجتماعية األولية للفتيان
والفتيات ،المعززة بالتقييم المتمايز لألساتذة تب ًعا لجنس التالميذ ،بينما يؤ ّول باحثون آخرون هذه النظرة
(10) Roger Establet, «Filles et garçon à l’école, une seule jeunesse?» in: Gérard Mauger et al. (eds.), Jeunesse et sociétés
(Paris: Armand Colin, 1994), p. 121.
(11) Christian Baudelot & Roger Establet, Allez les Filles! (Paris: Du Seuil, 1992), p. 11.
(12) Ibid., p. 9.
(13) Establet, p. 121.
(14) Zaidman, pp. 49–54.
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التبخيسية بأنها «اختيار عقالني» من جانب الفتيات ،واستباق للمشكالت التي يطرحها ،فيما بعد،
«التوفيق» الصعب بين الحياة األسرية والحياة المهنية(.((1
والواقع أنه بفضل مساهمات باحثات نساء في الغالب ،طُرح هذا التفاوت بين الجنسين مشكلة
سوسيولوجية ،تتطلب جه ًدا نظريًا من أجل تفسيرها ،تما ًما مثل مشكلة التفاوت االجتماعي.
فمن حيث المبدأ ،تؤسس المقاربة السوسيولوجية على رفض التفسير بواسطة البيولوجي الذي
يشتغل غال ًبا أداة شرعنة للتفاوت بين الجنسين ،وهي بذلك تنزع البعد الطبيعي عن الوقائع والعالقات
االجتماعية؛ أي تنفي طابعها الحتمي ،كما أبرز بيير بورديو  .Pierre Bourdieuرغم ذلك ،لزم األمر
انتظار التسعينيات من أجل أن يتطرق عالم اجتماع نقدي مثل بورديو إلى التفاوت بين الجنسين ،ويعتبر
أن النزعة الجنسية ،تشبه العنصرية ،تستهدف ربط اختالفات أو تفاوتات اجتماعية ُممأسسة تاريخيًا،
بطبيعة بيولوجية تشتغل جوه ًرا(.((1
ويُحسب لعدد من عالمات االجتماع سعيهن للتمييز األساسي بين الجنس (المميزات البيولوجية
لألفراد) والنوع االجتماعي (المميزات السوسيو–ثقافية) ،بهدف دحض االعتقاد السائد الذي تب ًعا له
تأخذ األدوار االجتماعية والمميزات النفسية الجنسية لألفراد صفة طبيعية ،وإبراز عكس ذلك بكونها
نتاج بناء اجتماعي للذكورة واألنوثة .يتغير هذا البناء تب ًعا لتغير المجتمعات والفترات التاريخية .واألكثر
من ذلك ،ال ينحصر مفعول النوع االجتماعي في خلق التمايزات في األدوار االجتماعية والمميزات
النفسية الجنسية بين الرجال والنساء ،بل في خلق تراتبية بينها ،إنه يمثل «طريقة أولية للداللة على
عالقات السلطة»(.((1
وشيئًا فشيئًا ،بدأت األبحاث الجديدة في سوسيولوجيا التربية في فرنسا ،تلك المنص ّبة على التجربة
المدرسية ،وحول «المنهاج الخفي»  ،Curriculum Cachéوحول التفاعل بين األسرة والمدرسة  ...إلخ،
تدمج االختالفات بين الجنسين متغي ًرا مفس ًرا .وعمو ًما ،ال يزال هناك نقص كبير في األعمال المدمجة
تنصب على العالقة بالمعرفة وولوج النساء المهن العلمية ،وعلى طرائق
إلشكاليات النوع ،كالتي
ّ
االختالط المدرسي في مختلف مراحل الدراسة ،والنظر إلى المسارات الدراسية في العالقة بالجنس
والمميزات االجتماعية األخرى للتالميذ ،مثل الطبقة االجتماعية أو عقالنية الوالدين(.((1
وتتمايز أبحاث سوسيولوجيا التربية التي تقارب موضوع التربية في عالقته بإشكالية التفاوت بين
الجنسين ،تب ًعا لتركيزها على مدى التغيرات الجارية وحجمها في حقل التربية في العالقة بموضوع
النوع االجتماعي ،أو على قوة آليات إعادة إنتاج التفاوت بين الجنسين .فأعمال االتجاه األول تشير إلى
المنعطف الذي شهده التفاوت بين الجنسين في المدرسة ،عقب تحسن األداء الدراسي للفتيات ،بل
(15) Ibid.
(16) Duru–Bellat, p. 12.
(17) Marry & Mosconi, pp. 443–455.
(18) Zaidman, pp. 49–54.
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بداية تفوقهن دراس ًيا على أقرانهن الذكور ،وتهتم أيضً ا بالمسارات غير المحتملة للفتيات اللواتي اتبعن
طويل خاصة بـ «الذكور» ،مثل الدراسات الميكانيكية والمعلوماتية الصناعية
ً
دراسات اعتبرت زم ًنا
أو المدارس الكبرى العلمية ومدارس المهندسين .أ ّما أعمال االتجاه الثاني ،فتفكك سيرورة تراكم
التفاوت على مستوى التوجيه طوال المسار الدراسي ،والتي تعمل آليات التمييز واإلقصاء القائم على
الجنس في سوق العمل على مضاعفتها باستمرار ،أو تعمل على إبراز بناء هذا التفاوت في الحياة
المدرسية اليومية؛ أي في خضم التفاعالت التي تجري بين التالميذ ،وبين األساتذة والتالميذ(.((1
وهكذا ،تطور حقالن للبحث ،يحاول الحقل األول تفسير مفارقة التفوق الدراسي للفتيات ،وتوجههن
بالمقابل نحو تخصصات ومسارات مهنية ،ومواقع في سوق الشغل ،أقل أهمية وقيمة من تلك التي
يتوجه إليها الفتيان ،األدنى منهن على مستوى األداء المدرسي .ويسعى الحقل الثاني للكشف عن
التنشئة االجتماعية المتمايزة والالمتكافئة بين األوالد والبنات داخل المدرسة ،عبر مالحظة الحياة
المدرسية اليومية وممارسات األساتذة(.((2
وتجدر اإلشارة إلى أن اعتماد منظور النوع في التربية ،وربط واقع التربية بالتفاوت بين الجنسين ،ال
يلغيان تما ًما استمرار االهتمام بمتغير األصل االجتماعي ،وربط النتائج المدرسية بالتفاوت االجتماعي.
فكما يؤكد بودلو واستابليه ،فإن «البروز القوي للفتيات في المدرسة لم ينجح بعد في إلغاء تأثير الطبقة
االجتماعية في األداء المدرسي ،وال حتى في زحزحته .حصل التقدم المسجل في احترام تام للتفاوتات
المدرسية واالجتماعية .يبقى أن تفوق الفتيات يالحظ في كل الطبقات االجتماعية ،وأن تأثير األصل
االجتماعي في التمدرس هو أقل بكثير لدى الفتيات منه لدى الفتيان»(.((2

في دالالت الصمت عن مشكلة التفاوت بين الجنسين
عمو ًما ،إذا حللنا اإلنتاج السوسيولوجي الضخم حول المدرسة إلى غاية بدايات التسعينيات ،ال يمكننا
إال أن نندهش من صمت علماء االجتماع ،أمام اختالفات بينة ج ًدا أحيانًا ،لكنها لم تثر اهتمامهم .فكما
خصوصا في السياق الفرنسي ،وجهت نحو تحليل التفاوت االجتماعي
لو أن كل جهود الباحثين،
ً
أساسا برصد مكانة
الذي يتيح وضع المالحظات اإلمبريقية في إطار نظري أثير (الماركسية) ،ينشغل
ً
المدرسة في المجتمع الرأسمالي .ففي هذا السياق الخاص ،يجري حجب كل ما ال يرتبط بوضوح
بسير «المدرسة الطبقية» ،وينظر إليه على أنه أمر ثانوي.
فعل ،في نظر ماري دورو بيال ،إذا علمنا أن أحد المواضيع األساسية
ويثير هذا الصمت الدهشة ً
لسوسيولوجيا التربية ،وفق المرجعية الدوركهايمية التأسيسية ،هو تحليل الوسائل التي عن طريقها
يجدد مجتمع ما باستمرار شروط وجوده الخاص ،ومنها التقسيم الجنسي للوظائف والمهمات( .((2فقد
(19) Marry & Mosconi, pp. 443–455.
(20) Ibid.
(21) Baudelot & Establet, p. 14.
(22) Duru–Bellat, pp. 12–13.
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أبرز علماء اجتماع التربية أن من وظائف التربية إتاحتها الفرصة لولوج أعضاء جدد ،فرديًا وجماع ًيا،
في مجتمع ما؛ وبهذا المعنى فهي تندرج ضمن سيرورات إعادة اإلنتاج االجتماعي(((2؛ ذلك أن كل
مجموعة اجتماعية تتشكل من اختالفات ،وتراتبات ،ومعايير تمييز ،تندرج غال ًبا ضمن خصوصيات
بيولوجية ،يسعى بناء أيديولوجي بكامله – هو الذي تتكفل التربية أو التنشئة االجتماعية بمهمة نقله –
إلضفاء الشرعية عليها .لهذا ،فكل مجتمع يحرص على أن يجعل تقسي ًما للعمل بين الجنسين ،يدرك
خصوصا باالستناد إلى االختالفات من ناحية الكفايات والمؤهالت والمهمات ،والتي
باعتباره بديه ًيا،
ً
كشف الدرس اإلثنولوجي أنها في الواقع متغيرة من مجتمع إلى آخر.
لماذا إذًا تصمت سوسيولوجيا التربية عن ظواهر هي مع ذلك في صلب إشكاليتها؟ هل ألن الجنس
متغير خاص؟
تجيبنا ماري دورو بيال أن هذا المتغير يتميز بكونه في الوقت ذاته مقولة بيولوجية تخلو عمو ًما من
الغموض ،وهو أيضً ا شبكة قراءة تطبق آل ًيا على سلوكات اجتماعية متعددة .لكن السن أو العرق لهما
أيضً ا هذه الخاصية المزدوجة ،من دون أن يبدي عالم االجتماع أي صمت تجاههما .فلماذا إذًا يتخلى
هذا العالم عن إنتاج تأويل سوسيولوجي لالختالفات تب ًعا للجنس ،يتجاوز اللجوء إلى االختالفات
الطبيعية؟ لماذا ال ينتصر لمنطق تخصصه العلمي في مواجهة كتلة المعطيات التي تشهد على هذه
االختالفات ،فيبحث عن أصل التشكل االجتماعي لهذه السلوكات المتمايزة وسيرورته ،الصادرة عن
(((2
فاعلين اجتماعيين ،ذكو ًرا وإناث ًا؟
في الواقع يتعين البحث عن أجوبة لهذه النوعية من األسئلة في جهة سوسيولوجيا السوسيولوجيين أكثر
منها في جانب سوسيولوجيتهم ،ال سيما أن السوسيولوجيا تدعو باستمرار إلى القيام بسوسيولوجيا
لممارستها العلمية ،سواء تعلق األمر بنمط األسئلة التي تطرح على الواقع ،أو على العكس التي ال
يتخيل إمكانية طرحها ،أو تعلق األمر بنمط المواضيع التي تدرسها ،والتي تحقق دراستها مردودية
أيديولوجية و /أو مادية ،أو بنوع المنهجيات المعتمدة.
وفي هذا الصدد ،ترى ماري دورو بيال أن تحليل الموقع االجتماعي لعلماء اجتماع التربية أنفسهم،
والنخراطهم فاعلين اجتماعيين ،في العالقة بالموضوع المدروس هو أيضً ا لحظة أساسية ،ضمن
المقاربة السوسيولوجية التي تسعى للكشف عن حيثيات الصمت ،أو باألحرى التأخر في االهتمام
بموضوع التفاوت بين الجنسين .ففي سوسيولوجيا التربية ،على األقل في السياق الفرنسي ،غالبية
الباحثين هم رجال ،وغالبًا ذوو مرجعية ماركسية .يمكننا أن نفترض أن صمتهم إزاء التمايزات بين
الجنسين ٍ
أول من كونهم رجالً  ،فهم «ال ينتبهون للمشكل»؛ بحيث يفكرون في ذواتهم باعتبارها
آت ً
كونية وليست إشكالية ،بالتماهي الالواعي مع العام ومع المذكر .فعندما يحللون ،المدرسة من دون
التطرق إلى التفاوتات بين الجنسين ،يبررون ذلك بضرورة توخّي الموضوعية والحياد .ذلك أن طرح
(23) Zaidman, pp. 49–54.
(24) Duru–Bellat, p. 13.
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موضوع هذه التفاوتات يعني في نظرهم االنسياق وراء اعتبارات ذاتية ،واالنتصار لوجهة نظر خاصة
بعيدة عن منطق العلم ومقتضياته(.((2
ويعود الصمت أو العمى السوسيولوجي أيضً ا إلى كونهم ذوي مرجعية ماركسية؛ فهم يدركون الصراع،
رجال /نساء ،باعتباره ثانويًا مقارنة بالصراع الطبقي .لكن هل إن المرجعية الماركسية قناع أيديولوجي
يحول دون انتباه المشتغلين بالسوسيولوجيا لمشكل التفاوت بين الجنسين؟
في الواقع ،إذا كان األمر كذلك ربما بالنسبة إلى الماركسية األرثوذكسية وتعبيراتها في شتى حقول المعرفة،
بما في ذلك السوسيولوجيا التي كانت تعتقد أن القضاء على النظام الرأسمالي سيؤدي حت ًما اٍلى القضاء
على السيطرة الذكورية ،أي إن حل التناقض الطبقي سيفضي بال شك إلى حل التناقض الجنساني( ،((2فإن
مثل بالنسبة إلى الباحثات الممثالت لما يسمى تيار النسائية المادية اللواتي لم يثنهن
األمر بخالف ذلك ً
استلهامهن المرجعية الماركسية عن تأكيد تالزم الصراع الطبقي والنضال ضد الهيمنة الذكورية .ويؤمن
هذا التيار ،ذو المرجعية الماركسية ،والذي ظهر في فرنسا منتصف السبعينيات من القرن الماضي مع كل
من كرستين دلفي  ،Christine Delphyونيكول – كلود ماثيو  ،Nicole–Claude Mathieuوباوال تابت
 ،Paola Tabetوكوليت غييومان  ... Colette Guillauminإلخ ،بأن النظام البطريركي يخترق كل الطبقات
االجتماعية ،ويوجد في كل المجتمعات اإلنسانية ،بما فيها تلك التي تخلو من الطبقات االجتماعية ،ومن
ث ّم فمعركة القضاء على النظام الرأسمالي ومعركة القضاء على التمييز الجنسي معركتان متالزمتان يجب
أن تسيرا على نحو تساوقي وتزامني(.((2
يُفسر العمى السوسيولوجي إذًا في الوقت نفسه بإثنومركزية الجنس ،وبتأثير االنغالق النظري أو هيمنة
البراديغم المهيمن على إشكاليتهم .يبدو لنا أنها وحدها إثنومركزية للجنس قوية ج ًدا ،يمكنها أن تفضي
إلى عدم اعتبار الجنس ،رغم أنه يؤثر في كل التفاعالت االجتماعية ،ومن ث ّم في كل البيئة االجتماعية
للذات ،بوصفها متغي ًرا ،يتعين أخذه في الحسبان مثل السن أو االنتماء االجتماعي .فالسيكولوجيا
االجتماعية أبرزت بإسهاب أن أعضاء الجماعات المهيمنة يدركون ذواتهم بصفتهم أفرا ًدا قبل أي شيء
آخر ،بينما المحددات الموضوعية للجماعات المهيمن عليها تلقي بثقلها على أعضائها .وانطالقًا من
ذلك ،تجد النساء الباحثات صعوبة في نسيان جنسهن أثناء ممارستهن العلمية مقارنة بالرجال .وليس
مصادفة ،واألمر كذلك ،أن كان تعليم الفتيات لم يظهر ،في البداية ،موضو ًعا جدي ًرا باالهتمام سوى
لدى عالمات االجتماع النساء ،وغالبًا بإيحاء نضالي ،ونسائي(.((2
وعالوة على ما سبق ،يبدو أن استبعاد الخوض في موضوع التفاوت بين الجنسين غير مفصول
(25) Ibid., p. 7.

( ((2ان ـظ ــر :خــالــد شـهـبــار« ،سـجــال ســوسـيــوأنـثــروبــولــوجــي حــول مـســاهـمــة الـنـســاء فــي إع ــادة إنـتــاج الـسـيـطــرة الــذكــوريــة» ،مـجـلــة عـمــران،
المجلد  ،6العدد  ،)2018( 23ص .105

( ((2انظر وجهة نظر نيكول كلود ماثيو ،إحدى أبرز ممثالت هذ التيار ،في المرجع نفسه ،ص .117–112

(28) Duru–Bellat, pp. 14–15.
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عن عالقات القوى الخاصة على مستوى الحقل العلمي نفسه ،بل عن عالقات القوى العامة التي
خصوصا أن أخذ معطى الجنس في االعتبار يمثّل في نهاية األمر مساءلة لكل
تربط الرجال والنساء،
ً
أقسام السوسيولوجيا (وهذا صحيح بالنسبة إلى باقي العلوم اإلنسانية ،وتحدي ًدا علم النفس  ...إلخ)
ولسوسيولوجيا التربية على نحو خاص؛ ألن هذا األمر ال يتعلق باستنساخ مخططات التأويل التي
أنتجها الباحثون الرجال ،باالنطالق من معطيات ذكورية في الغالب (عالقات التكوين – الشغل،
الحراك االجتماعي  ...إلخ) ،وتوسيعها لتشمل هذه المجموعة الخاصة المشكلة من النساء .إن إدراج
متغير الجنس ضمن أفق البحث السوسيولوجي في حقل التربية أو غيره من الحقول له تأثير علمي
مهم ،ال يمكن التغاضي عنه(.((2

اعتماد منظور النوع في التربية :الداللة واألهمية
إن اهتمام سوسيولوجيا التربية بموضوع النوع االجتماعي راجع إلى ارتباط هذا الموضوع بحقل التربية
والتكوين ،على غرار ارتباطه بباقي مجاالت الحياة االجتماعية األخرى .فكما ذهبت إلى ذلك الباحثة
إيزابيل كلير ،في مؤلَفها «سوسيولوجيا النوع»« ،ال يقترن النوع فقط بمجال العالقة الحميمية بين
الجنسين ،فهو يحضر داخل المقاوالت واألحزاب السياسية ،وبطبيعة الحال داخل المدارس التي تهمنا
في هذا المقام ،وداخل كل ما يصنع الحياة االجتماعية»(.((3
مخصوصا ،كما لو
فمن وجهة نظر إبستيمولوجية ،ال يمكن للنوع االجتماعي أن يمثّل ميدانًا معرف ًيا
ً
أن األمر يتعلق بموضوع محدد إمبريقيًا .إنه منطق اجتماعي عرضاني  Transversalيخترق المجتمع،
ويجب من ث ّم أن يخترق تفسيرات االجتماعي .فمهما كان الموضوع الذي نسعى للبحث فيه ،فالمؤكد
أن إشكالية النوع قابلة للتطبيق فيه ،بصفتها إشكالي َة بحث عرضانية؛ ألن كل الظواهر االجتماعية منظمة
جزئيًا بواسطة الواقع االجتماعي للنوع(.((3
والواقع أن تزايد االهتمام بموضوع النوع في حقل علوم التربية ،وفي حقل سوسيولوجيا التربية تحدي ًدا،
غير مفصول عن التوظيف المتنامي للمفهوم في حقول علمية أخرى ،سواء تعلق األمر بالسوسيولوجيا
العامة أو األنثروبولوجيا أو التاريخ أو علم النفس االجتماعي(.((3
فكل هذه التوظيفات تنطلق من قناعة راسخة بأن النوع االجتماعي ،باعتباره يشير إلى «االختالفات بين
الجنسين ،المبنية اجتماعيًا وثقافيًا» ،يمثل متغي ًرا ضروريًا لفهم كل مجاالت الحياة االجتماعية( .((3وقد
أثبت هذا المفهوم نجاعته الوصفية والنظرية ،وكشف عن خصوبته المعرفية بالنسبة إلى مجموع العلوم
(29) Ibid., p. 15.
(30) Isabelle Claire, Sociologie du Genre (Paris: Armand Colin, 2012), p. 9.
(31) Ibid., p. 83.
(32) Annette Jarlégan, «De l’intérêt de la prise en compte du genre en éducation,» Recherches & éducations (2 décembre
2009), accessed on 18/2/2017, at: https://bit.ly/2Mqklw2
(33) Ibid.
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مثل ،فأخذ بعد النوع في
االجتماعية .فكما أشار إلى ذلك بودلو واستابليه بخصوص السوسيولوجيا ً
االعتبار استلزم إعادة فحص جذري لكل مشكالت السوسيولوجيا ،سواء تعلق األمر بمشكالت أخرى
مثل االنتحار أو حصيلة التمدرس التي تهمنا هنا(.((3
ويتيح البحث في النوع االجتماعي ،من حيث هو إشكالية عرضانية تتجاوز الحدود بين حقول
التخصصات العلمية ،فك العزلة عن التخصصات العلمية ،وفسح المجال للتعاون بين الباحثين
المنتمين إلى آفاق مختلفة ،والمواجهة بين وجهات نظر ومناهج وتأويالت مختلفة ،بغاية بلورة
تساؤالت جديدة .فمثلما أن النقاش حول المناصفة بين النساء والرجال في المجال السياسي أتاح طرح
مسألة التمييز والتفاوت بين الجنسين في مجال الشغل وفي المجال العمومي ،كذلك الشأن بالنسبة
إلى النقاش حول االختالط المدرسي؛ فقد عرف انطالقة جديدة مع كتاب ميشيل فيز( ،((3وأعطى راهنية
لمسألة التفاوت بين الجنسين في المنظومة التعليمية ،وفي خارجها ،ومثّل بذلك وسيلة لتعلم المواطنة
وتجسيدها.
أثبت كل ذلك بالملموس أن إشكالية النوع من منظور سوسيولوجيا التربية ال تهم فقط الباحثين في
حقل السوسيولوجيا وفي العلوم االجتماعية عمو ًما ،بل تهم أيضً ا السياسي والبيداغوجي والمهني
الممارس في حقل التربية ،حتى إن كانت وجهات نظر هؤالء الفاعلين تختلف بطبيعتها وبرهاناتها(.((3
وتنبهنا الباحثة ديلفين غاردي  ((3(Delphine Gardiإلى أن االهتمام بمسألة النوع في مجال التربية ال
يعني االهتمام بالفتيات المتمدرسات فقط ،كما لو أن األمر يتعلق بجماعة موحدة ومنسجمة ،وإنما
يفترض مراعاة االختالفات المميزة لجماعة الفتيات ،وكذا االهتمام بجماعة الفتيان ،بتطوير دراسات
حول األوالد من حيث هم أفراد متمايزون داخل الجنس ذاته ،بل يقتضي األمر تجاوز منطق الثنائية
خصوصا
الجنسية ،والوعي باالختالفات القائمة بين الجنسين في ترابطها باالختالفات األخرى،
ً
تلك المتعلقة باالنتماء االجتماعي والسن واالنتماء المجالي ،أو أيضً ا التمايزات على مستوى األداء
المدرسي.
وهكذا ،ففي مجال سوسيولوجيا التربية ،يمكن اعتماد منظور النوع في التربية أن يفضي إلى مقاربة أشمل
للتنشئة المدرسية؛ وذلك بإدماج البناء الميكروسوسيولوجي ،من خالل تفاعالت الفصل الدراسي،
واالختالفات في النجاح الدراسي بين األوالد والبنات ،أو السيرورات ذات الطبيعة األيديولوجية التي
تساهم في شرعنة هذه االختالفات ،عن طريق الكتب المدرسية أو مضامين المقررات الدراسية .يمكن
أن يقود ذلك أيضً ا إلى تعميق تحليل بعض اآلليات المهملة إلى حد اآلن ،مثل «التكلفة النفسية»،
على مستوى اإلدماج االجتماعي في جماعة األقران ،والحراك االجتماعي أو االختيارات التعليمية
(34) Ibid.
(35) Michel Fize, Les pièges de la mixité scolaire (Paris: Presses de la Renaissance, 2003).
(36) Jarlégan.

(((3

ورد فيJarlégan :
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غير النمطية ،باعتبارها عناصر أساسية لفهم الصعوبات التي تواجهها الفتيات اللواتي يخترن التوجه
نحو المسالك التي تعتبر عادة ذكورية ،أو اللواتي يتفوقن دراسيًا ،فيتولد لديهن شعور الخوف من أن
يجدن أنفسهن مبعدات من جانب زمالئهن الذكور .فالولوج في المدرسة ال يعني بالنسبة إلى الفتيات
استبطان قواعد معينة للسلوك والتعامل االجتماعيين فحسب ،بل أيضً ا االنخراط في المواجهة من أجل
فرض الذات ،ومن أجل التفوق في مختلف مستويات االنتقاء(.((3
ويمكن أن يكشف ذلك أيضً ا عن خلل في العالقة بالنماذج النظرية السائدة ،مثل نظرية إعادة اإلنتاج
لبورديو – باسرون ،ال سيما عندما نقف على حقيقة أن المدرسة ليست مسؤولة عن إعادة إنتاج عالقات
الهيمنة السائدة في المجتمع فقط ،وإنما تجعل الجنس المهيمن عليه في المجتمع ،هو ذاته المهيمن
نسبيًا في المدرسة(.((3
وبفضل اعتماد منظور النوع في التربية ،أبرزت العديد من األعمال أن المدرسة ،مثل البيئة االجتماعية،
مخترقة بواسطة فصل لألدوار والكفايات قائم على الجنس ،وأنها تساهم في إنتاج وإعادة إنتاج
انصب بعض هذه األبحاث على مالحظة التمثالت والممارسات
للمعايير واألدوار بين الجنسين.
ّ
البسيطة واليومية الجارية في بنى الطفولة الصغرى ،أو في المدرسة ،أو في األسر ،من أجل فهم أفضل
للسيرورات التي عبرها «يتم إعادة بناء الواقع من منظور النظام الثنائي والتراتبي لمقولة الجنس»(.((4
وكما أكد فرانسوا ديبي وماري دورو بيال ،يبدي اآلباء انتظارات وسلوكات متمايزة تجاه أطفالهم ،ذكو ًرا
أو إناث ًا ،فيصير هؤالء ً
فعل وبسرعة مختلفين( .((4وطوال مسارهم الدراسي ،يتلقى التالميذ ك ًما كبي ًرا
من المعلومات حول السلوكات التي تعتبر متالئمة مع جنسهم ،سواء من األساتذة أو من رفاقهم.
وفي الحياة االجتماعية ،كل التفاعالت موجهة بانتظارات ،هي ذاتها مؤسسة على تمثالت ومخططات
عقلية تمثّل شبكات لقراءة سلوكات اآلخرين ،إنها ما نسميه أفكا ًرا نمطية(.((4

النتائج العملية العتماد منظور النوع في التربية
إن المدرسة في نظر سوسيولوجيا التربية ،وعلى عكس التصور الشائع ،عالم بطيء التغير ،وينزع
باستمرار إلى المحافظة .ومع ذلك ،فعالم المدرسة يؤثر تأثي ًرا عميقًا في المجتمع .وبتعبير بودلو
واستابليه ،فالتغيرات التي تنتج داخل هذا العالم ،على ضآلتها ،تفضي إلى تحوالت عميقة في مجموع
النسيج االجتماعي(.((4
صحيح أن التقدم الحاصل في مجال تمدرس الفتيات يعزز نسبيًا موقعهن في المجتمع ،ويسمح لهن
(38) Establet, p. 129.
(39) Duru–Bellat, p. 15.
(40) Jarlégan.
(41) François Dubet & Marie Duru–Bellat, 10 propositions pour changer d’école (Paris: Seuil, 2015), p. 97.
(42) Ibid., p. 89.
(43) Baudelot & Establet, p. 15.
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خصوصا عبر ولوج سوق الشغل والمشاركة في الحياة االقتصادية،
بإعادة النظر في أدوارهن األسرية،
ً
خارج إطار دائرة االقتصاد المنزلي ،غير أنه ال يفضي آليًا إلى تغيير جذري لوضعيتهن .وعلى الرغم من
توافر الشهادات المتكافئة بين الجنسين ،يستمر التفاوت في األجر ،والتمييز في الشغل ،والصعوبات
في الترقيات؛ فاالعتراف بالكفايات المهنية للنساء وبمساهماتهن في الفضاء العام لم يحررهن بعد من
األعباء المنزلية ،إذ تظل األدوار المنزلية متمايزة ،بل متفاوتة بين الجنسين ،وتتحمل النساء وحدهن في
الغالب مسؤولية األشغال المنزلية إلى جانب عملهن المهني أو من دونه(.((4
ال أحد يجادل في أهمية التقدم الذي سجلته الفتيات في المدرسة ،بصفته واقعة اجتماعية أساسية كفيلة
بالمساهمة في تغيير ،ولو كان طفيفًا ،واقع الحال بين الجنسين في مختلف مستويات الحياة المدرسية،
ومن خاللها ،في جزء من نظامنا السوسيو–اقتصادي العاطفي( .((4إال أن ذلك ال ينفي الحاجة اليوم،
بل الضرورة الملحة ألجل تحليل دعامات التحول والمقاومات ،وألجل تطوير الحجج الكفيلة بتعزيز
انخراط األساتذة والتالميذ واآلباء ،وكل المواطنين ،في الجهود التي تروم وضع حد للتفاوتات بين
الجنسين في مجال التربية .فمن دون انخراط كل الفاعلين التربويين وتعبئتهم ،وعلى رأسهم الباحثون
في حقل سوسيولوجيا التربية ،ال يمكن أن ينجح أي إصالح(.((4
وإعمال «الخيال السوسيولوجي» في هذا اإلطار مسألة ملحة ،كما يؤكد ديبي ودورو بيال ،أو بتعبير
أدق ،هناك حاجة إلى اجتهادات نظرية مبتكرة حول موضوع «التربية والنوع االجتماعي» ،تستند إلى
أبحاث ميدانية سوسيولوجية،
تنصب على كل مستويات المنظومة التعليمية(.((4
ّ
وفي هذا اإلطار ،ومن دون ادعاء فرض نموذج «حياة تربوية مثالية» ،يقترح ديبي ودورو بيال على
الدولة أولوية دعم التربية على االختيار؛ وبتعبير آخر« ،توعية» التالميذ واآلباء ،من دون استدماج
رؤية استبدادية للنماذج أو تبديد تام لنموذج المذكر أو المؤنث .فيجب أن يكون للتالميذ الحق في
االختيار .واألكثر من ذلك ،فحتى لو كانت المدرسة تربي ،عن قناعة ،على االختيار والمساواة ،فهي ال
تحتضن في كل بيئة اجتماعية .والصور النمطية التي تخترق كل أوجه الحياة المدرسية تستند إلى تقسيم
للعمل بين الرجال والنساء ،مميز للحياة المهنية واألسرية .ومن ث ّم ،سيكون من الوهم إذًا االعتقاد أن
المدرسة ،في هذا المجال ،يمكن أن تقوم بكل شيء؛ فالتفاوت بين الرجال والنساء غير قابل للذوبان
(44) Ibid., pp. 15–16.

والحال أنه من أجل إنصاف النساء في خضم هذا التحول االجتماعي الجاري ،بفضل التقدم الحاصل في مجال التعليم ،يجب في
خصوصا عبر نزع
نظر الباحثة دومنيك ميدا ،إعادة النظر في مؤسساتنا االجتماعية وطرق اشتغالنا ،وإعــادة النظر في تنظيم العمل،
ً
طابع التخصص عن األدوار  déspécialiser les rôlesالموكولة إلى الجنسين ،ووضع التدابير المساعدة على ذلك ،واإلقرار ً
مثل بأنه،
معا خارج البيت ،فإن مهماتهما بصفتهما والدين  parentalesونشاطات الرعاية والمهمات المنزلية
إذا كان الرجل والمرأة يشتغالن ً
معا ،للمزيد انظر:
عمو ًما تكون من مسؤوليتهما ً
Dominique Méda, Le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles (Paris: Ed Flammarion, 2001), p. 12.
(45) Ibid., p. 16.
(46) Dubet & Duru–Bellat, p. 18.
(47) Baudelot & Establet, p. 16.
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 لكن التربية كفيلة بجعل الشباب واعين بدواليب ذلك التفاوت والقيود القوية التي تحملها.في التربية
 هذا الوعي شرط أولي بالنسبة إليهم لكي يصيروا مسلحين من. في حياتهم اليوم وغ ًدا،بالنسبة إليهم
.((4(أجل القضاء عليها
ونشير في األخير إلى أن مجمل ما قدمناه سابقًا من خالصات لألبحاث والدراسات المتخصصة في موضوع
 ليس عدة نظرية جاهزة وتامة لمعالجة، والغربي عمو ًما، والتي تنطلق من الواقع الفرنسي،»«التربية والنوع
 كفيل بالمساهمة في، بل منطلق لالستئناس والمساءلة والمراجعة واإلغناء،الموضوع ذاته في مجتمعاتنا
 على نحو يأخذ في االعتبار أشكال التفاوت،تعزيز األسس النظرية لسوسيولوجيا التربية في عالمنا العربي
. والتفاوت بين الجنسين، خاصة التفاوت االجتماعي،المختلفة التي تخترق حقل التربية
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التكنولوجيا و«األتمتة»((( ،ورأى أ ّن من شأن
مقدمة
االبتكار التكنولوجي (الثورة الرقمية) أن يزيد من
يندرج كتاب أندريا كوملوسي في سياق
حدة المشكلة من خالل جعل العديد من طاقات
نقاش كبير يتعلق بالتحوالت العالمية
العمل فائضة ،ما يتيح االستغناء عن العمال.
التي تشهدها الرأسمالية وعالقات العمل التي تقوم
(((
عليها .فقد أ ّدى التحول النيوليبرالي في شروط وطرحت ماريا مايز مفهوم عمل ربّات المنازل
العمل الذي بدأ في ثمانينيات القرن الماضي( Housewifization ،تقسيم العمل الذي حصر
وبخاصة مع صعود النيوليبرالية في أعقاب انهيار دور المرأة باألعباء المنزلية) الذي يجمع بين
الكتلة الشرقية ،إلى تخفيضات تقشفية في طريقة فئة من النساء المستغ َّلت في بلدان الجنوب
العمل والعيش في الغرب والعالم .ومنذ ذلك (األطراف) وربّات البيوت اللواتي تتب ّنين النمط
تيسره األتمتة.
الحين ،ثارت سجاالت ساخنة بشأن فهم تحوالت االستهالكي ،وهو ما ّ
عالقات العمل التي انعكست في األكاديميا وفي وميّز الفيلسوف االجتماعي أندريه غورز((( بين
السياسة أيضً ا ،إلى الح ّد الذي جعل العديدين العمل الرأسمالي الصناعي والعمل «الحقيقي»،
يذهبون إلى افتراض أ ّن العالم يشهد ما يمكن وبين العمل المأجور الذي يُنتج فائض القيمة
جا ويُجازَى
تسميته «نهاية العمل»؛ األمر الذي يتطلب تفكي ًرا لرأس المال ،ومن ث ّم ،يعتبر من ِت ً
عل ًنا ،والنشاطات االجتماعية واإلنجابية والثقافية
استيعاب مفاهيمي جديد للعمل.
في
ٍ
المعتبرة التي تُدان س ًرا وال تدخل ،إذًا ،في باب
في مقالة في صحيفة دي زايت ،في أيلول /العمل .إن عالقة العمل المنظمة والتي تستمر
سبتمبر  ،1978سأل عالم االجتماع المعروف مدى الحياة ظاهرة استثنائية تاريخ ًيا وعالم ًيا ،كما
(((
رالف داهريندورف متى يتوقّف العمل لدينا؟ أ ّن العمالة المتفرغة صاحبة المزايا االجتماعية
تشير كلمة «لدينا» هنا إلى المجتمعات الغربية والضمان االجتماعي ت ُعد ظاهرة غربية حصريًا،
الصناعية التي كانت تعاني حقبتها الذهبية أزمات هيمنت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى
متع ّددة (بطالة ،وأزمة مالية ،ونمو سلبي ،وغيرها ثمانينيات القرن المنصرم.
من األزمات) .لقد ارتبط «العمل» بالعمل المتعاقد
وتكشف نظرية روسويتا شولز((( بشأن فصل القيمة،
بدوامٍ كامل وبهيمنة ذكورية .دشّ ن داهريندورف
المشرو َع الرأسمالي القائم على إقصاء أنواع العمل
ٍ
مناقشات بشأن أزمة العمل
بذلك السؤال
والمجتمع العامل ومعنى العمل في مجتمعات ((( ن ـع ـن ــي بــذلــك جـعــل أغ ـلــب عـمـلـيــات الـمـعــالـجــة ف ــي اإلن ـتــاج
الصناعي تتم عبر عمليات أوتوماتيكية آلية ،بدل العمل اليدوي.
وسع
ما بعد التصنيع .وفي كتابه نهاية العملّ ،
(4) Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World
جيريمي ريفكين((( فكرة داهريندورف عن دور Scale: Women in the International Division of Labour
(London: Zed Books, 1999).

»(1) Ralf Dahrendorf, «Wenn nuns die Arbeit ausgeht,
Die Zeit, 22/9/1978, accessed on 3/7/2018, at:
https://goo.gl/bE5kQh
(2) Jeremy Rifkin, Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft
(Frankfurt: Fischer Taschenbuch, 1996).

(5) André Gorz, Arbeit zwischen Misere und Utopie
(Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2000).
(6) Roswitha Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus:
Feministische Theorie und die postmoderne Metamorphose
des Patriarchats (Bonn: Horlemann Verlag, 2000).
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غير المرتبطة بالنقود والسوق وإعادة اإلنتاج وتدهور
قيمتها .فالقيمة والفصل هما اللحظتان البنيويتان
(النوع االجتماعي والطبقة) اللتان تشكّالن العالم
االجتماعي – االقتصادي الرأسمالي.
يجري دفع هذه األنواع من العمل (إعادة اإلنتاج
االجتماعي ،والعمل الطوعي ،والرعاية ،وغيرها
من األعمال) إلى هوامش االقتصاد الرأسمالي
الذكوري العام ،وفي الحصيلة ،تُربط بمجال
يع ّرف س ًّرا أنه مجال مرتبط بالنساء.

ملخص الكتاب
يع ّمق كتاب كوملوسي هذه السجاالت من خالل
توسيع نطاق مفهوم العمل ومضمونه ،بحيث
يشمل العديد من العالقات التي ال تع ّد حتى
ويتوسع
اآلن ،أو ناد ًرا ما ُعدت ،عالقات عمل،
ّ
في معناها المتغير وفي المنظورات المستقبلية
بشأنها .ويسعى هذا العمل لتقديم فهم تاريخي
لما هو مقصود ولما نقصده بالعمل في سياقات
اجتماعية مختلفة ،وعلى مستويات مختلفة
تمت ّد من العصور الوسطى إلى القرن الحادي
والعشرين ،على الرغم من تركيزها على نحو
رئيس على أوروبا الوسطى.
حا متع ّدد
يُظهر كتابها أن العمل ليس مصطل ً
الجوانب فحسب ،بل يشير أيضً ا إلى تراتبيات
هرمية اجتماعية واقتصادية تربط العمل بأفعال
بشرية مؤقتة ومشتّتة جغراف ًيا .أما الفهم الحالي
عمل
ً
األحادي البعد للعمل المتعاقد بصفته
مأجو ًرا ،فهو ظاهرة حديثة .وعلى الرغم من
أن هذا التصور األداتي للعمل مهيمن عالم ًيا،
وال سيما في الغرب ،فإنه يطمس ويبخّس من
قيمة عدد من عالقات العمل غير المرتبطة بالنقود
والمعروفة عبر التاريخ وفي أيامنا.

إن العمل المنظم تعاقديًا هو امتياز للقلة التي
تفرض على بقية السكان العاملين الدخول في
عالقات عمل مؤقتة غير مستقرة وغير نظامية.
ويُستبعد العمل غير التعاقدي من مجال
الضمانات االجتماعية واالقتصادية .لكن ما تس ّميه
كوملوسي المجاالت الرمادية يزعزع التعريف
الضيق للعمل .فمجاالت مثل العمل ال َعرضي
المؤقت (االستعطاء من خالل األداء والتسلية)،
والعمل غير الملحوظ (نشاطات مواقع التواصل
االجتماعي ،وغيرها) .حتى مستخدمو مواقع
التواصل االجتماعي ال يعتبرون مساهماتهم فيها
شكل من أشكال العمل ،إال إن كانوا يكسبون
ً
المال من خالل حساب عدد «المشاهدين»
و«اإلعجابات» ،ولكن من دون هذه المجاالت
لن تستطيع صناعات مواقع التواصل االجتماعي
أن تتراكم تراك ًما فلكيًا ،وسيكون مصيرها اإلفالس
أو التوقف في المقام األول.
يحتوي الكتاب على مقدمة قصيرة ،وسبعة
فصول ،وملحق (مقارنة معجمية لكلمة عمل عبر
اللغات األوروبية) .تناقش الفصول الثالثة األولى
المعنى االصطالحي والخطابي واللغوي للعمل،
والتح ّوالت في مصطلح العمل ،وتعرض مفاهيم
العمل المختلفة والخالفات المحيطة بها .أما
الفصل الرابع فيتناول المقوالت التحليلية الكامنة
وراء التصوير الزمني الذي يق ّدمه الكتاب لتاريخ
العمل إضافة إلى المناقشات بشأن االتجاهات
الطويلة األجل .ويناقش الفصل الخامس مسألة
الجمع بين مختلف عالقات العمل وشروطه في
إطار تقسيم العمل (العالمي) .ويقدم الفصل
لست مراحل تاريخية تمتد من
حا
ّ
السادس مس ً
القرن الثالث عشر إلى القرن الحادي والعشرين،
مع التركيز على مختلف مجموعات عالقات
العمل وعلى مستويات مختلفة (من المستوى
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المحلي إلى العالمي) .ويناقش الفصل السابع
التوقعات الطويلة األمد بشأن العمل المركب
والقضايا المنهجية المتعلقة بصعوبة الحصول
على مصادر موثوق بها تخص الفهم الموسع
لمفهوم العمل ،هذا عدا النقص فيها.
يق ّدم الكتاب لكل محطة تاريخية ،لمحة عامة
عن البنية السياسية – االقتصادية للنظام العالمي
والتطورات المهمة فيه .ويتبع ذلك مالحظات على
مجموعة شروط العمل على مستوى األسرة الفردية.
التخصص وتقسيم العمل
يتبعها تناول مسائل
ّ
والتبادل بين األقاليم والمناطق ،قبل التوجه نحو
دراسة تقسيم العمل ومجموعة شروط العمل على
نطاق أوسع .وأخي ًرا ،يتحول االنتباه إلى التغيرات
الطويلة األجل على المستويات المختلفة في
مجموعة شروط العمل ،ويتم رصد هذه التغيرات
من منظور إقليمي معين (أوروبا الوسطى) .ومن ثم
يكشف البحث أنّه ال يمكن فهم العمل في مكان
واحد ،إال من خالل صلته بالعمل في مكان آخر
وإن كان على مستوى مختلف.
ينتقد الفصل األول ،وعنوانه «المصطلحات
والمفاهيم»َ ،
أول تحليل متمركز أوروبيًا (في تراث
ملخصا لتلك السردية:
ماكس فيبر) ،ثم يق ّدم
ً
ازدراء العمل الذي ساد لدى اليونانيين القدامى،
وإبراز تباينه والطابع المزدوج الذي اكتسبه العمل
في التراث المسيحي؛ العمل بصفته متعة وعبئًا.
لقد ه ّمش منظّرو الرأسمالية هذا الطابع المزدوج
عبر تصور أداتي للعمل كونه المصدر الوحيد
للقيمة بأكملها.
تبدأ القصة في «المدينة» اليونانية حيث كان هناك،
من جهة ،احتقار للعمل اليدوي والمدفوع (عمل
الفالحين والعمال اليوميين والعبيد والنساء) ،ومن
جهة أخرى ،كان هناك تراتب اجتماعي قيمي

للمكانة استند إلى نمط العمل الذي يمارسه
المواطنون الممتازون األحرار الذين لم يكونوا
ليعملوا أو لينخرطوا في أعمال تجارية اقتصادية
(بل في شؤون التعلم والسياسة) .عكَس الفالسفة
اليونانيون في كتاباتهم نظام القيمة هذا وساهموا
في توطيده .وت ُ ِّوجت المبالغات المعرفية في مثل
هذه الكتابات ،لتصل حد المفاضلة بين قيمة
االستخدام وقيمة المبادلة؛ وهي الثنائية التي
ستكون ضرورية لكينونة الرأسمالية الحقًا.
ورثت اإلمبراطورية الرومانية العديد من مفاهيم
العمل اليونانية ،وب ّدلت معناها جزئ ًيا ،وأحدثت
األفكار المسيحية عن العمل قطيع ًة مع وجهة
النظر القديمة؛ فبات العمل يدل على المعاناة
والك ّد ،لكنه يعكس أيضً ا نعمة إلهية وخدمة لله،
ليُدخل بذلك نظا ًما جدي ًدا يقوم على التقسيم بنا ًء
على الشرائح االجتماعية وقيمة العمل.
وبد ًءا من العصور الوسطى ،كان يُنظر إيجابيًا إلى
العمل الشاق ،غير المدفوع األجر أو قليل األجر،
وشملت النظرة ذاتها أيضً ا العيش على الصدقات
خف االعتراف بالعمل وأخالقياته
واإلحسان .لكن ّ
مع إضفاء الطابع المديني والتجاري على الحياة.
ففي بدايات حقبة الرأسمالية التي كانت متمحورة
حول العمل ،جرت إدانة كل من ال يعمل لكونه
آث ًما بسبب خموله .ولم يتم تجاوز هذه الفكرة
المسيحية عن العمل إال مع مجيء فلسفة التنوير.
فمثّل االنتقال إلى الرأسمالية قطيعة نهائية مع
الماضي في تاريخ العمل؛ إذ بات العمل اليوم
يساعد على مراكمة رأس المال.
أما الفصل الثاني ،فمكرس للعمل بوصفه خطابًا؛
حقل خطابيًا محوريًا ،ففيه يتواجه
ً
إذ يمثّل العمل
األفراد بعضهم مع بعض وهم مح ّملون بمتطلبات
متنوعة ،ومفاهيم اجتماعية سياسية مختلفة .وهناك
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ثالث طرق لرؤية العمل – القهر (العمل باعتباره عبئًا
ثقيل ،ومجال استعباد) ،والمثالية (العمل بصفته
ً
انعتاقًا) ،والتحويل (التعليم ،والتكنولوجيا ،والنقد
النسوي والتص ّورات البديلة من العمل ،وغيرها).
وهكذا ،وعلى عكس األفكار السابقة عن العمل
التي كانت أكثر تنو ًعا ،اختُزل التص ّور الرأسمالي
للعمل إلى العمل المأجور .وقد عكست مختلف
المدارس الفكرية هذا الخطاب وع ّززته ،من
وصول إلى
ً
الليبرالية والمحافظة واإلصالحية
االشتراكية الجذرية .وجرى إقصاء أنواع أخرى من
العمل ،مثل األعمال المنزلية وأعمال الكفاف ،أو
عمل إنتاج ًيا.
تم فصلها عن تصور العمل بصفته ً

أو عمل السوق ،من خالل السياق االجتماعي
والموضوعات .وفي خطوة أخرى ،يجري ربط
فئات العمل بالمكانة االجتماعية ،ونوع العمل،
والدفع ،واإلطار القانوني ،واألمان االجتماعي،
والتمثيل االقتصادي والسياسي .ومن ثم توضع
ثنائية فئات العمل المقترنة مفهوم ًيا بعالقات
العمل :المستقل /غير المستقل ،المجاني /غير
المجاني (ويشمل ذلك التصنيفات اإلثنية والدينية
واالجتماعية التي تذهب إلى ما هو أبعد من
خاصية العمل) ،والمش ِّرف /غير المش ِّرف (وينطبق
الشيء نفسه هنا) ،الطوعي /القسري ،المدفوع/
غير المدفوع .وإضافة إلى ذلك ،يتم تمييز
المناطق الرمادية عند تقاطع العمل /عدم العمل:
العمل البديل المؤقت ،والعمل الخفي ،والرعاية،
وغيرها .وأخي ًرا ،تتناول المؤلفة فئات العمل العابرة
للمجاالت والمناطق :النوع االجتماعي ،واإلثنية،
والقومية (التدرج الهرمي) وغيرها.

من ناحية معرفية ،لم يكن الخطاب خطابًا أداتيًا
يتعلق بالعمل واستغالل الطبيعة فحسب ،بل كان
يساوي بين العالم المستع َمر والتخلّف والعمل
غير المدفوع األجر والطبيعة .وبهذا المعنى
ُرفض االعتراف أن تدخل األعمال المرتبطة بأدوار
ويناقش الفصل الخامس مجموعات عالقات
مح ّددة بيولوجيًا (األمومة ،ورعاية األسرة ،وأعمال
العمل في إطار التقسيم االجتماعي للعمل .يبدأ،
الكفاف ،وغيرها من األعمال) في باب العمل.
أول ،من األسرة المعيشية (الوحدة التحليلية في
ً
تتناول كوملوسي في الفصل الثالث ،وهو عن نظرية منظومة العالم) ،ثم يناقش الترابط بين
العمل واللغة« ،التل ّون اللغوي» للعمل؛ لترصد العمل المدفوع وغير المدفوع األجر الذي يزيد
معاني العمل المتغي ّرة والمتط ّورة أب ًدا في اللغات الربح ،واالتصال المناطقي عن طريق الهجرة
األوروبية والصينية .وتبيّن أ ّن حقل المفردات (التكاليف الخارجية) .ويناقش ،ثانيًا ،الدمج في
المعجمية للعمل يتألف من روابط أوسع بكثير الشركات من خالل التبادل غير المتكافئ (المواد
مما كان عليه في إثر التحول إلى الرأسمالية.
الخام والسلع المنجزة) ،وسلسلة السلع (األمر
الممكن من خالل الحركة الحرة لرأس المال
ويق ّدم الفصل الرابع ،وعنوانه «فئات التحليل»،
ومناطق التجارة الحرة ،وغيرهما).
تصنيفًا نموذج ًيا للعمل وأنواعه .فمن خالل مقارنة
الحاالت والسياقات المختلفة ،يصل النموذج إلى ويعرض الفصل السادس ،المعنون «مقطع
فهم متبادل للمفاهيم األساسية للعمل .تُح َّدد أنواع َع ْرضي تاريخي» ،المحطات التاريخية الست
العمل ،مثل أعمال الكفاف أو العمل على أساس ذات الصلة بموضوع الكتاب منذ عام  1250إلى
تبادل المنفعة  Reciprocal Labourأو اإلتاوة اليوم ،وهي بمنزلة معالم لتنظيم شروط العمل
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وجمعها طوال هذه الفترات التاريخية .تبدأ الوسطى منطق ًة مرجعية لتحليل مجموعات
السنوات التمثيلية ،التي شهدت مجموعات عالقات العمل المتوسطة والطويلة المدى.
مختلفة من فئات العمل وتغيراته عام  1250الذي
يناقش الفصل السابع ،من خالل جمعه بين
مثّل نمو التحضّ ر وتبادل المواد الغذائية اليومية،
عالقات العمل الطويلة المدى ،اتجاهات تقسيم
بالعالقة بتشكّل نظام عالمي أورو – آسيوي.
العمل وعالقات العمل ،إجمالً  ،لجهة تزامنها
ويؤشر عام  1500إلى التوسع األوروبي
وعدم تزامنها .ويشير هذا الفصل قبل كل شيء
الغربي الذي اتخذ صيغة المزارع والمناجم
إلى النقص في البيانات الكمية والموثوقة عن
في المستعمرات األميركية الناشئة؛ ونحو عام
اتجاهات العمل وأشكاله ،مفس ًرا ذلك بأنه لم
 1700أدخل التجار نظام الوسطاء Putting–out
يج ِر تجميع البيانات اإلحصائية أو أنها استُبعدت
( systemنظام اإلنتاج المنزلي) بموازاة األسر
عمل.
ً
بسبب مشكالت منهجية أو ألنها لم تُع ّد
ذات االكتفاء الذاتي في الريف وتجمعات
أما المصدر المستخدم في الدراسة فهو «مشروع
الحرفيين الخدمية  Guild craftsmenفي
التعاون العالمي حول تاريخ عالقات العمل
المراكز المدينية .ربط هؤالء التجار منتجات
 »2000–1500الذي أطلقه المعهد الدولي للتاريخ
الريف بتقسيم جديد واسع النطاق للعمل،
االجتماعي  IISHفي أمستردام ،من خالل تجميعه
مفتتحين بذلك سالسل سلعية ذات أحجام
قاعدة بيانات لمقارنة عالقات العمل في جميع
ونطاقات مختلفة .وفي بدايات القرن التاسع
أنحاء العالم .يضع المشروع تصنيفًا لعالقات
عشر ،ح ّولت الثورة الصناعية السيطرة على
فيقسمها إلى أربع
العمل المحتملة وظروف العمل؛ ّ
سالسل السلع العالمية إلى دول أوروبا الغربية
فئات رئيسة :السكان غير العاملين ،وتبادل المنفعة،
(أول بريطانيا العظمى ،تلتها دول أوروبية
ً
واإلتاوة ،وتح ّول العمل إلى سلع .ثم تُقسم هذه
أخرى)؛ ما أدى إلى تركيز اإلنتاج الصناعي في
الفئات بدورها إلى فئات فرعية .وال تزال هناك بعض
المصانع ال ُم َمكْننة .وهكذا انتقل العمل من
المشكالت المنهجية في التحديد الك ّمي لقيمة
المنزل إلى المصنع ،ونشأت أنماط حياة جديدة
نشاطات العمل غير المأجور ،وتحويل قيمتها.
وأشكال اعتماد جديدة على الدخل المأجور.
وفي القرن العشرين ،أصبح مفهوم العمل وأخي ًرا ،يعبّر جدول ارتباط المفردات عن الحقل
الضيق ،بوصفه العمل المأجور خارج األسرة ،الداللي الواسع النطاق الذي توصف به نشاطات
هو المهيمن على الصعيد العالمي؛ انطلق بداية العمل في اللغات األوروبية المختلفة؛ يقارن
من أوروبا الوسطى لينتشر في أرجاء أخرى الملحق بين أكثر من  40كلمة مرتبطة بالعمل في
أشكال متن ّوعة لفهم العمل،
ً
يفسر
من العالم .ويتض ّمن مفهوم العمل هذا جميع هذه اللغات ،ما ّ
أشكال العمل (تبادل المنفعة ،واإلتاوة ،وتح ّول ويشمل أيضً ا العمل غير المدفوع والعمل القسري.
العمل إلى سلع) ،إضافة إلى اإلنجاب والرعاية.
ونشأت التفاوتات بين المناطق ،بحسب دور تقويم
كل منطقة في التجارة وسلسلة السلع األساسية يمكن إبراز مساهمة كتاب كوملوسي وأهميته في
وشبكات الهجرة ،ووقع االختيار على أوروبا مجال التاريخ العالمي للعالقات من عدة جوانب:
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– من الناحية الوجودية ،تُلغي كوملوسى مناقشة

التصور الغائي للتاريخ الذي يرى أن التاريخ
ّ
تنكشف أبعاده ،إذ يسير في خط مستقيم نحو
ً
وبدل من ذلك ،تهتم كوملوسي
خاتمة هادفة.
باالستمرارية واالنقطاع ،والتزامن وعدم التزامن،
والشروط التاريخية والجغرافية للعمل.

ترى كوملوسي عن حق بأنّه ،من الناحية التاريخية،
كان هناك دائ ًما عدة أنواع من العمل .ففي رأيها
أ ّن مفهوم العمل المأجور السائد حاليًا هو ظاهرة
جديدة ،ال تنتقص بالضرورة من فهم العمل
وتنفيذه تنفيذًا مختلفًا .وهذا في حد ذاته مالحظة
تاريخية مهمة ،ولكن األهم من ذلك هو السياق؛
أزمة العمل المأجور في المجتمعات الغربية التي
تؤدي إلى تقويض قوة العمل المتزايدة وتهميشها.
وبعبارة أخرى ،إ ّن كوملوسي محقة في القول إ ّن
العمل كان متنو ًعا ومركَّبًا عبر التاريخ ،ولكن ما
يه ّم هو التوصيف التاريخي لهذه الظاهرة.

– أما من الناحية المعرفية ،فيمكن ّ
فك رموز
الكتابة اللغوية والخطابية واألفكار بشأن المعنى
االجتماعي للعمل وتحوالته وطبيعته المتغيرة
باستمرار ،ال ضمن السياق االجتماعي الخاص
بكل منها فحسب ،ولكن ً
أيضا وعلى الدرجة
نفسها من األهمية ،من ناحية عالقاتها بالتمثيل
السياسي في سياقات أخرى ذات صلة مباشرة أو فمن المنظور الماركسي ،يبدو السجال الحالي
غير مباشرة.
بشأن نهاية العمل أو مجتمع العمالة فاس ًدا في
أساسه؛ ففي ظل شروط اإلنتاج الرأسمالي ،تولّد
– وإ ًذا ،ومن الناحية التحليلية ،تنطلق كوملوسي
نهاية العمل نهاية فائض القيمة ،ما يشير إلى انهيار
ً
أشكال متعددة
دائما
من افتراض أساسي بأنّ هناك ً
النظام ألنّه ال يوجد ربح من دون فائض قيمة.
من العمل والنشاط والتشغيل (أعمال السوق،
فإذا انهار نظام العمل المأجور ،فذلك سيترتب
وأعمال الكفاف ،واألعمال الثقافية والدينية،
عليه االنتقال إلى مجتمع ما بعد رأسمالي .إذ إ ّن
واالجتماعية وما إلى ذلك) مرتبط بعضها ببعض
التحويل الدائم
َ
الرأسمالية تتض ّمن بتعريفها ذاتِه
من حيث الزمان والمكان.
وإنتاج فائض سكاني ،هو الجيش
لشروط العمل
َ
– ومن الناحية المنهجيةّ ،
تقدم المؤلفة مقاربة االحتياطي الصناعي .فإعادة هيكلة شروط العمل
عالئقية للتطور التاريخي تجمع بين السيرورات وأشكاله أمر مالزم للرأسمالية.
والمتعددة الطبقات للقضايا المعنية،
المعقّدة
ّ
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،بدا أن
تصورا غير اختزالي في البحث التأريخي.
وتطرح
ً
حلَّت؛ ما تسبّب في نشوء
هذه التناقضات قد ُ
–
وأخيراّ ،
يقدم الكتاب في طرحه السجاالت سوء الفهم هذا .وتشكّل أزمة العمل جز ًءا
ً
األخيرة والحالية بشأن مسألة العمل ويذهب بها من أزمة نظام العمل المأجور ،وقد انتهى هذا
بد أن يؤثرَّ ،
مؤكدً ا ،في المناقشات التي الشكل المحدد للرأسمالية الذي تميز بالنظام
ُقدُ ًما ،وال ّ
تتجاوز حقل التاريخ؛ إذ إنّ القضايا التي يثيرها الفوردي – التايلوري لإلنتاج /االستهالك الواسع
تحظى بأهمية قصوى في
تخصصات متعددة النطاق ،وشهد في الوقت ذاته تهميش أشكال
ّ
(علم االجتماع ،واالقتصاد السياسي ،ودراسات أخرى من العمل وإعادة اإلنتاج غير الرأسمالية.
وقد امتص تدخّل الدولة تكاليف إعادة إنتاج
النوع االجتماعي ،وغيرها من التخصصات).
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قوة العمل عن طريق بلورة شبكات األمان
االجتماعي ،وأ ّدت الدولة دور الوسيط بين رأس
المال والعمالة .إال أ ّن هذا السيناريو تك ّرس فقط
في المدن الكبرى الرأسمالية ،أما في أطراف
النظام فقد سادت أشكال العمل وإعادة اإلنتاج
المؤقتة وغير المستقرة.
ويبدو أ ّن ما يحدث اآلن هو من قبيل األثر
الرجعي؛ إذ إ ّن المدن الرئيسة باتت تتّسم بشروط
عمل غير
ً
العمل التي تم ّيز األطراف ،أي إنّها توفّر
مستق ّر ،يعاني حاالت عدم األمان الوظيفي والبطالة
والوظائف المنخفضة األجر ،ويتّسم بطابع غير
نظامي .وتع ّوض هذه األشكال الرخيصة من العمل
عن األجر الرسمي .ولذلك نشهد على المستوى
العالمي ترابطًا بين مختلف أشكال العمل واإلنتاج.
ولطالما أنتج رأس المال فائض القيمة ال من خالل
العمل المدفوع األجر فحسب ،وإنما أيضً ا من
خالل استغالل أشكال العمل األخرى(((.
ويتعلّق هذا الترابط بتنظيم سيرورة العمل
الرأسمالي على مختلف المستويات والمقاييس
التي تتطلب الجمع بين الفروق التراتبية في
األجر((( و /أو قوة العمل بحسب الطبقة ،أو
السن ،أو النوع
العرق ،أو اإلثنية ،أو القومية ،أو ّ
االجتماعي .وتُفاقم العولمة عدم المساواة بين
المناطق واألقاليم؛ ما يتس ّبب في موجات الهجرة
واللجوء واسعة النطاق .وتساعد تلك الميزة
(7) Sabah
Alnasseri,
Periphere
Regulation:
Regulationstheoretische Konzepte zur Analyse von
Entwicklungsstrategien im arabischen Raum (Peripheral
regulation: Regulation theoretical concepts for the analysis
of development strategies in the Arab space), (Münster:
Westfälisches Dampfboot, 2004).
(8) Sabah Alnasseri, «Class, State, and the Egyptian
Revolution,» in: Sabah Alnasseri (ed.), Arab Revolutions
and Beyond: The Middle East and Reverberation in the
Americas (London: Palgrave, 2016), pp. 119–160.

الهيكلية التي تتّسم بها الرأسمالية على تخفيف
الضغط على األجور في المدن الكبرى التي
تستعين بمصادر خارجية ،ما يع ّزز تكلف َة العمالة
الواقعة على رأس المال في المدن الكبرى من
ناحية ،وتضفي الطابع الخارجي على العمالة في
األطراف من ناحية أخرى .وهذه مسألة منهجية
تخص النظام ،وليست تخمي ًنا فقط.
ّ
وهكذا فإنّه إذا جرى تعريف هذه القضية بأنها
مسألة منهجية على النحو الذي ب ّيناه سابقًا ،فهذا
يعني أ ّن كتاب كوملوسي يعيد إنتاج جزء من هذه
اإلشكالية التي أو ّد اإلشارة إليها في عدة نقاط:
– إنّ االنخفاض التاريخي للعمالة المأجورة
والطبيعة غير المستقرة ألشكال أخرى من عالقات
العمل ظاهرة جديدة في الغرب ،لكن ليس في
بقية العالم .وبهذا المعنى ،وعلى الرغم من النيات
أوروبيا على
الحسنة ،تبقى هذه المقاربة متمركزة
ً
نحو جزئي؛ ألنها تأخذ في الحسبان الظواهر
االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر في الغرب.
أوروبيا ألنه
وعالوة على ذلك ،فهي متمركزة
ً
التوجه أنّ العمل سيتوقف في
عندما يفترض هذا
ّ
التباسا بشأن العمل عمو ًما؛ إذ
الغرب ،فهو يثير
ً
واقعيا على المستوى العالمي لم
إنّ عدد العمال
ً
يرتفع أبدً ا كما حدث في العقد األخير مع دخول
الكتلة الشرقية السابقة والصين والهند وبقية البلدان
في النظام العالمي الرأسمالي .ولذلك لم يحدث
من قبل أن ُأنتج الكثير من فائض القيمة المطلقة
والنسبية كما هو الحال اآلن .ولهذا السبب تراكمت
ثروة كبيرة في الغرب قوامها االستيالء على فائض
عالميا.
القيمة المن َتج
ً

– تشتمل المطالبة بالتعويض النقدي للعمل غير
تحول العمل إلى سلعة ،ومن
المأجور على خطر ّ
ثمُ ،يعاد دمجه في الدورة الرأسمالية ،وهي ظاهرة
ّ
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أصبحت حقيقة واقعة (عمال المنازل الخاصة،
والرعاية الصحية الخاصة ،وإضفاء الطابع
التجاري على النشاطات والفعاليات الثقافية
والبيئية والجنسية واالجتماعية وما إلى ذلك).
وبعبارة أخرى ،فإنّ توسيع معنى العمل ،وإعادة
تأهيل أنواع العمل التي ال يجري تحويلها إلى
وأخالقيا ،ينطويان على مخاطر
اجتماعيا
سلعة
ً
ً
خدمة مصالح رأس المال من دون قصد.
– لطالما كانت مسألة العمل مرتبطة بمسألة
موضوع التغيير .إذ تجدر اإلشارة إلى أنّ التوسع
في مفهوم العمل الذي يشمل جميع أنواع العمل
ال يحمل معه عواقب تحليلية فحسب – إذ يفقد
المفهوم قدرته التحليلية – بل تترتب عليه ً
أيضا
آثار سياسية إستراتيجية؛ كيف لهذه التعددية من
تطور قوة ناشئة قادرة
الموضوعات الفرعية أن ِّ
على تحويل الواقع االجتماعي؟ إنّ سياسة التعدد
هي عالمة على التجزئة التي تصف الواقع وتعيد
تخيله ،لكن من دون القدرة على تغييره .وإ ًذا،
ّ
تبقى المقاربة المستخدمة في الكتاب أخالقية
واقتصادية .هذا هو السبب الذي دفع هاردت
ونيغري((( ،في كتابهما الشهير اإلمبراطورية ،إلى
مناقشة هيمنة العمل غير المادي ،وبروز العاملين
تاريخيا.
موضوعا
في المجال غير المادي
ً
ً
وتكمن في هذه المقاربة مشكلة ذات شقين:
ً
أول ،انخفاض كمية العمل المادي في الغرب

ال يعني ببساطة أنّ العمل بصورة عامة آيل إلى
االنخفاض ،وهذه فكرة يمكن أن تؤدي إلى
التباس في هذه المقاربة التي توحي بذلك على
ارتفاعا ً
هائل في
الرغم من ارتفاع عدد العمال
ً
المجال المادي على المستوى العالمي ،كما سبق

(9) Michael Hardt & Antonio Negri, Empire (London:
Harvard University Press, 2000).

وثانيا يمكن مالحظة نمو العمالة والتشغيل
ذكرهً .
في المجال غير المادي في المدن الكبرى ،فترفع
تلك المقاربة من شأن هؤالء العاملين بصفتهم
مادة للتاريخ .ومرة أخرى ،توحي المقاربة بأنّ
تحرير البشرية يجب أن يأتي عن طريق الغرب .إذ
إنّ طابع التمركز األوروبي لهذه المقاربة ال لبس
فيه ،فهي تروج لعالمية معينة ،أال وهي عالمية
أوروبيا.
متمركزة
ً

– على الرغم من ا ّدعاء المقاربة أنّها تأخذ في
الحسبان شروط العمل ومعناه في السياق العالمي
غير األوروبي ،فإنّ القصة في الغالب أوروبية،
بل في أوروبا الوسطى على نحو أدقً .
فبدل من
تقديم فهم شامل للعمل ،يمكن وصف الكتاب
لتحدي السردية األنكلوسكسونية،
بأنّه محاولة
ّ
وبهذا المعنى يمكن تصنيف هذه المقاربة
على أنّها مساهمة تاريخية في مناقشة األشكال
المتنوعة للرأسمالية(((1؛ أي هي مناقشة للعمل من
ّ
زاوية أوروبية مختلفة ،تحديدً ا من زاوية أوروبا
الوسطى .ويمكن مالحظة ذلك في الفصول التي
تناقش خطاب العمل وفي الملحق وفي غياب
المصادر غير األوروبية عن الكتاب .ففيما يتعلق
بالشرق األوسط العربي على سبيل المثال ،نعثر
في الكتاب على مصادر إلبراهيم أبو لغد وإدوارد
ذكرا لـ مقدمة ابن خلدون
سعيد ،ولكن ال نجد ً
أو رأسمالية األطراف لسمير أمين أو اإلسالم
والرأسمالية لمكسيم رودنسون .وينطبق الخطأ
نفسه على مصادر المناطق األخرى غير الغربية.
فقد كان من شأن إدراج السرديات والنظريات
المعرفية غير الغربية أن يساهم مساهمة كبيرة في
إضفاء الصدقية على دعوى المؤلفة.
(10) Peter A. Hall & David Soskice (eds.), Varieties of
Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative
Advantage (Oxford: Oxford University Press, 2001).
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 ويساعدنا على إعادة تصور.تحمل مغزى اجتماع ًيا

خالصة

. فإنّني البدائل الممكنة فيما يخص العمل وإعادة اإلنتاج،على الرغم من هذه المالحظات النقدية
 يحذّرنا الكتاب من مخاطر التصوير،أشجع القارئ على التفاعل مع النقاش الذي أخي ًرا
تثيره كوملوسي ألنّه يطرح منظو ًرا متج ّد ًدا ونقديا
ً التح ّرري الزائف أو المخادع للعمل الحديث
وشامل في بعض أجزائه لمسألة العمل ومساراته
ً
الذي تر ّوج له الدعاية واإلعالن في االقتصاد
 على المدى، إذ تساعد دراسة التاريخ.المستقبلية
 وهو الذي يُفاقم االستغالل،الرقمي الجديد
 على،الطويل وعلى مستويات ونطاقات مختلفة
في الواقع؛ ألنّه يستفيد من األوضاع االجتماعية
 يضاف إلى ذلك أ ّن الكتاب.فهم أوسع للعمل
والنفسية واألخالقية والحاجة إلى تحقيق الذات
يُع ّد مبتك ًرا من الناحية التحليلية ألنّه يق ّدم إطا ًرا
.تحليليا قوامه تصنيفات وأطر ومقوالت تساعدنا ضمن نشاطات حرة ومستقلة وهادفة
ً
 في «الواقع ال تبدأ،(( ذات مرة1(على فهم مدى تعقيد النطاق التاريخي والجغرافي وكما قال ماركس
. أقلّه في أوروبا الوسطى،لهذه المسألة
مملكة الحرية فعل ًيا إال حين ينتهي العمل الذي
.»يعلّمنا الكتاب أن نستفيد من دروس الماضي؛ ألنّه تفرضه الحاجة وضرورات العيش الدنيوي
أي تصور مهيمن عن
ّ يكشف العنف الكامن في
(11) Karl Marx, Capital, vol. III, Ernest Untermann
العمل يقلّل من قيمة أنواع العمل والنشاطات التي
(trans.), (Chicago: Charles H. Kerr Co., 1909), chapter 48.
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يتألف كتاب جيمي ألينسون من ستة
فصول وخاتمة .قام المؤلف في المقدمة
بتحليل العالقات اإلقليمية لدول الشرق األوسط،
والظروف التي أحاطت ببناء الدولة في (دول
الجنوب) ،متخذًا األردن خالل الفترة 1957–1950
جا للدراسة .فقد كان عقد الخمسينيات
نموذ ً
تحدي ًدا من الفترات األشد تعقي ًدا وتشابكًا في
تاريخ األردن .وقد ركّز المؤلف ،في دراسته
للتجاذبات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي
شهدتها المنطقة ،على الصراع بين القوى الفاعلة،
والتي انطلقت من رؤى اجتماعية متباينة في
تأسيسا على االختالف القائم في إرثها
توجهاتها
ً
االجتماعي؛ إذ اتخذ من نظرية تروتسكي المعروفة
بـ «التنمية غير المتوازنة والمشتركة» ،وإسهامات
جوستين روزنبرغ المتعددة حول هذه النظرية،
والعديد من المؤلَّفات التي تناولت هذه النظرية،
قاعد ًة لفهم ظروف منطقة الشرق األوسط عمو ًما،
وإسهامات هذه الظروف في بناء الدولة األردنية
خصوصا.
الحديثة
ً

حيث أهم التطورات العلمية والتقنية المتقدمة.
وتتلخص هذه النظرية على نحو عام ومختصر،
كما يمكن أن يستنتج من اسمها ،في دور العناصر
والقوى االجتماعية المختلفة في بناء الدولة؛ إذ
تركّز على ضرورة تجميع المشترك من عناصر
القوى المختلفة على الرغم من عدم تساويها في
األهمية والتأثير في بناء الدولة الواحدة.

سيادة الدولة في المجتمعات
البدائية
يتعرض ألينسون في مقدمته بشيء من العمومية
للظروف الداخلية واإلقليمية والدولية التي رسمت
معالم السياسة األردنية ،ومدى تأثير تلك العوامل
في قرارات القيادة األردنية في خلق نوع من
التوازن للتحالفات الداخلية واإلقليمية والدولية،
والدور الذي اضطلعت به تلك الظروف في
التمحور السياسي في األردن ،والذي اضطرت
النخبة السياسية بموجبه إلى القفز على «الثوابت»
في كثير من األحيان .كما قارن ألينسون بين دول
الجنوب ودول الشمال في عقد تحالفاتها .وركّز
على حاجة النخب الحاكمة في دول الجنوب إلى
هذه التحالفات أكثر من حاجة المجتمعات إليها.
فقد كان هاجس هذه النخب في دول العالم الثالث
(دول الجنوب) هو األمن أكثر من بناء الدولة نفسها.
ويذكر ألينسون أن عدم الكفاءة في إدارة الدول
وتنافس مراكز القوى في دول الجنوب ،والتي غال ًبا
ما تمتلك مشروعي ًة أقوى من األنظمة الحاكمة
نفسها ،قد جعل التدخل الخارجي أم ًرا محت ًما
ومطلوبًا من النخب الحاكمة في كثير من األحيان.

ولعل من المفيد هنا فهم نظرية «التنمية غير
المتوازنة والمشتركة» ،وهي ضمن المفاهيم
الماركسية لوصف ديناميكية العالم لتاريخ
البشرية؛ فقد استخدم هذه النظرية في األصل
ليون تروتسكي لدراسة الثورة الروسية (الثورة
البلشفية عام  ،)1917والمستقبل المحتمل للنظام
القيصري في روسيا .ويقصد تروتسكي بهذا
المفهوم وصف نمط السمة التطورية في التوسع
عالم ًيا عن طريق اإلنتاج الرأسمالي ابتدا ًء من
القرن السادس عشر وذلك من خالل نمو السوق
العالمية التي كانت تربط الشعوب واألراضي
م ًعا على نحو أكبر من خالل التجارة والهجرة ومع أ ّن السياسة هي لعبة التوازنات بين المصالح
انصب ،المتضاربة والمتنافسة ،فإ ّن ذلك ليس في قاموس
واالستثمار .وكان تركيز تروتسكي قد
ّ
في البداية ،على تاريخ اإلمبراطورية الروسية ،دول الجنوب التي عادة ما تقوم النخب الحاكمة
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فيها على خلق نوع آخر من التوازنات الداخلية
بطرق سلمية واسترضائية ،تخدم مصالحها أكثر
من حرصها على خدمة شعوبها .فمن وجهة نظر
ألينسون ،واعتما ًدا على مجموعة من الدراسات
المنتقاة ،فإ ّن الدول الواقعة في جنوب الكرة
أشكال متعددة من القصور،
ً
األرضية تعاني
ال تتحقق معها شروط نشوء الدولة وعواملها
وتطورها ،ومن هنا تلجأ هذه الدول إلى الدعم
األجنبي للمساعدة في الوصول إلى تثبيت ركائز
الحكم والدولة عمو ًما .وبهذا ،فهو يستحضر
نظرية تروتسكي التي تثبت فكرة عالمية النظام
الرأسمالي ،من حيث شموليته وتأثيره في كل أنحاء
بدل من النموذج االجتماعي غير الثابت
العالمً ،
في مسيرته وغير المستقر في رؤيته لألمور؛ إذ
وقفت هذه النظرة عقبة في وجه وصول هذه الدول
إلى أهدافها ،وأدت االختالفات االجتماعية دو ًرا
أصول ثابتة وراسخة
ً
بارزًا في عدم تب ّني هذه الدول
تساعد على قيام الدولة الحديثة كالمؤسسات
االقتصادية والسياسية المتمثلة باألحزاب،
واالجتماعية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني،
وهي عادة ما تكون غائبة أو مغيّبة عن القيام بأي
دور محوري في دول الجنوب.

المتفاوتة ،كاألمن والوطنية والسيادة ،فقد بقيت
هذه المفاهيم لفظية وغير مقنعة للشعوب ،خاصة
بعد أن ترجم الحكّام هذه المفاهيم لفائدة بقائهم
بغض النظر عن توافر عناصر
على رأس السلطة،
ّ
الشرعية من عدمها ،وهي شرعية بكل األحوال
قامت على التحالف بين السياسة والعسكرتاريا
وأصحاب المصالح الضيقة.

العالقات االجتماعية ونظرية
التنمية غير المتوازنة
والمشتركة

أسهب ألينسون في الفصل الثاني في توضيح
اإلطار النظري لمفهوم التنمية غير المتوازنة
والمشتركة ،والخوض في إشكالية العالقات
االجتماعية المختلفة بين الشعوب ،والتعريف
بالمفاهيم األساسية لعالقة الخاوة Khuwwa
والرأسمالية .ويقترح هذا الفصل أ ّن نظرية التنمية
غير المتوازنة والمشتركة تهتم بالطابع المتنوع
والمتعدد الرؤى والوسائل للتنمية .ويركّز على
عامل متغي ًرا
ً
وضع تعريف للتنمية ،بوصفها
في العالقات االجتماعية ،ويرمز إليها بوصفها
أسلوب إنتاج ،ويحدد عدم التوازن في انتشار
وأرى شخصيًا أ ّن مثل هذه المقارنة ال تتسم هذا المتغير زمان ًيا ومكان ًيا ،وبهذا يتولد تراكم أكبر
باإلنصاف؛ ألنها ال تأخذ في االعتبار عدم التماثل
للقوة اإلنتاجية.
في الحالتين ،ففي دول الشمال مكّنت الثقافة
الشعوب ويمضي هذا الفصل في تعريف المشترك بين
السياسية واألعراف الديمقراطية الراسخة
َ
من تجاوز غير المتوازن إلى المشترك إلقامة الدولة األفراد بالتفاعل النسبي ألنواع مختلفة من
وإدامتها وفق األسس الديمقراطية التي تستند العالقات االجتماعية لإلنتاج ،وعلى وجه
إلى شرعية صناديق االقتراع .وهذا ال ينطبق على الخصوص تلك التي ت ّم إنتاجها من الطبيعة
شعوب دول الجنوب التي كانت القوة هي العنصر العالمية للعالقات الرأسمالية .واعتمد ألينسون
األساسي والوحيد في انخراطها في مفهوم الدولة في توضيحه هذا على الكثير من األعمال التي
الريعية .وإذا استطاعت النخب السياسية في دول استلهمت رؤى األنثروبولوجيا الماركسية كأعمال
َ
إدخال مفاهيم مشتركة للجمع بين القوى بيير فيليب ري ،وكالوو ميلوكوس .ويناقش
الجنوب
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ألينسون عملية التحول للعالقات االجتماعية
والتقائها بالرأسمالية العالمية من خالل المعونة
التي ق ّدمتها الحكومة البريطانية لألردن ،والتي
مثّلت المفتاح لفهم التحوالت االجتماعية في
األردن وتحالفاته الالحقة.

قد تجسدت بوضوح أكبر من خالل الخاوة ،التي
يؤخذ بموجبها اإلنتاج الزائد بالقوة عن طريق
إكراه البدو للفالحين بدفع الفائض من إنتاجهم
خاو ًة مقابل عدم االعتداء .ويناقش الفصل
كيف كان للبدو أفضلية على سكان المناطق
المستقرة ،استطاعوا بموجبها أن يرغموهم على
دفع الخاوة .وأسهب هذا الفصل في الحديث
عن جذور المحاوالت العثمانية إلبطال مفهوم
الخاوة وإجراءاتها ونتائجها؛ وذلك عن طريق
إصالحات إدارية واقتصادية فُرضت على الدولة
العثمانية ،بسبب ما أصبح الغرب يمثّله من تهديد
للدولة العثمانية في مناطق نفوذها ،وجاءت
هذه اإلصالحات على شكل فرمانات عرفت
بالتنظيمات التي تمثّلت بخطَّي شريف كلخانة
وهمايون عا َمي  1839و 1854على التوالي.

ويكمن إسهام ألينسون في هذا الصدد ،في تقريبه
أساسا جوهريًا
لفهم عملية التراكم األولي ،بوصفها ً
ألشكال النضال السياسي في مرحلة ما بعد
االستعمار ،ومن خالل توسع العالقات الرأسمالية
في قلب هذا اإلطار النظري .كما أوضح ألينسون
مدى تفاعل النماذج الرأسمالية النتزاع الفائض
من العالقات االجتماعية المحلية ،وهو يرى أ ّن
جا
مفهوم التنمية غير المتوازنة والمشتركة يضع منه ً
حا للنضال االجتماعي والسياسي الذي
واض ً
شهدته المنطقة .ويضيف أنّه ليس ضروريًا أن يصل
التراكم البدائي إلى مفهوم العمل الحر في األسواق
الرأسمالية ،ولكنه قد يتفاعل مع عوامل اجتماعية
أخرى إلنتاج تكوين اجتماعي مشترك .وهذه هي
الحالة السائدة في طبيعة تكوين األردن؛ فأصول
تكوينها الجيوسياسي كان بتأثير بناء خارجي
للعالقات االجتماعية للقوى الرعوية التي اعتمد
اقتصادها على الخاوة ،والذي ت ّم إنهاؤه بفعل
االستعمار البريطاني وقبلها اإلصالحات العثمانية.
ناقش ألينسون استغالل القوى الكبرى لمقوماتها
االقتصادية والتنظيمية والعسكرية في خلق بيئة
متوافقة مع رؤيتها في دول الجنوب وذلك لتسهيل
السيطرة عليها باسم التطور والحداثة.

ويرى ألينسون أنه على الرغم من أ ّن هذه
اإلصالحات كانت ذات عالقة مباشرة بالسياسة
العثمانية ومصالحها االقتصادية في المنطقة،
فإنّها تمثل تطبيقًا لنظرية «التنمية غير المتوازنة
والمشتركة» ،أُرغمت عليها الدولة العثمانية ألسباب
خارجية تتعلق بالتفوق الغربي في المجالين
الجيوسياسي والعسكري للغرب على الدولة
العثمانية .وقد حرم هذا التفوق الدولة العثمانية من
الكثير من مداخيل موازنتها المالية ،التي تقلصت
تدريج ًيا بفعل االمتيازات التي منحتها الدولة
العثمانية للقوى الغربية ،وعلى رأسها توقيع اتفاقية
التجارة الحرة مع بريطانيا عام .1832

في الفصل الثالث ،ناقش ألينسون األصول التي
قام عليها االنتقال االجتماعي في األردن؛ فواصل
إثارة النقاش حول طبيعة العالقات المجتمعية
التي سبقت دخول الرأسمالية ،بعنوان «المعونة
البريطانية» ،إلى األردن .ويرى أ ّن هذه العالقات

ومن هنا ،يرى ألينسون أ ّن محاولة الدولة العثمانية
هزيمة المشروع القبلي الذي اعتمد على الخاوة
كان لمصلحة االستقرار السياسي واإلداري عن
طريق اإلصالحات المتعلقة بتسجيل األراضي،
والتي جعلت ملكيتها محصورة في الراغبين
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والقادرين على االستفادة منها .ومن ناحية أخرى ،القوى تحت إمرة لورنس العرب لتفجير قضبان
قامت الدولة العثمانية بإدخال معامل اجتماعي خط سكة الحديد الحجازي وسحبها(((.
جديد تَمثّل بتوطين الشركس والشيشان في
األردن .وكان لتسجيل األراضي بأسماء هذه الفئة القوة العسكرية األردنية:
دور في تحفيز القبائل البدوية كالعدوان وبني الموطن والجذور االجتماعية
صخر إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم بأسمائهم ،ناقش ألينسون في الفصل الرابع أهمية تأسيس
وكان لقيام والي دمشق بإرسال حمالت عسكرية القوة العسكرية ودورها األساسي في االنتقال
ضد العدوان وبني صخر ترجمة عملية من االجتماعي ،وفقًا لمفهوم نظرية التنمية غير
الدولة العثمانية إلرغام هذه القوى القبلية على المتوازنة والمشتركة وخيارات االصطفاف الظرفية
التخلي عن وظيفتهم االقتصادية القديمة المتمثلة التي ظهرت الحقًا في خمسينيات القرن الماضي.
بالخاوة ،واالنخراط في وظيفة اقتصادية جديدة كما تع ّمق في دراسة التغيرات الدراماتيكية التي
توفّر للدولة موارد ثابتة من ضريبة األراضي .شهدها األردن في حقبة الثالثينيات؛ تلك الفترة
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ألينسون بالَغ في حجم التي شهدت تراج ًعا اقتصاديًا كبي ًرا ومؤث ًرا في
هذه اإلصالحات وتأثيرها في البنية االجتماعية المك ّون القبلي في األردن نتيج ًة ألمرين ،هما:
األردنية .والحقيقة أ ّن هذه اإلصالحات كانت الكساد االقتصادي العالمي الكبير في ثالثينيات
متفاوتة في نجاحها من مكان إلى آخر ،ففي القرن الماضي ،وتراجع الغزو القبلي على الحدود
الوقت الذي كان لها تأثير مباشر وملموس في مع نجد .عزا ألينسون قبول البدو االنخراط في
شمال األردن؛ وذلك بسبب تب ّني الدولة العثمانية «قوة البادية» التي أنشأها غلوب باشا إلى مشكلة
لمفهوم األمن الشامل في هذه البقعة؛ نجد أ ّن الفقر التي تم من خاللها دمج القبائل البدوية في
تأثيرها بقي ضعيفًا أو غير ملموس في الجزء الجهاز الرسمي للدولة ،لتكون عما ًدا للدعم الذي
فضل عن دور هذه
ً
الجنوبي من البالد ،بسبب اإلهمال الواضح تلقّاه النظام الهاشمي فيما بعد،
في اإلجراءات العثمانية .وذلك لتخ ّوف الدولة القوات في عملية بناء الدولة األردنية وتطورها بعد
العثمانية من أ ّن يكون لفرض رؤيتها اإلصالحية دمج النظام الريعي القائم على الخاوة في النظام
على القوى القبلية تأثير سلبي في أمن الحجاج الرأسمالي العالمي الذي أدخلته بريطانيا بوصفها
وسالمتهم ،الما ّرين بمناطق تلك القوى من قوة انتداب من خالل المعونة المالية البريطانية
جهة ،وكون السيطرة على تجمعات سكانية دائمة التي كانت تق ّدمها للقوى العسكرية المختلفة
االنتقال أمرا غير واقعي وغير ممكن من جهة والتعويضات التي دفعتها للبدو في فترة الركود
ً
فضل عن أن اإلجراءات العثمانية ببناء االقتصادي(((.
ً
أخرى.
خط سكة الحديد الحجازي الذي بدأ العمل ((( للمزيد ،انظر:
به عام  1908قد كان له أثر واضح في الموقف
Thomas Edward Lawrence, Seven Pillars of Wisdom
(London: 1983).
العدائي الذي اتخذته القوى البدوية في جنوب
((( للمزيد ،انظر:
األردن من الدولة العثمانية في الحرب العالمية
John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London:
األولى؛ إذ عملت مجموعات كبيرة من هذه
Hodder and Stoughton, 1957).
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يقوم على الزراعة أو التجارة أو األسواق المالية،
وإنما على الرعي والخاوة والغزو .وقد تجاهل
ألينسون السبب الرئيس لتغيير القوى البدوية
موقفها في قبول دخول الجندية ،وهو يتمثل
باالنضباط واحترام الوقت والطاعة العمياء ،وهي
ٍ
تحد ألشخاص اعتادوا نمط حيا ٍة
تمثّل أكبر
وأعرافًا أقل انضباطًا.

وهكذا يرى ألينسون أ ّن التحول االجتماعي
الذي حدث في األردن ،تحت سلطة االنتداب
وقبلها تحت سلطة الدولة العثمانية ،كان يهدف
إلى تحويل المجتمع البدوي غير المنضبط إلى
مجتمع يساهم في التنمية الشاملة في األردن،
وتحويله من طبقة اجتماعية منغلقة على نفسها إلى
طبقة اجتماعية منسجمة مع محيطها االجتماعي
المستقر من جهة ،ومؤمنة بمفهوم المساهمة في
ولعل السبب الرئيس الذي أجبر هذه القوى القبلية
ّ
بناء الدولة الحديثة من جهة أخرى.
كان يتعلق بالدرجة األولى بالدور السلبي الذي
وفي هذا الصدد ،قارن الباحث بين المجتمعين مثّلته قوة حدود شرق األردن اإلمبريالية التي
األردني والعراقي لتشابه ظروفهما؛ إذ وقعا تحت أنشأتها بريطانيا عام  ،1926ووظفتها على الحدود
سلطة المستعمر نفسه ،بريطانيا .وخلص إلى األردنية ومنها الحدود الجنوبية منذ عام 1928؛ إذ
القول إ ّن الطبقية االجتماعية غير المتوازنة في كان الحترام بريطانيا تعهداتها آلل سعود ،بموجب
العراق ،على عكس ما كانت في األردن ،كان اتفاقية «حداء» الموقّعة عام  1925بين الحكومة
وكيل عن إمارة شرق األردن وحكومة
ً
لها تأثير في الصراع الذي حملت لواءه المؤسسة البريطانية
العسكرية التي انقلبت على النظام الحاكم نجد ،آثار مدمرة في اقتصاد البدو في الجزأين
ونجحت في العراق ،في حين فشلت في األردن الجنوبي والشرقي من األردن .وكان اللتزام بريطانيا
أي تعديات أو غزو قبلي في اتجاه قبائل نجد
لكون المنخرطين من العناصر البدوية في القوة منع ّ
العسكرية في األردن كانوا من المجموعات انطالقًا من أراضي شرق األردن ،في الوقت الذي
المتدينة والبسيطة ،وكانوا أقل فسا ًدا ومثّلوا تربة عجزت فيه قوة حدود شرق األردن عن حماية
غير صالحة للدعاية الشيوعية ،ومن هنا كانوا أشد قبائل األردن من غزوات القبائل النجدية ،نتائج
كارثية على اقتصاد البدو في األردن .فقد أخلّت
ارتباطًا بالنظام الذي نسب نفسه إلى الرسول.
هذه اإلجراءات بالتوازن االقتصادي الذي يقوم
ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أ ّن مساهمة ألينسون على الغزو والغزو المعاكس بين القبائل على
في إضاءة هذا الجانب كانت قاصرة عن فهم طرفَي الحدود ،لدرجة أصبحت القبائل األردنية
الواقع الذي عاشه البدو في تلك الفترة والظروف مقتنعة بتآمر الحكومة البريطانية مع آل سعود عليها
التي دفعتهم إلى االنخراط في سلك الجندية من ناحية .ومن ناحية أخرى ،كان للجفاف الذي
موظّفين رسميين بعد أن كانوا يرفضون ذلك من ضرب األردن ،لسنوات عدة في ثالثينيات القرن
قبل؛ فالتركيز على الكساد االقتصادي العالمي ،الماضي ،دور بارز في المعاناة التي عاشتها القوى
بوصفه سب ًبا لقبول القوى البدوية االنخراط في البدوية؛ إذ نفق معظم ما تبقى من مواشيهم بعد أن
سلك الجندية في األردن ،يُجانب الحقيقة .وال فقدوا أكثر من نصفها في الغارات النجدية .ورغم
أرى رابطًا قويًا بين حالة البدو المعيشية والكساد التردد في بداية األمر ،فإنهم قبلوا االنخراط في قوة
االقتصادي العالمي؛ فنحن ال نتحدث عن اقتصاد البادية التي ك ّونها غلوب باشا في جنوب األردن
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عام  ،1930بعد أن أكسبه تعاطفه مع قضيتهم
احترا ًما كبي ًرا بين أوساط البدو ،وإقناعهم بأ ّن قوة
بدل من
البادية ستتولى مسؤولية حماية أراضيهم ً
قوة حدود شرق األردن اإلمبريالية ،والتي بلغ
العداء بينها وبين قبائل األردن ح ًدا خطي ًرا هددت
بموجبه القبائل األردنية حكومة االنتداب وحكومة
اإلمارة بتغيير والئها واالنتقال إلى نجد إذا ما
استمر الحال على ذلك(((.

حلف بغداد :الصراع على مراكز
القوة في األردن
في الفصل الخامس ،تح ّدث ألينسون عن الصراع
الذي أحدثه حلف بغداد ،والذي مثّل نقطة تحو ٍل
في التحالفات األردنية الالحقة؛ إذ شهد األردن
في هذه الفترة ظهور مجموعتين ،إحداهما ت ُمثّل
المجموعات المؤيدة للشيوعية والمدعومة من
االتحاد السوفياتي وأطلق عليها ألينسون مسمى
«األفندية» ،وأخرى كانت ترى مصلحتها مرتبطة
بالوجود البريطاني الذي وفّر لها االنتقال من
حياة البداوة إلى طبقة اجتماعية مثّلت القوة
العسكرية في األردن ،وأ ّدت دو ًرا مه ًما في التوازن
الذي استندت إليه القيادة األردنية في تحالفاتها
وعالقاتها بين المعسكرين .فقد شهدت الفترة
 1958–1955ما يشبه الحرب الباردة ،شملت
القوى اإلقليمية المحيطة باألردن خارج ًيا والقوى
الفاعلة في الداخل .وعلى النقيض من بريطانيا
وحليفتها بغداد وبعض القوى الداخلية المؤمنة
بالوجود البريطاني الذي بدأ في التهاوي بعد
الحرب العالمية الثانية ،تقف القوى المناهضة
لالستعمار ويتزعمها جمال عبد الناصر في مصر.
(3) Hatem Alsarairah, A British Actor in the Bedouin
Stage: Globb in Jordan 1930–1956 (Amman: The
National Library, 2001), pp. 85–90.

ٍ
ضغط داخلي على
مثّلت طبقة األفندية عامل
النظام ،وكانت قادرة على تثوير الشارع األردني
تكريسا للتبعية للمعسكر
ضد حلف بغداد ،باعتباره
ً
الغربي اإلمبريالي ،وما أحدثه من إشكاالت وتفتيت
للوحدة العربية بتب ّنيه مشروع الدولة اإلسرائيلية.
أي من المسؤولين في
وقد كان من الصعب على ٍّ
الدولة األردنية ،في خض ّم هذا الجدل والتظاهرات
جه األردن إلى االنخراط
واالجتماعات ،دعم تو ّ
في حلف بغداد .ولتخفيف الضغط ،قام الملك
حسين بخطوة جريئة تمثّلت بطرد غلوب والضباط
البريطانيين ،وهو ما عرف بتعريب قيادة الجيش
العربي في األول من آذار /مارس  ،1956مع اإلبقاء
على المعونة البريطانية بموجب ملحق المعاهدة
البريطانية – األردنية لعام .1948
في الفصل السادس ،واصل ألينسون متابعة
الشأن األردني بين عا َمي 1957–1955؛ إذ كان
العدوان الثالثي (بريطانيا ،وفرنسا ،وإسرائيل)
على مصر سب ًبا في إلغاء النظام األردني للمعاهدة
البريطانية – األردنية ،والتي كان األردن يتلقّى
بموجبها معونة مالية ثابتة من الخزينة البريطانية
تربطه باالقتصاد الرأسمالي العالمي .وقد
أسهب ألينسون في هذا الفصل في توضيح
استخدام نظرية التنمية غير المتوازنة والمشتركة
وتطبيقاتها على التحالفات الجيوسياسية في
األردن ما بعد االستعمار ،وعلى رأس ذلك رغبة
الواليات المتحدة في أخذ دور بريطانيا ،بوصفها
رئيسا في الشرق األوسط ،وذلك لضمان
العبًا ً
االستقرار وتدفق النفط إلى العالم الغربي.
كما تعرض ألينسون لالنقالب الفاشل الذي
قام به الضباط األحرار أو ما كان يُعرف بالطبقة
المثقفة والمس ّيسة ،والتي أطلق عليها اسم
«األفندية» ،ضد النظام الهاشمي في األردن عام
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 .1957وقد أ ّدى ذلك إلى طرد رئيس الوزراء
ذي الميول الشيوعية ،وإنهاء المعونة البريطانية،
وإحالل المعونة األميركية المق ّدمة تحت شعار
مبدأ أيزنهاور الحتواء المد الشيوعي في المنطقة.
وقد كانت هذه الخطوة ر ًدا على المعونة العربية
بدل من المعونة البريطانية،
التي ُو ِع َد األردن بها ً
ولكنها لم ت َر النور بسبب الشروط التي غلّفتها،
والرغبة في استخدامها لج ّر األردن إلى المعسكر
ويرى ألينسون أ ّن نظرية التنمية غير المتوازنة
الشرقي بدلً من المعسكر الغربي.
والمشتركة ق ّدمت نو ًعا متمي ًزا من القاعدة
وأرى هنا أ ّن الخطوة التي قام بها الملك حسين االجتماعية للهاشميين وخصومهم ،والتي
بطرد الضباط البريطانيين وتعريب قيادة الجيش ،ارتبطت جوهريًا بالطريقة التي اندمجت بموجبها
ومع أنها فُهمت في حينها على أنها انتصار العالقات االجتماعية في النظام الرأسمالي
للحلف الموالي لمصر على الحلف الموالي العالمي بصفة أساسية عن طريق المعونة
للغرب ،فإنّه تب ّين الحقًا عكس ذلك؛ فقد أراد البريطانية .ويمكننا القول إ ّن الناس يصنعون
الملك حسين بذلك سحب البساط من تحت تاريخهم ،ولكن في ظروف ليس من اختيارهم،
أقدام القوى اليسارية التي ناهضت دخول األردن وهذه الظروف يمكن اإلشارة إليها على أنّها
في حلف بغداد .ففي الوقت الذي ألغى فيه النظام (مشتركة ومتفاوتة) في آنٍ م ًعا .وقد جهد
األردني المعاهدة البريطانية – األردنية ،والتي كان ألينسون في إثبات أ ّن نظرية التنمية غير المتوازنة
يتلقّى بموجبها دع ًما ماديًا ،رفض المعونة العربية والمشتركة ،بوصفها ظاهرة تاريخية استقرائية
كونها كانت على حساب السيادة األردنية .ومن لبعض المفاهيم الماركسية ،قد ق ّدمت تفسي ًرا
هنا يجب فهم تو ّ
جه القيادة األردنية إلى االنضمام يسهم في معرفة الجذور التاريخية واالجتماعية
إلى مشروع أيزنهاور المناهض النتشار الشيوعية ،لتشكّل الدولة (في دول الجنوب).
وهذا ليس له إال معنى واحد وهو أ ّن الطبقة
المثقفة «األفندية» التي أعطاها ألينسون حج ًما ويفترض ألينسون أ ّن المعونة البريطانية التي حلّت
يفوق قدرتها على التغيير لم تكن بالصورة التي مكان الخاوة في االقتصاد البدوي قد مثّلت آلية
أبرزها ،وإال لما تمكَّن الملك حسين من المغامرة «االشتراك» ،وأنتجت نو ًعا من العالقة العمودية
بالتوجه ثانية إلى الغرب .وهذا دليل واضح على بين التكوين االجتماعي البدائي في األردن
أنّه كان مدركًا ومتأك ًدا بأنّها ظاهرة صوتية فحسب ،واقتصاد الرأسمالية العالمية .ويتساءل ألينسون
على الرغم من نجاحها في تأليب الرأي العام في خاتمة كتابه :هل من الممكن أن توفر نظرية
في المدن خاصة؛ كون القرى واألرياف والبادية التنمية غير المتوازنة والمشتركة طريقًا للخروج
تقطنها مجتمعات متدينة ،حيث كان طرح طبقة من هذه الورطة؟ ويجيب عن ذلك باإليجاب؛
تأسيسا على تاريخ الدول القائمة وتجاذباتها
األفندية للرؤى السياسية اليسارية ال يالئم القيم
ً
وتعامالتها في المنطقة .وبعبارة أخرى ،فإ ّن التباين
الدينية لهذه الفئات االجتماعية.
في خاتمة الكتاب تعرض ألينسون لنظرية التنمية
غير المتوازنة والمشتركة ،وكيف يمكن أن تزودنا
بفهم عميق للمسارات االجتماعية التي وقفت
خلف التحالفات الجيوسياسية لألردن خالل فترة
الذروة والصراع في خمسينيات القرن الماضي،
كل
وكان تحليله ال يرتكز على مفهوم واحد في ّ
األحيان.

بتكلا تاعجارم
لا قرشلا يف تافلاحتلل ةيعامتجالا لوصألا :ندرألا يف ةلودلا ةماقإ لجأ نم حافكلا

االقتصادي بين المجتمعات الرعوية والقوى إشكاالت الدراسة :الرؤى
الرأسمالية كبير ج ًدا ،وفي حين يمثّل األول والمآالت

ولعل
ّ
قمة الفوضى يع ّبر الثاني عن قمة التنظيم.
هذا ما جعل ألينسون يعتقد أ ّن حقن االقتصاد
الرعوي البدائي في األردن إبان تشكيل الدولة
بلُقاح الرأسمالية قد أوجد نو ًعا من انعدام التوازن
االجتماعي في البداية لدى الفئة التي تلقّت هذه
المعونة؛ وتلخّص هذا اإلشكال في رغبة هذه
المجموعة (القوى البدوية) في السير على خطى
التق ّدم مع الحفاظ على تراثها وتقاليدها من دون
مساس .وهذا ما ت ّم التعبير عنه في حينها بإطالق
وصف «فتيات غلوب»  Glubbs Girlsعلى قوة
البادية التي أنشأها غلوب باشا في ثالثينيات القرن
قص شعورهم
الماضي؛ وذلك بسبب رفضهم ّ
الطويلة لتتالءم مظاهرهم مع الوظيفة الجديدة
التي أصبحوا يمثلونها وهي الجندية ،وما تعنيه
من انضباط في األداء والمظهر.
وبمرور الزمن أصبحت هذه القوة أكثر القوى
العسكرية فاعلية في الساحتين المحلية
واإلقليمية؛ إذ ساعدت بريطانيا في عملياتها ضد
حكومة فيشي الفرنسية في سورية ،وضد انقالب
رشيد عالي الكيالني في العراق سنة ،1941
كما كانت القوة الحاسمة في الحفاظ على جزء
عزيز من فلسطين عام  .1948وقد مثّلت الحقًا
العمود الفقري للجيش العربي الذي أصبح من
أكثر الجيوش تنظي ًما في المنطقة ،وكانت له
مساهمة ف ّعالة وتأثير واضح في تطور المجتمع
األردني الحقًا .وتكفي اإلشارة هنا إلى أ ّن القوات
المسلحة األردنية كانت رائدة في مجالين مهميّن،
هما :تعليم المهن لكثير من أبناء الشعب األردني،
ونشر التعليم بين أبناء القبائل التي كانت تتخذ من
البادية موط ًنا لها.

في نهاية هذا التحليل ،ال بد من التعرض لمسارين
في الكتاب قيد العرض .يتعلق األول بالمعلومات
الواردة في هذا الكتاب وقيمتها من حيث الجدة
والفائدة العامة للقارئ؛ ففي هذا المجال،
اجتهد ألينسون في عرض الواقعين السياسي
واالجتماعي اللذين أفضيا إلى قيام الدولة في
األردن بطريقة ال تخلو من اإلبداع مع التشديد
على محدودية إضافتها إلى المكتبة التاريخية
والسياسية األردنية؛ إذ لم يضف ألينسون كثي ًرا
إلى من سبقه من حيث األصالة .ولعل ما يؤخذ
على ألينسون إهماله الكبير ألهم مصدرين
للمعلومات عن االنتقال االقتصادي واالجتماعي
والتحالفات الجيوسياسية في األردن باستثناء
بعض اإلشارات التي مثّلت البيئة الحاضنة لقيام
الدولة األردنية الحقًا ،وأقصد هنا األرشيف
العثماني في إسطنبول ،والوثائق البريطانية
المودعة في مكتب السجالت المدني في لندن.
وهما مصدران ال غنى عنهما ألي باحث يريد فهم
الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي لألردن
قبل نشوء الدولة؛ فنحن نتحدث عن تاريخ يمتد
على  430عا ًما ،بد ًءا من الحكم العثماني عام
 1516وانتها ًء باستقالل األردن عام  .1946أما
المسار الثاني ،فيتعلق بتطبيقات نظرية التنمية غير
المتوازنة والمشتركة على الواقع العربي بوجه عام
واألردني بوجه خاص ،لدرجة يشعر معها القارئ
بأ ّن المؤلف مفتون بها حد الهوس ،وأ ّن كثي ًرا
من تطبيقاتها على الواقع األردني ،خاصة فيما
يتعلق بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية في غير
محلها ،وقد دأب ألينسون على حشر مفردات هذه
النظرية مثل التنمية وعدم التوازن واالشتراك في
مواقع غير منسجمة مع هذه النظرية.
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وقد شعرت وأنا أقرأ في كثير من محطات الكتاب
أ ّن المؤلف أصبح أسي ًرا لفرضيته في إمكانية تطبيق
هذه النظرية على التجربة األردنية مع االختالف
الجوهري بين الواقع األردني بخاصة والعربي
بعامة من جهة ،وبيئة هذه النظرية الخصبة في
دول الشمال من جهة أخرى .فالمنهج الرأسمالي
اقتصاديًا والديمقراطي سياس ًيا ،لديه المرونة في
االستفادة من المشترك بين القوى االجتماعية
وتجسير المختلف أو غير المتوازن بينها عن
طريق مؤسسات منظمة تدفع في اتجاه االستفادة
المراجع

من كل طاقات المجتمع المنظم في دو ٍل يمثّل
الفصل بين السياسة واالقتصاد والبعد االجتماعي
فيها مبدأ أساس ًيا من مبادئ الحكم ،ولكل منها
مؤسساته التي تدفع في اتجاه إنجاحه وفق إطار
قانوني وعمل ممنهج .وهذا يختلف جذريًا
عن واقع دول الجنوب التي يختلط فيها ما هو
اجتماعي بما هو سياسي واقتصادي ،وتحكمها
نخب تجمع عناصر القوة بيدها وتوظفها للبقاء
بغض النظر عن مشروعية بقائها
على هرم السلطة ّ
من عدمها.
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االجتماعية ،ووزارة اإلسكان ،ومؤسسة اإلمام
الخميني لإلغاثة ،ومخطِّطي الرعاية االجتماعية
في مؤسسات الرعاية في القرى ،وشبكة الرعاية
فضل
ً
الصحية ،ومؤسسة الضمان االجتماعي،
عن مقابالت مع علماء اجتماع إيرانيين وخبراء
اقتصاديين ،مع مراجع ٍة وتوظيف للكثير مما
ج ًل
نُشر في الصحف والدوريات اإليرانية ،مس ِّ
مالحظة جوهرية مفادها أن إيران التي رآها بأم عينه
مختلفة عن تلك التي قرأ عنها في الصحف ،وعن
تلك التي ص َّورها اإلعالم (ص .)37

في هذا الكتاب الذي يستحق أن
يوصف بـ «الرصين» و«األكاديمي»،
يناقش كيفان هاريس ،األستاذ المساعد في علم
االجتماع بجامعة كاليفورنيا ،في لوس أنجلوس،
مسار التنمية في إيران ،من خالل االحتكام إلى
السياق العام للثروة والرفاه والرعاية االجتماعية،
وفق نظريات االقتصاد العالمي ،مع تأطير
فلسفي وسياسي ال تقف نظريات علوم االجتماع
والسياسة بعيدة عنهِ .
وضمن هذه المقاربة ،ال
يختلف الصعود والهبوط في المسار االقتصادي
اإليراني عما شهدته غالبية الدول المتوسطة
ما يفعله هاريس ،ولعلها إحدى اإلضافات
الدخل خالل العقود الخمسة الماضية ،ومع
الحقيقية التي يقدمها الكتاب ،أنه يقدم معلومات
ذلك ،فإن هناك كثي ًرا من المعطيات التي تؤكد
وزوايا جديدة في دراسته لتأثيرات المسار
خصوصية التجربة اإليرانية.
االقتصادي في إيران في نشأة مؤسسات الرعاية
لهذا الكتاب عد ٌد من نقاط القوة؛ قد يكون االجتماعية وعملها ،ذلك المسار الذي بدأ في
من أهمها المنهجية التي اتبعها هاريس ،والتي شكل ركود اقتصادي في «دولة تركض سري ًعا
استندت إلى الجهد الميداني ،وهو ملمح غائب وتبقى في المكان نفسه»؛ إذ ال تخبرنا المواد
خصوصا في اللغات
عن معظم الدراسات والكتب التي ت ُنشَ ر حول إيران المتاحة على هذا الصعيد،
ً
خصوصا .قام هاريس غير الفارسية ،إال عن تغيرات اجتماعية وسياسية
عمو ًما ،وفي العالم العربي
ً
بجمع المعلومات من خالل زيارات بحثية عدة قليلة في إيران ما بعد الثورة .لذلك ،يلجأ هاريس
إليران في الفترة  ،2011–2006شملت مؤسسات إلى دراسة سياسات الرعاية االجتماعية بوصفها
مدخل ف َّعالً على هذا الصعيد ،على نحو يتجاوز
ً
الرعاية االجتماعية((( في عدد من المحافظات
على امتداد إيران؛ فقد أقام الباحث في مدنها نظريات الدولة الريعية التي تتسم بالغياب النسبي
فترات أجرى خاللها مقابالت معمقة مع مسؤولين لنظام الضرائب في كثير من الدول الشرق أوسطية
سابقين وعاملين في قطاعات العمل ،والرعاية (ص .)67–45
((( يـقـصــد هــاريــس بمؤسسات الرعاية االجتماعية التي وردت
فــي هــذا الـكـتــاب :المؤسسات المحكومة بمنظومة مــن القوانين
وال ـض ــواب ــط وال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا إي ـ ــران ل ـت ـقــديــم ال ـح ـمــايــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن فـ ــي حـ ـ ــاالت ال ـم ــرض
والـشـيـخــوخــة وف ـقــدان الـعـمــل .ويـشـمــل ذل ــك :الـتــأمـيــن الـصـحــي،
والتقاعد ،وتعويض الوفاة ،ورعاية ُأ َســر قتلى الحرب العراقية –
اإليــران ـيــة وجــرحــاهــا مــن كــل ال ـجــوانــب (مــؤسـســة الـشـهـيــد) .وهــي
ُقدم لقاء مقابل متواضع أو بالمجان على نفقة الدولة.
خدمات ت َّ
ويتبع كثير من هذه المؤسسات وزارة الرفاه والتأمين االجتماعي.

في دراسته التي تغطي منظومة الرفاه والرعاية
االجتماعية في الجمهورية اإلسالمية ،يعود هاريس
إلى دراسة الفترة البهلوية في عه َديها ،تحت حكم
كل من رضا شاه (ص  )84–68ومحمد رضا شاه
(ص )95–85؛ إذ كانت المؤسسة الرئيسة المهتمة
بالسياسة االجتماعية في ظل ال َملكية ،وهي
«مؤسسة األمان االجتماعي» ،تقوم على نظام
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بتكلا تاعجارم
ناريإ يف هافرلا ةلودو ةسايسلا :ةيعامتجا ةروث

جهة نحو
الرعاية االجتماعية المؤسساتية المو َّ
الطبقات المهنية والعمالية الرسمية .ويرى هاريس
أن هذه اآللية أوجدت منطقين (ص  )104ساهما
في إنتاج الحالة االحتجاجية ضد نظام الشاه،
هما:
– ً
أول :ضغط الجماعات المعبأة من األدنى التي
شملت المثقفين القوميين ،والحركات اليسارية،
والطبقات الوسطى ،والعمال الصناعيين،
الملكية البهلوية
وأخذت في االتساع ،ودفعت َ
لتنفيذ سياسات الرعاية االجتماعية في دولة قومية
مؤ َّلفة حديثًا.
ثانيا :قيام نخب الدولة بتوظيف عملية بناء
– ً
الرعاية االجتماعية في شكل إستراتيجية ُحكم؛
من أجل دمج طبقات جديدة ،بوصفها كوادر
في مشروع تكنوقراطي لبناء الدولة وتحديثها؛
ِّ
منافسا للنخب التقليدية الحزبية والثقافية
لتشكل
ً

التي اتخذت مواقف معارضة للنظام ،وهذا ما
يتضح من إطاحة حكومة مصدق ،وما أعقبها من
أحداث.
تبلورت ،نتيجة لتلك المطالَبات بحدودها الدنيا،
منظمات الرعاية االجتماعية التي خاطبت بالفعل
اهتمامات جماهيرها المادية واالقتصادية .أما
جهود الرعاية األخرى التي قامت بها دولة الشاه؛
مثل إصالح ملكية األراضي ،والصحة الريفية،
والتعليم ،فقد جاءت نتيجة التجريب من األعلى
إلى األدنى أكثر من كونها نتيجة لضغط اجتماعي
(ص .)109
إن إحدى النتائج الرئيسة لتلك الجهود كانت عملية
االنتقال الطبقي التي شملت قطاعات واسعة
من المجتمع اإليراني ،بما فيها تلك المصنفة
بوصفها قطاعات تقليدية؛ مثل الفالحين ،وتجار

المدن ،والمهاجرين ،والمؤسسة الدينية متوسطة
المستوى .وقد أدى الشكل الضيق للسياسة
النخبوية في الفترة ال َملكية البهلوية ،التي اتسمت
بوجود مجموعات متنازعة تحت حكم الشاه،
إلى تشجيع النخب المتنافسة لتوسيع نظام الرعاية
االجتماعية؛ من أجل استقطاب فئات اجتماعية
أخرى ،لتكون قواعد زبائنية (ص  .)290وقادت
الرؤية القومية إليران ،ومستلزمات أن تكون
عض ًوا في نادي الدول الغنية ،وحاجتها إلى وضع
أولويات معينة لالقتصاد والسياسة االجتماعية،
إلى المبالغة في إبراز نجاح دولة بهلوي وقوتها.
وقد خدعت هذه المبالغة المراقبين فيما يتعلق
بصدق تعبير هذه السياسات عن نفسها ،وصدق
بنيتها االجتماعية؛ إذ تعرضت هذه السياسات
مرا ًرا لإلفساد ،أو إعادة التوجيه ،أو استغالل
مجموعات داخل النظام في صراعها ضد
مجموعات أخرى (ص .)90–87
جا
ويرى المؤلف أن ثورة  1979كانت مزي ً
من تعبئة تلك الفئات االجتماعية التي ع َّززها
نظام الرعاية االجتماعية لبهلوي؛ مثل طالب
الجامعات ،والمهنيين الرسميين ،والعمال
فضل عن
ً
الصناعيين ،والموظفين الحكوميين؛
تعبئة الفئات التي رأت نفسها مستب َعدة من ذلك
النظام ،وهي المسماة الجماعات التقليدية في
المجتمع .إن محركات بناء الدولة الحديثة ضمن
ال َملكية البهلوية أدت إلى تسييس المشاركين
في هذا التصاعد التعبوي ،إال أن شرائح مختلفة
من المجتمع اإليراني كانت تحمل رؤى مختلفة
للنظام االجتماعي الحديث .وكانت أحداث
عا َمي  ،1979–1978بدرجة عالية ،نزا ًعا بين نخب
الدولة األقوياء والمعارضة المسيسة حول ما
يجب أن يتضمنه هذا النظام ،والفئات التي عليه
أن يشملها (ص .)111
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في الفصل الثالث من الكتاب ،يناقش هاريس
ما يُ َعنونه «خلق دولة رعاية الشهداء» (ص )112؛
إذ لم يكن من السهل بعد الثورة إعادة السيطرة
على هذه الموجة العارمة من التعبئة االجتماعية.
وكانت المطالب ترتفع مجد ًدا من القاعدة إلى
األعلى في اتجاه الدولة .رافق ذلك أن دخلت
الجمهورية اإلسالمية سري ًعا في عزلة جيوسياسية
فرضتها عليها القوى العظمى ،وعانت قيو ًدا
اقتصادية على مصدر دخلها الرئيس (ص ،)143
وخاضت حربًا ضد العراق شكلت أزمة وجودية.
ولمواجهة الضغوط التي فرضتها هذه األحداث
المتزامنة ،اضطرت نخب الدولة إلى االلتفات
إلى الداخل ،وتعبئة السكان من أجل الدفاع وبناء
المؤسسات وحماية الحدود (ص .)123
استجاب الماليين من اإليرانيين لدعوات الدولة،
وشارك اإليرانيون بأشكال مختلفة ،خالل
سنوات الحرب ،في المؤسسات العسكرية ،وفي
المنظمات الثورية التي انتشرت في أرجاء الدولة.
وعملت الماليين األخرى من السكان على تسيير
أمورها ببساطة ،باعتبار وقائع ضرورات زمن
الحرب ،والشعارات الساخنة لمؤيدي الدولة
الذين كانوا يعتقدون أن المؤامرات المضادة
للثورة ال تتوقف .ومع ذلك ،لم يكن بقاء الدولة
الجديدة يعتمد على األيديولوجيا أو المواعظ أو
القسر أو الكاريزما فقط؛ إذ كان يجب توفير وعود
بشيء ما في المقابل (ص  .)131–130ونتيجة
الختالط الضغوط االجتماعية ،ووعود الدولة
والنخب الجديدة المتصارعة ،نشأ ُمركَّب الرعاية
االجتماعية لمؤسسات السياسة االجتماعية.
إن مكونات «دولة الشهداء» تلك غريبةج ًّدا بالنسبة
إلى المراقبين الغربيين .وعلى سبيل المثال ،فإن

المؤسسات المانحة (بنياد)((( التي انخرطت في
مهمات الرعاية االجتماعية واإلنتاج االقتصادي
على حد سواء ،صرفت األنظار عن المنظمات
التي كانت تستخدمها قطاعات واسعة من
المجتمع اإليراني وه َّمشها نظام رفاهية الشركات
الذي ساد في زمن ال َملكية .ووفر النظام الجامعي
فرصا جديدة لألفراد أصحاب المؤهالت
المتسع ً
المكتسبة حديثًا .ووفَّرت لجنة إمداد
الثورية
َ
اإلمام الخميني الخيرية – وهي مؤسسة تعمل من
أجل التخفيف من حدة الفقر – المساعدات ألسر
المس ِّنين ،ولألمهات األرامل ،أو اللواتي ال أزواج
لهن ،ولعائالت المهاجرين (ص .)147–145
وانتشر نظام عيادات الرعاية الصحية األ َّولية في
أنحاء الريف ،وقام بتدريب العاملين المحليين
في المجال الصحي لتوفير االحتياجات الصحية
لقطاع واسع من المجتمع .وحتى المؤسسات
المانحة المشهورة ،مثل «مؤسسة الشهيد» ،وفَّرت
الرعاية والدخل لقدامى المحاربين المعوقين
وألسرهم الممتدة (ص  .)154ويعتقد هاريس أن
هذه ابتكارات مؤسساتية لم تكن موجودة فعل ًّيا
قبل الثورة ،وأنها أسهمت في إعادة توفير السلع،
سبل
ً
وعودة اإلنتاج االجتماعي لألسر ،ووفَّرت
للعيش .وقد حلَّت شبكات الدولة للرعاية محل
أشكال أخرى غير مستقرة من الدعم ،مثل القرابة،
وشبكات السوق.
دفعت ضرورات الحرب اإليرانية – العراقية نخب
الدولة الجديدة إلى االعتماد على التعبئة الشعبية.
وشكلت النقاشات حول ضرورات زمن الحرب
انقسامات بين النخب في الجمهورية اإلسالمية.
ٍ
معان عدة ،منها «مؤسسة» .وتنتشر
((( «بنياد» كلمة فارسية لها
فــي إيــران مؤسسات كثيرة يبدأ اسمها بهذه الكلمة ،مثل« :بنیاد
مستضعفان انـقــاب اســامــی» (مــؤسـســة المستضعفين) ،و«بنياد
مسكن» (مؤسسة المسكن).
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كما قامت الحرب بمأسسة التعبئة الشعبية من
خالل الروابط المك َّونة حديثًا بين الدولة والمجتمع،
ووفَّرت أيضً ا مساحة لالنقسامات الفصائلية،
وسعت نطاق التنافس النخبوي في تسعينيات
َّ
القرن العشرين .لقد فرضت الحرب خطابًا مع َّي ًنا،
وثبَّتت خطابًا على حساب آخر .وق َّدم هذا الخطاب
الحرب على أنها «حرب بين الحق والباطل»،
واستثمر «االستشهاد» و«عاشوراء» ،واتكأ على
مفهوم «الجهاد» .وفي الوقت ذاته ،استفاد من
حالة العداء تجاه العراق في التعبئة لنفسه وإقصاء
منافسيه .وكما كانت الحرب صانعة للخطاب
ومؤثرة فيه ،فإن وقفها أوجد األرضية للدخول في
دورة جديدة ،ليحل خطاب منافس ،يقوم على
ضرورة اإلعمار ،وبناء االقتصاد ،وانفتاح المجتمع،
وهي دورة قادها هاشمي رفسنجاني حين اعتمد
على فريق اقتصادي من أولئك الذين درسوا في
الغرب .وكانت النقاشات والظروف نفسها التي
حكمت العقد األول من عمر الجمهورية اإلسالمية
هي التي أسست لالنقسامات التي أخذت بع ًدا
أساسا على دور الدولة ،واالقتصاد،
فكريًّا انعكس
ً
والتنمية السياسية واالقتصادية ،والمجتمع المدني،
والحقوق الفردية .وتجلَّى التجاذب واالنقسام في
وخصوصا في الفترة
فترة حكم محمد خاتمي،
ً
الرئاسية الثانية.
ويرى هاريس ،في إحدى خالصاته حول هذه
القضية ،أن ما حدث في إيران يمكن مقاربته وفق
ما يحدث عادة في عقب الثورات والحروب؛ ففي
إيران ،وجد الرجال والنساء أصحاب الخلفيات
فرصا متاحة ،واختاروا في
المه َّمشة والفقيرة
ً
كثير من األحيان انتهاج حياة تختلف جذريًّا عن
حياة آبائهم .ال شك في أن انقالب األوضاع
والتمييز الطبقي اللذين ُوجِدا خالل اضطرابات
الثورة والحرب أض َّرا باآلالف من العائالت التي

كانت تتمتع بمستويات معيشة الئقة ما قبل عام
 ،1979لكن هذه العملية نفسها سمحت للكثيرين
اآلخرين بانتهاج مسار اجتماعي كان مسدو ًدا
مسبقًا من اآلباء المتعجرفين ،والنخب المحلِّية،
وأصحاب الشهادات المهنية ،وموظفي حكومة
النظام القديم .وقد أدى الحشد السياسي للثورة
والحرب إلى الحشد االجتماعي االقتصادي
للماليين من السكان الذين التفوا حول مؤسسات
الرعاية االجتماعية الجديدة (ص .)292
وعند انتهاء الحرب ورحيل الخميني ،رمز الدولة،
صاحب الكاريزما والسطوة ،تصارعت النخب
السياسية للجمهورية اإلسالمية حول كيفية مأسسة
الثورة؛ وليس ذلك من منظور المؤمنين فقط ،بل من
منظور العالم بأسره أيضً ا .إن إدراك القيود الصعبة
لالقتصاد العالمي وقوانين اللعبة ما بعد عام 1989
قاد المزيد من نخب إيران للدفع في اتجاه إعادة
تطبيق المعايير والسياسات التكنوقراطية؛ من أجل
صياغة دولة تنموية تكون قادرة على إنهاء عسكرة
المجتمع التي سادت في أعوام الحرب الثمانية،
ولعل الفريق الذي اعتمد عليه رفسنجاني في
فترة إعادة البناء مثَّل هذا التوجه .وبحسب بعض
السياسيين فإ ّن هذا األمر يُ َعد الطريق الوحيدة
المؤدية إلى االستقالل االقتصادي ،بينما رأى
غيرهم أنه كان طريقة للسيطرة في سياق الصراع
الداخلي النخبوي (ص  .)292وبغض النظر عن
النيات ،فإن نخب ما بعد الثورة جميعها تقري ًبا،
وهي التي شملت المحافظين الثقافيين األقوياء
والمتطرفين المتوجهين نحو العالم الثالث،
توصلت – على مضض – إلى أن النمو االقتصادي
واقتصاد المعرفة هما مفتاحا الحفاظ على المسار
الثوري .وتب ًعا لذلك ،بدأت الدولة في اعتماد
الخطط وتطوير مؤسسات الدفع التنموي التي
كانت سائدة في زمن َملكية بهلوي.
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يقدم هاريس قراءة متميزة لفترة حكم محمود أحمدي
نجاد ،ويعتقد أنه لم يقم أحد غير أحمدي نجاد،
المؤيد السترجاع أيام الثورة األولى ،باإلعالن –
مرا ًرا وتكرا ًرا – أن أحد أهداف سياسة إدارته هو أن
تصبح إيران «أكثر الدول تطو ًرا في العالم» ،على
نحو يذكِّرنا بوعود محمد رضا شاه بتحويل إيران
إلى «القوة الصناعية الخامسة» (ص .)293

االجتماعية للطبقات الدنيا ،ولمطالبة هذه
الطبقات بأن يكون لها دور في سياسات النخبة.
ويمكن القول بأهمية التدافع بين المجموعات
السياسية واالجتماعية ،الحزبية وغير الحزبية،
في إيجاد دفع شامل لسياسة الرعاية االجتماعية،
وبأن هذا الدفع لم يزل قويًّا إلى اليوم؛ على الرغم
من الصعوبات االقتصادية التي تعانيها الجمهورية
اإلسالمية.

تشير إحدى نتائج الدراسة إلى أن المحرك
التنموي للجمهورية اإلسالمية منذ تسعينيات
القرن العشرين وما تالها تشابه مع جهود بناء
الدولة في حقبة ما قبل الثورة ،باستثناء اختالف
أساسي واحد؛ هو أن النخبة السياسية العليا في
وتنافسا من
مرحلة ما بعد الثورة كانت أكثر عنا ًدا
ً
الدوائر ال َملَكية الضيقة التي سادت في الستينيات
والسبعينيات من القرن العشرين (ص .)177–176
وقد مكَّنت هذه االنقسامات الفصائل المعارضة
من منع مبادرات النخب الجديدة في الدوائر
المختلفة للدولة أو مهاجمتها ،مخافة تمكُّنها من
حشد قطاعات مختلفة من المجتمع من خالل
السياسة الجماهيرية .وأدى التداخل بين تنافس
النخب والتعبئة الشعبية إلى توسيع نظام الرعاية
االجتماعية اإليراني ،ليتجاوز المؤسسات التي
ورثها من السبعينيات ،وتلك التي ابتكرها في
الثمانينيات.

– إن التخفيف من الفقر المدقع كان ممك ًنا في
دولة متوسطة الدخل في حال توافر موارد كافية
للمهمة أو امتالك الدافع السياسي لفعل ذلك.
في المقابل ،كان تخفيف التفاوت االجتماعي
كثيرا؛ ألن الدول المتوسطة الدخل تمتلك
أصعب ً
قطاعات غير رسمية واسعة يصعب على الدولة
ضبطها وإدارتها .أما منظمات التأمين االجتماعي
الشركاتية الموجودة في السابق والمنقولة عن
نماذج أوروبية ،فلم تستطع وحدها تغطية جميع
السكان ،وذلك على اعتبار أنها تعمل من خالل
العالقة بين التوظيف الرسمي والعمل المأجور.

وعلى الرغم من أ ّن النظامين ال َملكي والجمهوري
اإلسالمي كانا سلطويين ،وربما اعتمدا على
كل منهما أنتج نظا ًما للرعاية
عائدات النفط ،فإن ًّ
االجتماعية مختلفًا تما ًما عما أنتجه اآلخر
(ص  .)293ومع ذلك ،ال يمكن التسليم على
نحو كامل بالنتيجة التي يعلنها هاريس في هذا
المحور ،ومفادها أن المنافسة الحزبية في النظام
سبل مختلفة للمطالب
ً
الثاني وفَّرت بقدر كبير

– إن الفقر المدقع قد تناقص ،وسعى مزيد من
الناس إليجاد سبل للصعود ،وصار نظام الرعاية
االجتماعية نفسه في كثير من جوانبه أكبر تكلفة
وإرها ًقا للدولة؛ فالرعاية الصحية الطويلة األمد
تطلبت موارد أكبر على المستويين المؤسساتي
األولية ،كما
والمادي ،مقارنة بالرعاية الصحية َّ
أن التوسع في التعليم نتج منه تخريج مئات
اآلالف من اإليرانيين الشباب الذين طالبوا الحقًا

وعلى الرغم من هذا التوسع الذي شهده نظام
الرعاية االجتماعية في إيران ،فإنه ال يمكن تجاهل
القيود والمحددات التي تواجهها الجمهورية
اإلسالمية على هذا الصعيد ،وال ينكرها هاريس
(ص  .)293ولعل أبرزها ما يلي:
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بوظائف وأوضاع مالئمة للشهادات التي حصلوا
عليها حديثًا ،لكن ذلك كان أكثر مما يستطيع
ً
فضل عن
القطاعان الحكومي والخاص توفيره؛
إشكاليات صناديق التقاعد التي بدأت باتفاقيات
تقاعد سخية ،صيغت لتناسب قوة عمل رسمية
تحول المجتمع إلى مجتمع
أصغر .ومع احتمالية ُّ
يشيخ ،الحت في األفق نقطة انعطاف التكلفة
التي تفوق قدرة الدولة على الوفاء بها .وفي
حين رفعت الطبقات المتوسطة الجديدة توقعاتها
تجاه خدمات الرعاية االجتماعية ،فإن هذه
القطاعات أجهدت السعة التنظيمية لنظام الرعاية
االجتماعية.
– إن الثورات ترفع التوقعات ،كما أن دول ما
خصوصا تلك التي تمتلك نخبة
بعد الثورات،
ً
ومشروعا
سياسية على درجة عالية من التنافس
ً
توسعيا ،تطلق الوعود التي ترفع من تلك
تنمويا
ًّ
ًّ
التوقعات أكثر فأكثر .وحينما ال تتجسد هذه
التوقعات في الواقع ،ويتم إدراك أن رأس المال
الثقافي الذي اكتسبه ماليين األفراد من خالل
المؤسسات التعليمية أثناء العقدين الماضيين
أصبح غير ذي فائدة في البيئة االجتماعية الحالية،
فإنّ الكثيرين يصبحون مستعدين ألنْ يكونوا ضد
الدولة ،وألنْ يحثُّوا على ذلك ،على نحو علني،
وذلك من أجل محاسبتها ،وهو ما يعزز الحالة
االحتجاجية في دولة مثل إيران.
من خالل هذه الزاوية ،تستحق مقاربة هاريس
في قراءة احتجاجات الحركة الخضراء عام
 2009التوقُّف؛ فهو يضعها في سياقات تتجاوز
عنوانها السياسي (تزوير االنتخابات ،وشعار «أين
صوتي؟») .لقد جسدت االحتجاجات ،وفق
هذه الرؤية ،شكاوى الماليين من المشاركين في
الحركة الخضراء الوجيزة والقوية في آن واحد،

وهي التي شملت مطالبات بالتحول الديمقراطي
تداخلت مع مطالبات بالتوزيع المتساوي للموارد
االقتصادية واالجتماعية (ص )265؛ فبينما كان
المحتجون في عام  2009ينتمون في أغلبهم إلى
الطبقات الوسطى الدنيا والعليا من المجتمع،
فإنهم لم يكونوا ضمن الطبقة العليا النخبوية
التي ص َّورهم بها معارضو تلك الحركة ،بل إنهم،
رجال
ً
إجمال
ً
على العكس من ذلك ،كانوا
ونسا ًء ارتقوا من خالل المسارات المؤسساتية
للجمهورية اإلسالمية نفسها ،ولكنهم شعروا بأن
هناك ما يحول بينهم وبين سبل المعيشة المتوقَّعة
التي ُوعدوا بها .ومن خالل االحتجاج ،كانوا
يستعملون القوة االجتماعية التي اكتسبوها عبر
مسار فترة ما بعد الثورة لدفع الدولة في اتجاه
التحول الديمقراطي (ص .)279–270
إن دينامية العالقات بين الدولة والمجتمع التي
تم بحثها في هذا الكتاب تتعارض مع التصوير
المتداول للرعاية االجتماعية المتمثل بأنها رشوة
استبدادية في نموذج الدولة الريعية .ومن هذا
المنظور ،فإن تب ّدل القوة االجتماعية خالل العقود
الخمسة األخيرة في إيران يمكن وضعه ،جن ًبا إلى
جنب ،مع تحوالت أوسع للدول متوسطة الدخل
خالل حقبة ما بعد االستعمار.
تحتاج إحدى النتائج المهمة التي وضعها هاريس
في نهاية كتابه إلى نقاش تفصيلي ودراسات
ميدانية أخرى ،وهي تتعلق بمستقبل إيران؛ فلو
جيل آخر ،أو
ً
بقيت الجمهورية اإلسالمية قائمة
أزاحها نظام جديد ،فإن المناهج االجتماعية
الناتجة من مسارها ما بعد الثورة قد ولدت
مجموعة من التناقضات التنموية من شأنها أن
تقود الدولة في لحظة ما نحو أحد مسارين :األول
هو مسار ميثاق للرعاية االجتماعية أكثر إقصا ًء،
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وكيان سياسي أكثر استبدا ًدا وضيقًا؛ والثاني هو إيران ،وارتفاع َم ِّد التنافس العالمي الذي نشهده،
مسار تعميم ميثاق الرعاية االجتماعية ،وكيان يوحيان بأن الحركات داخل المجتمع اإليراني
سياسي أكثر ديمقراطية واتسا ًعا.
ستستمر في الضغط واإلجبار وإعادة تشكيل

وبأخذ انهيار النظام الجيوسياسي القديم في الشرق الدولة اإليرانية .وبهذا المعنى الدقيق ،فإن التعبئة
األوسط في االعتبار ،يصعب توقع أي المسارين الشعبية لثورة  1979ما زالت مستمرة ،وهي التي
احتمال ،إال أن ُعرف سياسة النزاع داخل ستشكِّل مشهد إيران المستقبلي.
ً
هو أكثر
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ً
أوال :أهمية الكتاب
تنبع أهمية الكتاب من أهمية موضوعه
– وهو الجهاد والقتال السلفي في
الدول الغربية – ذلك أ ّن السلفية المقاتِلة تُ َع ّد
من الحركات األهم في عالم السياسة .ويحاول
الكتاب تقديم فهم ج ِّدي وجديد للظاهرة
السلفية المقاتلة ،بالتركيز على المخيال السياسي
الذي يك ِّون الجماعات السلفية المقاتلة ،خالفًا
للمناهج واألطر النظرية السابقة التي تعقَّبت
الظاهرة؛ مثل مناهج الخلل النفسي ،واالغتراب
الفردي ،واالغتراب البنيوي ،التي عانت قصو ًرا
نظريًا ومنهج ًيا في تفسير الظاهرة .وينشغل
الكتاب بتفسير دور أدوات وظواهر حديثة؛ مثل
اإلعالم ،وتأثير حركة التنقل والهجرة ،في تصاعد
بنية السلفية المقاتلة وأيديولوجيتها.

ثان ًيا :بنية الكتاب
يتكون الكتاب من مقدمة وستة فصول .في
المقدمة ،يحاول الكاتب تقديم دراسة واضحة
ومطّلعة على السلفية المقاتلة ضمن األطر
النظرية ،ويدعم ذلك بأدلة تجريبية .ويرجع
استخدام الكاتب مصطلح «السلفية المقاتلة»،
وتجنبه استخدام «السلفية الجهادية» ،إلى كون
المصطلح الثاني تعبي ًرا عن تيار شائع ووصفًا
له ،بينما يحمل مصطلح «السلفية المقاتلة»
دالالت استخدام هذه المجموعة للعنف.
ويضبط المؤلف مصطلح «السلفية» باشتقاقها
جد ،ويب ِّين أنها
في اللغة العربية من السلف ،أي ال َ
تعني التفسير الحرفي في اإلسالم على المذهب
السني؛ وهو التفسير الذي يرى أ ّن االجتهاد
ٌ
انحراف عن األصل
بعد النبي محمد وأصحابه
(ص  .)15–14ويحصر الكتاب دراسة السلفية
المقاتلة في الغرب؛ أي إنه يدرس أولئك الذين

ُولدوا في الغرب أو عاشوا فيه فترة طويلة ،مؤكِّ ًدا
اختالف سيرة السلفيين الذين ُولدوا ونشؤوا في
حضن المدينة الغربية عن سيرة أولئك الذين عانوا
ويالت الفقر المدقع أو النزاعات ،أو التلقين
الديني المتطرف في مناطق أخرى (ص .)15
يهتم الفصل األولُ « ،ملَّ مجنون أم مقاتل من
أجل الحرية؟ من هو السلفي المقاتل؟» ،بتفسير
الظاهرة السلفية؛ إذ يرى الكاتب أ ّن هناك عنصرين
رئيسين في تفسير السلفية المقاتلة :العنصر الديني،
َ
والعنصر السياسي (ص  .)21ويناقش فكرة الدفاع
عن المسلمين في العالم من خالل االعتماد
على أفكار السلفيين المتشددين وعباراتهم
وخطابهم ،وهذا ال يعني أن السلفية المقاتلة هي
ردة فعل مباشرة على السياسة الخارجية الغربية
(ص  .)27–26ويتوقف الكتاب ،أيضً ا ،عند
ادعاءات السلفيين المقاتلين ومرويّاتهم الكبرى
المنطلقة من أن قتالهم نابع من سوء أوضاع
المسلمين ،وحرمانهم ،واالستبداد المما َرس
مجادل بأن غزو العراق وأفغانستان كان
ً
ضدهم،
الحافز المسبِّب للنزعة القتالية (ص .)29–27
ويشير الكاتب إلى أن السلفي ال يهتم بالسياسة
إال عندما ينجزها في إطار الكفاح المسلح بين
كيانين متخ َّيلَين :اإلسالم ،والغرب (ص .)30
يحاول المؤلف فهم موقع الثقافة الدينية داخل
الظاهرة السلفية المقاتلة ،بالنظر إلى ادعاء
السلفيين المقاتلين أن اإلسالم هو محركهم
ومحفزهم؛ فهم يعيشون ويموتون من أجل
الواجب الديني (ص  .)32ويجادل المؤلف بأن
البحث في النصوص والتعاليم الدينية ،للحصول
على تفسيرات مباشرة وثابتة عن اإلرهاب ،هو
أسلوب تحقيقي غير مفيد؛ ذلك أنه يمكن إيجاد
دعوات ترفض العنف إلى جانب تلك الداعية
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إليه في تلك النصوص والتعاليم .ومن ثم ،يرى
المؤلف أن دور الدين يقع في السردية الخاصة
التي تُصاغ وفقًا ألشكال الفهم السياسي الذي
يريده المقاتلون ،وأن هناك جوانب سياسية –
دينية للكفاحية القتالية ترى في الغرب عد ًّوا لألمة
يهدد هويتها (ص .)37
ويُعنى الفصل الثاني« ،ما هي مشكلة هؤالء
الناس؟» ،بنقد العجز والقصور اللذين يسمان
منهجين سيطرا على دراسة اإلرهاب؛ هما منهج
الخلل النفسي ،ومنهج االغتراب .ويجادل المؤلف
بأن ادعاء وجود استعدادات نفسية مسبقة لإلرهاب
هو نتاج أدلة من روايات ضيقة وضعيفة ،مصدرها
عدد قليل ج ًّدا من اإلرهابيين .وعلى الرغم من
أهمية فرضية االغتراب ،لم يج ِر توضيح معناه،
وال األثر المحت َمل الذي يسببه .ويرى المؤلف
شقَّين رئيسين في عملية التنظير لمبدأ االغتراب
في السلفية المقاتلة؛ هما منهج االغتراب الفردي،
ومنهج االغتراب البنيوي (ص .)44–43
ت َّدعي نظرية /منهج االغتراب الفردي أن الشعور
باالغتراب ،بعد الفشل في االندماج االجتماعي،
يدفع السلفي المقاتل إلى الرغبة في االنتقام من
أولئك المسؤولين عن فشله .وجاذبية الكفاحية
الراديكالية ،بحسب هذا االتجاه ،مصدرها الفرصة
التي تق ِّدمها للفاشل لالنتقام من المنتصرين أو
الناجحين ،واختيار السلفية المقاتلة هو خيار
طارئ ،يعتمد على المصادفة؛ إذ تكون هذه
العقيدة السلفية موسمية ،أي رائجة في زمان
ومكان معيَّنين ،وال يكون اختيارها بسبب قدرتها
على اإلقناع (ص  ،)49ولكن بفضل توقيت
ظهورها وانتشارها في تربة مالئمة.

ملحوظ يتجاوز دعم نظرية االغتراب الفردي.
وهي تركِّز على االغتراب الجيلي (ضمن جيل
مع َّين)؛ إذ تضم السلفية المقاتلة فئة الذكور
الشباب (ص  .)57–56وهناك اختالف في تحديد
سبب شعور الشباب باالغتراب ما بين فئة تقول
إن المسلمين الغربيين يعانون الرفض أو الصد
العرقي ،وفئة أخرى تقول إن الدافع هو التمييز
والحرمان االقتصادي (ص .)58
أما الفصل الثالث« ،يأخذنا إلى كل مكان:
دور المخيال السياسي» ،فقد طور المؤلف فيه
مفهوم المخيال السياسي السلفي باستبطان
مفهوم «الجماعات المتخيَّلة» الذي صاغه
بندكت أندرسون .ويتساءل المؤلف حول ماهية
العوامل التي تس ِّهل على األفراد بناء المخيال
السلفي المقاتل .ويرى أن «المخيال السياسي
السلفي يشتد حين يتخيل المجاهد نفسه مداف ًعا
عن المسلمين في أنحاء العالم ،أي في المعركة
التي يشنها زمالؤه المقاتلون من مانشستر إلى
فاعل
ً
مقديشو .ويتكون المخيال السياسي ويصير
عندما تجتمع حوادث عالمية من َّوعة ،وتتداخل مع
حوادث محلية .وأصبح هذا األمر ممك ًنا بسبب
تضافر قوى وأوضاع خاصة في هذه المرحلة
الراهنة من الحداثة المعولمة» (ص .)82–81

وهناك عدد من األمور التي تتيح للمخيال
السياسي العمل بطريقة فاعلة في السلفية
المقاتلة؛ منها الحداثة المعولمة ،وانتشار الشبكة
العنكبوتية ،وتكثيف العالقات االجتماعية على
صعيد العالم ،وتأثر حوادث محلية بحوادث في
أماكن بعيدة (ص  .)86وهناك شرطان من شروط
اإلمكانات التي أث َّرت تأثي ًرا كبي ًرا في المخيال
وتحظى نظرية االغتراب البنيوي في تفسير السياسي لدى السلفيين المقاتلين؛ هما حركات
االنتقال إلى الراديكالية والتشدد القتالي بدعم االنتقال ،ووسائل اإلعالم .تؤثر حركة التنقل
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الكبرى للسلفيين المقاتلين في تبلور هوياتهم؛
وذلك بتعرضهم الحتماالت تؤثر ،أيضً ا ،في
مخيالهم السياسي ،كما أن اإلعالم اإللكتروني
والمركزي والتفاعلي الذي تهيمن عليه الصورة
يؤدي دو ًرا بالغ األهمية في تشكيل هوية السلفي
المقاتل؛ وذلك بدمجه في حوادث من أماكن
بعيدة ضمن نظرية عالمية (ص  ،)88–87وقد
قلص هذا اإلعالم النشط المسافات ،وعمل بنهمٍ
في القضاء على الحيز /المكان (ص  .)90وهكذا
فإن «السلفي المقاتل يتخيل نفسه عض ًوا في
األمة التي تواجه الغرب العدواني أو المتغطرس»
(ص  .)99وقد أدى اإلعالم وحركة التنقل إلى
إنشاء سياسة حنين (نوستالجيا) تعتمد على شيء
آخر غير التجربة؛ إذ «ال يعتبر السلفي المقاتل،
وهو نتاج المخيال السياسي ،أن األمة من وحي
الخيال .تأتي فكرة األمة ،وهي مركزية في مشروع
السلفية المقاتلة ،من وهم يقود إلى الحنين ،لكنه
حنين بال ذاكرة» (ص .)100
وفي الفصل الرابع« ،وسائط المعلومات الشاملة
وتكوين المجتمع المقاتل» ،يجادل المؤلف
بأن لإلنترنت أهمية كبيرة في عالم السلفيين من
أجل البحث عن الحقيقة ومعرفة ما يرغبون فيه،
خصوصا قناة الجزيرة،
كما كان للبثّ الفضائي،
ً
دور في نقل األحداث إلى داخل بيوت ضواحي
أمستردام /هولندا (ص .)115–114
إن مشاهدة السلفيين المقاتلين القنوات الفضائية
ومقاطع الصراعات التي لم يخوضوها ع َّرفتهم
الحقائق السياسية التي لم يكونوا جز ًءا منها،
وجعلتهم يتصورون أنهم يخوضون الحرب نفسها
(ص  .)122أما الدور الرئيس لوسائل المعلومات
الشاملة في تكوين الوهم لدى السلفية المقاتلة
المعولمة ،فهو يتمثل بقدرتها على بناء مجتمع

األمة المتخ َّيل وتعزيزه .وهي تعزز مكانة الفرد
في هذا المجتمع بطريقتين رئيستين؛ هما الدور
الخاص للصور ،والقضاء على المكان /الحيز
(ص )127؛ فمشاهدة الحوادث المختلفة في
العالم تخلق فور وقوعها وه ًما بالمشاركة في
ذلك العالم ،وبالتقارب االفتراضي (ص .)128
ويتسبب النقص في االنتماء ،أو االرتباط
جا عاطفية؛
بالمجتمع ،في اعتماد الصور حج ً
فالعواطف جزء ال يتجزأ من السياسة ،وال يمكن
حا في الفكر
قياسها .وتحمل العاطفة تأثي ًرا واض ً
السياسي للسلفيين المقاتلين ،وتنشئ رابطًا قويًّا
بين السلفيين المقاتلين بغض النظر عن المسافة
الجغرافية والشخصية والثقافية .فهم يتوحدون
بالعواطف؛ ومنها الخوف ،والشعور بالذل،
واالضطهاد المزعوم بفعل الحرب المستمرة
التي يشنها الغرب على العالم اإلسالمي
(ص  .)132–131ثم إن «سهولة الوصول إلى
وسائل اإلعالم اإللكتروني ،ونشرها الصورة التي
تتخطى الحدود ،تساعد في توضيح فكرة محددة
عمن هو اﻟ (أنا) ،ومن هم اﻟ (نحن) .ومع شيوع
صورة الصراعات المقبلة من أماكن مختلفة
جغرافيًا ،وتشبُّع مجموعات بها وهضمها ،بدأ
مسلمون غربيون يعتبرون أنفسهم مجاهدين
تربطهم صالت قربى .ويتضاعف تأثير الصور
عندما يتداخل مع الشرط األكثر أهمية في إمكان
ظهور السلفية ،وهو حركة االنتقال» (ص .)135
يشتق الفصل الخامس« ،حركة االنتقال :من الفعلي
إلى األيديولوجي» ،الحيز المكاني عند السلفيين
المقاتلين من فكرة األمة ،وهي هوية دينية عابرة
للحدود الوطنية ،وترفض اإلقليم حدو ًدا للهوية
بتقصي حركة
(ص  .)139واهتم هذا الفصل
ِّ
االنتقال في حياة عدد من السلفيين المقاتلين،
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وشرحها ،وتت ُّبع أهمية هذه الحركة ،ودورها في
إنتاج رؤية بديلة لتدابير سياسية ،ومصدر للهوية
(ص  .)140وأوضح المؤلف أن السلفية المقاتلة
في أوروبا تنمو من خالل أعضاء أوروبيين،
ينقسمون بين أقلية انتقل آباؤهم إلى أوروبا ،وأكثرية
انتقلوا هم أنفسهم إليها (ص .)141
ويتبين أن أكثر المنخرطين في السلفية المقاتلة
هم من المهاجرين ،لكن ذلك ال يعني أن عدد
غير المهاجرين قليل في السلفية المقاتلة« .يسمى
المقاتلون الذين ولدوا وترعرعوا في الغرب
باإلرهابيين المحليين .ومنهم من ينحدر من آباء
غير مهاجرين ،لك ّن آباء معظمهم مهاجرون .وتُظهر
الفئة المنحدرة عن الهجرة أن حركة االنتقال ال تَنتج
دائ ًما من ظاهرة عدم االنتماء إلى إقليم /مكان.
ويزداد تأثير حركة االنتقال عندما يعيشها آخرون
لم ينتقلوا أو يهاجروا شخص ًّيا .فصاحب المتجر
الكشميري في بكهام ،ومد ّرس اللغة الكندي في
بوسان ،والمومس الكمبودية في دبي ،ال يقصرون
هجرتهم على ذواتهم ،بل يجلبون معهم أيضً ا
مفاعيل االنتقال أو الهجرة التي تؤثر في اآلخرين:
إما باالتصال المباشر ،أو من طريق التحويالت
المالية ،وإما عبر نقل األفكار وتبادلها .وهذا ال
يخلو من نتائج أو عواقب» (ص  .)148ومعنى هذا
أن حركة االنتقال ،من أقاليم ،ودول غير أوروبية
إلى أوروبا ،تسهم في إنماء النزعة السلفية المقاتلة
بسبب ظروف التهجير ومسبباته ،ويتأثر بها الجيل
المهاجر وجيل األبناء أيضً ا.
تُ َعد األمة المقاتلة األساس األيديولوجي للسلفيين
خصوصا في عالقاتهم
المقاتلين في الغرب،
ً
العدائية بعدوهم المفت َرض (الغرب) ،وتق ِّوض
عملية االنخالع من المكان أهمية الفكرة القائلة إن
اإلقليم /المكان هو المح ِّدد للهوية .وهذا ال يعني

أن االنتقال يقضي على هذه الفكرة؛ فأحيانًا يعزز
االنتقال الرأي القائل بضرورة وجود تطابق بين
المكان الذي يقيم فيه الفرد (أين أنا؟) ،وحقيقة
الشخصية (من أنا؟) ،وتؤدي حركة االنتقال إلى
تزايد إمكان تعديل مفهوم الهوية في عملية إنتاج
الحياة السياسية؛ فعملية انخالعهم المكاني تعزز
إمكان اعتمادهم رؤية للعالم غير منتَجة إلى مكان
أو أرض /إقليم .وزاد ذلك من تمكينهم من تخيل
أنفسهم جز ًءا من جماعة عالمية تتجاوز سواها من
الجماعات (ص .)161–160
يحاول الفصل السادس« ،لماذا أنا؟ دور
السرديات األوسع والوسطاء» ،توضيح أن األفكار
الكثيرة حول ظهور السلفية المقاتلة مرتبطة بالبنية
االجتماعية المتغيرة ،وبالدور القوي لإلعالم
وحركة االنتقال .ويؤكد المؤلف أنه على الرغم من
أن جميع المسلمين في الغرب يواجهون القوى
نفسها (الدولة ،والمؤسسات ،والبنيات القانونية
 ...إلخ) ،فإن أعداد أولئك الذين ينضمون إلى
النضال والكفاح صغيرة ج ًدا ،ويتساءل :لماذا
ترفض األغلبية االنضمام إلى الحركة «النضالية»
التي يبدي عدد قليل استعداده للعيش أو الموت
من أجلها؟ (ص .)169
ويوضح المؤلف أن تفكير السلفية المقاتلة تجاه
القوى األوروبية يتسم بالنمطية؛ إذ ينتشر اعتقاد
خصوصا من جهة المسلمين
بين كثير من الناس،
ً
في الغرب ،مفاده أن هناك سياسات خارجية
وعسكرية غربية تزن بمكيالين من دون مبرر؛
خدم ًة للمصالح الذاتية فحسب ،وأن المسلمين
والدول اإلسالمية يتعرضون لظلم بلدان غربية
كثيرة وعدوانيتها (ص  .)173ويمثِّل هذا النمط
من التفكير والتخيالت تربة خصبة لبناء سرديات
السلفية المقاتلة.
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ً
ويبرز تبجيل األبطال والشهداء في خطاب
ثالثا :مناقشة الكتاب

السلفيين المقاتلين ،إلى جانب المظالم السياسية
التي يتعرضون لها ،إذ يشعر مسلمو الغرب بعاطفة
كبيرة تجاه هؤالء األبطال ،ويقوم السلفيون
بتعديل ال ِعبَر التي يقدمونها عن األبطال،
ويضيفون أيضً ا شخصيات معاصرة تشبه رسالتها
ومثالها رسالتهم ومثالهم (ص )179؛ من أجل
صناعة الرواية السلفية المقاتلة وحبكتها السردية.
ويؤدي الوعاظ المقاتلون دو ًرا مركزيًّا في نشر
أفكار السلفية المقاتلة ،وبث رسالة متمثلة بحتمية
الجهاد العالمي عند جميع المسلمين (ص .)188
ولروح الجماعة دور مهم أيضً ا ،وعادة ما يتحول
معظم الذين يختارون الحركية النضالية إلى
السلفية المقاتلة في إطار تضامني داخل جماعة؛
إذ تؤدي الجماعة دو ًرا مه ًّما في ترويج الخطاب
السلفي .وفي إطار الجماعة ،تُح َّمل أشرطة
فيديو من اإلنترنت ،وتُلخَّص محاضرات الوعاظ
المناضلين الحركيين أو ِسيَر المنظِّرين الحركيين،
عامل مه ًما في تقبل الخطاب
ً
وتُ َعد الجماعات
الذي يشكل نواة السلفية المقاتلة (ص .)191

بديل من
ً
في «خاتمة» الكتاب طرح المؤلف
المقاربات األخرى التي تركز على األسباب
الجذرية الفردية لتطور السلفية المقاتلة ،مستخد ًما
فكرة المخيال السياسي في عصر الحداثة المعولمة.
ويؤدي المخيال السياسي دو ًرا محوريًّا في حياة
السلفيين المقاتلين ،وفي جميع األحوال ،تعتمد
الهوية السياسية والعالقات السياسية على ممارسة
المخيال السياسي بدرجة ما (ص .)202–201
كما جادل المؤلف بأن تطور السلفية والسلفيين
المقاتلين تم من خالل اإلعالم وحركة االنتقال
ومساعدة الوعاظ المقاتلين (ص .)205

نجح الكتاب ،إلى ٍ
حد ما ،في تقديم دراسة
منهجية للسلفية المقاتِلة ضمن إطار نظري
واضح ،مستن ًدا إلى أدلة وتقارير وشهادات موثقة.
وفكك الصورة النمطية ،وأسقط األحكام المسبقة
والدعاية اإلعالمية والتحريضية ضد المسلمين
في الغرب ،من خالل تبيان أن عدد السلفيين
المقاتلين المنتمين إلى اإلسالم في الغرب يمثل
نسبة قليلة ،وأن الغالبية المسلمة في المجتمعات
الغربية غير منخرطة في نشاط السلفية المقاتلة؛
أي إن هناك حياة يومية طبيعية للمسلمين الذين
يعيشون في أوروبا ،وهذا ما يُسقط ادعاء معاداة
المسلمين في الغرب للدول والمجتمعات
الغربية .وهكذا نجح الكاتب في تفادي السقوط
في فخ التعميم.
لكن المؤلف انحاز إلى الدعاية السياسية
واإلعالمية الغربية التي تر ِّوج ارتباط اإلرهاب
باإلسالم؛ وذلك باستبعاده منهج الخلل النفسي،
جي االغتراب الفردي واالغتراب البنيوي،
ومنه َ
وتبنيه فكرة «المخيال السياسي» .وي َّدعي هذا
المنهج أن السلفية المقاتلة تبني لنفسها صورة
جماعة متخيَّلة ،تخوض حربًا ضد الغرب؛ بسبب
جه إلى المجتمعات اإلسالمية.
وجود ظلم مو َّ
وهنا ،يقع المؤلف في فخ التحيز المنهجي؛ ألنه
مأسس األعمال العنفية الفردية ،سواء المنظمة أو
غير المنظمة ،ضمن هوية مقاتِلة لجماعة متخيَّلة،
وص َّورها على أنها بنية اجتماعية /سياسية /ثقافية/
أيديولوجية ،وقلل من أهمية دراسة الخلفيات
االجتماعية والثقافية واالقتصادية لمنفِّذي
الهجمات في الغرب.
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الندوة الدولية
»«الحركات االجتماعية واالحتجاج في سياقات انتقالية
International Conference on Social Movements
and Protest in Transitional Contexts
 يتضمن التقرير مجموع األوراق التي ُقـ ّـدمــت فــي نــدوة بعنوان «الـحــركــات االجتماعية:ملخص
 عقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات فرع تونس،»واالحتجاج في سياقات انتقالية
 ويتناول أبــرز اإلشـكــاالت المفهومية المطروحة في المجال.2018  مـ ــارس/ آذار10–8 في الفترة
 ليستعرض الحـ ًقــا نـمــاذج مــن الـحــركــات االجتماعية،الـنـظــري وتـطــور الـمـقــاربــات السوسيولوجية
 بحسب، فــدوافــع االحـتـجــاج.ومظاهر االحـتـجــاج فــي عــديــد الـبـلــدان العربية بديناميتها المختلفة
غالبا – إلــى سياقات
ً –  بــل تعود، ال تقتصر على الـحــراك السياسي،العديد مــن األوراق البحثية
اجتماعية شديدة االختالف من بلد الى آخر رغم الكثير من القواسم المشتركة والبيئية التي تتجلى
فــي أشـكــال مختلفة وسلوكات احتجاجية متنوعة تشهدها فـضــاءات متعددة على غــرار الـشــوارع
تضمنته المشاركات النظرية من منهجيات
ّ  أشار التقرير باقتضاب إلى ما.والساحات والمؤسسات
.قاربت الظواهر االحتجاجية بالوصف والتاريخ واإلحصاء والمقارنات ومقابالت مع الفاعلين
. التعبئة والموارد، الفضاء العام، االحتجاجات، الحركات االجتماعية:كلمات مفتاحية

Abstract: This report comprises a series of contributions presented at the
conference «Social Movements and Protest in Transitional Contexts» convened
by the ACRPS’s Tunis office between March 8–10, 2018. Theoretically, the
event dealt with the leading conceptual problems; addressed the development of
sociological approaches; and entailed a review of models of social movements
and manifestations of protest in a number of Arab countries, with their different
dynamics. According to many of the papers presented, the impetus for protest
was not limited to political mobilization but was often due to the extremely
varied social contexts of each country. This in spite of the numerous common
factors and environments, which manifested in different forms and diverse protest
behaviors in the streets, public squares and institutions across the Arab region.
The report refers to the methodologies included in the theoretical contributions
that approached manifestations of protest by means of description, history,
statistics, comparisons, and interviews with participants.
Keywords: Social Movements, Protests, Public Sphere, Mobilization and
Resources.
. وأستاذ متعاقد بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بتونس،* مستشار عام بوزارة التربية التونسية

General Consultant at the Tunisian Ministry of Education, retired Professor at the Higher Institute for Youth–Club
Activities and Culture.
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مقدمة
عقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات فرع تونس في مدينة الحمامات ندوة علمية
دولية بعنوان «الحركات االجتماعية واالحتجاج في سياقات انتقالية» في الفترة  10–8آذار/
مارس  ،2018حضرها  30باحثًا من مختلف البلدان العربية .وقد تضمنت الندوة  29ورقة بحثية ،ما
بين دراسات تحليلية مقارنة ودراسات حالة ،اعتنت بالتفكير في الصعود الالفت للحركات االجتماعية
واالحتجاجية وأشكالها المختلفة التي تنامت مع اندالع الثورات العربية.
حب فيها بالباحثين وبالحاضرين
استهل الندوة الدكتور مهدي مبروك مدير فرع تونس بكلمة افتتاحية ،ر ّ
شخصا ،من بينهم جامعيون وطلبة وفاعلون مدنيون وسياسيون ،ووضع
الذين تجاوز عددهم 140
ً
الندوة في سياقها ،مب ّي ًنا راهنية محاور الندوة وارتباطها بتطورات الشارع العربي ،وأهمية مساءلة الظواهر
االحتجاجية ،وفتح المجال للتداول المعرفي والحواري.
افتتح الندوة األستاذ عبد الرحمن رشيق من المغرب بتقديم محاضرة بعنوان «الحركات االجتماعية
في الفضاء العام بين التمرد العنيف والمظاهرات السلمية» ،جمع فيها بين ثالثة مسارات أساسية؛
تناول المسار األول االلتباس المفهومي ومقارنته وفق السجالت اللغوية والثقافية العربية والغربية،
مثل مصطلح «التمرد» الذي يتحدد بحسب السياقات في الصراعات االجتماعية .وعرض في المسار
الثاني ،بطريقة مكثفة ،المقاربات السوسيولوجية الخاصة باالحتجاج االجتماعي ،انطالقًا من مقاربات
وصول إلى المقاربات الحديثة .ورصد
ً
غوستاف لوبون حول السلوك االحتجاجي الالعقالني،
في المسار الثالث تطور الظاهرة في ثقافات ومجتمعات عديدة ،مب ّي ًنا تنوع موارد تحليل الحركات
االحتجاجية ،ومشي ًرا إلى وجود قاعدة بيبليوغرافية ثرية باللغة اإلنكليزية (قرابة أربعة آالف مقال في
إحدى المكتبات األميركية).
وقد اشتملت الندوة على ثمانية محاور أساسية حول سياقات الحركات االجتماعية واالحتجاجية
وفرصها ومضامينها السياسية وأشكالها التعبوية وصلتها باالنتقال الديمقراطي وأشكالها التعبيرية
المستحدثة.

المحور األول :الحركات االجتماعية،
السياقات ،اإلكراهات ،الفرص
ُصصت الجلسة األولى برئاسة رشيدة السالوتي لعرض أربع أوراق .وقد اهتم محمد فاوبار ،من
خ ّ
خالل ورقته «في جدل االتصال واالنفصال بين حركة  20فبراير وحراك ال ّريف بالمغرب :سمات
انتقال مغربي محجوز» ،بمقارنة بين حركة  20فبراير  2011وحراك الريف بموضعة االحتجاجين
ضمن العالقة الصراعية بين الدولة والمجتمع ،التي ال تزال مستمرة من خالل أنماط واضحة أحيانًا
ومستترة أحيانًا أخرى؛ بهدف استكشاف القواسم المشتركة وأوجه االختالف بين الحراكين ،ومدى
توصل
االشتمال على هوية سياسية ،وموارد كفيلة بتأطير الفعل االحتجاجي االجتماعي الواسع.
ّ

يملعلا رمتؤملا ريرقت
يلاقتنا تاقايس يف جاجتحالاو ةيعامتجالا تاكرحلا« :ةيلودلا ةودنلا

الباحث إلى أ ّن حركة  20فبراير لم تستطع التحول من حركة احتجاجية إلى حركة اجتماعية؛ بسبب
عدم قدرتها على بلورة هوية سياسية واضحة ،وإن تميزت من حراك الريف بغلبة اإلطار السياسي
على خطابها وممارستها ،المتسم بالسعي نحو تغيير طبيعة النظام السياسي نحو نظام ديمقراطي
حقيقي ،في حين أراد حراك الريف أن يتخذ لنفسه ممارسة االحتجاج ضمن إطار اقتصادي –
اجتماعي يختفي عبره البعد السياسي؛ إذ جمع االحتجاجان المغربيان بين وج َهي االحتجاج
السياسي واالجتماعي .ثم عالجت ورقة حميطوش يوسف «الحركات االحتجاجية في الجزائر :من
الحركة الثقافية البربرية إلى حركة العروش ،بين القطيعة واالستمرارية» ،الوجه السياسي والثقافي
لحركة العروش البربرية؛ بوصفها حركة احتجاجية في الجزائر اقتسمت الفضاء العمومي مع السلطة،
وتمكنت من التعبير عن خصوصياتها واستقالليتها عبر احتجاجات جيلية متتالية ،وهو ما طرح
إشكاالت الهوية وإعادة النظر في البعد العربي اإلسالمي للجزائر في إطار بناء األمة في الجزائر.
وقد أشار إلى الجذور التاريخية للحركة البربرية في الجزائر؛ ذلك أن االحتالل الفرنسي خلق أزمة
ببعث االزدواجية الثقافية بين المع ّربين والمفرنسين ،وإثارة مسألة االنتماء العرقي بين البربر والعرب.
كما مارست الدولة الجزائرية ،بحسب الباحث ،سياسة اإلقصاء لسكان منطقة القبائل ،واستعملت
تكتيكات متنوعة ،منها خلق شرخ بين قياداتها؛ ما سمح لها باحتواء الحركة ،وفي الوقت نفسه تقديم
بعض اإلجراءات الخاصة بترقية الثقافة واللغة األمازيغيتين.
أما ورقة عيسى مراح باللغة الفرنسية« ،الغضب السياسي في الشبكات االجتماعية الرقمية :مقاربة
سوسيوخطابية لتعليقات األحداث الراهنة» ،فقد بحثت في األشكال الجديدة للمشاركة السياسية
عبر الشبكات االجتماعية؛ إذ تضمنت تعبيرات عن السخط كاإلحساس بالغضب ورفض الوضعيات
السائدة .وتتموقع هذه المشاعر الرافضة ما بين يوتوبيا ثورة وسائل التواصل االجتماعي وانكماش
الفاعل السيبراني .وقد سعى الباحث لإلجابة عن سؤال مهم هو :هل يمكن أن يكون الخطاب الساخط
في الشبكات االجتماعية مصد ًرا لاللتزام السياسي؟ وبحسب الباحث نفسه فإ ّن التفاعالت الرقمية بين
الفاعلين والخطابات االجتماعية يمكنها – حين تتكثّف – إرساء مسارات تعبئة غير رسمية ،وتحويل
السخط الفردي والجماعي إلى حركة احتجاج سياسي.
ال ّ
شك في أ ّن الفاعل الشبابي موجود في صلب االحتجاجات الرقمية ،والميدانية أيضً ا ،وهو ما ركّز
عليه عادل العياري في ورقة بعنوان «تشغيلية أصحاب الشهادة الجامعية المعطلين عن العمل :نبل
الديبلوم واالعتراف المفقود»؛ إذ ب ّين أ ّن التشغيل أهم مطلب يرفعه شباب معطلون عن العمل ،حاملو
شهادة جامعية ،وهو محور تحركات احتجا جية كثيرة واعتصامات عديدة وإضرابات جوع متكررة.
وهذه االحتجاجات الشبابية ليست «مضمونًا مطلب ًيا» فقط ،بل تحيل على إشكاالت أكبر تخص
حاالت انهيار القيمة الرمزية للشهادات الجامعية واألزمة القيمية وعدم االعتراف ،وهي أوضاع يعيشها
عدد كبير من حاملي الشهادات العليا ،وتكشف جمل ًة من التحديات االجتماعية واالقتصادية والتنموية
التي ته ّم السياسات العمومية التعليمية والتشغيلية أمام تفاقم عدد المعطلين عن العمل من خريجي
الجامعة التونسية.
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المحور الثاني :الحركات االجتماعية:
الحراك والمضمون السياسي
تض ّمنت الجلسة الثانية برئاسة فاتن بن مبارك أربع أوراق بحثية .سعى أحمد إدعلي ،في ورقة «الدينامية
االحتجاجية بالريف :بحث في بواعث االحتجاج وسوسيولوجيا االلتزام والتعبئة» ،لفهم الدينامية
االحتجاجية في منطقة الريف بالمغرب ،من خالل دراسة بواعث االحتجاج وإستراتيجيات التعبئة
وصيغ التأطير والموارد التي استُثمرت من أجل تأجيج الطاقة التعبوية .وخلص الباحث إلى نسج
مالمح سيكولوجية جماعية مقاومة لهيمنة الدولة ،وإلى أن االحتجاج يعبّر عن طفح اإلحساس النفسي
بالحرمان والشعور بالتهميش المتواصل ،ورفض تجارب االحتقار التي غرزت ندوبًا عميقة في الذاكرة
الجمعية .وبيّن بعض العناصر المميّزة في حراك الريف التي استدعت األبعاد الرمزية والثقافية للفعل
الجمعي ،وأنه قد جرى تعبئة الذاكرة المثخنة بالجراح ،وت ّم التوسل بالمجهود السردي الستثارة األبعاد
الثابتة والدينامية للهوية ،مع االستناد إلى كاريزما الزعيم ناصر الزفزافي ،التي مثّلت مور ًدا عضَ د قابليات
االنخراط في الفعل االحتجاجي .وفي السياق ذاته ،ق ّدم محمد أحمد بنيس ورقته «حراك الريف:
تحول نوع ًيا في سيرورة السلوك االحتجاجي في المغرب،
ً
جدل الهوية والذاكرة والمجال» ،معتب ًرا إياه
فهو يمثّل إضافة نوعية إلى الجيل الجديد من االحتجاجات المغربية ،التي استطاعت أن تكشف أزم َة
العرض السياسي الذي ق ّدمته السلطة على هامش الربيع العربي في عام  ،2011وقد أخفق هذا العرض
في بلورة مشروع تنموي متكامل يقلص الفوارق المجالية بين مختلف الجهات والمناطق .ثم أظهر
الباحث صعوبة تجاهل األزمة البنيوية التي تعيشها السياسة المغربية نتيجة احتكار السلطة للحقل
السياسي واقتصارها على تعددية حزبية شكلية.
إذا كان حراك الريف فيه إدانة للدولة المغربية ،فإن المثال العراقي الذي اشتغل به هادي مشعان ،في
ورقة عنوانها «الحركات االجتماعية واالحتجاجية في العراق ما بعد عام  ،»2003يفصح عن نشاطات
الحركات االجتماعية في العراق بعد االحتالل األميركي وما س ّببه من انهيار للدولة – نتيجة سقوط
النظام السياسي السابق – أ ّدى إلى تمزيق المجتمع العراقي وتدمير هويته الوطنية الجامعة .وأشار
الباحث إلى أن األزمة العميقة استعصت على الحل؛ بسبب نمط التفكير السائد لدى القوى المتنفذة،
وعدم رغبتها في إصالح األوضاع التي كانت السبب في وجودها واستمرارها .لهذا غدت الحركات
االجتماعية جز ًءا من الواقع العراقي اليومي ،وهو واقع تغذّيه الصراعات الدائرة بين القوى السياسية
والطائفية .في حين اهتم إيهاب محارمة ،في ورقته «الحركات االجتماعية والمقاومة الشعبية :مالمحها
وآثارها في ضوء سياسات السلطة الفلسطينية» ،بإبراز تراجع دور الحركات االجتماعية منذ توقيع اتفاقية
أوسلو ،وانشغال السلطة الفلسطينية بسياسات أمور الحياة العادية وراحة المواطن ،وترافق ذلك مع
سياسات تضخيم قطاع األمن وقمع الحريات والتضييق على الفلسطينيين مع ضبط أشكال االحتجاج
سؤال مه ًما حول الحاجة إلى حركات اجتماعية جديدة ،في ضوء
ً
والمقاومة الشعبية .وأثار الباحث
سياسات السلطة ،تستعيد وهجها التاريخي في تعبئة وعي المجتمع سياس ًيا وثقاف ًيا ،وتقديم بدائل
لمقاومة غير تقليدية.
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المحور الثالث :الحركات االجتماعية :التعبئة والتنظيم والموارد
اشتمل المحور الثالث برئاسة لور أبي خليل على أربع أوراق ،انطلق بورقة كمال شكالط ،وقد كانت
بعنوان «تعبئة دون ثورة :لماذا لم توفّق التعبئة؟ تحليل نقدي عبر مثال (التنسيقية الوطنية من أجل
التغيير والديمقراطية)» ،من سؤال مركزي هو :ما الذي جعل الجزائر في «مأمن» من عاصفة سقوط
األنظمة القوية؟ ولماذا ظلّت خارج الديناميات الثورية؟ تع ّرض الباحث بداي ًة لمسار تك ّون «التنسيقية
الوطنية» وتركيبتها من فاعلين مدنيين وسياسيين ونقابيين مند  21كانون الثاني /يناير  ،2011وقد برمجتها
تظاهرات احتجاجية سرعان ما طمستها السلطة ،ولم ِ
أي تغيير مؤسسي مهم ،باستثناء رفع
تفض إلى ّ
حالة الطوارئ وتحقيق بعض المطالب المادية .واستخلص الباحث من ذلك أن دائرة الحرمان (التعبئة،
الثورة) لم تشتغل في الجزائر ،نظ ًرا إلى غياب فكرة «الكتلة التاريخية» كما نظر إليها غرامشي .في
حين بيّنت مالك لكحل ،في ورقتها «تعبئة عائالت ‘الحراقة’ المفقودين :تأكيد مزدوج للمواطنة» ،أن
الحركات االحتجاجية لعائالت المهاجرين المفقودين في تونس ما بعد عام  2011تع ّبر عن حاالت
تهميش المواطنة لدى العديد من الشباب وبحثهم عن االعتراف االجتماعي بدورهم وبمكانتهم ،وهي
مدخل مهم في دراسة «المواطنة» المفقودة التي لم تجد أذانًا صاغية ،وحتى الجمعيات المساندة،
بحسب الباحثة ،تبحث عن قضية أخالقية ،في حين يبحث اإلعالميون عن سرديات مثيرة ،على حساب
األمهات الملتاعات من فقدان أبنائهن.
وتح ّدث أحمد صبري السيد علي عبد ربه ،في ورقة قدمها بعنوان «حركة كفاية ودورها في إحياء
الحراك االجتماعي والسياسي» ،عن حركة كفاية في مواجهتها لعسف نظام مبارك ،مب ّي ًنا الخلفيات
االجتماعية والسياسية لنشأتها ،وأسباب انتشارها بين النخب المثقفة ،وأسباب أفولها .وأثبت أن
االنتماءات االجتماعية كان لها دور في صياغة االئتالف المك ّون لحركة «كفاية» ،كما كان لها دور في
صياغة مواقفها السياسية ومطالبها المع ّبرة عن مصالح شريحتها االجتماعية ،ومن ث ّم االنشقاقات التي
كامل ،حتى انتهائها الواقعي بعد ثورة يناير  .2011معتب ًرا
ً
أفول
تع ّرضت لها الحركة الحقًا وأفول نجمها ً
دال على وجود خلل في البناء االجتماعي وضعف في نسق التماسك والتكافل
أن تشكّلها يُع ّد مؤش ًرا ً
بين نُظمه المختلفة ،ما يدفع إلى التمرد ،فالحركات االجتماعية كانت عبر التاريخ في أغلبها صورة
مخففة من الحركات الثورية .وإذا كانت حركة كفاية قد آلت إلى األفول ،فإن نذير تشكّالت احتجاجية
مستقبلية أكثر شراسة – مع السياقات المصرية الحالية – ال يزال قائ ًما.
أ ّما حركة «مانيش مسامح» (لن أسامح) التونسية ،فقد تناولها أحمد عثمان ،في ورقة له بعنوان «الحركات
االجتماعية في تونس من االحتجاج إلى التحفيز :حركة ‘مانيش مسامح’ دراسة حالة» ،وقد أشار فيها
إلى مساهمة الحركات االجتماعية في نحت مالمح اإلصالحات في تاريخ تونس؛ فحركة «مانيش
مسامح» اكتسبت قدرة على الحشد والتعبئة ضد قانون المصالحة االقتصادية واإلدارية ،ليتوسع خطابها
وشعاراتها إلى مقاومة ظاهرة الفساد المالي واإلداري التي تب ّنتها الحكومة والمعارضة م ًعا ،وتمكّنت
هذه الحركة من تحقيق مطالبها عبر الفعل االحتجاجي ،إلى أن أصبح لها انعكاسات عميقة على
المشهد السياسي.
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المحور الرابع :الحركات االجتماعية ،الفضاء العام والمجال
في إطار هذا المحور ،ق ّدم الباحث مولود أمغار ورقة بعنوان «خطاب مقاومة السلطوية في الفضاء
العمومي :دراسة سوسيولوجية للخطاب الذي أنتجته ‘حركة  20فبراير’ حول السلطة السياسية في
الفترة الممتدة ما بين ( 2011و ،»)2015كشف فيها عن طبيعة العالقة الجديدة التي ينسجها المجتمع
المغربي مع السلطة السياسية ،ال سيما التغيرات التي طرأت على بنية الخطاب النضالي في الفضاء
العمومي ،من خالل فرضية مفادها أ ّن عالقة الدولة بالمجتمع آخذة في التغير من الخضوع إلى روابط
تقوم على التفاوض والتفاعل .وفتحت مجموعة من النقاشات العمومية إلى ٍ
حد ما في ّ
فك طابع
القداسة عن خطاب السلطة السياسية ،كما عملت على تحرير النقاش العمومي من رقابة الدولة ،وطرح
استفسارات حول قضايا فساد السلطة السياسية واستبدادها ،والتوزيع غير العادل للثروات والتنمية،
ومناقشة سلطات الملك وأدواره في عملية التغيير.
وال يرتبط التفاوض بالقضايا الكبرى فحسب ،إذ يمكن أن يتناول تنظيم المدينة ،ودفاع سكانها عن
حقهم في مدينة جميلة ال يهاجمها اإلسمنت المسلح من كل الجهات ويقضم المساحات الخضراء
ويحرم المواطنين من بيئة سليمة .هذه المسائل حرصت على إبرازها أجطوطح تنهينان في مداخلتها
باللغة الفرنسية «المطالبة بالحق في المدينة :تحليل ميداني إلستراتيجيات تعبئة حضرية ،مدينة بجاية
الجزائرية مثالً »؛ وذلك من خالل عينات احتجاجية للدفاع عن ثالثة فضاءات بيئية في مدينة بجاية،
مبرزة كيفية تشكّل الجمعيات المحلية وتطورها من أجل حماية المدينة من «سمننة» فضاءاتها بالخرسانة
المسلحة ،لتصبح حركات حضرية دفاعية عن الحق في الفضاء األخضر ،وفي مدينة سليمة.
ثم تناولت قمر الطيفي ،في ورقة لها باللغة الفرنسية ،بعنوان «المجتمع المدني وحرية التعبير في مرحلة
االنتقال الديمقراطي» ،طرق تأثير الحركات االجتماعية في حرية التعبير ،ومختلف التطورات التي عرفتها
في ما قبل مرحلة االنتقال الديمقراطي وما بعده على مستوى اإلنجاز القانوني؛ إذ أصبح يمارسها مختلف
األفراد بكل سهولة .أضف إلى ذلك بروز صالت واضحة بين ممارسة حرية التعبير ومجموعة الحقوق
والحريات العامة من جهة ،والعالقة بين حرية التعبير والديمقراطية من جهة أخرى .وقد ساهم في تحقيق
هذه النقلة تحرير وسائل اإلعالم من الضغوطات السياسية ،ودور مك ّونات المجتمع المدني والمجموعة
فعال لتعبير الشباب عن حريتهم.
النسائية ،والشبكات االجتماعية التي مثّلت سن ًدا ً

المحور الخامس :الحركات االجتماعية واالنتقال الديمقراطي
في إطار هذا المحور استخرجت سوسن الغريبي ،في ورقة «الفعل االحتجاجي في سياقات انتقالية:
حملة ‘مانيش مسامح’ دراسة حالة» ،مختلف التعبيرات الممكنة لدى الفاعلين في «حملة مانيش
مسامح» التي تك ّونت ،بوصفها ر ّدة فعل تجاه قانون المصالحة االقتصادية والمالية في تموز /يوليو
 .2015وأبرزت كيف تح ّول أفراد منعزلون إلى تكتل جماعي ضاغط بإقامة شبكة من التحالفات
واستخدام التكتيكات النضالية المختلفة ،وجعل الفعل االحتجاجي يتجاوز االلتزام التنظيمي ،وتب ّني
العالقة األفقية التشاركية في اتخاذ القرار ،اعتما ًدا على وسائل التواصل االجتماعي والتدفق الح ّر
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للمعلومات .وتوصلت إلى أ ّن الفعل االحتجاجي الجماعي فعل وا ٍع ومحسوب ،وفق مبدأ الربح
والخسارة ،وليس عفويًا؛ إذ تمكّن الفاعلون في الحملة من تحويل الشارع إلى فضاء احتجاجي ذي
مضامين سياسية ،وتمكّنت هذه الحركة من أداء دور رقابي على السلطة السياسية ،وأداء دور صمام
األمان أمام إمكانية عودة السلطوية أيضً ا.
جهت شريفة كالع ،في ورقة اختارت لها عنوانًا «الحركات االجتماعية واالحتجاجات في الجزائر
وتو ّ
وتأثيرها على عملية االنتقال الديمقراطي» ،إلى اإلحاطة بموضوع الحركات االجتماعية واالحتجاجات
في الجزائر ،ومدى تأثيرها في عملية االنتقال الديمقراطي ،وإرساء قواعد الحكم الراشد ودولة القانون،
وإحداث التنمية والرفاه االقتصادي .وانتهت إلى أن ما يم ّيز تلك االحتجاجات هو ظرفيتها ،وأثرها
أساسا ،من دون أن تحقق االحتجاجات تغيرات مؤسسية
المحدود في بعض اإلصالحات االجتماعية
ً
فسرت الباحثة هذا المأزق بأن الحركات االحتجاجية في الجزائر تتم ّيز بضعف أشكالها
كبرى .وقد ّ
التنظيمية ،وضعف الطبقات الوسطى وغياب الطبقة المثقفة عن تأطير االحتجاجات ومرافقتها ،مع
حالة الركود التي تتخبط فيها المؤسسات الرسمية والمعارضة ،أضف إلى ذلك التضييق على الساحتين
اإلعالمية والسياسية ،وقدرة النظام السياسي على المناورة واالحتواء.
في مقابل تماسك النظام الجزائري ،فإن انهيار نظام بن علي أفرز حركات احتجاجية وتنظيمية نشأت
بصورة عفوية في مواجهة األجهزة المتهاوية مثل (الرابطة الوطنية لحماية الثورة) التي أثارت إشكاالت
ووضعيات احتجاج متنوعة ،اشتغل بها كاظم دبيش في ورقة «الدور المثير للجدل للجان حماية الثورة
جدل قويًا في تونس ،وهو يخص
ً
في مسار االنتقال الديمقراطي بتونس» .وال يزال هذا الموضوع يثير
إحدى الحركات االحتجاجية التي أطلق عليها «لجان حماية الثورة» ،وقد م ّرت – منذ تك ّون خالياها
األولى في  14كانون الثاني /يناير  2011إلى حين حل القضاء آخر هياكلها المتبقية منها وتصفيتها
(الرابطة الوطنية لحماية الثورة) في  26أيار /مايو  – 2014بع ّدة مسا ٍع لفاعلين سياسيين واجتماعيين
تهدف إلى اختراقها وتوظيفها ،إضافة إلى التعامل معها بطريقة محاولة التدجين وسحب البساط منها؛
بسبب الدور الذي أ ّدته في إذكاء لهيب االحتجاجات والرفع من سقف المطالب الثورية .وقد كانت في
جهة ألحداث الثورة ،ثم تالشى الدعم من حولها شيئًا فشيئًا ،ليصبح حلها
فتر ٍة ما القوة الضاربة المو ّ
أحد أهم المطالب التي ُرفعت في أواخر عهد حكومة «الترويكا».

المحور السادس :الحركات االحتجاجية والمطلبية االجتماعية
ال يمكن لالحتجاجات أن يغيب عنها المحتوى االجتماعي في الشارع والساحات ،أو حتى داخل
المؤسسات الخدمية؛ وهو ما سيتوقف عنده الباحث منير الجراية ،في ورقة «الحركات االحتجاجية
للعاملين في قطاع الصحة العمومية بمدينة صفاقس :مضامينها وخلفياتها وتأثيراتها على إسداء
تحليل لنموذج من االحتجاجات التي عصفت بالمؤسسات
ً
الخدمات الصحية االستشفائية» ،إذ ق ّدم
االستشفائية الجامعية بمدينة صفاقس ،أ ّدت إلى غياب اإلطار الطبي ،وأفضت في نتائجها المباشرة إلى
حرمان المرضى من االنتفاع بالخدمات العالجية ،وإلى تفاقم معاناتهم.
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اتسمت االحتجاجات في قطاع الصحة العمومية بمستوى تنظيم الفت لالنتباه ،ح ّولته إلى مسرح لصراع
نقابي – حكومي لفرض اإلرادات؛ لتعكس تح ّولً في أهداف العمل النقابي الذي تجاوز إطار الدفاع عن
المنتسبين إليه إلى منافسة الدولة المتمثلة في سلطة اإلشراف وإحداث «هياكل تسيير موازية» في المستشفيات.
ال تقتصر المطلبية على حرص القطاعات المهنية على تحقيق مطالبها ومكاسبها ،وإنما توجد جذور
تاريخية للمطالب كما يعبّر عنها «اعتصام الصمود» الذي درسته رحمة بن سليمان؛ وذلك في ورقة
عنوانها «الدالالت الرمزية والمعاني ألشكال االحتجاجات التي اعتمدها الفاعلون في اعتصام الصمود
من أجل تفعيل مرسوم العفو العام وإستراتيجيات تعبئة الموارد والتفاوض مع الفاعل السياسي» .فقد
اعتنت الباحثة بدراسة ظروف نشأة هذا االعتصام وأسباب ظهوره ،وهو اعتصام تمثّله فئة من المعتقلين
السياسيين م ّروا بظروف قاسية ساهمت في تدهور أوضاعهم االجتماعية والصحية؛ بسبب تع ّرضهم
للتعذيب والتضييقات الممنهجة من دون تمكّنهم من العمل ،ما جعل نسبة توقعاتهم من حكومات
ما بعد الثورة تكون مرتفعة ،إال أ ّن الواقع فرض عليهم عكس ذلك؛ ما ع ّزز لديهم الشعور باإلحباط
والحرمان النسبي .وب ّينت الباحثة أن احتجاجاتهم ،على الرغم من هذه المأساة ،لم تنقَد إلى الدخول
جوا وفق السلوك العقالني.
في دوامة الشغب والهمجية والفوضى ،بل إنهم احت ّ
مثّل الحراك في لبنان محور اشتغال لور أبي خليل ،في ورقة «الحراك المدني في لبنان :واقع التكوين
وأسباب الفشل» .فب ّينت كيف نشأت احتجاجات ضخمة في لبنان في عام  ،2015مع ِّبرة عن معاناة
الفرد اللبناني من الناحية االقتصادية واالجتماعية ،وعن الفساد السياسي الكبير والصغير الذي أصاب
أي مظهر من مظاهر الدولة وتنادي بشعارات
المجتمع اللبناني .بدأ الحراك تحت شعارات ترفض ّ
وأي إستراتيجية مبر َمجة .ولهذا السبب فشل الحراك
أي مشروع واضح ّ
يص ُعب تنفيذها ،ألنّها ال تحمل ّ
المدني؛ ذلك أنه لم يكن قاد ًرا ،بحسب تقدير الباحثة ،على أن يأخذ في االعتبار بأهمية الطائفية في
المجتمع اللبناني ،كما أنه لم يرا ِع الهوية الطائفية لمعظم األحزاب اللبنانية؛ ما جعل االنتماء إلى
الطائفة أقوى من االنتماء إلى الوطن ،مع غياب دولة القانون.

المحور السابع :المالمح الجديدة للحركات االحتجاجية
عرض الباحث عبد الستار السحباني ،في ورقة اختار لها عنوانًا «الحركات االجتماعية في تونس :قراءة
في تقرير  ،»2017–2016تقري ًرا حول الحركات االحتجاجية في تونس ،مق ّد ًما معطيات محيّنة تكشف
بصفة دقيقة نوع المطالب ومضامينها وطبيعة الفئات االجتماعية المشاركة فيها وجغرافيا االحتجاجات.
واستند في ذلك إلى متابعة إحصائية وك ّمية لمجريات األحداث مع تبويب تاريخ تسلسلها وتصنيفها،
مكّنته من قراءة سوسيولوجية متكاملة لزخم الحركات االجتماعية في تونس خالل فترة التقرير.
ولم يكن السودان بعي ًدا من دينامية االحتجاجات ،إذ طرح الباحث محمد خليفة صديق محمد ،في ورقته
«الحركات االحتجاجية في السودان بعد الربيع العربي :قراءة في المضامين والمالمح والمستقبل»،
رئيسا :لماذا لم تصل االحتجاجات السودانية لتصبح ربي ًعا عربيًا؟ وكيف نجح النظام الحاكم في
سؤالً ً
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السودان في امتصاص االحتجاجات ومواجهتها؟ وخلص الباحث ،من خالل تحليل أشكال احتجاج
الجماهير السودانية ،وشعاراتها وفاعلية الوسائل التي استخدمها المحتجون ،إلى تحديد أبرز معوقات
االحتجاجات الشعبية في السودان ،مثل ال َنفَس القصير ألصحابها ،وافتقارها إلى القيادة والتنسيق،
وتقلص الزخم الجماهيري الكاسح .وقد أفلح النظام الحاكم في امتصاص االحتجاجات الشعبية
باستخدام القبضة األمنية ،وتخويف الجماهير من سيناريو الفوضى في حال سقوط النظام ،وباستخدام
المسكِّنات في معالجة اإلشكاالت االقتصادية ،وط ْرح حلو ٍل سياسية (مثل الحوار الوطني).
ال يزال حراك الريف يثير األسئلة وال تزال مقارباته تتنوع؛ فبعد وسائل التعبئة المعتمدة وموارده التي
توسل بها لينتج أساليب وطرائق احتجا جية جديدة ،انطلق رشيد جرموني ،من خالل ورقة عنوانها
«حراك ال ّريف بالمغرب من حركة احتجاجية إلى حركة اجتماعية :نحو مقترب نقدي ونظري جديد
لقراءة الحراك» ،من مفهومين جديدين ،هما «الالحركات االجتماعية» ،و«الفعل الجمعي والفاعلون
غير الجمعيين» .وهذان المفهومان ،بحسب الباحث ،مطابقان للخصوصية وللسياق المغربي؛ ما
يجعلهما يتيحان قراءة الوضع قراء ًة مرنة قادرة على النفاذ إلى عمق الدينامية االحتجاجية بالمنطقة .وقد
أظهر الباحث أن الحراك تجاوز – ميدان ًيا – كل األطر التقليدية المتعارف عليها في الفعل االحتجاجي،
لكي يبدع أشكالً جديدة وخلَّ قة؛ من قبيل الفعل االحتجاجي العفوي في الشارع العام ،والقدرة على
التفاوض مع السلطة بأشكالها كافة .وتمكّن الفاعلون في االحتجاج من أن يبتدعوا معايير اجتماعية
جديدة وممارسات دينية ،وشيفرات ثقافية وقي ًما ،من دون الحاجة إلى تنظيم له قواعده البنائية ،ومن
دون الحاجة إلى قيادة وأيديولوجيات معينة.
أما الموجة الثالثة من الحركات االجتماعية ،فقد ركّز عليها جابر القفصي ،في ورقة له بعنوان «هل تمثل
الحمالت الشعبية الجديدة والدورية حركة اجتماعية شبابية للقرن  21مؤهلة ألن ترث الحركة العمالية
والحركة النسوية؟ حملة ‘مانيش مسامح’ مثالً تطبيق ًيا» ،مب ّي ًنا أن هذه الحملة التونسية تمثّل حركة
اجتماعية جديدة بنزعتها الشبابية السائلة ،وأنها تقوم على تشكيالت رخوة متقطعة ومتموجة ،وأنها
من دون برنامج أو قيادة؛ ولذلك فإنها ستتواصل بصيغ احتجاجية مختلفة ،مستغل ًة الشارع والميدان
العمومي ،وخاصة الفضاء االجتماعي االفتراضي؛ إلخراج قضيتها من المجال الجهوي والمحلي
والفئوي إلى المجال الوطني المجتمعي ،وحتى الدولي .وترتبط آفاق هذه الحركات في تونس بمدى
بلورتها خطة واضحة إلدارة فعلها االحتجاجي وتفويض بعض المناضلين المح ّنكين لتشكيل قيادة
جماعية ،وتبقى مآالتها مفتوحة .وتساءل عن حظوظ انتقال هذا الشباب من التعبير العفوي والحماسي
عن الغضب ،إلى نمط من االلتزام الثوري الذي يمكّن من استعمال آليات كفيلة بخلق حركات اجتماعية
منظمة ،تكون «النواة الصلبة» بالنسبة إلى جيل سياسي جديد.

المحور الثامن :الحركات االجتماعية ،النوع االجتماعي والشباب
احتوى المحور الثامن أربع أوراق لباحثات شابات تناولن ظواهر احتجاجية جديدة .اعتنت ريم
القريوي ،في ورقتها «دور تكنولوجيا التواصل االجتماعي في بروز ثقافة جديدة لحراك شباب المجتمع
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جا» ،بشيوع التكنولوجيات الحديثة،
المدني :الحركات االحتجاجية لمقاومة الفساد في تونس نموذ ً
بوصفها إحدى الوسائل الجديدة في االحتجاج؛ إذ لجأ الشباب الناشط في منظمات المجتمع المدني
التونسي إلى استخدام الفضاء االفتراضي لتطوير وعيهم السياسي خارج األطر التقليدية لمؤسسات
التنشئة السياسية القائمة وتأسيس ثقافة حراك احتجاجي جديدة .وقد عملت هذه الحركات على كشف
حجم الفساد والضغط على القادة والحكومات والمطالبة بالحقوق المشروعة؛ فأصبح ينظر إليها
على أنها بديل من األحزاب السياسية ،ووسيلة لتنشيط جوهر الديمقراطية ،وأداة للتشبيك والضغط
والمناصرة والمشاركة الفعالة في كل مراحل عملية صنع القرار.
كما مثّل اللباس محو ًرا احتجاجيًا «ظريفًا» ناقشته هندة الغريبي ،في ورقة باللغة الفرنسية عنوانها «النقاب:
من اللباس إلى االحتجاج» ،فب ّينت النقالت الداللية والوظيفية لـ «الحجاب»؛ إذ منعته السلطة السياسية
في فترة بن على وأطلقت عليه «اللباس الطائفي» وتابعت مرتديه بق ّوة األجهزة األمنية ،وبعد الثورة شهدت
وأشكال جديدة ،وبخاصة «النقاب» الذي اعتبرته الباحثة
ً
الممارسات المتعلقة بالكساء واللباس انفجا ًرا
مسلكًا للتعبير عن هوية مغايرة ومتمايزة عن سائر فئات المجتمع ،وأسلوبًا في االحتجاجات االجتماعية
والرمزية .فما كان يُع ّد قطعة قماش فحسب تغطي وجه المرأة ،تح ّول في سياق الحراك التونسي إلى أداة
صراع واحتجاج تبحث من خالله المرأة عن الحضور في الفضاء العمومي.
التوسل بالجسد ،باعتباره طريقة احتجاج سواء بتغطيته أو بتعريته ،هو ما تناولته بالتحليل كوثر الدوزي،
في ورقة عنوانها «أجساد ناشطات المنظمة النسوية الدولية ‘فيمن’ في الثورات العربية :ثورة الجسد
أو إعادة تثبيت النمط» ،مبرزة أن فكرة العري لدى ناشطات «فيمن» طريقة للتعبير االستفزازي عن
جدل واس ًعا
ً
دفاعهن عن حقوق المرأة ومقاومة السلطة الذكورية في كل العالم .وهو األمر الذي خلق
بين اتجاهين متناقضين؛ اتجاه يعتبر أن االحتجاج عبر تعرية الجسد يعمل على إعادة ترميزه ويع ّبر عن
نسوية جديدة مواكبة لعصر الصورة ،واتجاه ثانٍ يعتبر العري االحتجاجي إعادة إنتاج ألزم ِة االغتراب
في عصر النيوليبرالية ،ليتمكن اقتصاد السوق من السيطرة على الحركة النسوية من خالل هذه المنظمة.
كما مثّل الصوت الفني أو الموسيقى أداة احتجاجية ،وهو ما اهتمت به رجاء بالضيافي في ورقة
«موسيقى الراب في تونس بعد الثورة :من التعبير الفني إلى االحتجاج السياسي»؛ إذ أكدت أ ّن موسيقى
الراب ساهمت فن ًيا في تأجيج االنتفاضات واالحتجاجات الشعبية ،باستثمار الخطاب الهادف ومفردات
ٍ
صياغات لغوي ًة مشحونة بكلمات مشفّرة وساخرة .واستفادت موسيقى الراب من
المقاومة المتض ّمنة
هامش الحريات الذي فتحه االنتقال الديمقراطي .ففي الوقت نفسه الذي يدافع فيه الراب عن الثورة،
يتموقع بوصفه ممارسة فنية ض ّد السلطة وض ّد األحزاب ،محافظًا بذلك على جوهر هويته االحتجاجية
األصلية ،من دون أن ينفى محاوالت توظيفه واستعماله في السوق السياسية واالنتخابية من جانب
العديد من الفاعلين سياس ًيا ومدن ًيا.
في كامل ردهات الندوة وجلساتها ،وعلى امتداد ثالثة أيام ،كانت مشاركة الحضور كثيفة في حجم
تدخالتهم ،ومميّزة من حيث طبيعة اإلسهامات والنقاشات واالستفسارات ،وقد عبّرت عن تفاعالت
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ح ّية مع ما ورد في المداخالت واألوراق البحثية ،متض ّمن ًة مواقف نقديةُ ،مثير ًة أسئلة أث ْرت الجلسات
الحوارية من خالل آراء مختلفة كان لها أثر عميق داخل القاعة الكبرى للندوة؛ وذلك من خالل النوافذ
التحليلية التي أثارتها .ونظ ًرا إلى تشعب مشاركات الحضور ،فإننا سنختزلها في ثالثة أسئلة /قضايا
كبرى؛ تعلقت أوالها بإشكاالت المفهوم والمفارقات االشتقاقية واالصطالحية (التمرد ،واالنتفاضة،
والثورة  ...إلخ) وأهمية تبيئتها بحسب السياقات والثقافات ،وتناولت ثانيتها ضرورة إبراز مدى مساهمة
التقنيات الجديدة في تأجيج االحتجاجات وانتشارها ،وتوسيع المحاضن النظرية التفسيرية لذلك ،أما
ثالثتها فقد اهتمت باألنماط االحتجاجية الشبابية وما أفرزته من صالت جديدة بالفضاء العام والمجال،
وما أنتجته من أبعاد تضامن كونية تجاوزت السياج الوطني ،وهي تبحث عن أفق نضالي جديد يتجاوز
األطر التنظيمية التقليدية.
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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
وأل يـكــون قــد نشر
أول :أن يـكــون البحث أصـيـ ًـا مـعـ ًّـدا
ً
جزئيا 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 .1عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.

210

العدد Issue 7 / 25
صيف  Summer 2018

2 .2الـمـلـ ّـخــص الـتـنـفـيــذي بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة واإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي نـحــو  100كـلـمــة ،وال ـك ـل ـمــات الـمـفـتــاحـيــة
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرائق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3 .3تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب 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 .4أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).

5 .5أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية بالمعنى الواسع للعلوم االجتماعية
ً
شامل الدراسات االقتصادية والسكانية والبيئية ،وما شاكل ذلك.

6 .6تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت 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 .ويـجــب أن يقع هــذا الـكـتــاب فــي مـجــال اخـتـصــاص الـبــاحــث 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 .7تفرد المجلة با ًبا ً
يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 - 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث
من قواعد التحكيم.

8 .8يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش 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 - 6000كلمة ،وللمجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات
منضدً ا على برنامج وورد ( ،)Wordعلى
التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
أن يـكــون الـنــص العربي بـنــوع حــرف واحــد ولـيــس أكـثــر مــن نــوع ،وأن يـكــون الـنــص اإلنكليزي بحرف
( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف تما ًما عن نوع حرف
النص اإلنكليزي الموحد.
9 .9فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ 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 .1يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن الـمــواد  -مــن البحوث والــدراســات والـمـقــاالت  -التي تنشرها؛
2 .2ال 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 الوطنيللثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227

 كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة ال ـم ـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،تــرجـمــة حـيــدر حــاجإسماعيل (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 حــاجإسماعيل .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:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراســات الوحدة
القومي
 السيد ياسين وآخــرون ،تحليل مضمون الفكرّ
ّ
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:

العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
 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« ،األمنّ
ّ
ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

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

 -3مقاالت الجرائد

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

يحث الواليات المتحدة إلعــادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
 إيــان بــاك« ،األســدّ
.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  ،»4.5%الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
 «معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية» ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاثودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة عمران

1 .1تعتمد 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 .2تعتمد مجلة عمران ُقراء
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير
تنظيما
3 .3تعتمد مجلة عمران
ً
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .4ال 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.
5 .5تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .6تلتزم 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 .7ت ـل ـت ــزم م ـج ـلــة عـ ـم ــران بـ ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــدق ـي ـق ـيــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .8احترام 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 .9احترام 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
1010تتقيد مجلة عمران بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
التي يتضمنها البحث ُ
1111حقوق 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
1212تتقيد مجلة عمران في نشرها لمقاالت مترجمة ّ
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
1313المجانية :تلتزم مجلة عمران ّ
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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 (ACRPS) is an independent
research institute for the study of the social
sciences and humanities, with particular
emphasis on the applied social sciences.
The ACRPS strives to foster communication
between Arab intellectuals and specialists
in the social sciences and humanities,
establish synergies between these two
groups, unify their priorities, and build a
network of Arab and international research
centers.
In its commitment to the Arab world’s
causes, the ACRPS is based on the
premise that progress necessitates the
advancement of society and human
development and the interaction with
other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in
keeping with Arab culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine
the key issues afflicting the Arab world,
governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies;
and to provide rational political analysis on
the region. Key to the Center’s concerns
are issues of citizenship and identity,
fragmentation and unity, sovereignty and
dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and
cooperation among Arab countries. The
ACRPS also explores the Arab world’s
political and economic relations with its
neighbors in Asia and Africa, and the Arab
world’s interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their
economic, political, and communication
aspects.
The Center’s focus on the applied social
sciences does not detract from the
critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus
allows an exploration and questioning of
how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and
political discourse and guided the current
discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely
research, studies, and reports, and
manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions,
and seminars that target specialists and
the general public. The Center publishes in
both Arabic and English, ensuring its work
is accessible to both Arab and non-Arab
readers.

السياسات هو
العربي لألبحاث ودراســـة
المركز
ّ
ّ
مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
ّ
.وبخاصة في جوانبها التطبيقية
واإلنسانيّة
ّ
العلمي البحثي إلى
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
والمتخصصين العرب في
المثقفين
خلق تواصل بين
ّ
 وبينهم،عام
العلوم االجتماعية واإلنسانيّة بشكل
ّ
 وبينهم وبين،وأمتهم
وبين قضايا مجتمعاتهم
ّ
المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في
عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
 كما يسعى.والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي
المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
 وإلى التأثير،تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات
.العام
في الحيّز
ّ
ً
مؤسسة
أيضا
 وهــو.مؤسسة علميّة
المركز هو
ّ
ّ
األمـــة العربيّة وبالعمل لرقيّها
ملتزمة بقضايا
ّ
 وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض.وتطوّ رها
ّ
، ليس هــذا فحسب.والثقافة والــهــو ّيــة العربية
ً
ّ أيضا من
أن التطوّ ر غير ممكن
بل ينطلق المركز
 وكتطوّ ر لجميع فئات،كرقي مجتمع بعينه
إال
ّ
 في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته،المجتمع
ّ  ومن خالل تفاعله مع،وبلغته
.الثقافات األخرى
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
السياسات
 وبتحليل، دو ًلا ومجتمعات،ـي
ّ
ّ الــعــربـ
 وبالتحليل،االجتماعيّة واالقــتــصــاد ّيــة والثقافيّة
ً
التحديات
 ويطرح،أيضا
السياسي بالمعنى المألوف
ّ
،األمة على مستوى المواطنة والهويّة
التي تواجه
ّ
ـســيــادة والتبعيّة والركود
ّ  والـ،وال ّتجزئة والــوحــدة
 وتنمية المجتمعات والدول،العلمي والتكنولوجي
العربي بشكل
 وقضايا الوطن،العربيّة وال ّتعاون بينها
ّ
.عام من زاوية نظر عربيّة
ّ
ً
العربي
أيضا بدراسة عالقات العالم
ويُعنى المركز
ّ
،ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا
ومــع السياسات األميركيّة واألوروبــيــة واآلسيوية
ّ
 بجميع أوجهها السياسيّة واالقتصاديّة،المؤثرة فيه
.واإلعالميّة
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية
ال
 مثل علم االجتماع واالقتصاد،للعلوم االجتماعية
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
ّ
 فهو يُعنى،االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة
السياسي عناية
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة على
،تحليليّة ونقديّة
ّ
للدراسات
وجه
والسياسي
األكاديمي
الخطاب
ّ
ِّ الم
ُ
ّ
ّ
.المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها
ّ
ً
عدة برامج
ينتج المركز
ّ  ويدير،َأبحاثا ودراسات وتقارير

 ويعقد مــؤتــمــرات وورش عمل وتدريب،مختصة
ّ
العام العربي
 وللرّ أي،للمختصين
موجهة
ونــدوات
ّ
ّ
ّ
ً
 وينشر إصداراته بال ّلغتين العربيّة واإلنكليزية،أيضا
ّ
.االطالع عليها
ليتس ّنى للباحثين من غير العرب

دعوة للكتابة

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

مؤتمر العلوم اإلنسانية واالجتماعية
في دورته السابعة
(آذار /مارس )2019
حول  :إشكالية مناهج البحث
في العلوم االجتماعية واإلنسانية
ً
ومعمق بين أكبر عدد ممكن من أصحاب
مستهدفا فتح حوار علمي نقدي
ّ
االختصاص العرب المشتغلين في العلوم االجتماعية واإلنسانية من أجل
تدارس القضايا المهمة في مجاالت اختصاصاتهم الدقيقة
أو التي تجمع بين عدة اختصاصات

(أربعة أعداد)

