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مليا ّ
مغنية

أامسء بنعدادة

أ
باحثــة زميلــة فــي النثروبولوجيــا الطبيــة وعاملــة فــي مجال الصحة النفســية
أ
فــي قســم الدراســات إالنجليزيــة واللمانيــة والرومانســية ()ENGEROM
فــي جامعــة كوبنهاغــن ،الدانمــارك .زميلــة ســابقة فــي برنامــج الشــرق
أ
أ
الوســط فــي أوروبــا ،أوروبــا فــي الشــرق الوســط ( )EUMEفــي برليــن،
ولــدى المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة فــي بيــروت .تتمحــور
أبحاثهــا حــول التاريــخ الثقافــي واالجتماعــي للطـ ّ
ـب النفســي وعالقتــه مــع
أ
ّ
تشــالت المــرض النفســي ،والفــرد والمجتمــع فــي منطقــة الشــرق الوســط
ّ
وشــمال إفريقيــا .فــي مشــروع بحثهــا الحالــي ،تتعقــب الســلطة الثقافيــة
ّ
لطـ ّ
ـب النفــس الحديــث فــي لبنــان ،مــن خــال بحــث أرشــيفي لســجلت
أ
مستشــفى لبنــان للمــراض العقليــة والعصبيــة وبحــث إثنوغرافــي حــول
الممارســات النفســية المعاصــرة .تنــاول أحــدث مقــال بحثــي لهــا سياســات
الترومــا النفســية والمعانــاة فــي لبنــان فــي أوقــات الحــرب والعنــف وقــد
نشــر فــي مجلــة .Medicine Anthropology Theory

أســتاذة فــي شــعبة علــم االجتمــاع فــي جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد
ّ
متخصصــة فــي الدراســات النســائية والسوســيولوجيا
اللــه فــي فــاس.
السياســية .عضــو مختبــر السوســيولوجية والســيكولوجيا فــي الشــعبة
نفســها .تســهر علــى تأطيــر أبحــاث الطلبــة فــي أســاك إالجــازة
والماجســتير والدكتــوراه ،حول إشــكاالت وسوســيولوجية مختلفــة أبرزها
قضايــا النــوع االجتماعــي (الجنــدر) .لهــا تجربــة طويلــة فــي العمــل مــع
الجمعيــات الحقوقيــة والنســائية فــي المغــرب.
صــدر لهــا كتــاب بعنــوان “المــرأة والسياســة دراســة سوســيولوجية
ٌ
مســاهمات فــي
للقطاعــات النســائية الحزبيــة “ فــي العــام  .2008لهــا
الجماعيــة أهمهــا “حركــة الحقــوق إال ّ
ّ
نســانية
العديــد مــن الكتــب
أ
للنســاء فــي المغــرب ،النهــج التاريخــي والرشــفي” فــي العــام .2015
أ
نشــرت الكثيــر مــن الدراســات والبحــاث حــول قضايــا النــوع (الجنــدر)
والدراســات النســائية فــي مجــات وطنيــة وعربيــة.

مقدّ مة

إصالح جاد
أســتاذة مشــاركةُ ،ومحاضــرة عــن قضايــا الجنــدر والسياســة فــي معهــد
دراســات المــرأة ومعهــد الدراســات الثقافيــة فــي جامعــة بيرزيــت،
والــذي توّلــت إدارتــه مــن العــام  2008حتــى العــام ً ،2013
وأيضــا قائمــة
بأعمــال المديــرة للعــام  .2021عضــو ِّ
مؤسســة فــي برنامــج الماجســتير
أ
فــي دراســات المـرأة ،وبرنامــج الدكتــوراه ال ّول فــي العلــوم االجتماعيــة
أ
فــي جامعــة بيرزيــت .لهــا عــدد مــن الكتــب والمقــاالت ال كاديميــة
التــي تناولــت دور المـرأة فــي السياســة ،والمـرأة الفلســطينية ،واالرتبــاط
والســام ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة .تعمــل ً
أيضــا مستشــارة
بينهمــا ،إ
أ
فــي قضايــا الجنــدر فــي برنامــج المــم المتحــدة إالنمائــي ،وشــاركت فــي
أ
بالضافــة
كتابــة تقريــر المــم المتحــدة إالنمائــي حــول تمكيــن الم ـرأة ،إ
إلــى ثالثــة كتــب أخــرى .حــازت شــهادة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات
والفريقيــة فــي جامعــة لنــدن فــي العــام .2004
الشــرقية إ
1

املرشدات

هدى ّ
الصدة

أ
أســتاذة فــي الدب إالنجليــزي والمقــارن فــي جامعــة القاهــرة ،وناشــطة
ً
ّ
العربــي
نســوية .شــغلت ســابقا منصــب أســتاذة دراســات العالــم
المعاصــر فــي جامعــة مانشســتر ( ،)2011-2005ومنصــب مديرة مشـ ِـاركة
ِ
ّ
لمركــز الدراســات المتقدمــة للعالــم العربــي فــي المملكــة المتحــدة.
بالضافــة إلــى ذلــك ،كانــت باحثــة زائــرة فــي جامعــة جــورج تــاون بيــن
إ
َ
عامــي  . 2015-2014فــي العــام  ،1995شــاركت فــي تأســيس ملتقــى
ّ
الم ـرأة والذاكــرة ،وهــو عبــارة عــن منظمــة بحثيــة مصريــة تعمــل علــى
إنتــاج المعرفــة حــول موضــوع الجنــدر فــي التاريــخ الثقافــي العربــي.
ّ
وهــي تـرأس مجلــس أمنــاء المنظمــة ًّ
البحثيــة
حاليــا .تشــمل اهتماماتهــا
دراســات الجنــدر ،وحقــوق المــرأة ،والتاريــخ الشــفهي .مــن أعمالهــا
الجنــدر والوطــن والروايــة العربيــة :مصــر  ،2008-1892ترجمــة هالــة
كمــال ،القاهــرة ،المجلــس القومــي للترجمــة.2020 ،
2

أ
فــي أوســاط المجتمــع المدنــي والجامعــات ومرا كــز البحــاثّ .ثمــة
أ
الهــم ،وهــو ّ
تحــول قضيــة العنــف
ســبب آخــر ،ر بمــا الســبب
الجنــدري ،ال سـ ّـيما العنــف الجنســي ،الــى قضيــة رأي عــام وموضــوع
يشــغل قطاعــات كبيــرة مــن النــاس فــي المنطقــة العر ّبيــة ،وهــو تطـ ُّـور
ً
ً
وثيقــا بموجــات الثــورات التــي ّ
عمــت المنطقــة
مهـ ّـم ومرتبــط ارتباطــا
أ
العر ّبيــة فــي العقــد الخيــر والتــي اســتخدم فيهــا بعــض النظــم
السياســية العر بيــة العنــف الجنســي بشــكل واســع لــردع المشــاركة
َّ
السياســية الواســعة للنســاء .ترتــب علــى ذلــك فتــح مســاحات سياســية
لمناقشــة تابوهــات ومواجهــة قضايــا سياســية واجتماعيــة مســكوت
الحباطــات والهزائــم التــي طالــت العديــد
عنهــا .وعلــى الرغــم مــن إ
ّ
مــن الحــركات الثور يــة ،إال أن كســر الصمــت حــول جرائــم العنــف
ً
الجنســي مــا زال مسـ ً
ـتمرا ومليئــا بالحيويــة ،وهنــاك جيــل جديــد مــن
أ
الشــابات يدفــع بالقضيــة الــى المــام بجــرأة وعز يمــة .كمــا شــهدت
الســنوات القليلــة الماضيــة ز يــادة ملحوظــة فــي مبــادرات وحمــات
أ
مقاومــة العنــف الجنســي الجنــدري فــي المنطقــة العر ّبيــة ،المــر
الــذي جعــل هــذه القضيــة فــي صــدارة االهتمــام المجتمعــي العــام.

يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة إصدارات برنامج مشغل النماذج
الفكرية اجلديدة في املجلس العربي للعلوم االجتماعية ،وهو
الكتاب الثاني في الدورة الرابعة في البرنامج والتي تناولت
موضوع املقاومة اجلندرية.
ّ
تــم إطــاق برنامــج مشــغل النمــاذج الفكر يــة الجديــدة فــي العــام
 2012بهــدف دعــم الباحثيــن والباحثــات والناشــطين والناشــطات
النســانيات والعلــوم
فــي البلــدان العر بيــة العامليــن/ات فــي مجــال إ
ّ
ّ
االجتماعيــة ،ومســاعدتهم/ن فــي نشــر أبحاثهــم/ن ،وذلــك مــن خــال
أ
إيجــاد مســاحة للحــوار وتبــادل الفــكار ومناقشــة الفرضيــات مــع
نظ ـراء ونظي ـرات فــي بلــدان عر بيــة مختلفــة ،والعمــل مــع مجموعــة
ّ
المتخصصــاتّ .
يتــم اختيــار المشــاركين/ات فــي
مــن المشــرفات
ً
البرنامــج مــن بيــن المتقدميــن/ات الذيــن أنجــزوا بالفعــل بحثــا فــي
موضــوع مرتبــط بالمحــور المتفــق عليــه للــدورة ،ثــم يوفــر المجلــس
ّ
العر بــي للعلــوم االجتماعيــة لهــم/ن فرصــة المشــاركة فــي ورشــات
ً
عمــل ومنحــة لكتابــة البحــث كــي يصبــح قابــا للنشــر.

ُع ِقــدت ورشــتان فــي الــدورة الرابعــة مــن البرنامــج فــي ظــل ظــروف
صعبــة وغيــر مســبوقة بســبب جائحــة “كوفيــد ”19-التــي عصفــت
ّ
بالعالــم فــي العــام  2020وأثــرت فــي االقتصــاد العالمــي والحركــة
داخــل البــاد وخارجهــا ،كمــا أحدثــت تغيي ـرات جذر يــة فــي أنمــاط
العمــل والتواصــل االجتماعــي قــد تمتــد إلــى أجــل غيــر مســمى.
لذلــكُ ،ع ِقــدت ورشــتا العمــل فــي الفضــاء االفتراضــي عبــر تطبيــق
“زوم” ،وجــرت اللقــاءات والمناقشــات والمحاضــرات ِمــن ُبعــد.
ممــا ال شــك فيــه أننــا افتقدنــا ميــزة مــن ميـزات هــذه الورشــات مــن
النســاني ،وافتقــد المشــاركون/ات فــرص
تعــارف علــى المســتوى إ
الدردشــة واالســتمتاع بمناقشــات عــن العالــم والحيــاة حــول مائــدة
الطعــام مــع زميــات وزمــاء مــن بلــدان عر بيــة مختلفــة .كمــا تعــرض
ٌ
بعــض منــا لضغــوط نفســية نتيجــة أخبــار المــرض والوفيــات ،بــل
عانــت بعــض المشــاركات مــن المــرض ومــن آثــاره الصحيــة .ومــع
ذلــك ،عقدنــا العــزم علــى تجــاوز الصعوبــات ّ
وعوضنــا ُبعــد المســافات
النترنــت والتقلبــات المزاجيــة باهتمامنــا وإصرارنــا
ومشــا كل انقطــاع إ
علــى إنجــاز العمــل.

يســعى برنامــج مشــغل النمــاذج الفكر يــة الجديــدة إلــى تعز يــز
التواصــل بيــن الباحثيــن/ات والناشــطين/ات وتقليــص الفجــوة بيــن
أ
أ
البحــاث ال كاديميــة المتخصصــة وجمهــور المســتفيدين والمهتميــن
والنشــطاء .كمــا يســعى إلــى استكشــاف مســاحات جديــدة إلنتــاج
أ
أ
المعرفــة المتخصصــة خــارج الســوار ال كاديميــة .ويتيــح البرنامــج
للمشــاركين/ات فرصــة اختبــار أشــكال مبتكــرة فــي الكتابــة وعــرض
أ
أ
الموضــوع ،ال تلتــزم بالضــرورة الشــكال المعتمــدة لنشــر البحــاث
فــي المجــات المتخصصــة ،شــرط أن يرتكــز هــذا االختبــار علــى
بحــث ّ
معمــق وإطــار نظــري متماســك .فالعــدد الســابق عــن المقاومــة
الجندر يــة علــى ســبيل المثــالّ ،
تضمــن قصــة مصـ َّـورة عــن مــي ز يــادة
ّ
المتعــددة ،واعتمــدت الباحثــة علــى الصــور والحكــي
وهوياتهــا
كوســيلة لمقاومــة الســردية الحداثيــة عــن مــي .يســتند هــذا البرنامــج
إلــى فرضيــة أن إنتــاج المعرفــة فــي مجــاالت العلــوم االجتماعيــة
أ
ً
حكــرا علــى ال كاديمييــن/ات وال ينحصــر بيــن
والنســانية ليــس
إ
أ
ّ
رفــوف الكتــب والمجــات ال كاديميــة المتخصصــة ،بــل يســاهم
فيــه باحثــون/ات وعاملــون/ات فــي قطاعــات متعــددة علــى غــرار
والعــام.
المجتمــع المدنــي إ

بــدأ ســير العمــل فــي الفضــاء االفتراضــي بيــن المشــاركين/ات
أ
والمشــرفات عبــر “زوم” قبــل عقــد الورشــة الولــى وذلــك بســبب
أ
تأجيــل هــذه الورشــة لظــروف الجائحــة .فــي الورشــة الولــى ،قدمــت

ُ
خ ِ ّص َصــت ورشــتان فــي الــدورة الثانيــة لموضــوع “المقاومــة الجندر يــة”
أ
بســبب الترحيــب الــذي القــاه الكتــاب الول عــن المقاومــة الجندر يــة
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ّ
أبحاثهــن عــادة علــى تقنيــات البحــث
اعتمــدت النســويات فــي
أ
الكيفــي لنهــا مناســبة لتفســير وتحليــل عالقــات القــوة فــي المجتمــع
وتبعاتهــا ،كمــا تســاعد فــي فهــم عمليــات بنــاء المعانــي ،واستكشــاف
مناطــق الصمــت فــي الســرديات الرســمية وإنتــاج معرفــة مركبــة
ومتعــددة المســتويات .كمــا ناقشــنا أهميــة المجموعــات البؤر يــة
بشــكل خــاص ،كونهــا واحــدة مــن تقنيــات البحــث الكيفــي فــي
العلــوم االجتماعيــة تتــم عــن طر يــق إدارة النقــاش حــول موضــوع
أ
محــدد داخــل جماعــة مــن الشــخاص/المبحوثين/ات .وتســمح
هــذه التقنيــة بتقييــم احتياجــات أو توقعــات أو درجــة الرضــا أو
فهــم آراء أو دوافــع أو ســلوكيات ّ
العينــة المبحوثــة بشــكل أفضــل،
أ
ُ
َ
ســتعمل مــن أجــل طــرح وفهــم بعــض الســئلة الراهنــة حيــث
وت
ّ
التحــدث عــن بعــض المشــا كل
تمنــح المبحوثيــن/ات إمــكان
اليوميــة والتفاعــل مــع باقــي أفــراد المجموعــة .تتميــز تقنيــة
المجموعــات البؤر يــة عــن تقنيــات المقابــات العاديــة (الفرديــة
آ
أ
ّ
والجماعيــة) بافتراضهــا أن تكويــن الفــكار والمعتقــدات والراء

المشــرفات مداخــات عــن منهجيــات نســوية فــي البحــث ،كمــا
اشــتبكن مــع بعــض المفاهيــم مــن قبيــل المقاومــة والعنــف والجســد
ّ
والجنــدر والترجمــة .كمــا قــدم المشــاركون/ات أبحاثهــم/ن ودارت
َ
نقاشــات حولهــا .أمــا فــي الورشــة الثانيــةّ ،
فتمــت دعــوة باحثتيــن
أ
أ
إللقــاء محاضــرات .ألقــت المحاضــرة الولــى الســتاذة لينــا أبــو
أ
حبيــب ،الباحثــة النســوية والقائمــة بأعمــال مديــرة معهــد الصفــري
أ
فــي الجامعــة الميركيــة فــي بيــروت ،وعنوانهــا “البحــث النســوي
ّ
والنشــاطية” ،فيمــا ألقــت المحاضــرة الثانيــة الدكتــورة هنــد زكــي،
أســتاذة العلــوم السياســية فــي جامعــة كونيتيكــت فــي الواليــات
أ
المتحــدة الميركيــة ،وعنوانهــا “الحـراك النســوي فــي الر بيــع العر بي”.
دارت مناقشــات وحــوارات ثر يــة فــي الجلســات المختلفــة ،وامتـ ّـد
التعــاون بيــن المشــاركين/ات والمشــرفات علــى مــدار بضعــة أشــهر،
ّ
ونجــح جميــع الباحثيــن/ات فــي إتمــام أبحاثهــم/ن ،وأعتقــد أننــا
ّ
أ
ُو ِفقنــا فــي تحقيــق الهــداف الرئيســية للبرنامــج.

ّ
عن ن
امل� ّ
النسوية
جيات

شهدت السنوات القليلة املاضية
زيادة ملحوظة في مبادرات مقاومة
العنف اجلنسي اجلندري في
املنطقة العرب ّية

فــي الورشــة الثانيــة فــي الــدورة الرابعــة قررنــا التركيــز علــى المنهجيــات
النســوية كمدخــل لدراســة المقاومــة الجندرية في مجتمعاتنــا وكأدوات
نســوية تتيــح لنــا أسـ ً
ـلوبا مغايـ ًـرا فــي الكتابــة والتنظيــر عــن مفهومــي
المقاومــة والســلطة .وقــد أتــاح لنــا هــذا النقــاش أن نطــرح مقاربــات
مختلفــة للمقاومــة الجندريــة ،علــى ســبيل المثــال :كيــف نكتــب عــن
الجســد وتجربــة الجســد الحيــة وعالقتــه مــع الســلطة والمقاومــة،
وكيــف نرتكــز علــى التجــارب الجســدية -المشــاعرية  Affectفــي
أبحاثنــا النســوية كمصــدر للمعرفــة .واعتمــدت جميــع الزميــات
فــي دراسـ ّ
ـاتهن علــى منهجيــة البحــث الكيفــي علــى غ ـرار المقابــات
المعمقــة ،والمجموعــات البؤريــة ،وتحليــل الخطــاب ،والمشــاركة
والثنوغرافيــا وهــي منهجيــة تســتخدم فــي تخصصــات
بالمشــاهدة ،إ
أ
مختلفــة مثــل علــم االجتمــاع والنثروبولوجيــا والدراســات الثقافيــة
ّ
التخصصــات الــوارد ذكرهــا
والتاريــخ الشــفوي .ويكمــن االختــاف بيــن
فــي أهــداف البحــث وفــي كيفيــة توظيــف المقابــات أو إتاحتهــا علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر .وقــد ناقشــنا فــي هــذه الــدورة أبــرز التقنيــات
والمنهجيــات التــي ارتكــزت عليهــا الدراســات والكتابــات النســوية
والثنوغرافيــا والتــي
وهــي المجموعــات البؤريــة والتاريــخ الشــفوي إ
تســاعد فــي التقــاط تفاصيــل اليومــي َ
والمعيــش للنســاء.

يتـ ّـم عــن طر يــق التواصــل والنقــاش .والمجموعــات البؤر يــة ،علــى
ّ
تمكــن الباحثــة ً
دائمــا مــن فهــم الظواهــر المدروســة
أهميتهــا ،ال
ً
خصوصــا عندمــا
بعمــق وال تســمح للمبحوثــات بالتحــدث بحر يــة،
ً
يكــون موضــوع النقــاش مرتبطــا بتجــارب شــخصية تتســم بالحساســية
أو مــن التابوهــات ،أو لــه وقــع اجتماعــي قــوي ،أو يرتبــط بالوصــم
االجتماعــي ،مــا يضطــر الباحثــة إلــى اســتعمال تقنيــات أخــرى
كالمالحظــة بالمشــاركة والمقابــات الفرديــة ،وهــذا مــا أقدمــت عليــه
أ
معظــم الزميــات فــي البحــاث التــي أنجزنهــا فــي هــذه الــدورة.
النتــاج
وبالرغــم مــن القيــود التــي تفرضهــا هــذه التقنيــة علــى إ
البحثــي ،تتيــح المجموعــات البؤر يــة للباحثــات النســويات
ُّ
ُّ
طــرح أســئلة نقديــة كيفيــة عــن تشــكل وتنقــل وتحـ ُّـول التمثــات
االجتماعيــة والموقــع التــي تتخــذه داخــل المنظومــة الفكر يــة ،كمــا
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َ
فــي المجاليــن العــام والخــاص ،وهــي تســعى إلــى إب ـراز عالقــات
القــوة غيــر المتوازنــة بيــن الرجــال والنســاء وتبيــان أثرهــا علــى
صياغــة الروايــة التار يخيــة عــن الحيــاة والنــاس .وكمــا جــاء فــي
أ
الشــهر ،كل مــا هــو شــخصي ،هــو ً
أيضــا سياســي.
الحكمــة النســوية

تســاعد فــي دراســة العالقــات بيــن الرمــوز وأنمــاط التفكيــر وأنمــاط
أ
الكلام والفعــال .تبــدو المجموعــات البؤر يــة ،كما حــال العديد من
أ
تقنيــات المنهجيــات الكيفيــة ،مناســبة للبحــاث والدراســات التــي
َ
القائميــن علــى
تســعى إلــى الكشــف عــن أشــكال التمييــز والعنــف
أ
النــوع ،وكــذا مختلــف أشــكال مقاومــة بنــى النظــام البوي وأشــكال
الهيمنــة الذكور يــة .فالمنهجيــات الكيفيــة تفســح المجــال للتعبيــر
والفصــاح ثــم المناقشــة والنقــد وتقديــم المقترحــات البديلــة ،وهــي
إ
كلهــا آليــات نحتاجهــا فــي دراســات الجنــدر والمقاومــة الجندر يــة.

ومــن ّ
أهــم المجموعــات التــي اعتمــدت علــى منهجيــة التار يــخ
الشــفوي فــي خدمــة أهدافهــا السياســية واالجتماعيــة هــي
مجموعــات تحر يــر المـرأة .فقــد أجابــت المؤرخــات النســويات عن
الســؤال الــذي طرحتــه حــركات تحر يــر الم ـرأة وهــو :أيــن النســاء
فــي التار يــخ؟ ولمــاذا يتــم اســتبعاد النســاء مــن الروايــة التار يخيــة؟
ّ
الجابــة فــي شــكل مشــروعات بحثيــة تنقــب عــن النســاء
جــاءت إ
أ
فــي الرشــيفات التار يخيــة وتبحــث عــن إشــارات ووثائــق أهملهــا
ّ
التار يــخ الرســمي والمؤرخــون حيــن اعتبــروا أن أعمــال النســاء
ّ
ـاهماتهن ال ترقــى بالضــرورة الــى مصــاف المعرفــة التار يخيــة
ومسـ
الجديــرة بالتدويــن والحفــظ .دأبــت المؤرخــات النســويات

أمــا التار يــخ الشــفوي فقــد بــدأ االهتمــام به كمنهجيــة معرفيــة مغايرة
فــي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــر ين مــن قبــل
ّ
المؤرخيــن االشــترا كيين ،وتركــز اهتمامهــم علــى تدويــن حيــوات
ً
النــاس مــن الطبقــات العاملــة .شــهدنا فــي الســبعينيات نشــاطا
ً
ملحوظــا فــي مجــال التأر يــخ الشــفوي مــع اتجاهــات بحثيــة رأت
قصـ ً
ـورا فــي التار يــخ الرســمي الــذي يــؤرخ لســير وحيــاة المشــهور ين
أ
والغنيــاء ويغفــل حيــاة النــاس العاديــة بســبب اعتمــاده شــبه
أ
الكلــي علــى الوثائــق والوراق الرســمية .وقــد بــرزت أهميــة التار يــخ
الشــفوي كمنهجيــة فعالــة فــي تصحيــح المعرفــة التار يخيــة عــن
الفئــات المهمشــة إمــا بســبب الطبقــة االجتماعيــة أو العــرق أو
ً
الجنــدر ،وأصبــح ً
منهجــا أساسـ ًّـيا وفعــال فــي دعــم حــركات التحـ ّـرر
والحــركات االجتماعيــة الســاعية إلــى إحــداث تغييــر فــي عالقــات
القــوة غيــر المتوازنــة والسياســات الســلطوية.

أصبحت منهج ّية التاريخ الشفوي
إحدى األدوات امله ّمة في حمالت
دعويّة أو أنشطة مقاومة
أ
علــى مــدار العقــود الخيــرة مــن القــرن العشــر ين علــى اســتعادة
أ
الصــوات المنســية للنســاء ،وعلــى تحـ ّـدي الســرديات الســائدة التــي
اســتبعدت النســاء ،وعلــى إدمــاج الجنــدر كوحــدة تحليــل فــي قراءة
أ
التار يــخ وكتابتــه .كان مــن أنجــح الســاليب المســتخدمة فــي كتابــة
تار يــخ النســاء وإلقــاء الضــوء علــى تجار بهـ ّـن وإبــراز أصواتهـ ّـن جمــع
وتوثيــق روايــات شــفوية عــن تجــارب النســاء ومــن ثــم نجحــت
النســويات فــي إحــداث حركــة بحثيــة داعمــة لحــركات ُّ
تحــرر
النســاء فــي العالــم .وبالتالــي أصبحــت منهجيــة التار يــخ الشــفوي
أ
ّ
أو جمــع وتوثيــق روايــات مــن ال صــوت لهــم/ن إحــدى الدوات
المهمــة التــي ُتسـ َ
ـتخدم فــي حمــات دعويــة ،أو أنشــطة مقاومــة ،أو
العــام الرســمي.
لتســليط الضــوء علــى مــا ال يقــال فــي إ

اســتندت منهجيــة التار يــخ الشــفوي النســوي إلــى النظر يــة المعرفيــة
النســوية التــي تطــرح أســئلة مغايــرة عــن ماهيــة المعرفــة أو ماهيــة
ُ
المعرفــة الجديــرة بــأن تعـ َـرف .وانطلقــت مــن بعــض االفتراضــات
أ
ّ
الساســية ،وهــي أن النظر يــات المعرفيــة الســائدة فــي مجملهــا
نظر يــات ذكور يــة ومنحــازة للرؤيــة الذكور يــة عــن العالــم حيــث
يحتــل الرجــل المكانــة المفضلــة وحيث تهيمــن مصالحــه واهتماماته
علــى عمليــة إنتــاج المعرفــة .وينعكــس هــذا الموقــف فــي صياغــة
أ
الســئلة ،وفــى تحديــد مــا هــو مهــم وجديــر بالحفــظ والتوثيــق .أمــا
منهجيــة التار يــخ الشــفوي النســوي فتضمنــت وجهــة نظــر النســاء
وأبــرزت حيواتهـ ّـن وتجار بهـ ّـن ،وشــملت مــادة ووثائــق عــن النســاء
كمــا الرجــال ،وروايــات عــن السياســة والمشــاركة فــي المجــال
العــام ،الــى جانــب روايــات عــن الحيــاة فــي المجــال الخــاص،
أ
وعــن تفاصيــل الحيــاة اليوميــة ،وعــن مهــام النســاء الســر ية وتر بيــة
أ
الطفــال إلــخ ...فهــذه المنهجيــة ال تفتــرض تراتبيــة بيــن مــا يحــدث

أ
الثنوغرافيــا المعتمــدة فــي ّ
تخصــص النثروبولوجيــا،
ّأمــا منهجيــة إ
فســاهمت النظر يــات النســوية الكوير يــة والســوداء فــي تحر يرهــا
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مــن تار يخهــا االســتعماري وذلــك عبــر نقدهــا مفهــوم الثقافــة وإبرازهــا
مواز يــن الســلطة والقــوى فيــه والحــركات المقاومــة لهــا .فباتــت
الثنوغرافيــة أداة إلب ـراز تأثــر الظواهــر الثقافيــة بهيكليــات
المنهجيــة إ
ســلطوية كالمؤسســات السياســية واالقتصاديــة والطبيــة علــى ســبيل
أ
المثــال ،ولتفكيــك المعانــي والمفاهيــم والعــراف الســائدة فــي
المجتمــع .كمــا اســتخدمتها الباحثــات النســويات للتنويــه بأهميــة
ّ
التنــوع فــي التأويــات والتفســيرات المعرفيــة ولمناهضــة افتراضيــة
وجــود حقيقــة معرفيــة مطلقــة .مــا ّ
الثنوغرافيــة عــن
يميــز المنهجيــة إ
باقــي المنهجيــات هــو اعتمادهــا علــى نظر يــة االنعكاســية التــي تتيــح
للباحثــة بــأن تضيــف تأمالتهــا وتجار بهــا وخلفيتهــا الجندر يــة والطبقية
والقوميــة ،كمــا عالقاتهــا مــع المجموعــات التــي تكتــب عنهــا وتضميــن
الثنوغرافــي وجعلهــا
آرائهــم ووجهــات نظرهــم ،إلــى الوصــف البحثــي إ
ـزءا مــن النقــد التحليلــي والمعرفــيُ .
جـ ً
الثنوغرافيــا
اعت ِمــدت منهجيــة إ
أ
فــي العديــد مــن الدراســات النســوية لنهــا أضافــت أسـ ً
ـلوبا جديـ ًـدا
أ
فــي الكتابــة يختلــف عــن الكتابــة ال كاديميــة الموضوعيــة الســائدة
الثنوغرافيــا النظر يــة التجر يبيــة وأهميــة الكتابــة
آنــذاك؛ فقــد ّثمنــت إ
الشخصية-السياســية فــي النقــد المعرفــي والتنظيــر ،كمــا ســلطت
أ
الضــوء علــى تموضــع الباحثــة الخالقــي والسياســي مــع موضــوع
البحــث كمــا المبحوثيــن/ات ،وعالقــات القــوى الموجــودة فــي
البحــث نفســه ،كمــا فــي الحيــاة االجتماعيــة ،وأتاحــت احتمــال
ّ
المشــاركة المعرفيــة والبحثيــة بينهــم/ن .وكمــا يظهــر فــي هــذا العــدد،
ً
اهتمامــا بالمنهجيــات النســوية والكيفيــة ّ
وخصــص
أبــدت الزميــات
ّ
ّ
َ
مقاالتهــن أبــرزن فيهــا ســيرورة هــذه
مقاطــع مــن
منهــن
بعــض
كتاباتهــن وأســئلتهنّ.
ّ
المنهجيــات وتأثيرهــا علــى

أيدولوجيــة مضطهديهــم ،وبذلــك يكونــون شــركاء فــي اضطهادهــم
بســبب “الوعــي الزائــف” الــذي يحــرف أنظارهــم عــن مصالحهــم
الحقيقيــة .وصــل ســن لالســتنتاج نفســه عنــد دراســته النســاء فــي
الهنــد وكيــف ّ
يفضلــن مصلحــة عائالتهـ ّـن علــى مصالحهـ ّـن الشــخصية.
لذلــك ،ركــزت حــركات نســوية عــدة علــى حلقــات توعيــة النســاء
أ
ّ
بمصالحهـ ّـن الحقيقيــة بافتـراض أن التماهــي مــع البويــة أو الخضــوع
لهــا يرجــع لوعيهــن الزائــف الــذي يجــب تغييــره كــي تســتطيع النســاء
ّ
اضطهادهــن المختلفــة وبالتالــي إحــداث تغييــر
مقاومــة أشــكال
فــي البنــى المسـ ِ ّـببة لهــذا االضطهــاد .جــاء كتــاب جيمــس ســكوت
الطار
المفصلــي“ ،ســاح الضعفــاء” فــي العــام  ،1985ليدحــض هــذا إ
النظــري بقــوة بعــد دراســته الفالحيــن فــي أندونيســيا ليصــل الــى أن
ً
المقاومــة تتخــذ أشــكال متعــددة ،وتتــوزع علــى مروحــة واســعة مــن
المواقــع ،وليســت بالضــرورة موجهــة ضــد جهــة واحــدة كالدولــة ،بــل
ّ
إن النــاس (الفالحيــن) يقومــون بأشــكال مقاومــة “واعيــة” فــي ظــل
أعتــى ظــروف القهــر عبــر أشــكال مقاومــة ســلبية ،غيــر مباشــرة
تتــراوح بيــن التباطــؤ فــي العمــل ،والتخر يــب ،والتهــرب وحتــى
الســرقة .لــم يتطــرق ســكوت للنســاء ومــا إذا كانــت أشــكال مقاومــة
أ
الرجــال ضــد الطبقــات المســيطرة تصلــح لن تســتخدمها النســاء،
أ
ولــم يلتفــت لشــكال اضطهــاد النســاء المختلفــة ،ولكـ ّـن كتابــه قلــب
الفهــم لفعــل المقاومــة وأشــكالها المختلفــة.
ّ
تــم النظــر مــن قبــل عديــد مــن النســويات لفهــم أشــكال مقاومــة
النســاء المخفيــة ( )Kandiyoti 1988, Agarwal 1994علــى ســبيل
أ
المثــال ،ســواء النظــر لشــكال “المقايضــة” التــي تقــوم بهــا النســاء مــع
أ
الســيطرة البويــة للحصــول علــى بعــض المكاســب مقابــل خضوعهـ ّـن،
أم أشــكال الص ـراع علــى المصــادر والســلطة بيــن النســاء وأزواجهـ ّـن
وعائالتهـ ّـن ،علــى ســبيل المثــال ادخــار بعض النقــود بالخفيــة ،وتر بية
بعــض الحيوانــات لــدى عائلــة الزوجــة لصالحهــا ،أو بيــع بعــض مــن
المحصــول بالخفــاء عــن الــزوج لتحصيــل بعــض الدخــل لصالحهـ ّـن.
ر بطــت بينــا أغــاروال بيــن أشــكال المقاومــة الفرديــة والجماعيــة
أ
عنــد دراســتها أشــكال مقاومــة النســاء فــي الهنــد لملكيــة الراضــي
الزراعيــة ،وخلصــت الــى أهميــة تمفصــل مصالــح واهتمامــات النســاء
عبــر المقاومــة الجماعيــة لعــدم المســاواة فــي توز يــع الثــروات الماديــة
وفــي مقاومــة أيدولوجيــة التمييــز ضدهــن (.)Agarwal 1994

الندر ّية
عن فم�وم املقاومة ج
ســيطر علــى العلــوم االجتماعيــة ،لفتــرة طويلــة ومــا زال إلــى
آ
الن ،ســؤال :كيــف ّ
يــرد الفقــراء والمهمشــون والمضطهــدون علــى
الجابــة عــن الســؤال حــول إطار يــن نظر َّييــن
اضطهادهــم؟ تمحــورت إ
ســادا لفتــرة طويلــة ال سـ ّـيما فــي أوســاط الموجــة الثانيــة مــن النســوية
ّ
الطــار
والتــي هيمنــت طــوال فتــرة الســتينيات والســبعينيات .ركــز إ
أ
النظــري الول علــى كتابــات أمارتيــا ســن (،)Sen 1990 ،1980
فــي بدايــة الثمانينــات ،والــذي ترجــع أصولــه للكتابــات الماركســية،
وخلــص إلــى أن المضطهديــن ،الفالحيــن الفقــراء ،يتماهــون مــع

ُ
ترا كــم المعرفــة بأشــكال مقاومــة النســاء المخفيــة والفرديــة بمعظمهــا
أ
لــم ِيشــح النظــر عــن التطــرق لشــكال مقاومــة النســاء العلنيــة
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ً
خصوصــا مــع تطـ ُّـور التنظيــر عــن الحــركات االجتماعيــة
والجماعيــة
حيــث طــرح تســاؤالت تتعلــق بمــا هــي مقومــات وشــروط نجــاح فعــل
المقاومــة الجماعيــة للمجموعــات االجتماعيــة والتــي تمــارس المقاومــة
خــارج أطــر ممارســة السياســة الرســمية (برلمانــات ،ومجالــس محليــة،
ومــا شــابه) .ظهــرت نظر ٌ
يــات كثيــرة تتنــاول أشــكال مقاومــة تلــك
َ
الحــركات فــي إطــار مــا ُيطلــق عليــه “الحــركات االجتماعيــة القديمــة”
والتــي تتمحــور أشــكال مقاومتهــا حــول المصــادر الماديــة (قضايــا
توز يــع الثــروة) والقــوة السياســية (التأثيــر فــي الســلطة السياســية أو
الوصــول إليهــا) ( .)Oberschall 1973; Tilly 1978أمــا “الحــركات
أ
االجتماعيــة الجديــدة” فتركــز علــى قضايــا مســتجدة (العنف الســري،
ُّ
واالتجــار بالنســاء ،وقضايــا الهجــرة ...إلــخ) أو لهــا عالقــة بتشــكل
الهويــات (أقليــات إثنيــة أو ثقافيــة ،وهويــات جنســية ،ومجموعــات
وحــركات دينيــة ...إلــخ) ،وتتــوزع مواقــع المقاومــة ليــس فقــط تجــاه
الدولــة ولكــن تجــاه فضــاءات متعــددة فــي المجتمــع والثقافــة وغيرهــا
مــن المواقــع(;Slater 1985; Touraine 1985; Melucci 1989, 1995
)Offe 1985; Scott 1990

متعــددة للمقاومــة تنبثــق ًّ
يوميــا مــن مجموعــات اجتماعيــة مختلفــة ،بمــا
فيهــا النســاء ،تتعــدد فيهــا مواقــع تلــك المقاومــة مــن قاعــات المحاكــم،
إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،والشــارع ،وموقــع المصنــع ،وأمــام
البنــوك ،والمســرح ،وقاعــة الســينما ،وشاشــات التلفــاز عبــر مسلســات
أ
نقديــة ،وفــي لوحــات فنيــة ،وأغنيــات ...إلــخ .تراوحــت تلــك الشــكال
بيــن االحتجــاج الفــردي والجماعــي ،ســواء مقاومــة هــدم المبانــي غيــر
المرخصــة والعشــوائيات ،أم مقاومــة ورفــض جماعــي إلخــاء بعــض
المناطــق التــي ي ـراد “تطويرهــا” مــن قبــل مســتثمرين ،أم مقاومــة بيــع
وتفكيــك مصانــع تابعــة للدولــة ،أم مقاومــة رهــن ممتلــكات للدولــة
كضمــان لقــروض دوليــة ،أم مقاومــة عبــث مجموعــات مســلحة بالحيــاة
اليوميــة للســكان ،أم رفــض ومقاومــة انهيــار قيمــة العملــة المحليــة،
أم رفــض ونقــد االمتيــازات التــي تعطــى للعســكريين بالتمييــز ضــد
المدنييــن ،أم رفــض ومقاومــة انتهــاك جســد وكرامة النســاء عبر التحرش
الجنســي وأشــكال مقاومــة عـ ّـدة أخــرى ال تتوقــف ًّ
يوميــا .لذلــك ،وفــي
ظــل التضييــق المســتمر للفضــاء العــام لممارســة ّ
أي فعــل سياســي أو
اجتماعــي أو ثقافــي ،ســواء مباشــر أم غيــر مباشــر ،معــارض لبنــى القمــع

مــا زال مفهــوم المقاومــة الجندر يــة  Gendered Resistanceوالــذي
يركــز علــى أشــكال المقاومــة الفرديــة أو الجماعيــة حــول قضايــا بنــاء
الجنــدر والجنســانية والجســد يثيــر الكثيــر مــن الجــدل فــي الســياق
النســوي الغر بــي ،والــذي نحــا باتجــاه تفكيــك مفهــوم الجنــدر نفســه
ّ
ً
ًّ
منظــري مــا بعــد البنيويــة
إشــكاليا،
وجعلــه
خصوصــا مــن قبــل ِ
والنظر يــة الكوير يــة .بــرزت فــي هــذا االتجــاه كتابــات جوديــث
بتلــر ( )Butler 1990والتــي رأت أن الهويــات الجندر يــة تتشــكل
أ
ًّ
ًّ
ولحــداث
اجتماعيــا
عبــر الداء والتك ـرار ،وبالتالــي تحفــظ
وثقافيــا ،إ
التغييــر يجــب مقاومــة هــذه الهويــات عــن طر يــق مقاومــة التمثيــات
الســائدة للجنــدر عبــر أداء أفعــال وســلوكيات فرديــة تتكــرر لتغييــر
التمثيــات الســابقة.

دأبت املؤرخات النسويات في
العقود األخيرة من القرن العشرين
على استعادة األصوات املنسية
للنساء
ً
تتبــع ّ
الســائدة ،يصبــح مــن المهـ ّـم ُّ
أي فعــل مقــاوم ّيتخــذ أشــكال جديــدة
أ
ســواء أكان ًّ
ًّ
جماعيــا .فــي مقدمــة الكتــاب الول عــن المقاومــة
فرديــا أم
ُ
الجندريــة طـ ِـرح تســاؤل عــن الفعــل الــذي يعتبــر مقاومــة وهــل القصــد
بإتيــان الفعــل هــو فــي حــد ذاتــه المفصــل بيــن فعــل مقــاوم عــن غيــره.
ُ
آ
تتعـ ّـدد الراء فــي إالجابــة ولكــن مــا طـ ِـرح هــو مفهــوم “النخــر” الــذي
أ
يخلخــل الطــر والنمــاذج الفكريــة الســلطوية الســائدة ،ويســلط الضــوء
أ
علــى أشــكال مقاومــة النســاء التــي تنخــر جســد النظــام البــوي وغيــره
مــن أشــكال القهــر ببــطء وبأشــكال متعــددة.

ً
ًّ
ابتــداء
عربيــا ،بــدأت تبــرز أفعــال مقاومــة شــعبية واســعة ومتعــددة
ً
مــن  2010و 2011مطا ِلبــة بالتغييــر السياســي واالقتصــادي لبنــى القهــر
والقليمــي والدولــي،
واالســتغالل ،تتشــابك علــى المســتوى المحلــي إ
وتمظهــرت فــي موجــة اســتعمار جديــد لبعــض أجـزاء الجغرافيــا العربية
ومــا أدى إليــه مــن أشــكال حرمــان وقهــر شــديد لمجموعــات واســعة
ّ
فــي المجتمعــات العربيــة .ويــرى بعضهــم أن موجــة االحتجاجــات
والمقاومــة الشــعبية الواســعة فــي مناطــق عــدة فشــلت فــي معظمهــا فــي
آ
ّ
تحقيــق أهدافهــا حتــى الن .ولكــن عنــد تدقيــق النظــر نجــد أن أشــكال

ً ً
أ
مفتوحــا إذا لتلتقــط أبحــاث الورشــة الثانيــة فــي الــدورة
يبقــى الفــق
ً
الرابعــة مــن برنامــج مشــغل النمــاذج الفكريــة الجديــدة أشــكال متعــددة
7

مفتوحــا ً
ً
أيضــا أفـ ُـق مــدى قــدرة
ومتنوعــة للمقاومــة الجندريــة ،ويبقــى
أ
هــذه الشــكال علــى إحــداث التغييــر المنشــود فــي بنــى االســتبداد
والفقــار والقهــر المتعــددة ،للوصــول إلــى عالــم تعيــش فيــه النســاء
إ
والرجــال بكرامــة وحريــة وعدالــة اجتماعيــة علــى جميــع المســتويات
والصعــد.

كذلــك ،تحــاول غديــر أحمــد الدماطي من خــال مقالتها “هــذا َ
الحمل
الجهــاض والمقاومــة الجندريــة فــي الســياق المصــري” أن ّ
تبيــن
ٍالغ :إ
ّ
أ
الجهــاض تعكــس مقاومــة للطــر القانونيــة والمجتمعيــة.
أن ممارســة إ
ـامهنُ ،م ّ
إذ بممارســته ،تســتعيد النســاء ملكيــة أجسـ ّ
تحديــات هيمنــة
النظــم االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية .ممارســة تتجلــى فيهــا
أ
ّ
ومقاومتهــن لتقســيم الدوار الجندريــة وتأميــم قــوة
فاعليــة النســاء
ّ
ّ
الثنوغر ّ
افيــة واعتمــدت
النجابيــة .وظفــت غديــر المقاربــة إ
عملهــن إ
ّ
فــي البحــث علــى المالحظــة بالمشــاركة والمقابلــة .كمــا اســتخلصت أن
الجهــاض هــو فعــل تمارســه النســاء عبــر التاريــخ ،مــا يجعلنــا نقــف
إ
ُ
عنــد نــوع مــن المقاومــة تمارســها النســاء علــى مـ ّـر التاريــخ ،لكــن فــي
ّ
الجهــاض إعــادة
ســياق محلــي شــديد الخطــورة والعنــف .لذلــكُ ،يعــد إ
أ
هيكلــة للنظــام الرأســمالي البــوي ومقاومــة جندريــة لسياســاته القائمــة
علــى توظيــف أرحــام النســاء ،وعندمــا تســتعيد النســاء الســيطرة علــى
الرحــم والجســد ،يقفـ َـن فــي مواجهــة عنيفــة مــع تلــك الســلطة.

املقاالت
ّ
يتضمــن هــذا الكتــاب عشــر مقــاالت تشــتبك مــع العنــف الجنــدري
ّ
وتســلط الضــوء علــى أســاليب متنوعــة لمقاومــة أشــكال العنــف
المؤسســي أو العائلــي أو المجتمعــي.
ً
تتخــذ المقاومــة الجندر يــة أشــكال وتعبي ـرات متعــددة مثــل القيــام
أ
بأفعــال وممارســات مغايــرة للعـراف الســائدة التــي تحكــم ســلوكيات
َ
النســاء فــي المجاليــن العــام والخــاص .ومــن خــال تكــرار هــذه
تتــم خلخلــة البنيــة الذكور يــة وتغييرهــا تدر ًّ
الممارســاتّ ،
يجيــا.

أمــا هبــة اللــه طلبــه ،فتتنــاول التمييــز الجنــدري فــي تقاليــد وطقــوس
دفــن الموتــى فــي مصــر فــي مقالتهــا “المقاومــة الجندر يــة فــي مواجهــة
ّ
والقصــاء المكانــي فــي طقــوس
المــوت :التصــدي لتقســيم العمــل إ
ّ
الجنــازة والدفــن فــي مصــر” .تســتهل هبــة اللــه المقالــة بســرد تجر بــة
َ
شــخصية ّ
مــرت بهــا عندمــا توفــي والدهــا ووجــدت نفســها مطالبــة
أ
ً
بعــدم المشــاركة فــي بعــض الطقــوس لنهــا امـرأة ووفقــا لتقاليــد ِّ
تقســم
أ
ُ
أوقات
الدوار بيــن الرجــال والنســاء وتقصــي النســاء مــن الحضــور فــي
ٍ
ـاحات تعــد حكـ ًـرا علــى الرجــال .تســتخدم هبــة اللــه منهجيــة
ومسـ ٍ
َّ
الثنوغرافيــا الشــخصية كمدخــل وســردية رئيســيين إللقــاء الضــوء علــى
إ
التمييــز الجنــدري الــذي مــورس ضدهــا ،ثــم علــى مواجهتهــا لهــذا
التمييــز ورفضــه .تســتند الباحثــة فــي تحليلهــا إلــى نظر يــة المشــاعر ال
سـ ّـيما كتــاب ســارة أحمــد “السياســات الثقافيــة للعواطــف” ،وتصــف
مشــاعر الغضــب التــي تملكتهــا والتــي تحولــت إلــى محـ ّـرك ووقــود
لمقاومــة التمييــز ضدهــا.

علــى ســبيل المثــال ،فــي دراســتها عــن “تأثيــر خدمــات النقــل حســب
ّ
الطلــب فــي قــدرة النســاء علــى التنقــل فــي القاهــرة” تحــاول رنــا ســيف
ّ
الديــن أحمــد فهــم تأثيــر هــذه الخدمــات فــي تنقــل النســاء فــي القاهــرة
بنـ ً
ـاء علــى مقابــات مــع مســتخدمات هــذه الخدمــات .مــن خــال
هــذه المقابــاتّ ،
تــم تحليــل التغييــرات التــي حدثــت فــي أنمــاط
أ
التنقــل ،والســباب الكامنــة وراء هــذا التغييــر .باســتخدام موضوعــات
ّ
ُ
التنقــل والمقاومــة اليوميــة واالحتـرام ،تجــادل رنا أن اســتخدام وســيلة
النقــل هــذه يمكــن اعتبــاره وســيلة لمقاومــة القيــود المكانيــة والزمانيــة،
هــذه القيــود التــي تفرضهــا هيمنــة الذكــور علــى الفضــاء العــام .وتخلص
ـتخدمات هــذه
الدراســة الــى التســاؤل عــن مــدى تمكيــن النســاء مسـ ِ
الخدمــة مــن تغييــر عالقــات القــوة بينهـ ّـن وبيــن ســائقي وســيلة النقــل
هــذه ،وذلــك بســبب القــدرة علــى مســاءلة ّ
مقدمــي الخدمــة وز يــادة
قــدرة النســاء علــى تغييــر ســلوك الســائقين لتصبــح النســاء فــي وضــع
أ
التحكــم والســيطرة علــى حركتهـ ّـن فــي الفضــاء العــام ،وإن كان المــر
يمـ ّ
ـس شــر يحة مــن النســاء وال يغيــر بالضــرورة مــن عالقــات القــوة
فــي نظــام المواصــات المصــري العــام ومــا تعتر يــه مــن انتهــا كات
أ
يوميــة لجســاد النســاء .يعتمــد التحليــل فــي هــذه الدراســة علــى نتائــج
 25مقابلــة شــبه منظمــة مــع مســتخدمات خدمــات “النقــل حســب
النــاث القاهر يــات فــي العــام .2017
الطلــب” مــن إ

أ
ً
وأيضــا فــي إطــار كســر العــراف الســائدة ،تناقــش هبــة عزالديــن
ّ
ّ
ّ
“الش ّ
نســوي ٍة :مــن أنــا؟”
نضــال
ــتائمية كأداة
الحجــي فــي مقالتهــا
ٍ
أ
قضيــة شــائكة ومثيــرة للجــدل فــي الوســاط النســوية والثور يــة ،وهــي
ّ
قضيــة اســتخدام الشــتائم كشــكل مــن أشــكال المقاومــة .تحلــل هبــة
ُّ
جنســانية اللغــة ولغــة البــذاءة وكيفيــة تشــكل خطــاب مضــاد لخطــاب
البــذاءة الذكــوري والــذي يســتخدم جســد الم ـرأة وأعضاءهــا لتحقيــر
آ
ُّ
الخــر ،وتــرى فــي تشــكل لغــة بديلــة خلخلــة للخطــاب الذكــوري.
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الدولــة والجماعــة .تعتمــد التركــي علــى منهجيــة تحليــل الخطــاب
ّ
َ
مفهومــي القوانيــن والمقاومــة خــارج المنظــور الســائد
للتوســع فــي
والنمطــي ،مضيفــة إســهامات نظر يــة حــول العالقــة الســلطوية بيــن
الخطــاب القانونــي والشــعبي/المجتمعي فــي مصــر.

تذهــب المقالــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى ظاهــرة جديــدة عند النســويات
الســور يات الشــابات اللواتــي يســتخدمن الشــتائم فــي مواجهــة العنــف
أ
الذكــوري الــذي يتعرضــن لــه لنهـ ّـن نســاء ومدافعــات عــن حقوقهـ ّـن
فــي ســياق صراعــات داميــة وحــروب أهليــة ّقســمت ســور يا وشــردت
أغلبيــة الشــعب .تســتطلع هبــة رأي ناشــطات نســويات يســتخدمن
الشــتائم وير يــن أنهــا أداة لتفكيــك الهيمنــة الذكور يــة علــى اللغــة
والخطــاب ،وهــي ً
أيضــا فعــل سياســي مقــاوم لســلطة سياســية قمعيــة
تســتخدم أجســاد النســاء إلحــكام ســيطرتها .وتهــدف بعدهــا إلــى
أ
تغييــر النظــرة البويــة لجســد المـرأة وفضــح االســتغالل السياســي لــه.
تشــتبك المقالــة مــع بعــض المفاهيــم الثقافيــة وتحــاول إعــادة تعر يفهــا،
أ
والدب ،وهــي مفاهيــم ُتسـ َ
ـتخدم
علــى غـرار مفاهيــم العيــب والشــرف
ً
دائمــا إلســكات أصــوات النســاء.

أمــا المجموعــة الثالثــة مــن المقــاالت ،فتشــتبك مــع فرضيــات
مرتبطــة بالنظر يــة النســوية عــن عمــل النســاء التقليــدي (مثــل الطبــخ
والتطر يــز) وتعيــد تعر يفهــا كشــكل مــن أشــكال المقاومــة الجندر ية،
أو تشــتبك مــع اتجاهــات فــي الحــركات النســوية العر بيــة المعاصــرة.
ُ
أ
الم َ
ال كحــل ُ
عنونــة “النضــال والتناقــل :دراســة
تنطلــق مقالــة مــاك
ّ
االحتــكاك بيــن أجيــال النســويات” ،مــن تســاؤل –طرحتــه الباحثــة
باعتبارهــا ناشــطة نســوية– حــول رفــض بعــض النســائيات التونســيات
مــن الجيــل الثانــي (الــذي بــدأ نضالــه بعــد ثــورة  )2011االعت ـراف
بنضــال جيــل نســائيات مــا بعــد االســتقالل ( )1980وهــو الجيــل
ّ
ـطر أول المطالــب النســائية .هــو رفـ ٌ
ـض مصحــوب بأحــكام
الــذي سـ

وقــد ّ
تتضمــن المقاومــة الجندر يــة عمليــة تفــاوض مســتمرة مــع القوانين
أ
والعــراف الســائدة ،بحيــث ّ
يتعيــن علــى النســاء القيــام بمنــاورات
يوميــة فــي ســبيل تحقيــق مكاســب شــخصية أو جماعيــة.

اع ُتمِدت منهجية اإلثنوغرافيا
في العديد من الدراسات النسوية
ألنها أضافت أسلوبًا جديدً ا في
الكتابة

علــى ســبيل المثــال ،تــدرس ر يهــام مــراد فــي مقالتهــا “مســاحات
ّ
ّ
لحــي الخليفــة” ،أثــر
الشــعبية
ينــاو ْرن المفاهيــم
المقاومــة :نســاء ِ
المشــار يع التراثيــة علــى العالقــات االجتماعيــة فــي الحــارات الشــعبية
فــي القاهــرة .وتجمــع فــي دراســتها بيــن اختصاصيــن :المخطــط
الحضــاري والعلــوم االجتماعيــة ،كــي تالحــق التفاعــات الطبقيــة
ً
والجندر يــة التــي أنتجتهــا هــذه المشــار يع مــن دون قصــد ،مشــيرة
أ
ّ
إلــى تقاطــع اليديولوجيــات الطبقيــة والذكور يــة وتجليهــا فــي الفضــاء
العــام كخطــاب يومــي يمـ ّ
ـس النســاء الســا كنات فــي الحــي وزائراتــه
علــى حـ ّـد ســواء ويحـ ّـد مــن حر يتهـ ّـن .تعتمــد م ـراد علــى المنهجيــة
ّ
الثنوغرافيــة لتظهــر لنــا رمــوز هــذا الخطــاب وتشــالته ،كمــا تظهــر
إ
أوجــه المقاومــة الجندر يــة المختلفــة لــدى النســاء فــي مواجهتــه،
وتفكيكــه ّ
وتحديــه.

قاســية ّ
تبخــس تجار بهـ ّـن وتعتبرهــا جـ ً
ـزءا مــن الماضــي الــذي لــم يعــد
أ
ذا أهميــة وبالتالــي ينبغــي تجــاوزه .حاولــت الباحثــة فهــم الســباب
وراء هــذا الموقــف والتخلــص مــن مثــل هــذا الحكــم مــع العلــم أن
مفهــوم “الجيــل” فــي مســار الحركــة النســائية التونســية يمكــن أن
أ
يســاعد فــي ق ـراءة تار يخهــا واالســتفادة جيـ ًـدا مــن تجــارب الجيــال
ّ
كلهــا .أجــرت مــاك مجموعــة مــن المقابــات مــع بعــض النســائيات
للوقــوف عنــد أنــواع وأســباب االحتــكا كات التــي تحــدث بيــن
ّ
هذيــن الجيليــن ،ومــن خــال التحليــل حاولــت إظهــار أن فكــرة
أ
الجيــال الســابقة واالحتــكا كات التــي تنتــج منهــا تخفــي ً
نوعــا
رفــض
أ
مــن المقاومــة مــن طــرف الجيــال الناشــئة ،وهــي فكــرة قر يبــة مــن
أ
الثقافــة البويــة التــي تحــاول أن تمســح بالتدر يــج عمــل المناضــات
النســائيات وتار يــخ الحركــة النســائية.

ً
ّ
ّ
المتخفيــة
المجتمعيــة والمقاومــة
أيضــا ،فــي دراســتها عــن “قـ ّـوة الرقابــة
الفاعليــة الجنسـ ّـية والجسـ ّ
ّ
فــي ّ
ـدية للنســاء القاهر ّيــات” ،تتخــذ
حيــز
ً
العالميــة المصر يــة د.ص .مدخــا لتحليــل
ســماء التركــي مــن قضيــة إ
ّ
العالقــة بيــن القوانيــن والفــرق الجماعيــة فــي مراقبــة وضبــط الفاعليــة
ُ
الجنســية لــدى النســاء فــي مصــر .تظهــر التركــي فــي دراســتها كيــف
آ
ُ
نوعــا ً
الليــة ً
معينــا مــن المقاومــة الهامشــية وغيــر المرئيــة
تنتــج هــذه
ّ
فاعليتهــن الجنســية وتحر يرهــا مــن
تحــاول عبرهــا النســاء اســترداد
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ّ
وتتطـ ّـرق جــاودة منصــور فــي مقالتهــا بعنوان “مشــروع تحـ ّـرري مصغر
علــى قطعــة قمــاش” إلــى وضعيــة النســاء الفلســطينيات اللواتــي
يشــتغلن فــي التطر يــز فــي إطــار تعاونيــات أو فــي منازلهـ ّـن .فالتطر يــز
ٌ
هــو فــي الوقــت نفســه أداة اقتصاديــة توفــر ُســبل العيــش وشــكل
مــن أشــكال مقاومــة الســرقات المتواصلــة التــي يتعــرض لهــا التـراث
ّ
الالمــادي الفلســطيني والترويــج لــه باعتبــاره تر ًاثــا إسـر ًّ
ائيليا .ووظفــت
الثنوغرافيــة مــن خــال اســتعمال مجموعــة مــن
الباحثــة المنهجيــة إ
التقنيــات كالمجموعــة البؤر يــة والمقابــات الفرديــة .كمــا اســتنتجت
الح َرفيــات مــن خــال صنــع المطــرزات يعشــن أر بعــة
أن النســاء ِ
أشــكال مــن المقاومــة وهــي :التطر يــز والمقاومــة الجندر يــة ،ومقاومة
سوســيوتار يخية ،ومقاومــات فرديــة نفســية ،ومقاومــة عابــرة للحــدود.

الحادثــة بمنزلــة تعـ ّ ٍـد علــى الجماعــة أو العائلــة التــي ينتميــن إليهــا،
تعديــا علــى أجسـ ّ
وليســت ً
ـادهن كنســاء مســتقالت فــي ذواتهــن .ومــن
أ
ثــم ،تقتــرح نــاي إعــادة النظــر فــي الطــر المرجعيــة التــي يســتخدمها
الباحثــون/ات والنشطاء/الناشــطات فــي التعاطــي مــع حــوادث
والنصــات إلــى اللغــة التــي تســتخدمها
التحــرش الجنســي فــي لبنــان إ
النســاء لوصــف تجار بهـ ّـن.
وبهــذا الكتــاب ،نختتــم الــدورة الرابعــة فــي مشــغل النمــاذج الفكر ية
الجديــدة حــول موضــوع “المقاومــة الجندر يــة” ،ونأمــل أن نكــون قــد
ّ
ُو ِفقنــا فــي دعــم البحــث فــي مجــال دراســات الجنــدر وفــي تشــجيع
الباحثيــن/ات والنشــطاء/ات إلنتــاج معرفــة جديــدة ومبتكــرة
أ
تخاطــب جمهـ ً
ـورا واسـ ًـعا مــن ال كاديمييــن/ات والباحثيــن/ات فــي
أ
مرا كــز البحــاث المســتقلة والمؤسســات الحقوقيــة.

وتتنــاول جواهــر شــنة فــي مقالتهــا بعنــوان “العمــل غيــر المنظــم
أ
لــدى نســاء الحيــاء المهمشــة فــي تونــس :الطبــخ كوســيلة مقاومــة”،
صانعــات الخبــز الشــعبي فــي تونــس ،فــي محاولــة منهــا لتســليط
الضــوء علــى أشــكال المقاومــة البســيطة وغيــر المنظمــة التــي تخوضهــا
نســاء الهامــش ولر بــط نضــاالت النســاء المنتميــات إلــى الطبقــة
الفقيــرة بالنضــال والفكــر النســوي .وقــد أتــى موضــوع بحثهــا بعــد ّ
تأمــل
وتفكيــر فــي تجر بتهــا النســوية فــي تونــس ونزوعهــا نحــو ترميــم الهـ ّـوة
بيــن النســويات كفاعــات مرئيــات فــي المجتمــع وبيــن نســاء كثيـرات
ُ
يعتمــدن علــى التقنيــات الصغيــرة للمقاومــة اليوميــة .ت ّعرفنــا شــنة فــي
مقالتهــا إلــى أر بــع حيــوات لصانعــات الخبــز ّ
مبنيــة علــى مقابــات
ّ
ُ
ظهــر لنــا كيــف اعتمــدت كل
ومشــاركة بالمالحظــة لمــدة ســنتين .وت ِ
ّ
والطعــام لمواجهــة واقــع
امــرأة
منهــن علــى خبراتهــا فــي الطبــخ إ
أ
ُ
التهميــش االقتصــادي والبــوي الــذي ّ
تعرضــت لــه .كمــا تبـ ِـرز لنــا شــنة
عبــر هــذه الحيــوات تحـ ُّـول الطبــخ مــن دور رعائــي خـ ّ
ـاص وغيــر ِّ
مثمن
للنســاء الــى أداة مقاومــة جندر يــة تواجــه بــه النســاء َّ
المهمشــات فــي
تونــس العنــف االقتصــادي واالجتماعــي ً
معــا.
َ
المعنونــة “التحـ ّـرش الجنســي
أمــا نــاي الراعــي فتتطــرق فــي مقالتهــا
عارهــا ُ
ابطيــةُ :
والــذات التر ّ
عارهــم” إلــى مشــاعر نســاء لبنانيــات
أ
تعرضــن لتحــرش فــي محيــط العائلــة أو الصدقــاء .وتلقــي الضــوء
علــى ردود أفعالهـ ّـن وتعبيرهـ ّـن عــن الواقعــة فــي إطــار نظر يــة الــذات
الترابطيــة لســعاد جــوزف ،ونظر يــة المشــاعر لســارة أحمــد .تذهــب
ّ
نــاي إلــى أن النســاء موضــوع البحــث ال يســتخدمن مصطلــح
ّ
تعــد فــي ســياق
التحــرش لوصــف مــا تعرضــن لــه مــن تجــاوز أو ٍ
أ
بيئــة يعتبرنهــا آمنــة لنهـ ّـن ،وفــق نظر يــة الــذات الترابطيــة ،يختبــرن
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تأثير خدمات «النقل حسب الطلب» في قدرة النساء
ّ
التنقل في القاهرة
على
رنا سيف الدين أحمد

ّ
المقدمة
ّ
النترنــت ونظــام تحديــد المواقــع العالمــي (جــي
غيــرت خدمــات إ
أ
بــي إس –  )GPSحياتنــا بشــكل جــذري فــي العقــود الخيــرة ،وبــدا
أن ال مفـ ّـر ً
أيضــا مــن تغييــر وســائل تنقلنــا .دخلــت خدمــات “النقــل
حســب الطلــب” إلــى مصــر فــي العــام .)Fakhr El-Din 2016( 2013
ّإل ّأن اســتخدامها لــم يكتســب شــعبية إلــى حيــن وصــول شـ َ
ـركتي
أوبــر وكر يــم 1فــي العــام  ،2014واللتيــن ا كتســحتا الســوق .وخــال
العــام  ،2016انضــم إلــى أوبــر أ كثــر مــن  40ألــف ســائق واشــترك
فــي الخدمــة أ كثــر مــن مليــون را كــب نشــط (.)Rizk 2017

نر� سيف ي ن
الد� أمحد

باحثــة نسـ ّ
ّ
ّ
اليابانيــة .حائــزة درجــة الماجســتير فــي دراســات النــوع االجتماعــي والتنميــة مــن جامعــة
وصحافيــة فــي صحيفــة “ماينيتشــي”
ـوية مســتقلة،
أ
أ
القاهــرة فــي العــام  ،2018وحاصلــة علــى درجــة ماجســتير أخــرى فــي اللسـ ّـنية مــن جامعــة طوكيــو للدراســات ال ّ
جنبيــة .كمــا حصلــت علــى درجــة
ّ أ
ّ
ّ
اليابانيــة فــي
البكالوريــوس مــن قســم اللغــة
كليــة ال ُلســن فــي جامعــة عيــن شــمس فــي العــام  .2011شــكلت الصحافــة مجــال عملهــا الرئيســي ،مــع
أ
ّ
التركيــز علــى الشــرق الوســط وشــمال إفريقيــا .كمــا عملــت فــي الترجمــة والبحــث لصالــح العديــد مــن وكاالت التنميــة اليابانيــة فــي مصــر واليابــان.
البحثيــة الجغرافيــا النسـ ّ
ّ
ـوية ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وسياســات الجســد.
وتشــمل اهتماماتهــا

والزمنيــة علــى ســبيل المثــال) والتــي تنبــع مــن هيمنــة الذكــور علــى
الفضــاء العــام .وتســمح ميـزات منهــا المحاســبة (القــدرة علــى تقديــم
شــكاوى ضــد الســائقين للشــركات واســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي لمشــاركة التجــارب الســيئة) والنقــل مــن “البــاب إلــى
َ
المقاومــة.
البــاب” ببــروز هــذه

تواجه النساء في ّ
ظل االكتظاظ
السكاني وتدهوُ ر نظام النقل
حتديات عدّ ة خالل رحالتهنّ
اليومية

فــي هــذه الورقــة ،أحــاول فهــم تأثيــر خدمــات “النقــل حســب
ً
الطلــب” فــي قــدرة الم ـرأة علــى التنقــل فــي القاهــرة ،مســتندة إلــى
مقابــات أجر يــت مــع مجموعــة مــن مســتخدمات هــذه الخدمــات.
ألقــي فــي مــا يأتــي نظــرة علــى التغيي ـرات التــي أحدثتهــا خدمــات
ّ
وأتقصــى
“النقــل حســب الطلــب” فــي قــدرة المــرأة علــى التنقــل
أســباب هــذه التغييــرات .وباســتدعاء موضوعات/ثيمــات القــدرة
ّ
َ
ّ
والمقاومــة اليوميــة ُ
حترميــة ،أناقــش فكــرة أن
والم
علــى التنقــل
ّ
اســتعمال خدمــات “النقــل حســب الطلــب” يمكــن أن يعــد طر يقــة
ّ
لمقاومــة القيــود التــي تتحكــم بقــدرة الم ـرأة علــى التنقــل (المكانيــة

ُ
جر َيــت فــي الســابق دراســات حــول خدمــات “النقــل حســب
أ
ِ
الطلــب” بالتركيــز علــى ميزاتهــا االقتصاديــة ،وإدارتهــا وحجمهــا فــي
قطــاع المواصــات (;Ardra and Rejikumar 2017; Chen, 2015
 ،)Mcgregor et al., 2016وأشــارت بعــض هــذه الدراســات إلــى
أ
ميــل النســاء إلــى اســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب” لنهــا
ً
أ كثــر أمانــا فــي نظرهـ ّـن (Tokar, Negoiesc et al. 2018; Ardra and
ّ .)Rejikumar 2017إل ّأنــه علــى حـ ّـد معرفتــي ،لــم تتطـ ّـرق ٌّ
أي مــن
الدراســات إلــى تأثيــر خدمــات “النقــل حســب الطلــب” فــي قــدرة
ّ
النســاء علــى التنقــل وفــي حياتهـ ّـن اليوميــة .أركــز فــي هــذه الورقــة
ّ
علــى هــذا الموضــوع نظـ ًـرا إلــى أن دراســة قــدرة المـرأة علــى التنقــل
ُتعـ ّـد نافــذة يمكــن مــن خاللهــا فهــم العقبــات التــي ُت ّ
صعــب عليهـ ّـن

أ
أ
 1كانت التعرفة الساسية لسيارة  ،UberXوهي الخدمة الساسية للسيارات العادية7 ،
ً
ّ
الضافي  2.30جنيه ،وتعرفة االنتظار  30قرشا للدقيقة
جنيهات
مصرية ،وسعر الكيلومتر إ
أ
في العام  .)Tawfeek 2018( 2018أما بالنسبة إلى كريم ،فكانت التعرفة الساسية 6.5
ً
الضافي ،وتعرفة االنتظار  36قرشا (.)Cairo 360 2018
جنيهات ،و 2.31جنيه للكيلومتر إ
ّ ّ
إل أن الشركتين تعتمدان “الزيادة الموقتة للتعرفة” .تشير “الزيادة الموقتة للتعرفة”
إلى رفع الشركات أسعارها بمضاعف ّ
تحدده خوارزمية عندما يكون عدد الركاب أ كبر
من عدد السائقين المتاحين .قد يصل هذا االرتفاع في التعرفة إلى نسبة  52في المئة
(.)Aggour 2016
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ف
ّ
نس ي� وسائل
ال
ش
التحر
ج
ي
النقل

الوصــول إلــى المدينــة ،كمــا تتيــح العثــور علــى دالئــل لتوجيــه كيفيــة
ً
جعــل المدينــة أ كثــر مراعــاة لالعتبــارات الجندر يــة.
أ
فــي القســام التاليــة ،أضــع تحــت المجهــر نظــام النقــل فــي القاهــرة
والصعوبــات التــي تواجههــا النســاء ضمــن هــذا النظــام ،وأطــرح
ً
الموضوعات/الثيمــات التــي ركنـ ُ
ـت إليهــا متبوعــة بالمنهجيــة والتحليل.

تواجــه النســاء فــي ظــل اال كتظــاظ الســكاني وتدهــور نظــام النقــل
فــي القاهــرة العديــد مــن التحديــات خــال رحالتهــن اليوميــة ،ويعـ ُّـد
أ
التحـ ّـرش الجنســي أحــد أبــرز التحديــات الساسـ ّـية .كشــفت دراســة
أ
أجرتهــا هيئــة المــم المتحــدة للم ـرأة عــن حجــم التحــرش الجنســي
ّ
فــي مصــر ،وتشــير الدراســة إلــى أن  99.3فــي المئــة مــن المصريــات
ّ
تعرضــن للتحــرش ،وأن  81.8فــي المئــة تعرضــن للتحــرش فــي وســائل
أ
النقــل العامــة ( .)UN Women 2013وفيمــا تطــرح دقــة هــذه الرقــام
ّ
بعــض الشــكوك ،أبلغــت منظمــات أخــرى مثــل “خريطــة التحــرش”
عــن تقدي ـرات مماثلــة .وأظهــر تقريــر صــادر عــن “خريطــة التحــرش”
ّ
فــي العــام  2014أن  95.3فــي المئــة مــن النســاء اللواتــي شــاركن فــي
الدراســة أفــدن بتعرضهـ ّـن للتحــرش وأشــرن إلــى حــدوث ذلــك بشــكل
أساســي فــي وســائل النقــل العــام (.)HarassMap 2014

ت
وضع السياق �ت املج هر

نظام النقل في القاهرة

َّ
يقــدر عــدد ســكان القاهــرة 2بنحــو  24مليــون نســمة (الجهــاز
ّ
والحصــاء  ،)2018مــا يولــد الحاجــة إلــى
المركــزي للتعبئــة العامــة إ
ّ
نظــام نقــل هائــل فــي المدينــة لتلبيــة احتياجــات الســكان .ويتمثــل
نظــام النقــل فــي القاهــرة فــي القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي (El-
 .)Geneidy et al. 2013تملــك الحكومــة القطــاع الرســمي وتديــره،
ُ
ويضــم الحافــات الكبيــرة والصغيــرة (ميكروبــاص) والمتــرو .تعـ ّـد
الحافــات الكبيــرة والصغيــرة إحــدى أهــم ركائــز نظــام النقــل
أ
ّ ّ
ُّ
ومــرد ذلــك إلــى تكلفتهــا المقبولــة ،إل أن
الساســية فــي القاهــرة،
عــدد الحافــات الكبيــرة والصغيــرة 3العامــة قليــل فــي القاهــرة نظـ ًـرا
ّ
ً
كتظاظــا علــى متنهــا ّ
وأدى إلــى
إلــى نقــص التمويــل العــام ،مــا ولــد ا
تــردي جــودة الخدمــة (.)El-Geneidy et al. 2013

أ
ألقــت الدبيــات حــول ســامة الم ـرأة فــي وســائل النقــل العــام الضــوء
علــى النظــرة التــي تمتلكهــا النســاء عــن النقــل العــام ،وهــي نظــرة تربــط
أ
أ
موض ًعــا خطـ ًـرا بســبب
النقــل العــام بعــدم المــان تعتبــر ســيارة الجــرة ِ
الخشــية مــن التحــرش الجنســي ( .)Nassif 2010ويهيمــن الذكــور علــى
المســاحات العامــة فــي القاهــرة ،ال ســيما علــى وســائل النقــل ،وتتجلــى
هــذه الهيمنــة بطرائــق مختلفــة منهــا حكمهــم الســلبي علــى النســاء
َ
اللواتــي يحضــرن فــي الفضــاء العــام (.)Koning 2009; Ilahi 2009
ُ
لهــذا الســبب كثيـ ًـرا مــا ت َّقيــد قــدرة النســاء علــى التنقــل والوصــول إلــى
أ
الما كــن العامــة تحــت حجــة الســامةً .
وغالبــا مــا ُينظــر إلــى الشــابات
أ
اللواتــي يتنقلــن فــي الما كــن العامــة وحيــدات كأغـراض إلثارة الشــهوة
الجنســية .ولتالفــي المضايقــات ،اعتمــدت الشــابات علــى اســتراتيجية
أ
ّ
تجنــب الما كــن العامــة ( ،)Koning 2009فــي حيــن لجــأت النســاء
اللواتــي يمتلكــن القــدرة الماليــة الكافيــة إلــى اســتراتيجية التنقــل
أ
بســيارات الجــرة والســيارات الخاصــة لتفــادي تحديــق الذكــور غيــر
المرغــوب فيــه (.)Ilahi 2009; Nassif 2010; Koning 2009

أمــا القطــاع غيــر الرســمي الــذي ال يخضــع لتخطيــط وزارة النقــل،
أ
أ
ّ
والت ُ
الجــرة ُ
كتــك .تكلــف خدمــة ســيارة الجــرة أ كثــر
فيضــم ســيارات
أ
مــن ســواها 4مقارنــة بوســائل النقــل الخــرى وتتبــع وجهــة الرا كــب.
أ
ُ
تعـ ّـد ســيارة الجــرة الحــل الوســط بيــن وســائل النقــل العامــة والخاصــة
المتاحــة نظـ ًـرا إلــى أنهــا ليســت وســيلة نقــل جماعيــة وهــي ملكيــة
خاصــة (.)El-Geneidy et al. 2013
 2في هذه الورقة ،يشمل استخدام القاهرة مدينة القاهرة الكبرى التي تضم محافظات
القاهرة ،والجيزة والقليوبية.

أ
ال ّ
دبيــات التــي ّ
تطرقــت إلــى ســامة المـرأة في وســائل
كمــا يظهــرُ ،ولــدت
النقــل وقدرتهــا علــى التنقــل فــي القاهــرة قبــل دخــول خدمــات “النقــل
حســب الطلــب” بشــكل أساســي .لذلــك ،لــم تشــتمل علــى هــذا العامــل

 3في العام  ،2018تراوحت التعرفة بين  4إلى  8جنيهات مصرية حسب نوع المركبة
والمسافة المقطوعة (.)Barsoum 2018
أ
 4في العام ُ ،2018ح ّددت التعرفة الساسية بـ  6جنيهات مصرية ،وبلغ سعر الكيلومتر
إالضافي  2.50جنيه (.)Barsoum 2018
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أ
ّ
الـرأي أن الرجــال يولــون الولويــة للســرعة والتكلفــة ،بينمــا تولــي النســاء
أ
أ
ّ
الولويــة للســامة ( .)Whitzman 2013إن إحســاس المـرأة بالمــان فــي
وســائل النقــل وفــي الفضــاء العــام لــه تأثيــر أساســي فــي قدرتهــا علــى
ّ
ّ
ويــؤدي ُّ
تصورهــا بــأن ســامتها معرضــة للخطــر فــي وســائل
التنقــل،
أ
النقــل وفــي الماكــن العامــة إلــى تقييــد قدرتهــا علــى التنقــل (Uteng
and Cresswell 2008؛ Phadke 2005؛ .)Pain 1997

الجديــد المهــم ولــم تأخــذه فــي االعتبــار كاســتراتيجية تضــاف إلــى تلــك
التــي تعتمدهــا المـرأة عنــد اســتخدامها نظــام النقــل .ســيوفر لنــا تحليــل
أبعــاد هــذا العامــل الجديــد رؤيــة أفضــل حــول االســتراتيجيات اليوميــة
ّ
التــي تعتمــد عليهــا المـرأة فــي القاهــرة لتتمكــن مــن التنقــل بشــكل أكبــر،
وهــذا هــو مــا ســأحاول إنجــازه فــي هــذه الورقــة.

ّ
وامل ت
ح�ميةّ
التنقل ُ
القدرة عىل
واملقاومة اليومية

ّ
ّ
ُ
الســرديات المرتبطــة بســامة
تحاجــج فــادك ( )Phadke 2007فــي أن
المـرأة فــي المجتمعــات المحافظــة تتمحــور فــي جوهرهــا حــول الخطــر
ً
ذي الطابــع الجنســي ،بــدل مــن الخطــر علــى ســامتها الجســدية الــذي
ّ
يتجســد علــى ســبيل المثــال فــي تعرضهــا للقتــل أو لحادث ســير .وتشــير
ّ
إلــى أن المجتمــع يحكــم علــى مدى اســتحقاق النســاء للســامة والحماية
ّ
ّ
بالنظــر إلــى درجــة ُ
عليهــن .وتوضــح فــادك أن
المحترميــة التــي تظهــر
ُ
المحترميــة تظهــر مــن خــال مظاهــر عـ ّـدة منهــا طريقــة اللبــاس (مثــال:
فســتان طويــل متواضــع) ،أو رمــوز معبـ ّـرة عــن االرتبــاط (مثــال :خاتــم
زواج/محبــس) ،أو الخــروج بصحبــة محــرم (مرافــق ذكــر) .ويفــرض
آ
الخــرون باالســتناد إلــى الســرديات المرتبطــة ُ
بالمحترميــة القواعــد علــى
ســلوك الم ـرأة ويحكمــون عليهــا ،ال ســيما أولئــك الذيــن يبحثــون عــن
مبـ ّـرر للعنــف الممـ َـارس مــن الذكــور (.)Stanko 1997

ُيعـ ّـد مفهــوم القــدرة علــى التنقــل معقـ ًـدا وينبغــي تحليلــه مــن خــال
التمييــز بيــن فعــل التنقــل الجســدي والســياق االجتماعــي الــذي
يحصــل فيــه هــذا الفعــل (Uteng and Cresswell 2008; Cresswell
 .)2010ويســتدعي ذلــك النظــر إلــى عالقــات القــوة َومواطــن عــدم
المســاواة فــي الســياق الــذي تحــدث فيــه تجــارب التنقــل (Mountz
 .)2011ال تنطــوي القــدرة علــى التنقــل فقــط علــى فعــل التنقــل
الجســدي ،بــل تشــمل ً
أيضــا إمــكان القيــام بهــذا الفعــل (Uteng
 .)and Cresswell 2008وعليــه ،تــؤدي عالقــات القــوة ً
ً
حاســما
دورا

أســتعمل مفهــوم القــدرة علــى التنقــل فــي التحليــل بهــدف تحديــد
مســتوى القــدرة علــى التنقــل التــي تمتعــت بهــا المشـ ِـاركات قبــل ظهــور
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” وكيــف تغيــر ذلــك بعــد ظهورهــا.
وأعمــل بشــكل خــاص علــى تحليــل كيفيــة تقييــد مفهــوم ُ
المحترميــة
ّ
لقدرتهــن علــى التنقــل وكيــف أن اللجــوء إلــى خدمــات “النقــل حســب
ّ
ـاعدهن فــي مقاومــة هــذه القيــود.
الطلــب” ربمــا سـ

السرديّات املرتبطة بسالمة املرأة
في املجتمعات احملافظة تتمحور
حول اخلطر ذي الطابع اجلنسي

المقاومــة اليوميــة فــي هــذه الورقــة ،وهــو مفهـ ٌ
َ
ـوم
كمــا أســتخدم مفهــوم
َ
المقاومــة
طرحــه جايمــس ســكوت فــي العــام  .1985يشــير مفهــوم
أ
اليوميــة إلــى أفعــال يمارســها الشــخاص فــي الحيــاة اليوميــة لتقويــض
ّ
ويعــرف فنثاغــن وجوهانســن (Vinthagen and Johansson
الســلطة.
 )2013المقاومــة اليوميــة كمــا يأتــي:

فــي مســألة القــدرة علــى التنقــل ،إذ إن عالقــات القــوة هــذه تتكـ ّـون
فــي رحــم المجتمــع وتشـ ّـكل عامـ ًـا مــن العوامــل ُ
المحـ ِّـددة للســمات
المكانيــة ( .)Cresswell 2006ويتشــابك الجنــدر والقــدرة علــى
ّ
التنقــل بعمــق نظـ ًـرا إلــى أن تحديــد تعر يــف الجنــدر مرتبــط بالمــكان
( .)Massey 1994; Koskela 1999وبالتالــي ،تســاهم القــدرة علــى
التنقــل فــي تكويــن هرميــات القـ ّـوة الجندر يــة كمــا فــي إعــادة تكوينهــا
(.)Uteng and Cresswell 2008

أ
ُ
( )1تمـ َـارس بشــكل منتظــم ،تكــون مقصــودة لغ ـراض سياســية
ً
أحيانــا لكــن عــادة مــا تكــون نابعــة مــن فطــرة أو شــبه وعــي؛ ()2
تمــارس بشــكل غيــر صــادم أو غيــر تصادمـ ّـي أو غير متعـ ّـرف إليه،
ً
(قــد تكــون لديــه القــدرة علــى أن) يقـ ّـوض شــيئا مــن الســلطة ،إمــا

تمحــورت العديــد مــن الدراســات حــول العالقــة بيــن الجنــدر والقــدرة
علــى التنقــل فــي العقــود القليلــة الماضيــة .ووجــد عدد من اســتطالعات
18

الممـ َـارس عــن نفســه ُ(م ً
مــن دون كشــف الشــكل ُ
خفيــا أو ُم ِّقن ًعــا
إمــا الفاعــل وإمــا الفعــل) ،أو مــن خــال كونــه بنظــر الخطــاب
َ
بالمقاومة؛ و( )3يمارســها
المهيمــن “غيــر سياســي” أو غير مرتبــط
أفــراد أو مجموعــات صغيــرة مــن دون قيــادة رســمية أو تنظيــم
(.)Vinthagen and Johansson 2013, 39

واطــن التشــابه بينهــا واضحــة.
أمــا بالنســبة إلــى خلفيــات المشـ ِـاركاتَ ،فم ِ
المشــاركات مــن الحاصــات علــى درجــات تعليــم عاليــة.
جميــع
ِ
كانــت اثنتــان منهـ ّـن طالبتيــن فــي الجامعــة ،والباقيــات مــن خريجــات
الجامعــاتّ .
تنوعــت مهنهـ ّـن ،فكانــت مــن بينهـ ّـن أكاديميات ومهندســات
وطبيبــات وموظفــات فــي شــركات ّ
وربــات منــزل إلــخ .تعيــش بعضهـ ّـن
أ
فــي ّ
مجمعــات ســكنية مسـ ّـورة .أمــا بالنســبة إلــى دخــل الســرة ،فتنــدرج
جميــع أسـ ّ
5
ـرهن ضمــن الطبقــة الوســطى.

أور ُد هــذا المفهــوم فــي النظــر إلــى خدمــات “النقــل حســب
ِ
الطلــب” كوســيلة َ
مقاومــة تســمح للم ـرأة بالتعامــل مــع تقييــد قدرتهــا
ً
علــى التنقــلُ .ت ّ
عــد المقاومــة اليوميــة شــل ال يلفــت االنتبــاه مــن
ّ
ُ
أشــكال المقاومــة ،فتتســلل إلــى المجتمــع مــن دون أن تكتشــف
بســهولة .وبنـ ً
ـاء علــى البيانــات المســتحصل عليهــاّ ،
أبيــن كيــف يمكــن
ّ
الســتعمال خدمــات “النقــل حســب الطلــب” أن يشــكل اســتراتيجية
مقاومــة يوميــة.

إنّ وجود املرأة في الفضاء
ٌ
مشروط بكونها
العام
«محترمة»

ن
امل� ّ
جية

تراوحــت وتيــرة اســتخدام المشـ ِـاركات لخدمــة “النقــل حســب الطلــب”
بيــن االســتخدام اليومــي واالســتخدام مرتيــن أسـ ً
ـبوعيا .اختلفــت رحــات
أ
المشــاركات بحســب المهنــة والوضــع العائلــي والنشــطة المختــارة
ِ
المشــاركات خدمــة “النقــل
للترفيــه عــن النفــس .اســتخدمت بعــض
أِ
حســب الطلــب” إلنجــاز المهــام واصطحــاب الطفــال إلــى المدرســة
أو التدريبــات الرياضيــة .أمــا بالنســبة إلــى الرحــات الترفيهيــة ،فلجــأت
المشــاركات إلــى خدمــة “النقــل حســب الطلــب” للذهــاب إلــى دور
ِ
أ
أ
ّ
الســينما ،والتســوق ،والمالهــي الليليــة ،وزيــارة الصدقــاء والقــارب.

ّ
يعتمــد التحليــل علــى  25مقابلــة شــبه منظمــة أجر يتهــا مــع
ُمســتخدمات خدمــات “النقــل حســب الطلــب” المقيمــات فــي
القاهــرة فــي العاميــن  2017و .2018واختــرت اســتخدام المقابــات
أ
فــي هــذه الدراســة لننــي ال أهــدف إلــى صياغــة أي تعميمــات ،بــل
أحــاول فهــم ســياق قــدرة المـرأة علــى التنقل فــي القاهرة بشــكل أفضل
وإث ـراءه .ا كتفيــت بأوبــر وكر يــم مــن بيــن خدمــات “النقــل حســب
أ
الطلــب” لنهمــا الشــركتان الرائدتــان فــي توفيــر هــذه الخدمــات فــي
مصــر (.)IFC, Accenture, and Uber 2018

التحليل

تتســم البيانــات المســتحصل عليهــا بالتجانــس إلــى حـ ّـد مــا لســببين.
ً
أول ،الســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ،يجــب اقتنــاء
بالنترنــت ومعرفــة كافيــة حــول تطبيقــات
هاتــف ذكــي واتصــال إ
ّ
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” .بالتالــي ،إن قــدرة الوصــول إلــى
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” تنحصــر فــي مجموعــات النســاء
اللواتــي يتمتعــن بالقــدرة الماليــة الالزمــة لتلبيــة متطلبــات اســتخدام
ُ
هــذه الخدمــات (ً .)IFC, Accenture, and Uber 2018
لجــأت
ثانيــا،
إلــى مقاربــة تراكميــة فــي جمــع البيانــات واعتمــدت علــى إالحــاالت.
وأفضــى ذلــك إلــى مشــاركة نســاء مــن الفئــة العمريــة نفســها (40-20
أ
ً
عامــا) ،يتشــاركن بعــض العناصــر الخــرى علــى غـرار الخلفيــة التعليميــة
أو منطقــة الســكن فــي بعــض الحــاالت.

أ
ـاركات ،أبــدت جميعهـ ّـن
عندمــا تواصلــت للمــرة الولــى مــع المشـ ِ
حماســا إزاء مشــاركة تجار ّ
ً
بهــن الخاصــة مــع خدمــات “النقــل
ّ
حســب الطلــب” ،وأشــارت بعضهـ ّـن إلــى أن هــذه الخدمــات ّ
غيــرت
حياتهــن .أبــدأ ً
تباعــا بالتطـ ّـرق إلــى واقــع قــدرة الم ـرأة علــى التنقــل
قبــل ظهــور خدمــات “النقــل حســب الطلــب” وبعــد ظهورهــا،
مسـ ّـلطة الضــوء علــى ُّ
تغيــر مواز يــن عالقــات القــوة الجندر يــة ضمــن
ّ
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ،ثــم أحلــل كيــف تعمــل هــذه
الخدمــات كاســتراتيجية َ
مقاومــة .أخيـ ًـرا ،أنظـ ُـر إلــى إمــكان اســتمرار
أ
ّ 5
تتكون الطبقة الوسطى من مجموعة السر التي يتراوح مستوى استهالكها في المتوسط
بين  7،644وً 11،496
مصريا للفرد ً
ً
سنويا (.)World Bank 2019
جنيها
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ّ
َ
المقاومــة المتمثلــة فــي اســتخدام خدمــات “النقــل
اســتراتيجية
حســب الطلــب”.

نتيجــة هــذه التجــارب ،حاولــت بعــض المشــاركات ّ
تجنــب الخــروج أو
أِ
اســتخدام وســائل النقــل العــام 6وســيارات الجــرة قــدر إالمــكان ،بينمــا
عامــا“ ،أدركـ ُ
عمرهــا ً 30
تجنبتهــا أخريــات ً
تمامــا .تقــول منــة ،مصــورة ُ
ـت
ذات مــرة عنــد ُّ
ترجلــي مــن الســيارة أن الســائق كان يســتمني .عندمــا
بــدأت بالبــكاء ،ضحــك وســألني إن أعجبنــي مــا رأيــت .لــم أركــب
ســيارة أجــرة مــرة أخــرى بعــد تلــك الحادثــة”.

عامل ي�يمن عليه الرجال
أ
أ
ّ
شــكلت هيمنــة الرجــال علــى الماكــن العامــة العقبــة الساســية التــي
ّ
المشــاركات علــى التنقــل .علــى الرغــم مــن أن بعــض
كبحــت قــدرة
ِ
ّ
المشـ ِـاركات يفضلـ َـن خيــار اســتخدام وســائل النقــل العــام لتوفيــر المــال،
أ
َ
ّ
ّ
معظمهــن اعتمــدن قــدر إالمــكان علــى ســيارات الجــرة (قبــل
إال أن
ظهــور خدمــات “النقــل حســب الطلــب”) لتفــادي االزدحــام والحـ ّـد مــن
التفاعــل مــع أشــخاص غربــاء شــكلوا تهديـ ًـدا بالنســبة إليهـ ّـن .ومــع ذلــك،
أ
لــم تكــن المشـ ِـاركات راضيــات عــن خدمــة ســيارات الجــرة.

ً
غالبــا مــا تربــط النســاء ســبب وقــوع حادثــة العنــف بالمــكان والزمــان،
ويملــن إلــى تجنبهمــا كاســتراتيجية لضمــان ســامتهن (.)Valentine 1992
ّ
وبالتالــي ،ولــدت تجــارب المشـ ِـاركات لديهــن الخــوف مــن وســائل النقل
أ
العــام وســيارات الجــرة ،مــا أدى إلــى تقييــد قدرتهـ ّـن علــى التنقــل.
المحترميــة ً
أيضــا ً
ّأدت معاييــر ُ
دورا فــي تعزيــز معانــاة المـرأة مــع التنقــل.
ُ
تعـ ّـد القيــود علــى اللبــاس والقيــود الزمنيــة طرائــق تحـ ّـد من خاللهــا معايير
المحترميــة قــدرة النســاء علــى التنقــل .بالحديــث عــن القيــود الزمنيــة،
عبــرت المشــاركات عــن ازديــاد شــعورهن بالخــوف لــدى تنقلهــن مسـ ً
ّ
ـاء.
ِ
ّ
يتأصــل هــذا الخــوف بفعــل المجتمــع والخطــاب إالعالمــي الســائد
ّ
الــذي يــرى أن الليــل ليــس ً
وقتــا مناسـ ًـبا لخــروج النســاء “المحترمــات”.
وبالتالــي ،ارتبــط خــوف المـرأة مــن الخــروج فــي وقــت متأخــر مــن الليل
بتهديــد ســمعتها أكثــر مــن ســامتها الجســدية .أمــا بالنســبة إلــى اللبــاس،
ُفينظــر إلــى النســاء كأغ ـراض إلشــباع الشــهوة الجنســية .لذلــك ،مــا لــم
ّ
ّ
ً
محتشــما (علــى ســبيل
لباســهن
ســلوكهن غيــر الفــت لالنتبــاه و
يكــن
ـال أو ارتــداء مالبــس مبهرجــة) ،فسـ ُـيلقى
المثــال ،الضحــك بصــوت عـ ٍ
اللــوم عليهـ ّـن ً
جزئيــا ،إن لــم يكــن بالكامــل ،فــي التحـ ّـرش الجنســي الــذي
يتعرضــن لــه ألنهــن َ
“جن َينــه علــى أنفســهن” .لهــذا الســبب ،عمــدت
النســاء إلــى مراقبــة طريقــة لبسـ ّ
ـهن عنــد الخــروج.

ّ
كمــا شــكل االفتقــار إلــى الشــفافية فــي تحديــد أجــرة الرحلــة إحــدى
أ
أّ
المشــاكل الساســية التــي أشــارت إليهــا المشـ ِـاركات ،لن ســائقي ســيارات
أ
الجــرة ً
نــادرا مــا يســتخدمون العــدادات .تتذكــر إينــاس ،صحافيــة تبلــغ
مــن العمــر ً 37
عامــا ،إالحبــاط الــذي ســاورها نتيجــة بعــض المواقــف التــي
أ
ّ
تعرضــت لهــا مــع كثيريــن مــن ســائقي ســيارات الجــرة ،علــى غـرار المـرات
َ
التــي أســرف فيهــا الســائقون فــي تقديــر أجــرة الرحلــة عندمــا كان الطقــس
أ
حـ ًّـارا أو عندمــا كان فــي حوزتهــا الكثيــر مــن المتعــة .وكثيـ ًـرا مــا يــؤدي نظام
التســعير غيــر ُ
الم َّقنــن هــذا إلــى مشــاحنات بيــن المشـ ِـاركات والســائقين.
بالضافــة إلــى ذلــك ،لــم تكــن المشـ ِـاركات راضيــات عــن ســلوك ســائقي
إ
أ
ً
ســيارات الجــرة بشــكل عــام .اشــتكت منــى ،مترجمــة عمرهــا  37عامــا،
قائلــة“ ،يدخنــون ،ويشــغلون موســيقى صاخبــة ،ويطرحــون الكثيــر مــن
أ
أ
الســئلة الشــخصية ”.كمــا رفــض ســائقو ســيارات الجــرة إنزالهـ ّـن فــي
المــكان المقصــود مــا لــم يكــن يقــع ضمــن الشــارع الرئيســي .هــذا مــا
أ
كـ ّـرس فــي كثيــر مــن الحيــان شــعور المشـ ِـاركات بالعجــز أمــام الســائقين
“الغاضبيــن المتفوهيــن بالشــتائم”.

تحدثــت ناديــة ،مهندســة تبلــغ مــن العمــر ً 32
عامــا ،عــن الســبب
الــذي دفعهــا إلــى التوقــف عــن اســتخدام وســائل النقــل العــام،
وهــو ســبب ارتبــط بالتعر يــف المجتمعــي للمــرأة “المحترمــة”.

أ
ً
ســابقاُ ،ي ّ
ُ
عــد التحــرش الجنســي أحــد المظاهــر الساســية
ذكــرت
كمــا
لهيمنــة الذكــور فــي المســاحات العامــة (،)Ilahi 2009; Koning 2009
ً
وكان التحـ ّـرش الجنســي تجربــة مشــتركة عايشــتها جميــع المشـ ِـاركات .تقــول
إينــاس“ ،خضــت تجــارب مروعــة علــى متــن وســائل النقــل العــام .أتعـ ّـرض
عــادة للتحــرش فــي الحافــات .اعتــاد الرجــال فعــل مــا بوســعهم للمــس
َ
ثديــي أو االحتــكاك بــي .أحــاول تفــادي ركــوب الحافــات قــدر إالمــكان”.

“كنــت علــى متــن ميكروبــاص فــي وقــت متأخــر مــن المســاء،
حيــن وضــع رجــل يــده علــى فخــذي .واجهتــه وأمرتــه بالنــزول
وإال صفعتــه وأخذتــه إلــى مركــز الشــرطة .دافــع الــركاب عنــه
أ
أ
وبــدأوا يصرخــون فــي وجهــي لننــي جذبــت النظــار ،قائليــن
أ
أ
ً 6
نظرا إلى تميز سيارة الجرة عن وسائل النقل العام الخرى ،قررت التعامل معها كفئة
ّ
مختلفة عن وسائل النقل العام في تحليلي توخ ًيا للوضوح.
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ّ
إنــه نظـ ًـرا إلــى المالبــس التــي كنــت أرتديهــا ،ال يجــب أن أجــرؤ
أ
علــى شــتم هــذا الرجــل لننــي جنيــت مــا حصــل علــى نفســي.
بعــد تلــك الحادثــة ،لــم أســتخدم وســائل النقــل العــام مــرة
أخــرى ،مهمــا كلفنــي ذلــك”.

الراكــب/ة مــن تقييــم أداء الســائق والتبليــغ عــن أي حــوادث أو مواقــف
تســببت لــه/ا بإزعــاجُ .تراجــع الشــركات ُ
المقدمــة لخدمــات “النقــل
حســب الطلــب” الشــكاوى وتتخــذ إالجــراءات الالزمــة (مــن قبيــل
تعويــض المســتخدم ً
ماليــا أو معاقبــة الســائق) .وتفتقــر وســائل النقــل
أ
العــام كافــة وخدمــة ســيارات الجــرة إلــى ميــزة المحاســبة هــذه.

ً
ّ
ً
واضحــا عــن الــدور الــذي تؤديــه معاييــر
تقــدم تجربــة ناديــة مثــال
المحترميــة فــي تحديــد مــن يسـ ّ
ُ
ـتحق الســامة والحماية ومن ال يســتحقها.
ٌ
إن وجــود الم ـرأة فــي الفضــاء العــام مشــروط بكونهــا “محترمــة” .تملــي
هــذه المعاييــر علــى الم ـرأة أن تبقــى خفيــة .فــي مــا حصــل مــع ناديــة،
ً
ً
هــي أول ،مــن خــال الخــروج ليــا وارتــداء ِبنطــال الجينــز الضيــق،
خالفــت الشــروط الزمنيــة والخاصــة بالمالبــس التــي تمليهــا معاييــر
المحترميــة .إضافــة إلــى ذلــك ،انتهكــت مــرة أخــرى معاييــر ُ
ُ
المحترميــة
مــن خــال التصـ ّـدي للتحـ ّـرش الجنســي الــذي تعرضــت لــه بالص ـراخ
والشــتم ،فلــم تعــد حينهــا خفيــة .ســلبها ذلــك حقهــا فــي الســامة وانتهــى
أ
ّ
بتعرضهــا للمهاجمــة .هــذا هــو الســبب وراء تجنــب معظــم
بهــا المــر
أ
المشـ ِـاركات مواجهــة الجنــاة ،لنهــن كـ ّـن يخشــين تجريدهـ ّـن مــن حقهـ ّـن
ّ أ
أ
المــر ال يجــدي ً
فــي الســامة ،أو ببســاطة لنهـ ّـن رأيــن أن
نفعــا.

منحــت ميــزة المحاســبة النســاء شـ ً
ـعورا بالســيطرة ،مــا ولـ ّـد لديهــن
ً أ
بالمــان ً
أيضــاُ .وتعـ ّـد الشــركات ُ
المقدمــة لخدمــات “النقــل
شــعورا
حســب الطلــب” مؤسســات ضخمــة تولــي أهميــة قصــوى للحفــاظ
علــى ســمعتها ورضــا عمالئهــا لكــي تســتطيع تحقيــق مز يــد مــن النمو.
ّ
ـاركات أن ثقافــة ســائقي خدمــات
ولهــذا الســبب ،تعتقــد بعــض المشـ ِ
“النقــل حســب الطلــب” تختلــف عــن ثقافــة ســائقي ســيارات
أ
الجــرة؛ فســائقو خدمــات “النقــل حســب الطلــب” يعتمــدون علــى
تقييمــات الــركاب ورضاهــم للحفــاظ علــى وظيفتهــم.
ّ
غيــرت الســلطة التــي تتمتــع بهــا هــذه الشــركات علــى الســائقين إلــى
ُ
جانــب سياســاتها عالقــات القــوة داخــل الســيارة .ت ِّقيــد سياســات
آ
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” الن “ســلطة” الســائقين الرجــال
التــي ســمحت لهــم فــي الســابق بتوجيــه التعليقــات وممارســة
ّ
متكــرر إلــى
المشــاركات بشــكل
التحــرش الجنســي .وأشــارت
ِ
ّأن ســائقي خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ً
نــادرا مــا يطرحــون
ـاركات ،علــى عكــس
أســئلة شــخصية أو أيعلقــون علــى مظهــر المشـ ِ
المشــاركات اختيــار الموســيقى
ســائقي ســيارات الجــرة .تســتطيع
ِ
فــي الســيارة ،ومنــع الســائق مــن التدخيــن واختيــار تشــغيل مكيــف
الهــواء أو إطفائــه.

ّ
ّ
رأينــا فــي القصــص التــي وردت فــي مــا ســبق أن المشـ ِـاركات شــعرن أن
أ
الجــرة ووســائل النقــل العــام والشــوارع تشــكل جميعهــا ً
عالمــا
ســيارات
يهيمــن عليــه الرجــال وتكــون النســاء فيــه ّ
مجــرد ضيفــات .لــم يكــن
بمقدورهــن الخــروج متــى أردن أو لبــس مــا يحلــو ّ
لهــن أو التصــرف
بالطريقــة التــي يرغبنهــا .شــعرن بأنــه ال يسـ ّ
ـعهن مقاومــة عنــف الذكــور.
لهــذا ،كان مالذهـ ّـن الوحيــد تقليــص حركتهـ ّـن أو االعتمــاد علــى التنقــل
بالســيارات الخاصــة قــدر إالمــكان أو اصطحــاب مرافــق ذكــر ،وتعـ ّـد
جميعهــا اســتراتيجيات للحفــاظ علــى ُمحترميتهـ ّـن.

بالضافــة إلــى ذلــكّ ،
تجســد شــعور النســاء بالســيطرة فــي نبــرة
إ
ّ
ّ
البــاغ عــن
أصواتهــن الحازمــة التــي ظهــرت عنــد
التطــرق إلــى إ
الســائقين .لفتــت إيمــان ،طبيبــة أســنان تبلــغ مــن العمــر ً 28
عامــا،
إلــى ّأنهــا ال تشــعر ّ
بــأي خطــر لــدى اســتخدمها خدمــات “النقــل
حســب الطلــب”“ ،فــإذا صــدر عــن الســائق أي تصــرف ال يعجبنــي،
يمكننــي التســبب لــه بمشــكلة”ّ .
وعبــرت عــا عــن موقــف مشــابه
قائلــة“ ،إذا رفــض الســائق إنزالــي فــي الموقــع الصحيــح ،يمكننــي
أ
البــاغ عنــه”.
التســبب لــه بالذيــة بســهولة مــن خــال إ

بعد ظ�ور خدمات “النقل حسب الطلب”:
دا�ا عىل ّ
الز بون ئ ً
حق
مــع ظهــور خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ،تغيــرت عالقــة القــوة التي
ّ
ً
مجبـ ًـرا الم ـرأة
كان ســابقا يتحكــم أمــن خاللهــا الرجــل بوســائل النقــلِ ،
علــى التــواري عــن النظــار .وحصــل هــذا التغيير بفضــل ميزة المحاســبة
ُ ّ
التــي توفرهــا هــذه الخدمــات .تمكــن خدمــات “النقــل حســب الطلــب”

علــى الرغــم مــن ّأن المشــاركات ســمعن ً
قصصــا عــن مواقــف لــم
ِ
تســتجب فيهــا الشــركات ُ
المقدمــة خدمــات “النقــل حســب الطلــب”
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عــادة مــا يرتــدي الســائق المقـ ّـدم لخدمــات “النقــل حســب الطلــب”
ً
هاتفــا ً
ذكيــا .هــذا
مالبــس أنيقــة ،ويقــود ســيارة خاصــة ،ويســتخدم
ّ
7
المشــاركات إلــى االفتــراض أن الســائق
هــو الســبب الــذي دفــع
ِ
متعلــم ومهــذب ووصفنــه بـ”ابــن النــاس” .المصطلــح “ابــن النــاس”
أ
ّ
يــدل علــى ُ
عــال مــن
المحترميــة والخــاق الحميــدة ومســتوى ٍ
التعليــم ،وغيرهــا مــن العوامــل (.)Peterson 2011

إلــى شــكاوى الــركاب بالشــكل المناســب ،أو حتــى حــدوث ذلــك
ّ
ّ
معهــن ،إال ّأن ّ
ّ
تمنحهــن
هــن مــا زلــن يعتقــدن أن هــذه الخدمــات
ً
إحساســا بالســيطرة .تقــول مهــا ،مســؤولة تواصــل إعالمــي ُ
عمرهــا 26
ّ ً
ً
عامــا“ ،أعلــم أن تقديــم الشــكاوى ليــس فعــال فــي جميــع الحــاالت،
ّ
لكننــي أشــعر باالطمئنــان المتال كــي القــدرة علــى فعــل ذلــك”.

ّ
ّ
المقــدم لخدمــة “النقــل حســب الطلــب”
إن النظــر إلــى الســائق
َ
المشــاركات بإمــكان الحفــاظ علــى
أشــع َر
كـ“إبــن النــاس”
ِ
ّ
محترمتيهــن مــن خــال اســتخدام هــذه الخدمــات .بالنســبة إلــى
مشــاركات كثيــراتُ ،ي ّ
عــد رجــال الطبقــة الدنيــا هــم المرتكبيــن
ِ
أ
ّ
ّ
نظرتهــن
للتحــرش الجنســي .وال يســتندن فــي
بالشــكل الساســي
ّ
هــذه فقــط إلــى تجار بهـ ّـن الشــخصية مــع التحــرش الجنســي ،إذ إن
والعــام يعمــد إلــى “شــيطنة” رجــال الطبقــة الدنيــا
خطــاب الدولــة إ
أ
وتصويرهــم علــى أنهــم المرتكبــون بالشــكل الساســي للتحــرش
الجنســي ( .)Amar 2011; Ilahi 2009ويعــود ذلــك ًّ
جزئيــا إلــى
الخطــاب الــذي ير بــط ارتفــاع التحــرش الجنســي بز يــادة البطالــة
ّ
( .)Ilahi 2009نتيجــة لذلــك ،يبــدو اليــوم وكأن التحــرش الجنســي
ّ
ٌ
ـاركات بأن الســائق
مرتبــط بالفقــر ،وبالتالــي تقتنــع كثيـرات مــن المشـ ِ
“إبــن النــاس” لــن يتحــرش بهـ ّـن جنسـ ًـيا ،فهــو ليــس فقيـ ًـرا نظـ ًـرا إلــى
ّ
تمتعــه بالقــدرة الماليــة الكافيــة المتــاك ســيارة وللوصــول إلــى درجــة
8
تعليــم ّ
تخولــه التعامــل مــع نظــام تحديــد المواقــع العالمــي (.)GPS

مع ظهور «النقل حسب الطلب»
تغ ّيرت عالقة القوة التي كان
ّ
يتحكم من خاللها الرجل بوسائل
النقل
هــذا وتتيــح خدمــات “النقــل حســب الطلب” خيـ ً
ـارا آخر للمحاســبة
أال وهــو المحاســبة غيــر الرســمية ،إذ ّ
تــزود هــذه الخدمــات
المســتخدمين/ات بصــور الســائقين وأرقــام لوحــات ســياراتهم .وفــي
المشــاركات ،يمكــن أن
حــال عــدم اســتجابة الشــركات لشــكاوى
ِ
يلجــأن إلــى اســتخدام معلومــات الســائقين علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي لمقاومــة العنــف الــذي يمارســونه .تقــول ليلــى ،ر بــة
منــزل ّ
وأم تبلــغ مــن العمــر ً 39
عامــا“ ،إذا تجاهلــت (الشــركات
ُ
المقدمــة لخدمــات “النقــل حســب الطلــب”) شــكواي ،فأنــا أملــك

ّ
باالســتناد إلــى مــا ســبق ،يظهــر أن خدمــات “النقــل حســب
الطلــب” تلعــب علــى وتــر االســتراتيجية المرتبطــة بالفصــل الطبقــي
أ
التــي اعتمدتهــا النســاء مــن خــال الركــوب فــي ســيارات الجــرة أو
ّ
الســيارات الخاصــة .وال يتمثــل ذلــك فقــط فــي اختيــار الســائق “ابــن
النــاس” ولكــن ً
أيضــا فــي التمتــع بميــزة النقــل مــن البــاب إلــى الباب.
يســتدعي طلــب ركــوب ســيارة أجــرة النــزول إلــى الشــارع حيــث

صــورة عــن وجــه الســائق ورقــم لوحتــه .يمكننــي كتابــة منشــور طويــل
يفســر تفاصيــل الحــادث علــى فيســبوك ،مــع ذكــر اســم الشــركة،
ًّ
وبهــذا أفضــح لك مــن الســائق والشــركة”.

سائق بن
“ا� ن�س”

ّ
 7أشير إلى سائقي خدمات “النقل حسب الطلب” بصيغة المذكر ً
نظرا إلى أن تجارب
المشاركات كانت مع سائقين ذكور ،باستثناء  3مشاركات قادت ّ
بهن مرة واحدة سائقات

أ
أ
ومــن بيــن المــور الخــرى التــي جذبت المســتخدمات إلــى خدمات
“النقــل حســب الطلــب” هــم الســائقون أنفســهم .تطلــق شــركة كر يــم
تســمية “الكابتــن” علــى الســائقين ،والتــي تجعلهــم يبــدون كالطيار يــن
أ
ّ
وتميــز بينهــم وبيــن ســائقي ســيارات الجــرة والحافــات النمطييــن
ـاركات ،ينتمــي ســائقو النقــل
ذوي الســلوك الـ
ـرديء .فــي نظــر للمشـ ِ
أ
العــام وســيارات الجــرة إلــى الطبقــة الدنيــا .لكــن مــن ناحيــة أخــرى،

إناث يعملن في خدمات “النقل حسب الطلب” .ويعود ذلك إلى العدد الصغير للغاية
من السائقات الناث اللواتي ّ
يقدمن خدمات خدمات “النقل حسب الطلب” (IFC,
إ

.)Accenture, and Uber 2018
ُ
 8ف ِضحت أسطورة “المتحرش الفقير” بشكل أساسي خالل حركة  #MeTooفي مصر في
العام  ،2020حيث سلطت الضوء على حاالت االغتصاب واالعتداء الجنسي التي َت َّ
حدر
الجناة فيها بشكل أساسي من العائالت الثرية وذات النفوذ (.)Ahram Online 2020
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أ
آ
يمكــن للخر يــن التفاعــل مــع النســاء .وفــي بعــض الحيــان ،عنــد
اختيــار التنقــل بســيار ّ
اتهن الخاصــة فــي شــوارع القاهــرة المزدحمــة،
مــن المرجــح أنــه سـ ّ
ـيتعين عليهـ ّـن ركــن الســيارة بعيـ ًـدا مــن المــكان
المقصــود ،مــا يجبرهـ ّـن علــى المشــي فــي الشــارع ً
أيضــا .مــن ناحيــة
ّ
ـتقل ّ
هن
أخــرى ،توفــر لهـ ّـن خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ســيارة سـ
ّ
مواقعهــن إلــى المــكان المقصــود بالتحديــد .وبهــذه الطر يقــة،
مــن
ّ
المشــاركات التحديــق غيــر المرغــوب فيــه ومضايقــات
تتجنــب
ِ
أ
ليــس فقــط الرجــال فــي الشــارع ،بــل ً
أيضــا ســائقي ســيارات الجــرة
وســائقي النقــل العــام والــركاب.

خيــار حضــور أداء فرقهــا الموســيقية المفضلــة فــي النــوادي الليليــة،
أ
ً
وهــو مــا لــم تكــن قــادرة علــى فعلــه ســابقا البتــة لنهــا كانــت تخشــى
ركــوب ســيارة أجــرة فــي وقــت متأخــر مــن الليــل.
بالنســبة إلــى القيــود المفروضــة علــى اللبــاس ،شــعرت بعــض
المشـ ِـاركات مــن خــال اســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب”
براحــة أ كبــر حــول خيارتهـ ّـن ،وأشــرن إلــى زيــادة قدرتهـ ّـن علــى ارتــداء
المالبــس التــي تحلــو لهـ ّـن ،نظـ ًـرا إلــى أنهـ ّـن لــم يعــدن مجبــورات علــى
الوجــود فــي الشــوارع .تقــول إينــاس“ ،قبــل اســتخدام خدمــات “النقــل
أ
حســب الطلــب” ،كنــت أرتــدي بناطيــل فضفاضــة لننــي كنــت أمشــي
أ
آ
كثيـ ًـرا ...أمــا الن ،فيمكننــي ارتــداء بناطيــل ضيقــة لن أحـ ًـدا لــن يعلــق
علــى طريقــة لبســي” .وتشــرح منــار التــي تعمــل فــي فنــدق ً
أيضــا كيــف
كانــت تذهــب إلــى العمــل با كـ ًـرا كــي تســتطيع تغييــر مالبســها فــور
أ
وصولهــا قبــل دوام العمــل ،ذلــك لنهــا لــم تكــن قــادرة علــى المشــي
ّ
فــي الشــوارع بزيهــا الرســمي الــذي يتطلــب ارتــداء تنــورة قصيــرة.
لكــن بفضــل اســتخدامها خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ،أصبــح
بإمكانهــا الذهــاب إلــى العمــل بالــزي الرســمي مــن دون أن تقلــق بشــأن
ســماع تعليقــات غيــر مرغــوب فيهــا فــي طريقهــا إلــى وجهتهــا.

خدمات “النقل حسب الطلب”
ت
اكس�اتيجية َ
مقاومة
ّ
ـاركات بــدأن االعتمــاد علــى
اتضــح مــن خــال المقابــات أن المشـ ِ
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” للتغلــب علــى القيــود المفروضــة
علــى قدرتهـ ّـن علــى التنقــل بســبب ســيطرة الذكــور علــى وســائل النقل.
ّ
اســتخدامهن خدمــات “النقــل حســب
وتجلــى ذلــك فــي كيفيــة
الطلــب” لمقاومــة القيــود المرتبطــة بالزمــن واللبــاس التــي واجهنهــا.

ً
ال ُيعـ ّـد االســتخدام المنتظــم لخدمــات “النقــل حســب الطلــب” شــل
أّ
مــن المقاومــة اليوميــة فقــط لنــه يســمح للمشـ ِـاركات بالتغلــب علــى
ّ
ً أ
أيضــا لنــه يمنحهـ ّـن
القيــود التــي طوقــت قدرتهــن علــى التنقــل ،بــل
أ
القــدرة علــى تقويــض قــوة ســائقي ســيارات الجــرة الذيــن اعتمــدت
المشــاركات قبــل ظهــور خدمــات “النقــل حســب
عليهــم معظــم
ِ
المشــاركات حــول
الطلــب” .وظهــرت هــذه القــدرة فــي حديــث
ِ
أ
الجــرةّ 9
تظاهــرات ســائقي ســيارات
ضــد خدمــات “النقــل حســب
الطلــب” ،والتــي اتهــم خاللهــا الســائقون هــذه الخدمــات بســرقة مصادر
رزقهــم .علــى الرغــم مــن تعاطــف كثيـرات مــن المشــاركات مــع ســائقي
أ
ً
الجــرة ،إال ّ
جميعــا العــودة لركــوب ســيارات
أنهــن رفضــن
ســيارات
أ
ُ
ّ
َ
الجــرة لدعــم هــؤالء الســائقين .ويعتبــر هــذا التطــور فــي الوضــع فرصــة
أ
للضغــط علــى ســائقي ســيارات الجــرة كــي يغيــروا طريقــة تعاملهــم مــع
زبائنهــم ،ال سـ ّـيما النســاء ،وهــذا مــا أشــارت إليــه مشـ ِـاركات عـ ّـدة.

ّ
توفــر خدمــات “النقــل حســب الطلــب” القــدرة علــى تفــادي الوجــود
المــكان ،وهــو مــا يقلــل مــن احتماليــة أن ُينظــر
فــي الشــوارع قــدر إ
إليهـ ّـن علــى أنهـ ّـن نســاء غيــر محترمــات .بالتالــي ،اعتمدت المشـ ِـاركات
بالضافــة إلــى ذلــك،
بشــكل كامــل علــى هــذه الخدمــات للتنقــل .إ
ً أ
نســبيا بالمــان فــي اســتخدام هــذه الخدمــات
المشــاركات
شــعرت
ِ
َ ُّ
نظـ ًـرا إلــى السياســات الصارمــة ُ
المتبعــة فــي تقديمهــا وتوفــر القــدرة علــى
المحاســبة وللســائق “إبــن النــاس” الــذي يقدمهــا .ذكــرت لميــاء ،موظفة
فــي مصــرف تبلــغ مــن العمــر ً 26
عامــا ،أنهــا ترتــاح للخــروج حتــى بعــد
منتصــف الليــل طالمــا أنهــا تســتخدم خدمــات “النقــل حســب الطلب”.
تتفــق مــع لميــاء ياســمين ،وهــي مهندســة تبلــغ مــن العمــر ً 35
عامــا،
ّ
لشــعورها أن خدمــات خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ســاعدتها فــي
ّ
التنقــل بحريــة أكبــر بغـ ّ
ـض النظــر عــن الظــروف الزمنية .وأوضحــت أنه
بفضــل خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ،أصبــح بإمكانهــا االســتجابة
ً
للظــروف التــي يفرضهــا عليهــا ضغــط عملهــا ،فتســتطيع مثــا العمــل
حتــى منتصــف الليــل أو التوجــه إلــى المكتــب باكـ ًـرا .وأشــارت ســارة،
عامــا ،إلــى ّأنــه أصبــح أخيـ ًـرا ً
طاهيــة تبلــغ مــن العمــر ً 30
متاحــا أمامهــا

 9بدأت التظاهرات في العام  2016للمطالبة بوقف عمل خدمات “النقل حسب الطلب”
ألنها كانت غير قانونية ً
نظرا إلى اعتمادها على السيارات الخاصة والسائقين غير المالكين
ً
قانونا ً
جديدا ينظم
للتراخيص ( .)Alaa El-Din 2016في العام  ،2018أصدر البرلمان
واضعا ً
خدمات “النقل حسب الطلب” في مصرً ،
حدا للجدل حول وضعها غير القانوني
(.)Ahram Online 2018
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خدمات “النقل حسب الطلب”:
ّ
حل ت
قيع” أم أ ثك� من ذلك؟
“�
ي

ّ
وتجــدر إالشــارة ً
أيضــا إلــى العــبء االقتصــادي الــذي تشــكله خدمــات
“النقــل حســب الطلــب” .لــم تملــك معظــم المشـ ِـاركات المــوارد الماليــة
الكافيــة لش ـراء ســيارة .حتــى قبــل خدمــات “النقــل حســب الطلــب”،
أ
حاولــن االعتمــاد علــى ســيارات الجــرة لتقليــص خطــر التعــرض
ّ
ً
ً
اقتصاديــا .إضافــة إلــى ذلــك ،إن
للتحــرش الجنســي ،مــا شــكل عبئــا
تعرفــة خدمــات “النقــل حســب الطلــب” التــي ترتفــع خــال ســاعات
الــذروة تزيــد مــن ثقــل العــبء المالــي.

خــال التحليــل ،ناقشـ ُ
ـت تأثيــر خدمــات “النقــل حســب الطلــب”
فــي قــدرة الم ـرأة علــى التنقــل فــي القاهــرة .اسـ ً
ـتنادا إلــى مقابــات
مــع مســتخدمات خدمــات “النقــل حســب الطلــب” ،قارنـ ُ
ـت قــدرة
ِ
المســتخدمات علــى التنقــل قبــل ظهــور هــذه الخدمــات وبعــد
ِ
ُ
المشــاركات خدمــات
ظهورهــا .وأوضحــت كيــف اســتخدمت
ِ
ُ
“النقــل حســب الطلــب” لمقاومــة معاييــر المحترميــة المفروضــة
عليهـ ّـن ولز يــادة قدرتهـ ّـن علــى التنقــل .ومــع ذلــك ،مــن الضــروري
ً
ًّ
“ترقيعيــا” للقيــود
التســاؤل عمــا إذا كانــت هــذه الخدمــات حــا
المفروضــة علــى قدرتهـ ّـن علــى التنقــل ،أو مــا إذا كانــت ستســاعد
فــي تغييــر الوضــع الراهــن الــذي يهيمــن فيــه الذكــور علــى الفضــاء
العــام ووســائل النقــل.

ومــع ذلــك ،أكــدت جميــع المشـ ِـاركات أنهـ ّـن لــن يعــدن إلــى اســتخدام
أ
وســائل النقــل العــام أو ســيارات الجــرة ،حتــى لــو ارتفعــت تعرفــة
خدمــات “النقــل حســب الطلــب” .تقــول شــيماء ،وهــي موظفــة مصــرف
تبلــغ مــن العمــر ً 26
عامــا“ ،الســامة ال ّ
تثمــن .أصــرف المــال ثمــن
معاملتــي كإنســان .حتــى لــو بهــظ الثمــن ،سأسـ ّ
ـتمر فــي دفعــه” .ويطــرح
أ
ذلــك مســألة االســتدامة االقتصاديــة .مــع ارتفــاع الســعار والتضخــم فــي
مصــر ،هــل ســتتمكن النســاء مــن االســتمرار فــي اســتخدام خدمــات
“النقــل حســب الطلــب”؟
ّ
ّ
يبــدو أن خدمــات “النقــل حســب الطلــب” تشــكل مــن زاويــة مــا
اســتراتيجية مقاومــة “ترقيعيــة” يصعــب االســتمرار فــي اعتمادهــا نظـ ًـرا
أ
ً
إلــى ارتفــاع الســعار .كذلــك هــي ال تفســح مجــال يســمح للنســاء بتنظيــم
مقاومــة جماعيــة ضــد الضغــوط االجتماعيــة والسياســية التــي ينتــج منهــا
العنــف ضــد الم ـرأة فــي الفضــاء العــام بأشــكال متجــددة .ومــع ذلــك،
ّ
فــإن اســتخدام خدمــات “النقــل حســب الطلــب” جعــل المشـ ِـاركات
ّ
يدركــن أن عالقــات القــوة الجندريــة الحاليــة ليســت منقوشــة فــي
الحجــر ،بــل قابلــة للتغييــر.

جتسد شعور النساء بالسيطرة في
َّ
نبرة أصواتهنّ احلازمة عند
التطرق إلى اإلبالغ عن السائقني
ّ
أ
ّ
يتمثــل أحــد الســباب التــي دفعــت النســاء الســتخدام خدمــات
“النقــل حســب الطلــب” فــي كونهــا تشــكل اســتراتيجية لتحقيــق
ّ
تفصلهــن عــن رجــال الطبقــة الدنيــا الذيــن
الفصــل الطبقــي ،فهــي
ً
ُ
ُيعتبــرون عــادة مصــدر التحــرش الجنســي .تســير المحترميــة جنبــا
أّ أ
إلــى جنــب مــع الفصــل الطبقــي لن الما كــن التــي ُيفتــرض أنهــا
محترمــة عــادة مــا تكــون مرتبطــة بطبقــة معينــة ،علــى ســبيل المثــال
المقاهــي والمتاجــر الراقيــة ( .)Koning 2009وبالتالــي ،علــى الرغــم
ّ
ـاركات أصبحــن يمتلكــن قــدرة أ كبــر علــى التنقــل ،إال
مــن أن المشـ
ِ
أ
ّ
أن حركتهـ ّـن مــا زالــت محصــورة ضمــن الما كــن التــي تزورهــا طبقــة
ّ
فيمكنهن
اجتماعيــة دون أخــرى إذا أردن الحفــاظ علــى ُمحترميتهـ ّـن.
الخــروج فــي وقــت متأخــر مــن الليــل بالمالبــس التــي تحلــو لهـ ّـن،
لكــن مــا زلــن غيــر قــادرات علــى الســير فــي معظــم شــوارع القاهــرة
مــن دون التعــرض لخطــر التحــرش الجنســي.

ّ
ُ
أســتحق أكثــر مــن
“أدركــت بفضــل أوبــر وكريــم أننــي
تقــول ناديــا،
ذلــك .مــن حقــي أال يتطفــل الســائق علــى خصوصيتــي أو يتدخــل فــي
ّ
وأل يدخــن أو يتشــاجر معــي لمجــرد ّ
ّ
ظنــه
أي مــن محادثاتــي الخاصــة،
ّ
جعلهــن هــذا إالدراك أكثــر ً
وعيــا
أنــه يســتحق تقاضــي أجــر أكبــر”.
بحقوقهـ ّـن وبفــرص التغييــر .قــد يشــكل ذلــك خطــوة صغيــرة ّ
تؤســس
لمقاومــة جماعيــة ممكنــة فــي المســتقبل.
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هذا ا َ
الغ:
حلمل ٍ
اإلجهاض واملقاومة اجلندرية في السياق املصري
غدير أحمد الدماطي

أ
ن
“إ�ــم ي خ�دعوننــا ي� ي ز
عــز� ت ي� .يقولــون إننــا ن� ت ي� �بحليــاة مــن
ت تُ ق
ف
ـ� �ز�ــا تلــك احليــاة ي�
أرحامنــا يك نغفــل عــن أجســامنا الـ
ي
أ
ن
ّ
خ
الم منــذ كنــا �تــص احليــاة ت
ذا�ــا
الــروج .ي�مســون لنــا صــورة
أ
ُ ّ
ف
مــن أثــداء أهماتنــا .المــر أشــبه بورديــة ي� مصنــع؛ رمح تســم
آ
أ
ن آ
أ
آ
ٌ
خر.وبــ� الخــر الول والخــر
وثــدي موصــول ب�
الخــرى،
ي
أ
ف
1
الخـ يـر نســاء رفضـ َـن االشـ تـراك ي� اللعبــة”.

ّ
ّ ُ
ـامهن .وتلقــي الضــوء على أن
تحظــر علــى النســاء حريــة التصــرف فــي أجسـ
ً
ً
ممارســة إالجهــاض تتجــاوز كونهــا أزمــة شــخصية أو مأزقــا ُمتعلقــا بالوصــم
ً
ُ
ُ
االجتماعــي .كمــا تشــدد علــى كونــه فعــا سياسـ ًّـيا تمارســه النســاء لمقاومــة
القيــود القانونيــة والمجتمعيــة ورمزياتهــا السياســية وجذورهــا التاريخيــة.

ن
امل� ّ
جية

ّ
المقدمة

َ
وشــمل مقابــات
بــدأ العمــل الميدانــي فــي خر يــف العــام ،2017
ّ
شــخصية مــع ثمانــي ُمجهضــات مصر يــات تتــراوح أعمارهــن بيــن
ّ
 22وً 38
أغلبهــن مــن طبقــات اجتماعيــة متوســطة وتحــت
عامــا،
ّ
ّ
وســت عز بــاوات فــي خــال
منهــن اثنتــان متزوجتــان
متوســطة،
ٌ
إج ـراء البحــث .خمـ ٌ
الجهــاض فــي القاهــرة ،وثــاث فــي
ـس أتممـ َـن إ
محافظــات أخــرى .تعتمــد الورقــة علــى اختــاف الحالــة االجتماعيــة،
ٌ
والتنــوع الجغرافــي والطبقــي ،والفئــة العمر يــة بيــن ُ
المشــاركات .ثــاث
ـس تواصلـ َـن معــي كباحثــة نسـ ّ
ـويةّ .
منهـ ّـن صديقاتــي ،وخمـ ٌ
تضمنــت
الثنوغرافيــا معايشــة مــع امرأتيــن تســتضيفان نســاء ُمجهضــات.
إ
أ
إحداهمــا متزوجــة والخــرى عز بــاء .كلتاهمــا مقيمــة فــي القاهــرة وفــي
أ
الولــى صديقــة والثانيــة ّ
تعرفــت إليهــا مــن
منتصــف العشــر ينات.
ُ
النترنــت .أجر يــت ز يــارات ميدانيــة لعيــادات
مجموعــة نســائية عبــر إ
الجهــاض بشــكل غيــر قانونــي.
ُيمـ َـارس فيهــا إ

آ
الجهــاض غيــر المــن كقضية عدالــة جنســية وإنجابية
تناقــش المقالــة إ
الجهــاض وتكشــف
للنســاء فــي مصــر ،وتســتعرض قوانيــن تجر يــم إ
تفاصيــل إتمامــه وتأثيرهــا علــى النســاء .اعتمــدت المقالــة علــى منظــور
نســوي نقــدي ير بــط جنســانية النســاء بالســلطة السياســية االجتماعيــة
ّ
تار ً
يخيــا .كمــا فككــت قبــوع أجســام النســاء وأدوارهـ ّـن االجتماعيــة
تحــت ســلطة نظــام العائلــة الغير يــة فــي تقاطعــه مــع النظــام السياســي
االقتصــادي ،وطرحــت رؤيــة نقديــة إللنجــاب وداللتــه السياســية.
ّ
الجهــاض كبديــل ذي رمز يــة جندر يــة سياســية.
وقدمــت المقالــة إ

الدماط
غد� أمحد
ي
ي

آ
أ
ناشــطة نســوية مصريــة ،وباحثــة متخصصــة فــي دراســات النســاء والنــوع االجتماعــي .حصلــت علــى بكالوريــوس فــي الدب إالنجليــزي مــن كليــة الداب
جامعــة طنطــا .اســتكملت دراســاتها ُ
العليــا فــي كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية جامعــة القاهــرة ،وحصلــت علــى دبلــوم إدارة منظمــات غيــر حكوميــة.
أ
أ
حاصلــة علــى دبلــوم ترجمــة مــن الجامعــة المريكيــة بالقاهــرة ،وعلــى ماجســتير فــي دراســات النســاء والنــوع االجتماعــي فــي الشــرق الوســط وشــمال
أ
ً
خصوصــا
إفريقيــا فــي الجامعــة المريكيــة بالقاهــرة ،وتخصصــت فــي االقتصاديــات المجنــدرة فــي العــام  .2020تهتــم بمجــاالت العلــوم االجتماعيــة،
أ
والنجابيــة للنســاء ،وعــادة مــا تدمــج الكتابــة ال كاديميــة والصحافيــة فــي كتاباتهــا .تســاهم
الدراســات الجنســانية والنــوع االجتماعــي ،والعدالــة الجنســية إ
أ
فــي العديــد مــن المواقــع الصحافيــة ،وتقـ ّـدم تحليــات للوضــاع السياســية واالجتماعيــة مــن منظــور نســوي.

أ
الجهــاض لســباب مختلفــة لكـ ّـن محورهــا
تلجــأ النســاء إلــى ممارســة إ
ّ
َ
أجســامهن
قاومــن الســلطة المفروضــة علــى
سياســات الجســدُ .ي
ّ
بفاعليــةُ ،متحديــات نظــام العائلــة كنــواة للدولــة الحديثــة .وتتلقــى
ًّ
المجهضــات ً
ُ
الجهــاض،
دعمــا
نســائيا مــن نســاء أخر يــات أثنــاء إ
ُّ
فــي ح ـراك قاعــدي مــا زال فــي طــور التشــكل ُيخلخــل بنيــة النظــام
االجتماعــي ُ
هيمــن فــي مصــر.
الم ِ

الجهــاض فــي المــواد مــن ( )264-260مــن قانــون العقوبــات
ُيجـ ّـرم إ
المصــري 2.ال ُيســتثنى مــن التجر يــم الحمــل الناتــج مــن االغتصــاب
ُ َّ
الجهــاض
وزنــا المحــارم ،وال تحــدد فتــرة زمنيــة فاصلــة بيــن إباحــة إ
ً
ً
الســامية أو تجر يمــه قانونــا ،لكنــه
وفقــا لبعــض مذاهــب الشــر يعة إ
ُيبــاح إن كان الحمــل خطـ ًـرا علــى حيــاة الحامــل .تحظــر المــادة ()29

تنظــر المقالــة إلــى أن ممارســة إالجهــاض فعــل مقاومــة جندريــة بســبب
تحــدي النســاء منظومــة العائلــة الغيريــة والسياســات والقوانيــن التــي

ُ ّ أ
الطباء والصيادلة ّ
وأي شخص يساهم في الإجهاض ،سواء بتدخل جراحي أم
 2يجرم
ُ
دوائي ،كما ي ّ
جرم إجهاض المرأة لنفسها.

حاك�ت ال جإ�اض – شغل ستات.
1
ي

28

الجهــاض ،إال فــي حــال كان
مــن الئحــة آداب مهنــة الطــب ممارســة إ
ُمهـ ً
ـددا لحيــاة الحامــلُ ،ويمنــع ُ
المخالفــون/ات مــن مزاولــة المهنــة.

يتطلــب ذلــك إيجــاد مــكان آمــن ً
وغالبــا مــا يكــون منــزل امـرأة أخــرى
تعــرض اســتضافة ُ
المجهضــة ُويشــبه الــوالدة المنزليــة.

ً
ُ
الجهــاض
مــن العمــل الميدانــي
اســتنتجت أن هنــاك ر بطــا بيــن إ
وممارســة الجنــس مــن دون زواج ،مــا جعلــه وصمــة أخالقيــة مرتبطــة
بمفاهيــم اجتماعيــة كالشــرفً ،
ونابعــا مــن اعتبــار مؤسســة الــزواج
إطـ ًـارا وحيـ ًـدا للممارســة النســاء للجنــس .تتجلــى هنــا “العائلــة” كقيمــة
ً
ُ
ُ
ً
اجتماعيــا للعالقــات الجنســية ،وتهيمــن على
اصطالحيــة ،ترســي نمطــا
النجــاب كاســتمرار لقيمــة
أجســام النســاء باعتبارهــا مســؤولة عــن إ
العائلــة الغير يــة .يكــون الوضــع أ كثــر تهديـ ًـدا بالنســبة إلــى العز بــاوات،
أ
ُوي َّ
ًّ
اجتماعيــا كأقــل مــن المتزوجــات لنهـ ّـن ُيمارسـ َـن الجنــس
صنفـ َـن
ّ
عائالتهــن ويصحبــه
مــن دون زواج .قــد يســتدعي ذلــك تدخــل
عنــف جســدي ونفســي .هــذه القيــود لــم تمنــع النســاء مــن ممارســة
ً
الجهــاض ،لكنهــا جعلتــه غيــر آمــن ً
وقانونيــا.
طبيــا
إ

ً
ُ
شــهدته أثنــاء العمــل الميدانــي ّ
ً
نســويا قيــد
أصنفــه حــرا كا
مــا
ِ
ّ
ّ
الجهــاض فــي مصــر .معظــم ُ
المجهضــات
التشــكل يدعــم حــق إ
َ
الجهــاض نســاء ال يعرفنهــنّ
ّ
اللواتــي قابلتهـ ّـن للبحــث ،ســاعدتهن فــي إ
شـ ًّ
الجهــاض ،وإمــا باقتـراح أســماء
ـخصيا ،إمــا بتوفيــر حبــوب تحفيــز إ
الجهــاض الدوائــي،
أطباء/طبيبــات ،وإمــا باالشـراف الطبــي خــال إ
وإمــا بجمــع تبرعــات ماليــة .بعضهـ ّـن يذهبـ َـن مــع ُ
المجهضــات إلــى
َ
العيــادات ُم ّ
ـتضفن ُ
المجهضــة بعــد
تحديــات القانــون ،وبعضهـ ّـن يسـ
الجهــاض للتعافــي .أخر يــات يسـ َ
ـتضفن ُ
الجهــاض،
المجهضــة أثنــاء إ
إ
ّ
فتتحــول منازلهــن إلــى أما كــن اســتضافة بــا مقابــل مــادي ومعنــوي.
وعليــه ،مــا يجعــل هــذا الحـراك مقاومــة جندر يــة هــو تحـ ّـدي النســاء
ّ
أجســامهنً ،
بــدءا مــن ممارســة الجنــس
للقيــود المفروضــة علــى
النجــاب
البقــاء علــى حقهـ ّـن فــي اختيــار عــدم إ
مــن دون زواج ،أو إ
أ
لســباب شــخصية أو ضغــوط اجتماعيــة.

الط�
ضعف إماكنيات العيادة وخلوها من
ي
التعق� ب ي

ُ
الجهــاض 3.يرفــض الصيادلــة صرفهــا وتبــاع
ال تتوفــر حبــوب تحفيــز إ
ُّ
الجهــاض الدوائــي/
فــي الســوق الســوداء بأضعــاف ثمنهــا .ال ُيعــد إ
ّ أ
المنزلــي الحــل المثــل إن مـ ّـر علــى الحمــل أ كثــر مــن ثمانيــة أســابيع.
وقــد يرجــع ســبب تأخــر ُ
المجهضــة إلــى مــا بعــد هــذه الفتــرة إلــى عــدم
الجهــاض ،أو عــدم توفــر ظــروف تســمح لهــا بإجرائــه،
توفــر حبــوب إ
ّ
كأن ال يتوفــر مــكان آمــن إلتمامــه .كمــا أنــه يتوقــف علــى اســتجابة
الجســم أو تلقــي الجرعــات بصــورة ســليمة وتحــت إشـراف طبــي غيــر
متــاح ُ
للمجهضــات.

ـمالياُ .وي ّ
أو منفعــة تبادليــة تحقــق ً
فائضــا رأسـ ًّ
صنــف ماركــس العمــل
ضمــن َ
نوعيــن :عمــل بســيط ال يحتــاج إلــى مهــارات وال ُيســاهم فــي
ترا كــم رأس المــال ،وقيمتــه هــي منفعــة االســتخدام العائــدة منــه
كأعمــال النســاء داخــل المنــزل؛ وعمــل ُمنتــج يحتــاج إلــى مهــارات
ُويســاهم فــي ترا كــم رأس المــال وقيمتــه هــي منفعــة تبادليــة قائمــة
علــى اســتهالك قــوة العمــل ،واســتهالك مــا يتــم إنتاجــه ،واســتهالك
أجــر العمــل نفســه ،كعمــل الرجــال خــارج المنــزل .يعتمــد التصنيــف
أ
علــى ثنائيــة توز يــع الدوار االجتماعيــة بيــن الرجــال والنســاء .عالقــات
النتــاج بالنســبة إلــى ماركــس قائمــة علــى االســتغاللُ ،ت ِّ
قســم المجتمع
إ
ّ
ُ َّ
ُ
ـتغلين
إلــى طبقــات مــن مســتغلين ال يملكــون ســوى قــوة العمــل ،ومسـ ِ
بحيــا ً
يحققــون ً
فائضــا ر ًّ
ورفاهــا باســتغالل قــوة العمــل تلــك.

تتعرض معظم املجهضات إلى
ّ
االبتزاز من أطباء يستغ ّلون
خوفهنّ ويطلبون خدمات جنسية

سياس
ال ج�اض كفعل
إ
ي
ُ
ف
الفرق ي ن
رس� جمهضة ي� عيادة ب�هظة الثمن وعيادة أخرى
ب� ي

ّ
الجهــاض صعبــة .ال
ثـ ّـم إن مهمــة البحــث وإيجــاد عيــادة تقبــل بإجـراء إ
بالجهــاض مــن دون عقــد زواج أو إق ـرار
تســمح المستشــفيات العامــة إ
ّ
ّ
يوقعــه الــزوج مرفــق ببطاقــة هويتــه ،ومــن دون أع ـراض ُمهـ ِـددة لحيــاة
ـميا .تلجــأ النســاء إلى ســؤال أشــخاص محـ ّـل ّ
الحامــل ُومثبتــه رسـ ًّ
ثقتهن
ً
الجهــاض فــي عيــادة ّ
خاصــة بتكلفــة
عــن أطباء/طبيبــات .عــادة ،يتـ ّـم إ
مــن ســتة إلــى خمســة عشــر ألــف جنيــه مصــري إن كان الحمــل فــي
أ
َ
الثلــث الول .فــي الثلثيــن الثانــي والثالــث ،تصــل إلــى خمســين ألــف
جنيــه مصــري ،نظـ ًـرا إلــى تكـ ُّـون جســم الجنيــن والــذي ّ
يصعــب مهمــة
التخلــص مــن بقايــاه الجســدية  4.إلــى جانــب الثمــن الباهــظ ،معظــم

العيــادات غيــر ُمجهـ ّـزة وغيــر آمنــة ًّ
طبيــا ،وقــد تتسـ ّـبب فــي انتقــال
المجهضــات للخطــر ،مــن دون أن ّ
عــدوى ،أو تعريــض حيــاة ُ
يحــق
أ
أ
لهـ ّـن مقاضــاة الطباء/الطبيبــات ،لنهــا تتـ ّـم بصــورة غيــر قانونيــة.
ّ
ّ
ّ
خوفهــن
تتعــرض معظــم المجهضــات لالبتــزاز مــن أطبــاء يســتغلون
ويطلبــون خدمــات جنســية .يشــترط بعضهــم ممارســة الجنــس مــع
ّ
ً
ُ
خصوصــا
الجهــاض
المجهضــة زاعميــن أن ممارســة الجنــس تسـ ّـهل إ
َ
فــي الثلثيــن الثانــي والثالــث مــن الحمــل ،أو يتحرشــون بهــا جنسـ ًّـيا
أثنــاء الكشــف أو التخديــر ،وقــد يســتمر ذلــك فــي مرحلــة مــا بعــد
ً
الجهــاض .تتعــرض ُ
المجهضــة للعنــف الجنســي من الطبيبُ ،مســتغل
إ
أ
ً
ُ
ُ
ســلطته المهنيــة والوضــع المنــي .أحيانــا يتــاح طبيــب وال تتــاح عيــادة.

 3منظمة ريسرج ،نانا أبو السعود .2018
أ
ُ
 4يشترط بعض الطباء أن تأخذ المجهضة الجنين بعد خروجه .تواجه المجهضة مشكلة
أخرى في التخلص منه بسبب القانون .يطلب أطباء مبالغ للتخلص منه بأساليب غير
قانونية وغير رسمية ،كاللجوء إلى العاملين في المقابر ُ
والمقيمين فيها لينفذوا الدفن.
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النجــاب والعمــل المنزلــي ،القيمــة المضافــة للعمــل
فــي حالــة إ
ً
ً
وتصنيفــه عمــا بســيطا هــي قيمــة جندر يــة ،تتعلــم فيهــا النســاء
أ
ً
أدوارهـ ّـن االجتماعيــة داخــل الســرةُ ،ويمكــن تفســيره وفقــا لماركــس
أ
النتــاج؛ لنهــا ال تســاهم مباشــرة فــي
كقيمــة ُمجـ ّـردة خــارج ســيرورة إ
ترا كــم الرأســمال وال يتـ ّـم تبادلهــا كســلعة .فــي تفكيــك ثنائيــة العمــل
ّ
البســيط والعمــل ُ
المنتــج ،تقــول رودر يغيــز ( )Rodríguez 2010إن
ً
ُ
القيمــة المرتبطــة بالعمــل تحـ َّـدد وفقــا لمعاييــر أساســية إمــا أن تكــون
ُمجــردة ُ
تكمــن قيمتهــا فــي االســتخدام ،وإمــا ماديــة قيمتهــا تبادليــة
ترجمــة إلــى قيمــة ماليــة وتقديــر اجتماعــي .كلتاهمــا ّ
ُوم َ
مبنيــة علــى
أطــر اجتماعيــة كالجنــدر ُومتداخلــة مــع أنشــطة تبــادل المنفعــة،
ُ
وت ّلخصهــا أنهــا عمليــة تار يخيــة اجتماعيــة ثقافيــة.

النجابــي
الجهــاض هــو بديــل إللنجــاب كفعــل بيولوجــي ،وللــدور إ
إ
للنســاء كممارســة اجتماعيــة .فــإن كانــت إللنجــاب داللــة سياســية
الجهــاض ،رغــم عــدم تســاوي الفعليــن فــي
واقتصاديــة ،فكذلــك إ
ُ
َ
َّ
فالنجــاب يصــور أنــه الوجهــة الحتميــة للنســاء،
القيمــة السياســية .إ
ً
اجتماعيا
علــى أن يتـ ّـم فــي إطــار الــزواج ُويعيــد إنتــاج العائلــة الغير يــة
الجهــاض يخســف العائلــة
الجهــاض ،فهــو النقيــض .إ
وسياسـ ًـيا .أمــا إ
الغير يــةُ ،ويعيــد إنتــاج سياســات الجســد لصالــح النســاء فيتحكمـ َـن
َ
ّ
مارســن الجنــس ُم ّ
تحديــات العائلــة الغير يــة
أجســامهن ،و ُي
فــي
نفســها .تلــك التــي تفــرض عليهـ ّـن عــدم ممارســة الجنــس إال بالــزواج
أو ترغمهـ ّـن علــى اســتكمال الحمــل إن كـ ّـن متزوجــات .مــا يجعــل
ًّ
سياســيا هــو فلســفة تجر يمــه ذاتهــا .لــذا،
الجهــاض فعــل مقاومــة
إ
ّ
النجابــي للنســاء سياســياًّ
أناقشــه كبديــل إللنجــاب وأفــكك الــدور إ
أ
ًّ
واقتصاديــا فــي تقاطعــه مــع النظــم البويــة وقيــم العائلــة الغير يــة كنــواة
لالقتصــاد السياســي.

انتقــدت النســويات تصنيفــات العمــل الماركســيةُ ،م ّ
صنفــات أدوار
ِ
ً
ُ
النجــاب والرعايــة أعمــال منتجــة،
النســاء داخــل نظــام العائلــة ومنهــا إ
وامتــدادا أل ّي عمــل ُي ّ
ً
صنــف ُم ً
نتجــا .تــؤرخ داال كوســتا وجايمــس
ّ
( )Dalla Costa and James 1975أن نظــام العائلــة ســبق الرأســمالية،
أ
والصغــر ًّ
َ
ســنا
وارتكــز علــى أدوار الرجــال وهيمنتهــم علــى النســاء
واســتغالل قــوة عملهــم .وتتفــق معهمــا مييــس ( )Mies 2014مؤكــدة

ّ
ُ
ُي ِنظــر كارل ماركــس للعمــل كعمليــات اجتماعيــة تســاهم مباشــرة
فــي ترا كــم الرأســمال ،ومحكومــة بإضفــاء قيمــة منفعــة اســتخدام
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ّ
ُ
أن الرأســمالية لــم ت ّغيــر فــي عالقــات الرجــال بالنســاء داخــل العائلــة؛
ّ
إال أن قــوة عمــل النســاء داخــل العائلــة غيــر معتــرف بهــا ومقتصــرة
ًّ
علــى خدمــة العامــل وإنتاجــه
اجتماعيــا 5.فالنســاء غيــر ُمعتــرف
النجابيــة كقــوة عمــل ُمنتجــة ،وغيــر ُمعتــرف بمشــاركتهنّ
بأدوارهـ ّـن إ
أ
فــي المراحــل الو ّليــة للرأســمالية.

أ
فتكــون للذكــر هويــة اجتماعيــة (رجــل) ،مقابلــة للنثــى (امــرأة)؛
ُ
خالقــة ثنائيــة جندر يــة ال متســع فيهــا لهويــات اجتماعيــة ال تصنــف
ً
بالغير يــة ،وال يكــون ناتــج العالقــة فيهــا أطفــال يتــم تدر يبهــم/ن
ًّ
اجتماعيــا علــى الثنائيــة نفســها .فــي نقدهــا لمفهــوم الدولــة القوميــة،
ّ
تقــول بـراون ( )Brown 1993إن العائلــة نــواة المجتمعــات الرأســمالية
والرأســمالية المتأخــرة وقائمــة علــى عالقــات إنتــاج اقتصاديــة تتشــكل
أ
فيهــا الدوار والهويــات االجتماعيــة والميــول الجنســية ،وبالتالــي
7
اســتمرار النظــم السياســية.

أ
فــي نظــر النســويات الر بــع ،وظفــت الرأســمالية نظــام العائلــة الغير يــة
ً
ليصبــح ً
ًّ
وخادمــا للنظــام االقتصــادي،
اجتماعيــا مواز ًيــا
نظامــا
ّ
وروجــت أنهــا الشــكل الوحيــد للعالقــات االجتماعيــة بيــن الرجــال
ّ
ً
والنســاء الذين/اللواتــي ّكرســت بينهــم/ن انقســام عمــل وفقــا ُللجنــس
النجابــي والرعائــي وأنكـ َـرت
البيولوجــيُ .حصــرت النســاء فــي الــدور إ
ّ
النتــاج.
مسـ
ـاهمتهن فــي ســيرورة عالقــات إ

إن كانت لإلجناب داللة سياسية
واقتصادية ،فكذلك اإلجهاض،
رغم عدم تساوي الفعلني في
القيمة السياسية

ّ
تقــول داال كوســتا ( )Dalla Costa 1975إن الرأســمالية اعتبــرت
ًّ
أعمــال النســاء داخــل نظــام العائلــة ً
“طبيعيــا ”،ور بطتــه
أمــرا
والنجــاب ،وأعطــت الســلطة داخــل المنــزل إلــى
ببيولوجيــة الحمــل إ
ً
تعويضــا عــن عالقــة اســتغالل تر بطهــم بالرأســمالية .تتفاعــل
الرجــال
ّ
النتاجيــة للنســاء هــي
معهــا ســالمة جيمــس وتؤكــد أن قــوة العمــل إ
أ
النجــاب الــذي هــو إنتــاج قــوة عمــل :والدة العمــال
الصــل بســبب إ
النجابــي وســاعات
أنفســهم ،وهــذه قــوة إنتــاج ُمتضمنــة مشــقة الــدور إ
ُ
عمــل ال تنتهــي ،وتنتــج حيــوات اجتماعيــة ذات جــودة قــادرة علــى
تقديــم نفســها كقــوة عمــل مــن خــال نظــام العائلــة الغير يــة الحداثيــة،
أ
ً
ًّ
اجتماعيــا للهويــات والدوار االجتماعيــة
مصنعــا
يكــون فيهــا المنــزل
ولقــوى العمــل المرئيــة وغيــر المرئيــة والتــي بينهــا تراتبيــات اجتماعيــة
أ
6
ُبنيــت علــى الجــر.

اســتمرار العائلــة الغيريــة هــو اســتمرار للمصالــح وعالقــات الرأســمال
علــى نطــاق يتخطــى المجتمعــات والحكومــات المحليــة ،لــو أخذنــا
فــي االعتبــار نظريــات التبعيــة التــي تنظــر إلــى دول الجنــوب العالمــي
ُ
كمصــدر للعمالــة الرخيصــة 8.تهيمــن تلــك النظــم علــى أجســام النســاء
ّ
النجابيــة ّ
وتؤســس العنــف ضدهــا ،ســواء كان ذلــك
وأدوارهــن إ
الجهــاض ومنــع النســاء مــن تســجيل
بالقوانيــن علــى غــرار تجريــم إ
ًّ
رســميا إن ّ
تــم الحمــل مــن دون زواج ،أم بالمؤسســات
المواليــد
ُ
االجتماعيــة التأديبيــة وإعطائهــا ســلطة عليــا مثــل مؤسســة العائلــة
ُ
الغيريــة والمؤسســات الدينيــة .تطلــق مييــس ( )Mies 2014علــى هــذه
أ
الش ـرا كة :البويــة الرأســمالية ،وتعتبــر مــا تتعــرض لــه النســاء داخلهــا

ّ
والمكونــة مــن رجــل وام ـرأة وأطفــال وعقــد
فنظــام العائلــة النوويــة
زواجّ ،
كــرس فــي داخلــه مجموعــة هويــات اجتماعيــة مجنــدرة
ومتداخلــة فــي مــا بينهــا ،وفــي مــا بينهــا وبيــن النظــام السياســي
ً
االقتصــادي ُمتمثــا فــي الدولــة القوميــة التــي اتخــذت مــن العائلــة
أ
ُ
الغير يــة ً
أساســا لهــا .بذلــك ،تبنــى الدوار داخــل نظــام العائلــة علــى
ّ
ُمركبــات اجتماعيــة سياســية عــدة  ،نتعلمها ونؤديهــا.)Butler 1999( ،

ً
ً
ُ 7
اعتبرت ّ
ًّ
اجتماعيا محفوفا بالوصمات االجتماعية والتبعات
أي أدوار غير نمطية انحرافا
ُ َ
ُ
بالنجاب
القانونية ،كتجريم المثلية الجنسية
المعتقد أنها ال تساهم في إالنتاج االجتماعي إ
وتجريم إالنجاب خارج إطار الزواج .تأتي الجنسانية هنا ،كما يقول فوكو (Foucault
ّ
أ
ً
ً
ً
 ،)1980حقل حافل بالتأديب وخاضعة لسلطة توظف جنسانية الفراد وفقا الهتماماتها

ًّ
 5إنتاج ّ
اجتماعيا تلزمه قوة عمل واقعة على كاهل النساء من رعاية لالحتياجات
العمال
أ
والنجاب ورعاية الطفال.
اليومية كالطبخ والتنظيف لذويهم من الرجال ،إلى الحمل إ
ُ 6يصاغ عمل الرجال خارج المنزل ُم ً
نتجا ذا أجر وأسمته (أجر العائلة) ،وعمل النساء

السياسية واالقتصادية.

ساهما ًّ
العمال من خالل إالنجاب ُم ً
 8يكون بذلك إنتاج ّ
رئيسيا في االقتصاد السياسي
العالمي بين دول الجنوب والشمال ُ
والمتسم بطابع عرقي وعنصري (.)Rodríguez 2010

ّ
يومهن ومن دون اعتراف بمساهمته في إالنتاج؛
داخل المنزل خدمة شخصية مقابل قوت

تصبح أجسام النساء في الدول ُ
المصنفة بأنها دول نامية ،أداة إنتاج اجتماعي في عالقتها

بالنظام السياسي لهذه الدول وعالقته المباشرة مع االقتصاد العالمي.

ال من الرأسمالية وال من الرجال في حركات التحرر اليسارية (.)Dalla Costa 1975
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ً
ّ
ُ
اســتغالل بالمفهــوم الماركســي ،وترجعــه إلــى أن محــاوالت الســيطرة
ُ
علــى أجســام النســاء بوصفهــا أداة إنتــاج تســاهم فــي ترا كــم الرأســمال،
لهــا مدلــول سياســي ال ُتمحــى فيــه أدوار النســاء وال ُت َّ
جــرد مــن
ُ
تاريخيتهــا ،كمــا تشــير فيدريتشــي ( .)Federici 2009هــذا االســتغالل
كمــا هــو فــي صالــح الرأســمالية ،هــو فــي صالــح الرجــال -أي أن النســاء
ُ َ
ـتغلة علــى هذيــن المسـ َ
ـتويين ولسـ َـن فئــات خــارج التاريــخ
فئــات مسـ
وخــارج السياســة.

لنفهــم كيــف تتحــدى النســاء هــذه المفاهيــم ومــا هــي نقطــة التحـ ّـول
ً
ً
ّ
الفكر يــة ،يجــب االعتــراف بــأن هذا التحــدي يتضمن عنفــا محتمل
ً
وخوفــا ،وهــو مــا قــد يمنــع عنهـ ّـن درجــة مــن االســتمتاع الجنســي
ُ ّ
فأعتبرهــا ً
ُ
وعيــا
المشــكلة بالوصــم والعنــف .أمــا نقطــة التحـ ّـول،
غيــر
ُمترا ً
كمــا بالســلطة المفروضــة علــى الجســم ،ومواقــف تنجلــي مــن
خاللهــا هــذه الســلطة وأخــرى تدفــع ّ
لتحديهــا ومقاومتهــا أو التماهــي
ّ
ُ
ألفــت النظــر إلــى أن ممارســة النســاء للجنــس مــن دون
معهــا.
ّ
ً
زواج ،ال تعنــي بالضــرورة تحديــا ومقاومــة فــي نظــر كثيــرات.

النجابــي الــذي ُيجردهـ ّـن مــن فاعليــة
عندمــا ترفــض النســاء الــدور إ
َ
الجســدّ ،
يقاومــن مــا قامــت عليــه الرأســمالية .عندمــا ترفــض
فهــن
ًّ ّ
جزئيــا ،إنمــا
النســاء االنســحاق فــي مؤسســة العائلــة الغيريــة ولــو
ّ
َ
لصالحهــن .إن اعتمــدت
يقاومــن بنيــة النظــام السياســي ويخلخلنــه
والنجــابّ ،
وقســمت أغلــب الــدول إلــى
الرأســمالية علــى العائلــة إ
ّ
شــمال ُيديــر قــوى العمــل وجنــوب ُينتجهــا ،فــإن النســاء بممارســتهنّ
الجهــاض ًّ
ًّ
جماعيــا -فــي إحــدى دول الجنــوب العالمــي
–فرديــا كان أم
إ
ً
َ
ومــن أ كثــر المناطــق تهميشــا ،يقفــن أمــام عجلــة إنتــاج الرأســمال،
آ
ّ
9
كتــرس فــي اللــة.
أجســامهن
رافضــات تأميــم
ٍ

“فــي زياراتنــا العائليــة كانــت نســاء العائلــة المتزوجــات يجلســن
معــا [ .]...دخلـ ُ
ً
ـت عالــم الجنس مــن دون زواج ،وتبدل اهتمامي
11
بغشــاء البــكارة ،مــن شــيء أخافــه إلى شــيء أملكــه”.
ُ
ّ
ُ
ًّ
اجتماعيــا ،لــم يكــن
تشــير الراويــة إلــى أن وعيهــا بموقــع جســمها
أ
لحظــة تعارفهــا بشــر يكها الجنســي ،إنمــا ترا كمــات لســئلة ومواقــف
عبــر الســنوات :منهــا تفكيرهــا فــي جلســات عائليــة ،أو تعبيرهــا عن
االهتمــام بغشــاء البــكارة والهــوس االجتماعــي بوجــوده .ثــم تصــل
ّ
إلــى لحظــة ُمركبــة مــن اســتعادة لملكيــة جســمها .لــم تتخلــص مــن
الخــوف ًّ
نهائيــا؛ ّ
عبــرت خــال المقابلــة عــن أن الخــوف منعهــا
مــن االســتمتاع بالجنــس؛ مــا يعكــس ســيطرة العائلــة الغير يــة علــى
جنســانية النســاء حتــى أثنــاء مقاومتهـ ّـن لهــا .بالحديــث عــن الوعــي
ُ
المترا كــم بموقــع الجســد تقــول ُمشــاركة أخــرى:

ّ ف
النس
احلق ي� اممرسة ج

معظــم ُ
المجهضــات فــي هــذا البحــث غيــر متزوجــات مارسـ َـن الجنس
ّ
خــارج َ
جميعهــن إلــى عائــات
إطار ْيــه الدينــي والقانونــي .تنتمــي
ً
محافظــة تعتبــر ممارســة الجنــس خــارج الــزواج أمـ ًـرا جلــا؛ بســبب
ّ
مفاهيــم الشــرف والعفــة ُ
أجســامهن.)Baron 2005( ،
المعلقــة علــى
تأتــي هــذه المفاهيــم كتقييــد لجنســانية النســاء ّروجتهــا ومــا زالــت
أ
ّ
تروجهــا الرأســمالية البويــة ( .)Federici 2009ممارســة الجنــس فــي
الطــار سـ ّ
ـرية ،لكنهــا شــائعة رغــم وصــم اجتماعــي ُيالحــق النســاء
هــذا إ
َ
ّ
يمارســن الجنــس بــا زواج ،كهــذه ُ
المتعلقــة
أنهــن
اللواتــي ُيعتقــد
أ
أ
بال كــواد الخالقيــة ،أو بغشــاء البــكارة .هــذان العنصـران أثبتــا فشــلهما
10
فــي منــع النســاء مــن ممارســة الجنــس.

“قضيــت ســنوات أصــارع أســرتي حــول نــزع الحجــاب ،وحول
أ
االنتقــال مــن منزلهــم لعيش بمفــرديّ .مرت ســنوات .خلعت
12
الحجــاب .أقنعت عائلتي باالنتقــال”.
تعبــر المتحدثــة عــن أن ّ
ّ
تحديهــا للعائلة صحبتــه أفعال أخــرى تتمحور
حــول إدراكهــا بموقــع جســمها فــي عالقتــه بأســرتها ،كفــرض الحجــاب
أ
ٌ
القامــة فــي منــزل الســرة واللذيــن ُيعتقد أنهمــا أفعال
الجبــار علــى إ
أو إ
ّ
ـانياتهن قيــد التحكم والســيطرة .وعي
تضمن بقاء أجســام النســاء وجنسـ
ُ
النســاء المتراكــم بأجسـ ّ
ـامهن ومواقعهــا االجتماعيــة ال يســفر بالضــرورة
ّ
ّ
لديهــن وعــي
ممارســتهن للجنــس مــن دون زواج .هنــاك نســاء
عــن
ً
َ
َ
ً
ُ
بموقــع الجســد ويقــررن أال يمارســنه اقتناعــا ،أو خوفــا مــن تبعاتــه ،أو
امتثـ ًـال للمعاييــر الدينيــة .وأخريــات ال ترتبــط ممارسـ ّ
ـتهن الجنــس من

 9تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن  45%من حاالت الإجهاض تحدث بشكل غير
آمن ،ومعظمها تحدث في الدول “النامية”.
أ
أ
ّ
حداهن حياة جنسية ّ
سرية رغم التزامها العلني بال كواد الخالقية،
 10كأن تكون إل
ُ
ُ
سواء مع رجل أم امرأة ،أو تمارس الجنس من دون فض للبكارة -إن ولدت بها -كالجنس
الشفهيّ ،
والنصي ،والرقمي ،والجنس الشرجي .وجميعها ممارسات تحدث من دون إيالج
أ
ُ
باليالج.
(التعبير البوي لممارسة الجنس) .وهناك َمن تقرر ممارسة الجنس إ

 11مقابلة شخصية.
 12مقابلة شخصية.

32

غ
ت
تعــ ّرب ُ
النــس.
املشــاراكت هنــا عــن صدمــة احلمــل ر�
اممرســه ّن ج
ف
ن
ف
وع� ّ
بل ج�ــاب .تلــك صدمــة
غــر مرتبطــة � إ
�مارســة ج
ــن ي
النــس ي� ي
ً أ
ً
ّ
تعكــس ت� ً
ويتعــدى
وشــعورا ب�ن شــيئا خــرج عــن املتوقــع
ديــدا
قدر�ـ ّـن عــى التعــاط معــه نفسـ ًّـيا ج ًّ ش
حــدود ت
� ٌء ي�تــاج إىل
ومتمعيــا .ي
ي
تدخــل عاجــل ورس يــع ،حـ تـى ال ينكشــف أمــر احلمــل وتتبعــه ومصــة
ت
اج�عيــة مــدى احليــاة ،أو حمـ ة
ت
ـاول قتــل �ــت زمع الـ شـرف ،أو حـ تـى

دون زواج بوعيهـ ّـن المتراكــم بأجسـ ّ
ـامهن ورمزياتهــا االجتماعيــة .فــي
أ
المثلــة الســابقة ،ممارســة النســاء للجنــس بــا زواج ُيمكــن اعتبارهــا
أ
ّ
للطــر ُ
ـانياتهن وعلى رأســها مؤسســة العائلة
المهيمنــة على جنسـ
مقاومــة
الغير ية.

ن
ًّ
وال ج�اب
احلمل ليس
حتميا إ
عقا�
ليس ً ب

النــس.
إ
الجبــار عــى اســتامكل احلمــل كنتيجــة حتميــة ملمارســة ج

ف
“البلــد مــش مســاعدة حــد ق
يبــى حــر ي� جســمه .ب�ــاول
ال ج�ــاض مــش وحــش .مــش عارفــة النــاس
حمملــش ت� ن ي� .إ
أ
ش
ت ض
هــ� مــرة ،ب�ي
إزاي بتقــول اولــدي عــر مــر فات وال ج� ي
ت
ـ� أبشــع
منطــق؟ إزاي جســمك يســهلك ي� والدة وتعــب؟ الـ ي
15
والــ� جــاي بعــد الــوالدة”.
ال ج�ــاض :أمل الــوالدة
مــن إ
ي

ن
ت
ال ج�ــاب،
النــس بغــرض االســتمتاع ال إ
عندمــا �ــارس النســاء ج
ن
ال ج�ــاب أو
يقاومــن مــا يعتمــد عليــه نظــام العائ ـ�ة النوويــة ،مثــل إ
أ
جنــ� للرجــال (Dalla
اســتمتاع
دوات
ك
تشــ�ء أجســام النســاء
ي
يي
َ
 .)Costa 1957مــا تفعــه النســاء مــن رفــض للحمــل إن نتــج مــن
ّ
أجســاهمن واممرســة حــق
النــس ،هــو اســتعادة مللكيــة
اممرســة ج
ف
ـ� .لكــن عندمــا تعــرف ام ـرأة �بحلمــل،
النـ
أصيــل ي� االســتمتاع ج
ي
ن ت
ُ
مص�هــا إن
تصــاب ب�لصدمــة وتتبــادر إىل
ذه�ــا خ� ّوفــات عــدة عــن ي
ت ّ� ا كتشــاف اممرسـ تـها للجنــس ف� حــال اكنــت غـ يـر ت ز
م�وجــة (Baron
ي
 ،)2005أو كيــف سـ ق
ـيتل� ش� يهكــا خ
ال ـرب إن اكنــت ت ز
م�وجــة .ي�جــع
ت
ع
ذلــك إىل تقييــد جنســانية النســاء مــن ج�ــة ،ومــن ومص اجــام ي
ق
ســيالح�ا يه واملولود/املولــودة مــن ج�ــة أخــرى ،ومــن شــعورها
أ
ب�لذنــب؛ ل ن�ــا مل تتخــذ االحتياطــات الاكفيــة ملنــع احلمــل بســبب
قبــوع مســؤوليته عــى أ كتــاف النســاء بصفــة عامــة.
ن
“أ� حامــل؟ حامــل إزاي؟ اكن عنــدي إحســاس ب�لذهــول...
ن
معالـ ت أ ة
إ� أقـرا التعلـ يـامت املوجــودة عــى
اكنــت
ـ� للســئل دي ي
ج ي
علبــة تيســت احلمــل ،ي�كــن نتيجتــه غلــط .خرجــت مــن
ف
ف
ة
شــايل الســؤال ي�
احلمــام والتيســت ي� إيــدي ..نأ� ماشــية
13
إيــدي!”
“دي اكنــت أول مــرة ف� حيـ ت
ـا� أمعــل تيســت .وكنــت مســتنية
ي
ي
ت
خ
كتــر
إنــه نيجاتيــف ..فاطلــع بوســيتيف .ا�ضيــت .فضلــت ي
ف
فاحلمــام .نأ� واقفــة ادامــه بقــول أ كيــد دة مــش بيحصــل ي�
ت
14
ـا�”.
الوقــت دة مــن حيـ ي
 13مقابلة شخصية.
 14مقابلة شخصية.
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ُ
أمومتمك ال تناسبنا

اعـ تـراف ب أ� ّن تلــك خ
“الدمــة” ه ٌ
دور مرتكــز عــى توظيــف غـ يـر مؤجــر
ي
ُ
ف
اج� ًّ
وغـ يـر مقـ ّـدر ت
ـ�
عيــا لملشــاعر ج
والســد أو مــا يســى ب�لعمــل العاطـ ي
17
(.)James 1975) ،(Rodríguez 2010

ن
ن
مــ�؟ وإال بســبب
“بســأل
ي
نفــ� أ� حاســة خ ب�شــاعر خارجــة ي
ت
جــوا� إنــه دوري وإن دي حاجــة
الــ� تا� بيــت عليــه وا�س
ي
ي
ـاس مســتقل عــن أي ضغــوط ،وإال جه
الزم أمعلهــا؟ هــل إحسـ ي
ق
ق
ن
ـ�
مــن ي
ـ� /ملــا أبــى أم /ملــا تبـ ي
الوع مــن حاجــات متخزنــة( :ابـ ي
16
حامــل)؟ كنــت مرتبكــة”.

أ
ُ
ًّ
واج� ًّ
جســد� ،ت
ونفســيا،
عيــا
عندمــا تعــ ّرب النســاء عــن ثقــل المومــة
ًّ ي
أ
ومصهــن ب أ� ن� ّ
ّ
تعمــد يُ� َ
طمــس ُم ّ
ت
ٌ
ــارس
جــد�ات �بلمومــة.
ــن لســن
يــم
ي
ن
إ بل�از جانــب واحــد فقــط مــن الــدور إال ج�ــا�َ ،يـ ِـم غـ يـر ُ
املمتثــات
بي
أ
ت
هل ويقدهمـ ّـن ك ـامن ذج ســيئة للهمــات .نتجــت مــن ذلــك ج�ــارب ســيئة
ُ
أ
ن
للنســاء مــع إال ج�ــاب ورعايــة الطفــال ،حـ تـى نإ�ـ ّـن لـ َـن أنفهسـ ّـن عــى
ف
ن أ
و�لتـ
مشــاعر ال ي�
ـال ،هنــاك ج�ــوة عاطفية
مل�ــا للطفــال امك ُيتوقــع نم�ـ ّـن .ب
ي
ف
و�ــوة أخــرى ن
ـ� ُ
بـ ي ن
بي�ــا
املنجبــة ونفهســا تشــعر يف�ــا ب�لذنــب والتقصـ يـر ،ج
أ
وبـ ي ن
ـ� الطفــال .)Erickson 2005) (Wharton 2009, 149( ،يـ ث
ـؤ� هــذا
أ
ً
التطبيــع مــع المومــة سـ ًـلبا عــى ُ
امل ج�هضــات ،ويصـ ّـور إال ج�ــاض بديــا
ّ
ت
ً
ّ
ض ّ
ّ
ـىل
“ســيئا” .تطــور بع�ــن مشــاعر قاســية ج�ــاه أنفهســن ،حمورهــا التخـ ي
جر�ــة قانونيــة ُ
ّ
وجــرم ال
عــن أطفــال (مل يولــدوا) ،وبشـ
ـعورهن ب�رتــاب ي
أ
ت�تكبــه “الهمــات”.

ُتلـ قـ� املتحدثــة الضــوء عــى املعايـ يـر ت
والندر ية حول أجســام
االج�عيــة ج
ي
ّ ن
ّ ف
وع�ــا .معايـ يـر تضمــن بقــاء
�
رة
ـذ
ـ
واملتج
ـة
ـ
ابي
�
ال
ـن
ـ
وأدواره
ـاء
ـ
النس
ج
إ
ي ي
أ
ت
و�ـ ي
ال ج�ــاض،
أجســام النســاء قيــد التحــم إمــا ب�لعنــف الرسي ج
ـر� إ
ّ
ض
وإمــا بتدر يــب للفتيــات “كيــف يكـ ّـن أهمــات” .يــو� االقتبــاس أن

عندما ترفض النساء الدور
اإلجنابي الذي ُيجردهنّ من فاعلية
اجلسد فهنّ يقاومنَ ما قامت عليه
الرأسمالية

هنــاك فكــرة ض�نيــة ّأن النســاء يســتمتعن ت
النــس
ح� ًمــا ب�مارســة ج
ُ َ
بليــاج،
ويعاقــبنَ عــى هــذا االســتمتاع امك لــو أنــه ممنــوع عــى
�إ
النســاء أن ي�ققــن هــذه الرغبــة .ت
افــراض حــدوث احلمــل فقــط
أ
بليــاج و�ضائيــة ف
اح�ليــة حدوثــه مــن ن
ينــ� ت
دو�مــا ،كن يكــون
�إ
ب
ي
ّ
نتيجــة العتــداء جنــ� .وبغـ ّ
ـض النظــر عــن نقطــة االســتمتاع ،فــإن
ت ي
ن
ّ
النــس
ـة
ـ
ملمارس
ـاب
ـ
كعق
ـاب
ـ
�
ال
ان
ر
ـو
ـ
يص
ـه
و� ير�ـ
ج
ال ج�ــاض ج
إ
منــع إ
ج
ونتيجــة حتميــة هل ،ســواء اكنــت امل ـرأة ت ز
م�وجــة أم ال .امك نأ�مــا غـ يـر
َ
ـ� ب�لنســبة إىل جنـ ي ن
عادلـ ي ن
ـ� غـ يـر ُ خمطــط لوجــوده وال للحامــل الـ ت
ـ�
ُ ي
ف
تتحمــل مســؤوليته وحدهــا ،ال سـ ّيـام ي� حــاالت االغتصــاب .ي ج�ـ ّـرم
ً
ت ف
ال ج�ــاض ت ج� ي ً
حــى ي�
ر�ــا ُمطلقــا ،وال ُيبيحــه
القانــون املــري إ
حــاالت االغتصــاب أو احلمــل مــن احملــارمُ .ي ّ
طبــع القانــون بذلــك
أ
أّ
ّ
و�نــه هممــا اكن الســياق
ب�ن احلمــل نتيجــة
حتميــة ملمارســة ج
النــس ،ب
أ
الولويــة بغـ ّ
ـض النظــر ّ
معــا
الــذي حــدث فيــه احلمــل ،اســتامكهل هل
ف
ُ
النـ ي ن
ـ� واملنجبــة .يقــول
تســبب ي� وجــوده أو تبعــات وجــوده عــى ج
ً
ً
ّ
النــس أول،
عل�ــا عدم اممرســة ج
القانــون للنســاء إن َمــن ال تــود طفــا ،ي
ئّ ف
ت
و� هــذا تقــع مســؤولية منــع احلمــل عــى
ـا� .ي
حــى لــو اكن غـ يـر رضـ ي
النســاء وحدهـ ّـن ،وتقــع مســؤولية محايــة أنفهسـ ّـن مــن االغتصــاب
ّ
ف
ــن ً
كتا� ّ
أيضــا .تتجــى هنــا
ومــا قــد ينجــم عنــه مــن محــل عــى أ
ف
ـ� ُ
وامل ش�عـ ي ن
ســلطة القوانـ ي ن
ـ� الرجــال .هــؤالء ي�لكــون ســلطة التحــم ي�
ردو�ـ ّـن نم�ــا؛ إذ ُيبــدي القانــون منظومــة العائـ�ة
و� ن
أجســام النســاء ي ج
أ
ش
ّ
الفعليــة ُ
اكملنجبــة
�ء ب�ــا فيــه حيــوات الف ـراد
ي
الغ� يــة عــى لك ي
�ة
ُ
واملحتمــ اكملواليــد.

أ
ت
لــو�؛ لتوظيــف
المومــة يه وظيفــة اج�عيــة مرتبطــة ب�لــدور البيو ج ي
ّ ف
ـاعرهن ي� نظــام العائـ�ة كبنيــة للنظــام االقتصــادي
أجســام النســاء ومشـ
الســياس ( ،)Bear et all 2015و( ،)Federici 2009و(Dalla Costa
ي
 ،)1975و( .)Mies 2014هــذا التوظيــف ال تؤجــر عليــه النســاء،
نإ�ــا ُيصــاغ عــى أنــه “حـ ٌّ
ـب” ،ت�نحــه النســاء بــا مقابــل .هــو اعتبــار
ـم تطويهعــا خ
أجســام النســاء جـ ً
لدمــة ش
ـزءا مــن طبيعــة يـ ت ّ
الب� يــة ،بــا

 15مقابلة شخصية.

 16مقابلة شخصية.

ال ي ن
نــ� اكنــت قاســية أوي .خــدت
“حلظــة مــا شــفت منظــر ج
ف
ن
ت
ت
إ�
وحطي�ــا ي�
منديــل وحطيــت فيــه الــدم
حمفظــ� .ب�ــس ي
ي
ة ف
نفــ�
روح ...مكنتــش شــايفة
شــايل ي� احملفظــة حتــة مــن
ي
ي
أ
غــر جمرمــة ...دي آخــر صــورة ت خ
18
ا�يلهــا عــن المومــة”.
ي

أ
ّ
ن
الغ� يــة ه املؤسســة ت
الوىل الـ ت
أدوار�
ـ� نتعــم يف�ــا
االج�عيــة
العائ ـ�ة ي
ي
ي
االج�عيــة وجنســانياتنا ،متـ ثـأ�ات ف� ذلــك ب� خ
ت
ـا�ت الســائدة عــن
لطـ ب
ي
أدوار النســاء ت
االج�عيــة ( ،)Dalla Costa and James 1975و(Brown
ّ
 ،)1993و( ،)Federici 2009و( .)Mies 2014لعــل بأ�ز مثــال هــو
أ
كو�ــة ّ
المومــة والتطبيــع مهعــا ج
حتميــة للنســاء تتحقــق مــن خالهلــا
ت
اج� ًّ
عيــا .تطبيـ ٌـع ممتــد لقوانـ ي ن
ذوا�ـ ّـن ت
ـ� ت ج�ـ ي
ال ج�ــاض؛ فنجــد املـ شـرع
ـر� إ
ت
شــر إىل املــرأة احلامــل بلفــظ “أم” ،وهــو مــا ج�ــده رانــس
املــري ُي ي
طمســا لفرديــة املـرأة ت ز ف
وآخــرون (ً )Rans et all 1996
واخ�اهلــا ي� الرمح.

ـ� االقتبــاس الســابق واالقتبــاس التــال ،مفارقــة ض
وا�ــة بـ ي ن
بـ ي ن
ـ� امـرأة
ي
طـ ّـورت مشــاعر ّ
اج� ًّ
تصنــف ت
عيــا “أمومــة” ،وأخــرى ت�فــض توظيــف
مشــاعرها:
أ
“الطبــاء بيقول ـوا مفيــش ض�ر .مـ ي ن
ـ� قالــك؟ هــو عــادي أخلــف
ن
ت
ز
ـ�؟ نأ�
طفــل مــش عـ يـا�اه ومــش حبــاه .وأ� مــش هديــه لك طاقـ ي
ت
عنــدي أطفــال .ايــه الـ خ ن
ـ�
ـ� أجيــب طفــل �لــت؟ ال جسـ ي
ي
ـ� ي�ليـ ي
19
ـا� تســتحمل .لــو حصــل محــل ت� ن ي� :جههضــه”.
وال أعصـ ب ي
بــ� املشــاراكت ف� البحــث ،اكنــت املتحدثــة أ ثك� ّ
هــن ً
مــن ي ن
وعيــا
أ ي
أ
غ
عل�ــا ،ر� عــدم حصوهلــا
بتعقيــدات المومــة ب
و� ن�ــا وظيفــة لــن تؤجــر ي
 17اعترفت ً
والنجابي .وتتم مناصفة
أخيرا بعض الدول كاالسكندنافية ،بالعمل المنزلي إ
أ
إجازة الوضع ورعاية الطفال بين المنجبة وشريكها.
 18مقابلة شخصية.
 19مقابلة شخصية.
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ّ
ُ
العقــو�ت املــري ُ
امل ج�هضــة ولك َمــن
ب�ر يــة أ كــرب  .ي ج� ّــرم قانــون
ب
ف
ن ُ ق
ال ج�ــاض ،وال ي ُ ج� ّــرم الرجــال ش
لــ�
كــر اكء بيو
ُيشــارك ي� إ
ي
لوجيــ� .ي ي
ـو� عــى ش خ
�ــص واحد (امـرأة)،
غالقانــون مســؤولية احلمــل كفعــل بيولـ ج ي
ر� أنــه يتطلــب بويضــة وحيـ نً
ً
ئ
ن
ـا� �فضــا
ـوا� منـ ًّ ي
ـو� .ويؤنــث الــدور نالرعـ ي
إ�ــاب أم إىل
يأ�دي الرجــال مــن مســؤولية احلمــل ســواء ّأدى إىل ج
إ�ــاض .تقــول إحــدى ُ
ج
املســتضيفات:

التعلــم أو وجودهــا ف ي� ئ
دوا� “تقدميــة” تناقــش
عــال مــن
ي
عــى قــدر ٍ
ت
ف
� مــن طبقــة �ــت متوســطة ومــن حمافظــة
ال ج�ــاض ب�
إ
نفتــاح ،ي
أ
ن
ّ
بل ج�ــاض �بعــان مــن موقهعــا اكمـرأة
وع�ــا �بلمومــة وقرارهــا � إ
هممشــة .ي
ن
ف
ئ
ض
ال ج�ـ بـا� والرعــا� مــع طفلتـ ي ن
ـ� فشــلت ي� ج
إ�ا�مــا.
واختبارهــا الــدور إ
ي
ي
ت
بع� ّ
ار� ّ
ّ
أمــا الباقيــات ُفل َ
ــن ب�لذنــب؛ ض
ــن
ــن
أنفهســن واتســمت ج� ب
ّ َ ف
أغل�ـ ّـن
احتفظــن بــدم إ
ال ج�ــاض ،وأخـ ي
ـر�ت فكــرن ي� دفنــه .شــعرت ب
ف
ن
وع� ّ
ب� ج ُ
ــن ب�لقتــل.
لــرم
القانــو� وارتبــط إ
ال ج�ــاض ي� ي
ي

ف
أك� ورطة ي� حياة الست”.
الل من يغ� خطة هو ب
“الطفل ي

أّ
ت
ن
ال ج�ــاض
الــزم ب�ن املشـ
ار�ـ ّـن مارسـ َـن إ
ـ� ج
ـاراكت عــى تنــوع ج� ب
ِ
ال ي�كنـ ي
أ
غ
لك� ّ
مــن منطلــق رفــض المومــة ،ن
ــن مارســنه ر� تلــك التعقيــدات
أ
َ
ت
ويظهــر هنــا فم�ــوم املقاومــة بوضــوح .فــإن طــورن مشــاعر ج�ــاه الجنــة،
ن
ف
ّ
وع� ّ
أ� َ
ضــن ف� ن
ج
ــن .مــا
ال�ايــة ُمتحــد ي�ت حتميــة إ
ال ج�ــاب ي� ي
ي
أ
ـ� ُ
ي�ــدث مــن رصاع داخــ� بـ ي ن
امل ج�هضــة ونفهســا ،هــو مقاومــة للطــر
ي
عل�ــا اكمـرأة تُ خ�ـ تَ ز
اج� ًّ
ـم نبذهــا ت
ـ�ل ف ي� رمحهــا ،ومــع ذلــك يـ ت ّ
عيــا
املفروضــة ي
أ
ن
َ
قاومــن فم�ــوم المومــة ُ
املهيمــن
أ�بــت مــن دون زواج .هــؤالء
إن ج
تخيـ َ ة
ال ج�ــاض للنجــاة ب� ت
ت
امل ّ
وحتمي�ــا ُ
يوا�ـ ّـن
ـل مقابــل حصوهلـ ّـن عــى إ
ف
حـ تـى إن اكن غـ يـر آمــن وغـ يـر قانـ ن
ـو� .فعندمــا وقعـ َـن ي� أزمــة االختيــار
أ
ن أ
ّ ً
ي أ
َ
ـ� المومــة والنجــاة ،اخـ تـرن النجــاة ب�نفهســن أول ،وعكــس المومــة
بـ ي
امل ّ
ُ
تخي ـ�ة :

21

ـ� خمـ ن
ـ� معلنــا ســكس ،إحنــا االتنـ ي ن
“إحنــا االتنـ ي ن
ـد�ش ب�لنــا ،نأ�
ف
شــيلت لوحــدي .فلــوس الســايتوتك ،قســمناها .كنــا ش� اكء ي� لك
أ
حاجــة ،إال المل .إال إالحســاس ب�لعــار .إال إالحســاس ب� خلــوف
أ
22
جر�ــة”.
مــن املــوت .إال إالحســاس ب� ن ي� ب�تكــب ي
ُيعــ ّرب االقتبــاس عــن ش�ا كــة بيولوجيــة ومشــاركة ماديــة ال ت�تــدان
ّ
ُ
ملشــاركة خ
الحظــت أثنــاء البحــث أن الغالبيــة
الــوف والذنــب.
ن ث ن
ش
ت
ش
ـا�
العظــى مــن الــر اكء ال يدمعــون � ياك�ــم .اثنتــان مــن بـ يـ� �ـ ي
ّ
الــر اكء .ب�لنســبة إىل ت ز
دمعهــن ش
امل�وجــات ،يعتــرب ش
نســاء
ال� يــك
أ
ن
ف
َ
َ
وال ج�ــاب بده ًّيــا لنــه � عالقــة ش�عيــة قانونيــةً ،
وغالبــا مــا
احلمــل إ
ي
ُ
خ
ش
ـف ال� يــك
ي ج� ب�هــا عــى اســتامكهل .ب�لنســبة إىل العـ ب
ـز�وات ،إن مل ي�تـ ِ
ن� ًّ
ائيــا ،يتصـ ّـور ّأن املشــاركة ماليــة .ض
بع�ــم يعــرض الــزواج واســتامكل
أ
ـو�
احلمــل مــن دون االلتفــات إىل عقبــات العــرض ،كن يكــون مطلـ ً ب
نم�مــا تإ�ــام الــزواج ب�لحقاتــه املاديــة قبــل ش
ال�ــر الثالــث ،أو إعــام
َ
أرست يْ�مــا �بحلمــل.

“حســيت ب�نتصــار عىل املج تمع .ده جســ� ن
وأ� قــررت ج
أ�ض.
ي
ـ� بيقولــوا املفــروض ميحصلــش .وحســيت
نأ� معلــت عكــس الـ
ي
إنــه ك*م القـ يـم بتاعتــم .نأ� دخلــت املستشـ فـى ف ي� بطـ نـ� جنـ ي ن
ـ�،
ي
20
وخرجــت مــن غـ يـره”.

“مينفعــش أخلــف .كنــت صغـ يـرة .ومعنديــش اكريـ يـر ،ومسـ ة
ـتقل
منــ� وأرصف ي ن
وآ� ي ن
جديــد .مشــتتة :هــروح ي ن
منــ� وآلك
فــ� ج ي
ش
أخل�ــا
وأ�ب إزاي ،ولســه مــش متأكــدة مــن العالقــة علشــان ي
أ
دا�ــة .علشــان أربــط طفــل ب�ب .كنــت ســاعات بشــوف لك
ي
ن ّ
ت
ـ� مفرحــه إنــه جــدع .إنــه بيخلــف .إن أ� وفــرت عليــه �ــن
الـ ي
أ
23
التحاليــل علشــان يعــرف هــو بيخلــف وال ل”.

أدوار الرجال وهاجس املوت

ف
ال ن ج�ــاب ت
وال� بيــة ،ي أ�خـ ن
ـذ� للحديــث
احلديــث عــن دور الرجــال ي� إ
ن
ف
لــو� ب� تل� بيــة
ال ج�ــاض .ر بــط إ
عــن دورمه ي� إ
ال ج�ــاب كــدور بيو ج ي
ئ
ت
ع يقــع عــى اكهــل النســاء حـ تـى قبــل الرأامسليــة،
ـا� اجــام ي
كفعــل رعـ ي
لك�ــا ّ
ن
بتقســامت العمــل ن
لــو�.
أصلــت هل
املبــ� عــى ج
ي
النــس البيو ج ي
ي
عندمــا ظ�ــرت احلاجــة االقتصاديــة إىل معــل النســاء خــارج امل ـنز ل،
أ
ّ
ف
ظلــت الفعــال الرعائيــة مســؤولية نســائية؛ لتعمــل النســاء بذلــك ي�
وظيفتـ ي ن
ـ� خــارج امل ـنز ل وداخــه .يشــمل ذلــك مســؤولية منــع احلمــل
ت
ُ
النســية
ار�ــم ج
ب�لطبــع ،مــا ي�ـ ّ ِـرر الرجــال مــن عــبء احلمــلَ ،ويـ ِـم ج� ب

ت
ـوا� ت
ُ
قابل�ـ ّـن مل يقبلـ َـن عــرض الــزواج ،وأشــارت
معظــم امل ج�هضــات اللـ ي
ُمشــاركة إىل أنــه اكن وسـ ة
ـيل ضغــط لدفهعــا إىل إال ج�ــاض:

 20مقابلة شخصية.
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ـ�
“قــ�
نتجــوز .بعدهــا قـ ي
ـ� مــش هتجــوزك ،بــس هكتــب البيـ ب ي
ي غ
مس .ر� إنــه مينفعــش .كنــت جههــض بــس مســتنية منــه حاجــة
بت� ي
� ن ن
إ� مــش لوحــدي .بــس هــو ضغــط عليــا عشــان
سســ� ي
ي
24
جأ�ــض”.

النجاة واملقاومة

يهعــن عــن ّأن هاجــس املــوت ق
الح� ّ
املشــاراكت ج� ّ
عــ ّرب ت ُ
ــن أثنــاء
ت
ار� ّ
ــن امك ُيشــاركن
إ
ال ج�ــاض .فبســبب الــومص ،ال تتشــارك النســاء ج� ب
أ
ّ
ت
ت
ش
ج�ــارب احلمــل والــوالدة .امك أن ظــروف إ�امــه كن يكــون بــا إ�اف
ً
ًّ ت
ُ
طبيــا ،ج�عــه حمفوفــا ب� خملاطــر الصحيــة
ـ� أو العيــادات غـ يـر جمهـ ّـزة
طـ ب ي
أ
ت
خ
ن
ال ج�ــاض ج�ر بــة قاســية نفسـ ًّـيا
ـ� .ي ج�عــل ذلــك إ
إىل جانــب الطــر المـ ي
تشــعر يف�ــا النســاء ب�لوحــدة خ
والــوف عــى احليــاة غـ يـر قــادرات عــى
طلــب املســاعدة:
ت
“معرفش واحدة ج
بيحك”.
تقول ج�ر تب�ا .حمدش
أ�ضت ي
ي

25

ت
دلوقــ� .بســتناه لوحــدي .ب� ِأع ّــد هل ب�للحظــة.
“املــوت جــاي
ي
نأ
ت
ت
ـ� ...اللحظــات عــدت عليــا ك ي�
ـ� ...مهــوت دلوقـ ي
هتــأمل دلوقـ ي
26
ســامعة دقــات الســاعة ث�نيــة ث�نيــة”.

متعلقات ش خ
�صية خالل إحدى االستضافات نز
امل�لية

ق
أم،
أم جــت تســتمل جثــة؟ ي
غــر �ــرة ي
“هيحصــل ايــه لــو ي
ت
ـ� لك حيا�ــم( :بنتــم ماتــت
ومصــة العــار هتالحــق ي
أم وأهـ ي
27
وه بتجهــض)”.
ي

هنــاك دمع تقدمــه نســاء ُلملجهضــات ،يتعـ ّـدى ئ
قا�ــة الطوارئ لملســامهات
املاليــة ش
كــراء احلبــوب ودفــع تاكليــف العمليــة ،ويصــل الســتضافة
نز
م�ليــة لـ ضـامن ُصبــة وطمأنينــة ُلملجهضــة .تقــول إحــدى ُ
املســتضيفات:

امل ج�هضــات ،اقتحمنــه ً
هــذا اهلاجــس امك اقتحــم ُ
أيضــا .هنــاك َمــن
ّ
َ
ت
ـتخدمن جمموعــات نســائية مغلقــة
ـر�ت اسـ
جلــأن إىل
صديقا�ـ ّـن ،وأخـ ي
بع�ـ ّـن أعـ َـددن ئ
ال تن�نــت وطلـبنَ الــدمع ب�جهو ّليــة .ض
قا�ــة ج�ــات
عــى إ
ُ
اتصــال نســائية للطــوارئ .تقــول إحــدى املشــاراكت:
ت
“ب� ي ن ت
ن
بتمو� ،هيترصفوا حص”.
إن� واثقة لو
ي
آدم� ي
ي

ت
ن
إ� ي ز
عا� ة أســاعد ســت خ�رج من ورطة اكن أمه دافع.
“إحســاس في
هممنيــش أعر�ــا أو أعــرف احلمــل حصــل إزاي .املهــم ق
ح�ــا
ف
ت
وه بتتعامــل
يكونلهــا ســيطرة عــى جســمها وحــرة ي� قرارا�ــا ي
مــع ســلطة املج تمــع والقوانـ ي ن
ـ� ســواء ب� ج
ملوا�ــة او �بحلي ـ�ة  .بو�ــا
ف
أن ج
جر�ــة.
املوا�ــة مــش مثمــرة ي� إ
ال ج�ــاض عشــان بيصنفــوه ي
29
دمعــت احلي ـ�ة واملج ازفــة واسـ ت
ـتضف�ن”.

28

 24مقابلة شخصية.

ض
تــو� ُ
وع�ــا ب�ــا يعنيــه احلمــل وتصفــه
مــن االقتبــاس
املســتضيفة ي
غ
ّ
َ
ً
خ
عل�مــا.
ب�لورطــة وتقــدم مرجــا ُلملجهضــة ر� التبعــات القانونيــة ي
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ّ
نً ً أ
امل ج�هضــة اكنــت مقيمــة مــع ت
أرس�ــاً -
ل ّن ُخاليــا
توفــر مــا� آمنــا
أ
أ
الخالقيــة .تســتعيدان ً
معــا ّ
ملكيــة ُ
امل ج�هضــة املســلوبة
مــن الحــام
جلســمها بفعــل قوانـ ي ن
ـ� ت ج�ـ ي
ـ� .تتحـ ّـدان
ـر� إ
ال ج�ــاض والعنــف املج تمـ ي
والــوف عــى احليــاة ،والذنــب ،وهيمنــة نظــام العائــ�ة
الوحــدة ،خ
ُ
ـياس عــى أجســام النســاء ،وتعيــدان إنتــاج سياســات
والنظــام السـ ي
َ ت
ّ
ُ
ال ج�ــاض
الســد لصاحلهــن .بعــض املســتضيفات خضــن ج�ر بــة إ
ج
آ
ً
ت
ـر�ت .تقــول
غـ يـر المــن .فتخلــق التجر بــة ذا� نســائية تــدمع نســاء أخـ ي
ُمســتضيفة أخــرى:

ن
ن
ـدا� ،أرى نــواة حراك
رعايــة حصيــة ج
وإ�ابيــة مكواطنــات .مـ فـن العمل امليـ آ ي
ال ج�ــاض المــن ويســى ب ج�هــد
نســوي قاعــدي يــدمع حــق النســاء ي� إ
غ خ
أ ن
الســد.
ـ� إىل إرســاء قـ يـم نســوية حــول سياســات ج
ور� الطــر المـ ي

احلق ف� احلياة مقابل احلقّ
ّ
ي
ف
ي� االختيار

ت
ـا� .مــن خ
إ�ـ ض
ـ� ن�بعــة مــن ج�ر بــة ج
الــوف والرعــب
ي
“دوافـ ي
غ
وإدرا يك أمهيــة إن مــان العمليــة يكــون آمــن .ور� عــدم
غ
ن
ًّ
ت
إ� عــاوزة بعــد
ـ� ب�لبنــت ور� خطــورة املوقــف أمنيــا إال ي
معرفـ ي
ســنة أو ش
عــرة تفتكــر نإ�ــا اكنــت مــع ســتات مومصوهــاش
ق ف
ت
ح�ــا ي�
وبيح�مــوا
عل�ــا .بيدمعــوا اختيارهــا
وحممكــوش ي
ـ� ملــا كنــت حمتاســة ومــش عارفــة
جســمها .شــوفت يف�ــا نفـ ي
30
جههــض إزاي ي ن
وفــ�”.

“خفــت عــى نفــ� ملــا مــا لقتــش حــد يقطــع ل خ
الــاص ...نأ�
ي
ي
خفــت عــى نفــ� .خفــت عــى حيـ ت
31
ـا�”.
ي
ي

ت
هنــاك جدليتــان ت ّ
صياغ�مــا مكتضــادات عنــد احلديــث عــن
تــم
أ
ف
ت ً ف
ـوال�ت املتحــدة ال يم�كيــة :احلــق ي� احليــاة،
إ
ال ج�ــاض ،و�ديــدا ي� الـ ي
أ
ف
ُ
ً
ن
واحلــق ي� االختيــار .الوىل يتبناهــا
اليمــ� احملافــظ معتــرب ا احلمــل
ي
ال ج�ــاض
ـو�ت وتيــارات تقدميــة تعتـرب إ
“حيــاة” .الثانيــة ،تتبناهــا نسـ ي
أ
“اختيـ ً
ـارا” .يتبـ نـى القانــون املــري موقــف اليمـ ي ن
ـ� احملافــظ المـ يـر يك
ُ
ويبـ ّـدي احلمــل عــى ســببه ونتيجتــه .ن�ى التناقــض ف� تبـ نـ� ش
الت� يــع
ي ي
ف
ف
املــري للحــق ي� احليــاة ،ي� حــاالت االغتصــاب أو احلمــل مــن
أ
احملــارم عــى ســبيل املثــال .فإعطــاء الولويــة الســتامكل احلمــل بدافــع
نــ� ،هــو ت
ان�ــاك للحــق ف ي� حيــاة ال ت
ال ي ن
يــم
احلفــاظ عــى “حيــاة” ج
أ
غــر ش�ع/ة ،وال يتعــرث
يف�ــا ومص املولود/املولــودة ب�نــه/ا بن
ا�/ابنــة ي
أي
اســتخراج أوراقــه/ا الرمسيــة ،وال ت
يــم يف�ــا إلقــاء الطفــال كعــبء
وعقــاب ُلملنجبــة عــى اممرسـ تـها للجنــس أو ّ
تعر ض�ــا لالغتصــاب.

ف
نصــا .تنــارصان ّ
الســد ًّ
لكتــا ُ
ين
حــق
امل
ســتضيفت� ذكــرت احلــق ي� ج
ف
ٌ
عقــاب جم يّ
تمــ� أو
النــس مــن دون أن يتبعــه
النســاء ي� اممرســة ج
ن
ـاهمن ب إ�نــار ق
ـو� يدفعـ ّـن ث�نــه مــن أجسـ ّ
ح�ـ ّـن ف ي� ج
إ�ــاض آمــن
قانـ ّ ي
وقانونيــا .لكتامهــا اعتـرب ت مسـ ت
ًّ
ًّ
ًّ
أخالقيــا
ـاند�ا ُلملجهضــات لز ًامــا
طبيــا
ت
ف
بع� ّ
قوانــ� ّ
ين
ت ج�ــاه ض
أبويــة تضمــن
ــن كنســاء ي� جمتمعــات و�ــت
ّ
اجــامع ّ
بقاءهــن ض�ــن نظــام ت
موحــد.
ي

ُ
دخلت عالم اجلنس من دون
زواج وتبدل اهتمامي بغشاء
البكارة من شيء أخافه
إلى شيء أملكه

ف
ُتعيــد ُ
امل ج�هضــات إنتــاج جدليــة احلــق ي� االختيــار كجــزء مــن احلــق
ف
ال ج�ــاض ُم ً
لزمــا كـ ض
ـز�ء أو
ي� احليــاة .إن اكن إ
ـامن حيــاة ي
كر�ــة للعـ ب
ًّ أ
ً ف
غالبــا� -ــوغــر مرغــوب يف�ــم
عل�ــا
جنســيا ،ولطفــال ي
ُلملعتــدى ي
ٌ
ف
ٌّ
َ
ب�لنســبة إىل ُ
امل ج� ِهضــة حــق أصيــل ي� حيــاة حيــث ال ت ّ
يــم ومصهــا
ن
عل�ــا ،وال ت ّ
نــ� ،وال ت ّ
تــم
يــم إلقــاء مســؤولية إ
بنشــاهطا ج
ال ج�ــاب ي
ال ي
�ة نأ
ت
مالحق�ــا مــن القانــون والعائــ ل�ــا محلــت مــن دون زواج.
يف�ــا
ق ّ ف
ً ف
ت
ز
ُ
ال ج�ــاض أيضــا ي� ضــوء ح�ــن ي�
أمــا امل�وجــات ،فيمكننــا تفسـ يـر إ
ن
ـال حيــاة أفضــل هلـ ّـن.
اختيــار عــدم إ
ال ج�ــاب ب
و�لتـ ي

ٌ
ــاع تتشــارك فيــه النســاء إل ي� نا� ّ
فعــل ج� ي ّ
هنــا ،املقاومــة
ــن ب�ســاندة
ف
خ
ًّ
ُ
امل ج�هضــة ي� وقــت حمفــوف ب�لذنــب والــوف عــى احليــاة فعليــا
بوع� ّ
ّ
واج� ًّ
يدمعــن ُ
ت
ــن النســوي عــن موقــع
عيــا .هــؤالء
امل ج�هضــات ي
ُ
ف
عل�ـ ّـن
النســاء ي� منظومــة سياســية أبويــة تسـ بـل� ّن حــق ج
الســد وتنكــر ي

ً
ف
ّ
ف
ن
ال ج�ــاض انطالقــا من
ـ� احلــق ي� اختيــار إ
ـ� ال أنـ ني
أشــدد هنــا عــى أنـ ي
مبــدأ العـ ة
وال ج�ابيــة للنســاء ،لكــن نظـ ًـرا إىل ســياق ال
النســية إ
ـدال ج

 30مقابلة شخصية.

 31مقابلة شخصية.
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ن
و� ب�هـ ّـن عــى اســتامكل
إ�ــاب أطفــال مــن دون زواج ،ي ج
ُيتيــح للنســاء ج
بل ج�ــاض ً
كرهــا ،امك تفعــل بعــض العائــات ،أو
يعاق�ـ ّـن � إ
احلمــل أو ب
ت
يوا� ّ
تُ ج�ــ َرب فيــه النســاء عــى خ
املاطــرة ب� ت
ال ج�ــاض،
ــن مقابــل إ�ــام إ
ّ
ال ج�ــاض هنــا أولويــة للحفــاظ عــى حيــوات النســاء ،قبــل أن
فــإن إ

ت
ال ج�ــاض ،ي�فضـ َـن هــذا التأمـ يـم وتلــك اهليمنــة.
عندمــا �ــارس النســاء إ
ـر�تُ ،يشـ َ
ّ
ـاركن ف ي� خلخ ـ�ة ت
اج�عيــة سياســية
وعندمــا تسـ
ـاعدهن أخـ ي
ف
ة
العائل ،ونظــام االقتصاد
ن�بعــة مــن إدراك نســوي ب�وقــع النســاء ي� نظــام
ً ن
ن
أيضــا� .ـ ُـن
ـامل .وعندمــا ن�وي قصهصـ ّـن �ـ ُـن ُمشــاراكت
السـ ي
ـياس العـ تُ ي
ف
أمــام مقاومــة �ارهســا النســاء عــى مـ ّـر التـ ي خ
ـار� ( ،)Mies 2014لكــن ي�
ّ
ســياق حمــ� شــديد خ
ال ج�ــاض إعــادة
الطــورة والعنــف .لذلــكُ ،يعــد إ
ي
أ
ئ
�ة
أامسل البــوي ومقاومــة جندر يــة لسياســاته القا�ــة
هيلك ـ للنظــام ال ـر ي
عــى توظيــف أرحــام النســاء .عندمــا تســتعيد النســاء الســيطرة عــى
32
والســد ،يقفـ َـن ف ي� ج
موا�ــة عنيفــة مــع تلــك الســلطة.
الــرمح ج

عندما ُتع ّبر النساء عن ثقل األمومة
يتم
جسد ّيًا واجتماع ًّيا ونفس ًّيا ّ
وصمهنّ بأنهنّ لسن جديرات
باألمومة

“مك جــدة ج
أ�ضــت مــن دون أن تصلنــا القصــة امك لــو
أ
ن
خ
إ�ــاب لعــدد كبـ يـر مــن الــاالت والمعــام؟
كـ ّـن آالت ج
ّ
ش
قصهصــن مــن
�ء غامــض .هنــاك َمــن منــع
هنــاك ي
املــرور والتــداول ت
حــى أصبحــت ومصــة .أجســامنا
ن
ن
ت
خــر شــاهد عــى
بل ج�ــاب
الــ�
يذكرو�ــا � إ
فقــط ،ي
ي
أ
ف
33
بن
طفــل ت�ســع”.
قصــص نســاء مل ي�غــ عــى القــل ي� ٍ

ً أ
ن ف
للطفــال ُ
كر�ــة .إن اكن اســتامكل
امل
يكــون حقــا
حتملــ� ي� حيــاة ي
ي
ّ
ً
احلمــل
ال ج�ــاض ب�عتبــاره البديــل ،ال
غــر موجــود ،فــإن إ
خيــارا ي
يُ�كــن إضفــاء صبغــة االختيــار احلـ ّـر عليــه.
غ
أّ
لل ج�ــاض مقاومــة .ليــس لن َمــن
ر� ذلــك ،أرى اممرســة النســاء إ
واج� ًّ
تُ�ارســه ام ـرأة ،بــل بســبب موقــع أجســام النســاء سياسـ ًّـيا ت
عيــا.
ف
ت ّ
ُ
ض
ت
ـ� عــدم
وتتحــداه امل ج�هضــات ي� مقاوم�ــن ملعايـ يـر اج�عيــة تقتـ ي
ت
ًّ
حتميــا ،أو
النــس مــن دون زواج ،أو اعتبــار احلمــل
اممرســه ّن ج
ّ
أ
ن
ّ ف
ّ
ـا� �بلمومــة .يقاومـ ّـن
ـاعرهن وأجسـ
توظــف مشـ
ـاهمن ي� الــدور إ
ال ج�ـ ب ي
ّ
البيولــو�
جنهســن
هيمنــة مورســت عــى النســاء لقــرون بســبب
ج ي
ال ج�ــاض
واملرتبــط ب� جلنــدر .ويطرحـ َـن رؤيــة نســوية حــول مــا يعنيــه إ
َ
ن
ُ
ت
اللــوا� ُيســاندن
ســام النســاء
كبديــل جم ّــرم وموصــوم إ
لل ج�ــاب ،ال ي
ي
ال ج�ــاض ف� هــذا الســياق ،هــو فعـ ٌـل ذو ة
ُ
دالل سياســية
امل ج�هضــات .إ
ي
ً ش خ ًّ ّ
ف
تتجــاوز كونــه ومصــة ت
صيــا .نإ�ــا هــو صــدع ي�
اج�عيــة أو مأزقــا �
أ
ت
الساســية ت
ع وحــدة
الــ� يتخذهــا النظــام
البنيــة
الســياس االجــام ي
ي
ي
بنــاء وارتــاز.

ت
خ
الا�ة

أ
ال ج�ــاض مقاومــة للطــر القانونيــة واملج تمعيــة.
تعكــس اممرســة إ
ّ
ب�مارســته ،تســتعيد النســاء ملكيــة أجسـ ّ
ـاهمنُ ،متحد ي�ت هيمنــة النظم
ت
االج�عيــة واالقتصاديــة السياســية .اممرســة تتجــى يف�ــا فاعليــة النســاء
أ
تأ
ّ ن
ت
ال ج�ابيــة.
الندر يــة و�مـ يـم قــوة معلهــن إ
ومقاوم�ـ ّـن لتقســيمة الدوار ج

آ
 32أكثر من  13%من وفيات الحوامل تحدث بسبب إالجهاض غير المن بحسب منظمة
الصحة العالمية.
 33حكايات إالجهاض – شغل ستات.
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املقاومة اجلندر ّية في مواجهة املوت:
التصدّ ي لتقسيم العمل واإلقصاء املكاني في طقوس اجلنازة
والدفن في مصر
هبة اهلل طلبه

ّ
ُ
ُ
أتابــع
كنــت
توفــي والــدي فــي كانــون الثاني/ينايــر  2018بينمــا
دراســتي فــي لنــدن .حيــن تلقيـ ُ
ـت خبــر نقلــه إلــى المستشــفى فــي
حالــة حرجــة ،سـ ُ
ـارعت إلــى حجــز تذكــرة للعــودة إلــى القاهــرة كــي
أ كــون برفقتــه خــال تلــك المرحلــة الصعبــة .أثنــاء التحضيــر للســفر
والبحــث عــن حاضنــة تمكــث مــع ابنتــي خــال غيابــي ،وحجــز
مــكان القامــة ،وجـ ُ
ـدت نفســي أتســاءل عمــا إذا كنــت أملــك مــا
إ
ُّ
يكفــي مــن المالبــس الســود .ســاورني قلــق حيــال مــا كنــت ســأرتديه،
ُ
إذ ُ
كنــت علــى درايــة تامــة بقواعــد اللبــاس الصارمــة التــي تفــرض
ّ
علــى النســاء فــي ظــل ظــروف مماثلــة .اجتاحتنــي موجــة مــن
والحبــاط مــن أن تشــغل تلــك الهواجــس مســاحة كبيــرة
الغضــب إ
أ
مــن تفكيــري فــي هــذا الظــرف الليــم.

هبة هللا طلبه

أ
ّ آ
ال ّ
الدينيــة إالسـ ّ
واالجتماعيــة للطقــوس ّ
ّ
دائيــة
ـامية علــى
البحثيــة الثــار النفسـ ّـية
كاتبــة وباحثــة .طالبــة دكتــوراه فــي جامعــة شــرق لنــدن؛ تتنــاول أطروحتهــا
ّ
ّ
ّ
الجندريــة والتنميــة الدوليــة فــي معهــد التعليــم فــي لنــدن ،وكتبــت أطروحتهــا حــول
الجندريــة للنســاء فــي مصــر .أنجــزت الماجســتير فــي التربيــة
التجربــة الجسـ ّ
ّ
والعاطفيــة التــي تعيشــها النســاء اللواتــي ُيشــاركن فــي طقــوس الجنــازة والدفــن فــي مصــر .قامــت بــدور الراويــة ضمــن فرقــة “بيــت
ـدية
ُ
البحثيــة السـ ّ
ّ
ّ
ـرديات
العربيــة ،وفــي مــدى مصــر ،ومعهــد غوتــه .تشــمل اهتماماتهــا
الحكايــات” فــي القاهــرة ،ونشــرت كتاباتهــا علــى شــبكة بــي بــي ســي
أ
ّ
ّ
والماديــة الجديــدة والديــن ،والجنــدر والديــن ،والجسـ ّ
الشـ ّ
تعليميــة
ـدانية وسياســة العواطــف .قبــل عملهــا فــي ال كاديميــا ،انخرطــت فــي مبــادرات
ـخصية،
أ
ّ
ّ
غيــر ّ
التعليميــة فــي جميــع أنحــاء الشــرق الوســط وإفريقيــا.
والفعاليــات
ربحيــة تشــتمل علــى إدارة التدريبــات

ذلــك باالســتناد إلــى أســس ترتبــط بشــكل وثيــق وصر يــح بالجنسـ ّ
ـانية.
أ
ال يـزال صــوت عمــي يتـ ّ
ـردد صــداه فــي أذنــي وهــو يقــول لمــي بنبــرة
ّ
حازمــة حاســمة إنــه ال يمكننــي أن أ كــون هنــاك “بهــذا المظهــر”،
ُ
ً
كنــت أرتديــه.
مشــيرا إلــى رأســي المكشــوف والبنطــال الــذي
ّ
والســبب أن وجــودي هنــاك قــد ينطــوي علــى تشــتيت ذي طابــع
أ
ّ
والتحســر.
جنسـ ّـي للذهــان فــي لحظــة ال يجــوز فيهــا ســوى الحــزن
أ
الســاسُ ،حر ُ
مــت مــن المشــاركة فــي إحيــاء ذكــرى
وعلــى هــذا
ِ
أ
شــخص أحببتــه بشــدة ،كعاقبــة وعقــاب لنوثتــي.

تعر ُ
ضت للرفض واإلقصاء منذ
ّ
اللحظة األولى لوفاة والدي
و ُم ُ
نعت من دخول غرفة تغسيل
جثمانه

ّ
ً
أتوقــع وفــاة والــدي فــي ّ
أي لحظــة ،ولكــن بــدل مــن التفكيــر
كنــت
أ
فــي لحظــات الــوداع أو التعامــل مــع مشــاعر الســى والخســارة،
انشــغلت بالســينار يوهات االجتماعيــة المحتملــة التــي ُ
ُ
كنــت علــى
وشــك مواجهتهــا .بوصفــي االبنــة الكبــرى لوالــدي ،ســأرغب فــي تولــي
أ
زمــام المــور ،ولكــن هــل سيســمحون لــي بذلــك؟ مــاذا لــو وصلــت
أ
ُ
بعــد فــوات الوان ،أتراهــم سيســمحون لــي برؤيتــه ولمســه للمــرة
أ
أ
الخيــرة؟ كثيــرة كانــت الفــكار المتزاحمــة فــي رأســي :مضــى وقــت
طويــل منــذ رؤيتــي للعائلــة فــي آخــر مــرة ،وهــذا القميــص أســود
اللــون و ّ
لكنــه ضيــق بعــض الشــيء ،ســأبحث عــن قميــص آخــر.

أ
تعرضـ ُ
ّ
والقصــاء منــذ اللحظــة الولــى لوفــاة والــدي ومراســم
ـت للرفــض إ
أ
التشــييعُ ،وم ِنعــت مــن دخــول غرفــة تغســيل جثمانــه ،لن وجــودي
هنــاك كام ـرأة غيــر مرغــوب فيــه .لــم يختلــف المشــهد فــي المســجد
حيــث أقيمــت صــاة ُالجنــازة علــى روحــه ،إذ ُعزلــت بشــكل تــام
عــن القاعــة الرئيســية وأجبـ ُ
ـرت علــى المكــوث مــع عماتــي فــي غرفــة
ّ
النســاء .أذكـ ُـر تلــك اللحظــات بحــزن وألــم شــديد .كل مــا أردتــه كان
أ
البقــاء علــى مقربــة مــن جثمــان والــدي فــي تلــك اللحظــات الخيــرة
ّ
قبــل أن ُيــوارى الثــرىّ ،
لكننــي لــم أتمكــن مــن ذلــك بســبب جنســي.
حرمنــي الفصــل الكامــل بيــن الجنســين مــن أن أ كــون بجــوار والــدي
خــال المراســم ومــن أداء بعــض الطقــوس ،كتغســيل جثمانــه علــى

ـترج ُع تجر بتــي مــع مراســم الجنــازة والدفــن بحســرة كبيــرة .فالموت
أسـ ِ
ً
أو فقــدان شــخص عز يــز علينــا يقلــب حياتنــا رأســا علــى عقــب ،ومــا
أ
أ
الوقــات يبقــى محفـ ً
ـورا فــي ذا كرتنــا إلــى البــد.
نختبــره فــي تلــك
مــا زلـ ُ
ـت أذكــر حرمانــي مــن حضــور جنــازة جدتــي وإقصائــي عــن
ّ
مراســم دفنهــا عندمــا ُ
كنــت فــي التاســعة عشــرة مــن عمــري ،وكل
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ً
أ
والنوثــة 1.وراقبـ ُ
الجندريــة ربطــا بثنائيــة الذكــورة
ـت عــن كثــب ،خــال
َ
أبحاثــي وفــي ســياق المقابــات التــي أجريتهــا مــع المشــاركين فــي
البحــث ،علــي 2ومريــم ، 3أوجــه االختــاف فــي التعامــل مــع الســمات
أ
الذكوريــة والنثويــة خــال أداء الطقــوس.

ُ
وددت بشــدة القيــام بــه كفعــل مــن أفعــال
ســبيل المثــال ،وهــو أمــر
الحــب وشــكل مــن أشــكال الخاتمــة العاطفيــة.
ُ
طلــب منــي علــى مــدار طقوس الجنــازة والدفــن قمــع مشــاعري ،باعتبارها
وصمــة ضعــف وهشاشــةُ ،
وهـ ّـددت بالطــرد مــن المشــرحة والمســجد،
ّ
ّ
ً
ُ
ون ّبهــت مـرات عـ ّـدة بــأن البــكاء إثـ ٌـم ســيعذب روح والــدي ويبقيــه عالقــا
أ
والرض .لــم أكــن أملــك حتــى ّ
تحمــل العواقــب المترتبــة
مــا بيــن الســماء
أ
ً
ً
علــى عواطفــي ،لن أبــي ،باعتبــاره رجــا ،ســيبقى مســؤول عنــي حتــى
أ
بعــد وفاتــه .كانــت مشــاعر الحــزن والســى التــي اســتحوذت علــي ،وإن
ًّ
طبيعيــا علــى مصابــي ،مصــدر عــار وخــزي ومرفوضــة
كانــت رد فعــل
ً
ً
ّ
جملــة وتفصيــا ،وشــكلت ذريعــة قويــة إلقصائــي عــن المراســم.

ٌ
شــرح ّ
مفصــل لمراســم الجنــازة والدفــن،
ال يــرد فــي القــرآن الكريــم
إذ تســتند إلــى الحديــث النبــوي (أقــوال النبــي محمــد) وآراء الفقهــاء
المســلمين ( .)Davies 2007كمــا ّ
يتنــوع الفكــر الفلســفي إالســامي
بالنســبة إليهــا 4،وتختلــف الطقــوس القبطيــة  5عنهــا بعــض الشــيء إذ
ّ
ّ
ُيدفــن الميــت داخــل نعــش ،مــا يــدل علــى أن الطقــوس ال تدخــل فــي
بــاب الفرائــض الدينيــة بقــدر مــا هــي عــادات اجتماعيــة .ولكـ ّـن تحديــد
ً
اجتماعيــا هــو
مــا إذا كانــت الطقــوس هــي دينيــة بحتــة أو مفروضــة
أ
خــارج نطــاق هــذا البحــث ،إذ يحــول افتقــاري إلــى الدلــة الكافيــة دون
إمكانيــة الجــزم فــي ذلــكّ .
أود التركيــز فــي هــذا الصــدد علــى الجهــات
المنوطــة تنظيــم الطقــوس بالطريقــة التــي هــي عليهــا اليــوم .لذلــك ،قمــت
بوصــف المراســم وتوضيــح مراحلهــا علــى النحــو الــذي تجــري عليــه فــي
مصــر ً
حاليــا وباالســتناد إلــى تجاربــي الشــخصية المتعـ ّـددة.

أذكــر جيـ ًـدا ّأننــي كنـ ُ
ـت ّأول مــن وصــل إلــى المستشــفى بعــد وفــاة
والــدي .تلقيـ ُ
ـت مكالمــة مــن عمتــي طلبــت منــي خاللهــا االنتظــار
الجـراءات .لكننــي كنـ ُ
ـت
حتــى يصــل أحــد رجــال العائلــة لمباشــرة إ
اتخــذت بالفعــل زمــام المبــادرة ّ
ُ
ُ
وســددت مختلــف التكاليــف.
قــد
أثــارت أفعالــي وقراراتــي انتقــادات الذعــة باعتبــاري ام ـرأة اقتحمــت
ً
عالمــا ُيعـ ّـد حكـ ًـرا علــى الرجــال.

أ
ـكل واضــح فــي أداء
يبــرز تقســيم العمــال والفصــل بيــن الجنســين بشـ ٍ
طقــوس الجنــازة والدفــن لــدى المســلمين المصرييــن ،إذ يقــع علــى عاتــق
الذكــور تســديد التكاليــف المســتحقة وتولــي القيــام بمختلــف الترتيبات،
أ
بمــا فــي ذلــك تكليــف أحــد الشــخاص بتغســيل الجثمــان ونقلــه إلــى
المســجد والمدفــن .لــدى تقديــم واجــب العـزاء فــي المنــزل ،يبقــى دور
ً
محصــورا بتحضيــر الطعــام وتقديمــه للمعزيــن ،بينمــا يتلقــى
إالنــاث
ُ
الذكــور التعــازي .بعــد انتهــاء صــاة الجنــازة ،تقصــى النســاء عــن مراســم
الدفــنّ .ثمــة فصــل كامــل بيــن الرجــال والنســاء فــي هــذه المراســم ،إذ

ُ
اندفعــت ً
خارجــا لالنضمــام
بعــد تأديــة صــاة الجنــازة علــى والــدي،
إلــى مراســم الدفــن ،لكــن ســرعان مــا اعترضــت طريقــي مجموعــة مــن
النســاء كـ ّـن يؤديــن واجــب الصــاة ،وطلبــن منــي انتظــار خــروج الرجال
ً
ُ
أجبــت بقلــق ،فجاءنــي
أول“ .ولكــن ســيفوتني الدفــن إن انتظــرت!”
أ
ً ّ
الـ ّ
ـريعا بأنــه ال يجــوز لــي فــي المقــام الول حضــور الدفــن .لمــا
ـرد سـ
ّ
تمكنــت مــن شـ ّـق طريقــي بيــن الحشــود ،قطــع علـ َّـي الطريــق جمـ ٌـع مــن
الرجــال .ال يجــوز لــي كونــي امـرأة الوجــود معهــم فــي المــكان .وصفــت
غــروس( )Grosz 1995, 122ســعي الرجــال إلــى إحــكام هيمنتهــم علــى
العالــم بالقــول“ ،احتجــز الرجــال النســاء فــي قبــر هــو أشــبه بالمــوت”.
فالخضــاع واالســتبعاد علــى أســاس الجنــس فــي جـ ّـو
أصابــت بالقــول ،إ
يســوده الحــزن والحســرة هــو أقــرب مــا يكــون إلــى مقابــر المــوت.

 1أطروحتي للماجستير كانت عبارة عن بحث في إالثنوغرافيا الذاتية والسرديات

الشخصية تحت عنوان “إضفاء الصبغة الجندرية على الموت وجنسنة الجثامين :دراسة
أ
التأثير النفسي االجتماعي لطقوس الجنازة والدفن على الدائية الجندرية في مصر”.
 2اسم مستعار لشاب مصري في أواخر العشرينات من عمره.

سياق البحث

 3اسم مستعار لشابة مصرية في بداية الثالثينات من عمرها.
 4ال يمكن إنكار تأثير الحضارات القديمة على الطقوس ّ
المتبعة في مصر (أي ،المصرية
القديمة ،اليونانية ،إلخ)؛ وهو ما وّلد ً
التباسا حول جوانب الطقوس المأخوذة من إالسالم
ُ
وتلك الناتجة من السياقات الثقافية واالجتماعية .ولكن ،تمارس الطقوس في الوقت

بعــد انتهــاء الجنــازة والدفــن ،عـ ُ
ـدت إلــى لنــدن ،واتخــذت مــن العمــل
أ
تعم ُ
ال كاديمــي وســيلة للشــفاءّ .
قــت فــي دراســة الفصــل الجنــدري
أ
فــي طقــوس الجنــازة والدفــن فــي مصــر وانعــكاس ذلــك علــى الدائيــة

الحاضر باسم الدين.
أ
ّ
 5يتشابه الجانب التنظيمي وتقسيم العمال إلى حد بعيد في طقوس الجنازة والدفن عند
أ
القباط والمسلمين.
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ُينكــر علــى النســاء حضــور الدفــن أو حمــل النعــش أو الســير خلفــه.
هنــا ً
أيضــا ،تختلــف الطقــوس مــن مــكان إلــى آخــر.

ً
اعتمــادا علــى كيفيــة ربطهــا لحياتــي الشــخصية بالمجــاالت
الوعــي
الثقافيــة أو السياســية (.)Ellis and Bochner 2000, 739

ـتحض ُر تجار بنــا الشــخصية مــع طقــوس الجنازة
مــن هــذا المنطلــق ،أسـ ِ
ً
أ
ّ
والدفــن عقــب وفــاة كل مــن آبائنــا ،محاولــة ا كتشــاف الســاليب
أ
ّ
التــي تســلحنا بهــا لمقاومــة تقســيم العمــال علــى أســاس الجنــدر
ّ
واســتبعاد النســاء مــن الطقــوس ،وتصــدي كل منــا لبنيــة الطقــوس
الحاليــة كشــكل مــن أشــكال المقاومــة الجندر يــة .أعـ ّـرف المقاومــة،
ً
وفقــا لســكوت ( )Scott 1989, 34بأنهــا “مقاومــة يوميــة” و”عمليــة
ســلمية مج ـزأة” غيــر مرتبطــة ،علــى حـ ّـد وصفــه ،بحــركات المقاومــة
الجماعيــة السياســية أو االجتماعيــة .تفســح أفعــال المقاومــة المجــال
ً
أمــام إحــداث ّ
مدفوعــا برفــض اتبــاع
تحــول جنــدري قــد يكــون
أ
الطقــوس والعـراف نفســها ،أو فقــط كشــف النقــاب عمــا تكتنفــه مــن
أوجــه ظلــم وآثــار ســلبية علــى تكويــن الهويــة.

تدعونــا أنزالدويــا ( )Anzaldua 1987إلــى النظــر إلــى مــا وراء الموضــوع
ّ
الوحــدوي ّ -
أي الممثــل  -ودراســة مختلــف مجموعــات الروابــط الثقافيــة
ّ
التــي تكـ ّـون هويتنــا ،فــي حين تشــكك ســبيفاك ( )Spivak 2003بالقدرات
ً
ّ
وتحثنــا علــى إعطــاء صــوت َّ
للمهمشــين ،بــدل مــن أن نكــون
التمثيليــة
صوتهــم .فدراســة قصــص الحيــاة والتجــارب الحيــة ال تتيــح للباحثين/ات
ّ
االنغمــاس فــي ســياق البحــث ومعانيــه الثقافيــة فحســب ،بــل تخولهــم/ن
ّ
ً
أيضــا التفكيــر فــي تموضعهــم/ن فــي عمليــة إالنتــاج المعرفــي و البحثــي،
معرفــي أكثــر إنســانية وعدالــة ومناســب ً
ّ
ثقافيــا.
مــا يــؤدي إلــى إنتــاج

ُطلب م ّني على مدار طقوس
اجلنازة والدفن قمع مشاعري،
باعتبارها وصمة ضعف وهشاشة

تأ
ف
ّ
مناه البحث
�مالت ي� ج

ينبــع اختيــاري لمنهــج البحــث هــذا دون ســواه مــن إيمانــي بمــا نســتقيه
ّ
مــن التجــارب الشــخصية الحيــة مــن معــارف وخبـرات ،ومــا تحملــه كل
ّ
قصــة مــن تجــارب جديــرة بالســرد ومــا ينطــوي عليــه كل رمــز مــن معــان
ّ
والثنوغرافيــا
ذات مغـ ًـزى ،أضــف إلــى ذلــك أن الروايــات الشــخصية إ
الذاتيــة تقـ ّـدم نظــرة ثاقبــة حــول التفاصيــل التــي ال يمكــن إالحاطــة بهــا
ّ
الكيفيــة أو الكميــة.
بغيــر ذلــك مــن مناهــج البحــث

ّ
عــاوة علــى ذلــك ،يتأثــر هــذا النهــج فــي البحــث “بتعدديــة التجــارب
والقــوة” (ّ ،)Gillis and Alldred 2012
ويمهــد الســبيل للتســليم بنوايــا
الباحــث/ة واالعتـراف بهــا كجــزء مــن عمليــة البحــث.
ّ
تشــجعنا
وبالمثــل ،مــن أجــل تنــاول البحــث كأداة سياســية،
ّ
كل مــن ألدر يــد وجيليــس( )Gillis and Alldred 2012, 49علــى
ً
ّ
المتصلــة بالمعرفــة” فــي ســياق البحــث ،فضــا
اســتعراض “العالقــة
ّ
عــن “أخالقيــات هــذه العالقــة ،ومــن يدعــي المعرفــة بهــا ،والعالقــة
الناتجــة منهــا والقائمــة علــى القــوة” .حاو ُ
لــت فــي ســياق البحــث،
َ
ً
يتحدثــان بــه عــن تجار بهمــا الخاصــة عـ َ
صوتــا ّ
ـوض
منــح المشــاركين
َ
ُ
ً
ً
مســتمرا
أســلوبا “حوار ًيــا”
اعتمــدت
أن أ كــون لســان حاليهمــا.
ً
ومتداخــا ،علــى أمــل إرســاء “حالــة بحثيــة يتـ ّـم تنظيمهــا مــن طــرف
أ
والشــخاص موضــوع البحث ً
معــا” (.)England 1994, 82
الباحــث/ة
ّ
ّ
ُ
شــكل هــذا البحــث تجر بــة تعليميــة متبادلــة حيــث قدمــت نفســي
كباحثــة ومشــاركة فــي البحــث .طلبــت منــي مر يــم وعلــي فــي مـرات
أ
ّ
الجابــة عــن الســئلة نفســها التــي طرحتهــا عليهمــا :ببســاطة،
عــدة ،إ
تبادليــا .بعــد االنتهــاء مــن التحليــل ،أرسـ ُ
اتخــذ البحــث مسـ ًـارا ً
ـلت
ً أ
تالفيــا لي لغــط فــي قصصهمــا الشــخصية.
لهمــا مســودتي لمراجعتهــا

ّ
ً
وفقــا لـــ ســكواير (“ ،)Squire 2014, 5يتيــح تجــذر الروايات في التجارب
الشــخصية البحــث فــي ظواهــر تكــون إمــا حديثــة العهــد أو مضمــرة
ّ
أو متجاهلــة جــراء مــا تكتنفــه مــن تعقيــدات” .كمــا أن الســرديات
الشــخصية أو قصــص الحيــاة ال تفتــرض وجــود حقيقــة مطلقــة شــاملة
ً
ً
صحيحــا
تفســيرا
فــي حيــاة إالنســان والواقــع ،وال تفتــرض قــراءة أو
أ
المــور ،بــل تقــوم علــى ّ
التعدديــة والذاتيــة.
لمختلــف
ُ
مــن ناحيــة أخــرى ،تعـ ّـد إالثنوغرافيــا الذاتيــة مقاربــة بحثيــة وســردية
“تســعى إلــى وصــف التجربــة الشــخصية وتحليلهــا بشــكل منهجــي لفهــم
التجربــة الثقافيــة” ( .)Ellis et al. 2011, 1أضـ ُـع نفســي ،فــي إطــار هــذه
إالثنوغرافيــا الذاتيــة ،داخــل ســياق ثقافــي وسياســي يرمــي إلــى الكشــف
عــن الديناميكيــات الثقافيــة التــي تعمــل علــى مســتوى مختلــف مــن
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ّ
أ
تصــف مر يــم بطر يقــة شــعر ية توقعــات المجتمــع مــن النثــى التــي
يتوفــى عنهــا والدهــا:

أ
تعاملـ ُ
ـت مــع هــذه المقالــة كأداة عالجيــة مــن اللــم عقــب وفــاة والــدي.
أ
فــي الواقــع ،تكتســب ال كاديميــا أهميــة خاصــة بالنســبة إلــي عندمــا
ّ
قلبــا ً
وتتوحــد معهــا ً
وقالبــا،
تنطبــق النظريــات علــى مســائل الحيــاة
ّ
وأفادنــي تحليــل تجربتــي مــع وفــاة والــدي والتأمــل فيهــا وخــوض غمارها
فــي التعامــل مــع مشــاعر الفقــد والحــزن .خــال المقابــات التــي
َ
ُ
أملــت أن يتعامــا مــع الموضــوع ً ،
نظــرا
أجريتهــا مــع المشــاركين،
إلــى حساســيته ،بالطريقــة نفســها .بعــد مــرور يــوم واحــد علــى مقابلتنــا
أ
الخيــرة ،أرســلت إلـ ّـي مريــم رســالة نصيــة تشــكرني فيهــا علــى توفيــر
مســاحة آمنــة لهــا للتعبيــر عــن مشــاعرها وأفكارهــا حــول هــذه التجربــة،
ّ
وهــي مســاحة لــم تكــن متاحــة لهــا مــن قبــل ،و َ
لفتــت إلــى أنهــا شــعرت
أ
بالمــان ّ
والتفهــم .شــكرني علــي مــن جهتــه علــى تطرقــي إلــى موضوعــات
خيـ َـم عليهــا صمـ ٌ
لطالمــا ّ
ـت مطبــق .تشــاركنا مســاحة آمنــة أتاحــت لنــا
الحديــث بصــدق والتخفــف مــن مشــاعرنا تجــاه تلــك التجــارب فــي
جـ ّـو مــن الطمأنينــة والراحــة .تشــاركنا أفكارنــا وتجاربنــا ومــا تعلمنــا مــن
خاللهــا؛ فكمــا تقــول غريــس جورجيــو (“ )Giorgio 2009, 149ليســت
آ
الكتابــة وســيلة لشــفاء أنفســنا فحســب ،بــل ســبيل لمســاعدة الخريــن
ّ
ً
أيضــا علــى التعافــي ،وإرســاء مفهومنــا بــأن الشــخصي سياســي”.

“هــل تعلميــن كيــف تكــون العــروس مركــز االهتمــام فــي يــوم
ّ
ّ
وكل العيــون ّ
موجهــة إليهــا؟ والجميــع يترقــب الخطــوة
زفافهــا؟
أ
الطــاق عنــد وفــاة والدنــا.
التاليــة؟ ال يختلــف المــر علــى إ
ّ
أ
ّ
فالنظــار علينــا ،والجميــع يتوقــع منــا القيــام بأمــر معيــن ،والكل
ّ
يراقبنــا ،كمــا لــو أن الــدور مكتمــل جاهــز ويجــب االمتثــال
لــه بحذافيــره .هــل تعلميــن متــى تحيــن رقصــة العــروس مــع
كعبــا ً
عريســها وتنتعــل ً
عاليــا؟ علــى هــذا المنــوال ،يجــب أن
يتماشــى حزنــك وألمــك مــع المشــهد المقـ ّـرر لتعبيــر الم ـرأة
عــن ألــم فقــدان والدهــا”.

يُعزى الفصل بني اجلنسني إلى
«النزعة العاطفية» التي ُتعدّ وصمة
ُت َ
سقط على جنس دون اآلخر

ف
النازة والدفن ي� مرص
طقوس ج

عنــد وفــاة أحــد المســلمين ،يتــم تغســيل جثمانــه اسـ ً
ـتعدادا لدفنــه،
ّ
ليتــم نقلــه فــي مــا بعــد إلــى المســجد وإقامــة الصــاة عليــه والدعــاء،
ّ
ثــم ُينقــل إلــى المقبــرة لدفنــه .بعــد ذلــك ،تقيــم العائلــة داخــل
ً
المســجد أو فــي المنــزل َجمعــةُ ،يشــار إليهــا بالعـزاء .يتجلــى الفصــل
بيــن الجنســين وتوز يــع المهــام بشــكل واضــح فــي هــذه الطقــوس.

أشــارت غر ينبيــرغ ( )Greenberg 2007فــي دراســة لهمــا حــول
ّ
ُ
الســام إلــى أن المــرأة تنهــى عــن
طقــوس الجنــازة والدفــن فــي إ
ّ
مرافقــة الجثاميــن إلــى المقبــرة ،باالســتناد إلــى االعتقــاد الســائد بأنهــا
تفتقــر إلــى الســيطرة العاطفيــة فــي مواجهــة المــوت .بحســب ســارة
أحمــد ( )Ahmed 2004, 170ليــس إســقاط النزعــة العاطفيــة علــى
أ
ّ
“مجــرد عــذر لتجر يدنــا مــن ســمات التفكيــر والعقالنيــة”
النثــى
بوصفنــا نســاء ،ولكنــه ُيعـ ُّـد ً
أيضــا وســيلة “لطمــس الجوانــب العاطفيــة
والمتأصلــة فــي الفكــر والمنطــق”.

ُ
أ
اللــم مــن فقــدان َ
والدينــا ،فــرض علـ ّـي
بينمــا كنــا ال نـزال نعيــش وطــأة
أ
ّ
ومريــم قمــع هــذه العواطــف وكبتهــا ،لنهــا تنـ ّـم عــن ضعــف وتفتقــر إلــى
أ
ّ
ََ
المنطــق والعقــل الســليم .فقـ َـدت كل منــا ًأبــا ،وليــس الغضــب والســى
ســوى ّرد فعــل طبيعــي علــى خســارتنا .ولكــنُ ،هـ ّـد ُ
دت علــى الرغــم مــن
ِ
ذلــك بالطــرد مــن المشــرحة والمســجد مـرات عـ ّـدة مــا لــم أتمالك نفســي
ّ
وأكــف عــن البــكاءُ .ومنعــت كلتانــا مــن االنضمــام إلــى الجنــازة وحضــور
الدفــن بحجــة أننــا ً
دائمــا مــا نخضــع لنزعتنــا العاطفيــة الفضفاضــة.

فــي هــذا الســياقُ ،يعــزى الفصــل بين الجنســين إلــى “النزعــة العاطفية”
آ
ُ
ُ
التــي تعـ ّـد وصمــة تســقط على جنس مــن دون الخــر (.)Ahmed 2004
أ
وهــذه الوصمــة التــي تالحــق المــرأة باعتبارهــا مفرطــة الحاســيس
وتفتقــر إلــى العقالنيــة ،قــد حالــت دون تعبيرنــا عمــا خالجنــا مــن
آ
أ
ّ ّ
مشــاعر الحــزن واللــم خشــية التعـ ّـرض لحكــم الخريــن .إل أن هــذه
المشــاعر ال يعوزهــا منطــق وليســت مــن العقالنيــة بـراء ،و ّ
لكنهــا بـرأي
ً
بعضهــم مغالــى بهــا ،باالســتناد إلــى افتـراض اختــال تــوازن العقالنيــة
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ّ
“أحـ ّ
ـب اتخــاذ المبــادرة .لــم يكلفنــي أحـ ٌـد القيــام بمهــام معينة،
ً
فوضويــا ،والكبــار منهار يــن ،مــا دفعنــي إلــى
وكان الوضــع
ٌ
ً
التدخــل والتصـ ّـرف .لــم يكــن أحــد ينتظــر منــي أمـ ًـرا معينــا،
ُ
واتخــذت زمــام المبــادرة مــن دون تـ ّ
أحجمت
ـردد .لر بمــا كنــت
ُ ّ
كنــت أتولــى فــي
عــن ذلــك لــو اســتغرقت فــي التفكيــر ،إذ
طبيعــة الحــال التحضيــر لدفــن جدتــي وأنــا فــي التاســعة
ّ
ّ
أفكــر ًّ
مليــا فــي الموضــوع،
عشــرة مــن عمــري ،إال أننــي لــم
وأقدمـ ُ
ـت عليــه بــكل بســاطة”.

لــدى المـرأة والتضــارب الزائــف بيــن المنطــق والعواطــف .وبنــاء عليــه،
تجيــز هــذه النزعــة العاطفيــة لــدى النســاء التفرقــة الجنســية ّ
وتبررهــا.
يســتدعي ً
أيضــا إقصــاء النســاء مــن أما كــن معينــة خــال أداء
الطقــوس ،فتــح بــاب النقــاش حــول العالقــة القائمــة بيــن أجســادنا
ومشــاعرنا والمــكان .كتبــت غــروس عــن أهميــة دور المســاحات
فــي وضــع “ســياق وإطــار محدديــن للجســد” ،ومــدى تأثيــر ذلــك
آ
أ
علــى نظــرة الشــخاص إلــى الخر يــن وإلــى أنفســهم (Grosz 1995,
ّ
ّ .)104
وتوضــح جنــى ّنخــال مــن جهتهــا أن المــكان هــو نتــاج ثقافتنــا
وضــرب مــن ضــروب التنميــط الجنــدري ،مشــيرة إلــى ّأننــا” ُن ّ
ظهــر
ِ
أ
ً
فيــه حاجاتنــا ال كثــر عمقــا ،والظاهــر مــن أيديولوجيتنــا ،والمخفــي
ّ
منهــا” ( .)Nakhal 2015, 17وبالتالــي ،يؤثــر هــذا المــكان فــي نظرتنــا
آ
إلــى الخر يــن وفهمنــا لمواقفنــا ومختلــف أشــكال وجودنــا داخــل
ّ
هــذه المســاحة .إن إقصاءنــا عــن الطقــوس باعتبارنــا نســاء قــد أثقلنــا
أ
ّ
المخصصــة لنــا،
بأحاســيس مــن “الغر بــة” فــي تلــك الما كــن الضيقــة
وداخــل أجســادنا وكياننــا ،وشــعرنا ّبأننــا “محاصــرات” علــى ّ
حــد
ً
ومهمشــات وأقــل ً
تعبيــر مر يــمّ ،
قــدرا وشــأنا.

أ
قــد يــؤدي تأثيــر العناصــر الساســية للتنشــئة االجتماعيــة ،علــى
أ
أ
غ ـرار المــدارس والســرة وغيــر ذلــك مــن مجموعــات الق ـران ،إلــى
اســتيعاب الرجــال لكيفيــة التصـ ّـرف واالســتجابة للمواقــف الصعبــة،
بمــا فــي ذلــك االضطــاع بالمســؤوليات وأخــذ المبــادرات .أشــار علــي
ّ
ّ
إلــى أنــه اضطلــع بهــذا الــدور مــن تلقــاء نفســه ،ولكنــه كان علــى
ّ
ً
ّ
متوقعــة منــه ً
ضمنــا باعتبــاره رجــا
يقيــن بــأن تلــك المســؤولية كانــت
أ
وتصـ ّـرف علــى هــذا الســاس .فــي أعقــاب الجنازتيــن ،أخبرنــا علــي
أ
ـاء جــرى بينــه وبيــن جدتــه لوالدتــه ،حيــث طلبــت منــه الخيــرة
بلقـ ٍ
ً ّ
أن يجلــس إلــى رأس مائــدة الطعــام وأعلنــت للعائلــة جهــارا أنــه بــات
اليــوم “رجــل العائلــة” بشــكل رســمي  ،نتيجــة للجهــود التــي بذلهــا فــي
ّ
الجنازتيــنّ .تمــت “ترقيتــه” إلــى رجــل حقيقــي بســبب تصرفــه وتوليــه
أ
أ
المــور ّإبــان المأســاة التــي ّ
تعرضــت لهــا الســرة .وبالتالــي،
مقاليــد
ّ
ً
فــإن نجــاح علــي بالــدور الــذي كان متوقعــا منــه كرجــل ،بمبادرتــه
الشــخصية وعلــى النحــو المأمــول ،أ كســبه احتـرام العائلــة لــه وكـ ّ
ـرس
مكانتــه فيهــا.

ومــع ذلــك ،قــد يختلــف الفصــل بيــن الجنســين وإقصــاء الم ـرأة مــن
ّ
مــكان إلــى آخــر .فعلــى ســبيل المثــال ،أشــار علــي إلــى أن النســاء
َّ
ً
اجتماعيــا” إذ ُيســمح لهــن بالذهــاب إلــى
فــي عائلتــه “ممكنــات
المقبــرة مــن دون حضــور الدفــن فــي حـ ّـد ذاتــه .وأشــارت مر يــم إلــى
أ
ّ
أن والدتهــا تــزور المدافــن فــي القاهــرة وليــس فــي قر يتهــا الصليــة.
وبالتالــي ،يختلــف إقصــاء النســاء باختــاف البيئــة المجتمعيــة .وليــس
هــذا التفــاوت ســوى دليــل آخــر علــى تبعيــة النســاء وهيمنــة الرجــال
علــى تنظيــم المســاحات :إذ يجــوز للمـرأة ز يــارة المدافــن متــى “أذن”
لهــا الرجــل بذلــك ،وليــس بق ـرار فــردي منهــا.

أ
ّ
فــي ســياق البحــوث الوليــة حــول الجنــدر ،أكــد كثيــرون مــن الكتاب/
ّ
الكاتبــات أن االختــاف البيولوجــي والجنســي ينعكــس فــي مجموعــة
أ
مــن االختالفــات الخــرى ،ســواء كانــت جســدية (بافتـراض أن الرجــال
أقــوى بنيــة) أم قائمــة علــى الشــخصية والفكــر (باعتبــار النســاء أكثــر
عاطفيــة وأقــل عقالنيــة) .أطلقت كونيــل وبيــرس (Connell and Pearse
 )2015, 42علــى هــذه االختالفــات اســم “ثنائيــة الشــخصية” .وقــد
عـ ّـرف القانــون الجنسـ ّـي الســائد الرجــال والنســاء كأضــداد .وبالتالــي،
ُيعـ ّـد الرجــال مؤهليــن أكثــر مــن النســاء لتنظيم طقــوس الجنــازة والدفن،
ّ
نظـ ًـرا إلــى قدرتهــم علــى التحكــم فــي عواطفهــم والســيطرة عليهــا فــي
أ
ظـ ّـل ظــروف صعبــة .مــن ناحيــة أخــرىُ ،تلقــى المهــام ّ
المتصلــة بالنوثــة
ّ
ـند مــن قــول إنهــن يخضعــن لعواطفهــن
علــى عاتــق النســاء ،علــى سـ ٍ
الجياشــة ومشــاعر الخســارة التــي تســتأثر بهــن.

تقس� العمل
 .IIي
ُ
بعــد وفــاة ّكل مــن َ
أبوينــا ،طلــب منــي ومــن مريــم االنتظــار ريثمــا
الجـراءات .أمــا بالنســبة إلــى
يصــل أحــد رجــال مــن العائلــة لمباشــرة إ
علــي ،فعقــب وفــاة ّكل مــن َّ
جديــه فــي الشــهر نفســه ،وجــد نفســه
ً
مســؤول عــن تنظيــم الجنازتيــن ،ال ســيما أن وقــع الفاجعــة علــى والــده
وعمتــه وعمــه بــدا كبيـ ًـرا ،وكان مــن الضــروري أن “يمســك شــخص مــا
أ
بزمــام المــور” .يقــول علــي:
46

أ
اســتفاد علــي مــن أوجــه الالمســاواة الجندر ّيــة في تقســيم العمــال ،إذ
أ
ا كتســب مكانــة أعلــى داخــل الســرة بفعــل اتخــاذه زمــام المبــادرات.
كان الوضــع علــى النقيــض مــن ذلــك بالنســبة إلــي وإلــى ومر يــم ،إذ
ّ
أ
أ
كنــا نتوقــع إحبــاط الســرة ل ّي محاولــة مــن جانبنــا بالمشــاركة فــي
عمليــة صنــع القـرار .ولكــن ذلــك لــم يوقفنــا عــن المحاولــة.

ّ
المســؤولية إليهـ ّـن باعتبارهـ ّـن متزوجــات ،بمــا مفــاده أن المســؤولية تقــع
ً
ّأول علــى عاتــق الرجــال ،وفــي حالــة غيابهــم ،تســتخدم المـرأة المتزوجــة
ـت أخــذ المــال ،وكنـ ُ
أمــوال زوجهــا للنفــاق .رفضـ ُ
ـت مقتنعــة بق ـراري.
إ
ّ
فهــو والــدي ،والمســؤولية مســؤوليتي ،والحــق حقــي وحــدي.
ّ
حالــف شــقيقة علــي الحــظ وتمكنــت مــن حضــور دفــن والدهــا ،بفضــل
َ
آ
ـوذه الذكــوري َ
الخريــن أمـ ًـرا ً
واقعــا
وفرضهــا علــى
اســتخدام شــقيقها نفـ
ً
بمعــزل عــن رأيهــم .يقــول علــي شــارحا:

الندرية
املقاومة ج
كيف نقاوم؟

ّ
“تســل ُ
حت بالحجــة نفســها التــي تذرعــوا بهــا كلمــا حاولــت
ّ
االعت ـراض علــى أمــر يتعلــق بالطقــوس“ ،ليــس الوقــت مناسـ ًـبا
للجــدل”  -لذلــك فرضـ ُ
ـت رأيــي بــكل بســاطة“ .ســتحضر أختــي
ُ
ّ
للتحــرك
أشــرت إلــى ســيارة النعــش
وصديقاتهــا الدفــن” .ثــم
ُ
وتوجهــت إلــى المقابــر”.

ُ
الحظنــا كيــف ّرســخ علــي مكانتــه فــي عمليــة تنفيــذ الطقــوس بينمــا أنكــر
ّ
علـ ّـي وعلــى مريــم هــذا االمتيــاز .ولكــن رغــم ذلــك ،ســعينا إلــى تولــي
ً
اجتماعيــا .دارت مواجهــة بيــن مريــم
مســؤوليات ليســت منوطــة بنــا
وعمهــا الــذي كان يســعى إلــى تنظيــم الع ـزاء فــي مســجد أقــرب إلــى
منزلــه ،فــي حيــن كانــت ترغــب فــي اختيــار مــكان آخــر أقــرب إلــى
ّ
منــزل والدهــا .وأشــارت إلــى أنهــا كانــت اللحظــة التــي “ ...أدركــت
فيهــا نطــاق النفــوذ الذيــن يتمتعــون بــه .هــم ال يمنحونـ ِـك حــق الخيــار،
أ
الوامــر ،ومارســوا ذلــك حتــى عندمــا عرضـ ُ
ـت عليهــم
ويملــون عليــك
أ
ّ
التكفــل بدفــع التكاليــف” .كمــا رفضــت الســرة طلبهــا إقامــة مجلــس
أ
ً
عـزاء آخــر فــي قريتهــم الصليــة ،وفقــا لترتيــب الطقــوس المعمــول بــه،
أي فتــح منــزل العائلــة وطهــو وتقديــم الطعــام والشــاي للمعزيــن لكنهــا
أ
ْ
أصـ ّـرت علــى ذلــك“ :كان أبــي مر ً
اعيــا لتلــك الصــول ،وإن لــم تكــن
ً
ارتباطــا مباشـ ًـرا بالديــن ،لذلــك رغبـ ُ
ـت فــي اتبــاع النهــج نفســه
مرتبطــة
ّ
فــي موتــه .وطالمــا أننــي ال أملــك حــق اتخــاذ الق ـرار فــي ّ
أي موضــوع
ّ ّ
آخــر ،فســأنظم أقلــه الع ـزاء بالطريقــة التــي كان يحبهــا”.

أ
يــؤدي االختــاف بيــن الجنســين الــذي يقــوم عليــه تقســيم العمــال فــي
ّ
الطقــوس ،إلــى تكريــس نمــط اجتماعــي لتحديــد مســؤوليات كل جنــدر.
تقتــرح كونيــل وبيــرس( )Connell and Pearse 2015, 6أننــا نــؤدي دورنا
الجنــدري فــي حياتنــا اليوميــة مــن خــال “المطالبــة بحــق أو االســتجابة
لحـ ّـق مخـ ّـول لنــا بالطريقــة التــي نتصــرف بهــا” فــي مواقــف مختلفــة .فــي
أّ
حالتــي ،حظيـ ُ
ـت بفرصــة التصـ ّـرف والمطالبــة بهــذا الــدور لنــه صــدف
أننــي كنـ ُ
ـت بمفــردي فــي المستشــفى ،فــي حيــن كانــت خيــارات مريــم
ّ
محــدودةُ ،
وحرمــت مــن فرصــة اتخــاذ الق ـرارات فــي ظــل وجــود كبــار
ً
الســن فــي العائلــة ،إل ّأنهــا ّ
أصــرت علــى إقامــة مراســم العــزاء فــي
أ
قريتهــا رغــم اعتـراض الســرة علــى ذلــك .وهــو فعــل رمــزي عـ ّـزز قــدرة
أ
مريــم علــى اتخــاذ الق ـرار ولــو تجلــى هنــا ً
أيضــا تقســيم العمــال فــي
أ
توزيــع المســؤوليات والدوار.

ُ
كنــت موجــودة بمفــردي فــي
تجربتــي كانــت مختلفــة ،إذ إننــي
المستشــفى عندمــا توفــي والــدي .أتــاح لــي ذلــك اتخــاذ المبــادرة التــي
ً ّ
لــم أكــن ألملكهــا فــي ظـ ّـل أي ظــرف آخــر .كنـ ُ
تمامــا أنــه لــن
ـت أعلــم
ُيفســح لــي المجــال إلبــداء ّ
أي رأي فــي الكثيــر مــن التفاصيــل ،كتحديــد
مــكان الدفــن أو المســجد الــذي ُ
ســيقام فيــه العــزاء علــى ســبيل
ُ
واســتمددت
المثــال .لذلــك ،بــدأت إالجــراءات الرســمية للجنــازة،
ُ
القــوة مــن ملكيتــي الحصريــة للعالقــة مــع والــدي .حصلــت علــى إذن
أ
ّ
الشــخاص بتغســيل جثمانــه وسـ ّـد ُ
وكلفـ ُ
دت مختلــف
ـت أحــد
الدفــن،
التكاليــف .عندمــا وصلــت عماتــي ،أصــررن علــى إعــادة المــال إلـ ّـي،
أ
ّ
ً
موجــودا ليتحملهــا بنفســه ،وبالتالــي ،تــؤول تلــك
لن شــقيقي ليــس

ً
تعــرض علــي ً
ّ
أيضــا لجملــة مــن الضغــوط ،باعتبــاره رجــا انتهــك
ً
عمــدا قاعــدة جندر يــة وســمح لشــقيقته بحضــور الدفــنّ .
ولكنــه
ّ
اســتمد نفــوذه مــن الصالحيــات المتأصلــة نفســها فــي ذكور يتــه.
ّ
ّ
المخصصــة“ :تشــكل
قــاوم علــي هيمنــة الرجــال علــى المســاحات
المســاحة سـ ً
ـاحا ً
قويــا” ،كمــا تقــول وايزمــان (.)Weisman 2003, 7
أدرك علــي ،مــن خــال اســتخدام نفــوذه وســلطته الذكور يــة لتمكيــن
ّ
المخصصــة
أختــه مــن حضــور طقــوس الدفــن“ ،قــدرة المســاحات
علــى تقييــد صالحياتنــا أو تعز يزهــا” ( )Nakhal 2015, 21وبــذل
جهــده لمنــح شــقيقته فرصــة اختبــار تجر بــة مماثلــة .يعـ ّـد هــذا ً
أيضــا
47

ً
ً
واضحــا علــى إمكانيــة “ ...اســتخدام النفــوذ المنــوط بهــم”
مثــال
( )Johansson and Vinthagen 2013, 36فــي المقاومــة اليوميــة،
أ
والــذي يتيــح لهــم المقاومــة فــي المقــام الول.

بشــيء ،والتســليم بــه كخطــأ ،واالعت ـراض عليــه” فتشــتكي.
ّ
وتشــير فــي هــذا الســياق إلــى أنــه ُينظــر فــي الغالــب إلــى شــكوى النســاء
أ
باعتبارهــا مجـ ّـرد “ضجــة وبلبلــة” ( .)Ahmed 2020, 2وللوهلــة الولــى،
ً ّ
ّ
ـك فــي أنفســنا :هــل يسـ ّ
ـتحق مــا نشــعر بــه فعــا كل هــذه
يعترينــا شـ
ُ
البلبلــة؟ أعــود بذاكرتــي إلــى اللحظــة التــي منعــت فيهــا من دخــول غرفة
تغســيل جثمــان والــدي ،وكيــف شـ ّـككت عمتــي فــي نوايــاي ّ
ورددت مــا
أ
دائمــاّ ،
الســرة عنــي ً
“همــك فقــط االعتــراض علــى كل شــيء
تقولــه
ٌّ
ًأيــا كان” .ســاورني شــك علــى الفــور حــول حقيقــة مشــاعري ودوافعــي.
أ
ُ
ـتغربت أن المــر قــد اســتغرقني دقيقــة واحــدة قبــل أن أعــود وأقـ ّـر
اسـ
ً
بحقــي“ .قــد تنطــوي الشــكوى أيضــا علــى عمليــة داخليــة تفضــي إلــى
أ
الحاســيس التــي نختبرهــا” (ُ .)Ahmed 2020, 3
كنــت
التصالــح مــع
أعانــي مــن إالقصــاءُ ،
وحرمــت فــي لحظــات الحــزن مــن القيــام بأمــور
ً
ّ
اعتقــدت أنهــا ســتكون شــل مــن أشــكال الخاتمــة العاطفيــة عقــب
وفــاة والــدي .فــي آخــر فرصــة للتعبيــر جسـ ً
ـديا عــن حبــي لــهُ ،ضــرب
ّ
برغباتــي عــرض الحائــط وتـ ّـم التشــكيك فــي نوايــاي  -تملكنــي الغضــب.

ّ أ
تجــادل كونيــل وبيــرس ( )Connell and Pearse 2015بــأن النوثــة
ّ
والذكــورة ليســتا عامليــن ثابتيــن .بصفتــي امـرأة تولــت مســؤولية تنظيــم
طقــوس وفــاة والدهــا (رغــم قدرتهــا المحــدودة علــى اتخــاذ الق ـرارات
فــي نهايــة المطــاف) ،فقــد اضطلعـ ُ
ـت بــدور اجتماعــي هــو حكــر علــى
ّ
ثــان فعــل
الذكــور .وبالمثــلُ ،يعــد قــرار مريــم بفتــح مجلــس عــزاء ٍ
مقاومــة “رمــزي” ( ،)Scott 1989, 37يقــوم علــى قـرار فــردي وشــخصي
ســعت مــن خاللــه إلــى الحصــول علــى فرصــة لممارســة شــكل مــن
أشــكال النفــوذ فــي تنظيــم الطقــوس .فهــي لــم تخــرج عــن قواعد الســلطة
الحاليــة أو بنيــة طقــوس الجنــازة والدفــن بحـ ّـد ذاتهــا أو تخالفهــا .تتمحور
المقاومــة فــي هــذا المجــال حــول إجـراء محـ ّـدد بادرنــا إلــى اتخــاذه فــي
ّ
ســياق معيــن ،وهــو ممارســة “غيــر منصــوص عليهــا سياسـ ًـيا أو منظمــة
ً
ّ
ً
رســميا” ( ،)Johansson and Vinthagen 2013, 10بــل تشــكل “فعــا
ً
يوميــا ،غيــر منفصــل أو منقســم أو مســتقل” (المرجــع ذاتــه.)1 ،

يستدعي إقصاء النساء خالل أداء
الطقوس فتح النقاش حول العالقة
بني أجسادنا ومشاعرنا واملكان

فــي ســياق تجاربنــا ،حاولنــا ّ
التكيــف مــع بعــض المســائل وإحــداث
ّ
أ
ً
تغيي ـرات فــي بعــض الحيــان والتصـ ّـرف وفقــا للطريقــة المتوقعــة منــا،
ســواء كانــت تنطــوي علــى ســمات أنثويــة أم ذكوريــة بمــا فيــه الكفايــة.
أ
ّ
فمقاومتنــا لتقســيم العمــال والتفــاوض إزاءه إنمــا يؤديــان إلــى تدويــر
زوايــا الهيــكل الجنــدري.

ً
كثيــرا
فــي ســياق الحــوارات التــي دارت بينــا ،تحدثــت مر يــم
عــن الغضــب“ :الغضــب هــو ً
دائمــا أول شــعور يســتأثر بــي قبــل
االنصـراف إلــى تحليــل الموقــف .يســتحوذ علـ ّـي الغضــب مباشــرة قبل
أن تخالجنــي ّ
أي مشــاعر أخــرى”ّ .
وعبــرت عــن غضبهــا مــن اتخــاذ
الرجــال فــي عائلتهــا مختلــف القــرارات فــي طقــوس جنــازة ودفــن
والدهــا .اجتاحهــا الغضــب قبــل الحــزن .أمــا أنــا ،فكانــت مشــاعري
ً
أول شـ ٌ
ـعور باالشــمئزاز والرفــض
علــى النقيــض مــن ذلــك :إذ داخلنــي
تحـ ّـول فــي مــا بعــد إلــى غضــب.

من ي ن
أ� تبدأ املقاومة؟
ّ
ّ
التحدث عن الغضب.
“أود
عــن غضبــي وعمــا اســتقيته مــن تجاربــي علــى طــول الطريــق
ّ
فــي ظــل هيمنتــه” ()Lorde 1981, 5
ّ
التحــدث ً
ّ
أيضــا عــن الشــكوى .تلــك الشــكوى التــي تنبعــث
أود
وســط جـ ّـو “حافــل ومزدحــم وعصيــب” ( ،)Ahmed 2020, 1وإلــى
ّ
تلــك اللحظــات التــي نــدرك فيهــا أننــا فــي خضـ ّـم موقــف مزعــج ،وأن
ثمــة أمـ ً
ـورا تســتوجب التغييــر واتخــاذ خطــوات بشــأنها .تصــف أحمد
الدراك تلــك ،بأنهــا اعتـراف للنفــس فــي
( )Ahmed 2020, 1لحظــة إ
أ
ً
ّ
الق ـرار
المقــام الول بأنــك تعتــرض علــى أمــر معيــن“ ،عليــك أول إ

ّ
بحســب غورتــون (“ )Gorton 2007, 334يتدفــق الشــعور فــي المجــال
ّ
العــام ويختبــره الجســد” .وإن االعت ـراف بمــا تنطــوي عليــه المشــاعر
مــن تأثيــرات سياســية وثقافيــة و”تداعيــات علــى التحليــل النفســي”
يعكــس مــا أطلقــت عليــه ســوان ( )Swan 2008, 89مصطلــح “إضفــاء
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الطابــع العاطفـ ّـي علــى المجتمــع” ،حيــث تصبــح المشــاعر أداة إلنتــاج
آ
المعرفــة عــن الــذات والعالقــات مــع الخريــن.

المقاومــة .كانــت اعتراضاتنا/شــكوانا مدفوعــة بالغضــب ومقاومتنــا لــم
تكــن ممكنــه مــن دونــه.

ف
الندرية ي� اممرسة
املقاومة ج
الطقوس الدينية

أ
كان غضبنــا ً
“نابعــا مــن” تقســيم العمــال ،ومــن إقصائنــا مــن عمليــة
صنــع القــرار ،ومنعنــا مــن حضــور دفــن َ
أبوينــا ،وإلقــاء نظــرة أخيــرة
أ
عليهمــا قبــل أن يغــادرا حياتنــا جسـ ً
ـديا إلــى البــد ،بــل غضبنــا حتــى
أّ
“مــن” أجســادنا كنســاء لنهــا كانــت الســبب فــي إقصائنــا ،و“مــن” نزعتنا
العاطفيــة المخزيــة التــي كانــت الســبب فــي تهميشــنا .تصبــح مشــاعرنا
هنــا نقطــة االستش ـراف وتكويــن وجهــة نظرنــا حــول العالــم مــن حولنــا
(.)Ahmed 2004, 175

يمكــن وصــف فعــل المقاومــة الــذي قــام بــه المشــاركان فــي البحــث
ٌ
ّ
بأنــه شــكل مــن أشــكال “المقاومــة اليوميــة” .أعـ ّـرف المقاومــة اليوميــة
هنــا باعتبارهــا “ممارســة” ال تتوقــف علــى وعــي معيــن أو نتيجــة معينــة.
أ
الفعــال ّ
متأصلــة بعمــق فــي العالقــات القائمــة علــى القــوة.
وهــذه
أّ
مقاومتنــا اليوميــة هــي عمليــة تقاطعيــة لن بواطــن القــوة التــي تقتــرن
وعرضيــةً ،
بهــا غيــر متجانســة َ
نظــرا إلــى اختالفهــا باختــاف الحالــة
أو الســياق ( .)Johansson and Vinthagen 2013فــي هــذا المجــال،
تشــجعنا ليلــى أبــو لغــد ( )Abu Lughod 1990, 41علــى عــدم إضفــاء
أ
الطابــع الرومانســي علــى مــا تســميه “الشــكال غيــر التقليديــة أو
ً
المقاومــة غيــر الجماعيــة” ،وتدعونــا بــدل عــن ذلــك إلــى النظــر إليهــا
باعتبارهــا أدوات “لتشــخيص القــوة” ( .)Abu Lughud 1990, 41كانــت
تجاربنــا فــي مواجهــة وفــاة آبائنــا متجــذرة بعمــق فــي عالقــات القــوة
أ
حــول التسلســل الهرمــي الجنــدري ،والعـراف االجتماعيــة باســم القــوة
المؤسســية للديــن .يمكــن لدراســة فعــل المقاومــة ضمــن هــذا الســياق أن
ّ
يســهم فــي تعزيــز “إدراكنــا للتفاعــل المعقــد لهيــاكل الســلطة المتغيــرة
ً
تاريخيــا” (.)Abu Lughod 1990, 53

تعرض علي جلملة ضغوط باعتباره
ّ
ً
رجل انتهك عمدً ا قاعدة جندرية
وسمح لشقيقته بحضور الدفن
َّ
“محمل ْيــن بالمعلومــات والطاقــة” علــى
غضــب مر يــم وغضبــي كانــا
ّ
ٌ
ّ
“يتكــون
غضــب
حــد وصــف لــورد للغضــب ()Lorde 1984, 124
بطرائــق مختلفــة كـ ّ
ـرد فعــل علــى أوجــه الظلــم” كمــا تصـ ّـوره أحمــد
( .)Ahmed 2004, 175غضبنــا فــي تلــك المواقــف المختلفــة كان
ّ
ويعــد هــذا التفســير
بمثابــة رد فعــل تفســيري للعالــم مــن حولنــا.
ً
شــل مــن أشــكال المعرفــة المنتجــة مــن خــال اختبــار ممارســة
ّ
تلــك الطقــوس .تقــول بولــر ( )Boler 1999إن المشــاعر تنطــوي
علــى شــكل مــن االستفســار النقــدي وتــؤدي ً
أيضــا إلــى أشــكال
أ
غيــر تقليديــة مــن المعرفــة .إن فهمنــا لغضبنــا ومكامنــه ،والســباب
الكامنــة وراءه والمشــاعر الــذي أثارهــا فينــا ،إنمــا يســاعدنا فــي فهــم
ســبب منطقيــة النزعــة العاطفيــة لــدى المــرأة ،ال ســيما مشــاعر
ّ
الغضــب التــي تتملكهــا ،ويوضــح لنــا بأنهــا ليســت “دليــل افتقــار إلــى
المنطــق الســليم” (.)Ahmed 2004, 177

مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن دراســة المقاومــة اليوميــة فــي ممارســة
الطقــوس الدينيــة تفســح المجــال أمــام مــا وصفتــه يوهانســون
وفينثاغيــن ( )Johansson and Vinthagen 2013, 37بأنــه كشــف
وتحليــل “لالفتراضــات غيــر المعتــرف بهــا ،وديناميــات القــوة ،والبنــى
أ
الخطابيــة وإمكانيــات التغييــر االجتماعــي لشــكال مختلفــة مــن
المقاومــة ،تسترشــد بالنوايــا والفاعليــن والســياقات والوســائل غيــر
ً
انفتاحــا
التقليديــة” .ومــن أجــل تحقيــق ذلــك ،يجــب أن نكــون أ كثــر
ً
وتقبــا “لتحديــد أشــكال المقاومــة غيــر المتوقعــة ودمجهــا – وهــي
مقاومــة غيــر متضمنــة فــي خطابــات القــوة الســائدة” .فــي طر يــق
ً
ّ
عودتــي إلــى القاهــرةُ ،
ســأتصدى لبعــض
كنــت أعلــم مســبقا أننــي
القواعــد المفروضــة علـ ّـي .علــى العكــس مــن ذلــك ،لــم يكــن لــدى
ً
ّ
ُ
مر يــم وعلــي نيــة “المقاومــة” ولــم يــدركا أن أفعالهمــا تعـ ّـد شــل مــن

ّ
وهكــذاّ ،
عــززت مشــاعرنا بوصفهــا مولــدة للمعــارف فهمنــا إللقصــاء
ً
ً أ
واالســتبعاد .والغضــب إذا كان ترجمــة للمــي وألــم مريــم فــي المعرفــة.
ً
ّ
هــذه المعرفــة التــي تحفزنــا علــى دفــع الحــدود بحثا عــن تجربة متســاوية
مــع الرجــالّ .
أود هنــا إالشــارة إلــى الشــكوى كخظــوة أولــى فــي عمليــة
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أشــكال المقاومــة إلــى أن تحدثنــا عنهــا .كانــا ببســاطة يطالبــان يمــا
ً
يعتبــره الكهمــا حقــا مــن حقوقهمــا.
ً
غالبــا مــا ّ
يتــم التفــاوض حــول مــكان المــرأة ودورهــا فــي الطقــوس.
وتكمــن النقطــة ّ
المهمــة فــي مــدى صعوبــة إج ـراء هــذا التفــاوض فــي
خضـ ّـم أوقــات الفقــدان والصدمــة .لقــد اســتمعت أخيـ ًـرا إلــى زميلــة
ّ
تخبرنــي كيــف توفــي والدهــا فــي المنــزل ،وأنهــم لــدى البحــث عــن
أ
ً
شــخصا سيســمح لهــا ولمهــا
شــخص لتغســيل جثمانــه ،اختــاروا
وشــقيقتها بالحضــور .هــل ســمح لهــا بتغســيل جثمــان والدهــا؟ نعــم!
لكــن ال يســعني إال أن ّ
أتخيــل معاناتهــا العاطفيــة والنفســية فــي تلــك
ً
اللحظــة ،واضطرارهــا إلــى التفــاوض بشــأن مــا تعتبــره حقــا لهــا.
ّ
توضــح أحمــد ( )Ahmed 2020, 4أن “عــدم وجــود شــكاوى مســبقة
عــن الموضــوع نفســه يجعــل مــن الصعــب إالقـرار بموضــوع الشــكوى”.
هــذا البحــث هــو شــكواي ،أسـ ِ ّـجلها كــي يتســنى االعتـراف بغيرهــا مــن
ً
أ
ّ
حدثــا مشـ ً
ـابها
الشــكاوى .آمــل أن فــي يــوم مــن اليــام سنشــهد فــي مصــر
لجنــازة الناشــطة التونســية لينــا بــن مهنــي ،حيــث أقدمــت صديقاتهــا
علــى حمــل النعــش إلــى المقبــرة 6 .ورغــم الســخرية مــن النزعــة
العاطفيــة وأصــوات النســاء فــي الجنــازات وخــال الطقــوس كمــا رأينــا،
كانــت جنــازة بــن مهنــي مليئــة بالهتافــات والغنــاء والتصفيــق وطغــى
عليهــا الحضــور النســائي .وبالتالــي ،مارســت النســاء حقهـ ّـن فــي التعبيــر
عــن الحــزن إزاء مصابهـ ّـن بطريقتهـ ّـن الخاصــة.

https://www.bbc.com/news/world-africa-51310557 6
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ّ
نضال نسو ّي ٍة...
الشتائم ّية كأداة
ٍ
من أنا؟
هبة عزالدين احلجّ ي

ّ
املقدمة

أ
ّ
معجميــة الخــاق وأنــا
“ال ُيعقــل أن ألجــأ إلــى
أعيــش سـ ّـم المواخيــر حتــى ّ
التخمــة ،كـ ٌ
ـذب لجوئــي
إلــى المفــردة المداعبــة الهامســة وأنــا أعيــش جحيــم
ّ
المجــزرة! قبيـ ٌـح بــي وأنــا أعيــش هــذا الــذل العر بـ ّـي
الحا كــم ،أال “ترقــى” مفرداتــي إلــى هــذا ّ
الــدرك
ّاللغــوي ،وخيانــة لجوئــي ّ
للصمــت فــي وجــه العهــر
ّ
َّ
والقمــع ،رغــم أن “العثــة فــي بلــد العســكر تفقــس بيــن
النســان وثــوب ّ
النــوم وزوجتــه تقــرر صنــف المولــود”.
إ
ّ
ّ
فعلــى قــدر الوجــع تكــون الصرخــة ،وعلــى قــدر التــردي
يكــون التـ ّ
ـردي ،ونحــن نعيــش البــذاءة ممارســة بــآالف
أ
أ
الشــكال ،نعيــش القهــر ،وباللــوان علــى شاشــات
الفضائيــات نعيــش العهــر الصامــت أو الصمــت
العاهــر علــى أحــدث طـراز ،فـ ّ
ـأي لغــة تر يــدون؟ أعلـ ّـي
ّ
َّ
ومشــهدية الســقوط ،أن أتلهــى
أمــام شاشــات الــدم
َ
بالبحــث عــن لطــف العبــارة لئــا أخــدش َمــن يحزننــي
1
مــن الور يــد إلــى الور يــد؟”

الد� ج ّ
هبة عز ي ن
احل�
ي
أ
أ
درســت ماجســتير فــي الدب إالنكليــزي فــي ســورية ،حيــث كانــت معيــدة فــي جامعــة حلــب ،كمــا تحمــل شــهادة ماجســتير أخــرى فــي إدارة العمــال.
ّ
بعــد الربيــع العربــي ،بــدأت بنشــاطها فــي مجــال حقــوق إالنســان وتمكيــن الم ـرأة ،إذ وجــدت أن أقــرب طريقــة لنشــر تلــك المفاهيــم هــي الحــوار
ات عـ ّـدة مــع نســاء فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام كمحافظــة إدلــب ،والمناطــق تحــت ســيطرة النظــام.
والكتابــة ،لــذا عمــدت إلــى عقــد حــوار ٍ
أ
كمــا كتبــت فــي العديــد مــن الصحــف والمجــات والمواقــع حــول الســرد المجتمعــي للنســاء .شــاركت فــي العديــد مــن البحــاث حــول المـرأة والنســوية،
ّ ً
ً
مفصــا حــول اســتخدام خطــاب الكراهيــة فــي إالعــام الســوري.
وأعـ ّـدت بحثــا

خــال الســنوات الماضيــة وتز ً
امنــا مــع قيــام الثــورة الســورية فــي آذار
 ،2011ازدادت فرصــة النســاء فــي الخــروج إلــى الفضــاء العــام الــذي
ت ـراه حنــة أرنــدت مفتـ َ
ـاح الممارســة الديمقراطيــة؛ فهــو فضــاء للشــعور
بالمشــاركة الفعليــة فــي الحیــاة السياسـ ّـية ،والتمتع بالســیادة واالســتقالل
أ
الفكار التي ِّ
تؤســس للفضــاء السياســي الديمقراطي.
والقــدرة علــى بلــورة
النســاني والفعــل
هــذا الفضــاء العــام هــو وحــدة تجمــع بیــن الوجــود إ
السیاســي مــن ناحیــة ،وإقـرار ّ
بأهمیــة اللغــة والنطــق فــي تحقیــق الفعــل
السیاســي مــن ناحیــة أخــرى (.)Arendt 1961, 97
أ
تزامنــت الرقعــة الوســع مــن الفضــاء العــام للنســويات الســور ّيات
ّ
ً
ً
ابتــداء مــن النســويات
عبــورا بــكل التار يــخ النســوي الســوري
ً
َّ
ّ
القديمــات ووصــول إلــى الجديــدات اللواتــي تشــكل وعيهـ ّـن خــال
الثــورة الســور ّية ،مــع ارتفــاع منســوب الشــتيمة مــن قبــل بعــض هــؤالء
ّ
النســويات فــي الفضــاء العــام الفيز يائــي ّ
وامتــد ذلــك
والســيبراني،
إلــى ســاحات التظاه ـرات والالفتــات والهتافــات .مــا أثــار حفيظتــي
ّ
بــأن تلــك الظاهــرة أصبحــت موضــع جــدل؛ ففــي الوقــت الــذي يديــن
ّ
كثيــرون اســتخدام تلــك الشــتائم ،تــرى بعــض النســويات أن الشــتيمة
تتحـ ّـول إلــى فعــل سياســي مقــاوم وأداة نضــال نســوية.

هكــذا ّرد مظفــر النـ ّـواب الشــاعر العراقــي الــذي قضــى ســنوات طويلــة
ّ
ّ
كل مــن ســأله عــن اســتخدامه للشــتائم
مـ أـن عمــره فــي ســور يا علــى ِ
واللفــاظ النابيــة كمــا يصنفهــا المجتمــع فــي معظــم شــعره .نعــم علــى
ّ
قــدر الوجــع تكــون ّ
الصرخــة وال يمكــن لــكل القهــر الجاثــم علــى
ّ
قاموســا مــن ّ
الشــعوب المضطهــدة ّأل ينتــج ً
النحيــب والغضــب
قلــوب
ّ
ّ
ً
العــارم .لعــل مــا تشــعر بــه النســاء ضمــن تلــك الحشــود يــزداد ترا كبــا
ً
مــن حيــث البنيــة والشـ ّـدةّ ،
فالضيــم والشــعور بالحنــق عــادة يتناســبان
أ
طـ ً
ال ّ
بويــة فــي المجتمــع ،لكــن مــاذا لــو قالــت
ـردا مــع مفاعيــل الســلطة
“هــي” كمــا قــال مظفــر النـ ّـواب؟

أ
ف
ال ة
َ
سئل:
أجيب عن هذه
ي� هذا البحث أحاول أن

 .1هــل للشــتيمة ُبعـ ٌـد آخــر متجـ ّـل في مشــروعية اســتخدام النسـ ّ
ـويات
ٍ
ّ
لهــا بغيــة تفكيــك الهيمنــة الذكور يــة عليها؟
 .2كيف ّ
تشق العواطف عباب السياسة؟
 .3ماهي تداعيات الجسد في استخدام الشتيمة؟
ّ
ّ
تتحــول الشــتيمة إلــى أداة مقاومــة ســلمية لخلخلــة الصــورة
 .4هــل
ّ ّ ّ
النمطيــة للنســاء؟

https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888/6572/nhy_ 1
rdwn.pdf?sequence=1
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ّ
ُ
أبحــث هنــا عــن أمــل صغيــر يتجلــى فــي إعــادة ترتيــب هــذا المشــهد:
امــرأة معتقلــة ألنهــا تدافــع عــن ّ
حــق فتــاة فقيــرة غارقــة فــي دمهــا
خــال الــدورة الشــهر ية نتيجــة نقــص الفــوط التــي وعــد رئيــس الدولــة
ّ
ً
مجانــاّ ،
لكنــه حينمــا وصــل إلــى كرســي الســلطة ،نســي كل
بتوفيرهــا
أ
مــا وعــد بــه .المــل الــذي أســعى إليــه مــن خــال هــذا البحــث ،أن
يصبــح فســاد الرؤســاء والسياســيين وكذبهــم فــي أعلــى هــرم العيــب،
أ
ُ
وأن نمســك بيــد تلــك المـرأة والفتــاة ،حتــى نخــرج الولــى مــن معتقلها
ونقــف معهــا الســتعادة حقهــا ،ونصبــغ جــدران بيــوت السياســيين بــدم
الفتيــات ر يثمــا تصبــح الفــوط الصحيــة مجانيــة .وقبــل الغــوص فــي
ٌ
ّ
البحــث ،علـ ّـي بدايــة أن أقـ ّـر بــأن اســتخدام الشــتيمة مــدان بشــدة
مــن قبــل غالبيــة المجتمــع الســوري ،لذلــك كانــت مهمــة الحديــث مــع
ًّ
ً
نسـ ّ
ـويات يســتخدمن أو ال يعارضــن اســتخدام الشــتيمة عمــا شــاقا.

وقــد تنـ ّـوع طيــف المبحوثــات بيــن التــي ّ
تؤيــد وتدين اســتخدام الشــتيمة
ً
ًّ
حياديــا تجاههــا.
أو تمتلــك موقفــا
يســتند البحــث إلــى نظريــة ســارة أحمــد فــي كتابهــا “السياســات الثقافيــة
ّ
ّ
بــأن العاطفــة هــي سياســة ّ
ثقافيــة.
للعاطفــة” عــن الشــعور وفرضياتهــا
ّ
ففــي خضــم الغليــان الشــعوري ،ال تبقــى المشــاعر مجــرد تعبيــر عــن
ّ
حالــة وجدانيــة ،بــل يتحـ ّـول كل شــعور إلــى محمـ ٍـل سياســي لوجــود
آ
أ
أ
بالضافــة إلــى تعــدي
النــا وطريقــة تفاعــل تلــك النــا مــع الخريــن ،إ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وثقافيــة ،وكأن الشــعور ال
اجتماعيــة
الشــعور للغــة بغيــة تشــكيل بنــى
يبقــى شـ ً
ـعورا فقــط بــل يصبــح ً
عالمــا للتفســيرات والتأويــات وبالتالــي
ً
ّ
ّ
الضميــر المجتمعـ ّـي للعاطفــة .فضــا عــن أن المشــاعر فــي حـ ّـد ذاتهــا
تتحــول إلــى ّ
ّ
معرفيــة تتنقــل مــن إالحســاس المجــرد إلــى الفعــل
نظريــة
ّ
الطوعـ ّـي ّالتشـ ّ
ـاركي فــي تشــكيل بنــى المجتمــع (.)Jaggar 1989, 9-11

ّ
ن
امل� ّ
النظري
والطار
جية إ

أ
ّ
تشــكل ّ
هويــات
الخــوف والخــزي والحــب واللــم جميعهــا مشــاعر
ّ ً
ـب مثــا يــؤدي إلــى تماهــي الرغبــة فــي
وسياســات ثقافيــة مختلفــة ،فالحـ
أن تكــون مــع الحبيــب فــي االندمــاج معــه وبمعنــى آخــر إلــى فقــدان
ّ
الهويــة (.)Ahmad 2004, 134

البحــث هــو حصيلــة مقابــات فرديــة هيكليــة أجر ُيتهــا شـ ًّ
ـخصيا مــع
بصريــة سـ ّ
مدونــة ّ
ثــاث نسـ ّ
ـويات ســوريات :جــود وهــي ّ
ّ
وصحافيــة
ـورية
أ
الحاديــث حــول حقــوق النســاء بامتــاك أجسـ ّ
ـادهن
لهــا العديــد مــن
أ
ّ
والمســاواة الكاملــة بيــن مختلــف النــواع الجندريــة؛ مهــا وهــي طبيبــة
إنجابيــة كمــا أنهــا ّ
ّ
مدونــة تكتب بأســماء مســتعارة
نســائية ومدربــة صحــة
ّ
عــن تأثيــر الحــرب علــى النســاء الســوريات والعالقــة التقاطعيــة بيــن
حيــوات النســاء وشــكل نظام الســلطة ،وارتبــاط ذلك بشــكل عنقودي مع
نشــوء الديكتاتوريــة كبنيــة أفقيــة تــؤدي إلــى القمــع البينــي بيــن مكونــات
َ
مضاعــف بيــن الدوائــر المجتمعيــة
الدولــة مــا يــؤدي بالتالــي إلــى عنــف
ّ
الصغيــرة؛ ّأمــا جلنــار فهــي ناشــطة ســورية مقيمــة فــي كنــدا تعمــل فــي
َ
ُ
ّ
ـاش
مجــال التوعيــة النســوية وحقــوق النســاء .كمــا عقــدت جلســتي نقـ ٍ
ّ
ّ
ّ
يســكن داخــل ســوريا
منهــن مــن
مركزتيــن مــع ثــاث عشــرة نســوية
وأخريــات الجئــات فــي دول الجــوار وأوروبــا .معظــم أولئــك النســاء
عضــوات فــي منظمــات نســوية كمنظمــة “عــدل وتمكيــن” ،وشــبكات
نســوية سـ ّ
ـورية مثــل شــبكة “شــمس” ،وأخريــات عامــات مــع وكاالت
َ
أ
المــم المتحــدة فــي المجاليــن إالنســاني والمدنــي فــي مــا يتعلــق بالعنــف
ً
ّ
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فضــا عــن أن بعــض المبحوثــات كـ ّـن
صحافيــات يعملــن علــى أرشــفة الســرد النســوي خــال ســنوات الحــرب
فــي مواقــع عـ ّـدة مثــل “عينــي عينــك” و”حكايــة مــا انحكــت” .اختيــرت
المبحوثــات بعــد كثيــر مــن التمحيــص فــي طريقــة كتاباتهـ ّـن وأحاديثهـ ّـن
ـدد كبيــر مــن الجلســات أو االجتماعــات أو المؤتمـرات النســوية،
فــي عـ ٍ

هنــا يتعـ ّـدى الحـ ّ
ـب خطــوط العاطفــة ويــؤدي إلــى تشــكيل بنيــة ّ
هوي ّاتيــة
تمامــا تؤثــر بالتالــي فــي المنظومــة العامــة ّ
جديــدة ً
ّ
المجتمعيــة.
للهويــة
وفــق ســارة أحمــد ،تـ ّ
ـؤدي المشــاعر إلــى أفعــال مقاومــة ،وبنــاء عليــه
ّ
فــإن الغضــب الــذي يدفــع النســويات إلــى أن يصبحــن قاتــات للبهجــة،
ً
ّ
يحــرك المجتمعــات ،ويدفــع الشــعوب لتكــون ســيول منتفضــة فــي
الشــوارع فيهــدم بناهــا السياسـ ّـية تــارة ويبنــي هيــاكل أخــرى .الشــعور
أ
بالغضــب المترافــق مــع اللــم هــو ذاتــه الــذي يحـ ّـرك النســويات إلــى
ً
أفعــال كالشــتائم مثــا التــي تظهرهـ ّـن كأنهـ ّـن قاتــات للبهجــة.

“ه”؟
ماذا قالت ي

#قالت جود
ئ أ
“الشتا� ّية كداة تفكيك للهيمنة الذكور ّية”
“فــي ســوق العمــل يفتــرض أن تكونــي متقنــة للغــة الشــتائم ،فهــي
ّ أ
الذاتيــة ل ّي
إحــدى مهــارات الحيــاة وكأنــك تتقدميــن بســيرتك
ّ ّ
الشــتيمة مهــارة مكتســبة ،وأسـ ً
ـلوبا للدفــاع عــن
عمــل .يصبــح رد
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النفــس ،يشــبه ً
تمامــا مهــارة المفاوضــات علــى الراتــب الشــهري
أ
العلــى ،وطريقــة الـ ّ
ـرد تعتمــد علــى مــدى االعتبــار
أو المنصــب
ّ
الشــخصي للشــتيمة كأذى للمــرأة ،وهــذا يشــبه اختــاف ردود
ّ ً
أفعــال النســاء علــى التحـ ّـرش الجنســي مثــا ،فبعــض النســاء
“المخـ ّـدرات” يعتبــرن تلقــي الشــتيمة كمــا التحــرش أمـ ًـرا ًّ
عاديــا”.

أ
ّ
والدونيــة .ال تـزال مجتمعــات عـ ّـدة،
كــون تلــك الخيــرة رمـ ًـزا إللهانــة
ْ
وإن أبــدت عكــس ذلــك ،تتعامــل فــي وعيهــا َ
الجمعـ ّـي مــع الم ـرأة
ً
أ
المــر الــذي يمكــن أن ّ
يفســر لنــا ســبب
بوصفهــا ّإمــا ّقديســة أو عاهــرة،
قيــام رجــل بسـ ّ
ـب ّأم رجــل آخــر أو أختــه ،أو تهديــده جنسـ ًّـيا فيهــا
ً
بــدل أن يهينــه هــو مباشــرة (أبــو خي ـران .)2018

ّ
ّ
ُي َ
الســوري بأنهــا جريئــة فــي
النســوي
عــرف عــن جــود فــي الوســط
ّ
ّ
طروحهــا وآرائهــا ،وتعتقــد أن الشــتيمة هــي جــزء ال يتجـ ّـزأ مــن الكلام
وليســت مــن إنتاجنــا نحــن كنسـ ّ
ّ
طبيعيــة فهــي قــادرة
ـويات .وكونهــا لغــة
ّ
علــى الوصــول أكثــر إلــى الفئــات ّ
المهمشــة مــن الشــعب والتــي ال
تالمســها لغــة إالعــام شــديدة ّ
التهذيــب ،وال تشــبهها وال تنتمــي إلــى
أ
ّ
ً
ُ
حياتهــا .فضــا عــن أن الشــتيمة تعـ ُّـد مــن صلــب الحاديــث فــي أماكــن
العمــل فــي ســوريا.

ّ
المخصيــة ( )The Female Eunuchتحدثــت
فــي كتابهــا المــرأة
جيرمــن غر يــر ( )Greer 1939عــن تجر بــة النســاء الذاتيــة لعالــم تــم
فيــه تحديــد تجر بــة الرجــال كمعيــار موضوعــي ،أو أســاس للقيــاس،
فــي الوقــت الــذي تمتلــك النســاء نظرتهـ ّـن المختلفــة لتجاربهـ ّـن وأنفسـ ّ
ـهن
وأجسـ ّ
ـادهن ،كمــا أنهـ ّـن مختلفــات بطرائــق التعبيــر التــي قــد تخرجهـ ّـن
ّ
مــن ملــة “الم ـرأة المســتعبدة” .كمــا أنهــا تركــز علــى الكيــان المخصـ ّـي

الشعور بالغضب املترافق مع األلم
يحرك النسويّات
هو ذاته الذي ّ
أفعال كالشتائم
إلى
ٍ

ّ
النسـ ّ
ـويات
وفــي معــرض شــرح جــود عــن اســتخدام الشــتيمة مــن قبــل
ّ
للدفــاع عــن ّ
النفــس ،تضيــف:
ّ
الهانــة باســتخدام
“اللغــة العر ّبيــة ذكور ّيــة ومزدحمــة بمنــازل إ
ّ ّ
أ
ّ
الجنســية للنســاء ،واللغــة فــي هــذا الموضــع ال
العضــاء
أ
أ
تقــف لوحدهــا خلــف ذاك اال كتظــاظ بأعضــاء النثــى ،لنهــا
ً
أيضــا تعبيــر عــن روح المجتمــع وثقافتــهً .
غالبــا مــا نجــد
ّ
أنفســنا كنسـ ّ
َ
ـويات
محاص ـرات باللغــة للتعبيــر عــن الغضــب،
فمصطلحاتنــا نابعــة مــن ثقافــة المجتمــع الذكور ّيــة وبالتالــي
أ
ّ
نجــد أنفســنا مضطــرات الســتخدام النثــى فــي الشــتيمة
آ
ّ
ّ
للتأثيــر فــي الخــر وإيصــال فكــرة لــه بــأن مســار الشــتيمة
ّ
ّ
دائــري يلــف ويعــود لنقطــة البدايــة .وبالتالــي الشــخص الــذي
ّ ّ
أ
ّ
الجنســية للنســاء يجــب أن يفهــم أن الكمــه
يشــتم العضــاء
ســينطبق ً
أيضــا علــى أ كثــر المواضــع حساســية فــي حياتــه ،أو
رمــز كرامتــه وشــرفه ،الــذي يصــادف فــي المجتمعــات العر بيــة
عمومــا ّبأنــه المـرأة باختــاف صفاتهــاّ ،
ً
كأم أو أخــت أو زوجــة
ُ
َ
ســتخدم الشــتيمة لتأر يــق الذكــور الذيــن
أو ابنــة .هنــا ،ت
ً
ّ
بــأن اســتخدامها ّ
حــق مصــون لهــم فقــط”.
يفترضــون جــدل

أ
للنثــى والــذي يجعلهــا تابعــة للرجــل ومعتمــدة عليــه ،وقــد ّأسســت تلــك
ّ
النســوي ّ
والدفــاع عــن
المحاججــات بعــد ذلــك علــى فهــم الغضــب
ّ
ّ
الجســد والــذات فــي طرائــق مختلفـ ٍـة ومنهــا الشــتيمة.
ّ
ّ
الســوري يصبــح حجــاب النســاء أي أصغــر
“فــي المجتمــع
ً
ّ
ًّ
تفصيــل فــي خصوصياتهــن شــأنا عامــا ،فــي الوقــت الــذي
ّ
يتــم ّ
التفاخــر بالعالقــات الجنسـ ّـية المتعــددة للذكــور .وهكــذا
ّ
ّ
يتحــول الغضــب ً
أيضــا إلــى ســمة ّ
ّ
عامــة للنســويات اللواتــي
يسـ َـعين مــن خــال نضالهـ ّـن النسـ ّ
ـوي إلــى تغييــر بنــى المجتمــع
الفكر يــة ،إذ تتحــول صفــة “ســارق أو “فاســد” إلــى شــتيمة ،ال
أعضــاء الم ـرأة .إضافــة إلــى أننــا نســعى عنــد اســتهالك هــذه
الشــتائم بشــكل مكثــف إلــى تخفيــف قدرتهــا علــى إهانــة
الســامع وإعــادة تعر يــف الصفــات السـ ّـيئة الحقيقيــة كالســرقة
والفســاد بكونهــا شــتائم”.

أ
النثــى تار ً
رقيــق،
مهــادن
ككائــن
ــا،
يخي
لطالمــا كان تموضــع
ٍ
مطيــع ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ُ
الذكــر ،لــذا ال تتوقــع منهــا ّ
أي عبــارات تخالــف تلــك
خانـ ٍـع لســلطة
ً
ّ
ّ
الصــورة المالئكيــة لهــا ،كاســتخدام الســباب مثــا ،فــي الوقــت الــذي
ّ
أصبحــت أ كثــر الشــتائم تأثيـ ًـرا تلــك المرتبطــة بأعضائهــا الجنسـ ّـية،

يؤكــد الكم جــود ّأن ّاللغــة ال يمكــن أن تكــون مصفوفــات ّ
الكميــة مجـ ّـردة
ً
فقــط ،المتالكهــا القــوة فــي ّالتطويــع ّ
ّ
لمظلومية
والتغييــر ،وقد تكــون ركيــزة
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ّ
ّ
جندريــة ،وهنــا تكمــن الصفــة المتعديــة للغــة التــي تنتقــل مــن أشــكال
الحــروف إلــى مآالتهــا .وال تنـ ّـم تلــك ّ
الميــزة عــن قــدرة اللغــة علــى خلــق
أو إعــادة تشــكيل نفســها ،أل ّن اســتخدام اللغــة وتحميلهــا مدلــوالت ّ
ثقافية
ّ
ُ
همــا مــا ُينتــج معانــي جديــدة ،فاللغــة مجــردة تمنــح حيــوات جديــدة
نتيجــة تفاعــل المنطــوق والمكتــوب منهــا مــع المحيــط.
بغيــة تفكيــك تلــك العقليــة ،توضــح منــى الطحــاويّ ،
الص ّ
حافيــة
الناشــطة فــي ّ
المصريــة ّ
ّ
الدفــاع عــن حقــوق النســاء فــي مقــال لهــا بعنوان
أ
ّ
ّ
الذكوريــة وأنــا فخــورة بذلــك” ،أنهــا تشــتم
“أنــا أشــتم لقلــق راحــة
أ
ّ
ال ّ
بويــة بتحديــد مــن هــو مســيء وغيــر
بغيــة “تحـ ّـدي تحكــم الســلطة
ّ
ّ
مســيء .وتذكــر أن فــي العــام ُ ،2012منعــت لي ـزا ب ـراون ممثلــة واليــة
ديمقر ّ
اطيــة فــي ميشــيغان مــن مخاطبــة زمالئهــا عندمــا اســتخدمت
ـاش مثيـ ٍـر للجــدل حــول مشــروع قانــون
كلمــة “المهبــل” فــي أثنــاء نقـ ٍ
الجهــاض .حينهــا ّ
عبــر الجمهــوري مايــك كالتــون عــن امتعاضــه
ضــد إ
ً
ً
ّ
ًّ
هجوميــا للغايــة وال أريــد حتــى
قائــا“ :مــا قالتــه كان مســيئا .لقــد كان
ّ
ـركة مختلطـ ٍـة” ،وهنــا
أن أقــول ذلــك أمــام النســاء .لــن أقــول ذلــك فــي شـ ٍ
ّ
الذكوريــة ال تريــد ّ
نــرى ّأن ّ
الســيطرة علــى المهبــل فحســب،
الســلطة
أيضــا ّ
بــل ً
التحكــم فــي مــن لــه الحـ ّـق حتــى فــي قــول كلمــة المهبــل .فــي
مدحهــا للبــذاءة ،تقــول الطحــاوي:

ّ
العــام
بثقافــة الشــارع ،الــذي ال تتحــدث عنــه وســائل إ
ّ
الرســمية وال تجســده الدرامــا حتــى تلــك التــي تحــاول أن
أ
ال ّ
شــعبية ،وهــذا مــا شــكل فجــوات فــي ّ
ّ
هويــة
شــد
تكــون
ّ
المواطــن الســوري الــذي ال يشــعر بانتمائــه لحديــث الدولــة
عنــه وال يجــد نفســه فــي صفحــات الجرائــد التــي تســتخدم
لغــة صعبــة يتـ ّـم تدريســها فــي المــدارس فقــط ،تلــك التــي لــم
أ
يدخلهــا نتيجــة ســوء الحــوال االقتصاديــة والحاجــة للعمــل
مــن أجــل سـ ّـد رمــق العائلــة”.

أ أ
ّ
المتصــور قبــول المنصــب الجديــد ّللرئاســة“ :ســيصبح الب ل كثــر
أ
مــن ثالثــة مالييــن مــن الطفــال” ( ،)Shales 2016وبذلــك يكــون ّ
أي
أ
ّ
يســتحق
شــكل مــن أشــكال االحتجــاج هــو عصيــان لــ�ب الــذي
ً
بســببه الولــد لقــب “االبــن العــاق” والعقــاب ،فضــا عــن تفر يــغ مفهــوم
ّ
الدولــة وتحويلهــا إلــى مزرعــة الحا كــم ،وبهــذا يتحــول الحا كــم إلــى
أ
ـرعية باســم ّ
الدولــةّ ،
البــوة والســلطة الشـ ّ
وبالتالــي
أخطبــوط ،أذرعتــه
ّ
ـإن ّ
أي شــتيمة للحا كــم تصبــح ً
ذنبــا ال يغتفــر كونهــا ناتجــة مــن االبــن
فـ
أ
ّ
نحــو الب ،وتنــال مــن وجــه الدولــة المتمثلــة فــي الحا كــم.

آ
ّ
اضطــرت مهــا إلــى اســتخدام اســم حركــي لهــا كونهــا تعيــش الن
فــي مناطــق ســيطرة النظــام السـ ّ
ـوري ،وهــي تنشــط سـ ًّـرا فــي مجــال
ّ
ّ
الدفــاع عــن حقــوق النســاء ،وتشــعر بأنهــا عرضــة لالعتقــال فــي أي
لحظــة نتيجــة أطروحاتهــا السياســية المناوئــة للنظــام الســوري .تعتقــد
ّ
عمومــا علــى اســتالب ّ
ـأن إص ـرار الحكومــات الشــمو ّلية ً
هويــة
مهــا بـ
ّ
الشــعوب وتكريســها حســب رؤيــة الحكومــة بمــا يجــب أن يكــون
أ
ّ
المهــات ً
عمومــا
عليــه الشــعب ،يشــبه عمليــة “التر بيــة” التــي تتبعهــا
أ
ً
النــاث .فعــادة مــا تخبــر المهــات بناتهـ ّـن منــذ الطفولــة
مــع طفالتهـ ّـن إ

ّ
بالنشــوة حينمــا أســمع ّ
الســباب مــن قبــل المتظاهريــن
“أشــعر
أ
ّ
جيــداً
ّ
فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ،لننــي أعلــم ّ
ّ
كيــف يفهــم ّ
النظــام ّ
الســوري تلــك الشــتائم ،فهــي تهـ ّـز أركانــه
وتدفعــه إلــى إصــدار قوانيــن باعتقــال المتظاهريــن بتهمــة ّ
النيــل
ّ
وبالطبــع ّ
مــن هيبــة ّ
الدولــة هنــا هــي “القائــد الخالــد
الدولــة،
أ
أ
حافــظ الســد” واالبــن “بشــار الســد” .فــي مناطــق ســيطرة
ّ
النظــام ،تتكـ ّـرس صــورة الرئيــس كإلــه لــه أصنــام حيثمــا ّ
نتوجــه
ّ
ـكل يســبح بحمــده ،ويصبــح العتــاة مــن ّ
المؤيديــن يصدقــون
والـ
ً
ّ
فعــا بأنــه ّ
الــرب ،لذلــك ال عجــب أن نــرى فــي مقاطــع
آ
ّ
التعذيــب المسـ ّـر بة ،أحدهــم يبــرح الخــر ً
ضربــا ويســأله “ميــن
أ
ّ
ّربــك والك؟” ثــم يطلــب منــه أن يقــول إن بشــار الســد هــو ّربــه
ّ
ّ
وبالتالــي يجــب أن يســجد لصورتــه .الشــتيمة هنــا تأخــذ منحــى
الكفــر ً
الرغبــة بــأن أقــف أمــام أصنــام ّ
أيضــا ،فتتملكنــي ّ
الرئيس،
أبصــق عليــه ،أشــتمه ،أكفــر بــه ،وبزوجتــه ّ
وبأمــه .لــم أعــد
ّ
ّ
ّ
أشــعر بأننــي امــرأة كجميــع النســاء اللواتــي ينتميــن ّللرئيــس،
كمــا ّأنــي مقـ ّ
ـت أن يتــم وضعــي ً
دائمــا فــي خانــة واحــدة كامـرأة،
مــع تلــك المـرأة التــي تقــف خلــف ّ
الديكتاتــور وجانبــه ،والمـرأة
أ
ً
الم أو الوطــن الــذي تغنــى بــه جميــع ّ
الدكتاتورييــن طويــا ،وقــد
ّ
ً ّ
ـعورا بأننــي امـرأة مختلفــة عــن بنــات جنســي
منحتنــي الثــورة شـ
يتــم مســح ّ
وال أقبــل أن ّ
هويتــي ووجــودي ضمــن تصنيــف
ّ
شــامل لجميــع النســاء”.

عندما حتاورها حتاورك ،وعندما
فضاء
تشتمها تشتمك ،ومن أراد ً
ّ
مهذبًا عليه أن يبدأ من نفسه أوّ ًل

ّ أ
ّ
اللفــاظ ّ
النابيــة  -ولمــاذا مــن المهــم أل تخجــل
“هــذه هــي قــوة
ّ
النســاء مــن ذلــك .فــي الواقــع ،عندمــا أقــف علــى منصــة إللقــاء
محاضــرة ،أبــدأ بإعــان إيمانــي F ** k“ :البطريركيــة” .ســواء
ّ
كنــت أدرس حــول النســوية فــي الهــور أم باكســتان أم دبلــن أم
أيرلنــدا أم جوهانســبرغ أم جنــوب إفريقيــا أم مدينــة نيويــورك،
ّ
فــإن إعالنــي ال يتغيــر ً
أبــدا .يمكننــي القــول “تفكيــك النظــام
أ
البـ ّ
ـوي” لكننــي ال أفعــل ذلــك ألننــي امـرأة ،امـرأة ّ
ملونــة ،امـرأة
مســلمة .وليــس مــن المفتــرض أن أقــول ”.f**k
()Eltahawy 2018

ّ
ّ
ـأن ّ
الضعــف يرضــي غــرور الرجــل وحمايتــه لهـ ّـن .الطاعــة هنــا تماثــل
بـ
الخضــوع الجنســي التـ ّ
ـام للذكــر ،ومعاملــة المـرأة علــى أنهــا أداة للمتعة
ورمــز الغوايــة والخطــأ والخطيئــة (.)Wollstonecraft 1792, 33-55
تجســد فــي لوحــات عصــر ّ
هــذه حقيقــة مــا ّ
النهضــة وإظهــار الم ـرأة
ّ
ثابتــة مــن الجمــال ّ
الســياقي يشــتهيه ّ
الرجــل ويتمثــل فــي
بصــورة
ٍ
كونهـ ّـن بيضــاوات ،مكتن ـزات ،عار يــات ،يبــدو فــي مالمــح وجوههـ ّـن
ّ ّ
عيونهــن الشــبق ّللرجــل مثــل لوحــات لــوكا جيوردانــو
ونظــرات
وجيوفانــي كار يانــي.

#قالت هما
ّ
سياس مقاوم”
كفعل
تيمة
“الش
ي

أ
“منــذ طفولتــي وجــدت نفســي مضطــرة لن أعيــش تجر بــة
ّ
ّ
الشــارع الخشــنة مــن أجــل ّ
الدفــاع عــن إخوتــي الذكــور كونــي
ً
أ
أ
ال كبــر فــي العائلــة .ســور يا ً
عمومــا كانــت محكومــة
الخــت

أ
ـوي مــن قبــل الحكومــة ســلطة ّ
الســلوب التر بـ ّ
أبويــة
تنشــأ نتيجــة هــذا
ّ ّ
ً
يصبــح فيهــا الرئيــس أبــا وكل الشــعب أطفالــه المطيعيــن ،علــى غـرار
مــا كتــب جوفيرنــور موريــس إلــى جــورج واشــنطن بصفتــه الجن ـرال
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ّ
مثــل هــذه البنــى وفــي الخطــاب القومــي الــذي يتــم فيــه بنــاء الوطــن
ّ
أ
كام ـرأة/أم وفــي حــروب تخــاض ّللدفــاع عــن النســاء والطفــال ُينظــر
أ
إلــى العالقــات الجندريــة علــى أنهــا فــي صميــم الخطــاب حــول المــم
والقوميــة” (.)Yuval-Davis 1997, 9
ّ
الثــورة مــع العديــد مــن دول ّ
الر بيــع العربي،
تشــابهت تجربــة ســوريا فــي
ّ
ّ
وذلــك لتطابــق مفاعيــل الثــورات مــن جهــة الحكومــات الشــمولية والفقر
ّ
والفســاد ّ
الســلطوي ،وبــدا ذلــك فــي الشــعارات التــي اسـ ُـتخدمت مــن
قبــل المتظاه ـرات حتــى أصبــح شــعار “يلعــن روحــك أنيســة” والــدة
رئيــس ســوريا الحالــي فــي العــام  ،2011و“الهيــا هــو” فــي لبنــان فــي
ّ
العــام  ،2019أغانــي للثائ ـرات والمنتفضــات ،وعبــارات مناســبة لجميــع
السياسـ ّـيين حيثمــا وجــدوا.

ّ
السوري يصبح حجاب
في املجتمع
ال ّنساء ،أي أصغر تفصيل في
خصوصياتهنّ ً ،
شأنا عا ًّما
ّ
َّ
الموجــه إلــى جب ـران باســيل ،تفقــد الكلمــة
لكــن فــي ســياق الشــتم
أســلوبا مجاز ًيــا ّ
ً
للتعبيــر عــن الغضــب
معناهــا الحرفــي ،و تصبــح
ّ
ّ
النســوي ،حيــث تــرى يــارا الدبــس ،وهــي ناشــطة نسـ ّ
ـوية ّ
لبنانيــة أنهــا
فــي اســتخدامها لعضــو أم جبــران الجنســي ،ليســت فــي إشــكال
أ
ّ
ّ
بخلفيــة
فــردي مــع أحــد الشــخاص حيــث يتــم اســتخدام الشــتيمة
ذكور ّيــة ،لكــن فــي طــور مواجهــة ســلطة تضــم مجموعــة فاســدة مــن
ّ
ّ
الرجــال ،ولذلــك حيــن تشــتمهم فــإن صــورة ّأمهاتهــم غيــر حاضــرة
وبالتالــي ال يمكــن ّ
فــي رأســهاّ ،
التعامــل مــع الكلمــة بمعناهــا الحرفــي.
ّ
أ
فهــي عندمــا تســتخدم العضــاء الذكور يــة -التــي ال تملكهــا -لشــتم
أحدهــم ،أو حيــن يســتخدم شــخص غيــر مؤمــن كلمــة “اللــه” كــي
يكفــر ،نكــون أمــام مصطلحــات ُتســتخدم بطر يقــة غيــر ّ
حرفيــة،
بــل أمــام مجـ ّـرد وســيلة ّ
للتعبيــر عــن غضــب آنــي مــن دون وجــود
ّ
ّ
واجتماعيــة (شــرف .)2019
خلفيــات جندر ّيــة

هكــذا تصيــر المشــاعر جـ ً
ـزءا مــن تشــكيل ّ
السياســة وبنــى الدولــة بحيث
أ
أ
ّ
يختلــط النــا بالعــام ويصبــح النــا هــو ضميــر الجميــع ،ويتحـ ّـول كل مــا
أ
ّ
سياســي ( ،)Hanich 1960فالنــا الغاضبــة تخــرج
هــو شــخصي إلــى
ّ
ً
ً
مــن ثــوب ذاتهــا وتصبــح تجســيدا ورمــزا لغضــب الشــارع ،وحينمــا
أ
ّ
تكــون تلــك النــا مؤنثــة تتحـ ّـول إلــى مشــروع قومــي ،فتســتخدم المـرأة
المعبــرة عــن جوهــر ّ
ّ
القوميــة ّ
كأســاس للخطابــات
الدولــة وبناهــا و“فــي

وعلــى الضفــة ذاتهــا ،انتقــدت كثي ـرات مــن النسـ ّ
ـويات اللبنانيــات
أ
أ
والعر بيــات اســتخدام العضــاء الجنســية النثويــة فــي شــتم جبـران
ّ
باســيل أل ّ
بــأن ذلــك ّ
يكــرس النظــرة الدونيــة للمــرأة
نهــن يعتقــدن
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#قالت جلنار
ّ
والسد”
“الشتيمة ج

واســتخدمن شــتائم معــادة التدويــر مســتخدمات أعضــاء جب ـران
باســيل الذكر يــة فــي حــد ذاتهــا .ولكــن هنــا ً
أيضــا ،أصبحــت تلــك
المحاولــة بمثابــة محفــزات جنســية أو أســاليب إغــراء لكثير يــن
مــن الشــبابً .
أيضــا ،عارضــت نســويات أخر يــات االمتنــاع عــن
أ
أ
أ
ّ
اســتخدام العضــاء الجنســية النثويــة لنهـ ّـن يعتبــرن أن أعضاءهـ ّـن
ّ
مســبة” وال مانــع مــن اســتخدامها بشــكل طبيعــي حتــى
“ليســت
ُ
تنكســر هالــة العيــب التــي تشــوبها .هــذه النقاشــات تظهــر عمــق
المشــكلة ،وتعيدنــا إلــى مفهــوم البعــد الثقافــي للغــة ،مــا ّ
يرســخ
ً
ً
الحاجــة إلــى تغييــر تموضــع النســاء ّأول فــي ذهنيــة المجتمــع وصــول
إلــى الثــورة اللغويــة.

بالنسبة إلى جلنار:

ّ
معبــرة تدخــل إلــى العمــقّ ،
وجداتنــا ّ
“الشــتائم لغــة ّ
كــن
يســتخدمنها فــي مكانهــا الصحيــح ،لكــن مــع مــرور الوقــت
ّ
أصبحــت الشــتيمة غيــر فطريــة وتدخــل فــي تصنيــف الكلام
ّ
البــذيء .فــي بعــض المواقــف ،تحمــل الشــتيمة معانــي ال يمكــن
أ
أ
ل ّي الكم آخــر التعبيــر عنهــا وال يقتصــر المــر علــى المجتمــع
العربـ ّـي فحســب ،إذ كونــي أتكلــم الفرنسـ ّـية بطالقــةً ،
أيضــا يتــم
ّ
ّ أ
الجنســي للنثــى فــي الشــتائم”.
اســتخدام العضــو

ً
ّ
نســوياتها ،تصــرخ ســتيال
بعيــدا مــن ســور يا ،وقر ًيبــا مــن معانــاة
ّ
ّ
أ
نيانــزى ،الســتاذة فــي جامعــة ما كير يــري والنســوية التــي لجــأت
ّ
الشــتائم عبــر منصــة فيســبوك لمواجهــة ّ
الرئيــس
إلــى اســتخدام
أ
أ
ّ
الوغنــدي موســيفيني عبــر وصفــه بأنــه “زوج مــن الرداف” .ويرتبــط
ّ ّ
اســتخدامها للغــة مسـ ّ
بالقضيــة التــي تدافــع عنهــا وهــي نقــص
ـتفزة
أ
ّ
ال ّ
الفــوط ّ
الص ّ
اللواتــي ً
غالبــا مــا
وغنديــة،
حيــة لطالبــات المــدارس
أ
أ
ّ
ّ
يبقيــن فــي المنــزل لّيــام عــدة فــي الشــهر فــي فتــرة الحيــض لنهـ ّـن
فقيــرات للغايــة لدرجــة ّأن ّ
هــن ال يســتطعن دفــع ثمــن الفــوط ،وهــو
أ
ال ّ
وغنديــات .ويعــود
ســبب رئيسـ ّـي الرتفــاع معـ ّـدل تسـ ّـرب الفتيــات
ســبب غضبهــا المباشــر إلــى وعــد الســيد موســيفيني خــال حملتــه
ّ
االنتخابيــة بتمويــل برنامــج وطنــي للفــوط ّ
الص ّ
ّ
حيــة للطالبــات .ولكــن
ً
بعــد االنتخابــات تخلــى عــن الوعــد ،قائــا إن الحكومــة ال تســتطيع
اللكترونـ ّـيّ ،
تحملــه .تـ ّـم اعتقالهــا وســجنها بتهمــة ّ
ّ
لكنهــا
التحــرش إ
ً
قالــت ّإنهــا كانــت فقــط تدغــدغ ّ
النمــر ،وأردفــت ضاحكــة فــي أول
إعالميــة لهــا بعــد خروجهــا مــن ّ
ّ
الســجن“ :لقــد نشــأنا علــى
مقابلــة
ّ
أن نكــون فتيــات صالحــات ،ومحترمــات ،ومهذبــات ،وأن نتحــدث
ّ
ُ
بلطــف إلــى ّ
الســلطة .وال يجــب أن تســمع النســاء هنــا ،ويصمتــن ،وال
ّ
ّ
يتحدثــنُ ،
وينظــر إليهـ ّـن علــى أنهـ ّـن جميــات”(.)York 2017

أ
أصبحــت أعضــاء النســاء شــتيمة ،ولــم يقتصــر المــر علــى المجتمــع
ً
ّ
العربــي ،فشــعوب ومجتمعــات عــدة فــي العالــم تميــل عــادة إلــى
أ
أ
ّ
الجنســية ال ّ
ّ
نثويــة ،فــي
اســتخدام المفــردات المتعلقــة بالعضــاء
أ
أ
ً
تعبيــرا
شــتائمها .ففــي العربيــة ،قــد تشــتم عضــو ال ّم أو الخــت
عــن غضبــك؛ وفــي ّ
الصيــن وروســيا قــد تنعــت المقابــل لــك باســم
أ
أ
ُ
النثـ ّ
ـوي؛ وفــي فرنســا وأميــركا ّ
والفلبيــن ،تعتبــر أعضــاء النثــى
العضــو
ً
ّ
ًّ
ً
ّ
الجنســية جــزءا مركزيــا مــن مفــردات الشــتائم والمســبات .إضافــة إلــى
ّ
“الفعــل الجنسـ ّـي” نفســه ُيســتخدم فــي ّ
الســياق ذاتــه عنــد كثيــر
أن ِ
ّ
مــن الشــعوب ،إذ تــكاد تعثــر علــى كلمــات مرادفــة لبعــض الكلمــات
ّ
النجليزيــة فــي العديــد مــن اللغــات،
البذيئــة مثــل “ ”F-wordباللغــة إ
ُ
ً
ّ
ســتخدم بوصفهــا شــتيمة أو إهانــة بعيــدا مــن معناهــا
والتــي باتــت ت
أ
ال ّ
صلــي (أبــو خيــران .)2018
ّ ّ ّ
رغــم ّأن العيــب نسـ ّ
العربيــة ،إل أنــه بصــورة أو
ـبي بيــن المجتمعــات
أ
النثــى ،حتــى ّإنهــا ُت َنعــت فــي المجتمع السـ ّ
ـوري
بأخــرى يتمحــور حــول
ّ
ّ
ّ
ويتــم االســتهزاء بالرجــال ضعيفــي
المحــرم،
بالحرمــة المشــتقة مــن
البنيــة وأصحــاب المواقــف المتراجعــة مــن القتــال أو العــراك فــي
ّ
الشــارع بـــ “حريمــة” ،وهــي صيغــة تصغيــر لتوصيــف “حرمة” ُوتسـ َ
ـتخدم
ً
ّ
ّ
العربيــة ّللداللــة علــى ضآلــة الحجــم أو تقليــل الشــأن .إذا،
فــي اللغــة
أ
ّ
ّ
تلــك العالقــة متعــددة الطـراف بيــن المـرأة والعيــب والمحـ ّـرم والنظــرة
أ
يفســر ّأن ّ
الدونيــة تنعكــس فــي اللغــة ،وهــذا مــا ّ
ّ
النعــت بأعضــاء الم
الجنسـ ّـية ُيعـ ُّـد أقبــح ّ
النعــوت وأكثرهــا إهانــة ،بالرغــم مــن أنــه يبقــى فــي
ّ
ّ
النهايــة اسـ ًـما ال أوصــاف قبلــه أو بعــده ،هــو فــي حــد ذاتــه بــكل مــا
ّ
ّ
المخيلــة الشــعبية ،أصبــح إالهانــة القصــوى.
يحملــه مــن دالالت فــي

كيــف ُينظــر إلــى الكم ســتيال علــى ّأنــه إســاءة وعيــب ،وال ُي َ
عتبــر
الرئيــس ونقــص الفــوط وحرمــان الفتيــات مــن ّ
كــذب ّ
التعليــم بســبب
ّ
ّ
ّ
الفــوط ً
عيبــا! وبالتأ كيــد ،كراهيــة النســاء والعنــف الــذي يمــارس علــى
أجسـ ّ
ّ
عدوانيــة مــن الكلمــات ،والفتيــات اللواتــي يفتقــدن
ـادهن أ كثــر
ّ
المدرســة أل ّنهـ ّـن ال يســتطعن ّ
الصحيــة أشـ ّـد
تحمــل تكاليــف الفــوط
ً
الهانــات التــي يرمــى بهــا رئيــس ّ
أي
عنفــا ،وكذلــك الفقــر أقســى مــن إ
دولــة (.)Eltahawy 2018
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آ
ّ
ـإن الح ـراك النســوي العر بــي ســعى ً
عمومــا
وعلــى الطــرف الخــر ،فـ
أ
إلــى كســر الصــورة النمطيــة عــن النثــى وتفتيــت تلــك الثنائيــة
أ
أ
القطبيــة لن تكــون النثــى إمــا مر يــم العــذراء وإمــا عاهــرة فــي حــال
ّ
أخلــت بأحــد شــروط العذر يــة المالئكيــة المجتمعيــة .ذاك النضــال
ً
ّ
ّ
والســعي المحفــوف بالغضــب ولــدا موجــة مــن اســتخدام الشــتائم
أ
ّ
إذالل النثــى
كانتفاضــة
بأنواعهــا شــتى،
ٍ
وتعبيــر ّعــن الحنــق مــن ِ
ٍ
ًّ
لغويــا ،ومحاولــة لخلخلــة القــوة الذكور يــة التــي تجعــل تــداول
ّ
أ
أ
العضــاء الجنســية للذكــر ً
عمومــا مصــدر فخـ ٍـر وقــوة ،المــر الــذي ال
أ
ّ ّ
ً
ينطبــق بتاتــا علــى النثــى .وهكــذا ،فــإن الشــتائم الجنســية وغالبيتهــا

فــي الســياق ذاتــه ،تعـ ّـج قواميــس اللغــة بالمفــردات الشــاتمة علــى
أ
العضــاء الجنسـ ّـية للمـرأة ،والقــدم التار يخــي لهــا يثبــت أنهــا حصيلــة
ّ
ّ
بمشــروعية
ترا كميــة لمئــات الســنوات مــن ســطوة الذكــر وإيمانــه
أ
التحليــل ّ
النثــى والتحكــم بهــا .فضـ ًـا عــن ّأن ّ
النفســي
الســيطرة علــى
ّ
ّ
ّ
ّ
للعالقــة بيــن اللغــة والشــتيمة المؤنثــة يشــير إلــى أن كينونــة الشــتائم
ُّ
ٌ
ٌّ
لتصــور الذكــر عــن العالقــة الجنســية بينــه
حقيقــي
انعــكاس
هــي
أ
ّ
وبيــن النثــى والتــي يــرى نفســه فيهــا بأنــه “الفاعــل” الحصــري
أ
للفعــل الجنســي المهيمــن علــى الفعــل” ،بينمــا ُت َ
عــرب النثــى
كـ“مفعــول بهــا” ال تمتلــك المبــادرة أو المقاومــة ،ويبقــى إحساســها
ّ
العـراب .وقــد ّ
عبــر ســيغموند فرويــد فــي
بذاتيتهــا ال محــل لــه مــن إ
ّ
نظر ياتــه عــن الكبــت ،بــأن اســتخدام الشــتائم الجنســية المؤنثــة هــو
الواع تجــاه العالقــة الجنســية التــي أصبحــت
تعبيــر عــن حرمــان ٍ
ّ
ّ
ً
وكل مــا يرتبــط بهــا بمثابــة المحـ ّـرم .عــاوة علــى أن تلــك الشــتائم
ُ
كشــكل مــن أشــكال التنفيــس عــن الكبــت
والهانــات تســتخدم
إ
ٍ
َ
والقمــع االجتماعــي والجنســي والسياســي المعيــش ،كمــا عبــر عــن
ذلــك الشــاعر مظفــر النــواب ً
أيضــا.

ّ
الشتائم لغة مع ّبرة تدخل إلى
العمق وجدّ ا ُتنا كنّ يستخدمنها
في مكانها الصحيح
أ
العظمــى المرتبطــة بالعضــاء الجنســية للنســاء ،ال تنفصــل عــن
ّ
مكانــة الم ـرأة فــي المجتمعــات التــي ُتسـ َ
ـتخدم فيهــا هــذه الشــتائم
ّ
وواقعهــا المجتمعــي ،أي ترتبــط المــرأة بمفهــوم “العــار والشــرف”،
ّ ّ
المجتمعيــة الذكور ّيــة هــو
وعضوهــا الجنسـ ّـي بالنســبة إلــى لمنظومــة
ّ
ّ
الشــرف” ،والمـ ّ
ـس بــه مــن خــال الشــتيمة هــو بمثابــة
“مفتــاح هــذا
إهانــة للعائلــة التــي تنتمــي إليهــا الم ـرأة (حلــوة .)2019

ّ
عبــرت عــن ذلــك رشــا حلــوة فــي مقالهــا الــذي يحمــل عنــوان “الشــتائم
ً
الجنســية تســاهم ً
أيضــا فــي منظومــة القمــع ضــد النســاء” نقــا عــن فــرح
ّ
برقــاوي وهــي نســوية ،كاتبــة ومحــررة مشــروع ويكــي الجنــدر بــأن:
“الشــتائم الجنســية مثــل الذكور يــة هــي جــزء متجــذر فــي
نســيج المجتمــع ووعيــه ،وبالتالــي فهــي تســاهم فــي نفــس
منظومــة القمــع التــي ســتعاقب النســاء والفتيــات إذا مــا
ّ
أدوارهــن التقليديــة أو ممارســة درجــة أعلــى
حاولــن تجــاوز
ّ
مــن الحر يــة فــي الحركــة أو التعبيــر أو الحــب أو غيرهــا.
كمــا تعاقــب أصحــاب الميــول الجنســية والهويــات الجندر يــة
المختلفــة عمــا يرضــاه المجتمــع ،وتقصيهــم ،وتلعــب علــى
أ
عامــل العيــب والشــرف والعــار الــذي يحبــس هــؤالء الف ـراد
ّ
كمــا يحبــس النســاء فــي إطــار محــدد ،ويجبرهــن علــى اختيــار
االنصيــاع للعيــش بكرامــة أو التمــرد التــام ومــا يأتــي معــه مــن
إقصــاء وابتعــاد عــن العائلــة والحــي والمدينــة لمــن يســتطعن
ً
ســبيل” (حلــوة .)2019

#الدل النسوي حول املوضوع
ج
خــال جلسـ َـتي ّ
النقــاش المركزتيــنُ ،
قابلت ثالث عشــرة نســوية سـ ّ
ـورية،
ّ
ّ
الشــتائم وأخريــات يعترضــن ،وقالــت بعضهــن:
بعضهــن يســتخدمن
ّ
المحرمــات ذات أبعــاد جنســية
“فــي العديــد مــن اللغــات تكــون
أ
ً
مرتبطــة بطريقــة أو بأخــرى بفــرج النثــى أو مهبلهــا ،أو تأخــذ شــل
مــن أشــكال الكفــر أو التجديــف وقــد تمتــد إلــى المراجــع المكانيــة
أ
ّ
والشــياء المثيــرة لالشــمئزاز وبعــض أســماء الحيوانــات” .وأضفــن أن
ّ
ّ
وأن ّ
ّ
الهيروغليفيــة
النقــوش
النســان وأصــل اللغــة”
“الشــتائم قديمــة قــدم إ
ّ
القديمــة التــي تعــود إلــى  1000قبــل الميــاد ،تثبــت أن الشــتائم كانــت
عنصـ ًـرا مــن أشــكال ّ
التواصــل خــال العصــور القديمــة.

ّ
تشــكل كل تلــك الســرديات ثالــوث غضــب تنــوس ضمنــه النســويات،
ّ
ّ
ّ
لغتهــن ،فــي محيــط ينضــوي علــى
وعواطفهــن و
أجســادهن
مــا بيــن
درجــات متراكبــة مــن البنــى الذكوريــة.
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ّ
وتعتقــد بعــض المبحوثــات أنــه ال يمكــن مواجهــة بعــض المواقــف
ّ
التنمــر عبــر وســائل ّ
خصوصــا فــي ّ
ً
التواصــل االجتماعــي
إل بالســباب،
ّ
ّ
حيــث يتجــاوز العنــف اللفظــي تجــاه النســاء عتبــة العيــب الــذي قــد
ّ
ُ
تنعــت بــه النســويات ،وال توجــد إجابــة واضحــة لمــا يجــب أن تكــون
ّ
النســويات علــى منشــور يطالــب ّ
الرجــال بضــرب
عليــه ّردة فعــل
الزوجــات كمــا ُتضــرب ّ
ّ
الــدواب ،أو فيديــو ّ
مصــور لشــاب يدعــو
أصدقــاءه إلــى ّ
التحــرش بالفتيــات فــي حــال لــم يرتديــن المالبــس
ّ
الطويلــة .مقــدار الغضــب عنــد النســويات يتناســب طـ ً
ـردا مــع حجــم

ّ
رفضهــن
وعلــى صعيــد آخــر ،فقــد عبــرت بعــض النســويات عــن
ّ
أي مبــرر أل ّ
الســتخدام الشــتيمة تحــت ّ
نهــن يعتقــدن أن اللجــوء
ّ
إلــى الشــتيمة هــو موقــع ضعــف فــي ّ
ّ
ومــرد ذلــك إلــى أن
النقــاش.
ّ
أ
ً
ـداول شـ ًّ
ـعبيا فــي ســور يا،
اللغتيــن العر بيــة والكرديــة ،كونهمــا ال كثــر تـ
شاســعتان وفيهمــا الكثيــر مــن المفــردات التــي ّ
تعبــر عــن الحنــق،
ّ
ّ
ً
ّ
فضــا عــن أن بعــض أنــواع الشــتائم المتعلقــة بالتجســيد بالحيوانــات،
أّ
ّ
مؤذ،
تمثــل أشــد أنــواع العنــف لن الحيــوان كائـ ٌـن حـ ّـي ،مســالم وغيــر ٍ
آ
لــذا مــن غيــر المعقــول اســتخدامه فــي إيــذاء الخــر .ومــن ناحيــة
ً
َ
ّ
ّ
دينيــةُ ،يعـ ُّـد بعــض أنــواع الشــتائم قذفــا للمحصنــات ُويعاقــب عليــه
ّ
كجر يمــة ،لكـ ّـن بعــض النســويات يعتقــدن أنــه فــي حــال كان جر يمــة
فهـ ّـن الضحيــة ويحـ ّـق لهـ ّـن بالتالــي الدفــاع عــن أنفسـ ّ
ـهن بالطر يقــة التــي
ُ
ير ينهــا مناســبة ،وقبــل أن تجـ َّـرم النســويات الســتخدام الشــتائم ،ال
بـ ّـد مــن أن تجـ ّـرم العقليــة الذكور يــة التــي جعلتهـ ّـن موضــع الشــتيمة.
وفــي الســياق عينــهّ ،
عبــرت النســويات عــن قلقهـ ّـن إزاء االنــزالق إلــى
العنــف اللفظــي ومقابلــة الشــتيمة بالشــتيمة فــي الوقــت الــذي يناصــرن
جميــع القضايــا التــي تتمحــور حــول نبــذ العنــف بمختلــف أشــكاله،
ّ
ومقاومــة المواز يــن مختلــة الكفتيــن التــي تــؤدي إلــى ازدواجيــة
المعاييــر ،لذلــك ير يــن ّأن الشــتيمة ال يجــب أن َ
تقابــل بشــتيمة بــل
المقابــل لــدى اســتخدامه لهــا.
يجــب العمــل علــى وضــع حـ ّـد للذكــر
ِ

األمل الذي أسعى إليه أن نصبغ
جدران بيوت السياسيني بدم
الفتيات ريثما تصبح الفوط
الصحية مجان ّية
ّ
النســاء ّ
الســور ّيات ،وحينمــا نطالبهـ ّـن بعــدم
العنــف الــذي تتعـ ّـرض لــه
ّ
الغضــب وعــدم التعبيــر عنــه بالشـ ّـتائم ،إنمــا نســتند إلــى ميـزان مائــل،
ّ
أ
ّ
كفتــه الولــى هــي العنــف تجــاه النســاء .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن شــتم
ّ
ـاح نمتلكــه كــي ال ننفجر مــن الغضب،
الســلطة الفاســدة هــو أقــوى سـ ًٍ
فنحــن سـ ّ
ـلميات ،ال نتملــك ســاحا لمواجهــة آلــة القتــل والقمــع ،مــا
ّ
علــى ألســنتنا وفــي أيدينــا هــي الشــتيمة ،وأحــد ال يملــك الحـ ّـق فــي أن
يحرمنــا منهــا .ثـ ّـم ّإن القائــد أو الحا كــم أو ّ
السياســي الــذي يخــاف مــن
ً ً
ً ّ
ّ
ـورا ّأول.
مليــا بــأل يكــون ديكتاتـ
شــتم إنــاث عائلتــه ،عليــه أن يفكــر

ت
خ
الا�ة

ّ
ّ
ّ
ّ
النســويات
نصــدق أن
حينمــا نرتــدي نظــارة نســوية ال يمكــن أن
ّ
ّ
ً
هواتفهــن ّ
وهــن ّ
الجوالــة أو
مقــررات أن يمكســن
صباحــا
ينهضــن
آ
ّ
ً
حواســيبهن ويكتبــن منشــورا يشــتمن بــه الخر يــن ،أو أن ينزلــن
ّ
ّ
حضــرن القهــوة مــن الــدكان المجــاور ،ويشــتمن صاحــب الــدكان
ُلي ِ
أو صاحبتــه عــوض أن يقلــن صبــاح الخيــر .لكــن لــو قلبنــا الصــورة
ّ
ّ
النســويات عندمــا يدخلــن إلــى مواقــع التواصــل
لالحظنــا أن
ّ
ً
منشــورا
االجتماعــي كل صبــاح ،ير يــن أحدهــم كان قــد كتــب
يصــف العيــوب فــي جســد إحداهـ ّـن أل ّن أداءهــا ّ
السياســي لــم يــرق
أ
ّ
ّ
لــه ،ويعلــق لــه كثيــرون مــن الصدقــاء بأنهــا لــو لــم تكــن عاهــرة وابنــة
ّ
عاهــرة لمــا فعلــت ذلــك .ثــم ّ
ّيفضلــن أل يبــدأن اليــوم منــذ بدايتــه
ّ
ّ
بمـز ٍاج معكــر فيقـ ّـررن شــرب القهــوة ،وتكتشــف إحداهـ ّـن أن عليهــا
ّ
النــزول إلــى الـ ّـدكان قــرب البيــت لش ـراء القهــوة ،فيمـ ّـر بقر بهــا فــي
أ
ّ
ّ ّ
ويقــرر أن وجههــا مثــل الحــذاء لنهــا ال تضــع
الشــارع أحدهــم،
ّ
ّ
المكيــاج ،وأن قميصهــا مثــل بائعــات الهــوى ،أو أن بنطالهــا الجينــز

ّ
بعــض النســويات اللواتــي حضــرن الجلســتين يعتقــدن أن “فــي
ّ
الشــتيمة إعــادة نظـ ٍـر لمفهــوم العيــب والحـرام ،ومحاولــة لجعــل أقســى
ّ
مراحــل العــار هــو فســاد ّ
الســلطة ال تنفيــس الشــعب عــن غضبــه
ّ
ّ
نابيــة ،وخلخلــة ّ
للســلطة الذكور يــة التــي تجعــل كل مــن
بألفــاظ
ٍ
ٍ
َ
يحملهــا يفقــد صوابــه حينمــا يواجــه بشــتيمة تكســر وكالتــه الحصر يــة
ّ
الســتخدام أعضــاء النســاء فــي معـ ِـرض إهانــة صديقــه أو عــدوه .كمــا
ّ أ
اللفــاظ ّ
النابيــة أداة مهمــة فــي تحـ ّـدي وعصيــان وتعطيــل ّ
الســلطة
أن
ّ
ّ
أ
أ
الذكور يــة التــي تعاقــب النســاء علــى اســتخدام تلــك اللفــاظ لنهــا
أ
البــد فــي طــوق مــن ّاللطــف علــى ّ
الرغــم مــن
تر يدهـ ّـن أن يبقيــن إلــى
العنــف الــذي ّ
يتعرضــن لــه”.
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ّ
ً
مثــل بناطيــل الذكــور وينقصهــا عضــو لتصبــح رجــا؛ ثــم تدخــل إلــى
ّ
ّ
الـ ّـدكان لتســمع صاحبــه يتكلــم مــع صديقــه عبــر الهاتــف ويتحـ ّـدث
ّ أ
ً
ّ
النثـ ّ
ـوي داللــة
عــن صديقهمــا الثالــث واصفــا ّإيــاه بالعضــو الجنســي
ّ
ّ
الشـ ّ
ـخصية .عندمــا يكــون كل ذلــك فقط ســويعات
علــى أنــه ضعيــف
ّ ّ
يوميــات النسـ ّ
قليلــة مــن ّ
ـويات ،كيــف لهــن أل يغضبــن!
ٌّ
النســان،
الغضــب ،حــق مشــروع فــي الــدول حيــث تغيــب حقــوق إ
ّ
ـعورا يختلــج النسـ ّ
لكنــه ال يبقــى شـ ً
ـويات بــل يتحـ ّـول إلــى لغـ ٍـة جارفـ ٍـة
ّ
ّ
النســاء ً
ّ
عمومــا
المنطقــي أن تتجاهــل
فــي وجــه مــن يــرى أن مــن
ّ
جميــع أشــكال العنــف المطبقــة عليهـ ّـن ،وأن صــوت الم ـرأة المرتفــع
أ
ّ
اللفــاظ ّ
النابيــة عيــب .الغضــب المز َّيــن بالشــتيمة
عــورة ،واســتخدام
أ
ّ
ّ
يحـ ّـول صــوت الم ـرأة إلــى ثــورة فــي وجــه جميــع الســلطات البويــة
ّ
والطبقــات ّ
الس ّ
ّ
ويمــرغ أنــف الديكتاتــور بحفــر
ياســية الفاســدة،
الصحـ ّـي فــي شــوارع البــاد التــي وعــد شــعبها ً
الصــرف ّ
ّ
يومــا بــأن تكــون
ّ
ّ
ّ
ذكــوري يــرى أن أفضــل
شــوارعهم نظيفــة ،ويوصــل رســالة إلــى كل
ّ
ـأن ذلــك كان ً
قديمــاّ .أمــا اليــوم
طر يقــة إلســكات المـرأة هــي شــتمها بـ
فلــن تقبــل النسـ ّ
ـويات أن يســتندن إلــى مي ـزان مائــل .وكــي تتســاوى
ّ
كفتــا الميـزان ،ال بـ ّـد مــن أن تكــون أساســات الحــوار متماثلــة :فعندمــا
ً ّ
ـاء مهذ ًبــا
تحاورهــا تحــاورك ،وعندمــا تشــتمها تشــتمك ،ومــن أراد فضـ
ً
عليــه أن يبــدأ مــن نفســه ّأول.
ّ
الن ّ
ســويات إعــادة تعر يفــه .فالعنــف
ّأمــا العيــب فهــو مــا تحــاول
أ
ال ّ
ســري ضــد النســاء والفتيــات ،وعــدم حصــول الفتيــات علــى
ّ
الشــرفّ ،
فــوط ّ
والت ّنمــر علــى أجســاد
صحيــة وجرائــم القتــل بحجــة
ّ
ّ
ّ
النســاء وزواج الطفــات القاصــرات وحرمــان النســاء مــن الميــراث
ّ
والتحــرش بهـ ّـن ،واعتقالهـ ّـن وتعذيبهـ ّـن واغتصابهـ ّـن ،هــي العيــب فــي
ً
ّ
ــتائم أن ّ
الش ُ
يتفهــم ّأول غضــب
عينــه .وجديــر بمــن تخــدش حيــاءه
ّ
ّ
ّ
ّ
الن ّ
معهــن للتغلــب علــى تلــك العيــوب كلهــا.
ســويات ويناضــل
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مساحات املقاومة:
حلي اخلليفة
نساء يناوِ رنَ املفاهيم الشعب ّية ّ
ريهام مراد

ّ
املقدمة

أ
ّ
جــذب لهــل االختصــاص
التاريخيــة عنصــر
أصبحــت المناطــق
ٍ
ّ
ّ
والمتوســطة-العليا والمجموعــات العاملــة فــي
المتوســطة
مــن الطبقــة
ّ
الصناعــات إالبداعيــة علــى غ ـرار الت ـراث والفنــون المعاصــرة والهندســة
ّ
المعماريــة .تبحــث هــذه الورقــة فــي تأثيــر المشــاريع التر ّاثيــة علــى
ّ
ّ
والجندريــة فــي أحيــاء الطبقــة العاملــة فــي
االجتماعيــة
العالقــات
1
ّ
التاريخيــة .فقــد حظيــت مشــاريع مثــل مركــز “مجــاورة”
مدينــة القاهــرة
3
2
ّ
ومركــز “درب  ”1718ومعــرض “تــاون هــاوس” بشــعبي ٍة كبيــرة فــي
ّ
التاريخيــة ،عــن
أحيــاء الطبقــة العاملــة والطبقــة الوســطى فــي المواقــع
طريــق اســتخدام مفاهيــم مــن قبيــل “الثقافــة” أو “التــراث الثقافــي”
أ
ّ
كاســتر ّ
ســياحية و/أو
وجهــات
ات لتحويــل هــذه الماكــن إلــى
اتيجي ٍ
ٍ
ّ
متنوعــة .وتعتمــد بعــض هــذه المشــاريع نمــاذج الترميــم وتجديــد المناطق
ّ
(الحــال االقتصــادي والثقافــي والطبقــي) ،فــي
الحضريــة واالســتطباق إ
ً
آ
ّ
ّ
مجتمعيــة أكثــر ،تقــوم علــى إش ـراك
حيــن َيتبــع بعضهــا الخــر مقاربــة

ّ
ّ
ّ
ّ
العمليــة .مــن هنــا ،أركــز فــي هــذه
المحلييــن فــي جميــع مراحــل
الســكان
ّ
ّ
ّ
الطبقيــة التــي ُيحدثهــا
والديناميــات
الجندريــة
الورقــة علــى التفاعــات
مركــز “مجــاورة” (مركــز الخليفــة الخدمــي) الواقــع فــي ّ
حــي ُالخليفــة
ّ
المجتمعيــة التــي أطلقــت
فــي القاهــرة .ال ّيدعــي هــذا المركــز ومشــاريعه
ّ
الجندريــة .ومــع ذلــك ،فإننــي أســبر فــي
فــي الحـ ّـي ،معالجــة القضايــا
ّ
ّ
ّ
والجندريــة التــي
الطبقيــة
االجتماعيــة
هــذه الورقــة أنــواع التفاعــات
ّ
ولدهــا مركــز “مجــاورة” عــن غيــر قصــد فــي حـ ّـي الخليفــة .كمــا أنظــر
أ
ّ
ّ
اليديو ّ
الجندريــة الســائدة التــي تكشــفت مــن خــال هــذه
لوجيــات
فــي
ّ
ّ
ً
التفاعــات ،والتــي تجلــت مكانيــا فــي الحـ ّـي والمســاحات العامــة فيــه.
وفــي نهايــة البحــث ،أعايـ ُـن طريقــة مقاومــة النســاء المقيمــات فــي حـ ّـي
أ
علمــا أنهـ ّـن قــد أثـ ْـر َن عـ ً
اليديو ّ
لوجيــاتً ،
ـددا مــن
الخليفــة وزائراتــه ،هــذه
أ
المفارقــات التــي تحـ ّـدت هــذه اليديو ّ
لوجيــات.

ب يّ
نظرة إىل ي ّ
الشع�:
احل
ح خ
يّ
الليفة

ّ
المعماريين الشباب؛ وهو ً
يشكل “مجاورة” ً
ّ
ً
أيضا
معماريا للطالب والمهندسين
مركزا
1
ٌ
منصةٍ ّأس ْ
ٌ
ّ
مفتوح أمام الجمهور .هو عبارة عن ّ
المعمارية مي إالبراشي لعقد
ستها المهندسة

ير�ام مراد

ّ
المعماريــة فــي جامعــة القاهــرة .حائــزة درجــة الماجســتير المزدوجــة فــي العم ـران المتكامــل
باحثــة مســتقلة فــي المجــال الحضــري .درســت الهندســة
ّ
والتصميــم المســتدام مــن جامعــة شــتوتغارت وجامعــة عيــن شــمس .تتنــاول أطروحتهــا لنيــل شــهادة الماجســتير دراســة إثنوغرافيــا العالقــات االجتماعيــة،
الطبقيــة ،واالســتطباق ،ومراكــز الفــن المعاصــر فــي ّ
ّ
ّ
حي ْيــن مــن أحيــاء الطبقــة العاملــة فــي القاهــرة
والديناميــات
وتصـ ّـورات النســاء للســامة والجنــدر
أ
ّ
الحضريــة والجغرافيــا النسـ ّ
ّ
ّ
ّ
معماريــة واهتمامها
ـوية والمننــة .وقــد جمعــت بيــن عملهــا كمهندســة
البحثيــة حــول السياســة
التاريخيــة .وتتمحــور اهتماماتهــا
ً
ـابقا باحثـ ًـة مــع مجموعــة “عشــرة طوبــة – الدراســات والتطبيقــات العمر ّ
انيــة”،
بالتعميــر عبــر التركيــز علــى مشــروع ماســبيرو التشــاركي المــوازي .عملــت سـ
أ
أ
َ
ومــع ّ
ّ
ّ
ال ّ
كاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري فــي القاهــرة.
ـاعدة تدريــس فــي ال
المؤسســة
لمانيــة للتعــاون الدولــي ومسـ ِ

ّ
ّ
منظور ّ
ومهني مع تأكيد دور
ونظري
فني
حوار شامل في مجال العمارة والعمران من
ٍ
ٍ
هذا المجال في الربط بين الحفاظ على التراث الثقافي ودعم االستدامة والمسؤوليةّ

ً
أ
ّ
ّ
مركزيــة للعديــد مــن النشــطة ،بمــا فــي
“يشــكل الشــارع نقطــة
ذلــك حفــات الزفــاف وشــعائر المــوت واللعــب واالختــاط
ّ
الغذائيــة والســلع”.
االجتماعــي وبيــع مختلــف المــواد
()Ghannam 2002

ّ
المجتمعية .في السابق ،كان المركز يقع في مصر الجديدة قبل االنتقال إلى ّ
حي الخليفة
ّ
ُ(يرجى االطالع على الرابط التالي.)/https://megawra.com/about :

تأسست في العام  2008كمركز ّ
ربحية ّ
ّ
مصرية غير ّ
للفن
“ 2درب  ”1718هو منظمة
ٍ
ً
ّ
الفنية في مصر .وهو يشكل محفل ّ
الفعاليات ّ
ّ
للفن المعاصر في القاهرة .يقع
وملتقى لجميع
ّ
المركز في قرية كوم غراب المشهورة بصناعة الفخار بالقاهرة.

يقــع ّ
حــي الخليفــة الــذي تقطنــه الطبقــة العاملــة ،فــي مدينــة القاهــرة
التاريخيــة .يتكـ ّـون الحـ ّـي مــن نســيج حضـ ّ
ّ
ـري سـ ّ
ـكني وتاريخـ ّـي ،وهــو
ٍ
ً
ً
يحتضــن مجموعــة كبيــرة مــن معالــم التــراث العالمــي ،مثــل المبانــي
أ
الحضريــة (ُ .)UNESCO 2014وي ّ
ّ
ّ
عــد شــارع
التاريخيــة والنمــاط

“ 3تاون هاوس” (ًّ access
حاليا) هو مورد فني يقع في وسط مدينة القاهرة في العصور
أ
الفنية في مجموعةٍ واسعة من الوسائط إال ّ
العمال ّ
عالمية من
الوسطى .يدعم المعرض
الخاصة ّ
ّ
بالفنانين ّ
خالل المعارضّ ،
والقيمين على الفن ،والمبادرات
ومقرات إالقامة
ّ
التعليمية وبرامج التوعية.
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ُ
ً
ً
ســكنيا يزخــر
شــارعا
أجريــت فيــه بحثــي الميدانــي
الخليفــة الــذي
أ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالنشــطة التجاريــة والترفيهيــة وبالمواقــع الدينيــة .يشــبه أي شــارع ســكني
ّ
اليوميــةّ ،إل أنــه يكتنــز تر ًاثــا ً
ّ
مــادي
دينيــا غيــر
نموذجــي فــي أنشــطته
باعتبــاره مقصـ ًـدا 4لـ ّ
ّ
ـزوار أهــل البيــت علــى مــدار الســنة ،ال ســيما فــي
ذكــرى المولــد النبــوي .5كمــا هــي الحــال فــي جميــع أماكــن االختــاط
أ
ً
االجتماعــي الخــرى التــي تشــهد احتفــاالت المولــد النبــوي ،ال يتـ ّـم عــادة
ْ
الجنســين؛ فيجلــس الرجــال والنســاء ً
جنبــا إلــى جنــب
الفصــل بيــن
ً
َّ
ويشــاركون فــي الطقــوس معــا ( .)Schielke 2003وعلــى النحــو المبيــن
أ
ً أ
أعــاهّ ،
يتمتــع ّ
حــي الخليفــة ،خالفــا لحيــاء الطبقــة العاملــة الخــرى،
ّ
وتاريخيــة ّ
ّ
ّ
ّ
بخصائــص ّ
اجتماعيــة
ـات
متنوعــة تولـ ُـد
دينيــة
ـات وتفاعـ ٍ
ديناميـ ٍ
أ
ُ ّ
ّ
للمصرييــن والسـ ّـياح الجانــب
ـذب
فريــدة مــن نوعهــا ،تشــكل عنصــر جـ ٍ
ّ
ّ
ّ
الروحيــة ،والتــراث المــادي وغيــر المــادي،
بالفعاليــات
المهتميــن
أ
ّ
الثقافيــة (.)Sayed 2016
والنشــطة

الغالــب طالب/طالبــات الجامعــات وتالمــذة المــدارس والنســاء اللواتــي
أ
ْ
ّ
المتجوليــن فــي الســوق ،والجانــب الذيــن اعتــادوا
يلزمـ َـن المنــزل ،والباعــة
ُ
زيــارة المنطقــة ،وصاحــب مقهــى ،وأعضــاء مركــز “مجــاورة” .تعالــج النتائج
كيفيــة ُ
افيــة أهــداف البحــث ً
تباعــا مــن حيــث ّ
إالثنوغر ّ
تعايــش العالقــات
ّ
الطبقيــة والمســاحات ّ
ّ
ّ
العامــة فــي حـ ّـي شـ ّ
ـعبي.
والديناميــات
الجندريــة
ُ
كمــا يعــرض البحــث النتائــج التــي ت ّبيــن تأثيــر مركــز “مجــاورة” الثقافــي
ً
ُ
ّ
ّ
ّ
والجندريــة التــي ت ّميــز حـ ّـي الخليفــة ،فضــا
االجتماعيــة
الديناميــات
علــى
ً
ً
ّ
ّ
عــن ماهيــة مصطلــح “الشــعبي” باعتبــاره معيــارا ذكوريــا وكيفيــة مقاومتــه.
ُ
ّ أ
البعــاد أل ُ
ّ
وجــه التقاطــع بيــن
تحليــل متعــدد
المنهجيــة إجــراء
وتتيــح
ٍ
الطبقــة والجنــدر والمقاومــة.

َ
ّ
الحــي فــي العــام  .2014ويهــدف المركــز
انتقــل مركــز “مجــاورة” إلــى
ّ
االجتماعيــة مــع المجتمــع المحلــي ،وترســيخ التـراث
إلــى تعزيــز الروابــط
ً
ّ
ّ
والتعليميــة
االقتصاديــة
الثقافــي باعتبــاره رصيــدا مــن شــأنه توفيــر الفــرص
مــن خــال بنــاء القــدرات وحمــات التوعيــة حــول التـراث الثقافــي .وفــي
ً
َّ
ً
للتكيــف الثقافــي ،فقــد وّلـ َـد ً
ـدة ُّ
أيضــا،
حيــن شــكل المركــز فرصــة جديـ
ً
ً
ّ
ّ
والطبقيــة فــي
الجندريــة
عــن غيــر قصـ ٍـد ،أشــكال جديــدة مــن التفاعــات
أ
الحيــان ِبفعــل وجــود الـ ّ
ـزوار
الحـ ّـي ،والتــي ارتفـ َـع منســوبها فــي بعــض
ّ
المتوســطة العليــا .ال تشــتمل أهــداف المركــز،
الشــباب مــن الطبقــة
آ
ّ
ّ
ّ
والجندرية
الطبقيــة
ـوح ،علــى معالجــة الثــار المترتبــة على العالقــات
بوضـ ٍ
ّ
ّ
ّ
َ
فــي المشــاريع التــي يعمــل عليهــا ،إال أن م ّهمــة المركــز تتمثــل فــي العمــل
ً أ
ّ
ّ
خصوصــا الطفــال
المحلييــن مــن حـ ّـي الخليفــة وإشـراكهم،
مــع الســكان
ّ
أ
والنشــطة ّ
ّ
الفنيــة التــي ُينظمهــا المركــز.
الصيفيــة
والنســاء ،فــي المــدارس
وال ّ
ّ
ّ
ّ
والجندريــة
الطبقيــة
النخبويــة ،كمــا التفاعــات
بــد للممارســات
ّ
أ
َ
الماكــن ّ
العامة ،أن تولــد نز ًاعا
المختلطــة ،كاختــاط النســاء والرجــال فــي
ّ
طبقيــا فــي ّ
ً
حضريــة ( . )De Koning 2009فــي هــذه الورقــةُ ،
أنظر
أي بيئـ ٍـة
ّ
ّ
فــي ّ
والطبقيــة فــي ّ
حي
الجندريــة
كيفيــة تغييــر مركــز “مجــاورة” العالقــات
الخليفــة ،مــع التركيــز علــى ْ
فكرتيــن :الشــعبي ُ
والمحافــظ .فــي الواقــع ،أرى

ُ ً
أجريــت بحثــا
ولتمــام أطروحــة الماجســتير،6
فــي ربيــع العــام  ،2016إ
الثقافيــة علــى العالقــات االجتماعيةّ
ّ
ميدانيــا إثنوغر ً
ً
افيــا حــول آثــار المراكــز
ّ 7
فــي َّ
حي ْيــن مــن أحيــاء الطبقــة العاملــة فــي مدينــة القاهــرة التاريخيــة.
ُ
ّ
ّ
ديناميــات
الثقافيــة
أردت فــي الواقــع معاينــة كيــف أنتجــت هــذه المراكــز
ّ
وجندريــة مختلفــة علــى مســتوى المجتمعــات الشـ ّ
ّ
ـعبيةً ،
علمــا
اجتماعيــة
أ
ّأن معظــم الزائريــن الذيــن يرتــادون هــذه الحيــاء الشـ ّ
ـعبية ينتمــون إلــى
المتوســطة العليــا .وقــد اعتمـ ُ
ـدت ً
ّ
نهجــا يقــوم علــى إج ـراء تحليـ ٍـل
الطبقــة
أ
ْ
مقـ َـارن لدراســة حالتيــن .وأظهــرت الدراســة الولــى التأثيــر إاليجابــي الــذي
َ
َ
الت
أحدثــه المركــز االجتماعــي فــي المنطقــة ومــا ترافــق مــع ذلــك مــن تحـ ّـو ٍ
َ
المشــتركة
علــى صعيــد التفاعــل الجنــدري وســامة النســاء ،والتقاليــد
ّ
التحــرش الجنســيّ .أمــا دراســة
والراســخة ،علــى الرغــم مــن حــوادث
(الحــال إالقتصــادي والثقافــي
الحالــة الثانيــة فتتنــاول عمليــة االســتطباق إ
والطبقــي) فــي قريــة ّ
الفخاريــن الواقعــة فــي حـ ّـي كــوم غ ـراب ،فــي حـ ّـي
مصــر القديمــة ،وإنشــاء مركــز “درب  ”1718الجديــد للفنــون المعاصــرة.

ٌ
ـات مــن قبيــل “عســل” و“الحلــو”.
“عاكســني” رجــل مــن المنطقــة بكلمـ ٍ
عمــا بـ َ
ومــع بلوغــي مدخــل المركــز ،تقـ ّـد َم الرجــل منــي واعتـ َ
ـذر ّ
ـدر منــه.
قــال إنــه لــم يكــن يعــرف أننــي مــن ّزوار المركــز االجتماعــي .لــم أتفاعــل
مــع هــذه الحادثــة فــي ذلــك الوقــت ،لكنهــا شــغلت تفكيــري بضعــة
أيـ ٍـام ،وتسـ ُ
ـاءلت أكثــر عــن الســبب الــذي دفــع بالرجــل إلــى االعتــذار.
ّ
ً
وفك ُ
مكانــا ً
آمنــا تربــط العامليــن/
ــرت فــي مركــز “مجــاورة” باعتبــاره
ٌ
ّ
المحلييــن؛ لــذاّ ،
ّ
عالقــة ّ
لربمــا كان المركــز
جيــدة بالســكان
ات فيــه
ّ
سـ ًـببا لهــذا االعتــذار .وبعــد التأمــل فــي هــذه التجربــة ،وبالنظــر إلــى
ّ
المتوســطة العليــا فــي ضيافــة مركــز
موقعــي كباحثـ ٍـة غريبــة مــن الطبقــة
ّ ّ
“مجــاورة” ،أدركـ ُ
ـت أنــه ّ
يتعيــن علــي توخــي الحــذر بشــأن وجــودي فــي
اليوميــة .وهكــذا ،شـ ُ
المركــز وانتقــاء مالبســي وتفاعالتــي ّ
ـرعت فــي دراســة
ّ
ّ
الثقافيــة فــي الطرائــق التــي ُينظــر بهــا إلــى َ
الغر بــاء
كيفيــة تأثيــر المراكــز

ت أ� ّمالت من البحث امليدا�ن
ي
ح خ
نساء ّ
يتجوْل َن ف ي� يّ
الليفة ،القاهرة .مصدر الصورة :املؤلفة2016 ،

ّ
المفهوميــن شـ ّـال ً
َ
نوعــا ّ
معي ًنــا مــن سياســات الطبقــة العاملــة
أن هذيــن
أ
ً
ّ
اليديو ّ
الجندريــة تجــاه
لوجيــات
التــي تخفــي وراءهــا شــل محـ ّـد ًدا مــن
ّ
الجندريــة
النســاء .كمــا أنظـ ُـر إلــى المفهــوم الخــاص بأشــكال التفاعــات
ُ
ّ
وأبحــث فــي ّ
ّ
ّ
كيفيــة
الطبقيــة التــي تتأتــى منهــا،
والديناميــات
الجديــدة
ّ
االجتماعيــة لفكرتـ ْـي “الشــعبي” و”المحافــظ”،
معالجــة مختلــف الفئــات
ً
اللتيــن تكتســيان ً
ً
ّ
ً
ْ
طابعــا حمائيــا وذكوريــا .وأخيـ ًـرا ،ألقــي نظــرة علــى كيفيــة
ْ
تحـ ّـدي النســاء المقيمــات فــي حـ ّـي الخليفــة وزائراتــه ْ
الفكرتيــن
لهاتيــن
ومقاومتهـ ّـن لهمــا وللخطــاب الكامــن وراءهمــا.

نم� ّ
جية البحث

ّ
تســتند بيانــات البحــث إلــى دراسـ ٍـة إثنوغر ّ
حضريــة تهــدف إلــى تصوير
افيــة
ً
ً
ً
الحيــاة ّ
واجتماعيــا.
جندريــا
اليوميــة فــي حـ ّـي الخليفــة باعتبــاره مجــال
وتشــتمل البيانــات علــى مالحظــات المشــاركين ،ومجموعــات النقــاش
َّ
ّ
ّ
التشــاركية
المقطعيــة
البؤريــة ،والمقابــات شــبه المنظمــة والمســارات
التــي ّ
وكيفيــة ُّ
تحــدد أنمــاط الســير ّ
تغيرهــا بحســب ظــروف البحــث
أعمــار وطبقــات
الميدانــي .وتشــمل هــذه الدراســة مشــاركين/ات مــن
ٍ
ّ
ّ
ّ
يضــم المشــاركون/ات فــي
تعليميــة متفاوتــة.
ومســتويات
اجتماعيــة
ٍ

 4وجهات لمشاهدة المعالم ّ
الدينية مثل أضرحة ومقامات أولياء الخليفة.
ّ
ّ
دينية ووجهة نظر ّ
يمثل عيد المولد النبوي في مصر مناسبة ّ
ّ
للمحبة
طوباوية
مثالية
5
ٍ
أ
ّ
ّ
عاطفية متناقضة .ويشير المولد في الصل إلى ذكرى مولد
والمساواة عن طريق
مشهديةٍ
ً أ
ُ
ّ
النبي ّ
محمد ،حيث تقام االحتفاالت السنوية تكريما للولياء ولذكرى آل البيت (أي آل
بيت النبي ّ
محمد)ُ .يرجى االطالع على كتاب HABITUS OF THE AUTHENTIC,
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ترتبط األحياء الشعب ّية عاد ًة
مبفاهيم احلماية وميارسها
مظهرا
الرجال باعتبارها
ً
الرجولة
من مظاهر ُّ
ّ
ّ
ّ
الجندريــة والتفــاوض بشــأنها،
االجتماعيــة
وكيفيــة إشــغال المســاحات
أ
ّ
ّ
المتوســطة العليــا
ال سـ ّـيما عندمــا يتعلــق المــر بوجــود نســاء مــن الطبقــة
المحليــة ً
ّ
معــا فــي المســاحات العامــة فــي حـ ّـي
ونســاء مــن المجتمعــات
آ
ٌ ّ أ
أ
ّ
الخليفــة باعتبــاره مــن الحيــاء الشــعبية .وعليــه ،تقــدم القســام التيــة
ّ
َ
ات إثنوغر ّ
لرجــال مختلفيــن ّ
مفهومــي
يتطرقــون فيهــا إلــى
افيــة
ســردي ٍ
ٍ
كيفيــة ّ
تحد ّ
يهــن ْ
ظهــرن ّ
“الشــعبي” و“المحافــظ” ،ولنســاء ُي ْ
هذيــن
ْ
المفهوميــن بطرائــق مختلفــة.

أ
الول مــن العمــل الميدانــي فــي حـ ّـي الخليفــة ،كنـ ُ
ـت أســير
فــي اليــوم
فــي شــارع الخليفــة حيــث يقــع مركــز “مجــاورة” .وأمــام مبنــى المركــز،

ّ
ّ
وطبقية
جندرية
مفاه�
الشع� واحملافظ :ي
بي

أ
ً
أنجزت الطروحة استكمال للماجستير في العمران المتكامل والتصميم المستدام
ِ 6
()IUSD؛ وهو عبارة عن برنامج ماجستير َ
مشترك بين جامعة شتوتغارت وجامعة

التعمــق فــي معانــي “الشــعبي” و“المحافــظ” ،ال ّ
مــن أجــل ّ
بــد فــي
ّ
ّ
والجندريــة التــي يختزنهــا هــذان
الطبقيــة
البدايــة مــن دراســة المعانــي
ّ
ـات مكانيــة تظهــر فــي الحياة
المفهومــان .كمــا تحمــل هــذه المعانــي تمثيـ ٍ
اليوميــة للمســاحات ّ
ّ
العامــة فــي حـ ّـي الخليفــة .وتجــدر إالشــارة فــي هــذا

عين شمس.
ٌ
ّ
 7مدينة القاهرة التاريخية مشمولة بمشروع الإحياء العمراني الذي أطلقته اليونسكو في
مصر.
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ً
مهمــا .نتيجـ ًـة لذلــك ،أصبحــت المنطقــة أكثــر ّ
موقعــا تر ً
اثيــا ً
حيويــة مــن
ّ
ّ
ان حـ ّـي الخليفــة
أي وقــت مضــى ،وتعـ ّـززت العالقــة بيــن المركــز وســك
ُ
أ
ّ
الثقافيــة وأعمــال التجديــد التــي أنجـ ِـزت .لكـ ّـن
ِبفعــل هــذه النشــطة
َ ّ
الحــي ُ
ّ
ّ
ســلوكيات
الجــدد لديهــم فــي الغالــب
عــادل أضــاف أن ّزوار
ّ
ّ
ّ
وجندريــة مختلفــة ،مــن قبيــل إقــدام النســاء
اجتماعيــة
وديناميــات
والرجــال علــى تدخيــن الســجائر ً
معــا أمــام مركــز “مجــاورة”.

الســياق إلــى ّأن العديــد مــن الدراســات التــي َ
أجريــت فــي العقــود القليلة
الماضيــة تمحــورت حــول العالقــة بيــن الجنــدر وسياســات الطبقــة.
أ
ّ
ال ّ
محلــيّ ،
دبيــات
عرفــت
وبالنظــر إلــى سياســات الطبقــة علــى صعيــد
ٌ
مصطلــح ُيســتخدم فــي الغالــب لوصــف
كلمــة “شــعبي” علــى أنهــا
ُ َ
مجموعــات الطبقــة العاملــة أو ابــن البلــد ،أي شــخص تطلــق عليــه صفــة
ّ
الشــعبيين علــى أنهــم
“الشــهم” ( .)Messiri 1978, 43كمــا ُينظــر إلــى
ّ
أ
أ
ّ
الخصــال الخــرى
يتمتعــون بالصالــة والتجــذر ،إلــى جانــب العديــد مــن ِ
علــى غـرار التعــاون بيــن الجيـران ،واحتـرام التقاليــد ،واالســتعداد لتقديم
ً
ُ
يحتاجهــا ( .)Ghannam 2002عــاوة علــى ذلــك،
المســاعدة إلــى َمــن
ً
ً
مالزمــة لمجموعــة
فــي الســياق المصــريُ ،يعـ ّـد مصطلــح “شــعبي” صفــة
ِ
أ
ُ ّ
والذواق وأنمــاط السـ ّ
ـلوكيات التــي تشــكل
مــن الممارســات المســتوطنة
ّ
اليوميــة (.)Singerman 1995, 11
الحيــاة

ّ
ّ
الحيويــة الجديــدة
كمــا أشــار عــادل إلــى التوتــر القائــم بيــن الحيــاة
التــي َّ
ـزوار ُ
ضخهــا الـ ّ
الجــدد فــي الشــارع الشــعبي مــن جهــة والطبقــة
ّ
اللبــس وأنمــاط الحيــاة الجديــدة التــي ُت َ
عتبــر غيــر مالئمــة مــن
وقانــون
جهــة أخــرى .وقــد سـ َ
ـاورت عــادل مخــاوف كثيــرة بشــأن السـ ّ
ـلوكيات
التــي أتــى بهــا هــؤالء “الغر بــاء” الذيــن يــزورون مركــز “مجــاورة”
مشــيرا إلــى ُّ
ً
تغيــر التفاعــات
للمشــاركة فــي ورشــات العمــل،

أ
ً
الحيــاء الشـ ّ
ـعبية 8عــادة بمفاهيــم الحمايــة .كمــا يمــارس الرجــال
ترتبــط
ّ
مظهــرا مــن مظاهــر ُ
ً
الرجولــة،
ويجســدونها باعتبارهــا
هــذه المفاهيــم
ْ
ّ
حيــث ُتسـ َ
َ
ـتخدم ســلطة الذكوريــة للتحكــم بالنســاء اللواتــي يعشــن فــي
ـهن ،ولحمايتهـ ّـن على ّ
وبتحركاتهـ ّـن ومالبسـ ّ
ّ
حد ســواء .وفي ســياق
الحـ ّـي
ّ َ
ُ
المقابــات َّ
أجريتهــا ،تحــدث الرجــال الذيــن يقطنــون
المعمقــة التــي
حـ ّـي الخليفــة عــن ُّ
تصورهــم لهــذه المفاهيــم باعتبارهــا عنصــر حمايـ ٍـة
ّ
للنســاء فــي الحـ ّـي .عــادل مــن ســكان حـ ّـي الخليفــة ومــن المشــاركين
أ
ـروع تراثــي ُيديــره مركــز
ـ
مش
ـن
ـ
ع
ـارة
ـ
عب
ـي
ـ
وه
ـا”
ـ
لن
ـر
ـ
ث
“ال
فــي مبــادرة
ٍ
“مجــاورة” .يعمــل عــادل ،مــن خــال بنــاء القــدرات وتنميــة المهــارات
أ
أ
ـيط بيــن الهالــي ومركــز “مجــاورة” إليجاد
فــي مبــادرة “الثــر لنــا” ،9كوسـ ٍ
ّ
ّ
ّ
الثقافيــة .وفــي
المحلييــن فــي أنشــطة المركــز
طرائــق إلش ـراك الســكان
ّ
ّ أ
معـ ِـرض حديثــي مــع عــادلَ ،
أخبرنــي أن النشــطة التــي ينظمهــا مركــز
ّ
الحكوميــة،
“مجــاورة” تجتــذب العديــد مــن الغربــاء والجهــات الفاعلــة
الذيــن أبــدوا اهتمامهــم بتســليط الضــوء علــى حـ ّـي الخليفــة باعتبــاره

نحن كرجال ال يسعنا توجيه
كلمات وقحة ّ
ألي امرأة
نعرفها ،أي «بنت املنطقة»،
متر في الشارع
ّ
َ
ّ
االجتماعيــة والجندر ّيــة فــي الحـ ّـي منــذ فتـ َـح المركــز أبوابــه .وأضــاف
ّ
ّ
االجتماعيــة الجديدة هذه
أن االنتقــادات طاولــت أشــكال التفاعــات
مثــل تدخيــن النســاء ،والتفاعــل واالختــاط االجتماعــي الجنــدري،
ًّ
ّ
علــى الــدوام ،مــن جانــب أ كثــر الســكان تحفظــا فــي حـ ّـي الخليفــة،
والذيــن أطلـ َـق عليهــم تســمية “المحافظيــن”.

ّ
ّ
ّ
اعتبر ّأن الطبقة ُ
االجتماعية إذ َ
المهيمنة تتشكل
 8أت ُبع تمييز بورديو ( )1984,260للطبقات
ّ
نسبيا ّ
ّ
مستقلة ًّ
االقتصادية والموارد
تتحدد بنيتها عن طريق توزيع الموارد
من خالل مساحةٍ
حياة ّ
الثقافية على أعضائها ،وحيث ّ
ّ
خاصة ( .)1984,101كما
يتميز الفضاء بأساليب ٍ
ً
ُ
ّ
تمثيل للطبقة العاملة حيث ّ
الفردية
يتم إنتاج الممارسات
أشرح مفهوم “الشعبي” باعتباره
ً
َ
ممن ّ
تحد ُ
مروحة ّ
ّ
ّ
بالضافة إلى ّأن كثيرين َّ
ثت
متنوعة من
والجماعية التي تطبع
السلوكيات ،إ

َ
مفهومــي “الشــعبي” و“المحافــظ” للتشــديد علــى الوســائل
أثــار عــادل
ّ
ُ
التــي يســتخدمها ســكان الحـ ّـي لحمايــة النســاء ومراقبتهـ ّـن ،ســواء كـ ّـن
ّ َ
ّ
ّ
وتحدث عــن تحديد الرجال
المحلييــن أم مــن الزائر يــن.
مــن الســكان
ّ
أو ّ
المتمثلــة فــي حمايــة “بنــت المنطقــة” ً
نظــرا إلــى كونهــم
لوياتهــم
يعرفونهــا ،إذ إنهــا تعيــش ضمــن نطــاق منطقتهــم المحـ ّـددةُ .وت َّ
صنــف
“بنــت المنطقــة” فــي هــذا الخطــاب بحســب المالبــس والسـ ّ
ـلوكيات
َّ
ّ
المحليــة وعــدم
المحــددة علــى غــرار عــدم الجلــوس فــي المقاهــي
ّ
التحــدث إلــى الرجــال الغر بــاء فــي الشــوارع .وفــي إطــار الســعي

نحو ّ
متكرر.
إليهم قد استخدموا هذا المصطلح على ٍ
أ
 9مبادرة “الثر لنا” هي مباردة ترميم تشاركي أطلقت في العام  ،2012وتهدف إلى إيجاد
آ
ُ
طرائق إلشراك المجتمع في الحفاظ على التراث ً
كمورد ال كعبء .تدار
بناء على فهم الثار
ٍ
أ
جمعية مجاورة .وقد ّ
ّ
تحولت مبادرة “الثر لنا” في ما بعد إلى مدرسة
المبادرة بواسطة
أ
ّ
ّ
للفنون والتراث من ضمن مدرسة ابتدائية حكومية تقع في شارع الشراف.
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آ
ُ
ـعبية كـ ّ
الداب الشـ ّ
ـرد فعـ ٍـل علــى
إلــى فهــم الممارســات التــي ت ّميــز
قــر ُ
ّ
المتوســطة العليــاّ ،
رت تفنيــد مفهــوم “الشــعبي”
وجــود الطبقــة
ّ
والســلوكيات والعناصــر
مجموعــة مــن الممارســات
بتقســيمه إلــى
ٍ
ّ
المكانيــة مثــل “المنطقــة” و“بنــت المنطقــة” و“العبايــة” ،و“العيــون
ّ
وتكــررت هــذه المفاهيــم
الشــاخصة” (العيــون علــى الشــارع).10
فــي المقابــات التــي أجر َيــت مــع العديــد مــن المشــاركين/ات فــي
ّ
َ
مفهومــي “الشــعبي” و”المحافــظ” قــد
الدراســة .ويمكــن القــول إن
ّتمــت ُممارســتهما وإثارتهمــا فــي مجموعــة ّ
متنوعــة مــن الممارســات
مكانيــة ّ
ّ
ّ
خاصــة علــى وجــه التحديــد فــي
معــان
والســلوكيات لهــا
ٍ
“منطقــة” الخليفــة.

“نقــع علــى أنــواع ّ
عــدة مــن الفتيــات فــي المنطقــة .فنجــد
ُ
ينشــدن معاكســة الرجــال ّ
ّ
وغيرهــن َّ
َ
لهــن.
ممــن
المحترمــات
نحــن ،كرجــال ،يمكننــا فهــم ْ
ْ
النوعيــن مــن النســاء .نجلــس
هذيــن
ً
فــي “القهــوة” وأحيانــا ليــس لدينــا مــا نفعلــه ،لذلــك نرمــي بعــض
الكلمــات للفتيــات اللواتــي ْ
يمــررن أمامنــا .نحــن ،كرجــال ،ال
ّأ
يســعنا توجيــه ّ
أي كلمــات وقحــة لي امــرأة نعرفهــا ،أي “بنــت
المنطقــة”ّ ،
تمــر فــي الشــارع( ”.صاحــب مقهــى).

ً
“بنــت المنطقــة” هــو مصطلـ ٌـح ُيســتخدم عــادة للداللــة علــى امـر ٍأة مــن
ً
مجازيــا إلــى وجــوب احتـرام هذه
الحـ ّـي .وعندمــا نســتخدمه ،فهــو يشــير
ـكل عــام ،وتحديـ ًـدا فــي المواقــف الصعبــة التــي قــد
المـرأة وحمايتهــا بشـ ٍ
ّ
والتحرش وشــجارات الشــوارع (.)Sayed 2016
تعترضهــا مثــل المضايقة
ّ
ـوت
كمــا أنــه ال ينبغــي علــى “بنــت المنطقــة” التحــدث أو الضحــك بصـ ٍ
ـال فــي الشــارع .هــذا مــا جــاء علــى لســان “عــم ســمير” ،صاحــب
عـ ٍ
المقهــى المحلــي ُالقريــب مــن مركــز الخليفــة المجتمعــي (مجــاورة)،
ّ
فــي المقابلــة التــي أجريــت معــه .ويعتقــد ســمير أن كل امـرأة ترتــدي
ّ
ّ
الحــي الشــعبي إنمــا ترغــب فــي
مالبــس غيــر الئقــة وال تحتــرم قيــم
ّ
معاكســة الرجــال لهــا .كمــا يعتبــر أنــه ّ
يتعيــن علــى النســاء اللواتــي
ّ
ّ
الحــي المحافــظ (الخليفــة) معرفــة ثقافتــه
يتحر كــن فــي مثــل هــذا
ّ
قبــل الذهــاب إليــه .وأشــار كذلــك إلــى أن المـرأة تقتــرن بالمنــزل أكثــر
أ
ّ ّ
العامــة ،إل إذا َو ُجــب عليهــا العمــل
منــه بفكــرة وجودهــا فــي الماكــن
لكســب لقمــة العيــش .فــي هــذه الحالــة ،تعمــل النســاء فــي وظائــف
مثــل بيــع الخضــار أو الكعــك أو البقالــة .ســمير هــو إحــدى العيــون
ّ
ُ
الشــاخصة التــي تراقــب المـ ّـارة .فــي الواقــع ،تتمثــل العيــون الشــاخصة
(العيــون علــى الشــارع) فــي أهالــي الحـ ّـي الذيــن َيســكن أقاربهــم فــي
ّ ّ
َ
عيــن شــاخصة تعــرف جيرانهــا وأقاربهــا
الشــارع نفســه .كمــا أن كل ٍ
وإخوتهــا .وهــي عيــون تحمــي أهــل الحـ ّـي والغربــاء .لكـ ْـن ،فــي بعــض
الحــاالتُ ،تحـ ّـدد سـ ّ
ـلوكيات الغربــاء الحمايــة التــي قــد يحصلــون عليهــا
أّ
لن بعــض النســاء والرجــال مــن خــارج الحـ ّـي قــد اعتــاد الجلــوس فــي
المقاهــي ً
معــا لطلــب المشــروبات وتدخيــن الســجائر .ويشــمل الغربــاء
أ
المحليــات الخريــات ّ
ّ
ّ
المتوســطة العليــا.
والفنانــات مــن الطبقــة
النســاء

ّ
ً
ّ
الشــعبية َّ
ّ
حيهــم عــادة باالســتناد إلــى
يحــدد ســكان المجتمعــات
أ
أ
ّ
االجتماعيــة التــي يقيمونهــا (أي القــارب؛ الصدقــاء؛ وغيــر
الروابــط
أ
ّ 11
الدار يــة ،
ذلــك) ،والما كــن التــي يرتادونهــا ،وليــس إلــى التقســيمات إ
وأعنــي بذلــك “الشــياخات” التــي ُت ّ
حددهــا المحافظــةُ .ويسـ ّـمى حـ ّـي
الخليفــة “منطقــة الخليفــة” أو “المنطقــة” .وال يتطابــق الحـ ّـي الصغيــر
ّ
ُ
بالضــرورة مــع تصـ ّـورات ســكان الحـ ّـي لحــدود منطقتهــم ،والتــي ت َعـ ّـد
ُ
المتاخمــة وتداخلهــا مــع بعضهــا
أ كثــر مرونــة لجهــة تحديــد المناطــق
ِ
ً
ّ
البعــض ( .)Tadamun 2016عــاوة علــى ذلــك ،تــؤدي المفاهيــم
ّ
ـعبية ذات الصلــة بحمايــة المـرأة ً
دورا فــي ّ
الشـ ّ
كيفيــة تصـ ُّـور الســكان
ُ
لحــدود “المنطقــة” .فــي الواقــع ،تــرى “المنطقــة” بالحــدود التــي تســمح
للرجــال بحمايــة نســائهم .إذا ســارت النســاء ضمــن الحــدود التــي
حمايتهــن ّ
ّ
بغــض النظــر ّ
ّ
عمــا قــد يحــدث.
فســتتم
يعرفهــا الرجــال،
وإذا َو ُجــب علــى نســاء الحـ ّـي خــوض معــارك ناتجـ ٍـة مــن صيحــات
االحتجــاج أو التحـ ّـرش الجنســي الــذي قــد ّ
يتعرضــن لــه فــي الشــوارع
ّ
تأديبــي علــى
الواقعــة ضمــن نطــاق هــذه الحــدود ،فســيقع جــز ٌاء
ُ َّ
ـاالت أخــرى ،قــد توفــر الحمايــة للنســاء الغر يبــات
الجانــي .وفــي حـ ٍ
ّ
ّ
مــن خــارج المنطقــة ،إنمــا ليســت الحــال كذلــك ً
دائمــا .وعليــه ،يتعيــن
ّ
ـامتهن .مــن ناحيـ ٍـة أخــرى،
علــى النســاء الغر يبــات التفــاوض علــى سـ
ّ
ّ
أ
ّ
الحســاس بالمــان ،الــذي يوفــره الحـ ّـي الشــعبي ،يتوقــف عنــد
فــإن إ
أط ـراف الحـ ّـي الســابق ذكرهــا.
ٌ ْ
مفهوم ذكرته جاين جاكوبز في
“ 10عيون على الشارع” (“ )”Eyes upon the streetهو

ن ف
املقاه
و�/
ي
التدخ� ي
ي

كتابها المعنون “موت وحياة مدن أميركية كبرى”The Death and Life of Great“( .
.)”American Cities
َ
 11الحدود إال ّ
ّ
دارية هي الخريطة الرسمية التي وضعتها المحافظة لتقسيم المدينة إلى
ّ
آ
أ
مناطق أصغر ُيشرف عليها رؤساء الحياءُ .يرجى االطالع على الرابط التيhttp://www. :

“ال توجــد امــرأة مــن أقاربنــا وجيراننــا تجلــس فــي “القهــوة”.
َ
لــم ت َعتــد نســاؤنا علــى هــذه الثقافــة .مجتمـ ُـع الخليفــة محافــظ”.
(عــادل)

tadamun.co/?post_type=city&p=8487#.XxQsjy97GqB
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َ
ّ
تعرضهـ ّـن للتحـ ّـرش أو المضايقــة .لذلــكُ ،يحظــر علــى النســاء فــي حـ ّـي
ّ
الخليفــة التفلــت مــن هــذه المالبــس الشـ ّ
ـعبية المحافظــة .فــي المقابــل،
ُ ّ
ـت أن
ترتــدي النســاء الغريبــات عــن المنطقــة أزيــاء مختلفــة .كمــا الحظـ
محجبــات .لكــنْ،
كثيـرات مــن النســاء يرتديــن الجينــز ومعظمهـ ّـن غيــر َّ
أ
ّ
ّ
ّ
المحليــات والغريبــات قــد يرتديــن الزيــاء نفســها ،إل
مــع أن الشـ ّـابات
أنهـ ّـن َيظهــرن بمظهـ ٍـر مختلــف عــن نســاء المنطقــة.

ٌ
ّ
التدخيــن فعــل مرتبــط بالرجــال .ويشــير عــادل إلــى أن النســاء
ّ
المحافظــات فــي المجتمعــات الشـ ّ
يدخـ َّـن الســجائر أو الشيشــة
ـعبية ال ِ
ِ
أ
ّ
فــي المنــازل أو فــي الماكــن العامــة ،فــي حيــن تقــوم النســاء اللواتــي
ّ
ـزر َن مركــز “مجــاورة” بذلــك أمــام المركــز أو فــي ّ
يـ ْ
أي مقهــى محلــي،
وفــي مقهــى ســمير علــى وجــه الخصــوص .فــي الواقــع ،ال ُيســمح للنســاء
ّ
المحليــات الجلــوس فــي “القهــوة البلــدي” وال التحـ ّـدث إلــى الرجــال
ّ
الجالســين فــي القهــوة .ويوضــح عــادل أن حـ ّـي الخليفــة هــو مجتمـ ٌـع
محافــظِّ .
بالشــارة إلــى احتــرام النــاس
ويفســر مصطلــح “محافــظ” إ
بعضهــم ً
بعضــا ،واحتـرام الشــباب لكبــار السـ ّـن ،وحمايــة الرجال للنســاء.
ٌ
ً ّ
ويضيــف عــادل قائــا إن هــذا الــدور منــوط بـ“ابــن البلد” ،أي الشــخص
ـات ّ
مهمــة أال وهــي الشــهامة
النبيــل .ويتمتـ ّـع “ابــن البلــد” بثــاث صفـ ٍ
ّ
والــذكاء ُ
والرجولــة ( .)Messiri 1978بالنســبة إلــى الصفــة الثالثــة ،يتســم

ق
”/الطب�
“الشع�
يغ�
ي
بي

آ
ّ
الداب العامــة َّ
المتبعــة فــي حـ ّـي
“غيــر الشــعبي” هــو كل مــا ال يحتــرم
َ
الخليفــة .مــن هنــاُ ،ينظــر إلــى ّزوار مركــز “مجــاورة” وأعضائــه علــى أنهــم
آ
ّ
يأتــون مــن ّ
الشــعبية نفســها.
خلفيــة الطبقــة العليــا وال يملكــون الداب
ويبــدو ّأن هــذا التصـ ّـور كان ً
قائمــا قبــل نقــل مركــز “مجــاورة” إلــى حـ ّـي
تاريخيــا اعتـ َ
ً
الخليفــة ،باعتبــاره ً
ـاد السـ ّـياح زيارته .أظهــرت المقابالت
حيــا
الــزوار ُ
ّأن مشــهد ّ
ّ
بشــكل يومــي،
الحــي
الجــدد الذيــن يتــرددون علــى
ٍ
ّ
َ
ّ
قلــق
حامليــن معهــم أنمــاط
ٍ
حيــاة وســلوكيات جديــدة ،يمث آــل مصــدر ٍ
ّ
ّ
ّ
المحلييــن إذا كانــت ّ
تصرفاتهــم مختلفــة عــن الداب الشــعبية.
للســكان
ّ
َ
ـوع جديــد مــن المخالطــة
وقــد ســاهم وجــود ّهــؤالء الــزوار فــي ظهــور نـ ٍ
أ
ً
ّ
االجتماعيــة الجندريــة التــي تتيــح لهــم الخــروج قليــا عــن العــراف
ّ
الشــعبية ،كالتدخيــن والتآلــف االجتماعــي واالختــاط بيــن الرجــال
ّ
أ
والنســاء فــي شــوارع حـ ّـي الخليفــة ،والمشــاركة فــي النشــطة التــي ينظمهــا
أ
ُ ّ
مركــز “مجــاورة” فــي الحـ ّـي .وعليــه ،تشــكل هــذه النــواع الجديــدة مــن
ً
ّ
التآلــف االجتماعــي مفارقــة بالنســبة إلــى ســكان حـ ّـي الخليفــة ،بحيــث
ملكيــة المســاحة ّ
تــزداد حـ ّـدة الص ـراع علــى ّ
العامــة مــن جهــةُّ ،
وتقبــل
بعــض السـ ّ
ـلوكيات التــي َينتهجهــا الغربــاء بهــدف كســب لقمــة العيــش
ّ
ّ
الجندريــة
جهــة أخــرى .ويتجلــى ذلــك فــي إحــدى المســاحات
مــن ٍ
ّ
فــي حــي الخليفــة ،أال وهــي “القهــاوي” حيــث ال تـزال هــذه الســلوكيات
ّ
ّ
ّ
ّ
والجندريــة.
الطبقيــة
الديناميــات
محــل ن ـز ٍاع علــى مســتوى

رافق للمرأة،
يُساهم وجود ُم ٍ
إلى جانب «الذات السريّة»،
في احلفاظ على صورة الذات
ُ
ترمة عالن ّي ًة
امل َ
ّ
“ابــن البلــد” بالرجولــة والشــجاعة ،ويســعى إلــى التحكــم بقريباتــه حيــن
يرغبــن فــي الوصــول إلــى المســاحات ّ
العامــة وإلــى الســيطرة على جســد
َ
المــرأة ( .)Ghannam 2002وتكشــف النســاء ،مــن خــال المقابــات
ّ
التــي أجريـ ْ
تتجلــى ســيطرة الرجــال علــى أجسـ ّ
ـادهن
ـت معهـ ّـن ،كيــف
أ
ّ
المحليــة
عبــر منعهـ ّـن فــي بعــض الحيــان مــن الجلــوس فــي المقاهــي
وإجبارهـ ّـن علــى ّاتبــاع قواعــد اللبــس ّ
معينــة.

“العباية”

مث�ة للجدل
قال�وة
ٍ
مكساحة ي

ً
ّ
ً
ّ
الميدانيــة ،يبــدو لــي أن “العبايــة” تقتــرن إجمــال
وفقــا لمالحظاتــي
بالنســاء ُ
المسـ ّـنات فــي حـ ّـي الخليفــة .و“العبايــة” عبــارة عــن رداء أســود
ّ
طويــل وناعــم ،يغطــي جســد المـرأة بالكامــل .ترتديــه بعــض النســاء بينما
ترتــدي أخريـ ٌ
ـات التنانيــر والقمصــانّ .أمــا الشـ ّـابات فيرتديــن الجينــز؛
ْ ّ
يؤكــد عــادل ّأن معظــم نســاء المنطقــة ُم َّ
حجبــات ويرتديــن العباية.
لكــن،
ّ
وإمكانيــة
كمــا أشــار “عـ ّـم ســمير” إلــى العالقــة بيــن مالبــس النســاء

ّ ً
ًّ
ّ ً
ً
ّ
واجتماعيــة يجتمــع فيهــا
وسياســية
اقتصاديــة
تمثــل القهــوة مســاحة
النــاس ويســاهمون فــي تشــكيل رأي المجتمــع (;Al-Ghitani 1997
 . )Habermas 1989, 27ففــي حـ ّـي الخليفــةَ ،تعـ ّـد قهــوة “عـ ّـم ســمير”
ملتقــى ّ
ّ
الخارجييــن الذيــن يرتــادون مركــز “مجــاورة”.
للفنانيــن والزائريــن
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وقــد ّتأث ْ
وتحو ْ
شــاهد علــى ُ
ــرت بوجودهــم ّ
تفاعلهــم
فضــاء
لــت إلــى
ٍ
ٍ
ّ
المكانيــة
االجتماعــي الجنــدري واليومــي .وهكــذا ،أصبحــت الممارســات
ّ
ّ
المتوســطة
الجندريــة ،مــن قبيــل قيــام النســاء الغريبــات مــن الطبقــة
ً
العليــا بتدخيــن الشيشــة أو الســجائر والتفاعــل مــع الرجــال ،طبيعيــة إلــى
ْ ّ
ّ
ً
ّ
مثيــرة للجــدل ،فــي ّ
حــي الخليفــة .ومــع أن هــذه
لكــن تظــل
حــد مــا
ٍ
أ
ّ
السـ ّ
المحليــات يمارسـ َـن المر نفســه فــي المقاهي
ـلوكيات تتكـ ّـرر ،والنســاء
أ
أ
ّ
ّ ّ
ّ
المحليــة الخــرى فــي بعــض الحيــان ،إال أن المقابــات أظهــرت أن
ّ
ّ
االنتقــادات تأتــي ً
المحلييــن الذيــن يصـ ّـرون علــى أن
دائمــا مــن الرجــال
ّ
التصرفــات تنتهــك المعاييــر المعمــول بهــا فــي الحـ ّـي الشــعبي ،وأنــه
هــذه
ّ
يتعيــن علــى النســاء الغريبــات احترامهــا.

ً
مقاربــة النســاء ومناورتهــن َ
مفهومــي “الشــعبي” و“المحافــظ” .فضــا عــن
ذلــك ،أرصــد ً
أنواعــا مختلفــة مــن النســاء مــن حيــث الطبقــة إالجتماعيــة
والعمــر والمســتوى التعليمــي.

َ ف
ف
َ
وم
النساء يفاوضن ي� م� ي
“الشع�” و“احملافظ”
بي

ُ ّ
ّ
هنــا ،أتنــاول ّ
قضيــة لــورا ُ
الســرية التــي تشــكل
و“المرافــق” والــذات
ّ
ّ
ً
يمنحهــن مســاحة هامشــية متزايــدة
الشــابات ،وهــو
مفهومــا تســتخدمه
ّ
وإمكانيــة التصـ ّـرف بدافــع الرغبــات مــن دون ِعلــم العامــة ،مــع الحفــاظ
أ
علــى ُســمعة العائلــة (ُ .)Malmström 2012وِلــدت هــذه الفــكار
ُ
أجريتهــا مــع الرجــال فــي معـ ِـرض حديثهــم عــن
مــن المقابــات التــي
“الشــعبي” و”المحافــظ” ومــع النســاء لــدى ّ
تطرقهـ ّـن إلــى وســائل المقاومة.
ّ َ
ُّ
ّ
المحليــون الضــوء علــى وجــود مركــز “مجــاورة” وتنقــل
كمــا ســلط الرجــال
النســاء بيــن المســاحات ّ
العامــة المختلفــة .لــورا هــي إحــدى النســاء
ٌ
أ
الجنبيــات اللواتــي ُ
قابلتهـ ّـن .هــي ّفنانــة كانــت تعقــد ورش عمــل ّ
فنيــة فــي
ٍ
ُ
مركــز “مجــاورة” ،وتقيــم فــي منــزل عائلـ ٍـة فــي حـ ّـي الخليفــة .فــي معـ ِـرض
اليوميــة فــي حـ ّـي الخليفــة ّ
حديثنــا ،أشــارت لــورا إلــى ّأن تجربتهــا ّ
تغيــرت
تطرقـ ْ
ـت إلــى تـ ُّ
بمــرور الوقــت .كمــا ّ
ـدرج مفهومـ ْـي “الشــعبي” و“المحافــظ”
ً
بـ ً
ـدءا مــن الحمايــة ،أي معاملتهــا كـــابنة المنطقــة ،وصــوال إلــى التزامهــا
ً
تعرضـ ْ
الحقــا بقواعــد ّاللبــس المحافــظ .وقــد ّ
ـت لــورا للتحـ َّـرش فــي أول
َ
ٌ
ـوم لهــا فــي الحـ ّـي ،بعدمــا أقــدم رجــل علــى إالمســاك بهــا مــن شــعرها
يـ ٍ
ّ
بينمــا كانــت تشــتري الطعــام مــن محــل البقالــة أمــام المركــز .وأوضحــت
لــورا أنهــا لــم تواجــه ّ
ـادث مماثــل بعدمــا تعـ ّـرف إليهــا أهــل الحـ ّـي
أي حـ ٍ
أكثــر وأقامــت مــع عائلـ ٍـة معروفـ ٍـة فــي “المنطقــة” ،ومــن ثـ ّـم ربطهــا بمركــز
ّ
ً
الخليفــة المجتمعــي (مجــاورة)َ .
شــعورا
وزعمــت أن معارفهــا منحوهــا
َ
أ
ّ
بالمــان والعرفــان فــي الحـ ّـي .كمــا ذ كــرت أن أهــل الحـ ّـي الشــعبي شــرعوا
ّ َ
محليــة وتعقــد ورش عمـ ٍـل فــي مركــز
فــي حمايتهــا كونهــا تقيــم مــع عائلـ ٍـة
“مجــاورة” .ثـ ّـمّ ،
حد ْثتنــا لــورا عــن إحــدى الممارســات “الشـ ّ
ـعبية” التــي
ّاتبعتهــا .فقــد كانــت ترتــدي مالبــس فضفاضــة ومســتترة أثنــاء ّ
تجولهــا
ّ
فــي حـ ّـي الخليفــة لتفــادي التحـ ّـرش الجنســي .ويمكــن القــول إن قرارهــا
ٌ
ّ
مكانــي لــه عالقــة بالجســد
بتغطيــة جســدها قــد ُيفهــم علــى أنــه فعــل
ُ
ٌ
ورمــز للمفاوضــة التــي تجريهــا مــع المســاحات
تنخــرط فيــه النســاء،
ّ
المحافظــة ومفاهيــم الحمايــة ( .)Ehrkamp 2013; Sayed 2016ومــع أن
لــورا تنازلــت عــن مالبســها المعتــادة مقابــل ضمــان ســامتهاُ ،
وجــب عليهــا

أ
“يجــب أن َي ُكـ َّـن َ
المحافظــة
محترمــات بمــا يتناســب والع ـراف
ِ
ّ
ّ
المحلييــن (أهــل المنطقــة) .الغربــاء
فــي المنطقــة والســكان
(رجــال ونســاء) يعــودون بالفائــدة ّ
علــي وعلــى عملــي .يطلبــون
ً
عــادة المشــروبات الســاخنة والشــاي حيــن يجتمعــون .علــى
ّ
عكــس نســاء ّ
المحليــات
حــي الخليفــة ،ال ُيســمح للنســاء
بالجلــوس واالختــاط فــي هــذه “القهــوة”؛ يمكنهـ ّـن انتظــار أحــد
أقاربهـ ّـن الصطحابهـ ّـن ،لكنهـ ّـن ال يرتـ ْـدن القهــوة ً
غالبــا .فالمقاهــي
ٌ
ّ
المحليــة مرتبطــة بالرجــال” (صاحــب مقهــى).
فــي المقابــل ،نجــد ً
نوعــا آخــر مــن المقاهــي علــى مشــارف حـ ّـي الخليفــة،
ّ
ّ
حيــث يمكــن رؤيــة بعــض النســاء المسـ ّـنات
يدخـ ّـن الشيشــة
المحليــات ِ
ّ
ْ
ويجتمعـ َـن بالرجــال ،والشـ ّـابات مــع حبيبهـ ّـنُ .وي َ
الحــظ أن هــذه المقاهــي
تقــع خــارج حــدود “المنطقــة” .وال يكــون النــاس الجالســون هنــاك تحــت
أ
ّ
ّ
االجتماعيــة أو ال ُعيــن الشــاخصة .وبالتالــي ،فــإن المفاهيم
مجهــر الرقابــة
أ
ّ
الشـ ّ
ـعبية ذات الصلــة بالحمايــة ال تتجلــى فــي هــذه الماكــن .فــي الواقــع،
ُ ّ
ً
ُ
ّ
فضــاءات ت َترجــم فيهــا مفاهييــم
الجندريــة عــادة
تشــكل المســاحات
ٍ
الحمايــة مــن قبيــل “الشــعبي” و”المحافــظ” ،وعالقــات القــوة التــي
ّ
ُتنتجهــا .كمــا أنهــا ُت ّ
ّ
الذكوريــة المتمثلــة فــي انشــغال الرجــال
ظهــر المعاييــر
ّ
الدائــم بالنســاء المـ ّـارات فــي الشــوارع أو الجالســات فــي المقاهــي .إل
ّ أ
ّ
الجندريــة الخــرى الواقعــة فــي ضواحــي حـ ّـي الخليفــة
أن المســاحات
ُ
تفســح المجــال لوجــود المـرأة ،علــى الرغــم مــن عــدم اكتراثهــا بالمفاهيــم
ّ
الشـ ّ
ـعبية .بالنظــر إلــى مــا تقـ َّـدم ،تؤثــر قــوى متعـ ّـددة علــى غـرار المعاييــر
الثقافيــة الشـ ّ
ّ
ـعبية والعمــر والطبقــة والمرافقيــن والعالقــة بمركــز “مجــاورة”،
أ
للماكــن التــي ْ
يقصدنهــا .وعليــهَ ،و ُجــب علــى جميع
فــي اختيــارات النســاء
النســاء مقاومــة هــذه العوامــل باســتخدام وســائل مختلفــة .وفــي محاولـ ٍـة
كيفيــة مقاومــة مفاهيــم الحمايــة ،يتنــاول القســم التالــي ّ
للتعمــق فــي ّ
ّ
كيفيــة
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ْ
يعش َ
ّ
ّ
ــن فــي ّ
حــي الخليفــة،
الشــابات اللواتــي
المشــاركات
تطرقــت
ِ
خــال مجموعــات النقــاش البؤريــة ،إلــى مفهــوم المواعــدة و“الــذات
ً
ّ
الســرية” باعتبــاره وســيلة لمواجهــة مفاهيــم الحمايــة ومناورتهــا .ال
َ
ً
“حبيبــا وحبيبــة”
المواعــدة  -أي أن ُيصبــح شــخصان
تقتصــر ظاهــرة
ّ
ً
ّ
المتنوعــة فحســب ،بــل تتجلــى أيضــا فــي أحيــاء
 علــى المجتمعــاتْ
ـوع مــن االنتهــاك للمعيــار الثقافــي
الطبقــة
العاملــة ،ولكــن فــي إطــار نـ ٍ
ّ
ّ
المحلييــن ( .)Peterson 2011, 153وقــد أصبحــت
وفــق الســكان
َ
َ
مالصقتيــن للنســاء اللواتــي ْ
يخرجــنَ
ّ
المواعــدة والــذات الســرية صفتيــن
أ
الماكــن ّ
العامــة ،مــا يعنــي وجــوب التفــاوض لتالفــي
مــع ُمرافـ ٍـق فــي
ّ
ُ
ُ
افــق للمــرأة ،إلــى
التوتــرات والنزاعــات .وبالتالــي ،يســاهم وجــود مر ٍ
جانــب “الــذات السـ ّ
ـرية” ،فــي الحفــاظ علــى صــورة الــذات ُ
الم َ
حترمــة
ّ ً
المحافظــة حيــث تملــك الم ـرأة
عالنيــة فــي مثــل هــذه المجتمعــات
ِ
ً
مســاحة أكبــر للتفاعــل الجنــدري دونمــا الخضــوع لمراقبــة العيــون
الشــاخصة (.)Jacobs 2016; Malmström 2012; Sayed 2016

الثقافيــة َ
ً
ّ
المعتمــدة فــي حـ ّـي الخليفــة مثــل قواعــد
أيضــا االلتـزام بالمعاييــر
ّ
المالبــس المحافظــة .وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت “بنــت المنطقــة” ،إال
ُ
أ
ً
أنــه تـ ّـم التعامــل معهــا الحقــا علــى هــذا الســاس ،وبالتالــي فرضــت هــذه
القواعــد عليهــا للتفــاوض أو القبــول.
ُ ّ
ّ
ً
شــكل ً
ٌّ
أساســيا مــن جوانــب
جانبــا
غنــي عــن القــول إن الســامة ت
ُ َّ
ّ
اليوميــة .ومــع ذلــك ،تضطــر النســاء إلــى المفاضلــة بيــن
حيــاة النســاء
ّ أ
ّ
حاجتهـ ّـن للحمايــة مــن جهــة وحر يــة اختيــار مالبســهن والشــخاص
أ
ْ
الما كــن ّ
العامــة مــن جهـ ٍـة أخــرى .والجديــر
الذيــن يتفاعلـ َـن معهــم فــي
بالذكــر ّأن لــورا قــد آثـ ْ
ـرت اجتنــاب الضغــط االجتماعــي الناجــم عــن

ُتعيد جندرة احلياة اليوم ّية إنتاج
التصرف التي ّ
يتعي على
طريقة
ّ
الرجال والنساء اعتمادها

أشــارت الشـ ّـابات إلــى ُعــرف تقليــدي ســائد فــي المناطــق الشـ ّ
ـعبية ،أال
أ
وهــو عــدم تعـ َّـرض الم ـرأة التــي يرافقهــا رجـ ٌـل فــي ّ
تجولهــا ل ّي أذى علــى
يــد رجـ ٍـل آخــر .وقــد يكــون ُمرافــق الم ـرأة والدهــا أو شــقيقها أو قريبهــا
ّ
المرافــق ً
ويشــكل ُ
مفهومــا ذات صلــة
أو حبيبهــا فــي معظــم الحــاالت.
ّ
بالحمايــة ،مــن صنيــع السياســات الشــعبية ،ومــن شــأنه التخفيــف مــن
معانــاة النســاء لــدى ّ
تجولهـ ّـن فــي الشــوارع .كمــا اعتــادت نســاء الطبقــة
ّ
المتوســطة والعاملــة مواجهــة المزيــد مــن الضغــوط ،حيــث َيســهل علــى
ّ
انهــن مالحظــة حركــة دخو ّ
جير ّ
وخروجهــن مــن المنــزل (Phadke
لهــن
ً
ّ
ّ
ُ . )2005وتمثــل ّ
وضعيــة المراقبــة هــذه شــل مــن أشــكال التحكــم .وفــي
ّ
ّ
المجتمعيــة تتيــح
حيــن يتـ ّـم رصــد النســاء ومراقبتهـ ّـن ،فــإن هــذه الرقابــة
ـوف مــن التحـ ّـرش؛
ـان داخــل “المنطقــة” ِبــا خـ ٍ
لهـ ّـن إمكانيــة التجـ ّـول بأمـ ٍ
ُ
ّ
لكنهــا فــي الوقــت نفســه ت ّقيــد تفاعلهـ ّـن مــع الرجــال (;Ghannam 2002
 .)Phadke 2005; Sayed 2016لذلــك ،تميــل النســاء إلــى التفاعــل
الجنــدري خــارج “المنطقــة” حيــث ال تخضــع المســاحات هنــاك لهــذه
ّ
المجتمعيــة .علــى ســبيل المثــال ،إذا كانــت الفتاة “بنــت المنطقة”،
الرقابــة
ُ ّ
أ
ّ
ّ
ـإن الشــارع نفســه قــد يــؤدي ْ
دوريــن .فهــو يوفــر الشــعور بالمــان مــن جهــة
فـ
َ ً
ّ
ً
ّ
ولكنــه قــد يشــكل تهديــدا محتمــا فــي الوقــت عينــه إذا أرادت “بنــت
ـاحات
المنطقــة” التجـ ّـول مــع حبيبهــا .وعليــه ،تتحـ ّـول الشــوارع مــن مسـ ٍ
ُ
ّ
الجندريــة والعكــس صحيــح.
آمنــة للمشــي إلــى مناطـ َـق تهـ ّـدد التفاعــات

وجودهــا فــي الحـ ّـي كشــقراء صاحبــة البشــرة البيضــاء وليــس كام ـر ٍأة
ّ َ
ّ
شــعبية .ونستشــف مــن خــال المقابلــة التــي أجر يناهــا معهــا أنهــا
ً أ
الو ّ
تجاهلــت واقعـ َـة التحـ ّـرش التــي ّ
لويــة إلــى
تعرضــت لهــا ،مانحــة
ســامتها وعملهــا فــي مركــز “مجــاورة”ُ .ويظهــر ذلــك ،علــى الرغــم مــن
ً
أ
وعينيهــا الخضر ْ
الشــقر ْ
اويــن ،مفارقــة أخــرى ذات الصلــة
شــعرها
بإشـ ّ
ـاف عندمــا كانــت
ـكالية الطبقــة والجنــدر التــي كانــت موضــع خـ ٍ
ً
ً
ُت َ
عتبــر غر يبــة ،إلــى أن أصبحــت مقبولــة بعض الشــيء ِبفعــل المالبس
َّ
بعبارة أخــرى ،شــكل وجودها
الفضفاضــة التــي عمــدت إلــى ارتدائهــا.
ٍ
ّ
ّ
ْ
ـط نـزاع إلــى أن َّ
تعمــدت اتبــاع قواعــد الحمايــة؛ ولكــن ،فــي حيــن
محـ ْ ٍ
اعتمــدت تلــك المعاييــر ،اســتعادت حضورهــا لمواصلــة ورشــات
آ
ً
ّ
الشــعبية
العمــل التــي تعقدهــا فــي مركــز “مجــاورة” وفقــا لــ�داب
ّ
الخاصــة بحمايــة النســاء .وعلــى الرغــم
ولمعاييــر المجتمــع الذكــوري
ّ ّ
مــن ُّ
تقبــل العامــة وجــود لــورا فــي أوســاط مجتمــع الخليفــة ،إل أن
أ
ّ
المحليــات الخر يــات
الحــال لــم تكــن كذلــك علــى الــدوام .فالنســاء
ّ
ال ّ
يتمت َ
عــن بهــذا االمتيــاز .ذلــك أن وجــود المــرأة فــي المســاحات
ً
العامــة ُي َعـ ّـد شــل مــن أشــكال االرتبــاك التــي تعتــري المجتمعــات
الحضر ّيــة ( .)Wilson 1991مــن هنــاّ ،
يتعيــن علــى المـرأة أن تواجــه،
سـ ًـرا ،التعــارض الناتــج مــن وجودهــا.

حي الخليفة ُت ّ
فــي هــذا الصــدد ،أرى ّأن الشــوارع داخل ّ
جســد المعاني
ـعبية .فــي الواقــعَ ،ت َ
المكانيــة للسياســات الشـ ّ
ّ
ظهــر هــذه الشــوارع عبــر
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ْ
ّ
المحليــات بعيـ ًـدا مــن أقار بهـ ّـن
ـكات جديــدة بلورتهــا الفتيــات
تكتيـ ٍ
ّ
ّ
ّ
أو جيرانهــن .بالفعــل ،تشــير الفتيــات المحليــات ،عبــر جولـ ٍـة ميدانيــة
ّْ
تشــاركية ،إلــى أنهـ ّـن يشـ ْ
يتجولـ َـن
ـهدن حــوادث تحـ ّـرش جنســي حيــن
ّ
االجتماعيــة” .علــى
بمفردهـ ّـن فــي “الشــوارع الخارجــة عــن الســيطرة
ّ
ســبيل المثــال ،فــإن الفتيــات الغر يبــات الملتحقــات بالمدرســة
ّ
الفنيــة 12الواقعــة بالقــرب مــن شــارع الخليفــة ،واللواتــي ليــس لديهـ ّـن
ً
ّ
أصدقــاء أو أقــارب مــن ّ
غيرهــن
حــي الخليفــة ،أ كثــر عرضــة مــن
ُ ّ
ّْ َ ّ
ـكل مــن أشــكال الحمايــة
لحــوادث مماثلــة .فهــن ال يتمتعــن بــأي شـ أ ٍ
االجتماعيــة .وعلــى الرغــم مــن ارتبــاط اليديو ّ
ّ
لوجيــات الجندر ّيــة

ُ
اليوميــة إنتــاج طريقــة التصـ ّـرف التــي ّ
ّ
يتعيــن علــى
تعيــد جنــدرة الحيــاة
ّ
الرجــال والنســاء اعتمادهــا .ويمثــل مفهــوم الجنــدر وســيلة إلعادة تشــكيل
ّ
االجتماعيــة عــن طريــق االســتعانة بالســياقات ّ
ّ
والثقافيــة
الدينيــة
الحيــاة
ّ
ُ
َّ
( .)Lorber 1994, 26ويخيــل ّ
إلــي ،مــن خــال الدراســة الحضريــة
ّ
ُ
إالثنوغر ّ
أجريتهــا إلعــداد هــذا البحــث ،أن “الشــعبي” عبــارة
افيــة التــي
ً
وثقافيــة .ويبــدو ً
اجتماعيــة ّ
ّ
أيضــا
ـوم ّتمــت صياغتــه وفقــا لنزعـ ٍـة
عــن مفهـ ٍ
ّ
ّ ً
ّ ً
ً
أنــه َيســتحضر ً
جزئيــا أيديولوجيــة جندريــة ســائدة ال تؤثــر فــي الحيــاة
ُ
ّ
اليوميــة للنســاء فــي ّ
حــي الخليفــة وتعيــد رســم مالمحهــا وت ّحددهــا
فحســب ،بــل تكشــف عــن ّ
كيفيــة إثــارة التناقضــات ومواجهتهــا.

يتماهى اجلسد اجلندري في سياق
الفضاء العام أو حتى ّ
أي فضاء
مع اجلسد الطبقي

ً
ّ
ّ
وأخالقيــات الفضــاء
تنفيذيــة لمفهــوم “الشــعبي”
ُيعـ ّـد “المحافــظ” أداة
ٌ
ٌ
ممنــوع علــى النســاء.
مســموح ومــا هــو
العــام مــن حيــث مــا هــو
ُّ
كمــا تكشــف الدراســة إالثنوغر ّ
افيــة ،مــن خــال تدخــل الرجــال فــي
أ
اختيــارات النســاء للمالبــس والماكــن والتفاعــل الجنــدري ،عــن الجدل
ُ
القائــم بشــأن ُ
أوجــه التقاطــع بيــن الطبقــة االجتماعيــة والجنــدر ،علــى
النحــو الــذي َ
طرحــه الـ ّ
ـزوار الجـ ُـدد الذيــن يقصــدون مركــز “مجــاورة”
ّ
يوميــاّ ،
ً
وكيفيــة النظــر إليهــم .ويــرى هــذا البحــث أن مركــز “مجــاورة”،
ً
ّ
ّ
مشــروعا تر ً
وطبقيــة جديــدة
جندريــة
عالقــات
اثيــا ،ينســج
باعتبــاره
ٍ
ّ
ّ
ّ
الجندريــة لفنانيــن/ات وباحثيــن/ات مــن
تتجســد فــي الممارســات
ّ
ّ
الجندريــة
المتوســطة العليــا .وقــد اصطحبــت هــذه الممارســات
الطبقــة
ُ
ّ
ّ
الحمائيــة؛ إذ
ـات صريحــة تهــدد مفاهيــم “الشــعبي” و“المحافــظ”
تناقضـ ٍ
أ
ّ
ّ
إن الرجــال المحلييــن يحاولــون حمايــة النســاء عبــر وضــع هــذه الفــكار
ّ
فــي خانــة السياســات المســيطرة للتحكــم فــي النســاء المنتميــات إلــى
ُ
ً
ّ
ّ
تجســيدا
وانتقادهــن .وإذ تصبــح الحمايــة
المتوســطة العليــا
الطبقــة
ُ
ّ
للســلطة ،تتحـ ّـول المفاوضــات إلــى رمــز للمقاومــة النسـ ّ
اليوميــة.
ـائية
ٍ

ّ
بالمســاحات مــن خــال أنــواع ّ
اللغويــات والممارســات
معينــة مــن
ّ
ً
ُ
ّ
مكانــا ّ
معي ًنــا ( ،)Peterson 2011إل أننــي
الجســدية التــي تناســب
ـعبية ُتواجــه اعتر ً
أعتبــر ّأن الممارســات ذات الصلــة بالمفاهيم الشـ ّ
اضا
مختلفــات فــي ّ
حــي الخليفــة .فقــد ّبينــت ســلمى،
مــن ِقبــل نســاء
ٍ
وهــي إحــدى الفتيــات الغر يبــات ،مــن خــال مجموعــات النقــاش
أ
َ
ّ
البؤر يــة ،أنــه َو ُجــب عليهــا ضــرب متطفـ ٍـل تحـ ّـرش بهــا لنهــا لــم تجــد
ّ
ويتدخــل ّ
ّ
الشــكال .وإذ ُيظهــر هــذا
شــخص ُيســاعدها
أي
لفــض إ
ٍ
آ
ّ
ـعبية ّ
الحــادث كيــف أن الداب الشـ ّ
المتصلــة بالحمايــة موجهــة أ كثــر
ّ
لـ“بنــت المنطقــة” ،فإنــه يعكــس ً
أيضــا كيــف أن التحـ ّـرش الجنســي
ً
ّ
شــل مــن أشــكال ُ
الســلطة الذكور ّيــة ،وكيــف أن الرجــال ال
ُي َع ّــد
ّ
يتحولــون إلــى ُمعتديــن .ويـ ّ
دائمــا عنصــر حمايـ ٍـة بــل قــد ّ
يمثلــون ً
ـؤدي
ذلــك إلــى إنتــاج أنــواع مختلفــة مــن المســاحات التــي ال تكــون
ُ
ُ ّ
ـاءات للمقاومــة تتيــح للمـرأة إمــكان
جندر ّيــة فحســب ،بــل تشــكل فضـ ٍ
ً
التفــاوض للحفــاظ علــى ســامتها ومقاومــة المعاييــر الذكور ّيــة .إضافــة
َ
إلــى ذلــك ،تكثــر المفارقــات والتناقضــات فــي هــذه المســاحات،
ً
أ
ـات حــول الطبقــة ،والمبــادئ الخالقيــة للمســاحات
كاشــفة عــن خالفـ ٍ
العامــة ،والتفاعــل الجنــدري.

ُ ّ
ّ
معــان
االجتماعيــة مســاحات ذات
تولــد المفاوضــات والنزاعــات
ٍ
َ
ً
ّ
ـاؤالت
متعـ ّـددة تحتلهــا مجموعــات
اجتماعيــة مختلفــة وتطــرح أيضــا تسـ ٍ
حــول ّ
الهويــة المهيمنــة علــى تلــك الفضــاءات (.)Massey 1994, 141
تحولــت المســاحات ّ
فــي حـ ّـي الخليفــةّ ،
ـاحات أصبــح
العامــة مــن مسـ ٍ
فيهــا مفهومــا “الشــعبي” و“المحافــظ” ،باعتبارهمــا أيديو ّ
ــات
لوجي ٍ
ُ
ّ
جندريــة ســائدةَّ ،
مســاحات تواجــه فيهــا
منمطيــن ومقبوليــن ،إلــى
ٍ
ً
ّ
الذكوريــة وابــا مــن االعت ـراض والتحـ ّـدي والمقاومــة.
هــذه المفاهيــم
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ّ
معــان متناقضــة تتجلــى فــي
وتكشــف “مســاحات المقاومــة” عــن
ٍ
ّ
“الهيمنــة والتفــاوض” و“االختــاط الجنــدري والمراقبــة الجندريــة”
ً
ُ
ّ
ّ
والطبقيــة الجديــدة مــع العالقــات
الجندريــة
نتيجــة لتقاطــع العالقــات
ـاحات ّ
الشـ ّ
عامة
ـعبية .ويســاهم مســار الهيمنة والتفاوض في إنتاج مسـ ٍ
ّ
ّ
الجندريــة .وبالتالــي ،فــإن هــذه الفضــاءات
تكتســي شــكل الفضــاءات
َ
ّ
ـاءات جديــدة فــي حـ ّـي الخليفــة ،بــل
الجندريــة ال تبــرز باعتبارهــا فضـ ٍ
ـاحات تقـ ُ
ّ
المتوســطة
ـاوم فيهــا “بنــت المنطقــة” والنســاء مــن الطبقة
كمسـ ٍ
أ
ّ
ّ
ّ
العليــا السياســات الشــعبية المتمثلــة فــي اليديولوجيــات الجندريــة
الســائدة ،ويعملــن علــى توجيــه مســارها علــى نحــو مختلــف .فــي
أ
َ
الواقــعّ ،
المتوارثــة مــن الجيــل ال كبــر
يتعيــن عليهـ ّـن االلتـزام بالمعاييــر
ًّ
ّ
والســلوكيات المناســبة
المحافظــة
ســنا ،كتلــك المرتبطــة بالمالبــس
ِ
ُّ
ّ
ّ
ّ
الذكورية
االجتماعيــة والمعاييــر
االجتماعيــة والرقابــة
لتجنــب الضغــوط
ّ
ُ
الم َّ
عليهــن (.)Ehrkamp 2013
كرســة والمفروضــة

ّ
االجتماعيــة
بالنظــر إلــى التبايــن بيــن النســاء مــن حيــث الطبقــة
ّ
ّ
ّ
فضــاءات
المقاومــة تمثــل
والجســد وقواعــد الل
ٍ
بــس ،فــإن مســاحات أَ
ّ
ّ
اليوميــة
متعــددة بشــأن القــوة ول ْحيــاز الحيــاة
مفاوضــات
َلعقــد
ٍ
ّ
ُ
ّ
ّ
التفاوضيــة
الجندريــة .كمــا ت ّبيــن مســاحات المقاومــة كيــف أن القــوة
قــد أنتجــت تجـ َ
ـارب ّ
مكانيــة مختلفــة عايشـ ْـتها النســاء .ويختلــف نمــط
ّ
المكانيــة ومســاراتها فــي الحـ ّـي بيــن امـر ٍأة وأخــرى .مــن
هــذه التجــارب
ً
هنــا ،ال تتنــاول هــذه المقالــة مســألة الطبقــة االجتماعيــة باعتبارهــا فئــة
ّ
اقتصاديــة ،بــل َينظــر إليهــا مــن حيــث عالقتهــا التقاطعيــة مع
منفصلــة أو
اثيــة التــي َتجمــع أشــخاصاً
الجنــدر والمســاحات العامــة والمشــاريع التر ّ
تعليميــة ّ
ّ
ّ
ّ
وثقافيــة مختلفــة .كمــا تســاهم
ـات
اجتماعيــة
ـات
وخلفيـ ٍ
مــن طبقـ ٍ
ُ
ّ
المقالــة فــي الخطــاب الجنــدري عبــر إظهــار “الشــعبي” كمفهــوم يســاعد
ّ
الجندريــة للطبقــة العاملــة فــي القاهــرة حيــث
فــي فهــم السياســات
ّ
ينشــغل الرجــال بأجســاد النســاء ووجودهــن فــي الفضــاءات العامــة
أ
ّ
الذكوريــة فــي وجــه
لــة إلعــادة إرســاء التقاليــد والعــراف
فــي محاو ٍ
َ
ّ
ّ
ــات جندريــة جديــدة.
المســاحات الناشــئة التــي تخلــق دينامي ٍ

يتماهــى الجســد الجنــدري فــي ســياق الفضــاء العــام أو حتــى ّ
أي فضــاء،
ّ
مــع الجســد الطبقــي؛ وعليــه ،فــإن الطبقــة االجتماعيــة ترتبــط بالمفاوضــات
ّ
بتصورهــن ّ
لماهيــة هــذا
التــي تجريهــا النســاء بشــأن المخاطــر وكذلــك
الخطــر ( .)Phadke 2005ال تقتصــر المخاطــر القائمــة فــي حـ ّـي الخليفــة
علــى الســامة فحســب ،بــل ترتبــط ً
ـاط جنــدري.
أيضــا بإمــكان وجــود اختـ ٍ
أ
ـتعن بالمرافقيــن .وتقـ ُ
الخطــار ويسـ ّ
ـاوم النســاء
لذلــك ،تتحـ ّـدى النســاء هــذه
سـ ًـرا مراقبــة أقاربهـ ّـن ومعارفهـ ّـن لهـ ّـن فــي ســبيل تحقيــق التفاعــل الجندري
ضمــن حــدود حـ ّـي الخليفــة (المنطقــة) .وبالنظــر إلــى جســد لــورا باعتبــاره
ّ
َ
ّ
ً
ً
جندريــا ً
حــد ســواء ،فــإن مقاومتهــا تكمــن فــي
جســدا
وطبقيــا علــى ٍ
أ
االلت ـزام بقواعــد اللبــس ،وكســب لقمــة العيــش ومســائل المــان.
ّ
ُّ
نستشــف مــن حديــث النســاء عــن ُ
المرافــق أنــه ُيمثــل مفارقــة القــوة
أ
ُ
ـض ُيجيــز هيمنــة الذكــور فــي الماكــن
والمقاومــة التــي ت َعـ ّـد بمثابــة تفويـ
ٍ
ّ
ً
ّ
العامــة لدواعــي الســامة والحمايــة ،كمــا أنــه يشــكل طريقــا للتفــاوض
ّ
فــي مــا يتعلــق باالختــاط الجنــدري .علــى الرغــم مــن ذلــك ،تحـ ّـدت
بعــض النســاء مســألة الســامة والحمايــة .وال يرتبــط إنتــاج الســامة
أ
الماكــن ّ
العامــة
بمفاوضــات النســاء ومواجهــة التهديــدات والخطــر فــي
فحســب ( )Phadke 2005بــل قــد تنجــم مــن أســلوب المراقبــة الــذي
تعتمــده المجتمعــات المحافظــة وترصــده العائــات والعيــون الشــاخصة
ّ
االجتماعيــة (.)Phadke 2005; Jacobs 2016; Sayed 2016
والعالقــات
وفــي الوقــت الــذي يصـ ّـرح فيــه عــادل بــأن “ال تجلــس ّ
أي ام ـرأة مــن
أقاربنــا وجيراننــا فــي القهــوة” ،يشــير ميــدان الســيدة نفيســة ،الواقــع
علــى ُبعــد خطــوات مــن مركــز “مجــاورة” ،إلــى خــاف ذلــك .فــي

الـمــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــــــــــــع

أ
الواقــع ،تخــرج النســاء عــن حــدود المــان والمراقبــة إلــى المقاهــي حيــث
ّ ً ّ
علمــا أن
ال يحتــاج بعضهـ ّـن إلــى الحمايــة وال إلــى مرافقــة الرجــل لهــن.
ً
ّ
الدائريــة كانــت فــي الســابق مقهــى ًّ
مفتوحــا تقصــده
محليــا
هــذه الســاحة
ْ
ّ
ّ
ّ
ويدخــن الشيشــة والســجائر ويتفاعلــن
النســاء المحليــات بالعبــاءة ِ
َ
مــع الرجــال .وعليــه ،ال تمتثــل النســاء ً
لمفهومــي “الشــعبي”
دائمــا
ّ
جندريــة.
و“المحافــظ” باعتبارهمــا مفاهيــم
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جسدٌ واحد ومئة مليون عني:
عن قوّ ة الرقابة املجتمع ّية واملقاومة املتخف ّية
في ح ّيز الفاعل ّية ١اجلنس ّية واجلسد ّية للنساء القاهر ّيات
سماء التركي

ّ
المقدمة

امسء تال� يك
ً
كاتبــة وباحثــة نسـ ّ
ـانية واالسـ ّ
ـوية شــابة؛ ُت ّركــز أبحاثهــا بشــكل خــاص علــى الجنسـ ّ
ـتقاللية الجنسـ ّـية .راكمــت خبــرة فــي مجــال العمــل علــى العنــف
ٍ
ّ
نجابيــة .فــي العــام  ،2018حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي الجنــدر والجنسـ ّ
وال ّ
ـانية
الجنســي والعدالــة
الجندريــة والصحــة والحقــوق الجنسـ ّـية إ
ُ ّ
َ
ّ
ّ
ّ
والمجتمــع مــن ّ
كليــة بيركبيــك ،جامعــة لنــدن .يركــز بحثهــا علــى تفكيــك العالقــة المتبادلــة بيــن الشــعور باالســتقاللية الجنســية والجســدية وبيــن الســياق
الجنــدري الخارجــي ،علــى ســبيل المثــال :االجتماعــي واالقتصــادي ،والسياســي ،والعائلــي وغيــر ذلــك.

أ
َ
ال ّ
ســرية (ُ .)Wlash 2020وت ّ
النائــب العــام علــى
صــور بيانــات إالدارة
أنــه حصـ ٌـن منيـ ٌـع فــي وجــه الفجــور بغيــة الحفــاظ علــى النظــام العــام؛
ُ
ُ
كــرس ّ
ّ
للحر يــات
التحــرش
فحــوادث
واالغتصــاب ،والمحتــوى الم ّ ِ
َ
ُ ّ
ـوادث تسـ ّ
ـتحق التحقيــق فيهــا .وقــد سـ ّـهل التواصل
الجنسـ ّـية ،تشــكل حـ
ّ
عبــر إالنترنــت علــى القانــون والنائــب العــام التدخــل فــي حيــاة النــاس
3
ّ
اليوميــة ،ال سـ ّـيما النســاء.

فــي 1نهايــة العــام  ،2019أنشــأ مكتــب النائــب العــام المصــري “إدارة
البيــان والتوجيــه والتواصــل االجتماعــي” لتعزيــز التواصــل الرقمــي مــع
أ
المواطنيــن/ات ،باعتبارهــا واحــدة مــن الهــداف التــي يســعى إلــى
تحقيقهــاُ 2.وتسـ ّـلط إالدارة الضــوء علــى ّ
كيفيــة “رصد/مشــاهدة مقاطــع
الفيديــو والنقاشــات المنتشــرة علــى ّ
منصــات التواصــل االجتماعــي”.
ّ
الرقميــة بيــن إالدارة والمجتمــع الرقمــي أوثــق؛ فقــد
باتــت العالقــة
َ
ً
ْ
ْ
َ
بالمــكان لحــظ مكتــب النائــب العــام بوســم ِوذ كــره فضــا
أصبــح إ
ً
عــن التواصــل مباشــرة خــارج إطــار النمــوذج الالكســيكي القائــم علــى
ّ
المر َاســات ّ
الورقيــة ،ومــن دون الحاجــة إلــى توكيــل محـ ٍـام أو ممثــل
ّ
ـعور بالتضامــن
قانونــي .ويــؤدي تطويــر مثــل هــذه العالقــة إلــى خلــق شـ ٍ
أ
واللفــة بيــن ّ
ّ
ّ
المجتمعيــة .فــي الواقــع ،قــد
القانونيــة والرقابــة
المؤسســة
ينتشــر مقطــع فيديــو ذو محتــوى مثيــر للجــدل ويســتقطب التعليقــات،
آ
ُّ
ـكل مباشــر.
ومــع إع أــادة نشــر الخريــن لــه ،يســتدعي تدخــل إالدارة بشـ ٍ
ومــن المثلــة علــى ذلــك نذكــر العديــد مــن االعتقــاالت التــي حصلــت
بنـ ً
ـاء علــى ّ
عمليــة إبــاغ عبــر إالنترنــت ُّ
وتتبـ ٍـع للفيديــو المنتشــر .هــذه
ٍ
هــي حــال أحمــد بســام زكــي الــذي ُذ كــر اســمه فــي شــهادات ّ
عــدة
ٍ
ً
ً
تسلســليا ()Egyptian Street 2020
علــى االنترنــت باعتبــاره متحرشــا
ّ
مصريــات مــن
بالضافــة إلــى موجــة االعتقــاالت التــي طالــت نســاء
إ
ّ
ّ
ّ
َ
المؤثــرات علــى “تيــك تــوك” النتهاكهــن وتهديدهــن القيــم والمبــادئ
ِ

ّ
ّ
منشــئات المحتــوى
تمحــورت االتهامــات التــي ســيقت فــي حــق النســاء ِ
ً
اللواتــي ّ
تعر ْضـ َـن حديثــا لموجـ ٍـة مــن االعتقــاالت حــول انتهــاك أخــاق
أ
ّ
الســرة ،لكـ ْـن ،عــن ّ
ّ
أخالقيــات تتحــدث تلــك االتهامــات؟ تجــدر
أي
ّ
إالشــارة هنــا إلــى أن النظــام القانونــي المصــري وجميــع مواثيــق حقــوق
َ
إالنســان التــي صادقــت مصــر عليهــا ،تعتبــر الدولــة الحامــي والمحـ ِّـدد
ً
أ
أ
ّ
االجتماعيــة .وتخلــق هــذه الســلطة بيئــة
الوحيــد للســرة والخــاق والقيــم
ـتمر فــي أجســاد النســاء ّ
تــرى فــي التحديــق المسـ ّ
وتوجهاتهـ ّـن الجنسـ ّـية
ّ
أمـ ًـرا ً
عاديــا كونهـ ّـن يمثلــن شــرف العائلــة والمجتمــع ،كمــا ُينظــر إلــى
أ
ٌ ُ
ّ
المجتمعيــة.
الم ـرأة علــى أنهــا حاملــة لشــعلة الع ـراف والقيــم
ُ
تشـ ّـجع طبيعــة تلــك االتهامــات علــى ِفعــل التحديــق هــذا عــن طريــق
العديــد مــن االســتر ّ
اتيجيات ،وعلــى رأســها الخطــاب القومــي الــذي
أ
أ
ً
ينشــر الهلــع الخالقــي والخــوف مــن تمزيــق المــة .عــاوة علــى ذلــك،
ً
َ
المســتخدمة عــادة فــي هــذا
تعريفــات واضحــة للمفاهيــم
مــا مــن
ٍ

أ
ال كثر ً
ً
ّ
واستخداما لمصطلح .Agency
شيوعا
“الفاعلية” هو التعريب
1
 2قاسم ،ابراهيم ،وأمنية الموجي“ .2019 .النائب العام ينشئ إدارة إللعالم والتواصل

ْ ْ أُ
ْ
ّ 3
المدعي العام المصري“َ .2020 .ب َي ٌان م َن ّ
ال ُمور ِفي ِن َصاب َها َّ
الص ِح ِيح
الن َي َابةِ ال َع َّامةِ ِل َوض ِع
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
الص ِاد ِق”Facebook Watch. https://www.facebook.com/1999202686854290/ .

االجتماعى للتفاعل مع المواطنين”Youm7, 2019. https://www.youm7.com/ .

النائب-العام-ينشئ-إدارة-للعالم-والتواصل-االجتماعى-للتفاعل-مع-
/story/2019/11/12
إ

المواطنين.4500443/

.videos/301050614466268
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أ
آ
ال ّ
“الداب ّ
ســرية”
العامــة” و“الفجــور” و”القيــم
الســياق ،علــى غــرار
ً
ّ
ّ
ّ
المجتمعيــة” .بــدل مــن ذلــك ،تتحــول القوانيــن المتعلقــة
و“المبــادئ
أ
آ
العامــة والقيــم السـ ّ
ـالداب ّ
ات مجـ َّـردة يفهمهــا القضــاة
بـ
ـرية إلــى تعبيـر ٍ
ً
ً
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ويطبقونهــا عمــا بســلطتهم التقديريــة الخاصــة ووفقــا للقضيــة التــي
يجــري التحقيــق فيهــا.

ـكل بديـ ٍـل مــن أشــكال إالنجــاب فــي برنامجهــا التلفزيوني.
العازبــة” كشـ ٍ
ُ
ّ
مــن هنــا ،أتنــاول هــذه القضيــة عــن طريــق تحليــل منطــوق الحكــم
ُ
ّ
التلفزيونيــة ذات الصلــة .وأعمــل
الصــادر عــن المحكمــة ،والحلقــة
ـرة فاحصــة علــى مختلــف أشــكال القــوة
علــى هــذه المــواد إللقــاء نظـ ٍ
أ
دبيــات التــي تتنــاول مســائل ّ
ّ
ال ّ
القوميــة
الهويــة
والمقاومــة ،مــع جمــع
وجنسـ ّ
ـانية النســاء ،كأعمــال ني ـرا يوفــال ديفيــس ()Yuval-Davis 1997
ولويــس ألتوســير ( )Althusser 1970وبينديكــت أندرســون (Anderson
أ
ُ
ال ّ
دبيــات فــي بلــورة معانــي المقاومــة
 .)1983فــي الواقــع ،تســاهم هــذه

إطار العمل
أ
ُ
كيفيــة ّ
ـث فــي هــذه المقالــة فــي ّ
تبنــي الحــكام الصــادرة واالتهامــات
أبحـ
أ
آ
فــي ســياق قضايــا الداب العامــة وقيــم الســرة للخطــاب القومــي
ّ
المجتمعيــة التــي تســتهدف،
المصــري القائــم علــى تشــجيع الرقابــة
علــى وجــه الخصــوص ،الحيــاة الجنسـ ّـية للم ـرأة فــي المجــال الخــاص.
مــن ثـ ّـم ،يتـ ّـم االسترشــاد بهــذا الشــكل مــن أشــكال القــوة فــي بلــورة
ّ
ـش مــن المقاومــة
اســتراتيجيات المقاومــة مــن خــال اســتحداث هامـ ٍ
ّ
ّ
فاعليتهــن
لــة الســتعادة
غيــر
المرئيــة التــي تمارســها النســاء فــي محاو ٍ
ّ
الجنســية مــن تحــت نظــرات المجتمــع الثابتــة .مــن خــال هــذا
المنظــور ،أســعى إلــى توســيع نطــاق مفاهيــم القــوة والمقاومــة عبــر
ً
َ
ّ
المســتخدمة عــادة
الالكســيكية
الذهــاب إلــى أبعــد مــن االســتعارات
ّ
ّ
المصريــة ،أي الديــن والعنــف .بــل ســأركز فــي
لتحليــل المجتمعــات
الفاعليــة فــي ّ
ّ
حيــز الحيــاة الجنسـ ّـية التــي تعيشــها
هــذه المقالــة علــى
ّ
ً
القاهريــات المغايــرات جنســيا .وأســتنير بمفهــوم أبــو لغــد
النســاء
ً
ُ
للمقاومــة باعتبارهــا أداة لفهــم ّ
القــوة ( .)Abu-Lughod 1990وتضــاف
ّ
ّ
المجتمعيــة التــي يغذيهــا الخطــاب القومــي إلــى أشــكال القــوة
الرقابــة
ّ
ـكل يومـ ّـي .فــي هــذا إالطــار،
التــي يتعيــن علــى المـرأة توجيــه بوصلتهــا بشـ ٍ
ّ
ّ
أنظـ ُـر فــي ّ
المجتمعيــة التــي تطــال
القوميــة للرقابــة
كيفيــة تشــجيع النزعــة
ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـيةّ ،
ّ
القاهريــات إلــى االحتجــاب
وكيفيــة لجــوء النســاء
جنســاني ّ
ّ
ّ
تهن.
المرئيــة الســتعادة
والمقاومــة غيــر

باستمرار
تستخدم االتهامات
ٍ
اآلداب العا ّمة كذريعة
ملالحقة النساء على أساس
نشاطهنّ اجلسدي
وأشــكالها الممكنــة فــي إطــار هــذا الشــكل مــن أشــكال عالقــات القــوة.
أ
وفــي هــذا القســم الخيــر ،أســعى إلــى الحصــول علــى ُمدخــات مــن
ّ
أدبيــات مــا بعــد االســتعمار وأدبيــات العالــم الثالــث حــول صــوغ مفهــوم
ً
بديــل للمقاومــة ،مســتعينة علــى ســبيل المثــال بأعمــال آصــف بيــات
( )Bayat 2013وليلــى أبــو لغــد ( )Abu-Lughod 1990ودنیــز کاندیوتــي
( )Kandiyoti 1988ومانيشــا ديشــكا (.)Deckha 2011
أ
ّ
ً
المســتمرة ،اســتغرقني الوصــول
نظــرا إلــى مماطلــة وحــدة الرشــيف
أ
إلــى أرشــيف المحكمــة شـ ْ
ـهرين .حاولــت فــي بــادئ المــر أن أحصــل
ـت الحــق،
علــى نسـ ٍ
ـخة مــن الحكــم ،ولكـ ْـن مــن دون جــدوى .وفــي وقـ ٍ
وقعـ ُ
ـود فــي صحيفــة ّ
يتضمــن منطــوق
ـت عــن طريــق المصادفــة علــى عمـ ٍ
ّ
الحكــم الــذي جــرى مســحه ً
ضوئيــا ونشــره ( .)Elboraie 2017ويتمثــل
أ
َ ّ
ُ
ـات
االنطبــاع الول الــذي ّكونتــه عــن الحكــم الممتــد علــى أربــع صفحـ ٍ
ُ
فــي ّأن ُ
أخالقيــة أكثــر منــه وثيقــة ّ
ّ
قانونيــة.
بمحاضــرة
أشــبه
الحكــم
ٍ
أ
ال ّ
خالقيــة ُ
حافظــة أن يفتــح
ومــن شــأن تحليــل مثــل هــذه النزعــة
الم ِ
ً
أ
ّ
نقاشــا حــول دور تلــك الحــكام واالتهامــات فــي تنظيــم التصــورات
أ
خالقيــة والشـ ّ
وال ّ
ّ
ـعبية ذات الصلــة بجســد الم ـرأة .وتطــرح
االجتماعيــة
أ
محــاوالت الوصــول إلــى الرشــيف بعــض التســاؤالت بشــأن إنتــاج
ّ
ّ
ـاش حــول
المعرفــة الخاصــة بالجنســانية .مــن هنــا ،كيــف يمكــن عقــد نقـ ٍ

ن
امل� ّ
جية
ّ
حل ُ
لــت دراســة حالــة حــول المذيعــة
إللجابــة عــن ســؤال البحــث،
4
المصريــة د .ص .التــي ُحكــم عليهــا بالســجن ثــاث ســنوات .فقــد
أ
حكمهــا ً
أصــدرت المحكمــة َ
بنــاء علــى إثــارة د .ص .لفكــرة “المومــة
ِ
آ
 4جميع الراء الواردة في ما يتعلق بقراءة الحلقة هي قراءاتي الشخصية وليست في
الضرورة ما تعنيه أو تقصده المذيعة.
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ّ
ّ
ّ
وجنســانية النســاء مــا لــم تتوفــر فــرص متســاوية
المجتمعيــة
الرقابــة
َ
ّ
بالضافــة إلــى ذلــك ،مــن
للوصــول إلــى المعرفــة المبدئيــة وإنتاجهــا؟ إ
يملــك المعرفــة؟ وهــل ينبغــي حظــر الوصــول إلــى المعرفــة فــي حــال
ّ
منهجيــة البحــث ال تتماشــى مــع توجهــات التشــريعات؟
كانــت

ّ ً
ـكل واضــح فــي التعبيــر عــن وجهــة
ـرددة بشـ
ـرض الحلقــة ،متـ
خــال عـ
ٍ
ِ أ
ُ
ْ
ّ
نظرهــا تجــاه المومــة العازبــة .بــدت وكأنهــا تــروج للفكــرة فــي البدايــة،
ثــم ســرعان مــا ّأكــدت الفــرق بيــن المجتمــع المصــري ومــا َ
ّ
أســمته
بـــ “الغــرب” .واســتضافت د .ص .ثالثــة ضيــوف ُهــم داعيــة إســامي
أ
شــاب ،وعا ِلــم نفــس ،وطبيــب نســائي ،لمناقشــة موضــوع المومــة العازبة
أ
ّ
ّ
ّ
والدينيــةّ .
وعرفــت المومــة
والطبيــة
االجتماعيــة
فــي مصــر مــن النواحــي
َّ
ُ
بطفــل فــي إطــار زواج موقــت ّ
ثــم
الحمــل
العازبــة علــى أنهــا فعــل
ٍ
ِ
ٍ
ّ
ُ
َ
الطــاق .وأوضحــت أن فــي هــذه الحالــة ،قــد يدفــع للرجــل لقــاء التبـ ّـرع
ّ
المنويــة .كمــا أشــارت إلــى بنــوك المنـ ّـي فــي الخــارج باعتبارهــا
بحيواناتــه
أ
ً
شــل مــن أشــكال تحقيــق المومــة مــن دون الدخــول فــي عالقــة مــع
ّ
ّ
ّ
رجــل .إال أنهــا ســلطت الضــوء علــى أن ممارســات مماثلــة غيــر ممكنــة
فــي مصــر نظـ ًـرا إلــى طبيعــة المجتمــع ّ
والمحافظــة.
الدينيــة
ِ

ُ ّ
أ
ُ
ال ّ
دبيــات التــي توثــق
واجهتــه فهــو نقــص
ّأمــا التحـ ّـدي الثانــي الــذي
أ
ّ
بال ّ
دبيــات هنــا المؤَّلفــات التــي ّ
حالــة النســاء
تتعمق
القاهريــات 5.وأعنــي
أكثــر فــي الموضــوع لتذهــب أبعــد مــن الصــورة الرومانســية لثنائيــة
ُ ّ
َّ
بشــكل أساســي حــاالت
فــات
ل
ؤ
الم
معظــم
ــق
وث
المقاومــة والقمــع إذ ت
ٍ
العنــف والقمــع التــي تتعـ ّـرض لهــا الم ـرأة فــي مصــر ،مــن دون التطـ ّـرق
ُ ّ
ً
ّ
المرئيــة
إلــى أشــكال المقاومــة .عــاوة علــى ذلــك ،تمثــل المقاومــة
والصاخبــة ،فــي الغالــب ،شــكل المقاومــة الــذي تـ ّـم رصــده ،كمــا ُينظــر
ّ
ّ
ّ
التحــرر النهائــي؛ وهــو مــا يؤكــد صــورة
إليهــا علــى أنهــا مؤش ٌــر إلــى
ّ
المقاومــة النسـ ّ
المترســخة فــي مصــر .ويتــرك ذلــك خلفــه
ـائية الرومانســية
ً
ً
ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـية فــي القاهــرة وسياســتها .وعليــه،
مســاحة صامتــة حــول
ال ينبغــي النظــر إلــى جنسـ ّ
معرض دراســتها،
ـانية النســاء القاهريــات ،فــي
ِ
ُ ّ أ
ال ّ
فــي إطــار ّ
دبيــات
ثنائيــة القمع/التحـ ّـرر فحســب .إذ يجــب أن تقــدم
ً
حسـ ّ
ـهن الخـ ّ
كيفيــة بنــاء النســاء ّ
ّ
بيانــا عــن ّ
بالفاعليــة الجنسـ ّـية فــي
ـاص
المســاحة الفاصلــة بيــن القمــع والتحريــر ،باعتمــاد مقاربــة قائمــة علــى
ّ
الضحيــة فحســب ،وفــي إطــار ّ
ّ
ديناميكيــة
عمليــة
الحقــوق ال علــى مفهــوم
ّ
المتغيــرة مــن حولهــا.
علــى ضــوء الحقائــق

يعكــس اختيــار د .ص .الضيــوف الثالثــة مختلــف أشــكال الســلطة
ّ ّ
ّ
ّ
والدينيــة المفروضــة علــى أجســاد النســاء فــي المجتمــع .إل أن
الطبيــة
ً ُ
ّ ً
ّ
االتهامــات التــي ســيقت ّ
ضدهــا الحقــا تشــير إلــى أن قــوة مهمــة قــد
أ
أضيفــت إلــى أشــكال القــوة الخــرى التــي تخضــع لهــا أجســاد النســاء،
ّ
بمجموعــة مــن المناقشــات
القانونيــة .وقوبلــت الحلقــة
أال وهــي القــوة
ٍ
ّ
ّ
والقانونيــة .فقــد رفــع المحامــي المصــري أشــرف ناجــي
االجتماعيــة
دعــوى ّ
قضائيــة ضــد د .صّ ،.مت ًهمــا ّإياهــا بالتحريــض علــى الفجــور
آ
أ
“للفــكار ّ
الداب ّ
الهدامــة والمنحرفــة” التــي
العامــة والترويــج
وانتهــاك
أ
ّ
َ
مــن شــأنها تدميــر العــراف والتقاليــد المصريــة .وأوضــح ناجــي فــي
الدعــوى أنــه كان يشــاهد التلفــاز مــع بناتــه عندمــا فوجــئ بعــرض حلقـ ٍـة
ّ أ
َ
قضيــة المومــة العازبــة .وقــد أربــك الموضــوع
مــن برنامــج “م .د ”.تتنــاول
أ
بناتــه اللواتــي ْ
طرحـ َـن العديــد مــن الســئلة حــول محتــوى الحلقــة .وقــال
ّ
ّ
ـرر كبيــر.
إن مشــاهدة الحلقــة تســببت لــه ولبناتــه بضـ ٍ
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ً
ّ
المصريــة د .ص .حلقــة عــن
فــي تموز/يوليــو ّ ،2017قدمــت المذيعــة
أ
المومــة العازبــة ضمــن برنامجهــا “م .دُ .”.ويعــرض البرنامــج علــى قنــاة
ّ
ّ
المصريــة ( .)Al Nahar TV 2017وكانــت د .ص،.
الفضائيــة
“النهــار”

أ
الول/أكتوبــر  ،2017حكمــت محكمــة َ
الجنــح علــى د .ص.
فــي تشــرين
ّ
بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات وبدفــع غرامــة ّ
ماليــة قدرهــا  10آالف جنيــه
ّ
ـض مدنـ ّـي موقــت لصالــح ناجــي .وتهــدف الغرامــة إلــى تعويضــه
كتعويـ ٍ
أ
َ
عــن الضــرر المباشــر الــذي لحــق بــه جـ ّـراء تعريــض أســرته لفــكار ال
أ
ً
ّ
ال ّ
المصريــة .عــاوة
خالقيــة
تتماشــى مــع المجتمــع المصــري والمبــادئ
علــى ذلــك ،تـ ّـم تغريــم د .ص 500 .ألــف جنيــه لوقــف تنفيــذ ُ
الحكــم .إلــى
جانــب ُحكــم المحكمــة ،أوقفــت نقابــة إال ّ
عالمييــن د .ص .عــن العمــل
ّ
أخالقيــة ّ
ّ
ومهنيــة تجــاه المجتمــع
ات
مــدة ثالثــة أشــهر “الرتكابهــا تجــاوز ٍ
أ
ّ
أخالقية
المصــري التقليــدي فــي برنامجهــا “م .د ،”.وترويجهــا لفــكار غيــر
أ
ُ
ّ
المصريــة” (.)Al-Masry Al-Youm 2017
وغريبــة تهـ ّـدد وحــدة الســرة

 5لم تعتمد الورقة على ّ
عينة مدروسة من خالل مسح أو مقابالت بل على دراسة حالة
لقضية ،وبالتالي يأتي اختيار النساء القاهريات وحصر الدراسة ّ
فيهن من باب كون القضية

حدثت في القاهرة واختصت بها محاكمهاُّ ،
وتجن ًبا لتعميم أنماط مقاومة بعينها في مناطق
لم تتم دراستها بشكل كامل .قد تستفيد الدراسة من مزيد من البحث لفهم تأثير العوامل
أ
االجتماعية الخرى بخالف الجغرافيا على أنماط المقاومة بما لم تتسع مساحة هذه
الدراسة لشمله.
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تمعية نز
الرقابة املج ّ
ّ
القومية:
وال�عة
ٌ
القوان�ن
شلك من أشاكل سلطة
ي
ال ّ
ّ
سدية للنساء
عىل
الفاعلية ج

أ
ّ
والوطنيــة ،كمــا جــاء فــي المــادة  10من
المجتمــعِ ،قوامهــا الديــن والخــاق
دســتور العــام ( 2014دســتور مصــر الصــادر فــي العــام  .)2014وباالعتمــاد
أ
الســرة كمصــدر ّ
الوطنيــةّ ،
ّ
يتعيــن علــى الدولــة تنظيــم الحقــوق
للهويــة
علــى
ٍ
ً
ّ
ّ
ـوة أولــى لمراقبــة إالنجــاب والبنيــة االجتماعيــة .بنــاء علــى
الجنســية كخطـ ٍ
الوطنيــة تأطيــر ّ
هــذا التوصيــف ،تقتضــي صياغــة ّ
ّ
الهويــة الجنسـ ّـية
الهويــة
والجندريــة ً
ّ
ّ
ضبابيــة بيــن مــا هــو
أيضــا .وعليــه ،ينبغــي أن تكــون الحــدود
أ
ّ
المــر بالممارســة الجسـ ّ
ـدية للمـرأة،
عــام ومــا هــو شــخصي عندمــا يتعلــق
أ
ّ
الفاعليــة
مــع وجــوب تفضيــل الصالــح العــام ال كبــر علــى حســاب
ّ
ّ
المحليــة
الجنسـ ّـية للمـرأة .وتتطلــب هــذه الممارســات تعـ ُـاون المجتمعــات
ـخصية للنســاء .بالتالــي ،ليكــون ً
لزيــادة الرقابــة علــى الحيــاة الشـ ّ
ممكنــا
تحديــد الجســد علــى أنــه “جســد مصـ ّ
ّ
بالفاعليــة الجنسـ ّـية
ـري” ،ال ُي َفتــرض
ـزءا مــن التجربــة الجسـ ّ
أن ُتشـ ّـكل جـ ً
ـدية للم ـرأة .بهــذه الطريقــة ،تصبــح
الفاعليــة الجنسـ ّـية “قبضـ ًـة” شـ ّـر يرة و“ممارسـ ًـة ّ
ّ
غربيــة” علــى حـ ّـد تعبيــر
ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـية مــن تعريــف الجســد
منطــوق الحكــم .وإذا كان إخـراج

القوميــة كأســاس منطقـ ّـي ُ
ّ
للحكــم
فــي حالــة د .ص ،.اسـ ُـتخدمت النزعــة
ٍ
لصالــح ّ
المدعــي وتجريــم فعــل د .ص .وتشــجيع المجتمــع علــى ممارســة
الرقابــة علــى أجســاد النســاء .فقــد شــجع البيــان الصــادر عــن المحكمــة
بشــأن ِفعــل د .ص .علــى الدعــوة إلــى ممارســة الرقابــة ،كمــا أشــار إلــى
ّ
أ
ُ
وجــوب قيــام المجتمــع ّ
برمتــه بقتــل جميــع الفــكار الشــاذة التــي تعـ ّـرض
ّ
القانونيــة
المجتمــع للخطــر .ولــم يقتصــر هــذا التشــابك بيــن الرقابــة
ّ
المجتمعيــة علــى أجســاد النســاء علــى حالــة د .ص .فحســب.
والرقابــة
ّ
َ
ـاالت أخــرى عــدة تـ ّـم رصدهــا أخيـ ًـرا
ـوح فــي حـ ٍ
فقــد ظهــر ّذلــك بوضـ ٍ
ّ
ّ
والجنســانية فــي مصــر .فــي الواقــع ،يبــدو أن
فــي مــا يتعلــق بالنســاء
آ
ّ
االتهامــات تســتخدم باســتمر ٍار الداب العامــة كذريعـ ٍـة لمالحقــة النســاء
علــى أســاس نشـ ّ
ـاطهن الجســديً .
وغالبــا مــا يتـ ّـم التحقيــق فــي مثــل هــذه
أ
أ
النشــطة فــي إطــار مــا ُيعــرف باســم “آداب الســرة” .وفــي حالــة د .ص،.
كان هنــاك ّاتجـ ٌ
الفاعليــة الجنسـ ّـية فعـ ًـا غيــر مصـ ّ
ّ
ـري،
ـاه واضـ ٌـح العتبــار
ً
ّ
احــة ً
ّ
الغربيــة .وقــد
تقليــدا للقيــم
إذ إن ُحكــم المحكمــة رأى فيهــا صر
ّ
منـ َـح ذلــك ّ
المدعــي الحـ ّـق فــي الشــعور “بــأن مجتمعــه ُمعـ َّـرض لخطــر
ُّ
الوقــوع فــي براثــن الرذيلــة ،كمــا تضـ ّـرر ً
أيضــا ِبفعــل تســلل مفاهيــم مماثلــة
ّ
الفاعليــة
إلــى كنــف أســرته” ( .)Elboraie 2017بالفعــل ،لقــد تـ ّـم تصويــر
ٌ
ً
ـرة ّ
أجنبيــة خطيــرة .وهــذا يجعــل منهــا مكونــا
الجنسـ ّـية علــى أنهــا فكـ
ّ
المصريــة ،مشـ ًـيرا إلــى فكــرة “الرذيلــة والشــر”.
مــن خــارج جســد المـرأة
ّ
ـرة
وبحســب منطــوق الحكــم ،فــإن د .ص .تجـ ّـرأت علــى الترويــج لفكـ ٍ
ّ
ٌ
ـرة ّ
“يتعيــن علــى
شــاذة ال تتوافــق مــع منظــور مصــر االجتماعــي ،وهــي فكـ
المجتمــع القضــاء عليهــا 6فــور ظهورهــا” (.)Elboraie 2017

كمحر ٍك
يظهر الذعر األخالقي
ّ
رئيسي َ
التمسك
حل ّث اجلماهير على
ّ
ّ
بهويّتهم القوم ّية املتخ َّيلة
ّ
ّ
المصــري ُيشـ ّـكل أحــد ُأســس ّ
ـإن ّ
أي تغييــر يطـرأ علــى
المصريــة ،فـ
الهويــة
ـاني ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـية للنســاء وجنسـ ّ
تهن يشـ ّـكل تهديـ ًـدا ّ
ّ
ّ
الجماعيــة
للهويــة
ً
ً
واجتماعيــا .وأخيـ ًـرا ،يمكــن قـراءة إحالــة
أخالقيــا
ُبر ّمتهــاُ ،ويحــدث ذعـ ًـرا
الغربيــة فــي إطــار بنــاء ّ
ّ
ّ
الوطنيــة
الهويــة
المحكمــة إلــى الممارســات
المصريــة باعتبارهــا مختلفـ ًـة عــن ّ
ّ
ـتعمر ،مــع وجــوب خلــق
هويــة المسـ ِ
ّ
ّ
جنــدري ّ
جندريــة وحمايتهمــا مــن موجــات االســتعمار
وقوميــة
جســد
ٍ
الفكــري .مــن هنــا ،تصبــح إعــادة إنتــاج تلــك الثقافــة ذات الصلــة
أ
أ
ّ
المصريــة أمـ ًـرا ال بـ ّـد منــه ،ليــس فقــط لحمايــة حيــاة ال ّمــة،
بالجســاد
بــل ً
أيضــا لحمايــة التقســيم الطبقــي داخــل مجتمـ ٍـع مــا .فكمــا أوضحــت
المحكمــة ،يختلــف مفهــوم الحيــاء باختــاف الطبقــات والبيئــات.

ّ
لوضــع ّ
التشــريعية فــي مصــر ،مــن
قضيــة د .ص .فــي إطــار المنظومــة
أ
أ
ال ّ
ـكان تســليط الضــوء فــي هــذا الســياق علــى تعريــف الســرة
هميــة فــي مـ ٍ
ً
ّ
وفقــا للدســتور المصــري ،يبــدأ ّ
التجمــع الوطنــي
القانونيــة.
مــن الناحيــة
أ
مــن وحــدة الســرة باعتبارهــا” نــواة المجتمــع” (دســتور مصــر الصــادر
أ
ّ
المصريــة علــى أنهــا أســاس
فــي العــام  .)2014كمــا ُينظــر الــى الســرة

خ
الوف ُ
مك ِّ
حرك

أ
ً
 6الكلمة التي ُ
استخدمت في ُ
الحكم هي “وأد الطفال”ُ .ويستعمل هذا التعبير عادة

ّ
ّ
المجتمعيــة
أعتبــر أن مــن خــال تعز يــز هــذا النــوع مــن الرقابــة
أ
ّ
علــى أجســاد النســاء وتشــجيعه ،فــإن هــذه االتهامــات والحــكام

للداللة على وأد إالناث ،وهي ممارسة كانت شائعة في العصور القديمة في شبه الجزيرة
ّ
العربية.
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ّ
الســد
ســؤال حــول
اســتقاللية ج
وحــدوده

ّ
أ
ال ّ
بويــة (البطر ّ
تغــذي اســتر ً
يركيــة) عبــر نشــر الذعــر
اتيجيا القيــم
أ
ّ ُ
الخالقــي والخــوف علــى ّ
المناهض
الجماعيــة .وتبـ ّـرر موقفهــا
الهويــة
ِ
ّ
الجنســية ّ
ّ
الفعالــة والمســتقلة مــن خــال التشــديد علــى
للحقــوق
أ
ُ
ّ
ضــرورة حمايــة المــة مــن خطــر الفجــور الجنســي .كمــا تظهــر حالــة
ّ
ّ
ً
ـإن الخــوف علــى اســتقرار ّ
ّ
الوطنيــة يشــكل محـ ّـر كا
الهويــة
د .ص ،.فـ
ُ
يدفــع باتجــاه المطالبــة بمراقبــة أجســاد النســاء .وقــد نجــح الحكــم
ّ
ّ
الجنســية للمــرأة ِوفعــل هــدم جوهرهــا
الفاعليــة
فــي الر بــط بيــن
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
الجماعــي ،إذ أنــه يعــزز الرابــط بيــن الفاعليــة الجنســية والهويــة
ّ
ّ
ّ
والقانونيــة .علــى ســبيل
الرســمية
الوطنيــة عبــر منحهــا المصادقــة
ّ
المثــال ،يمثــل النائــب العــام فــي ّ
قضيــة د .ص .الطــرف الوحيــد
الــذي يملــك ُســلطة الدفــع باتجــاه إيصــال البــاغ الــذي ّقدمــه
ّ
7
المدعــي إلــى مرحلــة التقاضــي.

َّ
ّ
فــي ظــل تلــك المحــاوالت المنظمــة لنشــر الذعــر فــي المجتمــع عــن طريــق
أ
اعتمــاد خطــاب قومـ ّـي ،تمحــو هــذه االتهامــات والحــكام الحــدود بيــن
َ
ْ
المجاليــن الخــاص والعــام ،ال سـ ّـيما بالنســبة إلــى النســاء .وتطــرح ق ـراءة
ُ
ّ
الفاعليــة
الحكــم العديــد مــن التســاؤالت حــول وجهــة نظــر القوانيــن بشــأن
ّ آ
آ
والداب ّ
العامــة .علــى ســبيل المثــال ،ذكــر منطــوق الحكــم أن الداب
ّ ً
العامــة ُت َعـ ّـد ً
ّ
ّ
االجتماعيــةَ .ويفتــرض
يتغيــر وفقــا للطبقــات والبيئــات
مفهومــا
آ
ً
ّ
ـف طبقـ ّـي أساسـ ّـي لــ�داب ّ
العامــة ،مــا
هــذا االدعــاء مســبقا بلــورة تعريـ ٍ
ّ
يتعلــق بالجهــة التــي ُت ّ
يتــرك أســئلة ّ
حــدد
عــدة مــن دون إجابــة فــي مــا
المجتمــع فــي ســياق العولمــة .فــي الواقــع ،تنــاول منطــوق الحكــم نفســه
آ
ـالداب ّ
العامــة فــي معـ ِـرض ُحكمــه الصــادر فــي
المســائل ذات الصلــة بـ
ً
8
ّ
قضيــة د .ص .محــاول تبريــر طريقــة إثبــات القصــد الجنائــي فــي قضايــا
آ
الداب ّ
العامــة .فقــد ذكــر أســئلة علــى غ ـرار“ :مــاذا يعنــي تجـ ُـاوز حــدود
أ
آ
الداب والخــاق؟ وبحســب َمــن؟” وأتــى علــى ِذ كــر اســتئناف ُحكـ ٍـم يعــود

أ
ّ
ديناميــة القــوة هــذه ،يظهــر الذعــر الخالقــي كمحـ ّـر ٍك
وضمــن واقــع
ّ َ ّ
التمســك ّ
ـث الجماهيــر علــى ّ
َّ
ّ
المتخيلــة.
القوميــة
بهويتهــم
رئيســي لحـ
ّ
ّ
وأشــير فــي هــذا الصــدد إلــى مفهــوم الهويــة الجماعيــة الــذي ّ
تطرقــت
معــرض حديثهــا
إليــه ديفيــس()Yuval-Davis 1997
ٍ
بإســهاب فــي ِ
ّ
القوميــة والجنــدر ،حيــث ذكــرت أنــه يســتند إلــى الصــور
عــن الدولــة
آ
ّ
ُ
َّ
َّ
المتخيلــة عــن
المتخيلــة عــن المواطنيــن الخر يــن .وتشــكل الصــورة
بكيفيــة تفكيــر المواطــن فــي ّ
ً
ّ
هويــات
مفهومــا ذات الصلــة
المجتمــع
آ
الخر يــن الذيــن يعيشــون فــي الدولــة نفســها معــه مــن دون أن يكــون
ّ
ُ
ْ
ـخص تعيــش صــورة ِشــركته
قــد التقاهــم“ ،ولكــن فــي أذهــان كل شَـ ٍ
َّ
المتخيلــة
معهــم” ( .)Anderson 1983, 6-7وقــد بنــت هــذه الجماعــة
القوميــة ،حيــث ترتبــط ّ
ّ
ّ
الجماعيــة بـــ “قواعد
الهويــة
مــا ُيعــرف بالدولــة
ّ
ّ
ثقافيــة محـ ّـددة ترعــى نمــط اللبــس والســلوك” (Yuval-Davis 1997,
َ
ّ
ســردية
المســتحوذ علــى
 .)23وبالتالــي ،تظهــر الدولــة فــي َمظهــر
ِ
ّ
ّ
حقوقهــن (Rubin
شــرعية للســيطرة علــى أجســاد النســاء وتقييــد
ّ
 .)1984ومــع إغــاق معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر
( )Al Malky 2015تســتأثر الحكومــات تقر ًيبــا بجميــع قنــوات الضغط
ُ
ّ
ّ
الجنســية .وبالتالــي ،تصبــح
الفاعليــة
أو التنظيــم المجتمعــي حــول
ُ ّ
هــي ُ
الســلطة المســموعة الوحيــدة التــي تمثــل المجتمعــات .ومــن
خــال إنتــاج خطــاب بديــل ،تغــدو د .ص .شـ ً
ـخصا قــد ُ“يحـ ّـرض”
ٍ
آ
ّ
الخر يــن علــى ممارســة الفعــل الجنســي خــارج إطــار الــزواج و“تقلــل
أ
مــن فداحــة” هــذا المــر (. )Elboraie 2017

والعام،
اخلاص
ال مجال للحديث عن
ّ
ّ
للخاص في
مكان
ّ
ذلك أنّ ما من ٍ
اجلسد املصري
ّ
إلــى العــام  1947ويقضــي بــأن “أولئــك الذيــن يدخلــون صالــون تجميــل
أ
ّ
ويتبولــون فــي الحــوض يضعــون أنفســهم ،بــا ضــرورة ،قيــد نظــر الشــخاص
المحيطيــن بهــم ،مــا ُيثبــت قصــد ّ
النيــة السـ ّـيئة” .وقــارن المنطــوق حديــث
الفاعليــة الجسـ ّ
ـكان يملكــه شـ ٌ
ّ
ـخص
د .ص .عــن
ـدية للنســاء بالتبـ ُّـول فــي مـ ٍ
ّ
ُ
ّ
ّ
والعامــة يشــبه
الخاصــة
آخــر .وبالتالــي ،فــإن انتهــاك حرمــة المســاحات
ّ
ّ
الجنســية الشــخصية .ويعكــس هــذا
نحــو مالئــم اتخــاذ القــرارات
علــى ٍ
ُ
التشــابه الــذي أوردتــه فــي تحليلــي كيــف ُيصـ ِّـور منطــوق الحكــم القـرارات
امية ،مع العلم ّأن الفعل ُج ٌرم في ّ
 8القصد الجنائي هو الدليل على وجود ّنية إجر ّ
حد
ً ّ
ذاته ،ومع ذلك فقد ّتم القيام بهّ .أما المثال المذكور في ُ
الحكم فيعني ضمنا أن بعض
أ
ّ
ُ
الفعال تعتبر جريمة بوضوح ،وال يمكن اعتبار أن المجرم ليس على ّبينة من أنها تتجاوز

 7بحسب نظام التقاضي المصري ،يرفع َّ
المدعون تقاريرهم إلى النائب العام الذي يقوم
بعد ذلك بالتحقيق فيها لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة ّ
فعلية أم ال ،وعليه ،تسلك
ً
التحقيقات ً
تصاعديا َلتصل إلى المحكمة أو ّ
يتم رفض الدعوى.
مسارا

ّ
القانونية.
الحدود
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ٌ
أصوات من اهلامش

ّ
الفرديــة التــي ّتتخذهــا الم ـرأة كمصلحـ ٍـة ّ
عامــة ال يمكــن معالجتهــا خــارج
ّ
ّ
ّ
ـورة
إطــار الموافقــة
الجماعيــة .ويدفـ ُـع باتجــاه فكــرة أن مجـ َّـرد وجــود صـ ٍ
آ
ّ
المتخيلــة مــن شــأنه أن ُيخــل بــالداب ّ
َّ
العامــة.
مختلفــة عــن الصــورة

أ
ّ
القوميــة لتعزيــز الرقابة
تناولــت الورقــة فــي قســمها الول اســتخدام النزعــة
ّ
ّ
المجتمعيــة علــى أجســاد النســاء .وبرأيــي ،فــإن هــذا الشــكل مــن أشــكال
الســلطة يفيــد ويســتفيد مــن النزعــة إلــى المقاومــة غيــر البــارزة فــي مجــال
الفاعليــة الجنسـ ّـية والجسـ ّ
ّ
ـدية فــي مصــر .وتشــير دراســة أشــكال المقاومــة
َّ
إلــى وجــود فرصـ ٍـة للتعـ ُّـرف إلــى “التفاعــات المعقــدة القائمــة بيــن هيــاكل
ّ
ّ
المتغيــرة عبــر التاريــخ” ( .)Abu-Lughod 1990, 53ويــدل ذلــك
الســلطة
َ
ّ
ـكل كامــل مــن دون تكويــن
علــى اســتحالة ّفهــم القــوة واالعتـراف بهــا بشـ ٍ
ّ
فهـ ٍـم حقيقــي التجاهــات المقاومــة فــي مصــر ،ذلــك أن القــوة والمقاومــة
ّ
أدوات متشــابكة ومتكافلــة .مــن هنــا ،يمكــن ُّتتبــع الســياق
تشــالن
ٍ
أ
المنطقــي والمترابــط للمعلومــات الــواردة فــي هــذه الورقــة مــن العلــى
أ
إلــى الســفل أو العكــس.

مــا هــي االســتر ّ
َ
المعتمــد عليهــا لتشــجيع هــذا النــوع مــن
اتيجيات
ّ ُ ّ
ّ
ّ
المجتمعيــة؟ لقــد ُثبــت أن النزعــة القوميــة تشــكل إحــدى هــذه
الرقابــة
ّ
اتيجيات .فــي الواقــعُ ،يعــزز ُ
االســتر ّ
الحكــم عقليــة ضابــط الشــرطة داخــل
ّ
ّ
ـارع وداخــل كل أســرة .وقــد تتجلــى قـ ّـوة المجتمــع هــذه فــي قـ ّـوة
ـ
ش
كل
ٍ
ّ
البـ ّـواب (حــارس العقــار) ،علــى ســبيل المثــال .وال تشــكل هــذه البيئــة
ّ
فاعليــة النســاء مجـ ّـرد ّ
التــي تقمــع ّ
اجتماعيــة بيــن المـرأة والمجتمع؛
قضيـ ٍـة
بــل ّإنهــا ّ
قضيــة بيــن الم ـرأة والمجتمــع – والمجتمــع هــو الــذي يحظــى
َ
ّ
االجتماعيــة فــي مشــكلة
بدعــم القانــون فــي هــذا إالطــار .كمــا تظهــر القــوة
ٌ
االنتمــاء إلــى مجموعـ ٍـة مــا .فاالنتمــاء مشــروط بمــدى االستســام للقواعــد
ّ
الجسـ ّ
ّ
المصريــة .فــي هــذا الســياقُ ،ي َ
قصــد بجســد
الخاصــة بالجنسـ ّـية
ـدية
أ
ْ
ال ّمــة تلــك المســاحة ُ
الم َبهمــة التــي تســكنها ماليين النســاء اللواتــي يبحث َن
ّ
ّ
الخصوصيــة.
ـض مــن
عــن الخــط الفاصــل بيــن العــام والخــاص ،وعــن بعـ ٍ

لحظــة ّ
بالعــودة إلــى ّ
معينــة خــال
قضيــة د .ص ،.يســود الصمــت فــي
ٍ
ّ
التلفزيونيــة ،ولهــذا الصمــت دالالت كثيــرة بالنســبة ّ
إلــي .فــي
الحلقــة
أ
ّ
الواقــع ،تــرددت د .ص .فــي التعبيــر عــن رأيهــا بصراحـ ٍـة بشــأن المومــة
ّ ً
ُ
َ
مــل
العازبــة .فقــد صالــت
وجالــت فــي الحديــث ،مغلفــة حججهــا بج ٍ
أ
ّ
ْ
مثــل “أعلـ ُـم أننــا فــي الشــرق الوســط ،ولســنا فــي الغــرب” .لكنهــا تابعــت
ُّ
قائلـ ًـة ّإنــه “يحـ ّـق للم ـرأة إالنجــاب حتــى لــو لــم تكــن ّ
متزوجــة” .ويلــف
الغمــوض المســاحة الفاصلــة بيــن مــا أدلـ ْ
ـت بــه د .ص .مــن دلـ ٍـو متبايـ ٍـن
لجهــة مــا تســعى بالفعــل إلــى الترويــج لــهُ .ويشــبه هــذا الغمــوض جميــع
خفيــة وغيــر ظاهــرةّ ،
الممارســات الجنسـ ّـية القائمــة فــي مصــر .فهــي ّ
لكنهــا
ٌ
مــع ذلــك حقيقــة واضحــة يتـ ّـم تجاهلهــا وينبغــي عــدم التحـ ّـدث عنهــا.

ً
مقاومة
ميكن اعتبار حالة د .ص.
ً
سكونا على حدّ تعبير
متخ ّفية أو
آصف ب ّيات
َ
َ
فــي هــذا الســياق ،تظهــر مشــكلة أخــرى ،أال وهــي مــا ُيعـ َـرف بالمجاليــن
ّ
الخــاص والعــام .أرى أن ال مجــال للحديــث عــن الخــاص والعــام ،ذلــك
ّ
ـكان للخــاص فــي الجســد المصــري .فالخــاص محكـ ٌ
ـوم مــن
أن مــا مــن مـ ٍ
ّ
المحدقــة .فــي الواقــع،
ات المجتمــع
الشــرطة المجتمعيــة وخاضـ ٌـع لنظ ـر ِ
ً
ّ
نجــد ضابطــا فــي كل بيــت ،وهنــا يكمــن المــأزق .وعليــه ،فقــد حــان الوقت
ّ
للتفكيــر فــي السـ ّ
ّ
الخاصــة فــي ظــل
ـردية الكبــرى ذات الصلــة بالمســاحة
أ
ّ
ُ
ـاحة
الحكــم البــوي .فهــل تســتطيع الم ـرأة
المصريــة الحصــول علــى مسـ ٍ
ُّ
ّ
خاصــة فــي ظــل تحكــم القوانيــن بواقعنــا ً
ّ
تمامــا كمــا هــي الحــال فــي
أ
مســرح ُ
والسـ ّ
ّ
ـرية ،وفــي
المجتمعيــة
الدمــى ،مــن خــال خيــوط الرقابــة
الذاتيــة الشــديدة؟ وبمــا ّأن الجنسـ ّ
معينــة ،مــن خــال الرقابــة ّ
مرحلـ ٍـة ّ
ـانية
ّ
ّ
ـرف جماعـ ّـي ،فــإن أجســاد النســاء ليســت ملكهـ ّـن التخــاذ
هــي مســألة شـ ٍ
ّ
ّ
ّ
ـاومة مسـ ّ
ـتمرة بيــن االنتمــاء إلــى
ـكل فــردي .إنهــا عمليــة مسـ ٍ
قراراتهــن بشـ ٍ
ّ
الجماعــة أو إلــى ّ
الخاصــة.
فاعليــة الفــرد

ّ
بوجــه عــام فــي مصــر ،ال
القمعيــة
قــد ُيحاكــي هــذا الصمــت البيئــة
ٍ
ّ ً
ّ
سـ ّـيما فــي مــا يخـ ّ
ّ
بالفاعليــة الجنســية .أول ،تخضــع
ـص القضايــا المتعلقــة
َّ
ديناميــات القـ ّـوة .فــي الواقــعّ ،
ّ
ّ
يتعيــن علــى
ـكل معقــد مــن
الفاعليــة لهيـ ٍ
َ
النســاء اللواتــي ُيـ ْ
ـات
ـردن التمـ ّـرد علــى حياتهـ ّـن الجنسـ ّـية خــوض مواجهـ ٍ
يدفعـ َـن حياتهـ ّـن ً
ثمنــا لهــا .علــى ســبيل المثــال ،مــا زلـ ُ
قــد ْ
ـت ال أســتطيع
ّ
ّ
عنــي عندمــا قـ ّـر ُ
نســيان كيــف أن نصــف أفـراد عائلتــي كادوا يتخلــون ّ
رت
ثانيــاُ ،تعتبــر الســامة الشـ ّ
خلــع الحجــابً .
ـخصية عنصـ ًـرا ً
مهمــا يجــب
أخــذه فــي االعتبــار فــي حــال قـ ّـررت الم ـرأة أن تثــور ضـ ّـد السياســات
ـرت فــي ّ
الجندريــة المتعلقــة بالســلوك الجنســي ،كمــا ذكـ ُ
ّ
المقدمــة فــي
ً
مــا يتعلــق بنســاء الـ“تيــك تــوك” علــى وجــه الخصــوص .ثالثــا ،ليــس
مــن الســهل تمييــز الجهــة التــي ُتقاتــل النســاء ّ
ضدهــا .فمحاربــة النظــام
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ً
أ
البــوي مســألة متعـ ّـددة الجوانــب؛ بمعنــى أنهــا تشــمل شــبكة متداخلــة
أ
أ
ُ ّ
مــن الح ـزاب والقوانيــن والمجتمــع والســرة والوعــي .وتشــكل حالــة د.
ً
ّ
ً
واضحــا علــى ّ
كيفيــة معاقبــة خــرق قاعــدة التخفــي ووصمــه.
ص .مثــال
أ
ً
عــاوة علــى ذلــكُ ،يظهــر موقــف د .ص .الغامــض مــن المومــة العازبــة
ّ
واسـ ّ
ـتقاللية الجســد كيــف تلجــأ النســاء إلــى الصمــت والتخفــي للمنــاورة
واســتعادة ّ
فاعليتهـ ّـن.

ّ
ّ
ّ
الوطنيــة الحقــة .وتقتضــي هــذه الصــورة
يجعلهــم مواطنيــن يتحلــون بالــروح
ّ
المرســومة عــن الواقــع اعتمـ َ
ـاد مقاربــة متخفيــة للمقاومــة ،ال سـ ّـيما بالنســبة
ً
إلــى فئــة الجماعــات التــي ال تعتبرهــا الدولــة جديــرة بالحقــوق .وتكمــن
ّ
ّ
ـياق مثــل الســياق المصــري فــي كونهــا
أهميــة المقاومــة المتخفيــة فــي سـ ٍ
ّ ً
تمنــح التغييــر االجتماعــي ً
ّ
وقتــا ً
اجتماعيــة
أرضيــة
كافيــا ليتبلــور و ُليعـ ّـد
ّ
ّ
مســتقرة يعتمــد عليهــا .كمــا هــي الحــال فــي ظــل الوضــع القانونــي
ّ
ّ
الراهــن ،فــإن الدعــوات ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـية أو تســليط الضــوء
العلنيــة إلــى
ّ
ُ
عليهــا قــد ُتسـ ّـبب مشــاكل أكثــر ّ
ممــا قــد تحقــق مكاســب ،نظـ ًـرا إلــى
ّ
ديناميــات القــوة غيــر المتكافئــة ،والتفــاوت فــي الوصــول إلــى القنــوات
أ
بالضافــة إلــى
ومــوارد الدولــة مقابــل تلــك التابعــة للفراد/المجموعــات .إ

ّ
ّ
تمع
املقاومة املتخفية والسكون املج ي

ً
ّ
ً
يمكــن اعتبــار حالــة د .ص .مقاومــة متخفيــة أو ســكونا علــى حـ ّـد تعبيــر
ّ
جماعيــة
آصــف ّبيــات .فــي الواقــع ،يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا “إجـراءات
جماعيــة؛ وهي ُت ّ
ّ
جســد الممارســات المشــتركة
ّتتخذهــا جهــات فاعلــة غيــر
العادييــن الذيــن تـ ّ
التــي تقــوم بهــا أعـ ٌ
ّ
ـؤدي أنشــطتهم
ـداد كبيــرة مــن النــاس
المجـ ّـزأة ولكـ ْـن المتشــابهة إلــى إحــداث تغييـ ٍـر اجتماعـ ّـي كبيــر ،علــى
الرغــم مــن ّأن هــذه الممارســات ً
نادرا ما َتسترشــد بأيديو ّ
بقيادات
لوجيـ ٍـة أو
ٍ
ّ
ّ
َ
ومنظمــات معروفــة” ( .)Bayat 2013, 15وتنظــر المقاومــة المتخفيــة
ّ
الفاعليــة باعتبارهــا ّ
ّ
عمليــة تغييــر ومعارضــة تتســم بالهــدوء؛
إلــى أشــكال
ّ
قــدر ممكــن مــن الحركــة وإثبــات الوجــود ،وذلــك
وتكــون علــى أقــل ٍ
أ
ّ
ـياق ســلطوي .ويبــدو هــذا
لضمــان اســتمرار مثــل هــذه العمــال فــي سـ ٍ
منطقيــا ً
ّ
ًّ
التلفزيونيــة.
تمامــا عنــد اعتمــاده لتحليــل حلقــة د .ص.
المفهــوم
ًُ
ُ
ّ
َ
فــي الواقــع ،تعــد المقاومــة ،فــي المفهــوم الالكســيكي ،حركــة مســتنيرة
ـات واضحــة علــى الواقــع القمعــيّ .
لربمــا كان وضـ ُـع د .ص.
ذات تداعيـ ٍ
ّ
َ
ّ
فــي هــذه الحالــة غيــر ذي قيمــة ،إذ إن د .ص .ال تسترشــد بأيديولوجيـ ٍـة
ُ
ّ
اءات مدروســة ،كمــا ّأن ّ
تصرفاتهــا لــم تســفر
وبوعــي يجعالنهــا تتخــذ إجـر ٍ
ُ
ّ
ـتخدمت صفــة “معــروف”
ـوع مــن العواقــب المعروفــة .لقــد اسـ
عــن أي نـ ٍَ
هنــا إذ لــم تــرد ّ
تقييمــات مناســبة بشــأن تأثيــر هــذه
أي ملحوظــات أو
ٍ
ِ
أ
ّ أ
الحلقــة ،كمــا أنــه لــم يتــم الخــذ بدعوتهــا إلــى ممارســة المومــة العازبــة.

إحساسنا بالفاعل ّية يتكوّ ن من خالل
تكرار العمل ّية العاطف ّية واجلسديّة
التي نعيشها ّ
كل يوم
َ
ّ
ذلــك ،فــإن ذلــك ُيتيــح فهــم أشــكال مقاومــة النســاء القائمــة علــى احتـرام
ّ
المحليــة التــي ْ
يرغبــن فــي اســتخدامها ،ال المفروضــة عليهـ ّـنّ .أمــا
أدواتهـ ّـن
بالنســبة إلــى موضــوع ّ
فاعليــة الم ـرأة الجنسـ ّـية علــى ســبيل المثــال ،فقــد
ّ
ـوب فــي
َو ُجــب علــى النســاء إيجــاد مسـ ٍ
ـاحة حيــث يمكنهــن إحــداث ثقـ ٍ
أ
البــوي مــن دون تعريــض أنفسـ ّ
ـهن لمخاطــر عاليــة تنطــوي علــى
الجســد
َْ ً
ّ
ّ
االعتقــال والقتــل والفضائــح االجتماعيــة .وبالتالــي ،فإنهــن يســتحدثن لغــة
ّ
ومتخفيــة تتيــح لهـ ّـن إمــكان ســبر أغــوار ّ
فاعليتهـ ّـن الجنسـ ّـية بعيـ ًـدا
صامتــة
ّ
ّ
مــن الرقابــة المجتمعيــة والعواقــب القانونيــة.

ّ
غ
َ
التسل� ب�ملقاومة املتخفية؟
ينب�
مل
ي
ي

أ
واسـ ً
ـتنادا إلــى التحليــل الــوارد فــي القســم الول بشــأن القــوة المهيمنة على
ّ
ّ
َّ
المتخيلــة والمواطنــة ،يبــدو أن وصــول الجماعــات للحقــوق ُيحـ َّـدد
الهويــة
أ
بحســب درجــة مواءمتهــا مــع حــدود مقيــاس الخــاق الــذي تعتمــده
القوانيــن .فــي الواقــعُ ،تشـ ّـكل هــذه المجموعــات القــوى االســتر ّ
اتيجية التي
أ
الخالقــي الــذي ُتـ ّ
ـروج لــه القوانيــن .وفــي مثــل
تضمــن اســتقرار النظــام
هــذه الظــروف ،ال تجــد ّ
عامــة الناس فــي محاربــة الظلم مسـ ًـعى للمقاومة،
ً
انقضاضــا علــى القانــون وتهديـ ًـدا شـ ًّ
ـخصيا لوحــدة الجماعــات
بــل تعتبرهــا
ّ
المتجانســة ّ
وهويتهــا ،إذ إن االنتمــاء إلــى هــذه الجماعــات المتجانســة

ّ
ً
ً
ّ
انطباعــا خاطئــا
الفاعليــة الجنسـ ّـية فــي مصــر
يتــرك الصمــت الــذي يلــف
ّ
بالفــراغ ،أي بــأن مــا مــن شــيء يحــدث فــي هــذا المجــال .وهــذا مــا
ُ ّ
ُ
واجهتــه بالفعــل عندمــا حاو ُ
حــاالت توثــق القــوة
لــت جمــع دراســات
ٍ
ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـية .فــي الواقــع ،القصــص موجــودة
والمقاومــة فــي مجــال
فــي المحادثــات ّ
اليوميــة الصغيــرة ،ولكـ ْـن مــا مــن توثيـ ٍـق أو تحليـ ٍـل قويــم
ّ
المجتمعيــة والمقاومــةُ .ويصـ َّـور
للعالقــة بيــن الخطــاب القومــي والرقابــة
ٌ
أ
أ
ّ
كاديميــة علــى أنــه مســاحة
هــذا الصمــت ،فــي الغالــب ،فــي العمــال ال
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ّ أ
الخــرى الــواردة فــي ّ
قضيــة د .ص .نذكــر العالقــة
مــن النقــاط إالشــكالية
ُ
ّ
بيــن المقاومــة وأشــكال التنظيــم .فــي الواقــع ،يــؤدي إغفــال أنشــطة
َّ
المقاومــة ّ
ـاء
الفرديــة الصامتــة وغيــر المنظمــة ،بــدوره ،إلــى إضفــاء غطـ ٍ
ً
نخبـ ّ
ـوي علــى أعمــال المقاومــة وجعلهــا محصــورة بأولئــك الذيــن يملكــون
ات
“الوعــي الســليم والكافــي” إلظهــار التغييــر .كمــا أنــه يمنــح امتيــاز ٍ
ّ
للمتعلميــن/ات الذيــن ُيدركــون أنهــم أشـ ٌ
ـخاص “واعــون” َيعتبــر الجمهــور
َ
أفعالهــم ّ
“ثوريــة” ُويطلــق عليهــا هــذه الصفــةُ .ويعـ ّـزز هــذا الوضــع النظــام
الهرمـ ّـي القائــم بيــن النســاء ،والــذي يعتمــد علــى مــدى وعــي هــذه المـرأة
ً
ـاوة علــى ذلــك ،فإنــه يـ ّ
ـؤدي إلــى
أو تلــك بنواياهــا وعواقــب أفعالهــا .عـ
ّ
ّ
الحكوميــة باعتبارهــا الشــكل
االعتمــاد المفــرط علــى المنظمــات غيــر
ّ
الوحيــد ُ
الحــق فــي
ســياق َيحجــب عــن النســاء
المتــاح للتنظيــم فــي
ٍ
ـت يصبــح التنظيــم ً
ّ
صعبــا أكثــر فأكثــر فــي مصــر ،مــن
التجمــع .وفــي وقـ ٍ
أ
ّ
بمــكان ُّ
تحســس مــدى ّ
ال ّ
أهميــة المقاومــة المتخفيــة التــي مــن
هميــة
ٍ
ً
ُ ّ
ّ
الفاعليــة.
شــأنها أن تشــكل مســاحة للعمــل النســوي علــى مناصــرة

ت
خ
الا�ة

فــي هــذه المقالــة ،سـ ُ
ـعيت إلــى توضيــح إحــدى ممارســات القــوة التــي
ّ
ً
ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـية للنســاء فــي مصــر .ويقـ ّـدم هــذا البحــث تحليــا
تنظــم
ّ
يخــدم المســاعي المسـ ّ
الجندريــة
ـتقبلية الراميــة إلــى “فهـ ِـم أشــكال القــوة
ـات
إ
[بالضافــة إلــى] إضفــاء قيمـ ٍـة مــن شــأنها المســاهمة فــي بلــورة سياسـ ٍ
ّ
ات ذات الصلــة بالتغييــر االجتماعــي” (.)Elkholy 2002, 13
واســتراتيجي ٍ
ُ ّ
ّ ُ
َ
ـاب لتحريــض المجتمعــات
ـرت أن النزعــة القوميــة تســتخدم كخطـ
وذكـ
ٍ
أ
علــى ممارســة دور الرقابــة بأنفســها .ويأتــي ذلــك نتيجــة الذعــر الخالقــي
المترافــق مــع عــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة بيــن المجــال الجســدي
العــام والخــاص ،بدعــوى الخــوف علــى ّ
ّ
الوطنيــة .وفــي إطــار
الهويــة
أ
الســلوب الســائد فــي فهـ ِـم المقاومــة ،الــذي ً
غالبــا مــا يعتــرف فقــط
هــذا
أ
ٌّ
ّ
بالصــوات العاليــة والحــركات المرئيــة ،تغاضــت كل مــن الجهــات
أ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفاعليــة الجنسـ ّـية
المخيــم علــى عالــم
والمهنيــة عــن الصمــت
كاديميــة
ال
ِ
وعو ْ
ّ
القاهريــاتّ .
لــت هــذه الجهــات علــى أشــكال المقاومــة
للنســاء
ّ
َّ
ّ
والمرئيــة فحســب .وعليــهَّ ،
تــم تفويــت فرصــة االطــاع علــى
المنظمــة
أ
الشــكال عــن كثــب ِبفعــل عــدم دراســة أشــكال المقاومــة ّ
الخفيــة
هــذه
ٍ
والصامتــة.

ّ
ّ
بالضافــة إلــى ذلــك ،نظـ ًـرا إلــى ّأن الجنسـ ّ
ـانية تتشــكل عبــر االتصــال
إ
ّ
ّ
ّ
بيــن الجســد والعالــم الخارجــي ،فــإن إحساســنا بالفاعليــة يتكــون مــن
ّ
ّ
ّ
ّ
والجســدية التــي نعيشــها كل يــوم.
العاطفيــة
العمليــة
خــال تكــرار
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
وبالتالــي ،فــإن كل تجربــة اجتماعيــة وشــخصية لهــا أهميتهــا فــي معـ ِـرض
اليوميــة ّ
ّ
ّ
ثنائيــة القمــع/
الجنســانية .وعندمــا تتجــاوز التجربــة
تفنيــد
ّ
ّ
ّ
التحــرر لتشــمل التــردد والتفــاوض والقلــق والمتعــة والفاعليــة والعنــف
ً
والقمــع والمقاومــة ،تغــدو الجنسـ ّ
ـانية أكثــر تعقيــدا إذ ال تعــود تقتصــر
ّ
ّ
والفاعليــة فــي
الجنســانية
علــى القمع/التمكيــن .وقــد تســتفيد دراســة
أ
كيفيــة تشـ ُّـكل هــذه ّ
ّ
الخــذ بالحســبان ّ
والفاعليــة
التوجهــات
مصــر مــن
ُ ّ
ّ
ّ
فــي بيئـ ٍـة تتسـ ُـم بالمقاومــة المتخفيــة .وقــد تســلط الضــوء علــى الخيــارات
التــي ّتتخذهــا الم ـرأة عندمــا ينتفــي تأثيــر القمــع المباشــر والمــادي مــن
فتحهــا البــاب المـ ّ
ـاحة ّ
خاصــة حيــث
حولهــا ،أي لحظــة ِ
ـؤدي إلــى مسـ ٍ
تســتطيع أن تكــون َمــن تشــاء .وعندمــا تــدور جميــع هــذه المشــاعر،
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الفاعليــة الجسـ ّ
ّ
ـاحة ُم َ
ـدية.
حتملــة للدفــاع عــن
راكــدة ولكـ ْـن ليــس كمسـ ٍ
ّ
قضيــة د .ص .فــي العــام ّ ،2017
حدثــت ّ
لكنهــا لــم تولــد االهتمــام لكــي ّ
تتم
دراســتها وال التضامــن معهــا أو مناصرتهــا .فقــد كان مــن شــأنها أن تـ ّ
ـؤدي
أ
المــر الــذي ّ
ّ
لربمــا كان ّمهـ َـد
الفاعليــة،
إلــى خــوض معركـ ٍـة للدفــاع عــن
ّ
ّ
الفاعليــة فــي مصــر .وفــي العــام
الطريــق إلطــاق خطــاب حــول الحــق فــي
أ
آ
ّ
ـات ّ
يتعرضــن للســجن بتهمــة إالخــال بــالداب الســرية،
 ،2020نــرى فتيـ ٍ
ّ
ّ
َّ
َ
أفكـ ُـر كيــف أن رصــد أشــكال المقاومــة ّ
الخفية/غيــر المحــددة كان
وأنــا
ّ
ُ
مــن شــأنه أن يحضرنــا للوضــع الــذي نواجهــه اليــوم.

ّ
بالضافــة إلــى ذلــك ،فــإن انعــدام القــدرة علــى التمييــز بيــن الحلفــاء
إ
ً
ّ
ّ
والخصــوم يجعــل خريطــة مناصــرة الفاعليــة الجنســية أكثــر تشــابكا ،كمــا
يرفــع المســؤو ّلية عــن القوانيــن ويضعهــا علــى عاتــق المواطنيــنَ .
وبمنــح
ّ
ّ
الفاعليــة
ــه علــى التعــاون مــع القوانيــن لتوجيــه
الســلطة للمجتمــع وحث ِ
ّ ُ
ّ
الخاصــة .وعليــه ،ال نعــود أمــام
النســائية ،تضاعــف القوانيــن مــن ّقوتهــا
مشــهد المواجهــة بيــن القوانيــن والم ـرأة ،بــل ُنصبــح شـ ً
ـهودا علــى وضــع
ً
ُ
ـت الصــورة غامضــة
المجتمــع فــي مواجهــة النســاءَ .مــن نحــارب؟ لقــد أمسـ ِ
وضبابيــةُ .أنحــارب الرقابــة المجتمعيــة أم القوانيــن؟ ّإنهــا ّ
ّ
عمليــة تفكيـ ٍـك
ّ
الفاعليــة.
للجهــود بغيــة اســتعادة
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ّ
ونوبــات القلــق ،والتـ ّ
ـردد ،والمقاومــة المتخفيــة ،والعنــف ،والمتعــة وغيــر
ذلــك فــي الالوعــي النســائي فــي الوقــت نفســه ،مــا الــذي تختبــره النســاء؟
ْ
مــا هــي أنــواع الق ـرارات الجنسـ ّـية التــي ّيتخذنهــا؟ مــا هــو تأثيــر تك ـرار
ـات عــن مثــل
ِفعــل التفــاوض؟ بالفعــل ،تفتــح محاولــة العثــور علــى إجابـ ٍ
أ
هــذه الســئلة البــاب أمــام اســتيعاب التغييــر الــذي َيحــدث فــي أوســاط
ّ
والتمتــع بالقــدرة علــى المشــاركة فيــه واستشـرافه فــي
النســاء القاهريــات،
ّ
ً
مراحلــه المبكــرة .كمــا أنهــا توفــر مســاحة لالنخـراط فــي التغييــر باعتمــاد
أ
ّ
ّ
الفاعليــة
الديناميــة التــي تقــوم عليهــا
ــدرك لل ُســس
منظــور جديــد ُم ٍ
ٍ
ً أ
ّ
ّ
الجنســية ،ولتعزيــز المقاومــة وتشــجيعها وفقــا لدواتهــا المتغيرة باســتمر ٍار،
ولعــدم إعــادة إنتــاج مقاربــات النشـ ّ
ـاطية نفســها المنفصلــة عــن الحقائــق
الجديــدة.

ّ
القائــم علــى الحقــوق ،باعتبــار أن االســتعانة بالمقاربــة القائمــة علــى مفهــوم
ّ
ّ
الضحيــة للدفــاع عــن حقــوق المـرأة لــم ُتعــد كافيــة .مــن هنــا ،يركــز بحثــي
علــى التغييــر الحاصــل فــي واقــع النســاء فــي القاهــرة ،مــع الدعــوة إلــى
ّ
تغييــر الخطــاب الــذي يتنــاول الجهــات المتحكمــة بهـ ّـن ومــا يرســم مالمــح
ً
ّ
إحساسـ ّ
بالفاعليــة الجنسـ ّـية والجسـ ّ
ّ
ـدية .كمــا يشــكل محاولــة لتحريــر
ـهن
ّ
ّ
القاهريــات مــن الروايــات
معارفنــا المتعلقــة باالتجاهــات الجنسـ ّـية للنســاء
ٌ
ّ
ّ
المتأصلــة حــول القــوة والمقاومــة؛ إنهــا دعــوة إلــى االعتــراف
النمطيــة
ـاحة َ
محتملــة للتنظيــم النســوي.
بهامــش الصمــت كمسـ ٍ
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ُ
والتناقل:
النضال
دراسة االحتكاك بني «أجيال» النسو ّيات
مالك األكحل

ّ
ّ
ّ
محطــة ّ
حكوميــة
إذاعيــة
فــي إطــار برنامــج إذاعــي ُي َبــث علــى أثيــر
َ
تونسـ ّـيةَ ،عرضــت ناشــطتان نسـ ّ
ـويتان حركــة “#أنــا زادة” التــي ما برحت
تهـ ّـز مواقــع التواصــل االجتماعــي منــذ تشــرين الثاني/نوفمبــر  2019فــي
تونــس .وقــد أعلنــت إحداهمــا“ :لقــد انطلقــت هــذه الحركــة بدفـ ٍـع مــن
ّ
جيــل المجتمــع النســوي الجديــد الشــاب والمســتقل” .وتابعــت رفيقتها
ّ
“تتميــز هــذه الحركــة عــن “النسـ ّ
قائلـ ًـةّ :
التقليديــة [حيــث] ال يتـ ّـم
ـوية
إيــاء الجســد ّ
أهميــة كبــرى” .وفــي نهايــة المقابلة ،تســتحضر الناشــطتان
أ
ً
ً
ّ
ّ
“نســويات العقــد الول مــن القــرن
النســويات:
جديــدا مــن
جيــا
أ
الحالــي “الطايريــن” (تعبيــر تونســي) [ ]...ال يسـ ّ
ـاورهن الخــوف لنهـ ّـن
َ
ُولـ ْـدن فــي خضـ ّـم التغييــر ،فــي حيــن أننــا ُولدنــا فــي زمــن االســتقرار”.
ّ
تطـ ّـر َق هــذا الحــوار القصيــر إلــى ثالثــة أجيــال مــن النسـ ّ
ـويات؛ وإنمــا
ٍ
أ
ّ
ُ
ُ
يــدل ذلــك علــى شـ ّـدة االنقســام بيــن الجيــال ،ويتيــح لــي التموضــع
وســط الحركــة النسـ ّ
ـوية التــي أعتــزم دراســتها.

أ
مالك ال كحل
ّ
النظريــة السياسـ ّـية مــن معهــد الدراســات السياسـ ّـية فــي باريــس (ســيانس بــو).
زميلــة باحثــة فــي مبــادرة إالصــاح العربــي .حاصلــة علــى شــهادة فــي
َ
ّ
ً
المواطنــة فــي تونــس مــا بعــد الثــورة وعلــى ّ
عمليــات التدريــب والتأهيــل المهنــي داخــل المجتمــع المدنــي التونســي .هــي أيضــا كاتبــة
تركــز أبحاثهــا علــى
أ
أ
ال ّ
ّ
ال ّ
دبيــة والمقــاالت.
االلكترونيــة .كمــا تنشــر النصــوص
دبيــة
ومحـ ّـررة فــي مجلــة “أســامينا”

ّ
التاريخية المشــتركة”
ـكل أساســي علــى قاعــدة التجــارب
اختيارهــم بشـ ٍ
أ
ْ
َ
( .)Henneron 2005وقــد أطلــق الجيــل الول الــذي يضـ ّـم نسـ ً
ـاء ُولــدن
ّ
ـرة وجيــزة ،الحركــة النسـ ّ
ـوية المســتقلة
قبــل االســتقالل أو بعــده بفتـ ٍ
الثمانينيــات ،وهــي حركـ ٌـة َبلــورت أول المطالــب النسـ ّ
ّ
ـوية للخــروج
فــي
ـزء مــن هــذا الجيــل الــذي يضـ ّـم نســاءً
البورقيبيــة .وأنشــأ جـ ٌ
ّ
مــن العبــاءة
ّ
ّ
فــي العقــد الســادس ً
الجمعيــة التونسـ ّـية للنســاء
ـات مثــل
حاليــا،
جمعيـ ٍ
ّ
الديمقر ّ
وجمعيــة النســاء التونسـ ّـيات للبحــث حــول
اطيــات ()ATFD
ْ
التنميــة (ْ )AFTURD
ناشــطتين حتــى اليــومّ .أمــا
اللتيــن ال تــزاالن
ً ُ ْ َ
ّ
فيضــم نســاء ولــدن فــي عهــد بــن
“الجيــل الثانــي مــن الناشــطات”
علــي ،وبــدأن نشـ ّ
ـاطهن النســوي اعتبـ ًـارا مــن العــام  2011مــع ســقوطه.
ّ ٌ
ـكل خــاص بمجموعــات ناشــطة علــى غ ـرار “شــمل”
وأنــا مهتمــة بشـ ٍ

أشعُر ،بحُ كم س ّنيّ ،
أقرب
أنني
ُ
إلى «اجليل املناضل» الذي برز
بعد الثورة

َُ ّ
ً
ّ
ّ
ـكل عــام
يعــد هــذا الجــزء مــن الحركــة النســوية التونســية يســاريا بشـ ٍ
ّ
ويدعــي عــدم وجــود ّ
أي إشــارة ّ
دينيــة فــي خطاباتــه .يمكننــا القــول،
إلــى حـ ٍّـد مــاّ ،إن جـ ً
ـزءا مــن ُه ّويــة هــذه الحركــة قــد ُبنــي فــي مواجهــة
الحــركات السياسـ ّـية ذات المنطلــق الدينــي ،بمــا فــي ذلــك مــن حيــث
ّ
َ
ّ
مكونهــا النســوي ( .)Kebaïli 2019وهــي تجمــع بيــن المنظمــات غيــر
ّ
الحكوميــة والمجموعــات غيــر المؤسسـ ّـية .كمــا تشــمل هــذه الحركــة
ً
ّ
نســاء مــن متوافقــات الجنــس ،ومغايــرات
تضــم فــي معظمهــا
التــي
ً
ونســاء مــن الطبقــة الوســطى
الجنــس وذوات البشــرة البيضــاء،
ً
ّ
ّ
ً
الدنيــا وصــوال إلــى الطبقــة البورجوازيــة .جميعهــن تقريبــا طالبــات
ــن ً
ويمارس َ
ْ
خر يجــات ّ
مهنــا ّ
أو ّ
فكريــة
مؤسســات التعليــم العالــي
ّ
جمعيـ ٍـة مــا وغيــر ذلــك).
(التدريــس والصحافــة والنشــاط المأجــور فــي

ـطات ّيدعيــن ،علــى غـرار بعــض َمــن يكبرهـ ّـن
أو “فلڤطنــا” تضـ ّـم ناشـ ٍ
سـ ًـنا مــن الناشــطات ،عــدم اصطبــاغ مجموعتهـ ّـن بالصبغــة المؤسسـ ّـية،
ّ
وينتقـ ْـدن بشــكل أو بآخــر تحـ ُّـول الحــركات النسـ ّ
ـات
ـوية إلــى منظمـ ٍ
ٍ
حكوميــة ( ،)Jad 2016وهــو ّاتجـ ٌ
ّ
ـاه ازداد ً
زخمــا فـ ُـي تونــس منــذ
غيــر
انــدالع الثــورة .وإذا كانــت بعــض الدراســات التــي أجريــت فــي
أ
الخيــرة قــد ّ
تطرقــت إلــى ظهــور هــذا الجيــل الجديــد مــن
الســنوات
ّ
النســويات وإلــى المســافة ال بــل انعــدام الثقــة الفاصلــة
الناشــطات
ّ
ً
ّ
َ
بينهـ ّـن وبيــن مــن يكبرهــن ســنا ( )Kréfa and Majdoub 2019فإننــي
ّ
ّ
أركــز فــي عملــي علــى االحتــكاك الحاصــل بيــن ْ
ْ
الجيليــن.
هذيــن
أود أن

ْ
“جيليــن مــن الناشــطات” وأعنــي بذلــك
ســأتناول فــي هــذه الورقــة
أ
الشــخاص مــن الفئــة العمريــة نفســها ً
تقريبــا ،الذيــن ّتم
“مجموعــة مــن
88

ّ
جانــب غيــر شــائع مــن جوانــب “المقاومــة”
التطــرق إلــى
أعتــزم
ٍ
أ
ّ
الجندر يــة عــن طر يــق التركيــز علــى مســألة الجيــال :مقاومــة الميــل
أ
إلــى نبــذ الجيــال الســابقة .إن كانــت هــذه المقاومــة ال تكتســي شــكل
ُ
أ
البــوي (البطر يركــي) ،إذ إنهــا رهـ ٌـن ً
نوعــا
تجــاذ ٍب مباشــر مــع النظــام
ّ
ّ ّ
ّ
إال أنــه ُي َّ
خيــل إلـ ّـي أن هــذه المقاومــة ،ال بــل
بذاتيــة كل جيــل،
مــا
ُّ
ّ
ُ
هــذه العمليــة البطيئــة والمضنيــة التــي تشــتمل علــى تعلــم التمييــز
نقــاش حولهــا ضمــن ِفرقنــا
بيــن الفــوارق الدقيقــة ،تســتدعي عقــد
ٍّ
أ
ّ
ّ
ال ّ
بــوي يحــث علــى التخلــص مــن
ومجموعاتنــا ،ذلــك أن النظــام
ّ
ســياق آخــر،
بشــكل تدر يجــي .فــي
النســويات
أعمــال الناشــطات
ٍ
ٍ
ّ
ّ
أال وهــو ســياق الجامعــات الغر بيــة ،يتخــذ هــذا النبــذ شــكل نقـ ٍـد
اســتطر ّ
بصــورة شــبه حصر ّيــة للفكــر والعمــل اللذيــن ُينتجهمــا
ادي
ٍ
ّ
المفكــرون/ات والناشــطون/ات العرب/العر بيــات تحــت ذر يعــة
ّ
ّ
ـتخدامهم/ن مفاهيــم “إمبر ّ
“رجعيــة” مــن قبيــل “الحداثــة”
ياليــة”
اسـ
ّ
ّ
النســان” .يعمــل هــذا النقد
و“العلمانيــة” و“التقــدم” أو حتــى “حقــوق إ
أ
ً
الجيــال الســابقة مــن النسـ ّ
ـويات .فنــرى هــدى
أيضــا علــى رفــض أعمــال
ّ
ّ
مبرياليـــة عالـــ ٌـق
الصدة تشــير في كتاباتها إلى أن “النقــــد المناهــــض إلل
الثقافيـــة ،أي فــــي ســـ ّ
ّ
العالمية فــــي مقابــــل النســـ ّ
ّ
بيــــن ّ
ـردي ٍة
ـبية
ثنائية
فوقيــــة ال تلتفــــت إلــــى التفاصيــــل ،أو إلــــى الســـ ّ
ـرديات الشـــ ّ
ّ
ـخصية
ّ
والتكيــــف” ( .)Elsadda 2018مــن هنــا ،يســعى عملــي إلــى
للنضــــال
ّ
ّ
إظهــار أن هــذا النبــذ القائــم بيــن أجيــال النســويات ،والــذي ينســحب
ّ أ
ّ
ً
االجتماعيــة الخــرى فــي تونــس ،إنمــا
أيضــا علــى كل أنــواع الحــركات
ـرة مجت ـزأة للتاريــخ ،حيــث يتـ ّـم حــذف الصراعــات التــي
َينـ ُّـم عــن نظـ ٍ
ّ
ّ
تخللتهــا أنشــطة الجيــل ُ
المسـ ّـمى “القديــم” لصالــح روايـ ٍـة ُم َّلمعــة تركــز
ٌ
علــى ّ
المؤسســات المنبثقــة مــن هــذه الحركــة ،وهــي روايــة تعطــي
ً
أ
بالتالــي مســاحة أكبــر للنقــد بيــن الجيــال.

نائبــة رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي ،النائبــة عــن حــزب النهضــة
محرزيــة العبيــدي ،أو ً
ّ
الجمهوريــة” .مــن
أيضــا “الم ـرأة التونسـ ّـية رمــز
هنــا ،دفعنــي فـ ُ
ّ
ـرض هــؤالء النسـ ّ
ـتخدامهن
ـويات ذاتهـ ّـن كـــ “رمـ ٍـز” واسـ
هاجمـ َـن فيهــا نسـ ً
ات ُي ْ
ـاء أخريــات ،إلــى االنفصــال عــن الجيــل
شــعار ٍ
ً
الســابق مــن النسـ ّ
ـويات .وأنــا اليــوم أعيــد النظــر تحديــدا فــي هــذا النبــذ
أ
ّ
َ
الولــي ،ال سـ ّـيما أن الحــركات النسـ ّ
ـوية ُ
المجايلــة لــي تضعــف ِبفعــل
ّ
ّ
حكوميــة علــى نحـ ٍـو متزايــد مــن
تحويــل الحركــة إلــى منظمــات غيــر
أ
ال ّ
فقيــة مــن جهـ ٍـة
جهــة ،والص ـراع علــى الســلطة داخــل المجموعــات
ّ
أخــرى .فــي الواقــع ،ال بـ ّـد مــن إالشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن إعــادة
ّ
َّ
َ
النظــر بنبــذ الجيــل النســوي الــذي ســبقني ،إال أنــه ظــل راسـ ًـخا فــي
وجدانــي ببعــض جوانبــه ،بمــا فــي ذلــك مســألة الحجــاب التــي ً
غالبــا
مــا ُي َنظــر إليهــا علــى أنهــا ٌ
ّ
رمــز للقمــع الــذي ّ
النســويات،
تتعــرض لــه
َّ
المحجبــات
مســاحة لخطابــات النســاء
ناهيــك عــن عــدم تخصيــص
ٍ
ُ ّ
حــول أنفسـ ّ
ـهن وخياراتهـ ّـن .ومــع ذلــك ،حاولــت أل أســمح لـــ “غريــزة”
ُ
النبــذ هــذه بــأن تســيطر علــى بحثــي.

ّ
وإن كانــت الحركــة تســتند إلــى اليســار ،إال أنهــا تختلــف عــن غيرهــا
أ
فــي رفضهــا الصر يــح للتنظيــم الهرمــي الــذي يرعــى الحـزاب اليســار ّية
فــي تونــس ،والــذي وّلـ َـد شـ ً
ـعورا بالتهميــش لــدى كثيـرات مــن النســاء.
ّ ً
ً
مقســمة
ـكل واضــح ،بحيــث كانــت
وقــد كان تنظيــم
الحركــة أفقيــا بشـ ٍ
ً
تتميــز المجموعــة ُّ
إلــى لجــان ومجتمعــة فــي جلسـ ٍـة عامــة .كمــا ّ
بتنوعها
ّ
تضــم ّ
ّ
سياســيات وطالبــات
نقابيــات وناشــطات
الكبيــر ،إذ إنهــا
ّ
النضاليــة ّ
ّ
متنوعــة ،فــإن
ونســاء غيــر حز ّبيــات .وإذا كانــت المســارات
ّ
ّ
ّ
ـكل كبيــر .وعلــى
التعليميــة
الخلفيــات
والمهنيــة لــم تكــن كذلــك بشـ ٍ
ّ
ّ
فــإن نســاء الحركــة ّ
ّ
جميعهــن تقر ًيبــا
“يتمتعــن
حــد وصــف جــراد،
و[يمارســن] مــا ُيسـ ّـمى َْ
بالمهــن الفكر ّيــة-
بمســتوى تعليــم جامعــي
أ
ّ
ّ
أي التعليــم
والطــب والمحامــاة وإدارة العمــال” ( .)Jrad 1996إل
ّ
ّ
انتقــاد ،ســواء داخــل المجموعــة أم
أن هــذا التجانــس كان محــط
ٍ
ُ ّ
ّ
ّ
انكوفونيــة .وإذا كانــت
بالنخبويــة وبالفر
هامــات
خارجهــا ،يطــال ات
ٍ
ّ
ّ
النخبويــة تتمثــل فــي وضــع هــؤالء النســاء فــي خانــة البرجواز ّيــة
تهمــة
ّ
ّ
الم ّ
َ
انكفونيــة تهــدف إلــى إقصــاء هــؤالء النســاء،
حظيــة ،فــإن تهمــة الفر
ً
أ
معيبــة عليهـ ّـن افتقارههـ ّـن إلــى الصالــة لجهــة ّ
هويــة تونــس العر ّبيــة-
ـاميةُ .وي َعـ ّـد ذلــك مــن أ كثر الممارســات شـ ً
السـ ّ
ـيوعا بيــن المعارضين
إ
ّ
ُ
للنســويات ،المنتميــن إلــى صفــوف اليســار الراديكالــي ()Jad 2004
ّ
ّ
والذيــن يميلــون إلــى تمحيــص ّ
والمهنيــة
التعليميــة
خلفيــة النســاء
ً
ّ
النخبويــة والتغر يــب ،مــن دون التفكيــر فــي االلتفــات إلــى
بحثــا عــن
مســار ّ
ّ
الخاصــة وانتمائهـ ّـن إلــى الطبقــة البورجواز ّيــة أو حتــى إلــى
اتهن
ّ
تأثرهـ ّـن بالنظر ّيــات الغر ّبيــة.

ّ
أبصـ َـر ّتيــار نسـ ّ
ـادرة ّ
طالبيــة.
ـوي مســتقل النــور فــي العــام  1978بمبـ ٍ
َ
وعقــدت هــذه المجموعــة التــي تحمــل اســم نــادي دراســة وضــع
الم ـرأة ( )CECFوالــذي سـ َـيذكرها التار يــخ تحــت اســم مجموعــة
ً
نــادي الطاهــر الحــداد ( ،)Marzouki 1993سلســلة مــن االجتماعات
َ
ُ
المختلطــة والعــروض ّ
النسـ ّ
العامــة التــي تعنــى بقضايــا مثــل
ـائية غيــر
أ
العنــف ضــد المـرأة وانعــدام المســاواة فــي الجــور وغيــر ذلــك ،علــى
مــدى خمــس ســنوات ( )Jrad 1996, 13فــي النــادي الثقافــي الطاهر
الحــداد فــي مدينــة تونــس العتيقــة .وانبثــق مــن هــذه المجموعــة
عـ ٌ
ـدد مــن المبــادرات التــي نذكــر منهــا :لجنــة الم ـرأة فــي االتحــاد
ّ
ً
وأخيــرا
العــام التونســي للشــغل ( )1982ومجلــة “نســاء” ()1985
ُ
الجمعيــة التونسـ ّـية للنســاء الديمقر ّ
ّ
اطيــات التــي شـ ّـرعت فــي العــام
 1989خــال فتــرة التحـ ّـرر القصيــرة التــي أعقبــت ســقوط بورقيبــة.

أ
ـات شــبه َّ
موجهــة مــع
يتنــاول القســم الول ،مــن خــال عشــر مقابـ ٍ
ـويات ،جيلـ ْـي النسـ ّ
ـطات نسـ ّ
ـويات وتكوينهمــا والحقبــة السياسـ ّـية
ناشـ ٍ
َ
ّ
ُ
التــي عايشــها كل منهمــا .كمــا أعــرض ،مــن خــال المقابــات
التــي أجر ُيتهــا ،االنقســامات السياسـ ّـية ومحــاوالت إعــادة أواصــر
ْ
العالقــات بيــن ْ
المجموعتيــن ،ثـ ّـم أســعى إلــى إظهــار حــدود
هاتيــن
مفهــوم الجيــل فــي ق ـراءة الحركــة النسـ ّ
ّ
العلمانيــة.
ـوية

ُ
ً
ّ
بالديناميــات القائمــة داخــل المجموعــة ،فقــد طــرح بعــض
وعمــا
الموضوعــات أ كثــر مــن غيــره علــى بســاط البحــث .ينطبــق ذلــك
ـكل خــاص علــى ظــروف عمــل العامــات والمزارعــات ،والتــي
ُبشـ ّ ٍ
َ ّ
ـث لجنــة الم ـرأة التــي تشــكلت فــي إطــار االتحــاد
تشــكل مــدار بحـ ِ
ّ
بمبــادرة مــن النســاء النقابيــات التابعــات
العــام التونســي للشــغل
ٍ
َ
ّ
لـــمجموعة الطاهــر الحــداد .وقــد أحــدث ذلــك توتـرات مــع أصحاب
أ
ُّ
ّ
ّ
والنقابيــة
االتجاهــات الخــرى الرافضــة لتســلل السياســة الحز ّبيــة
إلــى صفــوف المجموعــة ،والتــي ّ
تفضــل التركيــز علــى وضــع الم ـرأة.

ب� ّ
العام خ
وال ّ
 .1ي ن
اص :نشأة
تّ
التو�ات

أشـ ُـعرُ ،بحكــم سـ ّـني ،بأننــي أقـ ُ
ـرب إلــى “الجيــل المناضــل” الــذي بــرز
ْ
ـكل متواصــل،
بعــد الثــورة .ولكــن ،بمــا أننــي لــم ِأعــش فــي تونــس ّ بشـ ٍ
ّ
بالعربيــة ،فــإن مســيرتي تختلــف
وباعتبــاري ناطقــة بالفرنسـ ّـية أكثــر منهــا
عــن مســيرة معظــم الناشــطاتًّ .أيــا يكــن ،شــأني شــأن كثيرات مــن هؤالء
ّ
ـإن دخولــي عالــم النسـ ّ
النسـ ّ
ـوية بــدأ بنبــذ “المـرأة التونسـ ّـية”،
ـويات ،فـ
َ
ٌ
اســتخدمته الســلطة ووســائل إالعــام لتقســيم النســاء
تعبيــر
وهــو
اءة تضــع الم ـرأة “المعاصــرة” ً
ّ
“الظالميــة”.
وجهــا لوجــه مــع
لصالــح ق ـر ٍ
ّ ّ
ّ
ْ
ّ
ـرة نظمتهــا الجمعيــة التونســية للنســاء
ولــدى مرافقــة والدتــي فــي تظاهـ ٍ
ً
الديمقر ّ
احتجاجــا علــى إدراج حــزب
اطيــات فــي آب/أغســطس 2012
ُ
ســمعت
النهضــة مبــدأ التكامــل بيــن الرجــل والمــرأة فــي الدســتور،
ً ْ
ّ
التونســية َمهيــش محرزيــة’’ (فــي إشــارة إلــى
نســاء َيهتفــن “المــرأة

ّة
ّ
املستقل
النسوية
1.1

ً
أ
الحيــان علــى أنهــا “اسـ ٌ
ـتثناء” مقارنــة
ُصـ ِّـورت تونــس فــي كثيـ ٍـر مــن
بســائر بلــدان المنطقــة العر ّبيــة علــى مســتوى حقــوق النســاء .فــي
أ
ّ
الســردية ســواء فــي الخطــاب ال كاديمــي ذات
تــرد هــذه
الواقــع ،أ ِ
ّ
الصلــة بالحــوال الشــخصية فــي العالــم العر بــي كمــا فــي خطــاب
النظــام التونســي نفســه ،الــذي ُيســارع إلــى إظهــار نفســه بمظهــر
“االســتثناء” فــي المنطقــة العر ّبيــة .وفــي وجــه هــذا الخطــاب الــذي
ّ
ّ
النســوية لصالــح الســلطة لقائمــة (،)Bessis 2004
القضيــة
يحتكــر
89

ّ
َ
تــرى جــراد أن “الناشــطات” (وهــو المصطلــح الــذي تســتخدمه
لوصــف أولئــك اللواتــي ُي ّ
فضلــن العمــل السياســي علــى ُّ
التعمــق فــي
أ
منع َ
النســوية) ْ
ّ
بعمــق فــي النظــام البــوي،
ــن إعــادة النظــر
القضايــا
ٍ
والتــي “تنطــوي علــى إدر ٍاك نقــدي لقيمــة بعــض الخيــارات [ ]...علــى
أ
ّ
المــر الــذي قــد يـ ّ
ـات
المســتوى الشــخصي والعالئقــي،
ـؤدي إلــى تصدعـ ٍ

أ
ف
نيسان/أ� يل 1985
العر� للعدد الول من جم ةل “نساء” الصادر ي�
ب
الغالف ب ي
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ُ
عتبــر ّ
ُت َ
قضيــة مر يــم بــن محمــد ،وهــو اســم ُمســتعار أط ِلــق علــى
ُّ
تعرضــت لالغتصــاب علــى يــد شـ ّ
ـابة ّ
ـرطيين ،واتهمــت فــي مــا بعــد
شـ ٍ
أ
قضيــة نسـ ّ
بالمجاهــرة بمــا ُينافــي الخــاق ،أول ّ
ـوية كبــرى بعــد الثــورة.
ُ ّ
ّ
جديــد مــن
القضيــة إرهاصــات تشــكيل نــواة جيــل
وتمثــل هــذه
ٍ
ـويات اللواتــي َن ْأيــن بأنفسـ ّ
النسـ ّ
ـهن عــن الجيــل المناضــل الســابق،
ّ
ّ
ْ َ
الجمعيــة التونسـ ّـية للنســاء الديمقر ّ
ّ
اطيــات ،وحشــدن
المتمثــل فــي
ّ ّ
للنســاء الديمقر ّ
ّ
اطيــات
الجمعيــة التونســية
فــي الوقــت نفســه شــبكة
ّ
ّ
ّ
التــي تولــت الناشــطات فيهــا مســؤولية الدفــاع عــن الضحيــة (Kréfa
 .)2016; Kréfa and Majdoub 2019وأشــارت أمــل ،واحــدة مــن

أ
َ
محتملــة” ( ،)Jrad 1996, 46ال سـ ّـيما المســائل ذات الصلــة بــالزواج
أ
والســرة والجنسـ ّ
ـانية ومــا إلــى ذلــك .وتعتمــد ج ـراد ،المنضويــة تحــت
ً
ْ
ّ
اديكالييــن”ً ،
ّ
حــد كبيــر
لــواء “الر
نهجــا “وإن لــم يكــن مقبــول إلــى ٍ
ّ
ّ
ّ
فــي الحاضــر ،إال أنــه يؤســس [ ]...لمشــروع نســوي فــي المســتقبل”.
ّ ّ
ّ
التونســية للنســاء
للجمعيــة
ّأمــا ســناء بــن عاشــور ،الرئيســة المقبلــة
ْ
اطيــات ،فتعتبــر ّأن االنقســام ّ
الديمقر ّ
مفهوميــن
“ســيد الموقــف بيــن
أ
الرض؛ فنــرى مــن جهـ ٍـة َمــن ّ
ْ
يتمســك مــن
متعارضيــن للعمــل علــى
بالذاتيــة وبمراعــاة ّ
ّ
هويــة الم ـرأة ،ومــن جهـ ٍـة أخــرى َمــن مثلــي
النســاء
ٌ ّ
يعتمــد ً
نهجــا سياسـ ًـيا ،مــن اللواتــي لديهـ ّـن قناعــة بــأن التغييــر لــن يأتــي
ّ
ّ
والمؤسســات” (Mahfoudh
إل مــن خــال القوانيــن والسياســات
ّ
اف بــن عاشــور
ـقاق نهائــي كان باعت ـر ِ
 .)2014وقــد أدى ذلــك إلــى انشـ ٍ
نفســها “وراء انشــقاق كثي ـرات مــن النســاء عــن الحركــة عندمــا حــان
وقــت تقريــر مســتقبل المجموعــة” ( )Mahfoudh 2014والــذي ُيعنــى
بالشــكل الــذي َ
ستكتســيه َ
مأسســة الحركــة .وقــد انخرطــت جميــع
ِّ
الجمعيــات التــي أنشــئت فــي أعقــاب النزعــة “النشـ ّ
ّ
ـاطية”
مؤسســات
أ
الســبعينيات فــي العمــل ً
ّ
فعليــا فــي النقابــات و/أو “الحــزاب
فــي
ّ
َ
وســيذكر التاريــخ
اليســارية” (.)Kréfa and Le Renard 2020, 70
أ
هــذه النزعــة الخيــرة ُ
الطــار
الممأسســة والمناضلــة فــي ســبيل تطـ ّـور إ
القانونــي ومعهــا ناشــطات جيـ ِـل مــا بعــد العــام  .2011وباعتـراف جـراد
ُ ّ
ّ ّ
نفســها ،فــإن االتجــاه الــذي كانــت تمثلــه ذهــب طـ ّـي النســيان“ :لقــد
أ
ّ
شــهدت الحركــة النسـ ّ
ـوية علــى إفـراغ الحركــة مــن االتجاهــات ال كثــر
ًّ
ّ
تطرفــا .وانتصــرت إلــى حـ ٍّـد مــا االتجاهــات المؤسسـ ّـية [ ]...فالمنتصــر
هــو َمــن يكتــب التاريــخ”.

جلأت ناشطات كثيرات إلى
النسويّة بعدما سئ ْمن من تهميشهنّ
في املجموعات املخت َلطة
ً
ّ
مؤسســات مجموعــة “شــمل” ،والتــي كانــت ناشــطة فــي ذلــك الوقــت
َ
ـات مختلطــة ،إلــى صعوبــة إثــارة مســألة حقــوق
فــي صفــوف مجموعـ ٍ
ّ
ّ
الم ـرأة فــي مجموعــات الثــوار الشــباب التــي كانــت تتــردد إليهــا:
َ“يلقــى مجـ ّـرد الحديــث عــن المســاواة بيــن الرجــل والم ـرأة ّردة
فعـ ٍـل غاضبــة فــي صفــوف الرجــال الذيــن يصرخــون قائليــن“ :هــل
ُ ُ
زلتـ ّـن تــردن المســاواة بيــن الرجــل والم ـرأة ؟ أال يكفيكـ ّـن مــا
مــا
ُ
ّ
حصلتــن عليــه فــي عهــد بــن علــي؟” .فــي هــذه المرحلــة ،لــم
ُأعــد أرغــب فــي االختــاط ،إذ أمضــي الكثيــر مــن الوقــت فــي
الجــدال ،وتبريــر نفســي ،وتبريــر وجــودي [ُ ]...
كنــت أرغــب
ُ
ـات ُيشـ ْ
ـبهنني علــى
ـات ،وبــدأت البحــث عــن فتيـ ٍ
فــي مقابلــة فتيـ ٍ
فايســبوك [ .]...بدأنــا نلتقــي علــى أرض الواقــع ويطــول الحديــث
َ
بيننــا [ ]...كانــت الم ـرأة التونسـ ّـية شــغلنا الشــاغل .لقــد ابتكـ ْـرن
َ
ً
نموذجــا ال ُيشــبه أحـ ًـدا منــا؛ ّأمــا نحــن ،فنركــض خلفــه وال نجــد
ً
ـبيل [ .]...نحــن ّ
متنوعــات ومختلفــات ومتعـ ّـدداتّ .أمــا
إليــه سـ
ّ ُ
ّ
الهــدف المنشــود فيتمثــل فــي إظهــار هــذه التعدديــة”.

ّ
والسد
 2.1مدخل إىل
احلميمية ج
وجهــا مــن وجــوه التجديد الذي شـ َ
ُتعـ ّـد مجموعــة “شــمل” ً
ـهدته النسـ ّ
ـوية
فــي تونــسُ .ولــدت المجموعــة فــي العــام  2013مــن النقاشــات التــي
تعر ْفـ َـن إلــى بعضهـ ّـن افتر ً
َعقدتهــا مجموعــة مــن الناشــطات اللواتــي ّ
اضيــا
ّ
قبــل أن ّ
تضــم مجموعــة الفايســبوك
يتــم اللقــاء علــى أرض الواقــع.
ّ
الخاصــة بـــ “شــمل” ً
عضويــة المجموعــة
حاليــا 244عضـ ًـوا .وتنحصــر
َ
أ
ً
بالنســاء مــن متوافقــات الجنــس ،المــر الــذي أحــدث جــدل باعتـراف
المؤسســات أنفسـ ّ
ِّ
ـهن .وترفــض هــذه المجموعــة -التــي تهتـ ّـم بمســائل
َّ
ّ
الجســد والجنسـ ّ
ـوية الدولــة والنســوية الجمعياتيــة،
والحميميــة -نسـ
ـانية
ّ
ّ
التــي ُت ّ
التونســية للنســاء الديمقر ّ
ّ
ّ
حــد
الجمعيــة
جســدها
اطيــات علــى ٍ
ُ
ســواء ،والتــي تعتبــر بعيــدة جـ ًـدا عــن اهتمامــات هــذا الجيــل.

ّ
التعدديــة االنفتــاح الكبيــر علــى النشـ ّ
ـاطية الــذي عرفــه
تعكــس هــذه
ُّ
المجتمــع منــذ العــام  ،2011ولكـ ْـن ً
أيضــا تطلــع “ شــموالت” أنفســهنّ
ً
ّ
ّ
ُ
إلــى تأ كيــد أن التنـ ّـوع يشــكل قيمــة فــي حـ ّـد ذاتــه“ :نحــن نصـ ّـر علــى
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ُ ّ
ّ ّ
ْ
كل
أننــا “نحــن” ولكــن هــذه الـــ “نحــن” تســلط الضــوء علــى فرديــة ٍ
منــا .أنــت أهـ ُّـم مــن الـ”نحــن” .وفــي هــذه المقار بــة نـ ٌ
ـوع مــن االنتقام
ِ
ّ
َ
[مــن] الفرديــة المقموعــة” .وقــد ظهــر التركيــز علــى الطابــع الفــردي
فــي العــام  2014مــن خالل َو ْســم “أنــا ً
تعر ُ
أيضــا ّ
ضت للعنــف” (الذي
ُيعـ ّـد ّ
ْ
لوسـ َـمي “أنــا زادة” و“أنــا ً
مقدمــة ْ
أطلقتــه علــى
أيضــا”) ،الــذي
الفايســبوك الناشــطات ضحايــا العنــف ،ال سـ ّـيما فــي إطــار أنشـ ّ
ـطتهن
االجتماعيــة ،ولكــن ً
ّ
أيضــا فــي إطــار الثنائيــات
ضمــن الحــركات
ً
(المغاي ـرات جنســيا) مــع رفقــاء مــن اليســار .وقــد لجــأت ناشــطات
ّ
ّ
النســوية بعدمــا
االجتماعيــة إلــى
كثيــرات فــي صفــوف الحــركات
َ
ّ
ْ
تهميشــهن فــي هــذه المجموعــات المختلطــة .بالنســبة
ســئمن مــن
ـويات َ
اعتبــرت نفســها مــن النسـ ّ
إلــى يس ـرا ،التــي لطالمــا َ
وأقنعــت
فتيــات أخر يــات فــي المجموعــة بأنهـ ّـن ً
أيضــا مــن النسـ ّ
ـويات“ ،ال
ٍ
ّ
ّ
يتمثــل الهــدف فــي مناصــرة النســوية منــذ البدايــة ،بــل فــي القيــام
بذلــك فــي النهايــة ،بعــد مناقشــتها”.

بعــد الثــورة ،قصـ َـدت يســرى الجامعــة النسـ ّ
ـوية إلهــام المرزوقــي ،وهــي
ّ ّ
ّ
للنســاء الديمقر ّ
ّ
اطيــات
الجمعيــة التونســية
ـروع تبن ْتــه
عبــارة عــن مشـ ٍ
منــذ العــام  ،2009يهــدف إلــى “تعر يــف الشــباب بمختلــف أبعــاد
ّ
وبأهميــة تعز يــز حقــوق المـرأة والمســاواة لمســتقبل
التمييــز الجنســي،
ُ
المجتمــع التونســي” ( .)Meron 2017وتتابــع يســرى ،التــي كانت تعتبر
ـوية مــن زاويتــي الخاصــة”“ :لقــد ُصدمـ ُ
نفســها حينهــا “نسـ ّ
ـت عندمــا
ُ
ّ ُ
ُ
ّ
كبيــر
ــن
ٍ
تعرفــت إلــى النســاء الديمقراطيــات ،وشــعرت بوجــود تباي ٍ
ســواء علــى مســتوى العمــر أم مــن محتــوى التكويــن [ ]...الــذي يطغى
أ
عليــه الطابــع البرجــوازي وال كاديمــي إلــى حـ ّـد مــا .تضـ ّـم المجموعــة

كثير من
ُص ِّورت تونس في
ٍ
استثناء
األحيان على أنها
ٌ
على مستوى حقوق النساء

 .2تّ
التو�ات

أ
عـ ً
كاديميــات .ولــم تكــن تلــك هــي نظرتــي للنسـ ّ
ّ
ـوية؛
ـددا كبيـ ًـرا مــن ال
ُ أ
ـخصية أ كثــر بكثيــر [ُ ]...
المــور مــن الناحيــة الشـ ّ
أردت
لقــد أخــذت
ٍ
ممارســة ّ
ّ
التأمــل الذاتــي ،والعمــل علــى نفســي ،علــى ماهيــة أن أ كــون
ّ ً
َّ
ّ ّ
ً
منصــة مثيــرة
امــرأة” .إل أن هــذا المشــروع ،الــذي كان ُليشــكل
ُ
أ
ً
لالهتمــام فــي مجــال التناقــل بيــن الجيــال ،لــم َيـ ُـدم طويــا.

ة أ
 1.2تّ
الصل �بلجيال
التو�ات ذات
والسياسات

عندمــا نســأل بعــض ناشــطات الجيــل الحالــي عــن نظرتهـ ّـن اليــوم (أو
ّ
الجمعيــات المنبثقــة مــن نــادي دراســة وضــع
ر ّبمــا فــي الســابق) إلــى
َ
ّ
ـكل مفاجــئ مــع االنتقــادات التــي ســاقها
المـرأة ،نجــد أنهــا تتشــابه بشـ ٍ
ّ
ّ
بالنخبويــة
الثمانينيــاتّ ،متهميــن ّإياهـ ّـن
معارضــو هــؤالء النســاء فــي
ً
ُ
ّ
انكوفونيــة .مــن هنــا ،تقــول أمــل“ :لقــد كنــت غاضبــة مــن
والفر
ّ
ّ
ّ
الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات بســبب شــعارها .ولكــن،
أ
ً
طبيعيــا إلــى حـ ّـد مــا .أنــا لســت
بالنظــر إلــى مــا حــدث ،بــدا المــر
أ
ّ
كاديميــة وتجمعنــي باللغــة عالقــة
مــن العاصمــة [ ]...أ كــره اللغــة ال
ّ
ً
ُ
ُ
واختــرت
اســتعدت لغتــي العر ّبيــة،
معقــدة .بعــد الثــورة مباشــرة،
الكتابــة بالعر ّبيــة ،علــى الرغــم مــن مســتواها الهــش والضعيــف لـ ّ
ـدي.
ّ
بشــكل
فــي الواقــع ،تطغــى الفرانكوفونيــة علــى تعليمــي الجامعــي
ٍ
ْ
ّ
كبيــر؛ فأنــا أفكــر بالفرنسـ ّـية .لكـ ْـن ،مــع انــدالع الثــورة ،نبذ ُت الفرنسـ ّـية
أ
وخطابهــا الــذي فيــه مــن الطابــع ال كاديمــي والفرنســي مــا يجعلــه
ثــم ّ
ً
ســببا للمشــا كل .مــن ّ
تغي َــر الوضــع بعــض الشــيء .فانخفضــت
ّ
حساسـ ّـيتي المفرطــة [مقابــل] مز يـ ٍـد مــن ّ
والتفهــم”.
التقبــل

َ
ينبغــي أخــذ العديــد مــن العوامــل فــي االعتبــار لفهــم هــذه القطيعــة.
ً
ّ
ً
واضحــا فــي تحديــد
فمــن جهــة ،يشــكل االنتمــاء الطبقــي عامــا
ْ
الجيليــن .وعليــه ،بالنســبة إلــى أمــل “ ،يجــب
المســافة الفاصلــة بيــن
َ
ُ
أن نفهــم مــن أيــن يأتيــن :فــإن كـ ّـن مــن الطبقــة الوســطى العليــاُ ،فهـ ّـن
أ
ّ
العدميــة أو التفكيــك الجــذري ،لنهـ ّـن ْلسـ َـن كذلــك
ْلسـ َـن مــن ُدعــاة
أ
ّ
شــخص ُم َّهمــش
شــاب أو
حياتهــن [ ]...فمــن الســهل علــى
فــي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
شــخص
بالكامــل التحــول إلــى الراديكاليــة أو العنــف ،منــه علــى
ٍ
ـزل
مــن الطبقــة الوســطى العليــا ،يقضــي حياتــه فــي البنــاء :بنــاء منـ ٍ
ـار مهنــي”.
وعائلــة ومسـ ٍ
ّ
ّ
القانونية التي تركــز على مناصرة
مــن جهـ ٍـة أخــرى ،ال ترضــي المقار بــة
حقــوق الم ـرأة ،الناشــطات اللواتــي ْ
وضعـ َـن تجار بهـ ّـن الشـ ّ
ـخصية فــي
ّ
صميــم ُهويتهـ ّـن النسـ ّ
ـوية .ومــع ذلــك ،يمكننــا افت ـراض أن الســياق
االســتبدادي الــذي تطـ ّـورت فيــه مجموعــة الطاهــر الحــداد ومــن ثـ ّـم
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ّ ّ
للنســاء الديمقر ّ
ّ
اطيــات ،قــد دفــع هــؤالء الناشــطات
الجمعيــة التونســية
ّ
ّ
الذاتيــة،
إلــى توخــي الحــذر فــي ردود أفعالهـ ّـن وإلــى ممارســة الرقابــة
أ
َ
ـال دون التعبيــر عــن هواجسـ ّـن الحميمــة والشـ ّ
ـخصية.
المــر الــذي حـ
ّ
ُ
ـات ّ
معهن
فــي الواقــع ،تؤكــد جميــع الناشــطات اللواتــي أجر يــت مقابـ ٍ
ّ أ
الشــخصية ،ال ّ
ّ
ســيما تلــك المرتبطــة
فــي ذلــك الوقــت أن الســئلة
َ
بالجنسـ ّ
ـانية ،قــد نوقشــت ضمــن المجموعــة ،مــن دون أن تخــرج إلــى
ُ
العلــن بســبب وصمــة العــار التــي كانــت تثقــل كاهــل الناشــطات
َ
النسـ ّ
ّ
النقابيــة عــزة غانمــي،
ـويات .فــي هــذا الســياق ،تعتبــر الناشــطة
ّ
التــي كانــت تتـ ّ
ـردد إلــى النــادي ،أن الســبب وراء ذلــك ُيعــزى إلــى
طبيعــة ّ
الحيــز المكانــي فــي نــادي الطاهــر الحــداد:

ّ
ّ
ّ
الثمانينيــات
النســويات فــي
بإيجــاز إلــى عالقــة
يتعيــن العــودة
ٍ
ّ
ســاموية .فقــد شــهد جيــل نــادي دراســة وضــع المــرأة صعــود
بال
إ
أ
َ
ٌ
ّ
ّ
الســامية خــال الثمانينيــات .وســاد شــعور بالحاجــة
الحــزاب إ
الم ّ
ُ
لحــة إلــى التحـ ّـرك فــي مواجهــة هــذا التهديــد ،مــع دعــوة الحــزب
أ
ّ
ّ
الشــخصية.
اســتفتاء حــول مجلــة الحــوال
الســامي إلــى اجــراء
إ
ٍ
ّ
ً
ّ
وفــي  31آذار/مــارس  ،1989نظمــت ناشــطات نســويات تظاهــرة
ً
ّ أ
الحــوال الشـ ّ
للسـ ّ
ـخصية .وفــي
ـاميين للدفــاع عــن مجلــة
مناهضــة إ
ّ
ّ
ّ
دفاعيــة
وضعيــة
مواجهــة هــذا التهديــد ،باشــرت الحركــة اتخــاذ
ّ
ـويات مــن مختلــف ّ
تمثلــت فــي تالقــي النسـ ّ
التوجهــات ،والمنتميــات
إلــى نــادي دراســة وضــع المــرأة ،علــى الدفــاع مــن جديــد عــن
إنجــازات” بورقيبــة ،بانتظــار اســتمرار الدولــة فــي الســير علــى نهــج

َ
ـكان مغلــق ،بــل كانــت القاعــة التــي نحتشــد
“لــم نكــن فــي مـ ٍ
ّ ً
ّ
ّ
ـات أخــرى .لكننــا كنــا نلتقــي كثيـ ًـرا خــارج
فيهــا متصلــة بقاعـ ٍ
النــاديّ ،إمــا فــي الســهرات ّ
وإمــا فــي االجتماعــات []...
ُ َ
أ
ـخاص َّ
مقر بيــن مــن
كانــت هــذه المــور تناقــش أ كثــر بيــن أشـ
ٍ
أ
َ
بعضهــم؛ لكـ ْـن مــع ذلــك ،فإنهــا كانــت تخــرج إلــى المــ�”.

ّ
شكلت التوعية القانون ّية أحد
األسلحة القليلة املتاحة لهؤالء
الناشطات إلسماع صوتهنّ

ً
ـاوة علــى ذلــك ،إذا كان التركيــز علــى ّ
التقيــد بالقانــون قــد بــدأ
عـ
ّ
ّ
ُ
ّ
مــع مأسســة الحركــةّ ،
القانونيــة
فيتعيــن أال نغفــل حقيقــة أن التوعيــة
أ
ّ
ـك ْ
لت أحــد الســلحة القليلــة المتاحــة لهــؤالء الناشــطات إلســماع
شـ
ً ّ
ّ
ـياق ســلطوي ،مــن خــال
صوتهــن ،علمــا أنهــا قــد حصلــت فــي سـ ٍ
بشــكل أساســي ( )Elsadda 2018والتــي كانــت
الضغــط الدولــي
ٍ
لــدى نظــام بــن علــي حساسـ ّـية ُمفرطــة تجاههــا ،نظـ ًـرا إلــى حرصــه
ّ
علــى إظهــار بــاده بمظهــر “االســتثنائي” فــي مــا يتعلــق بحقــوق المرأة.
ّ
ّ ّ
ّ
الجمعيــة التونسـ ّـية للنســاء
إل أن تكويــن المجموعــة ،ال سـ ّـيما كــون
ّ
ّ
اطيــات تضـ ّـم عـ ً
الديمقر ّ
ـددا كبيـ ًـرا مــن المحاميــات ،أثــر بــا شــك
المؤسســي الــذي سـ ْ
ّ
ّ
الجمعيــة.
ـلكته
فــي المســار

ّ
الصــاح والتحديــث الــذي ّ
يلبــي تطلعــات هــؤالء النســاء .فــي الواقــع،
إ
َّ
ٌ
كثيــرة هــي المقابــات والمؤلفــات التــي تتطـ ّـرق إلــى الوقــت الــذي
ّ
ـف بشــأن حقــوق الم ـرأة .وسـ َ
ـمح
اســتغرقه بــن علــي فــي اتخــاذ موقـ ٍ
ّ
للشــكوك بــأن تحــوم حــول نوايــاه بشــأن هــذا الموضــوع ،ر يثما يتســنى
ّ
ً
التقدمييــن ً
ّ
خصوصــا
والنســويات
عمومــا
بشــكل أفضــل جعــل
لــه ّ ٍ
أ
ُ
َ
فــي صفــه بمواجهــة تنامــي التهديــد “الصولــي” .ووجــب االنتظــار
ً
رســميا عــن
حتــى العــام  )Bessis 1999( 1990إلعــان بــن علــي
ً
أ
تمســكه ُ
ّ
ّ
ّ
التونســية”ّ ،متخــذا وضعيــة “الب”
بـ“مكتســبات المــرأة
المالصقــة لبورقيبــة ،أي الشــخص الــذي يمنــح المـرأة حقوقهــا (مــن
أ
آ
أ
الســامي التــي مــن “الســفل” أي
العلــى) ويحميهــا مــن التهديــد إ
ّ
“العامــة”.
مــن

ً
ْ
لكــن ،فضــا عــن المواقــع المختلفــة فــي المجتمــع والخيــارات
ّ
َّ
الشــارة إلــى أن الخيــارات
ـياق اســتبدادي ،تجــدر إ
المتخــذة فــي سـ ٍ
ّ
ّ
السياســية التــي أعقبــت الثــورة هــي التــي ســاهمت فــي اتســاع
الفجــوة بيــن الناشــطات فــي مرحلــة مــا بعــد  2011وبيــن النسـ ّ
ـويات
ّْ
المنخرطــات فــي نــادي دراســة وضــع المـرأة ،واللواتــي تمثلــن آنــذاك
المؤسســي الوحيــد ّ
َّ
ّ
ّ
التونســية
الجمعيــة
لهــن ،أال وهــو
بالور يــث
ّ
للنســاء الديمقر ّ
وجمعيــة النســاء التونسـ ّـيات للبحــث حــول
اطيــات
أ
التنميــة .ويتمحــور انعــدام الثقــة والتجــاذب بيــن الجيــال حــول
أ
ّ
ّ
ال ّ
الطــار،
هميــة المركز ّيــة التــي اتخذتهــا مســألة
“الهويــة” .فــي هــذا إ

ُ
لكـ ْـن ،مــا لبثــت “أنمــاط التفســير” التــي [تعـ ّـول] علــى التناقضــات
ّ
ّ
و“العلمانيــة” ،أن
ســاموية”
و“ال
بيــن “التقليــد” و“الحداثــة”،
إ
عــادت إلــى الواجهــة بعــد الثــورة ( )Kréfa 2016ال ّ
ســيما فــي
ّ
ّ
ضــوء ّ
تأسيســية
جمعيــة
دســتور جديــد علــى يــد
عمليــة صياغــة
ٍ
ّ
ـياق متســم
يحظــى الحــزب إ
الســامي فيهــا بأفضــل تمثيــل .وفــي سـ ٍ
93

ّ
ّ
ّ
شــخصيات
السياســية التــي طاولــت
بالتوتــر نتيجــة االغتيــاالت
ّ
يســار ّية فــي ظــل حكومــة ُيهيمــن عليهــا حــزب النهضــة ،نــرى عــودة
سياســة التســوية مــع حــزب المبــادرة الدســتور ّية ،ور يــث بورقيبــة.
ّ
التونســية للنســاء الديمقر ّ
ّ
ّ
وجمعيــة
اطيــات
الجمعيــة
وانخرطــت
ّ
ائتــاف ُمعــارض
التونســيات للبحــث حــول التنميــة فــي
النســاء
ٍ
ُ
ً
لحركــة النهضــة ،سـ ّـمي ائتــاف “حرايــر تونــس” ،جنبــا إلــى جنــب
َّ
مــع منظمــة قوبلــت بالنقــد فــي وقتهــا مــن جيــل نــادي دراســة وضــع
المـرأة ،أال وهــي االتحــاد الوطنــي للمـرأة التونسـ ّـية ( )UNFTالــذي
ّ
ـكل أحــد ُ
أذرع الحــزب الدســتوري الــذي أنشــئ فــي العــام .1956
يشـ
ُ َ
ً
وســتطلق هــذه التســمية الحقــا علــى أنصــار الباجــي قائــد السبســي
ً
ً
ســابقا فــي عهــد بورقيبــة ّ
الــذي كان وز ً
ونصــب نفســه ور يثــا
يــرا
أ
لهــذا الخيــر بعــد فــوزه فــي االنتخابــات الرئاسـ ّـية فــي العــام ،2014
أ
ّ ً
معــوال علــى إعــادة بســط صــورة “المجاهــد ال كبــر” .فــي الفتــرة
ّ
نفســهاّ ،
الجمعيــة التونسـ ّـية للنســاء
انضمــت ناشــطات معروفــات فــي
الديمقر ّ
اطيــات ،مــن مثيــات بشــرى بلحــاج حميــدة أو ســعيدة
ّ
يضــم
قــراش ،إلــى صفــوف حــزب السبســي ،نــداء تونــس ،الــذي
ً
ً
متنوعــا مــن المعارضيــن الســابقين والزعامــات التــي كانــت
ائتالفــا
ً
ُ
الســام السياســي
تابعــة للنظــام القديــم ،والذيــن
جمعتهــم معــاداة إ
أ
ّ
ّ
ّ
الخاصــة بعهــد
صالحيــة
ال
وكذلــك إرادة العــودة إلــى ال
يديولوجيــة إ
الحــزب الدســتوري (. )Hibou 2009

أخيـ ًـرا مــن جهــة وبيــن الناشــطين الشــباب الذيــن يعتبــرون أنهــم
َ
َ
نجحــوا مــع ثــورة العــام  2011حيــث فشــل َمــن ســبقهم مــن الجيــل
أ
ال كبــر و أنــه ُيفتـ َـرض بهــم ،مــن هــذا المنطلــق ،الوصول إلــى ُ
الحكم.

أ
 2.2مشلك�ة قراءات الجيال
ّ
ّ
جيلــي َب ْحــت تســقط فــي
منظــور
إن قــراءة هــذه الظاهــرة مــن
ٍ
االختـزال .فمــن جهــة ،تطمــس هــذه القـراءة النزاعــات الدائــرة بيــن
النسـ ّ
ـويات فــي نــادي دراســة وضــع المـرأة لدرجــة تســطيحها وجمعهــا
ّ
الجمعية
فــي كتلــة واحــدة ،وهــو مــا ّأدى إلــى مأسســتها تحــت ســتار
ّ ّ
ّ
للنســاء الديمقر ّ
وجمعيــة النســاء التونسـ ّـيات للبحث
اطيــات
التونســية
حــول التنميــة .فــي الوقــت نفســه ،تختــزل هــذه القـراءة جيــل نــادي
ّ
الشــخصيات المرتبطــة
دراســة وضــع المــرأة فــي مواقــف بعــض
ّ ّ
للنســاء الديمقر ّ
ّ
اطيــات ،وذلــك علــى حســاب
بالجمعيــة التونســية
ّ
ً
ال ّ
عالميــة الكافيــة.
مواقــف أخــرى ،أقــل بــروزا وال تحظــى بالتغطيــة إ
أ
ّ
ّ
التونســية
للجمعيــة
وتنتقــد عــزة غانمــي ،المينــة العامــة الســابقة
ً
ّ
اطيــات ،والتــي تعيــش ً
للنســاء الديمقر ّ
حاليــا فــي فرنســا ،عالنيــة
ُ
ّ
الجمعيــة فــي قولهــا“ :منــذ انــدالع الثــورة والغمــوض الشــديد
تموضــع
أ
ّ
ّ
ّ
ً
بالنســوية.
خصوصــا فــي مــا يتعلــق
يلــف الواقــع اليديولوجــي،
َ
جمــع
وعندمــا ظهــرت الترويــكا [أي التحالــف السياســي الــذي
الســامي وحــزب ّ
التكتــل اليســاري الوســطي
بيــن حــزب النهضــة إ
ُ
ّ
الجمعيــة بهــذا الحلــف
والمؤتمــر مــن أجــل الجمهور يــة] ،لــم تجاهــر
بشــكل مباشــر َ
وعمــدت ،شــأنها شــأن قادتهــا ،إلــى التحالــف مــع
ٍ
أ
ّ
وجــوه معروفــة مــن النظــام القديــم ،المــر الــذي أدى إلــى توتيــر
أ
ُ
َ
الجــواء ]…[ .واســتوقفني كثيـ ًـرا فــي ذلــك الوقــت الخــوف الــذي
ّ
كان سـ ً
ـائدا .ال ينبغــي أن يشــكل الخــوف طر يقــة عمــل .يجــب أن
نشــعر بالخــوف ،لكـ ْـن ليــس لدرجــة فقــدان البوصلــة []...مــن هنــا،
أعتبــر هــذا الغمــوض السياســي مشــكلة .وعندمــا ُدعيــت الســتئناف
العمــلُ ،
قلــت ال”ُ .
بوضــوح التفكيــر مــن
فأوجــه القصــور تعتــري
ٍ
ّ
منظــور جيلـ ّـي ُوم َبهــم ،إذ إن طر يقــة التفكيــر هــذه تميــل إلــى َبتــر
ّ
كل مــا تالمســه وتســطيحه.

ْ
ناضلــن ً
كثيرا
ال تنظــر نســاء الجيــل الجديــد مــن الناشــطات ،اللواتــي
والمدافعــة عــن
فــي صفــوف الحــركات المناهضــة للعنــف البوليســي
ِ
ً
جرحــى الثــورة ( )Kréfa and Majdoub 2019بعيــن الرضــا إجمــال
إلــى هــذه العــودة للدفــاع عــن حقــوق المــرأة عــن طر يــق دعــم
أ
ّ ُ ّ
ـخصي ٍة تمثــل النظــام البــوي وتنتمــي إلــى النظــام القديــم الــذي
شـ
ً
ً
ْ
“قوســي الثــورة” .إضافــة إلــى ذلــك،
جهــارا ضــرورة إغــاق
ُيعلــن
عـ ّـززت عــودة مســألة ّ
الهويــة إلــى الواجهــة النظــرة إلــى جســد المـرأة
علــى أنــه المقـ ّـر الرمــزي الــذي تقــوم عليــه ّ
هويــة المجتمــع؛ وعليــه،
ُتسـ َ
ـحق النســاء تحــت وطــأة “المـرأة التونسـ ّـية” ،وهــو ُمصطلـ ٌـح ُت َ
لصــق
َّ
ـكل
بــه صفــات مثــل “الحديثـ
ـة” و“الحـ ّـرة” و“المثقفــة” لتمييزهــا بشـ ّ ٍ
أ
ضمنــي عــن المرأة-الرمــز الخــرى “الخاضعــة” و“الجاهلــة” المتمثلــة
ّ
َّ
ّ
فــي النســاء ُ
المحجبــات .ويشــكل
المتدينــات ،ال سـ ّـيما
المســلمات
ـض شــديد مــن ِقبــل الجيــل
موضـ َـع رفـ
نمــوذج الم ـرأة الفر يــد هــذا ِ
ٍ
أ
ّ
الصغــر الــذي ّيدعــي أنــه متعـ ّـدد ّ
الهويــات .وأخيـ ًـراُ ،يضــاف إلى كل
ّ
مــا ســبق التوتــر واســع االنتشــار بيــن جيــل الناشــطين والناشــطات
ّ
ُ
المناهــض لبورقيبــة وبــن علــي ،والــذي يعتبــر أن دوره قــد حــان

الشــارة إلــى ّأن الحــوار ٌ
قائــم بيــن
بالضافــة إلــى ذلــك ،تجــدر إ
إ
ّ
ْ
الناشــطات مــن الجيليــن ،ال ســيما فــي إطــار مجموعــة “شــمل”
أ
حيــث َينشــط بعــض النســاء مــن الجيــل الول فــي مجــال العمــل
ّ
والنشــر والــرد .فتقــول ّ
الجمعيــة
فتحيــة ،وهــي ناشــطة فــي صفــوف
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ّ ّ
ً
اطيــات ،تعيــش فــي فرنســا “ :كنـ ُ
للنســاء الديمقر ّ
ـت ســعيدة
التونســية
ً
ّ
ّ
بالعــان صراحــة عــن قدرتــي علــى
بإعــادة إحيــاء نســويتي ،ال ســيما إ
ْ
االنخ ـراط فــي ّ
الق ـرار
عمليــة تحـ ُّـرر مــن الك
الجانبيــن ،مــع ضــرورة إ
بذلــك[ ] ...هنــاك تناغـ ٌـم وتطييـ ٌ
ْ
الجانبيــن ،وأنــا ال
ـب للخواطــر مــن
أحبــذ المواجهــة ]...[ .فــي “شــمل”ّ ،ثمــة ّاتجـ ٌ
ّ
ـاه نحــو اعتمــاد لغــة
التحـ ُّـرر التــي ال تأخــذ فــي االعتبــار ّ
المؤسســات ولغتهــا .وفــي حيــن
ّ
ّ
االتفاقيــات الدو ّليــة هــي التــي تضــع قواعــد اللعبــة حــول العالــم،
أن
ّ
نــرى أن ذلــك ال ينطبــق علــى مجموعــة “شــمل” التــي ال تلتــزم بهــذه
ً
القيــود .فهــي تمنــح الناشــطات هامشــا أ كبــر مــن الحر ّيــة فــي مجــال
ُ
ُّ
التخيــل واالبتــكار خــارج هــذه الحــدود [المؤسسـ ّـية]” .وتقـ ّـدر عــزة
ّ
غانمــي ،الموجــودة ً
إمكانيــة الحــوار هــذه،
حاليــا ضمــن المجموعــة،
ـدال حول
مــع العلــم أنهــا كانــت قــد انســحبت مــن المجموعــة بعــد جـ ٍ
مــا ينبغــي القيــام بــه فــي حــال حــدوث تحـ ُّـرش في مــكان العمــل .كما
ّ
الضحيــة للخطــر مــن ِقبــل بعــض الناشــطات
نـ ّـددت عــزة بتعر يــض
ْ َ
أردن إدانــة المعتــدي الــذي يت ـرأس إحــدى
فــي المجموعــة ،اللواتــي
ّ
ّ
ـكل علنــي؛ فقــد عملــت
أ كبــر المجموعــات
الصناعيــة التونســية ،بشـ ٍ
ّ ً
لفتــرة طويلــة منســقة للجنــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة،
عــزة
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
التابعــة للجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات ،وهــي تدعــي
ّ
ــة قائمــة علــى العمــل “مــع النســاء ضحايــا العنــف
اعتمــاد
منهجي ٍ
ّ
ّ
ولصالحهــن” .وعليــه ،تــدل هــذه الواقعــة علــى عــدم انتقــال المعــارف
ّ
أ
التــي را َ
كمهــا الجيــل الســابق وعــدم الخــذ بهــا .وقــد ولـ َـد عــدم نقــل
ّ
ـص،
هــذه المعــارف ،والــذي بــدأ بعــض النســويات يعتبــره دليــل نقـ ٍ
إلــى ز يــادة الوعــي ،تدر ً
يجيــا ،بضــرورة جمــع الشــهادات وفتــح
أ
الرشــيفات وإحيــاء هــذه ّ
القصــة ،ال سـ ّـيما مــن خــال نشــر بعــض
أ
النترنــت وإعــداد بودكاســت وثائقــي لهــذا الغــرض.
الرشــيفات عبــر إ

أ
ّ
أن هــذه الخيــرة قــد أصبحــت مــن الماضــي .وعلــى عكــس “الكتلــة”
ّ
جيليــة للحركــة النسـ ّ
اءة ّ
ـوية ،فــإن النزاعــات
التــي تنطلــي علــى ق ـر ٍ
ً
واالســتقطابات ال تـزال شــديدة بيــن العضــوات الســابقات فــي نــادي
دراســة وضــع المــرأة؛ ويمكــن هــذه الصراعــات ،الحديثــة منهــا
ّ
النســويات المنتميــات إلــى
والقديمــة ،اســتثارة أفــكار الناشــطات
ّ
جيــل مــا بعــد العــام  .2011وقــد شــكل بعــض الموضوعــات ،كمســألة
ّ
أفقيــة الحركــة ،موضـ َـع تحليــل وقـراءة ونـزاع فــي صفــوف جيــل نــادي
ْ
دراســة وضــع الم ـرأة .وإذا أخذنــا هــذه ّ
القصــة فــي الحســبان ،مــن
ُ
ّ
الحاليــة ذات
شــأن هــذه الصراعــات أن تســاعد فــي إدارة النزاعــات
الصلــة داخــل الحركــة.

ال ينبغي أن ّ
يشكل اخلوف طريقة
عمل .يجب أن نشعر به لكن ليس
لدرجة فقدان البوصلة
بالضافــة إلــى ضــرورة االعت ـراف بالحــركات النسـ ّ
ـوية التــي كانــت
إ
ً
ّ
موجــودة فــي الثمانينيــات والصراعــات التــي دارت فــي صفوفهــا،
ّ
يتعيــن إحيــاء الذا كــرة المرتبطــة بتلــك الحــركات .فقــد ّأدى طمــس
ً
خصوصــا علــى مســتوى
انعــدام التجانــس داخــل هــذه الحــركات،
أ
ّ
الطــراف غيــر المنضويــة تحــت لــواء ّ
ســات محــددة ،ومحــو
مؤس ٍ
الصراعــات والتجاذبــات التــي عصفــت بتلــك الحــركات ،إلــى ظهــور
ً
ً
ً
َ
سـ ّ
ات مبتــورة تعتبــر جيــا كامــا مــن النســاء اســتكمال لنهــج
ـردي ٍ
بورقيبــة الــذي كان هــذا الجيــل نفســه ّأول َمــن أعــاد النظــر فيــه.
ّ
السياســية ومواز يــن القــوى
فــي طبيعــة الحــالّ ،أدت الظــروف
أُ
أ
ّ
المؤسســية
تعبيــر عــن الــرأي خــارج الطــر
غيــر المواتيــة ل ّي
ٍ
ً
ّ
صالحيــة
ال
وانعــدام القــدرة علــى التفكيــر بعيــدا مــن ســياق الرؤيــة إ
للمجتمــع ،إلــى العــودة لـ“إنجــازات بورقيبــة”؛ لكـ ْـن ،تبقــى الحقيقــة
ّ
أن إرهاصــات إعــادة النظــر فــي “المـرأة التونسـ ّـية” قــد بــرزت ضمــن
هــذه المجموعــات.

خ
ال تا�ة
ً
لقــد شـ ُ
ـرعت فــي هــذا البحــث متســائلة عــن شــعور الرفــض الــذي
انتابنــي حيــال جيــل مــن النسـ ّ
ـويات التونسـ ّـيات ،وعن مــدى صعوبة
ٍ
ّ
ُ
َ
ّ
ً
ً
اعتبــار تجر بتهـ ّـن ماضيــا لــم يعــد مهمــا ال بــد لش ـرائح معينــة مــن
“الجيــل” المقبــل تجــاوزه .مــن خــال هــذا االختبــارُ ،
أردت زعزعــة
ّ
أساســات فكــرة “الجيــل” النســوي بحـ ّـد ذاتهــا .ومــع أن فكــرة الجيــل
ّ ّ
مــن شــأنها المســاعدة فــي تحديــد الســياقات ومقارنتهــا ،إال أنهــا قــد
ً
تـ ّ
أحيانــاّ ،
بحجة
ـؤدي إلــى إفـراغ تار يخنــا مــن بعــض حقباتــه ،بــازدر ٍاء

ُ
ّ
ّ
الجيليــة
الحاليــة .ومــا القـراءة
ـوط مفيــدة لنضاالتنــا
بهــدف صــوغ خيـ ٍ
ُ ّ
أ
البحتــة التــي تطمــس الصراعــات الدائــرة بيــن الجيــال وتســطحها
ّ
أ
ْ
ـرة للجيــال ،إال تجر يـ ٌـد
مــن الك
اءة للصـراع عابـ ٍ
الجانبيــن لصالــح قـر ٍ
ٌ
ْ
للنزاعــات مــن طابعهــا السياســي وتبســيط لهــا ،مــن الك الجانبيــن،
اءات ّ
غائيــة للتار يــخ.
لصالــح ق ـر ٍ
فتحيــة الشــعري فــي إحــدى المقابــات ْ
وتأســف ّ
لكــون “ثــراء
مناقشــاتنا ينحصــر فــي الدفاتــر” .الدفاتــر والمجــات والكتابــات
ً
ً
ً
ُ ّ
ً
وأيضــا الشــهادات الشـ ّ
ـفوية ،والتــي تشــكل مجتمعــة سلســلة كاملــة
َ
ْ
لكــن شــرط أن
مــن المــواد الجديــرة بالقــراءة والدراســة والنقــد،
ّ ُ
تكــون فــي متناولنــا؛ ذلــك ّأن الذا كــرة النسـ ّ
ـوية ال تنفــك تفلــت مــن
أيدينــا بســبب نفــاد الطبعــات أو ســرقة الدفاتــر أو فقدانهــا ،أو صمت
ْ ً ّ
ّ
أيضــا قلــة االســتماع ،وضيــق الوقــت،
المعنيــة ،ولكــن
الجهــات
ً ّ
وانعــدام الرغبــة أو الحيلــة .لكننــا نعــرف جميعــا أن طمــس تلــك
الذا كــرة يأتــي علــى ّ
خلفيــة سياسـ ّـية .لذلــك ،علينــا مقاومــة النســيان
أ
عــن طر يــق الغــوص مــن جديــد فــي هــذه الرشــيفات ،وجعلهــا
ً
متاحــة أ كثــر للناشــطات وليــس للباحثــات فحســب ،والنضــال
وبالتالــي مقاومــة إغ ـراء تــرك الماضــي خلفنــا وجعلــه فــي عــداد مــا
َ
تجــاوزه الزمــن.

لســنا هنــا فــي صــدد العيــش علــى أمجــاد الماضــي ،وإعــادة شــرح
ً
ً
ّ
االحتفاليــة َ
البد ّ
ّ
هيــة التــي
ـوع مــن
ـ
ن
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
وتفصي
ـة
ـ
جمل
ـيء
ـ
ش
كل
ٍ
أ
ّ
يديولوجيــة أو السياسـ ّـية .فــي الواقــع،
ال ُمبـ ّـر َر لهــا مــن الناحيــة ال
ـردة َّ
مفصلــة ودقيقــة لصراعــات الماضــي
نحــن فــي صــدد القيــام بجـ ٍ
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حترري مص َّغر على قطعة قماش
مشروع ُّ
جاودة منصور

قبل أن تبدأ،
أدعــوك للنظــر بعمــق إلــى الصــورة الجانبيــة ،إلــى أبعــاد الغرفــة،
أ
أ
والثــاث المترا كــب ،والرضيــة ،والثــوب الفلســطيني .أنــت تقــوم
أ
بتكبيــر لحظــة ّ
مجمــدة ،ووقــت ورثتــه الجيــال مــن الماضــي.

جاودة منصور
باحثــة مســتقلة وعاملــة فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة .تحمــل درجــة ماجســتير فــي إدارة الت ـراث مــن جامعــة كينــت فــي بريطانيــا ودرجــة متقدمــة
ً
فــي الثقافــة ودراســات التنميــة مــن الجامعــة الكاثوليكية-لوفيــن فــي بلجيــكا .حصلــت ســابقا علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المعمارية/تركيــز
كمدر بــة ّ
تخطيــط عمرانــي مــن جامعــة بيرزيــت .تطوعــت فــي فلســطين وفــي بلــدان أخــرى كالمغــرب واليونــان وأوكرانيــا ّ
وميســرة ورشــات تدريبيــة.
شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمـرات والورشــات المحليــة والدوليــة ،وفــي رصيدهــا عــدد مــن المنشــورات فــي موضوعــات مختلفــة مــن ضمنهــا اســتعمار
أ
المشــهد الطبيعــي وبرامــج الحـ ّـد مــن التغيــر المناخــي ،والحفــاظ علــى التـراث المبنــي فــي المــدن الفلســطينية ،والمســلمون البيــض فــي أوروبــا ،والمــن
القومــي وكوفيــد .19-لديهــا اهتمــام بالمــوروث الثقافــي كأداة لتنميــة المجتمعــات المحليــة وتنشــيط الســياحة.

بالنســبة إلــى الجســد الــذي يظهــر فــي الصــورة ،إنــه لقــاء عاطفــي مــع
أ
الملــك االحتفالــي ُ
الولــى يوضع ثوب َ
الم ِميز لمدينة
ـاض مبهــم :للمــرة
مـ ٍ
بيــت لحــم علــى هــذا الجســد .احتــاج هــذا الثــوب مبــدع الصنــع مــن
ً
الحرفيــة ليلــى ذات الســبعين ً
ربيعــا (أو ربمــا خريفــا) إلــى شــهرين
مــن أعمــال الخياطــة والتطريــز والحيا كــة .ليلــى التــي كانــت تبلــغ مــن
العمــر ســنة واحــدة فقــط عندمــا خضــع وطنهــا لمشــروع اســتعماري
صهيونــي لــم ينتـ ِـه بعــدُ .يســطر الثــوب تاريــخ الثقافــة الزاهيــة المتمثلــة
أ
أ
فــي العديــد مــن اللــوان المتجانســة والشــكال المزخرفــة المختــارة
ّ
بعنايــة ،يحكــي قصــة كل ديانــة وزاويــة وجغرافيــا فلســطينيةُ .يعتقــد أن
ً
أ
ً
كنعانيــا منــذ بــرع الكنعانيــون القدامــى في
الثــوب كان فــي الصــل إرثــا
أ
صباغــة القمشــة القطنيــة والصوفيــة .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد تطــورت
مهنــة التطريــز عبــر التاريــخ وتأقلمــت مــع مــرور حضــارات متعاقبــة
علــى أرض فلســطين .فهــا هــي الدائــرة المتمركــزة فــي قلــب الثــوب
ً
أ
تمثــل الســيد المســيح (عليــه الســام) محاطــا بتالميــذه الربعــة .ومــع
ذلــك فالجســد يرتعــد! إن تكلفــة هــذا العمــل الفنــي تصــل إلــى ألفيــن
تقريبــا ،مــا يجعــل اقتنــاءه ً
وخمســمئة دوالر أميركــي ً
صعبــا علــى معظم
الفلســطينياتّ .
توجــب علـ ّـي أن ألتقــط صــورة “الســلفي” بســرعة قبــل
أن أتسـ ّـبب فــي ّ
أي ضــرر للثــوب (الصــورة .)1

امللك خ
الصورة  :1ثوب َ
الاص ب�نطقة بيت حلم

الســاخنة ويدعونــا لنتناولهــا علــى شــرفة منزلــه حيــث تــرى أنــوار
آ
الن عــن طفولتــه ،ال ّ
ســيما ذكــرى
القــدس .يخبــرك أبــو جــورج
أ
تلــك اليــام التــي رافــق فيهــا والدتــه لبيــع منتجاتهــا اليدويــة مــن
مطــرزات وغيرهــا للنســاء (المدلــات) ،بنــات الطبقــة “الــي فــوق”،
ـوان ،ر بمــا يحــاول إخفــاء
فــي القــدس .يغطــي وجهــه بكــف يــده لثـ ٍ
الس ـرائيلي فــي غرفــة
دمعــة ،ويشــير إلــى مــكان ســقوط الصــاروخ إ
أطفالــه ّإبــان االجتيــاح ،والتــي كبــدت العائلــة عنــاء شــهور عــدة
مــن العمــل فــي التطر يــز وغيــره لجمــع المــال الكافــي إلصالحهــا.
أ
مــن هــذه الغرفــة بالــذات ،تبــدأ رحلــة استكشــاف الشــكال التــي
“يــدق بهــا الفلســطينيون الحاليــون بخاصــة النســاء جــدار الخ ـزان”.
أو بعبــارة أخــرى ،كيــف يفــرز انخـراط النســاء فــي أعمــال التطر يــز
أ
أ
والشــغال اليدويــة الخــرى فــي إنتــاج مقاومــات ذات أبعــاد مقاومــة
للرأســمالية والطبقيــة ،ومقاومــات سيســيوتار يخية ،ومقاومــات فرديــة
نفســية ،وأخيـ ًـرا مقاومــات عابــرة للحــدود.

فــي “عالــم المــوت” كمــا أســماه الفيلســوف الكاميرونــي أشــيل
مبيمبــي ،علــى وجــه التحديــد ،فــي منــزل قديــم تــم ترميمــه بعدمــا
ُهــدم ً
السـرائيلي لمدينــة بيــت لحــم فــي العــام
جزئيــا ّإبــان االجتيــاح إ
ُ ،2002يحضــر أبــو جــورج ،زوج ليلــى ،بعــض ك ـرات مــن الفالفــل
100

أ
الحــرف اليدويــة علــى التأثيــر بشــكل إيجابــي فــي الفـراد المشــاركين
فيهــا علــى المــدى الطويــل .علــى ســبيل المثــال ،فــي إحصائيــات
ّ
العــام  2007فــي تونــس الشــقيقة ،يمثــل إنتــاج  300ألــف حرفــي مــا
ً
متوســطه  3.8٪مــن إجمالــي الدخــل المحلــي ( )GDPويضمــن دخــا
ّ
سـ ًّ
ـنويا قــدره  2400دوالر أميركــي لــكل أســرة (.)Richard 2007

ّ
ارجــع إلــى الصــورة ،كمــا فعلــت أنــا ،كلمــا خفــت همتــك فــي إكمــال
1
مشــروعك التحـ ُّـرري المصغر.

ف
واحلرف
،
الثقا�
عن املوروث
ِ
ي
ّ
التقليدية والتنمية املج ّ
تمعية

ُي َ
عتبــر التطر يــز الفالحــي إحــدى أبــرز وأقــدم الحــرف التقليديــة
الفلســطينية إذ يعــود تار يخــه إلــى عهــد الكنعانييــن الذيــن بــرزوا
أ
فــي صناعــة النســيج والصباغــة ،المــر الــذي أ كــده المــؤرخ البــارز
شــر يف كناعنــة (كناعنــة  .)2011يتكــون الــزي التقليــدي مــن أثــواب
مطــرزة برســوم وأشــكال كثيــرة تطر ً
يــزا ًّ
يدويــا بخيــوط الحر يــر.
أ
ّ
ً
خصوصــا
ُيعتقــد أن ملــكات الكنعانييــن قــد لبســن هــذه الثــواب
الملــك الخـ ّ
ثــوب َ
ـاص بمنطقــة بيــت لحــم (الســلوادي  .)2012ولكــن
يصعــب وجــود عينــات تعــود إلــى تلــك الحقبــة ً
نظــرا إلــى كــون
أ
القمشــة والخيــوط تهتــرئ مــع مــرور الزمــن.

ُ
تســتخدم الثقافــة علــى نطاق واســع كمحـ ّ ِـرك اجتماعــي واقتصادي من
خــال خلــق فــرص العمــل والتشــغيل ،ووســيلة لوضــع اســتراتيجيات
للقضــاء علــى الفقــر ،وأداة لتنميــة المجتمــع وصمــوده فــي مختلــف
بلــدان العالــم بمــا فــي ذلــك فلســطين التــي شــهدت فــي العقــود
ً
الماضيــة ازدهـ ً
ـارا ملحوظــا فــي اســتخدام التـراث والمصــادر الثقافيــة
لدعــم صمــود الشــعب الفلســطيني .لذلــك ،تتنافــس الجهــات الفاعلــة
ًّ
اقتصاديــا وسياسـ ًّـيا مــن
الخاصــة والعامــة علــى الحـ ّـق فــي االســتفادة
التـراث الثقافــي (.)Breglia 2006

تعرض التراث الثقافي
ّ
الفلسطيني وما زال ملختلف أشكال
الطمس والسرقات الثقافية منذ
رضوخ أرض فلسطني لالستعمار

أ
ُتعـ ُّـد الحــرف اليدويــة التقليديــة جـ ً
الرث الثقافــي ل ّي دولــة
ـزءا مــن إ
مــع وجــود إمكانيــة كبيــرة الســتخدامها فــي تنميــة المجتمــع المحلــي.
ّ
تــؤدي الصناعــات التقليديــة ً
دورا ًّ
مهمــا فــي تشــغيل اليــد العاملــة
أ
والحــد مــن البطالــة ،إذ تســاهم فــي تشــغيل جــزء مــن اليــدي العاملــة
بخاصـ ٍـة مــن النســاء وبالتحديــد ر ّبــات البيــوت اللواتــي يتمكـ ّـن مــن
العمــل فــي المنــزل مــن دون الحاجــة إلــى االنتقــال إلى مــكان العمل
ّ
أطفالهــن .وتتميــز بمرونتهــا إذ يمكــن العمــل مــن المناطــق
وتــرك
ّ
أ
أ
المهمشــة والر يــاف التــي ال تتوفــر فيهــا الخدمــات الوليــة والبنيــة
التحتيــة التــي تتطلبهــا صناعــات أخــرى (الشــايب  .)2006بشــكل
عــام ،هنــاك نقــص فــي البيانــات والمعرفــة المتعلقــة بإمكانيــات وقــدرة

تعـ ّـرض التـراث الثقافــي الفلســطيني ومــا زال يتعـ ّـرض َ
بنوعيــه المادي
وغيــر المــادي لمختلــف أشــكال الطمــس والســرقات الثقافيــة منــذ
رضــوخ أرض فلســطين لالســتعمار الصهيونــي فــي العــام  2.1948يتــم
عالميــا باعتبــاره تر ًاثــا إس ـر ًّ
ًّ
ائيليا :المواقــع
الترويــج لت ـراث فلســطين
أ
أ
الثر يــة ،والمطبــخ وال الكت الفلســطينية ،والحــرف اليدويــة،
وحتــى الــزي التقليــدي الــذي ارتدتــه عارضــات أز يــاء ومضيفــات
ّ
الس ـرائيلية 3.لــذا ،فــإن فهــم
إس ـرائيليات فــي شــركة طي ـران العــال إ
ٌ
ّ
ممارســات التــراث الفلســطيني متشــابك مــع التقاطعــات المهمــة
بيــن الفــن والتــراث الثقافــي وعبــر الوطنيــة ()transnationalism
ّ
المضــادة لالســتعمار.
والسياســة

 1قال لي شاب في الخامسة والعشر ين من العمر عن فعل أمه بالتطريز (ومحاولة
الفلسطينيين إحياء موروثهم الثقافي بشكل عام) “ :إحنا بنطرق جدار الخزان” .تنتهي
رواية “رجال في الشمس” للكاتب غسان كنفاني بصورة مأسوية لثالثة الجئين فلسطينيين
على حدود الكويت داخل خزان ماء ،ويتعجب أبو الخيزران ،سائق الشاحنة التي
ّ
في خلفها الخزان (وهو فلسطيني ً
أيضا) :لماذا لم يدقوا جدار الخزان! هناك الكثير من
المعاني والدالالت لهذه النهاية :بعضهم يقرأها أن كنفاني يدعو الفلسطينيين إلى مقاومات
متعددة ومتراكبة تشمل االستعمار الصهيوني من جهة والقيادة الفلسطينية التي انحرفت
عن مسارها النضالي (متمثلة بسائق الشاحنة) من جهة أخرى .اختار كنفاني أن يقتل

 2بشكل أدق منذ بدء تحركات الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر.
أ
 3في الخبار  http://zamnpress.com/news/81435شوهد .9/6/2020

الفلسطيني الضعيف والمستكين والمستسلم للوضع الراهن داخل الخزان! لذلك يفهم
بعض الفلسطينيين أنهم حتى يستمروا وينالوا الحرية ال بد من أن يدقوا جدران الخزان.
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ّ
الفئــات المهمشــة والفقيــرة بشــكل خــاص .مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن
الديناميكيــات الزمنيــة لهــذا التحــول ظهــرت بشــكل رئيســي بعــد
ّ
النكبــة ،بمعنــى أن الثيــاب المطــرزة كانــت مرتبطــة بــدورة حيــاة
المــرأة ً
بــدءا مــن طفولتهــا وزواجهــا ونضجهــا فــي حقبــة مــا قبــل
النكبــة والــذي اختفــى تقر ًيبــا مــن ســياقه فــي الوقــت الحاضــر .تشــير
جينــي ألنبــي ( )Allenby 2002إلــى نظــام اتصــال معقــد مــن خــال
أ
أ
ُ
الثــواب الفلســطينية حينمــا تعبــر تلــك الثــواب عــن وضــع مرتديتهــا
االجتماعــي وثروتهــا وأصلهــا الجغرافــي وتحديــد مــكان إقامتهــا.
ّ
ففــي حقبــة مــا قبــل النكبــة ،كانــت لــكل قر يــة فلســطينية أنماطهــا
وزخارفهــا وألوانهــا وتصميماتهــا الخاصــة تعكــس البيئــة المحيطــة بهــا
والمســتوحاة مــن عناصــر الطبيعــة فــي وحداتهــا الزخرفيــة المطــرزة.
ّ
ُ
ويالحــظ أن النســاء اللواتــي عملــن فــي الزراعــة فــي مــدن الوســط
ّ
مثــل جنيــن وطولكــرم كانــت لديهـ ّـن أثــواب بتطر يــز وزخــارف أقــل
أ
( .)Saca and Saca 2006تار ًّ
يخيــا ،تـ ّـم إنتــاج الثــواب لالســتخدام

شــهدت فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي
تأســيس عــدد كبيــر مــن المنظمــات الشــعبية والمرا كــز المجتمعيــة
ً
وازدهـ ً
ـارا ملحوظــا لحركــة الفولكلــور التــي كانــت رائــدة بشــكل بــارز
أ
مــن قبــل الجماعــات النســائية والفــراد الناشــطين (;Khalil 1974
 .)Kannaneh 2005ارتــدت الفلســطينيات ثيابهـ ّـن التقليديــة كعمــل
ّ
رمــزي لمقاومــة االســتعمار ( .)De Cesari 2010; 2017فــي بدايــة
التســعينيات مــن القــرن الماضــي بــدأ إدخــال عناصــر تحمــل فــي
ً
طياتهــا رمــوزا للمقاومــة مثــل تطر يــز حنظلــة ومفتــاح العــودة وخر يطة
فلســطين التار يخيــة مرفقــة بأســماء المــدن الكبــرى (Salaman
 .)2016وفــي العــام  ،2009حــاول ســكان مدينــة الخليــل إنجــاز
أ
أطــول ثــوب مطــرز ليدخــل موســوعة “غينيــس” العالميــة للرقــام
القياســية إذ بلــغ طولــه حوالــى  33متـ ًـرا وعرضــه  19متـ ًـرا ،كخطــوة
أخــرى تضــاف إلــى ســجل الفعــل الفلســطيني المقــاوم لحمايــة تراثــه
الوطنــي مــن االندثــار والســرقة .وقــد عملــت علــى إنجــاز هــذا الثــوب
أ كثــر مــن  150امـرأة اشــتغلن ليــل نهــار علــى تطر يــزه ليحتــوي علــى
مليــون و 400ألــف غــرزة ،تجمــع بيــن عناصــر الــزي الفلســطيني
القديــم مــن مختلــف المناطــق الجغرافيــة ،كغــرزة النجمــة الكنعانيــة
وشــجرة الز يتــون مــن شــمال فلســطين وغــرزة زهــرة الليمــون مــن
قطــاع غــزة.

تع ّبر املالبس بشكل قوي عن
الهوية في املجتمعات ك ّلها،
ولك ّنها تكتسب في فلسطني
بعدً ا آخر

ّ
ُ
وي َّ
خصــص يــوم  7/25مــن كل عــام إلحيــاء الــزي الفلســطيني إذ
ّ
يتضمــن فعاليــات ومســيرات تجــوب فيهــا النســاء شــوارع المــدن
الفلســطينية وهـ ّـن يرتديــن أثوابهـ ّـن التقليديــة بهــدف تشــجيع الفتيــات
الصغي ـرات علــى ارتــداء الثــوب واالعت ـزاز بــه مــن جهــة ولحمايتــه
مــن الســرقة مــن جهــة أخــرى.

الشــخصي ،لذلــك أصبحــت المــرأة الوصــي علــى نقــل تقنيــات
ّ
التطر يــز ومهاراتــه الخاصــة بــكل منطقــة لبناتهــا وفتيــات الحــي
أ
الخر يــات ( .)Nasser-Khoury & Jones 2013لكـ ّـن النكبــة ّ
غيــرت
أجبــرت النســاء فــي المناطــق الر يفيــة ومخيمــات
هــذا الواقــع عندمــا ِ
الالجئيــن علــى البحــث عــن وظائــف بأجر بعدمــا أصبحــن المعيالت
الحــرف اليدويــة
الرئيســيات لعوائلهـ ّـن .تـ ّـم بعدهــا اســتغالل برامــج ِ
ومــن ضمنهــا المطــرزات كوســيلة للحصــول علــى دخــل لمســاعدة
النســاء فــي العديــد مــن مخيمــات الالجئيــن داخــل فلســطين والدول
المجــاورة (.)Allenby 2002,104

ّ
ّ
تعبــر المالبــس بشــكل قــوي عــن الهويــة فــي المجتمعــات كلهــا ،إل
أنهــا فــي فلســطين تكتســب ً
تعبــر ً
بعــدا آخــر إذ ّ
أيضــا عــن وضــع
الم ـرأة االجتماعــي وسـ ّـنها بخاصــة فــي أز يــاء القــرن التاســع عشــر
وأوائــل القــرن العشــر ين .فــي الوقــت الــذي تنوعــت مالبــس النســاء،
كانــت مالبــس الرجــال متشــابهة تقر ًيبــا فــي بــاد الشــام فــي الفتــرة
الزمنيــة نفســها (.)Saca and Saca 2006
يكشــف ُّ
تتبــع فـ ّـن التطر يــز الفلســطيني عــن تار يــخ نقــدي (critical
 )historyللفلســطينيين مــن ناحيــة التحــوالت السوسيو-سياســية
والجغرافيــة ّ
المهمــة مــن فلكلــور شــعبي إلــى أداة اقتصاديــة توفــر
ُســبل العيــش والــرزق لمجموعــة كبيــرة مــن النســاء المنتســبات إلــى

أ
تزخــم المكتبــات بالبحــاث العلميــة التــي تتطــرق إلــى دور الحــرف
ًّ
ًّ
واجتماعيــا
اقتصاديــا
التقليديــة فــي النهــوض بالمجتمعــات المحليــة
ً
ًّ
ومعنويــا ،فضــا عــن إبــراز الجماليــات والفنــون المســتخدمة فــي
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علــى عملــه الميدانــي فــي قر يــة ماليز يــة ،إلــى إثبــات أنــه حتــى فــي
ّ
ظــل أ كثــر الظــروف ً
قمعــا ،فــإن المحروميــن يقاومــون ،ويمكــن أن
ً
ّ
تتخــذ مقاوماتهــم أشــكال متنوعــة .وبمــا أن المحروميــن هــم رجــال
ونســاء ،قــد تختلــف أشــكال مقاومــة الم ـرأة عــن أشــكال مقاومــة
أ
الرجــل ،لنــه ال طبيعــة القهــر وال أســلحة المقاومــة متطابقــة بالنســبة
إلــى النســاء والرجــال (.)Hart 1991

إخ ـراج المنتجــات النهائيــة .كمــا تركــز علــى محــاوالت البحــث عــن
الحــرف .ولكـ ّـن الدراســات
الهويــة فــي عالــم تجــاري مــن خــال هــذه ِ
ً
أيضــا تؤكــد التحديــات الكثيــرة التــي تواجهها هــذه الصناعــات بخاصة
اســتدامتها واســتمرار يتها بعــد انقطــاع التمويــل ،وطرائــق تســويقها
ُ
ووصولهــا إلــى أســواق وأذواق جديــدة تقــدر المنتجــات وتســتطيع دفــع
بالضافــة إلــى تحديــات تقنيــة أخــرى.
ثمــن العاليــة الجــودة منهــا ،إ
علــى ســيبل المثــال ،ســاهم مشــروع نســاء بنــي حميــدة للنســيج فــي
أ
الردن فــي رســم صــورة مشــرقة للمـرأة البدويــة والتـراث ولكنــه وصــل
إلــى مرحلــة حرجــة بعــد انقطــاع التمويــل عنــه مــن الجهــات المانحــة
ّ ّ
( ،)Jones et al.,2013إل أن دراســات قليلــة تهتــم بعمليــات صنــع
المنتجــات وتأثيراتهــا علــى المشــاركين بهــا ()process of making
ً
خصوصــا فــي المنطقــة العر بيــة.

ف
الباحثة ي� امليدان

الثنوغرافيــة مــن خــال اســتعمال مجموعــة مــن
تـ ّـم جمــع البيانــات إ
َ
التقنيــات البحثيــة مــن قبيــل المجموعــة البؤر يــة والتــي تكونــت
مــن أر بــع حرفيــات ،وكذلــك مــن خــال المقابــات الفرديــة شــبه
المنظمــة والمتعمقــة لســبع حرفيــات والمحادثــات غيــر الرســمية
مــع أصحــاب متاجــر المنســوجات والمــواد الخــام المســتخدمة فــي
التطر يــز ،وكذلــك مــع أصحــاب المحــات الذيــن يقومــون بتســويق
أو بيــع منتجــات الصانعــات .أجر يــت معظــم المقابــات (وعددهــا
 17مــع الصانعــات ،وأصحــاب المحــال التجار يــة ،وموظفــي مركــز

أ
آ
الخيــرة ،يظهــر ًّ
جليــا اهتمــام مشــار يع التنميــة بالنســاء ال
فــي الونــة
السـرائيلية
الجـراءات إ
سـ ّـيما المهمشــات منهـ ّـن .وفــي وقــت تســببت إ
المشــددة بعــد انــدالع االنتفاضــة الثانيــة فــي العــام  2000فــي تدهــور
اقتصــاد المنطقــة ،تحـ ّـول عــدد مــن المؤسســات القاعديــة فــي برامــج
التمكيــن االقتصاديــة التابعــة لهــا إلــى إشــغال النســاء فــي الحــرف
التقليديــة وبخاصــة التطر يــز .يهــدف هــذا البحــث الــى دراســة أثــر
عمــل النســاء فــي المطــرزات والصناعــات التقليديــة وذلــك بتســليط
ّ
مشــاركتهن
الضــوء علــى الجوانــب التــي مــن خاللهــا أحدثــت
ّ
ّ
وعالقتهــن بالمجتمــع
حياتهــن
فــي فعــل التطر يــز تغيــرات فــي
وأجسـ ّ
ـادهن .ينبغــي التأ كيــد أن الدراســة تنظــر إلــى مــا يحققــه فعــل
التطر يــز ( )makingخــارج إطــار المنتــج النهائــي .وفــي أثنــاء ذلــك،
تحــاول الباحثــة استكشــاف نظــرة النســاء الحرفيــات لعملهـ ّـن :هــل
هــو فعــل مقاومــة؟ مــا هــي أشــكالها؟ وكيــف يتـ ّـم تشــكيلها وبلورتهــا؟

في اآلونة األخيرة ،يظهر جل ًّيا
اهتمام مشاريع التنمية بالنساء
ال س ّيما املهمشات منهنّ
عناتــا) فــي نيســان/أبر يل  .2019وقــد شــاركت الباحثــة فــي ورشــات
ً
عــدة نظمهــا مركــز عناتــا ســابقا ،وهــي مطلعــة علــى أعمــال المركــز
منــذ العــام  .2011كذلــك اســتخدمت الباحثــة المالحظــة بالمشــاركة
لــدى تتبعهــا للصانعــات مــن خــال عملهـ ّـن فــي التطر يــز ،وشـر ّ
ائهن
المــواد الخــام المســتخدمة ،وثالثــة لقــاءات لهـ ّـن مــع مســؤولة المركــز
لــدى انتقــاء الرســوم ،واجتمــاع مؤسســات قاعديــة عــدة ترغــب فــي
أ
التقــدم لمنحــة الت ـراث والثقافــة المقدمــة مــن االتحــاد الوروبــي.

تعتقــد الباحثــة أنــه يمكــن استكشــاف أنمــاط ثور يــة ومقاومــات
جندر يــة ال مرئيــة نتيجــة المشــاركة فــي عمليــة صنــع المطــرزات
والمنتجــات التقليديــة .وتوضــح النســوية بيتســي جر يــر فــي كتابهــا
الحيا كــة مــن أجــل الخيــر( )Knitting for Goodأن ّ
أي عمليــة
صنــع ( )makingهــي تعبيــر صــارخ عــن ثــورة بحيــث يــؤدي انخـراط
الرجــال والنســاء فــي ممارســات تــم تصنيفهــا جندر ًّيــا فــي الماضــي
للنــاث) إلــى إعــادة صياغــة وتوظيــف أنشــطة مؤنثــة
(التطر يــز إ
ًّ
تقليديــا كاســتراتيجية وأداة تغييــر مجتمعــي وسياســي(.)Greer 2008
ّ
ومــع أن الفئــة المســتهدفة ً
غالبــا تشــمل النســاء المهمشــات ،فــإن
ســكوت ( )Scott 1985قــد ســعى فــي كتابــه أســلحة الضعفــاء ،وبنـ ً
ـاء

اســتخدمت هــذه الدراســة دائــرة الصانعــات اللواتــي ينتســبن إلــى
مركــز عناتــا الثقافــي كحالــة دراســيةُ .
ويعـ ّـد المركــز منظمــة فلســطينية
مجتمعيــة خير يــة غيــر ر بحيــة تأسســت فــي العــام  2008بهــدف
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أ
الســر المهمشــة ًّ
ثقافيــا
إحيــاء التــراث الثقافــي الفلســطيني ودعــم
أ
ًّ
ًّ
واقتصاديــا باالعتمــاد علــى المصــادر التار يخيــة والثر يــة
واجتماعيــا
فــي بلــدة عناتــا ،وهــي بلــدة تقــع فــي محيــط مدينــة القــدس .بعــد
إقامــة جــدار الفصــل العنصــري 4أصبحــت البلــدة محاصــرة
ومنقطعــة جغر ًّ
افيــا عــن القــدس وأما كــن فلســطينية أخــرى خلــف
ً
الجــدار .اســتجابة لالحتياجــات المحليــة ،ينظــم المركــز سلســلة مــن
أ
ورشــات العمــل والنشــطة التدر يبيــة بهــدف اســتعادة بعــض الحرف
أ
اليدويــة التقليديــة المهــددة بالنســيان مثــل الفسيفســاء ،والرابيســك،
أ
والســامي ،وترميــم
والفخــار ،والعمــال الخشــبية ،والخــط العر بــي إ
المبانــي التار يخيــة مــن العصــر العثمانــي.

 )Kevorkian 2009أم ّ
هــن يحاولــن اســتعادة القــوة والســيطرة
مجـ ً
ـددا علــى أجسـ ّ
ـادهن التــي تـ ّـم التعامــل معهــا لقــرون علــى أنهــا
أ
5
مجــرد تمثيــل لشــرف الســرة وســمعتها ومكانتهــا (.)Saleh 2016
لــدى دراســتها مجموعــة مــن النســاء البدويــات فــي صح ـراء مصــر
الغر بيــة اســتخدمت ليلــى أبــو لغــد ( )Abu-Lughod 1986المقاومــة
فــي تشــخيص القــوة ور بطــت بينهمــا ،مؤكــدة وجــود المقاومــة أينمــا
ُوجــدت القــوة .ويشــير فوكــو إلــى حــدوث المقاومــة والســلطة فــي
داخــل شــبكة معقــدة متناقضــة ومتداخلــة فــي الوقــت ذاتــه“ ،حيثمــا
أ
توجــد قوة/ســلطة ،توجــد مقاومــة ،ومــع ذلــك ،أو بالحــرى ،فــإن هذه
المقاومــة ال تكــون أبـ ًـدا فــي وضــع خارجــي فــي مــا يتعلــق بالســلطة”
ّ
( .)Foucault 1978, 95-96وكذلــك فــإن بعــض الباحثيــن يؤكــدون
وجــود ارتبــاط هائــل ومقنــع بيــن الحــراك الحرفــي ()Craftivism
والقــوة الناعمــة المتينــة التــي تحــاول تغييــر واقــع اجتماعــي أو
سياســي مــا ( .)Greer 2008وتحــدث المقاومــة هنــا بوعــي نســوي
( )Feminist consciousnessوإدراك ،أو تحــدث ًّ
تلقائيــا وبتوجيــه
الظــروف عينهــا التــي فرضــت نفســها عليهـ ّـن .المقاومــة هنــا لــم تكــن
ً
هدفــا فــي حـ ّـد ذاتهــا ،ولــم تقــم بهــا نســويات ناشــطات ،بــل كانــت
الس ـرائيلي
نتيجــة حتميــة ال مفـ ّـر منهــا تعكــس إف ـرازات االحتــال إ
َ
علــى مــدار ســبعة عقــود والنظــام المجتمعــي واالقتصــادي المعولــم
الــذي يفــرض نفســه علــى الواقــع الفلســطيني والحيــاة اليوميــة لكلا
الجنســين علــى حــد ســواء ،وعليــه فقــد اســتنتجت الورقــة أر بعــة
ّ
أنــواع مــن المقاومــة تتأتــى مــن عمليــة صنــع المطــرزات والمشــغوالت
اليدويــة.

تأتــي الحرفيــات مــن خلفيــات مختلفــة مــن حيــث حالتهــن
ّ
ومســتواهن التعليمــي ،والفئــات العمر يــة ،واالنتمــاء
االجتماعيــة،
الدينــي ،ومــكان الســكن ،والمهــارات والتقنيــات الحرفيــة الخاصــة،
وتجمعهـ ّـن ظــروف اقتصاديــة ســيئة .علــى ســبيل المثــال ،ليلــى امـرأة
فــي العقــد الســابع مــن العمــر ،تتمتــع بطاقــة عاليــة ،وهــي خبيــرة فــي
تقنيــة خاصــة تســمى القصبــة والتحر يــرة وقــد صرحــت بأنهــا واحــدة
مــن امرأتيــن فقــط تتقنــان هــذه التقنيــة فــي منطقــة بيــت لحــم.

يز
التطر� واملقاومة

ُ
تعـ ّـرف هــذه الورقــة المقاومــة الجندر يــة بأنهــا شــكل مــن أشــكال
الرفــض لواقــع َمعيــش مفــروض علــى النســاء الفلســطينيات وعلــى
وجــه الخصــوص الفئــة الملصقــة بهــا صفــة التهميــش وبالتالــي ُينظــر
إليهــا بصفــة الضعــف .فــي أســلحة الضعفــاء ،يهتـ ّـم جيمــس ســكوت
أ
ّ
بأشــكال المقاومــة اليوميــة ويشــير إلــى أن بالتركيــز علــى الحــداث
المرئيــة مثــل التمــردات المنظمــة أو العمــل الجماعــي ،نتجاهــل
أ
بســهولة الشــكال الدقيقــة والفعالــة مــن “المقاومــة اليوميــة” (Scott
ّ
 .)1985إن مقاومــة هــذه الفئــة المبحوثــة هــي محــاوالت حثيثــة
يوميــة مــن جانبهـ ّـن ال كتســاب درجــة مــن القوة/الســلطة إلحــداث
تغيــرات إيجابيــة نســبية قــد ّ
يــؤدي ترا كمهــا إلــى تفكيــك البنيــة
ّ
لمجتمعاتهــن
التقليديــة الذكور يــة للقــوة فــي النســيج االجتماعــي
ً
الضيقــة .ويختلــط تعر يــف المقاومــة هنــا بمعانــي القــوة ،فمثــا
ً
ســتالحظ الحقــا أنــه يصعــب تحديــد هــل تحــاول النســاء مقاومــة
ّ
َ
أجســادهن ُ
ســتعمرة (Shalhoub-
الم
إســقاطات االســتعمار علــى

ً
أول :مقاومة الرأامسلية والطبقية

ّ
الســرائيلي ّ
يعــرض جميــع
إن العيــش تحــت وطــأة االســتعمار إ
الفلســطينيين إلــى نمــط حياتــي قائــم علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة:
فعبــور الحواجــز العســكر ية ونقــاط التفتيــش التــي تمــزق الطــرق بيــن
التجمعــات الفلســطينية ،وجــدار الفصــل العنصــري الــذي يفصــل
بيــن النــاس ويعيــق تحركاتهــم ،هــو روتيــن مقاومــة يومــي لغالبيــة
ّ
ويعــرض حياتهــم للخطــر (.)Kersel 2014, 13
الســكان
 5كان إالسقاط طريقة اعتداء وتحرش جنسي يستخدمها إالسرائيليون ضد النساء

الفلسطينيات لجمع “معلومات أمنية” بخاصة في االنتفاضتين االولى في العام 1987
أ
والثانية في العام  ،2000وإحدى الوسائل التي استغل بها االستعمار الصهيوني البوية
أ
الفلسطينية والشرف لتحطيم البنية االجتماعية وزعزعة ثقة السرة والمجتمع بالضحايا.

 4بدأ إنشاؤه في العام .2002
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العمــل فــي مــا بينهــن .أخبرتنــي فضــة أنهــا انقطعــت عــن العمــل حينمــا
رافقــت طفلهــا فــي أثنــاء مرضــه إلــى المستشــفى .فقامــت الصانعــات
أ
الخريــات فــي الدائــرة بزيارتهــا وتوفيــر احتياجاتهــا ،وأنهيــن الثــوب
ً
الــذي كانــت قــد بــدأت بتطريــزه وأعطينهــا ســعره كامــا عنــد بيعــه .كمــا
ّ
وفــرت ليلــى مســاحة فــي منزلهــا لعــرض المطــرزات التــي تنتجهــا هــي
ّ
وشــريكاتها فــي الدائــرة وجاراتهــا ،مــا وفــر عليهـ ّـن بــدل اســتئجار مــكان
6
للعــرض (الصــورة .)2
ّ
تشــكل دائــرة الصانعــات تلــك صــورة مصغــرة لنظــام اقتصــادي تضامنــي
بديــل يقلــل مــن نزعــة الرأســمالية التنافســية القائمــة علــى تغليــب الربــح
الفــردي علــى المصلحــة الجمعيــة.
التصم�
مد�ة املركز م .ش� ي ن� واحلرفية فضة تتناقشان حول
ي
الصورة  :4ي

للوقــوف علــى أهميــة وجــود دائــرة صانعــات تشــاركية ،يشــير وايــت إلــى
“أن تبــادل العمــل والخدمــات فــي المجموعــات االجتماعيــة ،مثــل
أ
أ
الســرة والجــوار ،أمــر بالــغ الهميــة لبقاء المـرأة االجتماعــي واالقتصادي”
( .)White 1994, 6وتؤكــد ســتيفني أندرســون أن الحــركات المتكــررة
إلنتــاج الحــرف اليدويــة توفــر الوقــت للتأمــل والتفكيــر ،أو للمشــاركة
أ
الجماعيــة فــي القصــص والفولكلــور التقليــدي بمــا فــي ذلــك الغانــي
معر�ا نز
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ونتيجــة لهــذا الواقــع الجغرافــي ّ
المر والممــزق ،تعرضــت الحرفيات إلى
تحديــات عــدة تشــمل صعوبــة الوصــول إلــى أما كــن انعقــاد الورشــات
التدر يبيــة أو االجتماعــات مــع الز بائــن المحتمليــن ،واضطرارهـ ّـن إلــى
ســلوك طــرق التفافيــة تز يــد مــن كلفــة المواصــات ،وصعوبــة الوصــول
أ
إلــى مرا كــز المدينــة القر يبــة لشــراء المــواد والدوات الالزمــة عنــد
الحاجــة ،وهــو مــا دفعهـ ّـن إلــى شـرائها بأســعار مرتفعــة مــن المحــات
أ
القــرب لسـ ّ
ـكنهن .وبالتالــي زادت تكلفــة إنتــاج القطــع المطــرزة.

تأثــرت حرفــة التطر يــز وغيرهــا مــن الحــرف التقليديــة بالعولمــة
والرأســمالية الر بحيــة والثــورة الصناعيــة والتكنولوجيــة وتعقيــدات
أ
بالمــكان إنتــاج آالف الثــواب المطــرزة فــي
الســوق المحلــي ،وصــار إ
ّ
المصانــع بتكلفــة قليلــة أو اســتيرادها مــن الخــارج ،مــا ولــد تحديــات
جديــدة علــى الصانعــات أبرزهــا التنافــس فــي مــا بينهــن مــن جهــة
آ
ومــا بيــن اللــة مــن جهــة أخــرى.
كنــوع مــن مقاومــة مفاهيــم الســوق ،قامــت الصانعــات بتصميــم
ّ أ
الدنــى مــن المــوارد :بـ ً
ـدءا مــن اختيــار
حياتهـ ّـن باســتخدام الحــد
المــواد الخــام ،وش ـراء المســتلزمات وتســويق منتجاتهـ ّـن .ومــن الالفــت
ّ
أنهــن خلقــن دائــرة مــن المشــاركة والتضامــن مــن أجــل االســتخدام
أ
المثــل للمــوارد تتســم بالمشــاركة الجماعيــة أو اســتعارة المــواد الخــام
أ
مثــل القمشــة والخيــوط وأدوات القطــع وحتــى الطعــام ،وتبــادل
أ
وال ّ
هــم مــن ذلــك المشــاعر وتقســيم
المعلومــات والمهــارات التقنيــة،

أجمعــت معظــم الصانعــات علــى امتهانهـ ّـن التطر يز كوســيلة لكســب
أ
قوتهـ ّـن ،وقيامهـ ّـن بتدر يــب بناتهـ ّـن وجاراتهـ ّـن ُّ
تحسـ ًـبا لليــام المقبلــة،
كمــا قالــت صبحــة:
ّ
“علمــت بناتــي التطر يــز ،الصنعــة بتفيدهــن إذا مــا لقيــوا
شــغل بشــهاداتهم”.
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ّ
المرجــوة مــن العمــل بالحــرف اليدويــة،
رغــم الفائــدة االقتصاديــة
ارتبطــت ذكر يــات وتجــارب بعــض الصانعــات ً
ســلبا بهــا وبخاصــة
التطر يــز ،إذ ٌيشــار للعامــات فيهــا علــى أنهـ ّـن فقيـرات ،ومحتاجــات،
ومهمشــات وغيرهــا مــن الصفــات الدنيــا .فــي هــذا المجــال ،قــال
جــورج زوج ليلــى:

حتافظ املرأة الفلسطينية على
التراث وتثبت وجودها وتش ُّبثها
باألرض وموروثها الثقافي

“المطــرزات بتذكرنــي بأيــام العــازة لمــا كانــت إمــي تنــزل ع
القــدس تلــم شــغل مــن نســاء الطبقــة إلــى فــوق”.
تحــاول الصانعــات تغييــر هــذه الصــورة النمطيــة عــن طر يــق أنشــطة
تطوعيــة وتوعويــة بأهميــة الحــرف التقليديــة ال سـ ّـيما فــي المــدراس
القر يبــة حيــث أخبرتنــي صبحــة:

أ
والمهــارات .مــن خــال هــذه النشــطة ،يمكــن اكتســاب المعرفــة
أ
والحــداد ،والشــفاء ( ،)healingوإظهــار الرعايــة ،وتمريــر
الصليــةِ ،
ّ
حميميــة،
الذاكــرة ،والتعبيــر عــن الفاعليــة مــن خــال طرائــق انتقــال
ً
وتجســيدية وتجريبيــة .وبهــذا المعنــى ،فإنهــا تســهل مســتوى متقدمــا
مــن الترابــط ،وبالتالــي المســؤولية االجتماعيــة والتضامــن والمســاواة
( .)Anderson 2016, 91توضــح الصــورة ( )3كيــف تتشــارك الصانعــات
فــي إنجــاز قطعــة واحــدة ويتفاعلــن فــي مــا بينهــن .وفــي الصــورة ()4
تناقــش مديــرة المركــز الصانعــة فضــة حــول تركيبــة الزخــارف التــي
ً
ســتنقلها الحقــا إلــى تصميــم الثــوب ،ويســود جـ ٌّـو مــن التســاوي بينهمــا
رغــم الفــوارق فــي مســتوى التعليــم والخبــرة والوضــع المادي-االجتماعــي.

“اقترحــت إنــي أعمــل نشــاط صفــي بالمدرســة بس ُ
المدرســات
فكرونــي محتاجــة مصــاري وطلبــوا أعملهــن براويــز لتعليقهــا
الدارة ،بــس أنــا وضحتلهــن إنــي حابــة أعلــم البنــات”.
بغرفــة إ
ّ
قوتهــن اليومــي وتغييــر
وقــت تقــاوم الصانعــات لكســب
وفــي
ٍ
أنظمــة الثنائيــة االجتماعيــة (فقير-غنــي) ،أقدمــت نســاء أخر يــات
نخبويــات ينتميــن إلــى طبقــات اجتماعيــة ميســورة وأ كثــر
ّ
اســتغاللهن وتعميــق حــدة الفجــوة بيــن “المهمــش”
ســلطة علــى
و“النخبــوي” ،إذ أشــارت بعــض الصانعــات إلــى ســيدة أعمــال
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أ
ويجبرونــه علــى حمــل المهــام ،لداء االحتفــاالت ،لتنبعــث إشــارات
ذات معنــى” (.)Foucault 1987, 25

فلســطينية مشــهورة فــي مجــال التــراث بالقــول:
“عمرها ما مسكت إبرة وخيط ،بس طلعت ع ظهورنا”.

7

ً
نظــرا إلــى كــون قطــاع الحــرف التقليديــة ومــن ضمنهــا صناعــة
المطــرزات ً
قطاعــا غيــر رســمي ،فإنــه يفتقــر إلــى حمايــة قانونيــة
للمشــتغلين/ات فيــه ،إذ ال يوجــد أي قانــون يحمــي الملكيــة الفكر يــة
ّ
للحرفييــن/ات أو يحميهــم/ن مــن مختلــف أشــكال االســتغالل.
ّ
بعضهــن
وهنــا تبــرز أهميــة أخــرى لدائــرة الصانعــات فــي توعيــة
ّ
وتكاتفهــن فــي وجــه المســتغلين الرأســماليين.
بحقوقهــن
ق
الصورة  :5أدوات النضال :بإ�ة وخيط وقطعة �اش ...ونضارة
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فــي ســاحات القتــال المباشــر والمســلح ُ (خليــل  .9)2015ومــع مــرور
أ كثــر مــن ســبعة عقــود مــن االســتعمار أنتجــت أجســاد نســاء طيعــة
( )docileتقبــل التشــكيل بحســب أهــواء المجتمــع المحيــط دفــع
النســاء (فــي هــذه الدراســة الصانعــات المتقدمــات فــي العمــر) إلــى
البحــث عــن متنفــس وفضــاء آخــر يقاومــن مــن خاللــه حتــى لــو كان
قطعــة قمــاش.

كيــف ّ
يعبــر جســد الصانعــة عــن عالقتــه بالمجتمــع المحيــط؟
ُ
كيــف تكســب ماديــة التطر يــز الحرفيــات درجــة مــن القــوة؟ بالنســبة
للحرفيــات ،كانــت اليــد وســيلتهم لمثــل هــذا االستكشــاف .اليــد
هــي جهــاز لمــس خـ ّ
ـاص يمكــن مــن خاللــه إخبــار أســاطير العالــم
اليمــاءات ،وكتابــة الخــط ،والخياطــة ،والنســيج ،ووضــع
مــن خــال إ
أ
الحجــار الصغيــرة علــى أعمــال الفسيفســاء ،والخياطــة ،وتصميمات
باليمــاءات ،زاد
التطر يــز .فــي الواقــع“ ،كلمــا زادت حركــة اليــد إ
ّ
شــعورها” ( .)Ingold 2013, 112عــاوة علــى ذلــك ،فــإن إبــرة
محادثتــي هــي امتــداد ليدهــا تســتخدمها لمقاومــة المشــروع
االســتعماري الصهيونــي علــى حــد تعبيرهــا (الصورتــان  5و:)6

ّ
إن برامــج مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين ،والتــي تركــز
ً
خصوصــا ّ
المهمشــات منهـ ّـن ،قائمــة علــى
فــي عملهــا علــى النســاء
ً
ّ
التمويــل الخارجــي الــذي يأتــي أحيانــا بأجنداتــه الخاصــة التــي
ً
فكثيــرا مــا ير بــط اســم
تعــزز الثنائيــة رجل-حــرب وامرأة-ســام.
ً
المــرأة ببنــاء الســام مــن منطلــق أنهــا أ كثــر نبــذا للعنــف مــن

في ّ
كل مرة أستخدم إبرتي وأقوم
بخياطة خط جديد أقاومه...
أستخدمها ملقاومة االحتالل

“فــي كل مــرة أســتخدم إبرتــي وأقــوم بخياطــة خــط جديــد
أ
أقاومــه ،يمســك الطفــال الحجــارة بأيديهــم ويرمونهــا علــى
الس ـرائيليين لمقاومــة وجودهــم فــي حيهــم .كام ـرأة
الجنــود إ
فــي مجتمــع يهيمــن عليــه الذكــور ال يمكننــي فعــل ذلــك.
البــرة جــزء منــي وأنــا أســتخدمها لمقاومــة االحتــال”.
إ

تحافــظ المــرأة الفلســطينية علــى التــراث وتثبــت وجودهــا وتشــبثها
أ
بــالرض وموروثهــا الثقافــي وهــو فعــل مقاومــة لالســتعمار الصهيونــي.
هنــاك دراســات عــدة تناولــت هــذا الجانــب المهـ ّـم مــن الحــرف اليدويــة
ً
ـال:
وقــد أشــارت إليــه معظــم الصانعــات ،مثــا فضــة تتســاءل بصــوت عـ ٍ
“ليــش الثــوب الفلســطيني الزم يضــل عايــش؟ هــو يعكــس
هويتنــا ،كل فلســطيني يناضــل بطر يقتــه ،كل ســت تضــع
غــرزة فهــي تناضــل”.
وحدثتنــي ليلــى عــن حادثــة وقعــت لهــا لــدى مشــاركتها فــي معــرض
للمنتجــات التراثيــة نظمتــه الســفارة الكنديــة فــي تــل أبيــب عندمــا
جــاء إسـرائيلي إلــى جناحهــا الخــاص وقــال لهــا“ :هــذا ثوبنــا وإنتــو
ســرقتوه منــا” .أثــار الكمــه غضبهــا فصرخــت فــي وجهــه“ :مــن ايمتــا
أ
وهــذا الثــوب إلكــم! هــذا ثــوب فلســطيني ،ثــوب َ
الملــك الصلــي”.
فأشــادت بهــا إحــدى الحاضـرات وهــي ناشــطة فــي مجــال التـراث:
“برافــو عليــك بتقاومــي بيهــم”.

ق
الصورة  :6نضال الصانعة عىل قطعة �اش

بالجســد مــن جهــة وبالمجتمــع مــن جهــة أخــرى ،ومدلــوالت ذلــك
ً
ُ
ذكــرت ســابقا فــي
فــي خلــق أنمــاط جديــدة لمقاومــة االســتعمار.
معــرض توصيفــي مفهــوم المقاومــة فــي هــذه الورقــة أنهــا تتشــابك مــع
مفاهيــم القــوة .وباعتبارهــا أ كثــر العوالــم شــخصية وحميميــة للــذات،
ّ أ
فــإن الجســاد هــي أ كثــر المواقــع الالفتــة للنظــر إلــى توصيــف القــوة
( )Outram 1989وترميــز الثقافــة (.)Combs-Schilling 1991
يكتــب فوكــو فــي معادلــة الجسد/السياســة“ ،الجســد متــورط بشــكل
مباشــر ً
أيضــا فــي مجــال سياســي؛ عالقــات القــوة تمســكه علــى
الفــور؛ يســتثمرونه ،يضعــون عليــه عالمــة ،ويدر بونــه ،ويعذبونــه،

الحــرف
بالضافــة الــى تشــديدها علــى دور ِ
لكــن هــذه الورقــة إ
التقليديــة فــي تأ كيــد الهويــة والنضــال الفلســطيني ســتنظر إلــى
مكنونــات أخــرى تستشــف مــن ممارســة الصناعــة نفســها ،عالقتهــا
آ
“ 7طلع على ظهري” مصطلح عامي يعكس استغالل شخص لخر للوصول إلى أهداف
سلطوية أو مادية.
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ُيقــال أن المنســوجات تكشــف خفايــا التار يــخ االجتماعــي للنــاس
كونهــا تتحــدث لغــة صامتــة ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه بليغــة بشــكل
أ كبــر مــن اللغــة المكتوبــة ( .)Morgan 1851تجســدت رغبــة النســاء
فــي المشــاركة الفاعلــة فــي النضــال المناهــض لالســتعمار أن تتخيــل
نفســها تجابــه المحتــل علــى قطعــة قمــاش .مــن خــال تتبــع تار يــخ
ّ
المهــم والفاعــل فيــه،
النضــال الفلســطيني نستشــف دور المــرأة
أ
ّ ّ
8
إل أن ضغــط المجتمــع البــوي والضوابــط االجتماعيــة والدينيــة
ّ
مــن جهــة واالســتعمار الصهيونــي مــن جهــة أخــرى ولــد ومــا زال
تحديــات جمــة لمشــاركة الم ـرأة الكاملــة فــي هــذا النضــال بخاصــة

ّ
الرجــل ،وأنهــا أ كثــر عاطفيــة ،وبذلــك فهــي تصلــح أ كثــر مــن الرجــل
أي ســام ُي َّ
لصنــع الســام (نســاء  .)FM 2018ولكــن عــن ّ
تحــدث
َ
ســتعمر ترضــخ فيــه أجســاد النســاء لعنــف وعنصر يــة
فــي بلــد ُم
ظهــر ازدواجيــة المانحيــن الغر بييــن ًّ
المحتــل؟ َت ُ
جليــا فــي وقوفهــم
مــع أو ضــد حــركات النضــال والتحـ ُّـرر فــي المنطقــة العر بيــة بخاصــة
فــي اختيــارات النســاء للمشــاركة العنيفــة أو الســلمية .فعلــى ســبيل
أ
المثــال ّ
تــم االحتفــاء بمشــاركة اليز يديــات فــي التصــدي لتنظيــم
 9بحسب خليل ( )2015فإن ً
جزءا من الفتيات الفلسطينيات المشاركات في رشق
ً
ّ
وجههن لسببين رئيسيين“ :أول حتى
الحجارة على جنود االحتالل يقمن بوضع لثام لتغطية
ّ
إليهن من خالل الكاميرات أو يشي ّ
عائالتهن ّ
ّ
لعائالتهن التي ال ّ
تحبذ
بهن أحد
ال تتعرف
جنبا إلى جنب مع الشبان ،بل ّ
ّ
مشاركتهن في رشق الحجارة ً
تفضل بقاءهن في البيت،
أ
ّ
هويتهن،
المر الذي يرفضنه .أما السبب الثاني فهو أمني حتى ال يعرف جنود االحتالل

ً
ّ 8
يقيد الخطاب الديني أحيانا حرية المرأة في المشاركة المناهضة لالستعمار بخاصة في
أ
أماكن وجودها (في الصفوف المامية أو المشاركة في تشييع جثمان الشهداء وغيرها)،

بينما تفضل أخريات المشاركة من دون لثام حتى ”.كما يؤكد أن النساء يتعرضن لضغوط
أ
ّ
مشاركتهن“ ،مالحقة االحتالل وأجهزة المن
من أجهزة السلطة الفلسطينية تحد من

مالبسها لدى المشاركة وما الى ذلك .كان آخره دعوة أحد الشيوخ مرابطات القدس اللواتي
ّ ً
خوفا من تعرض أعر ّ
اضهن للخطر
يتصدين للمقتحمين الصهاينة إلى العودة إلى بيوتهن
أ
والذي في رأيه أسوأ على الفلسطينيين من هدم القصى (.)Hazan 2015

الفلسطينية القاسية لنشطاء حماس والجهاد إالسالمي جعلت الكثيرات منهن يتلمسن
ً
خطواتهن ،خوفا من مالحقة حتمية”.
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االســتعمار ( )decolonizationنفســها هــي فــي طبيعــة الحــال عمليــة
ّ
ّ
عنيفــة ( .)Fanon 1961ويــرى أن علــى كل جيــل أن يكتشــف مهمتــه
فــي التاريــخ ويكافــح مــن أجلهــا .مــن هنــا تســتنتج الورقــة وجــود آليات
تعبيــر لرغبــات مكبوتــة فــي المشــاركة الفاعلــة فــي النضــال تــؤدي إلــى
خلــق نــوع مــن أنــواع المقاومــة الرمزيــة والثــورة علــى ضوابــط المجتمــع
والجســد تترجــم عبــر التطريــز علــى قطعــة قمــاش .يبــرز ذلــك بصــورة
أ
أ
أوضــح حيــن طــرق بــاب التطريــز (العمــل النثــوي) الرجــال الســرى
فــي ســجون الدولــة الصهيونيــة .فقــد ُح ّمــل معانـ َـي وطنيــة وســاهم فــي
خلــق جـ ّـو مــن الحميميــة الرمزيــة فــي مــا بينهــم وبيــن عوائلهــم .وقــد
ّ
أ كــدت غريــر ( )Greer 2008أن فعــل الحيا كــة هــو تعبيــر صــارخ عــن
ثــورة تســتدعي التغييــر المجتمعــي والسياســي.

“بالرهــاب”
الرهابــي بينمــا وصفــت المناضلــة الفلســطينية إ
داعــش إ
ّ
حينمــا تصــدت لالســتعمار الصهيونــي وتوقــف الدعــم المالــي
عــن مركــز قــروي يحمــل اســم الشــهيدة المناضلــة دالل المغر بــي
ّ
فــي العــام  .10 2017ويخالــج كثير يــن هــذا الشــعور بــأن التمويــل
الخارجــي ً
دائمــا يأتــي بثمــن إذ إن المانــح الغر بــي يهــدف فــي تمويلــه
لمشــار يع التـراث إلــى تطويــع الفلســطينيين وإرضاخهــم للحيــاة التــي
ُي ّ
ـتعمر
ـتعمر علــى مقاســه مــن جهــة وحمايــة لهــذا المسـ ِ
فصلهــا المسـ ِ
ّ
مــن انفجــار الشــارع وثورتــه مــن جهــة أخــرى كمــا ُيستشــف مــن قــول
مديــرة المركــز:
“فــي العــام  2016حصلــت علــى مشــروع مــن .....بقيمــة 66
ألــف دوالر ،كان الدعــم ...يعكــس توجهاتهــم بخلــق متنفــس
للمنطقــة المضغوطــة فــي محيــط القــدس حيــث كانــت
مســؤولة الجهــة الممولــة تأتــي وتســأل أيــن مخيــم شــعفاط”.

مقومات ّ
ث� ًلثاّ :
فردية نفسيةّ

ً
يســاعد التطريــز والعمــل اليــدوي إجمــال فــي تحســين الصحــة العقليــة
والنفســية للعامليــن/ات فيهمــا .فــي دراســة علــى مجموعــة التطريــز مــن
أجــل الســام ( )Bordados por la Pazتؤكــد الباحثــة أثــر التطريــز
أ
اليجابــي علــى ضحايــا العنــف فــي الحــرب المكســيكية-الميركية
إ
ُ
علــى المخــدرات والتــي قتــل فيهــا مــا يقــارب  130ألــف مكســيكي
ُ
حتــى العــام  ،2014وشـ ّ ِـرد مليــون شــخص مــن منازلهــم .وتشــير الــى
ّ
أن ممارســة عوائــل الضحايــا للتطريــز قــد ســاهمت فــي تعايشــهم مــع
الترومــا ( .)Goggin 2014فــي هــذا البحــث ،زادت ثقــة الصانعــات
بأنفسـ ّ
ـهن حينمــا امتلكــن مهــارات وتقنيات خاصــة بالتصميــم والحياكة.
ّ
وقــد رأينــا جـرأة ليلــى فــي التصــدي إللسـرائيلي الــذي تبجــح أن الثــوب
ًّ أ
َ
ـطينيا لنهــا تمتلــك مهــارة خاصــة (القصبــة
الملــك إسـرائيلي وليــس فلسـ
ّ
الس ـرائيلي ال يتقنهــا.
والتحريــرة) وتعــرف أن إ

وفــي ســياق تمويــل برامــج الثقافــة ،يوضــح هاليــه ()Halle 2007, 317
أ
فــي طــرح روايــات يرغبــون فــي ســماعها :التمويــل الوروبــي عبــر الوطني
أ
ّ
للســينما كأحــد أشــكال االستشــراق الحديــث أن التمويــل الوروبــي
أ
إللنتــاج الســينمائي فــي الشــرق الوســط لــه ثمــن ،وهــو اســتمالك الثقافــة
أ
ّ
الوروبــي ّ
يــروج
كســلعة فــي السياســات إالنمائيــة .كمــا أن التمويــل
ِ
أ
ً
ُوينتــج االختــاف واالنقســام فــي الفــكار بــدل مــن مفهــوم الوحــدة فــي
ّ
بلــدان المشــرق العربــي .كمــا أن برامــج التمويــل فــي فلســطين عملــت
ً
علــى تطبيــع أنمــاط الهيمنــة االســتعمارية ،بــدل مــن تعزيــز قــدرة
الفلســطينيين علــى النهضــة والتطــور بشــكل مســتقل ،لذلــك وصفــت
ً
بكونهــا شــل مــن أشــكال االســتعمار الناعــم (.)Allen 2013, 68
يرتبــط لفــظ “المقاومــة” فــي ذهــن الفلســطيني ً
غالبــا بالمقاومــة
َّ
المســلحة أو بمــا يســميها بعضهــم النضــال العنيــف أو الدمــوي.
وبالتالــي تصيــب الرهبــة بعــض النــاس حيــن يســمعون كلمــة مقاومــة.
“مقاومــة! شــو بــدك تحبســينا؟” هكــذا اســتنكر زوج إحــدى الصانعات
حينمــا ســمعني أطــرح علــى زوجتــه ســؤال :هــل تريــن فــي عملــك
فــي التطريــز ّ
أي شــكل مــن أشــكال المقاومــة؟ ويدافــع فرانــز فانــون
ّ
أ
فــي كتابــه “معذبــو الرض” عــن الــدور الضــروري للعنــف فــي خــوض
ّ
صراعــات إنهــاء االســتعمار ،إذ يؤكــد أن عمليــة تفكيــك وانهــاء

هــذا النــوع مــن المقاومــات ينبغــي فيــه إعــادة ترتيــب لعالقــة الجســد
آ
ّ
بمــا حولــه لتنتــج منهــا محاولــة فهــم الخــر مــن خــال نتــاج عملــه .إن
الصانعــات فــي الدائــرة يدركــن الحالــة النفســية والمزاجيــة لبعضهـ ّـن
فقــط مــن خــال رؤيــة العمــل الــذي قمــن بــه .يشــير تــوم إنجولــد إلــى
أ
ّ
أن صنــع الشــياء يجلــب انعكاســات عميقــة علــى عمليــات إنشــاء
أ
أ
الشــياء ،علــى المــواد والشــكال والتصاميــم والمعرفــة الشــخصية
ّ
وعمــل اليــد .كل جســم فــردي هــو وســيلة تعبيــر تســمح لــه “بالتفكيــر
مــن خــال الصنع” والتعلم بالممارســة ( .)Ingold 2013وبالتالي ،يعي
الحرفيــون مهاراتهــم وأمزجتهــم بمجــرد رؤيــة مــا تنتجــه أيديهــم .علــى

 10ارجع إلى https://www.ngo-monitor.org/norwegian-funded-pngo-glorifies-
 /terrorism-condemns-norwayشوهد في .16-8-2020
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وذكــرت مديــرة المركــز وصانعــات أخر يــات محاوالتهـ ّـن فتــح قنــوات
تجمعــات فلســطينيةً .
اتصــال وتســويق خارجيــة مــع ُّ
وغالبــا مــا يرتبــط
تمويــل فلســطيني الشــتات ودعمهــم للفلســطيني المقيــم فــي الوطــن
أ
بمعانــي دعــم الصمــود والبقــاء علــى الرض.

ســبيل المثــال ،عندمــا أظهــرت مديــرة المركــز إلحــدى الصانعــات
قطعــة مصنوعــة مــن قبــل فضــة ،علقــت عليهــا باســتغراب بمــا يأتــي:
“معقــول هــذا شــغل فضــة!! ال ال هــذا مــش شــغلها ،أ كيــد
نفســيتها تعبانــة أو وراهــا قصــة .الحظتــي إشــيء غر يــب ببيتهــا
لمــا كنتــي هنــاك؟”

قبل أن ن
ت� القراءة
ي

تقــوم الصانعــات بالتطر يــز ً
معــا فــي المركــز أو يجتمعــن فــي بيــت
إحداهــن ،أو فـرادى فــي بيوتهــن .تحضــر النســاء ً
غالبــا فــي فضــاءات
ّ
ّ
ـجعهن علــى ارتيــاد هــذه الفضــاءات والشــعور
مخصصــة لهـ ّـن ،مــا شـ
بارتيــاح أ كبــر لعــدم وجــود الرجــال حولهـ ّـن ،وأعطاهـ ّـن فرصــة التعبيــر
عــن مكنونــات أنفسـ ّ
ـهن .وعلــى الرغــم ممــا اســتنتجته الدراســة مــن
ّ
فاعليــة التطر يــز فــي التأثيــر ً
إيجابــا علــى حيــاة الصانعــات إال أن
أ
ّ
مقاومتهــن للهيكليــة الذكور يــة للســلطة فــي داخــل الســرة بقيــت
محصــورة ونســبية .علــى ســبيل المثــال ،حدثتنــي منســقة برامــج
المركــز عــن مــدى التغييــر الجــذري فــي شــخصية إحــدى الصانعــات
آ
وطر يقــة حديثهــا مــع الخر يــن بثقــة مــن خــال معرفتهــا بهــا علــى
ّ
مــدار ســبع ســنوات مضــت .إال أن الصانعــة نفســها والتــي كان زوجها
ً
عاطــا عــن العمــل لشــهور عــدة وحتــى ز يارتــي لهــا فــي منزلهــا قالــت:

كمــا تـ ّ
الس ـرائيلية وفــي
ـؤدي التظاه ـرات أمــام الحواجــز العســكر ية إ
ّ
المتكــررة للتجمعــات
التصــدي القتحامــات جنــود االحتــال
أثنــاء
ِّ
الســكانية الفلســطينية إلــى إصابــات بليغــة أو طفيفــة فــي أجســاد
المقاوميــن/ات الفلســطينيين/ات ،تخــرج النســاء مــن ســاحة المعركــة
القائمــة علــى قطعــة القمــاش بوخ ـزات إبـ ٍـر هنــا وهنــاك ،وبقصــر فــي
النظــر ،وبأوجــاع فــي الظهــر تسـ ّ
ـتمر معهـ ّـن مــدى العمــر .ولكنهــا تتــرك
ّ
ً
أيضــا آثـ ًـارا مــن انتصــارات مصغــرة ســاهمت ،علــى الرغــم مــن رمز يتها
أ
ً
فــي بعــض الحيــان ،فــي تمكيــن الصانعــات الذاتــي وإعطائهـ ّـن صوتــا.
ً
فغالبــا مــا تـ ّـم النظــر إلــى الثــوب الفلســطيني برومانســية لــم تعكــس
ّ
ّ
ومقاومتهــن للعولمــة والرأســمالية التــي
وطموحاتهــن
آالم النســاء
أ
أحضــرت معهــا الثــواب الجاهــزة مــن الصيــن بســعر زهيــد.
أ
ُ
تحـ ِّـول الصانعــات الشــياء مــن مجــرد خيــوط حر يــر ملونــة وأقمشــة
ـوم تحا كــي الطبيعــة وتحا كــي الحيــاة وتحا كــي المقاومــة .وفــي
إلــى رسـ ٍ
أثنــاء العمليــة ّ
يتحولــن مــن نســاء مهمشــات ال مرئيــات إلــى نســاء
ّ
فاعــات .وهكــذا ُتفـ ِـكك الصانعــات بمقاوماتهـ ّـن عـ ً
ـددا مــن الثنائيات:
فقير-غنــي ،متعلم-أمــي ،مهمش-غيــر مهمــش (نخبــوي) ،حياة-موت،
ّ
إنســان-جماد .وأتذكــر هنــا قــول منيــرة التــي تشــير إلــى اضمحــال
الحــدود وإذابتهــا بيــن الصانــع/ة وأدواتــه لتخــرج ً
كائنــا جديـ ًـدا:11

“قــد ال يســمح زوجــي بعمــل ابنتــي بشــهادتها ،وقتهــا بنفعهــا
التطريــز”.

ر ً
عا�ة للحدود
مقاومة
ا:
ابع
ب

أ
أدت ســبعة عقــود مــن العيــش فــي وطــن القطــع والجــزاء ،وفــي
ّ
الداخــل المحتــل ،وفــي المخيمــات المبعثــرة هنــا وهنــاك علــى أرض
فلســطين التار يخيــة ،وفــي دول الجــوار ،وفــي المهجــر إلــى إنتــاج
هويــات فلســطينية فرعيــة تمتــزج أو تنصهــر فــي بوتقــات الثقافــات
أ
ّ
القليميــة أو العالميــة الخــرى .تحــاول الصانعــات مقاومــة التشــتت
إ
ّ
ّ
والتبعثــر الفلســطيني مــن خــال تحديهــن الحــدود السياســية
والثقافيــة .فقــد قالــت إحــدى الصانعــات مشــيرة إلــى مشــار يع
أ
تعاونيــة جمعــت فلســطينيات مــن الردن ولبنــان:

“البــرة صــارت ز يهــا زي أوالدي وبناتــي مــا بقــدر أســتغني
إ
عنهــا ،وصــارت جــزء مــن حياتــي .بلشــت أطــرز وأنــا  12ســنة
وهــس أنــا  ،46صــارت جــزء مــن جســدي”.
أ
والنســان ،وبيــن
فــي عمليــة إذابــة الفــوارق والحــدود بيــن الشــياء إ
البــرة امتـ ً
ـدادا للجســد ،ال بــل هــي الجســد
الــروح والــاروح تصبــح إ
الــذي ينــزل إلــى ســاحة المعركــة.

“التطر يــز يجمعنــا كلنــا كفلســطينيات ســواء هــون أو فــي
ّ
الشــتات ،وبنعلــم بعــض شــو يعنــي تكــون فلســطيني”.

خ
آ
ز
ً
الف� ي�ئية ي ت
ال� تفوق ال يدم.
 11أراه قريبا من السايبورغ ( )cyborgذي الصائص ي
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العمل غير َّ
املنظم لدى نساء األحياء امله َّمشة في تونس:
الطبخ كوسيلة مقاومة
جواهر شنة

ّ
املقدمة

جواهر شنة

آ
أ
أ
متحصلــة علــى شــهادة إالجــازة الساســية فــي اللغــة والدب إالنكليــزي مــن كليــة الداب والعلــوم إالنســانية فــي سوســة ،وعلــى شــهادة الماجســتير فــي
آ
والنســانيات-منوبة .شــاركت فــي ورشــات عــدة كقـراءة نســوية
الدراســات الجندريــة “النــوع االجتماعــي والثقافــة والمجتمــع” مــن كليــة الداب والفنــون إ
فــي جمــع الشــمل النســوي منــذ العــام  2014ومدافعــة عــن حقــوق االنســان .ناشــطة نســوية أسســت صحبــة مجموعــات مــن النســويات حركــة “فلقطنــا”
أ
النســوية التقاطعيــة فــي كانــون الول/ديســمبر  .2019شــاركت فــي العــام  2008فــي إنجــاز نشــرية الطالبــة التونســية المتخصصــة فــي مشــاكل الطالبــات.
كتبــت عــن الجســد ،ووصــم الجســد ،ووصعوبــات التأقلــم فــي ظــل المجتمــع الرأســمالي والثقافــة االســتهالكية .كمــا كتبــت عــن الجنــدر والسياســة وعــن
ً
نموذجــا.
النســاء فــي تنظيمــات إالســام السياســي ،حركــة النهضــة التونســية

ّ
النســوية ،بحســب معجــم أوكســفورد ،هــي “االعتــراف بــأن للمــرأة
ً ُ
حقوقــا وف َر ًصــا مســاوية للرجــل فــي مختلــف مســتويات الحيــاة العلميــة
والعمليــة وهــي النضــال مــن أجــل تحقيــق ذلــك” (.)Feminism 2020
ً
وتخــوض النســويات بصفــة منظمــة وواعيــة أشــكال مختلفــة مــن
النضــال النســوي كالتظاه ـرات والمســيرات وتقديــم مشــاريع القوانيــن
والكتابــات والحمــات وغيرهــا .لكـ ّـن أشــكال المقاومــة للميــز الجنــدري
ال تقتصــر علــى الناشــطية المنظمــة والممأسســة ًّ
فكريــا بــل تمتــد لتشــمل
ً
ـكال أخــرى أكثــر بســاطة وأقــل مواجهــة ً
ووعيــا ،وبحثــي هــذا هــو
أشـ
محاولــة لتســليط الضــوء علــى أشــكال المقاومــة اليوميــة المختلفــة.
أ
المقاومــة ،بحســب تعريــف العالــم النثروبولوجــي جايمــس ســكوت،
ليســت فقــط حركــة اجتماعيــة واســعة النطــاق تمارســها مجموعــة مــن
أ
العضــاء بــل هــي ً
أيضــا مجموعــة تقنيــات وأفعــال صغيــرة ويوميــة
ّ
تشــكل فعــل المقاومــة ( .)Scott 2009فــي عملــي هــذا ســأتناول بالــذات
أ
هــذه “التقنيــات والفعــال الصغيــرة” كجــزء واســع مــن حركــة المقاومــة.
هــي أشــكال بســيطة ومتكــررة تمارســها نســاء مــن أوســاط شــعبية 1ال
يدركــن معنــى النســوية وبعضهـ ّـن لديهـ ّـن فكــرة عامــة عــن النســوية أو
يعادينهــا ،وقــد اختــرت لبحثــي ّ
عينــة مــن نســاء الحــي الــذي أقطنــه وهــو
ّ
محــاذ
حــي شــعبي صغيــر فــي الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمــة تونــس
ٍ
أ
لجبــل صغيــر؛ حـ ّـي قديــم نسـ ًّـبيا مقارنــة بباقــي الحيــاء الشــعبية فــي
العاصمــة ،يقطنــه عــدد محــدود نسـ ًّـبيا مــن النــاس.

ش
مر� (سوق) ي ّ
احل
ي

أ
ً
زخمــا ًّ
ًّ
الخيــرة ً
ميدانيــا أعقــب حالــة الجمــود والتقوقــع
فكريــا وح ـراكا
التــي رافقــت عهــد الديكتاتوريــات الســاقطة .انطلقــت فكــرة المقالــة
ً
أساســا مــن نقاشــات ّ
معمقــة نخوضهــا نحــن النســويات المنتميــات إلــى
جمعيــات أو المســتقالت ،حــول راهنيــة بعــض القضايــا مــن غيرهــا
وحــول المطبــات التــي ترافــق نضالنــاً .
دائمــا مــا دأبنــا فــي الســنوات
أ
الخيــرة علــى خــوض أشــكال مختلفــة مــن النضــال النســوي بيــن
ورشــات القــراءة ،وتظاهــرات ثقافيــة واحتجاجيــة أو حتــى رقصــات
رمزيــة (فــاش مــوب) ،نتعــرض إثرهــا لحمــات شــتم وعنــف ســيبر ّ
انية
وماديــة واســعةّ ،
ّ
فنــرد وننظــم حمــات المســاندة واالســتنكار إزاء ّ
كــم
مــن الشــتائم واالنتقــاداتّ .
لكــن بعــض االنتقــادات مــن دون ســواها
ً
دائمــا مــا تدفعنــا الــى التفكيــر والـــتأمل .فــي أعقــاب أحــد النشــاطات
التــي جمعنــا فيهــا مئــات مــن الناشــطات فــي ســاحة الحكومــة انهالــت
كالعــادة علينــا الشــتائم والتعليقــات الســاخرة ،وقــد توقفنــا عنــد بعضهــا

تنطلــق مقالتــي هــذه مــن الســياق النضالــي النســوي التونســي وتعــود
إليــه ،إذ تشــهد تونــس كغيرهــا مــن بلــدان العالــم العربــي إبــان الثــورات
أ
أ
أ
ال كثر ً
فقرا والتي تتميز بطابعها
 1المقصود بالوساط الشعبية في بحثي هو الحياء
المحافظ.
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ّ
ّ
تقودنــي ســاقاي كل مــرة إلــى محــل “المــاوي” 2فأنــا أكــره الطبــخ
أ
والمطبــخ وأجــد لتفاديــه جميــع العــذار فأخبــر مــن حولــي أننــي امـرأة
مثقلــة بالمشــاغل ال وقــت لــي بيــن عملــي ودراســتي و نشــاطي لذلــك.

مــن قبيــل“ :هــل تمثلــن جميــع النســاء؟”“ ،أيــن معانــاة الريفيــات فــي
أ
نضالكـ ّـن؟” ،و“مــاذا عــن نســاء الحيــاء الشــعبية ،هــل تعرفكـ ّـن حتى ؟”.
فــي الـ ّ
ـرد علــى هــذا النــوع مــن االنتقــادات أشــارت إحــدى الصديقــات
ّ
إلــى أننــا نســويات تقاطعيــات نــدرك جيـ ًـدا أن أشــكال الظلــم تتقاطــع
بيــن التمييــز علــى أســاس جنــدر وطبقــة ولــون وميــول جنســية وتتقاطــع
نضاالتنــا ضدهــا ً
تبعــا لذلــك .إال أننــي ورغــم وعيــي بنجاحنــا فــي تشــبيك
ً
نضــاالت النســويات مثــا مــع الحركــة الكويريــة ،أعتقــد أننــا مــا زلنــا
عاجـزات عــن تفكيــك وفهــم البنــى الفكريــة والمعرفيــة التــي قــد تربــط
أ
نضــاالت النســاء المنتميــات إلــى الطبقــة ال كثــر فقـ ًـرا بالنضــال والفكــر
ّ ّ
محلــي .إن التغاضــي عــن أشــكال المقاومــة
النســوي علــى مســتوى
البســيطة وغيــر المنظمــة التــي تخوضهــا نســاء الهامــش ربمــا هــو مــن
بيــن أســباب تعميــق الهــوة بيــن النســويات كفاعــات وبيــن كثي ـرات
مــن النســاء اللواتــي ال ينخرطــن صراحــة وعالنيــة فــي النضــال النســوي.

ً
أجــد الصــف طويــا أمــام “خالتــي 3منيــرة” ،بائعــة المــاوي .أتشــاغل
بمراقبــة هاتفــي إلــى أن يطالعنــي صوتهــا الــذي نـ ً
ـادرا مــا أســمعه رغــم
تعـ ُّـدد زياراتــي لمحلهــا “بــره عيــش ولــدي خلينــي نخــدم علــى روحــي”
(اذهــب يــا ولــدي رجـ ً
ـاء دعنــي أعمــل) .ينهــر الجمــع أحــد الســكارى
الــذي أصـ ّـر علــى تجــاوز الصــف “ســيب المـرا تلقــط خبــزة” (دع المـرأة
فــي حالهــا كــي تشــتغل) .نظــرت إلــى مالمحهــا ،وجدتهــا مجهــدة ومتأثرة.
يبــدو أنــه أســمعها شــتيمة.
تقــاوم خالتــي منيــرة الحيــف االقتصــادي والمجتمعــي غيــر وجلــة .تقــف
أمــام كــوة موقدهــا متجاهلــة هبــوط الليــل ُّ
وتنمــر الســكارى لتلتقــط
كفــاف يومهــا .فعـ ّـن فــي خاطــري لـ َـم لـ ْـم أفكــر ً
يومــا فــي الكتابــة عنهــا
وعــن طرائــق مقاومتهــا .وهكــذا تحولــت المقالــة مــن مجــرد فكــرة عاجــزة
ّ
الــى نـ ّ
ـص أخطــه.

ّ
بعــد كل لقــاء مــع رفيقاتــي النســويات أحمل تســاؤالتي وهواجســي وأعود
َ
إلــى الحــي الشــعبي الــذي أســكن فيــه مثقلــة بخيبتــي .خيبــة عجــزي عــن
ًّ
ّ
وعنهن.
فهــم هــؤالء الذيــن أنتمــي إليهــم وإليهـ ّـن وأريــد حقــا الدفــاع عنهــم

خالتــي منيــرة ليســت الوحيــدة فــي ّ
حينــا التــي لهــا مشــروعها
الصغيــر الخــاص .ففــي الحـ ّـي نجــد ً
والحرفيــات
تقريبــا أن البائعــات ِ
عمومــا أكثــر عـ ً
والطباخــات وصاحبــات المشــاريع الصغــرى ً
ـددا مــن
ّ
أمثالهــن مــن الرجــال.
ّ
تتنــوع مهــن النســاء فــي ّ
حيــي بيــن بيــع الخضــر و“الفريــب”
و“الريكلام” 5والحالقــات والطباخــات .جميعـ ّـن اختــرن العمــل اليومــي
وآبائهــن ّ
ّ
ّ
لهــن.
أزواجهــن
علــى الجلــوس فــي المنــزل وانتظــار إعالــة
أ
أ
لكننــي اختــرت “صانعــات الخبــز” تحديـ ًـدا لنهـ ّـن ال كثــر فقـ ًـرا بيــن
المجموعــة .ف ِلخبــز المــاوي داللــة طبقيــة حيــث يختلــف عــن أنــواع
أ
أ
الخــرى َّ
المقدمــة فــي الحيــاء المرفهــة والمطاعــم الفخمــة.
الخبــز
أ
فالطعــام ،كمــا يذهــب إلــى ذلــك النثروبولوجيــان ســامي زبيــدة
4

ً
تحديدا ،ال تختلف مكوناته عن غيره من
 2نوع من أنواع الخبز ينتشر في تونس العاصمة
ّ
أنواع الخبز إال أن طريقة طهوه مميزة وسهلة التحضير.
ُ
 3خالتي صفة نطلقها على الكبيرات في ّ
السن في ّ
وحافظت
حينا ولها داللة احترام وتقدير.
على صفة خالتي كداللة على عالقتي مع مبحوثاتي.
 4المالبس المستعملة المستوردة.
أ
 5يقصد التونسيون بالرالكم مجموع الشياء البسيطة وبخسة الثمن التي يشترونها من
أ
السواق الكبرى بالجملة إلعادة بيعها في المحال الصغيرة.

بز
خ� املالوي
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وريتشــارد تابــر“ ،يعـ ّـد عالمــة ثقافيــة بــارزة حيــال الحــدود االجتماعيــة”
(زبيــدة وتابــر.)2009 ،

إال أننــي فــي بحثــي هــذا ســأحاول رصــد مــا لفعــل إالطعــام مــن قــوة فــي
الفضــاء العــام وليــس فــي ارتباطــه بالفضــاء الخــاص ،وبالتالــي تحـ ّـول
أ
إالطعــام مــن كونــه مهمــة المــرأة ضمــن التقســيم االجتماعــي لــ�دوار
العائليــة إلــى نشــاط اقتصــادي خــارج المربــع العائلــي والمنزلــي أدى
أ
أ
أ
فــي كثيــر مــن الحيــان إلــى تغييــر التراتبيــة والدوار االجتماعيــة للمثلــة
التــي درســتها.

اعتمــدت كثيــر ٌ
ات مــن صانعــات الخبــز علــى خبر ّ
اتهــن فــي الطبــخ
ّ
والطعــام لمواجهــة واقــع التهميــش االقتصــادي المقتــرن بالتســلط
إ
الذكــوري ،وذلــك كفعــل مقاومــة يكســر حــدود القوامــة التقليديــة
ّ
ذواتهــن.
ويحقــق للنســاء

وإذ يرتبــط فعــل إالطعــام فــي الفضــاء الخــاص بجملــة مــن المشــاعر
تقتــرن بعمليــة الصنــع والخلــق وعمليــة التقديــم عــاوة علــى أهميتــه فــي
أ
المحافظــة علــى الســرة والمجموعــة ( )communityوتقســيم القــوى
داخلهــا (كونيهــان ،)Kanafani-Zaher 1997 ،Devault 1991 ،2012
إال أنــه يتحــول فــي الفضــاء العــام إلــى مجــال ســلطة مــادي يواجــه
ً
العنــف االقتصــادي ّ
ويغيــر فــي الهرميــة الجندريــة .إذا ،فعــل إالطعــام
فــي مقالتنــا مجــال قــوة ال فقــط حميمــي بــل مجــال قــوة اقتصــادي.

ّ
مــا أناقشــه فــي هــذه الورقــة هــو أن فعــل المقاومــة قــد ال يقتصــر علــى
أ
الشــكال المعروفــة للنضــال النســوي بــل ّ
يمتد ليشــمل
النســويات وعلــى
نســاء مختلفــات .كمــا أحــاول تبيــان إمكانيــة ّ
تحــول الــدور الرعائــي
المنزلــي غيــر المؤجــر للنســاء إلــى عمــل مأجــور أو رأســمال صغيــر

اعتمدت صانعات اخلبز على
خبراتهنّ ملواجهة التهميش
االقتصادي املقترِ ن بالتس ّلط
الذكوري

ن
امل� ّ
جية
اختـ ُ
ـرت فــي بحثــي عينــة مــن النســاء مــن صانعــات الخبــز الموجــودات
فــي ّ
حيــي ،أتابــع حياتهـ ّـن بشــكل يومــي بحكــم الجيــرة وأحــاول معرفــة
ّ
تمثــات ّكل منهـ ّـن حــول فعــل المقاومــة ،وحصلـ ُ
ـت علــى موافقتهـ ّـن فــي
اعتمــاد تجاربهـ ّـن ونشــر نتائــج بحثــي فــي شــكل مقالــة.

ّ أ
ال كثــر ً
تعرضــا
يحقــق االســتقالل االقتصــادي لنســاء الهامــش بوصفهــن
ً
للعنــف االقتصــادي واالجتماعــي ،وســأعتمد علــى فعــل إالطعــام مثــال.
النســاء اللواتــي اخترتهـ ّـن فــي بحثــي وظفــن خبراتهـ ّـن فــي الطبــخ إلنشــاء
صغيــرة حيــث يبعــن خبــز “المــاوي” فــي بيوتهـ ّـن أو فــي
عمــل وتجــارة ُ
َّ
محــات صغيــرة أ ِعــدت للغــرض.

ُيعـ ّـد عملــي هــذا محصلــة متابعــة مســتمرة لحيــوات هــؤالء النســاء منــذ
ً
مــا يقــارب العاميــن ،اعتمــدت فيهــا أول تدويــن المالحظــات التــي تبــدر
منهـ ّـن وحولهـ ّـن ،ومــن ثـ ّـم حيــن اختمــر المشــروع فــي ذهنــي انطلقــت
ُ
اعتمــدت ً
أساســا علــى الحــوارات
فــي إجــراء الحــوارات المتتابعــة.
أ
ّ
ّ
ّ
الموجهــة مــع طــرح بعــض الســئلة لفهــم التمثــات
المعمقــة غيــر
الحاصلــة لــدى النســاء حــول موضــوع المقاومــة وبالــذات اعتمادهـ ّـن
للمســايرة والمالينــة كحلــول ناجعــة لمواجهــة إالقصــاء والعنــف الزوجــي
والمجتمعــي واالقتصــادي.

أ
تناولــت دراســات نســوية عـ ّـدة إالطعــام كمجــال للســلطة الموميــة ،حيــث
أ
قدمــت النثروبولوجيــة كارول كونيهــان فــي دراســة إثنوغرافيــة بعنــوان
أوجهــا متعــددة للســلطة التــي ّ
“أنثروبولوجيــا الطعــام والجســد”ً ،
يقدمهــا
ّ
فعــل إالطعــام للم ـرأة ،حيــث تقــول إن “دور النســاء الســائد فــي إطعــام
أ
ٌ
ٌ
ومصــدر لســلطة
ملمــح ثقافــي عــام فــي جميــع أنحــاء الكــون
الســرة
ّ
ـان قــوة النســاء كثيـ ًـرا مــا كانــت ُتسـ َ
ـتم ّد مــن قــوة الطعــام”
النســاء .وعليــه فـ
(كونيهــان  .)2012كمــا ّبينــت بعــض الدراســات كيــف يعتبر فعــل إالطعام
ً
خطابــا ًّ
رمزيــا تعتمــده النســاء الســتمالة أزواجهـ ّـن أو أبنائهـ ّـن وفــرض نــوع
ً
مــن الســيطرة فيصيــر بذلــك مجــال للقــوة (بروبيــن .)2010

ً
تعاونــت جميــع محدثاتــي معــي ّ
وخصصــن لــي أوقاتــا متعــددة بعــد
االطــاع علــى أهــداف بحثــي .وقــد تركــت بعــض االقتباســات باللهجة
التونســية للحفــاظ علــى أصالــة ( )authenticityالمعانــي .وأسـ ُ
ـندت
ً
ّ
ّ
ً
معطياتهــن الشــخصية
أســماء مســتعارة حفاظــا علــى
بعضهــن
إلــى
ً
ونــزول عنــد رغباتهـ ّـن.
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أ
الولــى أن ّ
العينــات التــي اخترتهــا للــدرس متشــابهة
قــد يبــدو للوهلــة
الحيــز الجغرافــي والوضــع االقتصــادي المتشــابه ً
نوعــا مــا .لكــنّ
بحكــم ّ
ً
خصوصــا تلــك التــي
التنـ ّـوع والث ـراء فــي التجــارب واختــاف الدوافــع
جعلتهـ ّـن يختــرن العمــل والخــروج إلــى الفضــاء العــام فــي فتــرة معينــة
ّ
مــن حياتهـ ّـن دفعتنــي إلــى إفـراد جــزء مــن عملــي لــكل راويــة فــي ذاتهــا.

مرشــيّ 7
لكنــه رغــم ذلــك رفــض الســماح لهــا بالعمــل حيــث تقــول،
“زوجــي رحمــه اللــه كان حــزار .”8قــال لــي بالحــرف الواحــد إثــر
أ
إنجابــي طفلــي الول واشــتداد فقرنــا “معنــاش نســاء تخــدم” .عشــت
ّ
وإيــاه ً
أيامــا حلــوة رغــم فقرنــا ،كنــت أدلعــه كأحــد أطفالــي وحتــى
ً
ّ
ً
ـيئا كنــت أطبــخ ً
طبخــا لذيــذا فقــد علمتنــي
حيــن كنــت ال أملــك شـ
أ
أمــي كيفيــة اال كتفــاء بالقليــل لصنــع وجبــة لذيــذة وحيــن كان
يســألني عمــا فعلتــه كــي أجعــل “الشكشــوكة” 9لذيــذة كنــت أخبــره
بأننــي “غســلت فيهــا يــدي”.

ً ّ
ُ
وصلــت إليهــا
طبعــا أن التحليــل واالســتنتاجات التــي
مــن المعلــوم
قــد ال ّ
َّ
تعبــر عــن آراء محدثاتــي وقــد ال تعمــم علــى جميــع النســاء مــن
ّ
صاحبــات التجربــة المشــابهة .إن عملــي ال يصبــو فــي الضــرورة إلــى
تقريــر طرائــق المقاومــة الجندريــة لنســاء الهامــش مــن متســاكنات
أ
الحيــاء الشــعبية ،بقــدر مــا هــو محاولــة للتعـ ُّـرف إلــى بعــض أشــكال
ّ
بعضهــن.
المقاومــة لــدى

ظنوا أنني لقمة سائغة بعد موت
زوجي .لم مينعهم سواد لبسي
التحرش بي
أو س ّني من محاولة
ّ

الطبخ كفعل مقاومة
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خالتــي منيــرة ال تبــدو مســتاءة مــن وضعيتهــا الســابقة ،بــل تبــدو
أ
ّ
تحــن إلــى تلــك اليــام ...حيــث ترفــض عائلتهــا فــي مرتبــة
وكأنهــا
أولــى الســماح لهــا بالتعليــم ثــم يرفــض زوجهــا عملهــا .تســتبطن
أ
ّ
( )internalizeبطر يقــة غيــر واعيــة تدنــي مرتبتهــا االجتماعيــة لن
أ
الدوار بيــن المـرأة والرجــل يخضــع ً
قطعــا للهيمنــة الذكور يــة
ترتيــب
التــي تعلــن عــن نفســها طبيعيــة فــي ســياقات عــدة ،فترفــض بذلــك
خالتــي منيــرة مســاءلتها وتقبــل بهــا ً
طوعــا ،فــي حيــن أنهــا عمليــة بنــاء
تار يخــي ثقافــي اجتماعــي (.)Bourdieu 1998

خالتــي منيــرة أرملــة .توفــي زوجهــا فــي ســور يا إثــر انضمامــه إلــى
تزوجــت فــي سـ ّـن صغيــرة .لــم تق ـرأ ً
تنظيــم إســامي متطــرفّ .
يومــا
ً
ّ
حرفــا حيــث رفــض والداهــا تعليمهــا وأخواتهــا .تخبرنــي بتــردد أن
أ
زوجهــا اختارهــا لنهــا وبشــهادة جميــع الجي ـران فتــاة رصينــة عاقلــة
ال تــكاد تخــرج إلــى الشــارع ولهــا مهــارات منزليــة كثيــرة “أمــي كانــت
تتفوخــر بيــا وســط الجي ـران .منيــرة بنتــي م ـرا حــرة 6تعــرف تطيــب
كل شــي” (أمــي كانــت تتباهــى بــي وبقدراتــي فــي المطبــخ).

بــدأت محنــة خالتــي منيــرة حقيقــة إبــان الثــورة التونســية ،حيــث
ســيطرت قــوى فاشــية عــدة علــى الســاحة السياســية وانطلقــت
عمليــة تجنيــد واســعة للشــباب التائــق إلــى التغييــر مــن طــرف
القــوى الســلفية التكفير يــة .اســتهدفت هــذه القــوى المجموعــات
أ
ً
ال كثــر فقـ ًـرا وتهميشــا .كان الحــي مــن الوجهــات المفضلــة لشــيوخ
التكفير ييــن الذيــن يقيمــون الحلقــات إثــر الصلــوات مــع الشــباب

أنجبــت طفليــن وعاشــت مــع زوجهــا علــى الكفــاف حيــث لــم يكــن
لزوجهــا شــغل قــار فتنقــل بيــن مهــن هشــة كالبنــاء والدهــان وهبــاط

أ
 7الشخص الذي يستعين به التجار إلنزال السلع وترصيفها في السواق و“المرشي” هو

السوق بالفرنسية.

 8حزار تعني غيور وصعب المراس مع نسائه في اللهجة التونسية.

ُ
 6في اللهجة التونسية تستعمل كلمة حرة للداللة على المرأة التي تجيد الواجبات المنزلية

 9الشكشوكة هي أ كلة تونسية بسيطة ال تتطلب تكاليف كثيرة ّ
تتكون من البصل والطماطم
أ
والفلفل والزيت وبعض البهارات ،وهي ال كلة الرسمية لضعاف الحال والفقراء.

من مطبخ ورعاية وغيرها.
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الســام والجهــاد .بحســب خالتــي
ويحدثونهــم عــن وجــوب نصــرة إ
ّ
منيــرة ّ
ظــن زوجهــا أن الخــاص مــن وضعهــم المــزري ســيكون
باالنضمــام إلــى الجهادييــن .غادرهــم الــى ســور يا مــن دون إعــام
ليصلهــم خبــر وفاتــه بعــد مــدة قصيــرة.
َ
لطفلـ ّـي ليــأ الكه ً
حافيــا
“لــم نجــد مــا نــأ كل ،عجنــت الســميد
أو مــع قليــل مــن الز يــت ،بعــت ســواري الفضــي واشــتر يت
أ
سـ ً
ـميدا أ كثــر وصنعــت الخبــز وبعتــه لهــل الحــي ...اليــوم
ً
ً
خبــزا لذيــذا وسندويتشــات رائعــة.
كمــا تر يــن أنــا أبيــع
يزورنــي النــاس حتــى مــن مناطــق مختلفــة أخــرى”.
الطعــام ،وهــي ال تتقــن خبــرة
وظفــت خالتــي منيــرة خبراتهــا فــي إ
ســواها لمجابهــة التهميــش والفقــر .هــذه الخب ـرات التــي أر يــد بهــا
ّ
مخلصهــا
حصــر مهمتهــا فــي الرعايــة واالعتــكاف فــي البيــت كانــت ِ
لتجابــه مــن خاللهــا واقــع الظلــم االجتماعــي والعنــف االقتصــادي.

خال� ن�جية بصدد إعداد املالوي ف� نز
ت
م�هلا/حملها
ي
ي

ً
اجتنابــا لتعــدي
لطالمــا اعتمدتــه النســاء للولــوج إلــى الفضــاء العــام
أ
ً
ّ
عليهــن وبحثــا عــن الحمايــة والمــان أو رغبــة فــي عــدم
الرجــال
تحــدي الســلطة الذكور يــة القائمــة .فــي أحيــان أخــرى ،تعمــد منيــرة
أ
َ
إلــى االســتنجاد بصــورة الم ورمز يتهــا فتأتــي بطفليهــا معهــا لتصبــح
فــي مأمــن مــن المعا كســات.

لم يكن من السهل عليها الخروج للعمل ،إذ تروي:
ً
خصوصــا أننــي
“كنــت أهــاب مجابهــة النــاس فــي البدايــة،
اختــرت أن أعمــل مسـ ً
ـاء؛ ففــي وقــت العشــاء يكثــر الز بائــن،
َّ
أولئــك الذيــن فاتهــم اقتنــاء الخبــز مــن المخابــز المرخصــة أو
هــؤالء الذيــن ال ير يــدون طبــخ العشــاء أو جمــع الســكارى
ً ّ
مبكــرا ،كلهــم
الذيــن اختــاروا عــدم العــودة إلــى المنــزل
يشــترون مــن عنــدي ...العمــل فــي ذلــك التوقيــت يتــرك لــي
َ
وبطفلـ ّـي لكنــه ّ
عرضنــي لمشــا كل
الوقــت لالعتنــاء بالمنــزل
عــدة ...كثيــرون ظنــوا أننــي لقمــة ســائغة بعــد مــوت زوجــي،
لــم يمنعهــم ســواد لبســي أو ســني مــن محاولــة التحــرش بــي.
مــع تجاهلــي المســتمر لهــم وبعــض النظـرات الصارمــة أظـ ّـن
ّ
ً
أنهــم ملــوا عبــر الوقــت مــن المحاولــة .أحيانــا كنــت أجلــب
طفلـ ّـي ليجالســاني عســى أن يرحمنــي بعضهــم مــن مالحظاتهم
َ
وينظــروا بعيــن الرحمــة لوضعــي ولطفلـ ّـي”.

تتحســر خالتــي منيــرة علــى عــدم وعيهــا مبكـ ًـرا بضــرورة اشــتغالها
ُ
ومســاعدة زوجهــا ،بــل وت ِرجــع قــرار زوجهــا االلتحــاق بتنظيــم
متطــرف الــى عجــزه عــن تأديــة دوره االقتصــادي كرجــل “مــا كان
لينضــم إليهــم لــوال عجــزه” .مــن خــال ُّ
تحســرها ،تســائل محدثتنــا
النظــام الســلطوي الذكــوري وكيفيــة بنائــه للرجولــة ،وتنــدم علــى عــدم
النفــاق حتــى تخفــف عنــه العــبء؛ إذ ال
مشــاركتها زوجهــا ســلطة إ
أ
ّ
ّ
البــوي ً
أدوارا معينــة للنســاء فحســب ،بــل يشــكل
يحــدد النظــام
ً
ّ
ـكل الرجولــة ً
تصـ ً
تحديــا
ـورا كامــا حــول متطلبــات الرجولــة ،إذ “تشـ
ًّ
يوميــا ينبغــي مواجهتــه علــى جبهــات مختلفــة ،جنســية ،وماليــة،
وتدبير يــة ،ورمز يــة (ديالمــي .)2019

تعتمــد خالتــي منيــرة علــى تكتيــكات متنوعــة لحمايــة نفســها
مــن التحــرش مــن دون الوقــوع فــي المواجهــة ،إذ تعمــد إلــى نفــي
جنســانيتها مــن خــال االتشــاح بالســواد وعــدم التز ّيــن .حتــى بعــد
مضــي ســنوات عــدة علــى وفــاة زوجهــا ال تـزال تحافــظ علــى مظهــر
أ
جنائــزي حز يــن يكفــل لهــا تجنــب الذى والعنــف ،وهــو تكتيــك

ً
الطعــام وشــل
وإذ صنعــت خالتــي منيــرة مهنــة مــن قدرتهــا علــى إ
مــن أشــكال المقاومــة ،فهــي ّ
تعــدت بذلــك هــدف الصمــود
ًّ
ً
ممكنــا كان ّ
ليغيــر مجــرى
واالســتمرار فــي الحيــاة لتعتبــره حــا
ً
مبكــرا.
حياتهــا فــي مــا ســبق لــو وعــت بــه
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بأنهــم ّزوجــوا ابنهــم بهــدف توفيــر خادمــة مجانيــة”.
تعمــد العديــد مــن العائــات إلــى تزويــج االبــن لتوفيــر الخدمــة والراحــة
أ
ً
خصوصــا أن الم الحمــاة لــم تعــد قــادرة علــى أداء
لبقيــة أف ـراد العائلــة
ّ
تلــك المهــام بصفــة فعالــة وناجحــة نظـ ًـرا إلــى كبــر ســنها .خالتــي ناجيــة
كانــت واعيــة بذلــك لكنهــا رفضــت هــذه المرتبــة الدونيــة ال سـ ّـيما أنهــا لــم
تتلـ َّـق معاملــة جيــدة فــي المقابــل ،كمــا أنهــا علــى حـ ّـد تعبيرهــا لــم تكــن
الم ـرأة الوحيــدة فــي المنــزل حتــى تتحمــل وحدهــا المســؤولية كاملــة،
إذ تقــول “أخــت زوجــي لــم تكــن تســاعدني .أنــا لســت خادمتهــا قــررت
ً
عــدم االعتنــاء بأحــد مجانــا .ســأطبخ بمقابــل كمــا فعلــت أمــي مــن قبلــي”.

خالتــي ناجيــة ،وافقــت علــى مقابلتــي بصــدر رحــب .أخبرتنــي أنهــا
ّ
تحــب النســاء اللواتــي يشــتغلن ويدرســن .هــي ســيدة خمســينية ،أم
َ
لحفيديــن .تربــت بيــن المطابــخ بحســب مــا ذكــرت.
لثالثــة أوالد وجــدة
تقــول “ذكريــات طفولتــي كلهــا فــي المطابــخ فأمــي كانــت تشــتغل طباخة
أ
الفــراح وفــي المآتــم وكنــت أذهــب معهــا ً
دائمــا” .هــي أصيلــة
فــي
ريــف قصــي فــي منطقــة الشــمال الغربــي ،انتقلــت الــى العاصمــة بعــد

تعتبــر ســيلفيا فيديرتشــي أننــا حيــن نتحــدث عــن العمــل المنزلــي فإننــا
أ
أ
نتحــدث عــن “التالعــب ال كثــر انتشـ ًـارا” و“العنــف ال كثــر خفيــة و
ً
إيهامــا” .فهــو ليــس عمـ ًـا اسـ ًّ
ـتغالليا فحســب ،بــل نتيجــة لتنشــئة النســاء
ًّ
اجتماعيــا طــوال عقــود ،بحيــث تصبــح الوظيفــة المنزليــة كأنهــا “صفــة
أ
طبيعيــة مــن صفــات جســدنا وطبيعتنــا النثويــة” ال يجــوز رفــض أدائهــا
مــن قبــل النســاء كمــا ال يتـ ّـم تأجيرهــا (فيدريتشــي  .)1974بالنســبة إلــى
خالتــي ناجيــة ،كان مــن الممكــن أن تقبــل بعمــل منزلــي غيــر مؤجــر
لــو أنــه اقتصــر علــى خدمــة زوجهــا وأطفالهــا أو حتــى والــدي زوجهــا
ً
لكــن مــا تعرضــت لــه ليــس فقــط تهميشــا بحســب الجنــدر ،فهــي ليســت
ّ
أقــل مــن زوجهــا مرتبــة فحســب بــل أقــل مــن الجميــع مرتبــة بمــا فيهــم
النســاء .لذلــك ،جــاء احتجاجهــا ً
نتاجــا لظلــم مــزدوج ،مــا دفعهــا إلــى
االســتقالل مــع عائلتهــا الخاصــة فــي منــزل ومــن ثــم تحويــل خبرتهــا
فــي الطبــخ إلــى عمــل ّ
مؤجــر يســاعدها فــي االســتقالل وتوفيــر حاجياتهــا
الخاصــة التــي ُح ِرمــت منهــا كالزينــة والترفيــه.

تعمد العديد من العائالت إلى
تزويج االبن لتوفير اخلدمة
والراحة لبقية أفراد العائلة
ُّ
زواجهــا بقريبهــا .ســكنت مــع أهــل زوجهــا ،وك ِلفــت بالطبــخ منــذ يومهــا
أ
الول فــي منــزل العائلــة“ .دخلــت منــذ صبيحــة زواجــي إلــى المطبــخ،
حنتــي 10مازالــت مــا شــاحتش ...كنــت أطبــخ وأقــدم الطعــام للجميــع
كل علــى حــدة فــي أوقــات مختلفــة ،فــي أحيــان كثيــرة كنــت أســتيقظ
أ
قبــل الفجــر لقــدم لحمــاي فطــوره”.
أ
تحـ َّـددت منــذ اليــوم الول مرتبــة خالتــي ناجيــة فــي منــزل زوجهــا ،فهــي
الراعيــة للجميــع وخادمتهــم .انتقلــت وظيفــة إالطعــام ًّ
آليــا مــن ّأم زوجهــا
إليهــا لتحتــل بذلــك أســفل الترتيــب فــي المنزلــة بيــن أفــراد العائلــة.
ّ
ّ أ
زوجهــا يشــتغل ويقــدم مالــه كلــه لمــه التــي تتولــى تحديــد المصاريــف
أ
المــوال والحاجيــات علــى ّ
البقيــة.
وتوزيــع

لــم تكــن رحلــة كفاحهــا ضــد عائلــة زوجهــا ســهلة ،فقــد حاولــت قــدر
المــكان التحايــل علــى مــا قــد ينتــج مــن تصميمهــا علــى العمــل
إ
ً
ّ
واالســتقالل .علــى ســبيل المثــال ،لــم تؤســس عمــا خــارج بيتهــا ،بــل
نقلــت العمــل إلــى المنــزل حيــث كانــت تطبــخ خبزهــا فــي غرفــة فــي
منزلهــا وتبيعــه مــن شــباك مطــل علــى الشــارع ،وكانــت ترعــى أطفالهــا
فــي الوقــت نفســه“ .كانــوا ســيتهمونني (تقصــد عائلــة زوجهــا) بأننــي
أهملــت أطفالــي وأعجبتنــي حيــاة الشــوارع” .إن مقاومــة شــكل مــن
ّ
البطريركيــة قــد ال تــؤدي فــي الضــرورة إلــى رفــض
أشــكال الســلطة
جميــع أشــكال الهيمنــة هــذه .فقــد تكتفــي ّ
أي مــن النســاء بمواجهــة
أحــد أشــكالها بحســب أولويتهــا وحــدود طاقتهــا  .خالتــي ناجيــة علــى
ســبيل المثــال أرادت االســتقالل عــن عائلــة زوجهــا وتوفيــر دخــل

خالتــي ناجيــة رغــم تعبهــا الشــديد فــي آداء المهــام المنزليــة مجتمعــة لــم
تكــن تتحصــل علــى أبســط حاجياتهــا“ ،كنــت أشــتهي ً
حمامــا وال أســتطيع
ّ
الذهــاب فــي حيــن أن ّأم زوجــي وأختــه كانتــا تتمتعــان بهــذا الحــق”.
لــم يمـ ّـر وقــت طويــل علــى خالتــي ناجيــة حتــى كرهــت أداء جميــع
ً
ً
تلــك المهــام مجانــا إذ تقــول “كنــت أخدمهــم مجانــا ،أحسســت
أ
أ
ً
خصوصا في العراس والفراح.
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ّ
ّ
َمثــل العمــل بالنســبة إلــى ر يــم فرصــة لتحقيــق ذاتهــا وإثبــات أنهــا
آ
ّ
ـتقل ُ
ويعـ ّـول عليــه أمــام الخر يــن .أرادت أن تقــوم بشــيء
كائــن ُمسـ
أ
خـ ّ
ـاص بهــا ويفصلهــا عــن لقــب “الزوجــة” ووظيفــة “ال ّم”.

خــاص بهــا ،لــم ُتــرد ً
أبــدا مواجهــة مســألة تقســيم الفضــاءات بيــن
خــاص وعــام ومــا هــو المســموح لهــا والممنــوع عنهــا .وهــو مــا قــد ِّ
يفســر
مســاندة زوجهــا لهــا الــذي لــم يـ َـر عملهــا ّ
تحد ًيــا لســلطته كرجــل بقــدر
النفاقيــة ،وهــو مــا ســمح لخالتــي ناجيــة
ماهــو مســاندة لــه فــي واجباتــه إ
فــي مــا بعــد باحتــال مســاحة جديــدة ومرتبــة متقدمــة ّ
خولتهــا تولــي
أ
تقســيم المــوال وإنفاقهــا بحســب مشــورتها ،كمــا دعــت زوجهــا الــى
ً
ُ
تقاســم بعــض المهــام المنزليــة معهــا ،وفقــا لالكمهــا.

ً
تطــرح ر يــم بحكــم ُّ
تديــن عائلتهــا مســألة القوامــة كحاجــز كان حائــا
مــن قبــل بينهــا وبيــن عملهــا“ .زوجــي يتمســك بواجبــه وحقــه فــي
آ
القوامــة اسـ ً
ـتنادا إلــى اليــة “الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فضــل
اللــه عليهــن بعضهــم علــى بعــض ،وبمــا أنفقــوا مــن أموالهــم” (ســورة
ّ
ُّ
وتحصلــي علــى مالــي الخــاص قــد
النســاء  ).34ظـ ّـن أن اشــتغالي
يغيـران فــي عالقتنــا واحترامــي لــه ،لكـ ّـن إيقافــه لمــدة زمنيــة بســبب
االنتمــاء (تقصــد االنتمــاء إلــى الســلفية) جعلــه يبـ ّـدل رأيــه ودعانــي
إلــى مزاولــة عمــل يقينــي شــبح الفقــر لــو حــدث لــه أمــر”.
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ً أ
اختيــاري لـ“ريــم” كان َّ
موج ًهــا .فهــي خالفــا للخريــات ال تحتــاج إلــى
المــال ،إذ ّإن زوجهــا مرفــه ّ
ماد ًّيــا ويملــك مشــاريع صغــرى مختلفــة
أ
عــدة .ريــم ،صغيــرة الســن مقارنــة بالخريــات ،عمرهــا  34ســنة،
ّ
تزوجــت فــي ســن صغيــرة وانقطعــت عــن دراســتها ســنة قبــل الجامعــة
ً
رغــم ُّ
تميزهــا كــون زوجهــا محافظــا جـ ًّـدا .كانــت ترتــدي النقــاب ومــن
ثــم ّ
غيرتــه إلــى الحجــاب الشــرعي إثــر اتهامهــا وزوجهــا باالنتمــاء إلــى
الســلفية ،لكنهمــا ســارعا إلــى االبتعــاد عــن ذلــك المحيــط ّ
وغيـرا العديــد
مــن مظاهــر حياتهمــا رغــم حفاظهمــا علــى ُّ
التديــن.

ّ
إن القوامــة كمؤسســة دينيــة هــي التعبيــر المكثــف للتراتبيــة الهرميــة
ّ
النــص بــكل وضــوح ً
ترتيبــا بحســب
الســامي .يطــرح
فــي الديــن إ
النــوع االجتماعــي (الجنــدر) .فالرجــل قــوام علــى المـرأة بمــا فضــل
اللــه أي بمــا قــررت الســلطة الدينيــة التــي ال تناقــش وال تراجــع
(بــن ســامة  .)2005تجــد ر يــم نفســها مضطــرة إلــى طمأنــة زوجهــا
أ
النفــاق.
بحفاظــه علــى مرتبتــه العلــى منهــا إن هــي شــاركت فــي إ
تـزاول عملهــا فــي منزلهــا كإشــارة لحفاظهــا علــى التقســيم ُ
الممأســس
للفضــاءات رغــم قدرتهــا علــى فتــح محــل .كمــا تحــاور زوجهــا حــول
أهميــة عملهــا إن هــو غــاب .فالعالقــات االجتماعيــة تغيــرت بفعــل
النظــام الرأســمالي ولــم تعــد هنــاك عائلــة ممتــدة تدعــم بعضهــا وصــار
لز ًامــا علــى الــزوج والزوجــة تأميــن المعيــش والتحســب للطــوارئ.

أ
ولنهــا حائــزة درجــة علميــةّ ،
تعبــر عــن رفضهــا صراحــة لوضعيتهــا
ريــم،
ً
الســابقة قبــل االشــتغال .تقــول إنهــا اختــارت العمــل طوعــا“ ،أنــا أرفــض
أن أكــون قطعــة أثــاث فــي منــزل زوجــي .زوجــي فوجــئ بصحوتــي
المفاجئــة ّ
لكننــي نادمــة جـ ًّـدا علــى انقطاعــي عــن الدراســة .فــي لحظــة
معينــة شـ ُ
ـعرت بــأن حياتــي انتهــت؛ لــم أعــد ريــم الباســمة المثقفــة بــل
أصبحــت فقــط “أم العيــال” .أحـ ُّ
ـب أطفالــي لكــن ال أريــد أن ترتهــن
حياتــي فقــط بوجودهــم”.

حياة :ن
“أ� ال زوج يل أخدمه لذلك
ّ
ّ
أزواجكن”
أعينكن عىل خدمة

عاشــت ريــم حادثــة أليمــة جعلتهــا تراجــع حياتهــا .ســقط شــباك علــى
طفلهــا البالــغ مــن العمــر ســنة ونصــف الســنة وهــو فــي حجرهــا ليتوفــى
علــى الفــور .ذرفنــا الكثيــر مــن الدمــوع فــي مقابلتنــا .تقــول ريــم إن
العمــل جــاء كقـرار بعــد اكتئــاب حـ ّ
ـاد غمرهــا“ ،كنــت بحاجــة لشــيء
أقــوم بــه لنفســي”.

حيــاة هــي الوحيــدة بيــن النســاء غيــر المتزوجــة ،فــي عقدهــا
أ
الخامــس وغيــر محجبــة .اختــارت العمــل لنهــا رفضــت أن تبقــى
عالــة علــى إخوتهــا ،كمــا أنهــا تســاعد فــي إعالــة عــدد مــن أفــراد
أ
عائلتهــا .تعتبــر حيــاة أن المشــكل الساســي فــي عملهــا أنهــا ال
تســتطيع الحصــول علــى ترخيــص حكومــي لمزاولتــه ً
نظــرا إلــى
المتطلبــات الماديــة لهــذه الرخصــة ،ومــع ذلــك تتمســك بعملهــا
كســبيل وحيــد لتحقيــق ذاتهــا.

بــدأت ريــم بصناعــة الخبــز ّ
لكنهــا ســرعان مــا ّ
غيــرت ذلــك لصنــع
ًّ
أول ألنهــا قــادرة ًّ
ماديــا علــى ذلــك بحكــم أن الحلويــات
الحلويــات.
أ
ً
ّ
تتطلــب رأســمال أكبــرً ،
وثانيــا لن “صنــع الحلويــات فـ ّـن” بحســب قولها.
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ً
ّ
المالحــظ أن حيــاة خالفــا لجميــع النســاء اللواتــي حاورتهـ ّـن هــي الوحيــدة
ّ
التــي تحفظــت علــى ذكــر العديــد مــن تفاصيــل حياتهــا .فوضعيتهــا
االجتماعيــة كغيــر متزوجــة تجبرهــا علــى التحفــظ فــي مــا تقــول ،إذ ليــس
مــن الســهل بالنســبة إليهــا كشــف مشــاعرها فــي مجتمــع يرفــض علــى
الم ـرأة صوتهــا“ .أنــا منحبــش تقــول علــى اســمي فــي كتيبتــك” ذلــك مــا
طلبتــه منــي بــكل وضــوح وهــو مــا أكدتــه لهــا.

ّ
“در بتنــي أمــي لســنوات علــى الطبــخ حتــى أكــون طباخــة ماهــرة يفخــر
بهــا زوجهــا .لــم تظــن أمــي المســكينة أنــه لــن يكــون لــي زوج فهــا إنــي
أطبــخ لجميــع رجــال الحــي” تقولهــا غامــزة متضاحكــة.
ًّ
اجتماعيــا ،فقــد وجــدت حيــاة نفســها مقصيــة مــن جميــع الدوائــر“ ،أنا
أمــا
ّ
لســت متزوجــة حتــى أشــارك المتزوجــات أحاديثهــن الحميمــة وأخــاف
أن تبــدر منــي أي مالحظــة ُفت َّفســر بشــكل خطــأ ،لكننــي ً
أيضــا ال أســتطيع
مجالســة غيــر المتزوجــات فهـ ّـن أصغــر سـ ًّـنا منــي بكثيــر ،لذلــك أكتفــي
أ
بمصادقــة أخواتــي البنــات وأشـ ّ
ـاركهن ّ
همــي وسـ ّـري” .وإضافــة إلــى المــان
ً
ّ
االقتصــادي الــذي منحــه العمــل لحيــاة ،شــكلت صناعــة الخبــز رابطــا لهــا
مــع الجنســانية .تتعامــل حيــاة مــع جســدها بــدالل فطـ ّ
ـري ،تعتنــي بنفســها
ّ
وبمنظرهــا ّ
وتتزيــن قبــل أن تخــرج إلــى المحــل بغيــة ســماع المجامــات
ّ
وكلمــات إالط ـراء مــن حرفائهــا الذكــور .توطــدت عالقتهــا بجســدها مــن
خــال صناعتهــا للخبــز .كان عملهــا جســر عبــور إلــى لقــاءات ّ
ظرفيــة مــع
حرفــاء تتغـ ّـزل بهــم ويبادلونهــا االبتســامات كــي تشــعر ّبأنهــا ّ
حيــة ُومثيــرة.

ّ
ترتــدي حيــاة زينتهــا كلهــا فــي المحــل حيــث تعمــل .تحــرص علــى أن
تكــون فــي أحســن صــورة .تقــول ممازحــة“ ،أضــع ماكياجــي رغــم أن
ً
ُ
حـرارة الفــرن تذيبــه كل مــرة” .تزيــن معاصمها بأســاور كثيرة تصــدر صوتا
ّ
ّ
محب ًبــا كلمــا منحتــك خبـ ًـزا أو عجنــت خبزهــا .قــد تذكــرك مشــاهدتها

ُ
قررت عدم االعتناء بأحد
ً
مجانا .سأطبخ مبقابل
كما فعلت أمي من قبلي

أ
ّ
الطعــام كوظيفــة اجتماعيــة ّ
خصتهــا بهــا الســلطة البويــة خــرج
إن إ
آ
مــن الخــاص إلــى العــام فصــار مــع حيــاة وســيلتها لمخاطبــة الخــر
المرغــوب ،وذلــك عــاوة علــى كونــه عمـ ًـا ّ
مؤجـ ًـرا يجعلهــا حــرة فــي
ُّ
الخــروج ويقيهــا تســلط إخوتهــا الذكــور.

وهــي تعمــل بكليبــات الفنانــات الشــرقيات اللواتــي يتغنجـ ّـن فــي أداء
ّ
بعــض المهــام المنزليــة .وتقــول حيــاة إن العمــل نافذتهــا للشــارع ،فلــو
لــم تنشــئ هــذا العمــل لكانــت ُد ِفنــت حيــة فــي المنــزل ترعــى صغــار
إخوتهــا وتنتظــر المــوت.

النقاش
أ
الربع ّ
مــن خــال ُّ
تبيــن لنــا أن الخبرات
تتبــع مســار حيــاة هــؤالء النســاء
أ
الساســية التــي تعلمتهــا النســاء عبــر التاريــخ يمكــن أن تصبح وسـ ّ
ـيلتهن
ّ
للتحـ ُّـرر مــن الهيمنــة الذكوريــة ،إذ ولــدت مهمــة إالطعــام لهــؤالء النســاء
ّ
فرصــة للحصــول علــى تجــارة ّ
تمكنهــن مــن الخــروج للفضــاء
خاصــة
ًّ
أول ،ومــن ثــم الحصــول علــى اســتقاللية ماديــة ّ
تغيــر مــن ترتيــب
العــام
أ
أ
الدوار الولــي :راع ورعيــة ،مســؤول وممتثــل.

“العنوســة” ،أو العزوبــة النســوية هــي وصــم اجتماعــي قــررت الســلطة
ّ
ّ
البطريركيــة إلصاقــه حصـ ًـرا بالنســاء ،إذ إن تأخــر سـ ّـن الــزواج لــدى
النســاء يضعهـ ّـن فــي مرتبــة أدنــى مــن مثيالتهـ ّـن المتزوجــات (عبــاس
 .)2016لــم أجــرؤ حيــن حاورتهــا علــى طــرح هــذا الموضــوع لكنهــا
طرحتــه ممازحــة “أنــا لــم أتــزوج .لقــد أصابهــم العمــى” (تقصــد الرجال).
أ
يبــدو هــذا الموضــوع النقطــة ال كثــر حساســية فــي حيــاة حيــاة  .تلقــي
ًّ
اقتصاديــا ،لــم تنعــم حيــاة
“العنوســة” بظلهــا علــى جوانــب حياتهــا كافــة.
أ
بالمــان المــادي الــذي قــد تمنحــه لهــا مؤسســة الــزواج ،إذ بقيــت بــا
معيــل رســمي يتكفــل بواجــب إالنفــاق تجاههــا ،ولــم يتــرك لهــا والداهــا
ً
بســبب الفقــر إرثــا تعتمــد عليــه ،فيمــا يعتبــر إخوتهــا إعالتهــا ّمنــة يمنــون
بهــا عليهــا لذلــك جــاء شــغلها وســيلة للتحـ ُّـرر مــن المــأزق الــذي ُح ِشــرت
فيــه .الموهبــة الوحيــدة التــي تملكهــا حيــاة هــي التــي أنقذتهــا .تقــول،

لــم تنخــرط ّ
أي مــن النســاء فــي عينتنــا فــي حركــة تحريــر نســاء ولــم
يشــاركن فــي أي احتجاجــات أو مســيرات أو مطالــب نســوية ،لكنهـ ّـن
خلقــن أشــكال المقاومــة الخاصــة ّ
بهــن .يبــدو الوعــي بفعــل المقاومــة
حاضـ ًـرا وإن لــم يقمــن بتحديــد مــن يقاومــن ومــاذا يقاومــن .هـ ّـن فقــط
باختيارهــن العمــل فــي صناعــة الخبــز ّإنمــا ّ
ّ
ّ
تحديــن
بأنهــن
واعيــات
ســلطة قائمــة ونجحــن فــي مواجهتهــا بطريقــة لينــة وسلســلة.
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أ
إنشــاء عمــل ال يتطلــب خب ـرات متفوقــة بــل الساســي منهــا فقــط ،كمــا
ً
ال يتطلــب تمويــا كبيـ ًـرا ،فاســتثمرن فــي خبــرة الطبــخ وجهدهـ ّـن ليحققــن
كمــا أشــرنا -االســتقاللية االقتصاديــة؛ فصــارت مقاومتهـ ّـن ذاتيــة مســتقلةّ
بعيــدة عــن ّكل تدخــل ســلطوي مرتهنــة فقــط بإر ّ
ادتهــن الحــرة .كمــا أن
االســتثمار المباشــر فــي محــات الطعــام جعلهـ ّـن فــي مأمــن عــن تدخــل
ّ
ّ
منتوجهــن وبالتالــي فــي مأمــن عــن كل
الوســيط االقتصــادي لتســويق
ّ
تدخــل ذكــوري فــردي أو مؤسســي يتحكــم فــي شـ ّ
ـغلهن ومواردهـ ّـن.

فعــل إالطعــام وإن بــدا فــي لحظــة معينــة فــي حياتهـ ّـن مهمــة طبيعيــة
علــى المــرأة القيــام بهــا كجــزء مــن دورهــا فــي العائلــة والمجتمــع
ّ
مكنهــن مــن تحـ ّـدي المكانــة المتدنيــة التــي ّ
حددهــا
البطريركــي ،فهــو
ً
ّ
هــذا المجتمــع نفســه ،إذ أصبــح هــذا العمــل المجانــي عمــا مؤجـ ًـرا
اســتطاعت مــن خاللــه شــخصياتنا االســتقالل ًّ
ماديــا والتفــاوض مــع
الســلطة الذكوريــة وافتــكاك مســاحات مهمــة.
ً
تحـ ّـدت جميــع النســاء اللواتــي حاورتهـ ّـن أشــكال مختلفــة مــن العنــف
ً
ّ
ّ
لعــل أهمهــا العنــف االقتصــادي ،إذ ّأم َّ
عملهــن دخــا
ــن مــن خــال
ًّ
ماديــا ًّ
خاصــا يقيهـ ّـن شــبح الفقــر ويوفــر لهـ ّـن الضــرورات كمــا الكماليــات.
خالتــي منيــرة ،وخالتــي ناجيــة وحيــاة لــم تكــن لتتوفــر ّ
لهــن أبســط
ّ
اعتمادهــن علــى صناعــة الخبــز.
الظــروف المعيشــية البســيطة لــوال
ّ
كمــا تفــاوض كثي ـر ٌ
ات منهــن أشــكال الســلطة القائمــة مــن خــال توفــر
ّ
االســتقالل المــادي إذ تخــف أشــكال الرقابــة المســلطة علــى حيــوات
هــؤالء النســاء ويصبــح لديهـ ّـن الحــق فــي ولــوج الفضــاء العــام مــن أســواق
آ
أ
وحوانيــت بــا ّ
تذمــر أو ّ
تنمــر مــن طــرف الســرة أو الخريــن.

ابتدعت نساء الهامش أشكال
املقاومة اخلاصة بهنّ وغ ّيرن
األدوار االجتماعية التقليدية
ّ
إن نســاء الهامــش ،حتــى وإن لــم يمتلكــن أدوات فعــل المقاومــة كالكتابة
أو المســتوى التعليمــي أو الوعــي السياســي ،ابتدعــن أشــكال المقاومــة
أ
الخاصــة بهـ ّـنّ .
غيــرن الدوار االجتماعيــة التقليديــة ،وافتككــن مجــاالت
جديــدة وأعــدن تقســيم الفضــاءات بجــدارة فعلهـ ّـن ومقاومتهـ ّـن.

أ
فــي ضــوء هــذه الدوار الجديــدةُ ،يعــاد تقســيم الفضــاءات فيصبــح لخالتــي
منيــرة الحـ ّـق فــي تربيــة و َلد ْيهــا كمــا تشــاء ولخالتــي ناجيــة اختيــار مــكان
الســكن ولريــم الحـ ّـق فــي تقريــر مصيرهــا ولحيــاة نافذتهــا على الجنســانية.

ت
اع�اف

ّ
رغــم السياســات المتقدمــة ًّ
يخــص حقــوق
نســبيا فــي تونــس فــي مــا
ً
النســاء مقارنــة بمثيالتهــا فــي العديــد مــن بلــدان أخــرى ،إال أن الحلــول
َّ
ُ
لتجــاوز العنــف االقتصــادي المســلط علــى النســاء ال تبــدو
المقدمــة
ناجحــةّ .
تخصـ ُ
ـص الدولــة العديــد مــن الفــرص للنســاء غيــر المتعلمــات
لفتــح مشــاريع صغــرى ّ
خاصــة بهـ ّـن مــن خــال َسـ ّـن قوانيــن ماليــة تعطــي
البنــوك الحــق فــي إســناد قــروض تمويــل صغــرى أو مــن خــال الســماح
لمؤسســات ماليــة بالتدخــل لفائــدة هــؤالء النســاء مثــل مؤسســة “انــدا”
ّ ّ
لتمويــل القــروض الصغــرى ،أو ميكروكــراد وســواهما .إل أن الشــروط
المجحفــة التــي تشــترطها هــذه المؤسســات مــن بينهــا نســبة فائــض القــرض
( 12فــي المئــة) ووجــوب توفــر ضامــن أو كفيــل لديــه دخــل قــار ،إضافــة
ّ
إلــى وجــوب انطــاق المشــروع ًّ
فعليــا قبــل التمويــل وضــرورة توفــر خبـرات
معينــة ،تجعــل كثيـرات مــن نســاء الهامــش غيــر قــادرات علــى الحصــول
علــى التمويــات .كمــا يثنيهـ ّـن التخــوف مــن عــدم خــاص الديــون عــن
التوجــه إلــى هــذه المؤسســات ،ال سـ ّـيما أن العديــد مــن منتفعــي هــؤالء
أ
المؤسســات انتهــى بهــم المــر فــي الســجن أو فــي وضعيــات حرجــة جـ ًّـدا،
لذلــك توجهــت النســاء اللواتــي حاورتهـ ّـن إلــى الخيــار المتــاح الوحيــد وهــو

ً ّ
أيضــا أن وظيفــة
مــن المفارقــات الســاخرة أننــي لطالمــا اعتبــرت أنــا
الطعــام التــي تكفلــت بهــا المـرأة حصـ ًـرا فــي مجتمعاتنــا وظيفــة مهينــة
إ
أ
ً
وتحمــل فــي ذاتهــا ظلمــا كبيـ ًـرا للنســاء ،إذ تلتصــق بذهنــي صــورة الم
أ
التــي تمضــي ســاعات فــي المطبــخ لتكتفــي فــي الخيــر بــأكل بقايــا
ّ ً ّ
يومــا أن تلــك الوظيفــة غيــر
الطعــام رغــم التعــب المضنــي .لــم أتصــور
ّ
مــادي
ات إلــى أمــان
المؤجــرة قــد تكــون تذكــرة العبــور
لنســاء كثيــر ٍ
ٍ
َ
ً
واقتصـ ّ
ـادي يحميهـ ّـن شــر الميــز والظلــم .لــم أفهم يومــا مفهومــي التضحية
أ
الم الطباخــة ،تلــك التــي تضــع مشـ َ
ـاعر
والعطــاء اللذيــن ارتبطــا بصــورة
ّ
عديــدة ومختلطــة فــي طعامهــا ،لكننــي لمحــت القــوة التــي منحهــا
الطعــام لنســاء حرمتهـ ّـن الذكوريــة مــن أدوات أخــرى للمقاومــة.
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التحرش اجلنسي والذات الترابط ّية:
ّ
عارهم
عارها ُ
ُ
ناي الراعي

وغوصنــا فــي تعبيراتهـ ّـن عــن تجار بهـ ّـن مــع مشــاعر االنزعــاج والالرتيــاح
وكيفيــة تأثيــر تنشـ ّ
الجســدي فــي المســاحات ّ
ّ
العامــةّ ،
االجتماعيــة
ـئتهن
ابطيــة ضمــن ّ
ـذوات تر ّ
هرميــة أســر ّية ُع ْمر ّيــة وجندر ّيــة فــي فهمهـ ّـن
كـ ٍ
ّ
للتحــرش ،أدعــو فــي هــذا البحــث إلــى الذهــاب أبعــد مــن الفهــم
ّ
ّ
للتحــرش الجنســي وإلــى إعــادة التفكيــر باللغــة التــي
التقليــدي
ُ
تســتخدم للحديــث عنــه.

زيــارة إلــى أقــارب فــي
كان يــوم عيــد ،وكانــت نزيهــة وعائلتهــا فــي
ٍ
ٌ
ّ
انضــم إلــى الجلســة رجــل،
مســقط رأســها فــي البقــاع ،شــرق لبنــان.
ٌ
صديــق بعيــد للعائلــة“ ،مــن خــارج جماعتنــا” و“مــن بيئــة مختلفــة”
و”ال يجمعنــا بــه شــيء مشــترك” ،كمــا تــروي نزيهــة التــي حرصــت
علــى التذكيــر بطباعــه ُ
حافظــة .صافــح الرجــل يـ َـد نزيهــة ثـ ّـم شـ ّـدها
الم ِ
ليقبــل ّ
خدهــاّ ،
إليــه ّ
مميـ ًـزا ّإياهــا عــن ســائر النســاء فــي الغرفــة بحركـ ٍـة
ً
كانــت خارجــة عــن المألــوف صــدرت عــن رجـ ٍـل “ال يقضــي عــادة وقتــه
مــع النســاء وال يصادقهـ ّـن” .حصــل ذلــك منــذ خمــس ســنوات ،لكـ ّـن
أ
ّ
ّ
ـات قليلــة مــن
المــر ظــل ُيشــعر نزيهــة بالعــار حتــى اليــوم .بعــد لحظـ ٍ
االحتــكاك المزعــج ،اســتاءت نزيهــة وغــادرت الغرفــة“ .الجميــع الحــظ
ـت مســتاءة ّ
أننــي كنـ ُ
حتــى ّإن ً
أربعــا مــن قريباتــي لحقــن بــي وأصــررن
ّ ً ّ
علــى ّأل ّ
أصعــد وأن أعــود إلــى الداخــل” ،كمــا تخبــر نزيهــة ،مؤكــدة أن
أ
مــا تسـ ّـبب بانزعاجهــا كان فــي الواقــع عــدم موافقتهــا علــى اللفــة التــي
ّ ً
تعامــل بهــا الرجــل معهــا .والحــدود التــي شــعرت نزيهــة أن رجــا ،مــن
جماعـ ٍـة وبيئــة ّ
وعقليــة مختلفــة ،تجاوزهــا ،كانــت فــي الحقيقــة حــدود
الجماعــة التــي تنتمــي إليهــا ،أي “جماعتنــا” ،وهــو “الدخيــل” عليهــا.

ن
اع
�ي الر ي

ّ
أ
ّ
كاتبــة وناشــطة نسـ ّ
معتمــدة مــن منظمــة العمــل الدو ّليــة؛ تعمــل علــى تنفيــذ ّ
جندريــة َ
عمليــات التدقيــق الجنــدري التــي تطــال الح ـزاب
ـوية ُومدققــة
اللبنانيــة وماجســتير فــي إالعــام العالمــي والجنــدر مــن ّ
ّ
ّ
كليــة
السياســية والنقابــات فــي بيــروت .حاصلــة علــى إجــازة فــي الصحافــة مــن الجامعــة
َ
ّ
ّ
وال ّ
الدراســات الشـ ّ
النقديــة حــول
الجندريــة وإنتــاج المعرفــة
فريقيــة ( )SOASفــي لنــدن .تعمــل منــذ العــام  2008فــي مجالـ ْـي مناصــرة العدالــة
ـرقية إ
الموضوعــات ذات الصلــة .كمــا عملــت مــع أوكســفام فــي لبنــان وتونــس و“كفــى” وســواهماُ .تـ ّ
ـدرس التواصــل الشــفوي ،والجنــدر والتواصــل فــي الجامعــة
ّ أ
ّ
ّ
التحــرش” ( ،)HarassTrackerوتعمــل ً
الميركيــة؛ ِّ
أيضــا ّ
ّ
متطوعــة بصفــة ُمشــغلة فــي خدمــة “احتضــان
مشــاركة لمبــادرة “متعقــب
مؤسســة
اللبنانيــة
ِ
ّ
شــريان الحيــاة” ( )Embrace LifeLineوهــو أول خــط مســاعدة وطنــي للدعــم العاطفــي ومنــع االنتحــار فــي لبنــان.

ّ
ّ
اللبنانيــات المقيمــات فــي بيــروت ،التــي
ســرديات النســاء
تشــير
ّ
تتنــاول مشــاعر الالارتيــاح الجســدي فــي المســاحات العامــة ،إلــى
ّ
ّ
ّ
مســاحتهن
كتعــد علــى
للتحــرش الجنســي ليــس
فهــم واختبــار
ٍ
ٍ
أ
ّ
ّ
ّ
ّ
كتجــاوز للحــدود
حــرى
بال
مــا
إن
ــة
الخاص
وحدودهــن
ة
الشــخصي
ٍ
ّ
َ
ّ
الخاصــة بالجماعــة التــي ينتميــن إليهــا – ُممثلــة بالثنائي/الزوجيــن
أ
أو مجموعــة الصدقــاء أو محيطهـ ّـن المجتمعــي .يعكــس هــذا الفهــم
بشــكل مباشــر موقــع النســاء كــذوات تر ّ
ابطيــة بالمعنــى الــذي بلورتــه
ٍ
ابطيــة الذكور ّيــة .والـ ُ
ســعاد جوز يــف فــي بحثهــا عــن مفهــوم التر ّ
ـذات
ّ
ّ
التر ّ
عالئقيــة حدودهــا مرنــة
لنفــس ذات نزعــة
ابطيــة هــي مركــب
ٍ
ُ
ّ
أ
نسـ ًّـبيا .وبدمجهــا مــع ال ّ
بويــة“ ،تنظــم ســمة التر ّ
ابطيــة الــذوات البشــر ّية
ّ
هرميــة عمر ّيــة وجندر ّيــة فــي إطــار ثقافــي عــام ّ
ضمــن ّ
يرجــح كفــة
ٍ
أ
أ
ّ
وأخالقياتهــا” فــي العالقــات
العالقــات الســر ّية والخـ ّـوة واصطالحاتهــا
ّ
كافــة (.)Joseph 1993b, 453

ّ
املقدمة

ّ
إن مصــدر جــزء كبيــر مــن فهمنــا كباحثيــن/ات وناشــطين/ات
ّ
تدخـ ٌ
للتحـ ّـرش الجنســي هــو نظر ّيـ ٌ
ـات ً
ـات غيــر
غالبــا مــا تنبثــق منهــا
آ
ـوية الســائدة أهملــت ّ
ُمجديــة .فمعظــم النظر ّيــات النسـ ّ
حتــى الن فهــم
ّ
الــذات التر ّ
ابطيــة ُ
المهيمنــة فــي العالــم العر بــي والمركبــات المتعـ ّـددة
لهــا وعالقتهــا بالتحـ ّـرش الجنســي وتجر بتهــا معــه.

ـرديات النســاء ً
تشــير سـ ّ
أيضــا إلــى اختبارهـ ّـن الواضــح لمشــاعر تتـراوح
بيــن الحيــرة واالشــمئزاز والصدمــة ،وال سـ ّـيما العــار ،وإلــى ميلهـ ّـن إلــى
تفــادي توصيــف المناســبات التــي ُ
انتهكــن فيهــا بـ“التحـ ّـرش الجنســي”
ّ
ّ
جنســية لــدى ُ
المرتكبيــن .يترافــق اجتنــاب
وإنكارهــن وجــود نوايــا
“التحــرش الجنســي” مــع ّ
َ
ترد ّ
ّ
دهــن فــي
اســتخدام مصطلــح
النســاء
ّ
ّ
ّ
الشــكوى مــن اللقــاءات العدوانيــة بمجملهــا ،ذلــك أن الشــكوى مــن
حالــة تحـ ّـرش جنســي مــن شــأنها أن ّ
ً
موضوعــا مــا أ كثــر ّ
ممــا
تضخــم
ٍ

عــن طر يــق استكشــافي فهــم النســاء اللبنانيــات ُ
المقيمــات فــي بيروت
ً
ّ
ّ
للتحــرش الجنســي وتعر ّ
ّ
لذواتهــن،
فهمهــن
يفهــن بــه انطالقــا مــن
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ًّ
ًّ
ُي ّ
جنســيا أم ال .بمعنــى آخــر ،يتضــاءل
تحرشــا
قــرر إذا كان الفعــل
َ
بالتحــرش الجنســي فــي حــال ّ
ّ
ّ
صدقــن أن
وصفهــن الفعــل
احتمــال
غالبــا مــا يكــون شـ ً
المتحـ ّـرش ،الــذي ً
ـخصا غر ًيبــا ،لــم يعـ ِـن مــا فعــل
بطر يقـ ٍـة جنسـ ّـية ،علــى رغــم إحساسـ ّ
ـهن باالنزعــاج والالأمــان .خــال
ّ
جلســات النقــاشّ ،
ّ
التحــرش،
مشــاعرهن إزاء
تعمقــت النســاء فــي
ّ
شــعور بعــدم الراحــة ،وأضــأن علــى أحاســيس مثــل
وتحدثــن عــن
ٍ

ّ
يجــب فيجعــل النســاء المشــتكيات ينظــرن إلــى ذواتهـ ّـن علــى أنهــا
ممــا هــي ( ،)Ahmed 2019لــذا ،يمتنعــن عنهــا ً
أ كبــر ّ
تالفيــا لجــذب
ً
ـاه أ كبــر ويتظاهــرن كأن شــيئا لــم يحــدث.
انتبـ ٍ
أسـ ُ
ّ
باجتماعيــة العواطــف فــي
ـتند إلــى نمــوذج ســارة أحمــد الخــاص
قراءتــي للسـ ّ
ـرديات القائمــة علــى المشــاعر وأســعى إلــى تحديــد نقطــة
تقاطــع القسـ َـمين المؤّل َف ْيــن لسـ ّ
الدرا كــي والتعبيــري-ـرديات النســاء إ
وهــي مجتمعاتهـ ّـن .فكمــا هــي حــال التحـ ّـرش الــذي ّ
يتعرضــن لــه وال
آ
ّ
ـات مســتقلة عــن الخــر القر يــب ،كذلــك هــي حــال
يطالهـ ّـن ككيانـ ٍ
ُ
ّ
ّ
المشــاعر التــي ّ
التحــرش ،تختبــر بشــكل جماعــي
فيهــن
يحر كهــا
ُ
وتتناقــل بيــن نظرائهـ ّـن وأقر بائهـ ّـن ومعارفهـ ّـن فــي المجتمعــات التــي
آ
ابطيــةّ -
ينتميــن إليهــا .والعــار -كالتر ّ
يقيدنــا بالخــر عبــر إثــارة إحساســنا
آ
ّ
بالفشــل فــي إرضــاء الخر يــن الذيــن نحــب ،وهــو فشــل يجــب أل
ّ
نظهــره وأن نحــرص علــى إبقائــه موق ًتــا بمــا يكفــي ليســمح بإعــادة
إدماجنــا بعائالتنــا ومجتمعاتنــا .والعــار الــذي يشــعر بــه الفــرد مرتبــط
ً
ً أّ
ً
ّ
المثاليــات التــي
تحديــدا لن
ارتباطــا وثيقــا بالمجتمــع أو الجماعــة
أ
نفشــل فــي تلبيتهــا هــي بالــذات مــا ير بــط الف ـراد بعضهــم ببعــض
(.)Ahmed 2014

معظم النظريّات النسويّة السائدة
أهملت ح ّتى اآلن فهم الذات
الترابط ّية ا ُملهيمنة في العالم
العربي
الخجــل والعــار واالشــمئزاز ،فيمــا نزعــن عــن المرتكبيــن تهمــة الدافــع
الجنســية َ
ّ
أو ّ
الشــارة إلــى تلــك الحــاالت بوصفهــا
النيــة
وتفاديــن إ
“تحرشــات جنسـ ّـية” .مــع ذلــكّ ،ركــزت النســاء علــى ّ
ّ
كيفيــة اختبــار
أ
أجسـ ّ
ـامهن لتلــك الحــداث ،وشـ ّـجعن فــي الوقــت نفســه أخر يــات
ً
انطالقــا مــن نوايــا ُ
المتسـ ّـببين بــه مــن أجــل
علــى رؤيــة هــذا االختبــار
فهمــه أو التعر يــف بــه.

ً
ُ
أقتــرح مقار بــة لســياقنا تســتند إلــى مفهــوم
لمعالجــة هــذه المســألة،
أ
بويــة ّ
ال ّ
التر ّ
وتوجــه انتباهنــا إلــى تأثيــر شــروط العالقــات
ابطيــة
ّ
التر ّ
فهمهــن
ابطيــة وتأثيرهــا فــي صــوغ تجــارب النســاء واحتمــاالت
ّ
اللذيــن ً
غالبــا مــا ُيســتخدم مصطلــح “التحـ ّـرش
لالنتهــاك والالارتيــاح
الجنســي” للداللــة إليهمــا.

ّ
ّ
إن هــذا التصـ ُّـدع الواضــح بيــن اللغــة التــي يســتخدمها الباحثــون/ات
ّ
ّ
التحــرش الجنســي
والمهنيــون/ات للحديــث عــن
والناشــطون/ات
ّ
ّ
مــن جهــة واللغــة التــي تســتخدمها النســاء لوصــف تجار بهــن معــه
ّ
واقعهــن الحميــم َ
مــن جهــة أخــرىّ ،
والمعيــش
يغــرب النســاء عــن
ُويســاهم فــي إبقــاء النقــاش فــي ّ
حيــزه النظــري ،أي ضمــن مــا يمكــن
معرفتــه وإدرا كــه لكــن ليــس الشــعور ب ِص َلـ ٍـة معــه .وهــذا ّ
الحيــز يفتقــد
ِ
أ
ً
الدوات التــي ّ
تخولــه شــرح المســائل للخــارج والتواصــل
أيضــا إلــى
ّ
شــكل هــذا االنقطــاع ّ
المبيــن ً
ســببا إلعــادة صياغــة مبحــث
معــه.
ّ
“التحــرش الجنســي”
هــذا النــص وقــرار االســتعاضة عــن مصطلــح
َ
ُ
وبلغــة تمحــور البحــث
بكلمــات تســتخدمها النســاء إللشــارة إليــه
ٍ
ٍ
اتهــن وطرائــق فهمهــنّ
ومشــاعرهن وتعبير ّ
ّ
ســردياتهنّ
حو ّ
ّ
لهــن ،وحــول
لمــا ّ
ـط بيــن تلــك
يتعرضــن لــه .وســمحت نتائــج البحــث بتكويــن رابـ ٍ
المشــاعر مــن جهــة ،والــذات التر ّ
ابطيــة مــن جهــة أخــرى –وهــي
ّ ٌ
ّ
عالئقيــة وحــدود مرنــة.
ـس ذات نزعــة
مركــب لنفـ ٍ

السياق
يعــود الســؤال حــول ّ
كيفيــة اختبــار النســاء اللبنانيــات المقيمــات فــي
ً
بيــروت ُ للتحـ ّـرش الجنســي انطالقــا مــن فهمهـ ّـن لذواتهـ ّـن ،إلــى دراسـ ٍـة
ســابقة أجر يــت فــي العــام  2017تناولــت ّ
ماهيــة التحـ ّـرش الجنســي
بالنســبة إلــى النســاء والرجــال فــي بيــروت.
ّ
ّبينــت تلــك الدراســة -وعلــى نحــو مذهــل -أن النســاء ،وفــي معــرض
ُ ّ ًّ
ٌ
تحرشــا جنسـ ًّـيا أم ال ،أعر بــن فــي
تحديــد مــا إذا كان فعــل مــا يعــد
ُّ
ّ
ّ
المجموعــات المركــزة الثــاث التــي نفــذت عــن اعتقادهـ ّـن بــأن نوايــا
ّ
المرتكبيــن تفــوق تجار ّ
أحاسيســهن ّ
أهميــة ،وعلــى أساســها
بهــن أو
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ن
امل� ّ
جية

فــي العــام 2017؛ وتجار بهـ ّـن الشـ ّ
ـخصية مــع الالارتياح في المســاحات
عمومــا ولمرتكــب االنتهــاك ّ
ضد ّ
ّ
تقييمهــن للمرتكبيــن ً
هــن
العامــة؛
ُ
ً
وديناميــات العالقــة مــع أسـ ّ
ً
ّ
ـرهن.
خصوصــا؛ وأخيـرا ،عالقتهـ ّـن بذاتهـ ّـن
أجابــت قصــص النســاء التــي ُرصــدت خــال العمــل الميدانــي عــن
ثالثــة أســئلة ،هــي :كيــف اختبــرت النســاء التحـ ّـرش الجنســي؟ كيــف
عرفــن عنــه؟ وكيــف ّ
ّ
عبــرن عنــه؟

ٌ
ـدة مــن بيــن ثــاث وعشــرين ام ـرأة ُ
التقيتهـ ّـن خــال عملــي
نزيهــة واحـ
ّأ
الميدانــي بيــن نيســان/أبريل وتشــرين الول/أكتوبــر  2019بهــدف
كيفيــة فهــم النســاء ّالل ّ
البحــث فــي ّ
بنانيــات المقيمــات فــي بيــروت
ً
لتجاربهـ ّـن مــع التحـ ّـرش الجنســي فــي المســاحات ّ
العامــة انطالقــا مــن
ّ
ّ
لذواتهــن.
فهمهــن

ّ
ّ
ّ
التحــرش ،رأت ُ
ّ
المشــاركات أن أكثــر
الشــق المتعلــق باختبــار
فــي
االحتــكاكات تسـ ّـب ًبا باالنزعــاج فــي المســاحات ّ
العامــة كانــت تلــك التــي
َ َ
ّ
ّ
الخاصــة بالجماعــة التــي ينتميــن إليها – ممثلــة بالثنائي/
انتهكــت الحــدود
َ
أ
ّ
َ
الزوجيــن أو مجموعــة الصدقــاء أو ديانتهـ ّـن .الالفــت أن مجموعــة النســاء
أ
ّ
ال كبــر سـ ًّـنا الحظــت أن تعليقــات الغربــاء فــي الشــارع لم تكن فــي العقود
الماضيــة ُمدانــة ،بــل كان ُي َّ
ـزء مــن ثقافتنــا” و“عالمـ ٍـة علــى
رحــب بهــا “كجـ ٍ
ّ
أ
جمالنــا وحضورنــا النثــوي” .تثبــت هــذه المالحظــة التــي توقفــت عندهــا

عينــة مــن النســاء اعتمـ ُ
ُ
ـدت فــي تشــكيلها
اســتندت فــي عملــي إلــى ّ ٍ
ّ
علــى ّ
تقنيــة كــرة الثلــج التــي مكنتنــي مــن الوصــول إلــى النســاء
ّ
ّ
الم ّ
المركــزة والمقابــات ُ
عمقــة ،وكـ ّـن
اللواتــي شــاركن فــي المجموعــات
ّ
يمثلــن خصائــص مرنــة ّ
ومتنوعــةّ .أمــا الســمتان الثابتتــان الوحيدتــان
ّ
ّ
ُ
للمشــاركات فــي المجموعــات المركــزة الثــاث ،فتمثلتــا فــي التعليــم
الجامعــي وفــي عمــر تجــاوز الثالثيــن ً
عامــا.
ٍ

تفادت النساء املشارِ كات َ
لفظ
«حترش جنسي» لتوصيف
مصطلح ّ
االنزعاج في املساحات العا ّمة

تمسـ ُ
ـكت بســمة التعليــم الجامعــي أل ّنهــا تســمح ّ
ّ
بتفحــص االفت ـراض
ّ
الم ّ
الشــائع بــأن مــن ُ
رجــح أ كثــر أن تكــون النســاء الحاصــات علــى
ّ
ّ
ّ
التحــرش الحنســي
جامعيــة مطلعــات علــى مفاهيــم
شــهادات
ّ
ّ
ّ
ً
وتعر يفاتــه ،وأنهــن سيســتطعن حكمــا إدراك شــعورهن بعــدم الراحــة
ّ
وتعر يفــه علــى أنــه تحـ ّـرش جنســيّ .أمــا ســمة العمــر -فــوق الثالثيــن-
أّ أ
فأبقيـ ُ
ّ
ال ّ
الخاصــة بالتحـ ّـرش الجنســي ً
غالبــا مــا
دبيــات
ـت عليهــا لن
ّ
ّ
ّ
أعمارهــن بيــن  18و 25أو 25
توجهــت إلــى النســاء اللواتــي تتــراوح
أ
ً
وً 30
عامــا ،وكـ ّـن عــادة ّإمــا طالبــات أو عامــات فــي الســنوات الولــى
مــن مسـ ّ
المهنيــة ،مــا يعنــي ّأن نـ ً
ّ
ـادرا مــا تـ ّـم اســتهداف النســاء
ـيرتهن
فــوق الـــثالثين والتعـ ّـرف إلــى تجار بهـ ّـن.

الخصوصيــة والمســاحة الشـ ّ
ّ
ـخصية ّأدى
النســاء حصــول تبـ ّـد ٍل فــي مفهــوم
أ
ّ
بالعدوانيــة .إلــى ذلــك،
إلــى البــدء بتوصيــف هــذا النــوع مــن الحــداث
كشــف العمــل الميدانــي عــن وجــود رابـ ٍـط بيــن فهــم ُ
المشـ ِـاركات للتحـ ّـرش
ً
ّ
ـاكا لحــدود الجماعــة وآرائهـ ّـن الشـ ّ
الديناميــات
ـخصية حــول
بصفتــه انتهـ
أ
العائليــة مــن جهــة ،وضــرورة إعطــاء الو ّ
ّ
لويــة لكبــار العائلــة ومداراتهــم
حتــى وفاتهــم مــن جهــة أخــرىّ ،
ّ
حتــى لــو جــاء ذلــك علــى حســاب
ّ
الشــخصية ،كخيــار الــزواج أو االنتقــال إلــى العيــش
خيــارات النســاء
خــارج منــزل العائلــة.

أ
ّ
الولــى ّ
تضمنــت ثــاث نســاء
ُعقــدت ثــاث مجموعــات مركــزة:
ّ
ّ
متزوجــات وموظفــات فــي الثالثينــات مــن العمــر ،والثانيــة جمعــت
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتزوجــات ،موظفــات وغيــر موظفــات،
ثمانــي نســاء متعلمــات
ّ
أعمارهــن الخميســن ً
عامــا ،والثالثــة ّ
تضمنــت أر بــع نســاء
تجــاوزت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الســامية ،بينهــن عاز بــات ومتزوجــات.
موظف ُــات ملتزمــات بديانتهــن إ
ّ
كمــا أجر يــت ثمانــي مقابــات ّ
معمقــة مــع نســاء موظفــات عاز بــات
ّ
ّ
ومتزوجــات مــن ّ
اجتماعيــة ُمحافظــة لكــن بدرجــات متفاوتة.
خلفيــات

ّ
التحــرش الجنســيّ ،
تحدثــت ُ
ّ
المشــاركات
فــي مــا يتعلــق بتعر يــف
عــن معاييــر وشــروط ّ
تحــدد مــا إذا كان يمكــن توصيــف حــاالت
ّ
ّ
معينــة بعثــت علــى االنزعــاج بالتحـ ّـرش الجنســي ،ورأيــن أن فــي حال
المرتكــب فعلتــه علــى امـر ٍأة واحــدةّ ،
أوقــع ُ
مميـ ًـزا إياهــا عــن النســاء
أ
وصــف ُ
الخر يــاتُ ،ت َ
ّ
بالتحــرش؛ ولكــن ،إذا كانــت أفعالــه
فعلتــه
أ
موجهـ ًـة ضــد أخر يــات ً
ّ
أيضــا ،فالمــر فــي تلــك الحالــة “طبيعـ ّـي”،

ّ
بحثــت المجموعــات المركــزة والمقابــات فــي أر بعــة مســتويات:
ُ
ـاركات لســينار يوهات تحـ ّـرش جنســي وردت فــي دراســة
تقييــم المشـ ِ
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ُ
ويعكــس فقــط “طر يقــة هــذا الشــخص بالتصـ ّـرف” .كذلــك ،ال تعـ ّـد
ًّ
ًّ
جنســيا فــي حــال ارتكبهــا فــي العلــن أو
تحرشــا
فعلــة المرتكــب
شــهد علــى حدوثهــا آخــرون وأخر يــات ،وتكــون أقــرب إلــى توصيفهــا
ً
ً
ّ
ومســتفردا
وحيــدا مــع المــرأة
بالتحــرش عندمــا يكــون المرتكــب
ً
المشــاركات عامــا آخــر إلــى ّ
بهــا .كذلــك ،أدخلــت النســاء ُ
عمليــة
َّ
ً
الجنســية التــي ّ
ّ
تمث َلــت ّ
تبينهــا عــادة الكلمــات
بالنيــة
التعر يــف،
ّ
والنظـرات والمدلــوالتُ ،ويلقــى علــى النســاء واجــب تفكيكهــا وحلهــا.

ّ
كانتهــاك لحــدود الجماعــة علــى
والتحــرش
لمشــاعر عــدم االرتيــاح
ٍ
ّ
ضــوء مفهــوم الــذات الترابطيــة؛ والثانيــة هــي الكلمــات التــي
ّ
حديثهــن
تســتخدمها النســاء والعواطــف التــي يســتحضرنها خــال
ّ
عــن تلــك الحــاالت أو اللقــاءات.

ب� ت� ّ
دم نظري ي ن
ابطية الذات
ج
واج� ّ
ت
عية العواطف

َ
فــي مــا يرتبــط بالبعــد التواصلــي التعبيــري ،تفــادت النســاء لفــظ
ّ
“تحــرش جنســي” لتوصيــف حــاالت االنزعــاج فــي
مصطلــح
َ
المســاحات ّ
ـات مــن قبيــل “تجــاوز
العامــة ،واسـ
ـتعضن عنــه بتصر يحـ ٍ
الحــدود” أو “ســلوك غيــر الئــق” .ال تســتند ُ
المشــاركات إلــى لغــة
أ
ّ
الحــدود والتجــاوزات لتوصيــف تلــك الفعــال فحســب ،إنمــا يلجــأن
إلــى تأطيرهــا ضمــن معجــم عاطفــي تطغــى عليــه مشــاعر االشــمئزاز
والعــار بشــكل خــاص.

أ
ابتكــرت عالمــة النثروبولوجيــا ســعاد جوز يــف فــي العــام 1993
مصطلــح “الــذات التر ّ
ابطيــة” للداللــة إلــى طابــع الــذات المــرن
والمتموضــع فــي ســياق عائلــي ســائد فــي العالــم العر بــي ،حيــث تنظــر
آ
ـداد
الــذوات البشــر ّية إلــى ذوات الخر يــن القر يبــة والحميمــة كامتـ ٍ
ّ
مركــب الــذات هــذا ٌ
ذوات تدعــو وتطالــب وتـ ّ
ـورط
لنفســها .تنتــج مــن
ّ
ٌ
آخر يــن فــي ّ
عمليــة صقلهــا لذاتهــا ،وذوات ال تتوقــع وال تحتفــي بمبادئ
ّ
المركــب ً
نهجــا ًّ
االسـ ّ
ثقافيــا معيار ًّيــا
ـتقاللية واالنفصــال .يعكــس هــذا
ّ
أ
أ
أ
نثويــة والذكر ّيــة يعطــي الو ّ
للعالقــات ال ّ
لويــة للعالقــات الســر ّية
ّ
ـياقات تار ّ
ّ
ّ
ّ
وثقافية
يخيــة
العائليــة وغيــر
الديناميــات
وير بــط
العائليــة بسـ ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة خاصــة .ورغــم أن ســمة العالئقيــة
ُ َ
أ
أ
ً
ُ
تصــاغ عــادة ضمــن إطــار الســرة وتقولــب ضمــن العالقــات الســر ّية،
أ
ّ ّ
العالئقيــة ّ
ّ
تمتــد إلــى خــارج نطــاق ال َســر لتطــال العالقــات
إل أن
ّ
التــي ُتعـ ُّـد ّ
اصطالحيــة؛
مهمــة فــي المجتمــع اللبنانــي عــن طر يــق قرابـ ٍـة
فيقــدر بذلــك أشـ ٌ
ـخاص ليســوا بالضــرورة علــى صلــة قرابــة بالنســاء
ّ
أ
الســر ّية وشـ ّ
ـرعيتها
علــى اســتحضار التوقعــات التــي تنتجهــا العالقــات
ّ
ّ
الحياتيــة كافــة (.)Joseph 1993, 3-4
فــي المياديــن

التحرش اجلنسي كما هو
إنّ تعريف
ّ
تركيب
اليوم ُمرتكز بوضوح إلى
ٍ
فرداني للذات
ّ
ّ
وتــردد النســاء فــي
الجنســية لالعتــداء
خلــف اســتبعاد الطبيعــة
معــان كثيفــة .يمكــن
كاعتــداء فــي الدراســتين،
توصيــف الحــدث
ٍ
ٍ
ّ
ّ
إحساســهن بالعــار
إرجــاع ســبب تــردد النســاء فــي ذلــك إلــى
والخجــل إزاء مــا حصــل لهـ ّـن – واحتمــال أن يكــون التحـ ّـرش قــد
ً
ّ
التحــرش موجــودة فعــا  -والعــار
وقــع بالفعــل أو أن تكــون حالــة
ٌ
ّ
ـكل مباشــر ومتكـ ّـرر .ر بمــا تمتنــع النســاء
عاطفــة ذكرتهــا النســاء بشـ
ٍ
أّ
الق ـرار بهــا يجعلهــا
عــن توصيــف حالـ ٍـة مــا بالتحـ ّـرش الجنســي لن إ
ّ
حقيقيــة ،يصبــح مــن الصعــب مواجهتهــا.
حقيقيــة ،وحيــن تكــون
كمــا يمكــن أن ُيعــزى تفــادي النســاء تســمية هــذه التهمــة إلــى انتمــاء
ّ
لفعــل ارتكبــه
جماعتهــن ،فيتركــن هــذا التوصيــف
مرتكبهــا إلــى
ٍ
ّ
ٌ
محيطهــن.
شــخص غر يــب عــن

ّ
أ
ال ّ
تنظــم ســمة التر ّ
ابطيــة الــذوات البشــر ّية
بويــة،
بدمجهــا مــع
ّ
“هرميــة عمر ّيــة وجندر ّيــة فــي إطــار ثقافــي عــام ّ
ّ
يرجــح كفــة
ضمــن
ٍّ
أ
ّ
االصطالحــات الســر ية” فــي العالقــات كافــة (.)Joseph 1993b, 453
أ
ال ّ
ّ
العائليــة هــذه ،يمتلــك الرجــال وكبــار العائلــة الحـ ّـق
بويــة
وبســبب
ّ
ُ
ُ
ّ
فــي التحكــم بحيــوات النســاء والقصــر ،ويســمح لهــم بعبــور حــدود
آ
ُ
الخر يــن أ كثــر ّ
ممــا ُيســمح للنســاء والق ّصــر بذلــك ،بغيــة ضبط
ذوات
ّ أ
أ
ّ
والشـراف عليهــا وقولبتهــا .وبالتالــي ،تصبــح الترابطيــة البويــة
المــور ِ إ
َّ
أ
ً
وال ّ
نثويــة فــي
أداة ضرور ّيــة ليــس للتمييــز بيــن التجــارب الذكر ّيــة
ّ
المجتمــع وحســبّ ،إنمــا لفهــم ّ
العالئقيــة ضمــن نظــام
عمليــة صــوغ
الهيمنــة (.)Joseph 1993, 7-8

أ
فــي هــذا البحــث ،سـ ّ
ـأتطرق إلــى مســألتين :الولــى هــي فهــم النســاء
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ّ
ـأن للنســاء فــي العالــم العر بــي ً
إلمامــا بمفهــوم الحــدود
وباالفت ـراض بـ
ً
ّ
الشـ ّ
ـخصية وقــدرة علــى ا كتشــاف رغباتهــن وتشــكيلها بمــا يتناســب مــع
ّ
ّ
ّ
والفردانيــة
أحوالهـ ّـن وبالطر يقــة نفســها التــي تتبعهــا الــذوات المســتقلة
فــي الســياق التــي بحثــت فيــه ما كينــون .مــن هنــا ،يمكــن اســتنباط
ّ
ّأن هــذا التعر يــف فشــل ًّ
الخاصــة
فعليــا فــي التقــاط المصطلحــات
ّ
َّ
الموجــه ضــد الــذوات التــي تتســم بحــدود مرنــة،
بالتحـ ّـرش الجنســي
ّ
بخــاف الــذوات المســتقلة.

أدمــج هنــا هــذه النظر ّيــة النسـ ّ
ّ
الذاتيــة مــع النظر ّيات
ـوية القائمــة علــى
النسـ ّ
ّ
اجتماعيــة
ـوية الشــائعة التــي تتنــاول التحـ ّـرش الجنســي ونمــوذج
ّ
ّ
خــاص بالســياق
للتحــرش الجنســي
تحليــل
العواطــف بغيــة بنــاء
ٍ
ّ
اللبنانــي ينــدرج ضمــن إطــار زمانــي ومكانــي محــدد.
بحســب تعر يــف كاثر يــن ما كينــون العــام للتحـ ّـرش الجنســي والــذي
ّ
نســوية ّ
ّ
بالتحــرش الجنســي
قانونيــة بحتــةُ ،يقصــد
ُبنــي علــى نظــرة
ً
ـات جنسـ ّـية ضمــن عالقــات ســلطة غيــر
“فرضــا غيــر مرغــوب بــه لطلبـ ٍ
متســاوية” ( .)MacKinnon 1979, 10ســمحت أعمــال ما كينــون التــي
ّ
تركــز علــى حــاالت تحـ ّـرش جنســي فــي إطــار العمــل فــي الواليــات
ّ ً
أ
ّ
ال ّ
ديناميــة تعـ ّـزز دور
ميركيــة بالنظــر إلــى التحـ ّـرش بوصفــه
المتحــدة
النســاء التقليــدي والدونــي فــي ســوق العمــل والمجتمــع ،وبوضــع
ّ
شــكالية .بقيــت نظر ّيــة ما كينــون
ال
الفكــر الذكــوري فــي صلــب إ
إحــدى أ كثــر النظر ّيــات النسـ ّ
ً
ـوية حــول التحـ ّـرش الجنســي انتشــارا،
ً
ّ
حتــى فــي البــاد حيــث التحــرش الجنســي ليــس َّ
مجر ًمــا وال ملحوظــا
ّ
التحــرش الجنســي كجــرم قابــل
فــي القوانيــن .ومــن خــال فــرض
للمقاضــاة ،اســتطاعت إســهامات ما كينــون تعبيــد الطر يــق أمــام
ّ
الشـ ّ
ـكالية بالئحــة طويلــة
إنتاجــات وتدخــات كثيــرة عالجــت هــذه إ
ّ
القانونيــة التــي قــد تحـ ّـد مــن نطــاق التطبيــق عبــر
مــن المصطلحــات
ً
ّ
ّ
إقصائهــا أشــكال معينــة مــن المظالــم ،مــا يــؤدي إلــى إبعــاد تجــارب
نســاء أخر يــات مــن بلــدان عـ ّـدة حــول العالــم.

ّ
انطلــق هــذا البحــث بهــدف تجميــع المصطلحــات المتعلقــة بالتحـ ّـرش
ّ
ّ
الخاصــة بالســياق اللبنانــي والمتداولــة بشــكل عضــوي
الجنســي
ّ
ومحلــي .وكانــت سـ ّ
ـرديات النســاء المتمحــورة حــول المشــاعر هــي مــا
قادنــي إلــى تفكيــك لغــة المشــاعر التــي تســتخدمها النســاء لمناقشــة
أ
الحــداث التــي ذكرنهــا.
أســتند فــي قراءتــي للسـ ّ
ـرديات القائمــة علــى المشــاعر إلى نموذج ســارة
أحمــد الخـ ّ
ّ
باجتماعيــة العواطــف إذ يســاعدني فــي تحديــد نقطــة
ـاص
َّ
َ
الدرا كــي والتعبيــري-
تقاطــع
القســمين المؤلف ْيــن لقصــص النســاء – إ
ّ
ُ
ٌ
ّ
ّ
ّ
وهــي مجتمعاتهــن .والعواطــف مركبــات اجتماعيــة ديناميكيــة تنشــط
ّ
أ
علــى خــط تحقيــق انســجام الف ـراد مــع جماعاتهــم وبنــاء الـ“نحــن”
آ
المتموضعــة فــي مواجهــة “الخــر”.
ِ
ّ
ًّ
منهجيــا بأشــكال التمييــز االجتماعــي،
ّأمــا العواطــف التــي تتأثــر
أ
فتشـ ّـكل معابـ َـر نحــو العالــم المـ ّ
ـات تســاعد الشــخاص فــي
ـادي ،وعالمـ ٍ
أ
الســير فــي عوالمهــم وخلــق الســطح والحدود التــي ستســمح للجماعات
بالتمييــز بيــن مــا هــو منهــا ومــا ليــس منهــا (.)Ahmed 2014, 10-13

تســتند معظــم التعر يفــات المســتقاة مــن مفهــوم ما كينــون وبقـ ّـوة إلــى
فكــرة المبــادرة ذات الطابــع الجنســي التــي ال تكــون مرغوبــة وتأتــي
علــى شــكل تعليــق أو احتــكاك أو ســلوك ّ
يوجهــه ً
عمومــا الرجــال ضــد
الشــارة إلــى طبيعــة الفعــل غيــر المرغوبــة،
النســاء .ولكــن ،خلــف إ
ّ أ
ّ
ّ
يكمــن افت ـر ٌ
الف ـراد ُ
ـدود
اض بــأن
المتلقيــن هــم أف ـراد ُمســتقلون بحـ ٍ
ّ
حاميــة صارمــة ،لهــم وحــدات مســتقلة مــن الرغبــات والحاجــات
ّ
ّ
تعاقديــة.
بعالقــات
ويتمتعــون
المختلفــة،
ٍ

ّ
اكعتداء
نس
ال
ش
التحر
ج
ٍ
ي
عىل املج تمع

ّ
إن تعر يــف التحـ ّـرش الجنســي كمــا هــو اليــوم ُمرتكــز بوضــوح إلــى
تركيــب فردانــي للــذات .وبمــا ّأن هــذا التركيــب ليــس ّ
موح ًــدا أو
ٍ
ًّ
ًّ
ّ
معم ًمــا عالميــا ،يبقــى هــذا التعر يــف ضيقــا ال يتناســب وســياقات
ّ
عــدة فــي العالــم ،ال ّ
ســيما فــي العالــم الجنوبــي.

ّ
مــع أن الســرديات التــي ُجمعــت فــي إطــار هــذا البحــث شــملت
أ كثــر مــن عشــر ين امـرأة والكثيــر مــن القصــص ،إال أننــي اختـ ُ
ـرت
التركيــز علــى قصــص ثــاث نســاء هـ ّـن رانيــا ونز يهــة ومهــا ،لكونهــا
ّ
ّ
تعكــس بدقــة مســألة فهـ ٍـم للتحـ ّـرش الجنســي يركــز علــى الجماعــة
ًّ
أ
ّ
ٌ
ال ّ
تحرشــا
ولويــة فــي تقر يــر مــا إذا كان تصـ ّـرف مــا يشــكل
ويعطيهــا
ًّ
جنســيا أم ال.

ّ
فــي المراجــع المتوفــرة حــول تجــارب النســاء فــي العالــم العر بــي مــع
التحـ ّـرش ،ظـ ّـل مسـ ّـل ًما ّ
حتــى اليــوم بهــذا التعر يــف للتحـ ّـرش الجنســي
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ّ
تســتذكر مهــا وهــي ترتشــف عصيــر الليمــون ليلــة رأس الســنة التــي
قضتهــا مــع زوجهــا َ
وزوجيــن َ
آخر يــن فــي منــزل أصدقــاء قدامــى لهمــا
َ
ً
–أيضــا ّ
متزوجيــن -منــذ بضــع ســنوات .طيلــة الســهرة ،حاولــت مهــى
 وهــي ّأم لطفليــن وعاملــة تبلــغ ً 37عامــا مــن العمــر -التغاضــي عــن
نظـرات الصديــق ُ
المضيــف .ذهبــت مهــا إلــى ردهــة المنــزل لترتيــب
ثــم ّ
حجابهــا ،فلحقهــا المضيــف ّ
ســد طر يقهــا وهمــس فــي أذنيهــا
ّ
“أنــت تدفعيننــي إلــى الجنــون”ّ .
تســمرت مهــا فــي أرضهــا ،لشــدة
ِ
ُ
ّ
صدمتهــا مــن الكلمــات المقــززة التــي لفظهــا “صديــق العائلــة” هــذا.
أ
ّ
المــر ثوانـ َـي لتلملــم مهــا نفســها وتـ ّ
ـرد علــى ُ
المضيــف بتهديـ ٍـد
تطلــب
واضــح“ ،لديــك ثانيــة واحــدة فقــط لتغــرب عــن وجهــي ،وإذا تكـ ّـرر
أ
َ
ُ
“شــعرت باالشــمئزاز”،
فابتعــد عنهــا.
المــر ،فســأخبر زوجتــك”.
تقــول مهــا.

صمــت مطبــق“ .زوجــي وجميــع أفــراد عائلتــي كانــوا هنــاك،
فــي
ٍ
ّ
لــم أســتطع تخيــل درجــة الوقاحــة التــي يمتلكهــا ذلــك الشــاب...
شـ ُ
ـعرت بالصدمــة واالشــمئزاز والعــار”.
أ
بالح ـراج،
بالنســبة إلــى مهــا ورانيــا ،تسـ ّـببت هــذه الحــداث لهمــا إ
ً
تحديــدا أل ّنهمــا ّ
متزوجتــان .وأ كثــر مــا أغاظهمــا كان عــدم إعــارة
ّ
ّ
ـداث
ـار لزوجيهمــا .تحدثــت السـ ّـيدتان عــن أحـ ٍ
المرتكــب أي اعتبـ ٍ
ٌ
ٌ
كثيــرة تعـ ّـرض خاللهــا رجــال لهمــا ،ورجــال كانتــا علــى معرفـ ٍـة بهــم
ّ
االجتماعيــة
– مــن عائالتهمــا الممتـ ّـدة أو أما كــن العمــل أو الدوائــر
مــن جيـران إلــى زمــاء وأصدقــاء للــزوج .مــا دفــع رانيــا ومهــا ونز يهــة
ً
إلــى الشــعور بعــدم االرتيــاح فــي تلــك المســاحات ،لــم يكــن ســلوكا
ّ
ً
مارســه شـ ٌ
ـخص غر يــب فــي الشــارع ،إنمــا كان ســلوكا غيــر مقبــول
ٌ
وغيــر الئــق فرضــه عليهـ ّـن رجــل كـ ّـن يعرفنــه .وتشــير قصــص هــؤالء

أ
القــرب إلــى مهــا وهــي عاملــة ّ
ّأمــا رانيــا ،الصديقــة
وأم لثالثــة أطفــال
تبلــغ ً 42
عامــا مــن العمــر ،فتــروي ً
قصصــا مزعجــة ّ
تعرضــت لهــا فــي
ٌ
مــكان عملهــا .لرانيــا زميــل فــي الخمســينات مــن العمــر “يصــادق
ويعامــل الجميــع ّ
بــود” .وكونــه الرجــل الوحيــد فــي القســم الــذي
تعمــل فيــه رانيــا“ ،يالطــف النســاء بشــكل خــاص” .كان هــذا الرجــل
ّ
ينتظــر رانيــا كل يــوم أمــام الــدرج إلهدائهــا وردة حمـراء .فــي البدايــة،
أ
ّ
ّ
ظنــت رانيــا أن الرجــل “لطيــف فحســب” .لكــن مــع مــرور الّيــام،
َك ُثــرت مبــادر ُ
ّ
عدائيــة مــع رانيــا ،إذ صــار
ات الزميــل وأصبــح أ كثــر
يمنعهــا مــن المضــي فــي طر يقهــا مــن الــدرج نحــو المكتــب قبــل
ً
أ
ّ
أن يأخــذ قبلــة منهــا علــى خـ ّـده ،المــر الــذي ظلــت رانيــا ترفضــه.
َ
تكــرر علــى مســمعه“ ،أنــا امــرأة ّ
وكانــت ّ
وأنــت تعــرف
متزوجــة
أ
ً
ً
صادمــا ُومخجــا”.
ذلــك!” .وتــروي“ ،كان المــر

زوجي وجميع أفراد عائلتي
كانوا هناك .لم أستطع تخ ّيل
درجة الوقاحة التي ميتلكها
ذلك الشاب
ّ
ّ
إحساســهن باالســتياء :حقيقــة أن
حقيقــة صعبــة وراء
النســاء إلــى
ٍ
االعتــداءات المذكــورة وقعــت فــي أما كــن نصــف ّ
عامــة – مثــل
أ
الصدقــاء -علــى يــد رجــال ّ
كــن علــى
أما كــن العمــل أو منــازل
ٍ
ّ
معرفـ ٍـة بهــم ورجــال كـ ّـن ير ينهــم كل يــوم ورجــال هــم ضمــن دوائرهـ ّـن
أ
ّ
االجتماعيــة ،المــر الــذي أثــار فيهـ ّـن مشــاعر تت ـراوح بيــن الحيــرة
واالشــمئزاز والصدمــة والعــار.

ّ ً
ّ
قصــة “غيــر معقولــة” أخــرى .ال يــزال أهلهــا يعيشــون
تتذكــر مهــا
فــي بلدتهــم ،أي مســقط رأســهم ،حيــث تزورهــم بشــكل دوري مــع
زوجهــا وأوالدهــا“ .كان لجيرانــي ابـ ٌـن وحيــد أنجبــاه بعــد ســنوات
طويلــة مــن زواجهمــا ،وهــو يصغرنــي بـــ 15أو  10أعــوام علــى
أ
ّ
القــل” ،كمــا تــروي مهــا .تتذكــر كيــف كانــت تشــتري لهــذا الجــار
ً
الســكا كر فــي طر يــق عودتهــا مــن الجامعــة ،إذ كان ال ي ـزال طفــا
حينــذاك .وتتابــع“ :حيــن أصبــح شـ ًـاباّ ،
تغيــرت طر يقــة الكمــه معــي”.
َ
ُ
وعائلتهــا أهلهــا فــي البلــدة ،وكان جيرانهــم
العــام الماضــي ،زارت مهــا
ّ
هنــاك ً
أيضــا يحتفلــون معهــم بالعيــد .وفيمــا كانــوا يمــدون طاولــة
ٌ
عينيك
العشــاء ،اقتــرب الجــار مــن مهــا وقــال لهــا “نظــرة واحــدة فــي
ِ
ّ
تــوازي جميــع النســاء اللواتــي ضاجعتهـ ّـن”ُ .صدمــت مهــا وغرقــت

ّ
يعــود التوتــر الملمــوس فــي القصــص الثــاث إلــى وجــود فعُــل تعـ ّ ٍـد
ّ أ
ّ
العدوانيــة أوقعــت
وقفــز فــوق الحــدود .لكــن ،ومــع أن الفعــال
ٍ ّ
علــى كل واحــدة بيــن النســاء الثــاث بشــكل فــردي ومباشــر ،غيــر
ّ ّ
أن كل واحــدة بينهـ ّـن اختبــرت الفعــل كتعـ ّ ٍـد علــى الجماعــة التــي
أ
تنتمــي إليهــا ،ســواء أ كانــت مجموعــة الصدقــاء أم الثنائي/العالقــة
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصــة بجماعــات
التعــدي علــى الحــدود
الزوجيــة .ويبــدو أن
ً
عامــا ّ
يحــدد تعر ّ
ّ
ّ
التحــرش الجنســي:
بماهيــة
يفهــن
النســاء بــات
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فصــارت ّردة فعلهــا هــي العنيفــة إذ هــي التــي أجبــرت جماعتهــا علــى
مواجهــة أمـ ٍـر كانــت لتتعامــل معــه فــي العــادة عبــر عــدم مواجهتــه
(.)Ahmed 2019

ـخصية ّ
لــم يكــن تجــاوز المســاحة وانتهــاك الحــدود الشـ ّ
يخصانهـ ّـن
أ
ّ
ّ
ـكل ً
تالعبــا بحــدود
كنســاء فقــط .فالهـ ّـم فــي نظرهـ ّـن أن التجــاوز شـ
ّ
الم ّ
مجتمعاتهـ ّـن ُ
تخيلــة .مــن هنــا ،إن المرتكبيــن ال يســتهدفون النســاء
ّ
ّ
كأف ـراد فقــط ،إنمــا يعتــدون مــن خاللهـ ّـن علــى جماعاتهـ ّـن .وكأنمــا
َ
ّ
عنصــر
بالتحــرش الجنســي مشــروط بشــمولها
واقعــة مــا
تعر يــف
ٍ
ّ
انتهــاك للحــدود يســتهدف المجموعــة ككل ،ال الفــرد فحســب.
ٍ

ّ
تلقيــن شــكوى نز يهــة ّ
ممــا حصــل وشــهدن علــى
القر يبــات اللواتــي
ّ
ّردهــا بمغــادرة الغرفــة ،كانــت شــكوى نز يهــة هــي مــا أنذرهــن إلــى
تعرضــت لــه ال الحــدث نفســه الــذي شــهدن هـ ّـن ً
العنــف الــذي ّ
أيضــا
عليــه .وهكــذا ،انتقلــت نز يهــة مــن كونهــا الشــا كية والمظلومــة إلــى
كونهــا المشــكلة بســبب مــا لــم تســتطع قبولــه ومــا عجــزت عــن احتوائه.

تعكــس هــذه النظرة وبشــكل مباشــر َ
ّ
الهرميــة ّ
العمر ية
موقع النســاء فــي
ٍ
ّ أ
ّ
ّ
ال ّ
بويــة التــي يتــمّ
والجندر ّيــة القائمــة فــي أســرهن فــي ظــل الترابطيــة
ّ
الفرديــة مــع
مــن خاللهــا إعــادة توجيــه انتبــاه النســاء مــن تجر بتهـ ّـن
التحـ ّـرش الجنســي إلــى جماعاتهـ ّـن وعائالتهـ ّـن التــي تنخــرط فــي ّ
عملية
تكوينهـ ّـن لفهمهـ ّـن الخـ ّ
ـاص بتجر بتهـ ّـن ،ال سـ ّـيما عندمــا تمتـ ّـد الحــدود
آ
الشـ ّ
ـخصية لذواتهـ ّـن لتشــمل الخــر القر يــب والحميــم.

ّ
ّ
التــردد فــي الكلام والشــكوى يتفاقــم بالفعــل
إلــى ذلــك ،يبــدو أن
ً
ً
ً
حيــن يكــون المرتكــب “صديقــا للعائلــة” أو “زميــا لطيفــا” .ويبــدو
ّ
ُ
ً
ّأن ذكـ َ
ـور العائلــة وكبارهــا يتوقعــون مــن النســاء ومــن الق ّصــر قــدرة
أ
ال ّ
ولويــة لحاجاتهــم،
علــى ق ـراءة مــا يجــول فــي خواطرهــم وإعطــاء
ال بــل ّ
حتــى الحفــاظ علــى العالقــات التــي ّ
تهمهــم ،بصــرف النظــر
ّ
عــن ثمــن ذلــك وتبعاتــه علــى النســاء .ومــن شــأن توقـ ٍـع مماثــل أن
ّ
يطبــع مــع الســلوك العدوانــي ،والتطبيــع هــذا ســيجعل مــن الســلوك
آ
ً
ســلوكا غيــر ملحــوظ .إخفــاؤه – مــن خــال عــدم اعتـراض الخر يــن
ّ
وتوقعهــم ّ
حتــى بعــدم الشــكوى منه
عليــه أو إبــداء إشــارات اعتـراض
أ
فــي الصــل -هــو تحديـ ًـدا مــا يدفــع بالنســاء فــي نهايــة المطــاف إلــى
ً
التشــكيك فعــا فــي مــا إذا كان الفعــل يســتدعي االعت ـراض عليــه
ً
أصــا ( )Ahmed 2019أو إذا مــا كان الســلوك ،أو هــذه الحركــة
التــي بالــكاد يمكــن االعتـراض عليهــا ،تســتحق تخر يــب عالقــة تهـ ّـم
الشــخص المقـ ّـرب منهـ ّـن.

ف
ّ
للتحرش
العاط�
املعجم
ي
نس
ج
ال ي

ّ
ّ
ـعورهن باالشــمئزاز واالنزعاج
تــدل قصــص مهــا ورانيــا ونز يهــة إلــى شـ
والعــار وتر بــط تلــك المشــاعر – تحديـ ًـدا فــي الحــاالت التــي كان
ً
ً
فيهــا المرتكــب صديقــا للــزوج -مباشــرة بالعالقــة التــي يخشــين
أذيتهــا فــي حــال قـ ّـررن الـ ّ
ـرد أو البــوح .ويمكــن قـراءة ذلــك كتعبيـ ٍـر
عــن دور النســاء الرعائــي ً
عمومــا فــي شــبكة العالقــات فــي حياتهـ ّـن؛
َ
ّ
مهمـ ًـة َب َد ّ
فيتبـ ّـدى ّأن للنســاء ّ
هيــة وإن غيــر ُمعلنــة تتمثــل فــي وجــوب
أ
الواصــر واســتمرار ّية العالقــاتّ ،
حتــى لــو
حفاظهـ ّـن علــى تماســك
ّ
ـامتهن.
أتــى ذلــك علــى حســاب راحتهـ ّـن وسـ

أ
ّ
ّ
لعــل فــي كل ذلــك الســباب التــي تدفع النســاء إلى تفادي اســتخدام
أ
ـخص
ـداء
كلمــة “جنســي” .فــ� ّي اعتـ ٍ
ذي طابــع جنســي صــادر عــن شـ ٍ
ٌ
ـدرة علــى افتعــال ردود بطر ّ
يركيــي هــذه
مــن خــارج حــدود الجماعــة قـ
َ
ّ
والتســبب بقطــع الروابــط بيــن جماعتيــن .ومــع انتفــاء
الجماعــة
ّ
قــدرة النســاء علــى اللجــوء إلــى أداة الشــكوى أو التعبيــر ،والتــي
ً َ
ّ
يحدهــا عــادة آخــرون كثيــرون مــن الذيــن علــى النســاء مداراتهــم ،ال
ُ
يبقــى لتلــك الشــكاوى ســوى مــكان واحــد تخـ ّـزن فيــه ،هــو أجســاد
النســاء .فــا تعــود تفاجئنــا حقيقــة تمحـ ُـور قصــص النســاء حــول مــا
ّ
ّ
العدوانيــة ونتيجــة هــذه اللقــاءات مــن ردود
ضايقهـ ّـن فــي اللقــاءات
ً ّ
ّ
ّ
ّ
أفعــال جسـ ّ
والحسـ ّـية
العاطفيــة
علمــا أن الجوانــب
عاطفيــة،
ـمانية
ّ
والدرا ّكيــة التــي يختبرنهــا هــي فــي الواقــع متشــابكة ،وأن العواطــف
إ
ُ
ّ
ّ
والدرا كــي فــي آن ( .)Ahmad 2014, 4المفارقــة هنــا
تــورط الحســي إ

ّ
مقــال لهــا كيــف أن
الطــار ،تناقــش ســارة أحمــد فــي
فــي هــذا إ
ٍ
ُ
ّ
أمــر مــا مــن شــأنها أن تضخمــه أ كثــر ،مــا يجعــل
الشــكوى مــن ٍ
ّ
النســاء الشــا كيات ينظــرن إلــى ذواتهـ ّـن علــى أنهــا أ كبــر ّ
ممــا هــي
( ،)Ahmed 2019فيمتنعـ َـن عــن الشــكوى ً
ـاه أ كبــر
تالفيــا لجــذب انتبـ ٍ
ّ
ّ
ً
وللتمكــن مــن التظاهــر كأن شــيئا لــم يحــدث .ولعــل أ كثــر تفصيـ ٍـل
ّ
تعبيـ ًـرا عــن هــذه الفكــرة فــي ّ
قصــة نز يهــة يتجلــى فــي مبــادرة قر يباتهــا
ّ
اللواتــي َ
هببــن لثنيهــا عــن “المبالغــة” واالعت ـراض و“تكبيــر نفســها”
وتحويلهــا إلــى مشــكلة .فبالنســبة إلــى قر يبــات نز يهــة ،كانــت ّردة
ً ّ
فعلهــا ّ
أيضــا أنهــا شــخص “انفعالــي أو عاطفــي”،
قويــة ،ور ّبمــا قـ ّـررن
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ّ
ّ
ً
الشــارة إلــى أن العــار هــو عاطفــة تتطلــب
فضــا عــن ذلــك ،تجــدر إ
آ
ً
الخــر ّ
شــاهدا مــا – أي رؤيــة ُمت ّ
ويتبناهــا الفــرد
خيلــة يحملهــا
ّ
(الم ـرأة) فــي عالقتــه مــع نفســه .وعندمــا تشــعر الم ـرأة بالعــار إنمــا
أ
آ
ّ
تكشــف لنفســها بأنهــا فاشــلة فــي نظــر الخــر المثالــي /الخــرى
ّ
ّ
الترابطيــة فشــلها
المثاليــة .وبحكــم طبيعتهــا ،تكشــف الــذات
آ
لنفســها وكذلــك للخر يــن القر يبيــن منهــا .وحيــن تشــعر بالعــار،
يصبــح مجتمعهــا أو جماعتهــا هــي الجهــة التــي ُيكشــف إليهــا
العــار ،بمــوازاة كشــفها للعــار لنفســها ،وتصبــح الجماعــة المــرآة
ّ
ّ
المثاليــة  -التــي تشــكل صـ ًـدى
التــي ُيكشــف عبرهــا العــار .والــذات
ُ َ
ـذات تنتمــي إلــى جماعــة ،أي
للفشــل لــدى الشــعور بالعــار -تنتــج كـ ٍ
إلــى “نحــن” قر يبــة (.)Ahmed 2014, 105

ّ
هــي أن العواطــف التــي ذكرتهــا النســاء لوصــف التجــاوزات التــي
تعرضــن لهــا ليســت عواطفهـ ّـن حصـ ًـراً ،
ّ
تمامــا كالتحـ ّـرش الــذي لــم
آ
ّ
ّ
ً
ككائنــات مســتقلة عــن الخــر القر يــب،
حصــرا ،أي
يســتهدفهن
ٍ
ُفتتناقــل نتيجــة ذلــك عواطفهـ ّـن إزاء مــا حــدث لهـ ّـن بيــن نظرائهـ ّـن
وأقر بائهـ ّـن فــي مجتمعاتهـ ّـن.

ُ
ُ
عارها عاره
ســمح لنــا ّ
التعمــق فــي قصــص النســاء بوضــع اليــد علــى تيمــة هيمنت
علــى القصــص الثــاث ،وهــي العــار .ذاك العــار الــذي يثير االشــمئزاز
ٌ
والصدمــة والغضــب .ولعاطفــة العــار هــذه صلــة مباشــرة بالنقاشــات
ّ
حــول فهــم الــذوات التر ّ
جماعيــة؛ مــع
ابطيــة لتجار بهــا كتجــارب
أ
ّ
ـكل من أشــكال
إ
القـرار بالنظر يــات الخــرى التــي ناقشــت العــار كشـ ٍ
ّ
بنــاء الوطــن ،وتصر يحــات العــار كقــوة تســتطيع أن تحـ ّـرك فــي الوطــن
ّ
َ
إحساســه بأنــه موجــود عبــر “جماعــة محسوســة” (Ahmed 2014,
ّ
ّ
 .)118ورغــم أن هــذه الرؤيــة ال تعنــي أن النســاء ال يشــعرن بالعــار
ّ
ً
ّ
علــى مســتوى فــردي ،إال أنهــا تحمــل توكيـ ًـدا بــأن للعــار قــدرة علــى
جمــع النــاس بعضهــم ببعــض وســبك مجتمعاتهــم ووضعهــا فــي
مواجهــة بعضهــا.

يبدو أنّ التردّ د في الكالم
والشكوى يتفاقم حني يكون
ً
«صديقا للعائلة»
املرتكب
ً
«زميل لطي ًفا»
أو
ٌ
العــار ً
قيمــة ّ
ــة
الخفــاق فــي تجســيد
مثالي ٍ
ٍ
أيضــا تجســيد لنتيجــة إ
ُق ّدمــت لنــا ،عبــر أفعــال حـ ّ
ـب .ومــا ينجلــي مــن خــال هــذا العــار
هــو فــي الواقــع فشــل فــي الحــب ( .)Ahmed 2014, 106أبنــي علــى
أ
ّ
هــذه الفكــرة لقــول إن مــا ُيكشــف مــن خــال العــار ،فــي الســياق
الخــاص بالــذوات التر ّ
ابطيــة الشــاعرة بــه ،هــو فــي الواقــع فشــل فــي
ّ
ّ
المثاليــة والحفــاظ عليهــا وعلــى
المثاليــة أو الجماعــة
حمايــة الــذات
أ
ّ
ّ
التحــرش
روابطهــا مــع الجماعــات الخــرى التــي تهــدد شــكوى
الجنســي بقطعهــا.

ُوصــف العــار علــى ّأنــه “إحســاس كثيــف وموجــع يرتبــط ّ
بكيفية شــعور
ّ
وبأنــه ً
أيضــا إحســاس ذاتـ ّـي ُيشـ َـعر بــه “عبر الجســد
المعنــي بــه بنفســه،
أ
ً
وفــي الجســد” ،ولكـ ّـن العــار أيضــا شــعور ال يعــزل بطبيعتــه الفـراد ،بل
اجتماعيــا بامتيــازُ :
ُيعـ ّـد شـ ً
ًّ
“عارنــا هــو “عــاري” طالمــا أنــا “معهــم”
ـعورا
ُ
ّ
وطالمــا أن الـ“نحــن” تلفظها الـ“أنــا” (ّ .)Ahmed 2014, 116-118يتضح
ّ
ّ
ً
أيضــا كيــف أن العــار يعلــق الشــخص بذاتــه عبــر تكثيــف عالقتــه بهــا
ّ
ـذات ّ
خاصــة بــه بمــا أن العــار كفعـ ٍـل ال يمكــن أن يكــون
وشــعوره بهــا كـ ٍ
ً
معــزول عنهــا ،أي عــن ذاتــه ( .)Lynd 1958, 50وحيــن تكــون الــذات
ّ ً
أ
ّ
ابطيــة ،يعنــي ذلــك أن هنــاك آخريــن كثيريــن ضمــن حدودهــا ،المر
تر
ّ
ُ
ّ
الــذي ســيعمق ويعقــد العالقــة مــع الــذات المصابــة بالعــار .فــي هــذا
ً
الســياق ،يصبــح التفكيــر فــي الشــكوى مــن التحـ ّـرش الجنســي ُمربــكا
أ كثــر ،فتمتنــع النســاء عنهــا ال بســبب حذرهـ ّـن مــن جــذب االنتبــاه
ً أّ
ّ
ّ
العلنيــة ســتجعل مــن العــار أمـ ًـرا
أيضــا لن الشــكوى
فحســب ،إنمــا
ّ
ومرئيــا .وبمــا ّأن ذواتهـ ّـن تر ّ
جليــا ً
ًّ
عالئقيــة ،ســيجعل بوحهـ ّـن عـ َـار
ابطيــة
آ
ومرئيــا ً
ً
واضحــا ًّ
أيضــا.
الخــر القريــب

ّ
ّ
يؤكــد هــذا العــار مــدى حـ ّ
لجماعاتهن ،ويســتحضر تشــابك
ـب النســاء
ً
الحــب والعــار نقاشــا آخــر حــول حالــة خضــوع النســاء لحاجــات
الذكــور والكبــار فــي السـ ّـن فــي عائالتهـ ّـن فــي ظـ ّـل نظــم التر ّ
ابطيــة
أ
أ
ال ّ
بويــة .وفــي الكثيــر مــن الحيــان ،تكــون النســاء راضيــات
ُ ّ
وســعيداتّ ،
المتوقعــة منهـ ّـن بفــرح ،ويكـ ّـن مؤمنــات
يلبيــن الطلبــات
أ
ّ
للمحبــة التــي ّ
يكننهــا َلمــن ّ
ّ
هــن
بــأن فــي هــذه الفعــال ممارســة
أقــرب إليهـ ّـن ّ
ممــا هـ ّـن قر يبــات إلــى ذواتهـ ّـن.
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ّ
آ
العــار -كالتر ّ
ابطيــة -ير بطنــا بالخر يــن عبــر طر يقــة تأثرنــا بفشــلنا فــي
آ
االرتقــاء إلــى حيــث يقبــع الخــرون الذيــن نحــب وعــدم تخييــب
آمالهــم ()Ahmed 2014, 108؛ وهــو فشــل يجــب أن ُيشــهد عليــه –
ّ
كمــا ُشــهد علــى مــا حصــل مــع نز يهــةُ -
وينظــر إليــه كفشــل موقــت
يســمح بإعــادة إدماجنــا فــي العائلــة أو الجماعــة .وأضيــف ،كفشـ ٍـل
مــن المستســحن أال ُي َ
واجــه أو ُيفصــح عنــه لئــا يتــم تضخيمــه .والعار
ً
أّ
ً
ّ
المثاليــات
الشــخصي مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالجماعــة تحديـ ًـدا لن
أ
ُ
التــي خذلــت بســببه هــي مــا ير بــط الف ـراد بعضهــم ببعــض.

الرسـ ّ
ـمية الوحيــدة عنكـ ّـن فــي ســاحة الجر يمــة” (.)El Tarzi 2020
ٌ
َ
ُ
ّ
فــي ســرد الطــرزي لالنتهــاك الــذي َّ
تعر َضــت لــه ،تستشــف محاولــة
ّ
المــرة مــع أصدقائهــا الذيــن
لبنــاء “جماعــة محسوســة” -هــذه
ّ
ّ
ّ
اللكترونيــة والنســويات رفيقاتهــا فــي
توجهــت إليهــم فــي رســائلها إ
ّ
هيكليــات القمــع والعنــف الجنســي -وذلــك مــن خــال
النضــال ضــد
أ
عواطــف الغضــب واللــم والرعــب والذنــب.

ّ
ختامية
أفاكر
ّ أ
ال ّ
بويــة فــي العــام  1993لشــرح ظاهــرة تنشــئة
ُبلــور مفهــوم الترابطيــة
ً
ّ
شــخصية مرنــة ُ وأن
حــدودا
الرجــال والنســاء علــى أن يمتلكــوا
ّ أ
أ
ّ
امتــدادات لقر بائهــم ،ولشــرح كيــف أن الســر
تشــكل ذواتهــم
ٍ
العر ّبيــة ُم ّنظمـ ٌـة ضمــن ّ
هرميــات عمر ّيــة وجندر ّيــة .يكشــف لنــا هــذا
ُ
ّ
شــعرهن بعــدم
المفهــوم ســبب اختبــار النســاء للتجــاوزات التــي ت
كاعتــداءات ّ
االرتيــاح والالأمــان فــي المســاحات ّ
موجهــة
العامــة،
ٍ
ّ
ضــد الجماعــات التــي ينتميــن إليهــا .إن مرونــة الحــدود التــي
ُتحيــل النســاء امتـ ً
ـدادا لذكــور الجماعــة وكبارهــا ّ
تفســر محورتهـ ّـن
ّ
ّ
ّ
ألجسـ ّ
ـكاويهن مــن
تعبيرهــن عــن شـ
وعواطفهــن فــي معــرض
ـادهن
ّ
ات ّ
تعرضــن لهــا ومحاولتهـ ّـن تأطيرهــا .بمــا أن العواطــف تمتـ ّـد
تجــاوز ٍ
ّ
علــى طــول خــط الجماعــة ً
ّ
اجتماعيــة العواطــف،
تبعــا لنمــوذج
ّ
ّ
ّ
الجماعيــة.
العاطفيــة
تصبــح أجســاد النســاء مرا كــز التوتــرات
فــي دراسـ ٍـة أجراهــا - HarassTrackerعلــى نطــاق أصغــر -فــي لبنــان
فــي العــام  ،2017يـ ُ
ـرد اسـ ٌ
ـتنتاج مماثــل لما ســبق .الدراســة تستكشــف
ّ
َ
ً
أيضــا ّ
ّ
للتحــرش الحنســي ،فتوثــق ميــل النســاء
كيفيــة فهــم النســاء
للثقــة بتقييــم عائالتهـ ّـن ،وآبائهـ ّـن بشــكل خــاص ،وتصديقــه أ كثـ َـر مــن
تقييمهـ ّـن الشــخصي “للحــدث” وتقر يرهـ ّـن بشــأنه لناحيــة طبيعتــه،
تحر ًشــا جنسـ ًّـيا أم ال ،أو ّ
ّ
أي إذا كان ّ
ـعورهن
حتى التقر ير إذا كان شـ
باالنزعــاج ُمبـ ّـر ًرا أم ال.
أ
فــي المــوازاة ،نشــرت صانعــة الفــام والكاتبــة المصر ّيــة ســلمى
الطــرزي ّ
اللكترونــي الــذي أرســتله إلــى أصدقائهــا
نــص البر يــد إ
ّ
عقــب جر يمــة اغتصابهــا ّ
وتحدثــت فيــه عــن اقتناعهــا بــأن تلــك
ُ ُ ّ
ّ
ً
الم ّم ِثلــة
جميعــا ،مــع أننــي كنــت
الحادثــة (اغتصابهــا) “حصلــت لنــا
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