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مارس

َ
صدق أراغون ...المـرأة مستقبل الرجل
كلمات

الفلسطينية في مواجهة التمييز القومي واالجتماعي والطبقي
أيلين كتاب *
في مناسبة الثامن من آذار (مارس)،
ال ب ــد م ــن أن ن ـت ـقــدم بـتـحـيــة إج ــال
وإك ـب ــار لـجـمـيــع ش ـه ـيــدات وق ـي ــادات
الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ال ـل ــوات ــي ق ـضــن ف ــي س ـب ـيــل ال ـحــريــة
ّ
ونثمن عاليًا دور كل من
واالستقالل.
امل ـنــاضــات واملــداف ـعــات عــن وطنهن
املسلوب ،واملتضامنات مع األســرى
واألسيرات اللواتي يعانني االعتقال
وال ـ ـب ـ ـطـ ــش فـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــون االحـ ـ ـت ـ ــال
الـعـنـصــري .كـمــا نــوجــه تحية تقدير
ألمـهــات وزوج ــات وأخ ــوات الشهداء
ّ
واألسرى املتحديات لظروف أسرهن
املـشـتـتــة بـسـبــب اإلبـ ـع ــاد وال ـح ـصــار
وال ـج ــدار الـعـنـصــري ،وأم ــام همجية
املستوطنني ،والـصــامــدات فــي بؤس
الـقـصــف والـتـهـجـيــر ف ــي ق ـطــاع غ ــزة.
ت ـح ـيــة ل ـل ـن ـس ــاء الـ ـل ــوات ــي اسـت ـط ـعــن
بنضاالتهن املستمرة تعزيز املقاومة
وامل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي صـ ـ ـم ـ ــود األسـ ـ ـ ــرة
الفلسطينية عـلــى أرض ـهــا ،ملواجهة
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ال ـه ــادف ــة
ل ـت ـه ــويــد الـ ـق ــدس وشـ ــرذمـ ــة ال ـض ـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة وف ـص ـل ـه ــا مل ـن ــع ال ـت ــواص ــل
ال ـج ـغ ــراف ــي .وأخـ ـيـ ـرًا ت ـح ـيــة لـلـنـســاء
اللواتي يواصلن النضال بكل أشكاله
من أجل تحقيق الدولة ثابتة املبادئ
والحقوق في العودة وتقرير املصير
وإقــامــة الــدولــة املستقلة وعاصمتها
القدس ،ومن أجل إرساء مبدأ املساواة
وتـحـقـيــق ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة على
أساس وثيقة االستقالل الفلسطينية
ل ـع ــام  ،1988ومـ ـب ــادئ ح ـق ــوق امل ــرأة
الفلسطينية الـتــي أعلنها «االتـحــاد
العام للمرأة الفلسطينية» في  2آب
(أغسطس) عــام  1994لتتبوأ املكانة
التي تستحقها.
م ــع أن املـ ـ ــرأة الـفـلـسـطـيـنـيــة تـقــدمــت
وأنجزت في مناحي عدة في الحياة
العامة ،إال أن أغلبية النساء يواجهن
ً
أش ـ ـك ـ ــاال م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ــن االضـ ـطـ ـه ــاد
والتمييز بدءًا من االضطهاد القومي
م ــن ق ـبــل االس ـت ـع ـم ــار الـكــولــونـيــالــي
الصهيوني املغتصب ألرضها ،مما
يميزها بخصوصية عن بقية نساء
ً
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة .ف ـض ــا ع ــن أن ـهــا
تشترك معهن فــي أشـكــال أخــرى ّمن
االضطهاد األبوي والطبقي املتجذر
في النظم االجتماعية واالقتصادية
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة .فـ ـجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ت ـق ــف

عــائ ـقــا أم ـ ــام ن ـهــوض ـهــا ،وت ـط ــوره ــا،
ومـشــاركـتـهــا وتمثيلها الـسـيــاســي،
وانـ ـ ــدمـ ـ ــاج ـ ـ ـهـ ـ ــا االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي .ف ــي
مــواج ـه ـت ـهــا ل ـه ــذه األشـ ـك ــال املــركـبــة
م ـ ـ ــن اضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاد ق ـ ـ ــوم ـ ـ ــي ،وت ـم ـي ـي ــز
ج ـن ـس ــي ق ــائ ــم ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـن ــوع
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،واس ـ ـت ـ ـغـ ــال ط ـب ـق ــي،
ّ
فـ ـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ت ــواج ــه
تمييزًا مركبًا يستحيل فك ارتباطه
ألنـ ــه ي ـش ـكــل ك ـت ـلــة ع ـض ــوي ــة جــدلـيــة
ّ
مـتــرابـطــة .وألن االضـطـهــاد القومي
هـ ــو صـ ـ ـ ــراع وج ـ ـ ـ ــودي بـ ــن ال ـش ـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،فهو
يــؤثــر جــدلـيــا عـلــى األش ـك ــال األخ ــرى
مـ ــن ال ـت ـم ـي ـيــز واالض ـ ـط ـ ـهـ ــاد .ل ــذل ــك،
فـ ـمـ ـخ ــاطـ ـب ــة قـ ـضـ ـي ــة املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة خـ ـ ــارج
ال ـس ـي ــاق ال ـق ــوم ــي وال ـط ـب ـق ــي ،يمثل
توجهًا ليبراليًا مسلوخًا عن سياقه
ال ـت ــاري ـخ ــي واملـ ــوضـ ــوعـ ــي ،وي ـف ـقــده
الـ ـبـ ـع ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـق ـض ـي ــة امل ـ ـ ــرأة
لتصبح قضيتها قضية مغتربة عن
ّ
محتواها وواقعها .إن هذا النضال
املـ ـشـ ـتـ ـب ــك وامل ـ ـع ـ ـقـ ــد ف ـ ــي ش ـمــول ـي ـتــه
الـ ـق ــوم ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـط ـب ـق ــي،
يـ ـف ــرض عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
مواجهة هــذه الــرزمــة مــن التحديات
الـ ـكـ ـب ــرى م ـ ـعـ ــا .فـ ـف ــي هـ ـ ــذه امل ــرح ـل ــة
ال ـح ــرج ــة م ــن نـ ـض ــال ش ـع ـب ـنــا ال ــذي
يواجه وحشية االحتالل العنصري
من جانب ،ومن جانب آخر مشاريع
اإلمبراطورية األميركية ،السياسية
م ـن ـهــا الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت خ ـط ــة صـفـقــة
القرن وأعلنت مدينة القدس عاصمة
لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي ،واالقـتـصــاديــة
منها بإشراف البنك الدولي إلرساء
النموذج املعولم ،الذي تماشت معه
السلطة الفلسطينية وفــي أولويته
ت ـه ـم ـي ــش ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة
وتعزيز وتعميق التبعية لالقتصاد
ال ـك ــول ــون ـي ــال ــي ،م ـمــا وسـ ــع الـبـطــالــة
وزاد الفقر ....باإلضافة إلى التمويل
األج ـن ـب ــي الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى إل ـ ــى ح ــرف
مـسـيــرة الـنـضــال الــوطـنــي مــن خــال
أج ـن ــدة تـمــويـلـيــة حـقــوقـيــة مسلوبة
م ــن ب ـع ــده ــا ال ــوط ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي،
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــاعـ ــدات إن ـس ــان ـي ــة
غـ ّـيـبــت ال ـحــق الــوط ـنــي واالس ـت ـغــال
الطبقي فــي املـســألــة الفلسطينية....
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات م ـ ــن ت ـش ــاب ــك
الوطني واالجتماعي والطبقي تتم
ِّ
مواجهتها بـكــرامــة وث ـبــات ،وتشكل
املـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ن ـضــال ـهــا
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اليومي جزءًا ال يتجزأ منها.
مع أن املــرأة الفلسطينية مثل الرجل
تواجه االضطهاد القومي باختالف
أش ـكــالــه ودرجـ ــاتـ ــه ،إال أن ـه ــا تــواجــه
ي ــوم ـي ــا ت ـح ــدي ــات داخ ـل ـي ــة إضــاف ـيــة
تــرتـبــط بـمــواجـهــة االس ـت ـع ـمــار ال ــذي
س ـل ــب ح ــري ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـح ــرك ــة جـ ــراء
اإلغ ــاق والـحـصــار وزاد مــن عزلتها

مبدأ المحاصصة الحزبية أفرغ
العمل النسوي من مضمونه
المكافح
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وم ـع ــان ــات ـه ــا ال ـيــوم ـيــة
بسبب مسؤوليتها األسرية املباشرة
ف ـ ــي ظ ـ ــل غ ـ ـيـ ــاب املـ ـعـ ـي ــل األسـ ــاسـ ــي
بـسـبــب ال ـش ـهــادة أو االع ـت ـقــال .وهــي
تـ ـ ــواجـ ـ ــه أيـ ـ ـض ـ ــا ن ـ ـتـ ــائـ ــج سـ ـي ــاس ــات
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـت ـن ـمــويــة
ال ـتــي اع ـت ـمــدت ال ـعــوملــة االقـتـصــاديــة
وأف ـ ــرغ ـ ــت ال ـع ـم ـل ـي ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة مــن

معناها املقاوم ،وأفقدت املرأة دورها
اإلنتاجي الزراعي ألنها ارتكزت إلى
مـبــدأ خصخصة الـخــدمــات الرئيسة
(التعليم والصحة) ،ما زاد من أعباء
املقهورين بمن فيهم النساء ،تاركني
املرأة ملواجهة هذه الظروف وحدها.
فاملرأة تكيفت بأشكال مختلفة لدعم
صـمــود األس ــرة إمــا مــن خــال إنشاء
تـ ـع ــاونـ ـي ــات إن ـت ــاج ـي ــة صـ ـغـ ـي ــرة ،أو
مشاريع اقتصاد منزلي لزيادة دخل
األسرة ومواجهة الفقر ،أو االنخراط
فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد غ ـي ــر ال ــرسـ ـم ــي غـيــر
املحمي الذي تواجه فيه املرأة ظروف
عمل غير الئقة وشديدة االستغالل،
ّ
خ ـصــوصــا أن نـسـبــة انـ ـخ ــراط امل ــرأة
ف ــي االق ـت ـصــاد الــرس ـمــي ل ــم تـتـجــاوز
 .%17ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
وس ـعــت مــن ظــاهــرة الـفـقــر والـبـطــالــة
وح ــول ـت ـه ـم ــا إلـ ـ ــى ظـ ــواهـ ــر ب ـن ـيــويــة
مـ ــع غـ ـي ــاب ش ـب ـك ــة أم ـ ـ ــان اج ـت ـمــاعــي
وإيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
مشروع الضمان االجتماعي بسبب
االحتجاجات والحراك الشعبي الذي

رأى فيه افـتـقــارًا للمساواة والعدالة
االجتماعية.
كــذلــك ،تــواجــه امل ــرأة مجتمعًا أبــويــا
فــي نـظــامــه الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي
يحول دون نهوضها لتأخذ موقعها
امل ـنــاســب وامل ـت ـكــافــئ م ــع نـضــاالتـهــا
وتضحياتها وكفاءاتها .فــاملــرأة في
األسـ ــرة ت ــواج ــه تـمـيـيـزًا عـلــى أس ــاس
ال ـن ــوع ّاالج ـت ـمــاعــي ،وف ــي الـسـيــاســة
ت ـب ـ ّـن أن ـ ــه ل ـيــس ه ـنــالــك ق ـنــاعــة لــدى
السلطة واألحزاب السياسية بقضية
املرأة كقضية استراتيجية وبنيوية.
ويـ ـظـ ـه ــر ه ـ ـ ــذا ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي ن ـســب
تمثيل املــرأة وفعاليتها في السلطة
واألحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب .أم ـ ــا األم ـ ـ ــر اآلخـ ـ ـ ــر ،فـهــو
تحول أغلبية أطر الحركة النسائية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ـ ــى ح ــرك ــة نـخـبــويــة
مـغـتــربــة عــن حــاجــات ال ـنــاس بسبب
إلحاقها بأجندات التمويل األجنبي
من جانب ،ومن جانب آخر عدم إتاحة
الفرصة الحقيقية للنساء وخصوصًا
الـ ـش ــاب ــات ل ـل ـم ـش ــارك ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
معتمدين مبدأ املحاصصة الحزبية
ال ـ ـ ـ ــذي أف ـ ـ ـ ــرغ الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـن ـ ـسـ ــوي مــن
م ـض ـمــونــه املـ ـك ــاف ــح .وهـ ـن ــا نـخـلــص
إل ـ ــى أن ت ـض ـح ـيــات وصـ ـم ــود امل ـ ــرأة
لــم تـتــرجــم عـلــى املـسـتــوى التمثيلي
فـ ــي املـ ــراكـ ــز ال ـح ـي ــوي ــة وال ـق ـط ــاع ــات
ّ
األساسية مع أن دورها كان أساسيًا
فـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
املختلفة خصوصًا أنها كانت تشكل
الـهـيـكــل األس ــاس ــي ل ـص ـمــود األس ــرة
ومقاومتها لالحتالل.
وأخـيـرًا ،فــي ظــل التغيرات الجذرية
التي تواجهها املنطقة العربية التي
ت ــدع ــم ،وتـ ــؤثـ ــر ،وت ـخ ـل ـخ ــل م ــوازي ــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة وت ـ ـحـ ــول ـ ـهـ ــا إلـ ــى
قطبية مـتـعــددة ،واس ـت ـمــرار الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ون ـس ــائ ــه ف ــي امل ـقــاومــة
والـ ـصـ ـم ــود ،ي ـب ـقــى األم ـ ــل ك ـب ـي ـرًا في
ال ـت ـحــرر واالس ـت ـق ــال الـ ــذي سـيـعــود
خ ـ ـي ـ ـرًا عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع ف ـ ـئـ ــات ال ـش ـعــب
وخصوصًا املقهورين منهم« .عاش
الـثــامــن مــن آذار ي ــوم امل ــرأة الـعــاملــي»
و«الـ ـح ــري ــة ألس ـي ــرات ـن ــا وأس ـ ــران ـ ــا»،
و«م ـع ــا وس ــوي ــا م ــن أج ــل غ ــد أفـضــل
تـســوده الـحــريــة وامل ـس ــاواة والـعــدالــة
االجتماعية»
* أستاذة مشاركة في «معهد دراسات
املرأة» في جامعة بيرزيت ومنسقة
«مكتب التواصل للمجلس العربي للعلوم
االجتماعية»

كلمات

صبا الصدر
بـ ــدأ هـ ــذا املـ ـش ــروع ال ـف ـنــي م ــع دع ــوة
لـتـقــديــم م ـق ـتــرحــات ال ـط ــاب ملـعــرض
فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي بـيــروت:
.ART / WORLD ّ / DISASTER
ُ
عـنــدمــا ط ـلــب مــنــي وض ــع «ال ـكــارثــة»
فــي سياق عالم الـفــن ،ذهبت أفكاري
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب ال ـس ــوري ــة
السورية
ومئات اآلالف من العائالت ّ
امل ـش ــردة ف ــي ل ـب ـنــان .ع ـنــدهــا ،كــنــا قد
شهدنا عــامــن مــن الـحــرب الـســوريــة،
ُ
ورغبت باستخدام الطريقة البصرية
األكـ ـث ــر ص ـلــة بــال ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ـســاء
واألسـ ــر ال ــذي ــن ي ـهــربــون م ــن ال ـحــرب،
ك ـم ــا م ـعــال ـجــة مـ ـ ــرور ال ــوق ــت بـيـنـمــا
يعيشون «ف ــي املـنـفــى» لـكــن مــن دون
استغاللهم .باإلضافة إلى ذلك ،أردت
أن أجد طريقة لنقل /للتعريف بشيء
مــا (رغــم أنــه صغير على األرج ــح في
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النسوية في تونس :مراوحة بين النضال وجندرة السياسة
منيرة البلغوثي *
تتميز قيمة الحركة االجتماعية ،كما
حــددهــا أالن تــوريــن ،Alain Touraine
بقدرتها على التنظيم واالستمرارية
بما هما عنصران تسعى من خاللهما
ال ـف ــاع ـل ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة إل ـ ــى إع ـ ــادة
ت ـش ـك ـيــل األن ـ ـسـ ــاق االج ـت ـم ــاع ـي ــة مــن
خالل التأثير في الرأي العام وتغيير
ّ
ال ـس ـيــاســات .ال أح ــد يـنـكــر أن تــونــس
ال ـي ــوم ت ـخ ــوض غ ـم ــار م ـس ــار يحتكم
إلى فاعلية نسوية تراهن على تطوير
م ـن ـظــومــة حـ ـق ــوق الـ ـنـ ـس ــاء .م ــع ذل ــك،
ّ
فــإنــه مــن الــواضــح أن للنسوية ـ ـ رغم
انـتـصــاراتـهــا ـ ـ ـ عـ ــداءات تـتــربــص بها
وتفتح منافذ الـصــراع على واجهات
عــدة :سياسية أيديولوجية أصولية
ثقافية ...فخطاب كره النسوية املعلن
واملـسـتـبـطــن لـلـتـمـثــات االجـتـمــاعـيــة
ال ـج ـنــدريــة الــدون ـيــة لـلـنـســاء ـ ـ بغض
النظر عن مكانتهن وموقعهن سواء
ك ــان فــي ال ـشــأن الـسـيــاســي أو فــي أي
م ـجــال آخ ــر ـ ـ يـسـعــى بــاس ـت ـمــرار إلــى
عزلها عــن بــاقــي الـحــركــات التحررية
وال ـن ـض ــال ـي ــة وحـ ـص ــره ــا فـ ــي زاوي ـ ــة
التوظيف الذرائعي.
لقد ولدت الحركة النسائية في تونس
مــن رحــم الحركة الوطنية ورافقتها،
فقد كان النخراط النساء في املقاومة
الوطنية والنضال من أجل االستقالل،
استمرار في مرحلة ما بعد االستقالل،
م ــا أس ـه ــم بــال ـتــأك ـيــد ف ــي تسييسهن
وتشكيل وعيهن بالتفاوت والتمييز
الذي ّ
يتعرضن له باعتبارهن أكثر فئة
ً
عرضة للتضرر منه ،فكان هذا الوعي
ال ـن ـقــابــي وال ـس ـي ــاس ــي واالج ـت ـمــاعــي
مـحـفـزًا لـلـعــديــد مــن الـنــاشـطــات نحو
تأسيس جمعيات نسوية ( .)1لكن،
على الرغم من التاريخ الحافل للحركة
ال ـن ـس ــوي ــة ،وال ـت ــرس ــان ــة ال ــدس ـتــوري ــة
والتشريعية لصالح النساء ،فإن هذه
املكتسبات ما زالت تتحصن بالثقافة
البطريركية الذكورية .واقع يسحبنا
إلى مساءلة مدى فاعلية الديناميكية
ال ـن ـســويــة ف ــي ظ ــرف تــاري ـخــي يـطــرح
ع ـل ـي ـهــا خـ ــوض ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـع ــارك
واألول ـ ــوي ـ ــات املـتـعـلـقــة ب ـع ـن ــوان مهم
لالنتقال الديمقراطي في تونس وهو
حقوق النساء .والحال أننا اليوم أمام
ت ــراج ــع لـلـقـيــم ال ـتــي ك ــان يـفـتــرض أن
تبنى عليها سياسات ما بعد الثورة،
وهــو تراجع تتعمق فيه دونية املــرأة

ولدت الحركة النسائية في تونس من رحم الحركة الوطنية ورافقتها
الصراع ضد عنف الدولة ،والتضامن
بـشـكــل يـسـهــم ف ــي امل ــزي ــد م ــن انـتـشــار
الـعـنــف .إذ تــرتـهــن ال ـبــاد لــاقـتــراض
مـ ـ ــع حـ ـ ـق ـ ــوق ال ـ ـه ـ ــوي ـ ــات الـ ـجـ ـن ــدري ــة
الخارجي وترضخ البتزاز السياسات
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا ف ـ ــي خـ ـل ــق م ـس ــاح ــات
الـ ـنـ ـي ــولـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة املـ ـت ــوحـ ـش ــة ال ـت ــي
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــرر واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة أج ـ ـسـ ــادهـ ــا
ت ـق ـضــي ع ـلــى ال ـح ـق ــوق االق ـت ـصــاديــة
املـضـطـهــدة .عـلــى الــرغــم مــن تحصيل
االجتماعية ،وما ينتج عن ذلك من ثقل
املـ ـكـ ـس ــب الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي املـ ـتـ ـمـ ـث ــل فــي
يقع على كاهل الفئات األكثر هشاشة،
القانون األساسي عدد  58لسنة 2017
خصوصًا املزيد من تفقير النساء ،في
ملناهضة العنف املسلط على النساء،
ّ
ظل انعدام اإلرادة السياسية والبدائل
فإن النسويات اليوم – باإلضافة إلى
النضالية الـتــي تجعل ملف التنمية
معركة تفعيله – يخضن معركة سد
ّ
أح ــد أهـ ــم أول ــوي ــات ـه ــا لـلـتـخـفـيــف من
ثغرات مجلة األحوال الشخصية التي
االح ـت ـقــان االج ـت ـمــاعــي وال ــوق ــاي ــة من
مخاطر اإلرهاب.
ّ
ي ـ ـبـ ــدو أن مـ ــا ي ـ ـطـ ــرح عـ ـل ــى ال ـح ــرك ــة
الـ ـنـ ـس ــوي ــة الـ ـ ـي ـ ــوم إذًا ه ـ ــو ص ـي ــاغ ــة
مقترحات وبدائل سياسية تستجيب
لـ ـح ــاج ــات الـ ـنـ ـس ــاء وتـ ــرفـ ــض مـنـطــق
ـدة
ال ـع ــومل ــة ،واب ـت ـك ــار م ـق ــارب ــات جــديـ ً
تحفز على مشاركة أكثر عمقًا وفاعلية
لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
تعتبر متخلفة عن واقــع الحقوق في
ف ـف ـســاد ال ـس ـيــاســات يـهـيــئ األرض ـي ــة
تونس اليوم« .إن األخــذ في االعتبار
النتهاك الحقوق .وعليه فإن الفاعلية
الشأن السياسي يحدد بقوة املشروع
النسوية كـجــزء مــن املجتمع املــدنــي ـ
الـنـســائــي» كما تـقــول الـهــام املــرزوقــي
وبحكم انخراطها العضوي في واقع
(.)2
ّ
الـصــراع الطبقي ـ هي املؤهلة لحسم
علينا أن نعترف أن القوانني وحدها

نحن اليوم أمام تراجع للقيم
التي كان يفترض أن تبنى عليها
سياسات ما بعد الثورة

النول منذ  2013حتى اليوم
نطاق احتياجاتهم) يكون مفيدًا لهم،
وع ـلــى األق ــل لـ ــزوار امل ـع ــرض ،يـغــرس
ش ـع ــورًا ب ــاألم ــل ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
ً
االس ـت ـب ــاق ـي ــة ب ـ ــدال م ــن عـ ــرض امل ــوت
الوشيك لهذه العائالت .بعدما علمت
ً
أن ن ــوال لحياكة السجاد قــد أعطيت
ل ـل ـن ـســاء الـ ـس ــوري ــات الـ ـن ــازح ــات فــي
تركيا ،قررت استخدام مواردي لتعلم
نـســج الـسـجــاد وب ـنــاء نــول مــع املعلم
يــوســف الـ ـل ــه-ف ّــردي ــزاده ،واس ـت ـخــدام
شـبـكــة م ــن مـمــثـلــي املـجـتـمــع املـحـلــي
الذين زاروا املعرض لنقل هذه املهارة
و /أو م ــوارده ــا لـلـنـســاء ال ـســوريــات
امل ـه ـت ـم ــات ب ـت ـع ـلــم ح ـي ــاك ــة ال ـس ـج ــاد.
تبنت ذلك ورشتان منفصلتان لنسج
الـسـجــاد مــع مـجـمــوعــة مــن  10نساء
سـ ــوريـ ــات وف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــات مـ ــن ب ــرج
البراجنة .خالل هذا الوقت ،كان هناك
العديد من التحديات ،خاصة بسبب
بــدء امل ـشــروع ب ـمــوارد شبه معدومة.
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ً
أوال وقـ ـب ــل ك ــل شـ ـ ــيء ،م ــن ال ـص ـعــب
ح ـقــا ع ـلــى طــال ـبــة أن ت ـب ــدأ مـشــروعــا
بنفسها من دون الحاجة إلى تفسير
أو إقناع أفــراد املجتمع املحلي الذي
تعمل معه بما يجب أن تـكــون عليه
النتيجة النهائية ،مــن دون الحاجة
إل ـ ــى ج ـع ـل ــه ي ـك ـل ــف ش ـي ـئ ــا لـتـحـقـيــق
الــربــح ،وفــي بعض األحـيــان مــن دون
إش ــراك الــذكــور املـعـنـيــن .ثــانـيــا ،كــان
ال ـت ــواص ــل م ــع امل ـش ــارك ــن ال ـســوريــن
والفلسطينيني خالل ورشتي العمل
صعبًا ،خاصة مع مهاراتي اللغوية
ال ـض ـع ـي ـفــة ف ــي ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة .كــان
أح ـي ــان ــا أك ـث ــر ص ـعــوبــة م ــن تصميم
وتنفيذ كل ورشة عمل .لحسن الحظ،
كــان لـ ّ
ـدي أصــدقــاء أقــويــاء عــرفــوا أين
يأخذوني للعثور على النساجني من
الـسـجــاد ،وكــان لــدي بالفعل معرض
م ـ ـق ـ ـ ّـرر وإقـ ـ ــامـ ـ ــة فـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي م ـع ــرض
إلطــاق املـشــروع ،وبــدون ذلــك لم أكن

ألستطيع الحفاظ على استمرار هذا
املشروع ملدة عــام .مع الوقت ،ساعد
ال ـج ـلــوس م ــع ال ـن ـســاء ف ــي مـســاحــات
خاصة ونقل مهارة بصرية وجسدية
إل ـ ــى حـ ــد م ـ ــا ،فـ ــي خ ـل ــق م ـس ـتــويــات
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن الـ ـت ــواص ــل .ب ــداي ــة مــن
األساسيات ،كان األمر يتعلق بتعلم
الحفاظ على الخيط ،وإنشاء العقدة
امل ـثــال ـيــة ،واإلفـ ـ ــادة املـثـلــى م ــن الـنــول
الذي أعطيته لهن .من ناحية أخرى،
كــان األمــر يتعلق بمدى سرعة تعلم
الـنـســاء للحياكة ،إذا عــرفــن مـهــارات
فنية /حرفية أخ ــرى ،وكيف يمكننا
تطبيق ذلــك في ورشــات مماثلة .من
جهة أخــرى ،كــان الحديث عنهن ،من
أيــن أتــن ،وكيف انتهى بهن املطاف
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ومـ ـ ــا ه ـ ــي قـ ـصـ ـت ــي .مــن
الــواضــح أن ه ــذا ســاعــدنــي فــي تعلم
الكثير من العربية العامية ،وبالذات
من اللهجتني السورية والفلسطينية!

ال يمكن أن تضمن الحقوق اإلنسانية
للنساء ،فقد شــاهــدنــا قبل أي ــام على
شاشة التلفزيون كيف تم التعريض
ب ــال ـن ـس ــاء ت ـح ــت ق ـب ــة الـ ـب ــرمل ــان وم ــن
ّ
ط ـ ــرف املـ ـش ــرع ــن أن ـف ـس ـه ــم .إن ه ــذا
الـ ـسـ ـل ــوك امل ـت ـح ـي ــز ذك ـ ــوري ـ ــا أله ـل ـيــة
ال ــذك ــور ف ــي م ـمــارســة ال ـس ـيــاســة ،هو
انعكاس ملشهد عام ِّ
مطبع مع تمثالت
اجتماعية جـنــدريــة ممتهنة للنساء
ومتظننة على حقهن في املشاركة في
ال ـشــأن ال ـعــام وجــاحــدة لرغبتهن في
الـتـحــرك فــي مـســاحــات آمـنــة تؤهلهن
للنشاط بكثافة في الحياة السياسية،
عبر مـحــاوالت االستثمار السياسي
لقضية تحرر امل ــرأة ،وسحب الحركة
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة إل ـ ـ ــى دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ــوظ ـي ــف
اإليــديــولــوجــي .العقلية نفسها التي
تؤبد واقــع استنقاص النساء بنفس
التركة املــوروثــة لسياسات متعاقبة،
أحـكـمــت اسـتـعـمــال واح ـت ـكــار قضايا
ت ـ ـحـ ــرر الـ ـنـ ـس ــاء ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ت ــوظ ـيــف
سـ ـي ــاس ــي ض ـ ـيـ ــق ،فـ ــي م ـش ـه ــد ق ــدي ــم
م ـت ـجــدد لـلـتــوظـيــف ال ـس ـيــاســي الـفــج
لقضايا النساء واستعمالهن كورقة
انتخابية للدعاية والحشد .بعد تسع

س ـنــوات مــن ال ـثــورة الـتــي رفـعــت على
إثــرهــا النسويات شعار «ثــرنــا سويًا
فلننب سويًا» ،ما زلنا لم نبرح العقلية
السياسية األبوية نفسها.
لـقــد ب ــات مــن ال ــازم ال ـي ــوم ،اسـتــدعــاء
«حق الذاكرة» ( .)3فبعد هذا التاريخ
الطويل مــن النضال النسوي ـ ـ ورغــم
ترسانة الحقوق والقوانني املكتسبة ـ
ما زالــت املــرأة التونسية في مواجهة
مــع عقليات الــوصــايــة على جسدها،
وأمـ ـ ــام ت ـه ــدي ــدات مـ ـص ــادرة حــريـتـهــا
م ـ ــن ط ـ ـ ــرف الـ ـ ـق ـ ــوى ال ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ـت ــي
تسحبها إلــى مـعــارك تعود بها قرنًا
إل ــى الـ ــوراء .يلزمنا حــق ال ــذاك ــرة بما
هـ ــو حـ ــق ي ـس ـت ــدع ـي ــه ح ـف ــظ الـ ــذاكـ ــرة
الوطنية فــي بلد مــا ،كآلية مــن آليات
ال ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة ك ـمــا ي ـش ـيــر إلــى
ذل ــك ب ــول ريـ ـك ــور .ي ـلــزم ـنــا اس ـتــدعــاء
تــاريــخ الحركة النسائية فــي تونس،
وتنزيلها في إطــار «الــذاكــرة امللزمة»
الـ ـت ــي ي ـم ـي ــزه ــا ري ـ ـكـ ــور عـ ــن صـنـفــن
آخرين من الذاكرة« :الذاكرة املمنوعة»
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـل ــق ،فـ ــي س ـ ـيـ ــاق ال ـح ــرك ــة
الوطنية ،بعوائق التذكر وهي عوائق
منعت التأريخ للحركة النسائية إما
بـسـبــب الـعـقـلـيــة ال ــذك ــوري ــة املهيمنة
عـ ـل ــى كـ ـت ــاب ــة ال ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،أو ب ـس ـبــب
ضـعــف الـتــوثـيــق الـنـســوي بـحــد ذاتــه.
أمـ ــا ال ـص ـنــف ال ـث ــان ــي ف ـهــو «ال ــذاك ــرة
املـ ـ َّ
ـوج ـ ـهـ ــة» امل ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي مـ ـح ــاوالت
االسـتـثـمــار الـسـيــاســي لقضية تحرر
املـ ــرأة ،عـبــر سـحــب الـحــركــة النسائية
إل ــى دائ ــرة الـتــوظـيــف اإليــديــولــوجــي،
وهــو مــا تجسد فــي كـتــابــات التاريخ
املغالية في تثمني األساطير الصانعة
لحرية املرأة في تونس مقابل التنكر
لنضاالت الحركة النسوية.
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