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رش�وط رش
الن� ف ي� مجلة رهانات
تن� بحوثا سبق رشن�ها أو أنها معروضة رش
 .1المجلة ال رش
للن� ف ي� مكان آخر.
أ
أ
ف
الشارة إىل المصادر و المراجع.
 .2رض�ورة اعتماد الصول العلمية المتعارف عليها ي� كتابة البحاث و خاصة فيها يتعلق بالتوثيق و إ
 .3يجب أال يتجاوز عدد كلمات الدراسة  3000كلمة.
س�ته العلمية ،إىل جانب صورته الشخصية.
 .4عىل الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مخترصة عن ري
ال� رت
ت
تق�ح هيئة التحرير إجراء تعديالت عليها أو إضافات إليها تعاد إىل أصحابها إلجراء التعديالت المطلوبة
 .5البحوث و الدراسات ي
قبل رشن�ها.
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افتتاحية العدد

ب� رت
فاطمة المرنيس :النسوية ي ن
ال�اث
ي
و الحداثة

د .المختار بنعبدالوي

يندر أن تجتمع يف نفس اإلنسان شخصية الباحث
األكادميي الرصني ،والعامل العارف بخفايا الرتاث إىل جانب
الناشط املدين الذي ال يكل من الدفاع عن قضيته كام
اجتمعت يف شخص فاطمة املرنييس .لقد تعودنا منذ ردح
من الزمان أن نفصل بني مجال البحث الجامعي ،وبني اإلملام
بقضايا الرتاث ،ليس باعتباره موضوعا للبحث بل بصفته
كذلك منطلقا للرتافع من أجل قضية معينة ،بعد أن يخضع
للتمحيص الببليوغرايف وإعادة التأويل ...لكن تجربة فاطمة
املرنييس أن ذلك ممكن ،وأنه قد يجعلنا أقرب إىل األهداف
التي نرسمها ألنفسنا .تتجاور كل هذه األبعاد يف شخصية
فاطمة املرنييس دون أن ترتاتب؛ فكل مطلب منها يكمل
اآلخر؛ فالروح النضالية يف خدمة قضية املرأة تستدعي لديها
قوة الحجة التي ال تجدها إال يف الشاهد األكادميي ،متاما كام
يقتيض الوصول إىل هذا الشاهد األكادميي العودة إىل املتون
الرتاثية بوجه عام ،واالستعانة بعلم اإلسناد من أجل رفع
غبش الوثوقية عن بعض الشخصيات املبهمة لتي تقف من
وراء هذه النصوص الناشزة ،والتي رسعان تنكشف شبهات
الوضع التي تحوم من حولها.
بالتوازي مع االشتغال يف مختلف هذه الحقول ،وانخراطها
املنهجي يف العمل امل��دين ،استعملت فاطمة املرنييس
مختلف الوسائل واألدوات لدعم أطروحتها؛ من االستامرة
إىل املقابلة ،كام أبدت اهتامما خاصا بالبحث الببليوغرايف
من أجل التأسيس لعودة نقدية إىل مصادر الرتاث ،كرست
معها قدسية النص وحصانته ،وتجاوزته ُمسائلة علوم
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اإلسناد وتصنيفات التجريح والتعديل ،بهدف إعادة تأويل
النصوص املؤسسة ،وقراءتها يف سياقها االجتامعي والثقايف
الخاص.
كانت هذه املقاربة الجديدة بحاجة إىل أدوات مفاهيمية
جديدة قادرة عىل احتواء هذا املقرتب الجديد ،وإىل الخروج
من التسويغات التقليدية ،املبارشة والسطحية للحجاب؛
بوصفه «درء للفتنة» ،واالرتقاء مبستوى التحليل وفهم إىل
ما هو أعمق؛ أي بصفته سلطة ذكورية ،وشكال من أشكال
املراقبة وحظر ولوج املرأة إىل املجال العمومي ...كام أعطت
مفاهيم «املسكوت عنه» و»الالمفكر فيه» كل أبعادها
بصفتها آليات لإلقصاء والتدجني االجتامعي ،ويف أحيان
كثرية لالستالب االجتامعي والثقايف للمرأة ،إىل الدرجة التي
ال تتواىن فيها ،هي نفسها عن تربير قيودها أحيانا.
استفادت فاطمة املرنييس من الزخم الدويل الذي تعبأ
حول قضية املرأة يف الثامنينيات والتسعينيات من القرن
املايض ،يف إبراز مقاربة «النوع االجتامعي» ،فعملت عىل
توسيع دائر العمل به ،مستندة إىل نتائج الدراسات التي
أجرتها ،وإىل األدوار املميزة التي لعبتها نساء النبي ال سيام
خديجة وعائشة ،وإىل تجارب منتقاة من تاريخ املغرب ،كام
يف كتاب «سلطانات منسيات» الذي وقفت فيه عىل سرية
السيدة الحرة التي حكمت تطوان بعد سقوط غرناطة...
وهو ما يوفر للمرأة واملغربية منطلقات أساسية إلضفاء
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طابع املرشوعية القانونية والروحية عىل نضالها من أجل
املساواة .وبالرغم من التشكيك الواسع ،واالتهامات التي
وجهتها القوى املحافظة لها فقد تفادت أن تنجر إىل هذا
النوع من املهاترات ،وركزت بصورة خاصة عىل قراءاتها
لنصوص الرتاث ،والدراسات التي أنجزتها.

يحول دون خروج املرأة إىل املجال العمومي ،ويسد منافذ
مشاركتها يف الحياة العامة.

كانت فاطمة املرنييس تعتقد أن اإلطار القانوين الذي
خلفه االستعامر ،والذي تبنته الدولة الحديثة يف جملة
موروثاتها االستعامري ،قد وفر لقضية امل��رأة مرتكزات
أساسية بفضل تنصيص الدساتري الحديثة عل مبدإ املساواة
يف املواطنة بني الذكور واإلناث ،لكنها رأت باملقابل أن هذه
الرشط الدستوري بقي دومنا تفعيل؛ ألنه مل يتحقق كنتيجة
لحالة وعي نسايئ ،وعمل إرادوي وهادف من أجل تحقيقه،
ولذلك الحظت أنه حافظ عىل حضوره دون فعالية ،بصفته
منسيا أو المفكر ا فيه  ...وهذا ما تطلب من فاطمة
املرنييس تعزيز هذا اإلطار القانوين بشواهد من التاريخ
العريب اإلسالمي ،لتأكيد حقيقة أن الرتاث ال ميثل عائقا فعليا
مجلـة رهانـات
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ملف العدد

السالم والديمقراطية
الخوف من الحداثة :إ
البش� البونوحي
ري
باحث ف ي� التاريخ

إن املتأمل ألعامل الباحثة فاطمة
املرنييس الفكرية سيجد أن آفاق تفكريها
قد اتسعت خاصة يف كتابها «الخوف
من الحداثة ،اإلس�لام والدميقراطية
«الذي ترجمه الدكتور محمد الدبيات
والصادر عن الجنيدي يف دمشق-سورية
الطبعة األوىل،1994حيث تجاوزت إطاراالهتامم مبشاكل املرأة املغربية خاصة
وامل��رأة العربية بصفة عامة ،ليشمل
اهتاممها مشكالت اإلنسان العريب بعد
أن أدركت تعاظم تأثري التيار األصويل
السلفي وتحالفه مع السلطة الحاكمة:
التي توظفه ،وافساد سياسة البرتو
دوالر وتالعبها مبشاعر الناس الدينية،
حيث وضحت املرنييس أن أزمة املرأة
العربية تتجىل تاريخيا وواقعيا من خالل
تلك العالقة الجدلية القامئة بني الحاكم
واملحكوم ،ألن هذه القضية ليست فقط
قضية جنس انثى تجاه ذكر ،أو قضية
انحطاط فكري او قضية دينية محضة،
بل هي قضية أزمة السلطة السياسية
يف عالقتها بالناس منذ فجر التاريخ

4

العريب.
استشعرت الكاتبة كغريها من النساء
خوفا من نوع خاص ،خلفته نهاية حرب
الخليج التي كانت النسوة رشيكات يف
غمرها ،دون مغنمها ،ألن رصخاتهن مل
يكن يصغي إليها أحد ،خصوصا مشعلو
ذلك النوع من الحروب ،فعرب نفي تونس
والجزائر والرباط عن رهابهن القادم من
األي��ام ،يف شكل مسريات حاشدة ،وأما
الساسة الرجال فكانوا ال يقوون عىل
فعل مثل صنيعهن ،بل يتم إبعادهن
عن السلطة ،ويسمح لهن فقط بتنشيط
االجتامعات للتنديد بجرائم الحرب،
ويفرض عليهن أن يعيش الرعب الذي
تعرفه أكباش عيد األضحى ،مام يطبخه
قساوسة حقوق اإلنسان وزعامء الغرب
وكبار موظفي األمم املتحدة.
مل يكن للمرأة العربية ،أن تسلم من
تبعات وجاهة الغرب ،التي تفرض عىل
الدول العربية إشعال فتيل الحروب،
فالغرب توصل إىل عقد الوصال بني قادة
األمم ،ورغم هذا فهو مل يفلح يوما يف
إظهار نفسه حامال ملبدأ الدميقراطية،
بعد سقوط جدار برلني ،وانهيار الرجال

العظام واملؤسسات ورموز الطغيان يف
أوروبا الرشقية.
ليك نستوعب الصدمة العميقة
التي تنشأ من الجمع بني مفاهيم اإلسالم
والدميقراطية يف العامل العريب اإلسالمي،
يجب الغوص يف بواطن العقل املسلم
والعريب وإدراك شبكاته الرمزية ومخاوفه
املتعددة(الخوف من الغرب ،الخوف من
الفردية ،الخوف من الرشك ،الخوف من
الخيال ،الخوف من الصور)...
ت��داف��ع املرنييس يف
		
مستهل كتابها عن أطروحة كون حرب
الخليج ايقظت يف الشعور العريب
اإلسالمي ما كبته لقرون يف ال شعوره تجاه
الغرب ويتعلق األمر بهاجس الخوف من
الغرب ،فالغرب هو فضاء جغرايف يف
التمثل العريب وهو رمز الخوف ،وهو
املكان الذي تغرب فيه الشمس ويسود
فيه الظالم محل نور النهار ،وبهذا فإن
مصطلح الغرب يستحرض يف متثلها
الالوعي كغراب أسود نتشاءم ملشاهدته،
وتجدر االشارة هنا اىل أن سكان املغرب
العريب ،وبالخصوص املغاربة حسب
الباحثة يعتربون أن��اس��ا غ��رب��اء عن
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
املرشقيني ،وقد يكون هذا راجع إىل كون
الشمس تغرب وراء املحيط االطليس،
الذي كان يعترب آخر حدود العامل املسلم
قبل اكتشاف أمريكا.
كان العرب قبيل قصف بغداد ،اكرث
اهتامما بأخبار أوروبا ،فهم « أنبياء املبدأ
الدميقراطي» أثناء سقوط االستبداد يف
بلدانهم ،لكن هذا األمل بدده القصف
يف حرب الخليج ،لهذا اختار ساستهم
أن ينأوا عن األخرين ،ويحيطوا بلدانهم
بحدود آمنة ،فالبلد غري اآلمن عورة ،مثل
املرأة بدون حجاب.
تؤكد الباحثة يف كتابها أن حرب
الخليج ضد العراق كانت مبثابة ازاحة
للحجاب الحامي للعرب وذلك بهدم كل
الحدود الرمزية والجغرافية من طرف
الغرب ،أي ما يكون هويتهم ،وتطالب
يف ه��ذا اإلط��ار العرب بالتوقف عن
مطالبة الغرب بفهمنا ،بلعلينا أن نفهم
مبا أننا متمكنون من لغاته ولنا دراية
بثقافته وتاريخه ،قصد فهم مواطن قوته
وضعفه ،فمن بني مواطن قوته نجد
الدميقراطية التي تخيف صاحب القرار
يف ال��دول العربية ،عىل الرغم من أن
الشعوب العربية تتوق إليها وتريدها،
واالسرتاتيجية املتبعة من طرف صاحب
القرار يف الدول العربية هي التخويف
والتهويل منها .وتقدميها كخطر قادم من
الغرب عىل العرب تجنبه.
يف هذا اإلط��ار ،حاولت الكاتبة أن
تتفهم مصطلح «الحجاب» الذي أمن
املرأة وسرتها وانضباطها لحكم الجامعة
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وحدود الله ،بخالف مصطلح «التربج»
الذي جيء به من «الحصن» فهو ما
يطلق عىل امل��رأة املتزوجة ،التي هي
يف منعة من عنف الرجال الراغبني،
ورجل دارها مينحها ما يحميها من املتع
واملداعبات .هكذا يثري «الحجاب» قلقا
لرمزه للحدود املنظمة ل��دار اإلس�لام،
فالنساء تراثيا هن املخصوصات ضحايا
لطقوس إعادة التوازن ،حيث يأمرهن
الخليفة أال يخرجن مطلقا ،مبجرد أن تعم
الفوىض ،وهن يف زمن املدينة العربية
الجديدة ،مابعد حرب الخليج ،املخوفات
بالحدود والحواجز.
يسمي العرب أوروبا وأمريكا «غربا»،
فهذا اللفظ دال عىل مكان الظلامت
وم��غ��رب الشمس وامل��ج��ه��ول ،وارض
األجنبي الغريب ،والذي ال نفهمه ،ففي
ذاك العامل املظلم ،طري يسمى «الغراب
«يحمل نذيرا بالشؤم ،واملغاربة كانوا
باستمرار يف حكايات ألف ليلة وليلة،
أولئك املتمكنني من السحر ،من كل ما
يعاقب عليه اإلسالم ،واملغاربة غامضون
لقربهم إىل الحدود املسيحية ،بل ألننا
برابرة كام سامنا الروم ،وألن لغتنا غري
لغة الفاتحني العرب وألن ثقافتنا غريبة
عام ألفه هؤالء فام كان احد يتوقع أن
تكون بالدنا وراء املحيط االطليس الذي
يحدنا ،وحتى الفرنسيون حني يقولون
«املغاربة» ،يقصدون األجانب.
لنئ أل��ف العرب أن
		
يصفوا كل ما ال يفهمون عن «الغريب»
لبعده عنهم مكانيا ،فإن حرب الخليج

علمتهم أن ال ح��دود تستطيع أن
تحميهم من الغرب ،وأن املواجهة أهم
سالح يجعل للضعيف كرامة حني سطوة
الرعب عليه ،ومن هنا يصري ملحاولة
فهم الغرب – األخر ،رشعية ووجود بعد
أن أدركوا أن بث الخوف من الغريب،
واالنشغال بتحسني حدود املدينة غري
مجد ،ال سيام أن الغرب اكتسب هيبة
من الدميقراطية.
يف ضوء هذه املعاين العميقة ،ترددت
أصوات املحتجني عىل قصف بغداد ،يف
شوارع الجزائر وتونس والرباط .وأما وراء
رشفات صناع القرار ،سيطر الخوف من
الدميقراطية ال من الغرب نفسه ،بينام
صور اإلعالم الغريب مسريات التضامن
مع العراق ،مظاهرة ألصوليني متعصبني
يكرهون الغرب وفرنسا ،رغم أن مكونات
اليسار واملستقلني واألكادمييني وعموم
الناس انخرطوا يف تلك املسريات.
أك���دت امل��رن��ي�سي ع�لى أن فكرة
الدميقراطية كتعبري عن حرية الفرد يف
تأمل واقعه وإعامل عقله متجذرة يف
ثقافتنا لكنها برتت ،ويعترب مثال مالك
ب��ن أن��س مبثابة الشاهد ع�لى ذل��ك.
فالدين بالنسبة لرجل السياسة العريب
ما هو إال لبوس يخصص إلضفاء الهيبة
التي يفتقر إليها النظام السيايس حتى
يسهل عليه مامرسة االستبداد ،سيام
أن طاعة الله مقرونة دوما بطاعة ويل
األمر وأما اإلمام اإلعالمي يف هذا العامل
العريب ،فقد اكتسح القنوات الفضائية،
وهو ما تدل عليه نسبة الربامج الدينية
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يف البث اليومي ،حيث تخصص اململكة
العربية السعودية أكرث من تلث الغالف
الزمني اإلعالمي ،لتحافظ عىل إميان
الجامهري ،بخالف إعالم الفاتيكان الذي
يرشفعىل أوساط واسعة من املسيحيني
الكاثوليكيني.
أكدت املرنييس عىل أن أجمل مثرة
وص��ل إليها الغرب هي الدميقراطية
وب��أن ن��واة ه��ذه الثمرة موجودة يف
ثقافتنا اإلسالمية ،لكن املرء مل يرتكها
تنمو وتكرب ،وتؤكد املرنييس عىل أنه
يجب العودة إىل هذه الدميقراطية ألنها
اتبت صالحيتها كنظام دولة يف تقافات
أخرى .وتعترب الكاتبة أيضا أن الزعيم
السيايس عىل مرور التاريخ اإلسالمي،
كان ضعيفا للغاية ،فصورته املثالية
تجعله متواضعا لله ،مهادنا لوالته عىل
األمصار ،حليام عىل رعيته ،وجال من
قيام االع�تراض عىل حكمه ،فالخوارج
مثال ،كانوا ميثلون تهديدا لسلطته ،ويف
أفضل الحاالت ،كان الزعيم السيايس
ميوت طعنا(عمر بن الخطاب ) أو متزيقا
(عثامن بن عفان ،الوليد ابن يزيد)،أو
مخنوقا( مروان بن الحكم )،أو مسموما
(عمر بن عبد العزيز)،باإلضافة إىل
أن التيار العقالين ميكن أن يهدد بقاء
الدولة ،فاملعتزلة باعتبارهم تيارا فكريا
يعيل شأن العقل ،ساهموا يف سقوط
األمويني ،ووصول العباسيني إىل السلطة،
والقضاء عىل أهل الحديث املتمسكني
بقدسية النص الديني(فتنة اإلمام أحمد
بن حنبل).
عندما نتوغل أكرث يف كتاب املرنييس
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نلمس تجادبا دفينا يف تفكريها يف
الغرب ،حيث ترى ان األمر ال يتعلق
بالخوف من الدميقراطية بقدر ما يتعلق
ببرت واستئصال ثقافيني ممثلني يف حرمان
العرب من الدخول اىل عامل الفكر والعلم
الحديثني ،ويعود هذا األم��ر اىل كون
الدفاع عن االستقالل قاد اىل ترسيخ
فكرة الحدود بني املسلمني والغرب
خاصة وان هذا االخري مل يتعلم اقتسام
مثله االنسانية (حرية حقوق االنسان)
بقدر ما يستعملها كسالح ضد املسلمني،
ليس فقط الستعامرهم بل للحفاظ عىل
تخلفهم وتقهقرهم الوجودي وهذا كله
يف صالح صاحب القرار يف الدول العربية
بعد الحرب العاملية الثانية ،واعالن
الحرب ضد الفكر التنويري الغريب تحث
ذريعة كونه استعامري ،ويتجىل ضعف
العرب يف كونهم يقاومون الغرب بأسلحة
ال يصنعونها بأنفسهم ،حيث ذكرت
املرنييس أنه من أكرب الدول التسعة يف
العامل التي اشرتت االسلحة عام 1983نجد
اربعة دول عربية (العراق-السعودية-
ليبيا-مرص)وعىل الرغم من ذل��ك مل
تستطع السعودية الدفاع عن الخليج،
بل احتمت بالغرب ويف مقدمته امريكا،
عىل الرغم من االستثامرات الضخمة
للحكومة السعودية يف املجال العسكري
والتي بلغت ستة باليني دوالر (املدينة
الحربية للملك خالد كمثال).
تربط الكاتبة بني أزمة العامل
االسالمي الحضارية ،وبني الخوف من
الدميقراطية ،فهذه االخرية تعني علمنة
الدولة ،بحيث يسمح فيها بشيوع أفكار

حرية الفكر ،وحق املبادرة… ،باستثناء
تركيا التي عملت عىل تحديث املجتمع ،
ومل يطغ لديها هاجس التمسك باملايض.
بعد ه��ذا تنتقل املرنييس إىل وصف
إحدى سلبيات استرياد أو فرض النموذج
الدميقراطي الغريب ،وتتمثل هذه السلبية
يف زعزعة املشهد السيايس يف بلداننا،
حيث تالحظ املرنييس بأن لغتنا ال تحتوي
عىل كلمة خاصة للدميوقراطية ،فحتى
التسمية تم استريادها عىل الرغم من
أن اإلرث اإلغريقي األورويب محرم علينا،
وعىل الرغم من أن منتوجاته الصناعية
محللة علينا ،وهي نتاج مبارش لهذا
اإلرث .وسبب هذا هو التمييز يف الوعي
العريب اإلسالمي بني املنتوجات الصناعية
التكنولوجية والدميقراطية.
األوىل يتم استهالكها بال ه��وادة
من طرف الجميع ،بل يحتدم السباق
القتنائها ،بينام تفرض الثانية بإيهامنا بأنها
دخيله وال يحق فتح الحدود لها ،وهذه
األخ�يرة ليست ح��دود جغرافية بقدر
ما هي حدود فكرية وثقافية يف املقام
األول ،وهنا يتجىل فرض الحجاب عىل
الدميقراطية بإيهام الشعوب العربية بأنها
تهديد لهويتنا ،خاصة وأنها أحدثت نوعا
من التقسيم يف وحدتنا إن عىل مستوى
األف��راد والحكومات ،فهناك الرافض
وهناك القابل لها .واملفارقة هنا تكمن يف
كون الطبقات امليسورة يف العامل العريب
إضافة لجمهور املثقفني املتشبع واملتأثر
بالثقافة الغربية يرغبون فيها ويطالبون
بها ،خدمة ملصالح طبقية بعينها ،يف حني
أن الطبقات ترفضها.
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
يكمن الفرق يف رفض الدميقراطية
من طرف الحكومات واألفراد املنتمني
للطبقات الدنيا يف املجتمع يف كون األوىل
تعترب اإلس�لام الضامنة الوحيدة التي
ميكن التعويل عليها الستمرار سلطتها،
يف حني الثانية بحكم أميتها وجهلها
وفقرها تعترب اإلسالم سبيل نجاة لها من
حالها املأزوم .نفس اليش ميكن أن يقال
عىل املعارضة يف الدول العربية ،فهناك
حسب املرنييس معارضة تعترب مبثابة
امتداد للحكومات الرافضة للدميوقراطية
تتأسس معارضتها عىل اتهامها للحكومات
العربية واإلسالمية بكل تكويناتها بكونها
غري مسلمة ،وبأن املعارضة هي التي
متثل اإلسالم الصحيح .من هنا نالحظ
رصاعا ومنافسة عىل تأسيس الرشعية يف
اإلسالم بني هذه املعارضة والحكومات
الرافضة للدميوقراطية ،وهناك معارضة
ترغب يف الدميقراطية ألنها الحل الناجح
يف نظرها لتحسني األوض��اع يف الدول
العربية وهي يف تعارض مع الحكومات
العربية التي وقعت شكليا عىل معاهدة
األمم املتحدة ،لكنها ال تؤمن بتأمني هذه
األخرية لسلطتها وسلطانها.
لقد خصصت الباحثة املرنييس حيزا
مهام من كتابها إلبراز تناقض الكثري من
الدول العربية التي وقعت عىل معاهدة
األم��م املتحدة وم��ا يطبق قانونيا يف
عني املكان من طرف الحكومة العربية
اإلسالمية .واهم نتيجة توصلت إليها
يف هذا امليدان هو التقابل الواضح بني
ماوقعوا عليه (العربية السعودية-
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إيران-تركيا -لبنان -مرص -سوريا كأول
املوقعني) وما ميارس باسم الدين اإلسالم
أي ادعاء تأسيس نظام الدولة وقوانينها
عىل الرشيعة.
يبقى التوقيع عىل هذه املعاهدة
مجرد خدعة ديبلوماسية ،وبهذا فرض
الحجاب عىل األمم املتحدة ،ألن العرب
يحبون الحجاب والنتيجة ه��ي أن
الدول املسلمة مل تستطع الوصول إىل
دميقراطية حقيقية ألن تشويه هذه
األخرية قد تم بالفعل وكمثال عىل ذلك
نجد بورقيبة يف تونس الذي كان يوهم
بل يطالب عالنيا بالتحديث السيايس
ويرفض الرتاث ،لكن حرم شعبه من أهم
يشء أال وهو حرية التفكري واملشاركة يف
الحكم وهذا ما أدى إىل طامة كربى يف
تونس والجزائر االشرتاكية ،حيث تقوت
اإلسالموية ،وهذا إن كان يعني شيئا فإنه
يعني أن أنظمة الحكم هذه مل تخن
شعوبنا فقط ،بل وكذا معاهدة األمم
املتحدة وذلك بسيطرتها عىل وسائل
اإلعالم لتلميع صورة قادتها ،فقد اعتىل

بورقيبة العرش الرئايس يف تونس لزمن
طويل ومىش عىل أثره آخرون كثريون
وهذا ما يفرض ثنائية واضحة للمعامل:
واجهة خارجية موجهة للغرب وواجهة
داخلية حيث استمرار القمع والتالعب
مبصالح البالد والعباد.
تبعات حرب الخليج عىل البلدان
العربية ،البطالة وما جرته عىل اإلنسان
يف منطقة هي األوىل عامليا ،من حيث
معدالت النمو السكاين ( 3,9يف املائة)
،ومب��ا أن نصف الساكنة من النساء،
فنحن نتحدث عن  83مليون طالبة
عمل ،وال يتزوجن إال يف سن متأخرة،
وي��أيت الحجاب كهبة من السامء إىل
السياسيني العرب زمن الحروب ،فريسلون
به أعدادا كبرية من املواطنني إىل املطبخ،
بينام تبقى حقوق العرب من البرتول
السعودي مهضومة ،إذ إن السعودية
مل تعارض قصف بغداد كام عارضه
املغاربة ،وهكذا اتهم اإلسالم باحتكار
الرثوات التي هي حق للعرب اينام كانوا،
والحق أن املتهم حرصيا هو النظام الذي
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ال يستطيع أن ينتهك الحرمات إال يف ظل
املقدس بإيعاز من سدنة النظام العاملي
الجديد ،اي الغرب.
يف معرض كتابها عندما تناقش
املرنييس بعض املصطلحات املتداولة مثل
الدميقراطية وتربطها برثات املسلمني،
فإنها تربط مثال حرية الرأي والتعبري يف
املنظور اإلسالمي بالرشك والفوىض التي
كانت سائدة يف الجاهلية ما قبل بعثة
اإلسالم .ولهذا الرشك ارتباط وثيق حسب
الباحثة بالخوف من الحرية الفردية،
ومن سلطة النساء املستوحاة من تقديس
إالالهات العنيفات يف الجاهلية ،وذلك
بفرضها تقديم قرابني التضحية لها ،عىل
الرغم من كونها متثل يف املخيال الجمعي
«األم الرحيمة والحامية « من هنا ظهور
فكرة وجوب تحجيب املرأة للسيطرة
عليها واالح��ت�ماء من الجربوت الذي
كانت اإلالهات متثله .وتعترب املرنييس
تعدد اآللهة قبل اإلسالم نوعا من الحرية
الدينية للفرد ،وبهذا تربط الرشك بحرية
الرأي والعقيدة الذي ينص عليه الفصل
 18ملنظومة األمم املتحدة ،لكن هذه
الحرية الجاهلية مل تستطع تحقيق أهم
يشء للشخص أال وهو «الرحمة «التي
استطاعت فكرة الله الواحد تحقيقها مع
ظهور الرسالة املحمدية ،ألن أكرب مظاهر
العنف كانت تتم بسبب تعدد اآللهة،
ليست ألنها كانت سببا يف التفرقة،
بل ألنها كانت رمزا للعنف وتهميش
اآلخرين.
الرحمة من وجهة نظر املرنييس ترتبط
يف اإلسالم بالتخيل عن الهوى الفردي ،أي
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الرغبات الشخصية وهنا بالضبط تكمن
فكرة التضحية يف اإلس�لام ،أي التخيل
الطوعي عن املصالح الشخصية الفردية
واألنانية لصالح مصلحة عامة ،يستفيد
منها الجميع ،وهذا معناه أن الخالص/
الرحمة الفردي سيصبح مع اإلس�لام
خالصا جامعيا يؤدي إىل سالم اجتامعي،
وتجنب النزاعات الفردية يؤدي إىل سالم
اجتامعي وتجنب النزاعات الفردية
والجامعية .فهناك حسب املرنييس
تضحية بالفردانية لصالح السالم العام
يف املجتمع .ومع ذلك فإن هذا السالم
املؤسس بهذه الطريقة يف رأيها هو سالم
هش ،ألنه يقود يف نظرها إىل انصهار
الفرد يف الجامعة .وهو انصهار يتم عىل
حساب استعامله لعقله .وهنا تتجىل
أكرب تضحية بالنسبة للفرد أي تضحيته
بحقه يف استعامل عقله لصالح رحمة
هذا السالم املنشود ،ولهذا السبب يعترب
القرآن الهوى قطبا متناقضا مع املدينة
الفاضلة يريد تأسيسها.
مع ذلك فإن هذا األم��ر يعرب عن
عبقرية اإلسالم ،ألن األمر يتعلق بقتل
الهوى يف أق�صى ال��ح��دود ،بل تقزميه
ووضع حدود معقولة له أي ضبطه ليك
ال يرض باألخرين ،وهنا بالضبط يحدث
رجوع إىل استعامل العقل ،وخاصة يف
معناه كمقياس لكل يشء ،يف املقابل
فإن هذا العقل قد يقتل الخلق واإلبداع
واالبتكار املؤسسة قبل كل يشء عىل
الخيال ،ويف هذا اإلطار ميكن فهم قضية
سلامن رشدي وتؤكد بأن محاربة الخيال
يف الفهم اإلسالمي هو محاربة للهوى
دون ح��دود ،وه��و ما يرفضه اإلس�لام

وهنا بالضبط يتجىل حسب الباحثة
رصاع اإلسالم والحداثة الغربية وعلومها
املؤسسة أساسا عىل استعامل الخيال،
ومن هنا وجب النظر يف هذا األساس
املضمر لإلسالم إذا كان املرء يريد اللحاق
بقافلة التقدم.
تضيف املرنييس بأن ارتباط الخيال
بالصورة أدى بطريقة مبارشة أو غري
مبارشة إىل حرض هذه األخرية وإلصاق
تهمة الخطورة بها ،وهي خطورة فعلية،
ألنها متر من مستوى صورة إىل مستوى
متثل/تصور أيخلق بديل لواقع معني،
ولهذا السبب ذكر البخاري يف صحيحه
بأن العذاب اإللهي ينصب عىل املصور.
كام أن الباحثة املرنييس تناولت يف كتابها
قضية امل��رأة العربية واملسلمة حتى
وإن كان هذا املوضوع حارض بقوة يف
مختلف مراحل الكتاب ،مؤكدة عىل أن
هناك رغبة كبرية للتغيري يف العامل العريب
منذ حرب الخليج ،ألن دوائر الخوف
انكرست وحتى الحركات املتطرفة نفسها
تعرب عن هذه الرغبة عىل الرغم من
أنها تبحث عن هذا األخري بالرجوع إىل
املايض.
تؤكد املرنييس أنه عندما تندلع األزمة
يف العامل العريب ،هناك تحرميان يطفوان
عىل السطح «املرأة والخمر» ،فعندما
تعلن األزم��ة عن نفسها ت��دان امل��رأة
والخمر فقد كانت املرأة والخمر منبع
كل مآسينا منذ قرون وتذكر أنه يف عام
 487أمر الخليفة العبايس بنفي وتهجري
النساء املغنيات واملفسدات ،فرشيحة
النساء املستهدفة من طرف السلطات
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القامئة واملعارضة املتطرفة ،ليست هي
فئة النساء الربوليتاريات ألن األصفاد
املوضوعة يف أيديهن متعددة (األطفال-
الفقر-الجهل-األمية) ،وال يسمح لهن
باملشاركة يف معركة تحررهن ،الفئة
املستهدفة هي النساء املنتميات إىل
الطبقة املتوسطة وخاصة األكادمييات
منهن ،أي املناضالت من أجل حقوق
املرأة ،ويتم اتهامهن بأنهن يدافعن عن
مبادئ أجنبية (معاهدة األمم املتحدة)
تحت ذريعة كونها مخالفة للدين عىل
الرغم من أن الكثري من الدول العربية
واملسلمة موقعة عليها.
م��ا يحدث حاليا ه��و أن النساء
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املتعلامت (الجامعيات)أصبحن تهديدا زاوية ثقافية شمولية ،تراعي خصوصية
حقيقيا للتطرف بعدما تعمقن يف دراسة املجتمعات اإلسالمية ،وتدين كل ما ال
الدين يف الجامعات ،ولهذا يرى املتطرف ميت بصلة للواقع املأمول.
بأن احتكاره للتكلم باسم الله مهدد من
طرف النساء .وتعد قضية املرأة املسلمة
عموما والعربية خصوصا يف نظر املرنييس
أعمق من متظهره يف تقابل بني الرجل
واملرأة وكل ما ترتب عن هذا التقابل من
استغالل لرموز املرأة ابتداء من الجاهلية
وتعنيفها فيزيقيا ورمزيا لحد اآلن .وتبدو
فاطمة املرنييس ،من خالل كتابها الخوف
من الحداثة اإلسالم والدميقراطية ،باحثة
أملعية ال ت��داري يف طرح املوضوعات
وتحليلها ،لكنها تقرأ التاريخ السيايس من
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ملف العدد

رقابة ثقافة أم ىض
فو� جنس ؟
رت
سال
ف محمد ال� ي
باحث ي� علم االجتماع

من بني الوجوه الثقافية البارزة يف
الحياة الفكرية املغربية ،نجد الباحثة
املرموقة فاطمة املرنييس التي أثارت
ج��دالً واس��ع �اً يف األوس���اط املعرفية
املغربية ،حيث استطاعت فتح غامر
النقاش املتعلق بوضعية املرأة – مقاربة
النوع االجتامعي /الجندر ،-يف مجتمع
تقليدي ذكوري منغلق ،وذلك من داخل
الرتاث الفقهي اإلسالمي بسبب الدراية
واملعرفة بجوانبه الفقهية املختلفة،
ومن خالل املالحظة باملعايشة ،وماهو
سائد يف ال��واق��ع املعيش م��ن جهة،
ومن خالل القراءة النقدية والتحليلية
السوسيولوجية لذلك الواقع من جهة
ثانية.
إن القراءة املقدمة يف كتاب
الدكتوره فاطمة املرنييس املوسوم بــ:
« ما وراء الحجاب الجنس كهندسة
اجتامعية ،تقتيض إب �راز املصطلحات
واملفاهيم املستعملة وتفسريها إمربيقيا.
ومن خالل ذلك سأحاول أن أكون وفيا
قدر اإلمكان مبقتضيات القراءة العلمية
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التي ال تعني طبعا إعادة تقديم وإنتاج
نفس النص بألفاظ مغايرة؛ بقدر ماهي
إنتاج نص جديد تفسريي وتحلييل
وتركيبي نقدي للنص األصيل كام هو
معلوم يف الحقل املعريف.
تبدأ املرنييس من خلفية نظرية
ناقضة للمجتمع ال��ذك��وري ،وتطرح
قضية تحرر املرأة من أشكال الهيمنة
ال��ذك��وري��ة ،وه��ذا م��ا يتجىل يف جل
كتاباتها السوسيولوجية .ولعل الكتاب
قيد القراءة هو دراسة تحليلية للتطور
الذي عرفته البنية العائلية العربية عىل
وجه عام ،واملغربية بوجه خاص ،وتبيان
دينامكية العالقة القامئة بني الرجل
وامل��رأة يف املغرب الذي يطغى عليها
الرصاع والنفور واإلقصاء وتهميش الرجل
للمرأة وجعلها تابعة له يف شتى مجاالت
الحياة االجتامعية العامة ،بحيث أن
الهندسة الذكورية للمجتمع هي التي
وزعت السلطة والنفوذ وكذا األدوار
حسب املرنييس .ومن مثة خلصت فاطمة
إىل أن العائلة املغربية يف بنيتها يطغى
عليها ال�صراع والتناقض؛ األم��ر الذي
يعيد طرح مشكلة بحثية تتجىل يف :ما

طبيعة العالقة القامئة بني البنية الثقافية
والبنية العائلية يف املجتمع املغريب؟ وهل
للثقافة السائدة دورا يف توجيه السلوك
الجنيس؟ وأين تتجىل ظاهرة الهيمنة
الذكورية يف املجتمع؟
نفرتض أن النمط الثقايف التقليدي
السائد يف املجتمع هو ال��ذي يوجه
العائلة ،والسلوك الجنيس معا ،وأن
الهيمنة الذكورية تتجىل يف كونها ت ُخضع
املرأة لإلقصاء ولإلستبعاد االجتامعيني
املؤدي إىل التهميش والتبعية .كام أن
املنهج املتبع يف القراءة والتحليل هو
منهج دراسة الحالة.

ين
ومضام�
أوال :محتويات
الكتاب أ
الساسية

يقع الكتاب املعنون بـــ« :ما وراء
الحجاب الجنس كهندسة اجتامعية»
يف  190صفحة ،يحتوي عىل مقدمة
وعىل تسعة فصول ثالثة منها نظرية
مفاهيمية ،وستة منها ميدانية إمربيقية،
يتناول الفصل األول الرؤية اإلسالمية
لحياة جنسية فعالة لدي املرأة ،والفصل
الثاين عالج قضية الرقابة عىل حياة
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املرأة الجنسية يف الهندسة االجتامعية،
أم��ا الفصل الثالث فتناول الحياة
الجنسية والزواج خالل العرص الجاهيل
مع تحديد خالصة لإلطار النظري ،أما
اإلطار امليداين فلقد عالج الفصل الرابع
فيه الواقع املعارص :وصف املعطيات،
والفصل الخامس فعالج موضوع الفوىض
الجنسية من خالل املعطيات ،أما الفصل
السادس فتناول عالقة الزوج بالزوجة،
والفصل السابع عالج موقع الحامة،
والفصل الثامن عنون باملعنى الضمني
للحدود :الحياة الجنسية املجالية ،أما
الفصل التاسع واألخري فعالج الفوىض
الجنسية يف املغرب املعارص :مرتكزاتها
االقتصادية .والكتاب قيد القراءة هو يف
األصل رسالة جامعية للباحثة تقدمت بها
لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع
العائيل بالواليات املتحدة األمريكية
سنة  ،1973والبحث الكتاب مرتجم عن
النص األصيل اإلنجليزي املعنون بـــ:
 Beyond the Weilالذي يتناول عالقة
الرجل باملرأة – دينامكية العالقة بني
الجنسني -يف املجتمعات اإلسالمية كام
أنه محاولة لفهم الهندسة االجتامعية
للحياة الجنسية للمرأة ،وللبنية العائلة
املسلمة ،عىل املستوى النموذج النظري
العام ،وتحليل بينة العائلة املغربية عىل
مستوى النموذج اإلجرايئ الخاص ،وذلك
مبعاول سوسيولوجية تربز الواقع العميل
للمشكالت االجتامعية التي تعاين منها

النساء املغربيات ،وكذا إبراز التحول
االجتامعي والقيمي التي شهدته العائلة
املغربية من عائلة ممتدة إىل أرسة نووية
مربزة عنارص التحليل واملقارنة ،وهو
األمر املستشكل واملستعرض بني دفتي
هذا الكتاب.
إن الباحثة املرنيس يف جل كتاباتها
تؤطرها قناعة نظرية وخلفية فكرية
تستمد منها مواقفها التي تعرب عن
رفضها الشديد ملنطق الهيمنة الذكورية
وسلطتها عىل املرأة بشكل عام منتقضة
عىل املجتمع الذكوري ،وهذا ماوجه جل
كتاباتها وفق هذه الخلفية والقناعة
النظرية املنافحة عىل حقوق امل��رأة
األساسية ،الثائرة عىل املنظومة التقليدية
للمجتمع املغريب اإلسالمي الذكوري
املهيمن عىل امل��رأة يف نظرها ،لتعترب
فاطمة من النساء اللوايت جعلن من
قضية املرأة قضية أساسية يف توجهاتهن
األكادميية ،ويف حياتهن الوجدانية،
حيث جعلنها بؤرة اهتامماتهن ونافحن
عنها بشكل مستميت ،فالدكتورة املرأة
املرنييس الكاتبة النسوية ،وعاملة االجتامع
املغربية قدمت ق���راءة يف امل�شروع
اإلسالمي ،والثقافة العربية بقولها « :إن
اإلسالم يشمل جوانب كثرية ...إنه دين
ومجموعة من الطقوس وتاريخ وذاكرة...
وكذلك قانون ومامرسات يومية وقواعد
للعالقات العامة والخاصة ومصدر لفرز
األمناط وبنية املتخيل .إن هدف الكتاب
الهوامش

هو تقديم قراءة سوسيولوجية للتغريات
التي تعيشها العائلة يف املغرب ،وبالتايل
فإن اعتامد الرتاث التاريخي والفكري
اإلسالمي ليس مج َّرد دعوة إىل املايض،
ألن االهتامم باملايض ال تكتسب أهميتها
إالَّ من كونها أداة لفرز أشكال التصو َّرات
عن العائلة والعالقة بني الجنسني الذي
يطبعها الرصاع من خالل تدخالت فاعلني
كثريين يف قلب تلك العالقة الصارمة.
إنها ال تطمح إىل مناقشة كتابات الفقهاء
واملؤ ِّرخني بقدر ما تهدف إىل تعامل
منهجي مح َّدد مع الرتاث».1
إن القضية األساسية للمرشوع النسوي
املرنييس يتجسد يف التصور النظري الذي
عمل به املجتمع اإلسالمي أو األوريب
عىل حد سواء الذي حدد منطا ذكوريا
يوجه العالقة مع املرأة كتابعة للرجل،
وذلك وفق قوالب ثقافية متجذرة يف
هذا النمط املجتمعي الذكوري السائد،
غري أنه وبالرغم من تحرر املرأة األوربية
من قيود هذه القوالب شيئا ما كنتاج
للثورة الصناعية ،ظلت املرأة املسلمة
خاضعة للقيود التي وضعها املجتمع
الذكوري ،وهي قيود تخالف الرؤية
اإلسالمية التي ال تقوم فيها الفضيلة
والخريية عىل أساس الجنس أو العرق،
وإمنا عىل أساس التقوى والفضيلة ،وهذا
ماتوضحه الباحثة فاطمة ،لكن ومن
داخل الرتاث اإلسالمي نفسه نجد أن
العصمة بيد الرجل ،وأن املرأة خاضعة

 - - 1فاطمة املرنييس ،ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتامعية ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة الخامسة ،الدار البيضاء ،2009 ،ص .8
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لتوجيهاته سواء كان أبا أم زوجا ،األمر
الذي يخالف فهم املرنيس أو تأويلها
لأليات واألحاديث التي إستعملتها يف
البحث الكتاب.

ثانيا :الحياة الجنسية
ل��ل��م��رأة ع�لى ض��وء ال��رؤي��ة
السالمية
إ

مبا أن التاريخ البرشي هو تاريخ
تطور من الرببرية والهمجية إىل الحضارة
والتقدم ،فإن الباحثة فاطمة تبدأ هنا من
قضية أساسية تتمثل يف متكني وإعادة بناء
صورة املرأة يف املجتمع كفاعلة أساسية
فيه ،واستبعاد االستبداد الذكوري كنوع
من هذه الهمجية والرببرية املاضوية
املتخلفة ،حيث أنها دافعت عن املرأة
من خالل فهمها وتفسريها وتأويلها
للرتاث الديني اإلسالمي األمر الذي بيناه
سابقا.
يتميز املجتمع اإلسالمي بتناقض
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بني ما ميكن نعته بـــ «نظرية علنية»
وأخ��رى «نظرية ضمنية» عىل الحياة
الجنسية ،أي بنظرية م��زدوج��ة عن
دينامكية العالقة بني الجنسني .وتتمثل
األوىل يف االعتقاد السائد يف الوقت
الحارض بأن حياة الرجل الجنسية تتس ُم
بطابع ف ّعال يف حني أن حياة امل��رأة
الجنسية ذات طابع سلبي ،وتتضح
النظرية الثانية « الضمنية» املكبوتة يف
الالوعي اإلسالمي من خالل مؤلف اإلمام
الغزايل املهم« :إحياء علوم الدين»،
حيث يرى أن الحضارة مجهود يهدف
إىل ضبط النساء ليك ال ينرصف الرجال
عن واجباتهم االجتامعية والدينية ،كام
أن بقاء املجتمع رهني بخلق مؤسسات
ترسخ الهيمنة الذكورية عن طريق ع َّدة
ميكانزمات من بينها الفصل بني الجنسني
وتعدد زوجات املؤمن .2
ترتبط نظرية الغزايل ربطا مبارشا
ب�ين الحفاظ ع��ل التامسك والنظام
االجتامعي وتحصني املرأة ،وبالتايل إرضاء
حاجاتها الجنسية .ويتم إنقاذ النظام

االجتامعي إذا اقترصت املرأة عىل زوجها
ومل تتسبب يف الفتنة بإغواء رجال أخريني
عىل ارتكاب الفاحشة «الزنا» ويظهر هذا
الخوف املمزوج باالحرتام إزاء املتطلبات
الجنسية العارمة لدى املرأة الفعالة،
حني يعرتف اإلمام الغزايل مبدى الصعوبة
التي يعاين منها الرجل من أجل إشباع
رغباتها.3
عىل ضوء تلك النصوص ميكن
اعتبار أن الحياة الجنسية للمرأة تعمل
الثقافة الذكورية عىل توجيهها والتحكم
فيها؛ ألنها تعترب عورة للرجل األمر الذي
جعل حياة امل��رأة الجنسية خاضعة
للرقابة االجتامعية لشبكة الهندسة
االجتامعية يف املجتمعات الذكورية ذات
الهرمية املبنية عىل أساس ذكوري يف نظر
فاطمة غري أن اإلشكال املطروح هنا هو:
عىل ماذا تأسست تلك الهرمية الثقافية
التي أعطت األسبقية للذكور والتبعية
لإلناث؟
شكلت البنية األرسي��ة اإلسالمية
الجديدة ث��ورة عىل تقاليد الجزيرة
العربية يف العرص الجاهيل ،وذلك عرب
إقامة بنية أرسي��ة تركز مجددا عىل
سيادة الرجل وإنفراده باملباراة فيام
يخص الزواج والطالق ،فالتعدد ،وتحريم
ارتكاب الزنا وضامنات األب��وة ،كلها
مؤسسات ساهمت يف تسهيل االنتقال
من البنية القدمية التي كانت ترتكز فيها
اآلرسة عىل نوع من حق املرأة يف تقرير
مصريها ،إىل بنية جديدة التي ترتكز فيها
األرسة عىل مبدأ سيادة الرجل.4
وهذه السيادة مردها إىل التصور
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الثقايف للجنس ،الذي يعطي الحق للرجل
يف متلك املرأة ومتلك جازها التناسيل،
وحرية الجهاز التناسيل الذكوري – جواز
تعدد الزوجات ،وحرمة تعدد األزواج،-
وذلك كله يف إطار دينامكية العالقة بني
الجنسني غري متساوية ثقافيا واجتامعيا
وجنسيا( .وم��ن العادات التي كانت
سائدة يف املجال البِظاين البدوي هو أن
املرأة الحسانية كانت ترفض تعدد الزواج
بالنسبة للرجل ،وتشرتط يف الزواج رشط
السابقة ،وال الحقة).
إن الزواج رباط مقدس يف الثقافة
اإلسالمية وحدث متني يقوم عىل املعارشة
باملعروف أم الترسيح بإحسان؛ قوامه
بقاء النوع البرشي ،وخالفة الله عىل
األرض ،وكذا املثابرة والتعاون املتبادل
عىل أتعاب الحياة ،وتحصني النفس من
الوقوع يف الحرام ،وملا كان األمر كذلك
فلقد عني ذلك الحدث من قبل الرشيعة
اإلسالمية باهتامم بالغ جعلته ضمن
أولوياتها.
إن من شأن التوجه السائد عىل
حقوق املرأة يف املجال الجنيس يف إطار
الثقافة السائدة قبل اإلسالم ،أن تربز أن

تقسطوا يف اليتاممى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثالث ورباع فإن
خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا ) .7
ساهمت رؤية الرسول صىل الله عليه
وسلم وتجاربه الشخصية وقناعاته وبنية
املجتمع الجاهيل الذي حاربه ،كعوامل
يف تشكيل مؤسسات وخصائص املجتمع
الجديد اإلسالمي .ولذا فإن أسس البنية
االجتامعية اإلسالمية :هيمنة الذكور-
الخوف من الفتنة -رضورة اإلشباع
الجنيس للمؤمن -إخالص املؤمن لربه
قبل كل يشء ،-قد تبلورت يف مجموعة
من القوانني النوعية التي تتحكم يف
دينامكية الجنسني وتحددها وتوجهها
يف ال��دول اإلسالمية .8وعىل ضوء ذلك
كيف تتشكل البنية الثقافية للعائلة
املغربية؟

مفهوم الرشعية األبوية مل يكن يتحكم يف
حياة املرأة الجنسية .لقد كان األطفال
ينتسبون إىل قبيلة األم ،وكانت النساء
يتمتعن بحريتهن الجنسية يف االرتباط
بأكرث من رجل واحد أو االنفصال عنه،
وذلك خالل فرتة واحدة أو تباعا .5
وما كان منترشا كنمط من أمناط
ال��زواج يف العرص الجاهيل هو زواج
الصديقة وه��و ال��ذي يشكل النظام
األمييس؛ تكون السلطة فيه لألم وينتسب
فيه األطفال لقبيلة األم ،وزواج البعل
ويشكل النظام األبييس حيث ينتسبون
األطفال فيه إىل الزوج ،وتكون السلطة
له.
أم��ا م��ع اإلس�ل�ام ف��األم��ر يختلف
عن العرص الجاهيل فأصبحت الحرية
الجنسية مقيدة وال ترشعن إال عن
طريق الزواج ألن أي عالقة جنسية خارج
الزواج يعتربها اإلسالم زنا ،وينسب
االبن ث��ال��ث��ا :البنية الثقافية
6
ألبيه «الولد للفراش وللعاهر الحجر»
يضيع ،للعائلة المغربية
وحرم التعدد بالنسبة للنساء ليك ال
يف هذه اللحظة امليدانية تربز
نسب األطفال ،وأحله بالنسبة للرجال
عرب أربعة زوجات رشيطة العدل بينهام فاطمة ملرنييس العنارص اإلجرائية الكاملة
يف كل يشء .يقول تعاىل( :وإن خفتم أال يف الدراسة اإلجرائية لتحليل الدينامكية
العالئقية بني الرجل واملرأة التي يطبعها
الهوامش

 - 2مرجع سابق ،ص .17
 - 3مرجع سابق ،ص .28
 - 4مرجع سابق ،ص .54
 - 5مرجع سابق ،ص .68
 - 6صحيح البخاري ،رقم الحديث.6818 :
 - 7سورة النساء ،اآلية.3 :
 - 8مرجع سابق ،ص.74
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الرصاع والتوتر الدائم يف إطار املجتمع
املغريب كصورة مصغرة من املجتمعات
اإلسالمية بوجه عام.
اعتمدت فاطمة يف عملها امليداين
عىل أرشيف مصلحة اإلرش��اد القانوين
الديني الذي يرشف عليها أحد علامء
الدين يف اإلذاعة والتلفزة املغربية ،والذي
كان يتلقى مئات الرسائل كل أسبوع بغية
االستفسار عن أحكام فقهية تجاه قضايا
يعيشها الفرد املسلم ،حيث كان يختار
الفقيه العامل اثنني أو ثالثا منها يف كل
حلقة لإلجابة عن القضايا التي تطرحها،
وقد احتفظت املرنيس ب  402رسالة من
أصل  5000ليك تضمن متثيلية شاملة
لكل القضايا التي طرحت ،وباإلضافة
إىل ذلك قامت الباحثة باملقابلة مع
100عينة تبعا للعينات املالمئة  -حيث
خضعت هذه العينات ملتغريات تتعلق
بالجنس والتعليم والعمل -للبحث نساء
تقليديات ونساء عرصيات .كام إعتمدت
عىل اإلحصاء العام للسكان واإلسكان،
سنة .1971
تتشكل العائلة املغربية وفق منوذج
ثقايف إسالمي مزيج بني إثنيات وعرقيات
مختلفة :عربية ،أمازيغية ،أندلسية،
زنجية ،ويعد مفهوم العائلة مفهوما
مركزيا يف علم االجتامع العائيل الذي
يعنى بدراسة التنظيم العائيل ،وشبكة
العالقات االجتامعية التي تتسم بني أفراد
العائلة باعتبارها مؤسسة اجتامعية،
وخلية اإلنسان األولية التي تتكلف
بتوفري كل ما يحتاجه من حاجيات
أساسية عىل مستوى الرعاية والحنان و
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توفري الغذاء ،فهي أول خلية أساسية يف
املجتمع التي تتشكل عرب أبنية سوسيو
تاريخية.
يتسم التمييز الجنيس بني النساء
التقليديات وال��ع�صري��ات بنوع من
الرصامة بالنسبة لألوائل خالل حياتهن
بأكملها يف حني مل يكن ذا أهمية بالنسبة
للثانية ،باستثناء مرحلة الرشد حني تدفع
املرأة إىل الوعي بأهمية سلوكها الجنيس
عىل األخص بالنسبة لرشف العائلة .وال
تعترب النساء العرصيات التمييز عامالً
رئيسيا يف حياتهن ،يف حني أنه يربز كعنرص
مركزي يف حياة النساء التقليديات .كام
أن هناك شخصية مركزية عند النساء
التقليدية التي ترتبط معها الزوجة
يف عالقة حميمية ،وهي الحامة ،عىل
خالف النساء العرصيات التي تتمحور
العواطف والتطلعات عىل الزوج كعنرص
أسايس يف العالقة .9
وتشكل أيضا الفتوى قيمة قصوى
يف حياة املؤمن حيث يعتربها مدخال تتم
من خاللها العبادة املتكاملة الصحيحة
للخالق دون املرور عرب واسطة يف ذلك؛
عىل اعتبار أن العالقة بني الله وبني
العبد ال تحتاج إىل واسطة ،وهل صحيح
أن اإلسالم الشعبي املغريب يحتكم لهذه
القاعدة؟ وأين دور الصلحاء؟ وشيوخ
الزوايا؟
إن الباحثة فاطمة الحظت بشكل
الف��ت لالنتباه أن مضمون الرسائل
املحللة ينم عىل موضوعات متعلقة
باملفاهيم اإلسالمية حول هوية املرأة
الجنسية ودوره��ا يف املجتمع ،بحيث

الزالت تفرض نفسها بالرغم من ظاهرة
التحوالت االجتامعية التي عرفتها العائلة
املغربية بصورة أساسية حيث أن التمييز
الجنيس والزواج املقرر من طرف األهل
وأهمية األم يف حياة ابنها ،من العوامل
التي تربز أن الهندسة االجتامعية تعادي
بشدة وحدة الرغبات الجنسية للزوجني
يف إطار الخلية األرسية ذاتها .10
وتتشكل ه��ذه ال��رس��ائ��ل ضمن
مشكالت عائلية ب��األس��اس ،حيث أن
العائلة التقليدية دامئا تسعى من خالل
تدخالتها عىل توجيه حياة األفراد وإعادة
اإلنتاج لبنيتها ولنظامها التقليدي املرتاتب
عىل أساس جنيس وفق القواعد الثقافية
السائدة يف املجتمع ،والتي أحيانا تبقى
مسيطرة عىل عقول األجيال؛ بالرغم من
درجات التعلم والشواهد املحصل عليها
كدليل عىل إلزامية الثقافة التقليدية عىل
األفراد.

رابعا :الهيمنة الذكورية
الجنس
والتنظيم
ي

يطلق لفظ الحريم عموما عىل
النساء ،لكن تطلق املرنييس عىل لفظي
الحريم معنيني مخالفني لتنعت حريم
الياسمني وحريم فاس نظرا للتباين
واالختالف بينهام :يف الهواء الطلق .أما
أمي فال تربح البوابة دون الحصول عىل
إذن من جهات متعددة ،وحتى إن فعلت
ال يسمح لها إال بزيارة رضيح موالي
إدريس أو بيت أخيها الذي يقطن نفس
الدرب ،أو يف حاالت استثنائية حضور
حفل ديني ،وعليها حينها أن ترافق من
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
طرف نساء مسنات وأحد أبناء أعاممي
الصغار .من هنا يبدوا يل من العبث
استعامل نفس اللفظة لوصف وضعية
الياسمني ووضعية أمي»  ،11وهذا يعني
أن منطلق تحليل الباحثة سيكولوجي
وجداين.
إن الهيمنة عىل جل مناحي الحياة
العامة للمجتمع ،وجعلها ذكورية
بامتياز هو الذي يضع البنية العالئقية
بني الجنسني وفق هرمية أعىل – أسفل
يؤثثه التحكم والتوجيه بحيث أن هذه
الهرمية قامت عىل الفصل بني النساء
والرجال يف األمكنة البدوية القروية
حيث أن الفضاء مقسم تقسيام غري
متساوي بني الرجال والنساء ،فاملجال
العام -الشارع -للرجال ،واملجال الخاص
– البيت -للنساء ،وإذا ما تم تجاوز
املجال العام من ط��رف امل��رأة فأنها
تحتجب عن عيون الرجال كدليل عن
االختفاء ،وذلك كنوع من الحظر عىل
العالقات بني الجنسني ومنع االختالط
والتالقي يف القرية املغربية؛ األمر الذي
ينتج عنه مامرسات إنحرافية ميقتها
املجتمع املانع نفسه كالعادة الرسية،
والشدود الجنيس ،وال�تردد عىل أمكنة
الدعارة املتنوعة.

ع�لى ع��ك��س األم��ك��ن��ة املدنية
فاالختالط قائم بني الجنسني -الذي
يعتربه النظام اإلسالمي هادما للحضارة-
نظرا للتأثر بالثقافة األوربية ،وإمكانية
املامرسة الجنسية خارج إطار الزواج
تبقى مفتوحة وغري خاضعة للرقابة
االجتامعية ،كام أن العالقات الغرامية
لها إمكانية النشوء والتطور ،لكن رسعان
ما تصطدم بحائط الرقابة األرسية عىل
الرشيكة ،باملنع والرفض وتشهري سالح ما
يسمى بــ« :السخط» ،12وذلك مرده إىل
رفض الغريب واقرتاح القريب.
ولقد الحظ بول باسكون وبنطاهر يف
البحث امليداين الذي أجراياه أن الشباب
البدوي حني يزور املدينة ،يظن أن كل
إمرأة تتجول يف الشارع عىل استعداد تام
ملامرسة الجنس .13
تتحدد دينامكية العالقة بني
الجنسني إ ًذا ً وفق منظور مهيكل لضوابط
ومعايري تجسدت وفق النظام اإلسالمي
عرب حقوق املرأة عىل الرجل وحقوق
الرجل عىل املرأة مركزها طاعة املرأة
للرجل ،وتوفري هذا األخري كل ما تحتاج
املرأة وفق الحق يف القوامة.
تخضع العالقة الزوجية يف املجتمع
املغريب إىل نوع من الرصامة حيث ال

يوجد مسلكا معرتفا به مينح للمرأة حق
التعبري عن حبها لزوجها مبارشة ،وأمام
العموم يف حني هناك مسلكا مقبول
ومعرتفا به يعكس رفضها له وهو الكره،
وإذا ماقررت إمرأة بعدة أيام من الزواج
بأنها ال تحب زوجها تنعث إذ ذاك بأنها
خرجت كارهة له .14
هكذا ،فالكراهية لها مسلكا مقبوال
يف املجتمع عكس الحب ال��ذي هو
ممنوع عن الظهور ،ويبقى يف رسية تامة
بني الزوجني ،ويف األرس التقليدية خروج
املرأة أو أي عمل تقدم عىل القيام به
يظل مقرتن مبوافقة الزوج ،وإذا ما تنازل
الزوج عن تلك التقاليد يصف من قبل
اإليديولوجيا السائدة أنه منعدم الرجولة
وديوث ويظل محل سخرية واستهزاء
بني األقران.
كام أن يف األرس التقليدية تحتل
الحامة «العكوزة» مكانة مركزية يف
الهندسة االجتامعية للعائلة املغربية
التقليدية التي يطغى عليها التوجيه
وال�صراع يف غالبها ،فالتحليل النفيس
الفرويدي أكد عىل أن العالقة التي تنشأ
بني األم وإبنها هي عالقة تؤهله للدخول
يف عالقة مع الجنس األخر.
يلعب رشف العائلة املختزل يف غشاء

الهوامش
 - 9مرجع سابق ،ص .85
 - 10مرجع سابق ،ص .88
 - 11املرنييس فاطمة ،نساء عىل أجنحة الحلم ،ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل ،الطبعة العربية األوىل ،الدار البيضاء ،1998 ،ص.47
 - 12مفهوم السخط والرضا (عقوق ورضاء الوالدين) حارضا يف الثقافة املغربية التقليدية.
.Paul.Pascon et M. Benthar, ce qui disent 269 jeunes ruraux B.E.S.M. janvier, Juin, 1965 xxxi, n 11-13 ,p. 63 - 13
 - 14فاطمة املرنييس ،ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتامعية ،مرجع سابق ،ص .141
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بكارة األنثى دورا أساسيا يف عمليات
الوجود االجتامعي حيث اختزل الرشف
يف الحفاظ عىل غشاء البكارة ،األمر
الذي مكن الذكر أن يكون رشطي املرور
لتوجيه العالقة بني الجنسني.
وعىل أساس هذه العالقة نشأت
بنية بطريقية أبوية توجه دينامكية
العالقات االجتامعية عىل أساس ذكوري،
وك��ذا جميع املؤسسات االجتامعية
مثل:املؤسسات الدينية :مؤسسة الزاوية
كمؤسسة رسمية ،ثم املؤسسات املدنية،
الحزب السيايس ،النقابة ،الربملان ،املجتمع
املدين ،كل هذه املؤسسات وجهت عىل
أساس ذكوري أبوي مهيمن.
إن بنية التنظيم الجنيس خاضعة
للهيمنة ال��ذك��وري��ة ،والتي تحددت
إنطالقا من املعايري والقوانني السائدة
يف املجتمع املغريب التي قسمت املجال
إىل قسمني مجال ع��ام وه��و مجال
الرجال املفتوح –الشارع -الذي يكون
مركزا للقرارات الدينية واملدنية ومجال
خاص للنساء – البيت -وهو املجال
املغلق الذي تتكلف فيها النساء بكل ما
يتعلق باألطفال واألرسة واملنزل ،وهذا
التقسيم يطبعه الالمساواة القامئة بني
الرجال والنساء ،وهو ما حدد الهندسة
االجتامعية للجنس وفق تراتبية ذكورية،
وإذا ما تجاوزت املرأة الحدود املجالية
املروسمة لها تنعث بإتهامات تكون
جاهزة ومتشكلة يف الالوعي الذكوري
بعبارات قدحية كالعاهرة مثال ،األمر هنا
يخالف أحكام الدين اإلسالمي فالسيدة
خديجة كانت من كبار تجار قريش ،كام
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أن املرأة عملت يف العهد النبوي عدة
مهن :تجارية ،طبية ،زراعية ،تعليمة ،كام
مارست اإلفتاء.
إن هذه الثنائية يف تقسيم املجال
أنتجت لنا بنية أرسية متصدعة يطبعها
ال�صراع والتنافر ،فالربغم من ظاهرة
التحوالت االجتامعية والثقافية املفروضة
بقوة التطور الصناعي العاملي ،والتي
قادت املجتمع املغريب يف املدينة إىل
التخىل عن التقليدانية وعن الالمساواة
التي تطبع العالقة بني الجنسني إال أنه
من الالزم أن تنشا ثورة فكرية تجديدة
داخلية بعيدة عن السياق املوجه لسري
الشعوب واملجتمعات .فاملرأة إنتفضت
عىل السيد القديم الرجل وأصبح منافسة
له يف شتى مجاالت الحياة العامة ،وذلك
من خالل تواجدها يف األمكنة العامة
والخاصة وحاصلة عىل منصب شغل
يف شتى القطاعات الحيوية الحية.
فهل مكن كل هذا املرأة من االستقالل
بنفسها؟ ومقاومة العنف الرمزي الذي
يصدره املجتمع الذكوري؟ وهل تعمل
الثقافة السائدة الجديدة عىل توجيه
العالقة بني الجنسني ؟

خامسا :الثقافة والجنس
الفوضوي

تتحدد الثقافة أنرثبولوجيا بكونها
ذلك املختزل يف الذاكرة االجتامعية من
لغة وتراث ودين وقيم وأخالق وعوائد
ومعايري ونظم إجرائية وقوانني اجتامعية
وطرائق يف التفكري ،يكتسبها الفرد بكونه
عضو يف الجامعة يتم نقلها إليه عن

طريق نظام التنشئة االجتامعية ،وتكون
متواترة جيال عن جيل ،غري أنها قابلة
للتغيري والتبدل ،وذلك بفعل التحوالت
التي تطرأ عليها يف سياقها الزمني .
يربط العديد من منارصي قضايا املرأة
يف املغرب شعارات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان والتنمية ،واملغرب الحدايث
بضامن حقوق املرأة كاملة غري مقسمة
وال مجزئة.
غري أن ما يعرتي الواقع حسب
املرنييس هو أن بنية الهندسة االجتامعية
للجنس غري متساوية وفوضية ،وأن
املجتمع مبني عىل قيادة ذكورية فاعلة
وتبعية أنثوية ساكنة .غري أن العائلة
املغربية ستشهد مجموعة من التحوالت
النوعية التي سوف تغري البناء االجتامعي
العام للمجتمع يف وقتنا الراهن ،وذلك
راج��ع للصريورة االجتامعية وللتطور
العاملي املعومل.
كام أن املغرب املعارص يشهد فوىض
جنسية ترتكز عىل أسس اقتصادية األمر
ال��ذي أف��رزا ملا مجتمعا متناقضا عىل
مستوى نظم أفكاره وواقعه العميل
املعاش ال�شيء ال��ذي يدفعه إىل هذه
الفوىض ،وتبعا للدوركايم ،فالفوىض
تعني االلتباس أكرث من كونها تعني
غياب القواعد واملعايري حيث تحدث
هذه الظاهرة البنيوية عندما يتزعزع
النسق القيمي الذي ساد خالل قرون
وال يعود قادرا عىل االستجابة ملتطلبات
الحياة الجديدة ذلك دون أن يظهر نسق
جديد يعوض سابقه .15
ويف سياق املقاومة املغربية آنذاك
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي

طرحت الحركة الوطنية املغربية فكرة
تحرر امل��رأة للنقاش العمومي الدائر
يف صفوفها باعتبارها قضية محورية يف
مقاومة االستعامر الفرنيس ،ولو عىل
حساب زعزعت النية التقليديىة للعائلة
املغربية ،فالدافع األسايس وراء الثورة
النسوية التي عرفها املجتمع املغريب عقب
االستقالل تتجسد يف السامح للمرأة يف
ولوج املدارس الوطنية والتعليم ،وخروج
امل��رأة للعمل الذي قىض عىل الحدود
الذكورية التي كانت مقسمة للمجال بني
عام للرجال ،وخاص للنساء.
األمر الذي يخالف النسق اإلسالمي
التقليدي الذي يعترب أن املكان املالئم
للمرأة هو بيتها وخضوعها ملراقبة
الرجال .كام أن املال والجنس محددان

من محددات املكانة والهوية االجتامعية
للجنس ،األمر الذي يكشف لنا وجود أزمة
اقتصادية ،ونسيج ثقايف مرتهل.
يتحدد الرشف مبعايري تتعلق بالجهاز
التناسيل األنثوي وحتى الذكوري األمر
الذي أدى إىل القمع والكبت الجنيس
للحياة الجنسية للرجل وللمرأة عىل حد
سواء األمر الذي مل يساعد عىل اإلستقرار
النفيس وتحقيق البهجة ،وإمنا ساهم يف
تعقيد املشهد العام ،وإنتشار طرائق تتم
من خاللها تغذية هذا العطش الجنيس
بوسائل بديلة كمامرسة الشدود الجنيس،
ومضاجعة الحيوانات ،ومامرسة العادة
الرسية -،كلها أمور يدينها النسق العام
للمجتمع بالرغم من كونها ناتجة عنه-
كدليل عىل الكبت الجنيس الذي يعاين
الهوامش

منه .فالقمع الجنيس للرجل وللمرأة
ي��ؤدي إىل البحث عن البدائل ،وهذا
الكبت الجنيس والسيايس واالقتصادي
ينعكس عىل العالقة العمودية مع بنية
العائلة حيث أن الشاب املكبوت جنسيا
وسياسيا واقتصاديا يفجر كبته بطريقة
عدوانية عىل أرسته ،ومن هم أضعف
منه ،كام أن املشهد املعاش يف واقعنا
اليومي ينم عن اتصال قوي بني الجنسني
كثورة عىل األمناط التقليدية السائدة،
وذلك راجع للسهولة االتصال وااللتقاء.
فهل تزول الهيمنة الذكروية بزوال القمع
الجنيس والسيايس ؟
إن الهندسة االجتامعية حددت
طبيعة العالقة بني الجنسني كعالقة عداء
ورصاع ،وتبعية دامئة ،ألنه منذ الطفولة

15 - Emile Durkheim, l’éducation morale, in Selected Writings, G. Giddins,Cambridge Universty Press,1972, p.174.
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تتم تنشئة الطفل عىل االفتخار بقضيبه،
وتبعية األنثى له ،كام أن بنية املجتمع
القاعدية توجهها الرقابة الثقافية عىل
السلوك الجنيس األنثوي.

خالصة

إن ال��ق �راءة املقدمة يف كتاب
فاطمة املرنييس املوسوم بــ ما وراء
الحجاب الجنس كهندسة اجتامعية هي
تحليل للبنية الثقافية للعائلة املغربية
كعائلة هرمية ذكورية ،األمر الذي أفرز
مجتمعا مهيمنا ذكوريا يوجه التنظيم
الجنيس ،وذلك عن طريق تقسيم املهام
واملجال ،فاملجال املفتوح للرجال ،أما
املجال املغلوق فمكان النساء ،ومن
مثة تكون إفرازات الثقافة هي الجنس
الفوضوي.
إن املبدأ ال��ذي ترتكز عليه بنية
األرسة املسلمة هو الهيمنة الذكورية
املتجذرة يف الثقافة الشعبية للمجتمعات
االسالمية ،ومنع كل أشكال التجديد التي
تحاول من خاللها امل��رأة إب�راز نفسها
كذات مستقلة قادرة عىل التحكم يف
نفسها ويف تقرير مصريها كحق كوين
فوق كل االعتبارات ،إذ يشكل املنع
واملراقبة الدامئني لسلوكيات املرأة مفتاحا

أساسيا لفهم الديناميكية الجديدة ألبنية
العالقة بني الجنسني .فهل نحن أمام
ثقافة جنسية مرتهلة؟ األمر الذي يفهم
منه أن املرشوع املؤسس للرؤية الفكرية
العامة لفاطمة املرنييس يشكل ثورة
عىل النسق الفقهي املفرس للنصوص
الدينية عىل أساس ذكوري ،وبذلك تعترب
أن اإلسالم مل يظلم املرأة ،وإمنا الخطاب
الفقهي اإليديولوجي الذكوري السائد
هو الذي ظلم املرأة من خالل تفسريه
للنصوص ،وتأويلها ذكوريا.
إن دينامكية العالقة بني الجنسني
وفق املرشوع املرنييس يجب أن تكون
خاضعة للدميقراطية العالقة بني الرجل
واملرأة ،وذلك من أجل بناء أرسة سليمة
غري مرتبكة يطبعها التوافق واالنسجام
مع الذات ،ومن مثة تكون قادرة عىل
خلق أجيال مستقرة عىل املستوى
العاطفي والنفيس والثقايف ،األمر الذي
يفهم منه أن فاطمة دعت إىل الحياة
املدنية.
ويف األخري ميكن القول أن قضية
املرأة هي القضية األساسية التي كرست
لها فاطمة املرنييس حياتها وفق تحليل
بنيوي يعيد قراءة الرتاث الديني وينترص
لحرية امل��رأة والتي تؤسس املرشوع

الحدايث يف املجتمعات اإلسالمية ،غري أنه
هناك إشكاال يطرح نفسه وبقوة يف هذا
الصدد :فهل مقاربة النوع هي مقاربة
علمية أم خطاب إيديولوجي؟

الهوامش

 القرأن الكريم. صحيح البخاري. املرنييس فاطمة ،نساء عىل أجنحة الحلم ،ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل ،الطبعة العربية األوىل ،الدار البيضاء.1998 ، املرنييس فاطمة ،ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتامعية ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة الخامسة ،الدار البيضاء.2009 ،- Emile Durkheim, l’éducation morale, in Selected Writings, G. Giddins,Cambridge Universty Press,1972.
- - Paul Pascon et M. Benthar, ce qui disent 269 jeunes ruraux B.E.S.M. janvier, Juin, 1965 xxxi, n 11-13.
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ملف العدد
السالم والديمقراطية
إ
سعاد زبيطة
باحثة ف ي� التاريخ

ق��ب��ل ال��غ��ور يف ك��ت��اب فاطمة
امل��رن��ي�سي «ال��خ��وف م��ن ال��ح��داث��ة:
اإلس�ل�ام والدميقراطية» ،ال��ص��ادر يف
ترجمته العربية م��ن ط��رف محمد
دربيات،نستحرض أوال ق��راءة خاصة
لعنوان الكتاب والذي يتكون من أربع
كلامت« :الخوف ،والحداثة ،واإلسالم،
والدميقراطية» ،وهل هناك كلامت تثري
النقاش والجدل أكرث من هذه الكلامت
األربع .فنحن إذا أمام عنوان دال ممتد
وعميق ،يجمع بني مختلف التخصصات
تقريبا.
فالخوف لغة هو الدعر والفزع
والرعب ،وهو الشعور الناجم عن الخطر
أو التهديد املتصور ،قد يدفعنا إىل
مواجهة ما يخيفنا من الدفاع الغريزي
اىل املقاومة أو الهروب منه وتجنبه.

واملقصود بالخوف هنا كظاهرة تقيد
اإلنسان وتقيد حريته وإبداعه ،ومن تم
تحاول الكاتبة فاطمة املرنييس تسليط
الضوء عىل ثقافة الخوف التي ارتبطت
ب «صدام الحضارات» والتي أصبحت
تأخذ منحنى يشكل حلقة تحيط
باإلنسان العريب ،ومتنعه من مامرسة
حياته بشكل طبيعي وتقيد إبداء رأيه
أو الترصف بحرية مطلقة أو التفكري
بطريقة مختلفة عن اآلخرين ،وبالتايل
هو خوف بال حدود.
الحداثة « »Modernityباللغة
اإلنجليزية ،وامل ُ ْح َدثفي اللغة العربية
هوالجديد من األشياء،1وهو مصطلح
له جملة مقومات متداخلة ومرتابطة،
ظل يشوبه االلتباس والغموض الرتباطه
بحقول معرفية عديدة ،واستخدامه
يف مجاالمتختلفة.استقطباهتامماألدبا
ءواملفكرينوالفالسفةوعلامءاالجتامع

منذعرصالنهضةحتىاليوم واحتلمكانة
مميزةفياألنساقالفكريةالحديثة.يوازي
معناه ال�شيء الجديد ،وال��ذي يعطي
ص��ورة معاكسة عن ال�شيء القديم.2
وتعرف الحداثة أيضاً بأنها :االنتقال من
حالة قدمية إىل حالة جديدة ،تشمل
وجود تغيري ما ،يف املجال العلمي والتقني
واالقتصادي والسيايس واألديب والفني...
وميكن أن نربطها مبا شهده القرنني
املاضيني من كم هائل من االكتشافات
واالخرتاعات يفوق بأضعاف مضاعفة ما
حققته اإلنسانية عىل مدى ألوف السنني
السابقة.
الحداثة الّتي تعــــنيها باحثتنا،
هي الحداثة التي قضت أزيد من ثالثة
قرون تتبلور وتتشكل هناك يف الضفة
األخرى من البحر األبيض املتوسط ،والتي
اعتربها العامل العريب واإلسالمي منمحد
ثاتاألموروماابتدعهأهالألهواءمناألشياء

الهوامش
 - 1ابنمنظور ،لسانالعرب،ج ،2بريوت ،1955،ص.907 .
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التي همعلىغريها .3وهي التي تحدث
عنها محمد أرك��ون تتخطّى حـدود
ال ّزمن وتلغي حواجزه ،فهي أكرب من أن
تــــؤطَّر بسياج التّاريخ.4
اإلس�لام ،وهو اصطالحاً اسم علَم
يدل عىل الدين الذي أنزله الله تعاىل
عىل نبيه محمد عليه الصالة والسالم،
ليكون خامتاً لألديان والرشائع الساموية
ومهيمناً عليها ،وقد سمي أتباع هذا
الدين باملسلمني.ولغة هو االنقياد
والطاعة واالستسالم ،وقد وردت كلمة
اإلسالم واملسلمني يف القرآن الكريم يف
آيات كثرية وتعني إخالص العبادة لله
تعاىل .واملسلم له عقيدته التي متيزه
عن غريه من أصحاب امللل األخ��رى،
وهي عقيدة التوحيد الخالص لله تعاىل،
وهو كذلك يستند يف حياته إىل رشيعة
تتضمن موروثاً فقيهاً شامالً لجميع
جوانب الحياة سواء كانت عبادات أو
معامالت.5
واإلس��ل�ام ال���ذي تعنيه فاطمة
املرنيسيهنا ه��و اإلس��ل�ام املنترش
ك��دي��ن��وك��ع��ق��ي��دةورشي��ع��ة وأخ�ل�اق،
ومعامالت وعالقته بالغرب.
والدميقراطية هي كلمة يونانية
األصل dēmokratíaوتتكون من كلمتني
إغريقيتني« dêmos:الشعب»وkrátos
«الحكم أو السلطة» ،) (« ،6مبعنى
حكومة الشعب ،أو سلطة الشعب،
والشعب باملفهوم الدميقراطي يحكم
نفسه بنفسه ،وهو مصدر السلطات يف
الدولة ،فهو الذي يختار الحكومة ،وشكل
الحكم ،والنظم السائدة يف الدولة،

20

السياسية منها واالقتصادية واالجتامعية.
وتتمحور الدميقراطية إذا وحسب تفكري
فاطمةاملرنييس حول تشكيلة مدهشة من
الحريات واالمتيازات والحقوق املامرسة.
وتعترب فاطمة املرنيسيالدميقراطية
أجمل مثرة وصل إليها الغـرب ،تجعل
من النساء وال��رج��ال عىل حد س��واء،
مكونني متساويني يشرتكان يف إقامتها
وتدعيمها.
من خ�لال تفكيك العنوان وبناء
ع�لى امل��ق � ّْدم��ات املستوعبة بصورة
مكثفة يف عنوان الكتاب ،مبصطلحاته
املثرية والباعثة لتصفح هذا الكتاب،
ال شك أننا سنكون أمام قراءة جريئة
لفاطمة املرنييس ،لفهم معضلة عالقة
اإلسالم بالدميوقراطية والحداثة .فكيف
سنستوعب صدمة حرب العراق كحدث
ملتهب والجمع بني مفاهيم الحداثة
واإلسالم والدميقراطية يف العامل العريب
اإلسالمي؟ كيف قاربت فاطمة املرنييس
ه��ذه املصطلحات ورب��ط��ت بعضها
ببعض؟
إن موضوع الكتاب يتمز بطابعه
املوصول بالخوف من سؤال الحداثة كام
تبلورت يف األفكار االجتامعية والسياسية
اإلصالحية التي واكبت مشاريع التغيري
والتحرير يف العامل العريب واإلس�لام
والدميقراطية .فاملخاوف كثرية ومتعددة:
الخوف من الحرب ،الخوف من الغزو
املرعب ،الخوف من ق��درة الواليات
املتحدة ،الخوف من الغرب كموطن لكل
جديد وغريب ،الخوف من الزمن الغريب
الذي أصبح عامليا وإلزاميا ...خوف مل

يحول دون خ��روج النساء العربيات
الصامتات واملطيعات عادة ،يف كل من
تونس والجزائر والرباط ويف مختلف
بلدان العامل العريب واإلسالمي ،معربات
عن خوفهن ،فكن سباقات إىل ارتجال
االعتصام واملسريات امل َن ِّد َدات بالحرب
عىل العراق وبالسياسة األمريكية يف
املنطقة.
انطلقت فاطمة املرنييس من حرب
الخليج باعتبارها الزلزال الذي عصف
مبنطقة الخليج -وما خلفته من إرث
صعب عىل املستوى السيايس واالقتصادي
ٍ
واالجتامعي ،هذه الحرب التي بدأت
حسب تعبري فاطمة املرنييس« :بدأ
األوربيون بالنسبة للجامهري العربية،
قبيل قصف بغداد مبارشة ،بدوا بصورة
الباعثني للمبدأ الدميقراطي الذي يقرتح
حل مشكلة العنف» ،7وانتهت بتلقني
العرب درسني هامني أولهام :أكدت لهم
أنه ال ميكن ألية ح��دود مكشوفة أن
تحميهم من الغرب ،وثانيهام :أنه عندما
يبلغ الضعف حدا معينا يصبح الرعب غري
محتمل .ويزيد من ضعف العرب خالل
هذه الحرب يف كونهم يقاومون الغرب
بأسلحة ال يصـنعونها هـم أنفسـهم.
وهنا تكمن قوة هذا الغرب ،قوة بسبب
ما حققه من تقدم تكنولوجي وفكر
متنور يف الوقت الذي ال زال فيه العرب
يتغنون مباضيهم املجيد ،من دون أن يرى
ما تجاوزه الزمن ،وما تكرس من فوارق
كبرية بني الواقع الراهن للعامل العريب،
وما حققه الغرب من تقدم حضاري عىل
جميع املستويات.وهو أمر يضع حواجز
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
ضخمة ضد مواكبة اإلس�لام للحداثة،
وللغرب الغريب عنه وال��ذي يح ِّمله
مسؤولية تأخره وتخلفه ،بسبب تاريخ
املجازر واملذابح والسياسة االستعامرية.
مام جعلهم سجناء تاريخ يعوق الحداثة
يف خيار تعاريض حتمي.8
تعترب الكاتبة فاطمة املرنييس أن
ال��ع��رب كغريهم م��ن شعوب العامل
الثالث ،مل يحصلوا مطلقا عىل إمكانية
الوصول املنتظم إىل ذل��ك املكتسب
ال��ع�صري املتأصل يف «فلسفة عرص
التنوير بثورة فكرية سمحت بتجاوز
علوم القرون الوسطى الكونية ،وعهد
اإلصالح».9
مبعنى مل يفكر املسلمون بظاهرة
الحداثة كانقطاع عن املايض ،وإمنا إعادة
االرتباط به ،ليستمر النقاش بقوة حول
الخوف من اإلسالم والحداثة ،والخوف
من اإلسالم والدميوقراطية .ويف محاولة
لتحليل هذه العالقة وفهم أكرث لهذه
املعضلة الثقافية والسياسية ،تعود بنا
الباحثة إىل الزمن اإلسالمي األول ،زمن
الفرق الثائرة يف بداية اإلسالم والذين
ترتبط ذكراهم باإلرهاب والفوىض ،زمن

املعارضة السياسية األوىل يف اإلسالم
والتي ميكن اعتبارها اإلرهاب السيايس
حسب تعبري الباحثة ،زمن الخوارج
وبعدهم املعتزلة ،مستشهدة بقصة
الخليفة املأمون والصويف الذي يكشف
يف آن واحد روعة اإلس�لام ،والهشاشة
املأساوية لنظامه السيايس،مستحرضة
سؤال الصويف»:من أعطاك هذا العرش؟
هذا العرش الذي تجلس عليه ،أتستحقه
باالتفاق الكيل ،مع إج�ماع املسلمني
عليك أم بالعنف الذي مارسته عليهم ،أم
باملغالبة لهم وبالقوة؟».مبعنى الدعوة
إىل استعامل العقل ومتجيد الحكمة،
الذي برز مع املعتزلة كفكر فلسفي أضاء

الساحة السياسية وأدخل عليها مفاهيم
جديدة ،ب��دءا ً من مصطلح «اعتزال»،
أي اتخاذ موقف الوسيط ،أو «منزلة
بني املنزلتني»إىل «املوازنة» بني الدليل
وعكسه والتأمل.
ع��ادت فاطمة املرنييس إىل زمن
اإلس�لام األول ،بل ع��ادت يف كثري من
األح���داث إلىالعرص الجاهيل لتعيد
قراءة الرتاث العريب واإلسالمي بأدوات
جديدة ،وبعقلية معارصة ،منطلقة من
تجارب مختلفة ،مؤكدة أن العامل العريب
واإلسالمي عرف تطورا للمدارس الفقهية
والفلسفية تسري نحو االنفتاح والتطلع
الدميقراطي ،بل كانت بعض التجارب

الهوامش
 - 3املعلم بطرس البستاين ،محيطاملحيط،مكتبةلبناننارشون،بريوت ، 1977،ص.200 .
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 - 7املرنيسيفاطمة،الخوف من الحداثة اإلسالم والدميقراطية ،ترجمة محمد الدبيات ،دار الجندي ،سورية -دمشق ،1994 ،ص.10 .
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يف العامل العريب واإلسالمي رائدة يف هذا
املجال .وهو ما عرب عنه املفكر املغريب
محمد عابد الجابري يف مؤلفه «نحن
والرتاث» و كتابه «تكوين العقل العريب»،
غري أن هذه الكتابات مل ترتجم إىل لغات
أخ��رى ،ومل تتابعها محطات التلفزة،
ويف هذا الصدد يقول محمد أركون أن
الكتاب العلمي ال ينترش إال بصعوبة يف
البلدان اإلسالمية.10
كام أن الدول العربية وجدت نفسها
مرغمة ليك تدافع عن نفسها اتجاه
الغرب املستعمر ،الغري القادر بدوره
عىل تصدير فلسفته اإلنسانية ،مضطرة
للتمسك بتقاليدهاوالتحصن مباضيها،
والعجز عن تحقيق ثورة فكرية والوصول
إىل ذلك املكتسب العرصي املتأصل يف
«فلسفة عرص التنوير».
عكس ما عرب عنه الغربيون تعترب
كلمة «الحرية» يف العامل العريب مرادفة
لكلمة الفوىض ،فتبدأ حياتنا بالتفكري
أن حرية الرأي لها حدود ،وأنها مراقبة
جيدا .فهناك حدود ال يجب تجاوزها.
ومفهوم الحدود هذا هو ما تأثرت به
فاطمة املرنيسيفي تربيتها داخل األرسة
والشارع والكتاب ،والتي تعلمت من
خالله معنى الحدود بني الجنسني ،وهو
ما تناولته يف كتاباتها املتنوعة ،وهو
أيضا ما اشتغلت عليه يف تجاذبها بني
الغرب والعامل اإلسالمي ،وهو ما أزاحته
حرب الخليج .وبتتبعنا للخط املرنييس
يف كتابها «الخوف من الحداثة اإلسالم
والدميقراطية» ،تنتقل الباحثة للحديث
عن الخوف والدميقراطية ،إىل خوف
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أصحاب القرار يف ال��دول العربية من
الدميقراطية التي هي أجمل ما وصلت
إليه دول الغرب ،واعتبارها متناقضة
تناقضا مطلقا مع مصالحهم ،تقول
املرنييس« :الجدل املثار حاليا هو أننا
ال ميكن أن نكون مسلمني وأن نحصل
عىل الدميقراطية يف الوقت نفسه .ألن
هذه األخرية غريبة عن ثقافتنا 11.وما
يالئم الدول يالئم األفراد كذلك.ويف بحر
تعداد أسباب «خ��وف» املسلمني من
الحرية والدميقراطية ،تشري الباحثة إىل
كونرجاالألعامل واملستثمرين يف البلدان
العربية واإلسالمية يهـابون الدميقراطية
كذلك ،ألنها يف غري صالحهم فيام يخص
قانون الشغل وحقوق العامل .ما يجعل
العامل والعامالت يعتمدوا عىل الله
كحام لهم ولهن ،منوذج مينا العاملة
ٍ
مبعمل ال��زرايب التي أدرج��ت الكاتبة
حوارها،والتي اعتربت الرجوع إىل الله
نوعا من الرجوع إىل نقابة مثالية ،تدافع
عن الحق وتحقق العدل.
والواضح أن فاطمة املرنييس أثارت
مسألة الحداثة والدميقراطية شأنها يف
ذلك شأن جمهور املثقفيناألكادميينالعرب
واملسلمني الذين انفتحوا عىل دراسات
الغرب ونهلوا من فلسفتهم ،واصطدموا
مبا كشفت عنه ح��رب الخليج ،وما
كشف عنه الشارع الغريب الرافض لهذه
الحرب التي تسلحت مببادئ القانون
الدويل ،ووظفت ميثاق األمم املتحدة،
من تناقض بني الحكومة والشعب الذي
استوعب اللعبة السياسية وتأكد من أن
هذه الحرب مل تكن إال من أجل البرتول،

ومل يكن القانون ال��دويل إال غطا ًء،
واملبادئ األخالقية إال ذريعة .وقد يكون
وهم تدخل الغرب لحل أزمة الرشق من
األوهام السياسية واالقتصادية التي يجب
أن نستوعبها يف عاملنـا العريب املسـلم،
فكل يشء كان مغلف باألرسار واملصالح،
واملؤامرات والصفقات املشبوهة.وهنـا
يطرح سؤال ،أية دميقراطيةيدافع عنها
الغرب؟
بعد هذا ،تنتقل الباحثة للحديث عن
التناقض الكبري الذي ميثله توقيع معظم
ال��دول اإلسالمية عـىل «ميثاق األمـم
املتحدة» ،هذا التوقيع ال��ذي جعلها
محكومة بقانونني متباينني :القانون
ال��ذي مينح املواطنني حرية التفكري،
والرشيعة التي تدين ه��ذه الحرية،
وذلك يف تفسريها الرسمي املرتكز عىل
الطاعة12.مبعنى أن التوقيع عىل هذا
امليثاق كان مبثابة خدعة ديبلوماسـية،
أو نـوع مـن املجاملـة الديبلوماسـية.
ومن تم فـرض الحجـاب عـىل «معاهدة
األمم املتحـدة» يف الـدول العربيـة،
ومل يتم نرشه أو بث بنوده يف التلفزة
العربية العتباره غريب عنهم ،مقابل
جرعات كبرية من الربامج الدينية التي
يعدها البريوقراطيني .13وهذا ما أدى إىل
انتشار الفكر األصويل وأصبحت اإلسالمية
تعيش حسب تعبري املرنييس بني نوعني
من األصولية« :أصولية الدولة ‘الثقافية
الرسمية ،العوائق يف وج��ه الرتبية
الدميقراطية’ ،واألصولية االرتكاسية
‘املعارضة اإلسالمية’...اإلميان والطاعة أو
الحرية واإللحاد»14.مبعنى أصبحنا نعيش
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
بني التطـرف الرسـمي للدولـة والتطرف
كرد فعل «املعارضة اإلسـالمية» عـىل
مامرسـة الدولـة لسـلطتها و»اقتحام»
الغـرب لكـل جوانـب حياتهـا.
تستمر املرنييس لتناقش بعض معنى
املصطلحات والبحث يف عمق دالالتها،
وهذا ما قامت به مثال عندما حاولت
التأصيل ملصطلحي «امللك» و»الرئيس».
ف��إذا كان مفهوم «امللك» ،ال يسبب
أية مشكلة ألنه ليس جديدا ،تقول:
«إنها موجودة يف القرآن ويف معاجم
القرون الوسطى العربية .لدينا مؤلفات
كاملة حول امللك :طبيعته وطقوسه
وم��ط��ال��ب��ه» ،15ف��إن مفهوم «رئيس»
الجمهورية ال يعترب كـذلك ،تقول« :لكن
رئيس الجمهورية ال يشكل جزءا من
تراثنا .إنه غري موجود ال يف القرآن وال
يف املعاجم القدمية» .مبعنى أن للملـك
مرجعيـة دينيـة واضـحة ،يسـتغلها

لتثبيت سلطته ،بينام ال يتوفر الرئيس
عىل هذه املرجعية.
تنتقل بعد ذلك لتثريمسألة «حرية
الرأي والدين» التي يتحدث عنها ميثاق
األمم املتحدة والواردة يف املادة  18من
ميثاق إعالن حقوق اإلنسان ،وتربطحر
يةالرأيوالتعبريفياملنظوراإلسالميبالرشك
وفوىض الجاهلية ،أي ما قبل الدعوة
املحمدية .ولهذا الرشك ارتباط وثيـق،
حسـب الباحثـة ،بـالخوف مـن الحريـة
الفرديـة ومـن سـلطة النساء ،املستوحاة
م��ن تقديس اإلاله��ات��ف��ي الجاهلية،
إالهات الكعبة ،التي مل تكن عىل يشء
من األمومة« ،األم الرحيمـة والحاميـة»،
ومل يكن حصنها سوى بركة من الدم.16
ومـن هنـا ظهـور فكـرة وجـوب «حجب
املؤنث» ،للسيطرة عليهن ،واالحتامء من
جربوتهن وحجبهن أيضا عن حقل السلطة
التي تتطابق ومتتزج باملقدس .فأصبح لها

مكانها يف قرص الخليفة ،خلف الحجاب
يف مجال الحريم ،مجال املمنوع الذي
يجب فصله عن مجال العنف .وانقسم
قرص الخليفة إىل قسمني -كالعامل -مجال
مذكر حيث ميكن للحاكم أن يسري
السلطة ويدير العنف ،ومجال مؤنث
«الحريم» حيث تقىص املرأة عن كل ما
ميكن أن تشكل تشابها مع السلطة17.ما
نستشفه مع فاطمة املرنيسيمن هذا
السلوك أن فرض الحجاب يكون عىل كل
ما هو قوي و ُم َه ِد ْد ،وهو ما قام به بعض
الخلفاء والسالطني للتقرب من عامة
الناس والتعرف عىل ما يروج بينهم،
وهي املؤسسة التي ال زال��ت حارضة
يف قصور بعض ملوك بعض ال��دول
اإلسالمية.
كعادتها تقحم فاطمة املرنييس بشكل
سلس يف تحليلها ،قضية املرأة العربية
واملسلمة وقضية الحجاب ،لتبحث عن

الهوامش
 - 10محمدأركون،قضايافينقدالعقاللدينيكيفنفهامإلسالماليوم؟ترجم :هاشمصالح،دارالطبيعة،بريوت، 2000 ،ص.18.
 - 11املرنييس فاطمة ،الخوف من الحداثة اإلسالم والدميقراطية ،م س ،ص.70 .
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ظروف ورشوط هذا الحجاب الذي رمبا
هو سبب الخوف من الحداثة .فالحداثة
ال تخلو من مظاهر التغيري والتجديد
وتحرير العقل من عبودية األنساق
الفكرية القدمية كطريقة لخروج
املجتمعات العربية واإلسالمية من
التخلف .فالنمط القديم مدعوم بتفسري
ديني ،فيام الجديد ال ضامن له سوى
الدميقراطية ،هذه الدميقراطية التي تعترب
حجر الزاوية يف هذا الكتاب ،طبعا إىل
جانب الحداثة وعالقتهام باإلسالم.ومن
األسئلة الحرجة التي تطرحها فاطمة
املرنييس بإلحاح هي :هـل الدميقراطية
ديـن؟وهـو سـؤال جـوهري ،ألنـه
يخدش الالوعي املسلم ،ويجيبنا عن
سببخوف اإلسالم منها .وإذا ربطنـا هـذا
التسـاؤل بالخوف الذي انطلقت منه
الكاتبة ،خوف من دميقراطية يفرضها
الغرب ويعتربها املسلم غريبة عنه
وغريبة عن التعاليم الدينية والقوانني
الدنيوية والقضائية والسياسية اإلسالمية.
هكذا استقبل العامل العريب واإلسالمي
الحداثة والدميقراطية بيشء من الحذر
ومن الخوف من الفردية ومن حرية
الرأي وحرية التفكري ،والخوف من الزمن
الغريب الذي أصبح عاملياً وإلزامياً .وهنا
تتوضح تلك الخسارة املؤملة جدا لهويتنا:
«املنفى الزمني» .18وتعود الباحثة
من جديد للحديث عن حرب الخليج
وما أعادت إيقاظه يف نفوس املسلمني
من خوف ع��ودة الطاغية/الجاهليـة
لتعيث فسادا بالبالد والعباد.الخوف
من الخيال ،ومن قدرة الصور املرتبطة
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بالجاهلية.
لقد حطمت حرب الخليج شيئا ما
يف عمق ذاتنا وذلك بغرز السكاكني يف
الجروح األكرث إيالما «التبعية ،غياب
الدميقراطية ،العجز» ،حطمت دوائر
الخوف العديدة حولنا ،وجعلت باحثتنا
فاطمة املرنييس تطرح سؤالها من جديد
قائلة« :ماذا ميكن أن يحصل للعرب
أس��وأ مام ح���دث؟ 19لقد اعتربت أن
هذه الحرب والتي ادعت أنها انطلقت
لنرش «الحرية والدميقراطية» ،أيقظت
يف نفوسنا الخوف من عودة الطاغية
ليعيث فسادا بالبالد والعباد .وهنا
تستفيض فاطمة املرنيسيفي الحديث
عن الرئيس األمرييك بوش الذي ظهر
مبظهر الطاغيةاملستبد املتمسك بسلطة
ال تعرف أي ح��دود ،وال��ذي اعتربته
املرنييس حصل عىل امتياز أن يقارن
بفرعون ،وألبسته الكاريكاتورية لباس
أم�ير س��ع��ودي .20ه��ذا الطاغية جعل
الشعوب اإلسالمية مضطرة للعودة
إىل القديم ،هذا القديم الذي تعتربه

الباحثة هروبا من الحارض وخوفا من
املستقبل بسبب االفتقار للنظرة العميقة
يف الوقت الحارض ،واالفتقار أكرث يف
املستقبل.21
دامئا يف سياق حديث الباحثة عن
حرب الخليج ،تذكر أن التضامن الشعبي
ال��ذي متتعت به العراق أثناء حرب
الخليج ال عالقة له إطالقا بشخصية
صدام حسني ..مل تكن شخصية الزعامء
هي التي جعلت الجامهري تقف هنا
أوهناكبل ه��ي مسألة امل��وق��ف من
الطاغية22 .لقد اعتربت فاطمة املرنييس
أن املسألة ترتبط بإدانة مشرتي ساعات
كبرية وإهدار إيرادات البرتول بدال من
متويل تعليم وتربية شباب محكوم عليه
باليأس.وقبل أن تختم كتابها القيم هذا
وبطريقة فنية ووفاء ملرشوعها الفكري
املخصص لقضية امل��رأة ،تثري مسألة
خروج النساء العربيات واملسلامت عن
صمتهن ،متلهفات للغوص يف املغامرة
واملجهول ،بحثا عن الحرية التي كثريا
ما حلمن بها ،تقول املرنييس« :إنهن
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
خائفات ،يتعرثن ويشعرن بالضعف،
كيف ميكنهن السري بدون سالسل؟ لكن
دعوة الهروب الكبري ال تقاوم يسقطن
وينهضن ،إنهن يستعلمن ويقاومن ...لقد
عرفن أن املستقبل دامئا يكمن يف إلغاء
الحدود ،وأن املرء ولد ليك يكون محرتما.
وأن االختالفات مثمرة».23
موقفهن هذا سيغضب األمئة الذين
تلوا طوال قرون أن الطاعة واجبة .الطاعة
للزوج تعني الطاعة لله ،خوفهم عىل
فقدان هذه الطاعة هو الذي كان وراء
خوفهم من الحداثة ،ومن دفعها للنساء
خ��ارج البيوت إىل الشارع .فالتعليم
والعمل املأجور هو الخطوة األوىل
لخروج الفتيات ،مبعنى إفسادهن للنظام
التقليدي وبداية الرحلة الكربى يف اتجاه
مدينة بال أسوار ،مكرسات كل الحواجز
التي فصلتهن لقرون عن الجنس اآلخر.
هذه الرشيحة تقارنها الكاتبة باملعتزلة
والعقالنيني الذين حاولوا استرياد األفكار
اليونانية ،ما جعلهن عرضة للحركات
األصولية املنظمة وبامتياز ضد النساء،
مستهدفة باألساس النساء املنتميات
إىل الطبقات الوسطى اللوايت استطعن

الوصول إىل التعليم وإىل العمل العايل
األجر.فاملعارضة املتطرفة ليست هي
فئة النساءالربوليتاريات القليلة األجر
والغري محمية نقابيا واملكبلة باألصفاد
«األطفال ،الفقر ،الجهل ،األمية إلخ»،
بل هن النساء املتمتعات بكل امتيازات
الحداثة املرئية ،وبالخصوص األكادمييات
منهن ،املناضالت م��ن أج��ل حقوق
امل���رأة ،من أكرثهن نبال إىل أكرثهن
شعبية ،بتهمة الدفاع عن مبادئ أجنبية
«معاهدة األمم املتحدة» ،تحت ذريعة
كونها مخالفة للدين رغم أن أغلبية
الدول العربية واملسلمة موقعة عليها،
ومهتامت مبوضوعات كانت لوقت قصري
تعترب طابوهات ،وبالخصوص موضوع
الجنس ،وهنا نشري إىل الكاتبة العربية
واملرصية نوال السعداوي.
يف سنوات الثامنينات زلزلت نساء
السعودية القاعدة العامة ،بحصولهن
عىل شهادات جامعيةليشوشن عىل
النظام ويفاوضن حول الحصول عىل
حريتهن وحول املساواة يف إطار عالقات
دميقراطية واستمرت ثورتهن إىل اليوم
عىل الكثري من األشياء .ومل تقف املرأة

العربية املسلمة حسب باحثتنا فاطمة
املرنييس عند هذا الحد ،بل أقدمت عىل
املزيد من التسلل يف الحياة السياسية،
واقتحام مهن ظلت حكرا ً عىل الرجال،
إن عىل املستوى الترشيعي أو التنفيذي
فأثبنت واقعيا وعمليا وبلغة الواقع الذي
ال يفسح مجاال للشك عن قدراتهن
املهنية والتسيريية.
ختاماً نقول ،إ ّن هذا العمل الذي
أردنا من خالله التّع ّرف عىل ما تناولته
الباحثة السوسيولوجية يف كتابها «الخوف
من الحداثة ،اإلس�لام والدميقراطية»،
والذي ال ميكن أن نعطيه حقه يف هذا
العرض الوجيز،هو مؤلف من نوع
خاص ،ومن تجربة مرنيسية مختلفة،
بروح نضالية،انطلقت فيه من حرب
الخليج ،وتناولت فيه تباعا حضور املرأة
يف الفكر ومكانتها ،يف السياق املجتمعي
والحضاري العريب واإلسالمي باألساس،
مركزة عىل جملة من القضايا التي بدت
بشكل متواصل من عهد الجاهلية إىل
تاريخ كتابة مؤلفها ،يف حاجة إىل إعادة
القراءة وإع��ادة الفهم ،باعتبارها من
صلب السياق الرتايث العريب واإلسالمي

الهوامش
 - 18نفسه.180 ،
 - 19نفسه ،ص.190 .
 - 20املرنييس فاطمة ،الخوف من الحداثة اإلسالم والدميقراطية ،م س ،ص.138 .
 - 21نفسه ،ص.146 .
 - 22نفسه ،ص.142 .
 - 23املرنييس فاطمة ،الخوف من الحداثة اإلسالم والدميقراطية ،م س ،ص.193 192- .
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أ ّوال ،ويف صلب املسائل الحيوية التي
ارتبطت بالتاريخ الحديث واملعارص وما
واكبه من مشاريع الحداثة والدميقراطية
والحرية ثانيا .واستطاعت يف كل هذا
أن متنح نساء الوطن العريب واإلسالمي
مالمح متعددة ،تحكمت فيها مجموعة

معقدة من الظروف ،يف تجاذب مع
الغرب .ونحن عىل يقني أنه لن توجد
دميقراطية يف املجال السيايس وال يف
املجال االقتصادي ما دام��ت امل��رأة مل
تتحرر بعد ،كام أن ترسيخ فكرة الحداثة
والدميقراطية يف مجتمعاتنا مرهون،

بتجاوز صناعة الخوف والتخويف من
الداخلوكرس القيود التي تعوق نصف
املجتمع عن اإلبداع واملشاركة يف التنمية
املستدامة.

البيبليوغرافيا
أركون (محمد)،قضايافينقدالعقاللدينيكيفنفهامإلسالماليوم؟ترجم :هاشمصالح،دارالطبيعة،بريوت.2000
بطرس البستاين ،محيطاملحيط،مكتبةلبناننارشون،بريوت. 1977،
بلعريب (عائشة) إرشاف ،النساء والدميقراطية ،سلسلة مقاربات ،الفنك ،الدار البيضاء.2000 ،
ابنمنظور ،لسانالعرب،ج ،2بريوت.1955،
الجابري (محمد عابد) ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،مركز دراسة الوحدة العربية ،لبنان.1994 ،
الكواري (عيل خليفة) ،املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.2002 ،
املرنييس (فاطمة) ،الخوف من الحداثة اإلسالم والدميقراطية ،ترجمة محمد الدبيات ،دار الجندي ،سورية -دمشق.1994 ،
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ملف العدد

أ
أ
بنية العالقات و الدوار الرسية بالعالم
السالمي و هندستها االجتماعية
إ
رشيدة ىت
بوش�
باحثة ف ي� علم االجتماع
1

يعد التغري االجتامعي ظاهرة
مالزمة لكل املجتمعات البرشية منذ
القدم ،فليس هناك ثبات يف أي مجتمع
من املجتمعات ،فالتغري يظهر عىل
حياة الشخص وسلوكه والجامعة التي
ينتمي إليها األرسة والحي والتنظيامت
الدينية األخ��رى .حيث أن التغري هو
الخاصية األساسية التي تطبع املؤسسات
االجتامعية كشكل مرتكز أسايس للدارسني
بالعلوم االجتامعية وبعلم االجتامع عىل
وجه الخصوص ،ومبا أن األرسة أول وحدة
يبنى ويؤسس عليها املجتمع شكلت
اللبنة األوىل للعديد من الدراسات التي
قام بها باحثينسوسيولوجيينباملجتمع
املغريب.
تعد فاطمة املرنييس من الباحثني
األوائل املتصدرين لألبحاث حول األرسة
واملرأة باملجتمع املغريب ،حيث جعلت

االنطالق من طابو الجنس ملعرفة وضعية واالختالف بني األرسة املغربية التقليدية
املرأة ومكانتها وفق سياقات مختلفة ،واملعارصة؟
وملعرفة مقدار الهوة التي تفصل بني
لسرب أغوار كتاب ماوراء الحجاب
الرجل واملرأة باملجتمع ليس باالختيار
نستعني بعدة منهجية متنوعة تضم
السهل ،وإمنا يحتاج من الجرأة القدر
املنهج الوصفي ،واملنهج التاريخي املقارن
الكبري العتباره يدخل ضمن حميمية
لتتبع مراحل تطور فكرة تأثري الجنس
األرسةوان��ع��ك��اس ه��ذا ال��وض��ع سلبا
يف رسم اآلليات املتحكمة يف وضعية
عىل مكانة املرأة وجعلها تابعة األمر
ومكانة املرأة باألرسة ،كام أننا سنعمل
الذي سنكشف عن تبعياته يف الورقة
عىل تفكيك عنرص املكان كأداة للتقسيم
التفصيلية املتعلقة باملوضوع .ومعرفة
االجتامعي ل�ل�أدوار وتحديد املكانة
إىل أي حد استطاعت سرب أغوار التبعية
باألرسة التقليدية واملعارصة معا.
والهيمنة التي تعيشها املرأة من خالل
رصد ال�شروط التاريخية واالجتامعية
أوال  :ت���ح���دي���دات
املؤسسة لها.فإىل أي حد استطاعت مفاهيمية
الباحثة فاطمة املرنييس الربهنة عىل
 .1م���������ف���������ه���������وم
أن مكون الفعالية الجنسية وما يرافقه
من قيم اجتامعية مقياس حقيقيلحضور التغرياالجتامعي
ومكانة املرأة يف عالقتها باألرسة واملجتمع
إن التغري االجتامعي هو ظاهرة
عىل حد السواء؟ ماهي أوجه التشابه
مالزمة لكل املجتمعات البرشية منذ
الهوامش

 - 1أستاذة زائرة بكلية ابن طفيل بالقنيطرة ،باحثة بعلم االجتامع
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القدم ،فليس هناك ثبات واستمرارية
يف أي مجتمع من املجتمعات ،فكل
تغري يظهر عىل حياة الشخص وسلوكه
والجامعة التي ينتمي إليها كاألرسة والحي
2
والتنظيامت الدينية األخرى.
كام يعرفه أحمد زكيبدوي :أنه
كل تحول يقعفيالتنظيامالجتامعيسواء
فيبنائهأوفيوظائفهخاللفرتةزمنيةمعينة
،والتغرياالجتامعيعلىهذاالنحوينصبعلىت
غرييقعفيالرتكيبالسكانيللمجتمعأوفينب
ائهالطبقي،أونظمهاالجتامعية،أوفيأمنا
طالعالقاتاالجتامعيةأوفيالقيمواملعايريا
لتيتؤثرفيسلوكاألفراد ،والتيتحددمكانته
موأدوارهمفيمختلفالتنظيامتاالجتامعي
ةالتيينتمونإليها .و يرىكذلكأنالتغرياتاال
جتامعيةتأتيعلىأشكاملتعددةمنهاالتغري
فيالقيامالجتامعيةوالتيتؤثربطريقةمباش
رةفيمضموناألدواراالجتامعيةوالتفاعالل
اجتامعيوالتغريفيالنظاماالجتامعيأيفيامل
راكزواألدواراالجتامعية.3

 . 2م���ف���ه���وم ال������دور
االجتامعي
إن األدوار هي رب��اط اجتامعي
يحدد توقعات والتزامات تقرتن مع
الواقع االجتامعي4و للدور أهمية قصوى
لتوجيه ل�لأف�راد عن كيفية ترصفهم
وانجاز أنشطتهم وهو بهذا املعنى ميثل
طابعا اجتامعيا لتتبعه ألمناط منتظمة
ومتعددة ،فالدور يصنع متييزا بني األفراد
تبعا للدور املتوقع مامرسته يف الحياة
االجتامعية .5وتأثرت  Aliceبتناولها

28

ملفهوم الدور بخلفيتها التعليمية بجامعة
ه��ارف��ارد حيث رص��دت أن املنظرين
ملفهوم الدور متتد اىل كتاب مثل جورج
سيميل وج��ورج هربرت ميد ورالف
لينتون وفيام بعد مع الكتاب املعارصون
مثل جوفامن ،واعتربروا مفهوم الدور
مفهوم التكاملية واملركزية يف العلوم
االجتامعية من خالل دراسة عالقة الفرد
والبيئة االجتامعية ،فتوقعات الدور
موجودة يف عقول األفراد ويتم تقاسمها
مع الناس اآلخ��ري��ن الذين ينتجون
اإلج�ماع االجتامعي.وينسب مفهوم
ال��دور يف معناه السوسيولوجي إىل
لينتون Lintonحيث يعترب بأن تنظيم
يتضمن مجموعة من األدوار متاميزة
تقريبا وميكن تعريفها بصفتها أنظمة
إلزامات معيارية يفرتض بالفاعلني الذين
يقومون بها الخضوع لها. 6

7

يتصور الدور ويقارن بالفاعل واللعب.
العتبار مفاده أن أصل مفهوم الدور
مرتبط مبيدان املرسح من خالل العروض
التي يقوم بها صاحب الدور أمام الجمهو،
فيام بعد أخذت العلوم اإلنسانية السيام
علم النفس االجتامعي وعلم االجتامع
تعبري الدور حيث مييل كل عضو من هذا
املجتمع إىل إظهار عدة سلوكات متيز
شخصيته كام هو الحال يف املرسح وقد
يكون الدور نفسيا أو اجتامعيا. 8

إضافة إىل ذلك ميكن أن نتحدث
عن ازدواجية يف الدور متنح األفراد الذين
يحتلونها درجة من الحرية تضمن لهم
مقدار معينا من األفضل من بني األدوار
التي يقومون بها ،حيث أن رشوط تغيري
األدوار وازدواجيتها أيضا سمة مميزة
لعمل نظام األدوار ،كام شدد Goffman
عىل الشخص الذي يلعب دورا معينا أن
كام أن ال��دور هو مجموعة من يعرتف بوجود مسافة بينه وبني دوره،
السلوكات التي تتصف وتشرتك يف مكانة كام أكد بارسونز Parsonsعىل مسألة
أو وضع اجتامعي مثل  :املهني كام رشوط تغري اإللزامات املعيارية املقرتنة

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
بالدور. 9
م��ن خصائص ال���دور أي��ض��ا أن
الفرد الشاغل ملكانة معينة يؤدي عدة
أدوار تتحدد بعالقته مع األفراد شاغيل
املكانات األخرى عندما يتفاعل معهم يف
إطار التوقعات السلوكية املنتظرة منه
حيث 10أن إن األدوار مرنة حيث ميكن
بناء هويات متعددة يف دور واحد مثال
األم ميكن أن تلعب دور املربية واملوفرة
للموارد املالية.

 .3امل�����رك�����ز وامل���ك���ان���ة
االجتامعيني:
ويرتبط مفهوم ال��دور مبفهومي
املركز واملكانة االجتامعيني ،فاملركز ال
يشري إىل املكانة بل إىل الوضع يف البناء
االجتامعي ،حيث يتخذ اإلنسان عدة
مراكز منها ماهو موروث وأخرى مكتسب
كاملركز الزواجي ،واملهني فكل مركز

يتطلب سلوكا معينا يسمى الدور11.كام
ميز رالف لينتون R .Lintonبني نوعني
من املراكز االجتامعية ،املراكز االجتامعية
املوروثة واألخرى املكتسبة فاألوىل يرثها
الفرد عن والديه أو يفرضها النظام
االجتامعي وال ميكن إلرادة الفرد التدخل
فيها ،وذكر رميوند فريث  R. Firthأربعة
أسس تؤدي إىل ظهور املراكز املوروثة
وهي الجنس والسن واملوطن والقرابة،
حيث نجد يف الجامعات األولية متييز
بني مركز الذكر ومركز األنثى عىل أساس
أنها ترتكز عىل الظروف البيولوجية...
هذه املراكز االجتامعية املوروثة اقرتنت
بالتقدير ومتييز االجتامعي لها بني
ثانيا :فاعلية المرأة جنسيا
مختلف األدوار االجتامعية التي يؤديها
الذكور واإلناث ،الكبار والصغار ،األقارب وتمثل المجتمع
واألجانب يف النسق القرايب ،وتعامل
يعد كتاب ماوراء الحجاب الجنس
كمراكز
متباينة ،الخطوط الفاصلة بينها كهندسة اجتامعية للباحثة فاطمة
واضحة املعامل.12
املرنييس هو مبثابة أطروحة لنيل شهادة
يف ح�ين يشري مفهوم املكانة الدكتوراه يف علم االجتامع العائيل سنة
االجتامعية إىل موقع الفرد عىل مستوى
النسق االجتامعي أو املجتمع ككل
فاملكانة عبارة عن عدة مراكز اجتامعية
يشغلها الفرد يف املجتمع ،وتتحدد
املكانة بناء عىل هذه املراكز ،وتخضع
للمعايري والقيم االجتامعية  ،...وقد
يصنف املجتمع املكانة االجتامعية
بناءا عىل املراكز التي يشغلها الفرد
كتصنيف اقتصادي عىل أساس طبيعة
املهنة أوحجم الدخل الشهري ،أو عىل
أساس االنتامء العائيل والقبيل وقد يكون
تصنيف عىل أساس سيايس تبعا للسلطة
13
التي ميتلكهاالفرد.
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 ،1973بعنوان إنجليزي  Beyond theيف مقدمة ابن خلدون .14
 .weilفاألطروحة جاءت لرصد ديناميكية
فالغريزة يف اإلسالم حسب اإلمام
ال��ع�لاق��ة ب�ين الجنسني يف املجتمع
الغزايل ويف كتابه إحياء علوم الدين الذي
اإلسالمي ،ويف املجتمع املغريب عىل وجه
بني كيف تم دمج لخدمة الله والفرد
الخصوص يف السبعينات ،وتؤكد الباحثة
دنيا وآخرة ،لتحقيق مشيئة الله يف ضامن
أنها نتائج متجاوزة يف املدن نظرا للتطور
استمرار الجنس البرشي ،فضبط الغريزة
االجتامعي يف املغرب ،لكنها رصدت
الجنسية من الوسائل التي اعتمدها
لحظة انتقالية عاشتها األرسة املغربية
الرسول محمد إلقامة نظام اجتامعي
من العائلة املمتدة إىل النووية.
15
جديد
اإلط��ار النظري ال��ذي اعتمدته
ملعرفة مدى فاعلية املرأة جنسيا
الباحثة يحتفظ مبصداقيته حسبها
أوردتاملرنييس التقسيم ال��ذي قدمه
ويوفر أداة لتحليل الواقع وهي النموذج
جورج مردوك للمجتمعات إىل صنفني
املثايل عند فيرب للعائلة املسلمة كهندسة
بخصوص ضبط ال��غ��ري��زة الجنسية
اجتامعية.هادفةمن وراء الكتاب تقديم
األوىل تحتكم إىل الضوابط الجنسية
قراءة سوسيولوجية حول التغري الذي
عن طريق التنشئة االجتامعية والثانية
تعيشه العائلة باملغرب ،وتعترب الرجوع
تعتمد التفرقة بني الجنسني التي تطبع
للرتاث التاريخي اإلسالمي ليس ترف بل
العامل االسالمي ،فاملرنييس تخالف هذا
لفهم الحارض بكيفية دقيقة .
التصور الذي قدمه مردوك فهي ترى أن
 . 1نظرتني متعارضتني لفعالية الفرق بني املجتمعات يكمن يف تصور
كل منهام للدور الذي تلعبه املرأة يف
املرأة جنسيا بالعامل اإلسالمي
الحياة الجنسية ،فاملجتمعات التي تعزل
أشارت الباحثة يف هذا الجزء أن املرأة تتصور ضمنيا أن لها دور فعال ،يف
اإلسالم مل مينع مامرسة الغرائز بل طريقة املقابل املجتمعات التي ال متارس رقابة
استعامل الغرائز هي التي ترتب جزاءا عىل املرأة تعترب دورها الجنيس سلبي.
اجتامعيا فالفرد غري مجرب عىل العيش وعززت أطروحتها مبوقف قاسم أمني
دون غرائز لكن طريقة توظيف هذه الذي يرى أن املرأة قادرة عىل التحكم يف
الغرائز قد ترض أو تفيد املجتمع ،ألن ميولها الجنسية أكرث من الرجل ،فالفصل
الواجب عىل الفرد مامرسة الغرائز توافقا بني الجنسني يحمي الرجل وليس املرأة
مع ما ج��اءت به الرشيعة اإلسالمية ،حسب قاسم أمني .16
وقدمت مثاال عن دم الغضب يف اإلسالم
يف نقاش ح��ول الفتنة وربطها
مل يكن محرما ألن��ه محمود إن كان
انتصارا للحق وإعالء كلمة الله كام جاء باملرأة طرحت الباحثة أسئلة استنكارية

30

من قبيل :ملاذا يخىش اإلسالم الفتنة؟ ملاذا
يخىش عىل الرجال من جاذبية النساء؟
وتفرتض أن عجز الرجل من إرضاء املرأة
جنسيا سيؤدي بها إىل البحث عن رجال
آخرين وتتسبب يف فوىض؟ وتفرتض أن
طاقة النساء الجنسية أكرب من طاقة
الرجال؟
تقدم املرنييس مضمون نظرة
املجتمع اإلسالمي للحياة الجنسية كونها
نظرة تتسم بالتناقض واالزدواجية ،نظرية
علنية تنظر لحياة الرجل الجنسية كونها
فعالة ،يف حني تقدم املرأة بطابع سلبي
لفعلها الجنيس .يف حني تقدم النظرية
الضمنية املعكوسة التي يقدمها اإلمام
الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين الذي
يؤكد عىل رضورة ضبط النساء واحتواء
17
سلطتهن الهدامة والكاسحة
كام أنالنظرية العلنية تقدمها
وسائل اإلعالم من خالل األفالم واألغاين
املرصية ،ويقدمها محمود العقاد يف
مؤلفه امل��رأة يف القران ،حيث يصور
أفضلية الرجال عىل النساء باعتبار
الرجل الغازي واملرأة املغزوة ،فهو يعترب
كيد املرأة ناتج عن تكوينها الضعيف،
فالباحثة وصفت تحليل العقاد بضعف
العمق ،واملنهج املرتكز عىل االستنتاج
املنظم كام أنه كتابه يفتقد النضج،
لذلك مل تقارن بينه وبني الغزايل وإمنا
ربطت الغزايل بفرويد الذي قدم هو
اآلخر نظرية ماشية مرتكزة عىل أطر
نظرية متطورة منهجيا مقارنة بعمل
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ب� رت
فاطمة المرنيس  :النسوية ي ن
ال�اث و الحداثة
ي
يحمل صفات ذكورية وأخ��رى أنثوية
العقاد.18
وهو األمر الذي انتقدته املرنييس باعتبار
لتعميق الفهم قارنت بني املرنييس
علم الترشيح ال يشكل أساس مقبول
بني الغزايل وفرويد بني من يعترب أن املرأة
لتفسري االختالفات بني الجنسني.
سلبية وبني من يعدها ذي فاعلية عىل
تقسيم الحياة الجنسية بني املذكر
املستوى الجنيس ،لكن هذه املقارنة بها
شائبة منهجية ألن األول يهدف الكشف الفاعل واملؤنث السلبي يف نظرية فرويد
عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة والثاين ميكن من فهم نظرية الغزايل حسب
يحاول بناء نظرية علمية عاملية لكنها لن املرنييس التي يغيب فيها هذا التقسيم
تخرج عن منطق التاريخ الخاص بفرويد ،ألن كال من الرجل واملرأة يساهامن يف
فهي مقارنة بني مفهومني مختلفني للحياة الحياة الجنسية 20 .لكن الغزاليريبط بني
الجنسني بثقافتني متباينتني واحدة ترى الحفاظ عىل النظام االجتامعي وتحصني
النموذج النسوي سلبيا واألخ��رى تراه املرأة وبالتايل إرضاء حاجاتها الجنسية،
فعاال ،إلبراز خصوصية النظرية اإلسالمية ف��إذا اقترصت امل��رأة عىل زوجها ومل
19
تتسبب يف فتنة رجال آخرين وارتكاب
حول ديناميكية الجنسني.
الزىن 21حيث تشكل الفتنة تيمة مركزية
اع��ت�بر ف��روي��د ال��ج��ن��س أس��اس
لفهم العالقة بني الجنسني وحفظ النظام
الحضارة ومرتكز اإلب���داع املتحرض،
االجتامعي.
وتساءلت املرنييس عن السبب الذي
جعل فرويد يعترب البويضة خلية سلبية
كام يختلف كل من الغزايل
ذي دور ثانوي بالنسبة للمني يف عملية وفرويدبخصوص اللذة املمهدة لالتصال
التناسل بالرغم من معرفته بالحقائق الجنيس ،متأثرة بالرضورة برؤيتهم لحياة
العلمية البيولوجية؟واستغربفرويد من امل��رأة الجنسية ،ففرويد ينتقد اللذة
االزدواجية الجنسية لجهاز املرأة الذي ويقلل من شأنهاألنها قد تسبب انحرافا

عن تحقيق الهدف الجنيس النهايئ
حسبه ،يف املقابل يويص الغزايل باللذة
املمهدة لالتصال الجنيس ومن واجب
الرجل الرجل إشباعها ألنها من حق
22
املرأة

 . 2امل���رأة مصدر إغ �راء
وخطر جنيس عىل الرجل
قدمت الكاتبة محورا فرعيا عنونته
بالخوف إزاء حياة املرأة الجنسبة مقابلة
فيه من جديد بني الطرح الفرويدي الذي
يرى أن فعالية املرأة الجنسية سلبية
ومازوشية ،أما امل��رأة املسلمة حسب
الغزايل قاهرة للرجل لفعاليتها الجنسية،
فكلام التقى رجل بامرأة واجهته الفتنة
خصوصا إن كانت متلك تجربة كاملرأة
املتزوجة.
وأوردت املرنييس منوذج عيشة
قنديشة الجنية كرمز يجسد الخطر
الجنيس ال��ذي تشكله حيث تعرتض
طريق الرجال وتستدرجهموتسكنهم
لألبد ،كام عرضت الباحثة أداة أخرى
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واعتربت الكاتبة أن التعدد يشري
تجسد نفس ال��دور وهيالشعر ،حيث
.3مالمح أبوية األرسة بالعامل
أوردت شعر عبد الرحامن بنمجدوب إىل أن اندفاع الرجل الجنيس الذي يفرض اإلسالمي

الذي يشكل مثاال عىل هذا الخوف من
النساء كقوله  :املرأة سفينة عود واليل
23
راكب فيها مفقود .
توصلت املؤلفة إىل نتيجة واحدة
أن كل من النظريتني اإلسالمية واألوربية
لنفس تعترب املرأة قوة هدامة للنظام
االجتامعي إما لكونها فعالة حسب
الغزايل أو سلبية حسب فرويد ،فالنظرة
فاألوىل هاجمت املرأة كتجسيد للفتنة،
والثانية حاربت الحياة الجنسية العتبارها
ضد الحضارة والرتباطها بالحيوان.
هذه الفعالية التي متتاز بها املرأة
يف العامل اإلسالمي فرضت نوعا من الرقابة
عىل حياة املرأة الجنسية يف الهندسة
االجتامعية ،حيث أن الحياة الجنسية
عرفت تطورا ،بعد أن كانت اإلباحية
واالنحالل مامييز العرص الجاهيل ،ومع
اإلسالم باتت خاضعة للقواعد ،ألن الرشع
يرفض الزنا ويعتربه جرمية.
فيام بعد أشارت املؤلفة لظاهرة
تعدد الزوجات كام وردت بقانون األحوال
الشخصية واملقدم بصبغة قانونية،
استنادا عىل آيةقرآنية :فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ،فإن
خفتم أال تعدلوا فواحدة ،سورة النساء
اآلية  .3واعتربت أن الخوف من عدم
العدل مل يحدد بشكل قانوين ،بل بات
24
محصورا عىل شعور الزوج .
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عليه مضاجعة أكرث من رشيكة ،لكنها
تساءلت ما إذا كانت الوضعيةمعاكسة
أي امرأة بأربعة أزواج؟ حيث كانت
املرأة تبادر إلقامة عالقة جنسية مع رجل
بشكل ع��ادي ،دون اعتبارها للسلطة
خارجية أو لرأي الرجال.

أشارت الكاتبة إىل مجموعة من
العنارص املشكلة للنظام األبوي بالعامل
اإلسالمي وأهمها العدة لضامن صحة
األبوة فرض اإلسالم فرتة زمنية ،تستلزم
عدم دخول الزوجة يف عالقة جديدة سوى
بعد ثالث دورات من الحيض .فالبنية
األرسية اإلسالمية الجديدة ارتكزت عىل
سيادة الرجل وانفراده باملبادرة فيام
يخص الزواج والطالق وضامنات األبوة
وتحريم الزنا ،والتي كلها حولت بنية
األرسة من أوىل متتلك فيها املرأة حق
تقرير مصريها وأخ��رى جديدة تعزز
سيادة الرجل باألرسة .27

ويف عهد الرسول ص كانت للمرأة
الحرية تطليق نفسها وفك رابطة الزواج
خصوصا بذكر كلمة أعوذ بالله منك
كام حصل مع ثالثة من زوجات النبي،
وبالتايل املرأة كانت تتمتع بقدر مهم
من الحرية يف تقرير مصريها ،يف املقابل
النظام اإلسالمي يقف ضد كل ما من
شأنه منح املرأة حقها يف تقرير مصريها
فالحياة الجنسية وال��زواج خالل
فيام يخص ال��زواج ،والدليل عىل ذلك
العرص الجاهيل مل يكن مؤسسة مقننة
رشط وجود الويل إلمتام العقد .25
بإجراء قانوين كام هو الحال يف الزواج
ويعترب إرضاء الزوجني جنسيا اإلسالمي ،حيث مل يكن تعدد الزوجات
رشط الجتناب الزىن وال��زواج يدل عىل يف مدينة مكة كام هو الحال مع ظهور
العفة ،فوجوب إرضاء الزوجة جنسيا اإلسالم ،حيث كانت املرأة تحظى مبكانة
من قبل الزوج دليل عىل فعالية املرأة مميزة وتعيش حرية جنسية بكامل
جنسيا.
سلطتها بخيمتها بني عشريتها ،وتطلقه
ويربط الزواج يف اإلسالم حق املرأة بسهولة بإسدال الستار دون الزوج ،كام
يف النفقة باستجابتها للزوج وإشباع مل تكن ألبوة الدم أهمية ،وبالتايل غاب
رغباته ،وليك يحصن الرجل من الزنا مفهوم العفة.
البد أن تكون مستعدة جنسيا ،ويحق
فيام بعد أثر الزواج اإلسالمي عىل
للمرأة طلب الطالق من القايض إدا املجتمع الجاهيل حيث ظهر تحول يف
أثبتت عجز زوجها الجنيس ،ولها الحق نظام القرابة أدى إىل تفكك البنيات
يف الخلع والتمليك مبنح الزوجة حق االقتصادية واالجتامعية القدمية ،فالرجل
26
التطليق.
يف الزواج اإلسالمي مسؤول عن إشباع
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حاجيات امل��رأة جنسيا وماديا وأيضا
مراقبتها وإخضاعها ،ألن أسس البنية
االجتامعية اإلسالمية هيمنة الذكور،
الخوف من الفتنة ،رضورة ضامن اإلشباع
الجنيس للمؤمن ،تبلورت يف شكل قوانني
وأحكام تتحكم يف دينامية الجنسني يف
28
الدول اإلسالمية

تقديم من��وذج مثايل ل�لأرسة ،مبقارنة
بني األرسة املثالية لألرسة املسلمة وبني
الواقع املغريب املعارص ،بهدف إظهار
االتجاهات التي ترسم يف إطار ديناميكية
الجنسني املعارصين .مام حدى بالباحثة
القيام ببحث ميداين سنة  1971بعينة
وصلت إىل  50مقابلة تركزت األسئلة
عىل رأي املبحوثني حول التغيري الذي
عرفته األرسة املغربية ،وكذا التغيري يف
وضعية امل��رأة ،كام أن املؤلفة حاورت
نتائج بحثها امليداين بنتائج دراس��ات
عدة لسوسيولوجيني ك باسكونوبنطاهر
والبلغيتي.

فيام بعد تغريت أمور نتيجة
ارتباط االقتصاد اإلسالمي بالسوق العاملية
وماصاحبه من تغري واندماج إيديولوجي
واسترياد أفكار غربية ،فاملرأة الحديثة
متثل شبح نساء االرستقراطية العربية يف
الجاهلية ،حيث تقول املرنييس أن املرأة
وتؤكد املرنييس إىل عنارص
مببادرتها وتقريرها ملصريها تشكل جزءا
رمزيا محمال بالجاهلية القدمية والحديثة منهجية كونها ال تبحث عن الحقيقة
29
وإمنا عن الشك من خالل تشكيك القارئ
التي بدأت مع العرص الحديث
يف معتقداته حول ديناميكية الجنسني،
أ
ثالثا :الرسة التقليدية كام أشارت املرنييس أنه ميكنها أن تخطأ
عىل املستويني النظري أو امليداين،
وبوادر التغ�
وعىل القارئ تصويب الهدف واستنتاج
 . 1امل��ك��ان محدد ل�لأدوار
خالصات مخالفة.

جعلها تركز عىل استعامل املكان من
طرف الجنسني ،أما األداة الثانية هي
مصلحة اإلرشاد األرسي القانوين الديني
التي تستقبل رسائل املستمعني وصلت
ل  402رسالة ،إضافة إىل األحاديث
مع النساءعن طريق املقابلة .عينة
البحث كانت مقترصة عىل البورجوازية
الصغرية املدينية للدور الذي تلعبه يف
املجتمع بكل املستويات ،ومع النساء
بوضعيات عائلية محتلفة وفئات عمرية
متنوعة ،مع نساء تقليديات وأخريات
30
عرصيات.

وتوصلت الكاتبة إىل التمييز
الجنيس يتسم بالرصامة لدى النساء
التقليديات ،يف الوقت الذي كان فيه
أقل أهمية لدى العرصيات سوى يف
مرحلة الرشد الرتباطه بالرشف .كام
أن الحامة تحظى ب��دور مركزي لدى
التقليديات من النساء ،يف مقابل
العرصيات الالوايت يتخذن الزوج كمحور
العواطف والتطلعات .املبادئ التي
األرسية
واستنتجت املرنييس أن غالبية تحكمت يف العائلة التقليدية تدخل يف
هذا الشق من الكتاب خصصته إجابات املستجوبني همت أهمية عامل رصاعميارش ضد تطلعات األجيال الشابة،
املؤلفة لدراسة ميدانية ،حيث حاولت املكان ك��أداة للتمييز الجنيس ،مام فتدخل العائلة يف حياة األبناء يعادي
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وح��دة الرغبات الجنسية يف الخلية التقاء الجنسني وهو املتعلق ب :ملاذا مل ميكنه استبدال رشيكته بكلمة أنت
يؤد زوال الفصل بني الجنسني إىل اختفاء طالق ،لكن املثري يف األمر أن القايض
األرسية.
البغاء؟ باعتبار أن البغاء يعرب عن تقاطع يصادق عىل الطالق دون نقاش :لكن
فالتمييز الجنيس أهم القواعد
ال��ي��وم مختلف ألن مساطر الصلح
عنرصي املال والجنس.
التقليدية التي تحكم العالقة بني
متعددة قبل الطالق.
الجنسني ،حيث يقسم املكان إىل قسمني
 .2الحميمية املمنوعة باألرسة
اعتربت الكاتبة أن الحامة تعرتض
أمكنة خاصة بالرجال وأخ��رى خاصة التقليدية
الحميمية يف إطار الزواج التقليدي ،فاألم
بالنساء وهو املكان املنزيل .ففي املناطق
بني
التوافق
أن
الكاتبة
�ارت
�
أش
لها عالقة قوية بابنها ،ففي املجتمعات
البدوية ال تصور امل��رأة إال من خالل
لتجاوز
سحرية
عصا
يعترب
الزوجني
اإلسالمية تعد األم املرأة الوحيدة التي
تعابري الحاجة الجنسية بسبب الرشوط
املفروضة بخصوص لقاء الجنسني.الزواج العقبات بني الزوجني ،لكنها أشارت إىل أن يكون للرجل الحق يف حبها والتي
املبكر يف املجتمع البدوي وسيلة لتجنب مدونة األحوال الشخصية ال تلزم الزوج تستطيع بصبغة العرفان بالجميل .فاألم
الحب والعالقة الجنسية بني الشباب ،كام بأي التزام معنوي إزاء زوجته ،يف املقابل هي التي تختار الرشيكة لالبن والحصول
أنه حادث مرشف يف حياة املرأة 31لكن يف يعزز تخويل الرجل واجب اجتامعي عىل كافة املعطيات الخاصة بها عن
33
املناطق املدينية ميكن للجنسني االقرتاب لتحكم الزوج بزوجته وإخضاعها عن طريق الحامم.
من بعضهم البعض عكس املناطق طريق الرضب والتوبيخ والهجر مثال،
فاملجتمعات التي تعرف تنافرا بني
البدوية ،والحياة الجنسية باملدن يتسم وإن لجأت للقضاء ال تنصف ويطلب
منها تقديم أدلة تعجيزية.ويف نفس الجنسني نجد عالقة األم بابنها وحاجتها
بالرصاع بني األجيال بخصوص اختيار
السياق طرحت الكاتبة إشكاال متعلقا العاطفية له قوية إلرضاء حاجتها له ،كام
الرشيك .حيث يدخل اآلباء يف رصاع مع
ب ملاذا يشجع املجتمع اإلسالمي الزوج أن عالقة الحامة والكنة ال تعاشكغرميتني
أبناءهم بخصوص اختيار الرشيك ،فاآلباء
عىل أن يلعب دور السيد وليس دور بل قد يكونا حليفتني حيث تستفيد
يرون أن من حقهم اختيار رشيك ألبنائهم
العشيق؟ أيهدد الحب بني الزوجني شيئا الثانية من األوىل ومن تجربتها يف الحياة،
يف حني يرى األبناء أن من حقهم االختيار
وكان قانون األحوال الشخصية يفرض
وكلام كانوا صغارا زاد إلحاحا،لكن هذا حيويا يف الهندسة االجتامعية؟
خضوع الكنة لحامتها وألرسة الزوج ،كام
الرفض يقابل بالرمي بالعقوق من طرف
واعتربت أن الهندسة االجتامعية تبينها تقبيل يد الحامة ومناداتها باللة،
األبناء.
قامئة بشكل متنع معه الحميمية وتحد كام كانت الحامة متتلك وسائل كالطعام
وبهذا الشأن طرحت املرنييس منها حتى ال تتسع وتصبح مهددة ،وألن وباقي ممتلكات البيت ،كام مل يكن االبن
أسئلة مهمة م��ن قبيل :مل��اذا يقف الخلية الزوجية تشكل خطرا دنيويا قادر عىل تقديم هدية لزوجته سوى
املجتمع املغريب ضد رغبة الشباب يف بناء حقيقيا تم إضعافها برتتيبني قانونيني هام خفية عن أمه.
حياة زوجية قامئة عىل الحب؟ هل يهدد الطالق والتعدد ،فالتعدد ميكن الرجل
فالبنية التقليدية للعائلة
الحب الزوجي أسس األرسة التقليدية من قيمة عن طريق إقامة منافسة بني
مجموعة من النساء لكسب عطاياه ،تجعل كل حميمية زوجية مستحيلة
التي تجعل من العالقة الجنسية التي
و يضعف املستوى العاطفي ويضعف وتشجع الحامة عىل التدخل يف حميمية
تستثني الحب بني الجنسني منوذجا
32
ابنها ودفع ابنها لعيش عالقة شعارها
للزواج املثايل؟ كام طرحت الكاتبة االلتزام بني الزوجني العشيقني .
التوجس والعنف وانعدام التفاهم بني
سؤاال مهام يف معرض حديثها عن منع
كام أن الطالق امتياز بيد الرجل الرشيكني ،وأكدت الكاتبة أنه بالرغم
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من ظهور رضورات تفرضها منط العيش
الحديث لكن األسس التقليدية الزالت
مستمرة بالرغم من اندماج املغرب يف
السوق الدولية ،مام ساهم يف ظهور
أشكال جديدة للرصاع والتمزق يف األرسة
الشابة.34
كام أن الحدود املجالية املوضوعة
تجسد باألساس التوزيع غري العادل
للسلطة يف إط��ار تراتبي ،ألن تقسيم
املكان إىل مكان منزيل ومكان عام تعبري
عن عالقة سلطوية تراتبية بني مجال
عام للجامعة يسوده الحب والتعاون
واملساواة وآخر منزيل قائم عىل عدم
املساواة.

من الالزم عىل املرأة وضع الحجاب إدا
أرادت ارتياد األمكنة العامة ومرافقة
امرأة تكربها سنا كالحامة أو األم ،وتعترب
امل��رأة التي تتجول يف الشارع فاقدة
لعقلها ،أو باغية ألنها تفنت الرجال
وتخرجه عن أمانه وطاعته لله ومكانته
35
االجتامعية.

االقتصادية واألنوثة بالوضع السلبي
كمستهلكة  .37وأكدت إىل أن املجتمع
املغريب مل يعرف تغريا يف مجال العالقة
بني الجنسني ،يوازي التغري الحادث يف
التوزيع التقليدي للنفوذ والسلطة مام
أدى إىل الفوىض يف هذه العالقة ،كام
بات الزوج املغريب يعيش قلقا خصوصا
يف ضبط عالقته بزوجته يف عالقتها
بالعامل الخارجي كام جاءت به املدونة،
فالزوج متوزع بني قانون يعطيه الحق
يف ضبط حركات زوجته ،وبني املتطلبات
االقتصادية التي تجرب الزوجة للخروج
للعمل خارج البيت.

ويف املكتب ومع توجه املرأة للتعليم
والعمل خارج البيت جعل املرأة املوظفة
تعيش مضايقات ألنها تجاوزت حدود
املكان الرجايل مام جعل الرصاع يحتدم
أمام تزايد أعداد النساء املتمدرسات
والراغبات يف العمل خارج البيت سواء
تحدثت الباحثة عن مسار فكرة
الفقريات أو ذي الحظوة االجتامعية
هذا الرصاع يحتدم العتبار ندرة الشغل حق البنات يف التعليم حيث لعبت
فعالقة الرصاع هذه يجسدها
36
فيه الحركة الوطنية دورا محوريا
عزل املرأةتشري الباحثة إىل أن عزل املرأة وارتفاع نسبة البطالة.
كحركة معارضة من خالل االحتجاجات
واحتجابها مينع كل اتصال بني الجنسني،
.3الفوىض الجنسية يف املغرب باملدن والبوادي والتخلص من قبضة
وخلصت إىل أن املجتمع الذي يفصل
املعارص وبداية خلخلة قواعد األرسة املستعمر ،كام أن تقديم محمد الخامس
بني الجنسني هو مجتمع يدفع باألفراد التقليدية
البنته لال عائشة سافرة له األثر الكبري،
استثامر طاقاتهم يف العالقة مع أفراد
أش��ارت املؤلفة إىل قانون أكدت الباحثة أن املستوى التعليمي
من جنسهم من جهة أخرى ،وإىل اإلغراء
األح��وال الشخصية العتباره مل يساعد بات يوازي الجامل يف املجتمع ،حيث
كوسيلة لالتصال.
امل��رأة يف الحصول وتقبلها يف العمل ساهم التعليم يف إحداث ثغرة جذرية
وق��دم��ت املؤلفة تحدي امل��رأة خارج البيت ألن نفقتها من مسؤولية يف النسق التقليدي ،فالربغم من أن
للتمييز الجنيس يف الشارع حيث كان الزوج ،ومن مثة ارتباط الرجولة بالقوة تدريس الفتيات ما زال ضعيفا لكنه مهم
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ألن التمييز بني الجنسني يكمن يف عزل
النساء وردت الكاتبة بسخرية عىل هذا
الوضع بقولها :إن تجول بعض الفتيات
بهدوء يف الشارع وهن يحملن الحقائب
املدرسية كاف ليزعزع التوازن النفيس
ملجتمع بأكمله .38
كام ساهم خروج املرأة للعمل خارج
البيت إىل القطع مع مرحلة الفصل
ب�ين الجنسني خصوصا م��ع ظهور
العمل املأجور ،فالتغريات االقتصادية
واملستوى التعليمي املرتفع شجع
النساء عىل منافسة الرجال يف العمل
املأجور ،ألن حق املرأة يف العمل غري
مؤسس فإن النساء أكرث تعرضا للبطالة،
فعطالتهن أقل أهمية من الرجال مبا أن
مكان املرأة يف البيت وزوجها يضمن لها
النفقة ،كام أنه ال يعترب ربات البيوت
نشيطات.
فالرجل املقموع جنسيا يحرص أكرث
من غريه عىل قواعد الرشف والطهارة
تبعا لقواعده الخاصة ،فالرشف يربط
بني مكانة الرجل والسلوك الجنيس
للنساء الخاضعات له .فالطفل الذكر يتم
تشجيعه عىل االفتخار برجولته لكنه يف
املراهقة يواجه بالجوع الجنيس ،حيث
ال ميكن الحصول عىل املرأة دون تأدية
واجب املهر ،مام يجعله يتبع مامرسات
رسية خارقا للقانون حسب املؤلفة .
واعتربت أن االضطهاد الجنيس
واالق��ت��ص��ادي ال��ذي يعيشه الرجل
باملجتمع يجعله يفرغ غضبه وحقده
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عىل أرسته زوجته وأطفاله بدل رئيسه
ونظام االجتامعي .فالهندسة االجتامعية
تعترب الرجل وامل��رأة عدوين وتحكم
عىل الزوجني بالرصاع ،فقانون يقول
أن من حق الرجل مامرسة السلطة
عىل نسائه ،لكن مع انهيار البنيات
التقليدية عىل مستوى االقتصاد وتوزيع
املكان فأصبح الرجل يف وضع مفارقة
ويحس باإلهانة حيث أن القضاء عىل
التمييز بني الجنسني خلق ضغوط
جديدة فحدود فصل الجنسني أصبحت
ملتبسة مام يفرض تالؤما جديدا.
أشارت الكاتبة إىل ظهور زوجني دون
أم الزوج يحصالن بصعوبة عىل الرشعية
فهي تشري إىل بداية ظهور األرسة
النووية ،فالزوجات يطالنب باملساواة يف
العالقة بني الزوجني لبناء أرسة سليمة
وتربية أجيال أكرث تفتحا عىل املستويني
العاطفي والثقايف.39

مالحظة نقدية عىل الكتاب:استطاعت املؤلفة توظيف
املنهج التاريخي توظيفا موفقامن
خ�لال تتبعها لديناميكية الجنسني
ومركزية تيمة الجنس كأساس للتفريق
والتفضيل بني الجنسني ،من مرحلة
ماقبالإلسالمإلىالفرتةاإلسالمية منتقلة
بعد ذل��ك ل��دراس��ة ميدانية لألرسة
املغربية راص��دة التغري الحاصل بني
نساء من جيلني مختلفني .حيث بينت
أن كل من الحضارة الغربية والعربية
قامت بإقصاء امل��رأة عىل املستوى

الجنيس وإهاملها سواء بالتنقيص منها
كونها ضعيفة جنسيا حسب فرويد،
او باعتبارها قوية جنسيا ومن متة
شيطنتها باعتبارها مصدر إغراء للرجل
واإليقاع به بالنسبةللفرايب.
إن املؤلفة قدمت عمال قيام
لكنها تركت الباب مفتوحا بوجه
املالحظات ومل تعتربه ناجحا باملطلق
سواء ماهو متعلق بالشق امليداين أو
النظري ،وهو ما ينم عن نضج صاحبته
باعتبارها أنجزت عمال قابل إلعادة
البناء والتجويد من خالل دراس��ات
أخرى.
عمل امل��ؤل��ف��ة منهجي ومل
يرتهن لليقينيات ،بل للشك املستمر
الذي قدمته باستمرار بني ثنايا فقرات
البحث وباملنت بشكل عام.
عمل رص�ين ب��اإلض��اف��ة إىل
العمل امليداين اعتمدت املؤلفة عىل
الدراسات السوسيولوجية ذي أهمية
كربى عىل املجتمع املغريب كدراسة بول
باسكونوبنطاهر حول الشباب ،ودراسة
البلغيتي حول املرأة واألرسة املغربية.
ومن املالحظات التي ميكن
تسجيلها عىل العمل حيث ميكن الرد
عىل االنتقاد ال��ذي قدمته املرنييس
ملردوك العتباره أن التفرقة بني الجنسني
كأساس قدمه م��ردوك م��ردود عليه،
لكننا نراه أساس للفكرة التي جاءت
بها املرنييس بخصوص ع��زل امل��رأة
لدورها الفعال جنسيا ،حيث يتبني أن
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رأي املرنييس يكمل فكرة مردوك وال
يعارضها.
وم��ن األم���ور امل����ردود عىل
املؤلفة حيث كونها تعترب نظام التعدد
بتزويج املطلقات واألرامل بربطهم يف
بنيات أرسية يحميهم فيها رجل ،وهي
التي كانت تنتقد نظام التعدد التي
يحد من حرية املرأة وتقرير مصريها،
وأيضا انتقدت األبوية التي جاءت مع

الفرتة اإلسالمية ،لكنها يف نفس الوقت
تؤيد موقف الرسول باعتباره يجعل
املرأة مقررة ملصريها إن أرادت الطالق،
عموما موقف املؤلفة غري واضح بشكل
جيل ففي مواضع تؤيد ويف أخرى
تعارض.
 دراسة املرنييس ال زالت ذي أهميةالعتبار نتائجها قامئة يف جوانب كثرية
باملجتمع املغريب يف الفرتة الحالية،

فاملرأة املستلبة ذاتيا يف نظام ذكوري
ح��ارضة اليوم ،والخوف من حياتها
الجنسية متجسد يف كل آليات الطمس
الجسدي واملعنوي للمرأة وهشاشة
الخل ّية األرسية الفارغة إال من الجنس
ونظام تعدد الزوجات ال زال ساري
املفعول بأساس ديني حيث العاطفية
والحميمية مطلب مستحيل أو ضعيف
التحقق.

الهوامش
 - 38فاطمة املرنييس ،ما وراء الحجاب :الجنس كهندسة اجتامعية ،مرجع سابقص 178
 - 39املرجع نفسه،ص190
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ملف العدد

ما وراء الحجاب  :الجنس كهندسة اجتماعية
سلمى بنسعيد
باحثة ف ي� علم النفس

 - 1ت��ع��ري��ف بالباحثة
وطرحها الفكري
ميثل الجنس يف الثقافة العربية
اإلسالمية واحدا من القضايا االجتامعية
و النفسية و الرتبوية و الثقافية الكربى
التي تشغل حيزا كبريا من انشغاالت
الباحثني املعارصين يف العلوم االجتامعية
و النفسية ،و تثري لديهم قلق السؤال
املعريف ،و ذلك اعتبارا أن الجنس هو
التابو املسكوت عنه واألك�ثر تجرميا
مجتمعيا باألوطان العربية و اإلسالمية
بالخصوص ،مام يعرضهم لصعوبات
كثرية يف جمع عيناته أو استكامل بحوث
االستطالع حوله بحرية ،خاصة إذا تعلق
األمر مبجتمع النساء و جنسانيتهن .ومن
هنا تأيت أهمية الطرح الفكري ل»فاطمة
املرنييس» بصفتها واحدة من الجيل األول
من السوسيولوجيني املغاربة و العرب يف
مرحلة ما بعد االستعامر الذين تصدوا
بجرأة لدراسة الجنس يف مجتمعاتنا
العربية.
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تعد فاطمة املرنييس عاملة اجتامع
مغربية ،وواحدة من الوجوه النسوية
املرموقة يف عاملنا العريب املعارص ،ذاع
صيتها منذ مطلع الثامنينات حني أقدمت
عىل إعادة قراءة النص الديني ،و العمل
من خالله عىل مساءلة جريئة لرباديغم
النوع االجتامعي و تسليط الضوء عليه
باملجتمعات العربية ،محدثة بذلك نقلة
نوعية يف الخطاب النسوي العريب ،الذي
كان ال ي �زال يقارب قضية امل��رأة من
منظور الثنائية التقليدية التي تتجىل يف
األنوثة والذكورة.
تعترب محاولتها البحثية مؤطرة و
مرشدة لتوايل عدد من املحاوالت يف
هذا الصدد ،و التي نهض بها فريق من
الباحثات النساء املسلامت يف املجتمعات
الغربية و العربية .وبالنظر إىل أهمية
محاولة املرنييس وعمق تأثرياتها يف
الخطاب النسوي املعارص ،نسعى من
خ�لال ه��ذه الورقة إىل تقديم ق�راءة

معرفية تحليلية لطرح فاطمة املرنييس
من خ�لال كتابها»ما وراء الحجاب:
الجنس كهندسة اجتامعية».
استينادا عىل مجموعة من األبحاث
الرتاكمية يف مجال البحث السوسيولوجي
والفكر واألدب ،و ارتباطا بالتغريات
االجتامعية و الثقافية و التاريخية التي
عاشها مغرب ما بعد االستقالل ،قامت
فاطمة املرنييس يف إطار سياق ال يخلو
من ثقافة الحذر و الطابو الذي يعيشه
املجتمع املغريب ،مبساءلة هذه الظرفية
االجتامعية ميدانيا و ذل��ك بتحليل
أسباب التسلط الذكوري القهري عىل
امل��رأة العربية -املغربية بالخصوص.-
فتجردت املرنييس من الدين كنص رشعي
واعتربته مدخال أساسيا لفهم و مساءلة
الرتاث الثقايف املنظم للعالقات الجنسية
بني الذكر و األنثى ،مستعينة بالحفر
يف النصوص الرشعية أي القرآن والسنة
النبوية الرشيفة لتأكيد دفاع اإلسالم عن
املرأة كأساس يلغي كل األحكام املسيئة
للدين ،حيث تنطلق من مرشوعها
الفكري عىل تفنيد م�بررات التسلط
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الذكوري القامئة عىل دواعي دينية غري
صحيحة التأويل ،قبل أن تقدم إضاءاتها
النقدية يف إب�راز األدوار واملساهامت
الخفية للمرأة يف التاريخ اإلسالمي،
وتثبت خطأ حجبها قصدا يف التاريخ و
ال�تراث اإلسالمي ،وأثر ذلك يف تنميط
التمثالت حول النساء بغالبية املجتمعات
اإلسالمية الحديثة ،وحرصها يف صورة
الحجاب و املنع و املحظور.
يف هذا اإلطار ،صدر لها كتاب»ما وراء
الحجاب :الجنس كهندسة اجتامعية»
يف سبعينيات القرن املايض و الذي كان
مستمدا من أطروحة دكتوراه قامت
بها يف أمريكا سنة  1973يف مجال علم
االجتامع .تتجىل أهمية هذا الكتاب يف
أنه سابقة يف البحث اإلمبرييقي باملغرب.
فهو مبثابة درس منهجي «ميتودولوجي»
يف السوسيولوجيا ،حيث اعتمدت
فيه املرنييس لتشفري و فهم العالقات
االجتامعية بني الجنسني عىل املالحظة
باملشاركة و استحضار الحكم الشعبية.
إضافة إىل انتصارها للمنهج الكيفي
أكرث منه الكمي و ذلك باعتامدها عىل
تحليل املضمون و إج��راء املقابالت
م��ع رشائ��ح مجتمعية متباينة نظرا
للحميمية امليدانية التي متيز الظاهرة
املدروسة.

تحديد وظيفة الغرائز يف العقلية العربية
واإلسالمية للوصول لفهم أعمق ملشكالتنا
املعارصة .كام ترصد واقع املرأة العربية
ضمن بنية أرسي��ة إسالمية من زاوية
تاريخية مع مقارنتها بالوضع االجتامعي
الراهن لتكشف عام وراء اآلليات الرمزية
الحتجاب و حجب املرأة.

والقراءات الذكورية للنصوص الدينية
من ترسيخ دور تبعي للمرأة و فارضني
بذلك سيطرة الرجل عليها ،إال أنه ترى
الكاتبة أن تفسري النصوص الدينية ليس
السبب الوحيد يف رغبة الرجل الرشقي يف
بسط هيمنته عىل املرأة ،لكنه يف الواقع
يفرغ إحباطاته االقتصادية والسياسية
واالجتامعية التي يواجهها يف حياته
اليومية عىل أرسته ليثبت بذلك رجولته
املنتهكة .و بذلك ترى املرنييس أن الرجل
واملرأة يف مجتمعاتنا العربية ضحايا عىل
حد سواء ،فهم ضحايا هندسة اجتامعية
غري عادلة ،األمر الذي جعل عالقة الرجل
واملرأة يف حالة رصاع دائم.

أضف إىل ذلك ،تدرس املرنييس أيضا
كيف تعاقبت املجتمعات اإلسالمية
أو األوروبية عىل حد سواء عىل وضع
املرأة يف قوالب اجتامعية منطية حددت
أدواره��ا و أسست لهيمنة الرجل .فإن
كانت امل��رأة األوروبية قد استطاعت
التحرر من هذه القوالب إىل حد كبري،
امتدادا لهذا الطرح ،ال تخرج قضايا
فنظريتها املسلمة ما تزال تراوح مكانها
بني جدران املمنوع والعيب والحرام .من الجنس واملرأة واملرياث عن كونها أدوات
هنا ،ترشح املرنييس هندسة العالقات أو آليات يف هذه الهندسة إلعادة رسم
األرسية يف املجتمع املسلم ،والتي
شكلت دورا رئيسيا يف فرض هيمنة
جنس معني عىل جنس آخر ،حيث
قرر املجتمع أن الرجال هم الفئة
املنتجة فكريا و املتحكمة يف زمام
األمور ،بينام النساء يشكلن الفئة
املسخرة لخدمة الفئة األوىل ،وهو
األمر الذي تصفه املرنييس باملتناقض
مع روح الرسالة اإلسالمية التي تحث
عىل املساواة بني املؤمنني بشكل
مطلق بغض النظر عن جنسهم،
ألن اإلسالم ال يفرق بني املؤمنني إال
بدرجة تقواهم.

تحاول املرنييس يف كتابها توضيح
ديناميكية العالقة بني الجنسني يف
املجتمعات اإلسالمية ،عن طريق تفكيك
من جهة أخرى ،تطرح املرنييس
مفهوم الجنس والوقوف عىل دور املرأة
داخل العالقة الجنسية ،إضافة ملحاولة خالل كتابها كيف متكن الفكر األبوي
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املجتمع العريب الجاهيل وتحويله إىل
قوة حضارية إسالمية .ترى املرنييس
أنه ال تنبني آليات الهندسة االجتامعية
يف اإلسالم وعالقات الرجل واملرأة عىل
مثل هذه الفرضيات املجردة ،بل عىل
أوضاع اجتامعية واقتصادية وسياسية
قامئة بالفعل .من هذا املنطلق تعترب
الكاتبة أن الكشف عن هذه اآلليات
يف النظام اإلسالمي ال يجب أن يتم عرب
دراسة ما قرره اإلسالم بل عن ما منعه
أو أبقاه.

 - 2مرتكزات طرح فاطمة
المرنيس بكتاب «م��ا وراء
ي
الحجاب :الجنس كهندسة
اجتماعية»:
أ -متثل املسيحية و اإلس�لام
للحياة الجنسية
يف مستهل كتابها ،تشري فاطمة
املرنييس لالختالف ب�ين التصورين
املسيحي و اإلسالمي لوظيفة الغرائز.
حيث يقرتب التصور اإلس�لام��ي من
املفهوم الفرويدي لليبيدو أي اللذة
املستندة إىل ش��ه��وة حسية وهي
الطاقة النفسية األساسية للكائن الحي.
فاستينادا عىل التصور املسيحي يعاين
الفرد متزقا بني الغريزة والعقل .أما يف
التصور اإلسالمي فالغريزة تشكل طاقة
خالصة .ال تكتسب قواها االيجابية أو
السلبية إال من خالل التعامل معها من
منظور اجتامعي(ص.)20-21

كيف أدمج اإلسالم الغريزة الجنسية يف
النظام اإلسالمي لتسخريها يف خدمة الله،
حيث ترى املرنييس أن وظيفة الغرائز يف
النظام اإلسالمي تتمثل يف أن تفيد النظام
االجتامعي أو ترض به .ويرتتب عىل ذلك
أن الفرد يف النظام اإلسالمي غري مجرب
عىل التخلص من غرائزه أو التحكم فيها
مبدئيا ،بل هو مامرستها تبعا ملا يفرضه
الرشع (ص.)11-13
ويف التساؤل حول فعالية دور املرأة
يف الحياة الجنسية ،ترفض الكاتبة ما
ذهب إليه جورج موردوك يف تقسيمه
للمجتمعات حسب طريقتها يف ضبط
الغريزة الجنسية .اعتقادا منها أن التفرقة
بني املجتمعات التي تفرض اح�ترام
الضوابط الجنسية واملجتمعات التي
تلجأ إىل حوافز اإلحتياطات الخارجية
كقواعد السلوك القامئة عيل التفرقة بني
الجنسني .ال يرجع إىل ميكانيزمات ترسيخ
القواعد الصارمة وقت التنشئة بقدر ما
يعود إىل تصور دور املرأة لكل منهام يف
الحياة الجنسية .فاملجتمعات اإلسالمية
التي تسعى لفرض عزلة عىل امل��رأة
تتصور ضمنيا أن للمرأة دورا فعاال عىل
املستوى الجنيس(ص.)14-16

لهذا تشري الكاتبة إىل أن هناك تناقضا
بني نظريتني إحداهام علنية واألخرى
ضمنية عن الحياة الجنسية يف املنظومة
اإلسالمية .تعترب النظرية العلنية أن املرأة
هي الفريسة يف العالقة الجنسية أي
أنها ذات مقتحمة و مولجة من طرف
الرجل .لذلك تفرتض هذه النظرية أن
تحاول املرنييس بعد ذلك أن تبني دور املرأة سلبي ،و هي بهذا تتشابه
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مع النظرة الفرويدية لدور امل��رأة يف
العالقة الجنسية .أما النظرية الضمنية.
ميكن استنباطها من طرح اإلمام الغزايل
و التي تعترب أن املرأة فعالة وإن كانت
هدامة أي أنها هي الخطر املحدق
بالرجل ،تقوم بدور الصياد والرجل هو
الفريسة السلبية .و بالتايل خوف الرجل
و املجتمع من املرأة استوجب احتواء
امل��رأة عن طريق مؤسسات ذكورية
مهيمنة من أهمها الفصل بني الجنسني
يف املجال(ص.)17

ب -ال��ج��ن��س و امل���ج���ال و
السلطة
تطرقت فاطمة املرنييس للعالقة بني
الجنسني من منطلق التمثالت االجتامعية
و األدوار االجتامعية لكال الجنسني ،و
عالجت الحياة الحميمية بني الجنسني
أي الحياة الجنسية لفهم مدى مامرسة
السلطة من و عىل الجنسني.
وفقا ملا طرحته املرنييس يف مؤلفها،
عرفت ص��ورة و مكانة امل��رأة ما قبل
اإلس�لام و عىل طول التاريخ اإلسالمي
تحول و انتقاال ،حيث كان قبل اإلسالم
املجتمع أميسيا ،تبادر فيه املرأة باختيار
الرشيك و تتعدد عالقاتها العاطفية و
الجنسية و حتى الزوجية(ص.)63-69
يف حني تراجعت سلطة املرأة و تحددت
حريتها الجنسية يف عهد اإلسالم .بيد أنه
مل ترتاجع سلطتها الجنسية أو تم إنكارها
و إمن��ا أصبحت العالقة بن الجنسني
مقننة أكرث بالنص الرشعي الذي يؤطرها.
و بالتايل أصبح متثل السلوك الجنيس
للمرأة و تبنيه يف الحياة اليومية مستمد
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من الفهم االجتامعي و القانوين يف
مستواه الديني ،و الذي مبوجبه ارتبط
الجنس مبؤسسة الزواج فقط و أصبحت
املرأة ملكا للرجل «الزوج» و ما عليها إال
الطاعة(ص.)69-74
من بني أهم آليات امتالك الرجل
للمرأة هو حجبها .ووفقا لطرح املرنييس
الحجب أو الحجاب يتحمل معنيني:
املعنى األول يتجىل يف الحجاب املجايل،
و ينقسم هذا املجال إىل عام و هو
مجال ذكوري مفتوح ليس من حق املرأة
االط�لاع عليه أو الخروج له .فتواجد
املرأة بهذا املجال مقرون برشوط أهمها
الحجاب الكامل لها و حرصها و مامرسة
الرقابة عليها ،و بالتايل هو مجال يرفض
االختالط بني الجنسني و يتميز بالرصاع
و بغياب التواصل بني الجنسني .أما
املجال الخاص فهو مجال الحريم أي
مجال خاص بالنساء ،يتم تأثيته وفقا ملا
تحتاجه املرأة يف املجال العام .إضافة إىل
أنه مجال مبني اجتامعيا متارس فيه املرأة
(األم أو الحامة) سلطة عىل نظرياتها من
ال��ن��س��اء(ص .)138-139أم��ا بخصوص
املعنى الثاين للحجاب و هو حجاب
إجرايئ أي حجب الشعر أو غطاء الرأس
كحامية للمرأة .لكن املرنييس ترى أنها
مجرد آلية ملراقبة املرأة و حامية الرجل
من مفاتنها(ص.)148-151
و بالتايل ،ارتباطا بتفسريات معاين
الحجاب هاته ،تحدثت املرنييس عن
الهندسة االجتامعية لتنظيم العالقة بني
املرأة و الرجل أي تنظيم العالقة بني
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األنثى املعطوبة هي عطب اجتامعي
يف حد ذاته و هذا ما يعرضها للوصم
االجتامعي .يف حني أن ال أعطاب تأخذ
عىل الذكور مجتمعيا سوى إذا كان الذكر
خنوعا المرأة من دون أمه ،مام يقلل
من صفة سلطويته و مرشوعية مامرسته
للعنف.

الجنسني وفق حسابات عقالنية .إن
محاولة إخضاع الرجل املرأة للحجاب
هو محاولة لضبط و حامية نفسه من
فتنة املرأة .و ضبط الرجل من فتنة املرأة
معناه ضبط املجتمع بواسطة الحجاب
مبفهوميه(حجاب إج��رايئ و حجاب
مجايل) أي تنظيم الفوىض االجتامعية
التي تسببها فتنة امل��رأة وف��ق نسق
من هنا ،فهذا التأطري االجتامعي
محدد .و هذا ما يخلق برأي املرنييس
و الثقايف قد أنسب أدوارا اجتامعية
هندسة اجتامعية مبنية عىل حسابات
معينة للذكر و األنثى و التي تولدت
دقيقة(.)153-157
عليها سلوكات و متثالت اتجاه كال
ت -الهندسة االجتامعية و الجنسني.

براديغم النوع االجتامعي

حسب املرنييس ،تقوم الهندسة
االجتامعية ل�لأوس��اط العربية عىل
عاملني منفصلني حيث لألدوار املكانية
دور أسايس :يجسد عامل الرجل السلطة
والدين ،بينام ميثل عامل امل��رأة الحياة
الجنسية واألرسة ،الطاعة النسوية
لعامل ذك��وري يصبح النمط السلويك
الوحيد املعرب عنه هو الرضوخ للتسلط.
وتشكل النساء ضمن ه��ذا التقسيم
تجسيدا لكائنات جنسية مثرية للشهوة.
ومن هنا يأيت الفصل بني الجنسني و
الخروج برباديغم جديد و هو النوع
االجتامعي(.)160 155-
ولكل جنس وسيلة معينة إلثبات
ال���ذات يف امل��ج��ال ،ف��امل��رأة املقبولة
اجتامعيا ه��ي املحافظة ع�لى رشف
العائلة و املتزوجة يف سن مبكرة و الولود
للذكور و بالتايل غري هذه األنثى يرفضها
املجتمع و يعتربها أنثى معطوبة ،إذ أن

 - 3قراءة ف ي� منظور فاطمة
المرنيس للجنس والهندسة
ي
ف
االجتماعية ي� ظل تحوالت
المغرب المعارص

س شهدت فرتة السبعينات من القرن
العرشين يف املغرب -و التي تتزامن مع
تاريخ صدور كتاب «م��اوراء الحجاب:
الجنس كهندسة اجتامعية» -موجة من
التحرر لدى املرأة الحرضية مقابل تحفظ
املرأة القروية ،حيث شهدت األوساط
الريفية متظهرات عديدة للتمييز الجنيس
والفصل بني الجنسني وال��زواج املبكر،
بينام أغلب املشاكل الجنسية يف املدن
تشكلت عىل هيئة رصاع بني األجيال
(اآلب��اء واألب��ن��اء) ومحاربة الحب بني
الجنسني (معارضة ال��زواج الناتج عن
الحب) مام دفع للتساؤل عن مدى
استمرارية حضور الهندسة االجتامعية
التي جاءت بها املرنييس كطرح فكري.
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فبعد مرور أكرث من أربعة عقود عىل
صدور هذا املؤلف ،يصح لنا مساءلة
تفسريات املرنييس نظرا لحدوث تغريات
كبرية باملجتمع املغريب شملت كافة
مناحيه و أسفرت عن تحول يف أمناط
السلوكات و األفعال.
إذا أخذنا بعني االعتبار االستثامر
املجتمعي يف مجال تعليم املرأة و يف
مجال التعديالت القانونية التي تسعى
إىل إنهاء التمييز ضدها(مدونة األرسة
لسنة  2004و مقتضيات دستور)2011
يف العقدين األخريين ،نجد أن انفتاح
النساء عىل املدرسة ،إضافة إىل متتعهن
مبجموعة من االستحقاقات عىل مستوى
مؤسسة الزواج و مسطرة الطالق أفرز
نوعا من رصاع القيم بني املرجعيات
اإلسالموية املحافظة و املرجعيات
الحداثية املعارصة .1حيث أضحت املرأة
املغربية تعيش نجاحا عىل مستوى
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التعليم خاصة الجامعي ،مام مكنها من
اقتحام مجال العمل و اخرتاقها لسوق
الشغل وبلوغها مناصب عليا كانت يف
املايض حكرا عىل الرجل .و منه أصبح
للنساء حضور قوي عىل املستوى املجايل،
وموقف و رشط موضوعي خاص داخل
األرسة فيام يتعلق بالتعبري عن اآلراء و
االستقاللية و حرية االختيار و العالقة مع
الجنس اآلخر ...إلخ .2ما يحيل إىل بروز
نسق من االستقاللية املادية النسائية
الذي ينعكس عىل الرشوط االجتامعية
للموقع االقتصادي و الجنيس للمرأة
داخل املجتمع املغريب املعارص .3وما
يثري االنتباه إىل نوع من االنتقال القيمي
املعارص يف طبيعة العالقة بني املرأة و
الرجل أصبحت مبوجبه ترفض املرأة
املغربية أي شكل من أشكال الهيمنة و
التوجيه و الخضوع للرجل.
إن انسحاب املرأة التدريجي من عامل

املنزل املنغلق الذي يقترص فيه دورها
عىل األعامل املنزلية و تربية األبناء ،و
إقبالها عىل العمل الوظيفي العام أو
الخاص نتيجة ارتفاع فرص عمل النساء
يف بعض املجاالت أدى إىل بروز هامش
كبري من الحرية و االستقاللية الجنسية
للمرأة 4نظرا الختالطها و احتكاكها الكبري
و املبارش مع الجنس اآلخ��ر .و بذلك
اتجهت يف عالقاتها مع الرجل إىل التحرر و
االنفالت من النظم و املعايري االجتامعية
املؤطرة لجنسانياتها ،و هو األمر الذي
يعلل لنا انفتاح املرأة املغربية جنسيا
وانفصال نشاطها الجنيس عن هدف
ال��زواج و تضخم الجنسانية النسائية
قبل الزوجية .5فأمام هذا الوضع الجديد
الذي بلغته املرأة املغربية ،أالزال يصح
لنا أن نعتمد تفسريات املرنييس فيام
يخص الهندسة االجتامعية للعالقة بني
الجنسني؟
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يف اعتقادنا ،ال زال��ت املقاربات
واملفارقات التي تكشفها املرنييس عن
البنية االجتامعية العربية تلقي بظاللها
عىل واقعنا املعارص بالرغم من تحقيق
املرأة مجموعة من االمتيازات .فإن كانت
الوضعية الجديدة للمرأة املغربية أمرا
واقعا يف املجتمع املغريب فإنه مل يواكبها
بشكل متناسق تحول يف الوعي واإلدراك
و التصور الفردي و الجامعي و الذي
لطاملا ظل يغلب عليه نزوع تقليداين
محافظ .وبالتايل أمام القيم التقليدية
التي كانت مميزة للمجتمع املغريب
كالزواج و التضامن العائيل و املامرسات
الدينية اليومية ،انبثقت قيم جديدة
تحت تأثري التحرض و الثورة الرقمية
جعلت من العنرص النسايئ املغريب
اليوم متمردا ،عصاميا ،منخرطا اجتامعيا
ومتواصال و مامرسا لحرية التعبري .إال أن
نسق القيم هذا مل يعد دامئا منسجام،
لقد ب��ات متنافرا و متناقضا بنسب

متفاوتة حسب درجات االندماج الثقايف ما يرتبط بها من قيم و معايري و قواعد
و االجتامعي و االقتصادي لكل امرأة و موروثات ثقافية ومجتمعية مل تعد
تتطابق مع مستلزمات الواقع الجديد،
داخل املجتمع املغريب.
7
بل أضحت تكبحه و تعرقله.
لقد كانت هذه التحوالت كفيلة
فاملرأة املغربية ال زال��ت مستلبة
بتشكيل صورة راسخة عن كون املجتمع
املغريب يتحول و يساير التطلعات بطرق غري مبارشة يف نظام ذك��وري
مبعنى أن��ه دخ��ل يف مخاض س�يرورة يستعمل كل آليات الطمس الجسدي
تحديثية طويلة األم��د ،جعلت منه واملعنوي لها .تعيش املرأة املغربية اليوم
مجتمعا مشدودا مبؤسساته االجتامعية هندسة اجتامعية و جنسية جديدة لها
و السياسية و قيمه الثقافية و الذهنية ميكانيزمات اشتغال حديثة ،ترتكز عىل
الراسخة لدينامية التغيري و التجديد و مامرسة أشكال مختلفة من العنف
اندراجه يف مسار الحداثة و التحديث 6النفيس و الرمزي املحتدم اتجاهها ال
و الدميقراطية ،إال أن هذه التغيريات سيام باملجال األرسي .حيث هشاشة
تبقى عرضة لالنتكاس و الرتاجع بسبب الخلية األرسية الفارغة إال من الجنس
مجموعة من العراقيل املوضوعية و ونظام تعدد الزوجات حيث العاطفة
الذاتية .ولعل من بني هاته العراقيل والحميمية مطلب مستحيل قد ال
التناقض الصارخ بني الواقع الجديد الذي تكون حكرا عىل زمن السبعينات و إمنا
تعيشه املرأة املغربية و تتطلع إىل تطويره حارضة فعليا و بشكل مستمر يف البنية
وهو واقع التحول الدميقراطي من جهة الالشعورية للجامعة التي تعمل عىل
و بني أمناط التفكري و السلوك و الفعل و تدبري و تسيري العالقات بني الجنسني.
الهوامش

 - 1اإلدرييس محمد :التحوالت الجنسانية يف املغرب املعارص :النساء منوذجا ،منشورات مؤسسة مؤمنون بال حدود ،قسم الدين و قضايا املجتمع الراهنة4 ،يوليوز
 ،2017ص .7
 - 2نفس املرجع.
- 3أنظر:
- BOURQIA.R, EL HARRAS.M , BENSAID. D :Jeunesse estudiantine marocaine :valeurs et stratégies ;avec la collaboration de Jamila
BENNAGHMOUCH, Edition de la faculté des lettres et des sciences humaines, rabat, 1995.
.EL AYADI.M : La femme dans le d ébat intellectuel au Maroc , Prologues : revue maghrébine du livre ,n° 3 ,2002,pp9-38 - 4
 - 5و قد أظهر بحث ميداين لعاملة االجتامع املغربية سمية نعامن جسوس يف فرتة نهاية التسعينات و بداية القرن الحادي و العرشين أن  65يف املئة من الفتيات
اعرتفن بأنهن مارسن الجنس مرة واحدة عىل األقل قبل الزواج .و كام يشري الدكتور عبد الصمد الدياملي فإن األمر ال يتعلق دامئا مبامرسات جنسية كاملة بقدر ما يتعلق
ب مامرسات جنسية بديلة (جنس سطحي ،فموي ،رشجي )....إضافة إىل بروز ظاهرة رتق البكارة و ترميمها التي تلجا إليها الفتيات يف حالة فقدان البكارة األصلية عرب
عمليات جراحية.
 - 6الحيمر عبد السالم :املغرب ،اإلسالم و الحداثة،منشورات الزمن،الدار البيضاء.2005،
 - - 7الحيمر عبد السالم  :مسارات التحول السوسيولوجي يف املغرب،منشورات الزمن،سلسلة رشفات  ،34الطبعة الثانية سنة  ،2013ص .9
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لذلك نرى أننا اليوم أم��ام بناء ثقايف
جديد ينفي علنا استمرار االزدواجية و
يدعو إىل تصاعد الجندرية بالعالقات بني
الجنسني ،لكنه يخفي يف طياته رصاعا
و سلطة خفية يتم من خاللها إعادة
إنتاج الهندسة االجتامعية بني الجنسني
التي قام عليها طرح املرنييس .مام أدخل
املجتمع املغريب يف مرحلة انتقالية تتميز
بهوة آخذة يف االتساع بني املعايري و
السلوكات االجتامعية ،8حيث تراجع
القديم دون أن يفقد كل نفوذه وسلطته
عىل السلوكات و االختيارات ،و تقدم
الجديد تقدما ال يقوى معه عىل تكييف
القديم وهضمه واستيعابه و الهيمنة
عليه.

عىل سبيل الختم
من خالل كتاب»ما وراء الحجاب-
الجنس كهندسة اجتامعية ،-يعترب طرح

فاطمة املرنييس طرحا جريئا و أكرث قربا
للواقع .فاملرنييس مل تكن متيل لتيار نسوي
معني و إمنا كانت حاملة لفكر ارتكز عىل
مساءلة النص الديني و التوابث الثقافية
و املجتمعية املحافظة العربية اإلسالمية.
إضافة إىل أن مصداقية طرحها تقوت
أكرث مبجهودها امليداين غري املسبوق،
ال سيام يف سياق مجتمع يقوم عىل
الحذر و التابو ،و يستلهم قوانينه من
املمنوع و املسكوت عنه .لقد تعاملت
املرنييس مع النص و الرتاث كشبكة من
العالقات املعرفية و السلطوية ،و بالتايل
هذا خول لها أن تحول النص الرتايث إىل
مادة للقراءة وتخضعه لعملية ترشيحية
دقيقة و عميقة .األمر الذي ذهب بها
إىل ولوج الذهنيات و أمناط التفكري يف
املجتمعات العربية و تأملها فلسفيا و
اجتامعيا و سيكولوجيا و ثقافيا .لذلك
فقد متكن طرح املرنييس من كرس حاجز

الخوف من املرأة كفاعل اجتامعي ،و إمنا
فتح حوارا ضد الخوف و وواجهه معرفيا
ليك يحرر املرأة من جهة ،و من جهة
أخرى ليك يصحح القراءة الخاطئة لشكل
و طبيعة العالقة بني الجنيس دعوة
منها لشق الطريق نحو نهضة العامل
العريب.

الهوامش
 - - 8سبيال محمد :املغرب يف مواجهة الحداثة ،منشورات الزمن ،الرباط ،1999ص.11

بيبليوغرافيا
املرنييس فاطمة :ما وراء الحجاب،الجنس كهندسة اجتامعية ،ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة الرابعة ،املغرب.2005 ،
اإلدرييس محمد :التحوالت الجنسانية يف املغرب املعارص :النساء منوذجا ،منشورات مؤسسة مؤمنون بال حدود ،قسم الدين و قضايا املجتمع الراهنة4 ،يوليوز

.2017
 الحيمر عبد السالم  :مسارات التحول السوسيولوجي يف املغرب،منشورات الزمن،سلسلة رشفات  ،34الطبعة الثانية سنة .2013 الحيمر عبد السالم :املغرب ،اإلسالم و الحداثة،منشورات الزمن،الدار البيضاء.2005، -سبيال محمد :املغرب يف مواجهة الحداثة ،منشورات الزمن ،الرباط.1999

- BOURQIA.R, EL HARRAS.M , BENSAID. D :Jeunesse estudiantine marocaine :valeurs et stratégies ;avec la collaboration de
Jamila BENNAGHMOUCH, Edition de la faculté des lettres et des sciences humaines, rabat, 1995.
- EL AYADI.M : La femme dans le d ébat intellectuel au Maroc , Prologues : revue maghrébine du livre ,n° 3 ,2002.

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

45

ملف العدد

المرنيس ...نحو تصور جديد للتعامل مع رت
ال�اث
ي
ن
الدي�
ي
إبراهيم أبرالل
باحث ف ي� علم االجتماع

ال يختلف اثنان حول التأثري الكبري
الذي أحدثه فكر الباحثة السوسيولوجية
املغربية فاطمة املرنييس يف األوساط
الفكرية ،والثقافية ،والسياسية العربية،
بل وحتى عىل املستوى العاملي .إذ أن
األبحاث التي أنجزتها منذ سبعينيات
القرن العرشين ،والتي أخ��ذت شكل
تراكم بحثي معريف حول موضوع املرأة
بالخصوص ،ك��ان لها ص��دا قويا لدى
الباحثني يف العلوم االنسانية واالجتامعية.
وحري بنا هنا االشارة إىل أن السياق الذي
كان يؤطر أعامل املرنييس كان مفعم
بالنضال من أجل تحرير املرأة من قبضت
التقاليد البالية والرتاث الديني عموما،
الذي صار التشكيك يف مصداقيته كليا
أمرا منترشا يف األوساط الفكرية العربية
منذ مدة خلت.يف هذا السياق انصبت
الدراسات السوسيولوجية باملغرب عىل
دراسة مواضيع متعددة تهتم مبختلف
القضايا املتعلقة ب��امل��رأة ،كدراسات
مليكة بلغيتي ( ،)1978 ،1969وفاطمة
املرنييس( ،)1991 ،1983 ،1975وسمية
1
نعامن جسوس (...)2000 ،1988
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يف هذه النقطة بالذات سنحاول
تتبع أحد أع�مال املرنييس ال��ذي هو:
«الحريم السيايس ،النبي والنساء» ( Le
harem politique – Le Prophète
 ،)et les femmesوالذي صدر باللغة
الفرنسية سنة  1987ومتت ترجمته
إىل اللغة اإلنجليزية سنة  1991تحت
عنوان مغاير للعنوان األصيل (The Veil
and the Male Elite: A Feminist
Interpretation of Islam. New
 .)York: Basic Booksأما الرتجمة إىل
العربية فقد قام بها األستاذ املحامي
عبد الهادي عباس ونرش الكتاب من
ط��رف دار الحصاد للنرش والتوزيع
بدمشق .غري أنه مل يتضمن سنة النرش،
وإن كانت التقديرات ترجح أنه نرش
يف الفرتة املمتدة ما بني صدوره باللغة
الفرنسية اىل حدود ترجمته إىل اللغة
االنجليزية ،وهي ترجمة تخون أحيانا
املبتغى املعريف ال��ذي كانت تقصده
املرنييس .سنحاول إذا القيام بقراءة يف
هذا الكتاب ،وبالتحديد يف القسم األول
منه نظرا العتقادنا أن القسم األول من
الكتاب يتضمن الروح العامة التي توجه
الكتاب منهجيا ومعرفيا ،لذلك ستقوم

قراءتنا عىل إشكالية أساسية صغناها
كالتايل :كيف ميكن فهم ما جاء به كتاب
«الحريم السيايس ،النبي والنساء» عىل
ضوء الخلفيات املنهجية واإلبستيمية
التي حركت ووجهت فاطمة املرنييس يف
هذا العمل البحثي؟.
نشري كذلك اىل أن هذا الكتاب تم
حرضه يف املغرب إىل حدود سنة ،1998
كام أن الباحثة تعرضت اىل مضايقات
وه��ج�مات م��ن ط��رف مجموعة من
األصوات والجهات التي تتزعمها الحركة
السلفية اإلسالمية منذ صدور أول كتاب
لها سنة  1975باللغة اإلنجليزية تحت
عنوانBeyond the Veil: Male-( :
Female Dynamics in a Muslim
 ،)Societyوه��و م��ا ميثل نوعا من
اإلرهاب الفكري باملعنى الذي يعطيه
له الدكتورعبد اإللهبلقزيز .2لذلك نسعى
من خالل مساهمتنا هذه إىل تقديم
قراءة متأنية لعمل الباحثة بعيدا عن
التيارين اللذين اقتنصا هذا العمل
بشكل متطرف؛ أعني الحركات النسائية
والنسوية التي أخذت توظفه لخدمة
إيديولوجيتها ،وكذلك الحركات االسالمية
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املتشددة التي رفضته وأعلنت الحرب
عىل صاحبته .وهي محاولة تهدف اىل
تقديم قراءة للكتاب من الداخل وفق
منهجية تحليلية تركيبية.

أوال :م��دخ��ل لمقاربة
استبعاد المرأة من الحياة
السياسية واالجتماعية:
تخالف الباحثة السوسيولوجية
املغربية فاطمة املرنييس األع��راف
الكالسيكية النمطية يف الكتابة منذ أول
جملة يف كتابها هذا ،حيث تبدأ مقدمتها
بسؤال حاسم هو كالتايل؛ «هل ميكن
المرأة أن تقود املسلمني؟»3وهو سؤال
يف أصله كانت وجهته للسامن الذي
كانت ترتدد عليه .يتضح إذا منذ البداية
أن املرنييس توظف كام عهدناها يف كتبها
األخرى منهجية الرسد التي تستخدم يف
الكتابات الروائية والقصصية ..وهنا
يربز جانب من تصور الباحثة للكيفية
التي ميكن أن ينجز من خاللها البحث
االجتامعي ،بحيث يتحرر من الضوابط
الصارمة التي تصل أحيانا اىل أن تصري
نوعا من األرثودوكسية()orthodoxe
املنهجية .بحيث أن توظيفها للرسد
ولوقائع شخصية يجعل بحثها أكرث
ارتباطا وتفاعال مع ما يجري يف املجتمع.
وهذا ما يتضح عندما نجد أن الحديث
الذي استدل به الزبون أثناء مرافعته عن
مرشوعية استبعاد املرأة يشكل منطلق
وموضوع بحث املرنييس يف هذا العمل.
وهذا ما تؤكده حني تقول الباحثة أن هذا
الحديث دفعها إىل البحث والتنقيب من
أجل كشف مدى صدق وصحة الحديث
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املذكور .فام هو الوضع الذي تعيشه
امل��رأة العربية ،وال��ذي دفع املرنييس
للبحث؟ .نجد أن املرنييس تربط النقاش
والفكر الذي دافعت عنه جامعة السامن
بالوضع السائد -حينها -أثناء االنتخابات
الترشيعية ،وهو وضع يكرس استبعاد
املرأة واقعيا رغم ما تضمنه القوانني من
حقوق مكفولة قانونيا ونظريا .وهذا ما
يربز لنا وضع جديد تعيشه املرأة؛ فبعدما
كانت مستبعدة من املجال العام ،ومن
النشاط السيايس باألساس يف العصور التي
تلت نهاية حكم الخلفاء الراشدين ،وهو
استبعاد يستند اىل تصور رسمي لإلمارة،
وكذلك اىل الواقع االجتامعي الجمعي.
غريأن املرأةاليوم،أصبحتيتجاذبها قطبان
متناقضان؛ فهي يف النصوص القانونية-
يف تصور الدولة الرسمي -إنسان يتمتع
بحق املشاركة يف األنشطة املختلفة

التي يحق للرجل املشاركة فيها.لكنها
اجتامعيا وعىل مستوى الواقع املعيش(
 )le vécuال زالت مستبعدة ،كام يحدد
مجال تحركها تصور منطي كالسييك مل
يتغري .ومن ثم كان هدف الباحثة هو
إنارة هذه الذهنيات العميقة .وهذا ما
أمىل عليها اتباع منهج يقوم عىل البحث
يف املصادر التي ذكرت فيها أحاديث
تحط من شأن املرأة  ،وبالتايل القيام
بعمل توثيقي متبعة يف ذلك بعد نظرتها
السوسيوتاريخية  ،وكذلك اطالعها عىل
أس��س علم اإلس��ن��اد يف مجال الفقه.
فإذا كان إرصار الجابري عىل تقديم ما
هو جديد قد دفعه بداية إىل مراجعة
الخطاب العريب املعارص ونقده ،قبل أن
ينتقد الرتاث 4فإن املرنييس بدورها عادة
إىل الرتاث  ،ولكن من أجل نقد ما لحقه
من تالعب إيديلوجي  ،ويف نفس الوقت
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إثبات قضية معينة :االس�لام مل يقص
املرأة من املجال السيايس ومن الفضاء
العام عموما .فتساهم بذلك يف حركية
أساسية يف السياق االسالمي اليوم ،والتي
تحرك مصادر البحث التاريخي والدراسة
النقدية للنصوص لرفع صفة التقديس
عن املبادئ واملكونات الرئيسية للرتاث
الديني.5
ومن بني تلك األحاديث التي تطرقت
ملوضوع املرأة مقللة من شأنها ،نجد
الحديث الذي استدل به الزبون والقائل:
«مل يفلح قوما ولو أمرهم امرأة» 6وهو
حديث موجود يف الفصل الثالث من
صحيح البخاري.
وسيتبني لنا أن الباحثة تعتمد عىل
منهج «توثيقي» يقوم عىل متحيص
األح��ادي��ث من حيث روات��ه��ا ،وزم��ان
روايتها ...وكذلك هو بحث تاريخي،
إذ ترصح الكاتبة أن ما ستقوم به هو
تنقيب يف األدب الديني؛ مبعنى الرجوع
إىل املصادر التاريخية للرتاث االسالمي
والبحث فيها عن أهم األحاديث التي
تتناول موضوع املرأة وربطها برشوط
ظهورها ،مبعنى أن الباحثة بصدد
مقاربة سوسيوتاريخية ملوضوع إقصاء
امل��رأة من املجال السيايس من خالل
مفهوم «الحريم السيايس» الذي يشري
إىل الحدود املرسومة واملقننة للعمل
السيايس الذي يعترب مثل الحريم مبعناه
الديني؛ إذ ال ميكن ألي كان أن يلج
اإلطار الذي يتواجد وينشط فيه الحريم.
ومن ذلك ذكرها لدراسة ملحمد عرافا
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الذي يتحدث عن أن املرأة مل يكن لها
وج��ود يف الحياة السياسية يف تاريخ
االسالم ،ويؤكد ذلك باستحضارتغييبها
عن اجتامع سقيفة بني ساعدة لتعيني
خليفة نبي االسالم .وهو حدث تاريخي
يكتيس دالالت عدة .غري أن هذا الغياب
ال يعني عىل أي حال أن املرأة كانت غري
منخرطة يف العمل السيايس ،فاملرنييس
تذكرنا بناء عىل بحثها «التوثيقي»
والتاريخي بحضور زوجة الرسول (ص)
عائشة يف املعركة التي دارت حول رشعية
الخليفة األص��ويل الرابع .أي أن املرأة
كانت حارضة يف الحياة السياسية ،بالرغم
من أن السلطة الذكورية كانت ال تعرتف
لها بأحقية وجودها ،إال أنها كانت تفرض
وجودها مجسدة يف شخصية عائشة التي
استفادت من صفتها أماً للمؤمنني ليك
تفرض نفسها يف معادلة الرصاع السيايس.
معناه أن التنقيب التاريخي ميكن أن
يقودنا اىل كشف زيف الدعاوى التي
تقر بأن املرأة كائن ال سيايس بطبعه ،وأن
هذه الحقيقة حقيقة تاريخية يف املجتمع
االسالمي .وواصلت الباحثة تنقيبها هذا
بالكشف عن عدة دراسات يف املقدمة
تقول بغياب أية عالقة للمرأة بالسياسة،
وحتى وجود عائشة يف موقعة الجمل
يعتربه سعيد األفغاين سببا للعدد الهائل
من القتىل الذين سقطوا يف املعركة ،أي
أن املرأة وإن وجدت يف السياسة فإنها
تظل مصدر مشاكل ورضر عىل املجتمع،
وهو تربير أيضا لوضعية االستبعاد من
الحياة السياسية التي تعيشها املرأة.هذا
البحث التاريخي والوثائقي الذي قامت

به الباحثة من أجل تأويل مختلف للنص
الديني ،مكنها من وضع أسس لالشتغال
يف الفصول املوالية .حيث اعتمدت
عموما يف هذا البحث عىل القرءان،
والتفسري ،والبحوث حول أسباب النزول،
والبحوث حول آيات القرءان والحديث،
وكتب التاريخ الديني ،والسرية ،وسرية
التابعني .7إذ أنها تساءل األفغاين نفسه
انطالقا من املصادر التي اعتمد عليها من
التاريخ الديني االسالمي ليثبت أن عائشة
ومن ثم املرأة -كانت سبب إراقة دماءاملسلمني .ومن هنا تقود املرنييس بحثها
التاريخي لتمحص الوقائع واألحاديث
التي تم استخدامها كذريعة إلقصاء
املرأة ،ومن ضمنها املجلدات الثالثة عرش
للطربي .وتسأل الذين يقولون بإقصاء
نبي اإلسالم محمد للنساء قائلة :يف أي
مقياس ميكن تأويل النصوص املقدسة؟
وت�برز بذلك السياق السيايس لظهور
األحاديث ،ويف نفس األن ظهور علم
اإلسناد الذي يعمل عىل كشف صحة
األحاديث من خالل البحث يف رواتها..
وقبل أن تختم املرنييس تقدميها ،تذكر
بالصعوبة التي ترافق أي عمل بحثي
موضوعه النصوص الدينية الرتاثية،
وخاصة عندما يكون هذا البحث تقوده
امرأة مسلمة .ثم أن الباحثة ويك تحتمي
من أي هجوم محتمل عليها ،تستند اىل
القرآن الذي يحث عىل القراءة والتفكري،
وبالتايل تدرس الرتاث الديني االسالمي
من الداخل؛ أي باعتبارها مسلمة تساءل
هذا الرتاث يف إطار ال يتجاوز ما يسمح
به الدين .وتصف كتابها هذا يف ختام
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التقديم بأنه ليس كتاب تاريخ ،بل أرادت
له أن يكون «قصة-ذكرى» ،وكتاب عبارة
عن «سفينة» تعود اىل زمن قريب من
الهجرة لتبحث يف حياة النبي .8وهذه
الرحلة سيقودها منهج تاريخي-توثيقي
– مقارن يف بعض اللحظات ،وهنا نجد أن
املناهج املتداخلة التي وظفتها املرنييس
يف هذا الكتاب ،تعرب عن رؤية متحررة
للكاتبة ،وتكون بذلك سباقة اىل اعتامد
املقاربة التي تقر بتداخل التخصصات
واملناهج يف البحوث االجتامعية يف
السياق املغريب ،وجدوى هذا التداخل
يف الكشف عن الحقائق االجتامعية
والتاريخية.

ثانيا :النص ن
الدي� كسالح
ي
سياس:
ي

 - 1الزمن املوجه يعوز املجتمع
االسالمي:
تبدأ املرنييس هذا الفصل بالتأكيد
عىل العالقة املتوترة التي تجمع بني
اإلنسان املسلم وبني الزمن ،وبخاصة
بينه وبني الحارض .9ما الذي مييز الطريقة
التي يتعامل اإلنسان الغريب بها مع
الزمن ،عن تلك التي يتعامل بها اإلنسان
العريب املسلم؟.لإلجابة عن هاذ السؤال،
تعقد الباحثة مقارنة بني تصور كل من
املجتمع العريب ،واملجتمع الغريب للزمن.
فإذا كانت الشبيبة الغربية تعاين من
الحارض باعتباره أصبح يسري يف اتجاه
جعل الواقع اإلنساين خال من الشعور
ومن االهتامم باألبعاد اإلنسانية ،وبذلك
تكون صعوبتها التي تعيشها يف الحارض
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منبثقة عن املآل الذي آلت إليه الثورة
الشاملة التي قادتها املجتمعات الغربية
من تطور جعل الفرد واملجتمع يتوفران
عموما عىل سبل العيش الرضورية،
ويف كثري من األحيان سبل الرفاه ،فإن
املسلمني يواجهون صعوبات الحارض
من خالل الرجوع إىل املايض واالحتامء
به من الحارض وصعوباته ،أي أنه ،عكس
اإلنسان الغريب الذي يبحث يف الحارض
عن سبل حل الصعوبات ،ويعود إىل
املايض من أجل خلق نوع من التوازن
ميكنه من مواصلة اكتشاف الحارض،
يعود املسلم إىل املايض من أجل البحث
عن حلول للحارض ،بل من أجل أن يحمل
ذلك املايض ويأيت به ملجابهة الحارض.
وهذا ما ذهب إليه الجابري ،الذي تعود
إليه الباحثة يف غري ما مرة ،حني أكد أنه
«وكام يحدث دامئا ،سواء عىل املستوى
الفردي أو املستوى املجتمعي ،فلقد
اتخذت عملية تأكيد الذات شكل نكوص
إىل مواقع خلفية لالحتامء بها والدفاع
انطالقا منها».10

يف نطاق االنتاج الفكري ،وحضور املايض
كمعطى مقدس يوجه الفعل السيايس،
فكان بذلك عرص التدوين منطلقا
ملامرسة الرقابة .إذ أن عرص التدوين
يشكل اإلطار املرجعي للفكر العريب،11
حيث يفرض نفسه تاريخيا كإطار
مرجعي ملا قبله وما بعده.12

ومن خالل املقارنة نفسها ،يتضح أنالزمن يف الغرب يلعب الدور األساس يف
مختلف مناحي الحياة ،إذ صار مقياس
لألشياء واألنشطة .بل إن سيطرة وحظوة
الحضارة الغربية ترجع يف جزء كبري منها
اىل تعاملها وتحكمها الجيد يف الزمن ،بل
إن فرض سيادة الحضارة الغربية وقيمها
يتم ،من خالل ،وبالساعة؛ من خالل رقابة
الزمن بدل الهيمنة العسكرية التي مل يعد
لها يف غالب األحيان حضور وال جدوى.
هذه األفكار التي تعود ملوسكوفيتش
والتي اقتبستها املرنييس تؤكد عىل جانب
مهم أصبح اليوم أكرث وضوحا؛ عالقة
املسلم واملجتمعات االسالمية والعربية
بالخصوص غري املنتظمة وغري املحكمة
ه��ذا املنهج امل��ق��ارن يف التفكري مع الزمان تساهم بشكل كبري يف تخلفه
يسمح بالكشف عن نقط الضعف عن تحقيق التنمية.
والخلل يف أسلوب التفكري الذي يتبعه
كثريا ما يالحظ االستخفاف بأهمية
املسلم ملواجهة اإلشكاليات التي يطرحها
الدقائق والساعات داخ��ل اإلدارات
الحارض ،كام ميكن يف بعض االحيان من
واملرافق العامة ،وهذا التصور للعمل
توفري اختيارات ومسالك جديدة للتفكري.
والزمن الذي يحمله الفرد-املوظف يف
وتستحرض هنا الباحثة كل من محمد
املغرب ينضاف إليه استخفاف ممنهج
عابد الجابري وعبد الكبري الخطيبي
بأهمية حضور املرأة يف مختلف األنشطة
باعتبارهام مفكران مغربيان عمدا إىل
والفعل السيايس،مام يزيد من توسيع
البحث يف مايض الحضارة من أجل إعادة
هامش تفويت الفرصة عىل املجتمع
اكتشاف الذات العربية .ويؤكد الجابري،
املغريب يك يكون يف مصاف املجتمعات
مثال ،عىل الحضور القوي للمتدين واإلمام
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التي قطعت طريقا ليس بالقصري من
أجل بلوغ مجتمع الدميقراطية والتنمية
والعدالة االجتامعية .وقد نجد اليوم يف
املغرب خري مثال عىل ما ذكرنا أعاله.
إذ أن مفهوم االستثامر نفسه يخفي
وراءه مجموعة من عالقات السيطرة
والسيادة ،باعتباره مفهوم مرتبط أيضا
بالزمن ويجسد االمربيالية الجديدة التي
مل تعد مرئية ومعروفة أنها إمربيالية.
هنا تربز أهمية استدعاء املايض ،مايض
املجتمعات العربية ال��ذي قد يحوي
داخ��ل��ه م��ا ميكن أن يساعدها عىل
النهوض من مرضها الذي طال واستطال،
ولكن هذا االستدعاء للاميض يجب أال
يكون ِب ِني ِة جعل املايض يحمل رحيله
ليستقر يف الحارض ويسري مع املجتمع
األن كام كان يسري يف رحالته الطويلة
عرب قوافل تجوب األمصار العربية طيلة
أيام وسنوات!
تواصل الباحثة مقاربتها املقارنة بني
الحضارة الغربية ،والحضارة االسالمية
لرتبط املقارنة هذه املرة بسؤال املوت
واملايض .فإذا كانت املوت مصري البرشية،
فإن الغرب أنساه املستقبل بفكرة املوت
وجعله مفتنت باإلمكانات التي توفرها
الحياة  ،مام جعله يحرر طاقاته الخالقة
ويرى املايض كالحلوى التي تستعمل
لخلق السعادة لدى األطفال يف لحظات
معينة .أما املسلمني فاختاروا العودة إىل
املايض باعتباره الصحن الرئييس والكأس
الذي ال ميكن الرشب من غريه ،فاختاروا
بذلك املوت قبل أن يعيشوا .13
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هي دعوة إذا إىل رضورة وحتمية
التفكري يف الحارض من أجل املستقبل
فقط ،وليس من أجل االستمرار يف جر
أذي��ال امل��ايض يف الحارض من أجل أن
يستمر يف املستقبل ،يف الوقت الذي يجب
أن يكون املايض مجرد وسيلة من الوسائل
املتاحة التي ميكن أن تساعد عىل السري
نحو املستقبل بعزمية وثبات وعقالنية.
وتستحرض الباحثة مرة أخرى الجابري
الذي يؤكد أن بحثنا املريض عن املايض
مينعنا من قراءته .بل إننا غري مؤهلني
لقراءة هذا املايض ألننا منشغلون بوضع
همومنا الحالية عىل صفحاته.يتبني أن
املرنييس إىل حد األن تقوم بنوع من
التأسيس النظري ملوضوعها باألساس-
إن صح القول ،يساعدها يف التأسيس
ملا ستأيت عليه من أفكار وتفصيالت،
من خالل طرح بعض األفكار التي تربز
أهمية املوضوع ،وهنا نفرس استدعاء
كل من موسكوفيتش وكذلك الجابري
بالخصوص .إذ أنها تنتقل مبارشة إىل
تحديد املعنى اإلج �رايئ لعبارة «نحن
املسلمني» ،وهي عبارة تشري إىل انتامء
الفرد إىل جامعة تعتنق الدين االسالمي
كدين جامعي ،مثلام يعتنق املناضلون
التقدميون األفكار واملبادئ املاركسية.
أي أنها تتحدث عن اإلس�لام كقانون،
وليس كعقيدة ،وخيار شخيص .وتؤكد أن
الخلط بينهام كان سببا لفشل الحركات
املاركسية يف العامل اإلسالمي .وهذا الخلط
أيضا كان وراء إبعاد املرأة من السياسة
كذلك .ويف لحظة فارقة يف تاريخ البلدان
االسالمية -مبا فيها املغرب -وجدت هذه

البلدان نفسها بعد االستقالل مضطرة
إىل أن تعيد تعريف مواطنيها ،أي أنه
مل يعد ممكن للدول اإلسالمية املستقلة
حديثا أن تنخرط يف املجتمع الدويل دون
أن تعيد النظر يف القوانني التي تحدد
هوية ومكانة املواطنني واملواطنات .بهذا
تلقت الهيمنة الذكورية رضبة قوية يف
أهم ركائزها؛ القانون واألعراف الرسمية
التي تقر بنوع من القيم والهوية الخاصة
بالجنسني.14
غري أن استمرار وج��ود جامعات
إسالمية ترفض دخول املرأة إىل املجال
السيايس ،وكذلك وجود مكونات عدة
ال يخدمها ولوج النساء إىل مجال لطاملا
كن مقصيات منه ،جعل مشكلة املرأة
وإثارتها تسمح باستمرار بالتصدي
للتغريات الكونية للسلطة دون تسميتها.
فلقد برزت املنظامت األممية والدولية
منذ نهاية الحرب العاملية الثانية كهيئات
تعمل ،كام هو مسطر يف قوانينها،
عىل نرش حقوق االنسان والدميقراطية
وحامية األقليات ...ومن ثم كانت الدول
التابعة عموما ملزمة بإقرار املساواة
االجتامعية والجنسية وغريها .كام أن
الفكر نفسه ال يخرج عن هذا السياق
باعتباره حركة عقلية ال تجري يف التاريخ
مستقلة ،أي ال ميكن أن يجري الفكر
يف معزل عن الحركات اإلجتامعية التي
تنشط من كل جانب .15إن استحضار
السياق الدويل يف تحليل التغريات التي
ستطرأ عىل وضع املرأة من طرف الباحثة
ينم عن نظرة وأف��ق للتحليل يدمج
البعد العاملي الذي يؤثر عىل الثقافات
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واملجتمعات املحلية ،والبعد املحيل الذي
يتميز بنوع من االستقرار والثبات من
حيث القيم والسلوكات ،من أجل مقاربة
أكرث شموال لوضع معقد تتداخل عدة
عوامل يف تشكيله .وهو وضع ازادت
األسئلةحوله طرحا يف خضم ما ترتب عن
خروج االستعامر وما لحق بوضعية املرأة
من تغيري؛ حيث أصبحت بعض النساء
تعملن وتتلقني أجورا وتنافسن الرجال
يف العمل.

 - 2النبي والحديث:
يف هذا الجزء تتساءل املرنييس بداية
عن السبب الذي جعل «رجل أمي عرقي
يتمكن من نرش رسالته يف مختلف
األمصار ،وهل لهذا النجاح معنى كاف
خارج املعني القصيص» .16فنبي اإلسالم
ولد يف وسط شعب متخلف (التخلف
نقصد به املعنى اللغوي للكلمة ،أي
التخلف عن ركب املجتمعات القوية ..
وليس باملعنى اإليديولوجي للمفهوم)
باملقارنة مع الحضارات التي كانت
سائدة حينها ،وكذلك تابعا ومنعزال نظرا
لضعفه العسكري .وهنا تربط الكاتبة
بني من ينادون بإحياء اإلسالم وتوظيفه
كام كان يف مرحلة بداياته بشبه الجزيرة
العربية من أجل حل املشاكل االقتصادية
واالجتامعية التي تعيشها املجتمعات
اإلسالمية ،وبني املرحلة التي ظهر فيها
االسالم حيث اتصف بالقوة والعزم عىل
إعالء كعب قوم مهمشون ،واالنتصارات
التي حققت حينها بناء عىل قيادة نبي
طموح (ص) .هذااالستحضار تبغي
الكاتبة من ورائه لفت االنتباه ملا صار
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األن معروفا يف العلوم االجتامعية ؛ كون
معالجة املشاكل االقتصادية واالجتامعية
والثقافية يف كل مجتمع تتم وفقا لفحص
الرشوط املحلية التي أنتجتها والبحث يف
الحارض من أجل إيجاد حلول لها ،وهذا
البحث يغنى من خالل استحضار األبعاد
واملقاربات األخ��رى ،مع األخ��ذ بعني
االعتبار رضورة تأطري املوضوع تاريخيا
من أجل فهم دقيق للموضوع .ثم تعرج
الباحثة بيشء من االستفاضة عىل سياق
لقاء وزواج نبي اإلس�لام محمد (ص)
بالتاجرة خديجة ،ونزول أول أية قرآنية
تدعو اىل القراءة سنة 610م ،واعتناق
اإلسالم من طرف خديجة كأول إنسان
يعتنقه .كام أن اإلس�لام ولد باملدينة،
وهو ما يثري إشكالية وصم التخلف
الذي يلصق باملجتمعات اإلسالمية كونها
طبيعيا كذلك .وبعد موت الرسول (ص)
فرضت مسألة الحديث نفسها بقوة اىل
يومنا هذا .فبموت الرسول (ص) ،مل يعد
ممكنا البحث عن األجوبة املقدمة من
طرف الله عن طريق نبيه للمسلمني،
وبذلك مىض الخرباء يبحثون عن تطوير
نظرية الخالفة السياسية؛ ماهي صفات
وط��رق تعيني الخليفة ال��ذي يقود
املسلمني؟ ومن هؤالء الخرباء ومدارسهم
ومنظريهم انبثق أدب كامل .ونشأ الفقه
كعلم ديني يرتكز عىل الرشيعة .فكان
اختيار الرئيس السيايس العادل وعدم
الخطأ يف تفسري الرشيعة املستخلصة من
القرءان والسنة املحوران اللذان حركا
التاريخ اإلسالمي.
لفهم مكانة كتابة النص املقدس
واستعامله عىل مستوى رقعة الشطرنج

السيايس باألمس واليوم ،تعود الكاتبة
إىل األيام التي تلت وفاة الرسول (ص)،
وخاصة تعيني الخلفاء األربعة املعتربون
أصوليني  .حيث نشب الخالف حول
قرار تعيني خليفة النبي الذي استقر يف
النهاية عىل أيب بكر ،ثم عمر ثم عثامن
الذي أغتيل وعني عيل مكانه لتبدأ الفنت
السياسية .والتي تعمقت مع محاربة
عائشة لعيل يف موقعة الجمل واغتيال
عيل بعدها ،والتي ستنقش يف ذاكرة
التاريخ اإلسالمي إىل اليوم .فكانت بداية
تجميع الحديث مقرتنة بالخوف من
اإلره��اب والعنف السيايس؛ ماذا قال
الرسول بشأن الحرب األهلية؟ ما هو
الطريق الذي عىل املسلمني أن يسلكوه يف
هذه الحالة؟ هل يجوز قبول خليفة ظامل
رشيطة أن يضمن السالم؟ هذه األسئلة
وغريها شكلت السياق الذي فيه تلون
و نشأ الحديث .وعلم الحديث يقدم
للقارء مضمون معني يحمله الحديث،
كام يقدم كذلك معلومات عن ناقله من
خالل قاعدة االسناد .17وتنبه الباحثة
القارئإىل أن اإلسالم يف قرونه األوىل كان
دين الفرد املسؤول العاقل القادر عىل
التمييز بني الحقيقي والكاذب ،غري أنه
ُعمل عىل مر القرون عىل تغييب املسلم
العاقل وإب��دال��ه بآخر خانع مراقب
شاكر أكرث .وهذا ما يحيل عىل العمل
اإليديولوجي الذي رافق تدوين الحديث
يف عرص كان الحديث فيه وسيلة أساسية
لالستمرار يف الحكم وضبط الفرد ،وذلك
بعد أن متزق العامل اإلسالمي بالفنت .وهنا
ميكن مامثلة وضع استغالل الحديث
لتثبيت الحكم ،بالوضع الذي عرفته
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املجتمعات االسالمية املعارصة
من استغالل الحديث كذلك
إلبعاد املرأة عن املجال العام،
وهو ليس أمر جديد بقدر ما أنه
استمرار لوضع وأسلوب قديم
أخ��ذ يتبع يف مجتمع وسياق
مختلف .ومن نتائج الرصاع حول
السلطة ،الذي انطلق حني كان
النبي (ص) يف غرفته ميتا مغطى
بعباءته والجامعة تبحث عن
الخليفة املناسب ،تلك الفنت التي
اندلعت منذ اغتيال عثامن بن
عفان ،إذ أن املسلمني انقسموا
إىل سنة وشيعة ،فأصبحت كتابة
األحاديث التي تربر إيديولوجية
كل طرف عملية نشطة جدا.

انترشت األحاديث الكاذبة التي تنسب
 - 3بحث حول حديث ضد النساء
بعد اشتعال الفتة وانتصار عيل يف إىل الرسول ،والتي تكون إما عن قصد ،وحول منشئه أبو بكرة:

موقعة الجمل ،روي الحديث الذي
ستقوم الباحثة بفحصه ومتحيصه وهو:
«إنه مل يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
وهو حديث جاء قبيل تعيني معاوية
خليفة وبداية عهد ن��وع جديد من
األريستقراطية القبلية التي لطاملا عمل
النبي عىل تجنبها ،وهو ظاهرة األرسة
الحاكمة االستبدادية ()La dynastie
التي ستطبع التاريخ االسالمي الالحق.
وهنا تقوم الباحثة برصد تاريخي
للسياق الذي كتب فيه البخاري الحديث
باعتباره أح��د أه��م ال��رم��وز املدونة
ل�لأح��ادي��ث .معتمد يف تدوينه عىل
روايات متعددة ألفراد كرث .غري أنه واجه
مشكلة مدى صحة الروايات بعد حوايل
مائتي سنة عىل وف��اة الرسول!حيث
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وإما يكون التالعب بها عىل مستوى
الرواة ،وإما يكون قول أحاديث مل يسمع
بها الراوي أبدا .فكانت كتابة الحديث
عملية أساسية تخدم ضامن الوالء ،كام
تخدم الرمزية الدينية اليوم االنتخابات.
يتبني إذا أن الباحثة قامت هنا بنوع
من التأسيس املنهجي واإلبستيمي
الذي يجعل العملية التي ستقوم بها
يف الفقرات املوالية أمرا مرشوعا علميا
ومقبوال يف األوساط الدينية .لتختم هذا
املحور باإلشارة مع يشء من التفصيل إىل
الدراسة التي قام بها طه حسني للشعر
الجاهيل ،والتي انتهي فيها اىل التشكيك
يف صحة هذا الشعر الذي يعترب أحد
أعمدة املعرفة العربية .18

حسب حديث البخاري ،ف��إن أيب
بكرة هو الذي سمع الرسول يقول« :مل
يفلح قوم ولو أمرهم ام��رأة» .فتقوم
الباحثة ببحث تاريخي ومنهجي للتأكد
من صحة الحديث وذلك بصفتها امرأة
مسلمة .وتبدأ هذا البحث من خالل
األسئلة األساسية التي يتضمنها املنهج
التاريخي ،متسائلة؛ من كتب الحديث؟
ومتى؟ ومل��ن؟ ومل���اذا؟ وأي��ن؟ لتقوم
الباحثة بتقص تاريخي لسياق رواية هذا
الحديث وراويه مستعينة بكتاب فتح
الباري البن حجر .فأبو بكرة تذكر هذا
الحديث بعد حوايل ربع قرن من موت
النبي ،وهذا يتطلب ذاكرة أسطورية،
إذ أنه روى الحديث إبان هزمية عائشة
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يف موقعة الجمل .وقاد التمحيص الذي
قادته املرنييس إىل كشف مجموعة من
الحقائق التاريخية حول أبو بكرة ،من
قبيل أنه ت ِغيب سرية مفصلة عنه يف
كتب اإلسناد والكتب املخصصة لسري
الصحابة .وكذلك كون أبو بكرة كان
مضطرالتربئة نفسه بعدما تخلف عن
املشاركة يف املعركة إىل جانب جيش
عيل بعد أن هزم جيش عائشة .وكذلك
الشكوك التي أثريت حول صدق رواياته
بعد أن اكتشف أنه روى عدة أحاديث
يف سياقات تخدم أحد األطراف املتنازعة
حول السلطة ،كام حصل مع حديث؛
«إن الحسن بن عيل سوف يكون رجل
املصالحات».19
بهذا تضع املرنييس الحديث يف سياقه
التاريخي متبعة ما تتيحه منهجية الفقه
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يف التحقيق من قواعد .وقد بني هذا
املنظور الذي يعترب الدين كعلم يجب
التأكد من كل يشء يقال داخله ،أن
عديد من الرواة كانوا غري مؤهلني وغري
جديرين بالثقة .إذ صار االهتامم بسلوك
الفرد يف الحياة اليومية ومدى استقامته،
وهنا نجد أن أيب بكرة قد أدين من طرف
عمر وأجلد .20هذا التقيص والتمحيص
للحديث الذي يقيص املرأة من الحياة
السياسية ،بل ويجعل من املرأة عالمة
للرش والفشل إذا ما دخلت مجال الحكم،
توصلت من خالله الباحثة إىل عدة
خالصات .وأوىل الخالصات التي يسوقها
لنا ،هي أن الحديث ليس بتلك القدسية
والصدقية التي تروج له والتي نقشت
يف الذاكرة اإلسالمية عرب التاريخ ،بل
إنه محط استخدام إيديولوجي لتحقيق
املصالح السياسية باألساس .بهذا املعنى

نجد أنفسنا مدعوين للتفكري يف مختلف
املؤسسات والسلوكات والقواعد وكل ما
يستمد رشعيته من هذا الرتاث الديني
اإلسالمي ،كام هو الشأن مع استبعاد
املرأة الذي تعالجه املرنييس.

 - 4البحث عن أحاديث أخرى
معادية للنساء:
تعود مرة أخرى الباحثة إىل رسد
مجموعة من ذكريات الطفولة ،ولكن
ليس بهدف إضفاء طابع جاميل عىل
البحث ،ولكن متاشيا م��ع منهجها
السوسيوتاريخي املفكك لألحاديث
املنسوبة إىل النبي خدمة ملبتغى
تأوييل جديد ،فتستحرض تلك اللحظات
التي تفيد يف فهم وتحليل املعطيات
التاريخية وكيف اشتغلت وال زالت
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تشتغل يف املخيال الجمعي .فكالم
لالياسمينة؛ «يجب قراءة القرءان كام
نزل من السامء»21يسمح لنا بتصور
ومعرفة بعض مالمح العقلية الفقهية
التي كانت سائدة -وال ميكن الجزم أنها
انتفت -باملجتمع املغريب .ومرة أخرى
ستضع الباحثة الحديث الذي ورد يف
صحيح البخاري؛ «الكلب والحامر واملرأة
تقطع الصالة إذا مرت أمام املؤمن ،
فاصلة بينه ،وبني القبلة» موضع البحث.
وتعرج يف بحثها أوال عىل تعريف القبلة
التي هي اتجاه مكة (بعد أن كانت
توجه نحو القدس) حيث توجد الكعبة،
التي تعطي لصالة املسلم بعدها الكوين.
ثم أن الكاتبة تقدم تحليال واستعراضا
للرشوط االجتامعية التي رافقت ظهور
االسالم ،يف عالقتها بالعوامل واالوضاع
السوسيواقتصادية التي كانت تعيشها
املجتمعات العربية  ،وكذلك الجامعات
الدينية واالثنية .وتستخلص أن االسالم
دين توجه إىل كل الناس؛ ألن جامع
محمد ،خالفا لألديان األخرى ،ليس بناء
وإنشاء ،وإمن��ا أف��ق .والجامع هو كل
مكان ،يكفي املؤمن للصالة أن يعدل
اتجاهه صوب مكة وأن يضع أمامه شيئا
ميثل رمزيا القرب املقدس.
إن ال ِقبلة ،هي العمل عىل
تحويل العامل ،من مدينة عربية كمركز
سطحي .وإبعاد النساء عن القبلة هو
إبعادهن عن كل يشء .وحرش املرأة مع
حيوانني داجنني كونها تحدث اضطراب
ب�ين املصيل والجوهر االل��ه��ي« ،هو
تأكيد للتعارض بني جوهرها والجوهر
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االلهي» .22وتعود مرة أخرى اىل سرية أيب
هريرة ،حيث أن له مشكلة مع النساء
تعود وتحرض يف لقبه نفسه ،كام تعود
اىل أيام اشتغاله يف بيت النبي .وتعرض
بعد ذلك حديث؛ «سمعت أبا هريرة
يروي أن من يفاجئه الفجر وهو جنب
ال ميكنه أن يصوم» الذي نفته أم سلمة
وعائشة .وقد تراجع عن هذا الحديث
قبل موته .فقد كان الجنس وامل��رأة
الحائض يف شبه الجزيرة العربية قبل
االسالم رمزا للقذارة والتدنيس .هكذا،
وتبعا للمبادئ التي حددها علم االسناد
للتأكد من صدق األحاديث املنسوبة
للنبي ،يتبني أن أبا هريرة مل يكن من
النوع الذي ميكن الوثوق يف روايته كام
يوضح الطربي .وبالتايل اعتبار املرأة
ك»نجاسة» أو كمفسد للصالة ال ميلك
سندا دينيا يقينا.

خالصة تركيبية:
اهتمت الباحثة بسؤال مشاركة
امل��رأة يف الحياة السياسية خصوصا،
والحياة االجتامعية عموما La question
de la participation des femmes à
 ،la vie politiqueليس من أجل إنجاز
بحث أكادميي يتميز بالجدية و الراهنية
فقط ،بل إن بحثها ينطلق من إشكالية
ومشكلة اجتامعية عاشتها الباحثة،
وأثارت مخيلتها وفكرها النقدي الذي
قادها إىل إنجاز هذا البحث .فانطلقت
من الواقع االجتامعي املغريب الذي يتميز
بحصار ومراقبة صارمة مفروضة عىل
املرأة ،وهي مراقبة تتفاعل مع استبعاد

امل��رأة من الحياة السياسية والحياة
االجتامعية يف املجال العام لتغيبها بشكل
شبه نهايئ عن التمتع بحقوقها املختلفة
كإنسان ،لتبحث عن م��دى مطابقة
املبادئ واألفكار التي يقوم عليها هذا
الفكر املستند للسنة النبوية والقرآن
لروح االسالم الحقيقية أو إن شئنا تدقيق
القول؛ مقاصد االسالم ،وإىل ما جاء به
نبي االس�لام نقال ،وتجسيدا؛ س��واء يف
سلوكه أو يف أفكاره وتوجيهاته.
هكذا ،لجأت الباحثة فاطمة املرنييس
إىل علم االسناد للتأكد من الحديث الذي
رواه أبو بكرة يف أنه ال يصلح لقوم أن
تحكمهم امرأة .وهو حديث يتهاوى أمام
قوة الحقائق التاريخية التي تؤكد وجود
عائشة ،مثال ،يف ساحة الرصاع السيايس
الذي عقب وفاة عثامن مقتوال .هذا
الحدث سوف يشكل ،من بني الأّ حداث
األخ��رى ،بداية انقسام وت��أزم للحياة
السياسية يف املجتمع االسالمي .بل إن
نتائجه سوف تترسب إىل بنية التفكري
يف العقل العريب ال��ذي س��وف يصبح
أرثودوكسيا جدا يف القرون الالحقة .ومن
هذا أن التفكري يف املشاكل التي يعيشها
اإلنسان العريب أصبح يتم يف اتجاه
استدعاء املايض والنكوص إىل الذكريات
السعيدة التي تحملها فرتة الفتوحات
اإلسالمية؛ فصار التفكري يف الحارض يتم
من خالل االستكانة إىل املايض والرتجي
أمام بابه يك يقدم الحلول للواقع الحايل
املتأزم .صحيح أن اإلسالم حقق إنجازات
كبرية يف فرتات تاريخية معينة ،خاصة
الفرتة التي كان العامل االسالمي تحت
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قيادة رج��ل متبرص يقدر دور امل��رأة
واألفراد عموما ويستشري من من شأنه أن
يفيد يف حسن تدبري أمور املسلمني ،غري
أن هذه النجاحات متت يف فرتة زمنية
محددة وفق رشوط سوسيوتاريخية
محددة كذلك ،وبالتايل محاولة إحياء
ذلك وإع��ادة تشييد من��وذج مامثل يف
واقع مختلف هو أمر ال ميلك أي سند
علمي أو منطقي .دون أن يعني هذا
أن الرتاث الديني اإلسالمي يجب القطع
معه نهائيا ،بل -كام تؤكد املرنييس-
يجب فقط فحصه واكتشاف ما لحق
به من تحوير وتشويه ملبادئه الرئيسية،
وهذا بغية إيجاد ما ميكن أن يفيد يف
حل صعوبات ومشاكل الحارض.
تتبنى الباحثة رؤية تقوم عىل اعتبار
أن اإلس�لام دين يتضمن ما من شأنه
أن يساهم يف إقامة مجتمع تسوده
العدالة وينعم أفراده بحياة كرمية ويف
رشوط متكافئة بني مختلف مكوناته.

غري أنه يجب مراجعة ومتحيص الرتاث
الديني الذي تم تضمينه أشياء تتناىف
مع ما نادى به الله ورسوله (ص).ومن
ذلك مثال حديث أبو بكرة الذي يجسد
منوذجا الستغالل الدين مقابل تحقيق
مصالح معينة ،أو إلشباع نزوات شخصية.
بل كام نجد يف كتاب «صحيح البخاري،
نهاية أسطورة» لرشيد أيالل أن أحد أهم
املصادر التي يقوم عليها هذا الرتاث
أصبحت مجرد «أسطورة» .هذا التوظيف
اإليديولوجي ،إذا ،للدين وما استتبعه من
خلق ألحاديث جديدة نسبت للنبي دون
أن يكون قد قالها مطلقا ،ترسخ يف الحياة
االجتامعية ويف التقاليد كام يبني املثال
الذي ساقته املرنييس؛ فاألستاذ املحارض
الذي يتحدث عن أن الرسول قال أن
املرأة والكلب ..يفسدان صالة املؤمن
إذا مروا أمامه ..مل يرث فيه أي ريبة أو
تساؤل حول واقعية هذا الحديث ،وهذا
يعود ،من بني ما يعود إليه ،إىل النظرة
املقدسة التي تم إصباغها عىل الرتاث

الديني .وبالتايل فاملرنييس مل تكشف
فقط عن زيف الدعاوى والتصورات التي
تذهب إىل رضورة إبعاد املرأة عن املجال
العام وعن الشأن السيايس ،بل كشفتعن
ثغرات وجوانب مزيفة يف الرتاث الديني
االسالمي ،وهو كشف ،باإلضافة اىل ذلك
الذي قاده الجابري وغريه ،جعل القول
بقدسية هذا الرتاث يفقد مصداقيته.
كام أن كتابها بني عىل أن ثنائيات؛ أنثى/
ذكر ،عريب/غريب ..ال زالت تحكم منط
التفكري لدى العديد من مكونات العامل
االسالمي العريب .ميكننا القول أن العقل
العريب صار ،بدل أن يفكر يف قضاياه
بغية حلها ،يفكر يف كيفية إثبات أشياء
من املايض من خالل الحارض .وبالنتيجة،
فقراءة ومساءلة املرنييس يجب أال تغفل
املنطلق املنهجي للمرنييس ،يك يكون
النقد وال��ق �راءة واقعيني ومستوفيني
للرشط العلمي.
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حوار العدد

حوار رتم�جم للفيلسوف
الفرنس إتيان باليبار
ي
حول "تداعيات الجائحة عىل
ال ن
نسا�"
الوجود إ ي
ترجم الحوار الباحث محمد جليد ،جريدة "لوموند" الفرنسية

وضع الفيلسوف املاركيس متنا فكريا يساعده عىل مواجهة األزمة الصحية الراهنة ،وكذا األزمة االقتصادية واالجتامعية
التي ترتاءى يف األفق .فرغم أن "إتيان باليبار" (مواليد  )1942يعد أحد املفكرين الفرنسيني الذين يحظون مبتابعة أكرب ،إال
أنه يتحىل بالتواضع .يشهد عىل ذلك الجزآن األوالن من أعامله الكاملة "التاريخ الالنهايئ" و"أهواء املفهوم" .إذ ال يعرث فيهام
القارئ عىل تساؤالته املدهشة واملتنوعة (حول الكوين ،والحدود ،والعنف )...فحسب ،بل يجد فيهام أيضا سخاء الفيلسوف
الذي يبني عمله باعتباره حوارا رصيحا مع مجايليه من العامل أجمع .فكيف ينظر إىل األزمة الكونية الراهنة؟
 كيف يواجه رجل مثلك ،رشت�ب الثقافة السياسيةالماركسية بعمق ،الجائحة الراهنة؟ هل استبعدت
الف�وسية المسألة االجتماعية؟
القضية ري

أمام اإلجراءات املتخذة لدرئه ،حيث تتحول التفاوتات ،الحادة
عىل نحو صارخ ،إىل عوائق أنرثوبولوجية ،أي إىل انقسامات
داخل الجنس البرشي.
�تتت
 من ي نتث�ها هذه
ب�ين العالمات الضائعة ال ي ري
الجائحة هذا الشعور الذي تتوقف عنده ف� الجزء أ
الول
ي
من كتاباتك :لم ينته التاريخ ،بل يتواصل ،لكن بخنق
السياسة...

هنا يطرح خيار جميل ،يكاد يكون أشبه بامتحان الباكالوريا!
يف نظري ،ما يلفت النظر أكرث يف "القضية الفريوسية" هو،
بالطبع ،اآلالم التي ترافقه ،وكذا االستعجال الذي يضفيه
سيظل الزمن مييض عىل الدوام ،حتى ولو مل تكن هناك
عىل مشكلة املناعة التي تخرتق جميع الحواجز الوطنية أو
االجتامعية .لكن مثة تقاطع آخر ،قوامه الضعف املتفاوت بني سياسة باملعنى القوي للكلمة ...لكن تصورنا للزمن آخذ
مجتمعاتنا تجاه الجائحة .إذ لسنا متساوين أمام الخطر ،وال يف التغري ،حيث بدأنا نعي ،مع فكرة األنرثوبوسني والدمار

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

57

 كيف يواجه رجل مثلك ،رشت�بالثقافة السياسية الماركسية بعمق،
الجائحة الراهنة؟ هل استبعدت
ال��ف���وس��ي��ة المسألة
القضية
ري
االجتماعية؟

يشكالن جزءا واح��دا مام كان يسميه
االقتصاديون بـ"العوامل الخارجية" .وإذا
كنا نرغب يف االحتفاظ بيشء ما من
هذا التامزج بني التاريخ والسياسة ،فال
بد إذا من أن تصري هذه األخرية سياسة
بيولوجية وسياسة كونية.
 تدعو إىل "سياسة بيولوجية".كان الفيلسوف "جاك دريدا" (1930-
 )2004قد اقتبس مصطلح "المناعة
الذاتية" ليصف جسما يدمر ذاته
بتوجيه دفاعاته نحو ذاته...

تخنق منظورات التحرر .يالحظ
أ
مريك "فريدريك جيمسن"
المنظر ال ي
أنه "يسهل اليوم تخيل نهاية العالم
رث
أك� من نهاية الرأسمالية" .ما رأيك ف ي�
هذا القول؟

الكلمة األهم هنا هي "تخيل" ،ألنها
تدل يف اآلن ذاته عىل الطابع االستعجايل
هنا يطرح خيار جميل ،يكاد يكون
والصعوبة الجوهرية .يعد "تخيل" نهاية
أشبه بامتحان الباكالوريا! يف نظري ،ما
الرأساملية محرك اآلمال الثورية .لقد
يلفت النظر أكرث يف "القضية الفريوسية"
تخيلنا هذا األمر عىل الدوام ،ال كـ"نهاية
هو ،بالطبع ،اآلالم التي ترافقه ،وكذا
العامل" ،التي متثل التيمة الدينية الكربى
االستعجال الذي يضفيه عىل مشكلة
استعمل "دري����دا" ه��ذا املفهوم املشحونة بالفزع والوعد ،وإمنا كـ"نهاية"
املناعة التي تخرتق جميع الحواجز
الوطنية أو االج��ت�ماع��ي��ة .لكن مثة بخصوص الطريقة التي تفاعلت بها هذا العامل املحكوم بعالقات الهيمنة.
تقاطع آخر ،قوامه الضعف املتفاوت الحكومة األمريكية مع هجامت  11بينام تدشن الكارثة البيئية ،التي تنضاف
بني مجتمعاتنا تجاه الجائحة .إذ لسنا شتنرب  ،2001عرب سن قانون خاص إليها اآلن الكارثة الوبائية ،منظورا ثالثا،
متساوين أمام الخطر ،وال أمام اإلجراءات باملشبوهني يستدعي مبارشة متخيل مأساويا من زواي��ا كثرية؛ لكن املأساة
ليست ق��درا ،بل هي رصاع بني
املتخذة لدرئه ،حيث تتحول
هذا العالم المحكوم بعالقات الهيمنة.
الرضورة والعناد ،هي "سيزيف"
التفاوتات ،الحادة عىل نحو
ت
ال� تنضاف إليها
كامو...
صارخ ،إىل عوائق أنرثوبولوجية،
بينما تدشنآ الكارثة البيئية ،ي
الن الكارثة الوبائية
أي إىل انقسامات داخل الجنس
 "أن تستمر أالشياء كما
البرشي.
ف ي� السابق ،تلك هي الكارثة"،
 م��ن ي نب�ي�ن ال��ع�لام��ات
رت
ين
بنيام�"
"وال�تر
هذا ما قاله
الضائعة ت
تث�ها هذه الجائحة دفاع املنظومة ضد العوامل املعدية.
ال�
ري
ي
( ،)1940 1892-أحد الكتاب الذي
هذا الشعور الذي تتوقف عنده ف ي� يف نظري ،مل يكن "دري��دا" يريد القول
تستعيدهم ريشتك دائ��م��ا .هل
الجزء أ
الول من كتاباتك :لم ينته إن الدميقراطية كام هي متيل إىل تدمري
ينتاب هذا الباعث عىل االختالف عن
التاريخ ،بل يتواصل ،لكن بخنق ذاتها ،وإمنا يبني بعض اإلجراءات األمنية
السابق ،الذي أطر الحلم الثوري،
تقتلها .بالنسبة إىل ،سأقول إن ملمحا
السياسة...
كوابيسنا الصحية اليوم؟
من مالمح الدميقراطية يكمن يف أن
سيظل الزمن مييض عىل ال��دوام،
ما أرغب يف قوله هو أننا قادرون
الوعي باسرتاتيجية الحامية الجامعية
حتى ولو مل تكن هناك سياسة باملعنى برمتها ،سواء تعلق األمر بغلق الحدود ،عىل التأكد من مسألة واح���دة :لن
القوي للكلمة ...لكن تصورنا للزمن أو العزلة ،أو تعقب "السكان املعرضني يستمر التاريخ كام كان .لكن ال ميكن
آخذ يف التغري ،حيث بدأنا نعي ،مع للخطر" ،ليست مرضة .فالطريقة التي التنبؤ بهذا التحول يف عموميته ،حيث
فكرة األنرثوبوسني والدمار الذي تعلنه ،يريدها مجتمع ما "لخوض الحرب" ،نجهل محتواه .يجب أن نتوقع ،عىل
أن الزمن التاريخي والزمن الجغرايف حتى ضد الفريوس ،تعرض الدميقراطية الخصوص ،بأنه سيقدم ب��دائ��ل غري
ال ينفصالن .ففي القرنني التاسع عرش
منسجمة فيام بينها ،وأنظمة حكومية
للخطر.
والعرشين ،كان املناخي والبيولوجي
 -يبدو كذلك أن الكارثة الصحية وقيام إنسانية متناقضة .يجب أن نأمل

58

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

حوار العدد  :تداعيات الجائحة عىل الوجود إ ن
نسا�
ال ي
أن تتم تسوية رصاعاته بطريقة مدينة ،الهيمنة والسلطة.
عرب وسائل دميقراطية ،ال عرب الدكتاتورية
نحن نتحدث هنا عن قسوة مدروسة
أو استمرار الوحشية التي ستقودنا إىل
ومفيدة ومعقلنة .ال يتعلق األمر بهذا
نظام الكارثة.
األمر متاما عندما نقول إن الوضع الراهن
ف
"� الواقع ،أال يتمثل تهديد قاس عىل نحو مرعب .فهو قاس بالنسبة
 يم��ن ال��ت��ه��دي��دات ال�ت�يت ي ت��ح��وم ف ي� إىل من ميوتون وأقاربهم وجريانهم
الوقت الراهن ،ف ي� انتصار ما تسميه وأصدقائهم .وتزداد هذه القسوة وطأة
بالنسبة إىل كل "الرجال الذين ميكن
بـ"سياسة القسوة"؟
التخلص منهم" ،كل الذين ميوتون بشكل
ن��ددت بعد آخرين بالفكرة التي
تفضييل ،إن جاز القول .خلف هذه
يعطيها "مكيافيليل" لعمل "األم�ير"،
القسوة املجهولة ،مثة بالتأكيد مامرسات
والتي تتضمن فرجة التوحش .لقد
حكومية ،خيارات أو غياب خيارات،
تساءلت عن البعد املأساوي التي يرى
ميكن أن نصفه يف بعض الحاالت بأنها
النور عندما نفهم جميعا ،مبا يف ذلك
"إجرامية" ،عن طريق اإلغفال أو التقصري
"مكيافيليل" نفسه ،أن هذه السياسة ال
عىل األق��ل .لكن عمق القسوة الذي
ميكن مقاربتها كلية .لقد امتلك وعيا حادا
تتفرع عنه كل املشكالت السياسية ،وكذا
عىل األقل ،بخالف جميع "املكيافيلليني"
مشاعر خيبة اليأس والتمرد التي تفرزها،
الصغار والكبار الذين ميثل التطرف
يحيلنا عىل منظومة أكرث منه إىل سياسة.
يف العنف بالنسبة إليهم املحفز عىل
لنقل إنه نظام ترتجمه سياسات معينة.
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وهذا النظام هو الرأساملية النيوليربالية،
التي ال تقوم قاعدتها عىل استغالل
العمل وزيادة األرباح فحسب ،بل عىل
تثمني كل النشاطات اإلنسانية األكرث
حميمية وتسليعها ،عىل حساب الرعاية
واملساعدة ،والحياة أخريا.
 "ربما أب��دا! ربما غ��دا" ،لكنليس اليوم ،هذا أكيد" ،يقول "دو
كارمن" الذي تستشهد به .هل ينطبق
هذا القول عىل رفع العزلة الذي
تأمله؟
أنت تحدثني عن إسبانيا كام تخيلتها
األوب���را الفرنسية ،سأجيبك بنشيد
املقاومة املوسوم بـ"نبوكو" لـ"فريدي".
أنصت إليه يف هذه اللحظة ،عشية "يوم
التحرير" الذي يستعد اليسار اإليطايل
كله لالحتفال به افرتاضيا.
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نافذة فكریة

ىت
م� ستعتذر فرنسا وإسبانيا عن جرائمهما
االستعمارية بالمغرب؟
أسامة الزكاري
باحث ف ي� التاريخ

ازداد النقاش استعارا خالل األسابيع
القليلة املاضية ،حول التحركات التي
تقوم بها الكثري من النخب الجزائرية
ومن املثقفني ومن املهتمني ،من أجل
إجبار فرنسا عىل االع�تراف بجرامئهام
الكولونيالية ف��وق األرض الجزائرية
عىل امتداد العقود الطويلة للمرحلة
االستعامرية املمتدة بني سنتي 1830
و .1962وإذا كنا ال ننوي –يف هذا املقام-
الخوض يف تداعيات هذا املوضوع عىل
مجمل العالقات الفرنسية الجزائرية
الراهنة ،فإن األمر أضحى يثري نقاشا
مضطردا بني املهتمني باملغرب ،من
أجل إع��ادة تقليب صفحات االحتالل
االستعامري الفرنيس واإلسباين ألجزاء
واسعة من بالد املغرب خالل العقود
األوىل من القرن .20
لقد ترك االستعامران الفرنيس
واإلسباين لبالد املغرب ،ندوبا ال تندمل
بالتنايس ،وجرائم ال تغتفر بااللتفاف
الديبلومايس اللبق ،وحقوقا ال تسقط
بالتقادم .يف ه��ذا اإلط��ار ،أصبح من
املرشوع توسيع دوائر املطالبة بإعادة
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ق��راءة صفحات التاريخ االستعامري
واإلس��ب��اين ببالد املغرب ،ليس بهدف
تحريك املواجع ،ولكن –أساسا -بهدف
إعادة قراءة تاريخنا املشرتك مع فرنسا
وإسبانيا ،مبآسيه وبآالمه وبإفرازاته،
وقبل كل ذلك ،بامتداداته العميقة التي
الزالت ترخي بظاللها عىل الواقع الراهن
للمغرب ،دولة ومجتمعا وقيام ومسارا
ومستقبال.
ال ميكن ،يف هذه العجالة ،حرص
كل جرائم االستعامر ببالد املغرب .وال
نستطيع التوثيق لكل مطالب الضحايا،
وال نستطيع ال�تراف��ع لتحقيق هذه
املطالب ،العتبارات شتى ،لعل أهمها
مرتبط باستمرار ثقل تراكم املايض
االستعامري جامثا عىل انتظارات الراهن
وع�لى توجيه دوائ��ر التحرك والفعل
واملبادرة .ومع ذلك ،فالبد من االعرتاف
أن املدخل األس��ايس لفتح منغلقات
الحقبة الكولونيالية ،ال ميكن أن يتحقق
إال بعد إجبار املعتدي عىل االعرتاف
بجرامئه كمقدمة لتقديم االع��ت��ذار
ولرتتيب الجزاءات املعنوية والسياسية
الرضورية.

ارتكبت فرنسا وإسبانيا جرائم
حقيقية يف حق املغرب واملغاربة خالل
املرحلة االستعامرية وقبلها بسنوات
طويلة سابقة عن تاريخ فرض نظام
الحامية يوم  30مارس من سنة .1912
وميكن أن نستشهد يف هذا اإلطار ،عىل
سبيل املثال ال الحرص ،مبا وقع يف معركة
إيسيل سنة  1844عندما توغل الفرنسيون
يف عمق الرتاب املغريب ،وألحقوا هزمية
كبرية باملغاربة ،عقابا لهم عىل مساندتهم
للمقاومة الجزائرية بقيادة األمري عبد
القادر الجزائري .ويف سنة  ،1859أعاد
اإلسبان نفس األمر وهم يحتلون مدينة
تطوان بعد أن سحقوا الجيش املغريب،
عقابا للمغاربة عن األدوار الجهادية التي
كانت تقوم بها قبيلة أنجرة يف محيط
مدينة سبتة .ويف سنة  ،1901توغلت
القوات الفرنسية نحو الجنوب بقيادة
كزافيي كوبوالين لتقتطع منطق شنقيط
من الدولة املغربية ،بعد أن اقتطعت
مناطق واسعة بالصحراء الرشقية مثل
كورارة وتيدكلت وتوات ،ولرتتكب جرائم
تهجري للسكان وإعادة توطني للحدود،
بكل يخدم مصالحها االستعامرية ،مام
خلق مآيس حقيقية الزالت ترهن واقع

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

نافذة فكریة  :ىت
م� ستعتذر فرنسا وإسبانيا عن جرائمهما االستعمارية بالمغرب؟

املنطقة إىل يومنا هذا.
ويف سنة  ،1907ارتكبت فرنسا مجزرة
حقيقية وهي تقصف املدنيني العزل
مبدينة الدار البيضاء ،قبل أن ترتكب
مجازر وحشية يف حق قبائل منطقة
الشاوية مثل أوالد حريز واملذاكرة
وأوالد سعيد وأوالد بوعزيز ومزاب ،ثم
يف حق سكان مدينة وجدة ونواحيها،
مام أدى إىل نجاح الفرنسيني يف ترسيخ
احتاللهم العسكري املبارش لكل منطقة
الشاوية ومنطقة املغرب الرشقي .وبعد
فرض نظام الحامية ،انطلقت «حروب
التهدئة» التي شنتها فرنسا ضد املقاومة
املغربية وضد قياداتها الوطنية الكربى،
مثل أحمد الهيبة ماء العينني بالجنوب،
وموحا أوحمو الزياين باألطلس املتوسط،
وموحا أوسعيد بنفس املنطقة ،ومحمد
بن عبد الكريم الخطايب مبنطقة الريف،
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وعسو باسالم مبنطقة األطلس الكبري .يف
هذه الحروب االستعامرية ،استعملت
فرنسا كل األسلحة الفتاكة التي تم
تطويرها خالل الحرب العاملية األوىل ،ومل
ترتدد حليفتها إسبانيا يف قصف شامل
املغرب باألسلحة الكياموية الفتاكة التي
الزالت آثارها قامئة إىل اليوم ،تشهد عىل
جرائم االستعامر يف حق اإلنسان والشجر
والحجر واملاء...
وإىل جانب الضغط العسكري
امل��ب��ارش ،وإن��ه��اك امل��ق��اوم��ة وعموم
املغاربة بالتجويع وبالحصار ،اعتمدت
فرنسا وضع محاكم عسكرية صورية
لتصفية رجال املقاومة ،وخاصة خالل
خمسينيات القرن املايض عندما اندلعت
املوجة الثانية لحركة املقاومة املسلحة
يف الظروف التاريخية املعروفة .ومل يقف
األمر عند هذا الحد ،بل لجأ الفرنسيون

واإلس��ب��ان إىل وسائل خطرية لتفكيك
مقومات الوجود املغريب ،مام ميكن
اعتباره جرائم ضد اإلنسانية ،من قبيل
توريط املغاربة يف حروب مل تكن تعنيهم
ال من قريب وال من بعيد ،مام شكل آلة
ماكرة لحصد أرواح كثرية ملغاربة أبرياء
مل يكونوا معنيني –إطالقا -مبا كان يقع
فوق أرايض القارة األوربية من رصاعات
ومن هواجس استعامرية ،مثلام هو
الحال مع املغاربة الذين ألحقتهم
فرنسا بقواتها العسكرية خالل الحربني
العامليتني ،أو املغاربة الذين وظفهم
الجرنال فرانكو ضد أعدائه الجمهوريني
املعروفني ب»الروخوس» خالل الحرب
األهلية اإلسبانية التي امتدت بني سنتي
 1936و ،1939أو مع املغاربة الذين
ورطتهم فرنسا يف حروبها االستعامرية
بالهند الصينية...،
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وم��ن جانب آخ��ر ،استهدف
االستعامر الفرنيس واإلسباين نهب خريات
املغرب وثرواته الطبيعية ،مام أدى إىل
دفع الثمن باهضا ،بانتشار املجاعات
واألوبئة واألم�راض ،بل ووجد املغاربة
أنفسهم عاجزين عن توفري حاجياتهم
الغذائية ،مثلام هو الحال مع السنة التي
خلدتها الذاكرة الجامعية للمغاربة باسم
«عام البون» ،حيث عمت املجاعة بشكل
مطلق ،بعد أن قامت فرنسا بتوجيه
اإلنتاج الفالحي نحو تلبية الحاجيات
األساسية لفرنسيي امليرتوبول ،مام أدى
إىل اختفاء الغذاء من السوق املغربية،
وإىل عودة املغاربة لالعتامد عىل وسائل
التغذية البدائية «الفطرية» لحل هذا
املشكل .ويف نفس السياق كذلك ،ميكن
أن نحيل عىل االستغالل البشع للموارد
االقتصادية الطبيعية املرتبطة بالصناعة،
مثل الفوسفاط والحديد والنحاس ،ثم
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امل��وارد البحرية ،إىل جانب التنكيل خالل مرحلة ما بعد حصول البالد عىل
املتواصل باليد العاملة الفقرية التي استقاللها السيايس.
أج�برت عىل التكدس بأحياء الصفيح
اآلن ،واآلن فقط ،يجب أن
الفقرية ،يف رشوط تنعدم فيها أدىن
نعود ملحاسبة فرنسا وإسبانيا عىل
مستويات احرتام كرامة البرش.
جرامئهام ببالدنا ،بدءا من جرائم متزيق
لقد استغل االس��ت��ع�مار ما وحدة املغرب وسلخ أجزاء واسعة من
استطاع استغالله ،وقتل ما استطاع أراضيه ،ومرورا بعملياتهام العسكرية
قتله من املغاربة ،ومارس أقىس مظاهر ومجازرهام التي خلفت ضحايا أبرياء
الظلم والقهر يف ح��ق م��ن نجا من الزالوا ينتظرون اإلنصاف ،سواء بالنسبة
مشانق املحاكم العسكرية ،ومع كل ملن قتلوا أثناء «ح��روب التهدئة»،
ذل��ك ،خرج غامنا ومرتاحا ومطمئنا ،أم بالنسبة ملن استغلوا يف الحروب
خاصة بعد أن وضع الكثري من األسس االستعامرية الفرنسية ويف الحرب األهلية
التي ضمن –م��ن خاللها -استمرار اإلسبانية ،أم بالنسبة للذين أج�بروا
تبعات االحتالل االستعامري قامئة يف عىل «االنتحار البطيء» يف ظل سياسة
صلب الدولة واملجتمع يف الكثري من التنكيل االستعامري ذات التالوين
املجاالت االقتصادية والثقافية واللغوية املتعددة.
والسياسية ،األمر الذي ساهم يف تكبيل
إنها قضية مبدأ ،وقضية وج��ود،
عجلة التغيري يف بالدنا ،ويف دفع الثمن
وقضية كرامة ،ثم قضية مستقبل .ففرنسا
باهضا خالل مرحلة االحتالل املبارش ،ثم
وإسبانيا أجرمتا يف حق املغرب واملغاربة،
ومن الواجب عليهام تصحيح أخطائهام،
لتحقيق التصالح التاريخي والعادل
املنشود مع الذاكرة املشرتكة للشعبني
املغريب والفرنيس من جهة ،وللشعبني
املغريب واإلسباين من جهة ثانية.
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دراسات

المهاجرات المغربيات ومسألة االندماج
فاطنة إكتم
باحثة ف ي� العلوم االجتماعية

عرفت الهجرة النسائية تطورا يف
أبعادها الكمية والنوعية عامليا ووطنيا،
بعد أن كانت محصورة يف إطار التجمع
العائيل الذي أقرته مجموعة من البلدان
األوروبية مع مطلع السبعينيات من
القرن العرشين ،حيت كانت تهاجر
العديد من النساء املغربيات وأطفالهن
ألسباب اجتامعية وثقافية .وستشهد
الهجرة النسائية بعد ذل��ك تصاعدا
ملحوظا مع أواخر الثامنينيات وبداية
التسعيينيات من نفس القرن ،خاصة
نحو دول الهجرة الجديدة كإيطاليا
وإسبانيا ،مع بروز دوافع جديدة مقرتنة
بالتحوالت الراهنة للمجتمعات العاملية
عىل املستوى السوسيو اقتصادي/ثقايف.
هكذا مالت الهجرة نحو التأنيث،
فأصبحت النساء تهاجرن بشكل فردي،
ومل تعد هجرتهن تعتمد عىل االلتحاق
بالزوج فقط.

مل يكن نشاط املهاجرات أو
عملهن عىل جدول األع�مال ،يف بداية
الهجرة ،وظلت النساء املغاربيات
مهمشات يف عملية اإلنتاج .مع نهاية
الثامنينيات وبداية التسعينيات هاجرت
النساء يف إطار مستقل من أجل العمل
أو من أجل الدراسة .ويف كل مرحلة
سواء تعلق األمر بدول الهجرة القدمية
كفرنسا وبلجيكا وهولندا ،أو دول
الهجرة الجديدة كإسبانيا وإيطاليا،
واجهت النساء عاملا جديدا ومنطا جديدا
من العيش ،تعاملن معه وفق قدراتهن
الثقافية واالجتامعية والنفسية ،فإىل
أي حد استطاعت املغربية املهاجرة أن
تندمج داخل مجتمع االستقبال؟ وما
هي مظاهر هذا االندماج؟ وما هي أهم
التحديات التي واجهتها النساء ببلدان
املهجر ،من أجل ذلك؟

الندماج
 مفهوم إينتمي مفهوم االندماج إىل العديد

من الحقول املعرفية ،ومنذ منتصف
السبعينيات أصبح مصطلحا سائدا يف
النقاش العام يف ال��دول الغربية حول
الرهانات املتعلقة بالتعدادات املهاجرة.
صار مفهوم االندماج ملتبسا ،وشحن
بعدة أفكار وحموالت فكرية وسياسية
وايديولوجية .فكل تيار أو حزب يف
الغرب يعمد إىل تأويل اندماج املسلمني
يف املجتمعات الغربية وفق مرجعية
خاصة به.
جاء يف لسان العرب ،أدمج يف
ال�شيء إدماجا واندمج اندماجا  :إذا
دخل فيه.1وترد كلمة ()Intégration
مبعنى دمج ،توحيد ،تكامل عضوي .2
ويف الالتنية تعني كلمة اندماج «كلية
وكاملة» ،واندماج يشء ،جسم ،مجتمع...
يعني أصبح واح��دا أو جزءا ال يتجزأ،
فاملفهوم ال ينطبق عىل الجزء بل عىل
الكل  .3كام يجب إزالة أي التباس بني
مفاهيم الدمج واالندماج والاِ ستيالب،

الهوامش

 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،تحقيق عبد الله عيل الكبري وآخرون ،املجلد الثاين ،ج  ،16-17دار املعارف ،القاهرة ،بدون تاريخ .ص.1420 .
 - 2املنهل ،م.س .ص.665 .
 - 3خيام مارتني مونيوث ،اإلسالم واملسلمون يف إسبانيا ،ترجمة كنزة الغايل ،منشورات الزمن ،الدار البيضاء ،2008 ،ص.24 .
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فهاته املفاهيم الثالث ليست متعادلة،
وتقوم عىل فلسفات مختلفة جدا ،وتعود
إىل مرجعيات متنوعة يف علم االجتامع
وعلم النفس واالقتصاد ...ويتم تعريف
الاِ ستيالب عىل أنه القبول الكامل من
قبل املهاجرين ملعايري املجتمع املستقبل،
وترشب ثقافته ،واالنقياد لقيمه .بينام
يعرف الدمج ( )Insertionبوضع
يشء بني أشياء أخرى أو إيجاد مكان
يف مجموع ،والاِ دماج هدف أدىن يعني
استقبال األفراد الذين يعزمون العودة
مرة أخرى إىل ديارهم ،ومن هنا يتم
الرتكيز عىل الحفاظ عىل الهوية وعىل
عالقات املهاجر مع ثقافته األصلية.
ويعرب االندماج عن الطاقة واملقدرة
عىل املواجهة والتبادل يف حالة مساواة
وتشارك ( مبادئ وقيم وقوانني ومناذج
وتعامل) بني كال الطرفني املهاجر ومجتمع
االستقبال .فالاِ ندماج إذن هو ذلك
املنحى التدريجي الذي ميكن الوافدين
الجدد من أن يصبحوا فاعلني نشطني يف
الحياة االقتصادية واملواطناتية والثقافية
والزوجية لبلدان االستقبال.4
استطاع مفهوم الاِ ندماج توليد
مفهوم آخر وهو مفهوم التمييز ،والذي
ظهر يف القاموس العادي للعمل العام
يف فرنسا يف أواخر التسعينيات ،ويفهم
« التمييز» عىل كونه «معاملة سيئة
بسبب األص��ل الحقيقي أو املفرتض»
لألشخاص ،وتعترب بذلك مكافحة التمييز
مبثابة أح��د امل��ح��اور املهمة لسياسة
االن��دم��اج ،كام أصبح املفهوم موضع
نقاش يف األوساط الفكرية والسياسية
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والجمعوية ،وتم اقرتاح مكافحة التمييز
يف السياسات العامة ،وأصبحت هي
الكلمة التي يلتف حولها عدد كبري من
الباحثني يف مقابل شعارات « املواطنة»
5
و «الاِ ندماج»
يساعد الوقوف عند مفهوم
االندماج ومقاربته ،انطالقا من مفاهيم
أخرى كمفهوم الاِ ستيالب أو الذوبان
عىل تتبع املسار التاريخي لهجرة املرأة
املغربية ،املنظور لها كفاعلة إيجابية يف
اإلدماج ،وناقلة القيم الثقافية بامتياز.
فهل استطاعت املرأة املغربية أن تندمج
يف املجتمع الغريب ؟ وما هي مظاهر هذا
الاِ ندماج ؟ وهل استطاعت الحفاظ عىل
القيم الخاصة مبوطنها األصل؟ أم انقادت
بشكل تام لقيم املجتمع املسيطر؟ أم
أنها تعيش نوعا من الاِ زدواج��ي��ة بني
ثقافتني ،تؤثر بشكل أو بآخر عىل الرغبة
يف الاِ ندماج؟

ب���������روز إش���ك���ال���ي���ةاالندماج

متيزت ف�ترة التجمع العائيل
وتأسيس األرس كمرحلة مهمة من
مراحل الهجرة ،بالاِ نتقال من هجرة
مؤقتة إىل استقرار دائم يف أوروبا ،وغري
وصول األزواج واألطفال ثم ظهور الجيل
الثاين ،من طبيعة الجاليات املغربية يف
أوروبا الغربية ،إذ مل يعد األمر يتعلق
بعامل مهاجرين معزولني كثريي التنقل،
يقطنون أساسا يف غرف الضيوف أو
الاِ يجار .لقد تحول املهاجرون إىل جاليات
ضخمة بنسائها وأبنائها تقطن أساسا يف
مساكن متواضعة.
كان املغاربة يستقرون يف األحياء
القدمية التي غادرها أصحابها األصليون،
أو يف وحدات سكنية عىل هوامش املدن
الكربى عرفت باسم كيتو(،)Ghetto
أي ذل��ك املكان املنزوي عن املدينة
واملنفصل عنها بحزام الفقر والتهميش.
وتستعمل الكلمة للداللة عىل مجموعة
األحياء الجديدة التي تحارص املدينة
والتي يرتاكم ويعزل فيها املهاجر من كل
القوميات ،حيث الفقر والبطالة والعنف.

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

دراسة  :المهاجرات المغربيات ومسألة االندماج
ويشري املصطلح بكل تجلياته إىل واقع من املشاريع املبنية عىل الاِ ن��ت�ماء «
الهجرة خالل املرحلة األوىل من استقرار اإلثني».6
األرس ،حيث كان املهاجرون ال يتمتعون
كان لألزمة االقتصادية واالجتامعية
بامتيازات متنحهم إياها حكومات دول
التي مرت بها فرنسا وسائر مجتمعات
االستقبال ،إذ يلتجأون غالبا لتأسيس
االس��ت��ق��ب��ال األخ����رى م��ع منتصف
جمعياتهم الخاصة ،وأماكن متواضعة
السبعينيات ،نتائج شديدة األهمية
للعبادة ،ويعملون عىل تطوير نسيج
يف تهميش قطاع هام من املهاجرين،

وأصبحت األح��ي��اء املنعزلة مرسحا
للعنرصية ،7وللرصاع بني قوات األمن
( ال��ت��ي أصبحت يف بعض األح��ي��ان
املمثل الوحيد للدولة بهاته املناطق)
ومجموعات من الشباب املهاجرين من
الجيل الثاين الذي يكن شعورا متعاظام
بالكراهية للمجتمع الفرنيس بأكمله،

الهوامش
 - 4خيام مارتني مونيوث ،م.ن .ص .25 .انظر أيضا  :مرشوع يورميد ،EUROMED) 2008 – 2011( 2دراسة تم إعدادها مبساعدة اإلتحاد األورويب وبدعم من
اإلدارة العامة للمعونة األوربية للتنمية والتعاون التابعة للمفوضية األوربية ضمن برامج للتعاون يف مجاالت العدل والهجرة واألمن بني أوروبا ومنطقة جنوب البحر
املتوسط والرشق األوسط ،الهجرة النسائية بني دول البحراألبيض املتوسط واإلتحاد األورويب ،جامعة سايكس ،مركز الدراسات السياسية الدولية ،...ص.202 .
 اإلندماج بالنسبة لدوركايم ،هو شكل من أشكال « التامسك اإلجتامعي» الذي يعد مبثابة رابط يتيح اإلندماج يف مجتمع حديث يتميز «بالتضامن العضوي» الذييشد أفراد املجتمع إىل بعضهم البعض .هذا التضامن ممكن من خالل دمج األفراد يف املجتمع عرب مؤسساته املختلفة ( األرسة ،املدرسة ،العمل ،املجتمع السيايس)...
كمجاالت لإلدماج .وتعترب املدن الكربى وأحزمة البؤس ،املهاجرون ،األقليات العرقية والدينية ،أماكن العمل ...مثاال ملشاكل اإلندماج .انظر :
Ait Ben Lmadani Fatima, « Les femmes Marocaines et les vieillessement en terre d’immigration « , Confluences-Méditerranée, 2001/4
N0 39, L’Harmattan , 2001, p. 82
 - 6باولو دو ماص ،فسيفساء الهجرة املغربية ( ،)1959-2010ضمن املغرب وأوروبا ستة قرون يف نظرة اآلخر ،تعريب محمد بيضا ،الرباط  ،2010ص .218 .انظر
أيضا  :بلقاسم الجطاري ،الهجرة املغاربية  :وضعيتها الثقافية ،عالقتها بالهوية ورهاناتها املستقبلية ،دفاتر مركز الدراسات واألبحاث حول حركات الهجرة املغاربية ،العدد
السابع ،أكتوبر  ،2004صص.56-57 .
 - 7يعرف املرشع الفرنيس العنرصية أنها مبثابة تجليات «للتمييز والكراهية والعنف» تجاه شخص أو مجموعة أشخاص بسبب أصولهم أو انتامئهم إىل عرق أو أمة
أو جنس أو ديانة معينة ،ومامرسة التمييز العنرصي تنطلق أساسا من التشبت مبجموعة من االختالفات ،سواء الحقيقية أو املتوهمة التي يستعملها العنرصي من أجل
تربير امتيازه أو عدوانيته ،وللعنرصية يف فرنسا كام يف باقي البلدان األوروبية األخرى جذورها الفكرية والتاريخية ،التي ترضب يف عمق املخيلة األوروبية ،ويف صلب هذه
املخيلة يوجد اإللحاح عىل رؤية اآلخر  :األسود ،اليهودي ،العريب...وتقييمه وترتيبه ،ومرجعية هذه النظرة إىل اآلخر تنطلق من فكرة  :العامل الغريب سيد الكون والذي
يحتكر التاريخانية ،.وذلك اآلخر حيث الحضارات املحكوم عليها بالسكون أو إعادة املايض .وهكذا تشكلت ثقافة توسعية مسيطرة تقوم عىل مركزية عرقية ،وقد أصبح
املهاجر بني الحربني العامليتني شيئا فشيئا هو ذاك اآلخر الذي يحمل معه األمراض واألوساخ.
إن العنرصية املوجهة ضد املهاجرين ليست ظاهرة حديثة يف فرنسا ،فخالل العرشينيات والثالثينيات من القرن املايض ،كان عدد من الفرنسيني يتحدثون عن
«األجانب غري القابلني لالستيعاب من بولونيني وإيطاليني ويهود ...ويف كتاب لراميون مييل (( Raymond Milletصدر يف  ،1938مييز هذا األخري بني األجانب غري املرغوب
فيهم من التينيني وسالفيني وبني أفضل املهاجرين من بلجكيني وسويرسيني ...إال أن خصوصية الجالية املغاربية واملستمدة من العامل الثقايف (اإلسالم) والعامل التاريخي
(حروب اإلستقالل) جعلت منها الجالية األكرث تعرضا للعنرصية .ولذلك فقد ارتبطت االعتداءات األوىل عىل الجزائريني وما لذلك من عالقة بتطورات حرب التحرير
الجزائرية ،ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل الدموية التي قمعت بها التظاهرة الجزائرية يف باريس يف  17أكتوبر  .1961أصبحت العنرصية ضد املغاربيني متتد يف كل
األماكن االجتامعية ،وإن كانت أعامل العنف العنرصية ضد املمتلكات واألشخاص ،قد ظلت مستقرة يف نفس املعدل يف سنة  1982حيث تم تسجيل  53حالة مقابل
 64يف  1988و  46يف  ،1987فإن اإلهانات املكتوبة أو الشفوية استمر مؤرشها يف تصاعد كبري( 77يف  1987و  135يف  1988تم  237يف  )1989وكام أشار تقرير «اللجنة
الوطنية اإلستشارية لحقوق اإلنسان « حول مكافحة العنرصية وكراهية األجانب برئاسة بول بويش( )Paul Boucherيف فرباير  ،1990أن  80%من األعامل العنرصية
التي تم إحصاؤها يف  1989قد استهدفت مغاربيني ،ويف نفس السياق تشري الباحثة ( ،)Mireille Elmalanأن من بني  20أجنبيا تم اغتيالهم خالل سنوات  1986و 1989
بدافع العنرصية ،كان هناك شخصا واحدا رومانيا ،و الباقي كلهم من أصل مغاريب .انظر :
عيل سكاح ،املهاجرون املغاربيون يف فرنسا وإشكالية اإلندماج ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ،إرشاف  :امحمد الدارس ،1993-1994 ،ص ص.
.115-116-119
محمد مصلح ،تفاعالت الهجرة من الناحية االجتامعية ،ضمن سلسلة الندوات هجرة املغاربة إىل الخارج ،لجنة القيم الروحية والفكرية التابعة ألكادميية اململكة
املغربية ،الرباط ،2000 ،ص.129-130 .
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تكون عادة محفوفة باملخاطر يف حالة
االنفصال أو وفاة ال��زوج ،إذ ميكن أن
تعرضها للطرد ،مع فرص ضئيلة ميكن
من خاللها الحصول عىل بعض الحقوق
عرب عملية قانونية ،قد تستغرق من سنة
إىل أربع سنوات.

ويحمله مسؤولية بؤسه ،وبؤس الجيل
األول الذي استنزفت دولة الاِ ستقبال
قوته لبناء ذاتها ،وأهدرت طاقات األبناء
عندما حرمتهم من العيش الكريم
حتى يف أبسط تجلياته عىل املستوى
التعليمي ،إذ مل يجد ه��ؤالء األبناء
املجتمع مفتوحا كام يرغبون ،إضافة إىل
لقد تأسست سياسة الهجرة للدول
أن بلد املهجر مل يهيئ الستقبال األرس
األعضاء عىل أساس منطي يعترب النساء
القادمة لالستقرار.
أف��رادا غري مستقلني ،بل « مالحق»
ساعدت ظاهرة انتظام املهاجرين ألزواج��ه��ن أو آب��ائ��ه��ن ،م�ما زاد يف
يف تجمعات هامشية مستقلة ،يديرونها عزلتهن االقتصادية واالجتامعية .فام
بأنفسهم عىل تحقيق بعض متطلبات هي أهم الخصائص والسامت املميزة
الهوية الثقافية لهؤالء املهاجرين .إذ للنساء الرائدات املهاجرات يف إطار مل
تشبت الجيل األول بروابطه اإلسالمية الشمل؟
ورفض االنصهار يف املجتمع الغريب ،لعدم
قدرته عىل استيعاب القيم الثقافية ال��م��ه��اج��رات ال��رائ��دات
واالجتامعية األجنبية ،وجهل ثقافته ومسألة االندماج
األصلية لألسس العلامنية التي تقوم
كانت معظم األرس املهاجرة خالل
عليها فلسفة الغرب ،كام سعى إىل بلورة السبعينيات ذات مستوى اجتامعي
مطالب تكمن يف صيانة حرية العقيدة بسيط ،وجل نساء الجيل األول ،غري
وض�مان مامرسة الشعائر الدينية يف مؤهالت للعمل خارج البيت ،ومعظمهن
بلدان اإلقامة ،عرب فتح مساجد للصالة
كن أميات .9حافظت املهاجرات عىل
داخليا ،يف املعامل والوحدات اإلنتاجية
نفس أدوراه��ن ببلد االنطالق كربات
التي تشغلهم ،مع مراعاة عدم انتشارها
بيوت ،حيث كن يتعهدن أبنا َء ُه ّن
8
خارج جموع املهاجرين  .وتجدر اإلشارة بالرعاية والرتبية متشبتات بوظيفة
أن النساء اللوايت هاجرن من أجل لَ ّم اإلنجاب التي خولت لهن مداخيل إضافية
شمل األرس ،كام هو الشأن بالنسبة إىل جانب منح البطالة ،وقد تجاوز
لبلدان الهجرة القدمية ،مل يستطعن معدل اإلنجاب لديهن خمسة أطفال،
خ�لال تلك ال��ف�ترة ،ف��رض أنفسهن وبذلك حافظن عىل سامت العائالت
كأطراف سياسية واجتامعية فاعلة داخل املمتدة .كام عاشت نساء الجيل األول
املجتمع األورويب ،وظلت املهاجرة تعمل من املهاجرات حالة خضوع تام للضغط
يف الهامش ارتباطا بوضعيتها القانونية العائيل ،منفصالت عن املجتمع الغريب،
كتابعة ملرشوع هجرة الزوج ،مع غياب متشبتات بهويتهن الدينية ،وباملقابل
تام لحقوقها الفردية .هاته الوضعية
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عملن عىل خلق ظروفا اجتامعية كالتي
كن يعشنها يف بيئتهن القدمية ،بنسج
رواب��ط مع الجريان من نفس القبيلة
أو العائلة ،شمل هذا املحيط الجارات
والسيدات الاليت يتحدثن نفس اللغة،
أو اللهجة ،وينتهي األمر بإقامة شبكة
للرتابط .وتتطور العالقات بني النساء
املهاجرات بطريقة تدريجية ،من نواة
األرسة املركزية إىل تكوين مجموعة من
األصدقاء من جنسيات مختلفة ،تجمع
بينهن الغربة والحنني إىل الوطن.
سعى رب األرسة خالل هاته
املرحلة إىل تحسني دخله باعتامد
الساعات اإلضافية بنفس العمل أو
خارج أوقات الشغل ،وظلت الوظائف
التي يشغلها دوما هامشية ويف بعض
األحيان غري مرتبة ،كالعمل يف املقاهي
واملعامل والضيعات الفالحية ...أما
مشاركة النساء يف سوق الشغل خالل
السبعينيات فقد اتسمت بالضعف
بسبب تهميشهن االجتامعي ،وضعف أو
انعدام املستوى التعليمي لدى أغلبهن،
إضافة إىل الجهل بلغة بلد االستقبال ،كام
اضطرت بعض املهاجرات إىل أن يشتغلن
يف أعامل ثانوية وغري مرئية ال تحتاج إىل
تأهيل مهني عال من أجل دعم دخل
10
الزوج.
تعاملت نساء الجيل األول من
امل��ه��اج�رات ،مع مرجعيات مختلفة
عن مرجعيات بلدهن ،وظلت لديهن
مجموعة من الحيثيات هامشية كمسألة
امللبس ولغة اآلخر وثقافته ،ويف الوقت
الذي استنفذ فيه الذكور جل أوقاتهم

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

دراسة  :المهاجرات المغربيات ومسألة االندماج
يف العمل ،خاضت النساء يف ظل األمية
والروابط التقليدية معركة صامتة من
أجل العيش يف مكان اإلقامة حيث كان
أك�بر أملهن هو النهوض بواقع حال
أبنائهن ،والكثري من شباب الجيل الثاين
والثالث من املهاجرين يدينون بالفضل
ألمهاتهم.11
عانت املهاجرات الرائدات يف عموم
هجرتهن من الاِ ضطهاد والاِ ستغالل وعدم
الاِ ستقرار ،وشكلن مجموعة مهمشة
ومقصية يف البلد املضيف .هذا اإلقصاء

يرجع كذلك للمسار الذي فرضته عليهن
الهجرة ،فمهاجرات الجيل األول هاجرن
ليس ألجل تحقيق رغبات خاصة بهن،
ولكن من أجل األزواج واألبناء .إال أن
النموذج التقليدي للهجرة املرتكز عىل
صورة املرأة املسلمة السلبية املهاجرة
إىل أوروبا واملحارصة يف ضواحي املدينة،
سيتحطم شيئا فشيئا مع ظهور الجيلني
الثاين والثالث من املهاجرات ،الاليئ بدأن
شق الطريق بكل ثقة وحرية ،وبخطى
ثابتة مقارنة مع الجيل األول ،فاللغة

أصبحت تربطهن وتقربهن من أهل
البلد أكرث فأكرث ،حتى وإن ظل املجتمع
الغريب يتقبلهن بحذر ،ويدمجهن عىل
خجل يف هياكله ،وسيجعل توسع
رشيحة املهاجرات الجدد ( اقتصاديات،
ط��ال��ب��ات ،)...مع تباين مستوياتهن
الثقافية وفئاتهن العمرية ،من نهاية
القرن املايض ،مرحلة أكرث أهمية فيام
يخص تفاعل املهاجرة مع املجتمع
الجديد ،حتى وإن بدا الوسط الذي قبل
اآلباء العاملني بشكل مؤقت غري مستعد

الهوامش
 . - 8لحبيب أنفاذ ،بعض مظاهر من حقوق اإلنسان يف بالد املهجر ،ضمن الهجرة املغاربية والعوملة  :املهاجر يف سياق التنمية  ،دفاتر مركز الدراسات واألبحاث حول
حركات الهجرة املغاربية ،ع ،7أكتوبر  ،2004ص.35 .
 . - 9كان األميون يشكلون حوايل  50%من املهاجرين قبل سنوات  ،1960كام كان لالغالق الحدود أثرا انتقائيا منذ  ،1974مام ساهم يف تغيري هاته النسبة وأصبحت
ال متثل سوى  20%أثناء النصف الثاين يف عقد السبعينيات ،وقلت النسبة فيام بعد إىل  10%من املهاجرين.
 وعىل سبيل املقارنة فقد بلغت نسبة األمية لدى النساء الحرضيات  88%خالل سنة  ،1960و  57%يف سنة  .1982أما بالنسبة للمرأة القروية فقد بلغت هاتهالنسبة ما بني  99%و  95%خالل نفس الفرتة عىل التوايل .وفيام يخص نسبة األمية عند أرباب األرس من النساء فقد بلغت  91.9%يف سنة  ،1991و ،58.5%عند الرجال
يف نفس السنة .انظر :
محمد مغاري ،البعد الدميغرايف للهجرات ،ترجمة أنور مغيت ،الهجرة املتوسطية ،مرشوع تعاون بشأن االندماج االجتامعي للمهاجرين الوافدين والهجرة وحركةاألشخاص ،متويل املفوضية األروبية ،برنامج ميدا ( ،)AMEDتقرير  ،2005ص.185 .
 الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ،مقاربة لواقع املرأة باملغرب ،املكتب التقني الكونفدرايل للتعاون ،تطوان ،ص.45 . . - 10فاطمة مسدايل ،واقع املرأة القروية بدول املهجر ،مجلة البادية املغربية ،ع ،2009 ،3ص .89 88- .انظر أيضا :
لبنى البكاري الوضعية اإلجتامعية للمرأة املسلمة يف بالد املهجر ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املتخصصة ،وحدة الرشيعة والقانون ،إرشاف  :حسن الزاهر،
جامعة القرويني ،2003-2004 ،ص.79 .
 . - 11تشكلت يف السبعينيات من القرن املايض ،أوىل جمعيات النساء األجانب من أصل متوسطي وخاصة من املغرب ،كانت هاته الجمعيات تضم بشكل أسايس
طالبات ومفكرات شابات ومنفيات سياسيات وناشطات يساريات .وقد تأثرت هاته الحركة باملناخ الوطني والدويل ،وانترشت يف أوروبا وخاصة يف فرنسا يف إطار معارض(
يدعم حركات التحرر الوطني واالحتجاجات الطالبية ) ومساند للنضاالت السياسية واالجتامعية يف بلدانهن األصلية ،ينصب اهتامم هاته الحركات عىل النضال السيايس
تم يأيت بعذ ذلك اهتاممها بالنساء املهاجرات .ويف ظل هذا املناخ نشأت جمعيات العامل املهاجرين ،حيث انضم هؤالء إىل التنظيامت النقابية .بقي النضال من أجل
اإلستقالل حارضا يف األذهان كمصدر إلهام للنساء يف نضالهن من أجل املشاركة الكاملة يف الحياة العامة ،والتصدي للقوى السياسية التي تنادي بعودة الناشطات إىل
بيوتهن وإعطائهن دورا ثانويا بعد التحرير ،وظهرت هاته الجمعيات كطرف رافض للمجتمع الذكوري ،كام أن اهتاممها بوضع النساء املهاجرات مل يكن غائبا عن برامجها،
وإن مل تعطه األولوية .من أمثال هاته الحركات التي كانت تقودها نساء املغرب العريب  :جمعية النساء املغربيات ( )1972-1978و مجموعات النساء املغربيات (1979-
 ،)1982املتكونة من طالبات وأعضاء اِالتحاد الوطني لطلبة املغرب ...قامت بالنضال املزدوج من أجل حقوق املهاجرات بشكل عام وحقوق املرأة بشكل خاص ،غري أن
عددا قليال من النساء املهاجرات يف إطار مل الشمل ،من كن يقمن بدور هام يف تنظيامت الهجرة ،ألن صورة العامل املهاجر كانت متثل غالبا الذكر ،بينام تشكل النساء
فقط زوجات العامل املهاجرين .وإن كانت النساء حارضات يف هاته التنظيامت بنسبة  40%من السكان األجانب وفقا اِلحصاء الرسمي يف سنة  ،1975فأغلبهن يتشكلن
من اإلسبانيات واإليطاليات أما مهاجرات املغرب العريب فقد جنئ يف املرتبة الثالثة .انظر :يوروميد للهجرة  ،2م.س .صص.268-269-270-271-272 .
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الستقبال األب��ن��اء بشكل نهايئ ،وقد
دخلت هاته األجيال يف تساؤالت حول
الهوية واالندماج ...ورفضت كل أشكال
العنرصية والعداء والاِ قصاء.

أ
الج����ي����ال ال��ج��دي��دة
م��ن ال��م��ه��اج��رات وقضية
الندماج
إ

تشبت الجيل األول بروابط الهوية
اإلسالمية ،ورفض الاِ نصهار يف املجتمعات
األروبية ،كام مل يكن أيضا ق��ادرا عىل
استيعاب القيم الثقافية والاِ جتامعية
الغربية مام يربر صعوبات اندماجه.
بينام اختارت أجيال الهجرة التي ازدادت
بأرض املهجر ،اتباع سبل االندماج يف
مجتمع االستقبال ،لقدرتهم عىل التواصل
الحضاري والثقايف واستيعابهم للقيم
السياسية الغربية ،ولاِ طالعهم أيضا عىل
اآلليات القانونية والسياسية لحقوق
اإلنسان التي توفرها الدساتري األوروبية
وتقرها املواثيق الدولية .وارتباطا باألرض
التي ولدوا فيها ،اختار أبناء وبنات الجيل
الثاين والثالث جنسية دول امليالد ،حيث
مكنهم هذا املركز القانوين الجديد من
اكتساب حقوق املواطنة واالندماج يف
الحياة العامة .ورغم ذلك فاملهاجرات
يواجهن مجموعة من التحديات ،فهن
يعشن تعددا ثقافيا وتداخال بني القيم
وتصارعها ،حيث الاِ ضطراب بني قيم
األرسة املسلمة وقيم املجتمع املضيف،
مام يولد رصاع��ات داخ��ل األرس ،يربز
هذا التناقض بني الفاعلني يف التنشئة
االجتامعية ،فاملعايري التي متررها
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املؤسسات التعليمية تختلف عن تلك
التي تسود داخل األرسة وال يحكمها
نفس اإلطار املرجعي ،مام يفسح املجال
لتمظهر عدة مشاكل عىل مستوى القيم
وال��ن�ماذج الثقافية .12وق��د اندرجت
الرصاعات بني اآلب��اء من الجيل األول
واألبناء تحت هذا اإلطار من العالقات،
فاآلباء متأثرون بطريقة التفكري الناقلة
لسلوكيات مستلهمة من الدين والتقاليد،
والبنات املتشبعات بثقافة البالد
املستقبلة ،يطمحن يف نفس اآلن إىل
مزيد من التحرر من قبضة األرس.
ظهر من خالل استبيان آراء
فتيات مغربيات يف فرنسا ،أن عالقتهن
بآبائهن تشوبها التوثرات والرصاعات،
كام توجد صعوبة اتصال وتواصل بني
الطرفني ،فصورة األم التي تعيش معها
البنت يف البيت ال تشبه ص��ورة األم
الغربية ،كام أنها تفتقد إىل القدرات
الثقافية التي تساعد الفتاة عىل حل
مشاكلها كمراهقة ،وأب تطغى عليه
مالمح الهيمنة ،تزداد قسوة اآلباء تجاه
بناتهم مع بلوغ سن حرجة ،أمام الخطر
الذي يهدد رشف العائلة بسبب العالقة
الجنسية خارج إطار الزواج ،خاصة مع
غري املسلم .وقد يظهر اآلباء تشددا عىل
خروج الفتيات لألنشطة الخارجية وعىل
عالقات بناتهم مع أصدقائهن واالنصياع
ملا هو ممنوع من مصادقة الذكور.13
إن املامرس ملثل هاته السلطة األبوية،
ينتمي يف غالب األحيان للجيل األول
من اآلباء ،بينام ساندت األم سلطة األب
دون اعرتاض عليها يف الغالب ،ألنها متثل

الصورة النمطية للمرأة الخاضعة لسلطة
ال��ذك��ور .وأحيانا يتأثر االب��ن بسلطة
األب ،فيصبح لإلخوة أيضا سلطة عىل
شقيقاتهم.
تعيش األرسة املهاجرة حالة من
التناقض بني ترشيع تحرري ،ومنوذج
أرسي تقليدي مييل إىل أن يحيا من جديد
عرب الهجرة .ويكفي أن نتذكر أن التعداد
املغريب املهاجر يف هولندا والذي ينحدر
بأغلبية ساحقة من منطقة الريف يف
شامل املغرب ،التي تعرف مبحافظتها،
يرتجم يف صورة حامية مفرطة للمرأة
وإبقائها يف املنزل بعيدا عن أنظار
الرجال ،ومنع الفتيات من ارتياد املدارس،
وترد مجموعة من النامذج مفرسة لهذا
النوع من الرقابة الذكورية ،عرب دراسات
متعددة.
تشري فاطمة م��س��دايل يف إح��دى
دراساتها ،إىل حالة «نادية» التي ترصح
بقولها « :زوجي ال يريد أن أعمل خارج
البيت ،وال ميكن أن أخرج دون إذنه،
منعني من ربط عالقات مع نساء أخريات
سواء كن مغربيات أو هولنديات ،وعرقل
رغبتي يف تعلم اللغة الهولندية خوفا من
األفكار التحررية... ،أنا بالنسبة له هنا يف
هولندا من أجل خدمته وخدمة األوالد».
وتضيف «نادية» « :منعني زوجي من
متابعة برامج التلفزيون األجنبي،
ومنحني الحق فقط يف متابعة الربامج
املغربية من خالل قناة املغربية».
وقد تأثر الاِ بن أيضا بطباع األب،
تقول «نادية» « :ابني رغم اِندماجه
واِنفتاحه عىل املجتمع الهولندي منع
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دراسة  :المهاجرات المغربيات ومسألة االندماج
إخوته من ربط صداقات عميقة مع
زميالتهن املغربيات والهولنديات
خوفا من التأثر بسلوكهن التحرري...
وهو يتتبع دامئا األماكن التي يذهنب
إليها ( املدرسة ،الجامعة.14»)...
إن النمطني املتناقضني اللذين
تعيشهام املهاجرات ،يدفعان أحيانا،
ببعض الفتيات إىل التمرد عىل
تقاليد العائلة ،فينسلخن كليا عن
الثقافة العربية اإلسالمية ،ومنهن من
يتخىل عن كفالة األرسة حني بلوغ
سن الرشد ،وتختار الفتاة الحياة
الفردية عىل غرار النمط األورويب،
لكن ذلك ال ينفي وجود حاالت متعددة
من األرس ،تعرب عن استعدادها التام
لالندماج مبجرد ما تستوىف رشوط��ه،
وتصبح العملية ميرسة أكرث .وترد يف
بعض الدراسات عدة مناذج استطاعت
فرض ذاتها داخل مجتمعات الاِ ستقبال،
حيث كان للمدرسة ،والحصول عىل
الجنسية ،والزواج املختلط ...دور كبري
يف هاته العملية .15ويف الواقع كلام زاد
اندماج املهاجرات يف مجتمع اإلستقبال،
كلام أصبح للهوية الدينية طابع فردي

وخاص.
اختلفت عالقة املهاجرات حسب
األجيال باملامرسات الدينية ،فقد كان
للجيل األول من النساء املهاجرات
عالقة خاصة باإلسالم .ومبا أن أغلبهن
كن أميات ،فقد ِملْن أكرث ملامرسة «
إس�لام شعبي» إن صح التعبري ،وقد
كونت النساء املهاجرات يف السبعينيات
والثامنينيات مجموعات للعبادة والصالة
جامعة ،وأضحت املجموعة مفتوحة أمام
النساء املسلامت (جزائريات ومغربيات
وتونسيات ،)...وتوجت هاته التجمعات

الروحانية مبامرسات اجتامعية مرتبطة
بالعالج والتبادالت االقتصادية...
كانت هاته املامرسات الدينية لنساء
الجيل األول يف إطار محدود (أرسي أو يف
الجوار) ،أي يف عالقة داخلية مع الدين.
أما بالنسبة للجيل الثاين والثالث من
املهاجرات املتعلامت يف ثقافة املساواة
والدميقراطية ،فرتى معظم الفتيات
أنهن مسلامت بالوراثة أو الاِ نتساب ،ال
يستطعن مامرسة الدين بطريقة عميقة،
بسبب جهلهن بالقرآن وباللغة العربية،
وإن كن يحرتمن العديد من الشعائر

الهوامش
 - 12لبنى البكاري ،م.س .ص.74 .
 - 13يوروميد للهجرة  ،2م.س .ص ص.292-293 .
14 - Fatima Mesdali, « La vécu de la femme immigrante marocaine en Hollande», Quarante ans d’émigration marocaine en Hollande,
Bilan et perspectives, Actes du colloque, organisé par L’institut Universitaire de la recherche scientifique et l’institut Néerlandais du
Maroc-NIMAR, Rabat, 14-15 mai 2009 , 1ére édition, Kawtarprint, 2010, pp. 123-124
انظر أيضا  . :يوروميد للهجرة  ،2م.س .ص.209 .
 - 15يوروميد للهجرة  ،2م.س .ص.200-201 .
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الدينية كالصوم يف رمضان واالحتفال
باألعياد الاِ سالمية ...ومن الفتيات من
يرفضن ارتداء الحجاب كسلوك ديني،
يحاول أن يفرضه بعض اآلب��اء عىل
البنات ،ومنهن من رفضن التحرر عىل
النمط األورويب ،ورأين يف ارتداء الحجاب
ِاستعادة لهويتهن كمسلامت.
إن الحجاب الذي ارتدته األمهات
والجدات مل يكن ليسبب أي مضايقات،
وكان يشري إىل أن املهاجرات من الجيل
األول يواصلن العيش حسب عادات
بلدهن األص���ل .أم��ا الحجاب ال��ذي
أصبحت ترتديه الفتيات املولودات يف
بلدان الاِ ستقبال وغريهن من الجيل
الجديد من املهاجرات ،فقد أصبح يطرح
مجموعة من اإلشكاليات.16
تبدو فرنسا األكرث تشددا اتجاه الرموز
الدينية يف املؤسسات املدرسية العلامنية،
وق��د اِنفجرت قضية دوت أصداؤها
يف فرنسا كلها يف أوائل 1989م بسبب
موضوع الحجاب يف إحدى املدارس يف
شامل باريس ،حيث اتخذ مدير املؤسسة
قرارا بعدم قبول ثالث فتيات مسلامت يف
فصل الدراسة بسبب ارتدائهن الحجاب،
وقد اعتمد يف قراره عىل منشور وزاري
ص��در سنة  1937ي��ويص « بالحفاظ
عىل التعليم العام مبنأى عن الدعاية
الدينية وعن الدعوة إىل نرش األديان»،
الفتيات هن مغربيتان وأخرى تونسية،
أعامرهن ترتاوح ما بني  14و  15سنة،
ومن املفارقات أنهن يحملن الجنسية
الفرنسية.

أدت إىل انقسام شديد داخل املجتمع
الفرنيس ،ب�ين تيار يهتف بعلامنية
الدولة ،وآخ��ر يؤمن بحرية العقيدة
والحرية الفردية ...وقد انتهت بانتصار
املدافعني عن العلامنية وخلع الفتيات
حجابهن .رأى البعض يف ذلك انتصارا
للقيم الفرنسية األصيلة ،وخدمة للمرأة
املسلمة يك تتخلص من عبوديتها ،ومنعا
لاِ نتشار الدعوة اإلسالمية يف املدارس ويف
الحياة العامة.17
ازداد الجدل حول الحجاب والنقاب
بالخصوص يف فرنسا وبلجيكا ،وطرحت
قضية منع النقاب ،جنبا إىل جنب مع
الرموز الدينية األخرى يف  2004يف فرنسا،
مسألة إمكانية التعايش بني مجموعة
من املفاهيم املتناقضة ،فاملشكلة ليست
يف تنازع القوانني بقدر ما تعرب عن تنازع
وتضاد الثقافات ،فمثل هاته الصعوبات
ال تعرتض املهاجرات األوروبيات الاليئ
تحكمهن يف بلدان املهجر ثقافة موحدة
يف الغالب .وقد أظهر التحقيق الذي
أجرته ميشال تريبالت سنة 1995م ،أن
الفتيات املهاجرات ال يندمجن بصورة
بارزة مضاهية للذكور ،كام أن البنات
الجزائريات يندمجن يف املجتمع الفرنيس
عىل وجه أحسن مقارنة مع غريهن من
املغاربيات ،بالنظر إىل املقاييس املعتمدة
يف ذلك ( املدرسة ،املسكن ،الشغل،
الزواج املختلط ،لغة الخطاب ،)...وذلك
بعد الربتغاليات واالسبانيات ومبسافة
كبرية قبل الرتكيات ،األكرث خضوعا للحياة
الجامعية ،ولسلطة الزوج .18

الشائعة التي تنترش يف وسائل اإلعالم
ويف القوانني ،فاإلعالم يعمل عىل إعادة
إنتاج الصور النمطية «للمرأة املسلمة»،
امل��رأة التقليدية املسلمة «املقهورة»،
واملرأة املسلمة «الخطرة» التي تشكل
«كل من أصوليتها الدينية (متمثلة يف
حجابها) وخصوبتها الزائدة تهديدا
كبريا»  .19وغريها من األفكار املسبقة
التي ترى بأن املسلامت غري جديرات
بالحقوق والحريات التي ناضلت من
أجلها النساء ذوات البرشة البيضاء ،ألن
ثقافتهن األصلية عىل سبيل املثال،
تحث عىل العنف ،ومتنح للزوج حق
تأديب زوجته ،وأن النساء هن من
يخرتن القهر واإلي��ذاء طواعية ،ألنهن
اعتدن التأديب واإلي��ذاء البدين .ومن
ناحية القوانني فهناك كثري من األحكام
القضائية والترشيعات املثرية للجدل،
ساهمت يف توفري إطار قانوين للتضييق
عىل الحريات الدينية والشخصية مثل (
حكم غطاء الرأس) .وكان لهذه القوانني
تأثري كبري عىل املسلامت يف مجاالت
العمل املتعددة ،وأضحـت تشكل أمثلة
صارخة للتمييز عىل أس��اس الجندر
والعرق والدين.20

كان من الطبيعي أن يتمخض عن
التواجد النسوي املكثف بدول املهجر،
ظهور مشاكل قانونية نتيجة تنازع
القوانني املنظمة للعالقات األرسي��ة
وانعكاساتها عىل استقرار األرسة املغربية.
كام شكلت وضعية الهشاشة التي توجد
عليها العامالت املغربيات ،أحد املؤرشات
التي تعرب عن م��دى حقيقة اندماج
وت��واج��ه املسلامت ال��ي��وم يف
أصبحت هاته القضية ،قضية رأي عام
املهاجرة يف بلدان الاِ ستقبال.
أملانيا األفكار النمطية االسترشاقية

70

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54
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 ال��م��ه��اج��رات أم���امال��ت��ح��دي��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة
المتضاربة
تواجه املهاجرات املغربيات
املقيامت بأوروبا عدة مشاكل قانونية،
مردها أساسا تنازع القوانني األوروبية
ومقتضيات قانون األح��وال الشخصية
املغريب ،هذا التنازع ناجم عن اختالف يف
املرجعيات ،فالترشيعات املدنية األوروبية
تشرتط املساواة بني الرجال والنساء يف
حني نجد قانون األحوال الشخصية (قبل
التعديالت التي عرفتها مدونة األرسة

الحقا) يسمح بعدة امتيازات للذكور،
كالسامح بتعدد الزوجات ،الطالق الذي
يقره الزوج بشكل انفرادي ،عدم املساواة
يف اإلرث...
إن املرجع األساس لقانون دول
الاِ ستقبال ،يعود إىل املعاهدات الدولية
والاِ تفاقيات التي أبرمت بني الدول
األعضاء ،وأصبحت مبثابة قانون عام،
هاته املعاهدات اهتمت بالفرد عامة،
وباملرأة خاصة ،ويف مقدمتها ميثاق األمم
املتحدة ،الذي دعا إىل اِح�ترام حقوق
اإلنسان بال متييز بسبب الجنس أو اللغة
أو الدين . 21

إن املرجع األساس لقانون األحوال
الشخصية ،هو الرشيعة اإلسالمية ،مام
يعني أن هناك وجود تناقض حاصل بني
املرجعيتني .فتعدد الزوجات مثال الذي
يقبله الرشع ترفضه القوانني الغربية،
ويتعرض من يبقي عىل أكرث من زوجة
واح��دة عىل ذمته إىل عقوبات رادعة
منها السجن  .22أما فيام يخص مسألة
اإلرث ،فأغلب األوروبيني يرون يف قضية
املرياث مربرا لدنو وضع املرأة ،وإن برر
مغزى هذا الترشيع يف الدين اإلسالمي،
الذي يأخذ بعني االعتبار األعباء املضاعفة
التي تقع عىل عاتق الرجل ،يف حني يرى

الهوامش

 - 16يوروميد للهجرة  ،2م.س .ص ص.298-299-300-301 .
 - 17رشيف الشوبايش ،هل فرنسا عنرصية ؟ إشكالية الهجرة العربية واإلسالمية يف أوربا ،األهرام التجارية ،القاهرة ،1992 ،صص.163-164 .
 إن أبرز االتهامات التي يلقيها الفرنسيون واألروبيون بصفة عامة ،يف كل حديث عن اإلسالم ،هو وضع املرأة يف ضوء تعاليم الدين ،حيث يرون أن املرأة يف اإلسالممتثل كائنا مضطهدا ،يعترب مواطنا من الدرجة الثانية ،كام أن  76%من الفرنسني ،حسب تقرير نرشته صحيفة لوموند املسائية بتاريخ  30نونرب  ،1989يؤمنون بأن خضوع
املرأة وخنوعها هو سمة من سامت املسلمني ،ومبا أن املجتمع الفرنيس ناضل طويال من أجل املساواة بني الرجل واملرأة ،خالل نصف القرن املايض ،فقد أصبحت لديه
فكرة إخضاع املرأة محط جدل ونقاش تثري ثائرة كل الفرنسيني ،و يعترب ذلك مبثاية عودة إىل الوراء ،وإن من أبرز خصائص املجتمع الفرنيس واملجتمعات الغربية عامة،
هي رفضهم التام أي إعادة نظر يف املكاسب االجتامعية واإلنسانية التي تعد انعكاسا لتطور البالد .انظر  :رشيف الشوبايش ،ن.م ،.ص ص.147-160 .
 - 18جمعية الدراسات الدولية ،منزلة املرأة يف املغرب العريب واملتوسط ،تونس ،2002 ،ص ص.34-35 .
 كانت نسبة النساء املغربيات املتزوجات يف إسبانيا بغري املغاربة ،أكرب من نسبة الذكور ،حيث بلغت  61%سنة  1994و  60%يف  . 1995وخالل نفس السنواتاملذكورة ،من مجموع  8077من املغاربة املتزوجني بأجنبي  4.408هن نساء و  3.669رجال :أي بنسبة  54.5%مقابل  45.4%لكال الجنسني عىل التوايل .انظر :
- Statistiques sur « La communauté marocaine résident en Espagne», Le mariage mixte dans les relations euro-maghrébin, op.cit, pp.
263-264.
 - 19كاثرين كالوزينج ،متكني النساء املسلامت يف أملانيا ،ضمن كتاب النسوية واملنظور اإلسالمي  :آفاق جديدة للمعرفة واإلصالح ،تحرير أميمة أبو بكر ،ترجمة راندا
أبو بكر ،مؤسسة املرأة والذاكرة ،القاهرة ،2013 ،ص.87 .
 - 20عىل سبيل املثال «أصدرت مثان مقاطعات فيديرالية منذ عام  2003ما يسمى بقوانني الحياد ،التي تحظر عىل املعلامت يف املدارس الحكومية ارتداء غطاء
الرأس .وقد توسعت بعض املقاطعات يف هذا القانون ليشمل العامالت يف دور الرعاية والعامالت املدنيات يف الرشطة واملحاكم والسجون ،مستثنية بوضوح الرموز
املرتبطة باملسيحية واليهودية من ذلك الحظر» .كام تقل فرص الطالبات الاليت يدرسن يف أي فرع من فروع الدراسة يف الحصول عىل فرتة تدريب أثناء الدراسة بسب
غطاء الرأس .انظر :
كاثرين كالوزينج ،متكني النساء املسلامت يف أملانيا ،ضمن كتاب النسوية واملنظور اإلسالمي ،...م.س.ذ ،ص.88 .
 - 21لبنى البكاري ،م.س .ص .38 .انظر أيضا :
 - 22خديجة املضمض ،هجرة النساء ،الهجرة القرسية  :النوع والنزوح ،نرشة دورية ،العدد  ،9مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد ،2001 ،ص.18 .
 - 23اتضح للسلطات يف فرنسا حني بدأت تطبيق قانون جمع شمل األرس يف أواسط السبعينيات وبداية الثامنينيات ،أن بعض مواطني املغرب العريب العاملني قد
جلبوا من بالدهم أكرث من زوجة دخلت بطريقة رشعية.
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القانون الغريب أن املرأة والرجل أصبحا
يتقاسامن أعباء مشرتكة مام يربر حقوقا
متساوية .وتطرح أيضا مشاكل عديدة
تخص حضانة األطفال ،والزواج املختلط
الذي يتم إبرامه يف شكله املدين وهو ما
يعترب فاسدا يف نظر القانون املغريب ،كام
ال ميكن أن ترتتب عليه آثار عقد الزواج
الرشعي ،ألنه يتم دون مراعاة للرشوط
الجوهرية التي ينص عليها قانون األحوال
الشخصية ( املدونة) ،كعقده أمام عدلني،
وتسمية مهر الزوجة ،وحضور الويل،
وإس�لام الشخص األجنبي ال��ذي يريد
الزواج بامرأة مغربية ...ينظر إىل هاته
الرشوط يف القوانني األوروبية ،بأنها متس
بحقوق اإلنسان وحق الفرد ،وتخرق
مبدأ املساواة وحرية العقيدة.23

يطرح نفسه بحدة لدى الجالية األجنبية
املسلمة بأوروبا عموما ،ويشكل أحد
مشاغل حكومات الدول الغربية الرتباطها
بالهجرة اآلتية من الجنوب ،وخصصت
للموضوع عدة نقاشات عامة وسياسية،
يتم معالجتها م��ن ط��رف مسؤولني
سياسني ولجان رسمية ،من أجل وضع
حلول أكرث استجابة لواقع املهاجرة .وقد
تم طرح مجموعة من الحلول كاملطالبة
بتطبيق أحكام الترشيع املغريب عىل
النساء املهاجرات يف الديار األوروبية
حفاظا عىل التقاليد والثقافة املغربية،
مل يلق هذا الحل ترحيبا ألنه يتناىف
واملبادئ الكونية لحقوق اإلنسان.24
وم��ن أج��ل ح��ل وس��ط وتوفيقي بني
القانون الوطني املحافظ عىل ثقافة البلد
األصيل للمهاجر املسلم وبني قانون دولة
اإلقامة االعتيادية ،الذي يتجاهل هوية
املهاجر ويعمل عىل استيعابه ،اقرتح
جون ايف كارلييه (Jean Yves Carlier
) يف أطروحته ،معيار «سلطان اإلرادة»
 ،25كحل للمشاكل املتعلقة باألحوال
الشخصية للجالية األجنبية عموما،
واملسلمة خصوصا ب��أوروب��ا ،ويسمح
هذا الاِ قرتاح -معيار اإلرادة -لألطراف
املعنية بحق التقرير يف املسائل املتعلقة
باألحوال الشخصية وذلك باختيار إما
قانونهم الوطني وإما قانون إقامتهم
الاِ عتيادية كقانون واجب التطبيق عىل
أحوالهم الشخصية .26

والنموذج الغريب ،حيث تصبح املهاجرة
منقسمة بني الرغبة يف الحفاظ عىل
أصالتها وهويتها التي هي نتاج إرث
حضاري وتاريخي هائل ،وبني حاجتها
امللحة يف الاِ نفتاح عىل مجتمع اإلقامة.
وعموما فقد قامت ال��دول املغاربية
مبجموعة من اإلص�لاح��ات الداخلية،
يف م��ج��ال ق��ان��ون األرسة ،م��ن أجل
التخفيف من هذا ال�شرخ الكبري بني
النموذجني.
كانت تونس من أوىل الدول
املبادرة بإدخال تعديالت عىل قانون
األحوال الشخصية بشكل جعله يتضمن
مقتضيات تضمن نوعا من املساواة
بني الجنسني فألغت التعدد ،والتطليق
الاِ ن��ف �رادي من قبل ال��زوج ،واعرتفت
بحرية ال��زواج .لكن رغم ذلك يبقى
بعض من هذه التعديالت نظريا ،فقد
أثبتت املامرسة أن املجتمع ال يقبل
ب���زواج التونسيات م��ن أج��ان��ب غري
مسلمني ،وتتحدث بعض الوقائع عن
تونسيات مقيامت بالخارج تزوجن
من أجانب فأرغمن بسبب ذلك عىل
العودة إىل تونس ،حيث تم حبسهن
يف بيوت العائلة ،كام اِنتزعت منهن
ج��وازات السفر حتى ال يلتحقن مرة
أخرى بأزواجهن ،وقد تتدخل املساعي
الديبلوماسية األوروبية إن كن يتمتعن
بجنسية أجنبية لدعمهن عىل اِعتبار
أنهن من الرعايا األوروبيني.27

تفضل النساء املهاجرات حينام
يحصلن عىل الجنسية األوروبية ،الاِ حتكام
إىل القوانني األوروب��ي��ة بدل الترشيع
املغريب ،فينجم عن ذلك عدة مشاكل
قانونية مبجرد عودتهن إىل املغرب،
فمثال امل��رأة التي تحصل عىل الطالق
وفق القانون األورويب تبقى رغام عنها
يف ذمة زوجها حسب الترشيع املغريب،
وميكن أن تتعرض إىل عقوبة السجن إذا
ما تزوجت من جديد ،ومن النساء من
تم مطالبتهن بالرجوع إىل بيت الزوجية
من ط��رف ال��زوج األول- ،حتى وإن
تزوجن مرة أخرى -ألن الزوجة الزالت
يف عصمته حسب قانون بلد األصل،
وهي منفصلة عنه حسب قانون دولة
يعرب مشكل األحوال الشخصية لدى
سعى املغرب يف نفس السياق
الاِ ستقبال.
املهاجرة بصفة خاصة واألرسة املغربية إىل إح��داث مجموعة من اإلصالحات
أصبح موضوع األحوال الشخصية يف بالد اإلقامة عموما ،عن أحد مظاهر يف مجال األح��وال الشخصية ،متعلقة
التناقضات الصارخة بني إشكالية الهوية
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دراسة  :المهاجرات المغربيات ومسألة االندماج
بأمور الزواج والطالق والوالية والنفقة...
وجاءت املدونة الجديدة مبجموعة من
املستجدات مقارنة باملقتضيات الواردة
يف األحوال الشخصية السابقة ،كإقرار
مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف رعاية
األرسة ،ويف سن ال��زواج ،وإق �رار مبدأ
الطالق الاِ تفاقي ،كام تم تقييد إمكانية
التعدد برشوط رشعية صارمة تجعل منه
شبه مستحيل.28 ...
لقد طرح القانون الجديد لألرسة
بوضوح وألول م��رة مسألة الحقوق
األرسية للمغاربة املقيمني بالخارج (مادة
 )14-15ويحتوي عىل مادة تسعى لحل

الترشيعي ال��ذي يحتم عىل املهاجرة
التأقلم واالن��دم��اج باعتامد قوانني
وترشيعات وع��ادات دول االستقبال
ألنها األفضل ،تتناىس الحق يف الاِ ختالف
وتحرم املهاجرة من تتبع قوانني بالدها
والتمسك بهويتها وثقافتها مع رضورة
التعايش يف وطن الاِ ستقبال دون استيالب
أو مغاالة.

بعض املشاكل التي ك��ان يطرحها يف
الخارج تطبيق القانون القديم لألحوال
الشخصية (املدونة) .بالرغم من ذلك
فإنه حتى وإن كان النص الجديد أكرث
جرأة عن سابقه وبدا متأثرا بالفلسفة
الكونية لحقوق اإلنسان ،فقد تم الاِ بقاء
عىل بعض املواد النابعة من املفاهيم
الرشعية والثقافية ل�لأرسة يف اإلس�لام.
كام أن أثر هاته اإلصالحات عىل نسبة
باإلضافة إىل املشاكل القانونية،
مهمة من النساء تبقى سطحية ألن
تعيش املهاجرات نفس وضعية املهاجر
األمر يتعلق بعقليات وذهنيات أكرث منه
ال���ذي يتعرض للحيف والاِ ق��ص��اء،
بقوانني .29
ويتعرضن أكرث من غريهن للاِ ستغالل يف
إن الاِ ن��ك��ب��اب ع�لى التثاقف الظل ،مام يفاقم من هشاشة وضعيتهن
الهوامش

 - 23محمد مصلح ،تفاعالت الهجرة من الناحية االجتامعية ،ضمن سلسلة الندوات ،هجرة املغاربة إىل الخارج ،لجنة القيم الروحية والفكرية التابعة ألكادميية
اململكة املغربية ،الرباط ،2000 ،صص.135-136-137-138 .
انظر أيضا  :خالد برجاوي ،امتياز الذكورة يف القانون الدويل الخاص املغاريب ،املجلة املغربية للقانون والسياسة واالقتصاد ،عدد خاص ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتامعية ،الرباط ،صص6-7-8-9-10 .
 - 24جميلة أوحيدة ،املرأة املغربية املهاجرة والحلول الرسمية الحالية الهولندية ،املجلة املغربية للقانون والسياسة واالقتصاد ،عدد خاص ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتامعية ،الرباط ،ص ص.23-24 .
25 -Carlier (Jean Yves) : «Autonomie de la volonté et statut personnel, Etude de DIP», Thèse de doctorat d’Etat, LOUVAIN-La NEUVE,
oct, 1991, p. 456.
انظر أيضا  :جميلة أوحيدة ،ن.م ،ص.36 .
 - 26جميلة أوحيدة ،ن.م ،ص.36 .
 - 27خديجة املضمض ،هجرة النساء ،الهجرة القرسية  :النوع والنزوح ،نرشة دورية ،م.س.ذ ،ص.18 .
 .انظر املادة  ،4املادة  ،19املادة  ،78من مدونة األرسة وفق آخر التعديالت ،سلسلة املعرفة القانونية للجميع ،الدار البيضاء ،دار اإلمناء الثقايف ،ط ،2010 ،1ص ص.
.16-20-36
 .موفد املجلة املغربية ،مدونة األرسة تعالج قضايا الجالية املغربية املهاجرة بحكمة العقل...وحكمة القانون ،املغربية  :املهاجرات املغربيات يقتحمن الحداثة
انظر أيضا  ،مدونة األرسة ،م.س.ذ ،.ص.19 .
والعوملة ،العدد  ،122الرباط ،2010 ،ص.33-37 .
 تم إصدار أول مدونة تتعلق بأحكام الفقه اإلسالمي املتعلقة بقانون األحوال الشخصية يف سنة  1957مبارشة بعد اإلستقالل ،وقد عرف القانون عدة تعديالتكان آخرها تعديالت  ،1993بعد خطاب غشت  1992الذي أعلن مبوجبه امللك الحسن الثاين أن املدونة ستصبح من اختصاص امللك .وسيثري مرشوع خطة إدماج املرأة
يف التنمية التي ساهم فيها البنك الدويل ،حفيظة مجموعة من الهيئات الدينية كرابطة علامء املغرب ،جمعية العلامء خريجي دار الحديث الحسنية ...فأصدرت بيانات
تنديدية ضد بنود مرشوع الخطة ،ومتخض عن ذلك تأسيس الهيئة الوطنية لحامية األرسة املغربية يف  7نونرب  .1999وسيتوج هذا الخالف مبسريتني وطنيتني متعارضتني،
مسرية الدارالبيضاء التي نظمها معارضو الخطة ،وأخرى بالرباط نظمتها الهيئات املساندة للمرشوع .وسينتهي الجدل بتشكيل لجنة ملكية استشارية لتعديل قانون
األحوال الشخصية يف  27أبريل  ،2001وإصدار قانون رقم  03-70يف  3فرباير  2004مبقتضاه صدر قانون األرسة ( املدونة).
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كعامالت.

 ال��م��ه��اج��رات ف ي� سوقالعمل ي ن
ب� الهشاشة ومحاولة
االندماج

مل ينظر للمرأة املغربية يف بداية
هجرتها من باب املصالح الاِ قتصادية
الكربى املشرتكة بني بلدان الاِ نطالق
وب��ل��دان ال��وص��ول ،وكعامل للتنمية،
حيث عاشت املرأة املهاجرة -اآلتية من
بلد ثقافته مختلفة ،ويعاين من وضع
اقتصادي هش -عىل الهامش بسبب
بلدها وجنسها ،وستشجع الاِ تفاقية
الالحقة يف أواس��ط التسعينيات ،عىل
إثر إع�لان برشلونة ،ال��دول املتعاقدة
عىل الاِ عرتاف بالدور األسايس للمرأة يف
التنمية ،مام يقر برضورة متكني املرأة
املهاجرة من حقوقها كاملة يف املسكن
والعمل .30
يعترب العمل أح��د امل��ؤرشات
الهامة املعربة عىل مدى قدرة املهاجرة
عىل الاِ ندماج يف سوق الشغل ،فالحصول
ع�لى الوظيفة واملساهمة يف إدارة
الشؤون العامة كلها توحي بالاِ ندماج يف
بلدان الاِ ستقبال ،غري أن وضعية النساء
املهاجرات العامالت تختلف حسب
ظروف هجرة كل امرأة ،فكام تختلف
وضعية املرأة املهاجرة يف إطار التجمع
العائيل عن وضعية املهاجرة اقتصاديا،
كذلك تختلف وضعية املهاجرة بصفة
قانونية عن تلك الخاصة باملهاجرة غري
الرشعية.
اتسمت مشاركة النساء اللوايت
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التحقن بأزواجهن بدول املهجر خالل
السبعينيات يف سوق العمل بالضعف،
بحكم األمية التي كان يعاين منها أغلبهن
وجهلهن للغة بلد الاِ ستقبال لقد عمل
بعضهن كخادمات يف البيوت ،ويف
أحسن الحاالت اِشتغلن مبهمة التنظيف
يف إدارات أو فنادق ...تعرض بعضهن
للحيف نتيجة التمييز الحاصل بينهن
وبني النساء األصليات ،كام خولت لهن
وظيفة اإلنجاب مداخيل إضافية ،شكلت
دع�ما ألزواج��ه��ن وألرسه��ن مبوطنهن
األصيل .31
عانت املهاجرات الرائدات من
ع��دم االس��ت��ق�رار فيام يخص العمل،
وشكلن مجموعات مقصية ومهمشة،
وبتوسع رشائ��ح امل��ه��اج�رات وتباين
مستواهن الثقايف وفئاتهن العمرية،
تعددت وظائفهن بني وظائف دونية
وغري مرتبة ،وأخرى متوسطة ،وبعض
الوظائف ضمن األسالك العليا ...وميكن
اِعتبار هاته املرحلة ،بداية التفاعل بني
املجتمعات املصدرة واملستقبلة حيث
أصبحت املرأة سواء الحرضية أو القروية
تشكل قوة عاملة ميكن الاِ عتامد عليها،
وقد انعكس ذلك عىل عائدات الهجرة
باإليجاب عىل موطنهن األص�لي ،إذ
استثمرت املهاجرات يف العقار والخدمات
ورشاء الحيل واملجوهرات ...وكثريا ما كن
يحملن معهن عند العودة إىل بلدهن
األصيل خالل العطل املوسمية ،إىل جانب
الهدايا ،بعض البضائع املعروضة للبيع،
وبفضلهن متر منتجات متنوعة ،حيت
ال ترتدد بعض النساء يف إقامة شبكة
اقتصادية غري رسمية.

مثل دخول النساء املهاجرات
إىل عامل الشغل عامال مهام يف التحول
االجتامعي ووضع امل��رأة ،كام أضحت
اليد العاملة النسائية تشكل القاعدة
الصلبة يف اقتصاديات بلدان الاِ ستقبال،
إال أنهن يعانني من التهميش والتمييز،
فاألجور التي تتقاضها بعض النساء
املهاجرات ال زالت هزيلة وال ترقى إىل
املستوى املعمول به ببلد الاِ ستقبال،
وعىل سبيل املثال ،مياثل أجرهن 26%
من األجر الذي تحصل عليه العاملة
البلجيكية ،و 78%من أجر العامالت
الفرنسيات ،وهو أقل بنسبة  76%من
أجر اإلسبانيات ،وتعمل املرأة املهاجرة
 46ساعة يف األسبوع ،بينام ال تعمل املرأة
اإلسبانية إال  28ساعة يف نفس املدة .يعد
هذا التمييز خرقا للمعاهدات الدولية
وحقوق اإلنسان ،وقد تحدثت كثريات
منهن عن املشاكل التي لحقت بهن
كعامالت نتيجة ِامتناعهن عن الاِ ستجابة
للتحرشات الجنسية من طرف رؤسائهن،
وتعرض العديد منهن ألعامل انتقامية
32
...
تعمل النساء املهاجرات بصفة
غري قانونية يف قطاعات الخدمة ،وميثل
العنف والاِ عتداء والتمييز أهم املشاكل
لهذا النوع من املهاجرات ،ويتصف
وضعهن بعدم الاِ ستقرار ،أغلب الوظائف
التي يعملن فيها ترفضها األروبيات
ويعتربنها غري مالمئة ملؤهالتهن .كام
تحس املهاجرة بغربة كاملة يف العمل ،أو
يف العالقات االجتامعية الخارجية ،حيت
ال تخضع وظائف العمل يف البيوت
لنفس الترشيع القانوين الذي تخضع
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دراسة  :المهاجرات المغربيات ومسألة االندماج
له الوظائف األخ��رى ،نظرا لخصوصية
العالقة بني املشغل والعاملة ،وتواجه
النساء املهاجرات بصفة غري قانونية
العديد من العقبات يف سبيل أية محاولة
لتنظيم وضعهن.
نخلص إىل أن اندماج املهاجرات
يتطلب سياسة شاملة تستهدف املهاجر
واألصيل ،تسمح من جهة برتسيخ قوانني
وثقافة دولة الاِ ستقبال لدى املهاجرة،
ومتيل من جهة أخرى إىل قبول السكان
األصليني للمهاجر وثقافته ،كام يفرتض
الاِ ندماج إعادة التنشئة االجتامعية لكل
من املهاجر واألصيل من أجل التعاون
وقبول اآلخر مع اختالفه وتفرده .إال
أن الصعوبات التي تعيشها املهاجرة
ال تنسينا املظاهر اإليجابية للهجرة
النسوية املغربية بالخارج ،املتمثلة يف
عدد مهم من النساء املغربيات اللوايت
اِستطعن إس�ماع أصواتهن بالخارج،
وحققن منجزات نوعية عىل املستويات
االقتصادية والسياسية والثقافية ،ومتكن
من إعطاء مناذج منخرطة وفاعلة يف

املجتمعات املستضيفة ،أمثال رشيدة
دايت  ،33التي تولت مناصب مهمة
بفرنسا ،التي أصبحت عضوة بصفوف
حزب اإلتحاد من أجل حركة شعبية
بزعامة نيكوال س��ارك��وزي ،والناطقة
باسم ساركوزي خالل معركته االنتخابية
الرئاسية يف  14يناير  ،2007ثم وزيرة يف
حكومته .برز أيضا اسم الشابة املغربية
األمازيغية امل��زدادة بقرية بني شكر
الفقرية (تبعد عن مركز الناظور بــ 28
كيلو مرت)  ،إىل جانب املرشح الرئيس
االشرتايك فرانسوا هولند ،نجاة بلقاسم
فالو .لتصبح أحد الوجوه البارزة يف
حكومة هوالند كناطقة رسمية باسم
الحكومة الفرنسية ووزي��رة لحقوق
امل���رأة ،إضافة إىل من��اذج أخ��رى برز
صيتها يف مجموعة من البلدان الغربية
يف املجال العلمي والجمعوي أمثال
سعاد السباعي يف إيطاليا  ،34ومريم
شديد عاملة الفلك ،35املنحدرة من أرسة
متوسطة بأحد األحياء الشعبية بدرب
السلطان ،التي اختريت ضمن أحسن

علامء الفلك من أجل القيام ببعض
املهامت العلمية الخاصة من طرف
املرصد الفليك الفرنيس ،وغريهن من
النامذج التي تأثرت يف املدارس بالثقافة
الغربية ،وممن يحملن شواهد علمية،
استطعن أن يندمجن مهنيا وسياسيا
واقتصاديا ،وتبقى نسبتهن منخفضة
مقارنة مع غالبية املهاجرات ،وأحيانا
يكون هذا االندماج عىل حساب الهوية
الثقافية والدينية للمهاجرة.

الهوامش
 - 30فاطمة مسدايل ،املرأة املغربية املهاجرة ومسألة اإلندماج ،ضمن الشيخوخة املستطابة يف الخارج ،املعهد الجامعي للبحث العلمي ،2008 ،ص.29-30 .
 - 31فاطمة مسدايل ،واقع املرأة القروية بدول املهجر ،البادية املغربية ،م.س .صص.88-89 .
 قدرت نسبة جالية النساء املغربيات اللوايت يشتغلن فعليا يف فرنسا ب  28.4%يف أواخر  ،1974أي أكرث من  9700امرأة عاملة ،وهو ما يعادل  4.6%من مجملالنساء العامالت من كل الجنسيات .وإذا كانت األغلبية الساحقة من املهاجرين املغاربة الذكور تعمل يف القطاع الثاين (تصنيع الحديد ،البناء )...،فإن النساء العامالت
يتجمعن يف القطاع الثالث بنسبة  ،61.8%حيث يعملن ضمن موظفي الخدمة ( خادمات ،طاهيات ،قيامت عىل املنزل ،)...،وبعضهن موظفات يف التجارة أو اإلدارة.
انظر :
عبد الله البارودي ،املغرب  :اإلمربيالية والهجرة ،ترجمة املركز العريب للوثائق والدراسات ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسة والنرش ،ط ،1979 ،1صص.171-172 .
 - 32لبنى البكاري ،م.س .ص .84 .انظر أيضا  :فاطمة مسدايل ،واقع املرأة القروية ،...م.س .ص.91 .
 - 33انظر  :رشيدة ذايت الوجه املغريب الجديد ،الذي أعطى انطالقة قوية ملوقع الجيل الجديد من املهاجرات ،مجلة املغربية ،...م.س.ذ ،ص.8 .
 - 34انظر  :سعاد السباعي  :أول مغربية تفوز مبقعد برملاين يف إيطاليا ،مجلة املغربية ،...م.ن ،ص.14 .
 - 35انظر  :مريم شديد أول عاملة فلك عربية تغزو القطب املتجمد الجنويب ،مجلة املغربية ،...م.ن ،ص.18-19 .
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قراءات

المرأة المغربية ف ي� خطاب النسوية الجذرية
حوىس أزارو
باحث ف ي� علم االجتماع

والترصيف لقضايا الوحي مم انعكس التجزيئية يف الفهم  ،والقطيعية يف
سلبا عىل حضور املرأة يف املجتمعات االجتامع،والكليانية يف التدين املوروث،
تسائل السوسيولوجية املغربية
والسيف يف السياسة.
اإلسالمية عرب التاريخ .
فاطمة املرنييس امل�مارس��ة الدينية
كل هذه األمور أفضت إىل بناء إطار
ترتيبا عىل ما سبق ذكره ،ميكن القول
الحياتية للمغاربة من منظور نقدي،
يتخذ من النسوية الجذرية مدخال إن التاريخ اإلسالمي ال يتبنى أجوبة معريف محدد للمرأة ،اقتضته رهانات
أساسيا لتحليل مختلف مالمح املرأة تحيل عىل فكرة التطور والتقدم  ،تاريخ ثقافية ما ،متتح من سيادة املجتمع
املغربية يف السياق الثقايف والسيايس «يعيد نفسه» من خالل أجوبة ثابثة عن األب��وي ،والسعي الحديث نحو إسباغ
املعارص  .معتربة أن مجمل املامرسات سؤال يستقي أصالته من عامل جديد كل املرشوعية الدينية عليه .لعل ذلك ما قاد
االجتامعية الدينية ارتدادية ،ومسلحة الجدة .ومع ذلك فنحن يف عرص انتحال العدبد من الفقهاء واملحدثني إىل تأويل
بتدين مغلوط ومؤدلج ،تدين يحيل األجوبة عن الواقع املعارص ،والتي ال النص الديني عىل غري ما يحتمله ،ويل
عىل الغياب امل��زدوج ،يحتكم للذاكرة يتم ترصيفها مبنطق التشدد والتضييق أعناق اآليات إلقرار ما يخالف النظام
والتاريخ ،وينترص لتأويالت محددة ع�لى ال��ن��اس لتبني نفس التمثالت الكيل للنص .لذلك نعترب أن الورطة
لعامل الغيب .مام يؤسس لفكر تقليدي والتصورات التاريخية عن الواقع .بل الوجودية للمرأة يف املجتمعات العربية
يستعيد باستمرار صورة ُممثلنة عن بعدم القدرة عىل إبداع بدائل ،وبناء اإلسالمية ولدت النزعة العلمية لدى
اإلس�لام ألجل حل معضالت الحارض( رؤى كفيلة بإدراك الواقع سوسيولوجيا ،السوسيولوجية فاطمة املرنييس لتفكيك
الهزائم العسكرية ،التخلف الحضاري ،لذا نجد أنفسنا موزعني بني النص الديني الواقع التاريخي املصطنع عن املجتمع
) بالرغم من الرصاع املرير الذي وسم «كواقعة ثقافية» وبني تاريخانية النص وع��ن حضور امل��رأة فيه مبا ال مياثل
«العهد الراشدي» لإلسالم  ،والنزاع «كواقعة سياسية» ،غلب عليها التأويل التجربة النبوية ،
السنني والشيعة ،مام السيايس واإليديولوجي .واعتامد النص
التاريخي بني ُّ
تسبب يف اجرتاح العديد من األحاديث الديني ألجل تربير الخيارات السياسية .1 .ن���زع ال��ق��داس��ة عن
والنصوص الدينية املنحولة لرشعنة األم��ر ال��ذي يتجيل يف غلبة املنظور العالم :
الواقع السيايس الوليد ،والذي آل إىل ال��ف��ردي لبناء نظام املعنى وغياب
ال يكتفي البحث السوسيولوجي
تكريس بعد أرسي وقَبيل يف مجتمع اإلطار املؤسسايت املؤطر له ،االحتكام بالتخيل عن األحكام املسبقة والتصورات
إسالمي ولد معطوبا عىل مستوى الفهم إىل االجتهادات الفردية  ،غلبة النظرة

76

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54
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الجاهزة عن املوضوعات والوقائع
بل يتخطى ذلك نحو تطهري التفكري
العلمي من كل ملمح مقدس ،لذلك
فنحن ال نقصد مبفهوم نزع السحر عن
العامل املعنى الفيربي له مبا هو سريورة
تراجع العقائد الدينية وأفول التصورات
السحرية يف مقابل تنامي وجاهة األسس
الفكرية املستوحاة من الرؤى العلمية
والتفسريات الواقعية واملوضوعية
ملختلف املوضوعات املدورسة .وهو
األمر الذي يتصل أميا اتصال مبوجبات
الحداثة ومطالب العلمنة يف املجتمعات
الحديثة واملعارصة .ولعل ذلك ما يتصل
بتاريخ املجتمعات الغربية التي رامت
التخلص من النظرة املسيحية للعامل
واحتجاب سلطة الله منه.
تتقصد الباحثة بالضبط نزع مسحة
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القداسة عن الحياة الجامعية ،ومن صار لها أثر كبري عىل اختياراتنا وتصورنا
املنظور العلمي واملقاربات املعتمدة يف للممكن.
الكشف عن أبعادها ،كنوع من التعاطي
إن أهم مسلك نقتفي أثره حسب
الهادئ واملرن مع التاريخ اإلسالمي بغية
املرنييس يتمثل يف رفع حجب املعارصين
التعرف عىل مختلف األطر االجتامعية
املزيفة عن امل��ايض ،ألنها تحجب عنا
والسياسية ،التي أفضت إىل إنتاج
الحارض ،ويف مضاعفة يقظتنا املعرفية
تأويالت وتفسريات للنصوص الدينية،
خاصة عندما يواجه الباحث مواضيع
األدهى من ذلك أنها عملت عىل ابتداع
من قبيل املقدس واملمثلن واملسيس،
أحاديث ووضعها عىل مقاس محددة،
واعتباره حقيقة أويل ومقولة سياسية
درءا للنساء وحفظا لسلط الرجال .ذلك
لها أثر عميق عىل األفراد والجامعات
ما يربر الدعوة إىل إعادة تحديد الطبيعة
وباألخص النعكاساتها عىل وضع املرأة يف
البرشية عن طريق نزع القداسة عنها،
املجتمع،
ووضعها يف سياق تاريخي محدد،
هي دعوة علمية إذن ،تبتغي نزع
بل األكرث من ذلك ،نزع القداسة عن
الواقع ببيان انبثاقه ومصدريته .ألن غشاء القداسة بوصفه قناعا سياسيا يربر
القيم واملعايري واملؤسسات ومختلف شتى أنواع العدوانية ضد املرأة ،ويؤسس
التمثالت االجتامعية التاريخية لألمة لنموذج ذك��وري مرجعي استمر عرب
اإلسالمية إمنا استحكمت بنا إىل حد أن التاريخ يف إعزاز الوضع السيايس املريح
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للذكور يف مقابل استهجان واستقباح
صورة املرأة ودورها السيايس يف األدب
السلطاين عرب التاريخ .كام أنها مطلب
منهجي «لنزع قناع القداسة» عن
العامل ،وتخليصه من كل انزياح نحو
األسطرة للذاكرة وللتاريخ والجتهادات
السلف ،مام قد يفيض إىل تأجيل عملية
التفكري يف واقعنا وفق مقاييس واقعية
وموضوعية .ولعل املسلك األفضل
لذلك هو رف��ع الحجب  ،أي حجب
املعارصين املزيفة للاميض التي تحجب
عنا حارضنا  .األمر الذي لن يتأىت لنا إال
مبوضعة الظاهرة الدينية بوصفها رشطا
رضوريا لتحقيق املوضوعية ،وبناء معرفة
علمية سوسيولوجية عن تاريخ املسلمني
وواقعهم الحايل مبا هو  ،عرب التخلص من
كل األفكار الجاهزة واالعتقادات الدينية
واإليديولوجية،

 .2م��وض��ع��ة ال��ظ��اه��رة
الدينية:

رجال كان أو امرأة ،ألنه مبثابة نوع من
القيد اإليديولوجي الذي يتخذ صورة
حجاب وستار وسلطة تصادر إمكانات
الذات املعرفية واالستخالفية والعمرانية
مثلام تصادر النص الديني وحقانية
قضاياه .بهذا املعنى تدعونا املرنييس
ألن نتخطى عتبة حراس الفهم التقليدي
للنص وح ّجابه بغية االنخراط يف فهم
مغاير يبارش مجريات األحداث وسريورة
السرية النبوية وديناميتها ،ويكشف عن
آليات تشكل املجتمع الوليد ومختلف
الصعوبات والتحديات التي واجهته،
إن مل نقل أه��م االن��زالق��ات املعرفية
التي قادت العديد من األمئة واملحدثني
إىل النيل من حقوق النساء بناء عىل
تأويالت مخلة أضحت بحاجة إىل إعادة
بنائها مقتضياتها من جديد.
تؤكد فاطمة املرنييس أنها بصفتها
إمرأة مسلمة ال يشء مينعها من القيام
ببحث نقدي  ،تاريخي ومنهجي حول
الحديث ورواي��ت��ه .1و بيان حيثيات
استعامله ألول م��رة ،والكشف عن
دواعي وأسباب وروده .تقتيض املوضعة
إذن ،التدقيق والفحص ،الذي يوازن
الحديث بالنص القرآين وبسرية النبي
كرسول وكإنسان ،وبالرشوط املجتمعية
املستجدة ،مبا ميكنها من رصد الحيثيات
التي جاء الحديث يف سياقها ،والكشف
عن الخيط الناظم لها،

تتمثل يف موضعة ال��ذات املؤنثة،
موضعة األنثى ،تخطي عتبة الجسد
لصالح العقل واإلق��رار بذاتية األنثى
العاقلة والحرة واملسؤولة ،هي جرأة
منهجية مطلوبة – حسب املرنييس-
ملواجهة كل املتمرتسني خلف الحديث
النبوي للحد من الحضور العمومي
للمرأة وتضيقه يف حدود الفضاء الداخيل
للمساكن والقصور .إنه موقع علمي
تنطلق املرنييس من أحقية البحث
ابيستيمولوجي يتخطى عتبة الهندسة
العلمي النسايئ يف الشأن الديني ،بالرغم
االجتامعية للنظر العميل واملعريف،
من الحجر الذي طال حق املرأة خالل
ويبنى مسافة نقدية بينه وبني كل من
قرون عديدة ،ومبا أن الدين رسالة ودعوة
يتوسط املساحة بني القارئ والنص،
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موجه للعاملني فإن واجب التفكر والتدبر
يف قضاياه أمر مطلوب يف كل من يأنس
يف نفسه القدرة عىل البحث واستوت
فيه رشوط البحث ،فال وج��ود ملانع
عقدي يحد من إقبال املرأة عىل مراجعة
كل التصورات واالجتهادات السابقة من
منطلق راهني ،للكشف عن صالحية
النص الديني لكل زمان ومكان .لذلك
ستعمد املرنييس إىل استقراء األحداث
والتفاصيل الفردية والجامعية ،يف حياة
املحدثني أو رواة الحديث واملقارنة
بني أقوالهم وأسانيدهم ،لتكشف عن
غفلتهم غري املفهومة الستنباط األفكار
والقواعد الكلية الناظمة ملختلف
األحداث واملجريات.

 .3ف ي� ع��ل��م االج��ت��م��اع
السالمي
إ

م��ن الناحية املنهجية  ،تقتيض
سوسيولوجيا اإلسالم العودة للنصوص
الدينية وفحص التمثالت التي تحويها
عن املرأة واملجتمع واإلنسان ،التمييز
بني النصوص ،القرآين منها والحديثي
وكل ما دونه الفقهاء والبحث يف كل
الرشوط التاريخية املصاحبة لها ،والتي
أثرت بجالء يف فهم النصوص الدينية
مبا يخالف مقتضيات الرشع  .لذا فإن
االشتغال عىل الذاكرة بالنسبة للمرنييس
 ،وال��ع��ودة إىل امل��ايض ،والخوض فيه
2
يتوجب أن يتم دون «حراس وأدالء»
للمقدس .ليس املطلوب إذن هو
االهتداء «بهدي» اآلخرين وفهومهم
حول قضية امل��رأة ،أو إحالة الذاكرة
الفردية للباحثة عىل الذاكر ة الجامعية،
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أو دع�ما إيديولوجيا لذاكرة الفقه
التاريخية حول املرأة وتواطئها معه ،بل
هو « انزالق نحو أمكنة تنسحب فيها
الذاكرة»  3نحو الالمفكر فيه واملنيس،
للتعرف عىل ال��واق��ع مبا هو  ،واقع
التجربة النبوية مع النساء ،وتفاعالت
املجتمع اإلسالمي الوليد مبباهج الدعوة
الدينية التي نقلت الرابط االجتامعي
من بعده البيولوجي إىل بعده العقدي
الروحي ،حيث التقوى أضحت أساسا
للرشف والعزة بدل القبيلة والعصبية ،
يقودها نبي عاشق للمرأة ومحب لها،
وال يستنكف عن التعبري أمام العاملني
عن محبتها واالحتكام لها يف أمور الحياة
وشؤون املجتمع وقضايا الوحي واإلميان
 ،حيث كانت األرسة يف تصور فاطمة
املرنييس محطا للجدل والجامع مفتوحا
للرجال مثلام هو يف ملك النساء  .قبل أن
يتحول الفضاء العمومي والشأن السيايس
والعسكري إىل فضاء مغلق ومحل
للهيمنة الذكورية ،وتتويج لإلديولوجيا
الثقافية للرجل العريب الذي ال يتواين يف
االنتصار لقيمه القبلية والرعوية ما قبل
الدعوة النبوية عىل حساب املتغريات
القيمية واملجتمعية اإلسالمية ذات األفق
التحرير للعبيد والنساء من نري العوائد
واألع���راف القبلية خاصة يف مسائل

التمليك واإلرث وحيازة الذات ومعانقة  ،والكفيل بأن ينتهل العلم من رؤية
مباهج الحرية والتحرر يف مجتمع يرى معرفية دينية جامعة.
تلك الفئات والرشائح وغريها مجرد
دليل املرنييس يف ذلك هو التواتر
متاع يو ّرث و»أشياء» تًأىت من مدخل
ال��ذي نلفيه ل��دى الفقهاء األوائ��ل
الخدمة واملتعة ،ومقتنى يتم تداوله عرب
واملحدثني ولدى رواد الفكر اإلصالحي،
البيع.
الذين انشغلوا بتحديد دقيق للوجود
إال أن غلبة املوروث الثقايف املنبثق املدين واالجتامعي للمرأة التي مل تخلق
من العوائد السابقة عىل النص الديني ،حسب األفغاين إال «إلنتاج العرق وتعليم
سيجعل السيدة عائشة بالرغم من األجيال وإدارة املنازل» ،حيث سيتم
رمزيتها وقوتها بني نساء النبي تبدو حرص ماهية املرأة يف طبيعتها البيولوجية
نشازا يف املامرسة السياسية ،فهي مبثابة والرتبوية الضيقة ،قابعة خلف جدران
بدعة وانتهاك فاضح للسنة املقدسة  ، 4املنازل وظاللها ،ومخدع يلوذ إليه الرجال
 ،كام نلفي يف واقعة الجمل بوصفها كلام أنسوا فيه ارتياحا من أعباء الحياء،
حدثا تاريخيا منوذجا يكشف يف تصور أما غري ذلك من أدوار ووظائف تنم عن
املحدثني حجم للكساد الذي يصيب فاعلية املرأة يف الحياة واملجتمع والتي
السياسة عندما تصبح امل��رأة فاعلة ال ميكن أن تنتهي إال الشتعال نار الفتنة
فيها وطرفا أو خصام يف موازين القوى والهالك يف األنفس واملال واملتاع ،حيث
املحددة للحياة السياسة يف املجتمع ،رضب الله للمسلمني مثاال داال ،يتمثل
إىل حد أن املؤرخني والفقهاء أصبحوا يف تجربة عائشة السياسية لبيان ما
أميل لالعتقاد أن» النساء والسياسة يصدر عنها من أمل ورصاع وفساد واقتتال
سيشكالن خليطا سيئا»  5عىل امتداد مثلام حصل بينها وبني خليفة املسلمني
تاريخ املسلمني ،ميكن أن نجد لذلك عيل بن أيب طالب ،حيث استشهد آالف
تأويال محددا هو هذه الهيمنة التاريخية املسليمن من كال الفريقني،أضحت بسببه
للفقه الجزيئ ال��ذي يتوسل الوقائع موقعة الجمل من أشد الباليا واملحن
واألحداث بوصفها معايري للتفكري تنبني التي حلت بتاريخ املسلمني،
عىل فهم جزيئ للدليل الرشعي مام حال
ويف مثل هذه الباليا واملواجع سيتم
دون التأسيس للفهم الكيل للنص الديني
الهوامش

 - 1فاطمة املرنييس ،الحريم السيايس :النبي والنساء ،ترجمة عبد الهادي عباس ،دار الحصاد للنرش والتوزيع ،1993 ،ص .67
 - 2م  .ن .ص .20
 - 3م  .ن  .ص .21
 - 4م  .ن  .ص .16
 - 5م  .ن  .ص .16
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االحتكام إلدانة املرأة ،أي أحد أطراف
الرصاع دون غريه من اآلخرين ،بل سيتم
حسب املرنييس رواية حديث عىل لسان
رجل مل يكن أهال للثقة أو محال للصدق،
لتسويغ مرشوعية إبعاد املرأة من الفعل
السيايس إن مل نقل «إغتيال» رمزي
ومدين لها من مامرسة حقوقها املدنية
يف «الدولة» الوليدة ،حيث تحول النص
الديني يف نظر فاطمة املرنييس إىل سالح
سيايس يوجه ضد املرأة ،سواء كان النص
معروفا ومثبتا ،محكام أو متشابها،
متداوال أو مجهوال وموضوعا ،األدهى
من ذلك عندما يحتكم املسلمون لنص
حديثي مل يكن له ذكر إال عند حلول
موقعة الجمل من قبل شخص ظل
دخوله لإلسالم متعلقا باغتنام املكاسب
االجتامعية للدعوة ال بغاياتها العقدية
والرسالية .شخص كان موضع عقاب
األمري عمر ابن الخطاب لكذبه وقذفه
للمحصن ،يتعلق األمر بالحديث الذي
رواه أبو بكرة عن الرسول صىل الله
عليه وسلم «مل يفلح قوم ولوا أمرهم
إمرأة»  ،حديث مل يكن مذكورا يف سابق
األح��وال إال أنه جرى مجرى النار يف
الهشيم النسايئ عرب التاريخ،
يبدو أن اتخاذ تجربة أمهات املؤمنني
كموضوع للتحليل السوسيولوجي يسعي
لبيان كيف أن املرأة مهام عال دورها
الدعوي ،ومنا شأنها االجتامعي يف املجتمع
اإلس�لام��ي ال ميكن أن ت��أيت يف املجال
السيايس سوى الدمار والحروب .إنه نوع
من املفارقات املزيفة ،والتقابالت املثرية
املحصنة للمامرسة السياسية ولعواملها
وجعلها مجاال مخصوصا بالرجال .بهذا
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املعنى ،ميكن القول ،أن الدين مل يكن
بالنسبة للنساء عامل انتقال وتغيري كيل
وشمويل بل عامل تكريس للواقع الثقايف
التقليدي املعيش مع إضفاء مرشورعية
دينية جديدة عليه ،مثلام نلحظ يف
قدسية الفاعلية السياسية للرجل ودناسة
الحضور النسوي يف الفضاء العمومي
السيايس للمجتمعات اإلسالمية .مام
أفىض إىل وضع هجني للمرأة يف املجتمع
املغريب املعارص حيث تحولت النساء
إىل قاعدة انتخابية مرشعنة للمامرسة
السياسية ،أسهم بقوة ،حسب املرنييس،
يف ضمور حضور املرأة كمرشعة وفاعلة
يف املؤسسات الدستورية.

المرنيس
.4
ي
الجذرية:

والنسوية

تنتمي فاطمة املرنييس التجاه نسوي
جذري يسعى للتحرر من اإلكراهات
القرسية التاريخية عىل املرأة ،بوصفها
إك�راه��ات ذكورية بطريركية كانت
عىل الدوام مؤسسة ألنظمة اجتامعية
وحضارية تقوم عىل التمييز ضد املرأة
نتيجة نظرة جنسية مادية عضوية .هكذا
تتولد كل أشكال اإلجحاف والتعسف
والظلم عن طبيعتها البيولوجية ال عن
طبيعتها اإلنسانية األخالقية .حيث
تتحول بيولوجية الرجل إىل عنرص قوة
وفحولة لها آث��ار اجتامعية وسياسية
يف غاية األهمية ،يف حني أن الواقع
البيولوجي للمرأة يتحول إىل عنرص سلب
للذات ودرأ لفاعليتها يف الحياة الجمعية
لألمة.
ت��روم فاطمة املرنييس باألساس

تفكيك البنيات االجتامعية ومولداتها
التدينية وومامرساتها الثقافية املعززة
لدونية املرأة وهدر مقوماتها اإلنسانية
 ،والحد من كل أشكال املفاضلة بني
األف��راد والجامعات بناء عىل معايري
جنسية .محاولة املرنييس شكل من
أشكال البناء االجتامعي والثقايف لهوية
املرأة  ،بناء يرفض اختزال مقوم النوع يف
البيولوجيا واملوفولوجيا .ألنه يولد منطا
خاصا من الرهبة الجنسية من جسد
املرأة  ،حيث يصري محطا للوصم والعار
والعيب كلام انكشف وتبدى للعامل ،إنه
منط محدد من العنف ال��ذي يتوسل
النصوص املرجعية يف الثقافة إلدانة املرأة
كلام نزعت نحو الكشف عن «عورتها»
وجسدها الذي يكون مدنسا يف حالة
الظهور ومحال للتبجيل واملثلة كلام
تعرض لإلخفاء وتوارى عن عامل الذكور،
هكذا يتم التأسيس لجدار الفصل أو
العزل االجتامعي بني عامل الرجال وعامل
النساء.
يتخذ مفهوم الحجاب ثالث أبعاد
متداخلة ومتقاطعة حسب املرنييس،
األول رئوي  visuelleيعني الحجب
عن النظر واإلخفاء ،الثاين مجايل يشري إىل
الفصل املكاين ،والثالث أخالقي يتعالق
باملقدس واملحرم .حيث أن ما يختفي
ويتسرت هو املحرم ،ما مينح لهذا املفهوم
دالالت مستعرضة تشمل مجاالت
متعددة ومتاميزة ،منها:
• حجابة الكعبة  :مهمة يقوم
بها املؤمتن عىل مفتاح الكعبة أو القرب
املقدس.
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• حجاب األمري  :خلفه يتواري
صاحب القوة والسلطة عن الناس
واملحيط  ،حيث كانت ع��ادة امللوك
والسالطني االختفاء خلف الحجاب
ع��ن رعيتهم مب��ا ي��وج��ب احرتامهم
وتوقريهم.
• ح��ج��اب الحقيقة  :حالة
التشويش التي متنع االنفتاح واالنخراط
يف اآلفاق الالنهائية وانكشافها بسبب
غلبة امللذات الحسية أو العقلية ،حجاب
يستوجب ت��دم�يره ألن��ه يفصلنا عن
الله.
يتخذ الحجاب إذن دالالت عميقة يف
تاريخ املسلمني ،مبعانبها املتقابلة إىل حد
التناقض ،مبا ينم عن الدينامية املتجذرة
للحجاب يف مخيال األمة ونظامها الحيايت،
حيث إن حقيقة الحجاب ال تقبل
االختزال يف مجرد قطعة قامش تغطي
جسد املرأة يف الحياة العامة ،بل متتد
لتشمل حاجبي العني اللذين يحميانها
من األذي ،وغشاء البكارة كحجاب
للعذرية ،بالرغم أن حقيقة نزول أية
الحجاب بوصفه ستارا إمنا جاء لوضع
حاجز بني رجلني وليس بني رجل وامرأة،
ألجل حامية الحياة الخاصة للزوجني من
الغرباء ،أي بني الرسول وأنس بن مالك،
حيث رضب ال��رس��ول س�ترا بينه وبني
ضيفه .هكذا يكون الحجاب فصل ورد
لألذى ،وحامية ِ
وسرتا،
ب��ع��دد ه���ذا ال��ت��دق��ي��ق اللغوي

( مثال الحجاب) ،لنقل تفكريا «حدثيا»
اتخذ عرب التاريخ اإلسالمي داللة شمولية،
من التأويل الثقايف الديني إىل املامرسة
املجتمعية السياسية ( .يجب فهم عملية
التأويل بوصفها شكال تأمليا وسيطا بني
الذات والعامل الذي يحيط بها ،فنحن
ال نلج العامل مبارشة بحجة أن كل فرد
مصفاة مختلفة تتوفر عىل منظور خاص)
فاملشكلة الحقيقة إذن تتمثل يف بيان
عرضية الظواهر وليس برسم معامل
أصلها املقدس أو تطور مستديم لها( .
األصل العريض لألخالق).

العميق للفظ الحجاب تنتقل املرنييس
الستكشاف داللته االصطالحية بوصفه
لفظا قرآنيا يحيل عىل السرت والجدار
واالع��ت �زال والحامية ،وم��ع ذل��ك فقد
سادت معاين عىل حساب أخرى ،وهيمن
مفهوم الغطاء والفصل عىل حساب
مفهوم السرت ،يف حني أن حياة الرسول
مل يكن فيها أي فصل بني الحياة الخاصة
والحياة العامة يف املسكن واملسجد
 ،يف األرسة واملجتمع ،يف الحرب ويف
السلم .ومع ذلك أدى تأويل حديث
الحجاب وفق فهوم محددة إىل عزل
جنيس للنساء ،تحول عىل إثره حجاب
إن االشكال الحقيقي الذي يواجه
السامء إىل غطاء لجسد املرأة وإخفاء
املسلمني يف عامل اليوم يتمثل يف قضية
له« ،ليفصلها عن الرجل ،عن النبي وإذن
الزمان ،بوصفه أهم القضايا الحضارية
عن الله» .6
الكربى  ،إذ ترى املرنييس أن املسلم
بل إن اقعة اتهام عائشة بالزىن ممزق حقيقة بني زمنني  ،زمن ماضوي
سيفيض إىل إثبات الحجاب واالع�لان اسرتدادي يحيل عىل األصل،زمن األموات
عن سيادة القيم الذكورية عرب تاريخ بلغة أوغست كونت ،بأفق ضيق للحارض
املسلمني .هكذا سيتحول الحجاب من واملستقبل ،وزمن مستقبيل يحيل عىل
آلية لحامية املرأة من التحرش واالعتداء القوة والحضارة وصناعة التاريخ يف
املجتمعات الغربية املعارصة .ذلك ما
إىل آلية للتهميش والهدر واإللغاء.
أفىض إىل تبخيس الحارض واالغرتاب فيه،
ع�لى ه��ذا األس���اس تدعو فاطمة
والبحث عن املالذ يف املايض ،والسعي إىل
املرنييس إىل تخطي عتبة املظلومية
إيجاد حلول وأجوبة ملشكالت الحارض يف
التاريخية والحقوقية نحو الكشف عن
الرتاث الغابر ،كألية للتعويض الحضاري
خفايا املرشورعية االجتامعية والثقافية
عام يفتقر املسلمون إليه يف حارضهم،
ودورها يف خط سريورة الحياة النسوية
وإال ركنوا للتبعية والخضوع للمجتمعات
ومنذجتها وفق مقوالت ثقافية وجمعية
الغربية الصناعية والحداثية واالصطفاف
معززة بدالئل دينية خضعت للتأويل
ثقافيا عىل إيقاعها.
السيايس أو إقامة الكيل عىل حدث جزيئ
الهوامش

 - 6م  .ن  .ص 123

مجلـة رهانـات
العـدد 2021 - 54

81

 .5أ
الط����ر
للمعرفية

االجتماعية

ت��رم��ي دراس���ة فاطمة املرنييس
للحريم السيايس إىل تحليل مختلف
ال�ش�روط الجمعية الناظمة لنمو
املعارف الدينية وتطورها  .والتفكري
يف أث��ر السياق التاريخي والسيايس
والديني يف تاريخ االجتهادات الفقهية
واملعارف التي اهتدى إليها العلامء وفق
سياقات محددة .وهي باألخص دراسة
تالمس األسئلة النقدية املطروحة يف
سوسيولوجيا املعرفة ،وتنشغل بالبحث
يف طبيعة الفهوم الدينية من جهة
داللتها عىل املقومات االجتامعية املولدة
لها ،وكيفيات نشأتها ،وسبل توظيفها،
والرهانات املحيطة باختياراتها .إنها
مامرسة معرفية نقدية تندرج ضمن
معرفة املعرفة  ،ومراجعة نقدية آلليات
التشكل االجتامعي لخلفياتها العقدية
والثقافية ،ميكن أن نالمس ذلك يف كرثة
األحاديث وصعوبة الحسم يف الصحيح
من الخاطئ واملوضوع فيها ،هذه األخرية
التي تضخمت بسبب الرصاعات التي
كانت حول خالفة النبي.
هكذا تقتيض الدراسة التقييم النقدي
لبعض األحاديث الدالة والناظمة لحياة
املرأة يف املجتمعات األسالمية ،باستحضار
مقرتب منهجي يساوق رشوط املحدثني
ويسائلها  ،من خالل ما ييل:
• مناسبة ذكر األحاديث وسياقها
التي رواها كل من أيب بكرة وأيب هريرة،
مع إخضاعها للقواعد املنهجية عند
املحدثني « :قاعدة الدين علم» ،ألن
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معارصة النبي بالنسبة للمرنييس ليست الحديث وصدقيته.
دليال كافيا ملنح الحديث مصدرا ،بل
• ق���راءة نقدية للحديث يف
يجب استبعاد كل الجهلة والشتبه يف
ضوء السرية النبوية ،وغرابتها الشديدة
صدقيتهم ،لتربير ذلك تستشهد الباحثة
إزاء تعامل فاضل ،وود مائز عامل به
مبالك بن أن��س يف رضورة األخ��ذ عن
الرسول (ص) النساء سواء كنا أزواجه ،أو
العلامء « ،إ َّن هذا العلم دين؛ فانظروا
ازواج املسلمني ،أوسبايا خالل الغزوات.
عمن تأخذون دينكم» أال يكون من
ومصدر اقتداء وأسوة يف مجال الدين
أصحاب األهواء والبدع والجهلة والكذب،
( حديث « :خ��ذوا نصف دينكم عن
وإذا كان أيب بكرة قد أدين يف عهد خالفة
هذه الحمرياء») ،حيث أفضت الهندسة
عمر بالجلد عىل شهادة القذف الكاذبة
النبوية يف مجال املعامر إىل تداخل
التي أدىل بها ضد شخصية سياسية
الفضاء األرسي الخاص بالفضاء الديني
مرموقة وهو املغرية بن شعبة ،فكيف
والسيايس العام ،فهي عالقة وصل ال
وهو ليس من الثقاة أن يأخذ عنه العلم
عالقة فصل ،األمر الذي نستشفه من
ورواية الحديث.
التساؤل العقدي ألم سلمة عن سبب
ال��ع��ودة ألراء األمئ���ة واملحدثني ذكر القرآن للرجال دون النساء)،
واملفرسين يف ه��ذا ال��ب��اب أو األم��ر
• الرؤية املعرفية الكلية للنص
للمقارنة بني آرائهم ( ،البخاري ،ابن
الديني :يسمح بفهم شمويل للحديث
حجر ،ابن حنبل ،الطربي ،ابن األثري،
داخ��ل نسقه العام ،للدعوة الدينية
ابن القيم الجوزي ،مالك بن أنس....
وسياق تفاعالتها الحضارية والتفاقية  ،مبا
) لتتساءل املرنييس عن األسباب التي
ميكن من درأ تفسري النصوص الدينية أو
حدت بالبخاري إىل عدم األخذ بعني
تأويل جزئياتها مبا يناقضها ،حيث يتعذر
االعتبار اعرتاضات عائشة عىل الكثري من
حسب املرنييس اإلق �رار مبضمون نص
الروايات ،وتصحيحها ملا تغافل عنه أبو
ديني ومفاده ومقتضياته دون تخطي
هريرة لضيق ذاكرته ،أو لإلخالل مبنت
عتبة املقاربة الجزئية التفصيلة نحو أفق
الحديث.
معريف أرحب لإلسالم .لذلك بقي الفقه
• تحديد طبيعة الرصاع السيايس – حسب املرنييس -منغمسا يف الحاالت
واالجتامعي املؤطر ل��ه .والخلفيات الجزئية دون أن يتمكن من استخالص
الثقافية املعززة له ( رواسب الجاهلية  ،نظرية حول اإلنسان ،وأسس اإلرادة
األثر اليهودي).
الحرة لدى الفرد بوصفها إرادة ثابتة ال
يعتورها التغري أو يصيبها الفساد.
• ترشيح األص���ول االجتامعية
والثقافية ل��ل��رواة ،وبيان طبائعهم
النفسية وميوالتهم وسعة ذاكرتهم
ف
وقوتها وأث��ر ذل��ك كله عىل رواي��ة  .6ال��ن��س��اء ي� وضعية
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قراءات  :المرأة المغربية ف ي� خطاب النسوية الجذرية
السياسية الذكورية ،حيث يتحول النص
سياس :
حريم
ي
الديني إىل سالح سيايس بامتياز يعزز
ظل س��ؤال الحريم السيايس من سلطة الرجال عىل حساب النساء بكيفية
أهم املفاهيم املفتاحية الكفيلة بتفكيك تخل باملنظومة الكلية للدين.
الذهنية الذكورية الناظمة للمامرسة
ال شك أن التاريخ ،يف تصور املرنييس،
السياسية يف املجتمعات العربية،
وخلخلة املخيال التديني الذي تشكل صار يحتكره الرجال ،مبا يعني أن متلكه
عرب التاريخ االسالمي ،والقائم عىل إبعاد من قبل طبقة معينة يتيح لنا مرشوعية
املرأة عن حقل السياسة .سواء يف توجيه بناء معامله وصورته ودالالت��ه ،صورة
أعامل الدولة أو اتخاذ القرار السيايس ،إختفت املرأة فيها من الحياة املدنية
أو التخطيط االسرتاتيجي لشؤون األمة والعامة ،وغابت عن االختيارات الكربى
واملجتمع ،للدعوة وللدولة،بالرغم من للمجتمع واألمة ،وغالبا ما انكفأ هؤالء
أن املرأة كانت صاحبة إسهامات فاعلة عند ح��دود التمسك بالفروع دون
وملوسة خالل التجربة النبوية ،حارضة االنفتاح عىل املقاصد الكلية والحضارية
بوصفها زوج��ة النبي وأم املومنني ،للدعوة الدينية ،إىل حد أضحت فيه
وصاحبة رأي وموقف ،ومصدر تساؤالت العوائد التاريخية يف الفهم والعمل
نقدية جريئة للدعوة ولسريورتها ،والترصف محكا للتدين بدل االحتكام
ومزاحمة للرجل يف ك��ل ما له صلة لعاملية الدين ورؤاه الكونية لإلنسان
والحياة والقيم،
بقضايا املجتمع الوليد.
تنترص امل��رن��ي�سي للنص ال��ق��رآين
وللسرية وتعتربهام أكرث صدقية وتعبريا
عن كينونة املرأة وحقوقها وفاعليتها،
لهذا السبب تدعو إىل رضورة اعتامد
النص القرآين كمعيار ملراجعة دالالت
بعض األح��ادي��ث التي نسبت للنبي
وقياس مدى صمودها أمام فاعلية املرأة
يف السرية النبوية ،وإال ص��ارت مجرد
أحاديث منتحلة  ،لضعف سندها أو
لسوء قراءة الرشوط املجتمعية للدعوة
الدينية املؤطرة لها .وباألخص ما يتصل
بإضفاء املسحة املقدسة عىل املامرسات

النساء يف قرص امللوك ،والحريم حسب
خالدة سعيد « كلمة مشتقة من جذر
اكتسب محموالت دينية واجتامعية
جعلت منه ملتقى املقدس واملمنوع يف
آن واحد ،وكلمة الحريم التي شاعت
يف مرحلة تاريخية مينة صارت تعني
حيز النساء ،ثم حيز الخاص املحرم عىل
الغرباء ،ويف العهود العثامنية واململوكية
صارت تشري إىل املباح داخليا ،املغلق
الكتيم عىل العامل الخارجي ،وال سيام
ح ّيز العام» . 7

• حضور يخالف الصورة التي
تشكلت ل��دى املرنييس ع��ن النبي
اإلنسان ،الرجل السعيد،الحبيب ،الرجل
املهذب  ،املتحفظ ،الخبري مبعارشة الناس،
الحكيم ،حيث يتم تكريس صورة املرأة
من العرص الذهبي الذي يرمز للنسوية
املسلمة الخالدة ،يف حني أن ذكرى أم
سلمة وعائشة وغريها يتم تهميشها وال
وم��ن بني أه��م املعامل الدالة عىل
صدى لها.
حضور املرأة بوصفها حرميا سياسيا ،نذكر
• حضور يحيل عىل الشأم ،وعامل
ما ييل:
فساد وفتنة ،الكائن السفيه الذي ال يحق
• حضور قطيعي يف املجتمع،
له الترصف يف أموله وأموال غريه ،ودليل
يحيلها عىل وضعية الحريم الذي ال يفتأ
اختالل صالة املؤمن وقطعها ،ومصدر
يتخطى عتبة الداخل نحو املجال السيايس
النجاسة يف الجامعة ،وموضوع تسوية
العام ،فهن حريم للفعل السيايس ومجال
بالحيوان ،ما يجعلها عامل اضطراب
لتدخله  ،ومحط انفعال لالختيارات
املامرسة الدينية الشعائرية املقدسة،
السياسية والتأويالت العقدية والثقافية
وعامل تخريب للمقدس ،لذا تتساءل
للنص الديني ،والحريم يف اللغة يفيد ما
املرنييس كيف يصدر حديث يحتقر املرأة
ح ّرم وال ينتهك عرضه ومجاله وحدوده،
من نبي عاشق للنساء؟ ألن القبلة التي
دخلت النساء للحريم أي موضع إقامة
الهوامش
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من نبي عاشق للنساء؟ ألن القبلة نظاما معرفيا أكادمييا لتعميق السؤال عن املرأة يف املجتمع املغريب ،والتغافل
التي تحول امل��رأة بينها وبني املؤمن وتجذيره يف الوسط الثقايف والفكري عن التعدد واالختالف الناظم للوجود
االجتامعي والثقايف لها.
ليست مجرد وجهة مجالية وحيز مكاين والعلمي املغريب.
بل هوية دينية ،و» إبعاد امل��رأة عن
• إرجاع الضعف السيايس للمرأة
القبلة هو إبعادهن عن كل يشءـ من
ملا هو ديـني ،كام لو أننا أمام سبب
البعد املقدس ومن البعد املجتمعي الذي
كاف لتحليل وضـع املرأة يف املجتمع.
يعرب عن الفضاء بوصفه ميدانا للمركزية
دون أن نتمكن مع املرنييس من الحسم
اإلثنية العربية االسالمية» . 8
فـعليا يف العوامل الناظمة للمامرسة
ال��ت��ف��ك��� السياسية املعطوبة أو الضحلة للمرأة
 .7ح������دود
ري
املغربية يف املجتمع املعارص ،وخـــالل
ف
السوسيـولوجي ي� كتاب
التاريخ.

السياس .
الحريم
ي
•

تفكري مل يلق ما يسعفه لجعله

•

بناء املرنييس لصورة منطية
الهوامش
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ترمجة
كرونواوجيا رشن� ي ن
الص� للمعلومات عن  COVID-19والنهوض
بالتعاون الدول استجابة أ
للوبئة (الجزء ن
الثا�)
ي
ي

ماهي حقيقة تشكيك الدول الغربية ف� تعاون ي ن
الدول؟
الص� مع المجتمع
ي
ي

العالل
ترجمة وإعداد :محمد عبد الوهاب
ي

ن�شرت وك��ال��ة األن��ب��اء الصينية بداية الخروج من األزمة االقتصادية منذ
(شينخوا) ببكني يوم  6أبريل املايض ابريل املايض.
كرونولوجيا ضمت معطيات عن العمل
تسمح ه��ذه الكرونولوجيا ،من
الذي قامت به القيادات الصينية مع
عديد من قادة العامل ،منهم رؤساء خالل معطيات خام مفيدة مبتابعة
الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا الوقائع من ل��دن مختلف اإلط �راف
وأملانيا وإيطاليا وغريهم .كام رصد املتفاعلة واستيعاب األبعاد السياسية
التقرير❊ما قامت به عدد من الهيئات واإلديولوجية وراء ذلك.كام تبقى
الطبية واألكادميية الصينية ،مثل لجنة مفتوحة عىل ق �راءة هذه املعطيات
الصحة لبلدية بووهان ،واللجنة الوطنية ضمن سياقات أرحب .
للصحة ،إىل جانب اإلحاطات اإلعالمية
ن����ص وك����ال����ة االن���ب���اء
والندوات الصحفية .ومجاالت العمل
مع منظمة الصحة العاملية والهيئات الصينية
األكادميية الدولية ،ومسؤولني ،وخرباء
أعترب وب��اء مرض ف�يروس التاجية
أجانب ،منهم وزير الصحة والخدمات
اإلنسانية األمرييك أليكس عازارورئيسة ( )COVID-19الجديد حالة طارئة
املفوضية األوروبية ورئيس املجلس كربى للصحة العامة انترشت األرسع ،
وتسببت يف أوسع اإلصابات وانتشارها
األورويب وخرباء روس و غريهم.
منذ تأسيس جمهورية الصني الشعبية
تطورات املوضوع الراهنة تيش يف عام .1949
مبوقف مشكك للغرب يف تعاون الصني
تحت القيادة القوية للجنة املركزية
مع املجتمع الدويل وحتى يف املساعدات
املقدمة للعديد من الدول ،مع حساسية للحزب 2éالصيني مع كون الرفيق يش
تجاه نجاح الصني يف احتواء الفريوس و جني بينغ يف صميمها  ،اتخذت الصني
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تدابري الوقاية والسيطرة األكرث شموال ،
واألكرث رصامة وشموال ملكافحة الوباء.
يف معركتهم العنيفة ضد الفريوس
التاجي  ،تج ّمع  1.4مليار صيني م ًعا
يف األوقات الصعبة ودفعوا مثناً باهظاً
وضحوا كثريا ً.
ال يعرف الفريوس ح��دو ًدا وطنية،
وال مييز الوباء أي أجناس .وال ميكن
للمجتمع الدويل أن يتغلب عىل الوباء
ويحمي الوطن املشرتك لإلنسانية إال
بالتضامن والتعاون .التمسك برؤية
بناء مجتمع ذي مستقبل مشرتك
للبرشية  ،كانت الصني تنرش املعلومات
يف الوقت املناسب عن COVID-19
منذ ظهور الوباء بطريقة مفتوحة
وشفافة ومسؤولة  ،تشارك دون تحفظ
مع منظمة الصحة العاملية واملجتمع
الدويل تجربتها يف االستجابة الوبائية
والعالج الطبي  ،كام قدمت املساعدة
لجميع األطراف قدر استطاعتها .وقد
أشاد املجتمع الدويل بكل هذه الجهود
واعرتف بها عىل نطاق واسع.
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استنا ًدا إىل تقارير إعالمية ومعلومات
من لجنة الصحة الوطنية ومؤسسات
البحث العلمي واإلدارات األخ��رى ،
قامت وكالة أنباء شينخوا بتصنيف
الحقائق الرئيسية التي اتخذتها الصني
يف الجهود العاملية املشرتكة ملكافحة
الفريوسات لنرش معلومات الوباء يف
الوقت املناسب ،وتبادل الخربات يف
 ستخدم باحثون من األكادميية الصينية شارك خرباء مركز مكافحة األمراضمجال الوقاية والسيطرة ودفع التبادالت والوقاية منها يف الصني يف منتدى بحث للعلوم الطبية ومركز مكافحة األمراض
وال��ت��ع��اون ال���دويل بشأن االستجابة وابتكار بتنسيق من منظمة الصحة العاملية ،والوقاية منها يف الصني ألول مرة الفرئان
الوبائية.
ُعقد يومي  11و  12فرباير يف جنيف ،إما املعدلة وراثيا لدراسة إمراضية الفريوس
بنشاط يف أم��ن الصحة العامة العاملي حول الوقاية من األوبئة ومكافحتها.
مؤكدا إن الصني ترغب يف الحفاظ عىل
ىف ظل الية مشرتكة للوقاية
اتصاالت وثيقة مع قطر ،وتقديم تحديثات
يف الوقت املناسب حول آخر حالة للوباء ،والسيطرة مبجلس ال��دول��ة ،عقد مؤمتر
وضامن حياة وصحة املواطنني القطريني يف صحفي بكني ح��ول إج����راءات تعزيز
الصني من أجل حامية صحة وسالمة شعب الوقاية من الوباء ومكافحته ىف املناطق
الريفية.
البلدين.

ت��م ت��رت��ي��ب ال���ج���دول ال��زم��ن��ي
كالتايل:
 11فرباير2020
 تحدث الرئيس الصيني يش جنيبينغ عرب الهاتف مع الرئيس اإلندونييس
جوكو ويدودو  ،مشريا إىل أن الصني كانت
تحمي حياة وصحة الشعب الصيني وتفي
مبسؤولية قضية الصحة العامة العاملية
من خالل التمسك برؤية بناء مجتمع
مع مستقبل مشرتك للبرشية.وأضاف
أن الصني ستواصل تعزيز التعاون بشأن
الوقاية من الوباء ومكافحته مع إندونيسيا
والدول األخرى بطريقة مفتوحة وشفافة
لحامية أم��ن الصحة العامة اإلقليمي
والعاملي.

شخص ًيا أو عرب اإلنرتنت .اجتذب املنتدى ،التاجي الجديد  ،ونرشوا مقاال يف منصة
الذي تشارك يف استضافته منظمة الصحة  .bioRxivهذا قد يسهل تطوير العالجات
العاملية والتعاون البحثي العاملي للتأهب واللقاحات.
لألمراض املعدية ،أكرث من  400مشارك ،مبا
 12فرباير2020
يف ذلك كبار العلامء من التخصصات ذات
الصلة بالفريوسات ،وممثلني عن البلدان
 أفادت وكالة أنباء شينخوا أن يش جنيالتي ثبتت فيها ح��االت COVID-19
وحاالت وكاالت الصحة العامة .وأشادت بينغ ،ترأس لالستامع إىل تقرير املجموعة
سمية سواميناثان ،كبرية علامء منظمة القيادية امل��رك��زي��ة ح��ول أع�مال املنع
الصحة العاملية ،باملساهمة التي قدمها واملراقبة .تفيش  ، COVID-19وتحليل
ال��ب��اح��ث��ون الصينيون ال��ذي��ن ح�ضروا الوضع الوبايئ ،ودراس��ة التدابري لتعزيز
أعامل الوقاية والسيطرة.
املنتدى.

 عقدت البعثة املشرتكة بني الصنيومنظمة الصحة العاملية االجتامع األول
ملناقشة ومناقشة االتفاق املبديئ حول
القضايا مبا يف ذل��ك مبدأ تحديد قامئة
األعضاء وأول��وي��ات ال��زي��ارات امليدانية
وجدول أعامل البعثة.

 تحدث الرئيس الصيني يش جني بينغهاتفيا مع أمري قطر الشيخ متيم بن حمد
 عقد خرباء من الصني ومراكز مكافحةآل ثاين  ،مؤكدا أن الصني تعمل عىل حامية األمراض والوقاية منها يف الصني مؤمترا ً عرب
حياة وصحة الشعب الصيني بينام تساهم الهاتف ملناقشة ومناقشة وتبادل املعلومات

 انضم متخصصون من اللجنةالوطنية للصحة ( )NHCإىل مؤمتر
عرب الهاتف بني الصني واالتحاد األورويب
ح��ول التبادالت الفنية ذات الصلة بـ
 ، COVID-19وعرض أحدث التطورات
يف الوباء ،وتدابري الوقاية والسيطرة  ،وحالة
التعاون الدويل.

الهوامش
.نفس املصدر ،ص- * http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/06/c_138951662.htm2 - 24
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أ
ن
ترجمة  :كرونواوجيا رشن� ي ن
الثا�)
الص� للمعلومات عن  COVID-19والنهوض بالتعاون
الدول استجابة للوبئة (الجزء ي
ي
 133232حالة تم تشخيصها إكلينيكيا
 13فرباير2020
يف هويب لتقليل عدد الحاالت الشديدة
 تحدث الرئيس الصيني يش جني بينغ ومعدل الوفيات.هاتفيا مع رئيس ال��وزراء املاليزي مهاتري
 دعمت منظمة الصحة العامليةمحمد بناء  ،مشريا إىل أن الصني اتخذت
إج �راءات قوية استجابة للوباء بطريقة اعتامد الفئة الجديدة ،معتقدة أنها مفيدة
ال تتحمل فقط مسؤولية صحة شعبها ،يف تزويد املرىض برعاية رسيرية أرسع  ،يف
ولكنها تساهم أيضا يف قضية الصحة العامة حني أشارت إىل االرتفاع الناتج يف الحاالت
العاملية ،والتي تم االعرتاف بها بالكامل من املؤكدة التي ال تعني تغي ًريا كب ًريا يف مسار
قبل منظمة الصحة العاملية وبلدان أخرى الوباء.
يف العامل .وأك��دأن الصني ستواصل تعزيز
 بعثت وزارة الصحة والخدماتالتعاون مع ماليزيا ودول اآلسيان األخرى
يف الوقاية من الوباء ومكافحته بطريقة البرشية األمريكية برسالة إىل اللجنة
رصيحة وشفافة لحامية أمن الصحة العامة الوطنية للصحة ( )NHCيف الصني إلبالغ
ترتيبات التعاون الثنايئ يف مجال الصحة
اإلقليمي بشكل مشرتك.
والوقاية من األوبئة ومكافحتها.
 ذكرت وكالة أنباء شينخوا ان ىل ش��ارك معهد قوانغتشو للصحةكه تشيانغ ترأس اجتامع املجموعة القيادية
ح��ول الوقاية من تفيش  COVID-19التنفسية وكلية الطب بجامعة هارفارد يف
والسيطرة عليه ،واتخاذ الرتتيبات التخاذ تشكيل فريق بحث  ، COVID-19برئاسة
تدابري الوقاية والسيطرة عىل فئات معينة ،الخبري التنفيس الصيني تشونغنانشان
وتحسني التشخيص وال��ع�لاج .واإلرساع وعميد كلية الطب بجامعة هارفارد.
بتطوير األدوية للوقاية العلمية وجهود يعمل الفريق يف أربعة مجاالت رئيسية
مبا يف ذلك الكشف والتشخيص الرسيع
املكافحة.
والعالج الرسيري وفحص األدوية وتطوير
ىف ظل الية مشرتكة للوقاية اللقاحات.
والسيطرة مبجلس ال��دول��ة ،عقد مؤمتر
 14فرباير2020
صحفي ح��ول الفئة الجديدة لحاالت
 COVID-19املشخصة رسي��ري��ا .تم
 ذك��رت وكالة انباء شينخوا انالكشف يف املؤمتر الصحفي ،أنه تم إنشاء
الفئة الجديدة يف مقاطعة هويب لتحديد الرئيس يش جني بينغ ،ترأس االجتامع الثاين
الحاالت املشتبه بها مع نتائج التصوير عرش للجنة املركزية للتعميق .اإلصالح
املقطعي املحوسب ذات الصلة بااللتهاب الشامل وألقى خطابا هاما .وشدد يش عىل
الرئوي ( )CTكحاالت مؤكدة لتسهيل أن الحفاظ عىل حياة الناس وصحتهم هي
العالج القيايس املبكر وتحسني معدل مهمة رئيسية للحزب يف حكم البالد ،وحث
االسرتداد.وأنالصني تعززجهودها ملعالجة عىل بذل الجهود لكسب املعركة ضد الوباء
بإجراءات علمية ودقيقة ،وتعزيز مناطق
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الضعف ،وإغالق الثغرات التي يتعرض لها
الوباء الحايل.كامطالب بتحسني آلية الوقاية
من األوبئة ومكافحتها والنظام الوطني
إلدارة الطوارئ الصحية العمومية .نُرشت
مقتطفات من خطاب يش يف االجتامع من
قبل مجلة  Qiushi Journalيف عددها
الخامس لعام .2020
 دحض مايكل ريان ،املدير التنفيذيلربنامج الطوارئ الصحية ملنظمة الصحة
العاملية ،الترصيحات التي أدىل بها لورنس
كودلو ،مدير املجلس االقتصادي الوطني
للبيت األبيض ،والتي وصفت استجابة
الحكومة الصينية لتفيش الوباء بأنها تفتقر
إىل الشفافية .وقال ريان إن الترصيحات
ال تتوافق مع الحقائق  ،حيث تعاونت
الحكومة الصينية بنشاط مع منظمة
الصحة العاملية وأظهرت مستوى عال من
الشفافية.
 ىف ظل الية مشرتكة للوقاية والسيطرةمبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر صحفي يعلن
فيه انخفاض حاالت اإلصابة بـ COVID-19
الصينية الجديدة خارج هويب ملدة  10أيام
متتالية.
 15فرباير2020
 ألقى عضو مجلس الدولة ووزيرالخارجية الصيني وانغ يى خطابا ىف مؤمتر
ميونيخ األمن الـ  ، 56عرض فيه اإلجراءات
الحاسمة للصني ملكافحة وباء COVID-19
والنتائج امللحوظة التى حققتها.
 عقد املكتب اإلعالمي مبجلسالدولة مؤمترا صحفيا فىووهان يطلع فيه
عىل عمل الوقاية من األوبئة ومكافحتها
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والعالج الطبي ىف مقاطعة هويب .وكان
هذا أول مؤمتر من نوعه يعقد يف املحافظة
من قبل املكتب وسط تفيش الوباء .عقد
املكتب ثالثة مؤمترات صحفية يف بكني
ووهان يف ذلك اليوم.

األجانب كبري مستشاري منظمة الصحة
العاملية بروس أيلورد  ،وتيم إكامنس ،
الباحث مبعهد روبرت كوخ  ،وديل فيرش
 ،األستاذ يف جامعة سنغافورة الوطنية ،
وتشيكو�يإيكويزو  ،رئيس مركز نيجرييا
ملكافحة األمراض  ،وكليف لني  ،وباحث
يف املعهد الوطني .ألم��راض الحساسية
واألم �راض املعدية يف الواليات املتحدة ،
جونغ كو يل  ،أستاذ مشارك يف كلية الطب
بجامعة سيول الوطنية  ،ناتاليابشينشنايا
 ،ألكسندر سيمينوف  ،هيتوشيتاكاهايش ،
عاملة يف املعهد الوطني لألمراض املعدية
يف اليابان  ،ماريا فان كريخوف  ،رئيس من
وحدة األمراض واألمراض الحيوانية املنشأ
الناشئة يف منظمة الصحة العاملية  ،و
.Weigong Zhou

ك�ما ت��م الكشف عنه يف املؤمتر
الصحفي  ،متت املوافقة عىل سبعة أنواع
من الكشوفات لالستفادة من السوق ،
يف حني تم إحراز تقدم مرحيل يف فحص
األدوية وعالجها  ،وتطوير اللقاحات وبناء
منوذج حيواين.

 ىف ظ��ل الية مشرتكة للوقايةوالسيطرة مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر
صحفيببكني لتحديث وض��ع الوقاية
والسيطرة فىالبالد.وت تم الكشف يف
املؤمتر الصحفي أن��ه حتى  15فرباير ،
انخفضت نسبة الحاالت الشديدة والحرجة
بني جميع حاالت  COVID-19املؤكدة
بشكل كبري يف الصني (مبا يف ذلك ووهان
ومقاطعة هويب).

 عقد املكتب اإلعالمي مبجلسال��دول��ة م��ؤمت �را صحفيا ىف بكني حول
الوقاية من الوباء ومكافحته فيام يتعلق
برحالت العودة من ذروة السفر ىف عيد
الربيع.
 ىف ظل آلية مشرتكة للوقاية والسيطرةمبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر صحفىببكني
لتحديث التقدم ىف تطوير األدوية والبحث
العلمي املتعلق بـ .COVID-19

 16فرباير2020
 بدأ فريق الخرباء املشرتك بني الصنيومنظمة الصحة العاملية زي��ارة ميدانية
ملدة تسعة أيام يف الصني  ،من املقرر أن
تفقد املدن مبا يف ذلك بكني  ،وتشنغدو
 ،وقوانغتشو  ،وشنتشن  ،ووهان .يتكون
الفريق من  25خبريا من الصني وأملانيا
واليابان وجمهورية كوريا ( )ROKونيجرييا
وروسيا وسنغافورة وال��والي��ات املتحدة
ومنظمة الصحة العاملية.و يشمل الخرباء
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 COVID-19وضامن إمدادات السوق يف
مقاطعة هويب  ،وال سيام يف مدينة ووهان ،
واالستئناف املنظم للعمل واإلنتاج مع تعزيز
الوقاية من األوبئة ومكافحتها.
 خالل مشاورة عمل مع مسئولنيإستونيينفي تالني  ،عاصمة إستونيا ،
عرض مسئول كبري من وزارة الخارجية
الصينية تقدم الصني ىف منع والسيطرة
عىل  ، COVID-19قائال ان الصني لديها
الثقة والقدرة واليقني لكسب املعركة .ضد
الوباء.
 ىف مؤمتر صحفيببكني قدم املتحدثباسم وزارة الخارجية الصينية جهود الصني
ىف تبادل املعلومات والتعاون ىف مكافحة
الوباء مع اليابان.
 18فرباير2020

 تحدث الرئيس الصيني يش جنيبينغ هاتفيا مع الرئيس الفرنيس إميانويل
ماكرون  ،مشريا إىل أن الصني ال تحمي
حياة وصحة الشعب الصيني فحسب ،
بل تترصف بطريقة مسؤولة للغاية ألمن
الصحة العامة العاملي .وعربشيأن الصني
كانت دامئا منفتحة وشفافة يف تعاونها مع
فرنسا والدول األخرى للتعامل مع الوباء ،
مضيفا أن الصني عىل استعداد للعمل مع
فرنسا لتعزيز التعاون العميل يف قطاع
 17فرباير2020
الصحة وحامية أمن الصحة العامة اإلقليمية
 أفادت وكالة أنباء شينخوا أن يل كه والعاملية بشكل مشرتك.تشيانغ ترأس اجتامع املجموعة القيادية
 تحدث الرئيس الصيني هاتفيا معبشأن االستجابة لتفيش ، COVID-19
وتم اتخاذ الرتتيبات ملواصلة عالج مرىض رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون
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أ
ن
ترجمة  :كرونواوجيا رشن� ي ن
الثا�)
الص� للمعلومات عن  COVID-19والنهوض بالتعاون
الدول استجابة للوبئة (الجزء ي
ي
طويل املدى للتنمية االقتصادية ىف الصني .مسؤولون من وزاريت التعليم والخارجية
مل يتغري .وقال املسؤول إن الصني ترحب عىل األسئلة املتعلقة بالطالب واملوظفني
بالرشكات األمريكية ملواصلة أعاملها يف األجانب يف الصني.
الصني  ،وتأمل يف تعزيز التعاون مع الغرفة
 20فرباير2020
وأعضائها.

 ،مشريا إىل أنه من خالل التمسك بفكرة
بناء مجتمع مبستقبل مشرتك للبرشية ،
فإن الصني ليست مسؤولة فقط عن سالمة
وصحة شعبها  ،ولكن ملتزمة أيضا بقضية
الحفاظ عىل الصحة العامة الدولية.وقاليش
إن الصني بذلت جهودا ضخمة واحتوت
 ردت اللجنة الوطنية للصحةبشكل فعال انتشار الفريوس عامليا  ،مضيفا
أن الجانب الصيني سيواصل التعاون مع ( )NHCالصينية يف رسالة إىل وزارة الصحة
بريطانيا وجميع الدول األخرى بطريقة والخدمات البرشية األمريكية  ،تواصلت
فيها بشأن ترتيبات التعاون الثنايئ يف مجال
منفتحة وشفافة.
الصحة ومكافحة األوبئة.
 ىف ظ��ل آلية مشرتكة للوقاية 19فرباير2020
والسيطرة مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر
صحفيببكني أعلن أن الحاالت اليومية
ذكرت وكالة إنباء شينخوا أنيش جني
امل��ؤك��دة الجديدة عىل مستوى البالد
انخفضت اىل اقل من  2000للمرة األوىل بينغ االمني العام للجنة املركزية للحزب
يوم  17فرباير  ،كام انخفض معدل الوفيات ترأس اجتامعا لالستامع إىل تقارير حول
اليومية يف جميع أنحاء البالد إىل أقل من إع�مال الوقاية من الوباء ومكافحتها ،
وتنسيق مكافحة الوباء .التنمية االقتصادية
 100للمرة األوىل.
واالجتامعية .قرر االجتامع رفع اإلجراءات
 سافر فريق ال��خ�براء املشرتك ذات الصلة إىل املكتب السيايس للحزببني الصني ومنظمة الصحة العاملية إىل ملزيد من املراجعة.
مقاطعة قوانغدونغوسيتشوان إلج�راء
 عقدت وزارة الخارجية الصينيةتحقيق ميداين ملدة ثالثة أيام حول تفيش
املؤمتر الصحفي الثالث حول الوقاية من
.COVID-19
األوبئة ومكافحتها عىل اإلنرتنت .حرض
 قدم مسؤول ب��وزارة الخارجية اإلحاطة سفراء ودبلوماسيون من أكرث منالصينية التقدم ال��ذي حققته الصني يف  180بعثة أجنبية يف الصني .قامت وزارة
الوقاية من وباء كوفيد  19والسيطرة عليه الخارجية الصينية بتحديث وضع تفيش
عند اجتامعه مع املسؤولني األلبانفى تريانا  COVID-19يف الصني وجهود البالد يف
الوقاية من األوبئة ومكافحتها .قدم مكتب
عاصمة ألبانيا.
الشؤون الخارجية بالحكومة الشعبية
 التقى مسؤول ب��وزارة الخارجية لبلدية بكني أح��دث ترتيبات مكافحةالصينية مع جريج جيليجان الرئيس الجديد األوبئة املتعلقة بالعائدين إىل بكني من
لغرفة التجارة األمريكية ىف الصني  ،قائال إن الخارج وسط تفيش املرض  ،والذي تبعه
تأثري وباء  COVID-19مؤقت  ،واالتجاه عن كثب البعثات األجنبية يف الصني .أجاب
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 تحدث الرئيس الصيني يش جنيبينغ هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاين
عمران خان  ،مؤكدا الحقائق التي أثبتت
مرة أخرى أن الصني وباكستان صديقتان
حقيقيتان وأخوة جيدان يتقاسامن الوئام
وال��وي��ل .وق��ال يش إن الصني ستعتني
بإخوانها وأخواتها الباكستانيني يف البالد مثل
مواطنيها.
 تحدث الرئيس الصيني يش جنيبينغ عرب الهاتف مع رئيس جمهورية
كوريا مون جايني  ،مشددا عىل أن تدابري
الوقاية والسيطرة الصينية القوية ال تهدف
فقط إىل حامية حياة وصحة الشعب
الصيني  ،ولكن أيضا املساهمة يف قضية
الصحة العامة يف العامل .وقال يش إن الصني
ستواصل تعزيز االتصاالت والتعاون مع
جمهورية كوريا والدول األخرى بطريقة
منفتحة وشفافة  ،من أجل معالجة الوباء
معا وتعزيز صحة ورفاهية الناس يف جميع
أنحاء العامل.
 رد الرئيس الصيني يش جني بينغيف رسالة إىل بيل جيتس  ،الرئيس املشارك
ملؤسسة بيل وميليندا غيتس  ،معربا عن
تقديره لعمل املؤسسة يف دعم أعامل الوقاية
والسيطرة يف الصني ضد وباء .COVID-19
ودعا يش إىل الوحدة والتعاون يف املجتمع
الدويل ملكافحة املرض.
 -أفادت وكالة أنباء شينخوا أن يل
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كه تشيانغ ترأس اجتامع املجموعة الرائدة
للجنة املركزية للحزب بشأن االستجابة
لتفيش  ، COVID-19واتخاذ الرتتيبات
بشأن زي��ادة تحسني حامية األطباء يف
الخطوط األمامية  ،وترسيع التطبيقات
الفعالة لألدوية ومواصلة التقدم استئناف
العمل واإلنتاج بشكل منظم مع تعزيز
تدابري الوقاية من األوبئة ومكافحتها
بطريقة علمية.

 قال املتحدث باسم وزارة الخارجيةالصينية عندما سئل ىف مؤمتر صحفي عام إذا
كانت الفريوسات التاجية الجديدة سالحا
بيولوجيا « : ،إن ما نحتاجه ىف مواجهة الوباء
هو العلم والعقالنية والتعاون .ويجب أن
نسعى لتحقيق انتصار العلم عىل الجهل
 ،وتبديد الشائعات بالحقيقة  ،واستبدال
التحيز بالتعاون .نأمل أن يواصل املجتمع
الدويل  ،بينام يحارب  COVID-19م ًعا
 ،محاربة نظريات املؤامرة و «الفريوسات
السياسية» األخرى.

واالقتصاد والوقاية .التنمية االجتامعية.
دعا االجتامع إىل تعميق االنفتاح والتعاون
الدويل ،وتعزيز االتصال والتنسيق مع رشكاء
الصني االقتصاديني والتجاريني ،وإعطاء
األولوية ملساعدة الرشكات الرائدة التي لها
تأثري كبري يف سلسلة التوريد العاملية عىل
استئناف اإلنتاج واإلم��داد للحفاظ عىل
استقرار سلسلة التوريد العاملية .وذكر
االجتامع انه سيتم بذل جهود لالستفادة
بشكل جيد من تأمني ائتامن الصادرات
وتشجيع رشكات التصدير الرئيسية عىل
استئناف التشغيل فيأقرب وقت ممكن.
كام سلط االجتامع الضوء عىل التعاون
الدويل الفعال يف مجال الوقاية من األوبئة
ومكافحتها من منظور بناء مجتمع ذي
مستقبل مشرتك للبرشية.

 حرض عضو مجلس الدولة ووزيرالخارجية الصينى وانغ يى اجتامعا خاصا
 عقد خرباء طبيون إكلينيكيون منل��وزراء خارجية الصني واالس��ي��ان  ،قدم
فيه تقدم الصني ىف الوقاية من الوباء الصني واآلسيان مؤمترا بالفيديو لتبادل
األفكار حول إرش��ادات العالج وتجربة
ومكافحته.
اإلنقاذ عىل مرىض .COVID-19
 عقد املكتب اإلعالمى مبجلس 21فرباير2020
الدولة مؤمترا صحفيا ىف مقاطعة هويب ،
 أصدرت اللجنة الوطنية للصحةموجزا إعامل الوقاية من الوباء ومكافحتها
( )NHCالنسخة الخامسة من املبادئ
التي نظمتها مجموعة التوجيه املبعوثة
 أف��ادت وكالة أنباء شينخوا أن يش التوجيهية بشأن الوقاية والسيطرة عىلمن قبل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي جني بينغ  ، ،بشأن الوقاية والسيطرة عىل .COVID-19
 COVID-19والتنسيق بني مكافحة الوباء
الصيني.
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ي

 ىف ظ��ل الية مشرتكة للوقاية يف املحافظة.والسيطرة مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر
 23فرباير2020
صحفيببكني لإلعالن عن العدد اليومي
مل��رىض  COVID-19الشفاء والخروج
 أف���ادت وك��ال��ة أن��ب��اء شينخوا أنحديثا يوم  20فرباير فىووهان يفوق عدد
الحاالت املؤكدة الجديدة للمرة األوىل ، .الرئيس الصيني يش جني بينغ أكد عىل
وتجاوز العدد اليومي ملرىض  COVID-19الجهود الدؤوبة للوقاية من COVID-19
املعالجني واملفردين حديثًا عىل الصعيد ومكافحتها والتنسيق يف دفع عجلة التنمية
االقتصادية واالجتامعية.أدىل يش  ، ،بهذه
الوطني  2،000مريض ألول مرة.
الترصيحات عندما كان يلقي خطابا هاما
يف اجتامع يف بكني لدفع العمل عىل تنسيق
 22فرباير2020
الوقاية والسيطرة عىل COVID-19
 وصل فريق الخرباء املشرتك بني الصني واالقتصاد واالجتامعي .تطوير.وأشارش�يإلىأنومنظمة الصحة العاملية إىل مقاطعة هويب الوضع الوبايئ مازال قامتا ومعقدا وأنهااآلن
إلج �راء تحقيق ميداين ملدة يومني حول لحظة حاسمة لكبح انتشار املرض وطالب
لجان ال��ح��زب والحكومات ع�لى كافة
تفيش .COVID-19
املستويات مبواصلة بذل جهود دؤوبة يف
وزار الخرباء مستشفى تونججى مختلف أعامل الوقاية والسيطرة واستئناف
ومركز ووهان الريايض الذى تم تحويله العمل واالنتاج يف بطريقة منظمة .وقال
إىل مستشفى مؤقت ومركز السيطرة عىل يش إنه يجب بذل الجهود لتحويل الضغط
األم�راض باملقاطعة للتعرف عىل الوقاية إىل قوة دافعة  ،وتحويل األزمات إىل فرص
من األوبئة ومكافحتها باإلضافة إىل العالج  ،واستعادة العمل والنظام الحيايت خطوة
الطبى .كام تحدثوا مع املسؤولني والخرباء بخطوة  ،مضيفًا أنه يجب توحيد اإلجراءات
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لتحقيق االستقرار يف العاملة  ،والتمويل ،
والتجارة الخارجية  ،ورأس املال األجنبي ،
واالستثامر املحيل  ،و وقال ش�يإن التوقعات
 ،وتكثيف تعديالت السياسة إلطالق العنان
الكامل للقدرات الهائلة والقوية للتنمية
الصينية والسعي لتحقيق أهداف ومهام
التنمية االقتصادية واالجتامعية هذا العام.
و قد تم نرش خطابه يف االجتامع يف ذلك
اليوم
 بروس أيلوارد  ،عامل األوبئة الذي قادفريقًا متقد ًما من منظمة الصحة العاملية ،
يتحدث خالل مؤمتر صحفي لفريق الخرباء
املشرتك بني الصني ومنظمة الصحة العاملية
يف بكني  ،عاصمة الصني  24 ،فرباير .2020 ،
(شينخوا  /شينغجوانجيل)
 24فرباير2020
أفادت وكالة أنباء شينخوا أن يل كه
تشيانغ ترأس اجتامعا بشأن االستجابة
لتفيش  ، COVID-19مام ساعد مدينة
ووهان عىل زيادة تعزيز الوقاية من األوبئة
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وعالجها واتخاذ الرتتيبات بشأن املنطقة
والفئة -اسرتاتيجيات الوقاية والسيطرة
املتاميزة القامئة.
 ىف ظل الية مشرتكة للوقاية والسيطرةمبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر صحفيببكني
أعلن فيه أن العدد اليومي للصني من
عدوى  COVID-19الجديدة ظل دون
 1000ملدة خمسة أيام متتالية.
انخفض ع��دد ال��ح��االت املؤكدة
الحالية ملدة أسبوع تقري ًبا  ،يف حني أن
العدد اليومي ملرىض  COVID-19الذين
تم شفاؤهم وتفريقهم حديثًا ال يقل عن
عدد اإلصابات املؤكدة الجديدة يف جميع
املناطق عىل مستوى املقاطعات.
 تحدث مسؤول بوزارة الخارجيةالصينية هاتفيا عىل التوايل مع سفراء
ال�برازي��ل وشييل واملكسيك وكولومبيا
وبريو وترينيداد وتوباغو وكوستاريكا لدى
الصني  ،حيث أطلع البعثات األجنبية
عىل أعامل الوقاية من الوباء يف الصني
ومكافحتها.
 عقد فريق ال��خ�براء امل��ش�ترك بنيالصني ومنظمة الصحة العاملية مؤمترا
صحفيا ىف بكني قال خالله أعضاء الفريق
إن استجابات الصني للصحة العامة غري
املسبوقة لتفيش  COVID-19قد أسفرت
عن نتائج ملحوظة يف إبطاء انتشار الوباء
ومنع انتشار امل��رض بني البرش .انتقال
الفريوس  ،ومنع أو عىل األقل تأخري مئات
اآلالف من الحاالت.
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 نرش مركز مكافحة األمراض والوقايةمنها يف الصني ورقة حول مجلة الجمعية
الطبية األمريكية بعنوان «خصائص ودروس
مهمة من تفيش م��رض ك��ورون��ا فريوس
 )COVID-19( 2019يف الصني»  ،لوصف
وتحليل الخصائص الوبائية لحاالت 72314
من العدوى املبلغ عنها حتى  11فرباير يف
الرب الرئييس الصيني.

وقال يش إن الصني ستواصل اتخاذ
إج���راءات فعالة لحامية حياة وصحة
مواطني اإلمارات العربية املتحدة وجميع
املواطنني األجانب اآلخرين يف الدولة  ،وهي
عىل استعداد للعمل مع اإلمارات للحفاظ
عىل اتصال وثيق بشأن آخر التطورات .من
 COVID-19وتبادل الخربات يف مجال
الوقاية من األوبئة ومكافحتها.

 نرشت مجلة  The Lancetمقاالًشارك يف تأليفه املدير العام ملنظمة الصحة
العاملية تيدروسأدهانومغيربيسوس وكبرية
علامء منظمة الصحة العاملية سمية
سواميناثان .وقال املقال إن األطباء الصينيني
ح��ددوا برسعة الفريوس التاجي الجديد
خالل موسم اإلنفلونزا وتبادلوا معلومات
تسلسل الجينوم للفريوس مع نظرائهم
الدوليني من خالل شبكة البحث العلمي
العاملية  ،التي أرست األساس ملتابعة البحث
العلمي .إن جهود الصني الدؤوبة يف منع
والتحكم يف  COVID-19ال تكسب الوقت
الثمني للبلدان األخرى فحسب  ،بل «متهد
الطريق» للمجتمع العلمي الدويل للتعامل
بشكل مشرتك مع الوباء.

 تحدث الرئيس الصيني يش جنيبينغ هاتفيا مع رئيس الوزراء اإلثيويب أيب
أحمد بناء عىل طلبها  ،مشريا إىل أن دعم
الدول األفريقية والشعوب املختلفة ملعركة
الصني ضد تفيش  COVID-19يوضح
بشكل واضح الصداقة األخوية لتقاسم
الوئام والويل ومساعدة بعضها البعض بني
الصني وأفريقيا.

 25فرباير2020
 تحدث الرئيس الصيني يش جني بينغعرب الهاتف مع ويل عهد أبو ظبي الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان  ،مش ًريا إىل أن
الحكومة الصينية ترصفت دامئً��ا مبوقف
منفتح وشفاف ومسؤول  ،واملعلومات
املشرتكة يف الوقت املناسب  ،عالجت
بنشاط مخاوف مختلف األطراف  ،وعزز
التعاون مع املجتمع الدويل.

وقال يش إن الدول األفريقية تواجه
أيضا العديد من التحديات يف الوقاية
من األوبئة ومكافحتها  ،والصني مستعدة
لتزويدها باملزيد من اإلمدادات الطبية التي
تشتد الحاجة إليها  ،مبا يف ذلك مجموعات
االختبار.
كام أن الصني عىل استعداد لترسيع
تنفيذ مبادرة الرعاية الصحية للمبادرات
الرئيسية الثامين التي تم الكشف عنها خالل
قمة بكني ملنتدى التعاون الصيني األفريقي
 ،وتعزيز بناء مركز السيطرة عىل األمراض
يف أفريقيا  ،وتعزيز التعاون بني الصني
وأفريقيا يف مجال الصحة العامة .وقال يش
إن الوقاية من األمراض ومكافحتها.
 -تبادل اللجنة الوطنية للصحة
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( )NHCالصيني امل��ب��ادئ التوجيهية
التقنية املحدثة بشأن استجابة COVID-
19م���ع ع��دد م��ن ال��ب��ل��دان واملنظامت
اإلقليمية.

 ش��ارك خ�براء من مركز مكافحة 26فرباير 2020
األمراض والوقاية منها يف الصني يف مؤمتر
ذكرت وكالة انباء شينخوا ان يش جني منظمة الصحة العاملية غري الرسمي الستشارة
بينغ ترأس اجتامعا للجنة الدامئة للمكتب الخرباء بشأن .COVID-19
السيايس .واطلعت االجتامع عىل أعامل
 ىف مؤمتر صحفي دوري  ،أطلعالوقاية والسيطرة عىل وباء COVID-19
 ،وتحليل الوضع الحايل ووضع ترتيبات املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
لتدابري الوقاية والسيطرة يف املستقبل الصحفيني ع�لى إصابةكوفيد  19بني
األجانبفى الصني.
القريب.

 خالل اجتامعه مع لوران بييل  ،السفريالفرنيس لدى الصني  ،عرض مسؤول بوزارة
الخارجية الصينية آخر حالة من اإلنجازات
البارزة للصني يف محاربة ، COVID-19
مؤكدا أنه تحت القيادة القوية للرئيس يش
 ىف ظ��ل آلية مشرتكة للوقايةجني بينغ  ،فإن الشعب الصيني متحدون
ولديهم الثقة الكاملة والقدرة واليقني والسيطرة مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر
صحفيببكني حول تفيش  COVID-19ىف
لكسب املعركة ضد الوباء.
السجون.
 قال متحدث باسم وزارة الخارجيةورصح مسؤول من وزارة العدل
الصينية ىف مؤمتر صحفيأن الصني مستعدة
لتبادل املعلومات والخربات مع اليابان للصحافة أنه حتى  25فرباير  /شباط ،
وجمهورية ك��وري��ا ىف مكافحة تفيش أبلغت خمسة سجون يف مقاطعات هويب
 COVID-19وتقديم الدعم واملساعدة وتشجيانغوشاندونغ عن  555حالة مؤكدة
لـ  COVID-19و  19حالة مشتبه بها
لهم وفقا الحتياجاتهم.
أخرى  ،وأربع حاالت مؤكدة حادة  ،مضيفًا
أنه مل يتم تسجيل أي سجني .مات حتى
اآلن من الفريوس.
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 27فرباير2020
 أجرى الرئيس الصيني يش جني بينغمحادثات مع الرئيس املنغويل خالتامباتولجا
يف بكني  ،مؤكدا أنه من خالل التمسك برؤية
مجتمع ذي مستقبل مشرتك للبرشية  ،تبذل
الصني قصارى جهدها ليس فقط لحامية
حياة وصحة شعبها ولكن أيضا للمساهمة
يف أمن الصحة العامة العاملية.
وق��ال يش إن��ه م��ن خ�لال موقف
مفتوح وشفاف ومسؤول  ،عززت الحكومة
الصينية بنشاط التعاون الدويل ملكافحة
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تفيش املرض  ،وقد أكدت منظمة الصحة
العاملية واملجتمع ال��دويل جهود الصني
بشدة  ،وأضاف أن الصني ستواصل العمل
مع منغوليا وغريها من البلدان ملكافحة
الوباء وحامية أمن الصحة العامة اإلقليمية
والعاملية.
 أفادت وكالة أنباء شينخوا أن يل كهتشيانغ ترأس اجتامع بشأن أعامل الوقاية
من وباء  COVID-19ومكافحته  ،واتخاذ
املزيد من الرتتيبات للحد من الوفيات
وضامن اإلمداد الكايف بالرضوريات اليومية
 ،املطالبة بتدابري أكرث تفصيال للوقاية
والسيطرة للفئات الضعيفة والحث عىل
تعزيز التعاون الدويل.
 ىف ظل الية مشرتكة للوقاية والسيطرةمبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر صحفيببكني
جاء فيه انه بناء عىل إشعار منظمة الصحة
العاملية  ،تم اإلبالغ عن حاالت COVID-
19ىف بعض الدول األخرى  ،وانتشار الوباء
برسعة كبرية ىف عدد قليل من البلدان.
ستويل الصني أهمية متساوية لتدابري الرقابة
املشرتكة ملنع الحاالت املستوردة واملصدرة
بشكل فعال  ،وتعزيز التعاون مع املنظامت
والدول ذات الصلة الحتواء الوباء بشكل
مشرتك.

ستطبق سلسلة من السياسات واإلجراءات
 28فرباير2020
الستعادة اإلنتاج والحياة بشكل منظم
 تحدث الرئيس الصيني يش جني بينغ وضامن تحقيق أهداف التنمية االقتصاديةهاتفيا مع الرئيس الكويب ميغيل ديازكانيل  ،واالجتامعية لهذا العام.
مؤكدا أنه من خالل التمسك برؤية مجتمع
 عقد املكتب اإلعالمي مبجلسله مستقبل مشرتك للبرشية وبسلوك من
االنفتاح والشفافية واملسؤولية  ،فإن الصني الدولة مؤمترا صحفيا ىف مقاطعة هوىب
لديها معلومات يف الوقت املناسب مع حول التقدم ىف الوقاية من الوباء  ،وعمل
منظمة الصحة العاملية واملجتمع الدويل  ،مكافحة املرض والعالج الطبي ىف هوى
استجابت بنشاط لشواغل مختلف األطراف بتوجيه من فريق التوجيه الذى أرسلته
 ،وعززت التعاون الدويل يف مكافحة الوباء اللجنة املركزية إىل املقاطعة.
ملنع انتشاره يف جميع أنحاء العامل.
 ىف ظ��ل الية مشرتكة للوقايةوقال يش إن منظمة الصحة العاملية والسيطرة مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر
واملجتمع الدويل أش��ادوا بأعامل الوقاية صحفيببكني ح��ول الوقاية والسيطرة
واملكافحة يف الصني  ،مضيفا أن الصني والعالج من  .COVID-19كام كشفت
مستعدة ملواصلة التبادالت والتعاون مع اللجنة الوطنية للصحة ( )NHCيف
كوبا يف مجاالت الطب والوقاية من األوبئة املؤمتر الصحفي إنخفاض ع��دد حاالت
 COVID-19املؤكدة حديثًا يف هوىب
ومكافحتها.
خارج ووهان والتي خارج هويب إىل أرقام
 تحدث الرئيس الصيني يش جني بينغ من رقم واحد للمرة األوىل يف  27فرباير .الهاتفيا مع الرئيس الشييل سيباستيان بينريا ينبغي إبطاء الجهود يف الوقاية والسيطرة
بناء عىل طلبها  ،مشريا إىل أن األمة الصينية يف املجتمعات والعالج الطبي والجوانب
شهدت العديد من املحن يف تاريخها  ،لكنها األخرى ملنع الوباء من االنتعاش.
مل تغمرها أبدا.
 شاركت اللجنة الوطنية للصحةوقال يش إن تأثري الوباء عىل االقتصاد ( )NHCالصينية يف مؤمتر بالفيديو
الصيني مؤقت وميكن التحكم فيه بشكل ملجموعة عمل منطقة امليكونغ الكربى
ع��ام  ،وأن أساسيات النمو االقتصادي الفرعية للتعاون الصحي ملناقشة التحديات
السليم يف الصني عىل املدى الطويل تظل واالحتياجات التقنية للوقاية من األوبئة
دون تغيري.
ومكافحتها.

 تم عقد املؤمتر عن بعد الخاصالثاين بني الصني واالتحاد األورويب حول
 COVID-19ل��ل��خ�براء الصحيني من
الجانبني إلج �راء تبادالت متعمقة حول
وقال يش إنه يف الوقت الذي تبذل
 قامت فرق البحث بقيادة األكادميينيتدابري الوقاية من األوبئة ومكافحتها ،
والتشخيص والفحص  ،واملبادئ التوجيهية فيه الصني جهودا حثيثة ومتينة ودقيقة  ZhongNanshanو ،Li Lanjuan
للوقاية من األوبئة ومكافحتها  ،فإنها وال��ب��اح��ث�ين م��ن مستشفى Wuhan
للعالج.
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التهديد املشرتك .وإنعكسذلك عىل مستوى
املجتمع يف التضامن الرائع للمقاطعات
واملدن لدعم السكان واملجتمعات املحلية
األكرث ضعفاً.

 ، Jinyintanواملستشفى امل��رك��زي يف
 ، Wuhanواملستشفى التابع األول لجامعة
 ، Zhejiangوالجامعة الصينية يف هونج
كونج ومؤسسات أخرى باالشرتاك بنرش
ورقة حول انكلرتا جورنال اوف ميديسني ،
 تحت آلية الوقاية والسيطرةبعنوان «الخصائص الرسيرية ملرض فريوس
كورونافا  2019يف الصني»  ،تحليل بيانات املشرتكة ملجلس ال��دول��ة  ،عقد مؤمتر
صحفيببكني ح��ول ع�لاج COVID-19
 1099عالج ملرض .COVID-19
وتعايف املرض
 نرشت فرق البحث من كلية بكني 1مارس2020
يونيون الطبية ومركز مكافحة األمراض
والوقاية منها يف الصني ورقة بعنوان «إمراض
 ىف ظل آلية مشرتكة للوقاية والسيطرةالسارس  CoV - 2 -يف الفرئان املعدلة وراثيا
 ، »hACE2والتي تطور منوذ ًجا حيوانيًا لـ مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر صحفيببكني
 COVID-19وتساعد عىل تعزيز تطوير حول الوقاية واملكافحة الفعالني وفقا لقانون
حاالت  COVID-19املستوردة
اللقاحات واألدوية.
 29فرباير2020
 وصل خرباء طبيون متطوعون منجمعية الصليب األح��م��ر الصينية إىل
إيران.
 نرشت البعثة املشرتكة بني منظمةالصحة العاملية والصني تقري ًرا عن رحلتها
الدراسية امليدانية بشأن  COVID-19يف
الصني .وفقًا للتقرير  ،يف مواجهة فريوس غري
معروف سابقًا  ،رمبا بذلت الصني أكرث الجهود
طمو ًحا ونشاطًا واحتواء للمرض يف التاريخ.
كام هو الفت للنظر  ،وكانت الرصامة التي
ال هوادة فيها لتطبيق إسرتاتيجية أثبتت
جدارتها يف كل سياق وسياق حيث تم
فحصها .مل يكن تحقيق التغطية االستثنائية
للصني والتزامها بإجراءات االحتواء هذه
ممكناً ب��دون االلتزام العميق للشعب
الصيني بالعمل الجامعي يف مواجهة هذا
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السالمة  ،للتغلب عىل القضايا الرئيسية
والصعبة يف الوقاية من الوباء ومكافحته
يف أقرب وقت ممكن لتقديم دعم علمي
وتكنولوجي ق��وي لكسب الحرب ضد
الوباء .تم نرش خطاب يش من قبل مجلة
 Qiushi Journalيف عددها السادس لعام
.2020
 ذكرت وكالة انباء شينخوا ان ىل كهتشيانغ ترأس اجتامع املجموعة القيادية
للجنة امل��رك��زي��ة ح��ول عمل استجابة
 ، COVID-19ووضع ترتيبات للوقاية
والسيطرة للمرحلة القادمة  ،لتعزيز
رعاية العاملني ىف املجتمع ىف االستجابة يف
الخطوط األمامية وتنسيق عمل الوقاية من
األوبئة ومكافحتها وزراعة الربيع.

الرئيس الصيني يش جني بينغ  ،يتعرف
 أجاب متحدث باسم وزارة الخارجيةعىل التقدم املحرز يف اللقاح ومضاد للجسم الصينية عىل أسئلة بشأن حاالت مستوردة
خ�لال زيارته ألكادميية العلوم الطبية من روسيا يف مؤمتر صحفي.
العسكرية يف بكني  ،عاصمة الصني  2 ،مارس
 .2020تفقديش البحث العلمي عن مرض
 3مارس2020
تاجي جديد ( )COVID-19باإلضافة إىل
 كشفت اللجنة الوطنية للصحةتشخيص وعالج املرض يف زيارته ملعهدين
( )NHCالصينية عن النسخة السابعة من
يف بكني( .شينخوا  /دينغهايتاو)
املبادئ التوجيهية بشأن تشخيص وعالج
 2مارس 2020
 ، COVID-19التي أدخلت تعديالت
وتحسينات عىل ط��رق النقل وامليزات
ذكرت وكالة انباء شينخوا ان الرئيس الرسيرية ومعايري التشخيص  ،وأكدت عىل
الصينىىش جني بينغ  ،قام بجولة تفقدية تكامل الطب الصيني والطب الغريب يف
لعمل البحث العلمي للوقاية من وباء كوفيد عالج املرض .
 19والسيطرة عليه ىف بكني .وشدد يش عىل
رضورة اعتبار البحث  COVID-19مهمة
 استقبلت اللجنة الوطنية الصينية ،رئيسية وملحة  ،ودعا إىل تجميع املواهب هالة زايد  ،املبعوث الخاص للرئيس املرصي
واملوارد يف مجاالت متعددة تحت القيادة ووزيرة الصحة والسكان املرصية  ،زيارة
املوحدة والتآزر  ،وترسيع وترية البحث الصني والتقت تشني تشو  ،نائب رئيس
والتطوير عىل أساس االلتزام بالعلم وضامن اللجنة الدامئة للمجلس الوطني لنواب
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الشعب الصيني ورئيس جمعية الصليب
األحمر الصينية.
يلتقي الخرباء الذين يقاتلون ضد
مرض التاجي الجديد ( )COVID-19يف
الخط األمامي بالصحافة عرب مؤمتر صحفي
بالفيديو  ،يقدمون عالج ، COVID-19
يف ووهان  ،مقاطعة هويب بوسط الصني ،
 4مارس  .2020معلومات مجلس الدولة
عقد املكتب مؤمترا صحفيا متزامنا يف
بكني ووهان  ،وربط خرباء الخط األمامي
الصينيني يف ووه��ان الذين قدموا عالج
 COVID-19مع الصحفيني يف بكني عرب
الفيديو( .شينخوا  /شياوييجيو)
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 4مارس2020
ذكرت وكالة أنباء شينخوا ان يش جني
بينغ ترأس اجتامعا للجنة الدامئة للمكتب
السيايس للجنة املركزية للحزب لتحليل
املهام الرئيسية يف منع وباء COVID-19
والسيطرة عليه مع تحقيق االستقرار
االقتصادي .والتنمية االجتامعية.
 بعث اللجنة الوطنية للصحة( )NHCالصيني رسائل إىل السلطات
أو املنظامت الصحية يف اليابان وإيران
وجمهورية كوريا وإيطاليا وسنغافورة
وباكستان للتعبري عن مخاوف بشأن تفيش
 COVID-19الحايل يف ه��ذه البلدان
وتأمل يف تعزيز تبادل املعلومات والتعاون
التقني.

 عقدت وزارة الخارجية الصينيةواملركز الوطني الصيني بشكل مشرتك مؤمتر
فيديو متعدد األطراف حول COVID-19
مع خرباء من ست دول من بينها أذربيجان
ومنظمة شنغهاي للتعاون  ،إلجراء تبادالت
متعمقة يف مجاالت تشمل تدابري الوقاية
واملكافحة  ،والتشخيص والفحص ،
واملخترب.
 عقد املكتب اإلعالمى مبجلس الدولةمؤمترا صحفيا متزامنا ىف بكني ووه��ان ،
ورب��ط خ�براء الخط األم��ام��ي الصينيني
فىووهان الذين قدموا عالج COVID-19
مع الصحفيني ىف بكني عرب الفيديو .كان
االجتامع بأكمله باللغة اإلنجليزية.
 -ىف ظ��ل آلية مشرتكة للوقاية
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والسيطرة مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر
صحفي بكني حول تعزيز اإلنتاج وضامن
توريد معدات معالجة طبية مهمة للوقاية
من الوباء ومكافحته.
 ن�شر ف��ري��ق بحثي م��ن معهد Westlakeللدراسات املتقدمة مقالاً يف
مجلة  Scienceبعنوان «األساس الهيكيل
ل�لاع�تراف بـ  SARS-CoV-2بواسطة
اإلنسان الكامل الطول  ، »ACE2والذي
نجح يف تحليله للمرة األوىل بنجاح  -هيكل
ثاليث األبعاد  ، ACE2املستقبل الخلوي
للفريوس التاجي الجديد.
 شارك خرباء من الصني  CDCيفمؤمتر عن بعد استجابة  COVID-19من
قبل مجلس مراقبة التأهب العاملي ملنظمة
الصحة العاملية.

واملركز الوطني الصيني مؤمترا بالفيديو مع الخرباء واملؤمترات عن بعد لتقاسم الوقاية
خرباء الصحة من أذربيجان  ،وبيالروسيا  ،من الوباء يف الصني ومكافحته .وقال
وجورجيا  ،ومولدوفا  ،وأرمينيا  ،وتركامنستان املسؤول الخربة واملبادئ التوجيهية.
 ،وأمانة منظمة شانغهاي للتعاون لتبادل
ق��دم م��س��ؤول ب���وزارة الخارجية
الخربات الصينية يف مكافحة الوباء.
الصينية تعاون الصني الدويل يف مكافحة
 عقد املكتب اإلعالمي مبجلس تفيش  COVID-19وأج��اب عىل أسئلةال��دول��ة م��ؤمت �را صحفيا ىف بكني حول الصحفيني.
ال��ت��ع��اون ال��دول��ى��ف��ى مكافحة تفيش
 ىف ظل الية مشرتكة للوقاية والسيطرة.COVID-19
مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر صحفيببكني
ورصح مسؤول من اللجنة الوطنية حول وباء .COVID-19
للصحة ( )NHCيف املؤمتر الصحفي بأن
كام كشفت اللجنة الوطنية للصحة
الصني أجرت تبادالت متعددة مع رؤساء
املنظامت الدولية واإلقليمية مثل منظمة ( )NHCيف املؤمتر الصحفي  ،تم اإلبالغ
الصحة العاملية واإلدارات الصحية يف الدول عن حالتني مستوردتني من عدوى فريوسات
ذات الصلة  ،واستقبلت زيارة خاصة لوزير تاجية جديدة يف الرب الرئييس الصيني يف 4
الصحة والسكان املرصي  ،املبعوث الخاص مارس  ،ليصل بذلك العدد املرتاكم للحاالت
املستوردة إىل .20
املرصي.

 عقد تشونغنانشان مؤمترا بالفيديوق��ال امل��س��ؤول ان الصني شاركت
مع رئيس جمعية الجهاز التنفيس األوروبية
للتعريف بإنجازات وخ�برات الصني يف ال��ع��امل ىف ال��وق��ت املناسب م��ع كامل
تسلسل الجينات  ،وب��ادئ��ات مسببات
مكافحة الوباء.
الفريوس التاجى  ،والتحقيقات  ،وشاركت
 5مارس2020
ىف إرشادات التشخيص والعالج والوثائق
الفنية األخرى مع أكرث من  100دولة وأكرث
 أف��ادت وكالة أنباء شينخوا أن يل من  10منظامت دولية وإقليمية حولكه تشيانغ ت��رأس اجتامعا بشأن أعامل العامل.
االستجابة لـ  ، COVID-19وأمر باتخاذ
تدابري وقائية أكرث استهدافًا وفعالية ،
كام أجرت الصني تبادالت فنية يف
وطالب بتنفيذ تدابري قوية للعناية الطبية الوقت املناسب مع املنظامت الدولية
يقاتل األف���راد عىل خط املواجهة ضد واإلقليمية  ،مثل منظمة الصحة العاملية ،
 ، COVID-19وحث عىل بذل الجهود ورابطة أمم جنوب رشق آسيا  ،ومنظمة
لضامن مستوى املعيشة األدىن بشكل أفضل التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ
لألشخاص املحتاجني.
 ،وكذلك اليابان وروسيا وأملانيا والواليات
املتحدة وبلدان أخرى من خالل مناقشات
 -عقدت وزارة الخارجية الصينية
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اعتبا ًرا من  5مارس  ،بدأت الصني
يف اإلبالغ يوم ًيا عن حاالت COVID-19
املستوردة حديثًا يف اليوم السابق وإجاميل
الحاالت املستوردة من الخارج.
 ن�شر فريق بحثي مشرتك منالجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا
ومستشفى الشعب الثالث يف شنتشن مقالاً
عن  bioRxivبعنوان «العامرة الفريوسية لـ
 SARS-CoV-2مع سبايك ما بعد االنصهار
الذي كشفت عنه  .»Cryo-EMالهيكل
العام للفريوس التاجي الجديد.
 6مارس2020
ذكرت وكالة انباء شينخوا ان الرئيس
يش جني بينغ  ،حرض ندوة حول تحقيق
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نرص حاسم يف تخفيف حدة الفقر يف بكني
وألقى كلمة مهمة .وحث يش لجان الحزب
والحكومات عىل جميع املستويات عىل
تعزيز مكافحة الفقر مبزيد من التصميم
والكثافة  ،والتغلب عىل تأثري COVID-19
لتحقيق انتصار كامل يف القضاء عىل الفقر
وتحقيق القضية العظيمة ذات األهمية
الهائلة لكال األمة الصينية واإلنسانية .تم
نرش خطاب يش بالنص الكامل يف نفس
اليوم.
 شاركت الصني مع اآلسيان  ،واليابان ،وجمهورية كوريا  ،واليمن  ،وإي �ران ،
والعراق  ،واإلم��ارات العربية املتحدة ،
واالتحاد األورويب  ،ودول ومناطق أخرى
من أرشطة الفيديو للمؤمترات الصحفية
لخرباء الصني الرسيريني.
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 عقد املكتب اإلعالمي ملجلسالدولة مؤمترا صحفيا يف مقاطعة هويب
حول التقدم املحرز يف الوقاية والسيطرة
والعالج من .COVID-19

 17حالة مؤكدة جديدة لـ COVID-19
تم اإلبالغ عنها يف  5مارس يف الرب الرئييس
الصيني  ،تم استرياد  16حالة من خارج
الرب الرئييس  ،محذ ًرا من أن الصني تواجه
خط ًرا متزاي ًدا من حاالت COVID-19
املستوردة.

قال دينغشيانغيانغ نائب األمني
العام ملجلس الدولة «لقد نرشنا املعلومات
وقال املتحدث إن الصني ستواصل
الخاصة بالوقاية من األوبئة ومكافحتها يف
الوقت املناسب للسامح للمجتمع برؤية تعميق التعاون الدويل  ،وتبادل املعلومات
والخربات يف الوقت املناسب مع منظمة
الحقيقة».
الصحة العاملية وال��دول ذات الصلة ،
 ىف ظ��ل الية مشرتكة للوقاية ومحاربة الوباء معا.والسيطرة مبجلس الدولة  ،عقد مؤمتر
 أجاب املتحدث باسم وزارة الخارجيةصحفيببكني ح��ول اخ��ر اوض��اع البحث
الصينية عىل أسئلة الصحفيني  ،مخاطبا
العلمىوالتكنولوجى.COVID-19
ادعاءات بعض وسائل اإلعالم بأن الفريوس
ورصح املتحدث باسم اللجنة الوطنية التاجي الجديد «صنع يف الصني».
للصحة ( )NHCللصحافة بأنه من بني
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أ
ن
ترجمة  :كرونواوجيا رشن� ي ن
الثا�)
الص� للمعلومات عن  COVID-19والنهوض بالتعاون
الدول استجابة للوبئة (الجزء ي
ي

وفقا للمتحدث الرسمي  ،فإن
تتبع الفريوس ال يزال جاريا« .عىل الرغم
من اكتشاف أول حالة لـ COVID-19
يف الصني  ،إال أنها ال تعني بالرضورة أنها
نشأت من الصني .يجب علينا معارضة»
فريوس املعلومات «و» الفريوس السيايس
«.
 7مارس2020
 أص��در اللجنة الوطنية للصحة( )NHCالنسخة السادسة من املبادئ
التوجيهية بشأن الوقاية والسيطرة عىل
.COVID-19
 وصل فريق طبي صيني أرسلتهجمعية الصليب األحمر الصيني إىل العراق
 ،حامالً إمدادات الوقاية من «كوفيد »19
مبساعدة الصني.
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 شاركت اللجنة الوطنية للصحة عالج وعالج .COVID-19( )NHCالصينية مع تشييل أحدث نسخة
 8مارس2020
من املبادئ التوجيهية لتشخيص وعالج
 COVID-19واملعلومات التقنية األخرى
 أص��در اللجنة الوطنية للصحة ،معربة عن رغبتها يف إج�راء التبادالت
التقنية عرب اإلنرتنت .كام أطلعت اللجنة ( )NHCكتي ًبا حول الوقاية والسيطرة
ال��دول واملناطق الرئيسية عىل النسخة عىل  COVID-19لسكان الريف  ،والذي
اإلنجليزية من النسخة السابعة من يوفر التوجيه واملساعدة لهم لفهم الفريوس
التاجي والوقاية منه والسيطرة عليه ،
إرشادات التشخيص والعالج.
وتحسني وعيهم بالوقاية الذاتية والحامية
 أعلنت الصني عن تقديم  20الشخصية.مليون دوالر أم��ري�كي ملنظمة الصحة
 أم��رت اللجنة الوطنية للصحةالعاملية لدعم تعاونها الدويل يف مكافحة
( )NHCالفرق الطبية التي تساعد الدول
.COVID-19
األجنبية عىل القيام ببناء القدرات يف املناطق
 عقد املكتب االعالمى مبجلس الدولة املحلية  ،وعقدت تدريبات عرب اإلنرتنتمؤمترا صحفيا ىف مدينة ووهان قدم فيه حول الوقاية من  COVID-19والسيطرة
اعضاء مجموعة االرشاد التى ارسلتها اللجنة عليها لهذه الفرق  ،إىل جانب التدريبات
املركزية للحزب الشيوعىالصينى التقدم ىف عىل الوقاية من األوبئة ومكافحتها للفرق
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الطبية التي تساعد موزمبيق وبوركينا فاسو الصينية  ،ندوة بالفيديو بني الصني وايطاليا املنع والسيطرة يف اللحظة الحاسمة ملحاربة
حول الوقاية والسيطرة عىل كوفيد  19ىف ( .COVID-19شينخوا  /جو بينج).
وسرياليون.
مركز قيادة الطوارئ بالصني.CDC .
 9مارس2020
 قال املتحدث باسم وزارة الخارجيةذكرت وكالة أنباء شينخوا ان ىل كه ىف مؤمتر صحفي دوري ببكني انه بينام
تشيانغ ترأس اجتامعا للمجموعة القيادية تتغلب عىل الصعوبات الخاصة بها  ،فان
للجنة امل��رك��زي��ة للحزب ح��ول أع�مال الصني مستعدة لتقديم أقنعة ومواد حامية
االستجابة لـ  ، COVID-19ووضع ترتيبات طبية أخرى للدول ذات الصلة لدعمها ىف
لتعميق التعاون الدويل يف الوقاية من الوباء مكافحة وباء  .COVID-19تتعامل مع
ومكافحته  ،وكبح االنتشار عرب الحدود .املعركة وتربحها يف النهاية.
الوباء والدفع من أجل تحقيق نتائج كبرية
الرئيس الصيني يش جني بينغ  ،يزوريف األعامل ذات الصلة.
املرىض الذين يتلقون العالج  ،عرب مكاملات
 عقد تشن تشو  ،نائب رئيس اللجنة فيديو يف مستشفى هووشنشان يف ووهانالدامئة للمجلس الوطني لنواب الشعب  ،مقاطعة هويب بوسط الصني  10 ،مارس
الصيني ورئيس جمعية الصليب األحمر  .2020ذهب يش إىل ووهان لتفقد أعامل
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إبداعات
قص�ة جدا
قصص ري

شذرات
دريس
ال
نعيمة القضيوي إ
ي

مواء قطط

الظل

قطة تنبش يف بقايا زبالة ملقاة عىل قارعة الطريق....
مرشح يصيح يف الجامهري سأنظف املكان ....
عجوز تصيح من بعيد قل :ستقطع مورد رزقنا وكفى...
تصفيق و صياح ...ومواء قط ينتزع البقايا من قط آخر..

تربع عىل لغة الصمت
اختنقت الكلمة يف الحلق
انتفض ذات حر عاصف ليقول:
«حمدا لله هدأت العاصفة

شهيوات مملحة

رقصة المجداف

تخلط السوائل مع باقي العنارص...
تتامسك الخلطة جيدا....
لكن ال نكهة! ...
املرق امتزج بالدم املورق عىل أرصفة الشوارع
وضخ السم يف العروق...

كان يركب زورقا...
يجدف تارة إىل اليمني
وتارة إىل الشامل
تغري اتجاه الريح  ،انقلب الزورق
اختلط عليه الشامل باليمني

أشواط إضافية

طرقات

فاضت الكأس حد الثاملة
ثاروا ،هاجوا...
اقتلعوه عنوة من كرسيه
هللوا فرحا ،أجلسوا غريه
اختلفوا فيه،ظنوا الخالص
لكن شبه لهم....

طرق بابه سائل،
نهره.
طرق بابه سيايس،
أجاره
طرقت بابه الرشطة،اعتقلته
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الرصار
مع سبق إ

عزازيل

سأل القايض ثالثة متهمني:ما تهمتكم؟
األول:
تهمتي ذكرى ميالدي  20يونيو
الثاين:
تهمتي من مواليد  20فرباير
الثالث:
تهمتي أين سجلتهم مبحرض  20يوليوز
تبث القايض عينيه عىل العرشينات وجمعها
ونظر يف اليومية ،فأجل النظر يف القضية إىل 20يناير

كل ما كان يفعله إال ويعصب عني السامء
يك ال تُرى الحقيقة....
قرر أن يذكره التاريخ ،لكن مل يفلح يف يشء
لذا باسم الدين:
أسدل لحيته،ولبس جلبابا قصريا
وحلق مع طيور الظالم

مارطون
سنوات قليلة ،تغري فيها مزاجه
ولغته ،تفسخ جلده
ترك الالمباالة تعيش بدال منه يف جسده
استفاق عىل دماء تنساب هدرا
هرول لعله يلحق آخر ركب
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صفقة
مرر يده عىل لحيته وعدل ِعـقاله
جليسه بعد أن فهم اإلشارة
صافحه ٌ
فتخضب املكان بالسواد الرباق..
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