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مقّدمة

هل ميكننا أن نساهم يف كتابة تاريخ للتهجري املُسلَّط عىل املرأة عرب 

تتبّع التشّكالت الثقافيّة لرشعنة هذا التهجري عىل مستوى التمثاّلت 

قبل املامرسات والتطبيق؟

الجندريّة  الظاهرة  أّن   )Judith Butler( بتلر  بيّنت جوديث  لقد 

للرتاكم  ثقافيّة خاضعة  مفاهيم  وتتشّكل وفق  تُصنع  هي ظاهرة 

نجد  بل  آليّاً،  جندريّته  يحمل  أحد  ال  أن  وأوضحت  التاريخّي. 

املعمل  بدور  تقوم  واملجتمع  كالعائلة  املؤّسسات  من  مجموعًة 

لترصّفات  الضابطة  االجتامعيّة  املعايري  لصناعة  الكبري  االجتامعّي 

األشخاص واملشكِّلة لها.

باالستناد إىل أطروحة جوديث بتلر، سوف نحاول فهم العالقة بني 

وقولبته  »املرأة«  مفهوم  لصوغ  واالجتامعيّة  التاريخيّة  السريورة 

وعالقة كّل ذلك برشعنة حاالت التهجري الذي تتعرّض له. وبتوظيفنا 

ملفهوم التقاطعيّة )intersectionality(، سوف نقوم بدراسة كيفيّة 

واملؤّسساتيّة  والحياتيّة  العلميّة  الحقول  من  مجموعة  توظيف 

لتكريس هذه القراءة الجندريّة ومأسستها.

مالحظات منهجّية

منصهر  هو  بل  بحتاً،  جغرافيّاً  مفهوماً  ليس  التهجري  مفهوم  إّن 

مع مفاهيم أخرى عّدة كالهويّة واألنا واآلخر واالختالف والثقافة 

بحيث  متشابكة،  تاريخيّة  وسياقات  لظرفيّات  وخاضع  والحضارة، 

نجد أّن هناك »حدوداً بال جدران، وجدراناً بال حدود، وجدراناً يف 

انتظار إقامة الحدود« )Yves Charles Zarka(. من ناحية أخرى، 

التهجري بوصفه مامرسًة عرقيًّة وطبقيًّة )جدار  ميكن أن ننظر إىل 

أمريكا  بني  الفاصل  الجدار  املحتلّة،  فلسطني  يف  العنرصّي  الفصل 

واملكسيك، إلخ(. 

نفهم  أن  ميكننا  ال  أنّه  أساسيًّة هي  فكرًة  البحث،  هذا  نطرح، يف 

فعىل  الجندريّة.  التحيّزات  رهانات  عن  مبعزل  التهجري  مامرسات 

مستوى املنهج، من املتعّذر دراسة الجندر وعالقته برشعنة التهجري 

املنهجيّة تساعدنا كثرياً  العالقة  العرق والطبقة، وهذه  مبعزل عن 

ليست  الثالثيّة  فهذه  جيّداً.  متثاّلً  ومتثّلها  األمور  حقيقة  فهم  عىل 

خاضعة  وتاريخيّة  اجتامعيّة  صنيعة  هي  بل  طبيعيّاً،  معطًى 

لالستقطاب والهيمنة، وآليّة أساسيّة من آليّات توزيع القّوة والنفوذ 

يف املجتمع. هذه العالقة ظهرت جليّاً، مثالً، بفضل دراسة لوضعيّة 

األمريكية  االسرتداد  إبّان حرب  أمريكا  »السوداء« يف جنوب  املرأة 

)1861-1865( قامت بها سيلني باسيري )Céline Bassière( مبيّنًة 

)العبوديّة(  والطبقة  )السوداء(  والعرق  )املرأة(  الجندر  اختالط 

واسرتاتيجيّات  األبيض  للرجل  والسياسيّة  االقتصاديّة  باملصالح 

التهجري الذي تعرّضت له املرأة كيد عاملة، وذلك من دون أن ننىس 

إعالميّاً، وخصوصاً  بعد  ما  وتغييبها يف  الفئة  نسيان هذه  محاولة 

أكادمييّاً.

رشعنة التهجري وتشكّل التحّيزات الجندريّة

 Kimberlé Williams( كرينشاو  ويليامز  كيمربيل  الباحثة  تشري 

Crenshaw( إىل أّن املرأة ذات البرشة امللّونة توضع يف حيّز منفصل 

العاّم،  والحيّز  والسياسيّة.  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  املجاالت  عن 

الذي يشّكل مكاناً مثاليّاً لتمظهر السيطرة االجتامعيّة، يُظهر آليّاٍت 

مختلفًة تسعى إىل منع املرأة من الخوض يف هذا الحيّز، وبخاّصة 

عىل مستوى تلّقيها التعليم. ففي عدد كبري من البلدان اإلسالميّة، 

ظلّت املرأة محرومًة من التعليم العرصّي حتّى زمن متأّخر. طبعاً، 

التاريخّي، أي رغبة الرجل  يجب أن نضع هذه املسألة يف اطارها 

التي  اآلليّات  أهّم  من  ألنّها  العلميّة،  املؤّسسة  عىل  السيطرة  يف 

علَمْي  توظيف  تّم  لذا،  املرأة.  عىل  سيطرته  لرشعنة  استُخدمت 

والرجل.  املرأة  بني  الفوارق  إبراز  ملحاولة  والترشيح  البيولوجيا 

يف  ضاربة  العلميّة  للمؤّسسة  الرجل  احتكار  محاولة  أّن  واألكيد 

القدم. ففي العصور الوسطى، مثالً، اتُّهمت كّل امرأة تتقن الطّب، 

ومتتلك معرفًة عميقًة باألعشاب وفوائدها، بالسحر، وذلك إلبعادها 

عن هذا املجال الحّساس. وقد تعرّضت النساء اللوايت يتقّن الطّب 

إبّان هذه الفرتة للتنكيل والحرق والتعذيب عىل يد الرجل، حتّى 

اإلنتاج االجتماعّي للظلم
التشكّل التاريخّي للتحّيزات الجندريّة ورشعنة تهجري املرأة

محّمد البشير رازقي
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إيّاهّن يف  إّن بعضهم كان يقوم بعمليّة »صيد الساحرات« جاعالً 

مقام الحيوانات )راجع الصور أدناه(.

تتكرّس بدءاً  الطّب والبيولوجيا  الرجل عىل ميداين  راحت سيطرة 

 )Michel Foucault( بالقرن الثامن عرش. وكام بنّي ميشال فوكو

يف كتابه »تاريخ الجنسانيّة«، فإّن »جنسنة« اإلنسان بدأت يف هذا 

التاريخ  هذا  قبل  إذ  والطّب،  البيولوجيا  علمي  تطّور  مع  القرن 

كان يُنظر إىل الرجل واملرأة من زاوية دينيّة وثقافيّة، ولكّن هذين 

تأّسس  هنا،  من  الجسديّة.  النظرة  لطغيان  أعطيا رشعيًّة  العلمني 

اإلنجابيّة،  الجسديّة ووظائفها  باالرتكاز عىل خواّصها  املرأة  سجن 

وأقصيت متاماً عن الحيّز العاّم، وال سيّام السيايّس. 

كذلك نجد حدوداً اجتامعيًّة وجغرافيًّة توضع للمرأة، وبخاّصة لفئة 

قدر  األنظار  عن  وإبعادهّن  عزلهّن  يتّم  إذ  »البغايا«،  النساء  من 

اإلمكان، ويُنظر إليهّن ككائناٍت هجينٍة تعيش ضمن حيّز جغرايفٍّ 

يتموضع بني »النظام والفوىض« و»االمتثال واالنحراف« و»املمنوع 

واملسموح به«. فيَُخّصص لهّن مكان هجني، عادًة ما يكون يف األحياء 

معايري  ذات  وحدود  ملموسة  بحدود  محاط  املظلمة،  العتيقة 

يتّم وصمها  إّن »البغية« يف هذا اإلطار  اجتامعيّة وأخالقيّة، حتّى 

من طريق وشم ليك يسهل متييزها عن بقيّة عنارص املجتمع، وهذه 

املامرسة طبِّقت يف املغرب األقىص يف الحقبة االستعامريّة. وميارَس 

ضّد النساء هنا قمع جغرايّف، إذ يحرَشن يف املكان املهّمش واملظلم 

للذاكرة الجغرافيّة للمدينة. 

يضطلع املفهوم الجغرايّف للحدود بدور مهّم يف صناعة الحواجز أمام 

املرأة. فاملرأة املهاجرة، مثالً، تعيش ظروفاً صعبًة وُمِذلًّة و»عبوديًّة 

معارصًة«. هذا ينطبق خصوصاً عىل املهاجرات »بال وثائق«، فمن 

املطار تبدأ متظهرات اإلهانة. هذا ما تصفه الباحثة ماغدالينا روزاند 

)Rosende Magdalena( يف بحث استقصايّئ عىل جانب كبري من 

األهّميّة عن سرية معرّبة المرأة كولومبيّة هاجرت إىل سويرسا. وهي 

تروي كيف متّت تعريتها عند التفتيش يف غرفة منعزلة يف املطار 

وكيف أُفرغت كّل حقائبها. وملّا أرادت البحث عن العمل، تعرّضت 

لكّل أشكال العراقيل من صعوبة السكن إىل األعامل املنِهكة واملُِذلّة 

معه  الجنس  مامرسة  إىل  دعاها  العمل  صاحب  إّن  حتّى  أحياناً، 

ليك مينحها امتيازاٍت أخرى يف عملها، وصار يبتزّها لكونها ال متتلك 

رفع  بل  بذلك،  يكتِف  مل  لكّنه  اغتصابها.  حّد  وبلغ  إقامة،  وثائق 

شكوى ضّدها لكونها تعيش يف سويرسا من دون ترصيح إقامة. وملّا 

اعتقلتها الرشطة، طلبت منها مجّدداً نزع ثيابها كاملًة، و»فتّشت« 

بدقّة عىل نحو مهني كّل أعضاء جسدها بحثاً عن املخّدرات. من 

اللغة«  الباحثة كرينشاو يف مقالتها إىل »حاجز  جهة أخرى، تشري 

الالتينيّات، ودوره يف  املهاجرات، وبخاّصة  النساء  منه  تعاين  الذي 

جغرافيّاً  اللغة حّداً  تصبح  واالستغالل. من هنا،  للبطالة  تعرّضهن 

افرتاضيّاً مينع املرأة املهاجرة من االندماج املجتمعّي. كام تلفت إىل 

العوائق التي توضع أمام املرأة يف ميدان العمل، وال سيّام معاناتها 

السوداء(  )املرأة  العرقيّة  التصنيفات  تقاطعيّة  مبيّنًة  البطالة،  من 

والطبقيّة )املرأة الفقرية( والجندريّة )املرأة( يف عملية اقصاء املرأة 

من حيّز العمل، وذلك عرب عمل ميدايّن قامت به يف مدينة لوس 

أنجلوس.

ومن متظهرات الحدود التي ُوضعت للمرأة تحجيم دورها وتقزميه 

إبّان األحداث التاريخيّة الكربى. فالرجل عادًة ما يحتكر  خصوصاً 

العمليّة النضاليّة كاملًة. مثالً، النساء الفرنسيّات املقاومات لالحتالل 

يف  النسيان  كربى ضحايا  بقني  الثانية  العامليّة  الحرب  إبّان  النازّي 

الرسديّة التاريخيّة الفرنسيّة. والدور الريادّي للمرأة يف هذه الحرب 

تعرّض لإلخفاء والتورية سواء عىل يد الطرف السيايّس أو عىل يد 

تال  الذي  املجد  كّل  احتكار  أرادوا  الذين  )الجنود(  السالح  رجال 

التحرير. هذا الحجب لدور املرأة يف حروب التحرير، ويف الحروب 

)بخاّصة  واملجتمعّي  والسيايّس  األكادميّي  فيها  يتواطأ  بعاّمة، 

الجنود(. فتواجه املرأة التجاهل بعد الحروب والتوتّرات فيام ينال 

الرجل املجد وحده، وذلك عىل الرغم من التضحيات التي تقّدمها 

املرأة يف الحروب سواء من ناحية الدعاية أو الجوسسة أو املشاركة 

يف األعامل العسكريّة أو يف املفاوضات من أجل إحالل السالم. عىل 

الرغم من ذلك، تعمد »الهيمنة الذكورية« إىل إقصاء هذه الحقائق، 

فيغيب دور املرأة »العسكرّي« يف األعامل الفّنيّة )سينام، مرسح، 

إلخ( ويف الكتب املدرسيّة.

املجال  هو  املرأة  تقزيم  يشهد  الذي  العاّم  الحيّز  جوانب  أحد 

الريايّض. فمنذ القرن التاسع عرش، ارتبط بروز األنشطة الرياضيّة 

والبدنيّة باالختالف والالمساواة االجتامعيّة. وقد تّم تصنيف املرأة 

الطّب  إىل  باالستناد  وذلك خصوصاً  صارماً،  تصنيفاً  اإلطار  يف هذا 

الريايّض الذي كرّس النظرة إىل جسد املرأة بوصفه  ضعيفاً باملقارنة 

ملموساً  ومكاناً  ثقافيّاً  »نّصاً  الجسد  فباعتبار  الرجل.  جسد  مع 

يف  املرأة  ُحرشت   ،”Catherine Louveau“ الثقافيّة«  للسيطرة 

هذا النّص. هذه النظرة لجسد املرأة بدأت عمليّة رشعنتها علميّاً 

محّمد البشري رازقياإلنتاج االجتامعّي للظلم )التشكّل التاريخّي للتحّيزات الجندريّة ورشعنة تهجري املرأة(
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الترشيحّي  األم��راض  علم  بروز  مع  األورويّب  النهضة  عرص  إبّان 

ورغبة  األنرثوبولوجيا  علم  نشأة  ومع   .)anatomo-pathologie(

الرجل األورويّب يف معرفة اآلخر الغريب، تّم توظيف علم الترشيح 

املقارن )anatomie comparée( لتكريس النظرة إىل جسد املرأة. 

هنا تشابكت األنرثوبولوجيا مع الطّب والبيويولوجيا وااليديولوجيا 

يف سبيل مأسسة هذه النظرة التقسيميّة ورشعنتها. وال نغفل، هنا، 

أّن كّل عرٍق مختلف عن العرق األبيض، وخصوصاً األسود، كان، مثل 

املرأة، ضحيّة هذه النظرة. فضالً عن ذلك، جرى توظيف املوروث 

الداروينّي، وال سيّام نظريّة البقاء لألصلح أو الرصاع من أجل البقاء، 

لرشعنة ضعف املرأة والسيطرة عليها. يُظهر لنا هذا املسار العلمّي 

وراء  تتخّفى  »السلطة  إّن  إذ  والجندر،  والعرق  الطبقة  اندماج 

البيولوجيا والعلم« )Aude Fauvel(. يف هذا اإلطار، جرى توظيف 

بعض العوامل طبّيّاً، مثل الحيض والحمل والوالدة وانقطاع الطمث، 

لتكريس مفهوم »الجنس الضعيف«. ونالحظ أّن الرياضة ساهمت 

العلميّة.  املؤّسسات  طريق  من  كرّسته  ثّم  االختالف،  صناعة  يف 

 ،)Simone de Beauvoir( هكذا تتأكّد مقولة سيمون دي بوفوار

 ،)Gertrud Pfister( ولكن هذه املرّة عىل لسان غريترود بفيسرت

إّن »الجندر ليس هو ما نحن عليه )طبيعًة(، بل ما نصنعه«. 

ولكون مجال العمل من أهّم ركائز الحيّز العاّم، متّت عمليّة عزل 

إنقاص  ناحية  من  سواء  وذلك  فيه،  دورها  تحجيم  أو  عنه  املرأة 

التي تعاين  أجرها، فاملرأة تعطى أجراً منخفضاً خصوصاً يف الدول 

من صعوبات اقتصاديّة، أو لجهة منحها ساعات عمل أقّل أو غري 

الجزيّئ،  الدوام  منظومة  يف  حرشها  عرب  سيّام  وال  زمنيّاً،  مناسبة 

املنظومة  وتهميشها عىل مستوى  اقتصاديّاً  تفقريها  يساهم يف  ما 

أنجلوف  تانيا  الكاتبة  عنه  عرّبت  ما  هذا  واملؤسساتيّة.  الُشغليّة 

الجزيّئ  الدوام  ويُعّد  العمل«.  »فتات  بلفظ   )Tania Angeloff(

الفقر  لخطر  تعرّضها  التي  األسباب  أهّم  املرأة  فيه  ُسجنت  الذي 

يف بلجيكا. من ناحية أخرى، ُحرمت املرأة من عدد من املناصب 

تناولتها  وغريها  املواضيع  هذه  كّل  فيزيولوجيّة.  ألسباب  املهّمة 

 Travail, genre et( واملجتمعات«  الجندر  »العمل،  مجلّة  بدقّة 

sociétés( سواء يف نسختها الفرنسيّة أو اإلنجليزيّة.

ومن أشكال الحدود التي ُوضعت للمرأة هو نوع اللباس الذي فُرض 

عليها. هنا يصبح اللباس لغًة أساسيًّة والحامل األّول للمعاين والداّل 

عىل التقسيامت الجندريّة والطبقيّة وطبيعة العالقات االجتامعيّة. 

وقد نُصبت أمام املرأة مجموعة من الحواجز والتابوهات املختّصة 

باملقابل،  الرجل.  لباس  لباس يشبه  كّل  إبعادها عن  فتّم  باللباس، 

بات لزاماً عىل الرجل أالّ يلبس لباس املرأة. عىل وجه العموم، أنتج 

لدورها عىل مستوى  اختزال رهيبة  املرأة عمليّة  »تشييء« جسد 

الحيّز العاّم. فاملفهوم الذكورّي لجسدها ساهم يف تنميطه وجعله 

مجرد يشء يخدم متعة الرجل الجنسيّة، حتّى إنّه ميكن أن يصبح 

جسداً خاضعاً ملنطق البيع والرشاء، أي منطق السوق، شأنه شأن 

هذه  الذكوريّة  النظر  زاوية  االستهالكية.  السلع  وسائر  السيّارة 

رّسخت الجانب الوظيفّي األدايتّ لجسد املرأة يف معزل عن الجانب 

واملرأة  الذكورّي  املجتمع  بني  »الشيئيّة«  العالقة  هذه  الحقوقّي. 

 Catherine( ماكينون  كاترين  الباحثة  بليغة  بطريقة  لّخصتها 

أما  / فاعل فعل شيئاً«.  امرأًة  يَُقبُِّل  Mackinnon( بعبارة »رجل 

مهّمة  الطريقة  أّن هذه  فأكّدت   ،)Farinaz Fassa( فاسا  فاريناز 

موقع  الرجل يف  تضع  التي  املرأة،  إىل  الذكوريّة  النظرة  ترسيخ  يف 

تكون  أن   .)objet( »اليشء«  موقع  يف  واملرأة   )sujet( »الفاعل« 

اجتامعّي  كفاعل  هويّتك  فقدان  املطاف  نهاية  يف  يعني  »شيئاً« 

واالقتصار عىل موقع التابع.

خامتة    

عمليّات  اللّب:  مبثابة  هي  أساسيّة  فكرة  املقالة  هذه  يف  برزت 

التهجري ضّد املرأة هي فكرة قبل أن تكون مامرسة، وتشّكل تاريخّي 

للذهنيّات واملسلاّمت املتحيّزة ضّد املرأة، ومأسسة للظلم والتهجري 

ورشعنة لهام قبل لحظة التهجري ذاتها. فتاريخيّاً وحارضاً، تعرّضت 

املرأة للتهجري إبّان الحروب واألزمات والظروف االجتامعيّة الصعبة، 

ولكّن عوامل اجتامعيًّة وثقافيًّة، مثل الذهنيّة الذكوريّة وتوظيف 

علوم متعّددة كالبيولوجيا واألطامع االقتصاديّة، مّهدت لهذا الظّلم 

دينيس  حاولت  الصدد،  هذا  يف  الرجل.  لصالح  تحيّزات  وشّكلت 

كانديويت )Deniz Kandiyoti( أن تقّدم طرحاً عن آليّات تشّكل 

الهويّة الذكوريّة. واستخدام مصطلح »تشّكل« )construction( له 

دالالته، إذ يحيل إىل الفعل التاريخّي لبناء اليشء والرغبة يف هذا 

البناء والرهان عليه، ال إىل النشأة بطريقة طبيعيّة. 

ولقد تبيّنت لنا األهميّة التحليليّة الفائقة التي تتضّمنها أطروحات 

ملفهوم  واالجتامعّي  التاريخّي  التشّكل  سريورة  عن  بتلر  جوديث 

الظواهر  هذه  مثل  تحليل  تجّنب  رضورة  مع  وبخاّصة  »امرأة«، 

عرب  وذلك  »جندر/طبقة/عرق«،  الثالوث  عن  مبعزل  االجتامعيّة 

األثرية  املعادلة  هو  الثالوث  فهذا  التقاطعيّة.  املنهجيّة  توظيف 
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ريان  ماري-لوري  أبرزت  الصدد،  هذا  يف  النسويّة.  الدراسات  يف 

)Marie-Laure Ryan( أّن »االضطهاد ليس شيئاً واحداً، بل أشياء 

متعّددة: االستبعاد، التهميش، العجز، اإلمربياليّة الثقافيّة، العنف، 

إىل التمييز بني اسرتاتيجيّات التحّرر من  ولذلك نحن بحاجة أيضاً 

مختلف أنواع االضطهاد«. 

كام تبنّي أّن فكرة التهجري تُصنع اجتامعيّاً وعىل مستوى التمثاّلت 

قبل أن تصبح واقعاً اجتامعيّاً ُماَمرساً، وأّن إنتاج الفعل املتحيّز ضّد 

املرأة مّر بتشكيل متثاّلت موزَّعة بني الرسديّات/الخطابات واملامرسة 

املرأة  تجاه  االجتامعّي  الظلم  التهجري. فال ميكن فهم  تطبيق  عند 

الليبيّة،  السوريّة،  اليمنيّة،  )الحرب  الحروب  بسبب  سواء  رة  املهجَّ

إلخ( أو بسبب األزمات االقتصاديّة )أوروبا الرشقيّة، أمريكا الالتينيّة، 

التهجري ومأسسته عىل  إلخ( من دون فهم سريورة تشّكل رشعنة 

مستوى التمثاّلت والثقافة عرب التشكيل التاريخّي والرتاكمّي للهويّة 

»الذكوريّة«، مثل تعّدد الزوجات والطالق والرقابة األبويّة وعالقة 

)لحظة  واالقتصاديّة  واالجتامعيّة  السياسيّة  بالظروف  ذلك  كّل 

يف  الحديثة  الدولة  مؤّسسة  أسس  فهم  سوء  أو  مثالً،  االستعامر، 

العرقّي  )class( واألصل  الطبقة  االستعامر( ومبفهوم  بعد  ما  دول 

ميّر  املرأة  تهجري  تشّكل رشعنة  أّن  واألكيد  والجندر.   )ethnicity(

عرب مأسسة الذكورة من طريق مجموعة من اآلليات أهمها األبويّة 

الصناعة  هذه  تأسيس  إىل  األبوّي  النظام  ويسعى   .)patriarchy(

املجتمعيّة ومرسحتها بواسطة مرتكزات أهّمها توافر الغرية الجنسيّة 

)sexual jealousy( والرغبة وأيقنة »سّن البلوغ« )puberty(. أّما 

االسرتاتيجيّات املتّبعة لتكريس القّوة الالملموسة، أو املعنويّة، التي 

 )stigmatization( تساهم يف تشكيل الذكوريّة، فتمّر عرب الوصم

للمرأة تصبح  الفعليّة  التهجري  أن عمليّة  والتهميش. واألهّم، هنا، 

التهجري.  لرشعنة  والرتبوّي  الذهنّي  بالتشّكل  متّصلة  حلقة  مجرّد 

فتتعرّض املرأة ملامرسات قاسية يف املجتمعات املستقِبلة كاالستغالل 

الجنيّس والعمل املنزيّل واألجر املنخفض. ولذا، فإّن ثالثيّة »طبقة/

التهجري كمامرسة طبقيّة  عرق/جندر« تساعدنا عىل فهم رهانات 

وعرقيّة متحيّزة جندريّاً.
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