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(ترجمة إلى العربية  :مكسيم عادل)

من ِضفّة إلى ُأخ رى في البح ر األبيض املتوس ط :حِ راك ات اجلماع ات اليهودي ة وتش كيالتها اجلدي دة
وتكـ ُّيـفاتها في القرنني الرابع عشر واخلامس عشر

جينيفر ڤانز
كلمات مفتاحية :البحر األبيض املتوسط في العصور الوس طى – احلِراك ات  -األقلي ات اليهودي ة  -عملي ة
التصنيف  -التاريخ احل ََضري [املدني].

املذابح ض َّد اليه ود ال تي وق َعت في ش به اجلزي رة األيبيري ة خالل ص يف ع ام  1391العدي َد من
دف َعت
ُ
اليهود إلى اختيار طُ ُرق املنفى باجتاه املغرب العربي .وإذا كان املؤرخون منذ بداية القرن العشرين قد اهتم وا

به ذه احلِراك ات القس رية وبنتائجه ا على تنظيم اجلماع ات اليهودي ة في املغ رب الع ربي ف إنّ املس اهمات
األخ يرة للت أريخ املتع ّل ق بح دود املقارب ات اخلاصة بـ«الثقاف ة» واملتعل ق أيض ًا بض رورة مناقش ة اس تخدامات
املؤرخني ملفهو َمي «اجلماعة» و«األقلية» تدعو إلعادة النظر في القض ية .وهك ذا ف إن الفرض ية ال تي يس تند
إليها مقالنا تقوم من ناحية على اعتب ار أن اجلماع ات اليهودي ة في ت اج أراغ ون وفي املغ رب الع ربي تنتمي،
على الرغم من االتصاالت املنتظمة ووضعها كأقليات ،إلى ع امَل َنيِ اجتم اع َّينيِ متم اي َزينِ  ،ع الَم ت اج أراغ ون
وع الَم املغ رب الع ربي ،وتق وم من ناحي ة أخ رى على التفك ير في مك ان اجملموع ات املف ت َرض أنه ا أقلي ات
َهم
كعملي ة تص نيف ناجتة عن بن اء مش ترك بني مختل ف اجله ات الفاعل ة .اله دف من ه ذا املق ال ه و إذاً ف ُ
جنح اليهود املنفيون من شبه اجلزيرة األيبيرية في التعاطي بش أن َمج يئهم إلى ع الَم اجتماعي جديد،
كيف َ
مالمح اجلماع ات اليهودي ة وفق ًا
ات القس رية رس َم
أي ع الم املغ رب الع ربي ،وكي ف أع ادت ه ذه احلِراك ُ
ِ
للرهانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية أكثر من الدينية.
من خالل حتليل مقا َرن للمد َّونات القانونية العربي ة ولـفتا َوى احلاخام ات ،تهتم ه ذه الدراس ة أوالً بالطريقة
عندئذ تظه ر طريقت ان
ٍ
اجملموعات اخملتلفةَ.
ِ
ِراكات بإنشاء فئات جديدة حُت ِّدد
التي من خاللها تترافق هذه احل
ُ
للداللة على اآلخر [الغيرية] .فمن ناحية  ،يتميز اليهود املنفيون من شبه اجلزيرة األيبيرية وذريتهم بارتداء
لب اس خ اص ،وهي العب اءة املس تديرة ،ال تي لم تكن قي داً تفرض ه عليهم الس لطة اإلس المية عن د وص ولهم
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والتي تبدو ب األحرى نابع ة من إرادتهم اخلاص ة في إظه ار متا ُيزِهم عن إخ وتهم في ال دين من املغ رب الع ربي
ال ذين ال يتم ّي زون عملي ًا عن املس لمني من حيث ال ِّز ّي .وبالت الي ،ف إن البع د ال ديني هن ا ليس الس بب
األساس ي لالختالف في اللب اس ال ذي ُيحاف ظ علي ه اليه ود املنفي ون وأحف ادهم ال ذين يب دو أنهم يقوم ون
بنوع من قلب الوصمة من خالل إظه ار زِ ّي ُتش ير تَـكلِف ُته ،أوالً وقبل ك ل ش يء ،إلى ح التهم االجتماعية
اليم لتحدي د مخت َل ف اجملموع ات .ومن
واالقتص ادية .ومن ناحي ة أخ رىَ ،ت ذكر املص اد ُر فئ ٍ
ات مرتبط ًة بأق َ
خالل تشكيل هذه الفئات ،أصبحت املسألة مسألة عالقة بس لطة الس الطني وتف ا ُوض اليه ود املنف يني على
مكانتم في اجملال االجتماعي املغاربي .وألن العديد منهم ينتمون إلى النخبة الفكرية والتجارية فقد ك انت
ل ديهم املوارد للتف اوض على مك انتهم ل دى الس الطني ال ذين منح وهم امتي ازات ض ريبية وم يزوهم عن
إخوتهم في الدين.
ترجم بها عملي ُة التص نيف ه ذه وال تي تتب ع وص ول املنف يني من
ُيناقِش اجلزء الثاني من املقال الطريق َة التي ُت َ
ـقدم ردود احلاخام ات ص ور ًة عن تنظيم
شبه اجلزيرة األيبيرية وذلك ض من ديناميكي ات َ
حض رية .وحيث ُت ِّ
متزايد للمساكن في األحياء ذات البنية الطائفية فإن الفتاوى تشهد على اختالط في املساكن .إن الفرضية
محدد قد يك ون ثمرة خ برة األقلي ة ال تي عاش ها اليه ود املنفي ون في
املطروحة هن ا هي أن
حي َّ
ّ
التجم ع في ّ
عاملهم االجتماعي األصلي ،تاج أراغون ،حيث أنه ابتدا ًء من نهاية القرن الث الث عش ر تراف َق تط ُّو ُر األحي اء
[أي إض فاء ط ابع
مؤسس ي وط ائفي عليهم] .وهك ذا ،في حني أنّ
اليهودية م ع َمْأ َسس ة اليه ود وتط ييفهم ْ
َّ
الوج ود املُ َبع َث ر (بس بب الس كن اخملتل ط) وال ذي ال يك اد ُي َرى (بس بب غي اب ارت داء منتظم للب اس مميز)
لليهود األص ليني ك ان ه و القاع دة َّ
وظل حقيق ًة واقع ة في الق رن اخلامس عش ر ،ف إنّ َمجي َء اليه ود من ت اج
َـرافق بتطويرٍ لألحياء اليهودية وبتعزيز للبنى الطائفية ال تي ته دف إلى توحي د اجملموع ات اخملتلفة.
أراغون ت َ
يفس ر ع ودة االهتمام الذي
في املقابل ،فإن زيادة ظهور اليهود «البس ي الق ّبع ة» في الفض اء الع ام ميكن أن ِّ
أبداه الفقهاء املالكيون باملسائل املتعلق ة بغ ير املسلمني .وهك ذا َيظه ر تط ُّور «األحي اء اليهودي ة» كترجمة

مكاني ة لعملي ات التص نيف ه ذه وال تي تش هد ،فيم ا يتج اوز البع د ال ديني ،على التح ّديات السياس ية
واالقتصادية التي تهيمن على الديناميكيات احل ََضرية.
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ُهوِ ّيات ُم َس َّيسة (وغير ُم َس َّيسة)؟ حتديات تصنيف النوبيني في مصر

مرمي إحسان
الكلمات املفتاحية :النوبة ،مصر ،التصنيف ،التوحيد [التجا ُنس] ،التسييس ،عدم التسييس.

متاشي ًا مع البحوث التي تَـد ُرس الطريقة ال تي ت دير به ا الدول ُة مجموعاتِه ا الثقافي ةَ ،يهدف ه ذا املق ال إلى
فَهم تعقيد عملية بناء الفئات حيث تتشابك سرديات ومتثيالت العديد من اجلهات الفاعل ة .وعلى عكس
الرؤي ة الثنائي ة للدولة في مقاب ل النوب يني ،يه دف ه ذا املق ال إلى تس ليط الض وء على ع دم جتانس اجله ات
الفاعلة (الدولة والباحثني والناشطني وقادة اجلمعيات وما إلى ذلك) التي ُتشارك في عملية التصنيف.
من ه ذا املنظ ور ،يق ترح املق ُ
ال دراس َة ه ذه العملي ة عن د تق اطُ ع إش كاليات التس ييس م ع إش كاليات ع دم
التس ييس ،أي الق راءات الالنِزاعي ة ،املنتش رة في س ياق مع و َلمُ ،مَؤ ّدي ًة إلى عملي ات تس ييس ذات هندس ة

متغيرة .ذات الهندسة املتغيرة ألن ه ذه العملي ات تعتم د على التف اعالت اخملتلف ة بني العدي د من اجله ات
الفاعلة وبني تداول الروايات واألعمال األكادميية وإنشاء فضاءات ليست بالضرورة سياسية؛ ولكنها ُتش ّجع
الوعي و ُتع ّزز التع ُّرف على األفراد .وكما سنرى في هذا املقال ،فإن عمليات التصنيف تندرج ضمن منطقة
رمادي ة تت أرجح بني االع تراف واإلنك ار ،بني السياس ي و«الالسياس ي» ،مما ي ؤدي إلى ظه ور اس تراتيجيات
استيالء وتفا ُوض ونزاع.
وللقيام بذلكُ ،يح ِّلل هذا املقال ،أوالً ،الطريقة التي يصبح به ا االهتم ام بقض ايا ال تراث أداة جتا ُنس ه دفُها
هو تفادي نزاع العالقات مع الدولة .ثم يبحث في الدراسات اإلثنولوجية عن السكان النوب يني ودورهم في
ماهو َّية [جوهري ة] عنهم .ثم َيس رد املق ُ
اوالت التس ييس من خالل
ِ
ال مح
نش ر ص ورة فولكلوري ة وأحيان ًا ُ
االستيالء على الفئ ات السياس ية (مث ل «الس كان األص ليني» و«األقلي ات») لكي تص بح جزءاً من خط اب
عاملي .وفي حني أنّ هذا اخلطاب قد َظ َه َر ،ابتدا ًء من سنوات عام  ،٢٠٠٠ل دى بعض النشطاء ،فقد س اهم
الباحثون أيض ًا في عمليات التسييس هذه من خالل زيادة تسخير هذه الفئات في بحوثهم.
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االستمالك هو مقاومة
هن في حالة جمود س كني واجتم اعي في
االستمالكات املكانية والتعبئة السياسية التحتية للنساء اللواتي ّ
العشوائيات [األحياء الفقيرة] في مدينة سال (املغرب)
ميريام علي-عواال
الكلمات املفتاحية :املغرب ،العشوائيات ،اجلمود ،االستمالك املكاني ،الطرق البصرية.
جَت م ع العش
الس ّكانَ
ُ
وائيات [األحي اء الفق يرة] املغربي ُة ال تي ظه َرت في العق ود األولى من الق رن املاض ي ُ
الق ادمني من الري ف واملن اطق النائي ة لتلبي ة احلاج ة املتزاي دة للي د العامل ة في املدن اإلمبراطوري ة [عواص م
املغرب التاريخية (فاس ومراكش ومكناس والرباط)] ال تي ك انت في ذل ك ال وقت تَق ود الوس ائل األساس ية
للتنمية االقتصادية .وقد سمح التنظيم احلضري الذي ال يزال فضفاض ًا باالستقرار املتف ِّرق جملموعات صغيرة
ُرى واحدةٍ  ،مما أ َّدى إلى تشكيل مجتمعات تشترك في املرجعية الثقافية
قادمة من أرياف واحدة ،غالب ًا من ق ً
وطريقة السكن ومسار الهجرة والذاكرة اجلماعية املتأقلِمة مكاني ًا؛ وهي س مات الزم ة إلنش اء َمرس ى ُهوِ ّي ةٍ
َجديد.
وأحد أك ثر
بفضل تط ّور طموحات الوافدين اجلدد ،أصبح احلي العشوائي نقط َة انطالق نحو احلي اة املدنية
َ
الب دائل الس كنية القابل ة للعيش فيه ا ،نظ راً لكون ه ي تيح الوصول السهل وغ ير املكل ف إلى املراف ق املدنية.
ومع ذلك ،فإنَّ ما ُينظر إليه على أنه َمع َبر [أو َم َـم ّر] ،من شأنِه أن َيسمح في نهاية املطاف بارتقاء اجتماعي
واقتص ادي وباس تقرار ش رعي في املدين ة ،يتح َّول إلى مك ان من العطال ة [اجلم ود]ُ ،م َغ ّذي ًا ح االت َحج ر
سكني ُهوِ ّياتي ذي طبيعة جتميعي ة وإقص ائية .إن الغي اب الطوي ل لالس تجابة ثم عج ز الس لطات عن توف ير
اُألس َر في حالة انتظار .ويتضاعف اجلمود االجتماعي واالقتص ادي بجم ود في
بدائل سكنية مناسبة ُيبقيانِ َ
املس ار الس كني ،مما ُيع ِّزز الوص مة املرتبط ة مبك ان اإلقام ة ،ويتض اعف ثالث م رات بجم ود جن دري
حيث يتط َّور في سياق َيشترط إلى حد كبير تعينيَ األدوار املنزلية.
[جنساني] بخصوص نساء العشوائيات ُ
ترجم إلى َمناطقي ة أس يرة وإلى اس تمالك م نزلي مك َّثف ون َِش ط
ّهن ُيعانني من عطالة ُت َ
«أقلية في األقلية» ،إن ّ
يجعل من مجال احلميمية عامل ًا أنثوي ًا راسخ ًا.
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حتداه ُس َّكانُ العش وائيات من النس اء والرج ال ،ال ذين يس تخدمون االس تمالك املك اني
ه ذا الوض ع ال راهن َّ
اجلماعي واستراتيجية «عدم احلركة» كوسيلة ملقاومة إعادة اإلسكان في األحي اء الواقعة في محي ط املدينة،
في شقق تكون غالب ًا غ ير مناس بة الس تخدامات اُألس رة وحجمه ا .وتس مح التعبئ ُة السياس ية التحتي ة من
ورفض تركِ ه في بعض احلاالت باحلصول على «إع ادة الت وطني في املك ان»،
ِ
خالل التعزيز املادي ملكان احلياة
أي أن تقوم الدولة رسمي ًا بتخصيص َمحاضر للبناء في العشوائيات بأسعار مدعومة .وهو اخلي ار األمث ل في
نظ ر س كان العش وائيات من النس اء والرج ال ،ولكن ه مكل ف في نظ ر الس لطات ،إذ ي تيح لهم ه ذا اخلي ار
الس َّلم االجتم اعي دون فق دان نق اط َعالَّمِهم احلض رية ودون االبتع اد عن ح وض
حتقي ق قف زة كب يرة في ُّ
العمالة غير الرسمية الذي ميثل للكثير املص در الرئيسي للدخل .وم ع ذل ك فإن قل ة من النساء يص لن إلى
النتيجة املرجوة .ناهيك عن أنه بالنسبة ألولئك اللواتي يصلن إليها فإن التحول إلى مالكات س كن ال يغ ير
بالض رورة اجلم ود ال ذي مييز حي اتهن اليومي ة .فاحلص ول على امللكي ة ي وفر لهن فرص ًا اقتص ادية ض ئيلة أو
َ
التسلط املمنهج للجندر وللطبقة التي حُت ِّدد عطالتهن.
معدومة ،وال ُيضعف
إن استخدام الولوج املكاني لدراسة أشكال املقاومة جملموعة أقلية ُيبرز بالتأكيد قو َة االستمالك املكاني
وأهمية احلياة اليومية في النضال من أجل ظروف سكن أفضل ،ولكن أيضا االختالل الكبير في توازن
َ
واملسيطر عليهم الذين يجعلون من قصص «النجاح» استثنا ًء .في هذا املقال الذي
القوى بني املسيطِ رين
ُأجري بني عا َمي  2017و 2019في مدينة سال (املغرب)ُ ،أناقش األبعاد
يستند إلى عمل جتريبي
َ
املتعددة للجمود والتي متيز احلياة اليومية للنساء اللواتي يعشن في العشوائيات ،من خالل تدوين هذه
القصص في شكل خرائط لألماكن املرجعية وأماكن احلياة اليومية .وبعد ذلك ،من خالل البيانات التي مت
أسلط الضوء على استراتيجيات
جمعها أثناء املقابالت شبه التوجيهية واملالحظات والكشوف في املوقعّ ،
االستمالك التي مت استخدامها للتغلب على شرط العطالة هذا ولتحويلها إلى وسيلة ضغط من أجل
احلصول على حل سكني مناسب .إن دراسة أشكال املقاومة السياسية التحتية للنساء في ثالث
عشوائيات في حي سيدي موسى (سال) واخملارج املتنوعة الناجتة عن استراتيجيات مماثلة تدفع ليس فقط
إلى استكشاف اإلمكانات التحررية لهذه النضاالت ولكن أيض ًا إلى مزيد من تشريح اختالل توازن القوى
َ
املسيطر عليها.
بني النظام القائم واجلماعات
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الشباب التونسي  ،جتربة مضادة عن االختزال؟ تسييس اللغات في الصحافة الناطقة بالفرنسية في
تونس حتت احلماية الفرنسية ()1912-1907
س َّرة زايد
[الكلمات املفتاحية  ]:احلماية الفرنسية في تونس؛ تونس؛ شبان تونسيون؛ املهيمنون [املتفوقون
]Prépondérants؛ [جريدة] لو تونيزيان؛ املستعمرة الفرنسية؛ تسييس اللغات
الم التعبئ ة في املش هد السياس ي التونس ي في بداي ة الق رن العش رين ال ذي
لقد أرس ى الش باب التونس ي َمع َ

ا َّتس م مبنعط ف اس تعماري .وكنخب ة ثنائي ة اللغ ة تتقن اللغ َتنيِ العربي ة والفرنس يةُ ،يـع ِّرفون أنفس هم على
أنهم وسطاء طبيعيون ومتحدثون باسم التونسيني ال ذين هم في وض ع اس تعماري .وم ع ذل ك فق د جعلهم
معاصروهم الفرنسيون يواجهون صعوب ًة .هذا العم ل ين اقش الورق ة الرابح ة األساس ية ال تي هي ثنائي ة اللغ ة
من أج ل اخلروج من حال ة االخ تزال وين درج ض من م ا س َّماه املؤ ِّرخ حس ني رؤوف حم زة «الت اريخ م ا بع د
الق ومي» ،وذل ك من خالل إظه ار ث راء احلي اة السياس ية التونس ية دون جعله ا تقتص ر على «حرك ة قومية»
واحدة ،من خالل القيام مبقاربة مختلفة حلاالت تعبئة الشباب التونسيُ .يناقش إذاً هذا ُ
املقال تلك النخب َة
ثنائي ة اللغ ة من منظ ور خطاباته ا جتاه املهيم نني ،متج اوزاً بالت الي دراس َة ه ذه النخب ة من املنظ ور الفري د
لعملها القومي.
يتم إدراك ه ذه ثنائي ة اللغوي ة ورهاناته ا هن ا من خالل الص حافة .لق د تط َّو َرت الص حافة في ت ونس حتت
احلماية الفرنسية في بداية القرن العشرين وشكلت الدوريات املكتوبة بالعربية أو الفرنسية جزءاً أساسي ًا من
دوريات ،ال تي أعل َنت مواق َف سياس ية ،الص حاف َة إلى «ص حافة
حو َلت هذه ال
ُ
احلياة السياسية .وتدريجي ًاَّ ،

داف
نض الية» (جولي ان  .)1967 ،فمن خالل دراس ة مج َّلتني دوري تني باللغ ة الفرنس ية ،ذَواتَي أه ٍ
متعاكس ة ،أع تزم دراس َة الطريق ة ال تي تتغ ير به ا لغ ة الص حافة باحتكاكه ا بال دوريات األخ رى .إنَّ البع د
احلواري (ب اختني )1978 ،للخطاب ات الص ادرة في [جري دة] «ل و تونيزي ان» ،لس ان ح ال الش باب
التونسي ،وفي «لو كولون فرانسيه» ،لس ان ح ال «املهيم نني» (الل وبي االس تعماري الفرنسي) ُيظهِ ر غِ َنى
التب ادالت واملناقش ات في ت ونس في البداي ة من الق رن .ت أتي ه ذه اخلطاب ات في حلظ ة محوري ة من ت اريخ
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املناقشات جاري ًة ،في فرنس ا [القا ّر ّي ة] على وج ه اخلص وص،
تونس حتت احلماية .وقد صد َرت حني كانت
ُ
مقدم ًا تبادالت
حول شروط االس تعمار وأحكام ه .وهكذا ،يح اول ك ل ط رف اخ تزال اخلص م السياسيّ ،
غنية وعدائية.
باإلض افة إلى ذل ك ،ح اول الش باب التونس ي اخلروج من وض ع االخ تزال ال ذي آل إلي ه خالل إنش اء احملمي ة
[الفرنس ية] .فح اولوا إع ادة تفعي ل مكان ة رمزي ة في خطابات ه في الص حافة .ومن ه ذا املنظ ور ،وض عوا
أريخ القومي ة
استراتيجيات للخروج من االختزال .سأس ِّلط الضو َء إذاً على استراتيجية لم يستكشفها ُ
بعد ت ُ
التونسية ،أال وهي استراتيجية تسييس اللغات ،وال سيما ثنائية اللغة .ففي مواجهة اخلطابات الالذعة التي
أنفسهم كشخص ية مرجعي ة في ت ونس
حدد
أطلقتها اجمللة الدورية «لو كولون فرانسيه»َّ ،
ُ
الشباب التونسي َ
احملمي ة من خالل جع لِ معرف ة اللغ تني الفرنس ية والعربي ة ش رط ًا ال ب َّد منه للمش اركة في احلي اة السياس ية
باب التونس ي كف اءتهم اللغوي ة  -ثن ائيتهم اللغوي ة الفرنس ية/العربي ة  -اختصاص ًا
التونس ية .فجع َل الش ُ
قانوني ًا (بورديو ،)1982 ،وبالتالي فاوضوا على مكانهم كوسطاء في الصحافة الناطقة بالفرنسية.

يناقش ه ذا املق ال ض مني ًا مفه وم «اللغ ة املس يطِ رة» (كالڤي ه  )1974 ،ويقدم نظر ًة أخ رى على أهمي ة
مفض لة ل دى
الفرنس ية في ت ونس احملمي ة وت ونس م ا بع د االس تعمار .متَّت مقارب ة اللغ ة الفرنس ية ك أداة َّ
الش باب التونس ي جلعله ا أدا ًة للتعبئ ة من جه ة ،ومن جه ة أخ رى ،للخ روج من االخ تزال .تعتم د مكان ة
اللغة على اجلهات الفاعلة التونسية ال تي احت اجت إلى الفرنس ية لتظه ر كوس طاء وتتقـ َّلـد مناص َب رس مية
داخل اإلدارة االستعمارية .إنّ هذا التحليل ُيتيح إذاً إظها َر الف وارقِ الدقيق ِة بني مفه و َمي «اللغ ة املس يطِ رة»
َ
تأرج ِح ُنخبةٍ متع ِّلمةٍ بني لغتني.
و«اللغة
املسيطر عليها» وإظها َر حرك ِة ُ
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انخراط اإلناث في منطقة القبائل وتالقي املَطالب (.)2001-1980
الهو ّياتية.
الهيمنات والتجارب واملفاوضات ُ
مارغريتا راسولو
الكلمات املفتاحية :اجلزائر ،منطقة القبائل ،العالقات اجلندرية [بني اجلنسني] ،االنخراط النسائي ،الهوية
البربرية /األمازيغية
يه دف ه ذا املق ال إلى فهم ظ روف ظه ور النس يج النق ابي النس ائي في منطق ة القبائ ل ابت دا ًء من س نوات
الثمانينيات ولغاي ة العق د األول من الق رن احلادي والعش رين ،وك ذلك أشكال احلض ور النس ائي وآث اره في
أط ر اجملتم ع املدني وحرك ات االحتج اج األمازيغي ة .ويس تند على مجموع ة من األرش يفات واملق ابالت.
ري بني ش هر
حيث تأتي البيانات من أرشيفات عامة وخاصة وكذلك من مقابالت ُأج ِر َيت خِ الل حتقي ق ُأج َ
تشرين الثاني/نوفمبر  2018وشهر كانون األول/يناير  2019في والية ت يزي وزو وفي مدين ة بجاي ة
باجلزائر.

ضوات هذه احلرك ة ،كمرؤوس ات
إنَّ اختيار منطقة القبائل يتضمن حتديد سياق خاص في اجلزائر .تواجه ُع
ُ
ات مختلف ًة من االخ تزال .إنَّ منطق ة القبائ ل هي منطق ة ناطق ة باللغ ة
داخ ل مجموع ة مخت َزل ة ،عملي ٍ
األمازيغي ة تتم يز ب التوتر بني االس تدامة وإع ادة التفاوض ات ح ول الهياك ل االجتماعي ة والرمزي ة .في ه ذا
جلس القري ة) املؤسس َة
اإلط ار ف إن إقص اء النس اء من فض اءات ص نع الق رار وال تي يش ِّكل الـ«جَت م اعِ ت» ( َم ُ
االجتماعي َة الرئيس ي َة فيه ا ،وك ذلك وج ود نض ال نس ائي في املنطق ة هي ج وانب تعكس الت وتر بني
االستدامة والتحديث للجهاز الرم زي ،وللهياك ل االجتماعي ة وبالت الي للعالق ات بني اجلنس ني .ومن وجه ة
نظر منهجي ة ،يق وم ه ذا العم ل ،فيم ا يتعل ق مبوض وعه وس ياقه اجلغ رافي ،على مقارب ة نظرية هجين ة ترب ط
الدراسات البربري ة/األمازيغي ة (أب روس2004 ،1995 ،1988 ،؛ ش اكر1998 ،1988 ،؛
تيلم اتني2017 ،1989 ،؛ أول د فال [ )2021 ،]Ould Fellaودراس ات إثنولوجي ا القبائ ل
(بوردي و1998 ،؛ الكوس ت-دوج اردان )2008 ،1985 ،باملقارب ة التجريبي ة حلال ة األقلي ة
(شاس ان وآخ رون ،)2016 ،ودراس ات اجلن در ودراس ات الت ابع [( ]subaltern studiesس بيڤاك [
خاص جلمعية  ،Tiɣri n’Ttmeṭṭutالتي نشطت من عام  1989إلى
 .)1988 ،]Spivakويولَى اهتما ٌم ّ
ولتجم ِع نساء الربيع األسود ،الناشط منذ عام .2001
عام ،1995
ُّ
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إنَّ الفرضية التي يدافع عنها هذا املقال هي أن احلركات النسائية وحرك ات الهوي ة تندرج في آن مع ًا ض من
اس م داها بالنس بة للنس اء
عالقة متو ّترة وتكاملية بني بعضها البعض ،مما يؤ ّدي إلى نتائج متبادلة نحاول قي َ
ترجم عن ه ذا االخ ُ
تزال املزد َو ُج من
ُهن بني اخمل َت َزلني واخملت َزالت .و ُي َ
على وج ه اخلصوص ،والل واتي مت اخ تزال َّ
جبهن في األط ر النظري ة للمعرف ة ولبن اء املع ارف بس بب عوام َل
وح
خالل
تهميشهن في الواقع االجتم اعي َ
َّ
َّ
تاريخي ةٍ واجتماعي ة .وله ذا يب دو أنّ النض ال النس ائي ه و نقطة مث يرة لالهتم ام لتحلي ل ث وابت العالق ات
اجلندري ة ومتغ ّيراته ا في الواق ع االجتم اعي حلرك ات املَط الب في منطق ة القبائ ل خالل الق رنني العش رين
واحلادي والعشرين .و ُتتيح لنا ه ذه اخلط وةُ ،من خالل جتا ُوز احلَجب الت اريخي للحرك ة النس ائية القبائلي ة،
اف عملي ةٍ غ ير ّ
اكتش َ
خطـية في تطوره ا وال ت زال قي د البن اء للتغي ير والتط ّور في العالق ات اجلندري ة ال تي
تترجم في إعادة التفاوض على الهويات اجلندرية وتَالقي َمطالب ال ُعضوات واألعضاء قيدِ الدراسة.
َ
تشترك هذه احلركات منذ استقالل البالد في أنَّ الدولة كانت قد حص َر ْتها في مرتبة اجلماعات اخملت َزلة .إنَّ
للهوية العربية واإلسالمية املتجانسة أ َّدى في الواقع إلى اختزال
التعريف الذي قامت به السلطة املركزية ُ
حركات
ِ
مجموعتني من السكان :الناطقني باللغة األمازيغية والنساء .نشرح أوالً كيف وضعت الدول ُة
الهوية القبائلية واحلركات النسائية في وضعية األقليات وكيف مت تنظيم نضاالت هؤالء الفاعلني بشكل
تفاعالت
التجميع الذي قامت به الدول ُة
أعقب
متوازٍ أو متقاطع .وفي سنوات الثمانينيات والتسعينيات،
ٌ
َ
َ
قوية بني احلركة النسائية في منطقة القبائل وحركة املَطالب الثقافية القبائلية .إنَّ عمليات التعريف
الهو ّياتي للجمعيات النسائية متَّ التعبير عنها من خالل حركة جدلية بني االمتالك والطعن في
والتفاوض ُ
والهويات اجلندرية ذات الصلة باألطر املعيارية االجتماعية والقانونية وال ُعرفية .وفي الوقت
الهو ّياتية ُ
املطالبة ُ
نفسه ،متَّت مناقشة املَطالب النسائية والنسوية داخل اجلمعيات ذات الهوية القبائلية .ومع ذلك فإن
استعادة املَطالب اخلاصة بالنساء ظلت محدودة جداً ،بل شَ هِ َدت أيض ًا تراجع ًا منذ عام  .2001فقد
أ َّد ى «الربيع األسود» إلى إعادة تأكيد النظام األبوي ،مبا في ذلك داخل هيكلة احلركة االحتجاجية في هذه
الفترة.
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احلركة الطالبية ومسألة اللغات في اجلزائر ( :)1965 - 1962حول حلقة مجهولة في ت اريخ
االحتاد العام للطالب املسلمني اجلزائريني [ ]UGEMAواالحتاد الوطني للطالب اجلزائريني []UNEA

ياسني متاللي
[الكلم ات املفتاحي ة  ]:اجلزائ ر ،االحتاد الع ام للطالب املس لمني اجلزائ ريني ( ،)UGEMAاالحتاد الوط ني
للطالب اجلزائريني ( ،)UNEAاحلزب الشيوعي ،البربر ،القبائل ،التعريب.
في اجلزائر عام  ،1963بعد َس َنة من إلغاء الكرسي األمازيغي أثناء سقوط اجلامع ة االس تعماريةَ ،ش هِ َدت
طالب ُّ
سريع الزوال.
الط َّلاب  -املتع ِّلقة بـ «تطوير لغة القبائل» و«إنشاء معهد لتعليم األمازيغية»  -مصيراً َ
َم ُ
إذْ م ا إنْ متَّت ص ياغ ُة ه ذه املَط الب في جلن ة املؤمتر اخلامس لالحتاد الع ام للطلب ة املس لمني اجلزائ ريني ح َّتى متَّ
التخ ِّلـي عنها فور ًا دون تقدميها إلى اجللسة العامة.
من خالل إستعادة ه ذه احللق ة الغامضة في ض وء عدة مص ادر ،ومنه ا ش هادات ناش طني ،يستكش ف هذا
املق ُ
ال موق َف احلرك ة الطالبي ة في ف ترة م ا بع د االس تقالل مباش رة ( )1965 - 1962بش أن مس ألة
أي وض ع ق انوني ص ريح.
اللغات األمازيغية التي
َّ
الس َّكان والتي لم ت َُكن تتم َّتع آن ذاك ب ّ
يتحدث بها ُخـمس ُّ
و َيد ُرس ُ
مواقف هذه احلركة من املشكلة اللغوية في اجلزائر في سياق كان يجب أن يكون
أعم
َ
املقال بشكل ّ
فيه للترويج « ِل ُّلغة الوطنية» ،وهي العربية ،أهمية مع بداية التش كيك في اإلجم اع الع ربي اإلس المي الذي
فرض ْته احلاج ُة لالحّت اد ضد ّ
احملتل الفرنسي.
َ
َـسـر من خالل األخ ذ
نف ترض أن التخ ّلي عن ه ذه املقترح ات املؤ ِّيدة لِـ ُّلغات األمازيغي ة يجب أنْ ُيـف َّ
باحلس بان في وقت واح د للعقي دة الثقافي ة للح زب الش يوعي اجلزائ ري ( ،)PCAاملهيمن آن ذاك في داخ ل
هيكلية االحتاد الع ام للطالب املس لمني اجلزائ ريني ( ،)UGEMAوك ذلك األخ ذ باحلس بان ملوقف ه الع ام جتاه
النظام «االشتراكي» ألحمد بن ب َّلة .وبينم ا ك ان احلزب الش يوعي اجلزائ ري ي دافع عن تعزي ز اللغ ة العربية
وحتديثها ،ك ان ي دعو ليس فق ط إلى حماي ة اللغ ة الفرنس ية ب ل أيض ًا إلى حماي ة اللغ ة القبائلي ة ،حيث َّمت
اطف
تفادي التهديدات اإلقليمية عند احلصول على االستقالل .وإنَّ تعاطف ه م ع اللغ ات احمللي ة ،ه ذا التع َ
روريات دعمِ ه
ِ
واج َه باملقاب ل ض
َ
املوروث من ٍ
زمن كان َيعتبر فيه اجلزائ َر فُسيفسا ًء عِ رقي ًة وثقافي ًة عظيمة ،قد َ
للنظام ال ذي ك ان َيش تبه في َمطلب االع تراف بالتح ُّدث بالبربري ة بأنَّه ُيخفي مش روع ًا لتقس يم اُأل َّمة .لق د
ذهب إلى ح د الرغب ة في ال ذوبان في
دعم احلزب الش يوعي اجلزائ ري ( )PCAألحم َد بن ب َّلة ال ذي َ
أ َّدى ُ
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حزب ثوري واحد كبير ،إلى توسيع نطاق تَقا ُربِه مع القوميني الراديكاليني الذي بدأ في نهاية األربعينيات،
أصبح متط ِّرف ًا خالل حرب التحرير ( )1962 - 1954والذي استم َّر بعد عام  .1962وقد
والذي
َ
جت َّلى في أشكال مختلف ة في ص فوف االحتاد الع ام للطالب املس لمني اجلزائ ريني ( ،)UGEMAال ذي خَ ض َع
للت أثير الش يوعي من ذ بداي ة ع ام  .1963وانض َّمت ه ذه َّ
املنظم ُة إلى برن امج جبه ة التحري ر الوط ني
الطالب ل دعم املب ادرات
اجلزائري ة ( )FLNال ذي ُو ِض َع ع ام  ،1962وذل ك في ح زب واح د ،وحش َدت
َ
تطوعي ة .وفي املقاب ل  ،مت
احلكومية (اإلدارة الذاتية وعمليات التأميم ،إلخ ،).وخاص ًة من خالل حمالت ُّ
التس اهل بش كل ع ام م ع اس تقالليتها العض وية عن جبه ة التحري ر الوط ني ،وُأغ دِ قَت عليه ا إعان ات
ومساعدات لوجستية.
وهك ذا ف إنَّ التخ ّلي عن املقترح ات املؤي دة ِل ُّلغ ات األمازيغي ة في املؤمتر اخلامس لالحتاد الع ام للطالب
َ
املسلمني اجلزائريني ( ،)UGEMAمن شأنِه أن
يحمل بصم َة هذا التحالف للشيوعيني مع أحم د بن ب َّلة .إنَّ
االنفت اح على التعددي ة اللغوي ة للك وادر الش يوعية له ذه املنظم ة ق د َأ َ
ات احلزب الش يوعي
حبطت ه التزام ُ
اجلزائ ري ( )PCAجتاه النظ ام .ه ذا الته ُّرب ،ال ذي حص ل في أوج مت ُّزق ات احلرك ة الطالبي ة على إيق اع
سه َل حدو َث ه :ففي اجلزائ ر في وقت ّ
مبك ر من االس تقالل،
التعريب وأولوياته ،كان من شأن عامل آخر أن ُي ِّ
كان الوضع الثانوي للغات غير املكتوبة ُيعت َبـر أمراً بديهي ًا ،لدرجة أنه لم يطالِب باالعتراف بها سوى حفن ةٍ
من املثقفني .ومن وجه ة النظ ر ه ذه ،ف إن خن ق ه ذه املقترح ات قب ل وص ولها إلى اجللس ة العام ة للم ؤمتر
بعض االنسجام بني الشيوعيني والنظ ام بش أن مش كلة اللغ ة .إنَّ مواق ف احلزب الش يوعي
اخلامس لم ُي ِ
فسد َ
اجلزائري ( ،)PCAالّتي َّ
يضحي هذا التعزي ُز والتح ديث
ترك َزت على تعزيز اللغة العربية وحتديثها بحيث ال ِّ
بالفرنكوفوني ة ،تتواف ق في ه ذا اجملال م ع سياس ة اللغ ات الرس مية .ك انت ه ذه السياس ة ،على ال رغم من
إعالن أحمد بن ب َّلة للعقيدة العروبية ،تسعى مبوضوعية ليس إللغاء فَرنَسة الدولة واجملتمع بل لف رض ثنائي ة
لغوية عن طريق الترويج احملسوب للغة العربية.

َ
أشمل قد َر اإلمكان حللق ة ص غيرة مجهول ة من املؤمتر اخلامس لالحتاد الع ام للطالب
سياق
ٍ
ومن خالل حتديدِ
املسلمني اجلزائريني ( - )UGEMAومن خالل تسليط الضوء ،ع بر ه ذه احللق ةِ ،على مواق ف ه ذه املنظمة
يؤكد هذا ُ
من املسألة اللغوية ِّ -
املقال على أهمية املناقشات الثقافية في اجلامعة من أجل معرفة أفضل لك ل
من تاريخ احلركة الطالبية اجلزائرية وتاريخ املطالبة األمازيغية في اجلزائر.
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حتديات التكوين املهني
مدرسة اجلزائر العاصمة للصحافة (ِّ :)1990 - 1964

كلويه جنمة رونديلوكس
[الكلمات املفتاحية  ]:اجلزائر ما بعد االستقالل ،التربية ،وسائل اإلعالم ،الصحفيون ،اجلامعةَ ،مد َرسة
الصحافة باجلزائر العاصمة.
من خالل تاريخ مدرسة الص حافة في اجلزائ ر العاصمة ،من ذ إنش ائها في ع ام  1964وح َّتى اإلصالحات
الكبيرة في عام  ،1990يهدف هذا املقال إلى تس ليط الض وء على مهن ة الص حفي في اجلزائ ر املس تقلة.
ترج ُم تأس يس احلزب الواح د باحتك ارٍ للس لطة السياس ية على جمي ع وس ائل اإلعالم
فخالل هذه الف ترة ،ي َ

(الص حافة املطبوع ة واإلذاع ة والتلفزي ون ووكال ة الص حافة) املوض وعة إ َّما حتت إش راف وزارة اإلعالم وإ َّما
حتت إش راف جبه ة التحري ر الوط ني ( .)FLNوم ع تط ور ه ذا املعه د اجلامعي ،وه و املك ان الوحي د
والت
للت دريب على مهن اإلعالم في اجلزائ ر ،ترتس م ك ٌّل من ال رؤى اخملتلف ِة لشخص ية الص حفي والتح ِ
التعريب أكث َرها لفت ًا للنظر.
الكبرى للتعليم العالي في اجلزائر والتي كان
ُ
ومن خالل التفك ير في ت أثير اإلش راف ال وزاري ،من ناحي ةٍ  ،وفي التوجه ات االش تراكية اخلاص ة بالع الم
رجح ه ذا
الث الث ال تي اعتم َدها املس ؤولون السياس يون اجلزائري ون من ذ ع ام  1962من ناحي ة أخ رىُ ،ي ِّ
املق ُ
ال ُوجه َة نظ ر داخلي ة للمؤسس ة .إنَّ املص ادر ال تي تتك ون أساس ًا من الكتاب ات ،كاألعم ال اجلامعي ة
والسير الذاتية واملقاالت األكادميية وما إلى ذلك ،والتي تَـ َر َكها الفاعلون الرئيسيون في معهد الصحافة (من
وطالب وطالب ات) ق د ُأث ر َيت باملق ابالت غ ير املنش ورة واألرش يفات الشخص ية ال تي
ٍ
م ديرين و ُم َد ّرس ني
ُجمِ َعت منهم ،مما أتاح مقارب َة أدقّ ألداء املعهد.
َيس ُرد املق ُ
ياق ال والدة و ُي ّ
ال أوالً س َ
رك ز على املش روع األولي للس نوات  .1965 – 1964إنَّ توصيف
التدريب األول في الصحافة منذ االستقالل وال ذي ُن ِّظ َم في بداي ة ع ام  ،1964أي قب ل بض عة أش هر من
افتت اح مدرس ة الص حافة في تش رين األول/أكت وبر ُ ،1964ي َس ِّلط الض و َء على ت أثير ال دول االش تراكية
العملي في الت دريب املق َّدمِّ .
وتؤكد دراس ُة تش كيلِ الدفع ة األولى ومنهاجِ ه ا الدراس ي على
وعلى البع د َ
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املوجه نَح َو اكتس اب ثقاف ة عام ة
اخلي ارات امل َّتخَ ذة في البرن امج اجلامعي ،وترس م أص الً اجتاه ِ
ات الت دريب َّ
أكثر مِن ُه نَح َو ت ََـعـ ُّلـم مِهنة.
ثم ّ
يرك ز املق ال على اإلص الحات اخملتلف ة ال تي ب دأت على مس توى النظ ام اجلامعي وك ذلك على مس توى
اهمت ه ذه
معه د الص حافة ،و َيس رد املق ال عملي ة تع ريب ه ذا الف رع وآث اره .كم ا يوض ح كي ف س َ
اإلصالحات تدريجي ًا في تعزيز الطابع األكادميي للتدريب على حساب طبيعت ه االحترافي ة ،على ال رغم من
ُ
السجاالت املنتظمة واخل َُطب النقدية التي قامت بها األطراف الرئيسية املعني ة ،ال س يما فيم ا يتعل ق مبس ألة
فُـ َرص اخلِ ِّريجني.
إنَّ النظر في مخت َلف التوقعات بشأن َمد َرسة الصحافة ِّ
يؤكد في نهاي ة املط اف على التح ِّدي ال ذي ال ميكن
التغلب علي ه وال ذي تواجه ه املؤسس ة إلرض اء اجله ات الفاعل ة ال تي متتل ك مف اهيم مغ ايرة عن مهن ة
الصحافة.

االحتاد مع النبي .اخلبرة املادية واجلمالية والتعبدية [اإلميانية] لـ «دالئل اخليرات» في املغرب .مقاربة
مخطوطية وأنثروبولوجية

هبة عابد؛ أنوك كوهني
الكتاب  ،املادية ،التتريث [إضفاء صفة التراث]
كلمات مفتاحية :الصوفية« ،دالئل اخليرات» ،املغربِ ،
«دالئل اخليرات وش وارق األن وار في ذِك ر الص الة على الن بي اخملت ار» («دالئ ل اخليرات») ه و كت اب ص الة
ربي محم د بن س ليمان
وفي املغ ّ
وأذك ار على الن بي محم د َك َتب ه ح والي ع ام  857هـ  1453 /م الص ُّ
اجل ّزولي (توفّي  869هـ  1465 /م) مؤسس طريقة صوفية جديدة ُتدعى «اجل ّزول ّية» وتعت بر فرع ًا من
الش اذلية ،وس رعان م ا اكتس َبت ش عبي ًة في كاف ة أرج اء اململك ة .وق د ظه َرت شخص ي ُة اجلزولي في س ياق
ا َّتـسم باض طرابات سياس ية واجتماعي ة وديني ة عميق ة في املغ رب ،تع ود أس بابها إلى بداي ة الق رن التاس ع
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أس س اجلزولي ش رعي َته على مفه و َمنيِ :قداس ته (فه و من
الهج ري  /اخلامس عش ر امليالدي .لق د َّ
األش راف) ،من خالل نس به ال ذي يع ود إلى الن بي ،ه ذا من جه ة ،ومن جه ة أخ رى ،نس ُبه ال روحي
(السلسلة) ،سلسلة املشايخ الذين َأخَ َذ عنهم التص وف ،وهم أنفس هم من نس ل الن بي .وين درج «دالئ ل
اخليرات» ِضمن تقليد معروف جي داً في األدب التعب دي في املغ رب ،وه و يظه ر في أن واع مختلف ة خاص ة
بالنبي ،مثل الشعر أو ك ّراسات الصلوات واألذكار.
ـقدم الص ال ُة على الن بي كوس يلة ممت ازة للمص ِّلي
في ه ذه النص وص املأخوذة أساس ًا من األح اديثُ ،ت َّ
كشفيع يو َم القيامة .وله ذا
الستدعاء حضور محمد ،لالستفادة من قدرته على احلماية ،وخاص ًة من َدوره
ٍ
الس ِّني وخاص ة في
بح كِ ت ُ
ُس رعان م ا َأص َ
اب «ال دالئل» أح َد أش هر الكتب التعبدي ة في الع الم اإلس المي ُّ
املغ رب .ه ذا النج اح ليس غريب ًا على دع وة اجلزولي إلى ذِك ر الص الة على «رس ول اهلل» فهي «الطري ق إلى
اهلل» ،حس ب تعب يره .وفي ال وقت نفس ه ،مت تك ييف األش كال املادي ة واجلمالي ة خملطوط ات «ال دالئل»
تدريجي ًا مع االس تخدامات املتك ررة .حيث إن تص غير حجم اخملطوط ات َج َ
عل من املمكن تالوته ا في أي
وقت من اليوم أو األسبوع وفي جميع الظروف .كما أنَّ كثرة زخارفها ته دف إلى تس هيل حفظ الصلوات
اب عِ بار ًة عن وسيلة
إذْ ك انت الزخرفات ُترا ِف ق ك َّل قِس م من أقس ام النص .ففي نظ ر للمؤمنني ،ك ان الكت ُ
مميزة لالحتاد مع النبي.

موضع إجالل ديني كبير في العالم اإلسالمي ،وال سيما في املغرب العربي
اليوم ،ال يزال «دالئل اخليرات»
َ
ُأجري فيه البحث ،ميكن العثور على ُنسخ من الكتب املطبوعة في
الكبير .ففي بلد املغرب الذي
َ
ولدى « ُع َّمال احلَفريات» في املدن الكبرى .و َينتشر النص بشكل خاص في الزوايا حيث ُتتلى
املكتبات َ
صلوات «الدالئل» بشكل جماعي مرة واحدة في األسبوع .وعلى غِ رار اخملطوطات التي مت إنتاجها في
املاضي ،هناك العديد من أحجام الكتب املطبوعة في متناول القارئ  -كبيرة أو متوسطة أو مصغَّرة -

بحيث تتناسب هكذا مع استخداماته واحتياجاته .وإلى جانب الكتب املطبوعة ،ميكن ل ُق َّراء «الدالئل»
أحيان ًا اختيار أو تفضيل النسخة الرقمية للنص ،عبر تطبيقات ميكن تنزيلها على الهاتف .لقد أ َّدت بنا
للكتاب تؤ ِّدي حتم ًا إلى تغيير
هذه الوسائط الرقمية املتنوعة إلى استكشاف كيف أنَّ التغييرات املادية ِ
أعم .وإلجراء هذا البحث،
عالقة املؤمنني بنص «الدالئل» وطريقة نقله وطريقة احتادهم مع النبي بصورة ّ
شف النقاب عنها حتى
قمنا بدراسة املمارسات والتصورات احلالية لكتاب «الدالئل» ،والتي لم َيـت َِّـم َك ُ
اآلن إال قليالً .ولتحقيق هذه الغايةَ ،يتط َّرق هذا ُ
للكتاب
املقاربات اخملطوطية واألنثروبولوجية ِ
ِ
املقال إلى
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بحيث َيد ُرس كيف ُتخبر مادي ُة الشيء عن املمارسات الشعائرية املرتبطة به وعن اخلبرة املادية واجلمالية
التي ُتع ِّززها هذه املادي ُة من أجل االحتاد مع النبي والتي تعيد تشكيلها أيض ًا.

ال ديناميكيات االجتماعي ة والسياس ية وإق اليم الهج رة العاج َّية [اإليڤواري ة ،من س احل الع اج] في

تونس

كامي كاساريني

الكلم ات املفتاحية :س احل الع اج؛ ت ونس؛ الهج رة بني البل دان األفريقي ة؛ اس تراتيجية الهج رة؛ أق اليم
الهجرة
على غرار البلدان املغاربي ة األخ رى ،ك انت ت ونس ،على م دى عش رين عام ًا على األق ل ،في قلب حرك ات
املرور والتنقالت اخملتلف ة القادم ة من الق ارة األفريقي ة بأكمله ا ،وال س يما من ج زء جن وب الص حراء منه ا.
جاالت مهم ًة
ٍ
وبه دوء ،تص ل ه ذه الهج رة العاجي ة في غالبيته ا ت دريجي ًا إلى اجملتم ع التونس ي وتث ير س
ورهانات اجتماعية .وعلى عكس التص ورات واألعم ال ح ول هج رات م ا يس َّمى بِـ«العب ور» إلى الس واحل
ٍ
ري بني ع ا َمي  2016و
األوروبي ةُ ،يق ِّدم ه ذا املق ال  -اس تناداً إلى حتقي ق إثن وغرافي متع دد املواق ع ُأج َ
 - 2019فهم ًا الس تراتيجيات الهج رة له ؤالء الرج ال والنس اء من س احل الع اج ،من منظ ور ت اريخي،
يقد م مبررات استقرارهم في تونس .فما هي قنوات الهجرة التي تتمفصل حوله ا ه ذه احلِراك ات؟
وكذلك ِّ
وم ا ه و املك ان ال ذي حتتل ه ت ونس في اس تراتيجيات املس افرين الع اجيني [اإليڤ واريني] وفي أي الفض اءات
اجهم؟ وبعي داً عن ص ورة «الالجئ» أو «امله اجر الع ابر» في املغ رب الكب ير ،نق ترح
حُت اك حِ راك اتهم؟ وإدم ُ
ات تـ َنـقُّ ـلِهم بش أن التح والت األك ثر ش مولية
افرات وممارس ُ
حتلي َل م ا يخبرن ا ب ه ه ؤالء املس افرون واملس ُ
للهجرات بني البلدان األفريقية.

أوالًَ ،ت د ُرس ه ذه املش ا َرك ُة أش َ
مفض لة للهج رة العاجي ة .و ُتظهِ ر ه ذه
وض ِع ت ونس كوجه ة جدي دة َّ
كال مَت ُ
الدراس ُة أنَّ شبكات الهجرة هذه قد ُب ِن َيت بفض ل نق ل البن ك األف ريقي للتنمي ة ( )BADإلى ت ونس ،في
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جنح ه ؤالء
أعق اب الص راع في س احل الع اج ووص ول عدة مئ ات من الع اجيني والعاج ّي ات إلى البالد .وق د َ
الوافدون اجلدد في االستثمار في العديد من القطاعات املهنية وفي تط وير نسيج عالق ات بني س احل الع اج
وت ونس .وإن ه مَل ِن خِ اللِ ش بكاتهم اخت ا َر املزي ُد من املواط نني الع اجيني الق دو َم إلى ت ونس في نهاي ة العق د
األول من القرن احلادي والعشرين.
ويس تعرض اجلز ُء الث اني من ه ذا املق ال ال دو َر ال ذي لَعِ َب ه في تَـ َنـقُّ ـلِهم التغي ُير االجتم اعي والسياس ي في
العديد من العاجيني والعاج ّيات ترحالَهم إلى تونس بتغيير النظ ام السياس ي
ساحل العاج .ففي الواقعُ ،يب ِّرر
ُ
ال ذي أعقب أزم ة م ا بع د انتخاب ات ع ام  .2011فمن خالل اس تخدام ن برة النزع ة العِ رقي ة وفك رة
يرات ال ُبنيوي َة في اجملتم ع
خاص ،في تنقُّ التهم ،التغي ِ
اس تبعادهم من اللعب ة السياس ية ،ي روي ه ؤالء األش ُ
الع اجي على م دى تل ك الس نوات العش رين املاض ية .وفي الواق ع ،وفيم ا يتع َّدى تغي ي َر النظ ام ،تكش ف
الت العاج ّي ة ه ذه عن تغي ير في التص ورات السياس ية للنج اح وفي رم وز النج اح في البالد .وهكذا،
التنقُّ ُ
تراتيجيات الهج رة العاج َّيةِ ،ض من حرك ةٍ واح دة ،وانطالق ًا من
فإن عملنا َيعرِض الطريق َة التي تعيد بها اس
ُ
ديناميكي ات اجتماعي ة وسياس ية ،تعي د تش َ
كيل العالق ة واإلمكاني ات بني التنق ل اجلغ رافي والنج اح
االجتماعي.
أما في اجلزء األخير ،ف ُيناقِش هذا ُ
املقال الطريق َة التي ُت ِّ
استراتيجيات الهجرة هذه طُ َ
إدماج ه ؤالء
رق
نظم بها
ُ
ِ
األشخاص في الفضاء التونسي .فمن خالل أمثل ة من ت ونس العاص مة وص فاقس ،يتم حتلي ل اس تراتيجيات
اإلدم اج وأش كال الت وطني واملمارس ات االجتماعي ة اجلدي دة له ؤالء الع اجينّي والعاج ّي ات .و ُي ولَى اهتم ا ٌم
بهيئات االندماج االجتماعي ،وال سيما اجلمعيات وارتباطها بالفض اءات احمللي ة .وبش كل ع ام ،ينبغي هن ا
خاص وإظه ا ُر كيفي ة بن اء اس تراتيجيات تَـ َنـقُّ ـلِـهم ح ول
المح اإلقليمي ة ال تي ُي ِ
َرس ُم َم ِ
ـنتجها ه ؤالء األش ُ
مشاريع النجاح االجتماعي.
ممارسات مهنية تخدم
َ
من منظ ور أف ريقي مرك زي ،يس اهم في تس ليط الض وء على
وهك ذا ،ف إن ه ذا املق ال ،ال ذي ينـدرج ِض َ
ديناميكي ة جدي دة للهج رة العاج َّية إلى ت ونس .كم ا ين اقش الرواب َط املمكن ة بني استكش اف ديناميكي ِة
هِ ج رةٍ وبني ال دور ال ذي ميكن أن تلعب ه اخمل ِّيالت السياس ية .وبالت الي فه و يس اهم في حق ل املع ارف ح ول
وضع الهجرة األفريقية إلى البلد وعلى نطاق أوسع حول طرق الهجرة بني األفارقة.
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