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تقدمي
ذاع احلديث يف العقدين الأخريين من القرن الع�شرين عن امل�ؤ�س�سة االقت�صادية ،ال�سيما يف �أو�ساط
املخت�صني ورجال االقت�صاد وال�سيا�سة ،كما �شاع احلديث عن �أهمية تطوير التعامل العلمي وامليداين
معها بهدف امل�ساعدة يف التخفيف من �أثر التداعيات االقت�صاد ّية للعوملة وتذبذب �أ�سواقها ،واحل ّد من
�آثارها االجتماعية املختلفة .وقد ُطرحت م�سائل �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة بهدف �إ�شراكها يف م�سئولية
ت�ضميد ما تخ ّلفه العوملة من جراح متفاوتة احل ّدة واخلطورة بني البلدان واالقت�صاديات وال�شرائح
االجتماعية .وقد ُح ّملت امل�ؤ�س�سة وفقًا لذلك م�سئولية اجتماعية �أ�ضيفت �إىل م�سئولياتها االقت�صادية،
ف�إىل جانب حفزها على حت�سني جودة الإنتاج وتكثيفه وحتقيق الرتاكم� ،أُوكلت �إليها مها ّم حتقيق
الأمن االجتماعي ،ومكافحة الفقر ،وامت�صا�ص البطالة ،وتخفيف ال�ضغط على القطاعني العام
واحلكومي عرب الت�شجيع على �إحداث امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر.
وقد ذاع يف نف�س الفرتة ا�ستخدام مفهوم النوع االجتماعي كذلك ،من ّبها �إىل �أهمية �إعادة
النظر الفكري وامليداين يف طبيعة الروابط القائمة بني اجلن�سني وتفكيكها بغر�ض البحث عن
م�ساحات التداخل واخللط احلا�صلة فيها بني الطبيعي والثقايف�،أي بني البيولوجي الفطري وبني
االجتماعي املكت�سب .وحمل املفهوم معه على نطاق كوين اً
جدل وا�س ًعا ونقا�شً ا مه ًّما بني املخت�صني
والأكادمييني واملفكرين.
و ُيعد هذا الكتاب حماولة نظر �سو�سيولوﭼ ّية للجمع بني املجالني واملفهومني تطمح �إىل تناول
عاملي العمل وامل�ؤ�س�سة وتغيرّ اتهما الهيكل ّية الراهنة يف ّ
ظل �سياق العوملة من زاوية منظور النوع
االجتماعي .وت�أتي هذه املحاولة يف �إطار جهود الت�أ�سي�س لتناول فكري عربي خمتلف يبتعد عن
التعامل ال�شمويل مع الظواهر االجتماعية بو�صفها ظواهر حمايدة للجن�سني ومرتفّعة عن طبائع
الروابط القائمة بينهما ،نحو الت�أكيد على ت�أ�صيل تلك الطبائع والروابط يف �صلب درا�سة الظواهر
واملنظومات االجتماعية مهما كانت ماهيتها ومهما كان حجمها.
والكتاب لي�س كتا ًبا عن النوع االجتماعي ،كما �أنه لي�س كتا ًبا عن علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة،
ولكنه كتاب يجتهد يف �إبراز ما ميكن �أن يثمره اجلمع بني التخ�ص�صني واملفاهيم املت�صلة بهما من
�إخ�صاب فكري ومن تطوير مل�سالك تفاعلهما ال�سو�سيولوجي مع الواقع املعي�ش للفاعل االجتماعي
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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التخ�ص�صني وا�ستك�شاف مل�ساحات
رجلاً كان �أو امر�أة� .إنه تناول خلطوط التما�س الكامنة بني
ّ
التداخل والرتابط القائمة بينهما بكل ما يعنيه ذلك من جمازفة وم�سئولية يف �إر�ضاء توقعات �أهل
التخ�ص�ص على طريف خطوط التما�س.
وهو ف�سحة لإثارة باب النقا�ش ولتوطيد دعائمه حول مقاربات وزاويا نظر مل يعد ب�إمكان �ساحة
العلوم الإن�سانية واالجتماعية العرب ّية اليوم جتاهلها ،كما مل يعد ب�إمكان مقررات جامعاتنا العربية
التغافل عن تدري�سها وتغذية معارف طالب  -ا�ؤتمُ ِ َّنا على �شرف تعليمهم  -بها ،و�إك�سابهم �إ ّياها.
ومهما تكون جمريات ذلك النقا�ش ،ومهما �ستكون نتائجه فمما ال �شكّ فيه �أنه �سيكون مفي ًدا لنا
كمخت�صني وباحثني و�أكادمييني ،وجمد ًيا لبع�ض �أ�صحاب ال�ش�أن من هياكل ومنظمات معنية بال�ش�أن
املجتمعي العام.
ّ
ي�سعى حمتوى هذا الكتاب من خالل الف�صلني ال ّأول والثاين �إىل ا�ستعرا�ض �أه ّم املرتكزات النظر ّية
خ�ص�ص الف�صل
والأ�س�س العلم ّية حلقول �سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة .يف حني ُي ّ
الثالث ال�ستعرا�ض �أبرز املفاهيم واملقوالت النظرية ،ومراحل املخا�ض الفكري ملقاربات النوع
االجتماعي ،وبع�ض املواقف العرب ّية من املفهوم داخل ال�ساحة الأكادميية وخارجها .وقد ر�أينا يف
تلك الف�صول الثالثة ّ
أدق ملو�ضوع الكتاب ،ومتهي ًدا �ضرور ًّيا لتناول �إ�شكالياته
لطرح � ّ
حمطة �إلزامية ٍ
التما�س ،و�إبراز زوايا التداخل الكامنة بني تخ�ص�صات
وحتقيق �أهدافه ال ّرامية ال�ستك�شاف مناطق
ّ
�سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة وبني مقاربات النوع االجتماعي منظو ًرا �إليها كعد�سة
حتليل و�أداة طرح �سو�سيولوجي خمتلف لتلك التخ�ص�صات.
أ�سي�سا على ذلك املدخل النظري واملفاهيمي يطرح الف�صل الرابع  -من خالل مثال �سو�سيولوﭽيا
وت� ً
العمل وامل�ؤ�س�سة  -بع�ض �سبل تطوير العلوم الإن�سانية واالجتماعية ملعرفة غري حمايدة ومراعية
لعالقات النوع ولأبعادها االجتماعية والثقافية املختلفة ،ولإمكانيات الت�أ�سي�س ل�سو�سيولوﭽيا
ح�سا�سة للنوع االجتماعي ،قادرة على ت�سليط جمهر النوع على مقاربة �سائر
عمل وم�ؤ�س�سة ّ
ظواهر العمل وامل� ّؤ�س�سة.
ويف اجتاه تطوير ذلك التم�شّ ي واختباره يف جمال تناول ظواهر العمل وامل�ؤ�س�سة ،اجتهد الف�صل
اخلام�س يف طرح بع�ض الأ�سئلة حول مكامن العالقة اجلامعة بني ثالوث العمل والنوع االجتماعي
والعوملة بتناولها يف �إطار خ�صو�ص ّية ال�سياق االقت�صادي واالجتماعي العربي.
10

ويندرج الف�صل ال�ساد�س يف نف�س االجتاه؛ حيث يحاول طرح �إ�شكالية بعث امل�ؤ�س�سة و�إدارة
امل�شروعات االقت�صادية ،مع الرتكيز على مثال املر�أة العربية �صاحبة امل�ؤ�س�سة ،وحماولة �إبراز بع�ض
حيثيات عالقات النوع االجتماعي وكوامنها يف م�شهد �إ�سهام املر�أة العرب ّية يف احلياة االقت�صاد ّية.
يزود هذا الكتاب  -رغم ق�صوره عن حتليل بع�ض اجلوانب  -جمهوره امل�ستهدف
ون�أمل يف �أن ّ
ب�صورة �أو�ضح عن م�سائل النوع االجتماعي وعالقتها مبجاالت العمل وامل�ؤ�س�سة يف املنطقة العرب ّية،
و�أن يدفع باجتاه تكثيف املبادرات وتنويعها يف جمال مازالت مكتبتنا ت�صبو فيه للمزيد من جهود
الباحثني والدار�سني واجلامعيني.
ّ
م�ستهل هذا الكتاب �أن ن�شكر منظمة املر�أة العربية التي انطلقت من رحابها فكرة هذا
بقي لنا من
الكتاب الذي ي�أتي يف �إطار �أحد �أه ّم م�شروعاتها البحث ّية الرامية �إىل ت�ضمني ُبعد النوع االجتماعي
يف املقررات اجلامع ّية ،وذلك يف �إطار �سعيها الدءوب �إىل الدفع قد ًما مب�سارات ت�شجيع البحث و�إنتاج
املعرفة؛ �إميانًا منها ب�أن التغيري الفعلي للأو�ضاع ّ
يظل على �صلة وثيقة بالرهانات املعرفية والعلم ّية.
ويتوجه امتناننا الكبري ب�شكل خا�ص �إىل �شخ�ص مديرتها العامة الأ�ستاذة الدكتورة ودودة
ّ
بدران ّ
لكل ما قدمته ل�صاحبة الكتاب من ت�شجيع واحت�ضان ون�صح؛ مما كان له �أبلغ الأثر يف
الدفع بوترية �إنتاج هذا الكتاب .كما ال يفوتنا كذلك التوجه بجزيل ال�شكر للأ�ستاذة الدكتورة
ُعال �أبو زيد مديرة �إدارة التخطيط والربامج باملنظمة ملا قدمته لنا من عون يف �صوغ م�شروع
الكتاب وبلورة مو�ضوعه.
ونظ ًرا لأن �أهم �أجزاء هذا الكتاب يرتبط يف وجدان �صاحبته بفرتة �إقامة مط ّولة يف �أر�ض الكنانة
التوجه ب�أجمل عبارات االحرتام والتقدير
وقاهرة املع ّز؛ ف� ّإن واجب االعرتاف باجلميل ميلي عليها ّ
ّ
لكل �أولئك الذين ي�ضيق املجال عن ذكرهم ممن عرفت و�صادقت و�أح ّبت ،وكانوا لها بعد الله
ال�صاحب يف ال�سفر.
امل�ؤلفة
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مي ّثل هذا الف�صل حماولة تفكيك �أويل لبع�ض عنا�صر الإ�شكالية الأ�سا�س ّية املطروحة �ضمن هذا الكتاب،
والهادفة �إىل تقدمي علم اجتماع للعمل وامل�ؤ�س�سة من منظور مقاربة النوع االجتماعي .وهو يف بع�ض
تخ�ص�ص علم اجتماع العمل.
زواياه حماولة لر�صد التط ّور الفكري والتاريخي املف�ضي �إىل والدة ّ
ويهدف هذا الف�صل املدخل �إىل تقدمي ر�ؤية متكاملة حول تطور مقاربات و�سو�سيولوﭽيا العمل وما
�أفرزته من �أطروحات مه ّمة �ساعدت -يف �سياقات تاريخية معينة ارتبطت ب�أوج الت�صنيع الغربي-
على فهم ظاهرة العمل و�آليات ا�شتغالها وانعكا�ساتها املختلفة على حياة الأفراد واملجتمعات .وهو
يطمح كذلك �إىل �إبراز ما مل تتمكن مقاربات العمل �إىل حدود نهاية الثلث الأخري من القرن الع�شرين
من االنتباه له ،ومن ذلك �أهمية العالقات الكامنة بني ظواهر العمل ،وم�سائل الروابط بني اجلن�سني،
وق�ضايا النوع االجتماعي.

�أو ًال :العمل وعلم اجتماع العمل ،حماولة التعريف:
 -1مفهوم العمل:

�إن العمل ظاهرة �إن�سانية واجتماعية �شاملة -على ح ّد عبارة عامل االجتماع والأنرثبولوجيا مار�سال
مو�س 1872( Marcel Maussم1950-م) -ذات �أبعاد متع ّددة ،منها البيولوجي املتم ّثل فيما يبذله
النف�سي ذو ال�صلة الوثيقة ب�شخ�صية العامل
الإن�سان من طاقة ج�سدية عند ممار�سته للعمل ،ومنها
ّ
وخمتلف انفعاالته الكامنة وتفاعلها مع مكان عمله وحميطه ،ومنها االجتماعي ذو ال�صلة ب�شبكة
العالقات االجتماعية التي تن�سج بني الأفراد املوجودين داخل جماالت العمل.
ً
م�شرتكا بني جميع الب�شر؛ فهو مبثابة عملية ديناميك ّية تنجز بني الإن�سان والطبيعة
ومي ّثل العمل قا�س ًما
يت ّم حتقيقها عرب ا�ستخدام التقنية ،وهو ميثل بذلك جملة من الأن�شطة ذات الأهداف الإجرائية ينفّذها
الإن�سان على املادة بوا�سطة عقله ويديه وعرب ا�ستخدام الآلة ،وت�سهم تلك املجموعة من الأن�شطة
املنفّذة بدورها يف تطوير �أو�ضاع الإن�سان .
()1

وميكن اعتبار العمل مبختلف �أ�صنافه � -سواء تلك التي تنجز مقابل �أجر �أو بدون �أجر -جمموعة
وع�ضلي ،بغر�ض �إنتاج �سلع �أو خدمات مع ّينة لتلبية
ونف�سي
فكري
مها ّم يتط ّلب تنفيذها بذل جهد ّ
ّ
ّ
(1) George Friedmann, Pierre Naville, Traité de sociologie de travail, Armand Colin, Tome1, Paris
1961 p3.
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جملة من االحتياجات الب�شرية .وبهذا املعنى يتجاوز مفهوم العمل املعنى ال�ض ّيق للمهنة �أو الوظيفة
الب�شري
التي تقرتن ب�أجر ُيدفع مقابل العمل واجلهد املبذول ،لين�سحب على بع�ض �صنوف الن�شاط
ّ
غري امل�أجور ،واملتمثل يف الأعمال التي يقوم بها الرجال والن�ساء دون �أجر ،مثل الأعمال املنزلية،
وممار�سة الن�شاط الزراعي العائلي ،والعمل احلريف واليدوي وغري ذلك .ومتثل تلك الأن�شطة
حماور مه ّمة يف حياة الأ�سرة واقت�صادها .هذا وب�إمكان مفهوم العمل �أن ميت ّد لي�شمل ّ
كل ظواهر
الرجال وال ّن�ساء يف جماالت خمتلفة من احلياة االجتماع ّية
العمل التط ّوعي واخلريي التي ميار�سها ّ
إ�شباعا حلاجات
مادي �أو �أجر معينّ  ،ولكن يت ّم ذلك � ً
واالقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية ،دون انتظار مقابل ّ
نف�س ّية ومعنو ّية تختلف من جمال ن�شاط �إىل �آخر.
وميكن القول عمو ًما �إن منطلقات تعريف ظاهرة العمل قد تتع ّدد وتتن ّوع؛ حيث ميكن اعتبار العمل
مبثابة املهنة �أو احلرفة مبا �أنّه مي ّثل ً
ن�شاطا مهن ًّيا يتلقى من �أجله الفرد تكوينًا ويكت�سب مهارات
وخربة ودراية ترتبط عادة بتجربة وممار�سة طويلتني .كما ميكن اعتباره كذلك مهارة مبا �أنّه يتطلب
معارف وقدرات معينة يتم انتقاء الفرد تب ًعا الكت�سابه �إ َّياها ّ
أي�ضا اعتبار
ومتكنه منها .كما ميكن � ً
العمل ممار�سة ن�شاط مبا �أنّه ميثل جملة من املها ّم املتنا�سقة التي يقوم بها الفرد وي�ستمد منها معاين
وجوده وم�صادر رزقه .كما ميكن اعتباره وظيفة مبا � ّأن العمل قد يتمثل يف جملة من املها ّم التي
تُوكل لفرد ما مقابل �أجر معني.
ولكن رغم كل ذلك يبقى �أهم ما ي�ستحق الت�أكيد عليه يف تعريف العمل هو اعتباره بدرجة �أوىل جه ًدا
يتم بذله يف �إطار ممار�سة ن�شاط معني ،وال ميكن التغا�ضي تب ًعا لذلك عن �ضرورة ر�صد الهدف الذي
مادي.
ُيبذل ذلك الن�شاط واجلهد من �أجله ،ماد ًّيا كان ذلك الهدف �أو غري ٍّ

تطور ظاهرة العمل:
 -2مراحل ّ

جتمع �أغلب ال ِّدرا�سات املتناولة لظاهرة العمل على �أن تط ّور الظاهرة تاريخ ًّيا قد م َّر عرب ثالث
حمطات رئي�سة ّمت خالل كل مرحلة منها تطور العمل وو�سائله ب�صيغ خمتلفة ،وتغريت �ضمن كل
مرحلة عالقة الإن�سان بالعمل وبالآلة.

• ظاهرة العمل وحقبة التطور الأوىل:

انطلقت هذه الظاهرة مع بداية العهود الأوىل لل�صناعةّ ،
وتركزت خطواتها مع تد�شني الإن�سانية
16

ال�ستخدام الآلة التي كانت متغيرّ ً ا جدي ًدا فر�ض نف�سه �ضمن عالقة الإن�سان احلريفّ باملادة التي
ُ
وا�صطلح على ت�سمية �أوىل �آالت عهد ال�صناعة “بالآلة  -الأداة” ؛ حيث كانت
يح ّولها وي�صنعها،
الأدوات ت�ضبط يف الآلة ح�سب ّ
كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج ،ليت ّم تغيري الأداة املنا�سبة يف
كل مرحلة من مراحل الت�صنيع .وكانت عملية تغيري الأداة من مرحلة �إىل �أخرى مبثابة واقع فر�ضته
ق ّلة الآالت املبتكرة �إىل ح ّد تلك اللحظة التاريخية ،وعدم وفرة م�صادر الطاقة .فكان الإنتاج تب ًعا لذلك
حمدو ًدا ويتم مبعدل القطعة الواحدة يف كل مرحلة من مراحل العمل ّية الإنتاج ّية.
()2

وقد ارتبطت بدايات ا�ستخدام الآلة بنظام “ور�شات العمل” الذي عرف يف البداية يف بريطانيا.
وكانت تلك الور�شات مبثابة م� ّؤ�س�سات �صناع ّية حمدودة احلجم والأهم ّية وقليلة املكننة ،وتعتمد
على جمموعة من الآالت الب�سيطة املج ّمعة يف مكان واحد يهتم بها عدد قليل من امل�شرفني وع ّمال
ال�صيانة  .وكانت خمتلف �آالت الور�شات يف البداية من نف�س النوع ،وت�ؤدي مه ّمة واحدة �أو
واملتكررة.
جمموعة من املها ّم الب�سيطة
ّ
()3

�أ ّما ع ّمال هذه املرحلة فكان �أغلبهم من ال ّن�ساء والأطفال ،بينما كان الرجال ي�ضطلعون يف الغالب
مبها ّم املراقبة وال�صيانة .وكان عامل هذه احلقبة �س ّيد �آلته ،يتدرب على ا�ستخدامها يف مكان الإنتاج
ذاته عرب اخلربة واملمار�سة املبا�شرة للعمل ،وكان بدوره يقوم بتحفيظ ال�صنعة لغريه .وات�سم جمال
العمل بوجود فريق عمل تهيكله تركيبة هرم ّية تتوزع �ضمنها املراتب وفقًا مل�ستويات املعرفة املبن ّية
على درجة اخلربة .وامتاز مناخ العمل بقدر كبري من اال�ستقاللية وامل�سئولية الفعل ّية املرتبطة بقدر ما
يكت�سبه العامل من خربته التقن ّية يف التعامل مع الآلة من �سيادة و�سيطرة مطلقة على عملية الإنتاج
مبختلف مراحلها.
• حقبة التطور الثانية:

�إنها حقبة التح ّول نحو الإنتاج الك ّمي الكبري ،وهي مرحلة ابتعدت فيها ظاهرة العمل عن االنح�صار
يف حدود املكان ال�ض ّيق والآلة الواحدة  -اللذين كانت تتم �ضمنهما عمل ّية الإنتاج يف احلقبة الأوىل-
لت�شهد مرحلة من تفتت العمل وامتداده على مراحل و�أماكن متباعدة .وحلت �سل�سلة الآالت املتعددة
واملتخ�ص�صة يف ّ
كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج حمل “الآلة  -الأداة” .تغريت تب ًعا لذلك طبيعة
(2) Philippe Bernoux, La sociologie des organisations, Editions du Seuil, quatrième édition, Paris
1985, p50-51.
(3) Mary Jo Hatch, Théorie des organisations, De Boeck Université, Paris/Bruxelles, 2000, p.37.
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عامل هذه احلقبة ونوعيتة ،لتنح�صر مهامه يف تلبية رغبة الآلة بو�ضع قطعة �أو �سحب �أخرى ،ومل تعد
خربته ال�سابقة و�سيطرته املبا�شرة على �آلته �ضرور ّية ملمار�سة عمله و�إتقانه؛ ففقد بذلك كل ما كان يكت�سبه
خمت�صة تهت ّم ب�ش�أن عملية
من ا�ستقاللية يف املرحلة الأوىل؛ ليندرج �ضمن م�سار من اخل�ضوع مل�صالح ّ
الإنتاج مبختلف تفا�صيلها ب�شكل مبا�شر ومنف�صل عن العامل .وقد ع ّم هذا النوع من العامل �سري ًعا
لي�صبح قاعدة العمل وركيزته يف مرحلة تاريخية امتازت بظهور امل�صانع الكربى وانت�شارها.

()4

ويرى توم برين�س � Tom Burnsأن هذه احلقبة الثانية من التطور ال�صناعي انطلقت منذ عام 1850م
يف ات�صال بانت�شار الت�صنيع يف معامل خياطة املالب�س وال�صناعات الغذائية والهند�سة والكيمياء ،
وهي جملة تلك ال�صناعات التي ارتبطت ب�صريورة �إنتاج معقّدة .وقد افرت�ض ذلك التعقيد والتط ّور
التقني لعمل ّية الإنتاج تط ّو ًرا مواز ًيا يف �أن�ساق التنظيم االجتماعي والإداري التابع له ،وخا�صة فيما
ّ
يتعلق مب�س�ألة الرقابة والتخ�ص�ص والروتني .وقد برز حجم هذا التط ّور البريوقراطي املوازي للتط ّور
أ�سا�سا يف من ّو عدد امل�سيرّ ين والإداريني وتنوع املخت�صني يف جمال العمل .كما ترافق ّ
كل
التقني � ً
ذلك مع تطور و�سائل النقل واالت�صال .وجلب هذا التطور خالل هذه احلقبة اهتمام بع�ض املفكرين
وعلماء االجتماع من �أمثال “ماك�س فبري”  Max Weberالذي اعترب �أن جملة تلك التحوالت قد �أدت
املخت�صني املن�ضوين �ضمن تنظيمات
�إىل بروز طبقة و�سطى من امل�سيرّ ين وع ّمال املكاتب والع ّمال
ّ
عمل كربى متتاز ب�س ّلمها الرتاتبي �أو الـهرمي.
()5

()6

• حقبة التطوّ ر الثالثة:

امتازت هذه احلقبة مب�سار من التجميع �شمل جملة العمل ّيات املجز�أة خالل احلقبة الثانية من حقب
املتخ�ص�صة خالل احلقبة
الت�صنيع ،وهيمن فيها ا�ستعمال �آلة مركزية تتوىل �إجناز خمتلف مها ّم الآالت
ّ
الثانية .و�س ّميت ب�آلة التحويل مبا �أنها ا�ضطلعت مبها ّم حتويل القطع من �آلة �إىل �أخرى ،وكانت ّ
كل
واحدة من تلك الآالت ت�شتغل ب�شكل �آيل ك ّلما م ّرت القطع من �أمامها .وقد جنم عن امتداد دوائر الآلة
املتخ�ص�صني” ،واجته
تناق�صا كب ًريا يف عدد من كانوا ي�س ّمون يف احلقبة الثانية “بالع ّمال
ومهامها ً
ّ
( )4يذكر فليب برنو � Philippe Bernouxأن ن�سبة من كانوا ي�س ّمون بالعمال املخت�صني مب�صانع �سيارات رينو الفرن�س ّية قد ارتفعت
من ( )%4عام 1906م �إىل ( )%54عام 1925م ،وتوا�صلت يف االرتفاع �إىل �أن بلغت ( )%75من بقية الأ�صناف املهنية الأخرى خالل
ال�سبعينات من القرن الع�شرين .انظر املرجع ال�سابق �ص.51
(5) Mary Jo Hatch, Théorie des organisations, op.cit, p.35.
( )6انظر نف�س املرجع� ،ص .40
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من بقي منهم بامل�صانع الآلية نحو مها ّم مراقبة الآالت ومتابعة �سريها ،وتك ّثف مقابل ذلك ظهور
التخ�ص�ص العايل والدقيق يف جمال حم ّدد من جماالت الإنتاج والعمل .وقد
“ع ّمال ال�صيانة” ذوي
ّ
املتخ�ص�صة وعددها يف ّ
كل مرحلة من مراحل
ترافق انت�شار هذه الفئة مع انت�شار حجم الأجهزة
ّ
الإنتاج ،وتط ّورت معها �إجراءات ال�صيانة ومراقبة العطب والتدخل عند حدوثه وقبل حدوثه ،ال�سيما
مع انت�شار جمامع الآالت ال�ضخمة وباهظة الثمن املرتبطة مبراحل مت�شابكة ومعقّدة من عملية الإنتاج؛
وقد �أف�ضى ذلك �إىل تغيرّ �أ�سلوب املراقبة التقليدي ليتطلب كفاءات جديدة وتقنيات متج ّددة وعالية
حتاول مواكبة ما ي�ستج ّد من تطورات تقنية وتكنولوجية يف جمال التخ�ص�ص.
وتعد هذه املرحلة من التط ّور ال�صناعي مرحلة ّ
اختل فيها التوازن بني العر�ض والطلب ،وجتاوز فيها الإنتاج
ا�ضطر امل�ؤ�س�سة الر�أ�سمالية �إىل �إثارة انتباه امل�ستهلك وحتريك رغباته
طلبات اال�ستهالك العائلي؛ مما
ّ
يف اجتاه ما يت ّم �إنتاجه؛ فظهر الإعالن ،وم�سائل تطوير املنتج وجتديده ،و�إجراء البحوث والدرا�سات
حول رغبات امل�ستهلكني وتطلعاتهم وتوجهات ال�سوق .كما برزت �ضرورة تو�سيع دائرة امل�ؤ�س�سات
على نطاق عاملي واكت�ساح الأ�سواق اجلديدة .وقد فر�ض معطى االمتداد العاملي على امل�ؤ�س�سات مرونة
�أكرب وتوج ًها �أكرب نحو اعتبار امل�ستهلك ،كما فر�ض عليها م�ستوى �أكرب من الن�شاط واحلركة وتوخي
التجديد التكنولوجي .وقد �أدى ّ
كل هذا �إىل �سعي �أكرب لإدراج خمتلف الأع�ضاء والعاملني بامل�ؤ�س�سة يف
م�سار حتقيق تفوقها االقت�صادي الذي �أ�صبح م�سئولية اجلميع من ع ّمال وم�سريين و�إداريني و�أ�صحاب
ر�أ�س املال .توافق �إذن هذه املرحلة ما ي�س ّمى مبرحلة “ما بعد ال�صناعية” ،وهي تلك احلقبة التي اختلفت
فيها طبيعة امل� ّؤ�س�سات والعمل عن املرحلة ال�صناعية ،ف�إذا كانت امل�ؤ�س�سات يف املرحلة ال�صناعية تنطلق
من مراقبة العمل يف عملية �إنتاج ال�سلع ،ف�إن م�ؤ�س�سة ع�صر “ما بعد ال�صناعة” متتاز بتهيكلها حول
عملية �إنتاج املعارف وا�ستخدام املعلومة ومناهج احل�صول عليها ومعاجلتها وتوزيعها؛ وهو ما جعل
امل�ؤ�س�سة ت�شهد حت ّوالت جذرية بف�ضل الكمبيوتر والثورة املعلوماتية.
وميكن القول عمو ًما �إن ظاهرة العمل قد �شهدت على مدى تط ّور التاريخ الب�شري جملة من التحوالت
الهيكلية من فرتة زمنية �إىل �أخرى ،لعل �أه ّمها جت�سد حت ّول االقت�صاد الب�شري من االرتكاز على
العمل الزراعي وتربية املا�شية يف اقت�صاد املجتمعات التقليدية �إىل العمل ال�صناعي الذي �أ�ضحى قوام
اقت�صاد املجتمعات احلديثة ،حيث �أ�صبح الن�شاط الزراعي �ضمنها ً
ن�شاطا م�ص ِّن ًعا يف �أغلب احلاالت.
وقد عرفت ال�صناعة بدورها حتوالت وتغريات كبرية ،ال�سيما يف العقود الأخرية ،حيث تغريت طبيعة
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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العمل ال�صناعي بتغيرّ منط احلياة االقت�صادية واالجتماعية للمجتمعات احلديثة .وقد �أحدث التق ّدم
التقني للقرن الع�شرين حت ّو اًل جذر ًّيا يف االقت�صاد العاملي ويف طبيعة العمل والأنواع املمار�سة منه.
وبينما كان �سوق العمل يف مطلع القرن يعتمد على الت�صنيع القائم على جيو�ش العمال ذوي “الياقات
الزرقاء” ،ف�إن االجتاهات املهنية على �إثر ذلك نزعت نحو الرتكز حول قطاع اخلدمات وعمل “�أ�صحاب
الياقات البي�ضاء”  .وكان �أكرث من ثالثة �أرباع اليد العاملة يف املجتمعات الغربية مع مطلع القرن
املتخ�ص�صني ،و( )%35منها من العاملني
الع�شرين متار�س عملاً يدو ًيا ،وكان ( )%28منها من الع ّمال
ّ
�شبه املخت�صني ،وحوايل ( )%10من غري املخت�صني ،وكانت ن�سب املوظفني والإداريني واملهنيني من
بني ه�ؤالء قليلة ج ّدا  .ومع �أوا�سط القرن تناق�صت �أعداد الع ّمال اليدويني ب�شكل كبري يف الوقت الذي
ارتفعت فيه ن�سبة العاملني النا�شطني يف الأعمال غري اليدوية.
()7

()8

ونخل�ص مما تق ّدم �إىل القول ب�أنّه  -رغم ما �شهده العمل كظاهرة �إن�سانية من تط ّور وحت ّول يف بع�ض
مظاهره� ،أو ربمّ ا يف �أغلبها ،يف زمننا احلايل؛ مما �أف�ضى �إىل تن ّوع �أ�شكاله وتع ّدد م�ضامينه و�أ�ساليب
ممار�سته  -يبقى من املفيد الت�أكيد على �أن حماولة تعريف العمل و�ضبطه ّ
تظل حماولة ال ميكن لها �أن
ت�ستثني � ّأي �شكل من �أ�شكال العمل ،مهما بدت تلك الأ�شكال “تقليدية” �أو غري مت�أقلمة مع ما ا�ستج ّد
وتكنولوجي غيرّ من طبيعة العمل و�أوجه ممار�سته ،ومهما ان�سحب على بع�ض ظواهره
تقني
ّ
من تط ّور ّ
من م�ستجدات كانت غري م�ألوفة �إىل وقت قريب ،كالعمل عن بعد وغريها من الأ�شكال الأخرى املنبثقة
عن ع�صر تكنولوجيا املعلومات واالت�صال .ويبقى من املهم الت�شديد على ان�سحاب املفهوم العلمي
للعمل على خمتلف مظاهره ال�سابقة وامل�ستحدثةّ ،
وكل �أ�صنافه يدوية كانت �أو فكرية ،معلنة �أو خفية،
ر�سم ّية �أو هام�ش ّية ،مدفوعة الأجر �أو تطوع ّية ،كاملة �أو جزئ ّية ،متمركزة يف املكان �أو افرتا�ضية.
( )7ارتبط �شيوع م�صطلحات �أ�صحاب “الياقات البي�ضاء” و“الياقات الزرقاء” تاريخ ًّيا بتم ّدد جمال العمل ب�أوروبا من امل�صنع نحو
الإدارة املعن ّية مبتابعة �شئون العمل داخل امل�صنع .وقد �أف�ضى ذلك �إىل تط ّور نطاق العمل يف فرتات �أوج ال�صناعة الغربية بجهازين
متكاملني� ،أحدهما متمركز يف عمق امل�صنع حيث الآالت والتنفيذ املبا�شر للعمليات الإنتاجية ،والآخر خارج امل�صنع ي�شرف على
تي�سري تلك العملية من حيث مراقبة �أداء العمال وا�ستخال�ص �أجورهم وتوفري املواد الأولية وت�سويق املنتج �إلخ .وارتبط م�صطلح
�أ�صحاب “الياقات الزرقاء” بجيو�ش العمال التنفيذيني الذين يتولون العمل بال�ساعد داخل امل�صنع ،ويرتبط النعت باملنديل الأزرق
الذي كان عم ّال الور�شات يرتدونه عند �أدائهم ملهامهم ال�شاقة� .أ ّما عبارة �أ�صحاب الياقات البي�ضاء فقد ارتبطت بامل�شرفني على
امل�صانع ،والذين يتولون متابعة عملية الإنتاج من مكاتبهم البعيدة عن ال�صخب .وقد �أ�صحبت الداللة ال�سو�سيلوجية لهذه امل�صطلحات
تت�صل بالفوارق الطبقية املنبثقة يف �أوروبا بني الربوليتاريا الكادحة حمدودة الأجر والقابعة يف �أ�سفل الهرم االجتماعي وبني الطبقات
املرفهة ذات الأجور العالية وامل�ستقرة وظروف العمل املالئمة.
(� )8أنطوين غدينز ،علم االجتماع ،ترجمة وتقدمي فايز ال�صياغ ،املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة الأوىل 2005م� ،ص .438
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والتخصصات القريبة منه:
 -3علم اجتماع العمل
ّ

ُي ّعرف علم اجتماع العمل عادة ب�أنّه ذلك التخ�ص�ص الذي يتناول درا�سة الظواهر االجتماعية التي
تن�ش�أ داخل جماالت العمل يف حماولة للبحث لها عن تف�سري �ضمن الواقع االجتماعي املفرز لها.
ويعرفه “بيار نافيل” و“جورج فريدمان” ب�أنه “العمل متدار�سا من طرف علم االجتماع” .وقد
ّ
اعترباه درا�سة للمجموعات الإن�سانية خمتلفة احلجم والوظيفة التي تن�ش�أ خالل ممار�سة العمل،
ودرا�سة ردود الفعل التي حتدثها على �أ�سا�س �أن �أن�شطة العمل وعالقاتها اخلارجية والداخلية فيما
بني الأفراد الذين يكونونها تتعدل ب�شكل دائم حتت ت�أثري التقدم التقني املطرد .
()9

انطالقًا من هذا التعريف لعلم اجتماع العمل ،والذي مي ّثل واح ًدا من جمموعة مه ّمة من التعريفات
التي اجتهد �أ�صحابها يف ح�صر نطاق امل�شموالت املعرف ّية لهذا التخ�ص�ص ،ميكن القول �إن ّ
كل
حماولة ل�ضبط حدوده قد تبقى ن�سب ّية نظ ًرا جلملة من االعتبارات من �أه ّمها ما يلي:
التخ�ص�ص الذي يدر�س العمل والعالقات االجتماعية
جمرد القول ب�أن علم اجتماع العمل ميثل ذلك ّ
 �إن ّاملنبثقة منه يدفعنا نحو متاهة ي�صعب على الدار�س معرفة مكنوناتها؛ نظ ًرا المتداد دوائر العمل
وتعقّد ظواهره و�أ�صنافه ،ونظ ًرا ملا يطر�أ عليها من تغيرّ وجتدد م�ستمرين حتت ت�أثري التطور التقني
والتكنولوجي لع�صرنا؛ ّمما ع ّدد ب�شكل غري م�سبوق �صيغ العمل والأو�ضاع االجتماعية املرتبطة،
وم ّد مفهوم العمل نحو ممار�سات مل يكن بالإمكان -لوال التقدم التكنولوجي  -جواز اعتبارها عملاً .
وهو ما �أملح �إليه تعريف “بيار نافيل” و“جورج فريدمان” ب�إ�شارتهما �إىل ما ميكن �أن يطر�أ على
العمل وعلى جمموعاته الإن�سانية من تع ّدل دائم حتت ت�أثري التقدم التقني.
 لقد رافقت التطورات ّاملطردة لأ�شكال العمل و�صيغه منذ العهود الأوىل لل�صناعة �إىل يومنا
هذا م�سا ًرا من التطور الفكري لك ٍّم من املقاربات واملدار�س ال�سو�سيولوﭽية املهتمة مبجال
العمل؛ فن�ش�أت ومنت تب ًعا لذلك جمموعة من االخت�صا�صات املعرفية القريبة من علم اجتماع
تخ�ص�ص و�ضبط جماالته عملية �صعبة ،ورمبا
العمل ب�شكل يجعل من عمل ّية ح�صر حدود كل ّ
تكون غري دقيقة؛ نظ ًرا ملجمل نقاط االلتقاء والتقاطع التي جتمع بني علم اجتماع العمل
التخ�ص�صات.
وخمتلف تلك
ّ
( )9فريدمان ونافيل ،مرجع �سابق� ،ص.5
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ويدفعنا القول ب�أن علم اجتماع العمل هو ذلك التخ�ص�ص ال�سو�سيولوجي الذي يدر�س العمل وجملة
العالقات الإن�سانية التي تن�ش�أ خالل ممار�سته �إىل الت�سا�ؤل عن احلدود الفا�صلة بني ذلك االخت�صا�ص
التخ�ص�صات ال�سو�سيولوﭼ ّية الأخرى ،التي تتناول بدورها عد ًدا من م�سائل العمل ،كعلم
و�سائر
ّ
االجتماع ال�صناعي� ،أو علم اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سات� ،أو علوم �إدارة املوارد الب�شرية.
التخ�ص�صات وعلم اجتماع العمل
�إن الإقرار بتداخل االهتمام وتقاطع مواطنه بني خمتلف هذه
ّ
يبدو �أم ًرا م�س ّل ًما به� ،إذ يبقى العمل مبختلف �أبعاده االقت�صادية واالجتماع ّية وال�سيا�س ّية والنف�س ّية
ّ
حمل تركيز متفاوت بني خمتلف تلك احلقول املعرف ّية .وميكن القول �إن قاعدة مهمة من االهتمام
املوحد بينها ب�شكل يجعل منها تخ�ص�صات متقاربة
امل�شرتك بجوانب العمل املختلفة تبقى الأ�سا�س ّ
تخ�ص�ص على
يف �أطروحاتها �إىل ح ّد بعيد� .أ ّما االختالف فيبقى ا�ستثنائ ًّيا وحمكو ًما برتكيز كل ّ
م�سائل فرع ّية مع ّينة �أكرث من تركيزه على غريها.
وال ب ّد من الإ�شارة يف الإطار نف�سه �إىل �أن بع�ض التداخل واالختالف القائم بني علم اجتماع العمل
وبع�ض التخ�ص�صات القريبة منه واملهتمة مب�سائل العمل كان حمكو ًما ببع�ض تباينات تط ّور الفكر
ال�سو�سيولوجي بني الواليات املتحدة الأمريك ّية وفرن�سا .ويبقى مثال العالقة بني علم اجتماع العمل
وعلم االجتماع ال�صناعي من �أبرز الأد ّلة على ذلك .وبالرغم من بع�ض الكتابات القليلة حول علم
اجتماع العمل كانت ال�سو�سيولوﭽيا الأجنلو �ساك�سونية �أكرث نزو ًعا نحو االهتمام بعلم االجتماع
يف�سر ذلك بحجم ما اكت�سبه اقت�صاد ال�سوق من �أهم ّية يف املجتمع الأمريكي حتدي ًدا،
ال�صناعي ،وربمّ ا ّ
ومبا لعبه علماء النف�س االجتماعيون من دور يف هند�سة الواقع االجتماعي للم�ؤ�س�سات ال�صناعية
يف ثالثينيات القرن الع�شرين .و ُي�شار �إىل �أن لفظ ال�صناعة مل يكن ينح�صر يف ا�ستعماالتهم ويف
�أذهانهم يف معنى القطاع ال�صناعي ،ولكنه يحيل �إىل خمتلف �أن�شطة العمل وقطاعاته� ،سواء تع ّلق
الأمر بقطاع الفالحة �أو بقطاع اخلدمات .وكان لفظ ال�صناعة بنظرهم يحمل دالالت لفظ احل�ضارة
املنبثقة عن الثورة التي حملت كلمة ال�صناعة .وحتى عندما يتحدث ه�ؤالء عن العالقات ال�صناعية
ف�إمنا يق�صدون ب�شكل عام العالقات التي تن�ش�أ وتتم�أ�س�س بني الأطراف وال�شركاء االجتماعيني� ،أ ًّيا
كان قطاع العمل الذي ينتمون �إليه� ،أعرافًا كانوا �أو �أجراء.
()10

(10) Michel De Coester, François Pichault, traité de sociologie du travail, De Boeck Université,
2e édition, Paris 1988, p.20.
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�أ ّما يف اال�ستخدام الفرن�سي لعلم االجتماع ال�صناعي ،فقد ّمتت ا�ستعارة املعنى الأجنلو �ساك�سوين
العام ملفهوم ال�صناعة ،م�ضافًا �إليه معناها ال�ض ّيق واملح ّدد الذي ينح�صر يف اعتبارها مت ّثل القطاع
الثاين من قطاعات الن�شاط االقت�صادي الثالثة (الفالحة وال�صناعة والتجارة) .وهو ربمّ ا ما كان
وراء بع�ض مظاهر الغمو�ض والتداخل التي تبدو بني علم اجتماع العمل وال�صناعة� ،إىل ح ّد �إقرار
تخ�ص ً�صا واح ًدا .
علماء االجتماع الفرن�سيني باعتبارهما ّ
()11

وفيما يت�صل بعالقة علم اجتماع العمل بعلم اجتماع التنظيم ،فلع ّلنا ال ن�سابق خطى بحثنا حني
نق ّر ب�أن ن�ش�أتهما ارتبطت مبراحل متقدمة من م�سار تط ّور علم اجتماع العمل ،وميكن القول �إن
تخ�ص ً�صا ولد من رحم علم اجتماع العمل ،وحاول
كلاًّ من علم اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سة يعد ّ
طرح منظورات جديدة لفهم ما ينبثق �ضمن جماالت العمل من �سلوكيات ومواقف �إن�سانية .ونكتفي
يف هذا النطاق بالقول ب�أنها مقاربات توجهت نحو درا�سة �أطر العمل وجماالت ممار�سته �أكرث من
توجهها نحو درا�سة الظاهرة يف حد ذاتها مبعزل عن �سياق وحميط ممار�ستها ،وهو ما �سيتج ّلى لنا
بتف�صيل �أكرب يف الف�صول القادمة من البحث.

ثان ًيا :علم اجتماع العمل :اجلذور والن�ش�أة:
قد ترجع بنا حماوالت �ضبط جذور �سو�سيولوﭽيا العمل �إىل ما هو �أبعد من ثالثينيات القرن
الع�شرين ،حلظة والدته كفرع معريف م�ستقل بذاته عن علم االجتماع العام؛ حيث جند له جذو ًرا
يتفق الكثريون على اعتبارها منابع رئي�سة له ،ربمّ ا تعود �أوىل قب�ساتها للقرن الرابع ع�شر امليالدي
ولفكر الع ّالمة العربي عبد الرحمن ابن خلدون وتناوله �ضمن مق ّدمته التي كتبها يف علم العمران
الب�شري لتق�سيمات ال�صنائع واحلرف ،واعتباره �إ ّياها �أحد �أهم جتليات العمران .كما ميكن العودة
بتلك اجلذور �إىل �أوىل مالمح النظر للعمل ومل�سائله املختلفة التي عرفها ع�صر بزوغ الر�أ�سمال ّية
ال�صناع ّية ،وميكن يف هذا املقام ا�ستح�ضار �أطروحات �آدم �سميث 1723( A. Smithم1790-م) الذي
احتلت م�س�ألة تق�سيم العمل عنده مكانة رئي�سة ،فاعتربها �س ّر التط ّور الذي طر�أ على الق ّوة الإنتاجية
للعمل .كما ميكن �أن تندرج يف الإطار نف�سه جممل �إ�سهامات �ألك�سي�س دي توك فيل Alexis de
1805( Tocquevilleم1859-م) ،وكارل مارك�س 1818( Karl Marxم1883-م) ،و�إميل دوركهامي
1858( Emile Durkheimم1917-م) ،وكذلك هربرت �سبن�سر 1820( Spencerم1903-م) الذي
( )11نف�س املرجع� ،ص .22
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ن�صا يف خم�سة �أجزاء حت ّدث فيه ب�إ�سهاب عن امل�ؤ�س�سات املهنية وال�صناعية .وقد اعتُرب م َ�ؤ َّلف
كتب ًّ
�سبن�سر� ،إىل جانب كتاب دوركهامي “يف تق�سيم العمل االجتماعي” ،فاحتة �إر�ساء تقاليد البحث
والكتابة احلديثة يف جمال العمل واملهن والوظائف ،وهو ما �سي�صبح فيما بعد جوهر تخ�ص�ص
واهتمام �سو�سيولوﭽيا العمل .و�سنعود الحقًا لتناول مدى ت�أثري بع�ض �أطروحات دوركهامي وكارل
ماك�س يف تط ّور مدار�س علم اجتماع العمل.
وعمو ًما ميكن القول �إن الن�ش�أة الفعل ّية لهذا االخت�صا�ص تعود لثالثينيات القرن الع�شرين ،وترتبط
حتدي ًدا بالبحوث التي �أجنزت مب�صانع “الهاوثورن”  Hawthorneانطالقًا من عام 1927م من
قِبل فريق بحث بجامعة هارفارد حتت �إ�شراف عامل النف�س االجتماعي الأمريكي �إلتون مايو Elton
 .Mayoوقد اجتهد �أع�ضاء الفريق يف نقد مالمح ظاهرة البريوقراطية كما �صورها عامل االجتماع
ماك�س فبري 1864( Max Weberم1920-م) حماولني لفت النظر �إىل ما ميكن �أن تفرزه تلك
البريوقراطية الر�سم ّية واملقننة من �أ�شكال تنظيم خف ّية وموازية ،وذلك من خالل تركيزهم على معطى
حاجات الفرد داخل نطاق العمل .ورغم املنطلقات ال�سيكولوجية ملعظم باحثي جامعة هارفارد،
�إال �أنهم متكنوا �إىل ح ّد بعيد من ت�أ�صيل النظر �إىل م�س�ألة احلاجات الفردية والنف�سية للعامل �ضمن
ر�ؤية اجتماعية قاربت مدى ت�أثري احلاجات النف�س ّية للعامل و�أهميتها يف ت�شكيل ممار�ساته و�سلوكه
داخل جمال عمله ،وهو ما �سوف مي ّهد لن�ش�أة مدر�سة العالقات الب�شرية وتط ّورها ،تلك املدر�سة التي
ّ
منعرجا فكر ًّيا مه ًّما يف جمال تط ّور مقاربات �سو�سيولوﭽيا العمل ،وهو ما قد يتع ّمق ط ْر ُحه
�شكلت
ً
يف الأجزاء القادمة من هذا الكتاب.
()12

وب�شكل عام ،و�ضمن ال�سعي لتحديد ال�سياق الفكري وال�سو�سيوتاريخي الذي تطورت �ضمنه املقاربة
ال�سو�سيولوﭽية للعمل ،ميكن القول ب�أن ذلك ّمت بدرجة �أوىل �ضمن مناخ معريف و�سو�سيولوجي ا ّت�سم
مب�ستوى متقدم من التطور والن�ضج الفكري الذي �أنتج موجة توالد جلملة من التخ�ص�صات الفرعية
يف حقول العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،ومنها علم االجتماع .وقد مت �ضمن ذلك ال�سياق نزوع عدد
من امل�سائل الكربى يف علم االجتماع العام نحو اال�ستقاللية املعرف ّية ،وت�أ�سي�س تخ�ص�صات قائمة
بذاتها حاولت بلورة مقاربات ومناهج و�أطروحات مع ّمقة مل�سائل �سو�سيولوﭼ ّية كانت تطرح �سابقًا
ب�أ�سلوب �أو ب�آخر �ضمن مقاربات التخ�ص�ص الأ ّم ،ومن �أمثلة ذلك م�سائل العائلة والرتبية والدين
والعمل وغري ذلك.
( )12نف�س املرجع� ،ص .14
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والتفرع
التخ�ص�ص
وكانت م�س�ألة العمل من امل�سائل ال�سو�سيولوﭽية املر�شّ حة بق ّوة خلو�ض مغامرة
ّ
ّ
عن علم االجتماع العام نظ ًرا جلملة من الأ�سبابّ ،
لعل �أهمها يتمثل يف ما اكت�سبته ظاهرة العمل
منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين من �أهم ّية .وقد تط ّور هذا العلم نتيجة للنم ّو
االقت�صادي ّ
املطرد الذي �شهدته املجتمعات الغربية اقرتانًا بتطور ن�سق امليكنة و�شيوع ا�ستخدامها
يف خمتلف جماالت الإنتاج؛ مما �أ�سهم يف �إحداث جملة من التغريات يف امل�شهد العام للعمل وللإنتاج
ال�صناعي خا�صة ،مت ّثلت يف بروز العمل مقابل الأجر وانت�شاره ب�شكل غري م�سبوق يف الور�شات
وامل�صانع الكربى ،مو ّل ًدا قواعد عري�ضة من اليد العاملة املتجان�سة يف �شكل ممار�ستها للمها ّم �ضمن
نطاق العمل و�أ�سلوب تلك املمار�سة .هذا ف�ضلاً عن بروز نظم جديدة للعمل فر�ضها ن�سق الإنتاج
املك ّثف ،مثل نظام العمل بال�سل�سلة.
وتواز ًيا مع خمتلف هذه التغريات االقت�صادية والتقن ّية ،انبثقت جملة من الأ�سئلة اجلديدة غذتها
�أطماع �أ�صحاب رءو�س املال يف البحث عن مزيد من ال�سبل لتكثيف معد ّالت الربح والرثاء حينًا،
وتناق�ضات م�شاهد العمل والعمال واختالالته �أحيانًا �أخرى؛ لتدفع باهتمام الباحثني واملفكرين
على تنوع غاياتهم -نحو معاجلة تلك الإ�شكاليات امل�ستجدة �ضمن عامل العمل والع ّمال؛ فانطلقتبذلك موجات الدرا�سات والبحوث واملالحظات العينية املبا�شرة لفرق العمل وجمموعاته بح ًثا عن
�أجوبة ملختلف ما ي�ستجد طرحه من �أ�سئلة حول ظروف العمل و�أن�ساق الإنتاج وغريها من امل�سائل
الأخرى .وهو ما �أ�سهم يف بروز �أطروحات و�إ�شكاليات جديدة تبنتها ال�ساحة الفكرية ،وارتبطت
حتدي ًدا مب�سائل تنظيم جماالت العمل و�ضبط عالقتها بالعمال؛ فتحولت “امل�س�ألة العمالية” منذ
تلك املرحلة التاريخية �إىل “م�س�ألة اجتماعية” واحتوت ّ
كل م�س�ألة من هاتني امل�س�ألتني جملة من
االهتمامات املتعلقة بالأو�ضاع امل�ستجدة ل�شريحة مهمة من ال�سكان املنخرطني يف العمل امل�أجور
بامل�صانع واملعامل الكربى .وبرزت مبقت�ضى ذلك م�س�ألة العمل ك�أحد �أبرز م�سائل احلياة االجتماعية
�أهمية وح�سا�س ّية ،وطرحت كمو�ضوع �سو�سيولوجي مهم وجبت معاجلته وتناوله ب�أ�ساليب فكر ّية
غري تقليدية دعت �إىل جتاوز مقايي�س علم االقت�صاد الكال�سيكي ،الذي مل يكن ينظر للعمل �إال بو�صفه
م�صد ًرا الزدياد الربح و�شيوع الرفاهة وتنامي ثروات الأمم وال�شعوب ،من خالل ما �سيتيحه
الت�صنيع وتطور التق�سيم التقني واالجتماعي للعمل من رفع يف الإنتاج والإنتاجية.
()13

( )13نف�س املرجع� ،ص .13
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وقد ا�سرتفد علم اجتماع العمل يف م�سرية ن�ش�أته من نتائج البحوث االجتماعية امليدانية التي �أجريت
يف �صفوف العمال و�أو�ساطهم منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر يف ّ
كل من �إجنلرتا وفرن�سا ث ّم الواليات
املتحدة الأمريكية .وقد ب ّينت تلك الدرا�سات امليدانية املبكرة تردي �أو�ضاع الطبقة العاملة ،وافتقار
جزء كبري منها ،وتدنيّ م�ستويات املعي�شة ،وانخفا�ض م�ستوى الأجور ،وتدهور �أو�ضاع العمل
وال�سكن ،وهي انطباعات عامة �سرعان ما �شاعت يف �أو�ساط �سيا�سية وفكرية ،وكانت داف ًعا من
دوافع من ّو احلركات الع ّمالية ،خا�صة يف بريطانيا خالل الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر.
كما مثلت نتائج بحوث فيالرمي  Villerméو�إجنل�س � Engelsأ�شهر الأمثلة على م�سوح تلك احلقبة،
أي�ضا �أن كارل مارك�س خالل �إقامته
وتوفقها يف �إبراز مدى تردي �أو�ضاع الع ّمال .وجدير بالذكر � ً
بربيطانيا قام ب�إجراء م�سح اجتماعي عام 1880م ا�ستخدم فيه ا�ستبيان م�ؤلف من � 101س� اًؤال،
ووزع منها  25000ن�سخة يف عدد من الأو�ساط العمالية .و�شملت الأ�سئلة ظروف العمل والأجور
و�ساعات العمل والإ�ضرابات وغريها من املو�ضوعات املت�صلة مبجال العمل ،واعتمد مارك�س عند
تعميمه لنتائج امل�سح مقولة �أ�سا�سية اعترب �ضمنها �أن املعتقدات الذاتية للعمال تكون تلقائية ،و�أن
ردود �أفعالهم جتاه �أو�ضاعهم املادية �ضمن حميط العمل غال ًبا ما تكون �سريعة ومفاجئة.
()14

ثال ًثا :علم اجتماع العمل وتطوّ ر املنظورات الفكرية:
قد تختلف القراءة التاريخية للمقاربات الفكرية وكيفية تطورها ،وقد تتنوع تلك املحاولة بتن ّوع
الطرائق املعتمدة �ضمنها وباختالف مرجعيات القارئ وغايات القراءة .ونحاول يف هذا املقام،
االجتهاد يف تتبع تطور املنظورات ال�سو�سيولوﭽية للعمل انطالقًا من جملة من املعطيات الأ�سا�سية
كان لها ،بنظرنا ،ت�أثري بارز يف حتديد املالمح العامة ملختلف مدار�س �سو�سيولوﭽيا العمل ،كما
كان لها بالغ الأثر يف توجيه امل�سار العام لتطور مقارباتها وهند�سة مدار�سها وتوجهاتها النظر ّية
احلاليةّ .
يتج�سد يف ذلك التفاعل اجلديل الذي كان قائ ًما منذ الن�صف ال ّأول
ولعل �أه ّم تلك املعطيات ّ
من القرن الع�شرين بني �صنفني من املعرفة ومن الأفكار ومن حماوالت تف ّهم ما كان يجري داخل
�أماكن العمل ،وهذان ال�صنفان هما:
( )14ن�شرت املقالة يف:
Maximillien Rubel, Karl Marx, Selected writing in Sociology and Social Philosophy, London, Watts
1956, p.202-212
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 �صنف �أنتجته اخلربة امليدانية املبا�شرة لعدد من الف ّنيني واملهند�سني وامل�سيرّ ين املبا�شرين لبع�ضلل�صناعة ،من ناحية.
امل�صانع والإدارات الكربى خالل حقبة التط ّور الثانية ّ
 �صنف ثانٍ من التحليالت واملقاربات �أنتجه مفكرون وعلماء اجتماع حاولوا قراءة ما يجري با�سطنيتف�سريات وحماوالت تف ّهم لتطور ظاهرة العمل وما ا�ستتبعها من ظواهر من ناحية �أخرى.
لقد كان لهذين امل�صدرين يف �إنتاج حماوالت القراءة والفهم لظواهر العمل ،على اختالف طبيعة
�إنتاجهما وغاياته ،دو ٌر بار ٌز يف الت�أ�سي�س لأوىل ركائز املقاربة العلم ّية للعمل وملختلف ظواهره من
ناحية ،وتغذية ما �سوف يتنا�سل من مدار�س وتوجهات فكر ّية مت�صلة بالعمل فيما بعد من ناحية
ثانية .ولئن تباينت دوافع حماوالت الفهم والتف�سري وحمفّزاتها بني هذين امل�صدرين املختلفني من
والرواد� -إىل
حيث منابع التفكري وو�سائله وغاياته ،ف� ّإن اجلدل
ّ
الفكري املثار حول بع�ض الأفكار ّ
جانب بع�ض ردود الفعل االجتماعية التي تط ّورت يف �صلب احلركة النقاب ّية يف عموم �أوروبا معلنة
احتجاجها على تدهور �أو�ضاع الع ّمال� -أ�سهم �إىل ح ّد كبري يف التطور الفكري ل�سائر مدار�س علم
اجتماع العمل التي منت عرب تفاعل مزدوج بني مقاربة العمل من قلب امل�صنع كما �شخّ �صها املهند�سون
وامل�سيرّ ون امليدانيون ،وبني مقاربته من خارج امل�صنع كما �صاغها املفكرون وعلماء االجتماع.
 -1املنظور اإلمربيقي:

إمربيقي ،كما تق ّدم ،جملة تلك الأفكار واملدار�س التي حاولت فهم عامل العمل
نق�صد باملنظور ال
ّ
و�سلوك العامل خمرب ًّيا� ،أي من داخل امل�صنع وعرب املراقبة امليدانية املبا�شرة .وهو ما التج�أ �إليه
بع�ض امل�سريين واملهند�سني من �أمثال فريدريك ون�سلو تيلور وفايول وغريهم عند حماولة فهم
طبيعة العامل ونف�سيته ،والعمل على درا�ستها انطالقًا من التجارب ال�شخ�صية له�ؤالء املهند�سني
وامل�سريين يف جمال العمل وتق ّلبهم يف مراتبه.
وكانت دوافع ه�ؤالء يف ت�شريح نف�سية العامل وحتليل �سلوكه مرتهنة �إىل ح ّد بعيد مبكانتهم الرئي�سة
يف �صلب الآلة الر�أ�سمالية ،التي فو�ضت لبع�ضهم مها ّم الإ�شراف وت�سيري بع�ض امل�صانع الكربى
املنت�شرة يف املجتمعات الغربية يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين.
ّ
والتحكم فيه وتوجيهه نحو م�صلحة
وقد عمل ه�ؤالء على فهم �سلوك العامل وحتليله بغر�ض تطويعه
رب العمل ،من خالل ال�سعي لتقوية ن�سق الإنتاج ورفع الأرباح.
ّ
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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 1-1التنظيم العلمي للعمل:

من وحي خربة طويلة و�شاقة تقلب فيها املهند�س الأمريكي فريدريك وين�سلو تيلور
1856( Winslow Taylorم1915-م) يف جميع رتب العمل -منطلقًا من معاون ومتد ّرب بدون �أجر
مقرتحا ا�ستخدام املناهج العلم ّية وتوظيفها
�إىل رتبة مهند�س -د�شّ ن تيلور جمال التنظري الفكري
ً
بهدف ابتكار و�سائل عمل ّية يقع من خاللها ّ
التحكم بدرجة �أكرب من اجلدوى والفاعلية يف جمال
العمل .ونظ ًرا ملا امتازت به تلك املرحلة الدقيقة من تطور مهم للعمل ال�صناعي ،ونظ ًرا ملا كانت
ت�شهده املرحلة من كثافة غري م�سبوقة يف جمال الإنتاج ،وما كانت تتطلبه فعلاً من تنظيم جديد
رواجا
و�إعادة هيكلة وفقًا مل�ستجدات �سوق الإنتاج الوا�سع؛ وجدت دعوات املهند�س فريدريك تيلور ً
كب ًريا يف فرتة ما بني احلربني يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا ال�شرقية ورو�سيا .وقد قامت
مقاربته على عن�صرين �أ�سا�سيني ،هما:
� اً
أول :ع�سكرة عمل ّية الإنتاج ب�شكل ي�صبح فيه العمال جنو ًدا يخ�ضعون يف �أداء مهامهم
ل�سلطة تتجاوزهم.
ثانيًا :عقلنة العملية الإنتاجية بحيث ت�صبح خا�ضعة لقوانني عقالنية معينة تتحكم فيها
وت�سهم يف تطورها.
Frederick

()15

وبهذا ا�ستند التنظيم العلمي للعمل كما �ص ّوره تيلور على مبد�أي العقالنية واحلتمية ،فالعقالنية
تتج�سد يف املنطق العلمي الذي �سيكون �أ�سا�س املقاربة التيلورية� ،أ ّما احلتمية ف�ستربز يف �أ�شكال
العمل التي �سوف تبدو �ضرورية لإجناح عملية الإنتاج ،ك�شكل العمل بال�سل�سلة الذي ابتكره تيلور
وط ّوره وفقًا لذلك .وقد لقيت �أفكار تيلور �صدى كب ًرياّ ،
ومكنت من خلق جيو�ش مك ّونة من �آالف
العمال �ضمن امل�صانع الكربى بالواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا .وقد اعترب البع�ض نظرية
تيلور �أحد �أهم �أ�سرار التط ّور ال�صناعي للواليات املتحدة الأمريكية ،ولكنها رغم ذلك تعر�ضت
للكثري من النقد؛ نظ ًرا النعكا�ساتها ال�سلبية على نف�سية العامل؛ حيث �إنها نظرية ا�ستخدمت الفرد
اً
منعزل عن ارتباطاته االجتماعية ،وغيبت �إن�سانية العامل ب�صهره يف جهاز تقني يتعامل معه ب�شكل
روتيني متكرر .ورغم �أن نظرية تيلور قد اعتُربت ردة فعل �إزاء ظهور الوعي النقابي العمايل الذي
( )15ن�شر تيلور العديد من الكتب والدرا�سات املت�صلة ب�شكل مبا�شر بق�ضايا العمل والت�سيري و�إدارة امل�صانع يف �سنة  1883و1906
وقد ا�شتهر خا�صة من خالل ن�شر مل�ؤلف “مبادئ الإدارة العلم ّية للم�ؤ�س�سات” يف .1911
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�شاع وتقوى يف �أوائل القرن الع�شرين مبا �أنها نظرية نافية للتفاو�ض بحكم �أ�سا�سها العملي غري
القابل للنقا�ش ،ف� ّإن اال�ستخدام الع�شوائي لأفكار تيلور �أ ّدى �إىل ازدياد ح ّدة التوترات االجتماعية
وال�صراعات ،كما �أدى �إىل تقوية وترية الإ�ضرابات و�أ�شكال التعطيل الناجمة عن �سلبيات العمل
بال�سل�سة ومظاهر جتيي�ش العمال.
 2-1التجربة الفورديّة:
�شاع ا�ستخدام لفظة “الفورد ّية” ( )Fordismeك�إ�شارة لنمط معني من الت�سيري داخل م�صانع
رواد �صناعة ال�سيارات ب�أمريكا وهو هرني فورد 1863( Henry Fordم-
العمل اقرتحه �أحد ّ
1947م) ،الذي عمد خالل فرتة ما بني احلربني -وحتدي ًدا منذ عام 1914م� -إىل تب ّني منط معني يف
ت�سيري جماالت العمل مت ّثل يف اتباع �سيا�سة م�ضاعفة الأجر اليومي املتو�سط (خم�سة دوالرات يف
اليوم) ،و�إعالنه عن رغبته يف حت�سني �أو�ضاع ع ّماله املعي�شية من خالل حق انتفاعهم بال�سيارات
حث الع ّمال على اال�ستقرار يف العمل
التي ينتجونها .كما عمل فورد على توخي �سيا�سة تعمل على ّ
بغر�ض جتنب م�شكالت االنقطاع وعدم الثبات يف العمل وتقلب العامل من مكان عمل �إىل �آخر.
و�أن�ش�أ فورد يف م�صانعه ق�س ًما يتوىل امل�ساعدة القانونية للعمال فيما يت�صل ببع�ض جوانب حياتهم
اخلا�صة ،ك�شراء املنازل مثلاً  ،كما �أن�ش�أ ق�س ًما �آخر لتقدمي اال�ست�شارات االجتماعية والأ�سر ّية ،و�ض ّم
هذا الق�سم عد ًدا من الأخ�صائيني االجتماعيني الذين كانوا يقومون بزيارات ميدانية لأ�سر الع ّمال
بهدف م�ساعدتهم على حل م�شكالتهم اليومية.
لقد مثلت حماوالت فورد لتنظيم م�صانعه �شكلاً من �أ�شكال عقلنة �أمناط العمل والإنتاج على �شاكلة
ما اقرتحه تيلور ،حيث �أر�سى فورد كذلك منط الإنتاج عرب ال�سل�سلة لت�سهيل عملية تركيب قطع غيار
ال�سيارات وتوحيد عملية الإنتاج .وقد متت عملية و�ضع �أول �سل�سلة لرتكيب ال�سيارات مب�صانع
فورد يف عام 1913م ،وقل الوقت املخ�ص�ص لرتكيب �سيارة فورد من اثنتي ع�شرة �ساعة وثمان
وع�شرين دقيقة �إىل �ساعة واحدة وثالث وع�شرين دقيقة.
ورغم ما يحمله �أ�سلوب الت�سيري الفوردي يف ظاهره من مالمح �إيجابية� ،إال � ّأن التجربة مل تع ّمر
طويلاً ؛ حيث تناق�صت �إنتاجية العمال بعد فرتة من اعتمادها ،وظهرت بوادر ال�ستيائهم من
�سيطرة �أ�صحاب العمل على حياتهم داخل امل�صنع وخارجه .ومن املهم القول �إن جتربة ت�سيري
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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العمل كما اقرتحها هرني فورد كانت مبثابة حماولة للتفكري العملي يف هند�سة جديدة للعمل
انطلقت من عمق جماالت العمل .وكانت جتربة هدفت من خالل منطقها اخلا�ص �إىل حماولة تغيري
�أو�ضاع العمل والع ّمال.
 3-1جتارب اهلاوثورن ومدرسة العالقات اإلنسانية:

ن�ش�أت مدر�سة العالقات الإن�سانية مع نهاية الثلث الأول من القرن الع�شرين كتوجه نظري حاول
تناول جمال العمل بر�ؤية خمتلفة عن مقاربة تيلور له .وقد برزت كطرح حاول معاجلة امل�ساوئ
واحلاالت املر�ضية الناجمة عن التطبيق الع�شوائي لأفكار تيلور داخل امل�صانع ،وذلك باعتبار �أن
املقاربة التيلورية مبختلف حتليالتها وت�صوراتها �أ�ضحت واق ًعا فر�ض نف�سه على املجتمع ال�صناعي
يف تلك املرحلة التاريخ ّية .وقد ر�أت املدر�سة �أن مبادئ عقلنة العمل ّية الإنتاجية كما ط ّورها املهند�س
ّ
واحلل الوحيد حلفز العامل على مزيد الإنتاج ،ودعت �إىل
تيلور لي�ست بال�ضرورة ال�شكل املطلق
تطوير �أ�ساليب �أخرى تنطلق من ت�صورات خمتلفة للطبيعة الب�شر ّية وت�ؤدي �إىل رفع الإنتاج دون
�أن يكون ذلك على ح�ساب �سحق نف�س ّية العامل و�إخ�ضاعه .وتعد الدرا�سة امليدانية املنجزة مب�صانع
“الهاوثورن” الراجعة بالنظر ل�شركة “و�سرتن �إلكرتيك” من قبل فريق بحث تابع جلامعة هارفارد
برئا�سة �إلتون مايو وجملة ما مت التو�صل �إليه من نتائج مبثابة احلدث امل�ؤ�س�س لهذه املدر�سة ولتطور
مقاربتها للعمل.
وكان منطلق ذلك ،ا�ستنجاد �إدارة امل�صانع بفريق الباحثني اجلامعيني لفهم الأو�ضاع العامة للعمل
والعمال داخلها ،فبالرغم مما كانت �إدارة امل�صنع توفره من امتيازات مادية واجتماعية مهمة
للعمال ،كاحلوافز املالية ،وتوفري املطاعم و�أماكن اال�ست�شفاء والتمري�ض� ،إال �أن ت�صرفات عديدة
كانت ترتجم عدم ر�ضا العمال ،مثل كرثة التغيب عن العمل ،والتباط�ؤ يف �أدائه ،وتر ّدي جودة
املنتج .وانطلقت �أعمال الفريق بالرتكيز على عدد من العوامل التي اعتربت م�ؤثرة يف ن�سق الإنتاج،
مثل فرتات الراحة �أثناء �ساعات العمل اليومي ،وحجم العمل اليومي ،والظروف املحيطة بالعملية
الإنتاجية ،وروح العامل املعنوية �أثناء �أداء العمل.
تقرر االنطالق
وملعرفة ت�أثري ظروف العمل على �إنتاجية الع ّمال الذين كانوا يف �أغلبهم من الن�ساءّ ،
من حت�سني و�ضع الإ�ضاءة ملجموعة �أوىل من العامالت لقيا�س درجة ت�أثري ذلك على �أدائهن ،وكان
30

ذلك يت ّم مبالحظة موازية ملجموعة ثانية �سميت جمموعة املراقبة وهي جمموعة مل يقم الباحثون ب�أي
تغيري يف منط �إ�ضاءتها ال�سابق .وكانت كل جمموعة من املجموعتني تدرك �أنها تخ�ضع للتجربة.
وقد �أف�ضت نتيجة التجربة �إىل مالحظة ارتفاع الن�سق الإنتاجي يف كل منا�سبات التجربة ،حتى من
قِبل املجموعة التي ي�سوء فيها م�ستوى الإ�ضاءة .والأه ّم من ذلك اكت�شاف الفريق الرتفاع م�ستوى
الإنتاجية حتى يف جمموعة املراقبة ،والتي مل يقع التدخّ ل فيها مطلقًا .فت ّم بذلك ا�ستبعاد �إمكانية ت�أثري
وحت�سنه.
حت�سني الظروف الفيزيقية للعمل �أو احلوافز املادية فيما ّ
�سجل من ارتفاع ن�سق الإنتاج ّ
حت�سن الإنتاجية مبعدالت
وقد تبينّ ملايو على �إثر �إجراء جملة من التجارب الأخرى امل�شابهة �أن ّ
غري متوقعة (ففي �شهر جوان/يونية 1929م ارتفع �إنتاج العامالت بن�سبة تبلغ  %30مقارنة ببداية
التجربة) ،وكان مر ّد ذلك �إىل عاملني �أ�سا�سيني:
� اً
أول :الت�أثري النف�سي الناجت عما �شعرت به العامالت من اهتمام مبا�شر بهن ،وما حظني به من
خا�صة �أثناء التجربة من طرف الإدارة ،وهو ما انعك�س على �سلوكهن الإنتاجي.
رعايةّ ،
ثانيًا� :أهمية ت�أثري املجموعة كنطاق ملمار�سة العمل ،وقد ّمتت مالحظة نتائج ذلك على �سلوك
العامالت ال ّالتي َب َد ْون �أكرث ا�ستمتا ًعا ب�صحبة بع�ضهن البع�ض �أثناء �أداء العمل .كما
�ش ّد انتباه الباحثني ما �ساد عمل املجموعة من تطوير ن�سيج من العالقات االجتماعية
التي امتدت خارج نطاق العمل بني العامالت فيما بينهن وبني امل�شرفني عليهن.
وانتهى الأمر ب�إلتون مايو �إىل ا�ستخال�ص �أ�سا�سي ،مت ّثل يف � ّأن عمل ّية تف ّهم �سلوك الع ّمال ودوافعه ال
ميكن لها �أن تتحقق يف نطاق فردي� ،أي يف م�ستوى عامل منعزل عن ارتباطات حميطه ،بقدر ما يجب
البحث عن مفاتيح �أ�سرار ذلك ال�سلوك يف املجموعات االجتماعية املوجودة داخل امل�صنعّ .
فكل م�صنع
هو مبثابة “نظام اجتماعي” يط ّور وينتج جمموعة من ال�سلوك يتقا�سمها �أع�ضا�ؤه وي�سعون لتطويرها.
ورغم ت�صنيف مدر�سة العالقات الإن�سانية ك�أحد نظريات الت�سيري النف�سي يف جمال علم اجتماع
العمل من منطلق تركيزها على الأبعاد النف�س ّية للعامل ،ف�إنها تعد كذلك مقاربة مل تتجاهل الأبعاد
االجتماعية للعمل من خالل انتباهها -على خالف تيلور -لأهم ّية ما ميكن �أن يط ّوره العامل داخل
جمال عمله من عالقات اجتماعية مع املحيطني به ،والذين ر�أى تيلور يف انعزاله عنهم وعدم توا�صله
�سر رفع الإنتاج وتكثيف حجمه .وقد �أكدت مدر�سة العالقات الب�شر ّية على �أن �إنتاج العامل ال
معهم ّ
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ين�ش�أ من خ�صائ�صه الفرد ّية وال�شخ�صية بقدر ما ين�ش�أ من عالقته مبحيطه ،ومن هنا جاء تركيزها
على �ضرورة تطوير مفاهيم احلاجة واالت�صال.
ومن املهم القول �إنه بالرغم من نقد مدر�سة العالقات الإن�سانية لأفكار تيلور ف�إنها اتفقت معه يف اعتبار
العمل ً
�سلوكا ،واجتهدت بدورها يف البحث عن دوافع له ،ولئن ح�صر تيلور حم ّركات دوافع العمل
يف املادة والأجر حتدي ًدا ،ف�إن مدر�سة العالقات الإن�سانية ذهبت �إىل ما هو �أبعد من ذلك ،حيث ب ّينت �أن
حاجات العامل لي�ست بال�ضرورة مادية بل �إن�سانية واجتماعية ،وتتجلى يف حاجته لالت�صال بالرفيق
يف العمل ،وحتقيق الذات ،واالعرتاف به ،و�إ�شراكه يف �أخذ القرار .وبهذا مل ت�ش ّذ توجهات مدر�سة
العالقات الإن�سانية كث ًريا عن �أفكار تيلور مبا �أنها قد �سعت بدورها �إىل اللعب على �أوتار البنية النف�سية
للعامل ،و�أرادت عرب درا�ستها لها تطويعها لفائدة �أ�صحاب العمل وكربيات امل�صانع.
وقد ت�شابهت منطلقات ّ
كل من تيلور و�إلتون مايو باعتبار جت ّذرها يف جتربة خربة وممار�سة ميدانية
طويلة جعلتهما ينطلقان من ت�صور معني للجهاز النف�سي للعامل باحثني له عن تو�صيف �أمثل لأف�ضل
ظروف للإنتاج و�أكرثها دف ًعا لزيادته ،وهو ما جعل تناولهما للعمل يتخذ �شكلاً ت�سيري ًّيا وخمرب ًّيا
�أكرث من اتخاذه طاب ًعا فكر ًّيا و�سو�سيولوج ًّيا .ومل تنحدر � ّأي من املقاربتني من تنظري جمتمعي؛
يف�سر ذلك عدم انتباه مدر�سة
حيث ن�أى بهما توجههما النف�سي عن الرتاث ال�سو�سيولوجي ،وربمّ ا ّ
العالقات الب�شر ّية للمحيط االجتماعي العام الذي توجد فيه م�ؤ�س�سة العمل ،رغم فطنتها لأهمية البعد
االجتماعي يف مكان العمل ذاته.
يف خامتة احلديث عن التطور الإمربيقي ملقاربة العمل ميكن القول �إن جملة ما انبثق من
التجارب والدرا�سات املخرب ّية حلقبة الثالثينيات من �أفكار ور�ؤى وت�صورات مل تنبثق من رحاب
تفكري �سو�سيولوجي ،ومل يقم بها علماء اجتماع ،بل قام بها مهند�سون ،وعلماء نف�س ،وعلماء
�أنرثبولوجيا ،ف�ضلاً عن بع�ض حماوالت قام بها علماء اقت�صاد و�سيا�سة .ولكن بالرغم من ذلك
فقد �أ�سهمت نتائج تلك امل�صادر املختلفة يف �إثراء املقاربات ال�سو�سيولوﭼ ّية للعمل ،حيث دفعت
الفكر ال�سو�سيولوجي نحو مزيد االهتمام بظواهره ،خا�صة على �إثر ما ّمت التو�صل �إليه من نتائج
مت�صلة ب�أهمية الأبعاد االجتماعية والعالقات الإن�سانية بني الع ّمال يف مواقع العمل ،و�أثر ذلك يف
ن�سق الإنتاج والإنتاجية.
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 -2املنظور السوسيولوجي:
رواده وم�ؤ�س�سيه الأوائل ع ّما �أ�صاب
ولد علم االجتماع احلديث كما هو معلوم من رحم ت�سا�ؤل ّ
املجتمعات الغرب ّية من تغريات هيكل ّية خالل الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر .وقد تبلورت
�أبرز �أ�س�س هذا العلم احلديث �ضمن حلظات وعي الآباء امل�ؤ�س�سني له بتق ّو�ض �أ�س�س جمتمعهم
التقليدي وانبثاق �آخر ارت�سمت مالحمه حتت وقع تداعيات الثورتني الفرن�سية وال�صناعية .و�أخذ
ّ
الت�شكل عرب حماوالت فكر ّية مهمة رام �أ�صحابها من خالل فهم
م�سار ن�ش�أة هذا العلم اجلديد يف
وتف�سري ما ا�ستجد يف منط املجتمع امل�ستحدث من م�شكالت ومن ظواهر غريبة وغري م�ألوفة غريت
م�شهد احلياة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�س ّية الغربية .وقد حاول كل َع َلم من ه�ؤالء الأعالم
النظر يف ذلك الواقع ب�أ�سلوب وفكر حكمتهما خلفيتهما الفل�سف ّية واالجتماعية والإيديولوجية.
وبحكم ما عرفته �أ�شكال العمل من تط ّور مه ّم تالزم مع ما عرفته التقنية وال�صناعة والنظام
الر�أ�سمايل يف عمومه بكل رموزه و�أركانه من تطور وانت�شار ،كان العمل ّ
حمط تفكري ه�ؤالء الآباء
امل�ؤ�س�سني لعلم االجتماع ،حيث اجتهد كل منهم -يف �إطار حماوالت فهم حتوالت ع�صره االقت�صادية
التعر�ض لظاهرة العمل بو�صفها �أحد �أبرز ظواهر املجتمع ال�صناعي احلديث .ولئن
واالجتماعية -يف ّ
تباينت مداخل ه�ؤالء يف درا�سة ظواهر املجتمع ال�صناعي الغربي واختلفت زوايا نظرهم لها ،ف� ّإن
تفاعل تبايناتها �أ�سهم �إىل ح ّد كبري يف تطوير املقاربة ال�سو�سيولوﭽية للعمل وملختلف جماالته من
خالل ما ن�ش�أ بعدهما من مدار�س فكرية ظلت توجهات كل واحدة منها وف ّية يف خطوطها العري�ضة
لأفكار الآباء امل�ؤ�س�سني .ففي حني تنا�سل من فكر دوركهامي 1858( Emile Durkheimم1917-م)
وماك�س فبري  Max Weberتوجه ُنعِت يف علم اجتماع العمل ب�أنه �إ�صالحي ووظيفي ،وهو توجه
حت�س�س مواطن اخللل يف جماالت العمل وحماولة ا�ستيعابها� ،أنتجت يف املقابل �أفكار
عمل على ّ
كارل مارك�س  Karl Marxوج ًها ثان ًيا نُعت ب�أنه �صراعي وثوري رف�ض التعامل مع واقع العمل
وم�ؤ�س�ساته؛ فظل ين�شد التغيري اجلذري لها عرب الق�ضاء على ما تفرزه من تناق�ضات.
 1-2إميل دوركهايم واملنظور النظامي للعمل:
ن�شر عامل االجتماع الفرن�سي �إميل دوركهامي كتابه “يف تق�سيم العمل االجتماعي” يف �سنة 1893م،
()16

(16) Emile Durkeim, De la division de travail social, Paris, PUF 1978.
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�أي بعد حوايل قرن من حديث �آدم �سميث عن مفهوم تق�سيم العمل .وقد حاول دوركهامي تو�سيع دوائر
املفهوم لي�ستوعب جملة التغريات الهيكلية التي طر�أت على املجتمع الأوروبي ،وما جنم عنها من حتول
االقت�صاد واملجتمع من االعتماد على امل�ؤ�س�سة الفالحية نحو امل�ؤ�س�سة ال�صناعية التي �أفرزت تنام ًيا
التخ�ص�ص وتق�سيمات العمل .ويع ّد كتاب “يف تق�سيم العمل االجتماعي” من �أول
غري م�سبوق لن�سق
ّ
اجتهادات التفكري ال�سو�سيولوجي لتف�سري ما �أ�صاب املجتمعات الأوروبية من حتوالت مع نهاية القرن
التا�سع ع�شر .فتق�سيم العمل كظاهرة اجتماعية كان بالن�سبة لدوركهامي مو�ضوع درا�سة يجب �أن يي�سر
عملية فهم امليكانزمات التي يتمكن عربها املجتمع من التغري والتحول عن طريق التخ�ص�ص.
ويف اجتهاد منه لتو�صيف جمتمع مثايل يتح ّرر فيه الفرد من �سطوة املا�ضي و�ضغوط احلياة
التقليدية يف ذات الوقت الذي يحافظ فيه على روابط اجتماعية قو ّية مع �أبناء جمتمعه ي�ؤ ّمنها واقع
تق�سيم العمل وتقا�سمه ،خل�ص دوركهامي �إىل نتيجة مفادها التمف�صل التام بني ظاهرة تق�سيم
وتو�صل �إىل القول ب�أن تاريخ الإن�سانية قد �شهد وجود منطني من
العمل والت�ضامن االجتماعي،
ّ
املجتمعات� ،أحدهما يقوم على ما �س ّماه “بالت�ضامن الآيل” ،والآخر يعتمد على “ت�ضامن ع�ضوي”.
واملجتمعات ذات الت�ضامن الآيل ،ح�سب ر�ؤيته ،هي تلك املجتمعات التي يخلق فيه الت�ضامن واق ًعا
من الت�شابه والتماثل بني �أفرادها ،حيث ي�شهد ه�ؤالء حالة انتماء قوية للمجموعة ت�صل ح ّد ذوبان
الأفراد واندماجهم مع ّ
الكل االجتماعي .وعلى العك�س من ذلك تعرف جمتمعات الت�ضامن الع�ضوي
ن�سق تق�سيم عمل مه ّم ،وي�ؤكد دوركهامي على �أن الوظيفة الأ�سا�سية لذلك التق�سيم االجتماعي للعمل
جمرد زيادة الإنتاج وحتقيق الرفاهة� ،إمنا يف حتقيق �أ�شكال الت�ضامن املختلف
ال تنح�صر يف ّ
عن الأول ،و�إثبات تلك املجتمعات لوجودها؛ وتب ًعا لذلك �ش َّرع دوركهامي �ضرورة اختالف املهام
وتقا�سمها بني �أفراد املجتمع الواحد ،و�أكد على ما للتعاون والتبادل من دور يف �إ�ضعاف خماطر
ال�صراع والتفكك املجتمعي؛ ونادى من منطلق ذلك ب�ضرورة �إعادة بناء جمتمعه لروابطه االجتماعية
التي كانت �سائدة يف منطه التقليدي الذي ّ
حتطم حتت وط�أة حتوالت الثورتني الفرن�سية وال�صناعية،
ونا�شد ب�ضرورة العمل على �إحالل االندماج والتالحم االجتماعي واملحافظة عليه يف منط املجتمع
املعا�صر الذي �أ�ساء فهم مبادئ تق�سيم العمل والت�ضامن الع�ضوي.
وتنبع مناداة دوركهامي هذه من عمق توجهاته التي اعتربت ذات نزعة حمافظة وان�سحبت على �أغلب
�أطروحاته ،حيث كان يكتب من وحي �إح�سا�س بنهاية ا�ستقرار جمتمع وت�أ�س�س �آخر يف فو�ضى
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عارمة حاول دوركهامي عرب ر�ؤيته �ضبط بع�ض بو�صالتها من خالل الدعوة لإنقاذ ما قد ميكن �إنقاذه
من بواقي املجتمع التقليدي املنهار .يف حلظة بد�أت فيها مالمح جمتمع جديد متناق�ض ومهتز ّ
تت�شكل
يف �أوروبا على وتر النه�ضة ال�صناع ّية التي غريت جغرافية املجتمع الأوروبي من جمتمع م�ستقر
ومتجان�س نحو جمتمع فو�ضوي وف�سيف�سائي .وما �أراد الت�شديد عليه عرب كل ذلك هو �إمكانية
حمافظة املجتمع على وحدته وتالحمه مهما بلغ فيه م�ستوى تق�سيم العمل االجتماعي من تطور،
ومهما �شهد فيه حجم املجتمع من امتداد وتو�سع ،ور�أى �أن كل ذلك ميكن �أن يتم وينمو دون تفتت
املجموعة الأم وان�شطارها �إىل جمموعات �صغرية ذات م�صالح متناق�ضة .وقد خ�ص�ص دوركهامي
الف�صل الأخري من كتابه “يف تق�سيم العمل االجتماعي” للحديث عن الظواهر املر�ضية لتق�سيم
العمل االجتماعي ،وم ّيز بني بع�ض �أ�صنافها (تق�سيم العمل الأنومي -تق�سيم العمل بالإكراه)...
واعترب �أن وجودها يربهن على غياب الت�ضامن الع�ضوي يف املجتمع الذي تظهر فيه.
من امله ّم يف هذا النطاق الت�شديد على �أن دوركهامي كان خالل الكتاب يروم تناول تق�سيم العمل
عرج
يف �شمول معانيه االجتماعية ،ومل يق�صد املعنى ال�ضيق ملفهوم تق�سيم العمل ،ولك ّنه رغم ذلك ّ
على مفهوم تق�سيم العمل التقني وعلى �شكل العمل بال�سل�سلة .وقد ر�أى بع�ض الدار�سني �أثناء عملية
�إعادة بناء لأفكار دوركهامي حول الأ�شكال املر�ضية لتق�سيم العمل �أن دوركهامي قد نقد التيلور ّية
من منطلق مناداته بعدم عزل العامل عن جمموعة العمل التي ينتمي �إليها ،واعترب �أن العامل يجب �أن
يندمج يف م�صنعه ،ويكون على �إطالع بكل م�سار الت�صنيع داخله ،حتى يتمكن من ح�سن التموقع
يف جمموعات العمل ،وحتى يعي الوظيفة والدور اللذين �سي�ؤديهما �ضمن تلك املنظومة .ونادى
دوركهامي بتق�سيم عمل تقني داخل امل�ؤ�س�سة ال�صناعية ين ّمي روابط الأفراد وال يعزلهم عن بع�ضهم
البع�ض ع ّم اًال وم�سريين ،وهو ما ينتج يف نظره ما حت ّدث عنه من الت�ضامن الع�ضوي.
()17

وبهذا املعنى اعتُبرِ منظور دوركهامي للعمل منظو ًرا نظام ًّيا من منطلق اعتباره ملجال العمل مبثابة
املنظومة االجتماع ّية التي تهيكلها جمموعة من العنا�صر املتالحمة فيما بينها عرب �أدائها جلملة من
الوظائف املتداخلة واملرتابطة ب�شكل يجعل �ضمان ا�ستمرارية وجود تلك املنظومة مرتهنًا ب�أداء
عنا�صرها لوظيفتها بال�شكل املفرت�ض.
(17) Philippe Besnard, (sous la direction), Division de travail et lien social: Durkheim un siècle après.
PUF, Paris 1993.
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والظاهرة البريوقراطية:
 2-2ماكس فبري ّ
على غرار دوركهامي حاول عامل االجتماع الأملاين ماك�س فبري تف�سري بع�ض ما ي�شهده ع�صره من
حتوالت جوهر ّية؛ ف�سعى �إىل حتديد اخل�صائ�ص الأ�سا�س ّية للمجتمعات ال�صناع ّية من خالل اهتمامه
بالتنامي املطرد لظاهرة البريوقراطية .وقد اعتُبرِ بذلك � ّأول مفكر وعامل در�س م�س�ألة البريوقراطية،
منوذجا مثال ًّيا ّ
ظل يعتمد �إىل اليوم ك�أداة حتليل �أ�سا�س ّية من قبل املخت�صني يف
وقد �صاغ لها
ً
خمتلف التخ�ص�صات الدار�سة لق�ضايا العمل وق�ضايا علم االجتماع ال�سيا�سي وعلم الإدارة وغريها
من التخ�ص�صات ،التي ال تزال -رغم نقدها للنموذج الفبيريي للبريوقراطية -تعتمد عليه ك�أ�سا�س
جوهري يف درا�ساتها وبحوثها.
و�ضمن كتابه “االقت�صاد واملجتمع” -الذي �صدر �إثر وفاته -اعترب ماك�س فبري �أن الهيمنة
تتمثل يف ا�ستعداد م�سبق من قبل �شخ�ص ما لالمتثال لأمر معني ميليه عليه طرف ثان .واعترب �أن
ّ
كل �سلطة تقوم على تربير معني لها ي�سندها وي�شد �أزرها ،انطالقًا من معتقدات الأفراد االجتماع ّية.
ومن ذلك املنطلق نفى فبري �صبغة ال�شرع َّية عن كل طاعة يت ّم فيها امتثال ال�شخ�ص لغريه بالإكراه،
وح ّدد طبقًا لذلك ثالثة �أ�صناف من الهيمنة ،هي:
()18

 -1الهيمنة التقليد َّية :وهي التي يتم �ضمنها احرتام بع�ض الأفراد �إذعانًا لإمالءات العادات
والتقاليد ،مثل �أمر طاعة الوالدين على �سبيل املثال.
 -2هيمنة الكاريزما :التي يكون للقائد فيها �شخ�ص ّية ا�ستثنائية ت�ستلزم نو ًعا من التعاطف
اخلا�ص معه من قبل الأفراد ،ومنها مثال �شخ�صيات كبار القادة والزعماء يف تاريخ الب�شرية
كهتلر ومو�سوليني وغريهما.
 -3الهيمنة ال�شرعية :وتتحدد بواجب حمدد وغري �شخ�صي ،وترتبط بالوظائف �أكرث من ارتباطها
بالأ�شخا�ص.
ووفقًا لهذا الت�صنيف ح ّدد ماك�س فبري �أ�س�س البريوقراطية وخ�صائ�صها معت ًربا �أن قوامها
الأ�سا�سي ي�ستند �إىل الهيمنة ال�شرع ّية؛ وذلك الختزال البريوقراطية للعالقات االجتماع ّية املوجودة
جمردة ت�سمو على جمرد اتخاذها �شكل عالقة بني �أ�شخا�ص
داخل نطاق العمل يف عالقة بني وظائف ّ
(18) Max Weber, Economie et société, T 1 et 2, Paris, Plon 1971.
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حم�سو�سني ،وهو ما ينمي لدى الفرد �شعو ًرا باالمتثال امل�ؤقت ل�شخ�ص ي�شغل من�ص ًبا قياد ًّيا،
وتتحدد �ضوابط كل منهما وموقعه مبا يناط بعهدة ّ
كل طرف من م�سئوليات ومهام.
وقد � ّأقر فبري بنجاعة البريوقراطية انطالقًا من اعتبارها ظاهرة جمدية وغري نزاع ّية ،تتوىل �ضمنها
قواعد ال�سري املحددة م�سبقًا ح�سم امل�سائل احل�سا�سة ،كملء املنا�صب ال�شاغرة يف حاالت معينة
وتتج�سد جدواها بنظره يف حتقيقها لأف�ضل النتائج يف �أوقات قيا�س ّية يخت�صر
عرب االنتخاب مثلاً .
ّ
فيها االلتزام بالقواعد حيز �أداء املهام؛ فتت�ضاعف بذلك �سلطة القائد ويتقوى نفوذ القائمني على �سن
القواعد وقوانني اال�شتغال.
ويف متييزها عن �أ�شكال التنظيم التقليدية ،اعترب ماك�س فبري البريوقراطية �شكلاً من �أ�شكال التنظيم
العقالين واملنطقي مل�سار الإنتاج؛ بحكم ا�ستنادها على جملة من قواعد ال�سري امل�ضبوطة واملع ّممة
على جميع عنا�صر الإطار االجتماعي بدون ا�ستثناء .وتت�سم البريوقراطية كذلك باملو�ضوعية؛
العتمادها على قواعد غري ذاتية وغري م�شخ�صنة ،ودح�ضها لتحالفات القرابة والدم التي تقوم عليها
التنظيمات التقليدية.
�شكل اهتمام ماك�س فبري مب�س�ألة البريوقراطية و�أدوارها املختلفة يف املجتمعات احلديثة مرتك ًزا
نظر ًّيا مه ًّما �سوف تقوم عليه �أغلب الإ�سهامات يف جمال درا�سة التنظيمات وامل�ؤ�س�سات ،خا�صة
بالن�سبة لأفكاره املت�صلة ب�أهمية العالقة اجلامعة بني العقالنية والبريوقراطية وجدوى التقنية،
وكذلك �أفكاره املتعلقة بالعقالنية ال�شكلية (الر�سم ّية) والعقالنية املادية.
ولكن النموذج املثايل الذي �صاغه ماك�س فبري للبريوقراطية تعر�ض كذلك للكثري من النقد ب�سبب
اهتمامه املفرط بالتنظيم الر�سمي ،و�إ�صراره على ربط البريوقراطية بالقواعد الر�سمية وبالنواحي
الإجرائية البحتة؛ مما �أدى �إىل اعتبارها بريوقراطية مثالية ومتعالية عن الواقع .ولئن ت�صاعدت
ح ّدة نقد منوذج فبري املثايل للبريوقراطية ف�إن ذلك مل ينتج عنه رف�ض له من قبل خمتلف املدار�س
التي جاءت بعده ،بل كانت تنطلق منه يف حماولة للبحث له عن مناذج بديلة �أكرث قر ًبا من واقع
اال�شتغال العملي للبريوقراطية كجهاز �أ�ضحى يخدم ذاته اً
بدل من خدمته مل�سار الإنتاج.
وقد �أ�سهمت جملة �أفكار ماك�س فبري يف تطور مهم يف التوجهات الأكادميية املتناولة لق�ضايا العمل
وم�سائله ،ال�سيما �أن �سياقها التاريخي ات�سم بربوز تنظيمات كربى كالإدارات العمومية ،وامل�صانع،
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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والأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات ذات القواعد اجلماهريية العري�ضة .ولئن تزايد االهتمام بها يف
البداية من قبل علماء االجتماع الأمريكان حتدي ًدا ،ف�إن �أفكار ماك�س فبري قد انت�شرت بعد ذلك
يف �أوروبا ،حيث ّ
متكن من خاللها بع�ض علماء االجتماع يف فرن�سا كمي�شال كروزيي Michel
 Crozierو�آالن توران  Alain Touraineمن تطوير مقاربات ومدار�س �سو�سيولوﭽية على قدر
كبري من الأهمية.
وخال�صة القول �إن منظور فبري مل�سائل العمل يعد منظو ًرا ذا توجه جمتمعي نظر للعمل يف عالقته
بالنظام االجتماعي الك ّلي ،ومل يكتف بالنظر للعمل يف حميط ممار�سته ال�ضيقة ،بل و�ضعه يف
�إطاره املجتمعي وال�شمويل ،وذلك من خالل اهتمام فبري مب�س�ألة الثقافة والقيم واملعايري امل�ستبطنة
من طرف العامل الذي اعتُبرِ �سلوكه داخل جمال عمله وخارجه ً
�سلوكا خا�ض ًعا وموج ًها قيم ًّيا من
قبل جملة ما ي�ستبطنه من جمتمعه من نظم معايري و�أن�ساق قيمة .وقد دعا فبري �إىل �ضرورة اجتهاد
الباحث يف تف ّهم دالالت ذلك الفعل املوجه ومعانيه ،وهي �أفكار �سوف يقوم بتطويرها رواد مدر�سة
التفاعل ّية الرمز ّية والت�أويلية الرمزية فيما بعد.
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الإطار رقم ( :)1خ�صائ�ص البريوقراطية ح�سب عامل االجتماع ماك�س فبري

ح ّدد فبري خ�صائ�ص النموذج املثايل للبريوقراطية كالتايل:
 -1توزيع ال�سلطة :تتجلى البريوقراطية يف �شكل بناء هرمي تقع مراتب ال�سلطة العليا يف
قمته .وتتخذ الأوامر منحى �أفق ًّيا ينزل من القمة نحو القاعدة يف م�ستوى اتخاذ القرار.
وتتوزع املهام يف التنظيم بو�صفها “واجبات ر�سمية” .وتقوم الرتب العليا بالإ�شراف
وال�سيطرة على الرتب الأدنى منها �ضمن ذلك النظام الرتاتبي.
 -2ت�ضبط القواعد والرتاتبية املكتوبة �سلوك عنا�صر التنظيم على جميع امل�ستويات ،وكلما
علت الرتب تزايد نطاق القواعد والتعليمات لت�شمل جمموعة وا�سعة من احلاالت؛ مما
يتطلب املرونة يف تف�سريها.
 -3يعمل املوظفون يف البريوقراطية بدوام كامل ،ويتقا�ضون �أج ًرا من عملهم :وتقابل كل
وظيفة �ضمن هرم التنظيم ب�أجر حمدد وقار .وتتم الرتقية املهنية ح�سب عن�صر الكفاءة
�أو الأقدمية �أو االثنني م ًعا.
 -4هناك ف�صل بني مهام امل�سئول داخل التنظيم وحياته اخلا�صة خارجها :تنف�صل احلياة
اً
انف�صال ماد ًّيا
العائلية وال�شخ�صية للم�سئول عن �أن�شطته يف موقع العمل ،وتنف�صل
عن مكان الوظيفة.
 -5عدم ملكية عنا�صر التنظيم للموارد املادية التي ي�ؤدون عملهم من خاللها :ي�سيطر
املزارعون وال�صناع يف املجتمعات التقليدية على عمليات الإنتاج وميتلكون و�سائله،
�أما يف التنظيمات البريوقراطية ف�إن املوظفني ال ميتلكون ما ي�ستخدمونه من معدات
وجتهيزات.
وكان “فبري” يرى �أن اقرتاب التنظيم من هذا النموذج املثايل للبريوقراطية يجعلها �أكرث
كفاءة يف الو�صول للأهداف التي قامت من �أجلها .كما �أنه يرى �أن البريوقراطية تتفوق من
الوجهة الفنية والتقنية على كافة �أ�شكال التنظيم الأخرى .فالبريوقراطية ترقى باملهارات
�إىل حدودها الق�صوى ،وت�شدد على الدقة وال�سرعة يف �إجناز املهمات.
Max Weber, Economie et société, op.cit
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 3-2املنظور املاركسي:
كما هو معلوم فقد اختزل كتاب ر�أ�س املال للفيل�سوف وعامل االقت�صاد الأملاين كارل مارك�س �أه ّم
�أفكاره حول م�سائل الإنتاج والعمل و�أمناطه وعالقاته يف ظل نظم الإنتاج التي عرفتها الب�شرية.
ويقر
وتركز جهد مارك�س على نظام الإنتاج الر�أ�سمايل الذي �أراد تف�سريه وتبيان كيفية ا�شتغالهّ .
مارك�س ب�أن عملية الإنتاج ت�شهد بروز ت�شكل اجتماعي بني من ميلكون ر�أ�س املال من جهة ومن ال
ميلكون �سوى قوة عملهم من جهة �أخرى .وحتتكر الفئة الأوىل خمتلف قوى الإنتاج من مواد �أولية
و�آالت وجتهيزات �صناعية وقوى عاملة� ،أ ّما الفئة الثانية وهي الربوليتاريا فال متلك �شيئًا �سوى
قوة �سواعدها التي تبيعـها �ضمن العمل ّية الإنتاجية للفئة الر�أ�سمالية؛ وبذلك ت�صبح قوة العمل مبثابة
الب�ضاعة الإنتاجية الوحيدة ذات القيمة؛ لذلك يعمد �أ�صحاب رءو�س الأموال �إىل احتكار ا�ستخدامها
من �أجل اال�ستحواذ على فائ�ض القيمة الذي ي�صبح مل ًكا لهم بعد دفع �أجر اليد العاملة .ومن خالل
هذه اال�ستنتاجات توجه مارك�س بالنقد لنظريات االقت�صاد ال�سيا�سي الكال�سيكية (نظريات �سميث
وريكاردو) ،ور�أى �أن اعتبار ه�ؤالء ال�سوق املبد�أ املنظم لالقت�صاد ميثل اعتبا ًرا يطم�س العالقات
احلقيقية التي توجد �ضمن عمل ّية الإنتاج .وقد رف�ض مارك�س النظر �إىل الب�ضاعة على �أ�سا�س �أنها
جمرد �سلعة خالية من االعتبارات الإن�سانية؛ باعتبار �أن ذلك يغ ّيب طرفًا مه ًّما من عمل ّية الإنتاج ،وهو
ذلك ال�شخ�ص الذي �أنتج تلك الب�ضاعة .وتختزل الب�ضاعة يف نظر مارك�س جمموعة من العالقات
بني فئة مالكة لو�سائل الإنتاج وفئة ال متلك غري قوة �سواعدها .ويخفي �سعر الب�ضاعة كذلك عالقة
ا�ستغالل الر�أ�سمايل للعمال الذين �أنتجوا تلك الب�ضاعة.
ويرى مارك�س �أن لكل جمتمع منط �إنتاجه اخلا�ص به ،وهو جمموع تلك القوى املنتجة واخلا�صة
بذلك املجتمع ،وميكن بوا�سطتها �إنتاج ال�سلع املادية .وينطوي منط الإنتاج على �أدوات عمل ّية الإنتاج،
مبا فيها الأفراد وما يتمتعون به من �إمكانيات فنية وخربة بالعمل ومهارات يدوية.
ولكل منط �إنتاج معني عالقات �إنتاج مرتبطة به ،وهي جمموعة تلك العالقات الرابطة بني خمتلف
الفئات والطبقات االجتماعية امل�شاركة يف عملية الإنتاج .وتن�ش�أ تلك العالقات بني الأفراد خالل
عملية الإنتاج والتبادل وتوزيع ال�سلع املادية .وهي تلك العالقات بني ال�سادة والعبيد يف منط الإنتاج
العبودي ،وبني الدولة ورعاياها يف منط الإنتاج الآ�سيوي ،وبني النبالء والأقنان يف منط الإنتاج
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الإقطاعي وبني البورجوازية والربوليتاريا يف منط الإنتاج الر�أ�سمايل .ويدير كل من ال�سادة والدولة
والنبالء والبورجوازية القوى املنتجة ويقتطعون لأنف�سهم فائ�ض القيمة بح�سب العالقات االجتماعية
التي يقيمونها مع الفالحني والعبيد والربوليتاريا .انطالقًا من هذا الت�صور املادي للتاريخ �صاغ
مارك�س نظرية ال�صراع الطبقي ،وحاول من خاللها مع �إجنل�س  Engelsتف�سري عوامل التغري
االجتماعي يف املجتمعات الطبقية القائمة على اال�ستغالل .وقد بينّ �أن الطبق ّية واقع تنتجه عالقات
الإنتاج ال�سائدة والقائمة على امللكية الفردية التي تربز وجود طبقتني �أ�سا�سيتني ،طبقة م�ستغِّلة
وطبقة م�ستغَّلة ال متلك �سوى قوة العمل .وكنتيجة لتناق�ض امل�صالح بني الطبقتني يكون ال�صراع
حتم ًّيا ،وت�ؤدي الثورة االجتماعية �إىل تغيري عالقات الإنتاج و�شكل امللكية ال�سائدة.
و� اً
إجمال ميكن القول �إن م�س�ألة العمل ببعدها الفل�سفي احتلت مكانة مركزية يف فكر كارل مارك�س
انطالقًا من اعتباره �إياها مبثابة جواز عبور من الطبيعة نحو الإن�سانية ،فبالعمل وحده يتمكن
الإن�سان بر�أيه من اكت�ساب ماهيته ك�إن�سان ،وينتج �شروط وجوده .ومبا �أن العمل هو ترجمة لعالقة
مزدوجة بني الأفراد فيما بينهم من ناحية ،وفيما بني الإن�سان والطبيعة من الناحية الثانية؛ يحقق
الإن�سان ذاته وجوهره ك�إن�سان عرب حتويله للطبيعة.
ولكن عملية حتقيق الإن�سان لذاته عرب العمل مل تتحقق تاريخ ًّيا يف نظر مارك�س؛ بحكم ما �أنتجه
الواقع التاريخي للعمل يف ع�صره من حالة اغرتاب للعامل عن نف�سه وعن ُمنتَجِ ه ،ونتيجة لأو�ضاع
احتكار �صاحب ر�أ�س املال يف النظام البورجوازي لفائ�ض القيمة الذي ينتجه العامل .وقد اعترب
مارك�س العمل م�صد ًرا مه ًّما من م�صادر توليد القيمة ،التي يتمثل ا�ستغالل ثمارها يف جتديد ر�أ�س
املال ،ويف ت�ضخيم �أرباح �أ�صحاب ر�أ�س املال ،يف الوقت الذي ال يجني منها واقع جتديد قوة العمل
ف�ضحا لبنية
التي تعترب ع�صب العملية الإنتاجية� -إ ّال نز ًرا قليلاً  .وهو ما يعتربه الفكر املارك�سي ًاال�ستغالل الفاح�ش لق ّوة العمل ،وللتناق�ضات اجلوهر ّية التي يقوم عليها نظام الإنتاج الر�أ�سمايل.
لقد خ ّولت جممل �أفكار مارك�س حول العمل وجممل ما طرحته من مقوالت فكر ّية مه ّمة  -كمقولة
االغرتاب ،وا�ستغالل فائ�ض القيمة ،وال�صراع الطبقي -اعتباره من املمهدين الفعليني لن�ش�أة علم
اجتماع العمل وتطوره كتخ�ص�ص قائم بذاته .ومن خالل اعتباره للعمل اً
جمال للنزاع وال�صراع
الطبقي بني طبقة مالكة لو�سائل الإنتاج وطبقة مالكة لق ّوة العمل ،تطور �ضمن بع�ض املدار�س
ال�سو�سيولوﭽية التي جاءت بعده مفهوم النزاع (ال�صراع) داخل جماالت العمل يف املجتمع ب�أبعاده
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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الثور ّية والإيديولوجية التي انبنت على حتمية التغيري املجتمعي على يد الطبقة الكادحة وامل�ست َغ َّلة.
وقد كان لذلك التوجه ت�أثريه على بع�ض ال�ساحات ال�سو�سيولوﭽية ،خا�صة الفرن�س ّية ،حيث ظلت
بع�ض املدار�س ذات النزعة املارك�سية ترف�ض االندماج الفكري وامليداين يف واقع العمل بتناق�ضاته،
وظلت تنظر له كنطاق يتوجب تغيريه .ومل تتمكن بع�ض املدار�س ال�سو�سيولوﭽية الفرن�سية ذات
النزعة املارك�سية من االنخراط � -سوى م�ؤخّ ًرا  -يف م�سار تطوير بع�ض التخ�ص�صات الدقيقة
املرتبطة مبجال العمل وامل�ؤ�س�سة امل�صطبغة بطابع �إجرائي.
 -3علم اجتماع العمل والدراسات املعاصرة:
�أف�ضت بنا حماولة تتبع ن�ش�أة علم اجتماع العمل فيما ما �سبق من فقرات �إىل اعتبار ثالثينيات القرن
الع�شرين مرحلة ت�أ�س�س فعلي لهذا التخ�ص�ص بف�ضل ما �شهدته تلك الفرتة التاريخية من زخم يف
م�ستوى �إنتاج التجارب امليدانية �ضمن ميادين العمل ،وما ارتبط بها من حماوالت مهمة لتف�سري تلك
النتائج ،وما انبثق عنها من توجيهات وقع اعتمادها لتح�سني ظروف العمل ومراقبة �أداء العمال؛
وهو ما كان له بالغ الأثر يف تطوير �سبل التعامل النظري وامليداين مع م�س�ألة العمل ،خا�صة بتفاعل
كل ذلك مع جملة ما �أفرزته ال�ساحة ال�سو�سيولوﭽية النا�شئة من �أفكار و�أطروحات حول ظاهرة
العمل ،وما جادت به قريحة الآباء امل�ؤ�س�سني لعلم االجتماع واجتهاداتهم.
و�إذا ما رمنا و�ضع حتديد زمني لتطور االجتاهات املعا�صرة لعلم اجتماع العمل ميكننا القول � اً
أول
�إن التعامل العام لل�ساحة الفكرية وال�سو�سيولوﭽية حتدي ًدا مع م�سائل العمل وظواهره ظل �إىل
حدود خم�سينيات القرن الع�شرين متخذًا مالمح عامة ات�سمت بالت�شابه يف منهجية تعاملها مع
ظواهر العمل رغم ما كان ي�شقها من اختالفات طفيفة ،حيث ظ ّلت �أغلب املحاوالت تدر�س العمل من
خالل درا�سة �أو�ضاعه وظروف ممار�سته داخل امل�ؤ�س�سات وامل�صانع.
وميكن ثان ًيا اجلزم ب� ّأن ذلك التوجه ا�ستم ّر على حاله �إىل حدود مطلع الثمانينيات من نف�س القرن،
ليتخذ بذلك توجهات مغايرة يف درا�سة ظواهر العمل ات�سمت مبقاربات خمتلفة ع ّما كان �سائ ًدا يف
�أطروحات العمل منذ عقد الثالثينيات.
ولئن تفر�ض علينا حدود هذا الف�صل ت�أجيل النظر فيما ا�ستج ّد من �أطروحات �سو�سيولوﭽية حول ق�ضايا
العمل منذ ثمانينيات القرن الع�شرين لف�صول قادمة ،ف�إننا نقف يف هذا امل�ستوى عند بع�ض ما كان يطرح
42

يف علم اجتماع العمل من درا�سات يف بع�ض ال�ساحات الفكرية الغرب ّية خالل نهاية الن�صف ال ّأول من
القرن الع�شرين .و�سنحاول �إبراز بع�ض املالمح العامة للمقاربة ال�سو�سيولوﭽية للعمل خالل تلك الفرتة،
مع �سعي لإظهار ما ّمت التغافل عنه �إىل حدود ذلك الوقت من مو�ضوعات جوهر ّية مت�صلة بالعمل.
لقد م ّثلت اجتهادات خمت�ص علم اجتماع العمل الفرن�سي جورج فريدمان (1905م1977-م) -وال�سيما
“امل�شاكل الإن�سانية للميكنة ال�صناع ّية” (1945م) و“ر�سالة يف �سو�سيولوﭽيا العمل”   (1961م)-
�أحد �أهم الدرا�سات الفرن�سية يف جمال �سو�سيولوﭽيا العمل خالل نهاية اخلم�سينيات .واجتهد جورج
فريدمان بنربة مت�شائمة وذات نزعة مارك�سية يف تبيان حجم الت�أثريات ال�سلب ّية للتطور التكنولوجي
على العمل الإن�ساين .و�أبرز من خالل م�شاهداته العينية للأو�ضاع يف عدد من الدول ال�صناعية
مدى اقتحام �سال�سل العمل وغزو الأجهزة التقنية والأوتوماتيكية لكل قطاعات العمل وميادينه ،من
ال�صناعة وتركيب ال�سيارات �إىل الن�سيج و�صناعة املالب�س وال�صناعات الغذائية وغريها .و�أبرز ما
لذلك من نتائج ظهرت ب�صفة خا�صة على ور�ش العمل التقليدية ،التي تراجعت بها م�ستويات ما كان
ليحل ّ
يحتكم عليه العامل من مهارة وحذق ملا كان ي�شغله ويتم ّر�س بهّ ،
حمل ذلك العمل املج ّز�أ �أو
املف ّتت املنجز حتت �إمرة ورقابة هياكل خمت�صة؛ فانحطت بر�أيه فحوى القيمة التي كانت تقرتن بدراية
العامل ومعرفته احلميمة باملواد التي كان ي�شتغل عليها ويح ّولها من مرحلة �إىل مرحلة �ضمن م�سار
ت�صنيعه لها .وهو ما كان له بالغ الأثر يف طم�س روح املبادرة والإبداع التي كانت ت�صنعها وتغذيها
تلك الدراية يف العامل ،الذي حت ّول مع تط ّور امليكنة �إىل “�س ّداد ب�ؤر” يح َّول ح�سب الطلب ل�س ّد ثغرة
ما يف �سل�سلة طويلة ال يطلب منه �أية معرفة مباهيتها �أو �أية دراية مبتعلقاتها .وح َّمل جورج فريدمان
�أ�صحاب العمل امل�سئولية االجتماعية الأوىل عن تبعات التكنولوجيا وت�أثرياتها؛ لأنهم يف ر�أيه الأقدر
من غريهم على احلد من �آثاره ال�سلبية.
()19

وعند درا�سته لعلم اجتماع العمل � ّأكد جورج فريدمان على الأهمية اال�سرتاتيجية لذلك الأمر يف
معرفة املجتمع وفهمه“ ،لنالحظ �أنه �ضمن هذا التفاعل بني الإن�سان وحميطه عرب التقنية� ،أي عرب
املف�سـر لتطور البنى االجتماعية� .إنها وحدها
العمل ،يتب ّدى جل ًّيا يف نهاية املطاف العن�صر املحرك ّ
القادرة على الإتيان بالإجابة املنا�سبة مل�شاكل ظلت مبهمة”.
()20

(19) George Friedmann, Le problème humain du machinisme industriel, Gallimard, Paris 1964.
George Friedmann et Pierre Naville, Traité de sociologie de travail, Armand Colin, Paris 1962.
(20) George Friedmann et Pierre Naville, Traité de sociologie, op.cit, p.37.
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وقد اعتربت الدرا�سة العلم ّية للعمل -يف ال�ساحة الغربية عمو ًما والفرن�سية حتدي ًدا مع نهاية
تنام غري م�سبوق حلركة ت�صنيع مه ّمة �أحدثت
اخلم�سينيات ،ومع ما كانت ت�شهده املرحلة تاريخ ًّيا من ٍ
بدورها حتوالت هيكلية يف املجتمع ات�سمت بامتداد �أطراف املدن نتيجة ملوجات النزوح العارمة لليد
تتي�سر معه عمل ّية فهم املجتمع وا�ست�شراف مالمح م�ستقبله
العاملة بامل�صانع -ال�سبيل الوحيد الذي ّ
تتج�سد �إال
و�أهم �سماته .ومل يكن ب�إمكان الدرا�سة العلم ّية للعمل ،من خالل مبادرات تلك املرحلة� ،أن ّ
من خالل حتليل �أو�ضاع العمل وتف�سريها اعتما ًدا على �أكرث املناهج علمية يف ت�ص ّور علماء تلك احلقبة
وباحثيها ،واملتمثلة حتدي ًدا يف اال�ستمارات البيانية واملالحظة امليدانية املنجزة داخل مواقع العمل.
()21

ويف نف�س هذه الفرتة تقري ًبا كتب عامل االجتماع الفرن�سي �آالن توران  Alain Touraineعن
ظاهرة العمل مب�صانع �سيارات رينو 1955( Renaultم) .ور�أى �أن اال�ستعمال املك ّثف للآالت
التقنية يف ّ
جل قطاعات الن�شاط من �ش�أنه �أن يحدث تغيرّ ات جذر ّية وعميقة يف التنظيم والبنية املهنية
للم� ّؤ�س�سة ال�صناعية.
()22

ور�أى “�آالن توران” �أن ال�سبيل الوحيد لتحويل ّ
التطور التقني �إىل تطور اجتماعي يكمن يف فتح
�آفاق امل�سرية املهنية للعمال ،الذين ر�أى “توران” �أن قناعتهم بجدوى خدمة التجديد التكنولوجي
مل�صاحلهم مرتهنة مبا ميكن �أن يفتحه لهم ذلك التجديد التكنولوجي من فر�ص للرتقي وحت�سني
�أو�ضاعهم؛ ف ُينظر له بذلك من قبلهم كعن�صر يخدم وجود العامل/الإن�سان وال يهدمه .ور�أى تب ًعا
لذلك �أن ّ
حل م�شكالت م�ؤ�س�سات العمل لي�س بيد مكاتب اخلربة املوجودة خارجها ،ولكنها يف
متناول الهياكل وامل�صالح الداخل ّية للم�ؤ�س�سة ،كمجل�س �إدارتها و�سائر هيئاتها الت�سيري ّية .وقد
اعتمد “�آالن توران” حتدي ًدا زمن ًّيا �أعاد فيه ت�ص ّور تاريخ تط ّور الت�صنيع ،عرب حتديده لثالث حقب
�أ�سا�سية ر�أى �أن �سماتها تتحدد من خالل ثالثة م�ؤ�شرات مركز ّية ،وهي :طبيعة العمل ،وعالقة
الإدارة مب�ؤ�س�سة العمل ،والرغبة يف مراقبة ثمرة العمل ونتائجه.
امتازت احلقبة الأوىل مبنظومة مهنية ات�سمت بانف�صال بني امل�ش ّغل و�إدارة امل�ؤ�س�سة ،وكان ع ّمال
اخلربة دعامتها الأ�سا�س ّية ،كما طغت عليها �إرادة املراقبة الذاتية ل�سري الت�صنيع وات�سمت بتواجد
نقابات املهن .وات�سمت احلقبة الثانية بانحالل منظومة احلقبة الأوىل ،وتعاي�ش كل من عامل املهنة
والعامل املخت�ص داخل امل�صنع� .أ ّما احلقبة الثالثة فقد اتخذت �شكل منظومة تقنية انتفى فيها الفعل
(21) Michel De Coester, François Pichault, traité de sociologie du travail, op cit, p. 44.
(22) Alain Touraine, L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault, CNRS, Paris ,1955.
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املبا�شر للعامل على املادة املح َّولة ،واتخذ فيها العامل �صفة التقني �أو الف ّني ،ومل يعد العمل النقابي
موح ًدا بقدر ما �أ�صبح يظهر ويربز خالل فرتات �صراع
خالل هذه احلقبة الثالثة مي ّثل فعلاً �سيا�س ًّيا ّ
جمموعات امل�صالح.
أ�سا�سا يف
مت ِّكن ،هذه احلقب الثالث من فهم ما �س ّماه “�آالن توران” بو�ضع ّية العمل واملتمثلة � ً
“العمل الآيل وم�ستوى الأجور ،و�أمناط ت�سيري امل�ؤ�س�سات وتنظيمها” ،التي مت ِّكن بدورها من فهم
“مواقف الع ّمال و�أفعالهم” وحتليلها .وتبقى و�ضع ّية العمل بنظره عاجزة مبفردها عن تف�سري ذلك
وحتليله �إذا ما مل يت ّم النظر لها يف �ضوء ارتباطها بخ�صائ�ص املجتمع يف عمومه ،ويف املوقع الذي
حتتله الطبقة العاملة يف املجتمع .ومبعنى �آخر مت ِّكننا �أو�ضاع العمل من فهم طبيعة العالقة القائمة
بني الطبقة العاملة واملجتمع.
وقد كانت حتليالت “�آالن توران” �إىل جانب بع�ض دار�سات العمل الأخرى املتزامنة معها تاريخ ًّيا
مت ّثل توج ًها معينًا طبع بع�ض درا�سات علم اجتماع العمل خالل تلك املرحلة التاريخية ،كان ذلك
التوجه ي�ؤمن بقدرة الطبقة العاملة على تغيري �أو�ضاع املجتمع عرب قدرتها على متكينه من التمتع
بخرياته وثرواته ،وذلك من خالل برهنتهم على ّ
التمكن من �إدارة �شئون العمل وت�سيريها مبعزل عن
التوجه �ضمن ما �س ّمي ب�إيديولوجيا احلرفة �أو املهنة التي تفرق بني
�أية �أطراف �أخرى .وينغر�س هذا ّ
العامل الذي ميار�س عمله بوعي وم�سئولية تامة تغنيه عمن يقف وراءه ليملي عليه �أوامره ،والع ّمال
الذين ال ميلكون تلك احلرفة؛ واملفتقدين بالتايل ملبادئ ممار�ستها ول�ضوابط القيام بها .ويرتبط هذا
التوجه �ضمن ما ي�س ّمى من قبل البع�ض ب�إيديولوجيا “الوعي الفخور بذاته” ،والذي ي�ؤ ّمن للطبقة
العاملة �إمكانية حمافظتها على ا�ستقالليتها واحرتام معايري العمل �ضمن خمتلف �أن�شطة الإنتاج   .
وقد �ساد هذا التوجه يف درا�سات علم اجتماع العمل �إىل حدود �سبعينيات القرن الع�شرين حمكو ًما
بالإميان بقدرة الطبقة العاملة على املراقبة الذاتية ل�سري العمل ،انطالقًا من ق ّوة موقعها ال�سيا�سي
داخل املجتمع �ضمن تلك املرحلة.
()23

وباخلال�صة ميكن القول �إن درا�سات علم اجتماع العمل خالل هذه احلقبة ات�سمت بانح�صارها يف
دوائر ال�صناعة وامل�صانع الكربى .كما امتازت مبنحها �أولوية �إب�ستمولوجية ومنهجية لدرا�سة
()24

(23) Michel De Coester, François Pichault, traité de sociologie du travail, op cit, p.49.
(24) Pierre Tripier, Du travail à l’emploi. Paradigme, idéologie et interactions. Editions de l’université,
Bruxelles 1991.p.99.
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�أو�ضاع العمل (من ت�سيري امل�ؤ�س�سة وتنظيمها ،وم�ستويات �أجور الع ّمال بها�....إلخ) وظروف
ممار�سته .وقد �ساد االعتقاد لدى مفكري املرحلة ب�أن الإملام ب�أو�ضاع العمل دون �سواه ب�إمكانه �أن
ميثل عامل تف�سري مركزي لظاهرة العمل ،كما ّ
ميكن من فهم �سلوك العامل وفهم ما يجري داخل
ولكن هذا التمركز لدرا�سات علم اجتماع العمل داخل �أ�سوار امل�صنع وحول
امل�صنع وخارجهّ .
�أو�ضاع العمل دون �سواها �سوف يتطور تدريج ًّيا عقب ذلك نحو مزيد من االهتمام بالعامل/الإن�سان
ومب�سريته املهنية قبل دخوله للم�صنع والرتكيز على بع�ض جوانب حياته اخلا�صة خارجه.
ويعود الف�ضل يف هذا االنحراف عن ال�سائد يف درا�سات �سو�سيولوﭽيا العمل �إىل فرق بحث مدر�سة
كامربدج  .Cambridgeوقد بحث بع�ضها خالل عام 1968م يف �إمكانيات حت ّول عامل امل�صنع �إىل
بورجوازي بعد فرتة من ممار�سته لعمله .وقد اختار فريق بحث برئا�سة قولدثورب J, Goldthorpe
عينة من العمال ال�شباب املتزوجني الذين يتقا�ضون �أجو ًرا جيدة للت�أكد من فر�ضيته .وحاول �أع�ضاء
الفريق معاجلة بع�ض اجلوانب الأخرى من حياة الع ّمال كمواقفهم ال�سيا�سية وحياتهم اليومية .وبينت
النتائج على نحو غري متوقع �أن و�ضع ّية ممار�سة العامل لعمله  -مبا يف ذلك عالقته برفقائه يف العمل،
والأجر الذي يتقا�ضاه ،وانخراطه يف العمل النقابي -ال ميكن �أن مت ّثل �أداة تف�سري �أو عنا�صر مهمة
لفهم �سلوك العامل؛ حيث تبقى روابط العمال مبجال عملهم وبزمالئهم داخله �ضعيفة ،كما ال ي�ستحوذ
م�ستوى الأجور على اهتمامهم ،ويبقى احتكامهم للعمل النقابي �شكل ًّيا وم�صلح ًّيا .و�شددت نتائج
البحث ل ّأول م ّرة على �أهمية ما يعي�شه العمال خارج امل�صنع ومدى ت�أثريه على �سلوكهم ومواقفهم .وقد
توجهت بع�ض التف�سريات �إىل �أن وجود نوع من املقاي�ضة التي يتبادل فيها العامل بع�ض الرفاهة التي
ّ
يعي�شها خارج �أ�سوار امل�صنع بق�ساوة ما يعي�شه داخله .وحت ّدث بع�ض الباحثني عن نوع من “امل�ضاربة
ال�صامتة” بني العامل الأجري الذي يقبل الظروف املرتدية داخل امل�صنع مقابل بع�ض االمتيازات
املوجودة خارجه كال�سكن واال�ستهالك؛ وبالتايل التنازل مقابل قبول نوع من “التربجز”.
()25

وبهذا� ،ستتحول �أنظار الباحثني والدار�سني تدريج ًّيا عن مناطق متركزاتها التقليدية (درا�سة
�أو�ضاع العمل وظروف املمار�سة) لتتوجه نحو التطلع �إىل تف�سري �سلوك العامل وممار�ساته داخل
جمال عمله ،واالنتباه كذلك لأهمية ما يعي�شه من حياة خا�صة خارج نطاق العمل .و�ستربز تب ًعا لذلك
زوايا نظر خمتلفة �ستطرح نف�سها كمجاالت اهتمام جديدة يف م�سار تف ّهم ظواهر العمل والع ّمال.
(25) Pierre Tripier, “La sociologie du travail” dans Durand , sociologie contemporaine, Vigot, 1989.
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 -4علم اجتماع العمل والبعد الغائب:
ّ
ظل علم اجتماع العمل  -كما تق ّدم ،و�إذا ما �أرجعنا بدايات ن�ش�أته الفعلية �إىل ثالثينيات القرن
الع�شرين -على مدى حوايل �أربعني �سنة و�إىل حدود ال�سبعينيات ،عل ًما �شمول ًّيا اتخذت �أغلب
درا�ساته خالل هذه احلقبة طاب ًعا مع ِّم ًما ،تناول ظاهرة العمل بو�صفها كلاًّ ال يتجز�أ ،واختزلت �ضمنه
غا�ضة الطرف عن غريها من
املقاربة ال�سو�سيولوﭽية النظر للعمل يف حدود �أو�ضاع ممار�سته ّ
الظواهر الأخرى امل ّت�صلة به؛ فتطور بذلك علم اجتماع العمل ناظ ًرا �إىل العمل يف �صبغته ال�صناعية
متغافلاً عن ّ
كل �أ�شكال العمل و�أ�صنافه الأخرى .وتط ّور كذلك مبعزل تام عن الوجه الآخر حلياة
العامل /الإن�سان ،واملتم ّثل يف حياته اخلا�صة خارج دوائر العمل؛ فت ّم بذلك �إق�صاء كل ما من �ش�أنه
�أن ي�ساعد على فهم الت�أثري املتبادل بني احلياة املهنية واحلياة العائلية للعامل.
ّ
ولعل امللفت لالنتباه �أن ذلك االنف�صام الفكري يف �صلب علم اجتماع العمل بني احلياة املهنية واحلياة
العائلية كان متواز ًيا مع حركة تطور درا�سات علم اجتماع الزواج والعائلة؛ حيث �شهدت املرحلة
جملة من البحوث والدرا�سات حول الزواج وت�أثري الت�صنيع والتح�ضر على العائلة ،ولكن ذلك مت
ب�شكل منف�صل مل ُيحِ ل �أ ًّيا من التخ�ص�صني �إىل الآخر ،ودون �أي ربط بني حتليالت تلك الدرا�سات
حول العائلة ونتائجها وبني ما يجري داخل امل�صانع واملعامل .وكان من نتائج �إغفال �أهم ّية متف�صل
احلياة املهنية واحلياة العائلية يف درا�سة ظاهرة العمل� ،إىل جانب طغيان املقاربة ال�شمولية للعامل
وملجال العمل ،طم�س كل ما ميكن �أن يكتنف ظاهرة العمل والفاعلني االجتماعيني �ضمنها من فوارق
اجتماعية وثقافية .وتغييب كل �أ�شكال التنوع واالختالف التي جتتمع يف ظواهر العمل.
ولأن حماور اهتمام علم اجتماع العمل تركزت على �أو�ضاع ممار�سة العمل ال على �شخ�ص
العامل/الإن�سان؛ مل يكن االنتباه لأهم ّية اختالف ممار�سة العمل بني اجلن�سني ممكنًا ،كما مل يكن
من الي�سري مع �سيطرة نوع من الالوعي الذكوري على الباحثني والدار�سني �إدراك بع�ض ق�ضايا
فتلحف العمل وفقًا لذلك
العمل و�إ�شكاالته من زاوية ما ميكن �أن تطرحه فوارق النوع االجتماعيّ .
ت�سجله �أعداد غري ب�سيطة من الن�ساء والأطفال من
املنظور بهوية ذكورية كونية بالرغم مما كانت ّ
ح�ضور �ضمن قوة العمل الغرب ّية خالل تلك احلقبة التاريخية .ورغم ح�ضور املر�أة َكيَدٍ عاملة
ب�سيطة �إىل جانب الرجل يف مواقع خمتلفة من امل�صانع الغرب ّية -حيث مثلت ن�سب
تواجدها حوايل ثلث جمموع اليد العاملة مع نهاية ال�ستينيات -فقد تطورت مقاربات
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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العمل بعيدًا عن �أي �إدراك لفوارق النوع االجتماعي �أو الروابط بني اجلن�سني وعالقة
كل ذلك مبمار�سة العمل .ورغم االنتباه املبكر لبع�ض الدرا�سات املنحدرة من جتارب الهاوثورن
لبع�ض مظاهر االختالف يف الأداء بني اجلن�سني وبني الهويات القومية للع ّمال  ،ورغم بروز بع�ض
الدرا�سات املتناثرة عن اليد العاملة الن�سائية هنا وهناك� ،إال �أن مقاربة العمل ظ ّلت �إىل حدود نهاية
ال�سبعينيات من القرن الع�شرين بعيدة عن االنتباه �إىل �أهم ّية �أية فوارق �أو اختالفات بني العمال
من �أي نوع كانت .ويكمن تف�سري ذلك يف ر�أي بع�ض الدار�سني يف انطواء علم اجتماع العمل على
حدث العمل يف حد ذاته ،والعمل ال�صناعي حتدي ًدا ،واعتبار عمل ّية درا�سته املفتاح الوحيد لفهم ما
يجري داخل املجتمعات الغرب ّية ؛ فت ّم بذلك ا�ستبعاد مقاربته انطالقًا من �أي مت�صل �آخر به؛ وهو ما
جل مقاربات العمل �أ�سرية �أ�سوار امل�صنع؛ فعجزت بالتايل عن ّ
جعل من ّ
تخطي حدوده .واحل�صيلة
هي تط ّور علم اجتماع العمل ب�شقيه الأوروبي والأمريكي بعي ًدا عن االنتباه لق�ضايا فوارق النوع
واختالفات االنتماء العرقي والإثني والوطني.
()26

()27

( )26انتبهت �إحدى الدرا�سات املنبثقة عن جتارب “الهاوثورن” �إىل �أهمية بعد النوع عند تع ّمد تغيري �إحدى الن�ساء املتزوجات برجال
خالل واحدة من التجارب ،وعند الإ�شارة �إىل الهوية القومية لبع�ض العامالت اخلا�ضعات للتجربة وتبيان ت�أثري ذلك يف �سلوكهم يف
العمل .انظرMichel De Coester, François Pichault, traité de sociologie du travail, op cit, p.45 :
(27) Ibid, p.45.
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اخلامتة:
ن�ش�أ علم اجتماع العمل وتقوى بالقدر الذي برزت فيه التناق�ضات االجتماعية داخل حميط العمل
وخارجه و َت َق َّوت؛ مما جعل ظاهرة العمل وخمتلف ما ات�صل بها من عالقات وم�سائل اجتماع ّية
ت�صبح � اً
ّ
وحمل نزاع وعدم اتفاق .وقد تط ّور ذلك النزاع ّ
م�شكلاً مالمح بارزة من افتقاد
إ�شكال
جماالت العمل للإجماع على القيم والت�صورات ،وكذلك على املقاربات والتحليالت .وهو ما �سوف
املحركة للتط ّور الفكري والنظري لعلم اجتماع العمل وما �سوف يتط ّور يف
مي ّثل �أحد �أهم الآليات ّ
رحابه  -الحقًا -من مدار�س وتوجهات فكر ّية خمتلفة.
ويبقى ما ي�ستحق الت�أكيد عليه يف اخلتام هو �أن علم اجتماع العمل تط ّور متالز ًما مع حالة اختالل
نوعي اعتربت العامل ذك ًرا مطلقًا -يف حني �أنه مل يكن كذلك -فغ ّيبت �أطروحاته �إىل حدود الثلث
ّ
الأخري من القرن الع�شرين احلديث عن �شواغل املر�أة العاملة وهمومها ،وق�ضايا الروابط بني
اجلن�سني يف جمال ممار�سة العمل ،وغريها من امل�سائل املت�صلة بفوارق النوع والثقافة .وقد ظل
التناول ال�سو�سيولوجي لظواهر العمل ذكوري الطابع يف م�ستوى املو�ضوع واملنهج و�أ�سلوب
الإنتاج الفكري والبحثي.
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الف�صل الثاين
وتطور علم اجتماع
حتوالت هناية القرن العشرين ّ
التنظيم واملؤسسة
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در�سنا يف الف�صل ال�سابق ن�ش�أة اخت�صا�ص �سو�سيولوﭽيا العمل وتطوره وا�ستقالله عن علم
االجتماع العام منذ الثلث الأول من القرن الع�شرين .وقد حاولنا �ضمن ذلك اجلزء تناول بع�ض
الإ�شكاليات املت�صلة بظاهرة العمل داخل املعامل ال�صناعية الكربى التي منت �أعدادها و�أحجامها
لتطغى على امل�شهد االقت�صادي واالجتماعي ب�أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية خالل تلك املرحلة
التاريخية .وخل�ص ذلك الف�صل �إىل نتيجة مفادها ات�سام املقاربات ال�سو�سيولوﭽية للعمل� ،إىل حدود
ال�سبعينيات ،بالرتكيز الأحادي على العمل ال�صناعي دون غريه من �أن�شطة العمل و�أ�صنافه الأخرى
من ناحية� ،إىل جانب اقت�صار نظر مدار�س �سو�سيولوﭽيا العمل �إىل حدود تلك املرحلة على مو�ضوع
العامل داخل امل�صنع منظو ًرا �إليه يف انف�صام تام ع ّما يحيط به داخل امل�صنع وخارجه من حياة عائلية
اً
منف�صل عن حميطه يف
وغريها من الناحية الأخرى .وقد �أ�سهم ذلك النظر الأحادي للعامل
تعطيل تطوّ ر بع�ض الأفكار الأولية املتعلقة باحلياة العائلية واخلا�صة للعامل  -والواردة
ببع�ض درا�سات تلك املرحلة� -إىل توجهات فكرية بارزة مت ّكن من فهم �أو�ضاع ما يجري
داخل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف متف�صله مع احلياة العائلية
واخلا�صة للعامل.
ّ
هذا و ُيح ّمل ذلك الت�صور ال�شمويل املنكفئ على داخل امل�صنع دون امتداداته اخلارجية حالة ّ
تعطل
انتباه الدار�سني واملفكرين �إىل فوارق اجلن�س واالنتماء القومي واختالف الثقافات وانعكا�ساتها
على ظاهرة العمل وخمتلف متعلقاتها؛ مما �أ�سهم يف ت�أخر اعتماد تلك العنا�صر كمداخل رئي�سة يف
حتليل �إ�شكاليات العمل وامل�ؤ�س�سات.
ويجتهد الف�صل احلايل ،يف ر�صد م�سار تطور املقاربة ال�سو�سيولوﭽية للعمل وامل� ّؤ�س�سة انطالقًا
من التوجهات الفكر ّية اجلديدة التي طبعت ال�ساحة ال�سو�سيولوﭽية منذ الن�صف الثاين من القرن
الع�شرين ،والتي تبلورت لتربز بجالء يف الثلث الأخري منه .وقد ا ّت�سمت املرحلة بربوز �أطروحات
ج ّددت التعامل الفكري والنظري واملنهجي مع ظواهر العمل وخمتلف جماالت ممار�سته يف �سياق
ما طبع املرحلة من حتوالت اقت�صادية واجتماعية هيكل ّية.
ويدر�س هذا الف�صل تبلور �سو�سيولوﭽيا التنظيم وامل�ؤ�س�سة كتخ�ص�صني انبثقا من �صلب التوجهات
النظر ّية العامة ل�سو�سيولوﭽيا العمل ،وحاوال عرب مقوالت فكرية خمتلفة عن �سابقاتها تعميق النظر
يف بع�ض امل�سائل املت�صلة مبمار�سة ظاهرة العمل .وقد �آثرنا عدم تناول كل من التخ�ص�صني ب�شكل
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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منف�صل عن الآخر جلملة من الأ�سباب ،منها التقاطعات العديدة التي جتمع بني التخ�ص�صني ب�شكل
يجعل كل واحد منهما مك ّمال للآخر ،ومنها كذلك اال�سرتفاد الك ّلي ملقاربات كل من �سو�سيولوﭽيا
التنظيم وامل�ؤ�س�سة من ر�ؤى ومدار�س علم اجتماع العمل؛ مما يدفع للقول ب�أن املنطلقات والتوجهات
النظر ّية الأوىل لعلم اجتماع العمل �شكلت الرحم الذي منت فيه وانبثقت منه �أهم املرتكزات النظرية
لكل من �سو�سيولوﭽيا التنظيم وامل�ؤ�س�سة.
التخ�ص�صات
ولع ّله من املفيد الإ�شارة يف هذا النطاق �إىل واقع التداخل والرتابط الفكري الذي مي ّيز
ّ
العلم ّية الثالثة ،علم اجتماع العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة؛ وما لذلك من ت�أثري بالغ يف ه�شا�شة احلدود
القائمة بينها ،و�صعوبة حتديدها و�ضبطها يف م�ستوى �أغلب الأدبيات املتناولة لها .ففي حني
تتب ّدى �صورة العالقة بني كل من علم اجتماع العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة �ضمن بع�ض الدرا�سات
تخ�ص�ص عن الآخر،
ال�سو�سيولوﭽية -ال�سيما الأجنلو�ساك�سونية -كعالقة تطور منف�صل لكل ّ
بتم�ش ّ
تُ�ص ّور بع�ض الدرا�سات الأخرى مدى ا�ستحكام ذلك التطور ٍّ
خطي ت�سل�سلت �ضمنه والدة
التخ�ص�صات الثالثة .وترى بع�ض �أدبيات ال�سو�سيولوﭽيا الفرن�سية �أن تد ّرج التخ�ص�صات الثالثة
من العمل �إىل التنظيم �إىل امل�ؤ�س�سة قد ّمت �ضمن نطاق تخ�ص�صي �أو�سع� ،أُطلق عليه ت�سمية “مقاربات
�أن�شطة الإنتاج”.
()28

وبعي ًدا عن �سرد تفا�صيل تطور املقاربة الفكرية ّ
لكل من تخ�ص�ص علم اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سة،
ً
مرتبطا بتبيان �أبرز املقوالت الفكرية ّ
يي�سر
يظل الهدف الأ�سا�سي من هذا الف�صل
لكل منهما ب�شكل ّ
تناولهما يف الف�صول القادمة ،ويخدم �أغرا�ض �إ�شكالية الكتاب و�أهدافه الرئي�سة.

أهم املقوالت النظرية:
�أو ًال :علم اجتماع التنظيم� :سياقات التبلور و� ّ
 -1السياق التارخيي والتطور الفكري:
ترتبط بدايات التفكري العلمي يف تنظيمات العمل بو�صفها جماالت متار�س �ضمنها خمتلف �أن�شطة
الإنتاج ب�أوىل حماوالت تف ّهم ظاهرة العمل وتف�سريها ،والتي برزت كما تق ّدم كنتيجة حتم ّية لتنامي
العمل ال�صناعي وظهور كربى البريوقراطيات الإدارية املرتبطة به خالل نهاية القرن التا�سع ع�شر
ملحة دعت �إىل �ضرورة
ومطلع القرن الع�شرين .والتي برزت كذلك كا�ستجابة حلاجة اجتماعية ّ
(28) Philippe Bernoux, La sociologie des entreprises, Essais, Editions du Seuil, 2e édition 1997, p.21.
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االهتمام بظواهر العقالنية واالنتظام واملراقبة كعنا�صر �أ�سا�س ّية فر�ضت نف�سها على ظاهرة العمل
ات�سم بتنامي حجم وعدد الوحدات ال�صناعية الكربى التي مل يكن
يف �سياق اقت�صادي وتاريخي ّ
اً
معمول به يف ال�سابق يف الوحدات ال�صناعية
من الي�سري على القائمني عليها �إدارتها وفقًا ملا كان
ذات الأحجام املحدودة .وهو واقع حال ا�ستوجب تدخل زمرة من املفكرين والباحثني امليدانيني
والأكادمييني للإ�سهام -كل من موقعه ووجهة نظره وغاياته -يف الغو�ص يف �أعماق ظاهرة العمل،
وحماولة ا�ستكناه بع�ض جوانبها وخفاياها.
وجت�سد ذلك االهتمام � اً
أول على امل�ستوى الفكري وال�سو�سيولوجي يف حتليالت عامل االجتماع الأملاين
ّ
منوذجا بار ًزا للعقالنية الكونية؛ وذلك
“ماك�س فبري” بخ�صو�ص الظاهرة البريوقراطية ،التي عدها
ً
بحكم �إعالء تلك البريوقراطية من �ش�أن املنطق والعقالن ّية يف جمال �سري العمل (هرمية م�ؤ�س�سة على
الكفاءة والقواعد ال�صارمة وغري الع�شوائية) على ح�ساب املنطق التقليدي الالعقالين القائم على
روابط القرابة والدم .واعتربت �أفكار “فبري” حول الظاهرة البريوقراطية منطلقًا �سو�سيولوج ًّيا
حمور ًّيا �ش ّد االنتباه ل�ضرورة تدار�س �أ�شكال التنظيم العقالين للعمل .كما جت�سد ذلك االهتمام
ثان ًيا على امل�ستوى امليداين يف �أفكار املهند�س “فريدريك تيلور” ،ث ّم يف نتائج الدرا�سات امليدانية
املنجزة من قبل “�إلتون مايو” يف م�صانع الهاوثورن .ومثلت �أعمال كل من “تيلور” و“مايو”
�أبرز حمطات النظر امل�ستوحاة من عمق ميادين ممار�سة العمل.
وقد اجتهدت كل قراءة من تلك القراءات يف مقاربة تنظيمات العمل من خالل تدار�سها للآليات
امل�ستحكمة يف الأطر التي ُينجز �ضمنها من ناحية ،و من خالل مت ّثلها لالرتباط الوثيق بني العمل
كن�شاط وبني الأو�ضاع املت�صلة به داخل جمال ممار�سته من الناحية الأخرى .ولئن ارتبط ت�صور
بع�ض ه�ؤالء ب�أهمية “التنظيم العلمي للعمل” ك�أحد �أبرز و�أجنع �آليات ّ
التحكم يف م�سارات الإنتاج
(مقاربة فريدريك تيلور اً
مثال) ،ف�إن البع�ض الآخر دعا �إىل �ضرورة اعتبار معطى �إن�سانية العامل
وروابطه مبن يحيطون به خالل نطاق عمله ومدى �أهمية ذلك يف الدفع بن�سق العمل ّية الإنتاجية
(مدر�سة العالقات الب�شر ّية).
ومثلت �أفكار “فبري” حول الظاهرة البريوقراطية� ،إىل جانب “ التنظيم العلمي للعمل” الذي �صاغه
املهند�س فريدريك تيلور مرتكزات فعلية �أ�سهمت -عرب تفاعلها مع االجتهادات التي �ستليها -يف
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الت�أ�سي�س لفكر �سو�سيولوجي خمتلف حول التنظيمات تدرج من النظر الكوين والأوحد لها (كما
�صيغ يف فكر “فبري” و“تيلور”) نحو التن ّبه ل�صعوبة الإقرار بوجود مناذج من التنظيمات موحدة
ال�شكل والهيئة العامة ،بعي ًدا عن خ�صو�صياتها وحيثيات وجودها الفعلي؛ فوقع تب ًعا لذلك اجلهر مبا
ميكن �أن يخلفه اختالف املحيط والبيئة من �أ�شكال تنظيمات اجتماعية متعددة ومتنوعة.
و�سوف يكون لتعاقب هذه الأطروحات وتفاعلها هي وغريها من الر�ؤى املت�صلة بظاهرة العمل التي
�شهدتها ال�ساحة الفكرية �إىل حدود منت�صف القرن الع�شرين الف�ضل يف ظهور تخ�ص�ص قائم بذاته
�سوف يحمل فيما بعد ا�سم علم اجتماع التنظيم ،يدعو �إىل درا�سة تنظيمات العمل ب�شكل منف�صل
وم�ستقل ع ّما يحيط بها ،بحيث تكون خا�ضعة لنوامي�س خا�صة بها حت ّركها وت�ضمن ا�شتغالها
و�سريها .و�شهدت بع�ض ال�ساحات الفكر ّية والبحثية منذ ثمانينيات القرن الع�شرين ن�سقًا مكثفًا
علمي مهم
من الإنتاج العلمي املكتوب حول �سو�سيولوﭽيا التنظيم ب�شكل �أ�سهم يف �إفراز تراكم ّ
وتط ّور الفت للمقوالت واملقاربات .وقد �ساعد التوظيف امليداين والتطبيقي لتلك املقاربات واملقوالت
املطورة �ضمن نظريات علم اجتماع التنظيم -يف انت�شار ذلك التخ�ص�ص متجاو ًزا احلدودالتقليدية لعلم اجتماع العمل ،واملتمثلة يف باحات امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،لي�شمل درا�سة �سائر
الهياكل التنظيمية كامل�ست�شفيات ،وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،والأطر ال�سيا�سية والإدارية كاجلمعيات،
والأحزاب ،والوزارات ،وغريها من التنظيمات.
و�أ�صبح جمال علم التنظيمات كما ي�سميه بع�ض الدار�سني اليوم يجلب اهتمام عدد من الباحثني
التخ�ص�صات العلمية والأكادميية املتنوعة .كما �أ�ضحت �سو�سيولوﭽيا التنظيم -بو�صفها ت�شمل
ذوي
ّ
خمتلف املداخل ال�سو�سيولوﭽية املعتمدة يف درا�سة التنظيمات وامل�ؤ�س�سات االجتماعي -ت�ص ّنف
ك�أحد فروع وتخ�ص�صات ذلك النطاق الأو�سع الذي �أ�صبح يعرف بعلم التنظيمات .ومن املهم الت�أكيد
على ارتباط ذلك الت�صنيف برغبة علماء االجتماع يف متييز التناول ال�سو�سيولوجي للتنظيمات
وامل�ؤ�س�سات عن غريه من �أ�شكال التناول العلمي الأخرى املعتمدة من قبل بع�ض التخ�ص�صات كعلوم
الإدارة والت�سيري ،واملوارد الب�شرية ،واالقت�صاد ،وعلم نف�س ال�شغل ،وغريها من التخ�ص�صات
العلمية ذات املنهجيات املختلفة ومقايي�س التحليل املتباينة.
()29

(29) Philippe Cabin et Bruno Choc (Coord), Les organisations Etat des savoirs, II édition, Ed Science
Humaine, Paris 2005, p.11.
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 -2املرتكزات النظرية:
ينطلق ّ
املنظرون يف جمال التنظيمات عادة من الت�أكيد على � ّأن التنظيمات تت�أ�س�س انطالقًا من الرغبة
يف تنظيم �شيء ما ،ومن حاجة الأفراد �إىل بع�ضهم البع�ض بغر�ض تقا�سم املهام التي ال ميكن
ل�شخ�ص مبفرده �أن ينجزها؛ فيتج ّلى بذلك التنظيم كنمط من �أمناط اال�ستغالل والتبادل اجلماعي
للكفاءات واملهارات املختلفة �ضمن جمموعة اجتماعية ما .ويجوز بذلك تعريفه ب�أنّه جت ّمع من الأفراد
يتهيكل على �أ�س�س غري �شخ�صية ،وين�شط لتحقيق �أغرا�ض و�أهداف حمددة .ومن خالل هذا املعنى
تن�سحب لفظة التنظيم على ّ
كل امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،وال�شركات التجارية ،والأجهزة احلكومية،
واملدار�س ،وامل�ست�شفيات ،وال�سجون ،وغريها من الأطر والهياكل االجتماعية ّ
املنظمة حلياة الب�شر،
املخت�صني الأمريكان
والتي �أ�ضحت قوام املجتمعات الإن�سانية املعا�صرة .وغال ًبا ما ي�ستعر�ض بع�ض
ّ
يف علم التنظيمات مثال وكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا “ ،”NASAوم�س�ألة بلوغ القمر لتقريب
معنى التنظيمات لغري املخت�صني ،معتربين �أن بلوغ القمر مل يكن بالإمكان �أن يتحقق لوال ت�ضافر
رواد ف�ضاء ،وباحثني،
اجلهود وتفاعلها بني كل �أفراد املجموعة العاملة بوكالة الف�ضاء الأمريكية من ّ
وعلماء ،وكذلك بني خمتلف العاملني ،والإداريني ،والتقنيني ،وعمال ال�صيانة والنظافة ،ودون
التغافل عن ت�أكيد دور ا�سرتاتيجيات الدفاع الأمريكي و�سيا�سات احلكومة يف الدفع باجتاه بلوغ
ذلك الهدف املن�شود املتمثل يف وطء القمر.
()30

ويف مطلع ال�سبعينيات اعترب الأمريكي “�إدغار ت�شاين” � Edgar Scheinأن التنظيم هو“ :ذلك
التن�سيق العقالين للأن�شطة ،الذي يلج�أ له عدد من الأ�شخا�ص بغر�ض حتقيق �أهداف وغايات �ضمنية
م�شرتكة” .وقال عنه “هرني منتزبارغ”  Henri Mintzbergبعد حوايل عقد من تعريف �شاين
�أنه مبثابة املجموع العام لأ�شكال تقا�سم العمل ما بني جمموعة من العنا�صر ،وتن�سيق نتائج املهام
املتقا�سمة” .وتتح ّدد على م�ستوى �سو�سيولوﭽيا التنظيمات املالمح واخل�صائ�ص الأ�سا�سية
للتنظيم من خالل توافر العنا�صر التالية:
()31

()32

(30) Mary Jo Hatch, Théories des organisations, DeBoek University, 2000, p.180.
(31) Schein E, Psychologie et organisation, Edition Hommes et Techniques, Paris 1971, p.78.
(32) Henri Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, Edition d’Organisation 1982,
Paris, p.102.
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 وجود �أهداف وبرامج عمل حمددة وم�ضبوطة خُ لق التنظيم لتلبيتها وحتقيقها. توافر عن�صر تق�سيم العمل بني خمتلف عنا�صر التنظيم ب�شكل وظيفي يجعل منالرتابط بني خمتلف ا لأع�ضاء امليزة العامة ال�شتغال التنظيم يف عمومه .ويبقى تقا�سم
العمل �أ�سا�س التنظيم؛ مبا �أ نّه ي�ؤ�س�س لالختالف بني عنا�صر جمموعة مهيكلة و�أخرى
غري مهيكلة ،ويحيل �إىل معاين ال�ضبط والتحديد ،ومبا �أن العمل املطلوب �إجنازه ميكن
�أن يح ّدد كتاب ًّيا ،حيث تُ�ضبط املهام املطلوب القيام بها من كل عن�صر من عنا�صر التنظيم
�ضمن قوائم يف جل التنظيمات احلديثة؛ مما يفر�ض تقا�س ًما علن ًّيا ومن�صفًا للعمل بني
خمتلف عنا�صر التنظيم.
()33

 تو ّزع الأدوار :يعد تو ّزع الأدوار رهانًا �أ�سا�س ًّيا يف تعريف التنظيم؛ حيث ي�ضبط -كما تق ّدم-ّ
لكل عن�صر من عنا�صر التنظيم جمموعة من املهام املح ّددة ،ولكن يبقى اختالف �سبل �أداء تلك
املهام من فرد �إىل �آخر هو امليزة الأ�سا�سية التي يرتكز عليها علم اجتماع التنظيم؛ حيث ي�ؤ ّدي
كل فرد املهام املوكلة �إليه ب�أ�سلوبه اخلا�ص ،وبطريقة خمتلفة رغم توحد موا�صفات املهام بالن�سبة
يت�صرف كل ع�ضو من �أع�ضاء التنظيم كفاعل قادر على �إنتاج �صيغ خمتلفة من
للجميع؛ وبهذا
ّ
الت�أويالت لدور معلوم يلعبه كل فرد بطريقته.
()34

 وجود تركيبة هرمية وتراتبية بارزة ت�ضمن �سري التنظيم ،وت�ؤ ّمن عمليات توزيع عالقاتال�سلطة بداخله من خالل تدرج املهام والرتب املهن ّية وترابطها ببع�ضها البع�ض.
 وجود ن�سق من الهيمنة ومركز لل�سلطة والت�أثري يحر�س تطابق �سلوك الفرد مع الأهدافامل�ضبوطة م�سبقًا للتنظيم.
 وجود جملة من القواعد و�ضوابط ال�سري ،وجمموعة من املقايي�س املو�ضوعية لتقييما�شتغال التنظيم ومراقبتة.
 احتكام التنظيم على منظومة ات�صال ّية تهتم بت�أمني تبادل املعلومة و�سريانها داخل التنظيموعرب تركيبته الهرمية.
( )33برنو فليب ،مرجع �سابق� ،ص .118
( )34نف�س املرجع� ،ص .119
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وبناء عليه تطرح الدرا�سة ال�سو�سيولوﭼ ّية للتنظيمات جمموعة من الإ�شكاليات الرئي�سة ،وتثري
بع�ض املحاور املركزية التي �أ�صبحت تعتمد كمداخل علمية لدرا�سة التنظيمات ولعمليات الت�شخي�ص
ال�سو�سيولوجي لها ،ونذكر منها ما يلي:
()35

 -1درا�سة م�ستويات االندماج :و ُيهتم فيها بفهم كيفية ّ
متكن التنظيم من احلفاظ على هياكله
وهويته القائمة رغم ال�ضغط الداخلي واخلارجي ،اللذين يتعر�ض لهما نتيجة عالقات
ال�صراع والتناق�ض املوجودة بداخله من ناحية ،و�ضغط املحيط اخلارجي الذي يعده التنظيم
جز ًءا منه من الناحية الأخرى.
 -2فهم �أو�ضاع التك ّيف :و ُينظر هذا امل�ستوى �إىل �سبل �إدارة التنظيم مل�سائل التجديد التقني
والتكنولوجي ،وكيفية �إدماجهما يف بنيته الداخلية ب�شكل متوافق مع حيثيات الو�سط
االجتماعي والتقني للتنظيم.
-3

()35

درا�سة البنية ال�شكلية والبنية غري ال�شكلية :تتجه بع�ض درا�سات �سو�سيولوﭽيا
التنظيم �إىل تبني حجم الروابط بني البنية الر�سم ّية للتنظيم وللم�ؤ�س�سة ،كما تتجلى عرب
اللوائح وتراتيب العمل املعلنة وامل�ضبوطة ب�شكل ر�سمي ،وما تنتجه العالقات بني عنا�صر
ذلك التنظيم من �أن�سجة اجتماعية موازية تفعل فعلها ب�شكل �ضمني ،وت�ؤثر �إىل حد كبري يف
�سري التنظيم وا�شتغاله .وكان “ماك�س فبري” يف درا�سته للظاهرة البريوقراطية قد �شدد
على �أهمية العالقات الر�سمية املرتبطة بقواعد ال�سري الداخلية للم�ؤ�س�سة ،ولكنه مل يتطرق
�إىل الروابط غري الر�سمية والعالقات املوازية التي تن�ش�أ بني عنا�صر التنظيم ،وهو ما انتبه
�إليه فيما بعد علماء اجتماع التنظيم من �أمثال عامل االجتماع الفرن�سي “مي�شال كروزيي”
 Michel Crozierالذي �أثار االنتباه �إىل ما تفرزه الظاهرة البريوقراطية من عالقات موازية
تت�شكل على هام�ش البنى الر�سمية املعلنة يف تنظيم معني.

ميثّل الت�شخي�ص ال�سو�سيولوجي للتنظيمات وامل�ؤ�س�سات نتاج تفاعل التط ّور العلمي ل�سو�سيولوجيا التنظيم وامل�ؤ�س�سة مع
ا�ستخداماتهما امليدان ّية ،والتوظيف املبا�شر لنتائجهما يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا خا�صة؛ وذلك بهدف اكت�شاف
علل و�أمرا�ض ا�شتغال امل�ؤ�س�سات ال�صناعية واالقت�صادية الكربى ،وما قد يعرتيها من حاالت وهن واختالل .وهو ما �أدى �إىل
والدة بيوت اخلربة واملراكز املتخ�ص�صة يف التدخل املبا�شر وت�شخي�ص الأو�ضاع االجتماعية للم�ؤ�س�سات املعتلة التي ت�شهد تعطلاً
�أو تباط�ؤًا يف م�سارات الإنتاج وجودته .وقد �أ�ضحى الت�شخي�ص ال�سو�سيولوجي للم�ؤ�س�سات م�ؤخ ًرا حمور مادة علمية تدر�س يف
عدد من اجلامعات الأوروبية والفرن�سية وبع�ض اجلامعات العربية ،خا�صة بدول املغرب العربي.
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 -4درا�سة �أو�ضاع ال�صراع وحاالت االعتالل املَر�ضي :وتهتم بدرا�سات االختالالت احلادة
التي تعرقل �سري التنظيم ،كال�صراعات النقابية ،و�أو�ضاع التوتر النف�سي واالجتماعي
لعنا�صر التنظيم ،وحاالت تردي جودة الإنتاج ون�سقه ،وخمتلف حاالت ّ
التعطل التي قد
تعرتي عملية ا�شتغال التنظيم.
�إن هذه املداخل املعتمدة يف الدرا�سة ال�سو�سيولوﭽية للتنظيم تُطرح عادة انطالقًا من ت�سليم املخت�صني
والديناميكي،
بعدم جمود وثبات كل من التنظيم وامل�ؤ�س�سة والإقرار باعتبارهما مبثابة الهيكل احلي
ّ
الذي ترتهن دينامكيته بقدرة كل عن�صر من عنا�صره على تعديل �سلوكه بغر�ض التوا�صل مع املحيطني
به �ضمن منظومة من العالقات االجتماعية ت�صنعها �صريورة الفعل اجلماعي الذي يتعاونون من �أجل
حتقيق �أهدافه .ويف هذا النطاق اعترب “مي�شال كروزيي” التنظيم مبثابة البناء الإن�ساين الذي
يتوجب على الدار�س فهم منطق ا�شتغاله وحتليله .ويرى يف هذا ال�صدد �أنّه “ �إذا كان الفعل الإن�ساين
اجلماعي مي ّثل م�شكال م�صري ًيا بالن�سبة ملجتمعاتنا ف�إن ذلك ُير ّد �أ�سا�سا �إىل عدم كونه ظاهرة طبيعية
بل بناء اجتماع ّيا يطرح وجوده م�شكال ويتطلب تف�سري ظروف بروزه وا�ستمراريته”.
()36

ولفهم وتف�سري منطق ا�شتغال التنظيم وامل�ؤ�س�سة ابتدع مي�شال كروزي ما �س ّماه “التحليل
اال�سرتاتيجي” وهو �إطار حتليل علمي يهدف لدرا�سة جملة الروابط املوجودة بني الفرد وحميط
امل�ؤ�س�سة والتنظيم.
ويقوم التحليل اال�سرتاتيجي على ثالثة مفاهيم �أ�سا�سية وهي :ن�سق الفعل املح�سو�س وجمال
الاليقني ومفهوم ال�سلطة .وترتبط هذه املفاهيم بجملة من املفاهيم الأخرى مثل مفهوم الفاعل
والن�سق واال�سرتاتيجية والرهان .وينطلق �إطار التحليل اال�سرتاتيجي من درا�سة �سلوك الفاعل
االجتماعي الذي ُيعترب ً
�سلوكا ذا دالالت ومعاين خمتلفة من وقت �إىل �آخر نظرا الرتباطه “ب�أو�ضاع”
و“رهان” ،ي�ضفيان عليه (ال�سلوك) �أبعادا خمتلفة تطرح �إمكانيات فعل متعددة .وي�ؤكد “كروزيي”
على �ضرورة نفي �صفة العقالنية املطلقة على �سلوك الفاعل االجتماعي نظرا خل�ضوع الفعل كذلك
ملحددات غري واقعية وغري عقالنية وت�أثره مبواقف م�سترتة وغري معلنة�“ ،إن لل�سلوك دائما معنى
بال�ضرورة عقالن ّيا”.
دون �أن يكون ّ
()37

(36) Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Editions Seuil, 1977, p.15.
(37) Ibid, p.15.
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ومن �أجل التقدم يف حتليل مواطن اخللل داخل التنظيم دعا “مي�شال كروزيي” لتجنب “�إيديولوجيا
العقالنية” التي تقود الباحث عادة �إىل ت�صور �أن الفاعل يتجه دو ًما �إىل االختيار الأمثل با�سم منطق
االختيار العقالين .ويطرح يف هذا ال�صدد مفهوم اال�سرتاتيجية الذي ينتهي بالت�أكيد على �أن
�أع�ضاء التنظيم يت�صرفون �أثناء ممار�ستهم للأن�شطة �ضمن تنظيم ما كفاعلني تتحدد غاياتهم بطبيعة
الفر�ص املعرو�ضة عليهم ،ومنها ير�سمون �سبل تقوية م�صاحلهم وقدرتهم على الفعل .وبهذا ال�شكل
يرف�ض التحليل اال�سرتاتيجي ملي�شال كروزيي �ضمن ًّيا املقاربة ال�شمولية والتحديدية املوروثة عن
كارل مارك�س واملتبناة من قبل البنيويني ،لي�ؤكد على �أن الفعل اجلماعي ال ميكن �أن يكون فقط جمرد
حم�صلة ل�ضغوط خارجية ،ولكن يلعب خالله الفاعلون �أدوارهم �ضمن هام�ش من احلرية وجمال
من الاليقني تت�شكل وفقه جملة من اال�سرتاتيجيات الفردية واجلماعية.
بهذا �صاغ “مي�شال كروزيي” �ضمن �إطار “التحليل اال�سرتاتيجي” معاين خمتلفة ملفهوم ال�سلطة
داخل التنظيم وامل� ّؤ�س�سة االجتماعية التي اعتربها عالقة ت�ضع الفاعلني على ذ ّمة ا�ستكمال غاية
م�شرتكة مرتبطة بالغايات ال�شخ�صية ،وال ميكن لل�سلطة داخل امل�ؤ�س�سة �أن متار�س �إال �ضمن عالقات
أي�ضا عالقة قوة تكون
تبادل وتكيف وتفاو�ض .ولئن كانت ال�سلطة تعد مبثابة عالقة تبادل ف�إنها � ً
فيها عنا�صر التبادل �أكرث مواءمة لأحد الأطراف.
وعادة ما يطمح �سلوك العامل يف م�ؤ�س�سة ما �إىل رفع موارده وتخفيف ح ّدة ال�ضغوط امل�س ّلطة عليه
بحكم موقعه يف الهرم التنظيمي؛ فيدخل بذلك يف عالقة �سلطة تتخذ �صبغة عالقة اجتماعية مبنية
على تبعية يعود م�صدرها �إىل ما �سماه مي�شال كروزيه بـ“هام�ش الاليقني”.
وتبقى الرغبة يف املحافظة على “هام�ش الاليقني” من �أبرز �أهداف الفاعلني االجتماعيني؛ �إذ يطمح
الفاعل �ضمن تنظيم ما يف متديد �إمكانياته يف الفعل وبقائه ك�س ّيد ملنطقة الاليقني التي يراقبها.
وبالقدر الذي تزداد فيه اال�ستقاللية وهام�ش الاليقني تزداد ال�سلطة لدى الفاعل الذي ميلي �شروطه
على غريه بحكم �سيطرته على جمال الاليقني ،وهذا يعني عدم الت�سليم مبركزية ال�سلطة �أو متركزها
يف ر�أ�س الهرم الوظيفي -كما �أكد على ذلك “ماك�س فبري” -بل �إن لكل فاعل اجتماعي يف كل
أي�ضا ا�سرتاتيجية .وهنا ي�صبح التنظيم عبارة
درجة من درجات الهرم التنظيمي �سلطة ،وله � ً
عن تفاعل بني ا�سرتاتيجيات الفاعلني خمتلفة الأهداف ،وهو كذلك عامل من ال�صراع يرى ا�شتغاله
حم�صلة لت�صادم بني عقالنيات متنوعة ومتناق�ضة من الأفعال احلرة امل�ستخدمة ملوارد ال�سلطة التي
ّ
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يف متناولها ،وي�صبح كل تنظيم عر�ضة لالنهيار عندما يقوى ن�سق ال�صراع على ح�ساب التعا�ضد.
ويرى مي�شال كروزيي �أن عالقات ال�سلطة وجماالت الاليقني وا�سرتاتيجيات الفاعلني هي مميزات
عامة لكل تنظيم ولكل فعل جماعي منظم.
ومن خالل كتابه “الظاهرة البريوقراطية” حاول “مي�شال كروزيي” ت�شخي�ص بع�ض العلل
الناجمة عن تنامي حجم النظام البريوقراطي بامل�ؤ�س�سات الكربى انطالقًا من بع�ض الدرا�سات
امليدانية التي �أجنزها يف بع�ض امل�ؤ�س�سات الفرن�س ّية .وحاول تقدمي تف�سري لأمرا�ض الروتني
الفرن�سي واملجتمعات احلديثة
والتباط�ؤ وعدم اجلدوى التي تت�سم بها بع�ض امل�ؤ�س�سات يف املجتمع
ّ
عمو ًما .وحتدث ع ّما �س ّماه “احللقة املفرغة للبريوقراطية” ،والتي تقوم على املظاهر التالية:
 ت�ضخّ م نفوذ القواعد الال�شخ�صية.()38

 مركزية القرارات. تطور عالقات ال�سلطة املوازية. انعزال كل �صنف مهني عن الآخر يف الرتكيبية الهرمية للتنظيم؛ مما يفرز ً�ضغطا م�ضاعفًا
للمجموعة على الفرد.
ومن خالل الت�سا�ؤل عن �أو�ضاع عدم اال�شتغال والتكيف اللذين تت�سم بهما امل� ّؤ�س�سات الإدار ّية
والتنظيمات ال�صناعية للع�صر احلديث ،وما ينجم عنهما من ّ
تعطل للعالقة بني الأ�صناف املهنية
و�صراع ال�سلطة والأزمات االجتماعية املتتالية ،جتاوز “مي�شال كروزيي” الأطروحات ال�سابقة
لكل من “ماك�س فبري” و“كارل مارك�س” حول الظاهرة البريوقراطية .وكان ال ّأول قد بالغ يف
و�صف مفاتن الظاهرة البريوقراطية مع ّد ًدا مزايا عقلنتها لعمليات الإنتاج ،وهو ما دح�ضه “مي�شال
كروزيي” من خالل بيانه للدوافع العقالنية وغري العقالنية لل�سلوك التنظيمي ،ومن خالل �إبرازه
لبع�ض مواطن وهن النظم البريوقراطية واعتاللها� .أ ّما “كارل مارك�س” فقد َحلم مبجتمع دون
تنظيمات ،ودون عالقات �سلطة .واعترب التنظيم البريوقراطي للم�ؤ�س�سة نتيجة خ�ضوع قوى العمل
لر�أ�س املال ،ولكن كروزيي مل يتنب هذا الطرح املارك�سي و�س ّلم ب�أن التنظيمات -على عللها -تظل
لتبني الطرح املارك�سي
�شديدة االرتباط باملجتمعات احلديثة ر�أ�سمالية كانت �أو ا�شرتاكية .وقد يكون ّ
(38) Michel Crozier, Le phénomène Bureaucratique, Seuil, Paris 1971.
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الذي ّنظر ملجتمع بدون تنظيمات ،واعترب امل�ؤ�س�سة �أحد �أهم �أقطاب النظام الر�أ�سمايل ،واعتربهام�صدر االغرتاب وال�صراع� -أثره يف ت�أخر اهتمام بع�ض مدار�س ال�سو�سيولوﭽيا الفرن�سية ذات
النزعة املارك�سية بامل�ؤ�س�سة االقت�صادية كمجال للدرا�سة والتحليل ،وهو ما �سنقف عليه الحقًا.

ثان ًيا :من علم اجتماع التنظيم �إىل علم اجتماع امل�ؤ�س�سة:
�شهد االهتمام بامل�ؤ�س�سة كمو�ضوع �سو�سيولوجي ت�أخ ًرا ن�سب ًّيا .ومل تن�ضج فكرة تناول امل�ؤ�س�سة
كبناء اجتماعي م�ستقل � اّإل حدي ًثا؛ �إذ ظلت جهود علماء االجتماع لفرتة طويلة مرتبطة بتناول ممار�سة
املخت�صون كث ًريا للعمل
العمل يف ذاتها دون ما يت�صل بها من جماالت وظواهر �أخرى .ونظر
ّ
كممار�سة ذات غايات اقت�صادية ينجزها الفرد بهدف الك�سب املادي .ومل تكن امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
متثل غري ذلك املكان الذي تتم فيه تلك املمار�سة.
ويذكر �أن الن�شغال املهند�سني وامل�سريين امليدانيني لكربى امل�صانع يف �أوروبا بق�ضايا العمل -وهو
االهتمام الذي فاق اهتمام علماء االجتماع واملفكرين -ت�أثريه البالغ يف �إق�صاء امل�ؤ�س�سة من االعتبار؛
وذلك انطالقًا من متثلها كمجال تابع وغري م�ستقل يف �إطار تناول تقني لظاهرة العمل ،و�ضمن مقاربة
حتديدية للبنى وامل�ؤ�س�سات االجتماعية .وهي مقاربة جتاهلت وجود الأفراد واملجموعات امل�ؤثرة يف تلك
البنى والهياكل ،وعجزت عن تطوير نظرة خمتلفة للم�ؤ�س�سة تقوم على ت�صورها كمحور لال�ستقاللية،
وكم�صدر م�ستقل لإنتاج نوامي�سه اخلا�صة.
()39

 -1مفهوم املؤسسة يف بدايات علم االجتماع:
مر مفهوم امل�ؤ�س�سة االجتماعية يف م�سرية علم االجتماع العام مبراحل تط ّور خمتلفة .ولئن واكب بروز
ّ
مفهوم امل�ؤ�س�سة بدايات ن�ش�أة علم االجتماع كتخ�ص�ص م�ستقل بذاته عن �سائر تخ�ص�صات العلوم
الإن�سانية واالجتماعية ،ف�إن املفهوم اليوم ي�شهد تغريات فكرية جوهرية فر�ضتها طبيعة ما ت�شهده
الأن�ساق العامة على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية من حتوالت اقت�صادية واجتماعية هيكل ّية.
وبالرجوع لتاريخ علم االجتماع ميكن القول ب� ّأن اكت�ساب مفهوم امل�ؤ�س�سة ملعنى حمدد يعود �إىل
املدر�سة الدوركهامي ّية الراجعة بالنظر مل�ؤ�س�س علم االجتماع احلديث الفرن�سي �إميل دوركهامي .وقد
(39) Bernoux Philippe, Sociologie de l’entreprise, Ed du Seuil , Paris 1999.
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ّمت �ضمنها جتاوز التعريفات الأنرثوبولوﭼ ّية الب�سيطة للم�ؤ�س�سة ،ليقع اعتبارها مبثابة “�أ�ساليب
للعمل والإح�سا�س والتفكري املتبلورة والثابتة وامللزمة ملجموعة اجتماع ّية معينة” .كما ميكن القول
كذلك ب�أن االهتمام بامل�ؤ�س�سة االجتماعية كان حا�ض ًرا لدى بع�ض علماء االجتماع الأجنلو�ساك�سونيني.
وقد اعتربها عامل االجتماع الأمريكي “تالكوت بار�سونز” 1902( Talcott Parsonsم1979-م)
“جمموعة معقدة من القيم واملعايري التي ت�شرتك فيها جمموعة من الأفراد” .فهي بنظره جملة
الأن�شطة املحكومة ب�إ�سهامات م�ستقرة ومتبادلة بني عدد من الفاعلني االجتماعيني.
()40

هكذا بدا االهتمام ال�سو�سيولوجي بامل�ؤ�س�سة يف البداية عا ًّما و�شمول ًّيا ،واجتهد يف تقدمي بع�ض
التعريفات املوحدة القابلة لالن�سحاب على خمتلف �أ�صناف امل�ؤ�س�سات و�أ�شكالها االجتماعية .وبعي ًدا
عن تناول �أ�شكال حمددة من امل�ؤ�س�سات االجتماعية ّمت اعتبار امل�ؤ�س�سة يف هذه املرحلة مبثابة الن�سق
االجتماعي العام الذي يت�ألف من جمموعة من العنا�صر املتناغمة واملتفاعلة فيما بينها .وكان الق�صد
يتجه حتدي ًدا -ال�سيما يف �إطار املدر�سة الوظيفية يف علم االجتماع -نحو العائلة والدين والدولة،
بو�صفها �أكرث امل�ؤ�س�سات االجتماعية برو ًزا وتبلو ًرا .ويبقى اهتمام عامل االجتماع الأملاين “ماك�س
فبري” بامل�ؤ�س�سة االجتماعية -ك�أ�سا�س للحياة االقت�صادية -اال�ستثناء الوحيد يف تخ�صي�ص االهتمام
ال�سو�سيولوجي ب�شكل حمدد بامل�ؤ�س�سات االجتماع ّية.
وقد ّمت جتاوز هذا التناول ال�شمويل ملفهوم امل�ؤ�س�سة االجتماعية يف �سياق تاريخي متقدم ن�سب ًّيا
عن مراحل الت�أ�سي�س الأوىل لعلم االجتماع .وبد�أ مفهوم امل�ؤ�س�سة يف علم االجتماع منذ مطلع
اخلم�سينيات ينزع �إىل معاين �أكرث تطو ًرا ومواكبة ملجمل التحوالت التي �شهدتها املجتمعات الغربية
والإن�سانية ب�شكل عام ،كالتحوالت االقت�صادية واالجتماعية الناجمة عن �أوج التطور ال�صناعي
والتقني وتكثف عمليات التبادل وتزايد االنفتاح بني الدول ف�ضلاً عن جهود التحديث والتنمية
والتخطيط املتوخاة يف �أغلب �أقطار العامل النامي؛ مما مكن من بروز م�ؤ�س�سات �صناعية واقت�صادية
كربى �سوف ّ
ي�شكل ا�شتغالها و�سريها حمور اهتمام املجتمعات ال�صناعية الغربية ،ال�سيما الواليات
املتحدة الأمريكية.

(40) Talcott Parsons, The Social System, Glencoe, III, The Free Press, 1951, p.75.
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 -2جتديد التناول السوسيولوجي للمؤسسة:
واكبت العلوم الإن�سانية واالجتماعية تطورات امل�شهد االقت�صادي واالجتماعي خالل الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين من خالل تطور مه ّم �شهدته �أغلب املقاربات واملدار�س الفكرية� ،أف�ضى �إىل موجة
من التخ�ص�ص عرفتها �أغلب حقول املعرفة الإن�سانية واالجتماعية.
ويف هذا ال�سياق برز علم اجتماع امل�ؤ�س�سة ك�أحد فروع علم االجتماع العام واخت�صا�ص ا�ستقل عن
علم اجتماع العمل وعلم اجتماع التنظيمات .وقد �ساعدت على بروز ذلك التخ�ص�ص جملة من العوامل
التي ميكن �إجمالها فيما �أف�ضت �إليه الأزمة االقت�صاد ّية واالجتماع ّية التي عا�شتها بع�ض الدول
الغربية و�أدت �إىل انت�شار ظاهرة البطالة و�سوء ال�شغل والتوظيف ،مما ح ّتم �ضرورة �إعادة التفكري
يف امل�ؤ�س�سة باعتبارها طرفًا قاد ًرا على الإ�سهام يف ّ
حل تلك الأزمة من خالل توفري مواطن ال�شغل
والرفع من معدالت الإنتاج .و�أُوكلت ،يف هذا النطاق ،للم�ؤ�س�سة �أدوا ًرا م�ستحدثة ُح ّملت �ضمنها
م�سئوليات جمتمع ّية خمتلفة� ،أ�ضافت لوظائفها االقت�صاد ّية �أدوا ًرا اجتماع ّية متمثلة يف �إ�سهامها
يف توفري الأمن واال�ستقرار االجتماعيني .وقد � ّأ�س�س ذلك التم�شي اجلديد �ضر ًبا من التقارب بني
امل�ؤ�س�سة واملجتمع �أ�سهم ب�شكل وا�ضح يف و�ضع ح ّد ملرحلة من الدرا�سات ال�سو�سيولوﭽية ال ّتي
جعلت من امل�ؤ�س�سة االقت�صاد ّية نظا ًما للإنتاج منف�صلاً عن النظام االجتماعي.
وبناء على ذلك �أ�سهم التناول العل ّمي اجلديد للم�ؤ�س�سة من قبل علم اجتماع امل� ّؤ�س�سات يف جتديد
النظرة لل�سلوك والفعل الإن�ساين عرب حماولة فهم البنية الداخلية للم�ؤ�س�سة االقت�صادية .و�أ�صبحت
هذه الأخرية مفهو ًما يقع تناوله من طرف الباحثني والدار�سني بو�صفه “حقيقة اجتماع ّية قو ّية”
يفرت�ض حتليلها ال�سو�سيولوجي ربط م�ستويني من القراءة ،يتمثل امل�ستوى ال ّأول يف عالقة امل�ؤ�س�سة
مبحيطها املجتمعي الذي تنتمي �إليه ،ويرتبط امل�ستوى الثاين بعالقتها بن�سقها ونظامها الداخلي؛
مما �أف�ضي �إىل اعتبار امل�ؤ�س�سة “كلاًّ اجتماع ًّيا” مرتابط الأجزاء من ناحية ،ومتفاعلاً مع البيئة
اخلارجية التي يوجد �ضمنها من الناحية الأخرى.
مفتوحا يتك ّون من جمموعة من العنا�صر
ومن خالل اعتبار امل� ّؤ�س�سة ن�سقًا اجتماع ًّيا واقت�صاد ًّيا
ً
ت�ؤ ّثر وتت�أ ّثر باملحيط الذي توجد فيه ،مل يقع جتاوز الطرح الكال�سيكي الذي يتعامل مع امل�ؤ�س�سة
كف�ضاء للإنتاج فح�سب ،بل �أ�صبحت امل�ؤ�س�سة تُدر�س من خالله بو�صفها مت ّثل “ج�س ًدا اجتماع ًّيا”
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يعك�س املالمح الرئي�سة للمجتمع الذي يحيط بها ويربطها مبا ي�س ّمى بالتنظيم ،وهو ال�شكل الذي
تبدعه امل�ؤ�س�سة باجتماع عنا�صرها و�أفرادها؛ فال وجود مل�ؤ�س�سة خارج االعرتاف املتوا�صل
مبجموعة اجتماعية تربط بني خمتلف �أفرادها جملة من العالقات املرتاوحة بني التفاهم واالن�سجام
وبني التناق�ض وال�صراع.
وبرزت �ضمن هذا الطرح اجلديد ملفهوم امل�ؤ�س�سة جمموعة من املـقوالت واملفاهيم املركزية التي
�أ�صبحت قوام الدرا�سة العلمية للم�ؤ�س�سة ،من ذلك مقولة ثقافـة امل�ؤ�س�سة وال�سلطة داخل امل�ؤ�س�سة،
وعالقة امل�ؤ�س�سة باملحيط ،والتغري االجتماعي داخل امل�ؤ�س�سة .وقد اعتمدت خمتلف تلك املقوالت على
مقاربة امل�ؤ�س�سة كنظام اجتماعي متكامل يـرتبط م�صريه بعالقة جدلية وتفاعل بني البنية الداخلية
للم�ؤ�س�سة وبني بيئتها وحميطها الذي تنتمي �إليه ،والذي ميكن �أن يكون حمل ًّيا �أو �إقليم ًّيا �أو دول ًّيا.

ثال ًثا :ثقافة امل�ؤ�س�سة والتغري االجتماعي والعالقة مع املحيط:
 -1املؤسسة كوسط اجتماعي منتج للثقافة:
رغم الربوز املتقدم ملفهوم الثقافة يف عموم معناه مواك ًبا لن�ش�أة الأنرثوبولوﭼيا وعلم االجتماع ،يع ّد
أ�سا�سا ب�سبعينيات القرن الع�شرين؛ حيث
مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة من املفاهيم احلديثة واملرتبطة � ً
ا�ستخدم هذا املفهوم لأول مرة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،لينت�شر ا�ستخدامه مع الثمانينيات
يف فرن�سا و�أوروبا ،يف حني يظل ا�ستخدامه حمت�ش ًما �إىل اليوم يف �أدبيات علم االجتماع وعلوم
الت�صرف والإدارة يف ّ
جل البلدان العربية.
ّ
وملّا كانت مناذج الت�سيري الأمريكي للم�ؤ�س�سات �إىل وقت قريب متثل النموذج املُحتذى بحكم ما
كانت حتققه لل�صناعة الأمريكية من تفوق على �سائر ال�صناعات الأخرى يف ال�سوق العاملي ،م ّثل
دخول اليابان كطرف مهيمن على تلك ال�سوق منذ ال�سبعينيات تغي ًريا � ّ
أخل باملعادلة؛ حيث بد�أ التم ّيز
الياباين يف جماالت �صناعية عديدة يفر�ض نف�سه �أمام ال�صناعات الأمريكية ،وهيمنت اليابان على
الأ�سواق العاملية بب�ضاعة ذات جودة عالية و�أثمان متوا�ضعة وعرو�ض خدمات �إ�ضافية بعد البيع.
وقد جلب ذلك الو�ضع �أنظار املهتمني والدار�سني من �أوروبا و�أمريكا ،وبدا لهم الأمر غري منطقي
نظ ًرا الرتباط التفوق ال�صناعي الياباين ب�سياق �سو�سيواقت�صادي ميتاز مبحدودية املوارد الطبيعية
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وم�صادر الطاقة ،وكرثة عدد ال�سكان ،وافتقاد الر�صيد التاريخي يف ممار�سة ال�صناعة ويف �إدارة
ر�أ�س املال ،وي�سجل رغم ذلك ن�سب منو اقت�صادي مهمة وم�ستويات بطالة منخف�ضة ،وتتمتع فيه
اليد العاملة ب�أجور حمرتمة وبنظام ت�أمني �صحي واجتماعي ممتاز .ويف معر�ض االجتهاد يف فهم
الأ�سباب وتف�سريها ،فطن املخت�صون �إىل �أهمية امل�سائل الثقافية و�أمناط العي�ش يف لعب �أدوار
مركزية يف �سري امل�ؤ�س�سة االقت�صادية ،و�أهمية العن�صر الب�شري والإن�ساين يف ت�شكيل واقع جناح
م�سارات الإنتاج بها �أو ف�شلها .و تب ًعا لذلك فقد ّ
احتل مفهوم الثقافة حي ًزا من اهتمام الدار�سني
والباحثني يف جمال التنظيم وامل�ؤ�س�سة منذ مطلع الثمانينات ،وتك ّر�س اعتبار املفهوم متغ ًريا مركز ًّيا
ّ
يتحكم بدرجة مهمة يف م�سار اال�شتغال وال�سري العام للتنظيمات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية.
()41

وارتبط هذا التوجه الفكري اجلديد بظروف الأزمة االقت�صادية وما ترتب عليها من معوقات خمتلفة
�شهدتها امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الكربى يف فرن�سا و�سائر الدول الغربية يف تلك املرحلة؛ ُ
فطرحت
الثقافة كمدخل مركزي لتحليل واقع ارتهان امل�ؤ�س�سة وت�شخي�صه بعدما اقتنع جل املراقبني بعجز
امل�ستويات التكنولوجية واالقت�صادية والبنيوية عن احتواء اختالل �سري امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
وفهمه .واعترب مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة احلامل ملختلف الأجوبة ملا كان ُيطرح من ت�سا�ؤالت وانتقادات
للم�ؤ�س�سات يف مرحلة ات�سمت ب�أزمة عامة يف الت�شغيل ويف عالقة امل�ؤ�س�سة باالقت�صاد واملجتمع،
وامتازت بالدعوة ل�ضرورة �إعادة هيكلة �صور امل�ؤ�س�سة ال�صناعية ومناذجها ،وكذلك الدعوة لبنائها
وترميمها .واعترب ا�ستخدام مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة من طرف م�سريي امل�ؤ�س�سات و�سيلة ا�سرتاتيج ّية
قد متكنهم من خلق منط جديد من العمال يفقهون فل�سفة امل�ؤ�س�سة وبراجمها ،ويندجمون يف �أهدافها
وغاياتها  ،خا�صة بعدما وقف ه�ؤالء امل�سريون على ما ا�ستج ّد من م�شكالت يف م�ستوى العالقات
االجتماعية داخل م�ؤ�س�ساتهم ن ّبهت �إىل �ضرورة التفكري بطرق جديدة وخمتلفة يف كيفية �إدارة
املناخ االجتماعي للم�ؤ�س�سة وال�سيطرة عليه.
()42

لقد دفعت تداعيات الرتاجع االقت�صادي ملرحلة الثمانينيات نحو التفكري اجلدي يف �ضرورة �إنقاذ
�صور ومتثالت امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الكربى يف �أعني عمالها الذين تقو�ضت لديهم ال�صور امل�شعة
مل�ؤ�س�ساتهم حتت طائلة الأزمة االقت�صادية؛ فان�صب بذلك جهد امل�سريين على العمل على �إعادة هيكلة
(41) Renauld Sainsaulieu, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise, Dalloz, Paris, 1987, p.207.
(42) Cacha Denys, La notion de culture dans les sciences sociales, Editions La Découverte, Paris 2001,
p.100.
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امل�ؤ�س�سة انطالقًا من خطاب “�إن�ساين” هدفه بلورة �أ�ساليب عملية من �ش�أنها رفع درجة والء العمال
للم�ؤ�س�سة  .وتزايد نقد “نظم الت�سيري العلمي” املوجه ملجاالت العمل كما ّنظرت لها املدر�سة
املقرة ب�أهمية ال�ضبط والرقابة الفوقية ال�صارمة ل�سري العمل و�سلوك
التيلورية وغريها من املدار�س ّ
الع ّمال .وتزايد يف مقابل ذلك االقتناع بحاجة م�ؤ�س�سات العمل �إىل هيمنة معايري خمتلفة تعنى
تكر�س
بالتكامل االجتماعي ،واجلودة واملرونة يف ممار�سة العمل ،و�ضرورة �سيادة ثقافة تنظيمية ّ
روح الفريق وم�شاعر الوالء والوحدة يف �إطار مبادئ التزام العمال وتبني منطق عدم التمييز بينهم
وتعزيز ا�ستقالليتهم يف �إطار متثلهم لروح اجلماعة؛ ذلك �أن احلياة االجتماعية اجليدة للعمال تزيد
دافعيتهم و�إميانهم ب�أهمية العمل وتق ّوي من والئهم للم�ؤ�س�سة؛ فت�ضمن بذلك جناحها ومتيزها.
()43

()44

 1-1يف مفهوم ثقافة املؤسسة ومكوناته:

تبقى اال�ستخدامات ال�شائعة لثقافة امل�ؤ�س�سة يف �أغلبها مرتبطة بالتعريفات الأنرثوبولوﭼية لكلمة
ثقافة ،والتي اجتهدت منذ بداياتها يف ربط مفهوم الثقافة مبجال وا�ضح املعامل ،متتاز �ضمنه جمموعة
اجتماعية ما بنوع من التجان�س يف م�ستوى تقا�سم منظومات املعارف والقيم واملعايري؛ فاعتربت
بذلك الثقافة حمد ًدا مه ًّما من حمددات ال�سلوك واملواقف الب�شرية .وبنف�س هذا املعنى الأنرثوبولوجي
ا�ستخدم مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة ل ُيعد مبثابة القوة التي تفر�ض �أن�ساقها القيم ّية ومتثالتها على الأفراد
املنتمني مل�ؤ�س�سة اجتماعية ما .وين�صهر مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة �ضمن منظومات ثقافية مرتبطة باملحيط
العام (املحلي ،والإقليمي ،والدويل) الذي تنتمي �إليه امل�ؤ�س�سة وت�شكل �أحد عنا�صره.
تت�شكل امل�سارات الثقافية للم�ؤ�س�سة انطالقًا من جمموعة العاملني بها ،والذين يرتبطون بدورهم
باملحيط الذي توجد فيه امل�ؤ�س�سة؛ ولذلك يعد امل�صدر الأ�سا�سي للت�أثري اخلارجي واملبا�شر على
ثقافة امل�ؤ�س�سة موجو ًدا بداخلها ،ويتك ّر�س عرب مواردها الب�شرية .وقبل دخول �أي فرد مل�ؤ�س�سة ما
يكون قد تعر�ض م�سبقًا لت�أثري منظومات ثقافية خمتلفة ومتعددة كالعائلة ،واملجموعة االجتماعية،
وامل�ؤ�س�سة الرتبوية ،هذا �إىل جانب ت�أثري جماالت عمل وتنظيمات �أخرى قد يكون م ّر بها ،وهي
عوامل ت�سهم �إىل حد كبري يف ت�شكيل طبائعه ونحت �سلوكه ومواقفه.
(43) Ibid, p.100.
(44) Bruce.Megino, Value congruence and satisfaction with a leader. In Human Relation Journal.
Vol.44, No.5, 1999.
مذكور :اعتماد عالّم ،قيم العمل اجلديدة يف املجتمع امل�صري ،مكتبة الأجنلو امل�صر ّية2007 ،م� ،ص 2003م.
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تعرف ثقافة امل�ؤ�س�سة ب�أنها ن�سق القيم واملعايري و�أمناط الفعل التي متيز العالقات
وب�شكل عام ّ
االجتماعية داخل امل�ؤ�س�سات ،وتدعو �إىل لفت االنتباه �إىل �أهمية معطى العالقات الإن�سانية يف
هيكلة عامل ال�صناعة والأعمال ،كما تهتم ب�ضرورة املواءمة بني الأن�ساق الإدارية من ناحية والبيئات
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية التي تعمل يف �إطارها من ناحية �أخرى.
()45

وت�صر �أكرث تعريفات املفهوم اً
تداول على اعتبار جملة �أمناط الفعل والتفكري املتج�سدة يف ثقافة امل�ؤ�س�سة
ّ
نتاجا للمجموعة االجتماعية التي تبلور تلك الثقافة بهدف مواجهة ما قد يطر�أ من م�شكالت .وتخ ّول
ً
جناعة ا�ستعمال تلك الأمناط تداولها وتبادلها بني خمتلف عنا�صر املجموعة ومكوناتها .وقد �أكد عامل
النف�س االجتماعي “�إدغار ت�شاين”  Schein Edgarعلى ذلك ،م�ضيفًا �أن جناعة ثقافة امل�ؤ�س�سة
تتمثل فيما مت ّد به �أفراد املجموعة من حلول ملا ميكن �أن يطرحه التكيف مع املحيط وم�سائل االندماج
من م�شكالت؛ فتتح ّول بذلك خمتلف �أمناط الفعل والتفكري املبتدعة �إىل درو�س تُلقن للقادمني اجلدد
�إىل امل�ؤ�س�سة بو�صفها الطرق الأ�سلم للتفكري والت�صرف يف حالة مواجهة م�شكل ما.
()46

وبهذا تتج ّلى مكامن قوة ثقافة امل�ؤ�س�سة يف تلك القابلية للتغيري التي ت�صنعها قدرة املجموعة على
ابتكار �أمناط م�ستجدة من التفكري والت�صرف يف مواجهة امل�شكالت الطارئة وامل�ستجدة .ويعك�س
ذلك مرونة تلك الثقافة وم�سايرتها لتطورات الظروف املحيطة بها .هذا ف�ضلاً ع ّما تخ ّوله لها خا�ص ّيتا
التداول والتع ّلم من �ضمان لال�ستمرارية يف مناخ من االنفتاح والتفاعل مع القادمني اجلدد �إليها
مبا يحملونه معهم من �أن�ساق قيمية ومعايري و�ضوابط .وهنا ت�صبح امل�ؤ�س�سة -بو�صفها اً
جمال
ملمار�سة العمل� ،ش�أنها �ش�أن املدر�سة والعائلة -م�صد ًرا مه ًّما من م�صادر التن�شئة االجتماعية ،وقناة
ل�سريان القيم الثقافية ومتريرها ،كما تتحول �إىل جمال تمُ ار�س �ضمنه الهويات الفردية واجلماعية
وتتهيكل ،وف�ضاء جم ّددٍ مل�سارات �إنتاج الثقافة و�إعادتها وتع ّلمها.
()47

ويبقى اقرتان مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة ب�أن�ساق الرموز والطقو�س والأ�ساطري من �أه ّم امل�سائل التي �أ�ضحت
ت�ش ّد انتباه الباحثني والدار�سني يف جمال علم اجتماع امل�ؤ�س�سة يف ظل ما �شهده هذا التخ�ص�ص من
تطور يف العقود الأخرية ،وهو ما �أف�ضى �إىل الت�أكيد على متو�ضع كل م�ؤ�س�سة اقت�صادية يف عامل من
( )45جوردن مار�شال ،مو�سوعة علم االجتماع ،ترجمة حممد اجلوهري و�آخرين ،امل�شروع القومي للرتجمة ،املجل�س الأعلى للثقافة،
القاهرة2000 ،م ،املجلد ال ّأول� ،ص .514

(46) Edgar Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Londres, 1986, p.76.
(47) Renauld Sainsaulieu, L’identité au travail, FNSP, Paris, 1985, p.130.
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الرموز والأ�ساطري ت�ؤثثه �أفعال الفاعلني االجتماعيني املنتمني لتلك امل�ؤ�س�سة و�سلوكهم ،وتنتج املجموعة
تروجها من خالل كوكبة ما تبتدعه من رموز جم�سدة
االجتماعية من خالله �أن�ساقًا من املعاين والدالالتّ ،
يف �أ�شكال ،و�صور ،و�ألوان ،و�شعارات ،و�أمثال ،وق�ص�ص ،وروايات ،وغري ذلك .وت�صبح تلك الكوكبة
من الرموز والأ�ساطري عاملاً �أ�سا�س ًّيا يف هيكلة ممار�سات الفاعلني االجتماعيني داخل امل�ؤ�س�سة �إىل
حد ينفي فيه بع�ض املخت�صني يف �سو�سيولوﭽيا امل�ؤ�س�سة ت�ص ّور �أفعال و�سلوكات تنظيم ّية ال ت�أخذ يف
اعتبارها جمموعة ما يروج يف امل�ؤ�س�سة من رموز و�أ�ساطري.
()48

ويف �ضوء ما حظي به عامل رموز امل�ؤ�س�سة و�أ�ساطريها وم�سارات �إنتاجها ودورها يف �ضمان ح�سن
�سري امل�ؤ�س�سة من اهتمام� ،أ�صبحت عملية ت�أويل تلك الرموز وحماولة فهمها وفهم ت�أثرياتها املختلفة
على احلياة داخل امل�ؤ�س�سة االقت�صادية حمور االهتمام الرئي�س لبع�ض مدار�س �سو�سيولوﭽيا
التنظيم وامل�ؤ�س�سة ،من ذلك مدر�سة الت�أويلية الرمزية.
()49

وتنطلق الت�أويلية الرمز ّية من فر�ضية مفادها اعتبار الثقافة جمموعة من احلقائق املبن ّيـة واملن�ش�أة
اجتماع ًّيا� ،أي بو�صفها حقائق ال تت�شكل يف �إطار املجموعات والتنظيمات عمو ًما انطالقًا من الوجود
الفرييائي والطبيعي ،بقدر ما تتكون عرب جملة التوافقات التي حت�صل بني الأفراد .ولتو�ضيح
ذلك يعتمد �أ�صحاب هذا التوجه مثال الأ�سرة ،التي هي بنظرهم جتمع �إن�ساين ال يحتاج ت�أ�سي�سه
بال�ضرورة �إىل عالقات بيولوﭽية بني �أفراده ،بقدر ما يرتبط يف الأ�سا�س بح�سن نوايا �أفرادها
لتعريف �أنف�سهم وفق منوذج الأ�سرة ،التي ميكن من هذا املنطلق �أن تكون دون وجود �أي رابط
قرابي �أو دموي بني عنا�صرها ،كما هو احلال مثلاً يف حالة الأ�سرة التي تتبني طفلاً  .وال ميثل
الرابط البيولوجي ،يف نظرهمً ،
�شرطا كاف ًيا لت�أ�سي�س �أ�سرة ،بل يتطلب الأمر ما هو �أهم من ذلك،
ال�ضمني لعنا�صرها بالتعاي�ش وفق منطق الأ�سرة .ويف حالة غياب ذلك تنحل تلك
وهو االعرتاف
ّ
اخلل ّية بالرغم من تقا�سم �أفرادها ال�سكن واحلياة امل�شرتكة والروابط الدمو ّية.
()50

(48) Philippe Bernoux, Sociologie de l’entreprise, op cit, p.192.

( )49تعد مدر�سة الت�أويلية الرمزية من بني �أهم املرجعيات الفكرية التي تعتمد عليها املدر�سة الأنقلو�ساك�سونية يف مقاربة ثقافة التنظيم
وامل�ؤ�س�سة .وغال ًبا ما مييل �أ�صحاب هذا التوجه �إىل اعتماد �أفكار الأنرثوبولوجي الثقايف الأمريكي كليفورد قريتز (Clifford
 ،)Greetzوالتي يتج ّلى �أبرزها يف اعتباره �أن الإن�سان حيوان خا�ضع لن�سيج من املعاين التي ين�سجها بنف�سه ،واعتباره الثقافة
�شبيهة بتلك الأن�سجة التي ال يقت�ضي حتليلها  -كما هو احلال يف العلوم التجريبية  -البحث عن القوانني ،ولكن يفر�ض بح ًثا عن
املعنى ،كما هو احلال يف علوم الت�أويل.
(50) Mary Jo Hatch, Theories des organisations, op cit, p.233.
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وبهذا املعنى تعد كل الثقافات -مبا يف ذلك ثقافة امل�ؤ�س�سة� -أط ًرا مبنية اجتماع ًّيا ،يرتهن وجودها
ب�إقرار عنا�صرها به وت�صرفهم يف �ضوء ذلك .وترى املقاربة الت�أويلية الرمزية �أن ي�سر انخراط
الأفراد يف حياة م�ؤ�س�سة ما ال ميكن �أن يت ّم �إال بعد ا�ستيعابهم ومتكنهم من فهم عامل الرموز ال�سارية
يف امل�ؤ�س�سة ،وعرب جتاوبهم مع جملة املعاين املعطاة لتلك الرموز من طرف بقية عنا�صر امل�ؤ�س�سة.
ومت ِّكن عملية ا�ستيعاب الرموز وتداولها وت�أويلها من ت�أ�سي�س الثقافة ،واملحافظة عليها ،و�إعادة
�إنتاجها؛ وعليه ت�صبح مالحظة البناء الرمزي وكيفية ا�ستخدامه وتداوله من طرف عنا�صر م�ؤ�س�سة
ما املدخل ال�ضروري -ح�سب هذه املقاربة -لفهم �إ�شكالية ثقافة امل�ؤ�س�سة .وتطرح عملية البحث عن
الرموز ومعانيها املفاتيح الرئي�سة ّ
لكل باحث يروم �سرب �أغوار امل�ؤ�س�سة وت�أويل ثقافتها.
وتعني الرموز عند الت�أويليني الرمزيني كل ما ميكن �أن يرتجم عن وجود -واع �أو غري واع-
ملجموعة من املفاهيم واملعاين والدالالت .فالرمز انطالقًا من هذا التعريف يت�ألف من مك ّونني:
جمرد متمثل
�أحدهما حم�سو�س ،ويتمثل يف عن�صر مادي ّ
جم�سد (ك�صورة احلمامة مثلاً ) ،و�آخر ّ
يف املعنى والداللة التي يحتملها ويرتبط بها املك ّون املح�سو�س (معنى ال�سالم الذي يرتبط ب�شكل
احلمامة) .وعرب هذا تقرتح مدر�سة الت�أويلية الرمزية حتليل خمتلف الرموز املنتجة يف عامل
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية ،والتي تتخذ �صو ًرا و� اً
أ�شكال خمتلفة ،كما ميكن �أن حتمل معاين ودالالت
متعددة ،ورمبا متناق�ضة؛ انطالقًا من زوايا نظر الأفراد لها ،ولئن كان الدار�سون ي�ؤكدون على
قدرة م�سريي امل�ؤ�س�سات على ال�سيطرة على �أ�شكال ما يبتدعونه من رموز و�أحجامه و�أمناطه ،ف�إنهم
يقرون يف مقابل ذلك ب�صعوبة ّ
التحكم فيما ميكن �أن يتطور حول تلك الأمناط املبتكرة من دالالت
ور�سائل رمز ّية .وعلى �سبيل املثال قد تتجاوز �ضمن عامل �صناعة ال�سيارات رمز �سيارة فاخرة
من نوع “مر�سيد�س” مثال كونه قطعة من املعدن ذات �شكل معني تعود بالنظر لدار �صنع معروفة،
لي�صبح لدى البع�ض رم ًزا للوجاهة االجتماعية ولل�سلطة ،كما ميكن �أن يكون لدى البع�ض الآخر
رم ًزا للفوارق االجتماعية وانعدام العدالة بني �شرائح املجتمع املختلفة� ،أو رم ًزا للرثاء الفاح�ش �أو
غري امل�شروع .وتعد الرموز ال�سارية يف ثقافة م�ؤ�س�سة ما لدى بع�ض املخت�صني جز ًءا مما ي�سميه
عامل النف�س االجتماعي “�إدغار ت�شاين”  Schein Edgarظواهر ال�سطح (،)artefacts/artifacts
والتي يعدها ذلك امل�ستوى البارز الذي تر�شح به ،يف م�ستوى �أول ،ثقافة التنظيم االجتماعي ،وتعقبه
()51

(51) Ibid, p. 234.
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يف م�ستوى ثان قيم ال�سلوك ومعايريها ،ويف م�ستوى �أخري املعتقدات واالفرتا�ضات .وتتمثل تلك
وملمو�سا
الظواهر ال�سطح ّية يف الإفرازات البارزة للعيان ،ويف ح�صيلة ما يبقى مرئ ًّيا وم�سمو ًعا
ً
من �سلوك �أفراد امل�ؤ�س�سة املتجذّر يف م�ستويات املعايري والقيم واالفرتا�ضات .وتتجلى تلك الظواهر
يف �أ�صناف عديدة ميكن �أن ت�شمل الأ�شياء الفيزيائية املنتجة من طرف �أفراد ثقافة م�ؤ�س�ساتية ما،
كالأ�شكال والر�سوم ،والديكور ،واملباين ،واملالب�س وهيئة املوظفني ،كما �أنها ميكن �أن حتتوي على
الظواهر ال�شفوية املتداولة يف اللغة املكتوبة واملنطوقة من ق�ص�ص ،وروايات ،و�أ�ساطري ،وحكايات
النجاح والأزمة ،والألقاب ،والأ�سماء ،واال�ستعارات ،والنكت ،والأمثال ،وت�شمل كذلك جمموعة من
الظواهر ال�سلوكية كالطقو�س ،واالحتفاالت ،و�أ�شكال املكاف�أة واملعاقبة ،ومناذج االت�صال والتوا�صل
بني عنا�صر امل�ؤ�س�سة .ويعد �إدغار ت�شاين ظواهر ال�سطح امل�ستوى الأي�سر وامل�سلك الأمثل الذي يجب
على كل باحث اعتماده عند حماولة فهم خفايا ثقافة م�ؤ�س�سة ما.
وباخلال�صة يف�ضي بنا احلديث عن مفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة �إىل القول ب�أن املفهوم قد حت ّول -حتت
ت�أثري ما عرفه من ذيوع -يف ال�سنوات الأخرية من جم ّرد مفهوم علمي ونظري �إىل �أداة �إجرائية
ناجعة مل تعد ت�ستخدم لتحليل ما يدور يف عمق الأن�سجة االجتماعية للم�ؤ�س�سات االقت�صادية وفهمه
فح�سب ،بل �أ�ضحت �أ�سا�س عمليات هند�سة م�ستقبل امل�ؤ�س�سات و�صناعة قوام جناحها .كما �أ�صبح
املفهوم ومدار�سه حم�ضنة لتوليد �سبل عالج حالة ك�ساد امل�ؤ�س�سات ،ومنه تنبثق الو�صفات اجلاهزة
للنجاح االقت�صادي والتم ّيز؛ وقد تنوعت وفقًا لذلك ابتكارات جمال تهيئة عامل رموز امل�ؤ�س�سة
و�صناعة �أ�ساطريها وطقو�سها و�أبطالها مبا يتوافق مع رغبات امل�سريين لها والقائمني عليها ،جامعة
املادي وتوظيف الفنون وتقنيات العلوم والتكنولوجيا؛ ل�ضمان التدخل
يف ذلك بني ق ّوة اال�ستثمار ّ
يف الوقت املنا�سب لبث الروح يف حياة امل�ؤ�س�سة ويف ثقافتها وهويتها.
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� ّأكد الأمريكي “جريت هوف�ستاد”  Geert Hofstedeعلى �أن الثقافة ال�سائدة بالتنظيمات
وامل�ؤ�س�سات ما هي �إال انعكا�س لأن�ساق ثقافية عامة و�شاملة تنتمي �إليها تلك امل�ؤ�س�سات.
وقام بتحليل هذه الأطروحة من خالل االهتمام بت�أثري الثقافات الوطنية على فروع �شركة
املعلوماتية متعددة اجلن�سيات ( ،)IBMواملتمركزة بالواليات املتحدة الأمريكية ،واملوزعة
�آنذاك على �أربعني دولة .واهتم هوف�ستاد بتحليل طبيعة العالقة القائمة بني طبيعة ممار�سة
العمل وخ�صو�صية القيم الثقافية املحلية ،من خالل جملة من البحوث املقارنة بني فروع
ال�شركة العاملية؛ ليقيم الدليل على بروز وا�ضح الختالف الثقافات الوطنية يف �إطار
وف�سر هوف�ستاد تباين
الثقافة امل�ؤ�س�ساتية لل�شركة ،والتي يفرت�ض �أن تكون موحدةّ .
�سلوك ومواقف العمال وامل�سريين بني الفروع ب�أربعة عوامل �أ�سا�سية هي:
 -1امل�سافة الهرم ّية :وترتبط باملدى الذي ميكن �أن يقبل �ضمنه �أفراد جمتمع ما م�س�ألة التوزيع
غري العادل للرثوة ولل�سلطة .ور�أى �أن بل ًدا كالدمنارك ميتاز مب�سافة هرمية حمدودة ،وال
يقبل �أفراده ب�سهولة التوزيع غري املن�صف للرثوة؛ حيث ي�ؤكد املناخ العام ال�سائد يف البالد
على �ضرورة ت�ساوي اجلميع والتقا�سم العادل للرثوة .و�ضمن هذا املناخ االجتماعي العام
كث ًريا ما تتعر�ض فروع بع�ض ال�شركات العاملية ذات البنية الهرمية �إىل �صعوبات كبرية.
 -2مراقبة الاليقني :يحدد هذا العامل درجة تقبل املجتمعات للم�سائل غري اليقين ّية .وهو
�أمر يختلف من جمتمع �إىل �آخر وفقًا لت�أثريات متباينة كالإميان بالعلم ومقدرته على ت�أمني
الإن�سان �ضد اخلطر وكوارث الطبيعة� ،أو الوثوق بالقانون وما ميكن �أن ي�ضمنه عرب
الت�أمني �ض ّد املر�ض �أو ال�سرقة �أو ال�شيخوخة� ،أو الإميان الديني الذي عده “هوف�ستاد”
عاملاً ثقاف ًّيا يدفع باجتاه قبول الاليقني والر�ضا مبا ي�أتي من الغيب .وتتبلور يف
خمتلف املجتمعات الإن�سانية م�ستويات خمتلفة من الت�سامح مع م�س�ألة الاليقني والغيب
والطوارئ .ويف الثقافات التي تكون فيها مراقبة الاليقني �ضعيفة يقبل النا�س ب�سهولة
الأفكار املجددة وال�سلوكات غري املعتادة ،وبالعك�س يف املجتمعات التي تقوى فيها مراقبة
الاليقني؛ حيث يكون هناك مقاومة و�صعوبة .يرى هوف�ستاد �أن مراقبة الاليقني مرتفعة
يف اليونان والربتغال واليابان ،وهي �ضعيفة يف �سنغافورة وهونغ كونغ وال�سويد.
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 -3الفردانية :وترتبط باملدى الذي يعتقد فيه �أفراد ثقافة ما مب�ستوى ا�ستقالليتهم عن
املحيطني بهم .ويرى هوف�ستاد �أن الفردانية تعد �ضمن بع�ض الثقافات م�صدر راحة
ومتعة ،وهو احلال يف الثقافة الأمريكية مثلاً  ،يف حني �أن يف بع�ض الثقافات الأخرى
اً
وانف�صال ،مثال ذلك الثقافة ال�صينية واملك�سيك ّية .وتكون
تعد الفردانية انحرافًا
العالقة بني �أفراد املحيط الواحد يف ثقافة فردانية ه�شة ،وترتفع ثقة الأفراد يف تدبر
�شئونهم مبفردهم ،وعلى خالف ذلك ي�ستمد الأفراد -يف �إطار الثقافات اجلماعية-
�شعورهم بالهوية واالنتماء من املجموعة التي ينتمون �إليها.
 -4الذكورة :وتتعلق بتوزيع الأدوار -من جمتمع �إىل �آخر -ح�سب معطى النوع االجتماعي،
ففي الثقافات التي متتاز بدرجة ذكورة مرتفعة غال ًبا ما ينظر �إىل الرجال على �أنهم �أكرث
�ضمانًا ،وينظر �إىل الن�ساء على �أ�سا�س �أنهن �أكرث رفعة و�أد ًبا .ويرى “هوف�ستاد” �أن
الثقافات ذات درجة الذكورة ال�ضعيفة ال ت�شهر فيها تلك التفرقة بني الن�ساء والرجال،
و�أن درجة ح�صول الن�ساء على مواطن �شغل تقنية يف الثقافات “الذكورية” -كاليابان
والنم�سا مثلاً  -هي �أقل بكثري مما يح�صلن عليه يف الثقافات “الن�سوية” ،كما هو
ال�ش�أن يف ال�سويد �أو الرنويج �أو هولندا.
تعد �أبحاث “جريت هوف�ستاد” من �أوىل الأبحاث التي �أثارت �إ�شكالية الثقافة املجتمعية
العامة وارتباطها بامل�ؤ�س�سة ،وال تكمن �أهمية �أفكاره يف تبيانه لبع�ض مواطن االختالفات
الثقافية بني الدول ،ولكن تتجلى يف �إبرازه لأهمية اعتماد ثقافة امل�ؤ�س�سة كمدخل لدرا�سة
الت�أثري املجتمعي على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،وقد بني �أن �أبعاد االختالف الثقايف ّ
متكن
يف حاالت عديدة من الك�شف عن بع�ض �أ�سرار املعتقدات والفر�ضيات الأ�سا�سية التي
تتحكم يف ثقافة التنظيمات.
Mary Jo Hatch, Théorie des organisations, op cit, p.22.
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 -2إشكالية التغيرّ االجتماعي وعالقة املؤسسة مبحيطها:
تعد �إ�شكالية التغري االجتماعي �أحد حماور االهتمام البارزة التي جلبت فكر علماء االجتماع
منذ بدايات ت�أ�سي�س العلم .وقد تط ّور مبحث التغري االجتماعي اليوم لي�شمل نقاط ارتكاز عديدة
ومتباينة بتباين املدار�س والتيارات ال�سو�سيولوﭽية ،ويطرح جملة من الأ�سئلة املت�صلة بنطاق التغري
االجتماعي (على امل�ستوى املاكرو�سو�سيولوجي �أو امليكرو�سو�سيولوجي) ،وحجمه ،ومداه (تغيرّ
�سطحي �أو تغري هيكلي وجذري) ،و�أ�شكاله (تغري اجتماعي دائري �أو خطي ،)...و�أ�صنافه (التغري
الظريف �أو الهيكلي ) ،وعوامله (داخلية �أو خارجية �أو كالهما م ًعا).
ً
وارتباطا مبا �شهده مفهوم امل�ؤ�س�سة االجتماعية من جتديد بعدماويف بعده امليكرو�سو�سيولوجي
احلي والكيان الناب�ض مبا حتتويه من عالقات اجتماعية متداخلة
�أ�صبحت تعد مبثابة البناء االجتماعي ّ
بني عنا�صرها� -أ�صبح مو�ضوع التغري االجتماعي يف امل�ؤ�س�سة يطرح كظاهرة اجتماعية على �صلة
وثيقة بنطاقها امليكرو�سو�سيولوجي الذي هو داخل امل�ؤ�س�سة ،وعلى نطاقها املاكرو�سو�سيولوجي
الأ�شمل ،وهو املحيط املجتمعي الذي تنتمي �إليه .وقد ّمت عرب ذلك جتاوز ما دار من جدل حول اعتبار
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اً
جمال منكفئًا على ذاته وعدمي ال�صلة مبحيطه من ناحية ،و�إىل جتاوز اجلدل
املت�صل ب�إ�شكالية التغري بني ت�أثري الداخل �أو اخلارج من الناحية الأخرى� ،إىل جانب لفت النظر نحو
جمتمعي وثقايف �إىل �آخر ،من
ما ميكن �أن تت�سم به نُظم ت�سيري امل�ؤ�س�سات من خ�صو�صية من �سياق
ّ
الناحية الثالثة ،وهو ما مت �إبرازه من خالل الدرا�سات املقارنة على نطاق دويل التي � ّأكدت تراجع
احلديث عن تنظيم عقالين كوين ين�سحب على كل امل�ؤ�س�سات (كالنموذج التيلوري) �أمام ق ّوة الإقرار
بواقع تكيف امل�ؤ�س�سة مع اخل�صائ�ص املميزة لل�سياقات الوطنية ،وحتى املحلية واجلهوية.
()52

يف�سر ب�أنه تغيرّ يف القواعد ال�سارية ،ويف �أن�ساق
وقد �أ�صبح التغري االجتماعي يف امل�ؤ�س�سة ّ
العالقات االجتماعية القائمة بني الفاعلني االجتماعيني بغ�ض النظر عن �إ�شكاليات الداخل واخلارج،
ت�سجله ت�أثريات تطور املحيط التقني والثقايف واالقت�صادي يف عملية التغيري من
بالرغم مما ّ
�أهم ّية .وتو�صلت درا�سات التغري االجتماعي �ضمن امل�ؤ�س�سة �إىل الإقرار ب�ضرورة النظر له يف
�ضوء تالزمه مع نظم العالقات االجتماعية القائمة و�أن�ساقها ب�شكل دفع �إىل ت�أكيد �أن ّ
كل تغيرّ
يطر�أ على امل�ؤ�س�سة لأي �سبب من الأ�سباب -ك�إدخال �آلة جديدة مثلاً  -يتطلب بناء منوذج جديد
(52) Renault Sainsaulieu, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise, op cit, p.88.
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وم�ستحدث من �أنظمة العالقات االجتماعية املت�صلة به؛ �إذ “�إن كل تغيرّ يجب حتديده على �أنّه تغ ّيـر
يف �أن�ساق العالقات القائمة .ومت ّثل الآالت جز ًءا من ذلك النظام الذي ت�ستدعي فيها العالقة املعقدة
بني الفاعلني التعديل بدورها”.
()53

ويف �ضوء تناول �إ�شكالية التغري االجتماعي بامل�ؤ�س�سة و�صلته مبنظومة العالقات االجتماعية
املوجودة بداخلها� ،أثار املخت�صون م�س�ألة �أدوات التغيري وعوامله .وت�صدرت �إ�شكالية توجيه عملية
ّ
أي�ضا بالتغيري املربمج -اهتمام كل من املخت�صني
التغيري داخل امل�ؤ�س�سة
والتحكم فيها �-أو ما ُ�سمي � ً
يف علوم الت�سيري والإدارة وعلماء اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سة.
وقد تب ّنى الفريق ال ّأول فكرة توجيه التغيري والتخطيط له .وذلك من خالل ما ميكن �أن ُي ْحبك من
و�صفات جاهزة للتدخل يف امل�ؤ�س�سة بغر�ض �إحداث التغيري فيها .وهو ما �أ�صبحت ت�س ّوقه بيوت
اخلربة ومكاتبها املخت�صة يف هذا ال�ش�أن ،من خالل ت�شخي�ص �أو�ضاع ا�شتغال امل�ؤ�س�سة ،واقرتاح
احلل ،وبرجمة �إجنازه عرب مرافقة ومتابعة تطور عملية التغيري طبقًا للو�صفة املن�صوح اتباعها .وتتم
يف هذا ال�ش�أن م�س�ألة ّ
التحكم يف التغيري ويف �إدارته عرب عملية ت�شكيل خمتلف العوامل املرتبطة
بعملية الإنتاج ،مبا فيها الأ�سعار ،وكميات الإنتاج ،وغري ذلك من العنا�صر التي ميكن للطاقم امل�سري
للم�ؤ�س�سة �أن ي�ضبطها فتكون له مبثابة لوحة ّ
حتكم حمددة م�سبقًا متلي عليه النموذج الأمثل
لت�سيري �أن�شطة الإنتاج .ويرتبط الأمر يف هذا امل�ستوى باالحتكام �إىل منوذج عقالين قائم على
جمموعة حمددة من الأدوات والو�سائلّ ،
يدل اعتمادها على الت�سليم بنوع من احلتم ّية التي تعني �أن
توافر جملة من الأ�سباب وال�شروط املحددة م�سبقًا ت�ؤ ّدي حت ًما �إىل حتقيق نتيجة متيز امل�ؤ�س�سة.
()54

ولكن الت�سليم بحتمية النتائج املتوقعة �ضمن م�سار �إدارة التغيري م�س�ألة كانت ّ
حمل نقد من طرف
ّ
علماء اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سة ،الذين �شككوا يف حتمية بلوغ نف�س النتائج باعتماد نف�س
ال�شروط والأ�سباب؛ وذلك نظ ًرا الرتباط خمتلف العوامل والعنا�صر املحددة م�سبقًا مبتغري العالقات
االجتماعية املوجودة داخل امل�ؤ�س�سة؛ حيث ترتبط عملية ا�ستخدام العنا�صر املحددة م�سبقًا لإحداث
التغيري مبنظومة العالقات ال�سائدة بني �أفراد امل�ؤ�س�سة� ،أي ب�شبكة العالقات االجتماعية القائمة بني
(53) Philippe Bernoux, Sociologie de l’entreprise, op cit, p.218.
(54) Philippe Cabin, Les organisations: Etat des savoirs, Ed Science Humaines, 2° éd, Paris 2005.
p.210.
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املهنيني واملوظفني وخمتلف املجموعات املحيطة بعمليات الإنتاج املختلفة داخل امل�ؤ�س�سة .ويق ّر بع�ض
املخت�صني با�ستحالة توجيه التغيري داخل امل�ؤ�س�سة نحو نتيجة بعينها؛ نظ ًرا النتفاء �أية �ضمانات
ميكن �أن ت�ؤ ّمن بلوغ تلك النتيجة دون غريها من نتائج �أخرى حمتملة احلدوث .ويظل تط ّور م�سار
التغيري يف �أكرث من اجتاه ،ونحو �أكرث من نتيجة هو القاعدة الأ�سا�س ّية يف كل عملية تغيري.
()55

يت�صل بحدوث
وقد م ّيز بع�ض علماء اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سة بني التغري االجتماعي الذي ّ
تعديل معني على امل�ؤ�س�سة حم ّدد يف الزمان واملكان ،ويف�ضي �إىل نتائج تعترب �إىل حد ما �إيجابية،
وبني مفهوم التجديد الذي يرتبط �أكرث بعملية التدخل الإرادي وتعديل حياة امل�ؤ�س�سة ،من خالل
�إقحام معطيات �أو عوامل جديدة (تبني �أ�ساليب جديدة يف عملية الإنتاج ،جتديد الآالت وجتديد
املُنتج�...إلخ) .وميثل التجديد ح�سب جوزيف �شنبرت  Joseph Schumpeterجمموعة من الأفعال
املربجمة والرامية �إىل تي�سري عملية مترير املبتكرات اجلديدة لل�سوق .وتفرت�ض تلك الأفعال �إحداث
توافقات جديدة بني خمتلف املوارد التي حتتكم عليها امل�ؤ�س�سة.
()56

“احل�س الفائق”
ويفرت�ض حتقيق عملية التجديد وجناحها يف نظر علماء االجتماع توافر عن�صر
ّ
�إىل جانب املهارات القيادية العالية؛ نظ ًرا ملا يرافق كل عملية جتديد من مقاومة للتغيري من قبل
حماة النظام القائم وال�ساري يف امل�ؤ�س�سة .ويبقى جناح حركة التجديد على �صلة وثيقة بقدرة جميع
عنا�صر امل�ؤ�س�سة على االنخراط فيها ب�شكل فاعل؛ مبا ي�ساعد على �إعادة ت�شكيل امل�شروع القائم
وتعديله نحو قبول التجديد واحت�ضانه.
ويعد التجديد التكنولوجي اليوم من �أهم عوامل �إحداث التغري االجتماعي يف �صلب امل�ؤ�س�سة
العمومية �أو اخلا�صة� ،صناعية كانت �أو خدمات ّية .ويتمثل يف عملية مواكبة امل�ؤ�س�سة للتطور التقني
والعلمي والتكنولوجي احلا�صل يف جمال اخت�صا�صها ،واملرتبط بتنمية الأدوار املفرت�ض منها
ت�أديتها يف املجتمع (الإنتاج ،الإدارة والت�صرف) .ويعتربه املخت�ص الفرن�سي يف علم اجتماع
التنظيم “�سان �سوليو”  Sainsaulieuمن �أهم عوامل التنمية االجتماعية للم�ؤ�س�سة؛ مبا �أنه
ي�سهم من ناحية �أوىل يف عملية انتقالها من �أو�ضاع تقنية وتكنولوجية معينة ت�ستعمل فيها و�سائل
()57

(55) Philippe Bernoux, Sociologie de l’entreprise, op cit, p.219.
(56) Philippe Cabin ph, op.cit , p.216.

( )57متثّل “التنمية االجتماعية للم�ؤ�س�سة” مفهو ًما اقرتحه �سان �سوليو ليكون بديال ملفهوم التغري االجتماعي داخل امل�ؤ�س�سة.
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وتقنيات ت�صبح تقليدية �أمام التطورات واالبتكارات اجلديدة �إىل �أو�ضاع متقدمة تتجدد خاللها
الو�سائل وتتطور من خاللها �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة ،كما ي�سهم التجديد التكنولوجي من ناحية ثانية
يف �إحداث تغريات جذرية يف م�ستوى �شبكات العالقات املهنية الرتاتبية القائمة داخل امل�ؤ�س�سة
مبا يحدثه من �إعادة توزيع املهام والأدوار بني الفاعلني االجتماعيني ،و�إدخال عنا�صر جديدة �أو
تدريب بع�ض املنتمني لها .ونظ ًرا لأهمية الت�أثريات الناجمة عن عمليات التجديد التكنولوجي على
�شبكة العالقات االجتماعية �شدد املخت�صون على عدم �إ�سقاط تلك العمليات على امل�ؤ�س�سة ،بل حماولة
ا�ستنباطها من داخلها مبا ي�ضمن �أن يحظى م�شروع التجديد بحد �أدنى من ال�شرعية من طرف
الفاعلني االجتماعني املرتبطني به.
()58

وب�شكل عام تبقى التحوالت البارزة امل�سجلة يف جمال العمل وامل�ؤ�س�سات يف ظل التطور غري
امل�سبوق لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال من �أهم املو�ضوعات املطروحة للدر�س من قبل عدد من
املخت�صني يف املجال .ولئن �أجمعت �أغلب الدرا�سات على اعتبار ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صال
وتبلور جمتمع املعلومات واملعرفة مع نهاية الألفية الثانية نقطة حت ّول كوين يف جممل �شئون حياة
الأفراد االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية ،ف�إنها ت�ؤكد على �أن ت�أثرياتها على ظاهرة العمل وعلى
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية حتدي ًدا تبقى من �أكرث امل�سائل برو ًزا .وقد �أ�شار عامل اجتماع التنظيم “مي�شال
كروزيي” �إىل �أننا اليوم ن�شهد ثورة فعلية انقلب فيها ب�شكل كامل مت ّثلنا للعمل ّية الإنتاجية ولأ�ساليب
الت�سيري والإدارة؛ وهو �أ�ضحى يتطلب جهو ًدا مهمة ملعاودة النظر يف جل ما �أَلِفناه يف تلك املجاالت
من �أ�س�س ومرتكزات ،وبعد �أن كان ت�صورنا لالقت�صاد ،مثلاً  ،قائ ًما على العقالنية ،وعلى الكمية،
وعلى معاين اال�ستقرار و�إنتاج مادة حم�سو�سة ،ف�إننا نتحول اليوم نحو ح�ضارة التجديد والبحث
عن الكيف و�إنتاج الالمادة.
()59

ويبقى التوجه نحو االقت�صاد الالمادي من التحوالت البارزة يف �صريورة امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
التي تتجه نحو اعتماد املزيد من �أن�شطة الإنتاج غري املادي .و�أ�ضحت ت�س ّوق اخلدمات واملعارف
�أكرث من ت�سويقها لل ُمنتجات املح�سو�سة؛ م�ستندة يف ذلك على االبتكارات املتجددة لتكنولوجيا
(58) Ridha Boukraa, Organisation sociale de l’entreprise et innovation technologique. Maghreb et
maîtrise technologique, enjeux et perspectives. CEREP-CEMAT, Tunis.1994, p.45.
(59) Michel Crozier, La société, les organisations et le management à l’épreuve du temps dans le
management aujourd’hui, DEMOS, 1999. p.36.

78

املعلومات واالت�صال ،التي ت�سهم بدورها يف م�ضاعفة معدالت الإنتاج حمدثة تغريات هائلة يف منط
الإنتاج وحجمه ،وكذلك يف البيئة املحيطة به ،بد ًءا من امل�ؤ�س�سة ،وانتهاء بال�سوق مب�ستوياته املحلية
والوطنية والعاملية.
وكان من نتائج االنت�شار الوا�سع ال�ستخدام الكمبيوتر والنظم املعلوماتية احلديثة يف جميع �أن�شطة
العمل الإنتاجية واخلدمية -والذي �أ�صبح ال�سمة البارزة مل�ؤ�س�سة ع�صر ما بعد ال�صناعة -بروز نوع
من التق�سيم اجلديد للعمل ،يتم فيه ا�ستقطاب عمال املعرفة مبا لديهم من مهارات فعالة للعمل يف
ال�شبكات ،وتتزايد فيه حدة قطاع اخلدمات؛ مبا ي�ؤدي �إىل تغريات هيكلية يف بنية تنظيمات العمل
وم�ؤ�س�ساته تُهم�ش �ضمنها فئة عمال ال�صناعة لفائدة عمال القطاع الثالث ،وتتغري فيه ب�شكل هيكلي
وا�ضحا لالنت�شار الوا�سع
عالقات الإنتاج وبنية الهرم الوظيفي .وقد توقع الكثري من الباحثني تهدي ًدا
ً
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال على خمتلف ال�شرائح املهنية ،بد ًءا من فئة ال�صفوة حتى فئة العمال
ً
ملحوظا يف حجم العمالة اليدوية مقابل تنامي العمالة ذات املعرفة الوا�سعة
وتقل�صا
اليدويني،
ً
والتخ�ص�صية يف جمال الن�شاط االقت�صادي ،وتزايد ن�سب العمال املمار�سني للعمل الذهني.
()60

ال�سمة الرئي�سة ملا �أ�صبح ي�س ّمى االقت�صاد اجلديد �أو اقت�صاد املعرفة �أ�ضحت تتجلى -كما �أكد
�إن ّ
على ذلك جل الباحثني -يف �أنه االقت�صاد الذي تكمن فيه الأفكار واملعلومات و�أ�شكال املعرفة الأخرى
وراء االبتكار والتو�سع االقت�صادي؛ ففي اقت�صاد املعرفة ال تنخرط �أغلب القوى العاملة يف �إنتاج
ال�سلع والب�ضائع املادية وتوزيعها ،بل يف �أن�شطة الت�صميم والتطوير والتقانة والت�سويق والبيع
وتقدمي اخلدمات املرتبطة بكل ذلك .وميتاز هذا النوع من االقت�صاد بالتدفق الدائم للمعلومات
والآراء ،وبتعاظم الدور الذي ت�ؤديه -و�ستظل ت�ؤديه -العلوم والتقانة .ويرى البع�ض �أن جل عمليات
الك�سب �أ�صبحت متار�س عرب “موجات الأثري”؛ مبا �أنه مل يعد ب�إمكاننا وزن ما ننتج �أو مل�سه �أو
قيا�سه؛ مبا �أن املُنتجات مل تعد تخزن يف املوانئ �أو املخازن وامل�ستودعات� ،أو ت�شحن ب ًّرا وبح ًرا
�أو ج ًّوا ،بل �أ�ضحت �أكرث م�صادر الرزق تعود �إىل ما نقدمه من خدمات وم�شورات ومعلومات
وحتليالت� ،سواء اتخذنا موقعنا على خطوط الهاتف� ،أو مكاتب املحاماة� ،أو الدوائر احلكومية� ،أو
املختربات العلمية.
()61

( )60اعتماد حممد عالم و�آخرون ،قيم العمل اجلديدة يف املجتمع امل�صري ،مكتبة الأجنلو امل�صر ّية ،م�صر
(� )61أنطوين غدنز ،علم االجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .439
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ويف هذا امل�ستوى قد يدفع ال�س�ؤال ال�سو�سيولوجي نحو النظر يف ت�أثريات خمتلف تلك التحوالت
الهيكلية يف عامل �أن�شطة العمل والإنتاج على �صعد خمتلفة وزوايا نظر متعددة .وتفر�ض علينا
�إ�شكالية هذا البحث و�أهدافه الرئي�سة -يف �ضوء التحوالت املت�سارعة للع�صر وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال وت�أثرياتها املتفاوتة على العمل وامل�ؤ�س�سة -الت�سا�ؤل عما ميكن لنظرة تتخذ من ُبعد النوع
االجتماعي �أداة للتطلع لواقع الإن�سان يف جمال العمل �أن حتققه من �إ�ضافات باجتاه فهم حجم تلك
الت�أثريات وطبيعتها .و�أي موقع حتتله املر�أة اليوم يف م�شهد حتول العمل وامل�ؤ�س�سة يف ظل واقع
االقت�صاد املعومل؟ وكيف تعي�ش املر�أة العربية واقع االنخراط يف �سوق عمل العوملة يف و�ضع ت�سجل
فيه الن�ساء العربيات �أعلى ن�سب �أمية و�أدنى ن�سب م�شاركة اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية على
نطاق عاملي؟
�إن تدار�س ت�أثريات العوملة على و�ضع املر�أة ب�شكل عام وعلى موقعها يف امل�شهد االقت�صادي حتدي ًدا
ظل م�س�ألة تباينت فيها التحليالت واملواقف بني الدار�سني واملفكرين ،وتراوح فيها اجلدل بني فريق
ي�ؤكد مدى ما تطرحه امل�ستجدات املختلفة من خيارات رحبة للمزيد من االنخراط الفاعل للمر�أة يف
�سوق ال�شغل ،عرب ما ا�ستجد من �أ�شكال عمل مرنة قد تبدو �أكرث مالءمة خل�صو�صية ظروف بع�ض
ال�شرائح من الن�ساء و�أو�ضاعهن ،وبني فريق يعار�ض ذلك م�ؤك ًدا على تزايد تدهور موقع املر�أة
يف �سوق العمل ،وتراجع �أو�ضاعها االقت�صادية ب�شكل عام كنتيجة النفتاح ال�سوق ،وخ�صخ�صة
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واخلدمية ،وتخلي الدولة عن جممل تعهداتها ال�سابقة.
و�سنحاول �ضمن ما �سي�أتي من ف�صول تعميق النظر يف بع�ض مفا�صل هذا اجلدل ،حماولني
الت�أكيد على �ضرورة التخلي عن التناول ال�شمويل والعام مل�سائل العمل وامل�ؤ�س�سة ،وعلى �أهمية
اعتبار ُبعد النوع االجتماعي مقارب ًة من �ش�أنها �إفراز تطور نوعي لتناولنا ال�سو�سيولوجي لق�ضايا
العمل وامل�ؤ�س�سات.
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اخلامتة:
يف معر�ض التناول ال�سابق للتطور الفكري ل�سو�سيولوﭽيا العمل خل�صنا �إىل ت�أكيد تطور ذلك
التخ�ص�ص منذ ثالثينيات القرن الع�شرين و�إىل حدود ال�سبعينيات منه ،يف جتاهل �شبه ك ّلي عن
ممار�سة العمل يف حد ذاتها ،وبغ�ض النظر عما يحيط بتلك املمار�سة من �إ�شكاليات مت�صلة مبحيط
العامل داخل جمال العمل وخارجه .وقد مت الوقوف على ما كان لذلك من ت�أثري بارز يف تعطل
انتباه الدار�سني لظاهرة العمل ولأهمية مقاربتها من خالل بع�ض عنا�صر النظر الأخرى -كحياة
االجتماعي يف �صلب ذلك العامل ،الذي اعتربه الوعي
واخلا�صة -ولفوارق النوع
العامل العائل ّية
ّ
ّ
علم اجتماع العمل كلاًّ ال يتجز�أ .هذا وقد عطلت النظرة الذكورية املطلقة واملفرت�ضة لذلك العامل
يف �صلب املقاربة ال�سو�سيولوﭽية للعمل تخ�صي�ص ح ّيز من االهتمام ال�سو�سيولوجي بق�ضايا
املر�أة العاملة و�إ�شكاالتها �ضمن م�شهد العمل يف املجتمعات الأوروبية والغربية عمو ًما .ومع تطور
املقاربة العلم ّية ملختلف �أن�شطة العمل والإنتاج مع الثلث الأخري من القرن الع�شرين برزت من عمق
�سو�سيولوﭽيا العمل مدار�س وتخ�ص�صات فكرية بدت �أكرث تركي ًزا على ال ُبعد الإن�ساين والب�شري
كتخ�ص�صات
يف تدار�س �أو�ضاع العمل .ويف هذا النطاق تبلورت �سو�سيولوﭽيا التنظيم وامل�ؤ�س�سة
ّ
علمية دقيقة �سعت �إىل الرتكيز على العامل الإن�سان كمحور للم�ؤ�س�سة االقت�صادية ،ووقع الت�أكيد
على �أهمية ما ين�سج عرب ذلك الفاعل الإن�سان من عالقات اجتماعية مع املحيطني به ،ت�سهم �إىل ح ّد
كبري يف هيكلة عالقة امل� ّؤ�س�سة مبحيطها الداخلي واخلارجي.
ولكن رغم ذلك التطور املهم يف م�ستوى الرتكيز على العامل الإن�سان وعلى �أهمية ما ير�شح به من
متثالت قيمية ثقافية يف ت�شكيل واقع العمل وامل�ؤ�س�سة ،ظل التناول عا ًّما و�شمول ًّيا ،ومل يتطور �ضمن
�أدبيات �سو�سيولوﭽيا العمل وامل�ؤ�س�سة -كما هو احلال يف علم اجتماع العمل -اجتاه ي� ّؤكد على
طبيعة فوارق النوع االجتماعي يف �أن�سجة العالقات االجتماعية داخل امل�ؤ�س�سة .كما ظلت خ�صو�صية
موقع املر�أة ومكانتها يف م�ؤ�س�سات العمل من املباحث �شبه الغائبة عن اهتمام �سو�سيولوﭽيا التنظيم
وامل�ؤ�س�سة يف �أغلب دول العامل ،مبا يف ذلك يف درا�ساتنا العربية .ولئن متكنت �سو�سيولوﭽيا امل�ؤ�س�سة
حتدي ًدا من تطوير النظر للفوارق بني منظومات القيم والثقافات املجتمع ّية ،وتعميق النظر يف ات�صال
تلك املنظومات بواقع احلياة االجتماعية داخل امل�ؤ�س�سة وت�أثرياتها املختلفة على ن�سق الإنتاج وطبيعته،
ف�إن االهتمام بالروابط بني اجلن�سني يف �صلب ذلك الفاعل ظل �شبه مقبور يف �أغلب الأدبيات.
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ورغم بروز جملة من الدرا�سات املتناولة خل�صو�ص ّية �أو�ضاع املر�أة داخل جماالت العمل يف مناطق
عديدة من العامل ،و�ضمن بع�ض التخ�ص�صات العلم ّية الأخرى� ،أو من خالل كتابات بع�ض رائدات
احلركات الن�سوية ،وبالرغم من التطور الفكري وامليداين ملقاربة النوع االجتماعي ،وتزايد االهتمام
مبا ميكن �أن ي�ضيفه اعتماد مقوالت تلك املقاربة يف املجاالت املختلفة من البحث والدرا�سة ،ف�إن ذلك
مل يتجل حتى اللحظة بال�شكل املطلوب يف �أدبيات �سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة.
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بعدما ّمت الوقوف عنده يف الف�صول ال�سابقة من حمطات رئي�سة يف م�سارات التطور الفكري
والتاريخي لكل من �سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة وبع�ض مقوالتها الرئي�سة� ،سيجتهد
هذا اجلزء يف التط ّلع لبع�ض �أ�س�س مفهوم النوع االجتماعي ،بو�صفه املفهوم الرئي�س الذي �سي�سعى
هذا الكتاب من خالله �إىل تناول بع�ض �إ�شكاالت العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة؛ وبنا ًء على ذلك يتمثل
الهدف الرئي�س لهذا الف�صل يف ال�سعي لتعريف مفهوم النوع االجتماعي من حيث جذوره الفكرية،
والوقوف عند بع�ض ما رافقه من مواقف داعمة �أو مناه�ضة يف الغرب ويف البالد العربية ،والتع ّرف
على تط ّور ا�ستخداماته امليدانية يف جمال التنمية.
ين،
ومن امله ّم الإ�شارة �إىل � ّأن عمل ّية الوقوف عند املفهوم وعند بع�ض حيثيات تط ّوره
الفكري وامليدا ّ
ّ
�إىل جانب كونها �ضرورة منهج ّية ومو�ضوعية يفر�ضها التم�شي العام للكتاب ،الذي يتمحور بدرجة
�أ�سا�سية حول �سبل توظيف منظور النوع االجتماعي يف تناول �سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم
وامل�ؤ�س�سة ،فهي تع ّد كذلك حماولة للإ�سهام يف جهود بلورة �صورة متكاملة و�شاملة حول مفهوم
النوع االجتماعي ،و�إبراز تط ّور �أ�س�سه الفكر ّية .هذا ويبقى من نافلة القول �إنه ،و�إن انت�شر املفهوم
ب�شكل مه ّم يف ال�سنوات الأخرية وتواترت حماوالت التعريف بهّ ،
يظل رغم ذلك بحاجة ما�سة يف
عاملنا العربي للمزيد من املحاوالت الرامية لر�صد �أهم �أ�س�سه ومقوماته ،ال�سيما �إذا ما ا�ستذكرنا
بع�ض املواقف وردود الفعل امل�شككة يف جدواه و�أهميته من ناحية ،و�إذا ما ا�ستذكرنا حمدودية ما
ننتجه حول املفهوم باللغة العربية مقارنة بكل ما يكتب عنه باللغات الأجنب ّية.

�أو ًال :يف التطوّ ر التاريخي والفكري ملفهوم ال ّنوع االجتماعي:
�إن االهتمام العلمي مبفهوم النوع االجتماعي كمفهوم �إجرائي وك�أداة لتحليل الواقع االجتماعي مل
يتبلور ب�شكل بارز �إ ّال مع العقدين الأخريين من الألف ّية الثانية .ولئن ظهر مفهوم النوع قبل هذه
الفرتة ،ف�إن ا�ستخدامه على نطاق وا�سع قد �شاع حتدي ًدا عقب م�ؤمتر “بيجني” �سنة 1995م ،حيث
جتاوز ا�ستعماله منذ ذلك التاريخ حدود �ساحات العلوم الإن�سانية واالجتماعية نحو جماالت التنمية
وحقولها املختلفة.
وحتيل عمل ّية البحث يف جينيولوجيا مفهوم ال ّنوع االجتماعي �إىل جذعني مركز ّيني له ينغر�سان
بعمق يف �أبرز نتائج الأنرثبولوجيا والأنرثوبولوﭼيا الثقافو ّية (،)Anthropologie culturaliste
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ال�سيما مدر�سة “الثقافة وال�شخ�ص ّية” املنحدرة منها ومن بع�ض درا�سات علماء النف�س الأمريكان.
وتتلخ�ص جممل �أفكار مدر�سة “الثقافة وال�شخ�ص ّية” يف حماولة فهم مدى ت�أثري ثقافة ما على
�شخ�صية عنا�صرها و�أفرادها ،وت�أكيدها على تنوع الثقافات ،وعلى خ�صو�صية كل واحدة منها.
وقد �أولت هذه املدر�سة �أهمية مركز ّية لدور الطفولة والتن�شئة االجتماعية يف �صوغ �شخ�صية
ثقافية ت�ضفي على جميع العنا�صر املنتمية لها هوية حم ّددة .كما امتازت �أبرز مقاربات هذه املدر�سة
باعتمادها على علم النف�س كو�سيلة للبحث عن ال�شخ�صية الثقافية التي تخت�ص بها جماعة من
اجلماعات .وقد ّمت من خالل ذلك تطوير جملة من املفاهيم ،كالثقافة وال�سمات الثقاف ّية ،من قبل
رواد الأنرثوبولوﭼيا الثقافو ّية الأمريك ّية “كروث بنديكت”1887( Ruth Benedictم-
عدد من ّ
1948م) و“مرغريت ميد” 1901( Margaret Meadم1978-م) .واعتربت الثقافة من طرف ه�ؤالء
� ّأول معطى مهيكل للوجود الإن�ساين .ونظروا �إليها بو�صفها نظا ًما من ال�سلوك املكت�سب واملنتقل يف
املحيط االجتماعي عرب قنوات الرتبية والتقليد.
وعلى هذا الأ�سا�س حاولت “مارغريت ميد” تطوير �أطروحة �أ�سا�س ّية �سوف يكون لها عميق الأثر
يف تبلور مفهوم النوع االجتماعي فيما بعد ،وهي م�س�ألة التمييز بني الطبيعي والثقايف ،التي �أرادت
“ميد” عربها تبيان حجم الفرق بني ما هو بيولوجي وفطري -وبالتايل بني ما هو م�شرتك بني النا�س-
وبني ما هو مكت�سب يف الوجود االجتماعي ،والذي مي ّثل حمور اختالف املجتمعات والثقافات.
وارتبطت االهتمامات الأنرثبولوﭼية “ملرغريت ميد” يف هذا ال�سياق بن�ضالها يف �صفوف احلركة
يوجه بقدر كبري جممل درا�ساتها احلقل ّية املنجزة يف منت�صف
الن�سو ّية الأمريك ّية ،وهو ما �سوف ّ
الثالثينيات يف �أماكن خمتلفة من العامل ،والتي �أ�ص ّرت من خاللها على اختبار �أطروحتها ال�شهرية
التي نفت �ضمنها وجود ميول طبيعية يف ال�سلوك الب�شري ،ذاهبة �إىل ر ّد ال�سلوك -ح ّتى ذلك
املرتبط بالعالقة بني اجلن�سني� -إىل �أ�سباب ثقافية.
()62

( )62در�ست ميد كما هو معلوم ال�شخ�صية الثقافية لثالث قبائل من غينيا اجلديدة ،وهي الأرابي�ش واملوندوغومور وال�شمبويل .وعرب
معاينتها امليدانية لأمناط ال�سلوك املتبعة اكت�شفت � ً
أمناطا خمتلفة من ال�شخ�صيات .وقد انتهى بها الأمر �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
�شخ�صية املجموعة الأوىل يغلب عليها طابع اللطف والهدوء ،و�أنها �أقرب �إىل اجلانب الأنثوي من ال�سلوك� ،سواء عند الرجل �أو
املر�أة� .أ ّما املجموعة الثانية فيطغى طابع العدوانية والعنف على �سلوكها .وقد بينت ميد عرب درا�ساتها �أهمية الرتبية يف دفع الأفراد
�إىل العدوانية والعنف منذ مراحل التن�شئة االجتماعية الأوىل .كما حاولت �إبراز كيفية ت�أثري ذلك يف ق�ضايا التمييز اجلن�سي بني
الذكور والإناث ،وارتباطه بالثقافة وبعمليات التن�شئة ،حيث �أبرزت من خالل بع�ض النماذج امليدان ّية املدرو�سة �سيطرة الوداعة
واللطف على الرجال ،وخ�صال الن�شاط البدين الكبري والعمل خارج املنزل بالن�سبة لن�ساء بع�ض القبائل املدرو�سة .انظر:
Margaret Mead,. Sex and temperament in three primitive societies, 1935.
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وجتدر الإ�شارة �إىل ما كان ملختلف درا�سات “مارغريت ميد” ونتائجها النظر ّية و�سائر درا�سات
الأنرثوبولوﭼيا الثقافو ّية الأمريك ّية املتوا�صلة مع ما �سبقت �إليه �أفكار �سيمون دي بوفوار ،وغري
ذلك من خمتلف الأفكار املطورة منذ نهاية ال�ستينيات من قبل بع�ض علماء النف�س امل�ستخدمني للفظة
“النوع” للتمييز بني البيولوجي والنف�سي ،من بالغ الأثر يف ظهور �أوىل حماوالت الت�أ�صيل العلمي
والنظري ملفهوم النوع االجتماعي.
وميكن عمو ًما القول �إن املفهوم ظهر يف بداياته لدى الن�سويات الأمريكيات الالئي �أردن من خالله
لفت نظر املخت�صني �إىل معطى “ال ُبعد االجتماعي” يف حم�صلة الفوارق بني اجلن�سني .وكان ا�ستعمال
لفظ “النوع” من قبلهن �إ�شها ًرا لرف�ض التحديد البيولوجي ال�ضمني الذي يتخفّى وراء عبارات
“اجلن�س” �أو “الفوارق بني اجلن�سني” .وهو بذلك ت�أكيد على �أهمية الطابع العالئقي الكامن منذ
البداية وراء بناء هوية ّ
كل من الرجل واملر�أة وت�شكيلها .كما ميكن اعتباره يف نف�س الوقت ثورة
هادئة �ضد الدرا�سات الن�سو ّية التي كانت تقت�صر على درا�سة املر�أة ب�شكل منف�صل ومنكفئ عليها،
دون النظر لها يف �ضوء ما يجمعها من عالقات وروابط باجلن�س الآخر.
()63

وقد اعترب مفهوم النوع االجتماعي امتدا ًدا وجتاو ًزا ملقولة “�أدوار اجلن�س” التي قامت بتطويرها
رواد املدر�سة الوظيفية يف علم االجتماع من �أمثال “تالكوت بار�سونز”
“مارغريت ميد” وبع�ض ّ
 .Talcott Parsonsومت ّثل الإ�سهام الأبرز ملقولة “�أدوار اجلن�س” يف نزعها للرداء الطبيعي الذي
تلحفت به �-إىل حدود تلك الفرتة -الهوية املرتبطة باجلن�س ،وتبيانها ملدى تالزم تعريفات ّ
املذكر
ّ
وامل�ؤنّث بالأن�ساق الثقافية وبالروابط االجتماعية .ولكن رغم ذلك كان من املهم يف نظر الكثري من
الدار�سني جتاوز ر�ؤية تلك املقولة لوظيفية العالقات بني اجلن�سني ،والتي كانت حتيل ب�شكل غري جمدٍ
لعالقات الهيمنة وعدم التكاف�ؤ ،وت�شري �إىل م�سارات �إعادة �إنتاجهما عرب قنوات التن�شئة االجتماعية
وقنوات قولبة ال�شخ�صية منذ مراحل من ّوها ّ
املبكر ،دون �أن تمُ ّكن من فر�ص �أخرى لإعادة التفكري
يف ظروف تغيري تلك التن�شئة� ،أو �إعادة تعريف تلك “الأدوار”؛ وهو ما ا�ستوجب ظهور مفهوم
النوع االجتماعي كمفهوم حاول ا�ستيعاب امل�سارات املرتبطة بالروابط بني اجلن�سني وخمتلف ما
ينجم عنها من هويات متطورة وقابلة للتغيري.
(63) Christine Guionnet, Eric Neveu, Féminins- Masculins, Sociologie de genre. Armand Colin, Paris
2004, p.22.
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ومعلوم �أن �أوىل حماوالت ال�ضبط العلمي ملفهوم النوع متت عرب عاملة االجتماع الن�سو ّية �آن �أواكلي
�صرحت ب�أن “اجلن�س” مي ّثل مفردة ت�شري �إىل الفوارق البيولوﭽية بني الذكر
 ،Ann Oakleyالتي ّ
والأنثى ،يف حني حتمل لفظة “النوع” -على العك�س من ذلك� -إحالة �إىل الثقافة ،و�إن هذه الأخرية
ت�شمل -على حد تعبريها“ -الت�صنيف االجتماعي للذكوري والأنثوي ،وعلينا تب ّني الإقرار بثبات
ً
ارتباطا
اجلن�س مثلما علينا اعتبار تغيرّ النوع” .وهكذا �أ�صبحت ق�ضايا النوع االجتماعي �أكرث
باملكانة والدور االجتماعي للمر�أة والرجل ،يف الوقت الذي ظل اجلن�س م�ؤ�شّ ًرا يحيل �إىل الفروق
البيولوﭽية بني الذكور والإناث .ويحمل مفهوم النوع يف دالالته الإجرائ ّية �إ�شارة للخ�صائ�ص
وال�صفات املرتبطة باجلن�س كما ترتجم عنها وتفرزها ثقافة املجتمع وقنواته اخلا�صة بالتن�شئة.
()64

التنحي
وقد كان لهذه اخلطوة الفكر ّية
املتج�سدة يف التمييز بني اجلن�س والنوع الأثر البارز يف ّ
ّ
عن درا�سة املر�أة كمو�ضوع بحث منف�صل بذاته؛ ليتع ّزز بذلك التوجه نحو تكثيف البحث يف درا�سة
العالقات الرابطة بني اجلن�سني .وهو ما دعت �إليه �أغلب الأفكار املتبنية ملفهوم النوع االجتماعي فيما
بعد .و�ستم ّثل �أفكار امل�ؤرخة الأمريك ّية جوان �سكوت � Joan W.Scottأبرز الأمثلة على ذلك؛ حيث
نادت ب�ضرورة جتاوز احلديث عن التعار�ض بني الرجل واملر�أة ،والنظر �إىل ذلك التعار�ض بو�صفه
مي ّثل “� اً
إ�شكال” يف ح ّد ذاته ،كما ميكن �أن يكون حمور بحث ودرا�سة منف�صل؛ وذلك “ل ّأن تعار�ض
الذكوري والأنثوي ينم عن وجود روابط وعالقات ق ّوة يهيمن فيها �أحد الطرفني على الآخر”.
ويبقى الإ�شكال الرئي�س ح�سب “�سكوت” غري ذي عالقة باملر�أة �أو بالرجل يف ح ّد ذاتهما ،بل هو
مرتبط بطبيعة الروابط امل�ؤ ّلفة واجلامعة بينهما.
()65

ّ
ويظل التداخل بني الر�ؤى والأفكار املطروحة يف الدرا�سات املنجزة حول املر�أة وحول النوع
التخ�ص�صات واملناطق ب�شكل
االجتماعي طاب ًعا غال ًبا على عدد من الأدبيات املكتوبة يف بع�ض
ّ
تلتب�س فيه احلدود ،وت�ضيع فيه الفوارق بني من يتحدث عن النوع ومن يتحدث عن املر�أة .ورغم
� ّأن لفظ “النوع” ي�ستخدم �أحيانًا يف بع�ض الأدبيات مبنطق وا�ضح ليدل على الروابط الإن�سانية
واالجتماعية اجلامعة بني الرجل واملر�أة ،ف�إنه كث ًريا ما ي�ستعمل -بوعي �أو بدون وعي -كمرادف
للفظة “امر�أة”؛ وربمّ ا يعود ذلك بدرجة �أ�سا�س ّية �إىل درجة الغمو�ض التي ما زالت -ح�سب ّ
جل
الدار�سني -تكتنف مفهوم “النوع” .و�إن كان املفهوم ُي َّ
وظف يف عدد من الدرا�سات لأغرا�ض
( )64نف�س املرجع� ،ص .23
(65) Joan W Scott, , Gender and the Politics of History.Columbia University Press, 1988, p.60.

88

متباينة وب�أ�ساليب فكر ّية خمتلفة ،ف�إنه يظل رغم ذلك -يف نظر الكثريين -مفهو ًما على درجة عالية
من العلم ّية واحلياد ّية رغم ارتباط والدته ب�ساحات ال�سيا�سة والإيديولوﭼيا ،ورغم الت�صاقه
ب�أقالم حركات حترير املر�أة يف الغرب.
()66

ولع ّله من الفائدة مبكان -ونحن نحاول قراءة التط ّور ال ّتاريخي لربوز مفهوم “ال ّنوع” االجتماعي-
التطرق ملا كان لن�ضال احلركة الن�سوية الغربية منذ بدايات احلداثة الأوروب ّية من �أثر يف ذلك.
ّ
وغال ًبا ما يجمع الباحثون على اعتبار تلك احلركة مبثابة املح ّرك التاريخي الأ�سا�سي واملثري الأبرز
الذي ح ّول الأنظار جتاه ق�ضايا الن�ساء (التي �سوف تتطور فيما بعد �إىل تطارح �إ�شكاليات الروابط
وتو�سع
بني اجلن�سني والنوع االجتماعي) .و�سوف يكون لتلك التح ّركات -التي تطورت تدريج ًّياّ ،
ال�سا�سة ّ
واملفكرين والباحثني ،و�إعالء �صوت املر�أة
مداها على نطاق عاملي -الف�ضل يف �ش ّد انتباه ّ
ملج ًما ومكتو ًما .وربمّ ا يكون من املفيد كذلك الوقوف عند
ك�صوت اعتُرب �إىل حد تلك املرحلة �صوتًا ّ
ّ
ّ
الت�شكل التاريخي مل�سار املطالبة بتحرير املر�أة يف العامل العربي ،رغم الت�أكيد
املحطات البارزة يف
املنهجي على �أن البحث يف �أ�صول احلركة الن�سوية الغربية� ،أو م�سارات املطالبة بتحرير الن�ساء يف
البالد العربية (على �أهميته) لن يكون هدفًا يف ح ّد ذاته بقدر ما نلتم�س من خالل الرجوع �إليه البحث
عن حلقات الو�صل �-إن ُوجدت -بني تلك الأ�صول وعملية تطور االهتمام بق�ضايا املر�أة وتبلور مفهوم
النوع االجتماعي فيما بعد.
 -1ظهور احلركات النسوية الغربية:
ّ
بد�أت بع�ض الأ�صوات الن�سائية الأوروب ّية املنادية بامل�ساواة مع الرجل يف الربوز والتعايل منذ
�أوائل ع�صر الثورة ال�صناعية .وقد مث ّلت تلك الأ�صوات بدايات م�ساعي لفت الأنظار �صوب ما
كانت تتعر�ض له املر�أة يف املجتمعات الغرب ّية �آنذاك من �ضيم وجور� .إال �أن خمتلف تلك النداءات
وامل�ساعي مل تتحول �إىل حركة اجتماعية احتجاج ّية ،ومل تتخذ �شكل التعبري ّ
املنظم �إال مع القرن
التا�سع ع�شر ،حيث برزت �أوىل احلركات الن�سو ّية املهيكلة حول مبادئ حترير املر�أة واملطالبة
مبنحها جميع حقوقها املدن ّية واالجتماع ّية .و�سوف ت�شهد هذه احلركات م�ستوى �أعلى من التنظيم
خالل القرن الع�شرين ،الذي �سوف مي ّثل مهد احتجاجات ن�سوية ذات �أ�شكال من التعبري �أكرث ح ّدة
ومطالبة �أ�شد �ضراوة وراديكال ّية.
( )66نف�س املرجع� ،ص .29
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وميكن القول � ّإن ح�صر والدة املطالبات الن�سائ ّية املنظمة يعود �إىل الفرن�س ّية “هربتني �أكالر”
 ،Hubertine Auclertالتي قامت عام 1881م ب�إحياء م�صطلح الن�سو ّية ،Féminisme
ومنحته معاين املطالبة بحقوق الن�ساء ،واال�ستماتة من �أجل الدفاع عنها .كما كانت من �أوائل
الذين ّ
متكنوا من تعبئة الن�ساء و�إخراج �أول الأفواج الن�سائ ّية الغا�ضبة واملحتجة على �أو�ضاع
الن�ساء �إىل �شوارع باري�س للمطالبة بحقهن يف االنتخاب وولوج �صفوف اجلي�ش واحلر�س
الوطني متا ًما كالرجال .وهو ما خ ّول للحركات الن�سو ّية الفرن�س ّية تدريج ًّيا الظهور والنم ّو
من خالل تزايد عدد املنا�ضالت يف �صفوفها ،وذلك بف�ضل ما عرفته من م�ساندة ودعم من قبل
الرجال ،وخا�صة من لدن بع�ض الفال�سفة واملفكرين الذين �أ ّيدوا تلك احلركات رغم كرثة
بع�ض ّ
نوعا من الثورة
املعار�ضني لها ،والذين ر�أوا يف تعايل �أ�صوات الن�ساء ويف مطالبهن االحتجاجية ً
على طبيعة احلياة وم�سارها االعتيادي.
()67

ومع مطلع القرن الع�شرين انبثق عن تط ّور تلك احلركة الن�سو ّية ظهور توجهني �أ�سا�سني اختلفت
مقارباتهما الن�ضالية لفائدة املر�أة ،وتباعدت بينهما �أ�شكال االحتجاج والتعبري وفحوى املطالبات.
وقد ان�سحبت �سمة املطالبة الن�سو ّية البورجواز ّية ذات املنحى الإ�صالحي على التوجه ال ّأول ،يف حني
اعترب التوجه الثاين م�صطبغًا بنزعة ا�شرتاك ّية �أكرث �أ�صول ّية وثور ّية.
�أ -احلركة الن�سو ّية الغربية والتوجهات الإ�صالحية:

اعتربت احلركة الن�سوية النا�شئة يف املنت�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر من �أهم احلركات
االجتماعية التي �أنتجتها احلداثة الأوروب ّية عرب خمتلف ما حملته من حتوالت هيكل ّية يف �صلب
املجتمعات الأوروبية؛ مبا �أن تعايل �أ�صوات تلك احلركة م ّثل ر ّدة فعل ن�سائية وتعب ًريا معلنًا عن رغبة
الن�ساء يف احل�ضور الفاعل يف �صلب جمتمع احلداثة اجلديد.
وقد انطلقت املوجة الأوىل من حركة الن�ساء االحتجاجية يف فرن�سا من الت�أكيد على مفارقة غياب
حقوق الن�ساء يف بلد �أ�شهر الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان .ولقد ُوفّـقت احلركة يف ح�سن توظيف
( )67يذكر �أن امل�صطلح ظهر ل ّأول م ّرة عام 1872م على يد “�ألك�سندر دوما” االبن ،ولكنّه مل يتّخذ معانيه احلديثة �إ ّال بعد � 9سنوات،
انظر:
Christine Guionnet, Eric Neveu, Féminins- Masculins, Sociologie de genre. Armand Colin ,Paris
2004, p.16.
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هذه املفارقة يف مطالبها؛ حيث �سيطر على �أغلب �أن�شطتها الت�أكيد على ق�صور م�سارات احلداثة
الفرن�س ّية التي تبنت مبادئ الثورة الفرن�سية ،وارتكزت على �أ�س�س فل�سفة الأنوار ،و�شهدت �إعالن
املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ،يف الوقت الذي تحُ رم فيه املر�أة الفرن�س ّية من �أب�سط حقوقها
ال�سيا�س ّية واملدن ّية.
ومما ال �شك فيه �أن الطابع ال�سيا�سي كان امل�سيطر الأبرز على ّ
جل املطالبات الن�سو ّية خالل هذه
احلقبة .وقد عملت �أغلب التظاهرات و�أ�شكال التعبري االحتجاجي خالل الن�صف الأول من القرن
الع�شرين على الرتكيز على جملة من املطالب ال�سيا�سية ،كاملناداة بحق الن�ساء يف االنتخاب
و�إبداء ر�أيهن يف عمليات ت�سيري هياكل الدولة واملجتمع ،ف�ضلاً عن املطالبة ببع�ض احلقوق املدنية
واالقت�صادية للمر�أة ،والعمل على �إخراجها من بوتقة الق�صور القانوين التي ي�ضعها فيها القانون
ت�صرف الزوج والأب ،كما ذهبت بع�ض الأ�صوات الن�سائ ّية للمطالبة بحق املر�أة يف
الفرن�سي حتت ّ
والت�صرف يف املمتلكات ال�شخ�صية� ،إىل جانب املناداة بتح�سني �أو�ضاع املر�أة
التعليم ،والطالق،
ّ
العاملة ،والعمل على زيادة �إدماجها يف الف�ضاء العام ،وتعزيز م�شاركتها يف املجتمع.
اعتربت هذه املوجة الأوىل من االحتجاجات الن�سائ ّية مبثابة موجة �إ�صالحية توفيق ّية مبا �أنها مل
ّ
ت�شكل ثورة عارمة يف وجه �أو�ضاع املر�أة ومواقعها يف املجتمع ،ومل تنف�صل عن مكانتها وخمتلف
�أدوارها املجتمع ّية امل�ألوفة ال�سيما الإجنابية والأ�سرية؛ حيث ظلت ّ
جل املطالبات االحتجاج ّية خالل
هذه املرحلة من تط ّور احلركة الن�سائ ّية مطالبات مل تعلن �إلغاء �أدوار املر�أة االجتماعية والأ�سر ّية،
كما �أنها مل تعمل على �إفراغ فحوى املطالبة بتحرير املر�أة من حمتواها املجتمعي والإن�ساين؛ مبا �أنها
ّ
وطنت ما ّمتت املناداة به �ضمن و�ضع ّية �أمومة املر�أة وموقعها العائلي كزوجة ور ّبة بيت.
للتوجه املجتمعي لهذه احلركة -الذي يك ّر�س الأدوار الأ�سر ّية
وتبقى ال�شواهد التاريخ ّية ال ّداعمة ّ
للمر�أة -عديدة ،كعملها على حتويل يوم  8مار�س�/آذار -املُعلن عنه منذ عام 1911م كيوم عاملي
مي عام 1951م “اليوم العاملي للمقاومة من �أجل ال�سلم و�سعادة الأطفال”.
للمر�أة� -إىل يوم ُ�س ّ
ويربهن ذلك على الأهم ّية املعطاة من قبل هذا اجليل من احلركة الن�سو ّية حلياة املر�أة الأ�سر ّية
ودورها ك�أ ّم وكر ّبة بيت ،وهو ما �سوف ُيفتقد من قائمة مطالب اجليل الثاين لهذه احلركة ،وال ّتي
توج ًها خمتلفًا عن �سابقه منذ بدايات الن�صف الثاين من القرن الع�شرين.
�سوف ت�شكـّل ّ
()68

( )68نف�س املرجع� ،ص .17
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ب -احلركة الن�سو ّية الغربيّة والنزعة الأ�صولية:

م ّثل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين مرحلة تاريخ ّية ذات خ�صو�ص ّية اقت�صادية واجتماع ّية
م�ست اً
دول عديدة يف العامل ،وعرفت
و�سيا�س ّية؛ حيث غلبت على هذه املرحلة حت ّوالت جمتمع ّية كربى ّ
هذه املرحلة من ّو �أ�صوات حركات احتجاجية خمتلفة ،كحركات التح ّرر الوطني ومناه�ضة اال�ستعمار
الأوروبي ،كما عرفت تنامي التيارات اال�شرتاكية ،وت�صاعد �أ�شكال الن�ضال الع ّمايل والطالبي،
وارتفاع الأ�صوات النقاب ّية.
ال�سياق ال�سو�سيوتاريخي ترعرعت حركة الن�ساء االحتجاج ّية لتعرف تنام ًيا عدد ًّيا غري
و�ضمن هذا ّ
م�سبوق مع مطلع ال�سبعينيات ،وتلج بذلك حقبة جديدة من تاريخها �سوف تتكاثف �ضمنها والدة
احلركات الن�سائية يف جميع �أنحاء �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية و�سائر دول العامل رافعة
�شعا ًرا م�ستج ًّدا م ّيز هذه املرحلة ،وهو �شعار “حترير املر�أة”.
وكان لت�صاعد االحتجاجات الطالب ّية يف فرن�سا خالل عام 1968م وتنامي التيارات املارك�سية
ورواج كتابات الأديبة الفرن�س ّية “�سيمون دي بوفوار” 1908( Simone de Beauvoirم1986-م)
الأثر البارز يف �إذكاء جذوة حتركات الن�ساء االحتجاج ّية و�أبرز روافدها� ،إىل ح ّد �أ�ضحت فيه مبثابة
التمرد التي �أنتجها الن�صف الثاين من القرن الع�شرين؛ وهو
ثقافة م�ضادة تهيكلت حولها �أجواء ّ
ما كان له بالغ الأثر يف هذه املرحلة من الن�ضال الن�سوي التي �سوف تتخذ وج ًها خمتلفًا ا�صطبغت
التحركات الن�سائ ّية بجر�أة غري م�سبوقة ،وانبثقت عنها جملة من املطالب ذات �صبغة جن�سان ّية
�ضمنه ّ
انبتَّت �صلتها جذر ًّيا مع مطالب املرحلة الأوىل من االحتجاجات الن�سو ّية.
()69

ومن زاوية نظر خمتلفة لق�ضايا املر�أة ،وخارج �أطر الأمومة ومكانة املر�أة االجتماعية ك�أ ّم وزوجة،
نادى اجليل الثاين من احلركات الن�سو ّية بحقّه يف التحكم يف اخل�صوبة ،وحقّه يف الإجها�ض،
راف�ضا ّ
كل االعتبارات التي من �ش�أنها تكري�س النظرة الدون ّية للمر�أة .وقد ّمتت املطالبة بحر ّية املر�أة
ً
وحق مت ّتعها غري امل�شروط ب�شهواتها ،كما ّمت �إ�شهار حتدي املر�أة للجن�س الآخر و�إعالن
اجلن�س ّيةّ ،
الرف�ض واالحتجاج على بطريارك ّية الرجل وهيمنته الذكور ّية من خالل املناداة بحرية تعامل املر�أة
مع ج�سدها.
(69) Martine Fournier, “Combats et débats”, in Femmes: combats et débats, Revue Sciences Humaines,
Hors Série, n 4 -2005, p.7.
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و�سوف تكت�سب مطالب اجليل الثاين من احلركات الن�سو ّية و�شعاراته �صبغة فكر ّية ونو ًعا من
امل�شروع ّية عرب ن�شر بع�ض الأعمال الفكر ّية والأدب ّية يف فرن�سا والواليات املتحدة الأمريك ّية .و�سوف
ونربا�سا فكر ًّيا للحركات الن�سو ّية الأ�صول ّية يف الن�صف الثاين من القرن
مي ّثل بع�ضها مراجع رئي�سة
ً
الع�شرين .ويعد كتاب “اجلن�س الثاين” للأديبة الفرن�سية “�سيمون دي بوفوار” -املن�شور بفرن�سا
عام 1949م ،ويف الواليات املتحدة الأمريك ّية عام 1953م� -أحد �أهم تلك املراجع التي ّ
حمر ًكا
�شكلت ّ
تاريخ ًّيا وفكر ًّيا �أ�سهم يف ت�أ�سي�س �أ�صول ّية احلركة الن�سو ّية خالل تلك املرحلة ،كما �أ�سهم كذلك يف
تد�شني مراحل التفكري و�إعادة النظر يف طبائع العالقة بني اجلن�سني.
وقد اجتهدت “�سيمون دي بوفوار” �ضمن كتاب “اجلن�س الثاين” يف حتليل الأوجه ال�سو�سيولوﭽية
والنف�سية واالقت�صادية لإ�شكالية التمييز بني اجلن�سني ،كما عملت �ضمنه على بيان انعدام وجود َق َدر
بيولوجي �أو نف�سي �أو اقت�صادي حمتوم ير�سم ال�صورة التي تتبناها املجتمعات الب�شر ّية للأنثى؛
حماولة بذلك نفي وجود طبيعة �أنثو ّية ما قبل ّية ت�س ّوغ التفرقة بني اجلن�سني .وكان هدفها يف مقابل
ذلك ال�سعي لإبراز الدور الذي تلعبه الثقافات واحل�ضارات يف �صنع وت�شكيل ذلك املنتج الو�سيط
خل�صت دي بوفوار جملة �أفكارها يف عبارتها
بني الذكر واجلن�س الآخر الذي ي�س ّمى �أنثى .وقد َّ
ال�شهرية “ال نولد ن�ساء ،ولكننا ن�صبح كذلك” .تلك العبارة التي �أ�ضحت فيما بعد �شعار
احلركات الن�سو ّية لتلك احلقبة التاريخ ّية.
وميكن عمو ًما القول �إن ر�ؤية “دي بوفوار” لإ�شكالية التمييز اجلن�سي كان لها عميق الأثر يف
ت�أجيج ال�ساحة الفكر ّية وال�سيا�س ّية ،و�إثارة جدل وا�سع النطاق ا�شتعل لهيبه يف �أو�ساط وبلدان
عديدة من العامل ،وتراوحت ردود الأفعال حوله بني القبول واملنا�صرة والرف�ض والت�صدي .ويف
الوقت الذي �أحدثت �أفكار “اجلن�س الثاين” ن�شوة عارمة لدى نا�شطات احلركة الن�سوية العاملية
وال�سيما النخبة الن�سائ ّية املثقفة يف �أوروبا ويف اجلامعات الأمريك ّية (حيث بيع من الكتاب مليونن�سخة يف الواليات املتحدة الأمريكية و 22000ن�سخة يف فرن�سا منذ الأ�سبوع الأول ) -فقد
ا�ستُهجن الكتاب يف نظر الكثري من الفرن�سيني ،خا�صة من قبل بع�ض رجاالت ال�سيا�سة ،الذين
عار�ضوا ب�ش ّدة ن�شر الكتاب ،وحاولوا جاهدين تعطيل عمليات بيعه وت�سويقه.
()70

(70) Christine Guionnet, Eric Neveu , Féminins- Masculin…, op.cit, p.18.
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لقد ّ
�شكلت �أفكار “�سيمون دي بوفوار” راف ًدا مركز ًّيا للتوجه الراديكايل للحركات الن�سو ّية التي
�ستن�شط ب�شكل بارز خالل عقد ال�سبعينيات؛ حيث �ست�شهد هذه احلقبة كربى التحركات الن�سائ ّية
احلا�شدة امل ّت�سمة مبوجة عنيفة من الت�صعيد الذي اعترب من قبل الكثريين ثورة عارمة �ضد الأنوثة
والأمومة؛ مبا �أنه بلغ حد �إحراق املتظاهرات الأوروبيات ّ
لكل رموز الأنوثة من مالب�س ن�سائ ّية
وكعوب عالية؛ �إ�شها ًرا لرف�ضهن ّ
لكل ما يك ّر�س �أنوثة املر�أة وارتباطها بحياتها الأ�سر ّية.
توجهات احلركات الن�سو ّية وخمتلف �أ�شكالها الن�ضال ّية
وخال�صة القول
ّ
وبغ�ض النظر ع ّما �أثارته ّلفائدة املر�أة من مواقف وردود �أفعال� ،سواء على امل�ستوى ال�سيا�سي� ،أو الديني� ،أو الفكري -ف�إن
�أ�صوات هذه احلركات يعود لها الف�ضل يف �ش ّد �أنظار الباحثني وال�سا�سة واملفكرين �صوب ق�ضايا
املت�صلة بها� .إن تعايل الأ�صوات الن�سائ ّية املحتجة يف �أماكن خمتلفة من
املر�أة وخمتلف املو�ضوعات ّ
بهن ،واكت�ساب م�سائلهن ح ِّي ًزا من ال�شرع ّية
العامل كان وراء �سريان نوع من االعرتاف امل�ؤ�س�ساتي ّ
الفكر ّية التي م ّهدت للتطارح العلمي ملو�ضوع املر�أة وما ا ّت�صل به من مباحث متع ّلقة مبكانتها
ومواقعها و�أدوارها املجتمع ّية؛ وهو ما �سوف ُيف�ضي الحقًا للم�أ�س�سة العلم ّية الفعل ّية ،وظهور الدرا�سات
الأكادمي ّية حول املر�أة ثم النوع االجتماعي ،عرب الإ�سهامات املتنوعة ملختلف املدار�س الن�سوية التي
قاربت ّ
كل واحدة منها النوع االجتماعي ح�سب منطلقاتها وعقائدها الفكرية والإيديولوجية.
()71

وي�شار يف هذا ال�سياق �إىل ت ّعدد ت�صنيفات التوجهات الن�سوية الغربية كنظري لتن ّوع منطلقاتها ور�ؤاها؛
حيث يقع �أحيانًا ت�صنيفها اعتما ًدا على الثنائيات التالية“ :الن�سوية البورجوازية” يف مقابل “ن�سوية
الطبقة العاملة”� ،أو “الن�سوية القدمية” يف مقابل “الن�سوية احلديثة”� ،أو “الن�سوية اال�شرتاكية”
يف مقابل �أخرى “ليربالية” .و�أحيانًا �أخرى يقع تبني تق�سيم “املوجة الن�سوية الأوىل” و“املوجة
الن�سوية الثانية”� ،إىل جانب اعتماد بع�ض الت�صنيفات الأخرى ،مثل“ :ن�سوية الآ�سيويات وال�سود
امللونات” و“ن�سوية امل�ساحقات” و“الن�سوية الليربالية” و“ن�سوية االختالف” و“الن�سوية القائمة
اً
وتداول من قبل الدار�سني تلك القائمة
على التحليل النف�سي” .وتبقى �أكرث تلك الت�صنيفات �شيو ًعا
على اعتماد ت�صنيف :الن�سويات الليرباليات واال�شرتاكيات والراديكاليات .وقد انحازت الن�سويات
الليرباليات لربنامج ن�سوي يقوم على مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق واملعاملة� ،أما اال�شرتاكيات فقد اعتقدن
�ضروري لقيام حركة ن�سوية �أ�صيلة وفاعلة ،و�أما الراديكاليات
�أن �إلغاء اال�سرتقاق الر�أ�سمايل �شرط
ّ
فقد �أعطني الأولوية يف �س ّلم اهتماماتهن لف�ضح املعايري الأبوية والذكورية.
(71) Christine Bard., Un siècle d’antiféminisme, Fayard, Paris, 1999, p.549.
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ولكن الالفت للنظر يف هذا النطاق �أن �أغلب الت�صنيفات ال�شائعة واملعتمدة للن�سوية كث ًريا ما تتجاهل
�إبراز االختالفات الفكر ّية واملرجعيات اجلديدة التي حتملها بع�ض توجهات ما �أ�صبح ي�صطلح على
التطرق ملواقف
ت�سميته بتيار ن�سوية ما بعد احلداثة ،وهو ما �سنقف عليه مبزيد من التف�صيل عند ّ
التيارات الن�سوية املختلفة من اجلدل الذي دار يف الغرب حول مفهوم النوع االجتماعي ومقايي�س
امل�ساواة واالختالف وم�ؤ�شراتهما.
()72

وباخلال�صة ميكن القول ب�أن احلركة الن�سو ّية يف عموم دول العامل �سوف ت�شهد -على �إثر موجات
الت�صعيد العنيف الذي �أثارته احلركات الن�سو ّية الأ�صول ّية خالل �سبعينيات القرن الع�شرين -جتدي ًدا
ن�ضجا ،مثل :املر�أة والفقر ،والتحر�ش اجلن�سي،
لأطروحاتها ومقارباتها ،لتتب ّنى ق�ضايا �أكرث ً
والعنف �ضد املر�أة ،وغري ذلك من ق�ضايا الن�ساء حتدي ًدا يف املجتمعات النامية .كما �سوف تُ�ش ّد
�أنظار جهات ر�سم ّية عديدة منذ الثمانينيات ملثل تلك الق�ضايا واملو�ضوعات ،ليت ّم اعتمادها فيما بعد
من قبل الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامل ّية ،وخا�صة من لدن منظمة الأمم املتحدة ،التي �أ�سهمت بقدر كبري
ي�شجع على مزيد من �إ�شراك املر�أة ،واالهتمام مبختلف ق�ضاياها ،والرتكيز
يف تعزيز ّ
توجه عاملي ّ
على �أهمية موقعها يف الربامج واملخططات التنمو ّية.
بتحرر النساء يف العامل العربي:
ّ -2
تطور مسار املطالبة ّ

يجدر بنا بداية الإ�شارة �إىل � ّأن االحرتاز املنهجي يح ّتم علينا يف هذا ال�سياق االنتباه �إىل بع�ض
املحاذير من ا�ستخدام مفهوم “احلركة الن�سو ّية” لتو�صيف احلرك ّية التي �شهدتها الدول العربية يف
�إطار املطالبة بحقوق املر�أة والعمل على حتريرها منذ ع�صر النه�ضة �إىل اليوم .ويرتبط ذلك بجملة
من االعتبارات التي يبقى من �أهمها �أن مفهوم “احلركة الن�سو ّية” ارتبط ب�شكل مبا�شر بحركات
اجتماعية معروفة خا�ضتها ن�ساء الغرب يف فرتات تاريخية معينة مطالبة بجملة من احلقوق ذات
ال�صلة الوثيقة ب�أو�ضاعهن االجتماعية؛ ّ
ليظل املفهوم بلغة �أخرى وليد �سياق �سو�سيوثقايف ارتبط
بغرب بدايات احلداثةّ ،
ويظل ذلك املفهوم �إىل اليوم يحيل �إىل بع�ض الدالالت ال�سو�سيوتاريخ ّية
وال�سمات املميزة التي ال يجوز-بنظرنا� -أن تنطبق على غري ذلك ال�سياق املنتج له.
وال ب ّد من الت�أكيد كذلك على � ّأن التطابق العلمي بني الوقائع امليدانية والتاريخ ّية امل ّت�صلة مب�سارات
املطالبة بتح ّرر الن�ساء يف وطننا العربي وبني الدالالت ال�سو�سيولوﭼ ّية ال�صرفة ملفهوم احلركة
( )72ريان قوت ،الن�سوية واملواطنة ،ترجمة �أمين بكر و�سمر ال�شي�شكلي ،املجل�س الأعلى للثقافة القاهرة

2003م� ،ص .59
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االجتماعية قد يعرتيه �أحيانًا بع�ض االلتبا�س �إذا ما رمنا االلتزام ال�سو�سيولوجي مبفهوم احلركة
االجتماع ّية من ناحية ،و�إذا ما تع ّمدنا تعميم ا�ستخدامه على ّ
حترر الن�ساء
جل مراحل تط ّور م�سار ّ
يف عاملنا العربي من الناحية الأخرى .وربمّ ا حتتاج هذه الفر�ضية �إىل جمال �أو�سع من هذا لت�أكيد
التحرك العربي لفائدة
مدى �صحتها �أو دح�ضها ،ولكن نكتفي يف هذا املقام بالقول ب�أن م�سار
ّ
الن�ساء ّ
يظل على �صلة ب�صريورة تاريخية ممتدة اجلذور ومتن ّوعة الروافد ،وذات قاعدة عري�ضة من
الفاعلني والفاعالت ذوي الغايات والأهداف والتوجهات الفكر ّية املتباينة يف ذات الفرتة التاريخية،
وبني الفرتات التاريخية املتباعدة .وال �شكّ يف �أنها �صريورة حافلة بدعوات فرد ّية وجماعية منا�صرة
للن�ساء� ،صاخبة حينًا وهام�سة �أحيانًا �أخرى؛ مبا �أنها �صريورة ما كان لها �أن تنف�صل عن �شروط
ال�سياقات ال�سو�سيوتاريخية وال�سو�سيوثقافية املنتجة لها وفق مالمح عربية عامة من جهة ،ووفق
�سمات �أخرى خا�صة ّ
بكل بلد عربي من اجلهة الأخرى.
()73

وميكن القول عمو ًما �إن عمل ّية التحقيب التاريخي مل�سار التح ّرك لفائدة الن�ساء يف بلداننا العرب ّية
قد يف�ضي �إىل ا�ستجالء �أربع حمطات �أ�سا�س ّية ،ويجوز الت�أكيد بتقاطع ذلك التاريخ بني ّ
جل الدول
العربية يف املالمح العامة لكل مرحلة من تلك املراحل ،و�إن اختلفت �أحيانًا بع�ض اجلزئيات �أو
ومطالبهن و�إن اختلفت �أ�سما�ؤهن يف املراحل الأوىل،
التفا�صيل .وقد ت�شابهت مناذج الرائدات
ّ
التحركات و�إن اختلفت وتائرها و�أ�شكالها من قطر �إىل �آخر يف
وتقاربت التجارب و�أ�صداء
ّ
املراحل الالحقة.
( )73ارتبط ال�ضبط ال�سو�سيولوجي ملفهوم احلركة االجتماعية بتوجهني خمتلفني .ي�صفه بع�ض علماء االجتماع بالفعل/الأداة الذي
له غاياته و�أبعاده ال�سيا�سية الطاحمة لبلوغ جوهر النظام ال�سيا�سي والتمركز �ضمنه ،يف حني ينظر �إليه البع�ض الآخر نظرة
ات�ساعا ،حتمل يف طياتها دالالت �أ�شمل ترتبط بكل فعل احتجاجي يرمي �إىل مراقبة امل�سار العام للحياة االجتماعية .يرتبط
�أكرث ً
املعنى الأول بالتف�سريات التي عرفها مفهوم احلركة االجتماعية مع بداية �ستينيات القرن الع�شرين .ويرتبط املعنى الثاين بنهاية
ال�ستينيات من نف�س القرن ،وحتدي ًدا بعامل االجتماع الفرن�سي “�آالن توران”  . A. Touraineومن املهم الإ�شارة �إىل ا�ستبعاد
كلٍ من التعريفني للحركة االجتماعية ملفهوم “التناق�ض” ،الذي كانت بع�ض املقاربات املارك�سية ت�ص ّر على ربطه بكل فعل له �صيغة
حت ّرك اجتماعي؛ بو�صفه من وجهة نظرها نتيجة تناق�ضات النظام الر�أ�سمايل .هذا وقد ّمت بعد هذه املراحل التاريخية اعتماد مفهوم
حم ّدد للحركة االجتماعية يرتبط ب�ضرورة معرفة الفاعلني االجتماعيني بغايات فعلهم واحتكامهم �إىل و�سائل ملمو�سة لبلوغ تلك
الغايات ،واعتبار �أفعالهم ذات معنى وداللة؛ وهو ما �أف�ضى �إىل بروز تيار فكري رف�ض اختزال احلركات االجتماعية يف كونها
جم ّرد نتائج لتناق�ضات منظومة معينة.
ملزيد التفا�صيل انظر مقالتنا“ :الثورة الرقم ّية امل�ضادة :مقاربة �سو�سيولوﭼية جلرائم الف�ضاء الإلكرتوين” ،جم ّلة �إ�ضافات اجلمعية
العربية لعلم االجتماع ،بريوت،العدد ال ّأول ،جانفي 2008م� ،ص .166-165
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وقد ت�شكلت مالمح املرحلة الأوىل منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر ،وغطت الثلث ال ّأول من القرن
رواد ع�صر النه�ضة العرب ّية ممن ح ّركوا �أقالمهم
الع�شرين .وهي مرحلة رمبا كانت ثمرة كتابات ّ
بجر�أة لطرح بع�ض ق�ضايا املر�أة العربية.
()74

وقد ارتفع خالل هذه املرحلة �صوت املر�أة العربية م�ش ِّرقًا ومغ ِّر ًبا؛ حيث نُودي بجملة من املطالب
واحلقوق االجتماعية ،كحقّها يف التعليم والعمل ،كما ّمتت مناق�شة بع�ض امل�سائل الأخرى ذات ال�صلة
بق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية ،واحلجاب ،ووجود املر�أة بالف�ضاء العام.
وتزامنت هذه الفرتة مع انطالق حركة ت�أ�سي�س االحتادات ،وبعث اجلمعيات الن�سائية  ،وبدايات
انخراط املر�أة العربية يف م�سار الفعل االجتماعي ّ
املنظم .وت� ّأ�س�س “االحتاد الن�سائي امل�صري”
عام 1923م بالقاهرة حتت رئا�سة هدى �شعراوي (1882م1947-م)  ،التي �شاركت ورفيقتها �أمينة
االحتاد �سيزا نرباوي يف �أمريكا يف م�ؤمتر “االئتالف العاملي من �أجل منح املر�أة حق الت�صويت”.
و�أ�صدرت �شعراوي �سنة 1925م جملة “امل�صرية” ،وطالبت �سنة 1926م ب�إ�صالح قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،وت�أخري �سن الزواج ،ومنح الفتاة حق التع ّلم .كما ّنظمت الن�ساء بامل�شرق العربي
م�ؤمترات دولية عاجلن فيها جملة من ق�ضايا املر�أة ،ومن ذلك امل�ؤمتر العام ال ّأول لن�ساء ال�شرق،
الذي انعقد بدم�شق يف �صيف عام 1930م ،وطالبت فيه امل�شاركات بامل�ساواة بني اجلن�سني يف
بحق املر�أة يف ال�شغل ،و�إجبارية تعليم الفتاة يف املرحلة االبتدائية،
كل �شئون احلياة ،كما طالنب ّ
و�ضرورة تعارف الزوجني قبل القران ،و�إلغاء تع ّدد الزوجات �إ ّال يف احلاالت اال�ستثنائية ،ومنح
حق الطالق.
املر�أة ّ
()75

ويف عام 1932م طرح امل�ؤمتر الن�سائي ال�سوري ق�ضية احلجاب ،ووافقت فيه امل�شاركات على
�سن الزواج ،و�ضرورة التعارف قبل البناء ،وتخفيف املهر واجلهاز .وانعقد يف
املطالبة بتحديد ّ
نف�س ال�سنة بطهران امل�ؤمتر الثاين لن�ساء ال�شرق ،ح�ضرته ممثالت عن العديد من الدول .وتك ّونت
نتيجة لذلك احتادات ن�سائية يف ّ
جل دول امل�شرق ،كالعراق و�سوريا ولبنان .وت�أ�س�س يف فل�سطني
االحتاد الن�سائي يف القد�س عام 1919م .وانعقد م�ؤمتر الن�ساء العربيات يف القد�س عام 1929م،
( )74يذكر من ه�ؤالء رفاعة رافع الطهطاوي ،وقا�سم �أمني ،والطاهر ح ّداد ،وهو ما �سوف يتم تناوله مبزيد من الدقة عند احلديث عن
درا�سات املر�أة يف البلدان العربية يف الأجزاء القادمة من هذا الف�صل.
( )75نوال ال�سعداوي ،الوجه العاري للمر�أة العربية ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،بدون تاريخ� ،ص .109
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وقد ح�ضرته مائتا امر�أة .وكان من �أهم القرارات ال�صادرة عن امل�ؤمتر رف�ض وعد بلفور والهجرة
اليهودية �إىل فل�سطني .ويعد هذا امل�ؤمتر مبثابة نقطة انطالق الن�ساء يف جمال الفعل ال�سيا�سي.
وكانت الفل�سطينيات على توا�صل وثيق مع نا�شطات عربيات من م�صر ومن دول عربية �أخرى .وقد
نظمت هدى �شعراوي “م�ؤمتر ال�شرقيات” عام 1938م لدعم ق�ضية فل�سطني .وبعد نكبة 1948م
قامت ن�ساء عديدات بت�أ�سي�س اجلمعيات اخلريية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إ�ضافة �إىل �أماكن
ال�شتات الأخرى لتخفيف معاناة الأ�سر الفل�سطينية املنكوبة .وكان لتجارب ن�ساء ال�شرق �صداها
حفزهن لتطوير م�سار املطالبة بتح ّرر املر�أة وتغيري �أو�ضاعها .وقد
عند ن�ساء املغرب العربي؛ مما
ّ
�أكدت ب�شرية بن مراد �إحدى رائدات العمل الن�سائي يف تون�س �أن ن�ضال االحتاد الن�سائي يف م�صر
ون�شاط زعيمته هدى �شعراوي كان جتربة عملت منا�ضالت احلركة الن�سائية يف تون�س على االقتداء
بها واال�ستلهام منها .وقد � ّأ�س�ست ب�شرية بن مراد “احتاد الن�ساء امل�سلمات” �سنة 1932م،
وبا�شر االحتاد ن�شاطه ب�أعمال اجتماعية خريية ،ليخو�ض مع نهاية احلرب العاملية الثانية غمار
الن�ضال الوطني .ث ّم ت�أ�س�س يف عام 1944م “احتاد الن�ساء التون�سيات” الذي ان�ض ّم �إىل الفيدرالية
الدميقراطية الدولية للن�ساء على �إثر انعقاد م�ؤمترها الدويل ال ّأول.
()76

()77

و�أ ّما املرحلة الثانية من م�سار تطور التح ّرك الن�سائي يف البالد العرب ّية فتن�سحب على عقدي
الأربعينيات واخلم�سينيات ،حيث �شهدت عموم �أو�ضاع املر�أة العربية خالل هذه الفرتة التاريخية
كحق الن�ساء يف التعليم،
وتر�سخ �ضمنها بع�ض ما ّمتت املطالبة به �سابقًا من حقوقّ ،
تطو ًرا ن�سب ًّياّ ،
�أو حقّهن يف العمل .وات�سمت هذه املرحلة بن�ضج �أكرب يف حت ّركات الن�ساء العربيات م�ش ِّرقًا ومغ ِّر ًبا؛
حيث ّمت جتاوز املطالبة االجتماعية نحو الفعل ال�سيا�سي ّ
املنظم من خالل االنخراط يف �صفوف
حركات التح ّرر الوطني يف �أغلب الدول العربية.
وات�سمت املرحلة ب�ضروب من الفعل الن�سائي اجلماعي املُم�أ�س�س �ض ّد الهيمنة اال�ستعمارية .وتن ّوعت
�أ�شكال ذلك الفعل بني الإ�سهام العام يف حركات االحتجاج املختلفة �إىل جانب الرجل ،واملبادرة
الن�سائية ال�صرفة بالتح ّرك والتظاهر واالعت�صام واملواجهة املبا�شرة للم�ستعمر .هذا ف�ضلاً عن
( )76ليليا العبيدي ،جذور احلركة الن�سائية يف تون�س ،تون�س� ،1987 ،ص .29

( )77الأمم املتحدة ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) ،تاريخ احلركات الن�سائية ،يف العامل العربي ،و�ضع املر�أة
العربية 2005م ،بريوت 2005م� ،ص .24
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بع�ض املبادرات الأخرى ،كجمع التربعات ،وتقدمي امل�ساعدات املادية واملعنوية للفدائيني ،و�إمدادهم
بالتموين ،ونقل الر�سائل واملعلومات ،وتقدمي العون للجرحى وامل�صابني خالل املواجهات امل�سلحة.
و�إذا جاز القول باعتبار املرحلة الأوىل من م�سار املطالبة بتح ّرر الن�ساء يف البالد العربية مبثابة
�شرارة انطالق العمل الن�سائي اجلماعي الذي اجتاز حدود اخلا�ص نحو �أ�شكال حمت�شمة من
الوجود بالف�ضاءات العامة ،وبدايات �إعالء ال�صوت خارج احلدود املعتادة لوجود الن�ساء مبجتمعاتنا
تركز الفعل الن�سائي ّ
العربية؛ فيمكن اعتبار املرحلة الثانية مبثابة حمطة مف�صل ّية يف تاريخ ّ
املنظم ذي
التحرر
الأهداف والغايات املجتمعية املغايرة .وميكن اعتبار جممل الأن�شطة الن�سائ ّية خالل حركات ّ
الوطني مبثابة الأطر االجتماعية التي احت�ضنت ميالد الكيان الن�سائي العربي احلديث الذي انتقل
تدريج ًّيا من التقوقع داخل احل ّيز اخلا�ص �إىل االنفتاح على ال�ساحات العامة .ومن امله ّم الت�أكيد على
� ّأن ما راكمته الن�ساء العربيات من جتارب عرب انخراطهن الفاعل يف حركة مقاومة اال�ستعمار ،وما
التحرك واملواجهات امليدان ّية ،كان له بالغ الأثر
اكت�سبنه عرب ذلك من قدرة على االنتظام وممار�سة ّ
يف بلورة وعي جمعي منفلت من قب�ضة الأ�سرة والع�شرية .وهو ما �سوف ي� ّؤهلهن ملزيد من الفعل
املجتمعي البارز خالل املراحل الالحقة وي�صقل مهارتهن يف جمال التعبئة والتح ّرك.
ّ
()78

()79

وترتبط املرحلة الثالثة من تط ّور م�سار الفعل الن�سائي العربي بال�سنوات الأوىل لبناء الدولة الوطنية
عقب ا�سرتداد الدول العربية ل�سيادتها ،ومتت ّد �إىل ثمانينيات القرن الع�شرين .وقد �شهدت الدول
العربية امل�ستقلة ،كما هو معلوم ،جتارب حتديث وتنمية اكت�سبت يف عمومها خ�صو�ص ّية طبيعة البلد
و�أهله و�ص ّناع التنمية والتحديث فيه ،كما ا�ستجابت تلك التجارب ل�شروط ال�صريورة التاريخية
الداخلية للمجتمع وللدولة .وامله ّم �أن جممل تلك التجارب على تن ّوعها واختالف نتائجها العامة من
ن�شاطهن يف �سائر البلدان العرب ّية.
قطاع �إىل �آخر كانت ذات �أثر نوعي على و�ضع الن�ساء وتط ّور
ّ
التحركات الن�سائية ب�أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية الوطنية والنقابات
و�شهدت هذه املرحلة التحام
ّ
العمالية والأندية الفكرية واجلمعيات الأهلية املنبثقة يف امل�شهد ال�سيا�سي العربي م�ش ِّرقًا ومغ ِّر ًبا.
وات�سم ذلك امل�شهد بتن ّوع التيارات الفكرية وال�سيا�سية بني الي�سار واليمني .وما من �شكّ يف �أن
تر�سخ لها من حقوق يف جمال العمل ويف
للنتائج امللمو�سة مل�سار تط ّور تعليم املر�أة و�سائر ما ّ

( )78الإ�سكوا ،تاريخ احلركات الن�سائية يف العامل العربي� ،ص .39
( )79نف�س املرجع� ،ص .40
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احل�ضور الأبرز يف الف�ضاء العام خالل هذه الفرتة �أثرها يف التغيرّ النوعي لأدوار الن�ساء يف
املجتمعات العربية ،كما كان لتلك النتائج �أثرها املبا�شر يف زحزحة مواقعهن الدنيا يف �أ�سفل ال�سلم
االجتماعي نحو مكانة و�أدوار �أكرث فاعلية وت�أث ًريا.
وربمّ ا م ّثل ظهور الدولة الوطنية كفاعل “جديد” م�ؤ ّثر يف م�شهد العمل الن�سائي العربي (من خالل
و�سن بع�ض الت�شريعات امل�ؤ ّمنة لذلك) عاملاً �ساعد �إىل ح ّد كبري
توجهات امل�ساواة بني اجلن�سنيّ ،
تبني ّ
يف تغيري و�ضع الن�ساء العربيات ،وتط ّور �أ�شكال الفعل الن�سائي العربي وتنوع �آلياته وم�ؤ�س�ساته.
وقد يبقى ارتفاع ن�سب تعليم الفتاة العربية يف املراحل التعليم ّية املختلفة ،وتن ّوع �صور انخراطها
يف احلياة املهن ّية ،و�أدوارها امل�ستجدة يف �سوق ال�شغل -خا�صة يف بع�ض الوظائف التي كانت
حِ ك ًرا على الرجال ،مثل تلك امل ّت�صلة بالق�ضاء �أو اجلي�ش �أو امل�ؤ�س�سة الأمنية� -أحد �أه ّم م�ؤ�شّ رات
ذلك التط ّور.
�سن الت�شريعات
كما غنمت املر�أة العربية �إىل ح ّد كبري من مناخ تدخّ ل الدولة يف امل�شهد الن�سائي عرب ّ
واحلر�ص على حتقيق امل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني .ويربز ذلك بجالء يف نيل املر�أة العربية -بن�سب
متفاوتة -جملة من احلقوق ال�سيا�سية ،كحق االنتخاب والرت�شّ ح وتب ّوء بع�ض املنا�صب القيادية
العليا يف احلكومة والربملان و�سائر الهياكل احلزبية والنقابية.
و�أ ّما املرحلة الرابعة فتمتد من منت�صف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين �إىل يومنا هذا .ويعتربها
تقرير الإ�سكوا حول و�ضع املر�أة العربية لعام 2005م مبثابة مرحلة احلركات الن�سائية العربية
اجلديدة ،حيث امتاز م�شهد العمل الن�سائي العربي بتنامي ّ
املنظمات الن�سائية امل�ستقلة وغري
احلكومية املتبنية ملرجعية حقوقية دولية ومعتمدة ملا انبثق دول ًّيا من مرجعيات ومقاربات ومفاهيم
م�ستجدة ،كالنوع االجتماعي والتمكني وغريها .ومعلوم �أن ذات الفرتة التاريخية �شهدت على نطاق
التحرك العاملي لفائدة الن�ساء عمو ًما
دويل وب�شكل غري م�سبوق طفرة كم ّية ونوع ّية يف م�ستوى ّ
ون�ساء الدول النامية ب�شكل �أخ�ص .وقد ات�سمت املرحلة بانعقاد م�ؤمترات دولية ذائعة ال�صيت
ورفيعة امل�ستوى حول ق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي .وكان للتوجهات العامة وتو�صيات تلك
امل�ؤمترات وانخراط �سائر الفاعلني يف املجال ال�سيا�سي واالجتماعي فيها بالغ الأثر يف تطوير
احلركات الن�سائية العرب ّية �شكلاً وم�ضمونًا يف م�ستوى الفل�سفة واخلطاب من جهة ،ويف م�ستوى
الفعل والعمل امليدانيني من اجلهة الأخرى.
100

وقد �ساعد تب ّني �أغلب دول املنطقة العربية وحكوماتها للخطاب الدويل امل�ستج ّد حول املر�أة والنوع
االجتماعي وق�ضايا التمكني على دعم امل�شاركة الفاعلة للمر�أة العربية ،وتعزيز �إ�سهامها يف �صريورات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�س ّية يف بلداننا .كما كان للم�شاركة ّ
املبكرة للدول العربية يف
احل�شد الدويل لفائدة الن�ساء منذ امل�ؤمتر الدويل ال ّأول للمر�أة -املنعقد يف املك�سيك يف عام 1975م،
مرو ًرا بامل�ؤمترات الدولية الثالثة املنعقدة بكوبنهاجن عام 1980م ،ونريوبي 1985م ،وبيجني
1995م -دورها يف �إن�ضاج اخلطاب العربي الر�سمي حول الن�ساء يف املحافل الدولية .وقد حتولت
الدول العربية من و�ضع املراقبة احلذرة التي حت�شد الت�أييد من �أجل همومها ال�سيا�سية (خا�صة فيما
يت�صل مب�أزق الن�ساء حتت االحتالل ،ويف حالة احلروب والنزاعات امل�سلحة) �إىل امل�شاركة الن�شطة
وتقدمي وجهة نظر �إقليمية عن �أولويات الن�ساء .وتط ّور النقا�ش العربي يف منا�سبات دول ّية خمتلفة
من ا�ستعرا�ض الهموم ال�سيا�سية �إىل التباحث ب�ش�أن اخل�صو�صية الثقافية و�أو�ضاع الن�ساء يف الدول
العربية وطبيعة عمل املر�أة باملنزل ويف القطاع غري الر�سمي .هذا ومن اجلدير بالقول � ّإن تب ّني �سائر
الدول العرب ّية للأهداف التنموية للألفية الثالثة -التي ت�ؤكد على النهو�ض بامل�ساواة يف جمال النوع
االجتماعي ومتكني الن�ساء (الهدف� ،)3إىل جانب تبنيها للبيان الذي ا�ستُمدت منه تلك الأهداف -يعترب
ترجمة فعلية للم�شاركة العرب ّية البناءة يف احلركة الدول ّية املنا�صرة لق�ضايا الن�ساء .ومن امل� ّؤكد كذلك
�أن حما�س عدد مه ّم من الدول العربية لإن�شاء �أول منظمة عربية �إقليم ّية متخ�ص�صة يف جمال املر�أة
العاملة حتت لواء جامعة الدول العرب ّية -وهي “منظمة املر�أة العرب ّية” ،ذات الأهداف املتجهة ر� ًأ�سا
نحو االرتقاء النوعي ب�أو�ضاع املر�أة العرب ّية  -كان مبثابة خطوة جريئة لفائدة الن�ساء ،وهي خطوة
غري م�سبوقة يف امل�شهد ال�سيا�سي الإقليمي العربي.
()80

()81

()82

(� )80صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،تق ّدم املر�أة العربية 2004م ،جمهورية م�صر العربية ،ط ،1
2004م� ،ص .16
(ّ )81مت و�ضع الأهداف التنموية للألفية ا�ستجابة لإعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن الألفية عام 2000م لت�صبح جدول �أعمال للعمل التنموي
الدويل ال�شامل واملتنا�سق .ومتثل �أهداف الألفية �إطارا يتم الرتكيز من خالله على �أكرث الأهداف التنموية العاملية �إحلاحا ،وت�ضع
�صياغة متكاملة للغايات وامل�ؤ�شرات القابلة للقيا�س والتنفيذ يف ح ّيز زمني معني ،من �أجل ت�شجيع املجتمع العاملي لل�سري على هداها
عند بذل اجلهود التنموية.
( )82دخلت اتفاقية �إن�شاء منظمة املر�أة العرب ّية ح ّيز التنفيذ يف مار�س�/آذار 2003م ،وارتفع عدد �أع�ضائها اليوم �إىل  15دولة عرب ّية.
ال�صحة ،البيئة،
وقد ت�أ�س�ست لتحقيق غاية االرتقاء بقدرات املر�أة العرب ّية وتغيري �أو�ضاعها يف جماالت �سبع رئي�سة وهي :التعليمّ ،
الإعالم ،املجال االجتماعي ،املجال االقت�صادي ،املجال ال�سيا�سي واملجال القانوين .كما تهت ّم املنظمة بالتوعية بق�ضايا املر�أة وب�أهم ّية
�أن تكون �شريكا فاعال يف عملية التنمية املجتمع ّية .وتعمل املنظمة على تن�سيق اجلهود التي تقوم بها الدول العرب ّية من �أجل متكني
املر�أة والتوعية بق�ضاياها.
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ومن املفيد القول ب� ّأن عد ًدا من املنظمات الن�سائية خالل هذه املرحلة التاريخية �أ�ضحى ي�شرتك �إىل
ح ّد كبري يف بع�ض حم ّددات وجوده و�سياق ن�شاطه مع �سائر ّ
املنظمات واجلمعيات العربية غري
ولكن تلك
احلكوم ّية احلقوق ّية والدفاع ّية البارزة حدي ًثا يف نف�س هذا ال�سياق ال�سو�سيوتاريخيّ .
املنظمات الن�سائية ظ ّلت متميزة عن �سائر املنظمات الأخرى بحكم ا�سرتفادها من العمق التاريخي
ل�شعارات حترير املر�أة العربية .وقد �أ�سهم جتاوب الدوائر الر�سم ّية مع اخلطاب الرائج دول ًّيا
حول الن�ساء يف ظهور عدد من الن�شطني والنا�شطات العرب من خمتلف التيارات ال�سيا�سية
(ي�سارية وقومية و�إ�سالمية) يف جمال الدفاع عن حقوق املر�أة ،م�ؤ�س�سني بذلك جمموعات عمل
ن�سائي خمتلفة ،ذات مرجعية �سيا�سية دميقراطية ،وذات طرح متم ّيز يربط بني ق�ضايا الن�ساء
و�سائر ق�ضايا املجتمع.
()83

()84

ويجدر الت�أكيد يف هذا ال�صدد على دور �سياق العوملة االقت�صادية والتحوالت الطارئة على االقت�صاد
العاملي من ناحية ،ومن الناحية الأخرى تراجع االقت�صادات العربية (نتيجة اعتماد برامج التعديل
الهيكلي ،وما �صاحبها من م�شكالت الفقر والبطالة وت�سريح الع ّمال وانكما�ش القطاع العام) يف
تنويع م�شهد العمل ال�سيا�سي واملدين يف البلدان العربية ،واختالفه عن الأطر التقليدية ،وا�شتغاله
مبجاالت االهتمام امل�ستج ّدة كحقوق الإن�سان ،والبيئة ،ومناه�ضة العوملة ،وال �شكّ يف �أن الن�ساء
العربيات و�أطر حت ّركهن مل تكن لتن�أ عن ّ
كل ذلك.
وال ب ّد من الت�أكيد كذلك -ونحن جنتهد يف التع ّرف على �أه ّم �سمات العمل الن�سائي العربي اليوم-
على �أهم ّية ا�ستح�ضار دور العوملة مب�ؤ�س�ساتها املالية الدولية يف ا�ستحثاث حركة تكاثر امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات واملنظمات الن�سائية امل�شتغلة يف العامل العربي وتكاثر �أعداد الن�شطني والن�شطات بها.
ومعلوم �أن التمويل الأجنبي لهذه الهياكل يبقى نقطة �ساخنة كث ًريا ما تتع ّر�ض للإثارة عند احلديث
عن العمل الن�سائي العربي اليوم ،وهو املت ّهم لدى بع�ض الأو�ساط بتورطه لفائدة الأجندات الغربية
�أكرث من ا�ستجابته احلقيق ّية الحتياجات عموم الن�ساء يف العام العربي ،وهو ما �سوف نتواله باملزيد
من البحث يف الفقرات القادمة.
( )83ع ّزة حم�سن خليل ،احلركات االجتماعية يف العامل العربي ،ورقة من�شورة على الإنرتنت ،انظر املوقع االلكرتوين ملنتدى العامل
الثالثhttp://forumtiersmonde.net ،
( )84نف�س املرجع ال�سابق.
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ومن امل� ّؤكد �أن الأ�سئلة التي قد تطرح نف�سها ب�إحلاح يف مثل هذا املقام ت ّت�صل باملدى الذي ميكن
�أن ُتعترب فيه تلك الطفرة احلا�صلة يف الأ�شخا�ص والهياكل املهتمة باملر�أة يف املنطقة
العربية عن التزام فعلي بهموم املر�أة و�شواغلها ،وتعك�س درجة عالية من الن�ضالية
ال�صادقة ،وباملدى الذي قد ال تعبرّ فيه تلك الطفرة عن جم ّرد ارتفاع عددي للمحرتفني
والكوادر املخت�صة املقتاتة من املجال� ،أو لطائفة من ه�ؤالء ال�شغوفني مب�سايرة جديد
الأحداث والق�ضايا.
وربمّ ا يجود علينا البحث عن بع�ض خيوط الو�صل بني تط ّور م�شهد العمل الن�سائي وم�ساراته وبني
الإنتاج العلمي املكتوب ودرا�سات املر�أة والنوع االجتماعي ومت�أ�س�سها يف جامعاتنا العرب ّية -وهو
�سنتعر�ض له الحقًا -ببع�ض الأجوبة.
ما
ّ

 -3مسار التمأسس األكادميي ملفهوم النوع االجتماعي يف الغرب:

ن�شري بداية �إىل ما �شهده الت�سا�ؤل العلمي حول املر�أة يف الغرب من ت�أخر ن�سبي مقارنة ببع�ض
املو�ضوعات واملباحث الأخرى ،حيث بقيت حماوالت الكتابة املت�صلة باملر�أة حمت�شمة ونادرة �إىل
وقت غري بعيد .ورغم �أن �أوىل تلك املحاوالت ظهرت يف تواريخ متقدمة ن�سب ًّيا �-إذ تعود بع�ض
الكتابات املنا�صرة لق�ضايا املر�أة واملنادية بامل�ساواة بني اجلن�سني يف �أوروبا �إىل مطلع القرن
اخلام�س ع�شر للميالد -ف�إن عملية التفكري والبحث العلمي يف ق�ضايا املر�أة ويف عالقتها بالرجل
ظلت ّ
معطلة بحكم عدم طرحها كمو�ضوع �إ�شكايل �إىل فرتة مت�أخرة من تاريخ العلوم الإن�سانية
واالجتماعية؛ مما ت�سبب يف �شبه غياب ملبحث املر�أة من دوائر اجلدل العلمي والنقا�ش املجتمعي
ب�شكل عام.
ح�سا�سة
ورغم االهتمام املب ِّكر للعلوم الإن�سانية واالجتماعية وعلم االجتماع حتدي ًدا بق�ضايا اجتماعية ّ
واملق�صني يف املجتمعات
م ّت�صلة ب�شرائح اجتماعية معينة ،مثل الطبقات العمالية ،و�شرائح امله ّم�شني
َ
احلديثة واملعا�صرة ،فقد ظل اخلو�ض يف الق�ضايا املت�صلة مبختلف ال�شرائح الن�سائية ب�شكل �أعم
مو�ضو ًعا مل جتر�ؤ العلوم الإن�سانية على خو�ضه �إ ّال م�ؤخ ًرا .وات�سم املو�ضوع ،تب ًعا لذلك بنوع من
التهمي�ش العلمي والبحثي يف ّ
جل فروع العلوم الإن�سانية واالجتماعية �أمام تك ّثف االهتمام بظواهر
و�إ�شكاليات جمتمع ّية �أخرى.
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وي�شار �إىل �أن �أوىل حماوالت الت�أ�سي�س العلمي للدرا�سات حول املر�أة برزت مع مطلع ال�سبعينيات
من القرن الع�شرين� ،أي بالتوازي تقري ًبا مع موجة التحركات واالحتجاجات الن�سو ّية املطالبة
باالعرتاف بحقوق املر�أة وق�ضاياها ،والتي كانت -كما �سبقت الإ�شارة� -إحدى �أه ّم حم ّركات الدفع
باجتاه االهتمام العلمي باملر�أة.
ومي ّثل ظهور “الدرا�سات الن�سو ّية” � ّأول خطوة يف م�سار اقتحام مو�ضوع املر�أة ل�ساحات العلم،
انعكا�سا مبا�ش ًرا لأثر احلركات الن�سو ّية
حيث اعتُربت هذه الت�سمية (التي �سوف تتغري فيما بعد)
ً
التي عملت على �إثارة موجة نقد الذع اتُّهم فيها العلم يف الغرب بالذكور ّية و�أحاد ّية التمركز اجلن�سي
حول الرجال ،كما اعتُرب غياب مو�ضوع املر�أة عن �ساحة العلوم الإن�سانية من قبل البع�ض ترجمة
وا�ضحة لعالقات الهيمنة واخل�ضوع التي مت ّيز العالقة بني اجلن�سني.
ويف هذا االجتاه اعترب م�سار الت�أ�سي�س العلمي للدرا�سات حول املر�أة اجنازًا �أ�سهمت يف نحته بقدر
كبري �أ�صوات الن�ساء؛ حيث م ّثل ذلك امل�سار ح�سب البع�ض “نتائج نظر ّية لغ�ضب الفئات املحرومة”،
كما اعتُرب بروز املر�أة كمو�ضوع للبحث وكحقل للمعرفة نتيجة �أمالها حت ّولها �إىل فاعل م�ؤ ّثر يف حركة
التاريخ؛ وهو ما كان له الأثر الف َّعال يف ارتفاع ن�سق ولوج الن�ساء يف الغرب ملختلف تخ�ص�صات
بع�ضهن ب�ضرورة ابتكار حقول معرف ّية و�أجهزة مفاهيم ّية علمية
العلوم الإن�سانية باجلامعات ،ومطالبة
ّ
جمردة من التح ّيز للذكور على ح�ساب الن�ساء.
جديدة ،ومناهج بحث و�أدوات حتليل ّ
()85

ومن املفيد الإ�شارة �إىل �أ�سبق ّية الواليات املتحدة الأمريك ّية وكندا يف تركيز ذلك التوجه والت�أخّ ر
الن�سبي يف م�ستوى الدول الأوروب ّية وفرن�سا حتدي ًدا وبق ّية الدول الأخرى .وقد �شهدت الواليات
املتحدة الأمريك ّية �أوىل حماوالت الرتكيز العلمي للدرا�سات حول املر�أة عرب م�سار �إن�شاء �أق�سام
درا�سات املر�أة  Women’s Studiesيف اجلامعات الأمريكية مع بداية عقد ال�سبعينيات ،والتي
حاولت فر�ض نف�سها ك�أق�سام علم ّية �أكادمي ّية متخ�ص�صة من خالل بعث مراكز بحث خا�صة ،ون�شر
اخلا�صة بها ،والتي ّمت تطويرها
دوريات جامع ّية متعلقة ب�شكل �أ�سا�سي بق�ضايا املر�أة والدرا�سات
َّ
فيما بعد لت�صبح �أق�سام درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي .Gender Studies
�أ ّما يف فرن�سا ،ورغم �أهم ّية وحجم التحركات الن�سو ّية امليدانية بها ،ف�إن م�سار التم�أ�س�س
العلمي والأكادميي للدرا�سات حول املر�أة ظل متعثرّ ً ا وبطيئًا ،ومل يواكب �أجيج تظاهرات ن�سائها
(85) Christine Guionnet, Eric Neveu, Féminins- Masculins, op.cit, p.19.
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وغ�ضبهن؛ �إذ ظلت املبادرات العمل ّية لإن�شاء �أق�سام علم ّية لدرا�سات املر�أة والنوع االجتماعي
ّ
حمدودة �إىل عهد قريب ،ومل تتبلور درا�سات النوع االجتماعي ،خا�صة كحقل علمي قائم بذاته،
�إال مع نهاية الت�سعينيات.
وال �شك يف �أن لذلك عوامل عديدة ،ربمّ ا يبقى من �أه ّمها ت�أثري احتجاج الن�سو ّية الأ�صول ّية التي �أثارت
حتركاتها العنيفة ومطالبها اجلن�سان ّية حفيظة بع�ض الأو�ساط الفاعلة يف ال�ساحة الفرن�س ّية؛ فعملت
على تعطيل م�شروعات خمتلفة ارتبطت بق�ضايا املر�أة� ،سواء يف امل�ستوى الت�شريعي وال�سيا�سي
أخ�ص.
ب�شكل عام �أو يف امل�ستوى اجلامعي والأكادميي ب�شكل � ّ
وميكن اعتبار جممل املعار�ضات التي عرفها مفهوم النوع االجتماعي وحماوالت تركيزه يف املجال
العلمي والبحثي جز ًءا من ذلك؛ حيث القت �أغلب حماوالت �إقحام هذا املفهوم يف اجلامعات الفرن�س ّية
مقاومة وت�صد ّيا �شديدين بلغ ح ّد الت�شكيك يف م�صداقية املفهوم وعلم ّيتة ،ووقع اعتباره جم ّرد رجع
�صدى لأ�صوات احلركة الن�سو ّية �أكرث من كونه نتيجة لن�ضج التعامل الفكري مع ق�ضايا املر�أة،
وقد ّمت ذلك خا�صة �ضمن بع�ض فروع العلوم الإن�سانية كالتاريخ.
()86

وربمّ ا يكون ذلك املوقف الفرن�سي املعار�ض القتحام مفهوم النوع باحات �أق�سام العلوم الإن�سانية
باجلامعة الفرن�س ّية مرب ًرا �إذا ما ربطناه ب�سياقه ال�سو�سيوتاريخي الذي امتازت �ضمنه �أجواء تلك
اجلامعة بنزعة حتفظ �شديد حر�صت على حت�صني �ساحات العلم من �شوائب ال�صراع ال�سيا�سي
ومتاهاته؛ وهو ربمّ ا يكون ما �أ�سهم يف تعطيل توجه الدرا�سات حول املر�أة والنوع االجتماعي
بفرن�سا (والتي ّمت اعتبارها درا�سات ارتبطت بنوع من ن�ضالية �سيا�س ّية ن�سو ّية) .نحو التم�أ�س�س
العلمي �إىل حدود مطلع الت�سعينيات.
()87

ومن املهم الت�أكيد على �أن مفهوم النوع االجتماعي مل يفر�ض نف�سه يف �ساحات العلوم الإن�سانية
الفرن�س ّية حتى بعد ترجمة مقال “جوان �سكوت” يف عام 1988م وما عرفه من ذائع �صيت يف
�أو�ساط عديدة ،حيث ّ
ظل ا�ستخدام املفهوم غري م�ست�ساغ من قبل الباحثني والدار�سني الفرن�سيني
�إىل وقت قريب .كما بقيت الأدبيات الفرن�س ّية حت ّبذ ا�ستعمال �ألفاظ بديلة مثل “الفروق بني
(86) Michel Perrot, Dictionnaire critique de féminisme, PUF , Paris 2000, p.103.
(87) Teixido Sandrinine, “Les genders studies: Genèse et développement”, Revue Sciences Humaines,
p.36.
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اجلن�سني” ،و“العالقة بني الذكور والإناث” ،و“الروابط االجتماعية بني اجلن�سني”  .وبا�ستثناء
بع�ض احلاالت القليلة ف�إن مفهوم النوع يف فرن�سا مل ينت�شر بني املتحدثني عن املر�أة �إ ّال يف نهاية
الت�سعينيات وبداية الألفية الثالثة.
()88

وجدير بالذكر �أنه رغم الظهور املت�أخر ن�سب ًّيا للأق�سام العلمية للدرا�سات حول املر�أة والنوع
االجتماعي بفرن�سا و�أوروبا ب�شكل عام على خالف الواليات املتحدة الأمريك ّية وكندا ،ف�إن التوجه
ً
ارتباطا بتعزز عدد املقبالت على �أق�سام
تدعم تدريج ًّيا منذ الت�سعينيات
نحو الإنتاج العلمي حول املر�أة ّ
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،وبلوغهن مراحلها العليا وتب ُّوءهن مواقع مركز ّية يف م�ستوى البحث
والتدري�س اجلامعي ،وهو ما �سيكون له عميق الأثر يف تك ّثف الدرا�سات العلم ّية حول املر�أة خا�صة.
ولكن من املهم القول ب�أن �أغلب تلك الدرا�سات �سعت �إىل مزيد من االهتمام بالت�أريخ للحركة
الن�سو ّية ،وتناولت تط ّور �أو�ضاع املر�أة عرب حمطات التاريخ الغربي� ،أكرث من اهتمامها بق�ضاياها
تو�سع مدى
الراهنة ،وتركيزها على �أو�ضاعها احلالية .ومل ّ
يتدعم هذا التوجه الأخري � اّإل حدي ًثا عقب ّ
الدرا�سات والبحوث املتع ّلقة باملر�أة نحو خمتلف حقول العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية ،ال�سيما علم
االجتماع والأنرثوبولوﭼيا ،اللذين تطورت �ضمنهما تدريج ًّيا جملة من الت�سا�ؤالت املختلفة حول بع�ض
الق�ضايا املعا�صرة للن�ساء ،مثل م�سائل التمدر�س ،والعمل ،وال�صحة ،وغريها من املو�ضوعات التي
توا َزى تطارحها مع تط ّور وانبثاق حقول معرفية وفروع جديدة من علم االجتماع والأنرثوبولوﭼيا،
مثل علم اجتماع الأ�سرة ،وعلم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سات.
()89

وميكن القول �إن حقول درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي على اختالف ت�سمياتها تكاد تنت�شر اليوم
يف �أغلب جامعات العامل من �آ�سيا �إىل �أ�سرتاليا ونيوزالندا ،وكذلك يف بع�ض اجلامعات الإفريقية
والعرب ّية .ورغم �أن م�سار التم�أ�س�س الأكادميي حلقول الدرا�سات حول املر�أة والنوع االجتماعي يف
اجلامعات العربية ال يزال حمت�ش ًما للغاية  -كما �سوف نطلع عليه الحقًا  -ي�شار �إىل �أن بع�ض الدول
الإفريقية عرفت دعوات ّ
مبكرة لإر�ساء حقول درا�سة جامعية حول املر�أة والنوع االجتماعي تعود
�إىل مطلع الثمانينيات.
()90

أي�ضا:
( )88نف�س املرجع وال�صفحة ،وانظر � ً
Margaret Maruani, (Dir). Femme, genre, société. La découverte Paris 2005, p.60.
(89) Martine Fournier, Combats et débats, op.cit p.8.

( )90انظر� :سلوى �شعراوي جمعة ،درا�سات املر�أة كحقل درا�سي يف اجلامعات العرب ّية ،ورقة مقدمة ملنظمة املر�أة العرب ّية� ،ضمن الدورة
التدريب ّية حول �إدماج مفهوم النوع االجتماعي يف مناهج البحث ،القاهرة  11-8ماي 2006م.
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أ�سا�سا باهتمامات تنمو ّية للمر�أة الإفريقية �أكرث من ارتباطها بدوافع
ولكن تلك املناداة كانت مدفوعة � ً
علم ّية �أو فكر ّية .وقد ّمت �ضمن بع�ض تلك الدول املطالبة ب�إعالء خ�صو�ص ّية الدرا�سات الن�سائ ّية
الإفريقية املنجزة من قبل باحثي وباحثات القارة الإفريقية ولي�س من قبل من هم من خارجها.
ونخل�ص �إىل القول ب�أنه بغ�ض النظر عن جملة ما �أثاره ويثريه مفهوم النوع االجتماعي �إىل اليوم
من جدل يف الأو�ساط الأكادميية والعامة يف الغرب ،فمن الأكيد �أن هذا املفهوم وجممل املقاربات
املنبثقة عنه قد ّ
متكنت من فر�ض نف�سها يف ال�ساحة العلمية كما يف غريها من ال�ساحات الأخرى.
و�أ�ضحى مفهوم النوع االجتماعي من املفاهيم ذائعة ال�صيت ،حيث يتهافت عدد كبري من الباحثني
والدار�سني على تناوله وا�ستخدامه مدفوعني ب�أغرا�ض وغايات متن ّوعة ومتعددة.
وقد تراكمت اليوم حماوالت التقنني العلمي ملفهوم النوع يف مناطق عديدة من العامل عرب زوايا نظر
متعددة لعدد من الباحثني والباحثات من ذوي االخت�صا�صات العلم ّية املختلفة .وقد ّ
�شكلت جملة
�أفكارهم و�أطروحاتهم قاعدة ّ
تركز عربها هذا املفهوم ،وتطورت من خاللها جملة �أدواته التحليل ّية
والإجرائية لي�صبح مفهو ًما علم ًّيا على قدر كبري من الأهم ّية ،يتم عربه اليوم التعامل مع الواقع
االجتماعي من قبل جهات عديدة .وا�ستطاعت جممل املقاربات املنبثقة عن م�سار التطور الفكري
ملفهوم النوع من ر�سم مالمح حقل معريفّ فاقت �شهرته حلبات اجلامعة ومراكزها البحث ّية ،ليت ّم
تبنيه واعتماده من قبل كربى الهيئات واملنظمات العامل ّية.

ثان ًيا :مفهوم النوع االجتماعي ،املواقف وردود الفعل:
يعد مفهوم النوع االجتماعي من �أبرز املفاهيم الإ�شكالية لع�صرنا؛ حيث اقرتن املفهوم منذ �أوىل
فرتات ظهوره بالكثري من اجلدل والنقا�ش اللذين رافقا خمتلف تنقالت املفهوم من �ساحات العلم
واملعرفة نحو حقول الفعل املوجه والتنمية ،و�سائر حتركاته اجلغراف ّية من الواليات املتحدة الأمريكية
نحو �أوروبا ث ّم نحو بقية دول العامل واملنطقة العرب ّية.
ومن امله ّم الت�أكيد على �أن ال�صبغة الإ�شكالية للمفهوم ،وتع ّر�ضه للعديد من املواقف وردود الفعل
متباينة الطبيعة والأثر ،وجممل ما اقرتن به من مواقف رف�ض واحرتاز ،من جهة �إىل �أخرى ومن
منطقة �إىل �أخرى ،حالة �شبه عامة عرفتها بدرجات متباينة خمتلف الأو�ساط �أكادميية كانت �أو
�سيا�س ّية �أو دين ّية ،وارتفع �صخبها يف البلدان الغربية كما يف البلدان العرب ّية .وربمّ ا تتحمل درجة
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الغمو�ض الن�سبي الذي بدا -ح�سب بع�ض الدار�سني -ال�سمة الأ�سا�سية للمفهوم م�سئولية جانب
من ذلك اجلدل والنقا�ش اللذين رافقا مفهوم النوع االجتماعي �إىل اليوم .ولئن كان ي�صعب ح�صر
جممل اجتاهات املواقف امل�سجلة من مفهوم النوع االجتماعي -التي تراوحت بني الرف�ض ال�شديد
له والطعن يف م�صداقيته العلمية ،ف�ضلاً عن الت�شكيك يف �أهدافه و�أغرا�ضه ،وبني اللني يف تب ّنيه مع
االحرتاز منه ومن فل�سفته وغاياته -ف�إننا �سنحاول يف هذا املقام ر�صد بع�ض التوجهات العامة لعدد
من تلك املواقف وردود الأفعال يف املنطقتني الغربية والعربية.
وميكن االنطالق من موقف بع�ض الن�سويات الغربيات من مفهوم النوع االجتماعي ،الذي رغم �أن
عد ًدا كب ًريا من الدار�سات يعد انبثاقه وتطوره حم�سو ًبا ل�صالح احلركة الن�سو ّية ،ف�إن بع�ضهن الأكرث
ت�ش ّد ًدا وراديكال ّية يعدونه تراج ًعا عن الدفاع عن ق�ضايا املر�أة وخطوة �إىل الوراء .وال مي ّثل تطور
املفهوم وانت�شاره بالن�سبة لهن مك�س ًبا ُيح�سب ل�صالح الن�ضال الن�سوي ،بقدر ما اعترب من طرف
غام�ضا وغري
بع�ض املخت�صات الغربيات يف علم االجتماع ذوات التوجه الن�سوي الأ�صويل مفهو ًما ً
ً
متحركا من الهيمنة اخلف ّية” مبا يدعو �إليه من حالة جتاهل
قابل للتفكيك ،و“يخفي وراءه ن�سقًا
و“غ�ض الطرف” عن الهيمنة الذكور ّية ،ومن خالل دعوته لتغييب �أدوار املر�أة �ضمن عمليات التوالد
البيولوجي واالجتماعي التي ّ
تظل ال�سبب يف خ�ضوعها وتبعيتها.
()91

معار�ضا
ويتناق�ض هذا املوقف “الن�سوي” مع بع�ض املواقف الغرب ّية الأخرى التي اتخذت منحى
ً
لتوظيف مفهوم “متكني املر�أة” يف احلقل التنموي؛ نظ ًرا لرتكيزه �أحادي اجلانب على �أفراد
منعزلني ،و�إهماله لل�شق املتعلق بالتمكني اجلماعي ،الذي يهدف �إىل تغيري البنى االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�س ّية التي تولد اال�ضطهاد والتمييز ،لي�س �ضد الن�ساء فح�سب ،بل �ضد
أي�ضا ،واتهامه تب ًعا لذلك بعدم قدرته على حتقيق التغيري املن�شود.
الغالبية من الفقراء واملهم�شني � ً
()92

ومهما يكن من �أمر يجوز القول ب�أن اجلدل الدائر يف الغرب �-سواء حول مفهوم النوع االجتماعي
�أو بع�ض املفاهيم املرتبطة به -رغم ما اتخذه �أحيانًا ب�شكل م�سترت من �أبعاد دين ّية و�سيا�س ّية -ال�سيما
يف فرن�سا ويف بع�ض �أو�ساطها الأكادميية حتدي ًدا كما تقدمت الإ�شارة �إىل ذلك -ارتبط �أكرث ب�أبعاد
فل�سف ّية عامة اقرتن طرحها ب�سياق فل�سفات ما بعد احلداثة وكل ما ارتبط بها من �أطروحات حول
(91) Margaret Maruani, (Dir). Femme, genre, société. Ed, La découverte Paris 2005, p.63
(92) Argwal Bina, A field of ones own: Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge Press,
مرجع مذكور يف تقرير التنمية الإن�سانية العربية 2005م� ،ص Cambridge 1994, 60
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م�سائل االختالف والت�شابه ،وما رافقها من نقا�ش حول الإقرار بوجود �أو نفي وجود االختالف
اجلن�ساين ،وحدود دور كل من الطبيعة والثقافة يف ن�سج ذلك االختالف �أو حموه ،وجممل ما ترتب
عن ذلك من �إ�شكاليات �أع ّم ،كق�ضايا الكونية والن�سب ّية الثقاف ّية يف عالقتها بق�ضايا املر�أة والدين.
()93

 -1املواقف العامة من مفهوم النوع االجتماعي يف البالد العربية:
ّ
تراوحت ردود الأفعال واملواقف حول مفهوم النوع االجتماعي يف املنطقة العربية بني التهليل
املبالغ فيه حول جدواه و�أهميته يف ا�ستنها�ض واقع املر�أة والإن�سان يف جمتمعاتنا العربية ،وبني
االحرتاز ال�شديد منه ،والت�شكيك يف �أغرا�ض املروجني له ونواياهم .وقد �سجلت خلف ّية القراءة
الدين ّية للمفهوم ح�ضو ًرا بارزًا يف هذا امل�شهد ،ومل تغب عن كال التوجهني ،حيث غال ًبا ما يتم
احتكام �أ�صحاب هذا التوجه �أو ذاك لن�صو�ص القر�آن الكرمي وال�سنة النبو ّية لتدعيم موقفهم امل�ؤيد
�أو الراف�ض للمفهوم.
�إن اعتماد منظور النوع االجتماعي من قبل عدد من احلكومات واملنظمات غري احلكومية العربية،
وما عرفه املفهوم من �إدماج يف ال�سياق التنموي ،والذي تنامى مع الثلث الأخري من القرن الع�شرين
مت�ش ًيا مع تزايد االهتمام العاملي بحقوق الإن�سان واملر�أة� ،أ ّدى �إىل جانب جملة الكتابات والبحوث
واللقاءات وامل�ؤمترات املت�صلة به يف الرتويج له على نطاق وا�سع .وتب ًعا لذلك �أثار انت�شار املفهوم
يف بع�ض الدول العربية حفيظة بع�ض القوى ال�سيا�سية واالجتماعية الفاعلة يف املجتمع ،التي ر�أت
“مفرو�ضا” من الغرب ،وال ينبع من واقع احتياجات املر�أة العربية .واعتربت املناداة
فيه مفهو ًما
ً
بامل�ساواة يف النوع “�أجندة غربية” مفرو�ضة على املنطقة ،غري متنا�سبة مع خ�صو�صية ال�سياق
الثقايف للدول العربية والإ�سالمية.
()94

ور�أت بع�ض الأ�صوات والقوى العرب ّية يف مفهوم النوع االجتماعي هجمة على الإ�سالم وعلى
القيم ،حيث حتفظت -يف البداية� -أغلب وفود الدول العربية على هذا امل�صطلح عند مناق�شة م�سودة
منهاج عمل “بيجني” ،وطلبت تف�س ًريا ملعناه �أو تعوي�ضه بكلمة �أخرى من اجلهات التي �أعدت وثيقة

( )93انظر:

Irving Goffman, L’arrangement du sexe, La dispute, Paris 2002.
-Severine Auffert, “Pour un existentialisme culturaliste de la différence sexuée”. Séminaire Idée
féministes, Avril 2007, Université populaire de CAEN. Pagesperso-orange.fr.
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امل�ؤمتر .و ُيذكر �أن البلدان العربية امل�شاركة يف امل�ؤمتر العاملي الرابع حول املر�أة �سجلت جمموعة
من التحفظات على بع�ض فقرات منهاج العمل التي قد تنتهك القوانني وال�سيادة والتقاليد الوطنية
واملعتقدات الثقافية والدينية وال�شريعة الإ�سالمية .وت�ضمنت هذه التحفظات مو�ضوعات التوجيه،
وم�سئولية الوالدين عن ال�صحة اجلن�س ّية والتنا�سل ّية ،والإجها�ض غري القانوين ،و�إجراءات العقاب،
وامليول اجلن�س ّية ،وامل�ساواة و“الإن�صاف” ،خا�صة فيما يتعلق باملرياث و�شكل الأ�سرة وهيكلها.
و�شهدت بع�ض البلدان العرب ّية -بوتائر خمتلفة -ردود فعل راف�ضة للمفهوم ومل�سار تعميمه ،يف
البداية تراوحت من ال�شجب والتنديد با�ستخدامه� ،إىل ال�ضغط املبا�شر ومقاومة خطط التنمية التي
ت�أخذ به ،ومقاومة الدولة واملنظمات الن�سائ ّية التي تعمل مبقت�ضاه.
()95

()96

ومن امله ّم الإ�شارة -بعي ًدا عن �أي تهويل �أو مبالغة يف ت�صوير مواقف الرف�ض العرب ّية ملفهوم النوع
االجتماعي التي قد نلم�سها يف بع�ض املنابر والكتابات� -إىل �أنّه مع مرور الوقت ،ومع خمتلف
اجلهود املبذولة للتعريف باملفهوم وباملقاربة و�أبعادهما االجتماعية والتنمو ّية ،ف�إنهما قد عرفا
انت�شا ًرا وا�س ًعا يف العامل العربي يف ال�سنوات الأخرية ،ومت تبنيهما من قبل معظم اجلهات الر�سمية
واملنظمات الن�سائية ،وكذلك من قبل بع�ض الباحثني والباحثات العاملني والعامالت يف جماالت
املر�أة والتنمية.
ويبقى من املهم �أن ن�شري �إىل � ّأن الت�أ�صيل الفكري والنظري للمفهوم يف واقع ال�سياق العربي
يبقى واج ًبا علم ًّيا ،يتح ّتم على املهتمني واملخت�صني يف العلوم االجتماعية والإن�سانية بدرجة �أوىل
تطوير النقا�ش ب�ش�أنه ،والإ�سهام فيه ،وال�سعي �إىل �إثرائه من زاوية نظر ما حتمله جمتمعاتنا العربية
والإ�سالمية من خ�صو�صية وتف ّرد .وهو ربمّ ا ما مي ّثل �أحد �أه ّم التحديات املطروحة على اجلهات
املعنية بذلك م�ؤ�س�سات و�أفرا ًدا؛ من �أجل االرتقاء بواقع اخلطاب العربي ال�سائد حول جممل ق�ضايا
فج طغى فيه الك ّم على الكيف نحو ال�سعي �إىل تطويرٍ
املر�أة والنوع االجتماعي من خطاب انفعايل ّ
نوعي لذلك اخلطاب .وقد بد�أت ال�ساحة الفكر ّية العرب ّية ت�شهد م�ؤخ ًرا بع�ض الدعوات املنادية �إىل
ٍّ
�ضرورة جتديد الفكر واالرتقاء ب�أ�ساليب النظر يف الق�ضايا املت�صلة مب�سائل املر�أة والتنمية والنوع
االجتماعي نحو فكر �أرحب ،يت�سع للحوار النزيه حول تلك ،ويتجاوز واقع القطيعة املعرفية القائمة
( )95الإ�سكوا ،تاريخ احلركات الن�سائية ،يف العامل العربي� ،ص .83
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بني خمتلف ر�ؤى و�أفكار التيارات والتوجهات الإيديولوجية املختلفة واملتعار�ضة ،والتي �أ�صبحت
م�سكونة بذهنية ال�صدام والبحث عن امل�سوغات التي ت�ضفي على ال�سجال القائم امل�شروعية؛
وهو ما انعك�س يف ال�سابق على طبيعة تناول م�سائل املر�أة يف الواقع العربي والإ�سالمي ،حيث
جعلت النخب الي�سارية من الأمر معركة من �أجل التنوير والنه�ضة والتقدم ،بينما نظرت له النخب
الإ�سالمية على �أنه معركة من �أجل الطهارة والف�ضيلة .ومل يتفهم كل طرف خلفيات الطرف الآخر
وهواج�سه؛ فكان بذلك ال�سجال بني طرف �سريع االندفاع �إىل مرجعية الغرب ،وطرف �شديد
املحافظة يخ�شى من خماوف االنفالت وهيمنة النموذج الغربي؛ وهو ما جعل ق�ضايا املر�أة والنوع
االجتماعي ت�أخذ طاب ًعا تكرار ًّيا ي�ضعف فيه جهد الت�أ�سي�س املق ّوم بالبحث العلمي امل�سنود بالأدلة
وامل�شفوع بالرباهني.
()97

()98

ويبقى الالفت للنظر يف هذا املقام �أن االهتمام بالأ�س�س الفكرية والعلمية للمفهوم واعتمادها كحجة
منطق ّية لتبنيه �أو رف�ضه ومناق�شته ظل �شبه غائب عن ال�ساحة الفكرية العربية وعن دوائر ذلك
اجلدل ،كما ظلت �أ�صوات البع�ض ممن يعتربون رموز الفكر يف �أ ّيامنا ،وبع�ض امل�ستنريين من
�أعالمنا و�أكادميينا غائبة عن �ساحة ذلك اجلدل .ويف مقابل ذلك يدرك املتتبع ملا يدور يف بع�ض
م�ساحات النقا�ش التي قد تتيحها بع�ض اللقاءات والندوات العلمية ببع�ض اجلامعات العرب َّية �سيطرة
نوع من التوجه العام لدى فئة من املخت�صني يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،يتجاهل مفهوم
النوع االجتماعي ّ
وكل تطوراته الفكر ّية وامليدانية معت ًربا النظر فيه واالهتمام به �ضر ًبا من “البذخ
غنى عنه يف نظر بع�ضهم .وربمّ ا يتقاطع هذا
الفكري” الذي ال يزال الباحث واملفكر العربي يف ً
اخلا�صة
التوجه �إىل حد كبري مع موقف عدد من الباحثني والباحثات العرب يف الدرا�سات والبحوث
َّ
باملر�أة ب�شكل عام ،والتي �أ�صبحت بدورها ّ
حمل نقد و�أحيانًا ازدراء يف بع�ض �أو�ساطنا اجلامعية.
ّ
ولعل ال�س�ؤال الذي قد يطرح نف�سه يف هذا امل�ستوى يبقى مت�صلاً مبدى ما يتح ّمله الباحثون
وخا�صة الباحثات العربيات يف جماالت املر�أة والنوع االجتماعي -من م�سئولية يف انبثاق مثلتلك املواقف؟ ولع ّله يكون �س� اًؤال قد ال ت�سمح لنا حدود هذا الكتاب بالإجابة عنه ،ولكننا جنزم
ب�أن امل�سئولية م�شرتكة بني خمتلف الأطراف� ،سواء الباحثة يف جمايل املر�أة والنوع االجتماعي
( )97زكي امليالد ،جتديد الفكر الديني يف م�س�ألة املر�أة ،املركز الثقايف العربي ،القاهرة 2000م ،ص.30
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�أو املتجاهلة لهما .وربمّ ا يتح ّمل اال�ستخدام الع�شوائي ملفهوم النوع االجتماعي و�سائر املفاهيم
املت�صلة به وبق�ضايا املر�أة ،والتهليل الأعمى بها يف كل منا�سبة ويف كل مكان ،جز ًءا من م�سئولية
حالة ال�س�أم من �إثارة تلك املو�ضوعات لدى البع�ض وامللل منها ،وهو ما �أ�ضحينا نلم�سه يف عدد من
�أو�ساطنا اجلامعية خا�صة .وربمّ ا يجوز القول ب�أن هذا املناخ ال�شائع يبقى بدوره �أحد عوائق تكثف
م�سارات ت�أ�سي�س �أق�سام علمية وحقول درا�سات حول املر�أة والنوع االجتماعي يف اجلامعات
العربية ،وذلك بن�سب متفاوتة وح�سب الأقطار.
 -2دراسات املرأة والنوع االجتماعي يف البالد العربية:
ّ
متت الإ�شارة �سابقًا ملا حكم م�سار التم�أ�س�س العلمي والأكادميي لدرا�سات املر�أة والنوع االجتماعي
يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريك ّية ،من اقرتان جهود الت�أ�سي�س له بن�ضال احلركات الن�سو ّية
يف الغرب مبختلف ت ّياراتها وتوجهاتها؛ حيث تعالت �أ�صوات اجلامعيني واملفكرين ونداءات
املنا�صرين لتلك احلركات ب�ضرورة �إر�ساء حقل علمي خا�ص بدرا�سات املر�أة ،و�أهم ّية تطوير اجلهاز
املفاهيمي والأدوات النظر ّية والتحليل ّية اخلا�صة به ،وذلك بالتوازي مع التحركات الن�سو ّية امليدانية.
ف�صلنا القول فيما تقدم يف الدور الذي لعبته احلركات الن�سوية يف الغرب ب�شقيها الفرن�سي
وقد ّ
والأمريكي يف ت�أ�سي�س حقول معرف ّية خا�صة باملر�أة والنوع االجتماعي.
ولكن ماذا عن م�سار التدار�س الفكري والتم�أ�س�س العلمي والأكادميي حلقول درا�سات املر�أة
والنوع االجتماعي يف املنطقة العرب ّية ؟
�إن �أي تناول ملنظومة العمل الفكري والعلمي املت�صلة باملر�أة يف العامل العربي ال ي�ستقيم بنظرنا دون
التعريج على ما �أفرزه الفكر العربي من �أطروحات و�أفكار خالل حقبة ما ي�س ّمى بع�صر النه�ضة
العربية ،والذي عمدت فيه بع�ض الأقالم الرائدة منذ وقت مبكر -ا�ستبق التوجه الدويل نحو
منا�صرة ق�ضايا الن�ساء� -إىل التفكري ب�أ�صوات م�سموعة يف �سبل ا�ستنها�ض واقع املر�أة يف بلداننا
الن�ص� ،أو
وكيفيات ذلك اال�ستنها�ض .وال مت ّثل العودة لتلك الن�صو�ص وذلك الإنتاج توقًا لتجميل ّ
إ�شباعا لرغبة االرمتاء يف �أح�ضان زمن م�ضى وولىّ  ،ولكن التع ّر�ض -ولو العابر -للإنتاج الفكري
� ً
املكتوب حول املر�أة يف ذلك ال�سياق ال�سو�سيوتاريخي يبقى بنظرنا �ضرورة مو�ضوعية ومنهجية
تفر�ض ذاتها على كل حماولة تروم تتبع م�سار التطور التاريخي للدرا�سات حول املر�أة .وال تنبع
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�أه ّمية ا�ستنطاق الكتابات العربية ّ
املبكرة حول املر�أة من حجم ما تختزله تلك ال�شواهد التاريخية من
مواقف ور�ؤى عاك�سة لأو�ضاع املر�أة العربية ،وما تر�شح به تلك الأوعية من فكر م�ستنري اهتدى
يف زمن ع�سري �إىل �ضرورة تالزم نه�ضة املجتمع بنه�ضة املر�أة فح�سب؛ حيث �أنّها �أي�ضا تك�شف
للدار�س عن م�ضمون و�أ�سلوب خطاب حول املر�أة ت� ّأ�صل يف واقعها ،ونبع من ق ّوة ارتباطه ب�سياقها
ال�سو�سيوثقايف؛ فحاول مبنظور عربي حم�ض التعامل مع ق�ضايا املر�أة العربية و�إ�شكاالتها ،وهو
ما ّ
تعطل الحقًا على �إثر ذلك يف التوجهات العامة للكتابة وللتعامل الفكري مع ق�ضايا املر�أة ،خا�صة
مع �أجيال ال�ستينيات وال�سبعينيات.
وقد عربت ّ
جل املنتجات الفكرية واملرجعيات النظرية لع�صر النه�ضة عن تالزم �أمر حت ّرر املر�أة مع
م�شروع وعملية الإ�صالح الفكري واالجتماعي ال�شامل؛ فت�سابقت الن�صو�ص يف امل�شرق واملغرب
للربهنة على �سبل حتقيق ذلك .وحتفل املرحلة ب�أ�سماء ون�صو�ص جريئة �أعربت مبك ًرا عن تردي
واقع املر�أة العربية ،وكتبت عن �ضرورة تغيريه وحماربة �أ�سبابه وم�سبباته .ومن ذلك كتابات ال�شيخ
رفاعة رافع الطهطاوي (1801م1873-م) -مثل“:املر�شد الأمني يف تربية البنات والبنني”(1834م)،
و“تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز” (1870م) -والتي نادى فيها ب�ضرورة مواجهة اخلطاب
بحق
التقليدي ال�سائد عن املر�أة ،والت�صدي ملا الت�صق ب�صورتها من ت�صورات م�شينة ،و�صدع فيها ّ
املر�أة يف تع ّلم القراءة والكتابة .ومل يتوقف رفاعة رافع الطهطاوي عند تعداد مزايا التعليم يف
حياة املر�أة ،بل جتاوز ذلك ب�شكل غري م�سبوق يف الفكر والنظام االجتماعي والثقايف ال�سائدين
يف ع�صره� ،إىل ربط التعليم واملعرفة بالعمل يف حالة احتياج املر�أة لذلك .وقد ا�ستنه�ض �سريان
ذلك النوع من الكتابة -كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك -همم العديد من الأطراف يف كافة �أنحاء البالد
العربية ،وهي الأطراف التي وجدت املناداة بتعليم الفتاة �صداها لديها ،وذلك يف عدد من الأو�ساط
يف امل�شرق واملغرب؛ فانطلقت حركة بناء مدار�س لتعليم الفتيات م�صحوبة ببع�ض بوادر انطالق
املر�أة نحو التواجد بالف�ضاءات العامة.
()99

و�سوف مي ّثل التمركز اال�ستعماري بالبلدان العربية حمطة تاريخية مف�صل ّية عطلت ن�سق الإ�صالح
وو�أدت جتارب النه�ضة ،ولكن �أ�صوات املناداة ب�ضرورة حترير املر�أة من براثن اجلهل والتخلف
( )99الطهطاوي رفاعة،املر�شد الأمني يف تربية البنات والبنني ،حتقيق حممد عمارة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،1973
�ص .210
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ظ ّلت ترتفع بالكتابة عرب بع�ض املنابر الأخرى التي �سوف ي�صنعها �سياق حماربة اال�ستعمار ومعارك
التحرر
ا�سرتداد ال�سيادة .وقد توحدت جهود الفاعلني ال�سيا�سيني واالجتماعيني معتربين حركة ّ
ً
م�شرتكا يتطلب حتقيقه ت�سخري كل الفاعليات والأن�شطة و�أ�شكال التعبري .ويف هذا
الوطني هدفًا
التحرر
ال�سياق بد�أ احل�ضور الن�سائي يربز يف امل�شهد ال�سيا�سي كفاعل و�شريك داعم مل�سار
ّ
الوطني .وغال ًبا ما يعد هذا ال�سياق ال�سو�سيوتاريخي مه ًدا لن�ش�أة احلركة الن�سائية العربية
بحكم احت�ضانه لأوىل مبادرات االنخراط الن�سائي يف م�سار التح ّرك الن�ضايل ،الذي انتع�ش
بق ّوة التح ّوالت الهيكلية الناجمة عن الفعل اال�ستعماري ،وت�ص ُّدع البنى الع�شائر ّية والعائلية التي
�أف�سحت املجال �أمام منط الأ�سرة النووية؛ ّمما ب�سط �أمام املر�أة هوام�ش �أهم من احلر ّية واخلروج
نحو املجال العام وامل�شاركة فيه واالنخراط يف الن�ضال الوطني .وحفلت ال�ساحة الفكرية العربية
خالل هذه املرحلة مبدونة ن�صو�ص وا�صلت حمل ر�سالة �أقالم النه�ضة ونداءاتها ،معتربة �أن ال
رقي بدون رفع ا َ
حل ْجر عن املر�أة؛ فربزت كتابات قا�سم �أمني (1865م1908-م) -مثل“:حترير
املر�أة” ،و“املر�أة اجلديدة” -حماول ًة ت�شخي�ص و�ضع املر�أة ببيان �أبرز مواطن تكري�س دونيتها
وانحطاطها و�أ�سباب ذلك التكري�س ،وداعي ًة �إىل حتريرها من �سطوة التقاليد البالية ،وتقييد حق
الرجل يف الطالق ،واملطالبة بامل�ساواة بني اجلن�سني يف احلقوق املدنية .وظهر كتاب الطاهر احل ّداد
(1899م1935-م) “امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع” (1929م) مناد ًيا ب�ضرورة حترير املر�أة من
قيود اجلهل والت�س ّلط ،والعمل على تعليمها وخروجها للعمل ،على �أ�سا�س �أنها “كائن قائم بذاته”،
را�شد وم�ؤهل لأن يكون م�ساو ًيا للرجل؛ وم�ؤهل بالتايل لأداء جملة من الأدوار االجتماعية التي
ال تتنافى مع مهامها الرتبوية.
()100

وقد َم َّث َلت نتائج هذه الدعوات العربية املبكرة لتحرير الن�ساء ومراجعة النظر ب�ش�أن موقعهن يف
املجتمع وم�شاركتهن يف احلياة العامة -بتفاعلها مع ما �أثارته من جدل وردود �أفعال متنوعة بني
الرف�ض والت�صدي واال�ستح�سان والقبول -عالم ًة فارقة يف تاريخ املر�أة العربية بحكم ما �أحدثته
من تغيري يف خارطة ح�ضورها املجتمعي متح ّررة من �سجن املجال اخلا�ص .وكان من نتائج ذلك
االنت�شار التدريجي لتعليم الفتاة يف ّ
كل البالد العربية ،وبروز نخبة ن�سائية متعلمة مع مطلع القرن
الع�شرين �سوف تتخذ من الكتابة و�سيلة للتعبري عن ق�ضايا املجتمع واملر�أة .وعملت جمموعة من
( )100الإ�سكوا ،ت�أريخ احلركات الن�سائية يف العامل العربي ،مرجع �سابق �ص.30
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الن�ساء العربيات بني عامي 1896م1940-م على �إ�صدار جمالت خا�صة بهن ،ين�شرن فيها الق�صائد
والق�ص�ص والنقد الأدبي� ،إىل جانب املقاالت التي تروج مل�شاركة الن�ساء يف احلياة االجتماعية.
وفاق عدد املجالت الن�سائية التي �صدرت بالوطن العربي يف هذه املرحلة  25جملة.
()101

وقد �شهد -كما تق ّدم بيانه -ح�ضور املر�أة يف ال�ساحات العامة �شرقًا وغر ًبا خالل خمتلف حمطات
البناء الوطني تط ّو ًرا نوع ًّيا �أ ّدى �إىل املزيد من انخراطها يف جمال العمل الن�سائي والن�ضال احلزبي
ولكن الأكيد �أن ّ
كل ذلك مل يتواز مع االهتمام مب�سائل الت�أ�سي�س العلمي �أو الفكري لق�ضايا
وال�سيا�سيّ .
املر�أة وم�شاغلها ،وال مع م�سار االهتمام باملزيد من الإنتاج العلمي والفكري املكتوب حولها.
وي�صح هذا القول رغم ما عرفته املراحل الأوىل لبناء الدولة الوطنية -ال�سيما مع جيل ال�ستينيات-
ّ
من �ضروب من الكتابة حول املر�أة متازج فيها العلم بالأدب وال�سيا�سة ،ومنها تلك الكتابة املتم ّردة
لعدد من “الن�سويات” العربيات اللواتي اخرتقن بجر�أة �صارخة بع�ض حدود ثقافة املجتمع وم�ألوفه،
وثار حول كتابتهن جدل كبري يف الأو�ساط الثقافية العربية بني متق ّبل وراف�ض وم�ؤيد ومعار�ض.
املتحررة من قواعد
وقد ّ
م�س العداء للم�ؤ�س�سة الذكورية -والذي كان م�ستق ًرا يف عمق تلك الكتابة ّ
املنهجية ال�صارمة واملتب ّنية للمنطق الثنائي القائم على التعار�ض الذكوري/الأنثوي � -إىل حد
كبري القيم َة العلمية لتلك الكتابة ،وح�صرها بدورها يف بع�ض الدوائر “الن�سو ّية”.
()102

()103

ورغم انخراط عدد من اجلامعيات والأكادمييات العربيات -خالل هذه املرحلة -يف جمال الفعل
الن�سائي امليداين� ،إ ّال �أن العمل على امل�أ�س�سة العلم ّية والأكادمي ّية ملو�ضوعات املر�أة ،مل يحظ -على
ح ّد علمنا -باهتمامهن ،رغم ما �أجنزه بع�ضهن من بحوث علم ّية مه ّمة يف املجال ،ورغم ما
()104

( )101نف�س املرجع� ،ص .31
( )102عائ�شة التايب ،الإنتاج املعريف حول املر�أة يف العامل العربي ،جم ّلة التنوير ،جامعة الزيتونة ،تون�س ،العدد رقم ( ،)11عام 2008م،
ص .55

( )103برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية2005 ،م ،نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي� ،ص .102
( )104ن�شري يف هذا النطاق حتدي ًدا �إىل ما �أجنزه عدد من املخت�صات يف علم االجتماع من درا�سات وبحوث ميدانية مهمة ،حول املر�أة
والأ�سرة خالل ع�شريتي ال�ستينيات وال�سبعينيات يف �إطار بع�ض مراكز البحث الوطنية واجلامعات يف دول امل�شرق واملغرب
العربي (خا�صة تون�س ،واجلزائر ،واملغرب الأق�صى) ،وقد �أجنزت �أغلب الدرا�سات املغربية من قبل باحثات و�أكادمييات در�سن
بفرن�سا وكتنب باللغة الفرن�س ّية .انظر مقالتنا حول “ح�ضور املر�أة يف حقل البحث ال�سو�سيولوجي يف العامل العربي ،مثال
تون�س”� .ضمن كتاب املر�أة العربية والبحث يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية� ،أعمال الدورة الثانية ع�شرة مللتقى املبدعات
العربيات� .سو�سة 2008م.
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�أُجنز من درا�سات ا�ستطاعت �أن تقتحم الكثري من م�ساحات امل�سكوت عنه ،كما ا�ستطاعت اخرتاق
املحظورات والتابوهات ،وطرح عدد من الأ�سئلة املبتكرة ،و�إثارة �إ�شكاليات ذات �صلة بال�سلطة
و�أ�ساليب الهيمنة و�آليات القمع بكل م�ستوياته وجتلياته ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والدينية والذكورية خا�صة.
()105

وجتدر الإ�شارة يف هذا النطاق �إىل �أن الدرا�سات والكتابات العربية املختلفة حول املر�أة راكمت عقب
ال�ستينيات ر�صي ًدا معت ًربا من الكتابات املتميزة التي اجتهد �أغلبها يف جتاوز الكتابة “الن�سو ّية”
اخلال�صة القائمة على منطق الت�ضاد بني املر�أة والرجل ،للكتابة ب�أ�ساليب �أكرث علم ّية ،وب�صيغ حتليل
حتررها يف
مو�ضوع ّية عاجلت ق�ضايا املر�أة العربية مبنطق تكاملي ،نظر �إىل م�شكالتها وعوائق ّ
�صلب امل�شهد العام لتخ ّلف املجتمعات العرب ّية .وربمّ ا تبقى الإ�سهامات النظر ّية للمفكر الفل�سطيني
الراحل ه�شام �شرابي (1927م2005-م) من �أهم الأمثلة على عمق النظر لق�ضايا املر�أة العربية
بو�صفها جز ًءا ال يتج ّز�أ من ق�ضايا املجتمع العربي ّ
ككل.
وقد ر�أي �شرابي ا�ستحالة حدوث تغيري �أو حترير يف املجتمع العربي “دون �إزاحة الأب رم ًزا و�سلطة،
وحترير املر�أة اً
حم�صلة
قول وفعلاً ” .وبينّ �أن عمل ّية �إحداث التغيري واخلروج من التخ ّلف العربي ّ
�سياق طويل من التب ّدل والتغيرّ اللذين يتولدان يف ثالثة جماالت �أ�سا�س ّية يف البنية التحتية املادية،
ويف امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،ويف املمار�سة ال�سيا�س ّية .ومبا �أن حجر الزاوية يف النظام الأبوي هو
ا�ستعباد املر�أة؛ فقد ر�أى يف حترير املر�أة من العبود ّية ً
�شرطا من �شروط الق�ضاء على التخ ّلف،
مو�ض ًحا �أنّه ر�أ�س حربة التغيري االجتماعي والثقايف؛ وهو الأمر الذي يجعل من و�ضع ق�ضية حترير
ِّ
املر�أة على ر�أ�س جدول �أعمال حركة التحرر العرب ّية ب�أ�شكالها كافة �ضرورة ملحة ال حتتمل الت�أجيل.
نوعا حمد ًدا من �أنواع البنية االجتماعية ال�سيا�سية ،وهي
واعترب ه�شام �شرابي “النظام الأبوي” ً
بنية ذات �س ّلم قيم وخطابات وممار�سات ،وتعتمد هذه البنية على منط تنظيم اقت�صادي مم ّيزّ .
ويركز
على �أن الأبوية هي �سمة العالقة االجتماع ّية املركز ّية للت�شكل االجتماعي ال�سابق للر�أ�سمال ّية.
()106

()107

( )105هالة �أحمد ف�ؤاد“ ،ر�صد بع�ض الإجناز الن�سائي العربي يف املجال املعريف” ،ورقة خلفية مقدمة لتقرير التنمية الإن�سانية العربية
ل�سنة 2005م ،من�شورة على الإنرتنت بتاريخ 2007-8-23م.
( )106ه�شام �شرابي ،النظام الأبوي� :إ�شكالية تخ ّلف املجتمع العربي ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،الطبعة الثانية ،بريوت 1993م،
�ص .15
( )107نف�س املرجع� ،ص .33
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وبينّ �شرابي كيف ميكن للمر�أة �أن تُختزل النتائج ال�سلب ّية لأبعاد ال�سلطة الأبوية يف العائلة كابنة �أو
زوجة �أو �أخت ويف املجتمع يف ا�ستبعادها من دوائر �أخذ القرار .ومل تكن ق�ضية املر�أة بالن�سبة �إليه
ق�ضية اجتماعية تعني املر�أة دون غريها ،بل كانت بنظره ق�ضية �سيا�سية ترتبط باملجتمع يف كليته.
()108

()109

ونخل�ص �إىل القول ب� ّأن م�شهد الدرا�سات العربية حول املر�أة والرتاكمات الفكرية والنظرية حول
�أ�سئلتها ّ
ظل مت�س ًما بندرة الن�صو�ص املرتجِ مة لدرجات وعي عربي �أكرب بق�ضايا املر�أة .وقد اكتفى
املف�سرة لواقعها ،مبا يعبرّ عن معطى مو�ضوعي حمدد،
الكثري منها با�ستعادة �سقف من املعطيات ِّ
معطى مينح الن�صو�ص املنجزة رغم ق ّلتها امتياز بناء الت�صورات اجلزئية امللتقطة لأ�سئلة وملعارك
مرتقبة .وهي �أ�سئلة �سوف ت�ستخدم يف الثلث الأخري من القرن الع�شرين ملنحها كفاءة اخرتاق
الت�شريعات والقيم التي �شكلت القواعد احلافظة لدرجات الرتاتب االجتماعي يف خمتلف املجتمعات
العربيةّ .
ولعل القول بارتهان الفكر العربي بحالة فقر نظري ّ
�شكل ال�سمة الأبرز يف ُمنتج قرن من
فعلي ل�صعوبة املو�ضوع من جهة ويقدم �صورة
الزمان يف مو�ضوع �س�ؤال املر�أة ،هو انعكا�س ّ
وا�ضحة عن ال�صالبة التي تتمتع بها الظواهر الإن�سانية يف التاريخ من جهة �أخرى.
()110

()111

يف�سر لنا ذلك الفقر النظري وندرة الرتاكمات املعرفية حول �س�ؤال املر�أة العرب ّية �إىل ح ّد كبري
وربمّ ا ّ
تعثرّ م�سار �إر�ساء حقول درا�سة جامع ّية خا�صة باملر�أة والنوع االجتماعي يف �سائر البلدان العرب ّية �إىل
اليوم .وال ب ّد من القول ب�أنّه رغم تعثرّ ذلك امل�سار وعدم مواكبته لكل ما ت�شهده ق�ضايا املر�أة والنوع
االجتماعي يف املجالني ال�سيا�سي والتنموي من اهتمام ودعم ،ف�إن خمتلف الأقطار العرب ّية بد�أت
ت�شهد بدرجات متباينة حماوالت م�أ�س�سة علم ّية وفكر ّية للدرا�سات حول املر�أة والنوع االجتماعي.
ولئن كانت تلك املحاوالت ت�سري بن�سق بطيء ومب�سرية مرتبكة فهي تتع ّدد وتتجذّر من وقت �إىل �آخر.
تخ�ص�صات جامعية يف جمال املر�أة والنوع
أ�سي�س ّ
وقد بد�أ عدد من البلدان العرب ّية ي�شهد منذ فرت ٍة ت� َ
االجتماعي ،وذلك رغم الندرة الوا�ضحة يف املقررات اجلامعية اخلا�صة بهذا املو�ضوع ،ويف الدرجات
العلمية املتخ�ص�صة يف هذا املجال .وت�شهد اليوم عدة معاهد عليا وكليات عربية ومراكز بحث ّية خمت�صة
( )108ه�شام �شرابي ،النقد احل�ضاري لواقع املجتمع العربي املعا�صر ،دار نل�سن ،الطبعة الثالثة ،بريوت 2000م� ،ص .193
( )109نف�س املرجع� ،ص .195
( )110كمال عبد اللطيف ،ق�ضايا املر�أة يف الفكر العربي املعا�صر :التحقيب ،املرجعية ،و�أ�سئلة التغيري ،ورقة خلفية مقدمة لتقرير التنمية
الإن�سانية العربية الرابع ،من�شورة على الإنرتنت� ،ص .4
( )111نف�س املرجع� ،ص .8
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وجود حقول معرفية يف جمال املر�أة والنوع االجتماعي ،ومنها فل�سطني ،والأردن ،وال�سودان،
ولبنان ،وم�صر� ،إىل جانب تون�س ،واملغرب الأق�صى ،والإمارات العربية املتحدة .وتختلف درجات
التخرج يف
ال�شهادات العلم ّية امل�سندة من قبل هذه امل�ؤ�س�سات العرب ّية من املراحل النهائ ّية يف م�ستوى ّ
بع�ض تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية� ،إىل املراحل العليا يف م�ستوى درا�سات املاج�ستري والدكتوراه،
كما تتباين حمتويات مقرراتها الدرا�سية مرتاوحة بني املو�ضوعات ذات ال�صلة املبا�شرة بق�ضايا املر�أة
و�شواغلها ،وبني نظريات ومناهج النوع االجتماعي ،ال�سيما يف عالقته بالتنمية.
()112

ويبقى من امل�ؤكد يف هذا النطاق �أن و�ضع درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي يف البالد العرب ّية
ما يزال بحاجة ما�سة �إىل ال ّدعم والتطوير ،خا�صة من قبل املخت�صني يف العلوم الإن�سانية
واالجتماع ّية ،الذين رغم االهتمام ال�شديد لبع�ضهم بق�ضايا املر�أة و�شواغلها والعالقة بني اجلن�سني،
ف�إن ذلك مل يتواز مع م�سار بعث هياكل م�ؤ�س�سات ّية بحث ّية و�أكادميية وت�أ�سي�سها لتتب ّنى جهودهم
ّ
وتطور اهتمامهم ودرا�ساتهم ب�شكل ر�سمي.
()113

ثال ًثا :ا�ستخدام مقاربات النوع االجتماعي يف احلقل التنموي:
�إن انت�شار ا�ستخدام مفهوم النوع االجتماعي من قبل الهيئات الأممية والإقليمية واملحل ّية العاملة يف
احلقل التنموي �أكرث من انت�شاره يف الأو�ساط الأكادمي ّية واجلامعية ،وهذا �أمر ال يحتاج �إىل الكثري
برناجما يف م�ستوى الدرا�سات العليا ا�سمه النوع االجتماعي ،القانون ودرا�سات التنمية .وتقدم
( )112تقدم جامعة بري زيت يف فل�سطني
ً
برناجما يف م�ستوى الإجازة يف علم االجتماع يحمل عنوان املر�أة واملجتمع .وتقدم كذلك جامعة القد�س
جامعة النجاح يف نابل�س
ً
�شهادة جامع ّية يف م�ستوى الإجازة حتمل عنوان التنمية االجتماع ّية والأ�سرة .كما يت ّم يف الأردن تقدمي ماج�ستري متخ�ص�ص
برناجما يف م�ستوى الدرا�سات العليا بعنوان “النوع
يف درا�سات املر�أة منذ عام 1998م .وتق ّدم جامعة �أحفاد يف ال�سودان
ً
تخ�ص�صا يف درا�سات النوع االجتماعي يف م�ستوى الإجازة يف
االجتماعي والتنمية”� ،أما يف م�صر فتقدم اجلامعة الأمريك ّية
ً
العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية ،وكذلك احلال يف اجلامعة الأمريكية يف لبنان .انظر� :سلوى جمعة ال�شعراوي“ ،درا�سات املر�أة يف
اجلامعات العرب ّية” �ضمن :درا�سات املر�أة يف اجلامعات العرب ّية احلا�ضر وامل�ستقبل� ،أعمال ور�شة العمل حول ت�ضمني ُبعد النوع
يف املقررات اجلامعية وجماالت البحث الأكادميي ،حترير ُعال �أبو زيد ،منظمة املر�أة العرب ّية ،القاهرة2006 ،م� ،ص.27
ويف تون�س مينح املعهد العايل للعلوم الإن�سانية �شهادة ماج�ستري متخ�ص�صة يف الدرا�سات الن�سو ّية ،وذلك منذ عام 2003م .كما
يت ّم يف الأردن تقدمي ماج�ستري متخ�ص�ص يف درا�سات املر�أة منذ عام 1998م.
( )113وهي دعوة كانت منظمة املر�أة العرب ّية �سباقة يف �ش ّد االنتباه �إليها منذ 2005م ،حيث عملت على جمع ر�ؤ�ساء اجلامعات العرب ّية
لتباحث ال�سبل العمل ّية املمكنة يف ظل خ�صو�ص ّية واقعنا العربي لت�ضمني بعد النوع االجتماعي يف خمتلف مراحل الدرا�سة
اجلامع ّية .وميكن الرجوع خلال�صة الأعمال يف :درا�سات املر�أة يف اجلامعات العربية احلا�ضر وامل�ستقبل ،مرجع �سابق.
118

من اجلهد للربهنة عليه و�إبرازه .ويعد ذلك �إىل ح ّد ما حالة �شبه عامة ميكن مالحظتها يف عدد من
الدول املتقدمة والنامية على ح ّد �سواء .وقد ارتبط مفهوم النوع االجتماعي يف ال�سنوات الأخرية
ً
ارتباطا وثيقًا �أ�ضحى ي�ؤكد �أهمية دورها يف ن�شر املفهوم على النطاق
مب�س�ألة التنمية ومب�ؤ�س�ساتها
الوا�سع الذي نعرفه اليوم .و�سنحاول يف هذا النطاق فهم بع�ض جوانب ذلك االرتباط ،وتتبع بع�ض
تطورات انزالق مفهوم النوع االجتماعي من باحات العلم واملعرفة نحو �ساحات الفعل والتنمية ،ل ّعلنا
بذلك نتبني �أثر ذلك يف التطور الفكري ملفهوم النوع االجتماعي وتطور ا�ستخداماته امليدان ّية.
 -1تطور النظر يف إشكالية إسهام املرأة يف عملية التنمية:
لقد مثلت ثنائية املر�أة والتنمية وطبيعة العالقة اجلامعة بينهما ،والأدوار املمكن �أدا�ؤها من طرف
املر�أة �ضمن عملية التنمية� ،أحد �أبرز الإ�شكاليات التي ت�صدرت طليعة االهتمام الدو ّيل يف الثلث
الأخري من القرن الع�شرين .وقد تنوعت مداخل تناولها ومعاجلتها من عقد �إىل �آخر ،وتطور النظر
لطبيعة تلك العالقة وحيثياتها ،بتطور مداخل ومقاربات ال�سيا�سات االقت�صادية والتنموية على
ال�صعيدين املحلي والدويل ،ومن �سياق �سو�سيواقت�صادي �إىل �آخر .ولقد ارتقى النظر يف تلك
الإ�شكالية من املو�ضعة ال�سلبية للمر�أة يف م�سارات التنمية -والتي جعلت منها كيانًا ي�ستفيد مبا
جتود به عليه امل�ؤ�س�سات املعنية ،ومقي ًدا بدوره التقليدي داخل حدود البيت والأ�سرة� -إىل اعتبارها
عن�ص ًرا فاعلاً قاد ًرا على الت�أثري يف اخلطط والربامج وال�سيا�سات ،وقاد ًرا على حتقيق الإ�ضافة
يف امل�سارات املختلفة للتنمية ،التي �أ�ضحت تعد عملية �شاملة وم�ستمرة ال ميكن لها �أن ت�ستقيم دون
�إ�سهام فاعل وجدي للمر�أة فيها.
وقد �ساد االعتقاد خالل عقود اال�ستقالل الأوىل للدول النامية ب�أن جهود التحديث والتنمية مرتهنة
�إىل ح ّد كبري بدرجات الت�صنيع وانت�شار امليكنة ،وهو ما �سوف ي�سهم يف رفع م�ستويات املعي�شة
وحت�سني الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ملختلف ال�شرائح والفئات االجتماعية ،مبا يف ذلك
الن�ساء .وقد ّمت يف �ضوء تلك القناعة النظر للمر�أة بو�صفها عن�ص ًرا يجب �أن ي�ستفيد من برامج
التنمية من خالل تلقيها ملجموعة من اخلدمات االجتماع ّية املت�صلة بالتعليم ،والتغذية ،وال�صحة،
وال�صحة الإجنابية ،و�سيا�سات تنظيم الن�سل وحتديده؛ بهدف ال�ضغط على حجم الأ�سر وبالتايل
فتتي�سر بذلك عمليات تعميم فوائد التنمية على خمتلف �شرائح ال�سكان .وقد
على حجم ال�سكان؛ ّ
ُ�س ِّمي هذا املنهج مبنهج “التنمية االجتماع ّية”.
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ولكن درا�سات اجلدوى االقت�صادية واالجتماعية لذلك املنهج �أبرزت عدم اال�ستفادة الكاملة للمر�أة من
ّ
برامج التنمية -وفقًا لذلك املنظور املعتمد ميدان ًّيا -بحكم عدم فاعليتها وم�شاركتها فيها ،هذا ف�ضلاً
عن �أن التغافل عن الدور الإنتاجي واملجتمعي للمر�أة اعترب عاملاً مك ّر ً�سا لتبعيتها وعدم ا�ستقاللها
الذاتي ،و�أ�صبح بذلك عاملاً من عوامل جت�سيد دون ّية موقع املر�أة يف م�سار العملية التنموية.
()114

و ّمت منذ منت�صف عقد ال�سبعينيات من القرن الع�شرين ،تغيرّ وجهة النظر الأمم ّية لثنائية املر�أة
والتنمية ،ليحدث تبني مناهج خمتلفة تعمل على مزيد من ال�سعي لإدماج املر�أة يف العملية التنموية.
وكان ذلك على �إثر اعتبار الأمم املتحدة �سنة 1975م ال�سنة الدولية للمر�أة ،والتي كان من �أهم
�أغرا�ضها �إثارة انتباه احلكومات �إىل موقع املر�أة ومكانتها يف عمليات التنمية وبراجمها .وعلى �إثر
انعقاد م�ؤمتر املك�سيك يف نف�س ال�سنة انبثق مفهوم “�إدماج املر�أة يف التنمية” ،كما مت �إقرار العقد
العاملي للمر�أة من عام 1975م �إىل عام 1985م ،وذلك من �أجل الدفع باجتاه حتقيق امل�ساواة وحماربة
التمييز بني املر�أة والرجل يف جماالت االجتماع واالقت�صاد وال�سيا�سة.
وقد ارتبط توجه “املر�أة يف التنمية” ( )Women in Developmentمب�سلمات مدخل التحديث
الذي ّ
يركز على �أهم ّية املحفزات الفردية يف �إنتاج م�سارات وعمليات التغيري االجتماعي وقيادتها.
وقد ت�أثر ذلك التوجه �إىل حد كبري بنظرية �أدوار اجلن�س التي �سيطرت على ال�ساحة الفكرية -قبل
تطور مقاربة النوع االجتماعي -انطالقًا من �أفكار الأنرثوبولوﭼيا الثقافية ،وتفاعلاً مع �إ�سهامات
“مرغريت ميد” حتدي ًدا.
و�إميانًا باختالف موقع املر�أة ومكانتها يف عملية التنمية عن موقع الرجل ومكانته ،كان هدف
هذا التوجه يتم ّثل يف ال�سعي �إىل �إدماج املر�أة ب�شكل عادل يف عملية التنمية ،وذلك بهدف حت�سني
�أو�ضاعها االجتماعية واالقت�صادية ،وتخفيف �أعباء العمل عنها ،وذلك عرب م ّدها مبختلف الآليات
الالزمة واخلربات املنا�سبة والتمويل املادي ال�ضروري� ،إما يف �شكل م�ساعدات �أو قرو�ض؛ وذلك
لتي�سري جتربة خو�ضها للتنمية و�إ�سهامها الفاعل فيها .وارتكز هذا التوجه على تبني جملة من
املبادئ التي تعترب �أن عمل ّية �إدماج املر�أة يف النظم االقت�صادية يتطلب �إحداث جملة من التغيريات
اجلذرية يف البنى القانونية والإدارية القائمة ،ويتطلب العمل على و�ضع ا�سرتاتيجيات عمل ّية حت ّد
( )114عبد البا�سط عبد املعطي واعتماد عالم (حترير) ،العوملة وق�ضايا املر�أة والعمل ،مطبوعات مركز البحوث والدرا�سات االجتماعية
كلية الآداب جامعة القاهرة 2003م� ،ص.154120

من �سلب ّية دورها يف القطاعات االقت�صادية ،والت�أكيد على �أهمية دورها الإنتاجي ،و�إتاحة جميع
فر�ص العمل �أمامها يف خمتلف املجاالت وامليادين االقت�صادية.
ولكن هذا التوجه مل ي�سلم بدوره من جملة من االنتقادات؛ نظ ًرا لرتكيزه على اجلوانب الإنتاجية
من حياة الن�ساء مغفلاً بذلك �أدوارهن الإجنابية والأ�سر ّية ،التي نُظر �إليها كق�ضايا تنتمي للمجال
اخلا�ص ،وتخرج عن م�شروعات التنمية الهادفة �إىل تعزيز الأن�شطة املدرة للدخل ،كما اعترب
معهن كفئة متجان�سة
توج ًها �أغفل الفروق ودرجات التفاوت بني خمتلف ال�شرائح الن�سائية ،وتعامل ّ
بغ�ض النظر ع ّما يحكم هذه الفئة من �أبعاد هرم ّية وثقافية وعرقية.
()115

وعلى �إثر جملة تلك االنتقادات ،وتبني ف�شل هذا التوجه يف حتقيق نتائج عملية يف م�سار االرتقاء
ب�أو�ضاع الن�ساء -ال�سيما الن�ساء الأقل ًّ
حظا -وقع منذ بداية العقد الثاين للمر�أة -الذي انطلق مع
م�ؤمتر نريوبي عام 1985م -تبني منظور “النوع والتنمية” ()Gender and Development
الذي تبنى معاجلة الإ�سهام يف العملية التنموية من منظور متكامل الأبعاد يحاول الإحاطة ب�صريورة
توزع الأدوار وامل�سئوليات بني الن�ساء والرجال .وقد اعترب هذا املنظور �أن حتليل �إ�سهام املر�أة يف
العملية التنموية يجب �أن ال يهمل كل ما تبذله من جهود و�إ�سهامات خمتلفة� ،سواء داخل املنزل �أو
خارجه .وي�شدد هذا الطرح على �ضرورة اعتبار الإنتاج غري ال�سلعي للمر�أة ،كما رف�ض هذا التوجه
طبيعة تق�سيم العمل بني املجال العام واخلا�ص ،الذي كان ي�ستعمل يف الغالب لطم�س �أهمية الأدوار
الإنتاجية للمر�أة وم�شاركتها يف عمليات التنمية.

( )115برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2005م “ ،نحو نهو�ض املر�أة يف الوطن العربي� ،ص .59
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

121

الف�صل الثالث :مفهوم النوع االجتماعي :التطور الفكري والتوظيف امليداين واملواقف امل�ضادة

الإطار رقم (� :)3إطار النوع االجتماعي والتنمية

()Gender and Development

ي�سمح “�إطار النوع االجتماعي والتنمية” باحلر�ص على حتديد جميع ال�سيا�سات والربامج
بحيث تراعي �أدوار الن�ساء والرجال والفتيان والفتيات وحاجاتهم املختلفة .وميثل الإطار
قطيعة مع مقاربة “الن�ساء يف التنمية ( ،”)WIDالتي تُرا َعى فيها حقوق املر�أة وحاجاتها
يف برامج �إمنائية منف�صلة وخا�صة .وكانت مقاربة “الن�ساء يف التنمية” تهدف �إىل
زيادة قدرات املر�أة وفر�صها االقت�صادية بف�ضل تدخالت خا�صة ،مثل الن�شاطات
املدرة للدخل ،وم�شروعات تدريب الأمهات وحمو الأمية والنظافة� .أ ّما مقاربة “النوع
االجتماعي والتنمية” فتنطلق من مبد�أ �أن �أدوار الرجل واملر�أة كما جرى حتديدهما ثقاف ًّيا
تعزز العالقات غري املتكافئة بينهما ،وتزيد من تهمي�ش اجلن�سني ،ولو �أن تهمي�ش املر�أة
دجما كاملاً يف عملية التنمية
�أكرث
ً
�شيوعا؛ وعليه تهدف هذه املقاربة ال �إىل دمج املر�أة ً
عرب مراعاة النوع االجتماعي تلقائ ًّيا يف ال�سيا�سات والربامج واملوازنات فح�سب ،و�إمنا
كذلك �إىل حتويل العالقات غري املتكافئة بني اجلن�سني .ويهدف “�إطار النوع االجتماعي
والتنمية” �إىل بيان مدى ا�ستجابة الربامج وامل�شروعات حلاجات الن�ساء والرجال.
امل�صدر :البنك الدويل.
االحتاد الربملاين الدويل ،الربملان واملوازنة والنوع االجتماعي ،دليل عملي للربملانيني2004 ،م ،الن�سخة العرب ّية ،بريوت� ،ص .85

ومع �شيوع ا�ستخدام مفهوم التمكني ومنهجه وقع تبني النظر للن�ساء بر�ؤية ا�سرتاتيجية تنموية
ترتكز على �ضرورة م�شاركة املر�أة يف عملية التنمية بو�صفها عن�صرا فاعال ومنتجا ال متلقيا
للم�ساعدة يف املجتمع .ويويل بذلك �أهمية خا�صة ل�ضرورة تنظيم الن�ساء لأنف�سهن لي�صبحن قوة
�سيا�سية فعالة لإحداث التغيري.
()116

ولكن ما املق�صود حتديدًا بالتمكني؟ وما الأ�س�س الفكرية والنظرية لهذا املفهوم؟ وكيف
يتنزل هذا املفهوم �ضمن مقاربة النوع االجتماعي؟
تعود بدايات ا�ستخدام مفهوم التمكني �إىل �سبعينيات القرن الع�شرين .وقد انت�شر بعد ذلك بالتوازي
مع تو�سع مدى االحتكام ملقاربات النوع االجتماعي ،لي�صبح بذلك �أحد �أهم املفاهيم املعتمدة يف
�أغلب �أدبيات ودرا�سات املر�أة والنوع االجتماعي.
( )116نف�س املرجع وال�صفحة.
122

وميكن القول ب�أن بروز مفهوم التمكني ارتبط يف �سياق الفكر الغربي مبناخ عام ات�سم بجملة من
النقا�شات املجتمعية العامة الهادفة �إىل االجتهاد يف �إعادة تعريف وظيفة الدولة وم�ؤ�س�ساتها الإدارية
وطبيعة عالقاتها باملجتمع املدين .وقد اقرتن ذلك النقا�ش برغبة يف جتاوز النظرة التقليدية ال�سائدة
للفاعل االجتماعي �أمام �-أو حتت -منظومة ( )Systèmeمعينة ،نحو نظرة جديدة قائمة على النظر �إىل
ذلك الفاعل باعتبار وجوده يف جوهر تلك املنظومة .وقد احتل مفهوم التمكني مكانة مركزية يف
اخلطاب امل�ؤ�س�سي الر�سمي من ناحية ،ويف م�ستوى امل�سارات الن�ضال ّية واملطلب ّية للفاعلني االجتماعيني
من ناحية �أخرى.
()117

وقد ّمت بالتوازي مع ذلك التوجه نحو تعديل النظر لأدوار الدولة التقليدية لتطوير �سبل اال�ستجابة
حلاجات الطبقات املتو�سطة وانتظاراتها ،ومزيد من االن�شغال باالرتقاء بنوعية حياتها وطرق
م�شاركتها يف التنمية ال�سيما املحلية منها؛ فتم وفق ذلك اعتماد الت�شجيع على عدم مركزة ال�سلطة
والقرار ،وعدم االنفراد ب�إدارة �ش�أن املجتمعات املحلية ،مع االنتباه لبع�ض املعطيات امل�ستجدة،
كتنامي نزعة ا�ستقالل الأفراد والأ�سر واملجموعات ،وتنامي �سلطة املجموعات املنظمة.
وقد تطور مفهوم التمكني يف هذا ال�سياق مقرتنًا بت�صاعد �صدى قيم الفردانية واحلرية
وامل�شاركة ،وب�ضرورة تغري �أدوار الدولة وم�ؤ�س�ساتها العمومية واملحل ّية �إزاء بع�ض املجموعات
االجتماعية املق�صاة وامله ّم�شة ،كالن�ساء �ضحايا العنف الزوجي ،والأفراد العاطلني عن العمل،
وال�شرائح املعدومة واملحرومة من املوارد ومن فر�ص �إبراز احتياجاتها اخلا�صة و�إ�سماع �صوتها.
()118

�أ ّما بالن�سبة لل�سياق ال�سيا�سي واملجتمعي لظهور التمكني فيت ّم عادة �إرجاعه لعدد من الأحداث االجتماعية
مترد
وال�سيا�سية املهمة التي �شهدتها �أمريكا ال�شمالية خالل حقبة ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،ومنها ّ
مارتن لوثر كينج ( )Marten Luther kingوحركته االجتماعية التي �أ�سهمت يف الت�أ�سي�س ل�سياق من
االحتجاج االجتماعي املت�سم باملطالبة بحقوق املواطنني املدنية .وقد �أ�سهمت تلك احلركة يف الدفع باجتاه
ت�أجيج االحتجاجات على طبيعة العالقات القائمة بني الإدارة واملواطن ب�شكل عام .كما فتحت الطريق �أمام
حترك املجموعات الن�سو ّية والأهلية يف �أمريكا الالتينية؛ للت�أكيد على �ضعف �أداء �سيا�سات التنمية املوجهة
للن�ساء ،وا�ستمرار تبعيتها للرجل ،وتوا�صل التمييز �ضدها مل�صلحة الرجل يف الأ�سرة واملجتمع.
(117) CREDIF, La femme Tunisienne, acteur de développement régional, Approche Empowerment.
Tunisie 2005, p.53.
(118) Ibid, p.54.
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لهن
واعتُرب “التمكني” خالل هذه املرحلة التاريخية �أنّه العمليات التي ت�ساعد الن�ساء الالئي ال ق ّوة ّ
يف احل�صول على اال�ستقالل الذاتي� ،أو ّ
التحكم واملراقبة� ،أوالثقة بالنف�س .ومل يغفل هذا االجتاه
التمكني اجلماعي على النطاق املاكرو�سو�سيولوجي ،والذي ي�ضم كلاً من الرجال والن�ساء يف م�سار
مراقبة الظروف االجتماعية واالقت�صادية ،و�إحداث التغيري املجتمعي من خالل دعمهم بالإمكانات
واملهارات وامل�صادر التي ت�ؤهلهم للقيام ب�أدوار ف َّعالة يف احلياة العامة واخلا�صة.
()119

�أ ّما يف ا�ستخداماته احلالية ،فن�شري �إىل �أن “التمكني” ي�ستعمل ح�سب ال�سياقات الفكر ّية والنظر ّية
املختلفة كمفهوم ومقاربة ،و�أحيانًا كمدخل �أو توجه .ويف حني ّ
تركز بع�ض الأدبيات على م�ساراته،
يذهب البع�ض الآخر �إىل الرتكيز على نتائجه ،ويعتربه فريق ثالث مقارب ًة للتدخل والفعل .وميكن
القول �إن اال�ستعماالت املختلفة اليوم للتمكني ت�شرتك يف اعتباره مفهو ًما و�إطا ًرا نظر ًّيا مرجع ًّيا �إىل
ً
خمططا للفعل يقع اعتماده لبلوغ هدف ونتيجة حمددة .ويرتبط املفهوم مب�ستويات
جانب اعتباره
عديدة ،منها الفردي واجلماعي والقطاعي (املرتبط مبجموعات �صغرى وحمل ّية) ،كما يرتبط املفهوم
بر�ؤى وت�صورات خمتلفة ،منها النف�سي واالجتماعي وال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتي.
ويتخذ تعريف “التمكني” يف معانيه العامة ثالثة مظاهر �أ�سا�س ّية:
� اً
أول :اعتبار الظفر بال�سلطة العمود الفقري للتمكني؛ حيث يعني بلوغ دوائر الت�أثري
ومراكز القرار ال�سيا�سي املزيد من ال�ضغط على نزعات االنفراد الأحادي بال�سلطة
وباتخاذ القرار.
()120

ثانيًا :ارتباط التمكني بالفعل ،واملق�صود هنا هو فعل ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين هم �أنف�سهم
حمور التمكني.
ثال ًثا :اعتبار التمكني مفهو ًما متعدد الأبعاد؛ حيث ي�ؤ ّثر بلوغ مواقع القرار يف جوانب
عديدة من احلياة ال�شخ�صية واجلماعية واملجتمعية ،كما مي�س خمتلف اجلوانب
الذاتية واملو�ضوعية.
ويرتبط كل مظهر من هذه املظاهر الثالثة مبجموعة من التوجهات النظرية املرتبطة ببع�ض
تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،ال�سيما علم النف�س الذي ُير ِّكز على الفرد ،وعلم
( )119عبد البا�سط عبد املعطي واعتماد عالم (حترير) ،العوملة وق�ضايا املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص .157

(120) CREDIF, La femme Tunisienne, acteur de développement régional, p.56.
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االجتماع الذي يتبنى مدخل “التدخل االجتماعي” .ويهت ّم هذا املدخل بنف�س القدر بالأفراد
وبال�سياقات االجتماعية التي ينتمون �إليها ،ويطمح �إىل احلد من الت�أثريات ال�سلبية للأن�ساق العامة
على الأفراد والأ�سر والتجمعات ال�سكانية .وي�ستهدف ت�أهيل الأفراد باجتاه ا�ستيعاب ما يجري
حولهم ،وتطوير قدراتهم يف احل�صول على املوارد ،وعلى الت�صرف والفعل املح�سو�س والتغيري.
وي�ؤكد زميرمان ( )MA Zimmermanيف هذا ال�ش�أن �أن التغيري املن�شود ميكن �أن يتحقق ب�صيغ
خمتلفة ،وال ينتج بال�ضرورة عن �أفعال ال�صراع ،بل ميكن �أن يت ّم عرب حاالت التفاهم واالتفاق
بني خمتلف عنا�صر املنظومة االجتماعية.
()121

()122

وفيما يت�صل مبفهوم “متكني املر�أة” ك�شريحة اجتماعية معن ّية ب�ش�أن التمكني ،يقع عادة الت�أكيد
على تالزم البعدين االقت�صادي واالجتماعي يف �صلب تلك العمل ّية ،ويت�صل املفهوم بالقدر الكبري
من اخليارات التي يجب �أن متار�سها املر�أة� ،سواء فيما يتعلق بالفر�ص االقت�صادية -والتي تتمثل
يف احل�صول على التمويل� -أو ممار�سة عمل ما يف �سوق العمل .كما يقع التنبيه �إىل �أهمية ما
ي�ؤدي �إليه واقع تعميم وجتويد �أداء اخلدمات العامة يف جماالت ال�صحة والتعليم من رفع قدرة
املر�أة على الظفر بتلك اخليارات واتخاذ القرارات ب�ش�أنها .ويقع الإجماع على �أن متكني املر�أة
هو عملية بناء قدرتها على �أن تكون معتمدة على ذاتها وتنمية �شعورها وثقتها بقدراتها الذاتية،
وا�ستقاللها االقت�صادي ،وقدرتها على اتخاذ القرار ،والقيادة احلكيمة ل�شئونها ،وتغيري
ال�سلوك ،واخلروج من دائرة التهمي�ش االقت�صادي واالجتماعي .ويت ّم ذلك من منطلق املعاين
العامة ملفهوم التمكني ،التي ت�ؤكد على اعتباره “عملية الت�أثري يف الأحداث والعائد االجتماعي
واالقت�صادي للفرد واجلماعة” وعلى اعتباره “تلك العملية التي يدرك من خاللها الفرد �أنه
يتحكم يف م�سار حياته”.
()123

وعمو ًما ميكن القول �إن مفهوم متكني املر�أة -كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للتمكني ب�شكل عام -يتخذ
جملة من العنا�صر الأ�سا�سية التي ميكن اعتمادها كم�ؤ�شرات لقيا�س التمكني ،وميكن �إجمالها
يف التايل:
(121) Ibid, p.56.
(122) Marc A Zimmerman, “ Psychological empowerment: Issues and Illustrations” American Journal
of Community Psychology 23-5: 581-599.

( )123عبد البا�سط عبد املعطي واعتماد عالم (حترير) ،العوملة وق�ضايا املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص .159
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 تبلور واقع االعتماد على الذات يف �صلب املجال اخلا�ص وخارجه. حتقيق اال�ستقالل االقت�صادي للمر�أة ،ب�إقامة م�صادر رزق خا�صة داخل بيتها �أو خارجه ،وذلكمن خالل ال�سعي للنفاذ مل�صادر التمويل ،كاحل�صول على القرو�ض وامل�ساعدات الفنية والإدارية
لإقامة امل�شروعات اخلا�صة يف قطاعات الإنتاج املختلفة ،و�إدارة املر�أة مل�شروعها بنف�سها مقابل
متتعها الكامل بعائداتها وحرية ت�صرفها فيها.
 امل�شاركة الواعية والفاعلة للمر�أة يف �إدارة �شئون الأ�سرة واملجتمع عرب ال�سعي للتمثيل املبا�شر(تب ُّوء املنا�صب) وغري املبا�شر(امل�شاركة يف االنتخاب و�إبداء و�إ�سماع الر�أي) يف دوائر �صنع
القرار على امل�ستويات احلكوم ّية وغري احلكوم ّية.
 ح�صول املر�أة على �أرقي درجات املعرفة واملهارات املختلفة يف جمال قيادة الأ�سرة وامل�شروعاالقت�صادي اخلا�ص.
 �إملام املر�أة بحقوقها القانونية والت�شريعية يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�س ّية.وانطالقًا من هذه العنا�صر العامة �أ�ضحت تت�أ�س�س �أغلب عمليات قيا�س نتائج م�سارات التمكني
على النطاقات املحلية والإقليمية والدولية ،وتنطلق منها عملية تقومي ما يتحقق للمر�أة -بني الفرتة
والفرتة -من مكا�سب و�إجنازات على امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والت�شريعية.
ويذكر يف هذا ال�صدد �أن مرحلة اعتماد “التمكني” يف م�ستوى البلدان العربية قد ترجمت عمل ّيا
�إىل �سعي متفاوت -من قبل اجلهات املختلفة -منذ الثمانينيات �إىل حتقيق اعتماد املر�أة العربية
على ذاتها ،واالجتهاد يف مزيد �إدماجها يف الن�شاط االقت�صادي ،والرفع من م�ستويات م�شاركتها
الفاعلة يف عملية التنمية.
وقد اعتمد مفهوم التمكني ميدان ًّيا من قبل العديد من املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال تنمية
املر�أة ،فذهب بع�ضها �إىل الرتكيز على متكني الن�ساء عرب املطالبة مب�ساواة املر�أة يف احلقوق ،و�إلغاء
كافة �أ�شكال التمييز التي تنطوي عليها القوانني العربية� ،سواء يف قوانني اجلن�سية� ،أو الأحوال
ال�شخ�صية� ،أو ال�ضمانات االجتماعية .وركز بع�ضها الآخر على تقدمي القرو�ض ،والعمل على �إقامة
م�شروعات مدرة للدخل� ،أو تقدمي خدمات يف جماالت ال�صحة �أو التعليم �أوغريها من القطاعات،
()124

( )124برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2005م ،مرجع �سابق� ،ص .60
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كما اتخذت العديد من احلكومات العربية يف هذا ال�صدد جملة من التدابري وال�سيا�سات اجلديدة
الرامية �إىل منح املر�أة امل�ساواة يف فر�ص التعليم والتدريب ،وامل�ساواة يف احل�صول على املوارد
والتحكم فيها ،واحلق يف امل�شاركة يف ال�سلطة واتخاذ القرار .ولكن خمتلف تلك اجلهود ،و�إن
�أفرزت م�ستويات تقدم بارز يف بع�ض املجاالت ،كالتعليم وال�صحة مثلاً  ،ف�إنها تظل حمدودة الأثر يف
بع�ض املجاالت الأخرى ،كامل�شاركة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية ،والتي ال تزال دون امل�ستويات املطلوبة
كما �سنقف على ذلك يف الف�صول القادمة.
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الإطار رقم ( :)4بع�ض امل�ؤ�شرات العامة لقيا�س متكني املر�أة
التمكني ال�سيا�سي:
 حتديد الن�سبة املئوية لعدد املقاعد التي حتتلها الن�ساء يف الإدارة املحلية والربملان ويفمواقع �صنع القرار.
 حتديد الن�سبة املئوية للن�ساء يف ال�سلطة التنفيذية. حتديد الن�سبة املئوية للن�ساء يف الوظائف العامة. حتديد الن�سبة املئوية للن�ساء والرجال الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم يف االنتخابات. حتديد الن�سبة املئوية للذين يحق لهم الت�صويت من اجلن�سني. حتديد ن�سبة الع�ضوات مقارنة بن�سبة الأع�ضاء يف املنظمات ال�شعبية والنقابات املهنيةواجلمعيات الأهلية.
التمكني االقت�صادي:
 تغيري ن�سبة معدالت التوظيف وعدم التوظيف. م�شاركة �أفراد الأ�سرة يف �أعمال البيت ،كرعاية الأطفال والزمن الالزم للقيام بالأن�شطةاالقت�صادية املختلفة.
 �إزالة الفروق يف الرواتب والأجور بني الن�ساء والرجال. تغيري الن�سبة املئوية للمالكني ( للأر�ض واملنازل واحليوانات.)... متو�سط �إنفاق رب الأ�سرة (رجل وامر�أة) على التعليم وال�صحة. زيادة الن�سبة املئوية للفر�ص املتوافرة �أمام املر�أة لتطوير قدراتها التقنية ،كاخلدماتالفنية املقدمة من قبل احلكومة �أو امل�صادر غري احلكومية.
التمكني االجتماعي:
 زيادة عدد الن�ساء يف امل�ؤ�س�سات املحلية واملنظمات التنموية. مقارنة الن�ساء يف مواقع اتخاذ القرار يف املجتمع املحلي بالعدد الكلي للأفراد الذيني�شملهم امل�شروع.
 حرية احلركة داخليا وخارجيا باملقارنة مع الرجال. حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق باتخاذ القرار.امل�صدر� :صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،دليل امل�ؤ�شرات الدالة على النوع االجتماعي،
2004م� ،ص .58
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 -2إدراج النوع االجتماعي يف خمططات التنمية:
وفقًا النت�شار مدى اعتماد مقاربة النوع االجتماعي والتنمية -التي طرحت ت�صورات متقدمة عن �سبل
�إدماج احلاجات وامل�صالح اخل�صو�صية للن�ساء والرجال يف �صلب ال�سيا�سات واملخططات التنموية-
انت�شر مفهوم “�إدراج ُبعد النوع يف ال�سيا�سات الرئي�سة” ( )Gender mainstreamingليدفع
باجتاه �ضرورة االبتعاد عن اعتبار املر�أة فئة منف�صلة عن �سائر الفئات وال�شرائح االجتماعية الأخرى،
و�أنها حتتاج تب ًعا لذلك لنظريات و�سيا�سات خا�صة بها دون غريها؛ من �أجل الت�أكيد على �أهمية
اال�ستعا�ضة عن ذلك ب�ضرورة اعتبار اجلن�سني ب�شكل مت�ساو �ضمن خمتلف النظريات وال�سيا�سات
والربامج التنموية ،وذلك عرب تعميم “�إدراج منظور النوع يف ال�سيا�سات”� ،أي �إدماجه يف جميع
ال�سيا�سات القطاعية واملجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،بهدف دعم امل�ساواة بني
اجلن�سني ،والإقرار بال�شراكة الفاعلة بني الن�ساء والرجال يف التنمية ،واالرتقاء بجدوى ال�سيا�سات
التنموية املختلفة ،واالجتهاد يف ا�ستجالء ت�أثري تلك ال�سيا�سات على كل من املر�أة والرجل مبا يجعل
و�ضوحا يف م�ستوى العمليات والنتائج.
ُبعد النوع االجتماعي �أكرث
ً
()125

وقد وقع الت�أكيد يف هذا الإطار على �أهمية ما يخ ّوله �ضم منظور النوع االجتماعي يف �صلب
�صريورة ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع الربامج واملخططات التنموية ،من وقوف على حتليل التباينات
بني اجلن�سني يف املرحلة الأول ّية ل�صياغة اخلطط وو�ضعها؛ حيث يركز حتليل التباينات بني اجلن�سني
على االختالفات يف الأدوار ،وعلى كيفية تكوين هذه الأدوار وتعزيزها ،وعلى ما متر به من تطورات
�ضمن م�سارات التغيري االجتماعي.
و�أ�ضحى مفهوم “�إدراج ُبعد النوع يف ال�سيا�سات الرئي�سة” ُيعتمد كا�سرتاتيج ّية تهدف �إىل
�إدماج �شواغل الرجال والن�ساء وحاجاتهم �ضمن �صياغة ال�سيا�سات والربامج العمومية وتنفيذها
ومتابعتها وتقييمها يف كافة املجاالت ال�سيا�س ّية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ب�صفة تف�ضي
�إىل تنمية �أكرث م�ساواة و�إن�صافًا بني املر�أة والرجل.
ونظ ًرا لتو�سع مدى اعتماد “�إدراج منظور النوع يف ال�سيا�سات الرئي�سة” و�ضرورة اعتباره يف
�سائر نواحي الت�سيري الإداري وال�سيا�سي من �أجل حتقيق �أكرث ما ميكن حتقيقه من عدالة وتكاف�ؤ
(125) Sylvia Walby, “Gender Mainstreaming: Productive Tension and Practice”. In Social Politics.
Oxford University Press, Fall 2005, p.324.
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نوعي بني الرجال والن�ساء؛ انت�شرت الدعوة �إىل �ضرورة تعميم ا�ستخدام جملة من الو�سائل امليدانية
امل�ساعدة على ذلك ،كالإح�صائيات امل�صنفة ح�سب النوع ،واملوازنات املراعية للنوع االجتماعي.
ووقع الت�أكيد على �أهم ّية ت�صنيف البيانات واملعلومات ح�سب اجلن�س يف عدد من امل�ؤمترات
واالتفاقيات الدولية ،مبا فيها اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عام 1979م-
وا�سرتاتيجيات التطلع �إىل الأمام من �أجل تقدم املر�أة (نريوبي 1985م) و�إعالن عام 1993م لإلغاء
العنف �ضد املر�أة� ،إ�ضافة �إىل منهاج عمل بيجني ،الذي �صدر عن امل�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة عام
امللحة لتحليل نوعي �أكرب ،و�س ّلم ب�ضرورة �إدماج
1995م .وكان هذا الأخري قد ن ّبه �إىل احلاجة ّ
ر�ؤية تقوم على النوع االجتماعي �ضمن التيار الرئي�س املعتمد يف تطوير ال�سيا�سات و�إن�شاء تنفيذ
وحث املنهاج احلكومات واملنظمات الدولية على تعزيز البحث ون�شر املعلومات املتعلقة
امل�شروعاتّ ،
باملجاالت املختلفة .وكان من بني الأهداف اال�سرتاتيجية ملنهاج عمل “بيجني” تعميم الوعي بالنوع
االجتماعي ،وت�صنيف البيانات واملعلومات ح�سب اجلن�س ،ون�شر املعلومات ح�سب اجلن�س ،ون�شر
املعلومات حول التخطيط” (الفقرات )212-209؛ وعليه فقد تتابعت اجلهود بغر�ض ت�أمني عملية
�صياغة الإح�صائيات الدقيقة و�صنع امل�ؤ�شرات القابلة للقيا�س الكمي املبا�شر ،والقيا�س النوعي
الذي ميكن من خالله تركيب م�ؤ�شرات رقمية ذات داللة لقيا�س التطور التنموي ،و�إجراء املقارنات
الدولية ح�سب النوع االجتماعي لتقييم التقدم احلا�صل نحو امل�ساواة بني اجلن�سني ح�سب املناطق
(ريف -ح�ضر) ،وح�سب املقاطعات والأقاليم والواليات ،وح�سب العرف واللون واللغة والديانة.
ووفقًا لذلك اعترب “النوع االجتماعي” فئة اجتماعية على غرار الطبقة والعرق� ،أو �أي جمموعة
حتدد حقوق �أع�ضائها و�آفاقهم .واعترب حتليل النوع االجتماعي �أحد الو�سائل التي ت�سمح بالتخطيط
اً
ورجال ،فتيانًا وفتيات .وقد اعتمد اخلرباء عد ًدا من املناهج لقيا�س العالقات
ملجموع ال�سكان ن�سا ًء
بني اجلن�سني ومتابعة التقدم باجتاه امل�ساواة .وقد حدد �أحد الأطر التي و�ضعها فريق �أهداف �ألفية
الأمم املتحدة للتعليم “�إطا ًرا لقيا�س امل�ساواة بني املر�أة والرجل” يقوم على ثالثة م�ستويات:
()126

()127

 -1امل�ساواة بني الرجل واملر�أة من جهة اكت�ساب القدرات :كال�صحة ،والتعليم ،والتغذية ،و�سائر
القدرات الب�شرية الأ�سا�س ّية.

(� )126صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،دليل امل�ؤ�شرات الدالة على النوع االجتماعي ،مرجع
�سابق� ،ص .60
( )127االحتاد الربملاين الدويل ،الربملان واملوازنة والنوع االجتماعي ،دليل عملي للربملانيني2004 ،م ،الن�سخة العرب ّية ،بريوت� ،ص .84
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 -2تفيد امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف النفاذ للموارد والآفاق ،الت�ساوي يف فر�ص توظيف الفرد
قدراته الأ�سا�سية �أو تطبيقها عرب �ضبط الأ�صول االقت�صادية (مثل الأرا�ضي واملمتلكات)،
واملواد (مثل العائدات واالعتمادات والوظائف) ،ناهيك عن امل�شاركة يف �صنع القرار.
 -3ترتجم امل�ساواة بني اجلن�سني من جهة الأمن تع ّر�ضا �أقل �إىل العنف والنزاعات.
وقد اعتربت هذه املجاالت الثالثة م�صدر تنمية ل�سلطة املر�أة� ،أي �أنّها تع ّزز قدرتها على اتخاذ قرارات
تتعلق ب�شئون الأ�سرة واملجتمع ،وت�ؤثر يف امل�ستويني الوطني والعاملي.
وباخلال�صة ميكن القول �إن متدد مفهوم النوع االجتماعي وخمتلف ما ات�صل به من مفاهيم قرينة
كالتمكني ،نحو التوظيف امليداين يف حقول التنمية املختلفة ب�أبعادها املحلية والإقليمية والدولية،ومب�شاربها املتنوعة اقت�صادية كانت �أو اجتماعية �أو �سيا�س ّية� -أ�سهم �إىل حد كبري يف �إثراء املفهوم
واالرتقاء به � اً
أول من جمرد مفهوم نظري عام �إىل مفهوم �إجرائي قابل للتطبيق والقيا�س واحل�صر،
وثان ًيا تط ّور مفهوم النوع االجتماعي -عرب خمتلف حلقات ت�أ ّثره وت�أثريه يف جمريات الواقع امليداين
وم�سارات التغري االجتماعي فيه� -إىل �أداة حتليل ومنهج عمل ومقاربة متكاملة �أ�ضحت برت�سانة
مفاهيمها و�أدواتها النظر ّية قادرة على ا�ستيعاب حركة ذلك الواقع ،ومراقبة نب�ضه ،وتوجيهه نحو
�أهداف م�ضبوطة ووا�ضحة تخدم غايات املفهوم وفل�سفته العامة.
ولئن تو�سعت اليوم -ولو ب�شكل تدريجي -دوائر ا�ستخدام مقاربة النوع االجتماعي يف �سائر
دول العامل املتقدمة منها والنامية ،ولئن اعتُرب انت�شارها بني حقول املعرفة العلمية واخت�صا�صاتها
املختلفة حقيقة تتوطد من وقت لآخر يف �أ ّيامنا ،ف�إن الأكيد �أن جدوى ا�ستخدام تلك املقاربة �أ�ضحى
�أم ًرا من ال�صعب الت�شكيك فيه واملزايدة عليه رغم كل مواقف الرف�ض املتعالية هنا وهناك.
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اخلامتة:
�إن املرونة الفكرية ملفهوم النوع االجتماعي ،وقدرته الإب�ستمولوج ّية على جتاوز منطق الت�ضا ّد
وتعار�ض امل�صالح بني الرجل واملر�أة (كما طرحت يف الفكر الن�سوي الغربي) ،ون�ضجه يف التعامل مع
م�س�ألة الذكر والأنثى والعالقة بينهما ،خ ّولت له تطوير نف�سه ومقارباته وجملة �شواغله واهتماماته.
ليتدعم ح�ضوره كحقل
ومكنته تدريج ًّيا من اقتحام عدد من فروع العلوم الإن�سانية واالجتماعية ّ
معريف قائم بذاته ،كما خولت له م�ساحات انت�شار �أو�سع نحو جممل حقول التنمية وميادينها.
وميكن القول �إن ظهور مفهوم النوع االجتماعي وانت�شاره قد ارتقى نوع ًّيا مبجمل الدرا�سات العلمية
املتع ّلقة مبو�ضوع املر�أة ،من خالل عمل ّية �إعادة الإنتاج املعريف لتلك املو�ضوعات يف �صيغ جديدة
اعتربت كلاً من املر�أة والرجل يف عالقتهما التكامل ّية جز ًءا من ظواهر النوع االجتماعي .وربمّ ا
كانت تلك العملية عمل ّية “�سحب ب�ساط” ذك ّية من حتت �أقدام الراف�ضني واملناه�ضني حل�ضور املر�أة
يف باحات العلم واملعرفة.
�إن هذا التطور والتح ّول الفكري من معاجلة ق�ضايا املر�أة ك�إ�شكالية منفردة يف الفكر الن�سوي على
وجه اخل�صو�ص (والتي كانت يف حاالت عديدة تقارب وك�أنها طرف نقي�ض للرجل) �إىل تناول كل
من املر�أة والرجل كعن�صرين �أ�سا�سني لإ�شكالية ومعادلة واحدة �ضمن مقاربات النوع االجتماعي،
يعد حت ّو اًل عبقر ًّيا ن�سجته املر�أة بذكاء ملفتّ ،
لتزكيه وتتبناه املنظمات والهيئات الدول ّية .وهو ما
�أ�سهم يف م�سار ن�سج امل�شروع ّية الفكر ّية وال�سيا�س ّية للمفهوم �إىل ح ّد مل يعد بالإمكان معه القدح
فيه �أو الرتاجع عنه رغم بع�ض حماوالت �شجبه والتنديد به.
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بعد ما ّمت التعر�ض له يف الف�صول ال�سابقة من خلفيات نظر ّية و�أ�س�س معرفية مت�صلة ب�سو�سيولوﭽيا
العمل وامل�ؤ�س�سة ومبنظور النوع االجتماعي ما كان بالإمكان جتاوزها �أو القفز عليها بو�صفها
املرتكزات املفاهيمية والنظر ّية لهذا العمل ،تتط ّور خُ طا البحث يف هذا اجلزء باجتاه �أكرث تف�صيلاً يف
م�سار تفكيك عنا�صر الإ�شكالية الرئي�سة املطروحة ،واملت�صلة ب�سبل وكيفيات الت�أ�سي�س لعلم اجتماع
مراع الحتياجات كل من الن�ساء والرجال داخل جماالت العمل وامل�ؤ�س�سة.
عمل وم�ؤ�س�سة ٍ
ويتدرج هذا اجلزء يف م�سار البحث عن بع�ض تلك التوافقات ال�سو�سويولوﭽ ّية املمكنة بني املجالني،
والتي تبقى �شبه غائبة ميدان ًّيا� ،أو مازال �إر�سا�ؤها يتعثرّ  ،خا�صة يف بلداننا العربية .ويبقى االجتهاد
يف ن�سج بع�ض اخليوط واملالمح امل�شرتكة واملبادئ الأ�سا�سية ل�سو�سيولوﭽيا توافق ّية بني العمل
وامل�ؤ�س�سة من ناحية والنوع االجتماعي من ناحية �أخرى من �أبرز ما ن�صبو �إليه يف هذا امل�ستوى،
وتو�سع يف ذات
ولع ّلها توافقات قد تعلي من �ش�أين املقام العلمي وامليداين ملجايل العمل وامل�ؤ�س�سةّ ،
الوقت دوائر الإدماج املعريف والعلمي ملقاربة النوع االجتماعي ،وهي تلك املقاربة التي ات�ضح ّمما
تق ّدم �أن الدوائر املو�صدة يف وجهها ،خا�صة يف عاملنا العربي� ،أكرث من تلك املفتوحة ،ال�سيما يف
�ساحاتنا الأكادمي ّية واجلامع ّية.
ويدور هذا الف�صل حول جملة من الأ�سئلة التي تبدو بنظرنا حميرّ ة ،ون�صبو من خالل طرحها
�إىل فتح �آفاق �أرحب للنقا�ش حولها وتفكيك عنا�صرها� ،أكرث مما ن�صبو �إىل البحث لها عن �أجوبة
�أو تقدمي تف�سريات جاهزة لها .وهي �أ�سئلة تتع ّلق بجن�س املعرفة وبتاريخ ّية العالقة الإبي�ستملوﭽية
للعلوم الإن�سانية واالجتماعية باجلن�سني ،وبتاريخية العمل وتط ّوره الغربي حول العامل “ذي
الع�ضالت املفتولة” يف ّ
ظل احل�ضور املُغ ّيب لن�ساء الطبقات الفقرية واملتو�سطة العامالت بكربى
امل�صانع الغرب ّية مع مطلع القرن الع�شرين.
وتظل خمتلف تلك اال�ستفهامات املح ّركة ملختلف الفقرات متمحورة بدرجة �أ�سا�سية حول افرتا�ض
مركزي �سوف يتم االجتهاد يف �إثبات �صحته ،وهو افرتا�ض �أن ت�سليط جمهر النوع االجتماعي
ّ
على مقاربة العمل وامل�ؤ�س�سة ،وكذلك على �سائر الظواهر االجتماعية والإن�سانية الأخرى ،لي�س ترفًا
فكر ًّيا وال ابتكا ًرا معا�ص ًرا بقدر ما �أ�ضحى �ضرورة منهجية مل يعد بالإمكان جتاهلها يف خمتلف
م�سارات البحث وتدري�س العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف بلداننا.
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� اً
أول :العلوم الإن�سانية واالجتماعية والنوع االجتماعي :العالقة والتطور:
 -1سؤال جنس املعرفة:
�إن متييز العلماء واملخت�صني بني اجلن�س والنوع �أ�ضحى اليوم حقيقة غري قابلة للنقا�ش وال للمزايدة
عليها ،بعدما �سادت القناعة -يف خمتلف حقول املعرفة الإن�سانية واالجتماعية -باعتبار اجلن�س �إ�شارة
للفوارق البيولوﭽية بني ج�سم الذكر والأنثى ،واعتبار النوع �إحالة للفوارق النف�سية واالجتماعية
والثقافية بني الرجل واملر�أة .وقد �أ�صبحت �سائر عمليات التن�شئة االجتماعية املرتبطة بالنوع
االجتماعي وم�ساراتها الأولية (العائلة  -الأ�سرة) والثانوية (املحيط  -البيئة  -الإعالم) حتيل �إىل
جمموعة الأدوار التي يتم بنا�ؤها لدى اجلن�سني .وي� ّؤكد علماء االجتماع اليوم على �أن عمل ّية التن�شئة
االجتماع ّية املت�صلة بالنوع تبد�أ فور والدة ّ
الطفل ال ّر�ضيع ،حيث تتم عملية تعليم الأطفال وتلقينهم
القيم واملعايري والتوقعات التي يعتقد املجتمع �أنها تتنا�سب وتتطابق مع نوعهم البيولوجي .ولئن
اختلفت املمار�سات وال�سلوكات (الألوان ،واملالب�س ،والدهانات ،والطقو�س ،والتعاويذ�...إلخ) املنتِجة
واملط ِّبعة للفوارق واالختالفات النوعية بني الذكور والإناث من �سياق اجتماعي وثقايف �إىل �آخر،
تراتبي يعزز
ف�إنها غال ًبا ما ت�شرتك يف �إعادة �إنتاج الأمناط االجتماع ّية حول الذكورة والأنوثة ب�شكل
ّ
هيمنة الرجال و�سيطرتهم على الن�ساء ،وذلك من خالل ما يتم ن�سجه عرب عمليات التن�شئة من جمع بني
الذكورة والقوة واجل�أ�ش والتفوق ،وبني الأنوثة والرقة والوداعة وال�ضعف.
()128

ولكن يجوز القول ب�أن الت�أريخ العلمي لبلوغ مثل تلك النتائج ال ي�سمح بر ّدها �إىل ما هو �أبعد من
�سبعينيات القرن الع�شرين ،حني جنح الفكر الغربي بعد خما�ض ع�سري ،تفاعلت �ضمنه جملة من
العوامل ّ
لعل �أه ّمها �صخب ون�ضال احلركة الن�سوية ومنا�صريها من مفكرين وفال�سفة وعلماءاجتماع -يف ك�سر الطوق الفكري امل�ضروب حول عالقة الرجل باملر�أة والذكر بالأنثى .وقد فُتح
بذلك باب االجتهاد �أمام اجلميع ملعاودة النظر و�إعمال الفكر يف م�س�ألة دونية الأنثى وتفوق الذكر،
الغربي لقرون طويلة م�س ّلمة �صنعتها الطبيعة؛ فلم تكن بالتايل مناق�شتها ممكنة.
التي اعتربها الفكر
ّ
وقد اعترب بع�ض رواد ورائدات فل�سفة العلم الن�سوية �أفكار �أر�سطو ( 322-384ق.م) مبثابة الرحم
الذي تطورت �ضمنه مثبـِّطات �إعمال الفكر يف م�س�ألة االختالفات بني اجلن�سني ،مبا �أ�س�ست له تلك
الفل�سفة من تطبيع بيولوجي لأمر خ�ضوع الن�ساء للرجال ،واالعتقاد يف التف ّوق الطبيعي للذكور
(� )128أنطوين غدنز ،علم االجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .222
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على الإناث ،حيث مت تف�سري املوقع الدوين للمر�أة يف املجتمع ب�أ�سطورة االختالفات البيولوﭽية
الكونية بني الذكر والأنثى ،التي كانت غري قابلة للدح�ض �أو للنق�ض �أو التجاوز مبا �أنها اختالفات
�صاغتها الطبيعة ،ومل يت�سنى بذلك -لفرتة طويلة -تطور �أي ت�ص ّور �أو ت�سا�ؤل �إ�شكايل حول عالقة
املر�أة بالرجل.
()129

وقد اعتربت فل�سفة العلم الن�سوية �أن هيمنة ما �صاغه فكر �أر�سطو حول عل ّو الذكورية و�سيادتها
على احل�ضارة الغربية -وانفرادها بالتايل بالفعل احل�ضاري -اعتوا ًرا طال ال�سكوت عليه ،و�أن
النظرة التطبيع ّية لالختالف بني اجلن�سني جعلت امل�س�ألة غري مطروحة وغري قابلة ّ
للتفكر فيها .وقد
م ّهدت تلك النظرة التي تبنتها فل�سفة العلم الن�سوية لنتيجة مهمة هي تط ّور العلم واملعرفة بعي ًدا عن
�إثارة عالقتهما باجلن�س ،وعن افرتا�ض ارتباطهما باجلن�س الأقوى والأبرز ح�ضو ًرا يف ال�ساحة
العامة وحلبات �إنتاج الفكر واملعرفة .ووقع الإقرار ب�أن عمليات �إنتاج العلم يف احل�ضارة الغربية
طاملا كانت حمكومة بال�سيادة الذكورية التي ربطت العقل بالرجل والعاطفة باملر�أة .ومبا �أن العلم كان
ميثل خال�صة �إعمال العقل؛ فقد �صبغته ال�سلطة الذكورية بقيمها و�سماتها ومالحمها ،وا�ستبعدت
عنه الأنوثة واخلربات الأنثوية ،واعتربتها �ضد العلم ،وعملت على حجبها ليبدو الرجل هو الفاعل
الوحيد يف حلبة العلم كما �أنه جوهر كل فعل ح�ضاري.
()130

()131

ويذكر �أن تطور حجم حركة اقتحام املر�أة الغربية ملختلف حقول الأكادمييا كان قد توازى مع �سريان
ومنو �أفكار ن�سوية جديدة حاولت جتاوز طرح م�س�ألة دور املجتمع يف �صياغة مكانة الأنثى و�صناعتها
كما ظهرت يف �أفكار “�سيمون دي بوفوار” و�أطروحات الفل�سفة الوجودية -نحو فل�سفة وحركة( )129طبق �أر�سطو م�صطلحي الذكر والأنثى على الكون النظامي ،وحتدث عن الطبيعة بو�صفها �شيئًا م�ؤن ًثا ،بينما �أ�شار �إىل ال�سماوات
وال�شم�س بو�صفها “ املُ ْحدث” �أو “الأب” .ا�ستم�سك ب�أن كل ما هو �أعلى ينبغي �أن ينف�صل مبا �أمكن عما هو �أدنى؛ وهذا يف�سر
ملاذا تنف�صل ال�سموات عن الأر�ض الدنيا .ولأن الذكر امتلك القدرات العليا للعقل والروية؛ اعترب �أر�سطو “�أن عالقة الذكر بالأنثى
“ت�شوها على الرغم من �أنها حتدث يف ال�سياق العادي
هي بطبيعتها عالقة الأعلى بالأدنى ،احلاكم باملحكوم” ،واعترب الأنوثة
ً
أ�سا�سا رجل جمدب
للطبيعة” .وقد تقدمت بذور الرجل يف عملية التنا�سل ح�سب �أر�سطو كمبد�أ فعال وروح عاقلة� ،أما املر�أة فهي � ً
له روح حيوان ،وت�سهم فقط باملادة التي يعمل فيها املبد�أ الفعال.
انظر :ليندا جني �شيفرد� ،أنثوية العلم :العلم من منظور الفل�سفة الن�سوية ،ترجمة مينى طريف اخلويل ،عامل املعرفة  - 306عام
2004م� ،ص .28
( )130نف�س املرجع� ،ص .10
( )131نف�س املرجع� ،ص .48
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تنظري ّية �أكرب ،تو�سع مداها لتكت�سح �سائر فروع املعرفة الإن�سانية واالجتماعية ،كما بلغت امليتافيزيقا
والإبي�ستملوﭽيا وفل�سفة العلوم .وقد ارتبطت �أهم �أفكار تلك الن�سوية اجلديدة مببادئ فل�سفة ما بعد
احلداثة ،بو�صفها حركة نقدية �شككت يف منطلقات احلداثة الغربية ونتائجها ،واعتربت نف�سها ن�سو ّية ما
بعد حداث ّية� ،ش ّددت على �ضرورة نقد النموذج العقالين الذكوري للإن�سان و�أهمية دحر م�سلمة اعتباره
مركز احل�ضارة الغربية وحمورها .وتجُ مع ن�سو ّية ما بعد احلداثة على �أن ذلك النموذج الذكوري للإن�سان
احلداثي كان و�سيلة الرجل الأبي�ض لقهر ثالوث املر�أة والطبيعة و�شعوب العامل الثالث ،كما كانت �سبب
ما عرفته الب�شرية من م�صائب وويالت �إن�سانية وبيئية .ومتثل الن�سوية اجلديدة بهذا الطرح تيا ًرا فكر ًّيا
متمي ًزا يقدم نف�سه على �أنه فل�سفة للبيئة بقدر ما هو فل�سفة للمر�أة ولتحرر القوميات .وقد اجتهدت يف
تناول تلك الق�ضايا الثالث باعتبارها مت�شابكة ومتداخلة يف هوية واحدة ،وهي هوية �ضحايا مركزية
العقل الذكوري التي جعلت من نف�سها روح احل�ضارة الغربية.
()132

وذهبت الن�سوية اجلديدة يف الغرب عرب �إ�شهار رف�ضها ملنطق الإق�صاء والإق�صاء امل�ضا ّد املتبادل
بني الرجل واملر�أة� ،إىل التفكري فيما هو �أبعد من ثنائية امل�ساواة يف مقابل االختالف .وهي ثنائية
مت اعتبارها من قبل رائدات الن�سوية اجلديدة من خملفات �أفكار التنوير التي �آن الأوان لتجاوزها.
ودعت �إىل العمل على تبني منطق اختالف الن�ساء عن الرجال ،واالجتهاد يف �إبراز �أهم مواطن
ذلك االختالف و�إظهارها اً
بدل من طم�سها -يف �سبيل املزيد من ت�سليط ال�ضوء على ما متتاز بهاملر�أة من خ�صائ�ص خمتلفة من �ش�أنها تطوير م�سرية الإن�سان واملجتمعات و�إثرا�ؤها .وتطمح الن�سوية
بع�ضا من �أوجه اخللل
اجلديدة عرب ذلك اخلطاب والر�ؤية امل�ستجدة �إىل �إحداث توازن من�شود يعالج ً
التي �أ�صابت احل�ضارة الغربية ،فكانت بذلك ر�ؤية �أعادت “اكت�شاف الأنوثة وبلورتها” ،كما
طرحا خمتلفًا �سعى ال�ستنباط �أطروحات م�ستحدثة و�أفكار م�ستنرية ما فتئت ت�ؤكد مبنطق ما
كانت ً
ا�ستعماري على اندحار ثنائية املركز والأطراف ،وزوال ع�صر اال�ستعمار والت�س ّلط على الآخر
بعد
ّ
وفر�ض الو�صاية عليه ،والذي كان �أحد �أبرز جت�سدات الفل�سفة الذكورية الغربية بنظر �أغلب تيارات
الفل�سفة الن�سوية ما بعد احلداثية .وقد �أكدت �أبرز �أفكار تلك التيارات على �ضرورة انبثاق فل�سفات
جديدة تنق�ض املركزية اجلائرة ،وت�صون احلقوق التي �أهدرت للمر�أة وللطبيعة ول�شعوب ما كان
ي�س ّمى بالعامل الثالث.
()133

( )132نف�س املرجع� ،ص .14
( )133نف�س املرجع� ،ص .14
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ومن امل� ّؤكد �أن كل ذلك قد �أف�ضى �إىل تطور ت ّيار عام �أ�ضحى ي�شدد على �ضرورة ك�سر طوق
ً
ومفتوحا
م�شرتكا
احتكار الرجل الغربي مل�ؤ�س�سة العلم ،والت�أكيد على كون العلم منج ًزا �إن�سان ًّيا
ً
�أمام كل احل�ضارات وال�شعوب وكل الأجنا�س والأنواع الب�شرية .ورمبا يجوز اليوم احلديث عن
تط ّور جممل تلك الأفكار والفل�سفات نحو حركة فكر ّية �أ�ضحت ت�شهد تنام ًيا عامل ًّيا فتحت الباب على
م�صراعيه �أمام قيم التع ّددية والتن ّوع واالختالف كقيم مركزية ،و�آمنت ب�أن ا�ستيعاب العلم وباحات
املعرفة لتلك القيم ال ميكن �أن يتم �إال عرب حتطيم بع�ض �أ�س�س منطق التفكري التنويري ،ذلك التفكري
الذي ا�ستند على جملة من الثنائيات التي مت اعتبارها متناق�ضة ومت�ضا ّدة كال ّرجل واملر�أة ،والعام
ين ،والغرب وال�شّ رق .وتعالت يف هذا ال�صدد الأ�صوات املن ّبهة �إىل
ين وال ّالعقال ّ
واخلا�ص ،والعقال ّ
توجب
ما �شهده تط ّور العلوم ب�شكل عام من �سيادة مطلقة ملنطق التف�سري الذكوري الأوحد ،الذي ّ
العمل على جتاوزه نحو علوم �أكرث توازنًا ّ
متكن من �إبراز �أدوار كل من الرجل واملر�أة بعي ًدا عن
املخت�صني يف خمتلف
�إق�صاء �أو تهمي�ش �أي منهما .وقد وقع الت�أكيد على �ضرورة زيادة �إمعان نظر
ّ
تعر ً�ضا للتهمي�ش العلمي واملعريف-
املجاالت املعرفية يف �سبيل �إدراج املر�أة -بو�صفها النوع الأكرث ّ
ّ
وكمحط اهتمام رئي�س ،خا�صة يف املجاالت التي كث ًريا ما متا�ست فيها
كمو�ضوع بحث علمي،
اعتباط ًّيا حدود ما ي�سمى الكائن الب�شري (الإن�سان) بالكائن ذي اجلن�س الذكوري (الرجل).
()134

وبعي ًدا ع ّما نودي به طويلاً من �ضرورة تعايل العلوم وحياديتها وجت ّردها من متاهات الذات ّية �أو
املخت�صات يف جمال
خ�ضوعها ملنطق جن�س الذات الدار�سة �أو املو�ضوع املدرو�س ،بد�أت بع�ض
ّ
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ت�شهرن فر�ضية االنحياز الذكوري للعلم ،وهو انحياز فر�ضه يف
نظرهن معطى الولوج املت�أخّ ر للمر�أة ل�ساحات �إنتاج العلم وغيابها عنها� ،سواء كفاعل م�ؤثر يف عملية
ّ
الإنتاج� ،أو كمو�ضوع بحث ودرا�سة.
الفكري الناجم عن الترّ اكم احلا�صل يف خو�ض
ومن امله ّم الت�أكيد يف هذا امل�ستوى على � ّأن الن�ضج
ّ
مثل تلك امل�سائل قد �أف�ضى يف خامتة املطاف �إىل االقتناع ب�ضرورة جتاوز منطق الإق�صاء والتهمي�ش
واملبالغة يف تعار�ض الرجل واملر�أة و�صراع الذكورة والأنوثة ،نحو اعتبارهما جانبني جوهريني للوجود
الب�شري ،لكل منهما خ�صائ�صه و�سماته و�أدواره التي تتكامل جميعها يف �سائر جوانب احل�ضارة
الإن�سانية ،وعلى ر�أ�سها العلم واملعرفة .وقد تر�سخت القناعة اليوم ب�ضرورة املناداة مبعاودة النظر للعلم
(134) Jacqueline Laufer, Le travail du genre; Les sciences sociales du travail à l’épreuve des différences
de sexe, La découverte, Paris 2003.p.10.
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وللممار�سة العلمية ككيانني تتكامل فيهما �سائر اخل�صائ�ص الإن�سانية الإيجابية الذكورية والأنثوية
على ال�سواء؛ وهو ما قد يجعل العلم يف امل�ستقبل �أكرث جاذبية وحيوية ،و�أكرث كفاءة وفاعلية ،كما �أن
من �ش�أنه �أن يثمر عرب ذلك الوجه ثما ًرا �أكرث �سخاء وتوازنًا و�أقل �أ�ضرا ًرا جانبية ،من قبيل تدمري
البيئة ،وت�صنيع �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،واتخاذ ذلك ال�سالح �أداة لقهر الثقافات وال�شعوب الأخرى.
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 -2قراءة يف تارخيية عالقة العلوم اإلنسانية واالجتماعية مبنظور النوع االجتماعي:
ّ
يت�صل ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا امل�ستوى مبدى تطور انتباه العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
اً
ونقي�ضا معاد ًيا
منعزل
�سواء يف الغرب �أو يف العامل العربي �إىل ق�ضايا املر�أة ،ال بو�صفها فر ًدا
ً
للرجل ،ولكن بالنظر لها يف عالقتها التفاعلية والتكاملية معه ،كما يرتبط ال�س�ؤال املطروح كذلك
مبرحلة انتباه العلوم االجتماعية والإن�سانية �إىل �ضرورة فك اال�شتباك والتداخل الذي كان قائ ًما بني
عالقات اجلن�س وروابط النوع ،وتربير ق�ضايا توزع الأدوار املجتمعية بني الرجل واملر�أة ،وعالقتها
مب�سائل االختالفات البيولوﭽية بني الذكر والأنثى ،ومراجعة النظر ب�ش�أن تلك العالقة املركبة بني
االختالفات البيولوﭽية الفطرية والكونية وبني الأدوار االجتماعية املكت�سبة واملتغرية التي تنحتها
الثقافات املختلفة ،وت�صنعها عمليات التن�شئة االجتماعية داخل املجتمعات.
وت�ستدعي القراءة التاريخية الرا�صدة لبع�ض مالمح تلك الأ�سئلة الوقوف عند م�ستويات ثالثة مت�صلة
مبتغريات جن�س الباحث � اً
أول ،ثم جن�س املبحوث ثان ًيا ،وجن�س مو�ضوعات البحث ثال ًثا ،ومدى ارتباط
تلك امل�ستويات بح�ضور معطى الذكر والأنثى يف حقول العلوم الإن�سانية واالجتماعية .ويقودنا
حتليل بع�ض جوانب ظهور تلك امل�ستويات �ضمن عدد من حقول املعرفة الإن�سانية واالجتماعية
التعرف على بع�ض العالمات الدالة يف تاريخ ّية تطور الوعي ببعد النوع االجتماعي .و�إن كان
�إىل ّ
ي�ستحيل علينا يف هذا املقام التت ّبع املع ّمق والدقيق ملختلف تلك احلقول ،ف�إننا �سنحاول تطارح الأمر
من زاوية بع�ضها .ولعلنا نوفق فيما �سيتقدم من فقرات يف ر�صدٍ �أكرث دقة مل�سائل تطور الوعي ِب ُبعد
النوع االجتماعي يف حقل علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة.
�إن املالحظة الأوىل التي تفر�ض نف�سها عند الت�سا�ؤل عن الوعي التاريخي �أو عن تاريخ وعي تخ�ص�صات
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ب�ضرورة �إدراج بعد النوع االجتماعي كمتغري وك�أداة حتليل ومو�ضوع
( )135ليندا جني �شيفرد ،مرجع �سابق� ،ص .9
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بحث ،تتمثل يف الت�أكيد على �أن �أغلب تلك التخ�ص�صات �-إن مل نقل جمملها على الإطالق -قد تطور
دون االنتباه ّ
املبكر له .ولئن حظيت متغريات عديدة  -كالطبقة االجتماعية ،واالنتماء الإثني ،وق�ضايا
�أخرى ،كالهوية ،والثقافة ،والثقافات الفرعية -باهتمام كبري� -سواء من حيث تناولها كمو�ضوعات
بحث� ،أو اعتمادها كعنا�صر حتليل -ف�إن ُبعد النوع االجتماعي -مبا حمله من حر�ص على �ضرورة
الرتكيز على مواقع واهتمامات كل من الرجال والن�ساء م ًعا -ظل طويلاً غري ّ
متفكر فيه ،وا�ستمر
بع ًدا غائ ًبا عن حلبات الدرا�سة والبحث؛ وهو ما جعل االختالفات بني الرجل واملر�أة تبدو يف �أغلب
وي�صح
الأحيان معطى حتليل ثانوي مل يجلب �سوى انتباه نزر ال يكاد يذكر من الدار�سني واملفكرين.
ّ
القول ب�أن �إدماج بعد النوع االجتماعي ك�إ�شكالية بحث �أ�سا�س ّية يف بع�ض حقول املعرفة الإن�سانية
واالجتماعية مل ي�صبح ممكنًا تاريخ ًّيا �إال على �إثر ال�صخب الذي �أثارته التحركات الن�سوية يف الغرب
وخا�صة بعد االنتباه الإبي�ستملوجي لبع�ض رائداتها مل�سائل ذكورية العلم وانعدام حياديته ،وت�أكيدها
كذلك على القالب غري الطبيعي الذي يت�سم به التق�سيم اجلن�سي للأدوار االجتماعية.
ولكن و�إن مثلت االجتهادات املعرف ّية للحركة الن�سوية الغربية -وخا�صة الن�سويات الأجنلو�ساك�سونية-
مع نهاية �ستينيات القرن الع�شرين املحرك التاريخي واملعريف الذي ّ
مكن من التمييز بني اجلن�س
والنوع االجتماعي -الذي تطور اعتماده كمتغري �أ�سا�سي يف حتليل املوقع واملكانة املجتمعية لكل من
الرجل واملر�أة كما �سبق الت�أكيد على ذلك -ف�إن ما �شهدته ال�ساحة الدولية من م�ؤمترات ،وما متخ�ض
عنها من تو�صيات حول �ضرورة تعميم مبد�أ تدار�س م�شكالت وعلل املجتمعات وطرح احللول
املنا�سبة لها ،من منطلق النظر الدقيق يف طبيعة العالقات املبن ّية تاريخ ًّيا واجتماع ًّيا بني الرجال
والن�ساء ،وحتدي ًدا عن م�ؤمتري القاهرة 1994م وبيجني 1995م ،كان العامل الأ�سا�سي يف تو�سيع
دوائر اعتماد النوع االجتماعي على نطاق �أ�شمل جتاوز فيه حدود �ساحات الفكر واملعرفة نحو
ف�صلنا القول فيما تق ّدم حول �أهمية ما غنمه مفهوم
�ساحات الفعل والتدخّ ل يف احلقل التنموي .وقد ّ
النوع االجتماعي -من جدلية الت�أثري املتبادل ،ومن مراوحاته بني بع�ض حقول املعرفة الإن�سانية
واالجتماعية وبني توظيفه يف احلقل التنموي امليداين -من تطور فكري و�إغناء �أ�سهما �إىل حد كبري
يف بلورة مقارباته ومفاهيمه وجممل الأ�ساليب املنهج ّية التي متخ�ضت عنها.
ن�ص على
وكان ملبد�أ �إدماج ُبعد النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات (- )Mainstreamingوالذي ّ
أفقي يجب �أن ت�شرتك فيه خمتلف حماوالت حتليل
�ضرورة اعتماد النوع االجتماعي كمبحث � ّ
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العالقات االقت�صادية واالجتماعية -دوره املركزي يف تي�سري تب ّني �أغلب تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ل ُبعد النوع االجتماعي كمتغري ومو�ضوع بحث و�أداة حتليل للظواهر .كما مكن ذلك املبد�أ
من تطور اعتماد ُبعد النوع االجتماعي من طرف �أغلب تخ�ص�صات املعرفة الإن�سانية واالجتماعية ،من
خالل جتاوز بع�ض الت�سا�ؤالت التي طرحت يف البداية حول �سبل �إدماج ُبعد النوع ،وحول العراقيل
التي من املمكن �أن تعرت�ض ذلك امل�سار ،خا�صة عند االجتهاد يف نحت كيانه كتخ�ص�ص فرعي قائم
بذاته ومنف�صل عن �سائر تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماعية املعروفة .ولئن كانت ال�ساحة
الأكادميية الأمريكية �س ّباقة يف ابتكار �أق�سام علمية ال تُعنى بغري درا�سات النوع االجتماعي كحقول
درا�سة فر�ضها تطور درا�سات املر�أة منذ ال�سبعينيات� ،إال �أن الن�ص الأبرز -على م�ستوى دويل -ظل
غال ًبا ي�ش ّدد على عدم االكتفاء مبجرد �إحداث �أق�سام درا�سة علمية وجامعية حول النوع ،ولكن على
�ضرورة جتاوز ذلك بت�شجيع اعتماد النوع االجتماعي ك�أداة حتليل �أ�سا�سية �ضمن جممل تخ�ص�صات
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،وكمتغري ال منا�ص من �إغفاله عند حتليل خمتلف الظواهر االقت�صادية
والدميوغراف ّية واالجتماعية وال�سيا�سية على نطاقات حملية و�إقليمية ودولية.
وقد �أ�سهمت خمتلف تلك الدعوات امل�شددة على �ضرورة الإقحام غري امل�شروط “لعد�سات النوع
االجتماعي” يف تط ّور نوعي لعدد من الدرا�سات والبحوث املتمركزة ب�شكل حموري حول املر�أة
لت�صبح درا�سات �شاملة مهتمة باملر�أة وبالنوع االجتماعي .وقد ّ
مكن ذلك من جتاوز الرتكيز الأحادي
على ق�ضايا املر�أة -باعتبارها اً
جدل الطرف الأ�ضعف يف معادلة العالقة بينها وبني الرجل -نحو
تركيز �أو�سع على ق�ضايا املر�أة من منطلق االنتباه للروابط القائمة اجتماع ًّيا بني اجلن�سني ،وحتليل
الطبيعة املعقدة واجلدلية لتلك الروابط ونتائجها على كل من املر�أة والرجل ،وكذلك على املجتمع
يف عمومه .وميكن القول �إن امل�ؤمتر العاملي الرابع حول املر�أة كان من بني �أه ّم الأ�سباب املبا�شرة
يف ا�ستحثاث ن�سق الدرا�سات والبحوث العلم ّية يف جمال املر�أة والنوع االجتماعي؛ حيث برزت
كنتيجة لتطبيق التو�صيات املنبثقة عنه -جملة من املبادرات الر�سم ّية الدافعة باجتاه ا�ستحثاثجهود البحث والدرا�سة يف جمال املر�أة والنوع االجتماعي .وقد عمل عدد من احلكومات العربية يف
هذا ال�سياق على �إقامة بع�ض املراكز البحثية املخت�صة يف جمال درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي،
كما هو احلال يف تون�س والأردن ،كما عملت بع�ض اجلهات وامل�ؤ�س�سات الإقليمية كاالحتاد
الأوروبي على التدخل املبا�شر يف ذلك االجتاه عرب تقدمي الدعم املايل لبع�ض امل�شروعات واملبادرات
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البحثية .هذا وقد �شهدت فرن�سا على �سبيل املثال حركية بارزة يف ذلك النطاق ،حيث عرف العقد
الأخري من الألفية الثانية حركة مهمة تنوعت �ضمنها الدرا�سات والبحوث املت�صلة باملر�أة والنوع
االجتماعي يف �أغلب تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،من علم االجتماع �إىل التاريخ وعلم
النف�س والأدب وغريها ،كما تنوعت فيها الإ�شكاليات املدرو�سة ،من ال�سيا�سة �إىل اجلن�س والعنف
والهوية وكذلك العمل وال�سيا�سات العائلية واالجتماعية .وقد تطورت وفقًا لذلك الأطر النظرية
لتلك الدرا�سات والبحوث متجاوزة املارك�سية واملدر�سة البنيوية التي مثلت مرجعيتها الأ�سا�سية
وانفتاحا ح�سب
خالل عقد الثمانينيات ،لتتوجه �إىل اعتماد مرجعيات نظرية وفكرية �أكرث تنو ًعا
ً
التخ�ص�صات .وقد وردت هذه احلركية العلم ّية كنتيجة لت�أكيد بع�ض املنابر الدول ّية والأوروبية
على الت�أخر امل�شهود الذي ات�سم به جمال البحث يف املر�أة والنوع االجتماعي يف فرن�سا مقارنة
ب�سائر الدول الأوروبية الأخرى.
()136

ولكن امللفت للنظر �أنه و�إن جنحت العديد من املحاوالت البحث ّية يف �سائر تخ�ص�صات العلوم
الإن�سانية واالجتماعية يف مناطق عديدة من العامل يف الإدماج اجل ّدي ملنظور النوع االجتماعي
كفل�سفة وكتوجه فكري ي� ّؤطران ق�ضايا وم�شكالت املر�أة/الإن�سان �ضمن منظومة �أ�شمل تعنى
بروابطها املركبة مع الرجل/الإن�سان ،وحتليل معمق لذلك يراعي خ�صو�صية املواقع املجتمعية لكل
من الطرفني ،ف� ّإن �أعدا ًدا �أخرى من الدرا�سات ،و�إن ا�ستبدلت ت�سمية املر�أة بالنوع االجتماعي ،ف�إنها
رغم ذلك ظلت حتوم حول ق�ضايا املر�أة ب�شكل منف�صل عن عالقتها بالرجل وباملحيط العام ،وف�شلت
يف �إنتاج خطاب بديل يتجاوز عقدة التمركز حول الأنثى ،والنظر للمر�أة ككيان نقي�ض للجن�س
الآخر وال�ضحية التاريخية لعدوانيته وت�سلطه ،وا�ستمرت يف �إعادة �إنتاج خطاب “ن�سوي غربي”
حم�ض ال زال بع�ضه خا�صة يف عاملنا العربي ي�سيء ملجال درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي،
وينفّر منها الباحثني والباحثات .ولئن كان م�سار الت�أ�سي�س حلقول درا�سات �أكادميية وعلمية للمر�أة
والنوع االجتماعي ذات جودة عالية يف عاملنا العربي مازال متعثرّ ً ا ،وان كانت املعوقات كثرية ،ف�إن
اعتباطية اعتماد مفهوم النوع االجتماعي وا�ستخدامه الع�شوائي يف بع�ض ال�ساحات يتحمل جز ًءا
كب ًريا من م�سئولية ت�أخّ ر �إر�ساء ج ّدي لتلك احلقول ،وربمّ ا ي�سهم ذلك اال�ستخدام الدعائي للمفهوم
�إىل ح ّد كبري يف تعطيل فاعلية ما وقع ت�أ�سي�سه.
(136) Marie Claude Hurting, Sexe et genre: De la hiérarchie entre les sexes, CNRS éditions, Paris
2003, p.6.
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 -3العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومنظور النوع :القيمة املضافة:
�إن �س�ؤال اجلدوى من اعتماد تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ملقاربة النوع االجتماعي
كمنظور خمتلف يراعي خمتلف التج�سدات املجتمع ّية املعقدة لعالقة الرجل باملر�أة بو�صفها عالقة
مبنية اجتماع ًّيا وم�شكلة ثقاف ًّيا� ،أ�صبح من الأ�سئلة كثرية الرتدد يف �أغلب حقول تلك املعرفة .وقد
تعددت من تخ�ص�ص �إىل �آخر اال�ستف�سارات املعرفية حول العائد العلمي من اعتماد منظور النوع
االجتماعي يف درا�سة �سائر الظواهر االجتماعية والإن�سانية وحتليلها ،هذا �إىل جانب الت�سا�ؤل عن
�سبل ومناهج اعتماد ذلك املنظور و�سبل �إقحامه يف التخ�ص�صات املختلفة.
ولئن �أ�ضحت اليوم بع�ض التخ�ص�صات الإن�سانية واالجتماعية ترى يف اعتماد منظور النوع
االجتماعي �ضرورة مو�ضوعية ومنهجية وجب توخيها ،وت�ؤكد على مبد�أ تعميمها ،ف�إن البع�ض
الآخر ال يزال ي�شكك يف اجلدوى املعرفية من اعتماد ذلك املنظور ،وي�شكك يف �صدق نتائجه.
ورغم ذلك يجوز القول ب�أن العمل على �إقحام مقيا�س و ُبعد االختالف بني اجلن�سني وطبيعة الروابط
القائمة بينهما يف خمتلف مراحل درا�سة الظواهر االجتماعية �أ�ضحى اليوم حتد ًيا ورهانًا انخرطت
فيهما -بدرجات متفاوتة -خمتلف حقول العلوم الإن�سانية واالجتماعية؛ وقد برزت تب ًعا لذلك
جملة من الدرا�سات والبحوث يف جماالت عديدة ،كعلم االجتماع ،والتاريخ ،والدميوغرافيا ،وعلم
النف�س ،والأنرثبولوﭼيا .وجتاوزت هذه الدرا�سات جم ّرد اعتماد املر�أة كوحدة مرجعية �أ�سا�س ّية
يف التحليل� ،إىل اعتماد النوع االجتماعي كمرجعية بديلة ،تقوم على �إبراز التباينات بني الرجل
واملر�أة وحتليلها وفقًا ملنطق ما ميكن �أن حتتمله تلك الفروق واالختالفات بني اجلن�سني من دالالت
جمتمعية وثقاف ّية .وربمّ ا مي ّثل التخ ّلي عن التناول ال�شمويل للظواهر -عرب طم�س فروقات اجلن�س
من ناحية ،والتح ّول عن التحليل الأحادي لها ب�شكل مرتكز فقط حول الأنثى من الناحية الأخرى-
منعرجا �إبي�ستملوﭽ ًّيا الفتًا يف م�سار التطور الفكري للعلوم الإن�سانية واالجتماعية .وف�ضلاً ع ّما
ً
ميكن �أن ي�سج ّله ذلك املنعرج من نتائج علم ّية مه ّمة ،رمبا يخ ّول اعتماد العلوم الإن�سانية واالجتماعية
“لعد�سات” النوع االجتماعي جتاوز التهم التي تكال لها ج ّراء التح ّيز للذكور �أحيانًا ،وتلك التي
تت�صل برميها بالتع�صب الالفت للأنثى �أحيانًا �أخرى نحو قولبة خمتلفة للمعرفة ،عرب م�سار
من �إعادة الت�شكيل و�صياغة الأ�ساليب والأدوات من خالل �إدماج النوع االجتماعي ك�أداة
حتليل وكزاوية نظر وكمنهاج عمل.
144

ورغم ندرة املبادرات اجلد ّية املتبنية ملنظور النوع االجتماعي وعدم تك ّثفها يف الدرا�سات والبحوث يف
جماالت العلوم الإن�سانية واالجتماعية املختلفة ،ف�إن القناعة ب�ضرورة اعتمادها وب�أهم ّيتها �أ�ضحت ترت�سخ
من جمال �إىل �آخر ومن فرتة �إىل �أخرى ،م�ؤكدة على �أن اعتماد ُبعد النوع يف م�ستويات التحليل املختلفة
ّ
كمحط اهتمام وزاوية نظر �أ�سا�سيتني �سوف ي�سهم يف �إنتاج علوم اجتماع و�إن�سان
للظواهر
�أف�ضل و� ّ
أدق و�أجدى .هذا وقد تزايدت يف الفرتة الأخرية املنابر متعددة االخت�صا�صات الداعية
خا�صة يف الغرب �إىل زيادة اعتبار ُبعد النوع االجتماعي ،والدعوة �إىل التفكري العملي يف �صيغ
�إدماجه يف �صلب تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماعية املختلفة ،من دميوغرافيا ،و�أنرثبلوﭼيا،
وعلوم اجتماع ،وتربية ،و�سيا�سة ،واقت�صاد ،وتاريخ ،وجغرافيا ،وغري ذلك ،والت�أكيد على �أهمية
العائد العلمي واملعريف املنتظر من �إدماج ذلك املنظور يف �سائر تخ�ص�صات وفروع علوم الإن�سان
واملجتمع ،وتطويره للأدوات واملقاربات وجتويده للبحوث وللنتائج .وتنطلق �أغلب تلك الدعوات من
الت�شديد على حقيقة التط ّور التاريخي ملجمل العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف ظل عدم االنتباه ملا �أفرزه
غياب التمحي�ص يف الطبائع املعقدة للعالقة بني اجلن�سني ،وطم�س دالالت الفروق بينها ،من طرق بحث
ودرا�سة خاطئة ،كث ًريا ما كانت تف�ضي �إىل نتائج م�ضللة وغري دقيقة .ومت يف هذا النطاق نقد بع�ض
امل�سلمات والبديهيات اخلاطئة التي ظلت لفرتة طويلة ّ
تتحكم يف �أ�ساليب �إنتاج املعرفة بالظواهر الإن�سانية
واع من منهجيات
واالجتماع ّية ،ويف طرق النظر لبع�ض امل�سائل ،وخمتلف ما انبثق عنها ب�شكل غري ٍ
و�أدوات بحث ودرا�سة .هذا وقد ّمت التنبيه �إىل �أن الكثري من امل�سائل االجتماعية كانت ّ
حمل �إخ�ضاع
ال �شعوري لت�صنيفات منطية جعلت من بع�ض الظواهر تحُ �سب جلن�س دون اجلن�س الآخر ،وتُ�ص ّنف
ت�صب ّ
جل
بالفطرة لهذا اجلن�س �أو ذاك ،ومن �أمثلة ذلك بحوث توزع وقت الأ�سرة ،والتي طاملا كانت ّ
اهتمامها على الن�ساء دون الرجال اعتقا ًدا من الباحثني �أن وقت الأ�سرة م�سئولية املر�أة ،و�أنها �ش�أن
يخ�صها وحدها بعي ًدا عن الرجل .واحلال ذاته يف بحوث اخل�صوبة ،التي ا�ستق ّر يف ذهن الباحث
ّ
�أن مفاتيح �أ�سرارها لي�ست بغري يد املر�أة ،وك�أن الرجل بعيد كل البعد عن ذلك؛ فت ّم التجاوز البحثي له.
()137

()138

( )137انظر على �سبيل املثال:

Margaret Mauriani et Marry.C, Masculin féminin: Questions pour les sciences de l’homme. PUF,
Paris 2001.
Jacqueline Laufer , Le travail du genre: Les sciences sociales du travail à l’épreuve des différences de
sexe. La découverte. Paris 2003.
Delphine Gardey, Enjeux de recherche sur le genre et le sexe. Rapport à la présidente du CNRS, Mars
2004, Texte publié sur Internet.
(138) Ibid, p.8.
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ولطاملا جتاهلت البحوث االجتماعية حول احلياة املهنية عائالت العمال ،وجتاهلت احلياة اخلا�صة للمر�أة
العاملة ،ولطاملا ا�ستندت املقارنات الدولية لأجور العمال على الرجال دون الن�ساء ،ولطاملا بالغت بحوث
البطالة يف ت�صوير كارث ّية �أو�ضاع بطالة املر�أة متجاهلة �سوء �أو�ضاع بطالة الرجال.
�إن التناول املطلق وال�شمويل للظواهر باعتبارها اً
جدل �إ ّما ظواهر �إن�سانية تخ�ص “الإن�سان”
املنظور �إليه بو�صفه رجلاً وتغييب املر�أة باعتبارها الوجه الآخر لإن�سانية ذلك الإن�سان� ،أو التناول
املتمركز حول املر�أة بو�صفها ال�ضح ّية التاريخية لكل م�شكالت الكون ،مل يعد يعترب اليوم اً
تناول
ُيجانب الفهم الدقيق والتف�سري ال�سليم للظواهر فح�سب ،بل �أ�صبح يعترب كذلك �ضر ًبا من التحليل
والدرا�سة امل�ش ّوهة مل�سارات �إنتاج املعرفة الإن�سانية واالجتماع ّية� .إن الأمر �أ�ضحى يف نظر البع�ض
يتطلب من املخت�صني يف العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية التوقّف عن النظر للرجل كمعيار وللن�ساء
كم�شكلة ،و�أ�صبح يفر�ض علينا الوقوف عند الأهمية العلمية و�صدق النتائج التي قد تفرزهما
عملية “جن�سنة” البيانات واملعطيات وتبويبها ح�سب اجلن�س يف خمتلف مراحل العملية البحث ّية،
والتع ّود بالتايل على اال�شتغال على دالالت الروابط بني اجلن�سني كروابط اجتماعية ،وكنمط �آخر من
املتغريات ،وكم�ؤ�شرات ومقايي�س م�ستحدثة توظف يف خمتلف مراحل العمل ّية البحث ّية بنف�س قيمة
ما تعودنا على ا�ستخدامه من متغريات مثل :ال�سن ،واالنتماء الإثني �أو الثقايف �أو الديني ،واحلالة
املدن ّية واالجتماعية وغري ذلك .وهو ما �سوف ي�سهم يف الت�أ�سي�س ل�صريورة �إعادة �إنتاجنا للمعارف
الإن�سانية واالجتماعية وفق �أ�سلوب �آخر ،ومبنظور خمتلف يف ت�شريح الظواهر يعتمد و�سائل عمل
خمتلفة و�أكرث جدوى يف �إبراز االختالفات بني اجلن�سني وتبني دالالتها يف �ضوء احليثيات املجتمع ّية
والثقافية ،و�ضمن م�سارات ت�شكيل ال�صور والتمثالت االجتماع ّية املت�صلة بالنوع االجتماعي
أ�سا�سا بتحليلنا النقدي ل�سبل بنائنا
و�صياغتها .وتبقى القيمة الإجرائية امل�ضافة لكل ذلك مرتبطة � ً
ملفاهيم اجلن�س والنوع و�أ�ساليب ا�شتغالهما وا�ستخدامهما من قبل الباحثني والدار�سني �ضمن
امللحة لتفكيك تلك البناءات و�إعادة
االخت�صا�صات املختلفة ،و�إميان جميع املهتمني باحلاجة العلم ّية ّ
تعريفها والعمل على توظيفها ب�شكل �أجدى و�أنفع.
()139

أ�سي�سا على ذلك �سوف يت�أكد القول ب�أن البحوث حول النوع االجتماعي واجلن�س لي�ست �أقل
وت� ً
مو�ضوعية �أو علمية من جمموع الإنتاج البحثي يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية؛ حيث �إنها بحوث
(139) Jaqueline Laufer, Le travail du genre, op cit, p.12.
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تندرج ب�شكل مبا�شر يف م�سار ي�ؤ�س�س لعلوم �إن�سانية واجتماعية تتبنى الفكر النقدي الراف�ض العتماد
الأفكار امل�سبقة وامل�سلمات امل�شوهة للحقائق .ومما ال �شك فيه �أن حجج امل�شككني يف علمية تلك البحوث
والدرا�سات ومو�ضوعيتها �أ�ضحت مردودة على �أ�صحابها ،ال�سيما بعد تراكم عمليات العودة ونقد
الذات من قبل خمتلف املهتمني واملهتمات باملجال ،وعلى �إثر عمليات املراجعة اجلريئة والتفكيك العلمي
الب ّناء ملختلف حيثيات العالقة املتوترة بني الن�ضال احلركي للن�سويات يف بلدان عديدة من العامل وبني
م�سارات �إنتاج املعرفة و�إجناز البحوث والدرا�سات يف جمال املر�أة والنوع االجتماعي.
ولئن يتدعم اليوم واقع تراكم البحوث والدرا�سات حول املر�أة والنوع االجتماعي وفق ذلك
التم�شي املجدد ،ف�إن واقع �إر�ساء علوم �إن�سانية واجتماعية ح�سا�سة للنوع االجتماعي مازال
يتطلب ت�ضافر العديد من جهود املخت�صني ،خا�صة فيما يت�صل باجتاه حفز م�سار �إنتاج البحوث
والدرا�سات ب�أ�سلوب يتمف�صل �ضمنه النوع مع بقية االنتماءات االجتماعية الأخرى ،وباجتاه انبثاق
م�سار ي�سعى ال�ستك�شاف تعقّد تلك التمف�صالت بالن�سبة للأفراد وللمجموعات ،ويركز النظر حول
مناحي الالم�ساواة بني خمتلف الأطراف ،ومظاهرها املختلفة يف احلياة االقت�صادية وال�سيا�س ّية
واالجتماعية ،بد ًءا من التن�شئة االجتماعية املم ِّيزة للولد على ح�ساب البنت ،مرو ًرا بهيكلة �سوق
اً
وو�صول �إىل م�سائل الولوج
ال�شغل وتوزيع املهارات والتخ�ص�صات املهنية والفروق يف الأجور،
غرياملت�ساوي للم�سئوليات وللوظائف القيادية وممار�سة ال�سلطة واالنتماء للأحزاب والنقابات،
وغري ذلك مما ميكن �أن ُيطرح من م�سائل تاريخية و�سو�سيولوﭽية و�أنرثبولوﭼية ودميوغراف ّية،
ومن �أوجه حتليل متنوعة ومتعددة االخت�صا�صات لعالقات الرجل باملر�أة.
ولكن ال�س�ؤال الذي يرتدد دو ًما يف �سياق �إ�شكالية �إدماج منظور النوع االجتماعي يف جوهر
التخ�ص�صات املختلفة للمعرفة الإن�سانية واالجتماع ّية يرتبط غال ًبا باملنهج والأ�سلوب .ويذهب
املتحم�سون لرتكيز علوم �إن�سانية واجتماعية ح�سا�سة للنوع االجتماعي �إىل �إثارة م�شكلة الو�سائل
العمل ّية واملنهج ّية لتحقيق ذلك ،وكيف ّية انتقاء �أف�ضلها و�أكرثها جدوى يف خدمة ذلك الهدف .ولئن
يرى البع�ض يف ال�سعي للت�أ�سي�س امل�ستقل حلقول معرف ّية ترتكز ب�شكل جوهري حول درا�سات
النوع االجتماعي ،وابتكارها لو�سائلها املنهجية اخلا�صة ،و�ضبط حدودها العلم ّية واملعرف ّية �إزاء
�سائر تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية الأخرى ،حلاًّ �أمثل �سوف ي�ؤدي �إىل االرتقاء
مبقاربات النوع االجتماعي �إىل م�ستوى احلقل املعريف امل�ستقل بذاته ،ف�إن االجتاه الأبرز ي�ؤكد على
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�أن اجلدوى من الت�أ�سي�س امل�ستقل حلقول فريدة ومتميزة هادفة لدرا�سة النوع االجتماعي لن تكون
حمقَّقة النتائج ،وربمّ ا تظل مرتهنة �إىل حد كبري بهاج�س التقوقع على الذات ،والتطور العقيم بعي ًدا
عن جدلية الت�أثر والت�أثري يف احلقول املعرف ّية الأخرى نتيجة الغرق يف القطاع ّية املفرطة.
()140

هذا وت�ش ّدد يف املقابل �أغلب الأ�صوات على �أهم ّية ما ميكن �أن يتيحه الإدماج الأفقي ملقاربات النوع
االجتماعي يف �سائر فروع العلوم الإن�سانية واالجتماعية من جدوى وفاعلية يف �إفراز معرفة
�إن�سانية واجتماع ّية �أخ�صب و�أرقى ،خا�صة �إذا ما ّمت غر�س عن�صر النوع يف كل اجتاه ،ويف جوهر
كل عمل ّية بحث ودرا�سة وحتليل ب�شكل يجيز لنا تناول خمتلف م�سائلنا االجتماعية ،بعنوان النوع
االجتماعي� ،سواء تعلقت بالرتبية والتعليم� ،أو العائلة� ،أو العمل� ،أو الأجور� ،أو البيئة� ،أو املدينة� ،أو
الريف� ،أو الهجرة� ،أو ال�صحة�...إلخ.
ال�ساحة الأكادمي ّية العرب ّية -على حداثته -على املنحى الذي يرى يف
وي� ّؤكد اجلدل احلا�صل يف ّ
الإدماج الأفقي ملنظور النوع االجتماعي يف �سائر تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية قائمة
الذات الطريقة املثلى النت�شاره وا�ستيعابه من قبل الباحثني والدار�سني ،وينطلق ذلك الر�أي الداعم
ملبد�أ الإدماج املعريف الأفقي للنوع االجتماعي من خ�صو�صية واقع ال�ساحة البحثية واجلامعية
العربية التي �شهدت وت�شهد من حني لآخر بع�ض املواقف املت�شنجة والراف�ضة لدرا�سات املر�أة
“منتجا غرب ًّيا يراد به اخرتاق ح�صون الثقافة العربية الإ�سالمية”.
والنوع االجتماعي باعتبارها
ً
وقد �أكدت بع�ض املبادرات العربية املتناولة لأ�سئلة �إدماج النوع يف حقول املعرفة الإن�سانية
واالجتماعية وال�سبل العمل ّية لت�أمني ذلك يف املقررات اجلامع ّية على �أهمية �أن يت ّم ذلك عرب مراحل
وب�شكل تدريجي ،ك�أن يت ّم البدء يف مراحل �أوىل ب�إقحام منظور النوع االجتماعية يف املواد التعليمية
تدري�سا بني خمتلف التخ�ص�صات.
امل�شرتكة
ً
()141

( )140نف�س املرجع� ،ص .42
( )141مبادرة منظمة املر�أة العربية يف البحث عن �سبل �إدماج النوع يف املقررات اجلامعية ،انظر� :أعمال ور�شة العمل حول ت�ضمني ُبعد
النوع يف املقررات اجلامعية وجماالت البحث الأكادميي ،حترير ُعال �أبو زيد ،منظمة املر�أة العرب ّية ،القاهرة2006 ،م.
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ثان ًيا :عالقة علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة مبنظور النوع االجتماعي:
حتليل نقدي:
لقد خل�صنا �سابقًا فيما يخ�ص املرتكزات النظرية لعلم اجتماع العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة �إىل القول
بتطور تلك التخ�ص�صات املعرفية يف غياب � ّأي اعتبار ل ُبعد النوع االجتماعي ،ال كما مت تطويره
معرف ًّيا فيما بعد ،ولكن حتى يف �أب�سط معانيه الهادفة �إىل اعتبار الإن�سان يف جماالت العمل بوجهيه
املختلفني الرجل واملر�أة ،والنظر �إىل خ�صو�صية كل منهما يف مواقع العمل والإنتاج .وقد متت
الإ�شارة العابرة �إىل عدم االنتباه املعريف ّ
املبكر حل�ضور املر�أة كفاعل اجتماعي يف جوهر عمليات
العمل ويف جماالت ممار�سته املتنوعة .ونحاول يف هذا املقام تعميق النظر يف ذلك االجتاه حماولني
الإحاطة املركزة ببع�ض حيثيات التط ّور التاريخي والإبي�ستملوجي لق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي
يف �صلب علم االجتماع ،وال�سيما �ضمن تخ�ص�صات علم اجتماع العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة.
 -1حضور ُبعد النوع االجتماعي يف دراسة ظواهر العمل:

لقد انطلق تدار�س ظواهر العمل منذ الثلث الأول من القرن الع�شرين -كما تق ّدم -بالرتكيز على
“�أو�ضاع العمل” �أي من خالل االهتمام بظاهرة العمل كممار�سة متمركزة يف حدود الزمان
واملكان ،واالهتمام ب�أبعادها التقنية والفنية كما تتج�سد عرب تلك احلدود ،بغ�ض النظر عما يرتبط
بتلك املمار�سة من ظواهر ل�صيقة بها وبالعامل/الإن�سان الذي ميار�سها ،مثل االهتمام بحياته
ال�شخ�صية والعائلية و�أو�ضاعه النف�سية واالجتماعية خارج نطاق العمل وجماالت ممار�سته .وقد
ر�أى بع�ض الدار�سني يف ذلك الف�صل احلا�سم بني التناول العلمي لداخل امل�صنع وجتاهله ملا هو
خارجه �أم ًرا متف ّه ًما �إذا ما ّمت ربطه باملناخ العلمي ال�سائد يف تلك املرحلة التاريخية ،والذي كان ي�ؤكد
على قدا�سة ف�صل احلياة ال�شخ�صية عن احلياة املهنية ،واعتبار املزج بينهما حني �إجراء البحوث
والدرا�سات �شذوذًا عن �صرامة املنهج العلمي و�ضوابطه .ومتثلت ال�ضريبة املعرف ّية لذلك التوجه
الفا�صل بني العامل وحياته العائلية وال�شخ�ص ّية يف ّ
تعطل م�سار النظر مل�س�ألة عالقة ظاهرة العمل
باختالف جن�س العامل واالهتمام بق�ضايا النوع االجتماعي داخل جماالت العمل وخارجها .وقد كان
ذلك بالرغم مما كانت ت�شهده املر�أة من ح�ضور يف مواقع خمتلفة من امل�صانع الغرب ّية ،خا�صة كيد
عاملة غري خمت�صة �إىل جانب الرجل ،حيث بلغت ن�سبة تواجدها يف فرن�سا مع نهاية �ستينيات القرن
()142

(142) Michel De Coester, François Pichault, Traité de sociologie du travail, op cit, p.45.
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الع�شرين مثلاً حوايل ثلث جمموع اليد العاملة .ومعلوم �أن ح�ضور املر�أة يف �سوق العمل الر�سمي
يف املجتمعات الغربية قد تك ّثف تاريخ ًّيا منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية يف �أوا�سط الأربعينات من
ً
مرتبطا بدوافع ع ّدة ،منها تزايد ال�ضغوط وامل�سئوليات االقت�صادية على الأ�سرة،
القرن الع�شرين
خا�صة يف حاالت ارتفاع بطالة الرجال ،وارتفاع كلفة املعي�شة اليومية ،مبا فيها تزايد �أ�سعار ال�سلع
اال�ستهالكية ،وارتفاع نفقة تعليم الأبناء ،وغري ذلك .هذا مع الت�أكيد على �أن جتاوز املر�أة يف البلدان
الغربية لأ�سوار الف�ضاء اخلا�ص نحو الف�ضاءات العامة ،و�إن ارتبط بدوافع اقت�صادية بالأ�سا�س،
ف�إنّه اقرتن كذلك بحركة جمتمع ّية م�ضادة انبثقت من رغبة الن�ساء يف حتقيق اال�ستقالل ال�شخ�صي،
وال�سعي �إىل حتقيق نوع من امل�ساواة مع الرجل؛ حيث �أ�صبح العمل خارج البيت ق�ضية مركزية
بالن�سبة للن�ساء يف املجتمع املعا�صر ،وواحد من امل�ستلزمات الأ�سا�س ّية لتحقيق اال�ستقالل وامل�ساواة
يف املجتمع احلديث.
()143

ومن امله ّم القول �إنّه رغم ذلك احل�ضور املتزايد للمر�أة يف �سوق العمل ال�صناعي يف املجتمعات الغربية،
ورغم االنتباه املبكر للدرا�سات ال�سو�سيولوﭽية لبع�ض ق�ضايا العمل و�إ�شكاالته الرئي�سة -كق�ضايا
حتفيز العمال على زيادة الإنتاج ،وانعكا�س �أو�ضاع العمال داخل امل�صنع على وتائر الأداء والإنتاج-
�إال �أن ذلك مل ُيف�ض �إىل بروز ّ
مبكر لربط معريف بني معطى ح�ضور املر�أة العاملة وانعكا�ساته املحتملة
على ظواهر العمل .و ُيذكر �أن عد ًدا من الدرا�سات املنحدرة من جتارب “الهاوثورن” قد �أ�شارت
عر�ضا لبع�ض مظاهر االختالف يف الأداء بني اجلن�سني وبني الهويات القومية للع ّمال ،كما �أن
ً
�سجلت بروز بع�ض الدرا�سات املتناثرة عن اليد العاملة الن�سائية ،ومن ذلك درا�سة مادلني
املرحلة ّ
قلبار  Madeline Guilbertيف فرن�سا عام 1966م ،والتي تركزت حول عامالت م�صانع املعادن
ب�ضواحي باري�س .وقد قامت �ضمنها بتحليل مواقع املر�أة �ضمن العمل ،وخ�صائ�ص املهام املوكولة
�إليها ،و�أبرزت �أنها مها ّم تت�سم يف الغالب بطابع �إجرائي ،وبتدخل مقت�ضب ومتكرر ،وبحركة �ضعيفة
الأهم ّية ،وبعمل ثابت وحمدود امل�سئولية ،وغا ًلبا ما يتم يف مواقع معزولة بع�ضها عن البع�ض الآخر.
ولكن مثل تلك الدرا�سة وغريها مل تحُ ّول وجهة انتباه الباحثني والدار�سني �صوب الدرا�سات حول
املر�أة يف جمال العمل ،ومل تغري من واقع الأمر �شيئًا ،بل اعترب بع�ضها البحث املركز حول املر�أة يف
()144

(� )143أنطوين غدنز ،مرجع �سابق� ،ص .452
( )144انتبهت �إحدى الدرا�سات املنبثقة عن جتارب “الهاوثورن” �إىل �أهمية ُبعد النوع عند تع ّمد تغيري �إحدى الن�ساء املتزوجات برجال
خالل �إحدى التجارب ،وعند الإ�شارة �إىل الهوية القومية لبع�ض العامالت اخلا�ضعات للتجربة وتبيان ت�أثري ذلك يف �سلوكهن يف
العمل .انظر :مي�شال دي كو�ستار ،مرجع مذكور� ،ص.45
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مواقع العمل �ش�أنًا يه ّم املر�أة �أكرث ّمما يه ّم عامل االجتماع واملخت�ص فيه .وقد ظلت كربى بحوث
علماء اجتماع ال�ستينيات -ال�سيما الفرن�س ّية منها ،والتي قاربت العمل من بع�ض مظاهره ،من �أمثال
�أعمال “مي�شال كروزيي”  ،Michel Crozierو“بيار بورديو”  ،Pierre Bourdieuو“�آالن
توران”  ،Alain Touraineو“هرني مندرا�س”  -Henri Mendrasظلت وف ّية ملبد�أ الف�صل الآيل
بني احلياة املهن ّية واحلياة اخلا�صة ،كما ظ ّلت من�ضبطة مببادئ كون ّية الذكورة ،و�سريان مبد�أ عدم
جتزئها داخل ف�ضاءات ممار�سة العمل وخارجها.
()145

()146

()147

وبهذا ظ ّلت املقاربة الغرب ّية للعمل �إىل حدود نهاية ال�سبعينيات من القرن الع�شرين بعيدة عن �إدراك
�أهمية فوارق النوع االجتماعي يف درا�سة ظواهر العمل ،ون�أت عن االنتباه �إىل �أهم ّية الروابط بني
اجلن�سني وعالقتها مبمار�سة العمل ،وهو ما يجيز ربمّ ا القول ب�إن علم اجتماع العمل وكذلك التاريخ
االجتماعي للطبقة العاملة وللعمل ال�صناعي يف �أوروبا ت�أ�س�س و�صيغ حول �صورة ومنوذج “عامل
املنجم ذي الع�ضالت املفتولة”؛ حيث انطبع ذلك التخ�ص�ص طويلاً بالعمل ال�صناعي الذكوري،
ومل مي ّيز بني علم اجتماع العمل وعلم اجتماع الع ّمال مع اعتباره املطلق ب�أن العامل حمل الدر�س هو
أ�سا�سا ذلك العامل الذكر املخت�ص يف جمال ال�صناعات الكربى.
� ً
()148

 -2تطور نظرة دراسات العمل واملؤسسة لقضايا النوع االجتماعي:

�إن التطور امللمو�س لتدار�س ق�ضايا العمل من زاوية ما ي�صلها مبقاربات النوع االجتماعي �أ�ضحى
اليوم �أم ًرا واق ًعا يتكر�س من يوم لآخر ب�شكل �أ�صبح من الع�سري معه الت�شكيك فيما مت قطعه
من �أ�شواط مهمة يف ذلك االجتاه ،و�إن بقى ذلك بدرجات متفاوتة الأهمية والأ�سلوب بني �شمال
( )145ت�صريح لقلبار مادلني يف حمادثة متت معها ن�شرت يف جملة:
Travail genre et société, n¨1,avril 1999.

( )146يعد “مي�شال كروزي” من �أبرز م�ؤ�س�سي علم اجتماع التنظيم بفرن�سا كما مت تبيان ذلك يف الف�صل الثاين ،ورغم انتباهه يف
كتابة الظاهرة البريوقراطية ملعطى ح�ضور املر�أة يف تنظيمات العمل ،و�إ�شارته �إىل �أهمية االختالفات بني اجلن�سني يف حتليل
بع�ض �سلوك الفاعلني االجتماعيني� ،إال �أنّه �سرعان ما ي�ستدرك للت�أكيد على عدم املبالغة يف اعتبار ذلك املعطى (ح�ضور املر�أة)
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا يف حتليل �آليات ا�شتغال تنظيمات العمل ،ويقول يف ذلك“ :مبا �أن غالبيتهم من الن�ساء ،ميكن �أن نفكّ ر �أن
تعار�ض اجلن�سني ميكن �أن يكون من العنا�صر املهمة امل�سهمة يف حتديد الو�ضع ّية ،ولكن ت�أثريه ال يجب ب�أي حال املبالغة فيه”
انظر.Michel Crozier, Le phénomène Bureaucratique, Seuil, Paris 1963, p.115 :
(147) Michel De Coester, François Pichault, Traité de sociologie du travail, op cit, p.46.
(148) Laura Lee Dawns, Histoire du peuple, histoire des femmes. In Jacqueline Laufer, Le travail du
genre, op cit, p.88.
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العامل وجنوبه ،وبني �شرقه وغربه .وقد �أ�صبحت مو�ضوعات املر�أة والنوع االجتماعي اليوم من
املبجلة يف �أو�ساط غري قليلة ومن املجاالت ذات الأهمية املتنامية ،ولكن ال�س�ؤال الذي
املو�ضوعات ّ
أ�سا�سا بزمن ك�سر الطوق وته�شيم حاجز ال�صمت املعريف والفكري املت�صل
قد ُيطرح هنا يرتبط � ً
بتغييب املر�أة كمو�ضوع درا�سة داخل نطاقات العمل ،وبزمن انتباه الدار�سني واملخت�صني يف املجال
�إىل �أهمية متغري الروابط بني اجلن�سني وانعكا�ساته املختلفة على �سري العمل و�صريورة الإنتاج،
وعلى العالقات الإن�سانية واالجتماعية داخل تنظيمات العمل وم�ؤ�س�ساته احلديثة.
�إن احلديث عن بدايات الت�أ�سي�س لعالقة معرف ّية بني درا�سات العمل وق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي،
وبدايات ت�شكله كمو�ضوع �سو�سيولوجي وكم�شروع بحث ودرا�سة على قدر من الأهمية ،يرجعنا �إىل
احلديث عن مزايا ما �أنتجه �صخب الن�ضال الن�سوي الغربي يف �سبعينيات القرن املا�ضي من م�شروعات
حر�ضت على �ضرورة معاودة النظر العلمي ،وتفكيك بنية بع�ض ما مت اعتباره من امل�سلمات
فكرية ّ
البده ّية يف م�سائل خمتلفة ،ومنها تلك املرتبطة ب�أو�ضاع العمل وباملر�أة العاملة .وقد حظيت �إ�شكالية
العمل املنزيل للمر�أة يف هذا النطاق بجهود بارزة؛ حيث ن ّبهت الأ�صوات الن�سو ّية يف الواليات املتحدة
الأمريكية ثم يف فرن�سا �إىل �ضرورة اعتبار الأعباء املنزلية للمر�أة �صنفًا ال يقل �أهمية وقيمة عن �أ�صناف
العمل الأخرى ،ووردت تلك املطالبة يف �شكل دعوة ملراجعة مفهوم العمل يف حد ذاته بغر�ض دح�ض
م�سلمة �أن العمل املنزيل للمر�أة هو عمل غري منظور وغري منتج ومنزوع االعتبار املادي واملعنوي مبا �أنّه
يت ّم بدون مقابل .وقد �شفعت تلك الدعوات مبجموعة من الدرا�سات امليدانية حول توزع وقت املر�أة بني
العمل املنزيل والعمل باخلارج مربزة ا�ستئثار ال ّأول ب�أغلب وقت املر�أة العاملة ،وكان ذلك فاحتة اجتاه
نظري خمتلف � َّأ�س�س جلملة من الت�سا�ؤالت ال�سو�سيولوﭽية حول دالالت تهمي�ش العمل املنزيل للمر�أة
العاملة و�أبعاده وعالقته مب�شروعية هيمنة وا�ستغالل الرجل للمر�أة.
وبينت كري�سنت دلفي  Christine Delpyيف تلك املرحلة �أن “منط الإنتاج املنزيل” ي�شتغل بالتوازي
مع “منط الإنتاج ال�صناعي” ،وبرهنت على �أن طبيعة املنتج �أو اخلدمة املقدمة لي�ست م�سئولة عن
أ�سا�سا بنمط الروابط والعالقات
الطابع الت�سويقي من عدمه ،ولكن املحدد الرئي�س للت�سويق يقرتن � ً
االجتماعية التي تتم �ضمنها عملية الإنتاج ،ويرتبط كذلك مبوقع املر�أة (كزوجة �أو كعاملة) �أثناء
�أدائها لذلك العمل.
()149

(149) Christine Delphy, Travail ménager ou travail domestique, dans Andrée Michel (dir), Les
Femmes dans la société marchande, PUF Paris 1978, p.35.
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وقد ُطرحت �ضمن هذا امل�سار جملة من املو�ضوعات املجددة ،مثل العمل املنزيل ّ
املبكر للفتاة،
و�إ�شكالية ان�شغال املر�أة باختيار طبيعة العمل املتنا�سب مع حجم �أعبائها املنزلية ،والعالقة بني
العائلة والعمل ،وق�ضايا احلراك االجتماعي ،وكذلك م�سائل اال�ستثمار االجتماعي يف العمل بح�سب
االنتماءات الطبق ّية للأفراد والأ�سر .وقد �أف�ضت خمتلف تلك اجلهود �إىل خال�صات نظرية مهمة
�أدت �إىل �أطروحات �أكرث جر�أة مت�صلة مب�سالة انعدام امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف �سوق العمل
من حيث الأجور و�أمناط اال�ستخدام والتوظيف ،وبع�ض �إ�شكاليات التن�شئة االجتماعية يف عالقتها
ببناء الت�صورات االجتماعية وربطها لبع�ض الوظائف منعدمة القيمة بالأنثى.
()150

ولع ّله من املفيد القول كذلك ب�أن معطى و�صول عدد من الن�ساء املتعلمات �إىل مراحل متقدمة من حقول
الإنتاج البحثي يف تخ�ص�ص علم االجتماع -خا�صة يف بع�ض الدول ال�صناعية -كان له �أثره البارز يف
�إحداث نوع من القطيعة الإبي�ستملوﭽية مع االجتاهات التي كانت �سائدة يف درا�سات ظاهرة العمل؛
مما �ساعد علم اجتماع العمل على تغيري وجهة حمور ّية درا�ساته واهتماماته “بالنموذج الكوين للعامل
الذكر” نحو تد�شني م�سار من البحوث ذات املنظور “املجن�سن” واملقارِ ن لكل من مواقع الرجل واملر�أة
فجر �أوىل الت�سا�ؤالت واالنتقادات املوجهة للأ�س�س النظرية لعلم
و�أدوارهما يف جمال العمل ،وهو ما ّ
اجتماع العمل ول�سائر مدار�سه املتجاهلة للفوارق بني اجلن�سني و�سائر انعكا�ساتها وجتلياتها.
وال ب ّد من الت�أكيد على �أن تنامي موجة الدرا�سات والبحوث ذات املنظور املختلف املراعي لوجود
املر�أة �إىل جانب الرجل داخل نطاقات العمل كان مرتافقًا كذلك مع ظاهرة تو�سع القطاع الثالث
باملجتمعات الأوروب ّية ،وظهور املر�أة كعاملة بارزة يف جمايل اخلدمات والتجارة.
لقد كان �إ ًذا لكل هذه العوامل ال�سو�سيوتاريخية مبختلف �أبعادها الفكرية واالقت�صادية واالجتماعية
�أثرها املعترب يف البناء العلمي ملو�ضوع املر�أة ،وت�سكينه كمبحث على قدر من الأهمية يف �صلب
اهتمامات علم اجتماع العمل .ولئن متحور اهتمام عاملات االجتماع الن�سويات يف البداية حول
املر�أة العاملة يف ح ّد ذاتها لتبيان م�ستويات اختالف �أو�ضاعها ،ف�إن ذلك التوجه تطور تدريج ًّيا منذ
ثمانينيات القرن الع�شرين نحو �إدراك �أ�شمل ملختلف ق�ضايا العمل وامل�ؤ�س�سة يف عالقاتها بالروابط
بني اجلن�سني داخل جماالت العمل و�سوقه ب�شكل �أعم.
(150) Michel Lallement, Quelques remarques à propos de la place du genre dans la sociologie du
travail en France. In Jacqueline Laufer, Le travail du genre, op.cit, p.129.
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ومن املفيد القول ب�أن امل�شهد البحثي الغربي ي�شهد منذ الع�شرية الأخرية للألفية الثانية حركة
فكرية مهمة� ،أخذت على عاتقها تكثيف اجلدل حول ق�ضايا العمل وامل�ؤ�س�سة منظو ًرا �إليهما عرب
مقاربة النوع االجتماعي ،ويت�أ�س�س ذلك امل�شهد عرب منابر فكرية عديدة ومتنوعة حتت�ضنها كربى
اجلامعات الغربية و�أه ّم مراكزها وخمابرها البحثية .وتنتج تلك احلركة ب�شكل متوا�صل �أعدا ًدا
مهمة من الكتب واملقاالت والندوات واملجالت العلمية املتخ�ص�صة.
()151

وقد �أف�ضت تلك احلركة �إىل خلق نوع من الرتاكم العلمي حول ق�ضايا العمل والنوع ب�شكل غري
م�سبوق ،وهو ما �أ�سهم �إىل حد كبري يف جتديد الأطروحات والق�ضايا ،وتو�سيع دوائر النظر
العلمي فيها .وميكن القول �إن ذلك التطارح الفكري لق�ضايا النوع والعمل جتاوز حمليته لنقد �أ�س�س
ومرتكزات الر�أ�سمالية الغربية يف مظاهرها امل�ستجدة .وقد طورت بع�ض النقا�شات احلالية ما مت
�إثارته �سابقًا من قبل الن�سويات يف �إجنلرتا والواليات املتحدة حول التق�سيم القائم بني اخلا�ص
والعام يف حياة املر�أة م�ؤكدة ارتكاز النظام الر�أ�سمايل الغربي على �أ�س�س العائلة البطرياركية،
وتهيكل �سوق العمل به وفق نف�س املنطق البطرياركي ،وهو ما ي�ؤكد يف نظر ذلك النقا�ش ُعقم
الطرح العلمي الذي كان يف�صل بني البطريياركية والر�أ�سمالية كنظامني منف�صلني.
هذا و ُي�شار �إىل �أن ذلك اجلدل العلمي الدائر حول ق�ضايا النوع والعمل يف بع�ض البلدان الغرب ّية
�أفرز نو ًعا من اجلدل ّية البنَّاءة بني الواقع املعي�ش واحلياة اليومية لكل من الرجل واملر�أة والأ�سرة
وبني الق�ضايا املدرو�سة واملطروحة للنقا�ش على م�ستوى وا�سع �شمل ال�سيا�سات احلكومية والربامج
التنموية والقوانني .ومن �أهم الأمثلة على ذلك ما �أ�صبح يثار اليوم من نقا�ش حول ظواهر العمل
( )151ميكن على �سبيل الذكر ال احل�صر احلديث عن املج ّلة ال�صادرة عن علماء االجتماع الإجنليز:
) .and Societyوهي جملة تعنى بدرا�سات م�سارات العمل ،والعالقات ال�صناعية وحتوالت �سوق العمل ،وق�ضايا النوع،
والتق�سيم اجلن�سي للعمل .وقد �شفعت هذه املبادرة ب�أخرى يف �سنة 1994م متثلت يف �إن�شاء جملة (Gender Work and
) ،Organizationوقد تركزت حول االهتمام بعالقات النوع داخل جماالت العمل ،وداخل التنظيمات ال�صناعية احلديثة� .أ ّما
فرن�سا فقد �شهدت بدورها م�سا ًرا ت�أ�س�ست �ضمنه العديد من جمموعات البحث ،ونذكر منها�“ :سوق العمل والبحث” ()MAGE
املن�ش�أة يف �إطار مركز الوطني للبحث العلمي يف فرن�سا من قبل جمموعة من املخت�صني يف علم اجتماع العمل .وكذلك “ال�شبكة
اجلامعية الوطنية متعددة االخت�صا�صات حول النوع” ( ،)RINGوهي ت�ضم جمموعة من الباحثات املنتميات لعدد من اجلامعات
الفرن�سية ولبع�ض امل�ؤ�س�سات البحثية .ومن املجالت العلمية املتخ�ص�صة ميكن ذكر “كرا�سات النوع” (،)Cahiers du Genre
وجملة “الدرا�سات حول التق�سيم االجتماعي واجلن�سي للعمل” ( ،)Etudes sur les Rapports sociaux de sexeوجملة
“العمل والنوع واملجتمع” (�...)Travail Genre et Sociétéإلخ.
(Work, Employment
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يف عالقتها بالعائلة وبال�سيا�سات االجتماع ّية العائل ّية .وي�ستهدف هذا النقا�ش ال�سيا�سات احلكومية
للعائلة ،التي ظلت قائمة على م�سلمة اعتبار املر�أة هي امل�ؤمتنة ال�شرعية على الأ�سرة ،واعتبار الرجل
هو العائل الأول والوحيد للأ�سرة ،رغم خمتلف التحوالت االجتماعية واالقت�صادية التي جعلت من
املر�أة ً
�شريكا مه ًّما يف الإنفاق والدخل الأ�سري.
وتُطرح يف نف�س هذا ال�سياق ق�ضية عمل النوع يف عالقتها بنموذج دولة الرعاية �أو الدولة
احلا�ضنة ،والتي �أ�صبحت الدرا�سات ال�سو�سيولوﭽية -خا�صة يف بريطانيا -ت�ؤكد على �إعادة
�إنتاجها لعالقات النوع االجتماعي ب�شكل يكر�س الف�صل بني اخلا�ص والعام يف حياة املر�أة العاملة.
رب الأ�سرة وعائلها الوحيد يف
و ّمت يف هذا ال�ش�أن الدعوة �إىل جتاوز النظر �إىل الرجل بو�صفه ّ
اجتاه تطوير التعامل مع كل من الرجل واملر�أة ب�شكل فردي ،وامل�ساواة بني النوعني يف احلقوق
واالمتيازات االجتماعية.
()152

كما �أثريت يف هذا ال�صدد جملة من املو�ضوعات ذات ال�صلة ،كم�س�ألة عالقات عمل النوع مقابل �أجر
بال�سيا�سات االجتماعية ،وم�سائل عدم امل�ساواة يف توزيع الرثوة والدخل ،وم�شكالت تو�سع قاعدة
ت�أنيث بع�ض الوظائف ذات الأجور الزهيدة والأهمية املتدنية ،وانت�شار العمل الن�سائي اله�ش وغري
امل�ستقر يف جممل الدول الر�أ�سمالية واملتقدمة ،ومو�ضوعات عالقة املر�أة باملر�أة يف جمال العمل،
ال�سيما فيما يت�صل بعالقة املر�أة ذات املنا�صب القيادية العليا يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية باملر�أة
ذات العمل الب�سيط وحمدود اخلربة .وقد ت�أكد عدم النظر مع هذه املو�ضوعات الأخرية �إىل املر�أة
ككتلة غري قابلة لالن�شطار ،ومتت الدعوة �إىل عدم جتاهل الفوارق االجتماعية والثقافية والطبق ّية
واالقت�صادية الكامنة وراء لفظة “املر�أة” ب�شكل عام ،واملر�أة العاملة ب�شكل �أدق.
 -3دراسات املرأة والنوع االجتماعي يف جماالت العمل :حال البالد العربية:
�إن م�سار الت�أ�سي�س حلقول درا�سات �أكادميية عامة يف جماالت املر�أة والنوع االجتماعي ما يزال
كما تقدمت الإ�شارة �إىل ذلك -م�سا ًرا يرتكز ببطء يف �أغلب الأقطار العربية ،ولكن ماذا ميكنالقول ب�ش�أن ن�سق الإنتاج العام للبحوث والدرا�سات حول املر�أة والنوع االجتماعي يف ات�صالها
مبجايل العمل وامل�ؤ�س�سات؟
(152) Wajcman Judy, Le genre du travail, In Laufer Jacqueline, Le travail du genre, op cit, p.158.
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يجدر بنا يف البداية التذكري ب�أن ظاهرة خروج املر�أة العربية �إىل العمل هي ظاهرة �شهدتها البلدان
العربية حدي ًثا؛ �إذ �إنه بالرغم من بع�ض الإ�شارات العربية املبكرة لأهمية حترر املر�أة من �سجون
الف�ضاء اخلا�ص نحو ممار�سة فاعلة خارجه� ،إ ّال �أنه عمو ًما ال ميكن الت�أريخ لبدايات انت�شار
الظاهرة �إال مع مراحل اال�ستقالل وبناء الدول الوطنية يف �أغلب الدول العربية.
()153

امل�سجل يف بروز ظاهرة عمل املر�أة وانت�شارها بني
ومن املهم الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل التفاوت ّ
�سائر الأقطار العربية ب�أقاليمها املعروفة امل�شرق واخلليج واملغرب العربي ،حيث تالءمت التوجهات
التنموية الأوىل لدول املغرب العربي واجتاهها نحو الرتكيز املطلق على ال�صناعة يف العقود الأوىل
ما�سة للمن�ش�آت ال�صناعية الكربى لأعداد كبرية من اليد العاملة الرخي�صة وغري
لال�ستقالل مع حاجة َّ
املخت�صة التي وجدت �ضالتها يف ن�ساء الطبقات الفقرية واملتو�سطة الراغبات يف حت�سني �أو�ضاع
�أ�سرهن املادية واالجتماع ّية ،وهو ما كان له وقعه يف تو�سيع قاعدة املر�أة العاملة غري املخت�صة ب�شكل
�أبرز يف كل من تون�س واجلزائر واملغرب.
هذا وال بد من الت�أكيد على �أن حركة ولوج املر�أة لف�ضاءات العمل توازت يف معظم الدول العربية مع
عوامل انت�شار التعليم ودعم جمانيته وتعميمه� ،إىل جانب ال�سعي الر�سمي لتطوير البنى الت�شريع ّية
واخلطط والربامج االقت�صاد ّية املوجة �إىل املر�أة يف ظل مناخات �سيا�س ّية عامة �أعلنت عزمها على
الدفع قُد ًما مب�سرية انخراط املر�أة يف عجلة التنمية.
ومن املعلوم �أن جل الدول العربية عمدت منذ اخلم�سينيات �إىل القيام ب�إ�صالحات �شاملة طالت
البنى االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ومتخ�ضت عنها جملة من ال�سيا�سات الرامية �إىل النهو�ض
بالن�ساء ومتكينهن من حقوقهن يف جمال التعليم دون متييز بني البنني والبنات؛ وهو ما �أدى �إىل
ت�ضاعف �أعداد التلميذات ،وما �س َّرع كذلك من وتائر انخراط �أعداد كبرية من اخلريجات يف �سوق
العمل العربية؛ و�إ�سهامهن بالتايل يف العملية الإنتاجية ،والتحقت �أعداد غفرية منهن بوظائف
�إدارية ،واقتحمن جماالت ال عهد لهن بها ،كالق�ضاء ،واجلي�ش ،وم�ؤ�س�سات الإن�شاء والبناء ،كما
فتح القطاع العام �أبوابه يف عدد من الدول العربية -ال�سيما يف م�صر واملغرب العربي� -أمام فتيات
( )153ن�شري يف هذا املقام �إىل �أن ال�شيخ رفاعة رافع الطهطاوي منذ القرن التا�سع ع�شر اعترب �أن عمل املر�أة “ ي�صون املر�أة ع ّما ال يليق،
و�إذا كانت البطالة مذمومة يف حق الرجال ،فهي �أعظم مذمومة عظيمة يف حق الن�ساء” ،وكذلك �إىل ت�أكيد امل�صلح التون�سي
الطاهر احل ّداد منذ مطلع القرن الع�شرين على �أن “لي�س يف ن�صو�ص القر�آن ما مينع من تويل املر�أة �أي عمل يف املجتمع مهما
كان هذا العمل عظي ًما”.
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الطبقة العاملة والريفيات اللواتي ح�صلن على قدر من التعليم بعد �أن �أ�صبح جمان ًّيا .وقد تو�سعت
يف �سوريا قاعدة الن�ساء العامالت يف القطاعات ذات ال�صلة بالتعليم وال�صحة ،واقتحمن قطاعات
جديدة ،مثل ال�صناعات التحويلية واخلدمات .وانخرطت الن�ساء يف العراق يف مراحل اال�ستقالل
الأوىل يف املهن ال�شاقة كالعمل بال�صحاري ،ويف �صناعة النفط والتنقيب عنه ،ويف البحث عن
الآثار ،والهند�سة الزراعية ،واالعتناء بالرثوة احليوانية.
()154

وال بد من القول ب�أن هذه الطفرة احلا�صلة ج ّراء هذا االنخراط املت�أخر ن�سب ًّيا للمر�أة العربية يف �سوق
العمل قد اقرتنت يف وقت مبكر بتبلور م�ستوى مهم من الوعي مب�شكالت املر�أة العاملة وق�ضاياها
يف �صفوف احلركة الن�سائ ّية العربية مبختلف توجهاتها ومنظماتها وجمعياتها احلكومية وغري
احلكومية .و�شهدت كل الدول العرب ّية تقري ًبا حتركات اجتماع ّية متفاوتة احلجم وال�شكل للمطالبة
باحلقوق القانونية واالجتماعية للمر�أة العاملة .وقد ظفرت املر�أة العربية العاملة نتيجة لذلك مبكا�سب
قانونية واجتماعية مهمة يف العديد من الأقطار.
()155

ولكن امللفت لالنتباه �أن هذه احلركة الوا�سعة النخراط املر�أة العربية يف �سوق العمل وخمتلف ما
اقرتن بها من تغيري يف القوانني والت�شريعات وال�سيا�سات العربية ،مل يتواز مع حركة �إنتاج فكري
وبحثي ذات كثافة عدد ّية ونوع ّية حول مو�ضوعات املر�أة والعمل ،حيث ظلت الدرا�سات امليدانية
والبحوث الأكادميية املتناولة لق�ضايا و�إ�شكاالت املر�أة العاملة �ضنينة ونادرة يف البيبليوغرافيا
العربية .ومما ال �شك فيه �أن عامل الولوج املت�أخر للمر�أة العرب ّية �إىل دوائر البحث العلمي والأكادميي
()156

( )154الإ�سكوا ،تاريخ احلركات الن�سائية يف العامل العربي ،مرجع �سابق �ص .53
( )155متت منذ � 1946ضمن احلزب الن�سائي امل�صري املناداة مب�ساواة العامالت بالعمال يف احلقوق مبا فيها امل�شاركة يف النقابات
و�إقرار حقهن يف �إجازة الو�ضع مقابل اجر و�إن�شاء ح�ضانات للأطفال يف مواقع العمل .ويف العراق �صدر قانون العمل ل�سنة
 1970الذي �ساوى املر�أة بالرجل يف جميع �أحكامه وثبت مكت�سباتها من قانون �سنة  1936يف اجلانب املتعلق باحلمل والوالدة
والذي مينع ت�شغيلها يف الأعمال الليلية املرهقة ويقر بفتح دور احل�ضانة ،و�صدر كذلك قانون التقاعد وال�ضمان االجتماعي �سنة
 1971ليقر امل�ساواة بني العاملني والعامالت .ويف تون�س �صدر يف  1960قانون ال�ضمان االجتماعي و�صدرت يف �سنة 1966
جملة ال�شغل ،وقد متت فيهما امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف احلقوق والواجبات ،ويف جمال الأجر والرتقية والإجازات والتقاعد
مع مراعاة خ�صو�صية املر�أة العاملة من �إجازة الو�ضع واحلماية من الأ�شغال امل�ضرة بال�صحة ،وهو ما �أحدث اً
حتول نوع ًيا يف
قطاع العمل الن�سائي بانفتاحه على الأعمال والوظائف اجلديدة بعدما كان ينح�صر معظمه يف الن�شاط الفالحي فتزايد عدد
امللتحقات بالوظيفة العمومية .نف�س املرجع� ،ص .55-54
( )156ن�ؤكّ د على �أهمية هذه احلركة بالرغم مما يقال عن �ضعف امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية وانخفا�ض ن�سب انخراطها يف �سوق
العمل وهو ما �سوف نتعر�ض له ب�أكرث حتليل يف الف�صل القادم.
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ب�شكل عام ،و�إىل حقول املعرفة الإن�سانية واالجتماع ّية ب�شكل �أدق ،وتبوءها ملوقع الفاعل املنتج
�ضمن تلك الدوائر ،له دوره فيما ُ�س ّجل من حمدود ّية االهتمام بق�ضايا املر�أة و�إ�شكاالتها يف جماالت
العمل ،هذا بطبيعة احلال �إذا ما افترُ �ض اً
جدل �أن املر�أة تعترب �أكرث من يهتم بق�ضايا املر�أة ويكتب
عنها .ورغم �أن االجتاهات العامة لت�صنيف البيانات والإح�صائيات املت�صلة بواقع البحث العلمي
من منظور النوع االجتماعي ال تزال �شبه منعدمة على نطاق وطني و�إقليمي ،ف�إن النزر القليل
املتوافر منها ي�ؤكد �إىل حد كبري �أن م�سار ح�ضور املر�أة العربية وفاعليتها و�إنتاجها يف جمال العلوم
الإن�سانية واالجتماعية كما هو احلال يف احلقل ال�سو�سيولوجي يبقى على غري �أهمية تذكر رغم
حر�ص معظم الدول العربية على �إن�شاء اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث الوطنية ،والذي توازى
و�س ّجل معه � ٌ
إقبال للإناث على التعليم العايل ب�شكل غري م�سبوق،
مع انت�شار ظواهر تعليم الفتاةُ ،
وبرزت معه طاقات ن�سائية مهمة يف العقود الثالثة الأخرية .ولكن رغم ذلك مازلت هناك فجوة
نوعية بني الذكور والإناث ل�صالح الذكور على �صعيد عدد الباحثني والباحثات والعلماء والعاملات
يف املجاالت العلمية ،وذلك رغم ت�أكيد تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2005م على �أن هذه
الفجوة �أ�صبحت متيل ل�صالح الإناث يف الفرتة الأخرية .ويبقى ذلك بنظرنا �أم ًرا غري �أكيد؛ نظ ًرا
جلملة من املعطيات التي يبقى من �أهمها عدم توافر الإح�صائيات الدقيقة واملنجزة وفق ت�صنيف
النوع االجتماعي يف �أغلب الدول العرب ّية ،والتي من املمكن �أن يبني عليها الدار�س ا�ستنتاجاته
من ناحية ،ث ّم نظ ًرا لعدم توافر التدقيق املطلوب يف توزع الباحثني والباحثات ح�سب التخ�ص�صات
العلمية الدقيقة يف ّ
جل الإح�صائيات العربية من الناحية الأخرى ،حيث يطم�س التعميم وال�شمول فهم
م�ستوى ح�ضور عدد الباحثني والباحثات يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية مثلاً �أمام تخ�ص�صات
العلوم الطبيع ّية وغريها ،هذا ف�ضلاً عن غياب التدقيق يف م�ستوى التخ�ص�صات الفرعية �ضمن هذا
احلقل العلمي �أو ذاك.
امل�سجل يف ال�سنوات الأخرية يف م�ستوى عدد طالب
ونقف يف هذا النطاق عند حالة االرتفاع ّ
وخا�صة طالبات العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية يف بع�ض الدول العرب ّية ،والذي ميكن ح�سب البع�ض
�أن يكون م�ؤ�شّ ًرا �إيجاب ًّيا قد ينبئ بالتطور امل�ستقبلي لأعداد الباحثني والباحثات يف ذلك احلقل،
ولكن هذه القراءة املتفائلة ال تنعك�س يف م�ستوى الواقع؛ بحكم �أن ن�سب موا�صلة املراحل العليا
من التعليم العايل ،خا�صة بالن�سبة للفتيات ،تبقى �أقل بكثري من ن�سب االلتحاق باملراحل الأوىل
158

والثانية من التعليم العايل يف جل الدول العربية .وهو واقع -رغم عدم توافر الإح�صائيات الدقيقة
حوله -يتح�س�سه �أهل الذكر يف �أغلب التخ�ص�صات بغري كبري عناء .وربمّ ا يجد واقع تراجع �أعداد
املوا�صلني واملوا�صالت للمراحل العليا من التعليم العايل تف�سريه يف بع�ض خ�صو�صيات املنظومات
ولكن الأكيد �أن عوامل م�شرتكة ميكن �أن
االقت�صادية واالجتماع ّية وال�سيا�س ّية لكل قطر عربيّ ،
تف�سر ب�شكل عام ذلك الو�ضع ،ومنها الذاتي واملتم ّثل يف رغبة الطالب الذكور يف االلتحاق الفوري
ّ
ب�سوق العمل ب�أقل ما ميكن من ال�شهادات العلمية؛ ويكون ذلك عادة لأ�سباب مادية ،وحر�ص الفتاة
والأ�سرة يف حاالت عديدة على االكتفاء مبا قل من التعليم مقابل الزواج والبحث عن اال�ستقرار،
ومنها املو�ضوعي واملت�صل حتدي ًدا بالأو�ضاع العامة جلامعاتنا العربية ،وبطاقات ا�ستيعابها لط ّالب
املراحل العليا و�إمكاناتها املالية والب�شر ّية ،وتراجع مكانة البحث العلمي و�أهميته يف بع�ضها.
املر�سمات بالتعليم العايل ب�شكل عام وبتخ�ص�صات
�إن االرتفاع ّ
امل�سجل يف تزايد �أعداد الفتيات ّ
العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،ال يعك�س يف جانب كبري منه رغبة فعل ّية يف االنخراط يف هذه
االخت�صا�صات �أو � ً
إدراكا لأهميتها بقدر ما يعك�س توجه الفتيات نحو اخت�صا�صات تعترب من قبلهن
�ضمانًا ملهن ذات دوام جزئي ،وال تتعار�ض مع النظرة التقليدية لأدوارهن الإجنابية ،وال مع تق�سيم
العمل ال�سائد يف البيت ورعاية �شئون الأ�سرة.
()157
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وعمو ًما ميكن القول �إن واقع انخراط املر�أة العربية يف حقول الإنتاج البحثي ،خا�صة يف جمال
العلوم االجتماع ّية ،و�إن بدا م�سا ًرا ي�شهد بع�ض التط ّور -وهو ما يتح�س�س املالحظ بع�ض مالحمه
يف تزايد ن�سق الإ�صدارات الن�سائية -ف�إنه ب�شكل عام ال يزال واق ًعا يحتاج �إىل املزيد من الدفع
واالهتمام من قبل جميع الأطراف املعن ّية؛ لأنه من املعلوم �أن الباحثة العربية قد ال تتحمل مبفردها
م�سئولية انخفا�ض �أن�ساق الإنتاج العلمي والبحثي ،والذي ربمّ ا ال يختلف فيه ن�سق الإنتاج العام
عن ذلك ال�صادر عن املر�أة.
�أ ّما فيما يت�صل ب�أحوال املنتج البحثي حول ق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي يف ات�صالها بالعمل
وامل�ؤ�س�سة ،فيمكن الإ�شارة �إىل �أن هذا املجال يبقى بدوره من فراغات امل�شهد البحثي العربي ،حيث
( )157لقد حتققت امل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني يف التعليم العايل يف اثني ع�شر دولة عرب ّية ،ويزيد عدد الإناث امل�سجالت يف التعليم
العايل عن عدد الذكور يف بع�ض الدول العربية كتون�س والإمارات العربية املتحدة وقطر والكويت .انظر تقرير التنمية االن�سانية
العربية 2005م ،مرجع �سابق� ،ص 77
( )158نف�س املرجع وال�صفحة.
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�إنه على ندرة املكتوب واالهتمام ،خا�صة يف املجال ال�سو�سيولوجي بق�ضايا العمل و�إ�شكاالته ،ف�إن
عر�ضا ،يبقى �أقل من ذلك بكثري .ويتجه الق�صد يف هذا
املهتم منها باملر�أة والنوع االجتماعي ،ولو ً
املقام �إىل املنتج ال�سو�سيولوجي باللغة العرب ّية ،ولكن ذلك ال مينع من الإ�شارة �إىل ما �شهدته
املكتبة املغاربية يف كل من تون�س واجلزائر واملغرب ب�صفة خا�صة من �إ�سهامات كتبت باللغة الفرن�س ّية
من قبل باحثني وباحثات مغاربة و�أجانب حاولوا منذ نهاية �ستينيات القرن الع�شرين الإحاطة ببع�ض
حيثيات املر�أة يف جماالت العمل املختلفة و�إ�شكاالت �إ�سهامها يف التنمية االقت�صادية ،واجتهدوا
واجتهدن يف تقدمي الإ�ضافة يف م�سار فهم موقع املر�أة يف املجتمعات املغارب ّية.
()159
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هذا وتظل الدرا�سات احلديثة حول ق�ضايا و�إ�شكاالت التنظيمات وامل�ؤ�س�سة االقت�صادية العربية
وموقع ٍّ
كل من الرجل واملر�أة فيها �شبه غائبة يف مكتباتنا بالرغم مما �أ�صبحت حتتله ق�ضايا علم
اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سة من اهتمامات مركزة يف الأو�ساط املعرفية الغرب ّية ب�شقيها الفرانكفوين
والأجنلو�ساك�سوين نظ ًرا جلملة التحوالت الهيكلية التي ت�شهدها امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف زمن
العوملة ،ومع ت�سارع ن�سق تطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وتداعياته املختلفة على عوامل العمل
وامل�ؤ�س�سة .و�أمام ذلك الواقع لع ّله من املفيد التذكري ب�أن م�سئولية ذلك يتحمل فيها املخت�صون،
وربمّ ا املخت�صات ب�شكل خا�ص ،العبء الأكرب ،ولعله �آن الأوان لتجاوز تلك ال�صورة النمطية التي
جعلت من درا�سات املر�أة ،وجتعل اليوم من درا�سات النوع االجتماعي� ،ش�أنًا يعني الباحثات �أكرث
مما يعني الباحثني.
ومن املالحظ يف نف�س هذا الإطار �أن تطور الإ�صدارات البحث ّية حول املر�أة والنوع االجتماعي
ً
مرتبطا مبراكز وهيئات وم�ؤ�س�سات بحث ّية عموم ّية �أو
والعمل يف �أغلب البلدان العربية �أ�صبح
مراكز بحث �إقليمية ،من ذلك مركز الدرا�سات والتوثيق والإعالم حول املر�أة (الكرديف)� ،أو مركز
( )159ال يعني ا�ستبعاد النظر يف املنتج البحثي بغري اللغة العرب ّية �أي ا�ستنقا�ص من قيمة املكتوب باللغات الأجنب ّية ،ولكن جهودنا ترمي
أ�سا�سا �إىل ت�شخي�ص واقع املكتبة العربية يف جمال در�سنا بغر�ض الرتكيز على ما ميكن �أن يوجد من نقاط ق ّوة و�ضعف ،وحماولة
� ً
تقدمي �صورة متكاملة؛ لع ّلها تدفع باجتاه تعزيز الإيجابي فيها وجتاوز ال�سلبي و�س ّد الفراغات املبحث ّية املوجودة؛ وذلك من منطق
القناعة ب�أن اللغة كائن حي قد يفقد وجوده يف حالة غياب الدعم والرفد .ومما ال �شك فيه �أن اللغة العربية �إذا مل يكتب بها �أهلها فلن
يكتب بها غريهم ،و�إذا مل تتوافر اجلهود ال�صادقة جلعلها ت�ستوعب كل تقدم يف املجاالت العلمية واملعرفية املختلفة ف�إنها �ستوا�صل
تلقّي التهم ب�أنها عاجزة عن �أن تكون حاملة للمعرفة ومواكبة لتطوراتها.
( )160ن�شري بالأ�سا�س �إىل عدد من املقاالت ال�صادرة يف املجلة التون�سية للعلوم االجتماع ّية التابعة ملركز الدرا�سات االقت�صادية
واالجتماعية ويف حوليات �شمال �إفريقيا التابع للمركز الوطني للبحث الفرن�سي.
160

الدرا�سات االقت�صادية واالجتماع ّية (�سريا�س) بتون�س ،واملجل�س القومي للمر�أة ومركز الدرا�سات
والبحوث االجتماعية واجلنائية مب�صر� ،أو مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) .وهو
واقع ربمّ ا ي�ؤكد لنا �إىل حد كبري فر�ضية عزوف الباحثني والباحثات عن املبادرة الفرد ّية يف الإنتاج
البحثي حول املر�أة والنوع االجتماعي والعمل حتدي ًدا ،حيث يبقى هذا الأخري اً
جمال ينتظر ما ميكن
ً
مرتبطا �إىل حد كبري ب�أجنداتها العامة
من اهتمام مو�سمي لتلك امل�ؤ�س�سات ،وهو اهتمام يكون
وخططها املرحل ّية.
وربمّ ا يبقى ال�س�ؤال الذي قد يحتاج منا جمي ًعا مزي ًدا من تعميق النظر ب�ش�أنه مت�صلاً مب�سئولية
مقرراتنا الدرا�سية اجلامعية عن و�ضع العزوف واحلاالت العامة ل�ضعف الإنتاج البحثي حول
املر�أة والنوع االجتماعي ب�شكل عام ،واملت�صل منها بق�ضايا العمل وامل�ؤ�س�سة ب�شكل �أخ�ص ،ونحن
نعلم جمي ًعا من خالل جتاربنا التدري�س ّية �أن لي�س للمر�أة وال للنوع االجتماعي يف الغالبية العظمى
من تلك املقررات حظ يذكر ،ويظل ح�ضورها كمبحث �-إن ُوجد -اجتها ًدا �شخ�ص ًّيا من �أ�ستاذ �أو
�أ�ستاذة املادة.

ثال ًثا :بع�ض املبادئ الأ�سا�سية لعلم اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة وفق منظور
النوع االجتماعي:
 -1املقصود من علم اجتماع عمل ومؤسسة وفق منظور النوع االجتماعي:
�إذا كان االهتمام ال�سو�سيولوجي بظواهر العمل قد برز ب�شكل مبكر ن�سب ًّيا يف ثالثينيات القرن
تخ�ص�صا حدي ًثا
املا�ضي مع والدة تخ�ص�ص علم اجتماع العمل ،ف�إن �سو�سيولوﭽيا امل�ؤ�س�سة تع ّد
ً
�أ�صبح ينظر �إىل عامل العمل وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية من وجهة نظر الفاعلني االجتماعيني امل�شتغلني
بداخله .ويحتوي هذا التخ�ص�ص على مقاربات خمتلفة -كما تقدم تف�صيلها -تُقر ب�أن جناح امل�ؤ�س�سة
االقت�صادية اليوم مل يعد بالإمكان تناوله عرب ما يتوافر فيها من عنا�صر مادية من ر�أ�س مال نقدي
وعيني بقدر ما يرتهن م�ستقبلها وجناحها مبا يتجلى �ضمنها من تفاعل بني ر�أ�سمالها الب�شري
و�أر�صدة ما حتتكم عليه من عالقات �إن�سانية .تراهن �إذن �سو�سيولوﭽيا امل�ؤ�س�سة على �أهمية العن�صر
الب�شري داخل امل�ؤ�س�سة االقت�صادية ،مربهنة على �أن الف�شل والوهن والال�شتغال الذي قد ُي�صيب
امل�ؤ�س�سات ،و ُي ّ
و�سبل التوا�صل بني خمتلف املنتمني �إليها وامل�شتغلني بها،
عطل م�سارات �إنتاجها ُ
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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�سره يف �أو�ضاع خمتلفة ومتنافرة ال ميكن للدار�س �أن يجد لها تف�س ًريا �إال �إنطالقًا من الغو�ص
يكمن ّ
يف مكنونات ن�سيجها الب�شري.
ومما ال �شك فيه �أنه مل يعد بالإمكان اليوم احلديث عن ر�أ�سمال ب�شري وعن ن�سيج مت�شابك من
العالقات االجتماعية داخل امل�ؤ�س�سة يف �صيغة جماعية تذوب فيها و�ضمنها خ�صو�صيات ودقائق
ذلك الر�أ�سمال الب�شري .ولع ّله من غري املتف ّهم يف ع�صر اجتاحت فيه اليد العاملة الن�سائ ّية مواقع
خمتلفة �ضمن امل�ؤ�س�سة االقت�صادية -بحيث يندر �أن جتد موق ًعا مهن ًّيا يف �أي جمال من جماالت
الإنتاج يف القطاعات االقت�صادية الثالثة ال تتواجد فيها املر�أة �إىل جانب الرجل -احلديث عن عمال
وم�سيرّ ين وموارد ب�شرية يف املطلق دون الوقوف على مدى �أهمية ت�شابك العالقات وامل�صالح بني
العمال والعامالت ومواقع كل منهما يف �صلب العملية الإنتاجية �ضمن امل�ؤ�س�سة االقت�صادية.
وتب ًعا لذلك تُ�صبح املقاربة ال�شمولية التي ال ت�أخذ بعني االعتبار �أبعاد النوع االجتماعي يف مقاربة
جمال العمل وامل�ؤ�س�سات مقاربة حتجب عن الباحث والدار�س واملتلقّي كذلك ح ّي ًزا كب ًريا من واقع
املمار�سة اليوم ّية للعمل وخفايا العالقات الإن�سانية املت�شابكة داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها ،وت�أثرياتها
املتنوعة على م�سارات العمليات الإنتاجية .وبهذا ت�صبح الدعوة لت�أ�سي�س علم اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة
ح�سا�س للنوع االجتماعي مطمحً ا معرف ًّيا وجمتمع ًّيا م�شروعً ا يجد �سنده من ناحية يف تط ّور
ّ
الواقع االجتماعي داخل نطاقات العمل وامل�ؤ�س�سة وبروز العالقات بني النوع كمعطى �شبه عام يف
خمتلف امل�ؤ�س�سات ،كما يجد روافده �ضمن التطور املعريف وامليداين واحلركي ملقاربات النوع
االجتماعي بحال تراجعت فيه �أ�صوات امل�شككني يف علميتها ويف جدواها من الناحية الأخرى.
أ�سي�سا ،بقدر
ولكن تلك الدعوة ال تعني �إطالقًا املناداة با�ستنباط حقل معريف جديد يبتغي تركي ًزا �أو ت� ً
ما هي دعوة لتجديد املقاربات والإ�شكاليات واملفاهيم يف علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة� ،إنها مطالبة
وتدري�سا يف �صياغة املو�ضوعات البحث ّية والأ�سئلة
مبعاودة النظر العلمي يف الأ�ساليب القائمة بح ًثا
ً
املت�صلة بها ،و�صناعة املفاهيم ،واختيار الو�سائل والتقنيات املنهج ّية؛ بغر�ض اعتماد �أو�سع و�أكرب
لنظارات النوع االجتماعي مبا قد ي�ساعد على �إنتاج معرفة �سو�سيولوﭼ ّية خمتلفة للعمل وامل�ؤ�س�سة،
ومبا قد ي�ساعد الباحث والأ�ستاذ والطالب يف ذلك املجال يف عمل ّية الك�شف عن �أوجه �أخرى من
مكامن اخللل ومن مواطن ال�ضعف والق ّوة يف الأو�ساط املهنية ،تلك الأوجه امل�سترتة وراء عالقات
واملتحجـبة عربها.
النوع االجتماعي واملحتمية بها
ّ
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�إنها بب�ساطة منا�شدة ملزيد من اعتبار كل من الرجال والن�ساء وحيثيات ما ميكن �أن يجمع بينهما
من عالقات خمتلفة الأبعاد والدالالت �ضمن جماالت العمل ،ومنا�شدة لزيادة اعتبار ذلك كزاوية نظر
قاعد ّية يف بحوثنا ودرا�ساتنا ال�سو�سيولوﭼ ّية ،ويف حتليلنا وت�شخي�صنا لعامل العمل وامل�ؤ�س�سة.
وهي كذلك دعوة ل�سائر املخت�صني يف �شئون العمل وامل�ؤ�س�سة للإ�سهام عرب اجلهود البحث ّية
املرتاكمة يف �إعادة ر�سم معامل �إنتاج و�إعادة �إنتاج تخ�ص�صاتهم وفق منظور جمدد لق�ضاياهم عرب
االهتمام مب�سائل االختالفات والعالقات بني اجلن�سني ،كما تُبنى وت�ؤ�س�س اجتماع ًّيا وثقاف ًّيا� ،سواء
يف املحيط املجتمعي العام �أو يف حميطهم املهني .وال �شك يف �أن غاية �إنتاج �سو�سيولوﭽيا للعمل
وامل�ؤ�س�سة وفق منظور النوع االجتماعي كنمط خمتلف من املعرفة لن يت�أ�س�س عرب مبادرة فردية من
زيد �أو من عمرو ،بقدر ما يحتاج �إىل جهود جماع ّية ا�ستثنائية النتزاع االعرتاف العملي بها ،وت�أكيد
�أحقية وجودها على ال�ساحة الفكر ّية.
 -2األشكال والوسائل واملنهجية:
نقف يف هذا امل�ستوى عند ثالث مالحظات �أ�سا�س ّية:
املالحظة الأوىل :نعود �إىل الإ�شارة �إىل تلك املالحظة العامة املت�صلة ب�شكل الإنتاج البحثي حول
النوع االجتماعي ،والذي كث ًريا ما ينطلق من البحث حول م�سائل النوع لينتهي �إىل احلديث عن املر�أة
وحدها؛ وهو ما جعل الكثري من االجتاهات البحثية ال�سابقة حول املر�أة تظل يف جوهرها متم�سكة
بنف�س املحتوى والأ�ساليب املنهجية رغم تغيريها الظاهري للم�سميات .ون�ؤكد يف هذا النطاق على �أن
العمل على �إر�ساء علم اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة ح�سا�س للنوع االجتماعي ال يعني بال�ضرورة تكثيف
ك ّم الإنتاج البحثي حول املر�أة العاملة وخمتلف ق�ضاياها و�إ�شكاالتها يف جماالت العمل املختلفة.
ورغم �أهمية ذلك التوجه يف االرتقاء النوعي بالدرا�سات والبحوث حول املر�أة وزيادة حتقيق الرتاكم
العلمي واملعريف حول جوانب حياتها املهنية املختلفة� ،إال �أن تكثيف الدرا�سات املتمحورة حول املر�أة
فقط ربمّ ا ال يفيد احلقيقة والواقع االجتماعي يف املجال املدرو�س �إ ّال ب�شكل جزئي ،كما �أنه لن ي�سهم
يف م�سار التطوير امليداين والفكري ملنظور النوع االجتماعي ،هذا ف�ضلاً عن �أن الرتكيز البحثي
تكري�سا لتوجهات حرك ّية ومعرف ّية �سابقة
�أحادي اجلانب على املر�أة قد يظل -يف بع�ضه زواياه-
ً
من املفرت�ض �أن تكون العلوم الإن�سانية واالجتماعية قد جتاوزتها ،وهي تلك املرحلة من الإنتاج
العلمي التي عرفتها �سبعينيات القرن املا�ضي ،والتي اجته البحث فيها �-سواء يف الغرب �أو يف
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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العامل العربي� -إىل تناول الن�ساء كفئة �سكان ّية “م�ستقلة بذاتها” منف�صلة كل ًّيا عن جمموع النظام
االجتماعي .وكان �أن تقاطعت الكتابة العربية حول املر�أة يف هذا النطاق مع التوجهات الكربى
للحركة الن�سوية العاملية ،ومل يكن ذلك التقاطع حاج ًبا لبع�ض احل�سا�سيات املتنوعة وبع�ض ال�ضبابية
يف االختيارات النظر ّية.
()161

ويجدر التنبيه �إىل �أن ما تق ّدم من القول ال يعني الدعوة لإق�صاء التناول العلمي للمر�أة� ،أو رف�ض اعتماد
نوع من “التمييز الإيجابي” ل�صاحلها يف م�ستويات البحث املختلفة يف جمال العمل وامل�ؤ�س�سات؛
نظ ًرا ملا �شهدته تاريخ ًّيا وال تزال ت�شهده من مظاهر حيف ومواقع دون ّية يف ميادين وجماالت ع ّدة،
وهو واقع تثبته الإح�صائيات والبيانات على نطاق عاملي و�إقليمي .ولكن ال ب ّد من الإ�صرار على
�ضرورة �إبراز املظاهر املختلفة للمواقع الدونية وامله ّم�شة للن�ساء ودالالتها املختلفة يف جماالت العمل
يف �إطار �صلتها املبا�شرة بالثقافة واملجتمع وباجلن�س الآخر ،الذي ربمّ ا ال تختلف �أو�ضاعه كث ًريا يف
بع�ض الأحيان عن �أو�ضاعها� ،أو لي�س هو ب�أح�سن منها اً
حال كما ن�س ّلم بذلك دو ًما.
مراع للنوع االجتماعي هو مبثابة
املالحظة الثانية� :إن املناداة بعلم اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة ٍ
امل�شروع متكامل الأبعاد واجلوانب ،ويجب �أن ي�ستهدف خمتلف املناحي وامل�سارات املت�صلة بقطاع
البحث العلمي يف بلداننا ومبختلف ميادين وجماالت �إنتاجه و�إعاده �إنتاجه ون�شره.
� ّإن قطاع البحث العلمي و� ْإن �أ�ضحى اليوم يف �أغلب البلدان العربية مي ّثل قطا ًعا م�ستقلاًّ بذاته ،فما
من �شك يف �أهمية �صالته املبا�شرة وغري املبا�شرة بالتعليم العايل اجلامعي مبختلف مراحله .ولع ّلنا
ال ن�ضيف جدي ًدا حني نقول �إن هذا الأخري كان وال يزال ُيعد املح�ضنة الفعل ّية مل�ستقبل البحث العلمي
يف �أية دولة من دول العامل و�ص ّمام �أمانه الفعلي ،الذي قد يعك�س على الأمدين املتو�سط والبعيد
جناحه �أو ف�شله؛ وعليه ال ميكن لأية حماولة للتغيري ت�ستهدف جوهر البحث العلمي �أن ت�ستثني من
اعتبارها التعليم اجلامعي مبختلف مراحله بو�صفه �أحد �أبرز الو�سائل امل�ؤ ِّمنة لذلك التغيري.
والبد من الت�أكيد على �أن ق�ضية �إدماج النوع االجتماعي يف مقررات علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة
لي�ست ق�ضية مت�صلة بجوهر املعرفة املراد بنا�ؤها وم�ضامينها فح�سب ،ولكنها كذلك مت�صلة بالو�سائل
العلم ّية املُعتمدة لإنتاج تلك املعرفة وتو�صيلها .وال يحتاج الدار�س لكبري عناء لإبراز ق�صور �أ�ساليب
(161) CREDIF, Femme tunisienne et production scientifique. Volume 2, Tunis 1997. p.218.
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تدري�س علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة وو�سائله يف عاملنا العربي ،وعجزها عن دفع املتلقّي نحو
مالم�سة متكاملة الأوجه ملعي�شة كل من الرجال والن�ساء داخل نطاقات العمل املختلفة ،ونحو ّ
التفطن
لأهمية ت�أثري ذلك يف م�سارات ا�شتغال و�سري م�ؤ�س�سات العمل.
�إن اعتماد منظور النوع االجتماعي يف حالة تدري�س علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة يفرت�ض تبني
حال ًة من التيقظ املنهجي املتجهة ر� ًأ�سا �إىل الوعي بتفاعالت النوع االجتماعي و�أثرها على عينات
الأفراد املدرو�سة على خمتلف ال�سياقات املهنية واالجتماعية التي ينتمون �إليها .وال ميكن لذلك
�أن يكون بغري تو�سل الأطر املفاهيم ّية ،واعتماد الأدوات اال�ستق�صائية والتحليلية التي ت�ؤدي �إىل
التنبه للمعنى وللقيمة اللتني ت�سبغهما الثقافات االجتماعية على انتماء كل من الذكر والأنثى؛ وذلك
لأن �إغفال هذا املعنى و�إهمال �أثر تلك القيمة مر�شحان كالهما للت�شوي�ش على منطلقات الدرا�سة
وم�سارها ونتائجها.
()162

و�إن كان الت�شخي�ص الدقيق لأو�ضاع تدري�س مواد علم اجتماع العمل وامل�ؤ�س�سة يف �سائر بلداننا
العرب ّية ومعاودة بنائها وفق منظور النوع االجتماعي ا�سرتاتيج ًّيا يتجاوز التخطيط لها وتطبيقها
يف حال الأفراد والباحثني ،وتتطلب جهو ًدا م�ؤ�س�س ّية �إقليمية ،ف�إن االجتهاد يف تو�صيل الأركان
العامة لتلك املواد من منظور ي�ؤكد على خ�صو�صية وعلى مزيد اعتبار للعالقة بني اجلن�سني يف
خمتلف مواقعها يف الثقافة واملجتمع ويف �صالتها املبا�شرة مبواقع كل منهما يف العمل وامل�ؤ�س�سة،
ميكن �أن ّ
فردي مقدور عليه من قبل مدر�سي تلك املواد �إذا ما توافرت لديهم
ي�شكل حمور جهد ّ
القناعة باجلدوى العلمية واملعرف ّية لأ�سلوب ذلك التو�صيل املغاير .وتبقى م�سئولية توجيه انتباه
الطالب نحو ذلك احل�س النوعي وبنائه لديه وتن�شئته العلم ّية املبكرة عليه غري ع�سرية التح ّمل وغري
م�ستحيلة .وربمّ ا ت�ؤدي اجلهود الفردية املتناثرة الغر�ضّ ،
ومتكن الطلبة من و�سائل فهم �أف�ضل
وتف ّهم �أرقى لأو�ضاع العاملني والعامالت ،ولأحوال م�ؤ�س�ساتنا االقت�صادية العموم ّية واخلا�صة يف
ظل وقائع اقت�صاد ّية م�ضطربة تفعل العوملة فيها فعلها ب�أ�سلوب خمتلف من يوم �إىل �آخر.
�إن م�شروع �إدماج النوع االجتماعي �-سواء يف املقررات اجلامعية مل ّواد علم اجتماع العمل
وامل�ؤ�س�سة� ،أو يف جماالت البحث العلمي املت�صل بها -يبقى بنظرنا منقو�ص القيمة �إذا ما مل تقرتن
( )162حطيط فادية ،بي�ضون �شرارة عزة (حترير) ،اجلندر يف التعليم العايل :وقائع ندوة �إدماج منظور اجلندر يف �سيا�سات ومناهج
اجلامعة اللبنانية ،جتمع الباحثات اللبنانيات ،مكتب اليون�سكو ،بريوت ،اجلامعة اللبنانية ،بريوت 2004م� ،ص .59
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خمتلف تلك اجلهود برغبة فعلية وعزم را�سخ على تكثيف املنابر العلمية املت�صلة ب�شكل مبا�شر
بق�ضايا النوع والعمل وامل�ؤ�س�سة .وال جدال يف �أن م�سار تعزيز امللتقيات العلمية العربية والدول ّية
حول تلك املو�ضوعات ،والعمل على التوليد املتوا�صل لوحدات البحث العلمي وخمابره ومراكزه
املت�صلة بها� ،إىل جانب العمل على بعث دوريات وجمالت علمية خمت�صة يف هذا الغر�ض ،مت ّثل
و�سائل قابلة للإجناز يف ظل خمتلف حيثيات واقعنا اجلامعي والبحثي التي ندركها جمي ًعا ،وهي
الو�سائل الأقدر على حتويل التعامل مع ظواهر العمل وامل�ؤ�س�سة من منظور نوعي �إىل حركة علمية
فعلية وفاعلة يف ال�ساحة الأكادميية العرب ّية ،من خالل م�سرية ا�ستقطابها املتجددة لعدد الباحثني يف
املجال؛ وبالتايل فتح �آفاق الدرا�سة والبحث يف املجاالت امل�سكوت عنها بحث ًّيا و�سائر املجاالت التي
وتدري�سا يف عاملنا العربي بعد.
مل توف حظها بح ًثا
ً
ويكفي يف هذا ال�صدد الإ�شارة �إىل �أنه ال يوجد لدينا على م�ستوى العامل العربي �إىل ح ّد كتابة هذه
ال�سطور-وعلى حد علمنا� -أي خمرب علمي يف اجلامعات العربية يهتم بق�ضايا العمل وامل�ؤ�س�سة من
منظور النوع االجتماعي ،وال توجد لدينا وال دور ّية علمية واحدة متخ�ص�صة يف املجال ،يف حني
�أن اً
دول عديدة �سبقتنا ب�أ�شواط يف هذا املجال ،لي�س من الدول املتقدمة فقط ،ولكن كذلك من دول
العامل النامي ومن �إفريقيا.
املالحظة الثالثة� :إن االجتهاد يف بناء علم اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة قائم على منظور النوع االجتماعي
يظل بال �شك �صريورة مرتهنة �إىل حد كبري مبختلف ما تقدمت الإ�شارة �إليه �سابقًا من �سبل و�شروط
ً
مرتبطا
لإدماج النوع االجتماعي يف �سائر تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،كما يبقى
بكل ما مت الت�أكيد عليه من تلك احلتميات التي �سوف تنجم عن ا�ستخدام جمهر النوع االجتماعي
وت�سليطه على �سائر �أن�سجة العالقات االجتماعية واملعاين املت�صلة بها داخل جماالت العمل املختلفة،
والتي تتمثل يف تغيري �أ�ساليب النظر التقليدية للظواهر االجتماعية .ولكن �إ�ضافة �إىل كل ذلك حتتاج
تلك ال�صريورة بنظرنا �إىل تفكيك مفاهيم كل من العمل والنوع ،و�إعادة البناء العلمي لأركانهما عرب
�ضبط جمدد حلدودهما يف ظل �سائر التطورات املجتمعية واالقت�صاد ّية الراهنة.
وفيما يت�صل مبفهوم العمل ال جدال يف �أن جممل التغريات الهيكل ّية التي ت�شهدها الظاهرة يف
الوقت الراهن -ويف �ضوء تطور مبتكرات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،والتي يتفتت معها من
ّ
وينحل معها التمركز املكاين امل�ألوف
يوم �إىل �آخر �شكل وم�ضمون ظاهرة العمل ب�أبعادها التقليدية،
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مل�ؤ�س�سات العمل مقابل بروز �أ�صناف و�أ�شكال م�ستجدة من العمل وامل�ؤ�س�سات ،مثل العمل عن
بعد واملرن والتعاقدي وامل�ؤ�س�سة ال�شبكية واالفرتا�ضية وغريها من الأ�صناف املتولدة بني الفرتة
والأخرى -ال جدل يف �أن جممل ذلك مل يعد بالإمكان معه التعامل مع مفهوم العمل ب�صيغته ال�سابقة
وامل�ألوفة ،و�أ�ضحى الأمر يتطلب منا جتديد تعريفه وحتديد �أ�صنافه؛ حتى يفقه الباحث والدار�س
والطالب حدود وجمال ما ي�صبو لدرا�سته وفهمه.
ويجدر التذكري ب�أن مفهوم العمل �إىل حد وقت غري بعيد كان ين�سحب يف �أذهان علماء االجتماع
املخت�صني فيه بدرجة �أكرب على فئات العمال العاملني بالأجر امل�ستقر يف كربى امل�صانع ،وال�سيما
الذكور منهم كما تق ّدم احلديث عن ذلك ،ولكن انت�شار القطاع الثالث ،وتو�سع قاعدة العاملني فيه،
ال�سيما من الن�ساء� ،إىل جانب ظهور قطاعات اقت�صادية موازية وغري ر�سم ّية َغيرَّ �إىل حد كبري من
تلك االعتبارات .فالعمل املوازي وغري الر�سمي ،وكذلك عمل املر�أة املنزيل غري مدفوع الأجر مل تكن
تعد من �أ�صناف العمل؛ باعتبار �شذوذ الأوىل عن الأطر والهياكل الر�سمية املتعارف عليها للعمل،
وباعتبار خفاء ( )invisibilityالثاين وعدم االعرتاف بجدواه وت�أثريه املبا�شرة يف االقت�صاد
العائلي ،هذا ف�ضلاً عن عدم قابل ّية كل من ال�صنفني للقيا�س والإح�صاء الر�سمي .ولكن �أمام ات�ساع
قواعد املنخرطني واملنخرطات يف العمل غري الر�سمي مع تزايد الت�أثريات ال�سلبية لالق�صاديات
املعوملة على ال�شرائح الأقل ًّ
حظا ،وتكثف حجم الأعباء املنزلية للمر�أة يف ظل م�سار انخراطها يف
العمل خارج البيت� ،أ�ضحت م�س�ألة تغيري النظر للقطاع غري املنظم ولعمل املر�أة غري مدفوع الأجر
�ضرورة علمية ومعرفية وجب تكثيف النظر ب�ش�أنها ،واالجتهاد يف البحث عن �سبل علمية وميدانية
�أنفع يف التعامل معها ح�سب ال�سياقات املجتمع ّية املدرو�سة.
�أ ّما فيما يتع ّلق باملنظور االجتماعي ،فال بد من الإ�شارة �إىل �أنه يغيب عن الأذهان يف �أحيان عديدة
�أن احل�سا�س ّية املفرطة جتاه التح ّيز والتمييز التي انبنى عليها منظور النوع االجتماعي جعلت منه
منظو ًرا ال يقف عند انق�سام الأفراد بح�سب اجلن�س البيولوجي ،بل ذهبت �إىل ما هو �أبعد من ذلك.
أي�ضا للتاريخ واجلغرافيا
و�إذا كان النوع االجتماعي يت�شكل يف ثقافة واجتماع معينني؛ فهو تابع � ً
والطبقة والعرق وغري ذلك من ت�صنيفات؛ ومن هنا ف�إن منظور النوع االجتماعي ال يعرتف بت�صنيف
“امر�أة” �أو“رجل” ،بل يفرت�ض وجود ن�ساء ورجال بفروق فردية داخل امل�صنفني تب ًعا ملتغريات
و�سيطة ال تقل ت�أث ًريا يف ت�شكيل �أي واحد منهما؛ وهنا ت�صبح فئة الن�ساء لي�ست كتلة �صماء ،بل
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يختلف �أفرادها فيما بينهن تب ًعا النتماءاتهن الطبقية والثقافية والقومية متا ًما كما يختلف الرجال
فيما بينهم ،فاحلال هو نف�س حال فئة الرجال ،التي كث ًريا ما نتحدث عنها ككتلة متجان�سة،
الذكوري يف املطلق دون وعي مبا ميكن �أن يكون يف حقيقة
ونطنب يف احلديث عن الهيمنة والت�س ّلط
ّ
الأمر من فروق دالة يف م�ستوى االنتماءات االجتماعية والثقافية ّ
لكل الفئة مبختلف تعقيداتها،
ودون االنتباه �إىل ما ميكن �أن يتعر�ض له ه�ؤالء بح�سب ال�سياقات املدرو�سة من هيمنة وت�س ّلط
متنوعة امل�صدر.
()163

وبهذا املنطق ي�سهم اال�ستخدام الأ�صح ملفهوم النوع االجتماعي يف نطاقات العمل املختلفة من
ناحية يف جتاوز احلديث عن العامل والعاملة ب�شكل ،قد ال يجدي بقدر ما يكرر �إنتاج مقوالت
جم ّرتة ،ومن الناحية الأخرى يجعلنا ننتبه �إىل �سائر الفروق الثقافية واجلغرافية والإثنية وغريها
يف الت�أثري على �سري العمل وعلى العالقات الإن�سانية بني اجلن�سني داخله ،وت�أثري خمتلف ذلك على
�سري العمل وم�سارات الإنتاج .وهو توجه قد ي�سمو بامل�صداقية العلمية للدرا�سات ال�سو�سيولوﭽية
للعمل وامل�ؤ�س�سة ،ويرفّع م�ستوى دقة النتائج من خالل ما يك ّر�سه ذلك التوجه من توا�ضع وحذر
من تعميم النتائج املتح�صل عليها يف جمال درا�سة العمل وامل�ؤ�س�سة مبا يجعلها �أكرث متثيلاً للواقع،
ً
ارتباطا بتفا�صيله ودقائقه.
و�أكرث
سد الفراغات املبحثية:
 -3حنو ّ
ّ
�إن جهد بناء علم اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة وفق منظور النوع االجتماعي ،واالجتهاد يف نحته وفق عملية
تفكيك و�إعادة بناء ملفاهيم العمل والنوع ب�أ�سلوب م�ستوعب لتطورات الع�صر وتغرياته املتالحقة،
ال يفرت�ض م ّنا فقط درا�سة ظواهر العمل امل�ألوفة وحتليلها وت�سليط جمهر النوع االجتماعي عليها،
ولكنه �سوف يفرز بال�ضرورة تطوي ًرا للمو�ضوعات وللمباحث املت�صلة وتو�سي ًعا لدوائرهما.
وقد وقفنا �سابقًا على بع�ض مواطن اخللل يف التطور املعريف الأعرج لعلم اجتماع العمل املتمثلة يف
الرتكيز على الرجل و�إغفال الأدوار التاريخية للمر�أة يف نطاقات العمل ،ال�سيما يف �أوروبا ،كما ّمت
كذلك الت�أكيد على ال�ضرر الإبي�ستملوجي احلا�صل من ذلك التوجه ،والذي انعك�ست نتائجه ال على
املر�أة فقط بتغييبها من دوائر البحث والعلم ،ولكن كذلك على العلوم الإن�سانية واالجتماعية ب�شكل
( )163حطيط فادية ،بي�ضون �شرارة عزة (حترير) ،اجلندر يف التعليم العايل ،مرجع �سابق� ،ص .60
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�أو�سع ،والتي اتُهمت ب�إنتاجها ملعارف منقو�صة وم�ضللة ال تعك�س احلقائق االجتماعية بوجهيها
الإن�سانيني (املر�أة والرجل) .ونظ ًرا للإميان الرا�سخ الذي بد�أ يتكر�س لدى عدد من املهتمني ب�ضرورة
اجتهاد كل من موقعه يف جرب �ضرر ذلك التطور املعريف الأعرج؛ ف�إنه يبدو بت�صورنا �أن تطوير علم
اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة من منظور النوع االجتماعي هو �صريورة معرف ّية يجب �أن ميتد طموحها
البحثي والتدري�سي ال لتجاوز �إغفال دور املر�أة يف جماالت العمل وامل�ؤ�س�سة وجممل تلك احلدود
التقليد ّية التي تقدمت الإ�شارة �إليها فح�سب ،ولكن �أن ت�صبو تلك ال�صريورة كذلك لالنطالق نحو
�آفاق �أرحب يف التغطية من منظور النوع االجتماعي ّ
لكل ما ي�ستجد من ظواهر وم�سائل مرتبطة بها
يف ّ
ظل التط ّورات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية املتالحقة لع�صرنا.
و�إذا ما اجتهد املالحظ يف ر�سم خارطة للمباحث امل�ستجدة للع�صر -والتي ال تزال حمفوفة يف
حقولنا البحثية العربية خا�صة بال�صمت والتجاهل� -سوف يكت�شف �أن مو�ضوعات ع ّدة مت�صلة
بق�ضايا العمل من منظور النوع مازالت تنتظر رحمة الباحثني والباحثاتّ ،
لعل �أه ّمها جملة تلك
الق�ضايا املت�صلة بالعمل غري املنظم ،والذي ال زالت املكتبة العربية تفتقر �إىل م�ؤلفات ميكن �أن تذكر
يف هذا �سياق احلديث عنه رغم بدء جهات دول ّية عديدة يف النظر له من زوايا النوع االجتماعي،
و�إن كرث احلديث حول تلك الظواهر يف بع�ض �أو�ساطنا ،ف�إنها ال تتجاوز حلبات الدوائر الر�سم ّية
�أو بع�ض ال�صحف والربامج التلفزيونية .واحلال نف�سه فيما يخ�ص درا�سة خمتلف �أ�شكال البطالة
ين�صب يف اجتاه الرتكيز على بطالة
و�أ�صنافها ،التي و�إن وقع االهتمام البحثي بها ،ف�إنه غال ًبا ما
ّ
�أحد اجلن�سني دون الآخر .ويطرح الأمر نف�سه يف مو�ضوع الهجرة الداخلية والدول ّية ،وبالرغم
مما ت�شهده هذه الظاهرة من حت ّول غري م�سبوق يف �أقطارنا العرب ّية من هجرة ذكور ّية �إىل هجرة
ن�سائ ّية ،ف�إن الرتكيز كث ًريا ما يظل قائ ًما على الهجرة بو�صفها ظاهرة ال تعني غري الرجال ،وقليلة
هي الدرا�سات التي بد�أت تطرح خمتلف حيثيات ظاهرة الهجرة العربية الن�سائية.
وال بد من الت�أكيد على �أنه ف�ضلاً عن التجاهل البحثي لظواهر العمل غري الر�سمي والبطالة والهجرة
من منظور النوع االجتماعي ،ف�إن العديد من املباحث الأخرى املطروحة يف جماالت العمل الر�سمي
واملقنن ت�شكو حالة ال�صمت والتجاهل وق ّلة الدرا�سات والر�صد الإح�صائي ،ومن ذلك ميكن �أن
نذكر على �سبيل املثال ال احل�صر مو�ضوع توزع الأجور املهن ّية ح�سب ت�صنيفات النوع االجتماعي،
وال�سيما م�شكالت �أ�صحاب و�صاحبات الأجور ال�ضعيفة واملنخف�ضة ،وم�سائل االنخراط يف العمل
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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النقابي والن�ضايل يف نطاقات العمل وح�ضور النوع االجتماعي ،وق�ضايا احلقوق واالمتيازات
االجتماع ّية ،ومكانة ّ
كل من العامل والعاملة يف تلك املنظومات وال�سيا�سات ،وحيثيات الت�سيري
امل�ؤ�س�ساتي يف م�ستوى املنا�صب القيادية العليا وعالقته بالن�ساء والرجال وارتباطها بق�ضايا
ممار�سة ال�سلطة والهيمنة املهن ّية داخل امل�ؤ�س�سات ،و�إ�شكالية الثقافة امل�ؤ�س�ساتية يف جمال العمل
وجدلية الت�أثر والت�أثري فيها وعالقتها باجلن�سني ،وم�سائل العمل يف ظل تطور تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال وعالقتها بالنوع االجتماعي ،وحال املر�أة خا�صة يف هذا النطاق بواقع الولوج للمنظومات
الرقمية داخل جماالت العمل ،وق�ضايا اخلربة والكفاءة املهنية و�سائر التمثالت االجتماعية امللت�صقة
بها وبالنوع االجتماعي .وال �شك يف �أن القائمة تطول بطول ما يوجد و ُي�ستجد من ظواهر ،ح�سب
خ�صو�صية كل نطاق عمل وواقعه يف بلداننا العربية وارتباطه ب�سياقاته ال�سو�سيوتاريخ ّية املحل ّية
والدول ّية؛ وهو ما يتطلب من خمتلف املهتمني واملهتمات بتلك ال�سياقات ك�سر حواجز ال�صمت البحثي
والتجر�ؤ على اخلو�ض والتناول.
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اخلامتة:
منعرجا �إبي�ستملوﭽ ًّيا الفتًا يف تاريخ العلم؛
�إن �سقوط �أ�سطورة حيادية العلم وعدم حتيزه كان
ً
تفجرت معه ت�سا�ؤالت عديدة حول ذكوريته وانحيازه للطرف الأبرز على ال�ساحة؛ وبالتايل
حيث ّ
تغييبه للمر�أة كمو�ضوع وكذات .وقد �أ�سهم ذلك يف تط ّور معريف �أعرج ،ال�سيما للعلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،التي طاملا حمورت اهتماماتها املختلفة على الإن�سان ناظرة �إليه بو�صفه ال ميكن �أن
يكون غري رجل ،وهو ما �أُخذ كذلك على �سو�سيولوﭽيا العمل ،التي طورت مقارباتها ملجاالت العمل
املختلفة بعي ًدا عن االنتباه �إىل ن�ساء ال�شرائح الفقرية واملتو�سطة واملفتقدات للع�ضالت املفتولة يف
كربى امل�صانع الغربية .وقد توالت يف ذلك االجتاه الدعوات املنادية ب�أن ت�صبح العلوم الإن�سانية
واالجتماعية علو ًما للرجل وللمر�أة ،و�أن تعنى بوجود الإن�سان بوجهيه وبنوعيه؛ على �أ�سا�س �أن كلاًّ
نوعا اجتماع ًّيا ميكن �أن ي�صنع له تاريخ وعلم اجتماع و�أنرثبولوجيا وغري ذلك.
من النوعني مي ّثل ً
ومن امله ّم الت�أكيد على �أن م�سار الت�أ�سي�س لعلوم اجتماعية و�إن�سانية بديلة تتخذ من النوع زاوية
نظر و�أداة حتليل تتخلل خمتلف مراحل العمل ّية البحثية ،ال يعني �أب ًدا ا�ستبدال حت ّيز بتح ّيز� ،أو
تغيي ًبا لأي طرف من املعادلة البحث ّية .مع �ضرورة االنتباه �إىل جممل التفرعات واالختالفات الثقافية
ت�شق بال�ضرورة الوحدة امل�س ّلم بها �ضمن كل
واالجتماعية والطبق ّية وغري ذلك من التفرعات التي قد ّ
جمموعة اجتماع ّية و�ضمن كل نوع اجتماعي.
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�إن العمل ظاهرة �إن�سانية قدمية قدم وجود املجتمعات الب�شرية ما يف ذلك اختالف وال �شك ،ولكن
العمل مبختلف ظواهره كان دو ًما ابن ع�صره ،وكان املر�آة العاك�سة ملا يت ّم بلوغه من تطور وتقدم
لو�سائل الإنتاج وتقنياته و�أمناطه وعالقاته .ومعلوم �أن العمل تطور ب�شكل غري م�سبوق منذ الثورة
ال�صناعية احلديثة وما عرفته جمتمعاتها من تقدم م�شهود لل�صناعة وللآلة.
ولئن ظلت الثورة ال�صناعية وما تالها من مراحل -تعقّدت فيها �إىل حد كبري ظواهر العمل والإنتاج
وامل�ؤ�س�سة -عالمات فارقة يف تاريخ العمل ومن ّوه ،ف�إن الظاهرة وخمتلف ما يرتبط بها من م�ؤ�س�سات
م�س بع�ضها
اقت�صادية �أ�ضحت ت�شهد -يف �سياقنا ال�سو�سيوتاريخي احلايل -حتوالت هيكليةّ ،
مي�س بع�ضها الآخر جوهر عالقة العمل وم�ؤ�س�ساته
ب�شكل مبا�شر طبيعة العمل و�أمناطه ،يف حني ّ
املختلفة مبتغريات �أخرى ،مثل :النوع االجتماعي� ،أو تداعيات �سيا�سات العوملة االقت�صادية ،وتطور
التكنولوجيات احلديثة لالت�صال واملعلومات ،والتق�سيمات العاملية واجلغرافية امل�ستجدة لظواهر
العمل وغري ذلك .و�إذا �سلمنا ب�أن العوملة مل تعد اليوم ظاهرة جديدة ،فال منا�ص يف مقابل ذلك من
الت�أكيد على �أن تطورها �أ�ضحى يتنامي مع ّمقًا الفوارق والفجوات يف عالقات النوع االجتماعي،
أو�ضاعا حرجة يف م�ستويات �أ�سواق العمل وا�شتغال امل�ؤ�س�سات .وقد �أ�ضحت بع�ض
ومكر ً�سا � ً
ّ
و�ضوحا يف حالة الن�ساء ،ويف عالقاتهن مبجاالت العمل
تداعيات �سياق العوملة تربز بدرجة �أكرث
ً
وامل�ؤ�س�سة االقت�صادية ومواقعهن فيهما.
وبعدما اجتهدت الف�صول ال�سابقة يف التطرق لبع�ض امل�سائل النظرية والإب�ستيمولوجية لعالقات
النوع االجتماعي بالعمل وامل�ؤ�س�سة؛ يطمح هذا الف�صل �إىل تعميق ذلك اجلدل النظري �س ًريا يف اجتاه
ميداين حم�سو�س يتوق �إىل ربط تلك امل�سائل بالواقع املعي�ش ،انطالقًا من تنزيلها يف �سياقها التاريخي
العام املت�سم بتنامي م�سارات العوملة وحترير الأ�سواق من ناحية ،وربطها ب�سياقنا اجلغرايف العربي
من الناحية الثانية؛ وذلك بهدف ال�سعي �إىل �إبراز بع�ض مكامن العالقة اجلامعة بني ثالوث العمل
والنوع االجتماعي والعوملة ،مع تع ّمد �إبراز �أو�ضاع املر�أة �ضمن تلك العالقة بو�صفها املفرت�ضة اً
جدل
النوع االجتماعي الأ�ضعف والأقل ًّ
حظا يف معادالت �أ�سواق العمل وحلباتها املختلفة ،وبو�صفها كذلك
النوع الأقل ا�ستفادة من خمططات التنمية وفر�صها ب�أوجهها املتعددة ومبفاهيمها ال�شاملة.
كما نهدف عرب ذلك �إىل حماولة ت�سليط ال�ضوء على م�آل عالقات العمل وامل�ؤ�س�سة بالنوع االجتماعي
يف جتلياتها احلالية يف زمن اقت�صاد العوملة ،وحماولة �إثارة النقا�ش حول بع�ض الأو�ضاع امل�ستجدة
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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التي تُطرح خا�صة على املر�أة يف �ضوء تلك التحوالت االقت�صادية واالجتماعية .ولع ّلنا نتوفق عرب
ذلك �إىل جت�سيد حم�سو�س للمطمح الأ�سا�سي من هذا الكتاب ،واملتمثل يف �إبراز �أهمية ما ميكن
�أن يجلبه التحليل وفق معطى النوع االجتماعي �-إىل جانب خمتلف مزاياه العلمية واملنهجية التي
وقفنا عليها �سابقًا -من فوائد ميدانية ومبا�شرة على املجتمع والأفراد ،وعلى خمتلف اجلهات املعنية
ب�ضبط �سيا�سات التنمية وبراجمها ،وخمتلف املعنيني ب�ضرورة �إدراك تداعيات االقت�صاد املعومل
على الإن�سان واملجتمع ولزوم تداركها.

� اً
أول :العوملة والنوع والعمل :يف طبيعة العالقة:
بالرغم مما تكت�سيه العالقة اجلامعة بني ثالوث ال ّنوع والعوملة والعمل من �صبغة ّ
مركبة ومن طابع
�إ�شكا ّيل� ،إال �أنها تظل -بنظرنا -اً
جمال مل ي�ستوف بعد حظه من الدرا�سة والنظر العلمي املعمق،
ال�سيما يف م�ستوى االنعكا�سات والتداعيات .و�إن تتوافر يف بع�ض ال�ساحات العلمية حتليالت لبع�ض
الأبعاد االقت�صادية لتك العالقات ،ف�إن الأبعاد االجتماعية -املنظور �إليها �سو�سيولوﭽ ًّيا من زاوية
�سو�سيولوﭽيا النوع االجتماعي ،وما قد يطرحه ذلك املنظور من حتمية تفح�ص طبائع الروابط
االجتماعية القائمة بني اجلن�سني -يتناق�ص فيها حجم االهتمام الفكري وتقل فيها الدرا�سات.
ف�سر ذلك النق�ص يف االهتمام مب�سوغات عديدة قد ترتبط بطبيعة تلك العالقة يف ح ّد
وميكن �أن ُي َّ
ذاتها ،والتي تفر�ض �صبغتها املركبة تداخلاً كب ًريا بني حلقاتها الثالث (النوع والعوملة ،والعمل)
وبني م�ستويات االلتقاء والتقاطع بينها ،وبني �أ�سبابها ونتائجها .وربمّ ا يكون لت�سارع وترية م�سار
العوملة ،وتنامي امتداداتها املختلفة على حياة الأفراد واملجتمعات والدول ،ت�أثريه املبا�شر على تو�سع
نطاق االنعكا�سات والنتائج غري املتوقعة ،وتنامي م�ستويات الاليقني يف م�ستقبل تلك العالقة اجلامعة
بني العوملة وظواهر العمل ومظاهره املختلفة يف تقاطعها املبا�شر مع معطى النوع االجتماعي .وربمّ ا
تتح ّمل تلك الوترية املت�سارعة م�سئولية اختالل التوازن بني ن�سق الظواهر امل�ستجدة يف م�ساق عالقة
العوملة بالعمل وبالنوع من ناحية ،وبني ن�سق البحث والدرا�سة ووترية ا�ستحداث الو�سائل الفكرية
والتحليالت النظر ّية الأجدى والأقدر على فهم امل�ستجدات من الناحية الثانية.
لقد كان من النتائج الفكر ّية لذلك بروز جملة من اال�ستفهامات احلائرة حول انعكا�سات العوملة
وتداعياتها املختلفة على عوامل العمل ،وعلى عالقات النوع االجتماعي ،ومواقع املر�أة وح�ضورها
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يف ال�ساحات املجتمعية ،وعلى م�سائل احلماية والأمن االجتماعني .وقد ا�ضطربت الر�ؤى وت�ضاربت
ولكن الأطروحات ّ
امل�شككة يف تلك الوعود الزائفة،
املواقف من وعود العوملة ووجوهها املزدوجةّ ،
واملب�شرة مبعدالت �أعلى من النمو االقت�صادي ،وانت�شار وا�سع للتنمية ،وارتفاع �أ�سرع للدخل؛
وما ينتج عن كل ذلك من انخفا�ض يف معدالت الفقر والبطالة ،وحتقيق امل�ساواة ،ومتكني املر�أة،
رواجا على ال�ساحة الفكر ّية .هذا ويتزايد من يوم �إىل �آخر عدد امل�ؤكدين من خمتلف
�أ�ضحت الأكرث ً
التوجهات الفكرية واحلقول املعرف ّية على تبخّ ر �أحالم العوملة .كما �أ�صبحت الدالئل الواقعية ت�ؤكد �أن
�أحالم �سيا�سات حترير التجارة واالقت�صاد و�شعاراتها �أ�ضحت م�سائل ع�سرية املنال والإجناز؛ مما
ر�سخ القناعة ب�أن التحوالت اجلذرية للعقود الأخرية كان لها نتائجها املح�سو�سة واملبا�شرة على عامل
ّ
العمل ،كما كان لها بالغ الأثر يف طبيعة العمل وبنيته على نطاق عاملي؛ وهو ما حدا بالبع�ض �إىل
�إقحام �أطروحة “نهاية العمل” �ضمن قوائم “النهايات” التي �أ�ضحى ّ
املفكرون واملح ّللون يتبنونها
من وقت �إىل �آخر مع تق ّدم م�سار العوملة كنهاية التاريخ والإيديولوﭼيا وغريها .وي�ؤكد الباحث
الفرن�سي مارك�سي النزعة “دني�س كوالن”  Denis Colinيف هذا النطاق على �أن الأزمة الفعلية
تتج�سد يف منط الإنتاج الر�أ�سمايل،
يف ع�صر العوملة ال تتج�سد يف العمل يف ح ّد ذاته بقدر ما ّ
ويف طبيعته التي ارت�أت �أن تعبرّ عن نف�سها انطالقًا من “ا�ستبعاد الع ّمال من حظرية العمل ومن
�ساحته” .ويرى الباحث �أن تف ّتت الطبقة العاملة التقليدية -التي كانت مت ّثل “حجر الزاوية يف
االحتجاجات �ضمن منط الإنتاج الر�أ�سمايل” -قد �أف�سح املجال ب�شكل وا�سع �أمام �أو�ضاع اله�شا�شة
وعدم اال�ستقرار املت�صاعدين يف بيئة العمل والع ّمال؛ وهو ما �أ�صبح ّ
يعطل م�سارات ت�شكيل الوعي
الطبقي ،الذي كان مي ّثل مفتاح كل حت ّول وتغيري اجتماعيني .ويعتقد “ديني�س كوالن” �أنه ال ميكن
ب�أي حال من الأحوال حتميل واقع ما ي�س ّمى “بنهاية العمل” م�سئولية الت�صاعد الالفت للبطالة
ولكن التوجهات اجلديدة واملتنامية مل�ؤ�س�سات
يف م�ستوى الدول ال�صناعية �أو على النطاق العامليّ ،
العوملة للبحث عن �أ�سواق جديدة والت�سابق على غزوها مقابل حالة عجز ال�سيا�سة عن التحكم
ومراقبة تلك احللبة التي جتاوزت حدود �سيطرتها هي التي تتحمل عبء ا�ست�شراء البطالة وتدهور
�أحوال العمل والع ّمال.
()164

(164) Denis Colin, la fin du travail et la mondialisation, Idéologie et réalité sociale. L’harmattan
Paris 1997.
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 -1العوملة ونتائج إعادة هيكلة العمل:
�إن التطور االقت�صادي والتحوالت املت�سارعة الناجمة عن العوملة والتحديات املت�صلة بالتنمية
مبفهومها ال�شامل وبتنمية املوارد الب�شرية والت�شغيل �أ ّدى �إىل ت�سارع تغيرّ تركيبة االقت�صاد من
حيث و�سائل الإنتاج ،كما �أفرز �إعادة هيكلة للعمل مبفهومه العام وب�أ�شكاله املتعارف عليها �سابقًا؛
فظهرت مبقت�ضى ذلك �أمناط عمل و�إنتاج جديدة و�أن�شطة م�ستحدثة ،خا�صة يف قطاع اخلدمات ،كما
برزت جملة من فر�ص العمل و�أنواعه ،مثل“ :العمل عن ُبعد” ،و“العمل املرن” �أو العمل “لبع�ض
إدماجا وا�س ًعا لعدد من الن�شطني
الوقت” �أو “العمل بامله ّمة” .وقد خولت تلك الأمناط اجلديدة � ً
�شرع ذلك
وطالبي ال�شغل يف �سوق العمل دومنا ارتباط ب�ساعات عمل دائمة ومنتظمة .ولكن و�إن ّ
القول بفتح العوملة لآفاق �أرحب يف جمال العمل وفر�ص الك�سب ،ف�إن التفا�ؤل بتلك الآفاق الأرحب
ي�ستدعي التوقف عند م�س�ألتني مهمتني:
تتع ّلق الأوىل بالإ�شارة �إىل ما ي�شهده العمل مبفهومه وطبيعته املتعارف عليهما من جمود نتيجة
االنح�صار املطرد للعمل ولقواه املنتجة يف م�ستوى بع�ض الفئات االجتماعية املحدودة؛ نظ ًرا الرتباط
جل �أمناط العمل امل�ستحدثة مبا يفرزه اقت�صاد املعرفة� ،أو ما ي�س ّمى باالقت�صاد الالمادي من �أن�شطة
مرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،مثل ما هو احلال يف منتجات برجميات احلا�سوب
وو�سائل الإعالم والرتفيه واخلدمات التي تعتمد على �شبكة الإنرتنت .وهي �أن�شطة ت�سهم يف طرد
�أعداد كبرية من اليد العاملة من اجلن�سني من �سوق ال�شغل مبا ت�شرتطه من م�ستويات تعليم وخربة
معينتني .ويتجلى انح�صار العمل وقواه من ناحية �أخرى يف حالة ما �أ�صبح ي�سمى “ب�صدمة املهن”
�أو “الإنتاج والنمو بغري مهن” -واملتج�سدة يف ا�ستقرار فر�ص العمل وت�ضخم البطالة الناجمنيعن خف�ض كلفة الإنتاج ،التي �أ�ضحت متثل القاعدة الأ�سا�سية لك�سب رهانات التناف�سية يف االقت�صاد
العاملي املفتوح .وغال ًبا ما تكون الت�ضحية بقوة العمل هي ّ
احلل الأي�سر والثمن الأرخ�ص لتحقيق
�شرط خف�ض كلفة الإنتاج.
و�أ ّما امل�س�ألة الثانية فتتعلق بالإ�شارة �إىل االنعكا�سات ال�سلب ّية املرتبطة بعدد من الأو�ضاع اجلديدة
للعمل واملنبثقة يف ع�صر العوملة ،مثل م�سائل ال�ضمان االجتماعي ،والأمن الوظيفي ،وكيف ّية �ضبط
�ساعات العمل وحتديد م�ستويات الأداء ،وو�ضع ّية النقابات يف عامل العمل بدون حدود معلومة .هذا
�إىل جانب ترافق خمتلف التغريات الطارئة على طبيعة العمل ،وانبثاق �أمناطه اجلديدة مع �سياق
178

وتن�صلها من تعهداتها والتزاماتها االجتماع ّية التي متت الت�ضح ّية بها يف ّ
ظل
تغيرّ �أدوار الدولة ّ
موجات التحرير العاملي لأ�سواق املناف�سة والتجارة واالقت�صاد .وقد �أ�صبحت ّ
جل الدرا�سات
تربز انحدا ًرا وتقهق ًرا الفتني لأو�ضاع العمل وظروف عي�ش الع ّمال� ،إ�ضافة �إىل ا�ست�شراء حاالت
اله�شا�شة وعدم اال�ستقرار يف جماالت العمل على نطاق عاملي.

()165

كما �أ ّدى �ضعف مداخيل الع ّمال وتو ّزعها غري العادل �إىل انحبا�س الع ّمال الأكرث فق ًرا يف قطاعات
ن�شاط ذات قيمة م�ضافة �ضعيفة؛ ّمما �أنتج انطفا ًء جلذوة قوانني العمل و�ضوابطه ،وغياب كل �أ�شكال
احلماية وال�ضمان االجتماعيينّ ؛ وهو ما دفع علماء االقت�صاد �إىل الإقرار ب�أن احلماية االجتماعية
�أ�ضحت تُعترب ثمنًا ً
باهظا ومكلفًا يف خ�ضم م�ستجدات �سوق املناف�سة الدولية بعدما كانت تعترب
بزج الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف دوائر
مك�س ًبا ورهانًا تتناف�س الدول على اكت�سابه .ومل تكتف العوملة ّ
املناف�سة امل�شتعلة على م�ستوى عاملي ،بل �أقحمت كذلك احلكومات ومنظومات احلماية االجتماعية بها
بعد �أن طغت االعتبارات االقت�صادية واملالية والربح ّية ال�صرفة على �سائر االعتبارات االجتماعية للدول
واحلكومات .ويذهب بع�ض الباحثني �إىل الإقرار ب�أن العوملة �أ�سفرت عن قيام عامل “ال حدود له ،عامل
تكون فيه قوى ال�سوق �أكرث �سطوة من �سلطة احلكومات الوطنية؛” وهو ما يدفع باجتاه احلديث
عن واقع تغري �أدوار الدولة ،التي مل ت�صبح قادرة على ال�سيطرة مبفردها على اقت�صادها ب�سبب
التو�سع الهائل واالرتباط بالتجارة العاملية .كما �أن احلكومات الوطنية لن يعد بو�سعها منع التداعيات
والتحكم يف الق�ضايا التي تربز خارج حدودها ،كالأزمات املالية والكوارث ال�صحية والبيئية.
()166

�إن تنامي حجم االقت�صادات الليربالية وانفتاحها املتزايد على اخلارج �أ�سهم �إىل ح ّد كبري يف تراجع
العمل امل�أجور ،وال�سيما بالقطاع احلكومي؛ وهو ما ك ّثف من ن�سق االرتفاع الهيكلي لظواهر البطالة
و�سوء العمل ،والتنامي املطرد لأعداد امللتحقني بقطاع العمل غري الر�سمي والعمل امل�ستقل .ومت ّثل
هذه الظواهر الثالث -مبا تعك�سه من �ضعف املردود والدخل ،وانعدام ال�ضمان االجتماعي -تعب ًريا
�صريحا عن حاالت جمود �أ�سواق العمل يف االقت�صاديات احلديثة وتباط�ؤ منوها .ومتثلت ح�صيلتها
ً
على نطاق عاملي يف �أعداد كبرية من الع ّمال الذين يعي�شون �أو�ضاع انعدام الأمن االجتماعي الناجم
بدوره عن اختالل يف التوازن االقت�صادي ،وانت�شار حاالت اله�شا�شة وعدم اال�ستقرار يف العمل.
وقد مثلت هذه الأخرية اجل�سر الرابط بني �سيا�سات االنفتاح االقت�صادي و�أو�ضاع تنامي حجم
( )165انظر على �سبيل املثال:

Eveline Boumann (Dir), La mondialisation au risque des travailleurs, L’Harmattan, Paris 2007, p.14.

( )166غيدنز �أنتوين ،علم االجتماع ،مرجع مذكور� ،ص .133
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الفقر وت�سارع وتائر الهجرة الدولية يف بلدان عديدة من العامل .وهكذا فقد �أ�صبح ب�ؤ�س العمال
يتجلى يف الغالب كنتيجة مل�سارات اجتماعية تراكمت فيها حاالت احليف وعدم امل�ساواة االجتماعية
خا�صة على املناطق امله ّم�شة واملق�ص ّية عن
بني �سائر ال�شرائح� ،إ�ضافة �إىل احليف الواقع ب�صفة َّ
حلبات التنمية واالنتفاع بثمارها ،كاملناطق الريفية والنائية وال�شرائح الن�سائية وغريها .وت�صدرت
تلك املجموعات املتنامية -من الفاقدين ملواطن عملهم� ،أو املتوقعني خل�سارته بني احلني واحلني،
و�أ�صحاب امل�ستويات التعليمية واخلربة ال�ضعيفتني ،وذوي الدخل واملدخرات املحدودة ،و�أ�صحاب
الديون املت�ضخمة -طليعة قوائم “اخلا�سرين الكبار” يف حلبة االقت�صاد املعومل.
()167

والالفت لالنتباه �أن تزايد هواج�س انعدام الأمن الوظيفي وتدهور �أحوال الع ّمال قد ات�سق ب�سياق
عام ات�سم برتاجع الإنفاق احلكومي على ال�صحة والتعليم والرفاهة و�شبكات ال�ضمان االجتماعي كما
تقدمت الإ�شارة ،يف الوقت الذي بدت فيه احلاجة ملحة �إىل حماية اجتماعية ف َّعالة و�سيطرة حكوم ّية
حمكمة على �سيا�ستها ب�سبب تزايد ه�شا�شة العمل وم�ساحات عدم اال�ستقرار والأمن ،يف وقت ت�آكلت
فيه على نطاق وا�سع قدرة احلكومات على توفري خدمات عامة وحماية اجتماعية من�شودة.
وات�سق ذلك من ناحية �أخرى مع وهن �أدوار وفاعلية النقابات واالحتادات العمالية ،وحتويل وجهتها
يف ع�صر العوملة من االحتجاج والتفاو�ض والدفاع املدرو�س عن م�صالح الطبقات ال�شغيلة نحو
اتخاذ �صبغة م�ؤ�س�سات اخلدمة االجتماعية ،وا�ضطالعها ب�أدوار خمتلفة حادت بها يف �أغلب الأحوال
عن جوهر الفعل النقابي وغاياته امل�ألوفة �سابقًا ،واملتمحورة حول حركات التم ّرد والرف�ض .ولئن
ارتبطت �أو�ضاع الفعل النقابي وتغيرّ �أدواره وطبيعة �أدائه بعوامل خمتلفة قد ي�ضيق املجال عن
طرحها ،ف�إنّه ميكن القول ب�أهمية الت�أثري اجلديل بني امل�س�ألتني ،وذلك يف معر�ض احلديث عن العالقة
القائمة بني حالة تدهور �أو�ضاع العمل والع ّمال وبني جدوى وفاعلية العمل النقابي .و�إن يتح ّمل
وهن العمل النقابي وتراجع فاعليته جز ًءا من م�سئولية تدهور �أحوال العمل والع ّمال ،ف�إنه يف املقابل
ميكن �إرجاع بع�ض �أ�سباب تراجع العمل النقابي كذلك �إىل �أو�ضاع العمل اجلديدة امل�صطنعة ،التي
�أ�سهمت طبيعتها و�شكلها يف �إطفاء جذوة التحركات النقابية ،وف�سخ �شروط وجودها وقيامهاّ � .إن
الوجود املتنامي جلانب من قوة العمل �ضمن �سياق العوملة خارج احلدود التقليدية ملجاالت العمل
ككربى التنظيمات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية وغريها� ،إىل جانب تزايد تيار االنت�صاب للح�ساب اخلا�ص
واالن�ضمام لقطاع العمل غري الر�سمي ،ما هي �إال عوامل �أ�ضعفت �إىل ح ّد كبري �أر�ضيات العمل
(167) Pascale Absi, Homme et femmes face aux inégalités au travail. In Eveline Bouman, op cit, p.55.

180

النقابي ،وغ ّيبت �أهم عنا�صر قوته التي كانت �سائدة يف العهود الأوىل لل�صناعة ،واملتمثلة يف قواعد
الهرمي.
كبرية من اليد العاملة كثيفة العدد ومن تنظيمات الإنتاج والعمل ذات ال�شكل
ّ
الإطار رقم ( :)5النقابات العمالية والعمل عن ُبعد
ترى النقابات العمالية �أن للعمل عن ُبعد العديد من العيوب .وهي تخ�شى �أن يت ّم ا�ستعمال
�أ�شكال تنظيم العمل اجلديدة الأكرث مرونة بهدف �إ�ضعاف نظم حماية الت�شغيل القائمة،
وخلق �أ�شكال زائفة ل�شبه اال�ستخدام الذاتي؛ وهو ما يعني �إهدار حقوق تلك العمالة.
ورغم هذا التخوف نظ ًرا لت�أثريه ال�سلبي على حقوق العاملني؛ ف�إن الواقع يبني �أنه قد
�أ�صبح لنقابات العمال دور ن�شط فيما يتعلق ب�أثر زيادة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
والعمل عن ُبعد ووجود �أماكن عمل �أكرث مرونة؛ مما �ساعد على حماية حقوق العمال،
وذلك من خالل ما يلي:
 القدرة امل�ستمرة للنقابة على متثيل العاملني يف جمال تكنولوﭼيا املعلومات. الت�أكد من تطبيق املعايري وقوانني العمل. الفح�ص املنزيل وحماية خ�صو�صية العامل. اجلهود املكثفة يف �سبيل فر�ض حتول العمال �إىل �أفراد متعاقدين.ورغم ذلك ميثل العمل عن بعد حتد ًيا خط ًريا الحتادات العمال؛ فال حتكم فيه يف �ساعات
العمل ويف ظروفه ،وال �أمان يف ا�ستمرارية ممار�سة الوظيفة فيه يف ظل غياب الت�شريعات
املنا�سبة للعمل ،وغري ذلك من امل�شكالت التي ال ت�سمح باحلفاظ على حقوق العمال.
وقد زاد الوعي ب�أهمية العمل عن بعد ك�أحد مكت�سبات ع�صر املعرفة والتقدم التكنولوجي.
ففي �أوروبا و�صلت ن�سبة ال�شركات التي تلج�أ �إىل �شبكات االت�صال الداخلية والباحثة
عن الالمركزية يف �أداء �أعمالها �إىل �أكرث من ( ،)%70كما ت�ؤ ّمن ن�سبة ( )%80منها
الإدارة عن طريق ال�شبكات الإلكرتونية .وت�شري بيانات منظمة العمل الدولية �إىل �أن عدد
العاملني عن ُبعد العاديني واملو�سميني يف اململكة املتحدة بلغ حوايل ( )%6من �إجمايل
قوة العمل ،و�أن هذا الرقم قد ازداد بحوايل ( )%40خالل فرتة مل تتجاوز ال�سنتني ،و�أن
هناك من ًّوا مذهلاً يف تطبيق هذا املفهوم يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا وبلدان
�أخرى يف االحتاد الأوروبي.
امل�صدر :منظمة العمل العربية :الأمناط اجلديدة للت�شغيل ،م�ؤمتر العمل العربي ،الدورة رقم (� ،)34شرم ال�شيخ
مار�س�/آذار 2007م.
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

17-10

181

الف�صل اخلام�س :العوملة والعمل والنوع االجتماعي :العالقة والتداعيات

 -2العوملة وفجوة النوع يف جماالت العمل :نظرة عامة:
�أ�ضحت التحليالت العلمية للتداعيات العامة للعوملة على الأفراد واملجتمعات تربز حجم االختالل
والت�أثري غري املتكافئ للعوملة على ه�ؤالء .وبدت امل�ؤ�شرات الإح�صائية ترتجم ذلك االختالل من يوم
�إىل �آخر م�ؤكدة على البون ال�شا�سع بني دول �شمال العامل واجلنوب يف اال�ستفادة من مغامن العوملة؛
كر�س التباينات ال�سابقة بينهما ،وع ّمق الفجوة القائمة بطبعها بني دول ال�شمال الغني واجلنوب
مما ّ
الفقري .ومن امله ّم الإ�شارة �إىل �أن الفجوة بني الدول واملجتمعات ب�صعيدها املاكرو�سو�سيلوجي
تتخذ � اً
أ�شكال �أح ّد و�أكرث تعقي ًدا يف النطاق امليكرو�سو�سيولوجي حيث تتوالد الفجوات عنقود ًّيا يف
م�ستوى الدول واملجتمعات الفقرية ،من�شطرة �إىل �أوجه خمتلفة بني املناطق اجلغرافية وال�شرائح
االجتماعية والنوع االجتماعي .ولئن اتخذت فجوة النوع مظاهر عديدة وخمتلفة ح�سب طبيعة
املجتمعات وخ�صو�صيتها الثقافية واالجتماعية ،ف�إن فجوة النوع االقت�صادية الطابع واملت�صلة
بالعمل وبواقع النفاذ �إىل املوارد املادية واالحتكام عليها ومقدرة الت�صرف احل ّر فيها ظلت من �أبرز
وجوه فجوات النوع يف دول العامل النامي.
ورغم تداعيات �أو�ضاع �إعادة هيكلة العمل يف ع�صر العوملة واال�ضطراب الناجم عنه يف املجاالت
املت�صلة به ،وال�ضرر احلا�صل لدى قواعد عري�ضة من الن�شطني من اجلن�سني ،ف�إن الدالئل ت�ؤكد
جلي خ�صو�صية و�ضع املر�أة يف �سوق العمل مقارنة بالرجل ،وتربزها بو�صفها اجلن�س
ب�شكل ّ
الب�شري الأكرث ت�ضر ًرا ومعاناة من حاالت تدهور ظروف العمل وتراجع �أو�ضاعه العامة .ورغم �أن
العمل اله�ش وغري امل�ستقر واملفتقد للحماية والأمن االجتماعيني �أ�ضحى �سمة تكاد تكون عامة يف
�أغلب الدول النامية� ،إال �أن امل�ؤ�شرات الإح�صائية ت�ؤكد ب�شكل خا�ص تفاقم �أو�ضاع عدم اال�ستقرار
يف العمل بالن�سبة للمر�أة ب�شكل عام ،وبالن�سبة للمر�أة يف املناطق الريفية ب�شكل �أخ�ص .وقد بني
تقرير البنك الدويل ل�سنة 2003م �أن ن�صفهن يف بع�ض الدول الإفريقية كن يعملن بدون �أجر خالل
�سنة 2001م مقابل ( )%29فقط �سنة 1994م.
()168

�إن التوزيع غري العادل للرثوات املرتبط بانح�صار �أكرب للفئات الأكرث فق ًرا يف قطاعات ن�شاط
ذات قيمة م�ضافة �ضعيفة� ،إىل جانب تفتت مكانة العمل وتراجع جذوته يف جمتمعات ع�صر ما بعد
(168) World Bank, Poverty Reduction and Economic Management, Africa Region, Report No 28143SE 2003, p.21.
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ال�صناعة ،وغياب �أهم الأ�شكال الر�سمية للحماية وال�ضمان االجتماعيني ،و�إن بدت حقائق ثابتة يف
الدول الفقرية ،ف�إن اختالف الأو�ضاع االجتماعية والثقافية املختلفة لكل من املر�أة والرجل يف تلك
املجتمعات يجعل و�ضع املر�أة هو الو�ضع الأكرث تقهق ًرا يف م�ستويات النفاذ �إىل العمل الالئق و�إدارة
املوارد والقدرة على اال�ستثمار .وكث ًريا ما يقرتن �سوء و�ضع املر�أة العاملة املهيمن عليها اقت�صاد ًّيا
جن�سي وهيمنة رمز ّية مزدوجة ومك ّررة ترجع �إىل ما تل�صقه بها الثقافات من
ومال ًّيا بحالة متييز
ّ
دون ّية نوع ّية �أمام الرجل ،حيث تُطرح عليها عراقيل خمتلفة وغري قابلة لالخرتاق والتجاوز؛ ّمما
يقلل من �إمكانات ارتقائها وفر�ص حت�سينها لأو�ضاعها يف جمال العمل.
لقد �أ�ضحى تناول تداعيات العوملة على �سوق العمل من منظور التحليل النوعي املقارن ّ
يحتل بع�ض
اهتمام عدد من التقارير الدولية (تقارير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�صندوق الأمم املتحدة
اً
ملمو�سا مب�سائل عدم اال�ستقرار يف العمل والدخل
ان�شغال
للمر�أة )...التي �أ�صبحت نتائجها تبدي
ً
بالن�سبة للمر�أة .ورغم �إ�شادة �أغلب تلك التقارير بالتق ّدم املحرز من قبل الن�ساء يف اقتحام جماالت
عمل خمتلفة ومتنوعة� ،إال �أنها ما فتئت ت�ؤكد كذلك على ح ّدة الفوارق واله ّوة القائمة بني اجلن�سني يف
املجال االقت�صادي وم�ستويات االلتحاق ب�سوق العمل وبالتعليم وبغريها من املجاالت.
ومن املفيد الت�أكيد على �أنه و�إن جعلت العوملة من تعليم الفتاة ً
�شرطا �ضرور ًّيا القتحام �سوق ال�شغل،
فحفزت بذلك �أعدا ًدا مه ّمة من الفتيات على قطع �أ�شواط مه ّمة يف م�ساراتهن التعليم ّية ،ف�إنها يف
املقابل �أو�صدت عرب ذلك ال�شرط الأ�سواق �أكرث من �أي وقت م�ضى يف وجوه الأميات (�أكرث من
 %60من ن�ساء الدول النامية) وحمدودات التعليم ،وخ�سرت �أعدا ٌد كبرية من ه�ؤالء م�صادر رزقهن
الأ�سا�سية ،خا�صة �ضمن ميادين ال�صناعات اليدو ّية والتقليدية .ومعلوم �أن تلك القطاعات
اله�شة �شهدت تراج ًعا كب ًريا يف ّ
ظل االقت�صادات املفتوحة �أمام الأ�سعار التناف�سية للب�ضائع املختلفة
املن�سكبة يف الأ�سواق الوطنية .هذا كما �أن مناف�سة واردات ال�سلع امل�ص ّنعة الرخي�صة القادمة من
ملمو�سا لن�سب توظيف املر�أة
انخفا�ضا
دول نامية �أخرى (وهو الوجه الآخر لتحرير التجارة) �أنتجت
ً
ً
يف ال�صناعات املعمل ّية يف عدد من الدول النامية.
()169

وقد �أدى انهيار �صناعة الن�سيج يف العديد من الدول الإفريقية مثلاً �إىل فقدان الن�ساء البارز
يهيمن على ق ّوتها العاملة .وجنم ذلك االنهيار عن تدفق
كن
ّ
للوظائف يف قطاعات ال�صناعة التي ّ
(169) CREDIF, Les femmes en Tunisie 2000, Ministère des Affaires de la femme et de la famille,
Tunis 2000, p.286.
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الواردات الأرخ�ص من �آ�سيا بعد تخفي�ض التعريفات اجلمرك ّية .هذا ومل يكن م�آل عدد من الن�ساء
يف بع�ض الدول املتقدمة �أف�ضل اً
حال منه يف الدول النامية؛ حيث �أدى كذلك واقع حترير التجارة
�إىل فقدان الن�ساء لوظائفهن يف العديد من ال�صناعات ذات الوجود املرتفع للمر�أة ،مثل �صناعات
املن�سوجات واملالب�س والأحذية واملنتجات اجللدية.
()170

ومن امله ّم القول �إنه و�إن فتح اقت�صاد املعرفة و�أمناط عمله امل�ستحدثة الأبواب يف وجه بع�ض الن�ساء
املتعلمات ،وخ ّول لهن النفاذ �إىل جمتمع املعلومات واالنخراط فيه ،ف�إن اخللل يف تكاف�ؤ فر�ص ّ
متكن
الن�ساء من املعلوماتية و�إتقان �أبجديات تكنولوﭼيا املعلومات واالت�صال قد �أ�ض ّر باملر�أة �أكرث من
غريها يف املجتمعات امل�صنعة والنامية على حد �سواء .وقد ك�شف تقرير مكتب العمل الدويل منذ
�سنة 2001م �أن ( )%90من م�ستخدمي الإنرتنت يتواجدون يف الدول املتقدمة ،و�أن ( )%57من
ولكن ن�سبة امل�ستخدمات للإنرتنت من الن�ساء مل
ه�ؤالء يوجدون يف الواليات املتحدة الأمريكيةّ ،
تتجاوز �آنذاك ن�سبة ( )%25يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و( )%19يف رو�سيا ،و( )%4يف ال�شرق
الأو�سط .وقد تربهن هذه الأرقام على �أن م�سار انخراط املر�أة يف املنظومة اجلديدة لأمناط العمل
واال�ستفادة الكاملة من الفر�ص امل�ستحدثة �ضمنها ال تزال حمدودة.
()171

و�أ ّما فيما يت�صل بعمل املر�أة بقطاعات الن�شاط الأخرى ،ف�إن ّ
جل التقارير والبيانات ت�ؤكد تو�سيع
العوملة لدوائر عمل املر�أة ،حيث ازدادت فر�ص العمل املتاحة �أمامها يف جمال اال�ستخدام ،وتواجدت
بعدد وافر يف بع�ض قطاعات العمل ،وتقل�صت الفجوة بينها وبني الرجل يف بع�ض ميادين الن�شاط،
وت�سنى للن�ساء عمو ًما االلتحاق مب�سارات وظيفية كان يعتقد يف يوم من الأيام �أنها حكر على الرجال
وحدهم� .إ ّال � ّأن ذلك الواقع يخفي العديد من �أوجه عدم التناظر امللحوظة بني اجلن�سني ،و�أوجه
وت�سجل تقارير مكتب العمل الدويل �أن ك�سب
التمييز التي ت�ضع قيو ًدا على �إتاحة الدخل �أمام املر�أةّ .
الن�ساء مبعدالته الو�سطى يظل �أقل من الرجل يف العديد من الدول ،كما �أن التوفيق بني الواجبات
العائلية من ناحية والعمل مدفوع الأجر من الناحية الأخرى يبقى معادلة �صعبة التحقيق دومنا ت�أثري
على فر�ص املر�أة يف االرتقاء وتعزيز املهارات .وال زالت وفقًا لذلك دعوة منظمة العمل الدولية تتكرر
()172

( )170معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،امل�ساواة بني اجلن�سني :كفاح من �أجل العدالة يف عامل غري مت�ساو(،الن�سخة
العربية)� ،سنة 2004م� ،ص .37
( )171عبد املعطي عبد البا�سط واعتماد عالم ،العوملة وق�ضايا املر�أة والعمل ،مرجع �سابق� ،ص .25
( )172مكتب العمل الدويل ،امل�ساواة يف العمل :مواجهة التحديات ،التقرير العاملي ،م�ؤمتر العمل الدويل  ،96جنيف 2007م.
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منادية ب�ضرورة اعتماد �أجور �أكرث �إن�صافًا حلقوق الن�ساء ،و�إلزامية اعتماد مناهج التقييم الوظيفي
اخلالية من التمييز لأحد اجلن�سني �أو االنحياز له ،لكن الأمر يبدو بنظرهم ما يزال بعيد املنال يف
عديد من البلدان النامية واملتقدمة على ال�سواء.
وقد نتج عن اجتاهات تكثيف الإنتاج يف ظل االقت�صاد ا ّ
حلر واملفتوح تكاث ٌر يف حجم اليد العاملة
�ضمن قطاعات الن�شاط املوجهة للت�صدير� ،سواء يف الزراعة �أو يف ال�صناعة �أو يف اخلدمات .كما �أدى
االنخفا�ض الن�سبي لأجور الن�ساء �إىل جعلهن م�صد ًرا جذّا ًبا للعمالة؛ ملا فيه من ا�ستجابة لطموحات
�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات يف حتقيق املزيد من الأرباح باعتماد �آلية خف�ض كلفة الإنتاج عرب �أرخ�ص ما
ميكن من اليد العاملة الب�سيطة .و�إن زادت وفقًا لذلك م�ستويات ت�شغيل املر�أة ب�أجر يف العديد من
الدول النامية� ،إ ّال �أن الأدلة املتوافرة والواقع ي�شريان �إىل تالزم بني �أدوار النوع االجتماعي وبني
التمييز يف الوظائف يف تلك القطاعات ،كما ي�شري من ناحية �أخرى �إىل ارتفاع ن�سب عدم ا�ستقرار
املر�أة يف تلك الوظائف غري الآمنة والتي ال م�ستقبل لها رغم �أن �أجر املر�أة وظروف عملها يف
الوظائف الر�سمية يف قطاع الت�صدير تبقى يف عمومها �أف�ضل اً
حال من ظروف ا�ستخدامها يف
بع�ض قطاعات االقت�صاد الأخرى.
()173

ويرتبط حال عدم ا�ستقرار املر�أة يف الوظائف املتوافرة يف القطاعات املوجهة نحو الت�صدير مبا
تكت�سبه م�ؤ�س�سات الإنتاج يف ذلك القطاع عادة من �سهولة �أكرب يف احلركة والتنقل عك�س امل�ؤ�س�سات
املخت�صة كثيفة االعتماد على ر�أ�س املال ،كما ترتبط كذلك بي�سر ما متنحه �إياها معايري االقت�صاد
احلر واتفاقياته من حرية التنقل املكاين بوحداتها الإنتاجية مبا يتالءم مع �أهدافها الربحية .ويف
ّ
الوقت الذي يكرث فيه الطلب على اليد العاملة الرجالية يف قطاعات الن�شاط بامل�ؤ�س�سات املخت�صة
كثيفة االعتماد على ر�أ�س املال يف ال�شركات متعددة اجلن�سيات -والتي تطرح عادة وظائف �أكرث
ا�ستقرا ًرا و�أمنًا ،وتقل فيها احتماالت ت�سريح العمال -تظل الن�ساء على العك�س من ذلك امل�صدر
الرئي�س لليد العاملة يف م�ؤ�س�سات �صناعات الت�صدير كثيفة العمالة وغري امل�ستق ّرة.
وتلج�أ مثل تلك امل�ؤ�س�سات حملية امللكية �أو الأجنبية يف الغالب �إىل اال�ستغناء عن قوتها العاملة ك ّلما
اقت�ضى الأمر تخفيف كلفة الإنتاج .ويعترب خف�ض كلفة الإنتاج هو ّ
ال�سحري املعت َمد عادة
احلل
ّ
للتغلب على �ضغوط �شرا�سة التناف�س بني امل�ؤ�س�سات على اقتحام الأ�سواق الدول ّية.
( )173معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،مرجع مذكور �ص .22
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وتفر�ض مرونة التوظيف وارتفاع احتمال ّية اال�ستغناء عن اليد العاملة واق ًعا يعزز اجتاه امل�ؤ�س�سة
نحو عدم االهتمام بتدريب ق ّوة عمل وقت ّية وعابرة ،وعدم اال�ستثمار (غري املجدي بالن�سبة لأرباب
العمل) يف االرتقاء مبهارات العمال وكفاءاتهم .وهكذا ي�صبح النظر للعاملة والعامل يف م�ؤ�س�سات
خمتزل يف كونهما كلفة �أكرث من كونهما � اً
اً
أ�صول �أو ق ّوة �إنتاج؛ فتكون رحلتهم يف تلك
الت�صدير
امل�ؤ�س�سات بذلك ق�صرية وغري م�ستقرة ،وتندر فيها فر�ص الرتقي يف ال�س ّلم الوظيفي� ،أو اكت�ساب
مهارات قد متكنهم من االنتقال �إىل وظائف �أكرث �أمنًا؛ وهو ما دفع البع�ض �إىل ت�سمية وظائف قطاع
الت�صدير بوظائف “الطريق امل�سدود”.
()174

وبهذا تبقى فر�ض ّية متكني املر�أة يف م�سار العوملة ويف �إطار االقت�صاد املفتوح �أطروحة حتتاج
كما تقدمت الإ�شارة� -إىل بع�ض الرتيث يف الإقرار بها �إىل حني حدوث مزيد من التدار�سللنتائج والتداعيات .وقد يزداد ذلك الأمر ت� ّأك ًدا �إذا ما وقع االنتباه �إىل ما �أ�صبح ي ّت�سم به عمل
عدد من الن�ساء بقطاعات خمتلفة -وال�سيما بقطاعات الت�صدير -من ظروف عمل قا�سية وخطرة
تن�ص عليه القوانني املحلية واالتفاقيات الدولية من �شروط
ال ُيراعى فيها احرتام احلد الأدنى ملا ّ
العمل وحقوق الع ّمال .ومن املعلوم �أن حاالت اله�شا�شة يف �أو�ضاع العمل ،واملرونة ،والتعاقد
من الباطن ،واخلوف من الطرد وفقدان م�صدر الرزق ال ينتجون غري عاملة �أو عامل قليل احليلة
ومنعدم الرغبة والقدرة على التفاو�ض من �أجل ظروف عمل �أف�ضل� ،أو عدد �ساعات � ّ
أقل� ،أو
وظائف �أكرث �أمنًا.
�إن اال�ستعداد احلا�ضر مل�ؤ�س�سات االقت�صاد احل ّر حمل ّية كانت �أو �أجنبية لتغيري مكان الإنتاج،
واال�ستغناء عن العمالة املكلفة �أو املزعجة� ،إىل جانب التفننّ يف التحايل على قوانني العمل الوطنية
من خالل التوظيف عرب عقود العمل امل�ؤقتة ،وعدم تثبيت العمال يف مواقعهم ،وعدم الإف�صاح
عنهم�...إلخ ،يزيد تعميق �سوء �أو�ضاع العمل ،وتكري�س اجتاه ر�ضا املر�أة العاملة باال�ستغالل ،الذي
ي�صبح اقرتانه بالعمل �أهون اً
حال لديها من البطالة واجلوع وانعدام الدخل.
� ّإن للميل �إىل االنكما�ش الذي تت�سم به �سيا�سات االقت�صاد الك ّلي ،وما ي�ؤدي �إليه من ركود اقت�صادي
وبطء يف النمو ،ت�أثريه الأو�ضح والأكرث خطورة على املر�أة منها على الرجل؛ حيث ترتفع معدالت البطالة
احلر �أو العمل
مثلاً بني الن�ساء مقارنة بالرجال يف معظم البلدان ،كما تفوق �أعداد الن�ساء يف العمل ّ
( )174نف�س املرجع� ،ص .38
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امل�أجور يف االقت�صاد غري الر�سمي دائ ًما �أعداد الرجال .وقد ثبت �أن الأزمات املالية واالقت�صادية
الناجمة عن ال�سيا�سات التي ت�شجع التدفق غري املحكوم لر�أ�س املال كانت لها �آثار متباينة على كل من
العاملني والعامالت .و�سبقت املر�أ ُة َ
الرجل يف فقدان الوظيفة خالل الأزمة املالية ل�سنة 1997م يف �شرق
�آ�سيا؛ نظ ًرا لظروف ت�شغيلها الأقل �أمنًا ،وللتمييز القائم على مبد�أ “التحيز للرجل العائل”.
هذا ومن امله ّم كذلك الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل ا�ستمرار الفجوة النوعية يف م�ستوى الأجور
تقري ًبا يف جل القطاعات االقت�صادية ل�صالح الرجل يف �أغلب الدول ،على خالف ما ّمت اعتقاده من
طرف املتفائلني بالعوملة من تقلي�ص لفجوة الأجور بني اجلن�سني كنتيجة مل�سار تك ّثف التجارة احل ّرة
ولكن العوامل املذكورة
واال�ستثمار الأجنبي املو�صوف بالأجور املرتفعة واملح ّبذ لليد العاملة الن�سائيةّ .
�آنفا ،والتي تتمثل يف عدم اال�ستقرار واله�شا�شة وانعدام القدرة على التفاو�ض تق ّلل �إىل ح ّد كبري من
فر�ص تقلي�ص الفجوات القائمة يف الأجور و�إمكانيتها .و�إن كان الت�ضمني الأو�سع للمر�أة يف الأعمال
مدفوعة الأجر من الآثار الوا�ضحة للعوملة  ،ف�إن التناف�س املحموم بني امل�ؤ�س�سات والدول على ح�ص�ص
ً
ارتباطا الفتًا بني حالة من ّو �صادرات ال�سلع كثيفة
�سوق ت�صدير املنتجات كثيفة العمالة �أ�ضحى يربز
العمالة وبني فجوات �أعمق و�أكرث ات�سا ًعا يف الأجور .وهو ما حدا بتقرير معهد الأمم املتحدة لبحوث
التنمية االجتماعية �إىل الت�صريح ب�إمكانية �أن ُيعزى جزء من النجاح االقت�صادي لبع�ض الدول -ومنها
النمور الآ�سيوية مثلاً � -إىل ف�ضل تلك الفجوات يف الأجور ومزاياها.
()175

وبناء على ما تق ّدم تت�أكد من جديد حالة االزدواجية يف طبيعة العالقة القائمة بني العوملة والعمل
وتداعياتها املختلفة على النوع االجتماعي .ومن امل�ؤكد �أن انعكا�سات التغيرّ ات الطارئة على
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية وم�سارات �إعادة هيكلة العمل وطبيعته وما جنم عنهما من مرونة متزايدة يف
العمل ومن �أمناط م�ستحدثة �إىل جانب خمتلف عمليات التك ّيف الهيكلي و�سائر الإجراءات املرتبطة
بالعوملة ،مل يكن لها جمتمعة الت�أثري نف�سه على الرجال والن�ساء .هذا و�إن تق ّل�صت الفجوة النوعية
يف م�ستوى االلتحاق بالعمل ،وحظيت الن�ساء بالفر�ص املهنية املتزايدة وباال�ستخدام امل�أجور على
نطاق �أو�سع من ذي قبل ،ال�سيما يف قطاع اخلدمات وال�صناعات الت�صديرية ،ف�إن ذلك كث ًريا ما
يظل مقرتنًا بتدهور �شروط العمل وظروفه بالن�سبة للكثريات من الن�ساء؛ تب ًعا لذلك تربز املر�أة
مب�ستوى �أقل من الرجل -يف امل�شهد العام القت�صاد العوملة ك�أبرز �ضحية له�شا�شة العمل ،وعدما�ستقرار الدخول ،وتراجع ال�سيا�سات االجتماعية احلكومية امل�ؤ ّمنة للخدمات والكافلة حلقوق املر�أة
( )175نف�س املرجع� ،ص .42

ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

187

الف�صل اخلام�س :العوملة والعمل والنوع االجتماعي :العالقة والتداعيات

االجتماعية .وميكن القول باخت�صار �إن عمل املر�أة �أ�صبح يف حاالت عديدة مي ّثل جوا ًبا غري مكتمل
عن حالة الفقر والهيمنة املالية الذكورية من جهة ،ومن اجلهة الثانية فهو ميثل يف ذات الوقت خري
جواب وا�ضح عن حالة انخفا�ض تكلفة العمل ،وتنامي ربح امل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي ا�ضطرها
ال�سياق االقت�صادي وتكاثف الطلب على العمل من طرف ن�ساء ال�شرائح املتو�سطة والفقرية �إىل
التوظيف الع�شوائي املهدِ ر لأب�سط حقوق العمل والع ّمال.
()176

ثان ًيا :البطالة والنوع االجتماعي :امل�ؤ�شرات والداللة :مثال البلدان العربية:
 -1االجتاهات العامة للبطالة يف البلدان العربية:
�إذا كانت البطالة ظاهرة اجتماعية �سابقة للعوملة ،ف� ّإن االعتقاد بنم ّو االقت�صاديات الأ�ضعف قدرة على
رجوحا عند بدايات
خلق فر�ص الدخل وت�ضاعف �إمكاناتها مبفعول �سيا�سات العوملة كان هو الأكرث
ً
تطبيق معادالت حترير التجارة واالقت�صاد .ولكنه بات من الوا�ضح اليوم �أن التطور احلا�صل يف
م�سار تطبيق العوملة و�سيا�ساتها �أ�ضحى ي�ؤكد غري ذلك يف ظل تفاقم امل�شكالت االقت�صادية يف
احلر
الدول النامية على وجه اخل�صو�ص .ورغم ما منحته العوملة لتلك الدول من �إمكانات الولوج ّ
العاملي وحترير التجارة واال�ستثمار
االقت�صادي
�إىل الأ�سواق الدولية �إال �أن االعتقاد بتكفّل التكامل
ّ
ّ
والتمويل ب�إ�صالح االقت�صاديات القومية قد تبخّ ر؛ حيث وجدت �أعداد كبرية من الدول النامية
نف�سها عر�ضة ل�ضغوط زجرية ،مثل �ضرورة اعتماد برامج التعديل الهيكلي وبرامج اخل�صخ�صة
التي �أملتها عليها �سيا�سات م�ؤ�س�سات الإقرا�ض واملنظمات الدول ّية .وكانت النتيجة الأو�ضح هي
بدل من توافرها ،وتفاقم �أحجام البطالة و�أنواع البطالني اً
فقدان املزيد من فر�ص العمل اً
بدل من
تق ّل�صها وتراجعها.
وحتتل اقت�صاديات الدول العربية كما هو معلوم موق ًعا طرف ًّيا يف م�شهد االقت�صاد العاملي ،وترتاجع
املكانة االقت�صادية لأغلب الدول العربية حتى باملقارنة مع عدد من الدول النامية .ويف الوقت الذي متثل
فيه الأقطار العربية جمتمعة ق ّوة عدد ّية مهمة ( %4.5من �إجمايل �سكان العامل) حمتلة حي ًزا جغراف ًّيا
مه ًّما وممت ًّدا ( %10.2من م�ساحته)� ،إال �أن ح�ضورها على �ساحة االقت�صاد الدويل ال يكاد يذكر؛
حيث مل يتجاوز ن�صيبها من ال�صادرات العاملية �سوى ( ،)%3.9كما مل يتجاوز الناجت املحلي الإجمايل
(176) Pascale Absi, Homme et femmes face aux inégalités au travail. In Eveline Bouman, op cit, p.67.
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للدول العربية حوايل  711.3بليون دوالر �أمريكي خالل �سنة 2002م .وقد ظل اقت�صاد �أغلب
الدول العربية يت�سم باله�شا�شة نظ ًرا الرتكازه على بع�ض امل�صادر غري الثابتة وامل�ضطربة ،كالنفط،
وامل�ساعدات والقرو�ض اخلارج ّية ،وحتويالت املهاجرين ،وال�سياحة .ومتثل هذه القطاعات ب�شكل
عام �أهم دعائم �صريورة التنمية و�أبرز م�صادر توليد فر�ص التوظيف وتغذية �سوق ال�شغل بها.
()177

ولكن تلك القطاعات مل تن�أ يف خمتلف الفرتات التاريخية -وال�سيما يف ال�سنوات الأخرية -عن
التقلبات العاملية وعن الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية التي كث ًريا ما كانت تع�صف ب�أ�سعار النفط،
وتخفّ�ض حجم امل�ساعدات ،وت�ضرب قطاع ال�سياحة ،وت�ؤثر يف حركة هجرة الع ّمال وم�سار
حتويالتهم النقد ّية .و�أ�شارت امل�صادر �إىل تراجع معدالت من ّو االقت�صاديات العرب ّية مت�أثرة بالأزمة
العاملية يف عام 2009م مقارنة مع نحو ( )%6.6يف عام 2008م .وكان ّ
لكل ذلك ت�أثريه املبا�شر
وت�شح فيها العرو�ض .وقد كانت
على بور�صة �أ�سواق العمل العربية ،التي ما فتئت طلباتها تتزايد
ّ
حركة الهجرة باجتاهاتها العرب ّية نحو الدول النفط ّية �أو باجتاهاتها الغربية نحو �أوروبا امل�ستوعب
الأكرب لفوائ�ض �أ�سواق العمل العرب ّية ،خا�صة من اليد العاملة الب�سيطة� ،إ ّال �أن انخفا�ض �أ�سعار
البرتول ،وارتفاع طلبات ال�شغل من اليد العاملة املحل ّية ،واملناف�سة ال�شديدة لليد العاملة الآ�سيوية
حجمت �إىل ح ّد كبري من فر�ص العمل ب�أ�سواق البرتول العربية .هذا �إىل
ذات التكلفة الرخي�صةّ ،
جانب انغالق حدود �أوروبا يف وجه الهجرة العربية ،خا�صة من الدول املغاربية؛ نظ ًرا ملا ّمت �س ّنه
من ت�شريعات مانعة لها وم�ش ّددة على الت�صدي لها ومقاومتها .وميكن القول ب�شكل عام �إن اليد
العاملة العربية �أ�ضحت تواجه مناف�سة قوية يف الأ�سواق العاملية؛ نظ ًرا النخفا�ض مهاراتها و�أجورها
املرتفعة مقارنة بالعمالة ذات الأ�صول الآ�سيوية.
()178

ويف املقابل ت�شكل بع�ض العوامل االقت�صادية واجليو�سيا�س ّية لبع�ض الدول العرب ّية عوائق فعل ّية �أمام
احلر لليد العاملة؛ ّمما جعل �أحوال البطالة يف ّ
جل الأقطار العربية -مبا يف ذلك الأقطار النفط ّية-
التحرك ّ
و�شحت العرو�ض �أمام الأعداد
تتفاقم ،واختل التوازن يف �أ�سواق العمل العرب ّية بني العر�ض والطلبّ ،
الكبرية من طالبي ال�شغل من ذوي امل�ستويات التعليمية واملهارات املختلفة .وقد �أ�شارت الإح�صائيات
اال�ست�شرافية ملنظمة العمل الدول ّية منذ ما قبل �سنة 2000م �إىل �ضرورة توفري الدول العرب ّية ملا يقارب
(� )177صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،القاهرة 2002م� ،ص .15
(� )178صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،القاهرة 2009م� ،ص .3
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

189

الف�صل اخلام�س :العوملة والعمل والنوع االجتماعي :العالقة والتداعيات

 6.18مليون فر�صة عمل مع حلول عام 2015م� .إ ّال � ّأن االرتفاع املطرد لن�سب البطالة املقدر بحوايل
(� )%3سنو ًّيا ،وارتفاع ن�سبها العامة �إىل ( )%20و( )%30يف بع�ض الدول العربية يف �سنة 2009م،
وتق ّل�ص القدرة على امت�صا�صها ،يجعل من توفري ذلك املطمح �شبه م�ستحيل.
اجلدول رقم ( :)1بع�ض م�ؤ�شرات البطالة يف الدول العربية
(2007م2008-م2009-م)
البلد

ال�سنة

الأردن
الإمارات
البحرين
تون�س
اجلزائر
ﭼيبوتي
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
ال�صومال
العراق
عمان
فل�سطني
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
م�صر
املغرب
موريتانيا
اليمن

2009م
2009م
2009م
2009م
2009م
2008م
2009م
2008م
2009م
2007م
2008م
2007م
2009م
2009م
2009م
2007م
2007م
2009م
2009م
2009م
2008م

معدل البطالة

معدل بطالة
الذكور

معدل بطالة
الإناث

12.8

10.1

24.4

3.9

2.0

12.0

4.0

1.2

4.4

13.3

13.0

19.0

10.2

8.6

18.1

50.0
5.4

...

4.0

...

15.0

19.7

14.7

...
...
...

15.1

...
...
...

19.5

6.7

...

...

()%

9.2
34.7

21.5

24.5

19.0

0.3

1.6

3.4

1.4

0.8

3.1

15.0
18.2

...

21.0

...

18.0

9.4

5.3

22.9

9.1

9.6

9.8

30.0

29.7

30.4

15.0

11.5

40.9

امل�صدر� :صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،العدد رقم ( ،)30القاهرة2010 ،م� ،ص .315
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� ّإن جز ًءا من �أ�سباب تق ّل�ص قدرة �أ�سواق العمل العربية على امت�صا�ص البطالة يعود يف جانب كبري منه �إىل
انكما�ش حجم القطاع العام وتراجع �أدواره ال�سابقة يف ا�ستيعاب ك ّم من طلبات ال�شغل اجلديدة .ويف حني
كان ذلك القطاع يع ّد �إىل وقت قريب امل�ستوعب الرئي�س والأه ّم لتدفقات طالبي العمل يف �أغلب الأقطار
العربية ،حيث كان التوظيف احلكومي يف املنطقة العربية يحظى ب�أهمية بالغة وبرواتب مرتفعة نظ ًرا للتدخل
االقت�صادي �إىل
الوا�سع للدول يف عمل ّية الإنتاج االقت�صادي .ويرتفع �إ�سهام امل�ؤ�س�سات العموم ّية يف الإنتاج
ّ
( )%30يف م�صر وتون�س ،وتقارب ( )%60يف اجلزائر .و�إذا ما مت �ض ّم الت�شغيل يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
�إىل الت�شغيل يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العموم ّية ف�إن ن�سبة اليد العاملة يف القطاع العام الأو�سع من جمموع
اليد العاملة ب�أجر ترتفع لتبلغ ( )%35يف م�صر ،و( )%50يف الأردن ،ونحو ( )%60يف اجلزائر.
()179

ويف مقابل تق ّل�ص دور القطاع العام يف توفري عرو�ض ال�شغل ّ
ظل القطاع اخلا�ص بدوره عاج ًزا عن
�س ّد بع�ض احتياجات �أ�سواق العمل العربية ،وظ ّلت م�سارات اخل�صخ�صة غري وا�ضحة النتائج على
م�س�ألة الت�شغيل ،بل �إنها �أ�سهمت يف بع�ض احلاالت يف تعميق �أزمة العمل من خالل ظاهرة ت�سريح
ع ّمال امل�ؤ�س�سات احلكومية املخ�صخ�صة .وقد ب َّينت بع�ض النتائج �أن ن�صف الباحثني عن عمل يف ّ
كل
من تون�س والأردن واملغرب يتمتعون بخربات عمل �سابقة ،وهو م�ؤ�شر على ما ت�شهده هذه البلدان
من اجتاه حقيقي نحو فقدان فر�ص العمل.
()180

وقد ّ
ملمو�سا ب�شكل �أبرز يف �أو�ساط ال�شباب وبني الباحثني اجلدد عن عمل
ظل ارتفاع معدل البطالة
ً
يف �أغلب البلدان العربية ،فعلى �سبيل املثال ال احل�صر تبلغ ن�سبة العاطلني وطالبي العمل للم ّرة الأوىل
يف عام 2009م يف الأردن ( ،)%64.6ويف الإمارات ( ،)%61.5ويف تون�س ( ،)%43.4ويف ال�سعودية
( ،)%79.0ويف �سورية ( )%66.3ويف املغرب ( .)%54.6هذا وقد م ّثلت الهجرة العائدة من بع�ض
الدول النفطية وتفاقم النزاعات واحلروب يف بع�ض دول املنطقة عوامل �إ�ضافية �أثقلت كاهل بع�ض
البلدان العرب ّية الأقل من ًّوا مثل اليمن ،كما خ ّلفت كذلك الهجرة العائدة من العراق خا�صة �آثارها
الوا�ضحة على �أ�سواق العمل يف الأردن ويف فل�سطني وبدرجة � ّ
أقل يف م�صر و�سوريا .كما �أ�سهم عدم
اال�ستقرار وتر ّدي الأو�ضاع الأمنية يف العراق �إىل عدم توقف حركة جلوء ّ
ال�سكان �إىل الدول العربية
�شكل ً
املجاورة؛ مما ّ
�ضغطا �إ�ضاف ًّيا من اليد العاملة غري املحل ّية على �أ�سواق العمل بها.
()181

( )179مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ،العوملة والنوع االجتماعي :امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العرب ّية ،تون�س 2002م� ،ص .146

( )180نف�س املرجع ،نف�س ال�صفحة.
(� )181صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،القاهرة 2010م� ،ص .315
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وعمو ًما ميكن القول �إنه و�إن مل تن�أ الدول العربية ك�سائر الدول النامية وغريها من الدول عن
التداعيات املختلفة لتطبيق �سيا�سات العوملة االقت�صادية وما �صاحبها من انعكا�سات على �أ�سواق
العمل وما ترتب عنها من �أمناط خمتلفة من البطالة �إىل جانب البطالة ال�صريحة ،ف�إنه ال ب ّد من
الإ�شارة �إىل �أن تف�صيل القول يف تناول ظاهرة البطالة مقرتنة مبعطيات �أخرى -كاجلن�س� ،أو
امل�ستوى التعليمي� ،أو ال�سن� ،أو الو�سط االجتماعي -يغيرّ �إىل حد كبري حقيقة درا�سة الظاهرة يف
�شمولها .هذا وقد ترتفع بذلك ب�شكل الفت التقديرات الإح�صائية املت�صلة بالظاهرة ،والتي ّ
تظل
يف نظر الكثري من الدار�سني ن�سب ّية وال تعك�س فعل ًّيا حقيقة ما يجري يف الواقع نظ ًرا ل�شذوذ
عدد كبري من العاطلني ومن �أ�شباه العاطلني عن الإح�صاء والتقدير .هذا �إىل جانب �أن االختالفات
احلا�صلة يف التعريفات الإجرائية املعتمدة لقيا�س مفهوم البطالة وعدم اعتماد مفاهيم موحدة قد
يجعل االختالفات القائمة بني البلدان العربية� ،أو حتى يف م�ستوى البلد الواحد من فرتة �إىل �أخرى،
غري ذات داللة ،وحاملة للعديد من �أوجه النقد.

 -2واقع تأنيث البطالة وتدني املشاركة االقتصادية للمرأة العربية:
ّ
تتعدد الفوارق والفجوات النوع ّية بني الن�ساء والرجال يف م�ستوى �أ�سواق العمل ،وميكن القول �إنه
ال ميكن ب�أي حال من الأحوال اختزال احلديث عنها يف م�ستوى التمييز �أو انعدام امل�ساواة املهن ّية
بني اجلن�سني يف حالة املمار�سة املهن ّية للن�شاط يف مواقع العمل وم�ؤ�س�ساته املختلفة .ولكن الفوارق
والفجوات النوع ّية يف �سوق العمل تتخذ �أوج ًها خمتلفة ،وتتج�سد ب�أ�شكال �ش ّتى ويف م�ستويات
ّ
وت�شكل
و�أو�ضاع عديدة ،مثل االلتحاق �أو االن�سحاب الطوعي �أو الإكراهي من �سوق العمل.
ت�ضاري�س البطالة اليوم �أحد الأمثلة املعبرّ ة عن االختالل النوعي بني اجلن�سني .ولئن كان ذلك الأمر
لي�س بجديد فمن امل�ؤكد �أن وترية ذلك االختالل النوعي يف م�ستوى البطالة وانحيازها للن�ساء قد
يرت�سخ ب�شكل �أكرث ح ّدة مع تنامي حجم تطبيق �سيا�سات العوملة كما ّمت البيان فيما تقدم.
�أ�ضحى ّ

ويف هذا الإطار من املهم القول �إن انحياز البطالة للن�ساء ظاهرة مل تبق حك ًرا على الدول النامية
والدول العربية فح�سب ،بل �أ�ضحت منذ �سبعينيات القرن الع�شرين ت�ست�شري ح�سب �أنظمة القيا�س
واملعايري الدول ّية حتى يف �أكرث البلدان تق ّد ًما ويف االقت�صاديات الأكرث ق ّوة؛ حيث تربز اليوم على
نطاق عاملي وبو�ضوح ظواهر البطالة و�سوء ال�شغل واله�شا�شة يف العمل كظواهر انتقائية ت�ستهدف
ومت�سهن ب�شكل مك ّثف .كما تظهر املر�أة يف غمرة عوملة �سوق العمل كاملت�ضرر
الن�ساء بالدرجة الأوىل
ّ
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ال ّأول من حيث م�ستويات الأجور والتدريب ،ومواطن العمل ،ومن حيث ا�ستخدامها ب�صور �أو�سع
يف �أ�شكال العمل اله�شّ ة ،كالعمل امل�ؤقت ،والعمل اجلزئي ،والعمل العر�ضي ،والعمل من املنزل.
وهي يف �أغلب الأحيان الأكرث حرمانًا من ال�ضمان االجتماعي والأمان الوظيفي .ويبدو �أن عوملة
البطالة وت�أنيثها وتزايد م�ستويات اله�شا�شة واملرونة يف العمل �أ�ضحت مت ّثل خرزات ُعقد حمكمة
الل�ضم وحلقات �سل�سلة مرتابطة ال�صلة ت�ص ّر العوملة على تعليقهما يف جِ يد املر�أة ،ال�سيما املر�أة
املفتقدة للمهارة ولل�شهادة العلمية والتجربة املهنية.
ومن اجلدير بالتذكري �أن معدالت بطالة الن�ساء مل تتوقف عن االزدياد الالفت منذ الت�سعينيات التي
تراوحت ن�سبها بني ( 2و )%5يف �شمال �إفريقيا ،ويف الأمريكتني الو�سطى واجلنوبية ويف �أوروبا
ال�شرقية والغربية مقارنة بالزيادة الطارئة على بطالة الذكور التي تراوحت ن�سبتها بني ( 1و.)%7
�إ ّال � ّأن ذلك ال ينفي القول بتفاوت ح ّدة الظاهرة واختالف مظاهرها يف م�ستوى الواقع املعي�ش
وال�شرائح العمر ّية واالجتماع ّية من منطقة �إىل �أخرى يف العامل .وترتكز �أعلى ن�سب بطالة املر�أة يف
الدول الأوروبية املتقدمة يف م�ستوى الأجيال ذات امل�ستويات التعليمية املرتفعة ،ويف م�ستوى الأعمار
االنتقالية من مراحل االعتماد على الأ�سرة �إىل مرحلة التعويل على الذات واالنخراط يف احلياة
العمل ّية .ويف �أوروبا اجلنوبية ت�ؤدى عمل ّية اجلمع بني البطالة ومعطيي اجلن�س والعمر �إىل �إفراز ن�سب
�أعلى من بطالة الفتيات ال�شابات؛ حيث �سجلت دول مثل �إ�سبانيا واليونان و�إيطاليا خالل �سنة 2002م
مع ّدل امر�أة واحدة عاطلة عن ّ
كل ثالثة رجال عاطلني �أعمارهم دون � 25سنة.
()182

()183

و�إذا كانت ظاهرة الإق�صاء االجتماعي عن �سوق العمل كما هو معلوم ظاهرة ت�شمل بدرجة �أوىل
ال�سن،
بع�ض ال�شرائح االجتماعية الأكرث عر�ضة للحرمان الآيل من امل�شاركة يف تلك ال�سوق -ب�سبب ّ
�أو اجلن�س� ،أو االنتماء العرقي� ،أو الو�ضع الأ�سري� ،أو خمتلف هذه العنا�صر جمتمعة -ف�إن ما
ميتاز به موقع املر�أة الطريف والهام�شي يف املجتمع ويف �سوق العمل من �ضعف يجعلها بال�ضرورة
تت�سم به مكانة املر�أة يف حلبات
تت�صدر قائمة امللفوظني خارج �أنظمة العمل وم�ؤ�س�ساته .و�إن ما ّ
امل�شاركة االقت�صادية من تر ٍّد ،وما ت�شهده قدرتها التفاو�ضية يف �سوق العمل من �ضعف نظ ًرا
لطبيعة ما متار�سه من مهن وما تتقا�ضاه من �أجر ي�سهم �إىل ح ّد كبري يف �إعادة �إنتاج �أو�ضاع
ا�ستبعادها من �أ�سواق العمل ،ويعقّد فر�صة اندماجها املحتمل فيه.
( )182نف�س املرجع� ،ص .141

(183) Margaret Maruani , (Dir), Femme genre et société: L’état de savoir. La découverte, Paris 2005,
p.229.
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هذا وال يجب التغافل عن �أهمية ما تلعبه خمتلف املواقف املجتمع ّية والت�صورات الثقافية يف تعميق
م�سارات �إق�صاء املر�أة عن دوائر العمل ،ويف توطيد �أو�ضاع التمييز املهني والوظيفي �ض ّدها .وال
تزال البنى الذهنية االجتماعية والالوعي اجلماعي يف �أغلب مناطق العامل ي�ص ّر على توثيق �صلة
املر�أة ب�أدوارها الإجنابية ،وا�ستثنائها �آل ّيا من الأدوار الإنتاجية؛ تب ًعا لذلك ت�صبح بطالة الن�ساء
حمكومة مبعوقات ثقاف ّية ت�ستبطن التمييز اجلن�سي �إزاءها .وتتفاعل تلك املعوقات الثقافية �سل ًبا مع
�سائر العقبات االقت�صادية املفرزة لظاهرة البطالة عمو ًما كحاالت الركود االقت�صادي والنمو البطيء
وغريها لرتفّع معدالت بطالة املر�أة بوترية �أ�سرع من بطالة الرجل.
وقد �أ�صبحت االجتاهات العامة للفوارق النوع ّية يف م�ستوى النفاذ لفر�ص العمل ت� ّؤكد على �أهم ّية ما
تلعبه الأعراف والتقاليد والت�صورات االجتماعية ال�شائعة من دور يف م�سائل توزيع املوارد والولوج
�إىل الوظائف ،فعلى �سبيل املثال غال ًبا ما ي�سود االعتقاد يف �أغلب الثقافات واملجتمعات ب�أحقية الرجل
عن املر�أة و�أ�سبقيته يف احل�صول على الوظيفة يف حالة ندرة تلك الوظائف والنق�ص فيها .وقد بينت
بع�ض الدرا�سات يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي �أنه يف فرتة ازدياد عام لن�سب البطالة
يف  13دولة يف الفرتة ما بني عامي 1990م -و2002م حت ّملت املر�أة بدرجة �أوىل تبعات ذلك يف
خمتلف دول العينة ،مع زيادة معدالت بطالة الن�ساء بهام�ش �أكرب بكثري من بطالة الرجال.
()184

هذا مع مالحظة �أن �أغلب البيانات املتوافرة عادة يف �سائر املناطق عن بطالة الن�ساء تبقى غري وفية
املرجح �أن تكون املعدالت احلقيق ّية لبطالة املر�أة
للواقع ،وال مت ّثل غري تقدير �أدنى
ون�سبي له .ومن ّ
ّ
�أعلى بكثري من املعدالت امل�ص ّرح بها ر�سم ّيا .وال يعود ذلك �إىل ما ّمت ذكره �سابقًا من �أ�سباب مت�صلة
ب�ضباب ّية عوامل قيا�س البطالة يف عمومها واختالفها ح�سب الدول واملناطق فح�سب ،بل يعود كذلك
احلر بالقطاع غري الر�سمي .وهو قطاع كما
�إىل ارتفاع موجة امتهان املر�أة للأعمال امل�ؤقتة والعمل ّ
هو معلوم ي�ش ّذ بدرجة �أكرب عن التقدير والإح�صاء الر�سمي .وال يع ّد انخراط املر�أة يف حاالت عديدة
يف قطاع العمل غري الر�سمي مزاولة لن�شاط بقدر ما مي ّثل �شكلاً من �أ�شكال البطالة املق ّنعة.
وجدير بالتذكري �أن �إعادة الهيكلة االقت�صاد ّية املتبعة يف دول عديدة يف العامل ،ومنها الدول العرب ّية،
كان من نتائجها االرتفاع امللحوظ يف ن�سب بطالة الإناث التي تعود بع�ض �أ�سبابها �إىل خف�ض عدد
الوظائف احلكومية؛ مما �أ ّدى �إىل خ�سارة جملة من املهن والوظائف يف قطاعي الرتبية وال�صحة ،ويف
القطاعات التي يغلب فيها عمل الإناث .وقد �أ�صبحت البيانات ت� ّؤكد يف م�ستوى ّ
جل الدول العربية على
( )184معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،مرجع مذكور� ،ص .42
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ارتفاع ن�سب بطالة الإناث مقارنة ببطالة الذكور ،كما ت�شري بجالء �إىل طغيان الن�ساء على قوائم الوافدين
اجلدد �إىل �سوق العمل ،و�إىل ال�ضرر الوا�ضح الذي حلق بالن�ساء �أكرث من الرجال ب�سبب تباط�ؤ الت�شغيل
يف القطاع العام وب�سبب تبعات فرتات االنكما�ش االقت�صادي .وقد �أ�شارت البيانات الواردة بالتقرير
االقت�صادي العربي املوحد ل�سنة 2010م �أن معدالت البطالة بني الإناث جتاوزت معدالتها بني الذكور
يف عدد من الدول العرب ّية ،وهي :الأردن ،والإمارات ،والبحرين ،وتون�س ،وال�سعودية ،والعراق،
وال�سودان ،و�سوريا ،و�سلطنة عمان ،والكويت ،وم�صر ،واملغرب ،وموريتانيا ،واليمن.
()185

و ُيذكر �أن معدالت بطالة الذكور كانت بح�سب التقرير االقت�صادي العربي املوحد ل�سنة 2002م تفوق
�سجل
معدالت البطالة بني الإناث بن�سب ب�سيطة يف تون�س واجلزائر ولبنان واليمن .ويف نف�س الفرتة ّ
مع ّدل البطالة بني الإناث نحو خم�سة �أ�ضعاف معدل بطالة الذكور يف م�صر ،كما بلغ هذا املعدل يف
ّ
كل من �سلطنة عمان والبحرين حوايل �ضعفني ون�صف من معدل البطالة بني الذكور .وقد �أ�شارت
بع�ض التجارب �إىل �أن الن�ساء يف البلدان العربية هن �أول من يفقد فر�صة العمل يف فرتات االنكما�ش
االقت�صادي و�آخر من يح�صل عليها يف �أوقات االنتعا�ش ،ومثال ذلك االنخفا�ض ال�ضخم يف عدد
امل�شتغلني من الن�ساء خالل الن�صف الأول من ت�سعينيات القرن الع�شرين يف م�صر ،وهي فرتة تباط�ؤ
اقت�صادي ،يف حني زاد عدد امل�شتغلني الذكور يف الفرتة ذاتها .وتتعقد عمليات ا�ستئناف البحث
على موطن عمل جديد من طرف املر�أة الفاقدة ملوطن عملها يف القطاع العام ب�سبب اخل�صخ�صة.
()186

ورغم ميل القطاع اخلا�ص لت�شغيل اليد العاملة الن�سائية الب�سيطة ورخي�صة الأجر� ،إال �أنه يبقى
انتقائ ًّيا �إزاء ذوات اخلربة املهنية والتجربة الطويلة يف العمل ،ويبقى القطاع اخلا�ص عمو ًما غري
ودود مع املر�أة �إذا ما قورن بالقطاع العام يف �أغلب الدول العرب ّية ،خا�صة على �إثر تط ّور ت�شريعات
العمل ،واهتمامها املتزايد باملر�أة العاملة ،و�إقراراها جلملة من الت�شريعات لفائدتها ،ك�إجازات الو�ضع
والأمومة وغريها .وقد جت ّلت انعكا�سات االنفتاح االقت�صادي على ارتفاع معدالت بطالة الن�ساء يف
دول عرب ّية عديدة ،حيث �أظهرت الدرا�سات �أهم ّية ظهور ن�سبة الن�ساء الالتي �سبق لهن العمل يف العدد
الإجمايل لل�سكان العاطلني عن العمل .كما بينت بع�ض امل�سوح املنجزة يف الت�سعينيات يف تون�س على
�سبيل املثال �أنه من بني  108.781امر�أة عاطلة عن العمل توجد  45.000امر�أة كانت تعمل �سابقًا
متار�س عملاً م�أجو ًرا ،يف حني �أنه توجد  57.000وافدة جديدة �إىل �سوق العمل .عل ًما ب�أنه يوجد من
بينهن  24000امر�أة �سبق لهن العمل يف �صناعات الن�سيج واملالب�س واجللود واحلرف.
()187

( )185انظر اجلدول رقم (.)1
( )186برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية نحو نهو�ض املر�أة ،مرجع �سابق� ،ص .83
( )187مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ،العوملة والنوع االجتماعي ،مرجع �سابق ،ص .162
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اجلدول رقم ( :)2تط ّور ح�صة الن�ساء من القوة العاملة العربية
(1970م 2008 -م)
الدولة

جمموع الدول العربية
الأردن
الإمارات
البحرين
تون�س
اجلزائر
جيبوتي
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
ال�صومال
العراق
عمان
فل�سطني
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
م�صر
املغرب
موريتانيا
اليمن

القوة العاملة كن�سبة مئوية
من جمموع ال�سكان

ن�سبة ح�صة الن�ساء من جمموع القوة
العاملة (� 15سنة ف�أكرث)

1995م

2008م

1970م

1980م

2008م

35.0

41.1

24.9

26.0

28.2

28.1

44.6

14.0

14.7

30.3

55.6

64.4

4.0

5.1

41.8

45.5

34.3

5.0

10.9

32.2

25.1

30.6

24.0

28.9

32.0

30.3

38.9

19.0

21.4

39.8

49.1

43.1

49.4

50.3

55.0

34.9

32.1

39.7

39.2

...

14.8

13.2

26.0

26.9

24.0

30.8

37.8

21.0

23.5

41.3

34.9

50.4

43.9

43.4

61.8

26.0

35.1

16.0

17.3

20.8

36.2

41.8

6.0

6.2

25.9

...

...

...

...

23.6

59.3

77.0

4.0

6.7

9.8

55.9

62.9

8.0

13.1

26.7

30.2

39.7

18.0

22.6

37.5

31.4

29.4

16.0

18.6

37.2

29.1

32.3

6.7

8.3

22.4

39.4

45.6

29.0

33.5

28.5

45.5

58.2

46.0

45.0

57.2

29.9

23.5

25.0

32.5

11.8

امل�صدر� :صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،العدد رقم ( ،)30القاهرة 2010م� ،ص .314
196

هذا ومن املفيد القول �إن ارتفاع معدالت بطالة املر�أة يف �أغلب الدول العرب ّية و�إن كان ي�شمل �أعدا ًدا مه ّمة
جراء التداعيات املعروفة الناجمة عن حترير التجارة يف جمال قطاع الن�شاط الغالب
من الفاقدات لعملهن ّ
عليه عمل املر�أة ،ف�إنه ي�شمل كذلك �أعدا ًدا �أوفر من طالبات العمل اجلدد .وقد �أ�شارت �إح�صائيات البنك
الدويل ل�سنة 2003م �أن �أغلب الوافدين اجلدد على �سوق ال�شغل �سيكونون من املتعلمني من ال�شباب
والن�ساء .وبلغ مع ّدل بطالة ال�شباب يف املنطقة العربية ( )%21خالل �سنة 2004م وهو �أكرث من معدل
بطالة الكهول .وكان حوايل  5.2مليون من ال�شباب يف املنطقة العربية بدون عمل� ،أو ب�صدد البحث
عن عمل يف ذلك العام .وظ ّلت ن�سبة ال�شباب من بني عدد العاطلني عن العمل بني �سنتي 2007م و2009م
ترتاوح ما بني ( )%30.9يف الكويت ،وحوايل ( )%60يف ال�سودان وﭼيبوتي ،وتتجاوز ( )%40يف
الأردن ،وتون�س ،واجلزائر ،وال�سعودية ،و�سورية ،وقطر ،وم�صر ،واملغرب ،واليمن.
()188

()189

وتت�ساوى معدالت بطالة ال�شابات مع معدل بطالة ال�شبان يف عدد من الدول العرب ّية وتتجاوزه يف
�أغلبها ،حيث فاقت معدالت منو القوة العاملة الن�سائية منو القوة العاملة من الرجال يف �أغلب الأقطار
العربية فيما بني عامي 1991م و2004م.
()190

�سجل ذلك التفاوت على الرغم من االرتفاع العام مل�ستويات متدر�س الفتيات العربيات وانخراطهن
و ُي ّ
مبعدالت �أكرب يف م�سارات التعليم العايل بن�سب �أ�ضحت تفوق الذكور يف بع�ض البلدان العربية.
()191

( )188اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،و�ضع املر�أة العربية يف �سياق ال�صكوك الدولية .ورقة مقدمة يف اجتماع منظمة املر�أة
العربية  15-13نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006م� ،ص .20
(� )189صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،العدد رقم ( ،)30القاهرة 2010م� ،ص .14
( )190اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا ،و�ضع املر�أة العربية يف �سياق ال�صكوك الدولية� ،ص .20
( )191لئن ظلت الن�سب الإح�صائية العامة ت�ؤكد عرب ًّيا على توا�صل ارتفاع ن�سب �أمية الإناث وا�ستمرار عدد من الفجوات النوعية يف
م�ستويات االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي بني الذكور والإناث ،ف�إن امل�ؤ�شرات �أ�صبحت ت�ؤكد ،من اجلهة الثانية ،تدع ّم
ح�ضور املر�أة كطالبة علم يف م�ستوى التعليم العايل ،وارتفاع ن�سب تواجد الفتيات عن الفتيان يف عدد من الدول العربية .كما
�أ�صبحت البيانات ت�شري كذلك �إىل حتقيق امل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني يف التعليم العايل يف اثني ع�شر بل ًدا عرب ًّيا ،وهي :الأردن،
والإمارات ،والبحرين ،وتون�س ،واجلزائر ،وعمان ،وال�سعودية ،وفل�سطني ،وقطر ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا .ويزيد عدد الن�ساء
امل�سجالت يف التعليم العايل على عدد الذكور يف كل من الإمارات وقطر والكويت .ورغم بع�ض القراءات امل�شككة يف �صحة تلك
الأرقام باعتبار �أن النق�ص القائم يف عدد الطالب الذكور �أمام عدد الإناث قد يرتبط بعدم احتواء البيانات العربية املقدمة على
عدد الطلبة الذكور باخلارج ،واقت�صارها على ن�سب االلتحاق بامل�ؤ�س�سات املحلية؛ وهو ما قد يربر وجود فجوة غري مقدرة ب�شكل
�صحيح بني اجلن�سني يف التعليم العايل العربي يف نظر اليون�سكو .وبالرغم من ذلك ال ميكن ب�أي حال من الأحوال نفي واقع
التزايد املطرد القتحام الفتاة العرب ّية ملجاالت التعليم العايل املختلفة وتطور ن�سب التحاقها به يف ال�سنوات الأخرية .انظر :التايب
عائ�شة ،ح�ضور املر�أة يف حقل البحث ال�سو�سيولوجي يف العامل العربي :مثال تون�س� ،ضمن كتاب املر�أة العربية والبحث يف جمال
العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية� ،أعمال الدورة الثانية ع�شرة مللتقى املبدعات العربيات� .سو�سة 2008م.
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�سن اخلم�سني� ،إ ّال �أن م�شاركتهن يف القوة
ورغم التزايد املطرد لن�سب املتعلمات من الن�ساء دون ّ
العاملة ال تزال حمدودة �إىل ح ّد كبري؛ وهو ما يدح�ض امل�سلمة امل�ؤكدة على الرتابط اجلديل بني ارتفاع
م�ستوى التعليم وانخفا�ض درجة البطالة ،وهي معادلة ال تتج�سد �آل ًيا يف م�ستوى الدول العربية؛
حيث قد ال يحمي امل�ستوى التعليمي املرتفع من ان�سياق املر�أة يف تيار البطالة يف حاالت عديدة.
وتبقى املعدالت املتزايدة لبطالة حامالت ال�شهادات العليا واق ًعا بد�أ يفر�ض نف�سه على �أغلب املجتمعات
والدول العربية ،و�أ�ضحى يتطلب �إعادة نظر جد ّية يف طبيعة العالقة ّ
املركبة بني �أنظمة التدريب والتعليم
و�سوق العمل وحتوالتها الراهنة .وعلى �سبيل املثال فقد بلغ مع ّدل بطالة الن�ساء الأردنيات امل�ؤهالت
مهن ًّيا وتقن ًّيا نحو ( )%57.1مقارنة بـ ( )%14.2للرجل خالل �سنة 1997م .ورغم ما يكت�سيه الو�ضع
�سجلت
الفل�سطيني من خ�صو�صية ا�ستثنائية يف �سوق العمل مقارنة ببقية الدول العربية الأخرىّ ،
كذلك معدالت بطالة حامالت ال�شهادات العليا يف ال�ضفة الغربية ارتفا ًعا كب ًريا بلغ ( ،)%50يف الوقت
الذي مل تتجاوز فيه تلك الن�سبة ( )%10بني الرجال .و�أ ّما يف لبنان ،ورغم �أنها تبقى من الدول العربية
القليلة التي تنخف�ض فيها ن�سبة البطالة لدى الإناث مقارنة بالذكور� ،إ ّال �أن معدالت ارتفاع املتعلمات
ً
ملحوظا .وقد بلغت ن�سبة ذوات امل�ستوى التعليمي العايل
ت�سجل تزاي ًدا
يف الن�سبة العا ّمة للبطالة ّ
املتقدمات بطلب العمل �إىل مكتب اال�ستخدام الوطني حوايل ( )%51.7مقابل ( )%35بالن�سبة للرجال
من ذوي امل�ستوى التعليمي نف�سه خالل �سنة 1997م .وتزيد ن�سبة بطالة ذوات امل�ستويات التعليمية
�سجلت تلك الن�سبة خالل �سنة 1997م ما يقارب
اجلامعية يف تون�س عن نظريتها لدى الرجال حيث ّ
( )%10.0لدى الإناث مقابل ( )%7.4لدى الذكور ،كما ت�ضاعفت ن�سبة بطالة الإناث ذوات التعليم
اجلامعي يف تون�س يف ظرف �أربع �سنوات من 1994م �إىل 1997م ،وذلك من ن�سبة ( )%5.1خالل
ال�سنة الأوىل �إىل ( )%10.0يف ال�سنة الثانية.
()192

()193

�إن ارتفاع معدالت بطالة �صاحبات امل�ستويات التعليمية العالية يع ّد ظاهرة حديثة ن�سب ًّيا يف املجتمعات
العرب ّية ،وميكن تف�سريها بعوامل خمتلفة ومتعددة ،كما ميكن ر ّدها بدرجة �أوىل �إىل طبيعة ما
�أ�صبحت تطرحه �أ�سواق العمل من عرو�ض يف ظل ال�سياقات ال�سو�سيواقت�صادية احلالية ،والتي
عرو�ضا ت�ستهدف اليد العاملة الن�سائية الب�سيطة دون �أن تتطلب مهارة كبرية،
�أ�ضحت يف �أغلبها
ً
أي�ضا بدرجة ثانية �إىل �ضمور قدرة القطاع العام
خا�صة يف املجال ال�صناعي ،كما ميكن �إرجاعها � ً
( )192مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ،العوملة والنوع االجتماعي ،امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية ،مرجع �سابق� ،ص .159
(193) CREDIF, Les femmes en Tunisie 2000, p.275.
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على التوظيف -كما �سبقت الإ�شارة -يف الوقت الذي متنع فيه طبيعة القطاع اخلا�ص (الباحث عن
تقليل الكلفة وزيادة الربح) من امت�صا�ص فوائ�ض �أ�سواق العمل العربية من اليد العاملة الن�سائية
املخت�صة والأكرث مهارة.
�إ ّال �أنّه و�إىل جانب خمتلف هذه الأ�سباب االقت�صاد ّية املربرة لتزايد معدالت بطالة املتعلمات يف البلدان
العربية ،ف�إ ّنه ال ميكن التقليل كذلك من حجم بع�ض املعوقات الثقاف ّية التي ت�سهم بدورها
يف تعطيل م�سار انخراط املر�أة ذات امل�ستوى التعليمي العايل يف �سوق العمل ،ومن
والتوج�س املر�ضي �أحيا ًنا من الأنثى املتع ّلمة� ،إىل جانب
ذلك التح ّيز اجلن�سي �ضدّها،
ّ
احل�ضور القويّ للرقابة الأ�سر ّية واالجتماعية التي ال تزال فاعلة يف �أغلب الأو�ساط
وال�شرائح االجتماعية العربية ّ
املعطلة مل�سار انخراط الفتاة املتعلمة يف وظائف مه ّمة
ومعقدة تتطلب احل�ضور امل�ستمر وال�سفر والتنقل وغري ذلك .وقد بينت بع�ض الدرا�سات
املنجزة يف الأردن مثلاً تف�ضيل العائالت الأردنية عمل البنت ب�صرف النظر عن م�ستواها التعليمي
يف بيئات وحيدة اجلن�س ،ويف موقع قريب من املنزل ،ويف مكاتب حكومية حمرتمة.
()194

( )194مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ،العوملة والنوع االجتماعي ،امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية ،مرجع �سابق� ،ص .157
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الإطار رقم ( :)6عمل املر�أة وحواجز الهند�سة االجتماعية للجن�س
قد نتخيل ب�سهولة �أ�شكال ال�صراع والتوتر التي ميكن �أن تنجم عن �إ�صرار الن�ساء على
اقتحام �سوق العمل امل�أجور يف جمتمع �إ�سالمي يعاين من البطالة .وينحو كل جمتمع يجد
�صعوبات يف خلق �أماكن �شاغرة لل�شغل نحو العودة �إىل التقاليد التي كانت تنكر على
املر�أة بعدها االقت�صادي ،وتعرفها ك�شيء جن�سي فح�سب.
حني يكون هناك تناق�ض بني الواقع املعي�ش من جهة ،والأفكار والت�صورات والأمناط
وال�صور املختزنة يف خاليانا العقلية من اجلهة الأخرى ،ف�إن قدر الفرد �أن يت�أمل .وكلما
كانت الهوة عميقة بني واقعنا وطموحاتنا ،كان �أملنا كب ًريا و�أ�شكال ال�صراع والتوتر التي
متزق �أح�شاءنا عميقة� .إن الثمن النف�سي الذي ن�ؤديه ال ُيحتمل .وكوننا نت�شبث ب�صورة
العالقة لها بواقعنا عن الرجولة (القوة االقت�صادية) وعن الأنوثة (ا�ستهالك ثروات
الزوج) ،ف�إن ذلك ي�سهم يف جعل ديناميكية الرجل-املر�أة �أحد مراكز التوتر وال�صراع
الأكرث �إيال ًما لع ّدة �أ�سباب.
ً
ارتباطا وثيقًا يف تعريف هوية الرجال والن�ساء
�إن املال واجلن�س يرتبطان مرة �أخرى
على ال�سواء .لقد ظهرت �أن�ساق �إيديولوجيا جديدة مل�ساعدتنا على اجتياز م�صاعب هذه
التحوالت العنيفة على امل�ستوى االقت�صادي (املال) ،واملكاين (�إفال�س جمالية اجلن�س)،
وتتمثل هذه الأن�ساق يف القوانني والأمناط الثقافية التي تن�شر بوا�سطة الأدب والرتبية
املدر�سية والراديو والتلفزيون واملو�ضة�...إلخ ،كما انبثقت معها �أمناط جديدة للهوية.
ويف حالة ديناميكية الرجل-املر�أة يف املغرب ،ف�إن الق�ضاء على التمييز بني اجلن�سني
احلا�صل بفعل التعليم وبفعل الأعداد الهائلة من الن�ساء الالتي يعملن خارج البيت يعيد
النظر ب�شكل مبا�شر يف م�س�ألة احلواجز التي و�ضعتها الهند�سة االجتماعية لتق�سيم املكان
بني الن�ساء والرجال� .إال �أن هذا التق�سيم كما تعرفه هذه الهند�سة لي�س ظاهرة ثانوية
معزولة� .إنه على العك�س من ذلك انعكا�س وجت�سيد لتوزيع نوعي لل�سلطة والنفوذ ولتوزيع
نوعي للعمل .وذلك كله ي�شكل نظا ًما اجتماع ًّيا من�سج ًما� .إن املجتمع املغربي مل يعرف
تطو ًرا يف جمال العالقة بني اجلن�سني يوازي التغري احلادث يف التوزيع التقليدي للنفوذ
وال�سلطة؛ مما �أدى �إىل الفو�ضى يف هذه العالقة.
امل�صدر :فاطمة املرني�سي ،ما وراء احلجاب ،اجلن�س كهند�سة اجتماعية ،ترجمة فاطمة الزهراء �أزراويل ،املركز الثقايف
العربي ،ط  ،4املغرب 2005م� ،ص .169-165
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�إن اختالف �أمناط البطالة الن�سائية و�أ�شكالها وتنوع �أ�سبابها ودوافعها من منطقة عربية �إىل �أخرى
�إىل جانب تزايد �أعدادها وتنامي �أحجامها �أ�ضحى واقع حال يفر�ض نف�سه بدرجات متفاوتة على
خمتلف البلدان العربية يف اخلليج وامل�شرق واملغرب؛ حيث باتت الدالئل ت�شري �إىل �أن البطالة
ت�سجل معدالت �أعلى من بطالة الذكور .ولئن
الن�سائية يف الدول العرب ّية النفطية واخلليج ّية بد�أت ّ
ذهبت بع�ض التف�سريات �إىل متييز البطالة الن�سائ ّية يف الدول اخلليجية عن غريها من املناطق العربية
الأخرى باعتبار � ّأن جز ًءا كب ًريا منها بطالة طوع ّية �أو َت َرف َّية (مبا �أنها بطالة يف جزء منها تبدو نتيجة
اخليارات الذاتية للمر�أة اخلليجية مي�سورة احلال �أو ذات امل�ستوى التعليمي العايل ،والتي تف�ضل
البطالة عن االنخراط يف مهن ال تتالءم وم�ستواها التعليمي �أو مكانتها االجتماع ّية) ،ف�إن امل�ؤ�شرات
املطرد للح�صول على العمل ،وهو ما تربزه مثلاً
الإح�صائية �أ�صبحت ت� ّؤكد على �سعي املر�أة اخلليجية ّ
بع�ض ن�سب البطالة الن�سائية يف البحرين ويف ُعمان ،والتي تفوق معدالتها �ضعف بطالة الرجال يف
البلدين ،كما تربزه املعطيات الواردة باجلدول رقم (.)2
وميكن القول عمو ًما �إنه و�إن ازدادت يف ال�سنوات الأخرية ن�سب الن�شاط االقت�صادي للمر�أة العربية،
حيث بلغت ن�سبة الزيادة يف امل�شاركة ( )%19مقارنة بـ ( )%3للعامل �أجمع خالل الفرتة املمتدة ما
بني عامي 1990م و2003م ،ف�إن معدالت البطالة يف �صفوف الن�ساء العربيات ما فتئت بدورها
تتنامى مقارنة ببطالة الذكور يف �أغلب الدول العربية .وال يزال معدل الن�شاط االقت�صادي للمر�أة
يف املنطقة العربية يعد ح�سب ّ
جل الدرا�سات والتقارير الدول ّية من �أدنى املعدالت يف العامل (وقدرت
ن�سبة م�شاركتها خالل الفرتة من عام 1980م �إىل عام 2000م بحوايل  ،%43ومتو�سط م�شاركتها
يف القوى العاملة بحوايل  .)%29هذا وي�سجل الن�شاط االقت�صادي للمر�أة عمو ًما يف � ّ
أقل البلدان
العربية من ًوا اً
معدل �أعلى منه يف �سائر البلدان العربية؛ حيث ت�ستوعب الزراعة �أعدا ًدا كبرية من القوة
انخفا�ضا للمر�أة يف البلدان ذات الدخل
العاملة الن�سائية .وت�سجل �أكرث معدالت الن�شاط االقت�صادي
ً
املرتفع .ويطرح علينا م�ؤ�شر الن�شاط االقت�صادي للمر�أة العربية يف هذا املقام بع�ض الإ�شكاالت التي
ت�ستوجب طرح املالحظات الثالث التالية:
()195

ميكن يف املقام الأوّ ل الإ�شارة �إىل �أن � ّأي تقدير للم�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية يبقى ن�سب ًّيا �إىل
افرتا�ضا ال يخلو من الكثري من املغاالة
ح ّد كبري .كما يبقى افرتا�ض تدين م�شاركة الن�ساء العربيات
ً
وعدم الدقّة؛ ويعود ذلك بالأ�سا�س �إىل �أن تلك امل�شاركة يف ح ّد ذاتها تبقى غري منتظمة وال ميكن
( )195برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية نحو نهو�ض املر�أة ،مرجع �سابق� ،ص.84
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قيا�سها .هذا ويظل مفهوم امل�شاركة االقت�صادية مفهو ًما نظر ًّيا وعائ ًما بحكم اعتماده على الإح�صائيات
الر�سم ّية التي ال ّ
الر�سمي .وغال ًبا ما تذهب الإح�صائيات �إىل
تغطي غري جمال عمل الن�ساء بالقطاع
ّ
االعتماد بالدرجة الأوىل على امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع العام ،وعلى بع�ض ما جتود
ولكن تب ّدل �أو�ضاع العمل ،و�إعادة
به بيانات م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف قيا�س ن�سب عمل املر�أةّ .
هيكلة جماالته يف �أغلب البلدان العرب ّية وما طر�أ عليها من تراجع وانكما�ش يف م�ستوى القطاع العام،
والتنامي املطرد للقطاع اخلا�ص ،وما ت�شهده �أو�ضاع عمل املر�أة العربية يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة من
م�شكالت عدم التثبيت ،وعدم الت�صريح عن العمال ،وم�شكالت انعدام التغطية االجتماعية وغريها،
ّ
ت�شكك �إىل ح ّد كبري يف درجة احتواء الأرقام امل�ص ّرح بها حلقيقة امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة.
هذا ف�ضلاً عن ق�صور خمتلف تقديرات تلك امل�شاركة عن ا�ستيعاب ن�شاطها غري املنظور وغري
مدفوع الأجر ،وكذلك ن�شاطها املمار�س يف قطاع الأعمال غري الر�سمية ،وهو قطاع ن�شاط �أ�ضحى
تواجد املر�أة فيه يتنامى ب�شكل الفت كما �سوف نتب ّينه الحقًا .وتتج ّلى بع�ض جوانب عدم الدقّة
والطابع التقريبي يف حماوالت تقدير الن�شاط االقت�صادي للمر�أة العرب ّية ،والتي تختلف فيها الأرقام
باختالف اجلهات القائمة عليها .ورغم �أن ذلك االختالف قد يكون مرب ًرا مو�ضوع ًّيا مبربرات
عديدة وخمتلفة� ،إ ّال �أنه من الثابت �أن ّ
جل تلك املحاوالت تبقى بعيدة عن املالم�سة الفعل ّية للحقيقة
املعقّدة للن�شاط االقت�صادي للمر�أة العرب ّية وطبيعته ال�شائكة.
()196

ويف املقام الثاين يجدر التنبيه �إىل ما يكتنف الأرقام الإجمالية لن�سب امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العرب ّية
من تباينات ّ
مركبة ووا�سعة من منطقة عربية �إىل �أخرى ،ومن دولة �إىل �أخرى .وال �شكّ يف �أن التفاوت يف
تقدير ن�سب الن�شاط االقت�صادي للمر�أة و�إ�سهامها يف ق ّوة العمل له داللته العميقة حتى من �شريحة عمر ّية
�إىل �أخرى ،ومن و�سط اجتماعي وجغرايف �إىل �آخر داخل البلد الواحد .ومعلوم �أن الإح�صائيات املتداولة
�أ�ضحت تربز تركز القوى العاملة الن�سائية امل�سجلة والنا�شطة اقت�صاد ًّيا يف املدن احل�ضرية ،وهو اجتاه
(� )196أ�شارت قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ل�سنة 2003م �أن الن�ساء ي�شكلن ( )%49من �إجمايل �سكان الدول العربية ،ولكنهن ال
ميثّلن �سوى ( )%28فقط من القوى العاملة .و�أ�شار تقرير التنمية الإن�سانية العربية نحو نهو�ض املر�أة العربية �إىل �أن امل�شاركة
االقت�صادية للمر�أة هي الأقل عامل ًّيا؛ حيث مل تتجاوز ( )%33.3من الن�ساء فوق �سن � 15سنة .ويف تقرير للبنك الدويل ل�سنة
2003م ورد �أن ( )%32فقط من ن�ساء املنطقة يعتربن م�شاركات ن�شطات يف قوة العمل ،وهو �أقل معدل يف م�ستوى العامل مقارنة
بن�سبة ( )%80يف مناطق �شرق �آ�سيا واملحيط الهادي ،و( )%70يف �أوروبا و�آ�سيا ،و( )%56يف منطقة �شبه ال�صحراء الإفريقية.
وح�سب الإ�سكوا بلغت امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية �سنة 2000م حوايل (( )%29الإ�سكوا ،و�ضع املر�أة العربية يف �سياق
ال�صكوك الدول ّية).
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عام ت�شرتك فيه �أغلب البلدان العربية؛ ففي حالة لبنان مثلاً تبني الإح�صائيات �أن ( )%50من املتقدمات
للح�صول على عمل يقمن يف بريوت مقابل ( )%28من الرجال ،واحلال نف�سه يف الأردن .وخالل عام
1999م بلغت ن�سبة البطالة الن�سائية �ضمن املغربيات يف الو�سط احل�ضري قرابة ( )%28.2مقارنة بن�سبة
يف�سر ذلك بعوامل عديدة قد يجد الدار�س لها تربي ًرا يف
منخف�ضة تبلغ ( )%2.2للإناث الريفيات .وربمّ ا َّ
جوهر الواقع االقت�صادي واالجتماعي الثقايفّ للأو�ساط االجتماعية املعن ّية ،ويف ما تكتنفه خ�صو�ص ّية
تلك ال�سياقات االجتماع ّية من داللة عاك�سة لبع�ض �أوجه حقيقة تلك التباينات.
ومن امله ّم كذلك الإ�شارة �إىل الأهمية املتفاوتة لتباين اجتاهات امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العرب ّية
ح�سب العمر وح�سب احلالة املدنية .ويلم�س املت�أ ّمل بع�ض االختالفات اجلوهر ّية عند املقارنة بني
نتائج بع�ض الدرا�سات والتقارير التي ي� ّؤكد بع�ضها على انخفا�ض ن�سبة امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء
املتزوجات ،وخا�صة الأمهات منهن ،وهو اجتاه تعززه -يف نظر بع�ض تلك الدرا�سات  -بع�ض
املواقف التقليدية التي ت�شدد على دور املر�أة يف العمل املنزيل و�إجناب الأطفال ،ودور الرجل يف �إعالة
الأ�سرة .يف الوقت الذي ت� ّؤكد فيه بع�ض الدرا�سات الأخرى على دفع الفقر بطريقة غري مبا�شرة عن
طريق زيادة ن�سب خروج املر�أة للعمل لتحقيق دخل �إ�ضايف للأ�سرة� ،أو بو�صفها العائل الوحيد ،وهو
واقع ي ّربره �إىل ح ّد كبري ارتفاع ن�سب الن�ساء املعيالت لأ�سر يف �أغلب الدول العرب ّية .هذا �إىل جانب
تب ّني بع�ض الدرا�سات الأخرى لرجحان فر�ض ّية ق ّوة ارتباط البطالة بو�ضع ّية الإناث العازبات.
()197

()198

وتت�صل املالحظة الثالثة بالفزع الذي يلم�سه الدار�س يف بع�ض التقارير الدول ّية والدرا�سات العرب ّية
من التدين ال�سافر مل�ستوى امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العرب ّية ،التي حتتل الرتبة الأخرية عامل ًّيا ،وما
يرتافق مع كل ذلك من حديث عن واقع التمكني االقت�صادي للمر�أة العرب ّية الذي يبدو من خالل تلك
ولكن هذه العالقة التالزم ّية التي ت�ص ّورها بع�ض التقارير على �أنها
الرتبة العامل ّية �أم ًرا بعيد املنالّ .
جدل ّية ومنطق ّية قد تبدو ّ
ي�صح �إىل ح ّد
حمل �شكّ وحتتاج �إىل بع�ض الت�أين ومزيد من الت�أمل .وقد ّ
بعيد القول بعدم ميكانيك ّية الرتابط بني التمكني االقت�صادي وارتفاع م�ستويات امل�شاركة االقت�صادية
حت�سن
للمر�أة �إذا ما علمنا �أن ارتفاع معدل الن�شاط االقت�صادي للمر�أة ال يحيل ب�شكل �آيل �إىل واقع ّ
م�ستوى متكينها االقت�صادي يف بع�ض الدول العرب ّية بقدر ما يحيل �إىل تفاقم حالة الفقر لدى الإناث
وا�ست�شرائها ا�ستدعت من الن�ساء اخلروج بح ًثا عن العمل لتح�سني دخل الأ�سرة .ومعلوم �أن معدالت
( )197الإ�سكوا ،و�ضع املر�أة العربية يف �سياق ال�صكوك الدول ّية ،مرجع �سابق� ،ص .19
( )198مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ،العوملة والنوع االجتماعي ،امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العربية ،مرجع �سابق� ،ص .160
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امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة العرب ّية ترتفع يف البلدان العربية متو�سطة النمو �أو �ضعيفة النمو كاليمن
وموريتانيا وبع�ض دول امل�شرق واملغرب العربي ،عنها يف الدول اخلليج ّية النفطية .وير ّد االرتفاع
امل�سجل يف ن�سب امل�شاركة االقت�صاد ّية للمر�أة يف بع�ض الدول اخلليجية يف بع�ض جوانبه -ح�سب
ّ
�أغلب الدرا�سات � -إىل احل�ضور القوي لق ّوة العمل الن�سائ ّية الآ�سيوية يف تلك الدول.
()199

()200

بناء على ما تقدم حول ظاهرة ت�أنيث البطالة وحول م�ؤ�شر امل�شاركة االقت�صاد ّية للمر�أة العرب ّية ميكن
يف اخلال�صة القول �أنّه و�إن باتت ظاهرة بطالة الإناث مقارنة ببطالة الرجل حقيقة اجتماعية قو ّية
تفر�ض نف�سها على املجتمعات العربية املي�سورة واملتو�سطة و�ضعيفة احلال على ح ّد �سواء ،و�إن كانت
عاملي تتنامي بتنامي تطبيق �سيا�سات العوملة االقت�صادية
بطالة الإناث تبدو ظاهرة ذات ُبعد اقت�صادي ّ
وتداعياتها املختلفة ،ف�إنها تبقى كذلك يف بع�ض جتلياتها العرب ّية ظاهرة ذات �أبعاد ثقاف ّية تنتجها
وتعيد �إنتاجها القيم والأعراف والتقاليد املجتمع ّية امل�شددة على ربط املر�أة بالف�ضاء اخلا�ص وبالأدوار
الإجنابية ،وربط الرجل بالف�ضاء العام وب�أدوار ك�سب القوت والقوامة املال ّية .ولكن و�إن كانت ظاهرة
ت�أنيث البطالة وتدين امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة تبدو حقائق تت�أكد مع الأيام ،ف�إنهما ظاهرتان ال
تزاالن يف حاجة �إىل مزيد من الر�صد والت�شخي�ص ومراكمة الدرا�سات والنتائج حولهما.
ومن امله ّم القول �إن الر�صد الدقيق لظاهرة البطالة �أو للم�شاركة االقت�صادية وفق منظور النوع
االجتماعي ال يزال غري متوافر يف م�ستويات حتليل عديدة يف البلدان العرب ّية .ورغم التطور
احلا�صل يف ال�سنوات الأخرية من حيث توافر بع�ض املعطيات الإح�صائية امل�صنفة ح�سب النوع
االجتماعي ،ف�إن م�سارات �إنتاج مثل تلك البيانات ال تزال متعرثة وحمدودة ومنح�صرة يف بع�ض
الأرقام واملعطيات ال�شمولية والعامة واملتقادمة؛ وهو ما ي ّربر ا�ستعمال �أغلب الدرا�سات العرب ّية
لإح�صائيات هيئات �أمم ّية خمتلفة ومت�ضاربة �أحيانًا .وكث ًريا ما يجد الباحث نف�سه م�ضط ًّرا العتمادها
يف ظل ندرة الإح�صائيات الإقليمية والوطن ّية امل�ص ّنفة ح�سب النوع ،ورغم كل ما يدور حول تلك
الأرقام من جدل و�شبهات ونقد يف �أو�ساط عرب ّية عديدة.
ت�سجل موريتانيا �أعلى ن�سبة مل�شاركة اقت�صادية للمر�أة بلغت ( ،)%63.1وت�سجل املغرب كذلك ن�سبة مرتفعة بلغت (( )%41.9تقرير
(ّ )199
وت�سجل لبنان كذلك ن�سبة م�شاركة اقت�صادية مه ّمة بلغت ( )%27على مدى الفرتة املمتدة
التنمية الإن�سانية العربية ل�سنة 2005م) ّ
من � 1995إىل 2002م (الإ�سكوا ،و�ضع املر�أة العربية يف �سياق ال�صكوك الدولية)
( )200انظر على �سبيل املثال تقرير الإ�سكوا ،و�ضع املر�أة العربية يف �سياق ال�صكوك الدولية .مرجع �سابق �ص  .19وتقرير التنمية
الإن�سانية العربية لعام 2005م ،نحو نهو�ض املر�أة العربية� ،ص.84
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 -3بطالة النوع االجتماعي ومتشابهاتها:
�إذا كانت البطالة ظاهرة غري جديدة على املجتمعات الب�شر ّية ف�إن تنامي �أحجامها واتخاذها وج ًها
ن�سائ ًّيا يف العقود الأخرية بدا -كما ّمت تف�صيل القول يف ذلك� -سمة على عالقة وطيدة بالعوملة ،وما
تطلبته �أجهزتها ونظمها االقت�صادية من �إعادة هيكلة مل�سارات الإنتاج ولأ�سواق العمل ،وما �أفرزه
كل ذلك من و�صفات م�ستحدثة من �إعادة تنظيم ق ّوة العمل ،وبروز �أمناط جديدة منه كالعمل عن بعد،
والعمل اجلزئي ،والعمل امل�ؤقت وغري ذلك ،هذا ف�ضلاً عن �إحياء �أمناط عمل انقر�ضت بفعل احلداثة
كالعمل من املنزل �أو العمل بالقطعة.
ولكن من اجلدير بالقول � ّإن البطالة مبختلف وجوهها املعا�صرة �أنثو ّية كانت �أو ذكور ّية ال مت ّثل
ّ
النتيجة الوحيدة املرتتبة على م�سارات �إعادة هيكلة العوملة لالقت�صاد ولأ�سواق العمل والإنتاج،
كما ال متثل مبفردها االنعكا�س الوحيد لأزمة ال�شغل ولأ�سواقه ،ولكن ت�ضاعف مواطن العمل املرنة
واله�شّ ة وتع ّمم �أو�ضاع �سوء العمل والتوظيف على نطاق كوين متثل كذلك زوايا �أخرى خلف ّية مل�شهد
ا�ضطراب �أ�سواق العمل وت�شوهاتها املعا�صرة يف زمن العوملة.
وتواز ًيا مع �صور البطالة وت�صنيفات الإح�صاءات والتقديرات الر�سم ّية املختلفة لها تربز �أ�شكال
و�صور �أخرى مت�شابهة مع البطالة وغري خمتلفة كث ًريا عنها ،وهي �صور تدور يف فلك البطالة ،وهي
عبارة عن مناذج هجينة بني العمل وال ّالعمل ،وبني الن�شاط وعدمه ،تتوالد يف جمتمعاتنا ،وتكرر
فيها ب�صيغ متباينة ومتنوعة .ولئن �أ�ضحت الدرا�سات ت�ؤكد على �ضرورة االنتباه �إىل ما باتت تفرزه
العوملة من هوام�ش خلف ّية ومن مناطق ظل يف �أ�سواق العمل ،ف�إنها �أ�ضحت ت�ش ّدد بوجه خا�ص على
�أهمية �إدراك تزايد م�ستويات ت�أنيث تلك الهوام�ش واملناطق.
()201

وقد �أ�صبحت الدالئل ت�شري بو�ضوح �إىل �أهمية متوقع �أعداد من الن�ساء يف تلك املناطق الو�سطى
اجلامعة بني حاالت من البطالة ال�صريحة وامل�ص ّرح بتقديراتها و�إح�صائياتها وحاالت �سوء
اخلفي واملحجوب عن الأنظار غري القابل للإح�صاء والر�صد .وال �شكّ يف �أن
اال�ستخدام والعمل
ّ
�أية حماولة �إح�صائية لت�ضمني حاالت “�أخوات البطالة ومت�شابهاتها” للأرقام الإجمال ّية للبطالة
�سوف تف�صح عن �أرقام مفزعة قد تت�ضاعف فيها مل ّرات التقديرات الإح�صائية املعتمدة للبطالة يف
م�ستوى خمتلف الدول املتقدمة والنامية على ال�سواء ،كما قد تك�شف عن حجم اله ّوة النوع ّية القائمة
على ح�ساب الن�ساء يف م�سارات امتهان الأعمال اله�شة واجلزئية وغري امل�ستقرة.
(201) Margaret Maruani , (Dir), Femme genre et société, op cit, p.230.
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وقد ر�أى “مانويل كا�ستل” � Manual Castellsأن القوة العاملة يف االقت�صاد املعومل تتجه �أكرث
من �أي وقت م�ضى باجتاه العمالة املرنة التي تعمل ب�شكل م�ؤقت ،وتربز ب�شكل خا�ص �أمناط جديدة
من اليد العاملة الن�سائية املرنة التي تلتحق بالعمل مدفوع الأجر .ويفرت�ض �أن تع ّو�ض تلك العمالة
الن�سائية ذات ال�صبغة املرنة تدريج ًّيا اليد العاملة الذكورية االنتظامية .ويرى “كا�ستيل” �أن القوة
مربجما ذات ًّيا ميتلك قدرات متنوعة
العاملة اليوم متتاز بوجود منطني من الع ّمال ،منط � ّأول اعتربه
ً
ودراية تكنولوج ّية ّ
متكنه من �إدارة ذاته ،والتكيف مع م�ستجدات عرو�ض �أ�سواق العمل ،وال�سيطرة
على تقلباتها؛ ولذا تكون القوة العاملة املنتمية لهذا النمط هي الأكرث ا�ستقرا ًرا يف ظل االقت�صاد
اجلديد� .أما النمط الثاين فتبدو فيه اليد العاملة على خالف النمط ال ّأول فقرية �إىل اخلربة واملعرفة؛
وبالتايل فهي قليلة احليلة ،تدور يف فلك حلقة مفرغة وه�شة ،وتعمل لبع�ض الوقت �أو من املنازل
�أو بعقود عمل متباينة وغري قانونية ،وهي ح�شد يت�سم بالهام�شية والإق�صاء االجتماعيني اللذين
تزداد ت�أثرياتهما ح ّدة بغياب دور ال�سيا�سة العامة وعدم تدخلها لفائدة ه�ؤالء.
()202

وقد �أ�صبحت خمتلف الدرا�سات ت�ؤكد على االت�ساع الكوين لنطاق العمالة امل�ؤقتة يف ظل متطلبات االقت�صاد
اجلديد .ويذكر على �سبيل املثال �أن تلك العمالة �أ�صبحت متثل حوايل ( )%30من �إجمايل اليد العاملة يف
هولندا ،و( )%13يف اليابان ،و( )%39يف كولومبيا .وتتزايد اليد العاملة الن�سائية امل�ؤقتة ب�صورة الفتة
يف الدول النامية والدول املتقدمة ،وتربز تلك الظاهرة كنتيجة مبا�شرة لت�أثري �إعادة الهيكلة االقت�صادية
على هيكلة �أ�سواق العمل ،خا�صة بعد تراجع �سيا�سات التوظيف العمومي وت�سارع حركات ت�سريح الع ّمال
من جراء اخل�صخ�صة .هذا وقد �شمل العمل امل�ؤقت غري حمدد امل ّدة مبختلف �أ�شكاله يف �أوروبا �سنة
2002م حوايل ( )%14.3من الن�ساء و( )%12.1من الرجال الن�شطني ،كما �شمل العمل اجلزئي يف نف�س
ال�سنة حوايل ( )%33.5من الن�ساء ،و( )%6.6من الرجال.
()203

�أ ّما يف فرن�سا فقد �شمل “العمل غري النمطي” حوايل  6ماليني �شخ�ص ،منهم  4ماليني يعملون بوقت
جزئي .وم ّثلت الأعمال غري النمط ّية يف فرن�سا حوايل ( )%25من املجموع العام للعمل يف 2001م مقابل
( )%16يف 1990م ،واحتلت الن�ساء منها الثلثني .كما �أ�صبحت الأعمال امل�ؤقتة ته ّم ( )%8من الأفراد الذين
(202) Manuel Castells, “Materials for an exploratory of network Society”, British Journal of Sociology,
vol.51, no.1, 2000, p.12.

مرجع مذكور يف :عبد املعطى عبد البا�سط واعتماد عالم ،العوملة وق�ضايا املر�أة ،مرجع �سابق� ،ص .188
(203) Margaret Maruani , (Dir), Femme genre et société, op cit, p.230.

206

لهم عمل يف 2002م بعد �أن كانت ال ت�شمل غري ( )%2.7من ال�سكان الن�شطني يف عام 1985م .ويف
�سنة 2002م كانت الن�ساء حتتل �أكرث من ( )%80من عدد الأ�شخا�ص العاملني بوقت جزئي.
()204

لقد �أ�صبحت لفظة العمل “غري النمطي” تن�سحب على خمتلف الأ�شكال اال�ستثنائية وغري املعهودة يف
عامل العمل ،والتي متثلت يف البداية يف بع�ض الأ�صناف ،كالعمل امل�ؤقت� ،أو العمل بعقود حمددة �أو
غري حمددة امل ّدة ،والعمل باملناولة ،ثم ارتبطت بعد ذلك مبختلف مظاهر العمل لوقت جزئي .و�أ�ضحت
خمتلف تلك الأ�صناف وغريها من الأعمال تدخل يف باب ما �أ�صبح يطلق عليه ب�شكل جزايف مرونة
العمل وامل�ؤ�س�سة يف �سياقات االقت�صاد اجلديد .وباتت لفظة املرونة تتخذ �أبعا ًدا �إيديولوجية �أكرث
منها علمية؛ حيث �أ�ضحى هذا “اللفظ املزيج من الأو�صاف والو�صفات والتنب�ؤات” ي�ستخدم
ك�ستار كث ًريا ما يراد به حجب جملة ما �أ�ضحى ي�صيب ال�سيا�سات االقت�صادية و�أ�سواق العمل من
ه�شا�شة وا�ضطراب ،خا�صة بعد �أن �أ�صبحت املرونة يف العمل متثل الو�صفة ال�سحرية لتخفي�ض كلفة
العمل ورفع القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات االقت�صادية ،وبعدما �أ�صبحت م�ؤ�س�سات العمل وتنظيماته
يف ع�صر العوملة متتاز مبا �أ�صبح ي�س ّمى “بالتخ�ص�ص املرن” املتمثل يف ذلك النموذج الذي �أ�صبح
يفرت�ض الليونة يف تنظيمات العمل وتقنياته وق ّوته؛ مما ا�ستجوب و�أنتج حالة انفجار للعمل وانفالت
من �أ�سوار املمار�سة التقليدية وحدودها (امل�ؤ�س�سة  -امل�صنع  -املن�ش�أة) نحو ف�ضاءات �أخرى �أكرث
ومتر ًدا على حدود زمان العمل ومكانه ،مثل املنزل والف�ضاء الرقمي وغري ذلك.
حتر ًرا ّ
ّ
()205

وباعتماد منظور يراعي النوع االجتماعي يتبينّ للمالحظ �أن “العمل غري النمطي” القائم على املرونة
يف مكان العمل ووقته و�شكله ينق�سم �إىل منوذجني خمتلفني :منوذج � ّأول يرتبط بقاعدة تكوين �صلب
ومتعدد االخت�صا�صات ،وجتده يتقلب يف مواقع العمل املختلفة داخل امل�ؤ�س�سة االقت�صادية �أو خارجها،
وغال ًبا ما يكون التح ّرك من موقع �إىل �آخر �أو من عمل �إىل �آخر �ضمن هذا النموذج لفائدة القائم به مبا
�أنه يبقى ً
حراكا نحو عمل �أف�ضل وظروف عمل �أح�سن ودخل �أوفر .وغال ًبا ما يتخذ هذا النموذج يف
�أ�سواق العمل املختلفة وج ًها رجال ًّيا� .أ ّما النموذج الثاين فهو عبارة عن عمل مرن وغري منطي مرهق
ومتعب ،تفر�ضه -كما تق ّدم القول -حمدودية اخلربة واملعرفة بتكنولوجيات الع�صر ،وت�صبح املرونة
يف العمل يف حالة هذا النموذج حلقة مفرغة من ه�شا�شة التموقع يف �سوق ال�شغل ،يتح ّرك �أ�صحابها
تتج�سد بو�ضوح
ب�شكل �أفقي يف مواقعهم من عمل هزيل وغري م�ستقر وغري �آمن �إىل �آخر .وهي �صورة ّ
(204) Ibid, p.131.
(205) Hilena Hirata, (Dir) Dictionnaire critique du féminisme, PUF, 1ère édition 2000, p.76.
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يف ممار�سة الن�ساء للأعمال املرنة وغري النمط ّية؛ حيث تعد املر�أة اجلن�س الأكرث ا�ستهدافًا -كما �سبقت
واله�ش.
الإ�شارة -من �سيا�سات �إعادة ت�شكيل وقت العمل ،ومن تطور من ّو العمل املرن
ّ
�إن هذا التق�سيم اجلن�سي املتجدد لأ�سواق العمل الناجم عن �سيا�سات العوملة و�إعادة هيكلة االقت�صاد
و�أ�سواق العمل ي�صبح بتفاعله مع خمتلف العوامل االجتماعية الثقاف ّية حم ّر ًكا �أ�سا�س ًّيا لواقع
�إعادة �إنتاج عدم الإن�صاف بني اجلن�سني يف �سوق العمل ،و�إنتاج م�سارات معقدة من التوزيع غري
املتكافئ للعمل وللدخل ،ويع ّمق الفجوة النوع ّية يف جماالت العمل وامل�ؤ�س�سة االقت�صادية ،ويف
م�ستويات الظروف العامة للعمل ،و�أو�ضاع الأمن وال�ضمان االجتماعيني ،والق�ضايا ال�صح ّية،
وم�سائل الدخل.
ومن املفيد الإ�شارة �إىل �أن ح�ضور املر�أة يف م�شهد مرونة العمل وامل�ؤ�س�سة �أ�ضحى يتج ّلى بدرجة
�أكرب يف تزايد حجم ممار�ستها للعمل اجلزئي يف الدول النامية واملتقدمة على ح ّد �سواء .هذا
ويعرف عمل الن�ساء بوقت جزئي حقائق اجتماعية متنوعة وخمتلفة من بلد �إىل �آخر؛ حيث يكون
انخراط بع�ض الن�ساء يف العمل اجلزئي يف بع�ض الأحيان خيا ًرا طوع ًّيا لتخفي�ض وقت العمل
وتفرغ املر�أة ل�شئون البيت ،ويف حاالت كثرية يكون عمل املر�أة اجلزئي حقيقة اقت�صادية واجتماعية
ّ
يفر�ضها عليها واقع ندرة مواطن العمل الكامل يف ظل التحوالت االقت�صادية الراهنة التي اجتهت
فيها قطاعات اقت�صادية عديدة نحو امل�ضاعفة املق�صودة لعرو�ض العمل اجلزئي امل�ستهدف للن�ساء.
وال �شك يف �أن امتداد م�ساحات العمل اجلزئي للن�ساء وانت�شارها العاملي لي�س �سوى نتيجة منطقية
للأزمة املتوا�صلة التي ت�شهدها املر�أة بدرجة �أعلى من الرجل يف �أ�سواق العمل يف �سياق العوملة.
ويبقى تنامي االنخراط العاملي للن�ساء يف العمل اجلزئي �شاه ًدا ح ًّيا على حالة القطيعة التي تفرزها
تداعيات العوملة فت�ؤثر �سل ًبا يف قدرة املر�أة على النفاذ للعمل كامل الوقت .وال �شكّ يف �أن العمل
اجلزئي يبقى وثيق ال�صلة بالبطالة ،وبالرغم من كونه ال يختلف كث ًريا عنها بحكم تذبذبه وا�ضطرابه
و�شذوذه عن التقنني وال�سيطرة� ،إال �أنه كث ًريا ما يعد ّ
م�سكنًا لآالم البطالة ،وكامتًا م�ؤقتًا لأوجاعها
االجتماعية .ويحمل العمل اجلزئي للن�ساء �أوج ًها متنوعة ،ويخفي حقائق اجتماعية متنوعة ح�سب
ال�سياقات ال�سو�سيواقت�صاد ّية وال�سو�سيوثقاف ّية .ويف حني يكون العمل اجلزئي يف بع�ض البلدان
هو املنفذ الوحيد لدخول الن�ساء ل�سوق العمل ،ف�إنه يكون يف بلدان �أخرى �سب ًبا يف �إبعاد عدد كبري
()206

(206) Margaret Maruani , (Dir), Femme genre et société, op cit, p.233.
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وطردهن منها .وتفر�ض الأبعاد الثقافية نف�سها كعامل م�ؤثر يف م�سار تكري�س
منهن عن تلك ال�سوق
ّ
االجتاه الطوعي لعدد من الن�ساء نحو ممار�سة العمل اجلزئي الذي ت�صوره العادات والتقاليد يف
�سائر املجتمعات ّ
كحل و�سط يطرح على املر�أة خيارات مثال ّية متك ّنها من الإ�سهام يف اقت�صاد الأ�سرة،
وتب ّني �أدوار �إنتاجية مد ّرة للدخل دومنا م�سا�س بقد�س ّية �أدوارها الإجنابية وم�سئولياتها العائلية
البيت ّية .وهكذا يتفاعل ثقل العادات والتقاليد والأعراف املجتمع ّية امل�ص ّرة على منع الف�صل بني �أدوار
املر�أة الإنتاجية و�أدوارها الإجنابية مع وط�أة �سيا�سات التحرير االقت�صادي الدافع �إىل من ّو العمل
اجلزئي ،واملف�ضل لليد العاملة الن�سائية ،يتفاعل كل ذلك مفر ًزا �إيديولوجيا نوع ّية وثقافة جمتمع ّية
تث ّمن العمل الودود للعائلة والإنتاج ال�صديق لواجبات املر�أة الأ�سرية .وت�ضمن تلك الإيدولوﭼيا
وتلك الثقافة �إعادة �إنتاج القيم املكر�سة مل�سارات ربط ّ
كل من املر�أة والرجل ب�أعمال دون
�أخرى؛ وت�سهم بالتايل يف تعميق واقع ت�أنيث �أعمال معينة مقابل ا�ستبعاد الن�ساء من
�أعمال �أخرى؛ مبا ي�سهم يف �إعادة �إنتاج االختالل النوعي يف �سوق العمل ،وتكري�س
م�سارات انعدام التوازن املجتمعي يف خمتلف �أ�سواق املجتمع الرمز ّية والثقاف ّية.
الإطار رقم ( :)7الن�ساء واملزايا املتوهمة للعمل لبع�ض الوقت
تتحدث الن�ساء يف جميع �أنحاء العامل عن مزايا العمل لبع�ض الوقت والعمل من املنزل،
وبخا�صة ميزة املرونة .على �أن هذا النوع من التكيف مع �سوق العمل ي�سري بوجه عام
يف اجتاه واحد؛ �إذ ين�ش�أ من حاجة �أرباب العمل �إىل النفاذ �إىل عاملني قد تق�صيهم
م�سئولياتهم املنزلية لو مل يتكيفوا .وكثري من هذه الأعمال منخف�ضة الأجور وغري
�آمنة ،وعادة ما تكون خل ًوا من �أية حقوق تعاقدية �أو �إجازات مدفوعة الأجر للمر�ض �أو
أي�ضا من حقوق راتب التقاعد .وهناك اعتقاد ب�أن الزوج
الأمومة �أو الرتفيه ،كما تخلو � ً
ال�سن بها .وحتى
�أو االبن �سوف يقوم على �شئون املر�أة العاملة عند تقاعدها بعد تقدم ّ
املزايا املزعومة ملرونة العمل (مالءمتها مل�سئوليات املر�أة يف الرعاية) قد تقل �أهميتها يف
الظروف التي يت�سع فيها حجم الأ�سرة ،وينخف�ض �أجر العمل املنزيل ،والتي ت�سعى فيها
املر�أة وحدها لت�أمني رزق �أ�سرتها.
امل�صدر :معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،مرجع �سابق� ،ص .77
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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ومن جدير باملالحظة �أن ن�سق ر�صد تطور الأمناط اجلديدة للعمل وت�شخي�ص تداعياتها على الأفراد
واملجتمع �أ�ضحى ق�ضية ّ
حمل جدل كبري يف املجتمعات الأوروبية والغرب ّية منذ �سنوات .وما فتئت
م�ساحات ذلك اجلدل تتط ّور بخطى حثيثة وب�صوت عال جعل من خمتلف الق�ضايا العالقة بظواهر
عمل النوع االجتماعي اجلزئي وامل�ؤقت وغري النمطي واملرن �إ�شكال ّية جمتمع ّية حقيق ّية �أ�صبحت
ت�سهم يف و�ضع قوانني العمل وال�ضمان االجتماعي وغريها على املحكّ  ،وت�سعى جاهدة لدفع خمتلف
القوى املجتمع ّية احل ّية للإ�سهام يف برامج الت�ص ّدي ومقاومة الت�شوهات التي �أ�صابت �أ�سواق العمل
يف �سياق العوملة.
ولكن خمتلف هذه امل�سائل ال تزال بعيدة املنال يف حال بلداننا العرب ّية ،وال تزال �أو�ضاع العمل املرن
ّ
وخمتلف ما يرتتب على العوملة يوم ًّيا من تداعيات وت�شوهات خمتلفة يف هيكلة �أ�سواق العمل ،ال تزال
املجتمعي العام .ورغم �أن بع�ض
بعيدة عن الت�شخي�ص املت�أين والدر�س املع ّمق ،وبعيدة عن ال�ش�أن
ّ
املبادرات الإقليمية الر�سم ّية قد تطفو على ال�سطح بني احلني واحلني� ،إال �أن م�سائل العمل اجلزئي
وامل�ؤقت والعمل من املنزل وعمل الن�ساء بالقطعة مازالت تع ّد ظواهر �صامتة وجمهولة ،وال تتوافر
للدار�س املعلومة الإح�صائية عنها .هذا ف�ضلاً عن �أن اهتمام التنظيمات املجتمع ّية وهياكل املجتمع
املدين واحلركات النقاب ّية املجتمعية باالنعكا�سات ال�سلب ّية لتلك الأعمال على ال�شرائح الأقل ًّ
حظا
التحرك
وعلى النوع االجتماعي الأكرث ه�شا�شة ال تزال حمدودة للغاية ومل تن�ضج بعد� .إن م�سارات ّ
الواعي والر�صني لتجنب تداعيات العوملة على العمل ،وعلى املر�أة والرجل ،و�إنقاذ ما ميكن �إنقاذه
يف �سبيل حترير االقت�صاد والأ�سواق اجلارف يف �أقطارنا العربية وما تزال دون امل�أمول .وتتعرث
يف كل ذلك م�سارات بناء مهارات التنظيم والتفاو�ض واالجتهاد العام يف �إحداث التغيري يف الواقع
املعي�ش اليومي للعامل والعاملة العرب ّية .ويت�أكد ذلك بالرغم من اجتهاد بع�ض اجلهات والدوائر يف
بلداننا العربية يف �إدماج املر�أة العاملة يف م�سار املطالبة باحلقوق ،ون�شر مزيد من الوعي مبا هو
موجود منها ،و�إذكاء روح الن�ضال من �أجل بلوغ املفتقد منها .و�إن تتعدد الأمثلة فربمّ ا يبقى مثال
املر�أة الفل�سطينية العاملة وم�سار انخراطها يف هياكل العمل النقابي من �أكرثها داللة.
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الإطار رقم ( :)8املر�أة والعمل النقابي يف فل�سطني
� ّأ�س�س “االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني” يف عام 1995م “دائرة �شئون املر�أة
العاملة” ،التي ن�ش�أت يف مدينتي غزة ونابل�س؛ لتنطلق منها �إىل �سائر املحافظات بعد
ذلك .ومن الأهداف الرئي�سة للدائرة تعزيز و�ضع املر�أة يف احلركة النقابية ،وحت�سني
ظروف العمل .ويف هذا ال�صدد قامت هذه الدائرة ب�إ�صدار عدد من املن�شورات الرامية
�إىل “حمو الأم ّية القانونية” ،و�إىل توعية الن�ساء مبوقعهن من القوانني التي يجدر بهن
أي�ضا �إىل الإ�سهام يف تطوير هذه القوانني� ،إ�ضافة
معرفتها ل�ضمان حقوقهن ،والرامية � ً
�إىل تركيزها على دور املر�أة يف حت�سني الإنتاج .ومن هذه املن�شورات كتيب “املر�أة العاملة
يف قانون العمل الفل�سطيني” ،وفيه ت�ستعر�ض خمتلف مواد القانون يف �سبع وحدات
ح�سب مو�ضوعاتها( :حق امل�ساواة يف العمل  -حرية ّ
االنتظام النقابي  -احلقوق العامة
وعالقات العمل� -إنهاء العمل ومكاف�أة نهاية اخلدمة -ال�سالمة املهنية  -ت�شغيل الأحداث
 العقوبات التي تقع على �أ�صحاب العمل والعمال) .وتكمن �أهمية مثل هذه الأن�شطة يفتركيزها على خ�صو�صية ق�ضايا املر�أة العاملة ،يف الوقت الذي تدمج فيه هذه الق�ضايا
�ضمن م�سرية العمل النقابي العام الذي يعنى بالع ّمال والعامالت على حد �سواء.
امل�صدر :مكتب العمل الدويل ،النوع االجتماعي والفقر واال�ستخدام ،وحدة مرجعية خا�صة بالدول العرب ّية ،جنيف �إبريل/
ني�سان 2003م� ،ص.6

ثال ًثا :املر�أة العربية وتنامي االنخراط يف �سوق العمل غري الر�سمي:
 -1العمل غري الرمسي :إشكالية ضبط املفهوم واملواقف منه:
تتع ّدد ت�سميات مفهوم العمل غري الر�سمي وتتنوع نعوته بتنوع غايات م�ستخدميه وخلفياتهم،
وبغ�ض النظر عن اجلدل النظري حول املفهوم يف حد ذاته ،والذي �سنعر�ض له الحقًا .وميكن القول
�إن �أغلب ت�سميات القطاع غري الر�سمي ومرادفاته ت�شري يف معظمها لنف�س امل�س ّمى ،وت�شرتك يف
معظم الدالالت والأبعاد .وقد ظهر مفهوم قطاع العمل غري الر�سمي يف �سبعينيات القرن الع�شرين
كمفهوم حاولت من خالله �أدبيات مكتب العمل الدويل �إبراز حالة عجز القطاع الر�سمي �أو احلديث
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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يف دول العامل الثالث يف تلك الفرتة التاريخية عن ا�ستيعاب الفوائ�ض املتزايدة من اليد العاملة التي
ا�ضطرت �إىل �إيجاد فر�ص للعمل والدخل خارج الأطر الر�سم ّية واملعروفة .وقد انتبه الباحثون
�آنذاك �إىل ما برهن عليه �سكان املدن من النازحني وامله ّم�شني من قدرة فائقة على احل�صول على
الدخل انطالقًا من �أن�شطة غري مراقبة وغري خا�ضعة للقطاع الر�أ�سمايل وال للدولة .و�أ�صبح منذ
ذلك التاريخ القطاع غري الر�سمي ميثل ذلك املفهوم الإجرائي الذي يغطي كل ا�سرتاتيجيات العي�ش
و�أمناط احلياة التي تتخذها الطبقات املعدومة وامله ّم�شة.
()207

وقد ترتب على جممل �أبحاث تلك الفرتة الوعي ب�أن النزوح الريفي والنمو احل�ضري الناجت عنه ال
ي�ؤديان �إىل ارتفاع ن�سب البطالة بالقدر الذي يفرزان فيه جملة من الأن�شطة ال�صغرى التي ّ
متكن
النازحني الريفيني وكذلك احل�ضريني الذين مل يتمكن القطاع املهيكل من ا�ستيعابهم من العي�ش
واالرتزاق .وقد �أ�سهمت نتائج تلك الأبحاث يف رفع الغمو�ض املحيط ب�أو�ضاع العاطلني عن
م�ستقر ومعلن
العمل ،والذين ي�ستمرون يف العي�ش داخل املدن الكربى رغم انعدام ممار�ستهم لعمل
ّ
وذي �أجر .ث ّم �شهد املفهوم على �إثر ذلك انت�شا ًرا عامل ًّيا وا�س ًعا ،خا�صة بعد الأزمة االقت�صـادية
واملالية لع�شـرية الثمانينيات ،وتفاقم عجز اقت�صاديات الدول النامية خالل الت�سعينيات.
()208

ولكن مفهوم القطاع غري الر�سمي ّ
ظل مفهو ًما عائ ًما ع�سري ال�ضبط والتحديد نظ ًرا لزخم الأن�شطة
ّ
واملمار�سات التي من املمكن �أن تن�ضوي حتته من ناحية ،ونظ ًرا لتزايد ه�شا�شة احلدود الفا�صلة بني
الأن�شطة التي من املمكن �أن تعد ر�سمية وتلك التي ال ميكن �أن تعد كذلك .وقد تطورت التعريفات
الإجرائية ملفهوم القطاع غري الر�سمي بتطور حجم ذلك القطاع وبتنامي �أ�صناف الأن�شطة املمار�سة
�ضمنه� ،إىل ح ّد �أ�صبح يتج ّلى فيه كمك ّون �شبه دائم يف م�شهد االقت�صاد املعومل مع خمتلف ما ج ّد من
حتوالت هيكل ّية يف العمل وامل�ؤ�س�سة يف الدول النامية والدول املتقدمة على حد �سواء.
وقد قام مكتب العمل الدويل يف الدورة اخلام�سة ع�شرة للم�ؤمتر الدويل الإح�صائي للعمل يف �سنة
1993م بتقدمي تعريف �إجرائي للمفهوم بعد ما �شهده من جدل ونقا�ش كبريين قبل تلك الفرتة .وورد
بذلك التعريف �أن القطاع غري الر�سمي يتمثل يف “جمموعة من الوحدات املنتجة خلدمات وملواد
( )207عائ�شة التايب� ،سو�سيولوجيا العمل املوازي باملناطق احلدود ّية :الهجرة ال�سر ّية والتجارة املوازية والتهريب� .أطروحة دكتوراه،
ق�سم علم االجتماع ،جامعة تون�س الأوىل ،تون�س1998 ،م� ،ص .33
(208) Jacques Charme, , “Une revue critique des concepts, définitions et recherches sur le secteur informel” in Nouvelles approches du secteur informel, Séminaire du O.C.D.E. 1990, p.11.

212

بهدف بعث َمواطن عمل ودخل للأفراد املعينني بها .ومتتاز هذه الوحدات مب�ستوى �ضعيف من
التنظيم والإنتاج وب�ضعف املوارد .وتت�أ�س�س عالقات العمل بها �إذا ما وجدت على العمل العر�ضي،
وعلى عالقات القرابة والعالقات ال�شخ�صية واالجتماعية �أكرث ّمما تت�أ�س�س على االتفاقيات التعاقدية
ذات ال�ضمانات القو ّية واملوثوق بها” .و�شمل القطاع غري الر�سمي ح�سب هذا التعريف امل�ستج ّد
ملنظمة العمل الدول ّية املن�ش�آت العائل ّية التي ال تقوم بت�شغيل �أُجراء ب�صفة منتظمة ،وكذلك املن�ش�آت
ال�صغرية التي ت�ش ّغل الأُجراء ب�صفة منتظمة ،والتي متتاز مب�ؤ�شرات خ�صو�صية -كحجم املن�ش�أة،
وعدد الأُجراء بها ،وت�سجيلها بامل�صالح ال�ضريب ّية واملعن ّية بال�ضمان االجتماعي -والتي تقوم
بت�سجيل ح�ساباتها واحرتام قانون ال�شغل .هذا ومتتاز وحدات �إنتاج القطاع غري الر�سمي ب�صبغتها
الفردية؛ حيث تظل كل عنا�صر الإنتاج مل ًكا ل�صاحب الوحدة ،يت�صرف فيها ح�سب ما متليه عليه
ظروفه االجتماعية ولي�س ح�سب ما تتطلبه �أو�ضاع الإنتاج .ومن املهم الإ�شارة �إىل ما قام به مكتب
العمل الدويل من تو�ضيح ب�ش�أن تلك الوحدات الإنتاجية ال�صغرية التي ال تلج�أ عم ًدا �إىل التهرب
من ال�ضرائب والتغطية االجتماعية وعدم احرتام قوانني ال�شغل ،بل ت�ضطر �إىل ذلك نتيجة ل�ضعف
الدخل والعجز عن حت ّمل تلك التكاليف.
()209

وهكذا ف�صل هذا التعريف اجلديد يف �أمر اللب�س والتداخل الذي كان قائ ًما قبل ذلك مع مفاهيم
“القطاع ال�سري �أو التحتي �أو الأ�سود” ،وخمتلف تلك املفاهيم املرتبطة بالأن�شطة املحظورة
وغري امل�شروعة التي يتع ّمد �أ�صحابها انتهاك القوانني والت�شريعات ،مثل جتارة املخدرات ،واالجتار
بالب�شر ،والتهريب ،والبغاء وغريها.
()210

اً
و�شمول
وقد قام مكتب العمل الدويل على �إثر ذلك ،ويف �سنة 2002م ،بتب ّني تعريف �أكرث ات�سا ًعا
وعرف �ضمنه العمل غري الر�سمي على “�أنّه العمل بدون عقود �آمنة �أو
لالقت�صاد غري الر�سميّ ،

( )209منظمة العمل العرب ّية ،النهو�ض بالعمالة عن طريق االهتمام بالقطاع غري املنظم .وثائق م�ؤمتر العمل العربي يف دورته احلادية
والثالثني ،دم�شق ،فرباير� /شباط 2004م� ،ص .9
(ُ )210يذكر �أن �أبرز حماور االختالف التي كانت قائمة يف تعريف القطاع غري الر�سمي قبل تلك الفرتة ظلت مت�صلة بت�صنيف الأن�شطة
يقر بعدم انتماء الأن�شطة
املمار�سة �ضمنه ،وكانت الأن�شطة “الهام�شية” �أحد �أبرز حماور االختالف؛ �إذ كان بع�ض الباحثني ّ
الهام�شية  -ك�أعمال الت�سول ،والأعمال ال�سر ّية ،والعمل بالبيوت ،وم�سح ال�سيارات ،والباعة املتجولني� -إىل القطاع غري الر�سمي،
يف حني ي�ؤكد عدد �آخر من الباحثني على االختالف والتنوع القائم �ضمنه ،واحتواءه على قطاعني فرعيني :قطاع � ّأول ع�شوائي
وغري ّ
منظم ي�ض ّم زخ ًما من الأن�شطة الهام�شية وقليلة القيمة واالعتبار ،ك�أعمال الت�سول ،والعمل باحلدائق واملنازل ،وكذلك
الأن�شطة غري امل�شروعة كالبغاء وغريه .وقطاع ثان يعد �إىل ح ّد ما منظ ًما ،وي�ض ّم الأن�شـطة االقت�صـادية �صغرية احلـجم ،والتي تتـم
يف �إطار م�ؤ�س�سات �أو من�ش�آت عائلية ،وي�شمل كذلك �أعمال التجارة ،والنقل ،واخلدمات ،والبناء ،وال�صناعات التقليدية.
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خدمات للعاملني �أو حماية اجتماعية” ،وي�شمل �أو�ضاع العمل احل ّر يف �شركات ر�سمية �أو غري
م�سجلة ،وعمل الفرد حل�سابه اخلا�ص ،و�إ�سهام فرد من الأ�سرة يف العمل بدون �أجر ،والعمل ب�أجر
يف �شركات ووظائف ،والعاملني غري الر�سميني ب�أجر لدى م�ؤ�س�سات ر�سم ّية ،والع ّمال امل�ؤقتني.
و ُي�شار �إىل �أنه بعي ًدا عن مواقف الهيئات واملنظمات الأمم ّية تختلف اجتاهات املفكرين والدار�سني
ومواقفهم من القطاع والعمل غري الر�سمي باختالف خلفياتهم النظرية والفكرية والإيديولوجية.
وقد انق�سمت تلك املواقف �إىل اجتاهني �أ�سا�سيني:
 توجه �أوّ ل ر�أى �أن هذا القطاع غري الر�سمي والعمل �ضمنه يع ّد م�ؤ�ش ًرا على تنامي �أو�ضاعالفو�ضى والتمرد على القانون والنظام ،واهتزاز الأنظمة االقت�صادية واملالية نظ ًرا ل�شذوذ
الأن�شطة املمار�سة �ضمنه عن الرقابة الر�سمية .واعتربه بع�ض �أ�صحاب هذا التوجه اً
جمال لتكري�س
م�سار تخلي الدول عن التزاماتها �إزاء مواطنيها فيما يتعلق بال�سيا�سات االجتماعية وتوفري
تكري�سا مل�سارات عدم ا�ستقرار
مواطن ال�شغل والرقابة ال�صحية وغريها .كما اعتربه كذلك
ً
مواطن العمل ،وجت�سي ًدا لنزعة عدم اكرتاث الدولة بقيم ال�ضمان والت�أمني االجتماعيني .وهو
ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي بنظرهم �إىل اال�ضمحالل التدريجي لدور النقابات والهياكل املدافعة
أ�سي�سا على ذلك يرى �أ�صحاب هذا التوجه
عن العاملني واملطالبة بتح�سني �أو�ضاع العمل؛ وت� ً
�أن التغا�ضي وال�صمت عن هذا االقت�صاد املوازي لالقت�صاد الر�سمي وعدم الت�صدي له مي ّثل
ً
وتورطا يف �إ�ضفاء ال�شرعية
وتكري�سا لعدم امل�ساواة االجتماعية،
�إ�سها ًما يف تعميم الفو�ضى،
ً
على كيانات وهياكل م�ضادة لكيان الدولة �ضمن م�سار من “العوملة والر�أ�سمالية اجلديدة”
التي تبلورت يف �سياق ما �س ّماه �سمري �أمني “�إمرباطورية الفو�ضى”.
ثان بدا � ّأقل ت�ش ّد ًدا و�أكرث انحيازًا للأبعاد االجتماعية املتجل ّية يف االقت�صاد والعمل غري
 توجه ٍالر�سمي ،و� ّأقل اهتما ًما ب�أبعاده ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية .ويقارب هذا التوجه االقت�صاد والعمل
غري الر�سمي من زواياه الإيجابية التي ت�أخذ بعني االعتبار ما يوفره هذا املجال من خدمات
موازية لل�سكان ،وما يطرحه من حلول لأو�ضاع نق�ص مواطن العمل وتفاقم البطالة بالن�سبة
للعديد من ال�شرائح االجتماعية الفقرية واملعدمة ،وما يوفره من امت�صا�ص لفوائ�ض اليد العاملة،
خا�صة اليد العاملة الب�سيطة وذات امل�ستويات التعليمية واخلربة املهن ّية املنعدمة �أو املحدودة.
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(211) Samir Amin, L’empire du chaos. La nouvelle mondialisation capitaliste, Paris, L’Harmattan,
1991, p.59.
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وتعترب هذه املقاربة � ّأن االقت�صاد والعمل املوازي مي ّثل اً
جمال مع ّد اًل لف�شل ال�سيا�سات التنموية
و�سلبياتها ،ال�سيما يف البالد الناميةّ ،
ويغطي ق�صور �أدوار الدولة يف توفري امل�ساكن والنقل وغريها
من اخلدمات .وتطرح تلك اخلدمات املُقدمة يف جماالت خمتلفة من طرف هذا القطاع املوازي نف�سها
ك�أ�شكال ا�ستجابة بديلة يف ظل ارتفاع البطالة ،و�سوء ال�شغل ،وتدين املقدرة ال�شرائية ،وارتفاع
م�ستوى املعي�شة ،وغياب البنى التحت ّية الأ�سا�س ّية.
وهنا ي� ّؤكد �أ�صحاب هذا التوجه الناظر �إىل االقت�صاد والعمل املوازي يف بعده الإيجابي على الأهم ّية
العلم ّية والعمل ّية لتح ّدي الدار�سني وجتنبهم للنظرة االقت�صادية املح�ضة التي حت�صر مقاربة هذا
القطاع يف �أبعاده االقت�صادية دون اعتبار ملزاياه االجتماعية .و�ش ّدد ه�ؤالء على �أهم ّية جتاوز الباحثني
حالة النظر �إىل العمل غري الر�سمي بو�صفه قطا ًعا ،ولكن النظر له ومقاربته على �أ�سا�س �أ ّنه
�أ�سلوب ومنط حياة ترتابط �ضمنهما الأبعاد االقت�صاد ّية بالأبعاد االجتماع ّية ،وتتج ّلى
�ضمنهما الروابط االجتماعية بو�صفها ثقافة �أ�صل ّية خا�صة بالفقر.
()212

وجتدر الإ�شارة �أنه �إىل جانب هذين املوقفني البارزين من وجهات نظر الباحثني �إزاء قطاع العمل
واالقت�صاد غري الر�سمي تتخذ بع�ض الآراء الفكر ّية الأخرى مواقف �أكرث ح ّدة ت�ؤكد فيها على �أن
ذيوع ا�ستخدام هذا املفهوم لي�س �سوى ترجمة النحراف �إيديولوجي �أراد ق�ص ًدا ا�ستخدام هذا
املفهوم مقابل حماولة اال�ستغناء عن ا�ستعمال مفهوم الهام�ش ّية .وهي حماولة لإخماد جذوة �أطروحة
الهام�شية التي برزت �ضمن �سياق فكري و�إيديولوجي ات�سم بنقده احلاد للأنظمة الر�أ�سمالية
الليربال ّية ،وعمل على ف�ضح �سلبياتها وتناق�ضاتها؛ ولذا م ّثلت اال�ستعا�ضة عن املفهوم ال ّأول بالثاين
واالنتقال النوعي يف �صلب املرجعية املفاهمية من “الهام�شية” �إىل “القطاع غري الر�سمي” انحرافًا
عن التحليل النظري االجتماعي نحو ت�سويق �إيديولوجي للتحررية االقت�صادية للدولة.
()213

وي�صر �أ�صحاب هذا الر�أي على � ّأن هذا االنزالق يف اال�ستخدام املفاهيمي من “الهام�شية” �إيل
ّ
مفهوم القطاع غري الر�سمي يع ّد خيا ًرا راهنت من خالله الإيدولوﭼيا ّ
املنظرة له على توظيف بع�ض
خ�صائ�ص التخ ّلف والفقر ومظاهرهما الأ�سا�سية و�إبرازهما مبعاين و�صيغ جديدة .ويف حني كانت
(212) Serge Latouche, La planète des naufragés, Essais sur l’après développement, Paris La découverte,
1999, p.116. Cité par Gisè le Simard, Petites commerçantes de Mauritanie, Paris Karthalla
1996, p.7.
(213) Claude DE MIRAS, L’informel: un mode d’emplois. In L’autier Bruno, L’Etat et l’informel.
L’Harmattan, Paris 1991, p.110.
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�أطروحة الهام�شية ت�ص ّور بع�ض اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للتخلف وللفقر كنتاج ثانوي للنم ّو احل�ضري
مبا يحماله من معاين عدم امل�ساواة االقت�صادية واالجتماعية ،وما ميثالنه من خطر على املجتمع،
�أقحمت الإيدولوﭼيا املعـتمدة للقطاع غري الر�سمي الفقر وخمتلف طرق االرتزاق ال�شعبية �ضمن
حقل �إيدولوﭼيا ال�سيا�سة االقت�صادية ،واعترباه كمجال �إلزامي من جماالت االقت�صاد والتنمية؛
ولذلك �أ�صبح غري الر�سمي وغري املهيكل يف نظرهم (رغم كل ما ي�شري �إليه من فو�ضى وعدم
انتظام) ينعت على �أنّه “قطاع”؛ لي�صبح بذلك اً
جمال و�إطا ًرا حم ّدد الأركان ،وميكن �أن يكون
اً
جمال لتدخل الدولة ،ونطاقًا ل�سيا�ساتها التنمو ّية واالجتماعية .من هذا املنطلق افرت�ض تغري طبيعة
الإ�شكاليات املطروحة تغ ًريا يف امل�صطلحات واملفاهيم امل�ستخدمة؛ ففي حني يتموقع الفقر من منظور
الهام�شية ك�إ�شكالية اجتماعية مركزية على هام�ش ن�سق االقت�صاد ال�سيا�سي ،حتاول تلك التي تعتمد
القطاع غري الر�سمي ك�إيديولوﭼيا العمل على �إعادة �إدماج الفقر �ضمن دائرة نفوذ الدولة.
()214

 -2املرأة العربية والعمل غري الرمسي :مقاربة إحصائية:
ّ
يبقى مفهوم العمل غري الر�سمي كما تق ّدم من املفاهيم ع�سرية ال�ضبط والتحديد؛ حيث تتعدد
حماوالت تعريفه وتتنوع من وقت �إىل �آخر ومن دولة �إىل �أخرى .كما �أن ال�ضبط املعتمد على نطاق
دويل للمفهوم يبقى بدوره متغ ًريا من فرتة تاريخية �إىل �أخرى ،وخمتلفًا فيه من هيكل دويل �إىل
�آخر كما تقدمت الإ�شارة.
وقد �أ ّدى ذلك التنوع يف تعريف العمل غري الر�سمي �إىل اختالف يف �أ�ساليب حتديد جماالته و�أن�شطته،
واختالف م�ؤ�شرات قيا�سها مبا ي�ؤثر �إىل حد كبري يف درجة الثقة مبدى مطابقة الإح�صائيات الر�سمية
رجوحا عند �أي
حول تلك الأن�شطة للواقع الفعلي ملمار�ستها ومدى انت�شارها .وتبقى الفر�ض ّية الأكرث
ً
تناول ك ّمي و�إح�صائي للعمل بالقطاع غري الر�سمي متمثلة يف الأغلب يف عدم ت�أمني البيانات املتاحة
واملق ّدمة من طرف خمتلف الأجهزة املعن ّية ل�صورة عاك�سة لواقع ممار�سة الأن�شطة الر�سم ّية .كما ّ
تظل
املقاربة الكم ّية املتوافرة حول انخراط املر�أة بوجه خا�ص يف الأن�شطة غري الر�سم ّية على ندرتها غري وف ّية
�إىل ح ّد كبري للواقع؛ نظ ًرا ملا يعرتي م�س�ألة �إ�سهام املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي الر�سمي �أو غري الر�سمي
من �شوائب ثقاف ّية تتعقّد معها خمتلف عمليات قيا�س �إ�سهام الأنثى يف العمل ويف الدخل العائلي؛ ومن
ثم تبقى املعطيات الإح�صائية الر�سم ّية املتوافرة حول �إ�سهام ّ
كل من الرجل واملر�أة يف قطاع العمل غري
الر�سمي رغم ذلك مدخلاً �أ�سا�س ًّيا ملالم�سة بع�ض اجلوانب الكم ّية لتيار االجنراف نحو ذلك القطاع.
(214) Ibid, p.111.
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وقد �أ�ضحت البيانات املتاحة على نطاق عاملي منذ مطلع ت�سعينيات القرن الع�شرين ت� ّؤكد تطور
انخراط الأفراد ذكو ًرا و�إنا ًثا يف الأن�شطة غري الر�سمية ،ويذكر على �سبيل املثال � ّأن عدد العاملني
بهذا القطاع يف الو�سط احل�ضري بلغ يف الت�سعينيات حوايل ( )%84يف �أوغندا ،و( )%76يف
تنزانيا ،و( )%72يف جامينا ،و( )%51يف البريو .و�أ�صبح للقطاع غري الر�سمي �إ�سهام م�شهود يف
توفري مواطن العمل ويف الرفع من م�ستويات الإنتاج .و�أ�سهم القطاع يف بلدان �أمريكا الالتينية
على �سبيل املثال -يف توفري ن�سبة ( )%80من مواطن ال�شغل التي مت �إحداثها خالل الفرتة 1990م-1994م ب�شكل جعل الت�شغيل يتطور مبعدل �سنوي ي�ساوي ( )%4.7بهذه البلدان مقابل ()%1.1
يف القطاع غري الر�سمي� .أما يف القارة الإفريقية فقد ا�ستوعب القطاع ن�سبة ( )%61من العاملني
بالو�سط احل�ضري ،كما �أ�سهم بحوايل ( )%93من الإحداثات اجلديدة لل�شغل يف فرتة الت�سعينيات،
عل ًما ب�أن هذا القطاع كان ي�ستوعب يف البلدان الآ�سيوية ما بني ( 40و )%50من اليد العاملة بالو�سط
احل�ضري يف فرتة ما قبل الأزمة املالية ل�سنة 1997م.
()215

ومن خالل �إح�صائيات منظمة العمل الدولية ي�شمل العمل غري الر�سمي ما بني ن�صف �إىل ثالثة �أرباع
م�سجلاً يف �شمال �إفريقيا ن�سبة ( ،)%48ويف �أمريكا الالتينية ( ،)%51ويف �آ�سيا
العمل غري الزراعي ّ
( ،)%65وما يقارب ( )%72يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء .وبينَّ تقرير معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية
الزراعية �أن العمل غري الر�سمي يعد م�صدر عمل للمر�أة على نحو �أكرب مما هو للرجل يف كل مناطق
العامل با�ستثناء �شمال �إفريقيا (وقد �شملت الدرا�سة املنجزة م�صر واجلزائر فقط) .هذا وي�ضم العمل
احلر ن�صي ًبا من العمل غري الر�سمي (خارج الزراعة) �أكرب من ن�صيب العمل امل�أجور يف كل املناطق
النامية ،ون�صيب املر�أة منه يف كل الدول �أكرب من ن�صيب الرجل .وت�شري البيانات املتاحة �إىل �أهمية
ح�ضور املر�أة يف العمل الذي ميار�س من املنزل والعمل يف البيع يف ال�شوارع.
()216

وقد بينت الدرا�سات �أن الن�شاط غري الر�سمي يف تون�س على �سبيل املثال يتبع ن�سقًا دور ًّيا؛ حيث
يرتفع الن�شاط غري الر�سمي يف حالة انخفا�ض ن�سق الدورة االقت�صادية ،وينخف�ض يف فرتات
ت�سارع وترية الت�صنيع� .أما يف اجلزائر ف�إن ن�سب الن�شاط غري الر�سمي �ضمن العمل غري الزراعي
ترتفع بانتظام مع ت�سجيلها لن�سق �أ�سرع يف الت�سعينيات ،وقد تطورت ن�سب العمل بالقطاع غري
الر�سمي من ( )%28عام 1992م �إىل (� )%34سنة 1997م �إىل ( )%38.1خالل �سنة 2001م .ويرى
( )215منظمة العمل العربية ،ت�شغيل الإناث يف القطاع غري املنظم باجلمهورية التون�س ّية ،من�شورات منظمة العمل العربية 2005م� ،ص .19
( )216معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،امل�ساواة بني اجلن�سني ،مرجع مذكور� ،ص .77
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جاك �شارم �أن ن�سبة العمل امل�أجور �ضمن القطاع غري الر�سمي بلغت ح�سب التقديرات ما بني الثلث
والن�صف من ذلك ال�صنف من العمل .وي�شمل العدد كذلك �أجراء املن�ش�آت ال�صغرى والأجراء
غري امل�صرح بهم يف م�ؤ�س�سات القطاع املنظم.
()217

وتق ّدم البيانات الإح�صائية املتاحة يف بع�ض الدول العرب ّية -والتي تعتمد يف جزء كبري منها على
قيا�س العمل غري الر�سمي من خالل م�ؤ�شر اليد العاملة غري الزراعية� -صورة غري متجان�سة عن
واقع انخراط الأفراد ذكو ًرا و�إنا ًثا يف العمل غري الر�سمي وعن اجتاهات اقتحام الن�ساء بوجه
خا�ص لذلك القطاع.
انخفا�ضا
�سجلت ن�سبة اليد العاملة امل�ستقلة يف القوى العاملة غري الزراعية يف دول اخلليج العربي
ً
وقد ّ
مر من ( )%13يف ال�سبعينيات �إىل ( )%4.8يف الت�سعينيات .و�شهدت ن�سبة اليد العاملة امل�ستقلة
الفتًا ّ
انخفا�ضا مماثلاً  ،وتظل تلك الن�سب هي الأدنى على م�ستوى
يف القوى العاملة الن�سائية غري الزراعية
ً
كامل املنطقة العربية .ولكن الو�ضع يختلف يف حالة البلدان العرب ّية الأخرى؛ حيث تتجه ن�سبة اليد
العاملة امل�ستقلة يف القوى العاملة غري الزراعية نحو االرتفاع املطرد ،حيث ت�ضاعفت ن�سبة اليد العاملة
امل�ستقلة يف اليد العاملة غري الزراعية يف بلدان املغرب العربي خالل نف�س الفرتة من (� )%14.7إىل
( ،)%31.1كما ارتفعت يف بلدان امل�شرق العربي من ( )%20.5يف ال�سبعينيات �إىل ( )%27.4يف
الت�سعينيات .هذا وت�شهد البلدان العربية امل�صنفة الأقل من ًوا الن�سب الأعلى من اليد العاملة امل�ستقلة
ً
ملحوظا م ّر من ( )%33يف ال�سبعينيات �إىل ()%50.2
ارتفاعا
غري الزراعية ،حيث عرفت تلك الن�سبة
ً
يف الت�سعينيات .كما �سجلت فيها �أعلى ن�سبة من اليد العاملة امل�ستقلة يف القوى العاملة الن�سائية غري
الزراعية ،حيث بلغت ( )%59.8يف الت�سعينيات بعد �أن كانت ( )%46.1خالل الثمانينيات.
()218

(217) Jacques Charme, , “Secteur informel et emploi informel au Maghreb. Un état des lieux et des
connaissances par rapport à d’autre expériences dans le monde”. Colloque international: La
question de l’emploi informel En Afrique du nord: Tendance récente et perspectives 2020.
Alger 26/28 juin 2004.
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اجلدول رقم ( :)3الن�ساء يف القوة العاملة غري الزراعية ويف اليد العاملة امل�ستقلة يف بع�ض
الدول العربية (من ال�سبعينيات �إىل الت�سعينيات)
البلد

البحرين
الكويت
الإمارات
م�صر
العراق
الأردن
�سوريا
اجلزائر
املغرب
تون�س
ال�سودان
اليمن

ن�سبة الإناث يف القوة العاملة غري
الزراعية

ن�سبة اليد العاملة امل�ستقلة يف القوة
العاملة الن�سائية غري الزراعية

ال�سبعينيات الثمانينيات الت�سعينيات ال�سبعينيات الثمانينيات الت�سعينيات
5.8

10.9

16.8

4.8

2.2

1.1

12.0

19.9

3.5

10.3

7.1

1.7

13.4

13.8

-----

0.5

0.5

17.6

5.1

4.6

---

14.0

8.6

10.8

8.2

12.2

4.3

7.4

---

---

24.7

10.8

7.9

11.7

19.6

---

---

14.6

14.3

10.9

10.4

14.3

1.4

1.7

17.0

---

22.7

27.6

21.4

21.7

24.1

---

44.3

35.1

37.5

35.6

29.7

8.2

-----

19.3

46.1

7.0

---

-----

52.4

---

6.5

16.7
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�إن هذه ال�صورة الإح�صائية غري املتجان�سة لن�سب ح�ضور املر�أة يف البلدان العرب ّية يف اليد العاملة
امل�ستق ّلة غري الزراعية ت ّربرها عوامل عديدة وخمتلفة ،وتلعب فيها املعطيات االقت�صادية واالجتماع ّية
والثقاف ّية �أدوا ًرا خمتلفة ومتناق�ضة �أحيانًا من منطقة عرب ّية �إىل �أخرى.
ويبدو �أن العادات والتقاليد وبع�ض املظاهر الثقاف ّية التي غال ًبا ما تعد كوابح ّ
معطلة لعمل املر�أة
�أ�ضحت يف اقرتانها بحاالت تردي الأو�ضاع االقت�صادية حوافز خلو�ض جتارب العمل امل�ستقل
واالنخراط املتنامي للمر�أة يف العمل غري الر�سمي .كما يبدو � ّأن الرتابط الوا�ضح بني ارتفاع ن�سب
وجود املر�أة يف اليد العاملة امل�ستقلة غري الزراعية وبني توا�ضع م�ستويات التنمية يف بع�ض البلدان
العربية ترابط ذو داللة؛ حيث ال مت ّثل امل�شاركة الن�سائية يف قوة العمل مبختلف �أ�صنافها يف حالة
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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بع�ض الدول العرب ّية غري ترجمة الختالالت هيكلية يف �سيا�سات التنمية ،وانعكا�س للتداعيات املختلفة
للعوملة على االقت�صادات املحل ّية .وهو ما ي�ؤك ّد ما �سبقت الإ�شارة �إليه من �أهمية الرتوي يف الربط
الآيل بني ارتفاع ن�سب امل�شاركة الن�سائية يف قوة العمل والتمكني االقت�صادي للمر�أة.
وعلى خالف الأقطار العربية ذات التنمية املتو�سطة وال�ضعيفة تلعب الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية يف دول اخلليج العربي �أدوا ًرا خمتلفة تدفع املر�أة نحو مزيد من الإقبال على العمل
امل�أجور وحت ُّد من م�سارات �إقبالها على املبادرة اخلا�صة وخو�ض جتارب العمل امل�ستقل .ولئن بقيت
قدرة القطاع الر�سمي على امت�صا�ص فوائ�ض اليد العاملة الن�سائية محُ َ ِّد ًدا مه ًّما الرتفاع ن�سبة اليد
العاملة الأجرية يف بع�ض الدول اخلليجية ،ف�إن ذلك ال ينفي الإقرار ب�أهمية عامل تف�ضيل املر�أة
اخلليجية للعمل امل�أجور على العمل امل�ستقل رغم توافر الإمكانيات املادية يف حاالت عديدة.
وعمو ًما و�إن ت�أكدت حقيقة االرتفاع العام لن�سق العمل غري الر�سمي يف بع�ض دول امل�شرق مثل م�صر
ويف بع�ض بلدان املغرب العربي ف�إن الالفت �أن الدالئل �أ�ضحت تربهن على �أن ذلك االرتفاع ال يعزى
�إىل ارتفاع ن�سب انخراط الن�ساء فيه؛ حيث �إن ن�سبة ح�ضور الن�ساء يف قطاع العمل غري الر�سمي
بقيت يف م�صر دون تغيري يذكر ،يف حني انخف�ضت تلك الن�سبة يف تون�س �إىل الن�صف تقري ًبا لت�صل
خالل الفرتة الفا�صلة بني عامي 1994م و1996م �إىل ( )%18.5مقارنة بـ ( )%33.2يف �سنة 1980م،
كما تراجعت يف مدن املغرب بن�سبة ( .)%6وي�ؤكد جاك �شارم على انخفا�ض ن�سبة تواجد الن�ساء
�ضمن قطاع العمل غري الر�سمي يف كل من تون�س واجلزائر واملغرب على خالف بقية الدول العرب ّية.
وترتاوح تلك الن�سب من (� 16إىل  )%18.5من جمموع الأن�شطة غري الر�سم ّية.
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اجلدول رقم ( :)4ن�سبة ح�ضور املر�أة يف قطاع العمل غري الر�سمي
يف بع�ض دول املغرب العربي
تون�س

املغرب

اجلزائر

1980م

1989م

1997م

1997م

1995م

1998م

33.2

21.8

18.5

16.8

29.6

16.0

امل�صدر :جاك �شارم ،مرجع �سابق �ص .7
( )219نف�س املرجع� ،ص .127
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�إن ظاهرة تراجع �أو ا�ستقرار عمل الإناث بالقطاع غري الر�سمي وغري الزراعي -كما ت�ص ّورها لنا
امل�ؤ�شرات الكم ّية يف بع�ض البلدان العرب ّية -ظاهرة ميكن تف�سريها بجملة من العوامل املختلفة ذات
الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�س ّية .ورغم �أن فر�ض ّية �سوء التقدير الإح�صائي متعدد
الأوجه والأ�سباب لعمل الإناث بالقطاع غري الر�سمي تبقى واردة وقو ّية احل�ضور ،خا�صة بالن�سبة
حلالة بع�ض البلدان العربية ،ف�إن ا�ستقرار امل�ؤ�شرات الإح�صائية العامة حول تواجد الإناث بالقطاع
املف�صلة -وجود دينامك ّية فعل ّية داخل قطاع العمل غري
ال ينفي -ح�سب بع�ض املعطيات الإح�صائية ّ
الر�سمي� ،سواء برجوح كفّة العمل امل�ستقل للمر�أة يف القطاع غري الر�سمي (حالة املغرب)� ،أو بارتفاع
ن�سبة الأجريات يف القطاع [يف حالة تون�س مثلاً ارتفع عدد العامالت ب�أجر �ضمن القطاع غري الر�سمي
من ( )%17.8عام 1980م �إىل ( )%49.4يف الفرتة ما بني عامي 1994م و1996م].
()220

رجح تقرير مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث وجود ترابط بني ارتفاع ن�سبة العامالت
وقد ّ
امل�ستقالت يف القطاع غري الر�سمي باملغرب الأق�صى وبني نظام املناولة الذي يقوم فيه الو�سطاء
بجمع الب�ضائع املجز�أة امل�صنوعة من قبل الن�ساء العامالت يف منازلهن .وهي ظواهر وعالقات عمل
م�ستجدة ال ميكن ب� ّأي حال من الأحوال النظر �إليها خارج نطاق تغطية العوملة وتداعياتها املختلفة
على �إعادة هيكلة العمل وامل�ؤ�س�سة مبختلف �صيغهما الر�سمية وغري الر�سمية املحلية والدولية .و�أ ّما
بالن�سبة حلالة تون�س ف�إن ت�أكيد الإح�صائيات على تراجع ن�سبة انخراط املر�أة يف قطاع العمل غري
الر�سمي وارتفاع ن�سب الأجريات فيه فقد ت ّربرها املبادرات والربامج الر�سم ّية املتبعة للإحاطة
بقطاع العمل غري الر�سمي وحماولة ت�أطريه عرب حفز توجه املر�أة نحو �إن�شاء امل�شروعات ال�صغرية
�ضمن برامج مقاومة الفقر.
ويجوز القول عمو ًما �إن ما ت�ؤكده امل�ؤ�شرات الإح�صائية من حالة تراجع لتواجد املر�أة وح�ضورها
بقطاع العمل غري الر�سمي يف بع�ض دول امل�شرق واملغرب العربيني مظاهر ال ميكن ف�صلها عن
�صريورة التحوالت الهيكلية املت�سارعة لعامل العمل غري الر�سمي ومنظوماته املختلفة ،وال ميكن
فهمها خارج م�سارات جت ّدد ا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق وتن ّوع �إمكانات العمل والدخل من يوم �إىل
�آخر �ضمن هذا القطاع .وال �شك يف �أن الإح�صائيات الر�سم ّية مهما اجتهدت فلن تتمكن من مواكبة
الوترية احلثيثة لفر�ص العمل امل�ستحدثة يف القطاع غري الر�سمي بني اللحظة والأخرى.
( )220ترجح بع�ض الدرا�سات امليدانية املنجزة مب�صر �أن التقديرات الر�سمية حلجم العمل بالقطاع غري الر�سمي تبقى دون الواقع نظ ًرا
لعدم اعتبارها لظاهرة تعدد املهن .انظر :جاك �شارم وتقرير مركز املر�أة العرب ّية للتدريب والبحوث.
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ويبقى من امل� ّؤكد القول �إن ما ت�ص ّوره الدالئل الإح�صائية من تراجع حل�ضور املر�أة بالقطاع غري
الر�سمي يف بع�ض البلدان العرب ّية ال ميكن �أن يعك�س ب�أي حال من الأحوال اجتاهها نحو االنخراط
الفاعل يف العمل ّ
املنظم وحتولها نحو القطاعات املهيكلة ،كما ال يعبرِّ عن نزعة �إحجام املر�أة الك ّلي
توجه املر�أة نحو ممار�سة �صيغ �أخرى م�ستجدة من
عن العمل بقدر ما يعك�س يف �أغلب احلاالت ّ
العمل غري الر�سمي ربمّ ا تكون �أكرث تعقي ًدا و�أكرث �سو ًءا .ويبقى حر�ص جميع الأطراف املعن ّية
بتكثيف الدرا�سات امليدانية الكيفية واملع ّمقة هو ال�سبيل الأمثل ال�ستق�صاء م�ستجدات تلك الظواهر
وا�ستنطاق �أو�ضاع املر�أة املمار�سة لتلك الأعمال .ويبدو �أن القراءة الأولية لبع�ض التحوالت الطارئة
على م�شهد عمل املر�أة بالقطاع غري الر�سمي تربز تراج ًعا الفتًا للمر�أة نحو الف�ضاءات اخلا�صة،
واجتاها قو ًّيا نحو تف�ضيلها ملمار�سة العمل غري الر�سمي من املنزل وفيه .كما يبدو �أن م�سار
ً
انعتاق املر�أة من �أ�سوار الف�ضاء اخلا�ص وما ُقطع فيه من �أ�شواط َت َع َّزز فيها ح�ضور
املر�أة العرب ّية يف ال�ساحات العامة هو م�سار �أ�ضحت العوملة تزعزع بع�ض �أركانه وتغيرّ
بع�ض مالحمه.
ويبقى �أن ن�شري �إىل �أن الوجه االجتماعي املظلم ل�صور عمل املر�أة بالقطاع غري الر�سمي مبا فيه من
غياب للتنظيمات النقابية املدافعة عن حقوق العاملني ،وغياب احلماية القانونية والرعاية ال�صحية
والتغطية االجتماعية� ،إىل جانب �شمول �أو�ضاع الأمية وامل�ستويات التعليمية املحدودة لأغلب
املنخرطات يف ذلك القطاع ،يجعل من املر�أة العاملة بالقطاع غري الر�سمي عر�ضة لال�ستغالل الب�شع
وللم�ضايقات املختلفة وللمخاطر املتالحقة .ورغم �أن القطاع غري الر�سمي ي�شمل زخ ًما من الأن�شطة
غري املتجان�سة ومتفاوتة احلجم والأهمية ورغم �أن �أو�ضاع �شرائح الن�ساء العامالت بهذا القطاع قد
تتباين وفق م�ستويات الدخل وجماالت املمار�سة وحجم ر�أ�س املال املوظف وح�سب الأو�ضاع املهنية
(للح�ساب اخلا�ص �أو ب�أجر) للمر�أة العاملة ،ف�إن �أغلب الدالئل وامل�ؤ�شرات ت�ؤكد على �أن �أو�ضاع
املر�أة يف هذا القطاع تظل رغم ما قد جتنيه من نزر قليل من الأرباح �أبعد ما تكون عن �أي وجه من
وجوه التمكني االقت�صادي ،يف الوقت الذي يبقى فيه التهمي�ش واال�ستبعاد االجتماعيان مبختلف
�صورهما املادية والرمز ّية هما الأكرث طغيانًا على امل�شهد العاملي للممار�سة االقت�صادية املوازية
للمر�أة يف م�سار العوملة.
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اخلامتة:
�إ ًذا �أ�صبح من البدهي القول �إن العوملة بوجوهها وب�سيا�ساتها االقت�صاد ّية �أ�ضحت ظاهرة حقيقية،
وواق ًعا فعل ًّيا قابلاً للقيا�س واملالم�سة ،ف�إن ت�أثرياتها املتنوعة واملختلفة على ال�صعيد االجتماعي-
االقت�صادي ،وعلى النوع االجتماعي ال تزال مناطق جمهولة ومو�ضوعات �شبه مبهمة بح ًثا ودرا�سة.
و�إذا �س ّلمنا اً
جدل ب�أن العوملة ما هي �إ ّال �أ�سلوب وت�صور جديد للتنمية وت�صور خمتلف لها ،ف�إن
فهمها و�إدراك نتائجها ح�سب خ�صو�ص ّية جغرافيا املجاالت واملناطق وال�شرائح االجتماعية والنوع
االجتماعي يبقى �ضرورة منهجية ال ميكن جتاوزها.
وتبقى النتيجة امل�ؤكدة �أن العوملة بتداعياتها املتباينة على تلك اجلغرافيا وباختالف حجم ذلك التباين
على االقت�صاد و�أ�سواق العمل وفر�ص الك�سب و�إن �أ�سهمت يف توفري فر�ص جديدة من العمل،
ويف توليد منافذ �أخرى للدخل ،ف�إنها يف ذات الوقت وبنف�س ال�سرعة �أنتجت م�شكالت ونقاط
�ضعف ومواطن خلل عديدة .ولئن �أ�سهمت العوملة يف ارتفاع ال مثيل له يف معدالت م�شاركة الن�ساء
والرجال يف القوة العاملة على نطاق عاملي -مبا يف ذلك امل�ستوى العربي� -إال �أن نوعية ذلك العمل
املتوافر ،والقدر املتاح منه ،ومدى ا�ستدامته و�أمانه ،وتردي �أجوره وق�سوة ظروفه تبقى ً
نقاطا
غام�ضة ومواطئ ا�ستفهام حرجة حتتاج للمزيد من الطرح والدرا�سة والنظر .ويبدو � ّأن م�شهد
اً
ات�صال والتحا ًما مبفاهيم اله�شا�شة واملرونة
عمل النوع االجتماعي يف زمن العوملة �أ�ضحى �أكرث
التي �أ�صبحت تبدو وك�أنها م�صري العمل وامل�ؤ�س�سة وقدرهما املحتوم .ومنذ انبالج �سوق العمل
املرنة مع بدايات توطد م�سارات العوملة يف العقود الأخرية من القرن الع�شرين تواتر احلديث عن
املرونة مفر ًزا �أ�شكاال خمتلفة من �سوق العمل املرن ،ووقت العمل املرن(اجلزئي ،ولبع�ض الوقت)،
وامل�ؤ�س�سة االقت�صادية املرنة وامل�صنع املرن.
ورغم �أن النقا�ش حول الأبعاد االجتماع ّية-االقت�صادية للعوملة وعالقاتها بالعمل وبامل�ؤ�س�سة ال
يف�ضي �إىل �أجوبة وا�ضحة ومعلومة بخ�صو�ص العالقة مع النوع االجتماعي� ،إال �أن الأكيد �أن و�ضع
املر�أة على وجه اخل�صو�ص �ضمن هذه امل�سارات ّ
يظل مع ّق ًدا ومزدوج الطبيعة .ولئن بدت فيه املر�أة
اندماجا و�أوفر ً
حظا من فرتات �سابقة ،و�أكرث متكينًا ونفا ًذا للموارد والدخل،
مبطلق لفظها �أكرث
ً
�إال �أن تفكيك املطلق من اللفظ يحيل الدار�س �إىل حقائق مفزعة (ب�سبب تباين املجتمعات وال�شرائح)
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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عن تواجد الن�ساء املكثف على هوام�ش �أ�سواق العمل وعلى �أعتاب املمار�سة االقت�صادية وبعي ًدا عن
وال�صحي والنف�سي.
م�سالك الأمان االجتماعي
ّ
وباخلال�صة ميكن القول �إنه بات من الوا�ضح �أهم ّية �سري العوملة مبحركات مزدوجة الوجه وال�سرعة
يف �إنتاج ال�شيء ونقي�ضه ،و�إنتاج الظواهر ومت�شابهاتها ،و�إنتاج االختالالت وتطوير احل�شود
املناوئة والراف�ضة وامل�ضادة لها .و�إنّه و�إن بات من البارز �أهمية دور العوملة يف تنظيم �صفوف
احلركة الن�سائية العاملية ،وتطوير حتركاتها يف مقاومة تداعيات العوملة االقت�صادية على املر�أة � ،اَّإل
�أن تلك العوملة ذاتها قد �أ�سهمت بالقدر نف�سه يف ح�شد �أعداد �أكرب من ن�ساء العامل يف م�سارات �أخرى
من املقاومة والت�ص ّدي ال�صامت واملكتوم ملختلف �أ�شكال تهمي�ش الن�ساء وا�ستبعادهن من �أ�سواقها
املاد ّية والرمز ّية� .إنها مقاومة ن�ساء الطبقات الفقرية وال�شرائح املعدومة .وما الأعداد املتزايدة على
نطاق عاملي من املنخرطات بقطاع العمل غري الر�سمي والعامالت وفق �أوقات عمل مرنة وه�شة
وجزئ ّية و�سائر املمار�سات لأن�شطة هام�شية واملتواجدات على �أعتاب االقت�صاد الر�سمي وتخومه
من ن�ساء ال�شرائح الفقرية واملعدومة� ،إال مناذج ناطقة بق ّوة عن الأ�شكال املبتدعة �ضمن تلك املقاومة
ال�صامتة واملكتومة للن�ساء يف وجه العوملة.
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ترتكز �أغلب الدرا�سات العلم ّية والأكادميية املتوافرة حول مو�ضوعات املر�أة العرب ّية والعمل -على
ندرتها -يف جمال االهتمام باملر�أة العاملة مقابل �أجر بالقطاع العام �أو بالقطاع اخلا�ص .وقد يكون
ذلك �إىل ح ّد ما م َّرب ًرا بارتباطه ب�أهمية االنخراط املكثف للمر�أة العربية يف تلك القطاعات تواز ًيا مع
مناذج التنمية و�سيا�سات التحديث والت�صنيع املتبعة يف العقود الأوىل من بناء وتركيز الدولة الوطنية
يف �أغلب الدول العربية ،ال�سيما بامل�شرق واملغرب العربيني .وال تزال بع�ض جوانب مو�ضوع املر�أة
العرب ّية والعمل وبع�ض ظواهره جمهولة بحث ًّيا ،وتكاد تنعدم فيها الدرا�سات �إىل اليوم .وهي مالحظة
و�إن ت�شمل بع�ض الظواهر امل�ستجدة يف جمال ممار�سة العمل والأمناط اجلديدة وامل�ستحدثة منه
(العمل غري املنظم ،العمل غري النمطي�...إلخ) ،ف�إنها ت�شمل كذلك بع�ض الظواهر الأخرى ،مثل ق�ضايا
الت�سيري امل�ؤ�س�ساتي والتواجد باملنا�صب القيادية العليا داخل قطاعات العمل احلكومي واخلا�ص،
وغريها من املو�ضوعات .ويبقى مو�ضوع املبادرة االقت�صادية ببعث امل�ؤ�س�سة اخلا�صة بدوره من
املو�ضوعات غري املدرو�سة التي مل حتظ �إىل الآن مبا ت�ستحقه من بحث ونظر.
ومي ّثل هذا اجلزء حماولة ل�س ّد بع�ض جوانب ذلك الفراغ ،ولن ندعي من خالله الإحاطة مبختلف حيثيات
�إن�شاء املر�أة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية وت�سيريها ،بقدر ما نعتربه مالم�سة لبع�ض جوانبه ،وحماولة لطرح
بع�ض �إ�شكالياته .ويجتهد هذا الف�صل انطالقًا من درا�سات ميدانية منجزة يف تون�س ،وا�ستنا ًدا على
بع�ض الدرا�سات امليدانية املنجزة يف بع�ض البلدان العرب ّية ،يف و�ضع ت�صنيف للمر�أة �صاحبة املال
والأعمال ،مع حتديدٍ لأهم خ�صائ�صها ومالحمها� .إ ّال �أنّه و�إن حاول تنزيل ظاهرة بعث امل�ؤ�س�سة الن�سائ ّية
يف �سياقها ال�سو�سيوتاريخي املت�صل بالعوملة وتداعياتها املختلفة ،فانّه لن يتغافل عن ت�أ�صيل الظاهرة
يف �سياق خ�صو�صية الثقافة املجتمع ّية العربية مبختلف دالالتها ورمزيتها احل�ضار ّية والتاريخ ّية ،التي
يحاول هذا الف�صل تبينُّ طبيعة عالقتها بحركة ولوج املر�أة العربية لعامل املال والأعمال.
ومن منطلق واقع احل�ضور الفاعل للمر�أة العربية يف امل�شهد االقت�صادي العربي مبختلف م�ستوياته
وطبقاته ،ذلك احل�ضور الذي بد�أ يت�أكد ب�صور متباينة ومتعددة يف عدد من الدول العربية ،حتى
بع�ض تلك الدول التي تعد الأكرث ً
حتفظا جتاه ق�ضايا املر�أة ،يطرح هذا الف�صل جمموعة من الأ�سئلة
حول حجم ذلك احل�ضور ،وطبيعته ،وعالقته بثقافة املجتمع وموروثه.
ومن وحي مرجع ّية نظر ّية مت�صلة ب�سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم وامل�ؤ�س�سة ،ومن هدف ي�صبو �إىل
حل�س
العمل على زيادة �ش ّد انتباه تلك التخ�ص�صات املعرفية ملنظور النوع االجتماعي ،والت�أ�سي�س ّ
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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نظري يحاول جتاوز ال�شمول الطام�س للحقائق يف حاالت درا�سة املر�أة والعمل وامل�ؤ�س�سة نحو
تركيز متوازن على الروابط القائمة بني اجلن�سني يف جماالت العمل املختلفة ،ويطمح هذا الف�صل �إىل
نب�ش بع�ض كوامن عالقات النوع االجتماعي يف امل�شروعات االقت�صادية املُحدثة واملُدارة من طرف
املر�أة ،والبحث يف طبيعة تلك العالقات وت�أثريها على مناذج الت�سيري وعلى ال�سلوك االقت�صادي
واالجتماعي للمر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة.

�أو ًال :الن�ساء العرب ّيات �صاحبات امل�ؤ�س�سة:املاهية والأ�صناف:
تختلف �أ�سماء الن�ساء �صاحبات الأعمال ،وتختلف نعوت الفعل املمار�س من قبلهن ،فمنهم من ي�سميه
بعث امل�ؤ�س�سة �أو امل�شروع ،ومنهم من ينعته بفعل املبادرة ،ومنهم من يعتربه ُمقاولة .وترتبط لفظة
املر�أة املقاولة �أكرث بالرتجمة الفرن�سية لفعل املقاولة الذي يحيل �إىل معاين العهدة والأخذ على
العاتق ،كما يت�ضمن بع�ض عنا�صر امل�سئولية واملخاطرة املعنو ّية واملال ّية عند البدء مب�شروع ما.
ولكن على اختالف هذه الأ�سماء ،يظل امل�س ّمى واح ًدا ،ويبقى ال�شخ�ص املقاول �أو باعث امل�شروع
�أو امل�ؤ�س�سة �أو �صاحب الأعمال رجلاً كان �أو امر�أة هو ذلك الذي يتح ّمل م�سئولية وحدة اقت�صاد ّية
منتجة يف �أي قطاع ن�شاط يعبرّ من خالله عن قدرته على االندماج يف �سوق العمل وحت ّمل خماطر
ت�سيري م�ؤ�س�سته بنف�سه �أو بالتعاون مع غريه ِّ
موظفًا قدرته وخربته ال�شخ�صية و�أر�صدته املالية
وعالقاته االجتماع ّية بغر�ض ت�أمني جناح م�شروعه.
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ومن منطلق هذا التعريف تن�سحب لفظة �صاحبات امل�ؤ�س�سة على كربى �س ّيدات الأعمال �صاحبات
أي�ضا على
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املتو�سطة و�صغرية احلجم يف القطاعات املختلفة ،وتن�سحب � ً
والطب واملحا�سبة واال�ست�شارة والإ�شهار وغريها ،كما تن�سحب كذلك
�صاحبات مكاتب الهند�سة
ّ
كن تاجرات
على �صاحبات املبادرة االقت�صادية متناهية ال�صغر يف قطاع العمل غري الر�سمي� ،سواء ّ
جتزئة� ،أو تاجرات حقيبة� ،أو غريهن من مبتدعات الأطر املختلفة واال�سرتاتيجيات الفردية للعي�ش
وك�سب القوت.
( )221تنت�شر لفظة املر�أة املقاولة ( )Femme entrepreneur, Women Entrepreneursعلى حداثتها يف بع�ض الأدبيات يف
دول املغرب العربي ،ويف بع�ض الرتجمات العربية لبع�ض التقارير الدولية .و ُيذكر �أن املقاولة ترد يف معجم ل�سان العرب مبعنى
املفاو�ضة ،يقول ابن منظور يف ذلك “ :وقاولته يف �أمره وتقاولنا �أي تفاو�ضنا” ،انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،املجلد اخلام�س،
طبعة دار املعارف (بدون تاريخ)� ،ص .3780
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قائمتهن
وبناء على ما �سبق ال ب ّد من القول بوجود �صاحبات �أعمال ُكرث يف ميادين خمتلفة قد تتو�سع
ّ
�أو قد ت�ضيق ح�سب البلدان وح�سب ال�سياقات التاريخية واالقت�صادية وال�سيا�س ّية ولي�س �صاحبة
�أعمال واحدة .وتبقى عملية البحث عن ماهية حم ّددة ل�صاحبة �أو ل�صاحب الأعمال عملية معقدة
بالن�سبة لكليهما؛ نظ ًرا الت�ساع املجاالت التي يرتبطان بها ،ونظ ًرا لتنوعها وتع ّددها وعدم �إمكانية
ح�صرها و�ضبطها ،خا�صة مع جملة ما ي�شهده عامل الأعمال من حتوالت هيكل ّية راهنة .وربمّ ا يجوز
القول -العتبارات عديدة� -إن الأمر ي�صبح �أكرث تعقي ًدا يف حالة املر�أة �صاحبة الأعمال ،خا�صة
ً
مرتبطا
على النطاق العربي؛ وذلك نظ ًرا لأن جمال الإدارة االقت�صادية للمر�أة العرب ّية طاملا كان
بالف�ضاء اخلا�ص ،وحتى �إن �شهد ذلك الف�ضاء �أن�شطة اقت�صادية متنوعة للمر�أة ،ف�إن �إ�سهاماتها
فيه كانت غري منظورة ومغمورة من طرف االقت�صاد املنزيل ،ونظ ًرا كذلك لتعقّد واقع الإ�سهام
االقت�صادي للمر�أة العرب ّية يف العقود الأخرية بحكم ت�صاعد وترية انخراطها يف قطاع العمل غري
الر�سمي .وبهذا يبدو م�شهد املر�أة العرب ّية �صاحبة امل�ؤ�س�سة م�شه ًدا متن ّو ًعا وف�سيف�سائ ًّيا من حيث
وخ�صائ�صهن �ضمنه؛ مما يجعل من �أي حماولة للت�صنيف
طبيعة و�أ�صناف الفاعالت االجتماعيات
ّ
النوعي والبحث عن وحدة جامعة بني منوذج و�آخر عملية معقدة ون�سبية من حيث احل�صول على
ح ّد �أدنى من تناغم �صفات الن�ساء بني منوذج و�آخر.
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ويذكر �أنه تع ّددت على نطاق عاملي حماوالت ت�صنيف مناذج املر�أة املقاولة ،وهي حماوالت تختلف
من درا�سة �إىل �أخرى ،ولكن درجة حماكاة النماذج للواقع الفعلي والإجماع حولها يبقيان ّ
حمل نقد
و�شكّ  .ويف درا�سة ملكتب العمل الدويل حول املر�أة �صاحبة امل� ّؤ�س�سة يف تون�س وقع حتديد عدد
من النماذج الأ�سا�سية للمر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة ،وهي:
()223

 املر�أة التي ت�ؤ�س�س م�شروعها على قاعدة دراية متميزة و�صفات �شخ�ص ّية فريدة يقع ا�ستثمارهاجتار ًّيا وتتمكن املر�أة عربها تدريج ًّيا من النمو وتطوير م�شروع اقت�صادي.
 املر�أة التي ت�صبح مبرور الأيام �صاحبة م�ؤ�س�سة بعد �أن تلج �صلب امل�ؤ�س�سة العائلية وتتحمل �ضمنهام�سئوليات قيادية مه ّمة� ،سواء عن طريق احتكامها ل�سلطة �أخذ القرار فيها� ،أو عن طريق بنائها
لتحالفات و�شركاء �آخرين.

( )222ال يتع ّلق الأمر يف هذا النطاق بالت�صنيفات الإح�صائية املتنوعة واملختلفة التي قد تتوفر يف بع�ض الدول العربية بقدر ما يحيل على
�إ�شكالية اخل�صائ�ص النوعية املعتمدة يف الت�صنيفات الإح�صائية للن�ساء �صاحبات امل�ؤ�س�سة.

(223) CREDIF, Les femmes entrepreneures en Tunisie, Tunis 2001, p.43.
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 املر�أة التي تبعث م�ؤ�س�ستها اخلا�صة وت�صبح املديرة لها ،وذلك عرب عامل الوراثة� ،أو يف حالةان�سحاب الأب �أو الزوج من احلياة العملية .ويكون دخولها لعامل الأعمال يف هذه احلالة �ضمانًا
ملوا�صلة ال�سري بامل�ؤ�س�سة العائلية.
 املر�أة التي تن�شئ م� ّؤ�س�سة اقت�صادية مببادرة خا�صة عقب نيلها ل�شهادة علمية ،ويتواجد هذا النموذجبكرثة يف قطاع اخلدمات؛ حيث تتكثف قاعدة الأن�شطة احل ّرة بارتفاع امل�ستويات التعليمية للمر�أة.
 املر�أة التي تقوم مقام الواجهة الأمامية مل� ّؤ�س�سة القرين وتدير �ضمنها العمليات االقت�صاديةاليومية كما تتوىل فيها �أخذ القرارات اال�سرتاتيجية.
�إن هذا الت�صنيف على �أهميته يف جت�سيد بع�ض حمركات انخراط املر�أة يف جمال بعث امل�ؤ�س�سة اخلا�صة
ودوافعه يبدو بنظر بع�ض الدار�سني ت�صنيفًا يطم�س توزيع م� ّؤ�س�سات الن�ساء ح�سب قطاعات الن�شاط،
ويتك ّتم على البنية املهنية الداخلية للم�ؤ�س�سة ،ويخفي الدوافع واملحركات الذاتية لبعث امل�ؤ�س�سة،
والرهانات واملحددات االجتماعية وال�شخ�صية والعائلية الفاعلة وامل�ؤثرة يف عملية �إن�شاء املر�أة
للم�ؤ�س�سة .وقد ّمت يف �إطار الدرا�سة املنجزة حول املر�أة املقاولة يف تون�س اقرتاح ت�صنيف خمتلف
للمر�أة �صاحبة امل�شروع انطالقًا من جمموعة من امل�ؤ�شرات املرتبطة بالظروف والأ�سباب املادية لبعث
امل�ؤ�س�سة (عملية مبا�شرة امل�ؤ�س�سة عن طريق الزواج� ،أو الوراثة� ،أو ال�صدفة�...إلخ) ،ونوعية ال�سوق الذي
بلغته وتتحرك فيه املر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة (نوعية احلرف ،ونوعية اخلدمات التي تقدمها�...إلخ) ،وامل�شروع
الذاتي للمر�أة (دوافعها ومتثالتها لنجاح امل�ؤ�س�سة وحد�سها املهني وال�شخ�صي�...إلخ) .وقد �أف�ضي اعتماده
لهذه امل�ؤ�شرات يف درا�سة حالة املر�أة م�ؤ�س�سة امل�شروع يف تون�س �إىل �إبراز النماذج التالية:
 املر�أة �صاحبة امل�شروع �سليلة العائالت� ،أو الوارثات. ن�ساء ال�صناعات املتو�سطة. ن�ساء قطاع اخلدمات. �صغار املنتجات يف املجال احلريف ال�صناعي. التاجرات احلرفيات. امل�ؤ�س�سات ال�صغرى يف قطاع الإنتاج والتجارة واخلدمات.()224

(224) Ibid, p.44.
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أ�صنافهن،
مناذجهن و�
ومهما يكن من �أمر حماوالت حتديد ماهية الن�ساء �صاحبات الأعمال وحتديد
ّ
ّ
وبغ�ض النظر عن حجم امل� ّؤ�س�سة املحدثة من قبل املر�أة وجمال ن�شاط تلك امل�ؤ�س�سة ،ف�إن �أكرث امل�سائل
ت�أث ًريا يف طبيعة عالقة املر�أة مب� ّؤ�س�ستها و�صيغ ت�سيريها لها ومنطق تعاملها معها تبقى بنظرنا
مت�صلة بدرجة كبرية بطبيعة عالقة املر�أة بعامل الأعمال عند حلظة �إن�شائها مل� ّؤ�س�ستها اخلا�صة .وهو
تتفرع عنهما خمتلف �أ�صناف
عن�صر يحيل �إىل وجود منوذجني �أ�سا�سيني من املر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة ّ
امل�ؤ�س�سات الن�سائية و�أمناطها ،ويتمثالن فيما يلي:
 النموذج الأوّ ل :يرتبط فيه فعل دخول املر�أة لعامل الأعمال مبنظومة تقاليد عائلية ثابتة يفجمال املال والأعمال ،ويف ثقافة مت�أ�صلة ملمار�سة ت�سيري امل�شروعات االقت�صادية و�إدارتها.
 النموذج الثاين :يكون فيه فعل املبادرة ب�إن�شاء امل� ّؤ�س�سة مبثابة اقتحام غري م�سبوق للمر�أةلعامل جديد وغريب عنها وعن و�سطها العائلي.
وتتفاعل بر�أينا خمتلف �صيغ �إن�شاء املر�أة للم�ؤ�س�سة متو�سطة كانت �أو �صغرية �أو متناهية ال�صغر
يف �ضوء هذين النموذجني لتنحدر منها خمتلف �أمناط عالقة املر�أة باملال والأعمال وم�ستويات مت ّثلها
للنجاح والتفوق وطريقة ت�سيريها مل� ّؤ�س�ستها و�إدارتها لها.

ثان ًيا :املر�أة و�إن�شاء امل� ّؤ�س�سات املتو�سطة و�صغرية احلجم:
 -1السياقات الثقافية والقانونية واالقتصادية:

ين�صهر اجتاه املر�أة نحو املبادرة االقت�صادية وخو�ض جتربة العمل امل�ستقل وبعث امل�ؤ�س�سات
املحركات
املتو�سطة و�صغرية احلجم يف �سياقات ثقافية وقانونية واقت�صادية معينة تكون مبثابة ّ
الأ�سا�سية لت�سارع وترية دخول املر�أة لذلك املجال .وتبقى تلك ال�سياقات مدخلاً �إلزام ًّيا ال ميكن
�إ�سقاطه من �أ ّية حماولة ت�ستهدف ر�صد واقع ح�ضور املر�أة العربية يف جمال بعث امل�ؤ�س�سات
وال�سعي لفهمه والوقوف على بع�ض جوانبه.
وال بد من الإ�شارة يف املقام الأوّ ل �إىل مف�صل ّية عامل تط ّور العقليات وال�سياقات االجتماعية
والثقافية يف جممل الدول العرب ّية التي �أ�ضحت تدعم ح�ضور املر�أة يف ال�ساحة االقت�صادية ،وتقبل
بها كطرف �شريك يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�س ّية .ورغم تفاوت ن�سق تطور ال�سياق
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة
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امل�شجعة واملحت�ضنة لأهمية الدور املجتمعي للمر�أة وطبيعتها من بلد
الثقايف واملناخات االجتماعية ّ
عربي �إىل �آخر� ،إال �أنه ال ميكن عمو ًما نفي ما ح�صل فيه من تطور م�شهود على مدى العقود املا�ضية.
ّ
ولعل ما حتقّق من تق ّدم م�شهود به يف معدالت انت�شار تعليم املر�أة يف �أغلب البلدان العربية ميثل
�أحد �أهم �أوجه تغيرّ العقليات وتط ّور القيم الثقافية واالجتماعية؛ حيث مل يعد ي�سمح با�ستهجان تعليم
البنت �أو منعها من موا�صلته ،بل بالعك�س حفزها عليه بو�صفه �أ�ضحى ميثل جمال ا�ستثمار اجتماعي
مربح وم�ضمون يف �أو�ساط و�شرائح اجتماعية معينة.
هذا وال ميكن �أن ُيف�صل واقع تو�سع قواعد الن�ساء �صاحبات امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية يف
عدد من الدول العربية عن واقع انت�شار تعليم الفتاة واكت�ساحها لأغلب مراحله وتخ�ص�صاته ومت ّيزها
فيه .وال ريب يف �أن تو�سع م�سار بعث املر�أة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية وت�سيريها لها وحت ّدي ال�صعاب
املت�صلة بذلك ما هي �إ ّال �أحد جتليات ظاهرة انت�شار تعليم البنت مبا حتتمله تلك الظاهرة من مت ّثالت
اجتماعية جديدة لنجاح الفتاة وتف ّوقها وفر�ضها لذاتها و�إعالئها ل�ش�أن �أ�سرتها وو�سطها العائلي.
ورغم االرتفاع امل�ستمر مل�ستويات �أم ّية الن�ساء العربيات ( 46مليون امر�أة عربية من الكبار� ،أي
ن�صف جمموع الن�ساء يف املنطقة غري ملمات بالقراءة والكتابة ) ،ورغم انخفا�ض ن�صيب الإناث
من االلتحاق بالتعليم مقارنة بالذكور (ثالثة �أرباع الإناث مقابل �أربعة �أخما�س الذكور ،مع تفاوت يف
فان انت�شار تعليم الفتاة وتزايد ن�سق التحاقها مب�ستوياته املختلفة
عربي �إىل �آخر)ّ ،
الو�ضع من بلد ّ
�أ�ضحى حقيقة اجتماعية بارزة تتطور ب�شكل مطرد يف �أغلب الأقطار ،وتبقى م�ستويات انت�شار الأم ّية
ال�سن .هذا وقد �أ�صبحت �أعداد امللتحقات بالتعليم من
منح�صرة بدرجة �أوىل يف �صفوف كبريات ّ
البنات تتجاوز �أعداد البنني يف عدد من البلدان العربية النفطية �إ�ضافة �إىل الأردن وتون�س وفل�سطني
ولبنان .وهو ما ق ّل�ص حجم الفجوة النوعية التي كانت قائمة ل�صالح الذكور يف م�ستويات االلتحاق
بالتعليم وموا�صلة مراحله .ومنذ �سنة 1990م ازدادت معدالت التحاق الفتيات والفتيان على حد
()225

( )225الإ�سكوا ،و�ضع املر�أة العربية يف �سياق ال�صكوك الدول ّية ،مرجع �سابق.14 ،
وقد �أ�شار كذلك تقرير التنمية الإن�سانية العربية ل�سنة 2002م �إىل �أن معدالت الأمية يف البالد العربية ب�شكل عام مازالت �أعلى من
املتو�سط الدويل و�أعلى من متو�سطها يف البلدان النامية .ودخلت البلدان العربية القرن احلادي والع�شرين مثقلة بعبء نحو 60
مليون �أمي بالغ �أي نحو ( )%40من البالغني معظمهم من الن�ساء الفقريات والريفيات .وت�ستمر �أم ّية الن�ساء يف ت�سجيل م�ستويات
عالية بالرغم من اجلهود املبذولة وجناح عدد من الدول العربية ذات التنمية املتو�سطة مثل الأردن وفل�سطني يف رفع ن�سب تعليم
الكبار من الإناث �إىل نحو ( .)%85ومازالت هذه الن�سبة تقل عن ( )%50يف �ست بلدان عربية وهي جزر القمر وال�سودان وم�صر
واملغرب وموريتانيا واليمن .انظر تقرير التنمية الإن�سانية العربية ل�سنة 2005م ،مرجع �سابق� ،ص .78
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�سواء بجميع مراحل التعليم ،وارتفع م�ؤ�شر تكاف�ؤ اجلن�سني الذي يقي�س ن�سبة الفتيات �إىل الفتيان
يف جميع مراحل التعليم بني عامي 1990م و2002م من (� )0.79إىل ( )0.90يف التعليم االبتدائي،
ومن (� )0.76إىل ( )0.91يف التعليم الثانوي ،ومن (� )0.60إىل ( )0.85يف التعليم العايل.
()226

ولكن رغم �أهمية تطور واقع التحاق الفتاة بالتعليم ،وتراجع الفجوات الكمية بني اجلن�سني يف �أغلب
املراحل� ،إال �أن الفوارق والفجوات النوعية بني الذكور والإناث ما تزال ذات داللة يف م�ستوى
االلتحاق ببع�ض التخ�ص�صات والفروع التعليمية� ،سواء يف التعليم الثانوي� ،أو التعليم التقني� ،أو
أنهن ال يزلن ّ
ي�شكلن
التعليم العايل .ورغم ذلك التزايد املهم يف �أعداد امللتحقات بالتعليم العايل� ،إال � ّ
الن�سبة الغالبة من تخ�ص�صات الآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،يف حني يقل التحاقهن ب�شكل
ملحوظ بفروع الهند�سة وال�صناعات وتكنولوﭼيا املعلومات واالت�صال .ولع ّلنا ال ن�سابق خطا البحث
حني ن�ؤكد �أهمية ارتباط الفجوة بني اجلن�سني يف جمال التعليم املهني والتقني (حيث �أكد تقرير
اليون�سكو ل�سنة 2000م �أن ن�سبة التحاق البنات هي �أقل من ن�صف ن�سبة التحاق البنني) ويف جمال
التعليم العايل حيث ترتكز الغالبية العظمى من الفتيات يف تخ�ص�صات معينة كما تقدم ،بالتمثالت
االجتماعية التقليدية للعمل بني اجلن�سني وت�أثريها فيما بعد على اجتاهات االنخراط يف �سوق العمل
ويف جمال املبادرة اخلا�صة .وهو ما قد يربر لنا الحقًا من خالل بع�ض االختالل احلا�صل يف خريطة
توزع باعثات امل�ؤ�س�سات ح�سب قطاعات الن�شاط.
ويف املقام الثاين ف�إن ال�سياقات القانونية والت�شريعية العامة مبختلف م�ستوياتها املحلية (ت�شريعات
وقوانني) ،والإقليمية والدول ّية (مواثيق ومعاهدات والتزامات) ،وخمتلف تفرعاتها ذات ال�صلة
بالتمكني االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة وما له من ت�أثري مبا�شر على جمال خو�ض املر�أة ملجال املبادرة
االقت�صادية احلرة وبعث امل�ؤ�س�سات ،تطرح نف�سها كمدخل مه ّم لفهم ميكانزمات ا�شتغال تلك الظاهرة
وتطورها يف �ضوء القوانني والت�شريعات من �سياق �سو�سيوتاريخي و�سو�سيواقت�صادي �إىل �آخر.
وميكن القول �إن تطور بيئة دولية داعمة للنهو�ض بالأو�ضاع العامة للمر�أة ومنادية ب�أهمية متكينها
االقت�صادي منذ الن�صف الثاين من القرن الع�شرين كان له �أبلغ الأثر يف تطوير الأحوال العامة
للمر�أة على �أ�صعدة خمتلفة ،ومنها �صعيد زيادة انخراطها يف احلياة االقت�صادية و�إ�سهامها متنوع
الأوجه فيها .وقد كان “للم�ؤمتر العاملي الرابع للمر�أة (بيجني 1995م)” حتدي ًدا (والذي �أ�صدر
( )226الإ�سكوا ،نف�س املرجع� ،ص .15
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منهاج العمل العاملي ذا االثني ع�شر هدفًا للنهو�ض باملر�أة) الأثر الأبرز يف ذلك االجتاه؛ حيث �أ�سهم
بو�صفه �شكلاً من �أ�شكال ال�ضغط الدويل املقنن يف الت�أثري املبا�شر على ال�سيا�سات احلكومية الر�سم ّية
متكينهن االقت�صادي،
واجتاهاتها العامة يف جمال االلتزام باحرتام حقوق الن�ساء ،والعمل على
ّ
ودعم ح�ضورهن يف املجتمع .وقد نادى منهاج العمل العاملي بتنقيح القوانني واملمار�سات الإدارية
ّ
املعطلة ل�ضمان حقوق مت�ساوية للمر�أة و�سبل نفاذها للموارد االقت�صادية.
وكانت الدول العربية قد اعتمدت جملة من اخلطط والربامج الإقليمية مت�ش ًّيا مع االجتاهات الدولية
الداعمة لتعزيز قدرات الن�ساء والدفع مب�سارات متكينهن والرقي ب�أو�ضاعهن مثل“ :خطة العمل
العربية للنهو�ض باملر�أة حتى عام 2005م” ،و�إ�صدار “�إعالن بريوت للمر�أة العربية ،ع�شر �سنوات
بعد بيجني” عام 2005م ،والذي و�ضع الإطار العام الذي من املمكن �أن ت�ستنري به الدول العربية من
حكومات ومنظمات غري حكومية يف جمال ال�سعي لتغيري �أو�ضاع املر�أة والنهو�ض بها.
كما �شكلت م�صادقة �أغلب الدول العربية على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
(ال�سيداو)” -بالرغم من التحفظات التي �أبدتها الدول العربية على بع�ض البنود -منعطفًا يف
النظرة الر�سمية لق�ضايا الن�ساء من خالل االلتزام الأدبي باحرتام تلك االتفاقية وتنفيذها .وهو
ما انعك�س �إيجا ًبا على حت�سني �أو�ضاع الن�ساء وتفعيل �أدوارهن املختلفة يف احلياة االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية .وتعزز بذلك تطور ن�سق اكت�ساب املر�أة للحقوق االقت�صادية ،وزيادة فر�ص
ح�صولها على الدخل مب�ستوياته املتعددة ،كما تعزز م�سار ا�ستقالليتها االقت�صاد ّية ،و�إك�سابها
�إمكانات االدخار واالئتمان والتمتع بحق الإقرتا�ض واحل�صول على التمويل املادي واللوج�ستي
والف ّني ب�شكل ملمو�س يف عدد من الدول العربية.
()227

و�أ ّما على امل�ستويات الوطن ّية فيمكن اجلزم كذلك بتطور املناخات الت�شريع ّية والقانونية العامة
ل�صالح املر�أة يف �أغلب الأقطار العربية؛ مما �أ�سهم يف الدفع قد ًما مب�سارات تغيري �أو�ضاعها نحو
الأف�ضل ،وتكري�س م�سار انخراطها يف احلياة االقت�صادية كفاعلة رئي�سة وكباعثة مل�ؤ�س�سة ومديرة
( )227وهي ما تعرف با�سم اتفاقية ال�سيداو .وقد ّمت اعتبارها “�آلية دولية حمددة ت�ستوجب احرتام ومراقبة احلقوق الإن�سانية للن�ساء.
فهي عامة من جهة �إمكانية التحقيق ،و�شاملة من حيث النطاق ،وملزمة قانونًا من حيث ال�شخ�صية” .انظر:
United Nation, Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women, Full
text of CEDAW (including Proposal Reservations, Understandings and Declarations of the United
States), Available on internet website address:
http://www.safnet.com/cedaw/cedaw.htlm
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لها .وقد متت مراجعة عدد من الدول العربية لبع�ض القوانني التي كانت تعوق �إ�سهام املر�أة يف
احلياة االقت�صادية .وقد عملت بع�ض الأقطار اخلليجية خا�صة على تبني �إ�صالحات ت�شريعية حتفز
املر�أة على مزيد من ولوج عامل املال والأعمال ،ومن ذلك ما قامت به دولة الإمارات العربية املتحدة
من �إ�صدار القانون اخلا�ص ب�إعادة تنظيم غرفة جتارة و�صناعة �أبو ظبي؛ مما �أعطى احلق ل�سيدات
الأعمال يف تر�شيح �أنف�سهن لع�ضوية جمل�س �إدارة الغرفة ،وهو ما حدث كذلك يف ال�سعودية
والكويت والبحرين .وبذلك فقد �أ�صبح العديد من الت�شريعات الوطنية اخلليجية والعربية عمو ًما
ي�ؤكد �أحقية املر�أة يف ممار�سة دورها االقت�صادي والتنموي على �أكمل وجه.
()228

ولكن رغم �أن الواقع واحلقائق االجتماعية قد مي ّثالن يف بع�ض احلاالت عقبات ثقافية م�ستع�صية يف
م�سرية تطبيق القوانني مبا يجعل من البع�ض املت�صل منها باملر�أة وبتمكينها االقت�صادي وب�إ�سهامها
عمو ًما يف املجال العام ّ
يظل ح ًربا على ورق� ،أو �أم ًرا موقوف التنفيذ ،ف�إنه ميكن الت�شديد رغم ذلك
على �أن و�ضع ّية وجود القوانني والت�شريعات لفائدة املر�أة عمو ًما وباعثة امل�ؤ�س�سة على وجه اخل�صو�ص
(حتى تلك ّ
املعطلة مبفعول العادات والتقاليد) يبقى �أم ًرا مه ًّما يف ذاته مبا يلعبه من �أدوار غري مبا�شرة
يف توفري الأمن واحلماية النف�س ّية للمر�أة والتكري�س التدريجي الجتاهات فر�ض االعرتاف املادي
والرمزي بحقوق املر�أة ،واالعرتاف بقيمة ن�شاطها االقت�صادي وقدرتها على الإدارة والت�سيري.
�أ ّما يف املقام الثالث فتتنزل مبادرة املر�أة بخو�ض غمار املبادرة االقت�صادية احل ّرة وبعث م�ؤ�س�ستها
اخلا�صة �-إىل جانب ما تق ّدم حول ال�سياقات الثقافية والقانونية -يف �إطار �سياق اقت�صادي ات�سم
مبزيد من التوجه نحو اقت�صاد ال�سوق احلر .وقد تفاعل ذلك التوجه بحركته املت�سارعة مع تزايد
املناداة بتمكني املر�أة يف البلدان العربية ليفرزا زيادة وا�ضحة يف �إ�سهام الن�ساء يف حركة �إن�شاء
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املتو�سطة وال�صغرية .ومعلوم �أنه ّمت على نطاق خمتلف الدول العرب ّية منذ
ال�سبعينيات و�أوائل الثمانينيات اتخاذ تدابري لت�شجيع املر�أة على مزيد من امل�شاركة يف الن�شاط
االقت�صادي ،وقد ترجم ذلك عمل ًّيا بدخول �أعداد كبرية من الن�ساء العربيات يف امل�شرق واملغرب
�سوق العمل ،خا�صة بالقطاع اخلا�ص؛ مما جعل م�ؤ�س�ساته تتنامي منذ تلك الفرتة .وقد ات�سقت
دعوات حفز املر�أة على بعث امل�شروعات املدرة للدخل يف بع�ض الدول العرب ّية ،مع اختيار �أعداد
من الن�ساء �صاحبات التجربة املهنية الطويلة يف القطاع اخلا�ص يف التوجه نحو اال�ستقالل من
( )228مركز اخلليج للدرا�سات اال�سرتاتيجية� ،سيدات الأعمال العرب ،نواة لتكتل اقت�صادي عربي� ،أخبار اخلليج� 25 ،إبريل/ني�سان
2006م� ،صفحة من�شورة على �شبكة الإنرتنت.
ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

235

الف�صل ال�ساد�س :املر�أة العربيّة وم�سارات �إن�شاء امل�ؤ�س�سة و�إدارة امل�شروعات االقت�صادية

خالل �إحداث م�شروع اقت�صادي م�ستقل .و�شهدت حقبة الثمانينيات (كما مت البيان يف الف�صل
الثالث) تد�شني دول العامل والدول العرب ّية ملرحلة انتهاج �سيا�سة متكني املر�أة وتبني مناهج النوع
االجتماعي والتنمية بهدف حتقيق اعتماد املر�أة على ذاتها وحتقيقها ال�ستقاللها االقت�صادي.
()229

وقد تقدمت الإ�شارة يف الف�صل الثالث �إىل االرتباط القائم �سو�سيولوﭽ ًّيا بني مفهوم ونهج متكني
الفاعلني االجتماعني ومدخل “التدخل االجتماعي” الذي يرتكز فيه االهتمام بالفاعل االجتماعي
بالقدر الذي يقع فيه االهتمام بال�سياق العام الذي ينتمي �إليه ذلك الفاعل .وقد مت يف ذلك بيان
الهدف من تبني نهج التمكني الذي يطمح �إىل احل ّد من الت�أثريات ال�سلبية للأن�ساق العامة على الأفراد
والأ�سر والتجمعات ال�سكان ّية .وت�صبح عمل ّية متكني املر�أة (بو�صفها عملية بناء لقدرة املر�أة على
�أن تكون معتمدة على ذاتها عن طريق تن ّمية �شعورها بالثقة بقدراتها الذاتية ،وقدرتها على اتخاذ
القرار ،والقيادة احلكيمة ل�شئونها ،وتن ّمية �شعورها با�ستقاللها االقت�صادي ،وقدرتها على اخلروج
من دائرة التهمي�ش االقت�صادي واالجتماعي) عمل ّية م ّت�سقة مع مناخ اقت�صادي متح ّرر ومنفتح غري
م�أمون العواقب ،وم ّت�سق مع امل�سار العام للعوملة الذي تتالزم فيه قيم التحرير املايل واالقت�صادي
وتن�صلها
وحر ّية حركة رءو�س الأموال والب�ضائع والت�شجيع على اخل�صخ�صة ،مع توجه الدول ّ
وتنحيها عن بع�ض ما كانت ت�أ ّمنه من �أدوار احلماية والأمن
من عبء تعهداتها االجتماعية ال�سابقةّ ،
االجتماعي ملواطنيها اً
رجال ون�سا ًء.
مف�سرة لل�سياقات
ونخل�ص مما تقدم �إىل الت�أكيد على �أن جممل ما ورد ذكره من عوامل مو�ضوعية ّ
العامة املت�صلة بتزايد حركة انخراط املر�أة يف البلدان العرب ّية يف م�سار بعث امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
ال�صغرية ومتو�سطة احلجم على �أهميته ال يكفي ملقاربة ظاهرة تنامي املر�أة �صاحبة الأعمال وباعثة
امل�شروعات .ومن امله ّم الت�أكيد على �أهمية دور العوامل الذاتية �شديدة االرتباط ب�شخ�صية املر�أة
و�إمكاناتها الذاتية وحميطها العائلي وو�سطها االجتماعي يف نحت املالمح املبكرة ،ويف ا�ستكمال
�صورة املر�أة �صاحبة الأعمال وباعثة امل�شروع االقت�صادي امل�ستقل .وقد بينت بع�ض نتائج الدرا�سات
امليدانية املنجزة يف تون�س منذ وقت متقدم من مرحلة ولوج املر�أة الالفت لعامل الأعمال �أن درا�سة
الأو�ضاع القانونية واملالية وامل�ؤ�س�ساتية العامة� ،سواء يف �شكل الت�شجيع �أو الدعم �أو التدريب،
و�إن كانت مهمة يف فهم واقع الظاهرة�،إال �إنها مل تكن كافية مبا كان يوجب الت�سا�ؤل عن قدرات
املر�أة و�إمكاناتها والبيئات التي تتطور فيها؛ وتن ّمي فيها بالتايل العزم والقدرة على بعث الوحدات

(229) CREDIF, Les femmes entrepreneures en Tunisie, op.cit, p.5.
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االقت�صادية وت�سيريها و�إدارتها؛ ومن ثم تت�أكد �أهم ّية مقاربة ظاهرة مبادرة املر�أة ب�إجناز
امل�ؤ�س�سة من خالل التجربة ال�شخ�ص ّية للمر�أة وحتليل تلك التجربة وم�سرية �صاحبة امل�ؤ�س�سة .وتبقى
مل�سئولياتهن
تلك الو�سيلة على قدر كبري من الأهمية يف اجتاه ت�سليط ال�ضوء على كيف ّية حت ّمل الن�ساء
ّ
يف الإحداث والت�سيري والدعم الذي ت�ستفيد منه وال�صعوبات التي تعرت�ضها.
()230

 -2سيدة األعمال العربية :حقيقة اجتماعية واقتصاديّة بارزة:
ّ
ّ
برزت فئة �سيدات الأعمال العربيات يف ال�سنوات الأخرية يف امل�شهد االقت�صادي العربي كفئة
وتو�سع قاعدتها .وقد �أ�ضحت الدالئل الإح�صائية ت�ؤكد
اجتماعية بارزة ت�أخذ طريقها نحو االنت�شار ّ
على الأهمية غري امل�سبوقة وامل�سجلة يف ال�سنوات الأخرية حل�ضور املر�أة العربية �صاحبة الأعمال
�شح البيانات الإح�صائية الدقيقة واملف�صلة
كفاعل نا�شئ وم�ؤثر يف الواقع االقت�صادي العربي .ورغم ّ
حول �سيدات الأعمال العربيات ف�إن الأرقام العامة املتاحة ت�ؤكد التنامي املطرد لهذه الظاهرة على
م�ستوى �أغلب الدول العربية ،حتى تلك املتو�سطة �أو حمدودة النمو ّ ،مبا فيها تلك الرازحة حتت
االحتالل ،مثل فل�سطني والعراق.
وقد بلغ عدد �سيدات الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة مثلاً � 9.573آالف امر�أة ،كما بلغت
ن�سبة م�شاركتهن يف القطاع اخلا�ص ( .)%18وبلغت ن�سبة ا�ستثمار املر�أة يف قطاع ال�صناعة
 2.1مليار درهم يف �إمارة �أبو ظبي ،التي بلغ عدد �سيدات الأعمال بها � 3آالف امر�أة .ويف اململكة
العربية ال�سعود ّية يق ّدر عدد الن�ساء �صاحبات الأعمال بني  20و� 40ألف ،كما بلغ ما متلكه �سيدات
الأعمال حوايل � 1500شركة ،متثل ما ن�سبته ( )%3.4من �إجمايل امل�شروعات امل�سجلة باململكة.
ويوجد � 5500سجل جتاري بن�سبة تبلغ ( )%20لفائدة م�شروعات جتارية ن�سائية يف قطاعات جتارة
التجزئة واملقاوالت والبيع باجلملة وال�صناعات التحويلية .كما متتلك �صاحبات الأعمال بال�سعود ّية
�أكرث من  45مليار ريال� ،أي ما يعادل ن�سبة ( )%75من مدخرات امل�صارف ال�سعودية ،ويبلغ حجم
ا�ستثماراتهن ما يقارب  8مليارات ريال .ويف البحرين ارتفع عدد �سيدات الأعمال من � 193سيدة
�سجل جتاري
يف �سنة 1991م �إىل � 815سيدة يف �سنة 2001م ،وكانت البحرين قد منحت �أول ّ
المر�أة عام 1952م ،وبلغت ن�سبة متلكها لل�سجالت التجارية ( )%29.8من جمموع ال�سجالت فيما بني
عامي 2002م و2003م ،وازدادت ملكيتها لل�سجالت التجارية �إىل حوايل � 11ألف �سجل جتاري.
(230) Ibid, p.24.

ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

237

الف�صل ال�ساد�س :املر�أة العربيّة وم�سارات �إن�شاء امل�ؤ�س�سة و�إدارة امل�شروعات االقت�صادية

كما �شهد عدد �سيدات الأعمال يف دولة الكويت تطو ًرا الفتًا بلغ ن�سبة ( )%33من �إجمايل القوة
العاملة عام 1999م ،يف حني كانت ن�سبتهن ال تتعدى ( )%2.5يف عام 1965م .وو�صل عدد �سيدات
الأعمال القطريات �إىل ما يقرب من � 500سيدة �أعمال ،وبلغ عدد امل�ؤ�س�سات االقت�صادية التي ت�سهم
فيها  800م�ؤ�س�سة .وبلغ عدد �س ّيدات الأعمال يف �سلطنة عمان املنت�سبات �إىل غرفة �صناعة وجتارة
ُعمان ما يقارب � 4724سيدة �أعمال �سنة 2003م ،وذلك من جمموع  105113منت�س ًبا .و�أ ّما يف
تون�س فقد زاد عدد امل�شروعات اململوكة للن�ساء ح�سب الإح�صائيات الر�سم ّية امل�صرح بها من 300
�سنة 1990م �إىل حوايل  2000يف �سنة 1998م ،ويبلغ اليوم عدد الن�ساء �صاحبات امل�ؤ�س�سات
حوايل � 10آالف امر�أة .وت�شري بيانات جهاز الإح�صاء املركزي الفل�سطيني �أن م�سح املن�ش�آت ل�سنة
2004م �أبرز �أن عدد املن�ش�آت التي تقودها ن�ساء يف الأرا�ضي الفل�سطينية بلغ عدد  5236من�ش�أة،
منها  3932م�ؤ�س�سة يف ال�ضفة الغربية ،و 1304م�ؤ�س�سة يف قطاع غزة .وقد وظفت تلك املن�ش�آت
 15932عاملاً منهم  3757عاملاً من الذكور و 12175من الإناث.
()231

()232

وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن العدد الإجمايل للن�ساء �صاحبات امل�ؤ�س�سات يف عدد من الأرقام الر�سمية
امل�صرح بها ال يوفِّر تدقيقًا يذكر حول ن�سبة �سيدات الأعمال �صاحبات امل�ؤ�س�سات متو�سطة احلجم
من احلرفيات و�صاحبات امل�شروعات متناهية ال�صغر؛ حيث �إن عد ًدا من امل�شروعات االقت�صادية
املدارة من قبل املر�أة وامل�ض ّمنة يف الأرقام هي يف جزء منها عائلية ،ويتمركز عدد منها يف الن�شاط
احلريف والتجاري.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أنه تواز ًيا مع ارتفاع �أعداد �صاحبات و�سيدات الأعمال ،وتزايد وزنهن يف
املجتمعات العربية ،ت�سارعت حركة انتظامهن املجتمعي لتفرز جملة من الهياكل واجلمعيات التي
ت�أ�س�ست على �أيديهن بهدف تنظيم �أكرب لأن�شطتهن االقت�صاد ّية والتغلب على ال�صعوبات والعراقيل
امل�شرتكة التي من املمكن �أن تواجههن كفئة نا�شئة يف املجتمعات العربية .وقد �أ�صبح ن�سق ت�أ�سي�س
املنظمات واجلمعيات والغرف املهن ّية والتجارية ل�صاحبات و�سيدات الأعمال حركة م�ست�شرية يف
�أغلب الأقطار العربية ،حتى تلك التي تعد من �أقل الأقطار ت�صا ً
حلا مع حر ّية املر�أة وحقوقها ،ومن
�أكرث البلدان ت�شد ًدا جتاه م�شكالتها وق�ضاياها.
( )231مركز اخلليج للدرا�سات اال�سرتاتيجية� ،سيدات الأعمال العرب ،مرجع �سابق.
( )232معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،احلرفيات و�صاحبات الأعمال الفل�سطينيات :الواقع والآفاق ،القد�س
ورام الله 2005م� ،ص .5
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ففي م�صر كان يوجد يف �سنة 2005م حوايل  22جمعية لن�ساء الأعمال مقارنة بواحدة فقط كانت
موجودة يف �سنة 1955م ،ويف املغرب ت�أ�س�ست جمعية “�أفيم” لن�ساء الأعمال املغربيات ،التي زادت
ع�ضويتها عن  70ع�ض ًوا يف �سنة 2000م �إىل حوايل  184ع�ض ًوا يف �سنة 2004م .ويف موريتانيا
ت�أ�س�س منذ 1993م “احتاد التاجرات واملقاوالت املوريتانيات” ،املك ّون من  500امر�أة تعترب ()%30
منهن �سيدات �أعمال ،والبقية من التاجرات ال�صغريات واملتو�سطات .و�شهد ال�صومال منذ �سنة
ّ
2000م ت�أ�سي�س “رابطة ن�ساء الأعمال” التي تنتمي �إليها � 780سيدة �أعمال .وقد امتد ن�شاط انتظام
الن�ساء العربيات �سيدات الأعمال �إىل غرف التجارة وال�صناعة؛ حيث �أ�صبحت الن�ساء �-إىل جانب
ت�شكيلهن لق ّوة الفتة يف �صلب احتادات ال�صناعة والتجارة كع�ضوات بارزات يف هياكلها الوطنية -
بهن ،ال�سيما يف دول اخلليج واملغرب العربي؛ حيث �أ�صبحن يقمن ب�أدوار رياد ّية
ين�شئن غرفًا خا�صة ّ
يف ال�ساحات الوطنية وكذلك الإقليمية والدول ّية.
()233

()234

()235

()236

 -3صاحبات املؤسسات املتوسطة والصغرية :اخلصائص واملمزيات:

تختلف املداخل املعتمدة عادة يف قراءة خ�صائ�ص املر�أة �صاحبة امل� ّؤ�س�سة وحتديدها ب�شكل عام،
ال�سياقات املدرو�سة ومنطلقات ال�ضبط والتحديد .وغال ًبا ما ت�شرتك
وتتباين تلك املداخل ح�سب ّ
الأدبيات يف اعتماد مداخل �أ�سا�سية ثالثة ،وهي:
()237

 ال�صفات ال�شخ�ص ّية للمبا ِدرات :وت�سمى باملقاربة ال�سلوك ّية .ويفرت�ض من خالل هذااملدخل �أن تكون للن�ساء املقاوالت خ�صائ�ص حمددة ،مثل املبادرة ،والقدرة على االبتكار،
واملثابرة ،والتحدي ،والإدارة املالية اجليدة.
( )233برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية ل�سنة 2005م� ،ص .106
( )234ح�سب ت�صريح تلفزيوين لل�سيدة فاطمات بنت �سيدي �أحمد ،رئي�سة احتاد الن�ساء التاجرات واملقاوالت ،برنامج “وجهة نظر” ،بث
على قناة اجلزيرة يف 2005 /11/ 10م ،بعنوان “املر�أة املوريتانية ودورها يف احلياة العمل ّية” .ن�ص الربنامج موجود على موقع
اجلزيرة نت.)http://www.aljazeera.net( :
(ّ )235مت على �سبيل الذكر انتخاب �أربع �سيدات �أعمال �ضمن املكتب التنفيذي لالحتاد التون�سي لل�صناعة والتجارة وال�صناعات التقليدية
�ضمن م�ؤمتره الوطني الرابع ع�شر املنعقد بتون�س يومي  21و 22نوفمرب/ت�شرين الثاين 2006م .ن�شرة الغرفة الوطنية للن�ساء
�صاحبات امل�ؤ�س�سات ،تون�س نوفمرب/ت�شرين الثاين 2007م.
(� )236أ�ضحت ال�ساحة العربية ت�شهد ب�شكل متكرر لقاءات ومنتديات وم�ؤمترات عاملية تقيمها االحتادات الوطنية والعربية ل�سيدات
الأعمال ،ف�ضلاً عن م�شاركة عدد من الع�ضوات يف تظاهرات عاملية بالتن�سيق مع هياكل نظرية يف دول املتو�سط واملنظمة العاملية
ل�صاحبات الأعمال.
( )237معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،احلرفيات و�صاحبات الأعمال الفل�سطينيات ،مرجع �سابق� ،ص .10
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 خ�صائ�ص امل�شروع نف�سه :عادة ما تعترب م�ؤ�س�سات الن�ساء من احلجم ال�صغري �أو املتو�سطويكون فيها حجم املخاطرة قليلاً  ،وال تناف�س امل�شروعات الر�أ�سمالية الكبرية.
 مميزات البيئة التي يعمل فيها امل�شروع :وهو ما ي�سمى باملقاربة ال�سو�سيولوﭽية.وتركز على عوامل الدفع واجلذب يف البيئة املحيطة التي ت�شّ جع الن�ساء وجتربهن على البدء
بامل�شروع .ومن عوامل اجلذب مثلاً توافر رغبة جدية لدى املر�أة يف بعث امل�شروع ،بالإ�ضافة
�إىل توافّر فر�صة اقت�صادية مواتية .و�أ ّما عوامل الدفع التي جترب الن�ساء على املبادرة فتتم ّثل
يف :البطالة ،والفقر ،والتعب من �أعباء الوظيفة ،واحلاجة �إىل وقت �أكرب للتفرغ للأ�سرة.
ومهما يكن من �أمر املدخل الذي قد يعتمد يف مقاربة مناذج �صاحبات امل�ؤ�س�سات يف البالد العربية
وبغ�ض النظر عن بع�ض االختالفات الأفقية �أو العمودية التي قد ت�شق �أ�صناف ومناذج
و�أ�صنافهنّ ،
عربي �إىل �آخر ،ف�إنه ميكن القول بتوحد
الن�ساء �صاحبات امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية من بلد ّ
اخل�صائ�ص واملالمح العامة لتلك النماذج والأ�صناف يف �أغلب الدول العربية .وتبقى جملة من
العنا�صر امل�شرتكة وال�سمات العامة تتكرر يف خمتلف التج�سدات الواقع ّية ل�صورة املر�أة العرب ّية
�صاحبة الأعمال رغم اخل�صو�صية االقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية والثقاف ّية لبع�ض الأقطار العربية .والب ّد
من الإ�شارة كذلك �إىل �أن بع�ض خ�صائ�ص تلك ال�صورة (قطاع الن�شاط ،امل�ستوى التعليمي ،ال�سن) قد
تتقاطع �إىل حد ما مع �صورة املر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة يف خمتلف دول العامل مبا فيها الدول املتقدمة.
وال ب ّد من الإ�شارة بداي ًة �إىل � ّأن �أغلب امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املنجزة من قبل الن�ساء يف الأقطار
العربية ترتكز بدرجة �أ�سا�سية يف قطاع اخلدمات؛ حيث تبلغ ن�سبة تلك امل�ؤ�س�سات ( )%77يف اليمن،
و( )%59يف م�صر ،و( )%37يف املغرب ،كما ترتكز يف فل�سطني ن�سبة ( )%34من م�شروعات
امل�سجل يف ميادين ن�شاط
الن�ساء يف جمال التجارة� ،أ ّما يف تون�س ف�إنه بالرغم من بع�ض التن ّوع ّ
�صاحبات الأعمال (ال�صناعات الغذائية ،وال�صناعات امليكانك ّية ،والكهربائية ،والكيميائية ،ومواد
البناء وال�صناعات املختلفة وقطاع الت�صدير والتوريد ،ومكاتب اخلربة والدرا�سات ،والتدريب،
وال�سياحة ،)...ورغم الأهمية التي حتتلها ال�صناعة يف ن�شاط املر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة ( ،)%42ف� ّإن
ذلك ال ينفي ارتفاع حجم ن�شاط املر�أة يف قطاع اخلدمات والتجارة والأعمال اليدو ّية التي ّ
حتتل
()238

()239

( )238تقرير التنمية الإن�سانية العربية نحو نهو�ض املر�أة ،مرجع �سابق� ،ص .105
( )239معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،احلرفيات و�صاحبات الأعمال الفل�سطينيات ،مرجع �سابق� ،ص.4
240

الن�سب التالية على التوايل ( 34و 14و )%10من ن�شاط املر�أة املقاولة يف تون�س .والو�ضع ذاته
جنده يتكرر يف حالة املر�أة البحرين ّية ،التي رغم ح�ضورها يف جمال ال�صناعات التحويل ّية �إال �أن
اجلزء الأغلب من �أن�شطة م�ؤ�س�ساتها بقي يحوم حول جتارة اجلملة والتجزئة والفنادق واملطاعم
والأن�شطة العقارية واملهنية.
()240

وعمو ًما ميكن القول �إن �أغلب �أموال �سيدات الأعمال العربيات تظل منح�صرة يف جماالت ن�شاطات بعينها،
كال�صناعات اخلفيفة ،وال�صناعات احلرف ّية ،وجتارة اجلملة والتجزئة ،وجمال العقارات ،واملطاعم،
والفنادق ،وال�سياحة ،رغم �أن �إمكاناتهن املالية تتجاوز تلك املجاالت بكثري ،خا�صة يف بع�ض دول اخلليج
العربي؛ �إذ يقدر حجم ا�ستثمارات �سيدات الأعمال باململكة العربية ال�سعودية  8مليارات ريال ،والقطريات
 1.6مليار دوالر ،كما يق ّدر حجم ا�ستثماراتهن يف الإمارات بحوايل  3مليار دوالر .ولع ّله من امله ّم
الإ�شارة �إىل �أن ظاهرة اجتاه املر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة نحو اال�ستثمار يف قطاع اخلدمات ال مت ّثل ظاهرة
عربية فح�سب ،بل جندها كذلك يف عدد من الدول الأوروبية والدول املتقدمة ،حيث ت�شري بع�ض امل�صادر
�إىل �أن ( )%84من امل�ؤ�س�سات املدارة من قبل الن�ساء يف فرن�سا متمركزة بقطاع اخلدمات ،تليها التجارة
التي حتتل ن�سبة �إحداث امل�ؤ�س�سات الن�سائ ّية فيها ( ،)%38ث ّم جمال خدمات امل�ؤ�س�سات واملنازل بن�سبة
تبلغ ( ،)%33وقطاع الفنادق بحوايل (.)%13
()241

()242

ُف�سر ببع�ض
وهكذا ف�إن ظاهرة �سيطرة قطاع اخلدمات على ن�شاط املر�أة �صاحبة الأعمال ظاهرة قد ت ّ
كالتوج�س من بع�ض ميادين الن�شاط
العوامل الذاتية وثيقة ال�صلة ببع�ض خ�صائ�ص �شخ�صية املر�أة،
ّ
االقت�صادي غري امل�ألوفة يف و�سطها العائلي واالجتماعي� ،أو اخلوف من املغامرة غري م�أمونة العواقب
يف جماالت ا�ستثمار معينة� ،أو مبا لها من قدرة على ن�سج عالقات اجتماعية تخ ّول لها ح ًّدا من
النجاح وك�سب ثقة احلرفيني واملزودين وغريهم .كما ميكن تف�سري الظاهرة كذلك بجملة من العوامل
الأخرى التي قد تكون لها ت�أثريات خمتلفة الأثر على ال�سلوك اال�ستثماري وال�سلوك التنظيمي للمر�أة
باعثة امل�شروع ،ومن ذلك عامل انت�شار ثقافة اال�ستثمار يف جمال اخلدمات على نطاق وا�سع يف
جل الدول العربية ولدى جميع الفئات والفاعلني اً
رجال ون�سا ًء ،وميل �صغار الباعثني ومتو�سطيهم
( )240ح�سب ت�صريح وزير الدولة التون�سي للتعاون الدويل يف افتتاح منتدى ل�سيدات الأعمال يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
انظر :جريدة الوطن الإلكرتونية بتاريخ  20مايو�/أيار 2008م)http://www.egyptiangreens.com( .
( )241مركز اخلليج للدرا�سات اال�سرتاتيجية� ،سيدات الأعمال العرب ،مرجع �سابق.
(242) La création d’entreprise au féminin. http://.lerucher.com

ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

241
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عمو ًما �إىل البحث عن الربح الي�سري من خالل بعث امل�ؤ�س�سات متو�سطة احلجم ومتوا�ضعة احلجم
التي ال تخرج عن ال�سيطرة الإدارية واملالية للباعث .وهي موا�صفات غال ًبا ما ي�ؤمنها لهم اال�ستثمار
يف قطاع اخلدمات والتجارة.
و�أ ّما فيما يت�صل ببع�ض اخل�صائ�ص الذاتية للن�ساء �صاحبات الأعمال يف البلدان العرب ّية كامل�ستوى
�شح املعطيات الإح�صائية الرا�صدة لتلك اخل�صائ�ص يف
التعليمي �أو ّ
ال�سن فال ب ّد من الت�أكيد على ّ
مقابل توافر بع�ض الأرقام املت�صلة مبيادين الن�شاط وب�أحجام اال�ستثمار ،وتبقى امل�صادر املتاحة يف
تلك احلالة مقت�صرة على بع�ض الدرا�سات اجلزئية والظرفية املنجزة يف هذا البلد �أو ذاك .وجتدر
اخلا�صة عرب م�ؤ�شر ال�سن تف�ضي منذ البداية �إىل
مالحظة �أن مقاربة جتربة املر�أة يف بعث امل� ّؤ�س�سة
ّ
نفي وجود �أي ربط مبا�شر بني �صنف معني من �أ�صناف ن�ساء الأعمال وبني �شريحة عمرية معينة.
ورغم �أن االعتقاد ال�شائع وال�صورة النمطية امل�ألوفة عن املر�أة �صاحبة الأعمال قد تذهب باجتاه
ترجيح بعث املر�أة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية ال�سيما ذات احلجم امله ّم يف �سن متقدم ن�سب ًّيا� ،أي يف
�سن تن�ضج فيه الرغبة يف اال�ستثمار ،ويكتمل فيه اال�ستعداد املادي واملعنوي خلو�ض املر�أة ملجال
ّ
احلرة عرب بعث امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اخلا�صة.
املبادرة ّ
()243

ويبدو ال�سن املتقدم خلو�ض التجربة يف مثل هذه احلالة م ّربر بعوامل عديدة ،كانتهاء املر�أة من تربية
التفرغ ل�شئونهم� ،أو الرغبة يف التخل�ص من �أعباء الوظيفة والتحرر من التزاماتها� ،أو
�أطفالها ومن ّ
كتتويج ملرحلة طويلة من جتميع جزء من ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سة وحتقيق حلم ت�أ�سي�سها.
بال�سن املتق ّدم ن�سب ًّيا ،و�إن بدا �إىل ح ّد كبري
وعمو ًما ف� ّإن ارتباط بعث املر�أة للم�ؤ�س�سة اخلا�صة
ّ
ً
ارتباطا منطق ًّيا �إذا ما ّمت تنزيله على وجه التحديد يف ّ
ظل خ�صو�صية واقعنا االجتماعي العربي،
يظل ّ
ف�إنّه ّ
حمل �س�ؤال .ويبدو �أن جممل التحوالت الطارئة على عامل العمل وامل�ؤ�س�سة ،وما ي�شهدانه
من �أو�ضاع �إعادة الهيكلة يف م�سار العوملة و�سيا�ساتها املت�صلة بتحرير االقت�صاد والتجارة� ،إىل
جانب خمتلف التحوالت االقت�صادية واالجتماعية والقانونية الطارئة على �أو�ضاع املر�أة العربية،
( )243ويبدو هذا االنطباع �شبه عاملي؛ حيث ت�ؤكد بع�ض الدرا�سات الغربية عن املر�أة املقاولة �أن متو�سط �سن خو�ض املر�أة لتجربة بعث
امل�ؤ�س�سة غال ًبا ما يكون حول �سن اخلم�سني ف�أكرث ،وغال ًبا ما تبادر املر�أة ب�إحداث م�ؤ�س�ستها يف �سن متقدم ن�سب ًّيا �إذا ما قورنت
بالرجل .وبينت بع�ض النتائج �أنه يف بع�ض ال�شرائح العمرية تبدو الن�ساء �صاحبات امل�ؤ�س�سات �أكرث عد ًدا من الرجال ،فمثلاً يف
الفئة العمرية ما فوق اخلم�سني �سنة هناك ( )%14من الن�ساء يحدثن م�ؤ�س�سة مقابل ( )%10من الرجال .انظر:
La création d’entreprise au féminin. http://.lerucher.com
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�أ�ضحى يغيرّ �إىل حد كبري من مغزى ذلك االرتباط؛ حيث �أ�ضحت بع�ض الدالئل ت�ؤكد على دخول
الفتاة العرب ّية ال�شابة يف �سن ّ
مبكر لعامل املال والأعمال يف عدد من الدول .ففي ال�ساحة االقت�صادية
ال�سعود ّية على �سبيل املثال برز يف ال�سنوات الأخرية عد ٌد من �سيدات الأعمال ال�سعوديات �صغريات
ال�سن ،الالتي ال تتجاوز �أعمارهن � 30سنة ،وقد �أ�شارت بع�ض الت�صريحات �إىل �أن ( )%30من
�سيدات الأعمال ال�سعوديات ترتاوح �أعمارهن بني � 30-18سنة ،و�أن نحو ( )%45منهن �صاحبات
�سن ّ
مبكر نحو
م�شروعات �صغرية .كما �أن امل�ؤ�شرات الإح�صائية باتت ت� ّؤكد اجتاه املر�أة يف ّ
املبادرة االقت�صادية امل�ستقلة يف عدد من الدول العربية .وتنطبق هذه الأو�ضاع على وجه اخل�صو�ص
على الفتاة املتخرجة حدي ًثا من التعليم واحلاملة ل�شهادة جامعية عليا .وقد �أظهرت نتائج م�سح �أجري
يف املغرب �سنة 2004م �أن �أغلب الن�ساء من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات اخلا�صة هن من خريجات اجلامعات،
م�شروعاتهن ب�أنف�سهن.
و�أن ثالثة �أرباعهن يدرن
ّ
()244

()245

كما ب ّينت درا�سة منجزة يف تون�س �سنة 2001م �أن فئة وجيلاً جدي ًدا من الفتيات �صاحبات
ال�شهادات العليا بد�أن يربزن كباعثات وم�سريات مل�ؤ�س�سات خا�صة .وترتبط تلك الفئة ال�صاعدة �أكرث
باملهن اجلديدة املنحدرة من حذق تكنولوﭼيا املعلومات واالت�صال ،وميادين الإعالن والتزويق ،وعامل
التجميل واملو�ضة وغريها؛ حيث تتجه ذوات ال�شهادات اجلامعية يف جماالت حم ّددة عقب تخرجهن
�إىل ولوج عامل املبادرة اخلا�صة وفتح م�شروعات خا�صة يف �شكل مكاتب حما�سبة �أو ت�ص ّرف �أو
ا�ست�شارة�...إلخ ،وعادة ما تكون امل� ّؤ�س�سة املحدثة يف هذه احلالة على �صلة نوعية بالتكوين العلمي
املتح�صل عليه ،وعلى �صلة وثيقة برغبة م�سبقة وحلم �سابق للفتاة ب�إقامة م�ؤ�س�ستها اخلا�صة.
()246

وال بد من الت�أكيد على �أن اختيار الفتاة خلو�ض غمار امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اخلا�صة و�إن كان مي ّثل كما
متت الإ�شارة �إليه �أحد الأوجه الب ّناءة لواقع االرتفاع امل�شهود يف العقود الأخرية لن�سب وم�ستويات
تعليم الفتاة وتفوقها فيه يف �أغلب الدول العربية ،ف�إن االنخراط املتزايد مل�سار �إحداث الفتاة للم� ّؤ�س�سة
امل�ستقلة يف �سن مبكر �أو عقب تخرجها مبا�شرة (و�إن كان يف بع�ض جوانبه غري منف�صل كذلك عن
�سياقات اقت�صادية �أ�ضحت تدفع قد ًما باملبادرة اخلا�صة وحتفز عليها) ،يف حاالت عديدة ُيطرح ّ
كحل
( )244ح�سب ت�صريح هند الزاهد (مدير مركز �سيدات الأعمال يف غرفة ال�شرقية وامل�سئولة التنفيذية عن منتدى �سيدات الأعمال)
ل�صحيفة لها �أون الين ،الريا�ض 3 ،مايو�/أيار 2008م ،انظر املوقع على �شبكة الإنرتنت:
http://www.lahaonline.com

( )245تقرير التنمية الإن�سانية العربية ل�سنة 2005م ،مرجع �سابق� ،ص .105
(246) CREDIF, Les femmes entrepreneures en Tunisie, op cit, p.50.
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�أو كقدر حمتوم ال منا�ص منه يف واقع حال ال يطرح اً
حلول �أخرى ،ال�سيما بالن�سبة ل�صاحبات
ال�شهادات العليا؛ ذلك �أن ان�سداد ال�سبل امل�ألوفة وم�سالك ظفر املتخرجة حدي ًثا من التعليم العايل
وحاملة ال�شهادة احلاملة بوظيفة �آمنة وم�ستقرة �أ�صبح يدفعها كغريها من غري حملتها لالنخراط يف
احلياة املهن ّية عرب م�سالك بعث امل�ؤ�س�سة اخلا�صة واملغامرة ب�إجناحها وتنميتها .وي�صبح يف هذه احلالة
خيار بعث امل�ؤ�س�سة بديلاً اقت�صاد ًّيا عن بطالة حمتومة �أو عن حالة امتهان عمل ثابت مقابل �أجر ال
يتنا�سب يف نظر �صاحبة ال�شهادة مع القيمة املادية والرمز ّية ل�شهادتها العلم ّية.
()247

وهو ما يت�أكد كذلك من خالل احلالة الفل�سطين ّية ،التي و�إن �أبرزت بع�ض الدرا�سات احلديثة بها
االرتفاع الن�سبي للم�ستويات التعليمية للن�ساء املبادرات ب�إحداث امل�شروعات اخلا�صة ( %6من العينة
امل�ستجوبة هن من الأميات ،و %14در�سن املرحلة االبتدائية ،و %24.5در�سن املرحلة الإعدادية،
و %9.5ح�صلن على ثانوية مهنية ،و %21.6ثانوي �أكادميي ،و %4.4دبلوم متو�سط �أكادميي،
و %14.4جامعة ف�أكرث)  ،ورغم ت�أكيد املعطيات الواقعية على تف�ضيل �صاحبة ال�شهادة العليا
االنخراط يف م�سار البحث عن وظيفة م�ستقرة يف قطاع من القطاعات ،ف� ّإن عدم توافر ذلك يف ظل
الواقع املرتدي لالقت�صاد الفل�سطيني حتت وط�أة االحتالل واحل�صار قد يدفع الكثريات �إىل تب ّني
خيار بعث م�شروع م�ستقل .وتب ًعا لذلك قد ميكن القول �إن خيار بعث املر�أة للم�شروع االقت�صادي
وتكر�س م�سار تنامي حجم املبادرات الن�سائية اخلا�صة يف امل�شهد العربي قد ال مي ّثل بال�ضرورة
ّ
انعكا�سا حلالة
ترجمة حلالة ترف مادي دفعت املر�أة �أو الفتاة خلو�ض التجربة بقدر ما قد تكون
ً
�ضائقة مال ّية واقت�صاد ّية ،وتعب ًريا عن �أو�ضاع ان�سداد �أفق الدخول ل�سوق العمل وملعرتك احلياة
املهنية ،وهو ما �سوف نقف عنده بتف�صيل �أكرث يف ما �سيتق ّدم حول املر�أة و�سياقات بعث امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية متناهية ال�صغر.
()248

ثال ًثا :املر�أة و�إن�شاء امل� ّؤ�س�سات متناهية ال�صغر:

 -1حتليل الفقر من منظور ّالنوع االجتماعي :اإلضافة والعائد:

لقد كانت الأدبيات املت�صلة بظاهرة الفقر حتى الثلث الأخري من القرن الع�شرين ال ت�ستند يف مقاربته
على غري �أبعاده املادية؛ حيث ظل اخلطاب ال�سائد حول الفقر ل�سنوات يجمع بني الفقر وال ّدخل اليومي
(247) Ibid, p.76.

( )248معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،احلرفيات و�صاحبات الأعمال الفل�سطينيات� ،ص.4
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لل�شخ�ص ،والذي ُحدد ب�أقل من دوالر يف اليوم الواحد .ورغم بع�ض الفوائد الإجرائية ملثل تلك
املقاربة ،ال�سيما يف م�ستوى ترجمتها الإح�صائية لظاهرة الفقر ،وتي�سريها لإجراء املقارنات الدولية
املت�صلة به ،ف�إنه �سرعان ما ّمت االنتباه �إىل ق�صور ذلك التقدير عن ا�ستيعاب �أبعاد �أخرى للظاهرة،
لتج�سد الظاهرة يف حياة ال�شخ�ص امل�سمى فق ًريا .وقد �ساعدت جملة
وعجزه عن املالم�سة الواقعية ّ
من الدرا�سات والبحوث وبع�ض تقارير الأمم املتحدة يف تو�سيع دوائر النقا�ش الدائر حول الفقر،
وجتاوز التناول ال�ضيق له نحو مقاربات ومفاهيم ّ
تخطت املظاهر االقت�صادية ،كاحت�ساب الدخل
واال�ستهالك نحو معاين ا�شمل ت�ض ّم احلرمان من احلاجات الأ�سا�سية يف جممل �صوره .و�أ�صبح
الفقر املادي بذلك ال مي ّثل غري مظهر من جمموعة مظاهر �أخرى ترتبط باحلرمان من التعليم وال�صحة
وبال�شيخوخة املبكرة ومبختلف مظاهر غياب فر�ص احلياة الكرمية.
وقد عرفت ال ّدرا�سات العلم ّية لظاهرة الفقر �إىل جانب ا�ستخداماته يف احلقل التنموي جودة نوعية
وتطو ًرا الفتني يف م�ستويات تطارحه العلمي وامليداين ،ويف احلديث عن �أ�صنافه و�أبعاده .وقد
حت ّدث جان لوك ديبوا  J- L Duboisعلى �سبيل املثال عن فقر اجتماعي ميكن تل ّم�سه من خالل
ال�ضعف يف م�ستوى العالقات االجتماعية� ،أو ما ي�س ّمى بر�أ�س املال االجتماعي ،والفقر الثقايف،
والفقر ال�سيا�سي ،والفقر الأخالقي ،والفقر االقت�صادي ،ويتكون هذا ال�صنف الأخري من مظاهر
مالية ومظاهر مرتبطة بظروف احلياة و�أخرى مرتبطة بالإمكانات الكامنة للأفراد.
()249

ويف �سياق هذا التطور احلا�صل يف النقا�ش الدائر حول الفقر تط ّور طرح جملة من الإ�شكاليات
امله ّمة املت�صلة بالظاهرة ،ومنها طبيعة العالقة بني الفقر وبني غياب ال�سلطة؛ حيث مت االنتباه �إىل
�أهمية ت�أثري غياب الوزن ال�سيا�سي للفقراء ك�شريحة اجتماعية من خالل تهمي�شهم كفئة اجتماعية
من جداول �أعمال احلكومات وال�سيا�سيني و�أجنداتهم ل�صالح قوى اجتماعية �أكرث نفو ًذا وح�ضو ًرا؛
ومن ثم فقد وقع الت�أكيد على �أهم ّية تكوين جماعات �ضاغطة بغر�ض ن�شر الوعي بق�ضايا تنامي الفقر،
وتردي �أو�ضاع الفقراء .كما تط ّور النقا�ش الدائر حول الفقر مف�ض ًيا �إىل �ضرورة الوعي بطبيعة
العالقة الكامنة بني الفقر واجلن�س .ووقع حتويل الأنظار عن فكرة حيادية الفقر ،والت�أكيد على �أنه
()250

(249) Jean. Luc Dubois, “Comment les politiques de lutte contre la pauvreté peuvent - elles prendre
en compte les inégalités sexuées”، in Rapport de genre et question de population. Genre et
développement, Dossiers et recherches, N°85, INED, 2000.
(250) Christine Verschuur (Dir) “Genre, mondialisation et pauvreté”. Cahiers genre et développement,
n° 3, 2002, IUED- EFI, Genève. p.120.
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ظاهرة يعي�شها الرجال والن�ساء ب�شكل خمتلف ،و� ّأن م�سارات الإفقار و�آلياتها تختلف من جن�س �إىل
�آخر .كما مت التنبيه �إىل �أهمية مواقع كل من الن�ساء والرجال واختالف جتاربهما يف حاالت تواتر
فرتات الفقر وتذبذبه بني حلظات العوز ال�شديد والتح�سن الن�سبي يف مراحل حياة الأ�سر والطبقات
الفقرية واملعدومة .كما ّمت الت�أكيد على �أن وزن ذلك التذبذب وعدم ا�ستقرار الأو�ضاع املعي�شية يظل
و�ضوحا لدى الن�ساء؛ حيث تكون هذه ال�شريحة �أكرث عر�ضة للفقر ب�سبب ه�شا�شة مواقعها
�أكرث
ً
االجتماعية واالقت�صادية الناجمة عن حاالت تبعيتها االقت�صادية و�إق�صاء �أغلب املجتمعات لها من
�أنظمة التملك ومن ال�سيطرة على املوارد وال ّدخل.
وبت�صاعد اختالالت مناذج التنمية املتبعة يف الدول النامية ،ومع تفاقم انعكا�سات العوملة ،وتزايد
االنتباه �إىل الت�أثريات ال�سلبية ل�سيا�سات التعديل الهيكلي ،والآثار اجلانبية لتحرير االقت�صاد
والتجارة على ال�شرائح الأقل ً
حظا وخا�صة على الن�ساء بالدول النامية ،وقع على نطاق عاملي تبني
�سيا�سات وبرامج ملكافحة الفقر والعمل للح ّد منه .وقد ُطرح مفهوم “ت�أنيث الفقر” يف وقت �أدرك
فيه املجتمع الدويل وخمتلف �أجهزته وهياكله �أن �أغلب املليار والن�صف �إن�سان الذين يعي�شون ب�أقل
من دوالر يف اليوم هم من الن�ساء ،وبعدما � ّأكدت الدالئل وامل�ؤ�شرات تزايد عمق الفجوة القائمة يف
�صلب الفقر بني الن�ساء والرجال.
وقد ّمت بالتوازي مع ذلك اعتماد حتليل ظاهرة الفقر من منظور �أكرث مراعاة ل ُبعد النوع االجتماعي
يهدف �إىل التخ ّلي عن النظر للفقراء كمجموعة متجان�سة من ال�سكان الواقعني حتت ّ
خط معينّ من
الفقر؛ وذلك لأن تلك النظرة الأخرية تتجاهل واقع توزع الفقراء داخل جمتمعهم يف جمموعات
اً
ورجال يعي�شون ظروفًا خمتلفةّ ،
ولكل نوع منهم حاجات واهتمامات وقيود
خمتلفة ت�ض ّم ن�سا ًء
متباينة .و�أ�صبح حتليل الفقر من منظور النوع االجتماعي ال ي�ستهدف النظر لأحوال الن�ساء الفقريات
فح�سب ،بل ي�ستهدف بدرجة �أكرب خمتلف �أ�شكال التمييز ،والظروف املتدنية الناجتة عن العرق �أو
ال�سن �أو الطائفة واملعتقد ،والتي قد تطول الرجال كما تطول الن�ساء على ح ّد �سواء.
ال ّلون �أو ّ
هذا وقد ّمت يف �ضوء ذلك التحليل الت�أكيد على �ضرورة جتاوز منطلق اعتماد الأ�سرة كوحدة قيا�س
تفح�ص دقيق
�أ�سا�سية يف حتليل ديناميكية الفقر وت�صميم اال�سرتاتيجيات املالئمة ال�ستئ�صاله� ،إىل ّ
لكيفية ت�أثر كل فرد من �أفراد الأ�سرة بالظاهرة وخمتلف الأ�ساليب املعتمدة من قبلهم لتجاوزه
والتعاي�ش معه .كما وقع الن�ص على �ضرورة االهتمام بدرجة �أكرب مبا يواجه الن�ساء على وجه
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تت�صف
املت�صل باحلالة االجتماعية واالقت�صادية التي ّ
اخل�صو�ص من �أو�ضاع مرتاكمة من احلرمان ّ
تعر�ض ّ
كل من
بها الطبقة واملجتمع والعرق واجلن�س الذي ينتمني �إليه؛ حيث تبينّ �أنّه و�إن ّ
الرجال والن�ساء يف �سياقات اجتماعية معينة حلاالت خمتلفة من الإق�صاء والتهمي�ش االقت�صادي
واالجتماعي� ،إ ّال � ّأن الن�ساء رغم ذلك قد يتعر�ضن �إىل ظروف �أكرث �إجحافًا ،و�إىل حرمان ّ
مركب
يت�صل باملعايري االجتماعية الثقافية املرتبطة بالنوع؛ مما يدفع بالن�ساء �أكرث من الرجال
وم�ضاعف ّ
نحو االنخراط يف �أعمال ذات دخل �ضئيل و�إنتاجية متدنية حت ّد من ح�صولهن على املوارد ،وت�سهم
يف تفاقم حاالت الفقر يف �صفوفهن.
()251

وقد وقع يف هذا ال�صدد اعتماد مقايي�س و�أدوات علمية وعملية �أكرث دقّة يف حتليل ظاهرة الفقر وفق
النوع االجتماعي �أ ّدت على �سبيل املثال �إىل التمييز بني احلاجات �أو امل�صالح احليوية واحلاجات �أو
امل�صالح اال�سرتاتيجية .وقد ارتبطت احلاجات العملية للن�ساء مثلاً بتلبية احلاجات الأ�سا�سية والنفاذ
�إىل مورد دخل ثابت ،يف حني تع ّلقت احلاجات اال�سرتاتيجية مبكانة املر�أة داخل املجتمع؛ ومن ثم
فقد بينّ التحليل ح�سب النوع االجتماعي �أن بع�ض املظاهر كالرقابة الذكورية لقوة العمل الن�سائية،
امتالكهن ملوارد ذات قيمة اجتماعية
والنفاذ املحت�شم للن�ساء �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية ،وانعدام
ّ
واقت�صادية قوية ،تبقى من �أه ّم م ّربرات و�أ�سباب نفاذهن املحدود مل�صادر دخل م�ستقرة و�آمنة.
()252

وقد ُ�ص ّنف التمكني يف هذا الإطار ك�أحد ابرز ال ّرهانات والتح ّديات اال�سرتاتيج ّية املمكن اعتمادها
والرقي ب�أدوارها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�س ّية .وقد ك ّنا تعر�ضنا يف
لتغيري �أو�ضاع املر�أة
ّ
الف�صل الثالث ملحور ّية تفتيت مفهوم التمكني ملعاين الوحدة املتخ ّيلة واملغلوطة لل�شريحة الن�سائ ّية
وللفظة املر�أة ،و�أهمية ت�أكيد مفهوم التمكني و�أدواته على �ضرورة جتاوز فكرة جتان�س الن�ساء،
وت�شديده على �أهمية الفوارق القائمة بني ن�ساء خمتلف املجتمعات والثقافات وال�شعوب ،وكذلك بني
خمتلف �شرائح ن�ساء املجتمع الواحد وطبقاتهن.
وقد كان لهذه اخلطوة يف التمييز بني فئات الن�ساء و�أ�صنافهن و�شرائحهن ت�أثريها الإيجابي يف
االرتقاء النوعي بال�سيا�سات العملية ملكافحة الفقر ،وجتويد �سبل قيا�س التمكني واجلدوى املبا�شرة
منه .وقد اعترب االرتفاع امل�ستم ّر للدخول املراقبة من قبل الن�ساء م�ؤ�شّ ًرا مه ًّما للتمكني مبا ّ
ميكن من
( )251مكتب العمل الدويل ،الفقر والنوع االجتماعي ،االجتاهات والق�ضايا واملداخل :ملحة عامة .الطبعة الأوىل ،جنيف � ،1999ص .28

(252) K Young, “Planning from a gender perspective: making a world of difference”, in Women and
Development Reader, Zed Books Ltd, London and new Jersey 1997.
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�ضبط م�ستوى النفاذ للموارد ومراقبتها .كما وقع الت�شديد على �أهمية نفاذ ال�شرائح الفقرية �إىل
املوارد وحرية التحكم فيها و�إدارتها ،بعدما ّمت التيقّن من �أن �أحد �أبرز �أ�سباب تفاقم فقر الن�ساء
يرجع يف بع�ض �أوجهه �إىل انعدام القدرة على الو�صول للموارد و�إىل التوزيع غري املتكافئ لها،
ال�صوت واحل�ضور الفاعل وامل�ؤ ّثر يف ال�ساحة ال�سيا�سية واالقت�صاد ّية.
وانعدام امل�شاركة يف �إبالغ ّ
وقد تعالت الأ�صوات يف املنابر الدولية املختلفة ب�ضرورة �إر�ساء متكني الن�ساء وال�شرائح الأقل ًّ
حظا
من خالل دفعهم نحو ابتكار م�صادر رزق متنوعة وتنمية موارد دخل دائمة وم�ستقرة.
املؤسسات متناهية الصغر:
 -2كبح فقر النساء عرب آلية متويل ّ

لقد �ش ّدد منهاج عمل بيكني على �أهمية “منح الن�ساء �إمكانية الو�صول �إىل امل� ّؤ�س�سات و�آليات االئتمان
واالدخار” ،كما ّمت �ضمن امل�ؤمتر املنعقد يف عام 1995م لأول مرة عر�ض فكرة �إ�سداء القرو�ض
ال�صغرى يف �إطار حماولة احل ّد من االنت�شار العاملي لظاهرة فقر الإناث على وجه اخل�صو�ص.
كما وقع يف امل�ؤمتر نف�سه عر�ض فكرة �إ�سداء قرو�ض �صغرى لعدد  100مليون عائلة فقرية �إىل
حدود �سنة 2005م ،وهو ما ّمت جت�سيده فعلاً يف القمة العاملية للقرو�ض ال�صغرى املنعقدة بوا�شنطن
يف فرباير�/شباط �سنة 1997م ،كما وقع الت�أكيد حينها على �أن متويل برامج القرو�ض ال�صغرى
بالن�سبة �إىل املجموعات الأكرث حرمانًا ال�سيما من الن�ساء قد ارتفعت ب�شكل بارز حتت ت�أثري التدخل
العاملي ملجموعة من املانحني ،وبع�ض دول ال�شمال ،وبنوك �آ�سيوية و�إفريقية للتنمية ،و�صندوق الأمم
املتحدة الإمنائي ،والبنك الدويل .ووقع يف م�ؤمتر “بيكني  ”5+يف عام 2000م الإعالن عن جناح
جمموعة من  1065م�ؤ�س�سة �إقرا�ض �صغري يف م�ساعدة �أكرث من  14مليون عائلة من بينها ()%75
من الن�ساء من احل�صول على قرو�ض �صغرى وحت�سني م�ستوى عي�شهن .وقد �أ�سهم الت�أكيد على
النجاح يف حماربة الفقر عرب �آلية التمويالت ال�صغرى والقرو�ض متناهية ال�صغر يف �إطالق العنان
رواجا عامل ًّيا كب ًريا.
لتلك الآلية التي عرفت ً
()253

وبهذا ظهرت يف �سياق العوملة برامج التمويالت ال�صغرى ،و�سيا�سة دعم م�سار بعث املر�أة للم� ّؤ�س�سات
متناهية ال�صغر ،كا�سرتاتيجية مركزية يف مكافحة فقر الن�ساء ،خا�صة باملناطق احل�ضر ّية .و�سوف
تتخذ امل� ّؤ�س�سة متناهية ال�صغر وظيفة اجتماعية مت�صاعدة مبا �أنه �س ُيلقى على عاتقها دور امت�صا�ص
(253) Elisabeth Hofmann, Kamala Marius Gnanou, “L’approche genre dans la lutte contre la
pauvreté: L’exemple de la micro finance” Colloque: Pauvreté et développement durable,
22-23 novembre 2001, Chaire Unesco de Bordeaux 4, p.2.
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البطالة والتخفيف من وط�أة بع�ض عيوب العوملة وبع�ض �آثارها االقت�صادية واالجتماعية اجلانب ّية
كالفقر والبطالة .وقد تنامى احلديث عن الدور املركزي للم�ؤ�س�سة متناهية ال�صغر يف تعديل توازن
اختالالت �سوق العمل و�إعادة �ضبطها .وقد �أ�سهمت امل�ؤ�س�سات ال�صغرى -ح�سب �إح�صائيات مكتب
العمل الدويل -يف بعث  4/5من مواطن ال�شغل املحدثة يف �أمريكا الالتينية يف ال�سنوات الأخرية من
القرن الع�شرين ،و( )%93من مواطن ال�شغل اجلديدة يف �إفريقيا.
()254

وتُع ّرف التمويالت ال�صغرى ب�أنها حماولة “م�ضاعفة �إ�سداء اخلدمات املالية املتمثلة عادة يف
ً
منتجا عادة ما يكون يف جمال ال�صناعات
الإقرا�ض �أو االدخار لأ�شخا�ص يط ّورون
ن�شاطا ً
التقليدية �أو التجارة ،وال يكون بو�سع ه�ؤالء النفاذ �إىل امل�ؤ�س�سات املال ّية التجار ّية ب�سبب �أو�ضاعهم
ال�سو�سيواقت�صادية” .وتتمثل �أه ّم �آليات التمويالت ال�صغرى يف �سيا�سة الإقرا�ض ال�صغري
احلافز يف بعث امل�ؤ�س�سات وامل�شروعات متناهية ال�صغر .كما تتجلى �أهم خ�صائ�ص ذلك الإقرا�ض
حملي ،بحيث يجب �أن يكون على مقربة من امل�ستفيدين منه حتى تتي�سر عملياته وتع ّم
يف �أنّه ذو ُبعد ّ
اجلدوى منه ،عل ًما ب� ّأن �أغلب تدخالته ت�ستهدف متويل امل�شروعات متناهية ال�صغر يف جمال القطاع
غري الر�سمي ،ومت ّثل الن�ساء �أكرب فئاته امل�ستهدفة.
()255

ال�ساحة
الرواج منقطع النظري لفكرة كبح فقر الن�ساء عرب �آلية الإقرا�ض متناهي ال�صغر على ّ
ويعود ّ
العامل ّية من خالل جناح منوذج “جرامني بنك”  Grameen Bankيف بنغالد�ش ،و�إعالن فوز
لل�سالم يف عام 2003م ،وجناحه يف م�ساعدة ماليني الفقراء
م�ؤ�س�سه “حم ّمد يون�س” بجائزة نوبل ّ
على ولوج دوائر العمل املنتج .وميول البنك م�ؤ�س�سات متناهية ال�صغر ملقرت�ضني �أغلبهم من �أو�ساط
ريفية مبتو�سط مبلغ  150دوالر ،ومببلغ �إجمايل يفوق  30مليون دوالر يف ال�شهر ،وت�صل ن�سبة
�سداد قرو�ض البنك �إىل حوايل ( .)%98وقد �أق ّر البنك ّ
بتخطي ( )%48من حرفائه خلط الفقر
امل�ضبوط يف بنغالد�ش ،م�ستخد ًما يف �سبيل حتقيق �أهدافه معادلة الإقرا�ض اجلماعي التي
�شخ�صا �أغلبهم من الن�ساء الالتي يتح ّملن م�سئولية �سداد
ت�شمل جمموعات مكونة من � 5إىل 20
ً
قرو�ض املجموعة؛ مما يرفع من ال�ضغط االجتماعي باجتاه املحافظة على �سمعة املجموعة لدى البنك،
وي�ضمن لها بلوغ م�ستويات قرو�ض �أعلى يف امل�ستقبل.
()256

(254) Enda inter-arabe, Le micro crédit dans le monde arabe: Expériences et perspectives. Atelier de
réflexion. Tunis octobre 2000, p.32.
(255) Labie Mark, La micro finance en questions, FHP, Paris 2000.
(256) Elisabeth Hofmann, Kamala Marius Gnanou, op.cit, p.4.
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منوذجا يحتذى عامل ًّيا من ِق َبل العديد من هيئات الإقرا�ض يف �إفريقيا
وقد �أ�صبح “جرامني بنك”
ً
و�آ�سيا و�أمريكيا الالتينية ،ومن ِق َبل عدد من املنظمات غري احلكومية العامل ّية .وترجح بع�ض
التقديرات �أنه يوجد �أكرث من  1600م�ؤ�س�سة للتمويالت ال�صغرى يف الدول النامية ت�شتغل بحملة
من احلرفيني الذين بلغ عددهم حوايل  16مليون فقري يف الدول ،ويرتفع حجم املوارد امل�ستغلة �إىل
 2.5مليار دوالر �أمريكي يف العامل ،وتتدخل تلك الهياكل يف م�ستويات حمدودة مبعدل عام للعمليات
يتم ّثل يف � ّ
أقل من � 360.000ألف دوالر .واحلجم العاملي للقرو�ض ال�صغرى ي�صل �إىل ن�سبة ()%30
�سنو ًّيا ،وبن�سبة �سداد حتوم حول ( .)%97هذا وت�شري التقديرات كذلك �إىل �أن قاعدة الطلب على
القرو�ض ال�صغرى تبلغ حوايل �سبعة ماليني مقرت�ض �إ�ضايف ،كما تق ّدر الطلبات املحتملة على
القرو�ض ال�صغرى بحوايل  19مليون مدخر جديد.
()257

وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّه وبالتوازي مع ما باتت ت�ؤكده الأرقام املتداولة يف حقل الفعل التنموي
من جناح برامج التمويالت ال�صغرى يف الو�صول �إىل الفقراء ،وما يروج يف ال�ساحة العاملية من
ق�ص�ص جناح امل� ّؤ�س�سات املمولة لتلك الربامج يف مكافحة الفقر واحل ّد من انت�شاره يف �صفوف
الن�ساء ،ف� ّإن البع�ض مازال ّ
ي�شكك يف القيمة الفعل ّية لتلك النتائج املعلنة ،حمذّرين من املبالغة يف
املفعول ال�سحري للتمويالت والقرو�ض ال�صغرى ومتناهية ال�صغر يف تغيري �أو�ضاع فقر الإناث
ومتكينهن االقت�صادي واالجتماعي .ويبقى ال�س�ؤال حول اجلدوى الفعلية واملبا�شرة من مكافحة فقر
ّ
ّ
وحمل جدل ونقا�ش.
الن�ساء ومتكينهن عرب �آلية القرو�ض متناهية ال�صغر قائ ًما
 -3املرأة وتأسيس املشروعات الصغرية :متكني أم إعادة إنتاج للتهميش؟

يتحفظ الكثري من ال ّدار�سني والباحثني على برامج التمويالت ال�صغرى وعلى �سيا�سة الإقرا�ض متناهي
ال�صغرّ ،
أخ�ص.
م�شككني يف جدوى الأثر العائد منها يف حماربة الفقر ب�صورة عامة وفقر الإناث ب�شكل � ّ
وميكن ت�صنيف جملة تلك املواقف الناقدة ل�سيا�سات التمويالت ال�صغرى �إىل �صنفني �أ�سا�سيني:
 ال�صنف ال ّأول يتحفّظ على تلك الربامج وال�سيا�سات عرب و�ضعها يف �سياق عالقة م�شبوهةمع العوملة تكون فيها القرو�ض ال�صغرى مبثابة الفُتات الذي يرميه كبار العوملة �إىل �صغارها
ومهم�شيها.
(257) Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Introduction à un nouveau
débat sur la politique du bien être. OCDE 2004, p.20.
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ً
ارتباطا بواقع املمار�سة امليدانية ل�سيا�سات
 ال�صنف الثاين من املواقف ي ّتخذ منحى �أكرثالإقرا�ض متناهي ال�صغر ،يت ّم فيه الت�شكيك يف النتائج املبا�شرة لتخفيف تلك الربامج من ح ّدة
فقر الن�ساء انطالقًا من بيان بع�ض ال�صعوبات امليدانية يف قيا�س الأثر وحتديد الفئات امل�ستهدفة
والتحقيق الفعلي للتمكني.
وتتوحد �آراء ال�صنف ال ّأول من املواقف يف اعتبار القرو�ض متناهية ال�صغر و�سيلة يت ّم من خاللها
ّ
�إخ�ضاع عمل ّية م ّد يد العون �إىل الفقراء واملعوزين �إىل �شروط ال�سوق ومقايي�سه ،بحيث ت�صبح
معونة “م�س ّوقة” تعمل على �إدماج ال�شرائح الفقرية يف دائرة نفوذ قوانني ال�سوق و�شروطه .ويرى
التو�سع الكبري ل�سيا�سات التمويالت ال�صغرى قد يكون خط ًريا ووخيم
�أ�صحاب هذا الر�أي �أن
ّ
العواقب؛ ل ّأن ذلك االنت�شار ال�سريع والكبري قد يجعل من القرو�ض ال�صغرى تدريج ًّيا الو�سيلة
ّ
واحلل الوحيدين املعتمدين يف م ّد يد العون للمحتاجني بغ�ض النظر عن احلاالت اال�ستثنائية وامللحة
والطارئة .وقد دفع هذا املوقف البع�ض �إىل الت�سا�ؤل عن جواز القول بتح ّول �آلية القرو�ض ال�صغرى
�إىل “ح�صان طروادة” العوملة النيوليربالية ،التي ت�ص ّر على �إقحام فقراء العامل ومه ّم�شيه يف دوائرها
املال ّية حم ّولة �إياهم �إىل �أدوات و�أعوان ي�سهمون -ولو بقدر معلوم -يف مناء اقت�صادها؛ وبذلك
ي�صبح اجلميع -مبا يف ذلك ن�ساء ال�شرائح املعدومة املق�صيات من م�سارات العوملة و�سياقاتها� -أحد
الروافد اخللفية للدوائر املالية لأنظمة العوملة وم�صد ًرا م�سه ًما فيها .وبهذه القراءة يبقى م�سار �إتاحة
القرو�ض متناهية ال�صغر للمر�أة الفقرية م�صدر ثراء لغري ال�شرائح الفقرية ،وين�أى عن نُبل هدف
مكافحة الفقر.
()258

ويف نف�س هذا االجتاه ي�ش ّدد �آخرون على االرتباط املبا�شر بني �سيا�سات التعديل الهيكلي (ثقيلة
الظل على ال�شرائح الفقرية وعلى الن�ساء) وبرامج التمويالت ال�صغرىّ ،
ويركز ه�ؤالء على الت�أثريات
العك�س ّية لربامج القرو�ض متناهية ال�صغر التي بدل �أن ترتقي بالأو�ضاع املادية للفقراء ف�إنها ت�سهم
على العك�س من ذلك يف �إثقال كاهلهم بالديون غري املتناهية .وحتدث بع�ضهم عن م�سار “التداين
متناهي ال�صغر” بدل القرو�ض متناهية ال�صغر.
()259

(258) Hofmann Elisabeth, Gnanou K. Marius, “Le micro crédit pour les femmes pauvres: Solution
miracle ou cheval de Troie de la mondialisation? Etat du débat”. In Regards des femmes sur la
globalisation approche critique sur la mondialisation, (dir, J Bisilliat), Karthala, 2003. p.45.

( )259نف�س املرجع� ،ص .47
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وهكذا ف�إنه ال تبدو بر�أي هذا الفريق القرو�ض ال�صغرى ك�آلية معتمدة ملحاربة الفقر غري فُتات ترمي
به العوملة لفقراء العامل لكي ّ
متكنهم من الإدالء بدلوهم يف لعبة اقت�صاد ال�سوق املعلوم عرب حتويلهم
التدريجي من فقراء �إىل باعثي م�شروعات ومديري م�ؤ�س�سات �صغار يقع �إدماجهم ب�شكل تدريجي
يف قلب رحى العوملة.
و�أ ّما ال�صنف الثاين من املواقف فينطلق من الت�أكيد على ال�صعوبة الفعل ّية يف قيا�س �أثر القرو�ض
ال�صغرى على املر�أة وحتقيق التمكني الفعلي لها .وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن كيف ّية �إجراء القيا�س
و�أدواته ّ
تظل مع�ضلة حقيقية مطروحة بح ّدة يف خمتلف �ساحات التمويالت ال�صغرى وم�ؤ�س�ساتها
يف مناطق العامل النامي املختلفة .وهكذا يبقى اختالف وجهات النظر وتباين املواقف والنتائج
�أم ًرا واق ًعا يف �أغلب درا�سات قيا�س �أثر القرو�ض متنناهية ال�صغر حتى بالن�سبة �إىل نف�س الربامج
واملنتفعني والفرتة ،وهو ما حدث فعلاً يف بع�ض الدرا�سات املنجزة يف بنغالد�ش.
()260

ويف حني ت ّتجه بع�ض نتائج درا�سات الأثر �إىل ت�أكيد اجلدوى االقت�صادية امللمو�سة فعل ًّيا من برامج
القرو�ض ال�صغرى ،ف�إن الكثري منها ي�ؤكد على �أن م�س�ألة قيا�س الأثر تبقى م�س�ألة غري ه ّينة،
وتتطلب الكثري من الدقة يف م�ستوى فر�ضيات االنطالق ومقاربات التحليل املعتمدة وو�سائلها .هذا
املرجح �أنّه كث ًريا ما جتتنب م� ّؤ�س�سات التمويالت ال�صغرى القيام بدرا�سات قيا�س الأثر نظ ًرا
ومن ّ
لتكاليفها الباهظة ،وما تتطلبه من جهد ووقت كبريين� ،إىل جانب ما قد ت�سبب تلك الدرا�سات من
ا�ضطراب على م�سار عمل امل�ؤ�س�سات وحرفائها.
()261

()262

و ُيذكر �أن لدرا�سة �أثر القرو�ض ال�صغرى على املر�أة وعلى ال�شرائح الفقرية ثالث نقاط ارتكاز
�أ�سا�س ّية ،وهي:
املتح�صل عليها ،ومدى احتكام
 الأثر االقت�صادي ،متمثلاً يف مواطن العمل املحدثة ،واملداخيلّ
الأ�سرة على املوارد واخلريات وتراجع مالمح العوز.
(260) Enda inter-arabe, Le micro crédit dans le monde arabe: Expériences et perspectives, op.cit, p.9.

( )261بينت بع�ض الدرا�سات املنجزة يف بوليفيا -التي توجد بها  200م�ؤ�س�سة �إقرا�ض و 300000حريف� -أن ( )%25من النمو
االقت�صادي للبالد قد يكون عائ ًدا من القرو�ض ال�صغرى .انظر نف�س املرجع وال�صفحة.
( )262ح�سب ت�صريح عدد من امل�شاركني من عنا�صر هياكل وم�ؤ�س�سات منح القرو�ض ال�صغرى امل�شاركني يف ور�شة القرو�ض ال�صغرى
يف العامل العربي :جتارب و�آفاق ،جمعية �إندا العامل العربي .انظر نف�س املرجع.
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متج�س ًما يف املبادرة ب�أخذ القرار ورفاهة �أفراد الأ�سرة
 الأثر ال�سو�سيو�سيا�سي والثقايف،ّ
وال�صحة والتعليم ،واقتناء الأ�سرة لو�سائل عي�ش حديثة.
والأطفالّ ،
والنف�سي ،متمثّلاً يف التمكني ،ويف كيف ّية تقييم ال ّن�ساء املنتفعات لأنف�سهن
 الأثر ال�شخ�صيّ
و�أحوالهن ،وم�ستويات الثقة بالنف�س ،وارتفاع مدى الوعي بحقوقهن.
ولكن تبقى هذه املداخل املعتمدة يف درا�سة تقييم �أثر القرو�ض ال�صغرى على متكني املر�أة و�إحداث
ّ
تغيري فعلي يف �أو�ضاعها ّ
حمل الكثري من النقد املرتكز على �أوجه ق�صور الأدوات واملداخل املنهج ّية
املعتمدة يف ذلك .ولئن جنحت املقاربات الكم ّية يف الإحاطة العامة بن�سب القرو�ض وال�سداد وتكرار
االقرتا�ض وغريها ،ف�إن املقاربات الكيف ّية تبقى الكفيلة وحدها بتطوير النظر ملعي�ش املر�أة يف �ضوء
متغري االقرتا�ض ،وبعث امل�ؤ�س�سة وت�سيريها ،وا�ستخدامها للمال ،وحتقيقها للأرباح ولال�ستقاللية
االقت�صادية .وهي مباحث ال تزال غري متطورة بالقدر املطلوب على م�ستوى درا�سات �أثر القرو�ض
ال�صغرى على متكني املر�أة.
�إن حتليل التثبت من ظفر املر�أة احلا�صلة على قر�ض �صغري والباعثة مل�ؤ�س�سة �صغرية من خالله بقدر من
التمكني مقارنة ب�أو�ضاع �سابقة ،يبقى مترينًا ع�سري الإجناز ،وعمل ّية غري م�ضمونة النتائج العتبارات
عديدةّ ،
لعل من �أه ّمها �صعوبة الو�صول �إىل حقيقة ما يدور داخل حياة املر�أة ،وجممل مالب�سات عالقاتها
اليوم ّية ب�أفراد �أ�سرتها وموقعها فيها عقب حالة الإقرا�ض .وغال ًبا ما تتكتم املنتفعات على الت�صريح
باحلقيقة والتجاوب مع درا�سات الأثر واختباراتها ل�سبب �أو لآخر ،كالت�أكيد على عدم حت�سن �أو�ضاعها
خوفًا من عدم الظفر بالقرو�ض يف امل�ستقبل� ،أو الته ّرب من دفع ال�ضرائب �أو غري ذلك من التخوفات.
هذا ويتجه النقد املوجه لدرا�سات �أثر القرو�ض ال�صغرى على التمكني يف �أحيان عديدة �إىل نقد
ا�ستخدام مفهوم التمكني يف ح ّد ذاته ،والذي يجب -بنظر بع�ض الدار�سني� -أن ال يقع التعامل
جمرد وحمد ّد م�سبقًا ،بل يتوجب �إخ�ضاعه بدوره خل�صو�صية كل �سياق ثقايف
معه على �أنّه مفهوم ّ
واجتماعي ،وربطه بتمثالت املر�أة للتمكني وملغزاه ومقا�صده �ضمن ذلك ال�سياق .وح�سب وجهة
نظر املجموعة االجتماعية التي تكون املر�أة عن�ص ًرا منها .وي�ش ّدد هذا الر�أي على �أهمية داللة الفروق
البارزة والتباينات املختلفة بني �أو�ضاع الن�ساء داخل املجموعات االجتماعية يف املجتمع الواحد
التح�سن.
وبني الثقافات ومدى متثلهن لتح�سن �أو�ضاعهن وم�ؤ�شرات ذلك
ّ
()263

(263) Elisabeth Hofmann, Gnanou K. Marius, op.cit. p.49.
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ويت�صل الرهان ال�سو�سيولوجي املطروح على درا�سات الأثر يف هذا االجتاه بالقدرة على تفكيك
معاين مت ّثالت جمموعة اجتماعية معينة للتمكني ،وحتليل داللتها ،والقدرة على فقه طبيعة العالقات
القائمة بني تلك التمثالت واملرجعيات الثقافية والقيم ّية ،وارتباط ّ
كل ذلك بطبيعة عالقات النوع
االجتماعي وت�أثريها يف م�سائل �أخذ القرار وال�سلطة واملبادرة واالحتكام للموارد وغريها.
ويف درا�سة احلالة العربية يجدر بنا الإ�شارة �إىل �أنه بالرغم من تزايد اجتاه �أغلب ال ّدول العرب ّية
نحو اعتماد القرو�ض ال�صغرى يف ال�سنوات الأخرية كو�سيلة من و�سائل مكافحة فقر الن�ساء،
وبالرغم من قطع بع�ض الأقطار العرب ّية لأ�شواط مه ّمة يف حفز الن�ساء على بعث امل�ؤ�س�سات متناهية
ال�صغر عرب التمويالت ال�صغرى ،ف� ّإن املحاوالت اجلد ّية لتقييم �أثر تلك ال�سيا�سات على ن�ساء و�أ�سر
ال�شرائح الفقرية تكاد تنعدم .وتبقى البيانات الر�سم ّية املتوافرة حول م�سارات بعث امل�ؤ�س�سات عن
وال�سن وقطاعات الن�شاط،
طريق القرو�ض ال�صغرى نادرة وغري م�ص ّنفة يف الغالب ح�سب اجلن�س
ّ
وال مت ّد الدار�س مبا يكفي لتحليل انعكا�سات تلك ال�سيا�سات وجدواها االقت�صادية واالجتماعية على
املر�أة والأ�سرة العرب ّية.
و ُيذكر �أنّه تن�شط اليوم يف ّ
جل البلدان العربية باملغرب وامل�شرق ودول اخلليج جملة من الربامج
وال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات احلكوم ّية املانحة للقرو�ض ال�صغرى ،وامل�شجعة على حفز ن�ساء ورجال
ال�شرائح الفقرية على اقتحام دوائر العمل املنتج .هذا ف�ضلاً عن تكثف حركة مدن ّية ن�شطة قوامها
جملة مه ّمة من اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية العاملة يف نف�س املجال.
�ست م�ؤ�س�سات حكومية تعمل على م ّد املنح والقرو�ض
وي�شار على �سبيل الذكر � ّأن بالأردن حوايل ّ
ال�صغرية للأ�سر الفقرية .كما يعمل البنك الوطني لتمويل امل�شروعات ال�صغرية الذي �أن�شئ يف
�سنة 2005م بالتعاون بني احلكومة الأردنية وبرنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة
الإمنائية (�أجفند) والقطاع اخلا�ص الأردين .وجنح البنك يف تغطية ما ن�سبته ( )%16من �إجمايل
�سوق الإقرا�ض يف الأردن .ويوجد بال�سودان بنك التنمية واالدخار ،الذي ي�ستهدف �صغار
احلرفيني واملزارعني وحديثي التخرج الذين يتم ا�ستبعادهم من برامج قطاع الإقرا�ض الر�سمي.
كما ُبعثت يف م�صر جمموعة من الربامج الهادفة لتنمية امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وتعمل
على خلق فر�ص العمل امل�ستمر من خالل امل�ساعدة التقنية والقرو�ض واالئتمان .ويع ّد “برنامج
()264

(� )264آلية القرو�ض ال�صغرية ومتناهية ال�صغر ملكافحة الفقر .املجلة الإلكرتونية الهداية بتاريخ 2007 /09/ 20م.
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متخ�ص�صة يف تقدمي القرو�ض وتطوير
تنمية امل�شروعات ال�صغرية” يف اليمن � ّأول منظمة
ّ
امل�شروعات ال�صغرية ،وتتمثل �أحد �أهداف هذا الربنامج يف توفري فر�ص العمل للخريجني اجلدد.
ويف البحرين بد�أ منذ عام 1994م برنامج الأ�سر التي تعولها ن�ساء يف منح القرو�ض للن�ساء بهدف
م�ساعدتهن على ّ
تخطي عتبة الفقر .و ُيع ّد هذا الربنامج من �أجنح الربامج العرب ّية يف جمال حفز
وم�ساعدتهن على بيع
املر�أة على بعث امل�ؤ�س�سة املنتجة؛ لأنه يعمل على ربط الباعثات بالأ�سواق،
ّ
منتجاتهن خارج البحرين .وت�ؤكد هذه التجربة على �أهمية دور الإحاطة الكاملة باملر�أة باعثة
امل�شروع وم�ساعدتها على ّ
تخطي بع�ض العراقيل البارزة عقب مراحل الت�أ�سي�س الأوىل ،كالت�سويق
والتعريف ُمبنتجها وغري ذلك من ال�صعوبات.
()265

ويف تون�س يت ّم ت�سخري عدد مه ّم من الهياكل احلكومية الر�سم ّية لغر�ض حماربة الفقر عرب �آلية
القرو�ض ال�صغرى .وقد ّمت بعث هذه الآلية الأخرية يف تون�س يف �سنة 1999م ،ومتنح من طرف
اجلمعيات التنموية ومن البنك التون�سي للت�ضامن .ويبلغ عدد اجلمعيات املرخ�ص لها يف �إ�سناد
القرو�ض ال�صغرية حوايل  112جمعيةُ ،م ّكنت من منح قرابة � 109ألف قر�ض خالل الفرتة من
1999م2004-م .وتقدر ح�صة املر�أة من القرو�ض امل�سندة بقرابة ( )%38من جمموع القرو�ض .وقد
ً
ملحوظا من ( )%33.7خالل �سنة 2000م �إىل (� )%34.5سنة 2001م،
�شهدت هذه احل�صة تطو ًرا
وحوايل (� )%37.4سنة 2002م ،كما بلغت �سنة 2003م ما يقارب ()%38.5؛ وبذلك �أ�سهمت منظومة
القرو�ض ال�صغرى يف تعزيز عمل الإناث باملناطق الريفية مبا ح ّد من ن�سب انت�شار الفقر والبطالة،
وتربز ن�سب ال�سداد املرتفعة التي بلغت حوايل ( )%80جناح تلك املنظومة يف متويل �أن�شطة مدرة
للدخل بالن�سبة لأعداد مه ّمة من الريفيات.
()266

وبالن�سبة للبنك التون�سي للت�ضامن -الذي ي�ستهدف �صغار الباعثني واحلرفيني وحاملي
ال�شهادات العليا و�شهادات �أ�صحاب املهن ال�صغرى والتدريب املهني الذين تعوزهم ال�ضمانات
الالزمة لالنتفاع بقرو�ض البنوك الأخرى -فقد ّ
متكن منذ �إحداثه �إىل حدود �سنة 2004م من
متويل  74136م�شرو ًعا ،وفرت ما يقارب � 107آالف فر�صة عمل .وتنتفع املر�أة بحوايل ( )%33من
القرو�ض امل�سندة من طرف البنك الذي م ّول منذ �إحداثه �إىل نهاية 2004م ما يقارب � 23ألف امر�أة
باعثة م�شروع �صغري .و ُيربز توزيع القرو�ض ح�سب القطاعات �أن قطاع املهن ال�صغرى انتفع
(� )265صندوق الأمم املتحدة الإمنائي ،تقدم املر�أة العرب ّية ،مرجع �سابق� ،ص .241
( )266منظمة العمل العرب ّية ،ت�شغيل الإناث يف القطاع غري املنظم باجلمهورية التون�سية ،مرجع �سابق� ،ص .64
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ب�أكرب ن�سبة من امل�شروعات املمولة ( ،)%43.3يليه قطاع اخلدمات ( ،)%35.2ثم القطاع الفالحي
( ،)%15.9ثم قطاع ال�صناعات التقليدية (.)%5.6
()267

�إن التوجه املتزايد لعدد من امل� ّؤ�س�سات والهياكل والأطراف العرب ّية �إىل االهتمام بكبح فقر الن�ساء
وحفزهن على خو�ض غمار املبادرة وم ّد يد
عن طريق دفعهن نحو بعث م�شروع اقت�صادي م�ستقل،
ّ
لهن يبقى يف ح ّد ذاته توج ًها حممو ًدا ين�صهر يف توافر الوعي والإرادة ال�ساعية �إىل التغيري
العون ّ
ولكن من امله ّم القول �إن االجتاه نحو تكري�س �سيا�سات وبرامج وم�ؤ�س�سات
الفعلي لأو�ضاع املر�أةّ .
الإقرا�ض ال�صغري ودفع م�سارات بعث املر�أة للم�شروعات ال�صغرى ال يجب �أن يتح ّول �إىل هدف
يف ذاته بقدر ما يجب �أن تتالزم -يف ذهن الأطراف املتدخلة -عمليات متويل امل�شروعات ال�صغرى
وبراجمها مع هدف التحقيق الفعلي وامللمو�س واملبا�شر للتمكني االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة؛
ّمما يتطلب تالز ًما ا�سرتاتيج ًّيا بني الإقرا�ض والتمويل والبعث وبني التمكني و�ضرورة متابعة املر�أة
امل�ستفيدة من القر�ض يف املراحل املختلفة من عمر م�ؤ�س�ستها .و ُي�شار يف هذا ال�صدد �إىل � ّأن بع�ض
الدرا�سات تتحدث عن مراحل عمر ّية ثالث للم� ّؤ�س�سة ال�صغرية ،وهي:
 مرحلة االنطالق ،والتي قد متتد �إىل حدود الأربع �سنوات الأوىل من ُعمر امل�ؤ�س�سة.()268

 املرحلة املتو�سطة ،والتي متتد من الأربع �إىل الع�شر �سنوات الأوىل. مرحلة الن�ضج والرتكز ،والتي يفرت�ض فيها �أن تتجاوز امل�ؤ�س�سة عمر الع�شر �سنوات.وت�صبح بذلك عملية متابعة هياكل الإقرا�ض للم�ؤ�س�سات املنجزة من قبل الن�ساء وم�ساعدتهن على
ّ
والرتكز �ضرورة ال ّ
ّ
تقل �أهم ّية
تخطي م�صاعب مرحلة البدايات والت�أ�سي�س نحو مرحلة ا�شتداد العود
عن خطوة �إ�سداء القر�ض يف ح ّد ذاته .وال ب ّد من التذكري يف هذا النطاق بت�أكيد بع�ض نتائج الدرا�سات
وامل�ؤ�شرات امليدانية على � ّأن ا�ستمرارية �أداء امل�ؤ�س�سة ال�صغرى تبقى نتيجة غري م�أمونة يف حاالت بعث
عديدة .وقد بينت بع�ض الدرا�سات املنجزة يف تون�س �أن ن�سب �سداد القرو�ض املنخف�ضة ( )%52.5يف
�إطار بع�ض برامج متويل امل�شروعات املنتجة يف القطاع غري الر�سمي ت�ؤكد ارتداد ن�صف امل�ؤ�س�سات
املم ّولة �إىل القطاع غري الر�سمي باعتبار عجزها عن ت�سوية �أو�ضاع �سداد القر�ض.
()269

( )267نف�س املرجع� ،ص .63
(268) Enda inter-arabe, Le micro crédit dans le monde arabe: Expériences et perspectives, op.cit, p.15.

( )269منظمة العمل العرب ّية ،ت�شغيل الإناث يف القطاع غري املنظم باجلمهورية التون�سية ،مرجع �سابق� ،ص.63
256

وبناء عليه فقد تتح ّول الأرقام الكبرية املحققة يف م�ستوى �أعداد املنتفعات بالقرو�ض وباعثات
جمرد �أرقام جوفاء ال عالقة لها بتطورات الواقع؛ مبا �أن عد ًدا من امل� ّؤ�س�سات
امل�شروعات �إىل ّ
املبعوثة قد ميوت فور الوالدة ب�سبب �صعوبات يف الت�سيري� ،أو عراقيل ذات طابع ف ّني �أو اجتماعي
�أو غريها .ورغم �أن الأهداف املعلنة لبع�ض برامج التمويالت ال�صغرى تتبنى ما ي�س ّمى باخلدمات
والت�صرف و�سبل الت�سويق ،ودعم عمليات الت�سويق ،والتزود
امل�صاحبة كالتدريب على املحا�سبة
ّ
باملواد الأولية عرب تنظيم املعار�ض والرحالت والور�ش التدريبية ،وتقدمي الن�صح واال�ست�شارات
القانونية والتوعية ال�صح ّية ،ف�إن هذه اخلدمات امل�صاحبة قليلاً ما حتظى باالهتمام يف �صلب مهام
م�ؤ�س�سات الإقرا�ض يف العامل العربي ،كما ال جتد � اً
إقبال يذكر من امل�ستفيدات من القرو�ض؛ نظ ًرا
لتمثلهن امل�سبق واملغلوط لعدم جدوى تلك الأن�شطة مقابل الأهم ّية اال�سرتاتيجية للح�صول ال�سريع
ّ
على مبلغ القر�ض؛ مما يف�ضى يف �أغلب احلاالت �إىل اختزال �أدوار م�ؤ�س�سات التمويالت ال�صغرى
يف جوانبها املال ّية و�إهمال اجلوانب الف ّن ّية و�أدوار مرافقة املر�أة ومتابعة م�سرية م�ؤ�س�ستها مبا ي�ؤدي
يف حاالت عديدة �إىل انتكا�س املبادرة والرجوع �إىل نقطة البدء.
وف�ضلاً عن عدم فاعلية اخلدمات امل�صاحبة لعدد من تدخالت م�ؤ�س�سات متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرى
وت�أثري ذلك على ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة ،ال تزال كذلك بع�ض �صيغ التدخل املايل وكيفيات �إ�سناد
القرو�ض ال�صغرى ومبالغها و�أ�سعار الفائدة وت�أثرياتها الإيجاب ّية على املر�أة وعلى �صالبة م�سار
بعثها للم�ؤ�س�سات املنتجة ّ
حمل نقد مطروح عامل ًّيا وعرب ًّيا؛ حيث بينت النتائج �أوجه ق�صور عديدة يف
تطبيق برامج متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرى التي تظل �أغلب املنتفعات بها يف م�ستوى العامل العربي
ت�ص ّنف �ضمن خانة امل�ستفيدات من امل�شروعات اجلزئ ّية التي ال ت�ؤهل لغري نيل قرو�ض ذات حجم
�صغري (ال يتجاوز �أق�صاها  200دوالر �أمريكي) .وهي مبالغ ال يتحقق منها يف الأغلب الهدف املرج ّو
من الإقرا�ض ،واملتمثل يف دعم امل�شروع ومتويل تكاليف حت�سينه .وت�ضر القيمة املتدنية للقرو�ض
املنتفع َة يف الأغلب لأنها ت�ستخدمها يف م�صاريف حيات ّية يومية للمر�أة وللأ�سرة؛ وهو ما يفرز
()270

()271

( )270اليونيفيم ،تق ّدم املر�أة العرب ّية ،مرجع �سابق� ،ص .240
( )271ومن ذلك �صرف املر�أة ملبلغ القر�ض يف ا�ستخال�ص ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء� ،أو تغطية م�صاريف الأبناء التالميذ ،وهو ما
بينته نتائج جملة من املقابالت التي �أجنزت مع عينات من الن�ساء املنتفعات من قرو�ض جمعية اندا العامل العربي بتون�س مبنطقة حي
تخرج حتت �إ�شرافنا بعنوان دور امل�ؤ�س�سات غري احلكومية يف عمل الن�ساء بالقطاع
الت�ضامن بتون�س العا�صمة ،يف �إطار بحث ّ
غري الر�سمي (�إبريل/ني�سان 2005م) ،ويف �إطار بحث بعنوان املر�أة وجتارة احلقيبة ،الأ�سباب والنتائج :منوذج املنتفعات من
قرو�ض جمع ّية اندا�( .إبريل/ني�سان 2006م).
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حالة عك�س ّية من اال�ستثمار العقيم وامل ّيت ملبلغ القر�ض اً
بدل من اال�ستثمار املنتج له يف تغذية قدرة
امل�شروع؛ مما ي�ؤ ّدي كذلك �إىل نتيجة مراوحة املر�أة يف نف�س املكان والعود على البدء والدوران يف
حلقة مفرغة من ال�سعي لطلب القر�ض و�سداده �إىل �سعي للمزيد من االقرتا�ض .وينتهي �أمر ا�ستهانة
املر�أة املنتفعة بالقيمة الهزيلة للقر�ض �إىل �صرف النظر عن حت�سني م�شروعها �أو تطويره مقابل
ا�ستغالل تلك القيمة يف اال�ستجابة لبع�ض االحتياجات املالية اليوم ّية والعاجلة.
وتطرح يف نف�س هذا الإطار ق�ضية �سعر الفائدة املرتفعة من القرو�ض ال�صغرى -والتي تكون عادة
�أعلى من القرو�ض املتاحة يف البنوك العامة واخلا�صة -كحجر عرثة يف �سبيل جدوى القرو�ض
ال�صغرى وفاعليتها يف �ص ّد فقر املر�أة ومتكينها االقت�صادي .و ُيذكر على �سبيل املثال �أن �سعر الفائدة
يف �أجنح مناذج م�ؤ�س�سات التمويالت ال�صغرى و�أ�شهرها (جرامني بنك) تبلغ ( .)%20ويربر عادة
القيمة املرتفعة لأ�سعار فوائد القرو�ض ال�صغرى بدورها يف رفد دميومة القدرة املالية مل�ؤ�س�سات
الإقرا�ض ال�صغري ،كما تربر كذلك بالكلفة املهمة املتوقعة من امل�ضاربة ومن حجم الأرباح املفرت�ض
توافرها من توظيف املقرت�ض للقيمة املالية .وهي مربرات مغلوطة ح�سب الكثري من الدرا�سات؛
حيث �إن الهدف من القرو�ض ال�صغرى هو حماربة الفقر يف اقت�صاديات غري متنوعة ،وت�شمل
جمتمعات متتاز مبقدرة �شرائية �ضعيفة ال ت ّربر ب� ّأي حال من الأحوال الن�سبة االفرتا�ضية املرتفعة
املقدرة للمبالغ املقرت�ضة .وتتجه بع�ض م�ؤ�س�سات التمويالت ال�صغرى النا�شطة يف بع�ض دول امل�شرق
واخلليج �إىل تب ّني نظام املرابحة الإ�سالمي القائم على عدم احت�ساب الفوائ�ض الربو ّية للقر�ض.
()272

ومن املفيد القول �إن التطبيق امليداين لربامج التمويالت ال�صغرى وم�سارات حفز املر�أة على �إقامة
امل� ّؤ�س�سات متناهية ال�صغر مبعزل عن مراحل الإعداد اجل ّيد ،من التثبت من الفئات امل�ستهدفة
وت�شخي�صها وحتديد الأولويات �ضمنها ،ال ي�ؤ ّدي بال�ضرورة �إىل بلوغ الهدف املرج ّو من تلك الربامج.
وكث ًريا ما حتيد تدخالت تلك الربامج عن حتقيق �أهداف التمكني وحماربة الفقر ،حيث ينتهي الأمر
ُ�سجل يف عدد
(نظ ًرا لعدم ال�ضبط املدقق للفئات امل�ستهدفة) بتوجيه تلك الربامج لغري م�ستحقيها .وت ّ
من الدول العرب ّية حاالت عديدة من �إخفاق و�صول الربامج والقرو�ض �إىل م�ستحقيها من ذوي
الفقر املطلق .وال يزال التعامل مع ظاهرة الفقر بو�صفها ظاهرة متجان�سة ي�سيطر على �إدراك
امل�ؤ�س�سات والهياكل املعنية مبحاربته ،وال يزال التمييز بني م�ستويات ظاهرة الفقر املختلفة ،الن�سبي
()273

(272) Elisabeth Hofmann, Gnanou K. Marius, op.cit. p.47.
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منه واملطلق ،غري بارزة يف عمليات ر�صد ال�شرائح الفقرية والفئات امل�ستهدفة وت�شخي�صهما من
طرف برامج حماربة الفقر احلكوم ّية وغري احلكوم ّية.
ورغم بع�ض اجلهود املبذولة يف ال�سنوات الأخرية يف عدد من ال ّدول العرب ّية يف ر�صد ال�شرائح
الفقرية وت�شخي�ص �أو�ضاعها ،ف� ّإن الواقع ال يزال يحتاج �إىل �ضرورة احتكام الأعمال امليدانية
�إىل �أدوات عمل منهج ّية ونظر ّية خمتلفة من �ش�أنها �أن ترقى بنتائج الت�شخي�ص والر�صد ،وت�ضمن
وال�سن والثقافة والبيئة املجتمع ّية.
أدق من ت�صنيف ال�شرائح الفقرية وفق معطيات النوع
م�ستويات � ّ
ّ
وهو ما من �ش�أنه �أن يرتقي نوع ًّيا مبختلف برامج وم�شروعات التدخل لفائدة ه�ؤالء� ،سواء تع ّلق
الأمر بالقرو�ض ال�صغرى ودعم امل�شروعات املنتجة� ،أو مبعونات ل�س ّد االحتياجات املعي�ش ّية اليوم ّية.
وت� ّؤكد بع�ض الدرا�سات على �أنّه -ورغم ارتفاع ن�سبة الن�ساء امل�ستفيدات مقارنة ب�إجمايل عدد
امل�ستفيدين من برامج التمويالت ال�صغرى -مازالت ن�ساء عربيات كثريات يعانني من الفقر ،وغري
قادرات على الو�صول �إىل تلك الربامج ،وال يغطي عر�ض متويل امل�شروعات ال�صغرية يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا �سوى ( )%2.4فقط من احتماالت الطلب عليه.
()274

الرا�صدة جلدوى برامج القرو�ض ال�صغرى وانعكا�ساتها على متكني
هذا و ُيذكر �أن بع�ض التحليالت ّ
املر�أة يف بع�ض البلدان النامية ت�ؤكد عدم الت�شخي�ص الدقيق للعديد من م� ّؤ�س�سات الإقرا�ض لفئاتها
امل�ستهدفة ،بل وتذهب بع�ض الآراء �إىل احلديث عن �إق�صاء م�ؤ�س�سات الإقرا�ض وجتنبها املجازفة
بالتعامل مع ن�ساء ال�شرائح الأكرث فق ًرا ً
حفاظا على دميومة الأ�صول املالية وا�ستمراريتها ،بالرغم
ي�سجل من حر�ص الفت لدى بع�ض ن�ساء تلك ال�شرائح من اجتهاد م�ضنٍ يف �سبيل التغلب على
مما ّ
�ضعف املقدرة االقت�صادية والوفاء بااللتزامات .وحتى يف حالة و�صول م�ؤ�س�سات الإقرا�ض �إىل
ال�شرائح الن�سائية الأكرث فق ًرا تبقى طبيعة ن�شاطهم االقت�صادي وحجمه وم�ستوى القر�ض املت�صل
بهما غري كاف لبلوغ �أرباح متكنهم من جتاوز خط الفقر.
()275

()276

وخال�صة القول �إن احلديث عن روابط مبا�شرة ووا�ضحة بني بلوغ هدف متكني املر �أة
واحل ّد من انت�شار الفقر يف �صفوف ال ّن�ساء وبني م�سارات حفز بعث امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
(274) Jean. Brandasma, “Making Microfinance Work in the Middle East and North Africa” The World
Bank 2001.
(275) Hofmann Elisabeth, Gnanou K. Marius, op.cit, p.47.
(276) Frey. Vincent, “Le système de micro crédit permet il le développement?” In Problème
Economique, n° 2 - 666, Année 2000, p.26.
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عن طريق برامج و�سيا�سات التمويالت ال�صغرى والقرو�ض متناهية ال�صغر يبقى فر�ض ّية
من ال�صعب ت�أكيدها يف ظل غياب املعطيات الدقيقة والدرا�سات املعمقة امل�شخ�صة لأو�ضاع
ظلت الن�ساء احلا�ضر ا لأول
املر �أة بعد احل�صول على القر�ض وبعد �إطالقها مل�ؤ�س�ستها .ولئن ّ
يف ا لأرقام ا لإجمالية للمقرت�ضني ،وظ ّلت امر�أة ال�شرائح الفقرية يف �أغلب احلاالت الواجهة
ا لأمامية حلرفاء م�ؤ�س�سات التمويل ،ف�إنه ال �شيء ُيثبت ميدان ًّيا �أنها �ستكون امل�ستفيد ا لأول
ّ
وي�صح ذلك خا�صة يف ظل �أعراف وتقاليد
املتحكم الرئي�س فيه.
من القر�ض بعد ذلك �أو
ّ
اجتماعية ،و�ضمن �أو�ساط تقتنع املر�أة فيها بعدم جواز و�ضع يدها على املال واملمتلكات التي
تبقى (وفقًا للتمثالت االجتماع ّية للمر �أة) اً
جمال للرجل وحده يكون هو الأقدر على �إدارتها
والت�صرف فيها.
ّ
وال �شكّ يف �أن حتقيق برامج التمويالت ال�صغرى لفل�سفتها و�أهدافها يبقى م�سرية غري مكتملة
وتنظ ًريا �أجوف ما مل ت�سهر تلك الربامج وال�سيا�سات على �صهر بعث املر�أة للم�شروعات ال�صغرى
�ضمن منظومة مرتا�صة احللقات ومتتابعة املراحل متت ّد من الت�شخي�ص الدقيق وامل�ضبوط للفئة
امل�ستهدفة� ،إىل حلظة الإجناز وبعث املر�أة مل�شروعها� ،إىل مرحلة ما بعد االنطالق واحلر�ص على
مرافقة امل�شروع و�صاحبته وتذليل معوقات ت�شغيله.
ويبقى الرهان الأكرب املطروح على برامج التمويالت والقرو�ض ال�صغرى امل�ستخدمة يف مكافحة
الفقر يف �أقطارنا العرب ّية مت�صلاً بالتح ّول من جم ّرد �آل ّية حمدودة الأثر والت�أثري �إىل منظومة اجتماع ّية
متكاملة جتمع بني م ّد يد امل�ساعدة النقد ّية والفن ّية واخلربات ّية وبني العمل على تطوير ا�سرتاتيجيات
حماية اجتماعية للمنخرطني فيها (منح تقاعد ،ت�أمني على املر�ض�...إلخ) من ن�ساء ورجال ال�شرائح
املعدومة املق�صني بطبعهم من خمتلف دوائر ال�ضمان والأمن االجتماعي .وهو اجتاه �آخذ يف التطور
يف بع�ض البلدان النامية الأخرى كالهند مثلاً  ،التي حتولت فيها بع�ض الهياكل التقليدية واجلمعيات
غري احلكوم ّية النا�شطة يف جمال حقوق املر�أة من جم ّرد م�ؤ�س�سات لتقدمي القرو�ض وامل�ساعدة
للمر�أة �إىل هياكل تتخذ من متكينها الفعلي هدفًا ا�سرتاتيج ًّيا ومركز ًّيا تدور يف فلكه جميع الأن�شطة
والربامج العاملة وتعمل على حتقيقه وقيا�س تقدم خطواته .ولقد ارتقت مبقت�ضى ذلك العديد من
الهياكل �إىل �صيغة تعاونيات ونقابات دفاع عن حقوق الن�ساء الفقرية و�صاحبات امل�شروعات
متناهية ال�صغر.
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هذا ولئن انطلقت بع�ض تلك املبادرات مبج ّرد تقدمي القرو�ض ال�صغرى لن�ساء ال�شرائح الفقرية ف�إنها
قد حتولت اليوم �إىل جمموعة �ضغط تتحرك على كل اجلبهات من �أجل �إحداث تغيري فعلي ونوعي
يف خمتلف �أوجه حياة املر�أة الفقرية واملعوزة (التوعية ال�صحية والإجنابية ،تطعيم الأطفال ،مقاومة
الأمية ،التوعية القانون ّية ،التدريب الف ّني�...إلخ).

رابعًا :مبـادرات بعث امل� ّؤ�سـ�سـة وعالقات ال ّنوع� :أي ح�ضـور للرجل
والعائلة والثقافة؟
االقت�صادي �إىل الفرد باعث امل�ؤ�س�سة االقت�صادية كفاعل اجتماعي ين�صهر يف
ينظر علم االجتماع
ّ
منوذجا منها ،وي�سعى عرب مبادرته االقت�صادية
جمموعة اجتماعية ذات خ�صو�صية مع ّينة يكون هو
ً
فيما ي�سعى �إىل البحث عن هوية اجتماعية ومهن ّية .وقد اجتهد املخت�صون يف ذلك املجال للت�أكيد
على ما يت�ضمنه فعل املبادرة االقت�صاد ّية من �أبعاد غري نفع ّية يطمح �صاحب امل�شروع االقت�صادي
�إىل بلوغها ،وكان ذلك يف �إطار حماولة جتاوز ما كانت ت�ؤكد عليه النظرة االقت�صادية النيوكال�سكية
التي كانت تختزل املبادرة االقت�صادية يف حدود مفهوم الفعل العقالين ،ويف احل�سابات املادية
ال�ضيقة للربح واخل�سارة.
()277

وقد ب ّينت ال ّدرا�سات �أن الفعل واملبادرة االقت�صاد ّية يرتبطان بنوع من الذاتية املرتبطة بدورها بال�سياق
ال�سو�سيواقت�صادي الذي ينتمي �إليه املبادِ ر ،كما يرتبط بخ�صائ�صه الفردية واجلماعية .وبهذا يت�أكد �أن
الفعل االقت�صادي كيفما كانت طبيعته وحجمه ال ميكن �أن ُيقتطع من البنية ومن التفاعالت االجتماعية
ومن ال�سياقات التاريخية التي ينتمي �إليها �صاحب املبادرة االقت�صاد ّية �أو �صاحبتها.
من هذا املنطلق ال ميكن للفعل االقت�صادي للمر�أة ومبادرتها ببعث امل�ؤ�س�سة االقت�صادية و�إحداث
ً
متو�سطا كان �أو �صغ ًريا �أو متناهي ال�صغر ،ومهما كان نوعه
م�شروع م�ستقل مهما كان حجمه
وبغ�ض النظر عن منوذج املر�أة �صاحبة املبادرة فيه �س ّيدة �أعمال
وقطاع الن�شاط الذي ينتمي �إليه،
ّ
كانت �أو بائعة ر�صيف �أو تاجرة حقيبة� ،أن ينف�صل عن حميط اجتماعي يحت�ضن مبادرتها ب�أ�سلوب
�أو ب�آخر .وال ميكن لتلك املبادرة �أن ت�ش ّذ عن فلك اجتماعي ثقايف وقيمي تتحرك فيه املر�أة الباعثة،
وت�سرتفد منه مناذجها الت�سيري ّية وثقافة �إدارتها مل�ؤ�س�ستها.
(277) Antoiene Bevort et Michel Lallement, Le capital social, performance, équité et réciprocité. La
découverte, Paris 2006, p.246.
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الرجل ووزن العائلة وشبكة العالقات االجتماعية:
 -1صيغ حضور ّ
ّ
�إن ال�صورة النمط ّية ال�سائدة عن املر�أة العرب ّية -والتي كانت جتعل منها ر ّبة بيت تدير بامتياز كبري
�شئون “مملكتها ال�صغرية” مفرت�ضة اً
جدل �أن ال فالح لها يف غري ذلك املجال� -صورة دح�ضتها
الدرا�سات العديدة واملعروفة التي �أجنزت يف �أقطار عربية عديدة منذ انت�شار ظاهرة خروج املر�أة
للعمل يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .وقد عمل عدد من تلك الدرا�سات على �إظهار
اجتهادات املر�أة العاملة للمزاوجة بنجاح بني واجباتها العائلية وبني واجباتها املهنية .وبرز حجم
وامل�شاق التي كانت تكابدها املر�أة العاملة يف ذلك االجتاه مع ما كان يرت ّتب عن كل ذلك
ال�صعوبات
ّ
ال�صحي النف�سي والبدين .هذا وقد ّمت الوقوف من خالل جملة تلك الدرا�سات
من نتائج على و�ضعها ّ
والأدبيات على نتيجة مفادها حت ّول خروج املر�أة للعمل يف �أو�ساط اجتماعية عديدة �إىل �ضرورة
عائلي �أ�صبحت تفر�ضه احلاجة االقت�صاد ّية للأ�سرة �إىل تنويع م�صادر دخلها
اجتماعية ومطلب ٍّ
ملجابهة �صعوبات احلياة و�ضعف القدرة ال�شرائية وارتفاع م�ستويات املعي�شة.
()278

ويف حالة املر�أة �صاحبة املبادرة االقت�صادية امل�ستقلة وباعثة امل�ؤ�س�سة ،و�إن كانت ال تزال الظاهرة
حديثة ن�سب ًيا ،ومل حتظ مبا ت�ستحق من البحث والدرا�سة واالهتمام ،ف�إن الدرا�سات امليدانية القليلة
املنجزة يف الغر�ض ت�ؤكد مبا ال يرتك اً
جمال لل�شك على �أهم ّية متف�صل اخلا�ص بالعام يف حياة املر�أة
�صاحبة امل�شروع مبا يرفد �إىل حد كبري جناحها يف الت�سيري والإدارة .ومبا قد ي ّربر ذلك االفرتا�ض
القائل بوجود عالقة قو ّية بني جناح املر�أة �صاحبة الأعمال يف تنظيم م�ؤ�س�ستها وت�سيريها وبني
مهاراتها وجتربتها يف �إدارة �شئون البيت وطباع �أهله و�أزماته.
وت�شري الدالئل امليدانية �إىل حمور ّية ح�ضور الأ�سرة ب�صيغ خمتلفة يف م�سرية املر�أة باعثة امل�ؤ�س�سة،
وال يربز خيار مبادرة املر�أة ببعث امل�ؤ�س�سة على ح�ساب ح�ضور الأ�سرة يف ذات املر�أة الباعثة
وحياتها .كما ال يتجلى ذلك اخليار يف �صور عك�سية �أو متناق�ضة مع خيارات الأ�سرة ،بقدر ما
يندرج �إقدام املر�أة على خو�ض غمار التجربة االقت�صادية امل�ستق ّلة �ضمن �صيغ خمتلفة من التوافقات
الأ�سر ّية ومن ال�صفقات العائلية متعدد الأبعاد.
()279

( )278ميكن على �سبيل املثال ذكر درا�سات كميليا عبد الفتاح و�سامية ال�ساعاتي وبع�ض الدرا�سات التي ن�شرت مبركز درا�سات الوحدة
العرب ّية ببريوت وغريها من الدرا�سات العديدة التي ن�شرت بامل�شرق وباملغرب العربيني.

(279) CREDIF, Les femmes entrepreneures en Tunisie, op cit, p.35.
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ومهما يكن من �أمر منوذج املر�أة �صاحبة الأعمال (املغامرة مبفردها �أو امل�ستندة �إىل تقاليد عائلية
يف املجال) ين�صهر فعل انخراط املر�أة يف م�سار املبادرة االقت�صادية اخلا�صة يف م�ستوى عالقته
بالأ�سرة يف الأغلب يف �صريورة ّ
اقت�صادي.
اجتماعي �أو
نف�سي �أو
ّ
ّ
حل لأزمة �أ�سر ّية ما �أو جرب �ضرر ّ
يتج�سد يف حالة املر�أة �سليلة العائالت ال�ضليعة يف عامل املال والأعمال ،التي قد ي�ضطرها
وهو ما قد ّ
االنتماء العائلي لظرف �أو للآخر �إىل ت�س ّلم امل�شعل وموا�صلة امل�سرية مب� ّؤ�س�سات العائلة والأب �أو
مب�شروعات الزوج .واحلال نف�سه يتكرر يف و�ضع املر�أة املفتقدة لذلك ال�سند ،والتي تعقد العزم
من �أجل �أ�سرتها ومب�صادقتها ودعمها على ك�سر طوق الفقر واالرتقاء ب�أحوال الزوج والأبناء عرب
قر�ض وم�ؤ�س�سة متناهيي ال�صغر.
� ّإن بعث املر�أة للم�ؤ�س�سة ال يولد -كما عبرّ عن ذلك بع�ض الباحثني -من عدم �أو بال�صدفة ،و�إنمّ ا
يتموقع دائ ًما يف منطقة معلومة �ضمن �شبكة من العالقات االجتماع ّية التي تن�سجها باعثة امل�شروع
مع الأيام ،كما يحيط بها يف الأغلب مناخ مالئم “وو�سط �ساند” .ويبقى من العبث ت�ص ّور � ّأن ظاهرة
املقاولة الن�سائية ظاهرة فريدة ب�إمكانها النجاح مبعزل عن الدعم وامل�ؤثرات العائلية؛ وبالتايل
الرجل والرجال.
مبعزل عن ّ
()280

يعرف م�شهد �إدارة املر�أة للم� ّؤ�س�سة االقت�صادية ح�ضو ًرا مكثفًا لل ّرجل ب�صيغه املختلفة ك�أب وزوج
و�أخ وابن وجار وابن ع ّم� ...إلخ ،ويختلف �شكل احل�ضور وق ّوة ت�أثريه يف �سري امل�ؤ�س�سة ويف
�شخ�صية �صاحبتها بح�سب طبيعة الروابط مع تلك الأخرية ،وبح�سب الدور الذي يتبو�أه ال ّرجل
داخل امل� ّؤ�س�سة وخارجها ،واملكانة التي يحتلها يف ذات �صاحبة امل�ؤ�س�سة.
وترتاوح م�ستويات وجود ال ّرجل/الزوج مثلاً و�س ّلم ح�ضوره يف امل�ؤ�س�سة من الوجود الفعلي الذي
يتقا�سم فيه مع املر�أة م�سئولية الإدارة واملتابعة والت�سيري� ،إىل الوجود “الواجهة” -الذي يربز فيه
عند احلاجة �إىل ق�ضاء املر�أة ل�ش�أن ما ال يق�ضيه غري تدخل “الرجال” ،كاحل�صول على قر�ض� ،أو
التزود مبواد �أولية وغري ذلك� -إىل الوجود عن ُبعد ،والذي يبدو فيه مراقب للأحوال عن ُبعد ومق ّدم
للن�صح وامل�شورة.
�أما الرجل/الأب ،فبقدر ما قد يكون ح�ضوره مبا�ش ًرا يف حاالت باعثة امل�شروع العزباء ،ف�إن
ح�ضوره الأبرز والأع ّم يكون غال ًبا يف ن�سق مت ّثالت الن�ساء �صاحبات امل�شروعات ب�صفة عامة لقيم
(280) Ibid, p.85.
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النجاح والت�ألق والثقة بالنف�س ،ويف م�ستوى ا�ستبطانهن لأ�سا�سيات الت�سيري احلكيم والتعامل
مع الع ّمال واملزودين وغريهم .ويرى “بيارنويل دينياي” �أن �إحداث املر�أة للم�ؤ�س�سة كث ًريا ما
يرتبط بعملية �إعادة �إنتاج اجتماعي ملهنة مع ّينة �أو ملجال ن�شاط معينّ كان �سائ ًدا يف الو�سط الأ�سري
للمر�أة باعثة امل�شروع؛ حيث �إنه غال ًبا ما تنغر�س احل�سا�س ّية جتاه بعث امل�شروع والرغبة اجلاحمة
يف املبادرة االقت�صادية اخلا�صة يف طفولة املر�أة ويف تن�شئتها االجتماعية الأوىل ،التي تقودها
احل�س نحو
ب�أ�شكال واعية وغري واعية �إىل بلورة تلك الرغبة وبلوغ تلك النتيجـة .ولئن ارتبط ذلك ّ
بعث امل�شروع يف ر�أيه بالثقافات الوطنية والت�شجيعات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية ،ف�إنّه يرتبط كذلك
بقدر مه ّم من ال�سلوكات العائلية الرتبوية التي �أ�سهمت يف �إعداد املر�أة امل�سبق للم�ستقبل ،وتهيئتها
اخلا�صة وت�سيريها وتويل قيادتها.
لبعث امل� ّؤ�س�سة
ّ
()281

�إن حديث بع�ض املخت�صني عن جتذّر مبادرات بعث امل� ّؤ�س�سة الن�سائية يف الدول العرب ّية ويف بع�ض
الدول ال ّنامية يف دائرة الو�سط االجتماعي الرافد للم� ّؤ�س�سة ول�صاحبتها �أف�ضى �إىل الت�أكيد على
الذكي للمر�أة باعثة امل�شروع �ضمن ن�سيج �أكرب من العالقات االجتماع ّية املختلفة
حمور ّية التح ّرك
ّ
التي ت�صنعها املر�أة باعثة امل�شروع خارج حميطها العائلي واالجتماعي .وت�ؤ ّلف منها املر�أة �صاحبة
امل� ّؤ�س�سة تدريج ًّيا �شبكة عالقات حيو ّية ت�ستند �إليها يف رفد حياة م�ؤ�س�ستها وانتعا�شها ،وت�ستنفرها
يف �أوقات ال�ضرورة لت�سهيل مهامها الإنتاجية وق�ضاء �شئونها.
وتلحف ال ّأول بالثاين واكت�سائه به اً
تناول
وال يع ّد احلديث عن متف�صل االقت�صادي باالجتماعيّ ،
الرواد وامل� ّؤ�س�سني على
جدي ًدا يف الأدبيات ال�سو�سيولوﭽية والأنرثبولوﭼية التي � ّأكدت منذ فرتة ّ
�أهمية ان�صهار الفعل االقت�صادي يف جمموعة من العالقات االجتماعية التي حت ّمله معاين امل�صادقة
االجتماع ّية واملكانة ،وت�ضفي عليه معاين الرمزية ،ومتنحه ال�سلطة والهيمنة.
وقد عاب عامل االجتماع الفرن�سي “بيار بورديو”  Pierre Bourdieuمنذ ال�ستينيات على علماء
االقت�صاد افرتا�ضهم با�شتغال ر�أ�س املال االقت�صادي ب�شكل م�ستقل ومنف�صل ،وافرتا�ضهم بحدوث
الرتاكم االقت�صادي وفق النماذج االقت�صادية ال�صرفة .وقد بينّ “بورديو” يف مقابل ذلك �أن �إعادة
�إنتاج ر�أ�س املال االقت�صادي وتناميه يفرت�ض بال�ضرورة حالة من حت ّوله نحو �أ�شكال �أخرى من
ر�أ�س املال ،ومنها ر�أ�س املال املدر�سي ،والثقايف ،واللغوي الرمزي؛ ومن ث ّم حت ّوله نحو ر�أ�س مال
(281) Ibid, p.82.
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اجتماعي بعبارة “بورديو” الأ�شمل .وهكذا ف� ّإن ر�أ�س املال االجتماعي بر�أي “بورديو” يختزل
ّ
كل �أ�شكال رءو�س الأموال غري االقت�صاد ّية التي ال ميكن للنماء االقت�صادي �أن يتحقق بدونها.
ويعرفه على �أنّه “جمموعة من امل�صادر املتوافرة �أو الكامنة املرتبطة مبلكية �شبكة دائمة من العالقات
ّ
املُم�أ�س�سة عرب التعارف املتبادل ،واملرتبطة باالنتماء �إىل جمموعة من الأعوان املتحدين بروابط
م�ستقرة ومثمرة قائمة على تبادالت ماد ّية ورمز ّية متالحمة”.
()282

()283

وقد بد�أ مفهوم ر�أ�س املال االجتماعي يربز يف بع�ض الدرا�سات بو�صفه املفهوم ال�سو�سيولوجي
الأكرث قدرة على فهم ظاهرة املقاولة الن�سائية .كما بد�أت بع�ض الأدبيات ت�ؤك ّد على اعتماد املر�أة
باعثة امل�ؤ�س�سة االقت�صادية اخلا�صة (�أكرث من الرجل وب�شكل خمتلف عنه) على جملة من التحالفات
االجتماعية و�شبكة من العالقات االجتماعية التي ت�ستثمر فيها الر�صيد العالئقي للأهل وخا�صة
للأب والزوج والأبناء ب�شكل جمدٍ  .و�أ�صبحت الوقائع ت� ّؤكد على حت ّمل ر�أ�س املال االجتماعي للمر�أة
باعثة امل�شروع �أكرث من غريه من رءو�س الأموال جزءا مه ًّما من م�سئولية جناح خمتلف عمليات
م�ضارباتها يف ال�سوق ،وت�سيريها مل�ؤ�س�ستها ،وجرب عرثاتها املالية والإدارية نتيجة تق ّلبات ال�سوق،
وجتاوز ّ
كل ما ميكن �أن يعرتي امل�سرية االقت�صادية للمر�أة وللم�ؤ�س�سة من عوائق و�صعوبات.
ويوظف اليوم مفهوم ر�أ�س املال االجتماعي ب�شكل مع ّمق يف مقاربة ظاهرة الفقر و�سيا�سات
مكافحته عرب �آلية القرو�ض ال�صغرى ،وت�شجيع املر�أة الفقرية على بعث م�ؤ�س�سات متناهية ال�صغر،
وم�ساعدتها على بناء مهارات االنتظام والتفاو�ض االجتماعي بهدف ك�سر طوق الفقر و�إحداث
التغيري .كما يقع اعتماد املفهوم يف حت�سني �أداء �آلية ت�شكيل ن�ساء ال�شرائح الفقرية “للمجموعات
املت�ضامنة” املعتمدة من قبل م�ؤ�س�سات الإقرا�ض متناهي ال�صغر .وقد ب ّينت بع�ض الدرا�سات املنجزة
بالهند وببع�ض الدول الإفريقية �أن ر�أ�س املال االجتماعي َّ
املوظف من قبل املر�أة ميكن �أن ينق�سم �إىل
ر�أ�س مال اجتماعي مدين ور�أ�سمال اجتماعي حكومي ،حيث يقوم ال ّأول على ّ
كل ما تن�سجه
()284

(282) Pierre Bourdieu, Le capital social, Note provisoires. Texte reproduit in Antoine. Bevort et
Michel Lallement , Le capital social, op.cit , p.31.
(283) Ibid, p.31.

( )284انظر على �سبيل املثال:
Amartya Sen, Un nouveau modèle économique; Ed/ Olide Jacob, Paris 2000.
Linda. Mayoux, “Tacking the down side: Social Capital, Women’s Empowerment and Microfinance in
Cameroon”, Development and Change, vol.32, 2001.
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املر�أة الفقرية من عالقات اجتماعية و�صداقات وحتالفات مع وعرب خمتلف اجلمعيات واملنظمات
التنموية العاملة يف املجال ،وي�ستند الثاين �إىل ما ت�صنعه املر�أة كذلك من عالقات وحتالفات مع
الأجهزة احلكومية الر�سم ّية وموظفيها وهيئاتها ب�شكل يخدم �سري امل�ؤ�س�سة وت�سهيل �شئونها.
�إن التطور الفكري احلا�صل يف مقاربة عالقة املر�أة بامل� ّؤ�س�سات االقت�صاد ّية ،والتمف�صل القائم بني
االجتماعي واالقت�صادي يف م�سارات مكافحة الفقر ،وبعث امل� ّؤ�س�سات االقت�صاد ّية متناهية ال�صغر،
وعمل املر�أة بالقطاع غري الر�سمي يف الدول النامية� ،أ�ضحى يدفع باجتاه تغيري فعلي يف التوجهات
الفكرية والنظرية القائمة واملعتمدة لعقود يف علم اجتماع التنظيم وامل�ؤ�س�سة.
وتوجهت الإ�شارة حتدي ًدا �إىل بع�ض �أوجه الق�صور النظري الناجت عن التناول ال�سو�سيولوجي
اً
خمتزل يف درا�سة امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الكربى وحتليلها مبعزل عن درا�سة وحتليل كيف ّية
للم�ؤ�س�سة
ا�شتغال امل�ؤ�س�سات ال�صغرى ومتناهية ال�صغر .وهو ما �أدى �إىل نق�ص الفت يف تط ّور الإدراك
ال�سو�سيولوجي لبع�ض الظواهر االجتماعية املت�صلة بتلك املجاالت.
لقد �أ�صبحت الدرا�سات ت� ّؤكد على �ضرورة االنتباه �إىل �أن ر�أ�سمال الثابت للم�ؤ�س�سة االقت�صادية يف
البلدان النامية ال يرتبط فقط بقيمة التبادل املنتجة من طرفه ،ولكنه يرتبط كذلك بقيمة اجتماعية،
وبتنوع يف العالقات وال�صداقات والدعم الذي ميكن �أن يحتكم عليه باعث امل�شروع �أو باعثته� .إن
جناح امل� ّؤ�س�سة االقت�صاد ّية متو�سطة كانت �أو �صغرية ومناءها ين�ش�أ كذلك من ر�أ�سمالها االجتماعي،
وقدرة �صاحبتها �أو �صاحبها على التحرك داخل �شبكة من العالقات االجتماع ّية املتنوعة مع احلرفيني
واملزودين واملوظفني الإداريني والعاملني بالبنوك وغريهم.
كما تكمن الق ّوة كذلك يف ذلك “الر�أ�سمال اال�سرتاتيجي”
الع�صي على القيا�س اخلارجي ،والذي
ّ
ال يت�س ّنى للدار�س فهمه وتقييمه �إال �إذا ما مت اعتبار جمموعة االنتماء التي تدور املر�أة يف فلكها .هذا
وقد دعت بع�ض الدرا�سات احلديثة �إىل �ضرورة ا�ستحداث مرجعيات نظر ّية ومداخل جديدة لدرا�سة
امل�ؤ�س�سة االقت�صاد ّية املتو�سطة وال�صغرية ،مرجعيات تنطلق من تثمني دور البنية اخلارجية ،ومن
ت�أثري املحيط االجتماعي الذي ينتمي �إليه الفرد على �سلوك �صاحب امل�ؤ�س�سة �أو �صاحبة امل�ؤ�س�سة.
وتنطلق هذه الدعوات من قناعة را�سخة ب�أن امل�ؤ�س�سة املتو�سطة وال�صغرية ومتناهية ال�صغر ميكن
�أن متثل مو�ضوع بحث قائم بذاته� .إنها تتجلى كحقيقة متداخلة م�شحونة بالروابط التي تن�سجها
()285

(285) Pierre. Noel Denieuil, Les entrepreneurs du développement. L’Harmattan, Paris 1992, p.11.
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تلك امل�ؤ�س�سة مع حميطها .وت�ؤدي حماولة مقاربتها �إىل تناول املجال االجتماعي املح ّلي كمنظومة
م�ؤلفة من جملة من العالقات االجتماعية؛ وهو ما يدفع باجتاه الت�أكيد من جديد على القيمة
امل�ضافة والعائد النظري والفكري من �أهمية تفكيك مرجعيات النظر والتخ ّلي عن املقاربات ال�شمولية
انتباها لعالقات النوع االجتماعي ولتج�سداتها يف الواقع واملجال املدرو�سني.
للظواهر التي ال تعري ً
مراع للنوع االجتماعي و�أكرث الت�صاقًا بخ�صو�صية
وال �شك يف �أن اعتماد منظور �سو�سيولوجي ٍ
املجتمعات والثقافات وال�شعوب يرثي �إىل حد كبري حماوالت فهمنا للظواهر املدرو�سة.
()286

 -2املرأة العربية والسياق السوسيوثقايف للمبادرة االقتصاديّة:
ت�شهد حركة دخول املر�أة العرب ّية لعامل الأعمال امله ّمة �أو �صغرية احلجم تنام ًيا الفتًا يف ظل ت�سامح
جمتمعي وثقايفّ بدا غري راف�ض حل�ضورها يف هذه ال�ساحة ،بل �إنه كان على العك�س من ذلك �سن ًدا
ّ
وداف ًعا حلركة انخراطها يف جمال املبادرة االقت�صادية اخلا�صة .ويت ّم ذلك كما �سبقت الإ�شارة يف
حالة كانت املر�أة �صاحبة الأعمال مدفوعة بتقاليد �أو برثوة عائلية� ،أو كانت ال حتتكم على غري ال�صرب
واملبادرة وت�شجيع املحيطني بها.
وقد يبدو الأمر الفتًا بع�ض ال�شيء ،خا�صة �إذا ما ُو�ضع يف �سياق الو�صم املتداول للثقافة العربية
املو�سومة بذكوريتها وببطرياركية جمتمعاتها ّ
املعطلة للأدوار االقت�صادية للمر�أة ،واملانعة حلركتها
وحت ّررها من قيود الف�ضاء اخلا�ص.
ويبقى �س�ؤال امل�شروعية االجتماعية والثقافية وتق ّبل تلك الثقافة الذكورية لفعل املبادرة االقت�صادية
احل ّرة للمر�أة حميرّ ً ا ،ويحتاج �إىل جهود بحث �أكرث عمقًا وت�أن ًيا ،تعمل على فهم �أركيولوﭼيا ذاكرة
املجتمع وثقافته وتاريخه ،وحتاول عرب ذلك فهم ظاهرة املقاولة الن�سائية يف عالقتها بالثقافة العرب ّية
ندعي يف هذا املقام القدرة على فعل ذلك بقدر ما نطمح لتناول بع�ض زوايا النظر
الإ�سالمية .ولن ّ
لظاهرة ولوج املر�أة عامل املال والأعمال يف بعدها الثقايف.
لقد �أف�ضت بع�ض القراءات ال�سو�سيولوﭽية لظاهرة املقاولة الن�سائية وحماوالت فهم جناح املر�أة
�صاحبة الأعمال وت�أ ّلقها يف �أدارة م�ؤ�س�ستها� ،إىل تناول الظاهرة يف �إطار عالقة �سببية بينها
(286) Bernard Ganne “Pour une sociologie des PEM ou de l’entreprise comme articulation d’un
système de relation” in cahiers du Lastrée Université de Lille, 1987. Cité par Denieuil, Les
entrepreneurs du développement, p.12.
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وبني املجتمع وثقافته الذكورية .ور�أت تلك القراءة �أن بروز املر�أة كفاعل اقت�صادي رائد يف بع�ض
املجتمعات العرب ّية قد يكون يف جانب منه نتيجة للطبيعة الذكور ّية لتلك املجتمعات التي تنتمي �إليها.
وقد بينّ “بيار نويل دينياي” يف هذا ال�صدد -ومن منطلق بع�ض �أدبيات مقولة ثقافة امل�ؤ�س�سة� -أن
فر�صا �أكرب -يف حال وجود ت�شريعات وظروف م�ؤ�س�سية
الثقافات التي تُنعت ب�أنها ذكورية متنح ً
و�سيا�سية منا�سبة -لربوز مقاولة ن�سائية طموحة ومتحدية .وقد انطلق الكاتب من �آراء “قريت
هوف�ستاد”  Greet Hofstedحول االختالفات الثقافية واملجتمعية لل�سلوك داخل جماالت
طموحا يف الثقافات الذكورية ،و�أكرث انطوا ًء و�أقل
يكن �أكرث
العمل ،التي �أبرز فيها �أن الن�ساء ّ
ً
طموحا وظهو ًرا يف املنا�صب القيادية العليا مبجاالت العمل يف املجتمعات الن�سائية.
ً
()287

()288

�إن اعتبار طموح املر�أة وحت ّديها يف جمال دخول عامل املال والأعمال (رغم ما ي�شاع عنه يف �أغلب
الثقافات واملجتمعات ب�أنه عامل الرجل بامتياز ،و�أن املر�أة ال جمال لها فيه مل�سوغات وحجج عديدة
قد تختلف من �سياق �سو�سيوثقايف �إىل �آخر ،ومن فرتة تاريخية �إىل �أخرى) نتيجة حمكومة بطبيعة
الثقافة الذكور ّية ال�سائدة قد يكون مدخلاً مه ًّما لفهم بع�ض جوانب �إ�صرار املر�أة وعزمها على حت ّدي
العوائق الثقافية ،وك�سر م�سلمات �أدوار النوع االجتماعي ،و�إيديولوجياتها التي ال يخلو منها جمتمع
كاف لفهم الظاهرة ،وال مي ّثل غري وجه وحيد من وجوه حتليلها.
وال ثقافة ،ولكنه يبقى بنظرنا غري ٍ
و�إذا كان من الأكيد �أن جتديف املر�أة العرب ّية اليوم �ض ّد التيار املعادي حل�ضورها و�إ�سهامها الفاعل
يف احلياة االقت�صادية ملجتمعها قد يكون وراء تف�سري �إ�صرارها وعزمها على حت ّدي امل�ستحيل
وحتقيق النجاح وفر�ض الذات ،ف�إنه من امل�ؤكد كذلك �أن خمتلف �أوجه ذلك التحدي ال تنطلق من عدم،
وال ميكن اعتبارها ظواهر بال جذور تاريخية .وربمّ ا جتد تلك القيم الن�سائية املتحدية واملقتحمة لعامل
حججا ت�ستند �إليها وت�ستمد منها م�شروعيتها
املال والأعمال لنف�سها امتدادات تاريخ ّية ت�صنع منها ً
الثقافية يف الوجود والربوز.
وتتك ّرر �صور تلك امل�شروع ّية الثقافية التاريخية ومناذجها ،و ُيعبرَّ عنها ب�أ�شكال خمتلفة يف م�شهد املر�أة
العرب ّية �س ّيدة الأعمال ذات الدور االقت�صادي الرائد يف املغرب وامل�شرق .ويف هذا ال�سياق يربز منوذج
ال�سيدة خديجة زوجة الر�سول �صلى الله علية و�سلم مثلاً قو ًّيا يف دوائر متنوعة من فعل الت�ألق والربوز
(287) CREDIF, Les femmes entrepreneures en Tunisie, op cit, p.65.

( )288كنا قد تعر�ضنا مبزيد من التف�صيل لتحليالت هوف�ستاد ملفهوم ثقافة امل�ؤ�س�سة وعمل ّية ت�شكيل ثقافة املجتمع الك ّلي لنطاقات العمل،
وميكن للح�صول على املزيد من التفا�صيل الرجوع للف�صل الثاين.
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االقت�صادي للمر�أة العرب ّية .وال غرابة يف �أن يقرتن ا�سم ال�سيدة خديجة ب�سل�سلة معامل للفوالذ وال�صلب
وغرفهن
وجمال�سهن
تديرها امر�أة عرب ّية ،كما ال غرابة يف �أن حتمل بع�ض منتديات �سيدات الأعمال
ّ
ّ
التجار ّية ذلك اال�سم الرمز .وال غرابة اليوم لتاجرة موريتانية جتوب البالد العربية اً
وعر�ضا بح ًثا
طول
ً
لتزود به �صغار تاجرات موريتانيا �أن ت�ستم ّد �شرعية
عن �أجود �أنواع العطور
واحللي والقما�ش ّ
ّ
ت�سجل فيها
ممار�ستها من �سرية ج ّداتها تاجرات موريتانيا لقرون خلت؛ حيث كانت التاجرة املوريتانية ّ
ح�ضورها يف قوافل التجارة ال�صحراوية بني املغرب الإ�سالمي وو�سط �إفريقيا وغربها .قد تت�صور تلك
امل�شروعية التاريخية �إذًا ب�صور خمتلفة ح�سب ال�سياقات والظروف ،كما قد تتج ّلى بطريقة �أو ب�أخرى يف
مناذج متعددة من �سيدات الأعمال العربيات ،ولكن امله ّم �أنها تنخرط جمي ًعا يف ذات امل�سار من الداللة
ومن ن�سج املعاين امل�سرتفد بدوره من ف�ضل ال�شريعة الإ�سالمية على املر�أة؛ حيث اعرتفت لها بذ ّمة
مالية م�ستق ّلة ّ
مكنتها -رغم �سطوة الأعراف وجور التقاليد �أحيانًا -من فر�ض ذاتها يف عامل الأعمال،
و�ساعدت على توفري مناخ ثقايف عام ال ي�ستنكر وجودها يف ذلك العامل.
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ويف نف�س ذلك امل�سار من البحث عن امل�شروعية الرمزية واال�سرتفاد منها ت�سعى املر�أة �صاحبة العمل
املتوا�ضع وامل�شروع متناهي ال�صغر �إىل ن�صو�ص القر�آن والأحاديث النبو ّية التي تبارك ال�سعي،
وت�ستهجن اال�ستكانة ،وتعلي من �ش�أن العمل على قتل �شبح الفقر ودحره .هذا ف�ضلاً ع ّما جتده يف
امل�أثور ال�شعبي من حجج داعمة ت�ؤكد من خاللها للمحيطني بها وللمتعاملني معها �أنه “ال عار يف عمل
النهار” ،و�أن “يف احلركة بركة” و� ّأن “التعب وال�شقاء �أف�ضل من االحتياج والعوز” ،وغري ذلك
مما يحفل به موروث جمتمعاتنا العرب ّية ال�شفوي من �أقوال و�أمثال.
وخال�صة القول �إن حركة بعث املر�أة العرب ّية للم�ؤ�س�سة تتج ّلى كحركة متنوعة تتع ّدد فيها مناذج �صاحبات
ت�سجل فيه تلك احلركة بروزًا الفتًا ل�صاحبات امل�ؤ�س�سة
امل�ؤ�س�سة االقت�صادية و�أ�صنافهن .وبالقدر الذي ّ
ت�سجل كذلك ح�ضو ًرا مه ًّما لباعثة امل�ؤ�س�سة
االقت�صادية امله ّمة من حيث احلجم يف �أغلب الدول العرب ّية ،ف�إنها ّ
االقت�صادية ال�صغرية �أو متناهية ال�صغر .وتن�صهر هذه احلركة مبختلف �أ�صنافها يف �سياقات ثقافية
م�شجعة على النطاقات املحلية والإقليمية والدول ّية �أ�ضحت تدفع باجتاه حفز املر�أة
وقانونية واقت�صادية ّ
على خو�ض جتارب العمل امل�ستقل وجت�شم م�سئولية االنخراط احل ّر والفاعل يف احلياة االقت�صاد ّية.
( )289ملزيد من التفا�صيل حول ممار�سة املر�أة املوريتانية لن�شاط التجارة ميكن الرجوع �إىل:
Gisèle Simard, Petites commerçantes de Mauritanie: voiles, perles et henné. ACCT- Kartalla, Paris
1996.

ال ّنوع وعلم اجتماع العمل وامل� ّؤ�س�سة

269

الف�صل ال�ساد�س :املر�أة العربيّة وم�سارات �إن�شاء امل�ؤ�س�سة و�إدارة امل�شروعات االقت�صادية

وعن اخل�صائ�ص العامة حلركة املبادرة االقت�صادية احلرة للمر�أة العربية ميكن القول �إن التوزيع
القطاعي مل�ؤ�س�سات الن�ساء ي�شهد ح�ضو ًرا حمت�ش ًما يف بع�ض القطاعات ،مقابل التمركز املك ّثف يف
القطاع الثالث و�ضمن �أن�شطة اخلدمات والتجارة وال�سياحة .وهكذا ف�إن خطا املر�أة العربية يف عامل
املال والأعمال تبدو وئيدة وحذرة ،تتهيب خو�ض املجاالت غري امل�ألوفة؛ وتتجنب بالتايل املغامرات
االقت�صادية غري م�أمونة العواقب.
وعلى خالف ذلك ال تنح�صر املالمح العمر ّية للن�ساء �صاحبات امل�ؤ�س�سة يف �شريحة عمر ّية بعينها .ورغم
�أن ظاهرة بعث املر�أة للم�ؤ�س�سة كانت تقرتن يف ال�سابق مبراحل الن�ضج العمري واملادي للمر�أة -مما
كان يفرت�ض بعث امل�ؤ�س�سة يف �سن مت�أخر ن�سب ًّيا -ف�إن التغريات الهيكلية الطارئة على �أ�سواق العمل،
ً
انخراطا متزاي ًدا
واالرتفاع امل�شهود خلريجات التعليم العايل يف �سائر البلدان العربية �أ�ضحيا يربزان
حلديثات ال�سن ،خا�صة من حامالت ال�شهادات العليا يف عامل املال والأعمال يف عدد الدول العرب ّية.
ً
ملحوظا يف ن�سق بعث امل�ؤ�س�سة متناهية ال�صغر بدعم من جهات حكومية
وت�شهد الدول العربية كذلك تطو ًرا
وغري حكومية عديدة نا�شطة يف جمال التمويالت ال�صغرى .ويندرج هذا الن�سق يف �سياقات عامل ّية ووطن ّية
ُعقد فيها العزم على مكافحة فقر الن�ساء .ولئن ظ ّلت جتربة حماربة فقر الن�ساء عرب �آلية بعث امل�شروعات
متناهية ال�صغر ّ
حمل العديد من النقد امل ّت�صل مباهية التدخل وبالنتائج الفعل ّية يف حتقيق متكني املر�أة ،ف�إن
ذلك امل�سار ي�شهد تط ّو ًرا بارزًا اً
حماول ا�ستهداف �أكرب عدد ممكن من ن�ساء ال�شرائح الفقرية.
و�أخ ًريا يبقى من امله ّم الت�أكيد على �أن حركة بعث املر�أة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية مبختلف �صورها امله ّمة
واملتوا�ضعة من حيث احلجم تن�صهر يف رحم منظومة ثقافية اجتماعية تت�أ�س�س على ن�سيج مت�شابك
من العالقات االجتماعية التي تتحرك املر�أة �صاحبة امل�شروع يف دوائرها وت�ستند �إليها �صانعة منها
ر�أ�س مال اجتماعي ترفد به �إمكاناتها املادية .ويربز الرجل ب�صيغ متعددة وب�أدوار متباينة ك�شريك
داعم و�ساند للمر�أة ومل�ؤ�س�ساتها .وحتاول املر�أة �صاحبة امل�ؤ�س�سة املتو�سطة �أو ال�صغرية �أو متناهية
ال�صغر بحنكة بالغة ربط اخلا�ص بالعام يف حياتها ،وربط االقت�صادي باالجتماعي بهدف العل ّو
مبوقعها ومكانتها االقت�صادية يف ظل اجتهاد ل�صون �أدوارها امل�ألوفة كر ّبة بيت و�صاحبة �أ�سرة.
ومع اجتهاد يف رفد دورها االقت�صادي ب�صور رمز ّية خمتلفة من ت�أكيد م�شروعيته احل�ضارية
والتاريخية� ،صور تعمل فيها على ت�أ�صيل ن�شاطها يف عمق مقومات الهو ّية واالنتماء ،مرت�صدة بذلك
لكل حماوالت الت�شكيك �أو التحفّظ على ن�شاطها االقت�صادي با�سم الدين �أو العرف �أو التقاليد.
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�إن تطور العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف ّ
ظل اختالل نوعي �سقط لزمن يف �أوحال �أ�سطورة حيادية
العلم وعدم انتماء املعرفة �إىل جن�س بعينه ،انعك�س �سل ًبا على كل تخ�ص�صاتها ،مبا فيها تلك املهت ّمة
بالعمل وبالتنظيم وبامل� ّؤ�س�سة .وقد تطورت تلك االخت�صا�صات حتت وط�أة �إدراك �سو�سيولوجي
منقو�ص للعامل “الإن�سان” بو�صفه رجلاً “مفتول الع�ضالت”؛ فظلت بذلك درا�سات علم اجتماع
العمل حتدي ًدا بعيدة عن االنتباه �إىل القواعد العري�ضة من ال ّن�ساء العامالت بامل�صانع؛ وغري �آبهة
بالتايل ملباحث العالقة بني اجلن�سني يف تفاعلها مع ظواهر العمل وجماالت ممار�سته.
وعقب تن ّوع املقاربات ال�سو�سيولوﭼ ّية ملجاالت العمل ،وظهور مرجعيات نظر ّية �أكرث تط ّو ًرا ومواكبة
ال�صناعي يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي مع علم اجتماع التنظيم ،ثم مع علم اجتماع
للتق ّدم ّ
امل�ؤ�س�سة ،مل يربز �أي اهتمام ُيذكر باملر�أة وال بعالقات النوع االجتماعي داخل نطاقات العمل يف
تخ�ص�صات �سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم
الغرب �أو يف العامل العربي .ح�صل ذلك رغم ما �شهدته ّ
وامل�ؤ�س�سة من جتديد يف �أطروحاتها وتط ّور يف تناولها النظري ملجاالت العمل وامل�ؤ�س�سة ،وتثمينها
لأهم ّية منظومات العالقات االجتماعية القائمة بني الفاعلني االجتماعيني ،ودورها يف احلفاظ على
متا�سك امل� ّؤ�س�سة االقت�صاد ّية ومت ّيز نظم �أدائها.
و�إن عرفت ال�ساحة البحث ّية بع�ض االهتمام ال�سو�سيولوجي باملر�أة العاملة يف مناطق عديدة من
العامل ،ف�إن تلك املحاوالت نظرت �إىل املر�أة يف ذاتها دومنا تتناولها كفاعل اجتماعي واقت�صادي
داخل منظومة عالقات ال ّنوع االجتماعي يف م�ؤ�س�سات العمل و�شبكاتها .كما �أن ذلك التناول ّ
ظل
مفتق ًدا ملدار�س نظر ّية �سو�سيولوﭽية قادرة على ا�ستيعاب ق�ضايا العمل والتنظيمات وامل�ؤ�س�سة عرب
جمهر ال ّنوع االجتماعي.
ولئن ّ
متكنت �سو�سيولوﭽيا امل� ّؤ�س�سة على وجه اخل�صو�ص من �إبراز �أهمية ت�أثري املنظومات القيم ّية
والثقاف ّية على واقع احلياة االجتماع ّية و�أن�سجتها الب�شر ّية داخل امل�ؤ�س�سة وعلى �أن�ساق اال�شتغال
وطبيعة الت�سيري والقيادة وك ّم الإنتاج وجودته وغري ذلك ،ف�إن االهتمام بطبيعة الروابط القائمة بني
اجلن�سني يف �صلب امل�ؤ�س�سة االقت�صاد ّية ،ومكانة كل منهما يف جماالت العمل ومواقعه املختلفة ّ
ظل
التخ�ص�ص ،وظل التناول عا ًّما و�شمول ًّيا ،دون �أن يتبلور �إىل اليوم
�شبه مقبور يف �أغلب �أدبيات
ّ
�ضمن �أدبيات �سو�سيولوﭽيا العمل وامل� ّؤ�س�سة اجتاه بارز ي� ّؤكد على �أهم ّية عالقات النوع االجتماعي
و�أثرها على الفاعلني االجتماعيني وعلى �سري امل�ؤ�س�سة وا�شتغالها.
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ورغم ّ
التطور الفكري وامليداين ملقاربة ال ّنوع االجتماعي ،وتزايد االهتمام مبا ميكن �أن يحققه
اعتماد تلك املقاربة يف جماالت البحث املختلفة من �إ�ضافة وجتويد مل�ستوى النتائج واخلال�صات ،ف�إن
ذلك مل ّ
يتجل بال�شكل املطلوب يف �أدبيات �سو�سيولوﭽيا العمل والتنظيم وامل� ّؤ�س�سة .وقد �أ�سهمت
جدلية التفاعل بني م�ساري التط ّور الفكري للمفهوم وا�ستخداماته امليدانية يف احلقل التنموي ب�شكل
خا�ص يف االرتقاء املعريف به من مفهوم نظري جم ّرد �إىل مقاربة ذات �أ�س�س فكرية ومنهج ّية بد�أت
اجلدوى املبا�شرة من ا�ستخداماتها امليدانية تت�أكد �شيئًا ف�شيئًا .وقد م ّثل ذلك خطوة مه ّمة يف م�سار
ردم الفجوة بني النظريات العلم ّية وال�شواغل املجتمعية لعموم النا�س .وربمّ ا ا�ستوعب مفهوم ال ّنوع
االجتماعي عرب جدلية الت�أثر والت�أثري بني الفكر واملعرفة من ناحية ،والواقع املجتمعي املعي�ش للمر�أة
والرجل وال�شرائح املق�صية وامله ّم�شة من ناحية �أخرى ،كل ذلك اجلدل الذي دار حول مه ّمة ّ
املفكر
والعامل وحرفته باملعنى الذي �أثاره عامل االجتماع الأملاين “ماك�س فبري” منذ �أكرث من قرن ،وما
أي�ضا عامل االجتماع الفرن�سي “�إميل دوركهامي” منذ مراحل الت�أ�سي�س الأوىل لعلم
حتدث عنه � ً
االجتماع عن جدوى العلم ودوره يف التغيري االجتماعي الفعلي على �أر�ض الواقعّ .
ولعل مفهوم
النوع االجتماعي برهن بذلك عن مقدرة فائقة يف اال�ستيعاب الرحب ملجموعة من العنا�صر التي
كانت تُعترب متنافرة ومت�ضادة ،كالرجل واملر�أة ،والنظري وامليداين ،والكمي والكيفي ،واحلكومي
وغري احلكومي ،واملح ّلي والدويل� ،إ ّال � ّأن م�سار ا�ستيعابه كمفهوم وك�أداة حتليل قادرة على حتقيق
الإ�ضافة العلمية يف حقول املعرفة الإن�سانية واالجتماعية املختلفة مازال متعثرّ ً ا.
� ّإن معاودة �صياغة املفاهيم بعد تفكيكها ،و�إعادة �إنتاج و�سائلنا ومناهجنا البحث ّية وفق منظور يراعي
احتياجات ّ
كل من ال ّن�ساء وال ّرجال و�سائر ال�شرائح االجتماع ّية املق�ص ّية واملهم�شة يبقى �أحد �أهم ركائز
جناح الت�أ�سي�س لعلم اجتماع عمل وم�ؤ�س�سة خمتلف ومغاير ،يطمح يف تغطية �شواغل الفاعالت
والفاعلني االجتماعيني �ضمن جماالت العمل املتنوعة واملتج ّددة من يوم �إىل �آخر بتج ّدد ن�سق �سري العوملة
مراع ملنظور ال ّنوع االجتماعي
االقت�صادية التي نعي�شها .ويتب ّدى الت�أ�سي�س لعلم اجتماع عمل وم� ّؤ�س�سة ٍ
اليوم كحتم ّية علم ّية �أ�ضحت تتطلب ت�ضافر جهود املخت�صني يف خمتلف الأقطار العربية للإ�سهام اجل ّدي
والفاعل فيها .و�إن بقيت الأدوار الكربى يف �صياغة اخلطط واال�سرتاتيجيات ال ّدافعة بذلك امل�سار
م�سئولية هياكلنا وم�ؤ�س�ساتنا الإقليمية ،ف�إن ذلك البناء ال يجب �أن ي�ستهني كذلك بدور اجلهود الفردية
للجامعيني واجلامعيات والباحثني والباحثات باجتاه غر�س قيمة النظر ل�سائر ظواهر العمل وامل� ّؤ�س�سة
عرب منظور ال ّنوع االجتماعي ب�شكل �أفقي يخرتق كل مراحل الإنتاج البحثي والتدري�سي وحمطاتها.
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ويطرح الو�ضع ال�سو�سيولوجي لأحوال العمل وامل� ّؤ�س�سة يف زمن العوملة يف ميزان ال ّنوع االجتماعي
ملحة عن التق�سيم غري
والروابط بني اجلن�سني على موائد البحث ق�ضايا بحث ّية حرجة ،وم�سائل نظر ّ
املتكافئ وغري املن�صف للعمل بني اجلن�سني ،ودور امل�سارات االجتماعية والثقافية يف �إعادة �إنتاجها
ب�أ�شكال �أحد و�أعمق من قبل يف �أ�سواق عمل العوملة.
ولكن الالفت لالنتباه �أن اجلهود النظر ّية املبذولة لتفكيك �أو�ضاع العمل وامل� ّؤ�س�سة وفقه حتوالتهما
ّ
الراهنة ال تزال يف معظمها غري منتبهة �إىل التط ّور املطرد واملعتل لإعادة �إنتاج حقائق التق�سيم
اجلن�سي للعمل وانعكا�ساته املختلفة واملحتملة على واقع ّ
كل من املر�أة وال ّرجل داخل جماالت العمل.
وتبقى املر�أة حتدي ًدا خارج ال�صورة وخارج جوهر التحليل العلمي والنظري املت�صل مب�ستجدات
واله�ش
عملهن املرن
ّ
ق�ضايا العمل وامل� ّؤ�س�سة .كما يبقى عمل الن�ساء بالقطاع غري الر�سمي ،و�أ�صناف ّ
(من املنزل وبالقطعة ولبع�ض الوقت�...إلخ) ،ووجودهن يف حركات الهجرة الداخلية واخلارجية
امل�شروعة وغري امل�شروعة ،حقائق اجتماعية ما زالت مل تطرح كمو�ضوعات �إ�شكالية يف �إطار الطرح
النظري للتحوالت الراهنة للعمل وللم�ؤ�س�سة بقدر ما تطرح كنتائج وكمظاهر ميدانية وم�ضرب �أمثلة
للإفرازات اجلانب ّية مل�سارات التحوالت الراهنة يف م�شهد العمل وامل�ؤ�س�سة.
كل ذلك ال تزال اجلهود امليدانية والإح�صائية لتحويل حقائق مناطق ّ
و�إىل جانب ّ
ظل �أ�سواق العمل
وزوايا االقت�صاد اخللف ّية واملوازية وغري املنظورة وموقع الن�ساء فيها �إىل �أرقام وم�ؤ�شرات �إح�صائية
موثوق بها ،ال تزال يف م�ستوى الأقطار العربية متعرثة ودون امل�ستوى املطلوب لإنارة �سبيل املعنيينّ
بر�صد تلك الظواهر وحتليلها من باحثني ودار�سني و�أ�صحاب قرار .ومعلوم �أن امل�ؤ�شّ رات املحايدة
املف�صلة وفق النوع االجتماعي ّ
تظل هي الأكرث عج ًزا عن ك�شف الغمو�ض
والأرقام الإجمالية وغري ّ
واله�ش والعمل اجلزئي وق�ضايا الهجرة .وال �شكّ يف �أن جتميع
عن �أو�ضاع البطالة والعمل املرن
ّ
البيانات الدقيقة حول تلك الظواهر مبنظار النوع االجتماعي وتف�صيلها وفق مقايي�سه امل�ضبوطة
واملحددة �سوف ي�ضفي على املقاربة الكم ّية ملثل تلك الظواهر دالالت نوع ّية �أبلغ �أث ًرا و�أكرث �إنارة
ل�سبيل البحث ودوائر التخطيط واتخاذ القرار.
ويبقى التح ّدي املطروح على خمتلف الهياكل املعن ّية يف البالد العربية حكوم ّية كانت �أو غري حكوم ّية
وعلى الباحثني والدار�سني ،متمثلاً يف ال�سعي اجل ّدي نحو تعميق النظر والت�شخي�ص املت�أنيّ
واملدرو�س لواقع التداعيات املختلفة للعوملة على �أ�سواق العمل وعلى امل�ؤ�س�سة االقت�صادية ،وعالقة
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خ ــامتة ع ــامــة

تلك الت�أثريات بق�ضايا النوع االجتماعي .كما ي ّت�صل ذلك التحدي مبدى النجاح يف ال�سعي نحو
�إدراك الأوجه املختلفة لتلك الظواهر وفهمها يف �ضوء خ�صو�صيتها العرب ّية ،ومبعزل عن اال�ستجابات
امل�شروطة للأجندة الدولية وامل�آرب املختلفة واملتنوعة للهياكل الأمم ّية وللهيئات املانحة وغريها من
الأ�صوات املتولدة على ال�ساحة الدولية من يوم �إىل �آخر ،واملتبنية لق�ضايا املر�أة الفقرية وامله ّم�شة
يف الدول العرب ّية والدول النامية.
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املصادر واملراجع العربية
.1

االحتاد الربملاين الدويل ،الربملان واملوازنة والنوع االجتماعي ،دليل عملي للربملانني
2004م ،الن�سخة العرب ّية ،بريوت.

.2

اعتماد ع ّالم ،علم االجتماع ال�صناعي ،مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ط  ،2القاهرة2004 ،م.

.3

�أنطوين غدينز ،علم االجتماع ،ترجمة وتقدمي فايز ال�صياغ ،املنظمة العربية للرتجمة،
الطبعة الأوىل2005 ،م.

.4

الأمم املتحدة ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) ،ت�أريخ احلركات
الن�سائية يف العامل العربي ،بريوت2005 ،م.

.5

ا لأمم املتحدة ،اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) ،و�ضع املر �أة
العربية يف �سياق ال�صكوك الدولية ،ورقة مقدمة يف اجتماع منظمة املر�أة العربية
 15-13نوفمرب/ت�شرين الثاين 2003م.

.6

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية لعام 2005م “نحو نهو�ض
املر�أة يف الوطن العربي”.

.7

جوردن مار�شال ،مو�سوعة علم االجتماع ،ترجمة حممد اجلوهري و�آخرين ،امل�شروع
القومي للرتجمة ،املجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة2000 ،م ،املجلد الأول.

.8

رفاعة الطهطاوي ،املر�شد الأمني يف تربية البنات والبنني ،حتقيق حممد عمارة ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت 1973م.

.9

زكي امليالد ،جتديد الفكر الديني يف م�س�ألة املر�أة ،املركز الثقايف العربي ،القاهرة2000 ،م.

� .10سلوى �شعراوي جمعة ،درا�سات املر�أة كحقل درا�سي يف اجلامعات العرب ّية� ،ضمن �أعمال
ور�شة ت�ضمني بعد النوع االجتماعي يف املقررات اجلامعية ،من�شورات منظمة املر�أة العرب ّية،
القاهرة2003 ،م.
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� .11صندوق النقد العربي ،التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،القاهرة2010 ،م.
 ،-------- .12التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،القاهرة2009 ،م.
 ،-------- .13التقرير االقت�صادي العربي املوحد ،،القاهرة2002 ،م.
� .14صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة ،املكتب الإقليمي للدول العربية ،دليل امل�ؤ�شرات
الدالة على النوع االجتماعي2004 ،م.
 ،-------- .15تق ّدم املر�أة العربية 2004م ،جمهورية م�صر العربية ،ط  ،1القاهرة،
2004م
 .16عائ�شة التايب“ ،الإنتاج املعريف حول املر�أة يف العامل العربي” ،جم ّلة التنوير ،جامعة
الزيتونة ،تون�س ،العدد رقم (� ،)11سنة 2008م.
“ ،------ .17ح�ضور املر�أة يف حقل البحث ال�سو�سيولوجي يف العامل العربي ،مثال
تون�س”� ،ضمن كتاب املر�أة العربية والبحث يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماع ّية،
�أعمال الدورة الثانية ع�شرة مللتقى املبدعات العربيات� ،سو�سة2008 ،م.
“ ،------ .18الثورة الرقم ّية امل�ضادة :مقاربة �سو�سيولوﭽية جلرائم الف�ضاء الإلكرتوين”،
جم ّلة �إ�ضافات ،اجلمعية العربية لعلم االجتماع ،بريوت ،العدد ال ّأول ،يناير /كانون الثاين
2008م.
� ،------ .19سو�سيولوﭽيا العمل املوازي باملناطق احلدود ّية :الهجرة ال�سر ّية والتجارة
املوازية والتهريب� ،أطروحة دكتوراه ،ق�سم علم االجتماع ،جامعة تون�س الأوىل ،تون�س،
1998م.
 .20عبد البا�سط عبد املعطي واعتماد عالم (حترير) ،العوملة وق�ضايا املر�أة والعمل ،مطبوعات
مركز البحوث والدرا�سات االجتماعية  -كلية الآداب ،جامعة القاهرة2003 ،م.
 .21ع ّزة حم�سن خليل“ ،احلركات االجتماعية يف العامل العربي” ،ورقة من�شورة على الإنرتنت،
�ضمن املوقع الإلكرتوين ملنتدى العامل الثالثhttp://forumtiersmonde.net .
280

 .22عال �أبو زيد (حترير) ت�ضمني ُبعد النوع يف املقررات اجلامعية وجماالت البحث الأكادميي،
�أعمال ور�شة من�شورات منظمة املر�أة العرب ّية ،القاهرة2003 ،م.
 .23فادية حطيط عزة �شرارة بي�ضون (حترير) ،اجلندر يف التعليم العايل :وقائع ندوة �إدماج
منظور اجلندر يف �سيا�سات ومناهج اجلامعة اللبنانية ،جتمع الباحثات اللبنانيات ،مكتب
اليون�سكو ،بريوت ،اجلامعة اللبنانية ،بريوت2004 ،م.
 .24فاطمة املرني�سي ،ما وراء احلجاب ،اجلن�س كهند�سة اجتماعية ،ترجمة فاطمة الزهراء
�أزراويل ،املركز الثقايف العربي ،ط  ،4املغرب2005 ،م.
 .25كمال عبد اللطيف ،ق�ضايا املر�أة يف الفكر العربي املعا�صر :التحقيب ،املرجعية و�أ�سئلة التغيري،
ورقة خلفية مقدمة لتقرير التنمية الإن�سانية العربية الرابع ،من�شورة على الإنرتنت.
 .26ليليا العبيدي ،جذور احلركة الن�سائية يف تون�س ،تون�س (دون نا�شر)1987 ،م.
 .27ليندا جني �شيفرد�“ ،أنثوية العلم :العلم من منظور الفل�سفة الن�سوية” ،ترجمة مينى طريف
اخلويل ،عامل املعرفة � - 306سنة 2004م.
 .28مركز اخلليج للدرا�سات اال�سرتاتيجية� ،سيدات الأعمال العرب ،نواة لتكتل اقت�صادي
عربي� ،أخبار اخلليج� 25 ،إبريل/ني�سان 2003م� ،صفحة من�شورة على �شبكة الإنرتنت.
 .29مركز املر�أة العربية للتدريب والبحوث ،العوملة والنوع االجتماعي :امل�شاركة االقت�صادية
للمر�أة العرب ّية ،تون�س 2002م.
 .30معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) ،احلرفيات و�صاحبات الأعمال
الفل�سطينيات :الواقع والآفاق ،القد�س ورام الله2005 ،م.
 .31معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،امل�ساواة بني اجلن�سني :كفاح من �أجل العدالة
يف عامل غري مت�ساو( ،الن�سخة العربية)� ،سنة 2004م.
 .32مكتب العمل الدويل ،الفقر والنوع االجتماعي ،االجتاهات والق�ضايا واملداخل :ملحة عامة،
الطبعة الأوىل ،جنيف1999 ،م.
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 ،------ .33امل�ساواة يف العمل :مواجهة التحديات ،التقرير العاملي ،م�ؤمتر العمل الدويل
 ،96جنيف2007 ،م.
 ،------ .34النوع االجتماعي والفقر واال�ستخدام ،وحدة مرجعية خا�صة بالدول العرب ّية،
جنيف� ،إبريل/ني�سان 2003م.
 .35منظمة العمل العربية ،الكتاب الدوري لإح�صاءات العمل يف البلدان العربية ،العدد ال�ساد�س
ل�سنة 2004م ،مركز التوثيق واملعلومات ،دي�سمرب/كانون الأول 2004م.
 ،------- .36ن�شرة �إح�صائية حول الت�شغيل والتنمية الب�شرية يف البلدان العربية لعام
2004م ،مركز التوثيق واملعلومات دي�سمرب/كانون الأول 2005م.
 .37منظمة العمل العربية :الأمناط اجلديدة للت�شغيل ،م�ؤمتر العمل العربي ،الدورة رقم (،)34
�شرم ال�شيخ  17-10مار�س�/آذار 2007م.
 ،------- .38النهو�ض بالعمالة عن طريق االهتمام بالقطاع غري املنظم ،وثائق م�ؤمتر العمل
العربي يف دورته احلادية والثالثني ،دم�شق ،فرباير� /شباط 2004م.
 ،------- .39ت�شغيل الإناث يف القطاع غري املنظم باجلمهورية التون�س ّية ،من�شورات منظمة
العمل العربية2005 ،م.
 .40نوال ال�سعداوي ،الوجه العاري للمر�أة العربية ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر،
بريوت ،بدون تاريخ.
 .41هالة �أحمد ف�ؤاد ،ر�صد بع�ض الإجناز الن�سائي العربي يف املجال املعريف ،ورقة خلفية مقدمة
لتقرير التنمية الإن�سانية العربية الرابع ،من�شورة على الإنرتنت بتاريخ 2007-8-23م.
 .42ه�شام �شرابي ،النظام الأبوي� :إ�شكالية تخ ّلف املجتمع العربي ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ،الطبعة الثانية ،بريوت 1993م.
 ،------ .43النقد احل�ضاري لواقع املجتمع العربي املعا�صر ،دار نل�سن ،الطبعة الثالثة،
بريوت2000 ،م.
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امل�ؤلفة
الدكتورة عائشة التايب
�أ�ستاذة حما�ضرة يف علم االجتماع باملعهد العايل للعلوم الإن�سانية بتون�س جامعة تون�س املنار.
حا�صلة على دكتوراه يف علم االجتماع �سنة  1998من جامعة تون�س الأوىل .عملت كخبرية ب�إدارة
التخطيط والربامج مبنظمة املر�أة العرب ّية بالقاهرة .وعملت كخبرية م�ست�شارة يف جمال تنمية
املجتمعات الريفية لدى عدد من الهيئات الدولية كالبنك الدويل والبنك الأملاين للتنمية والبنك الياباين
للتعاون� .شاركت يف العديد من امل�ؤمترات والندوات العلمية يف تون�س ويف العديد من الدول العربية
والغربية .لها العديد من الدرا�سات والبحوث العلم ّية املن�شورة حول ق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي
والهجرة والتنمية و�سو�سيولوجيا العمل والعمل املوازي وق�ضايا الإق�صاء والتهمي�ش.
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