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الّنساء العاملات بحقول الاستلاب زمن الكورونا: 
 .1ذكورّية الفضاء، والهيمنة المزدوجة

 الملّخص

طت 
ّ
ورة أوضاع العامالت في القطاع الفالحّي تغييرا جذرّيا، بل نعتقد أّنها سل

ّ
لم تغّير مسارات الث

روط  أضواء ال عهد لنا بها
ّ
تي تصف نظام عمل هذه الفئة على مجمل الش

ّ
الّتاريخّية والّرمزّية ال

االجتماعّية في المزارع. فدفعت بقضّيتهّن إلى طاوالت الّنقاشات، ومركزتها ضمن األدب االحتجاجّي 

. ونحن ندرس راهن هؤالء الكادحات ضمن سياق يسوده 2و"سوسيولوجيا الفعل الجماعّي في تونس"

ف عن بنية الهيمنة الممارسة على الكادحات وتأصيلها ضمن ، محاولين الكش11-فيروس كوفيد

سياقات إنتاجها وتأثيرات الحجر الّصّحي في عالقاتهّن بمحيطهّن العائلّي وموقعهّن في سياسات 

ط على عامالت القطاع 
ّ
كورّية في االضطهاد المسل

ّ
الحكومة. ونهتّم بفحص دور البطركّية والهيمنة الذ

بقّية والّنفسّية لعملّيات االضطهاد تلك خصوصا ضمن راهنّية الفالحّي واآلثار الّسو 
ّ
سيولوجّية والط

ح ببعض المكتسبات الّنظرّية للّدراسات الجندرّية والّدراسات 
ّ
يسودها سياق كورونّي متشّنج. ونتسل

كورّية، ملحاولة متابعة الجهود الّسابقة ولكن من زاوية نظر مختلفة.
ّ
 الذ

Abstract 

        The revolution paths have not changed the situation of women workers in the 

agriculture sector radically. Rather, we believe that it has brought to light all the historical 

and symbolic conditions that charactherize it and describe the work system of this social 

group on farms, it pushed their cause into discussion tables and placed in the form of 

protest literature and the sociological of the collective action in Tunisia, and we are 

studying the situation of this hard workers in a context dominated by Covid-19 virus. 

Trying to reveal the structure of domination praticed on them and the effects of quarantine 

in their relationships with their family surroungings and their position in government 

policies. We are interested in examining the role of the patriarchal and masculine 

domination in the persecution of female agricultural workers as well as the soclogical, 

class and psychlogical effects of such persecution especially in a current period of tension 

due to coronavirus. Armed with some theoretical gains of gender studies and masculinity 

studies to follow up on previous efforts but from a different perspective. 

                                                             
كر والعرفان إلى األستاذة آمال قرامي، وخالد عبداوي، وكريم فارح، ومنذر اليوسفي، ومحجوب نصيبي، وعالء حامدي، وبشير  1

ّ
أتوّجه بالش

 البوكاري، وطارق دريدي، وخالد عبيدي، ونسيم الكافي، وهدى بحروني.
 .0211للمنتدى الّتونس ّي للحقوق االقتصادّية واالجتماعّية، إشراف، سفيان جاب لله، تونس،  0عنوان الكّراس عدد 2
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فإّن هذا على وجه الّدّقة ما يتيح القدرة  -الّثورة بالمعنى العتيق-في لحظات الّتحّول الجذرّي 
 تماما، وأشكال اقتصادّية جديدة تماما.الّشعبّية على ابتكار سياسة جديدة تماما، واقتصاد جديد 

ذي تندرج ضمنه حّتى نؤّسس لبدايات 
ّ
أحببنا في مستهّل هذه الورقة أن نضعها الموضع ال

تواصل سليمة مع جمهور القراءة. فهي ليست عمال بحثّيا أكاديمّيا خالصا، وال هي من جنس المقاالت 

ه مقال منخرط في باب الك
ّ
مة. إن

ّ
تي يعّدها المنتدى الّتونس ّي للحقوق االقتصادّية املحك

ّ
ّراسات ال

 عملنا هذا بهدف كتابة واقع الكادحات وقد انطبع بخاّصية تاريخّية وراهن 
ّ
واالجتماعّية، ونحن نخط

. وبذلك فإّن المقال بعض من كّراس يضّم مقاالت أخرى، وهو 11-معّقد وملغز يسوده الكوفيد

ر "بفعل نضالّي بحثيّ 
ّ
ة ديفيد جريبر مؤط

ّ
في  David Graeber" يتحّرك معرفّيا، مثلما نأمل، ضمن خط

هاب إلى الفاعلين الّتاريخّيين المهّمشين من
ّ
ل  الذ

ّ
بقّية والّسلطوّية المهيمنة لتمث

ّ
قبل الّسيادات الط

. وفضال 3واقع الجماهير وإدراك خالصاتهم ومجمل حلولهم لمغالبة المآزق وتشييد حيواتهم رغمها

سياقات المقال المعرفّية، ال بّد من وضعه ضمن تاريخه املحايث الموصول إلى الحجر الّصّحي  عن

 وأوامر الحكومة والخوف من الفيروس وآثاره.

ل والّتجريد والحركة ومالمسة الّتاريخ العينّي. 
ّ
فطالما أعاد زمن األوبئة تشكيل بنيات الّتمث

ه زمن تتخّفى خالله املجتمعات خلف خطاب
ّ
"الّتباعد" لتأمين الّسالمة العاّمة لألفراد. ولم تنشأ  إن

مقولة الّتباعد من وحي الّراهن ومجازاته بل هي حالة تاريخّية وخبرة راكمتها البشرّية نجد صدى لها في 

ذي أشار إلى " Michel Foucaultكتاب المراقبة والمعاقبة لميشال فوكو 
ّ
أّن أعلى درجٍة يمكن أن ال

لطة هي عندما يصبح الّناس الخاضعون لها يتوّهمون أنهم أحرار مخّيرون. وهذا الّنوع تصل إليها الّس 

من الّسلطة ال يحتاج إلى تعاقد اجتماعّي، بقدر ما يحتاج إلى إطار عام تتحّرك من خالله الّسلطة، 

 مع االختيارات القسرّية لألفراد، كما هو الحال في زمن األوبئة
ً
 . 4الكوارث"و  بحيث تبدو أهدافها مّتفقة

ي لألفراد المسّماة حجرا صّحّيا شامال 
ّ
فالخوف من الموت، يدفع الّناس إلى قبول سياسات العزل الكل

يمنع كّل التقاء بشرّي باعتباره مقّدمة حتمّية النتقال العدوى وانتشار الوباء بين املجموعات البشرّية. 

من كّل معنى خارج وجود وفي تقّبل هذا الحظر تنحسر حّرية اإلنسان إلى مستوى البقاء مجّردا 

صال الحميم باآلخر والمشاركة المباشرة في تدّبر 
ّ
 محاصر بالجدران وممنوع من االت

ّ
جسدّي رث

أن المعتاد بما في ذلك تقاسم حديث صباحّي تؤّمنه قهوة لطيفة قبل االنصراف إلى العمل. إّن 
ّ
الش

                                                             
ورة، واإلنسان، ترجمة، أحمد حّسان، القاهرة،  3

ّ
شر والخدمات 0212جريبر، ديفيد، وميلستين سيندي، األناركّية، والث

ّ
، مركز املحروسة للن

 .26-27ص، -الّصّحية والمعلومات، ص
اعون والّسلطة، الّرابط: 4

ّ
شر، ، تاريح  /https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/4/28أنزوال، علي، الط

ّ
الع، 01/27/0202الن

ّ
، تاريخ االط

27/26/0202. 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/4/28/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-1
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ياة العارية" بعبارة جورجيو أغامبن هذا الخوف من الّنهاية جعل اإلنسانّية قاطبة تقبل مجّرد "الح

Giorgio Agamben ؛ مجّرد الّنجاة والخالص الفردّي بما هما مطلبان ذاتّيان ال يستقيمان دون هجر

ة من األصدقاء أو عائلة.
ّ
"من الجلّي اآلن أن اإليطالّيين مستعّدون للّتضحية  اآلخر مجتمعا كان أو ثل

بيعّية، وعالقاتهم االجتماعّية، مهنهم، وصوال  بكّل ش يء أو ما يقرب من كّل ش يء: شروط
ّ
حياتهم الط

إلى صداقاتهم، ووشائجهم فضال عن اعتقاداتهم الّدينّية والّسياسّية حّتى ال يمرضوا. إّن الحياة 

. والواقع 5ليس أمرا يضّر باإلنسان بل هو إعماء للبشرّية وفصل بينها" -والخوف من فقدانها -العارية

ه ما من مجتم
ّ
ع أبدى سلوكا مخالفا جذرّيا لسلوك اإليطالّيين وخضوعهم اإلرادّي لسياسات الخوف أن

رضت عليهم ضمنّيا. 
ُ
تي تبّنوها أو ف

ّ
 ال

د دون حذر علمّي أّن املجتمع الّتونس ّي بدوره لّبى بطريقة أو بأخرى أوامر 
ّ
يمكن أن نؤك

ن ليال ومنع كّل تجّمع وإغالق الحكومة الّتونسّية وانضبط لما قّررته من حجر صّحّي وحظر جوال 

ربوّية والمساجد واألسواق فضال عن
ّ
منع الّتنّقل بين الجهات  المقاهي والمطاعم والمؤّسسات الت

وحّتى داخل الوالية الواحدة. ولكي ينجح مبدأ الفصل بين األشخاص وتعميم ما سّمي الحقا "الّتباعد 

اءات الحجر حّتى ال يتحّول الخوف من الموت االجتماعّي"، كان لزاما على أهل الحكم تنظيم إجر 

كورونّيا إلى الموت جوعا. ولذلك تواصل عمل قطاعات عّمالّية كثيرة أهّمها املخابز ومواد الّتنظيف 

تي باتت ضرورة تجاوزت وظيفتها الّتقليدّية إلى وظيفة حادثة قد تفوق في أهّميتها األدوية، خاّصة 
ّ
ال

تي طالما اعتقدنا في "نجاعتها الّتطبيبّية". أبان عن بدائيّ  11-وأّن كوفيد
ّ
       ة تلك األدوية ال

رة 
ّ
اكرة الّسوسيولوجّية والمذك

ّ
تي أعياها الّتهميش وتجاهلتها الذ

ّ
ومن بين فئات املجتمع وطبقاته ال

الّسلطوّية لدولة االستغالل، نشير إلى "المليون ونصف المليون" من العامالت والعّمال بعبارة 

وا يكافحون في مقاّر تشيئتهم لصناعة ما به تستقيم نظافة البيئة الفخف
ّ
ذين ظل

ّ
اخ متحّدثا عن ال

المنزلّية تعقيما وتطهيرا من شوائب الفيروس من جهة، وما يؤّسس المائدة الغذائّية اليومّية من 

تي تبا
ّ
ين أطعمة وأشربة: خبزا، وخضرا، وغالال من جهة أخرى. وضمن هذه الفئات المهّمشة ال

ساء العامالت بقطاع الفالحة عاّمة، وما 
ّ
تصريف جهودها بين اإلحضار والّتغييب، نشير إلى الن

يكابدنه من مشاّق ينوء الّرجال بحملها. وهي مشاّق ال تبدأ من معضلة الّتنّقل وشروطه االستعبادّية، 

األدنى  بعة المسّماة األجروال تنتهي عند سياسات الّتأجير المهينة واملخالفة للّنظم القانونّية المتّ 

                                                             
5 Agamben, Giorgio, «Qu’est donc une société qui ne reconnaît pas d’autre valeur que la survie? »,  

https://www.nouvelobs.com/idees/20200427.OBS28058/giorgio-agamben-qu-est-donc-une-societe-qui-ne-reconnait-

pas-d-autre-valeur-que-la-survie.html, publié, 27/04/2020, consulté, 05/05/2020. 

شر، 
ّ
الع، 04/27/0202تاريخ الن

ّ
 .02/27/0202، تاريخ االط

https://www.nouvelobs.com/idees/20200427.OBS28058/giorgio-agamben-qu-est-donc-une-societe-qui-ne-reconnait-pas-d-autre-valeur-que-la-survie.html
https://www.nouvelobs.com/idees/20200427.OBS28058/giorgio-agamben-qu-est-donc-une-societe-qui-ne-reconnait-pas-d-autre-valeur-que-la-survie.html
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الفالحّي. ذلك أّن العودة إلى المنزل هي مواصلة للعمل من تنظيف وطبخ ومواصلة للعناية باآلخر 

لة في الّزوج وحاجاته واألبناء وانتظاراتهم.
ّ
 ممث

رط الّتاريخّي الممّيز 
ّ
ونسعى في هذا المقال إلى تتّبع مالمح يومّيات العامالت في الفالحة في الش

لي الّسلطة وجزع  11سيادة فيروس كوفيد ب
ّ
على الواقع والمعنى؛ سيادة برز بعض منها في بكاء ممث

جماعة الفريق العلمّي المؤّهل وفق منطوق أهل الحكم لقراءة يومّيات الفيروس ويومّياتنا استتباعا. 

ل سياسات الحجر الّصّحّي وأوامره ونواهيه في الحالة الّتونسيّ 
ّ
ورة ة؟ ما هي الصّ ونسأل: فيم تتمث

ساء العامالت في حقول الفالحة الّراكبات "شاحنات الموت"؟ أّي داللة طبقّية وجندرّية 
ّ
العاّمة للن

ساء إلى العمل دون شروط حماية مهما كان 
ّ
ذي ينتظر خروج الن

ّ
وذكورّية وثقافّية للحجر الّصّحّي ال

سا
ّ
ء دون الّرجال، خاّصة في الّراهن من نوعها؟ لماذا يقتصر العمل الفالحّي في الحقول على الن

 الّسياقات الكورونّية؟

 المنهج

لنا بياناتها واستفدنا من 
ّ
نعتمد في مقالنا هذا على نصوص منشورة في مواقع إلكترونّية وحل

معطياتها. ولم نكتف بذلك بل تحّدثنا عبر "الميسنجر" إلى أصدقاء من سيدي بوزيد، وباجة شاركونا 

العهم المباشر من خالل العمل الّتضامنّي على البيئة ما يعرفونه عيانا 
ّ
ويعيشونه يومّيا فضال عن اط

هم 
ّ
تي تقل

ّ
احنات ال

ّ
سوة وما يتعّرضن له من استغالل من أصحاب الش

ّ
االجتماعّية لعموم هؤالء الن

انية"، إن صّحت العبارة، وذلك 
ّ
نا سنعتمد "معطيات من الّدرجة الث

ّ
ومن مالكي األرض. وبذلك فإن

حظة الّتاريخّية. ولتحليل المعطيات والبيانات والّنصوص والفيديوهات 
ّ
الستحالة الّتنّقل في هذه الل

تي أمكننا جمعها، سنستأنس ببعض المكتسبات الّنظرّية للّدراسات الجندرّية والّدراسات 
ّ
ال

حق إلى تقديم اإلطار العاّم الّنا
ّ

كورّية. ونرنو من خالل العرض الّنظرّي الال
ّ
ي ظم لحركة الّتحليل فالذ

حوارّية مع جمهور الّتلّقي تفترض تعريفا مسبقا ببعض المفاهيم وسياقات إنتاجها المعرفّية، ومن 

 ثّم نقترح مدخال إحصائّيا يتضّمن بيانات حول وضعّية المرأة الّريفّية العاملة في قطاع الفالحة.

كوةّية
ّ
 الّدةاسات الجندةّية والّدةاسات الذ

كورة ألشكال تفكير 
ّ
إّن الّدراسات الجندرّية حقل بحثّي يكشف عن تشكيل األنوثة والذ

التهم لممارسات الّسلطة والعالقات بين األشخاص وفهم مسائل مثل الهوّية 
ّ
الّناس، وتمث

ز الّدراسات الجندريّ 
ّ
 ةوالجنسانّية. أي أّنهم يضفون على تلك القضايا صورة الّزوج أنوثة / ذكورة. وترك

ساء وعلى المؤّسسات الّسياسّية 
ّ
على نقد أبوّية املجتمعات واستتباعاتها املختلفة على الّرجال والن

وقضايا األسرة والعمل والفّن والّرياضة. وتمتح هذه الّدراسات من علم االجتماع واألنتروبولوجيا 

ل، وتشير إل
ّ
ام القائم على ى بنية الّنظوالفلسفة ومكتسبات العلوم اإلنسانّية في مختلف أنماط الّتمث
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كور. وهي دراسات تهتّم بتحليل الّنظام الجندرّي بأسره من 
ّ
الّسيطرة على اإلناث وقمعهّن من قبل الذ

قافات واملجتمعات والّتنظيمات الّسياسّية وأنماط الّتفكير في إنتاج 
ّ
تي تعتمدها الث

ّ
جهة الوسائل ال

نائّية المتباينة للجند
ّ
باعه والخضو مفهوم يقوم على الث

ّ
ع ر، ثّم اعتبار ذاك المفهوم قانونا يجدر بها ات

إليه. فالجندر مقولة سوسيوثقافّية وليس ظاهرة طبيعّية. وتميل املجتمعات إلى تحديد كال الجندرين 

. 6تحديدا بيولوجّيا ومن ثّم تتبّنى تصّورات متخّيلة حول ما يبدو لها اختالفا طبيعّيا بين المرأة والّرجل

بيعّي، يتّم توزيع األدوار االجتماعّية للمرأة والّرجل ضمن املجتمع الواحد  وبناء
ّ
على ذلك االختالف الط

كورّي ودونّية 
ّ
توزيعا جندرّيا يحّول الفعل االجتماعّي إلى فعل مجندر خاضع إلديولوجيا الّتفّوق الذ

 المرأة وتبعّيتها. 

كورّية فقد نشأت بما هي مبحث ض أّما
ّ
سوّيات وباعتبار الّدراسات الذ

ّ
من مجموع أبحاث الن

ساء
ّ
قافّية  7الّرجال جندرا بالّنهاية وليس فيهم ما يمّيزهم من الن

ّ
بيعة الث

ّ
غير الّتنميطات ذات الط

تي تبدي انبهارا باألندرو والفاليس 
ّ
كر والقضيب حّتى تحّوال  Andro et Phallusواالجتماعّية ال

ّ
أي الذ

إلى نمطين فكرّيين يمركزان ما هو ذكورّي وما هو قضيبّي، ويهّمشان باالستتباع ما هو أنثوّي وما هو 

كورّية على الّزوج أنوثة / ذكورة وال على الوجهين الجندرّيين لبنية 8مدّور كثيبيّ 
ّ
ز الّدراسات الذ

ّ
. وال ترك

نائّي بل تحصر دراست
ّ
راتبّيات هذا الث

ّ
ها على الّرجال بما هم جندر مستقّل وتهتّم بالبحث في الت

. وهي تناقضات تنبني على بنيات 9والبطركّية ضمن هذا الجندر والكشف عن حجم الّتناقضات داخله

ون. وتطّورت هذه الّدراسات "في الّسنوات 
ّ
بقة والّسّن والل

ّ
اجتماعّية وثقافّية مثل العرق واإلثنّية والط

رة تطّورا ملحوظا في الغرب فظهرت اختصاصات فرعّية كعلم نفس الّرجال وسوسيولوجيا األخي

 . 10الّرجال وذاع صيت عدد من الّدورّيات العلمّية المتخّصصة في هذه الّنوعّية من الّدراسات"

ل هذه المرحلة الّتاريخّية المتمّيزة بالحظر واإللزام والمنع والفرض والّضبط أرضّية 
ّ
وتمث

ساء العامالت بحقول الفالحة وضعا أشبه خصبة 
ّ
لعودة الهيمنة الّرجولّية. إّنها مرحلة تجعل وضع الن

هور "في الوجود المعاصر من خالل وضع 
ّ
ذي يستمّر في الظ

ّ
ما يكون بمنبوذ جورجيو أغامبن ال

جئين والمرّحلين إلى معسكرات االعتقال. ومعسكر االعتقال ليس
ّ

 المهّمشين والمقصّيين والال

مؤّسسة سجنّية عقابّية وحسب، بل هو اليوم كّل فضاء ال تمييز فيه بين الحياة العارية )...( نعني 

                                                             
6 Roof, Judith, Gender Studies, in Encyclopedia of Sex and Gender, edited by, Malti-Douglas, Fedwa, Detroit, 2007, 

p-p, 624-626.  
الع، انظر/ي، عبداوي، خالد، بناء الّرجولة من خالل خطاب المغازي، إشراف، آمال قرامي، ماجستير مرقونة بكلية اآلداب والف 7

ّ
ون نلمزيد االط

 واإلنسانّيات بمّنوبة.
8 Dialmy,Abdessamad, Ville, sexualité et islamisme, 2018, IMPR RECHERCHE, p-p, 44-49. 

9Kimmel, Michael, Masculinities, in, Men and Masculinities A social, cultural and Historical Encyclopedia, Edited by 

Michael Kimmel and Amy Aronson, SantaBarbara, Denver, and Oxford,2004, ABC CLIO, p, 503.  
كورة المهيمنة" ومحاوالت إنقاذها، في  10

ّ
كورة المهيمنة الّرجولة قرامي، آمال، تصّدع بنية "الذ

ّ
اني عشر: تفكيك مفهوم الذ

ّ
باحثات الكتاب الث

قافّي العربّي، ص، 0224-0222واألبّوة اليوم، بيروت، 
ّ
 .121، المركز الث
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 العيش ومواصلة البقاء والحياة المؤّهلة سياسّيا"
ّ

تي ال هّم لها إال
ّ
بيعّية ال

ّ
. أي بين الوجود 11الحياة الط

قافّي بما هو فعل وت
ّ
  فاعل وخلق وصناعة موقف وسياسات.الحيوانّي في حّده البيولوجّي والوجود الث

 مدخل إحصائّي 

ق األمر بتربية الّنحل أو تربية الّدواجن 
ّ
ُيلقى على المرأة أغلب ثقل العمل الفالحّي سواء تعل

ساء المهتّمات بتربية الّدواجن أو الّنحل إلى 
ّ
مقابل  %17.1أو األغنام واألبقار والماعز. وتصل نسبة الن

ر المرأة الّريفّية العاملة بقطاع الفالحة المسؤول األّول على طعام أفراد من الّرجال. وتعتب 7.1%

ساء بهذه األعمال  %24.0 وتقوم  .العائلة وهّن مطالبات بالعناية بمطالب األطفال والّزوج
ّ
من الن

ذين أعلنوا أّنهم ينهضون بأعمال منزلّية،  %11.1ومن بين  من الّرجال. %0.6مقابل 
ّ
من المستجوبين ال

ساء مقابل  %27.7تشير البيانات إلى نسبة 
ّ
لين عن  %1.6من الن

ّ
فقط من الّرجال. ومن بين المعط

لين أكثر من  ،العمل غير الباحثين عن شغل
ّ
، تقع المرأة %06ونسبتهم قياسا إلى مجموعة المعط

م الّتهميش وتصل نسبة إقصائها إلى 
ّ
وتقتصر  من الّرجال. %2.6مقابل  %71.0الّريفّية في أعلى سل

ساء 
ّ
مهن المرأة الّريفّية على "اإلعانة المنزلّية"، والّرعي، والعمل الفالحّي ذي األجر المنخفض، والن

ها 
ّ
مطالبات أكثر من الّرجال في املجال الّريفّي بإنجاز األعمال الفالحّية المتنّوعة وتحّمل مشاق

مل ضاغطة مثل قضايا الّتمدرس وأعبائها. وتزداد معاناة المرأة الّريفّية في حال تظافر عوا

ساء الواقعات ضمن آثار هذه العوامل يواصلن 
ّ
يخوخة والمرض. ذلك أّن نسبة عالية من الن

ّ
والش

رغم ذلك القيام باألعمال المنزلّية ويعتبرن أنفسهّن غير معنّيات بالبحث عن فرص شغل خارج 

 لّريفّية. إذ تظهر األرقام أّن المرأة تساهمومن الجلّي وجود تقسيم واضح لألدوار في العائلة ا منازلهّن.

 بنسبة  %10.1ب 
ّ

شاط االقتصادّي العائلّي إال
ّ
من نفقات العائلة وال تساهم في القرار المّتصل بالن

ربية بنسبة 1.6%
ّ
ساء %40.4. ووحده الّزوج من يقّرر في مسائل مثل الت

ّ
. ويستبعد ما يقرب من ثلث الن

من المستجوبين إلى فعل تشاركّي بين المرأة والّرجل. أّما  %22.4ا يشير من عملّيات بيع املحصول فيم

ساء يفعلن ذلك، مقابل  %06.7إذا رغبت المرأة في تغيير نشاطها دون استشارة زوجها، فإّن 
ّ
من الن

ّبان من الجندرين أكثر استقاللّية وأقدر على الّدفاع على هذا الخيار 47.2%
ّ
 . 12من الّرجال. ويبدو الش

ومّما توّصلنا إليه من مقاطع فيديو ومن شهادات ميدانّية، نشير إلى تباين صريح في األجور 

حات والّرجال، وإلى استغالل ال
ّ

ساء الفال
ّ
تي ال يتجاوز  بين الن

ّ
قانونّي للعامالت في قطاع الفالحة الال

سبة إليهّن عتبة 
ّ
األعّم. ولم يتغّير الوضع دنانير في الغالب 12دينارا في أفضل الحاالت و11األجر بالن

كثيرا أثناء الحجر الّصّحي العاّم، بل مازلنا إلى أّيامنا هذه نشهد حوادث مرور قاتلة تذهب عامالت 

                                                             
 .2، ص، 1، منشورات الجمل، ط0212أغامبن، جورجيو، المنبوذ السلطة السيادية والحياة العارية، ترجمة، عبد العزيز العيادي، بيروت،  11

12 B’chir, Abdelkhalek, Lahmar, Hafed, La femme acteur émergent rapports de genre et mutations multiformes dans le 

monde rural Etude sociologique dans le centre-ouest de la Tunisie, CREDIF, 2016, p-p, 140-151. 
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الفالحة ضحايا لها دون قدرة أجهزة الّدولة على بذل أّي جهد لتغيير واقع الّتنّقل فضال عن قضايا 

 الّصّحية. األجر والمساواة والّضمان االجتماعّي والّتغذية

حقول الفلاحة الّتونسّية فضاءات خارج الحجر الّصّحّي وخارج 
 تمّثلات الّسلطة

مارس المنقض ي. وأورد موقع "حقائق 00أعلنت الحكومة الّتونسّية الحجر الّصّحي ابتداء من 

أفادت ةئاسة الحكومة في بالغ لها بأنه على إثر اجتماع مجلس األمن القومي أونالين" ما يلي: "

انتظم مجلس وزاةي مضيق بإشراف ةئيس الحكومة  0202ماةس  02لمنعقد اليوم الجمعة ا

إلياس الفخفاخ للتداول في التدابير العملية والداةية لتنفيذ القراةات المعلن عنها من قبل ةئيس 

 مارس على 00وأكدت أنه تقرر انطالق العمل بالحجر الصحي العام ابتداء من يوم األحد  .الجمهوةية

واستثنت الحكومة من المعنّيين  .13"0202أفريل  7الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية 

الغذاء، الصحة، بإجراءات الحجر العامالت والعاملين في القطاعين العاّم والخاّص في مجاالت "

عية صنااإلدارة، القضاء، الطاقة، األمن، الماء، النقل، االتصاالت، اإلعالم، النظافة واألنشطة ال

لن 14الحيوية"
ّ
ساء العامالت بالمزارع رغم أّنهّن يشك

ّ
من اليد  %22. ولم يشر بيان الحكومة إلى الن

وفق ما أفادت به نائلة الّزغالمي الكاتبة العاّمة للجمعّية الّتونسّية  15العاملة في القطاع الفالحيّ 

ساء الّديمقراطّيات. 
ّ
 للن

الت رئيس الحكومة ومجمل 
ّ
ساء وفي جميع تدخ

ّ
تي تلّقاها لم يشر البّتة إلى الن

ّ
األسئلة ال

العامالت في القطاع الفالحّي، ولم يتعّرض إلى أدوارهّن االقتصادّية، وال إلى أوضاعهّن في تلك المزارع 

وأشكال تنّقلهّن وظروف ذلك الّتنّقل. ولم تكن أسئلة محاوراته ومحاوريه لتلتفت إلى وضع أولئك 

ساء، فقد كان اإلل
ّ
تي تنبئ بالفساد المبّرر من الّدولة في خطاب رئيس الن

ّ
حاح الّسياس ّي والملّفات ال

ماي المنقض ي إلى حادث جديد أّدى  2الحكومة، أكثر أهّمية وضرورّية من حياة عامالت تعّرضن يوم 

ال تشير إليها بيانات الحكومة زمن الحجر الّصّحي وفي الّزمن العادّي على حّد  16إلى مآس جديدة

واء. وقد يعود ذلك إجماال إلى ثقافة سياسّية سائدة في تونس، قوامها أّن األعلى صوتا هو األقدر الّس 

 على فرض شروطه.

                                                             
شر، /https://www.hakaekonline.com/article/117016انظر/ي الّرابط الّتالي: 13

ّ
، تاريخ 02/21/0202، تاريخ الن

الع،
ّ
 .11/26/0202.151االط

 ./https://www.hakaekonline.com/article/117016موقع حقائق أونالين،  14
يخاوي، يسرى، العامالت بالقطاع الفالحّي عن نساء يضمّن األمن الغذائّي بالعرق والّدم،  15

ّ
، تاريخ https://ultratunisia.ultrasawt.comالش

شر، 
ّ
الع، 04/21/0211الن

ّ
 .26/26/0202، تاريخ االط

الع،  /https://www.nessma.tv/arانظر/ي الخبر في الّرابط الّتالي،  16
ّ
شر واالط

ّ
 .22/26/0202، تاريخ الن

https://www.hakaekonline.com/article/117016/
https://ultratunisia.ultrasawt.com/
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وباعتبار أّن عامالت الفالحة غير منتظمات في هياكل نقابّية أو جمعوّية، وألّنهّن منسّيات من 

لين في العمل المدنّي، فإّن دولة األمر الو 
ّ
الت والمتدخ

ّ
ن بعد من إدراك المتدخ

ّ
اقع القائمة لم تتمك

 
ّ

تالزم الّصارخ بين األدوار االقتصادّية للعامالت في قطاع الفالحة، ونظام الّتأجير وأشكال الّرعاية  الال

االجتماعّية ومستويات تنظيم تلك األدوار وتقنينها ومراقبة األرستقراطّية المالكة لألراض ي الفالحّية 

سا
ّ
ء، نقال، وتواصال، وتأمينا ضّد الفيروس، ووسائل تطهير، وضمانا لخطط الكبرى وعالقاتها بالن

عمل تجّنب إمكانّية انتقال العدوى بين العامالت. وليس غريبا أن يستند العقل الّسياس ّي للحاكمين 

ي الّتصّورات واألفهام ويطبعها بخاّصيات هيمنّية موصولة إلى الّزوج رجل 
ّ
إلى مخيال عاّم يغذ

 خاضعة. مهيمن/امرأة

ساء العامالت بالقطاع الفالحّي، يش ي 
ّ
ولكّن تجاهل رئيس الحكومة وأسئلة الّصحافة للن

ركيز على ما تّم تنفيذه، وتنأى بنفسها عن طرح ما لم ُيلتفت إليه، 
ّ
ر مقاربة سياسّية تميل إلى الت

ّ
بتجذ

سيان. التقى الفخفاخ محاورين، كان يتسّيد الّصورة مبتسما في
ّ
ّيان ما جلس الّصحافوظّل طّي الن

ل في الحقيقة فرصة خطابّية لرئيس الحكومة ليسترسل 
ّ
مصطّفين أفقّيا يطلقان كّل مّرة سؤاال يشك

في إمدادنا بمعطيات نعلم أّنها غير صادقة. يتحّرك الفخفاخ خطابّيا ضمن نظام مدروس صوتّيا 

م بالّصوت رفعا وخفضا وفق م
ّ
رات تداولّية ضاغطة علىومعجمّيا. كان يتخّير مفرداته، ويتحك

ّ
 ؤش

الجالسين أمامه دون قدرة على رّد تهافته، وعلى الجالسين خلف أجهزة الّتلفاز منتظرين قرارات تخرج 

عن األطر الّتقليدّية وتنتهي إلى موائد المفّقرين والمهّمشين. وال شّك أّن عامالت القطاع الفالحّي 

تأت وال يبدو أّن موعدها قريب أو ممكن دون ما يكفي انتظرن من هذا الّسياس ّي إجراءات فورّية لم 

 من الّضغط.

إّن ما رشح من تجاهل في الخطاب لعامالت حقول االستالب بعض من المألوف سلطوّيا 

والّدارج المعتاد إعالمّيا. فقد عّودتنا سياسات الّرأسمالّية المتوّحشة على الّنظر إلى العالم باعتباره 

تي نحاول تقديمهاانعكاسا لمصالحها الخا
ّ
ارات 17ّصة، وهي ال تعبأ لقضايا اجتماعّية حارقة كال

ّ
. وبنظ

لة في رئيسها تتأّبط الفيروس وتستدعيه للّتغطية على عقود من الّتهميش 
ّ
تأويلّية، سنلفي الحكومة ممث

ة جماع على طاولة الفخفاخ الّنيوليبرالّية مستأذنا 11. يستلقي كوفيد 18تطال المرأة العاملة بالفالحة

                                                             
عبّية المتواترة منذ  17

ّ
، عن وجود مأزق عميق عص ّي عن الحّل. يمكن تلخيص هذا المشكل في تواصل سياسات 0210تعّبر االحتجاجات الش

بقّي وال
ّ
ّتهميش لفئات اجتماعّية واسعة. تكفي رؤية صفوف الّتونسّيين أمام مراكز البريد انتظارا لمنحة حكومّية، الّتفاوت الجهوّي واإلقصاء الط

جين ضمن سياق مغلق تّم إحكام تسييجه بالقوانين حّتى ال يتسّرب 
ّ

ِل جزء من المشكل. والعملّية االنتخابّية هي تنافس بين مرش
ُّ
َمث

َ
ليه مظنون إلت

ه من رفض ا
ّ
 لّسلطة والهيمنة وآلّياتهما الخفّية في الخطاب والممارسة.في خلّو سجل

رون مثل شومسكي ودافيد هارفي وهابرماس وآالن باديو وجوديت باتلر وجورجيو أغامبن وإدغار موران وآال  18
ّ
 نيجمع فالسفة وعلماء اجتماع ومفك

ركات توران على ضرورة االنتهاء من الّرأسمالّية المتوّحشة أو الّنيوليبرالّية. 
ّ
في حين تواصل الحكومات ضّخ أموال دافعي الّضرائب إلنقاذ كبرى الش

ة.لاالحتكارّية. وال يختلف الحال عندنا من إجراءات لدعم المؤّسسات وتجاهل الحرفّيين والعامالت في القطاع الفالحّي وغيرهم من الفئات ا
ّ
 هش

. وتجدون موقف آالن باديو على هذا الّرابط، /https://www.afrigatenews.net/articleيمكن متابعة أغلب هذه المواقف على الّرابط الّتالي، 

https://couua.com/2020/03/25/  ،شر موقف دافيد هارفي على هذا الّرابط
ُ
 /http://awanmedia.net/opinion-analysisون

https://couua.com/2020/03/25/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3/
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ه جاهز ليكون بضاعة تمويهّية ومعجما رمزّيا وسوقا 
ّ
لب الخطابّي، وأن

ّ
ه تحت الط

ّ
الّصّحة معلنا أن

خطابّيا حارسا لمقاالت الّسلطة مخفيا لفشلها مؤّسسا لذريعة خصوصّية المرحلة وسيادة 

هير للفخف11الكوفيد
ّ
 اخ. ، وفرضه الشتراطات من خارج إرادة اإلصالح وخطاب"الّريشة" الش

اهر في الّتهميش ذاته. ففي 
ّ
ه تغييب نمطّي ال جديد حوله، وهو جوهر العنف الّرمزّي الظ

ّ
إن

سيان ثّمة حدث حضور 
ّ
سيان هو مجموع المنسّيات في 19حدث الن

ّ
، والحاضر هنا استتباعا عن الن

ّي المنحاز إلى ز مزارع الفالحة. ونسيانهّن تعبير عن تراتبّية طبقّية بين الفخفاخ رجل األعمال البورجوا

بقة المهيمنة، وعامالتنا المغّيبات. ثّم هي تراتبّية اجتماعّية بين أصحاب رأسمال سياس ّي فرضوا 
ّ
الط

ّيبن. وهّن ضحّيات عنف رمزّي "هذا القهر 
ُ
تي غ

ّ
حضورهم وصاحبات األدنى من رأس المال هذا الال

ر الم
ّ
ذي ال يتأخ

ّ
 عبر وساطة االنخراط ال

ّ
ذي ال ينشأ إال

ّ
، عنف 20سيطر عليه على منحه للمسيطر"ال

رمزّي ناتج عن تطّبع ثقافّي واجتماعّي، ودخلنة ألنظمة هيمنة سلطوّية طبقّية وجندرّية وثقافّية رمزّية 

كر المسيطر 
ّ
تمّر خفية دون تسجيل حضورها. وهي تراتبّية جندرّية يتجاهل من خاللها المسيطر الذ

 
ّ
ل خطابه المرك

ّ
ز على طمأنتها اجتماعّيا من خالل تشييد سوق لغوّية تزّيف الوعي، عليها األنثى وال يشك

كورّية.
ّ
 أّي أمل في الحّل ألّن الواقع العينّي مازال خاضعا للبورجوازّية والذ

صورة المرأة كادحة في حقول الاستلاب قبل انتشار الفيروس 
 وأثناءه

مقاطع مصّورة: األّول من إنتاج ملحاولة تعّرف الملمح العاّم لهذه الكادحة اعتمدنا على 

غل
ّ
حاد العاّم الّتونس ّي للش

ّ
اني من إنجاز المنتدى الّتونس ّي للحقوق 21االت

ّ
، والمقطع المصّور الث

. وفضال عن ذلك، جمعنا 23وفيديو ثالث منشور على موقع "بّر األمان" 22االقتصادّية واالجتماعّية

صال بصديقين من سيدي بوزيد وصديق من باجة. و 
ّ
دوا جميعا معرفة دقيقة بوضعّية ات

ّ
قد أك

الكادحة في أعمال الفالحة باعتبار عامل الجيرة والعمل الّتضامنّي عند بعضهم. واعتمدنا بعض 

البيانات من الّصحافة المكتوبة واإللكترونّية وتقارير مختلفة أمكننا الوصول إليها. ونشير في البداية 

                                                             
الع، انظر/ي، بنعبد العالي، عبد الّسالم، أسس الفكر الفلسفّي المعاصر مجاوزة الميتافيزيقا، الّدار البيضاء،  19

ّ
، دار توبقال 1111لمزيد االط

شر، ص
ّ
 .61-11ص، -للن
 .011جزائر، ص، ، دار ال0211شوفالييه، ستيفان، وشوفري، كريستيان، معجم بورديو، ترجمة، الّزهرة إبراهيم، الجزائر، ودمشق،  20
م: المشاكل وظروف العمل، 21

ّ
 يومّيات المرأة الّريفّية بالقطاع الفالحّي غير المنظ

 https://www.youtube.com/watch?v=DuQvFbsprDQ ،شر
ّ
الع، 22/21/0212، تاريخ الن

ّ
 .10/26/0202، تاريخ االط

شر، agricole/-https://ftdes.net/ar/femmes: منسّيات أيضا،  العطار، حياة، عامالت القطاع الفالحّي زمن الكورونا  22
ّ
، تاريخ الن

الع، 11/27/0202
ّ
 .26/26/0202، تاريخ االط

حات تونس يوم عمل= 23
ّ

شر، https://www.youtube.com/watch?v=COKFI46N7n8د، 1فال
ّ
الع، 22/21/0202، تاريخ الن

ّ
، تاريخ االط

10/26/0202. 

https://www.youtube.com/watch?v=DuQvFbsprDQ
https://ftdes.net/ar/femmes-agricole/
https://www.youtube.com/watch?v=COKFI46N7n8
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مال الغربّي ومناطق الوسط إلى مأزق األرقام المتباينة واختالف ط
ّ
بيعة العمل الفالحّي بين مناطق الش

به من جهود طيلة موسم فالحّي كامل. 
ّ
 الّتونس ّي باختالف المنتوج ذاته وما يتطل

ذة أغطية 
َ
خ ونحن نتحّدث عن نساء يضعن على رؤوسهّن ما اجتمع لديهّن من أوشحة متَّ

عر تالزما مع مقوال 
ّ
رة اجتماعّيا. ومن بين هذه للّرأس وقاية له، وأغطية للش

ّ
ت الحشمة المتجذ

تي تزّينها، و"الحجاب" وهو وشاح أكبر من 
ّ
األغطية "املحرمة" املحتفلة بربيع دائم يظهر في األزهار ال

ر من معاطف وألبسة صوفّية 
ّ
 الكادحات أجسادهّن بما توف

ّ
املحرمة ويضمن مزيدا من الّدفء. وتلف

باس. ولذلك يرتدين سراويل رياضّية فوقها لباس  تتحّدى شّدة البرد باإلكثار من
ّ
الخشن من الل

ى عنه االبن أو الّزوج، أو يرتدين 
ّ
فضفاض، وجوارب صوفّية خشنة، وينتعلن حذاء قديما تخل

ي الّساق ويؤّمن تنّقال يسيرا في الحقل أو المزرعة، ويقي من القّر شتاء. وال 
ّ
ذي يغط

ّ
هير ال

ّ
"البوت" الش

قاء األغبرة يفرض وضع تكاد هذه المالب
ّ
د ب. ب من باجة. فات

ّ
س تختلف جذرّيا بين الفصول مثلما يؤك

ي اليدين حّتى المعصمين وسرواال يمنح المرأة القدرة على الّتنّقل الّسريع 
ّ
لثام على الوجه ولباسا يغط

ي ما عجز الّسروال عن حجبه.. و 
ّ
ّن هوهي تضع فوقه فستانا واسعا ال يظهر شيئا من جسدها ويغط

سوة لثاما مانعا لنقل 
ّ
ت تجتمع فيها وجبات غذائّية وقارورة من ماء. وال تضع أّي من الن

ّ
مرفوقات بسال

العدوى أو قّفازات واقية مثلما يفترض وال تستفدن من وسائل الّتعقيم أثناء العمل. أّما في أّيام 

ق اعة العاشرة والّنصف تقريبا وفرمضان الحالّية فإّنهّن يبدأن العمل باكرا ويعدن إلى منازلهّن الّس 

 شهادة ب. ب من باجة.

ل صورة إنسان محجوب يمعن في إخفاء ذاته مغالبة للمناخ ومصادقة على 
ّ
ومّما تقّدم تتشك

ديد 
ّ
بائع. كادحة تواجه البرَد الش

ّ
قاء لوصم ينتهي تنميطا متعّدد الط

ّ
متخّيل اجتماعّي وثقافّي سائد وات

ديد 
ّ
بوجه عار معلنة تجاهله  11-بلثام تقّده فورا من حجابها، وتواجه الكوفيدبالّصوف، والحرَّ الش

ورفض قراره المتواطئ مع الّدولة عبر الحجب أو من خالل استيطان األجساد وكولونيالّية الكورونا. 

ارئ بإستراتيجية ذات بعدين. فهي تختفي خلف ُحُجب من 
ّ
تواجه الكادحة عوامل المناخ والوباء الط

باس لباسها ش
ّ
تاء وصيفا، وتختفي خلف أغطية الّرأس وما رشح من فتنة الجسد وراء المزيد من الل

مع الممكن ذكورّيا أي بمنطق العقل 
ّ
الواسع، فتسكت "فتنتها" المعلنة ثقافّيا وتسكت فرص الط

الت
ّ
التها الخاّصة. وهي تمث

ّ
كورّي المسيطر. وتدخلن بذلك قيم املجتمع لتصبح تمث

ّ
أثناء  ال تتغّير 24الذ

ذي يحتاج إلى الّتخّفف من ثقل المالبس للقدرة على الحركة الّسريعة وتحّمل 
ّ
العمل المضني ال

الّتعب. فتصّر الكادحة على االحتجاب استجابة للقرار االجتماعّي بحجبها باعتبارها امرأة حاملة 

هوانّية، وتحتجب مناورة إلخفاء قعود زوجها أ
ّ
و ابنها وخروجها لجسد الّرغبة وحضور الّنفس الش

                                                             
الت االجتماعّية أربع وظائف، وهي الوظيفة المعرفّية، والوظيفة الهو   24

ّ
ظيفة وّية، والوظيفة الّتوجيهّية، والو يعتبر جون كلود أبريك أّن للّتمث

الع يمكن العودة إلى:
ّ
د في هذا الّسياق على الوظيفة الّتوجيهّية فحسب. لمزيد االط

ّ
 الّتبريرّية. ونحن نؤك

Abric, Jean-Claude, Les représentations sociales: aspects théoriques,  in Pratiques sociales et représentations, Paris, 

1994, Presses Universitaires de France, p-p, 20-24. 
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بيعة ومغالبتها بوسائل بسيطة وهو احتجاب إرادّي 
ّ
بالمقابل إلى األهوال، ثّم تحتجب لمقارعة الط

ات. وهي بهذا كادحة تصّمت جسدها وتقمعه خضوعا واختيارا؛ خضوعا من حيث أّن 
ّ
نابع من الذ

ساء فرض اجتماعّي وقانون عاّم يهيكل المتخّيل، وتسنده أعراف و 
ّ
لة تقاليد وموروثات ثقيحجب الن

رة في القدم. واختيارا ينتج عن تقّبل الخضوع باعتباره ضرورة أملتها الّتقاليد والموروثات 
ّ
األثر متجذ

نفسها. وهي أبنية ثقافّية منغرسة في أصول دينّية وأخرى أبعد من الّدين وأقرب إلى سياسات الهيمنة 

كورّية القائمة على غلبة القضيب على الكثي
ّ
 ب، وفلسفة الّركوب وما تشير إليه من سيطرة الّراكبالذ

 وتبعّية المركوب وهي في مثالنا المرأة القائمة بأعمال الفالحة.

لكّن حجب الجسد وإخفاءه عند مغادرة المنزل وركوب وسائل الّنقل إلى المزارع ومن ثّم 

ال  ّل كرامة. فصاحب األرضالعودة إلى المنزل، ال تنفي تعريته االقتصادّية واستغالله عاريا من ك 

ينشغل عاّمة بما هو محتجب وهو منحاز إلى تكديس األرباح وغير شغوف باكتشاف المتواري غالبا. 

ساء إلى الغذاء والملبس والّسكن وتعليم األبناء وخالفها من هموم اليومّي. 
ّ
ه يعّري حاجات الن

ّ
على أن

ل في الّتعرية ساعات حّتى يظفر منهّن وبذلك يعّري طاقات الجسد، ويفّك شيفرات الحشمة، وي
ّ
توغ

بمنتوج وفير يضمن األرباح المأمولة. وفي انهماك الجسد العاري من وقار الحقوق وهيبة الّتأمين 

ات الجشعة لبورجوازّية ال تلوي على ش يء غير استنفار تلك 
ّ
الّصّحي وقداسة األجر املجزي، تظهر الذ

وهو يعلم أّنها أجساد ظمئة إلى الّتحّرر من نير الفقر المدقع األجساد وسلبها حّريتها واستعبادها. 

والمسكونة بأمل خادع في الخروج من عباءة العري أو استغالل أجسادهّن فيما يماثل االغتصاب 

 االقتصادّي المبّرر سلطوّيا والمباح بمنطق الّدولة المتواطئة ضّد من هّمشتهّن.

ّية ملحاربات األمازون، عندما تخرجن إلى مواجهة وهّن كادحات أميل إلى الّصورة األسطور 

وباء، تأمرنا الحكومة باالختباء تجّنبا ألذّيته، بوجوه مكشوفة وإعالن مواجهة معّقدة تقوم على 

الثة بعد الّزوال. زوجي في المنزل، 
ّ
ذي يصل حّد اإلنكار. "نخرج صباحا من الّسابعة حّتى الث

ّ
الّتجاهل ال

ر ليس من عمل، بسبب الكو 
ّ
رونا. هو نائم في المنزل قاعد عن العمل، ولدّي أربعة أطفال كيف سأوف

. إّنهّن يغادرن أمان الجدران المانعة النتقال الفيروس بين 25حاجاتهم دون خروجي إلى هذا العمل؟"

ذي يخشاه 
ّ
اّق مواجهات خطر اإلصابة بالمرض العضال ال

ّ
أفراد عائالتهّن، ليخرجن إلى العمل الش

حب الّسلطة؛ الفخفاخ رئيس الحكومة والّزوج المستلقي على فراش الحجر الّصّحّي الّرجل صا

اضطرارا. وأثناء هذه المواجهة ليس من صاّد لمغامرة العمل ضمن ظروف وبائّية. تظهر في الّصورة 

ين أفواههّن فحسب بأغطية رؤوسهّن، ولسنا واثقين من أّن ما يقمن به عمل وقائّي 
ّ
وجوه نساء يغط

جتراحهّن ملحاولة منع أّي عدوى، أو رّبما هو تصّرف معتاد لمقاومة األغبرة وما ينبعث أحيانا من من ا

روائح مزعجة نتيجة استعمال المبيدات. وفي كّل الحاالت، ليس من لثم مهّيأة لمنع العدوى وال من 

حركة لّية لمياه وصابون لغسل اليدين بين الفينة واألخرى وليس من وقت للقيام بذلك وال معقو 

                                                             
انية  عامالت القطاع الفالحي زمن الكورونا 25

ّ
انية10: منسّيات أيضا، مقطع مذكور، من الث

ّ
 .02، إلى الث
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مماثلة، ألّن الجني أو العزق أو الحفر أو حمل األكياس أو صناديق الخضر والغالل حركة دؤوبة 

مستمّرة وال تحتمل قطعها كّل عشر دقائق من أجل تلبية نصيحة طّبّية بغسل اليدين مقاومة 

 الحتمال العدوى. 

 26الّرجولة والاضطهاد فعلا وانفعالا

تي تسلبهّن حّرياتهّن وتضطهدهّن مستفيدة من في المشهد نساء منتشرات ب
ّ
ين الحقول ال

وصمت املجتمع وتخاذله والجموح البورجوازّي إلى الّربح الوفير الفورّي.  27تواطؤ الّدولة بأسرها

وخلف المشهد رجال خارج الحقول مسلوبو القرار ومسلوبو الّدور ومسحوقون ينتظرون عودة 

كورّية
ّ
ات برجولة القرار والحكم المنزلّي في مستعمرة  زوجاتهم لممارسة طقوس الذ

ّ
ومحاولة إيهام الذ

خلو من كّل مظاهر الكرامة. أراض فالحّية مجندرة تغمرها أوشحة مرهقة وعرق يتصّبب غزيرا وأنوثة 

رف الوبائي ثالثة عشر دينارا وصاحب البيت وفق 
ّ
مستلبة. صاحب األرض يدفع لهّن في هذا الظ

ذ منهّن ما تيّسر لتوفير حاجات العائلة. يقول ب.ب، "إّن زوجها ضخم يكاد شارباه الّسائد ثقافّيا يأخ

ه صاحب القوامة، هو لن 
ّ
يعقالن بغال، ولكّنه ينتظر عودتها ليرحل نحو الّسوق". هناك سيّدعي أن

ه رجل حاكم بأمره وال خروج عن طاعته. سيشتري ما أمكن 
ّ
يصّرح بذلك جهرا، لكّن حركته ستش ي بأن

سيعود إلى البيت وليس على فمه لثام. لقد وضعه داخل رأسه ليصمت ثورة داخل عقله تسائله  ثّم 

ه أمر 
ّ
ألف مّرة: "كيف ال تخرج إلى العمل وتخرج إلى الّسوق؟ ليست الكورونا من تمنعك بل لعل

 ،مختلف". ال يذهب العقل بعيدا في الّتعرية، ويظّل مكتفيا بإيحاء كاف لتخريب توازن نفس ّي هّش 

 يتكّرر حدث خلخلة بناه يومّيا. 

وفق مقاالت الفحولة  28الكورونا الفاعل المعّري الحاجب تفضح الّرجولة المبنّية اجتماعّيا

والفتّوة والقوامة والّدفع عن األهل واألرض، وتحجب ما تلّقاه الّرجل من تنشئة اجتماعّية تحّولت إلى 

ساء
ّ
وحدهّن وال اختالط فيها. وألّن األجر زهيد فإّن الّرجال ال  مقوالت إديولوجّية نهائّية. "الحقول للن

ساء مضطّرات إلى العمل"، وفق ما أخبرنا به م.ن وع.ح 
ّ
روف، فيما تخرج الن

ّ
يقبلون العمل في تلك الظ

تي خسرت مواقعها 
ّ
ل هذا الحجب الّرمزّي تغطية على واقع أّن الّرجولة ال

ّ
من سيدي بوزيد. ويشك

منزل فقدت هيمنتها رمزّيا وتّم تأنيثها عملّيا. فخروج المرأة إلى العمل يقابله قعود االقتصادّية في ال

الّرجل، وبين الّناهض والقاعد فجوة ثقافّية تشير إلى الفاعل مقابل العاجز، وإلى الكريم مقابل 
                                                             

ز في هذا القسم على صورة الّرجل المهّمش مقابل صورة الّرجل المهيمن. نحن ال نجزم بأّن جميع الّرجال بال 26
ّ
تهم عمل ويكتفون بانتظار بنا نرك

هادات أّن أعدادا من الّرجال عاج
ّ
تي وجدناها في ما وقع بين أيدينا من مقاطع مصّورة. وقد ذكرت الش

ّ
 زة أصال عنأو زوجاتهم، بل نقّدم الّصورة ال

قافّي.
ّ
 العمل ألسباب صّحية. إذن نحن لسنا في مستوى الّتعميم أو الّتنميط االجتماعّي والث

 ةتعّدد حوادث شاحنات نقل العامالت وتواصلها في هذا الّسياق الوبائّي، عن تواطؤ أجهزة الّدولة من وزارة الفالحة ووزارة المرأة ووزار  يكشف 27

حدث. 
ّ

 الّداخلّية ورئاسة الحكومة. وهو تواطؤ بالّصمت واّدعاء الال
الع، انظر/ي، 28

ّ
كورة المتغّيرة والّتاريخّية، لمزيد االط

ّ
 الّرجولة بناء اجتماعي وثقافّي ثابت وهي عكس الذ

Whitehead , Stephen M. , Manhood , in international encyclopedia of men and masculinities, edited by, Flood Michael 
and others , Abingdon , 2007,Routledge, 1st published , p,380 . 
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شويش الجندرّي" بعبارة جوديت باتلر
ّ
  Judith البخيل، وإلى القّيم مقابل الّتابع. وبذلك يهيمن "الت

Butlerكورة
ّ
. وفي عملّية الّزلزلة يحصل قلب لألدوار 29ويزلزل األدوار االجتماعّية لألنوثة والذ

شويش على تلك األدوار إلى ضرب فعلّي للمكانة االجتماعّية للّرجل ضمن  30الجندرّية
ّ
ذاتها، وينتهي الت

 العائلة باعتباره قائدا، وتحويله إلى فرد ينتظر إعالته مثل األطفال. 

ث 
ّ
َهد المهّمش اقتصادّيا والمؤن

َ
ترتسم في هذا المستوى صورتان: صورة الّرجل المضط

مازال فعله يستمّر حاسما في الّتاريخ املحايث، وصورة الّرجل المضطِهد سلطوّيا بقرار حكومّي قديم 

ذي انفتحت أمامه قوانين وكالئه في الحكم وانعكست تغطية على جرائمه. 
ّ
البورجوازّي المهيمن ال

وهكذا تنكشف بنيتا الهيمنة والهامشّية. رجولة مضطَهدة طبقّيا وملغاة عملّيا تراقب انقالب سلطتها 

ة الموروثة ثقافّيا والمؤّمنة سوسويولوجّيا إلى انحسارات متواترة ضّيقت الخناق على المنزليّ 

أنطولوجيا الّرجولة بعد أن سحقت الّسلطة أنطولوجيا اإلنسان. يدافع رجل يكافح للحصول على 

حون تعمل حّتى إذا رغبت في عمل آخر غير جمع 
ّ

عمل في الفالحة عن نفسه فيقول: "ال يتركك الفال

ساء بدل الّرجال"الج
ّ
ويصنعون دون وعي صراعا حول القوامة في  31لّبان، فهم يفّضلون توظيف الن

البيت، مازال في الغالب رمزّيا وال ُيعلم إذا ما تحّول في بعض الحاالت إلى مقاومة نسائّية لقوامة مهداة 

فاع ئيسا حجب ارتلم تكتسب على األرض جهدا وعمال. ورّبما يكون الوسط الّريفّي ضاغطا عنيفا ور 

روط الجندرّية للعالقات 
ّ
أصوات نساء يفتككن تدبير شؤون األسرة كاملة من الّرجال وتغيير الش

 داخل العائلة بالكامل.

ِهدة فال تبدي أّي احترام للجسد العامل المكافح من أجل جماعته 
َ
أّما الّرجولة المضط

ريجيا بأحواز ج
ّ

قس بارد العائلّية الخاّصة. تقول كادحة من بال
ّ
ندوبة المدينة، "نصل إلى المزارع والط

ح أن يمنحنا زمنا إلشعال الّنار طلبا للّدفء ويطلب مّنا أن نباشر 
ّ

لج يتساقط وأحيانا يرفض الفال
ّ
والث

، في حركة ال تلتزم غير سردّية المغنم واستغالل هذه الكائنات الحّية حّتى تحقيق 32العمل على الفور"

من اإلنتاجّية وما يستتبعها من ربح. هي رجولة تسلعن الجسد وتشّيئ الكينونة القدر األقص ى الممكن 

 Raewynبعبارة رايوين كونل  33البشرّية وتستثمر مآس ي العامالت مّرات ومّرات. فالّرجولة المهيمنة

Connell  ساء وتستغّل ما علق بالمتخّيل من رفض الّرجل جمع البطاطس
ّ
تفّضل توظيف الن

                                                             
29 Butler, Judith, trouble dans le genre le féminisme et la subversion de l’identité, traduction, Cynthia Kraus, Paris, 

2005, La Découverte, p-p, 45-46. 

30 Roof, Judith, Ibid, p-p, 616-617. 

حات تونس يوم عمل= 31
ّ

 ث.00و 7ث، إلى الّدقيقة 16و7د، مقطع مذكور، من الّدقيقة 1فال
حات تونس يوم عمل = 32

ّ
انية 1فال

ّ
انية 04د، مقطع مذكور، من الث

ّ
 .14، إلى الث

كورة المهيمنة، و  في كتابها، ذكورات، تحّدد رايوين كونل عالمة االجتماع األسترالّية أربعة تمفصالت تاريخّية لذكورات متعّددة، 33
ّ
كورة هي الذ

ّ
الذ

ز في عملنا على ذكورتين وهما المهيمنة والمهّمشة. ونعّرب  
ّ
كورة المهّمشة. نرك

ّ
كورة الخاضعة، والذ

ّ
بالّرجولة، ألّن masculinityالمتواطئة، والذ

الع، انظر/يالّرجولة بناء ثقافّي واجتماعّي ونظام قيمّي مغلق وهو المصطلح األنسب لسياقنا االجتماعّي 
ّ
ّي )الوطنّي(.لمزيد االط

ّ
قافّي املحل

ّ
 والث

 الكتاب،
Connell, Raewyn, Masculinities, Berkeley, 2005, University Of California Press ,2nd edition,  p-p, 76-77. 
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يار والفول، مقابل إقبال المرأة على أعمال مماثلة. يقول م.ن: " تعمل المرأة لعشر والجلّبان والخ

ساعات لقاء مبلغ بين عشرة دنانير وخمسة عشر دينارا، والّرجل ال يقبل ذلك" و"يفّضل العمل 

 نبالّساحل في البناء ألّن األجر أكثر ارتفاعا" وفق ع.ح. ونتيجة اضطهاد هذه البورجوازّية للعّمال م

جهة، وطبيعة األعمال المقّيمة ثقافّيا باعتبارها غير الئقة برجل، ثّم نتيجة قدرة البعض على الّتنّقل 

خارج األرياف للعمل بقطاعات غير الفالحة من جهة ثالثة، تحافظ الّرجولة المهيمنة على عالقات 

 عمل تصل حّد االستعباد وفق شهادات مصّورة كّنا أشرنا إليها. 

جاهين متناقضين بين الفعل االضطهادّي في  وبهذا يكون 
ّ
االضطهاد قدرا رجولّيا يسير في ات

ضطهد، 
ُ
جهة، واالنفعال بنتائج ذاك االضطهاد في جهة مقابلة. رجولة منكسرة تخضع لالستغالل وت

تي تعاني من سلب 
ّ
ضطهد. ويمكننا القول إّن الّرجولة ال

َ
ورجولة مفرطة في الهيمنة منتشية بثرواتها ت

عناصر المكّونة لبنية رجولتها هي "رجولة مهّمشة" طبقّيا وتعاني بدورها من ازدواج الهيمنة. ونقصد ال

بذلك هيمنة الّسلطة وسياسات الّتفاوت الجهوّي الحاّد، وتأثيم املجتمع لرجل يترك زوجته تخرج إلى 

الم أو لمصّور في بوسالعمل وهو إّما مكتف بالبقاء في المقهى مثلما يشير إلى ذلك مقطع الفيديو ا

شهادة ب. ب. من باجة، أو يغادر الّريف ليعمل بمناطق حضرّية وفق شهادة كّل من م.ن. وع.ح. وفي 

بقّية والمكتفين بالفرجة ومسرحة 
ّ
جميع الحاالت يظّل تقييم البعيدين عن المأساة االجتماعّية والط

ّمشة" بعبارة كونل دائما. وبين الّرجولتين الّتاريخ، حكما قاسيا على هذه الّرجولة المنكوبة أو "المه

تتموقع المرأة مستلبة بين األرض والمنزل وبين العمل الفالحّي والعمل المنزلّي وبين األجرة واملجانّية 

ساء للّرجال بما هي تبعّية 
ّ
المفروضة. وإذا كان الوضع األكثر حضورا في املجتمع هو تبعّية الن

ألدوار ضمن المؤّسسة العائلّية تنظيما ما قبلّيا ومعترفا به، فإّن اقتصادّية واجتماعّية تحّدد ا

 وضعّيات العامالت بالقطاع الفالحّي تحفل بتناقضات عميقة، وأشكال متنّوعة من االضطهاد.

الاضطهاد المزدوج لعاملات الفلاحة ووجوهه المتعّددة في الّراهن 
 الكورونّي

منا بالواقع القائم وترتيباته 
ّ
القانونّية، أي وجود دولة ترعى مصالح الّناس جميعا، إذا سل

نا نرى أّن اضطهاد العامالت ذو 
ّ
واعتبرناه وضعا شرعّيا، وهو ليس كذلك بالمّرة من وجهة نظرنا، فإن

ثالثة وجوه ذكورّية سلطوّية. ونبني على ما عرضناه من شهادات لنذهب إلى أّن صاحب األرض يسرق 

د، 16.627نصوصا قانونّية صريحة تحّدد األجر األدنى الفالحّي ب جهود الكادحات عندما يخالف

وال . 34د1.666د أو منحة عامل ذي كفاءة مقدارها 2.202تضاف إليه منحة عامل مختّص قيمتها 

                                                             
 يتعلق بضبط األجر األدنى الفالحي المضمون، الّرابط،  0211ماي  02مؤرخ في  0211لسنة  766أمر حكومي عدد  34

EGISLATION.TN/DETAILTEXTE/DECRET%20GOUVERNEMENTAL-NUM-2019-455-DU-28-05-2019-JORT-
2019 

043__20190430045532?FBCLID=IWAR1GCA2CSKGEUXJMJDYOZKIAPA3IR4MKPNKZU29WZDEC1P5YO

G3DKBOYYES 
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تعتبر الكادحة الّريفّية مختّصة وال ذات كفاءة، رغم أّنها أهّم فاعل في عملّية اإلنتاج. وفي كّل األحوال، 

د في زمن الكورونا 11ــــــدينارا وُيقّدر ب16د و1ا بين أيدينا من معطيات يحصر األجر بين فإّن جميع م

ُيخصم منها معلوم الّتنّقل، مع انعدام كل تغطية اجتماعّية أو حماية صّحّية أو بدل تنّقل أو بدل 

تات الفطعام. وهذا يش ي باستغالل اقتصادّي فائق يصل إلى حدود سرقة أغلب األجر، ودفع فتات 

كورّي.
ّ
بقّي لالضطهاد الذ

ّ
 فحسب، وهو الوجه الط

شريعّية والقضائّية عليمة بطبيعة االستغالل 
ّ
ولّما كانت الّدولة وأجهزتها الّتنفيذّية والت

المشار إليه، ولم تبد أّي استعداد حقيقّي لوقفه فهي تعّد بذلك جزءا من المشكلة. وقد أشرنا إلى 

رن في هذه المرحلة تجاهل الفخفاخ طيلة ظهروه ا
ّ
إلعالمّي ملجهودات الكادحات وهّن دون ريب يوف

مائة بالمائة من الخضر والغالل، واألجهزة الّسلطوّية تدرك ذلك تمام اإلدراك وتغمض عيونها 

بالكامل عن أشكال نقل عامالت كّنا لنجوع أو نهلك دونهّن. وبدل وضع سياسات فورّية لمراقبة أنظمة 

تالم األجور ومعضلة الّنقل وشروط الحماية من العدوى، انزاحت الّرجولة الّتأجير وطرق اس

كورّي" والّتغطية على فظاعات البورجوازّية 
ّ
طة في أعلى هرم الّدولة إلى انتهاج "الّتواطؤ الذ

ّ
المتسل

كورّي 
ّ
ل هذه الّتواطؤات الوجه الّسياس ّي واإلديولوجّي لالضطهاد الذ

ّ
ابتة عيانا. وتشك

ّ
 .وجرائمها الث

سبة إلى الكادحات، بل يخفت صوت 
ّ
ف مسيرة المعاناة بالن

ّ
وبالعودة إلى المنزل ال تتوق

بقّي وتعلو أشكال أخرى من االضطهاد. بعضها بّين في صراخ أطفال ينتظرون خدمة، 
ّ
االضطهاد الط

لّياته أو أب أو زوج أقعدتهما األمراض، أو أّم عاجزة عن الحركة، أو زوج قاعد فاّر من مواجهة مسؤو 

في حاالت محّددة. تعود الكادحة زوجة أو ابنة لتطهو طعاما وتغسل أثوابا وربما تراقب طفال يستعّد 

ص من ضغط البورجوازّي وسائق 
ّ
إلنجاز فروض منزلّية أخا كان أو ابنا، وهي بين هذا وذاك تتخل

لزمت بها جندر 
ُ
تي أ

ّ
احنة وتقع تحت ضغط الواجب العائلّي والمسؤولّية ال

ّ
من  ّيا. ذلك أّن المطبخالش

ياب غسال ونشرا وكّيا وطّيا. إّنها األدوار 
ّ
سبة إلى الث

ّ
أن بالن

ّ
ساء دون الّرجال، وكذلك الش

ّ
عمل الن

ؤّدى ألّن ذلك من نتائج الّتقسيم الجندرّي 
ُ
ؤّدى فقط، أي ت

ُ
تي ت

ّ
الجندرّية ضمن البيئة المنزلّية وال

صّنف وضيعة في املخيال العاّم الّريفّي بشكل  . وهي35للعمل والوظائف في البيت على األقّل 
ُ
أعمال ت

روط لوصمه بشبه الّرجل الواقع تحت 
ّ
ما هو رجل ييّهئ الش

ّ
خاّص، وإّن رجال ينهض بأعمال مماثلة إن

هيمنة زوجته واليائس من مقّومات الفحل المسيطر والممسك بتالبيب الّسيادة والمعّنف للّزوجة 

قافّي واالجتماعّي. وبذلك فإّن عشر ساعات من العمل أو االبنة إن صدر منهما شائ
ّ
ن وفق الّتنميط الث

وساعات أخرى من عمل آخر، يزّينان يومّيات كادحة تقع بين هيمنة وأخرى واستالب وآخر وتصميت 

                                                             
راجع عندنا مراجعة واسعة وفي 35

ُ
قافّي هو عمل غير مأجور. وهو نتاج تقسيم أدوار على أسس جندرّية لم ت

ّ
 العمل المنزلّي ضمن المتخّيل الث

ال 
ّ
ل إمكانّية الّتفاوض معها. للمزيد من االط

ّ
 ظر/ي، نع ااألوساط االجتماعّية الّريفّية خاّصة حيث تهيمن األبوّية على البنى االجتماعّية وتعط

شر،/https://hekmah.orgكانديوتي، دينيز، الّتفاوض مع الّنظام األبوّي، ترجمة، سيرين الحاج حسين، 
ّ
الع، 12/22/021، تاريخ الن

ّ
، تاريخ االط

12/24/0214.  

https://hekmah.org/
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دائم. ويدّل العمل المنزلّي ونظام القوامة وواجبات الكادحة تجاه زوجها أو أبيها أو أخيها على الوجه 

كورّي.االجتم
ّ
قافّي لالضطهاد الذ

ّ
 اعّي والث

مساواة االجتماعّية إّن هذا االضطهاد ثالثّي األبعاد في زمن وباء كونّي مماثل "يعكس 
ّ
الال

نا نحن البشر، 
ّ
تي ستصنع فيروسا عنصرّيا ال يمارس الفيروس في ذاته الّتمييز غير أن

ّ
واالقتصادّية ال

إطار القوى المتشابكة في القومّية والعنصرّية ورهاب نمارس ذلك باعتبار تكويننا وحركّيتنا في 

نا سنصل الّسنة المقبلة إلى سيناريو مؤلم إذ يطلب مئات  .األجانب والّرأسمالية
ّ
ويبدو من املحتمل أن

بيعّية في الحياة على حساب اآلخرين أي إعادة إنتاج الّتمييز املخّل بين الحياة 
ّ
من الّناس حقوقهم الط

ة المستحيلة، أي بين أولئك الذين ينبغي أن يكونوا محمّيين ضّد الموت بأّي ثمن األليمة والحيا

ذين تعتبر حيواتهم غير حقيقة بأن تحمى من المرض والموت"
ّ
مساواة 36وأولئك ال

ّ
. ونضيف إلى الال

ذي يصل إلى ضعف 
ّ
بقّية ال مساواة جندرّية، تظهر أيضا في أجر العامل الفالحّي ال

ّ
االجتماعّية والط

 .37أجر العاملة

 اتمةـــــــــــــــــــــــــخ

دت ما هو 
ّ
را في تغيير واقع الكادحات في العمل الفالحّي، بل أك

ّ
لم يكن حضور الكورونا مؤث

ها عن 
ّ
قائم في البنية الّتاريخّية العينّية وراسخ في المتخّيل الجماعّي من سلب وجود المرأة وفك

الصا أي مكّونا من مكّونات الرجولة وحاجة جنسّية تناسلّية لتأمين حميمّيتها واعتبارها شأنا رجالّيا خ

اإلنجاب واقتصادّية للقيام بأعمال المنزل والّنهوض بأعبائه من جهة، ومتابعة الخضوع في المزارع 

الّسالبة للوجود الحّر من جهة ثانية. لكّنها ضحّية سلطة ال ترى من ضرر قد يلحق بالكادحة جّراء 

العمل الفالحّي دون أّي شكل من أشكال الحماية والّتأمين وإجراءات الوقاية والّسالمة الخروج إلى 

. وبهذا تكون الكورونا سياقا تاريخّيا زاد تعرية سلطة بال حشمة تتمايل عارضة 11-ضّد الكوفيد

 قضيبها وما من رجولة تتصّدى.

ذي ينتظر زوجته هو ذاك المهمّ 
ّ
ذي والّرجل ال

ّ
مرئّي الّساكن ريفا قصّيا وال

ّ
ش المصّمت الال

 بعد أن 
ّ

ذي لم نعرفه إال
ّ
ه بعض من "رويحة" صاحب البيضة ال

ّ
يسكنه جوع تاريخّي إلى الكرامة. إن

ه معدم 
ّ
تحّركت كاميرا الّدولة المتسّولة إلى الّريف. تقول هـ.ب. وهي من املحيط العائلّي لـ"رويحة": "إن

قر إهالكا". والّزوج أو األب منتظرين زوجة أو ابنة تعود محّملة بعبء رمزّي وساذج وقد أهلكه الف

وتعب عنيف وعنف رمزّي يتمايل بين مسيطر متوّحش ومسيطر عليها قابلة، ليس بالّضرورة وحشا 

كورّية رجل مهّمش طبقّيا ومغّيب أنطولوجّيا ومنفّي 
ّ
ه من زاوية الّدراسات الذ

ّ
قاعدا عن العمل. إن

                                                             
36 Butler, Judith, Capitalism Has its Limits, https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its 

limits?fbclid=IwAR3N5j5Xzl9MzOM31GDtImCMnW5GXV4bx_gm1hikz_W2tGQoEft-o57-gdk Usa-1584098952-, 

published, 30/03/2020, consulted, 05/05/2020. 

حات تونس يوم عمل= 37
ّ

 ث.02و 7ث، إلى الّدقيقة 12و 7د، مقطع مذكور، من الّدقيقة 1فال

https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits?fbclid=IwAR3N5j5Xzl9MzOM31GDtImCMnW5GXV4bx_gm1hikz_W2tGQoEft-o57-gdk
https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits?fbclid=IwAR3N5j5Xzl9MzOM31GDtImCMnW5GXV4bx_gm1hikz_W2tGQoEft-o57-gdk
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لوجّيا من دائرة المعرفة. هو مهّمش ال يعرف، ولم يعرف رغم سنوات من الّدرس في مدارس إبستيمو 

تي أسكنت في رأسه بؤسا تطّبع عليه سابقوه في الوجود. فأنظمة الّسوق المدرسّية تعيد 
ّ
الّنظام ال

غوّية الّسائدة وتضبط المناويل الجندرّية ذاتها وتقّدم تنشئة اجتماعيّ 
ّ
مفلسة.  ةإنتاج البضاعة الل

ولذلك لم نظفر برجل مختلف "يزامن تاريخه" بعبارة الجابري، ويسكن واقعه الخاّص ال واقعا 

ماضيا. ونحن نشاهد هذا عينّيا مثلما نشاهد كادحات األعمال الفالحّية ُيسلبن حّريتهّن ويخضعن 

كورّي وأنظمة الّسيطرة اإلديولوجّية ومقاالت البطركّية وُيزرعن في
ّ
ّردات مواقع اإلنتاج مج للعنف الذ

من كّل وجود غير الوجود الميكانيكّي للجسد العامل. ورّبما يكون من أوكد المهاّم الّنضالّية لمرحلة 

ساء العامالت بالفالحة طرحا جذرّيا يعيد لهّن على األقّل بعضا من 
ّ
ما بعد الكورونا، طرح قضّية الن

تي خّربتنا نساء ورجاالكرامتهّن في انتظار تثوير البنى المهيمنة على 
ّ
كورّية ال

ّ
دون  الواقع، أي البنى الذ

ل تنتج نسيجا جديدا" نابضا 
ّ
ساء أظهر. "سنحتاج عالقة تشك

ّ
استثناء، وإن كان الخراب عند الن

تي برزت 
ّ
ّم تحليل وت 38بالحياة ومنخرطا ملتزما بقضاياه الكبرى مثل بعض الحركات االجتماعّية ال

بنيتها وأشكال تحّركها.

                                                             
بابّية في تونس، في سوسيولوجيا الفعل  38

ّ
جاب الله، سفيان، "مانيش مسامح، فاس نستّناو، باسطا" مقاربة سوسيولوجّية للحمالت الش

، المنتدى الّتونس ّي للحقوق 0211في تونس تعّدد طرق االنخراط وتنّوع أشكال االحتجاج، تونس،  0211جانفي 17الجماعّي في تونس منذ 

 .161جتماعّية، والمرصد االجتماعّي الّتونس ي، ص،االقتصادّية واال 
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