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الجزائر

ثورة البيكيني :النسوية من العظمة إلى البؤس
لينا كنوش

العام!

السياسي والخالفات بني قطر ودول
املقاطعة.
إال أن ع ــدم إجــابــة ال ــري ــاض حـتــى عن
اس ـت ـف ـس ــارات م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع تـطـلــب
ضـ ـم ــان ــات بـ ـش ــأن س ــام ــة ال ـح ـج ــاج،
يـ ــدل ع ـلــى ال ـب ـعــد ال ـس ـيــاســي ل ــأزم ــة،
وان ـع ـك ــاس الـ ـخ ــاف ال ـخ ـل ـي ـجــي عـلــى
ملف الحج «النفط األبيض» للمملكة.
وكــأن الوجبة الجديدة من العقوبات
التي جرى التلويح بها من قبل الدول
األرب ــع املـقــاطـعــة لـلــدوحــة (الـسـعــوديــة
واإلمـ ـ ـ ــارات وم ـص ــر وال ـب ـح ــري ــن) ،ولــم
تقر أمس في اجتماع املنامة الذي كرر
التمسك باملطالب الـ ـ  ،13تشمل بندًا
غير معلن هو عدم استقبال الحجاج
القطريني.
وتفسر هــذه النيات السعودية أمــورًا
ثــاثــة :رفــض الـتــواصــل بــن السلطات
املـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـ ـش ـ ــأن ت ـ ـقـ ــديـ ــم ضـ ـم ــان ــات
ال ـس ــام ــة ،وعـ ــدم ف ـتــح امل ـعــابــر الـبــريــة
أم ــام املعتمرين والـحـجــاج القطريني،
وقبول الرياض بالتفاوض مع طهران
بشأن تأمني الحجاج اإليرانيني ومن
ثــم التوصل إلــى اتـفــاق على عكس ما
يحدث مع قطر.
فــي سـيــاق متصل ،قــال مــرشــد الـثــورة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،إن «أمـ ــن
ال ـ ـح ـ ـجـ ــاج وح ـ ـفـ ــظ كـ ــرام ـ ـت ـ ـهـ ــم» ه ـمــا
«مسؤولية الدولة التي ترعى شؤون
الـ ـح ــرم ــن الـ ـش ــريـ ـف ــن ،وهـ ـ ــي قـضـيــة
مهمة ج ـدًا بالنسبة إلـيـنــا ،فنحن لن
ننسى مــا حــدث فــي منى قبل عامني،
ونطالب بحفظ أمــن وكــرامــة الحجاج
كي ال تتكرر حوادث مأسوية مشابهة.
ونطالب بقية الدول اإلسالمية بوضع
أمن الحجاج على رأس أولوياتهم».
ودعا ،في حديث إلى حجاج إيرانيني
أمـ ـ ــس ،إلـ ـ ــى ت ـج ـن ــب أي «س ـ ـلـ ــوك فــي
الـحــج مــن شــأنــه إث ــارة الـخــافــات بني
املـسـلـمــن» .ك ــام خــامـنـئــي تــزامــن مع
ان ـط ــاق الــدف ـعــة األول ـ ــى م ــن الـحـجــاج
اإليــرانـيــن الــذيــن يـقــدر وصــولـهــم إلى
أكثر من  80ألف حاج هذا العام ،وذلك
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ب ـعــد م ـقــاط ـعــة ط ـهــران
للحج العام املاضي عقب فاجعة منى
التي راح ضحيتها مئات اإليرانيني.
(األخبار)

لم تخمد بعد املواجهة على مواقع التواصل االجتماعي
بشأن مسألة ارتداء لباس «البيكيني» على الشاطئ
بني تيار «محافظ» من جهة ومجموعة من الناشطات
املدافعات عن الحريات الشخصية على شبكة اإلنترنت
من جهة أخرى .وقد تضاعفت حماسة النساء
ّ
لحث النساء
املجهوالت الهوية اللواتي أطلقن الحملة
على ارتداء البيكيني منذ  5تموز/يونيو ،ذكرى استقالل
ّ
الجزائر ،إذ نظمن عدة تجمعات في منتجعات السباحة
في مدينتي عنابة ووهران .وحتى تاريخ كتابة هذه
املقالة ،كانت املجموعة على موقع التواصل االجتماعي
ُ َّ
«فايسبوك» ،حيث تنظم أنشطة «السباحة السياسية»
ّ
تضم أكثر من  3000مشاركة.
هذه،
لكن بمعزل عن التغطية اإلعالمية لهذه األنشطة في
اإلعالم األجنبي والنقاشات املتشنجة التي تجري
بشأنها على شبكة اإلنترنت ،ال يحظى الخطاب غير
ً
صدى إيجابي في
املنتج لهؤالء «النسويات» بأي
ُ
الجزائر .ففي مقال نشر في مجلة «غرازيا» ()Grazia
النسوية الفرنسية ،قالت إحدى منظمات الحملة« ،سارة،
 27عامًا» ،إنه لكي تؤثر الحملة في املجتمع الجزائري،
َ
األمور التي يعتبرونها
يجب أن يعتاد «آالف املتلصصني
ممنوعة» ،مشددة على أن منظمات الحملة «ال يردن تغيير
نظرة هؤالء األشخاص إلى األمور ،بل فقط غرس روح
التسامح وقبول اآلخر في نفوسهم» .ولكن هذه الجملة
األخيرة تكفي إليضاح «الالمعنى السياسي» للحملة
التي يجري تصويرها على هذا النحو .فاالستراتيجيات
النسوية تهدف إلى بذل الجهود لتقويض املمارسات
األبوية داخل املجتمع من أجل تحسني وضع املرأة في
امليدان االجتماعي ـ االقتصادي والسياسي والخاص.
لكن هذه القدرة على العمل وعلى مقاومة الهيمنة
األبوية ال تنبع من ممارسات تتناقض جذريًا مع
املعايير االجتماعية .لذا ،فمن خالل السعي إلى تسييس
مسألة ارتداء البيكيني على الشواطئ عبر حملة هدفها
ُ
املعلن هو «غرس روح التسامح» (وهذا املفهوم بذاته
عرضة للتأويل بني مجتمع وآخر ً
بناء على السياقات
االجتماعية ـ الثقافية وعالقات القوة داخل املجتمع)،
تعيد هذه الحملة إنتاج الصور النمطية للخطاب الذي
ُيفرغ النسوية من أي مضمون اجتماعي.
ً
أوال ،ال يهدف اعتماد ممارسات جديدة ملناهضة هيمنة

املعايير الثقافية الذكورية أساسًا إلى انتقاد أو تمجيد
لباس ّ
معي .فالنسويات الجزائريات اللواتي ّ
يعبرن من
انتماءاتهن الدينية أو عن تقاليدهنّ
ّ
ّ
خالل لباسهن عن
قد خرجن من ّ
الحيز املغلق للمشاركة بشكل كامل في
ّ
الحياة االجتماعية .وبفضل تعليمهن الواسع ،تمكنت
ّ
طموحاتهن الخاصة
هؤالء النسويات من تحقيق
واملهنية ومن الدخول إلى ميادين كانت حكرًا على
الرجال في السابق .ولفهم هذا التطور ينبغي للمرء أن
يعي املسار التاريخي للحركة النسوية الجزائرية التي
تنهل من قيم الكفاح ضد االستعمار.
ّ
ملا كان الدور الريادي للمجاهدات الجزائريات إبان ثورة
ّ
ونضالهن للمساواة قد شهد «تراجعًا» بعد
التحرير
االستقالل ،فكذلك الحال بالنسبة إلى «الحركة النسوية»
التي اتخذت مسارًا جديدًا منذ نهاية الحرب األهلية .ففي
مقال مهم حول «الجزائريات وحرب التحرير الوطنية:
دخول املرأة إلى الحيز العام خالل الحرب وفي فترة
ما بعد الحرب» ،تتناول أستاذة اللسانيات االجتماعية
العربية في جامعة الجزائر خولة طالب اإلبراهيمي ،الدور
التاريخي للمرأة في ثورة التحرير الجزائرية ،قائلة« :في
فترة زمنية قصيرة جدًا ،اقتحمت نساء وفتيات يافعات
ً
فجأةّ ،
فهدمن الحد التقليدي بني
عالم الرجال والحرب
الحيز الخارجي ،العام ،الذي يهيمن عليه الرجل والعالم
الذكوري ،وبني الحيز الداخلي ،العائلي والخاص ،الذي
كان مخصصًا للمرأة وللعالم النسائي».
وبعد عام ( 1962عام االستقالل) ،وفي سياق إعادته
النظر في مكتسبات الثورة املتعلقة بحقوق املرأة ،دفع
التيار املحافظ في حزب «جبهة التحرير الوطنية» باتجاه
تبني قانون األسرة ( )1984الذي ّ
تضمن عدة مواد فيها
تمييز ضد املرأة والذي عارضته املجاهدات السابقات
بشدة .وبقيت الحال كذلك إلى أن أطلق رئيس الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة ،وعودًا عام  2001بفتح مسار
اإلصالحات .وقد انطلقت عجلة اإلصالح مع تجريم
التحرش الجنسي ( )2004وتخصيص صندوق لتأمني
النفقات الغذائية إذا كان الزوج عاجزًا عن تسديدها
( )2012ومنح النساء اللواتي تعرضن لالغتصاب من
ِق َبل إرهابيني في سنوات اإلرهاب حق الحصول على
تعويض ( ،)2014إلخ.
وقد تحقق هذا التقدم الطفيف نتيجة نضال التيارات
النسوية الجزائرية التي نجحت في فرض تعديل قوانني
األحوال الشخصية كضرورة أساسية .لكن بالرغم من

هذه اإلصالحات التي تهدف إلى إلغاء التمييز القانوني
املوروث من قانون األحوال الشخصية ،ما زال وضع
املرأة الجزائرية صعبًاّ .
وتفسر عاملة االجتماع والعضو
في شبكة التفكير والنشاط لفائدة النساء واألطفال
ضحايا العنف (وسيلة) فاطمة أوصديق ،حدود هذا
االعتراف القانوني بحقوق املرأة .ففي مقابلة سابقة
ُ
لها مع «األخبار» ،تقول أوصديق إنه «عندما اعتمد
ُ
قانون مكافحة العنف الجنسي ،ق ِّدم إلى العالم بالرغم
تضمن فقرة ّ
ّ
تنص على أنه قبل صدور الحكم،
من أنه
ُ َ
يمكن املرأة أن تسامح زوجها ،وفي هذه الحالة تسقط
الدعوى وتخسر الدولة صفة املدعي .ولكن املرأة التي
تفتقر إلى مسكن ووظيفة والتي لها أطفال ،مجبرة
على مسامحة زوجها ،ألن عائلتها ستذهب إلى مركز
الشرطة لتحميلها املسؤولية .لهذا السبب لطاملا ّنددنا
بهذه الفقرة .فحتى قبل اعتماد هذا النص القانوني
مارسنا الضغوط على أعضاء البرملان النساء وشاركنا
في حوار (في صحيفة  )Liberté-Algérieللتنديد بهذه
ُالفقرة التي جرى تبنيها رغم كل تلك الجهود .لذا فقد
أفرغ القانون من مضمونه».
ً
فضال عن ذلك ،لم تشهد التطورات في هذه املسألة
إعادة نظر في عالقات القوة بني الرجل واملرأة التي
ً
تحمل ثقال تاريخيًا واجتماعيًا ،علمًا أن قضية تحسني
ُ
وضع املرأة وتعزيز املساواة ال يمكن أن تدرس بمعزل
عن قضايا املجتمع بأسره .لذا ،إن مشكلة خطاب حملة
ارتداء البيكيني تكمن في أنه يطمس تمامًا النقاش في
مسألة عالقات املكونات والطبقات .فاملرأة قبل أن ترتدي
البيكيني تنتمي إلى طبقة اجتماعية تفرض مصالحها.
وبالتالي ،إن حصر النشاط النسوي في مسائل مثل
«اللباس» أو في متاهات داللية ينتج شعورًا بـ«االنتماء
املج َ
َ
نسن» يطغى على االنتماء الطبقي ،مع أن األخير
هو الخطر الوحيد الذي يهدد األوليغارشية الليبرالية
املتطرفة .فكما تحلل العاملة السياسية فرنسواز
فيرجيس ،في مقابلة مع موقع «البديل التحرري»
( )Alternative libertaireبشأن كتابها «بطون
النساء»ّ ،أن «حقوق املرأة أمر أساسي ولكنها يجب أال
تشكل أفق عملية التحرر .فامتالك املرأة هذه الحقوق ال
يعني تحرير املجتمع ،إذ ّإن قسمًا من النساء لن يحصل
على حقوقه بسبب انتماءاته الطبقية (والعرقية ،إذا صح
التعبير) .عالوة على ذلك ،إن أفق الحركة النسوية هو
تحرير املجتمع ّ
برمته».

تقرير

«الدستورية العليا» تؤجل النظر في «مصرية» تيران وصنافير
تشهد وزارة الداخلية
المصرية استنفارًا «غير
مسبوق» بعد بيان تهديدي
صادر عن حركة «حسم»،
في وقت أجلت فيه
المحكمة الدستورية العليا
النظر في دعوى التنازع
في قضية مصرية تيران
وصنافير
القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
أجلت املحكمة الدستورية العليا النظر
في الدعويني املقامتني من قبل الحكومة
امل ـصــريــة ب ـغ ــرض إث ـب ــات ع ــدم مـصــريــة
جزيرتي تيران وصنافير ،وذلــك لشهر
تشرين األول /أكتوبر املقبل.
وبـ ــرغـ ــم م ـط ــال ـب ــة الـ ــدفـ ــاع وال ـح ـك ــوم ــة
ب ـ ـح ـ ـجـ ــز ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــم ،قـ ـ ـ ــررت
«الدستورية» تأجيل منازعتي التنفيذ
اللتني أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ
حـكــم الـقـضــاء اإلداري ال ـصــادر فــى 21
حزيران /يونيو  2016ببطالن اتفاقية

تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ب ــن مصر
والسعودية.
ّ
ورد ممثل هيئة قـضــايــا ال ــدول ــة التي
ّ
تمثل الحكومة ،على تقرير املفوضني
ً
الـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ـ ــادة مـ ــا تـ ــأخـ ــذ امل ـح ـك ـم ــة ب ــه،
ب ــأن ال ـح ــدود ال ـتــي وضـعـتـهــا األح ـكــام
املتوالية للمحكمة الدستورية العليا
ت ـح ــول دون ن ـظــر م ـج ـلــس ال ــدول ــة في
مـ ـس ــأل ــة ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة
باعتبارها من «أعمال السيادة»؛ فيما
دفع الناشط الحقوقي واملحامي خالد
ع ـلــي ب ـعــدم ق ـبــول ال ــدع ــوى ملخالفتها
املادة  50من قانون املحكمة الدستورية
العليا ،وانتفاء شرط االرتباط املنطقي
ب ــن امل ـنــازعــة واألحـ ـك ــام امل ــذك ــورة بها
وحكم القضاء اإلداري ،مؤكدًا أنه يتفق
مــع مـبــادئ املحكمة الدستورية بشأن
تطبيق نظرية «أعمال السيادة».
وت ـ ـن ـ ــاول عـ ـل ــي قـ ـ ـ ــرار رئ ـ ـيـ ــس امل ـح ـك ـمــة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـ ـصـ ــادر ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي
بوقف تنفيذ جميع األحكام املتناقضة
فـ ــى الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـ ــه كـ ـ ــان ي ــأم ــل
الحصول على فترة إلبداء دفاعه قبل أن
يفصل رئيس املحكمة في الشق العاجل
من دعــوى تنازع األحـكــام .وناشد علي
املحكمة ســرعــة نـظــر الــدعــوى والفصل
ف ـي ـه ــا م ــوض ــوعـ ـي ــا قـ ـب ــل إنـ ـ ـ ـ ــزال ال ـع ـلــم

تشهد وزارة
الداخلية حالة من
االستنفار بعد بيان
تهديد حركة «حسم»

املـصــري عــن الـجــزيــرتــن .مــن جهته ،رد
املستشار رئـيــس املحكمة الــدسـتــوريــة،
ً
ق ــائ ــا إن الـ ـق ــرار الـ ــذى أص ـ ــدره يتعلق
بالشق العاجل من دعوى التنازع ،بناءً
عـلــى ال ـنــص الـقــانــونــي ال ــذي يـسـمــح له
بــذلــك ،وإن ــه اسـتــوفــى جميع اإلج ــراءات
امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا ف ــى الـ ـق ــان ــون ،وإن
الشق املوضوعي من دعوى التنازع ما
زال قائمًا وسيتداول في هيئة املفوضني
ثم املحكمة فى مواعيده القانونية.
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــض رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة تـ ـع ــرض
بـعــض املـحــامــن ل ـقــراره وق ــف األحـكــام
املتناقضة ،مؤكدًا أن التعامل القانوني
م ــع هـ ــذا الـ ـق ــرار م ـت ــاح وفـ ــق إجـ ـ ــراءات

ح ــدده ــا ال ـق ــان ــون ،وأن ال ـق ـض ـيــة الـتــي
تـ ـنـ ـظ ــره ــا املـ ـحـ ـكـ ـم ــة اآلن ه ـ ــي ب ـش ــأن
منازعتي التنفيذ وليست دعوى تنازع
األح ـكــام ،فــي إش ــارة تــؤكــد عــدم اعـتــزام
املحكمة إصدار حكم سريع في القضية.
فــي هــذا الــوقــت ،تشهد وزارة الداخلية
املصرية حالة من االستنفار األمني غير
املسبوق بعد بيان تهديد حركة «حسم»
الـ ــذي ص ــدر األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي وتـ ّ
ـوعــد
بمزيد من العمليات ،في وقــت رأت فيه
مصادر أمنية رسمية أن هذا البيان «ال
يعبر إال عــن تــراجــع ق ــدرة الـحــركــة على
تـنـفـيــذ أي عـمـلـيــات بـفـضــل َاإلجـ ـ ــراءات
ُّ
األمـنـيــة امل ـش ــددة الـتــي ات ـخ ــذت وخطط
الـتــأمــن ُالـتــي تـجــري مراجعتها دوريــا
َ
لسد أي ثغر أمنية».
وأف ــادت مـصــادر أمنية «األخ ـبــار» بأن
«حـ ــالـ ــة اس ـت ـن ـف ــار» ت ـص ــاح ــب امل ــواق ــع
ال ـح ـيــويــة وس ــط ت ــوج ــه لـطـلــب تـمــديــد
وقــف الــرحــات إلــى األدي ــرة والكنائس
خ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مــن
مراجعة الخطط األمنية ُمــع القيادات
ِّ َ
األمنية الجديدة .األخيرة شكلت ضمن
ح ــرك ــة ال ـش ــرط ــة ال ـت ــي اع ـت ـمــدهــا وزي ــر
الداخلية مساء السبت وستدخل حيز
الـتـنـفـيــذ اع ـت ـبــارًا مــن بــدايــة شـهــر آب/
أغسطس املقبل.

