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ــة	L’intersectionnaLité	هــي	مفهــوم	مفتاحــّي	حديــث	نســبّيا،	ويظــل	مجهــوال	أو	يفهــم	بشــكل	خاطــئ.	إلــى	حــد	اآلن	قلــة	 َقاُطِعيَّ التَّ
مــن	الفاعــالت	والفاعليــن	داخــل	المجتمــع	المدنــي	المغربــي،	تبّنــوا	مقاربــة	تقاطعيــة.	فــي	واقــع	األمــر،	فــإن	فاعــالت	وفاعلــي	المجتمــع	المدنــّي	
يعملــون	علــى	التركيــز	ِتباعــًا	علــى	ُبعــٍد	وحيــد	مــن	التمييــز	مثــل	التمييــز	علــى	أســاس	الجنــس،	أو	الديــن،	أو	الطبقــة	االجتماعيــة،	بــدل	أن	يتطّرقــوا	إلــى	

الدينامّيــة	التــي	تحــدث	حينمــا	تتقاطــع	مختلــف	محــاور	التمييــز.

لهــذا	الســبب،	تطمــح	مؤسســة	هاينريــش	بــول	الربــاط	–	المغــرب	إلــى	دعــم	منّظمــات	المجتمــع	المدنــي	المغربــي	فــي	جدولــة	وتفعيــل	مشــاريعها	
ولكــن	أيضــا	فــي	مجهوداتهــا	فــي	مجــال	المرافعــة	السياســية	مــن	خــالل	تســهيل	الولــوج	إلــى	المقاربــة	التقاطعيــة.	فــي	الواقــع،	فــإن	التقاطعيــة	
تمكــن	فاعــالت	وفاعلــي	المجتمــع	المدنــي،	مــْن	أن	ينخرطــوا	فــي	مقاربــة	أكثــر	شــمولية	ومرتكــزة	علــى	حقــوق	اإلنســان،	وأكثــر	عدالــة	اتجــاه	
المجموعــات	األكثــر	تهميشــا	داخــل	المجتمــع	–	مــن	قبيــل	الشــباب	فــي	وضعّيــة	صعبــة،	وذوي	االحتياجــات	الخاصــة،	والمهاجــرات	والمهاجريــن.
ــة	فــي	المغــرب؟	مــا	بيــن	النظريــة	والممارســات	 هكــذا	فــإن	المشــروع	التجريبــي	الــذي	أطلــق	عليــه:	»كيــف	يمكــن	اســتعمال	المقاربــة	التقاطعّي

الفّعالــة«،	أطلــق	مــن	طــرف	مؤسســة	هاينريــش	بــول	الربــاط	فــي	مــاي	2020،	بمرافقــة	مــن	طــرف	خبيــرة	دوليــة	وخبيــرة	مغربيــة.

هــذا	المشــروع	الــذي	يتكــون	مــن	عــّدة	محــاور،	كان	لــه	طمــوح	ذو	شــّقين:	القيــام	بتشــخيص	حــول	الفهــم	والتطبيــق	علــى	أرض	الواقــع	لمفهــوم	
التقاطعيــة	فــي	المغــرب،	وكــذا	تطويــر	علبــة	األدوات	هــذه،	التــي	تمــت	مالءمتهــا	مــع	ســياِق	وحاجيــاِت	المنظمــات	غيــر	الحكوميــة	فــي	المغــرب.

علبــة	األدوات	هــذه	التــي	تــم	تكوينهــا	بشــكل	مشــترك	مــع	باحثــات	وباحثيــن،	وناشــطات	وناشــطين،	وفاعــالت	وفاعليــن	مــن	المجتمــع	المدنــي	
المغربــي،	تهــدف	إلــى	تعزيــز	مكانــة	التقاطعيــة	لــدى	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	المغربــي،	ولــدى	الناشــطات	والناشــطين	المســتقلين	فــي	
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مجــال	حقــوق	اإلنســان	بوصفهــا	مقاربــة	نظريــة	وسوســيولوجية،	ودعامــة	تحليلّيــة	ومنهجيــة	وآليــة	تمكــن	مــن	المســاءلة	الواقعّيــة	والبرغماتيــة	
لمقاربتهــم	فــي	العمــل	اليومــي.

تتكون	علبة	األدوات	من	أربعة	أجزاء	أساسية:

ــة	فــي	المغــرب.	 ــات	فــي	مــا	يخــص	فهــم	تطبيــق	ممارســٍة	تقاطعي ــات	واإلمكاني ــر	قــراءة	للتحدي ــى	لتوفي ــة	أول ــة	األدوات	هــذه	هــي	محاول علب
وتهــدف	إلــى	أن	تشــّكل	دعمــا	لجمعيــات	ومنظمــات	المجتمــع	المدنيــة	مــن	خــالل	تعزيــز	عملهــم	الحالــي	–	دون	أن	تّدعــي	أنهــا	متكاملــة.	لكــن	
بالمقابــل،	تطمــح	مؤسســة	هاينريــش	بــول	أن	تكــون	قــد	أســهمت	بقطعتهــا	الخاصــة	فــي	تشــييد	بنــاء	التقاطعيــة	فــي	المغــرب	مــن	خــالل	دعــم	
المنظمــات	المدنيــة	فــي	محاولتهــا	لتحديــد	وتفكيــك	أشــكال	التمييــز	المتعــددة	والمتقاطعــة	فــي	المغــرب،	وخاصــة	اتجــاه	الجماعــات	الهشــة	التــي	

تبحــث	عــن	العدالــة	االجتماعيــة.

النظرية التقاطعية
ُم	َمْلمحــًا	تاريخيــا	وسوســيولوجيا	عــن	مفهــوم	التقاطعيــة،	وتشــّكلها	داخــل	حركــة	 مــن	خــالل	هــذا	الجــزء،	نقــدِّ
َكهــا	مــن	طــرف	النســوية	العربيــة	اإلســالمية	لمــا	بعــد	الكولونياليــة.	وكختــام	لهــذا	 »النســوّية	الســوداء«،	وَتَملُّ

الجــزء،	ســيتم	تقديــم	تفكيــر	حــول	أهميــة	المقاربــة	التقاطعيــة.

مقاربــة متناقضــة لمكافحــة أشــكال التمييــز فــي المغــرب؟ مــا بيــن النصــوص القانونيــة وأنــواع 
الَمْنَهِجــّي التمييــز 

ســيلخص	هــذا	الجــزء	اإلطــار	القانونــي	الموجــود	فــي	المغــرب	منــذ	دخــول	دســتور	2011	حّيــز	التنفيــذ،	مــع	
االهتمــام	الخــاص	باإلمكانيــات	المتوفــرة	مــن	أجــل	مكافحــة	أشــكال	التمييــز.	بعدهــا	ســنقوم	بتقديــم	دور	بعــض	
ض	المجموعــات	 اآلليــات	القانونيــة	فــي	مجــال	التمييــز	المنهجي/المؤسســاتي	فــي	المغــرب	وهــي	مــا	ُيعــرِّ

الهّشــة	النتهــاك	حقوقهــا،	باإلضافــة	إلــى	تعريضهــا	إلــى	أشــكال	العنــف	المؤسســاتي	والمجتمعــي.	

التقاطعية بوصفها علبة أدوات في المغرب
مــن	خــالل	هــذا	الجــزء	نقــدم	7	مجــاالت	ممكنــة	للتدخــل	مــن	طــرف	فاعــالت	وفاعلــي	المجتمــع	المدنــي	الذيــن	
يطمحــون	إلــى	جعــل	طريقتهــم	فــي	العمــل	أكثــر	تقاطعيــة.	هــذه	المجــاالت	تــم	تحديدهــا	مــن	طــرف	خبيرتــي	
المشــروع،	وتــم	تجريبهــا	بشــراكة	مــع	11	منظمــة	مــن	المجتمــع	المدنــي	شــاركت	فــي	ورشــة	نظمتهــا	مؤسســة	
هاينريــش	بــول	مــا	بيــن	6	و8	نونبــر	2020	فــي	الربــاط.	مجــاالت	التدخــل	هــذه	تــم	إبرازهــا	مــن	خــالل	عــدة	حــاالت،	
موجــودة	خصوصــا	فــي	المغــرب،	إلظهــار	كيــف	يمكــن	لجمعيــات	المجتمــع	المدنــي	أن	تســتعمل	التقاطعيــة	فــي	
نضاالتهــا	ضــد	أشــكال	التمييــز	المتقاطــع	فــي	المغــرب.	ينتهــي	هــذا	الجــزء	عبــر	تمريــن	موجــه	للجمعيــات،	ويتكــون	
مــن	أســئلة	محوريــة	مرتبطــة	بالمجــاالت	الســبعة	للتدخــل،	والتــي	تــم	تحديدهــا	فــي	القســم	الســابق.	ســيكون	
بإمــكان	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	أن	تســتعملها	مــن	أجــل	تقييــم	طريقــة	عملهــا	وتوضيــح	كــم	ســتكون	

المقاربــة	فعالــة	بالنســبة	إليهــم.

قاموس المصطلحات
ســيتم	تحديــد	المصطلحــات	ألهمّيتهــا	فــي	ظــل	الســياق	المغربــي.	هكــذا	تــم	تحديــد	64	كلمــة	مفتاحيــة	تمــت	
التمييــز،	)3(	الديكولونيالية)التحــرر	مــن	اإلرث	 التقاطعيــة،	)2(	 التاليــة:	)1(	 الثمانيــة	 الفئــات	 فهرســتها	داخــل	
االســتعماري(/	الكولونياليــة،	)4(	الجنــدر	)النــوع(	)5(	الجنــس،	)6(	العــرق	واإلثنيــة،	)7(	الطبقــة	االجتماعيــة،	)8( 

)عــدم(	القــدرات.



ــــــة في الـمـغـــرب8 ـَقــــاُطــِعــيَّ مؤسسة هاينريش بول  | تـحــديــــات ووعــــــود التَّ
دلــيــــل لتـحــديـــــد وعـــــرض وتـفــكــيــــــك أشـكـــــال التـمـيـيـــــز المـتــعـــــــددة والمـتــقـــــاطــعــــــــة

للتقاطعّيــة	 االجتماعي-الثقافــي	 المفهــوم	 أْدِرَج	 	،1989 عــام	 فــي	
 KimberLé كرينشــو	 كيمبرلــي	 طــرف	 مــن	 التاريــخ	 فــي	 األولــى	 للمــّرة	
اإلنســان	 حقــوق	 عــن	 مدافعــة	 أمريكيــة،	 محاميــة	 وهــي	 	.crenshaw
وأســتاذة	جامعّيــة	مــن	خــالل	مقــال	عنوانــه	»إنهــاء تهميــش تقاطــع العــرق 
والجنــس: نقــٌد نســوي أســود لعقيــدة مناهضــة التمييــز، والنظريــة 
النســوية، والممارســات السياســية المناِهضــة للعنصريــة«.	فــي	هــذا	
المقــال	تدعــم	كرينشــو	فكــرة	أن	التجربــة	الفريــدة	للمــرأة	مــن	أصــول	إفريقيــة	
َتْيــن:	 ال	يمكــن	أن	تفهــم	فــي	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة	إاّل	مــن	خــالل	الهويَّ
أي	أّنهــا	امــرأة	ســوداء	البشــرة،	وأّنهــا	امــرأة،	وتحليــل	هذيــن	العنصريــن	علــى	

ضــوء	التقاطعــات	التــي	توجــد	بينهمــا.

كانــت	بدايــَة	اعتــراٍف	دولــي	بضــرورة	االنخــراط	فــي	فضــاءات	التقاطــع	حيــث	
الهويــات	االجتماعيــة	المشــّكلة	لألفــراد،	يتــم	تفّهمهــا	فــي	إطــار	شــمولي،	
بــدل	أن	يتــم	اعتبارهــا	ظواهــر	معزولــة.	مــن	خــالل	تبّنــي	المنظــور	التقاطعــي،	
فــإن	كل	األهــداف	إلدمــاج	جميــع	األجنــاس	والعدالــة	االجتماعيــة	يمكــن	
فــي	 والفاعليــن	 الفـاعـــالت	 إلــى	 بالنســبة	 خاصــةـ	 إليهــــا،	 الوصــــول	 يتــم	 أن	
المجتـمـع	المدنـي،	أو	صـاحبـــات	وأصحــــاب	القـــرار،	المكّلـفـيــن	بجدولــة	وإدارة	

المشــاريــــع.

تفهــم	التقاطعيــة	هنــا	علــى	أنهــا	نظريــة،	وآليــة	للتحليــل	ووســيلة	للنضــال	
وكــذا	 المتقاطــع	 التمييــز	 أشــكال	 كل	 وتفكيــك	 وعــرض	 تحديــد	 أجــل	 مــن	
التعريــف	بحقــوق	الجماعــات	الهشــة	داخــل	المجتمــع.	مــن	جهــة،	فــإن	الباحثيــن	
الجامعييــن	اســتعملوا	بطريقــة	ناجعــة	التقاطعيــة	مــن	أجل	عــرض	لماذا	وكيف	
يقــع	التمييــز	وانتهــاكات	حقــوق	اإلنســان	فــي	بعــض	الجماعــات	التــي	تعيــش	
علــى	تقاطــع	بيــن	عــدة	محــاور،	ومــن	جهــة	أخــرى	فــإن	الفاعليــن	والفاعــالت	
اســتعملوا	بنجاعــة	التقاطعيــة	للترافــع	ضــد	أشــكال	التمييــز	المتقاطــع	ومــن	

أجــل	منــح	الجماعــات	الوســائل	لتجــاوز	أبــرز	التحديــات.

التقاطعيــة هــي دراســة الهوّيــات االجتماعيــة التــي تتقاطــع )وتتمــازج( وكذلــك أنظمــة القمــع، 
والهيمنــة و/أو التمييــز. يهتــم هــذا المفهــوم باآلليــات التــي تجعــل مــن فئــات مختلفــة مــن 
ضمنهــا الجنــس والعــرق واإلثنيــة والطبقــة االجتماعيــة واإلعاقــة والتوجهــات الجنســية والديــن 
والعمــر، متفاعلــة علــى مســتويات مختلفــة وأن تحــدث فــي الكثيــر مــن األحيــان فــي اآلن ذاتــه، 
ويظهــر هكــذا كيــف أّن كلَّ عنصــر أو ســمة لشــخص مــا هــي فعليــا متشــابكة بشــكل وثيــق مــع 

كل العناصــر األخــرى.

إن التمييز هو مثابة حركة سير عبر تقاطع 
طرق، يمكن أن يؤدي إلى وجهة معينة 

مثل ما يؤدي إلى وجهة أخرى. وإذا وقعت 
حادثة في التقاطع، فيمكن أن تنتج عن 
سيارات تسير في عدد من االتجاهات، 

وأحيانا في كل )االتجاهات(. األمر نفسه 
يحدث إذا ما جرحت امرأة سوداء، فألنها 

توجد في مفترق طرق، فجرحها يمكن أن 
ينتج عن تمييز على أساس الجنس أو على 

أساس التمييز العنصري.

2| لمــــاذا نـهــتـــــم بالتــقـــــاطــعـــيــــــة؟
 

Crenshaw 1989, p. 149،( 
ترجمتنا(.
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 » IntersectIonalIty Undone: savIng IntersectIonalIty from	مقالهــا	فــي	biLge	بيلــج	ســيرما	تبــرز	وكمــا	ذلــك،	مــع
))2013	femInIst IntersectIonalIty stUdIes «،،	فإنــه	مــن	المهــم	معرفــة	أن	مصطلــح	التقاطعيــة	غالبــا	مــا	يفهــم	بشــكل	خاطــئ.	
العديــد	مــن	الباحثــات	والباحثيــن،	والممارســات	والممارســين	الــذي	يســتعملون	هــذا	المصطلــح	فــي	أعمالهــم	يمكــن	لهــم	بأنفســهم،	أن	يكونــوا	
ــا،	علــى	ســبيل	المثــال،	هنــاك	جــزء	كبيــر	مــن	األبحــاث	النســوية	اتجهــت	إلــى	التقليــل	مــن	شــأن	 عاجزيــن	عــن	رؤيــة	كل	آثارهــا	ونتائجهــا.	فــي	أوروب
ومركزيــة	»العــرق«	)الــذي	يعتبــر	مركزيــا	بشــكل	كبيــر	فــي	األبحــاث	المنجــزة	فــي	الواليــات	المتحــدة	األمريكيــة(	بوصفــه	مفهومــا	تحليليــا	مفتاحــا.	
تشــرح	الباحثــة	بيلــج	بالمقابــل	أنــه	مــن	خــالل	التصــرف	هكــذا،	فــإن	الباحثيــن	والباحثــات	الجامعييــن	فــي	الدراســات	النســوية	فــي	أوروبــا	ســاهموا	
بــات(	فــي	أوروبــا.	أدلــة	أخرهــا	قدمتهــا	نســويات	غيــر	غربّيــات	مــن	قبيــل	غاياتــري	 فــي	تهميــش	وإســكات	النســاء	الُملّونــات	)وبمــا	فــي	ذلــك	الُمحجَّ
إضافــة	 	» can the sUbaltern speak ? «	 )1988( كتابهــا	 فــي	 	gayatri chaKravorty spivaK ســبيكاف	 شــاكرافورتي	
  » the project of femInIst epIstemology: perspectIves from a	:مقالهــا	فــي	Uma narayan	نارايــان	أومــا	إلــى
))1989	nonwestern femInIst «	:	فــي	الواقــع	فإنهــا	تســّطر	فــي	المقــال	علــى	مجموعــة	مــن	المفاهيــم	والمواضيــع	التــي	تطورهــا	
النســاء	البيــض	البشــرة	فــي	»الغــرب«	والتــي	تكــون	لهــا	نتيجــة	)واعيــة	أم	ال(	تتمثــل	فــي	إهمــال	التجــارب	المعيشــة،	وفــي	بعــض	الحــاالت	تعيــد	

إنتــاج	أشــكال	اإلقصــاء	والتهميــش،	للنســاء	الملونــات،	فــي	»الغــرب«	وداخــل	البلــدان	التــي	تعيــش	مرحلــة	مــا	بعــد	االســتعمار.

تؤكــد	هــذه	المالحظــات	بشــكل	واضــح	أحــد	التحديــات	الكبــرى	الســتعمال	التقاطعيــة:	وهــو	صعوبــة	»الرؤيــة«	واســتعمال	األدوات	بشــكل	يجعلها	
تصبــح	حّساســة	ومندمجــة	بشــكل	كلــي.	كمــا	تظهــر	ذلــك	كرينشــو	)2016(	فــي	لقاءهــا	خــالل	»	ted taLK«	والمعنــون	بـ«ُعجالــة	التقاطعيــة«	
ات	الراســخة،	تشــكل	تحديــا	كبيــرا	وتجعــل	مــن	 ــْرِديَّ » the Urgency of IntersectIonalIty «،	فــإن	الحواجــز	التــي	تضعهــا	األطــر	أو	السَّ
صعوبــة	»الرؤيــة«	أكثــر	وضوحــا.	هــذا	هــو	الســبب	أيضــا	فــي	أن	الحــركات	التــي	تدافــع	عــن	حقــوق	الجماعــات	المهمشــة	فــي	المجتمــع	)علــى	ســبيل	
المثــال	الحــركات	النســوية	والمناهضــة	للعنصريــة(	قامــت	فــي	بعــض	الحــاالت	بإعــادة	إخــراس	أصــوات	المجموعــات	التــي	كانــوا	يريــدون	مســاعدتها.

عجالــة	الحديــث	عــن	الحكايــات	والتحديــات	القائمــة	مــن	أجــل	اســتعمال	التقاطعيــة	كوســيلة	تمّكــن	مــن	الرؤيــة	ومــن	االحتجــاج	علــى	التمييــز	هــي	
أكثــر	إلحاحــا	فــي	حالــة	المغــرب،	حيــث	مــا	زالــت	توجــد	نــدرة	فــي	مجــال	األبحــاث	وقلــة	مــن	الممارســات	المتمحــورة	حــول	مختلــف	نواحــي	آثــار	ووعــود	
ــا	علــى	عامــل	وحيــد	 ــز	حصري التقاطعيــة.	فــي	الواقــع،	فــإن	غالبيــة	الفاعــالت	والفاعليــن	مــن	المجتمــع	المدنــي	يتجهــون	فــي	العــادة	إلــى	التركي
مــن	عوامــل	التمييــز،	مثــل	التمييــز	القائــم	علــى	أســاس	النــوع،	أو	اإلعاقــة،	أو	الديــن،	أو	الطبقــة	االجتماعيــة،	بــدل	أن	تهتــم	بالخصائــص	والديناميــة	

الجديــدة	التــي	تحــدث	حينمــا	تتقاطــع	مختلــف	محــاور	التمييــز	وبالتالــي	إمكانيــة	تفكيكهــا	جميعــًا.
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الســياق	 فــي	 نســبيا	 التقاطعيــة	هــي	مفهــوم	مفتاحــي	حديــث	 أن	 بحكــم	
المغربــي	يظــل	بشــكل	واســع	غيــر	مفهــوم	جيــدًا/	أو	غيــر	مســتعمل،	فــإن	
علبــة	األدوات	هــذه،	تطمــح	إلــى	إدراج	هــذا	المفهــوم	فــي	عمــل	فاعــالت	
اتخــاذ	 فــي	 مســاعدتهم	 أجــل	 مــن	 المغربــي	 المدنــي	 المجتمــع	 وفاعلــي	
مقاربــة	أكثــر	إدماجــا	تتأســس	علــى	حقــوق	اإلنســان	فــي	عملهــم	وجدولــة	

ترافعهــم.	 وفــي	 ممارســاتهم	

بحســب	الخبيــرات	والخبــراء	الذيــن	قمنــا	باســتجوابهم،	ومــن	خــالل	اســتبيانات	
إليهــا	 التقاطعيــة	ينظــر	 المدنــي،	فــإن	 المجتمــع	 طرحناهــا	علــى	منظمــات	
بوصفهــا	مقاربــة	مجــّددة	فــي	المغــرب.	ويمكــن	لهــا	أن	تســتعمل	فــي	التغييــر	
ممارســات	 تبنــي	 مــن	 وتمكــن	 عملنــا،	 طريقــة	 ومــن	 تحليلنــا،	 طريقــة	 مــن	
جديــدة.	بالنســبة	إلــى	منظمــات	المجتمــع	المدنــي،	فإنــه	يمكــن	أن	تكــون	
حاملــة	ألدوات	منهجيــة	جديــدة،	تمكــن	مــن	تحقيــق	نتائــج	إيجابيــة	أفضــل	
علــى	المجتمــع.	ناشــطة	نســوية	مغربيــة	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان	قمنــا	

باســتجوابها	كشــفت	لنــا	عــن	أنــه:

بعــض	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	تســتعمل	مقاربــة	تقاطعيــة	فــي	عملهــا،	
كانــت	 إذا	 باســمه.	 تســميه	 أن	 أو	 هــو	 كمــا	 المصطلــح	 تســتعمل	 أن	 دون	
ــة.	وهكــذا	فإنهــا	تتحــدث	باألحــرى	 ــر	واعي ــة	وغي تقــوم	بذلــك	بطريقــة	ضمني
المؤشــرات	االجتماعيــة	 المســتهدفين«،	وعــن	 عــن	خصوصيــات	»الســكان	
العمريــة،	 الفئــة	 قبيــل:	 مــن	 متغيــرات	 الســياق	 ويتضمــن	 الســياق.	 وعــن	
المســتوى	التعليمــي،	االنتمــاء	الجهــوي،	المهنــة،	إلــخ.	فــي	الواقــع	فإنــه	عبــر	
ســيرورة	انتقــاء	المســتفيدات	والمســتفيدين/	المشــاركات	والمشــاركين	فــي	
مشــاريعها،	تقــوم	المنظمــات	بإيــالء	األهميــة	إلــى	مؤشــرات	مــن	قبيــل	رأس	
المــال	االجتماعــي	والثقافــي	التــي	ال	تعتبرهــا	بمثابــة	تقاطعــات،	ولكــن	بمثابــة	

مؤشــرات	فرديــة	ومــن	الســياق	»تتكاثــف«	بعضهــا	مــع	البعــض	اآلخــر.

مــن	خــالل	االعتمــاد	علــى	تقييمنــا	النهائــي	للتحديــات	ووعــود	التقاطعيــة	فــي	المغــرب	نأمــل	عبــر	علبــة	األدوات	هــذه	:	)1(	أن	ندعــم	
ونســاعد	العمــل	الموجــود	فــي	أوســاط	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	)2(	أن	نوســع	مــن	قــدرات	عملهــا	ومجــال	تدخلهــا،	مــن	خــالل	
جعلهــا	أكثــر	اندماجــا،	وأن	نقــوم	)3(	بخلــق	ديناميــة	تــآزر	بيــن	المنظمــات	العاملــة	–جزئيــا	أو	كليــا-	فــي	مجــال	التقاطعيــة	فــي	المغــرب.

وقــد	أولينــا	عنايــة	خاصــة	بإدمــاج	أكبــر	قــدر	مــن	الممارســات	الجيــدة	المســتعملة	مــن	طــرف	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	التــي	شــاركت	
فــي	مختلــف	محطــات	هــذا	المشــروع.

في المغرب، نسمع أحاديث عن مفهوم 
العالقة مع المهاجرات والمهاجرين في 
أوروبا. وهذه المسألة أثرت في النقاش 

في المغرب. في الوقت نفسه، فإن 
سؤال معرفة كيفية تطبيقها في المجال 

المغربي، مع تفادي استيراد المفاهيم 
الغربية )على سبيل المثال خاصة المفاهيم 

الفرنسية( يطرح نفسه أيضا. في بعض 
الحاالت، فإن النقاش، يظل مقتصرا على 

األوساط األكاديمية، ومن الصعب أن نرى 
كيف يمكن تطبيقه على أرض الواقع. لهذا 

السبب فمن األساسي أن نعثر على طرق 
جديدة للتعامل مع الموضوع وأن نستعمل 

أيضا نماذج غير غربية.
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أ. ركائز مقاربتنا البيداغوجية

بــول	 تشــاركي	قامــت	خاللــه	مؤسســة	هاينريــش	 نتيجــة	لمســار	 علبــة	األدوات	هــذه	هــي	
والخبيرتــان	بإجــراء	حــوار	أفقــي	مــع	المنظمات	والناشــطات	والناشــطين	الذين	قبلوا	بالمشــاركة	
فــي	المشــروع.	فــي	الواقــع	فــإن	علبــة	األدوات	هــذه	هــي	نتيجــة	لمشــروع	تجريبــي	امتــّد	مــن	
مــاي	إلــى	دجنبــر	2020	بشــراكة	مــع	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	وهــذا	مــن	أجــل	الّرفــع	مــن	

نتائــج	المشــروع.

مكنتنــا	المقاربــة	التشــاركية	التــي	انخرطنــا	فيهــا	مــن	أن	نالئــم	بقــدر	اإلمــكان	علبــة	األدوات	
مــع	حاجيــات	المنظمــات	العاملــة	فــي	المغــرب	ومــع	الســكان	الذيــن	تســتهدفهم.	وكان	مــن	
المهــم	التفكيــر	فــي	طــرق	توعيــة	المنظمــات	بالحاجيــات	المحتملــة	التــي	يمكــن	أن	تواجههــم	
فــي	أفــق	مقاربــة	تقاطعيــة	ولكــي	يقومــوا	بتقييــم	أفضــل	للكيفيــة	التــي	يمكــن	مــن	خاللهــا	
تكــون	المقاربــات	التقاطعيــة	أكثــر	فاعليــة	فــي	الســياق	المغربــي	الخــاص	وكذلــك	فــي	المجــال	

الخــاص	بحقــوق	اإلنســان	الــذي	تعمــل	فيــه	هــذه	المنظمــات.

إلــى	 تهــدف	 البيداغوجيــة	 كانــت	مقاربتنــا	 تقاطعيــة،	 ذلــك،	ووفــق	مقاربــة	 إلــى	 باإلضافــة	
التقليــص	مــا	أمكــن	مــن	ديناميــة	الســلطة،	مــا	بيــن	الباحثيــن	والباحثــات	مــن	جهــة	والمشــاركين	
والمشــاركات	مــن	جهــة،	بمــا	فــي	ذلــك	الهــوة	مــا	بيــن	الجنــوب	والشــمال	وذلــك	فــي	إطــار	
ديكولونيالــي	)متحــرر	مــن	اإلرث	الثقافــي	االســتعماري(.	كان	هــذا	يفــرض	أن	نفضــل	مقاربــة	
مــن	األســفل	إلــى	األعلــى	بــدل	العكــس	فــي	العمــل	مــع	المنظمــات،	وعلــى	أن	نحــرص	علــى	
عــدم	فــرض	مفاهيــم	ونظريــات	أجنبيــة	عــن	الســياق	المغربــي	وبخاصــة	تلــك	القادمــة	مــن	دول	

الشــمال	)الغــرب(.	

ب. مراحل المشروع

امتد	المشروع	التجريبي	على	ثالث	مراحل	مفتاحية	يمكن	وصفها	كاآلتي:

ــة	أدوات	علــى	 ــة	تهــدف	إلــى	تشــكيل	علب ــة	فــي	المغــرب،	واحتاجــت	إلــى	منهجي ــات	المنظمــات	العامل ــة	علــى	تقييــم	حاجي تركــزت	هــذه	المرحل
المقــاس،	متالئمــة	مــع	الســياق	المغربــي.	تأسســت	مقاربتنــا	علــى	البحــث	التوثيقــي	مــن	أجــل	فهــم	الســياق	المغربــي	عبــر	تحليــل	المراجــع	الثانويــة	
التــي	تركــز	علــى	القوانيــن	واآلليــات	ذات	الصلــة	ضــد	التمييــز،	ومــن	خــالل	تجميــع	المعطيــات	لتحديــد	الحاجيــات	والممارســات	الجيــدة	المســتعملة	

فــي	المغــرب.	لتحقيــق	ذلــك،	قمنــا	بإجــراء	6	حــوارات	مــع	خبيــرات	وخبــراء،	وناشــطات	وناشــطين.

االسـتــكـــشـــــافـــيـــــة / الفــحــــص

•  ناشــطة مغربيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان،	نســوية،	عضــوة	فــي	منظمــة	مســتقلة	مــن	اليســار	الجــذري،	الربــاط،	20	مــاي،	
بالفرنســية،	ســاعة	ونصــف	)أنجــز	الحــوار	عــن	بعــد(.

•  عضو في منظمة تعمل إلى جانب النساء المهاجرات،	الرباط،	ماي	2020،	بالفرنسية،	ساعة	ونصف	)أنجز	الحوار	عن	بعد(.
•		عضو	في	نقابة	يسارية،	الرباط،	ماي	2020،	بالفرنسية،	40	دقيقة،	)أنجز	الحوار	عن	بعد(.

•  ناشــط مغربــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان،	عامــل	فــي	مجــال	الثقافــة،	عضــو	ســابق	فــي	جمعيــة	محظــورة	محليــة،	الــدار	البيضــاء،	
يونيــو	2020،	بالفرنســية،	3	ســاعات	و15	دقيقــة	)مقابلــة	حضوريــة(.

•  امــرأة مغربيــة تعمــل مــع منظمــة محليــة،	منظمــة	محليــة	تعمــل	لنشــر	مبــادئ	المســاواة	بيــن	الجنســين،	الــدار	البيضــاء،	يونيــو	
ــة(. 2020،	ســاعتان	ونصــف	)مقابلــة	حضوري

•  كاتبــة مســرحية مغربيــة ومســؤولة عــن جمعيــة،	نســوية،	فاعلــة	ثقافيــة	وموظفــة	فــي	وزارة	الثقافــة،	يونيــو	2020،	بالفرنســية،	
45	دقيقــة	)مكالمــة	هاتفيــة(.

المرحلة
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بالمقابــل	قمنــا	بتوزيــع	اســتبيان	حــول	المعــارف	القبليــة	عــن	التقاطعيــة	واالســتعمال	الســابق	لهــذه	المقاربــة،	ونجاعــة	مقاربــٍة	مــن	هــذا	النــوع	مــن	
ــات	المقدمــة	مــن	طــرف	12	منظمــة	 ــا	بجمــع	اإلجاب ــات	أخــرى(	وقمن طــرف	المنظمــات	المســتهدفة	)شــركاء	مؤسســة	هاينريــش	بــول	وجمعي

التاليــة:	

إذا	كانــت	المرحلــة	األولــى	مكنــت	مــن	تحديــد	حاجيــات	وأولويــات	المنظمــات	التــي	تــم	اســتجوابها،	فقــد	مكنتنــا	أيضــا	مــن	اختيــار	المنظمــات	التــي	
شــاركت	فــي	المرحلــة	الثانيــة.

الصحراء  جنوب  إفريقيا  من  القادمة  والجاليات  الجمعيات  •  أرضية 
القاطنة بالمغرب 

•  جمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

•  جمعية اإلعالم والثقافة

•  حركة وضوح طموح شجاعة

•  ائتالف أقليات

•  ائتالف الليل

HEM مؤسسة  •

•  منتدى الحداثة والديمقراطية

•  المنتدى المغربي للصحفيين الشباب

•  جمعية كورارة للثقافات والفنون )مسرح المحكور في الدار البيضاء(

األجانب  حقوق  عن  والمدافعة  للعنصرية  المناهضة  •  المجموعة 
والمهاجرين

•  مجموعة شابات من أجل الديمقراطية

•  الهجرة والتنمية 

•  شبكة الرواد الشباب بتيفلت

<  اإلعالم والثقافة

<  السطح األخضر

<  معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق اإلنسان 

<  منتدى بدائل المغرب

<  الهجرة والتنمية

<  ائتالف الليل

<  كيان للتنمية الدولية

<  منتدى الحداثة والديمقراطية

<  مجموعة سقف

<  كورارا للثقافات والفنون

<  شبكة الرواد الشباب بتيفلت

<  المنتدى المغربي للصحافيين الشباب

تم	تنظيم	الورشة	على	أرض	الواقع	في	الرباط	ما	بين	6	و8	نونبر	2020،	وكانت	لها	أربعة	أهداف	أساسية:
•		تحســيس	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	التــي	تــم	اختيارهــا	بمفهــوم	التقاطعيــة	مــن	خــالل	دعوتهــا	إلــى	التعــرف	علــى	التقاطعــات	الموجــودة	

بيــن	مختلــف	أنــواع	التمييــز،
•		تحديد	الممارسات	الموجودة،	والتي	يمكن	تبنيها	من	طرف	المجتمع	المدني	المغربي،

•		تجريب	وتحسين	الوسائل	العملية	التي	تم	تطويرها	خالل	المرحلة	األولى	من	طرف	الخبيرتين.
•		تعزيز	العمل	المشترك	والتعاون	المستقبلي	ما	بين	المنظمات	المشاركة.

المحددات	الثالث	األولى	التي	تم	مراعاتها	في	اختيار	المشاركات	والمشاركين	كانت	هي	اآلتية:	العمل	مع	ومن	أجل	الجماعات	الهشة	التي	
يمكن	الحتياجاتها	أن	تستفيد	من	المقاربة	التقاطعية،	االستعمال	)الواضح	أو	الضمني(	للمقاربة	التقاطعية	في	عملها	أو	الرغبة	في	استعمالها	

في	مستقبل	قريب،	وتمثيليتها	لَطْيٍف	واسع	من	الفاعالت	والفاعلين	وطبيعة	تدخالتها	وأيضا	المناطق	الجغرافية	في	المغرب.

الـورشـــــة على أرض الــواقـــــع المرحلة

المشاركة في الورشة
14 منظمة
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غالبيــة	هــذه	المنظمــات	تمثــل	محــول	الرباط-الــدار	البيضــاء،	لكــن	البعــض	منهــا	يأتــي	مــن	مناطــق	جغرافيــة	أخــرى	ومــن	ضمنهــا	المناطــق	القرويــة.	
كان	هــذا	االختيــار	المنهجــي	مالئمــا	ألنــه	منحنــا	إمكانيــة	استكشــاف	كيــف	ومتــى	يمكــن	أن	يكــون	للتقاطعيــة	معنــى	لــدى	الجمعيــات	فــي	المغــرب	
التــي	تعمــل	مــع	ومــن	أجــل	جماعــات	تجــد	نفســها	تعيــش	فــي	ظــل	أنظمــة	متمازجــة	للقمــع	فــي	عــدة	مناطــق	جغرافيــة.	بعــض	المجموعــات	
مــن	األكثــر	هشاشــة	فــي	المغــرب،	التــي	تهتــم	بهــا	هــذه	الجمعيــات،	نجــد	ضمنهــا	النســاء	فــي	وضعيــة	خطيــرة،	النســاء	المهاجــرات	القادمــة	مــن	
دول	إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء،	الشــباب،	األشــخاص	ذوو	بشــرة	ســمراء،	األشــخاص	المنتمــون	إلــى	»مجتمــع	الميــم«	)+LGBTQI(	واألشــخاص	فــي	

وضعيــة	إعاقــة.	

يمكن	تلخيص	األهداف	التي	تم	تحقيقها	من	خالل	هذه	الورشة	وفق	اآلتي:	
فــت	المشــاركات	والمشــاركون	علــى	التقاطعيــة	بوصفهــا	نظريــة	وممارســة.	مكنــت	المعطيــات	التــي	قّدمتهــا	لهــم	الخبيرتــان	إذن	مــن	 •		تعرَّ

»رؤيــة«	التقاطعيــة	ومــن	اســتعمالها	كأداة	عمــل،
•		اهتّمــت	المشــاركات	والمشــاركون	بالعمــل	الــذي	تقــوم	بــه	المنظمــات	األخــرى،	ورّســخوا	رابطــا	دائمــا	مــا	بيــن	العمــل	الــذي	يقومــون	بــه	

وعمــل	اآلخريــن.	
•	عبرت	المشاركات	والمشاركون	عن	استعدادهم	لإلشتغال	بطريقة	أكثر	شمولية	فيما	يتعلق	بمختلف	أشكال	التمييز.

إعتمــادا	علــى	نتائــج	المرحلتيــن	الســابقتين،	وبتوافــق	مــع	مقاربتنــا	البيداغوجيــة،	قمنــا	بتطويــر	علبــة	األدوات	اآلتيــة،	التــي	تضــم	الممارســات	الجيــدة	
التــي	يمكــن	للمنظمــات	المغربيــة	أن	تســتعملها،	وكذلــك	أنجزنــا	قامــوس	مصطلحــات	علــى	صلــة	بمفهــوم	التقاطعيــة	يضــم	64	كلمــة	مفتاحيــة.

علبــة	األدوات	هــذه	هــي	ثمــرة	العمــل	االستكشــافي	والتعاونــي،	وتطمــح	إلــى	أن	تكــون	وثيقــة	حيــة	يتــم	إغناؤهــا	باســتمرار	انطالقــا	مــن	التجربــة	
والمعــارف	المحصلــة	وبشــراكة	مــع	الجمعيــات	المشــاركة.

إنـجــــاز عـلــبــــة األدوات )مـع قــــامــــــوس المـصــطــلــحــــــات( المرحلة
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المـقـــاربــــــة  مــن  انـطـالقـــــا  علـيـهــــا  المحـصـــــل  4|  النـتــائــــــج 
فــيــــة ستـكـــشــــا ال ا

مــن	أجــل	تقديــم	إضــاءات	بخصــوص	درجــة	فهــم	وتطبيــق	المقاربــة	التقاطعيــة	فــي	المغــرب،	نوفــر	فيمــا	يلــي	نتائــج	الحــوارات	التــي	أنجــزت	
مــع	6	خبــراء	وخبيــرات	وكذلــك	12	إجابــة	عــن	االســتبيانات	الموجهــة	إلــى	فاعــالت	وفاعلــي	المجتمــع	المدنــي.	وبحكــم	العــدد	المحــدود	

صــات	التــي	نقدمهــا	هــي	مقتصــرة	علــى	الســياق	وعلــى	األســئلة	المطروحــة. لألشــخاص	والمنظمــات	التــي	تــم	اســتجوابها،	فــإن	الملخَّ

أ. نتائج حوارات الخبيرات والخبراء 

التقاطعيــة	هــي	مفهــوم	مبتكــر	فــي	المغــرب،	وهــو	بالتالــي	مفهــوم	هــام	جــدا	ومثيــر	لالهتمــام،	ويحتمــل	أن	يكــون	مفيــدا،	علــى	أن	يتــم	تدريــب	
المنظمــات	علــى	تملــك	هــذه	األداة	المنهجيــة،	كــي	تتمكــن	مــن	أن	تؤثــر	إيجابيــا	وبطريقــة	عمليــة	فــي	التغييــر	االجتماعــي.	يمكــن	أن	تســتعمل	هــذه	
األداة	مــن	أجــل	تحديــد	مجــال	عملهــا	بشــكل	أفضــل	وتحســين	مقاربتهــا	التحليليــة،	وكــذا	مــن	أجــل	تبنــي	ممارســات	جديــدة.	بالمقابــل،	فــإن	مســألة	
كيفيــة	تطبيقهــا	فــي	الســياق	المغربــي،	مــع	تفــادي	اســتيراد	مصطلحــات	غربيــة،	تطــرح	نفســها.	فــي	مســتوى	معيــن،	يظــل	النقــاش	محــدودا	فــي	
الدوائــر	األكاديميــة،	وال	يتــم	نشــره	بالشــكل	الكافــي	فــي	أوســاط	الفاعــالت	والفاعليــن	الميدانييــن،	وهــو	مــا	يدفــع	إلــى	الحاجــة	إلــى	طــرق	جديــدة	

للحديــث	عــن	هــذا	المفهــوم،	وتقديــم	أمثلــة	عبــر	نمــاذج	وممارســات	عمليــة	غيــر	غربّيــة.

فــي	الغالــب	فــإن	جمعيــات	المجتمــع	المدنــي	المغربيــة	تســتعمل	مقاربــة	تقاطعيــة	فــي	عملهــا	ولكــن	دون	أن	تســميها	باســمها.	وحيــن	تقــوم	
ــل	»الجمهــور	المســتهدف«،	 ــة.	فــي	واقــع	األمــر،	تطــرح	المنظمــات	مصطلحــات	مــن	قبي ــا	مــا	يحــدث	بطريقــة	ضمني بتطبيقهــا	فــإن	ذلــك	غالب
»المؤشــرات	االجتماعيــة«	و«الســياق«	مــن	أجــل	طــرح	أســئلة	تنــدرج	فــي	خامــة	التقاطعيــة.	فالســياق	يتضمــن	عوامــل	متغيــرة	مــن	قبيــل:	الفئــة	
العمريــة،	النــوع	)الجنــدر(،	المســتوى	التعليمــي،	االنتمــاء	الجغرافــي،	المهنــة،	إلــخ.	إذن	يســتعمل	هــؤالء	الفاعــالت	والفاعلــون	مــن	المجتمــع	
المدنــي	المفهــوم	والفكــرة	التــي	تــدور	حــول	التقاطعيــة	دون	تســميتها	باالســم.	فــي	الواقــع	فــإن	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	عمومــا	مــا	تولــي	
فــي	طريقــة	اختيارهــا	للمســتفيدات	والمســتفيدين	والمشــاركات	والمشــاركين	فــي	مشــاريعها،	عنايــة	خاصــة	بمؤشــرات	مــن	قبيــل	الرأســمال	
االجتماعــي	والثقافــي،	التــي	ال	يتصورونهــا	علــى	حالهــا	بوصفهــا	تقاطعــا،	ولكــن	بكونهــا	مؤشــرات	فرديــة	ومرتبطــة	بالســياق.	فــي	آخــر	المطــاف	
فــإن	المقاربــة	التــي	لديهــا	حساســية	مــن	أســئلة	النــوع	هــي	األكثــر	انتشــارا	فــي	أوســاط	المنظمــات	المغربيــة،	وخاصــة	داخــل	بعــض	المنظمــات	مثــل	

»مســرح	األكواريــوم«	و«نســاء	األمــم	المتحــدة«.		

< )عدم( الحساسية المحلية اتجاه بعض الفئات في السياق المغربي
تولــي	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	المغربيــة	اهتمامــا	خاصــا	بعامــل	»الطبقــة	»	لكنهــا	ال	تقدمــه	بهــذا	االســم.	»الطبقــة	االجتماعيــة«	تســّمى	
بهــذا	االســم	فقــط	داخــل	المنظمــات	والنقابــات	اليســارية	والماركســية.	مــع	ذلــك	تظهــر	بعــض	المؤشــرات	المســتعملة	مــن	طــرف	المنظمــات	
األخــذ	بعيــن	االعتبــار	لمفهــوم	الطبقــة	االجتماعيــة	عبــر:	المســتوى	االجتماعــي،	الوضعيــة	االقتصاديــة،	المســتوى	التعليمــي،	وتجربــة	المشــاركة	

السياســية.	

يجــب	أيضــا	أن	نســجل	غيــاب	إدمــاج	ســياق	»اإلثنيــة«.	خــالل	حواراتنــا،	فــإن	هــذه	الفئــة	لــم	يتــم	أبــدا	اإلشــارة	إليهــا	ضمنيــا	أو	إدراجهــا	كأحــد	
»المؤشــرات	االجتماعيــة«.	فــي	بعــض	الحــاالت	فــإن	اإلثنيــة	اعتبــرت	بمثابــة	ســياق	أجنبــي	عــن	الســياق	المغربــي.	أي	ارتبطــت	حصريــا	بإفريقيــا	
جنــوب	الصحــراء.	يظهــر	جليــا	الحاجــة	إلــى	طــرح	هــذا	المفهــوم	بطريقــة	مالئمــة	فــي	المغــرب	والحديــث	عــن	الهويــة	األمازيغيــة	فــي	هــذا	الســياق.

أخيــرا	هنــاك	نــوع	مــن	نقــص	الحساســية	المرتبــط	بصنــف	»الجنــس«.	ورغــم	ذلــك	فــإن	هــذه	الفئــة	تمــت	اإلشــارة	إليهــا	خــالل	أحــد	حواراتنــا	فــي	إطــار	
المســرحيات	التــي	تهــدف	إلــى	التحســيس	بمســألة	)المثلية(الجنســية	للشــباب	والشــابات	المغاربــة	علــى	حــد	الســواء.
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< قدرات التقاطعية في زعزعة الهوية »الثابتة« في المغرب 
التقاطعيــة	مفهومــا	هامــا	جــدا	ومالئمــا	للســياق	المغربــي،	خاصــة	أن	الدســتور	 تعتبــر	
المغربــي	ينــص	علــى	وجــود	هويــة	وطنيــة	ثابتــة.	يتــم	التعبيــر	عــن	هــذا	دون	تحديــد	مــا	هــي	
هــذه	الهويــة	التــي	توصــف	بالثابتــة.	يمكــن	أن	ينظــر	إلــى	التقاطعيــة	فــي	هــذا	الســياق	علــى	
أنهــا	خطيــرة	إذا	مــا	قامــت	بمســاءلة/زعزعة	األســس	السياســية	الوطنيــة	والخطــاب	الــذي	

يترتــب	عــن	دســتور	الدولــة.

فــي	هــذا	الســياق	فــإن	التقاطعيــة	مهمــة	لمواجهــة	وتحــدي	وإعــادة	مســاءلة	الوحــدة،	
والتناغــم،	والتوحيــد	الــذي	تنــزع	الدولــة	إلــى	تعميمــه	علــى	مجمل	المواطنــات	والمواطنين	
دون	أن	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	العــدد	المتنــوع	وغيــر	المحــدود	للهويــات	الديناميــة	والمتحركة	

التــي	تميــز	المجتمــع	المغربــي.	

< التحديات/األسئلة المفتوحة
ال	يوجــد	نقــاش	مفتــوح	حقيقــي	داخــل	المجتمــع	المغربــي،	وال	علــى	أطــراف	المجتمــع	
المدنــي	حــول	مفهــوم	التقاطعيــة.	ال	تدمــج	الجمعيــات	النســائية	هــذا	المفهــوم	فــي	
عملهــا	وداخــل	بنياتهــا	التنظيميــة.	إذا	مــا	كان	هنــاك	نقــاش	خجــول	فهــو	الــذي	تحملــه	
نســاء	ينتميــن	إلــى	اليســار	الجــذري	علــى	عاتقهــن	أو	أيضــا	عبــر	بــروز	نقــاش	حديــث	نســبيا	فــي	
أوســاط	الجامعيــات	والجامعييــن	لكــن	النقــاش	حــول	التقاطعيــة	ال	يتــم	بالشــكل	الكافــي	

وال	يتــم	أخــذه	بعيــن	االعتبــار	فــي	أوســاط	تنظيمــات	المجتمــع	المدنــي.

ــات	اليســار	اللواتــي	اســتعملن	المقاربــة	 كمــا	يجــب	اإلشــارة	إلــى	النســاء	فــي	أوســاط	نقاب
التقاطعيــة	ليفرضــن	حقوقهــن	كعضــوات	فــي	التنظيمــات	ورفيقــات	فــي	النضــال.	كمــا	أن	
التغييــرات	التــي	حدثــت	علــى	مســتوى	قانــون	األســرة	فــي	فرنســا	فــي	بدايــات	ســنوات	
التســعينيات	مــن	القــرن	الماضــي	أتــت	لتعطــي	شــرعية	لمقاربــة	النســويات	فــي	أوســاط	

اليســار.	
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ب. نتائج األسئلة الموجهة إلى جمعيات المجتمع المدني

غالبيــة	الجمعيــات	تــرى	أن	هنــاك	حاجــة	وأهميــة	الســتعمال	التقاطعيــة	فــي	الســياق	المغربــي.	البعــض	منهــا	يعــرف	بشــكل	أفضــل	اســتعماالتها	
مــن	اآلخريــن	ويعبــر	بشــكل	أكثــر	وضوحــا	ووعيــا	مــن	آخريــن،	عــن	الطريقــة	التــي	يســتعملها	بهــا	ويطبقهــا	علــى	أرض	الواقــع.	فــي	بعــض	الحــاالت	
تنشــئ	شــبكات	مــن	جمعيــات	أخــرى	مــن	أجــل	خلــق	روابــط	أفضــل	واإلجابــة	عــن	مختلــف	الحاجيــات.	بالنســبة	إلــى	منظمــات	أخــرى،	فإنــه	فــي	هــذه	

اللحظــة	فقــط	ســيكون	بإمكانهــا	أن	تكــون	قــادرة	علــى	القيــام	حقــا	بعمــل	تقاطعــي.	لكــن	ال	تقــوم	كل	الجمعيــات	بخلــق	شــبكات.

األنشطة	الرئيسية	التي	تعتبر	الجمعيات	أنها	بحاجة	إليها	هي	التالية:
•		التحسيس	داخل	المنظمات	وجعلها	تعتاد	على	األصول	االجتماعية	والتاريخية	للمفهوم	ومختلف	أشكال	تطبيقه	عبر	العالم،

•		الحصــول	علــى	معلومــات	أكثــر	حــول	المفهــوم	مــن	خــالل	إطــالق	دورات	تكوينيــة	لفائــدة	أعضــاء	الجمعيــات	ليعرفــوا	كيفيــة	تطبيقهــا	علــى	
أرض	الواقــع،

ــر	 ــر/أو	التأثي •		أن	تقــدم	لهــا	أدوات	تســهل	فهــم	التقاطعيــة	)أن	تســاعدهم	علــى	»معرفــة«	التقاطعــات	المالئمــة	للســياق	المغربــي	وتغيي
فــي	مخيالتهــم(،

•		استعمالها	كأداة	من	أجل	تحديد	المشاكل	والحاجيات	لحلها	)تشخيص	الوضع(،
•		جعل	المجموعات	تنخرط	في	منطق	العمل	المشترك	والتعاوني،

•		القيام	بعمليات	للتحسيس	والتوعية،
•		الضغط	على	الحكومة	من	خالل	المرافعة	السياسية.	

كل	 تدخــل	 مجــال	 تحديــد	 هــو	 االســتبيان	 هــذا	 مــن	 الهــدف	 كان	
منظمــة	وأنــواع	التدخــل	التــي	تحبــذه	أكثــر،	مــن	أجــل	اإلجابــة	عــن	
حاجيــات	الجماهيــر	التــي	تهــدف	إلــى	العمــل	معهــا.	مــن	هنــا،	كان	مــن	
الممكــن	أن	نســتخلص	مــا	هــي	األصنــاف	األكثــر	مالءمــة	للســياق	

المغربــي.	
بالمقابــل	فــإن	كل	جمعيــة	أشــارت	إلــى	الفئــات	التــي	يمكــن	لهــا	أن	
تعمــل	عليهــا	بطريقــة	غيــر	مباشــرة	عبــر	أنشــطتها	وباقــي	الفئــات،	
التــي	يجــب	بحســبها،	أن	يتــم	التطــرق	إليهــا	بشــكل	أولــوي	بحســب	
الســياق	المحلــي.	وكان	مــن	الممكــن	أن	نســتخلص	مــا	هــي	الفئــات	
التــي	تحتــاج	إلــى	اهتمــام	أكبــر	وعمــل	معمــق	فــي	المغــرب.	وفــي	
األخيــر	فــإن	كل	منظمــة	ســّطرت	علــى	مســتوى	معرفتهــا	بمفهــوم	
التقاطعيــة،	وقدرتهــا	علــى	التعامــل	معــه،	وكذلــك	الشــبكات	التــي	
يمكــن	لهــا	تعبئتهــا	مــن	أجــل	إنجــاز	عمــل	تقاطعــي	أو	فــي	مجــال	

المرافعــات.

تم	تلخيص	النتائج	وتركيبها	وفق	المواضيع	األكثر	تكرارا،	والتي	تم	تصنيفها	في	5	أصناف	هي	التالية:

< مجال تدخل المنظمات المشاركة
مــن	ضمــن	الجمعيــات	التــي	تمــت	اســتجوابها،	فــإن	مجــال	التدخــل	األكثــر	حضــورا	هــو	ذلــك	الخــاص	بمجــال	حقــوق	اإلنســان	والديمقراطيــة.	وفــي	
المقــام	الثانــي	هنــاك	مجــال	التنميــة	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	الــذي	يحظــى	بتمثيليــة	أكبــر،	ويليــه	مجــال	حقــوق	»مجتمــع	الميــم«،	ثــم	تأتــي	بعــد	

ذلــك	القضايــا	البيئيــة.
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< الجمهور المستهدف
والجمعيــات	 أســئلتنا	 عــن	 أجابــوا	 مــن	 غالبيــة	 •  الشــباب:	
المشــاركة	)7	مــن	أصــل	10(	تســتهدف	الشــباب	والشــابات	
مــن	 وبخاصــة	 أنشــطتهم،	 عبــر	 منهجــي	 بشــكل	 المغاربــة	
يبلغــون	أعمــارا	تتــراوح	مــا	بيــن	15	و30	ســنة.	وهــذا	يشــمل	
5	منظمــات	مــن	المجتمــع	المدنــي	تعمــل	فــي	قطــاع	حقــوق	
اإلنســان	والديمقراطيــة،	باإلضافــة	إلــى	منظمــة	تعمــل	فــي	
مجــال	التنميــة	االجتماعيــة	واالقتصاديــة،	ومنظمــة	أخــرى	تركــز	

علــى	حقــوق	مجتمــع	الميــم.

•  النســاء:	غالبيــة	المســتجوبين	والمســتجوبات	يدرجــون	النســاء	
فــي	مشــاريعهم.	4	مــن	منظمــات	الدفــاع	عــن	حقوق	اإلنســان	
تعطــي	األولويــة	للنســاء	مــن	أجــل	التوعيــة	بحقــوق	اإلنســان،	
وذلــك	عبــر	إشــراك	نســاء	يشــاركن	فــي	أنشــطتهم	باإلضافــة	
أي	 ظــروف	هشــة،	 فــي	 تعمــل	منظمتــان	 المؤطــرات.	 إلــى	
تلــك	التــي	تعمــل	فــي	مناطــق	قرويــة،	أو	إلــى	جانــب	عامــالت	

المصانــع	والعامــالت	الموســميات.	وفــي	األخيــر	هنــاك	منظمتــان	تعمــالن	فــي	مجــال	حقــوق	مجتمــع	الميــم	فــي	المغــرب،	وتســتهدفان	
أساســا	النســاء	العابــرات	للجنــس	عبــر	عمــل	مرافعــات	ووســاطة	وأيضــا	النســاء	متوافقــات	الجنــس	)cisgenre(	مــن	أجــل	نشــر	ثقافــة	جنســية	

أكثــر	شــمولية.

ــا	الذيــن	يعيشــون	فــي	المناطــق	القرويــة	هــم	الفئــة	المســتهدفة	 •  ســكان المناطــق القرويــة:	الســكان	المهمشــون	اجتماعيــا	واقتصادي
مــن	خــالل	عمــل	منظمتيــن	تنشــطان	فــي	مجــال	التنميــة	وكذلــك	جمعيتيــن	تعمــالن	فــي	مجــال	الدفــاع	عــن	حقــوق	اإلنســان	مــن	أجــل	نشــر	
ثقافــة	الحقــوق	فــي	المناطــق	القرويــة.	وتحظــى	الفتيــات	بعنايــة	خاصــة،	فيمــا	يتعلــق	بتحســين	شــروط	ولوجهــن	إلــى	التربيــة	والتعليــم	وإلــى	

المــوارد	والخدمــات	االجتماعيــة	األساســية.

< الفئات األكثر حضورا في السياق المغربي
•  الجنــدر )النــوع(:	وهــو	الفئــة	األكثــر	حضــورا	والتــي	تعطــى	أولويــة	
كبيــرة	فــي	الســياق	المغربــي.	فــي	الواقــع	وكمــا	تمــت	اإلشــارة	إليــه	
ســابقا،	فــإن	جــزءا	كبيــرا	مــن	المنظمــات	التــي	تــم	اســتجوابها	تعتمــد	
مقاربــة	تولــي	حساســية	خاصــة	لمســألة	النــوع،	وبالخصــوص	تلــك	
التــي	تعمــل	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان	والديمقراطيــة	وتهــدف	
هكــذا	إلــى	إدمــاج	األصــوات	واآلفاق	النســائية	فــي	تطوير	وتطبيق	
وتقييــم	مشــاريعها.	تتبنــى	الجمعيــات	العاملــة	فــي	مجــال	التنميــة	
مقاربــة	النــوع،	مــن	خــالل	التركيــز	مــن	جانبهــا،	علــى	خلــق	أنشــطة	
النســاء	 حــول	 إحصائيــات	 وإنتــاج	 النســاء،	 لفائــدة	 للدخــل	 مــدرة	
اللواتــي	 النســاء	 )مثــل	 الهشاشــة	 وضعيــة	 فــي	 يعشــن	 اللواتــي	
يعشــن	فــي	المجتمــع	القــروي،	وعامــالت	المصانــع،	والعامــالت	
بعمــل	 القيــام	 بهــدف	 وذلــك	 المغــرب(،	 خــارج	 الموســميات	
المرافعــة	والدفــاع	عــن	حقوقهــن.	فــي	األخيــر	فــإن	المنظمتيــن	
العاملتيــن	فــي	مجــال	الدفــاع	عــن	حقــوق	مجتمــع	الميــم	تتبنيــان	
مقاربــة	)عابــرة(	للخاصيــة	الجنســية	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان	

المتعلقــة	بالكويرييــن	والعابريــن	للجنــس.	
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•  الســن:	هــو	محــور	هــام	يأخــذه	العديــد	ممــن	أجابــوا	عــن	أســئلتنا	بعيــن	االهتمــام،	فــي	مجــال	تطويــر	مشــاريعهم.	وذلــك	مــن	خــالل	إدمــاج	
الشــباب	المغربــي	فــي	كل	ســيرورة	اتخــاذ	القــرار،	وغالبــا	ألن	الشــباب	والشــابات	ينظــر	إليهــم	علــى	أنهــم	مســتقبل	المجتمــع	–	ولهــذا	الســبب	
هنــاك	انتشــار	الســتهداف	هــذه	الفئــة	وتفضيلهــا.	فــي	الواقــع	فــإن	4	منظمــات	تعمــل	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان	والديمقراطيــة	بشــكل	
خــاص،	تعتبــر	أنــه	مــن	المهــم	أن	يتــم	تعليــم	ثقافــة	حقــوق	اإلنســان	للفئــات	الشــابة	لكــي	يكــون	الجيــل	القــادم	أكثــر	وعيــا	وبالتالــي	أكثــر	قــدرة	

علــى	نشــر	قيــم	الديمقراطيــة	والتســامح	فــي	البــالد.

•  الطبقــة االجتماعيــة:	هــي	أيضــا	مــن	الفئــات	الحاضــرة	بقــوة،	ويتــم	طرحهــا	مــن	خــالل	اإلحالــة	إلــى	نقــص	الولــوج	إلــى	المــوارد	االقتصاديــة	
واألنشــطة	المــدرة	للدخــل	بالنســبة	إلــى	الســكان	الذيــن	يعيشــون	وضعيــة	هشاشــة.	ويتعلــق	األمــر	بالخصــوص	بفئــة	مالئمــة	بالنســبة	إلــى	
منظمتيــن	تختصــان	فــي	مجــال	التنميــة.	فــي	الواقــع	فــإن	َبَراِديْغــم	)النمــوذج	الفكــري(	الطبقــة	االجتماعيــة	أصبــح	حاضــرا	فــي	الفجــوة	التــي	
توجــد	مــا	بيــن	المجاليــن	الحضــري	والقــروي،	وهــو	الســبب	فــي	إنشــاء	هــذه	المنظمــات	التــي	تطمــح	إلــى	إخــراج	هــذه	الفئــات	مــن	التهميــش،	
ك	 وتحســين	أوضــاع	حيــاة	الفالحيــن	والفالحــات	الفقــراء	فــي	المجتمــع	القــروي.	توجــد	هــذه	االختالفــات	أيضــا	فــي	الفجــوة	مــا	بيــن	الُمــاَلّ
والمالــكات/	والعامــالت	والعامليــن،	وهــو	الســبب	الــذي	يدفــع	المنظمــات	إلــى	محاولــة	تحســين	الظــروف	المعيشــية	لعمــال	المصانــع.	
الطبقــة	االجتماعيــة	هــي	أيضــا	فئــة	هامــة	فــي	منظمــة	تســاهم	فــي	الدفــاع	عــن	حقــوق	اإلنســان	والديمقراطيــة	وتركــز	عملهــا	علــى	
األشــخاص	الذيــن	يأتــون	مــن	أوســاط	اجتماعيــة	واقتصاديــة	هشــة	)الفقــراء،	العاطــالت	والعاطلــون	عــن	العمــل،	األشــخاص	الذيــن	يعملــون	
فــي	قطاعــات	غيــر	نظاميــة(.	وفــي	األخيــر،	منظمــة	تختــص	فــي	مجــال	االهتمامــات	البيئيــة	وهــي	تســتهدف	أيضــا	أفــرادا	مــن	الشــرائح	

االجتماعيــة	المهمشــة	)الفقيــرة	أو	الطبقــة	العماليــة(	مــن	أجــل	تعليمهــم	أنشــطة	جديــدة	مــدّرة	للدخــل.

< الفئات التي يجب أن ُتمنح أهمية أكبر
•  العرق/اإلثنيــة )والمواطنة/وضــع المهاجــر(:	عامــل	العرق/اإلثنيــة	ال	يطــرح	إال	حينمــا	يتعلــق	األمــر	بحقــوق	المهاجــرات	والمهاجريــن	
القادميــن	مــن	دول	جنــوب	الصحــراء	إلــى	المغــرب،	وليــس	فــي	عالقــة	مــع	وجــود	إثنيــات	مختلفــة	فــي	المغــرب	بنفســه	)األمازيــغ،	الريــف،	
رون	علــى	أن	محــور	الهجرة/اللجــوء	 إلــخ(.	يتعلــق	األمــر	بانشــغال	مباشــر	ألربعــة	منظمــات	مشــاركة.	بالمقابــل	فــإن	أغلــب	مــن	أجابــوا	يســطِّ
يجــب	أن	تكــون	لــه	أولويــة	أكبــر	فــي	الســياق	المغربــي،	وبشــكل	خــاص	فــي	وضعيــة	النســاء	المهاجــرات	اللواتــي	يقمــن	فــي	المغــرب،	مــن	

قبيــل	النســاء	الســوريات	والقادمــات	مــن	إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء.
بالنســبة	إلــى	هــذه	الجمعيــات	فــإن	هــذه	الفئــة	تتطلــب	بشــكل	خــاص	مجهــودات	مدعومــة	مــن	طــرف	المجتمــع	المدنــي.	كمــا	أنــه	مــن	
الممكــن	أن	تكــون	كل	جمعيــات	المجتمــع	المدنــي	مجهــزة	بشــكل	أفضــل	وحاصلــة	علــى	تكويــن	مــن	أجــل	إدمــاج	محــور	العرق/اإلثنيــة	فــي	
ــة	يتــم	 ــن	)وبشــكل	خــاص	النســاء(	فــي	المغــرب،	وهــي	فئ ــات	الســكان	المهاجري ــة	بشــكل	أفضــل	علــى	حاجي طريقــة	عملهــا،	وبالتالــي	اإلجاب

الحديــث	عنهــا	بشــكل	دوري	بوصفهــا	تحتــاج	لعنايــة	ومجهــودات	أكبــر.

•  اإلعاقــة:	ســطرت	أربــع	منظمــات	مشــاركة	أن	محــور	اإلعاقــة	يجــب	أن	يأخــذ	محــل	عنايــة	بشــكل	أفضــل	وأن	يتــم	التطــرق	إليــه	فــي	إطــار	
الســياق	المغربــي.

•  الجنــس:	ال	يتعلــق	األمــر	بموضوع/محــور	يتكــرر،	إال	فيمــا	يخــص	ائتالفيــن	يركــزان	عملهمــا	علــى	نشــر	والدفــاع	عــن	حقــوق	مجتمــع	الميــم،	
ومنظمــة	مختصــة	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان	وحريــة	التعبيــر.	ويبــدو	أن	ائتالفــا	يســتهدف	المهاجــرات	والمهاجريــن	واألشــخاص	مــن	ذوي	
االحتياجــات	الخاصــة	والعاطــالت	والعاطليــن	عــن	العمــل	الكويرييــن	مــن	خــالل	أنشــطته	–	وهــذا	يجعــل	منــه	المنظمــة	الوحيــدة	التــي	تدمــج	
بشــكل	جلــي	الجنــس	مــع	العــرق،	مــع	)عدم(القــدرات	والطبقــة	االجتماعيــة.	علــى	الرغــم	مــن	هــذا	فــإن	غالبيــة	المنظمــات	المشــاركة	تعتبــر	
أن	الجنــس	هــو	فئــة	يجــب	أن	تعطــى	أولويــة	أهــم	فــي	الســياق	المغربــي،	مــن	خــالل	القيــام	بعمــل	فــي	مجــال	الدفــاع	عــن	حقــوق	األقليــات	

الجنســية	ومــن	خــالل	تحســين	حقوقهــا	فــي	المجــال	القانونــي	وأن	يوفــر	لفائدتهــا	ولــوج	أحســن	إلــى	المــوارد.

•  القوانيــن/ اإلطــار القانونــي:	اعتبــرت	إجابــات	منظمتيــن	أن	اإلطــار	القانونــي	يجــب	أن	يكــون	موضــوع	مجهــودات	أكثــر	إلحاحــا	مــن	طــرف	
منظمــات	المجتمــع	المدنــي	المغربيــة	مــن	أجــل	تحســين	الولــوج	إلــى	الحقــوق	بالنســبة	إلــى	الســكان	فــي	وضعيــة	هشــة:	وهــذا	يتضمــن	

النســاء،	والمهاجــرات	والمهاجريــن،	والعامــالت	والعمــال،	وكذلــك	األقليــات	الجنســية	والجندريــة.

< معرفة واستعمال التقاطعية
•		أكــدت	غالبيــة	المنظمــات	المشــاركة	أنهــا	ال	تســتعمل	وال	تعــرف	مفهــوم	التقاطعيــة	علــى	الرغــم	مــن	أنــه	عبــر	عملهــا،	والمقاربــة	التــي	

ــه. تتبناهــا،	فإنهــا	تبــدو	نســبيا	علــى	عالقــة	مألوفــة	بالمفهــوم	وتطبــق	بعضــا	مــن	مبادئ

•		يســتعمل	هــؤالء	الفاعــالت	والفاعلــون	المدنيــون	بطريقــة	الواعيــة	المقاربــة	وقــد	يمكــن	لهــم	أن	يقللــوا	مــن	قدرتهــم	علــى	اســتعمال	
المفهــوم	علــى	أرض	الميــدان	ومــن	أن	يكونــوا	واعيــن	بمــا	يعنيــه.

•		ســّطر	كل	المشــاركات	والمشــاركين	علــى	أن	التقاطعيــة	ســتكون	فــي	نفــس	الوقــت	مالئمــة	وفعالــة	فــي	الســياق	المغربــي.	واعتبــر	
غالبيتهــم	أنهــم	وأنهــن	بحاجــة	إلــى	الحصــول	علــى	معــارف	أكثــر	ومعلومــات	وأدوات	نظريــة	ومنهجيــة	مــن	أجــل	إنجــاز	مشــاريع	تأخــذ	بعيــن	

االعتبــار	التقاطعــات	المتعــددة	فــي	المغــرب.
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تشــير	الســجاالت	فــي	مجــال	العلــوم	االجتماعيــة	إلــى	أن	مســألة	اإلقصــاء	الناتجــة	عــن	اســتعمال	إطــار	نظــري	ال	يولــي	االهتمــام	لتشــابك	عالقــات	
الســلطة،	وبالتالــي	عالقــة	الجنــدر	والجنــس	والطبقــة	االجتماعيــة	والعــرق،	كانــت	رائجــة	منــذ	زمــن	طويلــة	فــي	ســياقات	تاريخيــة	وجيوسياســية	
متعــددة.	هــذه	اآلفــاق	التــي	تســمى	بالتقاطعيــة	تــم	تطويرهــا	منــذ	أكثــر	مــن	قرنيــن	بفضــل	شــخصيات	تاريخيــة	وفــي	ســياقات	اجتماعية-سياســية	

مختلفــة.

هكــذا	فــي	عــام	1791،	قارنــت	أولمــب	دو	غــوج	oLympe de goUges	فــي	إعالنهــا	المعنــون:	»إعــالن	حقــوق	المــرأة	والمواطنــة«	بيــن	
الهيمنــة	الكولونياليــة	والهيمنــة	األبويــة	ووضــع	النســاء	والعبيــد.

 » aIn’t	:عنوانــه	كان	خطــاب	بتقديــم	المتحــدة	الواليــات	فــي	أوهايــو	فــي	sojoUrner trUth	تــروت	ســيجورني	قامــت	1951،	عــام	فــي
» ? I a woman	)ألســت	امــرأة؟(.	اأَلَمــُة	الســابقة	التــي	عاشــت	العبوديــة	واجهــت	التصــور	البرجــوازي	لألنثويــة	بتجربتهــا	الخاصــة	بوصفهــا	امــرأة	
ســوداء:	قّويــٌة	مثــل	رجــل،	»ألســت	امــرأة؟«،	تأســفت.	لــم	يتعلــق	األمــر	فقــط	بتقاطــع	مــا	بيــن	العــرق	والجنــس	ولكــن	أيضــا	بالطبقــة	االجتماعيــة.

مــع	بدايــة	القــرن	العشــرين،	وفــي	ســياق	مــا	بعــد	االســتعمار	فــي	أمريــكا	الالتينيــة،	قامــت	كاتبــات	وفنانــات	»بيضــاوات	البشــرة«	بالتلميــح	إلــى	هــذه	
ــد	عــام	1899	باالنتهــاكات	الجنســية	التــي	 ــر	cLorinda matto de tUrner	بالتندي ــو	دو	تورن ــدا	مات ــرو	قامــت	كلورين التقاطعــات.	فــي	بي

تتعــرض	لهــا	النســاء	مــن	الهنــود	الحمــر	مــن	طــرف	الحــكام	والقساوســة	المحلييــن.

فــي	عــام	1923،	فــي	البرازيــل،	قامــت	تارســيليا	دو	أمــارال	tarsiLia do amaraL	برســم	لوحــة	تــم	تأويلهــا	علــى	أنهــا	اســتعارة	لوضــع	النســاء	
الُمرِضعــات	مــن	ســمراوات	البشــرة	فــي	المجتمــع	البرازيلــي.	كان	يتعلــق	األمــر	بالنســبة	إلــى	تارســيليا،	بــأن	تقــدم	نظــرة	نقديــة	للقمــع	علــى	أســاس	

العــرق	والجنــس	والطبقــة	الــذي	تتعــرض	لــه	النســاء	مــن	الشــعوب	األصليــة	والســود.

ii. نــظـــريــــــة التــقــــــاطــعــيــــــة
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منــذ	ســنوات	الســتينيات	مــن	القــرن	العشــرين،	فــي	البرازيــل،	أضحــت	مســألة	النســاء	الســوداوات	داخــل	الحــزب	الشــيوعي	البرازيلــي	تحظــى	بمكانــة	
أهــم	فــي	النقاشــات	السياســية.	فــي	هــذا	الســياق،	قامــت	عــدة	ناشــطات	ومثقفــات	بالقطيعــة	النظريــة	مــع	القمــع	الثالثــي	الــذي	كان	يشــار	إليــه	

بالثالــوث	»العرق-الطبقة-الجنــدر«.	مــن	أجــل	الربــط	بيــن	االختالفــات	بيــن	النســاء،	اللواتــي	كان	يتغاضــى	عنهــن	الخطــاب	النســوي	ســابقا.

الحقــا	فــي	ســنوات	الســبعينيات،	قامــت	نســاء	ســوداوات	ينتميــن	إلــى	»بلــدان	الجنــوب«،	مــن	قبيــل	أنجيــال	ديفيــس،	وأودري	لــورد،	وبيــل	هوكــس	
hooKs	وغلوريــا	أنزالوديــا	anzaLdúa	وشــاندرا	تالبــاد	موهانتــي	taLpade mohanty	بالتعبيــر	بطــرق	مختلفــة	عــن	هيمنــة	الخطــاب	
النســوي	»األبيــض«،	والقنــوات	التــي	تمــر	عبــر	العــرق،	ولكــن	أيضــا	عبــر	النــوع	»المــرأة«.	ويســتعمل	هــذا	األخيــر،	بالنســبة	إليهــن،	فــي	جعــل	النســاء	
جميعهــن	يملكــن	جوهــرا	واحــدا	وكونيــا	انطالقــا	مــن	التجــارب	الخاصــة	بالنســاء	البيضــاوات	وبعكســها	علــى	كل	النســاء،	بمــا	فيهــن	ســمراوات	

البشــرة،	وباقــي	نســاء	»بلــدان	الجنــوب«.

فــي	إعالنــه	لعــام	1977،	قامــت	مجموعــة	»	combahee river coLLective	«	وهــي	مــن	ضمــن	المجموعــات	األكثــر	نشــاطا	فــي	أوســاط	
»النســوية	الســوداء«	خــالل	ســنوات	الســبعينيات	فــي	الواليــات	المتحــدة،	بااللتــزام	فــي	بيانهــا	بالنضــال	ضــد	كل	أشــكال	القمــع	المرتبطــة	بالعــرق	
والنــوع	والجنــس	والطبقــة	االجتماعيــة.	وقــام	االئتــالف	بالتأكيــد	علــى	الحاجــة	إلــى	مواجهــة	مزيــج	متنــوع	مــن	أنــواع	القمــع،	دون	تفضيــل	أحدهــا،	

أي	أكــدن	بهــذا	علــى	اســتحالة	الفصــل	مــا	بيــن	أنــواع	القمــع	التــي	ال	تكــون	فقــط	عرقيــة	أو	جنســية	أو	طبقيــة.	

هكــذا	خــالل	الــدورة	الثانيــة	مــن	»اللقــاء	النســوي	ألمريــكا	الالتينيــة	وجــزر	الكاريبــي«،	التــي	انعقــدت	فــي	ليمــا	عــام	1983،	قامــت	عــدة	حــركات	
نســوية	مــن	أمريــكا	الالتينيــة	بدورهــا	بإيضــاح	غيــاب	مســألة	العنصريــة	فــي	النقاشــات	السياســية	للحركــة	النســوية.

ــال	ochy cUrieL	و	يودركيــس	 خــالل	ســنوات	الثمانينيــات	والتســعينيات	كانــت	أعمــال	نســويات	مــن	أمريــكا	الالتينيــة	مــن	قبيــل	أوشــي	كوري
ــا	ال	 ــر	بأنن إســبنوزا	yUderKys espinosa	وبيرنــي	مينــدوزا	breny mendoza،	تقــوم	بالتنديــد	بالكولونياليــة	الخطابيــة	مــن	خــالل	التذكي
يمكــن	أن	نفتــرض،	ال	نظريــا	وال	سياســيا،	بوجــود	الطابــع	الكونــي	لعــدم	العدالــة	والمســاواة	فيمــا	يخــص	النــوع	والعــرق	وتحوالتهمــا.	ولقــد	نــددن	
أيضــا	بالغيريــة	الجنســية	اإلجباريــة،	وهــي	مؤسســة	اجتماعيــة	لهــا	نتائــج	كبــرى	علــى	الحاجــة	إلــى	النســاء	بوصفهــن	طبقــة	اجتماعيــة	)مــن	أجــل	إعــادة	

إنتــاج	األمــة(،	وعلــى	الهويــة	الوطنيــة،	وســرديات	التمــازج	العرقــي،	بوصفهــا	أســاطير	مؤسســة	لمختلــف	أمــم	أمريــكا	الالتينيــة.

وفــي	نفــس	اإلطــار،	انطالقــا	مــن	أواخــر	التســعينيات	مــن	القــرن	الماضــي	قامــت	النســاء	مــن	الســكان	األصلييــن	مــن	»الحركــة	المســتقلة	لنســاء	
شــياباس«	بالنضــال	ضــد	النيوليبراليــة	فــي	المكســيك	وأشــرن	إلــى	أنــه	يجــب	عليهــن	النضــال	فــي	اآلن	ذاتــه	مــن	أجــل	تقريــر	مصيــر	شــعبهن	ومــن	

أجــل	حقوقهــن	بوصفهــن	نســاء.	
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مــن	خــالل	اســتلهام	تجربــة	كل	الحــركات	التــي	ســبقتهن،	طــورت	نظريــة	التقاطعيــة	فــي	بدايــة	ســنوات	التســعينيات	مــن	طــرف	الخبيــرة	القانونيــة	
والمحاميــة	األمريكيــة	كيمبرلــي	كرينشــو	فــي	إطــار	حركــة	»	bLacK Feminism	«	)النســوية	الســوداء(	وذلــك	انطالقــا	مــن	األوضــاع	المعيشــة	
التــي	كانــت	شــاهدة	عليهــا	داخــل	المحاكــم	األمريكيــة،	للنســاء	الســوداوات	بالخصــوص،	والتــي	اعتبــرت	أن	دليــل	التمييــز	يجــب	أن	يقــدم	علــى	
أســاس	قاعــدة	العــرق	أو	النــوع.	ومــن	خــالل	محاولــة	فهــم	لمــاذا	تجــد	النســاء	الســوداوات	صعوبــة	فــي	االعتــراف	بالتمييــز	الــذي	يتعرضــن	لــه	فــي	
ــا	فــي	 ــورز«،	الحظــت	كرنشــو،	أن	النســاء	كن ــرال	موت ــة	كانــت	تواجــه	فيهــا	عامــالت	ســوداوات	شــركة	أمريكيــة	هــي	»جن العمــل،	فــي	إطــار	قضي

اتــي،	وهــو	تقاطــع	لــم	يكــن	يوجــد	أي	إطــار	للتحليــل	يســتطيع	اســتيعابه	حتــى	تلــك	اللحظــة. تقاطــع	هويَّ

فــي	واقــع	األمــر،	فــي	عــام	1976،	قامــت	خمــس	نســاء	ســوداوات	مــن	ميــزوري	برفــع	قضيــة	جماعيــة،	تتهــم	مشــغلهم	شــركة	»جنــرال	موتــورز«	
بالتمييــز	ضدهــن.	فــي	قضيــة	»دوغرافنريــد	ضــد	جنــرال	موتــرز«،	قــام	االدعــاء	بالتأكيــد	علــى	أن	العقوبــات	المفروضــة	علــى	أســاس	األقدميــة	
المهنيــة	أدت	إال	فقــدان	عــدة	نســاء	ســوداوات	لحقوقهــن	داخــل	الشــركة.	فــي	هــذا	الســياق	كان	قــرار	المحكمــة	أنــه	ال	يمكــن	»أن	يتــم	الجمــع	
مــا	بيــن	ادعــاءات	التمييــز	علــى	أســاس	العــرق	والجنــس«،	ألن	ذلــك	يعنــي	»تجــاوز	ســياق	تطبيــق	المــادة	7«،	التــي	تهــدف	إلــى	مكافحــة	كل	أنــواع	
ــة«،	وكان	 التمييــز.	هــذا	القــرار	كان	يتــرك	البــاب	مفتوحــا	أمــام	تأويــل	مفــاده	أن	النســاء	الســوداوات	لــم	يكــن	باإلمــكان	اعتبارهــن	بمثابــة	»فئــة	محميَّ

عليهــن	بذلــك	رفــع	قضيــة	إمــا	بالتمييــز	العرقــي	أو	الجنســي،	ولكــن	ليــس	االثنيــن	معــا.

ــن	فــي	هــذا	الســياق	مــن	إظهــار	أن	تجــارب	نضــال	النســاء	ســمراوات	البشــرة،	 هكــذا	فــإن	مفهــوم	التقاطعيــة	الــذي	طورتــه	المحاميــة	كرينشــو	يمكِّ
لــم	يكــن	باإلمــكان	إدراجــه	فــي	إطــار	الخطــاب	النســوي	)الــذي	تهميــن	عليــه	النســاء	البيضــاوات(،	وال	فــي	الخطــاب	المناهــض	للعنصريــة	)الــذي	
يهيمــن	عليــه	الرجــال	الســود(	وأنهــّن	كــن	يعانيــن	كنتيجــة	لذلــك،	مــن	أشــكال	مــن	الهيمنــة	التــي	لــم	يكــن	مــن	الممكــن	أن	تعتنــي	بهــا	السياســات	
القائمــة	حينهــا.	فاآلليــات	القانونيــة	المرتبطــة	بالتمييــز	لــم	تكــن	إذن	قــادرة	علــى	األخــذ	بعيــن	االعتبــار	لألشــخاص	الذيــن	يوجــدون	فــي	التقاطــع.	

فالفئــات	المميــزة	هنــا	هــي	الجنــدر	والعــرق	والطبقــة	االجتماعيــة.

ــن	اإلطــار	التقاطعــي	مــن	جعــل	واقــع	بعــض	الجماعــات	مرئيــا،	وهــي	التــي	يتــم	تهميشــها	فــي	األبحــاث	وخطابــات	العدالــة	االجتماعيــة	مــن	 يمكِّ
قبيــل	النســاء	واألقليــات	اإلثنيــة	والجنســية،	والمهاجــرات	والمهاجريــن،	واألشــخاص	مــن	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة،	إلــخ.	هكــذا	منــذ	العشــرين	
األولــى	مــن	القــرن	الحــادي	والعشــرين،	فــإن	النظريــة	التقاطعيــة	تســتعمل	فــي	مختلــف	األبحــاث،	بمثابــة	إطــار	نظــري	ومنهجــي،	وكنظريــة	للتفســير	
مــن	أجــل	مســاندة	أجنــدة	للعدالــة	االجتماعيــة،	ال	تخلــق	تراتبيــة	فــي	صــف	أنــواع	التمييــز،	بــل	تراهــا	فــي	شــموليتها	وتحللهــا	انطالقــا	مــن	تقاطعاتهــا	

واشــتباكاتها.
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 « women oF(	الســمراء	البشــرة	ذوات	النســاء	حقــوق	مجــال	فــي	تحــوال	النســوية	الحركــة	مــن	الثالثــة	الموجــة	شــكل	التســعينيات	ســنوات	فــي
»	Woc	–	coLour(	بحكــم	أنهــا	أدرجــت	مفهــوم	»	checkInG	prIvILeGe	«	)التأكــد	مــن	االمتيــازات(،	والتقاطعيــة،	ومــا	بعــد	الكولونياليــة،	

والنظريــة	العرقيــة	النقديــة.

باالعتماد	على	النسوية	وعلى	الموجة	الثالثة	من	نظرية	ما	بعد	الكولونيالية،	قامت	النسويات	العربيات	والمسلمات	بالتنديد	بسردية	العجز	
اللواتي	يتحّدرن	من	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا.	 العربيات	والمسلمات	 النساء	 والخضوع	والمظلومية	وهي	غالبا	ما	توصف	به	
هذه	السردّية	تعزز	استمرارية	الصور	النمطية	التي	بحسبها	فإن	النساء	المسلمات	هن	ضحايا	وفي	حاجة	إلى	التحرير	)اإلمبريالي(	الغربي،	بسبب	
وضعهن	المضاعف	كأقلية	–	أقلية	عربية	مقارنة	باألغلبية	المهيمنة	البيضاء	وأقلية	نسائية	داخل	الجماعة	العربية	التي	يهيمن	عليها	الرجال،	وفي	
 » do mUslIm women really 2002	عام	إلى	يعود	مقال	خالل	من	لغد	أبو	ليلى	طرحته	الذي	الشهير	البليغ	السؤال	إلى	إشارة	هذا
النساء	 )هل	 	need savIng? anthropologIcal reflectIons on cUltUral relatIvIsm and Its others «
التمييز	تدمج	النساء	األمازيغيات	في	منطقة	شمال	 المسلمات	بحاجة	فعال	إلى	أن	يتم	إنقاذهن؟(.	في	هذه	الحالة	فإن	درجة	إضافية	من	

إفريقيا،	حيث،	تم	تأصيل	الهوية	العربية	بوصفها	الهوية	المهيمنة	وتشكل	في	حد	ذاتها	امتيازا.	

َمات	االستشــراقية	التــي	 تنــدد	الموجــة	الثالثــة	للحركــة	النســوية	التــي	تضــم	فــي	صفوفهــا	أيضــا	النســوية	العربيــة	لمــا	بعــد	الكولونياليــة،	الُمَســلَّ
بحســبها	فــإن	النســاء	العربيــات	متواطئــات	مــع	قمعهــن	وخضوعهــن	للمنظومــة	األبويــة.	وباالعتمــاد	علــى	ســرديات	نســوية	تضــع	فــي	الواجهــة	
تنظيــم	هــؤالء	النســوة	وإطــارا	نظريــا	ديكولونياليــا	)متحــررا	مــن	اإلرث	الثقافــي	االســتعماري(،	تعمــد	هــذه	االنتقــادات	إلــى	مســاءلة	هــذه	النظــرة	
التبســيطية	واالختزاليــة	التــي	لــم	تتمكــن	مــن	فهــم	تعقيــد	أشــكال	الواقــع	االجتماعــي	فــي	المنطقــة	وحجــم	قــدرة	النســاء	علــى	أن	ينظمــن	
ــكا	مخرجــي	moKhrejee	فــي	 ــم.	فــي	واقــع	األمــر	فــإن	موني ــر	اجتماعــي	واقعــي	ودائ ــة	مــن	أجــل	الدفــاع	عــن	تغيي أنفســهن	ويقمــن	بالتعبئ
 » affectIve cItIzenshIp: femInIsm, postcolonIalIsm and the polItIcs of recognItIon «	)2005(	مقالهــا
وفالونتين	موغدام	moghadam	في	مقالها	))2010	women, strUctUre, and agency In the mIddle east « «	تؤكدان	
علــى	القــدرة	والســلطة	المتصاعــدة	للنســاء	فــي	الشــرق	األوســط	مــن	خــالل	اســتراتيجياتهن	لالســتقاللية	الذاتيــة	واســتعمالهن	الفعــال	لتقنيــات	

التفــاوض	مــع	مختلــف	طبقــات	الســلطة،	والمنظمــات	الدوليــة،	ومؤسســات	الدولــة	ومنظمــات	المجتمــع	المدنــي	المحليــة.

فــي	هــذا	الســياق	فــإن	الباحثــة	المغربيــة	فــي	علــوم	االجتمــاع	فاطمــة	المرنيســي	كانــت	مــن	مؤسســات	الحركــة	المعروفــة	باســم	»النســوية	
اإلســالمية«	والتــي	بحســبها	فــإن	اإلســالم	وحقــوق	النســاء	ليســت	فــي	تعــارض،	والتــي	تقتــرح	علــى	العكــس	مــن	ذلــك،	بــأن	المســاواة	بيــن	الرجــال	
َســة،	مثــل	القــرآن.	بحســب	المرنيســي	فــإن	الديــن	فــي	حــد	ذاتــه	ال	يجــب	لومــه	علــى	 والنســاء	مضمونــة	فــي	بعــض	الكتابــات	اإلســالمية	الُمَؤسِّ
ــز	ضــد	النســاء	فــي	بعــض	المجتمعــات	اإلســالمية،	ولكــن	التأويــل	األبــوي	للنصــوص	الدينيــة	مثــل	القــرآن	والحديــث،	التــي	 تفاقــم	أشــكال	التميي

يقــوم	بهــا	فقهــاء	مــن	قبيــل	اإلمــام	الغزالــي.
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أ. مضادة إلعطاء جوهر، ومضادة للنزعة االختزالية
يرفــض	براديغــم	التقاطعيــة	مبــدأ	الكونيــة	المزعومــة	لعــدة	مجموعــات	مهمشــة	مــن	قبيــل	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة،	واألشــخاص	ذوي	البشــرة	
الســمراء،	واألقليــات	الجنســية،	واألشــخاص	المتحدريــن	مــن	الــدول	المعروفــة	بـ«بلــدان	الجنــوب«،	إلــخ.	الفرضيــة	التــي	يقدمهــا	هــي	أن	هــذه	
المجموعــات	تملــك	هوّيــات	مختلفــة	تعرضهــا	ألشــكال	ودرجــات	مختلفــة	مــن	التمييــز،	وأن	إمكانيــة	المســارات	متعــددة	وليســت	فريــدة	بالتالــي.	
علــى	ســبيل	المثــال،	مــن	وجهــة	نظريــة	نســوية،	فــإن	هــذا	البراديغــم	يرفــض	كونيــة	النســاء،	ويقــرب	النســاء	بطريقــة	تقاطعيــة.	وهكــذا	فــإن	انتشــار	

الكتابــات	عــن	النظريــة	التقاطعيــة	منــذ	بدايــة	القــرن	الحالــي	تؤكــد	أن	النســاء	ال	يشــكلن	فئــة	متجانســة.

ب. التركيز على القمع المنهجي
تعتبــر	التقاطعيــة	مهمــة	ألنهــا	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	مختلــف	الطــرق	التــي	تســتغل	بهــا	الســلطة	الهويــة،	ومختلــف	الطــرق	التــي	يتأســس	بهــا	
القمــع	وكذلــك	األشــكال	التــي	يتخذهــا.	يســتعمل	مفهــوم	التقاطعيــة	فــي	الغالــب	للتأكيــد	علــى	فكــرة	أنــه،	مــا	وراء	الجنــس،	والتجــارب	الشــخصية	
)وللجماعــات(	فإنهــا	تتأثــر	بعــدة	هويــات	مــن	قبيــل	العــرق	والطبقــة	والســن،	و)عــدم(	القــدرة	والتوجهــات	الجنســية،	التــي	بدورهــا	يتــم	تحديدهــا	

وفقــا	ألنظمــة	الســلطة	التــي	تتحكــم	فــي	مجتمــع	معيــن.		

ت. مقاربة متعددة األبعاد

مختلــف	أنــواع	التمييــز	تعــرف	باإلنجليزيــة	بـــ»	jeopardy	«	كمــا	يمثــل	ذلــك	الثالــوث	الشــهير	لـــ	»	jeopardy	«	والــذي	يتشــكل	مــن	النــوع	
والعــرق	والطبقــة	االجتماعيــة.	وتترجــم	الكلمــة	فــي	العديــد	مــن	األبحــاث	بـ«الخطــر«.	مفهــوم	»	jeopardy	«	يحيــل	إلــى	مختلــف	وضعيــات	
التمييــز	الممكنــة.	فــي	الواقــع	فــإن	التعــدد	ال	يعنــي	محصلــة	عمليــة	جمــع.	فهــم	األخطــار	وأشــكال	التمييــز	التــي	يمكــن	أن	يتعــرض	لهــا	األشــخاص	
لــة	عمليــات	التمييــز	أو	المخاطــر	التــي	تتعــرض	لهــا	كل	هويــة	مــن	الهويــات.	 فــي	تقاطــع	مــا	بيــن	الهويــات	»الهشــة«،	ليــس	بالضــرورة	معــادال	لمحصِّ
فالعالقــة	بينهــا	أشــد	تعقيــدا.	فــي	الواقــع،	فــإن	التقاطعيــة	ال	تــرى	فــي	الهويــات	أنهــا	مســتقلة	عــن	بعضهــا	البعــض	أو	يمكــن	تجميعهــا،	لكــن	
بوصفهــا	هويــات	مترابطــة	ومتشــابكة.	هكــذا	فــإن	التقاطعيــة	تقــدم	بعــدًا	جديــدًا	لفهــم	وضعيــات	الهيمنــة	التــي	تعيشــها	مجموعــات	مهمشــة	

عــدة	فــي	أفــق	متعــدد	األبعــاد.

ث. ممارسات تتم مالَءَمُتها

هــذا	التحديــد	ألصنــاف	التقاطعيــة	يمّكــن	مــن	فهــم	أفضــل	لمختلــف	المخاطــر	التــي	يمكــن	أن	تتعــرض	لهــا	مجموعــات	هشــة	فــي	مســاراتها.	هــذا	
الفهــم	يمّكننــا	الحقــا	مــن	تصــور	أفضــل	الطــرق	التــي	يمكــن	وضعهــا	وأن	تكــون	ممارســات	مســاواة	لفائــدة	المجموعــات	الهشــة	والمهمشــة.	علــى	
ســبيل	المثــال	فــإن	بعــض	السياســات	العموميــة	التــي	يتــم	تطبيقهــا،	صممــت	فقــط	وفــق	النــوع،	ويمكــن	أن	تــؤدي	إلــى	تفضيــل	نــوع	مــن	النســاء	

وتعــرض	أخريــات	للمخاطــر.

ج. تفضل التقاطعية اإلدماج واإلنصاف

بوصفهــا	أداة	عمــل	فــإن	التقاطعيــة	ضروريــة	مــن	أجــل	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	التــي	ترغــب	فــي	دعــم	التنميــة	مــن	وجهــة	نظــر	تعتمــد	اإلدمــاج	
واإلنصــاف.	ســبل	اإلقصــاء	وانعــدام	العدالــة	يتــم	فهمهــا	بشــكل	أفضــل	مــن	خــالل	تحليــل	األنظمــة	االجتماعيــة	والبنيــات	وكذلــك	الممارســات	

الداخليــة	لمنظمــات	المجتمــع	المدنــي.

ح. تشجع التقاطعية العمل في إطار شبكات
ــز	)مــا	يعنــي	أنهــا	ال	 ــا	بالترابطــات	مــا	بيــن	كل	أشــكال	التميي ــر	وعي مــن	خــالل	جعلهــا	لمنظمــات	المجتمــع	المدنــي	والجماعــات	المســتهدفة	أكث
تكــون	نتيجــة	تجميــع	فقــط،	بــل	إن	بينهــا	روابــط،	مــن	قبيــل	رهانــات	الســلطة،	وأنهــا	تنحــو	نحــو	التقاطــع	والتشــابك(	تشــجع	أداة	التقاطعيــة	تنميــة	
أشــكال	التضامــن	وتكويــن	أكبــر	قــدر	مــن	التحالفــات	بيــن	الجماعــات	والجمعيــات	مــن	أجــل	الدفــاع	عــن	أجنــدة	للعدالــة	االجتماعيــة	أكثــر	اندماجــا	

وبأفــق	أوســع.
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خــالل	العشــرية	األخيــرة،	قــام	المغــرب	بإدخــال	العديــد	مــن	التعديــالت	التشــريعية	مــن	أجــل	محاربــة	كل	أشــكال	التمييــز.	وبالخصــوص	عبــر	دســتور	
2011،	الــذي	التــزم	المغــرب	فيــه	بمحاربــة	كل	أشــكال	التمييــز	فــي	المملكــة.	مبــدأ	عــدم	التمييــز،	يشــار	إليــه	صراحــة	فــي	تصديــر	الدســتور	المغربــي	
لعــام	2011	الــذي	ينــص	علــى	»حظــر	ومكافحــة	كل	أشــكال	التمييــز،	بســبب	الجنــس	أو	اللــون	أو	المعتقــد	أو	الثقافــة	أو	االنتمــاء	االجتماعــي	أو	
الجهــوي	أو	اللغــة	أو	اإلعاقــة	أو	أي	وضــع	شــخصي«.	هكــذا	فــإن	الدســتور	ينــص	علــى	آليــات	دســتورية	جديــدة	مــن	أجــل	ضمــان	احتــرام	ودعــم	

حقــوق	اإلنســان	وذلــك	فــي	ســبيل	القضــاء	علــى	كل	أشــكال	التمييــز.

الحقــا،	ومنــذ	2011،	وضعــت	عــدة	آليــات	دســتورية	مــن	أجــل	مكافحــة	التمييــز،	ومــن	أجــل	تعزيــز	وترســيخ	دولــة	القانــون،	والرفــع	مــن	مشــاركة	
المواطنــات	والمواطنيــن،	والديمقراطيــة	التشــاركية،	مــن	قبيــل	»المجلــس	الوطنــي	لحقــوق	اإلنســان«.	ويكلــف	المجلــس	برصــد	ومراقبــة	وضعيــة	
حقــوق	اإلنســان	علــى	المســتويات	الوطنيــة	والجهويــة.	كمــا	يقــوم	بإعــداد	تقاريــر	مبنيــة	علــى	أســاس	تحقيقــات	يتــم	وضعهــا	رهــن	إشــارة	الســلطات	

المختصــة،	ويحــرص	علــى	تطبيــق	اآلليــات	التــي	تنــص	عليهــا	االتفاقيــات	الدوليــة	التــي	صــادق	عليهــا	المغــرب.

وكان	المســار	التشــريعي	الــذي	أعقــب	المصادقــة	علــى	دســتور	2011،	طَبَعــه	جــدال	حــول	نطــاق	هــذه	النصــوص	ومطابقتهــا	لاللتزامــات	الدوليــة	
للدولــة	المغربيــة.	بحســب	العديــد	مــن	المراقبــات	والمراقبيــن	فــإن	المســار	طَبَعــه	توجــه	نحــو	التقليــل	مــن	قيمــة	مــا	تــم	منحــه	عبــر	أســمى	مرجعيــة	
قانونيــة	فــي	المغــرب،	أي	الدســتور.	وقــد	كان	الدســتور	الــذي	صــودق	عليــه	بعــد	اســتفتاء	قــد	نــص	علــى:	»جعــل	االتفاقيــات	الدوليــة،	كمــا	صــادق	
عليهــا	المغــرب،	وفــي	نطــاق	أحــكام	الدســتور،	وقوانيــن	المملكــة،	وهويتهــا	الوطنيــة	الراســخة،	تســمو،	فــور	نشــرها،	علــى	التشــريعات	الوطنيــة،	

والعمــل	علــى	مالءمــة	هــذه	التشــريعات«.

iii.  مقــاربــة متنـاقـضــة من أجــل مكـافـحــة أشكــال 
التمييز في المغرب؟ ما بين النصوص القانونية 

والتمييز المنهجي
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عــالوة	علــى	ذلــك	فــإن	القانــون	الجنائــي	المغربــي	يجــرم	أشــكال	التمييــز.	فالفصــل	431-1	يصــف	التمييــز	كمــا	يلــي:	»تكــون	تمييــزا	كل	تفرقــة	بيــن	
األشــخاص	الطبيعييــن	بســبب	األصــل	الوطنــي	أو	األصــل	االجتماعــي،	أو	اللــون	أو	الجنــس	أو	الوضعيــة	العائليــة	أو	الحالــة	الصحيــة	أو	اإلعاقــة	
أو	الــرأي	السياســي	أو	االنتمــاء	النقابــي	أو	بســبب	االنتمــاء،	أو	عــدم	االنتمــاء	الحقيقــي	أو	المفتــرض	لعــرق	أو	ألمــة	أو	لســاللة	أو	لديــن	معيــن«.

بالمقابــل	فــإن	القانــون	88.13	المتعلــق	بالصحافــة	والنشــر	أدرج	فــي	مــواده	التدابيــر	الوقائيــة	ضــد	كل	أشــكال	التمييــز	مــن	خــالل	الصحافــة	ســواء	
أكانــت	ورقيــة	أو	إلكترونيــة.	ويمنــع	المشــرع	أيضــا	التمييــز	خــالل	التوظيــف	عبــر	قانــون	الشــغل.	وفــي	األخيــر،	فــي	عــام	2004،	أقــر	المغــرب	قانــون	

األســرة	»المدونــة«،	الــذي	يرتكــز	علــى	»مبــدأ	المســاواة	القانونيــة	بيــن	الرجــال	والنســاء،	والمســؤولية	المشــتركة	داخــل	األســرة«.

أخيــرا،	تــم	إقــرار	أربعــة	قوانيــن	فــي	اآلونــة	األخيــرة	تهــدف	إلــى	الحمايــة	ضــد	أشــكال	التمييــز	وتقــدم	إطــارا	قانونيــا	للحمايــة	والزجــر	ونشــر	قيــم	
المســاواة	واالختــالف،	ويتعلــق	األمــر	بـــ:	

•		القانون-اإلطار	رقم	97.13	المتعلق	بحماية	حقوق	األشخاص		في	وضعية	إعاقة	والنهوض	بها	)2016(،
•		القانون	رقم	19.12	القاضي	بتحديد	شروط	الشغل	والتشغيل	المتعلقة	بالعامالت	والعمال	المنزليين	)2017(،

•		القانــون	رقــم	103.13	المتعلــق	بمحاربــة	العنــف	ضــد	النســاء،	الــذي	يجــرم	كل	أشــكال	العنــف	الجنســي	)الجســدي	والنفســي	واالقتصــادي	
والجنســي	إلــخ(.	)2018(،

•		بعــد	أن	أقــر	الفصــل	5	مــن	دســتور	2011	األمازيغيــة	كلغــة	رســمية	للدولــة	وتراثــا	مشــتركا	بيــن	جميــع	المغربيــات	والمغاربــة،	فقــد	أدمــج	
بذلــك	األمازيغيــة	فــي	التعليــم	وفــي	المجــاالت	ذات	األولويــة	فــي	الحيــاة	العموميــة،	وقــد	جــاء	القانــون	16-26	والــذي	يهــدف	إلــى	تطبيــق	

الطابــع	الرســمي	لألمازيغيــة	بعــد	أن	تمــت	المصادقــة	عليــه	مــن	طــرف	المحكمــة	الدســتورية	)2019(.
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َســة	علــى	معاييــر	مختلفــة	ووضعيــات	واضحــة	 فــي	المغــرب،	هنــاك	العديــد	مــن	أشــكال	التمييــز	المؤسَّ
تــم	رصدهــا	مــن	طــرف	المنظمــات	العاملــة	فــي	مجــال	حقــوق	اإلنســان	مــن	قبيــل	المجلــس	المدنــي	
لمناهضــة	جميــع	أشــكال	التمييــز	والمنصــة	الوطنيــة	لحمايــة	المهاجريــن	)pnpm(	فــي	تقريــر:	»أحــوال	
التمييــز	فــي	المغــرب«.	ويظهــر	تقريــر	المجلــس	المدنــي	لمناهضــة	كل	أشــكال	التمييــز	الــذي	يعــود	

لعــام	2018	ثــالث	مشــاكل	أساســية:
•		تعّدد	أشكال	التمييز،

•		البعد	الجماعي	للتمييز،	أي	أن	له	آثارا	على	العديد	من	األفراد	أو	المجموعات،
•		الطبيعة	التقاطعية	ألشكال	التمييز.

علــى	ســبيل	المثــال	فقــد	أقــر	دســتور	2011	مبــدأ	عــدم	التمييــز	وســمو	االلتزامــات	الدوليــة	للمغــرب	
علــى	القانــون	الوطنــي.	ولكــن	بالمقابــل،	فــإن	أســئلة	سياســية	أعاقــت	مالءمــة	القوانيــن	الوطنيــة	
ــز	فــي	المغــرب،	 ــد،	ال	يوجــد	إلــى	حــّد	اآلن	قانــون	لمكافحــة	التميي ــة	للمغــرب:	وبعــد	9	ســنوات	مــن	إقــرار	الدســتور	الجدي مــع	االلتزامــات	الدولي

ــة. ــات	التــي	صــادق	عليهــا	المغــرب	ال	يتــم	احترامهــا	دومــا	فــي	الممارســة	اليومي واالتفاقي

بعــض	المقتضيــات	التشــريعية	تجــرم	توجهــات	أو	ممارســات	تعتبــر	أنهــا	نقيضــة	للقيــم	االجتماعيــة	والثقافيــة	للبــالد،	مــن	قبيــل	اإلجهــاض،	أو	
العالقــات	الجنســية	خــارج	مؤسســة	الــزواج	أو	المثليــة.	هــذه	القوانيــن	تكــرس	تمييــزا	منهجيــا	اتجــاه	بعــض	الجماعــات	التــي	تعيــش	أصــال	وضعيــة	

ــز	االجتماعــي. مــن	الهشاشــة	بســبب	التميي

كمــا	ينقــص	التعريــف	القانونــي	الملمــوس	للتمييــز	الــذي	ســيمكن	مــن	التقييــم	والمعاقبــة	المنهجيــة	لــكل	الممارســات	التمييزيــة.	تــم	التنظيــر	لبعــض	
أشــكال	التمييــز	ويتــم	العقــاب	عليهــا	فــي	مجمــل	القانــون	المغربــي،	كمــا	أن	إجــراءات	تــم	ترســيخها	بغــرض	التقليــص	منهــا.	لكــن	بالمقابــل،	ففــي	
الممارســة،	يكــون	مــن	الصعــب	تطبيــق	هــذه	القوانيــن	واإلجــراءات	المناهضــة	للتمييــز،	بحكــم	أنــه	فــي	الغالــب	يفــرض	علــى	الضحيــة	امــرأًة	كانــت	
أم	رجــاًل	أن	تقــدم	الدليــل	علــى	تعرضهــا	للتمييــز:	فــي	الواقــع	فــإن	عليهــا	بنفســها	أن	تثبــت	أن	هنــاك	تمييــزا	وليــس	علــى	الشــخص	الــذي	مارســه	
بــأن	يثبــت	أنــه	لــم	يقــم	بــه.	فــي	حــاالت	أخــرى،	ال	تغيــب	فقــط	نصــوص	القوانيــن	التــي	تجــرم	التمييــز،	بــل	إن	الضحايــا	يعتبــرون	مذنبيــن	ألن	الطابــع	

التمييــزي	فــي	حــد	ذاتــه	يعتبــر	مــن	طــرف	الدولــة	بمثابــة	جريمــة.

باإلضافــة	إلــى	هــذا	فــإن	العديــد	مــن	القوانيــن	لهــا	نتائــج	تمييزيــة.	علــى	ســبيل	المثــال،	فــإن	تقريــر	2018	الــذي	نشــره	المجلــس	المدنــي	ضــد	أشــكال	
ــة	اتجــاه	األفــراد	علــى	أســاس	الممارســات	 ــز،	يحيــل	إلــى	الفصــول	483،	489،	490،	491،	مــن	القانــون	الجنائــي	المغربــي	ويعتبرهــا	تمييزي التميي
الجنســية،	أو	التوجهــات	الجنســية،	أو	الهويــات	والتعبيــرات	الجندريــة.	وهــو	مــا	يْحِرُمُهــم	ليــس	فقــط	مــن	الحمايــة	القانونيــة	فــي	حــال	التعــرض	
للتمييــز،	ولكــن	أيضــا	مــن	حقــوق	أساســية	مثــل	)الصحــة	والتعليــم	والعمــل	والســكن،	والحــق	فــي	محاكمــة	عادلــة،	وتغييــر	الحالــة	المدنيــة	فيمــا	

يخــص	األشــخاص	العابريــن	للجنــس،	أو	ثنائيــي	الجنــس،	إلــخ(.

فــي	هــذا	الســياق،	فــإن	الفصــل	490،	الــذي	ســبق	أن	أشــرنا	إليــه	تترتــب	عنــه	آثــار	تمييزيــة	تخــص	األطفــال	الذيــن	ولــدوا	خــارج	مؤسســة	الــزواج.	فــي	
الواقــع،	فمــن	الصعــب	جــدا	تســجيل	طفــل	ولــد	خــارج	الــزواج	فــي	ســجل	الحالــة	المدنيــة،	مــا	يــؤدي	إلــى	إعاقــة	حــق	األطفــال	فــي	الحصــول	علــى	
هويــة.	إذا	كانــت	األمهــات	يواجهــن	ســلوكيات	وأحــكام	قيمــة	تمييزيــة	خــالل	فتــرة	الحمــل	خــارج	الــزواج،	فــإن	األطفــال	يتعرضــون	بشــكل	مباشــر	
للتمييــز.	فبحكــم	أنــه	ال	يملــك	أي	هويــة	رســمية	ال	يمكنــه	أن	يقــوم	بــأي	إجــراء	إداري:	)التســجيل	فــي	المدرســة،	اجتيــاز	االمتحانــات،	الحصــول	علــى	

رخصــة	الســياقة(.

بخصــوص	هــذه	المســألة،	فــإن	المقتضيــات	القانونيــة	للمدونــة،	التــي	تعتــرف	بعالقــة	البنــوة	لألطفــال	المولوديــن	فــي	إطــار	عالقــات	خــارج	
مؤسســة	الــزواج،	تأتــي	لتتناقــض	مــع	القانــون	الجنائــي	الــذي	يعاقــب	العالقــات	الجنســية	خــارج	الــزواج،	حتــى	لــو	كان	األمــر	يتعلــق	بعالقــة	رضائيــة	
بيــن	بالغيــن.	فــي	الواقــع،	بحســب	المدونــة،	فــإن	األب	بإمكانــه	أن	يعتــرف	بالطفــل	أو	عبــر	قــرار	قضائــي.	لكــن	بالمقابــل،	فــإن	األمــر	ال	يتعلــق	
بالرجــال	الــذي	يوجــدون	فــي	وضعيــة	إداريــة	غيــر	نظاميــة	علــى	التــراب	المغربــي،	والذيــن	يســتحيل	عليهــم	اإلقــرار	بأبــوة	أبنائهــم	إذا	مــا	كانــت	األم	

مغربيــة	مســلمة.

فــي	األخيــر،	وباألخــذ	بعيــن	االعتبــار	الفجــوة	الواســعة	فيمــا	يخــص	المســاواة	فــي	المغــرب،	فــإن	التمييــز	هــو	أبعــد	مــا	يكــون	محصــورا	فــي	تجــارب	
فرديــة،	بــل	يخــص	طابعــا	جماعيــا	وأحيانــا	يكــون	تراكميــا،	ويضاعــف	مــن	احتمــاالت	التهميــش	والوصــم	لبعــض	الجماعــات	فــي	المغــرب.
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ليســت	التقاطعيــة	نظريــة	فقــط،	لكنهــا	أداة	قويــة	للتحليــل	وهــي	أيضــا	ممارســة.	وتمكــن	مــن	تحديــد	األشــكال	المتعــددة	للتمييــز،	التــي	ترتبــط	
ــر	المســتهدفة.	وتمنــح	أيضــا	إمكانيــة	توســعة	 ــادرات	تتوجــه	إلــى	الجماهي ببعضهــا	البعــض،	وتمنــح	هكــذا	إمكانيــة	محاربتهــا	مــن	خــالل	عــدة	مب
وتعزيــز	مكافحــة	كل	أشــكال	التمييــز	بإعطــاء	اإلمكانيــة	للعمــل	علــى	أنــواع	التمييــز	الخاصــة	بالجماعــات	واألفــراد	المهمشــين	وغيــر	المرئّييــن	بســبب	

َتَمْوُقِعِهــم	علــى	محوريــن	أو	أكثــر	مــن	محــاور	التمييــز	)النســاء	فــي	وضعيــة	إعاقــة	أو	النســاء	الســوداوات	المهاجــرات(.

مــن	أجــل	إظهــار	الطريقــة	التــي	يمكننــا	عبرهــا	أن	نتمكــن	مــن	تطبيــق	المقاربــة	التقاطعيــة	لمكافحــة	كل	أشــكال	التمييــز	المتقاطــع	فــي	المغــرب،	
ســنعمل	فــي	هــذا	القســم	علــى	إدراج	ســبعة	مجــاالت	للتدخــل	والمبــادرات	الممكنــة.	وســترتكز	علــى	اســتعمال	عــدة	نمــاذج	خاصــة	تلــك	الموجــودة	
فــي	المغــرب،	لكــي	نظهــر	كيــف	يمكــن	لمنظمــات	المجتمــع	المدنــي	أن	تعمــل	مــن	خــالل	التقاطعيــة،	فــي	نضاالتهــا	لمكافحــة	األشــكال	المتعــددة	
للتمييــز	فــي	المغــرب.	تــم	تحديــد	مجــاالت	التدخــل	مــن	طــرف	خبيرتــي	المشــروع	وتــم	تجريبهــا	مــع	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	التــي	شــاركت	فــي	

الورشــة	الميدانيــة	التــي	نظمتهــا	مؤسســة	هاينريــش	بــول	فــي	نونبــر	2020.

ــز	عمــل	الجمعيــات	والمنظمــات	المغربيــة	علــى	قاعــدة	 ــا	تهــدف	إلــى	تعزي مــن	المهــم	أن	نســّطر	علــى	أن	الئحــة	مجــاالت	التدخــل	المقدمــة	هن
المبــادرات	القائمــة	مــن	قبــل،	والتــي	تعمــل	عليهــا	منــذ	عــدة	ســنوات،	وال	تدعــي	علــى	أي	حــال	أنهــا	شــاملة.	ويمكــن	للمنظمــات	أن	تســتعمل	

ــة. النمــاذج	التــي	نقدمهــا	هنــا	بطريقــة	انتقائيــة،	لكــي	تقــوم	بمالءمــة	المقاربــة	التقاطعيــة	مــع	مجــاالت	التدخــل	التــي	تبــدو	لهــا	أكثــر	راهنّي

iV.  التقاطعية بمثابة أداة فعالة في المغرب
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ــة	والمؤسســات	الحكوميــة	ووســائل	اإلعــالم	 تســتهدف	المجــاالت	الســبعة	الفاعــالت	والفاعلين/وجوانــب	مــن	المجتمــع:	ومــن	ضمنهــا	الدول
ــر	االجتماعيــة	والســكان	المســتهدفين	وجمعيــات	المجتمــع	المدنــي،	وأعضــاء	المنظمــات،	إلــخ. والمعايي

يركز	المجال	األول	على	الئحة	من	المنهجيات	التي	يمكن	لها	أن	تستعمل	من	أجل	القيام	بأبحاث	تقاطعية	عبر	إنجاز	التشخيص )أ.(.

يركــز	المجــاالن	التاليــان	علــى	األبعــاد	المؤسســاتية	والثقافيــة	للتمييــز:	التمييــز	المؤسســاتي	والتمييــز	اليومــي	)ب.(	والمعاييــر	االجتماعيــة	والثقافيــة	
التــي	ترافقــه )ت.(.

تحدد	المجاالت	األربعة	األخرى	للتدخل	الممارسات	الممكنة	التي	يجب	أن	تلجأ	إليها	منظمات	المجتمع	المدني	في	حاالت	معينة:
•		من	أجل	تعزيز	قدرات	السكان	المستهدفين	الذين	يعيشون	وضع	هشاشة	)ث.(،	

•		من	أجل	تبني	استراتيجيات	واضحة	لجعل	المنظمة	أكثر	شمولية	)ج.(،	
•		من	أجل	خلق	تعاون	وتحالفات	بين	مختلف	المنظمات	وذلك	لتعزيز	العمل	التقاطعي	)ح.(،	

•		من	أجل	تبني	استراتيجيات	للتواصل	تأخذ	بعين	االعتبار	مقاربة	تقاطعية،	في	إطار	منطق	التحسيس	و/أو	المرافعة	)خ.(.

مــن	الضــروري	أن	نذكــر	أن	كل	مجــاالت	التدّخــل	مترابطــة	ومتشــابكة.	تجميــع	مجــاالت	التدخــل	مــن	خــالل	اتبــاع	مقاربــة	شــمولية	هــو	محبــذ	كثيــرا	
إذن،	وهــذا	مــن	أجــل	القيــام	بعمــل	تقاطعــي	يحقــق	نتائــج	أكثــر	فعاليــة.	

أ. التشخيص وعرض أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة 

اســتعمالها	 فــي	 التقاطعيــة	 فالمقاربــة	 تقاطعــي.	 عمــل	 إنجــاز	 أجــل	 مــن	 الجيــد	 التشــخيص	 اقتــراح	 األساســي	 مــن	
ــار	تداخــل	أشــكال	التمييــز	الخاصــة	التــي	يعيشــها	بعــض	 للمنهجيــات	يفتــرض	أن	تمّكــن	مــن	قيــاس	أفضــل	و/أو	فهــم	آث
األفــراد	أو	جماعــات	الســكان،	والذيــن	يراكمــون	العديــد	مــن	أشــكال	التمييــز،	مــع	تقديــم	الطابــع	المنهجــي	للتمييــز.	هــذه	

المقاربــة	تمكــن	أيضــا	مــن	عــرض	وإظهــار	أشــكال	التمييــز	المتقاطعــة.

مــن	أجــل	إنجــاز	ذلــك	يجــب	تجميــع	المعطيــات	اإلمبريقيــة	)التجريبيــة(	والقيــام	باألبحــاث.	يحتــاج	التشــخيص	الجيــد	إلــى	
كفــاءات	جيــدة	فــي	مــا	يخــص	البحــث	ومختلــف	المنهجيــات	الكميــة	والنوعيــة.	أحــد	التحديــات	الكبــرى	يتمثــل	فــي	اســتعمال	المنهجيــات	الجيــدة	
للبحــث	مــن	أجــل	جمــع	المعطيــات	وخاصــة	حينمــا	تكــون	المعطيــات	الرســمية	نــادرة.	ويحتــاج	األمــر	فــي	هــذه	الحالــة	إلــى	اســتعمال	وتنويــع	عــدة	

منهجيــات	مــن	أجــل	تحديــد	المشــاكل	وإيجــاد	الحلــول	الملموســة	)اطلــع	علــى	الجــدول	أســفله(.

أفضــل	اســتراتيجية	قــد	تتمثــل	فــي	تنويــع	الوســائل	مــن	أجــل	»التعــرف«	علــى	أشــكال	التمييــز	المتعــددة	عبــر	عــدة	زوايــا.	يمنــح	هــذا	دليــال	يتعلــق،	
علــى	ســبيل	المثــال،	بأشــكال	عــدم	المســاواة	المؤسســة	علــى	محوريــن	أو	عــدة	محــاور	مــن	قبيــل	الجنــس	والطبقــة	االجتماعيــة	واإلثنية/العــرق،	

ووضــع	الَمواَطنــة،	والســن	والميــول	الجنســي،	واإلعاقــات.

نالحــظ	فــي	المغــرب	نقصــا	فــي	المعطيــات	الرســمية	)مثــال:	نــدرة	اإلحصائيــات	حــول	»األقليــات«	اإلثنيــة(.	يمكــن	أن	يكــون	هــذا	فراغــا	بالنســبة	
إلــى	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	والباحثيــن	يصعــب	عليهــم	ملــؤه.	كمــا	أن	هنــاك	حاجــة	أكبــر	إلــى	التعــاون	مــا	بيــن	الجامعــات	والمجتمــع	المدنــي.	
فــكل	منهجيــة	تصلــح	لرصــد	أحــد	األشــكال	المختلفــة	لمشــكلة	التمييــز.	هــذه	المنهجيــات	يمكــن	لهــا	أيضــا	أن	تســتعمل	مــن	أجــل	تطويــر	ممارســات	

أخــرى	تجدونهــا	أدنــاه،	مــن	أجــل	العمــل	التقاطعــي	)مثــال:	اســتعمال	األرقــام	لتوضيــح	عمليــات	تحسيســية(.

يقــدم	الجــدول	الئحــة	مــن	6	طــرق	يمكــن	أن	تســتعملها	منظمــة	)أيضــا	بشــراكة	مــع	منظمــات	أو	فاعــالت	وفاعليــن	آخريــن(،	مــع	أمثلــة	مرجعيــة	
للمنظمــات	التــي	يمكــن	أن	تســتلهم	منهــا	وأن	تســتعملها.	ليســت	هــذه	الالئحــة	شــاملة،	لكنهــا	تطمــح	إلــى	أن	ترســم	خريطــة	ألنــواع	المنهجيــات	

التــي	غالبــا	مــا	تســتعمل	مــن	أجــل	تشــخيص	أشــكال	التمييــز	المتعــددة.
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كل	واحدة	من	الطرق	6	المذكورة	أدناه	تمكن،	في	آخر	المطاف،	من:
•		تعزيز	الكفاءات	الموجودة	داخل	منظمات	المجتمع	المدني،

•		خلق	روابط	مع	فاعالت	وفاعلين	آخرين	وخلق	شبكات	مع	منظمات	مدنية	أخرى	للربط	بين	كل	من	الخبرة/المعارف/الموارد،
•		مطالبة	الحكومة	أو	منظمات	أخرى	بتطوير	أبحاث	معمقة	حول	المجاالت	6	للتدخل.

األمثلة	الستة	التي	تتركز	حول	محورين	أو	عدة	محاور	من	التمييز	)على	سبيل	المثال:	النوع	والعرق/اإلثنية(	تتمثل	في	ما	يلي:

إنـتــــاج إحـصـــائـيـــات حــول محـور أو عـدة محــاور من التـمـيـيــز المنهجية

إنتاج	اإلحصائيات	البديلة	ضرورية	جدا	في	حال	عدم	توفر	إحصائيات	وطنية.

أمثلة على نجاعتها:
•		تقديم	أشكال	عدم	المساواة	االجتماعية	من	خالل	طرح	خصوصيات	الجماعات	الهشة	التي	تتعرض	ألشكال	متقاطعة	من	التمييز،

•		إظهار	كيف	أن	التمييز	هو	فعليا	بنيوي	ومؤسساتي	وأنه	ينتج	بشكل	منهجي	عن	المجتمع.

النســاء  علــى  اإلســالموفوبيا  آثــار  المنســيات:  »النســاء  	،enAr	 )2016( العنصريــة	 لمناهضــة	 األوروبيــة	 الشــبكة	 مرجعــي:	 نمــوذج 
المســلمات«

تحـلـيـــل الخطـــاب السيــاســـي وفي وســـائل اإلعـــالم المنهجية

هــذه	المنهجيــة	يمكــن	لهــا	أن	تصــل	إلــى	مختلــف	األهــداف	مــن	خــالل	تحليــل	وثيقــة	واحــدة	أو	عــدة	وثائــق	)علــى	ســبيل	المثــال:	النصــوص	
واإلعالنــات	الرســمية،	المناهــج	الدراســية،	ووســائل	اإلعــالم(.	مــن	المهــم	أن	نشــير	إلــى	أن	تحليــل	الخطــاب	يجــب	أن	يكــون	دومــا	مرافقــا	بتحليــل	

الممارســات.

أمثلة على نجاعتها:
•		عرض	التصورات	الثابتة	والضيقة	وبناء	الهويات	الوطنية	بخصوص	الجماعات	المهمشة،

•		عــرض	دور	خطابــات	النخــب	)أيضــا	بوصفهــا	نوعــا	مــن	الممارســات	االجتماعيــة(	فــي	مجــال	إنتــاج	وإعطــاء	الشــرعية	للتمييــز	داخــل	مجتمــع	مــا	
وعبــر	مؤسســات	أخــرى	مثــل	المدرســة.،

•		عرض	دور	وسائل	اإلعالم	والثقافة	الشعبية.	)على	سبيل	المثال:	التلفزيون	ووسائل	التواصل	االجتماعي(.

تحـلـيـــل الوثــــــائـــــــق المنهجية

غالبا	ما	تستعمل	هذه	المنهجية	من	أجل	تحليل	اإلطار	التشريعي	والقانوني	الوطني	والدولي	بخصوص	أشكال	التمييز.

أمثلة على نجاعتها:
•		تعرض	الطريقة	التي	يتم	عبرها	إنتاج	أشكال	التمييز	من	خالل	القوانين	والسياسات،

•		تحليل	وإظهار	دور	المناهج	الدراسية	)الحالية	والتاريخية(	في	إعادة	إنتاج	أشكال	عدم	المساواة.

نموذج وثائق:	االتفاقيات	الدولية،	نصوص	القوانين،	إلخ.
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التحـلـيـــل التـــاريـخـــي/الجـيـنـيــــالــوجـــــي المنهجية

ترتكــز	هــذه	المنهجيــة	أساســا	علــى	اســتعمال	األرشــيف.	يمكــن	أن	تكــون	هــذه	هــي	الحالــة	حيــن	نرغــب	علــى	ســبيل	المثــال	فــي	تحديــد	وعــرض	تاريــخ	
االســتغالل	والعبوديــة	فــي	المغــرب	وآثارهــا	علــى	التمييــز	الحالــي	الــذي	يعانــي	منــه	المغاربــة	والمغربيــات	ســود	البشــرة	أو	المهاجــرات	والمهاجــرون	

القادمــون	مــن	دول	جنــوب	الصحراء.

أمثلة على نجاعتها:
•		تحديد	الجذور	التاريخية	لنشأة	أشكال	خاصة	من	إقصاء	جماعة	بشرية	معينة،

•		تحديد	وتقديم	األصول	التاريخية	للصور	النمطية	والوصم	بصورة	سلبية.

نموذج مرجعي:	شوقي	الهامل	)2019(،	المغرب األسود، من العرق إلى اإلسالم، منشورات »الكروازي دي شومان«.

تحـلـيـــل واسـتـعـمــــال المـعـطـيــــات المـيـــدانــيـــة المنهجية

تصلــح	هــذه	المنهجيــة	فــي	التحليــل	علــى	الميــدان	للمشــاكل	التــي	يتــم	مالحظتهــا	وتوثيقهــا	وفــق	تطوراتهــا.	وتصلــح	أساســا	لعــرض	أشــكال	
ــة	يتــم	اســتهدافها. الوصــم	التــي	قــد	توجــد	فــي	المجتمــع	اتجــاه	جماعــة	معين

مثــال مرجعــي:	المجموعــة	المناهضــة	للعنصريــة	والمدافعــة	عــن	حقــوق	األجانــب	والمهاجريــن	)2018(،	»الكلفــة والجــراح، تقريــر عــن عمليــات 
قــوات األمــن فــي شــمال المغــرب مــا بيــن يوليــوز وشــتنبر 2018«.

هـّمـَشـــــة تحـلـيـــل شـهــــادات المـجـمــوعــــات المـُ المنهجية

تصلــح	هــذه	المنهجيــة	مــن	أجــل	جعــل	التجــارب	التــي	تعيشــها	الجماعــات	المهمشــة	مرئيــة	ومعهــا	الطريقــة	التــي	يتحــدون	بهــا	ويقاومــون	التمييــز.	
جعلهــا	مرئيــة	يمكــن	أن	يتــم	عبــر	القيــام	بتشــخيص	شــامل،	بمــا	فــي	ذلــك	داخــل	المنظمــة	مــن	أجــل	إظهــار	الدرجــة	الشــمولية	للظاهــرة.

نمــوذج مرجعــي: alianza por la solidaridad	)التحالــف	مــن	أجــل	التضامــن(،	2018 »أصــوات تعلــو. خطابــات ومقاَوَمــات النســاء 
المهاجــرات مــن دول جنــوب الصحــراء إلــى المغــرب«.

عندما	يتم	الجمع	بين	المنهجيات	التي	قدمت	من	قبل،	فإنها	تمكن	من	تحديد	أفضل	وإظهار	أشكال	التمييز	التي	تتشابك.	
يوضح	المثاالن	الملموسان	للتقريرين	أدناه	هذا	األمر.
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النمــوذج 1: الشــبكة األوروبيــة لمناهضــة العنصريــة )enar )2016، »النســاء المنســيات: آثــار اإلســالموفوبيا علــى 
النســاء المســلمات«

وصــف المنظمــة:	الشــبكة	األوروبيــة	لمناهضــة	العنصريــة	)»	european network against racism	«(	هــي	شــبكة	أوروبيــة	
مناهضــة	للعنصريــة	تجمــع	مــا	بيــن	عمــل	المرافعــة	مــن	أجــل	الحقــوق	العرقيــة	والتشــبيك	مــا	بيــن	الفاعــالت	والفاعليــن	مــن	المجتمــع	
المدنــي	األوروبــي	الذيــن	يعملــون	مــن	أجــل	مكافحــة	العنصريــة	فــي	أوروبــا.	أنشــئت	المنظمــة	عــام	1998	مــن	طــرف	ناشــطات	
ــر	قانونــي	علــى	المســتوى	األوروبــي	وأن	تســاهم	فــي	تطــور	حاســم	نحــو	 وناشــطين	مْيَدانييــن	وحــّددت	لنفســها	مهمــة	إنجــاز	تغيي
المســاواة	العرقيــة	فــي	كل	الــدول	األعضــاء	فــي	االتحــاد	األوروبــي.	مــن	حينهــا	تطــورت	»إينــار«	وهــي	تســعى	إلــى	إنهــاء	أشــكال	

ــر	واقعــي	فــي	حيــاة	األقليــات	اإلثنيــة	والدينيــة. ــا	وأن	يكــون	لهــا	أث العنصريــة	البنيويــة	والتمييــز	فــي	أنحــاء	أوروب

هــدف التقريــر:	يهــدف	التقريــر	إلــى	التركيــز	علــى	التمييــز	الــذي	تتعــرض	لــه	النســاء	المحّجبــات	فــي	8	دول	أعضــاء	مــن	االتحــاد	األوروبــي	
وهــي:	ألمانيــا،	بلجيــكا	والدنمــارك	وفرنســا	وإيطاليــا	وهولنــدا	والمملكــة	المتحــدة	والســويد.	ويهــدف	إلــى:	)1(	القيــام	بتوثيــق	
التأثيــرات	غيــر	المتكافئــة	لإلســالموفوبيا	علــى	النســاء	المســلمات،	)2(	تقديــم	تحليــل	لتعزيــز	إنفــاذ	قانــون	المســاواة	عنــد	وقــوع	
حــاالت	للتمييــز	ضــد	النســاء	المســلمات	فــي	أوروبــا،	)3(	محاربــة	الصــور	النمطيــة	عــن	النســاء	المســلمات	وتعزيــز	الرســائل	اإليجابيــة،	)4( 
تشــجيع	الشــراكات	بيــن	الجماعــات	وخلــق	تحالفــات	بيــن	الحــركات	المناهضــة	للعنصريــة	والنســوية،	وأخيــرًا	)5(	نشــر	نتائــج	البحــوث	فــي	

األوســاط	المدافعــة	عــن	الحقــوق	)ســواء	األوروبيــة	أو	الوطنيــة(.

بــأي شــكل مــن األشــكال تبنــى هــذا التقريــر مقاربــة تقاطعيــة؟	يقــوم	بالتركيــز	علــى	التفاعــالت	بيــن	مختلــف	مســتويات	عــدم	
المســاواة	التــي	تنتــج	عــن	البنيــات	االجتماعيــة	)عالقــات	الســلطة،	الهيمنــة(،	والممارســات	االجتماعيــة،	والتصــورات	الرمزيــة،	وتشــّكل	
الهويــات.	يحــاول	التقريــر	تقديــم	لمحــة	حــول	تشــابك	األســباب	المختلفــة	التــي	ينتــج	علــى	أساســها	التمييــز	ضــد	النســاء	المســلمات	أو	
االعتــداء	العنيــف	عليهــن.	يبــرز	كيــف	أن	النســاء	المغتصبــات	يواجهــن	تمييــزا	متقاطعــا	ألنهــن	يتأثــرن	بعامــل	أنهــن	نســاء	ومســلمات.	
ــز	إلــى	كل	مــن	النــوع	)الجنــس(	وعلــى	أصولهــن	اإلثنيــة	وعلــى	دينهــن.	وتعتبــر	مســألة	الديــن	أكثــر	 وتســتند	بهــذا	أســباب	هــذا	التميي

أهميــة	فــي	هــذه	الحالــة،	ففــي	وضــع	النســاء	المســلمات،	يظهــر	هــذا	المحــدد	مــن	هويتهــن	للعيــان	عبــر	ارتدائهــن	للحجــاب.

التركيــب المنهجيــّي:	الُبْعــد	المقــارن	مــا	بيــن	الــدول	الثمانيــة	يهــدف	إلــى	الحصــول	علــى	صــورة	تمثــل	وضــع	النســاء	المســلمات	
داخــل	االتحــاد	األوروبــي.	يقــدم	التقريــر	مجموعــة	مــن	المعطيــات	التجريبيــة	المســتخلصة	مــن	األبحــاث	الوطنيــة،	وتقاريــر	ووثائــق	أخــرى	
ــراء	 ــرات	والخب متاحــة.	كمــا	يرتكــز	علــى	مقابــالت	أجريــت	مــع	باحثــات	وباحثيــن	وطنييــن.	ومــع	العديــد	مــن	النســاء	المســلمات	والخبي
والناشــطات	والناشــطين	فــي	هــذا	المجــال.	إلــى	جانــب	مســؤوالت	ومســؤولين	مــن	مؤسســات	حكوميــة	ومــن	الشــرطة	ومنظمــات	
تدعــم	المســاواة	ومنظمــات	مــن	المجتمــع	المدنــي	تــم	الدفــع	بهــا	إلــى	االنخــراط	أيضــا،	كمــا	تــم	اســتجوابها.	نتائــج	الموائــد	المســتديرة،	
وحلقــات	النقــاش	المنظمــة	فــي	إطــار	المشــروع،	تــم	إدراجهــا	فــي	التقاريــر	الوطنيــة	والبعــض	منهــا	أعيــد	اســتعماله	فــي	هــذا	التقريــر.	

أكثــر	مــن	200	شــخص	تــم	اســتجوابهم	أو	استشــارتهم	خــالل	تحريــر	التقريــر.

تحديات البحث:
•		غيــاب	اإلحصائيــات	عــن	عــدد	النســاء	المســلمات	فــي	أوروبــا	ألنــه	ال	توجــد	سياســة	رســمية	لتخزيــن	المعطيــات	حــول	المســاواة	

تــوزع	وفــق	الديانــة	أو	اإلثنيــة	فــي	مختلــف	هــذه	البلــدان،
•		فــي	أوروبــا	)علــى	ســبيل	المثــال:	فرنســا(	فــإن	الديــن	ال	يشــكل	فئــة	يتــم	قياســها	خــالل	عمليــات	اإلحصــاء	أو	عبــر	إدارة	الحالــة	

المدنيــة،	وذلــك	تطبيقــا	لمبــدأ	المنــع	البــات	لتجميــع	المعطيــات	اإلثنيــة،
•		حــاالت	التمييــز	وجرائــم	الكراهيــة	تظــل	عــدم	مبلــغ	عنهــا	بشــكل	كاف،	بســبب	نقــص	آليــات	الحمايــة،	كمــا	أن	عــدم	تقديــم	
الشــكاوى	مــن	طــرف	األفــراد	أو	الجماعــات	المســتهدفة،	يأتــي	بســبب	االســتيعاب	الذاتــي	الداخلــي	للتمييــز	والعنــف	الــذي	

تتعــرض	لــه	الضحايــا	ولكــن	أيضــا	بســبب	الخــوف	مــن	الســلطات	ومــن	الشــرطة.
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دلــيــــل لتـحــديـــــد وعـــــرض وتـفــكــيــــــك أشـكـــــال التـمـيـيـــــز المـتــعـــــــددة والمـتــقـــــاطــعــــــــة

خطابــات  تعلــو  تعلــو.  »أصــوات   2018 التضامــن(،  أجــل  مــن  )التحالــف   alianza por la solidaridad  :2 النمــوذج 
المغــرب« إلــى  الصحــراء  جنــوب  دول  مــن  المهاجــرات  النســاء  ومقاومــات 

وصــف المنظمــة:	التحالــف	مــن	أجــل	التضامــن	)»	alianza por la solidaridad	«(	هــي	جمعيــة	غيــر	حكوميــة	إســبانية،	نتجــت	
	.ipade	و	habitáfrica	مؤسســتي	مــع	)	solidaridad international(	»الدولــي	»التضامــن	بيــن	مــا	2013	عــام	فــي	اندمــاج	عــن
تتواجــد	الجمعيــة	فــي	المغــرب	منــذ	ســنوات	التســعينيات،	ومنــذ	عــام	2006	بــدأت	فــي	العمــل	فــي	طنجــة	ثــم	فــي	5	مــدن	أخــرى	هــي	
)تطــوان،	وجــدة،	بنــي	مــالل،	أكاديــر،	وســال(	علــى	وضــع	نظــام	للحمايــة	االجتماعيــة	لألطفــال	فــي	المغــرب	بشــراكة	مــع	المؤسســة	
العموميــة	»التعــاون	الوطنــي«	وعــدة	جمعيــات	مدنيــة.	مــن	ضمــن	اهتماماتهــا	حقــوق	المهاجــرات	والمهاجريــن،	وهــي	مــن	المجــاالت	
التاريخيــة	للجمعيــة	التــي	ورثتهــا	عــن	تجربــة	habitáfrica	)التــي	كان	يطلــق	عليهــا	ســابقا	»	Fundacion cear	»:	اللجنــة	اإلســبانية	
ــزا	نشــيطة	جــدا	فــي	مجــال	تعزيــز	حقــوق	اإلنســان	بشــراكة	مــع	جمعيــات	المهاجــرات	والمهاجريــن	 لغــوث	الالجئيــن(.	حاليــا،	فــإن	أليان
فــي	إســبانيا،	مــن	أجــل	الحمايــة	والمســاعدة	الطبيــة	للنســاء	الالجئــات	فــي	منطقــة	الشــرق	األوســاط،	وطــّورت	فــي	المغــرب،	منــذ	
عــام	2015	خّطــًا	للتدخــل	مــن	أجــل	الحمايــة	والتربيــة	والتكويــن	واإلدمــاج	للنســاء	واألطفــال	مــن	المهاجــرات	والمهاجريــن	بشــراكة	مــع	

جمعيــة	»كيريكــو«.	تنتمــي	أليانــزا	أيضــا	إلــى	شــبكة	المنصــة	الوطنيــة	لحمايــة	المهاجريــن	)pnpm(	منــذ	عــام	2010.

ــر	عــرض	تجاربهــن	 ــا	جنــوب	الصحــراء	إلــى	المغــرب	عب ــر:	إظهــار	وعــرض	وضــع	النســاء	المهاجــرات	القادمــات	مــن	إفريقي هــدف التقري
المعيشــة	ومــن	خــالل	تســليط	الضــوء	علــى	حكاياتهن-المضــادة	للروايــات	الرســمية،	ومقاوماتهــن	اليوميــة.	هــؤالء	النســوة	يشــكلن	
شــريحة	هشــة	جــدًا	مــن	الســكان.	وداخــل	المجتمــع	المغربــي	يجــدن	أنفســهن	مقصّيــات	مــن	النظــام	وذلــك	راجــع	إلــى	وضعهــن	

المضاعــف	بوصفهــن	مهاجــرات	ونســاء،	وفــي	العديــد	مــن	الحــاالت	أمهــات	عازبــات.

بــأي شــكل مــن األشــكال تبنــى هــذا التقريــر مقاربــة تقاطعيــة؟	اســتعملت	الجمعيــة	بشــكل	واضــح	المقاربــة	التقاطعيــة	فــي	
عملهــا	مــع	النســاء	المهاجــرات	القادمــات	مــن	دول	جنــوب	الصحــراء	إلــى	المغــرب.	تقريــر	»أصــوات	تعلــو«،	بالخصــوص،	يســتعمل	
خصائــص	مــن	التقاطعيــة	فــي	تشــخيصهم.	خاصــة	أن	البحــث	يركــز	علــى	االســتماع	إلــى	النســاء	المهاجــرات	وتحليــل	حكاياتهــن.	التركيــز	
علــى	حكايــات	النســاء	المهاجــرات	يظهــر	مــن	خــالل	المنهجيــات	المســتعملة،	وبشــكل	خــاص	المقابــالت	نصــف	الموجهــة،	التــي	أنجــزت	
مــع	النســاء.	مــن	جهــة	أخــرى،	فــإن	المنهجيــة	المســتعملة	بدورهــا	تولــي	عنايــة	لمســألة	أصــوات	المهاجــرات.	وهنــاك	اهتمــام	واضــح	
يحــاول	تجــاوز	تحويلهــن	إلــى	ضحايــا،	وأن	يظهــر	هــؤالء	النســوة	فــي	أشــكال	مقاومتهــن	اليوميــة.	الطابــع	التشــاركي	واســتعمال	مقاربــة	
وحكايــات	ال	تعتمــد	المظلوميــة	هــي	عناصــر	مفتاحيــة.	فــي	األخيــر،	فــإن	المقاربــة	المســتعملة	تمكــن	مــن	التحســيس	بأشــكال	التمييــز	

التــي	تتعــرض	لهــا	هــؤالء	النســوة	باالعتمــاد	علــى	حياتهــن	المعيشــة.

التركيب المنهجي:
•		المالحظة	التشاركية	ودفاتر	ميدانية	في	8	مدن،

•		مجموعات	للنقاش	بمشاركة	20	امرأة،
•		مقابالت	نصف	موجة	مع	81	امرأة	مهاجرة،	و10	منظمات،	و3	إدارات،	و5	مراكز	تربوية.

تحديات البحث:
•		صعوبات	إجراء	البحث	في	سياق	هشاشة	قصوى،

•		وضعيــات	اإلقصــاء	االجتماعــي،	والعنــف،	وانتهــاكات	الحقــوق	التــي	تعيشــها	النســاء	المهّجــرات	اللواتــي	تــم	اســتجوابهن،	والتــي	
كانــت	لهــا	آثــار	علــى	تطويــر	الخطابــات.
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ب. مساءلة الهوية الوطنية الشمولية والتمييز المنهجي 

يركــز	مجــال	التدخــل	هــذا	علــى	مســألة	بنــاء	الهويــة	الوطنيــة	الشــمولية	واألفــكار	التــي	تنتــج	عــدم	المســاواة	االجتماعيــة	
علــى	عــدة	مســتويات	مــن	التمييــز	)علــى	ســبيل	المثــال:	التمييــز	علــى	أســاس	الجنــس،	العنصريــة،	الطبقيــة،	معــاداة	
المثلييــن،	والتمييــز	ضــد	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة(.	أهــداف	التدخــالت	هــي	إذن	أجهــزة	الدولــة	ومؤسســاتها	وكذلــك	

القوانيــن	والسياســات	المتبعــة	التــي	تنتــج	التمييــز	المنهجــي.

فــي	كل	بلــدان	العالــم،	فــإن	الهويــة	الوطنيــة	حيــن	تحــدد	بطريقــة	ضيقــة،	فهــي	تســاهم	فــي	إنتــاج	إقصــاء	جماعــات	مــن	
المجتمــع	ال	تســتجيب	لهــذا	الوصــف.	باإلضافــة	إلــى	هــذا	فــإن	القوانيــن،	والسياســات	واآلراء	المهيمنــة	التــي	تحــدد	مــن	هــو	المواطــن	»الجيــد«	
تلعــب	دورا	أساســيا	فــي	اإلقصــاء.	هكــذا	فــإن	الفاعــالت	والفاعليــن	المؤسســاتيين/ات	الذيــن	يشــغلون	مناصــب	فــي	الســلطة	بإمكانهــم	أن	
يلعبــوا	دورا	رئيســيا	فــي	تقليــص	أشــكال	التمييــز	المنهجــي،	وأيضــا	التقليــص	مــن	إنتاجــه	وترســيخه.	فــي	هــذا	االتجــاه	فــإن	الترافــع	الــذي	تقــوم	بــه	

المنظمــات	فــي	اتجــاه	المســؤولين	عــن	تفكيــك	هــذه	السياســات	أو	القانــون	أو	الممارســات	لــه	جــدوى	كبيــرة.

يقلــص	التمييــز	المنهجــي	مــن	مــدى	اســتفادة	الجماعــات	واألفــراد	مــن	كل	حقوقهــم	المدنيــة	واالجتماعيــة	والثقافيــة.	ويوجــد	التمييــز	المنهجــي	
فــي	قلــب	اإلنتــاج	ويشــرعن	الجــراح	والتمييــز	فــي	المجتمــع،	وكذلــك	فيمــا	يخــص	العنــف	ضــد	الجماعــات	الهشــة.	كمــا	يمنــع	أيضــا	مــن	تطوير	أشــكاٍل	
مــن	الحمايــة	لفائــدة	الجماعــات	واألفــراد	مــن	ضحايــا	أشــكال	التمييــز	مــن	طــرف	المجتمــع.	وبإمكاننــا	أن	نشــير	علــى	ســبيل	المثــال	إلــى	الجماعــة	
اإلثنيــة	المســلمة	الروهينغــا،	التــي	تعانــي	فــي	بورمــا	–	وهــو	بلــد	90	فــي	المئــة	مــن	ســكانه	بوذيــون،	مــن	الحرمــان	مــن	المواطنــة	ويــرون	أنفســهم	

يمنعــون	مــن	التعليــم	فــي	المــدارس	أو	االســتفادة	مــن	خدمــات	المستشــفيات.

ــة	تقــدم	علــى	أنهــا	»موحــدة«	و«متالحمــة«،	مــا	قــد	يــؤدي	إلــى	خلــق	 ــة	الوطني فــي	المغــرب	يتضمــن	الدســتور	مرجعيــات	شــاملة	حــول	الهوي
أشــكال	مــن	التمييــز	حيــال	جماعــات	ال	تنــدرج	فــي	الوصــف	المقــّدم	للهويــة.	ويتعلــق	األمــر	فــي	هــذه	الحالــة	باألقليــات	الدينيــة	واإلثنيــة،	والمغاربــة	

ســود	البشــرة،	واألقليــات	الجنســية	والجندريــة.

بالموازاة	مع	ذلك	فإن	هذه	الهوية	الوطنية	الشاملة	تسهم	في	تعدد	أشكال	التمييز	في	مجاالت	أخرى	من	المجتمع	بحكم	أنها:
•		تعطي	شرعية	ألشكال	التمييز	والوصم	للمجموعات	األكثر	هامشية،

ــا	ألن	القانــون	ال	يحميهــم.	هــذه	المشــكلة	هــي	أيضــا	ملموســة	فــي	مجــال	العمــل،	بحكــم	أن	 •		تنتــج	عنهــا	هشاشــة	قصــوى	لــدى	الضحاي
ليهم، ــة	تتــرك	مجــاال	ضيقــا	للمجموعــات	الهشــة	للنضــال	ضــد	االنتهــاكات	التــي	يتعّرضــون	لهــا	مــن	طــرف	مَشــغِّ الضبابيــة	القانوني

•		يمكن	أن	تؤدي	إلى	غياب	أجوبة	مالئمة	لجرائم	الكراهية،	وتشجع	بهذه	الشكل	منفذيها	ومنفذاتها	المحتملين/ات.

< مبادرات من أجل تعزيز التغيير

مــن	خــالل	منهجيــة	تتبنــى	المنطــق	التقاطعــي	مــن	الضــروري	تحــدي	وجهــات	النظــر	الحصريــة	والخطابــات	المهيمنــة	عــن	األمــة	واالنتمــاء،	وكذلــك	
القوانيــن	والسياســات	التــي	تخلــق	اإلقصــاء.	هنــا،	فــإن	األهــداف	هــي	أجهــزة	الدولــة	ومؤسســاتها،	وبالخصــوص	القوانيــن	والسياســات.	

يمكن	أن	تكون	استراتيجية	العمل	على	الشكل	التالي:
•		تحديــد	وعــرض	آليــات	التمييــز	المؤسســاتي	مــن	خــالل	إبــراز	كيفيــة	عمــل	وإنتــاج	أشــكال	التمييــز	المتعــددة،	والقيــام	بعمــل	معمــق	مــن	البحــث	

والتشــخيص	)كمــا	تــم	شــرحه	فــي	الجــزء	)أ.(	الخــاص	بالتشــخيص،
•		تطوير	حكايات	مضادة	وتعزيز	وجهات	النظر	البديلة	التي	تظهر	تعددية	الهويات	داخل	المجتمع،

•		اســتعمال	التجــارب	المعيشــة	ووجهــات	نظــر	اللواتــي	والذيــن	يتعرضــون	ألشــكال	متعــددة	مــن	التمييــز،	ومــن	ضمنهــا	العنــف،	مــن	أجــل	إظهــار	
آثــار	التمييــز	المؤسســاتي	فــي	حياتهــم	وحياتهــن،

•		تطويــر	دورات	تكوينيــة	وممارســات	مــن	أجــل	مســاءلة	اإليديولوجيــا	المهيمنــة	والتخلــي	عــن	»األســاطير	المؤسســة«	لألمــة،	التــي	تنحو	اتجاه	
إقصــاء	الجماعــات	الهشــة	داخــل	المجتمع.



ــــــة في الـمـغـــرب34 ـَقــــاُطــِعــيَّ مؤسسة هاينريش بول  | تـحــديــــات ووعــــــود التَّ
دلــيــــل لتـحــديـــــد وعـــــرض وتـفــكــيــــــك أشـكـــــال التـمـيـيـــــز المـتــعـــــــددة والمـتــقـــــاطــعــــــــة

مثال للتدخل ضد التمييز المنهجي في المغرب

قضية أمينة فياللي والربيع النسائي للكرامة )2012( – إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي

الســياق الوطنــي:	اكتســب	النقــاش	حــول	حقــوق	المــرأة	زخمــا	أكبــر	فــي	المغــرب	منــذ	بدايــة	العشــرية،	وذلــك	فــي	ضــوء	االنتفاضــات	
ــا	جديــدا	للوعــي	 ــر،	والتحــوالت	السياســية	التــي	شــهدتها	المنطقــة.	الربيــع	المغربــي	الــذي	عــرف	انبعاث التــي	طبعــت	حركــة	20	فبراي
النســوي	عبــر	تأســيس	حــراك	فرعــي	للعشــرين	فبرايــر	أســمي	»الربيــع	النســائي	للديمقراطيــة	والمســاواة«كان	الهــدف	الرئيســي	منــه	
هــو	إدمــاج	أفــق	وحساســية	اتجــاه	مســألة	النــوع	فــي	داخــل	الحــراك	السياســي	االحتجاجــي.	تأســيس	الحركــة	النســوية	داخــل	العشــرين	
فبرايــر	رافقــه	أيضــا	تأســيس	شــبكة	جديــدة	مــن	الجمعيــات	النســوية	فــي	عــام	2012	أطلــق	عليهــا	»تحالــف	ربيــع	الكرامــة«.	مــع	ذلــك،	
فــإن	مــارس	2012،	أكــدت	تقاريــر	انتحــار	الشــابة	أمينــة	فياللــي،	عقــب	تأويــل	قــاض	اعتمــد	علــى	الفصــل	475	مــن	القانــون	الجنائــي،	
الــذي	يمّكــن	المغتِصــب	مــن	تفــادي	الســجن	بالــزواج	مــن	ضحيتــه،	وقــد	أجبــرت	أمينــة	فياللــي	علــى	الــزواج	بالمعتــدي	عليهــا	قبــل	
أشــهر.	بســبب	تعرضهــا	للعنــف	المنزلــي	والجنســي	المتكــرر	مــن	طــرف	مغتصبهــا	وعائلتــه،	أقدمــت	أمينــة	فياللــي	علــى	إنهــاء	حياتهــا	
بتنــاول	ســم	الجــرذان	فــي	عمــر	16	ســنة.	بعــد	انتشــار	خبــر	وفاتهــا،	قامــت	مغربيــات	ومغاربــة	بالتعبئــة	فــي	مختلــف	أنحــاء	البــالد	للتنديــد	

بالفصــل	475	وللمطالبــة	بالعدالــة	مــن	أجــل	أمينــة.

بــأي شــكل مــن األشــكال كانــت هــذه المقاربــة تقاطعيــة؟	كان	هــدف	»الربيــع	النســائي	للديمقراطيــة	والمســاواة«	هــو	إدمــاج	
أفــق	ذي	حساســية	لمســألة	النــوع	فــي	الحــراك	السياســي	االحتجاجــي	وإظهــار	أن	قضيــة	النســاء	وقضيــة	حقــوق	اإلنســان	والعدالــة	
االجتماعيــة	ال	يمكــن	الفصــل	بينهــا.	هكــذا	تعبــأ	التحالــف	مــن	أجــل	إدمــاج	مقاربــة	ذات	حساســية	اتجــاه	مســألة	النــوع	فــي	مشــروع	
الدســتور	الجديــد	الــذي	تمــت	المصادقــة	عليــه	فــي	يوليــوز	2011،	مــن	خــالل	كتابــة	عــدة	مــواد	تضمــن	المســاواة	بيــن	الجنســين	
وبخاصــة	الفصــل	19	الــذي	يضمــن	المســاواة	بيــن	الرجــال	والنســاء	فــي	كل	مجــاالت	الحيــاة	االجتماعيــة	فــي	المغــرب.	كمــا	قــام	

ــة	اتجــاه	النســاء. ــر	قوانيــن	ذات	صبغــة	تمييزي التحالــف	بإنجــاز	مرافعــات	مــن	أجــل	تغيي

التحديات التي تمت مواجهتها:
•		ظلت	حركة	عشرين	فبراير	تخضع	لهيمنة	الرجال،	الذين	جعلوا	قضية	النساء	في	مرتبة	ثانية،

•		علــى	الرغــم	مــن	إيجابيتــه،	فــإن	تبنــي	دســتور	2011،	لــم	يمّكــن	المحتجــات	والمحتجيــن	مــن	الحركــة	الناشــئة	لعشــرين	فبرايــر،	مــن	
الذهــاب	إلــى	أقصــى	حــد	ممــا	تبقــى	مــن	أوراش	التغييــر	بالنســبة	إلــى	الذيــن	واللواتــي	انخرطــوا	فــي	هــذه	الديناميــة.

النتائج التي تم التوصل إليها:
•		إنشــاء	الشــبكة	الجديــدة	للجمعيــات	النســائية	فــي	عــام	2012	التــي	أســميت	بـــ	»تحالــف	ربيــع	الكرامــة«،	والــذي	مكــن	مــن	إلغــاء	
الفصــل	475	مــن	القانــون	الجنائــي	بفضــل	تنظيــم	عــدة	مســيرات	احتجاجيــة	عبــر	المملكــة	مــن	أجــل	التنديــد	بتواطــؤ	القانــون	فــي	

إعــادة	إنتــاج	األشــكال	القصــوى	مــن	العنــف	فــي	حــق	النســاء.
•		مكــن	»الربيــع	النســائي	للديمقراطيــة	والمســاواة«	مــن	إدمــاج	مقاربــة	ذات	حساســية	لمســألة	النــوع	فــي	الدســتور	الجديــد.	
ــاة	االجتماعيــة. وتضمــن	المــادة	19	مــن	الدســتور	الجديــد	بهــذه	الطريقــة	المســاواة	مــا	بيــن	الرجــال	والنســاء	فــي	كل	مجــاالت	الحي

بالمقابل	من	الضروري	أن	نقوم	باإلشارة	إلى	أن	المالءمة	ما	بين	النصوص	وما	بين	الممارسات	ليست	دوما	في	الموعد.
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يركــز	مجــال	التدخــل	هــذا	علــى	الخطابــات	والممارســات	النخبويــة	وكذلــك	علــى	المعاييــر	االجتماعيــة	واألشــكال	اليوميــة	
المنتشــرة	للتمييــز	داخــل	المجتمــع.	تتجــه	أهــداف	التدخــل	إذن	إلــى	فئــات	مختلفــة	مــن	المجتمــع	)علــى	ســبيل	المثــال:	
النخــب،	وســائل	اإلعــالم	والمجتمــع،	بشــكل	عــام(،	كمــا	تتجــه	إلــى	التربيــة	أو	المعاييــر	والوصــم	الــذي	يترتــب	عنهــا	فــي	

الغالــب.

فــي	كل	البلــدان	يمكــن	أن	يتــم	تشــجيع	التمييــز	عبــر	خطابــات	وممارســات	النخــب	واألحــزاب	السياســية	ووســائل	اإلعــالم	
ــل	وتعطــي	الشــرعية	للتمييــز	داخــل	المجتمعــات	 والخبراء/الخبيــرات	والمفكرات/المفكريــن.	النخــب	أساســية	فــي	هــذا	المجــال	ألنــه	بإمكانهــا	أن	ُتفعِّ

مــن	خــالل	خطاباتهــا	وممارســاتها	الباديــة	للعيــان	واألقــل	بــروزا.

التربيــة،	وخصوصــا	عبــر	المقــررات	المدرســية،	تلعــب	أيضــا	دورا	مفتاحيــا	فــي	إنتــاج	وجهــات	نظــر	تقصــي	اآلخريــن،	علــى	ســبيل	المثــال،	مــن	خــالل	
تقديــم	أحــداث	تاريخيــة	بطريقــة	انتقائيــة	ال	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	دور	جماعــات	هشــة	وضحيــة	للهيمنــة	فــي	المجتمــع.

ــأن	تعطــي	الشــرعية	بهــذا	الشــكل	 ــر	التربيــة	ب يمكــن	لقطاعــات	مــن	الســكان	بدورهــا	أن	تعيــد	إنتــاج	الخطابــات	التــي	تطلقهــا	النخــب	وتنقلهــا	عب
ألشــكال	التمييــز	والعنــف	اتجــاه	المجموعــات	األكثــر	هشاشــة.	هــذه	الممارســات	تشــكل	مشــكلة	حقيقيــة،	خصوصــا	حينمــا	تســتمر	فــي	التناقــل	عبــر	

المعاييــر	االجتماعيــة	–	وتعطــي	مكانــة	للوصــم،	فــي	ســياقات	محــددة.

أحــد	األمثلــة	علــى	خطــاب	النخــب	التمييــز،	هــو	الخطــاب	األبــوي	)البطريركــي(	الســائد	فــي	المغــرب.	يمــارس	هــذا	الخطــاب	التمييــز	ضــد	النســاء	بــأن	
يقــدم	فكــرة	األدوار	المتكاملــة،	وليــس	المتســاوية،	بالنســبة	إلــى	الرجــال	والنســاء	داخــل	المجتمــع،	ويشــجع	االنشــطار	مــا	بيــن	العــام	والخــاص،	ومــا	
بيــن	الرجــال	والنســاء.	ويتضمــن	هــذا	الخطــاب	الدينــي	الــذي	يتــم	ترويجــه	عبــر	رجــال	الديــن	الذيــن	يوافقــون	علــى	الرمزيــة	المتواضعــة	للنســاء	وعلــى	

ضــرورة	احتــرام	األدوار	التقليديــة	للجنســين.

< مبادرات من أجل تعزيز التغيير

من	الضروري	تفكيك	السردّيات/الحكايات	والمتخيل	المهيمنين	والوصوم	والمعايير	االجتماعية	وتطوير	سرديات	مضادة	قوية.

يجب	أن	تكون	استراتيجية	المبادرة	على	الشكل	التالي:
•		تحديــد	وعــرض	الخطابــات	والممارســات	النخبويــة،	المتحــررة	مــن	العقــد	أو	الضمنيــة،	التــي	تــؤدي	إلــى	التمييــز	فــي	حــق	جماعــات	مجتمعيــة	

مــن	خــالل	إظهــار	كيــف	أن	التمييــز	يعمــل	علــى	إنتــاج	أشــكال	متعــددة	مــن	اإلقصــاء،
•		تحديد	وعرض	الطريقة	التي	تعزز	بها	التربية	والتعليم	التمييز	المتقاطع،

•		تحديد	وعرض	طريقة	عمل	التمييز	في	الحياة	اليومية،	وبالخصوص	الوصم	والمعايير	االجتماعية،
•		تطوير	سرديات	مضادة،	وتعزيز	وجهات	النظر	البديلة	التي	تظهر	دور	السيرورة	التي	وصفناها	سابقا،

•		اســتعمال	الخبــرات	ووجهــات	النظــر	للذيــن	واللواتــي	يتعرضــون	ألشــكال	متعــددة	مــن	التمييــز،	بمــا	فــي	ذلــك	العنــف،	مــن	أجــل	إظهــار	اآلثــار	
الملموســة	للتمييــز	علــى	الحيــاة	اليوميــة	للواتــي	والذيــن	يتعرضــون	للتمييــز،

•		تطويــر	دورات	تكوينية/ممارســات	مــن	أجــل	مســاءلة	اإليديولوجيــا	المهيمنــة	وعــرض	الطريقــة	التــي	يتــم	بهــا	إعــادة	إنتــاج	االمتيــازات	والحفاظ	
عليهــا	داخــل	المجتمع.
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ــر	الفــن	 ــز	التعدديــة	واإلدمــاج	والدفــاع	عــن	حقــوق	األقليــات	عب التعريــف باالئتــالف:	ائتــالف	الليــل،	هــو	مبــادرة	تهــدف	إلــى	تعزي
والثقافــة	ووســائل	اإلعــالم	فــي	المغــرب.	ولديــه	كهــدف	الرغبــة	فــي	جعــل	كلمــة	الجماعــات	المهمشــة	مرئيــة	إلــى	جانــب	منــح	
الحــق	فــي	االنتشــار	للــكالم	المناضــل	والخبيــر	فــي	أوســاط	الجمهــور	الواســع	وإنشــاء	منصــة	للنقــاش	ونشــر	المحتويــات	–األكاديميــة	

والثقافيــة-	عبــر	البودكاســت	والفوتوغرافيــا	والفيديــو	والكتابــة.

وصــف المشــروع:	مشــروع	ماشــي	رجولــة	الــذي	أطلــق	مــن	طــرف	ائتــالف	الليــل،	هــو	منصــة	رقميــة	بديلــة	تهــدف،	عبــر	منظــور	
نســوي،	فــي	إعــادة	التفكيــر	فــي	الذكــورة	داخــل	المجتمــع	األبــوي	ونشــر	أشــكال	مــن	الذكــورة	اإليجابيــة	فــي	المغــرب.	يتعلــق	األمــر	
بفضــاء	للتفكيــر	والنقــاش	واإلعــالم	حــول	أســئلة	مرتبطــة	بأشــكال	الذكــورة	والجنــدر	بشــكل	عــام.	فــي	واقــع	األمــر،	فــإن	الدراســات	
الحديثــة	عبــر	العالــم	تثبــت	أنــه	ال	يوجــد	شــكل	وحيــد	للتعبيــر	عــن	الجنــدر	)النــوع(	مرتبــط	بجنــس	الذكــور:	بــل	هــي	أشــكال	متنوعــة	
ومتعــددة	ومختلفــة.	بحســب	منظوراتهــا	ومنظريهــا	ال	يتعلــق	األمــر	بشــيطنة	الرجــال	عبــر	هــذا	المشــروع،	بــل	بإيضــاح	اآلثــار	الســلبية	
ــا	لبعــض	المعتقــدات	التقليديــة	حــول	الســلوكيات	الذكوريــة،	مــن	قبيــل	الهيمنــة	العنيفــة	والميزوجينيــة	والتحــرش	 المدّمــرة	اجتماعي

واالكتفــاء	بالــذات،	وهــذا	عبــر	نشــر	والدفــاع	عــن	أنــواع	مــن	الذكــورة	اإليجابيــة	والمتعــددة.

الخطــوة األولــى للمشــروع:	سلســلة	مــن	حلقــات	بودكاســت	أطلــق	عليهــا	»ماشــي	رجولــة«	بشــراكة	مــع	مؤسســة	هاينريــش	بــول	
الربــاط-	المغــرب،	وثــم	بتهــا	انطالقــا	مــن	1	دجنبــر	2020.	قدمــت	مــن	طــرف	ســفيان	هنانــي،	وهــو	دكتــور	فــي	علــوم	الصحــة	ومؤســس	
شــريك	الئتــالف	الليــل،	يدعــو	البودكاســت،	عبــر	نقــاش	مفتــوح	مــع	المفكريــن	والمفكرات	والمثقفيــن	والمثقفات	والفنانــات	والفنانين	
ــر	عــن	مفهــوم	أشــكال	الذكــورة	داخــل	المجتمــع	المغربــي.	فــي	الواقــع،	فــإن	الموســم	األول	 وشــخصيات	أخــرى	ملتزمــة	إلــى	التعبي
مــن	ماشــي	رجولــة	أعطــى	الكلمــة	عبــر	8	حلقــات	بودكاســت	لمجموعــة	مــن	المتدخليــن	البارزيــن،	مــن	ضمنهــم	الباحثــة	والنســوية	
اإلســالمية	أســماء	المرابــط،	والكاتــب	عبــد	اللــه	الطايــع،	والباحثــة	السياســية	والمناضلــة	النســوية	المختصــة	فــي	التقاطعيــة	فرانســواز	

فرجيــس	vergès،	إلــى	جانــب	الكاتــب	والصحفــي	االســتقصائي	هشــام	حذيفــة.

كيــف لجــأ هــذا المشــروع إلــى المقاربــة التقاطعيــة؟	يركــز	ائتــالف	الليــل	علــى	الدفــاع	عــن	حقــوق	األشــخاص	مــن	األقليــات	
وخاصــة	النســاء،	واألشــخاص	الذيــن	ينســبون	إلــى	عرقيــة	محــددة،	والمهاجــرات،	واألشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة،	وكل	جماعــة	أخــرى	
مــن	األقليــات	وضحيــة	ألشــكال	التمييــز.	مقاربــة	االئتــالف	هــي	جماعيــة	وتضــع	فــي	صلــب	عملهــا	كلمــة	األشــخاص	المعنييــن	مباشــرة	
بهــذه	المواضيــع	المرتبطــة	بالتعدديــة	واإلدمــاج.	الشــهادة	بصيغــة	المتكلــم،	وتقاســم	الخبــرات،	وجعــل	اإلنتاجــات	الفنيــة	للجماعــات	

األقليــة	مرئيــة،	هــي	مركزيــة	فــي	مقاربــة	الليــل،	وبشــكل	خــاص،	مــن	خــالل	بودكاســت	ماشــي	رجولــة.
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مجــال	التدخــل	هــذا	يركــز	علــى	تمكيــن	)تطويــر	خبــرات(	الســكان	المســتهدفين	وإعطائهــم	القــدرات.	األفــراد	والجماعــات	
الهشــة،	غالبــا	مــا	تكــون	فــي	الحاجــة.	لكــن	نــادرا	مــا	تكــون	لديهــا	القــدرة	علــى	التواصــل	وتقديــم	شــكاواها	مباشــرة	إلــى	
عمــوم	الجمهــور،	ألن	هــذه	األخيــرة	غالبــا	مــا	تصلنــا	عبــر	منظــور	ومنصــات	»حليفاتهــم	وحلفائهــم«	)علــى	ســبيل	المثــال:	
المنظمــات	المحليــة،	والوطنيــة	والدوليــة(.	فــي	الواقــع،	لقــد	أثبــت	بشــكل	واضــح	أن	المنظمــات	غيــر	الحكوميــة	التــي	
ــك	قضاياهــا،	بــدل	أن	تعطيهــا	الحــق	 تدافــع	عــن	حقــوق	اإلنســان	غالبــا	مــا	تتجــه	إلــى	الحديــث	باســم	الجماعــات	وبــأن	َتَتَملَّ
فــي	الكلمــة.	ومــن	خــالل	القيــام	بهــذا،	يمكنهــا	أن	تســاهم	فــي	إخــراس،	وتهميــش	مطالــب	وحاجيــات	هــذه	الجماعــات	

وأن	تجعــل	منهــا	أكثــر	غيابــا	عــن	مجــال	الرؤيــة.

فــي	الســياق	المغربــي،	يشــكل	الشــباب	نموذجــا	جلّيــا	لجماعــة	بحاجــة	خاصــة	إلــى	التمكيــن.	فــي	الواقــع	فــإن	األحــزاب	السياســية،	وأيضــا	المنظمــات	
غيــر	الحكوميــة	المغربيــة،	بمــا	فيهــا	تلــك	التــي	تركــز	علــى	الشــباب	أو/وتختــص	فــي	مجــاالت	تخــص	الشــباب	لديهــا	اتجــاه	فــي	الحديــث	عوضــا	عــن	
الشــباب،	بــدل	الحديــث	والعمــل	»معهــم«.	وهــذا	يبــدو	جليــا	فــي	واقــع	أن	المدربيــن	والمدربــات،	والمنشــطات	والمنشــطين،	ومســيرات	ومســيري	
الورشــات	الموجهــة	إلــى	الشــباب	)مثــل	تلــك	التــي	تتوجــه	إلــى	أشــكال	الذكــورة	اإليجابيــة	والفصــل	بيــن	األجنــاس	فــي	الثانويــات	والجامعــات(	
ــة.	بــل	هــم	بالغــون	يأتــون	مــن	أجــل	»نقــل«	معــارف	وخبــرات.	مســؤولية	 ــادرا	مــا	يكونــون	مــن	الشــباب	الذيــن	ينتمــون	إلــى	نفــس	الفئــة	العمري ن
»رفــع«	هــذه	المعــارف	والقيــام	بالتشــخيص	للوضعيــات	الصعبــة	التــي	يواجههــا	الشــباب	المغربــي	ينفــرد	بهــا	فــي	آخــر	المطــاف	هــؤالء	المدربــون	
والمدربــات،	مــا	يفتــرض	شــكال	مــن	التراتبيــة.	فــي	الحقيقــة	فــإن	هــذا	الوضــع	القائــم	يفتــرض	أن	الشــباب	يشــكلون	مجموعــة	هشــة	ليــس	بمقدورهــا	

أن	تتحــدث	باســمها،	وأن	تقــوم	بتشــخيص	مشــاكلها	الخاصــة،	وأن	تكــون	قــادرة	علــى	المطالبــة	بحقوقهــا	بشــكل	مباشــر	ومــن	دون	وســيط.

 young	«	الشــباب	الــرواد	»شــبكة	تيفلــت	فــي	جمعيــة	الشــباب	مــع	الشــباب	تمكيــن	علــى	وتعمــل	الشــباب	مــن	تتكــون	منظمــة	علــى	وكمثــال
Leaders network )tyLn(	والتــي	شــاركت	بدورهــا	فــي	الورشــة	الميدانيــة	التــي	نظمــت	فــي	نونبــر	2020.	هــدف	الشــبكة	هــو	خلــق	فضــاء	
للشــباب	وإدماجهــم	بشــكل	كامــل	فــي	المســارات	التــي	تهــدف	إلــى	مضاعفــة	معارفهــم	واندماجهــم	المدنــي	فــي	الميــدان.	وحــّددت	الشــبكة	
ــة	مــن	 ــي	فــي	إنجــاز	أهــداف	األلفي أيضــا	كهــدف	لهــا	اإلعــالم	وأن	تكــون	قــدوة	وأن	تشــجع	علــى	انخــراط	وعمــل	الشــباب	مــن	المجتمــع	المدن
أجــل	التنميــة.	لهــذا	الغــرض	تقــوم	بتعبئــة	الشــباب	أساســا	ضمــن	المؤطريــن	والمؤطــرات،	والمدربيــن	والمدربــات	واالستشــاريين	واالستشــاريات.	

وتهــدف	الشــبكة	بهــذه	الطريــق	إلــى	تحســين	عمليــة	تمكيــن	الشــباب	مــن	طــرف	الشــباب	ولصالــح	الشــباب.

< مبادرات من أجل تعزيز التغيير

مــن	الضــروري	اســتعمال	المقاربــة	األفضــل	مــن	أجــل	العمــل	مــن	الســكان	المســتهدفين	وذلــك	إلنجــاز	عمــل	تقاطعــي.	علــى	منظمــات	المجتمــع	
المدنــي	أن	تكــون	واعيــة	بالطريقــة	التــي	تتشــكل	عبرهــا	الجماعــات	والطريقــة	التــي	يؤثــر	بهــا	هــذا	علــى	ممارســاتها.	وعليهــم	أن	يميــزوا	مــا	بيــن	
المظلوميــة	)الضحيــة(	ومــا	بيــن	االعتــراف	واالســتقاللية.	تعتبــر	المظلوميــة	دومــا	إشــكالية	وتــؤدي	إلــى	إقصــاء	هــؤالء	األشــخاص	والجماعــات	
المعنيــة	مــن	نضاالتهــم	للحصــول	علــى	حقوقهــم.	وتوجــد	عــدة	طــرق	للتدخــل:	الحديــث	باســم	الجماعــات	المســتهدفة،	الحديــث	مــن	أجــل	ومــع	
الجماعــات	المســتهدفة،	أن	نتركهــا	تتحــدث	وأن	نرافــق	هــذه	الجماعــات	الهشــة	فــي	مطالبهــا.	يجــب	أن	تكــون	الطريقــة	الثالثــة	هــي	المفضلــة.	

فعلــى	المجهــودات	أن	تنجــز	فــي	ســبيل	خلــق	فضــاءات	ومنصــات	تقــوم	بنشــر	هــذه	المقاربــة.

وعلى	االستراتيجيات	أن	تستهدف	في	اآلن	ذاته	جمعيات	المجتمع	المدني	التي	تعمل	إلى	جانب	الجماعات	الهشة	والجماعات	بحد	ذاتها:
المنظمــات	التــي	تعمــل	إلــى	جانــب	الجماعــات	الهشــة:	علــى	مبادراتهــا	أن	تهــدف	إلــى	جعــل	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	واعيــة	بأحكامهــا	
المســبقة	الذاتيــة،	وغيــر	الواعيــة	أحيانــا.	ويتعلــق	األمــر	علــى	الخصــوص	باألبويــة	وأشــكال	أخــرى	مــن	التمييــز	يتــم	ترويجهــا	بعلــم	أم	ال	مــن	طــرف	

منظمــات	المجتمــع	المدنــي.

الجماعــات	المســتهدفة:	علــى	المبــادرات	أن	تركــز	علــى	اســتقاللية	الســكان	المســتهدفين	مــن	خــالل	مســاعدتهم	علــى	خلــق	منصــات	وعبــر	تبنــي	
مقاربــات	تشــاركية.	عندمــا	تقــوم	الجماعــات	بتأســيس	منظماتهــا	الخاصــة	واســتراتيجياتها،	يمكــن	لمنظمــات	المجتمــع	المدنــي	التــي	ترغــب	فــي	
العمــل	بوصفهــا	»حليفــة«	بــأن	تبــدأ	عملياتهــا	مــن	خــالل	مرافقــة	حاجيــات	الجماعــات	وعبــر	دعــم	مبادراتهــا.	اإلصغــاء	العميــق	والمتعاطــف	هــو	
أداة	أساســية،	خصوصــا	عندمــا	يعيــش	الســكان	المعنيــون	أشــكاال	مــن	االضطهــاد	واإلقصــاء،	ال	يتقاســمها	معهــم	حلفاؤهــم	الذيــن	يســتفيدون	
مــن	بعــض	االمتيــازات	داخــل	المجتمــع	)علــى	ســبيل	المثــال:	النســاء	مقارنــة	بالرجــال،	غيــر	المغربيــات	والمغاربــة	مقارنــة	بالمغاربــة	والمغربيــات(.



ــــــة في الـمـغـــرب38 ـَقــــاُطــِعــيَّ مؤسسة هاينريش بول  | تـحــديــــات ووعــــــود التَّ
دلــيــــل لتـحــديـــــد وعـــــرض وتـفــكــيــــــك أشـكـــــال التـمـيـيـــــز المـتــعـــــــددة والمـتــقـــــاطــعــــــــة

< نـقـطـــة حــــذر

مــن	األساســي	إيجــاد	تــوازن	فــي	العمــل	والمبــادرات	مــن	أجــل	تفــادي	تعريــض	الجماعــات	الهشــة	أن	تعيــش	حــاالت	مــن	
التمييــز.	يتعلــق	هــذا	األمــر	بتحــد	كبيــر	لمنظمــات	المجتمــع	المدنــي	يجــب	عليهــا	أن	تكــون	واعيــة	بــه.	إذن،	فمــن	خــالل	
نشــر	ثقافــة	التمكيــن	وتعزيــز	قــدرات	الجماعــات	المســتهدفة،	فــإن	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	عليهــا	أيضــا	أن	تفكــر	فــي	

اســتراتيجيات	مــن	أجــل	حمايتهــا.	يجــب	أن	يتــم	تفضيــل	البراغماتيــة،	فــي	عالقــة	بالمواقــف	اإليديولوجيــة.

نموذج لمبادرة في المغرب من أجل تعزيز قدرات وتمكين الجماعات الهشة 

مجموعة شابات من أجل الديمقراطية: عبر مبادرة الحملة التحسيسية يودا

نبــذة عــن الجمعيــة:	تــم	تأســيس	مجموعــة	شــابات	مــن	أجــل	الديمقراطيــة	)jFd(	فــي	عــام	2012	مــن	طــرف	مجموعــة	مــن	النســاء	
الشــابات	اللواتــي	تتــراوح	أعمارهــن	مــا	بيــن	18	و35	ســنة،	واللواتــي	اســتفدن	مــن	عــدة	برامــج	لتعزيــز	القــدرات.	ويعتبــر	الهــدف	مــن	

الجمعيــة	هــو	تعزيــز	الحضــور	والمشــاركة	للشــابات	فــي	الفضــاء	العمومــي،	مــع	مــزج	هــذا	العمــل	بالمرافعــة	السياســية.

كيــف قامــت هــذه الجمعيــة باللجــوء إلــى مقاربــة تقاطعيــة؟	فــي	عــام	2020	قامــت	»شــابات	مــن	أجــل	الديمقراطيــة«	بإطــالق	
حملــة	للتوعيــة	والمرافعــة	أطلــق	عليهــا	اســم	»يــودا«.	وكان	الهــدف	منهــا	تســليط	الضــوء	علــى	مختلــف	أشــكال	التمييــز	–وبخاصــة	
أشــكال	التمييــز	الجنســي-التي	تعيشــها	العامــالت	الزراعيــات	الموســمّيات	فــي	منطقــة	أكاديــر	وآيــت	ملــول.	وبهــذا	تــم	تنظيــم	عــدة	
ورشــات	تكوينيــة	مــن	أجــل	تحســيس	هــؤالء	النســاء	اللواتــي	يعشــن	فــي	وضعيــة	مــن	الهشاشــة	بحقوقهــن،	وهــو	مــا	مكنهــن	مــن	أن	
	جــزءا	مــن	مشــروع	يــودا.	فــي	الواقــع	فــإن	التمكيــن	وتعزيــز	القــدرات	الــذي	حصلــن	عليــه،	مّكنهــن	مــن	أن	يقمــن	بتســجيل	شــكاواهن	 يُكــنَّ
بأنفســهن	ونقلهــا	إلــى	»شــابات	مــن	أجــل	الديمقراطيــة«،	التــي	اكتفــت	بجعلهــا	متناغمــة	فــي	إطــار	الحملــة	التحسيســية	الرقميــة.	قــام	

فريــق	»شــابات	مــن	أجــل	الديمقراطيــة«	إذن	باختيــار	إعطــاء	الكلمــة	للمعنيــات	بالموضــوع،	بــدل	الحديــث	بدلهــن.

النتائــج التــي تــم تحقيقهــا:	باإلضافــة	إلــى	النجــاح	الــذي	حققتــه	الحملــة	الرقميــة	والصــدى	الــذي	وجدتــه	فــي	وســائل	اإلعــالم،	فــإن	
	مــن	التواصــل	المباشــر	ونقــل	شــكاواهن	إلــى	الفاعــالت	والفاعليــن	المؤسســاتيين،	 العامــالت	الموســميات	فــي	قطــاع	الفالحــة،	تمّكــنَّ

َلت	»شــابات	مــن	أجــل	الديمقراطيــة«	إعدادهــا	وقمــن	بتنظيمهــا. خــالل	نــدوة رقميــة،	ســهَّ
اليــوم	ضاعفــت	البعــض	مــن	هــؤالء	النســاء	مــن	كفاءاتهــن	ويقمــن	بدورهــن	بــدور	فــي	التعبئــة	لــدى	»شــابات	مــن	أجــل	الديمقراطيــة«،	

ويســّهلن	تنظيــم	الورشــات	التكوينيــة.
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ج. خلق منظمات تتخذ مقاربة أكثر اندماجا )التمثيل وما بعده(

ــا	فــي	الغالــب	مــن	خــالل	فحــص	 ــر	اندماجــا.	وتقــاس	االندماجيــة	هن يركــز	مجــال	التدخــل	هــذا	علــى	خلــق	منظمــات	أكث
ــا	مــا	يتــم	 ــة(	داخــل	المنظمــة.	غالب ــال:	النســبة	المئوي ــة	الرقميــة	للجماعــات	الهشــة	)علــى	ســبيل	المث مســتوى	التمثيلي
تقديــر	تمثيليــة	أفــراد	الجماعــات	المســتهدفة	فــي	التنظيمــات	علــى	أنهــا	أساســية.	مــن	ناحيــة	أخــرى،	فــإن	إدماجــا	أفضــل	
يمكــن	أن	يتحقــق	مــن	خــالل	فحــص	دور	المســؤولية	وداخــل	اإلدارة	الــذي	يحصــل	عليــه	األعضــاء	المنحــدرون	مــن	
جماعــات	هشــة	داخــل	المنظمــة.	االعتــراف	بالقيــادة	بالنســبة	إلــى	أفــراد	مــن	هــذه	الجماعــة	هــو	أيضــا	ذو	داللــة.	فهــو	يبعــث	رســالة	حــول	أهميــة	
أن	يعطــى	صــوت	أهــم	للجماعــات	المهمشــة	داخــل	المجتمــع.	يجــب	أيضــا	أن	يتــم	تفضيــل	مقاربــات	أخــرى،	مــا	بعــد	التمثيليــة.	وذلــك	علــى	ســبيل	
المثــال	عبــر	خلــق	منصــات	وفضــاءات	داخــل	التنظيمــات	مــن	أجــل	إعطــاء	الكلمــة	والســلطة	للجماعــات	التــي	غالبــا	مــا	يتــم	إجبارهــا	علــى	الصمــت	أو	

يتــم	تهميشــها	داخــل	المجتمــع،	كمــا	فــي	داخــل	المنظمــات،	ومنحهــا	هــذه	الكلمــة	رئيســي	فــي	تعزيــز	اندمــاج	أكبــر.

< مبادرات من أجل التغيير

يجــب	أن	يتــم	تفضيــل	حصــص	تكوينيــة	تتعلــق	باســتراتيجيات	العمــل	فــي	الداخــل	تمكــن	مــن	الوعــي	باألهميــة	التــي	تعــود	للممارســة	التــي	تعتمــد	
طريقــة	تقاطعيــة	داخــل	منظمــات	المجتمــع	المدنــي.	وعليهــا	أن	تقــوم	بتعزيــز	التمثيليــة،	ســواء	مــن	خــالل	النســبة	المئويــة	أو	فــي	صفــوف	القيــادة.	

كمــا	يجــب	أن	تكــون	التمثيليــات	انعكاســا	لتنــوع	أعضــاء	هــذه	الجماعــات.

يجب	على	استراتيجيات	عمل	منظمات	المجتمع	المدني	أن	تركز	على:
•		اندماج	الجماعات	الممثلة	تمثيال	ضعيفا	سواء	من	خالل	التمثيلية	العددية	أو	في	مجال	القيادة،

•		االســتثمار	فــي	الوقــت	والمــوارد	مــن	أجــل	نشــر	الوعــي	فــي	صفــوف	األعضــاء	بخصــوص	موضــوع	األفــكار	المســبقة	غيــر	الواعيــة	التــي	يحتمل	
أن	تكــون	فــي	أذهانهــم،	والتــي	قــد	تخلــق	أشــكاال	مــن	اإلقصــاء،

•		تقليص	السلطة	واالمتيازات،
•		تنظيم	ورشات	وأنشطة	تهدف	إلى	تحسيس	جميع	األعضاء	بأهمية	المقاربة	التقاطعية،

•		تأســيس	منصــات	و«فضــاءات	آمنــة«	يطلــق	عليهــا	»safe spaces«	مــن	أجــل	تمكيــن	الجماعــات	التــي	تمثــل	بشــكل	ضعيــف	داخــل	
المنظمــة	مــن	أن	تصبــح	أكثــر	مســؤولية	وأن	تحــدد	هيئاتهــا	الخاصــة	ومشــاكلها	انطالقــا	مــن	تجاربهــا	وحاجياتهــا.

نمــوذج لمنظمــة مغربيــة أدمجــت أعضــاء مــن الجماعــة المســتهدفة داخــل تنظيمهــا بمــا يتجــاوز مجــرد 
الرقميــة التمثيليــة 

جمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

نبــذة عــن الجمعيــة:	منــذ	تأسيســها	فــي	عــام	1993	تلتــزم	جمعيــة	الحمامــة	البيضــاء	لحقــوق	األشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة	بالترافــع	
مــن	أجــل	تعزيــز	وحمايــة	حقــوق	األشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة.	تســطر	الرؤيــة	االســتراتيجية	للجمعيــة	علــى	طموحهــا	إلــى	الوصــول	إلــى	
مجتمــع	متكافــئ	عــادل	وملتــزم	فيمــا	يخــص	حقــوق	األشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة،	وذلــك	مــن	خــالل	تعزيــز	وحمايــة	حقــوق	هــذه	

الفئــة،	عبــر	الترافــع	السياســي.

كيــف قامــت هــذه الجمعيــة بإدمــاج المقاربــة التقاطعيــة؟	تقــوم	جمعيــة	الحمامــة	البيضــاء	بتنظيــم	برامــج	لتعزيــز	قــدرات	
األشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة،	يقدمهــا	أشــخاص	معنيــون	بأنفســهم	بهــذه	اإلشــكالية.	فــي	الواقــع،	فــإن	األشــخاص	فــي	وضعيــة	
إعاقــة	يتجــاوزون	اإلطــار	البســيط	للمجموعــة	المســتهدفة،	ويشــكلون	الجــزء	األهــم	فــي	أوســاط	الهيئــات	الُمَســّيرة	ومــن	العامليــن	
داخــل	المنظمــة.	هكــذا	فــإن	نــوع	المبــادرات	التــي	يقومــون	بهــا	تســتجيب	بطريقــة	فعالــة	إلــى	حاجيــات	الجماعــة	المســتهدفة	بحكــم	

أنــه	تــم	التفكيــر	فيهــا	مــن	طــرف	الجماعــة	بنفســها.

ــأن	تحتــل	مكانــة	هامــة	بوصفهــا	منظمــة	مرجعيــة	فيمــا	يخــص	حقــوق	 ــج التــي تحققــت:	نجحــت	جمعيــة	الحمامــة	البيضــاء	ب النتائ
األشــخاص	الذيــن	يعيشــون	فــي	وضعيــة	إعاقــة،	مــا	دفــع	بهــا	إلــى	أن	تصبــح	ُمحــاَورًا	مميــزا	لــدى	الفاعــالت	والفاعليــن	المؤسســاتيين.	
فــي	الواقــع	فــإن	تفاعــل	الممثليــن	والممثــالت	لألحــزاب	السياســية،	علــى	ســبيل	المثــال،	فيمــا	يخــص	المرافعــات	التــي	تقــوم	بهــا	
جمعيــة	الحمامــة	البيضــاء	مــن	أجــل	تعميــم	الولوجيــة	الشــاملة	لألشــخاص	فــي	وضــع	إعاقــة،	تظهــر	االهتمــام	الــذي	يمكــن	أن	يكــون	

لــدى	أصحــاب	القــرار	اتجــاه	الجمعيــة	التــي	تتخــذ	مقاربــة	إدماجيــة.

التحديــات التــي تمــت مواجهتهــا:	مــن	ضمــن	التحديــات	الهامــة	التــي	تواجههــا	جمعيــة	الحمامــة	البيضــاء،	مســألة	أن	واقــع	اإلعاقــة	
مــا	زال	مجهــوال،	حتــى	فــي	أوســاط	الناشــطين	والفاعــالت	والفاعليــن	فــي	أوســاط	المجتمــع	المدنــي	–	وهــو	مــا	يجعــل	العمــل	فــي	

إطــار	تحالفــات	مــن	خــالل	شــبكة	أمــرا	مــن	المعقــد	تطبيقــه	علــى	أرض	الواقــع.
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ح. التشبيك )التعاون والتحالفات(

يركــز	مجــال	التدخــل	هــذا	علــى	خلــق	وتعزيــز	شــبكات	بيــن	مختلــف	المنظمــات	التــي	تعمــل	علــى	مواضيــع	شــبيهة	والتــي	
يكــون	مجــال	تدخلهــا	متكامــال.	علــى	ســبيل	المثــال	شــبكة	تمّكــن	مــن	جمــع	منظمــات	لديهــا	كفــاءات	ونقــاط	قــوة	
مختلفــة،	ســتقوم	بتعزيــز	التبــادل	وخلــق	تقاطعــات	فــي	مجــال	التعلــم	المشــترك	مــن	أجــل	العمــل	ســوّية	علــى	أشــكال	

ــز	المتقاطــع. التميي

< مبادرات من أجل التغيير

خلــق	شــراكات،	وإن	كان	ممكنــا،	تحالفــات	قويــة	مــا	بيــن	المنظمــات	علــى	المســتوى	المحلــي	والوطنــي	والدولــي،	وذلــك	باألســاس	مــن	أجــل	تعزيــز	
اســتراتيجيات	العمــل.	بالمقابــل،	فــإن	خلــق	تحالفــات	أكثــر	عمقــا	هــو	أكثــر	أهميــة:	ففــي	واقــع	األمــر	يعتبــر	ترســيخ	الثقــة	أساســيا	مــن	أجــل	تفضيــل	

الشــراكات	األكثــر	صالبــة.

مــع	ذلــك	فــإن	التحديــات	بدورهــا	عديــدة	وهنــاك	مجهــودات	ضروريــة	مــن	أجــل	جمــع	أكبــر	قــدر	مــن	الجمعيــات	التــي	تملــك	مقاربــات	وأهدافــا	
مختلفــة	)علــى	ســبيل	المثــال:	جمعيــات	نســائية	مغربيــة	وجمعيــات	للنســاء	المهاجــرات	القادمــات	مــن	دول	إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء(.	كمــا	يجــب	
إيــالء	عنايــة	خاصــة	إلــى	المنظمــات	التــي	تــم	تأسيســها	لفائــدة	الجماعــات	األكثــر	هشاشــة	والتــي	تتعــرض	فــي	العديــد	مــن	األحيــان	للتهميــش	داخــل	
المجتمــع	وكذلــك	مــن	طــرف	المنظمــات	بنفســها	)كمثــال	علــى	ذلــك:	التنســيقيات	التــي	تمثــل	جماعــات	»مجتمــع	الميــم«	)LgbtQi+(.	كمــا	

يجــب	توخــي	الحــذر	الكبيــر	فيمــا	يخــص	أشــكال	التمييــز	التــي	يمكــن	أن	تنســج	وتخلــق	داخــل	الشــبكات	التــي	يتــم	تأسيســها.

وستمكن	استراتيجيات	العمل	التي	تهدف	إلى	خلق	وتقوية	الشراكات	والتحالفات	من:
•		خلق	مناخ	من	الثقة	ما	بين	المنظمات	عبر	االجتماعات	والشراكات،

•		تســهيل	خلــق	أرضيــة	اتفــاق	مــا	بيــن	الجماعــات	التــي	تملــك	مقاربــات	وأهــداف	مختلفــة،	مــا	وراء	اإليديولوجيــا	والمصالــح	الضيقــة،	ومــن	أجــل	
تطويــر	اســتراتيجيات	مشــتركة،

•		احترام	تنّوع	ُمْخَتلِف	الجماعات	الممثلة،
•		التحكم	في	عالقات	السلطة	واالمتيازات	من	أجل	خلق	شراكة	اندماجية	ومتساوية،

•		خلق	منصات	وفضاءات	آمنة	من	أجل	منح	الكلمة	للمنظمات	التي	تجد	نفسها	في	وضعية	سلطة	أضعف،
•		خلــق	فضــاء	يمنــح	كلمــة	متكافئــة	لفائــدة	كل	المنظمــات	وبالخصــوص	إلــى	تلــك	التــي	تعمــل	مــع	ومــن	أجــل	المجموعــات	األكثــر	تهميشــا	

وتلــك	التــي	يتــم	تأسيســها	مــن	طــرف	الجماعــات	الهشــة	بنفســها،
•		حماية	المنظمات	األكثر	هشاشة	في	أوساط	الشبكة	من	االضطهاد	ومن	العنف.

< مــالحــظــة هــــامـــــة

المبــادرات	التــي	تقــوم	بهــا	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	بشــكل	فــردي	يمكــن	أن	تكــون	مختلفــة	عمــا	تفعلــه	حينمــا	تتطــور	فــي	إطــار	تنســيقية	أو	
شــبكة	مــن	أجــل	تعزيــز	التغييــر.	علــى	ســبيل	المثــال	فــإن	المنظمــة	يمكــن	أن	تكــون	واعيــة	بمختلــف	الهويــات	التقاطعيــة	الموجــودة،	ولكــن	أن	تختــار	
ــر	القــرار	وأن	 اســتراتيجية	للترافــع	ال	تســلط	الضــوء	إاّل	علــى	شــكل	واحــد	مــن	أشــكال	التمييــز،	وذلــك	مــن	أجــل	أن	تســتهدف	بشــكل	أفضــل	دوائ

تحقــق	نتائــج	وآثــارًا	أفضــل.
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المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز

وصــف الشــبكة:	تأســس	المجلــس	المدنــي	لمناهضــة	جميــع	أشــكال	التمييــز	فــي	التاســع	مــن	دجنبــر	2016،	مــن	طــرف	13	منظمــة-	
تنســيقيات/ديناميات	أو	جمعيــات.	يشــكل	المجلــس	المدنــي	ديناميــة	مســتقلة	عــن	كل	انتمــاء	إيديولوجــي،	سياســي،	دينــي	و/أو	

حكومــي	ويحقــق	الرغبــة	فــي	خلــق	فضــاء	تلتقــي	فيــه	النضــاالت	حــول	موضــوع	أشــكال	التمييــز.

أهداف الشبكة:
•		تأســيس	شــبكة	للتبــادل،	ولاللتقــاء	والتعلــم	المشــترك	فــي	احتــرام	الســتقاللية	كل	عضــو.	كمــا	أن	المجلــس	المدنــي	هــو	فضــاء	
لتحقــق	ذوات	أعضائــه	وحمايتهــم	مــا	يمكــن	مــن	التعزيــز	المشــرك	لقدراتهــم	ومعارفهــم	علــى	قاعــدة	موضوعاتيــة	وملتزمــة،

•		طــرح	موضــوع	أشــكال	التمييــز	بطريقــة	شــاملة.	ويراهــن	المجلــس	المدنــي	علــى	االســتثمار	فــي	تجــارب	ومعــارف	وخبــرات	
مختلــف	عضواتــه	وأعضائــه،	مــن	أجــل	التطــرق	ومعالجــة	مســألة	أشــكال	التمييــز	التقاطعيــة،	ومــن	أجــل	خلــق	مرجعيــة	مشــتركة	

فيمــا	يخــص	أشــكال	التمييــز،	
•		إيضــاح	وفهــم	طريقــة	عمــل	أشــكال	التمييــز،	التــي	ال	تتــم	دراســتها	والتنديــد	بهــا،	أو	يتــم	ذلــك	بشــكل	ضعيــف	أو	ســيء.	وتجــد	

أصولهــا	فــي	أشــكال	التمثــل	االجتماعــي،	أو	التــي	تقــع	فــي	أماكــن	معزولــة.

كيــف لجــأت هــذه الشــبكة إلــى مقاربــة تقاطعيــة؟	تتميــز	تجربــة	المجلــس	المدنــي	بكونهــا	مــن	أوائــل	الشــبكات	التــي	تمكنــت	مــن	
اســتقبال	العديــد	مــن	المنظمــات	ذات	الحساســيات	والتوجهــات	ومجــاالت	التدخــل	المختلفــة.	وتمكــن	تعدديــة	الجمعيــات	الشــريكة	
فــي	المجلــس	المدنــي	مــن	تقديــم	نظــرة	جديــدة	إلــى	مختلــف	أشــكال	التمييــز،	وبالتالــي،	معالجــة	ُبْعِدهــا	الشــامل	والتقاطعــي.	أيضــا،	
ــن	مــن	األخــذ	بعيــن	االعتبــار	لموضــوع	أشــكال	 فــإن	تواجــد	وعمــل	أعضــاء	المجلــس	المدنــي	فــي	ســت	مناطــق	مختلفــة	مــن	المغــرب	مكَّ
التمييــز	فــي	جــزء	كبيــر	مــن	التــراب	المغربــي،	وكذلــك	االنفتــاح	المجالــي	علــى	ســياقات	محليــة	متنوعــة.	ويمكــن	هــذا	أيضــا	مــن	تثميــن	

العمــل	الميدانــي	المنجــز	مــن	طــرف	جمعيــات	توجــد	خــارج	محــور	الربــاط	والــدار	البيضــاء.

النتائــج المحصــل عليهــا:	يعتبــر	التقريــر	»أحــوال التمييــز فــي المغــرب«	مرجعــا	حقيقيــا،	وقــد	تــم	نشــره	عــام	2018،	ويعتبــر	شــهادة	
ــكل	منظمــة	مــن	 ــة	تأســيس	شــبكة	تمكــن	مــن	تجــاوز	مجــاالت	العمــل	المحــدودة	ل ــة	العمــل	فــي	إطــار	تحالــف	وفعالي علــى	إمكاني

المنظمــات	الشــريكة	فــي	المجلــس	المدنــي.

الصعوبــات التــي تمــت مواجهتهــا:	تعبئــة	الجمعيــات	الشــريكة	مــن	أجــل	اتخــاذ	قــرار	ديمقراطــي	وجماعــي	يمكــن	أن	يكــون	عائقــا	
للتفعيــل	الســريع	والطموحــات	التــي	أعلــن	عنهــا	المجلــس	المدنــي.
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خ. استراتيجيات التواصل )التحسيس والمرافعة(

يتركــز	مجــال	التدخــل	هــذا	حــول	اســتراتيجيات	منظمــات	المجتمــع	المدنــي	التــي	تهــدف	إلــى	أن	تجعــل	مــن	العمــل	
بعمــل	 تقــوم	 وأن	 المجتمــع	 مجــاالت	 بمختلــف	 التحســيس	 أجــل	 مــن	 األدوات	 مختلــف	 واســتعمال	 مرئيــة،	 أكثــر	
للمرافعــة.	يحتــاج	عمــل	الترافــع	إلــى	اســتراتيجيات	للتحســيس	والتواصــل	مــن	أجــل	الضغــط	علــى	صاحبــات	وأصحــاب	
القــرار	السياســيين	والفاعــالت	والفاعليــن	األساســيين	مــن	أجــل	التأثيــر	ومــن	أجــل	التغييــر،	علــى	ســبيل	المثــال	مــا	يتعلــق	

العموميــة. والسياســات	 بالقوانيــن	

مــن	أجــل	تحســيس	مختلــف	الفاعــالت	وفاعلــي	المجتمــع	بأشــكال	التمييــز	المتعــددة	التــي	تكــون	ضحيتهــا	جماعــات	هشــة	داخــل	المجتمــع،	فــإن	
منظمــات	المجتمــع	المدنــي	تســتطيع	القيــام	بمجهــود	أكبــر	مــن	أجــل	أن	تبــرز	إلــى	العلــن	خصوصيــات	الجماعــات	واألفــراد	مــن	ضحايــا	أشــكال	

التمييــز.

< مبادرات من أجل التغيير

مــن	األساســي	تطويــر	أدوات	فعالــة	مــن	أجــل	تعزيــز	التغييــر	وأن	نجعــل	عملنــا	مرئيــا.	وســائل	التواصــل	مــن	أجــل	الوصــول	إلــى	صانعــات	وصنــاع	القــرار	
السياســي	والســكان	بشــكل	عــام	متعــددة	ويمكــن	أن	يكــون	لهــا	أهــداف	مختلفــة.	يجــب	أن	تكــون	أيضــا	مقترنــة	بتشــخيص	للمشــكلة	مــن	أجــل	أن	
نصــل	بشــكل	أفضــل	إلــى	الشــرائح	المســتهدفة	مــن	حملــة	التواصــل.	ويجــب	أن	نولــي	عنايــة	خاصــة	بإظهــار	وجــود	أشــكال	مــن	التمييــز	المتقاطــع	
التــي	تمــس	بعــض	الجماعــات	الهشــة،	وأن	نظهــر	أهميــة	أن	تأخــذ	بعيــن	االعتبــار	خصوصيــات	هــذه	األشــكال	مــن	التمييــز	مــن	أجــل	أن	نجــد	الحلــول	

المالئمــة	للمشــاكل	التــي	تعيشــها	هــذه	الجماعــات.

ويجب	أن	تتمحور	استراتيجيات	العمل	حول:
•		ترجمــة	تشــخيص	دقيــق	للمشــكلة	التــي	نريــد	أن	نعرضهــا	مــن	خــالل	اســتراتيجيات	تواصــل	فعالــة	تظهــر	وجــود	أشــكال	تمييــز	متعــددة	مــن	

طــرف	بعــض	الجماعــات	الهشــة،
•		تحســين	المعرفــة	وفهــم	أفضــل	االســتراتيجيات	التواصليــة	لفائــدة	كل	فئــة	مســتهدفة	)علــى	ســبيل	المثــال:	الســاكنة	بأكملهــا	مقارنــة	

بأصحــاب	القــرار	السياســي(،	مــن	خــالل	التركيــز	علــى	األشــكال	المتعــددة	للتمييــز	التــي	تمــس	الســكان	المســتهدفين،
•		تعلم	استعمال	مهارات	جديدة،	ومن	ضمنها	األدوات	الرقمية،	من	أجل	جعل	عملنا	مرئيا	ولنرفع	من	حجم	تأثيره،

•		تطوير	أدوات	مجددة	من	أجل	الوصول	إلى	أكبر	قدر	من	الجمهور	)على	سبيل	المثال:	الفيديو،	فنون	األداء،	والمسرح(،
•		تنظيم	حمالت	للتعبئة	أيضا	عبر	الشبكات	والتحالفات	الصلبة،	وباالعتناء	بتسليط	الضوء	على	األشكال	المتعددة	للتمييز.
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تنســيقية »أوراق اإلقامــة للجميــع« عبــر الحملــة الوطنيــة للتحســيس ضــد العنصريــة اليوميــة فــي المغــرب التــي أطلــق 
عليهــا »مســميتيش عــزي« )اســمي ليــس عــزي –عبــارة قدحيــة(

نبــذة عــن التنســيقية:	تنســيقية	»أوراق	إقامــة	للجميــع«	هــي	تنســيقية	تتكــون	مــن	11	جمعيــة	تأسســت	فــي	أعقــاب	عمليــة	تســوية	
وضعيــة	األجانــب	واألجنبيــات	والتــي	كان	الهــدف	منهــا	أن	تتــم	عمليــة	تســوية	وضعيــة	األشــخاص	الذيــن	يقيمــون	بطريقــة	غيــر	نظاميــة	
فــي	المغــرب.	وتتلخــص	طريقــة	عمــل	التنســيقية	مــن	خــالل	متابعــة	ورصــد	عمليــات	تســوية	الوضعيــة	اإلداريــة	فــي	المغــرب،	ومرافقــة	
وتقديــم	معلومــات	لــكل	طالبــي	تســوية	الوضعيــة،	والتواصــل	مــع	الســلطات	المغربيــة	والصحافــة	والمجتمــع	المدنــي،	وفــي	األخيــر	

القيــام	بعمليــات	الترافــع.

ــة:	هــي	حملــة	وطنيــة	ضــد	العنصريــة	أطلــق	عليهــا	»مســميتيش	عــزي«	تــم	تنظيمهــا	بمناســبة	اليــوم	العالمــي	ضــد	 وصــف الحمل
العنصريــة	فــي	21	مــارس	2014،	واســتمرت	لمــدة	شــهر.	وكان	الهــدف	منهــا	تســليط	الضــوء	علــى	أشــكال	التمييــز	الموجــودة	اتجــاه	
المهاجــرات	والمهاجريــن	القادميــن	مــن	دول	إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء.	وتســتعمل	الكلمــة	القدحيــة	»عــزي«	لوصــف	ســود	البشــرة،	
وكان	الغــرض	منهــا	هنــا	التنبيــه	إلــى	العنصريــة	اليوميــة	التــي	تســتمر	مــن	خــالل	صــور	نمطيــة	وأفــكار	مســبقة	وخطابــات	منتشــرة	فــي	

المغــرب.

كيــف لجــأت هــذه الحملــة إلــى مقاربــة تقاطعيــة؟	كانــت	االســتراتيجية	التــي	تــم	تبنيهــا	علــى	نفــس	الخــط	مــع	المقاربــة	التقاطعيــة	
التــي	تهــدف	إلــى	تحســيس	الســكان	بوضعيــة	األشــخاص	المهاجريــن	مــن	ســود	البشــرة	فــي	المغــرب.	هــؤالء	األشــخاص	هــم	ضحايــا	
لتمييــز	متقاطــع	يأتــي	نتيجــة	لوضعهــم	كغيــر	حامليــن	لصفــة	المواطنــات	والمواطنيــن،	وفــي	بعــض	األحيــان	يقيمــون	بطريقــة	غيــر	
نظاميــة	باإلضافــة	إلــى	لــون	بشــرتهم.	هــذه	المقاربــة	كانــت	ضروريــة	ألنهــا	تهــدف	إلــى	جعــل	التجربــة	التــي	يعيشــها	هــؤالء	األفــراد	
وهــذه	الجماعــات	مــن	أنــواع	معينــة	مــن	التمييــز	مرئيــة	وذلــك	ألنهــم	يعانــون	بشــكل	مضاعــف	»الخطــر«	»	jeopardy	«	وذلــك	عبــر	

وضعهــم	اإلداري	وبتقاطــع	مــع	لــون	بشــرتهم.
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2|  دليــل للتقييــم الذاتي التقاطعــّي لفائدة منظمات المجتمع 
المدني فــي المغرب

 
إذا	كنتــم	منظمــة	مــن	المجتمــع	المدنــي	وكنتــم	تريــدون	للعمــل	الــذي	تقومــون	بــه	أن	يكــون	تقاطعيــا	فهــذا	الجــدول	ســيمكنكم	مــن	توضيــح	

موقفكــم	مــن	خــالل	اإلجابــات	عــن	األســئلة	الموجهــة	كالتالــي	فيمــا	يتعلــق	بــكل	مجــال	مــن	مجــاالت	التدخــل.

األسئلة الموجهة من أجل 7 مجاالت للتدخل في إطار مقاربة تقاطعية7 مجاالت للتدخل

#1 التشخيص

•		مــا	هــو	نــوع	التحليــل	الــذي	تقومــون	بــه	مــن	أجــل	التحديــد	الجيــد	وعــرض	أشــكال	االضطهــاد	للجماعــات	
المســتهدفة	التــي	تتقاطــع	وتتشــابك؟

•		مــا	هــي	المنهجيــات	التــي	تــم	اســتعمالها؟	مــا	هــي	الطــرق	األخــرى	التــي	كان	باإلمــكان	اســتعمالها	
ولمــاذا؟	عبــر	أي	مجــاالت	للتدخــل؟

•		كيف	تأخذون	بعين	االعتبار	مختلف	هويات	الجماعات	المستهدفة؟

#2  مساءلة الهوية 
الوطنية الشمولية 

وأشكال التمييز 
المؤسساتي

•		بــأي	طريقــة	يمكــن	للتمييــز	المؤسســاتي	)المواطنــة	والهويــة	الوطنيــة،	القوانيــن،	السياســات	واألفــكار/
اإليديولوجيــات(	أن	تســاهم	فــي	إنتــاج	أشــكال	عــدم	المســاواة	فــي	مــا	يخــص	أحــد	محــاور	التمييــز:	)علــى	
ســبيل	المثــال:	الميــز	الجنســي،	العنصريــة،	الطبقيــة،	رهــاب	المثليــة،	إلــخ(	فيمــا	يتعلــق	بالجماعــات	التــي	

تستهدفونها؟

•		كيــف	يمكــن	للفاعــالت	والفاعليــن	المؤسســاتيين	أيضــا	أن	يســّهلوا	عمليــة	إعــادة	إنتــاج	بعــض	أشــكال	
التمييــز؟

#3  تفكيك السرديات/
الخيالية، الوصم 

والمعايير 
االجتماعية

•		كيــف	تشــجع	النخــب	)الفاعلــون	والفاعــالت	السياســيات،	وســائل	اإلعــالم،	المثقفــات	والمثقفــون	إلــخ(	
التمييــز	اتجــاه	الجماعــات	التــي	تســتهدفونها،	عبــر	خطــاب	هــذه	النخــب	وممارســاتها؟

•		مــا	هــو	دور	التربيــة	والتعليــم	فــي	التعزيــز	المباشــر	وغيــر	المباشــر	للوصــم	والمعاييــر	االجتماعيــة	التمييزيــة	
اتجــاه	الجماعات	المســتهدفة؟

•		كيف	يعمل	المجتمع	بأكمله	على	تشجيع	التمييز	اتجاه	الجماعات	المستهدفة	من	طرفكم؟

•		بحسبكم،	ما	هي	االستراتيجيات	التي	يمكن	لها	أن	تساهم	في	تحسين	هذه	الوضعية؟

#4  جعل الجماعات 
المستهدفة 

مسؤولة

•		كيــف	تتصــور	منظمتكــم	بطريقــة	واضحــة	أو	ضمنيــة	الجماعــات	المســتهدفة؟	هــل	تعتبــر	أفرادهــا	
بمثابــة	ضحايــا	ســلبيين	أو	بمثابــة	فاعــالت	وفاعليــن	فــي	الخطــاب	وفــي	الممارســات؟

•		ما	هي	االستراتيجيات	التي	طّورتموها	لالستجابة	لهذه	الحاجيات؟

الــكالم/ يتــم	 أن	 	)1( علــى	 أكثــر	 للتركيــز	 اتجــاه	 نحــو	 ال(	 أم	 )إراديــا	 االســتراتيجيات	 هــذه	 أدت	 •		هــل	
العمــل	باســم،	)2(	أن	يتــم	الحديث/العمــل	مــع	الجماعــات	المســتهدفة،	)3(	أن	يتــرك	هــؤالء	لتطويــر	

المشــاركة(؟ المســاهمة	 )مــع	 الخاصــة	 اســتراتيجياتهم	

•		ما	هي	الدوافع	التي	تقوم	عليها	استراتيجياتكم؟

•		مــا	الــذي	يمكــن	أن	يتــم	تحســينه	وكيــف	يمكــن	منــح	اإلمكانيــة	لهــذه	الجماعــات	وأن	تمثــل	مطالبهــا	
علــى	أحســن	وجــه؟
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 5#  خلق منظمات تتخذ 
مقاربة أكثر اندماجا 

)التمثيلية وما 
بعدها(

•		هــل	بإمكانكــم	القــول	إن	منظمتكــم	تطمــح	إلــى	تحســين	التصــورات	بخصوص	الجماعات	المســتهدفة؟	
مــا	هــي	المكانــة	المقدمــة	لهــذه	الجماعــات	األقليــة	)مثــال:	النســاء،	األشــخاص	المنتمــون	إلــى	أقليــات	

داخــل	المجتمع(؟

•		ما	الذي	يمكن	أن	تقوم	به	منظمتكم	من	أجل	الحصول	على	تمثيلية/اندماج	تقاطعي	أفضل؟	

•		هــل	كل	األعضــاء	يتــم	التعامــل	معهــم	علــى	قــدم	المســاواة؟	هــل	االمتيــازات	مســيطر	عليهــا	والتعبيــر	
عنهــا	محــدود؟	إذا	كانــت	اإلجابــة	بنعــم	فكيــف	يحــدث	ذلــك؟

•		هــل	لــدى	الجماعــات	التــي	ال	تتمتــع	بحــق	فــي	الــكالم	وحضورهــا	ضعيــف،	إمكانيــة	أن	تعبــر	عــن	نفســها	
داخــل	منظمتكم؟

ــة	التــي	 ــر	الواعي ــه	منظمتكــم	مــن	أجــل	تحســيس	أعضائهــا	باألحــكام	المســبقة	وغي •		مــا	الــذي	تقــوم	ب
لديهــم؟

•		إذا	كانــت	بعــض	المالمــح	المذكــورة	أعــاله	ال	تنطبــق	علــى	طريقــة	عملكــم،	مــا	الــذي	يجــب	أن	تقــوم	
بهــم	منظمتكــم	فــي	المســتقبل	مــن	أجــل	أن	تصبــح	أكثــر	إدماجــًا؟

#6  التشبيك )التعاون 
والتحالفات(

•		هــل	تخلــق	منظمتكــم	شــبكات	مــع	منظمــات	مدنيــة	أخــرى	مــن	أجــل	تحســين	وتعزيــز	عملهــا	فــي	
التدخــل؟ مجــاالت	

•		إذا	كان	الجــواب	نعــم،	مــا	هــي	الشــبكات	التــي	تلجــؤون	إليهــا؟	مــع	أي	منظمــات	عقدتــم	شــراكة	فــي	
إطــار	هــذه	الشــبكة؟	وإذا	لــم	يكــن	الحــال	هكــذا،	فمــا	هــو	الســبب؟	ومــا	هــي	العوائــق	التــي	تمنــع	

منظمتكــم	مــن	فعــل	ذلــك؟

•		إذا	كان	الجــواب	نعــم،	متــى	وكيــف	خلقــت	منظمتكــم	هــذه	الشــبكات؟	مــا	هــي	الظــروف	التــي	تســهل	
خلــق	هــذه	الشــبكات؟	مــا	هــي	معاييركــم	مــن	أجــل	تطويــر	شــراكات	واختيــار	منظمات	المجتمــع	المدني	

التــي	تريــدون	العمــل	معهــا؟	مــا	هــي	أبــرز	التحديــات	التــي	تواجهكــم؟	وكيــف	يمكنكــم	تجاوزهــا؟

•		في	المستقبل،	أي	شكل	من	أشكال	التحسين	يمكن	أن	تضاف	إلى	هذا	المجال؟

7#  استراتيجيات 
التواصل )التحسيس 

والترافع(

•		أي	نــوع	مــن	اســتراتيجيات	التواصــل	تســتعملها	منظمتكــم؟	هــل	وجدتــم	أنهــا	فعالــة؟	إذا	كان	الجــواب	
نعــم	كيــف	ومتــى؟	إذا	كان	الجــواب	ال،	لمــاذا	وكيــف؟

•		كيف	يمكن	الستراتيجياتكم	أن	يتم	تحسينها؟	وما	هي	الكفاءات	والموارد	التي	أنتم	بحاجة	إليها؟

•		مــا	هــو	الجمهــور	الــذي	اســتهدفته	منظمتكــم	مــن	عمليــة	التحســيس؟	ومــا	هــي	االســتراتيجيات	التــي	
اســتعملتها	فــي	هــذا	المجــال؟

•		هل	تستعملون	وسائل	التواصل	االجتماعي	والوسائل	الرقمية؟	وأي	وسائل	أخرى؟

•		ما	هي	الوسائل	التي	ترغب	منظمتكم	في	استعمالها	في	المستقبل؟

•		ما	هي	التحديات	التي	تمنعكم	من	استعمالها	)الوقت،	الموارد،	الكفاءات	إلخ(؟

•		حينمــا	تقومــون	بعمــل	الترافــع	مــن	تســتهدفون؟	هــل	تعملــون	علــى	المســتوى	المحلــي،	الوطنــي	و/
أو	الدولــي؟	كيــف	تقومــون	بتشــكيل	اســتراتيجياتكم؟

•		ما	الذي	يمكن	أن	تقوموا	به	في	المستقبل	من	أجل	تحسين	استراتيجياتكم؟
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V.  قــامــــوس المـصـطـلـحــــات

المصطلحــات هــذا 64 مفهومــا مفتاحّيــا مرتبطــا بالتقاطعيــة وتــم تنظيمــه حــول ثمانيــة فئــات. هنــا، فــإن التقاطعيــة تفهــم بمثابــة 
النظريــة، وهــي أداة للتحليــل وأداة للنضــال مــن أجــل تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وحقــوق الجماعــات التــي تســمى بالهشــة داخــل 

أوســاط المجتمــع.

الفهرس:

1. التـقـــاطـعـيـــة
•	التقاطعية
•	السلطة

•	االمتيازات
•	اإلدماج
•	التعددية

•	العدالة	االجتماعية
•	القمع	المنهجي

2. التـمـيـيـــــز
•	التمييز

•	األشكال	المتعددة	للتمييز	
•	التمييز	المنهجي/البنيوي/المؤسساتي

•	القمع
•	الوصم

•	الهامشية
•	األحكام	المسبقة	الضمنية

•	التمييز	اإليجابي
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3. الديكولونيالية )التحرر من اإلرث االستعماري(/الكولونيالية
•	الكولونيالية
•	االستعمار

•	السكان	األصليون
•	ما	بعد	الكولونيالية،	أو	دراسات	ما	بعد	الكولونيالية

•	الخطاب	الكولونيالي
•	تصفية	االستعمار

•	التحرر	من	الكولونيالية	الفكرية/	التحرر	من	اإلرث	االستعماري
•	اآلخر/الغيرية

4. الجندر )النوع(
•	النوع

•	النسوية
•	التمييز	على	أساس	الجنس

•	األبوية	)البطريركية(
•	الذكورية	السامة

•	العنف	على	أساس	الجنس
•	الميزوجينية	)كراهية	النساء(

•	تشييء	الجسد	األنثوي
•	ثقافة	االغتصاب

«body positivism«	الجسد	إيجابية	•

5. الجنس
•	الجنس	البيولوجي
•	الميول	الجنسية

•	الغيرية	الجنسية	المعيارية
•	متوافق	الجنس	

•	العابر	الجنس
•	الالثنائية	الجنسية

+LgbtQi	الميم	مجتمع	•
•	الكوير

•	ثنائية	الجنس/البينجنسية
•	عديم	الجنس
•	الهوموفوبيا
•	األندروجينية

6. العرق واإلثنية
•	العرق
•	اإلثنية

َسُب	إلى	عرق	معين	)العرقنة( •	النَّ
•	األشخاص	المنسوبون	إلى	عرق	معين/	األقليات	المرئية

•	العنصرية
•	عدم	االكتراث	باللون
•	مناهضة	العنصرية
•	اإلنصاف	العرقي

7. الطبقة اإلجتماعية
•	الوضعية	االجتماعية	واالقتصادية

•	التمييز	الطبقي
•	الرأسمالية

•	الطبقة	العمالية
•	اإلنصاف	في	األجور

•	المساعدات	االجتماعية

8. )عدم( القدرات
•	)عدم(	القدرات
•	اإلعاقة	الحركية

•	اإلعاقة
•	القدرة

•	الولوجّية
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1|  التـقـــــاطـعــيــــــة
 

• التقاطعية
دراســة	الهويــات	االجتماعيــة	التــي	تتقاطــع	وتتشــابك،	وكذلــك	أنظمــة	القمــع،	والهيمنــة	و/أو	التمييــز.	يهتــم	هذا	المفهوم	بالســيرورة	
التــي	تتفاعــل	عبرهــا	عــدة	فئــات	مــن	قبيــل	الجنــس	والعــرق	واإلثنيــة	والطبقــة	االجتماعيــة	واإلعاقــة	والميــول	الجنســية	والديــن	
والســن	فــي	مســتويات	مختلفــة	وفــي	غالــب	األحيــان	متوازيــة،	وتعكــس	بهــذه	الطريقــة،	كيــف	أن	كل	عنصــر	أو	ميــزة	لشــخص	مــا	

هــي	متشــابكة	بالعناصــر	األخــرى	بطريقــة	ال	يمكــن	الفــكاك	منهــا.

• السلطة
يمكــن	أن	ُتْفهــم	الســلطة	علــى	أنهــا	القــدرة	علــى	التأثيــر	علــى	اآلخريــن	وفــرض	مبــادئ	معينــة.	كل	ســلطة	تنبــع	مــن	عالقــة،	ومختلــف	
العالقــات	تتعــزز	بشــكل	متكامــل.	أهميــة	مفهــوم	الســلطة	فــي	مــا	يخــص	مفهــوم	مناهضــة	العنصريــة	واضحــة:	ال	يمكــن	فهــم	
العنصريــة	دون	فهــم	واقــع	أن	الســلطة	ليســت	فقــط	عالقــة	فرديــة،	بــل	أيضــا	ثقافيــة،	وأن	عالقــات	الســلطة	تتغيــر	وتتحــول	بشــكل	
دائــم.	المســتوى	االقتصــادي	واالجتماعــي،	بيــاض	البشــرة،	المواطنــة،	األبويــة،	الغيريــة	الجنســية،	والتعليــم	هــي	بعــض	اآلليــات	
االجتماعيــة	المفتاحيــة	التــي	تعمــل	الســلطة	مــن	خاللهــا.	رغــم	أن	الســلطة	يتــم	تصورهــا	فــي	غالــب	األحيــان	مثــل	شــكل	مــن	أشــكال	
الهيمنــة	علــى	األفــراد	أو	الجماعــات،	فــإن	هنــاك	متغيــرات	أخــرى	تمثــل	»الســلطة	مــع...«	)المســتعملة	فــي	ســياق	بنــاء	قــوة	جماعيــة(	

و«الســلطة	داخــل...«	)التــي	تحيــل	إلــى	القــوة	الداخليــة	لشــخص	مــا(.

• االمتيازات
ــر	الرســمية	للمجتمــع،	لفائــدة	أعضــاء	جماعــة	 ــل	تمنــح	مــن	طــرف	المؤسســات	الرســمية	وغي ــة	ب ال	يتــم	الظفــر	بالســلطة	االجتماعي
مهيمنــة	–	لهــذا	الســبب	نتحــدث	علــى	ســبيل	المثــال	عــن	امتيــاز	بيــض	البشــرة	أو	عــن	االمتيــاز	الذكــوري.	يكــون	االمتيــاز	غالبــا	غيــر	مرئــي	
بالنســبة	إلــى	الذيــن	واللواتــي	يملكونــه،	ألنهــن	وألنهــم،	لــم	يتعلمــوا	يومــا	رؤيتــه	–	لكنــه	يجعــل	الذيــن	واللواتــي	يملكونــه	حاصليــن	

علــى	امتيــازات	مقارنــة	باللواتــي	والذيــن	ال	يملكونــه.

• اإلدماج
هــو	العمليــة	التــي	يتــم	عبرهــا	إدخــال	أفــراد	و/أو	جماعــات	مهمشــة	تقليديــا	فــي	تطويــر	ســيرورة	اتخــاذ	القــرار	وإقــرار	الممارســات	

السياســية	فــي	إطــار	منطــق	مــن	تشــارك	الســلطة.

• التعددية
هــي	مفهــوم	يضــم	كل	الطــرق	التــي	يمكــن	عبرهــا	للنــاس	أن	يكونــوا	مختلفيــن	وكذلــك	الخصائــص	المختلفــة	التــي	تجعــل	فــردا	
أو	جماعــة	مختلفيــن	عــن	جماعــة	أخــرى.	التعدديــة	هــي	مفهــوم	شــامل	يعتــرف	بــكل	جماعــة	بوصفهــا	جــزءا	مــن	مجموعــة	)مــن	
الهويــات(	التــي	يجــب	منحهــا	قيمــة.	هــي	تعريــف	واســع	يضــم	ليــس	فقــط	العــرق	بــل	أيضــا	األصــول	اإلثنيــة	والجنســية	–	وهــي	
ليســت	محصــورة	فقــط	فــي	الجماعــات	التــي	تخطــر	علــى	البــال	غالبــا	حينمــا	نتحــدث	عــن	مصطلــح	»التعدديــة«	-ولكــن	أيضــا	فــي	
الســن	واألصــول	الوطنيــة	والديــن	واإلعاقــة	والميــول	الجنســية	والوضــع	االقتصــادي	واالجتماعــي	والتربيــة	والوضــع	العائلــي	واللغــة	

والهيئــة	الجســدية.

• العدالة االجتماعية
هــي	مفهــوم	يتأســس	علــى	القناعــة	بــأن	كل	فــرد	وكل	مجموعــة	داخــل	المجتمــع	تملــك	الحــق	فــي	تكافــؤ	الفــرص،	واإلنصــاف،	
والحريــات	المدنيــة	والمشــاركة	فــي	الحريــات	والمســؤولية	االجتماعيــة	والتربويــة	واالقتصاديــة	والمؤسســاتية	والمعنويــة	بشــكل	
عــام،	وأن	تحصــل	علــى	قيمــة	داخــل	المجتمــع.	تحبــذ	الديمقراطيــة،	التــي	تعتبــر	نظامــا	سياســيا	احتــرام	الحريــات	الفرديــة	والفصــل	مــا	
بيــن	الســلطات	وتمثيــل	الشــعب،	الــذي	ينتخــب	بنفســه	ويحصــل	علــى	الســلطة	السياســية،	وتبحــث	بالضبــط	عــن	إقامــة	عــدة	عناصــر	
للعدالــة	االجتماعيــة	مــع	األخــذ	بعيــن	االعتبــار	أن	كل	األفــراد	متســاوون	بغــض	النظــر	عــن	عمرهــم	أو	أصولهــم	أو	وضعهــم	االجتماعــي	

واالقتصــادي،	ودينهــم	وميوالتهــم	الجنســية	إلــخ.



49

• القمع المنهجي
ذو	طابــع	تنظيمــي	ومؤسســاتي،	ومــا	وراء	الممارســات	المعزولــة	لألفــراد	فــإن	هــذا	الشــكل	مــن	القمــع	ينتمــي	إلــى	رهانــات	مختلفــة	
للســلطة	داخــل	نظــام	معيــن:	ويكــون	لــه	أيضــا	فــي	غالــب	األحيــان	أصــول	وجــذور	تاريخيــة.	يصهر	القمــع	المنهجي	التمييز	المؤسســاتي،	
مــع	الصــور	النمطيــة	الشــخصية،	والطائفيــة،	والصــورة	النمطيــة	المجتمعيــة،	فــي	شــبكة	معقــدة	مــن	العالقــات	والبنيــات	التــي	
ــازات	مقصــود	فــي	حــق	 ــاج	انعــدام	امتي ــا.	ويتعلــق	األمــر	بآليــات	تمّكــن	مــن	إعــادة	إنت ــاة	فــي	مجتمعن تســتنزف	غالبيــة	مظاهــر	الحي
مجموعــات	وأشــخاص	وفــق	هويتهــم	)الجنــس،	العــرق،	الطبقــة،	الميــول	الجنســية،	اللغــة،	إلــخ(.	كل	هذا	مع	إعطــاء	امتيازات	وأفضلية	
ألعضــاء	جماعــة	مهيمنــة.	األمثلــة	اإلضافيــة	المخصصــة	للمجموعــات	المهيمنــة	تضــم	إمكانيــة	الولــوج	إلــى	الســلطة	السياســية	وإلــى	

وســائل	اإلنتــاج	والعمــل	والســكن	والصحــة،	إلــخ.

2|  التـمــيــيـــــــــز
 

• التمييز
هنــاك	نوعــان	مــن	التمييــز:	المباشــر	وغيــر	المباشــر.	يحــدث	التمييــز	المباشــر،	
حينمــا	يتــم	التعامــل	بشــكل	أســوأ	مــع	شــخص	مقارنــة	مــع	شــخص	آخــر	فــي	
وضعيــة	متســاوية،	مــن	أجــل	خصائــص	معينــة،	وغالبــا	جليــة.	أمــا	التمييــز	غيــر	
المباشــر	فينطبــق	عندمــا	يتعــرض	أشــخاص	ينتمــون	إلــى	مجموعــة	معينــة	
تبــدو	 التــي	 والممارســات	 والخصائــص	 اإلجــراءات،	 بســبب	 مختلفــة	 لنتائــج	

محايــدة.

• التمييز المتعدد/ المتقاطع
ــز	مــن	قبيــل	 ــر	مــن	أشــكال	التميي عندمــا	يتقاطــع	شــكالن	أو	أكث
الجنــس	والديــن	واألصــول	اإلثنيــة	والطبقــة	والميــول	الجنســية	

وتشــكل	قاعــدة	للتمييــز	الــذي	يتــم	التعــرض	لــه.

• التمييز المنهجي/البنيوي/المؤسساتي
يحــدث	عندمــا	تمثــل	القواعــد	والمعاييــر	والنمــاذج	والســلوكيات	والتصرفــات	داخــل	المؤسســات	مــن	قبيــل	المــدارس	وأماكــن	العمــل،	
أو	الســلطات	العموميــة،	وبنيــات	مجتمعيــة	أخــرى،	عوائــق	بالنســبة	إلــى	بعــض	األفــراد	فــي	تحقيــق	نفــس	الحقــوق	والفــرص	التــي	
تقــدم	إلــى	غالبيــة	المجتمــع.	يمكــن	للتمييــز	المؤسســاتي	أن	يكــون	أيضــا	نتيجــة	لعــدم	قــدرة	المؤسســات	علــى	مكافحــة	أشــكال	
عــدم	المســاواة	البنيويــة	مثــل	الحــاالت	التــي	يكــون	فيــه	التعامــل	مــع	الظــروف	غيــر	المتســاوية	علــى	أنهــا	متســاوية	)مثــال:	عــدم	
االكتــراث	بلــون	البشــرة(.	فــي	الحالــة	األولــى،	فــإن	االختــالف	يتــم	تقبلــه،	ولكــن	فــي	الحالــة	الثانيــة	فــإن	شــروط	عــدم	المســاواة	يتــم	

عــدم	االكتــراث	بهــا.

• القمع
العالقــة	التراتبيــة	التــي	تســتفيد	منهــا	الجماعــات	المهيمنــة	أو	ذات	االمتيــازات،	وغالبــا	بطريقــة	غيــر	واعيــة،	والتهميــش	والتقليــل	مــن	

شــأن	الجماعــات	المرتبطــة	بهــا	أو	المســتهدفة.

• الوصم
غالبــا	مــا	يتــم	تعريفــه	بمثابــة	»بطاقــة	ســلبية«	تلصــق	باألفــراد	والجماعــات	وتــؤدي	إلــى	الخــزي	وتقــوم	بمؤاخــذة	شــخص	لديــه	بعــض	
الخصائــص	أو	الصفــات،	مثــل	أن	يكــون	مثليــا	جنســيا.	حينمــا	تتحــول	هــذه	التصرفــات	إلــى	ممارســات	واضحــة	تثيــر	الضــرر	المعنــوي	

للشــخص،	فــإن	األمــر	يتعلــق	بنــوع	مــن	التمييــز.
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• الهامشية
واقــع	حــال	تتــرك	خاللــه	جماعــة	جانبــا	و/أو	يفــرض	عليهــا	الصمــت	مــن	طــرف	الخطابــات	والبنيــات	المهيمنــة	التــي	تمنــح	أعضاءهــا	بهــذا	
الشــكل	وضــع	»الخارجيــن«	)oUtsiders(	أو	»الهامشــيين«	داخــل	النظــام،	كمــا	وصفــت	ذلــك	باتريســيا	هيلــز	كولينــز	فــي	مقالهــا:	
 « Learning From the oUtsider within: the socioLogicaL signiFicance oF bLacK Feminist

.ThouGhT	«	)1986(

• األحكام المسبقة الضمنية
أيضــا	تعــرف	بالصــور	النمطيــة	وتكــون	غيــر	واعيــة	أو	مختفيــة.	وتعتبــر	األحــكام	المســبقة	الضمنيــة	أفــكارا	ســلبية	تربــط	بأشــخاص	
معينيــن،	وتوجــد	فــي	ذهــن	جماعــة	مــن	األشــخاص	دون	وعــي	منهــم	بذلــك.	وتظهــر	تلقائيــا،	بطريقــة	غيــر	واعيــة.	وقد	أظهــرت	العديد	
مــن	الدراســات	أن	األفــكار	النمطيــة	الضمنيــة	تؤثــر	علــى	التصرفــات	وأفعــال	األفــراد،	وتخلــف	هكــذا	نتائــج	واقعيــة،	علــى	الرغــم	مــن	
أن	اللواتــي	والذيــن	يحملونهــا	ليســوا	واعيــن	بذلــك.	وقــد	أثبــت	بالخصــوص	أن	األحــكام	المســبقة	النمطيــة	تتفــوق	علــى	االلتزامــات	
المعلنــة	لألفــراد	فيمــا	يخــص	المســاواة	واإلنصــاف،	وتنتــج	هكــذا	تصرفــات	مختلفــة	عــن	الســلوكيات	الصريحــة	التــي	يعلنــون	عنهــا.

• التمييز اإليجابي
المجهــودات	المؤقتــة	فــي	االختيــار	والتوظيــف	و/أو	تحســين	المشــاركة	وتمثيليــة	جماعــات	غيــر	ممثلــة	ومهمشــة	بالخصــوص،	مــن	
قبيــل	النســاء	واألقليــات	العرقيــة	واإلثنيــة	والدينيــة	والجنســية.	الغايــة	مــن	التمييــز	اإليجابــي	هــي	تطبيــق	تكافــؤ	الفــرص.	تضــم	بعــض	
اآلليــات	فــي	مجــال	التمييــز	اإليجابــي،	وضــع	نظــام	حصــص	)كوتــا(	مــن	أجــل	تشــجيع	المشــاركة	السياســية	للنســاء	فــي	السياســة	)علــى	
ســبيل	المثــال:	فــي	البرلمــان	أو	فــي	المجالــس	الجماعيــة(	وكذلــك	تشــجيع	نســبة	تســجيل	األمريكييــن	مــن	أصــول	إفريقيــة	ومــن	

الســكان	األصلييــن	فــي	الجامعــات	األمريكيــة.	

3|  الديكولونيالية )التحرر من اإلرث االستعماري( /
الكولونيالية

 
• الكولونيالية

عقيــدة	كانــت	تتمثــل	فــي	التملــك	والتحكــم	السياســي	التــام	أو	الجزئــي	فــي	بلــد	آخــر	واحتاللــه	مــن	طــرف	المســتعمرين	واســتغالله	
ــا.	فــي	نهايــة	القــرن	الخامــس	عشــر	قامــت	عــدة	إمبراطوريــات	اســتعمارية	أوروبيــة	)بريطانيــة	وفرنســية	وألمانيــة	وإســبانية	 اقتصادي
وبرتغاليــة	وهولنديــة	إلــخ.(	علــى	استكشــاف	وحاربــت	واســتعمرت	مناطــق	مــن	أمريــكا	الشــمالية،	التــي	تشــكل	حاليــا	كنــدا،	وكذلــك	
بعــض	األراضــي	اإلفريقيــة	وفــي	آســيا،	وشــكلت	مــا	بيــن	القــرن	الرابــع	عشــر	والقــرن	العشــرين	مختلــف	أشــكال	االنتــداب	والمســتعمرات	
األوروبيــة	والتــي	تحــرر	منهــا	الســكان	المســتعمرون	تدريجيــا	بعــد	نضــاالت	وطنيــة	ومناهضــة	لالســتعمار	طويلــة،	اســتمرت	إلــى	

النصــف	الثانــي	مــن	القــرن	العشــرين.
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• االستعمار
ممارســة	مــن	خاللهــا	خلقــت	القــوى	االســتعمارية	مؤسســات	دائمــة،	أو	علــى	أمــد	طويــل،	علــى	األراضــي	التــي	تمّلكتهــا	و/أو	احتلتهــا	
لتطــرد	شــعوبا	أخــرى،	غالبــا	بالقــوة.	يتمايــز	هــذا	مــع	الكولونياليــة	حيــث	يقــوم	المســتعمرون	بالتركيــز	أساســا	علــى	اســتخراج	المــوارد	
ونقلهــا	إلــى	بلدانهــم	األصليــة	علــى	ســبيل	المثــال.	يعتمــد	االســتعمار	فــي	الغالــب	علــى	إدارة	قمعيــة،	وعلــى	تفكيــك	كل	األشــكال	
الثقافيــة	المحليــة	وتطبيــق	قوانيــن	القــوة،	مثــل	تميــز	العــرق	األبيــض.	ومــن	ضمــن	األمثلــة	التــي	يمكــن	إعطاؤهــا	اســتعمار	األراضــي	
ــكا	الالتينيــة،	وحكومــة	 ــات	المتحــدة،	والمســتعمرات	اإلســبانية	فــي	كل	أمري ــا	الوالي مــن	طــرف	األوروبييــن	البيــض	لمــا	يشــكل	حالي

الميــز	العنصــري	التــي	أنشــأها	األوروبيــون	البيــض	فــي	جنــوب	إفريقيــا.

• السكان األصليون
يتكــون	الســكان	األصليــون	مــن	أحفــاد	وحفيــدات	الشــعوب	التــي	كانــت	تعيــش	علــى	المجــال	الجغرافــي	لبلــد	حالــي	)ســواء	مجملــه	
أو	جــزء	منــه(،	وفــي	اللحظــة	التــي	أتــى	فيهــا	أشــخاص	مــن	ثقافــة	أو	أصــول	إثنيــة	أخــرى	إلــى	أجــزاء	أخــرى	مــن	العالــم	وهزموهــا	عبــر	
الغــزو،	فــإن	االســتعمار	أو	وســائل	أخــرى	قلصــت	مــن	مكانــة	الســكان	األصلييــن	إلــى	وضعيــة	غيــر	مهيمنــة	أو	مســتعمرة.	تعيــش	هــذه	
الشــعوب	حاليــا	بشــكل	متوافــق	أكثــر	مــع	عاداتهــا	أو	تقاليديهــا	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	أو	الثقافيــة	الخاصــة،	مقارنــة	مــع	مؤسســات	
البلــد	الــذي	تنتمــي	إليــه	بحكــم	الواقــع،	وهــي	المؤسســات	التــي	تجعــل	بنيــة	الدولــة	تتضمــن	أساســا	خصوصيــات	وطنيــة	واجتماعيــة	

وثقافيــة	لعناصــر	أخــرى	مــن	الســكان	يعتبــرون	بمثابــة	المهيمنيــن.

• ما بعد الكولونيالية أو دراسات ما بعد الكولونيالية
فكــر	مناهــض	للكولونياليــة	وحقــل	أكاديميــة	طــورت	أساســا	مــن	طــرف	مناضــالت	ومناضليــن	ومثقفــات	ومثقفيــن	مــن	غيــر	البيــض،	
بعــد	 مــا	 نظريــة	 العشــرين.	وتعتبــر	 القــرن	 مــن	 الخمســينيات	والســتينيات	 خــالل	ســنوات	 الجنوبيــة	وإفريقيــا	 آســيا	 مــن	 يتحــدرون	
الكولونياليــة	مجموعــة	مــن	النظريــات	والممارســات	التــي	تهتــم	بآثــار	الكولونياليــة	األوروبيــة	علــى	العالــم	بشــكل	مجمــل،	وبالخصــوص	
ــز	فانــون	 فــي	مــا	يتعلــق	بالســلطة	والمعرفــة.	ومــن	ضمــن	المفكــرات	والمفكريــن	الرئيســيين	فــي	هــذا	المجــال	إيمــي	ســيزير،	وفران

وألبيــر	ميمــي	وحديثــا	إدوارد	ســعيد	وغاياتــري	شــاكرافورتي	ســبيفاك.

• الخطاب الكولونيالي
هــو	خطــاب	صريــح	بقــدر	مــا	هــو	ضمنــي	وقــد	أعطــى	تقليديــا	الشــرعية	للهيمنــة	االســتعمارية	واألنظمــة	والتصنيفــات	والتصــورات	

التــي	تبــرر	التراتبيــة	بيــن	األشــخاص	عبــر	العالــم.	مــا	زال	هــذا	الخطــاب	يهيمــن	فــي	مختلــف	مجتمعــات	العالــم	حاليــا.

• تصفية االستعمار
هو	مسار	ينبني	على	التحرر	من	البنيات	البيروقراطية	والثقافية	واللغوية	والنفسية	للسلطة	الكولونيالية.

• التحرر من الكولونيالية الفكرية/ التحرر من اإلرث االستعماري
هــي	مدرســة	فكريــة	انبثقــت	فــي	أمريــكا	الجنوبيــة	وتركــز	علــى	تفكيــك	اإلنتــاج	المعرفــي	الــذي	يجــد	نقطــة	انطالقــه	مــن	داخــل	
المركزيــة	األوروبيــة.	تنتقــد	هــذه	الحركــة	فكــرة	الكونيــة	التــي	ينظــر	بهــا	إلــى	المعرفــة	الغربيــة	ومبــدأ	تفــوق	هــذه	الثقافــة.	تــرى	آفــاق	

التحــرر	مــن	الكولونياليــة	الفكريــة	فــي	هيمنــة	المعرفــة	المنبثقــة	مــن	المركزيــة	األوروبيــة	أساســا	لإلمبرياليــة	الغربيــة.

• اآلخر/الغيرية
هــي	فكــرة	خياليــة	عــن	البلــدان	غيــر	الغربيــة،	تشــكلت	مــن	خــالل	الخطــاب	الغربــي	حــول	الشــرق،	أي	حــول	العالــم	غيــر	الغربــي.	هــذه	
الفكــرة	تأسســت	علــى	فكــرة	عنصريــة	وإمبرياليــة	عــن	الغــرب	»الحديــث«	وانطالقــا	مــن	الصــورة	النمطيــة	لـ«المتوحــش«	التــي	تنــزع	

اإلنســانية	عــن	الشــعوب	غيــر	الغربيــة.	
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4|  الجـنـــــدر )الـنـــــوع(
 

• الـنــــــوع
 » performatIve acts and gender 1988	عــام	نشــره	تــم	نقــدي	نــص	فــي
 constItUtIon: an essay In phenomenology and femInIst
»theory،	قامــت	جوديــث	باتلــر	jUdith bUtLer	بإبــراز	االختــالف	مــا	بيــن	الجنــس	
الــذي	يتــم	الحصــول	عليــه	بشــكل	بيولوجــي	وبيــن	الجنــدر	)النــوع(	وهــو	الــذي	يتــم	بنــاؤه	
اجتماعيــا.	ال	يقتصــر	الجنــدر	علــى	المعيــار	الثنائــي	للرجــل	والمــرأة:	بــل	يشــمل	طيفــا	مــن	
الهويــات	مــن	ضمنهــا	تعبيــرات	عــن	الجنــدر	مــن	قبيــل	العابــر	للجنــس	والكويــري،	علــى	ســبيل	
المثــال.	ويعتبــر	األشــخاص	الذيــن	يتجــاوزون	المعاييــر	الثنائيــة	للجنــدر	معرضيــن	أكثــر	إلــى	
التمييــز،	ألن	هــذا	يميزهــم	ويمكــن	أن	تظهــر	اختالفاتهــم	علــى	العلــن.	ال	يقتصــر	تحطيــم	
معاييــر	الجنــدر	فقــط	علــى	تحطيــم	معاييــر	التعبيــر	عــن	الجنــدر	ولكــن	أيضــا	عــن	أدوار	الجنــدر.	
مــن	ضمــن	النتائــج	الســلبية	للمعاييــر	الجندريــة	الثنائيــة	الصارمــة	هــو	االعتــراف	الــذي	ال	

يحقــق	المســاواة	بــأن	لــدى	الرجــال	قــدرات	خاصــة	ولــدى	النســاء	قــدرات	أخــرى.

• النسوية
هــي	مجموعــة	مــن	المفاهيــم	النظريــة	المختلفــة	للحــركات	االجتماعيــة	التــي	تدافــع	عــن	حقــوق	النســاء	فيمــا	يخــص	التحــرر،	والتحريــر	
والمســاواة.	هدفهــا	العــام	هــو	تحقيــق	المســاواة	فــي	الحقــوق	السياســية	واالقتصاديــة	والشــخصية	واالجتماعيــة	لفائــدة	النســاء،	

وكذلــك	تكافــؤ	الفــرص	فــي	جميــع	مجــاالت	الحيــاة	االجتماعيــة	والسياســية	والشــخصية.

• التمييز على أساس الجنس
ــس	علــى	الجنــس	أو	علــى	جنــدر	)نــوع(	شــخص	مــا.	ويمــس	التمييــز	علــى	أســاس	الجنــس	بشــكل	خــاص	 هــو	صــور	نمطيــة	أو	تمييــز	يتأسَّ
ــأن	كل	جنــس	أو	جنــدر	هــو	متفــوق	 ــة،	ويتضمــن	االعتقــاد	ب النســاء	والبنــات.	وهــو	مرتبــط	أساســا	بالصــور	النمطيــة	واألدوار	الجندري
بشــكل	مطلــق	علــى	اآلخــر.	وقــد	يــؤدي	التطــرف	فــي	التمييــز	علــى	أســاس	الجنــس	إلــى	التحــرش	الجنســي	واالغتصــاب	وأشــكال	أخــرى	

مــن	العنــف	الجنســي.

• األبوية )البطريركية(
هي	منظومة	ِقَيم	يملك	فيها	الرجال	الجزء	األساسي	من	السلطة	فيما	يتم	إقصاء	النساء	بشكل	واسع.

ة امَّ • الذكورية السَّ
توصــف	بااللتــزام	بــأداء	األدوار	التقليديــة	للجنــدر	الرجالــي،	مــا	يتضمــن	الضغوطــات	االجتماعيــة	التــي	تدفــع	الرجــال	إلــى	المكافحــة	مــن	
أجــل	الهيمنــة،	وأن	يــؤدي	دور	»الذكــر	الطاغــي«	aLpha	والتقليــص	مــن	أشــكال	التعبيــر	عــن	المشــاعر	لــدى	األطفــال	والرجــال،	التــي	
يمكــن	أن	يشــعروا	بهــا	وأن	يعبــروا	عــن	ذلــك	بالعنــف	والغضــب.	يمكــن	لهــا	لالنتظــارات	المعاصــرة	المرتبطــة	بالذكــورة	أن	تفــرز	نتائــج	

يطلــق	عليهــا	»الســامة«	مــن	قبيــل	العنــف	المنزلــي	أو	الجنســي.

• العنف على أساس الجنس
العنــف	الموجــه	ضــد	شــخص	بســبب	جنســه	البيولوجــي	أو	هويتــه	الجندريــة.	ويتضمــن	هــذا	االعتــداء	الجســدي	أو	الجنســي	أو	اللفظــي	
أو	النفســي	أو	عبــر	المشــاعر،	أو	التهديــد	أو	اإلكــراه	أو	الحرمــان	االقتصــادي	و/أو	التعليمــي،	ســواء	كان	ذلــك	فــي	الحيــاة	العامــة	أو	
الخاصــة.	ويعتبــر	العنــف	الجنســي	أحــد	الظواهــر	العميقــة	المتجــذرة	فــي	عــدم	المســاواة	مــا	بيــن	الجنســين	ومــا	زال	يشــكل	إحــدى	
االنتهــاكات	لحقــوق	اإلنســان	األكثــر	بــروزا	فــي	كل	المجتمعــات.	ويعتبــر	العنــف	علــى	أســاس	النــوع	أو	العنــف	ضــد	النســاء	مــن	ضمــن	
المصطلحــات	التــي	تســتعمل	فــي	الكثيــر	مــن	األحيــان	بطريقــة	مترابطــة،	ألنــه	مــن	المعلــوم	بشــكل	واســع	أن	غالبيــة	أعمــال	العنــف	
الجنســي	تمــارس	علــى	النســاء	والبنــات	مــن	طــرف	الرجــال	–	حتــى	ولــو	أن	الرجــال،	خصوصــا	ممــن	يندرجــون	داخــل	طيــف	الالثنائيــة،	
هــم	أيضــا	مــن	الضحايــا.	مــع	هــذا،	فــإن	اســتعمال	»الجنســي«	ضــروري	ألنــه	يظهــر	واقــع	أن	العديــد	مــن	أشــكال	العنــف	اتجــاه	النســاء	

متجــذرة	فــي	أشــكال	عــدم	المســاواة	المتعلــق	بالســلطة	مــا	بيــن	النســاء	والرجــال.
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• الميزوجينية )كراهية النساء(
هــي	الكراهيــة	أو	االحتقــار	اتجــاه	النســاء.	وتظهــر	إلــى	العلــن	عبــر	أنــواع	التمييــز	والعنــف	الذكــوري،	وكذلــك	عبــر	التشــييء	الجنســي	

للنســاء.

• َتْشِييُء جسد المرأة
هــو	تمثيــل	أو	معاملــة	المــرأة	مثــل	»شــيء«	جنســي،	مــع	تجاهــل	كفاءاتهــا	وميزاتهــا	الفكريــة	والشــخصية	وتلخيصهــا	فــي	مجــرد	
شــيء	أو	متــاع	لالســتهالك.	يعتبــر	هــذا	عمــال	مــن	أعمــال	العنــف	الرمــزي.	وينتــج	عــن	تشــييء	النســاء	عــدة	آثــار	ونتائــج	علــى	صحتهــن	
العقليــة	والجســدية	فيمــا	يخــص	إدماجهــن	فــي	دواخلهــن	لنظــرة	اآلخريــن	إليهــن،	ويجبــرن	أنفســهن	وفــق	هــذه	النظــرة	علــى	التحكــم	
فــي	شــكلهن	أو	البحــث	عــن	التوافــق	مــع	معاييــر	الجمــال،	وهــو	مــا	قــد	يــؤدي	إلــى	أمــراض	نفســية،	وأيضــا	إلــى	خلــل	فــي	نظامهــن	

الغذائــي،	مــن	قبيــل	فقــدان	الشــهية،	أو	البوليميــا	)اإلفــراط	فــي	األكل(.

• ثقافة االغتصاب
ــُل	الجســد	األنثــوي	بأنــه	متــاح	لكــي	يتــم	االعتــداء	الجنســي	عليــه	ويعتبــر	العنــف	 هــي	بنــاء	اجتماعــي	ينتقــد	ضحيــة	العنــف	الجنســي.	يمثَّ
الجنســي	اتجــاه	النســاء	معيــارا	رومانســيا	أو	جماليــا.	يمكــن	للمؤسســات	العموميــة	بدورهــا	أن	تلعــب	دورا	محوريــا	فــي	تطويــر	وإعــادة	
ــُن	الُمْغَتِصــَب	مــن	 إنتــاج	ثقافــة	االغتصــاب	مثــل	الفصــل	475	مــن	القانــون	الجنائــي	المغربــي،	الــذي	كان	قبــل	إلغائــه	عــام	2013	ُيَمكِّ

اإلفــالت	مــن	الســجن	مــن	خــالل	الــزواج	بضحيتــه.

»body posItIvIsm« إيجابية الجسد •
هــي	حركــة	اجتماعيــة	لتقّبــل	الجســد	كمــا	هــو	وكل	األجســاد	التــي	توجــد.	هــذا	االتجــاه	يرغــب	فــي	نقــل	صــورة	إيجابيــة	عــن	الجســد	
ومكافحــة	الصــورة	المشــوهة	المنتشــرة	فــي	المجتمــع.	بالنســبة	إلــى	»إيجابيــة	الجســد«،	فــإن	الجمــال	هــو	بنــاء	اجتماعــي	يفــرض	

معاييــر	يجــب	التحــرر	منهــا	للفــكاك	مــن	العقــد	التــي	يــروج	لهــا	النظــام	األبــوي،	والعنصريــة	وصناعــة	الموضــة.

5|  الجــنـــــــس
 

• الجنس البيولوجي
هــو	مصطلــح	طبــي	يســتعمل	لوصــف	الخصائــص	المرتبطــة	بالكروموزومــات	)الصبغيــات(،	أو	الهرمونــات،	الخصائــص	الجســدية،	التــي	
تســتعمل	مــن	أجــل	تصنيــف	األفــراد	بوصفهــم	أنثــى	أو	ذكــر	أو	بينجنســي.	غالبــا	مــا	يســتعمل	فقــط	كلمــة	»الجنــس«،	أو	»جنــس	

الجســد«	أو	»الجنــس	الفيزيائــي«،	ويحــدد	الجنــس	البيولوجــي	فــي	الغالــب	مباشــرة	بعــد	الــوالدة.

• الميول الجنسية
نمــوذج	لالنجــذاب	العاطفــي	أو	الجنســي	)أو	مزيــج	مــن	هذيــن	العامليــن(	بالنســبة	إلــى	األشــخاص	مــن	نفــس	الجنــس،	أو	مــن	جنســين	
مختلفيــن،	أو	للجنســين	معــا.	هــذه	األشــكال	مــن	االنجــذاب	تــدرج	جميعهــا	فــي	الغيريــة	الجنســية،	المثليــة	الجنســية،	وازدواجيــة	الميــل	
الجنســي.	وتربــط	الميــول	الجنســية	بشــكل	وثيــق	بمفهــوم	الهويــة،	لكــن	هــذه	األخيــرة	تتميــز	بأنهــا	تحيــل	إلــى	تصــور	األفــراد	لذواتهــم	

)مــن	خــالل	الســلوك	الجنســي،	والتعــرف	علــى	الــذات،	واالنجــذاب	العاطفــي(.

• الغيرية الجنسية المعيارية
وهــو	مصطلــح	يســتعمل	مــن	طــرف	باحثــي	علــم	االجتمــاع	ومــن	طــرف	اختصاصــات	أخــرى	مــن	العلــوم	االجتماعيــة	لوصــف	الطريقــة	
التــي	يســتعمل	بهــا	كل	مــن	الجنــس	والنــوع	)الجنــدر(	مــن	أجــل	تنظيــم	تراتبيــة	بيــن	األفــراد	فــي	مجتمعنــا.	وتعتبــر	الغيريــة	الجنســية	
المعياريــة	اعتقــادا	يؤمــن	بــأن	الغيريــة	الجنســية،	هــي	انجــذاب	رومانســي	وجنســي	اتجــاه	الجنــس	المغايــر،	وهــي	الميــل	الجنســي	
الطبيعــي	والممكــن	الوحيــد.	هنــاك	ميــوالت	وانتمــاءات	جنســية	أخــرى	تعتبــر	غيــر	طبيعيــة	وتمنــع	أحيانــا	بشــكل	قانونــي.	وتلعــب	
المؤسســات	السياســية	دورا	محوريــا	فــي	تأكيــد	وشــرعنة	الغيريــة	الجنســية	المعياريــة،	بوصفهــا	منظومــة	للتنظيــم	والتراتبيــة	الجنســية	
وكــذا	إللغــاء	و/أو	تجريــم	كل	شــكل	»يختلــف«	عــن	هــذا	النمــوذج.	وال	تفــرض	الغيريــة	الجنســية	المعياريــة	فقــط	معاييــر	صارمــة	فيمــا	

يخــص	الجنــس،	ولكنهــا	تعــزز	أيضــا	األدوار	الصارمــة	للجنــدر	)النــوع(	داخــل	المجتمــع.
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• متوافق الجنس
حينمــا	يرتبــط	الجنــس	الــذي	ينســب	إلــى	شــخص	عنــد	والدتــه	مــع	هويتــه	الجندريــة	)مثــال	يعتبــر	شــخص	مــا	ذكــرا	عنــد	والدتــه	ويعتبــر	
نفســه	رجــال(.	وتأســس	هــذا	المفهــوم	فــي	تناقــض	مــع	»عابــر	الجنــس«	ويمكــن	اختــزال	متوافــق	الجنــس	باللغــة	الفرنســية	بكلمــة	

»cis«	وهــي	غالبــا	مــا	تســتعمل	مــن	طــرف	الحليفــات	والحلفــاء	الــذي	يعترفــون	بحــق	وجــود	األشــخاص	عابــري	الجنــس.

• عابر الجنس
غالبــا	مــا	يتــم	اختزالهــا	فــي	اللغــة	الفرنســية	بـــ	»trans«،	وهــذا	المصطلــح	يــدل	علــى	الشــخص	الــذي	ال	تتوافــق	هويتــه	الشــخصية	

والجندريــة	مــع	جنســه	الــذي	نســب	إليــه	عنــد	والدتــه.

• الالثنائية الجنسية
وهــي	طيــف	مــن	الهويــات	الجندريــة	التــي	ال	تنتمــي	إلــى	مفهــوم	الثنائيــة	الجندريــة،	أي	التصنيــف	الجنــدري	الــذي	يتأســس	علــى	
ــر	النظــام	االجتماعــي	أو	المعتقــدات	الثقافيــة.	يســتعمل	 شــكلين	مختلفيــن	ومتناقضيــن	همــا	الذكــر	واألنثــى،	ســواء	أكان	ذلــك	عب
األشــخاص	الذيــن	يعتبــرون	أنفســهم	ال	ثنائييــن	جنســيا	فــي	غالــب	األحيــان	ضمائــر	مــن	قبــل	هــم/	لهــم.	أمــا	الشــخص	الــذي	يصنــف	
نفســه	علــى	أنــه	ال	ينتمــي	إلــى	أي	جنــدر	)نــوع(	فيطلــق	عليــه	»الجنــدري«،	فيمــا	يمكــن	وصــف	الشــخص	الــذي	يصنــف	نفســه	علــى	

أنــه	ينتمــي	إلــى	النوعيــن	بأنــه	»ثنائــي	الجنــدر«.

lgbtQI+ مجتمع الميم •
يحيــل	هــذا	المصطلــح	المكــون	مــن	األحــرف	األولــى	لعــدة	كلمــات،	تجميعــا	يصــف	األشــخاص	المثلييــن	والســحاقيات،	والعابريــن	
جنســيا	والكويرييــن،	أو	الذيــن	يتســاءلون	عــن	هويتهــم،	أو	البينجنســيين.	أمــا	عالمــة	زائــد	)+(	فتحيــل	إلــى	كل	أشــكال	الهويــات	والميــول	

والتعبيــرات	التــي	ال	يتــم	تمثيلهــا	عبــر	األحــرف	االختزاليــة،	مــن	قبيــل	جماعــة	الاّلجنســيين.

• الكوير
وهــو	مصطلــح	عــام	يصــف	األشــخاص	الذيــن	ال	ينتمــون	إلــى	غيريــي	الجنــس	و/أو	ليســوا	متوافقــي	الجنــس،	وغالبــا	مــا	يتــم	اســتعماله	
مــن	طــرف	الذيــن	واللواتــي	يفضلــون	أال	يلصقــوا	بأنفســهم	تعريفــا	أكثــر	جمــودا	أو	خصوصيــة،	فــي	طيــف	الهويــة	العاطفيــة	والجنســية	

و/أو	الجندرية.

• ثنائية الجنس/البينجنسية
تعتبــر	ثنائيــة	الجنــس	أو	البينجنســية	مصطلحــا	بيولوجيــا	يحيــل	إلــى	األشــخاص	الذيــن	ولــدوا	مــع	أعضــاء	جنســية	هــي	فــي	اآلن	ذاتــه	

أنثويــة	وذكوريــة،	وال	تســتجيب	بالتالــي	إلــى	التعريفــات	الثنائــي	لـ«ذكــر«	و«أنثــى«.

• عديم الجنس
يوجــد	طيــف	يمــر	مــن	األشــخاص	الذيــن	ال	يشــعرون	بــأي	ميــول	جنســية،	إلــى	أولئــك	الذيــن	يشــعرون	بهــا	بدرجــات	ضعيفــة،	وال	

يشــعرون	باإلغــواء	الجنســي	إال	فــي	حــاالت	خاصــة.

• الهوموفوبيا
هي	األفكار	النمطية	أو/والنفور	اتجاه	األشخاص	المثليين	جنسيا	)أو	ممن	ليسوا	مغايرين	جنسيا(.

• األندروجينية )الخنثى(
تعبيــر	جنــدري	يجمــع	فــي	اآلن	ذاتــه	مــا	بيــن	عناصــر	الذكــورة	واألنوثــة.	وبشــكل	أوضــح	يتعلــق	األمــر	بمظهــر	و/أو	ســلوك	اجتماعــي	

ــن	مــن	تحديــد	إلــى	أي	جندر/جنــس	ينتمــي. لفــرد	ال	يمكِّ
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• العرق
التصنيفات	البيولوجية	والجســدية	و/أو	الجينية	لإلنســان	بحســب	بعض	المعايير	المميزة	للمظهر	الجســدي	
مــن	قبيــل	لــون	البشــرة،	أو	شــكل	الوجــه،	أو	لــون	العيــون،	أو	مورفولوجيــا	الجســد.	غالبــا	مــا	يســتعمل	هــذا	
المصطلــح	بطريقــة	ثنائيــة	لتحديــد	العــرق	المتفــوق	والعــرق	األدنــى	فــي	اآلن	ذاتــه.	علــى	مــر	العصــور،	ولكــن	
خاصــة	منــذ	انتشــار	تجــارة	العبيــد	األفارقــة،	أثــار	مفهــوم	العــرق	اهتمــام	المفكــرات	والمفكريــن	السياســيين	
الغربييــن،	الذيــن	يســتعملونه	مــن	أجــل	تبريــر	وإعطــاء	الشــرعية	لممارســات	الغــزو	واالســتغالل	واالفتــراس	
مــن	لــدن	حكوماتهــم.	فــي	النظريــة	النقديــة،	يتــم	التعامــل	مــع	العــرق	علــى	أنــه	مصطلــح	إشــكالي	يقــدم	
تاريخــه	تعاليــم،	ألنــه	يعكــس	كيــف	أن	الســلطة	واإليديولوجيــا	تتقاطعــان	مــن	أجــل	إعطــاء	الشــرعية	للتعامــل	
ــر	المناهــض	لالســتعمار	 الظالــم	وغيــر	المتكافــئ	مــع	اآلخريــن	مــن	طــرف	الســلطات	المهيمنــة.	يدعــم	الُمفكِّ
فرانــز	فانــون	فكــرة	أن	العــرق	هــو	عالقــة	اجتماعيــة	مبنيــة،	وُتْنَتــج	ويعــاد	إنتاجهــا	بشــكل	دائــم	علــى	قاعــدة	
صــور	نمطيــة	وأحــكام	مســبقة	عــن	أصــول	األشــخاص،	أي	عبــر	عمليــة	»نســبتهم	إلــى	عــرق	معيــن«.	يســاهم	

العــرق،	بوصفــه	عنصــرا	بيولوجيــا،	داخــل	منظومــة	العنصريــة	فــي	ترســيخ	فكــرة	تفــوق	العــرق	األبيــض.

• اإلثنية
هــي	بنــاء	اجتماعــي	يفصــل	النــاس	إلــى	جماعــات	مجتمعيــة	أكثــر	ضيقــا	وفــق	خصائــص	مثــل	الشــعور	المشــترك	باالنتمــاء	إلــى	مجموعة،	
وقيــم،	ونمــاذج	للســلوك،	ولغــة،	والمصالــح	السياســية	أو	االقتصاديــة،	والتاريخيــة	علــى	قاعــدة	جغرافيــة	لألســالف.	فــي	الســياق	

المغربــي	يمكــن	أن	ينطبــق	هــذا	علــى	اإلثنيــة	األمازيغيــة	أو	الريفيــة.

َسُب إلى ِعرق معّين )الَعْرَقَنة( • النَّ
عمليــة	معقــدة	جــدا	ومتناقضــة	مــن	خــالل	نســب	جماعــات	معينــة	إلــى	»عــرق«	معيــن،	وعلــى	هــذه	القاعــدة،	يخضعــون	إلــى	تعامــل	
مختلــف	و/أو	عــدم	متكافــئ.	فيمــا	البيــض	والبيضــاوات	بدورهــم	ُينســبون	إلــى	عــرق	معيــن،	فــإن	هــذه	العمليــة	غالبــا	مــا	تكــون	غيــر	
مرئيــة	أو	معياريــة	بالنســبة	إلــى	الذيــن	واللواتــي	يوصفــون	بالبيض-وهــذا	مــا	يحفــظ	لهــم	الســلطة	فــي	وصــف	وَنســب	»األخريــن«	

إلــى	عــرق	معيــن.

• األشخاص المنسوبون إلى ِعرق معين/األقليات المرئية
األشــخاص	اآلخــرون	خــارج	دائــرة	الســكان	األصلييــن،	والذيــن	ال	يحســبون	كمنتميــن	إلــى	العــرق	القوقــازي	أو	الذيــن	بشــرتهم	ليســت	
بيضــاء.	هنــاك	نقــاش	هــام	حــول	اســتعمال	مصطلــح	»األقليــات	المرئيــة«	ألن	»المرئــي«	تســتعمل	مــن	أجــل	وصــف	االختــالف	
فــي	طبقــة	لــون	البشــرة،	أمــا	فيمــا	يخــص	مصطلــح	»األقليــة«	فيســتعمل	لوصــف	ضعــف	نســبي،	فــي	عالقــات	الســلطة.	البعــض	
يفضلــون	بــأن	يســموا	بـ«األشــخاص	الملّونيــن«،	فيمــا	يفضــل	آخــرون	وأخريــات	لغــة	أكثــر	خصوصيــة	باســتعمال	)أسود/ســوداء،	صينــي/
صينيــة،	صومالي/صوماليــة(.	مصطلــح	»الشــخص	المنســوب	إلــى	عــرق	معيــن«	يســتعمل	ألنــه	يعتــرف	بالحواجــز	التــي	يواجههــا	
األشــخاص	المعنيــون	الذيــن	يحالــون	بشــكل	دائــم	إلــى	أفــكار	نمطيــة	عرقيــة	معاصــرة	فــي	المجتمــع،	وليســت	نتيجــة	لهوّياتهــم	

األصليــة	أو	عيوبهــم.

• العنصرية
هــي	بنــاء	إيديولوجــي	يجعــل	عرقــا	معينــا	و/أو	مجموعــة	إثنيــة	معينــة	فــي	موقــع	ســلطة	مقارنــة	باآلخريــن	وعلــى	قاعــدة	الخصائــص	
الجســدية	والثقافيــة،	وأيضــا	علــى	قاعــدة	الثــروات	االقتصاديــة،	مــا	يــؤدي	إلــى	عالقــات	تراتبيــة	حيــث	العــرق	المتفــوق	يمــارس	هيمنــة	
ــر	العنصريــة	أيضــا	بأنهــا	تمييــز	يتأســس	علــى	لــون	البشــرة،	واالنتمــاء	اإلثنــي	و/أو	الجنســية.	ولهــذا	نتائــج	 وتحكمــا	فــي	اآلخريــن.	تفسَّ

ملموســة	مــن	قبيــل	عــدم	تكافــؤ	الفــرص	مــن	قبيــل	الحصــول	علــى	ســكن	أو	التعليــم	أو	العثــور	علــى	وظيفــة.
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• عدم االكتراث باللون
هــي	إيديولوجيــا	عرقيــة	تفتــرض	أن	أحســن	طريقــة	إلنهــاء	التمييــز	هــي	التعامــل	مــع	كل	األفــراد	بأكثــر	إنصــاف	ممكــن،	دون	األخــذ	بعيــن	
االعتبــار	العــرق،	أو	الثقافــة	أو	اإلثنيــة.	هــذا	المصطلــح	يزيــل	التركيــز	أو	يتجاهــل	مســألة	العــرق	أو	األصــول	اإلثنيــة،	التــي	تشــكل	علــى	
الرغــم	مــن	ذلــك	جــزءا	هامــا	مــن	الهويــة.	فــي	الســياق	المغربــي،	يمكــن	أن	يحيــل	هــذا	إلــى	التجاهــل	الــذي	يتــم	التعامــل	بــه	مــع	مســألة	
اإلثنيــة	األمازيغيــة	أو	فــي	عالقــة	بالمغاربــة	والمغربيــات	مــن	ســود	البشــر	فــي	الجنــوب	المغربــي،	ومــن	خــالل	رفــض	االعتــراف	بــأن	
هويتهــم	تلعــب	دورا	فــي	كيفيــة	التعامــل	معهــم	وكذلــك	ولوجهــم	أم	ال	إلــى	االمتيــازات	االجتماعيــة	وبعــض	المراكــز	داخــل	المجتمــع.

• مناهضة العنصرية
ويتــم	تعريفهــا	عبــر	العمــل	علــى	المكافحــة	النشــيطة	ضــد	كل	أشــكال	العنصريــة	مــن	خــالل	الترافــع	مــن	أجــل	التغييــر	فــي	الحيــاة	

واالجتماعيــة واالقتصاديــة	 السياســية	

• اإلنصاف العرقي
هــو	الوضــع	الــذي	يمكــن	الوصــول	إليــه	وتحقيقــه	إذا	لــم	تكــن	الهويــة	العرقيــة	محــددة،	مــن	منطلــق	إحصائــي،	كيــف	يتــم	التعامــل	
مــع	شــخص	وكذلــك	حظوظــه	فــي	النجــاح	داخــل	المجتمــع.	حينمــا	نســتعمل	هــذا	المصطلــح،	نفكــر	فــي	اإلنصــاف	العرقــي،	بوصفــه	
جــزءا	مــن	العدالــة	العرقيــة،	وندمجــه	إذن	فــي	األعمــال	التــي	تهــدف	إلــى	مكافحــة	األســباب	العميقــة	لعــدم	التكافــؤ	وليــس	فقــط	
مــن	خــالل	مظاهرهــا.	ويشــمل	هــذا	إلغــاء	السياســات	والممارســات	والســلوكيات	والرســائل	الثقافيــة	التــي	تعــزز	الحظــوظ	فــي	النجــاح	

بحســب	العــرق	أو	ال	تفلــح	فــي	إلغائهــا.
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• الوضعية االجتماعية واالقتصادية
مجتمعيــا	 بنــاًء	 واالقتصاديــة	 االجتماعيــة	 الوضعيــة	 تعتبــر	
يحيــل	علــى	الوضــع	االجتماعــي	أو	الطبقــة	التــي	ينتمــي	إليهــا	
شــخص	أو	جماعــة	مقارنــة	بالجماعــات/	الطبقــات	األخــرى	
الغالــب	 فــي	 قياســه	 يتــم	 الوضــع	 هــذا	 المجتمــع.	 داخــل	
ــة	 ــار	للتعليــم	والدخــل	والمهن مــن	خــالل	األخــذ	بعيــن	االعتب
ــرى	 ــات	كب ــة	فئ ــاك	ثالث التــي	يمارســها	فــرد	أو	جماعــة.	وهن
تســتعمل	عندمــا	يمنــح	الوضــع	االجتماعــي	واالقتصــادي:	
.	خــالل	تحليــل	 وضــع	مرتفــع،	وضــع	متوســط،	ووضــع	متــدنٍّ
الوضــع	االجتماعــي	واالقتصــادي	يكــون	مــن	المهــم	فهــم	
كيــف	أن	هــذا	العامــل	يؤثــر	فــي	حظــوظ	وقــدرات	الفــرد	فــي	
الولــوج	إلــى	الحقــوق	داخــل	المجتمــع	وكيــف	يمكنــه	أنــه	
يرتبــط	بالوضــع	الــذي	ينظــر	بــه	إلــى	الفــرد،	وإمكانيــة	ولوجــه	

إلــى	االمتيــازات	داخــل	نفــس	المجتمــع.	

• التمييز الطبقي
التمييــز	علــى	أســاس	الطبقــة	االجتماعيــة	هــو	حكــم	مســبق	أو	تمييــز	يتأســس	علــى	أســاس	الطبقــة	االجتماعيــة.	يتضمــن	التمييــز	
الطبقــي	الســلوكيات،	والممارســات،	وأنظمــة	الممارســات	السياســية	والممارســات	الفرديــة	التــي	يتــم	تطبيقهــا	لفائــدة	طبقــة	
ــروة	والمدخــول	 متفوقــة	ضــد	مصالــح	طبقــة	أدنــى.	تحيــل	الطبقــة	االجتماعيــة	إلــى	جماعــة	مــن	األفــراد	ترتكــز	تراتبّيتهــم	علــى:	الث

والتعليــم	والمهنــة	وكذلــك	علــى	شــبكة	العالقــات	االجتماعيــة.

• الرأسمالية
نظــام	اقتصــادي	يتميــز	بالملكيــة	الخاصــة،	وحيــث	األفــراد	والشــركات	يســمح	لهــم	بــأن	يعملــوا	للحصــول	علــى	منافعهــم	االقتصاديــة	
ــع	االتهــام	إلــى	 الخاصــة،	وحيــث	قــوى	الســوق	تحــدد	بشــكل	حــر	أســعار	الســلع	والخدمــات.	توجــه	عــدة	انتقــادات	للرأســمالية	أصاب
النتائــج	الســلبّية	لهــذا	النظــام	فيمــا	يخــص	تفاقــم	عــدم	المســاواة	االجتماعيــة	ومخاطــر	اســتغالل	العامــالت	والعامليــن	مــن	طــرف	

أولئــك	الذيــن	يملكــون	وســائل	اإلنتــاج.

• اإلنصاف في األجور
حــق	رجــل	أو	امــرأة	)أو	شــخص	ينتمــي	إلــى	أقليــة	إثنيــة	أو	عرقيــة	أو	جنســية	أو	دينيــة(	فــي	الحصــول	علــى	نفــس	األجــر	مقارنــة	بشــخص	
ل.ة،	أو	 ــر	ُمَهْيِمنــة(	وتقــوم	بالعمــل	نفســه	أو	بعمــل	شــبيه	مــن	أجــل	نفــس	المشــغِّ ــة	التــي	تعتب ــة	بالفئ مــن	الجنــس	اآلخــر	)أو	مقارن

ل.ة	شــبيه.ة. مشــغِّ

• المساعدات االجتماعية
هــي	مجمــل	الخدمــات	االجتماعيــة	التــي	تقدمهــا	الــدول	ويمكــن	أن	يســتفيد	منهــا	األشــخاص	فــي	وضعيــة	هشاشــة	مــن	أجــل	
مســاعدتهم	علــى	تلبيــة	احتياجاتهــم	المعيشــية	األساســية	والتعويــض	عــن	بعــض	المخاطــر	االجتماعيــة	مــن	قبيــل	الشــيخوخة	والمــرض	
والبطالــة	والمشــاكل	الســكنية،	والفقــر.	توجــد	أنظمــة	اجتماعيــة	مختلفــة	جــدا	مــن	قبــل	النمــوذج	االســكندنافي	الــذي	يضمــن	حمايــة	
كاملــة	وشــاملة	للجميــع	)الســويد،	فنلنــدا،	الدنمــارك(،	والنمــوذج	االجتماعــي	الديمقراطــي	الفرنســي	الــذي	يجمــع	مــا	بيــن	الخدمــات	
العموميــة	المجانيــة	والخدمــات	عبــر	أســعار	محــددة،	والنمــوذج	األنجلوسكســوني	الــذي	يدمــج	مــا	بيــن	المســاعدة	العموميــة	

والرعايــة	الخاصــة	)بريطانيــا،	إيرلنــدا(.	
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8| )عـــدم( القـــــدرات
 

• )عدم( القدرات
عــدم	القدرة/اإلعاقــة	يمكــن	أن	تكــون	جســدية،	أو	ســيكولوجية-اجتماعية	أو	فكريــة	أو/ومرتبطــة	بحاّســة	معينــة،	أو	هــي	مزيــج	
مــا	بيــن	هــذه	األشــياء.	)عــدم(	القــدرات	يمكــن	أن	تؤثــر	فــي	الجســد	كلــه	أو	جــزء	منــه.	يولــد	البعــض	بإعاقــات	بينمــا	يصبــح	آخــرون	
ذوي	قــدرات	متقلصــة	الحقــا	فــي	حياتهــم	بســبب	حــوادث،	مــن	قبيــل	حــادث	ســير	أو	مــرض	علــى	ســبيل	المثــال.	كل	شــخص	يوجــد	
فــي	وضعيــة	إعاقــة،	لديــه	هويتــه	الخاصــة	وحاجياتــه	المتعلقــة	بالمســاعدة،	التــي	ال	يجــب	افتــراض	أي	واحــدة	منهــا.	مــن	الضــروري	
ــة،	مــن	أجــل	فهــم	كيفيــة	تأســيس	منظومــة	 االعتــراف	بالتنــوع	فــي	مجــال	عــدم	القــدرات،	والميــول	الجنســية،	أو	الهويــات	الجندري

شــمولية	ومكافحــة	كل	أشــكال	التمييــز.

• شخص يعاني من اإلعاقة الحركية
هــو	كل	شــخص	تعتبــر	حركتــه	خــالل	اســتعمال	وســائل	النقــل	محــدودة	بشــكل	كبيــر	بســبب	إعاقــة	جســدية	)حــواس	أو	حركــة،	دائمــة	
أو	مؤقتــة(،	ومــن	إعاقــة	ذهنيــة،	أو	كل	شــكل	مــن	أشــكال	اإلعاقــة	أو	الســن،	والــذي	يحتــاج	وضعــه	إلــى	رعايــة	مناســبة	ومالءمــة	

الخدمــة	وتوفيرهــا	وفقــا	لحاجياتــه	الخاصــة.

• شخص في وضعية إعاقة
هــو	كل	شــخص	يعانــي	مــن	إعاقــة	جســدية	أو	ذهنيــة	وتــؤدي	إلــى	عــدم	قــدرة	ملموســة	ودائمــة	يمكــن	أن	تشــكل	عائقــا	ال	يســتهان	
بــه	فــي	إنجــاز	نشــاطه	اليومــي.	هــذا	الوضــع	يمنــع	األشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة	مــن	المســاهمة	الكاملــة	فــي	عــدة	مناحــي	مــن	

الحيــاة	االجتماعيــة	بســبب	الوصــم	الــذي	يتعرضــون/	يتعرضــن	لــه	بشــكل	منهجــي.

• القدرة/ التمييز على أساس اإلعاقة
وهــو	نظــام	مــن	المعتقــدات	التــي	تعتبــر	أن	األشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة	هــم	أقــل	أحقيــة	باالحتــرام	والتقديــر،	وأقــل	قــدرة	علــى	
المســاهمة	والمشــاركة	فــي	تطويــر	مجتمعاتهــم،	ويملكــون	قيمــة	أقــل	بشــكل	جوهــري	مقارنــة	باآلخريــن.	يمكــن	أن	يكــون	التمييــز	
علــى	أســاس	اإلعاقــة	واعيــا	أو	غيــر	واع	ويمكــن	أن	يكــون	متجــذرا	فــي	المؤسســات	واألنظمــة	أو	الثقافــة	بشــكل	أوســع	داخــل	
المجتمــع.	يمكــن	لهــذا	أن	يقلــص	مــن	إمكانيــات	األشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة	ويقلــص	مــن	إمكانيــة	انخراطهــم	فــي	حيــاة	جماعاتهــم.

ة • الُوُلوِجيَّ
إلــى	 بالنســبة	 وبالخصــوص	 إليــه،	 الولــوج	 يمكــن	 لمــا	 تعريــف	
اإلعاقــة،	 تعويــض	 أجــل	 مــن	 إعاقــة.	 وضعيــة	 فــي	 األشــخاص	
يجــب	أن	توفــر	البيئــة	المحيطــة	بالشــخص	مــن	ذوي	االحتياجــات	
الخاصــة	مــوارد	وترتيبــات	مالئمــة	تســتجيب	لحاجياتــه	كشــخص	
حصــري	 بشــكل	 الولوجيــة	 تتعلــق	 ال	 حركيــة.	 إعاقــة	 يعيــش	
ين	 باألشــخاص	فــي	وضعيــة	إعاقــة	بــل	تطبــق	أيضــا	علــى	المســنِّ
واألطفــال،	والنســاء	الحوامــل،	و/أو	اللواتــي	يســتعملن	عربــات	
أطفــال،	واألشــخاص	الذيــن	تعرضــوا	لحــوادث	ويســيرون	بشــكل	

عــكازات.	 مؤقــت	بمســاعدة	
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ــر	مترجــم	إلــى	 ــات، والمقاومــات«،	غي ــر: إعــادة تعريــف النســاء: الحــدود، الهوي ــة فــي حركــة عشــرين فبراي •		عبــادي	هــدى	)2014(،	»الجندري
cyber orient	فــي	نشــر	العربيــة،

 american	مجلــة	»هــل تحتــاج المــرأة المســلمة إلــى إنقــاذ؟ تأمــالت إناســية فــي النســبية الثقافيــة وحواشــيها«،	)2002(،	لغــد	أبــو	ليلــى		•
Anthropologist	vol.	104,	no	3

https://tinyurl.com/yxwm2a6d	:العربية	الترجمة

•		االتحــاد	مــن	أجــل	التضامــن	)2018(،	»أصــوات تعلــو. خطابــات ومقاومــات النســاء المهاجــرات مــن دول جنــوب الصحــراء إلــى المغــرب« 
)بالفرنســية(

 open	فــي	منشــور	»أشــباح العبوديــة، انكســارات الماضــي وتحديــات الحاضــر«	)2018(،	مينــان،	الورا	غاردينــي،	ماركــو	أليــس،	بيالغامبــا		•
)باإلنجليزيــة( 	democray

 du bois review	مجلــة	فــي	نشــرت	»التراجــع عــن التقاطعيــة: إنقــاذ التقاطعيــة مــن دراســات التقاطــع النســوي«،	)2013(،	ســيرما	بيلــج،		•
2	no	10,	vol.	)باإلنجليزيــة(

•		بيلج،	سيرما	وباتريسيا	هيل	كولينز	)2016( »التقاطعية )مفاهيم مفتاحية(«،	الطبعة	األولى،	منشورات	polity	)باإلنجليزية(

•		باتلر	جوديث	)1988(،	»األعمال األدائية والدستور الجندري: مقال في الظاهراتية والنظرية النسوية«	)باإلنجليزية(

 escenarios	مجلــة	في	نشــرت	)2019(، »التقاطعيــة فــي ســياقات العنــف: حكايــات التمييــز والمقاومة«،	أوندريــا	ومونيــكا	ريفيــرا	كابــاركاس		•
vol.	16	n°1

 social	مجلــة	فــي	نشــر	)1986( »التعلــم مــن الداخــل الخارجــي: المعنــى االجتماعــي للفكــر النســوي األســود«،	باتريســيا	هيليــز	كولينــو،		•
6	n°	33	vol.	problems	)باإلنجليزيــة(
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•		تقرير	المجلس	المدني	لمناهضة	جميع	أشكال	التمييز	)2018(	)بالفرنسية(

•		كرينشــو	كيمبرلــي،	)1989( »إنهــاء التهميــش الناتــج عــن تقاطــع العــرق والجنــس: نقــد نســوي أســود لعقيــدة مناهضــة التمييــز والنظريــة 
ــة( ــة«	نشــر	فــي	8	Article	1989,	vol.	Forum	Legal	chicago	of	university	)باإلنجليزي النســوية والسياســة المناهضــة للعنصري

 stanford	فــي	نشــر	)1991( »رســم خريطــة الهوامــش: التقاطــع وسياســات الهويــة والعنــف ضــد النســاء الملونــات«	كيمبرلــي،	كرينشــو		•
Law	review	vol.	43	n°6

ted	لقاءات	في	ندوة	)2016( »عجالة التقاطعية«	كيمبرلي،	كرينشو		•

•		دوغوج	أولمب،	)1791( »إعالن حقوق النساء والمواطنة«

•		شوقي	الهامل	)2019(،	»المغرب األسود، تاريخ العبودية والعرق واإلسالم«،	منشورات	»الكروازي	دي	شومان«،	)بالفرنسية(

•		الشبكة	األوروبية	لمناهضة	العنصرية	)2016(	enAr،	»النساء المنسيات: آثار اإلسالموفوبيا على النساء المسلمات«	)باإلنجليزية(

•		المجموعــة	المناهضــة	للعنصريــة	والمدافعــة	عــن	حقــوق	األجانــب	والمهاجريــن	)2018(،	»الكلفــة والجــراح، تقريــر عــن عمليــات قــوات األمــن 
فــي شــمال المغــرب مــا بيــن يوليــوز وشــتنبر 2018«	)بالفرنســية(

•		هاوسورث	ماري	)2006(،	»العولمة والحركة النسوية«،	)باإلنجليزية(	

•		هوكس	بيل	)1989(،	»اإلجابة: التفكير في النسوية، التفكير األسود«،	)باإلنجليزية(.	

Feminist	Formations	vol.	22	n°	3في	نشرت	)2010( »النساء، البنية، والتنظيم في الشرق األوسط«،	فالونتين	موغاديم		•

 critical review of	:فــي	نشــرت	»المواطنــة العاطفيــة: النســوية ومــا بعــد االســتعمار وسياســة االعتــراف«	)2005(،	مونيــكا	مخيرجــي		•
International	Social	and	political	philosophy	vol.	8	n°	1

	،the Feminist philosophy reader	فــي	نشــرت	»مشــروع إبســتمولوجيا نســوية: آفــاق مــن نســوية غيــر غربيــة«،	)1989(،	أومــا	نارايــان		•
أداره:	بايلــي	أليســون،	كيومــو	كريــس

•		مفوضيــة	األمــم	المتحــدة	الســامية	لحقــوق	اإلنســان	))2019	ohchr »خبيــرة أمميــة تحــث المغــرب علــى اتخــاذ إجــراءات بشــأن التزاماتــه 
بمكافحــة التمييــز والمســاواة العرقيــة«.

•		سبيفاك	غايتاري	شاكرافورتي	)1988( »هل يستطيع التابع الكالم؟«

•		تروت	سيجورني	)1851( »ألست امرأة؟«

•		وولكر	ربيكا	)1955(،	»أن تكون حقيقًيا: قول الحقيقة وتغيير وجه النسوية«

 Sociology	Study	vol.	فــي	نشــرت	»الحركــة النســوية فــي الربيــع المغربــي: األدوار والخصوصيــة والمكاســب«،	)2015(،	محمــد	ياشــولتي		•
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Vii.  بخـصـــوص مـؤســســـــة هـــــايـنــريـــــش بـــــول 
الربـــــاط-المـغـــــرب والخـبـيــرتـيـــن

بخصوص مؤسسة هاينريش بول الرباط- المغرب
مؤسســة	هاينريــش	بــول	هــي	مؤسســة	سياســية	ألمانيــة	ذات	أهــداف	غيــر	ربحيــة	مرتبطــة	بالحــزب	األخضــر،	وتأخــذ	علــى	عاتقهــا	مهمــة	التربيــة	
المدنيــة	والسياســية	فــي	ألمانيــا	وعبــر	العالــم.	تدعــم	المؤسســة	علــى	خطــى	الكاتــب	الحائــز	علــى	جائــزة	نوبــل	هنريــش	بــول	التنميــة	الديمقراطيــة	
والمســتدامة،	وتدافــع	عــن	قيــم	حقــوق	اإلنســان	والمســاواة	بيــن	الجنســين،	ورؤيــة	عامــة	لحمايــة	البيئــة.	افتتــح	مكتــب	المؤسســة	فــي	الربــاط	

عــام	2014.

وتتحدد	المجاالت	الثالثة	األساسية	للعمل	في	المغرب	في:
1(	اإليكولوجيا	والتنمية	المستدامة،
2(	الديمقراطية	وحقوق	اإلنسان،

3(	الهجرة	وحرية	التنقل.	عبر	كل	أنشطتها	تولي	المؤسسة	عناية	وحساسية	خاصة	اتجاه	مسألة	النوع.	

كيف نعمل؟
مــن	أجــل	تحقيــق	أهدافهــا،	تعمــل	المؤسســة	فــي	المغــرب	بشــراكة	مــع	شــركاء	وشــريكات	محلييــن،	خاصــة	ضمــن	جمعيــات	وتنســيقيات	المجتمــع	
ــاء	شــبكة	ونقــل	 ــادرات	تشــاركية،	تهــدف	إلــى	إطــالق	نقاشــات	عموميــة	وبن المدنــي،	ومراكــز	األبحــاث	والشــركات	الناشــئة.	مــن	خــالل	إنجــاز	مب
الممارســات	البنــاءة،	مــع	تعزيــز	الحــوار	بيــن	مختلــف	الفاعــالت	والفاعليــن	علــى	المســتويات	المحليــة	والوطنيــة	والدوليــة.	تمــر	وســائل	العمــل	
مــن	التوعيــة	عبــر	مقاربــة	فنيــة	إلــى	إنتاجــات	ســمعية	بصريــة،	ونشــر	المعــارف	عبــر	النــدوات	والملتقيــات	والمنشــورات،	ومــن	خــالل	الترافــع	اتجــاه	

أصحــاب	القــرار	لفائــدة	الديمقراطيــة	والبيئــة.
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محور اإليكولوجيا والتنمية المستدامة
فــي	ســياق	التغيــرات	المناخيــة	والتدهــور	المســتمر	للبيئــة،	فــإن	مؤسســة	هاينريــش	بــول	تطمــح	إلــى	المشــاركة	فــي	بنــاء	

نمــوذج	تنمــوي	إيكولوجــي،	منصــف	وتشــاركي	فــي	المغــرب.	

الخضــر،	 والمســتثمرين	 والمســتثمرات	 المدنــي	 المجتمــع	 ترافــق	 أن	 اإليكولوجيــة	 مشــاريعها	 عبــر	 المؤسســة	 ترجــو	
والمؤسســات	المحليــة	والوطنيــة	فــي	ســيرورة	مســتدامة	انخــرط	المغــرب	فيهــا	مــن	خــالل	التركيــز	علــى	أربعــة	محــاور	

أساســية:	االنتقــال	الطاقــي،	تدبيــر	النفايــات،	السياســة	الفالحيــة	وكذلــك	التنميــة	الحضريــة.	

نترافــع	مــع	شــركائنا	مــن	أجــل	انتقــال	طاقــي	غيــر	مركــزي،	وتشــاركي،	ونطــور	مقاربــة	لتقليــص	النفايــات	وإعــادة	تدويرهــا،	
كمــا	نضــع	األســس	النتشــار	الزراعــة	اإليكولوجيــة،	ونقــوم	بإطــالق	مبــادرات	مــن	أجــل	التنميــة	الحضريــة	تكــون	مســتدامة	

وشاملة.

محور الديمقراطية وحقوق اإلنسان
مــن	خــالل	التركيــز	علــى	التوجهــات	االســتراتيجية	للدســتور	المغربــي	تلتــزم	مؤسســة	هاينريــش	بــول	بتعزيــز	الحقــوق	

المدنيــة،	والمشــاركة	المواطنــة	والمســاواة	بيــن	الجنســين	فــي	المغــرب.

مــن	خــالل	مشــروعها	للديمقراطيــة	وحقــوق	اإلنســان	تريــد	المؤسســة	أن	تخلــق	فضــاءات	مندمجــة	للتعبيــر	والحــوار	
لفائــدة	الفاعــالت	والفاعليــن	السياســيين	والناشــطات	والناشــطين	مــن	المجتمــع	المدنــي،	وكذلــك	مــن	خــالل	الباحثــات	

والباحثيــن.	أبــرز	مجــاالت	نشــاطها	هــي:	المشــاركة	السياســية،	المســؤولية،	ديمقراطيــة	النــوع	وعــدم	التمييــز.

بالعمــل	مــع	شــركائنا،	نقتــرح	علــى	الشــباب	فضــاءات	للنقــاش	والعمــل	المدنــي،	وندعــم	الممارســات	الشــفافة	فــي	
تدبيــر	المجــال	العمومــي،	ونحســس	الجمهــور	بالمســاواة	بيــن	الجنســين،	ونجعــل	فــي	أولويــة	أعمالنــا	مقاربــة	تقاطعيــة	

ــز. لمناهضــة	التميي

محور الهجرة وحرية التنقل
انطالقــا	مــن	أهميــة	حركــة	تنقــل	النــاس	فــي	القــارة	اإلفريقيــة،	فــإن	المؤسســة	تأمــل	فــي	المشــاركة	فــي	نقــاش	حقيقــي	

حــول	الهجــرة	يكــون	مرتكــزا	علــى	حقــوق	اإلنســان	فــي	المغــرب	وفــي	المنطقــة.

ــة	التنقــل،	فــإن	المؤسســة	تعمــل	باتفــاق	مــع	شــركائها	الجمعوييــن	والجامعييــن	 مــن	خــالل	عملهــا	علــى	الهجــرة	وحري
ــز	قــدرات	األشــخاص	المهاجريــن	والفاعــالت	والفاعليــن	مــن	المجتمــع	المدنــي	 والفنييــن	والسياســيين	فــي	ســبيل	تعزي

الــذي	يعملــون	علــى	هــذا	الموضــوع	مــن	أجــل	مجتمــع	متعــدد	ومنصــف	ويحتــرم	حقــوق	المهاجــرات	والمهاجريــن.

لتحقيــق	هــذه	الغايــة،	نشــجع	مــع	شــركائنا	علــى	البحــث	الجامعــي	فــي	المغــرب	حــول	أســئلة	الهجــرة،	ونخلــق	شــبكة	مــن	
الفاعــالت	والفاعليــن	مــن	المجتمــع	المدنــي	والسياســي،	ومــن	الفضــاء	الجامعــي،	ونشــجع	نقاشــات	وحــوارات	جديــدة	مــا	

بيــن	المغربيــات	والمغاربــة	مــن	جهــة	والمهاجــرات	والمهاجريــن	مــن	جهــة،	وذلــك	عبــر	مداخــالت	وأنشــطة	فنيــة.
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بخصوص خبيرتي المشروع
تريــزا	كابيالــي	teresa cappiali	)حاصلــة	علــى	دكتــوراه	مــن	جامعــة	مونتريــال،	كنــدا(،	وهــي	الخبيــرة	الدوليــة	للمشــروع.	تعمــل	فــي	معهــد	راوول	
ولنبــورغ	raoul wallenberg	لحقــوق	اإلنســان	وحقــوق	العمــل	اإلنســاني	)rwi(	فــي	لونــد،	الســويد.	يركــز	مشــروعها	األساســي	علــى	الهجــرة	
مــن	إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء	إلــى	المغــرب	وإســبانيا.	حصلــت	تيريــزا	علــى	تكويــن	معمــق	فــي	دراســات	الهجــرة،	وفــي	دراســات	العــرق	واإلثنيــة،	وفــي	
الحــركات	االجتماعيــة،	وفــي	األفــق	النقديــة،	النســوية	والتقاطعيــة.	هــذه	الخبــرة	التــي	حصلــت	عليهــا	مــن	مختلــف	المؤسســات	التــي	درســت	فيهــا	
ومــن	ضمنهــا	جامعــة	مونتريــال،	وجامعــة	مكغيــل،	وجامعــة	ترونتــو	)كنــدا(،	وجامعــة	كورنيــل	)الواليــات	المتحــدة(،	ومعهــد	كارلــو	ألبرتــو	ومعهــد	
الدراســات	األوروبيــة	)إيطاليــا(	وكذلــك	جامعــة	لونــد	)الســويد(.	إلــى	جانــب	خبرتهــا	الجامعيــة،	فهــي	تملــك	تجربــة	واســعة	دوليــة	فــي	العمــل	
واالستشــارات	لــدى	مراكــز	بحــوث	ومنظمــات	مــن	المجتمــع	المدنــي	التــي	تعمــل	فــي	مجــال	حمايــة	حقــوق	اإلنســان	والالجئيــن	والمهاجــرات	

والمهاجريــن،	خاصــة	فــي	كنــدا	وأوروبــا.

teresa.cappiali@rwi.lu.se :البريد اإللكتروني
 teresacappiali.org :الموقع الخاص

مهــا	التــازي	هــي	الخبيــرة	المغربيــة	للمشــروع.	حاصلــة	علــى	شــهادة	دكتــوراه	فــي	»التواصــل	والدراســات	الثقافيــة«	لــدى	جامعــة	كونكورديــا	
فــي	مونتريــال	–	حيــث	أعطــت	محاضــرات	فــي	مجــال	»النســوية	التقاطعيــة«	)critical race Feminisms(	فــي	معهــد	ســيمون	دو	بوفــوار.	
تستكشــف	أبحاثهــا	التمــرد	اإلبداعــي	لــدى	النســاء	بعــد	الربيــع	العربــي	فــي	إفريقيــا	الشــمالية،	ومــن	هنــا	ينبــع	اهتمامهــا	بوســائل	التعبيــر	الفنــي	مثــل	
 empowering women	برنامــج	فــي	مديــرة	منصــب	تشــغل	أن	إلــى	الجمعــوي	التزامهــا	بهــا	دفــع	.slam	الْصــاَلم	وشــعر	والغرافيتــي	المســرح
in the atlas	)تعزيــز	قــدرات	النســاء	فــي	األطلــس(.	وهــي	مبــادرة	اجتماعيــة	تهــدف	إلــى	إدمــاج	نســاء	العالــم	القــروي	فــي	النمــو	االقتصــادي	

والتنميــة	المســتدامة	فــي	جبــال	األطلــس	المغربــي.

maha.tazi@martsy.ma :البريد اإللكتروني



عن الدراسة:

من إعداد:	تريزا	كابيالي	ومها	التازي

الناشر:	مؤسسة	هاينريش	بول

تنسيق:	لبنى	اليوسفي

ترجمة:	محمد	الخضيري

تاريخ اإلصدار:	شتنبر	2021

napalm :تصميم وطباعة

يمكن	نشر	وتوزيع	وتقديم	نسخة	من	هذا	العمل	باستخدام	جميع	الوسائل	والصيغ	المتاحة	شريطة:
اإلشارة	للعمل	من	إدراج	رابطه	اإللكتروني	واإلشارة	لكل	التغييرات	الطارئة.
يمنع	استعماله	في	أي	نشاط	تجاري	وال	يسمح	ببيع	أي	جزء	من	هذا	العمل.

يمنع	توزيع	أي	نسخة	معدلة	من	هذا	العمل.
مؤسسة	هاينريش	بول	غير	مسؤولة	عن	استعمال	هذا	التقرير	من	قبل	الغير.

صادر	عن	مؤسسة	هاينريش	بول	الرباط	-	المغرب،	2021.
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