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النوع االجتماعي والتغي�ي االجتماعي :
ن النساء الليبيات  شبكات المساعدة ب�ي

ي تونس بعد 2011
 �ن

فالنتينا زاغاريا

يعالج هذا المشروع االثنوغرافي 
الطرائق التي بواسطتها تنسج النساء 
مساعدة  شبكات  تونس  في  الليبيّات 
وتشغيل أثناء إقامتهّن الدائمة تقريبا، 
بها  تساهم  التي  الطريقة  ويستكشف 
الخاّصة،  بطريقتها  التجارب،  هذه 
بعيد  لليبيا.  مستقبلي  تصّور  في 
 ،2011 سنة  القذافي  وإبعاد  الثورة 
غرقت ليبيا في حرب أهليّة اتّسمت 
بالتدّخل األجنبي، وغالبا ما توصف 
في الخطابات اإلعالميّة واألكاديميّة 
المجتمع  واختفى  الفوضى.  بلغة 
والليبيات،  الليبيّون  سيّما  وال  الليبّي 
أنفسهم من التحليل السياسّي. وبسبب 
تصاحب  التي  اإلجرائيّة  المصاعب 
البلد  هذا  داخل  البحث  مجاالت 
األبحاث  فإّن  الحرب،  يعيش  الذي 
لجأت  ليبيا  حول  األخيرة  الجامعيّة 
بعد، عموما  المعرفة عن  إنتاج  إلى 
من بلدان مجاورة مثل تونس، حيث 
ومنظمات  كثيرة  سفارات  استقّرت 
دوليّة  ومنّظمات  حكوميّة  غير 
نادرا  ذلك،  ومع  ليبيا.  في  تعمل 
حياة  على  األعمال  هذه  ترّكز  ما 
وعلى  تونس  في  والليبيات  الليبيّين 
بلد  في  سواء  وتحدّياتهم  انتظاراتهم 
األصلي.  بلدهم  في  أو  االستقبال 
أو من  العودة  تمّكن هؤالء من  وإن 
القيام برحالت ذهاب وعودة، هم في 

الغالب في تونس بتأشيرات سياحيّة، 
قليل  لعدد  إال  اللجوء  منح  اليتّم  اذ 
سياسة  نقص  سياق  وفي  منهم.  جدا 
الّشريحة  هذه  تجاه  واضحة  حماية 
السكنيّة وغياب تشريع وطنّي حول 
اللّجوء، فإّن هذا البحث يتساءل عن 
تأثيرات حركة العبور بين البلدين - 
وهي نفسها قائمة على تاريخ طويل 
خلق  وعن  البلدين-  بين  التنقل  من 
وممارسات  متخيالت  وتحويل 
المجتمع  داخل  واجتماعية  سياسية 

الليبي.  

والفشل  النجاح  قصص  كانت 
المتعلقة بثورات وانتفاضات 2011 
األوسط  والشرق  إفريقيا  شمال  في 
العام  هذا  مكان  كل  في  حاضرة 
العامة  المناقشات  في  خاص  بشكل 
العاشرة  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
الروايات،  هذه  عن  وباالبتعاد  لها. 
يأخذ  منظور  في  البحث  هذا  يندرج 

في االعتبار عمليات التحول طويلة 
مستويات  على  تحدث  التي  المدى 
التي  الطرق  واستكشاف  حميمة، 
يتم بها إعادة تشكيل أدوار الجنسين 
استجابة-  أو  إطار-  في  والعالقات 
تقديم  خالل  من  وللنّزوح.  للثورة 
فهم  كيفية  حول  دقيقة  نظر  وجهات 
والمجتمعي  السياسي  للتغيير  النساء 
البحث  هذا  يتساءل  فيه،  والمشاركة 
النساء  بها  تفسر  التي  الطرق  عن 
السلطات  من  العديد  مع  وتتفاوض 
يشّكلن  وكيف  اليومية.  حياتهن  في 
أثناء  والتوظيف  المساعدة  شبكات 
بلدهم  من  بالقرب  وجودهن  ترسيخ 
التي  األحياء  في  وغالبًا  األصلي، 
ما  آخرون؟  وليبيات  ليبيون  يسكنها 
السياسية  وتصوراتهم  آمالهم  هي 
لذلك  المستقبل؟  لليبيا  واالجتماعية 
اإلثنوغرافية  الدراسة  هذه  تؤكد 
في  تأخذ  التي  المقاربة  أهمية  على 
االعتبار كال من اتصال عابر للوطن 
في المنطقة وممتد في الزمن، فضالً 
المجموعات  نظر  وجهات  عن 
البلدان المضيفة، والتي  النازحة في 
خلق  في  منها  انطالقا  يستمرون 
فضاءات سياسيّة جديدة غير محددة 

بأطر وطنيّة.   
من  عام  بعد  البحث،  هذا  يرنو 
األسر  داخل  بالمشاركة  المالحظة 
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بطريقة  أو  مؤقتًا  تعيش  التي  الليبية 
إيالء  تونس،إلى  في  استقراًرا  أكثر 
الحميمة  للعالقات  خاص  اِهتمام 
باعتبارها  والصداقات  وللقرابة 
الحكم  إنتاج  فيها  يتّم  فضاءات 
ومعارضتها.  وتغييرها  والسلطة 
المالحظات  هذه  تمت  تونس،  في 
الجالية  فيها  بدأت  التي  األحياء  في 
أكثر  بشكل  ااِلستقرار  الليبية 
منهجية منذ عام 2011. في المنطقة 
بن  مدينتْي  من  بالقرب  الحدودية، 
العائالت  سنتتبع  وتطاوين،  قردان 
الليبية التي تنزح خالل فترات القتال 
باستكشاف وجهات  للسماح  المكثف 
والجنس.  للطبقة  مختلفة  نظر 
اإلتنوغرافي  البحث  هذا  سيدرس 

أيًضا ما إذا كانت العوامل القبلية أو 
تلعب  الدينية  أو  العرقية  أو  المحلية 
أفراد  مختلف  قيام  كيفية  في  دوًرا 
الشتات الليبي ببناء شبكات المساعدة 
والبنية التحتية الموازية أثناء إقامتهم 
بحوث  مع  تفاعل  وفي  تونس.  في 
الدكتوراه  باحثين في مرحلة ما بعد 
»توثب  مشروع  من  جزءا  تمثل 
االطراف 2« حول العراق وسوريا، 
ستتم دراسة الطريقة التي تناقش بها 
الصراع  تحوالت  الليبيات  النساء 
المشاريع  تعدّد  وكذلك  بلدهّن  في 
أجل  من  السلطات،  وتعدّد  السياسية 
القرابة  شبكات  تؤدي  كيف  إظهار 
من  أشكال  إلى  وااللتزام  والتحالف 

إعادة بناء مستقبالت جماعية.

-  2 االطراف  توثب   مشروع 
 من تفكك الى اعادة بناء الدولة
األوسط الشرق  في   والدين 
الدينية، الدراسات  مركز   - 
المركزية األوروبية  الجامعة 

تم تطوير مشروع البحث »توثب 
العمل  هذا  يعدّ  والذي   - االطراف« 
مرحلتين.  على   - منه  جزًءا  البحثي 
اهتمت المرحلة األولى من المشروع 
بفهم التحّوالت في العالقة بين الدّين 
على  االجتماعية  والهياكل  والدّولة 
في  الماضية  الثالثة  العقود  مدى 
المشروع  ويهدف  والعراق.  سوريا 
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حول  الفرضيات  مسألة  اعادة  إلى 
أو  الطائفية  أو  الدينية  »الّصحوات« 
في  والبحث  المكبوتين«،  »عودة 
الدين  يكن  لم  الدولة.  تقويض هياكل 
غائبًا أبدًا، لكن العقود القليلة الماضية 
تعريف  وإعادة  تشكيل  إعادة  شهدت 
األوسط،  الشرق  في  الديني  للمجال 
آخر،  مكان  أي  في  الحال  هو  كما 
للغاية،  وملموسة  مرئية  بطرق 
واختتمت  جيل.  حياة  مدى  على 
بعقد  المشروع  من  األولى  المرحلة 
األمريكية  الجامعة  في  دولي  مؤتمر 
ببيروت في جانفي 2019، بعد فترة 
كبار  بين  جمعت  عامين  استمرت 
الخبراء واألكاديميين في إطار متعدد 
المرحلة  خالل  وتم  التخصصات. 
األولى تنظيم أكثر من ثالثين مؤتمر، 
مناقشة وندوة. تم نشر عمل جماعي 
ناتج عن المشروع باللغتين اإلنجليزية 
والعربية. يتم دعم المرحلة الثانية من 
المشروع بمنحة من مؤسسة كارنيجي 
في نيويورك، من سبتمبر 2020 إلى 
المرحلة  هذه  وتهدف   .2022 أوت 
إلى توسيع برنامج البحث األولي مع 
التركيز على إعادة اإلعمار بدال من 
مزيد  من خالل  والتقويض،  التدمير 
االجتماعي  النوع  قضايا  استكشاف 

وإعادة تشكيلها.

باحثة  هي   : زاغاريا  فالنتينا 
البحث  فريق  في  الدكتوراه  بعد  ما 
 »2 االطراف  »توثب  لمشروع 
المركزية،  األوروبية  الجامعة 
البحوث  معهد  في  مشاركة  وباحثة 
من  كجزء  المعاصرة،  المغاربية 
شبكات  حول  البحثي  مشروعها 
النساء  بين  والتوظيف  المساعدة 
الليبيات في تونس. وهي حاصلة على 
درجة الدكتوراه في األنتروبولوجيا 
لالقتصاد  لندن  كلية  االجتماعية من 
أطروحتها  السياسية.  والعلوم 
الهجرة   : الحدود  حرق   « بعنوان 
والموت والكرامة في مدينة ساحلية 
تشكيل  كيفية  في  تبحث  تونسية«، 
من  واالنتماء  والمسؤولية  الكرامة 
في  المختلفة  الهجرة  مشاريع  خالل 
إلى  استنادًا  الثورة  بعد  ما  سياق 
في  اإلثنوغرافي  البحث  من  عامين 

في  نشرت  تونس.  شرق  جنوب 
العديد من المجالت، بما في ذلك :

المسرح  شركة  مؤسسة  وهي 
معها  تكتب  والتي  سينزا،  الدولية 
الناتجة  المسرحية  األعمال  وتدير 

عن العمل اإلثنوغرافي.
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