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جريدة املناضل-ة عاملية نسوية شبيبية أممية

almounadila.info

عنوان إليكرتوين إدارة جريدة املناضل-ة: 

mounadila2004@yahoo.fr

B.P 1378, Agadir , MAROC :عنوان املراسلة

Tel (002126)6.41.49.80.60 :الهاتف

ُصُعود َحركة الّنساء الَجديد
لجنة النساء يف األممية الرابعة 

24 شباط/ فرباير 2021

مقرر صادقت عليه اللجنة العاملية لألممية الرابعة 53 صوتا و 3 امتناع عن التصويت

تعريب جريدة املناضل-ة/املغرب

*********

"يجب علينا، من أجل تغيري ظروف الحياة، تعلم النظر 

إليها عرب عيون النساء"

من مقال ليون تروتسيك، منشور يوم 14 أغسطس/آب 1923 يف الربافدا، أورده بيار برويه يف  الفصل  السابع 

والعرشين من كتابه عن تروتسيك. 
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فــي الســنوات األخيــرة صعــودا جديــدا    شــهدنا 

بلــدان  فــي  اكتســت  التــي  النســوية  للحــركات 

، وفــي اآلن ذاتــه تنامــي 
ً
عديــدة طابعــا جماهيريــا

فــي حــركات  القيــادي  النســاء ودورهــن  مشــاركة 

انتفاضــات  وفــي  واســعة  جماهيريــة  احتجــاج 

إلــى  وبالنظــر  هــذه،  النظــر  زاويــة  مــن  شــعبية. 

قياســا  النضــاالت،  هــذه  نمــاذج  مختلــف 

بســابقاتها فــي متــم القــرن التاســع عشــر ومطلــع 

و1970،   1960 ســنوات  أو  العشــرين،  القــرن 

 مــع غيرهــا مــن ســيرورات تعبئــة 
ً
وتطورهــا تزامنــا

عامليــة جماهيريــة، نعتبــر أننــا إزاء موجــة جديــدة 

مــن الحركــة النســائية، ســيكون لهــا تأثيــر دائــم 

ومتطلباتــه،  الطبقــي  الصــراع  أشــكال  علــى 

الســيما مــع األداة الجديــدة املتمثلــة فــي إضــراب 

النســوي. النســاء 

1.السياق

 2020 العــام  فــي  كوفيــد-19  جائحــة  خلقــت   

الوضــع   خصائــص 
ً
مبــرزة كليــا،  ســياقا جديــدا 

العالمــي  مؤتمرنــا  نــص  أبــان  وقــد  الجوهريــة. 

الفو�ضــى  عــن   2018 العــام  فــي  عشــر  الســابع 

واألزمــة الجيوسياســية العامــة القائميــن حاليــا.  

للعوملــة  ناطقــا  توضيحــا  الجائحــة  وتمثــل 

بانتشــارها الســريع فــي العالــم برمتــه وبالفو�ضــى 

الناشــئة عــن عجــز كل الحكومــات الرأســمالية 

واالجتماعيــة  الصحيــة  االزمــات  تدبيــر  عــن 

املترتبــة.  واالقتصاديــة 

االقتصاديــة  املتطلبــات  بيــن  توتــر  خلــق  جــرى 

وتغليــط  تضليــل  بقصــد  العاجلــة  والصحيــة 

الســكان بشــأن خطــورة وعمــق  مــن  قســم كبيــر 

الراهــن.  وذاعــت  هــذه األزمــة الحضاريــة  طــور 

بنحــو واســع فكــرة أن الجائحــة قــد تكــون ســبب 

الرأســمالية  كانــت  فيمــا  االقتصاديــة،  األزمــة 

تنظيــم  إعــادة  إلــى  اقــع  الو فــي  تســعى  املتأزمــة 

ترتــب  الجائحــة.  خلــف  بالتــواري  نفســها 

اقــب  العو ضــد  التدابيــر  إظهــار  ذلــك  عــن 

خلي 
ُ
االجتماعيــة للجائحــة علــى أنهــا عابــرة ســت

املــكان بوجــه الســرعة لسياســات »عاديــة«. مــا 

يمكــن أن نستشــفه مــن فتــرات الحجــر الصحــي 

فــي  حلــت  الجائحــة  أن  هــو  الجزئــي  أو  الشــامل 

املركبــة  األزمــات  تتجــاوز  لــم  رأســمالية  ظــل 

)املاليــة، واالقتصادية-االجتماعيــة، و البيئيــة، 

 .2008-2007 والجيوسياســية( املســتمرة بعــد 

 وتضــر هــذه األزمــات املترابطــة بالنســاء بوجــه 

التــي  الجائحــة  اقــب  بعو ذلــك  ويتعــزز  خــاص، 

تســبب تقهقــرا  معممــا قياســا بمــا يدعــى عــادة 

»أطــول ثــورة«، تلــك التــي أنمــت حقــوق النســاء 

فــي القــرن املا�ضــي.

هــذا التناقــض بيــن تطلعــات النســاء إلــى حيــاة 

الوضــع  وتفاقــم  جهــة،  مــن  عيشــها  تســتحق 

الراهــن مــن جهــة أخــرى، هــو أســاس الصعــود 

الجديــد لتعبئــات النســاء، وهــو مــا يفســر غلبــة 

وكــذا  بزغــت  التــي  البرامــج  فــي  الطابــع اإلجمالــي 

مناطــق  فــي  وتجــارب  النســوي  اإلضــراب  تطــور 

رفــض  إلــى  ترمــز  عمــل  كمناهــج  وجماعــات 

برمتــه.  النظــام 

1.1 جائحة كوفيد 19-

األزمــات  تالقــي  نتــاج  كوفيــد19-  جائحــة 

االيكولوجية واالجتماعية الكامنة: توتر عالقة 

املجتمــع البشــري مــع الطبيعــة )تدميــر الغابــات، 

الحيوانــات  تجــارة  االحيائــي،  التنــوع  انهيــار 

البريــة، الزراعــة الصناعيــة، التعديــل الوراثــي 

وعجــز  واألغذيــة(  الحيوانــات  إنتــاج  فــي 

الحكومــات الرأســمالية، التــي ال يحركهــا ســوى 

الربــح، عــن بنــاء خدمــات صحــة وخدمــات عامــة 

الجائحــة  كانــت  كمــا  وصيانتهــا.  فعالــة  أخــرى 

برهنــة عنيفــة علــى التفــاوت العالمــي فــي مجــال 

اإلفــادة مــن العالجــات ومــوارد الصحــة، مثــال 

افــرة  ذلــك تخصيــص%90 مــن اللقاحــات املتو

الشــمال. لبلــدان 

بفــرض  قمــع  إجــراءات  إلــى  الحكومــات  لجــأت 

الحجــر الصحــي ومنــع التجــول، املطبقيــن غالبــا 

بنحــو غيــر متماســك  فيمــا الجائحــة متواصلــة 

تعرضــت  الصحــة  خدمــات  ألن  مبــرر  وغيــر 

لتقليــص وكانــت عاجــزة عــن املواجهــة؛ وحتــى 

ملــوارد  ضــخ  ثمــة  يكــن  لــم  األولــى،  املوجــة  بعــد 

الثالثــة(  )أو  الثانيــة  للموجــة  ترقبــا  جديــدة 

تطــور  الوضــع  هــذا  أيضــا  وشــهد  املحتمــة.  

املصنعــة  الفيروســات  حــول  املؤامــرة  نظريــات 

تهديدهــا  لدرجــة  للتلقيــح،  مضــادة  وحمــالت 

البلــدان. ببعــض  العامــة  للصحــة 

مــن  األعظــم  العــبء  يتحمــل  مــن  هــن  النســاء 

الكلفــة االجتماعيــة للجائحــة. أبــرزت الجائحــة 

بنحــو ُمعبــر مــن هــم »العاملــون األساســيون«:  

البشــرية  الحيــاة  ملواصلــة  الضروريــون/ات 

والعالجــات،  الصحــة  وعامــالت  عمــال  مثــل 

ومســتخدمي النظافــة، وعمــال وفالحــي  توزيــع 

التعليــم،  وإدارة  واملدرســين  األغذيــة،  وإنتــاج 

وعمــال/ات النقــل. كمــا أن النســاء أغلبيــة فــي 

ومنــع  الصحــي  بالحجــر  املتضــررة  القطاعــات 

التجــول، أي الســياحة والتجــارة والقطــاع غيــر 

املهيكل. كل هذه القطاعات مضفى عليها طابع 

عرقــي بشــدة وتعمــل بهــا نســبة كبيــرة مــن العمــال 

بقــوة  التطــورات  هــذه  طالــت  كمــا  األهالــي. 

ومزدوجــو  واملثليــون  امليم ]املثليــات  مجتمــع 

واملتحــوالت  واملتحولــون  الجنســية  امليــول 

ركــز أكثــر مــن ســواه فــي 
ُ
جنســًيا[  -LGBTIQ - امل

الهشــة. أو  األساســية  القطاعــات 

تزايــد  والحضانــات،  املــدارس  إغــالق  وعنــد 

العــبء املنزلــي الــذي ينيــخ علــى النســاء، فضــال 

ضــرورة  عــن  الناتجيــن  والقلــق  اإلجهــاد  عــن 

الســهر علــى تعليــم التالميــذ عــن ُبعــد، وتوفرهــم 

علــى التجهيــزات والشــروط الالزمــة بنحــو الئــق. 

ويــؤدي نقــص املــوارد املتاحــة إلــى نســبة توقــف 

مســؤوليات  وتزايــدت  متناميــة.  الدراســة  عــن 

األســرة  ألعضــاء  معالجــات  هــن  بمــا  النســاء 

 . واملســنين  املر�ضــى 

األخــرى،  الطبيــة  العالجــات  تقليــص  ويطــال 
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بســبب إيــالء أســبقية للمصابيــن بكوفيــد19-، 

العديــد مــن األشــخاص، مــن مصابيــن بأمراض 

إلــى  بحاجــة  وآخريــن  وبالســرطان،  مزمنــة، 

حاملــي  األشــخاص   مثــل  منتظمــة،  عالجــات 

فيروس الســيدا واملتحولين جنســيا املحتاجين 

الحوامــل  تحتــاج  كمــا  منتظمــة.   أدويــة  إلــى 

الوضــع  قبــل  منتظمــة  طبيــة  عنايــة  إلــى 

النســاء  وأثنــاءه وبعــده. ويطــال بوجــه خــاص 

املحتاجــات إلــى مســاعدة طبيــة فوريــة لوقــف 

فيــه. مرغــوب  غيــر  حمــل 

واســتمر عنــد مئــات مالييــن النســاء تحــت خــط 

االســتدانة  إلــى  اليائــس  اللجــوُء  الحــاد  الفقــر 

لتأميــن البقــاء، ال بــل تفاقم.فنســبة %80 مــن 

الصغــرى  القــروض  زبائــن  مــن  مليــون   250

بنســب  للنهــب  يتعرضــن  مدقــع  فقــر  فــي  نســاء 

فاحشــة. فائــدة 

قبــل  عملهــا  اقــع  مو مــن  للطــرد  وتعرضــت 

واملهاجــرات،  املهاجريــن   
ُ

آالف الجائحــة  

ومنهــم  الســواء،  علــى  والدولييــن  الداخلييــن 

آالف النساء العامالت، السيما في البيوت وفي 

نتيجــة  كانــت هجرتهم/هــن   النســيج.  صناعــة 

اســتحالة فــرص عمــل ببلدانهم/هــن ، وفاقــم 

الجائحــة  عــن  الناتــج  االقتصــادي  االنكمــاُش 

فــي  الغالــب  فــي  إياهم/هــن  تــاركا  الوضــع،  هــذا 

عيــش.  مــورد  دون  قرويــة  جماعــات 

إضافيــا  تهديــدا  الصحــي  الحجــر  يمثــل  كمــا 

أفــراد  أو  مــع شــركائهن  فــي وضــع حجــر  للنســاء 

أســرهن العنيفيــن، فتزايــد تأثيــر العنــف املنزلــي 

البلــدان  فــي هكــذا ظــروف. وقــد جــرى ببعــض 

اتخاذ تدابير لتمكين النســاء من اإلشــعار بتلك 

كانــت  لكنهــا  بديــل،  ســكن  وإيجــاد  الحــوادث 

العديــد  واضطــر  األمــد.  وقصيــرة  كافيــة  غيــر 

الشــباب،  الســيما  امليــم،  مجتمــع  أفــراد  مــن 

إلــى العــودة إلــى أســرهم/هن األصليــة، مــا أدى 

إلــى تعرضهم/هــن ألشــكال عنــف وقمــع  غالبــا 

ايــد.  متز

فيمــا ســعت الحكومــات إلــى مواجهــة الجائحــة 

جــرى  وســلطوية،  قمعيــة  وســائل  بواســطة 

تشــكيل شــبكات محليــة للمســاندة علــى صعيــد 

فــي الغالــب بمبــادرة مــن نســاء.  محلــي، وكانــت 

قبيــل  مــن  بمهــام  الشــبكات  تلــك  ونهضــت 

أو  والضعــاف  املســنين  لألشــخاص  التبضــع 

النحــو  بهــذا  ــت 
َّ

وفك اقيــة،  و أقنعــة  صناعــة 

البيــت  فــي  االحتمــاء  يفرضهــا  التــي  العزلــة 

عندمــا  نفســيا   دعمــا  متيحــة  فيــه،  والعمــل 

يقتــل  آو  الفيــروس  يقتلهــم  أن  النــاس  يخ�ضــى 

أقاربهــم. ودعمــت املنتجــات  القرويــات  االنتــاج  

واملدينــي.  املحلــي  الغذائــي 

تبرز األزمة الصحية بجالء مركزية عمل إعادة 

النســاء،  بــه  تقــوم  الــذي  االجتماعيــة  اإلنتــاج 

كمــا  الرعايــة.   مهــن  تثميــن  مطالــب  وأكــدت 

العالمــي  التضامــن  إلــى  الحاجــة  بجــالء  بينــت 

وإلــى العدالــة فــي اإلفــادة مــن العالجــات ومــوارد 

الصحــة. 

2.1 النيوليبرالية

التمييــل  وتنامــي  الرأســمالية  العوملــة  أدت 

سالســل  وتدويــل   ]*[financiarisation

علــى  الحكومــات  مقــدرة  تقليــص  إلــى  اإلنتــاج 

املصلحــة  تخــدم  اقتصاديــة  سياســات  تنفيــذ 

الجماعية للطبقات الحاكمة. ال تزال البلدان 

ظــروف  لضمــان  الجهــد  تبــذل  اإلمبرياليــة 

الرأســمال  لكــن  الرأســمال،  لتراكــم  مواتيــة 

العالمــي يشــتغل علــى نحــو أكثــر اســتقالال مــن 

ذي قبل. وقد كشفت األزمات املالية في أعوام 

املتأصلــة  التناقضــات  و2008-2007   1997

اقــب وخيمــة-  مــع عو الرأســمالية  العوملــة  فــي 

انفجــار  منهــا  وهيكليــة-  واجتماعيــة  سياســية 

وحتــى  املنظمــة،  الجريمــة  وإنعــاش  الديــون، 

اقتحمــت مصــارف  انبعــاث عبوديــة البشــر. و

خاصــة كبيــرة أســواق وزبائــن جديــدة بالتوجــه 

عبــر القــروض الصغيــرة إلــى مالييــن النســاء ممــن 

لديهــن. مصرفــي  حســاب  ال 

والعمــل  االســتخدام  ونقــص  للبطالــة  وكان 

الخدمــات  فــي  الهائــل  واالنخفــاض  الهــش، 

واملســاعدة  والتعليــم  )الســكن  األساســية 

 األزمــات 
ً
إلــى ذلــك(، وأيضــا االجتماعيــة، ومــا 

مالييــن  مقــدرة  علــى  كبيــر  تأثيــر  الزراعيــة، 

الحيــاة. قيــد  علــى  البقــاء  علــى  األشــخاص 

وغيــر  املعوملــة  األمــوال  رؤوس  نمــو  وبســبب 

املنظمــة بقانــون، وكــذا الفســاد وعــدم كفــاءة 

مــن  عريضــة  أقســام  إفقــار  و الحكومــات، 

فاعــال  املنظمــة  الجريمــة  باتــت  الســكان، 

الســاحة  فــي  كبيــرا  واجتماعيــا  اقتصاديــا 

وتجــارة  التهريــب  علــى  تقتصــر  وال  العامليــة. 

البشــر  فــي  إلــى االتجــار  امتــدت  بــل  املخــدرات، 

ألغــراض اســتغالل جن�ضــي وللعمــل، وهــي ثانــي 

التــي  إلــى تجــارة الســالح  مصــادر دخلهــا، وكــذا 

تجــذب آالف الشــباب إلــى صفوفهــا وتــؤدي إلــى 

مســبوقة.  غيــر  عنــف  مســتويات 

فــي  النســاء،  علــى  خــاص  تأثيــر  ذلــك  لــكل  كان 

بســواء.  ســواء  املأجــور  وغيــر  املأجــور  العمــل 

والنســاء هــن األكثــر عــددا فــي قطاعــات العمــل 

فــي  أو  املهيــكل  غيــر  القطــاع  فــي  أو  الهشــة، 

قطاعات شهدت ارتفاع البطالة بشكل هائل. 

زيــادة  إلــى  العامــة  الخدمــات  تدهــور  ويــؤدي 

إنتــاج  الضــروري إلعــادة  املنزلــي  العمــل  حجــم 

األســرة - وهــو عمــل يقــع قســط غيــر متناســب 

النســاء. كاهــل  علــى  منــه 

واألصوليــة  املتطــرف  اليميــن  3.1صعــود 

»إيديولوجيــة  ومعــاداة  واالســتبداد  الدينيــة 

االجتماعي-)الجنــدر(« النــوع 
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اليمينيــة  األصوليــة  تيــارات  لصعــود  إن 

املترابطــة  والدينيــة،  والســلطوية  املتطرفــة 

اقــب خاصــة  غالًبــا دون أن تكــون متماثلــة، عو

النســاء. علــى  وضــارة 

يعــزز تجــدد اليميــن املتطــرف اندفاعــة رجعيــة 

واملثلييــن  املــرأة  حقــوق  تقويــض  إلــى  تهــدف 

الجن�ضــي  امليــل  وثنائيــات  وثنائيــي  واملثليــات 

 ]مجتمع امليم[ 
ً
واملتحولين واملتحوالت جنســيا

واإلجهــاض وقانــون األســرة وحمــالت اضطهــاد 

منظمــة ضــد أفــراد مجتمــع امليــم. 

النســاء  بوضــوح  الحــركات  بعــض  وتهاجــم 

املثليــة  الغالــب  فــي  معتبــرة  امليــم،  ومجتمــع 

صــادرات  امليــم  مجتمــع  وحقــوق  الجنســية 

بمبــرر  آخــر،  بعــض  ويســتهدف  إمبرياليــة. 

الدفــاع عــن النســاء وأشــخاص مجتمــع امليــم، 

الحجــاب  بمنــع  املســلمين،  و/أو  املهاجريــن 

اإلســالم  أن  بحجــة  أو  باالغتصــاب  وباالتهــام 

مناهض للمثلية الجنســية. وقد يشــهد اليمين 

املتطــرف، بفعــل ذلــك، توتــرات بيــن الراغبيــن 

فــي اســتعمال مــا تتبنــاه قواعــده مــن تمييــز علــى 

ومــن  غيــري،  جن�ضــي  وميــل  الجنــس  أســاس 

امليــم  ومجتمــع  النســاء  حقــوق  يســتعملون 

املســبقة  واألحــكام  االســالم  ــره 
ُ

ك خدمــة  فــي 

كل  يعــزز  ذلــك،  ومــع  للمهاجريــن.  املناهضــة 

األمــر. اقــع  و فــي  اآلخــر  منهمــا 

علــى  كبيــر  بشــكل  الدينيــة  القوانيــن  تعتمــد 

 
ً
فارضــة الجنســين،  أدوار  وفصــل  األســرة 

النســاء،  جســد  علــى  قمعيــة  ســلطة  عالقــات 

ومعرضــة حياتهــن للخطــر. وغالبــا مــا يســتهدف 

األصوليــون حضــور النســاء فــي أماكــن العمــل، 

ســاعين بوجــه خــاص إلــى منعهــن مــن العمــل  فــي 

املصانــع.

وتبــرز تيــارات يمينيــة متطرفــة أخــرى كأصوليــة 

)أو  »الكبــرى«  الديانــات  جميــع  فــي  دينيــة 

اليميــن  مثــل  وطنيــة«  »دينيــة  كأصوليــة 

الصهيونــي املتطــرف(. وهــي تمــارس تأثيــرا علــى 

املتحــدة  الواليــات  فــي  منهــا  هامــة  حكومــات 

بعــض  فــي  مركــزي  بــدور  وتضطلــع  والبرازيــل، 

التيــارات  وتســبب  الشــرقية.  أوروبــا  بلــدان 

متطرفــة،  كاثوليــك  أو  انجيليــة  املســيحية، 

أفريقيــا  و الالتينيــة  أمريــكا  فــي  بالغــا  ضــررا 

حــد  إلــى  رجعيــة  للنســاء  معاديــة  بسياســات 

بمســألة  خــاص  بوجــه  يتعلــق  فيمــا   - كبيــر 

اإلجهــاض وحــق النســاء فــي االختيــار- وملجتمــع 

امليــم مــع تبنــي أيديولوجيــة مناهضــة للجنــدر 

أدوار  دعــم  إلــى  تســعى  االجتماعــي(  )النــوع 

مجتمــع  ومهاجمــة  واإلنــاث  للذكــور  تقليديــة 

امليــم وخاصــة املتحوليــن واملتحــوالت جنســيا. 

خــاص،  دولــي  ببعــد  اإلســالمي  العالــم  ويتميــز 

مثــل  للحــدود«  »عابــرة  حــركات  وجــود  مــع 

الحــركات  وتســتخدم  طالبــان.  أو  داعــش 

املنظــم  الجن�ضــي  العنــف  الدينيــة  الفاشــية 

ضــد النســاء والقاصريــن فــي مناطــق ســيطرتها، 

واســتعباد  اغتصــاب  شــكل  فــي  رئي�ضــي  بشــكل 

جن�ضــي. وتســتعمله لتجنيــد األعضــاء ومحاربــة 

األخــرى. الجماعــات 

وقــد أدت النزعــة املحافظــة النيوليبراليــة التــي 

العنــف  زيــادة  إلــى  األبويــة  األســرة  تعزيــز  تــروم 

ضــد النســاء بشــكل كبيــر. وفضــال عــن اإلفــالت 

هــذا  مرتكبــو  بــه  يحظــى   الــذي  العقــاب  مــن 

املاديــة  املســاعدة  تقليــص  يخلــق  العنــف، 

عنــف  تشــجع  اجتماعيــة  بيئــة  الضحايــا 

الذكــور.

 4.1  كارثة املناخ

إن الكارثــة املناخيــة املعتبــرة فــي حكم املســتقبل 

فــي مناطــق عديــدة مــن العالــم.  اقــع  هــي أمــر و

املــاء،  فتغيــر املنــاخ، واألزمــة الغذائيــة، وأزمــة 

والعنصريــة البيئيــة، وتقــدم الشــركات العابــرة  

ومواردهــا،  الترابيــة  املجــاالت  علــى  لألوطــان 

املــوارد  االستخراجي-اســتغالل  والنظــام 

الطبيعيــة مــن أجــل الربــح- و »تمييــل الحيــاة«، 

اقــع بلــدان الجنــوب.  فــي و كلهــا عناصــر هامــة 

والفالحــون/ات  األصليــة  الشــعوب  تقــف 

والشباب في طليعة النضاالت البيئية، وتنهض 

النســاء بــدور رائــد فــي هــذه القطاعــات الثــالث. 

الخــاص،  اضطهادهــن  نتــاج  الوضــع  هــذا 

-كمــا  البيولوجــي  جنســهن  نــوع  نتــاج  وليــس 

البيئيــة  النســائية  الحركــة  مناضــالت  أبــرزت 

غيــر الجوهرانيــة. يفــرض النظــام األبــوي علــى 

مباشــرة  مرتبطــة  اجتماعيــة  وظائــف  النســاء 

التحديــات  طليعــة  فــي  ويضعهــن  »الرعايــة«  بـــ 

البيئيــة.

األغذيــة  مــن  األعظــم  القســم  النســاء  تنتــج 

يجعلهــن  مــا  الجنــوب،  بلــدان  فــي  األساســية 

املنــاخ  تغيــر  كــوارث  مباشــرة  يواجهــن 

الصناعيــة  والزراعــة  االســتخراجي  والنظــام 

]agrobusiness[. ويضطلعــن كذلــك بمعظــم 

مهــام تعليــم األطفــال وصيانــة املنــزل، وبالتالــي 

البيئــة  تدميــر  آثــار  مباشــر  بشــكل  يواجهــن 

وتسميم جماعاتهم على الصحة والتعليم . إن 

املناخيــة  الفو�ضــى  لضحايــا  الذاتــي  التنظيــم 

ضــد  النضــال  مــن  جــزء  عنهم/هــن  والدفــاع 

تغيــر املنــاخ، وتتبــوأ النســاء فــي جماعاتهــن قلــب 

التعبئــات. هــذه 

5.1 هجرة كثيفة

هناك نزوح سكاني كبير: 250 مليون مهاجر/ة 

داخلــي/ة  مهاجــر/ة  مليــون  و750  عالمــي/ة، 

التغيــرات  بســبب  غالًبــا  إلــخ(  )نازحــون، 
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إقليميــة  تباينــات  مــع  الهيكليــة  االقتصاديــة 

هامــة. وثمــة أيًضــا عمليــات نــزوح دائــم بســبب 

واآلن  املنظمــة،  الجريمــة  وعنــف  الحــروب 

بســبب تغيــر املنــاخ. يجــري ثلثــا الهجــرة العامليــة 

متماثــل. تنميــة  مســتوى  ذات  بلــدان  بيــن 

أو  عالمــي  صعيــد  علــى  ســواء  النســاء،  تهاجــر 

لهــن  أفضــل  حيــاة  ظــروف  إلــى  ســعيا  داخلــي، 

وألســرهن، أو بســبب اضطهــاد سيا�ضــي أو بعــد 

بســبب  أو  محليــة،  عنــف  وممارســات  حــروب 

عنــف منزلــي. وتــؤدي الهجــرة، فــي ســياق أزمــة، 

علــى  أثــر  ولهــا  النســاء،  اضطهــاد  مفاقمــة  إلــى 

حــاد  إفقــار  مــن  يعانيــن  إنهــن  اســتغاللهن. 

امليــز  وتواجهــن  حقوقهــن،  فقــدان  ومــن  جــدا 

الجن�ضــي والعنصريــة واالســتغالل. كمــا تعانــي 

شــبيهة  »جديــدة«  عمــل  أشــكال  مــن  النســاء 

بالبشــر. واالتجــار  والبغــاء  االحتجــاز  بالــرق: 

العاملــة  اليــد  الصناعيــة  البلــدان  تحتــاج 

املهاجــرة فــي القطاعــات املهيكلــة وغيــر املهيكلــة. 

يغــدون  مــا  غالبــا  املهاجريــن/ات  أن  أن  بيــد 

أعــداء.   تعتبرهــم  أجانــب  كــره  لحمــالت  هدفــا 

للهجــرة  حاصــرة  قمعيــة  قوانيــن  وتقــوم 

مســؤولية  بإســناد  ســواء  األســر،  بتحطيــم 

العنايــة باألســرة إلــى املــرأة وحدهــا  عنــد هجــرة 

علــى  بإجبارهــن  بالعكــس  أو  األســرة،  ذكــور 

الهجــرة مــن أجــل العمــل لكســب مــال لألســرة.  

متزايــدا  حمــال  الهجــرة  سلســلة  تلقــي  عندهــا 

علــى نســاء األســر املهاجــرة كــي ينهضــن بالعنايــة 

األصــل. بالبلــد  منهــا  بقــي  بمــن 

6.1 أزمة اعادة اإلنتاج

إعــادة  تؤمــن  أن   
ً
دومــا الرأســمالية  علــى  كان 

الشــتغالها  الغنــى  التــي  العاملــة  اليــد  إنتــاج 

ال  جــزء  العاملــة  اليــد  إنتــاج  إعــادة  إن  عنهــا: 

املــال. رأس  قيمــة  إنمــاء  دورة  مــن  يتجــزأ 

إن الشــكل األبــوي لألســرة الرأســمالية، املعــزز 

بأفــكار »أجــرة رب األســرة«، وإســناد مســؤولية 

مهــام إعــادة االنتــاج داخــل األســرة للمــرأة، قــد 

بأقــل  هــذه  اإلنتــاج  إعــادة  للرأســمالية   أتــاح 

كلفة. 

يتعلــق األمــر بســيرورة متفاوتــة، ليــس لتفــاوت 

لدرجــة  وحســب،  نفســه  الرأســمالية  نمــو 

باقيــة  مــا قبــل رأســمالية  آثــار  اليــوم  نــرى  أننــا 

ألن  أيًضــا  ولكــن  العالــم،  أجــزاء  بعــض  فــي 

اقتصاديــة  ألســباب  تطــورت،  متباينــة  نمــاذج 

مختلفــة. أوضــاع  فــي  وسياســية، 

ــا كانــت الرأســمالية بحاجــة إلــى كتلــة النســاء  ـ
َّ
مل

املأجــورة،  العاملــة  اليــد  مــن  جــزءا  لتكــون 

ثــم  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  إبــان  خاصــة 

فــي البلــدان  أثنــاء فتــرة ازدهــار مــا بعــد الحــرب 

بطــرق  اضطــرت،  املتقدمــة،  الرأســمالية 

والطبيعــة  القــوى  موازيــن  حســب  مختلفــة 

الدقيقــة لالقتصــاد املحلــي، إلــى إتاحــة بعــض 

والصحــة  التعليــم  الدولــة:  عبــر  الخدمــات 

العمــل،  هــذا  إلــخ.  الحضانــة،  ودار  والســكن 

الــذي ُيعتبــر نســائيا ألنــه يطابــق دور النســاء فــي 

يــزال متدنــي األجــور وتمــارس  األســرة، كان وال 

معظَمه النســاُء،  املتحدرات غالًبا من أقليات 

مهاجــرة. و/أو  إثنيــة  

فــي  وقوعهــا  مــع  اضطــرت،  الرأســمالية  لكــن 

هــذه  مهاجمــة  إلــى  عميقــة،  اقتصاديــة  أزمــة 

إلــى  ســعي  مــع  بالتقشــف،  بالــذات  الخدمــات 

إبقــاء النســاء فــي إطــار العمــل املأجــور، ولكــن 

أجورهــن  تقليــص  مــن  مزيــد  محاولــة  مــع 

وظروفهــن. هــذا مــا أثقــل أكثــر كاهــل عــبء نســاء 

بعمــل  القيــام  علــى  إياهــن  مجبــرا  عديــدات، 

. ودفــع نســاء 
ً
كانــت الدولــة تضطلــع بــه ســابقا

عديدات إلى ترك ســوق العمل أو االشــتغال في 

فــرص عمــل أكثــر هشاشــة. وخلــق كذلــك طلًبــا 

 وأكثــر هشاشــة 
ً
متزايــًدا علــى نســاء أقــل أجــرا

إلــى حــد كبيــر -بمــا فيهــن املهاجــرات دون أوراق 

بهــذا العمــل مــن أجــل تمكيــن  ثبوتيــة- للقيــام 

نســاء أخريــات مــن االحتفــاظ بمكانهــن فــي ســوق 

العمــل.

2. ما هي العوامل املسببة لهذا الصعود

1.2 مكاسب املوجات السابقة

ــــ  االســتفادة  مــن  الجديــدة  األجيــال  تمكنــت 

بنحــو متفــاوت لكنــه مركــب علــى صعيــد العالــم 

- مــن املكاســب التــي حققتهــا الحركــة النســائية 

صعيــد  علــى  أوال  الســابقة:  املوجــات  أثنــاء  فــي 

واســتفادة  والقوانيــن،  الشــكلية،  الحقــوق 

النســاء مــن التعليــم والصحــة، ثــم علــى صعيــد 

والجنســية،  اإلنجابيــة  والحريــات  الحقــوق 

واالنفتــاح فــي العالــم املنهــي واألكاديمــي والثقافــي 

عديــدة،  بلــدان  وفــي  واإلعالمــي.  والسيا�ضــي 

)نضــال  اشــتراكية  نســوة  اتجاهــات  ناضلــت 

طبقــي( بنجــاح داخــل الحركــة العماليــة ومعهــا 

مــن أجــل تحســين قانــون العمــل.

2.2 تأنيث العمل

تعمــل النســاء فــي كل مــكان أكثــر مــن الرجــال... 

تــزال  ال  مطمــوس:  عملهــن  مــن  جــزءا  لكــن 

عمــل  أربــاع  ثالثــة  مــن  أكثــر  يمثلــن  النســاء 

الرعايــة غيــر املــؤدى عنــه فــي العالــم، بالجنــوب 

الســواء. علــى  وبالشــمال 

الرجــال،  وبيــن  بينهــن  الفــارق   اســتمرار  ورغــم 

تلــج النســاء أكثــر فأكثــر ســوق العمــل العامليــة، 

فنســبة %40 مــن شــغيلة العالــم نســاء. وهــذا 

فــي  أن   رغــم  املناطــق  كل  فــي  مســجل  االرتفــاع 

بعضهــا، مثــل افريقيــا الشــمالية و غــرب آســيا، 

مناطــق  فــي  ممــا   )30% مــن  )أقــل  أدنــى  نســب 
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العالمــي.  بالجنــوب  أخــرى 

مــن ســاعات  مــكان  فــي كل  أكثــر  النســاء  تعانــي 

عمــل دوام جزئــي مفــروض، وهــو ميــل ازداد مــع 

هــذا  ســاعات  تصــل  كوفيد19-.وقــد  جائحــة 

ســاعات  إجمالــي  نصــف  إلــى  الناقــص  العمــل 

يشــتغل  العالــم،  صعيــد  وعلــى  اإلنــاث.  عمــل 

مــا يناهــز نصــف عــدد العامــالت فيمــا تســميه 

منظمــة العمــل الدوليــة بـ»عمل هش«، خاصة 

التقليديــة  والصناعــة  الزراعيــة  املقــاوالت  فــي 

جنــوب  أفريقيــا  و آســيا  جنــوب  فــي  والتجــارة. 

 .70٪ نســبتهن  تفــوق  الصحــراء، 

لقــد غيــرت العوملــة النيوليبراليــة إلــى حــد كبيــر 

هيكلــة االقتصــاد وفــرص العمــل.

، انتقلــت فــرص العمــل خــالل عشــرين 
ً
اجمــاال

إلــى  ثــم  الصناعــة،  إلــى  الزراعــة  مــن  ســنة 

اليــد  نصــف  حوالــي  تشــغل  التــي  الخدمــات 

العاملــة.

ال يــزال ربــع اليــد العاملــة النســائية فــي العالــم 

مصــدر  أول  تظــل  التــي  الزراعــة،  فــي  يشــتغل 

أفريقيــا  و آســيا  جنــوب  فــي  النســاء  لتوظيــف 

الالتينيــة  أمريــكا  وفــي  الصحــراء.   جنــوب 

والكاريبــي، بــات تأنيــث القــرى ظاهــرة متناميــة. 

إلــى  تــرد  التــي  املنتجــات  مــن   60% أن  وبمــا 

املــدن قادمــة مــن الزراعــة األســرية والفالحيــة، 

لكــن  لالقتصــاد  أساســيا  النســاء  دور  بــات 

القطاعــات  تفضــل  االقتصاديــة  السياســات 

تســتخدم  ومعظمهــا  للتصديــر،  املوجهــة 

املعيشــية.  الزراعــات  حســاب  علــى  الذكــور، 

فــي  املزارعيــن  صغــار  معظــم  النســاء  وتمثــل 

هشاشــة. وضعهــن  يزيــد  مــا  العالــم، 

العــام  منــذ  الصناعــة  فــي  املــرأة  تقلــص وجــود 

فــي  عــام  بشــكل  وجودهــن  ويتركــز   .1995

قطاعــات مثــل النســيج واملالبــس. وفــي املناطــق 

الحــرة(،  )املناطــق  الخاصــة  االقتصاديــة 

تشــغل الصناعــات املوجهــة للتصديــر غالبيــة 

مــن النســاء، غالًبــا مــا تكــون فتيــة جــدا وتجمــع 

بيــن أجــور منخفضــة وغيــاب حمايــة اجتماعيــة 

وظــروف عمــل مأســاوية وأشــكال عنــف قائــم 

علــى أســاس الجنــس. 

ومــن العــام 1995 إلــى العــام 2015، أصبحــت 

حصــة الخدمــات فــي تشــغيل اإلنــاث أغلبيــة فــي 

فــي كل مــكان  العالــم. ويقتصــر نشــاط النســاء 

علــى قطاعــات معينــة مــن النشــاط: التجــارة فــي 

البلــدان متوســطة الدخــل، والصحــة والتعليم 

إجمــاال،  املرتفــع.  الدخــل  ذات  البلــدان  فــي 

وتيــرة  بارتفــاع  العالــي  النســاء  تركــز  يرتبــط 

العمــل بــدوام جزئــي وباألجــور املتدنيــة نســبًيا، 

خاصــة فــي البيــع والتنظيــف واملطاعــم. ويرتبط 

تمثيلهــن الزائــد فــي قطاعــات الصحة والتعليم 

بتمثــالت  مباشــًرا  ــا 
ً
ارتباط االجتماعــي  والعمــل 

املؤهــالت  قيمــة  تبخــس  جندريــة  نمطيــة 

أعــم،  الفــروع. ولكــن بوجــه  هــذه  فــي  املطلوبــة 

يتــم فيهــا فــرض املرونــة وظــروف عنــاء خاصــة، 

بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى ضمــان تعــدد املهــام 

واالنخــراط العاطفــي، وهــي »خاصيــات أنثويــة 

. أشــكال عبوديــة جديــدة  نموذجيــة«، ترســم 

ُيقدر متوســط فرق األجور العالمي بين النســاء 

والرجــال بنســبة ٪23. وال يســتفيد زهــاء 40٪ 

بســبب  االجتماعيــة  الحمايــة  فــي  النســاء  مــن 

وســوق  املهيــكل،  غيــر  القطــاع  )فــي  عملهــن 

العمــل الســوداء والعمــل املؤقــت وفــي البيــت(. 

ونتيجــة لذلــك، ال تســتفيد 200 مليــون امــرأة 

تقاعــد.  معــاش   أي  مــن  التقاعــد  ســن  فــي 

مــن   70٪ نســبة  املجمــوع  فــي  النســاء  وتشــكل 

العالــم. فقــراء 

البدنــي  العــبء  تزايــد  الجائحــة،  أثنــاء  وفــي 

والذهنــي علــى النســاء بفعــل  اللجــوء إلــى العمل 

عــن بعــد الــذي يجمــع فــي نفــس املــكان، البيــت، 

املتعاظــم.  املنزلــي  والعمــل  املأجــور  العمــل 

بفعــل  العمــل  مغــادرة  الــى  االضطــرار  وبســبب 

التســريح   أو  الفائــق،  العمــل  بعــبء  االنهــاك 

أصبحــت  نشــاطهن،  ممارســة  مــن  املنــع  أو 

تلبيــة  وســائل  مــن  محرومــات  عديــدات  نســاء 

مســتقل. بنحــو  حاجاتهــن 

 وتعوزنــا حاليــا االحصائيــات الكافيــة لتقديــر 

ســوق  فــي  النســاء  ملكانــة  ذلــك  يعنــي  ملــا  تــام 

التفاوتــات  أن  الجــزم  بوســعنا  لكــن  العمــل، 

تفاقمــت.   القائمــة 

تزايــد  ذاتــه،  اآلن  فــي  العمــل،  تأنيــث  ويعنــي 

مســاهمة النســاء عدديــا فــي ســوق العمــل وكــذا 

النيوليبراليــة،  السياســات  عــن  ناتجــا  ميــال، 

إلــى تعميــم الظــروف املميــزة لوضــع النســاء فــي 

ونقــص  اســتقرار  وعــدم  هشاشــة   – العمــل 

اســتخدام وغيــاب حقــوق وحمايــة اجتماعيــة 

مجمــل  علــى  نقابــي...-  تنظيــم  وضعــف 

البروليتاريــا.

التشــغيل  علــى  الهشاشــة  إضفــاء  انفــك  مــا 

التشــغيل  نصــف  زهــاء  يشــمل  وبــات  يتقــدم، 

املهيــكل  غيــر  االقتصــاد  غــرار   علــى  االجمالــي، 

العالــم.  عمــال  مــن   60% يشــمل  الــذي 

العمــل  بيــن  الحــدود  انمحــاء  الــى  ميــل  وثمــة 

املــؤدى عنــه والراحــة – علــى غــرار عمــل إعــادة 

 24 العمــل  أربــاب  خدمــة  )ضــرورة  االنتــاج 

الحيــاة  بيــن  الحــدود  وكــذا   24- علــى  ســاعة 

تفعيــل  ُيطلــب  املهنيــة.  والحيــاة  الشــخصية 

املقــدرات والخصائــص املنســوبة للنســاء مــن 

هيئــة رائقــة و إغــواء وتعهــد العالقــات  وتفهــم 

متعــددة  بمهــام  والنهــوض  الغيــر  شــخصية 

املقاولــة.  ...لخدمــة 
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2.3 تزايد العنف القائم على أساس الجنس  

خلقتــه  الــذي  النســاء،  ضــد  العنــف  يحظــى 

العقــاب.  مــن  باإلفــالت  أقلمتــه،  الدولة و

معقــدة  شــبكة  فــي  العنيفــة  الوفيــات  وتنــدرج 

علــى  واســتغاللهن،  النســاء  ضــد  امليــز  مــن 

أســاس جنســهن، ولكــن أيًضــا حســب الطبقــة 

االجتماعيــة واالنتمــاء العرقــي وحاالت املخاطر 

املتعددة ، من تهميش وانعدام أمان وعسكرة 

إلــخ. وهجــرة، 

للعنــف  معــرض  العالــم  نســاء  ثلــث  مــن  أكثــر 

الجن�ضــي أو الجســدي في حياته. معظم النســاء 

القتيــالت هــن ضحايــا شــريك أو شــريك ســابق. 

وُيالَحــظ تصاعــد حــدة الجرائــم القائمــة علــى 

أســاس الجنــس وتفاقمهــا بســبب أزمــة العــام 

العامــة والحمايــة  مــع تدميــر الخدمــات   2008

ومهــام  املســؤوليات  وتزايــد  االجتماعيــة 

مــن  اإلفــالت  إمكانــات  وتقليــص  الرعايــة، 

التقشــف  سياســات  تخفــض  فيمــا  العنــف، 

بالنســاء  الخاصــة  واملالجــئ  املراكــز  تمويــل 

الشــابات  اســتقالل  أن  كمــا  العنــف.  ضحايــا 

املتنامــي  والجن�ضــي  والنف�ضــي  االقتصــادي 

أفــراد  مــن  ذكــور  »النتقــام«  عرضــة  يجعلهــن 

السيا�ضــي  اليميــن  دعاويــو  ويقــوم  أســرهن. 

والديني  بإضفاء شرعية على جرائم الكراهية  

الراميــة إلــى »تصحيــح« ســلوك نســاء مجتمــع 

املحافظــة. القوانيــن  ــّن« 
ُ

»يخ الالئــي  امليــم 

 

كأحــد  اليــوم  بــه  املعتــرف  النســاء،  قتــل  إن 

أشــكال العنــف الجنــدري املتطرفــة، هــو قتــل 

ونتيجــة  نســاء  أنهــن  ملجــرد  وموتهــن  النســاء 

وجن�ضــي  جســدي  العنــف:  أشــكال  مختلــف 

لوحــظ  ومؤس�ضــي.  ومنهــي  وأســري  ونف�ضــي 

 ،1980 ســنوات  منــذ  هــذا  العنــف  شــكل 

خواريــس  ســيوداد  مدينــة  فــي  توثيقــه  وجــرى 

فــي  تتبعــه  وتــم   ،1993 العــام  فــي  باملكســيك 

ظاهــرة  بأنــه  اآلن  وُيعــرف  البلــد  أنحــاء  جميــع 

إقليمية في أمريكا الالتينية. إن شعار  عاملية و

الــذي  إضافيــة(   واحــدة  )وال   !Ni Una Más

 22 بعــد  وأصبــح  املكســيك،  نســاء  أبدعتــه 

عاًمــا Ni Una Menos) و ال واحــدة منتقصــة( 

شــعار النســاء فــي األرجنتيــن- وبــات اليــوم رائجــا 

ملمــوس علــى  دليــل   - العالــم  وفــي  املنطقــة  فــي 

اســتمرار وتزايــد هــذا النــوع مــن العنــف الــكاره  

للنســاء والذكــوري، وعلــى اإلفــالت مــن العقاب 

النســاء   تنظــم  اإلنســان.  حقــوق  وانتهــاكات 

 عــن بناتهــن 
ً
أنفســهن، فــي بلــدان عديــدة، بحثــا

فــي  بالعدالــة  الدولــة  وملطالبــة  املفقــودات 

قضايــا قتــل اإلنــاث. وبإبــراز أســماء الضحايــا، 

رمزيــة. الحمــالت  هــذه  تصبــح  مــا  غالًبــا 

كان لحركــة أنــا أيضــا #MeToo، التــي تفجــرت 

فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، تأثيــر عالمــي. 

التحــرش  إلدانــة  الكلمــة  النســاء  تناولــت 

الثقافيــة  املجــاالت  مختلــف  فــي  الجن�ضــي 

مــكان  فــي  والتحــرش  واالجتماعيــة  واملهنيــة 

العمــل. لقــد كســرن حاجــز الصمــت، مــا أبــرز 

عوائــق القيــام بذلــك بالطــرق النظاميــة، كمــا 

كان ذلــك دفاعــا عــن شــرعية التنديــد العلنــي.

رد جيــل جديــد مــن النســويات الشــابات علــى 

خــالل  مــن  الجامعــات  فــي  الجن�ضــي  العنــف 

مواجهــة ســلطات الجامعــة واملطالبــة بإجابــات 

وســبل التصــدي لهــذه االعتــداءات الجنســية.

عديــدة،  بلــدان  ،فــي  النســاء  ختطــف 
ُ
وت

الستغاللهن كإماء جنس  وللعمل القسري من 

قبــل شــبكات دوليــة لإلتجــار بالبشــر والجريمــة 

نزاعــات  فــي  االغتصــاب  وُيســتخدم  املنظمــة. 

عديــدة ســالَح حــرب. ولــه غايــات متنوعــة، مــن 

 
ً
مــرورا العرقــي،  التطهيــر  إلــى  الطائفــي  اإلذالل 

املدنييــن. الســكان  بترهيــب 

عرضــة  أكثــر  تجعلهــن  النســاء  هجــرة  ظــروف 

للعنف الجن�ضــي واالختطاف والبغاء واالتجار 

عائالتهــن  عــن  واالنفصــال  واالبتــزاز  بالبشــر 

واالحتجــاز  األطفــال(  مــع  كثــُر  نســاء  )تســافر 

النســاء.  وقتــل  والحــوادث  واملــرض  التعســفي 

األطفــال  عــن  مســؤوالت  كونهــن  وبفعــل 

مزدوًجــا  ــا 
ً
هدف يصبحــن  معهــن،  املســافرين 

وتــزداد الصعوبــات ألن وضعهــن كعامــالت بــال 

أطفالهــن  وعلــى  عليهــن  يصعــب  ثبوتيــة  أوراق 

خدمــات. أو  عمــل  علــى  الحصــول 

األخيريــن،  العقديــن  فــي  عديــدة،  دول  ســنت 

املطالبــة   النســوية  الحركــة  ضغــط  تحــت 

أطــر  وإنشــاء  مســؤولياتها  الدولــة  بتحمــل 

 
َ

قوانيــن العنــف،  ملواجهــة  جديــدة  قانونيــة 

املســاواة  انعــدام  بوجــه  عامــة  وسياســاٍت 

والعنــف ضــد املــرأة وجرائــم قتــل النســاء. ومــع 

اقــع مــن القضــاء علــى  ذلــك، لــم تتمكــن فــي الو

 بفضــل 
ً
العنــف. ال بــل  يــزداد كلمــا أصبــح جليــا

بــه. التنديــد  علــى  واصرارهــن  النســاء  طاقــة 

ضحايــا  نســاء  تواجههــا  التــي  العوائــق  ترتبــط 

بالتمييــز  العدالــة  إلــى  الوصــول  فــي  العنــف 

علــى  القائمــة  املســبقة  واألحــكام  الجن�ضــي، 

التــي تدعــم  النمطيــة  النســاء، والصــور  دونيــة 

يتعــرض  منهجيتيــن.  وأيديولوجيــة  ثقافــة 

حقــوق  عــن  واملدافعــون/ات  املناضلــون/ات 

يناضلــون  الذيــن  والنســوانيون/ات  اإلنســان 

للعــداء  العنــف  ضحايــا  النســاء  عــن   
ً
دفاعــا

الحــاالت  بعــض  وفــي  والتجريــم  والتهديــد 

املنفــى. إلــى  الهــروب  إلــى  يضطــرون 

4.2 تنامي دور النساء في املجتمع و في الحركات 

االجتماعية

حــركات  فــي  بحيويــة  دومــا  النســاء  شــاركت 

فقــط  لكــن  القائــم.  النظــام  ضــد  االحتجــاج 
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بجــالء  النســاء  بــرزت  األخيــرة  العقــود  هــذه  فــي 

كــذوات سياســية فــي طليعــة التعبئــات بجميــع 

أنواعهــا. 

ماكســيما  وحســب:  منهــا  القليــل  إلــى  نشــير 

أكونيــا ومعركتهــا ضــد أنشــطة املناجــم فــي بيــرو؛ 

بيرتــا كاســيريس، املدافعــة عــن حقــوق اإلنســان 

فــي هنــدوراس؛ وآالء صــالح مــن قائــدات الثــورة 

غــارزا  وأليســيا  الســودان.  فــي  الديمقراطيــة 

فــي حركــة  أوبــال تومتــي   باتريــس كولــورس و  و 

املتحــدة  الواليــات  فــي  مهمــة  الســود  حيــاة 

األمريكيــة؛ وغريتــا تونبــرج مــن حركــة  الشــباب 

العامليــة ضــد تغيــر املنــاخ ؛ ودايامانــي بــارال، فــي 

جهارخانــد  بالهنــد علــى رأس تعبئــة جماهيريــة 

عامليــة  شــركة  أكبــر  ميتــال  آرســيلورـ  ضــد 

املاســاي  لنســاء  الرعــوي  واملجلــس  للصلــب؛ 

أجــل  مــن  النضــال  يقــود  الــذي  لوليونــدو،  فــي 

األرض؛  وحركة  النساء املتحدات النشيطات 

MujeresUnidas y Activas )MUA(، وهــي 

منظمــة قاعديــة مــن املهاجــرات الالتينيــات فــي 

خليــج ســان فرانسيســكو، ذات دور رئيــس فــي 

فــي عــام  إقــرار قانــون حقــوق عامــالت البيــوت 

.2013

أصليــة،  مجتمعــات  مقاومــات  النســاء  تقــود 

مثــل مســيرة النســاء، املطالبــة بحمايــة األرض 

مــن  أكثــر  إلــى  واملنتميــة  والتعليــم،  والصحــة 

الــدور  أو  البرازيــل.  فــي  أصلــي  شــعب   100

الرائــد لنســاء الشــعوب األصليــة فــي اإلكــوادور 

إنهــاء  تــروم  اقتصاديــة  تدابيــر  ضــد  الثائــرات 

دعــم املحروقــات، والتــي لهــا تأثيــر علــى حياتهــن 

كنــدا ونســاء  فــي  األولــى  األمــم  اليوميــة. ونســاء 

هنــود أمريــكا الالئــي أفلحــن فــي وقــف اســتغالل 

ألقاليمهــن. الطبيعيــة  املــوارد 

شــاركت النســاء الشــابات والطالبات في تشــيلي 

فــي انتفاضــة مذهلــة أطاحــت دســتور بينوشــيه  

وأبانــت زيــف تقديــم تشــيلي كنموذج نيوليبرالي  

قــدوة. وقــد قامــت املنســقة النســوية 8M بــدور 

بتنظيــم  ســيما  ال  الســيرورة،  هــذه  فــي  أسا�ضــي 

تجمعــات ووضــع برنامــج نســوي.

وفــي شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط، تضطــر 

النســاء الالئــي يقــدن الحــركات ضــد االنظمــة 

املســتبدة وضــد االنهيــار االجتماعــي إلــى خــوض 

املعركــة االيديولوجيــة ضــد األصوليــة الدينيــة 

النافــذة فــي املجتمــع وفــي جهــاز الدولــة.

األمريكيــة،  املتحــدة  والواليــات  البرازيــل  وفــي 

ضــد  االحتجاجــات  مقدمــة  فــي  النســاء  كانــت 

حكومــة  قبــل  مــن  للجائحــة   الكارثــي  التدبيــر 

وترامــب،  بولســونارو   برئاســة  البلديــن  

واملســتبدين. الذكورييــن 

فــي  الشــعبية  الجماهيــر  نضــال  النســاء  وتقــود 

بلديــن مــن الكتلــة الســوفييتية الســابقة ضــد 

االنظمــة االوتوقراطيــة والفاســدة. فقــد قمــن 

ضــد  األشــخاص  مالييــن  بتعبئــة  بولونيــا  فــي 

أصــال-  املحــدود   – االجهــاض  حــق  مــن  النيــل 

عــام  ديمقراطــي  لتنــام  املجــال  فــي  أفســح  مــا 

للمطالــب. وكــن فــي روســيا البيضــاء، فــي طليعــة 

نتيجــة  أجــل احتــرام  مــن  الشــعبية  النضــاالت 

الغاصبــة. الحكومــة  وطــرد  االقتــراع 

وتنامــي  الجديــد  النســوي  الصعــود  أتــاح 

ظهــور  االجتماعيــة  الحــركات  فــي  النســاء  دور 

منهــا  جديــدة.  نســائية  سياســية  شــخصيات 

علــى ســبيل املثــال انتخــاب أدا كــوالو أو رفيقتنــا 

تيريــزا رودريغيــز فــي الدولــة اإلســبانية، ونائبــات 

جــدد - غيــر بيــض- مــن يســار الديمقراطييــن فــي 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة، مثــل ألكســاندريا 

مارييــل  أو  طليــب،   ورشــيدة  أوكاســيو-كورتيز 

البرازيــل. فــي  فرانكــو 

يشــهد دور النســاء النشــيط والقائد في الحركة 

هــذه،  والحالــة  والسياســية،  االجتماعيــة 

الســيرورات  فــي  تــام  بانخــراط  ملحوظــا،  نمــوا 

لإلفقــار  املقاومــة  الوطنيــة  السياســية 

الكثيــف للفئــات الشــعبية  بفعــل السياســات 

النيوليبراليــة.

بمســألة  مرتبطــة  بنضــاالت  يتعلــق  األمــر  نــرى 

االنتــاج  إعــادة  وعــن  الحيــاة،  عــن  الدفــاع 

اقتصــادي  ايكولوجــي و االجتماعيــة بمحتــوى 

تســير  وهــي  أحيانــا.  وروحــي  وثقافــي  واجتماعــي 

فــي  املنخرطيــن  االشــخاص   لــدى  موازيــة 

التفــاوت  وعــي  إلــى  ارتقــاء  مــع  النضــاالت  هــذه 

فــي  الســائد  البطريرـكـي  والعنــف  الجنــدري 

برمتــه. املجتمــع  فــي  كمــا  املحيــط 

2.5 املقدمات  الدولية للموجة الجديدة

النســائية  الحركــة  موجــة  أثنــاء  فــي  ُبذلــت 

الســابقة جهود لخلق تنســيق عالمي. في أواخر 

العامليــة  الحملــة  تأسســت   ،1970 ســنوات 

للحــق فــي اإلجهــاض، وتطــورت لتصبــح الشــبكة 

تــزال  اإلنجــاب وال  العامليــة لحقــوق  النســائية 

فــي  النســائية  اللقــاءات  أول  نشــطة. وُعقدت 

أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة الكاريبــي فــي كولومبيا 

1981، وهــي لقــاءات نصــف ســنوية  فــي العــام 

 25 قــرر هــذا املؤتمــر جعــل  ومــا زالــت نشــطة. 

أشــكال  مكافحــة  يــوم  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 

العنــف ضــد النســاء، وقــد تبنتــه منظمــة االمــم 

1995 يومــا عامليــا للقضــاء  فــي العــام  املتحــدة 

النســاء. العنــف ضــد  علــى 

الفقــر  ضــد  للنســاء  العامليــة  املســيرة  نشــأت 

مؤتمــر  أعقــاب  فــي   1998 العــام  فــي  والعنــف 

األمــم املتحــدة للنســاء فــي بكيــن فــي العام 1995، 

والفعــل  الشــعبية  املــرأة  نحــو  توجهــت  لكنهــا 

فــي الشــوارع. وحققــت بعــض النجــاح فــي أثنــاء 

حقبــة املنتديــات االجتماعيــة،  وال تــزال قائمــة 

البلــدان.  بعــض  فــي 

تزامنــت محــاوالت التنســيق العالمــي هــذه مــع 

علــى  االجتماعيــة  الحــركات  صعــود  لحظــات 

صعيــد العالــم، وعانــت مــن نفــس تراجــع هــذه 
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املنظمــة  طابــع  إضفــاء  رغــم  لكــن،  الحــركات. 

غيــر الحكوميــة، أتاحــت هكــذا بنيــات مواصلــة 

تنسيق دولي. وقد جرت لقاءات عاملية للنساء 

الغذائيــة  الســيادة  مســألة  حــول  الريفيــات 

مالــي(  فــي   2007 العــام  فــي  نيلنــي   Nyeleni(

وتنامــي املوقــف النســوي ملنظمــة بياكمبســينا 

الفالحيــن  شــبكة  وهــي   ،Via Campesina

تطــورا. شــهدت  التــي  الرئيســة  العامليــة 

الوقــت ذاتــه، شــهدت جميــع االنتفاضــات  فــي 

أوالثورات االجتماعية التي اندلعت في العقود 

الالئــي  النســاء  مــن  قويــة  مشــاركة  األخيــرة 

طــورن إطــار تحليــل وفعــل خــاص بهــن داخــل 

حركــة  فــي  املــرأة  قانــون  مــن  الحــركات:  هــذه 

زاباتيســتا إلــى حضــور النســاء فــي حركــة ميــدان 

بالواليــات  احتلــوا  وحركــة  بمصــر،  التحريــر 

فــي  الســاخطين  وحركــة  االمريكيــة،  املتحــدة 

العربــي«  »الربيــع  وفــي  االســبانية،  الدولــة 

لــم  الكرديــات.  للمقاتــالت  املشــرق  والنمــوذج 

ترتيــب  الحــركات  هــذه  كل  فــي  املقصــود  يعــد 

باألولويــة للنضــاالت الديمقراطيــة واملناهضــة 

لالســتعمار والرأســمالية والعنصريــة واألبويــة، 

بــل علــى العكــس بــدأ بــروز جلــي لحركــة نســوية 

تقاطعيــة  تتنــاول كل أشــكال االضطهــاد علــى 

مركــب. نحــو 

2.6 تيارات النسوية األخرى  

أصبحــت النســوية الليبراليــة واإلصالحيــة، فــي 

بلــدان عديــدة عاليــة التصنيــع ودرجــة معينــة 

مــن دولــة الرفــاه فــي فتــرة ازدهــار مــا بعد الحرب، 

نتيجــة فرعيــة للموجــة النســائية الثانيــة.

بدمــج  اإلصالحيــة  النســوية  الحركــة  تتميــز 

مطالــب نســوية، وحتــى مناضــالت فــي الغالــب، 

وأحــزاب  ديمقراطيــة  اشــتراكية  أحــزاب  فــي 

فــي  تكــون  عندمــا  خاصــة  أخــرى،  إصالحيــة 

بتبنــي  وذلــك  وطنيــة،   أو  محليــة  حكومــة 

مــن  مســتوحاة  ممولــة  مشــاريع  و  سياســات 

الحركــة النســائية ولكــن مــع قليــل مــن التنظيــم 

التقشــف  خطــط  تتيــح  بدونــه. وال  أو  الذاتــي 

النســوية. مــن  النمــط  لهــذا  ســوى حيــز ضيــق 

تركــز النســوية الليبراليــة جهودهــا علــى تأنيــث 

دون  الســائدة،  والثقافــة  واإلدارات  املنشــآت 

بــل   »العرقــي«،  و  الطبقــي  طابعهــا  فــي  طعــن 

شــرائح  الســتغالل  عــذرا  بالعكــس  تتخذهــا 

والفقيــرات  املهاجــرات  أخــرى:  اجتماعيــة 

هــذه  كانــت  وقــد  العنصــري.  امليــز  وضحايــا 

النســوية فــي حقبــة مــا  كابحــا لتماهــي األجيــال 

الجديــدة والشــرائح األخــرى مــن النســاء غيــر 

النســوية. مــع  امليســورات 

كان يتطــور فــي الجنــوب العالمــي إضفــاء طابــع 

منظمــات غيــر حكوميــة، أي تكييــف الحــركات 

 داخــل املنظمــات 
ً
النســائية وتحييدهــا تدرجيــا

غيــر الحكوميــة وفــي إطــار مواعيــد منظمــة األمــم 

املتحــدة، هــذه التــي أضفــت الطابــع املنهــي عليهــا 

ومولتها على حساب تجذرها وتسييرها الذاتي.

املعيشــية  الظــروف  تدهــور  إلــى  بالنظــر 

 ،2008 العــام  أزمــة  أعقــاب  فــي  والهشاشــة، 

تطــورت  التدرجيــة،  األوهــام  لهــذه   
ً
وخالفــا

الحركات التي نشأت في سنوات 2010 في إطار 

املقاربــات. لهــذه  واضحــة  معارضــة 

علــى  قائــم  نســواني   تيــار  انبعــاث  ويمثــل   

فــي  خــاص  بوجــه  بــارز  البيولوجيــة،  الحتميــة 

الحمــالت الرجعيــة الراميــة إلــى تقليــص حقــوق 

الفضــاءات  فــي  جنســيا  املتحــوالت  النســاء 

إشــكالية. أخــرى  عقبــة  العامــة، 

3. ما هي خصوصيات هذه الحركة؟

خاصــة   مميــزات  الراهنــة  التعبئــات  لــدورة  إن 

بهــا، مســتمدة مــن الســياق الــذي تحــدث فيــه. 

باملرحلــة  خاصــة  مســائل  نجــد  ناحيــة،  فمــن 

التاريخية )أزمة اليسار، والذوات السياسية، 

والفردانيــة النيوليبراليــة املتســللة  إلــى جميــع 

السيا�ضــي،  بالشــأن  الثقــة  وعــدم  املجــاالت، 

بهــا،  ، وإعــادة االهتمــام  وفقــد االســتراتيجية 

بأشــكالنا  نتواجــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  إلــخ.( 

النضاليــة الخاصــة، بقواعــد جديــدة للحركــة 

مبدعــة  حركــة  النســوية  الحركــة  النســوية. 

وأدوات  جديــدة  نقاشــات  طــرح  علــى  قــادرة 

العالــم. لتغييــر  جديــدة 

ع 1.3 امتداد جغرافي متنام ومضمون ُموسَّ

واكتســبت  العالــم،  عبــر  التعبئــات  امتــدت 

وأطــراف  الالتينيــة  أمريــكا  فــي  أعظــم  مالءمــة 

وإســبانيا  والبرازيــل  األرجنتيــن  وتقــود  أوروبــا. 

واملكســيك مؤخــًرا هــذه التعبئــات التــي امتــدت 

ذاتــه  التطــور  فــي  وتنــدرج  أخــرى.  بلــدان  إلــى 

املظاهــرات الضخمــة مــن أجــل حــق االجهــاض 

فــي  بولونيــا فــي العــام -2020 والتــي تجــددت فــي 

العــام -2021.ضــد تجريــم يــكاد يكــون تاما لحق 

العالــم  فــي  احتفــي  وقــد  االختيــار.  فــي  النســاء 

فــي   االرجنتيــن  لنســاء  التاريخــي  بالنصــر  برمتــه 

العــام  متــم  فــي  لإلجهــاض  القانونــي  الترخيــص 

2020. وكانت محاور التعبئة الرئيســة  متمثلة 

فــي النضــال مــن أجــل الحــق فــي تصــرف الفــرد 

القــرار  اتخــاذ  فــي  الحــق  أجــل  ومــن  بجســده، 

مكافحــة  وكذلــك  اإلجهــاض  تجريــم  وإلغــاء 

العنــف الذكــوري )وال ســيما ضــد قتــل اإلنــاث 

الجن�ضــي(. والعنــف 

مركزًيــا  محــوًرا  النســوي  اإلضــراب  أصبــح 

صعيــد  علــى  النســوية  الحركــة  لتمفصــل 

العالــم، وامتــد ليشــمل الكوكــب بأســره. لكــن 
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األمــر األهــم هــو فهــم كيــف أن هــذا اإلضــراب 

الخطــوط  فــي  النســاء  فيمــا  بــرز  النســوي 

للسياســات  مقاومــات  كطليعــة  األماميــة، 

املقاومــات  لهــذه  أن  وإدراك  النيوليبراليــة، 

شــكلها الخــاص فــي كل منطقــة. فقــد تمفصلــت 

ترامــب.  رفــض  حــول  املتحــدة  الواليــات  فــي 

ال  االوســط،  والشــرق  إفريقيــا  شــمال  وفــي 

يمكــن إنــكار مــا تضطلــع بهــا النســاء مــن دور فــي 

والسياســية. االجتماعيــة  التعبئــات 

كمــا نجــح النضــال ضــد العنــف الذكــوري فــي 

مفصلــة الحركــة علــى صعيــد العالــم، بالتعــرف 

إلــى  الالتينيــة  أمريــكا  مــن  البعــض،  ببعضهــا 

أفريقيــا وأوروبــا. تتميــز مبــادرات حركــة  الهنــد و

بُبعدهــا    MeToo# )هاشــتاج(  أيضــا  أنــا 

املتبــادل  التعــرف  هــذا  لكــن  اإلعالمــي، 

والتركيــز علــى العنــف الجن�ضــي يتجــاوزان هــذه 

واإلدانــة  للبــروز  مســتمر  عمــل  فــي  املبــادرات، 

العنــف. هــذا  بوجــه  والتنظيــم 

ومــن املهــم أيضــا التعريــف بنحــو أفضــل علــى 

صعيــد عالمــي بأشــكال املقاومــة األخــرى التي ال 

تســتعمل اإلضــراب: انتفاضــات و اعتصامــات 

ســلمية و نضــاالت ثقافيــة. 

2.3 أجيال جديدة وقطاعات جديدة

يتزايــد تدفــق النســاء الشــابات إلــى التعبئــات، 

الجديــدة طريقــة  األجيــال  هــذه  وتجلــب معهــا 

السيا�ضــي،  والعمــل  النســوية  لفهــم  جديــدة 

مــع  الخاصــة  الشــخصية  تجربتهــا  علــى  بنــاًء 

هــذا  افــق  وتر اليومــي.  الذكــوري  العنــف 

موضــع  وضــع  مــع  ثــر، 
ُ

ك حــاالت  فــي  االقتحــام، 

ســؤال النســوية املؤسســية الســائدة، إذ تنشــأ 

التعبئــات مــن أزمــة إجابــات هــذه النســوية علــى 

وحاجاتهــن. النســاء  مشــاكل 

ليــس األمــر جديــًدا فــي الحركــة النســوية، حيــث 

لكــن  دومــا،  سياســًيا  الشــخ�ضي  الشــأن  كان 

الشــابة  األجيــال  تماثــل  بطريقــة  عالقــة  لــه 

وتأكيــد  كــذوات،  نفســها  السياســة وبناء  مــع 

وبمتطلباتهــا  والجماعيــة،  الشــخصية  هويتهــا 

مــن مســاحات التنظيــم الذاتــي للحركــة، وببنــاء 

هــذا  كل  إلــخ.  النســوي،  للتعــاون  مســاحات 

تســتجيب  نســوية  ذات  إلــى  الحاجــة  عــن  يعبــر 

املتطلبــات،  تلــك  وتدمــج  الراهنــة،  للتحديــات 

وتســاءل نفســها وتعيــد اختــراع ذاتهــا ، إلــخ. كمــا 

جماعــي  سيا�ضــي  تعبيــر  صنــع  ضــرورة  يســتتبع 

عن تمرد النســاء، ما يســتوجب حاجة الحركة 

النقــاش  للنســاء  تتيــح  وفضــاءات  بنيــات  إلــى 

الديمقراطــي لكفيــة البنــاء، وكيفيــة التطبيــق 

الفعال للتغيير وجذب عدد متنام من النساء. 

اقتصارهــا  أو  الفضــاءات،  هــذه  غيــاب  عنــد 

خلــق  إمكانــات  تغــدو  الجامعــي،  العالــم  علــى 

محــدودة.  حقيقــي  اســتراتيجي  فكــر 

3.3 انشغاالت جديدة

ينشأ هذا االهتمام بالشأن املعتبر »شخصيا« 

عــن انشــغاالت مجــددة ومعــززة مثــل الحاجــة 

املنظمــات  داخــل  متبــادل  دعــم  فضــاءات  إلــى 

وطريقــة  القــرار  اتخــاذ  وكيفيــات  النســوية، 

وقائمــة  دامجــة  مســاحات  وبنــاء  النقــاش، 

يهــم كل واحــد  مــا  فــي  علــى املشــاركة... وأيًضــا 

العاطفيــة  الجوانــب  مالءمــة  مــدى  منــا: 

والتعبيــر  الجندريــة،  والهويــات  والجنســية 

إلــى  فــي عيــش هويتنــا، والحاجــة  عــن طريقتنــا 

فــي  التفكيــر  وإعــادة  اليوميــة،  حياتنــا  تثميــن 

طريقــة التعامــل بيننــا... يتعلــق األمــر فــي النهايــة 

بوضــع حياتنــا فــي املركــز، وبأهميــة التأثيــرات، 

وكل  األمومــة،  حــول  والنقاشــات  وبالرعايــة، 

مــا يهــم أجســادنا وحياتنــا الجنســية، وطريقــة 

عمليــات  تــؤدي  قــد  إلــخ.  لوقتنــا،  اســتعمالنا 

وردود  التجربــة  علــى  تركيــز  إلــى   هــذه  التفكيــر 

والفعــل  الهويــة  عــن  بــدال  الفردييــن  الفعــل 

الجماعييــن، لكنهــا تســاعد فــي مناســبات أخــرى 

على إبراز في املقدمة ملسائل كانت قائمة حتئذ 

وغائبــة  كبيــرة،  مكانــة  بــال  ولكــن  النســوية،  فــي 

االجتماعيــة  الحــركات  مــن  غيرهــا  فــي  عموًمــا 

والسياســية. 

الســاحة  علــى  جديــدة  انشــغاالت  بــرزت  

علــى  العــزم  مثيــرة  والسياســية،   االجتماعيــة 

غيــر  كانــت  التــي  املواضيــع  هــذه  وإبــراز  دمــج 

العنصريــة  مســائل  بالحســبان  أخــذا  مرئيــة، 

والهويــة  الجنســية  والحيــاة  العرقيــة  والهويــة 

قبيــل  مــن  أخــرى  مســائل  وكــذا  الجندريــة 

واألشــخاص  العقلــي  واملــرض  اإلعاقــة، 

املســنين، والعالقــة بيــن القريــة واملدينــة، الــخ.  

الشــابات،  الســيما  النســاء،  دور  كان  وقــد 

فــي حركــة حيــاة الســود مهمــة، وكــذا  ملحوظــا 

الســود  الخاصــة كحركــة حيــاة  التعبئــات   فــي 

مهمــة. جنســيا  املتحوليــن 

بقيــادة  ومعظمهــا  التعاضــد،  حركــة  تشــتغل   

النســاء، علــى قاعــدة مبــادئ العنايــة الذاتيــة  

ثمنتهــا  التــي  املتبادلــة  العنايــة  يخــص  فيمــا 

ســابقا النســويات، الســيما أجيالهــن الشــابة، 

مــن  وغيرهــم  األهالــي   والســكان  والفالحــات 

كمــا  مناطقهــم.  فــي  املنظميــن  االشــخاص 

التمييــز  بتطويــر مبــادئ واعيــة ملحاربــة  يقمــن 

شــعار  ويكت�ضــي  الجماعيــة.  وللمقاومــة 

»التضامــن ال  الصدقــة«، فــي ســياق الطعــن فــي 

. الحركــة  قطاعــات  بعــض  مأسســة 

 أو أشــدُّ راديكاليــة 
ُ

فــت نقابــاٌت أحــدث
َّ
وقــد كث

ابــراز  تــم  أساســية«   « قطاعــات  فــي  تنظيمهــا 

تبخيســها خالل الجائحة، وقامت باســتقطاب 

وتــم  جديــدة.  بنيــات  أنشــأت  و  عديــدة  قــوى 

احراز انتصارات، صغيرة لكن رمزية، في سياق 

نجحــت فيــه الطبقــة الســائدة فــي تحميــل كلفــة 

الجائحــة للطبقــة العاملــة، الســيما ألعضائهــا 

مــن النســاء واملصنفين عرقيــا. كمــا يطعــن هذا 

التنظيــم فــي كــون االحــزاب التقليديــة  تقتصــر 
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علــى مســاندة جوفــاء لهــذه القطاعــات املؤنثــة 

واملصنفــة عرقيــا، وال تطالــب نهائيــا بحصولهــا 

الــى مــا تســتحق مــن دعــم مــادي بفعــل إســهامها 

ظــروف  أو  كأجــور  ســواء  الجماعــي،  الرفــاه  فــي 

عمــل. 

4.3 طــرق نضــال جديــدة - اإلضــراب النســوي 

وتجــارب أماكــن النســاء 

النضــال  طريقــة  النســوي  اإلضــراب  يبــدو 

ببلــدان  هــذه   التعبئــات  دورة  فــي  الجديــدة 

خلــق  علــى  قدرتــه  بســبب  ليــس  عديــدة، 

 ألنــه يســتتبع 
ً
بــل أساســا التمفصــل وحســب، 

وضــع اإلضــراب موضــع ســؤال وتوســيعه كأداة 

نضــال. يزيــل اإلضــراب النســوي الفصــل بيــن 

دائرتــي اإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج، بالتأكيــد علــى 

الروابــط بيــن االثنيــن، وخاصــة بالتشــديد علــى 

إعــادة اإلنتــاج كاســتراتيجية لوضــع الحيــاة فــي 

املركــز.

 
ً
مســتقال قــط  الكالســيكي   اإلضــراب  كان  مــا 

أن  إذ  اإلنتــاج،  بإعــادة  املتعلــق  الجانــب  عــن 

استمرار اإلضراب يستلزم تموينا، وفي إضراب 

عــام انتفا�ضــي يجــب خلــق تمفصــل بيــن آليــات 

تمويــن، وإعــادة إنتــاج الحيــاة، وتنظيــم الحيــاة 

مديــدة،  نضــاالت  وتكشــف  مغايــر.  بنحــو 

شهدت تنظيم النساء الذاتي دعما لإلضراب، 

أمثلتهــا  ومــن  املشــاكل؛  هــذه  مــن  عديــد  عــن 

إضــراب عمــال املناجــم البريطانييــن فــي 1984-

اإلضــراب  مقــدرة  تحتــاج  اقــع،  الو فــي   .1985

تشــكيل  وعلــى  بديلــة،  ســلطة  بنــاء  علــى  هــذه 

مجتمــع مــواٍز مــع أشــكال تنظيــم العمــال/ات فــي 

كل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة، إلــى ُبْعــد إعــادة 

افــا. اإلنتــاج هــذا. بيــد أنــه لــم ينــل قــط اعتر

فــي  التفكيــر  إلعــادة  النســوي  اإلضــراب  يأتــي 

حتــى  كان  مــا  بدمــج  تكتفــي  ال  كأداة  اإلضــراب 

اآلن غيــر مرئــي، بــل تضــع أيًضــا فــي املقدمــة مــا 

النســوية. الحركــة  صاغتــه 

العالمــي  النســاء  إضــراب  مبــادرة  أفضــت 

بتنظيــم  جديــد  اقتــراح  إلــى    2017 العــام  فــي 

تمفصــل عالمــي، وتجســد باإلضــراب الكثيــف 

فــي   2018 العــام  فــي  شــخص  مالييــن  لســتة 

إيطاليــا،  فــي  واإلضرابــات  االســبانية،  الدولــة 

وبلجيــكا، وسويســرا بتعــاون بيــن حركــة النســاء 

العــام  إضرابــات  بعــد  النقابيــة،  والحركــة 

الجن�ضــي  العنــف  ضــد  األرجنتيــن  فــي   2016

وفــي بولونيــا مــن أجــل حــق اإلجهــاض. ليســت 

مقتــرح  حــول  مــكان  بــكل  منظمــات  النســاء 

اإلضــراب بحــد ذاتــه. وثمــة تعبيــرات تنظيميــة 

البلــدان  ببعــض  مثــال  منهــا  التنــوع،  بالغــة 

تقليــٌد قــوٌي  مــن مطالــب و نضــاالت جماعــات 

أهليــة. وقوميــات 

إلبــراز  طريقــة  مناطــق«  »تجــارب  ندعــوه  مــا   

كيفيــة تنظيــم النســاء ألنفســهم فــي مناطقهــن 

نضــاالت  ينظمــن  وهــن  والقرويــة،   الحضريــة 

أجــل  مــن  املقاومــة  لبنــاء  هامــة  مشــتركة 

الشــروط  أيضــا  هــذا  ويخلــق  حقوقهــن. 

فــي  والبقــاء  الحيــاة،  قيــد  علــى  للبقــاء  املاديــة 

الحكومــات  بعــض  ألن  الجائحــة،  مواجهــة 

تجــارب  ثمــة  الســكان.  أفقــر  ملصيــر  تكتــرث  ال 

القيــادة  حيــث  عديــدة  بأماكــن  مختلفــة 

وحتــى  العالمــي،  الجنــوب  فــي  الســيما  للنســاء، 

فــي أطــراف مــدن مراكــز الرأســمالية. هنــا تبــزغ 

الســلطة الشــعبية بالعمــل الجماعــي والتنظيــم 

َحــدات العمــال ضحايــا 
َّ
الذاتــي والتضامــن وُمت

والشــباب  والنســاء  والبطالــة،  الهشاشــة 

وااليكولوجيــة  الفالحيــة  والزراعــة  األطــراف 

املناضلــون.  واملدرســون  العموميــة  واملــدارس 

هــذه التجــارب املعايشــة واملستشــعرة واملفكــر 

مــن  ســنة   500 فــي  قائمــة  واملحولــة  فيهــا 

املغتصــب  االســتعماري  االجتيــاح  مقاومــة 

وفــي  املضطهــدة،  واألجســام  الكوكــب  ألرا�ضــي 

حكمــة ثقافــات  األجــداد، وفــي ذاكــرة الــذوات 

الجماعيــة املناضلــة.  ولهــا مكانــة هامــة لتجــاوز 

األوضاع القصوى.  وكلها مالئمة لبناء مجتمع 

بتحديــد  تاريخنــا،  أســاس  علــى  البنــاء  مغايــر: 

لحيــوات  واملغيــرة  األهميــة  ذات  التجــارب 

وتنظيــم  عيشــهن  أماكــن  فــي  املتجــذرة  النســاء 

مقاومتهــن. تبــرز هــذه التجربــة أهميــة النطــاق 

املكانــي فــي هــذه النســوية الشــعبية التــي تتطــور 

اليــوم.       ودورهــا  العالــم  فــي 

5.3 أوجه فهم نظري جديد

املناهضــة  البيئيــة  النســوية  إســهامات  تقــوم 

بتنــاول  النســوي  واالقتصــاد  للرأســمالية 

بالحيــاة  املــال  رأس  اصطــدام  لكيفيــة  نظــري 

الوقــت  تنظيــم  إعــادة  عبــر  النســوية،  وملقــدرة 

والعمــل، علــى القطــع مــع هــذا املنطــق ووضــع 

النظــام )أو مجمــل أنظمــة االضطهــاد( موضــع 

ســؤال، وذلــك باقتــراح طريقــة مغايــرة لالرتباط 

األساســية  حاجاتنــا  ولتحديــد  بالطبيعــة، 

ـــمة وضعتها 
ّ
ولتلبيتهــا. يرفــض هــذا املنظــور ُمَسل

مؤداهــا  »الجوهرانيــة«  البيئيــة  النســوية 

بفعــل  بالطبيعــة  للنســاء  خاصــة  عالقــة 

دورهــن فــي االنجــاب. إن الطريقــة التــي لبــت بهــا 

الرأســمالية تاريخًيــا حاجتهــا إلــى تأميــن إعــادة 

اعــادة  عمــل  واســناد  العاملــة،  اليــد  إنتــاج 

االنتــاج هــذا للنســاء، تجعــل النســاء أكثــر وعًيــا 

بحاجــات الحيــاة وبالحــدود واألســس املاديــة، 

الترابــي.  مجالهــن  ومنهــا 

االجتماعيــة  اإلنتــاج  إعــادة  نظريــة  تحيــط 

بحاجــة الرأســمالية إلــى عمــل إعــادة االنتــاج، 

النســويات  أعمــال  مــن  انطالقــا  تطــورت  وقــد 

املاركســيات بصــدد عالقــة العمــل املنزلــي غيــر 

النظــام  انتــاج  إلعــادة  الــالزم  عنــه،  املــؤدى 

مــن  معظمــه  واملنجــز  واملجتمــع،  الرأســمالي 

قبــل النســاء، بمكانــة النســاء فــي ســوق العمــل 

ــز هــو ذاتــه فــي قطاعــات تعكــس دور النســاء 
َّ

رك
ُ
امل
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األســرة.  فــي 

تجربــة  إلــى  ــٌر 
َ
نظ هــي  بمــا  التقاطعيــة-  أن  كمــا 

ليســت  أنهــا  علــى  االضطهــاد  أشــكال  تعــدد 

املارك�ضــي.  تحليلنــا  لها-عــززت  تجميــع  مجــرد 

األخضــر  امليثــاق  بصــدد  النقاشــات  وحظيــت 

وضــرورة   ،  Green New Deals الجديــد 

العمــل  فــرص  مــن  بكثيــر  أكبــر  قــدر  إحــداث 

املــؤدى عنــه فــي مجمــل قطاع الرعاية، بانتشــار 

املناضلــة. االوســاط  فــي  بكثيــر  أوســع 

والجســد  والوقــت  العمــل  أصبــح  هكــذا 

للنظريــات  مركزيــة  عناصــر  واألرض/الطبيعــة 

تعلمــه  تــم  ممــا  تنطلــق  والتــي  التبلــور  قيــد 

بالتواجــد فــي الخطــوط األماميــة بوجه تعديات 

وأشــكال  الحيــاة  )هشاشــة  النيوليبراليــة 

البيئة...( وبمجهــود  وتدهــور  الخصخصــة 

ليشــمل   الرأســمالية  نقــد  لتوســيع  نظــري 

إلــخ. االنتــاج،  إعــادة  وُبعــَد  املــال  رأس  تراكــم 

4. ما هي أهميتها االستراتيجية؟

شــهد دور الحركة النســائية العاملية تغيرا كبيرا 

الراهــن،  الوقــت  وفــي  األخيــرة.  الســنوات  فــي 

مســألة  كمجــرد  إليــه  النظــر   
ً
ممكنــا يعــد  لــم 

 
ً
قطاعيــة )مطالــب ومقترحــات تهم قســما معينا

مــن الســكان(، بــل ثمــة ســعي للتعبيــر عــن كليــة 

معينــة. بوصفنــا نســويات وماركســيات، علينــا 

تحليــل هــذا التغييــر، وإيالئــه مــا يســتحق مــن 

للحركــة  االســتراتيجي  فهمنــا  وتقويــم  أهميــة، 

النســوية.

1.4 قيادة مقاومة  مجمل الطبقات املخضعة 

للسيطرة 

اقــب املباشــرة للخــروج الرأســمالي  كانــت العو

جهــة،  مــن  اثنتيــن:   2008-2007 أزمــة  مــن 

أدى تعميــم وتدهــور ظــروف هشاشــة الحيــاة، 

املؤثــران علــى عــدد متزايــد مــن األشــخاص وفــي 

أوضــاع أكثــر خطــورة، إلــى تقليــص الهامــش بيــن 

الهشاشــة واإلقصــاء. ومــن جهــة أخــرى، ظهــرت 

أزمة إعادة إنتاج اجتماعية في بلدان الشــمال 

فــي  أصــال  القائمــة  تلــك  غــرار  علــى  العالمــي، 

»اضفــاء  بظاهــرة  مرتبطــة  الجنــوب،  بلــدان 

النســاء  إن  املركــز«.  بلــدان  علــى  طرفــي  طابــع 

شــبكات  ونســجن  األزمــة  تحملــن  الالئــي  هــن 

الغالــب مقابــل  فــي  األخيــر، وذلــك  املــالذ  أمــان 

إمكانــات  مــن  الحيــاة  مــدى  والحــد  انهاكهــن 

علــى  إنــه  ومســتقلة.  تامــة  كائنــات  صيرورتهــن 

هــذه الهوامــش، وفــي املجــاالت املرتبطــة بإعــادة 

املتناميــة  وبالهشاشــة  االجتماعيــة  االنتــاج 

املعــارك  حاليــا  تــدور  الحيــاة،  الســتدامة 

الرئيسية ويجري تنظيم دورة نضاالت جديدة.

ال نتحــدث والحالــة هــذه عــن صعــود للحركــة 

ظاهــرة  عــن  أيًضــا  بــل  وحســب،  النســوية 

»تأنيــث االحتجــاج«. ثمــة بشــكل عــام، واألمــر 

مجــاالت  خمــس  الجائحــة،  بدايــة  منــذ  أصــح 

واملقاومــات:  النضــاالت  النســاء  تقــود  حيــث 

)وفــي  العامــة  الخدمــات  أجــل  مــن  النضــاالت 

أوروبــا، ضــد تفكيــك دول الرفــاه(؛ والنضــاالت 

أجــل  مــن  والنضــاالت  الئــق؛  ســكن  أجــل  مــن 

واملــاء  األرض  فــي  والحــق  الغذائيــة  الســيادة 

)والتي تقاطعت في األشهر األخيرة مع الحركات 

وضــد  املناخيــة  العدالــة  أجــل  مــن  الجديــدة 

لتحســين  والنضــاالت  االســتخراجي(؛  النظــام 

مجــاالت  فــي  الحقــوق  وانتــزاع  العمــل  ظــروف 

كانت حتى اآلن »هوامش سوق العمل« ولكنها 

األزمــة  مــن  الراهــن  الطــور  فــي  تنتشــر،  باتــت 

الرأســمالية، وتصبــح الحالــة العاديــة وتشــكل 

ربمــا  هشــة،  )قطاعــات  القاعــدة  باطــراد 

افًيــا، ومــا  لــة جغر بالســوق الســوداء،  أو ُمرحَّ

إلــى ذلــك(، وكــذا فــي فــرص عمــل اعــادة االنتــاج؛ 

ومقاومــات النيوليبراليــة، منهــا النضــاالت ضــد 

القــروض  ســيما  ال  املشــروعة،  غيــر  الديــون 

الصغرى الفاحشــة، حيث تتعبأ أفقر النســاء.  

بيــد أن الجائحــة نصبــت عقبــات خاصــة بوجــه 

التعبئــة.  علــى  الجنــوب  نســاء  مقــدرة 

»تأنيــث  اقتــران  اقــب  عو هــي  عديــدة 

االحتجــاج« بتوطــد الحركــة النســوية كحامــل 

أسا�ضــي للتعبئــة فــي بلــدان عديــدة، قــادر علــى 

وتفــكك  شــديد  تراجــع  لحظــات  فــي  االنــدالع 

حــس  علــى  االجتماعية، ومنطــو  الروابــط 

أهــم  ومــن  العمــق.  بالــغ  للرأســمالية  مناهــض 

اقــب أن ديناميــة التشــبيك والتعبئــة  تلــك العو

تكويــن  مدرســة  النســوية  جعلــت  الدائمــة 

بســرعة   
ً
سياســيا يتطــورن  لنســاء  نضالــي 

مــع  أخــرى،  مجــاالت  فــي  التدخــل  ويســتطعن 

خلق مرجعيات نسائية ونساء قويات يمارسن 

أخــرى،  ناحيــة  ومــن  مختلفــة.  قياديــة  نمــاذج 

تجــدر اإلشــارة إلــى تمفصــل مطالــب ونضــاالت 

ملموســة ليســت نســوية محضــا ولكنهــا أشــمل 

بكثيــر: ضــد الحــدود بيــن البلــدان بمــا هي أمكنة 

وضــد  املهاجريــن/ات،  ضــد  منظمــة  ملذابــح 

تدميــر األرا�ضــي بالزراعــة الصناعيــة، وخاصــة 

الصناعــة  وشــركات  الحيوانــات،  تربيــة 

 
ً
ودفاعــا الجنســية،  متعــددة  االســتخراجية 

عــن الحريــات املدنيــة، وضــد حكومــات اليميــن 

علــى  وردا  املســتبدة،  الحكومــات  أو  املتطــرف 

إلــخ.   ومقاومتهــا،  الهيكلــي  التقويــم  سياســات 

ويعطــي برنامــج اإلضــراب النســائي العالمــي فــي 

ذلــك. عــن  جيــدة  فكــرة  البلــدان  مختلــف 

2.4 هــل يدعونــا هــذا إلــى إعــادة نظــر فــي فهمنــا 

االســتراتيجي لــدور الحركــة النســائية؟

داخــل  باطــراد  املتنامــي  الحــدَس  نشــاطر  إننــا 

 
ُ
حركــة النســاء بــأن املنظــورات النســوية زاويــة

االســتغالل  ظــروف  لتحليــل   
ٌ
مفضلــة نظــر 

مميــزة  نظــر  زاويــة  أيضــا  وتمثــل  املعاصــر. 

جديــدة.   ونضــال  تنظيــم  أشــكال  لتجريــب 

األمــر األكيــد أن لــكل مــا تــم تحليلــه حتــى اآلن 

نؤكــد  وهكــذا،  هامــة.  اســتراتيجية  اقــب  عو

النســاء  وإضرابــات  النســوية  اإلضرابــات  أن 
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يمكــن اعتبارهــا تجربــة مركزيــة للتفكيــر ليس في 

تنظيــم النســاء وحســب، بــل فــي تنظيــم معظــم 

تتيــح  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  العاملــة.  الطبقــة 

كيفيــة تمفصــل التعبئــات النســوية مــن أجــل 

والعنــف  النســاء  قتــل  أو ضــد  حــق اإلجهــاض 

 
ً
كامــال مباشــرة  مواجهــة  مجــال  الذكــوري 

العدالــة  ومؤسســاتها:  الطبقيــة  الدولــة  مــع 

إلــخ. الدينيــة  والســلطات  والجيــش، 

وقــد تكــون لســيرورة إضفــاء ديمقراطيــة علــى 

البعيــد،  األمــد  فــي  اقــب  عو اإلضــراب  أداة 

النقابيــة  البيروقراطيــات  احتــكار  مــع  تقطــع 

أتاحــت  وقــد  اإلضــراب.  إلــى  الدعــوة  لشــرعية 

أيــام 8  آذار/ مــارس فــي 2018 و2019 و 2020 

ثــر تنظيــم اضــراب ألول مــرة فــي حيــاة 
ُ

لعامــالت ك

بالــذات  الثقــة  شــأن  مــن  منهن. وإنــه  العديــد 

واالســتقالل والخبرة املتراكمة والشــبكات التي 

نوعيــة  نقلــة  تمثــل  أن  النســاء  آالف  أنشــأتها 

بُم�ضــي  إال  تقييمهــا  يمكــن  ال  برمتهــا  للطبقــة 

ديمقراطيــة  إضفــاء  عنصــر  ويتمثــل  الوقــت. 

آخــر فــي تنظيــم اإلضــراب فــي قطاعــات غالبــا مــا 

الرعايــة  التقليديــة، مثــل  النقابــات  تتجاهلهــا 

الصحيــة أو االســتهالك، مــع أنهــا كانــت تحظــى 

بأهميــة فــي الحركــة العماليــة فــي مطالــع القــرن: 

إن اإلضرابــات ضــد ارتفــاع تكاليــف املعيشــة 

بهــذا  جيــد.  مثــال  هــي  الســكن  إيجــارات  أو 

املعنــى، فــإن إضفــاء ديمقراطيــة علــى اإلضــراب 

تتيــح لنــا تجربــة هــذه األداة علــى هامــش ســوق 

يعــزز فكــرة أن  مــا  آنفــا؛  التــي ذكرناهــا  العمــل 

هذه األنشطة هي أيًضا، وبوجه خاص، عمٌل.

ومركزيــة  اإلضــراب،  أداة  اســتعمال  إن 

اإلنتــاج  إعــادة  أجــل  مــن  النضــاالت 

االجتماعيــة، والتطلــع إلــى فهــم ســيرورة اإلنتــاج 

وإعــادة اإلنتــاج ككل مندمــج، ودوره كوســيلة 

عوامــل  كلهــا  وتجذرهــا،  الجماهيــر  لتســييس 

الجديــدة  النســوية  الحركــة  هــذه  مــن  تجعــل 

الطبقــي. وعلــى صعيــد  للوعــي  تطويــر  ســيرورة 

تحديــد  النســوية  الحركــة  تعيــد  العالــم، 

طبقــي  صــراع  حركــة  وتصبــح  التناقضــات، 

نسوي. وال تتوقف مقدرة النساء الكامنة على 

أداء هــذا الــدور فــي اللحظــة التاريخيــة الراهنــة 

دور  علــى  تتوقــف  بــل  جوهريــة،  هويــة  علــى 

النســاء فــي ســيرورة إعــادة اإلنتــاج االجتماعيــة 

الــذي يجعــل مصالــح النســاء تطابــق مصالــح 

اإلنســانية عندمــا يدافعــن عــن حقــوق لكافــة 

فقــط. امتيــازات  ذات  لفئــة  وليــس  النســاء 

ليــس القصــد أن النســوية لــم تكــن لحــد اآلن 

مرتبطــة بالصــراع الطبقــي، وال أن املاركســية 

يلغــي  مــا  واحــًدا،  شــأنا  أصبحتــا  والنســوية 

إعــادة  أشــكال  لكــن  األخيــرة.  هــذه  اســتقاللية 

إنتــاج رأس املــال امللموســة تاريخًيــا تدمــر، فــي 

الراهــن، االســتدامة  الرأســمالية  أزمــة  ســياق 

مــن  متزايــدة  مناطــق  فــي  للحيــاة  االجتماعيــة 

النســوية  املطالــب  مــع  وتتعــارض  العالــم، 

األساســية، بحيــث يف�ضــي كل وعــي نســوي إلــى 

املــال. رأس  تراكــم  ركائــز  مواجهــة 

 
ً
تتمثــل إحــدى التحديــات االســتراتيجية حاليــا

فــي التفكيــر فــي الكيفيــة التــي تتيــح بهــا النســوية 

إعــادة اكتشــاف شــعارات مثــل تقاســم فــرص 

العمــل - بصيغــة الجمــع هــذه املــرة - وتقليــص 

جــذري ليــوم العمــل املرتبــط بإضفــاء الطابــع  

االجتماعــي علــى عمــل إعــادة اإلنتــاج، وإعــادة 

الضروريــة  العمــل  مناصــب  فــي  التفكيــر 

االقتصاديــة  األنشــطة  فــي  وكــذا  اجتماعًيــا، 

الواجــب االســتغناء عنهــا ألنهــا تدمــر البشــر أو 

العقالنيــة  بوجــه  املراهنــة،  يجــب  الكوكــب. 

للمــوارد  هــدر  مــن  تســبب  ومــا  الرأســمالية 

والطاقة البشرية، على إعادة تنظيم العمل في 

اتجــاه إيكولوجــي ونســوي. إنهــا مهمــة أساســية 

فــي طورنــا الحالــي. لقــد فتحــت ســيرورة التراكــم 

جديــدة  دورة  النيوليبراليــة  الحكامــة  وأزمــة 

حــادة وعنيفــة فــي الغالــب تــروم إعــادة تحديــد 

آليــات االســتغالل والســيطرة واالضطهــاد. إن 

 
ً
عنصــرا ســيكون  تحديــد  إعــادة  هكــذا  رفــض 

نتائجهــا. ضمــن   
ً
أساســيا

داخــل  مهامنــا  هــي  ومــا  توجهنــا،  هــو  مــا   .5

؟ لحركــة ا

دامجــة،  جماهيريــة  حركــة  بنــاء  نؤيــد  نحــن 

ممكنــة،  وحــدة  أوســع  علــى   
ً
حفاظــا ونناضــل 

أجــل  مــن  نناضــل  ال  أننــا  األمــر  يعنــي  أن  دون 

للحركــة. سيا�ضــي  توجــه 

عرضــة  األشــد  حاجــات  تلبــي  مطالــب     1.5

بيــن  الوحــدة  بنــاء  مــع  لالضطهاد/االســتغالل 

)أ( أوســع مقاومــة نســائية ضــد اليميــن، و)ب( 

النســوية بالنســبة لـــ ٪99 )إضرابــات نســائية، 

الثوريــات. إلــخ( و )ج( 

إن كانــت املطالــب األساســية املتعلقــة بحقــوق 

النســاء فــي مصلحــة جميــع النســاء، فــإن جعلهــا 

اقعــا لجميــع النســاء يعنــي ضــرورة اهتمامنــا  و

لتصبــح  الالزمــة  واملــوارد  التمويــل  بمطالــب 

ومجتمــع  النســاء  لقطاعــات  حتــى   
ً
اقعــا و

للحرمــان  عرضــة  األكثــر    LGBTIQ امليــم 

أجــل  مــن  نناضــل  عندمــا  هكــذا،  والتهميــش. 

فــي  الحــق  تخــص  قانونيــة  مكاســب  انتــزاع 

اإلجهــاض، وضــد  التعقيــم القســري، الســيما 

للنســاء الســود واألهالــي وضحايــا اإلعاقــة، أو 

لتحقيــق العدالــة للنســاء املعنفــات، كل هــذا 

املــوارد  لتأميــن  أيضــا  نناضــل  أن  يجــب  مثــال، 

للخدمــات الصحيــة والقانونيــة واالستشــارية 

علــى  امليــم  ومجتمــع  النســاء  تســاعد  التــي 

االستفادة منها. كما يجب أن نناضل من أجل 

دون  الخدمــات،  هــذه  إلــى  الوصــول  فــي  الحــق 

تمييــز ضــد املــرأة بســبب القانــون أو املــوارد أو 
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األصل االثني أو الهجرة أو النشاط الجن�ضي أو 

الهويــة الجنســية. ويجــب أن نناضــل الــى جانــب 

النســاء ضحايــا القــروض الصغــرى الفاحشــة 

الفاحشــة. الفوائــد  أشــكال  وكل 

نحــن نناضــل والحالــة هــذه مــن أجــل أن تدافــع 

األكثــر  الفئــات  مطالــب  عــن  ككل  الحركــة 

 ضــد ســلوك التمييــز 
ً
عرضــة للتهميــش، وأيضــا

التنظيــم  ونســاند  نفســها.  الحركــة  داخــل 

الذاتــي للنســاء الســيما ضحايــا امليــز، بمــا هــو 

وشــاملة.  وحدويــة  حركــة  قيــام  شــرط 

علــى  عملًيــا  لنبرهــن  ذاتــه  اآلن  فــي  ونناضــل 

مطالــب  تلبيــة  عــن  عاجــز  الراهــن  النظــام  أن 

النســاء  تنظيــم  يجعــل  مــا  فعلًيــا،  النســاء 

مســتمرة. وتجــذر  س  َســيُّ
َ
ت ســيرورة 

5.2 العمل الجماهيري املنظم ذاتًيا

تتعــزز ســيرورة التســييس والتجــذر هــذه أيضــا 

فــي  فــي أســفل، ســواء  بتجربــة التنظيــم الذاتــي 

العمــل  أماكــن  أو  الريفيــة  املناطــق  أو  األحيــاء 

علــى  هــذه  والحالــة  نركــز  الدراســة.  أماكــن  أو 

الفاعــالت  تنظمــه  الــذي  الجماعــي  العمــل 

املعنيــات. 

َحــدات 
َّ
طلــق مجموعــات صغيــرة أو ُمت

ُ
عندمــا ت

نســوية حمــالٍت، نناضــل لتوجيههــا نحــو جمهور 

النســاء فــي األحيــاء وأماكــن العمــل، إلــخ... مــن 

املناســبة  بالوســائل  املطالــب  تعميــم  خــالل 

وتجمعــات  الشــارع،  ومســرح  )منشــورات، 

وعرائــض،  مفتوحــة،  ونقاشــات  مفاجئــة، 

تحــركات  وباقتــراح  اجتماعيــة(  وشــبكات 

مفتوحــة  إلــخ(  وتظاهــرات،  )اعتصامــات 

ملشــاركتهن.  زة  وُمعــِزّ النســاء  لجميــع 

ال نســاند، و ال ننظــم، تحــركات عنيفــة طليعيــة 

النســاء   معظــم  إبعــاد  أو  إقصــاء  إلــى  تجنــح 

ومنعهــن مــن املشــاركة فــي الحركــة الجماهيريــة، 

الدولــة.   قبــل  مــن  قمعهــا  نســاند  ال  أننــا  كمــا 

وعندمــا تكــون الصلــة باملؤسســات ضروريــة، 

نناضــل مــن أجــل اختيــار ديمقراطــي للممثــالت 

والزامهــن بكشــوف حســاب أمــام املعنيــات فــي 

ديمقراطــي.   منتــدى  إطــار 

يتيــح مقتــرح اإلضــراب النسائي/النســوي هكذا 

توجهــا فــي الفعــل الجماهيــري ملخاطبــة جميــع 

اقــع العمــل، وفــي القطــاع غيــر  النســاء، فــي مو

جوانــب  جميــع  بتنــاول  املنــزل،  وفــي  املهيــكل، 

حيــاة النســاء فــي عمــل االنتــاج وإعــادة االنتــاج. 

النســاء،  إضــراب  دعــم  إلــى  الرجــال  وندعــو 

باالضطــالع -باألقــل فــي 8 آذار/ مــارس - بعمــل 

الرعايــة الصحيــة غيــر املرئــي لتمكيــن شــريكاتهم 

وصديقاتهــم وزميالتهــم مــن املشــاركة فــي جميــع 

ويعنــي  اليــوم.   هــذا  فــي  املرتقبــة  التحــركات 

ذلــك، فــي مــكان العمــل، املشــاركة فــي اإلضــراب. 

أيًضــا،  نشــرح  ثوريــات،  ماركســيات  بوصفتنــا 

الفعــل  وزن  املمارســة،  فــي  نظهــر  أن  ونأمــل 

لبنــاء  النضــال  فــي  العمــل  مــكان  فــي  الجماعــي 

قــوى مالئــم. ميــزان 

5.3 أهمية التنسيق العالمي

الرأســمالي  -النظــام  فــي عالــم حيــث خصومنــا 

املتطرفــة  واليمينيــة  املســتبدة  والقــوى 

متعــددة  والشــركات  الصاعــدة،  واألصوليــة 

علــى  منظمــون  املنــاخ-  مدمــرة  القوميــات 

النســائية  صعيــد عالمــي، يجــب علــى الحركــة 

وتعزيزهــا. الدوليــة  عالقاتهــا  بنــاء  أيًضــا 

إن غيــاب هيــاكل، مــع أنــه قــد يكــون مصــدر قوة 

العالمــي-  التنســيق  يجعــل  راديكاليــة،  لحركــة 

املتطلــب مــاال ومــوارد- أمــرا صعًبــا؛ مــا يجعــل 

الحــركات  بيــن  حقيقــي  دولــي  تنســيق  بنــاء 

 املتطــورة اليــوم مهمــة 
ً
الجذريــة واملنظمــة ذاتيــا

يتعيــن إنجازهــا.  ويجــب علينــا، بصفتنــا تيــاًرا 

عالقــات  بنــاء  طليعــة  فــي  نكــون  أن   ،
ً
عامليــا

العالمــي. التنســيق  إمكانــات  بجميــع  والدفــع 

4.5. التمفصل  مع حركات اجتماعية أخرى

حــركات  قائمــة  وضــع  شــرك  فــي  نقــع  أال  يجــب 

منفصلة ومنقطعــة  النســائية  الحركــة  كأن 

املنــاخ وحركــة  العماليــة وحركــة  الحركــة  عــن 

فــي  الجاريــة  الثوريــة  والســيرورات  الســالم، 

املناهضــة  والحــركات  والســودان،  الجزائــر 

طليعــة  فــي  النســاء  إلــخ.  توجــد  للعنصريــة، 

هــذه الحــركات ويطرحــن داخلهــا مســألة مكانــة 

النســاء- بالتصــدي ملــا يتعرضــن لــه مــن عنــف 

جن�ضــي، مثــال. 

جميــع  فــي  كمــا  النســائية  الحركــة  فــي  غنــى،  ال 

جميــع  بيــن  روابــط  عــن  األخــرى،  الحــركات 

ونســاء،  رجــاال  الطمــوح  نفــس  فــي  املتشــاركين 

فــي   
ً
منظمــا يكــون  ـكـي  املجتمــع  تغييــر  طمــوح 

صالــح أكبــر عــدد وليــس أقليــة. وهــذا يعنــي إبــراز 

كيــف أن تغيــر املنــاخ والسياســات العنصريــة 

والحــروب  واملهاجــرات،  للمهاجريــن  واملعاديــة 

والحرمــان  التقشــف  وسياســات  اإلمبرياليــة، 

العمــال  وحقــوق  الديمقراطيــة  الحقــوق  مــن 

والعامــالت، وامليــز والعنــف ضــد مجتمــع امليــم 

خــاص  بوجــه  النســاء  علــى  تؤثــر   ،   LGBTIQ

إلشــراك  والســعي  جــدا،  جســيمة  وبطريقــة 

فــي  قطاعاتهــا  بعــض  أو  النســائية،  الحركــة 

تحركاتهــا.

ويعنــي  هــذا أيضــا النضــال فــي حــركات أخــرى، 

السيما في الحركة العمالية املنظمة، وبكيفية 

 LGBTIQ امليــم  مجتمــع  حركــة  فــي  مغايــرة 

بقصــد إبــراز أن املطالــب الخاصــة بالنســاء هــي 

أيًضــا مطالــب هــذه الحــركات. ونســاند تنظيــم 

داخــل  أشــكاله(  )بمختلــف  املســتقل  النســاء 

النضــاالت واملنظمــات االجتماعيــة، والنقابيــة 

لنضــاالت  كشــرط  االجماليــة  السياســية  و 

باملســاواة.  مطبوعــة  مختلطــة 
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6. مهامنا الداخلية

ليــس التدخــل النســوي مجــرد قطــاع عمــل فــي 

حد ذاته، ولكنه شأن يجب أن يؤثر على جميع 

مجــاالت عملنــا األخــرى ومنظمتنــا برمتهــا. يجب 

األمميــة  لجنــة  مــع  جــدا  وثيــق  تعــاون  ارســاء 

مــع  وكــذا   ،LGBTIQ امليــم  بمجتمــع  الخاصــة 

لجنتهــا الخاصــة بمناهضــة العنصريــة ولجنتهــا 

الخاصــة بالبيئــة/ تغيــر املنــاخ.

فــي  كنــا  أننــا  مشــروع  بشــكل  االدعــاء  بوســعنا 

يأخــذون  الذيــن  الثورييــن  املاركســيين  طليعــة 

 مــن مقررنــا فــي 
ً
قضايــا املــرأة بجديــة –انطالقــا

عام 1979، ومقرراتنا عام 1991، بما في ذلك 

مكانــة النســاء فــي الحــزب، واســهامات الحقــة- 

لكــن هــذا غالبــا مــا كان هــذا ثمــرة جهــد إرادوي 

مــن بــل عــدد قليــل مــن الرفيقــات والرفــاق.

علــى  النســوي  عملنــا  تنظيــم  مواصلــة  يجــب 

اإلقليمــي  التنســيق  بدمــج  عالمــي  أســاس 

عالقــة  وربــط  العالمــي  والتنســيق  )القــاري( 

قويــة مــع الهيئــات القياديــة األمميــة -مــن خــالل 

لجنــة النســاء التابعــة للجنــة العامليــة، والعقــد 

أخــرى  وأشــكال  نســائية،  لنــدوة  املنتظــم 

 
ً
 منظمــا

ً
مناســبة. ويجــب أن يعكــس ذلــك عمــال

الوطنــي. الصعيــد  علــى 

هيئــات  غيــاب  ظــل  فــي  أنــه  تاريخنــا  لنــا  أثبــت 

هــذا  النســوي، يجنــح  العمــل  لتنظيــم  خاصــة 

يجــب  الحركــة.  تراجــع  مــع  التراجــع  إلــى  األخيــر 

فــي  النســاء  تحــرر  بأهميــة  التزامنــا  افــق  يتر أن 

برنامــج مــن أجــل مســتقبل اشــتراكي مــع التزامنــا 

فــي  والتكويــن  السيا�ضــي  النشــاط  بمواصلــة 

املســألة. هــذه  حــول  صفوفنــا 

24 شباط/ فبراير 2021

مقــرر صادقــت عليــه اللجنــة العامليــة لألمميــة 

الرابعــة 53 صوتــا و 3 امتنــاع عــن التصويــت


