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 في مفرق الطرق 
 Sheryl سانربغ  فايسبوك، شريل  يف  العمليات  مديرة  2018، صرحت  العام  ربيع   يف 
Sandberg، أنن�ا “سنكون أوفر حظا لو كان نصف البلدان واملقاوالت بقيادة نسائي�ة، وكان 
نصف البيوت يسريها رجال”، مضيفة أنه “جيب أال نرىض ما دمنا لم نبلغ هذا الهدف”. 
كانت شريل سانربغ، هذا الوجه البارز لنسواني�ة املقاولة، قد كسبت شهرة )وماال كثريا( 
سابقة  رئيسة  هي  وبما  اإلدارة.   مجالس  يف   ]1[ أنفسهن  لفرض  الكادرات  النساء  حبفز 
الذي  ذاك  األمريكية-  للخزين�ة  السابق  األمني   ،Larry Summers الري سامرز  ملكتب 
فكك قوانني وول سرتيت- لم يكبحها أي وازع أخاليق عن اجلزم بأن صالبة النساء يف عالم 

األعمال كانت أسهل الطرق حنو مساواة اجلندر )النوع االجتماعي(.

وعشرين  أربع  طيلة  اسباني�ا  نسواني�ات  مناضالت  إضراب  شل  ذاته،  الربيع  ذلك  يف 
ساعة. ونادت منِظمات اإلضراب النسواين، وقد انضم إليهن أكرث من 5 ماليني متظاهر/ة، 
وصرخن  اجلنسوي”،  والعنف  واالستغالل،  االضطهاد،  ضروب  من  متخلص  بـ”مجتمع 
قائالت:” ندعو إىل التمرد وإىل النضال  ضد حتالف النظام البطريركي والرأسمالية الذي 
مدريد  عن  تغرب  الشمس  كانت  وفيما  وصامتات.”  وخاضعات  مطيعات  جعلنا  يريد 
العمل،  عن  نتوقف  مارس   8 يوم  للعالم:”  النسواني�ات  املضربات  تلك  أعلنت  وبرشلونة، 
ونكف عن كل نشاط إنت�اج وكذا إعادة إنت�اج. ]…[ لن نقبل تدهور شروط عملنا وال أجور 

أقل من أجور الرجال مقابل نفس العمل.”

يمثل هاذان النهجان طريقني متعارضني بالنسبة للحركة النسواني�ة. من جانب، تعترب 
تدبري  يكون  حيث  عالم  إىل  وَيتطلعن  بالرأسمالية.   ملحقا  النسواني�ة  وشبيهاتها  سانربغ 
االستغالل يف العمل واالضطهاد يف مجمل املجتمع متقاسمني بالتساوي بني رجال الطبقة 
السائدة ونسائها. أي بعبارة أخرى، إنهن يطالنب بتساوي حظوظ ممارسة السيطرة: جيب 
يفكك  من  رجال،  وليس  امرأة،  تكون  أن  جبميل  يعرتفوا  أن  النسواني�ة،  باسم  الناس،  على 
احلدود.  على  قفص  يف  طفلهم  حبس  أو  أقاربهم  بقتل  طيار  بدون  طائرة  ويأمر  نقابتهم، 
الليربالية لسانربغ، تلح مناضالت اإلضراب النسواين  وعلى أقىص نقيض من النسواني�ة 
العمل ورباته،  أرباب  النظام الذي خلق  الرأسمالية – هذا  على ضرورة القضاء نهائي�ا على 

وأدى إىل نصب احلدود الوطني�ة وصنع الطائرات بدون طيار اليت تراقبها. 
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 إنن�ا نوجد، إزاء هاذين التصورين للنسواني�ة، يف َمْفـرق طرق، وستكون خليارنا عواقب 
جسيمة. يقود الطريق األول إىل كوكب محرتق ستكون احلياة فيه ُمفقرة لدرجة استعصاء 
أحالم  أشد  صلب  يف  دوما  كان  عالم  إىل  الثاين  الطريق  ويقود  تنطفئ.  أو  عليها،  التعرف 
البشرية حتمسا: عالم عادل، حيث تكون الرثوات واملوارد الطبيعية مشرتكة بني اجلميع، 

رجاال ونساء، وحيث لن تظل املساواة واحلرية مجرد آمال، بل وقائع ملموسة. 

ال يمكن للتن�اقض أن يكون أكرث جالء، وال يمكن النعدام نهج أوسط إال أن يزيدنا اقتن�اعا.  
إن غياب البدائل هذا ناجت عن النيوليربالية- شكل الرأسمالية الُمـَمّيل financiarisé هذا 
بالغ الضراوة الذي يعيث فسادا عرب العالم منذ أربعني سنة. إن الرأسمالية النيوليربالية، 
بتسميمها للجو، وبسخريتها من كل تطلع ديمقراطي، وبإنهاكها لألفراد وبتسببها يف تدهور 
شروط حياة السواد األعظم من الناس، تضفي طابعا قاسيا على النضاالت االجتماعية: 
بعد اجلهود املتعقلة إلحراز إصالحات متواضعة تأيت املعارك الضارية من أجل البقاء. جيب 
النسواني�ة اختاذ موقف:  أنصار  الرتدد قد وىل، وأنه جيب على  أن زمن  إدراك  واحلالة هذه 
أم  حيرتق؟  الكوكب  فيما  السيطرة”  ممارسة  حظوظ  “تساوي  خلف  الركض  نواصل  هل 
أنن�ا سنتصور عدالة جندرية مرتبطة بمناهضة الرأسمالية- تلك اليت ستفيض إىل مجتمع 

جديد يتجاوز األزمة الراهنة.

 هذا البي�ان مرافعة من أجل اخنراطنا يف الطريق الثاين، وهذا ما نعتربه أمرا ال غىن عنه 
النخب  مصداقية  أن  السيما  اليوم،  ممكنة  للرأسمالية  مناهضة  نسواني�ة  إن  وواقعيا.  
السياسية تنهار يف العالم برمته.  وليس ضحايا ذلك أحزاب يسار الوسط ويمني الوسط 
حلفاؤها  حىت  بل  محتقرة-،  آثار  غري  منها  يبق  لم  أحزاب  وهي  النيوليربالية-  نفذت  اليت 
العام  يف  بريق.  كل  “التقديم”  طالؤها  فقد  اليت  سانربغ،  طريقة  على  املقاولة  نسواني�ة  يف 
النسواني�ة  انهارت  األمريكية،  االنتخابات  أثن�اء  يف  مجدها  حلظة  شهدت  أن  بعد   ،2016
إذ لم تفلح  انتظار مديد. ال غرابة يف األمر،  الليربالية مع فشل ترشح هيالري كلتنون بعد 
كلينتون يف إثارة حماس الناخبات ألنها جتسد االنفصال العميق بني ارتقاء نساء النخبة إىل 

وظائف سامية وحتسني حياة سواد النساء األعظم. 

انفتاحا  هذا  الليربالية  النسواني�ة  إفالس  خلق  فقد  خطر.  عالمة  كلينتون  هزيمة  تمثل 
يتيح حتديها على يسارها. إن الفراغ الناجت عن أفول الليربالية يمدنا بفرصة بن�اء نسواني�ة 
مختلفة-  وُخُلقا  مغاير،  طبقي  توجه  مع  اشكالياتها،  مغاير  بنحو  حتدد  نسواني�ة  أخرى: 
نسواني�ة جذرية وفاعلة تغيري. وهذا البي�ان هو إسهامنا للدفع بهذه النسواني�ة “املغايرة”. 
ليس قصدنا اخرتاع يوتوبي�ا، بل رسم نهج بلوغ مجتمع عادل. نسعى إىل إبراز لماذا يتعني 
حركات  مع  االحتاد  علين�ا  جيب  ولما  النسواني�ة،  اإلضرابات  يف  االخنراط  النسواني�ات  على 
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الـ  أخرى مناهضة للنظام وللرأسمالية، ولماذا جيب على حركتن�ا أن تصبح نسواني�ة ألجل 
99 %. على هذا النحو فقط، أي باالحتاد مع مناهيض العنصرية، ومع االيكولوجيني، ومع 
للنسواني�ة  سيمكن  واملهاجرين/ات-  والعامالت  العمال  حقوق  أجل  من  املناضلني/ات 
أن ترفع حتديات زمنن�ا. بالرفض الصارم لنسواني�ة الـ 1 % والعقيدة اليت حتث النساء على 
“فرض أنفسهن” يف الدوائر العليا، يمكن لنسوانيتن�ا أن تصبح بصيص أمل للجميع، ذكورا 

وإناثا. 

اليوم جبرأة االخنراط يف هذا املشروع هو موجة احلركية النضالية النسواني�ة   ما يمدنا 
اجلديدة. ما حيدو بن�ا ليس نسواني�ة املقاولة اليت اتضح أثرها بالغ الكارثي�ة على العامالت 
يف  النساء  “تمكني”  تدعي  اليت  الصغرى”  القروض  “نسواني�ة  وال  مصداقية،  كل  وفقدت 
بلدان اجلنوب بمدهن بمبالغ مالية ضئيلة. إن إضرابات النساء والنسواني�ات على صعيد 
عاليم يف 2017 و2018 هي مصدر أملنا. هذه اإلضرابات، وما أثارت من حركات مزتايدة 

التنظيم، هي اليت ألهمت نسواني�ة ألجل الـ 99 % وهي اليت جتسدها اليوم. 

**********************

كتاب  عنوان  وهو  أماما،  االحنناء  حرفيا  وتعين  األصلية،  الصيغة  يف   ،  -lean in   1
لسانربغ صدر عام 2013. )كل الهوامش وضعتها املرتجمة إىل الفرنسية(
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أطروحة 1. موجة نسوانية جديدة تعيد 
اختراع اإلضراب

عندما   ،2016 العام  أكتوبر  يف  بولوني�ا  يف  احلديث�ة  النسواين  اإلضراب  حركة  ولدت 
على  االعرتاض  أجل  من  ومسريات  العمل  عن  توقفات  امرأة  ألف   100 من  أكرث  نظمت 
منع اإلجهاض يف بلدهن. ويف متم الشهر نفسه، كانت املوجة اجلذرية قد عربت املحيط 
 Ni شعار”  مع  الشنيع  بريز  لوسيا  بقتل  املضربات  النساء  نددت  حيث  األرجنتني،  لتصل 
una menos”]1[. وسريعا تدفقت املوجة على إيطاليا واسباني�ا والربازيل وتركيا والبريو 
وامتدت  األخرى.  البلدان  وعشرات  والشيلي  واملكسيك  األمريكية  املتحدة  والواليات 
احلركة، اليت ظهرت بالشارع، إىل أماكن العمل وإىل املدارس لتبلغ يف النهاية الدوائر العليا 
عرب  األخريتني  السنتني  يف  شعاراتها  وترددت  والسياسة.  اإلعالم  ووسائل  الفرجة  لعالم 
 Nosotras Paramos, #WeStrike, #VivasNosQueremos,# العالم: 

.#TimesUp,Feminism4the99

املوجة  هذه  بوسع  يكون  قد  عمالقة:  موجة  صارت  ثم  وتموج  بارتجاف  احلركة  بدأت 
النسواني�ة اجلديدة أن تقلب التحالفات القائمة وتعيد رسم اخلريطة السياسية. 

وما كان مجرد جملة حتركات على صعيد وطين حتول إىل حركة عابرة للبلدان يوم 8 مارس 
2017، عندما قررت ُمنِظماتها اإلضراب يف نفس الوقت. وبهذا التحرك الفجايئ اجلسور 
أعدن تسييس اليوم العاليم حلقوق النساء. فقد ختلت املضربات عن التفاهات املفرغة من 
السياسة- أطباق أكل، أزهار ميموزا، بطاقات التمّني�ات-، فبعنث بذلك األصول العمالية 
فقد  العشرين.  القرن  ملطلع  العمالية  التعبئ�ات  روح  وأحيني  مارس،   8 ليوم  واالشرتاكية 
بالواليات  ويهوديات  مهاجرات  نساء  أساسا  نظمتها  ومظاهرات  ضخمة  إضرابات  كانت 
املتحدة األمريكية هي اليت ألهمت يف البداية االشرتاكيني/ات األمريكيني/ات املبادرين/

وكالرا  سيتس  لويز  األلمانيتني  االشرتاكيتني  وكذا  للمرأة،  وطين  يوم  أول  لتنظيم  إىل  ات 
زيتكن، أول من دعا إىل يوم عاليم للعامالت. 

النضاالت  يف  النضالية،  الطاقة  هذه  أججت  اليت  النسائي�ة،  اإلضرابات  جذور  تمتد 
جديدا  معىن  وتعطي  االجتماعية.  العدالة  أجل  ومن  العامالت  حقوق  أجل  من  التاريخية 
والقارات  واجلبال  املحيطات  بينها  تفصل  نساء  بتوحيد  سالحنا”  “التضامن  لشعار 
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وتمثل  املزنلية  عزلتهن  اإلضرابات  هذه  وتفك  واحليطان.  الشائكة  واألسالك  واحلدود، 
عملهن  يمثل  الاليئ  مقدرة  النساء-  ملقدرة  الكامنة  السياسية  القوة  على  وشاهدا  رمزا 

-املؤدى عنه كما غري املؤدى عنه- دعامة العالم. 

 لكن األمر أكرث من ذلك: خترتع هذه احلركة الوليدة كيفيات جديدة لإلضراب وتضفي 
مسريات  مع  العمل  مغادرة  فبجمع  نفسه.  اإلضراب  شكل  على  جديد  سياسة  طراز 
تشكيل  احلركة  تعيد  مقاطعة،  وحركات  حصارات  وتنظيم  متاجر،  وإغالق  ومظاهرات 
قائمة األشكال النضالية لإلضراب، اليت تعرضت إلضعاف بالغ يف العقود األخرية بسبب 
إضفاء  يف  اجلديدة  املوجة  هذه  تسهم  ذاته،  اآلن  ويف  املتكررة.  النيوليربالية  الهجمات 
ديمقراطية على اإلضرابات ويف توسيع مداها وأهميتها- السيما بتوسيع تعريف “العمل” 
ذاته. وإذ ترفض قصر هذه املقولة على العمل المأجور وحده، تدعو أيضا إضرابات النساء 
إىل وقف العمل املزنيل، والعالقات اجلنسية واالبتسامات. وبإبرازها ما للعمل غري املؤدي 
عنه واملجندر )الُمضَفى عليه طابُع نوٍع اجتماعي( يف املجتمع الرأسمايل من دور ال غىن عنه، 
أن يدفع  الرأسمال دون  اليت يستفيد منها  االنتب�اه إىل األنشطة  النسائي�ة  تثري اإلضرابات 
مقابال عنها. لكن حىت من منظور العمل المأجور، تطور الُمضربات رؤية موسعة لما ُيقصد 
به بوجه عام “العمل”. فبعيدا عن الرتكزي حصرا على األجور وساعات العمل، يربزن أيضا 
كيف ين�درج بالقدر نفسه ضمن العمل كل من التحرش واالعتداءات اجلنسية والعقبات 
بوجه عدالة إجنابي�ة ]2[ وتقليصات حق اإلضراب.   يمكن بهذا النحو ملوجة النسواني�ة هذه 
اعي بني”سياسة خاصة بأقلية” و”سياسة طبقية”. وإذ  أن تتجاوز التعارض الثابت والزنِّ
ترفض اعتب�ار”العمل” و”احلياة اخلاصة” مجالني متمايزين، ال حتصر نضاالتها يف إحدى 
هاذين الفضاءين. وبإعادة تعريف “العمال” و “العمال والعامالت”، ترفض ما تقوم به 
الراسمالية من خبس هيكلي لقيمة عمل النساء- املؤدى عنه وغري املؤدى عنه يف آن واحد. 
ويف نهاية املطاف تفتح هذه اإلضرابات النسواني�ة إمكان طور جديد وغري مسبوق من صراع 

الطبقات: طور نسواين وأميم وايكولويج ومناهض للعنصرية. 

اإلضرابات  تكاثرت  إذ  مناسبة.  حلظة  يف  النضالية  التحركات  هذه  جاءت  لقد 
درجة  على  الصناعي،  بالقطاع  واملرتبطة  سابقا  القوية  النقابات،  باتت  حلظة  النسواني�ة 
بالغة من الضعف. وبقصد حفز جديد لصراع الطبقات، اخنرطت الناشطات على جبهة 
والسكن.  والتقاعد،  والتعليم،  الصحة،  نظام  على  النيوليربالية  الهجمات  جبهة  أخرى: 
أفقر  عمل  شروط  على  سنة،  أربعني  منذ  املستمرة  هاته،  الرأسمال  هجمات  وباستهداف 
المادية  للحياة  العمل وعن اخلدمات الضرورية  الدفاع عن  الناشطات على  الناس، تركز 
اليوم  تتطور  االجتماعية”،  اإلنت�اج  “إعادة  دائرة  يف  هنا،  وللجماعات.  لألفراد  والثقافية 
موجة  من  والعامالت،  العمال  يتمرد  شراسة.  األشد  واملقاومات  اإلضرابات  معظم 
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الماء  خصخصة  ضد  النضال  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املدرسني/ات  إضرابات 
تشنها  وكلها  الهند-  شوارع  بتنظيف  املكلفني/ات  الداليت  بإضرابات  مرورا  ايرلندا،  يف 
هذه  أن  ورغم  االجتماعية.  اإلنت�اج  إعادة  على  المال  رأس  هجوم  بوجه  نساء-  وتقودها 
اإلضرابات غري منضوية رسميا حتت لواء اإلضراب العاليم للنساء، لها مشرتك كثري معها. 
فهي أيضا تثمن العمل الضروري إلعادة إنت�اج حيواتن�ا مع االعرتاض على استغاللها؛ وهي 

أيضا جتمع مطالب األجور والشؤون املهني�ة مع مطالب زيادة نفقات اخلدمات العامة. 

النسواني�ة  اإلضرابات  حظيت  وإيطاليا،  وإسباني�ا  األرجنتني،  مثل  البلدان،  بعض  ويف 
بمساندة قوى أخرى معارضة للتقشف. وانضمت نساء وأشخاص غري ثن�ائيني ]3[، وأيضا 
رجال، إىل املظاهرات الكربى حلركة النضال ضد خفض مزياني�ات التعليم، ونظام الصحة، 
بمعارضتها  النسواني�ة،  اإلضرابات  أصبحت  وقد  البيئ�ة.  وحماية  والنقل،  والسكن، 
عظيمة  نضاالت  ونموذج  حفاز  العامة”،  “املمتلكات  هذه  على  المايل  الرأسمال  لهجمات 

دفاعا عن جماعاتن�ا. 

 بهذا النحو، تعيد موجة النسواني�ة اجلديدة الوصل مع املطالبة باملستحيل، إذ تطالب 
وأيضا  موائدنا،  من  النيوليربالية  عقود  سحبت�ه  الذي  اخلزب  والورود:  باخلزب  ذاته  اآلن  يف 

باجلمال الذي يغذي أرواحنا بتمجيد التمرد. 

]1[ ”نرفض أن تنقصنا حىت واحدة منا”

النسواني�ات املصّنَفات  املناضالت  املفهوم، صاغته يف مطلع سنوات 2000  ]2[ هذا 
اجلنسية  بالصحة  املرتبطة  اإلشكاالت  على  تقاطعية  قراءة  ق  ُيطبِّ وهو  عنصريا، 
واإلجنابي�ة، ضمن منظور عدالة اجتماعية. ترتبط العدالة اإلجنابي�ة حبق كل فرد، لكن أيضا 
حبقوق املجموعات املهمشة )نساء ضحايا العنصرية، أقليات جنسية( مع أخذ األوضاع 

والتجارب والعقبات اخلاصة بكل منها باحلسبان. 

**************************

ف نفسه كرجل وال كامرأة.  ]3[ شخص غري ثن�ايئ: ال ُيعرِّ
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أطروحة 2. النسوانية الليبرالية في حالة 
إفالس. آن أوان التخلص منها

تواصل وسائل اإلعالم التقليدية مماثلة النسواني�ة، بمجملها، مع النسواني�ة الليربالية 
إذ  إنها،  املشكل.  من  جزء  هي  حلول،  إتي�ان  عن  بعيدا  الليربالية،  النسواني�ة  لكن  وحدها. 
ُتركز على البلدان الغربي�ة والفئات املهني�ة االجتماعية العليا، تشجع النساء على “فرض 
أنفسهن”، وعلى “حتطيم السقف الزجايج”. وجتتهد يف تمكني َحفنة نساء محظوظات من 
تسلق الساللم داخل املقاولة والرتب داخل اجليش، مقرتحة رؤية للمساواة مرتبطة بقوانني 
السوق، تتطابق بالتمام مع الكيفية اليت تتبىن بها املقاوالت راهنا قضية “التنوع”. ورغم أن 
النسواني�ة الليربالية تن�دد بـ”أشكال املزي”، وتدعو إىل “حرية االختي�ار”، فإنها ترفض بت�اتا 
االعرتاف باإلكراهات االقتصادية االجتماعية والنضال ضدها، هذه اإلكراهات اليت حتول 
 .)empowerment النساء احلرية واالستقالل )التمكني،  بلوغ غالبي�ة  مع ذلك دون 
وتريم،  الفردي.  االستحقاق  على  قائم  تراتب  نظام  بل  احلقيقي،  هدفها  املساواة  وليس 
بدل التطلع إىل إلغاء الرتاتب االجتماعي، إىل “تنويعه” و”إتاحة” بلوغ النساء “املوهوبات” 
القمة. وباعتب�ار النساء مجرد “مجموعة ناقصة التمثي�ل”، تسعى دعاة النسواني�ة الليربالية 
إىل تمكن بعض األرواح ذات امتي�ازات من احلصول على مكافآت معادلة لليت حيصل عليها 
من  بالتعريف،  هن،  النظام  هذا  من  الرئيسيات  املستفيدات  إن  اخلاصة.  طبقتها  رجال 
يملكن مسبقا مزايا اقتصادية، وثقافية واجتماعية كبرية. تظل كل األخريات محشورات 

يف القبو.

إن النسواني�ة الليربالية، املطابقة تماما ألشكال التفاوت املتن�امية بسرعة، تقوم بتحميل 
ضروب االضطهاد آلخرين. فهي تتيح للنساء األطر فرض أنفسهن بتمكينهن بوجه الدقة 
من االستن�اد على نساء مهاجرات ذات أجور هزيلة كي يلقني عليهن، بطريقة املقاولة من 

باطن، مهامهن املزنلية وأشغال رعاية أقاربهن ]1[. 

قضيتن�ا  الليربالية  النسواني�ة  تربط  والعرقية،  الطبقية  باملواقع  إحساس  أي  وبدون    
بالنخبوية والزنعة الفردية. وتربطنا بسياسات مضرة باألغلبي�ة، وتفصلنا عن النضاالت 
إن  القول  مجمل  “مستقلة”.  حركة  أنها  على  النسواني�ة  بعرض  السياسات  لتلك  املناوئة 

النسواني�ة الليربالية تعطي سمعة سيئ�ة للنسواني�ة. 
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إن عبادة النجاح الشخيص الكامنة يف ُخلق النسواني�ة الليربالية تت�الىق مع قيم املقاولة، 
لكن أيضا مع قيم بعض حاملي ألوية الثقافة النيوليربالية، على شاكلة مشاهري الشبكات 
الفردي حلفنة نساء. قد تصبح  النسواني�ة عن الرتيق  الذين ال يمزيون كذلك  االجتماعية، 
مستعملة  الذايت،  للرتيق  أداة  ومجرد  املوضة  الهاشتاغ  من  ضربا  العالم  هذا  يف  النسواني�ة 

إلجناح عدد قليل وليس لتحرير األغلبي�ة.  

عن  املدافعة  للقوى  تتيح  إنها  للنيوليربالية.  ناجز  تبرير  الليربالية  النسواني�ة  فإن  لذا   
الرجعية  سياساتها  حتررية  بالغة  خلف  في 

ُ
خت بأن  “التقدمية”  بمظهر  الظهور  الرأسمالية 

القائمة على التحالف مع المالية العاملية بالواليات املتحدة األمريكية وتبرير كره املسلمني 
النفس”،  “فرض  دعاة  األعمال  عالم  دهاقنة  السلطة:  نساء  نسواني�ة  إنها  أوروبا…  يف 
ْسوقراطيني ]2[ الذين يدافعون عن التقويم الهيكلي ]3[ والقروض الصغرى يف بلدان  النِّ
على  أرقام  بستة  شيكات  على  حيصلن  الاليئ  املتأنقات  السياسة  ومحرتفات  اجلنوب، 

خطاباتهن يف وول سرتيت.

من  األمور  إىل  تنظر  اليت  النسواني�ة  هي  نفسها  تفرض  اليت  النسواني�ة  على  ردنا  إن   
زاوية مغايرة. ليست لنا أي مصلحة يف حتطيم السقف الزجايج إن كان على غالبي�ة النساء 
مواصلة تنظيف شظاياه.  بعيدا عن االحتفاء بالنساء مديرات العمليات يف مكاتب فاخرة، 

نريد التخلص من املديرات ومن تلك املكاتب.

*****************************

]Caregiving“ ]1”، أي تقديم عالجات وأشكال عناية ألقارب وأطفال وأشخاص 
مسنني أو تابعني. 

النسواني�ات  على  للداللة  و”نسواين”  “بريوقراطي”  من  مكونة  جديدة  لفظة   ]2[
املندمجات يف جهاز الدولة، وبوجه أعم، املدافعات عن النظام.

الدويل  النقد  اقتصادية يضعها صندوق  الهيكلي هي إصالحات  التقويم  برامج   – ]3[
والبنك العاليم لتقويم الوضع االقتصادي ببعض البلدان.  وهي تفرض بوجه عام تدابري 

تقشف قاسية جدا ولربلة قوية لالقتصاد. 
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أطروحة 3. نحن بحاجة إلى نسوانية 
مناهضة للرأسمالية- نسوانية ألجل الـ 

%99
انهيار  املدى:  تاريخية  أزمة  على  باجلواب  مطالبة  عنها  ندافع  اليت  النسواني�ة  إن 
مستوى املعيشة والكارثة البيئي�ة الُمحدقة، واشتداد احلروب وسلب امللكية، والهجرات 
وتراجع  والعنصرية،  األجانب  كره  وتفاقم  الشائكة،  باألسالك  املصطدمة  اجلماهريية 
هذه  نتمىن رفع  السواء.   على  اجتماعي وسيايس  على صعيد  بضراوة-  املكتسبة  احلقوق 
 التدابري، وتسعى إىل اقتحام مباشر للجذور 

َ
التحديات. ترفض النسواني�ة اليت نبنيها أنصاف

حلماية  األغلبي�ة  بسعادة  التضحية  وترفض  االنتشار.  إىل  السائرة  للهمجية  الرأسمالية 
الطبقة  ونساء  الفقريات  النساء  أي  وحقوقها،  األغلبي�ة  حاجات  على  وتركز  أقلية،  حرية 
العاملة، واملهاجرات وضحايا العنصرية، والنساء املختلفاتQueer ]1[، واملعاني�ات من 
إعاقة، وكذا الاليت ُيشّجعن على اعتب�ار أنفسهن من “الطبقة الوسطى” فيما هن ضحايا 
على  تقتصر  ال  النسواني�ة  هذه  يشء.  كل  ليس  هذا  لكن  الرأسمال.  طرف  من  استغالل 
“مشاكل نساء” كما جرت العادة على حتديدها. تطمح نسوانيتن�ا، وهي تساند كل ضحايا 
االستغالل والسيطرة واالضطهاد من اجلنسني، إىل أن تغدو مصدر أمل للبشرية برمتها. 

لهذا نسميها نسواني�ة ألجل الـ 99 %.

يتم بن�اء النسواني�ة ألجل الـ 99 % انطالقا من جتارب عملية ومن جهود تفكري نظرية. 
الطريقة  تتمثل  اجلندري،  االضطهاد  صنوف  أنظارنا،  حتت  النيوليربالية،  تعزز  فيما 
الوحيدة املتاحة للنساء ولألشخاص غري الثن�ائيني، لالستفادة فعال مما لديهن من حقوق 
على الورق ومن تلك اليت بوسعهن الظفر بها، يف تغيري النظام االجتماعي الذي يقضم تلك 
للـنساء  بالنسبة  ذاته  حبد  بال  ذا  شيئ�ا  اإلجهاض  شرعنة  ليست  مريئ.  غري  بنحو  احلقوق 
املصحات.  من  اإلفادة  يمكنهن  وال  ثمنه  أداء  وسائل  تعوزهن  الاليت  وللعامالت  الفقريات 
تتطلب العدالة اإلجنابي�ة نظام صحة مجاني�ا، شامال وال يبتغي الرحب، وكذا نهاية املمارسة 
العنصرية واملتعلقة بتحسني النسل يف مهنة الطب. وعلى النحو ذاته، ال يمكن للمساواة 
يف األجر أن تعين ألفقر النساء غري مساواة يف البؤس. جيب إذن أن ُترفق بفرص عمل بأجور 
املرتبطة  وباملهام  املزنيل  للعمل  جديد  وبتنظيم  وملموسة،  أساسية  حبقوق  محاطة  الئقة، 
بالرعاية. ومن جهة أخرى، ليست قوانني جتريم العنف اجلندري غري خديعة فظة ما دامت 
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اجلنائي�ة،  العدالة  أنظمة  بني�ة  يف  الراسخني  والعنصرية،  اجلنيس  املزي  عن  الطرف  تغض 
العسكرية،  وللتدخالت  اجلماهريية،  ولالعتقاالت  البوليس  لعنف  العنان  وتطلق 
قوقعة  القانون  بواسطة  التحرر  يظل  وأخريا  املهني�ة.  البيئ�ة  يف  الشطط  وألوجه  وللتحرش 
فارغة ما لم حيتو على خدمات عامة، وسكن اجتماعي وتمويالت تتيح للنساء مغادرة بيت 

أو منصب عمل يتعرضن فيه للعنف. 

 تطالب النسواني�ة ألجل الـ 99 % إذن بتغيريات اجتماعية عميقة. ولهذا ال يمكنها أن 
تكون حركة منعزلة. على العكس، حنن نقرتح االحتاد مع كل احلركات اليت تكافح من أجل 
الـ 99 %، سواء بالنضال من أجل العدالة البيئي�ة، أومن أجل تعليم مجاين وجيد، أو من أجل 
خدمات عامة موسعة، أو من أجل سكن يف املتن�اول، أو من أجل حقوق الشغيلة، أومن أجل 
تغطية صحية شاملة ومجاني�ة، أو من أجل عالم بال عنصرية وال حرب.  إنه فقط بتحالفنا 
العالقات  تفكيك  أجل  من  الضروريني  والرؤية  القدرة  امتالك  يمكنن�ا  احلركات  هذه  مع 

االجتماعية واملؤسسات اليت تضطهدنا. 

ضد  والنضال  الطبقي  الصراع  بني  وثيقا  ربطا   %  99 الـ  أجل  من  النسواني�ة  تربط   
العاملة: سواء كن  العنصرية املؤسسية. وتضع باملقدمة انشغاالت مجمل نساء الطبقة 
ضحايا عنصرية أو مهاجرات أو بيضا؛ ومهما تنوعت هويتهن اجلنسية: أو كن ربات بيوت 
أجرة؛  بال  كّن  أو  الشهر  أو  األسبوع  أو  بالساعة  أجورهن  كانت  وسواء  جنس؛  عامالت  أو 
بعزم،  الزنعة  أممية   % الـ99  نسواني�ة  إن  مسنات.  أو  شابات  هش،  بعمل  أو  عاطالت  أو 
ومعادية بصالبة لالمربيالية واحلرب. إنها ليست مناهضة للنيوليربالية وحسب، بل حىت 

للرأسمالية. 

****************************

]Queer ]1 : كلمة اجنلزيية ُيقصد بها مجمل األقليات اجلنسية واجلندرية
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أطروحة 4. ما نجتازه هو أزمة مجتمع 
بمجمله- والرأسمالية مصدر المشكل

مّثل 2008-2007، بنظر معظم املالحظني/ات، بداية أسوأ أزمة مالية منذ سنوات 
1930. لكن تأويل األزمة الراهنة هذا يظل بالغ الضيق. ما نعيشه هو أزمة املجتمع بمجمله. 
إنها يف آن واحد أزمة اقتصادية وأزمة بيئي�ة،  وليست بأي وجه منحصرة يف املجال المايل: 
الرأسمالية-  أزمة  برمته.  املجتمعي  التنظيم  أزمة  إنها  “العناية”.  وأزمة  سياسية  وأزمة 
السيما شكل الرأسمالية احلاد واملفرتس الذي نعيش فيه اليوم: رأسمالية معوملة، ُممّيلة، 

ونيوليربالية.  

د الرأسمالية بانتظام نوع األزمة هذا.  ال يعيش هذا النظام باستغالل العمل المأجور   تَولِّ
يتيح  الذي  عنه  املؤدي  غري  والعمل  العامة  واملمتلكات  الطبيعة،  أيضا  ينهب  بل  وحسب، 
يوسع  الالمحدود،  الرحب  إىل  دائم  سعي  من  حبفز  الرأسمال،  إن  واملجموعات.  األفراد  جتدد 
إمرباطوريت�ه دون دفع أي مقابل يتيح تعويض أو جتديد ما يقوم باستغالله أو تدمريه جريا 
وراء مسعاه )ما خال إذا جرى إجباره على ذلك(. إن الرأسمال- الذي من ماهيت�ه أن يدمر 
ضة  الطبيعة ويجعل السلطات العامة أداة ويصادر عمل العناية غري املؤدى عنه- قوة ُمقوِّ
 ADN دنا  يف  بعمق  راسخة  األزمة  إن  بقاءنا.  وكذا  بقاءه،  حتدد  اليت  ذاتها  للعناصر  بشدة 

اخلاصة به.

بْي�د أن أزمة الرأسمالية الراهنة قاسية بوجه خاص. إذ أدت أربعة عقود من النيوليربالية 
البيئ�ة وإفساد الطاقات  إىل تدّن حاد لألجور، وإضفاء هشاشة على قانون العمل، وتدمري 
الالزمة ملعيشة االسر واملجموعات- مع مد مجسات المالية إىل مجمل النسيج االجتماعي.  
العالم ”كفى”؛ رافضة  الناس بكل مكان يف  ال غرابة، واحلالة هذه، أن تصرخ اآلن حشود 
و”نظرية  احلرة”  “للمنافسة  النيوليربايل  واملنطق  القائمة  األحزاب  سواء-  حد  على   –
ْين غري املحتمل”. ينتج عن ذلك غياب صارخ للتأطري  السيالن” ]*[ و”مرونة العمل” و”الدَّ

والتنظيم- وشعور متن�ام بوجوب أن حيدث يشء ما. 

نتحكم  ال  لكنن�ا  الُثغرة.  هذه  من  تسربت  اليت  القوى  إحدى   %  99 الـ  نسواني�ة  وتمثل 
بامليدان. إنن�ا نتقاسمه مع خصوم بالغي الشؤم. فبكل مكان، َتِعـُد قوى غوغائي�ة من أقىص 
احلّر”،  “التب�ادل  بإنهاء  الدين  أو  القومية  أو  العرق  “جيدة”  األسر  مصري  بتحسني  اليمني 
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وكبح الهجرة وتقليص حقوق النساء واألشخاص ضحايا العنصرية واألقليات اجلنسية. 
بربامج  التقدمية”  “للمقاومة  املهيمنة  التي�ارات  تتقدم  اآلخر،  اجلانب  من  ذاته،  اآلن  ويف 
غري جديرة أيضا باالحرتام. يأمل أنصار المالية العاملية هؤالء، بكدهم إلعادة الوضع القائم 
السابق، إقناع مناضلي/ات النسواني�ة ومناهضة العنصرية والدفاع عن البيئ�ة باالنضمام 
طموحا  أكرث  اجتماعي  تغيري  مشاريع  عن  وبالتخلي  الليرباليني،  “حماتهم”  صفوف  إىل 
وتطلعا إىل املساواة.  ترفض النسواني�ة ألجل الـ 99 % هذا املقرتح. إنن�ا إذ نن�اضل ليس فقط 
النيوليرباليني “التقدميني”، نسعى إىل  ضد الشعبوية الرجعية، بل أيضا ضد معارضيها 

حتديد املصدر احلقيقي لألزمة وللبؤس والتصدي له مباشرة: الرأسمالية. 

 بعبارة أخرى، ال تتلخص األزمة، بنظرنا، يف حقبة معاناة- وال يف مجرد عائق يف البحث 
عن الرحب. إنها أوال وقبل كل يشء حلظُة يقظٍة سياسية وفرصُة تغيري اجتماعي. ففي زمن 
السياسة  يرفضون  القائمة.  للسلطات  دعمهم  الناس  من  جدا  كبري  عدد  يسحب  األزمة، 
التقليدية ويبحثون عن أفكار جديدة ومنظمات جديدة وحتالفات جديدة.  ويف هكذا وضع، 

تنبعث األسئلة احلارقة: من سيقود عملية حتويل املجتمع؟ وملصلحة من؟ وألية غاية؟

 هذا الطراز من السريورة، حيث تؤدي أزمة عامة إىل إعادة تنظيم اجتماعية، تكرر مرارا 
يكف  لم  املردودية،  تأمني  فبقصد  الرأسمال.  لصالح  سار  ما  وكثريا  املعاصر-  التاريخ  يف 
أنصار الرأسمالية عن االبتكار واالبتكار ثم االبتكار- ليس بإعادة تشكيل االقتصاد الرسيم 
وحسب، بل أيضا السياسة وإعادة اإلنت�اج االجتماعية وعالقاتن�ا بغري البشر. وقد أعادوا، 
بفعلهم هذا كله، تنظيم االستغالل الطبقي، وحىت صنوف اضطهاد اجلندر والعرق، وغالبا 
تفيد  بمشاريع  للقيام  منها(  النسواني�ة  )حىت  املتمردة  الطاقات  استقطاب  يف  أفلحوا  ما 

حصرا النخبة األقلية لـ 1 %. 

 هل ستتكرر هذه السريورة اليوم؟ إن الـ 1 % أبدوا، على مر التاريخ، عدم اكرتاث بمصالح 
بأي  القصري  إنهم، بتفضيل األمد  اليوم خطرون بوجه خاص.  أو األغلبي�ة. لكنهم  املجتمع 
ثمن، خيفقون يف تقدير عمق األزمة، ويهملون ما حتبل به من خطر، يف األمد الطويل، على 
على  البرتول  عن  التنقيب  تكثري  مواصلة  يفضلون  إنهم  نفسه:  الرأسمايل  النظام  صحة 
نواجه  اليت  األزمة  تمثل  النحو،  بهذا  مستقبال!  ألرباحهم  الالزمة  البيئي�ة  الشروط  تأمني 
خط  سرنسم  أين  أساسية:  أسئلة  حللها  النضال  ويطرح  نعرفها.   كما  احلياة  على  خطرا 
احلدود بني االقتصاد واملجتمع، وبني املجتمع والطبيعة، وبني اإلنت�اج وإعادة اإلنت�اج، وبني 
العمل واألسرة؟ كيف سنستعمل ما ننتُج جماعيا من فائض اجتماعي؟ ومن بوجه الدقة 
فرص  إىل  للرأسمالية  االجتماعية  التن�اقضات  حتويل  يف   %  1 الـ  سيفلح  هل  ذلك؟  سيقرر 
جديدة لرتاكم الرثوات اخلاصة؟ هل سينجحون يف ضم قسم كبري من التمرد النسواين إىل 
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قضيتهم، فيما هم يعززون تراتبي�ات اجلندر؟ هل سيكون أخريا تمرد شعيب ضد الرأسمال 
“الفعل الذي تشد به البشرية املسافرة يف هذا القطار فرامل االستعجال ]1[”؟ هل ستكون 
السؤال  على  اجلواب  بنظرنا،  األمايم؟  التمرد  هذا  خط  يف  االقتضاء،  عند  النسواني�ات، 

األخري باإلجياب بال ريب. 

********************************

*- فكرة أن خفض الضرائب على األفراد األكرث غىن وكربيات املقاوالت يفيد بطريقة 
غري مباشرة من هم أفقر.

]1[ فالرت بني�امني، يف مالحظاته التمهيدية ل”أطروحات حول مفهوم التاريخ )1940(
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أطروحة 5. في المجتمعات الرأسمالية، 
جذور اضطهاد الجندر قائمة في إخضاع 

إعادة اإلنتاج االجتماعية لإلنتاج السلعي. 
نريد إرجاع األمور إلى وجهتها السليمة

ُتراكم  بالتعريف، مجتمعات طبقية: حيث  الرأسمالية هي،  نعلم جيدا أن املجتمعات 
أقلية من األشخاص أرباحا باستغالل مجموعات أوسع بكثري ملزمة بالعمل للحصول على 
أجر.  ما ُيفهم بدرجة أقل هو أن املجتمعات الرأسمالية هي أيضا، يف جوهرها، مصدر أوجه 
اضطهاد اجلندر. ليس املزي اجلنيس حادثا عرضيا، إنه راسخ بعمق يف بني�ة الرأسمالية ذاتها. 

كل  يف  متب�اين�ة،  بأشكال  قائما،  كان  فقد  النساء.  إخضاع  الرأسمالية  خترتع  لم  طبعا 
املجتمعات الطبقية السابقة. لكن الرأسمالية أتت بأشكال جديدة، حديث�ة ومختلفة من 
فصل  الرئيسة  مبادرتها  كانت  مسبوقة.  غري  مؤسسية  بني�ات  أساس  على  اجلنيس،  املزي 
األول  العمل  بإسناد  وذلك  أرباح”،  “صنع  يتيح  الذي  ذاك  عن  أشخاص”  “صنع  نشاط 
للنساء وإخضاعه للثاين. وبفعل هذا، أعادت الرأسمالية تشكيل اضطهاد النساء وقلبت 

نظام العالم. 

هذا  األشخاص”  عمل”صنع  حيوية  درجة  تبني  عند  يف  الماكر  الشرير  الطابع  يتجلى   
وُيديم  أيضا  خيلق  لكنه  البيولويج،  باملعىن  وُيديمها،  احلياة  خيلق  النشاط  فهذا  وتعقده. 
الناس  تربي�ة  ذلك  يستتبع  العمل”.  “قوة  يسميه  ماركس  كان  ما  العمل-  على  مقدرتن�ا 
واملؤهالت  والكفايات  واملهارات  “السليمة”،  والقيم  والتوجهات  املواقف  يتبنوا  كي 
“الصاحلة”. على هذا النحو، يعطي هذا العمل املتطلبات القبلية- المادية واالجتماعية 
وبدون  خاص.  بوجه  الرأسمايل  ولإلنت�اج  عامة،  البشرية  للمجتمعات  الالزمة  والثقافية- 

هذا، ال يمكن للحياة وال لقوة العمل أن تتجسد يف الكائن�ات البشرية.

 نطلق على مجموع هذه األنشطة احليوية إعادة اإلنت�اج االجتماعية.



18

وإنكارها.   االجتماعية  اإلنت�اج  إلعادة  احلاسم  الدور  طمس  الرأسمايل  املجتمع  يف  جيري 
وبعيدا عن تقديره بقيمته احلقة، ُيعترب صنع األشخاص مجرد وسيلة لتحقيق رحب. وألن 
الرأسمال يتفادى قدر مستطاعه أداء مقابل لهذا العمل، إذ المال أسىم قيمه، يقوم بتنحية 
أيضا  بل  وحسب،  الرأسمال  لمالكي  ليس  خضوع-  موقع  إىل  به  وينهضون  ينهضن  من 

لألجراء األرفع وضعا ممن بوسعهم إلقاء عبء تلك املسؤوليات على آخرين. 

املجتمع  يف  االجتماعية،  اإلنت�اج  إعادة  تنظيم  ألن  نساء.  “اآلخرين”  هؤالء  معظم   
الرأسمايل، يرتكز على اجلندر: يستن�د على أدوار مجندرة ويديم أوجه االضطهاد اجلندرية. 
هذا ما جيعل إعادة اإلنت�اج االجتماعية مسألة نسواني�ة. لكنها مخرتقة يف كل نقطة خبطوط 
نسواني�ة  كل  على  يتعني  والقومية.  واجلنس  والعرق  الطبقة  بانتماءات  املرتبطة  التشقق 
متمسكة حبل األزمة الراهنة أن تفهم إعادة اإلنت�اج االجتماعية عرب منظور يأخذ باحلسبان 

كل محاور السيطرة هذه ويربط بينها. 

النظام، سواء  اإلنت�اج. قام هذا  إعادة  الرأسمايل دوما قسمة عرقية لعمل  أقام املجتمع 
ضحايا  النساء  بإجبار  اجلديدة،  االمربيالية  أو  العنصرية  أو  باالستعمار،  أو  بالعبودية 
البيض  لفائدة “أخواتهن”  بكلفة زهيدة جدا-  أو  مجانا-  العمل  العنصرية على بذل هذا 
سيداتهن  وبيوت  بأطفال  العناية  على  إرغامهن  وبفعل  األغلبي�ة.  عرق  من  املتحدرات  أو 
ومشغالتهن، اضطررن للكفاح بكل قواهن للتمكن من االعتن�اء باخلاص بهن من أطفال 
وبيوت. ومن جهة أخرى، سعت املجتمعات الرأسمالية دوما إىل جعل عمل النساء إلعادة 
اإلنت�اج يف خدمة ثن�ائي�ة اجلندر واعتب�ار الغريية معيارا Hetéronormativité. وشجعت 
األمهات واملدرسني واألطباء، ضمن آخرين، على التأكد من صرامة تكييف األطفال كي 
وبالنحو  جنسيا.  متغايرين  يكونوا  وكي  البيولويج،  جنسهم  مع  اجلندرية  هويتهم  تطابق 
الدول احلديث�ة استعمال صنع األشخاص خلدمة مشاريع قومية  ذاته، غالبا ما حاولت 
وضعت  “السئي”،  الطراز  والدة  ردع  مع  “اجليد”  الطراز  والدة  وحبفز  إمرباطورية.  أو 
“ألمانيني/ لصنع  أيضا  بل  “أشخاص”  لصنع  فقط  ليس  وأسرية  تعليمية  سياسات 

بالنفس  أو “أمريكيني/ات” مثال، يمكن دعوتهم/هن للتضحية  ات” و”إيطاليني/ات” 
اإلنت�اج  إلعادة  أسايس  الطبقي  املعيار  أن  كما  ضروريا.  األمر  يب�دو  عندما  األمة  أجل  من 
ليكونوا  أطفالهم  يعدوا  أن  ومدرسيها/تها  العاملة  الطبقة  نساء  من  ُينتظر  االجتماعية. 
عملهم(،  ربة  )أو  عملهم  رب  وحيرتمون  يطيعون  جيدات  و”عامالت”  جيدين  “عماال” 
ويقبلون “منصبهم” ويتقبلون االستغالل. لم تشتغل قط هذه الضغوط بأكمل وجه- بل 
فشلت أحيانا فشال مذهال- وبعضها خيف اليوم. لكن إعادة اإلنت�اج االجتماعية مشبوكة 

بعمق مع السيطرة- ومع النضال ضدها. 



19

عندما ندرك أن إعادة اإلنت�اج االجتماعية توجد يف صلب املجتمع الرأسمايل، نكف عن 
النظر إىل الطبقات بنفس الكيفية. ليس ما يصنع الطبقة يف املجتمع الرأسمايل هو حصرا 
أيضا  بل  الكالسيكية،  التحاليل  تعرض  كما  مباشرة،  “العمل”  تستغل  اليت  العالقات 
العاملية  العاملة  الطبقة  تتكون  ال  وجتديده.  العمل  هذا  إنت�اج  إعادة  تتيح  اليت  العالقات 
والبيوت  احلقوق  يف  وإناثا،  ذكورا  يشتغل،  فمن  واملناجم.  املصانع  /ات  أجراء  من  حصرا 
العام  والقطاع  واملدارس،  األطفال،  ورياض  واملستشفيات،  واملطاعم  والفنادق  واملكاتب 
عملهم،  مقابل  أجر  على  حيصلون  ال  ومن  والعاطلون،  الهشاشة،  وأجراء  املدين،  واملجتمع 
على  اقتصار  عن  بعيدا  العاملية،  العاملة  الطبقة  إن  العاملة.  الطبقة  من  جزء  أيضا  هم 
مهاجرين/ من  أساسيا  تتكون  ختيلها،  كثريا  ألفنا  كما  جنسيا  املتغايرين  البيض  الرجال 

الرأسمالية  تنكر  متنوعة،  مقدرات  ذوي  وأشخاص  نساء  ومن  العنصرية  وضحايا  ات 
يعد  لم  إذ  الطبقي.  للصراع  رؤيتن�ا  املنظور  هذا  يوسع  كما  وتشوهها.  ورغباتهم  حاجاتهم 
منحصرا يف مطالب مرتبطة بالعمل)عقود عمل الئقة أو أجر أدىن مضمون، مثال( ترفعها 
تكمن  بنظرنا  املجتمع.  أوجه  بمختلف  يهتم  بل  والعامالت،  للعمال  ومنظمات  نقابات 
النقطة األساسية ومفتاح فهم احلاضر يف كون الصراع الطبقي يشمل النضاالت املرتبطة 
بإعادة اإلنت�اج االجتماعية: من أجل تغطية صحية شاملة وتعليم مجاين، ومن أجل عدالة 
بيئي�ة وطاقة نظيفة، ومن أجل السكن والنقل العموميني. كما أن النضاالت السياسية من 
هامة  واالستعمار،  احلرب  وضد  األجانب،  كره  وضد  العنصرية،  وضد  النساء،  حترر  أجل 
الذي  الرأسمايل  الزناعات دوما يف صلب املجتمع  الطبقي. كانت هذه  أيضا ضمن الصراع 
اإلنت�اج  إعادة  أجل  من  النضاالت  لكن  عنه.  القيمة  نزع  مع  اإلنت�اج  إعادة  عمل  على  يرتكز 
االجتماعية بلغت اليوم مستوى تفجرية بالغ. إن األسر واجلماعات، وبوجه خاص النساء، 
مخنوقات أكرث فأكرث من قبل النيوليربالية اليت تتطلب زيادة ساعات العمل المأجور يف كل 
آسرة وخفض مساعدات الدولة االجتماعية.  لقد اختذت النضاالت من أجل إعادة اإلنت�اج 
رمح  رأس  تشكل  وباتت  مركزية.  مكانة  هذا،  الشامل  امللكية  نزع  شروط  يف  االجتماعية، 

مشاريع من شأنها تغيري املجتمع جذريا. 
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أطروحة 6. يكتسي العنف الجندري 
أشكال عديدة، مرتبطة كلها بالعالقات 

االجتماعية الرأسمالية. نؤكد على 
محاربتها كلها

العنف  من  ما  ل  شكـْ ضحيُة  هي  نساء  ثالثة  من  واحدة  أن  والباحثات  الباحثون  ر  ُيقدِّ
اجلندري خالل حياتها.  وغالبا ما يكون ممارسو هذا العنف أزواجا، مسؤولني عن 38 % 
من حاالت وفيات النساء. إن العنف الزويج، بدني�ا كان أو عاطفيا أو جنسيا، خيرتق مجمل 
املجتمع الرأسمايل- جنده بكل البلدان، وكل الطبقات ويف كل املجموعات العرقية.  وبعيدا 

عن كونه عرضيا، يمد جذوره يف بني�ة املجتمع الرأسمايل املؤسسية.

صنوف العنف اليت نعيش اليوم هي انعكاس للدين�اميات املتن�اقضة اليت خترتق احلياة 
صنع  بني  الرأسمايل،  للنظام  املمزية  االنقسامات  على  والقائمة  والعائلية،  الشخصية 
أشخاص وحتقيق رحب، وبني األسرة و”العمل”. وكان التحول الرئيس متمثال يف االنتقال من 
أسر مَشّكلٍة على أساس قرابة موسعة- حيث كانت للرجال األكرث تقدما يف العمر سلطُة 
احلياة واملوت على أقاربهم- إىل أسر احلداثة الرأسمالية، املكونة من أسرة نووية، متغايرة 
هذا  ومع  األسرة.  رؤساء  بي�د  أقل  بسلطة  ومطبوعة  ُمقّلصٍة   ،heterosexuel جنسيا 
االنعطاف حتولت صنوف العنف القائمة على القرابة. فما كان سياسيا بصراحة من قـْبُل 
إن أشكال  به.  بات”خاصا”: الشكليا على حنو أكرب و”نفسيا”، وأقل “عقالني�ة” ومتحكما 
الغالب من الكحول واخلزي واخلوف من فقد سلطة،  العنف اجلندري هذه، املتغذية يف 
تلك  يف  األزمة.  زمن  يف  خاص  بوجه  حتتد  لكنها  الرأسمايل.  التطور  حقب  كل  يف  حاضرُة 
اللحظات، حيث ينمو القلق والهشاشة االقتصادية والغموض السيايس بقوة، يب�دو نظام 
اجلندر مهزتا هو أيضا. يعترب بعض الرجال النساء “غري قابالت للتحكم”، ويعتربون املجتمع 
ويعتربون  “فوضويا”.  أكرب،  جندرية  وبسيولة  جديدة  جنسية  حبريات  املطبوع  احلديث، 
ِعيات”، وبيوتهم “غري مرتب�ات” وأطفالهم “متوحشني”، وربات  زوجاتهم أو قرين�اتهم “ُمدَّ
عملهم  وفرص  مستحقة  غري  محاباة  من  يستفدن  وزميالتهم  الشفقة،  عديمات  عملهم 
ذكورتهم  أن  الظن  وعند  اإلغواء.  على  ومقدرتهن  اجلنسية  مآثرهن  يف  ويشّكون  مهددة. 

مهددة ينفجرون. 
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يب�دو  الذي  الشكل  هذا  كلها  تكتيس  ال  الرأسمايل  املجتمع  يف  العنف  صنوف  لكن   
ذلك  على  يدل  كما  بإفراط،  “عقالني�ة”  أخرى  صنوف  فهناك   . و”العقالني�ا”  “خاصا” 
استعمالها كتقني�ات حتكم: ُيستعمل باطراد اغتصاُب النساء ضحايا العبودية واالستعمار 
القوادون  ويغتصب  إخضاعهن؛  وتعزيز  للعنصرية  املعّرضة  املجموعات  لرتهيب  سالًحا 
االغتصاب  يمثل  احلروب  أثن�اء  ويف  “تطويعهن”؛  بقصد  متكرر  بنحو  النساء  واملتاجرون 
ات” سالحا قائم الذات. كما أن االعتداءات والتحرشات  اجلماعي واملتعمد للنساء “العُدوَّ
اجلنسية يف أماكن العمل، ويف املدارس واملستشفيات، هي أيضا قسم من تقني�ات التحكم. 
واملدربون،  واألساتذة  اإلداريون،  والرؤساء  العمل،  أرباب  هم  احلاالت  هذه  يف  واملعتدون 
وأعوان الشرطة وحراس السجون، والدكاترة واألطباء النفسانيون، واملاّلكون والعسكر- 
بعالقات جنسية،  يأمروا  أن  وبوسعهم  ضحاياهم.   على  مؤسسية  بسلطة  كلهم  دون  ُمزوَّ
وبعضهم ينتقل إىل الفعل. ما جيعل هذه االعتداءات ممكنة هو هشاشة النساء العرقية، 
والسياسية واملهني�ة واالقتصادية: أي تبعيتن�ا إزاء األجور، وقلقنا إزاء سمعتن�ا أو جزعنا إزاء 
املشغلني ورؤساء املصالح الذين يسألونن�ا عن وضعنا كمهاجرات. هذا العنف يتيحه نظام 
هذا  منه  خيرج  وباملقابل  سيطرته.  إلرساء  وطبقية  وعرقية  جندرية،  هويات  خيدم  تراتيب 

عا.  النظام معززا وُمطـبَّ

رغم ذلك، ليس شكال العنف اجلندري هاذان- أحدهما خاص وآخر عمويم- مختلفني 
لهذا احلد. ثمة حاالت هجين�ة: يف بعض الثقافات الرياضية الفرعية، أو أخويات املراهقني، 
وذلك  خاص،  اعتب�اري  بوضع  للظفر  للنساء  ُمبغضة  بمعايري  بون  مشرَّ فتي�ان  يتن�افس 
واخلاص  العمويم  اجلندري  العنف  صنوف  تشكل  جنسيا.  النساء  باستغالل  بالتب�اهي 
حلقة مفرغة متب�ادلة التوطيد. وألن الرأسمالية ُتسند يف معظم األحوال عمَل إعادة اإلنت�اج 
للنساء، تقلص مقدرتن�ا على املشاركة الكاملة، بما حنو ثن�ائي�ات، يف عالم “العمل املنتج”. 
جيد إذن معظمنا أنفسهن راكدات يف مناصب عمل ال مستقبل لها، ال تتيح تلبي�ة حاجات 
العالقات،  بعض  إنهاء  األصعب  من  أنه  بما  “اخلاصة”:  حيواتن�ا  يف  بن�ا  يضر  وهذا  أسرنا. 
نفقد أكرث فأكرث االستقالل والسلطة. وهذا طبعا وضع يفيد باملقام األول الرأسمال، لكنن�ا 
الشخصية  عالقاتن�ا  ترتكبها  قد  اليت  التعديات،  لصنوف  مضاعف  بشكل  خاضعات  حنن 

واألسرية، كما قد يرتكبها من حيمون الرأسمال وخيدمونه. 

لكنها  مفهومة،  طبعا  هي  اجلندري  العنف  أنواع  على  التقليدية  النسواني�ة  إجابات 
إن  والعقاب.  التجريم  لصالح  مطالَب  شكل  منها  شيوعا  األكرث  تكتيس  بت�اتا.  مالئمة  غري 
الطعن  بالضبط  يتعني  فيما  مكسبا  ترى  تسميتها،  جرت  كما  هذه،  احلبس”  “نسواني�ة 
فيه- أي اجلزم اخلاطئ بأن القوانني والشرطة واملحاكم لها ما يكفي من استقالل إزاء بني�ة 
السلطة الرأسمالية كي تتصدى مليلها العميق إىل إنت�اج أنواع العنف اجلندري. يف الواقع، 
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يستهدف نظام العدالة العقابي�ة بنحو غري متن�اسب أفقر الرجال ضحايا العنصرية، منهم 
املهاجرين، مع ترك مماثليهم ذوي الياقات البيض أحرارا يف اغتصاب النساء وضربهن. كما 
يرتك النساء يعاجلن عواقب املصيب�ة: أن يقطعن مسافات طويلة وُمضني�ة لزيارة أبن�ائهن 
أو أزواجهن املعتقلني، وُيـؤمْن وحدهن حاجات أسرهن وُيدبرن عواقب االعتقال اإلدارية 
اجلنيس”،  “االستعباد  ضد  والقوانني  الرقيق  محاربة  حمالت  شأن  وكذلك  والقضائي�ة. 
أحرارا.  والقوادون  املغتصبون  يظل  فيما  مهاجرات،  نساء  طرد  بهدف  ُتستعمل  ما  فغالبا 
وباملوازاة ُيهمل اجلواُب باحلبس أهميَة احللول الواجب تقديمها ملن بقني على قيد احلياة. 
النساء  تساعد  ال  العمل  أماكن  يف  االعتداءات  أو  الزويج  االغتصاب  جترم  اليت  فالقوانني 
لها  لنسواني�ة  يمكن  ال  شروط،  هكذا  يف  لديهن.   وسيلة  ال  الاليئ  وال  لهن،  مالذ  ال  الاليئ 
أقل قدر من احلساسية إزاء املسائل الطبقية والعرقية أن تدافع عن جواب باحلبس على 

العنف اجلندري.

كما أن ما تدافع عنه النسوقراطيات من إجابات “قائمة على السوق” غري مالئم. تقرتح 
هاته النيوليرباليات التقدميات، من على ُسدتهن داخل املؤسسات المالية الكربى، حماية 
“شقيقاتهن” األقل نصيب�ا ببلدان اجلنوب بقروض ضئيلة كي ينشأن مشاريعهن اخلاصة. 
احلجة على أن القروض الصغرية حتد فعال من العنف املزنيل، وحتفز استقالل النساء إزاء 
الرجال، حجة انطباعية بأحسن حال. بي�د أن أحد العواقب واضح وضوح الشمس: تزيد 
اجلندري،  العنف  على  اجلواب  هذا  يمثل  الدائنني.  إزاء  النساء  تبعية  الصغرية  القروض 

بتضييقه اخلناق على أفقر النساء، عنفا حبد ذاته.

 ترفض نسواني�ة الـ 99 % كال اجلوابني. ندرك أن العنف اجلندري ليس يف ظل الرأسمالية 
ال يمكن  االجتماعي،  النظام  يف  بعمق  إنه راسخ  منظوميا.  بل شرطا  األشياء  نظام  يف  خلال 
ب العنف الرأسمايل األوسع: العنُف البيوسيايس)1(  فهمه وال تصحيحه بمعزل عن ُمركَّ
واملالكني  والبنوك  االقتصادي،  السوق  وعنُف  اإلنت�اج؛  إعادة  حريَة  ُتنكر  اليت   للقوانني 
الفاعلني  وعنُف  السجون،  وحراس  واملحاكم  بشرطتها،  الدولة  وعنُف  الديون،  وقروش 
الرمزي  والعنُف  اإلمرباطورية؛  واجليوش  الهجرة  وأنظمة  لألوطان،  العابر  احلدوديني 
البييئ  والعنُف  أصواتن�ا؛  وخترس  أجسادنا  وتشوه  عقولنا،  تستعمر  اليت  السائدة  للثقافة 

“البطيء” الذي يقضم جماعاتن�ا وسكانن�ا. 

 تعززت هذه الدين�اميات، رغم أنها مستوطنة داخل النظام الرأسمايل، بعنف مع األزمة 
اخلدمات  تمويَل  بالغ  بنحو  النيوليربالية  قلصت  الفردية”،  “املسؤولية  فباسم  الراهنة. 
االجتماعية العمويم. وجعلت من اخلدمات العامة سوقا، ومصدَر أرباح مباشرة، أو ألقت 
م مجموع املهام املرتبطة  عبئها على األسر الفردية، مجربًة إياها- خباصة النساء- على جتشُّ
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بالرعاية، األمر الذي يزيد تشجيع صنوف العنف اجلندري. 

املخاطر-  عالية  الرهني�ة  القروض  أزمة  ضرر  أصاب  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
subprimes – بنحو غري متن�اسب النساء ضحايا العنصرية: هن من شهد أقوى معدالت 
أو  السكن  من  احلرمان  بني  االختي�ار  على  مجربات  الغالب  يف  وُكـّن  البيوت،  من  الطرد 
البقاء مع قرينهن. ويف اململكة املتحدة، رّدت السلطات على االنهيار المايل باالقتطاع من 
العنف املزنيل. ويف جزر  العامة- وباملقام األول من تمويل مالئج حماية ضحايا  اخلدمات 
اآلنتي�ل، تصادف ارتفاُع أسعار املواد الغذائي�ة والوقود مع اقتطاعات من مزياني�ة اخلدمات 
العامة، ما أدى إىل ارتفاع أشكال العنف اجلندري. وترافقت هذه التدابري مع اشتداد دعاية 
االنضباط والتنميط. األوامر املتكررة بوجوب أن تكون املرأة زوجة “جيدة” وأن تلد مزيدا 
من األطفال تفيض بسرعة إىل تبرير العنف إزاء من خيفقن يف التطابق مع الهويات واألدوار 

اجلندرية التقليدية.

العنف  تفاقم  إىل  والعامالت  للعمال  املضادة  القوانني  اليوم  تؤدي  ذلك،  عن  وفضال   
املناطق الصناعية احلرة  القطاعات االقتصادية املستن�دة على أغلبي�ة نسائي�ة. ويف  داخل 
واسع  نطاق  على  اجلندري  العنف  ُيستعمل  مثال(،  باملكسيك  مكيالدوراس  آالف  )ثالثة 
العنَف  ويمارسون  باجلملة،  االغتصاب  ورؤساؤه  العمل  أرباب  يقرتف  عقابي�ة.  كأداة 
اللفظي وعملياِت تفتيش جسديًة ُمهين�ًة من أجل رفع اإلنت�اجية وثين النساء عن التنظيم 
وتتعمم  تمتدُّ  احلرة،  املناطق  تلك  يف  املمارسات  هذه  رسوخ  وبمجرد  عملهن.   أماكن  يف 

بسرعة يف مجمل املجتمع، خباصة يف األسر العمالية. 

إنه  معزولة.  ظاهرًة  الرأسمايل،  املجتمع  يف  اجلندري،  العنف  ليس  النحو،  هذا  على 
التنظيم  مع  النساء  إخضاع  يت�داخل  حيث  اجتماعي  نظام  يف  اجلذور  راسخ  بالعكس 
حركة  تولد  أن  هذه،  واحلالة  مفاجئا،  ليس  الرأسمال.   تراكم  ودين�اميات  للعمل  الُمَجْنَدر 
يكون  أن  وال  املهين،  العالم  يف  التعسفات  ضد  االحتجاجات  من   Me Too  # أيضا”  “أنا 
أوُل تصريح تضامٍن مع نساء ِمَهن الُفرجة تلك صادرا عن عامالت الزراعة املهاجرات يف 
كاليفورني�ا: لقد تعرفن فورا يف هاريف وينشتاين ليس على قناص طرائد وحسب، بل أيضا 

على رب عمل قوي، قادر على أن يقرر من سيعمل يف هوليود ومن لن يعمل. 

إن العنف، بكل أشكاله، جزء ال يتجزأ من االشتغال اليويم للمجتمع الرأسمايل: فقط 
بمزيج من اإلكراه العنيف والرضاء املصنوع يتمكن النظام من البقاء يف أفضل الشروط. 
الـ  ال يمكن القضاء على شكل عنف دون القضاء على األشكال األخرى.  تسعى نسواني�ة 
99 %، وهي تتوق إىل اجتث�اث كل أشكال العنف، إىل ربط النضاالت ضد العنف اجلندري 
الذي  االجتماعي  النظام  وضد  الرأسمايل-  املجتمع  يف  العنف  أشكال  كل  ضد  بالنضاالت 
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تقوم عليه. 

****************************

البيوسياسة: كلمة استحدثها ميشال فوكو لتعريف شكل سلطة ال ُيماَرس على مناطق 
ترابي�ة بل على حياة األفراد وعلى السكان، البيوسلطة.)م(
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أطروحة 7. الرأسمالية تسعى إلى 
التحكم في الحياة الجنسية. نحن نريد 

تحريرها.
املتعلقة  الصراعات  يف  معسكره  خيتار  أن  املرء/ة  على  جدا  بسيطا  األوىل  للوهلة  يب�دو 
باجلنساني�ة )احلياة اجلنسية(- حيث تتعارض قوى الرجعية اجلنسية مع قوى الليربالية 
اجلنسية. يسعى الرجعيون إىل منع املمارسات اجلنسية اليت يرون أنها تزدري القيم األسرية 
الثابت�ة أو الّشرع اإللهي.  إنهم يتمنون، مع عزمهم على احرتام تلك املبادئ املفرتض أبدية، 
العكس،  وعلى  حتويل”.  لـ”معاجلات  املثليني  وإخضاع  السحاقيات  وجلد  “الزناة”،  رجم 
ين�اضل الليرباليون من أجل حقوق املنشقني/ات واألقليات اجلنسية. ويشجعون اعرتاف 
الزواج”  “مساواة  عن  ويدافعون  رة،  املحتقـَ وبالهويات  سابقا  املحرمة  بالعالقات  الدولة 
ودمج األقليات اجلنسية يف اجليش. بينما يسعى الصنف األول إىل إعادة االعتب�ار لنماذج 
عتيقة ورجعية- كالنظام البطريركي، وكره املثلية، والقمع اجلنيس-، يدافع الصنف الثاين 
عن املعايري اليت ترفع احلداثة لواءها- من حرية فردية وتعبري عن الذات وتنوع جنيس. وكم 

يب�دو اخليار جليا!

االستب�دادية  ليست  جهة،  فمن  عليه.  يب�دو  ما  غري  املعسكرين  هاذين  كال  واقع  لكن   
اجلنسية اليت نصادف اليوم مستحدثة بأي وجه. فاملمنوعات اليت تسعى إىل إرساءها، رغم 
عرضها كوصايا إلهية أبدية وتقاليد عريقة، هي يف الواقع “تقليدية جديدة”، أي أنها ردود 
تصور  جيري  ذاته،  وبالنحو  عليه.  تعرتض  ما  حداثة  وحديث�ة  الرأسمايل،  التطور  على  فعل 
احلقوق اجلنسية اليت يعد بها املعارضون الليرباليون تصورا يفرتض أشكال رأسمالية من 
احلداثة؛ ال تتيح بت�اتا حتررا حقيقيا، بل تفرض نموذجا بعين�ه وذات طابع دوليت واستهالكي. 

ومن أجل فهم أفضل، ال بد من إعادة رسم شجرة أنساب هذه املعارضة. فقد حاولت 
املجتمعات الرأسمالية دوما التحكم يف اجلنساني�ة، بوسائل ومناهج تطورت عرب التاريخ. 
بعُد،  بمتانة  ترسخ  لم  الرأسمالية  االجتماعية  العالقات  حيث  األوىل،  النظام  حقب  ففي 
كانت السلطات املوجودة قبال )خباصة الكنائس واجلماعات املحلية( مكلفة بوضع املعايري 
اليت حتدد معالم اجلنساني�ة املقبولة وبتعزيزها. والحقا، وفيما كانت الرأسمالية تعيد تنظيم 
املجتمع برمته، صاغت معايري وأنماط ضبط برجوازية جديدة وافقت عليها الدولة – من 
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معايري  تكن  لم   .]*[hétéronormativité معيارا  الغريية  واختاذ  اجلندر  ثن�ائي�ة  قبي�ل 
للطبقات  أو  )املتربول(  االمربيايل  للمركز  مخصصة  هذه  “احلديث�ة”  واجلنساني�ة  اجلندر 
على  استن�ادا  االستعمار،  أثن�اء  يف  السيما  واسع،  نطاق  على  نشرها  جرى  بل  الربجوازية، 
الثقافة اجلماهريية، ووطدتها الدولة بواسطة أدواتها القمعية واإلدارية )كانت اخلدمات 
االجتماعية، مثال، تمنح حسب معايري عائلية(. بي�د أن تلك املعايري واجهت مقاومات، ولم 
تصطدم بأنظمة جنساني�ة أقدم وحسب، بل حىت بتطلعات جديدة إىل احلرية اجلنسية، 

جتلت بشكل أسايس يف املدن داخل ثقافات مثلية وسحاقية مضادة وجيوب طليعية.

الكتلة  )نسبي�ا(  اعتدلت   ،1960 سنوات  فبعد  حتوالت.  بدوره  النموذج  هذا  وشهد 
وبهذا  سائدة.  لتصبح  مضادة  ثقافات  حدود  احلرية  اندفاعات  جتاوزت  فيما  الربجوازية، 
سابقا  محرمة  جنساني�ة  أشكال  تنميط  جديد:  مشروع  يف  التي�اران  هاذان  اجتمع  النحو 
بواسطة أدوات ضبط دولتي�ة واسعة، وذلك بمطابقتها مع النموذج الرأسمايل الذي يشجع 

الفرداني�ة، واالنطواء يف الدائرة املزنلية واالستهالك السلعي. 

ذاتها.  الرأسمالية  طبيعة  يف  حاسم  انعطاف  هو  اجلديد  النموذج  هذا  خلف  خيتفي  ما 
الرأسمال معارضا،  لم يعد  المايل واملعولم واملنفصل عن اخللية األسرية،  فبزتايد طابعه 
من الناحية الشكلية، ألشكال اجلندر واجلنساني�ة غري الشائعة queer. لم تعد املقاوالت 
يتيح  أن  منها  العديد  وَيودُّ  أوحد،  جنساني�ة  أو  أسرة  نموذج  على  اليوم  تركز  الكبرية 
ملستخدميه احلياة خارج أسر متغايرة اجلنس- لكن بشرط أن يعودوا إىل جادة الصواب 
التجاري. كما جتد اجلنساني�ات املنشقة مكانها داخل قوانني  العمل كما يف املركز  يف مكان 
جاهزة  متع  أو  منتجات  وسلسلة  جذابة  جتارية  إعالنات  يقرتح  ملجأ  تشكل  إنها  السوق: 
النيوليربالية  وتقوم  البيع-  على  يساعد  الرأسمايل  املجتمع  يف  اجلنس  إن  لالستهالك. 

بتصريفه يف عطور عديدة جدا. 

جندرية  بسيولة  مطبوعة  حقبة  يف  باجلنساني�ة  املتعلقة  احلديث�ة  النضاالت  حتلُّ   
متن�امية بني الشباب، وازدهار قوي للحركات النسواني�ة وحلركات مجتمع امليم وانتصارات 
اجلنسية  لألقليات  املمنوحة  واحلقوق  الشكلية،  اجلندرية  املساواة  مثل  هامة  قانوني�ة 
ومساواة الزواج – وهي حقوق مسجلة اليوم يف القانون بعدد مزتايد من البلدان عرب العالم. 
اجتماعية  تغريات  أيضا  تعكس  فهي  ضارية،  معارك  ثمار  االنتصارات  هذه  كانت  وإن 
وثقافية كبرية خاصة بالنيوليربالية- وتظل هشة ومهددة باستمرار. ولم تن�ه تلك احلقوق 
اجلديدة االعتداءات ضد املثليني واملتحولني. إذ ال تزال األقليات اجلنسية ضحية ضروب 

من العنف اجلندري، وال تزال تتعرض لصنوف مزي وال تستفيد من أي اعرتاف رمزي. 
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لهذه  العداء  بالغة  فعل  ردود   financiarisé الُمَمّيلة  الرأسمالية  تغذي  الواقع  يف   
 ]1[  Incels ”احلرية اجلنسية اجلديدة. فاغتي�ال النساء ال يقتصر على “العزاب الإراديا
الذين يغتالون نساء بقصد االنتقام من “سرقة” اجلنساني�ة النسوية من “مالكيها الذكور 
الشرعيني”. وال هي مقتصرة “فقط” على عتاة الرجعيني الذين يقرتحون حماية “نسائهم” 
و”أسرهم” من الفرداني�ة املتوحشة، ومن الزنعة االستهالكية القذرة ومن “الرذيلة”. فثمة 
أيضا حركات شعبوية يميني�ة ال تقل شراسة. وتتسع بسرعة بالغة وتكسب دعم اجلماهري 
حماية  عن  عجزها  قبي�ل  من  الرأسمالية-  للحداثة  فعال  السلبي�ة  األوجه  بعض  بكشف 
غرار  على  يشوهون،  اجلدد  التقليدانيني  أن  بي�د  السوق.   أضرار  من  واجلماعات  األسر 
املعارضة يرتضيها  إذكاء نوع من  املؤاخذات املشروعة بهدف  اليمينيني، هذه  الشعبويني 
احلرية  عن  ناجتة  أنها  املفرتض  األضرار  باملقدمة  يضع  “حماية”  نمط  جيدا:  الرأسمال 

اجلنسية مع إخفاء اخلطر احلقيقي: الرأسمال.

 يمكن للرجعيني أن يت�أملوا انعكاس صورتهم يف الليربالية اجلنسية. هذه الليربالية اليت 
تساند، حىت يف أفضل احلاالت، سياسات حترم األغلبي�ة العظىم من الشروط االجتماعية 
شاكلة  على  القانون-  يف  املدونة  اجلديدة  للحريات  ملموس  لتطبيق  الضرورية  والمادية 
بعض الدول اليت تتب�اهى باالعرتاف حبقوق املتحولني جنسيا لكنها تواصل رفض تغطية 
نفقات التحول الطبي�ة. كما أن الليربالية اجلنسية مرتبطة بتقنين�ات دولتي�ة ُتنمط وُتوطد 
أكرث األسرة أحادية الزواج: إنه الثمن املطلوب من املثليني والسحاقيات كي ُيقبلوا وُيقبلن.  
بينما يتظاهر هذا النظام بتثمني احلرية الفردية، ال يطعن يف الشروط الهيكلية اليت تغذي 

ُكره املثلية والتحول اجلنيس، وخباصة دور األسرة يف إعادة اإلنت�اج االجتماعية. 

دائرة  خارج  حىت  الرأسمالية  القيم  تدوير  بإعادة  يقوم  الزائف  اجلنيس  التحرر  لكن 
عابرة  جنسية  عالقات  قوامها  اليت  اجلديدة،  املتغايرة  اجلنسية  فالثقافات  األسرة. 
وعالقات افرتاضية، حتُث النساء الشابات على “تملك” جنسانيتهن مع تشجيع الرجال 
حول  تثرثر  اليت  الليربالية  اخلطابات  إن  مظهرهن.  حسب  بتصنيفهن  يستمتعون  الذين 
يف  الذكور  أناني�ة  إن  األوالد:  بإرضاء  البن�ات  دوما  تنصح  واحلياة”،  اجلسد  “تملك  أهمية 

مجال اجلنس “مزية” باتْت موضة شائعة جدا يف املجتمع الرأسمايل. 

سوّية  ُمسبقا  املثلية”  “السوية  من  اجلديدة  األشكال  تفرتض  ذاته،  النحو  على 
جبدارتها  املطالبة  املثلية،  املتوسطة  الطبقات  تتمزي  البلدان،  من  وبالعديد  رأسمالية. 
باالحرتام، بأنماطها يف االستهالك. غري أن قبول هذه الفئة االجتماعية يتعايش مع تهميش 
للعنصرية. وتزعق  الفقرية، السيما إن كانت ضحية  وقمع مستمرين لألقليات اجلندرية 
بشكل  “يفكرون  الذين  املثليني  مع  تسامحها  بصدد  انقطاع  بال  العمومية  السلطات 
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الوردي باللون  االصطباغ  هذا  وتستعمل  مستحسن”،  بشكل  ويعيشون  مستحسن، 
pinkwashing ]ب[ بقصد إضفاء شرعية على مشاريع استعمارية جديدة وامربيالية. 
“gay friendly”]ج[،  ثقافتها  بتبنيها  الصدد  بهذا  إسرائي�ل  دولة  وكاالت  ملعت  وقد 
الكارهني  “املتخلفني/ات  للفلسطينيني/ات  العنيف  االستعباد  تبرير  بهدف  وهذا 
للمثلية”. وعلى النحو ذاته، يستن�د بعض الليرباليني األوربيني على ”تسامحهم املستنري” 
مجموعة  املعتبرين  “للمسلمني”،  عدائهم  على  شرعية  إلضفاء  اجلنسية  األقليات  إزاء 
أال  شريطة  اجلنساني�ة،  مسائل  يف  االستب�داد  بالغي  بأشخاص  االحتفاء  مع  متجانسة، 

يكونوا مسلمني.  

حترر  يتحقق  أن  يمكن  ال  والسندان:  املطرقة  بني  الراهنة  التحرر  حركات  توجد  هكذا، 
تام  خضوع  مقابل  إال  الديني�ة  أو  البطريركية  السيطرة  من  اجلنسية  واألقليات  النساء 
يف  نرفض  إنن�ا  اللعبة.  هذه  يف  املشاركة   %  99 الـ  نسواني�ة  ترفض  الرأسمالية.  للضواري 
اآلن ذاته االحتواء النيوليربايل وُبغض النساء وُكره املثلية اخلاصني بالتقليداني�ة اجلديدة، 
روح  نيويورك،  يف   ،1969 يف  ]د[  ستونوول  يف  التمرد  ألحداث  النقدية  الروح  إحياء  ونريد 
روح  ]هـ[،  روبني  غايل  إىل  كولونت�اي  الكساندرا  من   ،”pro-sexe  ” النسواني�ة  التي�ارات 
العام  بريطاني�ا املضربني يف  التاريخية املساندة لعمال مناجم  حملة السحاقيات واملثليني 
1984. إنن�ا نن�اضل من أجل حترير اجلنساني�ة من اإلجناب ومن األشكال املعيارية لألسرة، 
وضد أغالل اجلندر، والطبقة والعرق، وضد أشكال استيعاب النضاالت من قبل الدولة 
من  جديد  شكل  بن�اء  منا  يتطلب  احللم  هذا  حتقيق  أن  أخرى  جهة  من  وندرك  والسوق. 
وافر  عمويم  دعم  منها  اجلنيس،  للتحرر  المادية  القواعد  سيؤمن  رأسمايل  غري  املجتمع 

إلعادة اإلنت�اج، مطابق ملروحة أوسع من النماذج األسرية والزواجية. 

****************************

النوعيني  أحد  إىل  منتمني  األفراد  جميع  اعتب�ار   :Hétéronormativité]أ[
االجتماعيني )اجلندرين( املختلفني واملتكاملني )رجل وامرأة( بأدوار طبيعية يف احلياة. 

pinkwashing  : موقف متسامح إزاء األقليات اجلنسية، من قبل مقاولة أو  ]ب[ 
كيان سيايس، يسعى إىل تغيري صورته وسمعته يف اجتاه تقديم، متسامح ومفتوح.

وسياسات  فضاءت  بإتاحة  اجلنسية  األقليات  مع  تعاطف   :  gay friendly]ج[
ومؤسسات مفتوحة ومضيافة إزاءها خللق بيئ�ة دعم واحرتام ومساواة بال أحكام 
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]د[ أحداث ستونوول Stonewall: مظاهرات عفوية وعنيفة ضد اقتحام الشرطة، 
مثاال  األحداث  هذه  تعترب  نيويورك.  يف  الليلي  ستونوول  نادي   ،1969 يونيو   28 ليلة  يف 
أوال عن نضال األقليات اجلنسية )مجتمع امليم( ضد نظام تدعمه السلطات ومضطهد 
ملجتمع امليم، ورمزا لظهور حركة نضال األقليات اجلنسية يف الواليات املتحدة وعرب العالم.

]هـ[: – كولونت�اي: )1952-1872( مناضلة شيوعية ونسواني�ة روسية. 

غايل روبني: عاملة إناسة ومناضلة نسواني�ة أمريكية، وضعت أسس نظرية راديكالية 
للجنساني�ة.

أشخاصا  األصل  يف  تعين  الإراديا”  “العزاب    Incels= involuntary celibates
يعانون من عزلة عاطفية وجنسية كانوا يشكلون جماعات على انرتنت. منذ متم سنوات 
للنساء  ومبغضون  ذكوريني  رجال  شباب  مجموعة  إىل  أساسا  حييل  التعبري  بات   ،2000
يدعون إىل كره النساء، ويعتربونهن أشياء جنسية، ويمجدون يف صيغتهم األقىص، مرتكيب 

عمليات قتل النساء.  
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أطروحة 8. ُوِلـدت الرأسمالية من العنف 
العنصري واالستعماري. نسوانية الـ %99 

مناهضة للعنصرية ولالمبريالية
تكتيس “املسألة العرقية” اليوم، مثلما كان يف أزمات أخرى خطرية للرأسمالية، طابعا 
اليميني�ة،  الشعبوية  أصبحت  قوية.  توترات  إىل  مؤديًة  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  شائكا 
القومية العرقية الشرسة، واليت حيركها غوغائيون يزعمون الدفاع عن األغلبي�ة املتضررة، 
تنضم بال حتفظ إىل نزعة تفوق البيض، بعد أن كانت مكتفية برتويج رسائل نصف واعية 
“بسيطة”. وُتسهم احلكومات الوسطية بوعي وصراحة يف تلك امليول العنصرية، إذ تغلق 
مداخل املهاجرين واملهاجرات، وحتتجز أطفالهم، وحتبسهم يف معسكرات أو ترتكهم يغرقون 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف  الربازيل  يف  األثن�اء،  تلك  يف  الشرطة،  وتواصل  البحار.  يف 
قتل أشخاص غري بيض بال عقاب فيما ترسلهم املحاكم بكثافة، وحلقب مديدة، ليتعفنوا 

يف سجون خاصة حتولت إىل أعمال مدرة للرحب.

ألمان/ ناشطون/ات  وحيتج  املشين�ة.  األوضاع  هذه  على  االعرتاض  البعض  حياول   
ات وبرازيليون/ات وأمريكيون/ات بكثافة على صنوف عنف الشرطة العنصرية، وعلى 
أنصار نزعة تفوق البيض. إنهم/هن حياولون بهذا النحو إعطاء داللة جديدة لكلمة “إلغاء”، 
 . ICE باملطالبة بإنهاء عمليات احلبس وبتفكيك الوكالة األمريكية املكلفة بمراقبة احلدود
بي�د أن العديد من هذه احلركات املناوئة للعنصرية تقتصر على التن�ديد بالنظام األخاليق.  
وباملوازاة، خيتار البعض اللعب بالنار، على شاكلة تي�ارات اليسار األوريب اليت تقرتح التحالف 

مع اليمني وتعرتض هي ذاتها على الهجرة.  

حصيلة  لكن،  معسكرهن.  اختي�ار  النسواني�ات  على  أيضا  يتعني  السياق،  هذا  يف 
النسواني�ة، خبصوص املسألة العرقية، من منظور تارييخ، حصيلة متب�اين�ة، وهذا أقل ما 
عنصرية  ملهاترات  البيض  النساء  تصويت  نصريات  األمريكيات  تعاطت  فقد  يقال… 
صرحية بعد احلرب األهلية، لّما ُمـنح حق التصويت للرجال السود دون النساء. ودافعت 
عن  العشرين،  القرن  من  الثاين  النصف  حىت  االجنلزيية،  النسواني�ة  من  كبرية  شخصيات 
القانون االستعماري يف الهند على أسس “حضارية” وعنصرية، إذ كن يعتربنه الزما “للريق 
بالنساء امللونات من وضعهن الدوين”. وحىت اليوم ُتسّوغ نسواني�ات أوربي�ات معرتف بهن 

تدابري معادية للمسلمني/ات بمربرات شبيهة.
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 وقد اكتىس تداخل النسواني�ة والعنصرية هذا أحيانا أشكال”أكرث حذقا”. إذ وضعت 
بقصد،  أو  صراحة  عنصريات  يكـنَّ  لم  عندما  حىت  واجلذريات،  الليرباليات  النسواني�ات 
تعريفا لـ”املزي اجلنيس” و”االشكاليات املرتبطة باجلندر” باعتماد وضع النساء البيض من 
العرق )والطبقة(، جعلن  الوسطى نموذجا كوني�ا )زائفا(. وبفصلهن اجلندر عن  الطبقة 
حاجة “النساء” إىل اإلفالت من الدائرة املزنلية و”الذهاب إىل العمل” أولوية – كما لو كنا 
جميعا نساء مزنل مقيمات بالضاحية ! وتبعا لنفس املنطق، اعتربت ناشطات نسواني�ات 
أخويًة  رابطًة  جعلن  إذا  إال  حقيقًة  نسواني�ات  يكّن  لن  السود  النساء  أن  أمريكيات  بيض 
نسائي�ًة خياليًة، ما بعد عرقية أو غري عرقية، سابقًة على تضامن مع الرجال السود مناهض 
للعنصرية. وقد أفلحت النسواني�ات ضحايا العنصرية، برفضهن طيلة عقود الختاذ موقف 
من هذا المأزق، يف كشف ما ختفيه تلك االيعازات، اليت باتت مرفوضة أكرث فأكرث من قبل 

نسواني�ات من كل االجتاهات.

بالقطع  ويلزتمن  املخزي،  التاريخ  هذا  إىل  بصرية  بنفاذ   %  99 الـ  نسواني�ات  تنظر   
النهايئ معه. إنن�ا ندرك أن ال يشء مما يستحق اسم “حترر النساء” قابل للتحقق يف مجتمع 
عنصري وامربيايل. ونؤكد أيضا أن جذر املشكل قائم يف الرأسمالية، اليت تالزمها العنصرية 
واالمربيالية. لم يكن هذا النظام االجتماعي الذي يتب�اهى بتشجيع “العمل احلر” و”القائم 
النور إال بأعمال نهب املستعمرات، و”حتويل أفريقيا إىل نوع من مصايد  على عقد” لريى 
ملكية  وبزنع  اجلديد”  “العالم  يف  وباالستعباد   ، السوداء”)1(  اجللود  القتن�اص  جتارية 
الشعوب األهلية. وبعيدا عن أي توقف بعد إقالع الرأسمالية، واصل نزُع ملكية الشعوب 
بني  التميزي  اختذ  احلر”.  “العمل  استغالل  إتاحَة  التابعة  أو  احلرة  وغري  العنصرية  ضحية 
للتبعية  واملخضعني  امللكية  مزنوعي  و”اآلخرين”  حبرية  املستغلني  والعامالت”  “العمال 
وقسمة  واالبارتهايد  واالستعمار  العبودية  أثن�اء   الرأسمالية-  تاريخ  عرب  مختلفة  أشكاَل 
أتاح  العنصرية  ضحايا  األشخاص  استغالل  لكن  أحيانا.  ش  وتشوَّ الدولية-  العمل 
للرأسمال، عرب كل هذا التاريخ وحىت اليوم، استثمار أرباحه بمصادرة املوارد الطبيعية وقوة 
منظومية  وألسباب  إنت�اجهما.  إعادة  أو  بتجديدهما  اكرتاث  دون  والنساء،  الرجال  عمل 
الرأسمالية دوما طبقات من كائن�ات بشرية ضحية العنصرية، حيث األشخاص  خلقت 
والعمل ُمْسرَتَخصان وُمْخَضعان لزنع امللكية. ال يمكن لنسواني�ة مناهضة حقيقًة للعنصرية 

ولالمربيالية إال أن تكون أيضا معادية للرأسمالية. 

امللكية  نزع  واشتد  مهول  بشكل  تعاظم  حيث  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  صحيح  هذا 
يؤدي  االستعماري”،  بعد  “ما  اجلنوب  بلدان  ففي  الديون..  رافعة  باستعمال  العنصري 
شعوب  ترحيل  إىل  الديون  من  تتغذى  كبرية  مقاوالت  قبل  من  األرايض  على  االستحواذ 
الديون  هيكلة”  “إعادة  تؤدي  ذاته،  اآلن  ويف  االنتحار.  إىل  أحيانا  ويدفعها  عديدة-  أهلية 
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ُيفرتض  دوال  جُيرب  ما  اإلجمايل،  الداخلي  والنت�اج  الفوائد  بني  النسبة  تفجري  إىل  السيادية 
أنها مستقلة على تقليص نفقاتها العامة، وحيكم على أجيال العمال والعامالت القادمة 
بتخصيص قسم مزتايد من عملهم/هن لسداد ما تفرُض مؤسسات القرض الكبرية. على 
هذا النحو، يستمر نزع امللكية العنصري، يف َتَمْفـُصل مع زيادة يف االستغالل بفعل ترحيل 

العديد من املصانع إىل بلدان اجلنوب. 

كما يتبع هذا االضطهاد وتريًة جامحًة يف بلدان الشمال. وفيما حتل فرُص العمل ضعيفُة 
األجر والهشُة يف القطاع الثالث تدريجيا مكان عمل الشغيلة املنظمني نقابي�ا يف الصناعات، 
يمثل  حيث  مجاالت  يف  السيما  الئقة،  حلياة  الضروري  األدىن  احلد  حتت  األجور  تسقط 
األشخاص ضحايا العنصرية أكرثيًة. وغالبا أيضا ما ُتقرتح عليهم، وهم حتت إكراه قبول 
بالغة  رهني�ة  قروُض  للعيش،  املستقبلي  دخلهم  على  واالقرتاض  عديدة  عمل  مناصب 
املخاطرة. كما ترتاجع احلماية االجتماعية، إذ باتت اخلدمات اليت كانت تتيحها الدولة تقع 
باطراد على كاهل األسر واجلماعات- وتنيخ بثقلها على النساء املهاجرات يف املقام األول. 

وعلى غرار هذا، أصبحت عائدات الضريب�ة املخصصة سابقا للبني�ات التحتي�ة العامة 
موجهًة لسداد الديون، ما يؤدي إىل عواقب ُمفجعة جدا على املجموعات ضحية العنصرية- 
املعرضة للمزي املجايل وللحرمان من اإلعانات العمومية للمدارس واملستشفيات والسكن 
ثني. وتقوم الرأسمالية المالية، بكل مكان بالعالم،  والنقل والتموين بالهواء والماء غري امللوَّ

بزنع كثيف مللكية السكان على أسس عرقية. 

 كما أن لتنظيم العالم الهريم هذا عواقب جندرية. فماليني النساء املهاجرات والسود 
ذاته،  اآلن  يف  ويتعرضن  الرعاية.  بأنشطة  ومكلفات  بيوت  كخادمات  اليوم  مستخدمات 
على  مجربات  امللكية-  ولزنع  لالستغالل  أسرهن،  عن  وبعيدا  ثبوتي�ة  أوراق  بال  غالبا 
العمل يف شروط هشة، ومحرومات من حقوقهن وضحايا لشىت صنوف التعسف. يتيح 
العيش  للنساء ذوات االمتي�ازات  للرعاية” )2(  العاملية  بـ” األغالل  اضطهادهن املصنوع 
يف ظروف حسنة، وتفادي قسم من العمل املزنيل وممارسة مهن ذات قيمة. ويمكن لهاته، 
النساء، مساندة حمالت سياسية تروم سجن رجال سود جبريرة  باسم الدفاع عن حقوق 
االغتصاب، واضطهاد املهاجرين واملسلمني واملطالبة بتماثل النساء السود واملسلمات مع 

الثقافة السائدة. يا لها من سخرية!

إن العنصرية واالمربيالية والوطني�ة العرقية تسهم يف الواقع يف ُبغض النساء املعمم ويف 
التحكم يف جسد كل النساء. وألن صنوف املزي هاته تصيبن�ا جميعا، حنن النساء، جيب أن 
حناربها بكل ما أوتين�ا. لكن التصرحيات املجردة بصدد “األخوة النسائي�ة” العاملية تؤيت نت�اجئ 
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بن�اؤها عرب سريورة  أنها تشيع، انطالقا من مبدأ وجود هذه األخوة اليت يتعني  إذ  عكسية، 
سياسية، انطباعا بوجود جتانس. والواقع أنه حىت إن كنا نعاين جميعا من اضطهاد ُبغض 
بني  الروابط  وليست  متب�اين�ة.  أشكال  تكتيس  معاناتن�ا  فإن  الرأسمايل،  املجتمع  يف  النساء 
منظمة  جهود  عرب  سياسيا  كشفها  جيب  إذ  دائما،  مباشرة  مرئي�ة  تلك  االضطهاد  صنوف 
لبن�اء التضامن. بهذه الكيفية، دون سواها، وبالنضال ضمن تنوعنا ومن خالله، يمكن أن 

حنصل جميعا على ما حنتاج من مقدرة/سلطة كي نأمل تغيري املجتمع.  

******************************

كارل ماركس، الرأسمال، الكتاب األول، اجلزء الثامن، الفصل 31. 

2- يمكن تعريف “األغالل العاملية للرعاية” global care chains بما هي مجموع 
العالقات القائمة على الرعاية اليت تنتشر عامليا.  
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أطروحة 9. بنضالها لمنع تدمير 
الرأسمال لألرض نسوانية الـ %99 

نسوانية اشتراكية بيئية
أرباحها  زيادة  إىل  دوما  الرأسمالية  سعت  فقد  أيضا.  بيئي�ة  أزمة  الرأسمالية  أزمة  إن 
باالستحواذ- أو ببساطة سرقة- املوارد الطبيعية، معتربة إياها مجاني�ة والمتن�اهية. تقوم 
املعدني�ة  الرثوات  إفقار  األرايض،  )استنفاذ  الطبيعة  تملك  إىل  هيكليا  املّيالة  الرأسمالية، 
شروط  بتوازن  دوريا  باإلخالل  املوارد،  لتجدد  اعتب�ار  أدىن  بال  والماء…(  الهواء  تسميم  أو 
تطورها ذاتها.  ليست هذه أول مرة حتدث يف تاريخ الرأسمالية أزمٌة بيئي�ُة. لكن ال ريب أن 
هذه هي األوسع واألعمق. إن تغري املناخ الذي يهدد الكوكب اليوم نتيجٌة مباشرٌة الستغالل 
عام  بوجه  “البشرية”  ليست  الصناعة.  لصالح  الرأسمال  قبل  من  األحفورية  الطاقات 
بل  األرضية،  القشرة  حتت  السنني  ماليني  مئات  طيلة  املرتسب  الكربون  استخرج  من 
رأس المال- والرأسمال هو من استهلكها يف طرفة عني دون اكرتاث بتجددها أو بعواقب 
التلوث ونفث غازات الدفيئ�ة. ولم تقم التطورات املتت�الية )من الفحم إىل البرتول ثم تقني�ة 
“املخرجات”  تفريغ  وتم  الكربون،  نفث  بزيادة  سوى  الطبيعي(  الغاز  واىل   )*( التقصيف 
كما  بالشمال  غالبا،  العنصرية  ضحية  الفقرية،  املجموعات  على  متن�اسبة  غري  بكيفية 

باجلنوب. 

إن كانت األزمة البيئي�ة الراهنة مرتبطة مباشرة بالرأسمالية، فإنها تعيد إنت�اج اضطهاد 
النساء وتفاِقُمه.  فهن يوجدن، بتمثيلهن زهاء نسبة 80 % من الالجئني بسبب املناخ، يف 
النساء،  من  العظىم،  بأغلبيتها  اجلنوب،  بلدان  يف  الزراعية  العمل  قوة  وتتكون  املقدمة. 
وتواجه  االجتماعية.  اإلنت�اج  إعادة  عمل  مسؤولية  من  األكرب  بالقسم  أيضا  ينهضن  الاليئ 
النساء اجلفاف، والتلوث وفرط استغالل األرايض: هن من يمنح الغذاء واللباس والمأوى 
بلدان  يف  للتضرر  قابلية  األكرث  هن  العنصرية  ضحايا  النساء  ذاته،  وبالنحو  ألسرهن. 
الشمال: ضحايا عنصرية بيئي�ة، وهن األعمدة الرئيسة للمجموعات املعرضة للفياضانات 

وللتسمم بالرصاص. 
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عديدة،  عقود  قبل  املحدقة.  البيئي�ة  الكارثة  هذه  ضد  النضاالت  مقدمة  يف  أنهن  كما   
على  يعرتضن   Women Srike for Peace يف  املتجمعات  اليسار  ناشطات  كانت 
نضال  اليوم  النساء  ختوض  عظامنا.  يف   90 السرتونتيوم  وضعت  اليت  الذرية  األسلحة 
املتحدة  بالواليات   Pipeline  Dakota Accessضد  ]1[Water Protectors
البريو ماكسيما أكوْني�ا اليت انتصرت ضد عمالق املناجم األمريكي  األمريكية. وساندن يف 
الكهرباء.  لتوليد  سدود  ثالثة  بن�اء  على  الهند  شمال  نساء  وتعرتض   .]2[Newmont
التنوع احليايئ  الماء والبذور ومن أجل احلفاظ على  العالم ضد خصخصة  وين�اضلن عرب 

وزراعة مستدامة. 

التي�ارات  مع  يتعارضن  املندمجة:  النضاالت  من  جديدة  أشكال  النساء  هاته  تبتكر   
للمجموعات  المادية  والرفاهية  “الطبيعة”  عن  الدفاع  أن  تعتقد  اليت  التقليدية  البيئي�ة 
االيكولوجية  املسائل  فصل  برفضها  احلركات،  هذه  وتمثل  متن�افران.  أمران  البشرية 
عن  وللصناعة  للرأسمالية  مناهضا  بديال  االجتماعية،  اإلنت�اج  بإعادة  املرتبطة  تلك  عن 
التي�ارات املساندة ملشروع “رأسمالية خضراء”، الذي ال يفعل أي يشء إلنهاء احرتار املناخ، 
ويتيح اغتن�اء من يضاربون على: ”رخص نفث غازات االحتب�اس”، و”خدمات املنظومات 
البيئي�ة” و”تعويض الكاربون” و”املشتقات البيئي�ة”. وعلى نقيض من مشاريع “المالية 
اخلضراء” هاته، اليت تعترب الطبيعة جتريدا كميا خالصا، ُترّكز نضاالت النساء على العالم 
الواقعي، حيث العدالة االجتماعية ورفاهية املجموعات البشرية واحلفاظ على الطبيعة 

غري البشرية متداخلة بنحو غري قابل للحل.

جتاوز  حنو  يد-  يف  يدا  يسريان  البيئي�ة  املصيب�ة  بوجه  كوكبن�ا  وحماية  النساء  حترر  إن   
الرأسمالية.    

لزيادة  املحروقات  استخراج  يف  مستعملة  طريقة   :fracturation-التقصيف  :)*(
نفوذية الشرحية املنتجة بإحداث تقصفات فيها. 

]1[- حركة معرضة لبن�اء انبوب برتول يف داكوتا، السيما من قبل الهنود األمريكيني. 

قانوني�ة  نعركة  عديدة  سنوات  طيلة  خاضت  البريو،  من  فالحة  أكوني�ا،  مكسيما   :]2[
على  احلفاظ  أجل  من  النضال  رمز  واصبحت  بالعالم،  املناجم  شركات  أمرب  إحدى  ضد 

البيئ�ة.
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أطروحة 10. الرأسمالية مناقضة 
لديمقراطية حقيقية ولسلم حقيقي. 
جوابنا هو المبدأ األممي النسواني

تدعي  كانت  اليت  الدول  توجد  إذ  أيضا.  سياسيا  طابعا  الراهنة  األزمة  تكتيس 
املشاكل  أشد  حل  يف  ختفق  ما  وغالبا  مأزق  يف  العاملية،  المالية  أعاقتها  وقد  الديمقراطية، 
املناخ،  تغري  خطر  ضد  التدخل  من  معظمها  وَينـَفر  العامة.  باملصلحة  مكرتثة  غري  إحلاحا، 
أو من الشروع يف إصالحات مالية؛ هذا إن لم يكبح كليا كل إجراء من شأنه أن يفيض إىل 
بالديون يرى فيها مواطنوها،  حلول. إن احلكومات اخلاضعة للمقاوالت الكربى واملنهكة 
الدولية،  واالستثمارات  املركزية  البنوك  وترية  وتتبع  للرأسمال،  توابع  مجرد  مزتايد،  بنحو 
ختلي  يف  تلك،  واحلالة  عجب،  فال  السالح.  وباعة  الطاقة  وأباطرة  املعلوميات،  وعمالقة 
يسار  أحزاب  حىت  النيوليربالية،  أنصار  التقليديني  والساسة  األحزاب  عن  الناس  ماليني 

الوسط. 

يقوم  الرأسمايل.   للمجتمع  املؤسسية  البني�ة  يف  اجلذور  راسخة  السياسية  األزمة   
املشروع”  و”العنف  االقتصادي”،  “الشأن  عن  السيايس”  “الشأن  بفصل  النظام  هذا 
احلياة  من  عريضة  أقسام  باستبعاد  النحو،  بهذا  ”للسوق.   اخلفي  “الضغط  عن  للدولة 
الرأسمالية بإخضاعها للمقاوالت. وتمنعنا  االجتماعية من نطاق رقابة ديمقراطية، تقوم 
إنت�اج،  من  نريد  فيما  جماعي  بشكل  القرار  اختاذ  من  ذاتها،  بنيتها  بفعل  ذلك،  جراء  من 
تمنعنا  كما  إلنت�اجه.  االجتماعية  العالقات  وطراز  فيه،  املستعملة  الطاقة  ونوع  وكمياته، 
من اختي�ار كيفية استعمال فائض القيمة االجتماعي الذي ننتج، ونوع العالقة اليت نبتغي 
مع الطبيعة واألجيال القادمة، وأي تمفصل نريد بني إعادة اإلنت�اج االجتماعية واإلنت�اج. 

إجماال، الرأسمالية معادية للديمقراطية جوهريا. 

 وبموازاة ذلك، ال يمكن لهذا النظام إال أن يرسم جغرافيا عاملية امربيالية. إذ يسمح للدول 
القوية بالشمال أن تستهدف الدول األضعف خبنقها بالديون، وبالنصب عليها باتفاقات 
جتارية جائرة وبتهديدها بإطالق تدخالت عسكرية أو بوقف “املساعدة”- ما يعين حرمان 
قسم كبري من سكان العالم من كل حماية سياسية. جلي أن التطلعات الديمقراطية اليت 
يعرب عنها ماليري البشر يف بلدان اجلنوب ال تستحق أدىن اعتب�ار، وتظل عرضة للتجاهل بكل 
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بساطة أو للقمع العنيف. 

العامة  السلطات  من  يستفيد  جهة،  من  وجهني.  على  باستمرار  الرأسمال  يلعب 
كل  تقمع  اليت  املؤسسات  وعلى  اخلاصة  امللكية  حتيم  تشريعية  أنظمة  على  باالستن�اد 
الضبط  هيئ�ات  وعلى  للرتاكم  الضرورية  التحتي�ة  البني�ات  على  اليد  بسط  مع  معارضة، 
املكلفة بت�دبري األزمات.  ومن جهة أخرى، يدفع التعطُش إىل األرباح، بانتظام، بعَض أقسام 
الطبقة الرأسمالية املولعة بالسوق إىل التمرد والتآمر ضد السلطات العامة. عندما يغلُب 
هذا الطراُز من املصالح قصري األمد البقاَء على األمد الطويل، يشبه الرأسمال ثعبانا يعض 

ذنب�ه، مهددا بت�دمري املؤسسات اليت يتوقف عليها. 

تدمريا-  األقل  حلظاته  يف  حىت  سياسية-  أزمات  يف  التسبب  إىل  الرأسمالية  ميل  بلغ   
الديون،  سالح  كما  العسكري  العتاد  جهرًا  احلايل  النيوليربايل  النظام  يستعمل  ذروته. 
ويستهدف بوقاحة كل السلطات العمومية والقوى السياسية اليت قد تتجرأ على حتديه- 
ولنا أمثلة يف إلغاء االنتخابات واالستفتاءات الرافضة للتقشف، كما يف اليونان عام 2015، 
الرأسمالية  املصالح  وشجعت   .2017-2018 يف  الربازيل  مثل  االقتداء  يريد  من  ومنع 
منهيج  بشكل  والسالح(،  والبرتول  األدوية  وصناعة  الغذائي�ة  الصناعة  )عمالقة  الكربى 
عرب العالم، االستب�داد والقمع واالنقالبات واحلروب اإلمرباطورية. ويتكشف هذا النظام، 

بدحضه حىت مطالب أنصاره، عن طبيعة مناقضة هيكليا للديمقراطية. 

 ومرة أخرى، تمثل النساء أوىل ضحايا األزمة السياسية للرأسمالية- وأول من خيوض 
النضال التحرري. لكن تنصيب مزيد من النساء يف قالع السلطة ليس، بنظرنا، حال. لقد 
كنا دوما مستبعدات من املجال السيايس، وبالتايل تعودنا النضال بضراوة إلسماع صوتن�ا، 
مثال فيما خيص التحرش واالعتداءات اجلنسية- وهي مواضيع غالبا ما ُتبخس وُتنىح إىل 
املجال “اخلاص”.  بي�د أنه، وعلى حنو ساخر جدا، غالبا ما تكلمت النخب التقدمية عوضا 
عنا بتحريف مطالبن�ا يف صيغ مناسبة للرأسمال: تراها تدعونا بهذا النحو إىل التماهي مع 
النساء السياسيات )مهما قّلت جدارتهن باالحرتام(، وإىل دعمهن يف االنتخابات، وتطلب 
منا االحتفاء بارتقائهن إىل مواقع السلطة- كما لو كان ذلك خطوة أوىل صوب حتررنا. لكن، 
هل يمكن اعتب�ار قيام نساء من الطبقة السائدة بالعمل القذر نوعا من النسواني�ة؟ عندما 
يقصفن بلدان أخرى ويساندن أنظمة فصل عنصري؟ وعندما ينظمن تدخالت استعمارية 
حكوماتهن  قبل  من  املقرتفة  اإلبادات  عن  الطرف  غض  مع  اإلنسانوية  باسم  جديدة 
ملكية  لزنع  التقشف  وإجراءات  والديون  الهيكلي  التقويم  يستعملن  وعندما  اخلاصة؟ 

سكان ال دفاع لهم؟ 
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االحتالل  لعواقب  وبقسوة  مباشرة  يتعرضن  النساء  ألن  بالنفي،  طبعا  اجلواب   
والعبودية،  واالغتصاب  التحرش،  باستمرار  ويواجهن  العالم.  عرب  واحلرب  االستعماري 
ويعانني من تقتي�ل أقاربهن وتشويهم اجلسدي وكذا تدمري البني�ات التحتي�ة اليت أتاحت 
لهن تلبي�ة حاجاتهن وحاجات أسرهن. حنن متضامنات مع هاته النساء- وليس مع داعيات 
احلرب البسات التنورات واملطالبات بالتحرر اجلنيس وتفكيك أغالل اجلندر لشبيهاتهن 
فقط. ونقول لبريوقراطيي الدولة واملشرفني على التدبري المايل، رجاال ونساء، ممن يدعون 

تبرير عنفهم بزعم حترير النساء ضحايا العنصرية نقول: ال، ليس باسمنا.
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أطروحة 11. نسوانية الــ99% تدعو 
كل الحركات الجذرية إلى اإللتقاء في 
انتفاضة مشتركة مناهضة للرأسمالية

الـ 99 % باستقالل، معزوالت عن سائر حركات املقاومة والتمرد.  ال تعمل نسواني�ات 
مع  بالتضامن  نبخل  وال  العمل،  يف  االستغالل  أو  املناخ  تغري  ضد  النضاالت  جانب�ا  نرتك  ال 
امِلْلِكية.  هذه املعارك معاركنا، وتن�درج يف النضال  من حياربن العنصرية املؤسسية أو نزع 
املزي  وأنواع  اجلنيس  االضطهاد  إنهاء  بدونه  يستحيل  الذي  هذا  الرأسمالية،  ضد  اإلجمايل 
اجلندرية. اخلالصة واضحة: جيب على نسواني�ة الـ 99 % أن توحد قواها مع بايق احلركات 
املناهضة للرأسمالية عرب العالم- من بيئيني، مناهيض العنصرية، مجتمع امليم واملنظمات 
املدافعة  للرأسمالية  املناهضة  اليسارية  التي�ارات  مع  نتحالف  أن  مطلقا  جيب  النقابي�ة. 

أيضا عن الـ 99 %. 

حنن إذن على طرف نقيض تام مع اخليارين السياسيني الرئيسني الذين يمنحهما لنا 
الرأسمال. نرفض الشعبوية الرجعية قدَر ما نرفض النيوليربالية “التقدمية”، وننوي بن�اء 
حركتن�ا بتفجري هاذين التحالفني. يف حالة النيوليربالية التقدمية، جيب فصل نساء الطبقة 
العنصرية -رجاال ونساء، عمن صرفوهن عن مصاحلهن  العاملة، واملهاجرين/ وضحايا 
بقصد خدمة الرأسمالية- نسويات املقاولة، واملولعات بسلطة االستحقاق من احلركات 
اخلضراء.  وللرأسمالية  املقاوليت  للتنوع  واملروجات  امليم  ومجتمع  للعنصرية  املناهضة 
اليت  القوى  عن  العاملة  الطبقة  جماعات  فصل  جيب  الرجعية،  الشعبوية  خيص  وفيما 
تشجع الزنعة العسكرية، وكره األجانب، والقومية العرقية، وتتظاهر بالدفاع عن “إنسان 
استقطاب  على  إسرتاتيجيتن�ا  تقوم  األغني�اء.  سلطة  الواقع  يف  تدعم  هي  فيما  الشعب” 
وبهذا  للرأسمالية.  املؤيدتني  السياسيتني  الكتلتني  هاتني  من  العاملة  الطبقة  أقسام 

النحو، نستطيع بن�اء قوة معادية للرأسمالية عريضة وقوية بما يكفي لتغيري املجتمع. 

النضال ميدان تعلم. إنه حيول املشاركني واملشاركات بوضع رؤيتهم ألنفسهم وللعالم 
وكيفية  منها  واملستفيد  أسبابها  السيطرة-  ألشكال  أفضل  فهما  ويتيح  نقد.  موضع 
شعورنا  وتوسيع  آلمالنا  مغاير  تأطري  وعلى  مصاحلنا،  تأويل  إعادة  على  وحيثن�ا  جتاوزها. 
بتوسيع  لألعداء  كما  للحلفاء  أفضل  إدراك  على  النضال  جتربة  تساعد  وأخريا،  باملمكن. 
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التضامن بني املضطهدين/ات وشحذ املواقف بوجه من يضطهدونن�ا. 

يتوقف كل يشء على مقدرتن�ا على تطوير خط سلوك ال يكتفي باالحتفاء باختالفاتن�ا 
وال يمسحها بعنف. إن صنوف االضطهاد املتنوعة اليت نعانيها ليست مجموعًة طارئة ذات 
جدا  الشائعة  املوضة  هذه  “التنوع”،  إيديولوجية  إدعاء  من  العكس  على  ضبابي�ة،  معالم 
اليوم، إن كان كل من صنوف االضطهاد تلك يتخذ شكال خاصا وخصائص ممزية، فألنها 
النظام رأسمالية،  إنه بتسمية هذا  كلها راسخة يف نظام اجتماعي واحد، يقوم بتوطيدها. 
وباحتادنا ملحاربت�ه، يمكنن�ا جتاوز ما يغذيه من انقسامات- من انشطارات تتصل بالثقافات 

أو األجناس أو األعراق أو الكفاءات أو اجلنساني�ة أو اجلندر. 

ال  مصنع  داخل  المأجور  فالعمل  بـ”الرأسمالية”.  نقصد  ما  على  االتفاق  جيب  لكن   
يلخص مجمل جتارب الطبقة العاملة، وال ُتماَرس السيطرُة الرأسماليُة حصرا باستغالل 
هذا الطراز من النشاط كما تدعي التأويالت القديمة والضيقة. التأكيد على أولوية عمل 
العمال ال حيفز التضامن الطبقي، بل على العكس يضعفه. والواقع أن هذا التضامن أقوى 
أنماط حياتن�ا، وجتاربن�ا ومعاناتن�ا، وخصوصية حاجاتن�ا،  تنوع  باختالفاتن�ا-  عندما نعرتف 
جتاوز  إىل   % الـ99  نسواني�ة  تريم  النحو،  هذا  على  تطابقنا.  اليت  التنظيم  أشكال  وتعدد 

التعارضات الكالسيكية واملتقادمة بني “سياسة أقلوية” و”سياسة طبقية”.

 نرفض املنظورات اليت تصنعها لنا الرأسمالية، واليت لن خنرج منها إال خاسرات. تسعى، 
نسواني�ات الـ 99 % إىل جتميع احلركات القائمة والقادمة يف انتفاضة عاملية واسعة.  حنن 
مستقبل  بن�اء  يف  كبري  بدور  بالقيام  نلزتم  وللرأسمالية،  للعنصرية  ومناهضات  نسواني�ات، 

مشرتك 
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 الخاتمة 

البدء من المنتصف
إن كتابة بي�ان نسواين حتديٌّ كبري. ومن حياول ذلك اليوم جيد نفسه متواريا خلف ماركس 
وإجنلز. كان بي�انهما الشيوعي لعام 1848 يفتتح باجلملة المأثورة: ّ إن شبحا يرعب أوربا". 
اليت  النضاالت  يعتربانه ذروَة  كانا  ثوري  مشروٌع  الشيوعية،  هو  "الشبح"  ذلك  كان  طبعا 
وصارت  توّحدت  وقد  سريعا،  تشكل  أن  شأنها،  من  اليت  هذه  العاملة؛  الطبقة  ختوضها 
على  القضاء  إىل  األمر  بها  سينتهي  نظري  يسبقه  لم  حبجم  عاملية  قوًة  وحتولت،  عامليًة، 

الرأسمالية- ومعها، على االستغالل والسيطرة واالستي�الب. 

بصواب  حُيددان  أنهما  السيما  الالمعني،  السلفني  بذينك  عميق  بنحو  ُملهَمات  حنن 
ُيعّقدان  أنهما  بي�د  الرأسمالية.  أي  احلديث،  املجتمع  يف  لالضطهاد  اجلوهري  السبَب  تام 
بل  ال ييسر عملنا.  أمر  حبد ذاته  وهذا  أدبي�ة-  حتفٌة  بي�انهما  ألن  فقط  ليس  أحيانا.  مهمتن�ا 
أنن�ا نعيش، حنن أيضا، يف عالم يف عز  بوجه خاص ألن 2018 ليست هي 1848. صحيح 
انقالب اجتماعي وسيايس- وهو ما نفسره، حنن أيضا، بما هو أزمة للرأسمالية. إنما عالم 
اليوم أكرث عوملة من عالم ماركس واجنلز، وال تقتصر االنقالبات اليت خترتقه على أوربا. إن 
كنا، على غرارهما، نواجه نزاعات حول مسائل قومية، وعرقية/إثني�ة وديني�ة )فضال عن 
معروفة  تكن  لم  سياسية  انشطارات  نواجه  أخرى  جهة  من  فنحن  الطبقية(،  الصراعات 
لديهما: حول اجلنساني�ة أو اإلعاقة أو اإليكولوجيا. كان لماركس واجنلز أن يتصورا بصعوبة 
احلجم واحلدة الذين اختذتهما صراعات اجلندر. بي�د أنن�ا نتطور يف مشهد سيايس متن�افر 
صعيد  على  ثورية  قوة  توحيد  تصور  –والشك-  منهما  أكرث  علين�ا  ويصعب  وُمتقّصف، 

عاليم. 

احلركات  أن  وإجنلز  ماركس  عن  تفصلنا  اليت  السنني  عشرات  علمتن�ا  آخر،  جانب  من 
االجتماعية قد ُتفيض إىل نهاية سيئ�ة. هذا التاريخ هو تاريخ احنطاط الثورة البلشفية إىل 
القومية  بوجه  بأوربا  الديمقراطية   االشرتاكية  استسالم  وتاريخ  مطلقة،  ستاليني�ة  دولة 
االستعمار.  نزع  نضاالت  بعد  اجلنوب  بلدان  يف  استب�داد  أنظمة  إرساء  وتاريخ  واحلرب، 
واليوم، حنن منشغلون/ات باحتواء حركات التحرر، اليت غدت حليفا للقوى اليت شجعت 
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ف ذلك مؤلما لنا بشكل خاص ، حنن نسواني�ات اليسار،  ـَ النيوليربالية أو عذرا تلوذ به. وَتَكـشَّ
االستحقاق  تراتبي�ة  عن   الدفاع  يف  قضيتن�ا  ختزتل  حركتن�ا  من  ليربالية  تي�ارات  رأين�ا  الاليئ 

الفردي والنجاح لصالح حفنة نساء ذات امتي�ازات. 

استن�ادا إىل هذا املوروث، تغدو تطلعاتن�ا مغايرة حتما لتطلعات ماركس واجنلز. 

كانا يكتب�ان يف حقبة ال زالت فيها الرأسمالية فتي�ة نسبي�ا، فيما نواجه حنن نظاما ُمرِوضا 
وماكرا، متكيفا أكرث مع الدمج واإلكراه. واملشهد السيايس الراهن ممتلئ بالفخاخ. أخطرها 
خطني  بني  سوى  لنا  خيار  ال  أن  اعتقاد  هو  بي�انن�ا-  يف  ذلك  شرحنا  كما  النسواني�ة-  على 
وخنبوية  مقاوالتي�ة  رؤية  ينشر  النيوليربالية،  من  تنويع"تقديم"  جهة،  من  سياسيني: 
جهة  ومن  حترري؛  قناع  خلف  والُمهيمنة  األوليغارشية  مطامحه  حجب  بقصد  للنسواني�ة 
أخرى تنويع رجعي من النيوليربالية، يهدف إىل نفس برنامج سلطة األثرياء بوسائل أخرى- 
مشيعا استعارات عنصرية وكارهة للنساء لتدعيم "شعبويت�ه". وهذان اخلطان يتب�ادالن 
وتقف  الرجعية،  الشعبوية  صعود  شروط  التقدمية  النيوليربالية  خلقت  حيث  الدعم، 
اليوم معتربة نفسها البديل الوحيد بوجهها. طبعا، هذان اخلطان ليسا متماثلني، لكنهما 

عدوين لدودين لنسواني�ة لصالح األغلبي�ة وحتررية فعال. 

هاتني  الطريقتني  عن  بديال  نقرتح  حنن  املواجهة.  هذه  يف  موقف  اختاذ  بي�انن�ا  يرفض   
إبراز  إىل  هذا  ألجل  نسعى  حلها.  يف  منخرطات  باألحرى  وحنن  الرأسمالية،  أزمة  تسيري  يف 
بعض السبل املفضية إىل التحرر، هي اليوم معتمة، وجعلها ممكنة. ووإذ نعقد العزم على 
مغايرة،  نسواني�ة  نقرتح  المايل،  والرأسمال  الليربالية  النسواني�ة  بني  املريح  التحالف   فك 

نسواني�ة ألجل الـ99 % . 

 ُولد مشروعنا بعد عمل جماعي يف تنظيم إضراب النساء يف 2017 بالواليات املتحدة 
اجلندر.  اضطهاد  وصنوف  الرأسمالية  عالقة  حول  منا  كل  كتبْت  ذلك  قبل  األمريكية. 
حللت  تشينسيا  أروتسا  العالقات املعقدة بني النسواني�ة واالشرتاكية، يف منظور تارييخ 
اإلنت�اج  إعادة  باالجتهاد نظريا يف مستتبعات  باتاشاريا   ونظري يف اآلن ذاته. وقامت تييت 
تفسريات  فرايزر  نانيس  وطورت  الطبقات.  وصراع  الطبقة  مفاهيم  على  االجتماعية 

موسعة للرأسمالية وألزمة الرأسمالية، اليت تمثل أزمة إعادة اإلنت�اج إحدى أوجهها. 

جنتاز  أنن�ا  نعتقد  للظرفية.   حتليلنا  نتقاسم  ألنن�ا  البي�ان  هذا  كتابة  يف  قوانا  اليوم  نضم   
هدفا  إذن  نروم  واجب.   التدخل  وأن  والرأسمالية،  النسواني�ة  تاريخ  يف  حاسمة  حلظة 

سياسيا: إنقاذ   وجهة النضاالت النسواني�ة وتصحيحها يف حقبة بلبلة سياسية كبرية. 
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 إعادة صياغة مفاهيم الرأسمالية وأزمتها

 عندما نتكلم  يف بي�انن�ا عن أزمة، ال نتوىخ فقط قول "إن األمور تسري بشكل يسء". رغم 
إنه  المألوف:  الراهنة رهيب�ة، جياوز استعمالنا كلمة "أزمة" املعىن  الكوارث والعذابات  أن 
يستتبع أن التعديات اليت ال حتىص اليت حنن ضحية لها مرتابطة وليست ثمرة صدفة. إنها 
تنبع من  النظام االجتماعي الذي تستن�د عليه- نظام ال يولدها بكيفية طارئة بل بدين�امياته 

املؤِسسة.

أزمة  بكونها  الراهنة   األزمة  ويصف  رأسمالية،  االجتماعي  النظاَم  هذا  بي�انن�ا  ُيسيمِّ   
للرأسمالية. وبصفتن�ا نسواني�ات، نرى أن الرأسمالية ليست مجرد نظام اقتصادي، بل شيئ�ا 
االقتصادية"  "غري  واملمارسات  العالقات  أيضا  يشمل  ُمـَمأسس  اجتماعي  نظام  أوسع: 
ظاهريا الضرورية لالقتصاد الرسيم. خيتفي خلف مؤسسات الرأسمالية- العمل المأجور، 
الوجود واالستمرار: األسر واجلماعات والطبيعة،  لها  التجارة والمالية- ما يتيح  اإلنت�اج، 
الُمصاَدر  العمل  خاص  وبوجه  املدين،  واملجتمع  السياسية  واملنظمات  اإلقليمية،  والدول 
وغري املؤدى عنه، الذي يقوم به أشخاص ال حُيصون يف أشكال بالغة التنوع، وضمنه قسم 
كبري من عمل إعادة اإلنت�اج االجتماعية، الذي تؤمنه دوما النساء وغالبا بدون أي تعويض. 

كل هذه العناصر جزء ال يتجزأ  من املجتمع الرأسمايل- وتشكل مساحات صراع داخله. 

من هذا الفهم املوسع للرأسمالية تنبع رؤيتن�ا لألزمة الرأسمالية. إن صح أن الرأسمالية 
وبطالة  إفالسات  وجملة  للسوق،  انهيارات  دوريا  تولد  أن  إىل  ذاته،  جوهرها  يف  ميالة، 
غري  أزمات  لتطور  قابلية  وأوجه  أخرى  تن�اقضات  على  أيضا  تنطوي  فهي  جماهريية، 
الطبيعة "صنبورا"  اعتب�ار  إىل  نزوع  ايكولويج، متمثل يف  تن�اقض  اقتصادية.   ومنها مثال 
مقدرتان  وهما  النفايات-  يمتص  "سيفونا"  ذاته  اآلن  ويف  األولية  واملواد  بالطاقة  يمد 
لذلك،   ونتيجة  بتجديدهما.  وال  عليهما  باحلفاظ  يهتم  أن  دون  حبرية  الرأسمال  يتملكهما 
جتنح املجتمعات الرأسمالية هيكليا إىل زعزعة وتدمري األنظمة البيئي�ة اليت حتيم اجلماعات 

وتؤمن احلياة. 

الرأسمال  يسعى  إذ  سيايس،  تن�اقض  على  االجتماعية  التشكيلة  هذه  تنطوي  كما 
منهجيا إىل تقليص فضاء السياسة بإخضاع املسائل األساسية للحياة واملوت ومؤسسات 
الدولة املفرتض أنها يف خدمة املواطن  لـ"قوانني السوق". تميل الرأسمالية إذن، ألسباب 
السلطات  وكذا  احلقوق  قرض  وإىل  الديمقراطية،  التطلعات  إحباط  إىل  منظومية، 

العمومية والتسبب يف قمع شرس، وحروب ال نهاية لها وأزمات حكامة. 
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على  مقدرة  االجتماعية:  اإلنت�اج  إعادة  يف  تن�اقضا  الرأسمايل  املجتمع  حيتوي  أخريا، 
ولصالح  بتجديده  اهتمام  أي  بال  "املجاين"،  اإلنت�اج  إعادة  لعمل  اإلمكان  قدر  مصادرة 
الرأسمال وحده- ما يؤدي حتما إىل "أزمات رعاية" تنسف النساء، وخترب األسر وتستنفد 

طاقة األفراد واملجموعات االجتماعية. 

 بعبارة أخرى، ليست أزمة الرأسمالية اليت نتحدث عنها اقتصادية ببساطة: إنها أيضا 
هو  اجلذر  األحوال،  وبمجمل  اجتماعية.  إنت�اج  إعادة  وأزمة  سياسية،  وأزمة  بيئي�ة،  أزمة 
ذاته: الرأسمال ُمحّدٌد، جوهريا، ليستغل  قدر مستطاعه كل ما يتيح له البقاء- وال يهتم  
انبعاثات  باحلفاظ عليه و ال بتجديده. يشمل هذا مقدرة الغالف اجلوي على امتصاص 
الكربون، ومقدرة الدولة على الدفاع عن امللكية، وسحق التمردات وحماية المال؛ أو واقع 
تكوين  الكائن�ات البشرية وإتاحة العيش لها بفضل عمل إعادة إنت�اج غري مؤدى عنه- ما 
يمثل بنظرنا اشكالية كربى. ال يمكن للرأسمال، بانتفاء هذه الشروط املسبقة، أن يستغل 
"العمال"، وال أن يراكم أرباحا، وال البقاء.  لكن منطقه اخلاص يقوده إىل إخفائها. لو كان 
العمومية واملجتمع من  والقوة  الطبيعة  أداء كل ما عليه كي تتمكن  الرأسمال مجربا على 
إعادة إنت�اج أنفسهم، لتقلصت أرباحه إىل صفر. من األفضل افرتاس شروط إمكان النظام 

ذاته  من تعريض الرتاكم للخطر.  

ننطلق إذن، يف بي�انن�ا، من فكرة أن الرأسمالية تنطوي على تن�اقضات متعددة، ال تقتصر 
على املجال االقتصادي املحض. يف الزمن "العادي" يظل ميل النظام هذا إىل التسبب يف 
للتضحية  قابلني  املعتبرين  السكان  "سوى"  يمس  ال  ذاك،  أو  احلد  هذا  إىل  خفيا  أزمات 
بهم وعاجزين. لكنن�ا لسنا يف زمن عادي. كل تن�اقضات الرأسمالية هي اليوم متفاقمة إىل 
أقىص حد. ال أحد تقريب�ا- ما خال الـ%1 يفلت من عواقب التفكك السيايس، والهشاشة 
على  حياة  كل  بت�دمري  املناخ  تغري  ويهدد  االجتماعية،  اإلنت�اج  إعادة  واستنفاد  االقتصادية 
غري  منها  أيا  أن  لدرجة  بعمق  متداخلة  الكارثي�ة  التطورات  هذه  أن  جالء  ويزداد  الكوكب. 

قابل للكبح بمعزل عن غريها.

 ما هي إعادة اإلنتاج االجتماعية ؟ 

يهتم بي�انن�ا بكل مظاهر األزمة الراهنة. لكنن�ا نركز بوجه خاص على مسألة إعادة اإلنت�اج 
االجتماعية، املرتبطة هيكليا بالال تن�اسق اجلندري. لنعمق النظر إذن يف هذا املظهر: ما هي 

إعادة اإلنت�اج االجتماعية بالضبط؟ 

يف  العام  يف  رفعت،  العائلي.  باسمها  فقط  معروفة  تيواني�ة  أم  "لوو"،  مثال  نتن�اول   
2017، دعوى قضائي�ة ضد ابنها مطالبًة إياه بتعويض عن الوقت والمال املستثمرين يف 
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تعليمه.  رّبْت لوو ابنيها وحدها وسجلتهما يف مدرسة طب أسنان. وكمقابل كانت تنتظر 
تابعُته  متطلباتها،  إرضاء  يف  أبن�ائها  أحد  أخفق  عندما  شيخوختها.  يف  بها  يعتني�ا  أن  منهما 
قضائي�ا. اختذت املحكمة العليا  التايواني�ة قرارا غري مسبوق: حكمت على االبن بدفع 000 

967 دوالر أمريكي ألمه لقاء  ما حتملت من تكاليف "تعليمه". 

 توضح حالة لوو ثالثة مظاهر أساسية للحياة يف ظل الرأسمالية. أولها، تكشف حقيقة 
كوني�ة تفضل الرأسمالية إخفاءها: تتطلب والدة الكائن�ات البشرية والعناية بها ومعيشتها 
الكثري من الوقت واملوارد. ثاني�ا، تؤكد أن قسما كبريا من العمل املتمثل يف "خلق" الكائن�ات 
البشرية وتلبي�ة حاجاتها ما يزال يف مجتمعنا من عمل النساء.  وتكشف أخريا أن املجتمع 

الرأسمايل ال يويل أي قيمة لهذا العمل رغم أنه يتوقف عليه. 

الرأسمايل  املجتمع  بي�انن�ا.  يف  مركزية  مكانة  له  رابع،  مظهر  يف  النظر  لوو  حالة  لنا  تتيح 
مهيكل بضرورتني وثيقيت التداخل، لكنهما متن�اقضتان:  حيتاج املجتمع الرأسمايل حتقيق رحب 
لضمان البقاء، فيما  حيتاج البشر خلق أشخاص لضمان البقاء. تتعلق "إعادة اإلنت�اج" بهذه 
الضرورة الثاني�ة. وتتضمن أنشطة تتيح إعالة الكائن�ات البشرية بما هي كائن�ات اجتماعية 
مجسدة: ال حتتاج األكل والنوم وحسب، بل أيضا تربي�ة أطفالها واالهتمام بأسرها وحماية 
قائمة  املجتمعات  كل  أفضل.  مستقبل  إىل  تطلعاتها  لتحقيق  بكد  العمل  مع  مجموعتها، 
الذي  الرأسمال  آخر:  سيدا  الرأسمالية  املجتمعات  يف  ختدم  أنها  بي�د  األنشطة،  هذه  على 
حيتاج عمل إعادة اإلنت�اج االجتماعية هذا من أجل إنت�اج قوة العمل وإعادة تشكيلها. تقوم 
الرأسمالية، الساعية إىل ضمان َتـموين كاف بهذه "السلعة اخلاصة" بأقل كلفة ممكنة، 
بالتخلص من هذا العمل بإلقائه على كاهل النساء واملجموعات والدول، ويت�دبر كي جيعله 
يتخذ األشكال املتيحة له أقىص األرباح.  قامت مختلف فروع النظرية النسواني�ة- السيما 
النسواني�ات الماركسية واالشرتاكية ونظرية إعادة اإلنت�اج- بتحليل التن�اقضات بني هاتني 
بقصد  االجتماعية  اإلنت�اج  إعادة  لعمل  املنظم  المال  رأس  استعمال  كاشفة  الضرورتني، 

تلبي�ة حاجات السوق. 

الرأسمال  يلحقه  الذي  الظلم  هذا  االستغالل،  وقارءاته  ماركس  رأسمال  قراء  يعرف 
لهم  يتيح  بما  كافيا  والعامالت  العمال  أجر  يكون  أن  مفرتض  إنت�اجه:  نمط  عرب  باألجراء 
من  عملنا  أرباب  يطلب  باختصار،  حاجاتهم.   يتجاوز  ينتجون  ما  لكن  حاجاتهم،  إرضاء 
العمال ساعات عمل أكرث من الضرورية إلعادة اإلنت�اج االجتماعية، أي الضرورية لتأمني 
الرأسماليون  ويتملك  االجتماعية.  التحتي�ة  البني�ات  واستمرار  أسرنا  ومعيشة  معيشتن�ا، 

فائض القيمة اليت ننتج ويوزعونها يف شكل أرباح لمالكي أدوات اإلنت�اج ولمالكي األسهم.
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رو/ات إعادة اإلنت�اج االجتماعية جزئي�ا هذا التعريف، لكنهم يؤكدون أنه غري   يتبىن ُمنظِّ
ماذا   : مزعجة  أسئلة  نطرح  والماركسيات،  االشرتاكيات  النسواني�ات  غرار  وعلى  مكتمل. 
سريرها  ويهيء  وجباتها،  حُيّضر  من  العمل؟  إىل  الذهاب  قبل  تفعل  أن  العاملة  على  جيب 
وخيفف ضيقها كي تتحمل يوما بعد آخر عملها املنهك؟ هل قامت بعمل إعادة اإلنت�اج هذا 

وحدها- لنفسها كما ألفراد أسرتها؟

املؤدى عنه  للعمل  الرأسمالية يف سرته: ال يمكن  اللثام عما جتتهد   تميط هذه األسئلة 
املتمثل يف "خلق  الغالب(  املؤدى عنه )يف  العمل غري  أن يوجد دون  الذي يتيح"خلق رحب" 
كما  القيمة  فائض  آلية  رأسمالية،  مؤسسة  هو  بما  المأجور،  العمل  حيجب  أشخاص". 
االجتماعية  السريورات  إن  ممكنا.  جيعله  الذي  االجتماعية  اإلنت�اج  إعادة  عمَل  حيجب 
واملؤسسات الالزمة لهذين الطرازين من "اإلنت�اج"، رغم تمايزهما من وجهة نظر حتليلية، 

هما يف أساس  النظام الرأسمايل.

 وهذا التميزي هو ذاته، من جهة أخرى، مستحدث اصطناعيا من قبل املجتمع الرأسمايل. 
سند دوما للنساء(، فإن املجتمعات القديمة 

ُ
إن ُوجد دوما عمل إعادة اإلنت�اج االجتماعية )وأ

لم تكن تفصله عن "اإلنت�اج االقتصادي". فقط مع صعود الرأسمالية جرى تميزي وجهي 
لإلنت�اج  املكرسة  األمكنة  واملكاتب  واملناجم  املصانع  أصبحت  هاذين.  االجتماعي  الوجود 
اإلنت�اج  إعادة  يت 

ٌ
وحن أجور.   شكل  يف  بالمال  مقابل  عنه  ُيدفع  الذي  "اقتصاديا"،  املسىم 

ُتنجز  "رعاية"  هي  بما  تعريفها  وتم  وعاطفية:  نسائي�ة  واعتربت  "األسرة"،  دائرة  إىل 
"حّبا"، ومتعارضة مع "العمل" الذي يتيح كسب المال.  هذا باألقل ما جرى تعليمه لنا، 
ألن املجتمعات الرأسمالية  لم حتصر قط  كليا إعادة اإلنت�اج االجتماعية يف  األسر وحدها. 
أسندتها أيضا إىل املجموعات، وإىل املؤسسات العامة واملجتمع املدين وحولت إىل سلعة منذ 
أمد طويل بعَض أقسام عمل إعادة اإلنت�اج- رغم أنها لم تبلغ يف ذلك مستويات االرتفاع 

احلاصلة اليوم. 

 بي�د أن القسمة بني اإلنت�اج وإعادة اإلنت�اج ُتربز توترا قائما يف صلب املجتمع الرأسمايل. 
هم  بما  العاملة  الطبقة  أشخاص  حيارب  أرباحه،  زيادة  إىل  فقط  الرأسمال  يطمح  ففيما 
كائن�ات اجتماعية من أجل حياة الئقة وغني�ة باملعاين. وهذه األهداف متن�اقضة يف أساسها 
ألن تراكم الرأسمال ال يمكن إال على حساب حيواتن�ا. إن املمارسات االجتماعية واخلدمات 
اليت تمثل أساس وجودنا، داخل األسر كما يف بايق املجتمع، هي تهديد للرحب. على هذا النحو  
ونسف  األكالف  تلك  لتقليص  معا،  آن  يف  وإيديولوجية  مالية  دائمٌة،   إرادٌة  النظاَم  ك  رِّ

ُ
حت

جهودنا. 
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النظام  فبوسع  احلياة،  على  الرحب  انتصار  واقع  يف  يتلخص  الرأسمالية  تاريخ  كان  ِإْن 
وليس  االجتماعية.  بالنضاالت  أيضا  مكيف  التاريخ  هذا  لكن  انتصاره.   إعالن  اآلن  منذ 
صدفة أن نسمع غالبا أن العمال والعامالت ين�اضلون للدفاع عن "مورد الرزق". لكن، من 
اخلطأ اعتقاد أن تلك املطالب ال تتعلق سوى بالعمل، كما فعلت غالبا احلركات النقابي�ة 
إنها تتغافل عن العالقة املشوشة واملضطربة بني العمل واحلياة يف ظل نظام  التقليدية.  
العمال  حيارب  ال  األول.  بفضل  سوى  ممكنة  عل 

ُ
جت لم  الثاني�ة  أن  يقرر  الرأسمال  حيث 

والعامالت من أجل عملهم بما هو عمل، بل ألنه يتيح كسب خزبهم: الرغبة يف البقاء هي 
السبب وليس النتيجة. على هذا النحو، ال تتلخص النضاالت من أجل الغذاء، والسكن، 
الثورتني  أن  لنت�ذكر  األجور.  يف  الزيادة  أجل  من  مطالب  يف  والتعليم،  والعالجات،  والماء، 

الكبريتني يف العصر احلديث، يف فرنسا وروسيا، بدأتا بانتفاضات خزب قادتها النساء. 

أولوية  إرساء  هي  االجتماعية  اإلنت�اج  إعادة  أجل  من  للنضاالت  احلقيقي  الرهان  إن 
احلياة على الرحب. وبما أنها ال تتعلق حصرا باخلزب، جتسد نسواني�ة 99 % النضال من أجل 

اخلزب والورود وتشجعه. 

 أزمة إعادة اإلنتاج االجتماعية 

بتن�اقضات  الراهنة، يف حالة أزمة، ممزقًة  الظرفية  توجد إعادة اإلنت�اج االجتماعية، يف 
عليها  ويضفي  تكاليفها  ينكر  تراه  بدونها،  يشتغل  أن  للنظام  يمكن  ال  فيما  الرأسمالية: 
املقدرات  أن  هذا  يعين  قيمة.  أي  عليها  يضفي  ال  وحىت  االقتصادية-  القيمة  من  القليل 
ومتوافرة  والمحدودة  ومجاني�ة  مكتسبة  ُمعتربة  االجتماعية  اإلنت�اج  إعادة  لعمل  املرصودة 
باستمرار، ال تستوجب اهتماما و ال جتديدا. تنطلق الرأسمالية من مبدأ أنه سيكون ثمة دوما 
الروابط االجتماعية اليت   العمال والعامالت وتأمني  ما يكفي من الطاقات ألجل "إنت�اج" 
يتوقف عليها اإلنت�اج االقتصادي واملجتمع برمته. يف الواقع،  ليست مقدرات إعادة اإلنت�اج 
االجتماعية المتن�اهية ولها حدودها تبلغها. عندما يقوم مجتمع بإلغاء اإلعانات العمومية 
القيام  الذين يقع عليهم عبء  ويجرب يف اآلن ذاته األشخاص  اإلنت�اج االجتماعية،  إلعادة 

بعمل مضن ويسء األجر، إنما يستنفد املقدرات االجتماعية اليت يتوقف عليها مع ذلك. 

بشكل  النيوليربالية  الرأسمالية  ُتـفقر  اليوم.  عليه  نوجد  الذي  الوضع  الدقة  بوجه  إنه 
الروابط  على  واحلفاظ  األفراد  جتديد  على  اجلماعية  وكذا  الفردية  مقدراتن�ا  منظم 
االجتماعية. يب�دو هذا النظام، من أول وهلة، يهدم القسمة املجندرة بني عمل إنت�اج وعمل 
برمته  العالم  عرب  النيوليربالية  تدعو  وإذ  للرأسمالية.  املكونة  القسمة  تلك  إنت�اج،  إعادة 
لكن  المأجور.  العمل  إىل  بكثافة  النساء  باستقطاب  تقوم  بأجرتني"،  "األسرة  نموذج  إىل 
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النظام، املدعي  كونه ُمحّررا،  هذا املثال  مجرد وهم- وليس بأي وجه محررا للنساء. هذا 
اإلنت�اج  إعادة  أزمة  محرك  ذاته  اآلن  يف  وهو  امللكية.  ونزع  االستغالل  الواقع  يف  إنما يكثف 

االجتماعية.

مهيب�ة  مهنا  مثال  يلجن  عندما  النيوليربالية،  من  مزايا  تستمد  نساء  حفنة  أن  صحيح 
داخل إدارات املقاوالت الكبرية، وإن بصيغ أقل مالءمة من تلك اخلاصة برجال طبقتهن.  
معامل  يف  األجر-  وسيئ�ة  هشة  عمل  فرص  مغاير:  العظىم  النساء  أغلبي�ة  مصري  أن  بي�د 
سرية، يف املناطق الصناعية احلرة، والزراعة واخلدمات. وتعمل النساء املهاجرات، وضحايا 
املكاتب،  وتنظفن  الكربى؛  واملتاجر  السريعة  األكالت  مطاعم  يف  والفقريات،  العنصرية، 
التقاعد؛  ودور  املستشفيات  يف  ُسوت  الدُّ ويفرغن  اخلاصة؛  واملساكن  الفنادق  وغرف 
ويعملن يف رعاية األسر األكرث امتي�ازا- غالبا على حساب أسرهن اخلاصة، البعيدة عنهن 
أحيانا. لم يكن قسم من عمل إعادة اإلنت�اج هذا بمقابل من قبل.  لكن هذا التسليع ال يسهم 
يف حترر النساء، ويسهم بوجه خاص يف تشويش القسمة التاريخية للرأسمالية بني اإلنت�اج 
الرأسمال  أن  رغم  الثاين"]1[،  "العمل  لهذا  "مسخرات"  كلنا  نكون  نكاد  اإلنت�اج.  وإعادة 
العموم  بوجه  للنساء  األول"  "العمل  ليس  وطبعا،   وطاقتن�ا.  وقتن�ا  فأكرث  أكرث  يتملك 
من  وال  العمل  حقوق  من  اإلفادة  يتيح  وال  األجر،  وهزيل  هش  عمل  إنه  وجه.  بأي  محّررا 
الذات وتطوير  النساء على كسب االستقالل، وحتقيق  املنافع االجتماعية، كما ال يساعد 
العسف  بوجه  الشديد  التأثر  قابلة  هو  حقيقًة  العمل  هذا  يمنحه  ما  باملقابل،  الكفاءات. 

والتحرش. 

 ثمة نقطة بنفس األهمية:  يف النظام النيوليربايل، غالبا ما تكون أجورنا غري كافية لتأمني 
إعادة اإلنت�اج االجتماعية اخلاصة بن�ا ، فما بالك بتلك اخلاصة بأسرنا )حىت عندما حيصل 
الرثة"  "املهن  مراكمة  إىل  النحو  هذا  على  بعضنا  تضطر  أجر(.  على  باألسرة  آخر  عضو 
تزايد  والغالية.  املهرتئة  اخلطرية،  النقل  وسائل  يف  طوال  ساعات  ويقضني   ،   McJobs
عدد ساعات العمل المأجور لكل أسرة بقوة قياسا حبقبة ما بعد احلرب،  تاركا لنا القليل من 

الوقت  الستعادة القوى، والعناية  بأسرنا وجماعاتن�ا. 

بالعكس هي تعمم االستغالل.  النيوليربالية يوتوبي�ا نسوية:  الرأسمالية   إذن ال حتقق 
بل  عملهم  قوة  لبيع  احلياة،  قيد  على  البقاء  بغية  يضطر،  من  فقط  الرجال  ليس  اليوم، 

النساء أيضا- بكلفة منخفضة وعندما يستطعن. 

ليس هذا كل ما يف األمر:  بات االستغالل يرتاكب مع نزع امللكية.  مع رفضه أداء كلفة 
إعادة إنت�اج قوة العمل اخلاصة به )املؤنث�ة أكرث فأكرث(، ال "يقتصر" الرأسمال على امتالك 
فائض القيمة املنتجة من قبل العمال والعامالت. بل يغرف أيضا من األجساد، واألذهان، 
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واألسر اخلاصة بمن يستغلهم، مفرغا إياها من الطاقة الالزمة لبقائهم.  استغالل إعادة 
اإلنت�اج االجتماعية جلعلها منبع أرباح إضافية يعين  إيصال السكني إىل العظم. 

كما يمر هجوم الرأسمال على إعادة اإلنت�اج االجتماعية عرب تقليص اخلدمات العامة. 
فيما قبل، لّما كان تطور الرأسمالية مؤطرا باالشرتاكية الديمقراطية أو مسريا مباشرة من 
قبل الدولة، حصلت الطبقات العاملة بالبلدان الغني�ة على بعض التن�ازالت من الرأسمال 
البطالة،  عن  وتأمني  تقاعد  من  االجتماعية،  اإلنت�اج  إلعادة  عمومية  إعانات  شكل  يف 
وتعويضات عائلية، وتعليم عمويم مجاين وتأمني عن املرض. لم يكن األمر مع ذلك وضعا 
مثاليا: كان حتسني أوضاع حياة العمال هذا يرتكز على تبعية النساء إزاء األجرة األسرية، 
وإقصاء األشخاص ضحايا العنصرية من الضمان االجتماعي، وعلى معيار التغاير اجلنيس 
املعتمد لتحديد املرشح لالستفادة من احلماية االجتماعية، وعلى تأبي�د عمليات نزع امللكية 
االمربيالية يف "العالم الثالث". بي�د أن تلك التن�ازالت منحت حماية جزئي�ة للبعض، ذكورا 

وإناثا، بوجه نزوع الرأسمال الفرتاس إعادة اإلنت�اج االجتماعية. 

 الرأسمالية المالية النيوليربالية مصنوعة من طين�ة أخرى.  بعيدا عن تمكني الدول من 
تأبي�د إعادة اإلنت�اج االجتماعية بفضل إرساء خدمات عامة، تقوم بإجبارها على االنضباط  
إلرضاء املصالح قصرية األمد لالستثمارات اخلاصة. وتمثل الديون سالحها املفضل . يعيش 
الرأسمال المايل من الديون السيادية، اليت يستعملها ملنع حىت أبسط املنافع االجتماعية، 
مجربا الدول على إضفاء ليربالية على اقتصادها، وفتح أسواقها وفرض "التقشف" على 
من  االستهالك-  ديون  إكثار  على  لذلك،  بموازاة  وتعمل،  لديهم.  دفاع  ال  الذين  السكان 
األجور،  على  وقروض  للطالب،  وقروض  ائتمان،  وبطاقات  مخاطر،  ذات  رهني�ة  قروض 
التحكم بالفالحني/ات والعمال/ات، وجعلهم/ن عبي�دا  والقروض الصغرية...- بقصد 
االستهالك  ومواد  وراثي�ا  املعدلة  البذور  شرائهم/ن  وضمان  العمل،  ولفرصة  لألرض 
بأسعار مفرطة االرتفاع قياسا بأجورهم/ن.  ويف كلتا احلالتني، يؤجج هذا النظام التن�اقض 
الداخلي للرأسمالية بني متطلبات الرتاكم وحاجات إعادة اإلنت�اج االجتماعية. وإذ يتطلب 
بإلقاء  النظام  يقوم  العامة،  للخدمات  وخفضا  العمل  لساعات  سيا  

ُ
أ ارتفاعا  ذاته  اآلن  يف 

عبء عمل العناية على األسر واجلماعات مع إضعاف مقدرتها على القيام به. 

املسؤوليات  لتحمل  طاقتهن  قصارى  بذل  النساء،  سيما  ال  األفراد،  على  إذن  يتوجب 
املرتبطة بإعادة اإلنت�اج االجتماعية، مع احلرص على إجياد متسع لها يف فجوات استعمال 
ختصيصها  بأولوية  الرأسمال  يطالب  اليت  حياتهن  بقية  على  التطاول  عدم  وعلى  زمنهن 
الرعاية هذا، وإلقائه على  التخلص من عمل  لرتاكمه اخلاص.  يستوجب هذا بوجه عام 
من  لديه  فمن  العاملية":  الرعاية  "سالسل  سيم  ما  بذلك  صانعا  امتي�ازا،  األقل  كاهل 
العنصرية يف  إمكانات يقوم باستخدام نساء فقريات، مهاجرات وضحايا  النساء والرجال 
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الغالب، لتحميلهن األسرة والتكفل باألطفال واألقارب املسنني.  تتيح هذه اآللية لألكرث 
غىن مواصلة مسارهم املهين املرحب، فيما  تكدح عامالت الرعاية، هزيالت األجر، للنهوض 
بمسؤولياتهن األسرية واملزنلني، بوضعها يف الغالب على كاهل نساء أفقر، يقمن باملقابل 

باليشء نفسه- وهكذا دواليك، على مسافات طويلة يف الغالب. 

املسحوقة  االستعمار  بعد  ما  لدول  املجندرة  االسرتاتيجيات  يف  السين�اريو  هذا  ين�درج   
بالديون و املخضعة للتقويم الهيكلي.  و يف سعي يائس إىل احلصول على العملة الصعبة، 
المال إىل أسرهن  الرعاية هذا وإرسال  النساء بقوة على الهجرة الجناز عمل  شجع بعضها 
حرة  صناعية  مناطق  خبلق  األجانب  املستثمرين  بتملق  أخرى  وقامت  بالبلد.   الباقية 
)مختصة مثال يف النسيج والتجميع االلكرتوين( تستخدم نساء بأجور منخفضة، ضحايا 
يف الغالب للعنف اجلنيس يف إطار عملهن.  جيري، بكيفية أو بأخرى، جعل مقدرات إعادة 
بالعكس،  بل   ، الرعاية  مجال  يف  التفاوت  تصحيح  جيري  وال  ضئيلة.  االجتماعية  اإلنت�اج 
يتم نقل التفاوتات ال غري: من األسر األغىن إىل األسر األفقر، ومن بلدان الشمال حنو بلدان 
اجلنوب.  يقوم األفقر، مقابل أجور منخفضة، بعمل الرعاية لصالح األغىن، ما جيعل إعادة 

اإلنت�اج تسري بسرعتني: ُمسّلعة  لألغىن ، وُمخصخصة  لألفقر. 

 ُيضاف إىل هذا ما ُيدعى أحيانا "أزمة الرعاية".  لكن، كما برهنن�ا يف بي�انن�ا، قد ُيوِقع هذا 
أعم   أزمة  عن  لفصلها  قابلة  غري  وبالتايل  هيكلية-  األزمة  أن  إذ  بسهولة،  اخلطأ  يف  التعبري 
النضاالت حول  بالنظر إىل خطورة  هذه األخرية، يف تفجر  املعاصرة. ال غرابة،  للرأسمالية 
إعادة اإلنت�اج االجتماعية يف السنوات األخرية. تطالب نسويات بلدان الشمال يف الغالب 
بضرورة "توازن بني األسرة والعمل". لكن النضاالت حول إعادة اإلنت�اج االجتماعية أكرث 
أسايس  ودخل  الغذايئ  واألمن  الصحة،  ونظام  السكن،  أجل  من  أقليات  حركات  شموال: 
واملوظفني،  املنازل  وعمال/ات  املهاجرين:ات  حقوق  أجل  من  ونضاالت  المشروط؛ 
وحمالت من أجل تنظيم نقايب ملن يعملون يف املصحات ودور التقاعد واحلضانات اخلاصة، 
ونضاالت من أجل اخلدمات العامة )مثل عمل الرعاية اليومية والعالج للمسننني/ات(، 
هذه  مجمل  يستوجب  واألمهات.  اآلباء  لعطل  العادلة  واملكافأة  العمل  وقت  وخفض 
املطالب إعادة تنظيم عميقة للعالقة بني اإلنت�اج وإعادة اإلنت�اج: من أجل إجراءات لصالح 
احلياة والروابط االجتماعية بدل الرحب؛ ومن أجل عالم ُيتيح ألي شخص- أيا كان جندره، 
وقوميت�ه، وجنسانيت�ه وعرقه- أن جيمع األنشطة املرتبطة بإعادة اإلنت�اج مع عمل مضمون، 

جيد املقابل وخلو من التعسف. 
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 سياسة النسوانية من أجل 99 %

ُيوضح هذا التحليل املسألة السياسية  اليت يف صلب بي�انن�ا: جيب أن تنتفض النسواني�ة 
بمناسبة األزمة الراهنة. كما قلنا آنفا، ليس بوسع الرأسمال يف أفضل حال غري إبعاد هذه 

األزمة، بينما يقتيض حلها الفعلي شكال اجتماعيا جديدا كليا.

ال يرسم بي�انن�ا معالم ذلك البديل الدقيقة إذ جيب إن تنبثق من النضاالت. لكن بعضا 
تويح  )كما  السيطرة"  حظوظ  يف  بـ"مساواة  اجلنيس  املزي  هزم  يمكن  ال  جليا.  بات  منها 
النسواني�ة الليربالية( وال بإصالحات قانوني�ة )كما تزعم الليربالية العادية(. وعلى املنوال 
االشرتاكية  النظريات  شاكلة  على  العمل،  استغالل  على  حصرا  للرتكزي  يمكن  ال  ذاته، 
التقليدية، أن ُيسهم  يف حترر النساء- وال سائر العمال من جهة أخرى.  كما جيب استهداف 
هذا  على  له.  املنظم  واستغالله  عنه   املؤدى  غري  اإلنت�اج  إعادة  لعمل  الرأسمال  استعمال 
النحو، ال غىن عن فك االرتب�اط الوثيق بني اإلنت�اج وإعادة اإلنت�اج وتداخل الرحب واألشخاص 

وإخضاع هؤالء لذاك- وبالتايل إلغاء النظام الذي يولد هذا التكافل.

بزغت  التحرري.  املشروع  هذا  بوجه  كبرية  عقبة  الليربالية  النسواني�ة  يف  بي�انن�ا  يرى   
مع   بارتب�اط   1970 سنوات  يف  قبلها(  من  أطيحت  )أو  سبقتها  اليت  اجلذرية  النسواني�ة 
النضاالت القوية املناهضة لالستعمار اليت كانت تعارض احلرب والعنصرية والرأسمالية. 
وقد شاطرتها ُخلقها الثوري، فكانت تطعن كليا يف بني�ات النظام القائم.  لكن ذلك االندفاع 
الراديكايل نفد، مخليا املكان لنسواني�ة جديدة مهيمنة ُخُلو من أي تطلع ثوري وطوباوي- 

نسواني�ة معربة عن الثقافة السياسية الليربالية التقليدية وتت�الءم معها للغاية. 

 طبعا، ال يتلخص التاريخ يف النسواني�ة الليربالية. فقد واصلت الناشطات النسواني�ات 
غني�ة  حتاليل  السود  النسواني�ات  وأنتجت  النضال.  وللعنصرية  للرأسمالية  املناهضات 
الكري  نظريات  وأبرزت  اجلندر،  واضطهاد  والعنصرية  الطبقي  االستغالل  تقاطع  بصدد 
مؤسس  واجلندرية  اجلنسية  للهويات  اخلانق  التشييء  أن  احلديث�ة  المادية   queer
وتشهد  يوم،  بعد  يوما  الشاق،  امليداين  عملها  مناضلة  ُمّتحدات  وواصلت  للرأسمالية. 

النسواني�ة الماركسية اليوم جتددا. 

عن  املدافعة  احلركات  كل  إضعاف  إىل   ،1970 سنوات  منذ  النيوليربالية،  تسعى 
بي�د  الليربالية.  النسواني�ة  منها  للمقاوالت-  املالئمة  البدائل  تعزيز  مع  العاملة   الطبقات 
أن هيمنة هذه األخرية بدأت تتب�دد مع انبث�اق موجة جديدة من الراديكالية النسواني�ة من 
األنقاض.  كما أشرنا يف بي�انن�ا، يمثل تبىن اإلضراب- املرتبط تقليديا بالنضاالت العمالية- 
وإعادة اخرتاعه من ِقبل هذه احلركات النسواني�ة اجلديدة جتديدا كبريا. وقد كشفت هذه 
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احلركات، بوضعها العمل المأجور كما عمل إعادة اإلنت�اج غري املؤدى عنه يف صلب معاركها، 
دور هذا األخري الذي ال غىن للمجتمع الرأسمايل عنه. وأبرزت سلطة النساء و احتجت على 
االحنناء  والقوي  الصريح  وبرفضها  اإلضراب.  "احتكار"  تنوي  اليت  النقابي�ة   املنظمات 
ديمقراطيًة،  جديد  من  العمالية  النضاالت  النسواني�ات  املضربات  جتعل  القائم،  للنظام 
وليس  برمتها  العاملة  للطبقة  ملك  اإلضرابات  بديهيا:  ذلك  مع  يكون  أن  جيب  ما  وتؤكد 

لواحد فقط من مكوناتها أو منظمات خاصة. 

الذي  النسوية- األمر  النضاالت مضاعفات عميقة. جتربنا اإلضرابات  قد تكون لهذه 
شرحناه يف برنامجنا -  على إعادة تعريف الطبقة وما يعني�ه صراع الطبقات. تن�اول ماركس 
الطبقة العاملة نظريا بما هي "طبقة كوني�ة". كان قصده أن الطبقة العاملة إذ تن�اضل من 
أجل هزم ما تتعرض له من استغالل وسيطرة، تتحدى يف اآلن ذاته نظاما اجتماعيا يضطهد 
السواد األعظم من سكان العالم، وبذلك النحو تدفع قدما قضية البشرية برمتها.  بي�د أن 
العاملة والبشرية ال تشكالن كيانات متجانسة  أتب�اع ماركس لم يفهموا دوما أن الطبقة 
وغري متمايزة، وأنه ال يمكن بلوغ الكوني�ة بتجاهل انقساماتها الداخلية. ال زلنا اليوم ندفع 
بـ"التنوع"  من  النيوليرباليون بنفاق  ثمن تلك األخطاء الفكرية والسياسية.  فيما حيتفي 
أجل جتميل جتاوزات رأس المال، ما أكرث يف اليسار ، ذكورا وإناثا، من يكرر بال كلل الصيغة 
القديمة اليت مؤداها أن "الطبقة" املتجانسة واملجردة هي ما يوحدنا بينما ال يمكن للنسوية 

ومناهضة العنصرية إال أن تقسمانا. 

يغدو مع ذلك جليا أكرث فأكرث أن صورة املناضل العمايل النمطية )رجل أبيض( منقطعة 
كليا عن عصرنا- وما كانت يوما وفية له. نؤكد ذلك يف بي�انن�ا، تضم اليوم الطبقة العاملة 
العاملية ماليري النساء، واملهاجرات وضحايا العنصرية.  وال ترتكز مطالبها حصرا يف العمل، 
وتمتد إىل إعادة اإلنت�اج االجتماعية- من قالقل اجلوع اليت كانت يف صلب الثورات العربي�ة 
اليت احتلت ميدان تقسيم يف اسطنبول  الربجوازي  الطابع  املعارضة إلضفاء  إىل احلركات 

مرورا بنضاالت حركة املستائني ضد التقشف. 

العاملة  الطبقة  تتصور  اليت  اليسارية،  االخزتالية  املقاربة  ذاته  اآلن  يف  بي�انن�ا  يرفض   
لو  كما  التنوع  تعظم  اليت  "التقدمية"  النيوليربالية  واملقاربة  وفارغ،  متجانس  كتجريد  
كانت هدفا حبد ذاته.  ونقرتح مكانهما نزعة كوني�ة مكيفة بتعددية النضاالت الصاعدة من 
أسفل. طبعا تؤدي فعال الفروق والتفاوتات والرتاتب�ات، الناجتة عن العالقات االجتماعية 
يكفي  ولن  املستغلني/ات.  و  املضطهدين/ات  بني  مصالح  نزاعات  إىل  الرأسمالية، 
املجتمع.   تغيري  يتيح  الذي  بالقدر  ومتين�ة  عريضة  حتالفات  خللق  املجزأة  النضاالت  تكاثر 
التحالفات  تلك  جعل  طائلة  حتت  االختالفات  تلك  جد  محمل  حنمل  أن  علين�ا  جيب  لكن، 
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محاربة  إىل  بي�انن�ا   يدعو  بالعكس  شأنها:  تبخيس  وال  مسحها  نقرتح  ال  تماما.  مستحيلة 
الرؤية  تلك    % الـ99  نسواني�ة  جتسد  الرأسمالية.  قبل  من  واستعمالها  اختالفاتن�ا  تفاقم 
للزنعة الكوني�ة:  رؤية يف طور تشكل دائم، ومنفتحة دوما على التغريات، وعلى االحتجاجات 

ومتجددة دوما بالتضامن. 

بب�دائل  أبدا  نرىض  وجذرية-لن  للرأسمالية  مناهضة  نسواني�ة   % الـ99  نسواني�ة  إن 
باهتة طالما  لم حنصل على املساواة، ولن نرىض أبدا بتساوي احلقوق طالما لم حنصل على 
العدالة، ولن نرىض أبدا بالديمقراطية طالما لم ترتبط احلرية الفردية حبرية اجلميع ذكورا 

وإناثا. 

 Arlie Russel األمريكية   االجتماع  لعاملة  مؤلف  عنوان    The second shift
Hochschild حييل على العمل األسري واملزنيل الذي ينضاف إىل النشاط املهين

 New في  Cinzia Arruzza: أستاذة فلسفة  أروتسا  تشينسيا 
School for social Research في نيويورك.  لها مؤلفات عديدة 

تستكشف العالقات بين االشتراكية والنسوانية.
برنامج  ومديرة  أستاذة   :Tithi Bhattacharya باتاشاريا  تيتي 
تقيم  ]انديانا[.    Purdue بوردو  جامعة  في   Global Studies

مؤلفاتها تقاطعا بين النظرية املاركسية ومسائل الجندر.
نان�سي فرايزر Nancy Fraser: أستاذة الفلسفة والسياسة في 
لها مؤلفات  بنيويورك.   New School for social Research
في  النقدية  للنظرية  الرئيسة  املمثالت  إحدى  وهي  عديدة، 

العالم الناطق باالنجليزية.
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