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 1النسويّة واليسار

 ن ألكوفمارت يندالحوار مع 

 

 وضحى الهويملترجمة: 
 
 

 
 بناء ملشهد قراءاهتم لدى الكتاب هذا يف ثري بشكل اجلندرية القضااي الكتَّاب من العديد تناول لقد     

 غالًبا النسوي السياسي والنشاط النسوية، ابلنظرية املنخرطني أولئك حنن أننا حني يف اليسارية، التحالفات

 أصبحت حىت ومرارًا يسارية؛ سياسية أجندة لصاحل ختبو بدأت اجلندرية تتناول اليت اخلطاابت أن مانشهد

 عندما السيما َمِطيَّة اختاذها استمرارية مع املركزية، أو اجلوهرية للقضااي نسبة الحقة أو اثنوية مسألة ”اجلندرية“

 .أخرى سياسية غاايت مع تتالئم

 القضااي هذه مثل إلحاطة املهم من أنه وجدت هلا، الحصر ودواع   سياقات على ذلك حلدوث ونظرًا     

ْلتبسة
ُ
 إبسهاماهتا املعروفة [ألكوف مارتن ليندا]   ة:والباحث الصديقة مع حوار إبجراء الكتاب أختم أن امل

 ابعتباره ”اجلندر“ على تنطوي حتالفات اءلبن املستمرة ومساعيها .واملمارسة النظرية، بني العالقة شكل لتحديد

                                                           
 المصدر 1
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 أتثريه ملدى األطراف أهم من يكون قد بل .لإلضطهاد أخرى أشكال مع تقاطعه جانب إىل رئيس، طرف

  .أعماهلا من لنا يتبني حسبما اليساريني حنن علينا

 املناهضة ةاألنشط أتخذ بدأت حينما التسعينات، مطلع يف [ألكوف] مع املشاركة شرف يل كان  لقد    

 عن اإلفصاح خيشني الشاابت من الغالبية كانت  حيث .واقعًيا حيزًا ابجلامعات النساء ضد املتزايد للعنف

َمارس التسرت ومواجهة للجاين، بدوره املنحاز للقضاء اللجوء أو جتارهبن،
ُ
 االنتهاكات لتلك اجلامعات ِقبل من امل

   .هبا االلتحاق معدالت تزايد على بذلك وللحفاظ اجلامعة، مسعة على خوفًا النساء، حبق

 ملواجهة عالية قدرة على اجلنسية االعتداءات من جنني الاليت اليسار أصوات أبن إمياننا عند زلناوما كنا    

 التخميد مماراسات أبن ــ أيًضا السياسي النشاط عن فضاًل  ــ اخنراطنا واقع من وأدركنا .القمعية اخلطاابت هيمنة

 خطاابت تتبىن مجاعات من تبدر ما كثريًا  بل وحسب، احملافظة الفصائل على تقتصر ال ندريةاجل للقضااي

 لذلك وتبًعا .اليساري اخلطاب الغالب يف بينها من وكان األهداف، من ابلعديد معها نتفق نقدية سياسية

 .واليساريني النسويني أهداف بني ابتساع أخذ الذي الصدع ردم رمبا الصعب من ابت

 الراهن، بوضعها املتحدة الوالايت يف النسوية الدراسات [ألكوف مارتن ليندا] مع التايل حواران يف تناولنا    

 وجمال اخلاصة حياهتا من العالقة هذه وأين التارخيي، إطارها يف واليسار النسوية، بني اخلاصة العالقة تقرأ وكيف

ننا قد لذيا وما لتحالفات،ا لبناء حماوالتنا جراء املنبثقة واملشاكل دراساهتا،  إنتاجية أكثر عالقات بناء من ميكِ 

 .واليسار النسوية بني

 

 للنسوية الراهن الوضع تقرأين كيف  حال؛ أيّة على سأطرحه ولكنين مستحيًل  سؤاًل  أبنه أعلم :لورا /1 

 املشهد؟ على املهيمنة واإلشكاليات ومالصدوع، املتحدة، الولايت يف
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 اإلشكاليات تشخيص يف تكمن شك بال ولكنها للنسوية، الراهن املشهد قراءة يف ليست بةالصعو  :ليندا     

 الصعيد على بتأثريها تتنامى النسوية أن الراهن الوضع يكتنفها اليت املفارقات فمن .العوائق مالمح حتديد أو

 .الثقافة وصناعة عالم،واإل احلكومة، داخل وزن ذات عناصر من والسرش التصاعدي اهلجوم برغم الثقايف،

[industry culture: أنه إىل ويشري وأدرونو هوركهامير، لـ التنوير جدل كتاب  يف إدراجه مت مصطلح 

 [.ما شعبية ثقافة إلنتاج كأدوات  إخل،..واجملالت والربامج واإلعالانت األفالم استخدام جيري

 واالعرتاف .واخليارات احلقوق، يف للرجال النساء مبساواة اإلقرار أبهنا ”النسوية“ نعرِ ف أن أردان لو وميكننا    

 مازال املعتقدات بتلك التمسك أن النسوية األجيال تعاقب من لنا ويتضح .احلياة جماالت مجيع يف أبهليتهن

 املتزايد النمو كذلك  ونلحظ الرجال، نسبة تفوق النساء نسبة أن جند العايل التعليم إىل نظران فإذا .راسًخا

 .والطب كالقانون،  بتخصصات اللتحاقهن

 يكون فقد النسوية، إىل أسبابه النسوي للخطاب املناهضني يعزو واليت الطالق معدالت الرتفاع ابلنسبة أما    

 اليوم علينا السهل من أصبح أنه :مبعىن املناهضة؛ اخلطاابت هذه معه تتفق ال بشكل ولكن !صحيًحا ذلك

 متنح قوانيًنا فيها يكن مل ملراحل نسبة الفاشلة، الزجيات من نتخلص وأن ا،وأطفالن أنفسنا، نسند أن كنسوة

 لألزواج النساء عند الرفض رقعة اتساع إىل أدى ما .العمل جماالت يف واملساواة التمييز، ضد احلصانة النساء

 ابلضرورة سينعكس بدوره وهذا جتاههن، املمارسة الدونية اجلنسية للنظرة اخلنوع وعدم واملتعسفني، املتسلطني

 التحول هذا ولكن .والرجل املرأة حول مفاهيمهم وصياغة القادمة، واألجيال األطفال، تصورات بناء على

  :جبهات عد ة على مهامجته تتم املتدرج الثقايف
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 يَصنَّفنَ  وأهليتهن بكفاءهتن يؤمن   اللوايت النساء جعل ما ،”الضحية علم“ ابعتبارها النسوية يقدم فاإلعالم    

 لالدعاء حماوالهتن يف للنسوية املناهضات ينجحن ما وغالًبا .بنسوايت ولسنَ  للنسوية، كمناهضات  ببساطة

  .كضحااي  النساء تصنيف لرفضهن وذلك حقيقيات؛ نسوايت أبهنن

 ــ نعلم كما ـ ـ نضالنا أن من ابلرغم ضحية؛ املرأة أن لفكرة تُعزز بتصورهم اجلنسي للعنف املناهضة فاحلركة    

 يستخفون للنسوية املناهضني جند النضال هلذا دعمهم من وبداًل  .النساء ضد املمارس للعنف حد لوضع يهدف

 كتسوية،  اإلجيايب التمييز ويرفضون األعمار، كافة  من النساء يواجهنه الذي اجلنسي العنف ابستفحال

 الضحااي أن على ويصرُّون الفكرية، احلرية على سيةسيا قيوًدا ابعتبارمها الثقايف؛ والتحليل النقد، ويهامجون

 ”النسوية“ كلمة  تزال فال .العدوانية طبيعتهم جتاه ابخلطيئة ليشعروا وِجدوا الذين البيض الذكور هم احلقيقيون

  .الواقع مع ابتساقها مؤثرة سلبية مضامني الداليل حقلها يف حتمل ــ دائًما كانت  وكما ــ بذلك،

 جُيْرَبنَ  اللوايت فالنساء ذلك، على املرتتبة اجلسيمة واآلاثر اإلجنابية، النساء حقوق هتميش كذلك  ننسى وال    

 تصبح األمومة متطلبات ملواجهة والعاطفية ،االقتصادية اإلمكانيات تغطية على قدرهتن عدم مع األمومة على

 السياسية، والقيادة اجملتمع، بناء يف ابملشاركة فُرصهن صوتتقل .القصري املدى على ومهددة مرهتنة، غالًبا حياهتن

  .األخرى االجتماعية واإلصالحات النقابية، والتنظيمات

 السكان، عموم من ضئيلة أغلبية دعم على احملافظة من النسوية متكنت فقد القانوين، ابإلجهاض يتعلق ومبا    

 من بعد تتمكن ومل اإلجهاض، عملية تعليم لىع الطبية الكليات إجبار هبدف حشدهم عن عجزت ولكنها

 الفقريات، للنساء الكاملة اإلجنابية اخلدمات على احلصول من وال املدارس، داخل للحمل جمانية موانع توفري

 .ببساطة والية كل  يف وللنساء الريف، ونساء
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 الذي ابلشكل يةالنسو  الستخدام تسعى الثقافة صناعة أن جند حيث الشيء، بعض معقد   هنا الوضع   

 واستثمار بتسليع فيه تقوم الذي الوقت ذات يف للنساء، الرايضية األحذية بيع عملية تنشيط خالله من تستطيع

 .اهلائلة الرحبية العوائد هبدف جنسًيا املرأة

Man The و Bacholar heT مثل يف جديدة ملستوايت جنسًيا املرأة امتهان إىل برامج وتدفع    

Showيف املقارنة أردان لو نرى ال حبيث حديثًا، املتَّبعة العصرنة أساليب من النساء حتقري أصبح فقد ؛ 

 ولح نصائح   :ابلنساء يتعلق ما جل   أن بل .للنسوية بدوره يعزز الربامج هذه ملثل نظريًا اإلعالمية الوسائل

 اليت األفالم نوع على عادة يُطلق رائج وصف] " flick chick" فليكس تشيك أفالم من وحزمة املوضة،

 املسؤول الطرف أهنن افرتاض على النساء بطبيعتها تستهدف واليت احلب، وقصص الرومانسية العالقات تتناول

 [.العالقات إجناح عن

 مهمني، جانبني من لإلصالح حباجة النسوية أن آيديولوجي حنو على املشهد استعراض لدى يل ويبدو    

 واليت للنسوية العامة الواجهة اجلانبني هذين يتقدم .يسارية وليست ليربالية، مقاربة وفق عليهما العمل وجيب

 …الوظيفية والفرص االجنابية، احلقوق حول ياتفاجلدل .األخالقي احلس عن ــ الكثري امتالك رغم ــ ختلت

 النطاق مع تتضارب اخلاص النطاق ضمن االختيار حرية أن مبعىن .االختيار حرية ابسم مجيعها تنطلق إخل،

 مع ــ وقائية حكومية سياسة لتمثيل املعركة ابألساس كسبوا  اجلمهوريني ألن نظراً  احلكومي، التنظيم داخل العام

 .“برائته ثبوت حلني مدان قاعدة وفق” ــ ابلطبع العسكرية ةاملؤسس استثناء

 النسويون يستطيع ال األخالقية، للقرارات املالئم الوحيد اجملال يعترب الفردي للخيار اخلاص النطاق وألن     

 كاف،  غري هذا ولكن الفردية، أخالقيات استحضار دون أخالقية، حجج من مبطالباهتم ينطلقوا أن الليرباليون

 للنشطاء األخالقية الفضيلة مقاومة أن ــ مأساوي حنو على ــ ثَبت وقد !صحيح وغري بل ضروري، وغري

https://g.co/kgs/NbQZLw
https://g.co/kgs/qLqsFa
https://g.co/kgs/qLqsFa
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 أمر االجهاض أن حًقا يعتقد الفرد كان  فإذا مالئمة، غري الليربالية االختيار حرية بدعوى لإلجهاض املناهضني

 بفقدان اجملازفة إىل أو الظروف، من ظرف أي حتت مقاومته إىل ذلك به سيدفع الدوام على أخالقي غري

 حول الواقع يف يتمحور املسيحي اليمني حركات من اجلوهر أن خنتلف وال .أخالقي كفرد  نفسه جتاه شعوره

 وأاننية، جشع، من السوق ميليه ما وطرد األخالقية، منطلقاهتم لتعزيز داخله الفصائل وتسعى .األخالق

  .حياهتم نطاقات شىت على ذلك وتعميم .ورفاهية

 جانب إىل يتواىن ومل اليمني، لصاحل األخالقية األرضية عن تنازهلم يف جسيًما خطأً  نو الليربالي ارتكب فقد     

 ؛“ينبغي ما” ميثل أو هبا، يتصل خطاب أي أو ”األخالقية“ نقد عن الليرباليني النسويني من األكادمييني ذلك

 األفضل كانت  أبهنا نقر   أن جيب ولكن هبا، الناس استمالة بغرض خالقيةاأل املنطلقات النتهاز هنا أدعو ال أان

 ولكن اخلاص، النطاق خيارات ضمن الدين حبس ميكن .ذلك حيال صرحيني نكون وأن منطلقاتنا، بني من

 هي األخالق خصخصة دعوى أن حيث تضارب، أو تناقض بال اخلاص ابلنطاق األخالق عزل يصعب

  .الفرد الستقاللية األعلى األخالقي التقييم منح على ذاهتا حبد مرتكزة دعوى

 نستطيع أبننا الليرباليون يعتقد إذ .الليربايل من بكثري إقناعا أكثر اليساري االجتماعي التحليل أن هنا بظين    

 االقتصادية واألنظمة احلكومات، فإن ملاركس وفًقا لكن .األخالق تشريع مهمة خارج احلكومة ابقاء

 والبعض متاحة، األخالقية اخليارات بعض جتعل اليت وهي ممكًنا، أمرًا األخالق من جتعل اليت هي لمؤسساتل

 القيم لبعض التعزيز تفادي علينا يستحيل أنه منطلق من وحنتاج .ذلك حول ما أو مستحياًل؛ أمرًا منها اآلخر

  .ابلكلية ذلك تفادي من بداًل  .تعليلوال للمحاسبة وعرضة دميقراطًيا، منهجنا جنعل أن األخالقية

 فالتقسيم اجلندر، أو االجتماعي النوع على احملصورة ابألعمال املتعلق اآلخر اجلانب ذلك بعد أييت   

 الرجل عن متخلفة املرأة بقاء يف رئيس سبب لألانث، احملصورة الوظائف لتلك املتدنية والقيمة ابلوظائف،
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 والتمريض، والعناية، كاحلياكة، ـ ـ ابألانث مقرتنة وظائف يشغلن العامالت؛ النساء من ٪80 قرابةف .اقتصادايً 

 أن أو جذري، بشكل الوظائف تلك وصف بتعديل إال ابألجور االنصاف يتحقق ولن .ــ والتنظيف والتعليم،

 املرأة بدفع املتعلق ايلالليرب  فالربانمج .األجور سلم يف احلقيقية وبقيمتها الوظائف، تلك بصعوبة االقرار يتم

 أن حني يف .املتوسطة فوق وما املتوسطة، الطبقة نساء من صغرية أقلية على أتثريه ينحصر ومتكينها، للمهن

 العمل على املرأة فيهما حتصل أن ميكن القطاعني كال ـ ـ النهارية العناية ومراكز املنزيل، ابلتمريض يعملن الاليت

 كن    حال يف احلكومية اإلعانة عن يغين ال منخفًضا، أجرًا عام بشكل تقاضنيي ــ مؤهل حتمل أن دون بسهولة

 املنزيل ابلتمريض فالعامالت ــ الفحم، عن التنقيب خبطورة الوظائف هذه وخطورة .عازابت أمهات العامالت

 أي إدارة بصعوبة هاوصعوبت مستمرــ حنو على ثقيلة أوزان محل عليهن ويتوجب روتينية، بصورة ابلبكترياي ُيَصنب

 ساعات العشرة يتجاوز أو يقارب، فيما ،ابألسبوع مخسة ملدة أحدهم، رعاية عن مسؤولة أنك فتصوَّري مصنع؛

 .يومًيا

 النساء من املاليني يواجهنها اليت الصعوابت لتلك معاجلتهم أثناء مشكلة األحيان بعض يف اليساريني ميثِ ل    

 ذاك تطوير على بقدرته تنخر اليت الطبقي االختزال بذهنية مستمر اليسار فاليزال .الليرباليني ميثله الذي ابلقدر

 .العاملة القوى تنظيم يف ”اجلندرية اآليديولوجية“ وظيفة لفهم الفرد حيتاجه الذي الثقايف التحليل من النوع

 على تركيزهم ينحصر ــ ربالينيلي دائًما أعتقد ما على والذين ــ النسويني النشطاء غالبية أن جند وابلتايل    

 الغالبية لتبقى كثريًا،  ختتلف ال طبقة على اليساريني تركيز ينحصر فيما العامالت، النساء من العليا الطبقات

 الكمية حيث األكادميي، الصعيد على أواًل، :الستثنائيني أُشري أن ُهنا وأود .مهم شة العامالت النسوة من

 ابستخدام العاملية الشركات وتوجهات ،”اجلندر“و ابلعمل، املتعلقة املمتازة اساتوالدر  البحوث من اهلائلة
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 …املتدنية األجور ذوي من املهاجرة/الوافدة العمالة وصراع استثمارهتا، ملضاعفة متحيزة جنسية آيديولوجيات

 .ذلك إىل وما

 ما خبلق واهلجرة والعرق، اجلنس، من لك  دور بتوضيح منها كبرية  شرحية ومسامهة العمالية، احلركة :واثنًيا    

 االقتصاد يف اجملتمع لتقسيم كأساس  طبقتني هناك] “segment class ascriptive“ اليوم يعرف

 إرادهتم عن ابلضرورة واخلارجة املوروثة العاملني بصفات تتأثر فرعية تقسيمات منها وينحدر الرأمسايل السياسي

 بعض بدأت حيث .له رهًنا العاملة الطبقة داخل الفرد موقع أضحى ذيال املفهوم [واجلنس والعرق، كاللون،

 اصالح على يساعد بشكل العقود تفاصيل تطوير على والعمل املؤسساتية، احلمالت ابستهداف النقاابت

 النسوية حاجة ــ املفصليني اجلانبني هذين     .ةالوراثي صفاهتم عن مبعزل للعاملني احلالية األجور سالمل بعض

 يف عليهما العمل حيتِ مان ــ فعاًل  النساء يعملن حيثما املطلوبة اإلصالحات معاجلة وأمهية أخالقي، خلطاب

 .اآلن عليه هي مما وأبعد أعلى ملستوايت ابلنسوية النهوض أردان حال

 

 ؟”اليسار”و ”النسوية“ بني والتارخيي احلايل، بوضعها العلقة تصفني أن ميكن كيف  :لورا /٢

 .”اليسار”و ”النسوية احلركة”لـ تعريفنا كيفية  على ــ كبري  بشكل ــ تعلمني وكما هذا يعتمد ابلطبع :ليندا     

  .األقليات مجوع تنظيمات داخل مطلًقا يتشكل ومل بيضاء، أكثرية ضمن يتموقع ابلغالب كالمها  وأن السيما

 ابعتبارها لتصنيفها مييلون الزالو املثال بيلس على ”النسوية احلركة“ بتاريخ واملختصني الباحثني فمعظم     

 الطالبية التنسيق جلنة] يف سواء السوداوات النساء دور بذلك متجاهلني البيضاوات؛ النساء ختص حركة

 واإلصدارات الربامج، يف نضاهلن أو ،[Leauge Urban/ احلضري االحتاد] أو ،[/SNCC السلمية
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 والاليت ،[MEChA] منظمة داخل الالتينية األصول ذوات النساء نضال وكذلك .املرأة لتمكني هتدف اليت

  .براجمهن ضمن اجلنسي التمييز مناهضة أدرجن

 هذا يف ”اليسار”لـ  املكوِ نة اجلموع من أساسًيا جزًءا ابعتبارها هلا يُنظر ال ”األقليات“ من اجلموع وهذه     

 املرأة لتمكني تسعى اليت العمالية املنظمات يشمل ال كذلك  النسوية احلركة عن تصوران أن الغالب بل .البلد

 .التعليم أو كالتمريض،  التقليدية جماالهتا يف

 لتأهيلهن والسعي العاملة، الطبقة نساء من األلوف ملئات ووصوهلا املنظمات، هذه جهود من الرغم وعلى      

 مثل لوظائف منصف بتقييم للمطالبة النضالية ابلتكتالت لالخنراط ودفعهن وقائدات، منظِ مات، ليصبحن

 أندية لدمج يسعني اللوايت النسوايت على تركيزه يوج ه أن على اإلعالم يصر   .املنزيل والتمريض النهارية، الرعاية

 العالقات جودة لدينا تنحصر التحديد وجه على املغلوطة التصورات لتلك وكحاصل .ابلنخبة اخلاصة الغولف

  .وتعدديتها بتنوعاهتا، براجمنا والتحام توحيد كيفية  حول اجلماعي فهمنا ويتقيد احلشود، داخل العمل يف

 من ؛”النسوية”و ،”اليسار“بـ أحياانً  خالهلا من نفكر اليت ابلطريقة التفكري نعيد أن كأولوية  البد لذا   

  .اليوم تواجدمها حيث

 اليت املواضع عن ببساطة البحث إىل حباجة نناأ أعتقد عاداًل  تقييًما الراهن بوضعها النسوية نقيِ م ولكي   

 مماثل حنو وعلى .املرأة لشؤون مكرَّسة مؤسسات ضمن النضاالت تلك تكن مل لو حىت النساء، فيها ينضالن

 تقييم إىل نصل لكي احلايل االقتصادي اهليكل داخل ــ كانت  أينما ــ التحدايت مواضع نتتبع أن علينا يتعني

 .لليسار منصف

 تفصح ال اجلموع هذه أن حبجة واألنشطة؛ اجلموع من الشاسعة الكوكبة هذه أحياانً  األكادمييني جاهليت   

 ولكن نسويني، أو يساريني أهنم اعتبار على أنفسهم فيها األفراد يقدم ال فرمبا .نسوية أو يسارية غاايت عن
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 التغيري تكلفة حول كبري  حد إىل ودقيق معقَّد مستوى ورمبا اإلدراك، من عال   قدر على أهنم ينفي ال هذا

 على ــ معينة جمموعة ِقَبل ــ من السلطة ممارسة تتم وكيف البلد، هذا يف املسؤولية تقع َمنْ  وعلى االجتماعي،

   .السكان

 نظرايهتم؛ إىل للوصول ابلقليل ليس وقًتا يقضون مم ن للبعض املاس ة وحباجتنا النظرية، أبمهية جًدا مؤمنة أان   

 خارج األماكن، من ابلعديد تكمن أن ميكن السياسية النظرية أبن مؤمنة ابملقابل لكنين .فيلسوفة أان ايةابلنه

  .النظرية أعين بل وحسب، السياسية والتطلعات اآلمال هنا أعين ال بذلك؛ املتعلقة الكتب حدود

 هوراس” السياسية العلوم ألستاذ [resistance and Rasta] مَؤلَّف هنا املثال سبيل على وأستدعي    

Heretics, Black ] :”بوقز آنتوين” النقدية والنظرية اإلنسانية العلوم ألستاذ اجلديد واملَؤلَّف ،”كامبل

Prophets Black] ضوء على للسود الراديكايل واملنهج الشعبية، الثقافية احلركات فيه تناول والذي 

 .”ويلز يب آيدا“ والصحفية الناشطة مثل شخصيات

 يتجسد أن كذلك  وميكن مؤسسات، ضمن يتشكل أن ميكن واليسار، النسوية :من كل  إنف لذلك ووفًقا    

 ــ دائًما تعد ــ حال أية على النسوية واحلركة .مؤسسايت نطاق أي عن بعيًدا ثقافية، ثورة أو اجتماعية، بثورة

 فإنه واليسار النسوية بني قةالعال عن طرحتموه الذي املهم للسؤال وابلنظر .نسبًيا المركزية املبدأ حيث ومن

 بتنوعها، العالقات وترصد سياقيهما، ضمن ”النسوية“و ”اليسار“ تتناول متعددة، أبعاد ذات إجابة يتطلَّبنا

    .واجلندرية الطبقية، الصراعات من سياقاهتا وابختالف

        

 ذلك تبعات وما واحلياة؟ العمل، صعيد على ”اليسار”و ”النسوية“بـ علقتك لعبته الذي مالدور :لورا /٣

 والسياسة؟ الشخصية، الناحية من

http://www.goodreads.com/book/show/896075.Rasta_and_Resistance
http://www.goodreads.com/book/show/1425250.Black_Heretics_Black_Prophets
http://www.goodreads.com/book/show/1425250.Black_Heretics_Black_Prophets
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 اخنرط والذي إليه، أنتمي الذي اجليل نساء من العديد ــ كبري  حد إىل ــ متثل جتربيت أبن أعتقد :ليندا     

 تزامن اليت اجلماعية واألنشطة ،االجتماعية الثورات لسلسلة نتيجة السبعينات مطلع يف السياسي ابلنشاط

 النسوي، ابلنشاط اخنرطت البالد غادرت حاملا وابلفعل فيه؛ ضرامها وأوقدت والستينات، اخلمسينات يف نشأته

  .آنذاك املتوسعة اليسار وأنشطة

 أوج   يف الشعيب احلراك كان  ،”فلوريدا” يف بلديت غادرت بعدما م،1973 عام ابجلامعة التحقت فعندما     

organized ” املنظم اليسار وكان .اجلامعي احلرم وحول داخل، التنظيمات خمتلف من كوكبة  ضمن مراحله،

left“ بوصفها آنذاك النسوية احلركة ينتقد املاركسية، اجلذور ذات اجلماعات خمتلف من ملنظومة يشري الذي 

 أنديرا”أو ،”مائري جولدا“ مثل شخصيات حول تنتهي ال تكاد اليت النقاشات تلك وأذكر .”برجوازية نسوية“

 مضاعفة منها يراد ذريعة كان  إذ وما النسوي، النضال جوهر وحول ؛لالضطهاد تعرضن قد كنَّ   إذ وما ”غاندي

 التمييز من شيًئا الربجوازايت النساء واجهن هل :السؤال كان  حيث .الرأمسالية كعكة  من النساء نصيب

 يعتقدون غالًبا اجلديد اليسار من فالرجال  .معينة طبقة لىع حصًرا يكن مل اجلنسي التمييز أن حال يف اجلنسي؟

 حقوق على للرتكيز دواع   أية جيدون ال وابلتايل فقط، العاملة الطبقة نساء على مقتصرة االضطهاد مظاهر أبن

 الدولة؛ إبطاحة تطالب مل أهنا ابلربجوازية النسوية وصف إىل أد ت اليت األسباب ومن .التحديد وجه على املرأة

 .ابألجور واملساواة اإلجهاض، مبسائل املتعلقة اإلصالحية املطالبات على تركيزها جل   كان  بل

 صحية رعاية مراكز إنشاء على العمل خالل من احمللي املستوى على للنسوايت اجلدير الدور برز فقد    

 على العمل وكذلك .اإلجنابية حياهتن إزاءَ  لنساءا وتوجيه وتثقيف، بتعليم، مْعنيَّة نسوية ندوات وإقامة للنساء،

 ومؤهل آمن فضاء خللق حماولة يف االغتصاب، لضحااي محاية ومراكز املعنفات، النساء إليواء دور إنشاء

  .واألخبار الصحف يتصدر مازال الذي الذكوري التعنيف ضحااي وإيواء الستقبال
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 تلك ولكن حقيقية، أزمات من جمتمعنا يعانيه ملا وليدة املؤسسات داخل اإلصالحية اجلهود هذه وكانت    

 واألقليات منهم، البيض ــ اليسار تيار داخل الطلبة من االمتيازات ذوي من البعض عند حظوة تلقى مل احملاوالت

 .املرجو ابملستوى [راديكالية] تكن مل أهنا منطلق من تلك؛ جهودان يستسيغوا ومل وانتقدوان، ــ، سواء حد   على

 األساسية اخلدمات لتوفري يسعني ــ سابقات طالبات أو جامعيات، طالبات من ــ النسوايت كن  الذي ابلوقت

 .توفريها على العمل شأنه من أحد مثة يكن مل حني يف العاملة، الطبقة من اجملتمع داخل

 اخلدمات هذه مثل تغطي مل اآلن حىت الدولة متاًما؛ العكس على بل النقد، هذا من احلط   هنا أقصد وال     

 تسبنب فقد للنساء، التطوعية األنشطة مبثابة النسوية اإلصالحية االجتهادات وهذه .اجملتمع أطياف غالبية يف

 فاجلدير .األبوية األوليغارشية وهيمنة لوثة من التخلص بغية يذكرــ مقابل بال ــ العظيمة اإلصالحات من ابلعديد

 واالنعكاسات التداعيات فاتورة مثن ندفع سنظل فإننا وإال البلد، يف السلطة بنية بيعةط تغيري على العمل بنا

 االجتماعي ابلنظام املتأصلة اإلشكاليات من وغريها املادي؛ واجلشع اجلزئية، والبطالة األجور، لتدين الفادحة

 للتقليل ويـََعَمدون آنذاك، النسوية ابإلصالحات يستهينون كانوا  ما كثرًيا  الذكور من اليساريني ولكن .احلايل

 اليت احمللية النسوية اجلماعات أغلبية على ينطبق ال “الربجوازية النسوية“بـ يسمى ما أن شك وبال شأهنا، من

  .الغولف أندية دمج هبدف ووقتها جهودها، تكرس مل

 إليواء يهدف كان ـ ـ لتعنيفوا االغتصاب، لضحااي ومالجئ صحية، رعاية مراكز من ــ النسوايت أجنزنه فما    

 يف .ابجملتمع دجمهن وإعادة أسرهن، داخل دورهن وتفعيل لتأهيلهن، والقمع، الظلم من يعانني الاليت النساء

 أمعنوا أهنم ولو والندوات؛ االجتماعات من النسوة أولئك كن  أين للتساؤل اليساريني من البعض يعمد حني

 .الذكورية جمتمعاهتن يف بيوهتن داخل اليومية احلياة صعوابت عنيصار  كن    أبهنن ألدركوا قلياًل  النظر
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؛ بشكل اجلنسي التمييز متارس آنذاك اليسار من الغالبية أن جند وعليه      القيادات، يف ذكورية أمناط من جلي 

 لالضطهاد اجلامعي احلرم داخل اليسارية الربامج وجتاهل املؤسسات، داخل اجلنس على املرتكز العمل تقسيم إىل

مارس ”اجلندري“ اجلنسي
ُ
 تتواجد جمانية جامعة وهي ــ [CPE] يف االستشاري اجمللس ضمن َعملت فقد .امل

 ابحلرم انشطة كنت  إذ ــ، جماين بشكل للمجتمع الفكرية املصادر لتوفري تسعى حيث البلد حول أماكن عدة يف

 وأُجيب ابألرشفة، أقوم ما غالًبا وكنت .ارةواإلد التنظيم يف املساعدة بغرض للمجلس وُدعيت اجلامعي

 دعوت حيث العاملي املرأة يوم يف كان  تنظيمه مين طُلب الذي الوحيد والربانمج .امللصقات وأوفر ،االتصاالت

 .للجامعة اليسار قيادات من سيدات ثالث فيه

 بني منشورات هناك وكان اجلامعي، احلرم داخل الطلبة مبقر ركن يف يسارية منشورات أبيع كذلك  وكنت    

 بوالدة يتجسد لالشرتاكية املرأة تقدمه قد الذي اجمليد الدور أبن أشارت االشرتاكية ألبانيا مجهورية من بعنا اليت

 العديد بدأ الوضع هلذا ونتيجة .حاالته أبسوأ املرحلة تلك يف اليسار كان  ؛االشرتاكيني العمال من القادم اجليل

 فعل كرد  مستساغاً  أمًرا ذلك وابت الرجال، يرتأسها أو يقودها اليت اجملموعات من ابالنسحاب النساء من

 صحية، رعاية ومراكز نسوية، جملموعات والتأسيس ابالنضمام بدأن حيث .عليهن املمارس لالضطهاد

 مطالبهن، شرعية حول اليومي اجلدل جتنب من بذلك ليتمكنَّ  .إخل… ومكتبات اإلجهاض، حلقوق ومنظمات

  .الذكوريني الرجال مع التعامل كذلك  وليتجننب

 الطبقة من أو بيضاوات مجيعهن ليس ولكن البيضاوات، من األرجح على كن  النسوة أولئك ومعظم    

 سبيل على وأستدعي خمتلفة، نسوية مبجموعات متمثلة الطبقات، من متنوعة جمموعة كانت  بل الوسطى؛

 :هنا املثال
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   - )League) Action Right Abortion National /NARAL، آنذاك واملعنية 

     .ذلك سبيل يف جهودها وحصرت االجهاض، حق عن ابلدفاع

 بنيل املعنية ،Network) National Right Reproductive the /2N2(Rو -   

 ولتتمكن األقليات؛ نساءو  تالفقريا النساء على املمارس التعقيم مكافحة بذلك للمرأة ليتسىن اإلجنابية، احلقوق

  .ينجنب أبالَّ  حقهن وكذلك ابإلجناب، حقهن من النسوة

 نشاطي من فبالرغم .طبقي لتحليل حباجة حنن واحدة، ككتلة  النسوية اجملموعات مع التعامل من وبداًل     

 االجتماعي للتغيري علًنا هتدف منظمات حنو بنشاطي توسعت أنين إال اجملموعات، هذه من البعض داخل

 اإلشكاليات تلك مبناهضة أتوغل أن بذلك أردت .األمريكي اجملتمع أطياف شىت يف راديكالية أكثر بشكل

  .املتداخلة

 ،”السلڤادور“ إىل "ڤيتنام” من الوسطى؛ أبمريكا املتفشية األمريكية اإلمربايلية من جًدا مستاءة كنت  لقد    

 العنصرية ملناهضة مندفعة وكنت .اإللزامي للتجنيد املناهضة احمللية للحركات تفادايً  أجانب بعساكر واستعانتها

 أن فيه شك ال ومما الطبقي؛ االستغالل يُقلقين وكان ترعرعت، حيث اجلنوب يف املتفشية السود ضد املقيتة

 يةاألمريك اإلمربايلية فرائس إحدى ”بنما“ ببلدة وعالقيت الالتينية، جذوري نتيجة رافقتين املخاوف هذه

 كنت  حني يف البيض من عنصريني جنباهتا بني أسرة وسط ونشأيت اجلنويب، الريف بفقراء وروابطي التوسعية،

 اإلفريقية األصول ذوي األمريكيني على حظرت حقبة] ”كرو  چيم“ حقبة مع املتزامنة وجتربيت بيضاء، نصف

 وقد .األخرى واملنشآت والفنادق عماملطا مثل العامة، األماكن إىل الدخول وكذلك العمل، على احلصول حق

 عنصرية؛ دوافع عليها حترض اليت العنف أعمال من خوف يف املتحدة، الوالايت جنوب يف خاصة السود، عاش
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 الغنائية املسرحية العروض يف سيئة منطية بصورة السود ُتظهر كانت  شخصية إىل إشارة االسم هذا عليها أُطلق

 .الدمج إعادة بغية احملدودة ونتائجها البطيئة بتحوالهتا الفظيعة، .[العنصرية التفرقة فرتة إابن

 مع التعامل ضرورة على يؤكد املرأة اضطهاد جتاه اهتمامي اسرتعت اليت اليسارية املنظمات موقف وكان    

 التصعيد أن ترى كانت  حيث آنذاك الراديكالية اجملموعات من البعض عكس على آين، بشكل االضطهاد

 الطبقة توحيد على الرتكيز أردان الح يف لالنقسام مثرياً  أو ”اانقسام“ يعد اجلنسي والتمييز العنصرية، بقضااي

 .“الثورة بعد ما” لـ لالنتظار حاجتنا على يؤكد موقفها كان  إذ العاملة،

 فمًثال .النضاالت مجيع يف أساسية مسة يكون أن جيب املرأة عن الدفاع أن ترى جمموعات هناك وكان    

 عملت إذ ،Wells Lyn تدعى ةالعامل الطبقة من بيضاء سيدة تتزعمها أبكمله اجلنوب منظمة كانت

 /اجلنوب لطالب التنظيمية اللجنة]و ، [SNCC/السلمية الطالبية التنسيق جلنة] يف سابقة كُمنظمة

SSOC.] الطبقة من أفريقية أصول ذات أمريكية لسيدة الرائسة كانت ـ ـ آنذاك إقاميت مقر ــ ”أتالنتا“ ويف 

 كن    النسوة هؤالء .“Mead” شركة إبضراب شاركاتامل إحدى وكانت Bryant Betty ُتدعى العاملة

 مبثابة يل ابلنسبة حينها ذلك وكان .الذكورية األمناط ونقد اجلنسي، التمييز ملقاومة حباجتنا اتم إدراك على

 .اجلد حممل “املرأة قضية” مَحلت املنظمات أن على الربهان

 الشيوعي احلزب عن املنشقة اليسارية ابملنظمات ــ طاتالناش الشاابت النسوايت من كغريي ـ ـ أُْولعت لقد   

 من اخلصوص، وجه على م1930 ابلعام رائًدا دورًا لعبت شيوعية منظمة أضخم اترخيًيا عدَّ  الذي األمريكي

 لإلحتاد الالمشروط احلزب دعم من النزعاجي وذلك .العرقي والتضامن البطالة، إبعاانت املسامهة حيث

  .السوڤييت
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 جلبها أجل من إال للمرأة املساواة سبيل يف الشراسة هبذه منا للعديد بدا حسبما السوڤييت االحتاد يناضل فلم   

 الذكور ممارسات أو .وخارجه املنزل، داخل النساء على تقع اليت املهام حيال شيًئا يقدم ومل .العاملة للقوى

 مثلت) .املرجو ابلشكل للمرأة السياسية القيادة يدعم مل هأن كما  املنزلية؛ ابألعمال مشاركتهم وقلة الشوفينية،

 شأان أفضل الشرقية أورواپ يف التابعة االشرتاكية الدول من الكثري تكن ومل أفضل؛ منوذًجا أعتقد ما على كواب

                 (.السوڤييت االحتاد من ابجلندر املتعلقة القضااي يف

 توحيد بقصد جادة حماوالت الراديكالية اجملموعات بعض حاولت الثمانينات وبواكري السبعينات ويف     

  .مشرتكة برامج يف الفقراء ومنظمات للعنصرية، املناهضة واحلركات العمالية، احلركات

xMa ] أوردها احملاوالت تلك أثناء منها نتعلم قد اليت األخطاء من والعديد العديد اُرتكبت وقد   

Elbaum] العظيم كتابه  يف Air the in Revolutions، اجملموعات هذه بعض أن ابلذكر واجلدير 

  .وحالًيا آنذاك، نظرياهتا خبالف السياسي التهميش إلهنا وتسعى السياسية، ابلتعبئة مهتم ة كانت  الراديكالية

 .فيها الضعف مواطن برغم ،استحقاق عن والتزامنا بطاقاتنا َحِظَيت وقد   

 

 التحالفات؟ لبناء مساعينا جراء الناجتة اإلشكاليات ماهي وأكادميية كناشطة  نظرك وجهة من :لورا /٤

 داخل اجلنسي التمييز :أوالً  حالفات،الت عرقلة شأهنما من كان  جوهريتني مشكلتني هناك أن أعتقد :ليندا     

 كل  سنستعرض .يكفي مبا راديكالية أو جذرية ليست وإصالحات ملطالبات، النسويني تبينِ   :واثنياً  .اليسار

 .حدة على مشكلة

 ُمْرض   حنو على نظرايً  املرأة اضطهاد شأن تناول عن عموًما عاجزة والتقدمية االشرتاكية األوساط كانت  لقد    

، أو  .االجتاه هلذا مبحاوالهتا كثريًا  تنصرف ومل .لتحريران املطلوبة اخلطوات حتديد أو صياغة وعن شاف 

https://www.amazon.com/Revolution-Air-Sixties-Radicals-Haymarket/dp/B005ZOAA0G
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 هناك والزال كان  أنه نرى حيث اليوم، قل ة وهامؤي د ــ هنا اجنلز أخص   ــ املاضي منطلقات أو ومقاييس   

 اجلنسي التمييز مسألة حل على يعمل سوف الطبقي الصراع أبن التصور] الطبقية االختزالية جتاه قوية مقاومة

 انجتة اجلنسي االضطهاد قضااي أن مبعىن احلقيقية؛ الطبقية املصاحل عن الكشف خالل من نفسه، تلقاء من

 أن منطلق من .[مباشر بشكل اجلنسي التمييز مسألة لتبين لنا حاجة ال لذلك ووفًقا الطبقي، لالستغالل

 من كثري  لدى تشكيك حمط تعلمني كما  وهذا .اجلنسي التمييز سيعاجل الطبقية املسائل حول احلشد أو التنظيم

 اشرتاكية قةحقي حول شك بال جدل وهناك ــ االشرتاكية الدول منوذج :وهو واحد أمر حاصل وذلك النسويني

  .داخلها املتأخر املرأة ووضع ــ، اآلن ذلك سأجتنب ولكين الدول، تلك

 للعرق وليد   الطبقي فالوضع منفصل، كعنصر  الطبقة يتناول أن للفرد ميكن ال أنه الباحثني معظم أدرك فقد     

 .”اجلندر“ االجتماعي والنوع للعرق وفًقا َككل    مصنفة العاملة القوى وبنية ،”اجلندر” االجتماعي والنوع

 املستعبدة، اجملتمعات داخل األوضاع خدمة شأنه من وتعقيًدا عمًقا أكثر حتليل إىل حباجة فنحن ثَّ  ومن

 .للرأمسالية ذواهتا أخضعت اليت األبوية واجملتمعات

 وصوهلم مبقدمتها أييت اليسار، على النسويني والناشطني للباحثني جًدا إجيابية عوائد هناك احلاضر وقتنا ويف     

 .التحديد وجه على ”جندرية“ ومسألة سياسية، مسألة التنظيمية البنية أبن وإقناعهم الناس من الغالبية لتصور

 موجود ولكنه مهماها، الئحة يف مكتوبة مادة يكون ال قد منظمة أي داخل اجلنسي التمييز ان آخر مبعىن

 الرجل وقدرة لكفاءة كالتضخيم  :التنظيمية القيادات من متـَّبَـَعة بأسالي فهناك .داخلها املتَّبع التنظيمي ابلنهج

 مقابل أي دون ولكن املؤسسة عصب املرأة تشكِ ل فقد النسائية؛ القيادات وحجب جتاهل مع املرأة، مقابل

 النسوية بتجربة لإلشادة ذلك ويقودان (.رائع بشكل الصدد هذ Sach Karen تناولت) .هلا ينسب

 وتكتلن   التنظيمات، من خمتلفة مناذج وتطوير ابلتوسع النسوة أولئك عكفن حيث املثلية، والنسوية ية،الراديكال
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 احلركة أن ونرى .هرمية بنية أو مركزية بال عليها، ومتفق أساسية ومطالب ومتجانسة، صغرية جمموعات ضمن

 وجناحاهتا الصغرية، اجملموعات فجهود مركزية،الال   من الكثري الشيء اكتسبت اليوم العاملية للرأمسالية املناهضة

 نتيجة كانت  ”الدويل البنك”و ”الدويل النقد صندوق“ اجتماعات خالل املدن من أجزاء وإغالق بعرقلة

  .النسويني جتارب من اكتسبوه ملا مباشرة

 بقطع ينتهي ”جسد“ وال لُيقطع، ”رأس“ يوجد ال إذ مشروع؛ أي لدميومة مبهر ضمان الال مركزية          

 مؤشر خمتلفة، سياسية وأولوايت وبؤر متفاوتة، وأبساليب متعددة، أواتر على ابلل عب والنضال .الرأس ذلك

 للمنافسة التقليدية الذكورية التعدايت مهامجة ــ مباشر حنو وعلى ــ علينا ينبغي ذلك ندرك ولكي .ضعف ال قوة

 .حقيقة عليه هو ملا ووفًقا جيب، كما  ذلك نتناول أن أيضاً  علينا وينبغي .القيادة على الداخلية

 اجلنسي التمييز مظاهر تتجلى حيث الشخصية واحلياة الواقعية املمارسات على كذلك  النسويني ركز لقد    

 وبطبيعة .املنزل داخل تكافؤها وعدم واألعباء، املسؤوليات تضاعف نتيجة الفعالة املشاركة من املرأة تستبعد اليت

 منوذجا سوى خيلق مل وكأن جدا، حمصورا األحيان بعض يف الشخصي للحيز السياسي النقد هذا أصبح لاحلا

 اْسُتحدث هنا ومن حديثهم؛ وحىت ومظهرهم، سلوكهم، يف الناس وليتبناه اأُلْسر، لتنتهجه وصاحلا مناسبا واحدا

 ولكن .اليمني ِقبل من تشويهه ميت أن قبل اليسار، ضمن داخلًيا ذاتًيا نقًدا كان  حيث السياسي الصواب

 القرن ستينات من العبارة هذه تشريplitical is personal :the ] السياسي هو الشخصي ملفهوم كان

 عالقتها صعيد على أو الشخصي النطاق على املرأة منه ماتعاين أبن القائلة النظرية إىل الكامن مبعناها املاضي

 ارتكبتها ألخطاء نتيجة وليست املمنهج، للقمع نتيجة أهنا مبعىن .سياسية مشاكل ابألصل هي الرجل، مع

 املنزلية ابملهام قط يشاركوا ومل االجتماعية العدالة عن يدافعون الذين الرجال أن إىل ابإلشارة جوهري دور [املرأة
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 االطالق على أفضل بشكل نفسها تثبت لن نظريتنا وأن .سياسًيا مفلسني األمر واقع يف هم وتنظيف، طبخ من

      .املمارسة نطاق إىل وتنتقل نطاقها تتخطى أن دون

 والتحليل التنظيمية، اإلصالحات سبيل يف الراديكاليات النسوايت هبا قمن اليت اجلهود تلك أمَُثِ ن هنا ومن     

 جند فاليوم .تقديره حق يقدَّر مل والذي اجلهود، تلك على املرتتب املعترب والتأثري الشخصي للنطاق السياسي

 احلث جانب إىل القاعدة؛ هي أصبحت للحروب املناهضة احلركات داخل مبصاحلها املتجانسة الفصائل أن

  .فقط النتائج على الرتكيز وجتاوز اآلليات، على للعمل

مركزية املتعددة، الفصائل مزااي تبينت اليمينية املليشيات حركة حىت      ما حد إىل يعرب وهذا .الراديكالية والال 

 النسوية اجلماعات تبنَّت إذ فرنسا؛ يف ”ابكونني”أو روسيا، يف ”النارودنك“ هنج على التقليدية األانركية عن

 هنا أذكر ودعيين .فعال حنو على واستخدمته غريها، من أكثر القريب ابملاضي فيه وتوسعت النهج، هذا

“Avengers Lesbian” و“Girls Guerilla” أن فكرة جتنبت املثال سبيل على نياجملموعت فكلتا 

 العديد وغريها هويتها؛ إغفال على بذلك وحافظت قيادية، شخصيات أو زعامات، أو رموز أي ة هلا يكون

  .ابلعمل منهجيتها ةقرطمد اليت واحمللية الصغرية اجملموعات من والعديد

 حباجة هو النسوية، اجملموعات من سارالي اكتسبها اليت الدروس تلك مجيع أن هنا إليه اُشري أن أود ما    

 لعلماء النظرية اإلسهامات أن وبظين .دائرته ضمن اجلنسي التمييز جتاوز أراد حال يف منها املزيد الكتساب

 .مؤثرة وابتت جًدا مهمة الطبقية االختزالية ابلنزعة يتعلق فيما النسويني من االجتماعيني والباحثني ،االجتماع

 أن إال مؤكد، بشكل املرأة ظلم من مستفيدة الرأمسالية أن من الرغم على أنه أعماهلم خالل من الن يتبني حيث

 ينبغي بل ــ، مثايل منوذج له كان  لو كما ـ ـ الرأمسالية االقتصادية للقوى كامل  بشكل ربطه لنا ذنأي ال ذلك
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 لتلك املنتمي العمل سوق يف نساجل على املرتكز والتقسيم الرأمسالية، قبل ما مرحلة إىل ابإلشارة ايضاحه

   .املرحلة

 والذي) املثال سبيل على اجلنسني بني األجور وفجوة األسري، ابلدخل يُعرف فما ملتبًسا؛ األمر ويبدو     

 كوهنن  منطلق من األسرة تعيل ال أجورهن أن افرتاض على الرجال من أقل أجرًا العامالت النساء فيه تتقاضى

free ] احلرة املشاريع مبناطق العامالت النساء أن جند بينما .الرأمسالية ضياتمقت من يعترب ،(نساء

zones enterprise] أجور تفوق أجورًا ويتقاضني ابلتوظيف، األسبقية هلن ”ماكيالدوراس“ مثل 

 ويسهل السيئة، العمل لظروف وسيخضعن مرانت، العامالت النساء أن منظور من الرجال؛ من شركائهن

  .جرا وهلم العائلية، اللتزاماهتن نظرًا عافهناستض

 ألغراضهم جمدًدا يستخدمونه بل اجلنسي، التمييز على للتغلب يسعون ال الرأمساليني أن إىل هنا اإلشارة وجتدر   

 أن أو ينبغي، كما  النماذج هذه class reductionists االختزاليون يقرأ أن أيضاً  أتطلع وال .اخلاصة

 والكولونيالية والعنصرية، اجلنسي، التمييز خالله من نتناول حتليل إىل حباجة فنحن لذا .ملواجهتها سباًل  يقرتحوا

  .االقتصادي لالضطهاد احلالية النماذج فهم حملاولة طريقنا يف الطبقات به نتناول الذي االهتمام من بقدر

 ضمن تفسريها أو تناوهلا ميكن ال واألبوية النووية لألسرة اآليديولوجية السلطة ودصع أن كذلك  وأرى     

 نستطيع فال معينة، وثقافية اترخيية مناخات منظومة من جزء احلال هو كما  فالرأمسالية .وحسب للرأمسالية أدائها

 يدعمها لن اجلنسي تمييزلل معارضتعهم أو فمناهضتهم مستفيدين، العاملة الطبقة من الرجال أن حقيقة جتاهل

 األكادميي الصعيد على النسويني من العديد أن جند ذلك على وبناء .ينبغي كما  الطبقي وضعهم يسندها أو

 من الرجال بعض ذلك جراء يتسأل ما وكثريًا اجلنسي؛ التمييز جذور لسرب والثقافة التاريخ ابستقراء اخنرطوا
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 يف الطبقة ملاهية الوصول عن وعجز ضمنية، اختزالية إىل يشري ما ًباغال التساؤل وهذا ،“الطبقة؟ أين” اليسار

 .تعقيداً  األكثر احلاالت هذه

 بتحديد تتعلق واليسار النسوية بني أخرى رئيسية مشكلة هناك إليها، أشران اليت الكوكبة لتلك وإضافة   

 ؤكدي ما الطبقية، السياسات من ــ منها ابلكثري ــ النسوية املنظمات شك بال ختلو ال حيث .النسوية املطالب

         .وبراجمها ألولوايهتا، النسوية اجلماعات خمتلف تتوصل كيف  خالله من نستوضح طبقي لتشريح حاجتنا

 املهن، مستوى على االحتكار بفض   النسوية اجلماعات من الغالبية مطالب تلخصت امليالدية الستينات ففي

 املنزل داخل للمرأة املسندة املهام وتقليص واألجور؛ والرتقيات، ابلوظائف، اجلنسي التمييز على والقضاء

 واحلد النهارية؛ والرعاية األطفال، لتنشئة االجتماعية املساندة أجهزة ومضاعفة االجهاض، وتشريع وخارجه،

  .الشارع ويف العمل، ميادين يف املثليات ضد التمييز من

 ــ املهمة ابملهن االلتحاق من متكنَّ  فقد الوسطى، والطبقة العليا، لطبقةا لنساء املطالب هذه معظم حتققت   

 شغل مقابل اجلنسني بني األجور ملساواة احلكومية التعهدات جانب إىل كبرية؛  أبعداد ــ والطب كالقانون

 خلدا املهام تقليص كذلك  وأضحى تكلفته، ميكلن ماُدمن للنساء شرعًيا اإلجهاض وأصبح .ذاهتا الوظيفة

 مراكز تكاليف لتغطية الكايف املال بوفرة والوسطى العليا الطبقة من العامالت للنساء متوفرًا أمرًا وخارجه املنزل

 لسد العاملة الطبقة نساء وتشغيل والسلڤادور، السويد من اجلليسات واستقدام الباهظة، النهارية الرعاية

  .خبسة أجور مقابل الروتينية املنزلية ابألعمال دهتنومساع ــ والوسطى العليا الطبقة نساء أي ــ حاجتهن

 العمل، سوق ظروف إىل العليا، للطبقات منفعتها واحنصار عليها، احلصول وإمكانية املطالب، نوعية وتعود    

 وجودة ابلبيئة، متعلقة امليالدية الستينات يف أخرى مطالب مع املشهد هذا تكرر وقد إخل،..الفقراء كفاءة  وعدم

 النظيفة، املياه تكاليف حتمل من ليتمكن الكفاية فيه مبا ثرايً  الفرد يكن مامل لتتحقيقها الجمال حيث ياةاحل
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بة، للمناطق السفر من وليتمكن العضوي، والدجاج اهلوائية، واملرشحات  أطفاله دراسة تكاليف وحتمل اخلال 

 النسوية كانت  إذا“ :”هوكس بيل“ قالت فكما .بذلك تسميتها ميكن وال نسوية، ليست هذه ولكن .للفنون

 ”..ويسارية ثورية، تكون أن فيجب استثناء، بال النساء جلميع

 أن فيبدو .مريرة معركة مبثابة نسوي مستقبل إىل جبدية اليوم يتطلعن ممن للشاابت الدرس هذا يكون وقد    

َ  فقد لذا .منهن ريللكث وخياليا منطقيا، غري أمرا العاملية األوليغارشية مناهضة  املنطوي النسوي النموذج يتبننيَّ

 مادام ــ، ابلطبقة الصلة وثيق ارتباط والتطلعات املطالب فيه ترتبط والذي ــ االجتماعية الطبقية التقسيمات على

    .األصعدة مجيع على النساء صفوف يوحد

 الشاابت، اهتمام اليسارية واحلركات نظماتامل تسرتعي لن اجلنسي التمييز وطأة حتت يرزح اليسار أن وطاملا    

               .القدرية هذه مقاومة وعلينا .املعترب االجتماعي التغيري فكرة حيال القدرية الثقافة لديهن ذلك يَوط ن وقد

 

 بني اجلسور ومدّ  العلقة، منط تقوية على النسوايت بقدرة الشيء بعض متفائلة أنك   يل يبدو :لورا /٥

 لذلك؟ توصلت   كيف  أعلم أن أودّ  يسارايت؛ كنسوايت  منا ابلبعض مقارنة ،”اليسار”و ”النسوية“ ضفيت

  .الدرجة هلذه قدري ة أنين يعين ال البلد يف العمالية ابحلركة للغاية متفائلة كوين  أوضِ ح، دعيين مبدئًيا :ليندا     

 عن استيعابه ماجيب استوعب [CIO-LAF/الصناعية املنظمات وجملس األمريكي، العمال إحتاد]فـ     

 لتلك تتهيأ أن إما النقابية احلركة وأن .ومتعددة خمتلطة العم الية القوى أبن وأدرك .اجلنسي والتمييز العنصرية،

 أدرجوا حيث لذلك، مدركني اليوم أصبحوا العمالية احلركة داخل النشطاء من والعديد .تنهار أو احلقيقة،

 التمييز وفرضوا لديهم؛ التدريب منظمات يف املثلية ورهاب والعنصرية، اجلنسي، التمييز ملناهضة عمل ورشات

 التمثيل لضمان [كوات] احلصص نظام وطب قوا والسود؛ للنساء، التوظيف عند األفضلية مينح الذي اإلجيايب
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 ما عادة اليت القطاعات داخل النقايب للتكوين واجتهدوا .الوطنية واجملالس املؤمترات، يف واجلنسي العرقي،

        .العاملة القوى من ــ األقليات ــ وامللونني والسود النساء، يشغلها

 الوصول على القدرة وكذلك واملوارد، والتنظيم، النفوذ، صعيد على العمالية النقاابت امتيازات وبرغم    

 فيه واملكاسب شرًسا، نزااًل  والعنصرية ياجلنس للتمييز املناهض النضال اليزال العمالية، الطبقات من للماليني

 الذي التقليدي بشكلها النقابية احلركة أن جند ولكن .السياقات غالبية يف وردايً  ليس فاملشهد اخلسائر، تغالب

 من ليصبح بطريقه البيض، الرجال على حكرًا كان  والذي العمال، من فقط العليا الطبقات احتياجات يليب

 .املاضي خملَّفات

 اشرتاكية؛ أجندة تطرح وال العجيب، والرتايق الشايف احلل ثلمت ال النقاابت أن سنجد النظر أمعنا ولو    

 للدمقرطة، ينضب ال ومصدر ذريعة، مبنظوري وتشكِ ل .املرحلة متطلبات خيدم الذي ابلشكل تعمل ولكنها

 احلياة، جودة على الشعوب بفضله يركز الئق معيشي ملستوى كافية  وضمانة إضافية؛ سلطة بدورها ختلق واليت

      .احلياة قيد على للبقاء الصراع من بداًل 

 مبقدوران وليس الوسطى، للطبقة غالباً  ننتمي ــ النسوي اليسار مثقفي أو مفكري حنن ــ أننا أعتقد وحسبما   

 تلك ضمن نشأوا الذين وحدهم .االجتماعية ابلعدالة الوعد لتحقيق القائم النزال الدولة عن نيابةً  نتزعم أن

 العاملني] ومحلة ،[JfJ] النظافة عمال محلة :املثال سبيل على منها نستدعي ــ الداخلية، والصراعات النضاالت

 اهلام ة احمللية احلمالت من وغريها العاملة؛ األيدي غالبية السوداوات النساء فيه تشكِ ل والذي [املنزيل ابلتمريض

 .العدالة وحيققوا الصراعات، هذه خالهلا من حيسموا لكيفية لالوصو  ابستطاعتهم ــ

 حاضرة تكن مل احلركات، تلك حتكم تنظيمية بنية ضمن والرأمسالية للحروب، املناهضة احلركات انبثاق ويعد      

 بذيول الوعي مستوى جانب إىل .يل ابلنسبة والواِعدة املبشِ رة األمور من ــ أايمنا على ــ احلركي املعمار يف
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 الوالايت داخل اجلماعات بني املشرتكة واألجندة املفتوحة، التواصل قنوات إىل إضافة الطائفية، ومشاكل

 وال وعمل، مبادرة مرحلة بذلك فاملرحلة .قيادية مناصب النساء من العديد تويل وكذلك .وخارجها املتحدة،

 .للقدرية فيها جمال

 
 

 

 

 


