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والهوية،  حول  مدخل   الفلسفة  الهوية،  لـ سياسات  ــخ والنطاق  الية التاريــ ي    الليبر
الفلسف  الهوية، واالرتباط  وسياسة 
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ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد   لنسخة الدارجةا ، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري   ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر يطرأ عىل األخبر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للبر
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" ُتشري إىل جمموعة واسعة من النشاط والتنظري السياسي الذي أتسس  اهلويةأصبحت عبارة "سياسات  
أو    لنسق القيمي التنظيم لجمّرد  يف جتارب الظلم املشرتكة ألعضاء جمموعاٍت اجتماعيٍة معينة. بداًل من  

البياانت اآللية أو االنتماء احلزيب، هتدف التشكيالت السياسية للُهوية عادًة إىل أتمني احلرية السياسية  
لدائرة معينة مهمشة يف سياقها األكرب. أعضاء هذه الدائرة يؤكدون أو يستعيدون طرقًا لفهم متيزهم الذي  

 يتحدى السمات السائدة، هبدف تقرير املصري بشكٍل أكرب. 
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 . التاريخ والنطاق 1

املوجة الثانية للحركة    -هور حركات سياسية واسعة النطاق  شهد النصف الثاين من القرن العشرين ظ
و  املتحدة،  الوالايت  يف  للسود  املدنية  واحلقوق  اهلندية    حقوق النسوية،  واحلركات  واملثليات،  املثليني 

هذه  تدعم  بناًء على ادعاءات حول املظامل اليت حدثت جملموعات اجتماعية معينة.    -  مثال  األمريكية 
االجتماعية وتعزز جمموعة فلسفية من األدب تتناول أسئلة حول طبيعة اهلُوايت اليت يتم الدفاع  احلركات  

سياسة   ترتبط  ومستقبلها.  وأصلها  الفئات    اهلويةعنها  بعض  أن  بفكرة  وثيًقا  ارتباطًا  للتنظيم  كوسيلة 
، جتعل املرء عرضة  مثاًل   االجتماعية مضطهدة؛ أي أن ُهوية املرء كامرأة أو كأمريكي من أصل أفريقي

الثقافية "مبا يف ذلك القوالب النمطية أو احملو أو االستيالء على هوية اجملموعة"    مربايليةلإلبشكل خاص  
  من حتليل   اهلوية(. تبدأ سياسات  Young 1990أو االستغالل أو التهميش أو العجز )  العنفأو  

ويل احلساابت املوصومة سابًقا لعضوية  هذه األشكال من الظلم االجتماعي لتوصي إبعادة تعريف أو حت
السائدة حول دونية   الثقافة  تقدمها  اليت  السلبية  النصوص  قبول  من  فإنه حيول    ؛ املرءاجملموعة. وبدالً 

ت  انقش، هوية النسوية السوداءلسياسات ؤثر إحساسه ابلذات واجملتمع. على سبيل املثال، يف بياهنم امل 
 أبنه: كومباهيهنر   مجعية

أن    مثاًل   ا طُِلب منندما  ، ععن األوالد وأننا عوملنا بشكٍل خمتلف  ات عندما كنا أطفااًل أننا خمتلف  أدركنا
" وأقل قُبًحا يف عيون البيض. يف عملية رفع  تمن أجل أن نبدو "ُمهذاب  تنكتم أنفاسنا ونكون هادائ

كة والوعي املتزايد، نبين سياسة الوعي ومشاركة احلياة، بدأان نُدرك القواسم املشرتكة لتجاربنا، ومن املشار 
 ( 15- 14: 1982اضطهادان ال حمالة. )إهناء  من شأهنا تغيري حياتنا و 

 

: األمثلة املستخدمة يف األدبيات  اهلويةسياسات  ـ  نطاق احلركات السياسية اليت ميكن وصفها بيّتسع  
ل جمموعات من املواطنني العرتاف والعدالة االجتماعية من قبألجل ا الفلسفية هي يف الغالب من النضال  

العامل،   أحناء  األصليني يف مجيع  السكان  الغربية، ولكن حركات حقوق  الرأمسالية  الدميقراطيات  داخل 
، أو مطالب تقرير املصري اإلقليمي تستخدم حجًجا مماثلة. كما هو متوقع، ال يوجد  القوميةواملشاريع  

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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". بداًل من ذلك، يشري املصطلح  اهلويةات معيار مباشر جيعل من أي نضال سياسي مثال على "سياس
إىل جمموعة فضفاضة من املشاريع السياسية، كل منها يقوم هبا ممثلون عن جمموعة ذات موقع اجتماعي  
خمتلف متاًما مت جتاهلها أو حموها أو قمعها حىت اآلن. إن تقدمي دراسات استقصائية اترخيية أو اجتماعية  

خارج نطاق هذا    يعد   سياسات اهلوية،ـ  ة املختلفة اليت ميكن وصفها بللعديد من احلركات االجتماعي
  املقال، على الرغم من أن املراجع الواردة يف هذا األدب ترد يف قائمة املراجع. بداًل من ذلك، ينصبّ 

 الرتكيز هنا على تقدمي نظرة عامة على القضااي الفلسفية يف األدب املوسع يف النظرية السياسية.

النقاد. غالًبا ما تفشل    للعديد الفلسفي    املالكمة   كيسأشبه ب" شيء  اهلوية  ات عبارة "سياستعد   من 
  تضمن ي ي" كغطاء وصفاهلويةالتحدايت يف توضيح موضوع نقدها بشكل كاٍف، ُتستخدم "سياسات  

لهوية  ل  املبكرة   دعاءاتاال   جمموعة من اإلخفاقات السياسية الضمنية. من منظور معاصر، يبدو أن بعض
. ومع ذلك، فإن اخلطاب العام لسياسات  اكليً   من قبل النشطاء السياسيني تبدو ساذجة أو غري دقيقة

في التعقيد الفلسفي ألي ادعاء  خدم أغراًضا مفيدة ومتكينية للبعض، حىت بينما كان أحيااًن خيُ   اهلوية
ذروة احلركات السياسية املعروفة  جعلت  بتجربة مشرتكة أو خصائص مجاعية مشرتكة. منذ القرن العشرين  

"  اهلويةواضحة للغاية، ظهرت أدبيات أكادميية واسعة. على الرغم من أن "سياسات    اهلويةسياسات  
إىل  (  Mary Wollstonecraft)  ماري وولستونكرافت  الفكري من  رثميكن أن تعتمد على اإل

فإن الكتابة اليت تستخدم هذه العبارة احملددة ابلفعل، مع أي من    ،(Franz Fanon)  فرانز فانون
املعاصرة، ال تبدأ حىت أواخر السبعينيات. وهكذا كان ابلكاد عندما بدأ املثقفون يف حتديد  اهتا  مرافق

فاع عنها بشكل منهجي واليت بدأان يف وقت واحد يف حتديها.  والد   اهلويةاألسس الفلسفية لسياسات  
أو ضدها هو طرٌح مستحيل.   اهلويةيف هذا املنعطف التارخيي، فإن السؤال عما إذا كان املرء مع سياسات  

طاب السياسي  يف اخلأصبح ال غىن عنه    اهلويةعلى أن مفهوم  على اختالف اجّتاهاهتم  يتفق املفكرون  
اتّفاقهم وذلك  املعاصر،   السياسية    مع  والُكلية  الذات  مناذج  مقلقة على  آاثرًا  له  أن  واحتماالتنا  على 

 للتضامن واملقاومة. 
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 الوية . الفلسفة و 2

لكيفية   املوجز  الفحص  هذا  يتضح    مع  اهلوية   اتسياساّتساق  من  السياسي،  استخدام  أباملشهد  ن 
جانًبا؛   االستخدامات املنطقية  إذا تركنا" املثري للجدل يثري جمموعة من األسئلة الفلسفية.  اهلويةمصطلح "

  - الشخصية    اهلويةفالسفة األدب يف امليتافيزيقيا حول  وض  مشاهبًا خل  استخدامه  من احملتمل أن يكونف
املرء ابلذات واستمرار  العديهتيإحساس  فإن  مزااي  . وابلفعل،  العلنية حول  الرباغماتية  املناقشات  من  د 

تشارلز ناقش  ي  .(Taylor 1989)هي أسئلة فلسفية حول الطبيعة الذاتية والذات    اهلويةسياسات  
تتميز ابلرتكيز عل  اهلويةن  أب  )(Charles Taylor  اتيلور الداخلي وقدرهتا على  احلديثة  ى صوهتا 

يف    .(Taylor 1994)أي القدرة على إجياد طريقة للعيش تكون صحيحة إىل حد ما    -األصالة  
أو حسه األخالقي  لعملي  عقله افرد  على فكرة أن كل إنسان قادر على    ؤّكدحني أن مذاهب املساواة ت

األصالة لوصف طرق العيش اليت تكون  ليعيش حياة أصيلة، فإن سياسة االختالف قد استوعبت لغة  
 :(Sonia Kruks) لسونيا كروكس وفًقا.  صحيحة للُهوايت من الفئات االجتماعية املهمشة

احنرافًا كبريًا عن األشكال السابقة واملتطابقة لسياسات االعرتاف هو مطالبتها    اهلوية  ات ما جيعل سياس
تطالب هذِه    .بًقا: مثل النساء، والسود، واملثلياتاألسس اليت مت رفض االعرتاف هبا ساوفق    ابالعرتاف

ليست   املطالبة  إن  ابالعرتاف.  السمات  للداجلماعات  أساس  على  العاملية"  "البشرية  حظرية  يف  مج 
يف  حرتام "على الرغم من" االختالفات. بل املطلوب هو احرتام الذات  االاإلنسانية املشرتكة؛ وال هو  

 (. 85: 2001ا خمتلفة )كوهن

قبل القمع، أو  مرحلة ما  ، فإن هذِه املطالب تتضمن استئناف  اهلويةابلنسبة لبعض مؤيدي سياسات  
 يناقش  ؛ثقافة أو طريقة حياة تضررت من االستعمار أو اإلمربايلية أو حىت اإلابدة اجلماعية. وهكذا

 ، يف دفاعه عن العودة إىل القيم األصلية التقليدية، أبن:مثاًل  )Taiaiake Alfred( داتيياكي ألفري

قيًما سياسية مميزة ختتلف اختالفًا جذراًي عن القيم السائدة يف التيار  جتسد  أنظمة إدارة الشعوب األصلية  
جند  تغيب  الرئيسي.   ملحوظ؛  بشكل  والطبيعية"  "البشرية  للهيمنة  الغربية  االنسجام  حمّلها  املفاهيم 

واالستقاللية واالحرتام. تقع على عاتقنا مسؤولية استعادة وفهم هذه القيم واحلفاظ عليها، ليس فقط  

https://hekmah.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiaiake_Alfred
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiaiake_Alfred
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiaiake_Alfred
https://aiisp.cornell.edu/people/gerald-taiaiake-alfred
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ا متثل مسامهة فريدة يف اتريخ األفكار، ولكن ألن جتديد احرتام القيم التقليدية هو احلل الدائم الوحيد  ألهن
 .(Alfred 1999: 5)للمشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت حتاصر شعبنا 

  الُبىن   جتربتها ضمنهو جتربة املوضوع، وخاصة    اهلويةيبدو أن ما هو حاسم بشأن "ُهوية" سياسات  
أو حندده أبنفسنا. وابلتايل،  الظلم، وإمكانية وجود بديل مشرتك وأكثر أصالة  تولد  اليت  االجتماعية 

على العالقة بني شخص خيضع للموضوع واملوضوع الذي يُنسب إليه، وابلتايل    اهلوية تعتمد سياسات  
فراد متنوعني. يف بعض األحيان خيتلف  على توحيد االدعاءات حول معىن التجارب احململة سياسياً أل

ضحية العنف اجلنسي اليت قيل هلا أهنا تسببت  فاملعىن املمنوح لتجربة معينة عن معىن موضوعها: وابلتايل،  
هو املذنب. يعتمد فهم هذه الثغرات التفسريية    مهامجها أن    تعتقد يف مصريها من خالل املخاطرة، عندما  

اليت تعرتف ابالخ السائدة واملعرفة اخلاضعة )على األساليب  املعرفية   Alcoffتالف بني احلساابت 
وهكذا  2018 سياسات    زاد (.  من  اجلانب  هذا  بشأن  التجربة، ووضوح    اهلوية القلق  شفافية  حول 

تطلب  تبل  ؛  (Scott 1992)متاحة نظراًي قبل التفسري    تالنقاد أبن التجربة ليس  ناقشتفسريها. ي
ذلك، إذا كانت    ابإلضافة إىل(.  Heyes 2020معىن )  ا إلعطائه  - صرحًيا ضمنًيا أو    - إطارًا نظراًي  

"نظرية املعرفة  (  2001التجربة هي أصل السياسة، فإن بعض النقاد قلقون من أن ما ُتسميه كروكس )
من خالل التعبري    شرعيتها سيصبح هو القاعدة: يف هذا الرأي، تكتسب املنظورات السياسية    " شأ عن املن
وضوعات جتارب معينة. هذا، كما يقول النقاد، يغلق إمكانية نقد هذه املنظورات من قبل أولئك  مبعنها  

ومع   التحالف.  وبناء  السياسي  احلوار  بدوره  مينع  الذي  األمر  اخلربة،  يشاركون  ال  فإن  الذين  ذلك، 
قاعدة  مع احملاوالت الظاهرة لتوضيح    هالتشكيك يف إمكانية التجربة خارج اإلطار التأويلي قد مت وضع

 Alcoff 2000; see also Oksala 2004 and 2011; Stoller)لجسم احلي  معرفية ل
2009; Heyes 2020)  ،( أو يف احلساابت ذات الصلة ابلتجسيد املعقدSiebers 2017)  ،

أيًضا إىل حتديد اللغة السياسية من خالل السعي إىل أتصيل  فلسفة النساء  عمال احلديثة يف  عادت األ
تقول  املثال،  سبيل  على  القصص:  رواية  يف  السياسية  دوتسوناملنظورات  ) Kristie  كريسيت 

Dotson)  (2018  أن النسوية )  اليت تبدأ من السرد الشخصي توفر ممارسة ميكن أن تقوض  السوداء
 اجملهول يف السياقات االستعمارية للمستوطنني.

https://philosophy.msu.edu/faculty-staff/kristie-dotson/
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، وحىت بعض املؤيدين  اهلويةمن هذا الفهم الذايت، من السهل أن نرى كيف تساءل منتقدو سياسات  
إمكانيةاحلذرين،   التقاطعية    تهممواجه  عن  (. Hill Collins and Bilge 2016) حتدايت 

السود   النسوايت  النسوايت، وخاصة  النساء امللوانت  الوجود والطريقة، مع أصول  التقاطعية هي علم 
(Crenshaw 1989, 1990; Cho, Crenshaw, and McCall 2013; 

Hancock 2016)  .املركزي هو أنه ال ميكن فهم أي حمور للُهوية على أنه منفصل عن    ؤهامبد
السياسية اليت تقوم عليها الطبقات االجتماعية. إن  البىن  سواء من حيث اخلربة الفردية أو    -اآلخرين  

التحدث عن "األشخاص امللونني" دون التمييز بني الطبقية، واجلندر، واجلنسانية، والسياقات القومية  
فقط  والعرقية اجملموعة  أعضاء  بعض  جتربة  متثيل  يف  املخاطرة  هو  املثال،  سبيل  على  عادًة    -،  وهم 

حتث على التعبئة حول حمور واحد، فإهنا ستضغط    اهلوية األشخاص األكثر امتيازًا. إىل حد أن سياسات  
َميزة هلم، يف حني أهنم قد يفهمو 

ُ
ن أنفسهم جيًدا  على املشاركني لتحديد ذلك احملور ابعتباره السمة امل

( اختزايل  أو  انتقائي  بشكل  متثيلهم  ميكن  ال  متكاملة  ذوات  أهنم  (.  Carastathis 2017على 
قد يكون هلا أيًضا    اهلوية التعميمات اليت مت إجراؤها حول فئات اجتماعية معينة يف سياق سياسات  

يكون لدى أعضائها    وظيفة أتديبية داخل اجملموعة، ليس فقط يف وصف الفهم الذايت الذي جيب أن
اجلديدة اليت يفرتض أهنا حتررية قد متنع االستقاللية، كما    اهلوية فحسب، بل ميلي أيًضا. وهكذا، فإن  

) )(Anthony Appiah  اأبي  أنتوين يقول   آخر"  بنوع  االستبداد  من  "نوع  مستبدلة   ،1994  :
من خالل  163 املهمش  االندماج  على  ابلعموم  الثقافة  املسيطرة يف  اجملموعات  تصر  مثلما  متاًما   .)

لذلك يف بعض ممارسات سياس السائدة،  للمعايري  قد تفرض اجملموعات  اهلوية  ةاالستيعاب  الفرعية  ، 
 املهيمنة، من الناحية النظرية واملمارسة، رؤيتها هلُوية اجملموعة على مجيع أعضائها 

على سبيل املثال، يشري السرد املشرتك للتاريخ النسوي يف الوالايت املتحدة إىل تعميم املطالب املقدمة  
لستينيات والسبعينيات. أكثر  نيابة عن النساء خالل ما يسمى "املوجة الثانية" للحركة النسوية يف أواخر ا

اليت متت مناقشتها )وانتقادها(   الثانية  املوجة  النسوية يف  فريداننساء مثل    -الرموز  ) Betty  بييت 
Friedan)    ستاينمأو الطبقة    -  )(Gloria Steinem  غلوراي  ومن  األبيض،  العرق  من  هم 

ات  الوسطى، ومغايري اجلنس، على الرغم من أن هذه الصورة التارخيية نفسها غالًبا ما تتجاهل مسامه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%85
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أقل وضوحا يف   اليت كانت  العاملة،  الطبقة  والنسوايت من  امللوانت،  والنسوايت  املثليات،  النسوايت 
الثقافة الشعبية، رمبا، ولكن هلا نفس التأثري يف حياة النساء. ابلنسبة لبعض النسوايت الراديكاليات يف  

  اهلوية دم ختفيفه مع قضااي وجيب ع اهلويةوقٍت مبكر، كان اضطهاد النساء كنساء هو جوهر سياسات 
املثال،   سبيل  على  فايرستونيشوالماألخرى.  يف كتاهبا  )(Shulamith Firestone  ث   ،

التمييز  انقش،  (The Dialectic of Sex)  اجلنس جدلية    الكالسيكي  "العنصرية هي  ت أبن 
التعاون العرقي للنساء السود يف نوع جديد من التبعية   اجلنسي"، وأن حركة القوة للسود َمثلت فقط 
للرجال السود. وهكذا، كان على النساء السود حملاربة العنصرية "خاصة بني النساء البيض" تقسيم احلركة  
النسوية، اليت ركزت بشكٍل صحيح على حتدي النظام األبوي، الذي يُفهم على أنه صراع بني الرجال  

 (.  Firestone 1970: esp.103–120والنساء، الديناميكية التأسيسية جلميع االضطهادات )

لنسوية  لذلك، مت انتقاد مثل هذه االدعاءات حول عاملية النوع االجتماعي على نطاق واسع يف النظرية ا
إىل أن   (Bell Hooks) بيل هوكس  تلفشلها يف التعرف على خصوصية دوائرها االنتخابية. وأشار 

ل املهين كان يرتكز على  اقرتاح "فريدان" الشهري أبن النساء حباجة إىل اخلروج من املنزل وإىل مكان العم
جتربة جيل ما بعد احلرب من النساء البيض من الطبقة املتوسطة املتزوجات احملدودات يف التدبري املنزيل  

عملت العديد    .(Friedan 1963; hooks 1981)وتربية األطفال من قبل أزواجهن احملرتفني  
حيااًن يف بيوت النساء األخرايت( لعقود؛  لطبقات العاملة خارج منازهلن )أنساء ا من النساء امللوانت و 

  دخل لدى بعض املثليات اتريخ من العمل يف مهن تقليدية للذكور أو العيش يف حياة منزلية بديلة بدون "
األسرة". تنظري جتربة اهلجينية ألولئك الذين تكون هوايهتم بعيدة بشكل خاص عن املعايري القاطعة،  

، على سبيل املثال، تكتب عن هويتها املستيزية كشيكاان،  )(Gloria Anzaldúa  غلوراي أنزالدوا
احِلَرفية من  املنطاق  ناطق احلدود االفرتاضية و مفقرية، ومثلية ونسوية، تعيش يف    تواألمريكية، واليت نشأ

الغريب األمريكي ) النظرية  1987]   1999اجلنوب  العامل األقل تقدماً  النساء من  انتقدت بعض   .)]
ج أقل  أبن مثل هذه التحركات تبين نساء "العامل الثالث" كنماذ   وانقشنالنسوية الشمالية لعوملة مطالبها.  

مميز   بشكل  املختلف  وضعهن  فهم  من  بداًل  األول"،  "العامل  يف  نظرائهن  من  استنارًة  أو  تطوراً 
(Mohanty 1991 [1984  ؛ أو، يصفن التحرر للمرأة الشمالية بطرق تزيد من تفاقم استغالل)]

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AB_%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D9%8A._%D8%A3%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D9%8A._%D8%A3%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D9%8A._%D8%A3%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7
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غربيات فيها  من خالل دعم الظروف االقتصادية اليت ميكن ألعداد متزايدة من النساء ال  - فقراء العامل  
(. يبقى السؤال حول ما جيب أن  Anderson 2000إساءة معاملة عامالت املنازل املهاجرات )

، أو كيف جيب أن تتصور التضامن بني النساء من  اهلويةتصنعه النسوية العاملية من مطالبات سياسية  
 (. Weir 2008مواقع خمتلفة بشكل كبري داخل النظام االقتصادي العاملي مفتوًحا )

ذاهتا اليت يتم أخذها للتقاطع ميكن اعتبارها حبد    اهلويةومما يزيد من تعقيد الطرق التقاطعية أن فئات  
ذاهتا متغرية وطارئة اترخيياً. لنأخذ مثال "العرق"، على الرغم من التاريخ املعقد للضرورة البيولوجية يف  

لل العرقية، فقد مت فقدان فكرة األساس اجليين  اليت  عرض األنواع  املعايري  العنصري إىل حد كبري؛  فرق 
تستخدمها اجملتمعات املختلفة )يف أوقات خمتلفة( لتنظيم "التشكيالت العرقية" وتنظيمها هي سياسية  

[(. يف حني أن بعض الصفات اجلسدية البشرية  Omi and Winant 1994 [1986وواقعية )
خاص املختلفني يف األجناس ال حيدد أي فرق بيولوجي  ابملعىن التافه يتم حتديدها وراثًيا، فإن جتميع األش

،  Alcoff 1997منقوش. ما ختتاره هو جمموعة من املعاين االجتماعية ذات التداعيات السياسية )
"قاعدة قطرة   ياالختالف العرقي على أنه بيولوجي ه صوير املثال األكثر شهرة على حماولة ت (.2006

 مت مبوجبها وصف الفرد أبنه أسود إذا كان لديه "قطرة واحدة" أو  واحدة" يف الوالايت املتحدة، واليت
إىل أن هذا االعتقاد ال يستمر فقط   )Adrian Piper( أدراين ابيرب شريتأكثر من "الدم األسود". 

يف القراءات املعاصرة للُهوية العرقية، بل يعين أيًضا أنه ابلنظر إىل التاريخ الطويل من االختالط العنصري  
أعداد كبرية جًدا من األشخاص "البيض" يف الوالايت   -سواء قسراًي أو طواعًيا   - حدة يف الوالايت املت

يف تلك البلدان اليت لديها  .  (Piper 1996)املتحدة جيب إعادة تصنيفهم اليوم على أهنم "سود"  
كعضو يف  تصنيفات عنصرية رمسية، غالًبا ما يتم استدعاء صراعات األفراد إلعادة تصنيفهم )دائًما تقريًبا  

تواريخ   فئاته. وهناك عدد من  العرق، خاصة عند حدود  احتمالية  امتيازًا( إلبراز  أكثر  جمموعة عرقية 
اليهود واإليطاليني واأليرلنديني على سبيل    - اجلماعات العرقية اليت غريت على ما يبدو تعريفها العرقي  

االدعاء أبن العرق "مبين    ال يشري(.  Ignatiev 1995توضح أيًضا أطروحات األنساب )  - املثال  
إىل سياسة ُهوية حمددة. يف الواقع، فإن َعَرضية العرق ونقص ارتباطها ابلفئات اليت هلا    ذاتهباجتماعيا"  

متاًما كما وجدت   السياسية:  فائدهتا  الثقافة" قد حتد من  أو  العرق  اليومية "مثل  احلياة  معىن أكرب يف 

http://www.adrianpiper.com/
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قيات والثقافات  "ُهوية املرأة"، لذلك قد جيد األمريكيون اآلسيويون مع العر   مناشداتالنسوايت حدود  
مشرتكة بسيطة. أن    قاعدةالعرقي نفسه يوفر    ريفهماملتنوعة مثل الصينية أو اهلندية أو الفيتنامية أن تع

مواطًنا أمريكًيا من أصول نروجيية وأشكنازية يهودية سيتم تعريفه أبنه "أبيض" يف شكل إحصاء يقول  
(  [Jardina 2019]  املتحدة بعد ترامب  يف الوالايت  ذلك ازداد  القليل نسبًيا )على الرغم من أن

السامية. ترتبط النزعات االنفصالية    ةحول جتربتهم هلُويتهم، أو يف الواقع عالقتهم املختلفة جًدا مبعادا
والبحث عن أشكال التعبري عن الذات األصيلة ابلعرق عرب الفهم العرقي والثقايف للُهوية: على سبيل  

األفريقية الرتكيز على األمهية الثقافية للرتاث األفريقي لألمريكيني السود    احلركة األمريكية  طالب املثال، ت
(Asante 2000 .) 

البنيوية لسياسات  تبلور   التحدايت ما بعد  أيًضا  الذاتية وتصورها  املفاهيم  النقدية مع أصول  املشاركة 
  -يتافيزيقيا للجوهر  . وهم يتهمون أنه يرتكز على وجهة نظر خاطئة للموضوع الذي يفرتض أنه ماهلوية

أي أن موضوًعا متماسًكا ومتماثاًل للذات هو وجودي "إن مل يكن يف الواقع" قبل أي شكل من أشكال  
[(. حيتوي هذا املوضوع على بعض السمات األساسية  Butler 1999 [1990الظلم االجتماعي )

التن تُفرض عليها أشكال  ُهويتها، واليت  أو  ُهويته  اليت حتدد  تدفعهاجلوهرية  اليت  االجتماعية  إىل    اشئة 
متثيل كل من علم الوجود وأمهيته السياسية.   هذا املوقفيسيء  استيعاب السمات األخرى غري األساسية.  

وجهة النظر البديلة اليت يقدمها أخصائيو ما بعد البنيوية هي أن املوضوع نفسه دائًما ما يكون ابلفعل  
على أشكال الذات    قيدالو ،  االحتمال ملوقف معني من املوضوع  الذي ميثل كاًل من حالة  نتاًجا للخطاب

اليت ميكن فصلها    - الفردية أو اجلماعية- احلقيقية    اهلويةجيب أن تتعامل  اليت ميكن لألفراد املشاركة فيها.  
مع مفارقة التصرف من املواقف اليت    اهلويةسياسية لتشكيالت    مطالبات عن ظروف االحتمال، وأي  

جيب أن تنظم نفسها حول    هلويةتعارضها. النقطة املركزية يف هذا املوقف هي مالحظة أن أي مطالبة اب
 استبعاد أتسيسي:

ختالفات  فيما يتعلق بسلسلة من االختالفات اليت أصبح معرتفًا هبا اجتماعياً. هذه اال   اهلوية يتم حتديد  
ضرورية لوجودها. إذا مل يتم التعايش معها كاختالفات، فلن تكون موجودة يف مَتيزها وصالبتها. ترسخت  
يف هذه العالقة اليت ال غىن عنها جمموعة اثنية من امليول، جمموعة نفسها يف حاجة إىل االستكشاف،  
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يعرب عن الرتتيب احلقيقي    بناؤهان  تعيش كما لو كالُتخفي اهلُوايت الثابتة يف أشكال مستقرة تفكر و 
لألشياء. عندما تسود هذه الضغوط، ينطوي احلفاظ على ُهوية واحدة )أو حقل ُهوايت( على حتويل  

تتطلب   له.  العديدة  البدائل  أحد  أو  الشر،  إىل  غريايت،  أو  أخرايت  إىل  االختالفات    اهلوية بعض 
 Connolly) أجل ضمان وجودها الذايت.  االختالفات حىت تكون، وحتول االختالف إىل غريية من

2002: 64) 

، إذن، هو أهنا تعطي فهًما ذاتًيا للذات أو للمجموعة فهًما ذاتًيا يتم تعريفه يف  اهلويةإن خطر سياسات  
الواقع من خالل معارضتها للُهوية السائدة، واليت عادًة ما متثل نفسها على أهنا حمايدة. إن استعادة مثل  

اعتماده على هذه األخرى، ويستوعب ويعزز التسلسل اهلرمي  ع  اهلوية هذه   لى أهنا ُهويته يعزز فقط 
القمعي. غالًبا ما يتم حجب هذا اخلطر من خالل االدعاءات أبن ُهوايت معينة ضرورية أو طبيعية، 

ابتة  كما رأينا مع العرق. على سبيل املثال، أكد بعض الناشطني املثليني يف وقت مبكر على الطبيعة الث
وغري الضرورية هلُوايهتم اجلنسية. لقد كانوا نوًعا طبيعًيا خمتلًفا متاًما من األشخاص، مع نفس احلقوق مثل  
)البيض، والطبقة الوسطى( من جنسني خمتلفني )نوع طبيعي آخر( للعثور على حتقيق يف الزواج واحلياة  

املستهلك. هذا النطاق من التنظيم "املرتبط  األسرية، وملكية املمتلكات، وتراكم الثروة الشخصية، وثقافة  
املتزامنة لالختالف   املعقدة  املتوسطة" مع جاذبيته  الطبقة  البيض من  املثليني  الرجال  أوثق مع  بشكل 

 والتشابه له أنساب يعود إىل النشاط املثلي قبل املثليني  

7).–(see discussion in Terry 1999, esp. 353  اقيات  يف حني أن النسوايت السح
األوائل كان لديهن سياسة خمتلفة متاًما، وموجهة حول التحرر من النظام األبوي وخلق مساحات منفصلة  

يزال العديد منهن يناشدن أنوثًة نسويًة أكثر متيًزا. كانت اهلُوايت األنثوية  ماللنساء اللوايت حددن النساء،  
 طوابواًي حيث سيحدد تعريف املرأة املثلية  من جنسني خمتلفني نتاًجا للقمع، لكن األدب يتخيل بديالً 

. التحول النموذجي الذي يشري  (e.g., Radicalesbians 1988 [1970])داخل كل امرأة  
فيه اهلُوايت أكثر أترخيًا ل التحول إىل منوذج تكون  الذايت،    لوعي اـ  إليه مصطلح "الغريب"، إذن، هو 

معينة   ألنساب  طارئة  منتجات  أهنا  على  إليها  األساسية  وينظر  أو  الثابتة  الطبيعية  األنواع  من  بداًل 
(Phelan 1989  ؛  1994وBlasius 2001ي .)عن احلياة اجلنسية    ميشيل فوكو اتريخ    ناقش

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88/
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بشكل مشهور أبن "املثلية اجلنسية ظهرت كأحد أشكال اجلنس عندما مت نقلها من ممارسة اللواط إىل  
لواط يعاين من احنراف مؤقت؛ أصبح الشاذ جنسيا اآلن  نوع من الذكورة الداخلية، خنوثة الروح. كان ال 

على الرغم من أن فوكو هو األكثر استشهاًدا به يف كثري من  .  (Foucault 1978: 43)من األنواع  
اآلخرين   الُكتاب  أن  إال  اجلنسية،  املثلية  املتعلقة ابألنساب حول  احلجج  مثل هذه  األحيان كمنشئ 

 هذا النموذج اجلديد  املهملني غالًبا سامهوا يف ظهور

 (e.g., M. McIntosh 1968).  تتعايش بشكل غري مريح مع  ما النظرايت  تزال مثل هذه 
اجلنسية، واليت هتدف إىل البحث عن جني    اهلويةاحلساابت األصولية الشعبية حول النوع االجتماعي و 

البيئة واليت ستفسر السلوك املعياري بني  معني أو بنية دماغية أو ميزة بيولوجية أخرى غري تفاعلية مع  
 اجلنسني "مبا يف ذلك يف بعض األحيان العابرة للُهوية" والرغبة اجلنسية من نفس اجلنس. 

على احملك ليس فقط األسئلة املعرفية وامليتافيزيقية حول كيف ميكننا معرفة أي شيء قد يكونُه "التوجه  
ألخالقية والسياسية. وهكذا يرى بعض الناشطني املثليني أن  اجلنسي"، ولكن أيًضا جمموعة من األسئلة ا 

التفسريات البيولوجية اجلنسية تقدم دفاًعا ضد املعلقني الذين يعانون من رهاب املثلية الذين يعتقدون أن  
البديهي   العداء  الرجال املثليني واملثليات ميكنهم تغيري رغباهتم طواعية. يف الواقع، يبدو أن الكثري من 

ساابت اجلنسية أو ما بعد البنيوية عن اجلنس داخل جمتمعات املثليني واملثليات حىت اليوم أييت من  للح
الشعور املزدوج للكثري من األفراد الذين مل يكن إبمكاهنم أن يكونوا غري "مثليني"، وأن أي شيء أقل  

هم" من املثلية اجلنسية  من وجهة نظر جذرية للحياة اجلنسية سيفتح الباب ملزيد من احملاوالت "لعالج
"من خالل "عالج التحويل"، على سبيل املثال". ومع ذلك، من املمكن أن نقول أن جتربة املشاعر  
اجلسدية والشعور املصاحب للذات أن يكون هلا أصل داخل الذات فقط هو شعور عميق وهبذا املعىن  

  ابإلضافة إىل   Heyes 2007; Salamon 2).(010حقيقي، وجتربة مع اتريخ أكرب من الفرد  
، لن يكون هناك أي شكل حمدد من التفسري  )Eve Sedgwick(  إيف سيدجويك  ناقشذلك، ت

املثلية   رهاب  من  حدود  بال  املتنوعة  االسرتاتيجيات  على  دلياًل  سيكون  اجلنسي  التفضيل  ألصول 
(Sedgwick 1990: esp. 22–63  ،هذا التوجه اجلنسي أيخذ حياة ميتافيزيقية خاصة به .)

وهذا هو موضوع الرفض األخالقي.    - وليس "ُهوية" جمردة    - وهو حقيقة أنه سلوك جنسي بشكل عام  

https://en.wikipedia.org/wiki/Eve_Kosofsky_Sedgwick
https://evekosofskysedgwick.net/
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تعمل سياسة "الشذوذ" إذن على إزعاج فئيت "املثليني" و "املثليات"، وكذلك "اجلنس اآلخر" )أو يف  
فئ مثلي اجلنس /  الواقع  أن االنقسام بني  الفكر االجتماعي بشكل عام(، وتشري إىل  ات أخرى من 

املغاير، مثل العديد من اآلخرين يف التاريخ الفكري الغريب الذي ميكن القول أبنه يعتمد عليه ويعززه، 
فوقة  ليس فقط متورطًا بشكل متبادل، ولكن أيًضا تسلسل هرمي )العالقات اجلنسية بني اجلنسني مت

وطبيعية وأصلية، يف حني أن املثلية اجلنسية هي أدىن، ومنحرفة، ومشتقة( وتتنكر على أهنا طبيعية أو  
 وصفية. 

تتجلى هذه املواقف املتضاربة داخل السياسة اجلندرية واجلنسية يف اتريخ التوسع يف تنظيم املثليني واملثليات  
ءل أولئك الذين يصفون أنفسهم أبهنم "مثليني" و  إىل أولئك الذين لديهم انتماءات غريبة أخرى. وتسا

"مثليات" عما إذا كان األشخاص ثنائيو اجلنس واملتحولون جنسًيا )ومن مث ثنائي اجلنس، واثنان من  
يكفي لصنع حركة سياسية   مبا  متشاهبة  واهتمامات  يتشاركون جتارب  وأكثر(  اجلنسيني،  الروح، وغري 

ك يف بعض األحيان يف االجتاه املعاكس: ليس كل الناس املتحولني أو  ُهوايتيه. يف الواقع، عمل هذا الش
ثنائيي اجلنس قد فهموا أنفسهم على أهنم غريبون، أو ملشاركة نفس األهداف السياسية مثل املنظمني  
النساء   التحدي إلدراج  النقاش مواٍز يف شكل من أشكال  املثال. جيد  واملثليات، على سبيل  املثليني 

 املساحات املخصصة للنساء فقط "أو يف الواقع حتديدهن على أهنن "نساء" يف املقام  املتحوالت يف
  اهلوية األول". تتوقف إمكانية التضامن النسوي عرب رابطة الدول املستقلة واخلطوط العابرة على مركزية  

(. قاومت  Heyes 2003للمساحات السياسية والتنظيم )   - وكيف يتم فهمها    - اجلنسية واجلندر
ادعاء التشابه ومناذج موصى هبا تتبىن اترخيية املواضيع    الليرباليةتقاليد السياسات النسوية العابرة واملستيزية و 

 Stone 1991; Haraway 1991; Lugones 1994; see)والتعددية داخل اهلدف  
Bettcher 2014 for an overview). 

تعزز عقلية الضحية غالًبا ما يتم تقدميها بشكل واضح،   اهلوية يف حني أن التهمة الشائعة أبن سياسات 
براونفإن   )االنتقام    )(Wendy Brown  ويندي  التأمل  خماطر  ضد  تعقيًدا  أكثر  حذرًا  تقدم 

هلا أصول خاصة هبا يف الرأمسالية الليربالية اليت تعزز بال    اهلويةأبن سياسات    ناقشخالقي للضعفاء(. تاأل
املسيسة تنشر نفسها، وتطالب بنفسها، فقط    اهلويةهوادة "االرتباطات املكلومة" اليت تدعي قطعها: "

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_Brown_(political_theorist)
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  - ؛ ال ميكنها حتمل مستقبل  من خالل ترسيخها، وإعادة صياغتها، دراميتها، وكتابة أملها يف سياسة
(. وقد قوبل التحدي املتمثل يف  Brown 1995: 74ينتصر على هذا األمل" )  - لنفسها أو لغريها  

البعض    اهلوية أن سياسات   لبعضها  بفئات ذات تسلسل هرمي حمددة يف معارضة  حتتفظ ابرتباطات 
للُهوية: هل ميكن أن يستند حتديد    ومفرطة يف اجلروح املصطنعة مبزيد من النقاش حول السياسة الزمنية

  ;see Zerilli 2005; Weir 2008)إىل تضامن تطلعي بداًل من االستبعاد احملموم    اهلوية
Bhambra and Margee 2010)?    كما تدعو إىل النظر فيما إذا كان األمل دائًما سبًبا رجعًيا

) Tobinبئة، كما يقرتح "توبني سيربز"  ، أو ما إذا كان حقيقة مشروعة للتعاهلويةواثبًتا الدعاءات  
) Siebers  ( وقد اقرتح بعض أنصار سياسات  3- 322:  2017لإلعاقة .)أن البنيوية وما    اهلوية

 :Hartsock 1998بعد البنيوية عاجزة سياسياً، وقادرة فقط على التفكك وليس على اإلطالق )
مدفوعة أبطروحات226–205 سياسية  مشاريع  هناك  ذلك،  ومع  سبيل    (.  على  البنيوية.  بعد  ما 
الشهري عن احلركية كوسيلة لفهم تطور املوضوع هلا    )(Judith Butler  جوديث بتلر املثال، اقرتاح  

 Butler 1999)خريب املعاين اليت يتم استثمارها هبا  ولغريها إمكانية تفكيك العروض السلسة لت
النقاد اآلخرين اقرتحوا أمثلة  .  ([1990] رمبا شكل السحب مثل هذه الفوضى، على الرغم من أن 

املفاهيمي   الفن  بيربأخرى؛ يسعى  تعطيل    )(Adrian Piper  ألدراين  املفرتضة    اهلوية إىل  الذاتية 
ا وإعادة تشكيلها بشكٍل نشط، وعدم حتديدها أبًدا وتوضيحها.  للعرق من خالل إظهار كيفية تفسريه

وهي جمموعة نسوية ترفض    - تناقش "ليندا زيريلي" عمل "بناء العامل" جملموعة مكتبة النساء يف ميالنو  
احلرية   عن  دفاعية  ممارسة  لصاحل  الضحية  املرأة  موضوع  حول  املتمحورة  النظر   :2005)وجهة 

chapter 3). 

النقدية مع أصول املفاهيم الذاتية وتصورها تبلور أيًضا التحدايت ما بعد البنيوية لسياسات   إن املشاركة
  -. وهم يتهمون أنه يرتكز على وجهة نظر خاطئة للموضوع الذي يفرتض أنه ميتافيزيقيا للجوهر  اهلوية

شيء شكل من   أي أن موضوًعا متماسًكا ومتماثاًل للذات هو وجودي "إن مل يكن يف الواقع" قبل أي 
[(. حيتوي هذا املوضوع على بعض السمات  Butler 1999 [1990أشكال الظلم االجتماعي )

األساسية اجلوهرية اليت حتدد ُهويته أو ُهويتها، واليت تُفرض عليها أشكال التنشئة االجتماعية اليت تدفعه  

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Piper
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، يسيء متثيل كل من علم  إىل استيعاب السمات األخرى غري األساسية. إن هذا املوقع، كما يقرتحون
الوجود وأمهيته السياسية. وجهة النظر البديلة اليت يقدمها أخصائيو ما بعد البنيوية هي أن املوضوع نفسه  
دائًما ما يكون ابلفعل نتاًجا للخطاب، والذي ميثل كالً من حالة االحتمال ملوقف معني من املوضوع  

اليت    -الفردية أو اجلماعية   -احلقيقية   اهلوية ملشاركة فيها.  وقيًدا على أشكال الذات اليت ميكن لألفراد ا
املواقف  مع  جيب أن تتعامل   اهلويةسياسية لتشكيل  مطالبات  ميكن فصلها عن ظروف االحتمال، وأي  

جيب أن تنظم    هلوية. النقطة املركزية يف هذا املوقف هي مالحظة أن أي مطالبة ابذاهتا  اليت تعارضها 
 .عاد أتسيسينفسها حول استب

 

 الويةسياسات  . الليربالية و 3

لسياسات   أساسي  شرط  املؤسسي  الطابع  ذات  الليربالية  أن حشود    اهلوية الدميقراطية  املعاصرة. كما 
للنظام    سابًقااملواطنني اليت جعلت الدميقراطية حقيقية شكلت ووحدت اجلماعات اليت كانت هامشية  

ية. ومع ذلك، فإن  دعت امتدادات احلقوق الرمسية توقعات للمساواة املادية والرمز استالسياسي، بينما  
الذي   الراديكايل  النقد  الليربالية، حفزت أشكااًل من  الرأمسالية  اليت تقدمها  للمكافآت  املتصورة  الندرة 
أن   الليربالية  نقاد  اقرتح  األساسي،  الفلسفي  املستوى  على  املساواة.  عدم  استمرار  تفسري  إىل  سعى 

ذج الطبيعة والعالقة بني املوضوعات واجلماعات  منو القصد    –   مضللة   األنطولوجيا االجتماعية الليربالية 
. تتكون األنطولوجية االجتماعية ملعظم النظرايت السياسية الليربالية من املواطنني الذين مت تصورهم  –

  )(John Rawls  جلون رولزكأفراد متشاهبني يف األساس، على سبيل املثال يف جتربة الفكر الشهرية  
ابستخدام "املوقف األصلي"، حيث يتم جتريد ممثلي املواطنني من الناحية املفاهيمية من مجيع اهلُوايت  

  .(Rawls 1971)   العقد االجتماعيأو االنتماءات احملددة من أجل اختاذ قرارات عقالنية حول  
أشكال  ترى ك ممثلة يف األنظمة السياسية الليربالية، و   ن تكو حىت    موعة على أهنا ترابطية تُفهم مصاحل اجمل 

شاركون مصاحل معينة طواعية مًعا إلنشاء لويب سياسي.  تمن جمموعات املصاحل حيث ينضم أولئك الذين ي
(، أو جتميع أنفسهم للحصول  مثال  يتمتع املواطنون حبرية تسجيل تفضيالهتم الفردية )من خالل التصويت 

https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
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(. ومع ذلك، ال  مثال  احلي  كجمعيةعلى فرصة للضغط بشكل أكثر منهجية )من خالل تشكيل مجعية  
يتم حتديد جمموعات الضغط هذه هبُوية أعضائها بقدر ما يتم حتديدها مبصاحل وأهداف مشرتكة حمددة،  

وعة ليست موضع تساؤل. وأخريًا، يقرتح  وعند الضغط على قضيتهم، فإن الذاتية املهمشة ألعضاء اجملم
ن األحزاب السياسية، واألجهزة األساسية األخرى للحكومة الدميقراطية الليربالية، لديها حلظات  أبالنقاد  

والشعبية   الضغط،  جملموعات  واالستجابة  احلزب،  انضباط  حول  تنظيمها  ويتم  الشمولية،  من  قليلة 
النطاق.   واسعة  الراديكاليونيدعهنايًة؛  االنتخابية  النقاد  اختالفهم أبهنم  ي  يعاجلوا    على  أن  ال ميكن 

  يتواطؤوا املستمر الذي يستمر يف الدول الليربالية الرأمسالية املتأخرة، وقد    بنيويبشكٍل فعال التهميش ال
التقليدية  مع الليربالية   Brown؛  P. Williams 1991؛  Young 1990)  الدميقراطية 

 (. Mills 2017 ؛M. Williams 1998؛ 1995

غري كافي ابجلماعة  وعالقته  السياسي  للموضوع  الليربالية  التفامهات  بدت  الفلسفي،  املستوى    ان على 
(.  M. Williams 1998لضمان التمثيل للنساء، املثليني واملثليات، أو اجملموعات االثنية العرقية )

ُهوية ترمز للون األبيض، وذكر، وبرجوازي،    حيمللنظرية الليربالية كان  يف ااهتم النقاد أن املواطن احملايد  
( جنسًيا  ومغاير  ؛  Di Stefano 1991؛  Young 1990؛  Pateman 1988وقادر، 

Mills 1997  ؛Pateman and Mills 2007  شرح هذا الوجود الضمين يف جزء منه الفشل .)
أعضاء اجملموعات املهمشة.    متكني   التارخيي املستمر للدميقراطيات الليربالية يف حتقيق االندماج الكامل يف 

خاصة  .  ةاالجتماعيكانتهم  من خالل م  رىفهم أكثر ثراء للمواضيع السياسية كما تُ   يستوجب تكوين
استيعاهبا  استحضار   ال ميكن  اليت  واالحتياجات  النظر  بعض وجهات  مع  الظلم  وجتربة    ضمن اتريخ 

أي، جتمع ال ميلك أفراده    - موعة اجتماعية معينة  جمل   انتمائهماملؤسسات القائمة. ُيضطهد األفراد حبكم  
سوى قدر قليل نسبًيا من احلركة داخل أو خارج اجملموعة، والذين عادة ما يعتربون عضويتهم غري إرادية،  

تتشكل فرصهم بعمق من خالل عالقة جمموعتهم  و   عموًما من قبل اآلخرين،كأعضاء  ويتم حتديدهم  
الطبيعية   )  للهيمنة ابجملموعات  الليربالية  Cudd 2006والقمع  الدميقراطية  املؤسسات  واجهت   .)

مع التأكيد على االتساق اإلجرائي    اهلويةابستمرار التحدي املتمثل يف االعرتاف هبذه االختالالت يف  
املناقشة األمريكية يف القرن العشرين لفئات العرق املنظمة حول  ، وهكذا. كواملساواة احلرفية يف املؤسسات



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 17

 

(.  Appiah and Gutmann 1996ة عمى األلوان مقابل السياسة العامة الواعية لأللوان )سياس
منة  هي  -أي الرأي القائل بوجوب جتاهل العرق يف السياسة العامة والتبادل اليومي    -عمى األلوان  كان ل

قبول يف  سواء يف الوصف الشخصي أو يف إجراءات ال -يف اخلطاب الشعيب. ُوِصَف االنتباه إىل العرق  
دعاة الوعي اللوين أبن العنصرية لن    انقشأبنه غري عادل وعنصري. من انحية أخرى،    -اجلامعات  

ختتفي بدون جهود استباقية، تتطلب االحتجاج. يتطلب العمل اإلجيايب إحصاءات حول عدد أعضاء  
ًدا وتصنيًفا عرقًيا.  اجلماعات العرقية املضطهدة املستخدمني يف سياقات معينة، والذي يتطلب بدوره حتدي
: جيب التذرع  اهلويةوابلتايل فإن أولئك الذين يعملون ضد العنصرية يواجهون مفارقة مألوفة يف سياسة  

 اليت يهدفون إىل حتويلها إلثبات قضيتهم.   اهلويةبنفس 

 see)لية  واهتم النقاد أيًضا أبن االندماج )أو االستيعاب بشكل أكثر استفزازًا( هو مبدأ توجيهي لليربا
Callan 2005)( الليربايل ابلطريقة اليت يقرتحها يونج (، فإن حماوالت  1990. إذا رُِمَز املوضوع 

تطبيق املعايري الليربالية للمساواة ستخاطر أبن يطالب املهمشون هبُوايت ُمضَطهديهم. على سبيل املثال،  
لى احلمالت اليت تدافع عن "زواج  اعرتض العديد من املعلقني على سياسة النوع االجتماعي واجلنس ع

املثليني" أو متثل بطريقة أخرى األشخاص العاديني على أهنم يرقون إىل معايري اجلنس اآلخر "األبيض أو  
العالقات اجلنسية لنموذج    -الطبقة الوسطى"، على أساس أن هذه التطورات القانونية تستوعب نفس

 e.g., Card 2007; Puar)ية واملادية والرمزية  مهيمن قائم، بداًل من حتدي املصطلحات التارخي
اجتماعًيا بداًل من    ني ايت التابعهو   مثل حمو  ،إذا كانت هذه هي املساواة، فاألمر يبدو مريًبا  .(2017

من قبل الليرباليني   اهلويةاالهتامات املركزية ضد سياسات   أحد  كان  احلقيقي يف النظام السياسي.  دجمهم
البحث عن أشخاص مثلك بدالً من  خياطر  فاهيم التشابه لتربير التعبئة السياسية.  مب اعتمادها املزعوم  

الذين يشاركونك قيمك السياسية كحلفاء بتهميش التحليل السياسي النقدي للمواقع االجتماعية املعقدة  
الفئات االجتماعية ابعتبارهم األشخاص الوحيدون القادرون على تقدمي أو فهم الدعاوى  وحتييد أفراد  

نسبًيا، أخذ املؤيدون هذه االنتقادات إىل القلب    الصلبة  اهلويةالعدلية. بعد موجة أولية من سياسات  
فلسفية   إىل حساابت  دقة  وانتقلوا  ا   تنظر أكثر  ابعتبارها  إىل  من   ُبىنلتحالفات  أفضل.  هذا    تنظيمية 

املنظور، جيب أن يتم كتم االنفصالية حول تكوين ُهوية واحدة من خالل االعرتاف ابلطبيعة املتقاطعة  
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فكرة   تزال  االجتماعية. ال  االنفصال عنها   اهلوية لعضوية اجملموعة  إىل  املظلوم  قد حيتاج  اليت    املهيمنة 
 على ضماانت التجانس الداخلي. تماًدا  اع، لكن البديل يصبح جمموعة أكثر انسيابية وتنوًعا، وأقل  قائمة

يتعلق   فيما  الثقايف  والتنوع  العرق واإلثنية  أسئلة حول  الثقافية  التعددية  األدبيات حول  تتناول  وأخريًا، 
(. يُزعم أن بعض الدول متعددة الثقافات  Kymlicka 2001؛  Levy 2000ابلدولة الليربالية )

سيما كندا    - ابحلفا  - وال  السماح  إىل  من  هتدف  بداًل  لسكاهنا  املختلفة  الثقافية  اهلُوايت  على  ظ 
األهداف الليربالية الشاملة هلذه الدول قد مع قيم أولئك الذين    رقم القلق من تعارضاستيعاهبا، على  

أن    )(Susan Moller Okin  سوزان مولر أوكني تدعي أهنا حتميهم. على سبيل املثال، زعمت  
القيم األبوية يف   الثقافية تكون أحيااًن "سيئة للمرأة"، خاصة عندما تعمل على احلفاظ على  التعددية 

أشكال النسبية الثقافية اليت متنع    ثقافات األقليات. إذا كانت التعددية الثقافية تنطوي على شكل من 
احلكم أو التدخل يف املمارسات "اخلاصة" لألقليات، فقد يكون نتيجة ذلك تشويه األعضاء التناسلية  
لإلانث، والزواج القسري، واحلجاب اإلجباري، أو احلرمان من التعليم. رد منتقدو أوكني على أهنا صورت  

الثقافة على أهنا اثبتة ومت قيم الرجال، مما مسح لليربالية  بشكل زائف  قبل  جانسة داخلًيا، وُمَعَرَفة من 
ابلنسبة  .  (Okin et al. 1999)بتمثيل وسيط ال حيمل عالمة ثقافية للدفاع عن احلقوق الفردية  

للعديد من املعلقني على التعددية الثقافية، هذا هو لب القضية: هل هناك تناقض بني الدفاع عن حقوق  
األقليا بينما  ثقافات  ليربالية  ر  ظحتت،  غري  الدولة  تعتربها  اليت  )املزعومة(  الثقافية  املمارسات 

(Eisenberg and Spinner-Halev 2005  ؛Phillips 2007  ؟ هل ميكن لليربالية أن)
، أو إىل أي مدى جيب أن تتبىن خصوصيتها  تزال تتعّلق هباحتافظ على احلياد الثقايف والقيم اليت ال  

اخلاص   Taylor 1994; Foster and Herzog 1994; Kymlicka)  ةالثقافية 
الثقافات    (؟ 1995 متعددة  الدول  لألقليات يف  الثقايف  التعبري  احلق يف  املدافعون عن  ميارس  وهكذا 

 see Laden)اليت أصبحت ممكنة بفضل الليربالية وأحيااًن يف توتر معها    اهلوية أشكااًل من سياسات  
and Owen 2007).   بشكل متزايد رؤية ما يفصل أي شيء يسمى "الليربالية" عن  من الصعب

"سياسات   يسمى  شيء  حمتمل  اهلويةأي  تقارب  املعلقني  بعض  اقرتح  وقد   ،"(e.g., Laden 
2001). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Moller_Okin
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 الويةسياسات ـ .االرتباط الفلسفي املعاصر ب4

للتنظيم سياسات    ،كوسيلة  يف    اهلوية تعرضت  أصوهلا  منذ  السياسية  الفلسفية  املواقف  من  وجمموعة 
لالسبعينيات   الذين لديهم دوافع  سواء من خالل استبعادها  نقدها،  هلجمات عديدة من قبل أولئك 

شيء أشبه    اهلويةإن سياسة  خاصة، ف  اليساريني   لنقاد. ابلنسبة للعديد من اآلية أو بشكل أكثر  ا  براغماتي
م للنقد الثقايف بداًل من حتليل اجلذور املادية للقمع. غالًبا ما يفسر املاركسيون،  ابلبعبع، متثل االستسال

املراجعون، واالشرتاكيون   الرشد خالل صعود    - األرثدوكس منهم و  بلغوا سن  الذين  أولئك  وخاصة 
قد املادي  على أهنا متثل هناية الن  اهلويةالتصاعد املتصور لسياسات    -اليسار اجلديد يف البلدان الغربية  

and Kumar et –see discussions in McNay 2008: 126 ,161) الراديكايل 
al. 2018  )  وتلفت االنتباه بعيًدا عن  منقسمة وغري مسيسة،  ابلنسبة هلؤالء النقاد    اهلويةإن سياسة

االقتصادية دون تغيري. على سبيل   بىناليت ترتك ال  العليا  الرأمسالية املتأخرة حنو التسوايت الثقافية  سقطات
  اننسي فريزراملثال، يف الوقت الذي يكون لالعرتاف وإعادة التوزيع مكان يف السياسة املعاصرة، أتسف  

Fraser) Nancy(    ألشخاص الذين  ل   املرادلبىن "الثقافية" للُهوية  تظلم التفوق وجهات النظر اليت
أبن مناذج االعرتاف هذه تتطلب عالجات "تثمن" جتمُّع "اجلماعة من    ناقشتُنسب إليهم رفضها. وت

نقيض  قمعية. على ال  أبنيةخالل التعرف على خصوصيتها"، وبذلك تكرر اهلُوايت اليت هي نفسها نتاج  
العمل كمجموعة"   من  اجملموعة  "إخراج  إىل  هتدف  توزيعية  تدابري  التوزيع  ظلم  يتطلب  ذلك،  من 

(Fraser 1997: 19  الفكرية إذا كانت حجة فريزر تتبع جذورها  من خالل النظرية    املاركسية (. 
يل فوكو(.  النقدية، فإن حجج مماثلة أتيت عرب علم األنساب الفوكي )نسبًة إىل الفيلسوف الفرنسي ميش

أبن    )(Lois McNay  لويس ماكين  ناقش"ضد االعرتاف"، على سبيل املثال، ت  2008يف كتاهبا  
اليت تقع يف صميم العديد من احلركات االجتماعية املعاصرة يتم متثيلها كمطالب لالعرتاف    اهلويةادعاءات  

من منطلق  العرتاف يبدأون عادًة يف موضوع ا يف سياق سرد مفرط للسلطة. على الرغم من أن املنظرين  
يتخلون بسرعة كبرية عن العواقب    ، إال أهنمووضعه للضرورة  جديلالنموذج اهليغلي مت تشكيله بشكل    أن

ماكين. يصبح موضوع االعرتاف شخصًيا وخانًقا    ناقش اجلذرية ملثل هذا الرأي لتكوين املوضوع، كما ت

https://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Fraser
https://www.some.ox.ac.uk/people/lois-mcnay/
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:  2008"ُهوايت" معينة )  حتماليةبعيًدا عن أنظمة السلطة االجتماعية األكرب اليت ختلق ظروفًا ال   -
esp. 1-23.) 

هابرماس  وحماورات    اهلويةالناقش الفلسفي لسياسة    جوهرول تشكيل  وهبذه الطريقة، فإن املناقشات ح
.  (see Allen 2008)  أن تؤسس قاعدة نقدية ميكن    ميوفوكو حول إمكانية وجود موضوع متسا

. على سبيل املثال،  (see Fraser 2010; 2013ة )املتنوعومظاهره املعاصرة    نقاشهذا اليطول  
( أبن التحول يف العالقات االستعمارية بني  2014)  )(Glen Coulthard  اردهغلني كولت  ناقشي

املتبادل "خاصة من    اهلضم الفجالدولة والسكان األصليني يف كندا احلالية من   إىل مطالب االعرتاف 
ي أن  ميكن  ال  الثقايف"  الفكري  التمييز  التاريخ  قراءة  عند  االستعمار.  إلهناء  اسرتاتيجية كافية  كون 

"كولتهارد" أبن هذا    ناقش لسياسات االعرتاف من خالل هيجل إىل سارتر إىل فانون إىل بن حبيب، ي
األصليني   السكان  بني  واالستعمارية  والعنصرية  األبوية  للعالقات  تغطية(  )وأحيااًن  إعادة  اخلطاب هو 
والدولة الكندية اليت هتدف إىل حتسينها. وبداًل من ذلك، يدافع عن منوذج من االنتعاش احلرج للشعوب  

تصادية اليت ليست أساسية وال رومانسية، ولكنها ال  األصلية يعتمد على التاريخ الثقايف واملمارسات االق
  أودرا سيمبسون تعتمد أيًضا على بناء عالقات موجهة حنو االمتياز مع الدولة الكندية احلالية. تقدم  

Audra Simpson)(   ت االعرتاف يف سياق نزع ملكية املستوطنني  ن سياساأبحجة مماثلة، تقرتح
تنكر اترخيها اخلاص، ابفرتاض أن االعرتاف ابلشعوب األصلية ميكن أن حيدث يف سياق "فن األداء  
الذي تقوده الدولة إىل حد كبري" مثل املصاحلة، والذي يلقي ظلم االستعمار االستيطاين على أنه حدث  

من االعرتاف ابلعواقب السياسية املادية واسعة النطاق لسرقة األراضي  "يف املاضي" ويتطلب اعتذارًا، بداًل  
 (.7- 6،  2017وسيادة السكان األصليني ) 

االنقسام   أو  التوزيع،  وإعادة  االعرتاف  بني  االختيار"  "أو  لالنقسام  عرض  تقدمي  مت  األوىل،  األايم  منذ 
اجلنسني،  املتداخلة بني  السياسات  أن  إىل  أشاروا  الذين  أولئك  قبل  واالقتصادي، من  الثقايف  "االختيار" 

 Butler 1997; Upping)ايل  الرأمس  البناءواجلندر، والعرق كانت دائًما منخرطة ومفهومة من خالل  
the Anti 2005; Walters 2018)  .  هذه تـَُعِمُمَها  أن  جيب  اليت  السياقات  عدد  إىل  ابلنظر 

يسمى   مزااي شيء  حول  استنتاجات  أي  يستخلص  أن  للمرء  ميكن  رؤية كيف  الصعب  من  املناقشات، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glen_Coulthard
https://anthropology.columbia.edu/content/audra-simpson
https://anthropology.columbia.edu/content/audra-simpson
https://anthropology.columbia.edu/content/audra-simpson
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، بعد استفتاء خروج  2016" فوق أي نوع آخر. ومع ذلك، يف العامل السياسي ملا بعد عام  اهلوية"سياسات  
وانتخاب دوانلد ترامب يف الوالايت املتحدة، وكذلك بعد صعود أحزاب اليمني   بريطانيا يف اململكة املتحدة

البلدان األخرى،   االهتامات من خمتلف األحزاب السياسية  ركزت  القومية و / أو التقشف يف العديد من 
"سياسات   على  املزعوم  املفرط  الرتكيز  على  أخرى  مرة  النظر  تراجيةاهلو وجهات  أن  إىل  النقاد  يشري  ع  ". 

من    االسياسات الطبقية، ومنو عدم املساواة االقتصادية، وسخط الرجال البيض من الطبقة العاملة، مت جتاهله
املرتبطة   القضااي  احلمالت حول  لصاحل  القاعدة،  مستوى  على  واملنظمني  السياسية  األحزاب  قيادات  من 

 Francis)  فرانسيس فوكوايما  ناقشابلنسوية، والسياسة الغريبة، ومناهضة العنصرية. على سبيل املثال، ي
Fukuyama  )  من  وهي مسابقة بني اليسار احملدد    -أبن القرن العشرين كان قرن االقتصاد يف السياسة

القوية، ودفع اليمني إىل تقليص احلكومة عن   التوزيع  العمال، والرعاية االجتماعية، وإعادة  خالل حقوق 
رى  طريق تقليص القطاع العام وبيع اخلدمات اململوكة ملكية عامة واستبداهلا بتسليم خاص يف السوق. ي

لق مساواة اقتصادية واسعة  "أقل على خ بشكل    تركيز اليسارأن القرن احلادي والعشرين شهد    عكس ذلك
واملهاجرين  بشكل  و  العرقية  األقليات  مثل  املهمشة،  الفئات  من  واسعة  جمموعة  مصاحل  تعزيز  على  أكثر 

احلماية   ابعتبارها  األساسية  مهمته  تعريف  "اليمني"  أعاد  نفسه،  الوقت  ويف  واملثليني.  والنساء  والالجئني 
غا واليت  التقليدية،  الوطنية  للهوية  الدين"  الوطنية  أو  واالثنية  ابلعرق،  واضح  بشكل  مرتبطة  تكون  ما  لًبا 

(Fukuyama 2018, 91)   ُزعم أن هذا جعل اليسار أقل قدرة على معاجلة عدم املساواة، وأعاد  . ي
وكلها ميكن للقوميني    - وحتقيق االعرتاف    ،interiorityوتشريع الداخلية  توجيه تركيزه إىل "القضااي الثقافية"،  
 العنصريني بسهولة أن يشاركوا فيها: 

اليت ظهرت يف أعقاب احلرب األهلية، والدفاع  و ،  اجلوهر  أمريكية   الوطنية  اهلويةاليوم، جيب إعادة إحياء 
الوطنية   اهلويةعنها ضد اهلجمات من اليسار واليمني. على اليمني، يرغب القوميون البيض يف استبدال 

إىل تقويض    اهلويةهبُوية قائمة على العرق، واالثنية والدين. على اليسار، سعى أبطال سياسات  األمريكية  
شرعية القصة الوطنية األمريكية من خالل التأكيد على اإليذاء، وإحياء يف بعض احلاالت أبن العنصرية  

 . (108وجودة يف احلمض النووي للبالد )والتمييز بني اجلنسني وأشكال أخرى من االستبعاد املنهجي م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7
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هي العدسة اليت تنقسم من خالهلا السياسة يف الوالايت املتحدة، مع    اهلويةوخيلص فوكوايما إىل أن سياسة  
 ليسار مما يوفر هتراًب مناسًبا لليمني. ل االبتعاد عن عدم املساواة االقتصادية 

، ومع ذلك، فإن  اهلويةسياسات  ـ  اعية اليت يصفها بيكتب فوكوايما مع رفض خارجي معاد للحركات االجتم
لعام   الذي يصفه بني االقتصادي واملتطابق صدر يف إصدار خاص  املاركسية    2018التشعب  من اجمللة 

 تظهر كيف  متفقة التارخيية املادية، حيث تصف مقدمة احملررين مقاالت الحقة

لى السياق التارخيي واجلغرايف. يف مكاهنا، نرى القبول  متجذرة ماداًي، وتتوقف ع  اهلويةكون  ألغى اليسار فكرة  
الثمن، وذايت   أنه جوهر غايل  العرق، اجلنس واجلندر على  املهيمن لبديل رجعي بطبيعته: بديل ينظر إىل 
الطراز، ومربر للذات. مل يؤد مثل هذا التنازل إىل تعزيز ثنائية الطبقة / اهلوية فحسب، بل أدى أيًضا إىل  

ليربايل.    خيال سياسي منطق رأمسايل  إال ضمن  اهلوية  القائمة على  السياسات  فيه تصور  خانق ال ميكن 
6)–(Kumar et al. 2018, 5 

املعاصرة   النسوية  من خالل  السياسي  التنظيم  أن  إىل  أخرى  مرة  املدافعون  يشري  التحدي،  هذا  على  ردا 
العنصرية   مثل  -ومناهضة  حركات  طريق  أيًضا  عن  أان  السأو    (MeToo#)  حركيت  مهمة  حياة  ود 

(Matter Black Lives)  مل يتخل عن املكوانت االقتصادية لتحليالهتم. ميكن    -، على سبيل املثال
اليت متيز    تطبيق التوزيع"، ومناقشة هوية اجملموعة  الذي ميثل مناقشة "إعادة  االقتصادي  النقد  الثنائية بني 

ندر، واجلنس  مؤيدي معاملة اجليصعب احلفاظ على فكرة أن  كما لو كاان منفصلني. ومع ذلك،    "االعرتاف"
أو العرق كمحاور متقاطعة للمعىن الفردي والطبقات االجتماعية قد جتاهلوا ابستمرار اجلوانب االقتصادية  

يعتمد   اهلوية ، "إن نقد سياسات )Suzanna Danuta Walters( سوزاان دانوات والرتزلتحليالهتم. كما تشري 
على رؤية اهلوية ابعتبارها فقط مقاطعة احملرومني واملهمشني" وكذلك على رؤية الرجال البيض )مبا يف ذلك  

ة، الرجال املستقيمني الذين هم اجملتمع املتخيل من اليمني اجلديد( على حنو ما ليس له "ُهوية"  الطبقة العامل
(Walters 2018  ،477 وصفه بول جوشوا .)  Paul Joshua)(    املعادية للُهوية"،    اهلويةبـ "سياسات

ء، "يرتكز على قبول  وهذا املوقف، كما يتضح يف وصفه لرد "مسألة مجيع األرواح" على مسألة احلياة السودا 
يف    نسيب  عنصري سابق التحديد. النظام الذي مت تثبيته منذ قرون من املمارسات القانونية والفعلية بصمت

https://blacklivesmatter.com/
https://cssh.northeastern.edu/faculty/suzanna-walters/
https://cssh.northeastern.edu/faculty/suzanna-walters/
https://cssh.northeastern.edu/faculty/suzanna-walters/
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البنية التحتية االجتماعية السياسية ... على الرغم من ادعاءاهتا الكونية، فإهنا ال تزال سياسة مشولية حمجوبة  
 (.16، 2019قدم نفسها على أهنا رواية مضادة مشولية جذرية )واليت من خالل السرد املهيمن )عادة( ت

" هي مصطلح عفا عليه اهلويةيف كل مرة يتم فيها مراجعة هذه املقالة، من املغري أن نكتب أن "سياسات  
اليسار   لكل من  االختزايل  السياسي  املعجم  منتقديه وجزء من  قبل  يتم حتديده بشكل مفرط من  الزمن، 

حول    نقاش ، ال تزال هناك تكرارات حديثة لل2020 احملافظ اجلديد. ومع ذلك، يف عام  املاركسي واليمني 
املقاومة   من  جديدة  وأشكال  التقاطعية،  مطالب  حول  املستمرة  واحلجج  التوزيع،  إعادة  مقابل  االعرتاف 

"سياسات   عالمة  تنتشر حتت  اليت  للحركات  للُهو اهلويةالسياسية  السياسية  االجتاهات  تستمر  املرنة  ".  ية 
والقابلة للتوسيع يف التأثري على االدعاءات السياسية اجلديدة: األدب الواسع يقرتب من اإلعاقة، على سبيل  

للمتعرضني إلعاقة  املثال، كمجموعة متنوعة وديناميكية من جتارب الظلم االجتماعي اليت تـَُرسب فهم الذات  
 Davis 2017)  ممارساهتا االجتماعية اإلقصائية ريتغيلوحتفز السياسة اليت تصر على هيمنة الثقافات  ما

[1997]; Silvers 1998, Siebers 2006, 2008; Kafer 2013 )  .  ولعل األهم ابلنسبة
نفسها كانت يف فرتة تطور سريع. حماوالت لفك تشفري علم الوراثة    اهلويةللفالسفة، يبدو أن أي فكرة عن  

الرتكيبة اجلينية لأل    (Richardson and Stevens 2015)شخاص املستقبليني  البشرية وتشكيل 
الستنساخ البشر، أو زرع األعضاء احليوانية الزينية، وما إىل ذلك، كلها تثري أسئلة فلسفية عميقة حول نوع  

. نظًرا ألن املزيد واملزيد من األشخاص يشكلون حتالفات سياسية ابستخدام  ذي أصبح اإلنسان عليهالشيء ال
االتص السلوكيات  تقنيات  إن  أيًضا.  تتغري  أيًضا  مهمة  تبدو  اليت  اهلُوايت  أنواع  فإن  اجملسدة،  غري  االت 

بشكل متزايد على أهنا متالزمات واضطراابت، مبا يف ذلك من خالل    هاتمعاملواملعتقدات وتفهم الذات يتم  
 (. اهلويةياسات حتديد "أنواع" جديدة من األشخاص )واليت بدورها تولد إمكانيات ألشكال جديدة من س

فلسفًيا يف   متاسًكا  للُهوية جتد  السياسي  للفكر  املربكة  املتغريات  من  الطويلة  القائمة  متزايد، هذه  بشكل 
النماذج املعادية للُهوية اليت أتخذ احلياة اجلسدية، والتأثري، والوقت، أو الفضاء كمفاهيم تنظيمية. على سبيل  

ة اجلديدة، يف سياقاهتما السياسية، يف الرتكيز على  املثال، تشرتك كل من املادية اجلديدة والفلسفات احليوي
 Wolfeشرتكة للبشر )املصائص  للخ"ما بعد اإلنسانية" يف منح األولوية الوجودية  ـلممانعة    تعّدي كوهنما

التوليدية  خ يف    يكتشكوال(،  2010 السياسية  احللول  الرتكيز على  والرغبة يف  واالنتماء،  األصالة  طاابت 
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 Connolly؛  Coole and Frost 2010؛  Bhambra and Margee 2010والتطلعية )
 Donaldson؛  Haraway 2007بني البشر واحليواانت األخرى )   لفواصلا يد  يتم حتد  (.2011

and Kymlicka 2014  ،2016( بني األحياء وغري األحياء ،)Sharp 2011  وبني األشياء ،)
بشكل أوضح من أي   COVID-19ظهر جائحة ت( بشكل جذري. Bennett 2009واملواضيع )

  ات وقت مضى كيف تكون حواف األجسام البشرية مسامية مع بيئاتنا. بدرجات متفاوتة، تتكرر هذه التأكيد
يف األنثروبولوجيا    (Annemarie Mol)  آن ماري مولسواء عمل    -يف عمليات علم الوجود األخرى  

(، أو إعادة إدخال األجسام كقوى ديناميكية اجتماعًيا وبيولوجًيا وداخلية يف تشكيل الذاتية  2002الطبية )
أو  Protevi 2009السياسية ) الكثري من  ب(،  التكنولوجيا  التجربة بوساطة  املباشرة، تشكل  طرق غري 

ذه الكتلة من التحوالت والتناقضات متثل هناية  (. قد يُعتقد أن هTurkle 2011"ُهوايتنا" املعاصرة )
اخلطابية  اهلويةحقبة سياسات   القوة  فإن  السياسية،  التشكيالت  الكامنة يف حتديد  احلدود  مهما كانت   .

املستمرة للعبارة نفسها تشري إىل التضمني العميق ملسائل السلطة واحلكومة الشرعية مع مطالب تقرير املصري  
 أن تتالشى. اليت من غري املرجح 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Annemarie_Mol
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