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الحركة النسوية :مالحظات من النساء الالئي
تجاهلتهن الحركة
ميكي كيندال

فينان نبيل *

اختلفت احلركات الن�سوية ،والأيديوجليات التي تهدف �إىل الو�صول �إىل احلقوق املت�ساوية للمر�أة يف جميع �أنحاء العامل يف الأهداف ،والنوايا وفق ًا للزمان والثقافة
واملكان ،وت�ؤكد م�ؤرخات الن�سوية الغربية �أن جميع احلركات التي تعمل على حقوق املر�أة هي حركات ن�سوية ،و�إن مل تكن قياداتها ن�ساء ،لكن يجب �أن ُنيز بني ماهو
ن�سوي «حقيقي » دون امليل �إىل اجتاه �سيا�سي� ،أو معايري عن�صرية ،فاحلركات الن�سوية كفاح من �أجل املجتمع ككل ،وال ينبغي التحيز �إىل جمموعة دون �أخرى ،وال ينبغي
التحيز �ضد الرجال ،فهم �شركاء يف الكفاح �ضد العن�صرية ،وهم الأبناء ،والآباء والأزواج ،وزمالء العمل ،فم�شكلة الن�سويات مع النظام الأبوي ،ولي�ست �ضد الرجل ،فهناك
معارك م�شرتكة يخو�ضها اجلميع يف كل جانب من جوانب احلياة.

ينق�سم تاريخ احلركة الن�سوية �إىل �أرب��ع موجات ،تعود املوجة
الأوىل �إىل �أربعينيات القرن التا�سع ع�شر عندما طالبت الن�ساء
يف الواليات املتحدة ،وبريطانيا بحق االقرتاع ،وتعود الثانية �إىل
�ستينيات القرن الع�شرين ،و�سبعينياته ،عندما نادت بامل�ساواة
مع الرجل لي�س فقط يف احلقوق ال�سيا�سية ،لكن �أي�ضاً يف نطاق
الأ��س��رة والعمل ،وتتميز املوجة الثانية بال�شطط يف املطالبة
ببع�ض احلقوق مثل احلق يف الإجها�ض�،إذ �صاغت هذه املوجة
ق�ضيتها يف «�أن الرجل �أف�ضل من املر�أة ،ولذلك �أرادت �أن تكون
مثله ،مما يعني هذا �سجن امل��ر�أة يف �أدوار ثابتة ترتبط �أ�سا�سا
بنوع اجتماعي واحد هو «الرجل» ،فتمردت الن�ساء �آنذاك على
الدور الذي �أُ�سنِد �إليها بنا ًء على قدرتها على الإجناب ،والذي
يجعلها ذات ارتباط وثيق باملولود ،فتتحمل تربية الأبناء عك�س
الرجل ،وحتى تتحرر امل��ر�أة من هذا ال��دور االجتماعي ،جل�أت
�إىل �إن�ك��اره ،وطالبت ب ��الأدوار وال�صفات االجتماعية للرجل»،
مما �أدى لتوجيه النقد لهذه املوجة �أكرث من غريها .ظهرت
يف الت�سعينيات من القرن الع�شرين موجة ثالثة حاولت تقدمي
�صورة للمر�أة القوية الواثقة من نف�سها وقدراتها ،املتحكمة
يف م���ص�يره��ا ،ال�ت��ي حتتفي بجن�سها ،وجت��ارب�ه��ا ك�م��ا تعي�شها
بالفعل ،مع الفخر مب�شاعرها ،وخرباتها� .أ�س�ست هذه املوجة
نقدها للموجتني ال�سابقتني على �أنهما �صورتا امل��ر�أة ب�صفتها
�ضحية� ،ضعيفة ،و�أنهما موجهتان �ضد ال��ذك��ور ،حيث هدفتا
�إىل التو�سع يف حقوق الن�ساء،وم�ساواتهن بالرجال ،مما يعترب
اعرتافاً �ضمن ًيا بتفوق منط احلياة الذكوري واعتباره معيارا
لهن ،كما لو ك��ان حت��رر الن�ساء يتمثل بتحويلهن �إىل رج��ال.
اتخذت املوجة الثالثة اجتاها مغايرا حيث مل ترف�ض اخلربة
الذكورية ،وقامت احلركة على ت�ضامن الرجال معها ،عك�س
املوجتني اللتني كانتا تعتربان الرجال �أع��داء لهما .ويف حني
�أغفلت امل��وج�ت��ان ال�سالفتان ق�ضايا ال�ع��رق ،و�أ��ش�ع��رت الن�ساء
امللونات ،والأع ��راق املغايرة لها �أنهن ل�سن ج��زءا من احلركة،
�ضمت الثالثة جميع �أطياف املجتمع ،وطبقاته ،وهدفت �إىل
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�ضم جميع الب�شر رج��اال ون�ساء من كافة الأع ��راق على تعدد
توجهاتها ،وم�ي��ول�ه��ا ،كما انتبهت لأه�م�ي��ة ا��س�ت�خ��دام و�سائل
الإعالم يف الت�سويق للحركة الن�سوية.
ظهرت حديثا امل��وج��ة ال��راب�ع��ة ،وم��ازال��ت مل تتبلور بعد ،ومل
تتوافر حولها �سوى �أدبيات قليلة �إال �أنها ترتبط ارتباطا وثيقا
بتبني ق�ضايا التحر�ش ،وتلج�أ ملن�صات التوا�صل االجتماعي،
وه��و م��ا ت�ستخدمه الن�ساء يف ك��ل م�ك��ان ح��ول ال�ع��امل تقريباً
للتوعية بالتحر�ش والأ� �ض��رار النف�سية التي تلحق بالن�ساء
ب�سببه� .إن �أهم ما مييز املوجة الرابعة عامليتها وال مركزيتها
الناجتة ع��ن ا�ستخدام الإن�ترن��ت كو�سيلة للن�شاط الن�سوي،
بعيدا عن القاعات الأكادميية واملكاتب املغلقة ملنظمات املجتمع
املدين.
امتد تاريخ الن�ضال الن�سوى وبلغ �صداه جميع �أنحاء العامل،
وامتدت موجاته لت�شمل دول العامل العربي وتركزت احلركة
الن�سوية يف العامل العربي على الن�ضال من �أجل تعليم املر�أة،
وحقها يف االنتخاب ،والعمل ،وا�ستند تاريخ الن�ضال الن�سوي
�إىل جهد �ضخم من النقد امل�ستمر ،واملراجعة الدائمة للحركة
وتاريخها ،ونتائجها من �أجل تطويرها امل�ستمر.
ال مي�ك��ن ف�ه��م احل��رك��ة ال�ن���س��وي��ة دون ت�سليط ال���ض��وء على
م�صطلح «ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي» ،وه��و املفهوم امل��رك��زي للحركة
الن�سوية ،وي�شري م�صطلح ال�ن��وع االج�ت�م��اع��ي �إىل جمموعة
ال�صفات والوظائف التي ي�سندها املجتمع �إىل �شخ�ص ذي جن�س
بعينه ،بينما النوع هو اخل�صائ�ص البيولوجية التي يولد بها
الإن���س��ان ،فيو�ضع االث�ن��ان يف مقابلة .فبينما يعد «اجلن�س»
طبيعياً عند ال�ن���س��وي��ات ،يعد «ال �ن��وع االج�ت�م��اع��ي» «ثقافيا».
تتمحور معظم نقا�شات احلركة الن�سوية ح��ول مفهوم ال��دور
االجتماعي ،وتعود دع��وة الن�ساء �إىل امل�ساواة بالرجل ،و�إ�سناد
مهام الرجل �إىل املر�أة ،وحماولة �إثبات �أ َّن املر�أة قادرة على �أداء
املهام التي ي�ؤديها الرجل �إىل ت�صور م�ؤداه �أن الدور االجتماعي
الذي ي�ؤديه الرجل �أف�ضل من ذلك ال��دور الذي ت�ؤديه امل��ر�أة،

وت�سليم من الن�سويات ب�أف�ضلية مكانته ،مما قلل يف الواقع
من �ش�أن املر�أة ،و�أدى �إىل �سحب املر�أة �إىل م�ساحة الرجل ،فيما
مل يتجه الرجل مل�ساحة املر�أة .يعني ذلك �أنه ما كان يجب �أن
تتمثل مطالب احلركة الن�سوية يف رف�ض املر�أة لدورها ،و�إمنا
ب�ضرورة اكت�ساب الرجل بع�ض الأدوار االجتماعية للمر�أة ،مثل
املعاونة يف تربية الأطفال ،وال يعني هذا النقد بالت�أكيد �أن هذه
املطالب دون فائدة ،لكنه يعني �أنها رمبا كانت قا�صرة يف ر�ؤيتها
حتى الآن.
�ضم كتاب احلركة الن�سوية نقدا �شديدا للتيار الن�سوى ال�سائد
الآن ،ودع ��ا لقيام عمل ن�سوي �أف���ض��ل ،ال �سيما �أن احل��رك��ات
الن�سائية التي يتبناها البي�ض،ال تلقي اهتماما كافيا بالق�ضايا
وااله �ت �م ��ام ��ات امل �� �ش�ترك��ة ل�ل�ن���س��اء ك �ك��ل ،وم ��ا زل ��ن يتجاهلن
االحتياجات الأ�سا�سية للن�ساء امللونات ،والفقريات،كما ت�ؤكد
�أن احلركات الن�سائية للبي�ض،تركز فقط على احتالل مكانة
�إىل جانب الرجال ،وترى �أنه من امل��ؤمل �أن الأ�شخا�ص الذين
من املفرت�ض �أن يكونوا حلفاءك،هم من قد ي�ضطهدوك على
�صعيد �آخر.
ت ��رى ال�ك��ات�ب��ة �أن احل ��رك ��ة ال�ن���س��وي��ة ال �� �س��ائ��دة الآن ال تلبي
االحتياجات الأ�سا�سية للق�ضايا الن�سائية احلقيقية مثل ،ق�ضايا
الأم��ن الغذائي ،واحل�صول على تعليم ج ِّيد ،واحلياة الآمنة،
والأج��ور العادلة ،والرعاية الطبية ،بل و�أحيانا كثرية ق�ضايا
البقاء للكثري من الن�ساء ،وتتهم الكاتبة بع�ض الن�ساء البارزات
بق�صر النظر فيما يتعلق بق�ضايا العرق والطبقة ،والتعامل
مع النوع ،م�ؤكدة �أ َّن احلركات الن�سائية لن ت�ؤتي ثمارا طاملا مل
تت�ضامن جميع الن�ساء ،وطاملا كان هناك احتمال �أن تقمع بع�ض
الن�ساء ن�ساء �أخريات على خلفية التمييز العن�صري �أو الطبقى.
تلج�أ كثري م��ن الن�ساء لتبني خ �ي��ارات ف��و��ض��وي��ة ،وق��د تكون
غري قانونية ملجرد البقاء على قيد احلياة ب�سبب الفقر،لأنه
ال ميكنك «االت �ك ��اء ،وال ��راح ��ة» ع�ن��دم��ا ال ميكنك ك�سب �أج��ر
معي�شي ع��ادل ،ومازلت بحاجة لإطعام نف�سك ،و�إطعام �أولئك
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الذين يعتمدون عليك ،وغالباً ما يتم ازدرا�ؤه ��ن من حركات
الن�ساء امل�ي���س��ورات ماليا ،وامل�ت�م�ي��زات اجتماعيا ،وال�لائ��ي قد
يعملن ل�صالح الأطفال ،بينما هي ترى �أن التخفيف من وط�أة
الفقر للآباء ،والأمهات ذوي الدخول املنخف�ضة ،يجب �أن يكون
ق�ضية ن�سوية �أولية؛ �إذ �إن عدم كفاية الأج��ور وانعدام الأمن
الغذائي،وظروف املعي�شة غري املي�سورة ،وغ�ير الآم�ن��ة ،و�سوء
الرعاية ال�صحية والتعليم،هي ظروف تواجهها ماليني الن�ساء
و�أطفالهن ،وال يخ�ص الأم��ر بع�ض البلدان دون غريها� ،إمنا
هو �أمر عام.
ووج�ه��ت جائحة ك��وف�ي��د 19-نظر اجلميع �إىل �أن العمل �إم��ا
�سيكون نادرا� ،أو حمفوفا باملخاطر،ال �سيما بالن�سبة للعاملني
يف الوظائف الأ�سا�سية مثل خدمات الطعام ،وتو�صيل الطرود،
ورع ��اي ��ة امل���س�ن�ين ،وال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،مم��ا ق��د ي ��ؤث��ر بن�سب
متفاوتة على الأ�سر ذات الدخل املنخف�ض .فقد حتتاج الأ�سرة
التي لديها ثالثة �أطفال و�أح��د الوالدين العاملني �إىل �أربعة
�أجهزة حتى يتمكن الأط�ف��ال من موا�صلة تعليمهم عن بعد،
بينما يعمل ال��وال��د م��ن امل�ن��زل ،حتى ل��و وف��ر م�ك��ان العمل �أو
الدرا�سة والأجهزة ،ف�إ َّن املاليني �سيحتاجون �إىل �شبكة �إنرتنت
يف املنزل احتياجاً اليقل عن املاء والكهرباء ،الأمر الذي يحتاج
دعماً حكومياً مل يتحقق بعد يف العديد من الدول.
تت�ساءل الكاتبة م��رارا وتكرارا عن �سبب جتاهل االحتياجات
الأ�سا�سية للعديد من الن�ساء ،و�إلقاء اللوم على الن�ساء املحتاجات
يف حمنتهن ،وت��رى الكاتبة �أن «اجل��وع» احلقيقي يثري الي�أ�س
لدى الن�ساء وي�ؤدي بهن �إىل اختيارات غري مفهومة؛ فكيندال
نف�سها جل�أت لاللتحاق باجلي�ش لدفع تكاليف درا�ستها ،وربت
ابنها ال�صغري يف �إ�سكان عام،على كوبونات الطعام ،والرعاية
الطبية املقدمة من الدولة ،وترى �أن �شبكة الأمان االجتماعي
باتت ترتاجع يف عديد من املجاالت.
ن�ستنتج �أن ما ينق�ص التيار الن�سوي ال�سائد لي�س الو�سائل،
والإرادة ،وال �ق �ي ��ادة ،وال���س�ي��ا��س��ات ال���ص�ح�ي�ح��ة ،ب��ل التعاطف
جتاه الن�ساء الفقريات وامللونات يف جميع املجاالت .ت�ست�شهد
«كيندال» بدرا�سة ن�شرت عام  ،2017يف «جملة اجلامعيات» ت�ؤكد
�أن البي�ض يقدمن م�ساعدة �أقل ل�ضحايا االعتداء من ال�سود
لأنهن «ي�شعرن مب�س�ؤولية �شخ�صية �أق��ل جتاههن» ،و�أنهن ال
يبدين �أي تعاطف معهن بل ال ينظرن �إليهن كب�شر لهن حق
ال��رع��اي��ة واحل�م��اي��ة ،ه��ذا امل��و��ض��وع ه��و �أح��د �أك�ثر االهتمامات
إحلاحا يف ع�صرنا.
الأخالقية � ً
جنح الكتاب يف ا�ستخال�ص نتيجة حتمية مفادها �أن الن�ساء
الفقريات ،ون�ساء الطبقة العاملة ،وال �سيما الن�ساء امللونات
يع�شن ح�ي��اة خمتلفة مت��ام�اً يف �أم��ري�ك��ا ع��ن ح�ي��اة نظرائهن
الأكرث ثراء وذوي الب�شرة البي�ضاء ،وال ي�ستطعن �شراء كثري
من املنتجات الأ�سا�سية اخلا�صة بهن� ،أو تلبية التزامات تعليم
�أبنائهن افرتا�ض ًيا .وترى الكاتبة �أ َّن��ه �سيكون �أم��راً جيداً �أن
يفتح حلفاء الن�سوية ال�ب��اب لأ� �ص��وات �أخ ��رى و�أن ي�سمحوا
لآخرين بجذب االنتباه الذي يحتاجه �إجن��از عملهن .وعلى
التيار الن�سوى �أال يتعامل مع امل�ساحة التي ي�أخذها امللونون
على �أنها منحة منهم ،يجب �أن تتعلم الفتيات اللواتي يعملن

بجهد م�ضاعف �أن لهن احل��ق يف احل�صول على ق��در مت�سا ٍو
من احلياة.
ت�ؤكد كيندال على املُعاناة املزدوجة للن�ساء ذوات الب�شرة امللونة؛
لأ َّن املجتمع ق��د ي�ك��ون �أب��وي��ا وعن�صريا يف �آن واح ��د .كذلك
تتعر�ض الن�ساء امل�سلمات لنوع �آخر من اال�ضطهاد،حيث ينظر
الغربيون ب�شكل عام �إىل احلجاب باعتباره مظه ًرا من مظاهر
ريا
ا�ضطهاد املر�أة وقهر الرجل لها ،و�أنهم ال يفهمون كيف �أن كث ً
من الن�ساء امل�سلمات يرتدينه مبح�ض �إرادتهن.ميثل احلجاب
� ً
مزدوجا بالن�سبة للن�سوية يف الغرب ،فهو يطرح الت�سا�ؤل
إ�شكال
ً
من جهة ما �إذا كان واج ًبا على الن�سويات نقده باعتباره واحدًا
من �آليات القمع الذكورية� ،أم عليهن تقبله باعتباره واحدًا من
�أبعاد الوجود الأنثوي املختلف لثقافة مغايرة مما يجعل من
ال�ضرورة �أن تتطلع الن�سوية لأن ت�شمل جتارب جميع الن�ساء
م�ؤكدة على فكرة «ت�ضامن الن�ساء البي�ض».
ريا من املعار�ضة للنظام
يحمل تاريخ ن�ضال الن�سويات قد ًرا كب ً
الر�أ�سمايل ال��ذي ا�ستغلهن ،بتكري�س �أدوار اجتماعية معينة
لهن ،من خالل ا�ستغالل �صورة اجل�سد للفت االنتباه ل�سلعة
معينة يف الإعالنات ،مما �أدى بال�ضرورة �إىل تقاطع الن�ضال
الن�سوي مع الن�ضال �ضد الر�أ�سمالية يف حاالت كثرية� ،إىل حد
ت�صنيف بع�ض الباحثني املوجة الثانية من احلركة الن�سوية
بت�سميتها «موجة مارك�سية».
تركز الأط��روح��ة املركزية لكتاب «احل��رك��ة الن�سوية» على �أن
احلركة الن�سوية ال�سائدة يف الواليات املتحدة مل تكن �شاملة
على الإطالق ،على الرغم من كونها «حركة ت�ستمد الكثري من
قوتها من االدع��اء ب�أنها متثل �أكرث من ن�صف �سكان العامل».
ك�شفت كيندال ف�شل الن�سوية يف التو�سع يف الق�ضايا امل�ؤثرة
على احلياة اليومية ملاليني الن�ساء مثل العنف امل�سلح ،واجلوع،
والفقر ،والتعليم ،والإ�سكان ،وبقاء ال�صورة النمطية عن العرق
والطبقة.

رك��زت الكاتبة ب�شكل كبري على جت��ارب املهم�شني ومعاجلة
الق�ضايا التي تواجهها معظم الن�ساء بدال من الرتكيز على
الق�ضايا التي تهم قلة من الن�ساء فقط كما هي املمار�سات
ال�شائعة الآن ،لأن معاجلة هذه الق�ضايا مفتاح امل�ساواة بني
جميع الن�ساء .وحتى متثل الن�سوية جميع الن�ساء حقا ،يجب
�أن تتخل�ص من افرتا�ض �أن جميع الن�ساء يعانني من نف�س
التحديات ،وتركز كيندال على فكرة «التقاطع» وهو م�صطلح
�صاغه الربوفي�سور«كيمربيل وليامز» ليعك�س كيف يتحد
ال�ع��رق واجلن�س على الن�ساء ال���س��ود ،ليعرب ع��ن كيفية �أداء
الهويات املتعددة بال�ضرورة �إىل جتارب و�أولويات خمتلفة.
ت�شدد كيندال على ��ض��رورة تو�سيع نطاق م��ا يعترب ق�ضايا
ن�سوية .على �سبيل املثال ،تت�أثر الن�ساء ب�شكل غري متنا�سب
ب �ع��دم اال� �س �ت �ق��رار يف ال���س�ك��ن ،ل��ذل��ك «ال ت�ستطيع احل��رك��ة
ال�ن���س��ائ�ي��ة �أن ت �ت�رك �أي ام� � ��ر�أة وراءه � � ��ا� � ،س ��واء م ��ن ذوات
االحتياجات اخلا�صة� ،أو حتى من اجلانحني ،ويجب التعامل
مع �سكنهن ك�أولوية من قبل كل �شخ�ص �أو منظمة تدافع عن
حقوق املر�أة».
تفتقر احلركة الن�سوية �إىل الت�ضامن احلقيقي ،يف حني �أن
من �أهم �أعمال املنظمات الن�سائية �أن تدافع عن حقوق جميع
الن�ساء على �أ�سا�س العدالة العرقية؛ ففي حني ترفع الن�سوية
�شعار معار�ضة العنف �ضد امل ��ر�أة ،مل حت��رك تلك املنظمات
�ساكنا جتاه تعر�ض بع�ض الفتيات ال�سود للعنف يف مدرا�سهن،
كما ف�شلت يف مهمتها ملكافحة وف�ي��ات الأم �ه��ات م��ن ال�سود
ب�سبب الفقر واجلوع.
ت���ض��ع ك�ي�ن��دال ط��ري�ق��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل ن���س��وي��ة �أك �ث�ر ��ش�م��والً
وتقاط ًعا ،رغ��م اعرتافها �أن امل�سار �سيكون �صع ًبا ،وت�ؤكد �أن
«الت�ضامن الن�سوي احلقيقي عرب اخلطوط العرقية يعني
اال�ستعداد حلماية بع�ضنا البع�ض ،والتحدث عندما ال تكون
الن�ساء املفقودات من جمتمعك ،وا�ستدعاء الطرق التي ميكن
�أن متنع العنف املفرت�س �أن ميتد �إىل جمتمعات متعددة».
�سيتطلب ذلك عم ً
ال ج��ادًا ،لكنه عمل يجب �أن يلتزم به كل
م��ن ين�سب نف�سه للن�سويات .تقتب�س ك�ي�ن��دال م��ن ال�شاعر
جويندولني بروك�س« :نحن ح�صاد بع�ضنا البع�ض ؛ نحن نتاج
عمل بع�ضنا البع�ض» .الكتاب له �أهمية كبرية لكل من ي�ؤمن
بامل�ساواة الفطرية بني جميع الأجنا�س ،ويعتقد �أن الت�ضامن
بني املجتمع الن�سائي هو عن�صر رئي�س يف العامل الذي تريد
�أن يعي�ش فيه.
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