إيديولوجيا الجندر

غموض يف املفهوم وسوء يف التوظيف
إعداد فريق "حركة املظاهرة ألجل الجميع" ـ فرنسا

[*]ب[[[

قد يكون العنرص الجوهري يف هذه املقالة هو الرتكيز عىل غموض املفهوم ورماديّته وتعدّ د

استعامالته يف األوساط الفكرية واألكادميية .والالّفت يف هذا املضامر أن الوسط الثقايف
ظل االلتباس واالضطراب يف
عارمّ ،
الغريب حيث ُولِدت الحركة الجندرية وتح ّولت إىل ت ّيا ٍر ٍ
التفسري والتأويل والتوظيف هو الحالة السائدة.
إيديولوجي تح ّول يف فرت ٍة قياسي ٍة إىل موضوع
كمفهوم
هذه املقالة تيضء عىل "الجندرية"
ٍ
ٍّ
تجاذب بني املدارس الفكرية يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
ٍ

المحرر

منذ خريف سنة  ،2012كان معارضو قانون «الزواج للجميع» يعلمون أ ّن هذا الكفاح ال يقترص
كل التظاهرات تذهب إىل ما هو أبع ُد ،مبا أ ّن األمر
عىل رفض قانونٍ جائرٍ .كانت الرهانات يف ّ
كان يتعلّق بالطعن أيضً ا يف تعميم املساعدة الطبية عىل اإلنجاب ( ،)PMAويف ترشيع املع ّدل
تحذيري
الرتاكمي ( )GPAواإللغاء اإلرادي للتساوي بني الجنسني .واألمر األخري شك َّل -عىل نحو
ٍّ
ٍ
وطريف -هدفًا للشعار القائل «نُريد الجنس ،ال الجندر».
بعد استئناف التدريس سنة  ،2013أكّدت الوقائع اهتاممات املتظاهرين يف السنة املنرصمة:
تفكيك (أو تدمري) ُمقولَبات الجندر دخل إىل املدارس االبتدائية ،وبَ َر َز بني األنشطة ما قبل املدرسية
يف مدارس فرنسا كافةً .وظهر هذا التفكيك يف دور البلديات التابعة ملدنٍ ع ّد ٍة ،من بينها باريس.
* ـ إعداد حركة "املظاهرة ألجل الجميع"  ،La Manif Pour Tousحركة اجتامعية تأسست سنة 2012م يف فرنسا ،للدفاع عن الغريية الجنسية.
ـ العنوان األصيل.L’idéologie du genre :
ـ املصدرhttp://www.lamanifpourtous.fr/wp-content/uploads/2016/07/LMPT-L-ideologie-du-genre.pdf :
ـ ترجمة :عامد أيوب .
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ُ
استئناف التدريس سنة  2013يُشبه ما قبله ،فهو ُيثّل عودة «الجندر» إىل الصفوف
وبالتايل ليس
حا لتكييف (أو إعادة تربية) األوالد البالغني.
الصغرية ،ومرشو ًعا جدي ًدا وطمو ً
وعليه نحن كثريو الحديث عن «الجندر» ،ويعود ذلك إ ّما من أجل االبتهاج به ،أو أنه حديثٌ

ناب ٌع من الال ُمباالة ،أو ألجل ّ
دق ناقوس الخطر .لكن ع َّم نتكلّم تحدي ًدا؟ امل ُالحظة الحالية تسمح
ِ
خ مفهوم «الجندر» ،وأالّ نخلط بني «دراسات الجندر»
أفضل
َ
بِأن نفهم عىل نح ٍو
دالالت وتاري َ
و«إيديولوجيا الجندر» ،وأن نُق ّدر بدقّ ٍة األخطار امل ُرتبطة بتلك اإليديولوجيا.
وتطورها
أصل إيديولوجيا اجلندر
ّ
ُفصل يف ما يتعلّق بِأصل كلمة «جندر» ،واملعاين التي ميكن أن تشتمل
سنعود إىل التحليل امل ّ
عليها.
وحتى ألخّص ،تُستخ َدم كلمة «جندر» بصور ٍة رئيس ٍة يف اآليت:
هي مبثابة توري ٍة ،باالنكليزية ،عوضً ا عن كلمة ( )Sexالتي تعني عىل نحو التخصيص النشاطالجنيس :هكذا يف الطبعات االنكليزية للوثائق الدولية الها ِدفة إىل تعزيز املساواة بني الجنسني
(باالنكليزية.)gender equality :
تعني األنحاء املتفاوتة التي بها يُدرِك املجتمع ويُع ّزز االختالف بني الجنسني ،بذلك يكونٍ
«شيفرات» يقود االنتظارات والصور واألدوار ،إلخ ...لكال الجنسني.
«الجندر» نظام
تنظري االختالف بني الجنس البيولوجي من جه ٍة ،والجنس النفساين واالجتامعي ،يف حاالتاالزدواجية التناسلية («الخُنثية») أو اضطراب ال ُهويّة الجنسية (التح ّول الجنيس :)transsexualisme
ري
ين يتناقض مع «الجنس البيولوجي» ،أو يكون مث ّ َة تباع ٌد كب ٌ
اإلمكانية امل ُتعلّقة ﺑ «جندرٍ» نفسا ٍّ
بينهام.
الداللة الثانية هي التي ت ُستَخ َدم اليوم لِمحاربة «مقولَبات الجندر» ()stéréotypes de genre
مثل -يف حني أ ّن الداللة الثالثة ت ُشكّل الخلف ّية للنضال من أجل االعرتاف ﺑ «هويّات
يف املدرسة ًبخاصة ِﺑ «جوديث باتلر» (Judith
(مثل يف  .)LGBTإ ّن تفكيك الجندر ،الذي تأث ّر
ً
الجندر»
ّ
اجتامعي»
 ،)Butlerيكفل يف الحالتني الفكرة القائلة بِأ ّن الجنس ذاته يتعلّق ﺑ «بنا ٍء
ٍّ
بذلك تكون النقطة املشرتكة بني مختلف أشكال إيديولوجيا الجندر ،هي رفض تجذّر الوضع
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بيولوجي
طلق يجب أن يفصل ما يُقال أنّه « ُمعطًى»
األنثوي أو الذكوري يف الجسم  .مث ّة ح ٌّد ُم ٌ
ٌّ
عم يتعلّق بالحرية الفردية (اختيار الهويّات الذاتية« ،أدوا ٌر» يت ّم تب ّنيها يف
ٌ
محض ،بال قيم ٍة جوهري ٍةّ ،
الحياة االجتامعية ،إلخ)...
س ُنبقي ألجل هذه املالحظة فقط عىل الهدف األخري الذي س ُنشري إليه تحت تسمية «إيديولوجيا
الجندر» ،من حيث إ ّن هذه اإليديولوجيا:
 ال تتداخل مع بعض النضاالت املرشوعة للحركات النسوية التي تُحارب املقولَبات االختزالية. هي مبثابة ذريع ٍة لِتدخّالت الدولة ،باسم تحرير األفراد ،يف النطاق الرتبوي ،وعىل حسابحرية األهل ومسؤوليتهم.
ٍ
وسوسيولوجي يؤكّد أ ّن الهويّة
فلسفي
رأي
 تتوفّر عىلتعريف واض ٍ
ح :إيديولوجيا الجندر ٌ
ٌّ
ٌّ
بيولوجي كام الجسم.
الجنسية ليست إال بنا ًء اجتامع ًّيا ُمستقلًّ عن ّ
كل واقعٍ
ٍّ
َمن يدعم تط ّور إيديولوجيا الجندر؟

ميكن باختصار االهتداء إىل املجاالت والقطاعات النضالية التي «تحمل» اليوم إيديولوجيا
الجندر:
العلوم االجتامعية
ليس كل العلوم االجتامعية ولكن أقسام دراسات الجندر ( )gender studiesأو بعض الفرق
مجال بذاته يف العامل األكادميي
ً
البحثية التي ال ت ُخفي تأييدها لفكرة الجندر .تُ ثّل دراسات الجندر
خاصي ًة لها (البلدان األنكلوفونية،
أشمل يف الجامعات التي يُشكّل هذا النموذج
َ
األمرييك وبصور ٍة
ّ
محل دراسات املرأة أو الدراسات النسوية،
أوروبا الشاملية ،إلخ )...وحلّت أقسام دراسات الجندر ّ
وهي فرو ٌع ها ّم ٌة لِام ندعوه عمو ًما الدراسات الثقافية .فهي أقسا ٌم تابِع ٌة لِكلّيات األدب التي تعتني
خاص ًة بالبنيوية واالتجاهات الفكرية الصادرة عنها .ويعمل فيها علامء التاريخ والسوسيولوجيا
واألنرتوبولوجيا وعلامء النفس ،إلخ.
تخصص ٍة من هذا الجندر ،لكن هناك
ما زال التقلي ُد الفرنيس يظهر اليوم ُمرت ّد ًدا تجاه تأسيس
ٍ
أقسام ُم ّ
ُتخصصة يف هذا املجال (لِبعض ال ِف َرق البحثية ِ
صل ٌة بالنضال
عدد من الباحثني والفرق البحثية امل ّ
مثل ،يت ّم إدراجها غال ًبا
تأخذ شكل جمعي ٍة تتدخّل يف الوسط املدريس) .إ ّن وجهات النظر النسويةً ،
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ضمن أقسام التاريخ أو العلوم االجتامعية .بيد أ ّن هذا التقليد الفرنيس مي ّر بحالة تآكلٍ.
املؤسسات الدولية
ّ
ٌ
رشعي افرتاض
فعل يف ما يتعلّق بِهذه املسألة ،لكن ميكن عىل نح ٍو
موثوق به ً
عمل
ليس مث ّة ٌ
ٍّ
أ ّن وجهة النظر القائلة بالجندر ت ُؤث ّر يف بعض امل ُشتغلني يف هذا املجال .إ ّن االستعانة بكلمة
تنطوي أيضً ا عىل ٍ
حقيقي
تأييد
«جندر» هي أحيانًا انتهازي ٌة ألسنيةٌ ،لكن ميكن يف بعض األحيان أن
َ
ٍّ
رص كالسيكي ًة
إليديولوجيا الجندر .تحوي الربامج املو ّ
جهة نحو املساواة الجندرية ،غال ًبا ،عنا َ
مثل ،وأخرى ترتكّز عىل «الصحة اإلنجابية» ( َم ْنع اإلنجاب
تتمحور حول متدرس الفتياتً ،
–خاص ًة ما يتّصل مبشكلة السيدا (اإليدز) -ومكافحة التمييز أو تجريم املامرسات
واإلجهاض)
ّ
املثلية.

اختصاص ّيو الرتبية
هم ليسوا امل ُد ّربني أو امل ُعلّمني ،بل الخرباء العاملني يف وزارة الرتبية الوطنية أو امل ُنت َدبني من
قبلها ،من أجل أن يأخذوا عىل عاتقهم «النضال ض ّد ُمقولبات الجندر» .ويُع ّد ذلك من االهتاممات
خاص ًة إرصار ورمبا تفاقم االختالل بني الجنسني
القدمية ضمن أوساط وزارة الرتبية الوطنية ،يُغذّيه
ّ
الطب ،إلخ )...إىل هذا
يف قطاعات التعليم العايل (تف ّوق الذكور يف الهندسة ،واإلناث يف
ّ
االهتامم ت ُضاف ،منذ ما يقارب عرشين عا ًما ،ظاهرة «العنف الجنيس» أو «رهاب املثليني» يف
الوسط املدريس.
الشبكات الفكرية النضالية
ٍ
ُعب عن نفسها غال ًبا من خالل مجلة
تكون أحيانًا ،ال دامئًاُ ،مرتبط ًة مبجموعات
بحث جامعية ،وت ّ
رمزية (دفاتر  GRIF Groupe de recherche IF؛ بينيلوب ()Pénélope؛ القضايا النسوية الجديدة؛
()CLIO؛ دفاتر الجندر ()Cahiers du genre؛ العمل Travail؛ الجندر واملجتمع ،إلخ) وتض ّم
ٍ
ندوات ،وتُحيي ترجامت بعض املؤلّفات الها ّمة ،وتتدخّل يف
جامعيني وباحثني ُمستقلّني ،وت ُنظّم
ٍ
ٍ
ومعارض ،إلخ...
محارضات
رشكات من خالل
الوسط املدريس أو يف
َ
األق ّليات النشيطة
خاصة يف فرتة ظهور مرض السيدا،
حسب منوذج جمعيات املثليني والسحاقيات التي ظهرت
ّ
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مثل ،التي ال تُخفي انحيازها لِنظرية الجندر .تبتغي
تأسست أيضً ا جمعيات امل ُتح ّولني جنس ًياً ،
ّ
( )Inter LGBTتوحيد هذه الحركات ،ومنحها ظهو ًرا إعالم ًيا وسياس ًيا.
صدى؟
ِ َل ت ََلقى هذه اإليديولوجيا
ً
غامض
ٌ
إنها مفهو ٌم
كيس
إ ّن الغموض الذي يكتنف مفهوم الجندر يؤ ّهله لخدمة كل أنواع املطالبات .فالجندر هو ٌ
يض ّم ُمناضلني ليس هناك ما يضمن أ ّن لهم أهدافًا ُمتطابقة :نِسويّون ُمهت ّمون باملساواة بني الرجل
واملرأةُ ،مناضلون من أقلّيات جنسية ،ه ُّمهم إقرار حقوق «كل االتجاهات الجنسية»ِ ،
ناشطون

يؤيّدون التح ّول الجنيس ونظرية كوير ( )queerويناضلون ض ّد «ازدواجية الشكل الجنيس»
(الفكرة القائلة بأ ّن هناك جنسني فقط) إىل ذلك يُضاف األمر األكيد الذي تُق ّدمه هذه الكلمة
التقنية يف النقاشات :واألمر األكيد يكون أحيانًا حقيق ًيا ،كام يف حالة بعض األعامل التاريخية أو

السوسيولوجية حول الجندر ،وأحيانًا يكون ظاه ًرا فقط كام يف حالة معظم تأ ّمالت جوديث باتلر.

[[[

إهلام ثانٍ من أجل النسوية الراديكالية
ٌ
الحديث عن «الجندر» يسمح بتجديد الخطاب النسوي املبهور ،وذلك بِفتْح آفاقٍ جديد ٍة
ح ع ّد ٍة ،نجحت النسوية يف
للطابع الجذري .فهذا هو ،رمبا ،أحد الرهانات األساسية :لو أنّه ،من نوا ٍ

مجتمعاتنا ـ إنّنا ننعم جمي ًعا بالتح ّول الذي طرأ عىل العالقات بني الرجل واملرأة والذي ساهمت
ٍ
النسوية بشكلٍ
ح أخرى .هي أخفقت من حيث إ ّن
ملحوظ يف تحقيقه ـ  ،ولك ّنها أخفقت من نوا ٍ

«الفتوحات» النسوية (دخول عامل العمل ،الحق يف َم ْنع اإلنجاب واإلجهاض وتنظيم أمور الطالق،
مؤش ٍ
ات
إلخ) مل ت ُن ِتج من خالل االفتتان مجتم ًعا مساوات ًيا حقيق ًيا .واألسوأ من ذلك ،تؤ ّدي ع ّد ُة
ّ

أشكال جديد ًة من عدم الثبات واالستغالل نَ َت
ً
إىل افرتاض أ ّن الوضع النسوي أصابه الوهن ،وأ ّن

ظل «تحرير املرأة»
يف ّ

ريا إىل أنّ ،إذا
ميُ ،مش ً
يسمح الخطاب امل ُرت ِكز عىل الجندر للنسوية الراديكالية بإدامة مبدأٍ تق ّد ٍّ

مل يكن التط ّور املأمول ُمح ّققًا ،وإذا استم ّرت الالمساواة والفصل بني الرجل واملرأة ،وأحيانًا عىل
ريا.
نحو سلبي ،إلخ ،...فهذا ألنّنا ْ
لسنا بعيدين كث ً

[[[ -يجب أن نأخذ بالحسبان التقلّب يف الرأي عند جوديث باتلر ،علمً أنّه جرى نقل بعض كتبها القدمية إىل الفرنسية.
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خطاب حول «امل ُقولبات االجتامعية» (يف موضوع االختالف بني
يصلح «الجندر» لِترشيع
ٍ
الجنسني) «الذي استُ ِ
بط َن منذ الطفولة األوىل» – وبذلك زُحز َِح عن موقعه وجرى إصالحه من

خالل إظهار أ ّن «الجندر» يفعل فعله بوج ٍه ما منذ الوالدة ،أي حني -إن شئنا أن نستعري مثالً ُمفي ًدا
لباسا أزرق ،والفتاة الصغرية
ُمفضّ ًل لدى الذين يُحامون عن نظرية الجندر -نُلبس الصبي الصغري ً

ريا) .مبعنى آخر ،يبدأ «التكييف» منذ بداية الحياة؛ لذلك يجب منذ
ً
لباسا زهريًا (وهو أمر يحصل كث ً
بداية الحياة أن نُناضل – والوجهة املُفضّ لة لهذا النضال هي الجندر.
يشء
احلكومات ليس بيدها
ٌ
أول إكراهات
تُواجه األوليغارشيات ( oligarchieحكم الطغمة الصغرية) يف أوروبا تحدي َدينً :

العوملة (التي تصبح النسخة الحالية للمصري اإلغريقي وذريعة الجربية الجديدة) ،وثانياً مطالب

التوصل إىل سياس ٍة اقتصادي ٍة واجتامعي ٍة ،وحتى سياس ٍة قصري ٍة.
«بروكسل» .يصبح من الصعب
ّ

تخل اليسار الرصيح عن الرصاع الطبقي أولً  ،ثم تخلّيه عن الناخبني
ّ
يف سنة  ،1983قاد

العامل ،وبعدها عن إرادة محاربة الرأساملية ،إىل «نزع ٍة ُمهاجِر ٍة» ( .)préférence immigréeعىل
نحو تخلّقي ( ،)mimétiqueتؤ ّدي «نزعة التح ّول الجنيس» إىل ظهور األقليات الجنسية عىل أنّها

صور ٌة جديد ٌة لالستبعاد التا ّم الذي سيصبح امل ُستفيد والعامل الرئيس يف التحوالت االجتامعية
القادمة .لقد رأى اليسار يف األقليات املثلية ضحايا للتاريخ فأخذ بثأرها منه .باختصار ،لقد كانت
البديل عن الطبقة الكادحة (الربوليتاريا) وعن املسيحية الربوليتارية[[[ ،من أجل معرك ٍة جديد ٍة يف

سبيل حقوق اإلنسان[[[.

ويف الوقت عينه ،يتمثّل الذوق يف الحركة والتجديد والتط ّور .ولالشرتايك اإلصالحي األملاين

ري ُمفي ٌد يف هذا الصدد حيث يقول« :الهدف
إدوارد برنستاين ( )Edward Bernstein 1850- 1932تعب ٌ

النهايئ ،أيًا يكن ،ال يعني شيئًا بالنسبة إيل ،الحركة هي كل يشء» .بذلك ،عندما ال يكون بإمكاننا
ٍ
إصالحات مجتمعي ٍة
التوصل إىل سياسة ونُضط ّر إىل «التح ّرك» ،فإنّنا نُع ّوض عن الخسارة بإجراء
ّ

«الستارة امل ُدخّنة لإلصالحات املجتمعية» حسب تعبري جان-كلود ميشيا (.)Jean-Claude Michéa

[1]- Jean-Claude Michéa, Les mystères de la gauche, Climats, 2013.
[2]- Frédéric Martel, Global Gay. Comment la révolution gay change le monde, Flammarion, 2013.
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فصلٍ بني اليمني واليسار يف ما يتعلّق بالجندر .ليس مث ّة
بسط ٌة ج ًّدا إذا ك ّنا ن ّدعي تشييد ْ
اللوح ُة ُم ِّ

رص ،ال يف الوقائع وال يف برامج أحزاب اليمني ،يعني أ ّن تعديل اتّجاه هذه النزعة هو موضوع
عن ٌ
نظ ٍر يف هذه اللحظة.

ستمر ،جيب أن يكون حديثًا
تطو ٌر ُم
التاريخ هو ّ
ٌّ
التغيات .هم يخافون من األحكام التي
إنّه الربهان الرئييس لألشخاص الذين ال يُعارضون هذه
ّ
ت ُطلَق يف وسائل اإلعالم ،ومن حكم التاريخ أو ببساط ٍة ِم َّمن يُجاورهمُ .مقاومة التط ّور تعني أن
يكون «أميش» ( )Amishوأن يُدافع عن عودة امللكية املطلقة ،إلخ...
ليس لهؤالء األشخاص ،التق ّدميني عىل صعيد السياسة ،القدرة اإلدراكية الرضورية للتمييز ،عىل
غرار جملة كليمنصو بخصوص الثورة الفرنسية ،يعتقدون أ ّن امل ُكتسبات االجتامعية ينبغي تقييمها بال
متييزٍ .ومحاربة أحد هذه املكتسبات يعني تشكيكًا يف الخيارات السابقة (طالق ،إجهاض ،إلخ)...
ٍ
جديد
جيب تدمري النظام القديم من أجل بناء نظا ٍم
يف هذه الفئة نجد اإليديولوجيني.
ِ
عالقات
التفريق هو متيي ٌز :يقول جوان سكوت ( )Joan Scottإ ّن الجندر «يعني بصور ٍة رئيس ٍة
شكل من الهيمنة :هيمنة
ٌ
السلطة» .بعبار ٍة أخرى ،إ ّن ما يتق ّرر يف « ُمقولَبات الجندر» ،هو دامئًا
يل ،هيمنة الفرد «امل ُستقيم» عىل أصحاب نظرية
الرجل عىل املرأة ،هيمنة ُمغاير الجنس عىل املث ّ
كوير ( ،)Queerإلخ...
يجب أن نُحارب املعايري :ال يتعلّق األمر باستخدام الجندر لتغيري العالقات بني الجنسني ،وإمنا
بجعله أداة ٍ
جذري الزدواجية الشكل الجنيس ذاتها ،ولعاقبتها الوخيمة ،وهي تطبيع املغايرة
نقد
ّ

الجنسية ،أي «امل َزيّة» املمنوحة اجتامع ًيا للمغايرة الجنسية ( .)hétérosexualitéمن هنا فإ ّن
االتجاهني الرئيسيّني يف رؤية كوير (طريقة جوديث باتلر) :إبراز املثلية الجنسية بوصفها جنسانية
يحب املرأة ،وبالعكس) ،ومن جهة
رشعية كغريها[[[ (ال يشء يُهيّئ سلفًا بصور ٍة فطري ٍة الرجل ليك
ّ
أخرى إبراز «الهويّات الجنسية» امل ُضطربة أو الالمنوذجية –يف مقابل الفكرة القائلة بأ ّن ليس هناك،
إل جنسان.
بصورة رئيسةّ ،
[[[ -بذلك أصبح العقم الفطري لدى األزواج املثليني عقمً «اجتامع ًيا» مام فتح املجال أمام مساعدات من الدولة (املساعدة الطبية عىل
اإلنجاب).
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املجتمع هو ال يش ٌء ،والفرد هو كل يش ٍء :إ ّن فرض ّية الكلّية امل ُتعلّقة بالهيمنة يحملها املطمح
ٍ
قطاعات كبري ٍة من الحضارة الحديثة) لبناء مجتمع حيث ال متيي َز فيه يكون رشع ًيا،
الطوباوي (يف
أو عىل األقل ،ميكن أن ت َحوز االختالفات التي ت ُختار بحرية الصدارة .بالتايل ميكن ،من وجهة
نظ ٍر مع ّين ٍة ،نظري ٍة وفكري ٍة ،التأكيد عىل أ ّن هذه الفرضية تُثبِت أ ّن الفرد أسمى من املجتمع ،أي أ ّن
برشي
ري موجو ٍد :إذ –وهذا هو الدرس الرئييس للعلوم االجتامعية -ليس هناك مجتم ٌع
ٌّ
املجتمع غ ُ
ومواقف ُمك ّملةٌ .إ ّن الخطاب عن الجندر ،من حيث هو ِ
يهدف
ُ
إال حيث توجد قواع ُد ،واختالفاتٌ
حةً :فهو يُفسح املجال من
إىل «حرمان الجنس من حقوقه» يؤ ّدي اليوم وظيف ًة يراها الكثريون ُمل ّ
ريت واضطلع بها -عىل
خالل قوة غري مسبوقة لِتشجيع االعرتاف بالهويّات الذاتية –هويّات اخت َ
حساب انتظارات املجتمع بشأن أعضائه.
بذلك ميكن أن يزول املجتمع :إ ّن الولع الراهن بالجندر هو إشار ٌة بليغ ٌة إىل أنّه ،للم ّرة األوىل
أساسا ببقائه –الذي يتق ّرر تحدي ًدا يف اللقاء الجنيس بني
رمبا يف التاريخ ،مث ّة مجتم ٌع ال يُبايل
ً
الرجل واملرأة.
رضرا باألعامل ،بل بالعكس
تدمري املجتمع ال ُيلحق
ً
خاص ًة يف املحكمة
خالل األشهر األخرية ،كانت «قضية املثلية الجنسية» تلقى د ْعم  278رشك ًة
ّ
العليا يف الواليات املتحدة األمريكية .ومن هذه الرشكات ،الرشكات العمالقة يف املجال الرقمي:
آبل ( )Appelغوغل ( )Googleأمازون ( )Amazonميكروسوفت ( )Microsoftآدوب ()Adobe
تختص
إيبي ( )eBayإنتل ( )Intelأوراكل ( )Oracleتويرت ( ...)Twitterنُضيف إليها رشكات كربى
ّ
مبجاالت أخرى :غولدمان ساكس ( )Goldman Sachsجونسون أند جونسون ،نايك ()Nike
يس يب أس ( )CBSستاربكس ( [[[)Starbucksوديزين ( )Disneyعلمً أ ّن هذه الرشكات تعتني
جي ًدا بصورتها .ت ِ
ُوضح جان شاكرت ،وهي أستاذة الحقوق يف جامعة ستانفورد أنّه ،بالنسبة إىل هذه
الرشكات ،دعم زواج املثليني هو طريقة للقول« :نحن املستقبل».
أعمق ،يظهر امل ُتح ّمسون للمركنتيلية وكأنّهم يهت ّمون باالنفجار الذي تشهده البُنى األرسية،
بصور ٍة
َ
املؤسسة عىل الغريية الجنسية .إ ّن املثلية الجنسية ووجوهها هي الحركة ،والتأكيد األقىص للفرد،
َّ
صانِعِ ذاتِه والزبون ال ّنهِم .مث ّة َمن ينظر إىل األرسة كحصنٍ بار ٍز حيث تستم ّر امل ُقولَبات ،والقيم
التقليدية ،ومتاسك املجموعة ،وهيبة السلطة .ولهذا السبب يجب أن تخض َع لِعمل املصلحني
[[[ -التي ترعى اآلن مبيعات الكتب املُ تعلّقة بِقولبات الجندر لألطفال يف املدارس الفرنسية
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االجتامعيني امل ُنقادين وراء «الخرباء» يف التحرير الفردي[[[ .بالنسبة إىل الذين يريدون أن يبيعوا،
ٍ
ونسف املعامل هي
من دون
توقف ،الجديد والزائل فإ ّن الفردانية وانعزال الفرد والحركة الدامئة ْ
رشو ٌ
ط ُمالمئ ٌة أكرثَ .ورصاع آدم سميث ( )Smithوفنسنت ِبيْيون ( )Peillonواح ٌد.

بيد أنّه ميكن أن يُشكّل التحالف بني الرأساملية الجديدة و«قضية املثلية الجنسية» ظرفًا
وإيديولوجياُ ،مرتبطني بالنضالية الشخصية لِعد ٍد من األسياد الذين أعلنوا مثليّتهم أو سلوكهم
كل
املثيل املسامل .إ ّن مقولة «الزواج املثيل ج ّي ٌد لألعامل» ال يوافق عليه كل خرباء االقتصاد وال ّ
املقاولني.

ِ َل هذه اإليديولوجيا خطريةٌ؟
إ ّن إيديولوجيا الجندر هي إيديولوجيا ُمد ّمرةٌ ،وظالمي ٌة وال اجتامعي ٌة وال شعبي ٌة وأيضً ا ال فطريةٌ.
إيديولوجيا الجندر ثوري ٌة يف جوهرها.
حرب
ابتدا ًء من سنة  ،1990خرجت إيديولوجيا الجندر من األوساط األكادميية وأصبحت آلة
ٍ

ُؤسس عىل الشبهة .حسب منظور هذه اإليديولوجيا ،تصنع االختالفات
للفكر التفكييك امل َّ
ٍ
عالقات بني طرفني :امل ُه ْي ِمن وامل ُهي َمن عليه ،تكون نتيجتها بالرضورة رصا ًعا عنيفًا ال يُغتفَر
ثوري يف العالقات االجتامعية .بذلك متلك إيديولوجيا الجندر القدرة عىل
يُفيض إىل تح ّو ٍل
ٍّ
زعزعة العالقات االجتامعية العقالنية .ولهذا السبب تغاضت عنها الدراسات االجتامعية واألدبية

يف الجامعات األمريكية التي تأث ّرت هي أيضً ا باملفكّرين الفرنسيني الذين اشتغلوا عىل موضوع
التفكيك يف الستينات .ارتكز الجندر عىل التط ّور التكنولوجي وأصبح شعا ًرا متآلفًا من أجل الثورة
االنرتوبولوجية.

إيديولوجيا اجلندر شمول ّي ٌة يف جوهرها
سمه املؤ ّرخ والناقد االجتامعي األمرييك
إ ّن إيديولوجيا الجندر أدا ٌة ف ّعال ٌة يف خدمة ما ّ
كريستوفر الش ( )Christopher Lasch 1932 -1994الدولة العالجية .بعبارة أخرى ،هي نزعةٌ،
ُم ِ
عامل ُمكلّفًا بتسكني «األمل».
ً
خاص ،لف ْهم الدولة بوصفها
عاص ٌة عىل نح ٍو
ٍّ
الجانب األوضح منها «مقاومة كل أشكال التمييز»،
إ ّن هذه امله ّمة العظيمة ،التي ميثّل
ُ
[1]- Christopher Lasch, Un refuge dans ce monde impitoyable. La famille assiégée, François Bourin, 2012
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تفرتض االستعانة بالخرباء :إنّهم هنا امل ُشت ِغلون يف «الدراسات حول الجندر» ،وقد ذاع صيتهم يف

وخاص ًة تحسينها .إىل هؤالء الخرباء امل ُنتَمني
املؤسسات االجتامعية لناحية ف ْهم هذه اإليديولوجيا
ّ
ّ
إىل حقل العلوم االجتامعية –أو باألحرى إىل بعض القطاعات التابعة لهذه العلوم -يُضاف اليوم،
بشكلٍ ُم ٍ
تزايد ،الخرباء اآلخرون وهم الباحثون يف التكنولوجيا األحيائية ،أي كل الذين يعملون يك

اإلنجاب أم ًرا ُممك ًنا من الناحية التقنية ،حيث تح ّول األطفال إىل أمو ٍر ما ّدي ٍة تتعلّق بالرغبة
يجعلوا
َ
(وبذلك ،يف نهاية املطاف ،جعل اإلنجاب َمرغوبًا به من ناحي ٍة جوهري ٍة).
إ ّن انعتاق املرأة واملثليني وكل َمن ينتمي إىل «األقلّيات الخلقية» بحثًا عن االعرتاف ،مي ّر
باملؤسسات وامل ُنظّامت كافّ ًة حيث يكون التقا ٌء بني أفراد
أول ،ثم
بالتحكّم باملسار الرتبوي ً
ّ
ني جديد ٍة ،يجب االستعاضة
كل مكانٍ  ،وبهيئة أنظم ٍة جديد ٍة،
ُمختلفني .يف ّ
وبرامج جديد ٍة ،وقوان َ
َ
ري تُناسب مدافع الحكمة الجديدة.
عن املعايري االجتامعية القدمية مبعاي َ

ٍ
كلامت جديد ٍة تحوي مفاهي َم ال تقبل التوفيق يف ما بينها ،هي
ريا ،إ ّن القدرة عىل صياغة
أخ ً

إشار ٌة أورويلي ٌة ( )orwellienإىل التوتاليتارية .بذلك ،يبدو لنا استعامل كلمة «جندر» ،ليس فقط من

أجل التذكري باالختالفات الحقيقية بني الرجل واملرأة ولكن أيضً ا من أجل الوصول إىل إيديولوجيا
خاص ٍة باألنرتوبولوجيا الكالسيكية ،يبدو لنا هذا االستعامل كذب ًة فكريةً .لِ َم يُرفض املزيد
تفكيكي ٍة
ّ
من الوضوح؟

إيديولوجيا اجلندر تزيد من اضطرابات الولد
ٍ
اضطرابات
املؤسسة األرسية وتزايد العائالت امل ُك ّونة «خارج النظام» يُسبّب
كام أ ّن إضعاف
ّ

لدى الطفل واملراهق األمر الذي يستدعي اختصاصيني اجتامعيني وتربويني واختصاصيني نفسانيني
املؤسسة املدرسية واملامرسات
حب فكرة الجندر» من
ّ
ملواجهتها ،كذلك ميكننا تأكيد أ ّن َ
«س ْ
االجتامعية سوف يُ ِ
حدث كل أنواع االضطرابات وال ُعصاب عند الشباب الفرنيس .إ ّن املشكالت

املؤسفة التي يُواجهها الكثري من األطفال الذين يت ّم تب ّنيهم ،عىل الرغم من إعادة تشكيل بيئ ٍة قريب ٍة
من األرسة البيولوجية ،وعىل الرغم من الحب الحقيقي الذي يضمره الوالدان لطفلهام الذي تب ّنياه،
الحق يف االستفادة قدر اإلمكان من بيئ ٍة مستق ّر ٍة حامي ٍة لنم ّوهم.
ال تفتأ تُثبت لنا أ ّن لألوالد
ّ
تستند إىل
ت ُظهر اإليديولوجيات والنظريات باستمرا ٍر حدودها .بذلك ،أو ِقفَت االختبارات التي ْ

إيديولوجيا الجندر .إ ّن تعلّق األهل بأوالدهن ،وسعيهم من أجل ضامن تط ّو ٍر موزونٍ لهم ،وكونهم
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دليل يُخالَف
كل ذلك لَهو ٌ
ال يريدون أن يواصل الخرباء اختباراتهم االعتباطية عىل األجيال القادمةّ ،

تط ّور هذه اإليديولوجيا.

إيديولوجيا اجلندر ُتساهم يف اإلفقار االجتامعي
إ ّن مجتم ًعا يهدف بصور ٍة رئيس ٍة إىل االعرتاف بالهويّات الذاتية هو مجتم ٌع تُرهقه السلوكات
الرنجسية ،ما يُقلّل من أه ّمية الصالت االجتامعية .إ ّن املجتمع العادل ،أو املجتمع الالئق ،يعرتف
بِأ ّن االحرتام الحقيقي لألشخاص ليس من اختصاص القانون أو سلطة الدولة وحسب ،لك ّنه يكمن
الحب ،لظاهرة قرص
ويتطلّب دو ًما الجهد الشخيص ،واإلصالح الداخيل ،والتوسيع ،من خالل
ّ
النظر والقلب.
إ ّن املجتمع الذي ميتدح الفردانية امل ُتط ّرفة يَ ِ
هدف إىل االستنقاص من امل ُستض َعفني وامل ُع َدمني،
والبؤساء واملرىض والعجزة ،وبصور ٍة أع ّم ،ضحايا مختلف أشكال الفقر االجتامعي .إ ّن املجتمع
ٍ
غايات بذاتها يكرس صالت الذ ّريّة والتضامن
الذي ميتدح الحركة املستم ّرة وخرق القانون بوصفهام
الفعيل الذي ينبع منها (سوا ًء تعلّق األمر بالج ّد والج ّدة اللذين يُغيثان أحفادهام ،أو تعلّق باألوالد
مل ميلؤه العنف نتيجة الفردانية امل ُتط ّرفة واملركنتيلية،
الذين يهت ّمون كام ينبغي بذويهم) .يف عا ٍ
يُ ِ
نذر تحطيم التضامن التقليدي األرسي واالجتامعي (يعطي ويتلقّى وير ّد) بإسقاط جز ٍء كبريٍ من
املجتمع يف الدناءة االجتامعية .ولهذا فالذين يعتقدون ،غالبًا باالرتكاز عىل تجربتهم الشخصية،
املؤسسة عىل الزوجني تبقى أحد األمكنة الفضىل التي يت ّم فيها إيالء الشخص ،أيًا تكن
أ ّن األرسة
ّ
رصف فيها ،إ ّن
ميزاته الفردية ،االهتامم والحب والحامية التي تتطلّبها ع ّزة النفس غري القابلة للت ّ
هؤالء ال ميكنهم إال أن ينتقدوا بش ّدة إيديولوجيا الجندر ومرشوع املجتمع الذي يُنشدونه.
ٌ
ظالمية
إيديولوجيا اجلندر إيديولوجيا
بإعادة النظر يف البيولوجيا (التي تؤث ّر عىل الخصوص يف عمل آن فوستو-سرتلينغ Fausto-
ربر املالحظة املتأخّرة
ً
 ،)Sterlingميكن اعتبار إيديولوجيا الجندر
شكل من الظالمية ،ما يُ ّ
للفيلسوفة سيلفيان أغاسينسيك (« :)Sylviane Agacinskiنشعر بالسخط اليوم عندما نجد يف
الواليات املتّحدة األمريكية ُمناضلني دينيني يدعمون العقيدة الخلقية يف مقابل علوم الحياة ،لك ّننا
جهات الجنسية ،اليشء
ال نضطرب إذا فعلت نظرية الجنسانية ،املقترصة عىل مسألة اللذّة والتو ّ
نفسه من خالل االشتباه يف علوم الحياة[[[.
[1]- Sylviane Agacinski, Femmes entre sexe et genre, Seuil, Paris, p. 63- 64.
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بالطريقة ذاتها ،يف مقالة ظهرت يف لوموند ( )Le Mondeبتاريخ  4أيلول  ،2011اعرتضت عاملة

اإلحاثة باسكال بيك ( ،)Pascal Picqباسم احرتام املعطيات البيولوجية ،عىل إدخال «الجندر» يف

ُمق َّرر علوم الحياة واألرض يف الثانويات.
املالحق

امللحق األول :نبذ ٌة تاريخي ٌة قصري ٌة عن الجندر
جه نحو الخطاب الحايل عن الجندر ،ينبغي أن نعرض تاريخ املفهوم بعجالة .نُ ّيز
بغية التو ّ

ثالثَ
كل مرحل ٍة الحق ٍة ال ت ُلغي السابقة ،بل تنض ّم إليها.
مراحل ،ال س ّيام أ ّن ّ
َ
تك ّون املفهوم :التمييز بني الجنس والجندر

لو وضعنا يف الحسبان بعض الفضول األثري (التمييز بني الجنس والجندر باالنتقال إىل طبيب

وطب األمراض
املختص بالطب
وقف منذ عام 1915عىل الخُنثية) ،يقع تك ّون املفهوم يف الحقل
ّ
ّ
ُسمة اليوم البَيْجنسوية ()intersexualité
العقلية ،عند ُمفرتق دراسة وعالج َع َرضني :الخنثية امل ّ

حالة األفراد الذين يتّصفون بدرجات ُمختلفة من االزدواجية الجنسية ،والرغبة باالنضامم إىل
الجنس اآلخر ،وهو ما يُس ّمى التح ّول الجنيس منذ السبعينات.

لقد سعى طبيب األمراض العقلية األمرييك روبرت ستولر ( ،)Stollerالذي يعالج مرىض

الصمء جون موين ( ،)John moneyالذي
ُختص بالغدد
« ُمتح ّولني جنس ًيا» ،ومعه الطبيب امل
ّ
ّ
يدرس ال َب ْيجنسوية ،سعيا إىل بلورة التمييز جنس  /جندر من أجل اإلحاطة بالفرق بني الجوهر
رجل أو امرأة ،والجندر الذي ُيثّل ،حسب عبارات
ً
البيولوجي (الجنس) الذي يجعل من اإلنسان
ستولر« ،درجة الذكورة واألنوثة» املوجودة يف الفرد.

يرشح جون موين عىل األقل م ّرة ،متأخ ًرا ،أنّه اضط ّر إىل اعتامد مصطلح «الجندر» باإلشارة إىل

القواعد  :grammaireلقد رأى ُمامثلة خصبة بني الجنس عىل مستوى الكلامت ،املذكّر واملؤنّث
وغريهام ،وبني جنس األفراد ،حسب ما هم عليه –حسب املعايري الثقافية املعمول بها يف بيئتهم
– الذكورية واألنثوية أو كذلك املزيج من االثنني.

رجل رجول ًيا أو امرأة أنثوي ًة فالجندر ليس الجنس.
ً
بي ستولر أنّه بإمكان اإلنسان أن يكون
يُ ّ
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إذا كان الجنس ت ُح ّدده البيولوجيا (التي تلتقي أحيانًا بازدواجيات حقيقي ٍة) فالجندر يكون بحسب
الثقافة التي ينتمي املر ُء إليها ،مبا أ ّن عبارات رجولة وأنوثة تتجندر من ثقاف ٍة إىل أخرى.

يف هذا السياق ،يُع ّرف الجندر بوصفه «الجنس االجتامعي» .ميكن أن يتامهى األفراد ،من زاوي ٍة
ذاتي ٍة ،مع قواعد الذكورة واألنوثة السائدة يف املجتمع الذي ينتمون إليه .بذلك نشأ مفهوم الهويّة
الجندرية ( ،)gender identityالتي تعني االنتامء الذايت الذي يعيشه أحد الجنسني ،أو أيضً ا رفض
االرتباط بالجنس البيولوجي وبالتايل الذهاب إىل ح ّد تغيري الجنس (التح ّول الجنيس).
يف األصل ،كان اضطراب الهويّة الجندرية ( )gender identity disorderيُع ّد ظاهر ًة مرضيةً.
هذه هي وجهة نظر العلامء واألط ّباء وأط ّباء األمراض العقلية يف الستينات.

لكن ،منذ السبعينات ،وعىل األقوى منذ التسعينات ،استعاد عد ٌد من املناضلني ،عىل الخصوص
مؤسس ًة لهويّتهم
امل ُتح ّولني جنسيًا ،مفهوم الجندر وقد أرادوا إظهار التجربة التي عاشوها بوصفها ِّ
شخص سكنته
الخاصة ،التي تحتاج إىل االعرتاف بها .إ ّن املتح ّول الجنيس «الكالسييك» هو
ٌ
ّ
الصمء والجراحة) جعل ُممك ًنا
الطب (علم الغدد
شهوة االنتامء إىل الجنس املقابل .إ ّن تط ّور
ّ
ّ
اإلشباع (الظاهر) لهذه الشهوة ،مبا أنّه ميكننا تغيري املظهر الخارجي التناسيل (وليس ح ْمل
الشخص عىل تغيري جنسه الحقيقي)َ .ييل امل ُناضلون إىل رفْض العمليات الجراحية ويحبّذون
هوية امل ُتح ّول جنسيًا.
استرياد اجلندر يف العلوم االجتامعية
يف بداية السبعينات ،انتقل التمييز جنس/جندر من املجال الط ّبي إىل مجال العلوم االجتامعية
رصيح يف كتاب آن أوكيل (Ann
والتاريخية .إ ّن االقتباس من روبري ستولر ()Robert Stoller
ٌ
« )Oakleyالجنس والجندر واملجتمع» الصادر سنة  1972الذي يُشري إىل استعادة الجندر من قبل
النسوية الجامعية.
إ ّن النسوية العاملية تتناسب مع العرص الذي بحثت النسوية خالله (التي تتعلّق ﺑ «املوجة
أقسام ت ُعنى بِدراسات املرأة أو الدراسات النسوية يف
الثانية») عن رشعي ٍة أكادميي ٍة وعلمي ٍة :ظهور
ٍ
الجامعات األمريكية –التي صار اسمها اليوم دراسات الجندر -وجرى تربير هذا التغيري برضورة
دراسة املرأة لذاتها ،ليس هذا فحسب ،بل دراسة الرجل واملرأة يف عالقاتهام واختالفاتهام.
طابق
إ ّن التمييز بني الجنس والجندر ،الذي استقيناه من ستولر ( ،)Stollerيظهر حينئذ وكأنّه ُم ٌ
للتعبري عن الفكرة الشهرية للكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار «ال أولد امرأة ،بل أصبح كذلك»،
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حني أعاد أنصار النسوية يف الواليات املتحدة اكتشاف كتاب (الجنس الثاين) الصادر سنة .1949
فالجنس هو الطبيعة ،البيولوجيا ،ما يجعل الفرد ذك ًرا أو أنثى؛ الجندر هو املجتمع ،مبعنى الفكرة
القائلة بأن املجتمع يصنع نفسه من خالل ما يجب عىل الرجل أو املرأة أن يكونا عليه.
النسوي إىل وضع دراس ٍة منهجي ٍة للطريقة
بذلك سوف تنرصف العلو ُم االجتامعية ذات اإليحاء
ّ
ٍ
مجتمعات ع ّد ٍة و«تبني» االختالف بني الجنسني :ما هي التوقّعات الخاصة
تؤسس بها
التي ّ
املهمت التي توكَل إىل املرأة؟ ما هي املالمح التي ّ
تدل بصورة
باملجتمع تجاه النساء؟ ما هي
ّ
خاصة عىل الطبع األنثوي؟
ّ
كل هذه األعامل ـ يف التاريخ والسوسيولوجيا واألنرتوبولوجيا ـ تشرتك يف اإلشارة إىل املسافة
بني «املعطى» البيولوجي (الجنس) و«البناء» االجتامعي (الجندر) .من هنا كان األثر الكبري
لكل من
للتنسيب :إ ّن تلك األعامل قادت إىل عدم األخذ بِالطريقة التي بها نتص ّور األدوار والطباع ٍّ
الرجل واملرأة ،عدم األخذ بها بوصفها بديهيّة« ،طبيعية» .ولهذا التنسيب أثر نضايل :مبا أ ّن الجندر
ُستحسن عا ّمةً ،تطويره –يف معنى املساواة بني الرجل واملرأة.
عريض ،فمن املمكن ،وامل
َ
ٌّ

ٍ
نعطف يف تاريخ املفهوم .يف
إ ّن عمل املؤ ّرخة النسوية األمريكية جوان و .سكوت يُشري إىل ُم
(الجندر) الذي هو فئة ُم ِ
رص
جدية للتحليل التاريخي ( ،)1986تُديل سكوت بأ ّن الجندر هو «عن ٌ
س عىل االختالفات بني الجنسني .بعبار ٍة أخرى ،الجندر هو ،ليس
ُمق ّو ٌم للعالقات االجتامعيةُ ،م َّ
ؤس ٌ
س
فقط الجانب االجتامعي للجنس؛ بل هو املبدأ الذي ّ
ينص عىل أ ّن التنظيم االجتامعي َّ
مؤس ٌ
عىل االختالف بني الجنسني .إ ّن التنظيم االجتامعي يرتبط بجندر من حيث إنّه يرتكز ،عىل نحو
غري منطوق به أو عىل نحو رصيح ،عىل تصور ما لالختالف بني الرجل واملرأة
ت ُضيف جوان سكوت أ ّن الجندر طريقة «لإلشارة إىل عالقات السلطة» .بعبارة أخرى ،يف
اجتامعي «يعتنق نظرية الجندر» يرتكز عىل خضوع
املنطق النسوي ،تؤكّد سكوت أ ّن كل تنظيمٍ
ٍّ
املرأة للرجل (مكا ٌن ُم ٌ
شرتك للخطاب النسوي الذي ال يعري اهتام ًما ِلي خطاب عن «التكامل» ألنّه
يرى فيه طريقة لِط ْمس «الهيمنة الذكورية»).

من املحتمل أ ّن استعامل الجندر ،الغالِب يف العلوم االجتامعية ،هو االستعامل األكرث
«الحس بالجندر» يف الرتبية ،بوصفه
رش ع إدخال
ّ
شيو ًعا يف يومنا هذا .فهو ،عىل الخصوص ،يُ ّ
أداة ملحاربة الالمساواة بني الرجل واملرأة .إ ّن اآللية الفكريّة امل ُستع َملة تض ّم ثالث مراحل:
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 9

االستغراب 16

سالا
بارغت
الجندر
إيديولوجيا

51

محض ،مبعنى
وعريض
محض،
اجتامعي
أ – االختالف بني الرجل واملرأة هو عىل الجملة بنا ٌء
ٌ
ٌ
ٌّ
ٌّ
ٍ
معيٍ.
أساس يف معطًى
بال
طبيعي ّ
ٍّ
ري ويفتقر إىل املساواة وظالِ ٌم ومصد ٌر للقمع.
ب –إ ّن االختالف الذي شُ ّي َد ت ًّوا بني الجنسني خط ٌ

ُغي
ّ
حال عندما نتخلّص من هذا االختالف ،أو عىل
أفضل ً
ُ
ج – بذلك نشعر بأننا
األقل عندما ن ّ
جذريًا طريقة إدراك هذا االختالف.
اجلندر يف مقابل اجلنس :املرحلة «ما بعد البنيوية»

إ ّن عمل جوان سكوت (الذي ينبغي إكامله بالكثري من املراجع األخرى :دينيز رييل Denise
 ،RILEYغايل روبني ... ،Gayle RUBINإلخ) هو الوصلة بني عاملني :عالَم العلوم االجتامعية
الكالسيكية ،وعالَم الدراسات األدبية التي كانت مكان انتخاب النظرية الفرنسية يف الواليات املتحدة
األمريكية ،مبعنى استرياد النظريات والتصورات من كتّاب فرنسيني أمثال ميشيل فوكو ،وجاك الكان
وجاك د ّريدا ولويس ألتوسري ،إلخ ...وهؤالء يجتمعون أحيانًا تحت شعار «ما بعد البنيوية».
هنا نجد أمامنا جوديث باتلر كمرجع .وإنّنا نذكر غالبًا اس َمها بوصفها خري ُممثّل إليديولوجيا
خصصت طاقتها الفكرية ال من أجل التنظري
الجندر :ينبغي باألحرى القول إ ّن جوديث باتلر ّ
للجندر ،بل عىل العكس من ذلك من أجل الحؤول دون تحقّق هذه النظرية .إ ّن عملها ،وبقدر ما
تكون هذه الكلمة ُمالمئ ًة لعمل يكون الطموح فيه هو إلشاعة البلبلة يف الجندر ،هو سلبي بصور ٍة
رئيس ٍة .فهو يهدف إىل زعزعة كل الفئات القامئة ،وإىل إسقاط املفاهيم الثابتة يف الظاهر كمفهوم
الجنس والهوية األنثوية .وتُ ثّل باتلر فكر تيار «كوير»  Queerإذ إ ّن أمنوذجها يف املوضوع
رث
الجنيس والجنسانية هو الفرد الذي يتّبع يف مسلكه منهج «كوير» ،مبعنى املثيل ،وعىل نح ٍو أك َ
النقاب عن حقيقة كل
تزيح فنو ُن الظهور والسلوك لديه
فتض أن َ
َ
طواعي ًة «امل ُتح ّول جنس ًيا» ،الذي يُ َ َ
«هوي ٍة» جنسي ٍة .إ ّن «الهويّة الجنسية» لها عىل الدوام طابع املهارة دور يت ّم تأديته من مساف ٍة تهكّمي ٍة.
يف املرحلة السابقة من الخطاب حول الجندر ،ب ِق َي املرجع هو ازدواجية الشكل الجنسية :يتعلّق
للصالت بني الجنسني .يف املرحلة «مابعد البنيوية»،
األمر
أساسا بالتشكيك يف التنظيم االجتامعي ِّ
ً
واضح أ ّن الرهان انتقل .ال يتعلّق األمر باستخدام الجندر لتغيري الصالت بني الجنسني ،وإمنا
ٌ
بجعله أدا َة ٍ
جذري الزدواجية الشكل الجنسية ولعاقبتها الوخيمة« :تطبيع املغايرة الجنسية»،
نقد
ٍّ
مبعنى «التم ّيز» املمنوح اجتامع ًيا للمغايرة الجنسية .لذلك فاالتجاهان الرئيسيان يف نظرة كوير:
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إبراز املثلية الجنسية بوصفها جنساني ًة رشعي ًة كغريها (ليس هناك ما يُه ّيئ الرجل سلفًا ،وعىل
يحب املرأة ،والعكس)؛ ومن جهة أخرى إبراز «الهويّات الجنسية» امل ُضطربة أو
فطري ،يك
نحو
ّ
ّ
رصا ،وحتى بصور ٍة رئيس ٍة ،جنسني فقط ال غري.
الالمنطية ـ يف مقابل الفكرة القاضية بأ ّن هناك ح ً

وبقدر ما يستطيع املرء استخراج أطروح ٍة من كتب باتلر (التي ال تفتأ ت َعرض فك ًرا جرت امل ُطالبة
به بوصفه يتط ّور بصورة دامئة) ،فاألطروحة تقول إ ّن «الجندر يسبق الجنس» .إنّه يسبقه و«يُشيّده»،
ُ
االشتغال عليه اجتامعيًا) هو الذي يوجِد الجندر أو الذي يُعطي مظه ًرا
والخطاب (الذي جرى
للجنس .يف النهاية فالواقع البيولوجي للجنس يجب هو أيضً ا أن يت ّم «تفكيكه» ،مبعنى أن ينكشف
بوصفه مج ّرد بنا ٍء .وهو اسامني ٌة جذريةٌ :إنّنا نتو ّهم أ ّن مقولة الجنسني تتّصف بالتامسك ألنّنا اخرتنا
حص املالمح الفيزيائية يف الوحدة االعتباطية للنظام البيولوجي؛ واخرتنا فعل ذلك ليك نجعل
ْ
ُممك ًنا استعباد جز ٍء من السكان عىل يد جز ٍء آخ َر.

شفاهي،
بالغي بصور ٍة أساسي ٍة ،مبعنى أنّه
ينبغي أن نقول إ ّن «تفكيك» الجنس من قبل باتلر هو
ٌّ
ٌّ
الشك وذلك
«مصالح»
وأ ّن باتلر نفسها ترى أ ّن اللغة ،من حيث هي تعكس
ّ
َ
خاصةً ،وتُوقعنا يف ّ َ
بأن متنحنا كلامت نعتقد أنّها تعني وقائع خارجة عن اللغة ،وأ ّن الرباعة النسبية البالغية لِباتلر
تفس السحر الذي تُ ارسه باتلر عىل جمهو ٍر ُمه ّي ٍأ سلفًا للقبول بهذه األطروحات
ميكنها وحدها أن ّ
الجذرية .مث ّة إبهام فاضح يف كتابات باتلر ،وقد واجهت معارض ًة عنيف ًة أحيانًا من قبل نسويني
يتمسكون بالرصانة يف التحقيق والتفكري ،ومن قبل كل اللوايت يفهمن أ ّن النسوية ،من حيث هي
ّ
فعل استغاللها وتعنيفها) تُصبح الغي ًة بفعل نظري ٍة تؤكّد أ ّن فئة
(بخاصة حيث يت ّم ً
دفاع عن املرأة
ّ
أي وحد ٍة حقيق ّي ٍة.
«النساء» ال تتناسب مع ِّ

من املؤكّد أ ّن نظرية كوير حسب جوديث باتلر ال تُ ثّل كل الفكر امل ُتعلّق ﺑ «الجندر» :لكن
من الواضح أ ّن نجاحها امل ُتمثّل يف اإلقرار بالجميل الذي يُحيط ﺑ باتلر و ُمنافسيها ،يُساهم بشكل
ملحوظ يف االشتباه يف أي استعامل لـ «الجندر» .من خالل تشكيك باتلر يف البيولوجيا (التي
شكل من
ً
تؤث ّر عىل الخصوص يف عمل آن فوستو ـ سرتلينغ  ،)Fausto-Sterlingميكن القول أ ّن
ربر مالحظة الفيلسوفة سيلفيان أغاسينسيك:
الظالمية ُمحكَم الصياغة أس ِب َغ عىل أفكارها ،ما يُ ّ
نشعر بالسخط اليوم عندما نرى يف الواليات املتحدة مناضلني دينيني يدعمون العقيدة الخلقية
يف مقابل علوم الحياة ،لك ّننا ال نضطرب إذا فعلت نظرية الجنسانية ،املقترصة عىل مسألة اللذّة
جهات الجنسية ،اليشء نفسه من خالل االشتباه بال متييز يف علوم الحياة.
والتو ّ
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تعد ُد األشكال
امللحق الثاين :اجلندر
مفهوم ُم ّ
ٌ
إ ّن الذين ابتكروا مصطلح «الجندر» يقولون غالبًا« :ال وجود لنظرية الجندر ،هناك «دراسات
الجندر» (باالنكليزية .)gender studies :وهذا الترصيح ال ميكن املساس به ،من حيث إ ّن
ٍ
سنوات معظ َم الجامعات ،أولً يف العامل األنكَلوفوين ،ثم يف
دراسات الجندر اجتاحت يف بضعِ
أوروبا الشاملية ،وشيئًا فشيئًا يف فرنسا.
لكن الترصيح يطمس متا ًما الواقعة التالية :الحديث عن «دراسات الجندر» يفرتض أ ّن «الجندر»
هو موضو ٌع للدراسة كام الثدييات البحرية والحروب الدينية والبطالة الضخمة .لكن املشكلة
ٍ
توافقي ل«الجندر» .ظهرت كلمة «الجندر» يف الستينات
تعريف
أي
الحقيقية تكمن يف أنّه ال يوجد ُّ
ٍّ
محل
تحل الدالالت الجديدة ّ
تواصل ،وذلك من غري أن ّ
ً
تغيا ُم
يف الخطاب العلمي ،وش ِه َد معناها ّ ً
الدالالت القدمية.
مثال عىل ذلك أحد االستعامالت الشائعة لكلمة «جندر» ،يف مقابل «جنس» ،الذي يُشري
نأخذ ً
إىل البعد الثقايف ،أو االجتامعي لالختالف بني الجنسني :يوجد جنسان (بيولوجيان) وجندران
رجل أو امرأة ،بل يصبح
ً
(اجتامعيان) .عندئذ نستلهم من سيمون دوبوفوار ونقول :ال يولد املرء
كذلك .بعبارة أخرى ،البيولوجيا تصنع الذكور واإلناث ،بينام يصنع املجتمع الرجل واملرأة،
ٍ
بكل مجتمعٍ .يف داللة
خاص ٍة ّ
«شيفرات»
مبعنى الكائنات الح ّية التي تظهر ذكورتها وأنوثتها حسب
ّ
«الجندر» هذه ،يوجد جندران ،ويوجد جنسان.
لكن البعض يتح ّدث اليوم عن تع ّدد (ال فقط عن ثنائية) يف الجندر ،لإلشارة إىل «ال ُهويّات
مالمح ُمرتبط ٍة بالجنس (مذكّر ،مؤنّث،
الجنسية» املمكنة التي تتشكّل من خالل تنسيق ع ّدة
َ
يل،
«بَ ْيجنيس» [= خُنثى]ُ ،متح ّول جنس ًيا ،إلخ) مع
َ
مالمح ُمرتبط ٍة بالجنسانية ( ُمغاير جنيس ،مث ّ
ث ُنايئ الجنس ،إلخ) .نحصل عندئذ عىل كل رضوب «الجندر» وقد اتخذت بعض البلدان عد ًدا من
اإلجراءات لحامية التجندر الجندري ولالعرتاف به.
البعض اآلخر يتح ّدث فقط عن الجندر (باملفرد) وهو ما تَ يل إليه العلو ُم االجتامعية ،إذ يُفرتض
أن يُشري الجندر إىل «النظام» الذي يوزّع املها ّم واملزايا والكفاءات بحسب الجنس .يوجد الجندر
كل مكانٍ يجري فيه التمييز باالعتامد عىل االختالف بني الرجل واملرأة .إ ّن «الجندر» يعمل
يف ّ
عندما يكون هناك توقعاتٌ ُمختلف ٌة بحسب الصلة التي تربطنا بالرجل أو املرأة ،وعندما نُوكِل هذا
خطاب
طيب خاط ٍر عن مامرس ٍة وعن
العمل للرجل ،وهذه الوظيفة للمرأة ،إلخ ...ونتح ّدث عن
ِ
ٍ
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وعي،
يتب ّنى الجندر (باالنكليزية  )genderedوذلك عندما تُبنى املامرسة أو الخطاب،
بوعي أو بال ٍ
ٍ
من خالل التص ّور الذي نُقيمه عن االختالف بني الرجل واملرأة.

جند ٌر واح ٌد؟ جندران اثنان؟ ثالثةٌ ،خمس ٌة أو عرشون جند ًرا؟ لسنا أمام قضي ٍة تجريبي ٍة ،إنّنا
نُدرك جي ًدا أ ّن إمكانية الحديث عن جندرٍ ،وعن جندرين ،وعن تع ّد ٍد ال ُمتنا ٍه يف الجندر ،يُح ّددها
املفهوم امل ُتب َّنى .ويوجد بني هذه املفاهيم اختالفاتٌ منطقي ٌة (ال تحوي الخصائص ذاتها) .يف
غموض ال ميكن تجاوزه ويزداد رض ُره كونه ال يعرفه أو ال
النقاش الحايل يشوب لفظة الجندر
ٌ
يكرتث به َمن يستخدمها.

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 9

االستغراب 16

