الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية

نانيس فريزر ..شاهدة

سارة دبويس

[*]
[[[

تتناول هذه الدراسة ال ُبعدَ الفلسفي للنظرية الجندرية من خالل تنظريات الفيلسوفة األمريكية
نانيس فريزر .تركز الباحثة عىل ما يتعلّق بأفكار فريزر املحورية ،والتي أخذت وال تزال تأخذ
اليوم جدالً واسعاً يف األوساط الثقافية الغربية وال سيام الوسط النسايئ .صحيح أن قضية
الجندر حظيت باهتامم العديد من املفكرات الغربيات ،إال أنها بدت ذات خصوص ّي ٍة عند
نانيس فريزرحيث نالت جز ًءا ها ًّما من تفكريها ضمن مسارها الفلسفي املفتوح ،ما الذي ترمي
إليه فريزر من أطروحاتها الجندرية ..وكيف تعاملت معه؟ وما هي الخلفيات الفكرية واملعرفية
التي أفضت إىل ظهوره عىل الصعيد االجتامعي والثقايف العاملي؟
تتوقف الباحثة أمام أطروحات فريزر الجندرية ،كام تعالج بالنقد أبرز هذه األطروحات.

المحرر

رص يطرح قضيّة النسويّة املتصلة
فلسفي
نحاول ضمن هذا البحث استحضار فك ٍر
نسوي معا ٍ
ٍّ
ٍّ

بالفلسفة السياسية املعارصة ،حيث نلتقي بالفيلسوفة ورائدة الحركة النسوية الغربية املعارصة

نانيس فريزر[*]  ،ونتعرف عىل أهم توجهاتها الفكرية ،فكيف تناولت فريزر قضية النسوية املعارصة؟
وماهي أهم النقاط اإلشكالية التى أتت عليها يف فلسفتها .والحال أن حجم معاناة النسوية يف ٍ
تزايد
[[[

توسع النظام الرأساميل يف طوره الليربايل؟ وماهي أهم الخلفيات الفكرية الناجمة عن
خاص ًة أمام ّ

تناولها لهذا اإلشكال عىل املستوى العاملي؟

*ـ باحثة يف الفلسفة السياسية املعارصة ـ جامعة تونس املنار.تونس.
*ـ فيلسوفة أمريكية معارصة ( ،)1947تعمل يف املدرسة الجديدة لألبحاث االجتامعية ولها عدة مقاالت يف الفضاء العمومي.
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قبل إمعان النظر يف كيفية تناول ابنة الجيل الثالث ملدرسة فرانكفورت لقضية النسوية،

والكشف عن الفضائل الكامنة خلف تناول هذه املسألة ،وتبيان رضوب اإلضافة القيّمة التي أث ْ َرت
بها دراسات الجندر عىل وجه الخصوص والفلسفة السياسية املعارصة بصف ٍة عام ٍة ،توجب علينا أن
نويل أنظارنا جهة التذكري بأهم املوضوعات الفلسفية السياسية التي شغلت تفكريها شأن موضوع
العدالة والفضاء العمومي ،والنظرية النسوية التي متثل مدار بحثنا عىل وجه الخصوص .فكيف
متكنت فريزر من اإلملام مبثل هذا اإلشكال العويص؟

عديدة هي اإلشكاالت التي يعرفها املجتمع األمرييك كالعنرصية واالستغالل واالزدراء

والنسوية ،لذلك يتعذر اإلملام بها دون فهم ومعاينة الحركات االحتجاجية التي تجوب الشوارع
لكل
األمريكية وتطالب بحقوقها املغتصبة عل ًنا من أجل معانقة التحرر الذي يُع ّد مطلبًا مرشو ًعا ّ
من تعرض للظلم بشتّى رضوبه املختلفة واملتع ّددة .فلم يعد خاف ًيا عىل ٍ
أحد ما حظيت به قضية

اهتامم واسعٍ يف الفلسفة السياسية املعارصة ،ما جعلها ترتقي إىل مرتبة القضايا الكونية
النسوية من
ٍ

بامتيازٍ ،إذ مل تعد تنحرص يف مجرد األحاسيس السيكولوجية الذاتية وانتهت تلك الدراما التي تجرب
النساء عىل القبول بالتبعية والضعف أمام الرجل إىل االنخراط يف النضاالت االجتامعية من أجل
االحتجاج عىل واقعهن.

يندرج اهتامم فريزر بالنظرية النسوية يف إطار اهتامماتها الكربى بالفلسفة السياسية ،وقد
عوامل شخصي ٍة تكمن خلف ميوالتها السياسية والفكرية باعتبارها مناضل ًة يساري ًة
َ
ساهمت عد ُة
وعوامل ظرفي ٌة متعلق ٌة باملناخ االجتامعي والسيايس للواليات املتحدة األمريكية يف تغذية
ُ
ومفكرة،
هذا االهتامم .لذلك احتلت هذه املسألة مكان ًة هام ًة يف تفكريها الفلسفي ،فاجتهدت لتشخيص

الواقع الراهن للنساء داخل فضاء املجتمعات الغربية املعارصة من أجل إيجاد صيغ عملية تنقل

النساء نحو أفق أفضل.

جب
هذا وقد تنامى الحديث عن حراك النساء يف املرحلة الراهنة لإلنساية املعارصة ،لذلك تو ّ

علينا تناول املسألة من زاوية املامرسة امللموسة وذلك من خالل قراءة فريزر لهذا اإلشكال.
حيث نجد فريزر تعمل جاهد ًة عىل إرساء نظري ٍة نسوي ٍة معياري ٍة ،لذلك تعلن منذ السطور األوىل

لكتابها ثروات النسوية :من رأساملية الدولة إىل األزمة النيوليربالية عىل أن هدفها األسايس يكمن
خلف البحث عن العدالة بني الجنسني وإرساء الدميقراطية الجنسية« ،هدفنا هنا هو التحقق من
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ٍ
تفاهامت يف الفكر والروح والهيمنة الذكورية ،وهي التفسريات املتصلة بالعدالة بني الجنسني
أي
والدميقراطية الجنسية ،التي من املرجح أن تكون املفاهيم املتصلة باملساواة واالختالف هي

األكرث نجاع ًة لالرتباطات املستقبلية»[[[ .

وقبل الخوض يف غامر هذه النظرية النسوية املعيارية التي تسعى فريزر إىل تجسيدها عىل

أرض الواقع الفعيل للمجتمع األمرييك بصفة خاصة والغريب يف عموميته ،تبسط لنا رائدة الحركة
النسوية من خالل كتابها الهام «ثروات النسوية» تاريخ الحركة النسائية األمريكية منذ ستينات القرن

املايض يف ثالثة أطوا ٍر كربى .حيث جاء الطور األول يف شكل قوة متر ٍد تسعى إىل القضاء عىل
الظلم بني الجنسني؛ أي البحث عن املساواة االجتامعية .وبحث الطور الثاين يف إشكال الهوية
االجتامعية .وأما الطور الثالث فقد متحور حول الظلم االقتصادي الذي جسدته املركزية الذكورية
املتأصلة يف النظام الرأساميل الليربايل الذي زاد من معاناة النسوية.
أ  -املساواة االجتامعية بني اجلنسني
ولنئ كان امليز العنرصي بني الجنسني هو الدافع األسايس الذي حفّز النساء عىل الحراك

االجتامعي من أجل املطالبة باملساواة االجتامعية بينهام ،فإن فريزر تدعو إىل التعرف عىل هذا

اإلشكال من جهة أنه يشتمل عىل بعدين أساسني :متثل األول يف الجانب السيايس االقتصادي
أساسا حول بحث
الذي لخصته يف إعادة التوزيع ،ومتثل البعد الثاين يف الجانب الثقايف املتحور
ً

النساء عىل االعرتاف بهن .وبذلك تدعونا فريزر من خالل كتابها املذكور آنفا إىل البحث يف ما

تعب من خاللها عن احتياجاتها.
تسميه بحاجة الحركة النسوية إىل خطابات ّ

نسوي
وليك نقف عىل مناحي التطور الفكري لرائدة الحركة النسوية علينا أن ننطلق من موضو ٍع
ٍّ
ها ٍّم أخذته فريزر عىل عاتقها وجعلت منه منطلقها األول ضمن قراءتها لألسس الكامنة حول نشأة
أساسا حول التقسيم الجنيس للعمل الذي يُقيص
املوجة األوىل للحراك النسوي ،والذي متحور
ً
املرأة من فضاء العمل ويجعلها مجرد تابع ٍة للرجل .وبالتايل مييز بني املجال الخاص(املنزل)
واملجال العام (العمل) وما يرتتب عن ذلك من هيمن ٍة ذكوري ٍة ترى يف األنثى القصور والعجز عن

[1] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.2.
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القيام بأعام ٍل خارج نطاق املنزل ،وهو ما يولد الحقد والضغينة لدى العديد من النساء ،وال َّ
أدل

عىل ذلك من نشأة هذه الحركات النسوية املتمردة عىل النواميس التي وضعها املجتمع الذكوري.

سيايس
جانب
وحول مفهوم امليز الجنيس تق ّر فريزر بأنه ميثل «فئة ثنائية األبعاد ،تشتمل عىل
ٍ
ٍّ
يف يجذبها نحو االعرتاف بها»[[[  .فكيف استطاعت
اقتصادي يجذبها نحو إعادة التوزيع
ٍ
ٍّ
وجانب ثقا ٍّ
فريزر أن تجسد لنا هذا التحدي الجديد الذي راهنت عليه النساء داخل مجتمعٍ يريدها تابع ًة للرجل
ال فاعل ًة مثله؟

هذا وتشري فريزر إىل أن الحركة التمردية التي اتخذتها النساء منذ ستينات القرن املايض يف
ٍ
يل ض ّد خضوع األنثى للذكر ،قد جاءت كر ّد فعلٍ عن شعورها بالظلم الذي يفرضه
شكل
حراك نضا ٍّ

عليها املجتمع الذكوري يف مرحلة الرأساملية الكالسيكية ،وقد انصب اهتاممها بالعائلة الذكورية
الحديثة واملقيدة أي العائلة التي يقوم فيها الرجل بدور العائل ويخترص دور املرأة فيها عىل القيام

باألعامل املنزلية وتربية األطفال.

إ ّن مسعى فريزر يكمن خلف الكشف عن الظلم الجنيس الذي وضعه املجتمع الذكوري عىل
ني اجتامعي ٍة مع ّمم ٍة عىل املجتمعات الغربية ،وترك األنثى تتخ ّبط يف املعاناة النفسية
شاكلة قوان َ

جراء الظلم والحيف املسلط عىل كيانها .ومن أجل تخطي هذه املظامل تذهب فريزر إىل البحث
عن حلو ٍل عملي ٍة تستويف رشوط الحياة اإلنسانية العادلة بني الجنسني.
وعن تبعية النساء ت ُق ّر فريزر بأن الفصل البنيوي الذي ساد املجتمع الرأساميل ،والذي ميز
ين قد ع ّمق
بني العمل العام أي املأجور والعمل الخاص مثل أعامل الرعاية وهو تقسي ٌم جنسا ٌّ

من معاناة النساء من جهة ومن جهة أخرى قد أثر سل ًبا عىل املشاركة الفعالة للجنسني يف الحياة
االجتامعية وزاد من تفقري بنية املجتمع.

ومن أجل إيضاح هذا الظلم الجنيس تعود فريزر إىل النظرية النقدية مع ممثل جيلها الثاين

هابرماس بصفة خاصة ،والذي يبدو يف نظرها قد تجاهل إشكال النساء ضمن حديثه عن التحول
البنيوي للفضاء العمومي ،ومل ِ
يبد أي اهتامم لهذا املوضوع عاى الرغم من أنه اهتم مبقولة الفضاء
ٍ
إحراجات متعدد ِة املدى ضمن مجمل اهتامماته املبكرة بالفلسفة السياسية.
العمومي وما اكتنفه من

[1] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.222.
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ومن أجل الكشف عن تصور هابرماس الفلسفي حيال إشكال عدم املساواة بني الجنسني بدول

اهتامم لقضايا النسوية ،بل إنه سكت عنها وحرصها يف
الرفاه ،تق ّر فريزر بأنه مل يكن يويل أي
ٍ
تظل املرأة مجرد خاضع ٍة للرجل ال فاعلة مثله يف
النوع االجتامعي والحامية االجتامعية ،وبالتايل ّ

تصور هابرماس ،ولتربهن عىل ذلك نجدها تكتب يف القسم األول من كتاب ثروات النسوية ما ييل:
«وعالوة عىل ذلك ،فإن قراءة هذه الروابط الدالة عىل الفوارق بني الجنسني لها بعض اآلثار النظرية

الهامة ،باعتبارها تكشف أن هيمنة الذكور جزء ال يتجزأ من الرأساملية الكالسيكية ،داخل الهيكل

املؤسيس لهذه الرتكيبة االجتامعية ،التي يتم تفعيلها عن طريق أدوار الجندر .ييل ذلك هيمن ٌة تبدو
غري مدرك ٍة بصيغ ٍة سليم ٍة متثل الحالة املتبقية من عدم املساواة ما قبل املرحلة ،بل هي يف الواقع
حديثة باملعني الحقيقي لدى هابرماس ،باعتبارها تقوم عىل فصل العمل املأجور ووضع األنثى

املقترص عىل تربية األطفال واألعامل املنزلية»[[[.

نث فريزر عىل انتقاد أستاذها هابرماس،
وعىل الرغم من التلمذة الفلسفية بينهام إال أن ذلك مل ي ِ

اهتامم لقضايا النسوية يف دول الرفاه ،بل إنّه صمت عنها وتناولها
أي
ٍ
من خالل إقرارها بأنه مل يُع ْر ّ

ٍ
منصف حرصها يف النوع االجتامعي والحامية االجتامعية ،لذلك
تناوالً ذكوريًّا برجوازيًّا غري
ٍ
مناسبات وأقرت علنا بصمته عن تناول هذه القضية الحارقة.
انتقدته يف عدة
ويف محاولتها لدراسة موضوع امليز الجنيس الذي يضع األنثي يف خانة األعامل املنزلية وتربية

األطفال ويجعل من الذكر العائل الوحيد لألرسة ،تذهب فريزر إىل البحث يف أهم البدائل التي

طالبت بها التحركات النسوية ضمن نضاالتها معترب ًة أنه يجب تحقيق العدالة بني الجنسني ،وذلك
ال يكون ممكنا إال من خالل متكني املرأة من ولوج عامل العمل وجعلها تتوافق مع املعايري
الذكورية يف هذا العامل .هذا باإلضافة إىل رضورة ترشيك الرجال بصور ٍة عادل ٍة يف أعامل الرعاية
ما يساهم يف تجاوز النظرة الدونية للمرأة التي تجعلها حبيسة البيت وأعامله وتثنيها من النشاط
حتم إىل اختفاء امليز االقتصادي
اإلنتاجي االقتصادي املوكول للرجل ،وترى بأن ذلك سيفيض ً

والرمزي بني الجنسني .

صحيح أ ّن فكرة الهيمنة الذكورية تبدو متجذر ًة داخل هذه املجتمعات الرأساملية الكالسيكية،
ٌ
[1] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.38.
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والتي تتجىل خاصة من خالل تقسيم األعامل التي يرسمها التفكري الذكوري للحياة من خالل

الصورة التي أرادها الرجل لنفسه واملتجسدة يف بحثه عن عملٍ خارج نطاق البيت مبقابلٍ
مادي
ٍّ
ليك يعيل به أرسته ،وتقابله يف الخانة املعاكسة الصورة التي أرادها لألنثى والتي حرصها يف أعامل

مثل دون الحصول عىل مقابلٍ
مادي .ويبدو هذا التقسيم لألدوار يف نظر
املنزل كأعامل الرعاية ً
ٍّ
توافقي بني الجنسني باعتباره ساهم يف تفقري عدة نسا ٍء ،لذلك تدعو إىل رضورة إرساء
ري
فريزر غ َ
ٍّ

خطاب يعرب عن االحتياجات االجتامعية داخل فضاء املجتمع الغريب املعارص الذي يقوده التوجه
ٍ
الذكوري إىل الظلم املبني عىل الفوارق الجنسية .كام ترى أن الحديث عن الحاجة صار مبثابة
السمة الثقافية والسياسية املميزة لدول الرفاه.

يف هذا السياق ،ترى فريزر أن امليز الجنيس مل يتوقف عند تقسيم األعامل بني املجال العام

والخاص ،بل تعداه إىل ما هو أعوص بكثري من ذلك وهو ما تجىل من خالل بروز عدة أشكا ٍل
سلطوي ٍة كبلت حرية النساء ومنعت فكرة تجسيد املساواة بينهام ،لعل أهمها ما تجىل يف ظاهرة
العنف ،شأن العنف الزوجي كواقعة االغتصاب الزوجي التي تساهم يف تعميق معاناة املرأة

وتجعلها تعاين العنف والقهر جراء امليز الجنيس الذي وضعه املجتمع الذكوري.

وضمن مجمل حديثها عن االحتياجات االجتامعية التي يعاين منها العديد من أفراد

املجتمعات الغربية وخاص ًة النساء أقرت فريزر بأن «مناقشة الحاجات مل تكن دامئاً بارز ًة يف
الثقافة السياسية الغربية؛ فقد اعتُربت يف كثري من األحيان مناقضة للسياسة ووضعت عىل هامش

الحياة السياسية»[[[ .لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،من الذي سينصف أولئك الذين يعانون

من املظامل شأن الحركات النسوية التي تتكبد معاناة واسعة النطاق جراء الفصل بني الجنسني
ٍ
انتهاكات اجتامع ّي ٍة عميق ٍة أفضت بها إىل األمل الجسدي والنفيس املرير شأن
وما ترتب عنه من
واقعة التحرش الجنيس ،واالغتصاب الزوجي ،واالغتصاب يف املوعد الغرامي ،واالغتصاب عند

التعارف ،والفصل بني الجنسني يف سوق الشغل؟

ٍ
خطابات تعرب بها هذه الفئة عن احتياجاتها
من هنا تخلص فريزر إىل القول برضورة إرساء
[1]-Fraser Nancy, LA LUTTE POUR L’INTERPRETATION DES BESOINS EBAUCHE D’UNE THEORIE

CRITIQUE FEMINISTE ET SOCIALISTE DE LA CULTURE POLITIQUE DU CAPITALISME
TARDIF, dans QU’EST-CE QUE LUTTER POUR LA RECONNAISSANCE ? sous la direction de Estelle
Ferrarese, le bord de l’eau, Paris, 2013, p.42.
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باعتبار أن حاجة املرأة ملثل هذه الخطابات أصبح رضور ًة قصوى ال غناء عنها ،كام أنه ميثل من
الواجهة األخرى شكالً من أشكال املقاومة التي تدافع بها النسوية عن وضعها املزري الذي أحالها
عليه املجتمع الذكوري ونظر إليها من زاوية امليز الجنيس وجعلها تتخبط يف املعاناة والال معنى.

وما ال شك فيه ،أن هذه املعاناة مل ت ُقل ّْل من عزائم وإرادات الحركة النسوية ،بل دفعتها إىل

النضال ض ّد الظلم الجنيس املسلّط ض ّدها ،وهذا ما رصدته فريزر من خالل نجاح النساء -ضحايا

العنف -يف مرحلة السبعينات ،وكيف جعلن من العنف املنزيل سؤاالً له رشعيته السياسية «يف
خطبهن ،مل تكن النساء -ضحايا العنف -مهتامت كضحايا فرديني ولكن كناشطات نسويات

محتمالت ينتمني إىل مجموعة مؤلفة سياس ًّيا».

وضمن مجمل بحوثها عن الواقع الراهن للنسوية ،تذهب فريزر إىل البحث يف خطابات

االحتياجات والعوائق املعرفية واألخالقية املتصلة به من أجل العثور عن حلو ٍل تنصف هؤالء
الذين يعانون التهميش وامليز العنرصي داخل فضاء املجتمعات الرأساملية املتأخرة ،متخذ ًة من

ٍ
خطابات
الواليات املتحدة مثاالً يف عدم اإليفاء بتحقيق احتياجات مواطنيها ،وترى رضورة تأسيس

تكون مبستطاعها التكفل مبعالجة واقع االحتياجات املعربة عن النقص االجتامعي والسيايس
واالقتصادي واملحيل.

ومن أجل التصدي لواقع النقص والحرمان ،تذهب فريزر إىل رضورة االعتامد عىل خطابات

االحتياجات من أجل تجسيد واقع املطالبات بالحقوق عىل أرض الواقع باعتبار أن «الخطاب

حول االحتياجات ال يربز دامئا يف الثقافة السياسية الغربية()...عىل الرغم من أن املجتمعات
الرأساملية املتأخرة /لدولة الرفاه ،متأسس خطاب االحتياجات كمثل رائد للخطابات السياسية»[[[.
خطاب
وذلك من أجل إيضاح واقع التغريات االجتامعية الدميقراطية بصور ٍة عادل ٍة عرب تجسيد
ٍ

تحرري للخطاب حول االحتياجات.
ٍّ

وما تجدر مالحظته هو أن فكرة امليز الجنيس مل تتوقف عند حدود تقسيم األعامل بني
ٍ
إخالالت مرضي ٍة زادت من تعميق
الجنسني ،بل تعدته حتى إىل املجال الثقايف ،وزرعت فيه عدة
[1] - Fraser Nancy, LA LUTTE POUR L’INTERPRETATION DES BESOINS EBAUCHE D’UNE

THEORIE CRITIQUE FEMINISTE ET SOCIALISTE DE LA CULTURE POLITIQUE DU
CAPITALISME TARDIF, dans QU’EST-CEQUE LUTTER POUR LA RECONNAISSANCE ? sous la
direction de Estelle Ferrarese, le bord de l’eau, Paris, 2013, p.42.
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معاناة النساء ،لذلك راهنت فريزر عىل رضورة ولوج هذا املجال محاولة مراجعته نقديًّا من خالل
النظر يف حدوده من جهة ويف إمكانية إصالحه من جه ٍة ثاني ٍة.
عىل هذا األساس ،فإن مقاربة فريزر لظاهرة امليز الجنيس داخل البلدان الغربية ت ُع ّمق من

معياري وهذا ما يدفعها أيضً ا إىل فهم
كمطلب
اهتاممها بحقوق النساء املغتصبة ،وبالعدالة
ٍ
ٍّ
وضعية النساء املظلومات ال فقط من جهة ما يحتجن أو ما يعانني من ظلمٍ  ،بل عىل جهة ما

يستطعن بلوغه لتجاوز واقعه ّن املزري.
ب -تفقري اهلوية النسوية

ويف محاولتها لدراسة موضوع النساء ،وحقوقهن ،وما اكتنفه من سيطر ٍة عميا َء عليهن يف
مختلف املجاالت وخاص ًة الثقافية منها ،ترى فريزر رضورة تناول إشكال الهوية النسوية ،وتُق ّر

بأنه بات من الرضوري االعرتاف بهوية املرأة .ولكن كيف جاز لها ولوج هذا املجال والحال أن

الهويات االجتامعية تبدو يف نظرها معقد ًة ومركب ًة جذريًّا؟ بحيث مل يعد اإلشكال مرتبطًا بالنضال
ض ّد امليز العنرصي بني الجنسني ،الذي وضع األنثي يف دائرة األعامل املنزلية ،وأوكل للرجل
دور اإلعال ،بل تجاوزه إىل البحث عن هوي ٍة جندري ٍة حر ٍة ،وبذلك مل يعد األمر يتعلق بالبحث يف
املظامل الجنسية التي لحقت النساء بقدر ما تعلق بالبحث العميق عن سبل فهم تحول الهويات
يل.
االجتامعية التي تبدو يف نظرها معقدة ومتغرية ومبنية بشكلٍ تباد ٍّ

تبدو الهوية الجندرية يف نظر فريزر معقد ًة ومتغريةً ،وترى رضورة االعرتاف بهوية النساء يف

ٍ
ثقافات ومراحل تاريخية
ذكوري يُقيص املرأة انطالقا من امليز الجنيس بينهام ،وهو حاصل
مجتمعٍ
ٍّ
متعدد ٍة كرست هذا امليز العنرصي بينهام يف املجال الثقايف أيضً ا .وهذا ما دفعها إىل القول بحاجة
خطاب.
النسوية إىل نظرية
ٍ

إ ّن ما يسرتعي االنتباه يف املنحى الفكري الذي نهجته فريزر ضمن حديثها عن خطابات
ٍ
احراجات
االحتياج هو نقدها املتواصل إلشكال امليز الجنيس الذي مهد األفق لظهور عدة

اجتامعي ٍة أمام النساء ،وجعلهن يف معاناة واسعة النطاق ،لذلك تقرتح إبدال النموذج التوزيعي

منوذج يبدو يف نظرها جي ًدا باعتبار أنه يراعي
بنموذج التواصل اإليجايب ما بني الجنسني ،وهو
ٌ
الفوارق بني الجنسني .ولتربهن عن كالمها هذا تتخذ من النساء ضحايا العنف املنزيل مثاال عىل
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النموذج التوزيعي لألعامل الذي جسده املجتمع الذكوري بني املجال الخاص (املنزل) واملجال

العام (العمل) .لذلك تدعو يف الفصل الخامس من كتابها "ثروات النسوية" إىل حاجة الحركة
خطاب ،وذلك من أجل دمج مفاهيم الخطاب كام هو الحال لدى فوكو،
النسوية إىل إنشاء نظرية
ٍ

بورديو ،بختتني ،غراميش والكان .ولكن فيم ستخدم نظرية الخطاب الحركة النسوية؟

ضمن حديثها عن حاجة النسوية لنظرية الخطاب ،ترى فريزر بأن هذه النظرية ستساعدنا يف فهم
عدة ٍ
نقاط ها ّم ٍة متصل ٍة باملجال الثقايف ،حيث شملت النقطة األوىل موضوع الهويات االجتامعية
وكيف تتحول وتتغري مع الزمن .ومن أجل فهم هذه النقطة تؤكد عىل أهمية الحوار لتجاوز معانيها

رجل ،عىل سبيل املثال،
املعقدة .لذلك تقول» ليك تكون لديك هوي ٌة اجتامعيةٌ ،لتكون إمرأ ًة أو ً
فقط هو العيش والعمل تحت مجموعة من األوصاف»[[[.

ومن مثة تقر فريزر بأن األجساد غري كافية للكشف عن األوصاف ،حيث ال يكفي اإلملام

جب عىل املرء دراسة املامرسات
بالبيولوجيا أو بعلم النفس لفهم كيف تتشكل الهوية ،بل يتو ّ

االجتامعية املحددة تاريخيا والتي من خاللها يتم إنتاج السامت الثقافية املميزة للنوع.

ضمن هذا املستوى ،تقف فريزر موقفًا نقديًّا حيال موضوع الهويات االجتامعية التي تبدو يف
نظرها ج ّد معقد ٍة ،حيث ترى أنه ال توجد إمرأ ٌة باملعايري نفسها كأن نقول عىل سبيل املثال :إمرأ ٌة

كل الناس يتحركون يف
بيضا ُء يهودي ٌة من الطبقة املتوسطة ،أو مثليةٌ ،أو اشرتاكيةٌ ،أو أ ٌّم ،باعتبار أن ّ
ٍ
سياقات اجتامعي ٍة مختلف ٍة .ومن ذلك تقر بأن الهوية االجتامعية لكل فرد تتشكل وفق السياق الذي
يتحرك فيه .وهذا ما دفعها إىل اإلقرار بأن الهويات االجتامعية لألفراد متغري ٌة بتغري الزمن وليست

ثابتةً ،وهذا ما سيتيح لنا فهم كيفية تشكل املجموعات اإلنسانية وتفككها ضمن واقع الال مساواة.
ت ُق ّر فريزر أن لنظرية الخطاب دورا ً ف ّعاالً باعتباره يساهم يف فهم الهيمنة الثقافية عىل النساء،

وترى فيه املساهمة الفعالة يف فتح املجال نحو التغري االجتامعي التح ّرري ض ّد املامرسة
السياسية للظلم .ومن ذلك فإن إرصارها خلف إرساء هذه النظرية يكمن من إميانها العميق

برضورة تغيري واقع النساء يف ظل تنوع الهويات االجتامعية املميزة للنساء ،خاص ًة وأ ّن املرأة
أصبحت نوعاً اجتامعيًّا مميزا ً بهويته االجتامعية الخاصة .لذلك تؤكد أن مفهوم الخطاب
[1] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.140.
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سيسمح بفحص الهويات والجامعات وسيفيض إىل التطور الثقايف للنساء.
إذا أولينا أنظارنا ك ّر ًة أخرى جهة اإلملام بالرهانات العملية لدراسة فريزر للنظرية النسوية،
وذلك من خالل العودة لكتابها الهام «ثروات النسوية» ،فسوف يتضح لنا طموحها الفكري الكامن
خلف حديثها عن حاجة الحركة النسوية لنظرية الخطاب ،من خالل معاينتها ملختلف التحوالت

التي عصفت باملجال الثقايف خاص ًة يف مرحلة الثامنينات من القرن العرشين ،حيث انخرطت
ٍ
ٍ
ٍ
تحركات اجتامعي ٍة مطالب ٍة باالعرتاف بهوية املرأة ،كام هو الشأن يف
سياسيات يف
مناضالت
عدة
االعرتاف بهوية الرجل.

بلغ ٍة فيها الكثري من الحرسة ،ت ُق ّر فريزر أن اإلشكاالت املتعلقة بالهويات النسوية وما اتصل بها

ٍ
احراجات كربى كاإلقصاء والتهميش واالزدراء املوجه ض ّد النساء داخل املجتمع األمرييك
من

مل تتقلص بعد ،وتعلن كذلك بأن الحراك الثقايف االحتجاجي داخل شوارع هذا البلد مل يدرك بعد
مطلبه األسايس .ومن أجل تجاوز هذه اإلشكاالت تراهن فريزر عىل رضورة املطالبة باالعرتاف

بالهوية الجندرية.

يكشف لنا اهتامم فريزر باملجال الثقايف للنساء عن إميانها الكبري برضورة تجاوز معاناة النساء
إذا ما تم االعرتاف بهن كجز ٍء فاعلٍ يف املجتمع ،وذلك ألن حضور عنرص االعرتاف يف املامرسات

االجتامعية سيساهم يف إزالة الفروق النوعية التي وضعها املجتمع الذكوري من أجل السيطرة عىل

ٍ
ٍ
فاعالت .ومن ذلك ت ُق ّر برضورة االهتامم بهذا املجال اهتام ًما واس ًعا
تابعات ال
النساء وجعلهن
ري كافي ٍة
خاص ًة وأن الدراسات الثقافية واالجتامعية التي ت ّ
ُجسدها وسائل اإلعالم تبدو يف تقديرها غ َ

ملجابهة الواقع االجتامعي املعارص الذي تجتاحه التوترات االجتامعية باستمرار.
ج :الظلم االقتصادي حيال النساء

ومن أجل فضح وتعرية الغطرسة الرأساملية يف مرحلتها النيوليربالية ،تذهب فريزر إىل البحث

يف أشكال النضاالت التي تخوضها الحركة النسوية من أجل املطالبة باالعرتاف ،وترى بأن هذا

التحول من املطالبة بإعادة التوزيع إىل املطالبة باالعرتاف جاء عىل خلفية الظلم الذي جسدته
الرأساملية العدوانية بقيادة الواليات املتحدة يف شكل ال مساوا ٍة اقتصادي ٍة بني الجنسني .وحتى
تتمكن النساء من تجاوز هذه املظامل االقتصادية تقرتح فريزر رضورة التفكري مجد ًدا يف مسألة
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االعرتاف.
هكذا تصل فريزر إىل أن املطالبة باالعرتاف يف املرحلة الراهنة للمجتمع األمرييك صارت

رضور ًة قصوى خاص ًة أمام تزايد الظلم االجتامعي ،لذلك تبحث عن العدالة االجتامعية عرب تجسيد
ٍ
تزايد وهي
االعرتاف وترى بأنه«:يف عامل اليوم ،تبدو املطالبات من أجل العدالة االجتامعية يف
نوعان :أولً  ،واألكرث درايةً ،هي املطالبة بإعادة التوزيع ،) ...(،ومع ذلك ،فإننا نواجه اليوم بشكلٍ

ٍ
متزايد النوع الثاين للمطالبة بالعدالة االجتامعية يف «سياسة االعرتاف» .هنا يربز الهدف ،يف شكله

األكرث قبوالً ،هو عامل تختلف فيه الكلامت الصديقة ،من حيث االستيعاب إىل األغلبية أو املعايري
الثقافية السائدة فلم يعد مثن االحرتام عىل قدر املساواة .ومن األمثلة عىل ذلك نذكر املطالبات

باالعرتاف يف وجهات النظر امليزة العرقية« ،التمييز العنرصي» ،واألقليات الجنسية ،فضالً عن

االختالف بني الجنسني .هذا النوع من املطالبة قد جذب مؤخ ًرا مصلحة الفالسفة السياسية ،عال ًو ًة
[[[
ٍ
جديد من العدالة ويضع االعرتاف يف داخلها»
ج
عىل ذلك ،فإن بعضهم يسعى لتطوير منوذ ٍ

وبالعودة إىل كتابها العمدة «ثروات النسوية» ،تسلط فريزر الضوء عىل واقع الحركات النسوية

يف العقد الثامن من القرن العرشين متجه ًة نحو البحث يف الحراك امل ُطالب باالعرتاف بهوية املرأة.
ويف خضم هذا املسعى الكبري الذي دفع بفريزر نحو تطوير النظرية النسوية وجعلها قابلة إلستيعاب
نظرية االعرتاف ،ستعمل رائدة الحركة النسوية عىل معاينة أهداف النساء انطالقًا من املطالبة بإلغاء

الفوارق بني الجنسني والرتكيز عىل العمل والعنف وكذلك عىل الرصاعات بني الجنسني بشكلٍ

ٍ
متزايد وما ترتب عن ذلك من إخضاع الرصاعات االجتامعية للنضاالت الثقافية ،وسياسات إعادة

التوزيع لسياسات االعرتاف .هذا وترى فريزر بأن «النظرية الحديثة للنوع االجتامعي تعكس تح ّو ًل

أوس َع يف قواعد عملية صنع املطالبات السياسية»[[[ بحيث أصبحت املطالبة باالعرتاف مطلباً
أساسيًّا وتعددت املطالبات برضورة اإلقرار بالتعددية الثقافية وحقوق اإلنسان واالستقالل الوطني.

إن ما يسرتعي االنتباه يف مطالبة فريزر برضورة تجسيد سياسة االعرتاف الضامنة لالحرتام

والتقدير الرضوري للنساء ،وبالتايل إبعاد جل املامرسات التي تخدش من كرامتهن وتحط من
[1]- Fraser Nancy and Honneth Axel , Redistribution or Recognition?, translated by Hoel Golb, James
Ingram and Christiane Wilke, London. New York, Verso, 2004, p.7.
[2] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York,
Verso, 2013, p.061.
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قدرتهن عىل الفعل اإليجايب يف املجتمع ،باعتبار أن النساء حني يتعرضن إىل الظلم واإلساءة قد

يتعرضن إىل الرفض من املشاركة املنصفة يف الفعل االجتامعي ،ما يجعل من حصولهن عىل
االحرتام والتقدير الرضوريني يف غاية من الصعوبة داخل هذا االصطفاف العمودي الذي وضعه

أصل يف بنائه ،إن ما يسرتعي االنتباه هو دفعها املتواصل
ً
املجتمع الذكوري ومل يشارك النساء

نحو تجسيد مبدأ االعرتاف الذي مبستطاعه أن يلزم الرجل أخالق ًّيا عىل مامرسة رشوط التفاعل
املنصف بني الجنسني.

ويف قراءتها للحراك النسوي الراهن ،تذهب فريزر إىل القول بأ ّن «التحول إىل االعرتاف هو امتداد
وفهم جدي ًدا للعدالة الجندرية»[[[ وهنا تصل إىل فكر ٍة محوريّ ٍة مفادها أ ّن النضال
للنضال الجندري
ً

النسوي تجاوز املطالبة بالعدالة الجنسية والقول بإعادة التوزيع ليتجه نحو املراهنة عىل االعرتاف بالهوية
ج أوسع ،وأكرث ثرا ًء يشتمل عىل إعادة التوزيع واالعرتاف م ًعا.
والفروق الجندرية ورمبا التوصل إىل منوذ ٍ

ومع تصاعد وترية النضاالت النسوية داخل املجتمعات الغربية املعارصة ،تتجه فريزر إىل

تقويض إمكانية تواجد مقولة االعرتاف مبفردها لتضيف إليها مقولة إعادة التوزيع ،وتراهن يف اآلن
ذاته عىل رضورة تواجد الرضبني م ًعا :أي إنّه ال اعرتاف بدون إعادة توزيعٍ .معتقد ًة أن إرساءهام م ًعا

بإمكانه أن يساعد عىل إرساء منظومة العدالة االجتامعية ما بني الفئات املختلفة للمجتمع الواحد.
وليك ال تنحرف املطالبات النسوية عن مقاصدها ،ت ُش ّدد فريزر عىل أن الواقع النسوي يحتاج
جنيس ،ومن
إىل مقارب ٍة بديل ٍة ملفاهي َم الجنس والعدالة خاصة وأن النساء يعانني من سوء توزيعٍ
ٍّ
ذلك تراهن عىل رضورة املطالبة العلن ّية بإعادة تعريف هويتهم الجامعية حتى يتمكن من اكتساب
احرتام وتقدير املجتمع وذلك من خالل املطالبة بسياسة االعرتاف وإقامة عالق ٍة ايجابي ٍة بالنفس،
وتُق ّر بأن ما يتطلب االعرتاف ليس الهوية األنثوية ولكن وضع املرأة كرشيك كامل يف التفاعل

االجتامعي.

تقف فريزر عند قضي ٍة يف غاي ٍة من األهمية تتعلق بوضع املرأة الثقايف داخل املجتمعات

الغربية املعارصة يف عموميتها واملجتمع األمرييك عىل وجه الخصوص وما تتعرض له من ظلمٍ
ٍ
مجحف ع ّمق من معاناتها من جهة ،ودفعها لالحتجاج من جه ٍة أخرى ،ومن ذلك تؤكد أن
جنيس
ٍّ
[1] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York,
Verso, 2013, p.061.
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ما يتطلب االعرتاف به ليس الهوية النسوية وإمنا االعرتاف باملرأة باعتبارها متثل رشيكًا يف عملية

التفاعل االجتامعي.

كام ت ُق ّر فريزر أن عدم االعرتاف الجنيس كأن ت ُعترب املرأة أقل شأنًا من الرجل وتستبعد عن أفق

الفعل االجتامعي انطالقًا من الظلم الجنيس املوجه ض ّدها ،شأن ما تطبقه بعض القوانني الجنائية
التي تتجاهل االغتصاب الزوجي وبرامج الرعاية االجتامعية التي تص ُم األمهات غري املتزوجات

بعدم املسؤولية الجنسية وأيضً ا سياسات اللجوء التي تعترب تشويه األعضاء التناسلية مامرس ًة

ثقافي ًة كبقية املامرسات األخرى ،فإن ذلك سيفيض بها إىل الشعور بالظلم والتبعية .وترى بأن هذه

املامرسات ستعمق من حرمان النساء من تحقيق املساواة يف املشاركة الفعلية مع الرجل ،لذلك

تراهن عىل رضورة املطالبة باالعرتاف للخروج من وضع التبعية.

ٍ
رصا ،فإن
وضمن حديثها عن التبعية الجنسية وما ترتب عنها من
إكراهات أرغمت عليها النساء ق ً

اهتاممها بهذا اإلشكال مل يتوقف عند حدود دول الرفاه ،بل نجدها تجادل أيضً ا إشكال الحجاب
والعالقات بني الجنسني بشكلٍ عا ٍّم يف املجتمعات اإلسالمية التي متنح الرجال التفوق والتسلط

عىل النساء وتلغي بالتايل إمكانية التكافؤ بني الجنسني .كام ترى من الزاوية املعاكسة أن ما يسمونه
ختان اإلناث ال يعني البتة مطالبة باالعرتاف ألنه ال ميثل يف الواقع سوى تشويه لألعضاء التناسلية

لذلك ،تراهن عىل رضورة املطالبة باالعرتاف ضمن محاور تشاركية فعلية شأن املساواة يف األجور
مثال.

براديغم ها ًّما لرتسيخ معايري االحرتام والتقدير
ترمي فريزر إىل بلوغ أفق االعرتاف باعتباره ميثل
ً
والثقة بالنفس ،أي باعتباره يساعد عىل إرساء عدال ٍة تقوم عىل املناصفة التشاركية بني الجنسني،
وهذه املناصفة تشكل عندها األساس النظري إلشكالية عدالة االعرتاف التي تساعد عىل القطع

ٍ
مناصف لكال الجنسني ما يجعل من العيش فيه ممكنا
ين
مع التبعية الجنسية وبالتايل بلوغ أفقٍ إنسا ٍّ
دون معانا ٍة.
ومتاش ًيا مع ذلك ،تذهب فريزر إىل املطالبة برضورة القطع مع هذا الظلم االقتصادي واالزدراء

االجتامعي الذي صنعه املجتمع الذكوري الذي يُقلل من قدرة األنثى عىل الفعل اإليجايب يف
اعرتاف
املجتمع ما يعمق من معاناتها ،وتراهن ضمن مبحثها الهام ما هي العدالة االجتامعية:
ٌ

أم إعادة توزيعٍ عىل رضورة املطالبة بالتغيري الثقايف واالقتصادي وضمن هذا املستوى كتبت:
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 9

االستغراب 16

غتسالا
بار
معاثرها الفلسفية
في
الخطبة الجندرية

273

«تختلط املطالبات بالتغيري الثقايف مع املطالبات بالتغيري االقتصادي وأيضً ا مع مجموع الحركات

كل منها»[[[.
االجتامعية ويف داخل ٍّ

املبني عىل امليز العنرصي بني الجنسني
ويف مجمل حديثها عن الظلم االجتامعي والثقايف
ّ

داخل فضاء املجتمع األمرييك ،تعمل فريزر عىل رضورة التصدي لهذه املعاناة عرب بحثها الجا ّد

عن العدالة االجتامعية التي تكون كفيلة باحتواء هذه املظامل االجتامعية ،إذ تقر بأنه «ميكننا حقًّا
إرساء عدالة للجميع»[[[.

هذا وتسعى إىل إعادة صياغة نظرية العدالة بشكل يتواءم والقضايا الراهنة للفرد املعارص بصفة
عام ٍة والنساء بصف ٍة خاص ٍة ،داخل فضاء املجتمعات املعارصة ورمبا يكمن ذلك خلف إميانها
العميق برضورة إصالح اإلشكاالت املتصلة بالعدالة االجتامعية ،لذلك جمعت بني مفهومي
نظام عاد ٍل قوامه املساوة والتكافؤ بني الجنسني
االعرتاف وإعادة التوزيع سعيًا منها إىل البحث عن ٍ

يف جل املجاالت االجتامعية والثقافية واالقتصادية .وذلك من أجل التأسيس ملجتمعٍ قوامه
التفاعل والتشارك بني الجنسني ،خاص ًة مع تزايد وترية الخطابات النسوية يف مرحلة الثامنينات.
ومن أجل اإلرتقاء بالنضاالت النسوية إىل ماهو أفضل تذهب فريزر إىل اإلقرار برضورة الجمع

بني سياسات إعادة التوزيع وسياسة االعرتاف ،معترب ًة أن النضاالت املطالبة بإعادة التوزيع ال

تستطيع أن تنجح ما مل تتحد مع النضال الثقايف ،أي املطالبة باالعرتاف الذي يؤثر عىل التوزيع
ويلغي النظرة العنرصية املوجهة ضد النساء.

تحاول فريزر بلوغ الخالص من خالل جمعها بني االعرتاف وإعادة التوزيع معتقد ًة أن هذا
الجمع يشكل واجه ًة ملقاومة الظلم الجنيس ،وبالتايل تحقيق عدال ٍة اجتامعي ٍة منصف ٍة للنساء ألن
تحقيق العدالة يتطلب الجمع بينهام من أجل إرساء مجتمع العدل .وعىل الرغم من أنها قد أقرت
يف عدة مناسبات برضورة الفصل بني الرضبني ،إال أنها تعود للقول برضورة الجمع بينهام ،وذلك

من أجل القضاء عىل الظلم الجنيس والرقي بالواقع الحيايت للنساء.

وعن تطرقها إلشكال العدالة أو التكافؤ يف املشاركة تقر فريزر بأنها عملت عىل إعادة بناء
[1] - Fraser Nancy, Qu’est ce que la justice sociale ?, reconnaissance et redistribution, Trad. Estelle
Ferrarese, Paris, La Découverte, 2005, p.16.
[2] -Ibid., p.42.
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قواعد اللغة أي لغة املطالبات من الناحية النظرية وترى بأنه ال توجد عدال ٌة حقيق ًة حتى ولو كانت
هناك مساواةٌ .إذا ً ،تبدو قراءة فريزر إلشكال العدالة من خالل مطالبتها باالعرتاف الثقايف للنساء،

قراء ًة تحليلي ًة لنسق االعرتاف وجوانبه النظرية والعملية ،وما يسرتعي انتبهنا هنا هو بحثها الجاد عن
إعادة بناء عدال ٍة متشبع ٍة بقيمٍ إنساني ٍة ،لذلك عملت عىل دمج مفهومي االعرتاف مع إعادة التوزيع
ٍ
جديد وهو العدالة الجنسية.
رضب
متجاوز ًة بذلك القراءات التاريخية للعدالة ،ومعلن ًة عن
ٍ

وضمن تفحصها للمرشوع السيايس الذي تبنته الحركة النسوية املعارصة أو ما سمته فريزر

باملوجة الثانية ،ت ُق ّر بأ ّن نضاالت هذه الحركة قد اتجهت نحو نقد نظام املجتمع الرأساميل وخاص ًة

ض ّد االستغالل االقتصادي للنساء والتسلسل الهرمي للمكانة واإلخضاع السيايس .لذلك قام
الرصاع ض ّد املظامل الجندرية وما اتصل بها من عنرصي ٍة من أجل املطالبة بتغيري البنية العميقة

للمجتمع الرأساميل الجائر عىل حقوق النساء االقتصادية خاصةً ،كعدم املساواة يف األجور ويف
فرص العمل بني الجنسني التي تجعل من النساء يف معانا ٍة متعددة املشارب.
خ ًرا جعلتها تتحلل من قبضة الهيمنة
هذا وت ُق ّر فريزر بأن التطورات التي عرفتها الحركات النسوية مؤ ّ
جنيس جعلها تتخبط يف املعاناة عىل ٍ
أمد طويلٍ ،وترى بأنه مل يعد
الذكورية وما أفرزته من ظلمٍ
ٍّ

مبستطاعها الصمت وإخفاء مطالبها الحارقة ،ولهذا فإن الحركات النسوية باتت يف املرحلة الراهنة
ٍ
مطالبة أكرث من أي ٍ
تحركات اجتامعي ٍة مطالب ٍة بالرصاع من أجل االعرتاف
وقت مىض بالدخول يف
والرصاع من أجل إعادة التوزيع االقتصادي معا ليك تتمكن من إرجاع حقوقها املفتكة منها علنا.

مع إدراكها الواعي لجل املظامل التي تواجهها النساء داخل البلدان الغربية بصفة عامة

واألمريكية عىل وجه الخصوص ،تراهن فريزر عىل رضورة التوجه نحو املطالبة بالعدالة االجتامعية

من أجل تجاوز إشكال عدم التكافؤ بني الجنسني يف فرص الشغل ويف تقسيم األدوار ضمن

السوق االقتصادي الرأساميل .وتدعو يف اآلن ذاته الحركة النسوية إىل رضورة أن ال تتخىل عن
نضالها ضد السلطة الذكورية من جه ٍة ،ومن جه ٍة ثاني ٍة تراهن عىل رضورة مضاعفة هذا النقد ض ّد
أي مدى ميكن أن تكون هذه الدراسة وفي ًة لقضية النساء
النظام االقتصادي الرأساميل .ولكن إىل ّ

يف العامل؟ وهل ميكن لها أن تتطابق مع سائر نساء العامل أم إنها محدود ُة الرهان؟
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نقد نظرية فريزر
وباإلستناد إىل القضايا االجتامعية والثقافية التي طرحتها فريزر ضمن دراستها لفلسفة الجندر،

جا عن النمط املعتاد يف العديد من املجتمعات ،خاص ًة وأنّها نادت
تبدو هذه الدراسة خرو ً
باملساواة بني الجنسني ،متحدي ًة لألدوار الثقافية واالجتامعية التقليدية املوكولة لكال الجنسني،

معلن ًة بذلك تجاوزها لثنائية املرأة والرجل إىل املطالبة العلنية باملساواة املطلقة بينهام ضمن
برنامجها البحثي املوسوم بالفلسفة النسوية .ف«حقيقة أن املرأة تابع ٌة للرجل»[[[ فرسته فريزر عىل

رضب من اإلخفاق واالستعامر العائيل الذي حتمته هيمنة الرجال عىل النساء يف حني أنه حقيق ٌة
أنه
ٌ
طبيعي ٌة مالزم ٌة للجنس البرشي.

وعىل أساس بحثها عن العدالة بني الجنسني وسعيها وراء إرساء الدميقراطية الجنسية ،تبدو
جنيس واضح ِة
واستقطاب
دعوتها هذه رضبًا من الشعبوية النسوية التي تقوم عىل سياسة انقسام
ٍ
ٍّ
املعامل تضع النساء يف مواجهة الرجال بتعلة الظلم الجنيس .إال أن هذه الدعوة تتناقض مع ما
وحضاري ،حيث إن الدعوة تبدو بنظرنا رضبًا من
فكري
ورقي
تقدم
بلغته اإلنسانية املعارصة من ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
الشعبوية الجنسية العنرصية التي تضع املرأة يف رصا ٍع مستم ٍّر مع الرجل.

زد عىل ذلك فإ ّن استمرار فريزر بتأييد الحركات النسوية املتمردة عن الواقع الراهن يعترب

اجتامعي متوت ٍر
يف رأينا قضي ًة خارسةً ،فاملساواة الجنسية التي تدعو إليها تبعث عىل خلق أفقٍ
ٍّ

يرتب املواقع واألدوار جنس ًّيا ،والحال أن الرشع يُق ّر خالف ذلك .أال يُعترب هذا رضبًا من تقديس

الخصوصية واالختالف بدالً من الرتكيز عىل مبدأ الكرامة اإلنسانية الذي أقره اإلعالن العاملي

لحقوق اإلنسان؟

كام أن مطالبة فريزر باملساواة بني الجنسني ضمن فضاء العمل تبدو متناقض ًة بني املوجود

واملنشود ،حينام ت ُق ّر بأن النساء والرجال متامثلون وال داعي للتمييز بينهام انطالقًا من الجنس ،فإنه

يتوجب عىل املرأة أن تكون قادر ًة عىل متثيل الرجل يف األعامل املوكولة إليه حينام أقرت برضورة
ُ
ٍ
«كرشيك كاملٍ يف الحياة االجتامعية ،باعتبارها قادر ًة عىل التفاعل مع الرجل كن ٍّد»[[[.
حضور املرأة
[1] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.82.
[2] -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.961.
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وهذا ما دفعنا إىل التساؤل مج ّد ًدا ،فإذا كان بإمكان كالهام تبادل األدوار ضمن مجال العمل فام
الداعي إذا ً ملثل هذه املطالبة؟

وعىل الرغم من مراهنة فريزر عىل رضورة تبادل األدوار بني الجنسني سوا ًء يف أعامل الرعاية

ظل مبتو ًرا خاص ًة وأنّها وجهت اهتاممها الواسع إىل وجود
أو يف مجال العمل ،إال أن هذا الرهان ّ
املرأة يف عامل الرجل وأهملت وجود الرجل يف عامل املرأة ،وهذا ما يربهن عىل نظرتها الضيقة
التي أوكلت اهتاممها الكبري لألعامل التي ينجزها الرجل وأحطت من شأن األعامل التي تؤديها

املرأة ضمن الفضاء اإلنساين الذي تتحرك ضمنه.

فام يعاب عليها أيضً ا هو تركيزها العميق عىل الجانب االقتصادي يف حياة املرأة أكرث من

الجانب األخالقي الذي كان من املفرتض أن توليه اهتام ًما واس ًعا ،خاصة وأن قضية النسوية تقتيض
هذا االهتامم الخاص مبجال األخالق باعتبار أن ما طالبت به يستهدف األخالق بدرج ٍة أوىل.
كام تبدو الحلول التي قدمتها فريزر ضمن قراءتها لقضية النسوية قصري َة األمد وجوفا ًء من
العمق ،وذلك ألنها ترى يف امليز الجنيس رضبًا من االضطهاد املجتمعي ال وض ًعا طبيع ًّيا أق ّره
الخالق الذي خلق الكون مبن ًّيا عىل االختالف والتباين بني الجنسني ليكون سب ًبا للتكامل مع

جل أنه مل يخلق موجو ًدا مستغن ًيا عن اآلخر املختلف عنه ،بل
بعضهام البعض .فمن سنة الله ع ّز ّ
وضع يف ذلك االختالف نظا ًما شامالً متكامالً ،حيث إن هذا التمييز الذي أفرزته الطبيعة ال يفيض
إىل القول بوجود طائفي ٍة أو تراتبي ٍة بني الجنسني بقدر ما يفيض إىل التكامل واالنسجام .وهذا ما
خل ََق لَكُم ِّم ْن َأنف ُِسك ُْم َأ ْز َوا ًجا لِّ َت ْسكُ ُنوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنكُم َّم َو َّد ًة
أقره القرآن الكريم ﴿ َو ِم ْن آ َياتِ ِه َأنْ َ
َو َر ْح َم ًة ﴾[[[.

ٍ
َ
واختالفات بيولوجي ٍة وفيزيولوجي ٍة بني الجنسني ال يعني البتة القول
فوارق
إن اإلقرار بوجود

ٍ
جنس عىل آخ َر ،ولكن ذلك يفيض إىل القول بالتكامل بينهام ،ما يعني أنهام يتاميزان
بأفضلية
ّ
كل فر ٍد منهام يُكمل اآلخر ويُت ّممه يف وحد ٍة طبيعي ٍة تعترب أساس
والينفك أحدهام عن اآلخر ،ألن ّ

تكون واستمرار املجتمع اإلنساين .وتتفاوت األدوار املوكولة إىل كال الجنسني وتختلف من بيئ ٍة
اجتامعي ٍة وثقافي ٍة إىل أخرى ،ومن ذلك تكون هذه األدوار نتيج ًة لظروف املجتمع ونظامه السيايس
القائم ،وإنه من الخطأ أن تفرس هذه الظاهرة انطالقًا من الدين عينه والعوامل االقتصادية.

[[[ـ سورة الروم.21 :
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لقد سعت فريزر من خالل دراستها لقضية النسوية إىل إرساء متاثلٍ تا ٍّم بني الجنسني ،ورفضت

ِ
َ
تكتف باالهتامم
فوارق بينهام حتى تلك التي تنبع من صميم الفطرة والخلق ،ومل
القول بوجود
وسعت اهتاممها به حينام أثارت
بهذا اإلشكال ضمن الفضاء األنغلوسكسوين فحسب ،بل إنها ّ
إشكال الحجاب لدى األقلية املسلمة بفرنسا من خالل دفاعها عنه بقولها« :يجب أن تُعامل الدولة

الحجاب كرم ٍز لهويّة املسلمة( )...يف مجتمعٍ متعد ِد الثقافات»[[[ .ما يعنى أنها رأت فيه رم ًزا للمرأة
املسلمة وهذا يحتسب لها ال عليها.

إال أن حديثها عن العالقات بني الجنسني بشكلٍ عا ٍّم يف املجتمعات اإلسالمية قد كان خالفًا

لذلك حينام أقرت بأن هذه العالقات متنح للرجال التفوق االجتامعي عىل النساء وتلغي إمكانية
ُفس بصيغ ٍة
التكافؤ بينهام ،بقولها عن «العالقات بني الجنسني باملجتمعات املسلمة بشكلٍ عا ٍّم ت ّ ُ

ولعل هذا االهتامم يُضمر
ّ
أحادي ِة الجانب متنح الرجال سلطة التفوق الوحيدة لتفسري اإلسالم»[[[ .
َ
فوارق
يف طياته محاولة نرش هذا التوجه الفكري بهذه املجتمعات اإلسالمية التي تعرتف بوجود
بني الجنسني نابعة من الفطرة التي ُجب َِل عليها ،فالرشيعة اإلسالمية ترى أنهام يختلفان جذريًّا وال

يتامثالن ،وهذا ما تكفله الضوابط األخالقية والرشعية باملجتمعات اإلسالمية من خالل ما جاء يف
خل ََق ِم ْن َها َز ْو َج َها َوبَ َّ
ث
خلَ َقكُم ِّمن نَّف ٍ
ْس َوا ِحدَ ٍة َو َ
اس اتَّقُوا َربَّك ُُم الَّ ِذي َ
القرآن الكريمN .يَا َأيُّ َها ال َّن ُ
ال كَ ِثريًا َونِ َسا ًء َواتَّقُوا اللَّهَ الَّ ِذي ت ََسا َءلُونَ ِب ِه َو ْ
ِم ْن ُه َم ِر َج ً
الَ ْر َحا َم إِنَّ اللَّهَ كَانَ َعلَ ْيك ُْم َر ِقي ًبا .[[[ M

ونظرا لطبيعة هذا الخطاب النسوي وأدواته فإنه يبدو عبار ًة عن أدا ٍة للهيمنة الغربية عىل التاريخ

اإلسالمي الذي يُق ّر بوجود املرأة والرجل كجنسني مختلفني سوا ًء يف املكانة أو يف األدوار،
خاص ًة وأ ّن دو َر املرأة االجتامعي والثقايف وفق التصور اإلسالمي ال يشكّل مجاالً للتهميش والقهر
والعزلة ،وإمنا يرمز إىل الفعل الب ّناء من خالل توسيع أنشطتها يف املجتمع عرب ما تشغله املرأة من
وظائف فعال ٍة به.
َ
لقد تركز الجدل الغريب ضمن دراسته لواقع النساء باملجتمعات اإلسالمية حول املرأة عىل

سطحي ،واعتربها ضحي ًة
القرآن والحديث والرشيعة ،حني تم النظر إىل املرأة املسلمة عىل نح ٍو
ٍّ

[1]-Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.071.
[2]-Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New
York, Verso, 2013, p.071.
[[[ -النساء.1 :
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لثقافتها ولدينهاّ .
ولعل حديث فريزر عن العالقات بني الجنسني باملجتمعات اإلسالمية خ ُ
عىل ذلك ،فقد تغاضت هي األخرى عن التحوالت التي بلغتها النساء يف العامل اإلسالمي كالعديد
من الحقوق التي نالتها املرأة هناك .فالوعي النسوي املرتبط بحقوق النساء بالعامل اإلسالمي يف
الدين واملجتمع والثقافة ليس حديث النشأة ،إذ تعود إرهاصاته التاريخية إىل أواخر القرن التاسع

فمثل يف تونس ولبنان ومرص ومنذ عقو ٍد من الزمن أصبح بإمكان املرأة مامرسة حقّها
ً
عرش،
االنتخايب بينام يف بعض املناطق األمريكية مازالت بعض النساء ال تتمتعن بهذا الحق.

يبدو أن هذه الدعوة الرصيحة املطالبة بتجسيد الهوية الجنسية ومكافحة التمييز الجنيس لها
ٍ
انعكاسات سلبي ٍة إيديولوجي ٍة من شأنها التأثري عىل الدول الغربية املتقدمة ،ومن ذلك فإن هذه
عدة

ٍ
خطابات إيديولوجي ٍة تحمل يف طياتها التحفيز عىل إثارة الرصاع
الدعوة تبدو دعو ًة رصيح ًة إىل إثارة
بني املرأة والرجل.

وال يخفى عىل املتأ ّمل يف دراسة فريزر ملسألة تغري الهويات الثقافية والذي ربطته بتغري الزمن

إال أن يُق ّر مبحدودية رؤيتها حيث إنّها تناست القول بالبيولوجيا وبعلم النفس وكذلك االنتامء

الحضاري واالجتامعي يف فهمها لتشكل الهوية الخاصة بالنوع حينام أقرت بأنها تتغري وتتبدل وفق
ٍ
مضاعفات
السياق االجتامعي الذي تتحرك ضمنه املجموعات اإلنسانية ،وبيدو أن لهذا الطرح

كبري ًة عىل العالقات االجتامعية وكذلك عىل تشكيل األرسة.

ومن منظو ٍر مقارنٍ بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب فإ ّن دعوة فريزر إىل تحقيق عدال ٍة جنسي ٍة

تبدو جوفاء من العمق :أوالً ،ألنها ركزت اهتاممها الكبري عىل عامل الرجل ،وأهملت عامل املرأة من
حيث وجود الجنس اآلخر ،وثان ًيا تبدو هذه الدعوة من منظور الفكر اإلسالمي متعارض ًة والرشيعة
اإلسالمية التي ت ُق ّر بالفصل بني الجنسني قصد التكامل والتوافق ال التنافر والرصاع كام برهنت هي

األخرى عىل ذلك .كام أن موقفها هذا يحمل يف ثناياه الكثري من التنظري األجوف خاصة وأن هذه
األفكار التي نادت بها تعاين من عدم التجانس بني النظري والعميل.

حامل ٍ
إيديولوجي عميقٍ من شأنه أن
لبعد
ٌ
كام أن موقفها من االقتصاد وسوق العمل يبدو أنه
ٍّ
يدمر هذه الدول ،ويحرض عىل الرصاعات اإليديولوجية بني من يساند هذه الفلسفة ومن يعارضها
فضل عن تكريسها لضغينة الكره بني الجنسني وزرع روح العداء بينهام وكأنهام متناقضان ومتنافران.
ً

كام أن هذا الخطاب النسوي الذي تنادي به فريزر ما زال يعاين من القصور الذايت ،خاص ًة وأ ّن
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مدلوله ارتبط بالنخبة النسوية الراقية واملتعلمة والبارزة يف املجتمع عىل حساب املرأة الفقرية

واملقصية وامله ّمشة من دائرة الفعل اإليجايب يف الوجود.
خامتة:

تخلص فريزر إىل اإلقرار بأن الظلم الجنيس له ثالثة أبعاد شملت املجال االقتصادي والثقايف

سيايس
بنظام
والسيايس ،وت ُق ّر أنه بإمكان الحركات النسوية اليوم أن تحارب من أجل املطالبة
ٍ
ٍّ
ٍ
دميقراطي عىل جميع املستويات الحياتية ،ومك َّر ٍ
س للتغلب عىل
نظام
جديد متع ّد ِد الوجوه أي ٍ
ٍّ
الظلم يف شتّى أبعاده .وتشدد عىل رضورة أن تفكر الحركات النسوية املعارصة يف بلوغ هذا النظام
خاصة عىل إثر ما شهدته من مظاملَ عد ٍة شأن املامرسات العنرصية التي جسدها النظام االقتصادي

الرأساميل يف طوره النيوليربايل..

وباملحصلة فقد قامت أطروحة فريزر عىل نظر ٍة نقدي ٍة استقرائي ٍة للزوج املفهومي املضاد
(هيمن ٌة ذكوريةٌ /إراد ُة تح ّر ٍر أنثوي ٍة) ،من خالل ما عاينته ضمن دراستها للحركات النسوية داخل

املجتمعات الغربية املعارصة واألمريكية عىل وجه الخصوص .فقد انطلقت من معالجة أشكال

جنيس وما ترتب عنه من تبعية األنثي للذكر وما لحقها أيضً ا
الهيمنة الذكورية وما احتملته من مي ٍز
ٍّ
من معاناة ،لذلك رأت بأن هذه الهيمنة متجذر ٌة يف فكر املجتمع الذكوري ،وتصنف هذه الهيمنة

ٍ
مستويات كربى أتت كام هو معلوم عىل مجاالت الفعل اإلنساين املتمثلة يف االقتصاد
إىل ثالثة
والثقافة والسياسة.

وترى فريزر أيضً ا بأن الحديث عن التح ّرر يحمل يف طياته طموحاً نقديًّا قويًّا ،باعتبار أن البحث

عن التحرر يعني إرادة التغلب عىل الهيمنة وهذا ما عاينته يف النضاالت النسوية عرب التاريخ شأن
نضاالت املثليني ومطالبتهم بالتغيري الجنيس ،ما يعني أن الحديث عن التح ّرر يحمل يف ثناياه

بعدين أساسني هامني ،يتمثل األول يف الوعي بالظلم والجور ،ويتمثل الثاين -وهو األساس -يف
املطالبة بالتغري ،وبالتايل التمرد عىل ما هو كائ ٌن قصد بلوغ األفضل.

إن دافع فريزر لتناول إشكال الجندر يف املجتمعات الغربية يف عموميتها واألمريكية عىل وجه
الخصوص هو إبراز أهمية النقد وما مثّله من سلط ٍة نابع ٍة من أعامق املجتمع ،هذا عالوة عىل
انتامئها للحراك النسوي األمرييك ودعمها املتواصل لقضايا النساء عرب العامل .لذلك فهي ال تنفك
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مخارج رشعي ٍة لهذه
تنتقد جل املظامل التي تعانيها النساء يف العامل وتعمل يف اآلن ذاته عىل إيجاد
َ
القضية الحارقة.

ويف الحقيقة تتمثل مساهمة فريزر يف تناول هذا املوضوع ،مساهم ًة بناء ًة باعتبارها عملت عىل

ج ينري درب النساء من مظامل املجتمع الذكوري الذي عرفته بدول الرفاه ،وذلك من
إيجاد مخر ٍ
خالل بحثها الجا ّد عن تجسيد عدال ٍة جنسي ٍة تقتيض التناصف يف املشاركة الفعلية بني الجنسني
وبالتايل الرقي بالنساء من الظلم واالزدراء إىل االحرتام والتقدير االجتامعي.

إذا كان تفكري فريزر يف القضية النسوية قد انصب بالدرجة األوىل يف البحث عن الدوافع

األساسية الكامنة خلف املطالبات النسوية بحقوقهن املهدورة يف صلب املجتمع ،فإن ذلك مل

يكن من باب الصدفة أو التالعب بالكلامت وإمنا مرده إىل معالجة واقع الظلم الجنيس املسلط

عىل النساء والحال أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أقر املساواة بني الجنسني ولكن ما يطبق

مخالف لذلك.
عىل أرض الواقع
ٌ

كام أن هذه الدعوة التي أقرتها فريزر ضمن التيار النسوي الليربايل تبدو محفوف ًة بالعديد من
أقالم نسوي ٍة أخرى ضمن هذا التيار شأن
النقائص والحيفيات كباقي الدعوات التي أقرتها عد ُة
ٍ
معالجتها لهذا الطرح من زاوية وجود املرأة يف عامل الرجل ال العكس .كام أنها أهملت مجال

األخالق واهتمت باملجال االقتصادي أكرث خاص ًة وأ ّن هذه الدعوة املطالبة باملساواة الجنسية لها
ٍ
خلفيات أخالقي ٍة مرشوع ٍة .زد عىل ذلك فإ ّن دعوتها هذه تبدو متضارب ًة من حيث املوجود
عدة
واملنشود ،باإلضافة إىل أ ّن هذا الخطاب ما زال يعاين من املحدودية والنقص باعتباره شمل فئة
النخبة املثقفة من النساء ومل يشمل بعد املرأة املهمشة وغري املتمدرسة.

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 9

االستغراب 16

