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 اليسار الثوري
 المصري والنسوية:

زواج لم يتم

 أحمد بكر
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الفيلسوف  ألفكار  بانتامئهم  القائلون  يختلف  ماركس1،  كارل  وفاة  عن  تفصلنا  عاما   133 مع   

األملاين يف مرص اختالفاٍت جذرية حول أساليب التحول االجتامعي، وإن كانوا يجمعون - ولو قوال - عىل 

أن الهدف النهايئ هو الوصول إىل مجتمع ينتفي فيه احتكار طبقة بعينها لوسائل االنتاج ونتنهي فيه صور 

االضطهاد املختلفة، ومنها اضطهاد النساء. نظرا لهذه االختالفات الشاسعة التي تبدأ من أول الراغبني يف 

العمل يف كنف السلطة السياسية ذاتها - مبربرات نظرية مختلفة وأسباب ليس هنا مكان تحليلها - وبني 

املؤمنني برضورة التغيري الثوري والحراك القاعدي من أجل تحقيق أهدافهم االشرتاكية، فأنا بحكم موقعي 

وغريض السيايس سأركز هنا عىل الفريق الثاين: مجموعات اليسار الثوري.

فيام يخص رفضهم  الجذرية يف مرص   اليسارية  املجموعات  لدى  النيّة  تأكدي من حسن  مع   

ألشكال االضطهاد عىل أساس الهوية الجندرية وامليول الجنسية، فإن أطروحاتهم تعاين من عّدة إشكاليات 

تنبع بشكل أسايس من اعتامدها عىل نظرات كالسيكية لطبيعة االضطهاد املرتبط بالنوع االجتامعي، مام 

 .economism واالقتصادوية reductionism قاد إىل أداء سيايس يقع دون قصد يف إطار االختزالية

يركز تحليل كارل ماركس وفريدريك إنجلز2 الضطهاد النساء عىل ربطه بالتاريخ اإلنساين لتطور   

أدوات إنتاج املعيشة وأمناط اإلنتاج والتنظيم السيايس واالجتامعي املرتبطة بهذا التطور، وكيف ساهمت 

األشكال املختلفة لتقسيم العمل وملكية أقلية طبقية ألدوات اإلنتاج تلك يف خلق أدوار منطية معينة لكل 

من النساء والرجال، اتجهت تاريخيا نحو نزع السلطة وحق التملك بل واإلنسانية عن النساء،3 وصوال إىل 

كارل ماركس )1818-1883( فيلسوف أملاين واقتصادي وعامل اجتامع ومؤرخ وصحفي واشرتايك ثوري، أسست كتاباته   1

االقتصادية والفلسفية والسياسية بالتشارك مع زميله فريدريك إنجلز، من أهمها البيان الشيوعي )1848( ورأس املال )1867–1894(، 

لتطوير الحركات االشرتاكية وتكوين كل التيارات السياسية والفلسفية املنتمية للامركسية.

فريدريك إنجلز )1820-1895( فيلسوف أملاين وعامل اجتامع وصحفي ورجل صناعة واشرتايك ثوري، تشارك مع زميله كارل   2

ماركس يف تأسيس النظرية املاركسية وأسهمت كتاباته، من أهمها البيان الشيوعي )1848( وأصل العائلة وامللكية الخاصة والدولة 

)1884(، يف تطوير الحركات االشرتاكية.

كان ذلك أحد املحاور الرئيسية لكتاب إنجلز، أصل العائلة وامللكية الخاصة والدولة )1884(.  3
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النظام الرأساميل واستغالله لألرسة النووية وعمل النساء املنزيل كمخفف آلالم الرجال العاملني وكوسيلة 

لضامن توارث رؤوس األموال يف الطبقات الحاكمة. هنا أيضا يتحدثان عن تفكيك النفاق الواضح يف الزواج 

األحادي وارتباطه بالعمل الجنيس، فالنساء فقط مطالبات بااللتزام بهذه األحادية لوقوعهن وأطفالهن يف 

ملكية الزوج ورغبته يف توريث أبنائه4.

 1917 يف  الروسية  الثورة  عارصن  الاليت  املاركسيات  النساء  إضافة  عقود  بعدة  ذلك  بعد  تأيت   

مثل الروسية ألكساندرا كولونتاي5 واألملانية كالرا زتكن6 وغريهن، والاليت عارصن أيضا املوجة األوىل من 

النسوية ومطالبها بحق النساء يف االقرتاع والتملك. قام هؤالء النسويات املاركسيات بنقد األفق الربجوازي 

ملطالب املوجة النسوية األوىل، املرتبطة مبصالح رشيحة مميزة من النساء يردن التساوي مع الرجال من 

نفس طبقتهن مع تجاهل املطالب األكرث جذرية لنساء باقي الطبقات، خاصة النساء العامالت. إىل هنا 

هذا  املرصي، يف  الثوري  اليسار  أغلب  عند  االجتامعي  النوع  قضايا  يخص  فيام  النظري  الرتاث  يتوقف 

االنقطاع تكمن املشكلة.

هي  األزمة  كتابتها.  ومكان  بزمان  محدودة  أهميتها،  رغم  الجندري،  لالضطهاد  القراءة  هذه   

مل يكتب كارل ماركس نصا كامال عن نظرته لألرسة واضطهاد النساء ولكنه تناول املوضوع يف عدة نصوص مختلفة منها   4

املخطوطات االقتصادية والفلسفية )1844(، بوشيه: عن االنتحار )1845(، البيان الشيوعي )1848(، رأس املال )1867-1894( ومالحظاته 

عىل كتاب التاريخ القديم للويس ه. مورجان )1877( والتي اعتمد عليها إنجلز يف كتابه.

ألكساندرا كولونتاي )1872-1952( سياسية شيوعية روسية كانت من أبرز نساء الحركة الشيوعية الروسية وعضوة يف الحزب   5

البلشفي، لها إسهامات مهمة يف تنظيم النساء العامالت يف بلدها وإسهامات نظرية عن األسس االجتامعية لالضطهاد النساء وعن الحب 

الحر. ترجمت حركة االشرتاكيني الثوريني العديد من كتاباتها إىل العربية، ميكن الوصول لها هنا.

كالرا زتكن )1857-1933( سياسية شيوعية ونسوية أملانية كانت من املشاركات يف تأسيس الحزب الشيوعي األملاين وساهمت   6

يف تنظيم العامالت األملانيات وتأسيس املؤمتر الدويل للنساء االشرتاكيات وأطلقت من خالله االحتفال بيوم املرأة العاملي يف 8 مارس من 

كل عام.
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التوقف عن تطويرهذه القراءة لالضطهاد التي تعود لعصور وظروف سابقة، وهو ما يخلق أطروحات 

هي ضحية لنفس منظومة الثنائيات التي تفرضها السلطة، لتصبح الشعارات الحالية للمعركة هي مساواة 

املرأة مع الرجل، أو مثيل الجنس مع الغريي أواملتحول جنسيا مع غري املتحولني، دون اعتبار للواقعني 

خارج هذه التصنيفات ودون تفكيك التصنيفات ذاتها وقراءة تاريخها وعالقتها بالسلطة يف إطار معارص 

ومحيل بشكل نقدي، باإلضافة إلهامل التقاطعات بني أشكال القمع الجندري املختلفة وكذلك التقاطعات 

بني القمع عىل أساس النوع االجتامعي وبني أشكال القمع األخرى كتلك املرتبطة بالدين والقومية والعرق.

هذه  لتتناول  التوسع  عىل  املاركسية  النظرية  قدرة  يف  لقصور  نتيجة  هنا  اإلشكاليات  ليست   

املعضالت، عىل العكس فأنا اعتقد بأن هذه النصوص الكالسيكية تحوي األسس التي ميكن من خاللها 

خلق مساهامت حقيقية يف الجداالت حول البناء االجتامعي للهويات الجندرية وتاريخ الجنسانية وعالقة 

قوالب مثل األرسة واألدوار االجتامعية مبنظومة السلطة الحاكمة، وهو بالفعل - كام سنستعرض رسيعا - 

ما قام به العديد من املنتمني للامركسية يف دول وسياقات مختلفة. أزمة اليسار الثوري يف مرص مرتبطة 

بالجمود عند النصوص الكالسيكية يف العديد من القضايا ولدي عدة تصورات عن السبب وراء ذلك.

يف رأيي، فإن األزمة لدى تيارات اليسار الجذري يف مرص - باألخص أكربهم حجام وهي حركة   

االشرتاكيني الثوريني - يف التعامل مع تراثها النظري ومحاوالت تطوير إنتاجها النظري الخاص تكمن يف 

ظروف نشأتها. فقد نشأت أغلب هذه املجموعات يف مرص تزامنا مع انهيار االتحاد السوفيتي، األرض 

املقدسة لدى اليسار املرصي القديم، ويف ظروف الهزمية السياسية لهذا اليسار عىل يد هيمنة اإلسالميني 

وتحول الكثري من رموزهم تدريجيا إىل آداة دولتية عقيمة يف يد السلطة الحاكمة، ويف ظل تجريف العمل 

السيايس خالل العقد األول من حكم محمد حسني مبارك. 

كان األساس السيايس والنظري لهذه املجموعات هو رفض منوذج االتحاد السوفيتي السلطوي مع   

االستمرار يف رفض الرأساملية من منظور اشرتايك، متبنني تحليالت رافضة للستالينية كتشويه للامركسية 

وكونها سببا رئيسيا وراء التوجهات القومية والدولتية السائدة قبلها يف دوائر اليسار املرصي، وبالتايل كان 
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أحد التوجهات الرئيسية يف مواجهة هذا التشويه هو العودة إىل الكتابات املاركسية القدمية، واالعتامد 

بشكل أسايس عىل ماركس وإنجلز وأيضا فالدميري لينني7 وليون تروتسيك8، باإلضافة إىل الكتابات العاملية 

املنتمية لنفس اليسار املعادي للستالينية.

املوجودة يف  الراديكالية  لألفكار  واألهمية  االحرتام  استعادة  نجح يف  إنجازا  رأيي  ذلك يف  كان   

املاركسية، بعد أن كادت تتحول إىل مجرد نكهة أخرى من نكهات مثقفي السلطة، ولكن عامال سلبيا 

آراه تغلغل بالتدريج كنتيجة هذا املوقف املعتمد عىل »استعادة الرتاث«  و«حاميته من التحريف« هو 

االعتامد الكبري عىل سلطة النصوص القدمية يف النقاشات السياسية، حتى بني من مل ميسوا هذا الرتاث إال 

بشكل سطحي واكتفوا بقراءة التبسيطات والرشوح التي تصب يف وجهة النظر املعادية للستالينية، مام 

يعيق فرص التطور.

كام يظهر نوع من العدائية أحيانا تجاه كل الرؤى النظرية املغايرة دون تناولها بعمق ولو من   

باب النقد، من ضمنها لألسف مدارس أخرى مهمة يف املاركسية مل يتم تناولها إال بشكل عابر. عىل سبيل 

املثال، تعتمد كتابات وترجامت أغلب هذه املجموعات يف تقدميها للامركسية وثورة الطبقة العاملة كحل 

الضطهاد النساء واملثليني وغريهن عىل التلخيص املخّل واملبخس للحركات النسوية كلها عىل أنها جميعا 

تحمل نفس خطاب النسوية الدولتية أو الربجوازية، وهو - ببساطة - غري الواقع9.
فالدميري لينني )1870-1924( شيوعي ثوري رويس ومنظر سيايس ماركيس، كان أحد قادة الثورة الروسية 1917 وأحد مؤسيس   7

الحزب البلشفي، له إسهامات أساسية يف السياسية الشيوعية ُعرفت بـ »اللينينة«، من أهم كتاباته ما العمل )1863( والدولة والثورة 

 )1917(

ليون تروتسيك )1879-1940( شيوعي ثوري رويس ومنظر سيايس ماركيس، كان أحد قادة الثورة الروسية 1917 ومؤسس   8

الجيش األحمر. له العديد من إسهامات النظرية والسياسية املهمة، أهمها اإلسهامات ارتبطت بتحليله للتجربة الروسية ونقده للستالينية، 

وهي ما ُعرفت بـ »الرتوتسكية«. من املهم اإلشارة هنا أن اليسار الثوري املرصي ينتمي أغلب أفراده ومجموعاته للرتوتسكية أو عىل األقل 

مروا عىل أفكاره يف فرتة من تاريخهم. مل أتناول هذه النقطة بالتفصيل هنا ألن تروتسيك مل يتناول اضطهاد املرأة بشكل خاص يف كتاباته.

لألسف فهذه الفكرة متكررة يف أغلب النصوص التي تعتربها حركة االشرتاكيني الثوريني والدوائر املتأثرة بهم أساسية يف رشح   9
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النسوية  الحركات  ألن  األقل  عىل  النسوية  من  للموقف  بالنسبة  قليال  العذر  التامس  ميكنني   

املنتمية للموجة الثالثة ولألفكار األكرث راديكالية يف فهمها للجندر ولرتاتبية القهر مل تبدأ يف فصل نفسها 

عن املجال النسوي السائد إال قريبا جدا، وكتاباتهم وترجامتهم إىل العربية قليلة جدا، ولكن هذا موضوع 

آخر ال يكفي تناوله هنا رسيعا.

أل أعني بالطبع أن اليسار الجذري مل ينتج تحليالته السياسية املعارصة ومواقفه الخاصة، حتى   

فيام يخص القضايا النسوية، ولكنهم يتوقفون قبل عبور عتبة تكوين سياقهم النظري الخاص املتامسك، 

ويكتفون بنسب إنتاجهم النظري للرتاث القديم. أحد العوامل الرئيسية يف املشكلة هو أنه رغم اإلنفصال 

وحتى العداء النظري مع اليسار القديم، فأغلب األجيال األوىل من اليسار الجذري الحديث كانت قد 

تربت عىل أسلوب اليسار القديم يف العمل السيايس، متوراثني عنه امليل نحو النشاط واألولوية للنضال 

االقتصادي فوق ما يرونه »قضايا ثانوية«  وامليل لتكرار املامرسات املعتادة بدال عن نقدها. من الواجب 

اإلشارة هنا إىل أن أغلب هذه املجموعات قد مّر مبراحل من النقد الذايت والجداالت النظرية ضد امليل 

العاملوي واالقتصادوي ويعرّفونها بشكل واضح كمشاكل يجب تخطيها، ولكن يبقى التحول الكامل يف 

املامرسة عىل هذه املراجعات عملية غري مكتملة.

كل ذلك لعب دورا يف جعل عالقة اليسار الجذري املرصي بقضايا الجندر واالضطهاد عىل أساس   

الجندر وامليول الجنسية عالقة إشكالية جدا، فبني التصورات النظرية البدائية وامليل الدائم إىل تعويض 

تقديم  تارة وبني  النساء بني اإلهامل  للقضايا  تناولهم  النشاط، وقع  باالنهامك يف  النظري  التطور  نقص 

الدعم الخطايب فقط يف القضايا التي أصبحت ملحة بفضل الحركة النسوية السائدة، مثل رفض العنف 

الجنيس، ولكن دون اشتباك ملموس مع القضايا.

وطبعا يظهر التغايض التام عن قضايا امليول الجنسية والتحول الجندري. جانب من السبب هو   

املوقف من اضطهاد املرأة، مثل النضال الطبقي وتحرر املرأة لتوين كليف )1984( وكيف تعمل املاركسية لكريس هارمان )1979(، والتي 

تعود أغلبها لعرص املنافسات بني املاركسية ونسوية املوجة الثانية يف بريطانيا والواليات املتحدة.
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خوف من الصدام مع املجتمع والذي يخشون أن يعيق نشاطهم السيايس املعتاد خاصة من ضيق املجال 

أساسا  املوضوع،  املعرفة حول  قلة  السبب هو  من  آخر  جانبا  ولكن  الحالية،  السلطة  السيايس يف ظل 

كنتيجة لعدم السعي وراء االستامع ألصوات األقليات الجندرية والجنسية، فتخرج املواقف الداعمة لتلك 

األقليات كمواقف فردية للمنتمني للتيار وليس مواقف رسمية مدعومة بأي تحليل عن الهويات الجندرية 

أو الجنس.

الجندر  لقضايا  اإلضافة  للامركسية  ميكن  ال  أنه  هذا  بكالمي  أعني  ال  سابقا،  ذكرت  مثلام   

والجنسانية، بل الحقيقة أن املجال ملثل هذه اإلضافة موجود بالفعل. عىل سبيل املثال، يتحدث ماركس 

عن تحول العالقات االجتامعية التي تطورت يف حياة البرش بحسب احتياجاتهم وشكل تجامعتهم إىل 

حقائق طبيعية أو نتائج لقوانني الكون أو اإلرادة اإللهية، وهو ما أسامه بالتشيؤreification 10 وبالتايل 

تصبح هي ما يحكم حياة البرش بشكل مستقل عنهم بل وفوقهم. مثلام استُخدمت هذه النظرية يف فهم 

تطور عالقات اإلنتاج وقيمة السلع، فإنه ميكن توظيفها يف فهم تطور العالقات الجنسية بني البرش وعالقة 

اإلنسان بذاته وتعريفه لها، كيف تطورت هذه العالقات عرب التاريخ وظروف تكونها، وكيف وصلنا إىل 

القوالب الجندرية والجنسانية السائدة حاليا.

عن  مبفهومه  األيديولوجيا  عن  الحديث  ألتوسري11  لوي  الفرنيس  املاركيس  الفيلسوف  طور   

متارس  األيديولوجية«  الدولة  »أجهزة  أسامه  ما  أن  عن  تحدث  حيث   ،interpellation االستجواب12 

مل يكن التشيؤ مصطلحا بارزا يف أعامل ماركس نفسه، ولكن تطورت أهميته من خالل كتابات الفيلسوف والناقد املاركيس   10

املجري جورج لوكاش )1885-1971(، بدًء من كتابه األشهر التاريخ والوعي الطبقي )1923(، وأصبح مفهوما مؤثرا عىل كثري من املنظرين 

املاركسيني مثل مدرسة فرانكفورت.

لوي ألتوسري )1918-1990( فيلسوف ماركيس فرنيس، ارتبطت أعامله بتيار املاركسية البنيوية وتطوير مفاهيم مثل أجهزة   11

الدولة األيديولوجية، واالستجواب، والقطع املعريف يف كتابات ماركس.

طّور ألتوسري هذا املفهوم يف مقاله األيديولوجيا وأجهزة الدولة األيديولوجية )1970(.  12
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إخضاعنا لسلطة الطبقة الحاكمة عن طريق تعريفها لألشخاص بالصفات والهويات التي تفرضها، وهي 

رؤية وظفتها جوديث باتلر حني قالت أن تعريف الطفل يف لحظة الوالدة كولد أو بنت هو بداية إخضاعه 

للقوالب الجندرية السائدة بكل ما تحمله من تعقيدات.

نقطة أخرى تستطيع املاركسية اإلسهام فيها هي التطوير عىل التحليالت الكالسيكية عن عالقة   

االضطهاد الجندري باالقتصاد، وهو تراث بنته الحركة النسوية املاركسية Marxist feminism يف الغرب 

لدور األرسة  قراءة ماركس وإنجلز  املاركسية  النسوية  العرشين. طورت  القرن  الثاين من  النصف  خالل 

النووية يف اضطهاد النساء، حيث الحظوا الدور الرئييس للعمل املنزيل - الذي تفرضه أغلب املجتمعات 

التي يحتاجها  الرعاية والخدمات األساسية  املرأة كجزء من هويتها ودورها االجتامعي - يف توفري  عىل 

استمرار  أهمية  عىل  نظرة  يلقى  ما  وهو  أجر،  وبدون  يوميا  العمل  إىل  العودة  ميكنهم  حتى  العامل 

منظومة  األرسة النووية يف ظل االقتصاد النيوليربايل، كام أضاف إىل أهمية القوالب الجندرية التقليدية 

لهذا االقتصاد. تساعد أدوات املاركسيات النسويات يف التحليل اليوم يف تناول قضايا مثال تأنيث الفقر 

املتزايد يف دول العامل الثالث ووضع النساء يف العمل غري الرسمي ويف األزمات االقتصادية  وغريها من 

الجوانب االقتصادية لالضطهاد الجندري.

ولكن مثلام ميكن للامركسية اإلضافة إىل الجداالت النسوية، فلدى املاركسية الكثري لتتعلمه من   

النسوية أيضا. أهم ما قدمته املوجة األخرية للنسوية إىل النقاش حول االضطهاد هو مفهوم التقاطعية 

intersectionality. توجيه االنتباه نحو تقاطعات بنى ومؤسسات السلطة املختلفة، وتعقيدات تالقي 

القهر والتمييز االجتامعي أو تالقي أكرث من نوع من القهر، وما يتبعه ذلك من إدراك لواقع أن املجموعات 

واألشخاص املختلفني يتعرضون لقهر السلطة الحاكمة بصور مختلفة وبالتايل صعوبة اتفاقهم عىل نفس 

معارضة  رؤية  أي  تطوير  رئييس يف  عامل  التقاطعية  أن  يؤكد  ذلك  كل  القهر،  ملواجهة هذا  األولويات 

للسلطة، خاصة بالنسبة للمجموعات املؤمنة بتفكيك بنى القهر وتغيري املجتمع بشكل جذري.

ال يوحد يشء واحد مجرد اسمه املرأة، ليست كل مصالح النساء واحدة وال أولوياتهن، املثليون   
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يف الطبقات العليا ال يواجهون نفس املخاطر وال الظروف التي يواجهها املثليون يف املناطق األفقر، وال 

يواجه كل العاملني بأجر نفس القهر بنفس الدرجة. أي محاولة جدية لبحث تعقيدات بناء أرضية مشرتكة 

التقاطعية  الذي تكشفه  الواقع  يتعامل أوال مع هذا  القهر عليه أن  أنظمة  املقهورين ضد  للنضال بني 

ويبتكر حلوال  تناسب هذه القراءة.

األمر،  والنسوية. يف ختام  املاركسية  بني  التالقي  أهمية  الوحيدة عىل  األمثلة  تلك هي  ليست   

أعتقد أنه من املهم دامئا إعادة اختبار األسس التي ارتضيناها ألفكارنا، علّنا نكتشف ناقصة مل نلحظها من 

قبل أو ظاهرة ال نستطيع تفسريها بالشكل الكايف. ال مشكلة من إعادة طرح أسئلة قد أجبناها من قبل 

حتى لو قادتنا إىل نفس اإلجابات السابقة، وال عيب يف تقبل أن بعض األسئلة أصعب من تكون لها إجابة 

واحدة شافية.


