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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ًّ
ّ
المرأة والتحرر في المنطقة العربية :االقتصاد أوال
«إن ما يعطي المرأة مكانًا ساميًا في المجتمع
اإلنساني ليس خاصية فضيلتها األنثوية ،بل
ّ
شخصي ّتها
للمجتمع ،وقيمة
قيمة عملها ّ
كإنسان وعامل خلق ،وكمواطن ومفكر أو
مقاتل»
ألكسندرا كولونتاي

مما ال شـ ّـك فـيــه ،أن وضــع امل ــرأة في
سيئ ّ
سيئ ،بل ّ
املنطقة العربية ّ
جدًا،
ّ
على الرغم من كل الدعايات الفردية
ّ
أو «قصص النجاح» التي تكثر وتخف
ّ
من وقت إلى آخر .وفق البنك الدولي ،تشكل النساء
 %21فقط مــن الـقــوى ّالعاملة ،ويساهمن بنحو
 %18فقط من الناتج املحلي .باإلضافة إلى ذلك ،لو
ُ َ
غلقت الفجوة بني الجنسني في السنوات العشر
أ ِ
ّ
املاضية ،لتضاعف النمو االقتصادي وزاد الناتج
التراكمي بمقدار تريليون دوالر .لكن ما حصل،
هو انتقال الفجوة من ســوق العمل التقليدي إلى
القطاعات األخرى ،ومن بينها القطاع التكنولوجي.
األول هو ّ
األمر ّ
السيئ ،فالفرص الضائعة الناتجة
ّ
من عدم مشاركة املرأة في االقتصاد كبيرة جدًا.
لكن األمر الثانيْ ،أن ال أفق لتغيير هذا األمر ضمن
امل ـت ـغـ ّـيــرات ال ـحــالـيــة لــاق ـت ـصــادات ال ـعــرب ـيــة ،وهــو
السيئ ّ
ّ
جدًا.
ّ
ّ
ُ
هــذا الـتـ ّـأخــر فــي وضــع امل ــرأة ،مــا هــو إل بعد آخر
املنطقة العربية اقتصاديًا واجتماعيًا
من تخلف ّ
وسـيــاسـيــا ،إل أن ب ـقــاء املـ ــرأة خ ــارج االقـتـصــاد،
ليس لــديــه فقط تــأثـيــرات ّ
كمية على دخــل األســر
واإلمكانات االقتصادية ،بل يضعها أيضًا خارج
ّ
علينا في املنطقة
إمكانية التحرر .في ّهذا اإلطارّ ّ ،
العربية أن نرى أن تحرر املرأة لن يتم إل إذا ّشاركت
َُ
املرأة في االقتصاد ،وهذه املشاركة يجب أل تك ِّون
جزرًا منعزلة فقط ،أو ّ
تدرجية ،كما يحدث اليوم،
بــل عليها أن تـكــون مشاركة كثيفة ()massive
ّ
تؤدي ّ إلى ثورة في املجتمع والحضارة العربية.
ُ
فاملسلمة اآلتـيــة واضـحــة :مــا دامــت ّ
حصة اإلنــاث
في سوق العمل تراوح عند  %20فقط من القوى
ّ
تتحرر املــرأة من النظام البطريركي
العاملة ،فلن
القمعي ،وال من قمع املجتمع عمومًا ،مهما كانت
ّ
تمتد أعمالهن
قـ ّـوة وشكيمة الناشطات ،اللواتي
وبطوالتهن ،اليوم ،على مدى العالم العربي.
ُ ّ
المنحطة ()degenerate
الرأسمالية
تـقــول عــاملــة األح ـيــاء واألنـتــروبــولــوجـيــا فــي معهد
كينسي ،هيلني فيشر ،إن الرجال ،اليوم ،يبحثون
عــن الـنـســاء الـقـ ّ
ـويــات وال ـفـ ّـعــاالت .وتـضـيــف« :إننا
نعود إلى طرق عيش مجتمعات الصيد والجمع -
حيث املرأة مساوية للرجل اقتصاديًا واجتماعيًا».
في هذا اإلطار ،ال ّ
شك ،إن العالقة بني ّ
تحرر املرأة
ً
والـتـطـ ّـور االقـتـصــادي قــد تأخذ شكال لولبيًا في
َ
بعض األوقـ ــات .لكن تــاريــخ هــذه الـعــاقــة ُمـ ُ ْـحــكــم،
إذ إن الظروف املادية لوجود اإلنسان هي امل ّ
حدد
األس ــاس ــي ل ـهــا .ب ـ ّـن فــريــديــرك إنـجـلــز فــي «أصــل
العائلة» أن العالقة بني الرجل واملــرأة ّ
تحولت إلى
عالقة سيطرة ملصلحة الرجل ،مع ّ
تطور تقسيم
ّ
الخاصة التي تنتج القيم في
العمل ووقوع امللكية
يده .وبالتالي ،منذ ذلك الوقت ،أصبح العمل املنزلي
للمرأة ،الذي كان سابقًا يجعلها متساوية ،دونيًا
لعمل الــرجــل ،فــي تقسيم العمل الـجــديــد ،وفقدت
ّ
املـ ــرأة سـيـطــرتـهــا حــتــى ف ــي امل ـن ــزلّ .أمـ ــا الـضــربــة
ّ
القاضية للمرأة ،فأتت عندما ّ
تحول حق الساللة
إلـ ــى ال ـ ُـرج ــل ب ـس ـبــب ال ــرغ ـب ــة ف ــي تــوريــث
الثروة املراكمة إلى األبناء ،وأصبحت
الـعــائـلــة ،حـيــث الـسـيـطــرة لـلــرجــل،
أس ــاس التنظيم املجتمعي ،وهنا
ّ
املـ ـ ـ ـ ــرأة
يقول إنجلز« :إن االنقالب على حق
كان الهزيمة التاريخية للجنس األنثوي» .من هنا،
فهم ملاذا املرأة في العالم العربي ّهي في هذا الوضع
الدوني ّ
السيئ ،حيث ّ
تتعرض لكل أشكال التفرقة
والعنف والتهميش ونزع األنسنة ،ال يمكن فصله

عن األسس املادية لهذا القمع.
في هذا اإلطــار ،أيضًا ،أستشهد بروايتني .األولى
م ــن فــرن ـســا ،وال ـثــان ـيــة م ــن م ـصــر .ف ــي مـقــالــة في
أعمال «الجمعية الغربية للتاريخ الفرنسي» يعرض
جيف هــورن كيف أن تحطيم النقابات ()guilds
فــي فــرنـســا ،كــان أســاسـيــا فــي إط ــاق التغييرات
الثورة الصناعية ،وكيف
التكنولوجية التي بدأت مع ّ
كان هذا ضروريًا ّفي فكر كل من كارل ماركس
أن
وآدم سـ ـمـ ـي ــث .إل
هـ ـ ـ ــورن ي ـع ــرض
أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا كـ ـي ــف
أن بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض
األنثروبولوجيني رأوا،
ّ
حديثًا ،أن البنية املؤسسية لـهــذه النقابات
سمحت لـلـنـســاء بــاملـشــاركــة فــي االقـتـصــاد
في بعض األمكنة واألوق ــات ،معتبرين
أن هذا النظام كان إيجابيًا من هذه
الناحية .بالطبع ،الرأسمالية التي
أتت بعد انتهاء اإلقطاعية وأنظمة
«الـ ـنـ ـق ــاب ــات»ّ ،أدت ف ــي ال ـن ـهــايــة،
وف ــي ال ـق ــرن الـعـشــريــن تـحــديـدًا،
إلــى تـحـ ّـرر امل ــرأة بنحو ال يمكن
م ـقــارن ـتــه بـ ــ«اإليـ ـج ــابـ ـي ــات» الـتــي
ي ـح ــاول ال ـب ـعــض إض ـف ــاءه ــا على
مجتمع ما قبل الرأسمالية.
الرواية األخــرى ،أتت في مقالة في
ّ
مـجــلــة «ن ـي ــوي ــورك ــر» ،ف ــي تـشــريــن
الـ ـث ــان ــي /ن ــوف ـم ـب ــر املـ ــاضـ ــي ،ح ــول
تـ ـ ـج ـ ــارب ع ــامـ ـل ــة مـ ـص ــري ــة ت ـع ـمــل
ف ــي شــركــة دل ـتــا لـلـنـسـيــج ،واج ـهــت
امل ـعـ ّـوقــات االجـتـمــاعـيــة فــي املجتمع
امل ـص ــري .األهـ ـ ّـم م ــن ال ـق ـ ّـص ــة ،كــانــت
ُ
خالصة الكاتبة ،التي تضفي الطابع
الرومانسي على ما قبل «الرأسمالية»
ف ــي م ـصــر ،ح ـيــث ت ـق ــول« :إن مـجــيء
العصر الحديث أنهى الكثير من هذه
ال ـح ـ ّـري ــاتّ .
وأدى اق ـت ـصــاد الـتـ ُصـنـيــع،
الذي كان يهدف إلى تصدير املنتجات
إل ــى أوروب ـ ـ ــا ،إل ــى تــدم ـيــر ال ـص ـنــاعــات
َ
املـنــزلـيــة ( )cottageالـتــي ْاســتـخـ َـد َمــت
الـنـســاء بــأعــداد كـبـيــرة ،وبـعــدهــا ُس ِمح
للرجال فقط بالعمل في املصانع التي
تستخدم الطاقة البخارية( ...كما أن)
غ ــزوات االسـتـعـمــار ...دفـعــت املجتمع
ومورست عادات
نحو اتجاه محافظ.
ِ

أنجل بوليغان ــ المكسيك

التحجب والعزلة على نطاق أوســع ،كما أن ّ
ّ
صك
ّ
قوانني األسرة أنهى الحقوق التي كانت تتمتع بها
املرأة في وقت سابق .ومع الوقتُ ،م ِحيت التقاليد
ّ
واملتنوعة ملشاركة املرأة في الحياة ّ
العامة،
الحيوية
ُ
ّ
وافترض أن النساء كن دائمًا يعشن تحت قيود
ّ
ّ
ُشــديــدة» .إذًا ،إن التغير املــادي فــي تـطــور القوى
املنتجة ،من صناعات منزلية إلى التصنيعّ ،أدى
إلى فقدان املرأة ّ
لحرياتهاّ .أما السبب في أن هذا
ّ
ّ
الفقدان كان مؤقتًا في فرنسا ومؤبدًا في مصر،
فهو أن فرنسا ّ
تطورت منذ الثورة الفرنسية
إلـ ــى الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ض ـم ــن رأس ـمــال ـيــة
ّ
تطورت مع نضاالت األحــزاب االشتراكية
ّ
الجماهيرية والـنـقــابــات الـعــمــالـيــة ،مــا أتــاح
الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،ب ـي ـ ُن ـمــا ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ف ــي مـصــر
جهضت وأصبحت رأسمالية
أ ِ
انـحـطــاطـيــة .إذًا ،ال ـثــورة في
االق ـت ـصــاد ال ـعــربــي شــرط
ُمـسـبــق ح ــدي ــدي لـتـحـ ّـرر
املرأة اليوم.

االشتراكية وتحرير المرأة
ّ
إن األحـ ــداث األخ ـيــرة فــي ال ــوالي ــات املــتـحــدة ودرج ــة
ات ـســاع «كــراه ـيــة امل ـ ــرأة» ،عـلــى الــرغــم مــن عـقــود من
ّ
والتحرر ،يعطينا الدليل على أن اإلرهاصات
النسوية
الثقافية والـسـيــاسـيــة لـلــرأسـمــالـيــة ،خـصــوصــا عند
األزمات ،حيث يستميت اليمني في الدفاع عن مصالح
الــرأسـمــال ،يمكن أن ت ـ ّ
ـؤدي إلــى تــراجــع فــي درجــات
ّ
تحرر املرأة ّتحت ضربات اليمني الفاشي والشعبوي.
ّ
كما أن تحطم العائلة في الرأسمالية ،كما تنبأ البيان
الشيوعي ،الذي يحصل اآلن بنحو متواتر ،ال ّ
يؤدي
بالضرورة إلى ّ
تحرر املــرأة بل إلى تراجع في وضع
املــرأة االقتصادي واالجتماعي .باإلضافة إلــى ذلك،
ّ
مؤشرات اقتصادية ّ
عدة ،مثل استمرار الفجوة
هناك
ً
ـرأة وصــوال إلــى  %50على
ـ
مل
وا
الرجل
بني
ـر
ـ
ج
األ
في
ّ
مدى الحياة ،كما ذكرت مجلة  Nationأخيرًا ،تعطينا
الدليل على أن تـحـ ّـرر امل ــرأة فــي الرأسمالية ،هــو في
ّ
هش .وبالتالي ،إن تزامن فقدان املرأة ّ
لحريتها
وضع
تاريخيًا مع ظهور ّ
ّ
الخاصة ،ال يمكن أن ينتهي
امللكية
ّإل بــانـتـهــاء املـلـكـيــة ال ـخـ ّ
ـاصــة نـفـسـهــا ،ألن عــاقــات
السيطرة الجنسية جزء من عالقات السيطرة على
الفائض االقتصادي وال يمكن إنهاؤها بمعزل عن
إنهاء عالقات السيطرة نفسها.
ُ ّ
في هذا اإلطــار ،كانت التجارب االشتراكية املحققة
أســاس ـيــة ف ــي تـعـمـيــق ت ـح ـ ّـرر املـ ـ ــرأة .فـمـنــذ بــدايــات
ّ
الـثــورة البلشفية فــي العشرينياتُ ،صــكــت القوانني
التي كانت ّ
وباإلضافة إلى االقتراع
سباقة تاريخيًا،
ُ
ّ
العام ( )universal suffrageالذي أقر أيام الحكومة
ُ
االنـتـقــالـيــة ،ش ـ ّـرع ال ــوص ــول امل ـت ـســاوي إل ــى التعليم
ُ
ّ
والحق في األجر املتساوي ،وش ِّرع اإلجهاض وقوننة
وضع األطفال داخل الــزواج وخارجهُ ،
وج ِعل الزواج
مــدنـيــا ُ
وسـ ِّـهـلــت إج ـ ــراءات ال ـطــاق ،كـمــا غـيــرهــا من
اإلجراءات التي قال عنها لينني «إننا لم نترك حجرًا
واحدًا سليمًا من تلك القوانني الكريهة ّالتي وضعت
املرأة في حالة من الدونية إزاء الرجل» .كل هذا أوصل
املرأة في االتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية ،على
ّ
الرغم من كون هذه املجتمعات أكثر تأخرًا ومحافظة،
من نظيراتها الغربية ،إلى أن تكون ُم ّ
تحررة أكثر.
كــذلــك فإننا نــرى إرهــاصــات هــذا الـتـقـ ّـدم إلــى يومنا
ه ــذا بـعــد ّع ـقــود عـلــى انـتـهــاء الـتـجــربــة االشـتــراكـيــة.
فوفق منظمة اليونيسكو لإلحصاءات ،التي أوردتها
مقالة حول وضع املرأة االقتصادي في روسيا اليوم،
ّ
إن  %40مــن الـبــاحـثــن ال ــروس هــم ن ـســاء ،وتشكل
الـنـســاء أكـثــر مــن ثلث الـقــوى العاملة فــي الشركات
الـتـكـنــولــوجـيــة .وه ــذا األمـ ــر ،سـبــق أن حـصــل فعليًا
ُبعيد الـثــورة البلشفية حيث ّأدت الـقــوانــن الجديدة
والسياسة السوفياتية إلــى ارتـفــاع ّ
معدل الباحثات
اإلناث من  %10إلى  %42بني عامي  1917و.1938
الخوف من ّ
تحرر املــرأة ال عالقة له بكل ما ُيحكى
عــن تـقــالـيــد راس ـخــة وم ــا إل ــى هـنــالــك مــن تـبــريــرات،
ول ـك ــن ه ــو ن ــات ــج م ــن ال ــرع ــب م ــن ت ــزع ــزع سـيـطــرة
ّ
ال ــرج ــل االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ــأخ ــرة
والرازحة تحت رأسمالية انحطاطية ،ورأيناه في
العربية .لذلك،
أفغانستان ،ونراه اليوم في املنطقة ّ
ّ
التحرر الكامل للمرأة ال يمكن إل أن يكون
إن
ّ
ّ
ثالثي األبـعــاد :التحرر االقتصادي والتحرر
الجنسي والـتـحـ ّـرر مــن العمل املنزلي ،ولكي
يحصل كل هذا ،يجب تفكيك املجتمع القديم
ف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،وب ـن ــاء الــرأسـمــالـيــة
نحو إنهائها في الوقت نفسه ،واالنتقال
إلـ ــى االش ـت ــراك ـي ــة .ع ـنــدهــا ف ـق ــط ،ولـكــن
ّ
التطور
على مستوى أعلى بكثير مــن
اإلنساني والحضاري والتكنولوجي،
نستطيع أن نـعــود إلــى الـعــاقــات كما
ّ
الخاصة،
كانت عليه مــا قبل امللكية
من عالقات ّ
حرة بني الرجل واملرأة،
خــالـيــة مــن كــل عــاقــات السيطرة
ال ـت ــي ك ــان ــت ضـ ـ ــرورة تــاري ـخ ـيــا،
وننتقل كما قال ماركس من
«ع ــال ــم ال ـ ـضـ ــرورة» إلــى
«عالم ّ
الحرية».

