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القيم الذي قّدمه الشركاء والمتدربات  لم يكن تطوير مجموعة األدوات هذه ممكناً من دون الدعم 
والحليفات. تم تصميم هذه المجموعة من األدوات بعد أن لمسنا حاجة ماسة إلعادة تعريف معنى 
المشاركة السياسية للنساء. إذ بعد بحث وتدقيق في الموارد المتوفرة باللغة العربية، وجدنا أن المواد 
الموجودة إما أنها تحصر السياسة والممارسة السياسية بمنظومات السياسة التقليدية، التي ال تتعدى 
معلومات  توفر  أو  التقليدية،  السياسية  والمنظومات  األحزاب  في  والتمثيل  االنتخابات  في  المشاركة 

وقراءات نقدية ونظرية لمفاهيم السياسة، غير مرتبطة بالتطبيق. 

في المرحلة األولى قدم مركز التنمية والتعاون عبر األوطان مجموعة من الجلسات التدريبية لمؤسسات 

شريكة لدولتي معنية في المشاركة السياسية للنساء. وتم تقديم مجموعة هذه األدوات على شكل 
عملهن  لسياقات  مالءمتها  بعد  بتقديمها  الشريكة  المؤسسات  بعده  من  قامت  مدربات،  تدريب 
األوطان،  عبر  والتعاون  التنمية  مركز  العملية جمع  تلك  بعد  األرض.  على  فاعلة  نسائية  لمجموعات 
بالتعاون مع دولتي، ردود أفعال ومساهمات من المؤسسات الشريكة وتم تحديث هذه المواد بناء على 
تلك المساهمات. باإلضافة إلى ذلك تم تقديم جزء هذه المواد لمجموعات أخرى في المناطق الناطقة 
باللغة العربية وقمنا بنفس عملية التجميع والتحديث المبنية على سياقات مختلفة في عدة دول في 
المنطقة. بعد كتابة النسخة األولى من هذه األدوات، قام مركز التنمية والتعاون عبر األوطان بنقاشها مع 
مجموعة من نسويات من دول مختلفة في المنطقة وفي الجنوب العالمي ومن ضمنها مصر والعراق 
بأمثلة  األداة  أثرى هذه  أفريقيا، مما  والباكستان وجنوب  واألردن  ولبنان  والكويت وسوريا وفلسطين 

مختلفة، وطورها لتتالءم مع عدة سياقات. 

ختاماً، نرغب بالتوجه بالشكر لجميع المساهمات في مجموعة األدوات هذه ونرغب أيضاً بالتوجه بالشكر 
التغيير  سبيل  في  أجسادهن  وبذلن  وطاقاتهن  كدحهن  استثمرن  اللواتي  النسويات  لجميع  والتقدير 
المجتمعي على كافة األصعدة سعياً وراء عدالة اجتماعية لكافة فئات المجتمع. ونرغب بالتعبير عن 
خارج  يسة،  والمسَّ السياسية  ممارساتهن  خالل  من  يوم  كل  يساهمن  اللواتي  النساء  لجميع  تقديرنا 
المنظومات السياسية التقليدية، في منازلهن وبين عائالتهن وفي كل أماكن تواجدهن واللواتي عادة ما 
يغفل عن كدحهن التاريخ، وتمحي أسماءهن منظومات القمع التي تسعى إلى إعادة انتاج هرميات 

وطبقيات بيننا كنساء.

تم تطوير مجموعة األدوات هذه بالتعاون مع مؤسسة دولتي من خالل برنامج المشاركة السياسية 
للنساء.

مودتنا،

المديرات والمؤسسات الشريكات لمركز التنمية والتعاون عبر األوطان

د.ة نوف ناصر الدين د.ة نور أبوعصب      

شكر وتقدير 
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لقد تم تصميم هذه األدوات لتلبية عدة حاجات وتحقيق عدد من األهداف، كالتالي: 

توسعة مفهوم السياسة والمشاركة السياسية، 	 

كثر شمولية للعدالة االجتماعية، 	  طرح مفاهيم أوسع وأ

تثمين وتقييم عمل النساء بغض النظر عن موقعياتهن، 	 

كسر حاجز الخوف الموجود عند الكثيرات فيما يتعلق بفهمنا للسياسة والعمل السياسي، كسر 	 
الثنائيات ما بين تصنيفات العمل الذي يعتبر "سياسي" و"غير سياسي"، 

الدمج بين مفهوم السياسة والنسوية، إذ ال يمكن الفصل بينهما. 	 

يمكن استخدام هذه األدوات في عدة مجاالت وإطارات ومنها العمل المتعلق بالمشاركة السياسية للنساء 
والتوعية السياسية والحشد النسوي من القاعدة والتنظيمات النسوية السياسية، كما يمكن استخدامها في 

النشاطات المتعلقة بمناصرة قضايا النساء والفئات المهمشة وتحديداً في الجنوب العالمي. 

من خالل هذه األدوات نأمل أن تتمكن القارئات من: 

تصميم ورشات عمل وتدريبات عن موضوعات سياسية نسوية، 	 

إدارة حلقات نقاش نسوية سياسية، 	 

استخدام األمثلة والطروحات بهدف زيادة الوعي السياسي النسوي، 	 

تحفيز الفئات المجتمعية المهمشة على إدراك وكالتهن وقدراتهن على التغيير بغض النظر عن 	 
أماكن تواجدهن،

تصميم حمالت إعالمية توعوية حول العدالة النسوية التقاطعية،	 

تصحيح المفاهيم المغلوطة حول مفهوم السياسة والممارسات السياسية، 	 

تفكيك مفهوم التقاطعية كنظرية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، 	 

التفكير بأدوات تسعى إلى خلق تضامنات نسوية ما بين مجموعات وفئات مجتمعية شتى، 	 

تلك 	  مع  للتعامل  نمتلكها  التي  الوكالة  وإدراك  وأشكالها  القمع  هيكليات  تسمية  على  القدرة 
المنظومات، 

العمل 	  محدودية  على  الضوء  والقاء  التقليدي،  وغير  التقليدي  السياسي  العمل  بين  ما  التمييز 
السياسي التقليدي فيما يخص الوصول إلى عدالة اجتماعية تقاطعية. 

تم تقسيم مجموعة األدوات هذه إلى عدة أقسام يشمل كل منها عدداً من التمارين ومقترحات للنقاش 

مع أمثلة. يختص كل قسم منها بتفكيك عدد من المفاهيم والمصطلحات، منها السياسة والمشاركة 

السياسية، الشخصي هو السياسي، الممارسة السياسية، هرميات القوى والموقعيات، التقاطعية، السلطة 
والقمع، والسياسة النسوية.

مقدمة األداة
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شغل موضوع المشاركة السياسية عدداً كبيراً من النساء والنسويات في العالم، إذ وعلى الرغم من وجود 
منظومات دولية وحقوقية تحاول ضمان حقوق النساء في المشاركة السياسية وبالرغم من وجود عمٍل 
العالمي  الجنوب  ومناطق  العربية،  باللغة  الناطقة  الدول  في  المدني  المجتمع  لمنظمات  كمي  ترا ُمرَّكزٍ 
عامة، على اشراك النساء في السياسة، إال أن تلك لم تتمكن من تفعيل دور حقيقي للنساء فيما تعرفه 
المنظمات تقليدياً ب "العمل السياسي"، مغفلة بذلك األبعاد األخرى للعمل السياسي. ويمكننا استنباط 
عدٍد كبيرٍ من الدروس المستفادة من تلك المبادرات والمنظومات الحقوقية التقليدية، التي ُتعرف العمل 
السياسي على أنه عمٌل مرتبط بمؤسسات الدولة1 والمؤسسات الدولية2 والمؤسسات الما-بين دولية3. 
كات نسوية سياسية حقيقية على مستوى  نسعى في هذه األداة، التي نطمح أن تكون مساعدة في بناء حرا
القاعدة، إلى طرح بديٍل معالج للجهود التقليدية التي ال يمكننا اعتبارها صالحًة لتحقيق عدالة نسوية 
تقاطعية شاملة في دول الجنوب العالمي عامة، وفي الدول الناطقة باللغة العربية خاصة. ونعرف العدالة 
النسوية التقاطعية على أنها الممارسات التي تسعى إلى القضاء على كافة أوجه القمع وال تساوم على أي 
منها وال ترضى بالتمثيل الصوري الشكلي أو تمييع قضاياها االجتماعية السياسية على مستوى السياسة 
الرسمية وإنما تسعى إلى تحقيق تغيير على مستوى المجتمع مستوحى من القاعدة، يهدف لخلق وعي 
كافي بمساوئ السلطات الهرمية والطبقيات السياسية بهدف السعي إلى القضاء على هرميات القوى 

التي تخلق التمييز والالمساواة بين الشعوب أو الحد من أثرها على األقل. 

العدالة التقاطعية
العدالة النسوية التقاطعية  هي مجموعة الممارسات التي تسعى إلى القضاء على كافة أوجه القمع 
وال تساوم على أي منها وال ترضى بالتمثيل الصوري أو تمييع قضاياها االجتماعية السياسية على 
المجتمع مستوحى من  تغيير على مستوى  تحقيق  إلى  وإنما تسعى  الرسمية  السياسة  مستوى 
القاعدة، يهدف لخلق وعي كافي بمساوئ السلطات الهرمية والطبقيات السياسية بهدف السعي إلى 
 القضاء على هرميات القوى التي تخلق التمييز والالمساواة بين الشعوب أو الحد من أثرها على األقل.

التطوير المستمر وشكالً من أشكال  في قيد  النسوية، عمالً  نعتبر هذه األداة، كما نعتبر جميع األعمال 
أنظمة  من  وتقاطعاتها،  القمع  أنظمة  جميع  على  التغلب  إلى  يسعى  الذي  النسوي  السياسي  العمل 
زمانياً  المحدودة  واالنتخابات  الدولة  إطارات  في  العمل  عكس  على  وغيرها.  واستعمارية  وطبقية  أبوية 
ومكانياً، في هذه األداة نسعى إلى إعادة تعريف العمل السياسي ليشمل سيرورة العمليات التي تؤدي إلى 
تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية خارج المنظومة السياسية التقليدية. فعلى سبيل المثال، نعتبر 

1 من خالل االنتخابات والبرلمانات والعمل الوزاري والدبلوماسي وغيره.

2 مثل المؤسسات العالمية المعنية بخطاب الحقوق العالمية.

3 مثل األمم المتحدة والناتو وغيرها.

مقدمة املوضوع
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المشاركة في االنتخابات نوعاً محدوداً للغاية في العمل السياسي، فعادة ما يرتبط بمنظومات هي بذاتها 

قامعة ويعتبر محدوداً في الوقت والمكان واإلطار والشمولية. باإلضافة إلى ذلك، نرى في حصر السياسة 

المواطنين  لغير  إقصاء  دولياً،  المعتمدة  الدول  بإطارات  المتعلقة  والمناصرة  االنتخابية  المنظومات  في 

غير  وللفئات  ثبوتية  أوراق  بحوزتها  يوجد  ال  وفئات  ومجموعات  ومهاجرات  مهاجرين  والمواطنات، من 

النوع االجتماعي أو الجنسانية. فعلى سبيل المثال، ال يوجد بحوزة  المعيارية، إما من ناحية الجسد أو 

غالب المتحولين والمتحوالت جنسياً وجندرياً في المناطق الناطقة باللغة العربية أوراق ثبوتية تخول لهم 

المشاركة في االنتخابات، وال توفر المنظومة السياسية التقليدية مساحة لذوي وذوات القابليات الجسدية 

المختلفة للمشاركة في االنتخابات. 

لو نظرنا إلى إطارات الدول الموجودة حولنا في المنطقة، نرى أن االنتخابات في غالب الدول من مصر إلى 

سوريا وغيرها انتخابات صورية، معروف عادة للجميع من سيكون الرابح فيها- وعادة ما يكون رجالً. أما إذا 

نظرنا إلى اطار دولة االستعمار االستيطاني المقامة على أراضي فلسطين المحتلة، فإن المشاركة االنتخابية 

فيها ليست محدودة التأثير وحسب وإنما نعتبر المشاركة فيها مساومة على العدالة المنشودة من قبل 

غالب الفلسطينيين والفلسطينيات، وفيها تهميش ومحو لحقوق فلسطينيي الشتات، فتلك المشاركة 

مر الذي يسعى إلى تجزئة النضال الفلسطيني ومعاملة فلسطينيي  ما هي إال تشريع وتطبيع مع المستعِّ

وفلسطينيات األراضي المحتلة في عام 1948 وكأنهن أقليات وليسوا أصحاب وصاحبات أرض أو سكان 

أصليين فيها، معززاً بذلك موقفه االستعماري من خالل الحرب الديموغرافية التي يسعى للفوز بها. 

كما نعتبر هذه األداة الجزء األول من سلسلة مفاهيم نسوية نقوم بإعدادها باللغة العربية ُتعنى ببناء 

أساسية  األداة على مفاهيم  نركز في هذه  العالمي، وعلى ذلك  الجنوب  في  كات مجتمعية سياسية  حرا

تتعلق بالسياسة النسوية والمشاركة السياسية وتوضيح اللغط المفاهيمي والتناقض المعرفي الذي ظهر 

نتيجة تبني منهجيات وإطارات ُمستعارة من دول عالم الشمال التي ال تتناسب مع سياقاتنا المختلفة 

في عالم الجنوب، كما نرى أن في هذه االستعارة عرقلة للتغيير المجتمعي السياسي بهدف الوصول إلى 

عدالة اجتماعية في تلك الدول. وفي تصميم هذه األداة كان من المهم البحث في أسباب عجز المنظومات 

كز صنع القرار، فمن المهم هنا  الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني عن إدراك دورٍ حقيقٍي للنساء في مرا
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القاء الضوء على عامل أساسي وهو ارتباط مؤسسات المجتمع المدني في العديد من الدول في إطارات 

الدولة. ففي الكويت واإلمارات على سبيل المثال، ال يمكن انشاء منظمات غير متوافقة مع السياسات 

الحكومية بشكل عام، وبالتالي من الصعب على تلك المنظمات الوصول إلى تغيير سياسي، فهي بشكل 

أو بآخر جزء ال يتجزأ من منظومة الدولة التي تقوض العمل السياسي النسوي. فمن خالل العمل في 

تلك المؤسسات المتواطئة عادة مع أنظمة الحكم، يصبح العمل النسوي، مرتبط بما يسمى ب "نسوية 

الدولة"، الذي نعرفه على أنه شكل من أشكال النسوية التي تروج لحقوق النساء تحت مظلة الدولة التي 

عادة ما تكون بذاتها قامعة للنساء والفئات المهمشة. 

الدولة  بآخر تجعل نسوية  أو  القامعة، فبشكل  للمنظومات  وتلميعاً  تبييضاً  الدولة  كما نرى في نسوية 

العمل السياسي عمالً سقفه محدود وال ُيعنى بالعدالة للجميع، وإنما ُيعنى بإرساء حقوق تجميلية تحت 

مظلة "حقوق النساء" وإن كان على حساب طبقات اقتصادية كادحة. وبناء على ذلك، نعتبر المنهجيات 

الحقوقية غير منصفة لجميع الفئات المجتمعية، إذ تمييز الفئات عن بعضها البعض وتخلق ثنائيات 

ما بين أفراد المجتمع الواحد، وتعمم تجارب واحتياجات النساء، وكأن النساء فئة واحدة تجاربها موحدة، 

وكذلك تعامل الرجال وكأنهم فئة واحدة، وهكذا تحصل تجزئة الصراعات والنضاالت االجتماعية بكافة 

أشكالها. ولذلك نتبنى في هذه األداة منهجية ترتكز على العدالة ال الحقوق. 

ولعل من أهم أسباب العجز عن إدراك دور حقيقي للنساء في مواقع صنع القرار السياسي التقليدي 

ت أساساً من  التي ُصِممَّ العالمية ذاتها،  المنظومة  السياسي في مؤسسات رسمية تتبع  العمل  حصر 

وجهة نظر فئات ال ُتمثل كافة أطياف البشرية، وإنما تمثل مصالح الطبقات المترفة التي تتمحور حول 

احتكار الموارد المالية والبشرية والبيئية الطبيعية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. وبذلك علينا أال 

ننسى أن هذه المنظومات ما هي إال نتيجة مفاوضات ومساومات ولم تتمكن بعد من حل أزمات العالم 

التي تدعي السعي إلى حلها، بل كما نشهد في كافة أنحاء العالم تزداد معالم القمع سوء يومياً وتزداد حدة 

التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية والنقدية على المستوى العالمي. باإلضافة إلى ذلك، فقد توصلنا 

كمي السابق من تحسين األوضاع لعدد كبير من  من خالل بحثنا أن من أهم أسباب فشل العمل الترا

الدول، سواء على مستوى محلي أو  العالم، هو حصر السياسة والعمل السياسي بمنظومات  شعوب 
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وطني أو مناطقي أو دولي أو عابر لألوطان. فقد وجدنا على سبيل المثال أن التركيز على العمل من خالل 

أطر الدولة والمجتمع الدولي المتمثل باألمم المتحدة والتقارير الدورية والمناصرة على مستوى صناع 

القرار كما هو معتاد في أطر مشاريع المجتمع المدني المعنية بالمشاركة السياسية للنساء غير مجدي 

على االطالق في المناطق الناطقة باللغة العربية، التي تعتبر فيها السياسة سلطة في يد طبقات معينة، إذ 

تكاد تكون متوارثة وتحتكر السالح كوسيلة لفرض سيطرتها على الشعوب بالعنف. ففي تلك األطر التي 

ال تقام فيها االنتخابات إال شكلياً، ال بد من إيجاد طرق بديلة للمشاركة السياسية أو حتى تغيير تعريفنا 

لمفهوم السياسة ولطرق التغيير المجتمعي التي تسعى إلى عدالة تقاطعية شاملة. 

وعلى ذلك، فال يمكننا إال اعتبار أن الثورات وطرق المقاومة البديلة للظلم الواقع من الطبقات السياسية 

هي نوع أساسي وضروري من أنواع المشاركة السياسية. كما يدلنا هذا على حاجتنا للتفكر بدور النساء 

في التغيير المجتمعي بشكل مختلف عما هو تقليدي وشكلي، ويشير ذلك إلى أهمية السعي إلى الحشد 

السياسي النسوي على مستوى القاعدة للحد من الممارسات العنيفة والتميزية المجتمعية في حاالت 

الفوضى من حروٍب وانقالبات عسكرية واستعمار استيطاني وفكري. 

وبذلك نسعى إلى تحدي القيمة المعطاة للساسة التقليديين والتقليديات محتكري ومحتكرات السلطة إلى 

العمل السياسي المجتمعي على مستوى القاعدة الذي يسعى إلى زيادة الوعي بمفاهيم سياسية نسوية، 

ال نسائية وحسب. وبذلك ندعو إلى تبني سياسة نسوية ال تمركز السياسة التقليدية والتمثيل السياسي 

الصوري للنساء، وإنما تعتبر نفسها جزًء فاعالً من المنظومات السياسية االجتماعية كأفراد ومجموعات 

ومجتمعات، ال أصحاب سلطة أبوية أو طبقية أو استعمارية عنيفة. لتخطي العقبات التي تسبب فيها 

التركيز على السياسة التقليدية واغفال األدوار السياسية والُمسيَّسة للنساء ومعارفهن، نسعى في هذه األداة 

التركيز على تفكيك مفاهيم السياسة وزيادة وعينا كأفراد على القوى السياسية التي نمتلكها في داخلنا 

جوهرياً ووجودياً، بهدف زيادة إيماننا بقدرتنا على التغيير المجتمعي الحقيقي من موقعياتنا المختلفة، 

بغض النظر عن السلطة المعطاة لنا من خالل مؤسسات الدولة التي أثبتت فشلها في مناطق عالم الجنوب 

عامة، والدول الناطقة باللغة العربية خاصة. كما أننا نعتبر هذه األداة مهمة لتطوير التضامنات النسوية في 

دول عالم الشمال ولردع بعض الممارسات الهرمية التي تظهر بكثرة من نسويات عالم الشمال ناحية 

نسويات عالم الجنوب ومن بعض نسويات عالم الجنوب اللواتي يتبنين مناهج عالم الشمال التي تؤدي 

بدورها إلى تجزئة النضاالت. ففي هذه األداة تذكير أيضاً بأهمية مساءلتنا لموقعياتنا من أجل عمل نسوي 

تقاطعي يسعى إلى القضاء على كافة أشكال القمع على المستوى العالمي. 
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وعلى ذلك وبناًء على عدد كبير من القراءات ودراسات الحالة وتجربة مواد، فقد أخذنا عند تصميم هذه 

األداة المفهوم النسوي "الشخصي هو السياسي" كمحور أساسي إلعادة النظر في فهمنا لمفهوم المشاركة 

السياسية النسوية. كما أننا في تصميمنا لهذه األداة ال نعتبرها وسيلًة تعليمية نسوية، فمن منظور نسوي 

نعتبر معارف النساء بغض النظر عن موقعياتهن أو السلطة الموكلة لديهن منتجات للمعرفة، وإنما نعتبر 

هذه األداة وسيلة واحدة لتفكيك بعض المفاهيم المغلوطة التي تعيق فهمنا ألدوار النساء، كما تعيق 

فعالية العمل النسوي وتجعله نخبوياً ومرتبطاً بمفاهيم طبقية سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية. 

وبينما تم تصميم هذه األداة بشكل يتالءم مع احتياجات المعنيين والمعنيات بمفهوم المشاركة السياسية، 

إال أننا صممناها بشكل يتحدى الهرمية النخبوية التي اعتدناها في إطارات التدريبات وجلسات نشر وزيادة 

الوعي، ونطرحها كمدخل لفتح نقاشات نسوية سياسية. وفي هذا اإلطار فإننا ننصح المستخدمة بالحد 

ذاتها.  األدوات  كثر جدوى من  أ نراها  ما  وعادةً  نقاشات،  المواد على شكل  الموجودة وطرح  الهرمية  من 

وال نحصر هذه األداة بالعمل الرسمي على الحشد السياسي، فنحن مؤمنات بأن هذا النوع من الحشد 

السياسي، قد يأخذ أشكال غير رسمية من خالل جلساتنا وتعاملنا مع الناس على كافة المستويات، حيث 

يمكن استخدامها كمفتاح لنقاشات على مستوى العائلة والحي والصداقات والقرية والمدينة وغيرها. وال 

نعتقد أن هذا النوع من الحشد يتطلب تكاليفاً عالية، إذ يمكننا القيام به في حياتنا اليومية االعتيادية ومن 

خالل ممارساتنا الشخصية اليومية. لتسهيل استخدام هذه األداة، فقد تم تقسيمها بحسب المفاهيم التي 

نرى أنها أساسية للحشد النسوي السياسي، ويحتوي كل قسم من األقسام على الشرح النظري لكل من 

هذه المفاهيم، وعلى أمثلة من الواقع لتوضيحها وتمارين واقتراحات لنقاشات تساعد على توضيح هذه 

المفاهيم بطريقة عملية وتقربها من المعنيين والمعنيات. 
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يف السياسة واملشاركة السياسية. 	 إعادة تعر

1.1 نظريًا

كان الرتباط مفاهيم المشاركة السياسية للنساء بتمثيل النساء في المواقع الرسمية لصنع القرار أثر 
كبير على فهمنا لمعاني السياسة والسياسة النسوية. وتسبب ذلك بلغط كبير ما بين العمل السياسي 
النسوي والعمل السياسي النسائي، إذ يتمحور الالحق حول تمثيل النساء في السلطة، بينما يعنى اآلخر 
االختالفات  النمطي، وال تساوم على  أو  الصوري  التمثيل  ال  الهيكل  إلى  تنظر  تقاطعية،  بعدالة نسوية 
فيما بيننا. بكلمات أخرى، نعتبر العمل النسوي منهجية عادلة وشاملة يمكننا من خاللها العمل مع 
نعتبر  وبذلك  وحسب.  النساء  وحقوق  النساء  في  محصوراً  عمالً  نعتبره  وال  المجتمع،  أطياف  جميع 
أخذ التقاطعية كمنهجية عمل أمرٌ مهم، يفرض علينا االبتعاد عن تأصيل الهويات الجوهرانية وإعادة 
انتاج الصور النمطية عن النساء كضحايا لألنظمة فقط، فللنساء وكالة على ذواتهن وبمقدورهن تبني 
ممارسات قمعية ذكورية أبوية، فتلك الممارسات ليست حكراً على الرجال وحسب. فمن خالل هذه 
المنهجية نسعى للتصدي للممارسات القمعية التي يمكن ألي فرد ممارستها بغض النظر عن الهوية 
التي ُتعرفهن. فالتاريخ مليء بأمثلة عن نساء قمعن نساء آخريات ورجال أيضاً، من خالل وصولهن 
إلى منظومة السياسة التقليدية، ومليء كذلك بأمثلة عن نساء كافحن من أجل العدالة من خارج تلك 

المنظومة. 

التقاطعية كمنهجية عمل
وإعادة  الجوهرانية  الهويات  تأصيل  عن  االبتعاد  علينا  يفرض  مهم،  أمرٌ  عمل  كمنهجية  التقاطعية 
انتاج الصور النمطية عن النساء كضحايا لألنظمة فقط، فللنساء وكالة على ذواتهن وبمقدورهن تبني 

ممارسات قمعية ذكورية أبوية، فتلك الممارسات ليست حكراً على الرجال وحسب.

ومــن المهــم هنــا تســليط الضــوء أن العمــل السياســي خــارج األطــر التقليديــة للــدول عــادة يمحــى ويطمــس 
أثــره مــن خــالل التركيــز علــى المســتوى الســلطوي المرتبــط بمؤسســات الدولــة، نــادراً مــا نســمع أو نقــرأ عــن 
عمــل سياســي مؤثــر خــارج المنظومــات السياســية التقليديــة. فعلــى ســبيل المثــال، هنالــك عــدد كبيــر مــن 
النســاء فــي العالــم المؤثــرات سياســياً ولكــن يعملــن خــارج األطــر السياســية التقليديــة، إمــا مــن خــالل بنــاء 
كات سياســية أو توعيــة أو تثقيــف أو حشــد. وهنالــك عــدد كبيــر مــن النســاء اللواـتـي يقّيمــن العمــل  حــرا
السياســي خــارج المنظومــات السياســية ويفضلــن العمــل عـلـى مســتوى فــردي أو ـفـي إطــار العائلــة أو 
فــي المجتمــع المحيــط، كالحــي والقريــة والمدينــة. يمكننــا توضيــح عــدم ارتبــاط السياســة باألطــر الرســمية 

وحســب مــن خــالل األمثلــة. 
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2.1 عملياً:
مــن الممكــن اثــراء هــذا النقــاش مــن خــالل إعطــاء أمثلــة تســلط الضــوء علــى إيجابيــة العمــل خــارج السياســة 
التقليديــة، وتوضيــح أن تمثيــل النســاء فـــي الســلطة ال يعنــي تقدمــاً نحــو عدالــة تقاطعيــة، وال حتــى تكفــل 
الوصــول لمطالــب النســاء. كمــا يمكننــا مــن خــالل هــذه األمثلــة تســليط الضــوء علــى قــدرة النســاء الجوهريــة 

علـــى القيــادة والحشــد السياســي دون ارتباطهــن بمؤسســات الدولــة أو بمنصــب ســلطوي. 

أمثلــة لنســاء فاعــات خــارج إطارات املنظومات السياســية التقليدية

 
آنجــا دايفــس هــي ناشــطة نســوية سياســية مــن 
ســكان أمريــكا، أو كمــا يســميها ســكانها األصليــون جــزر 
عملهــا  بســبب  الســبعينيات  فـــي  ُشــهرت  الســلحفاة، 
القمعيــة  الســجن  لمنظومــات  المناهــض  السياســي 
والتــي كانــت ومــا زالــت تســتهدف فـــي أمريــكا الســكان 
الســود واألصليين واألصليات والمهاجرين والمهاجرات. 
بســبب مقاومتهــا لتلــك المنظومــة ونشــاطها ـفـي إطــار 
الحقــوق المدنيــة لألمريكييــن الســود، قامــت الســلطات 
األميريكيــة بإصــدار أمــر بــزج آنجــال إلــى الســجن ووضعــوا اســمها علــى قائمــة العشــرة المطلوبيــن والمطلوبــات 
للمكتــب التحقيــق الفيدرالـــي المدعــو بــاإلف بـــي آي. بعــد شــهرين مــن الهــرب ألقــت الســلطات األميركيــة 
القبــض علــى آنجــال فـــي نيويــورك مــن عــام 1970، وكانــت ردة فعــل الرئيــس األميريكــي نيكســون عندمــا 

ُقبــض عليهــا تهنئــة المكتــب الفيدراـلـي "إللقائهــم القبــض عـلـى اإلرهابيــة الخطيــرة". 

تــم إطــالق ســراح آنجــال وســحب التهــم الموجهــة ضدهــا بعــد ضغــط كبيــر مــن الحشــود التــي كانــت داعمــة 
لها، بســبب نشــاطها السياســي. فمن خالل هذا الحشــد علـــى ســبيل المثال تم دفع مبلغ 100,000 دوالر 
كفالــة لخروجهــا مــن الســجن فـــي فتــرة المحاكمــة. تعتبــر آنجــال اآلن مــن أهــم الشــخصيات الملهمــة لمئــات 

اآلالف حــول العالــم، ومــا زال نشــاطها يؤثــر علــى حيــاة وفكــر وسياســات المالييــن. 

وشــخصية  ســعودية  ناشــطة  الهذلــول  لجــن 
معروفــة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي، ُتعنــى 
بحقــوق النســاء. قامــت لجيــن بتوقيــع عريضــة موجهــة 
للملــك ســلمان تطالــب فيهــا بإنهــاء نظــام الواليــة عـلـى 
نشــاطها  بســبب  مــرات  عــدة  لجيــن  اعتقلــت  النســاء. 
قيــادة  مــن  الســعوديات  النســاء  لمنــع  المناهــض 
الســيارات بشــكل خــاص، وبســبب نشــاطها فيمــا يخــص 
حقوق النســاء بشــكل عام. تم اختطاف لجين من اإلمارات العربية المتحدة علـــى يد الســلطات الســعودية 
فـــي عــام 2018، ومــا زالــت مــع عــدد مــن الناشــطات، بمــا فيهــن نــوف عبــد العزيــز وايمــان النفجــان وســمر 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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بــدوي ونســيمة الســادة، فــي ســجون المملكــة يعتبــرن ســجينات سياســيات بــال محاكمــة تحــت التعذيــب منــذ 
ذلك الحين حتى منتصف عام 2020 لم يتم اإلفراج عنهن. 

ـفـي عــام 2019 قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بالســماح للنســاء بقيــادة الســيارات، ولكــن لــم تطلــق 

كــرة المالييــن، ومــا زالــت ُتطلــق  ســراح الناشــطات اللواـتـي يدافعــن عــن حقوقهــن. لــم تغــب لجيــن عــن ذا
حمــالت يشــاركها فيهــا اآلالف للمطالبــة بإطــالق ســراحها وســراح رفيقاتهــا ـفـي النضــال. 

يتونــة ســورية حقوقيــة وناشــطة ـفـي مجــال المجتمــع المدـنـي،  رزان ز
كانــت رزان مــن أوائــل النســاء اللواتــي شــاركن فـــي االنتفاضــة الســورية فــي 
عــام 2011، وبســبب نشــاطها اتهمهــا النظــام الســوري بأنهــا عميلــة أجنبيــة. 
وثقــت رزان انتهــاكات حقــوق انســان مــن خــالل العمــل مــع التنســيقيات 
والمحاميــات  المحاميــن  فريــق  مــن  عضــوة  وكانــت  المحليــة  يــة  الثور
المدافعــات عــن الســجناء والســجينات السياســيين والسياســيات منــذ 
عــام 2001. قامــت رزان مــع مجموعــة مــن زمالئهــا بتأســيس جمعيــة 
يا. فـــي عــام 2005 أسســت رزان رابطــة المعلومــات الســورية لحقــوق االنســان.  حقــوق اإلنســان ـفـي ســور
الروايــات حــول مــكان  التاســع مــن ديســمبر/كانون األول مــن عــام 2013، وتضاربــت  ـفـي  اختفــت رزان 

ــى قيــد الحيــاة حتــى يومنــا هــذا.  وجودهــا وإذا مــا كانــت علـ

أمثلــة عــن نســاء فاعــات يف إطارات املنظومات السياســية التقليدية

يــت تاتــر كانــت أول رئيســة وزراء للمملكــة المتحــدة وكان  مارغر
يشــار لهــا بلقــب المــرأة الحديديــة، اســتلمت الحكــم مــا بيــن 1979 و 1990، 
أي مــا يقــارب األحــد عشــرة عامــاً. بينمــا القــت المملكــة المتحــدة صــدى 
باـقـي  امــرأة، وبينــت وكأنهــا متقدمــة عـلـى  لكــون رئيســة وزرائهــا  عالميــاً 
العالــم، إال أن سياســات مارغريــت تاتشــر كانــت مجحفــة للغايــة بحــق 
الطبقــات الكادحــة والمهاجريــن والمهاجــرات والملونيــن والملونــات مــن 

سكان بريطانيا. 

يــرة واحــدة، ولــم تعطــي أي نســاء أخريــات مناصــب عاليــة  طيلــة ســنوات رئاســتها لــم تعيــن مارغريــت إال وز
كثــر مــن باـقـي النســاء. كمــا كانــت  ـفـي السياســة التقليديــة، فظهــرت وكأنهــا ُمميــزة ومســتحقة لمنصبهــا أ

مارغريــت تاتشــر مــن الساســة الفاعليــن فــي الحفــاظ علــى منظومــة التمييــز العنصــري فــي جنــوب افريقيــا، 
إذ صنفــت المجلــس الوطنــي االفريقــي القائــم للقضــاء علــى منظومــة الفصــل العنصــري منظمــة إرهابيــة. 
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صفــاء الهاشــم صفــاء الهاشــم أول امــرأة كويتيــة تــم انتخابهــا كعضــوة 
فـــي مجلــس الشــعب أو البرلمــان الكويتــي بعــد اســتعادة النســاء لحقهــن 

فـي التصويت والترشح لالنتخابات في الكويت عام 2005. 

مــن الجــداالت التــي أثارهــا وجــود صفــاء ـفـي البرلمــان دعوتهــا الواضحــة 
والصريحــة المضــادة للعمــال الوافديــن وتحديــداً آرائهــا المعاديــة للعمــال 
والعامــالت المصرييــن والمصريــات. قالــت صفــاء: "عنــدي تهالك في رمانة 
ميزانـــي، عنــدي 4 مليــون، 3 مليــون وافديــن، ومليــون مواطنيــن، الجاليــة 
هامشــية،  عمــاالت  هــؤالء  الفلبينيــة.  ثــم  الهنديــة  ثــم  األكبــر،  يــة  المصر

وقضــاة، شــحوم زائــدة تقعــد علــى جســد الدولــة الكويتيــة."

تمرين/نقاش 
المجتمعية 	  للمنظومة  كمكونات  والفرد  والعائلة  والمجتمع  الدولة  بين  ما  العالقة  هي  ما 

والسياسية التي نعيش فيها؟ 

حاولي توجيه النقاش إلى أن العالقة قد تبدو هرمية إلى حٍد ما إال أنه ال وجود لدول دون مجتمعات 	 
وال مجتمعات دون عائالت وأفراد، وبذلك يستمد من يبدو أعلى الهرم شرعيته ووجوديته من 

وجودنا كلنا كشعوب ومجتمعات مشكلة من أفراد. 

تمرين/نقاش
أطلبي من المشاركات في النقاش تزويدك بأمثلة لنساء فاعالت في السياسة داخل وخارج المنظومات 
السياسية التقليدية. شجعي المشاركات على إعطاء أمثلة من نساء في حياتهن من أمهات وأخوات 
وغيرهن لفصل التأثير السياسي المجتمعي عن السياسة الرسمية. في هذه المرحلة من المهم قيادة 
النقاش إلى أن العامل المشترك بين جميع تلك النساء هو قدرتهن على التأثير على اآلخرين واألخريات. 

النقاشات التطرق ألهمية العمل السياسي والتغيير المجتمعي بشكل  من المهم خالل  مالحظة: 
عام بغرض الوصول إلى عدالة تقاطعية، ومن هنا يمكننا االنطالق نحو فكرة أن التمثيل السياسي في 
العدالة وليست  المجتمعي نحو  التغيير  أدوات  أداة من  التقليدية هو مجرد  السياسية  المنظومات 
هدفاً بحد ذاتها. ومن ذات المبدأ يمكننا ترسيخ مفهوم الشخصي هو السياسي تحت هذه القراءة 

السياسة.  لمفهوم 

دولة

مجتمع

عائلة-أفراد
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الشخيص هو السيايس باملمارسة . 	

ً  2.1 نظريا
تكمــن قــوة المبــدأ النســوي الشــخصي هــو السياســي مــن اعتبــاره لنــا جميعــاً بأننــا قــادرات وقادريــن علــى 
صنــع السياســة مــن خــالل قدرتنــا علـــى التأثيــر باآلخريــن. إذ ال يمكننــا فصــل السياســة عــن القــوة وعالقــات 
ــى آخريــن وأخريــات. وعلــى ذلــك، ال يمكننــا حصــر السياســة ومعانيهــا  القــوى التــي تمكننــا مــن التأثيــر علـ
بالقــوة السياســية عـلـى مســتوى وطنــي أو إقليمــي أو دوـلـي. ويمكننــا شــمل عالقــات القــوى الشــخصية 
واالجتماعيــة والمجتمعيــة والمحليــة ضمــن مفهومنــا للسياســة. مــن خــالل هــذا االســتنتاج يمكننــا إدراك 

قدرتنــا علـــى التأثيــر السياســي حتــى ولــو علـــى مســتوى الممارســات الفرديــة أو العائليــة وغيرهــا. 

مــن إشــكاليات الخطــاب الــذي يمركــز السياســة التقليديــة كالشــكل الرئيســي والوحيــد ألشــكال الممارســة 
السياســية وصنــع القــرار محــوه للقــرارات التــي تصنعهــا النســاء علــى مســتويات عديــدة أخــرى. فعلــى ســبيل 
المثــال، واســتناداً إلـــى أبحــاث قمنــا بهــا ـفـي فلســطين واألردن والعــراق وســوريا، باإلضافــة إـلـى بحــث نــور 
المزيــدي عــن المشــاركة السياســية للنســاء ـفـي الكويــت، تبيــن معنــا أن مســاهمة النســاء ـفـي السياســة ال 
يمكــن حدهــا بالسياســة التقليديــة، فقــد تتجلـــى تلــك المســاهمة فـــي العمــل المنزلـــي والكــدح العاطفــي 
والقــرارات التــي تصنعهــا النســاء يوميــاً والتــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى السياســة التقليديــة العامــة. فهــذه 
التــي قــد تعتبــر "فرديــة" أو "شــخصية" ال ُتفصــل عــن العمــل السياســي، وبذلــك يصبــح  الممارســات 

الشــخصي سياســي. 

انطالقــاً مــن هــذا المبــدأ أيضــاً، مــن الواجــب علينــا اعتبــار الممارســات القمعيــة التــي تمــارس علـــى النســاء 
والفئــات المهمشــة مســائل سياســية، فعــادة مــا تهمــش تلــك التجــارب ويقلــل مــن شــأنها ويصنــف القمــع 
الواقــع عليهــن بأنــه مســألة شــخصية وحالــة فرديــة. ولذلــك، وفـــي ســبيل دحــض ذلــك االدعــاء، مــن المهــم 
مضــادان  وكأنهمــا  والسياســي  للشــخصي  ثنائيــاً  فهمنــا  كان  فــإذا  بالسياســي،  الشــخصي  ربــط  للغايــة 
لبعضهمــا نهمــش بذلــك العديــد مــن التجــارب والمســاهمات السياســية التــي تحصــل خــارج منظومــة 
السياســة التقليديــة. فعلــى ســبيل المثــال، نــرى فـــي عديــد مــن األماكــن حــول العالــم، إذ ال ينحصــر ذلــك فــي 
المناطــق الناطقــة باللغــة العربيــة، أن العنــف المنزلــي يصنــف كأمــر خــاص علــى الرغــم مــن شــيوعه وكونــه 
ظاهــرة قمعيــة ممنهجــة عانــت ومــا زالــت تعانـــي منــه النســاء حتــى يومنــا هــذا، ولهــذا الســبب يجــب اعتبــاره 

مســألة سياســية. 

ً 2.2 عمليا
مــن الممكــن اثــراء هــذا النقــاش مــن خــالل تزويــد عــدد مــن األمثلــة التــي توضــح كيــف يمكــن أن تكــون 

الممارســات الشــخصية مؤثــرة سياســياً، وفرنــا لكــن بعضــاً منهــا ـفـي هــذا القســم. 
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حمالت املقاطعة:

هــي نــوع مــن أنــواع الممارســات الشــخصية الفرديــة التــي يمكننــا ممارســتها بمقاطعــة منتجــات أو خدمــات 
أو غيرهــا تنتجهــا منظومــات قمعيــة، ســواء كانــت تلــك المنظومــات دول أو شــركات أو قطــاع خــاص.

أمثلة على حمات املقاطعة 

حمالت عديدة تدعوا لمقاطعة البضائع الصهيونية لمناصرة الفلسطينيين والفلسطينيات.	 

التجارة مع 	  افريقيا عن طريق مقاطعة  العنصري في جنوب  الفصل  انهاء نظام  حمالت نشأت لدعم 
المستعمرين البيض القادمين من هولندا وبريطانيا وغيرها والمستوطنين في جنوب افريقيا. 

حمالت مقاطعة الشركات والبنوك والجامعات التي تستثمر في انتاج والمتاجرة بالسالح أو المتواطئة 	 
مع األنظمة القمعية الحاكمة. 

حمالت التخفيف من استخدام البالستيك واستهالك المنتجات الحيوانية للحد من األثر الواقع على البيئة. 	 

حملة مقاطعة منصة أمازون لسوء معاملتها للموظفين والموظفات. 	 

حمات مضادة للتحرش:
هي الحمالت والقصص التي تلقى صدى وعادة ما تنبع من تجربة شخصية أو مكان شخصي والتي 

تلقي الضوء على ظاهرة التحرشات والمضايقات الممنهجة التي تتعرض لها النساء. 

أمثلة على حمات مضادة للتحرش

حملــة أنــا أيضــاً MeToo شــاعت عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وعنــت تحديــداً بالحــد مــن العنــف 	 
الجنســي الــذي تتعــرض لــه النســاء مــن خــالل كســر الصمــت حولــه. دفعــت تلــك الحملــة مئــات اآلالف 

يــادة الوعــي حــول تلــك الممارســة.  مــن النســاء لمشــاركة تجاربهــن وز
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حملــة خلّيلـــي مســافة قامــت بهــا مجموعــة مــن النســاء الســوريات فـــي منطقتهــن المحليــة للحــد مــن 	 
المضايقــات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي وســائل المواصــالت العامــة. بــدأت الحملــة علــى مســتوى جــداً 

ضيــق ولكنهــا امتــدت إلــى دول الجــوار ومنهــا األردن ولبنــان. 

قصص شخصية تلقى صدى سيايس

رحلتها  خالله  من  الخطيب  وعد  وثقت  الذي  سما"  أجل  "من  فيلم 
الشخصية على مدى خمس سنوات من حياتها في حلب في ظل النزاع 
القائم في سوريا. من خالل توثيق مراحل حياتها عرضت وعد صورة عن 
ترشيح  وتم  عالمي،  على مستوى  الظروف  تلك  إطار  في  الحياة  شكل 

فيلمها ألربعة جوائز بافتا.

أشعلت قصة جورج فلويد األمريكي الذي قتلته الشرطة بال مبرر في 25 
أيار من عام 2020 نيران الغضب عند المجتمعات األمريكية السوداء 
التي لم تتوقف معاناتها من العنصرية والعنف والتهميش منذ عصور 
زالت  ما  السلحفاة.  جزر  األصليون  سكانها  يسميها  كما  أو  أمريكا،  في 

المظاهرات التي أشعلها وفاته مستمرة حتى يوم كتابة هذه المادة. 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
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مقرتح نقاش
افتحي مجال لنقاش: ما هي السياسة من وجهة نظركن؟ كيف تشعرين أنك جزء من السياسة او 

كيف لك التأثير سياسياً من خالل ممارسات يومية؟ 

كيف يمكن لقراراتكن التأثير فيمن حولكن وفي المنظومة االجتماعية السياسية؟ 

آثر األفعال الشخصية على من حولنا من سياسة ومجتمعات وأفراد؟  حاولي تسليط الضوء على 
ناقشي كيف يمكن للقرارات الشخصية التأثير على مستويات اجتماعية وسياسية مختلفة؟ 

حاول/ي قيادة النقاش إلى أن السياسة هي قدرتنا على التأثير على اآلخرين. 

ماحظة: تكمن أهمية هذا النقاش في قدرته على زيادة وعينا على األثر الذي يمكننا تركه في المجتمع كأفراد 
بغض النظر عن موقعنا في العالم. ويقودنا ذلك إلى االستنتاج أننا نمارس السياسة يومياً من خالل محاولتنا 

بالتأثير فيمن حولنا ومن خالل الممارسات التي نقوم بها طوعاً. 

هــذا ومــن المهــم للغايــة التنويــه أن باعتبارنــا العمــل الشــخصي والعمــل الفــردي عمــل سياســي، ال نلقــي 
بالمســؤولية علــى األفــراد بــدالً مــن المنظومــات القمعيــة. بــكل تأكيــد، ال نعتبــر االســتعمار االســتيطاني علــى 
األراضــي الفلســطينية مســؤولية فرديــة، وإنمــا نعتبــر مقاطعــة البضائــع الصهيونيــة عمــالً سياســياً مقاومــاً 
للمنظومــة القمعيــة. وكذلــك ال نعتبــر وجــود أنظمــة حكــم قامعــة ـفـي المنطقــة المتكلمــة باللغــة العربيــة 
مســؤولية فرديــة، وإنمــا ينبغــي علينــا التفكيــر فــي موقعياتنــا وممارســاتنا وأثرهــا علــى أنظمــة الحكــم. وبذلــك 
نتجنــب الثنائيــات أيضــاً مــا بيــن المســؤولية الفرديــة والمســؤولية الجمعيــة، فالفــرد جــزء مــن المجموعــة 

بكافــة األحــوال. 

الشخيص هو السيايس
على  غيرنا  وأثر  ألثرنا  وفهمنا  موقعياتنا  في  التفكر  نحو  يدفعنا  كسياسي،  للشخصي  فهمنا  إن 
النظر عن  اليومية عبر األوطان بغض  لترابط صراعاتنا  بالتالي لفهم معمق  المجتمع، ويقودنا هذا 
مكان تواجدنا أو المنصب الذي نحتله. ويقودنا هذا إلى إدراك وكالتنا وقدرتنا على التغيير بعيداً عن 
الثنائيات التي خلقتها األنظمة القمعية- فنحن لسنا متلقيات للقمع وحسب، وإنما نحن جزء من 

تلك المنظومات القمعية وأفعالنا قد تقود إما إلى مقاومتها أو التفاوض أو التواطؤ معها. 
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3. املمارسة السياسية
بينمــا ُتصنــف الممارســات السياســية عــادة بحســب االنخــراط فــي آليــات الــدول، إال أننــا بذلــك نهمــش تاريخــاً 
طويــالً مــن العمــل النســوي السياســي الفعــال والمضــاد لمنظومــة الدولــة. فــي هــذا القســم نقــدم عــدداً مــن 
األمثلــة علــى ممارســات سياســية نســوية أثــرت علــى مســتوى السياســة التقليديــة العامــة مــن خــالل تغييــر 

قوانيــن وتغييــر فكــر ونشــر وعــي. 

أمثلة على ممارسات سياسية مقاومة

المظاهرات  أول  الصـامـــتة  المـــظــاهـرة  تعـــتبـــر  مثال: 
النسوية النسائية السياسية التي ُوثِقت في فلسطين، إذ 
مناهضة  بهدف  عام 1929  كتوبر من  أ يوم 26  حدثت 
االستعمار البريطاني في فترة ثورة البراق. قررت نساء من 
جميع أنحاء فلسطين تنظيمها من خالل قافلة سيارات 
قد  االستعمار  قوات  كانت  إذ  القدس،  أنحاء  في  جابت 
الزامهن  وحاولت  أزواجهن  خالل  من  النساء  هددت 
من  بدالً  وقررن  يتنازلن  لم  المنِظّمات  أن  إال  منازلهن. 
عصيان األوامر بشكل مباشر مما قد يعرضهن للخطر، 

التزام الصمت والنزول إلى الشوارع في سيارتهن. 

طـــــالب  الــــــــذي  الـبريطــــــــاني  النســــــوي  الحـــــراك  مثال: 
بحقوق النساء بالتصويت كــــان يصنــــف علــــى أنــــه إرهابي 
ألن النساء لجأن للعنف بمطالبتهن بتمثيل سيـــــاسي. 
بســـــبب ذلك الحراك الذي نشأ في بداية القرن العشرين، 
من  األقل  على  لهن  سياسية  مكاسب  النساء  حققت 

)sufferagettes( .ناحية التمثيل السياسي

المصدر- فيلم المظاهرة الصامتة: القدس عام 1929 لمحاسن ناصر الدين

المنطقة  في  النسوي  السياسي  النشاط  مثال: 
الناطقة باللغة العربية الذي سعى تحديداً إلى تغيير 
مثل  بالنساء.  المتعلقة  القانونية  النصوص  بعض 
القانون المنقول عن القوانين االستعمارية البريطانية 
عرض  ما  إذا  المغتصب  عن  العقوبة  يخفف  الذي 
الزواج على ضحيته والذي تم الغاؤه في المادة 308 

من القانون الجنائي في األردن عام 2017. 
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نقاش: أشكال املمارسة السياسة 
إذا خرجنا من قالب القانون قليالً واعتبرنا أن السياسة هي قدرتنا على التأثير على اآلخرين، فما هي 
الحديث  السياسية وكيف تتجلى تلك على مستويات مختلفة؟ حاولي توجيه  الممارسات  أشكال 

إلى أنه بإمكاننا ممارسة قدرتنا السياسية بالتأثير على اآلخرين من خالل: 

الفرض: عن طريق استخدام العقاب والتهديد والعنف، . 1

االجماع: من خالل التفاهم واالقناع. . 2

نسائية  مجموعة  هي  الحرية  أجل  من  عائالت  مثال: 
المعتقلين  قضايا  مناصرة  أجل  من  نشأت  سورية 
أقبية  في  قصرياً  والمختفيات  والمختفين  والمعتقالت 
النظام السوري. بدأت هذه المجموعة عملها لشعورها 
باإلحباط من وخيبة األمل في األطراف السياسية الموجودة 
وقررن توحيد صفهن وتمثيل عائالتهن بأنفسهن ليعلوا 

أصواتهن بمطالبهن في المحافل الدولية. 

بدأت  لي  حق  وجنسيتها  أردنية  أمي  حملة  مثال: 
ضغوطات  لتشكل  وتوسعت  النطاق  ضيقة  كمبادرة 
على الحكومة األردنية لتفرض عليهم توفير حقوق ألبناء 
األردنيات المتزوجات من غير األردنيين. بينما لم يتغير 
قانون الجنسية األردني ليعطي المرأة األردنية حق إعطاء 
إلى  الحكومة  دفعت  الحملة  أن  إال  ألبنائهن،  الجنسية 
توفير تسهيالت وامتيازات ألبناء األردنيات فيما يخص 
حق في العمل والتعليم العام وملكية العقارات والصحة 
حمالت  هنالك  سيارات.  قيادة  رخصة  على  والحصول 
مشابهة في غالب الدول الناطقة باللغة العربية لمجابهة 

هذا القانون بالتحديد ومنها مصر ولبنان. 

العقوبات  قانون  مـــن   153 المـــادة  الغـــاء  حــــملة  مثال: 
بهدف  النساء  من  صغيرة  مجموعة  أسستها  الكويتي 
البريطانية  القوانين  من  المنسوخة    153 المادة  تحدي 
يسمى  ما  تحت  العقوبة  من  تخفف  التي  االستعمارية 
اجتماعات  تنظيم  الحملة  الشرف«. تضمنت  ب »جرائم 
وندوات ولقاءات توعوية للتحدث عن العنف ضد النساء 
ودور المرأة في المجتمع ولتوضيح مدى أذى هذا القانون. 
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تمرين/نقاش
فكروا بثالثة أمثلة من حياتكن اليومية تتخذن فيها قرارات من خالل سياسة القوة وثالثة أمثلة من 

حياتكن اليومية تتخذن فيها قرارات من خالل سياسة اإلجماع.

حاولي توجيه النقاش بحيث يتضح أننا عادة ما نتمكن من الفرض على من هن أقل منا قوة بحسب 
هرميات القوى. 

االعتبار  بعين  يأخذ  إذ  اآلن،  األكثر شموليًة حتى  السياسية  الممارسات  التصنيف ألشكال  نعتبر هذا 
الممارسات على مستويات مختلفة وال ُتحصر ممارسات القوة بطبقة سياسية معينة أو تجعلها حكراً 
أشكال  كل  في  تتمثل  السياسية  فالممارسة  الدول.  مستوى  على  قرار  صنع  مناصب  في  أفراد  على 
ممارساتنا للقوة، سواء كانت من خالل الفرض أو الوصول إلى اجماع. ونجد أن هذا التصور هو األكثر 
مالءمة مع النظرية السياسية النسوية التي تعتبر ممارساتنا للقوة بغض النظر عن شكل تلك الممارسة 
هو نوع من أنواع الوكالة على الذات وبذلك نعتبر جميعاً أصحاب قوى مجتمعية وقادرين/ات على التأثير 

والتغيير في أنظمة القمع البنيوية التي تخلق بيننا هرميات قوى. 
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مفهوم الوكالة
تطور مفهوم الوكالة من خالل علم االجتماع وهو يستند على فرضية أن لكل فرد منا بغض النظر عن 
موقعيتها في هرميات القوى وكالة وقدرة على صنع القرار واالختيار. ومن خالل هذا المفهوم نبتعد 
الرغم  القمعية بال وكالة. فعلى  بأننا ضحايا لألنظمة  النمطية عنا كنساء وفئات مهمشة  عن الصور 
من كافة أنواع القمع تتمكن النساء والفئات المهمشة من صنع اختيارات في حياتنا في حدود حياتنا 
المادية التي تؤثر علينا وعلى غيرنا ممن حولنا. وفي أسوء األحوال نقوم بصنع خياراتنا بأنفسنا إما 
من خالل المقاومة المباشرة للمنظومة األبوية القمعية أو التفاوض معها لتحقيق أغراض معينة أو 
 Nasser-Eddin, :حتى التماهي معها لتوفير ضمانات أو امتيازات معينة )للمزيد عن أنواع الوكالة
2011(. وبذلك نقر أن لدى الجميع مساحة للوكالة على الذات يتمكنَّ من خاللها من صنع قرارات 
ولو على المستوى الفردي. ويساعدنا فهم الوكالة على التعامل مع النساء بغض النظر عن خلفياتهن 

على أنهن صانعات وفاعالت وصاحبات معرفة وأدرى بأحوالهن منا نحن الخبراء والخبيرات. 
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4. هرميات القوى واملوقعية

ً 1.4 نظريا
تتشــكل فــوارق القــوى بيننــا بحســب عوامــل، نعتبرهــا متغيــرة ومبنيــة اجتماعيــاً تــم اســتخدامها كتصنيفــات 
لهــا قّيمــة مجتمعيــة طبقيــة. وعلــى الرغــم مــن كــون تلــك العوامــل الفارقــة بيننــا مبنيــة اجتماعيــاً إال أن لهــا أثــراً 
كبيــراً علــى حياتنــا الماديــة الملموســة. كمــا تخلــق هــذه العوامــل تجاربــاً شــخصيًة مختلفــة فيمــا بيننــا بســبب 

تقاطعهــا. مــن العوامــل التــي تشــكل فــوارق فــي القــوى بيننــا: 

)1( الطبقة االجتماعية واالقتصادية، )2( العمر، )3( األمومة واألبوة والرعاية، )4( القابلية الجسدية والعقلية، 
)5( الجنس والجندر أو النوع االجتماعي، )6( الحالة الزوجية، )7( الدين، )8( اللون، )9( العرق/ االثنية، )10( 

الجنسية وحالة المواطنة، )11( حالة الهجرة، )12( التحصيل التعليمي، )13( الطبقة السياسية. 

للتوضيــح، فإننــا نعتبــر أن هــذه العوامــل تؤثــر علــى حياتنــا وكيفيــة فهمنــا للعالــم حولنــا ولكننــا نعتبــر بنفــس 
الوقــت بــأن واقــع قيمــة العامــل قــد يتغيــر بحســب عوامــل زمانيــة ومكانيــة. هــذا وقــد يحتــاج الخــوض فــي 

هــذا الموضــوع مــع أمثلتــه وتمارينــه يومــاً كامــالً، إذ نعتبــره جــزء ال يتجــزأ مــن الوعــي السياســي النســوي. 

أمثلة على تغيري الفوارق القيمية لتلك العوامل: 

الطبقــة االجتماعيــة واالقتصاديــة: تتغيــر أحــوال األفــراد االجتماعيــة واالقتصاديــة إمــا ســلباً أو إيجاباً لعوامل 	 
متعددة، مثل حاالت الحرب أو الحصول على وظيفة، وغيرها. ويتعرض األفراد لتمييز مبني على الطبقة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة بأشــكال مختلفــة. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة تغيــر الطبقــة من الناحيــة االقتصادية 
بشــكل إيجابــي يزيــد مــن وصوليــة األفــراد لالحتياجــات األساســية، إال أن الطبقــة االجتماعيــة قــد تؤثــر فــي كثير 
مــن األحيــان علــى نظــرة المجتمــع لهــن والتمييــز ضدهــن. فالطبقــة االجتماعيــة تتمثــل فــي طريقــة الحيــاة 

واللبــاس واللهجــة والطعــام وغيرها. 

العمــر: تتغيــر الطــرق التــي يتعامــل معنــا المجتمــع مــن خاللهــا بحســب تغيــر عمرنــا، وبذلــك يعتبــر عمرنــا 	 
فارقــاً متغيــراً وتواجــه الفئــات العمريــة أنــواع مختلفــة مــن التمييــز. ففــي بعــض األماكــن ال يفضــل أربــاب 

األعمــال توظيــف فئــات عمريــة معينــة، وقــد يتــم تجاهــل شــخٍص مــا بســبب صغــر عمرهــن. 

األمومــة واألبــوة والرعايــة: يتعــرض األفــراد ألشــكال مختلفــة مــن التمييــز بســبب حالــة األمومــة واألبــوة 	 
والرعايــة، فعلــى ســبيل المثــال ال تفضــل بعــض أماكــن العمــل توظيــف أمهــات أو نســاء متزوجــات. وتعتبــر 

حالــة الرعايــة متغيــرة أيضــاً. 

القابليــة الجســدية والعقليــة: تعتبــر القابليــة الجســدية والعقليــة عامــالً متغيــراً أيضــاً، إذ تعتبــر األجســاد 	 
المعياريــة قابلــة بشــكل مؤقــت، فقابلياتنــا وقدرتنــا علــى المشــي والحركــة واالســتيعاب والفهــم متغيــرة 
بحسب العمر والنوع االجتماعي وأحداث الحياة. بسبب بناء العالم بشكٍل ال يتالءم مع مختلف القابليات 
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الجسدية والعقلية يتعرض األفراد ذوي وذوات القابليات الجسدية الالمعيارية لتمييز من ناحية الوصول 
الجســدية والمعرفيــة والماديــة للمــوارد، وكذلــك مــن ناحيــة الوصمــات المجتمعيــة واالســتغالل والتهميش 
والتنميط الواقع على اختالفات أجسادنا. من المهم عند التفكر بقابلياتنا الجسدية والعقلية واختالفاتها، 
أخــذ التجربــة الماديــة الملموســة بعيــن االعتبــار، فهنالــك فئــات ال تتمكــن مــن الوصــول إلــى فــرص عمــل ألن 

أجســادها أو طــرق تفكيرهــا خارجــة عــن النمــط المألــوف فــي هــذه األماكــن. 

الجنــس والجنــدر أو النــوع االجتماعــي: نعتبــر الجنــس والجنــدر والنــوع االجتماعــي عوامــل متغيــرة فــي حيــاة 	 
األفراد وال نعتبرها ثابتة. ويتعرض النساء والالمعياريين والالمعياريات ألنواع مختلفة من التمييز بسبب 

ممارســاتهن وأدوارهن الجندرية4. 

الحالــة الزوجيــة: مــع أنهــا عامــل متغيــر إال أن الحالــة الزوجيــة تؤثــر علــى كيفيــة تعامــل المجتمع معنا وعلى 	 
التوقعــات المتوقعــة منــا. فعلــى ســبيل المثــال تتعــرض المطلقــات فــي مجتمعــات معينــة للتمييــز بســبب 

حالتهــن الزوجيــة، وقــد تتعــرض العزبــاوات للضغــط حتــى يتزوجــن. 

الديــن أو االيمــان: نعتبــر الديــن وااليمــان عامليــن متغيريــن أيضــاً، قــد يتعــرض األفــراد بســببهما لعنــف 	 
أو تمييــز. فــي بعــض دول العالــم يتــم اســتضعاف الفئــات الدينيــة غيــر المهيمنــة، مثــل حالــة المســلمين 
والمســلمات فــي الهنــد أو أوروبــا واليهــود فــي أوروبــا خــالل فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة. وبينمــا قــد يكــون 

الشــخص فــي مــكان ينتمــي فيــه إلــى فئــة دينيــة مهيمنــة، قــد يتغيــر ذلــك إذا مــا ســافر لمــكان آخــر. 

اللــون: نعتبــر القيــم الملقــاة عـلـى اللــون أيضــاً قيمــاً متغيــرة، تتأثــر باألبعــاد الزماكانيــة، إال أن التمييــز 	 
كنــة عالمــي وموجــود ولــه أثــر حياتــي مــادي ملمــوس.  الُمَمنهــج الــذي يتعــرض لــه ذوي وذوات البشــرة الدا

العــرق واالثنيــة: نعتبــر أن للعــرق واالثنيــة قيــم متغيــرة، فقــد يكــون الشــخص فــي مــكان مــا يعتبــر مــن 	 
عــرق مهيمــن ومــن ثــم ينتقــل إلــى مــكان آخــر يعتبــر فيــه أقليــة. 

البعــض جنســياتهن 	  فقــد يخســر  أيضــاً  الجنســية وحالــة المواطنــة: نعتبــر الجنســية عامــالً متغيــراً 
وأوراقهــن الثبوتيــة مثــل وضــع حــاالت االحتــالل واالســتيطان، وقــد يحصــل األفــراد علــى جنســياٍت أخــرى. 
ومــع ذلــك تؤثــر الجنســية التــي نحملهــا علــى حياتنــا الملموســة بشــكل كبيــر وحــاد، قــد يقيــد مــن قدرتنــا 
علــى الحركــة والســفر والهجــرة وحتــى الوصــول إلــى المــوارد. ونقــر بــأن حامــالت جــوازات ســفر وجنســيات 
كثــر تعرضــاً للتمييــز المبنــي علــى الجنســية والمواطنــة بدرجــات متفاوتــة. ومنــا الكثيــرات  عالــم الجنــوب أ

ممــن ال يمتلكــن أوراقــاً ثبوتيــة وال يعتبــرن مواطنــات فــي أي دولــة. 

حالــة الهجــرة: مــع كونهــا عامــالً متغيــراً إال أن حالــة الهجــرة تؤثــر عـلـى حياتنــا بشــكل ملمــوس وكبيــر 	 
يعتمــد كذلــك علــى عوامــل زمانيــة ومكانيــة. تؤثــر حالــة الهجــرة علــى قدرتنــا للوصــول لخدمــات أساســية، 
كثــر مــن يتعــرض لهــذا النــوع مــن التمييــز ـفـي الــدول  مثــل الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا. وأ
الناطقــة باللغــة العربيــة هــم الالجئــات والعامــالت األجنبيــات. ومــن الجديــر بالذكــر أن حالــة الهجــرة 
تلعــب دوراً أساســياً فــي صياغــة تجــارب المهاجريــن والمهاجــرات فــي دول عالــم الشــمال، فعــادة مــا يتــم 

اقصاءهــن مــن الخدمــات والسياســة وســوق العمــل. 

للمزيد عن الجنس والجندر والجسد: تدريبات الجندر و الجنسانية و الجسد  4

http://ctdc.org/wp-content/uploads/2019/05/A-Toolkit-for-Trainers-in-Arabic-Speaking-Countries-Arabic.pdf
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التحصيــل العلمــي: يعتبــر التحصيــل العلمــي عامــالً متغيــراً كذلــك إال أنــه يؤثــر بشــكل كبيــر علــى تجربتنــا 	 
فــي العالــم. يعانــي الكثيــر مــن التمييــز المبنــي علــى التحصيــل العلمــي، فعــادة مــا يتعامــل المجتمــع مــع 

معرفتهــن علــى أنهــا أقــل قيمــة ويتــم تهميــش وجهــات نظرهــن، إال أننــا نــرى هــذا التمييــز نخبويــاً. فمــن أجــل 
الوصــول إلــى حشــد نســوي علــى مســتوى القاعــدة علينــا مســاءلة الهرميــات التــي تصنــع فــوارق بيننــا فيمــا 

يخــص حياتنــا الماديــة الملموســة. 

الطبقة السياسية: في حال الدول الناطقة باللغة العربية، على الرغم من كون الطبقة السياسية متغيرة، 	 
إال أنها إلى حد كبير متوارثة. مما يجعل من الصعوبة للعديد منا الوصول إلى مناصب صنع قرار بالشكل 
التقليدي. ولذلك تلعب الطبقية السياسية دوراً أساسياً في مسار حياتنا واختياراتنا وخوفنا على أنفسنا 
أحيانــاً مــن تحــدي النظــام الطبقــي السياســي القمعــي. ومثــال ذلــك، كــون غالبيــة حكام المنطقة من فئات 
معينــة، مترفــة اقتصاديــاً عــادة، وتتــوارث الحكــم إال فــي حــال حــدوث ثــورات ضدهــا. ويجعــل ذلــك مســاحة 

المشــاركة السياســية في المنطقة ضيقة لكل من ال ينتمي لتلك الطبقات، ســواء كانوا رجاالً أم نســاًء. 

ً 2.4 عمليا

تمرين
إذا فكرنا بموقعيات القوى بحسب األشكال الهرمية التالية، حللي موقعيتك بحسب هرميات القوى 
في مكان تواجدك- يمكنك اختيار تحليل هرميات القوى في المنزل أو في مكان العمل أو في الحي أو 

في المنظومة السياسية العامة السائدة في مكان تواجدك. 

نقاط توجيهية للنقاش: 

هل تولد هذه الفوارق من وجهة نظرك تفاوت من ناحية القوة والسلطة؟ 	 
يمارس 	  السلطة  أنواع  نوع من  ان  التي تشعرنا  المواقف  لكثير من  نتعرض  اليومية  في حياتنا 

بمثالين عن سلطة  تزويدنا  بإمكانكن  تم ذكرها سابقاً. هل  التي  الفارقة  العوامل  علينا بسبب 
تمارس عليكن بسبب إحدى تلك العوامل؟ 

هرمية القوى- النظام
 اإلقطاعي األوروبي

هرمية القوى- العائلة

الملك
النبالء

الفرسان
الفالحين/ت

الجد/ة
األب 
األم 

األطفال

فارق عمري

فارق بحسب الجنس

فارق عمري

فارق طبقي اقتصادي ثقافي

فارق طبقي اقتصادي ثقافي

فارق طبقي اقتصادي ثقافي

حللي موقعيتك بحسب هرميات القوى
في مكان تواجدك
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تمرين: موقعياتنا يف هرميات القوى

اسألي نفسك ومن حولك األسئلة التالية: 

هل أنتمي إلى طبقة اقتصادية مترفة؟ 	 

هل أنتمي إلى فئة مجتمعية )من ناحية الدين أو العرق أو االثنية( مهيمنة أو أغلبية؟	 

ال يوجد لدي احتياجات جسدية أو عقلية خاصة؟ 	 

هل أنا مواطن/ة في بلد إقامتي؟ 	 

هل يوجد لدي سلطة )قد تكون معنوية أو عاطفية( على أي شخص في مجتمعي؟ 	 

* إجابة نعم على أي من األسئلة يدل على وجود قوة مجتمعية من نوع ما، وبالتالي لديك أثر على 
أفراد مجتمعك وبالتالي فإن تأثيرك على أي كان هو فعل سياسي، ويترابط هذا مع مبدأ الشخصي 

هو السياسي. 

خالل  من  احداثه  للفرد  يمكن  الذي  السياسي  األثر  كم  ابراز  إلى  النقاش  توجيه  حاولي  مالحظة: 
موقعياتنا بحسب هرميات القوى. 

ية  القوة الجوهر
قوة  كأفراد  جميعاً  نمتلك  موقعياتنا،  من  نستمدها  التي  المجتمعية  السياسية  القوة  إلى  باإلضافة 
والمهارات  بالمواهب  القوة  هذه  وتتمثل  تجاربنا  من  نكتسبها  التي  القوة  وهي  وحميمية  جوهرية 
والقدرات وقدرتنا على االقناع وكسب الحلفاء وغيرها من الخبرات الحياتية من خالل ممارسة سياسة 
والسلبية  اإليجابية  بالصفات  اعترافنا  األمثل من خالل  القوة شكلها  تلك  وتأخذ  الفرض.  ال  االجماع 
فينا ومجابهتها من الداخل لكي نتمكن من التأثير على الخارج. ومن أهم معالم العمل النسوي هي 
قدرة النسويات على معالجة القضايا الشخصية الخاصة بغاية تحقيق األهداف السياسية من عدالة 

وحقوق وغيرها، فبذلك نتمكن من تطبيق مبدأ الشخصي هو السياسي على مستوى الممارسة. 
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مثال: حراك طالعات

بــدأ حــراك طالعــات كحــراك نســوي فلســطيني فــي 26 مــن ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2019 تحــت عنــوان 
»ال وجــود لوطــن حــر دون نســاء حــرة«. نظمــت مجموعــة طالعــات مظاهــرات عديــدة فــي نفــس الوقــت وفــي 
نفــس اليــوم ـفـي كل أنحــاء فلســطين مــن حيفــا إـلـى يافــا إـلـى القــدس إـلـى رام هللا والناصــرة وغــزة ورفــح 
اقبــاالً  إذ القــت المجموعــة  عابــر لألوطــان،  أثــرٌ  والطيبــة والجــش وعرابــة وغيرهــا. كان لحــراك طالعــات 
كبيــراً ورغبــة عارمــة مــن النســاء الفلســطينيات وغيــر الفلســطينيات فــي الشــتات، وتــم تنظيــم مظاهــرات 
النســوي  للحــراك  أهــم مســاهمات طالعــات  مــن  واألردن وغيرهــا.  وبرليــن  ولنــدن  بيــروت  ـفـي  مشــابهة 
صوتهــن القــوي فيمــا يخــص تقاطعيــة النضــاالت، فــال يمكــن فصــل قضايــا النســاء عــن القضايــا السياســية 
واالســتعمار االســتيطاني علــى أرض فلســطين، إذ ال يمكــن فصــل قضايــا النســاء عــن القضايــا السياســية. 
يــة بغــض النظــر عــن موقعياتهــن  كان لحــراك طالعــات فاعليــة كبيــرة باســتخدام النســاء لقوتهــن الجوهر

بحســب هرميــات القــوى ومــن دون دعــم أو تمويــل أو بيئــة حاضنــة لتلــك القضايــا.

المصدر- صفحة "طالعات" على موقع فيسبوك
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5. السلطة والقمع
تبيــن معنــا ـفـي القســم الســابق أن هنالــك عوامــل فارقــة تخلــق هرميــات ـفـي القــوى بيننــا، ولذلــك تهــدف 
النظريــة النســوية التقاطعيــة إلــى الحــد مــن الفروقــات فــي االمتيــازات بيننا بحســب العوامــل الفارقة المذكورة 
أعــاله مــن أجــل الوصــول إـلـى عالــم منصــف تســوده العدالــة. هــذا وبحســب تلــك العوامــل يمكننــا تحديــد 
مواقــع الســلطة والقمــع وفهــم طــرق عملهــا. ولكــي نفهــم القمــع، علينــا تطويــر وعينــا النســوي السياســي، 
الــذي نعرفــه عـلـى أنــه قدرتنــا عـلـى قــراءة وفهــم واقــع هيــاكل القمــع والعنــف المختلفــة ووعينــا عليهــا 
وقدرتنــا علــى تســميتها بمســمياتها وايجــاد صــالت الربــط الموجــودة بينهــا. ويشــمل ذلــك فهمنــا لموقعيتنــا 
ولموقعيــات اآلخريــن واألخريــات مــن حولنــا. فمــن خــالل هــذا الفهــم نتمكــن مــن صناعــة القــرارات بشــكل 
كثــر إنصافــاً وعدالــة ونتجنــب ســوء اســتخدام القــوى علــى مســتوى حياتنــا اليوميــة ســواء كانــت فــي الحيــز  أ
العــام أم الخــاص. وفــي ذلــك دعــوة للعكــس والنقــد الذاتــي المســتمر الــذي نســائل مــن خاللــه أنفســنا إذا مــا 
كنــا قــد أســأنا اســتخدام أي عامــل فــارق مــن العوامــل التــي نســتمد مــن خاللهــا قــوة أو ســلطة مــا. ســواء 
كانــت بســبب عمرنــا أو طبقتنــا االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا. ويمكــن تطبيــق هــذا العكــس الذاتــي علــى 
كافــة مســتويات حياتنــا. ومــن أجــل تجنــب ســوء اســتخدام القــوى التــي نملكهــا بغــض النظــر عــن شــكلها 
ومــدى تأثيرهــا، علينــا فهــم أوجــه القمــع التــي تنتــج عــن ســوء اســتخدام القــوى كمــا عرفتهــا عالمــة االجتمــاع 
النســوية يونــغ )Young, 1990( إذ لخصتهــا بخمســة أوجــه: االســتغالل والتهميــش واالســتضعاف والفــرض 

الثقافــي والعنــف. 

أوجه القمع الخمس

االستغال. 	

ُيعــرف االســتغالل علــى أنــه اســتخدام المــوارد المادية والطبيعية 
والبشــرية بشــكل غيــر منصــف مــن أجــل االســتفادة مــن الكــدح 
والعمــل والمــوارد التــي يفتــرض أن تكــون متاحــة للجميــع. كمــا 
يتجـلـى االســتغالل ـفـي ســوء معاملــة وابتــزاز وتعنيــف بشــكل 

متعمد الحتكار واالستيالء على كدح وموارد الغير. 

أمثلة على االستغالل: 

اســتغالل الطبقــات السياســية للمــوارد الطبيعيــة الموجــودة علــى األرض بهــدف ربــح مــادي أو وصوليــة 	 
للسلطة. 

استغالل القطاعين الخاص والعام للمهاجرين والمهاجرات كعمالة رخيصة.  	 

استغالل عمالة األطفال من قبل بعض أرباب العمل. 	 

االستغالل الجنسي للنساء من خالل المتاجرة بأجسادهن. 	 
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ُتعتبــر منظومــة العبوديــة أو حتــى مــا ُيســمى ـفـي الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة نظــام الكفالــة عـلـى 	 
العمــال والعامــالت األجانــب شــكالً مــن أشــكال االســتغالل. 

استغالل قدرة وحاجة الطبقات الكادحة لمصدر دخل من خالل عدم اعطائهن حقوقهن العمالية. 	 

عـلـى 	  االســتحواذ  بهــدف  الغابــات  وتدميــر  األشــجار  قطــع  مثــل  الطبيعيــة  للمــوارد  البشــر  اســتغالل 
رأســمالية.  ماديــة  لمطامــع  والملكيــة  األراضــي 

المتاجرة بأعضاء البشر. 	 

العلميــة 	  التجــارب  غطــاء  تحــت  الحيوانيــة  المــوارد  بعــض  اســتغالل 
يــة. والمخبر

والشــعوب 	  واإلثنيــة  العرقيــة  المجموعــات  بعــض  أجســاد  اســتغالل 
الطبيــة.  التجــارب  ـفـي  يــة  المعيار غيــر  الجنســانيات  وذوات  وذوي 

التهميش. 	

ُيعــرَّف التهميــش علــى أنــه معاملــة أفــراد أو  مجموعــات أو فئــات مجتمعيــة معينــة وكأنهــن بــال أهميــة أو 
ويتجـلـى  وثانويــات.  ثانوييــن  أو  وهامشــيات  هامشــيين 
التهميــش بســوء معاملــة مجموعــات وأفــراد معينيــن بســبب 
موقعياتهــن فــي هرميــات القــوى، فقــد يكــون التهميــش مبنيــاً 
علــى الجنــس أو العمــر أو العــرق أو الجنســانية أو الطبقــة أو 
الجنســية وغيرهــا. كمــا يظهــر التهميــش عـلـى عــدة أصعــدة 

ومنها الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي. 

أمثلة على التهميش: 

ُيعتبــر عــدم ذكــر دور النســاء فــي كتــب التاريــخ علــى ســبيل المثــال نوعــاً مــن أنــواع التهميــش التاريخــي 	 
الــذي تتعــرض لــه النســاء. 

يتــم تهميــش المجموعــات العرقيــة واإلثنيــة مــن عمليــات صنــع القــرار ومــن الروايــات الوطنيــة ومــن 	 
المشــاركة السياســية التقليديــة تحــت إطــار منظومــات الــدول بعــدة طــرق. فعـلـى ســبيل المثــال ـفـي 
ـفـي كافــة أنحــاء العالــم يتــم تهميــش األفــراد غيــر حامـلـي الجنســيات أو مــن يســمّون  الكويــت كمــا 

بالبــدون، أو بــال أوراق ثبوتيــة. 

تهميش األطفال من عمليات صنع القرارات المنزلية بسبب العمر. 	 

تهميش بعض المواطنين والمواطنات من فرص عمل معينة بسبب لونهن. 	 

تهميش عائالت معينة من احتفاالت أو تجمعات بسبب طبقتهن الثقافية أو االقتصادية أو السياسية. 	 

تهميش ذوي وذوات القابليات العقلية والجسدية غير المعيارية في سوق العمل. 	 

يــاً وجنســياً ومنعهــن مــن الحصــول علــى أوراق ثبوتيــة تخــول 	  تهميــش المتحوليــن والمتحــوالت جندر
لهــن العمــل أو التعليــم أو تلقــي خدمــات صحيــة. 
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تهميش أصوات األقليات العرقية وتجاهل دورها في المجتمع تحت منظومات الدول الوطنية. 	 

تهميــش الســكان األصلييــن واألصليــات علــى المســتوى االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي فــي الــدول 	 
االســتعمارية االســتيطانية ومنهــا أمريــكا وكنــدا وجنــوب أفريقيــا واالســتعمار القائــم علــى أراضــي فلســطين.

االستضعاف. 3

فئــات  أو  أفــراد  تجريــد  بأنــه  االســتضعاف  ُيعــرَّف 
مجتمعيــة معينــة مــن قدرتهــن عـلـى التأثيــر أو صنــع 
ـد  ُيَولِـّ مــا  وعــادة  حياتهــن.  مجــرى  اختيــار  أو  القــرار 
صنــع  عــن  والعجــز  بالضعــف  شــعوراً  االســتضعاف 
قــرارات والقيــام باختيــارات لــدى الفئــات المجتمعيــة 
الُمتعرِّضــة لــه. تــؤدي ممارســات قمعيــة عديــدة لهــذا 
الشعور بالضعف والعجز وقد يكون ذلك االستضعاف 
إمــا مباشــراً ومســتهدفاً وقــد يكــون غيــر مباشــر مــن 
خالل ممارسات قمعية أخرى مثل العنف والتهميش 

واالستغالل والتي بدورها تؤدي إلى االستضعاف. 

أمثلة على االستضعاف

ُيعتبــر الســجن واالعتقــال واالحتجــاز القصــري مــن األمثلــة المباشــرة 
عـلـى االســتضعاف، إذ يجــرد األفــراد مــن قدرتهــن عـلـى التأثيــر وصنــع 

القــرارات والقيــام باختيــارات. 

كز اســتقبال الالجئين والالجئات في دول عالم الشــمال التي تعتبر  مرا
كــز اعتقــال تمنــع مــن اختــالط الالجئيــن والالجئــات مــع المجتمــع  مرا

المحيــط وتحــد مــن حريــة الحركــة والعمــل. 

يــؤدي االســتضعاف فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى شــعور المــرء بعــدم توفــر 
خيــاراٍت حياتيــة أمامــه، وقــد يكــون ذلــك بســبب التهميــش أو التعنيــف 
الُممنهــج، إذ تشــعر بعــض النســاء أن الــزواج هــو الخيــار الوحيــد المتــاح 

لهن. 

ــد الشــعور بالضعــف لــدى فئــات عرقيــة واثنيــة معينــة بســبب  قــد ُيولِّ
ظروفهــا االقتصاديــة شــعوراً بالعجــز عــن متابعــة التعليــم. 

الشــعور بالعجــز المتولــد لــدى األفــراد ذوي وذوات القابليــات الجســدية والعقليــة المختلفــة بســبب التمييــز 
الواقــع عليهــن مــن قبــل الدولــة والمجتمــع والعائلــة فــي كثيــر مــن األحيــان.
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الفرض الثقايف. 4

وأفــكار  ثقافــات  وفــرض  ترويــج  ممارســة  الثقاـفـي  الفــرض  ُيعتبــر 
وســلوكيات مــن قبــل جهــة معينــة مهيمنــة وتمتلــك قــوة سياســية أو 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة علــى جهــة أخــرى ُمهمشــة ومســتضعفة، وقــد 
يأخــذ عــدة أشــكال منهــا تعزيــز الصــور النمطيــة والتعميــم وخلــق 
ثنائيــات هرميــة مــا بيــن ماهيــة الثقافــة المثلــى وغيرهــا مــن المظاهــر 
القمعيــة التــي ُتعنــى بوصــم ســلوكيات أو ممارســات بغــرض الظهــور 
بشــكل التفــوق عـلـى »اآلخــر«.  وقــد يكــون اآلخــر ـفـي العديــد مــن هــذه الممارســات النســاء أو المجموعــات 

االثنية والعرقية وغيرها. 

أمثلة على الفرض الثقايف: 

األصلييــن  الســكان  ثقافــات  بقمــع  األوروبييــن  المســتعمرين  قيــام 
واألصليــات لجــزر الســلحفاة المتعــارف عليهــا فــي وقتنــا هــذا باســم أحــد 
مســتعمريها. مــن خــالل هــذه الممارســات ســعى الُمســَتعِمر إلــى تغييــر 
اســم المــكان ومحــو تقاليــد الشــعوب األصليــة واحتجازهــن وقتلهــن 

وســلب ثرواتهــن بهــدف إقامــة مســتعمراٍت عـلـى أراضيهــا. 

يقــوم المســتعمر الصهيوـنـي بفــرض أســماء اســتعمارية للمــدن 	 
والقــرى الفلســطينية المهجــرة والمســكونة أيضــاً. فعـلـى ســبيل 

المثــال، ـفـي غالــب خرائــط العالــم ال نجــد اســم فلســطين. 

عــدم الســماح لألقليــات والمجموعــات العرقيــة واالثنيــة باســتخدام لغاتهــا، مثلمــا كان حــال الشــعب 	 
الكــردي فــي ســوريا.

فــرض لبــاس معيــن عـلـى فئــات مجتمعيــة معينــة، مثــل منــع الحجــاب والنقــاب ـفـي دول عديــدة أو 	 
فرضــه فـــي دول أخــرى. 

فــرض االســتعمار البريطانـــي والفرنســي منظومــات قانونيــة علــى المناطــق التــي احتلهــا بهــدف تغييــر 	 
ثقافتهــا وجعلهــا متوائمــة مــع ثقافــة المســتعمر المهيمنــة. تشــمل هــذه القوانيــن قوانيــن العقوبــات 
يــة والقوانيــن التــي تخفــف  يــة غيــر المعيار التــي تتعامــل مــع الممارســات الجنســية واآلداءات الجندر

العقوبــة لمرتكبــي االغتصــاب واالغتصــاب الزوجــي وما ُيســمى 
بجرائــم الشــرف وغيرهــا.

عيــد الشــكر American Thanks Giving: تحتفــل »الواليــات 	 
 - الكاريبيــة  الجــزر  وبعــض  و«كنــدا«  األمريكيــة«  المتحــدة 
الــدول المقامــة علــى أراضــي الســكان األصلييــن واألصليــات فــي 
جــزر الســلحفاة- بمــا ُيســمى بعيــد الشــكر ســنوياً. ويعتبــر عيــد 
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الشــكر احتفــاالً وطنيــاً وعطلــة رســمية وهــو إعــادة إلحيــاء ذكــرى أول حصــاد ناجــح قــام بــه المســتعمر علــى 
تلــك األراضــي فــي عــام 1621، وتقــام تلــك االحتفــاالت فــي رابــع خميــس مــن كل شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 
مــن كل عــام. يعتبــر الســكان األصليــون واألصليــات ـفـي تلــك المناطــق يــوم عيــد الشــكر يــوم حــزن وحــداد، 
إلنــه تذكيــر بالمجــازر وســلب األراضــي التــي تعرضــوا لهــا، بينمــا تعتبــره الدولــة والفئــات المهيمنــة مدعــاة 

لالحتفــال.

العنف. 5

هو استخدام القوة الجسدية أو الرمزية أو المعنوية بهدف الحاق 
الضرر واألذى وفرض الهيمنة واالستغالل وتهديد أفراد أو مجموعات 
أو مجتمعات معينة. للعنف عدة أنواع تتضمن: )1( العنف اللفظي، 
)2( الجسدي، )3( الجنسي، )4( العاطفي أو العقلي، )5(المؤسساتي، 

)6( االجتماعي، )7( االقتصادي و)8( الرمزي. 

أمثلة على العنف:

ُيعتبر التجنيد االجباري شكالً من أشكال العنف الذي تمارسه الدول على مستوى مؤسساتي. 	 

ُيعتبر استخدام الدول للقوة من خالل أجهزة الجيش والشرطة لقمع معارضيها والثورات واالحتجاجات 	 
والتظاهرات عنفاً مؤسساتياً. 

اســتخدام والمتاجــرة فــي وصنــع الســالح تعتبــر نوعــاً مــن أنــواع العنــف الــذي مــن الممكــن ممارســته علــى 	 
نطــاق واســع بســبب الضــرر الجاســم الــذي يســببه. 

ُيعتبــر االغتصــاب والتحــرش واإلكــراه عـلـى ممارســة الجنــس أو القيــام بأعمــال جنســية نوعــاً مــن أنــواع 	 
العنــف. 

فئــات 	  عـلـى  الواقعــة  المجتمعيــة  الوصمــات  تعتبــر 
معينــة مــن النســاء مثــل المطلقــات والعزبــاوات نوعــاً 

مــن أنــواع العنــف الرمــزي واالجتماعــي. 

ُيعتبــر االبتــزاز شــكالً مــن أشــكال العنــف وقــد يكــون 	 
إمــا ابتــزازاً عاطفيــاً إلرغــام أشــخاص بالقيام بممارســات 
معينة غير راضيات عنها أو االبتزاز عن طريق التهديد 
بالفضــح وتخريــب الســمعة أو نشــر صــور شــكالً مــن 

أشــكال العنــف كذلــك. 

يعتبر الحرمان من الموارد المالية والطبيعية والتعليم والعمل شكالً من أشكال العنف االقتصادي.	 
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نقاش
ناقشي العبارة التالية:

مواقع سلطوية  لديها  مجتمعات  أو  جهات  أو  أشخاص  القمعية  الممارسات  هذه  يمارس  ما  عادة 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الطبقة  بحسب  المبنية  المجتمعية  القوى  هرميات  بحسب 
الثقافية  والخلفية  والعرق  واللون  االجتماعي  والنوع  والجنس  والعقلية  الجسدية  والقابلية  والعمر 

والدينية والجنسية وحالة الهجرة وغيرها من العوامل الفارقة.

مالحظة: 

المهم  أو سلطة ممارستها. من  يمتلكون قوة  ال  بممارسات قمعية يمكن ألشخاص  التفكير  حاولي 
دحض خرافة أنه ليس بمقدور النساء أو الفئات المهمشة ممارسة قمع-  فمن المهم لهذا النقاش 

أن يتعدى الصور النمطية وأن يبتعد عن تصنيفات هوياتية جوهرانية.

تمرين
يسيء كلنا استخدام القوة التي نمتلكها بسبب موقعياتنا، فكري بموقف أسأت فيه استخدام القوة 
طبقتك  أو  التعليمي  تحصيلك  أو  جنسك  أو  دينك  أو  عرقك  أو  جنسيتك  بسبب  تمتلكينها  التي 
على  )كمثال  البنك  ضربك  المثال  هذا  يكون  قد  للقوى.  الفارقة  العوامل  من  غيرها  أو  السياسية 

العنف( لفرض سلوك معين عليه )كمثال على الفرض الثقافي(.

تذكري هام: السلطة املعنوية والعاطفية
تذكــري عــادة مــا نغفــل الســلطة التــي نمتلكهــا بســبب ســلطة معنويــة أو عاطفيــة نمارســها علــى غيرنــا، مثــل 
حــب آباءنــا لنــا أو تعلــق أطفالنــا فينــا. وعــادة مــا نغفــل أن اســتخدام هــذه الســلطة قــد يكــون مســيئاً أحيانــاً 
كثيــرة وخصوصــاً إذا اســتخدمناها بهــدف االبتــزاز العاطفــي لفــرض مــا نريــد علــى اآلخــر. ويعتبــر هــذا النــوع 
مــن اســتغالل الســلطة نوعــاً مــن أنــواع العنــف العاطفــي، الــذي قــد يشــمل االمتنــاع عــن التواصــل، أو االلتــزام 
بالصمــت، أو العدوانيــة الســلبية أو التنمــر والتقليــل مــن الشــأن. وعلينــا التفرقــة بيــن هــذا النــوع مــن العنــف 
الــذي قــد نمارســه دون وعــي، وبيــن ممارســة الوكالــة للتفــاوض علــى مســاحتنا ومســاحة جســدنا ومســاحة 
تعبيرنــا عــن ذاتنــا. فقــد تجــد العديــد مــن النســاء أنفســها فــي أوضــاع تضطرهــا اللجــوء إلــى مثــل هــذا النــوع مــن 
الممارســات للنجــاة أو لنحــت مســاحة حريــة لهــا أو لكــف أذى عنهــا. أمــا إذا كان هــذا التصــرف بهــدف فــرض 
ســلوكيات علــى أفــراد تخــص مســار حياتهــم/ن الــذي ال يتعــدون علــى أحــد مــن خاللــه، يعتبــر هــذا التصــرف 

عنفــاً عاطفيــاً.
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6. السياسة النسوية
نســتنتج مــن فهمنــا ألثــر ســوء اســتخدام الســلطة أو القــوة بغــض النظــر عــن نوعهــا، أن العدالــة االجتماعيــة 
تتطلــب منــا مجابهــة أوجــه القمــع والممارســات القمعيــة كافــة دون التنــازل عــن واحــد منهــا مقابــل األخــرى 
لكــي نضمــن الشــمولية للجميــع ولكــي نحــد مــن التمييــز والممارســات القمعيــة التــي قــد تؤثــر علينــا وعلــى 
غيرنــا، مــن أجــل خلــق تضامنــات نســوية حقيقيــة تلتــف حــول فهمنــا لمنظومــات القمــع السياســية العالميــة 
المجحفــة والتــي نتشــاركها وتؤثــر علينــا عبــر األوطــان وبغــض النظــر عــن أماكــن تواجدنــا. وبذلــك فإننــا ننظــر 
إلــى القمــع علــى أنــه ممارســة ويمكــن الحــد منهــا وال نعتبــره مرتبطــاً بفئــة مجتمعيــة معينــة أو عــرق أو نــوع 
اجتماعــي دون األخــرى، بســبب تقاطعيــة تجاربنــا وهوياتنــا، إذ يمكــن للنســاء ممارســة القمــع، كمــا يمكــن 
يــة التقاطعيــة أهميتهــا، إذ نعرفهــا عـلـى أنهــا  لألقليــات احتــكار الســلطة والمــوارد. ومــن هنــا تســتمد نظر
منهجيــة بحثيــة وفكريــة وسياســية تقــوم علــى تحليــل األوضــاع المختلفــة بيــن النــاس عامــة علــى أنهــا مبنيــة 
علــى مجموعــة مــن التجــارب التــي تتقاطــع. ويقصــد بذلــك النظــر إلــى تقاطــع عــدد مــن هيكليــات القمــع مثــل 
الجنــدر أو الجنــس أو الطبقــة االجتماعيــة أو االثنيــة أو العــرق. ومــن خــالل هــذه المنهجيــة ال تعتبــر تجــارب 
النســاء والرجــال واحــدة فهــي تختلــف بســبب العمــر والطبقــة االجتماعيــة والمســتوى التعليمــي والقابليــة 
الجســدية والحالــة االجتماعيــة. وال يمكننــا تحــت إطــار تلــك النظريــة اعتبــار الفــرد ضحيــة للنظــام القمعــي 

وحســب، فنحــن كأفــراد نعتبــر إحــدى أهــم مكونــات المنظومــات القمعيــة التــي نقــع تحتهــا. 

التضامنات النسوية العابرة لألوطان
إذ  فعال،  أدوات خلق حراك نسوي سياسي  أهم  لألوطان من  عابرة  نسوية  تضامنات  يعتبر خلق 
تمتاز تلك التضامنات بقدرتها على خلق وعي على المسببات الرئيسية للقمع والتي نتشاركها بغض 
الناجم عن  القمع  العالم من  في  النـظر عن أماكن تواجدنا وخلفياتنا وموقعياتنا. بينما نعاني جميعاً 
المادية  المعيشية  تجربتنا  أشكال  ولكن  والطبقية،  القامعة  الدولة  ومنظومات  واالستعمار  األبوية 
المتولدة عن ذات المنظومات القمعية مختلفة. وألن تجاربنا المعيشية مختلفة من المهم الحرص 
عدم  على  واعيات  نكون  لكي  غيرنا  مساحات  واحتالل  وقضايا  أصوات  على  االستيالء  تجنب  على 

تمييع قضايانا وقضايا غيرنا. 



35  

ية التقاطعية كنظر
هي منهجية بحثية وفكرية وسياسية تقوم على تحليل األوضاع المختلفة بين الناس عامة على أنها 
مبنية على مجموعة من التجارب التي تتقاطع. ويقصد بذلك النظر إلى تقاطع عدد من هيكليات القمع 
مثل الجندر أو الجنس أو الطبقة االجتماعية أو االثنية أو العرق، باإلضافة إلى االستعمار والمنظومة 
واحدة  والرجال  النساء  تجارب  تعتبر  ال  المنهجية  القمعية. ومن خالل هذه  الدولة  األبوية ومنظومة 
والحالة  الجسدية  والقابلية  التعليمي  والمستوى  االجتماعية  والطبقة  العمر  بسبب  تختلف  فهي 
فنحن  القمعي وحسب،  للنظام  الفرد ضحية  اعتبار  النظرية  تلك  إطار  تحت  يمكننا  وال  االجتماعية. 

كأفراد نعتبر إحدى أهم مكونات المنظومات القمعية التي نقع تحتها.

مثال: فعالية التضامنات النسوية عرب األوطان

كبــر المســببات للعنــف حــول  تعتبــر تجــارة الســالح بغــض النظــر عــن المــكان التــي تســتخدم بــه مــن أ
العالــم. إذ إن األســلحة التــي تســتخدم لقتــل الشــعوب ُمصــدرة مــن ذات شــركات الســالح العالميــة. ُتعتبــر 
مناهضتنــا لتجــارة الســالح شــكالً مــن أشــكال النضــال العابــر لألوطــان، فالســالح الــذي تــم اســتخدامه مــن 
كتوبر/تشــرين األول مــن عــام 2019، كان مــن صنــع بريطانــي  قبــل القــوات التركيــة فــي منطقــة رجوفــا فــي أ
كاتنــا كافــة أن نســعى إلــى التشــبيك مــع مناهضــي  ــدر للحكومــة التركيــة. وقــد يكــون مــن المفيــد لحرا ُمصَّ

تجــارة الســالح فــي أماكــن أخــرى، لكــي نتعــاون معــاً علــى الحــد مــن العنــف والقمــع بكافــة أشــكاله.

يموت شخص كل دقيقة نتيجة للعنف المسلح، وفي ذات الدقيقة يتم صناعة 15 سالح جديد. 
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تمرين
من خالل النظر إلى أوجه القمع الخمسة، حددي ما يلي: 

ما هي أشكال الممارسات القمعية التي ترغبين بمجابهتها للوصول إلى عدالة اجتماعية؟ 	 

ما هو المسبب الرئيس لهذه الممارسات؟ 	 

ما هي األساليب التي تعتقدين يمكن استخدامها بهدف التصدي لتلك الممارسات؟ 	 

كيف يمكننا تطبيق هذه األساليب على أرض الواقع؟ ما الموارد التي تحتاجينها؟ مع من عليك 	 
التشبيك وخلق تضامنات؟ ومن يشاركنا بتلك المعاناة؟ 

مالحـظة: 

يمكن تطبيق هذا التمرين على مستوى العمل الفردي والمؤسسات والمجموعاتي.
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تمرين
فروقات  من  الحد  خالل  من  إما  للقمع  التصدي  اطار  تحت  تصنيفها  يمكننا  بأفعال  يوم  كل  نقوم 
بأفعال  أو خلق تضامنات نسوية. فكري  القوى  أخالقية الستخدام  إيجاد طرق  أو من خالل  القوى 

تقومين بها، يمكن تصنيفها تحت هذا االطار. 

أمثلة توجيهية: 

الحد من الفروقات المبنية على العمر من خالل االستماع واالنصات لمتطلبات الفئات العمرية 	 
المختلفة ومحاولة التقارب معها. 

عادل 	  بشكل  الموارد  توزيع  نحو  السعي  خالل  من  الطبقة  على  المبنية  الفروقات  من  الحد 
ومساعدة اآلخرين. 

إيجاد طرق أخالقية إلدارة المال والمؤسسات والمنازل والعائالت. 	 

إيجاد طرق أخالقية للحكم والحوكمة بشكل عام. 	 

مساندة نساء في الحي قد تعرضن للعنف. 	 

سؤال بحيث عام
بدءاً من مكان تواجدك وموقعيتك حددي ما يلي: 

مــا هــي أشــكال القمــع التــي تتعرضيــن لهــا؟ كيــف يمكــن تصنيفهــا تحــت إطــار االســتغالل والتهميــش 	 
والفــرض الثقافــي واالســتضعاف والعنف؟ 

ما هو المسبب الرئيسي لهذا القمع؟ 	 

من يشاطرك هذه المعاناة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي؟ 	 

هل تتشاركين المسبب الرئيسي للقمع مع هذه الفئات؟ 	 

كيف يمكن مجابهة المسبب الرئيسي لهذا القمع؟ 	 

كيف يمكن أن تتقاطع قضيتك مع قضية غيرك؟ 	 

ما هي الدروس المستفادة التي يمكن الحصول عليها من خالل نضاالت األخريات؟	 

يمكننــا تلخيــص طــرق العمــل النســوي التقاطعــي السياســي والمجــدي لمجابهــة أوجــه القمــع الناجمــة عــن 
ســوء اســتخدام القــوى والــذي يمكــن ممارســته علــى مســتويات عــدة، تبــدأ بالمســتوى الفــردي، فــي: 

بناء حراك نسوي يجابه أوجه القمع وفروقات القوى، . 	
خلق أطر أخاقية الستخدام القوى )مثل الحوكمة النسوية(،. 	
خلق تضامنات نسوية تقاطعية عرب األوطان. . 	
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