
 

 

 المشاریع القومیة والعالقات الجندریة

 ترجمة براء سراج الدین، لصالح منظمة النساء اآلن من أجل التنمیة

 نبذة مختصرة:

المقالة هذه في فیها النظر تم التي الرئیسیة الجوانب إن محددة. تاریخیة طبیعة وذات األبعاد ومتعددة معقدة القومیة                    المشاریع

وفي والدولة. بالمواطنة المتصلة الجوانب وأیضًا والتقالید، بالثقافة المتصلة والجوانب واألصل، باألنساب المتعلقة الجوانب                هي

السلطة عالقات من وتجعل والذكوریة، األنوثة عن مفاهیم وتبني حاسمة، أدوارًا الجندریة العالقات تؤدي البلدان، هذه                  جمیع

مركز تعزیز إلى هدفت التي النسوّیة، السیاسة إن والرمزیة. والثقافیة البیولوجیة الوطنیة التجمعات إنتاج وتعید طبیعیًا                  أمرًا

قد الوطنیة، مجتمعاتها في الرجل مراكز مثل موقعها، أن حقیقة مواجهة إلى اضطرت قد المجتمعات، جمیع في وقوتها                    المرأة

من عملیة أي هناك تكون أن یمكن وال التاریخیة. القوى من وغیرها االجتماعیة االنقسامات من یحصى ال عدد قبل من                      ُشیدت

 عملیات الحوار السیاسي إال من خالل االعتراف باالختالفات ما بین النساء وما بین الرجال أیضًا ومواجهتها وتجاوزها. 

جهة، من خاص. بوجه والنساء عام بوجه الجندریة العالقات القومیة نظریات بها عالجت التي الطرق في متأصلة مفارقة                    هناك

غییرتز (شیلز، البریموردیالیین بین سیما ال القرابة، وعالقات األسریة للعالقات "طبیعیة" امتدادات بأنها األمم تصور                 تم

فیها ُتخاض والتي كامرأة/أم، الوطن فیها یبنى التي القومیة اللغة وفي اإلنشاءات هذه وفي .(1979 بیرغي دیر فان ،1963                   

والقومیة. باألمم المتعلق الخطاب صمیم في الجندریة العالقات تعتبر ،(1991 (إنلوي واألطفال" "النساء عن للدفاع                 الحروب

تناقش عندما حتى تمامًا، النساء تجاهل إلى تمیل السیاسیة والنظریات والقومیات األمم نظریات أغلب كانت أخرى، ناحیة                   ومن

(أمین الحكومیین البیروقراطیین و/أو (1986 سمیث 1983؛ (جیلنر المفكرین إلى ُیعزى كان األمر وهذا األمم، إنتاج                  إعادة

واسع أثر لها والتي االجتماعي" "العقد ل التقلیدیة النظریات فإن باتمان(1988)، كارول قالت وكما .(1989 زوبیدا                  1978؛

یعتبر ال الذي الخاص، المجال في المرأة تضع الغربي، والسیاسي االجتماعي للنظام السلیم المنطق لفهم األساس أرست                   والتي

المجال ذلك من المرأة استبعاد فإن العام، السیاسي المجال من كجزء عادة تناقش واألمم القومیة النزعة أن وبما سیاسیة. صلة                      ذا

 قد أثر على استبعادها من ذلك الخطاب أیضًا.



) وموسى ،(1990) وتشاترجي ،(1990) بالیبار للجندر: الُمغِفلین/ات المنظرین/ات بین من الملحوظة االستثناءات بین               ومن

هذا في یعملون كانوا الذین النسویین/ات الباحثین/ات من متنامیة ولكنها صغیرة مجموعة أفكارهم ورعت أثرت وقد .(1985                 

دیفیس - یوفال ;1989 باتمان ;1992 وآخرون وباركر 1982؛ وجایاواردینا 1991؛ وكاندیوتي 1989؛ إنلو (مثل                 المجال

العالقات تؤثر التي الطرق بعض المقالة هذه تستكشف وسوف .(1989 وانثاس دیفیس - یوفال ;1997 ,1993 ,1980                 

 الجندریة وتتأثر بالمشاریع القومیة. 

 
 وضع النظریات في األمم والدول 

األمم تنشأ أخرى. ناحیة من الدولة ومؤسسات ناحیة من القومیة والحركات باالیدیولوجیات وربطه "األمة" مفهوم تحلیل                  یجب

فرض على تتنافس مختلفة مجموعات لها تروج التي القومیة الخطابات تحویل خالل من تبنى وهي محددة، تاریخیة لحظات                    في

وهذا معینة. دولة في یعیشون الذین أولئك وحدود األمة حدود بین كامل تداخل وجود یفترض القومیة" "الدولة مفهوم                    هیمنتها.

(وال ُیعَتبرون ال معینة ودول مجتمعات في یعیشون أناس دومًا فهناك تقریبًا. مكان كل في وهم من أكثر لیس الحال                      بطبیعة

بلدان في یعیشون الذین القومیة الجماعات في أعضاء وهناك السائدة، الدولة في أعضاء األحیان) من كثیر في أنفسهم                    یعتبرون

كان الخیال هذا ولكن األكراد). (مثل الدول من العدید عبر مقسمة أو الفلسطینیین)، (مثل دولة قط لها یكن لم أمم وهناك                       أخرى،

 مبنیًا على أساس األیدیولوجیات القومیة (جیلنر 1938).

أو الدولة في سواء اإلیدیولوجیة األجهزة على حصولها وإمكانیة واحدة جماعة هیمنة تطبیع في یتلخص الخیال هذا تأثیر                    إن

كما الهامة. السلطة موارد من یستبعدها و "المعتاد" عن مفترضة انحراف حالة في األقلیات یضع التطبیع وهذا المدني.                    المجتمع

مع التعامل في حاسمة أهمیة یشكل الحقیقة هذه تفكیك إن المطاف. نهایة في العرقي" "التطهیر إلى الطریق یقود أن                     یمكن

 العنصریة من ناحیة، وفي فهم الدولة ذاتها من ناحیة أخرى. 

بموجبها یتم أن یمكن "موضوعیة" خصائص أي هناك كانت إذا أحدنا یتساءل فقد القومیة"، "الدول بـ "األمم" ربط یتم لم                      إذا

"حق بشأن المتحدة األمم أكدته الذي النطاق الواسع اآلراء توافق إلى بالنظر بحتة، نظریة لیست المسألة وهذه باألمم.                    االعتراف

 األمم في تقریر المصیر".

لها التي األمم بأنها األمم ُتعِرف حیث تسوق، قائمة وكأنها تبدو التعریفات هذه وبعض "لألمة". كثیرة تعریفات هناك كانت                     لقد

قائمة عن تستغني أخرى تعریفات .(1972:13 [1913] (ستالین وثقافتها االقتصادیة وحیاتها وأراضیها ولغتها               تاریخها



هو األمم كل أساسه على تقوم الذي الوحید المشترك المبدأ أن یزعم (1992:7) المثال سبیل على فغرینفیلد تمامًا. هذه                     التسوق

(1987 دیفیز یوفال ؛ 1940) باور أوتو أكدها التي الحیویة المكونات أحد عالیة. نوعیة ذات أمتهم بأن یشعرون أعضاءها                     أن

الذاتي االحساس یفسر أن ویمكن فحسب، الماضي إلى ولیس المستقبل، نحو موجه المصیر هذا حیث المشترك'. 'المصیر                   هو

أسطورة توجد ال حیث االستعمار، بعد ما التي الدول في أو المستوطنة، المجتمعات مثل واألمم، الجماعات تجاه الناس                    بالتزام

أیضًا المشترك المصیر یفسر أن یمكن نفسه، الوقت وفي .(1995 دیفیز ویوفال (ستاسیلولیس مشترك أصل ذات                  مشتركة

والتجنس الهجرة طریق عن داخلها، تجري التي الدائمة الحدود بناء إعادة وعملیات أممیة جماعة ألي الدینامیكي                  الطابع

 والتغییر وغیر ذلك من العملیات االجتماعیة والسیاسیة المماثلة.

عن یختلف الذي المشترك بالمصیر الشعور هذا تكتسب أن یجب ممكنة كأمة غرینفیلد یراها التي العالمیة" المتحدة                   "الوالیات

تقسم التي الحدود حول تتنظم الجماعات أن بما وطنیة، جماعة إلى تتطور أن قبل المجراتیة؟) (بین الجماعیة المصائر من                     غیره

معینة تاریخیة لحظات في مختلفة أبعاد على التأكید سیتم كما معقدة، القومیة المشاریع تكون ما وعادة و"هم". "نحن" إلى                     العالم

إلى القومیة والمشاریع األمم تقسیم [وتاریخیًا] ببساطة للمرء یمكن ال السبب، ولهذا الوطنیة. الجماعة داخل معین جزء في                    أو

تمیل التي القومیة للمشاریع رئیسیة أبعاد ثالثة بین یمیز المقال هذا ولكن القومیة. عن كتبوا ممن كثیرون یفعل كما                     "أنواع"،

الذي األنساب ُبعد هو القومیة للمشاریع الرئیسیة األبعاد هذه وأحد الجندریة. بالعالقات ما حد إلى مختلفة بطرق االرتباط                    إلى

الرؤى بناء إلى المشتركة الدم/الجینات أو المشترك األصل أسطورة تمیل حیث عرقه). (أو للشعب المحدد األصل حول                   ُیبنى

التراث فیه یعد الذي الثقافي البعد وهو أال القومیة للمشاریع آخر رئیسي ُبعد وهناك "األمة". لـ استبعادیة/المتجانسة                   األكثر

البناء هذا أن من الرغم وعلى األمة، "جوهر" أنه على األخرى والتقالید العادات و/أو الدین و/أو اللغة توفره الذي                     الرمزي

بالغ أمٌر هو العدو، الغریب، – "اآلخر" بناء إن العضوي". "غیر التنوع مع التسامح عدم إلى یمیل فإنه باالستیعاب،                     یسمح

حدود تحدد باعتبارها الوطنیة على فیركز المقالة هذه في نوقش الذي القومیة للمشاریع الثالث البعُد أما الصدد. هذا في                     األهمیة

 األمة، ومن ثم یربطها مباشرة بمفاهیم سیادة الدولة والسیادة اإلقلیمیة المحددة. 

 
 الدم واالنتماء والمرأة كمنتجْین بیولوجیین لألمة

في الحق وقٍت في سُیناقش كما األمم، حدود بناء في والسیاسیة والقانونیة الثقافیة الخطابات من متنوعة مجموعة                   استخدمت

أن وبما جیل. إلى جیل من تمتد كما و"هم" "نحن" إلى األشخاص تصنیف أجل من الحدود هذه بناء یتم ذلك، ومع                       المقال.



1980 دیفیز - (یوفال الحدود هذه داخل للجماعات" "حامالت أیضًا فإنهن لألطفال/االشخاص، بیولوجیة "منتجات" هن                النساء

 .( 

الجماعة إلى عادة ینضم أنه المرء یرى عندما والوطنیة اإلثنیة الخطابات في اإلنجابي المرأة لدور المركزیة األهمیة                   تتضح

قد هذه فإن كبیر، حد إلى متشابكة والعنصریة القومیة اإلیدیولوجیات تكون عندما وخاصة الحاالت، بعض وفي فیها. یولد                    عندما

بها یمكن التي الوحیدة والطریقة مستبعدون. فیها یولدون ال الذین أولئك أن حیث الجماعة، إلى لالنضمام الوحیدة الوسیلة                    تكون

الوقت، ذلك في حتى ولكن المتبادل. الزواج طریق عن تكون قد الحاالت هذه مثل في الوطنیة الجماعة إلى "الغرباء" ینضم                      أن

من 1/16 أو 1/8 من كانت ولو حتى "ملوثًا" یكون قد النقي" "الدم فإن المثال، سبیل على النازي القانون في الحال كان                        كما

نقطة "قاعدة واحدة) أمة تعریف األسود؟ هو (من كتابه في دیفیس جیمس یصف و األسود). (الیهودي، اآلخر دم من                     النسبة

 الدم الواحدة" التي عملت في بناء تعریف "من هو األسود" في الوالیات المتحدة األمریكیة.

الجماعات أعضاء بین الجنسیة بالعالقات أیضًا ینشغلون سوف الجنس "بنقاء" ینشغلون الذین أولئك أن مصادفة لیس ثم،                   ومن

التي األولى المهمة الخطوات بین من والزواج الجنس بممارسة "األعراق" مختلف من لألشخاص القانوني اإلذن كان                  المختلفة.

 اتخذتها حكومة جنوب أفریقیا في رحلتها نحو إلغاء الفصل العنصري. 

الدینیة القوانین مختلف وفي بحتة. بیولوجیة قضیة كونه عن البعد كل بعید أمر وطنیة جماعة إلى جدید طفل ضم أن شك                       ال

تكون قد أو الیهودیة)، في (كما األم عضویة أو اإلسالم)، في (كما األب عضویة على حصرا الطفل عضویة تعتمد قد                      والعرفیة،

یصبح متى تحكم التي واألنظمة القواعد من متنوعة مجموعة وهناك طوعیة. عضویة أو مزدوجة اختیار لعضویة                  مفتوحة

فئة اعتبارهم ویمكن كذلك؛ فیها یصبحوا لن التي والحاالت الجماعة من جزءًا المختلطة" "األبوة في المولودون                  األطفال

على - أو العبودیة؛ أثناء الحال كان كما "األدنى"، الجماعة من وجزء أفریقیا؛ جنوب في الحال كانت كما منفصلة،                     اجتماعیة

بین الزواج كحاالت أفریقیا جنوب في الحال كان كما "الممتازة"، الجماعة من جزء - الحدوث نادر هذا أن من                     الرغم

والقانونیة والدینیة االجتماعیة األعراف فإن لذلك .(1995 (غوتییریز المكسیك في الهنود واألرستقراطیین االسبان               المستوطنین

 لها أهمیة حاسمة في هذا الصدد. 

أو النساء، تشجیع الممكن من یكون فقد محددة، تاریخیة لحظات في قومیة مشاریع یبني الذي الهیمنة خطاب على                    واعتمادًا

ــ الوالدة قبل المناسبة االختبارات تطویر منذ وخاصة ــ أو األطفال إنجب عدم أو إنجاب على أحیانًا ُیجَبرن وقد                     تثبیطهن،



للسیطرة القومیة السیاسات على الهیمنة إلى رئیسیة خطابات ثالثة من أكثر أو واحدة وتمیل بعینه. جنس من أطفال                    إنجاب

 السكانیة. هم – خطاب "الناس كسلطة" خطاب تحسین النسل والخطاب مالتویزي. 

 
 
 
 
 
 

 "الناس كسلطة":

   خطاب تحسین النسل والخطاب المالتوسي

أیضًا النمو هذا یستند قد األحیان بعض وفي المستمر. نموها على یعتمد أنه على "األمة" مستقبل إلى ُینظر الخطاب، هذا                      في

یكون أن منها یطلب التي للمرأة االنجابیة القدرة على حصریًا یكون یكاد نحو على ذلك یعتمد أخرى، أحیان وفي الهجرة.                      إلى

من متنوعة لمجموعة تكون قد ـ األحیان من كثیر في األول المقام في رجاًال ـ الناس إلى الحاجة إن األطفال. من أكبر عدد                         لدیها

في المثال، سبیل على كجنود. كمستوطنین، كعمال، إلیهم حاجة هناك تكون أن ویمكن والعسكریة. المدنیة القومیة،                  األغراض

ألن بالقلق یشعرون وهم ثالث. الطفل على المكافأة وضعف المدرسة، سن تحت طفل لكل نقدیة مكافأة الحكومة تعرض                    الیابان

إذا "األمة": رفاهیة هو الحملة لهذه الرسمي السبب تاریخه. في اإلطالق على األدنى اآلن أصبح الیابان في الموالید                    معدل

لدعم أعلى ضریبیة وأعباء االقتصادي، النمو وتباطؤ العمالة، "نقص في یتسبب سوف ذلك فان الیابان، سكان عدد                   انخفض

"اإلنجاب القسریة الثالثینات حملة أصداء الحملة أثارت االنتقادات، لبعض بالنسبة ولكن للمسنین". االجتماعیة               الخدمات

 والتضاعف" لصالح اإلمبراطوریة الیابانیة.. (الشبكة العالمیة للمرأة للحقوق اإلنجابیة، 1991). 

 
تتشاركها األمة" "نوعیة بشأن المخاوف أن شك ال "بجودتها". بل األمة بحجم یهتم ال زائف، علم وهو النسل، تحسین علم                      إن

في بیفیریدج یصفه الذي البریطاني" "العرق بشأن القلق وكان النسل. تحسین في علماء أنفسهم یعلنون ممن بكثیر أوسع                    دوائر

والتعلیم الصحة لتحسین الترویج وتم .(1942 (بیفیریدج البریطانیة الرفاهیة دولة نظام إلنشاء الدافع بأنه الشهیر                 تقریره

ولكنه األطفال، تغذیة بتحسین یتعلق ال النسل تحسین علم أن غیر األمم. نوعیة لتحسین ضروریة أنها على للفقراء                    واإلسكان

 یحاول تحدید نوعیة األمة مسبقا عن طریق "الطبیعة" عبر التكاثر االنتقائي. 



المعرفة استخدام هو السیاسات لصناع الوحید والخیار البشري؛ الجنس مستقبل تحدد الجینیة القوانین إن عنصریین علماء                  وقال

 الجینیة للنهوض بالبشریة أو رفض السماح لالنحالل العرقي بتدمیر الناس (كوونتز 1986: 150). 

بمفاهیم تتعلق حیث القادم, للجیل البدنّیة "الّصّحة" من بكثیر بأكثر تتعلق الوطنّي للتكاثر النسل تحسین هیكلیات                  ولكن

 "المخزون القومّي" والتماثل البیولوجي للسمات الّثقافّیة. 

لي الوزراء رئیس طالب حیث سنغافورة، هو النسل تحسین عبارات بأقوى الیوم السكانیة السیاسات فیه تصاغ الذي البلد                    أن

حین في الجیني، المستوى على یتفوقوا أن الممكن من أطفاًال الوطني كواجبهن العالي التعلیم ذوات النساء تنتج بأن یو                     كوان

في االستمرار من بدًال التعقیم على وافقن إذا دوالر 10 000 قدرها نقدیة مكافأة على المتعلمات غیر الفقیرات األمهات                     تحصل

إلیها ُینظر وال دائمًا واضحة تكون ال السیاسات هذه أن من الرغم وعلى .(1992 ودیفان (هینج وراثیًا المتدّنین أطفالهن                     إنجاب

واإلثنیة، (الطبقة، أساس على السكان من مختلفة قطاعات تجاه اإلنجاب وتثبیط تشجیع سیاسات فإن الدرجة، بنفس مكان كل                    في

 والعرق، وفي كثیر من االحیان كل ما سبق)، موجودة في بلدان كثیرة.

لن األرض كوكب بأن 1800 عام في بالفعل تنبأ قد دین، رجل إلى تحول الذي البریطاني االقتصاد رجل مالتوس، توماس                      كان

علق كما طویلة. لفترة العالمیة الغذائیة الموارد من كثیرًا أكبر بسرعة عددهم ینمو الذین البشر من متزاید عدد دعم من                      یتمكن

نهایة في استقراره ثم السكاني، النمو إبطاء یمكن أوًال، األساسیة. البنود من اثنین أساس على خطأ كان مالتوس فإن ،                      هارتمان

شأن من كثیرًا مالتوس قلل ثانیًا، "الطبیعیة". الكوارث طریق عن فقط ولیس لألفراد، الطوعیة الخیارات طریق عن                   المطاف

اإلنتاج بین جدًا مختلفة عالقات من ذلك على یترتب وما عددهم یتزاید الذین البشر من سكانه إطعام على األرض كوكب                      قدرة

 البشري ومعدالت التكاثر. 

وكان الثالث. العالم بلدان على تركیزًا أكثر أصبحت أنها رغم دوریة، بصورة ُتسمع ظلت المالتوسي النوع من النبوءات أن                     بید

بول ستانفورد بجامعة األحیاء عالم وكتبه ،1968 عام في ظهر الذي السكانیة القنبلة هو الصدد هذا في التأثیر شدیدة الكتب                      أحد

غیر من اآلخرین "جرف" من العنصري الخوف بین الثالث العالم في السكاني النمو معدل على التركیز جمع وقد                    ایهرلیتش.

العالم بلدان في الحیاة مستوى وانخفاض الفقر الستمرار المذنب الغربي اللیبرالي الضمیر إلرضاء سهل تفسیر مع                  الغربیین

تحول لقد بل إیدیولوجي خطاب مجرد یكن لم مالثوس توماس خطاب أن ذلك من األهم ولكن االستعمار. بعد ما فترة في                       الثالث

حل لمحاولة رئیسیة استراتیجیة بوصفه نفسها، الثالث العالم بلدان من العدید في السكانیة السیاسات في األساس حجر                   إلى



التوازن تعرض إذا والسیاسي االقتصادي النظام استقرار زعزعة من خوف وهناك للبلدان. واالجتماعیة االقتصادیة                المشاكل

 بین العرض والطلب على سوق العمل للتهدید الشدید نتیجة للنمو "الذي ال یمكن السیطرة علیه" في السكان. 

وحیث األطفال، عدد من للحد قویة ضغوط توجد بحیث كبیرة. بدرجة جندري نوع ذا المالتوسیة السیاسات تأثیر یكون ما                     وغالبًا

نحو رئیسیة بصورة توجه الموالید ووأد اإلجهاض ممارسات فإن واقتصادیة، اجتماعیة ألسباب قیمة أكثر الذكور األطفال                  یكون

 البنات. 

 
 السیاق االجتماعي

عدد حیث من الفردیة والمصلحة الوطنیة الجماعیة المصلحة بین خطیر تضارب هناك یكون ما كثیرًا أنه مالحظة المهم                    ومن

الناس لدى یكون أن األهمیة فمن والمرضى، المسنین لرعایة اجتماعیة رعایة هیاكل توجد ال أنه وحین الواحد. للفرد                    األطفال

وفیات ومعدل متقدمة عامة صحیة خدمات توجد ال عندما ذلك، على وعالوة لدعمهم. األصحاء األطفال من الكافي                   العدد

 الرضع مرتفع، فإن هناك اهتمامًا حقیقیًا بأن تصبح المرأة حامًال ألكبر عدد ممكن من المرات. وكما أشارت هارتمان

في تذكره یجب مهم أمٌر وهذا أیضًا. الرضع وفیات معدل انخفاض دون السكاني النمو معدل انخفض أن أبدًا یحدث لم                      أنه 

ُتخفض السكاني، النمو معدل لتخفیض ضغوط خلق إلى فیه تؤدي الذي نفسه الوقت في ألنها الهیكلیة، التعدیالت سیاسات                    أوقات

سونیا ذكرت وكما أصحاء. أطفاًال ویرّبین یحملن لكي للنساء الالزم والدعم العامة الصحیة للرعایة المخصصة األموال                  أیضًا

السیاسیة األجندة تحویل في اإلنجابیة والحقوق اإلنجابیة الصحة حركة شنتها ضخمة دولیة حملة نجحت فقد (1994:7)                  كوریا

األسرة تنظیم عن قراراته تتحدث ال حتى ،(1994 (سبتمبر/أیلول القاهرة في التنمیة وسیاسات للسكان المتحدة األمم                  لمؤتمر

واألمراض السرطان من والوقایة والطفل االم رعایة أیضا ذلك وسیشمل اإلنجابیة. الصحة عن بل فحسب، الحمل منع                   وخدمات

 المنقولة جنسیا. 

السیاسي الخطاب في التحول هذا أن إال تنفیذها، وبین الرسمیة المتحدة األمم تصریحات بین كبیر فرق وجود من الرغم                     وعلى

الوحید االجتماعي العامل لیس االجتماعیة والرعایة العامة للصحة أساسیة هیاكل وجود عدم فإن ذلك، ومع لألفضل. هو                   العام

بین اُألصولي التحالف جانب من للمرأة اإلنجابیة للحقوق الشرسة المقاومة أن حیث االعتبار، بعین یؤخذ أن ینبغي                   الذي

على المرأة قدرة تعتبر اآلخرین، الدینیین وللزعماء لهم وبالنسبة ذلك. على تشهد أن یمكن القاهرة مؤتمر أثناء وإیران                    الفاتیكان

خیانة أنه على یفسر أن شأنه من فعل أي اتخاذ في النساء من كثیر ویتردد لسلطتهم، مباشرا تهدیدا أجسادها على                      السیطرة



تكون أن من بدًال أنه على (3 الفصل في سیبین (كما السیاق هذا في التشدید المهم من أنه كما المقدسة. والعرفیة الدینیة                        للقوانین

یتعلق فیما المتضاربة المواقف تشریع أجل من الدینیة بالسلطة التذرع یجري "أساسیة"، و "جوهریة" دینیة لضرورات                  نتیجة

 بالمرأة وخیاراتها االنجابیة. 

ممارسة على قدرتها عادة، (وكذلك، للمرأة االجتماعیة القیمة فیها تعتمد التي والثقافیة االجتماعیة النظم في ذلك، على                   وعالوة

تحملهم الذي األطفال عدد فإن ال، أم أبناء لدیها كان إذا ما على العمر) في كبیرة تكون عندما خاصة االجتماعیة السلطة                       بعض

وروس كوریا سونیا أسمته بما یتعلق فیما وخاصة االجتماعي، للتحول شموًال أكثر عملیات على یعتمد أن یمكن                   المرأة

تخلق أن شأنها من - االقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة - العولمة عملیات أن كما االجتماعیة. المرأة بحقوق (1994)                   بیتشسكي

هناك یكون ما وكثیرًا تعمل، لكي المرأة على الضغط من مزید هناك سیكون ناحیة، فمن المرأة. خصوبة على متناقضة                     ضغوطًا

العرقیة اُألصولیة الهویة تزاید فإن أخرى، ناحیة ومن الدولیة. المعونة منظمات خالل من المتاحة الحمل منع وسائل من                    المزید

"العرف باسم إنجابیة حقوق أي معارضة من وتزید المرأة على سیطرتها تحكم أن شأنها من السیاسیة والحركات                   والدینیة

 والتقالید". 

الكاثولیكیة) الكنیسة (مثل دینیة حكومیة، غیر رسمیة وغیر رسمیة تجمعات تكون أن أیضًا یمكن أنه نتذكر أن المهم                    ومن

قویة ضغوط هناك كانت المثال، سبیل فعلى عدمه. أو أطفال إنجاب على النساء على تجبر وأحیانًا الضغط تمارس                    وقومیة،

ابن لدینا یكون أن یجب فلسطینیة: امرأة لي قالت كما الوطني، النضال على األطفال من المزید لحمل الفلسطینیة المرأة                     على

في نكون عندما لیعیننا واحد وابن المال لكسب النفطیة الدول إلى یذهب واحد ابن للسجن، یذهب واحد ابن والقتل، للقتال                      واحد

 كبار سن.

تهدد بیولوجیة موقوتة قنبلة هي أشهر... عشرة كل آخر فلسطینیًا تحمل التي الفلسطینیة المرأة قال: عرفات یاسر إن                    وُیقال

 بنسف الكیان الصهیوني من الداخل (البرتغالیة 1996:311). 

والوطنیة الدینیة الحدود خارج ذلك، من واألسوأ بل الزوجیة، نطاق خارج أطفال والدة احتمال فإن أخرى، ناحیة                   ومن

ومن بشدة. یعاقبن قد "العدو" مع "یختلطن" أنهم في المشتبه والنساء األسرة على عار بمثابة اعتباره یمكن                   "المالئمة"،

والذین االغتصاب جرائم بسبب ولدوا الذین البوسنیین باألطفال المتعلقة التقاریر الصدد هذا في وردت التي االخرى                  الحاالت

 ُهجروا في المستشفیات ودور األیتام بسبب العار الذي لحق باألسرة/المجموعة اإلثنیة. 



بها ترى التي بالطرق ویتأثر یؤثر وكالهما وثیقًا، ترابطًا مترابطة للمرأة اإلنجابیة والحقوق السكانیة السیاسات فإن                  ولذلك،

 مختلف المشاریع القومیة حجم ونوعیة "مخزون الجینات" في الجماعة الوطنیة وكیفیة التحكم فیها واستنساخها.

 
 التكاثر الثقافي والعالقات الجندریة

أن حتى الجماعات. من وغیرها القومیة الجماعات وأیدیولوجیات تحالیل في رئیسیًا دورًا تلعب "الثقافة" أصبحت                 لقد

تصبح وهنا، حدث. قد السیاسیة اللغة على العام الثقافي الطابع "إضفاء أن: زعم (1995:2) شیروب                 كارل-أولریك

 استراتیجیات الهیمنة واستراتیجیات التمرد ُتصاغ نحو متزاید في إطار المصطلحات الثقافیة للخصوصیة العرقیة."

األمم سرد إنتاج وإعادة وعالمات، كأقالیم، محوریة، أدوارًا الجنسیة والحیاة الجندریة الكیانات تلعب الثقافي، الخطاب هذا                  وفي

معظم في وكذلك االجتماعیة، والجماعات للهویات الثقافیة الهیكلیات جوهر هي الجندریة العالقات إن األخرى.                والجماعات

 الصراعات والتنافسات الثقافیة. 

أنه إال ،(1993 عام في (أسعد القوى عالقات خطاب عن التحلیلیة الناحیة من یختلف والثقافة الدین خطاب أن من الرغم                      وعلى

داخل السلطة بتسلسل لیس یتعلق ما في سیما ال صحیح وهذا ملموس. نحو على تاریخیًا منها یتجزأ ال جزءًا دومًا                      یشكل

الدیني بالخیال یتعلق فیما أیضًا بل فحسب، المجتمع داخل العامة والسلطة الطبقة بهیاكل وعالقتها والثقافیة الدینیة                  المؤسسات

المسألة هذه محور هما والجندر الجنسیة الحیاة ان واإلقصاء. الدمج هیكلیات عن فضًال لدیه، مفضل هو ما وتراتبیة                    والثقافي

 (الملك 1995).

"جوهر" ُتشكل أنها على الجنسین بین العالقات إلى ُینظر ما كثیرًا للثقافة، االجتماعي للتكاثر المركزیة األهمیة وبسبب                   كذلك،

البالغین بین العالقات ذلك في بما هنا، خاصة أهمیة له "المنزل" بناء إن جیل. إلى جیل من تنتقل حیاة وسائل بوصفها                       الثقافات

والتي والسریر، للعب الزمنیة والقصص المنزلي، والعمل الطعام، وتناول الطهي وطرق األسرة، في واألطفال البالغین                 وبین

) وأنا أنثیاس عائیا أشار وكما ذلك، ومع ومستنسخة. متجانسة وجمالیة، أخالقیة كاملة، عالمیة نظرة تصبح أن خاللها من                    یمكن

مشمولة والتحول واالنحدار النمو عملیات كانت إذا إال للمشاكل، المثیرة االنجاب بفكرة التمسك للمرء یمكن ال ،(8-1989:7                 

 فیها.

 وتعمل الثقافات داخل السیاقات االجتماعیة والمكانیة (دوایر في غونیو ویاتان 1993) التي ال یمكن فهمها بشكل

 منفصل عن البعد الزمني (دورین ماسي 1994). ومن شأن اختالف الوضع، سواء على الصعید االجتماعي أو الصعید



 الجغرافي، أن یؤثر على الطرق التي یتم بها التعبیر عن الثقافات واستخدامها، سواء داخل الجماعات أو خارجها. وقد أشار د.

 بومان (1994) إلى أنه في حین یفترض الخطاب السائد تطابق الثقافة والمجتمع، فإن الخطاب الخفي (للشعب) یمیل إلى إنكار

 ذلك. ومن األمثلة الواضحة على هذا الخطاب "الدموي" شعار "األخوات والنساء السود في الجنوب ضد األصولیة" عندما

 رددوا في مظاهرات مناهضة للعنف المنزلي في الجنوب وفي مواجهة مظاهرة اإلسالمیین المناهضة لرشدي: تقلید المرأة –

 المقاومة، ولیس الخضوع! 

 فبدًال من أن یكون هناك مجموعة ثابتة ومتجانسة من التقالید والعادات، فإن "األشیاء الثقافیة" تحتاج إلى أن ُتوصف بأنها مورد

 غني، وعادة ما یكون ملیئًا بالتناقضات الداخلیة، التي یستخدمها بشكل انتقائي مختلف العناصر االجتماعیة في مختلف المشاریع

 االجتماعیة في إطار عالقات قوى محددة وخطاب سیاسي داخل الجماعة وخارجها. فنوع الجنس، والفئة، والعضویة في

 الجماعة، والمرحلة في دورة الحیاة، والقدرة على ذلك، كلها تؤثر على إمكانیة الوصول إلى هذه الموارد ومدى توفرها، وعلى

 الموضع المحدد الذي یتم استخدامها منه.

 إن تعریف الثقافة بهذه الطریقة یستبق المناقشات حول مفهوم "األصالة". بحیث أن األصالة تفترض وجود بنى ثابتة

 وضروریة وموحدة الثقافات والهویات والتجمعات. "األصالة" یمكن أن تصبح موردا سیاسیًا واقتصادیًا في حد ذاتها في

 مشاریع عرقیة معینة. كما یمكن أن یؤدي إلى ما أسماه كوبنا میركر (1990) "عبء التمثیل"، وقد أطلقت علیه أمریتا تشاشهي

 (1991) في سیاق مختلف إلى حد ما "الهویات القسریة".

 وغالبا ما یطلب من النساء بصفة خاصة تحمل "عبء التمثیل" هذا، حیث یتم تشییده النساء كحاملین رمزیین لهویة

 الجماعة وشرفها، شخصیًا وجماعیًا على حد سواء. وقد اقتبست كلودیا كونتز (1986:196) بعض الشعارات التي ُأعطیت

 للفتیات والصبیان في حركة هتلر الشبابیة. بالنسبة للفتیات كان الشعار: "كن مخلصًا؛ كن نقیًا؛ كن ألمانیًا". بالنسبة لألوالد، كان

 األمر كذلك، "عیشوا بإخالص، قاتلوا بشجاعة، وموتوا من الضحك". وكانت الواجبات الوطنیة للبنین أن یعیشوا ویموتوا من

 أجل األمة؛ ولم تكن الفتیات في احتیاج إلى التحرك ــ بل كان لزامًا علیهم أن یتحولوا إلى التجسید الوطني. 

 إن المرأة، التي غالبًا ما تكون أم، ترمز في العدید من الثقافات إلى روح الجماعیة، سواء كانت أم روسیا أو أم أیرلندا

 أو أم الهند. وفي الثورة الفرنسیة كان رمزها "ال باتریه"، وهو شخصیة امرأة تنجب طفًال، وفي قبرص، كانت الجئة تبكي على

 ملصقات على جانب الطریق تجسیدًا آلالم وغضب الجماعة القبرصیة الیونانیة بعد الغزو التركي. وفي مجتمعات الفالحین،



 أسهم اعتماد الناس على خصوبة "األم األرض"، دون شك في هذا االرتباط الوثیق بین األرض الجماعیة والهویة الجماعیة

 والنسائیة. بید أن المرأة ترمز إلى الجماعة أیضا بطرق أخرى. وكما أشارت سینثیا إینلوي

  (1990)، ُیفترض أن الرجال یذهبون إلى الحرب من أجل "النساء واألطفال". وترتبط المرأة بالخیال الجماعي مع األطفال،

 ومن ثم بالمستقبل الجماعي، فضًال عن العائلي. ولكن هذا ال یحدث أثناء الحروب فحسب. في اآلونة األخیرة، على سبیل المثال،

 في أعمال الشغب التي اندلعت بین الشباب المسلم في برادفورد، أوضح أحد المشاركین الدافع وراء أفعالهم لمراسل صحیفة

 الجاردیان (ترافیس 18/6/95): ال یتعلق األمر بالبغاء أو البطالة أو بكل ما هو هراء رئیس الكونستابل. إنها طریقة معاملة

 ضابطي شرطة إحدى نسائنا.

 كما أدى "عبء التمثیل" على المرأة في هویة الجماعة ومصیرها في المستقبل إلى بناء المرأة بوصفها الجهة التي تتحلى

 بشرف الجماعة. 

 فالمرأة، في سلوكها "السلیم"، ومالبسها "المناسبة"، تجسد الخط الذي یدل على حدود الجماعة. كما تتعرض نساء

 أخریات في مجتمعات أخرى عدیدة للتعذیب أو القتل على أیدي أقربائهن بسبب الزنا، والفرار من المنزل، وغیر ذلك من

 االنتهاكات الثقافیة للسلوك التي ُینظر إلیها على أنها  تجلب الخزي والعار على أقاربهن الذكور ومجتمعاتهن (انظر على سبیل

 المثال، تشاشهي، 1991 وروزاریو 1991). وكانت إحدى النسخ األضعف من االنتقام ضد النساء الالتي قمن بخیانة الشرف

 الجماعي هي الحالقة الجماعیة لرؤوس النساء، في بلدان أوروبیة مختلفة بعد الحرب العالمیة الثانیة، المتهمات بالتصید للجیوش

 النازیة المحتلة أثناء الحرب (1996). 

 وحتى عندما ال تصل األمور إلى هذه الظروف القصوى واالستثنائیة في كثیر من األحیان، فإن التقالید الثقافیة وغالبًا

 ما تستخدم (إعادة) اختراع التقالید (هوبسباوم ورینجر 1983) كوسیلة إلضفاء الشرعیة على سیطرة المرأة وظلمها. في

 الحاالت التي یشعر فیها الرجال األفراد وكذلك جمیع الجماعات بأنهم مهددون من "اآلخرین"، قد تزداد هذه الظاهرة حدة. 

 في كتابه عن األخالق ما بعد الحداثة، الحیاة في أجزاء، یزعم زیغمونت باومان (1995) أنه خالفًا للتوقعات التقلیدیة

 التي ترى األخالق نتیجة لتدخیل قواعد أخالقیة ثقافیة معینة، فإن األخالق البد أن ُینَظر إلیها باعتبارها قبل المجتمع. وهي

 تظهر بمجرد أن یدرك الفرد وجود "آخر" وینشأ خیار بشأن الطریقة التي ینبغي أن یعامل بها الشخص اآلخر. وسارع باومان



 إلى توضیح أن هذا ال یعني أن الجمیع أخالقي، بل أن الحاجة إلى األخالق البشریة تسبق وال تتبع أنظمة دینیة أو ثقافیة أخرى

 محددة. 

 إن تعریف باومان لألخالق یضع إدارة ومراقبة بناء الحدود في قلب األنظمة األخالقیة الثقافیة المختلفة. حیث أنه لدى

 جمیع المجتمعات مجموعة من التقالید الثقافیة والذكریات الجماعیة و"الحس السلیم" یمكن من خاللها العثور على صورة

 "اآلخرین" و"القواعد" المتعلقة بكیفیة التعامل معهم. بطبیعة الحال، وكما هو الحال في أي إنتاج ثقافي آخر، فإن البناء الثقافي

 "اآلخر" دینامي ومليء بالتناقضات ومتاح بشكل متفاوت لمختلف الجوانب االجتماعیة والفئات والمجموعات. على الرغم من

 أن "المجتمعات المتخیلة" القومیة والعرقیة (أندرسون 1983) یفترض أن تتجاوز الفروق بین الجنسین والطبقة واإلقلیمیة

 وغیرها من االختالفات، فإنها في كثیر من األحیان یمكن أن تصبح داللیات، على األقل جزئیًا، من االختالف، التي بنیت على

 أنها جاءت من "مخزون" مختلف. 

 وعادة ما تكون المرأة في موقف متناقض داخل الجماعة. فمن ناحیة، كما ذكر أعاله، كثیرًا ما ترمز إلى وحدة

 الجماعة، وشرفها، ومبرر تنفیذ مشاریع وطنیة وعرقیة محددة، مثل شن الحرب. ولكن من ناحیة أخرى، فإنهم غالبًا ما

 یستبعدون من "نحن" الجمعیة من الدولة السیاسیة، ویحتفظون بشيء ال بوضع موضوع. في هذا المعنى بناء النسویة یتلّقى

 خاصیة من الغیریة. وغالبا ما توضع مدونات ثقافیة صارمة لما هو "امرأة مناسبة" إلبقاء المرأة في هذا المنصب األدنى من

 السلطة. وفي الوقت نفسه، توجد صلة وثیقة بین مفاهیم النشاط الجنسي وأشكال أخرى من بناء "الغیریة" مثل العنصریة. 

 
 العنصریة والحیاة الجنسیة

 توجد صور شیطانیة مماثلة تجمع بین الخوف والحسد تجاه األشیاء العنصریة لیس فقط تجاه السود ولكن أیضًا في

معظم الصور العنصریة األخرى، كما أظهرت سیبووني (1983) وجیلمان (1991) فیما یتعلق بالیهود، وإدوارد سعید (1978

 ) وغیرهم (انظر على سبیل المثال، لوتز 1991 ولویس (1996)) فیما یتعلق بالتقالید الثقافیة الغریبة للشرق األوسط. إن ُبعد

 التجسید لآلخر الذي یتسم بالعنصریة یضع الحیاة الجنسیة في قلب الصور العنصریة التي تنهمك في أحالم أخرى من الملذات

 المحرمة ومخاوف العجز. 
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