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لكسندرا كولونتاي
أ
لكسندرا كولونتاي ا
أ
 ا

مقدمة
م�����ن بي�����ن ع�����دة قض�����ايا تتطل�����ب بح�����ث واهتم�����ام
لة العلق�ات الجنس�ية واح�دة

س
البشرية المعاص�رة، تع�د مس�ا

همي����ة
س
ك�ثرهم ا

س
ى ع����ن. م����ن ا

س
م����ة بمن����ا

س
و ا
س
فل يوج����د مجتم����ع ا

ني��ة ول
ن
نه��ا ليس��ت قض��ية ا

س
عي ا س��طوري ال��ذي ي��دد

س
النك��ار ال

.ملحة
عمق ك�ثيًرا

س
زمة جنسية حادة ا

س
تحيا البشرية اليوم ا

و ضارة وذلك كونها قديم�ة
س
ن تكون غير صحية ا

س
من مجرد ا
.جًدا وعالقة

وعبر رحلة التاريخ البش�ري الطويل�ة ل�ن تج��د،على
صبحت فيه مشكلة الجنس مشكلة محورية

س
رجح، وقًتا ا

س
ال

ص���بحت قض���ية العلق���ات
س
ف���ي حي���اة المجتمع���ات؛ حي���ث ا

بين الجنسين بمثاب�ة الس�احر ال�ذي يج�ذب انتب�اه المليي�ن
نه�ا معي�ن

س
المهتمين، وحيث سيقت الحال�ة الجنس�ية عل�ى ا

نواع شتى من الفنون
س
.ل ينضب للهام ا

زمة وتن��امي خطورته��ا، ي��زداد وض��ع
س
وم��ع اس��تمرارال

ا، ويب���ذلون مح���اولت مض���نية ويائس���ة زمً���
س
الن���اس كارثي���ة وتا

وم����ع ك����و محاول����ة. لتس����وية “مش����كلة غي����ر قابل����ة للح����وي
ويب��دو. جدي��دة، ت��زداد عق��دة العلق��ات الشخص��ية تش���ابًكا

نن��ا ل��م نتمك��ن بع��د م��ن التع��رف عل��ى ط��رف الخي��ط
س
م�ر وكا

س
ال

الوحي����د ال����ذي س����يمكننا ف����ي النهاي����ة م����ن النج����اح ف����ي ف����ك
فالمش�����كلة الجنس�����ية مث�����و. تش�����ابك العق�����دة المستعص�����ية

الحلق���ة المفرغ���ة، كلم���ا ازاداد تهي���ب وخ���وف الن���اس منه���ا،
ا وتش������تًتا وعج������زوا ع������ن الفك������اك م������ن كلم������ا ازدادوا تخبطً������

.الدوران اللنهائي في الفراغ
نن��ا يج��در بن��ا

س
الك�تل��ة المحافظ��ة م��ن البش��رية ت��رى ا

ن علين��ا إع��ادة إرس��اء
س
الع��ودة إل��ى زم��ن الماض��ي الس��عيد، وا

خلق
س
س��رة وتعزي��ز المع��ايير الحس��نة لل

س
س��س القديم��ة لل

س
ال

ن علين���ا. الجنس���ية
س
نص���ار البرجوازي���ة الفردي���ة في���رون ا

س
م���ا ا

س
ا

ت���دمير والتخل���ص م���ن ك���و الض���وابط المنافق���ة البالي���ة ال���تي
تقي�����د وتح�����د الس�����لوك الجنس�����ي، ه�����ذه “الخ�����رق البالي�����ةي
ب��د، فق��ط الض��مير

س
دفن لل ن تُ��

س
القمعي��ة ال��تي ل ل��زوم، لب��د ا

الف�ردي، والرادة الفردي�ة لك�و ش�خص ه�ي ال�تي تفص�و ف�ي
.هذه المسائو الحميمة

ن تس�وية
س
خ�ر، يؤك�د الش�تراكيون ا

ن
عل�ى الج�انب ال

المش��اكو الجنس��ية ومعالجته��ا ل��ن يك��ون إل بإع��ادة تنظي��م
س��اس الجتم��اعي والقتص��ادي لهيك��و المجتم��ع

س
لك��ن،. ال

نن��ا ل��م
س
جي��و المش��كلة إل��ى الغ��دي ه��ذا دلي��و عل��ى ا

س
لي��س “تا

س
ا

ن
س
ل يجدر بن�ا ا

س
نجد “طرف الخيط السحريي الوحيد بعدف ا

ملنا في حو التش��ابكف
س
نه ا

س
ن نحدده ل

س
قو ا

س
و على ال

س
نجده ا

ن، خاص�����ة ف�����ي ه�����ذه
ن
ن نع�����ثر علي�����ه ال

س
ل ينبغ�����ي علين�����ا ا

س
وا

اللحظة تحديًداف
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زمة عبر التاريخ
أ
ال

يمنحن���ا تاري���خ المجتم���ع البش���ري، تاري���خ المعرك���ة
المس������تمرة بي������ن مختل������ف الفئت والطبق������ات الجتماعي������ة
ه���داف والمص���الح، فك���رة ع���ن كيفي���ة إيج���اد

س
المتعارض���ة ال

ول��ى ال��تي تم��ر فيه��ا
س
ط��رف “الخي��طي، فه��ذه ليس��ت الم��رة ال

زمة جنسية
س
يًضا ال��تي. البشرية با

س
ولى ا

س
وليست هذه المرة ال

خلقي��ة
س
يت���وارى فيه��ا المعن��ى الواض��ح والمح��دد للوص��ايا ال

للعلق���ات الجنس���ية تح����ت ض����غط ان���دفاع تي����ار م����ن القي����م
زم��ة الجنس��يةي ف��ي. والمث��و الجدي��دة

س
فق��د اش��تدت ح��دة “ال

عص���ر النهض���ة والص���لح، عن���دما دف���ع التط���ور الجتم���اعي
حكم���ت س���يطرتها

س
بوي���ة القطاعي���ة ال���تي لطالم���ا ا

س
الك���بير بال

س������يس ق������وة
س
إل������ى الخلفي������ة، مفس������ًحا الطري������ق لتط������وير وتا

.اجتماعية جديدة ت البرجوازية
خلق الجنسية في الع�الم القط�اعي م�ن

س
نبثقت ال

عم�����اق ت طريق������ة الحي�����اة القبلي�����ة ت القتص�����اد الجم�����اعي
س
ا

.والقي���ادة الس���تبدادية القبلي���ة ال���تي تخن���ق الرادة الفردي���ة
خلق������ي الجدي������د والغري������ب

س
اص������طدم ه������ذا م������ع النظ������ام ال

خلق الجنس�������ية
س
للبرجوازي�������ة الص�������اعدة، حي�������ث تق�������وم ال

ساس�يات
س
البرجوازية على مبادئ تتناقض تناقًضا ح�اًدا م�ع ا

خلق القطاعي�������ة
س
حل�������ت “العائل�������ة النووي�������ةي بنزعته�������ا. ال

الفردي����ة الص����ارمة واس����تئثارها وعزلته����ا مح����و ال����تركيز عل����ى
العم�����و الجم�����اعي ال�����ذي ك�����ان س�����مة م�����ن س�����مات الهيك�����و

.القتصادي المحلي والقليمي للحياة القبلية
خلقي��ات المنافس��ة،

س
س��مالية نم��ت ا

س
وف��ي ظ��و الرا

وغلبت مبادئ الفردية والملكية الخاص�ة الحص�رية ودم�رت
ك���و م���ا تبق���ى م���ن فك���رة المجتم���ع، ال���ذي ك���ان إل���ى ح���د م���ا

ش��كال الحي��اة القبلي��ة
س
ولق��رن كام��و،. مش��ترًكا بي��ن جمي��ع ا

بينما كان مختبر الحياة المعق�د يح�ول القواع�د القديم�ة إل�ى
خلقي�ة،

س
فك�ار ال

س
صيغ جديدة محًقًقا النسجام الظاهري لل

تنق����و النس����ان بارتب����اٍك بي����ن اثني����ن م����ن النظ����م الجنس����ية
ش���ديدة الختلف م���ع مح���اولٍت لتطوي���ع نفس���ه للنظ���امين

ٍن واحد
ن
.مًعا في ا

ي���ام التغيي����ر المش���رقة المبهج���ة
س
ثن����اء ا

س
لك����ن ح���تى ا

زم��ة الجنس��ية مستعص��ية وعميق��ة كم��ا ه�ي،
س
تل��ك، ظل��ت ال

خ����ذ الش����كو التهدي����دي الُمف����ترض ف����ي عص����رنا
س
لكنه����ا ل����م تا

ي�ام العظيم�ةي لعص�ر. الح�الي
س
ن�ه ف�ي “ال

س
والس�بب ف�ي ذل�ك ا

النهضة، في “العصر الجديدي، عندما غمر الض�وء المش�رق
لوانه الناص��عة الع��الم المي��ت،

س
للثقاف��ة الروحي��ة الجدي��دة ب��ا

زم��ة
س
ا رتاب��ة ومل��و حي��اة العص��ور الوس��طى، ل��م ت��ؤثر ال مغرقً��

ثر. الجنسية إل على جزء صغير نس�بًيا م�ن البش�رية
س
بينم�ا ت�ا

كبر من البشرية، الفلحون، بشكو غير مباشر،
س
الجزء ال

وبطيء، عل���ى م���دى ق���رون، ف���ي ص���ورة تغيي���ر ف���ي القاع���دة
عل������ى الس������لم. والعلق������ات القتص������ادية الريفي������ة

س
م������ا ف������ي ا

س
ا

الجتم��اعي ف��دارت معرك��ة شرس��ة بي��ن ع��المين اجتم��اعيين
ا عل���ى ص���راٍع بي���ن مثله���م يضً���

س
نط���وى ذل���ك ا

س
متعارض���ين، وا

مور المختلفتان تماًما
س
.وقيمهم ووجهة نظرهم لل

وللمفارقة فالذين تعرضوا للمعاناة والتهديد بفعو
زم�ة الجنس�ية المتفاقم�ة ه�م م�ن تط�وروا

س
م�ا الفلح�ون،. ال

س
ا

فقد ظلوا حذرين من كو ما هو جديد، مواصلين التمسك
ج�دادهم

س
وفق�ط تح�ت. بحزم التقالي�د القبلي�ة الموروث�ة ع�ن ا

ض����غط الض����رورة الملح����ة ع����دلوا وكيف����وا تل����ك التقالي����د م����ع
.الظروف المتغيرة للبيئة القتصادية

ح����تى ف����ي ذروة الص����راع بي����ن البرجوازي����ة والع����الم
زم��������ة الجنس���������ية “طبق��������ة دافع��������ي

س
القط��������اعي تج���������اوزت ال

ي الطبقات الدنيا في المجتمع�ات
س
وف�ي حي�ن. الضرائبي؛ ا

تماش���ت الطبق���ات العلي���ا م���ن المجتم���ع م���ع تفكي���ك القي���م
ا عل�ى التش�بث بتقال�ديهم ك�ثر عزمً�

س
.القديمة، بدا الفلح�ون ا
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وعل���ى الرغ���م م���ن الزواب���ع المس���تمرة ال���تي ض���ربت رؤوس���هم
ن الفلحي�������ن،

س
ق�������دامهم، إل ا

س
رض م�������ن تح�������ت ا

س
وه�������زت ال

س����س
س
خاص����ة ال����روس منه����م، تمكن����وا م����ن الحف����اظ عل����ى ا
و تزعزع لقرون عديدة

س
.نظامهم الجنسي دون تغيير ا

زم�������ة
س
مر مختل�������ٌف للغاي�������ة، فال

س
م�������ا الي�������وم، ف�������ال

س
ا

ح�����د، ح�����تى الفلحي�����ن
س
مثله�����ا مث�����و. الجنس�����ية ل تتج�����اوز ا

ق بي����������ن س����������اكني القص����������ور م����������راض المعدي����������ة “ل تف����������رد
س
ال

حياء الطبقة العامل�ة
س
والوضعاءي، وتنتشر في القصور وفي ا

حي������اء الس������كنية الهادئ������ة
س
المزدحم������ة، كم������ا تظه������ر ف������ي ال

عم��اق الري��ف،
س
للبرجوازي��ة الص��غيرة، وتش��ق طريقه��ا نح��و ا

وروبي������ة
س
وته������اجم ض������حاياها داخ������و فيلت البرجوازي������ة ال
ك��واخ الفلحي��ن

س
قبي��ة العم��ال العفن��ة، وا

س
ل توج��د. وداخ��و ا

ن
س
ميني ض����د الص����راع الجنس����ي، والق����ول ب����ا

س
و ت����ا

س
“حماي����ة ا

وح������دهم س������ليلي القطاع������ات الرغ������دة م������ن المجتم������ع ه������م
المتخبط����ون الغ����ارقون ف����ي خض����م ه����ذه المش����كلت خط����ٌا

.فادح
زم�����ة الجنس�����ية عتب�����ات من�����ازل

س
م�����واج ال

س
ض�����ربت ا

العم���ال، لتخل���ق حال���ة م���ن الص���راع ال���داخلي الح���اد مس���اٍو
ا للمعان����اة النفس����ية ل� “الع����الم ال����برجوازي المره����في، تمامً����
ملكي

س
زم����ة الجنس����ية مح����و اهتم����ام “ذوي ال

س
فل����م تع����د ال

ك�بر قط�اع ف�ي
س
قلق��ت المش�اكو الجنس��ية ا

س
وحس��ب، حي��ث ا

ص��بحت م��ن مش��اكو الحي��اة اليومي��ة للعم��ال
س
.المجتم��ع ت ا

ن نفهم لماذا نتعامو مع هذه القضية
س
ولذلك من الصعب ا

الحيوي��ة العاجل��ة به��ذا الق��در م��ن اللمب��الة ال��تي ل تغتف��ر،
ك�ثر ص���حة بي���ن

س
ن مهم���ة خل���ق علق���ات مبهج���ة وا

س
وذل���ك ل

الجنس��ين ه��ي واح��دة م��ن المه��ام ال��تي عل��ى الطبق��ة العامل��ة
ثناء هجومها على “قلعة المستقبو المحاصرةي

س
.إنجازها ا

ما ه�ي ج�ذور ع�دم الك�تراث غي�ر المغتف�ر ه�ذا فيم�ا
ساسية للطبق�ة العامل�ةف كي�ف

س
يتعلق بواحدة من المهام ال

نفسنا الطريق�ة المنافق�ة ال�ذي نح�ول به�ا “المش�اكو
س
نفسر ل

الجنس����يةي إل����ى كونه����ا “مس����ائو خاص����ةي ل تس����تحق عن����اء
ن����ه
س
و الهتم����ام الجم����اعيف لم����اذا تجاهلن����ا حقيق����ة ا

س
الجه����د ا

وعل��ى م��ر التاري��خ ك��انت قض��ية تغيي��ر ش��كو العلق��ات بي��ن
الجنسين واح�دة م�ن الس�مات المش�تركة والممت�دة للنض�ال
خلقي��ة ه��و ال��ذي يح��دد

س
ن نس��ق القواع��د ال

س
الجتم��اعي، وا

ن طريق�ة تنظي�م العلق�ات الشخص�ية
س
طبيع�ة العلق�ات، وا

ثير مح���وري
س
داخ���و المجموع���ات الجتماعي���ة ك���انت ذات ت���ا

على نتيجة الصراع بين الطبقات الجتماعية المتعاديةف
ش�����كال

س
س�����اة مجتمعن�����ا ليس�����ت مج�����رد ته�����اوي ا

س
ما

السلوك المعتادة والمبادئ المنظم�ة له�ا، لكنه�ا تكم�ن ف�ي
ي���ة دللت عل���ى إمكاني���ة ظه���ور

س
ن ا
ن
نن���ا ل���م نلح���ظ ح���تى ال

س
ا

موج��ة تغيي��ر عفوي��ة م��ن داخ��و النس��يج الجتم��اعي، تل��ك
مو
س
نها منح النسان ال

س
.المحاولت التي من شا

عواطف فاسدة

نح���ن نعي���ش ف���ي ع���الم العلق���ات الملكي���ة، ع���الم
خلق الفردي�ة والتناقض�ات الطبقي�ة الح�ادة

س
نح�ن لن�زال. ال

ة عزل�ة ش�عورية ووح�دة شخص�ية ل
س
نعيش ونفكر تح�ت وط�ا

ويش���عر النس��ان به��ذه “الوح���دةي داخ���و الم���دن. مف��ر منه���ا
ص��دقائه

س
ال��تي تع��ج ضوض��اًءا وبش��ر، يش��عر به��ا ح��تى بي��ن ا

وه���ذا الش���عور بالعزل���ة. المقربي���ن وبي���ن زملئ���ه ف���ي العم���و

والوح���دة ه���و الس���بب ف���ي مي���و النس���ان للتش���بث الس���لبي
بن���اء

س
م ال���روحي م���ن بي���ن ا

س
المرض���يد ب���وهم العث���ور عل���ى “ت���وا

خر
ن
ن المشاعر الخادع�ة ه�ي الوس�يلة. الجنس ال

س
فهم يرون ا

ب��ة الوح��دة
ن
الوحي��دة للبتع��اد، ول��و لبع��ض ال��وقت، ع��ن كا

.التي ل فكاك منها
ي عص���ر م���ن العص���ور

س
ربم���ا ل���م يش���عر البش���ر ف���ي ا
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به�ذا الق�در العمي�ق والمس�تمر م�ن الوح�دة الروحي�ة كم�ا ف�ي
رج��ح ل��م يكون��وا عل��ى ه�ذه الدرج��ة

س
ال��وقت الح��الي، وعل��ى ال

م���ن الك�تئب ول ه���ذا الستس���لم الت���ام للش���عور بالوح���دة
ن
ن
م�ر بخلف. مثلم�ا ه�و الوض�ع ال

س
ن يك�ون ال

س
م��و ا

س
لك�ن، نا

ش��د س��اعات اللي��و س��واًدا ه��ي الس��اعة ال��تي تس��بق
س
ذل��ك، فا

م�������ا الفرديي�������ن، ذوي الص�������لت الض�������عيفة. ب�������زوغ الفج�������ر
س
ا

ن الفرصة لتغيي��ر
ن
خرين، فلديهم ال

ن
فراد ال

س
بالجماعات وبال

طبيعة علقاتهم الجنسية بحيث تقوم على الجوهر الخلق
 م��ن الفس��يولوجية العمي��اء، خاص��ة

ً
للص��داقة والزمال��ة ب��دل

ن ف���ي وقتن���ا الحاض���ر، يظه��ر بوض���وح ش��ديد عج���ز وظل���م
س
وا

خلق الملكية الفردية
س
.ا

ف��ي نق��د نوعي��ة العلق��ات الجنس��ية يفع��و النس��ان
نم�اط الس�لوك

س
ك�ثر بك�ثير م�ن مج�رد رف�ض ا

س
المعاصر ما هو ا

خلق الحالي�ة
س
وتس�عى. التي عفا عليه�ا الزم�ن م�ن ق�وانين ال

روح��ه الوحي�دة لتجدي�د ج�وهر تل�ك العلق��ات، إن�ه يش�تكي
ويت����وق ل� “الح����ب الك����بيري، لحال����ة ال����دفء والب����داع ال����تي
تمل���ك وح���دها الق���درة عل���ى تبدي���د الش���عور الب���ارد بالوح���دة

.الذي يعاني منه الفرديين حالًيا
زم�����ة الجنس�����ية نتيج�����ة

س
رب�����اع ال

س
وإذا ك�����انت ثلث�����ة ا

للعلق��ات الجتماعي��ة والقتص���ادية الخارجي���ة، ف��إن الرب���ع
خ��ر يتوق��ف عل��ى موقعن��ا م��ن “النف��س الفردي��ة المرهف��ةي،

ن
ال

يديولوجي����ة البرجوازي����ة الحاكم����ة
س
إن “طاق����ة. ال����تي ترعاه����ا ا

لماني����ة
س
الح����بي عن����د الن����اس الي����وم، كم����ا تق����ول الكاتب����ة ال

دن�����ى مس�����توياتها، حي�����ث يس�����عى
س
مايزي�����و ت هي�����س، ف�����ي ا

مًل ف����ي إيج����اد، م����ن
س
الرج����ال والنس����اء لبعض����هم البع����ض ا

ك����بر م����ن المتع����ة
س
خ����ر، وس����يلة لحص����ة ا

ن
خلل الش����خٍص ال

نفس����هم
س
ول ف����رق هن����ا بي����ن ك����ونهم. الروحي����ة والجس����دية ل

م ل، فه����م بالك����اد يفك����رون فيم����ا
س
م����تزوجين م����ن ش����ركائهم ا

خ�����ر، وفيم�����ا يح�����دث لع�����واطفه
ن
يعتم�����و داخ�����و الط�����رف ال

.وتحولته النفسية
والنزعة “الفردية الخالص�ةي ال�تي تمي�ز عص�رنا ربم�ا
ل تظه�����ر بش�����كو س�����افر وص�����ارح مثلم�����ا تظه�����ر ف�����ي تنظي�����م

ش�����خٌص يري�����د اله�����روب م�����ن وح�����دته. العلق�����ات الجنس�����ية
ن ك�ونه “يح��بي ف�إن ه�ذا يعطي��ه الح��ق

س
وبس��ذاجة يتخي��و ا

خ��ر ت يعطي��ه الح��ق ف��ي إس��عاد
ن
ف��ي تمل��ك روح الش��خص ال

.نفسه بتلك النعم�ة الن�ادرة م�ن التف�اهم والتق�ارب الع�اطفي
فس�����دنا عواطفن�����ا بالعب�����ادة المس�����تمرة لل�

س
نح�����ن الفردي�����ون ا

ن بإمكانن���ا الحص���ول عل��ى الس��عادة
س
نن���ا نتص���ور ا

س
ن���اي، ل

س
“ال

ن نك�����ون ف�����ي حال�����ة م�����ن “الح�����ب الش�����ديدي م�����ع
س
بمج�����رد ا

ي ش�����يء
س
إن. المقربي�����ن لن�����ا، دون الض�����طرار ل� “منحه�����مي ا

ا مط�الب مطالبنا التي نلقيها على ع�اتق “ش�ريكناي ه�ي دائمً�
بس���ط

س
، ونح���ن غي���ر ق���ادرين عل���ى اتب���اع ا

س
مطلق���ة، ل تتج���زا

خ����ر علين����ا مع����املته بكام�����و
ن
ا ا ن شخصً����

س
قواع����د الح�����ب ت ا
.العتبار والتقدير

ويج���������ري بالفع���������و ص��������ياغة المف���������اهيم الجدي��������دة
للعلقات بين الجنسين، تلك المف�اهيم الجدي�دة س�تعلمنا
كي�ف نص�و لعلق�ات قائم�ة عل�ى الحري�ة الكامل�ة والمس�اواة

ن يح�دث ه�ذا س�تبقى. والص�داقة الحقيقي�ة
س
لك�ن إل�ى حي�ن ا

البش����رية قابع����ة ف����ي ال����برد م����ع مش����اعر الوح����دة الروحي����ة،
ش��عة

ن
دف  في��ه ا فض��وي تُ��

س
ن تحل��م ب� “عص��ر ا

س
ويمكنه��ا فق��ط ا

“إل��ه الش��مسي العلق��ات النس��انية، ويخت��بروا في��ه الح��س
.الجماعي، ويتعلموا وفًقا لظروف معيشية جديدة

زمة رغم التنوع الكبير
أ
ا

ن تح����و إل بالص����لح
س
زم����ة الجنس����ية ل يمك����ن ا

س
ال

الج�ذري للنف�س البش�رية، وم�ا ل�م ت�زداد ق�درة النس�ان عل�ى
ساس������ي للعلق������ات الجتماعي������ة. الح������ب

س
وه������ذا التح������ول ال

س�س ش�يوعية، ض��روري لع�ادة تش�كيو
س
والقتص�ادية عل�ى ا
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ن��ه، ح��تى
س
نه��ا “حقيق��ة قديم��ةي إل ا

س
النف��س البش��رية، ورغ��م ا

خ���ر
ن
ن، ل يوج���د مخ���رج ا

ن
ح���وال ل���ن. ال

س
ي ح���ال م���ن ال

س
وب���ا

زمة الجنسية، بغض النظر عن نمط ال�زواج
س
تتراجع حدة ال

و العلقات الشخصية التي يحرص الناس على تجربتها
س
.ا

ول��م يش��هد التاري��خ ه��ذا الق��در م��ن تن��وع العلق��ات
ب���دي بم���ا

س
ن ت فنج���د ال���زواج ال

ن
الشخص���ية مثلم���ا يح���دث ال

سرة مستقرةي، ويالتحاد الحري، والزنا الس��ري،
س
فيه من “ا

ا م��ع ش��ريكها؛ وال��زواج الثن��ائي، والثلث��ي وفت��اة تعي��ش علنً��
ش��خاص ت ول��ن

س
ربع��ة ا

س
وح��تى ال��زواج المعق��د المك��ون م��ن ا

نماط الجن�س التج��اري 
س
).ال�دعارة(نتحدث هنا عن مختلف ا

خلقيي�ن مختلفي�ن ق�ائمين
س
ن نشهد نمطين ا

س
كذلك يمكن ا

ا إل���ى جن���ب ف���ي الري���ف ت مزي���ج م���ن الطريق���ة القبلي���ة جنبً���
س������رة البرجوازي������ة النامي������ة

س
وُينظ������ر. القديم������ة للحي������اة، وال

، بالض����افة إل����ى الزن����ا، والرج����ال*لباحي����ة بي����وت الفتي����ات
.الذين يضاجعون زوجات ابنائهم، كوصمة عار

ش�������������كال المتناقض�������������ة
س
ن رغ�������������م ال

س
والم�������������دهش ا

والمتش�����ابكة للعلق����ات الشخص����ية ف����ي ال����وقت الحاض����ر،
خلقي���ة،

س
لي���زال الن���اس ق���ادرون عل���ى الثق���ة ف���ي الس���لطة ال

نهم يمنحون هذه التناقضات معًنا، ويش�قون طريقه�م
س
كما ا

خلقي�ة المتن�افرة
س
لك�ن، ح�تى الت�برير. عبر ه�ذه الق�وانين ال

خلقي�ة جدي�دةي ل�ن يس�اعد
س
حيا وفًقا لمعايير ا

س
نا ا
س
المعتاد “ا

خلق الجدي���دة ف���ي ط���ور التش���كيو
س
ح���د، طالم���ا بقي���ت ال

س
ا

ومهمتن�ا ه�ي اس��تخلص الش�كو الجدي��د م�ن بي��ن. وحس��ب
فوض��ى المع��ايير الجنس��ية المتناقض��ة ف��ي ال��وقت الحاض��ر،
خلقي��ة ال�تي تتواف��ق م�ع نفس��ية وروح

س
وتوض��يح المب��ادئ ال

.الطبقة التقدمية الثورية

التملك روح البرجوازية

وج���ه القص���ور الس���ابق ذكره���ا للنف���س
س
إل���ى ج���انب ا

ن��ا(المعاص��رة ت الفرداني��ة المتطرف��ة، والنرجس��ية 
س
ال��تي) ال

زم���ة الجنس���يةي ح���دة بفع���و
س
ص���بحت عب���ادة ت ازدادت “ال

س
ا

:اثنين من الخصائص السيكولوجية للنسان الحديث
.فكرة امتلك الشريك في الزواج -1
العتق�����اد بع�����دم تك�����افؤ الجنس�����ين، واختلف -2

قيمتهم��ا ف��ي ك��و ش��يء، وف��ي ك��و المج��الت، بم��ا ف��ي ذل��ك
.المجال الجنسي

س������ري الف������ردي
س
خلق البرجوازي������ة، بنمطه������ا ال

س
ال

ا عل�����ى الملكي�����ة الخاص�����ة، رس�����خت النط�����وائي الق�����ائم كليً�����
خ�ر
ن
ن “يمتل�كي ال

س
ح�د الش��ريكين يج��ب ا

س
ن ا
س
بعناي��ة لفك�رة ا

ا، ولطالم����ا نجح����ت ف����ي ذل����ك إن فك����رة “المتلكي. تمامً����
ك�ثر مم���ا ك���انت علي���ه ف���ي ظ���و النظ���ام القبل���ي

س
ن ا
ن
تنتش���ر ال

وخلل فترة تاريخية طويلة في ظو رعاية. لعلقات الزواج
رغ���م(“القبيل��ةي، ل��م ت���ذهب فك��رة امتلك الرج���و لزوجت���ه 

ن الزوجة من ممتلكات الزوج
س
نه لم يكن هناك شٌك في ا

س
)ا

بع��د م��ن مج��رد الحي��ازة المادي��ة البحت��ة
س
ك��انت. إل��ى م��ا ه��و ا

الزوج���ة ملزم���ة ب���الخلص الجس���دي لل���زوج ت لك���ن روحه���ا
ا له�ا ن الفرس�ان اع�ترفوا بح�ق الزوج�ة ف�ي. ك�انت ملكً�

س
ح�تى ا

فلط���ونيين وبحقه���ا ف���ي
س
ص���دقاء ا

س
ن يك���ون له���ا معج���بين وا

س
ا

تلق��ي كلم��ات الط��راء ويالغ��زلي م��ن الش��عراء، وم��ن فرس��اٍن
خرين

ن
.ا

والبرجوازي�����ة ه�����ي ال�����تي رس�����خت وع������ززت مفه�����وم
 ع���ن

ً
ا فض���ل ا عاطفيً��� الملكي���ة المطلق���ة ل� “الش���ريكي امتلكً���

امتلك�����ه الم�����ادي، وبالت�����الي اتس�����ع مفه�����وم ح�����ق الملكي�����ة
خ�����ر

ن
ليش�����مو الح�����ق ف�����ي امتلك كام�����و لع�����الم الط�����رف ال

رص عل��ى. الروح��ي والوج��داني س��رة وحُ��
س
زز هيك��و ال وله��ذا عُ��

ض������مان اس������تقراره ف������ي الف������ترة ال������تي ك������انت تكاف������ح فيه������ا
البرجوازي��ة للهيمن��ة، وه��و المفه��وم ال��ذي س��لمنا ب��ه بوص��فه
خلقي��ة

س
ع��د للتعام��و مع��ه باعتب��اره م��ن الث��وابت ال ا اع موروثً��
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لق��د ذهب��ت فك��رة “الملكي�ةي إل�ى م��ا! المطلق��ة ال�تي ل تتغي��ر
س����رة

س
بع����د م����ن ح����دود “ال����زواج الش����رعيي، فمفه����وم ال

س
ه����و ا

ش��كال الح��ب
س
ر نفس��ه كمق��وم حتم��ي م��ن بي��ن معظ��م ا يص��دد

.“الحري
والعش��������اق المعاص��������رين م��������ع كام��������و اح��������ترامهم
للحري���ة، غي���ر مقتنعي���ن بفك���رة الخلص الجس���دي وح���ده

وللتخل������ص م������ن التهدي������د الح������الي. لش������ريكهم ف������ي الح������ب
اي بد، نشن بمنتهى القس�وة والفظاظ�ة “هجومً�

س
بالوحدة ولل

جي����ال
س
عل����ى عواط����ف م����ن نح����ب بش����كو ل����ن تس����توعبه ال

س��رار المتعلق��ة. القادم��ة
س
ونتمس��ك بحقن��ا ف��ي معرف��ة ك��و ال

بوج����ود الش����ريك، فالعاش����ق العص����ري ق����د يغف�����ر الخيان�����ة
سهو م�ن الخيان�ة “الروحي�ةي، فه�و ينظ�ر

س
الجسدية بشكو ا

نه�ا
س
ي عاطف�ة خ�ارج ح�دود العلق�ة “الح�رةي عل�ى ا

س
للشعور با

انتق��اٌص م��ن س��عادته الشخص��ية، ف��المحبين ف��ي علق��اتهم
.دائًما ما يكونوا مفرطي الحساسية تجاه طرف ثالث

ا ق��د لحظن��ا ه��ذا الوض��ع الغري��ب نن��ا جميعً��
س
ولب��د ا

ن يتعرف��ا
س
لثني��ن وقع��ا ف��ي الح��ب ح��ديًثا ومتعجلي��ن، قب��و ا

عل��ى بعض��هما البع��ض بش��كو ص��حيح، لممارس��ة حقه��م ف��ي

ن،
ن
خ�ر ح�تى ال

ن
معرف�ة ك�و العلق�ات ال�تي م�ر به�ا الط�رف ال

عمق زوايا حياة شريكهم
س
اثنان ل��م. متعجلين للتفتيش في ا

مس، وف���ي لحظ���ة م���ا م���ن الث���ارة الحس���ية
س
يعرف���ا بع���ض ب���ال

خ��ر
ن
ح��دهما ال

س
يري��دان. المتبادل��ة، يتعجل��ون لتمل��ك قل��ب ا

ن ه�����ذه النف�����س الغريب�����ة الغامض�����ة، بخبراته�����ا
س
ن يش�����عرا ا

س
ا

.السابقة التي ل يمكن محوها، هي امتداٍد لذواتهم
ن الزوج��ان ملكي��ة خاص��ة لبعض��هما

س
لك��ن، فك��رة ا

ن باس������تطاعه زوجي������ن
س
ا، لدرج������ة ا البع������ض مقبول������ة تمامً������

مس حي��������اته الخاص��������ة
س
ش��������ابين، ك�������ان لك��������و منهم��������ا ب��������ال

خ���ر دون
ن
ح����دهم ال

س
ن يفتح����ا الي����وم رس����ائلهم ا

س
المنفص����لة، ا

اس����تحياء، ليجعل م����ن كلم����ات ش����خص ث����الث ه����و ص����ديق
م�ًرا غي�ر

س
حدهما فقط ملكية مشتركة، ونادًرا م�ا يع�د ذل�ك ا

س
ل

 بي��ن. مش��روع
س
ن ينش��ا

س
لف��ةي يمك��ن ا

س
لك��ن ه��ذا الن��وع م��ن “ال

ا .المح��بين فق��ط بع��د قض��ائهم ف��ترة طويل��ة م��ن حي��اتهم معً��
 ع��ن الش��عور

ً
وع��ادة م��ا يح��و ن��وع خ��ادع م��ن التق��ارب ب��ديل

 ع��ن الفك��رة الخاطئ��ة القائل��ة
س
الص��ادق، وه��ذا الخ��داع ينش��ا

س����اس ك����افي
س
ن العلق����ة الجس����دية بي����ن شخص����ين ه����ي ا

س
ب����ا

خر عاطفًيا
ن
حدهما ال

س
صيو حقوق ملكية ا

س
.لتا

معايير مزدوجة

التف���اوتي بي���ن الجنس���ين ت ع���دم المس���اواة ف���ي“
حق������وقهم، التقيي������م غي������ر المتك������اف  لخ������براتهم الجس������دية
خ���رى الخطي���رة ال���تي تش���وه

س
والعاطفي���ة ت ه���ي الخاص���ية ال

زم�ة
س
نفسية النسان المعاصر، وه�ي الس�بب ف�ي تعمي�ق “ال

.الجنسيةي
خلق الكامن��ة ف��ي ك��و م��ن المجتم��ع

س
ازدواجي��ة ال

القبل�����ي وال�����برجوازي، س�����ممت عل�����ى م�����دى ق�����رون نفس�����ية
 من�����ا. الرج������ال والنس�����اء

س
وه�����ذه الممارس�����ات ج�����زٌء ل يتج�����زا

فك����ار
س
ك�ثر ص����عوبة م����ن التخل����ص م����ن ال

س
والتخل����ص منه����ا ا

ي��ديولوجيا
س
ش��خاص ال��تي ورثناه��ا ع��ن ال

س
المتعلق��ة بتمل��ك ال

.البرجوازية فقط
فك�����رة ع�����دم تك�����افؤ الجنس�����ين، ح�����تى ف�����ي مج�����ال
ن نفس السلوك س��وف

س
الخبرة الجسدية والعاطفية، يعني ا

ة
س
م ام��را

س
ا لف��اعله، رج��ٌو ك��ان ا .ُينظ��ر ل��ه بش��كو مختل��ف وفقً��

ك�ثر ال�����برجوازيين “تق�����دًماي، ال�����ذي يرف�����ض نظ�����ام
س
وح�����تى ا

ا خلق الح������الي برمت������ه، بس������هولة س������يجد نفس������ه متلبسً������
س
ال

حك���ام مختلف���ة ح���ول س���لوك واح���د عل���ى حس���ب
س
بإص���دار ا

.جنس فاعله
مث��ال واح��د بس��يط يك�ف��ي، فلنتخي��و رج��و متعل��م
م��ن مثقف��ي الطبق��ة الوس��طى، ناش��ط ف��ي الحي��اة السياس��ية
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و ربم���ا يك���ون
س
والجتماعي���ة ت باختص���ار “ش���خص ممي��زي، ا

وه�و لي��س(“شخصية عامةي ت يشرع في مضاجعة طاهيته 
مٍر ن��ادر الح��دوث

س
ا ش��رعًيا)ب�ا ه�و. ، وربم��ا ق�د يتزوجه��ا زواجً��

يغي������ر المجتم������ع ال������برجوازي م������وقفه ونظرت������ه حي������ال ه������ذا
الرجوف هو يلقي الح�دث بظلل ش�ك، ول�و بق�در ض�ئيو،

خلقيةف بالطبع ل
س
خرى،. على مزاياه ال

س
ن نتخيو حالة ا

ن
ال

ة محترم��������ة م��������ن المجتم��������ع ال��������برجوازي تشخص��������ية
س
ام��������را

و ربم��ا كاتب�ة، كله�ن س�واء
س
و طبيب��ة، ا

س
اجتماعي�ة، باحث��ة، ا

.ت ت�����وددت إل�����ى خادمه����ا، واس�����تكمال للفض����يحة تزوجت�����ه
ة
س
كي����ف س����يتجاوب المجتم����ع ال����برجوازي م����ع س����لوك الم����را
نف س���������وف ُينظ���������ر له���������ا بمنته���������ى

ن
“المحترم���������ةي ح���������تى ال

كيد
س
!“الزدراءي، بالتا

ن
س
 ك�ثيًرا ل�������و ا

س
س�������وا

س
ولنت�������ذكر، سيص�������بح وض�������عها ا

و يمتل�ك “ص�فات
س
زوجها، الخادم، وسيم، حسن المظر، ا

خ��رى ممي��زة
س
ا لم��اذا س��قطتي هك��ذا. “بدني��ةي ا واض��ح تمامً��

سيتش���دقون، وهك���ذا ستص���بح ه���دًفا لس���خرية البرجوازي���ة
.المنافقة

ة يتس�م ب� “ط�ابع ف�رديي فل��ن
س
إذا ك�ان اختي��ار الم�را

يغف��ر له��ا المجتم��ع ال��برجوازي، وه��ذا الموق��ف ه��و ن��وع م��ن
ن��واع ال��ردة لتقالي��د زم��ن القبيل��ة

س
ن. ا

س
المجتم��ع لي��زال يري��د ا

ة ف���ي اعتباره����ا عن���د اتخاذه���ا ق����راٍرا م���ا، طبقته���ا
س
تض���ع الم���را

ومكانته�������ا والتوجيه�������ات المجتمعي�������ة، وب�������الطبع مص�������الح
ة. عائلته�����ا

س
ن ي�����رى الم����را

س
ل يس����تطيع المجتم����ع ال�����برجوازي ا

و خ����ارج ال����دائرة
س
س����رتها، ا

س
كش����خص مس����تقو بمع����زل ع����ن ا

والمجتم����ع المعاص����ر بقي����امه. المغلق����ة للواجب����ات المنزلي����ة
بعد من المجتمع

س
ة يذهب إلى ما هو ا

س
بدور الوصيد على المرا

القبليد القديم، فالتعليمات ل تتوقف عند الزواج وحسب،
ل تق���ع ف���ي الح���ب إل م��ع ه��ؤلء ال���ذين

س
ولك���ن إل���ى الح���رص ا
.“يستحقونهاي فقط

نلتق���ي باس���تمرار برج���ال يتمتع���ون بص���فات روحي���ة
ة فارغ�ة

س
وفكرية عظيمة، ومع ذلك نجدهم قد ارتبطوا ب�امرا

ل قيمة لها كش�ريكة لحي�اتهم، ل تتماش�ى قيمته�ا الروحي�ة،
ح�وال، م�ع قيم�ة زوجه�ا

س
ي ح�ال م�ن ال

س
ونتقب�و ه�ذا عل�ى. با

ا ول نعي��د التفكي��ر في��ه م��ًرا طبيعيً��
س
ن��ه ا

س
ص��دقاء إث��ارة. ا

س
ك�ثر ال

س
ا

ط نفس���ه م���ع مث���و للش���فقة ه���و إيف���ان إيف���انوفيتش ال���ذي ورد
لك����ن، ل����و ح����دث العك����س،. ه����ذه الزوج����ة ال����تي ل تط����اق

كي�ف لم�راة مرموق�ة: “سنضرب ك�ًفا عل�ى ك�ف ونص�يح بقل�ق
ن تق�ع ف�ي ح�ب ه�ذا النك�رة الت�افهف لق�د

س
مث�و ماري�ا بتروفن�ا ا

شك في قيمة ماريا بتروفنا الحقيقيةي
س
ت ا

س
.بدا

تين��ا به��ذه المع��ايير المزدوج��ةف وم��ا ه��و
س
ي��ن ا

س
م��ن ا

ن “قيم����ة الجنس����ين
س
س����ببهاف الس����بب بل ش����ك ه����و فك����رة ا

ص��بحت ع��بر ق��رون ج��زًءا م��ن تك��وين البني��ة
س
مختلف��ةي ق��د ا

ة ل باعتباره����ا. النفس����ية للرج����و
س
م الم����را ن نقيد����

س
دن����ا ا لق����د تعود

شخصية ذات ص�فات خاص�ة، ونتجاه�و تجربته�ا الجس�دية
ا للرج��و وه��ذا. والعاطفي��ة، وننظ��ر له��ا فق��ط باعتباره��ا تابعً��

م حبيًبا، ُيلقى عليها بضياء شخص�يته،
س
الرجو، زوًجا كان ا

ا لبنيته��ا العاطفي��ة والمعنوي��ة ه��و ا حقيقيً�� وم��ا نعت��بره تعريفً��
.مجرد انعكاًسا له

ف���ي نظ���ر المجتم���ع يس���هو الفص���و بي���ن شخص���ية
الرجو وبين تصرفاته الجنسية، لكن الحكم على شخص��ية
ا مبن�����ي فق�����ط عل�����ى حياته�����ا ة وبش�����كو حص�����ري تقريبً�����

س
الم�����را

وه���ذه الس���لوكيات تنب���ع م���ن ال���دور ال���ذي لعبت���ه. الجنس���ية
ن ُيع�اد تقيي�م ه�ذه

ن
ة في المجتمع على مدار قرون، وال

س
المرا

ق����و فيم����ا يتعل����ق
س
الس����لوكيات لك����ن ببطء ش����ديد، عل����ى ال

طره�����ا العريض�����ة
س
ة القتص�����ادي،. با

س
فق�����ط تغيي�����ر دور الم�����را

ومش���ارك�تها المس���تقلة ف��ي النت���اج ه��ي ال��تي ستض���عف ه��ذه
فكار المنافقة الخاطئة

س
.ال
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خلق جديدة.. بداية جديدة
أ
ا

ه نفس�ية ن نواجه العوامو الثلثة التي تش�ود
س
علينا ا

ح���د
س
ناني���ة المفرط���ة، فك���رة تمل���ك ا

س
النس���ان المعاص���ر ت ال

خ��ر
ن
خ��ر، والقب��ول بفك��رة تف��وق جن��س ع��ن ال

ن
الش��ريكين لل

ردن����ا حًل
س
م����ن حي����ث الخ����برة الجس����دية والعاطفي����ة ت إذا ا

زم���ة الجنس���ية
س
س���يعثر الن���اس عل���ى “المفت���اح الس���حريي. لل

الذي يطل�ق س�راحهم ويغي�ر وض�عهم الح�الي، حي�ن تمتل�ك
نفوسهم المخزون الكافي من “مشاعر العتبار والحترامي،
حي�ن ت�زداد ق�درتهم عل�ى الح�ب، حي�ن تص�بح فك�رة الحري�ة
س
ف������ي العلق������ات الشخص������ية حقيق������ة، حي������ن ينتص������ر مب������دا
ن
س
“الرفاقيةي على فك�رة التبعي�ة وع�دم المس�اواة، ل يمك�ن ا
.تحو المشاكو الجنسية دون إعادة تثقيف ذواتنا جذرًيا

ل يع�د ه�ذا اق�تراح
س
ل يتطل�ب ه�ذا الك�ثيرف ا

س
لك�ن، ا

س��اس واقع��ي، مج��رد فك��رة س��اذجة لمث��الي
س
طوب��اوي دون ا

يحل������مف كي������ف، بص������دق، س������نزيد م������ن “طاق������ة الح������بي
م��م، به��ذه

س
ل��م ينش��غو الحكم��اء، م��ن جمي��ع ال

س
البش��ريةف ا

الفك���رة، ومن���ذ زم���ن س���حيق ب���دًءا م���ن ب���وذا وكونفوش���يوس
 إل���ى المس���يحف وم���ن ال���ذي س���يحدد ازدي���اد “طاق���ة

ً
وص���ول

حلم يقظ�ة ح�ول
س
ل تعد تلك الرغبة بمثابة ا

س
الحبي تلكف ا

زم��ة الجنس��ية، وببس��اطة ه��ي مج��رد اع��تراف
س
إيج��اد ح��و لل

بالض������عف ورف������ض المض������ي ق������دًما للبح������ث ع������ن “المفت������اح
السحرييف

ه���و ه���ذا ه���و وض���عناف ه���و عملي���ة إع���ادة تثقي���ف
م���ٌر
س
ذواتن���ا ونهجن���ا ف���ي العلق���ات الجنس���ية بش���كو ج���ذري ا

ل يمكنن���ا الق���ول،
س
مس���تبعٌد، ومنفص���ٌو ج���ًدا ع���ن الواق���عف ا

ثن����اء التح����ولت الجتماعي����ة
س
ن ا
س
عل����ى العك����س م����ن ذل����ك، ا

ة
س
والقتص���ادية الك���بيرة، ُتخل���ق الش���روط ال���تي ت���ؤدي لنش���ا
س����اس جدي�����د للتجرب�����ة النفس�����ية ال����تي ستتماش����ى م����ع م����ا

س
ا

 طبق���ة جدي���دة، مجموع���ة اجتماعي���ة
س
نتح���دث عن���هف ستنش���ا

خلقه�ا
س
ي�ديولوجيتها وا

س
جديدة، لتح�و مح�و البرجوازي�ة، با

وتل����ك الطبق����ة التقدمي����ة،. الجنس����ية ذات الط����ابع الف����ردي
فك�ار جدي�دة

س
كلما ازدادت قوة، لن تعجز عن الكشف عن ا

ا م����ع ا وثيقً���� ح����ول العلق����ات بي����ن الجنس����ين ترتب����ط ارتباطً����
.مشاكلها الجتماعية

لك���������ن، التطورالمعق���������د للعلق���������ات الجتماعي���������ة
فكارن��ا

س
عينن��ا، ويغي��ر ك��و ا

س
م��ام ا

س
والقتص��ادية ال��ذي يح��دث ا

خلق الجنس�����ية
س
ض ال ة الجتم�����اعي ويق�����ود

س
ح�����ول دور الم�����را

فم����ن ناحي����ة ن����رى. للبرجوازي����ة، ل����ه نتيجت����ان متناقض����تان
جه���ود البش���رية الدؤوب���ة للتكي���ف م���ع الظ���روف الجتماعي���ة
والقتص��ادية المتغي��رة الجدي��دة، وه��ذا يتض��ح ف��ي محاول��ة
نماط القديمةي مع تزويدها بمحت�وى جدي�د

س
الحفاظ على “ال

ب��دي وال��زواج بواح��دة(
س
التقي��د بالش��كو الخ��ارجي لل��زواج ال

 حري�����ة الش�����ركاء ف�����ي الممارس�����ة
س
فق�����ط، م�����ع القب�����ول بمب�����دا

نم���اط الجدي���دة ال���تي تتض���من)العملي���ة
س
و ف���ي القب���ول بال

س
، ا

خلقي��������ة لل��������زواج ال��������برجوازي
س
كاف�������ة مب�������ادئ الق��������وانين ال

ق��وى(
س
الرتب��اط “الح��ري حي��ث التمل��ك القه��ري للش��ريكين ا

).من الزواج الشرعي
خ���رى نش���هد، ببطء ولك���ن بثب���ات،

س
وم���ن ناحي���ة ا

ش�كال جدي�دة م�ن العلق�ات بي�ن الجنس�ين تختل�ف
س
ظه�ور ا

 وموض�وًعا
ً
وف�ي تلمس�ها لطريقه�ا. عن القواعد القديمة ش�كل

فك����ار الجدي����دة تفتق����د البش����رية للثق����ة، لكنن����ا
س
نح����و ه���ذه ال

بحاج��ة إل��ى الهتم��ام بتل��ك المح��اولت مهم��ا ب��دت غامض��ة
ا م�����ع مه�����ام البروليتاري������ا ا وثيقً����� نه�����ا ترتب������ط ارتباطً������

س
ن، ل

ن
ال

كطبقة، مهامها التي تهدف للستيلء عل�ى قلع�ة المس�تقبو
.المحاصرة

ن تج��د، داخ��و متاه��ة القواع��د
س
ردت ا

س
ولك��ن، إذا ا

ك�ثر
س
الجنس���ية المتناقض���ة والمتش���ابكة، ب���دايات لعلق���ات ا

صحة بين الجنسين ت علقات تعد بالسير بالنسانية نح��و
رب�������اع

س
زم�������ة الجنس�������ية ت علي�������ك ت�������رك “ا

س
الخ�������روج م�������ن ال
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المثقفي��ني م��ن ال��برجوازيين م��ع ذواته��م الفردي��ة المرهف��ة،
ن تلق��ي نظ��رة عل��ى التجمع��ات الس��كنية للطبق��ة العامل��ة

س
.وا

س�����مالية، ووس�����ط ال�����دموع
س
هن�����اك، بي�����ن ه�����ول وق�����ذارة الرا
.والشقاء، تتفجر ينابيع الحياة

رض الواق����������ع العملي����������ة
س
هن����������اك س����������تختبر عل����������ى ا

المزدوج���ة الس���ابق ذكره���ا تتحق����ق ف���ي حي���اة البروليتاري����ا،
المضطرين للعيش تحت ضغط ظ�روف اقتص��ادية ص�عبة،

س���مالية بقس���وة
س
يمكن���ك رص���د عملي���ة. حي���ث تس���تغلهم الرا

.“التكي������ف الس������لبيي ومح������اولت مقاوم������ة الواق������ع الق������ائم
س�����رة العام�����و

س
س�����اس ا

س
س�����مالية ي�����دمر ا

س
ام للرا ثير اله�����دد

س
فالت�����ا

قلمي م�ع الظ�روف القائم�ة
س
.ويج�بره دون وع�ي من�ه عل�ى “الت�ا

ه��ذا ب��دوره ي��ؤدي إل��ى سلس��لة طويل��ة م��ن نم��اذج للعلق��ات
بي������ن الجنس������ين مماثل������ة لتل������ك الموج������ودة ف������ي الطبق������ات

خرى
س
.الجتماعية ال

ج���ور المنخفض���ة يمي���و العام���و
س
فتح���ت ض���غط ال
خرة

س
ا ك�ان. حتًما للزواج في سن متا ن منذ عشرين عامً�

س
ولو ا

العام���و ي����تزوج بي���ن س���ن العش���رين والخمس���ة وعش���رين،
س���رة قب���و بل���وغ الثلثي���ن

س
وإذا ك���ان ذو. ف���اليوم ل يؤس���س ا

ي كلم���ا ك��ان حري���ص عل���ى الف���رص
س
مط���الب ثقافي���ة علي���ا ت ا

ال���تي تجعل���ه عل���ى اتص���ال م���ع الحي���اة الثقافي���ة، م���ن زي���ارة
ومطالع�����ة

س
للمت�����احف والمش�����اركة ف�����ي الن�����دوات الثقافي�����ة، ا

الص��������حف والمجلت، وتكري��������س وق��������ت فراغ�������ه للنض�������ال
و
س
نش���طة المحبب���ة ك���الفن ا

س
و لمتابع���ة بع���ض ال

س
والسياس���ة، ا

جيو الزواج
س
.القراءة، إلخ ت كلما رغب في تا

لك�����ن ل�����ن تنظ�����ر الحتياج�����ات الجس�����دية للوض�����ع
.المالي بعين العتبار؛ إنها تلح باستمرار وتعلن عن نفس�ها
س
ا مث�و ع�ازب الطبق�ة الوس�طى، يلج�ا والعامو العازب، تمامً�

بحًثا عن مخ�رج، وه�ذا) الدعارة(لممارسة الجنس التجاري 
مث��ال عل��ى التكي��ف الس��لبي م��ع الظ��روف الص��عبة المحيط��ة

خ�ر ت عن�دما ي�تزوج العام�و،. بالطبق�ة العامل�ة
ن
 ا
ً
خ�ذ مث�ال

س
نا

ا س���رته عل���ى “تنظي���مي النج���اب تمامً���
س
ج���ور ا

س
يج���بر ض���عف ال

طف��ال
س
د ال

س
س��رة البرجوازي��ة، وك��ذلك ظ��اهرة وا

س
كم��ا تفع��و ال

المتك��ررة، وانتش��ار البغ��اء ت كله��ا تع��بيرات مختلف��ة لنف��س
مثل����ة عل����ى التكي����ف الس����لبي للطبق����ة

س
العملي����ة، وجميعه����ا ا

لكنه��ا ليس��ت س��مة قاص��رة. العامل��ة م��ع الواق��ع المحي��ط به��ا
عل������ى البروليتاري������ا وح������دها، فك������و الطبق������ات والقطاع������ات
سمالي تتفاعو

س
خرى المنسحقة في ظو عملية التطور الرا

س
ال

.بنفس الطريقة

الرفاقية هي الحل

نلح��ظ الف��رق فق��ط حي��ن نش��رع ف��ي الح��ديث ع��ن
 م����ن

ً
الق����وى الفعال����ة الخلق����ة، ال����تي تق����اوم وتع����ارض ب����دل

التكيف مع الواقع القمعي، ك�ذلك يظه�ر عن�د الح�ديث ع�ن
المح������اولت والُمث������و الحديث������ة للعلق������ات العص������رية بي������ن

وه��ذه المعارض��ة الفعال��ة ل تتش��كو إل ف��ي إط��ار. الجنس��ين
ن الطبق�����ات. الطبق�����ة العامل�����ة فق�����ط

س
لك�����ن، ه����ذا ل يعن�����ي ا

خ�������رى 
س
خاص�������ة مثقف�������ي الطبق�������ة(والقطاع�������ات الش�������عبية ال

ق��رب
س
الوس��طى ال��ذين، وبس��بب ظروفه��م الجتماعي��ة، ه��م ا

نم���������اط) الش���������رائح للطبق���������ة العامل���������ة
س
ل يتكيف���������ون م���������ع ال

.“الجديدةي التي تستحدثها الطبقة العاملة التقدمية
ح���تى البرجوازي���ة، ب���دافع م���ن رغب���ة غريزي���ة لب���ثد
ش��كال ال��زواج الواهن��ة الميت��ة، تس��تولي

س
حي��اة جدي��دة ف��ي ا

فك��ار الطبق��ة العامل��ة “الجدي��دةي
س
لك��ن الُمث��و العلي��ا. عل��ى ا

خلقي����ة ال����تي طورته����ا الطبق����ة العامل����ة ل تل����بي
س
والقواع����د ال

الحتياج��ات الطبقي��ة للبرجوازي��ة، إنه��ا تعك��س احتياج��ات
الطبق�ة العامل�ة وله�ذا تس�تخدمها كس�لح جدي�د ف�ي ص�راعها
س������س الهيمن������ة

س
الجتم������اعي، إنه������ا تس������اعد عل������ى تحطي������م ا

.الجتماعية للبرجوازية
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دعون����ا نوض����ح ه����ذه النقط����ة بمث����ال، إن محاول����ة
ك�ثر حري��ة

س
مثقفي الطبقة الوسطى لحلل الزواج المدني ال

ب�دي، ال�ذي ل تنفص�م
س
والسهو إنهاءه كبديٍو ع�ن ال�زواج ال

س������اس الج������وهري للس������تقرار الجتم������اعي
س
راه، ت������دمر ال عُ������

حادي�ة. للبرجوازية
س
س�رة ال

س
ح�ادي، وال

س
تدمر فك�رة ال�زواج ال

ك�بر ف�ي. المالكة
س
خ�رى، ي�تزامن ه�ذا م�ع س�يولة ا

س
من ناحي�ة ا

العلق�ات بي�ن الجنس�ين، وه�ي نتيج�ة غي�ر مباش�رة لح�دى
 “الخض�وعي ف�ي ال�زواج. مهام الطبق�ة العامل�ة

س
ن رف�ض مب�دا

س
ا

س��������رة
س
خي��������رة لل

س
ي��������ؤدي لت��������دمير الرواب��������ط المص��������طنعة ال

.البرجوازية
ن م���ن وفع���و “الخض���وعي ه���ذا، م���ن ج���انب مك���ود
خ��ر، مثل��ه مث��و التمل��ك ف��ي

ن
مك��ونيد الطبق��ة العامل��ة نح��و ال

ثيره الض�ار عل�ى ال�ذات البروليتاري�ة
س
ولي�س. العلقات، ل�ه ت�ا

ف����ي مص����لحة ه����ذه الطبق����ة الثوري����ة انتخ����اب ممثليه����ا م����ن
عناصر بعينها، وهم المكلفين بخدم�ة مص�الح الطبق�ة قب�و

س��رة الص��غيرة المعزول��ة
س
والتض��ارب بي��ن مص��الح. مص��الح ال

و
س
وق�ات الض�رابات ا

س
سرة ومصالح الطبقة الذي يظهر في ا

س
ال

خلق��ي ال��ذي تتعام��و ب��ه
س
النض��الت الملتهب��ة، والمعي��ار ال

ح��داث، دلي��و واض��ح بم��ا في��ه
س
البروليتاري��ا م��ع مث��و ه��ذه ال

يديولوجي الجديد للبروليتاريا
س
ساس ال

س
.الك�فاية على ال

ن يس��حب رج��و
س
زم��ة عائلي�ة قض�ت ب�ا

س
ن ا
س
لنف�ترض ا

س م��اله م��ن ش��رك�ته ف��ي نف��س ال��وقت ال��ذي تع��اني
س
عم��ال را

س
ا

خلق البرجوازي������ة. في������ه الش������ركة م������ن ص������عوبات مالي������ة
س
ال

تي: “واض���حة ف���ي تق����ديراتها له���ذا الفع���و
س
س���رة ت���ا

س
مص���الح ال

وًلي
س
وبمقارن�ة ه�ذا م�ع موق�ف العم�ال م�ن مفس�د الض�راب. ا

ثن��اء الض��راب لنق��اذ
س
ال��ذي يتح��دى رف��اقه ويواص��و العم��و ا

وًلي: “عائلته من الجوع
س
تي ا

س
.مصالح الطبقة تا

خ����ر، زوج م����ن الطبق����ة الوس����طى وبفض����و
ن
مث����ال ا

س������رته نج������ح ف������ي ص������رف زوجت������ه ع������ن
س
حب������ه وإخلص������ه ل

اهتماماته������ا خ������ارج المن������زل لتتف������رغ ف������ي النهاي������ة لحض������انة
عم�ال المطب�خ

س
طف�ال وا

س
س�رة مثالي�ةي. “ال

س
ن ا زوج مث�الي يك�ود

م���ر
س
لك���ن. ه��ذه ه��ي طريق���ة البرجوازي���ة فيم���ا يتعل���ق به���ذا ال

و
س
كيف ينظر العم�ال لرفيقه�م ال�يواع�يي ال�ذي يمن�ع زوجت�ه ا
ج��و

س
ص��ديقته م��ن المش��اركة ف��ي النض��ال الجتم��اعي، م��ن ا

س���رةف إن مب���ادئ الطبق���ة
س
ج���و ال

س
الس���عادة الفردي���ة، وم���ن ا

العامل��ة تط���الب بمش��اركة النس��اء ف��ي الحي��اة خ��ارج عتب���ات
.المنازل

ة ف�ي المن�زل، وتق�ديم مص�الح
س
إن “اس�تعبادي الم�را

قص���ى حق���وق الملكي���ة
س
س���رة قب���و ك���و ش���يء، وممارس���ة ا

س
ال

ن
ن
م�ور تتحط�م ال

س
المطلق�ة لل�زوج عل�ى زوجت�ه ت ك�و ه�ذه ال

يديولوجي�������ة الطبق�������ة العامل�������ة
س
ساس�������ي ل

س
 ال
س
بفع�������و المب�������دا

.“التكافو الرفاقيي
فك��رة ع��دم تك��افؤ مك��ونيد الطبق��ة الواح��دة وتبعي��ة
ص����يو

س
 البروليت����اري ال

س
خ����ر تتن����اقض م����ع المب����دا

ن
ح����دهم لل

س
:ا

يديولوجي�����ة
س
ساس����ي ف�����ي ا

س
 ا
س
 الرفاقي����ة مب����دا

س
الرفاقي�����ة، ومب����دا
خلق. الطبق���ة العامل���ة

س
ن���ه يص���بغ ويح���دد كام���و ال

س
حي���ث ا

خلق ال����تي ستس����اعد عل����ى إع����ادة تثقي����ف
س
البروليتاري����ة، ال

شخص���ية الرج���و، مم���ا يجعل���ه مؤه���و للحس���اس، مؤه���و
 م��ن التقي��د بش��عور الملكي��ة، مؤه��و

ً
للش��عور بالحري��ة ب��دل

.للرفاقية بدًل من اللمساواة والتبعية
ن ك��و طبق��ة جدي��دة، تتط��ور

س
إنه��ا حقيق��ة قديم��ة ا

كنتيج�����ة لتق�����دم ف�����ي النم�����و القتص�����ادي والثق�����افي، تمن�����ح
يديولوجي���ة جدي���دة متوائم���ة م���ع

س
البش���رية فرص���ة لص���ياغة ا

الوض���ع الجدي���د، وب���الطبع، قواع���د الس���لوك الجنس���ي ج���زٌء
خلق. منه�������ا

س
لك�������ن، يج�������در بن�������ا هن�������ا التح�������دث ع�������ن “ال

داب الجنس������ية البروليتاري������ةي به������دف
ن
و “ال

س
البروليتاري������ةي ا

خلق الجنس�������ية
س
ن ال

س
انتق�������اد الفك�������رة البالي�������ة القائل�������ة ب�������ا

ن���ه ل
س
ك�ثر م���ن مج���رد “بن���ى فوقي���ةي وا

س
البروليتاري���ة ليس���ت ا

ي تغيي���ر إل بتغيي���ر القاع��دة القتص��ادية للمجتم��ع
س
مج���ال ل

يديولوجي���ة طبق���ة). البن���ى التحتي���ة للمجتم���ع(
س
ن ا
س
كم���ا ل���و ا

معينة ل تتشكو إل فقط عندما تنهار العلقات الجتماعي��ة
ك�و! والقتصادية بش�كو كام�و يض�من هيمن�ة ه�ذه الطبق�ة

ن المجموع����ات الجتماعي����ة تط����ور
س
دروس التاري����خ تعلمن����ا ا

ثن��اء
س
خلقه���ا الجنس��ية، ا

س
ي��ديولوجيتها الخاص��ة، وبالت���الي ا

س
ا
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.نضالها ضد القوى الجتماعية المعادية
فقط بمساعدة قيم روحية جدي�دة، تتش�كو لتل�بي
احتياج�����ات الطبق�����ة، س�����تتمكن تل�����ك الطبق�����ة م�����ن تعزي�����ز
وضعها الجتم�اعي، وس�تنجح ف�ي ان�تزاع الس�لطة م�ن براث�ن
المجموعات المعادية لها في المجتمع فق�ط بالتمس�ك به�ذه

وعملي�����ة البح�����ث ع�����ن. المع�����ايير والُمث�����و العلي�����ا الجدي�����دة
خلق المع���برة ع���ن مص���الح الطبق���ة

س
ساس���ية لل

س
المع���ايير ال

ن القواع���د الجنس���ية المط���ورة متوافق���ة
س
العامل���ة، وض���مان ا

معه�ا ت تل�ك ه�ي المهم�ة الملق�اة عل�ى ع�اتق منظ�ري الطبق�ة
.العاملة

ن��ه فق��ط ب��إدراك العملي��ة البداعي��ة
س
ن نفه��م ا

س
علين��ا ا

الجاري���ة داخ���و المجتم���ع، وبتش���كو المط���الب والمع���ايير

خلق
س
س��س ال

س
خلقي��ة الجدي��دة، وفق��ط بفهمن��ا ا

س
والُمث��و ال

الجنسية للطبقة التقدمية، ربما نتمك�ن م�ن الس�تفادة م�ن
فوض���ى وتناقض���ات العلق���ات الجنس���ية، واك�تش���اف ط���رف
الخي����ط ال����ذي س����يمكنا م����ن ف����ك تش����ابك عق����دة المش����اكو

.الجنسية
خلق الجنس������ية

س
ن فق������ط قواع������د ال

س
ر ا علين������ا ت������ذكد

ن تك���ون
س
المنس���جمة م���ع مش���اكو الطبق���ة العامل���ة يمك����ن ا

 لتعزي���ز وض���عها النض���الي
ً
إن تج���ارب التاري���خ. س���لًحا فع���ال

تعلمنا الك�ثير، فما الذي يمنعن�ا م�ن اس�تخدام ه�ذا الس�لح
ج���و

س
لمص���لحة الطبق���ة العامل���ة، نح���ن ال���ذين نناض���و م���ن ا

ك�ثر بهج�ة
س
عم�ق وا

س
جو علقات جديدة ا

س
نظام شيوعي، من ا

بين الجنسينف

هوامش

ح���د: بي���وت الفتي���ات*
س
و حج���رة با

س
م���ن التقالي���د القديم���ة للري���ف الروس���ي، اس���تئجار بع���ض الش���ابات لك���وخ ق���ديم ا

ش��غال الب��رة والغن��اء. المن��ازل
س
 للتس��امر، وممارس��ة ا

ً
ولي��س مس��تبعًدا انض��مام الش��باب م��ن ال��ذكور. وع��ادة م��ا يتجمع��ون ليل

فك�ار الملتبس�ة
س
دى لظهور مثو هذه ال

س
شكال العربدة، مما ا

س
حياًنا ما كان يتحول لشكو من ا

س
لهذه اللهو الصاخب، الذي ا

.حول هذا الطقس
و المش����كلت: العلق����ات الجنس����ية

س
المقص����ود بالعلق����ات الجنس����ية ف����ي ه����ذا المق����ال، ه����ي العلق����ات الجندري����ة ا

الجتماعي ويعني دراسة المتغيرات حول مكانة ك�و م�ن/جندرهو علم الجنس السوسيولوجي. المتعلقة بالنوع الجتماعي
ة والرج��و ف��ي المجتم��ع بغ��ض النظ��ر ع��ن الختلف��ات البيولوجي��ة بينهم��ا

س
ومص��طلح الجن��در ه��و ترجم��ة اجتماعي��ة ت. الم��را

حض���ارية للجن���س ال���بيولوجي ال���ذي يس���عى نح���و توس���يع المفه���وم الع���ام ح���ول الس���ؤال الجتم���اعي “كي���ف يتلئ���م النس���اء
.والرجال في المجتمع الذين هم ُمكونيهفي

ن نبق�ي الن�ص
س
نه مصطلح حديث، ظهر فقط في ثمانينيات القرن العشرين، فل�م نس�تخدمه وفض�لنا ا

س
لكن نظًرا ل

صلي كما هو دون تدخو منا
س
. ال

لكساندرا كولونتاي ت عام * 
س
  ترجمة ضي رحميباللغة النجليزية ��. 1921المقال بقلم ا
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