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التكنوقراط الجديد
مصطفى صادق لطيف
عاش����ت الكثير من دول العالم مراحل
مش����ابهة لم����ا يم ُر به الع����راق اليوم،
حيث تس����لطت في اح����دى فترات حياة
بأفكار
تلك ال����دول ،احزاب ايديولوجية
ٍ
معينة ،وحكمت لمدة من الزمن ،وبعد
فترة معينة ..طالت أم قصرت ،ادركت
الشعوب ان هذه االحزاب ،وهذا الحكم
ال يلبي رغباتها ،فطالبت بوضع الرجال
المناس����بين ف����ي االماكن المناس����بة،
ودوماً كانت تتجه بوصلة الشعوب الى
التكنوقراط ،اي سلطة المختصين علمياً
واقتصادي����اً وثقافياً وسياس����ياً ،ذوي
الخلفي����ة العلمي����ة والتخصص الدقيق
واالط��ل�اع العميق ،وم����ن هنا نجحت
تلك الدول في تجاوز نكباتها وأزماتها
واختناقاتها الزمنية ،وخرجوا من عنق
الزجاجة ،وبدأوا المس����ير بخطى ثابتة
نحو التقدم والتط����ور ،وبنوا وعمّروا
وس� ّ
���نوا القوانين ،وطبقوا المقاييس،
ووصلوا الى مس����توى نحسدهم عليه،
ونتمنى ان نصل اليه.
الحالة العراقية
أ ّم����ا في العراق ،ف��ل�ا حاجة الى إعادة

سرد الحقائق التاريخية له في عصره
الحدي����ث والمعاصر ،ولك����ن يكفي ان
نقول انه اآلن ف����ي عنق الزجاجة بعد
عصور وعه����ود من التخلف والضياع
واالنحطاط المتراكم ،رغم وجود بعض
ومض����ات الض����وء واآلمل بي����ن فترة
وأخ����رى ،إلاّ ان الج����و الع����ام لواقعنا
التاريخي اس����ود مظل����م ،مهما حاول
البع����ض تبييض ص����ورة زمن ما  ،او
فترة ما ،واآلن وصلن����ا الى القعر في
وضع سياسي واقتصادي
كل شيء من
ٍ
واجتماعي وثقاف����ي ،وبتنا بحاجة الى
تغيير وجهة نظرنا كش����عب ،والتطلع

ال����ى التغيي����ر نحو االفض����ل ،وكغيرنا
يج����ب ان نخت����ار التخص����ص العلمي
ليحك����م ويقود ،فهو الوحيد الذي يمكن
ان يخلصنا من االجتهادات الشخصية
واآلراء الس����طحية والتكتالت المبنية
على اساس المصالح الفئوية الضيقة،
وه����ذا ما أخذ يطفو على الس����طح بعد
ثالث دورات انتخابية ،فبدأ المرشحون
يب����رزون عضالته����م االكاديمي����ة في
حمالته����م االنتخابي����ة ،بدل التش����دق
بتراثهم الجهادي او الفئوي او الطبقي
او الحزب����ي وه����ذه معضل����ة اخرى.
التكنوقراط العراقي الجديد

عل����ى خالف جمي����ع دول العالم ،وكما
اش����ار الكثير م����ن الك ّت����اب قبلي ،لم
تك����ن بوصل����ة الش����هادات لدينا نحو
العل����م والعمل والنفع الع����ام ،بل نحو
التباهي والتكبر واالستعالء واستخدام
الشهادات كوسائل تسلط على الرقاب،
وقد ادرك سياسيونا مبكراً ،ان الشعب
س����يطلب الحكم التكنوقراطي يوماً ما،
ولذا س����ارعوا الى انش����اء الجامعات
االهلية ،وتس����ييب المنهج العلمي في
الجامع����ات الحكومية ،وس����ارعوا الى
(شراء) الش����هادات العليا منها والدنيا
 ،وس� ّ
���طروا في س����يرهم الذاتية اربع

وخمس ش����هادات في عدة تخصصات
متباينة ،ال عالقة ألحدها باألخر ،ومن
هنا فق����د اصبحوا يالئم����ون كل زمان
ومكان ،وحتى لو اراد الشعب ان يغير
بوصلته ووجهت����ه نحو حكم الكفاءات
العلمية ،فس����نجد ان جماعتنا انفسهم
من المجاهدي����ن البارحة ،قد اصبحوا
دكاترة وبروفسورية اليوم! وكما حكموا
بأس����م جهادهم واحزابه����م وخلفياتهم
المذهبية البارحة ،سيحكمون غداً بأسم
شهاداتهم المزيفة وكفاءاتهم الوهمية،
حول في����ه العلماء
وفي الوق����ت الذي ّ
دولهم الى جنان على االرض ،سيحول
علمائنا الوهمي����ون المزيفون العراق
الى صح����راء قاحلة ،ال ماء يش����رب،
وال زرع ينب����ت ،وال نف����ط يُص ّدر ،وال
بناء يشيد ،وال صناعة تطور ،وسنلعن
ي����وم التكنوقراط بعد حي����ن ،كما لعنا
يوم الطائفية والعنصري����ة والمنطقية
والفئوية اليوم.
معضلتنا المقبلة
طبعاً ال توجد مشكلة بال حل ،ومشكلتنا
القادم����ة ه����ي الخل����ط بي����ن اصحاب

الش����هادات الحقيقي����ة والش����هادات
الوهمي����ة ،المش����تراة بنق����ود ونفوذ
وتهدي����د ،ولذا يج����ب ان ُنعمل عقولنا
في تشخيص الصالح من الطالح ،وفي
هذا المجال يبرز القول الشهير( :اعمل
ودع عملك يتكلم) في التحليل والفصل
للحقيق����ي م����ن المزي����ف ،وال اخفيكم
القول أنها ستكون مهمة صعبة ،حيث
ان اصحابنا المتنفذين قد اش����تروا كل
ش����يء ،ولم يتركوا للعلماء الحقيقيين
من لقب ومي����زة إلاّ وش����اركوهم بها
،ويج����ب ان نرى آثار علم الش����خص
حت����ى نحكم على ش����هادته ،وإلاّ فالكل
اصبحوا اصحاب شهادات ،وعسى ان
يتعاضد العلماء الحقيقيون والمثقفون
الحقيقيون في تبيين الحقائق ،وان كان
اصحابنا ايضاً يعملون على محاربة كل
مبدع حقيقي بش����تى انواع الحرب من
تشوي ٍه للسمعة وتس����قيط ،وإبعاد عن
الواقع ومح����ور االح����داث ،ولكن لن
يطول األمر حتى يُش� ّ
���خص الشعب من
ينفعه ممن ال ينفعه ،ولن يستطيع أحد
خداع شعب الى اآلبد.

اخللفيات املؤ ّثرة في طروحات الفكر النسوي الغربي والعربي
« أنا عد ّو سلطة الرجل التي لم تنته بعد .وأعتقد ،أ ّن املرأة هي مستقبل الرجل
 ،وليس «الرجل هو مستقبل الرجل كما قال ماركس» » الشاعر والقاص الفرنسي «لوي أراغون»

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

من روائ����ع التراجيديّة اإلغريق ّي����ة التي كتبها
س����وفوكليس ،منذ القرن الخامس قبل الميالد،
مس����رحيّته «أنتيغون» ( )Antigoneالتي
جس����د فيها الصراع العنيف القائ����م بين الملك
ّ
المستب ّد «كريون» ( )Créonو الفتاة العنيدة
«أنتيغون» ،أي بين الس����لطة الغاشمة والمرأة
الرافضة للخضوع إلى األوامر.
الثائرة التي إنتقل����ت من محيطها الضيّق ،إلى
محي����ط األغ����ورا ( )agoraالرح����ب ،بما هو
الس����احة التي تمارس فيها الحقوق السياسية،
إلاّ ّ
أن ه����ذا الص����راع الذي يمك����ن اعتبار ُه في
المطلق صراعاً أزل ّي����ا ما بين المرأة و الرجل،
مكان
ماي����زال قائماً إلى اليوم من أج����ل حيازة ٍ
للمرأة تحت الش����مس ،عبر نضاالت الحركات
النسائيّة وسندها الفكر النسوي الذي سنعرض
ل����ه ،ولكن ما هي الج����ذور التاريخيّة وخلفيات
هذا الفكر؟
لقد كان للحداثة بما دعت إليه من تحرر للعقل
النقدي ،وم����ن كونيّة حقوق اإلنس����ان ،ومن
حريّة ومس����اواة بين البش����ر  ،و ديمقراطيّة و
مواطن����ة ،ونحوها م����ن المب����ادئ ،و للنزعة
اإلنسانيّة لفكر عصر األنوار ،وكذلك وباألساس
للثورة الفرنس����يّة  -سيّما بعد إعدام أولمب دو
ك����وج ( )Olympe de Gougesصاحبة
«إعالن المرأة والمواطنة» لس����نة (، )1791
بما ه����و إحتجاج على إقصاء النس����اء في أول
إعالن لحقوق اإلنس����ان والمواطن (،)1789
الدور األساس لبروز الفكر النسوي والحركات
النس����ائيّة الغربيّة إلى الوجود ،كما كان لعصر
النهض����ة الفكرية واإلصالح ّي����ة العربيّة التي
بدأت مع نهاية القرن التاس����ع عش����ر ،وامتدت
حتى أوائل العش����رينات من الق����رن الماضي،
إس����تتباعات ومفاعيل إيجابيّة على المجتمعات
العرب ّي����ة ّ ،
ملحة
لعل من أهمّها بروز دعوات ّ
إلعادة ص����وغ العالق����ات القائمة بي����ن الرجل
والمرأة على أس����اس قواع����د جديدة ومغايرة
ف����ي اتجاه إنصاف المرأة ،بعد تبخيس لمكانتها
ولدورها االجتماع����ي  ،بل و قهرها على مدى
التاريخ ،واختص����ار أدوارها في رعاية المنزل
وتنشئة األبناء داخل األسرة فحسب ،بما يجعلها
ف����ي تبعيّة اقتصادية كلّية للرجل ،قد تبلغ أحياناً
درج����ة التعامل معها بدونيّة وس����فالة تصل ح ّد
اإلستغالل الجنسي في أسواق النخاسة.
فض� ً
تيس����ر على الرجل
�ل�ا عن ّأنه����ا (التبعيّة) ّ
التعاط����ي مع المرأة العربيّة بما يعرف ش����عبيّا
بعقليّة «سي السيّد» ،لذلك كان ال ب ّد من إيجاد
س����بل جديدة إلصالح وضع المرأة نحو األفضل
،بتوسيع مجاالت نشاطها و تعظيم أدوارها ،بما
يسمح لها أن تكون في مرحلة أولى ،مساعدة
للرجل في دفع عجلة التق ّدم بالمجتمع من خالل
التعلّم ،و التموقع الحس����ن ف����ي كافة المجاالت
االجتماعيّة واالقتصاديّة ،والسياس����يّة ،ث ّم في

مرحلة ثانية ،مس����اوية له في جميع الحقوق،
بع����د تعديل قواني����ن األحوال الش����خصيّة ،وما
ّ
يتحقق التماثل في
يتعلّق منها باألسرة ،بحيث
العالقات االجتماعية بين المرأة والرجل.
فعلى مس����توى العالم الغربي ،ورغم الكتابات
التي س����بقته والتي س����نعرض لبعضها الحقاً،
كان فرنس����وا ب����والن دو لب����ار François
 ،)1673( Poulain de la Barreالذي
قالت عنه ساليا أمروس « عمل بوالن دو لبار
يش ّكل صياغة للعقل المضاد لألبويّة الذي عرّى
الس����لطات العلميّة والفلسفيّة الداعمة للمواقف
الالمساواتيّة بين الجنسين ».
دولب����ار أوّل من دافع بش���� ّدة ع����ن التماثل بين
المرأة والرجل في كتابه« ،في المس����اواة بين
الجنس����ين» (De l’égalité des deux
 ، )sexesمعتبراً ّ
أن مبرّرات الالمساواة التي
تطال النس����اء ّإنما هي ثقافيّة وليست طبيعيّة،
ّ
ألنها ليس����ت سوى نتاج للتنش����ئة االجتماعيّة
والثقافيّة ،وهو ما أ ّكد عليه روس����و في مقالته
«أصل الالمساواة بين البشر» ( ،)1755وهو
ما س����تؤ ّكده أيضا المف ّكرة النسويّة الوجوديّة
سيمون دو بوفوار فيما بعد ،بمقولتها الشهيرة
« ال ُنولد نساء ّ
وإنما ُنصبح كذلك » (On ne
.)naît pas femme, on le devient
وبناءاً على ذلك فق����د أ ّكد بوالن دو لبار أن «
ال جنس للعق����ل» ،بما يتر ّتب عنه وجوب تم ّتع
بحقها في التعليم والش����غل ،بل ّ
المرأة ّ
وبحقها
السياسي األه ّم
المطلب
كان
الذي
التصويت
في
ّ
للنس����ويّة في الغرب ،طيلة نهاية القرن التاسع
عشر ،وحتى منتصف القرن العشرين.
بديهي أن يتب ّدى للجميع ،أن هذه المساواة في
الحق����وق ال يمكن المطالبة به����ا ،إلاّ عبر الفكر
النس����وي ،معضوداً بالحركات النس����ائيّة التي
تترجم-بداهة -عن بل����وغ المرأة درجة الوعي
الناضج -الفردي والجمعي -ال بدورها المفصلي
في المجتمع وحس����ب ،بل وكذلك -وهو األه ّم-
بصوت
بحقوقها السليبة ،ومن ث ّم المطالبة بها
ٍ
عال ،م����ع التص���� ّدي للممارس����ات المجتمعيّة
الموجهة
الش����وفينيّة و التحقير ّي����ة الدنيئ����ة
ّ
ض ّدها.
م����ن ه����ذا المنطلق ،وبتأثي����ر بيّن م����ن الفكر
النهض����وي اإلصالح����ي العربي الس����اعي إلى
التحديث و تحرير اإلنسان كما األوطان ،القائم
عموماً على الربط بين ّ
تأخر المجتمعات العربيّة
وتهميش مكان����ة المرأة و التعتيم على أدوارها
 ،لم يك����ن من مح����ض الصدفة ،ب����روز فكرة
���كل مواز لفكرة تحرّر الوطن
تحرّر المرأة ،بش� ٍ
العربي.
ضرورة ّأنه يستحيل تحرير األوطان فيما نصف
المجتمع مكبّل باألغالل ،مش����لول وعاجز عن
الحركة الحرّة والفاعلة ،حيث يكون غير ّ
مؤثر
وال ثقل له ،بل و ح ّتى غير مش����ارك في عمليّة

التحرير ،وال يعاضد النصف األخر/الرجال تحت
عناوين مختلفة ،تعطي زخماً للمقاومة ،و تزيد
في شراسة المواجهة ،وتضيف لها وهجاً وألقاً
جديدين بتالوين مختلفة.
ّ
لعل فضل الريادة في س����لوك ه����ذا النهج على
المس����توى العربي ،يع����ود باألس����اس للثنائي
المصري «رفاعة الطهط����اوي» رائد التنوير،
وأبرز ق����ادة النهضة العلمية والفكريّة العربيّة؛
وصاحب كتاب����ي «تخليص اإلبريز في تلخيص
باريز» ،و «المرش����د األمين للبنات والبنين»
ومعاص����ره «قاس����م أمي����ن» صاح����ب كتابي
«المصري����ات» و»المـ����رأة واألمة»  ،س����يّما
كتابي «تحرير الم����رأة» ( ،(1899و»المرأة
ّ
الجدي����دة» ( ، )1900كما يع����ود هذا الفضل،
بدرج����ة ّ
أقل ،إل����ى «الطاهر الح���� ّداد» صاحب
كتابي «العمال التونس����يون والحركة النقابيّة»
ّ
( )1927و «إمرأتنا في الشريعة والمجتمع»
( ، )1930رغ����م ّ
أن أف����كاره كان لها الصدى
الق����وي والتأثي����ر الكبير في التح����وّل البنيوي
للمجتمع التونس����ي ،تزامناً مع تأسيس الدولة
الوطن ّي����ة من نمط العي����ش التقلي����ديّ ،
وتبني
الفكر النقلي المغلق إلى نمط العيش العصري،
واإلنفتاح على الفكر النقدي.
ق����د تب ّدى ذل����ك بوضوح ،فيم����ا ي ّتصل بحقوق
المرأة المكتسبة ،تش����ريعاً وواقعاً ،بما يقترب
و يالمس المس����اواة الفعليّة والكاملة ،س����يّما
إثر رفع ّ
التحفظ ،بعد ث����ورة  14يناير،2011
على ا ّتفاقيّة س����يداو ( ،cedawوهي (اتفاقية
القضاء على كافة أش����كال التمييز ضد المرأة)،
وه����و –قطعاً -ما ل����م ّ
يتحقق ف����ي باقي الدول
العربيّة ،بم����ا فيها مصر ،رغم أس����بقيّتها في
مجال الفكر النس����وي على المس����توى النظري
كما التطبيقي /العملي عبر الحركات النس����ائيّة
التي كرّست فكرة تحديث المجتـمع عبر تحديث
وظائف المرأة ،بعد تش����جيعها على النهل من
فيض معين المعرفة الذي ال ينضب.
هنا ،وقبل الخوض في طروحات الفكر الم ّتصل
بقضايا المرأة والدف����اع عنها ،يقفز إلى الذهن
ملح ووجيه يفرض مشروعيّة طرحه،
س����ؤال ّ
حيث يتعيّن التس����اؤل ح����ول التمايز في الداللة
والمفهوم بي����ن عبارتي أو مصطلحي « الفكر
النس����ائي «  pensée féminineو»
الفكر النسوي»  féminismeالتي كثيراً ما
يس����تعملها البعض في غير موضعها الصحيح.
فم����ن المعلوم ّأن����ه فيما يحي����ل المعنى اللغوي
لمصطلح « الفكر النسائي» إلى الهويّة الجنسيّة
أي مجال
للنس����اء ،بما هو فكر تكتبه المرأة في ّ
من مج����االت المعرفة ،بما فيها قضاياها ،يحيل
مفهوم «الفكر النسوي» إلى تيّارات فكريّة لها
خلف ّي����ات إيديولوجيّة غربيّة ذات بعد سياس����ي
وتوج����ه نق����دي ،تندي����دي واحتجاجي توصف
ّ
أحياناً بالراديكاليّة ،وهو نتاج فكري للجنسين،

يعرّفه معجم أوكس����فورد ّ
بأنه« :االعتراف بأن
للمرأة حقوقاً وفرصاً مساوية للرجل» ،و يدور
حول قضايا المرأة ،يدعو إلى المساواة المطلقة
بين الجنس����ين و يكتبه الرجال كما النساء دون
تمايز وال احتكار ،فهو بالنتيجة فكر ال يستنسخ
معنى «الفكر النس����ائي» كم����ا يذهب إلى ذلك
من يعتق����د أن مصطلح «النس����وي» المتداول
في المش����رق العرب����ي ّإنما ه����و ذات مصطلح
«النسائي» المتداول في المغرب العربيّ ،
وأن
المصطلحي����ن في واقع األم����ر ّ
يمثالن وجهين
لعملة واحدة؛ أال وهي الطروحات الفكريّة التي
ترى أن هناك ظلماً مس����لّطًا على النس����اء وفق
النظ����ام األبوي الس����ائد ،وتناضل من أجل رفع
هذا الظلم ،بصرف النظر عن الهويّة الجنس����يّة
لمن يكتبها.
ولعلّ����ه من نافل القول التأكيد على ّ
أن الصحافة
النس����ائية العربيّة والمصر ّي����ة بالخصوص،
كان����ت قد أس����همت بدور أساس����ي في نش����ر
الوعي بقضايا الم����رأة ،بغية تحفيزها للتعبير،
دون واس����طة وال وصاية ،عن مشكالتها عبر
المنابر والتظاه����رات المختلفة ،ليكون حديثها
ّإنما هو حديث المرأة للم����رأة ،بوصفها األكثر
دراي� ً
���ة بواقعه����ا من الرجال ،رغ����م ّ
أن قضـايا
ً
المرأة ومشاغلـها ليس����ت معزولة -قطعا-عن
قضايا المجتم����ع الجوهريّة ،و ف����ي هذا تقول
«عائشة عبد الرحمن» «« ولئن ّ
كنا في حاجة
إل����ى معرفة رأي الرجل في المرأة ،ومش����اهدة
صورتـه����ا لديه ،فإن الحاجة بع����د ألحوج إلى
معرفة صورة األنثى كما تراها في نفسها ،وهذا
ما ال يحس����ن الرجال أن يب����رزوه» ،وهو ذاته
ما ستعبّر عنه ال حقا س����يمون دي بوفوار في
كتابها «الجن����س الثاني» حيث تقول « :كل ما
كتبه الرجال على النس����اء مشتبه بهّ ،
ألنهم في
ذات الوقت قضاة وأطراف في القضيّة».
أمّا «نبويّة موس����ى فقد أصدرت كتاباً في ذات
الس����ياق بعن����وان «تاريخي بقلمي» ،اش����تمل
على مقاالت نش����رتها في مجلة «الفتاة» التي
تأسست سنة ( ،)1892والتي يرجع لها حيازة
ّ
قصب السبق في مجال الصحافة النسائيّة ،وقد
ظه����رت مجلاّ ت عديدة بعد ذل����ك نقتصر منها
على مجلة «الفردوس» ،و» مرآة الحس����ناء»
و»الهوانم» ،ومجلة « شجرة الدر»  ،ونحوها
المختصة التي تناولت
من المجلاّ ت المصر ّي����ة
ّ
مشكالت تؤرّق المرأة ،من قبيل تعدد الزوجات،
والطالق ،والزواج المب ّكر وما إلى ذلك.
وبالتوازي مع هذه الحركيّة الصحفيّة النسائيّة
النش����طة ،فق����د برزت إل����ى الوج����ود ،بعض
المؤلّف����ات العربيّة في صميم الفكر النس����وي،
كان����ت بتوقيع رائ����دات لع� ّ
���ل أوّله� ّ
���ن األديبة
«عائش����ـة التيموريــة» صاحبة كتاب «نتائج
األحوال ف����ي األقوال واألفعال» ( )1887الذي
أ ّكدت في����ه بجرأة ن����ادرة على ض����رورة تعلّم

المهندس فتحي الحبوبي
النس����اء ،بهدف ّ
فك العزلة ّ
عنهن ،ولو كان ذلك
ض ّد إرادة األس����رة ،مثنية في ذات الوقت على
دور المرأة في تربية األبناء ،بأعتباره كما تقول
ّ
«أجل الجهاد» ،وبهذا المعني ّ
فإن «عائش����ـة
التيموريــة» التي يفصلنا اليوم عن جيلها أكثر
من قرن وربع ،كانت ثوريّة و متق ّدمة أشواطاً
على من يمارس����ن الي����وم «جه����اد النكاح»،
ّ
باعتباره م����ن زاوية نظره� ّ
«أجل
���ن المتخلّفة
الجهاد»  ،كم����ا أوهمهم بذلك م����ن يصفونهم
تجاوزاً بالعلماء الش����رعيين ،فيما هم ليس����وا
إلاّ شيوخاً للفتنة والضاللة والجهالة الجهالء،
أو هم -في أفضل األح����وال -محترفون لإلفتاء
المش����بوه ،وفق األه����واء الخاضعة إلرادة من
ّ
يضخ أكثر ،لما اصطلح عليه بالبترو دوالر.
عكسي مقولة
بشكل
���دون
�
يجس
المعني
بهذا
هم
ّ
ّ
«ميش����ال فوكو» « ّ
إن إرادة العرفان تنطوي
على صيرورة الهيمنة على األشياء واإلنسان»،
وقد خاضت الحركات النسائيّة العربيّة نضاالت
عدي����دة كلّل بعضه����ا بالنج����اح واخفق بعضها
األخر .منه����ا ما يتعلّق بتعلي����م المرأة  ،ومنها
معركة الحج����اب والس����فور ومعركة االختالط
وخروج المرأة للعمل ،وأخيراً معركة المشاركة
السياسيةّ ،
وسن اإلجراءات التمييزية اإليجابية
كاج����راء التناص����ف الذي ج����اء ضمن فصول
الدستور التونسي ما بعد الثورة.
ولكن ما هي روافد وتاريخيّة الفكر النس����وي،
رغم إشارتنا لبعضها في مطلع المقال؟
 .فيما تذكر أغلب المصادر ّ
أن الفيلسوف الفرنسي
ش����ارل فوريي ( )Charles Fourierالذي
حضر نش����أة أوّل حركة نس����ويّة سنة ،1830
هو أوّل من أس����تعمل مصطلح النس����ويّة سنة
( ،)1837تؤ ّكد مصادر أخ����رى ّ
أن المصطلح
أس����تعمل سنة ( )1871في رس����الة دكتوراه
في الط����ب كان عنوانها (Du féminisme
et de l’infantilisme chez les
 ، )tuberculeuxث���� ّم اس����تعمل في مقالة
كتبها ألكس����ندر ديما اإلب����ن (Alexander
 )Dumas filsح����ول «الرج����ل والم����رأة
والخيانة و الط��ل�اق « ( ،)1872ورغم ذلك
فم����ا يزال يص ّر البعض على ّ
أن النس����وية ّإنما
هي وليدة ونتاج الحركات االحتجاجية التحررية
ضد قيود المجتمع البورجوازي الغربي.
كل األحوالّ ،
إلاّ ّانه ،وفي ّ
يظل الفكر النس����وي
ً
ً
سليال للثورة الفرنسية  ،ووريثا للفكر التنويري
الحداث����ي المنتص����ر عل����ى الفك����ر الالهوت����ي
المتحجر الذي ّ
مث����ل دوماً حجر عثرة في وجه
ّ
تق���� ّدم المرأة عب����ر التاريخ ،ب����ل ّ
إن المؤرخ
األمريكي «جوناثان إسرائيل» (Jonathan
 )Israelيؤ ّكد في كاتبه(Les Lumières
radicales. La philosophie,
Spinoza et la naissance de
ّ ، ))1750-1650( la modernité
أن

قضايا المرأة ، ،قد ش����هدت إهتمام����اً مطرداً،
منذ أواس����ط القرن السابع عشر ،أي قبل عصر
األن����وار ،وانطالق الحداثة السياس����ية ،تزامناً
مع الثورة الفرنس����ية ،وذل����ك بتأثير من الفكر
الديكارت����ي ،وخاصة الس����بينوزي الذي يصفه
جوناث����ان إرف����ن إس����رائيل (Jonatahan
 )Irvin Israëlبالفكر التنويري الراديكالي،
بل ّ
أن اإلهتمام بقضاي����ا المرأة بدأ يطفو على
الس����طح بأحتش����ام منذ بدايات القرن الخامس
عشر مع كرس����تين دو بيزان (Christine
 )de Pizanباعتباره����ا ألّفت كتابها «مدينة
السيدات» ( )La Cité des Damesسنة
 ،1403ث���� ّم مع «ماري دو كرناي» (Marie
 )de Gournayàف����ي «المس����اواة بي����ن
الرجال والنس����اء»( Egalité entre les
 )hommes et les femmesس����نة
.1622
معلوم ّ
أن الفكر النس����وي هو فك����ر متحرّك ال
يق���� ّر له قرار ،وه����و وليد التح����وّالت البنيويّة
للمجتمع ،وقد م ّر ّ
بمحطات تاريخيّة مهمّة كانت
منعطفاتها المفصليّة الكبرى ،هي بداية ،الفكر
النس����وي الليبرالي /السياسي ،وهو فكر خرج
من رحم الثورة الفرنس����ية و خلفيته الفلس����فة
الليبيرالية ،فهو يناصر الحريّة الفردية ،ويدعو
إلى المس����اواة بين الرجال والنساء في الحقوق
المدنية والسياسية ،كالحق في التعليم والشغل ،
سيّما ّ
حق المرأة في التصويت الذي ساد طيلة
نهاية القرن التاسع عشر ،وحتى بعيد منتصف
القرن العشرين.
قد أعقب ذلك ،الفكر النس����وي الراديكالي الذي
ظه����ر أواخر الس���� ّتينات من الق����رن الماضي،
وكان طرح����ه أكثر جرأة ،وأعل����ى صوتاً داعياً
المرأة إلى أن تتحرّر من ّ
كل القيود االجتماعية
المسلّطة عليها في المجتمعات «األبويّة» ،وإلى
أن يكون لها مطلق السلطة على جسدها ،مع
المناداة بالمواطنة التامة الش����روط ،وأمّا التيار
الماركس����ي فقد أعتبر في مقاربته ّ
أن اضطهاد
المرأة ّ ،إنما هو نتاج حتمي للرأسماليّة ،ولذلك
فتحري����ر ه����ا ال ّ
يتحقق إلاّ عب����ر القضاء على
النظام الرأس����مالي الجائ ،وأمّا التيّار الثقافي
 courant culturalisteفقد اعتبر القهر
الثقافي المح ّدد األه ّم للتبعيّة التي تش����كو منها
المرأة.رغم هذا التنوّع والثراء في تيّارات الفكر
النس����وي ،يبقى نضال النسوية في حاجة أكيدة
إلى مساندة أطياف المجتمع المدني ،سيّما في
المجتم����ع العربي لمحاولة القض����اء التدريجي
على م����ا توارثته الذاكرة الجمعية والفردية من
أفكار س����لبية عن المرأة ،س����اهم في تكريسها
لي����س الفكر الديني وحس����ب ،بل و كذلك بعض
الفالسفة ،ومنهم أفالطون الذي ّ
يصنف المرأة
في درجة دنيا مع العبيد واألش����رار المخبولين
والمرضى.

عبد الخالق الفالح

عمليات ارهابية أم
انتفاضة شعبية ؟
آم���ال وأمنيات كثي���رة ،كانت تعيش في انفس���نا ،بعد ان
تجاوزنا نظام البعث المجرم ،ولكن لم تتحقق ،ولم تترك لنا
إال ثقافات وغايات ووسائل ومؤسسات وممارسات وفساد
في ظل غياب سياس���ة واضح���ة ،لخدمة البلد .مؤلم ذلك،
ولعل فشل بعض السياس���يين من تقديم الحلول المناسبة
،وتعط���ش البعض األخر للس���لطة ،وابتعاده���م عن اآلم
الشارع والجماهير ،زاد الطين بلة ،وغياب استراتيجيات
العم���ل ،مع افتع���ال األزم���ات واالنهي���ارات والمواقف
السياسية المخجلة ،وعدم إيجاد الحلول الصحيحة التي تنم
عن الحرص ،لعبور المرحلة العصيبة للحفاظ على وحدة
ش���عبنا وارضنا واستقالله السياس���ي ،جعل من ان يدفع
ابن���اء الوطن ثمنها من دماء وقتل ،فكان االحباط وخيبات
األم���ل .ال اعرف كيف يكون السياس���ي به���ذا القدر من
ً
ً
رجاال ونساءاً
واطفاال
االنحطاط ،ليتاجر بدماء الجماهير،
لمصالح ش���خصية وسياس���ية ،يتالعب بكرامتهم ،ويريد
ان يتس���لق المرحلة ،ليصعد على اكتاف الماليين بالكذب
والدج���ل.ان االحباط الذي احاط المجتمع العراقي بس���بب
التناحر السياسي ،والفشل الذي اصاب جوانب الحياة فيه،
وتفاقم البطالة ،وفقدان الخدمات ،وانهيار البيئة االساسية
والبني���ة التحتي���ة ،وتش���رذم القوى السياس���ية ،وزيادة
التناحر فيما بينهم ،زاد من حدة الكارثة التي تنخر جس���د
الوطن ،النشغاله في الهموم ووضع العصى من قبل بعض
المش���اركين في عجل���ة العملية السياس���ية ،لمنع تحقيق
اي نجاح يُحس���ب لصالح فئة معينة ،ف���كان كل المجتمع
ضحي���ة نزوات هؤالء .الش���ك ان عدم تمري���ر القوانين
المهمة في البرلمان ،إلاّ بع���ض القوانين المثيرة للجدل،
ولعدم االتفاق على امرار الميزانية الس���نوية العامة التي
ته���م المجتمع ،وتوفر لقمة العيش لهم ،جعل مؤسس���ات
مأزق حرج ،اليمكن تجاوزه بس���هولة ،ويقلق
الدولة في ٍ
ً
عرضة لالهتزاز واالنهيارّ ،
ألنُه يقترب
الش���ارع ،ويجعله
من جذور الصراع،دون ان يكون للشعب ناقة والجمل له
فيه���ا ،إلاّ جز ٌء من هذا المخط���ط الرهيب في ضرب بناء
الوطن .ان اس���تغالل بعض السياسيين المرحلة ،وركوب
الموجة بس���بب فشلهم في العملية السياسية ،خالل الفترة
الماضي���ة  ،عاملين على اس���قاط الخص���وم ،ومظهرين
انفس���هم بأنهم ذلك المنقذ والحريص لتجاوز هذه الفترة
العصيب���ة  ،جعلهم يزيفون الحقائ���ق والوقائع ،بعيداً عن
المبادئ والقيم التي يتحلى بها رجال السياسة الصادقين،
والحريصي���ن عل���ى حفظ األم���ن والممتل���كات وارواح
الناس ،بأعتبارهم مس���ؤولين عن إدارة الدولة.نالحظ ان
العديد من الفاشلين في الس���احة العراقية ،يشددون على
تصريحات ذات وجهين ،مع اشتداد المعارك الشرسة الي
تدور رحاها في بعض المحافظات ،بين القوات المس���لحة
العراقية الباس���لة ،وبمساندة العش���ائر االصيلة من اهلنا
ضد عصابات االرهاب ،وتسمية تلك الهجمات (باالتفاضة
الشعبية) !ذلك يصوّر ان الشيشان والتونسيين والمغاربة
من اعضاء داعش والقاعدة  ..والخ من اعداء العراق هم
ابطال انتفاضة ،كما يود ان يس���ميهم ويوسمهم الدكتور
احم���د الجلبي في  2014/2/24عل���ى قناة الحرة عراق
،واس���تغالل ذلك ليتهج���م على الحكومة،ويحاول كس���ب
الش���ارع االنباري وعشائره العزيزة التي ارادت الخالص
من شر تلك العصابات ،وطالبت من الحكومة تخليصهم من
دنس هؤالء المرتزقة المدعومين بأموال كبيرة تضخ من
قبل بعض بل���دان دول الخليج ،لتمزيق العراق .الفضيحة
األخرى ان يُعتبر الدكتور اياد عالوي ،رجل المرحلة لحل
المشكلة ،ليسمّيه وزيراً للدفاع ،ولنتذكر الفساد المالي في
زمن رئاس���ته للوزراء في وزارة الدفاع ،ووزيرها حازم
الش���عالن ،ووزارة الكهرباء ،ووزيرها إيهم السامرائي،
وجراحها وقروحها التي لم تدمل بعد ،ونس���ي ان اول من
قام بضرب الفلوجة وتدميرها عسكرياً هو نفسه ،بمساعدة
القوات االمريكي���ة ،بينما تعاملت الحكومة الحالية بحكمة
وعقالنية وتريث ،وصب���رت وتحملت كل التهم الموجهة
اليها ،وعملت على حفظ دماء العراقيين في تلك البقعة من
ارضنا المقدسة ،وبتعاون عش���ائرنا المخلصين للعراق،
للحف���اظ على وحدة ارضه وش���عبه ،وبقاء هؤالء نائمين
على وسادة احالم المبادرات الطائشة ...اهلل احفظ العراق
واهله من شر االشرار.

أمية اإلدارة الثقافية
ّ
تضرب جذور فكرة العواصم الثقافية في العام 1985م ،عندما استوت هذه الفكرة ،ونضجت ثمرة في ذهن (
ملينا ميركوري ) ،وزيرة الثقافة اليونانية وقتذاك  ،وساندت منظمة اليونسكو فكرتها ،إذ تنطوي هذه الفكرة
على هدف التعريف باملدينة ( العاصمة ) ثقافيا ً من خالل إعطاء الفرصة لها ،للنهوض مبستواها الثقافي،
وبعد
 ..فها هو كاتب الس���طور يفرح إذ
يف���رح عند اختيار بغ���داد عاصمة
للثقافة  ،ويح���زن إذ يحزن عندما
اس���تبدل األم���ل بالي���أس والثقة
بالش���ك ،فقد كنت على مرمى من
الطموح القري���ب أن أرى القيّمين
عل���ى ه���ذا المش���روع  ،وضمن
أولوياته���م العاجل���ة ،أن يطبع���وا
ما تراكم من رس���ائل الماجس���تير
وأطاري���ح الدكت���وراه التي تتحدث
عن بغ���داد وضواحيها من الناحية
واالجتماعي���ة
االنثربولوجي���ة
والثقافي���ة والتراثي���ة وس���واها ،
س���يّما أننا في عصر الحاس���وبية
والمعلوم���ات  ،وأن جم���ع ه���ذه
الدراس���ات ليس من الصعوبة في
شيء  ،فهي مضغوطة في أقراص
مدمجة لل���ذي يرغب ،والحديث ذو

أرق وش���جون وحدث ع���ن البحر
وال حرج .أن ش���جون ه���ذا الكالم
ق���د ألقت بي على ش���اطئ التحدث
عن المطبوعات التي صدرت تحت
عنوان مش���روع بغ���داد عاصمة
الثقافة العربي���ة  ،ويالهول بعض
المطبوعات الت���ي صدرت ( الحظ
) بعن���وان مختل���ف ع���ن توأمها
األول لصادر مسبقاً ،بعنوان أخر،
والمضمون واح���د ( نصاً ) بقضه
وقضيضه !!!
نعم إذ ثمة ما صدر من كتب ،كان قد
صدر سابقا ً ،وأعيد إصداره بعنوان
مختلف  ،ولعل سائل يسأل متعجباً
 ،فنجيب إنها المحس���وبية الثقافية
الت���ي تتعال���ى على المحس���وبية
الموضوعية للنص ،كم أتألم عندما
أقلب عشرات الدراس���ات الدسمة

المركون���ة ف���ي زواي���ا المكتبات
المركزي���ة التي تضم بي���ن دفتيها
دراسات معمقة عن ضواحي بغداد
كالكاظمي���ة واألعظمية والش���علة
والصدر وس���واها الت���ي أضاف
ً
ق���وال عل���ى ق���ول مما
مؤلفوه���ا
جاء به العالم���ة مصطفى جواد ،
وجالل الحنفي  ،وس���الم اآللوسي
وغيره���م  ،ممن اهت���م بالتعريف
بالت���راث البغدادي  .إن عدم وضع
خط���ة وطني���ة للثقافة،وخارط���ة
طري���ق للتعريف ثقافياً بالعاصمة ،
جعل وجه العاصم���ة الثقافي باهتاً
( حاش���اها ) ي���كاد يك���ون مصاباً
بفقر الدم ،ألنها لم تكن بمس���توى
التوقعات!
إنه���ا بغداد ( يا جماعة )  ..بغداد،
المقل ،وتحت
واسطة العقد ومهوى
ِ

كل هذا لم ت���رق المطبوعات التي
صدرت بالمستوى المطلوب تأليفاً
وإخراجاً س���وى بضعة كتب ال تعد
على أصابع الي���د الواحدة  ،ويبدو
أن اله���م واالهتمام كان ملقى على
الك���م واألكمام  ،وحس���بك أن ترى
الحش���و الغث في بطون كثير من
الكتب التي أصدرها هذا المشروع،
ً
فضال عن شعورك بأن بعض الك ّتاب
ً
ً
بدا الهثا مسرعا في التأليف .يالها
من حزة في النفس ،وفي مس���ارب
الكالم ،وغصة في الحلق على من
لم يحذق س���وى مد العنق وتعديل
ربطتها !! فالت حين حسرة ،إذ ال
حيلة في اليد اآلن سوى صفق اليد
األولى باألخرى ،والتأوه بــ ( إيه )
والتوجع بـ ( آه )  ..إذ كنا ننش���د
طباعة كت���اب أكاديمي مركون في

رف ،ومضغوط في قرص  ،وإن ما
كنا ننش���ده ( يا جماعة ) أن تكون
بغداد عاصمة للثقافة كما تس���تحق
!! وأن يك���ون مضم���ون العنوان
فستاناً يليق بها وبتراثها ولكن و(
آه ) من االستدراك بـ ( لكن )  ،ألن
ما طرحناه ال يع���دو كونه إيماضة
مما هو أعظ���م !! إذ يتناول كاتب
الس���طور جانباً  ،وهو المطبوعات
الصادرة عن هذا المشروع ! يقول
المشروع،ألنه بدا للتربح التجاري
فقط  ،وهنا يع���ن الطلب المجهول
في الذه���ن  :متى تخ���رج الثقافة
من عباءة السياس���ة في العراق ؟
والطلب مجازي أراد به سائله النفي
 ..ولعله يائس من هذا الخروج ..
وختاماً فهل وجدتم ما كتبته حقاً ؟
لعلي أجدكم تجيبون بـ ( نعم ).

مثنى كاظم صادق

