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«ملكات يف ال�سلطة ..ن�ساء حكمن يف الع�صر احلديث»..
ل�شيزارينا كازانوفا
عزالدين عناية *
وعدتها هام�شية .لكن مع ت�سعينيات القرن الع�شرين�َ ،سلّطت �أبحاث
=ا�ستخفّت الثقافة الأوروبية ،منذ وقت طويل ،بالتجارب الكثرية حلكم امللكات واحلاكمات بالو�صاية ،بل ّ
�شرع ذلك الإق�صاء،
تاريخية جديدة ال�ضوء على املو�ضوع .وهو ما �أ ّدى �إىل �إعادة التفكري يف انتقال ال�ساللة امللكية يف ال�سلطة �إىل الن�ساء ،وزرع ال�شك يف املبد�أ الذي كان ُي ّ
وهو مبد�أ مبني على مربرات مرتبطة بالدونية ب�سبب تق�سيم «طبيعي» للأدوار� .إال �أن فكرة ال�سلطة الن�سائية املنت�شرة منذ فرتة طويلة يف �أو�ساط امل�ؤرخني ،التي مل يتم
ا�ستبعادها متا ًما حتى يومنا هذا ،ت�ؤيد �أن حكومات الن�ساء كانت �سيئة احلظ �أو موفّقة يف حاالت عابرة .ذلك ما يدور حوله م�ؤلف الباحثة الإيطالية �شيزارينا كازانوفا،
�أ�ستاذة التاريخ احلديث يف جامعة بولونيا الإيطالية .والتي �سبق لها �أن ن�شرت جملة من الأبحاث منها «العائلة والقرابة يف الع�صر احلديث» و»تاريخ الإجرام بني الق�ضاء
املدين والق�ضاء الكن�سي».

تعود الباحثة يف الف�صل الأول من م�ؤلفها «حاكمات
بالأحقية �أو بالأمر الواقع» �إىل مت ّعن ق�ضية املر�أة
وال�سلطة لدى فال�سفة اليونان ويف الرتاث الديني.
ف��ف��ي ال��ق��رن ال��راب��ع ق��ب��ل امل��ي�لاد ،اف�تر���ض �سقراط
�إم��ك��ان��ي��ة ت��ويل امل����ر�أة من�صب ال��ق��ي��ادة ،ع��ل��ى ال��رغ��م
م��ن اخ��ت�لاف ال�ترك��ي��ب ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي بينها وب�ين
الرجل ،قائال :فلنت�أمل ح��ال �إن��اث ك�لاب احلرا�سة
التي عليها �أن تتوىل ال�سهر مع الذكور ،و�أن تطارد
معهم الل�صو�ص� ،إذ كل �شيء بينهم م�شرتك؛ هل
كان عليها �أن حتر�س املنزل فح�سب لأنها ال ت�ستطيع
ع��م��ل ���ش��يء �آخ���ر ب�سبب الإجن����اب و�إر����ض���اع اجلِ ���راء،
بينما ي��ق��وم ال��ذك��ور بحماية القطيع ك��ل��ه؟ وك��ان��ت
�إج��اب��ة التلميذ غلوكون عن ه��ذا ال�س�ؤال �أن «ال ب ّد
م��ن االع�ت�راف ب��وج��وب م�شاركة الن�ساء ال��رج��ال يف
ك��ل ���ش��يء ،ول��ك��ن لنتعامل معهن على �أ���س��ا���س �أنهن
الأ���ض��ع��ف ،و�أن ال���ذك���ور ه��م الأق������وى» .ه��ك��ذا ك��ان��ت
�إج��اب��ة التلميذ غ��ل��وك��ون ال��ت��ي ن��ال��ت تقدير �أ���س��ت��اذه
عن هذا ال�س�ؤال .ويف مو�ضع �آخر ي�ؤكد �سقراط يف
«كتاب ال�سيا�سة» يف الباب اخلام�س� ،أن �شرط �إحلاق
«الن�ساء بالوظائف التي ي�ؤديها ال��رج��ال «منحهن
التعليم نف�سه� ،أي املو�سيقى والأل��ع��اب الريا�ضية
وفنون القتال ،و»معاملتهن املعاملة ذاتها»� .إال �أن
�سقراط كان يرى �صعوبة يف �إيجاد نوع من العالقة
ب�ي�ن ال��ف��ت��ي��ات وال��ف��ت��ي��ان م���ن ال���ذك���ور ،م���ن النخبة
على الأق��ل ،ق��ادرة على �أن ت�ستبعد اال�ستحواذ على
ال�شرعية املرتبطة باجلن�س ،وه��و م��ا م��ن �ش�أنه �أن
يقمع التحكم اجلن�سي للرجال يف الن�ساء.
وال���واق���ع �أن ال��ت��ق��ال��ي��د امل��ع��ادي��ة للن�ساء يف ال��ع��امل�ين
ال��ي��ون��اين ال��روم��اين ،وال��ي��ه��ودي امل�سيحي ،تت�أ�س�س
على ن��وع من الف�صل بني الأدوار حتقِّق اال�ستقرار
االج��ت��م��اع��ي ،ميكنها �أن ت�سمح ل��ل��م��ر�أة ت��ويل �أدوار
ال�����س��ل��ط��ة يف ال��ب�لاط ف��ق��ط ،ول��ك��ن��ه��ا ُت�����ص�� َّن��ف دائ�� ًم��ا
بكونها غري ر�سمية ،وبذلك ميكن �إبطالها لكونها



ط���ارئ���ة وغ�ي�ر الئ���ق���ة .ويف ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س ،تظهر
�شخ�صيات ن�سائية م���ؤثّ��رة مثل ي��ه��ودي��ت و�أ���س��ت�ير،
الرب لإنقاذ �شعبيهما من الإب��ادة .ولكننا
�سخّ رهما
ّ
جند يف �سِ ف َري «احلكمة» و»اجلامعة» �أن الن�صيحة
املوجهة �إىل رب الأ���س��رة ،ه��ي �أن يح ّد م��ن حتركات
َّ
املر�أة و�أن يحميها جي ًدا داخل املنزل .وبالن�سبة �إىل
�����ض��ا ،فقد
���س��ي��دات الطبقة االجتماعية الرفيعة �أي ً
كانت تلك النظرة الذكورية هي ال�سائدة يف القرن
ال��راب��ع امل��ي�لادي يف �أوروب���ا امل�سيحية ،وه��ي مواقف
دعمتها تف�سريات ر�سائل القدي�س بول�س للإجنيل.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين «ال�����س��ل��ط��ة ال��ن�����س��وي��ة يف الع�صر
احل��دي��ث وال��ت��ق��ل��ب��ات ال�سيا�سية» ت�ب�رز ال��ب��اح��ث��ة �أن
اللحظة ال��ت��ي ع��اد فيها ال��ق��ول يف �أوروب����ا بت�ساوي
ال���ف���ر����ص ب��ي�ن اجل���ن�������س�ي�ن؛ مب����ا يف ذل�����ك احل���ق���وق
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ق��د ح�صلت م��ع ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر،
وذل�����ك ع��ن��دم��ا ق����ام ك ّ
����ل م���ن �أك���ور����س���ي���و وب���ارت���ول���و
ال�سا�سوفرياتي وبالدو الأولبالدي بف�صل «القانون
املدين» عن �سائر القوانني امل�ؤ�س�ساتية والإقطاعية.
�إ���ض��اف��ة �إىل م��ا �أ�سهم ب��ه علماء ال��ل��غ��وي��ات ،بالعودة
�إىل تناول �أ���ص��ول بع�ض املفاهيم مثل «اله�شا�شة»،
و»ال��ب�لاه��ة» ،و»ال��دون��ي��ة اجل��ن�����س��ي��ة» ،امل��ن�����س��وب��ة �إىل
امل��ر�أة ،حيث نوق�شت الإمكانيات املختلفة .ورغم �أن
ت��ل��ك االخ��ت�لاف��ات مل ُت��ر���س تعريفا حم���ددا ،ف�إنها
�أدت �إىل تر�سيخ ن��وع م��ن ع��دم امل�����س��اواة يف املعاملة،
وو�صمت املر�أة بالدونية.
ت��ل��ك االجت���اه���ات ال�����س��ائ��دة ب�ين �أه���م رم���وز الثقافة
َو َج����� َدت رواج����ا يف ك��ت��اب��ات ق��وان�ين الأ����س���رة للمفكر
�أندريه ترياكو ،وهو ُيعلن فيها �صراحة عدم ثقته
الكاملة يف عقل امل���ر�أة .واجللي ان الت�سا�ؤالت التي
ط��رح��ه��ا ت�يراك��و -يف م��ا �إذا ك��ان��ت امل����ر�أة �إن�����س��ان��ا �أم
حيوانا -هو ما ا�ستُنبط منه احلكم اخلا�ص بت�سليط
عقوبات �أق ّ��ل عليها مب��ا �أن��ه��ا �ضعيفة روح��ا وعقال،
ربر من خالله فكرة اخل�ضوع الكامل للمر�أة.
لي ّ

وجند ارتباطا ،يف ال�سياق ذاته ،للدونية «الطبيعية»
ل��ل��م��ر�أة م��ع اجل��ان��ب الق�ضائي ومفاهيم �أخ���رى يف
ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .ف��ا���س��ت��ب��ع��اد امل����ر�أة ك�����ش��اه��دة يف
املحاكمات ،على �سبيل املثال ،تربره نزعتها الأنثوية
للكذب وع���دم م�صداقيتها .ول��ذل��ك متّ ،م��ن جهة،
�برر عقابها عقابا ت�أديبيا
ت�أكيد وج��ود اختالفات ت ّ
� ّ
أقل ،مبا يف ذلك تخفيف العقوبة مثل تلك العقوبات
اخلا�صة بوح�شية �أح��ك��ام الإع���دام �ض ّد ال�ساحرات.
وج��رى م��ن جهة �أخ���رى ت�أكيد على ا�ستبعاد امل��ر�أة
من املهام الذكورية مثل اال�شرتاك يف احلرب ّ
وتول
املنا�صب احلكومية ،ووراث��ة احلكم ،لي�س فقط لأن
أي�ضا ب�سبب
هذه املهام ت�ستلزم حِ �� ّدة الطباع ،ولكن � ً
ّ
التعط�ش للنفوذ
طموح املر�أة اجلامح لل�سلطة� ،إذ �أنّ
هو ما تطمح �إليه ،وه��و الأم��ر ال��ذي ي���ؤ ّدي بها �إىل
الت�ضحية حتى ب�أع ّز �أبنائها لغر�ض حتقيق م�أربها.
�إن الأب��ح��اث ال��ت��ي ُن�����ش��رت يف ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�شر
جت��ادل فكرة ع��دم �أهلية امل���ر�أة يف ممار�سة ال�سلطة
ب�����س��ب��ب ال�����ض��ع��ف ال���ن���اجت ع���ن ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا ال��ب��دن��ي��ة
والأخالقية .و�إذا كان املق�صود هو �أن «�ضعف جن�سها»
يجعلها بطبيعتها غري قادرة على �أن تقود اجليو�ش،
ف����إن ال��ك��ذب وال�����ش��ه��وة ،وال��ط��ب��ائ��ع امل��ت��ق�� ّل��ب��ة جتعلها
�أي�����ض��ا غ�ير منا�سبة لإدارة احل��ك��م ب��ال��ع��دل .وبرغم
ال�صورة ال�سلبية للملكة التي تعادي الطبيعة ب�أن
تنكر ّ
كل حياء وت�ستويل على ال�سلطة ب�سبل اخلداع
واملراوغة ،ف�إن هناك نوعني يخ�صان املر�أة يف �أنظمة
احل��ك��م :ذل��ك ال��ن��وع اخل��ا���ص ب��امل��ر�أة «امل��ت��ف�� ّوق��ة على
جن�سها» ،واملر�أة «ذات املالمح الذكورية»� .إن النموذج
املثايل الإجنيلي قد ُيربر احلالة اال�ستثنائية للحكم
الن�سائي وه��و ذل��ك اخل��ا���ص بامللكة بت�شبع ،بينما
املثال امل�ضاد له هو ذلك اخلا�ص ب�إيزابل ال�شريرة
الواردة ق�صتها يف الكتاب املقد�س.
ُ
يف ال��ب��اب ال��ث��ال��ث امل��ع��ن��ون ب��ـ»م��ل��ك��ات ط��احل��ات و�أخَ ���ر
���ص��احل��ات» ت�ستعر�ض ال��ب��اح��ث��ة جملة م��ن احل��االت
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ال��ن�����س��وي��ة يف ال�سلطة م��ث��ل ك��ات��ري��ن دي ميديت�شي
�أرملة هرني الثاين وامللكة فيكتوريا وامللكة �إليزابيث
يف �إجنلرتا والإمرباطورة ماريا ترييزا النم�ساوية،
ت�برز من خاللهن �أن حياة بع�ض امللكات� ،أو بع�ض
ال���ن�������س���اء ال���ل���وات���ي مي���ك���ن اع���ت���ب���اره���ن «���ش��خ�����ص��ي��ات
ا�ستثنائية» ،لأن دوره���نّ ك��ان حا�س ًما على ال�صعيد
العام ،تفند الإجابة ال�سلبية عن ال�س�ؤال« :هل كان
ثمة ع�صر نه�ضة للن�ساء؟» .ذلك �أن ع�صر النه�ضة
عد املعرب الرئي�سي يف بناء ما نعتربه الآن �أوروب��ا
ُي ُّ
احلديثة :التو�سع فيما وراء البحار ،الدولة املركزية،
ح�����ص��ر م�����ش��روع��ي��ة ال��ع��ن��ف يف امل���ؤ���س�����س��ة الق�ضائية،
الثقافة ال�سيا�سية وال��ت��ج��دي��د ال��دي��ن��ي ،ول��ك��ن هذا
التقييم الإيجابي «ذك���وري» يف الأ�سا�س ،فبالن�سبة
�إىل ال��ن�����س��اء ،مل ت��ك��ن �آث����ار ق���رون ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث
�سوى مزيد من املنع ،وتر�سيخ للحدود الثقافية� ،إذ
ُفر�ضت قواعد م�ستوحاة من التف�سري الأكرث ت�شد ًدا
لكتابات بول�س الر�سول :فر�ض العفة ،والإجبار على
«تغطية ال���ر�أ����س» يف الكنائ�س بينما ي��ق��ف ال��رج��ال
بر�ؤو�س مك�شوفة ،فيمنحهم جن�سهم هذه ال�سلطة
ليتخذوا موق ًعا مبا�ش ًرا مع الذات الإلهية.
واجللي �أنه حتى نهاية ثمانينيات القرن الع�شرين
كان ثمة نوع من التحفظ يف جنوب �أوروبا للدخول
يف جوهر م�شكلة ال�سلطة بالن�سبة �إىل الن�ساء ،بينما
كانت الأب��ح��اث اخلا�صة ب��ال��دور ال�سيا�سي الن�سائي
ق��د ب����د�أت يف �أم��اك��ن �أخ����رى م��ن��ذ ع��ق��د م��ن ال��زم��ن.
ول��ك��ن اه��ت��م��ام ال���دار����س���ات وال���دار����س�ي�ن مل ي��ك��ن قد
�أدخ��ل احل��االت اال�ستثنائية لبع�ض جت��ارب ال�سلطة
ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف الإط������ار امل��و���س��ع ل��ل��ت��اري��خ ال�����س��ي��ا���س��ي
ف�ضال عن التاريخ االجتماعي .ويف حالة �إيزابيلال
الق�شتالية فقد ظلت �سريتها الذاتية امل�ؤلفة من قِبل
امل�ؤرخة بيجي لِي�س قا�صرة �إىل حد كبري عن �إعادة
ت��رك��ي��ب �شخ�صية امل��ل��ك��ة ،دون التعمق يف العنا�صر
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي ميزت
الإطار العام الذي مار�ست فيه �إيزابيلال حكمها.
ل��ك��ن ال��ب��اح��ث��ة ك���ازان���وف���ا ت�ب�رز �أن �إل���غ���اء «ال��ق��ان��ون
ال�سايل» يف ال�سويد يف عام � 1980سمح بتويل الأمرية
فيكتوريا -االبنة الكربى لغو�ستاف ال�ساد�س ع�شر-
والي��ة العهد .كانت التغيريات ذات الطابع الثقايف
امل���ت���داول���ة يف ب��ل��ده��ا ق���د ���س��م��ح��ت ل��ه��ا ب���ال���زواج من
ملكي
��ادي» �سيح�صل على لقب ذي �سم ٍّو
«�شخ�ص ع ٍّ
ٍّ
ولكنه ل��ن ي��ك��ون ملكا �أب���دا ،حتى و�إن غ��دت زوجته
ملكة .وقبل فيكتوريا ،مل حتكم ال�سويد �سوى ثالث
�سيدات� :أوالهن مارغريتا العظيمة يف القرن الرابع
ع�شر امليالدي ،وذلك يف �أعقاب موت زوجها هاكون
ملك الرنويج ،ثم ابنها �أوالف.
ـ»ملك الن�ساء يف القرن العظيم»
يف الف�صل املعنون ب ُ
تعيد الباحثة ك��ازان��وف��ا النظر يف م�س�ألة ال�سلطة
الن�سوية� .إذ ُت��ع ُّ��د الثقافات اليونانية-الإيطالية،
واليهودية-امل�سيحية مراجع �أ�سا�سية ولكن امل�ؤكّد
�أنها لي�ست كافية ل�شرح �سبب �إ�سناد الأدوار الهام�شية
للمر�أة ،مت�سائلة ملاذا تُعد مناذج البطوالت الن�سائية

جم���� ّرد ا���س��ت��ث��ن��اءات؟ وه���ل ذل���ك ن���اجت م���ن م��وق��ف
ل��ه ج����ذوره ال��ع��م��ي��ق��ة يف ال�����ض��م��ائ��ر؟ وح��ت��ى �إذا ما
�أم��ك��ن ل��درا���س��ات ج��ورج دوميزيل ح��ول الرتكيبات
ال��ذه��ن��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة-الأوروب��ي��ة� ،أن ت��ك��ون مقنعة،
ف���إن��ن��ا جن��د يف عمق ذل��ك ال��ع��امل ال��ث��ق��ايف انق�ساما
وظ��ي��ف��ي��ا ل�ل�أن�����ش��ط��ة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي مت��ن��ح امل����ر�أة
دو ًرا تاب ًعا ،م�ساو ًيا لدور العاملني يف الأر���ض ،كما
�أن بع�ض �أب��ح��اث الأن�ثروب��ول��وج��ي��ا والإثنوغرافيا
متنح �إ�شارات متناق�ضة ب�ش�أن الأمر .وفيما يتعلق
بالعامل القدمي ،ف�إنّ النظام ثالثي الأبعاد -املجال
امل��ق��د���س ،جم��ال الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة امل��ح��ارب��ة ،وجم��ال
الإن��ت��اج -ق��د ان��ح��در ب��ط��رق متنوعة تب ًعا للحقب
الزمنية ،فقد �أكّد دوميزيل �أن عبادة الإله جونوين
( )Giunoneيف مدينة النوفيوم القدمية كانت
تتخذ طاب ًعا �أنثويا ثالثي الأبعاد وكان يقابل ذلك
ال��ث��ال��وث امل��ذك��ر (ج��وب��ي�تر ،م��ار���س ،وك��وي��ري��ن��و���س
راعي ال�سالم).
لكن اعتالء املر�أة �سدة احلكم يف الأو�ساط الأوروبية
م���ا ك��ل�ان ي�����س�ير يف خ���ط م��ن��ت��ظ��م ،وان���ط�ل�ا ًق���ا من
ال���ق���رن اخل���ام�������س ع�����ش��ر م���ث�ل�ا ،ت�������ض���اءل���ت ف��ر���ص
الن�ساء يف احل�صول على مواقع قيادية �أو توارثها،
���س��واء فيما يتعلق بعملية جتميع امل��ق��اط��ع��ات على
ال�صعيد الأوروبي� ،أو ما ارتبط -فيما بعد -بت�أكيد
حكم العائالت امللكية كعن�صر من عنا�صر �ضمان
اال�ستقرار ال�سيا�سي� ،أو ما ات�صل -يف نهاية الأمر-
بالأهمية التي عهدت �إىل ال�سلطة امللكية بح�صولها
على حقّ الت�شريع .ويف الثقافة القانونية للقرنني
الثالث ع�شر والرابع ع�شر امليالديني ،كانت الأطر
اخلا�صة والعامة متناق�ضة .وعلى �سبيل املثال فقد
ك��ان الأخ�لاق��ي��ون وال��ق�����ض��اة ،وامل��ف��ك��رون وال�سا�سة،
ي��و���ص��ون ب�����س��ل��وك احل��م��اي��ة جت���اه ال��ن�����س��اء ،ب�سبب
ربر ا�ستبعادهنّ من ال�ساحة
�ضعفهنّ الفادح الذي ي ّ

العامة ،ولكن ذلك مل ُيع ِفهنّ من الأحكام اجلنائية
ال��ق��ا���س��ي��ة :وه���و ت��ن��اق�����ض ظ��ه��ر ب��و���ض��وح يف ن��ه��اي��ة
ال��ق��رن اخلام�س ع�شر ،يف ج�� ّو م��ن ع��دم اال�ستقرار
اتّ�سم باال�ضطرابات الدينية ،وقد جرت مواجهته
يف الإط��اري��ن االجتماعي والعائلي بتعزيز التقليد
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي ال��ك��ت��اب��ي ،ال��ك��ن�����س��ي والأب������وي امل��ع��ادي
للمر�أة.
يف الف�صل الأخري املخ�ص�ص للكتابة التاريخية عن
امل���ر�أة وال�سلطة واملعنون بـ»ع�صر الإم�براط��ورات»
تذكر كازانوفا �أن التناول الأدب��ي والتاريخي لتلك
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ،ق��د �أخ��ف��ى ،ل��ف�ترة ط��وي��ل��ة جناحهن
ال��ب��اه��ر ،وك���ان ي�صعب ن��ك��ران ق���درة بع�ضهن على
اتخاذ ق��رارات �سيا�سية �صائبة ،فجرى اعتبارهن،
بال �أي دليل وا�ضح ،ظواهر مثرية للقلق وخملوقات
�شيطانية (ك��م��ا يف ح��ال��ة امل��ح��ارب��ة ج��ان دارك)� ،أو
و�صيات على احلكم يقودهن «التعط�ش لل�سلطة»
ف��ح�����س��ب .ك���ان���ت يف ال���واق���ع �أوىل ت��ل��ك ال���درا����س���ات
الت�صحيحية التي عاجلت مو�ضوع �سلطة الن�ساء
يف ع�صر النه�ضة وال��ت��ي حتدثت ع��ن حكم الن�ساء
( )Queenshipمن خالل تقدمي مناذج ناجحة،
تف�سر النجاح ال�سيا�سي للملكة وت�أثريها ،ال فقط
ّ
بقدراتها الفردية املتميزة بل بالأحرى ملا لها من
قوة «طبيعية» نابعة من �شخ�صها.
ويف الأعوام الأخرية حت ّول البحث يف مو�ضوع �سلطة
ال��ن�����س��اء ،م��ت��ج��اوزًا م�شكلة ال��ع�لاق��ات ب�ين ال��� ِّ��س َ�ير
وم��ق�� ِّر ًب��ا االخ��ت�لاف
ال��ذات��ي��ة وال��ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ةُ ،
ب�ين �أن�����واع ال��ك��ت��اب��ة ك��ن��ق��د مت��ي��ي��زي مل��و���ض��وع بحثي
حم��دد .جند برنار ب��ودال ،يتحدث منذ ع��ام ،1994
ع��ن «ال��ت�����ض��خّ ��م يف امل��ن��ه��ج» وع���ن ال�ث�رث���رة امل��ف��رط��ة
يف ال�����س�يرة ال��ذات��ي��ة وع��ن ن���درة الكتابة التاريخية
الر�صينة يف ه��ذا امل��و���ض��وع الإ���ش��ك��ايل .ال�سيما و�أن
ج��ل ال�شخ�صيات الن�سائية ال�سيا�سية مم��ن تو ّلني
احل��ك��م ���ص��ع��دن �إىل ذل���ك يف ظ��ل ظ���روف �سيا�سية
�شائكة ،و�أو���ض��اع تتميز بالفو�ضى واال�ضطراب مع
ذل��ك جنحن يف ا�ستعادة اال�ستقرار ،والو�صول �إىل
نوع من احلكم ال�سلمي.
الكتاب يت�ض ّمن مقاربة تاريخية ر�صينة ملو�ضوع
امل����ر�أة وال�����س��ل��ط��ة ،ول��ع��ل م��ا ي��زي��د م��ن �أه��م��ي��ت��ه دق��ة
الإح��������االت واحل����ر�����ص امل���ف���رط ع��ل��ى ذك����ر م��راج��ع
الأح��داث والوقائع� ،إ�ضافة �إىل قدرة الباحثة على
اجلمع بني مداخل عدة تاريخية ونف�سية و�سيا�سية
يف معاجلة املو�ضوع.
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