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انتقادي ن�سوي بحيث ميكن الك�شف عن امل�صالح الذكورية
اخل��ف��ي��ة ف��ي��ه��ا .ول���و �أن ���س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ة وا���س��ع��ة فلي�ست
مت�ساوية مت��ام��ا ب��ل ت��وج��د فيها التفرقة ب�ين امل�ستويات
العليا وال�سفلى حتى ب�ين الن�سوان �أي�����ض��ا ،وي��ج��ب علينا
خماطبتها جميعا .لذا تنا�شد �إع��ادة بناء الفكر ال�سيا�سي
بحيث يربز وجه �سلطة اجلن�س الذي يهيمن عليه .ويجدر
ب��ال��ذك��ر هنا �أن الن�سوية ق��د ا�ستطاعت م�ساءلة تقاليد
ال�سلطة الذكورية يف علم ال�سيا�سة وفل�سفة ال�سيا�سة.
بالن�سبة حل�ضور امل���ر�أة يف االنتخابات وف��وزه��ن باملقاعد
جن��د يف ه���ذا ال��ق�����س��م م��ن ال��ك��ت��اب �إح�����ص��ائ��ي��ات ت�����ش�ير �إىل
تقدمهن يف هذا املجال .ويف انتخابات جمال�س البلديات
التي جرت يف العام  2005يف كرياال كان العدد الفائز منهن
ال�ضعف يف انتخابات
 6026بينما ارت��ف��ع ه��ذا ال��ع��دد �إىل ِ
ال��ع��ام  2010بحيث �أ���ص��ب��ح  .12211ويف ع��ام  20015ف��اق
ال��ع��دد الفائز منهن على ع��دد املر�شحني ال��رج��ال بحيث
�أ�صبح  38281بينما ك��ان ع��دد ال��رج��ال  .37281واملقاالت
الأخ��رى ذات العالقة باملو�ضوع غنية مبعلومات عن عدد
النائبات يف املجل�س الت�شريعي بوالية ك�يراال وال��والي��ات
املتحدة �إ���ض��اف��ة �إىل املعلومات ع��ن املنظمات الن�سوية يف
الهند الربيطانية وبلدان �أخرى من �أورب��ا وغريها .وقد
اه��ت��م��ت ال��ك��ات��ب��ة ب��ذك��ر بع�ض ال��ن�����س��وي��ات و�إ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف
ال�سيا�سة مثل « حنا �آرندت ( )1906-1975التي فكرت قبل
«ك��ارل مارك�س» و «جون �ستيوارت مل» يف �أهمية م�شاركة
املر�أة يف ال�سيا�سة .وحتت عنوان « هل الن�ساء يحتجن �إىل
ال�سيا�سة « حت��اول �أن ت�برر ه��ذه احل��اج��ة ب��ظ��روف تعاين
فيها الن�سوة عموما من �شتى �أنواع اال�ضطهاد وال�ضغوط
وت��ورد تفا�صيل املناق�شات ال�ساخنة التي ج��رت ح��ول هذا
املو�ضوع داخل املجال�س الت�شريعية وخارجها على م�ستوى
العامل .ومن احلقائق املرة �أن الأح��زاب ال�سيا�سية عموما
ال ترحب بالن�ساء .هذه هي احلالة ال�سائدة ففي كل مكان.
ع�لاوة على ذل��ك �إن معظم الن�ساء يحرمن من الو�سائل
ال�ل�ازم���ة ل��ل��خ��ط��وات �إل��ي��ه��ا .وق��ل��م��ا جن��د ال��ن�����س��اء ال�لات��ي
يتفرغن يف ال�سيا�سة بجميع �أوق��ات��ه��ن .وت��ق��ول الكاتبة
�إن��ه ال يعني �أن الن�ساء ال يحتجن �إىل ال�سيا�سة بتاتا بل
ه��ذه الأ���س��ب��اب ذات��ه��ا تثبت ���ض��رورة م�شاركتهن املبا�شرة
يف ال�سيا�سة .لأن غالبية ال��ق��رارات ال��ت��ي مت�س حياتهن
�إمن���ا ُت��ت��خ��ذ داخ���ل �أروق����ة الأح����زاب ال�سيا�سية الرئي�سة.
فال ت�ستطيع امل��ر�أة �أن تتخذ قراراتها احل��رة �إال يف ع�صر
تتحقق فيه دميوقراطية اجلن�س.
ف��م��اذا ع��ن الن�سوة التي احتلت ب�أعلى منا�صب احلكم يف
العامل مثل جولدا مائري يف �إ�سرائيل و�سريميافو بندارا
ناييكا يف �سريالنكا وانديرا غاندي يف الهند وح�سينة يف

البنجالدي�ش وبىنظري بوتو يف باك�ستان؟ و�أكرثهن من
الآ���س��ي��وي��ات .و�أم��ا الأورب��ي��ات والأم��ري��ك��ي��ات بينهن فنادرة
ج��دا .ويف االنتخابات الرئا�سية الأخ�يرة يف �أمريكا كانت
هيالري كلينتون مر�شحة �إال �أنها مل تفز .وي�ستثنى من
ه��ذه الفئة مارجريت تات�شر رئي�سة ال���وزراء ال�سابقة يف
اململكة املتحدة واملعروفة با�سم امل��ر�أة ال��ف��والذي��ة .وتقول
الإح�صائيات �أن  75%ممن �أتيحت لهن الفر�صة ليتولني
مقاليد احلكم كن من خارج �أورب��ا .وال�سبب يف ذلك يعود
�إىل �أن طريقهن �إىل احلكم كان وراثيا لي�س دميوقراطيا
كما تو�ضحه رون��ق جهان يف درا�ستها عن ه��ذه الظاهرة.
وي���رى امل��ح��ل��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ه��ن��دي «�أ���ش��ي�����ش ن��ن��دي» وراء
�شعبية انديرا غاندي ال�سيكولوجية العبودية املنطوية يف
الثقافة الهندية نحو الآلهة الأنثوية .لكن الأغلبية من
ه�ؤالء الن�سوة مل توفق بتطبيق مبد�أ امل�ساواة كما مل تكن
الدميوقراطيات مبعنى الكلمة بل ذوات طابع ا�ستبدادي
كما هو وا�ضح يف �ش�أن انديرا غاندي .ويالحظ �أن انديرا
غ���ان���دي ك��ان��ت م��ث��ل ت��ات�����ش��ر وج���ول���دا م��ائ��ر مم���ن ت��ع��ادي
الن�سوية .ومقابل انديرا تن�صب الكاتبة يف الهند �أمثال
«�أرون��ده��ات��ي روي» و»ميدها ب��دك��ار» و» تي�ستا �سيتالفاد»
ال�لائ��ي ينا�ضلن م��ن �أج��ل املهم�شني م��ن ال�شعب بالقيام
بت�صحيح مفهوم ال�سيا�سة ب�أنها لي�ست �سيا�سة االنتخابات
الر�سمية فقط .وتقدم منوذجا �آخر من �أ�سرتاليا «جوليا
جيالرد« رئي�سة وزرائها الأوىل التي هاجمت رئي�س احلزب
املعار�ض «توين �أبّت»متهمة �إياه بالكراهية نحو املر�أة.
« الأم���ن �أم احل��ري��ة م��ا ه��و الأه���م بالن�سبة ل��ل��م��ر�أة؟» ويف
ف�صل �آخ��ر ت�ستعر�ض الكاتبة مناق�شات دارت ح��ول هذا
ال�س�ؤال وت�ؤكد �أن حرية املر�أة يجب �أال ُت�سرق منها با�سم
الأمن .وتنقل �شواهد كثرية مما �أف�سدت حياة املر�أة با�سم

الأم���ن والتنمية م��ث��ل م��ا ج��رى يف ت��ان��زان��ي��ا ب��ا���س��م حفظ
مناطق الغابات وما جرى من احتجاجات عارية من جانب
ن�ساء يف والي���ة «م��ان��ي��ب��ور» �ضد ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة الهندية
املتهمة باغت�صاب الن�ساء ال��ق��روي��ات .ومعاناة امل���ر�أة �إب��ان
احلروب معروفة .وكثريا ما يتعر�ضن الغت�صابات اجلنود
يف احلروب.
امل��وق��ف اجل��ري��ئ م��ن ق�����ض��ي��ة احل��ج��اب ي��ج��ع��ل « دي��ف��ي��ك��ا»
متميزة ع��ن الن�سويات العلمانيات .يت�ضح موقفها من
ه��ذه الق�ضية ال�ساخنة م��ن اجل��م��ل ال��ب��دائ��ي��ة يف الف�صل
اخل��ا���ص ل��ه��ذا امل��و���ض��وع :ح��ج��اب امل�����ر�أة امل�����س��ل��م��ة «ق�ضية
كبرية» يف بلدان الغرب .ويف بالدنا �أي�ضا قد بد أ� البع�ض
يظهر خماوفه من املتحجبات .ينتابهم قلق بالغ �إذا رءوا
ن�ساء متحجبات� .ألي�ست ه��ذه م��ن ال����واردات اخلارجية؟
�أل��ي�����س��ت ه��ي حم��اول��ة ل��ل��ت��ع��اون م��ع الإره��اب��ي�ين؟ ه��ذه هي
الأ�سئلة التي يطرحونها ».نرى كثريا من الرجال ف�ضال
عن الن�ساء يرتدون �شعائر دينية؟ يلب�س ال�سيخ خنجرا
ك�شعار ديني لهم .ملا ذا ال نخاف منهم؟ ملاذا هذه املخاوف
حني نرى الن�ساء املتحجبات فقط؟ ت�س�أل الكاتبة .وترى
�أن ه��ذه امل��خ��اوف لي�ست اال م��ا �صنعته �أم��ري��ك��ا يف حربها
على الإره���اب .وتلقي ال�ضوء على التاريخ الطويل وراء
معاداة الن�سوية الغربية نحو احلجاب .وتنقل حتليالت
ال��ك��ات��ب��ة الفل�سطينية  -الأم��ري��ك��ي��ة ���س��ارة ي��ا���س�ين ح��ول
املو�ضوع وق�صائد مهجة كهف ال�ساخرة من عبثية موقف
العلمانيني �ضد خرقة من القما�ش .وتقول �إن��ه يجب �أن
ُي��ع��ارَ���ض م��ن��ع ال��ن�����س��اء م��ن ارت����داء احل��ج��اب ك��م��ا ي��ج��ب �أن
يعار�ض فر�ض احلجاب على الن�ساء.
وبالإجمال ن�ستطيع القول ب�أن الكتاب درا�سة �شاملة حتلل
التيارات املختلفة من احلركات الن�سوية حتى ما ي�سمى
بالن�سوية الإ�سالمية �إن �صح التعبري التي متثلها �أمثال
�آم��ن��ة ودود و�أ���س��م��اء ب��رال���س وليلى �أح��م��د وليلى �أبولغود
وفاطمة مرني�سي.
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المرأة قوية لتغيير مسار العالم
للكاتبة الهندية ج .ديفيكا
فيالبوراتو عبد الكبير *
بدأت الحركة النسوية في كيراال في بداية ثمانينات القرن الماضي وأصبحت جذورها راسخة في التسعينات .وتعد الدكتورة
«ديفيكا» من الوجوه المشرقة والالمعة في األوساط النسوية بحضورها القوي في المحافل الثقافية وبتدخالتها الجريئة
في قضايا المرأة وحقوق اإلنسان وحقوق األقليات بما فيها حقوق األقليات الجنسية .وهي مشهورة بصفتها مؤرخة وناقدة
اجتماعية ومفكرة وأستاذة ومترجمة فضال عن أنها ناشطة نسوية .بعد أن حصلت على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة
جوهر الل نهرو نالت الدكتوراه من جامعة ماهاتما غاندي في موضوع “الشخصنة ( )Personalizationوالجنس المغاير في
حداثة كيراال” ،وحاليا تشتغل أستاذة وباحثة في مركز الدراسات التنموية في كيراال .ولها عدد من الكتب والبحوث القيمة مثل
« كيف تولد المرأة األصيلة والمرأة السوقية « و «منظار المرأة المواطنة» و”النسوية في بواكير األعمال األدبية بلغة «ماالياالم».

وك��ت��اب��ه��ا اجل��دي��د ب��ع��ن��وان « امل�����ر�أة ق��وي��ة يف ت��غ��ي�ير م�سار
العامل» حماولة منها لبحث العالقات بني الدميوقراطية
وال�سيا�سة واختالف اجلن�س يف �سياق علم االجتماع الذي
يتفرع من علم ال�سيا�سية كما تقول هي نف�سها� .إنه نتيجة
حوارات م�ستفي�ضة �أجرتها الكاتبة مع الطلبة والطالبات
يف جامعات خمتلفة يف كرياال .تبحث الكاتبة عن ح�ضور
الن�سوان يف ال��ث��ورات واحل��رك��ات االجتماعية وم�شاركتها
يف الأح��زاب ال�سيا�سية وت�شكيل احلكومات وع��ن عالمات
ال�سلطة اجلن�سية يف احلياة العامة كما تبحث عن الأبعاد
ال�سيا�سية للفكرة الن�سوية وعن املعاين الدقيقة لبع�ض
الكلمات التي تتعلق بالن�ساء والتي ظلت جزءا من اللغة
املاالياالمية مثل «التمكني» و»التحرير» .جند يف الكتاب
�إ�ضاءات على ما يجري يف دول العامل من التقدم يف جمال
متكني امل��ر�أة و�إجنازاتها يف �شتى مناحي املجتمع .وتدعي
الكاتبة �أن ه��ذا ال��ك��ت��اب م��دخ��ل مل��ن يهتم ب�سيا�سة املنهج
الفكري للن�سوية حيث يقدم �إجابات للأ�سئلة التي تطرح
حمليا يف �سياق م��ا ي��ج��ري داخ���ل الن�سوية على م�ستوى
ال��ع��امل .وت��ق��ول �إن��ه��ا ت�ستهدف بكتابها ال��ق��راء وال�سيما
ال��ن�����س��اء منهم مم��ن ا�ستكمل ال��ث��ان��وي��ة وي��ه��ت��م ب��ال�����ش���ؤون
العامة ويحب احل��ي��اة ،وح�سب ق��ول الكاتبة �إن��ه حماولة
لإلفات نظر القارئ العادي والطلبة معا �إىل علم االجتماع
وال��درا���س��ات ال�سيا�سية التي تنطوي يف درا�سة «اجلندر».
كتابها الأول « كيف تولد املر�أة الأ�صيلة واملر�أة ال�سوقية»
الذي مت ن�شره عام  2010كان �سياقه تاريخا .و�أما الكتاب
اجلديد الذي يُن�شر بعد م�ضي ثماين �سنوات من الكتاب
الأول و�إن كان مو�ضوعه ذا عالقة بالكتاب الأول ف�إطاره
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�أو�سع من �سابقه .لأن حمور الكتاب الأول يدور فقط حول
ق�ضايا املر�أة يف والية كرياال بينما الكتاب الثاين حماولة
ل��ر�ؤي��ة تاريخ العامل خ�لال املنظار الن�سوي .ويف مقدمة
ال��ك��ت��اب ت��و���ض��ح «دي��ف��ي��ك��ا» موقفها م��ن الن�سوية املتميزة
التي متثلها :الن�سوية ال�سيا�سية التي تعادي جميع �أ�شكال
ال�سلطة الأب��وي��ة ال يتم تنظيمها على �شاكلة �أح��زاب يتم
تنظيمها من الكوادر .فالن�سوية املعا�صرة حلقة ذات �أبعاد
دول��ي��ة وا���س��ع��ة ت�شكلت م��ن خ�ل�ال ت��ب��ادل �آراء وح����وارات.
وه��ذا الكتاب ان��ط�لاق م��ن نقطة خا�صة يف ه��ذه احللقة.
وه��ذه النقطة ذات��ه��ا ن�سويتي ،ن�سوية متميزة تعتقد يف
ال�سيا�سة الدميوقراطية الي�سارية وتنتقد اجلن�س املغاير
( )Heterosexualityوتقاوم الن�سويات الغربية
الليربالية وت�ؤكد �أهمية مراعاة الظروف املحلية وتعترب
التناق�ضات الن�سوية قوة «هذه هي ن�سويتي �أنا».
ال��ف�����ص��ول ال��ث�لاث��ة م���ن �أول ال��ك��ت��اب ت���رك���ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
ال�سيا�سة يف حياة امل���ر�أة .وتناق�ش فيها �ضرورة ال�سيا�سة
للمر�أة والن�سوة الالتي حظني بتقلد املنا�صب العليا يف
احلكومات .كانت الفكرة ال�شائعة يف بداية العقود الأوىل
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي �أن ال�سيا�سة ال تليق وطبيعة امل���ر�أة.
والأن�����س��ب ل��ه��ا �إذا خ��رج��ت م��ن ال��ب��ي��ت �أن حت�صر حياتها
موظفات يف دوائر حكومية �أو �شركات و�أن حتدد ن�شاطاتها
يف اخل��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ق��ط ،وك���ان م��ف��ه��وم ال�سيا�سة
ذات���ه حم�����ص��ورا يف ال�����س��ي��ا���س��ة احل��زب��ي��ة .ح��ت��ى الي�ساريني
كانت ال�سيا�سة لديهم لي�ست �إال ال�سيا�سة الطبقية .وقد
ح��دث��ت ت�صحيحات يف ه��ذه املفاهيم الآن حيث جت��اوزت
ال�����س��ي��ا���س��ة ال�����ص��راع ال��ط��ب��ق��ي وال�����س��ب��اق يف احل�����ص��ول على

امل����وارد �إىل ���ض��رورة متييز عن�صر ال�سيا�سة يف ك��ل �شيء
يرتبط بال�سلطة نتيجة للم�ساعي التي بذلتها احلركات
الن�سوية واحل��رك��ات البيئية� .أظ��ه��رت احل��رك��ات البيئية
�أن عالقاتنا بالطبيعة مرتبطة بال�سلطة ال ميكن �إيجاد
حل لها بطريقة التكنولوجيا اجلديدة وحدها كما ذ ّكرت
احل��رك ُ
��ات الن�سوية �أن ال�سيا�سة لي�ست ظ��اه��رة ت��وج��د يف
الأم��اك��ن العامة فقط بل هي ظاهرة تتخفى حتى داخل
الأ���س��رة يف �شكل ال�سلطة ال��ذك��وري��ة .وت�شري الكاتبة �إىل
�أن عِ لم ال�سيا�سة الذي ترعرع يف القرن التا�سع ع�شر �إمنا
تطور من النظرية �إىل علم االجتماع حتت كنف اجلامعات
يف الواليات املتحدة .يُعتقد �أن علم االجتماع ميكنه التنب�ؤ
بال�ضبط ع��ن ال��ظ��واه��ر االجتماعية كما َي��ق��در للفيزياء
�أن يُنبئ بال�ضبط عن الظواهر الطبيعية .ف���إ ًذا ن�ستطيع
توفري املعلومات العلمية والتدخل بوا�سطتها يف املجتمع
كما نقوم بالتدخل يف الطبيعة بنا ًء على املعلومات املتوفرة
علميا.
ومبا �أن ال�سيا�سة تت�سع لدرا�سات عن الدميوقراطية وعن
م�شاركة ال�سواد الأعظم فيها وتف�سريات ال�سيا�سة وفقا
مل�صالح الع�صر علينا �أن ن��در���س �أي�ضا فل�سفة ال�سيا�سة.
وباملنا�سبة حت��اول الكاتبة �أن ت�صحح �سوء الفهم ال�سائد
يف ه��ذا ال�صدد ب���أن الفكر ال�سيا�سي م��ن �إجن���ازات الغرب
فقط وت�شري �إىل ما �أجنب يف هذا احلقل جهابذة املفكرين
ال��ع��رب وال��ف��ر���س �أم��ث��ال ال��ف��اراب��ي واب���ن ر���ش��د واب���ن �سينا
والتيارات «البوذية» و«ا َ
جلينية»( )Janinasيف الهند
التي قاومت هيمنة فل�سفة الطبقة العليا من « الرباهمة».
وت��رى �أن �أي ظاهرة �سيا�سية يجب مقاربتها من منظور

