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تثري لدى املثقف املعا�صر حتريك الثوابت ورف�ضها،
والتطلع �إىل و�ضع �أفكار جديدة وغري م�سبوقة.
م�ؤلفة الكتاب �أ�ستاذة الدرا�سات الكال�سيكية يف الأدب
وال�ت��اري��خ ال�ي��ون��اين وال��روم��اين يف جامعة ك��ام�بردج،
ا�ستندت مقوالت كتابها على حما�ضرات علمية �سابقة
لها ،و�أح��ادي��ث متلفزة ح��ول مو�ضوع مكانة امل ��ر�أة يف
امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي تعي�ش ف�ي��ه و�أ� �ض��اف��ت ف�صلني الأول
«�صوت امل ��ر�أة يف املحيط العام »والآخ ��ر عن «امل ��ر�أة يف
م���ض�م��ار ال���س�ل�ط��ة وال �ق ��وة وال �ن �ف��وذ» .ال�ك�ت��اب يعترب
م��ن ال�ك�لا��س�ك�ي��ات ال�ن���س��وي��ة احل��دي�ث��ة.وف�ي�م��ا يخ�ص
«�صوت امل��ر�أة يف املحيط العام» ترى �أن الن�ساء ٌترب
ع�ل��ى ال�صمت ح�ت��ى و�إن تعر�ضت ل�ل�إي��ذاء اجل�سدي
�أو االغ�ت���ص��اب،و�أول�ئ��ك ال�ق�لائ��ل م��ن الن�ساء الالئي
ال يقبلن ال�صمت ،يدفعن ثمنا باهظا م��ن الهجوم
والتعنيف عرب و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي،
وت�سرد جمموعة من ق�ص�صهن.
ت��رى �أن هناك �سلوكيات حت��ول دون خ��روج امل��ر�أة من
الإط ��ار ال ��ذي و��ض�ع��ه ل�ه��ا املجتمع يف ��س��اح��ات العمل
ال�ع��ام ال�ت��ي ت��ؤك��د الكاتبة �أن�ه��ا تقت�صر على ال��رج��ال
مهما ك��ان��ت مواهبها وجت�ل�ي��ات نبوغها ،منذ منعها
من اخلطابة �أو ا إلب ��داع الفكري يف عهد(�شي�شرون،
و��س�ق��راط ،و�أف�لاط��ون ،و�أر��س�ط��و) و��ص��وال �إىل رف�ض
الناخب الأمريكي �إي�صال ال�سيدة «هيالري كلينتون»
�إىل م �ق �ع��د ال �� �س �ل �ط��ة ل �ل �م ��رة الأوىل يف ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة .م ��اري ب�ي�رد ن��ا��ش�ط��ة ن���س��وي��ة الأك �ث�ر �شهرة
يف ب��ري�ط��ان�ي��ا،ت�ع�ي��د ال �ن �ظ��ر ب ��ذك ��اء يف �أج� �ن ��دة ال �ن��وع
االجتماعي وتظهر كيف تعامل ال�ت��اري��خ م��ع الن�ساء
ال �ق��وي��ات ،وت �ط��رح �أم �ث �ل��ة ع ��دة م��ن م�ي��دو��س��ا و�أث�ي�ن��ا
وترييزا ،وهيالري كلينتون.
تتبعت «ب�يرد» يف كتابها الأ�صول التاريخية للإ�ساءة
ل�ل�م��ر�أة ومهاجمتها يف ك��ل �أن�ح��اء ال�ع��امل ب�لا رحمة،
ال �سيما امل� ��ر�أة ال�ق��وي��ة م�ن��ذ �أم ��د ب�ع�ي��د ،وك�ي��ف كانت
ُتنع من الأدوار القيادية ،وتقدمي الن�ساء القويات
الناجحات يف قالب ذكوري،مت�سائلة عن الوقت الذي
��س��وف ي�ت��م ف�ي��ه اع�ت�ب��ار ال�ن���س��اء �ضمن بنية ال�سلطة
ب�شكل حقيقي باعتبارها �إن�سانا ومواطنا و�شريكا يف
امل�صري واحلياة.
يهدف هذا الكتاب املوجز �إىل طرح ما قد ن�صفه ب�أنه
«خطاب تنبيه» �أو حتذير �إزاء التهوين من �ش�أن املر�أة.
وه ��ي �أق ��رب �إىل دع ��وة �أك��ادمي �ي��ة �إىل جت ��اوز ق�صائد
الغزل التي حفلت بها الثقافات مديحا للمر�أة �أو طلبا
لر�ضاها ،حيث �أثبتت م�ؤلفة الكتاب �سلبية التعامل
م ��ع امل � ��ر�أة يف ��س�ي��ا��س��ات خم�ت�ل�ف��ة ��س�ب�ق��ت يف ال �ت��اري��خ

الإن�ساين ،ابتداء من التعامل مع امل��ر�أة وك�أنها دمية
ك�م��ا ت���ص��ورت�ه��ا ملحمة الإل �ي ��اذة ع�ل��ى ن�ح��و م��اح��دث
«ل�ه�ي�ل�ين» �أو ت��ر��س�م�ه��ا يف � �ص��ورة اخل��ا��ض��ع ل�ل�أوام��ر
وكما حدث بالن�سبة للأمرية «بنيلوبي» بطلة ملحمة
الأودي���س��ة التي �أبدعها «ه��وم�يرو���س �شاعر الإغ��ري��ق
الأ�شهر.
افتتحت ال�ك�ت��اب ب��اع�تراف�ه��ا �أن ه�ن��اك ت�ق��دم��ا هائال
للن�ساء يف ال�غ��رب على م��دة امل��ائ��ة ع��ام املا�ضية ،لقد
ول� ��دت وال��دت �ه��ا ق �ب��ل �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ح ��ق ت���ص��وي��ت
للن�ساء ،وعا�شت حتى ر�أت ال�سيدة «مارجريت تات�شر»
تتقلد من�صب رئي�س وزراء بريطانبا ،و�سعدت امل��ر�أة
مب��ا ح���ص�ل��ت ع�ل�ي��ه لنف�سها م��ن ق ��در م��ن ال�ت�غ�يرات
ال�ث��وري��ة يف ال�ق��رن الع�شرين وال�ت��ي ك��ان��ت م�ستحيلة
من قبل ،فقبل ذلك وظيفتها الزواج والإجناب ،ولكن
مل مت�ن��ع ه ��ذه ال �ت �غ�يرات م��ن ا� �س �ت �م��رار ال�ع�ن��ف �ضد
املر�أة و�إجبارها على ال�صمت �إزاء العنف اجل�سدي �أو
التحر�ش ال��ذي ميار�س �ضدها ،وال��ذي ي�صل �أحياناً
�إىل حد القتل للن�ساء النا�شطات يف احلياة العامة.
ت �ط��رح ع� ��ددا م ��ن الأف� �ك ��ار ح ��ول �إع � ��ادة ت���ش�ك�ي��ل ق��وة
امل��ر�أة وتربطها بالقيادة التي هي �أ�سا�س جناح جميع
امل��ؤ��س���س��ات امل��در� �س��ة ،اجل��ام �ع��ة ،واحل �ك��وم��ات  -التي
تقت�صر ع�ل��ى ال��ذك��ور غ��ال�ب��ا،-ت�ق��ول ب�ي�رد �«:إن� ��ه من
ال �� �ض��روري م��راج �ع��ة م�ف��اه�ي�م�ن��ا ع��ن ال �ق��وة وال�ن�ظ��ر
يف �أ��س�ب��اب ا�ستبعاد امل ��ر�أة ع��ن م��راك��ز ال�ق��وة وم��واق��ع
ال�سلطة .ي�ج��ب �أن ن��رى ك�ي��ف ت�ت��أث��ر ت���ص��ورات�ن��ا عن
ال���س�ل�ط��ة وال �ت �� �س �ي��د ،وح �ت ��ى امل �ع��رف��ة ب��ال�ت�م�ي�ي��ز بني
اجلن�سني .وت�ؤكد يف كتابها �أنه لي�س من ال�سهل �إيجاد
موقع للمر�أة «يف بنية م�ش َّفرة � ً
أ�صل على �أنها للرجل،

ول ��ذل ��ك ي�ت�ع ّ�ين ت�غ�ي�ير ت�ل��ك ال�ب�ن�ي��ة».وت���ض�ي��ف ب�يرد
قائلة� :إذا مل تعترب املر�أة منخرطة بالكامل يف مراكز
ال�ق��وة وم�ؤ�س�سات ال�سلطة ،فامل�ؤكد �أن�ن��ا بحاجة �إىل
�إعادة تعريف القوة وال�سلطة ،ال �إعادة تعريف املر�أة.
من دواع��ي الأم��ل والتفا�ؤل بق�ضية امل�ساواة �أن جند
كتا ًبا ال ي�صف حجم امل�شكلة فح�سب ،بل يقرتح ً
حلول
مثرية لها� .أح��د هذه احللول هو الثبات على املوقف
املدافع عن امل�ساواة .وهذا ما متار�سه بريد فعليا ،فهي
نا�شطة ع�ل��ى «ت��وي�تر» ،ت�خ��و���ض م�ع��ارك �شر�سة �ضد
جي�ش م��ن املت�صيدين واال��س�ت�ف��زازي�ين واملتحر�شني
وامل�ع��ادي��ن ،ال��ذي��ن ي�ستهدفون عملها وعمرها وحتى
مظهرها .ا�ستك�شفت بريد الأ�س�س الثقافية لكراهية
ال�ن���س��اء ،واف�ترا��ض��ات�ن��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة ح ��ول ع�لاق��ة امل ��ر�أة
بال�سلطة ،وم��د م�ق��اوم��ة الن�ساء لو�ضعهن يف قالب
ذكوري ،مع انعكا�سات لتجاربها ال�شخ�صية مع التمييز
على �أ�سا�س اجلن�س ال��ذي عانت منه .ر�سمت الكاتبة
خطوطا م�ستقيمة من مواقف العامل القدمي والتي
�أل�ق��ت بظاللها على ال�ع��امل املعا�صر يف مظاهر عدة
ت�صل �إىل حد قهرها ،وا�ستغاللها ،وتعري�ضها لأمناط
�سلوكية مت�س كرامتها وتنال من �إن�سانيتها باعتبارها
�إن���س��ان��ا وم��واط�ن��ا و�شريكا يف امل�صري واحل �ي��اة .ت�ؤكد
�أن االجت��اه العام يف �أوروب ��ا هو �إ�سكات امل��ر�أة وجتاهل
ر�أيها �أو رف�ضه،وعدم �أخذ كالمها على حممل اجلد.
و�سردت يف كتابها الكثري من احلاالت التي ُتنع فيها
املر�أة من ال�شهادة على العنف الذي ُيار�س �ضدها.
يتزامن �صدور كتاب بريد «املر�أة وال�سلطة» مع ازدياد
الوعي بتكميم املر�أة الذي تتحدث عنه ،وبريد ترف�ض
التوقف عن ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي يف
ال��دف��اع ع��ن �آرائ �ه��ا ،على ال��رغ��م مم��ا تتعر�ض ل��ه �إىل
حد تلقيها تهديدات بالقتل .ترد بريد ب�شدة �أحيا ًنا
وبلطف �أحيا ًنا �أخرى تكتب بريد« :حني يتعلق الأمر
ب�إ�سكات املر�أة ،ف�إن للثقافة الغربية �آالف ال�سنني من
املمار�سة العملية» يف هذا املجال ،وترى �أن الإحباطات
ال�ت��ي ت�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ال�ك��ات�ب��ة ق��د ت�ك��ون ملهمة لن�ساء
�أخريات يكملن امل�سرية.
------------------------------
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«المرأة والسلطة»  ..لماري بيرد
فينان نبيل *
الميسوجينية « »Misogynyمصطلح يدل على كراهية النساء أو «معاداة النساء» ،أو احتقارهن ،وهو ما اعتبره الخطيب
الروماني «شيشرون» ناجما عن الخوف من النساء أو ما يعرف بالالتينية ( ،)gynophobiaوتتجلى الميسوجينية أو كراهية
النساء في نظر مناصري حقوق المرأة في عدة صور منها :التمييز الجنسي ،احتقار النساء ،والعنف ضدهن ،واعتبار المرأة
أداة جنسية ،طالما ظهرت كراهية النساء كسمة بارزة في األساطير القديمة في ُمختلف الحضارات ،وتم وصف العديد من
الفالسفة الغربيين المؤثرين بكارهي النساء.

ع��رف االجتماعي «�آالن جون�سون» كراهية الن�ساء ب�أ ّنه
«ك��ره الإن��اث ب�سبب كونهن �إناثا»� ،أم��ا مي�شيل فلود يرى
�أنها مبثابة نظام فكري و�أيديولوجي ُي�لازم املجتمعات
الأب��وي��ة �أو ال��ذك��وري��ة منذ �آالف ال�سنني ،وم��ازال��ت امل��ر�أة
تو�ضع يف منا�صب ثانوية حتد من فر�ص ح�صولها على
ال�سلطة و�صناعة القرار.
ح��ر��ص��ت«م��اري ب�يرد» على ت�أ�صيل ال�سلوكيات وامل��واق��ف
ال�سلبية املناه�ضة للمر�أة ،وتق�صي جذورها التي ترجع يف
الن�سق املعا�صر �إىل �أ�صول يف التاريخ والرتاث الأغريقي
(ال�ي��ون��اين) وال�ت�راث الالتيني (ال ��روم ��اين) باعتبارها
اخللفية التي �شكلت ومازالت ت�شكل �أ�س�س الفكر وال�سلوك
وامل��واق��ف ال�ت��ي تتبناها املجتمعات امل�ع��ا��ص��رة يف ال�غ��رب،
وم �ن �ه��ا ان �ت �ق��ل ب�ح�ك��م امل �ح��اك��اة واالت� �ب ��اع �إىل جم�ت�م�ع��ات
م�ع��ا��ص��رة ب ��دوره ��ا يف ق� ��ارات و�أق �ط ��ار وث �ق��اف��ات ت�ت�ج��اوز
�أمريكا و�أوروبا.
ُتعد كراهية الن�ساء تقليدية يف الأدب اليوناين فقد كان
�أر�سطو يرى �أن الن�ساء �أدنى منزلة من الرجال ،واعترب
الن�ساء ت�شوهاتٍ طبيعية �أو رج��ا ًال ناق�صني ،ومنذ ذلك
الوقت كانت امل��ر�أة هي كب�ش الفداء يف جمتمعها ،م�ؤكدا
�أن �شجاعة الرجل تكمن يف �إعطاء الأوام��ر ،بينما تكمن
�شجاعة املر�أة يف الطاعة واال�ستجابة ،و�أن �شخ�صية املر�أة
�إذا ظهرت ب�صورة �شجاعة �أو قوية يف الرتاجيديا لن يكون
ذلك �أمرا مقبوال� .أر�سطو كان يرى �أن �صوت املر�أة اخلافت
دليل على خبثها ويعد خطراً يف الأزمنة الغابرة ،بل كان
يُعتقد �أن �صوتها نف�سه ميكن �أن يغرق دول��ة ،يف حني �أن
الف�ضيلة ت�ع�بر ع��ن نف�سها ب���ص��وت عميق وه ��ادر كزئري
الأ� �س ��د ،وب��ال�ط�ب��ع ��ص��وت ال��رج��ل .وتنت�شر يف جمهورية
�أف�ل�اط ��ون ال�ك�ث�ير م��ن ال �ع �ب��ارات ال�ت��ي ت ��دل ع�ل��ى احتقار
الن�ساء منها «�أن االنحطاط الأخالقي للدميوقراطية هو
�أنها ت�سعى �إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني».
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ت��ؤك��د ال�ك��ات�ب��ة ع�ل��ى �أن ه�ن��اك �إق���ص��اء وتهمي�شا متعمدا
للمر�أة خلدته �أه��م الأدب�ي��ات اليونانية «الأودي���س��ة» التي
تعتربها �أبعد من كونها جمرد �أ�سطورة تروي ال�صعوبات
التي واج�ه��ت «�أودي�سيو�س» يف ال�ع��ودة للوطن بعد حرب
طروادة ،وانتظار زوجته «بينلوبي» له طيلة ع�شرة �أعوام
ورف�ضها كل النبالء الذين تقدموا لها ،فقد قدمت �صورة
«لبينلوبي» وهي تتلقى �أمرا من ولدها لتلتزم منزلها وال
تتكلم ق��ائ�لا «�أم ��ي اذه�ب��ى �إىل مكانك ،وال�ت��زم��ي بعملك
امل �ن��زيل ،ف��ال�ك�لام مهنة ال��رج��ال ،ال��رج��ال ف�ق��ط� ،إن قوة
املر�أة هي التم�سك بواجباتها» وت�ؤكد �أنها التزمت ب�أوامره
وعادت �أدراجها ،ترى بريد �أنها لي�ست جمرد �أ�سطورة� ،إـنها
جت�سد و�ضع امل��ر�أة احلقيقي يف الغرب منذ القدم� .إن ما
يهم الكاتبة هو الرابط احل�ضاري بني «الأودي�سة» و�إجبار
املر�أة على ال�صمت و�إق�صائها من الف�ضاء العام يف الغرب
حتى يف عاملنا املعا�صر ،على كل امل�ستويات �سوا ًء يف املقاعد
الأمامية يف احلياة ال�سيا�سية �أو يف �أدنى امل�ستويات.
يف العامل القدمي كان اخلطاب �صفة من ال�صفات املحددة
ل �ل��ذك��ورة ،وك��ان��ت امل� ��ر�أة ال �ت��ي ت�ت�ك�ل��م يف ال�ع�ل��ن يف �أغ�ل��ب
الأح��وال ال تعترب ام��ر�أة .تذهب بريد �إىل �أنه لي�س هناك
تغريا يف هذا املوقف ،فقد جل�أت مارجريت تات�شر لتلقي
درو�سا يف اخلطابة لتعمق �صوتها ،و�أن امل��ر�أة التي تتقلد
ً
منا�صب �سيا�سية تف�ضل ارتداء ال�سروال لتكون مب�ستوى
الرجل ،مما يدلل على �أنها -على حد تعبري الكاتبة -تعد
دخيلة على احلياة العامة.
ت�ه��دف الكاتبة �إىل �إل�ق��اء ن�ظ��رة طويلة متفح�صة حول
العالقة بني �صوت امل��ر�أة متمثال يف تعبريها عن نف�سها
وع��ن �آرائ�ه��ا ،وب�ين امل�ن��اخ ال�ع��ام ��س��واء يف �صناعة اخلطاب
ال�سيا�سي �أو املناف�سة على املنا�صب ال�ع��ام��ة� ،أو التعليق
على الأحداث ال�سيا�سية ،حماولة من خالل تلك النظرة
�أن جت��د ت�شخي�صا مل�ح��اول��ة تكميم ��ص��وت امل ��ر�أة وت�صف

م��ا ي�ح��دث م��ن مم��ار��س��ات ��ض��ده��ا ،وه��و م��ا �أط�ل�ق��ت عليه
«كراهية الن�ساء» .وتتحدث عن ت�أثري الإع�لام يف القرن
ال��واح��د وال�ع���ش��ري��ن يف ت���ش�ي��يء امل� ��ر�أة ال ��ذي ع ��زز ب ��دوره
ن�ش�أة ثقافة كراهية املر�أة لذاتها والرتكيز على االهتمام
بال�شكل ،والتجميل و�إنقا�ص الوزن �أو زيادته.
ت��رى الكاتبة �أن «ك��راه�ي��ة الن�ساء» ه��ي �أح��د املظاهر
ال�سافرة لتيار«ال�شعبوية» الكا�سح ،ال��ذي يتجلى يف
الإ�ساءة للمر�أة واحلط من �ش�أنها وهو ما تعاين منه
الواليات املتحدة الأمريكية يف الوقت الراهن ،وهو ما
تعك�سه و�سائل الإع�لام و�ساحات ال�سيا�سة ،فقد حفل
الن�صف الأخ�ي�ر م��ن ع��ام  2017ب�شكاوى واع�تراف��ات
وجمابهات تتعلق بحاالت«التحر�ش» باملر�أة الأمريكية
ب�ك��ل �أمن ��اط ��ه و��س�ل��وك�ي��ات��ه وت���س�ج�ي��ل ح� ��االت ع��دي��دة
جلرائم ا�ستغالل الرجال لنفوذهم يف ا�ستغالل وقهر
من يعمل حتت رئا�ستهم من الن�ساء ،يف خمتلف املواقع
وعلى خمتلف امل�ستويات الثقافية واملهنية والطبقية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ َّن ال�شعبوية ت�ي��ار كا�سح ي��زي��د يوما
بعد يوم ،ويجتاح كل �أ�صقاع العامل حتى تلك الدول
التي تدعي تبنيها حلقوق الإن�سان ،وهو تيار �شديد
ال�سلبية ،يحمل بني طياته ظالل التمييز العن�صري
واللوين والطبقي ،وامتدت لتغطي بظاللها الكثيفة
على ��س��اح��ات ال�غ��رب ال ��ذي يفرت�ض �أن ��ه ي�ق��ود خطى
التقدم وامل�ساواة والتنوير يف عاملنا.
�أدت تلك املمار�سات لظهور ت�ي��ارات على �شكل حركة
ديناميكية اجتاحت ال�شوارع الأمريكية منذ خريف
 2017تكر�سا للحفاظ على كرامة املر�أة وحملت �إحدى
هذه التيارات ا�سما �أ�صبح �شهريا وذائع ال�صيت هو«و�أنا
�أي�ضا» �أو" "Me tooيف �إطار هذه احلركة �أ�صدرت
«ماري بريد هذا الكتاب » املر�أة وال�سلطة،و�أ�ضافت له
كلمة «مانيفي�ستو»وهي تعني يف اللغة «البيان» وهي

