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ّ
ال�صداح
«�سورية المدنية» تحْ يي يوم المر�أة العالمي ب�صوت هم�سة منيف
دمشق ـ آمنة ملحم
ّ
تستحق أن يُح َتفل بصمودها
ألنّ سورية وجدت لتبقى ،وألنّ ك ّل امرأة فيها
وتمسكها بأرضها وحضارتها وع ّزتها ،أحيت المغ ّنية همسة منيف
وصبرها
ّ
بمرافقة فرقة «تخت شرقي» ،أمسية غنائية على مسرح دار األوبرا في دمشق
لمناسبة يوم المرأة العالمي ،ضمن فعالية «نساء من وطني» التي ّ
نظمتها
جمعية «سورية المدنية».
وقدّمت منيف في األمسية باقة من األغاني الوطنية والتراثية استهلتها
بـ«أحب دمشق» و«مر بي» ،وواصلت مع «مهما يتج ّرح بلدنا» و«أرضي عم
ّ
تقاسي» .وشهدت تفاعالً كبيرا ً مع الحضور باختتامها الحفل الذي استمر
لساعة من الزمن مع أغنية «تعال وتتع ّمر» ،حيث وقف الحضور مشاركا ً همسة
األغنية تصفيقا ً وغناء.
كما تخلل األمسية التي حضرها كل من وزير الثقافة عصام خليل ،ووزيرة
الشؤون االجتماعية ريما القادري ،بعد أغنية «بكتب اسمك يا بالدي» ،قطعة
موسيقية مع فرقة «تخت شرقي» عنوانها «ذكريات» ،ووصلة حجاز بعنوان
«تراث» ،قبل أن تعود منيف إلى المسرح مع أغنية «رقة حسنك وسمارك».
وفي كلمة ألقتها رئيسة جمعية «سورية المدنية» ربى ميرزا قالت« :من هنا،
نرحب بكم جميعا ً مجتمعا ً سوريا ً
من دمشق ،من أقدم عاصمة ما زالت مأهولةّ ،
مدنيا ً ينتمي إلى الوطن قبل أيّ انتماء آخر».
وتابعت« :سورية كانت وستبقى عامرة بمدنيتها ومجتمعيتها ،ال بقوى
الغير .ولدينا ما يكفي لبنيانها ،نبنيها فكرا ً وثقافة وعلما ً قبل ك ّل بنيان».
وعن الفعالية لفتت ميرزا إلى أنّ «نساء من وطني» لقاء أردناه بمناسبة
يوم المرأة العالمي لنجتمع ونظهر الصورة الحقيقية للمجتمع السوري
عموما ً والمرأة السورية خصوصاً .وعملنا على أن يكون لقا ًء مختلفا ً بالقول
والفعل ،بدأناه قبل أيام في الخامس من آذار الحالي بورشة عمل تو ّزعنا فيها
إلى مجموعات ،وعملت كل سيدة في محور ،فكانت محاور :المرأة والسياسة،
المرأة والقانون ،المرأة والتعليم ،وتوصلت كل مجموعة إلى فكرة مشروع قابل
للتطبيق على األرض .فكان يومنا خطوة لالستمرار عبر ورشات عمل متتالية.
واستطردت ميرزا قائل ًة« :نساء من وطني» جاء ليُسمع العالم صوت المرأة
السورية وهي تقول :أنا مواطنة سورية أنتمي إلى األرض السورية أرض

الحضارة ،سأعمل على بناء مجتمعي بالعلم والثقافة واألخ�لاق ،سأحميه
بالحق والقانون ،المرأة السورية هي تلك السيدة التي عاشت األزمة بتفاصيلها
كافة ،صمدت وعملت ،فهي ضابط في الجيش السوري وأ ّم الشهيد ،إنها
الطبيبة ،المهندسة ،المد ّرسة ،الموظفة ،الكاتبة ،المنتجة والمزا ِرعة ،أمضت
في بالدها سنين الحرب بقساوتها ،وقاومت العقوبات االقتصادية والضغوط.
وخاطبت ميرزا المرأة السورية قائلة :إليك أيتها المرأة السورية ألف سالم
وتحية لصمودك ،لدفاعك ،لعملك ،لبنائك وطنك أينما كنت على هذا التراب
المقدّس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب .تفكيرنا هو وحده الكفيل
بتشكيل واقع حياتنا ،ومقياس كل حضارة هو من خالل نظرتها إلى المرأة.
وألن سورية هي األ َ ْولى واألولى ،كوني قوية وافعلي ما استطعتِ  ،ازرعي األمل
قبل القمح.
وختمت ميرزا مستشهدة بقول سقراط «المرأة العظيمة هي التي تعلّمنا
نحب عندما نريد أن نكره ،وكيف نضحك عندما نريد أن نبكي ،وكيف
كيف
ّ
نبتسم عندما نتأ ّلم».
وجهت همسة منيف عبر «البناء» معايدتها األولى لمناسبة يوم
بدورهاّ ،
المرأة العالمي إلى سيدة الياسمين أسماء األسد ،وقالت« :يسعدني أن أكون
ثقافي مهم في دار األوب��را ،ألم ّثل المرأة والفنّ وأق��دّم
في بلدي وعلى منبر
ّ
رسالتي بصوتي .وأنا فخورة بك ّل امرأة سورية ،وسعيدة بأنني أقدّم هدية
لك ّل من حضر ولك ّل امرأة سورية بجزء من مهنتي كمغنية وأستاذة في المعهد
العالي للموسيقى كصوت سوريّ تملكه امرأة».
وعن تفاعل الجمهور مع الحفل أكدت منيف أنه كان جميالً ج��داً ،وطاقة
الجمهور كانت قوية وإيجابية ،حملت حماس ًة فشعرت بإحساس متبادل
معهم ،فأوجههم كانت مليئة بالفرح واألمل.
وتم ّنت همسة منيف أن تعود سورية كما كانت ،وأن تعود الحفالت إلى
المسارح والساحات ،والفرحة إلى قلوب السوريين.
وختمت بالتأكيد على دور اإلعالم في دعم الفن والفنانين ،والتكاتف معا ً
لتقديم صورة جميلة .معربة عن فخرها بكل امرأة إعالمية تؤدّي دورها عبر
عملها.
ومن بين الحضور ،أعرب الفنان مصطفى الخاني لـ«البناء» عن سعادته
بوجود نساء سوريات يقدّمن فعاليات كهذه ،وقال« :ك ّنا اليوم جزءا ً من متلقي

إبداع المرأة السورية التي تقدّم صورة مش ّرفة عن المجتمع السوري .والمرأة
السورية أثبتت أنها ليست كما يس ّوق لصورتها السلبية في اإلعالم ،بل هي
امرأة فاعلة ومبدعة ومربية أجيال .وهذا الحفل جزء من هذا العطاء».
وأكد الخاني أن حضوره جاء كنوع من الدعم والتواصل االجتماعي والتبادل
الف ّني المشترك لالستمتاع باإلبداع السوري .وأشار إلى أنّ للفن دورا ً كبيرا ً
خالل هذه األزم��ة ،كونه يع ّد ج��زءا ً من اإلع�لام الذي يم ّثل أحد أهم األسلحة
التي استخدمت في أزمة البالد .وأنّ جزءا ً كبيرا ً من الفنانين كانوا على قدر
المسؤولية« ،ولكن ما نشاهده اليوم يبقى أكبر من القدرة على التعبير عنه».

ّ
تستحق أن نراها بعين أكثر رحمة ،وأن نرى
وختم الخاني« :إن سورية
بحب أكثر .وعلى الفنّ أن يحمل هذه الرسالة ويعمل عليها ،هذا واجب
بعضنا
ّ
من واجبات الفن والفنانين».
تجدر اإلشارة إلى أنّ همسة منيف من مواليد عام  ،1987وهي خ ّريجة المعهد
العالي للموسيقى اختصاص غناء شرقي ،وهي حاليا ً أستاذة في هذا القسم.
م ّثلت سورية في عدد من البرامج التلفزيونية على مستوى العالم ،وحصلت
على المركز الثاني في برنامج « .»the winnerوشاركت كمغنية صولو في
برنامج «ليلة األنس» الذي ك ّرم عمالقة الفنّ في العالم العربي.

المر�أة في منا�سبة يومها العالمي ...من مبدعة َّ
ومقد�سة� ...إلى خا�ضعة ومد َّن�سة!

إيزيس

عشتار

نصار إبراهيم
ّ
«إلى ر ّبة األشياء كلّها
سيّدة السماء واألرض ،عشتار
المالكة،
التي سارت في العماء المخيف
فأوجدت األشياء بالمحبّة»
(ترنيمة بابلية ،القرن  17ق .م)
في ي��وم ال��م��رأة العالمي ،كنت أتم ّنى ب��دال ً من
االحتفال بالمرأة على شكل ك�لام وغ��زل ومديح،
أو على األقل إلى جانب ذلك ،أن تحتفل المرأة أوال ً
بذاتها ،بأن تكتشف ق ّوتها وأن تعي معنى ح ّريتها
ودورها الطبيعي العميق ،وأن يعي المجتمع بدوره
معنى حرية المرأة الحقيقي ال الشكلي الساذج ،بما
يتجاوز كثيرا ً جدا ً قصائد الغزل وكلمات المديح
و«التقديس» المج ّردة والورود الحمراء واأللماس
واألدوات المنزلية ،ذل��ك ألن دالل��ة ه��ذه األشياء
والسلوك الذي يرافقها إنما يعكسان الوعي الدفين
حول دوائر الحصار التي تقيّد المرأة.
كنت أتم ّنى أن تساعدني المرأة بثورتها وتم ّردها
على العالقات والثقافة السائدة كي أتح ّرر ،أنا أيضا ً
كرجل ،من ثقافة االستغالل واالستعالء والهيمنة
والسيطرة التي أمارسها ضدّها بوعي أو من دونه،
كي أتح ّرر من ثقافة السيّد التي تستعبدني ،ولكن
لألسف تبقى ه��ذه م��ج�� ّرد أمنيات ،واألم��ن��ي��ات ال
تتحقق من دون وعي وفعل.
فاحترام المرأة الجدّي والعميق يكون باحترام
ح ّريتها الكاملة وفي وعي دورها وممارسته كفاعل
اجتماعي حاسم ،واحترام حقوقها الطبيعة في
المجتمع والحياة على المستويات كافة .وهذا لن
ّ
تخطى المجتمع منظومات الثقافة
يتحقق إال إذا
والسيطرة الذكورية التي جعلت من المرأة كائنا ً
ضعيفاًّ ،
هشا ً ومستلبا ً وموضوعا ً للغرائز.
كانت المرأة في أساطير بالد ما بين النهرين
وبالد الشام وفي مصر القديمة قوة تكوين وقرار
وقيادة ،طاقة فعل وخلق وإب��داع ،محورا ً مركزيا ً
في حياة المجتمعات وتجدّدها ونشاطها الخالق.
لم تكن مجرد كائن خامل متبلّد ينتظر في غرف نوم
اآللهة الذكور.
كانت ال��م��رأة إلهة للمطر والخصب وال��زراع��ة
والحب والتجدّد والحرب والصيد ،إلهة منتجة،
ّ
لم تكن ّ
هشة أو هامشية مطلقاً .كما لم تكن ناقصة
عقل أو إرادة .وقد بقيت تلعب هذا الدور وباقتدار
مذهل إلى أن جاءت الهيمنة الثقافية الذكورية في
سياق تقسيم العمل وفق قوانين السلطة السياسية
الطبقية .فاغ ُتصب دور ال��م��رأة وأرغ��م��ت على
الخضوع ،لم يحدث ذلك بسهولة وعفوية بل عبر
صراعات سياسية وثقافية طبقية طاحنة ،كانت
نتيجتها هزيمة تاريخية للمرأة ودورها.

عشتار

ف��ي أس��اط��ي��ر التكوين البابلية والسومرية
والكنعانية كانت «عشتار» أو «إنانا» أو «عناة»
و«عستارت» أو «عشتروت» في بيبلوس وصيدون
وغيرهما م��ن م��دن ال��ش��اط��ئ ال��ج��ن��وب��ي ،والتي

تعادلها عند المصريين «إيزيس» وعند اإلغريق
«أفروديت» وعند الرومان «فينوس» ،ثم أصبحت
لها في مراحل متأخرة أشكال كثيرة فنراها تحت
اسم «أتارغاتيس» أو «بارات» عند شعوب أخرى،
كانت إلهة فاعلة بطاقتها القصوى ،كونها كانت
ترمز إلى دور المرأة االجتماعي واالقتصادي المق ّرر
والمنتج في حركة الطبيعة والمجتمع وتوازنهما.
و«عشتار» أو «عناة» ،هي نجمة الصباح والمساء،
«ال��ك��وك��ب ال���ذي نسميه ف��ي��ن��وس أو ال��زه��رة»،
و«عشتار» أو «عناة» هي في الوقت عينه إلهة
الحب والخصب ،وبها ارتبطت مظاهر تبدّل الطبيعة
ّ
والمواسم ألنها دائما ً كانت تبادر إلى الفعل والتحدّي
والهبوط على درجات الموت إلى العالم السفلي،
الستعادة حبيبها «بعل» أو «تموز» لتعيد للطبيعة
تناغمها وانتظامها ً فتتعاقب الفصول تعاقبا ً يحفظ
الحياة النباتية على األرض ،إذ إنّ الطقس الحار
الذي ي ِ
ُنضج القمح والفاكهة ليس بأقل أهمية من
الشتاء البارد والماطر ،وم��وت الخريف ليس إال
مرحلة تحضيرية النتعاش الحياة في الربيع.
فعند نزول «عشتار» إلى العالم األسفل ،عالم الموتى،
تغيب معها مظاهر الخصوبة في التربة ،وتتع ّرى
األشجار وتموت النباتات .وفي عودتها من رحلتها
الطويلة تلك ،عودة قوية لقوى الخصوبة الممثلة فيها
وانبثاق الخضرة والحياة في مملكة الزرع والنبات.
ولما كان اإلنسان القديم ينظر إلى خصب األرض
وخصب اإلنسان على أنهما مظهران لجوهر واحد،
للحب
فقد كانت «إنانا» و«عشتار» و«عناة» إلهة
ّ
أيضاً ،فارتبطت بعبادتها طقوس جنسية واحتفاالت
كثيرة ،خصوصا ً تلك التي تروي عملية عودتها من
العالم السفلي في أعياد الربيع المشهورة.
للحب والخصب ،فإنها
وهي إلى جانب كونها إلهة
ّ
أيضا ً إلهة للحرب والمعارك ،فهي شجاعة تغشى
الوغى وتجابه أعداءها بكل ضراوة وجبروت ،ولهذا
مدججة بالسالح
تمثلها بعض األعمال الفنية وهي ّ
و ُتخضع األسود.
كم هو جميل أن نعود في رحلة كثيفة إلى تلك
األس��اط��ي��ر ،فهي ج��ذر تكويني ثقافي هائل عند
الشعوب ،وال تزال ،ومن دون أن ندري ،تفعل فعلها
حتى اليوم في اللغة والطقوس والعادات في شتى
مجاالت حياتنا االجتماعية.

قراءات في األسطورة

لنتأمل النصوص التالية الرائعة والمدهشة
بالمقاييس كلها ،فهي ليست مج ّرد قصائد عابرة أو
نصوص فردية ،إنما نصوص تم إبداعها اجتماعيا ً
بما يعبّر عن رؤية المجتمعات البشرية وعقائدها
وفلسفتها آن��ذاك تجاه الحياة والموت والطبيعة
والعالقات واألدوار االجتماعية .وبهذا المعنى
فإنها تشكل شهادة راسخة على العالقات والفضاء
االجتماعي والبيئة الثقافية التي كانت سائدة
وتحكم سلوك الناس منذ آالف السنين.
أرجو عند التعامل مع هذه النصوص أن يبقي
السؤال المحوري التالي حاضرا ً في عقولنا :ما هي
العالقات االجتماعية والحياتية والفعل اإلنتاجي
الذي ش ّكل األساس في بناء الثقافة التي تعكسها
هذه النصوص الرائعة؟

فينوس
لنقرأ:
()1
«يا سيدة السيدات وربّة ال ّربات
يا عشتار ...ملكة كل الناس ،الهادية إلى السبل
المستقيمة
الرحمة يا سيّدة الحرب المسيطرة على ك ّل
المعارك
أيتها الساطعة
يا لبؤة إيجيجي ،يا قاهرة اآللهة
الممجدة ،يا ذات الثبات والعزم
أيتها
ّ
أيتها البطلة عشتار
المتألقة ،مضيئة السماء واألرض
عظيمة القوة ،جامعة الحشود
إلهة الرجال وربّة النساء ال يعرف خططها أح ٌد
عبدك المع ّذب يستصرخك
إلي يا سيّدتي ،وتقبّلي صلواتي
فانظري ّ
()،
الممجدة ،الباسلة ،التي ال نظير لها».
يا عشتار
ّ

(ترنيمة سومرية القرن  23ق .م).

()2
«عشتار ،أيتها السيّدة المانحة للحياة
()،
ثدياك يا سيدتي ،حق ٌل معطاء
ثدياك إنانا ،حق ٌل فيّاض بالزرع
وبالحب ،وبالماء الدافق
ّ
فاسكبي لعبدك المطيع
ليشرب».

(أنشودة سومرية ،القرن  19ق .م)
()3

«إنانا
يا سيّدة النواميس الربانية
أيتها األنوار الساطعة،
يا واهبة الحياة يا مكتسية بالجالل
يا ذات الحلى العظيمة
يا صاحبة المقام األ ّول
أنت إنانا السماء ،وإنانا األرض
يا ممطرة البالد ،المعتدية باللهب
وصانعة القرارات باألمر المقدّس
()،
ّ
يتحطم الك ّل أمامك
في خض ّم المعارك،
ويفنى ك ّل شئ بق ّوتك
تهجمين كالعاصفة ،وتدوين كالرعد
أيتها العارفة الحكيمة
واهبة الحياة صاحبة القلب الن ّير
 ...أنا إنخيدوانا
أتلو الصلوات ،وأقدّم دموعي شرابا ً عذبا ً
إلنانا المقدّسة».

(ترتيلة إلنخيدوانا ابنة الملك سرجون
األكادي 2271 ،ق .م).

()4
وبجالها
«عند قدمَي عناة انحنيا واركعا ،اسجدا ّ
وقوال للعذراء عناة ،أعلنا لسيدة األبطال
أن أقيمي في األرض وئاماً،
وابذري في التراب المحبّة،
واسكبي السالم في كبد األرض،
الحب مخترقا ً جوف الحقول».
وليهطل
ّ

أفروديت

(من رسالة بعل
إلى عناة ـ األسطورة الكنعانية).
()5

«أنا أ ّم األشياء كلّها
سيدة العناصر
بادئة العوالم
حاكمة ما في السموات من فوق
وما في الجحيم من تحت
أنا مركز القوة الربانية
أنا الحقيقة الكامنة وراء ك ّل اإللهات واآللهة
ِبيَدي أقدّر نجوم السماء ورياح البحر وصمت
الجحيم
لكن اسمي الحقيقي هو إيزيس
به ارفعوا أدعيتكم وصلواتكم».

(ترنيمة مصرية ،الدولة القديمة).

(اقتبست النصوص من رواي��ة «ظ�� ّل األفعى»
للروائي المصري يوسف زيدان ،وبعضها من فراس
السواح «األسطورة والمعنى»).

تح ّول

هكذا تتجلّى المرأة في األسطورة بكامل جمالها
وعمقها وبكامل حضورها وحيويتها وفاعليتها.
فحين تتماهى المرأة بالطبيعة والمجتمع فإنها
تجسد إنسانيتها المطلقة .إنها تعود إلى
بذلك
ّ
نبعها األول ،ف��األس��ط��ورة ليست وه��م��اً ،ب��ل هي
انعكاس وتجسيد ثقافي لمقاربة اإلنسان ووعيه
في تعامله مع حركة الطبيعة والعالقات اإلنسانية
في سياقات هذه الحركة.
ال��م��رأة في األس��ط��ورة خالقة وواه��ب��ة ،منتجة
ومق ّررة ومبدعة .ذلك ألنها كانت كذلك بالفعل .فقد
استمدّت ق ّوتها وحضورها القوي ذاك من دورها
المباشر .فكما تستقبل األرض المطر في المواسم
فتنهض الطبيعة بكل كائناتها الحية وبكل تنوعها
وتكاملها واكتمالها ،كذلك المرأة فإنها تحتضن
دورة الحياة وتحميها ثم تهبها في لحظة الوالدة
ومن ثدييها ترعاها حتى تكتمل.
لقد د ّم��رت منظومة القهر الطبقية دور األنثى
الشامل هذا بصورة تاريخية ومنهجية ،فح ّولتها
من كائن فاعل ومق ّرر على المستويات كافة إلى كائن
خاضع وهامشي ،مج ّرد تابع يدور حول مركزية
الرجل وفي أفالكه .فحرمتها تلك المنظومة القهرية
من حقوقها وأدواره��ا الطبيعية وح��دّت منها .ثم
راحت تبذل طاقتها لتبرهن على نقصها ودونيتها
لتب ّرر خضوعها والسيطرة عليها .والغريب هنا
أن ك ّل الرجال تحملهم وتحضنهم وتربيهم وتحدّد
مصائرهم المرأة/األم ،لكنهم في النهاية ينقلبون
عليها ويحتقرونها كمرأة ناقصة ضعيفة وهشة.
لقد ّ
وظ��ف��ت ه��ذه الثقافة والبنى السياسية
واالقتصادية والحقوقية ال��ف��وارق البيولوجية
لتك ّرس هذا التمييز القهري فكريا ً وأيديولوجياً،
والهدف العميق كان إيصال المرأة إلى تلك المرحلة
من االستالب بحيث تقتنع أنها فعالً أق ّل من الرجل
قيمة ودورا ً وشأنا ً وإنتاجية وعقالً وحتى ديناً.
فهي بحسب تلك الثقافة تمثل التجسيد المباشر
لتش ّوهات الطبيعة ،فيما الرجل يمثل الكمال.
وهكذا ،وفق معايير التقاليد والقيم واإليحاءات

االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ذك���وري���ة ال��س��ل��ب��ي��ة المهيمنة
ومحدّداتها وقيودها ،تفقد المرأة حريتها الحقيقية
وخصوصيتها اإلبداعية ،فتسقط في ما يمكن أن
نس ّميه «الغباء االجتماعي» أي الخضوع «الح ّر»
ل�لإي��ح��اءات والمعايير واالش��ت��راط��ات السلبية
السائدة اجتماعياً ،باعتبارها وعيا ً حقيقيا ً للواقع.
تلك المنظومة الثقافية القهرية متناقضة في
داخلها وبصورة مزرية .فهي من جانب تقدّس المرأة
األم ،ومن جانب آخر تتعامل مع المرأة بالمطلق
ككائن ناقص أقل مرتبة بذاته.

تسليع

فالمرأة ،ورغم ك ّل قصائد المديح والغزل والورود
الحمراء ،ورغم ك ّل الشعارات والوعود واالحتفاء
بها ك ّل سنة وكأنها مج ّرد مناسبة سنوية كأيّ عيد
ديني ،إال أنها في الواقع ال تزال وفي مختلف بقاع
العالم (وإن بنسب متفاوتة) تدفع الثمن األكبر
من ح ّريتها وحقوقها وكرامتها .إنها تكابد وتقاوم،
ومن حولها ألف دائرة للحصار والقهر واالستغالل،
غتصب و ُتست َغل و ُت َسلَّع و ُت َشيَّأ ،حتى
ف ُتق َتل و ُت َ
فقدت كرامتها وضاعت معالم شخصيتها وفرادتها
وخصوصيتها.
أصبحت وسيلة إلشباع غرائز الذكورة المنفلتة،
وتح ّولت في عصر االستهالك إلى سلعة استهالكية،
ال بل مجرد وسيلة لترويج السلع في األس��واق،
للسيارات والسجائر والمدافئ ومبيدات الحشرات
ومساحيق التنظيف وم��واد التجميل ومعاجين
األسنان والوجبات السريعة وأكاذيب التنحيف
والشيخوخة وال��م��اي��وه��ات واص��ط��ي��اد الفئران
والفالفل والبيتزا والفلفل الحار والحلو ،ووو.
فك ّل مغامر أو مقامر يحلم بالثروة ويريد الترويج
ألكذوبة استهالكية جديدة يبحث عن جسد المرأة
فيهتك خصوصيته وقداسته (جسد المرأة) لكي
يبيع أكثر ليربح أكثر.
والمرأة في هذه الواقع هي أيضا ً وقود الحروب
واالحتالالت واقتتال الطوائف واألدي��ان والقبائل
وص��دام الحضارات والثقافات .إذ يشعل مجتمع
ال��رج��ال (كمنظومة سائدة في المجاالت كافة)
ال��ن��ي��ران م��ن حولها وي��ح��اص��رون��ه��ا ث��م ي��ب��دأون
بالصراخ والتألم على آالمها .يطلقون شياطين
الحروب والدمار والقهر وتجارة الدعارة ثم يعقدون
المؤتمرات للبكاء على ما تتع ّرض له من ويالت.
يرفعون راي��ة الح ّرية والديمقراطية والمساواة
وحقوق اإلن��س��ان ،وف��ي اللحظة ذاتها يك ّرسون
ويؤبّدون منظومات القهر والتمييز واالستغالل التي
تعيد إنتاج استالب المرأة وعبوديتها.
يفعلون ذلك كلّه وأكثر ثم يقولون إن مساهمة
ال��م��رأة ف��ي الناتج القومي  10ف��ي المئة مثالً.
يحرمونها من فرص التعليم ،ثم يقولون إن نسبة
األ ّمية أعلى عند النساء .واألخطر في هذه العملية
كلّها تح ّولها إلى أحكام قيمية مطلقة ،أي أنّ األنثى
هي هكذا ألنها بالطبيعة ...أنثى!

مقاومة

ومع ذل��ك ،ورغ��م أه��وال القهر والقمع والتمييز
واالحتقار والتسليع والتشييء ،إال أن المرأة تتح ّمل

وتصبر .تتألم وتقاوم بما هو متاح ،تحضن ذاتها
ودورها األزلي وتحلم بأن يستيقظ وعي البشرية
ذات يوم ليستعيد توازنه .ذلك الوعي الذي تهيمن
عليه معايير الهبوط واالستالب التي فرضها النظام
الذكوري من جانب ،وع ّززته حالة االستالب عند
المرأة ذاتها من جانب آخر ،فعاث دمارا ً في اإلنسان
والطبيعة .إال أن هذه اليقظة اإلنسانية لن تحدث
تلقائياً ،ولن تحدث من دون تغيير عميق في البنى
السياسية واالجتماعية.
المسألة هنا ليست مج ّرد رغبة عاطفية أو انحياز
عشوائي للمرأة .بل هي محاولة للتذكير بجوهر
المشكلة وجذرها ،التي تتجاوز اللغو العام عن
الح ّرية والمساواة والهدايا الرمزية ذات الداللة ،إنها
تعيد تذكيرنا باألصل ،بالبدايات األولى ،حيث كانت
األنثى مشبعة بذاتها ،بحضورها ودورها ،فكانت
فاعالً إيجابيا ً ومق ّررا ً ال منفعالً سلبيا ً وهامشياً.
فما دام��ت المرأة مقهورة ومست َغلّة ومستلَبة،
ومجرد موضوع لمتعة الرجل واحتياجاته ومك ّملة
لدوره فقط ،أو هي مج ّرد حاضنة ألطفاله ،وبالتالي
فإن من حقه أن يستعبدها ويستغلّها .فلن تكتشف
البشرية معنى إنسانيتها العميق ،ولن تصل إلى
الحرية الحقيقية يوماً.

تح ّرر

بهذا المعنى ،فإن حرية المرأة بمعناها العميق
والشامل ،جوهر ال��ث��ورة االجتماعية وركيزتها
الحاسمة ،ال بل هي جوهر تح ّرر الرجل ذات��ه من
ثقافة االستعباد التي تد ّمر إنسانيته وتكامله
الطبيعي مع المرأة.
جوهر الثورة االجتماعية هذه يتجلّى في التحرر
من االستعباد واالستغالل االقتصادي والسياسي
والثقافي والجنسي والطبقي للمرأة ،من دون ذلك
سيبقى المجتمع يدور في المتاهة ذاتها من البؤس
واالنحطاط األخالقي واالجتماعي.
إذن ،مسألة حرية ال��م��رأة أكثر تعقيدا ً وه��وال ً
من الرقص على م��ف��ردات اللغة ،إنها تعود إلى
تصحيح العالقات التي اختلت وبعمق عبر التاريخ
اإلنساني ،أي تلك العالقات التي تعيد إنتاج قهر
المرأة واستالبها السياسي واالقتصادي والثقافي
والجنسي والنفسي ،تلك العالقات التي هبطت
بالمرأة من مداراتها الطبيعية المقدّسة والجميلة
بذاتها وجعلتها تتوارى خجالً من ذاتها ومن عقد
النقص والعار التي زرعت قسرا ً فيها حتى باتت
تشعر فعالً أنها بطبيعتها ناقصة ومد ّنسة .فمنذ أن
احتلت الثقافة والسيطرة الذكوريتان وعيها وهي
تجاهد إلرضاء ذوق «سيّدها» ،حتى باتت ال ترى
نفسها إال بعيون الرجل ووفقا ً لمعاييره السائدة.
وما دامت المرأة تدور في هذه الدوائر المفرغة ،فلن
تكتشف ذاتها ،ولن تعرف معنى الحرية الحقيقية
أبداً.
وبكلمة ،إن ح��ري��ة ال��م��رأة بالمعنى الشامل
والعميق (سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً
وجنسيا ً ونفسيا ً وسلوكياً) هي مم ّر إجباري لكي
تستعيد اإلنسانية حريتها وكرامتها ومضمونها
وتوازنها الطبيعي.

