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 العقل االجتماعي:قوة 

ُم مساهماتِها العامَة فً إظهاِر حمٌمِة  ال رٌب أّن البحوَث الفامٌنٌَة تُمَّدِ

المرأةِ إلى النوِر مع المستجداِت الظاهرةِ حدٌثاً. لكنً على لناعٍة بؤّن 

 . ًّ ٌَُّر فً ظروِؾ سٌادِة العمِل الرجول نسبةً كبرى ِمن هذه النشاطاِت تَُس

عن اللزوم. إّن تَناُوَل الموضوعِ بكّلِ جذرٌتِه ٌتسُم  إنها إصبلحٌةٌ زٌادةً 

 بؤهمٌٍة حٌاتٌة.

تَُسلِّطُ البحوُث البٌولوجٌةُ الضوَء على الدوِر الجذرّيِ للمرأةِ ضمن 

ِ هو الرجل، ال المرأة.  ًّ النوعِ البشرّي. فالمنمطُع عن الجذعِ األصل

جدلٌِة التكوٌِن فعاطفٌةُ المرأةِ تتؤتى من عدِم انحرافها المفرِط عن 

كِر اإلبماَء علٌها فً المنزلِة السفلى ضمن سٌاِق  . ونخصُّ بالذِّ ًّ الكون

المدنٌة، والذي أثََّر فً تََحلٌِّها بِبُنٌَتِها هذه، وَصونِها إٌاها إلى ٌومنا 

الراهن. أما عمُل المرأةِ المفعُم بالعواطِؾ والمشاعر، فٌُراُد َعكسُه دابماً 

ًُّ على أنه "نالص"، و أنه بالذات طابُع المرأة. لمد َسٌََّر العمُل الرجول

 ِعدَّةَ حمبلٍت تمشٌطٌٍة كبرى على المرأة، وال ٌزال.

ٍ له. وهذا السٌاُق مشحوٌن بالسحِك أولها ًّ ؛ تصٌٌُرها أوَل عبٍد منزل

والمجازِر واإلهانِة والممعِ واالعتداِء واالؼتصاِب الرهٌب. ودوُرها 

ٌة" لنظاِم الُملِكٌِة لدَر الحاجة.  المعتََرُؾ به مجردُ  إنتاجِ "النسل والذُّّرِ
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ٌة. والمرأةُ ضمن  فؤٌدٌولوجٌةُ السبللِة مرتبطةٌ بوثوٍق بلٌػٍ بهذه الذُّّرِ

هذا الوضِع ُملٌن مطلك. إنها ُملُن وشرُؾ صاحبِها، لدرجِة استحالِة 

 الكشِؾ عن وجهها لؽٌره.

ًٌّ بالتناسِل فً الطبٌعِة بؤكملها، ؛ كونها أداةً جنسٌة. الجنس ُمعثانيها ن

حٌث ٌَهِدُؾ إلى استمراِر الحٌاة. فً حٌن أنه لدى اإلنساِن الرجِل أُِنٌَط 

؛  ًّ ُرها المنحرُؾ بدوٍر أصل بَِمٌَّةُ وتََطوُّ الجنُس والشهواُت الجنسٌةُ الشَّ

وخاصةً بالتزامِن مع أَْسِر المرأة، وبشكٍل أخص ّوأثمل وطؤةً مع مرحلِة 

دنٌة. ففتراُت التزاُوجِ المحدودةُ جداً لدى الحٌوانات )ؼالباً ما تَكُوُن الم

َسنَِوٌّة(، ٌُراُد تصعٌُدها لدى اإلنساِن الرجِل لدرجِة ممارستِها طٌلَة 

أربعٍ وعشرٌن ساعة فً الٌوِم تمرٌباً. المرأةُ فً راهننا هً األداةُ التً 

ُب علٌها الجنُس والشهوةُ الجنسٌةُ و السلطةُ الجنسٌةُ بشكٍل دابم، ٌَُجرَّ

بحٌث ؼدا الفصُل بٌن البٌوِت العامِة )الماخور( والخاصِة فالداً معناه. 

ً وخاصاً، وكلُّ امرأٍة باتت امرأةً عامًة  فكلُّ مكاٍن بات بٌتاً عاما

 وخاصة.

ً ببل أُجرة أو َمماِبل. وٌُفَرُض علٌها تنفٌذُ أصعِب ثالثها ؛ كونها كادحا

ثمُن ذلن، فهو اإلرؼاُم على أْن تَكُوَن "نالصةً" أكثر األعمال. أما 

للٌبلً. لمد ُحطَّ من شؤنِها لدرجٍة باتت هً نفسُها تَمَبُل فعبلً أنها "نالصةٌ" 
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جداً نِسبةً للرجل، فَشَرَعت بالتشبِث بٌَِِد الرجِل وسٌادته، وتَعضُّ علٌها 

 بالنواجذ.

ماركس فً المال "إنه َمِلُن ؛ جعلُها أدقَّ أنواعِ السلع. ٌموُل رابعها

السلع". فً الحمٌمة، إّن هذا الدوَر ُمناطٌ بالمرأةِ أكثر. أي أّن الَمِلَكةَ 

الحمٌمٌَة للسلع هً المرأة. إذ، ما ِمن عبللٍة ال تُعَرُض فٌها المرأة. وما 

ِمن مٌداٍن ال تُستَخَدُم أو تُستَثَمُر فٌه المرأة. اللهمَّ إال بشرٍط وحٌد، أال 

و أنه، ورؼَم وجوِد ثمٍن ُمصاَدٍق علٌه ممابَل كّلِ سلعة، فهو لدى وه

لة، بدءاً من ولاحِة "عشٍك" فظٌع،  المرأةِ عبارة عن للِة احتراٍم ُمَهّوِ

ض".  وصوالً إلى كذبِة "كدح األمهات ال ٌُعَوَّ

وعمُل الرجل )عمُل ألِؾ حٌلٍة وحٌلة، عمل الكذِب ووحشٌِة الحرِب 

ُر للمجتمعِ وبٌبته، واالنحراِؾ األٌد ٌولوجً، وباختصار، العمُل المدّمِ

ًُّ الذي ال ٌُصِدر صوتاً عدا صوَت الصفٌحِة التَّنَِكٌّة(، ما  والعمُل التحلٌل

الذي ال ٌستطٌع فِعلَه حٌاَل المجتمِع البشرّيِ وبٌبته، بعدما َصٌََّرته 

التً باتت ال  المدنٌةُ وحشاً شرساً، وارتؤى هذه المعاملةَ مناِسبةً للمرأةِ 

تَمِدُر العٌَش بدونه! إّن إٌماَؾ هذا العمِل ؼٌُر ممكن، إال ِبَوضعِ األخبلِق 

َرهما فً مكانهما المناسِب أوالً. أو  االجتماعٌِة والسٌاسِة اللتٌَن دمَّ

باألحرى، ال ٌُمِكُن أْن تَكُوَن البداٌة، إال بالتؤسٌِس على ذلن. وبسبِب 
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ًُّ فً جمٌع السلبٌات بؤبعاِده التً  الدوِر الذي تََكفََّل به العمُل التحلٌل

بلؽها فحسب، تَنتَِصُب أمامنا أهمٌةُ تطوٌِر نظاِم الحضارةِ الدٌممراطٌِة 

تِها. إّن األصَل هو إٌبلُء المٌمِة  ٍة تتسُم بكّلِ ِحدَّ تجاه نُظُِم المدنٌِة َكَمَهمَّ

ًُّ حمٌمةٌ والعة. وال مجتمُع ذاته هو الكبرى للعمل. العمُل االجتماع

المٌداُن الذي ٌتكاثُؾ فٌه العمل. لذا، ال معنى للٌؤِس بتاتاً. ثمة صوٌت 

آخر منبثٌك من كافِة الممدسات، وٌموُل "لمد منحناكم العمل، وما علٌكم 

سوى استخداَمه فً سبٌِل الخٌر، ال الشر. حٌنها، ستَحَظون بكّلِ ما أنتم 

صوت، واستٌعابَه حماً. هذا ما ٌمولُه بحاجٍة إلٌه!". علٌنا العمَل بهذا ال

صوُت الضمٌِر المسمى بِِفطرةِ المجتمعِ السلٌمة، وصوُت األخبلِق التً 

ال ؼنى عنها. وهذا ما ٌمولُه الصوُت الساعً لتلبٌِة متطلباِت نشِر 

صدى فّنِ الحرٌِة المسماِة بالسٌاسِة االجتماعٌة. ونشاطاُت المجتمِع 

ِ هً الممارس ًّ ةُ العملٌةُ لهذا الصوت. بٌنما نظاُم الحضارِة الدٌممراط

 الدٌممراطٌِة هو نظرٌةُ هذا الصوت.
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 قضيت المرأة:

أّن  ٌتبدى للعٌان أنه لَم تُستَولَْد المضٌةُ االجتماعٌةُ فحسب، بل واألنكى

المجتمَع َخَرَج ِمن َكونِه مجتمعاً، وصاَر مزرعةَ حٌواناٍت ٌَمِلكُها 

االحتكار. وفُِرَض المَبُوُل بؤّن العبودٌَة واالستعباَد نظاٌم طبٌعً. أما 

عبودٌةُ المرأة، والتً تَمتَدُّ بجذورها إلى الماضً األلدم، أي إلى العهِد 

ِ األول؛ فباتت موضوَع الحٌاةِ األ ًّ شمِل على اإلطبلق. لمد الهرم

أُنِشبَت النظُم اإللهٌةُ ذات الهٌمنِة الرجولٌة، وكؤنها تنتمُم ِمن المجتمِع 

، مجتمعِ األّمِ الممدسة. وبٌنما تَفمُُد ألوهٌةُ المرأِة  ًّ ِ األموم ًّ النٌولٌت

آثاَرها روٌداً روٌداً، فمد بََدأَ عهُد الحاكمٌِة المذهلِة لآللهِة ذاِت التصوِر 

. ومنذ ذان الولِت ُدفِعَت المرأةُ عنوةً صوَب الفحوش، وأُؼِلَك الر ًّ جول

 علٌها الباب، سواًء فً جمٌعِ المعابد، أو فً بٌوِت الدعارةِ العادٌة.

قضيت التعصب الجنسوي االجتماعي، األسرة، المرأة والتعداد  -

 السكاني:

ٍ له فوارلُه البٌولوجٌ ُر إّن النظَر إلى المرأةِ كجنٍس بشرّي ة، ٌَتََصدَّ

العوامَل األساسٌةَ للعَمى فٌما ٌخصُّ الوالَع االجتماعً. إذ ِمن المحاِل 

ً ألٌِة لضٌٍة اجتماعٌٍة كانت.  ًُّ بمفرِده سببا أْن ٌَكُوَن االختبلُؾ الجنس

ٍ فً الكون على أنها  ًّ ٍة ألّيِ كابٍن ح فكٌفما ال ٌتمُّ تناُوُل ثنابٌِة كّلِ ذَرَّ
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ابٌةُ فً وجوِد اإلنساِن أٌضاً ال ٌُمِكن تعاطٌها كمضٌة. ُمعِضلة، كذا الثن

؟"، فبل ٌُمِكن إال أْن ٌكون  ًّ أما الجواُب على سإاِل "لماذا الوجوُد ثناب

فلسفٌاً. لد تبحُث التحلٌبلُت األونطولوجٌةُ )علم الوجود( عن جواٍب 

لهذا السإال )ولٌس المضٌة(. أما جوابً، فكالتالً: ال ٌُمِكن تؤمٌَن 

وجوِد الوجوِد خارَج إطاِر الثنابٌة. الثنابٌةُ هً النمُط الممكن للوجود. 

فحتى لو لَم تَكُن المرأةُ والرجُل بحاِلهما المابمة، وكانا منفرَدٌن )ال 

لرٌَن لهما(؛ فلن ٌستطٌعا الخبلَص ِمن تلن الثنابٌة. هذا هو الحدُث 

االستؽراب. لكّن  المسمى بالجنسانٌِة المزدوجة )الِخناثة(. ٌنبؽً عدمَ 

ِن المختلؾ. ولدى البحِث عن برهاٍن فٌما  ً للتََكوُّ ٌَّالةٌ دوما الثنابٌاِت َم

ِ المطلك  ًّ ، بالممدوِر البحث عنه فً مٌوِل Geistٌتعلُك بالذكاِء الكون

هذه الثنابٌِة أساساً. ِكبل َطَرفًَ الثنابٌِة لٌسا جٌَدٌن أو سٌبٌَن. بل هما 

ب أْن ٌَكُونا مختلفٌَن بالضرورة. فإذا ما تَماثََلت مختلفان، ال ؼٌر. وٌج

الثنابٌات، فمن المحاِل تََحمُّك الوجود. وعلى سبٌِل المثال، ِمن المستحٌِل 

ِ ِمن خبلِل امرأتٌَن أو  ًّ عندبٍذ حّل لضٌِة التناسِل فً الوجوِد االجتماع

ٌمةَ له. وإذا َرُجلٌَن. تؤسٌساً علٌه، فسإاُل "لماذا المرأةُ أو الرجل؟" ال ل

ٍ مفاُده أّن  ًّ كان ال بُدَّ ِمن جواٍب علٌه، فبالمستطاعِ إعطاَء جواٍب فلسف

َن هكذا بالضرورة )ُمرَؼماً، َمٌَّاالً، عالبلً، راؼباً(،  الكوَن ٌجُب أْن ٌَتََكوَّ

 ال ؼٌر.
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ِمن هنا، فالبحُث والتمحٌُص فً المرأةِ باعتبارها كثافةَ العبللاِت 

ذا معنى فحسب، بل وٌتسُم بؤهمٌٍة لصوى ِمن حٌث  االجتماعٌة، لٌس

تََخّطً )تفكٌن( العُمَِد االجتماعٌِة العمٌاِء أٌضاً. وبما أّن الرإٌَة 

الرجولٌةَ السلطوٌةَ لد ُخِلَعت علٌها ِمسحةٌ من الَمناعِة والَحصانة، فإّن 

ة، إذ ِ بالمرأة بمثابِة ضرٍب من تحطٌِم الذَّرَّ ًّ ٌتطلُب  تحطٌَم العَمى المعن

بذَل جهوٍد فكرٌٍة عظمى وكسَر شوكِة الرجولِة السلطوٌة. أما فً جبهِة 

ً فً األصل،  المرأة، فٌنبؽً تحلٌَل وتفكٌَن المرأةِ الُمنَشؤةِ اجتماعٌا

والتً تَكاُد تَجعُل ِمن ذلن نمطاً وجودٌاً لها؛ وتحطٌَمها بالمثل. 

حاِت الحرٌِة والمساواِة فاإلحباطاُت الُمعاشةُ فً نجاحِ أو فشِل كّلِ كفا

والدٌممراطٌِة والنضاالِت األخبللٌِة والسٌاسٌِة والطبمٌة )العجز عن 

تجسٌد الٌوتوبٌات والمناهج والمبادئ فً الحٌاة العملٌة(، مشحونةٌ بآثاِر 

شكِل العبللِة الحاكمة )السلطوٌة( التً لَم تتحطم )فٌما بٌن المرأة 

ٌةَ لشتى أنواعِ البلمساواةِ والعبودٌِة والرجل(. ذلن أّن العبللاِت المُ  ؽَذِّ

واالستبداد والفاشٌِة والعسكرتارٌِة تستمً مصدَرها العٌَن ِمن شكِل 

العبللِة ذان. بالتالً، إذا كُنّا نََودُّ إضفاَء السََّرٌاِن الذي ال ٌَُسبُِّب خٌبَة 

ُث عنها، األمِل واإلحباَط فٌما ٌتعلُك بالكلماِت التً طالما ٌَُدوُر الحدٌ

ِمن لَبٌِل المساواة والحرٌة والدٌممراطٌة واالشتراكٌة؛ فٌنبؽً حٌنها 

تفكٌَن وتمزٌَك شبكِة العبللاِت المنسوجِة حوَل المرأة، والتً هً لدٌمةٌ 
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بمدِر لَِدِم عبللِة الطبٌعِة والمجتمع. وفٌما خبل ذلن، ما ِمن سبٌٍل آَخر 

لفوارق( والدٌممراطٌِة الحمٌمٌِة ٌإدي إلى الحرٌِة والمساواة )المبلبمة ل

 واألخبلق ؼٌِر االزدواجٌة.

ًَ المعنى على التعصِب الجنسوّيِ كؤٌدٌولوجٌِة  منذ ظهوِر الهرمٌِة أُضِف

ِ والسلطوّي. كلُّ البحوِث  ًّ السلطة. إنه مرتبطٌ عن كثب بالتحوِل الطبم

ثمة والمشاهداِت األثرٌِة واألنثروبولوجٌة والراهنِة تدلُّ على أنه 

ت مدةً طوٌلةً من  مراحُل كانت المرأةُ فٌها منبَع االلتدار، وأنها استمرَّ

الزمن. هذا االلتداُر لٌس بسٌطرِة السلطِة المتؤسسِة على فابِض 

ُز  اإلنتاج، بل بالعكس، إنه التداٌر ٌنبُع ِمن العطاِء واإلنجاب، وٌَُعّزِ

ًَّ الذي ال ٌَبَرُح لويَّ التؤثٌِر  الوجوَد االجتماعً. ذلن أّن الذكاَء العاطف

لدى المرأة، له أواصُره الوطٌدةُ مع ذان الوجود. وعدُم احتبلِل المرأِة 

مكاناً ملحوظاً فً حروِب السلطِة المتؤسسِة على فابِض اإلنتاج، وكذلن 

 نمطُ وجوِدها االجتماعً؛ إنما مرتبطان بوضعها هذا.

ةُ بجبلٍء ساطع إلى أّن الرجَل تشٌُر اللُّمى التارٌخٌةُ والمشاَهداُت الٌومٌ

 ِ ًّ ِر السلطِة المتمحورةِ حول النظاِم الهرم ً فً تََطوُّ لَِعَب دوراً رٌادٌا

والدولتً. ولتحمٌِك ذلن كان ٌنبؽً تََخّطً وَكسَر شوكِة التداِر المرأِة 

ُد اللُّمى  المتنامً حتى آِخِر مرحلٍة ِمن المجتمعِ النٌولٌتً. هذا وتُإّكِ
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والمشاَهداُت الٌومٌةُ مرةً أخرى أنه تَمَّ خوُض صراعاٍت  التارٌخٌةُ 

ضارٌٍة متنوعِة األشكاِل وطوٌلِة المدى ضمن هذا السٌاق. 

والمٌثولوجٌا السومرٌةُ باألخص ُمنٌرةٌ للؽاٌة، وكؤنها تكاُد تَكُوُن ذاكرةَ 

 التارٌخِ والطبٌعة االجتماعٌة.

تارٌُخ المدنٌِة هو تارٌُخ ُخسراِن وضٌاعِ المرأةِ فً الولِت نفسه. هذا 

التارٌُخ بآلهته وعباده، بُحكامه وأتباعه، بالتصاِده وعلمه وفنه؛ هو 

تارٌُخ رسوخِ شخصٌِة الرجِل المسٌطر. بالتالً، فُخسراُن وضٌاُع 

مُع المرأِة ٌعنً التهاوَي والضٌاَع الكبٌَر باسِم المجتمع. والمجت

المتعصُب جنسوٌاً هو ثمرةُ هذا السموِط والُخسران. فالرجُل المتعصُب 

ًَّ على المرأة،  ً ٌتمٌُز بِنََهٍم كبٌٍر لدى بسِطه نفوذَه االجتماع جنسوٌا

ُل أيَّ تَماّسٍ معها إلى استعراٍض للسٌطرة. إذ بُِسَطت  لدرجِة أنه ٌَُحّوِ

كالعبللِة الجنسٌة. فبل  عبللةُ السلطِة باستمرار على ظاهرةٍ بٌولوجٌةٍ 

ٌَنسى الرجُل بتاتاً أنه ٌُضاِجُع المرأةَ جنسٌاً بنشوةِ االنتصاِر علٌها. لمد 

َن عادةً ِجدَّ وطٌدةٍ على هذا الصعٌد، وابتََدع الكثٌَر من العباراِت  َكوَّ

ًَ من  مثل: "تََمكَّنُت منها"، "أَنَهٌُت أمَرها"، "العاهرة"، "ال تُنِمْص الَمن

ًٌّ َرحمِ  ها، وال العصا عن ظهِرها!"، "الفاحشة، الموِمس"، "إنه صب

ار"،  مَّ بَّاِل أو الزَّ كالبنت"، "إذ ما أَطَلمَت ِعناَن ابنتَِن، فستَهرُب إلى الطَّ

و"اعِمْلها فوراً" وؼٌرها ِمن المصِص ؼٌِر المعدودةِ التً ٌُضَرُب بها 
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ةُ بٌن الجنسوٌِة والسلطِة الَمثَل. ساطٌع سطوَع الشمِس كٌؾ تَُإثُِّر العبلل

ضمن المجتمع. فحتى فً ٌومنا الراهِن ٌَتََمتَُّع الرجُل بحموٍق الَمعدودٍة 

ٍ لابم. وتُماَرُس  ًّ على المرأة، بما فٌها "حكُّ المتل"؛ كوالعٍ سوسٌولوج

تلن الحموُق ٌومٌاً. بالتالً، فالعبللاُت تتسُم بطابعِ االعتداِء واالؼتصاِب 

 بنسبٍة ساحمة.

أُنِشبَت األسرةُ كدولِة الرجِل الصؽٌرةِ بموجِب هذا المنظوِر 

االجتماعً. وما الرسوُخ المستمرُّ للمإسسِة المسماةِ باألسرة بنمطها 

د بها أجهزةَ  ِ على َمّرِ تارٌخِ المدنٌة، إال بسبِب الموةِ التً تَُزّوِ ًّ الحال

ِل السلطوّيِ  أوالً؛السلطِة والدولة.  على األسرِة  ٌتمُّ فرض التََحوُّ

ٌتمُّ ضمان  ثانياً؛بالتمحوِر حول الرجل، ِلتؽدَو خلٌةَ مجتمعِ الدولة. 

تُنِشُا األوالَد بؽرِض تؤمٌِن  ثالثاً؛عمِل المرأةِ فٌها ببل حدود أو ممابل. 

تإدي دوَر النموذجِ فً نَشِر السموِط  رابعاً؛الحاجِة السكانٌِة البلزمة. 

ي والعبودٌِة بٌ ن صفوِؾ المجتمِع بؤكمله. فً الحمٌمة، األسرةُ والتََّرّدِ

بمضمونِها هذا تُعَدُّ أٌدٌولوجٌا. إنها المإسسةُ التً نََشَطت فٌها 

األٌدٌولوجٌةُ السبلالتٌة. فكلُّ رجٍل فً األسرةِ ٌنظُر إلى نفسه وكؤنه 

صاحُب َمملَكة. لؤلٌدٌولوجٌِة السبلالتٌِة تلن تؤثٌُرها البلٌُػ الُمتََستُِّر 

وراء النظِر إلى األسرةِ كوالعٍ جّدِ هام. وبمدِر ما ٌزداُد عدُد النساِء 

ٌَتََمتَُّع الرجُل بالضماِن والشرِؾ بالمثل. ِمن  واألطفاِل فً األسرة، 
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ِ كمإسسٍة أٌدٌولوجٌة. فإذ ما  ًّ ً تمٌٌَم األسرةِ بوضعها الحال المهّمِ أٌضا

ن تحِت نظاِم المدنٌة، أي َسَحبتُم المرأةَ واألسرةَ بوضعهما المابِم مِ 

السلطة والدولة؛ فلن ٌتبمى إال النذُر الملٌُل باسِم النظام. إال أّن ثمَن هذا 

الطراِز هو نمطُ وجوِد المرأِة المإلِم والبابِس والممهوِر والمتردي 

والمهزوِم فً ظّلِ حرٍب دابمٍة منخفضِة الشدةِ وال هوادةَ فٌها. وكؤنه 

لَُّط على عالَِم المرأِة كسلسلٍة احتكارٌٍة ثانٌٍة "احتكاُر الرجل" الُمسَ 

موازٌٍة ومشابهٍة ِلما فََرَضته احتكاراُت رأِس الماِل على المجتمعِ طٌلَة 

تارٌخِ المدنٌة. بل وهو االحتكاُر األعتى واأللدم عمراً. ِمن هنا، فتمٌٌُم 

كثر والعٌة. وجوِد المرأة بِعالَِم المستَعَمرِة األلدم، سٌإدي إلى نتابَج أ

 وربما من األصّحِ نَعَت النساِء بؤلدِم شعٍب مستعَمٍر لَْم ٌصبح أُّمة.

ٌِّْر الوضَع المتواَرَث حراً تَُسوُده  أما الحداثةُ الرأسمالٌة، ومثلما لَم تَُص

المساواةُ رؼَم كّلِ التزٌٌناِت اللٌبرالٌِة البرالة، فمد أضافت إلٌه وظابَؾ 

فؤَلَحَمتها فً وضعٍ أشّد وطؤةً ِمن سابمه.  جدٌدةً على عبِء المرأة،

فاألوضاعُ ِمن لبٌل: العاملة األرخص، عاِملة المنزل، العاملة المجانٌة، 

العاملة المرنة، والخادمة؛ تشٌر إلى وضعٍ أََشدَّ وطؤة. وفوق هذا، تََجذََّر 

لٍَة فً اإلعبلِم الُمَصوَّ  ِر استؽبللُها أكثر فؤكثر ككابٍن أو كؤداةٍ ُمفَضَّ

والدردشِة والدعاٌات. فحتى َجَسُدها ٌُبمى علٌه ضمن مستوى السلعِة 

التً ال ِؼنى لرأِس الماِل عنها، كونَها أداةَ االستؽبلِل األكثر تنوعاً. إنها 
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أداةُ الدعاٌِة الُمثٌرة على الدوام. وبالتضاب، هً أكثُر ممثلً العبودٌِة 

َر سلع ٍة أفضُل وأثمُن ِمن العبِد الذي العصرٌِة عطاًء. فهل ٌُمِكن تََصوُّ

 ٌَُدرَّ األرباَح الطابلة، وٌَُكوُن أداةَ متعٍة المحدودةٍ فً آٍن معاً؟

المضٌةُ السُّكَّانٌةُ على عبللٍة كثٌبٍة مع التعصِب الجنسوّيِ واألسرِة 

والمرأة. فسكاٌن أكثر ٌعنً رأَس ماٍل أكبر. و"امرأةُ المنزل" هً 

ٌَّة" مصنُع السكان. وٌُمِكنُ  نا تسمٌتَها بمصنعِ إنتاجِ البضابع، أي "الذُّّرِ

األثمن مما ٌحتاجه النظاُم بشدة. ولؤلسِؾ الشدٌد، أُلِحَمت األسرةُ فً 

هذا الوضعِ فً كنِؾ السٌطرةِ االحتكارٌة. وبٌنما ٌُفَرُض اجتراُر كّلِ 

 المصاعِب والمشماِت على المرأة، فإّن لٌمةَ هذه السلعة هً أنها الهدٌةُ 

ًُّ ٌُهِلُن وٌُنِهُن المرأةَ باألكثر.  األثمن الُمهداةُ للنظام. والتزاٌُد السكان

األمُر كذلن فً أٌدٌولوجٌِة السبلالِت أٌضاً. فالنزعةُ العابلٌة، التً تَُمثُِّل 

لةَ للحداثة، هً المرحلةُ األخٌرةُ التً بَلَؽَتها  األٌدٌولوجٌةَ الُمفَضَّ

ً تتكامُل زٌادةً عن اللزوم مع السبلالتٌة. كلُّ هذه األم وِر أٌضا

أٌدٌولوجٌِة الدولتٌِة المومٌة. فما الذي َعساهُ ٌَكُوُن أثمن ِمن تنشبِة 

األوالِد باستمرار ألجِل الدولِة المومٌة؟ فالمزٌُد ِمن سكاِن الدولِة 

المومٌِة ٌعنً المزٌَد ِمن الموة. وهذا ما مفاُده أّن ما ٌَمبَُع وراَء االنفجاِر 

ِ لٌس سوى المصالُح الحٌاتٌةُ الحتكاراِت رأِس الماِل والرجِل  ًّ السكان

المنَظَّمة بِتَراّص. بمعنى آخر، فكلُّ المشمات، المهر، اإلهانة، اآلالم، 
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االتهامات، الحرماِن والمجاعِة ِمن نصٌِب المرأة؛ بٌنما مكاِسبُها 

فً التارٌِخ  ورأسمالٌِّها. ما ِمن عصرٍ  "وُمتعَتُها ِمن نصٌِب "سٌدها

أَ على إبداِء المدرِة أو الخبرِة فً استخداِم المرأِة كؤداةٍ لبلستؽبلل  تََجرَّ

ًَ كثٌرةٍ بمدِر راهننا. إّن المرأةَ تَعٌُش أحرَج فتراِت تارٌخها،  ِمن مناح

 ِمن حٌث كونِها أوَل وآِخَر مستعَمرة.

ٌَْد أّن َشراكةَ الحٌاةِ الُمنَسَّمةَ مع المرأةِ بفلس فٍة مفعمٍة بروحِ الحرٌِة بَ

لُها لتؤمٌِن  والمساواة والدٌممراطٌِة الجذرٌة، تَمتَِلُن الكفاءةَ التً تَُخّوِ

أعلى مستوٌاِت الكماِل فً الجماِل والفضٌلِة والصواب. أنا شخصٌاً 

أرى الحٌاةَ مع المرأةِ ضمن األوضاعِ المابمة ُمعِضلةً إشكالٌة، بمدِر ما 

طبة. والحٌاةُ مع المرأةِ فً ظّلِ األوضاعِ المابمة، هً لبٌحةٌ وسٌبةٌ وخا

هً من أكثِر المواضٌعِ التً تَضعُُؾ فٌها جرأتً منذ الطفولة. ذلن أّن 

موضوَع البحِث هو حٌاةٌ تتطلُب المساءلةَ فً ؼرٌزٍة وطٌدةٍ للؽاٌة 

كالؽرٌزةِ الجنسٌة. فالؽرٌزةُ الجنسٌةُ إكراٌم ألجِل دٌمومِة الحٌاة. وهً 

زةُ الطبٌعِة التً تستحكُّ التمدٌس. لكّن احتكاَر رأِس الماِل والرجِل معج

َث المرأة، لدرجِة أّن هذه المهارةَ التً تُعَدُّ معجزةَ الطبٌعِة لد  لد لَوَّ

ٌَّة" المنتجِ للسلع.  ُصٌَِّرت مإسسةً ُمنَحطَّةً باألكثر، وبمثابِة "مصنعِ الذُّّرِ

ى عمب بهذه السلع، فإّن البٌبةَ أٌضاً تَشَهُد وبٌنما ٌُملَُب المجتمُع رأساً عل

ً ستة  ًّ )تعداده حالٌا االنهٌاَر لحظةً بلحظة تحت وطؤةِ التضخِم السكان
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ر البٌبةَ لدى بلوِؼه عشرة ملٌارات أو خمسٌن ملٌاراً  ملٌارات؛ فلنَتََصوَّ

فً إْن استمرَّ بهذه الوتٌرة(. ال رٌب أّن العٌَش مع امرأةٍ وأطفال ٌُعتََبُر 

راً على أّن الحٌاةَ لن تنضب، مما ٌُشِعُر  ً ممدساً، ومإّشِ جوهره َحَدثا

ثمة شعوٌر أثمن ِمن ذلن؟ فكلُّ نوعٍ ٌحٌا نشوةَ التطلعِ إلى  بالخلود. أَو ََ

ً ِمن هذه الحمٌمة. لكّن هذا الوضَع لدى إنساننا الراهِن  الخلوِد انطبللا

ٌَّتُنا بَبلٌء باألخص، ٌُعاُش فً المستوى الذي لاَل فٌه  أحُد الشعراء "ذُّرِ

وجهاً لوجه  –مرةً أخرى  –على رإوسنا". ِمن هنا، محاٌل إنكار َكونِنا 

أمام أفدحِ رذالٍة ولُبحٍ وخطٍؤ الحتكاِر رأِس الماِل والرجل، والذي 

 ٌتعاكُس مع الطبٌعتٌَن األولى والثانٌة.

نسان. فبل لانوُن الطبٌعِة موجوٌد ما شٌَُِّد بٌَِِد اإلنساِن ٌُمِكن هدَمه بٌَِِد اإل

هنا، وال المََدُر المكتوب. بل موضوعُ الحدٌِث هو الترتٌباُت الواجب 

ُل أٌدي الحٌاةِ السرطانٌِة والهرمونٌِة للعصاباِت  تحطٌَمها، والتً تَُشّكِ

واالحتكاراِت والرجِل الموّيِ الماكر. لَطالما َشعَرُت ِمن الصمٌِم بعُمِك 

ِ الحٌاة الخارِق كلٌاً فً الكون )حسبما هو معلوم(. وأبَدٌُت تَفاهُِم ثناب ًّ

أوالً الجرأةَ على التفكٌِر مع المرأة، ثمَّ النماَش معها حوَل مكاِن وزماِن 

وممداِر الفساِد الموجود، وكٌفٌِة تبلفٌه؛ ووضَع أهمٌِة ذلن فً ممدمِة 

رةُ العاللة، كافِة العبللات. دون أدنى شن، فالمرأةُ الموٌة، الُمفَكِّ 

الفاضلة، الجمٌلة، التً تَتَِّخذُ المراراِت الصاببة، وبالتالً تَجعَلُنً معَجباً 
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بها ِبتََخّطٌها إٌاي، والتً ٌُمِكن أْن تَكُوَن ُمحاِوراً لً؛ ستَكُوُن ِمن 

. ولَطالما آمنُت بؤّن ألؽاَز تََدفُِّك الحٌاِة  ًّ أحجاِر الزاوٌِة فً بحثً الفلسف

ستَِجُد معناها مع هذه المرأةِ بجانبها األفضل واألجمل  فً الكونِ 

ً بؤخبللً التً ال تَسمُح بتاتاً بُمشاطرِة  واألصح. ولكنً آمنُت أٌضا

طراِز وجودي مع بضاعِة "الرجل ورأس المال" المنتصبِة أمامً، أي 

مع "هرمز ذي التسعٌن ألِؾ زوج"؛ ولدرجٍة لن ٌَمِدَر علٌها أيُّ رجٍل 

جواباً أفضل  Jineolojiا، لد ٌَكُوُن مصطلُح "علم المرأة" كان. حٌنه

 للهدؾ، وبِما ٌتعدى نطاَق الفامٌنٌة.

ُد أقدِم المستعَمراث:  الفامينيت: تََمرُّ

مصطلُح الفامٌنٌة، الذي ٌعنً الحركةَ النسابٌة، لد ٌإدي إلى مزٌٍد من 

تامة، وِلتَصوٌِره العُمم، نظراً ألنه بعٌٌد عن توصٌِؾ لضٌِة المرأةِ بِِدلٍة 

ً مضاّداً. فكؤنه ٌَعِكُس معنى ٌَُدلُّ على أنها المرأةُ  الرجولةَ طرفا

ٌَْد أّن والَع المرأةِ أوسُع  المسحولةُ التابعةُ للرجِل المهٌمِن وحسب. بَ

ًَ ذاِت أبعاٍد التصادٌٍة واجتماعٌٍة  ً بكثٌر. إذ ٌَشتَِمل على معان نطالا

الجنسٌة. فإذ ما أَخَرْجنا مصطلَح وسٌاسٌٍة شاملٍة تتعدى نطاَق 

االستعماِر من إطاِر البلِد واألمة، واختََزلناه إلى المجموعاِت البشرٌة، 

تعرٌَؾ وضعِ المرأةِ بؤنها ألدُم مستَعَمرٍة  –بكّلِ ٌُسر  –فبمستطاعنا 
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على اإلطبلق. ففً حمٌمِة األمر، ما ِمن ظاهرٍة مجتمعٌٍة َشِهَدت 

ً وجسد اً بمدِر ما علٌه المرأة. ٌنبؽً الفهَم بؤنه تم االستعماَر روحا

 اإلمساُن بالمرأةِ ضمن وضِع مستَعَمرةٍ ال ٌُمِكُن رسَم حدوِدها بسهولة.

لَةُ إلى المرأة لدى حدٌثِها عن الرجولِة التً تََرَكت  السُّطُوُر الُمتََطّرِ

خرى؛ بصماتِها على علوِم االجتماعِ مثلما تََرَكتها على كافِة العلوِم األ

مشحونةٌ بالموالِؾ الدعابٌِة التً ال تََمسُّ الوالَع بتاتاً. فوضُع المرأِة 

ً مما علٌِه حجُب  ًُّ ربما طُِمَس بهذه العباراِت أربعٌن ضعفا الحمٌم

ِ واالستؽبلِل والممِع والتعذٌِب المابم فً تارٌخِ المدنٌة.  ًّ التماٌُِز الطبم

لد ٌَرمً بنحٍو أفضل إلى  jineolojiمن هنا، فمصطلُح ِعلِم المرأة 

ً عن اصطبلحِ الفامٌنٌة. فالظواهُر التً سوؾ  الهدِؾ المؤموِل عوضا

ال بدَّ أنها لن تَكُوَن أللَّ والعٌةً مما علٌه العدٌُد من ٌُبِرُزها ِعلُم المرأة 

األلساِم العلمٌِة المنضوٌِة تحت فروعِ علِم االجتماعِ من لَبٌِل علم 

ا.  1َرِوٌّات وعلِم السٌاسة والبٌداؼوجٌاالبلهوت وعلم األُخ وَهلُمَّ َجرَّ

ُل المسَم األفسَح من الطبٌعِة االجتماعٌِة جسدٌاً ومعنًى  وكوُن المرأةِ تَُشّكِ

أمٌر ال ٌَمَبُل الجدل. إذن، والحاُل هذه، ِلَم ال نَجعَُل هذا الجزَء الجدَّ هاّمٍ 

                                         

يصطهح تشبٕ٘ أصهّ َٕٚاَٙ، اختهف فٙ تحذٚذ تعشٚفّ انعذٚذ يٍ  (:Pedagogyالبيداغوجيا )1

انفالصفت. ٔنكُّ عًٕياً ٚعُٙ عهى انتشبٛت ٔأصٕل انتذسٚش. ٔقذ َشأ عٍ انًذاسس انفهضفٛت ٔيذاسس 

 عهٕو انُفش انًختهفت )انًتشِجًت(.
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ً ضمن حموِل ال علم؟ والسوسٌولوجٌا من الطبٌعِة االجتماعٌِة موضوعا

عةُ إلى العدٌِد من الحموِل كالبٌداؼوجٌا وصوالً إلى علِم تنشبِة  المتفّرِ

األطفاِل وتربٌتهم، ال ٌُمِكُن إٌضاَح عدِم لجوبِها إلى تشكٌِل حمِل علِم 

 المرأة، سوى بَِكونِها عباراِت الرجولِة المهٌمنة، ال ؼٌر.

ٌرة، ما دامت طبٌعةُ المرأةِ تَعُوُم ستَبمى طبٌعةُ المجتمِع برمتها ؼٌَر ُمن

ًُّ والشامُل للطبٌعِة االجتماعٌِة ؼٌُر  فً الظبلِم الدامس. فالتنوٌُر الحمٌم

ِ والشامِل لطبٌعِة المرأة. كما أّن تسلٌَط  ًّ ممكٍن إال بالتنوٌِر الحمٌم

الضوِء على وضعِ المرأةِ بدءاً من تارٌخِ استعماِرها كؤنثى إلى 

ُم مساهماٍت استعماِرها التص ً وذهنٌاً؛ إنما سٌُمَّدِ ً وسٌاسٌا ً واجتماعٌا ادٌا

كبرى فً تسلٌِط الضوِء على جمٌعِ مواضٌعِ التارٌخِ األخرى، وعلى 

 المجتمعِ الراهِن بكافِة جوانبه.

ال شن أّن كشَؾ النماِب عن وضعِ المرأةِ هو أحُد أبعاِد المسؤلة. والبُعُد 

ًٌّ بمضٌِة التحرِر  والخبلص. بمعنى آخر، فَحلُّ المضٌِة ٌتمٌُز األهمُّ معن

بؤهمٌٍة أكبر. لَطالما ٌُماُل أن مستوى حرٌِة المجتمعِ العامِة متناِسٌب 

طرداً مع مستوى حرٌِة المرأة. المهمُّ هو كٌفٌةُ ملِء جوِؾ هذه العبارِة 

ُد حرٌةَ المجتمِع  الصحٌحة. ذلن أن حرٌةَ المرأة ومساواتَها ال تَُحّدِ

تَه فحسب. بل إنها تمتضً ترتٌباِت النظرٌِة والمنهاجِ والتنظٌِم ومساوا
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والممارسِة البلزمة. واألهم من ذلن ٌَُدلُّ على استحالِة وجوِد السٌاسِة 

الدٌممراطٌِة ببل المرأة، بل وستبمى السٌاسةُ الطبمٌةُ نالصةً، وسٌستحٌل 

 استتباب السلِم وحماٌة البٌبة حٌنذان.

ًَّ ٌنبؽً إخراَج المر أةِ من كونِها األمَّ الممدسةَ والشرَؾ األساس

والزوجةَ التً ال استؽناَء عنها وال حٌاةَ بدونها، والبحَث فٌها بوصِفها 

ً من الذات والموضوع. بالطبع، ٌتوجُب أوالً صوَن هذه  ً كلٌا مجموعا

البحوِث من َمهَزلَِة العشك. بل وٌنبؽً أْن ٌَستَعِرَض البُعُد األهمُّ فً 

حوث تلن السفاالِت الكبرى التً ٌتم حجبُها باسم العشك )وعلى الب

رأسها االؼتصاب، الجرٌمة، الضرب، وآالؾ الشتابم البذٌبة التً ال 

الؽرِب لد نََشبَت بسبِب  –تُساوي لرشاً(. وَممُولَةُ "كلُّ حروِب الشرِق 

ُح هذه الحمٌمة. أال وه ً المرأة" على حّدِ تعبٌِر هٌرودوت، إنما توّضِ

أنها باتت لٌََِّمةً كُمستعَمرة، وألجِل ذلن أصبََحت موضوَع الحروِب 

ً تَُمثَُّل  الهامة. ومثلما أن تارٌَخ المدنٌِة كذلن، فالحداثةُ الرأسمالٌةُ أٌضا

استعماَر المرأة األشَد وطؤةً واألشمَل بؤبعاِده ألَؾ مرة. فهً تَنمُُش ذلن 

، على هوٌتها. إنها أمُّ جمٌعِ أنواعِ ال ًّ كدح، وصاحبةُ الجهِد المجان

والعاِملَةُ بؤبخِس األجور، واألكثر بطالةً، وهً مصدُر الشهوةِ والممِع 

البلمحدوَدٌن للزوج، وآلةُ إنجاِب األطفاِل للنظام، والحاِضنَةُ الُمَربٌِّة، 

وأداةُ الدعاٌة، وأداةُ الجنِس واإلباحٌة. وهكذا دوالٌن تَُطوُل البحةُ أَوُجِه 
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َرت الرأسمالٌةُ آلٌةَ استؽبلِل المرأةِ بما استعم اِرها واستؽبلِلها. لمد َطوَّ

ال مثٌَل له فً آلٌِة أّيِ استؽبلٍل آَخر. إن العودةَ ِمراراً وتكراراً إلى 

وضعِ المرأة، ولو لم نََشؤْ ذلن، إنما تَبعَُث على األلم. لكْن، ما ِمن لؽٍة 

 مسحولٌن.أخرى للحمابِك بالنسبِة للمستَؽَلٌّن ال

ال رٌب أنه ٌنبؽً على الحركِة الفامٌنٌِة أْن تَكُوَن الحركةَ األكثر 

رادٌكالٌةً فً مناَهضِة النظاِم على ضوِء هذه الحمابك. فالحركةُ 

النسابٌةُ، التً ٌمكننا َعزَو أصوِلها بحالتِها العصرٌِة إلى الثورِة 

دةِ مراحل. حٌث تم الفرنسٌِة، لد َوَصَلت ٌوَمنا الراهَن بعد مروِرها بع

الَهَرعُ وراَء المساواةِ المانونٌِة فً المرحلِة األولى. هذه المساواةُ التً 

ال تعنً الكثٌر، كادت تتحمَُّك ِبَرواجٍ شابعٍ فً ٌومنا الحاضر. ولكن، 

ٌنبؽً اإلدراَن جٌداً أنها خاوٌةُ المضمون. إذ ثمةَ مستجداٌت شكلٌةٌ فً 

فً الحموِق االلتصادٌِة واالجتماعٌِة  حموِق اإلنسان، مثلما األمرُ 

والسٌاسٌِة والحموِق األخرى. فالمرأةُ حرةٌ ومتساوٌةٌ مع الرجِل 

ًٌّ فً ذان النمِط من  ظاهرٌاً. بٌنما أهمُّ أشكاِل الضبلِل والخداعِ مخف

المساواةِ والحرٌة. فحرٌةُ المرأةِ ومساواتُها ودٌممراطٌتُها األسٌرةُ 

ً فً جمٌعِ األنسجِة والُمستَثَمَرةُ بعب ً وجسدٌا ودٌٍة لصوى ذهنٌا

االجتماعٌِة على مّرِ مراحِل الهرمٌِة والمدنٌِة برمِتها، ولٌس فً 

ؼضوِن الحداثِة الرسمٌِة فحسب؛ إنما تمتضً األنشطةَ النظرٌةَ الشاملَة 
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للؽاٌة، والصراعاِت األٌدٌولوجٌة، والنشاطاِت النظامٌةَ والتنظٌمٌة، 

أنها تتطلُب الممارساِت الوطٌدة. ومن دوِن كّلِ ذلن، واألهم من ذلن 

فالفامٌنٌةُ والنشاطاُت النسابٌةُ لن تَذهَب فً معناها أبعَد من كونها 

 فعالٌاٍت نسابٌةً لٌبرالٌةً تسعى إلى التروٌحِ عن النظاِم المابم.

ِر ِعلِم المرأة، سٌَكُوُن توضٌُح حّلِ لضاٌاها بمثاٍل مفٌداً   فً حاِل تََطوُّ

إلى حّدٍ بعٌد. أال وهو ضرورة فهِم أّن ؼرٌزةَ الجنِس تتصدُر أشكاِل 

المعرفِة األسحك لَِدماً. فهً تلبٌةٌ لحاجِة الحٌاةِ فً االستمراِر بوجودها. 

فاستحالةُ خلوِد الفرِد لد َحثَّته على الحّلِ بتطوٌِر طالِة إعادةِ إنتاجِ ذاته 

ةِ الجنسٌِة ٌُشٌُر إلى تؤمٌِن ضمن شخٍص آخر. والشًُء المسمى بالؽرٌز

هذه الطالِة لسٌرورةِ الحٌاِة من خبلِل التوالُِد ضمن الظروِؾ المناِسبة. 

إنها شكٌل من الحّلِ إزاَء الموِت وخطِر انمراِض النسل. فانشطاُر الخلٌِة 

األوُل ٌعنً تخلٌَد الخلٌِة األولى الُمنَفِرَدةِ بإكثاِرها لذاتِها بالتكاثر. وإذ 

منا ذلن، فهو َحَدُث جنوحِ الكوِن إلى الخلود، بتنوٌِعه وإكثاِر ذاته ما عَ  مَّ

المتواصِل لبلستمرار فً الحٌاةِ الحٌوٌِة حٌاَل الفراغِ والعََدِم الساعً 

 البتبلعه.

ًُّ هو المرأةُ باألؼلب.  الواحُد أو الفرُد الذي ٌَستَِمرُّ فٌه هذا الحدُث الكون

المرأة. بٌنما دوُر الرجِل فً هذا الحدِث ثانويٌّ فالتكاثُُر ٌتحمُك فً جسِد 
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ٌَمَُع على كاهِل  أللصى الدرجات. بناًء علٌه، فَكوُن كامِل المسإولٌِة 

ً أّن المرأةَ  المرأةِ فً حدِث االستمراِر بالنسِل، أمٌر مفهوٌم علمٌاً. علما

 ال تَمتَِصُر على حمِل الجنٌن فً بطنها وتنشبته وتولٌده فمط. بل تكادُ 

ً تَحِمُل مسإولٌةَ العناٌِة به حتى مماته. إذن، والحاُل هذه،  طبٌعٌا

فالنتٌجةُ األولى الواجب علٌنا استنباَطها من هذا الحدِث هً ضرورةُ 

أْن تَكُوَن المرأةُ صاحَب الكلمِة الفصِل بصدِد جمٌِع العبللاِت الجنسٌة. 

ةً ٌستعصً على ذلن أنَّ كلَّ عبللٍة جنسٌٍة تَجلُب معها مشاكَل كامن

لها. ٌتوجُب اإلدراَن أن المرأةَ التً تُنِجُب عشرةَ أطفاٍل  المرأة تََحمُّ

 تَإوُل جسدٌاً، بل وحتى روحٌاً إلى حاالٍت أسوأ من الموت.

ً والمباالة. وللجهالِة وتعمٌِة  نظرةُ الرجِل إلى الجنِس أكثُر انحرافا

عن أّن امتبلَن الكثٌِر السلطِة دوُرهما فً ذلن بالدرجِة األولى. فضبلً 

من األوالِد تَزاُمناً مع الهرمٌِة ودولِة السبللِة دلٌٌل على الموِة التً ال 

ؼنى عنها بالنسبِة للرجل. فكثرةُ األبناِء لٌست من أجِل استمراِر النسِل 

ً لبمابه سلطةً ودولة. وعدُم ُخسراِن الدولِة  وحسب، بل وتُعتَبَُر ضمانا

ٌَُّر التً هً بمثابِة احت كاِر الُملن، مرتبٌط بضخامِة السبللة. هكذا تَُص

 ِ ًّ المرأةُ أداةً إلنجاِب الكثٌِر من األبناِء فً سبٌِل الوجوِد البٌولوج

ِ على السواء. بذلن تَكُون أرضٌةُ االستعماِر  ًّ والسلطوّيِ والدولت

ً بالطبٌعتٌَن األولى و عِ بالنسبِة للمرأةِ لد ُرِصفَت ارتباطا الثانٌة. الُمَرّوِ
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من المهم للؽاٌة تحلٌَل تهاوي المرأةِ بالترابُِط مع هاتٌَن الطبٌعتٌَن. ال 

ًَ لئلسهاِب كثٌراً فً التنوٌِه إلى استحالِة بماِء المرأِة متٌنةً ونشٌطًة  داع

وؼٌَر ُمنَهَكِة الموى لمدةٍ طوٌلٍة روحٌاً وجسدٌاً تحت وطؤةِ وضِع ثنابٌِة 

ًُّ ٌتطوران باكراً بشكٍل  الطبٌعِة تلن. فاالنهٌاران الجسديُّ والروح

متداخٍل، وٌإدي إلى انتهاِء المرأةِ بحٌاٍة ألٌمٍة ولصٌرٍة ولاهرةٍ ممابَل 

تؤمٌِن سٌرورِة حٌاةِ اآلَخرٌن. من األهمٌِة بمكان تحلٌَل ولراءةَ تارٌِخ 

 المدنٌِة والحداثِة تؤسٌساً على هذا الوالع.

ِ ِلنََدْع فداحةَ المضٌِة بالنس ًّ بِة للمرأةِ جانباً. ذلن أّن بُعَد التضخِم السكان

ٌَفُرُض نفَسه بتؤثٌراِته األشّد وطؤةً  بإفراط، أي المضٌِة الدٌموؼرافٌِة 

ِ بؤكمله. إحدى أهّمِ  ًّ على كّلِ الطبٌعِة االجتماعٌِة والمحٌِط األٌكولوج

جتماع برمتها الِعبَِر الواجِب استخبلَصها بالنسبِة لِعلِم المرأةِ أو علوم اال

على السواء، إنما تتجسد فً حمٌمِة ووضعِ عدِم االستمراِر بالتكاثِر 

، وعدم تضخٌمه أو تصؽٌره فً بعض الحاالِت النادرِة  ًّ السكان

بؤسلوِب "المعرفِة الؽرابزٌة". فمساندةُ االستمراِر بالنسِل من خبلِل 

ومإازرتُه أسلوٍب هو األكثر بِدابٌةً من لبٌل الؽرٌزةِ الفطرٌِة، 

رةِ على مّرِ تارٌخِ المدنٌِة والحداثة؛   وإنما هباألسالٌب العلمٌِة الُمَطوَّ

ِ الُمْفِرط. فاستمراُر النوعِ البشرّيِ  ًّ ًُّ وراَء التزاٌُِد السكان الدافُع األساس

بوجوِده كطبٌعٍة اجتماعٌٍة ُممتَِصراً على األسالٌِب الؽرابزٌِة، 
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وباألخص بدفعِ وتحفٌِز الؽرٌزةِ الجنسٌِة؛ إنما ٌُعَّبُِر عن وضعٍ جّدِ 

ٌَبسطُ طالاِت المعرفِة المادرةِ على  متخلؾ. فمستوى الذكاِء والثمافِة 

االستمراِر بكٌاناٍت اجتماعٌٍة من نوعٌٍة أرلى. أي أّن األفراَد 

خبلِل  والجماعات لادرون على إحٌاِء أنفِسهم ألطوِل مدٍة ممكنٍة من

مستوى ذكابهم وثمافاتهم والمإسساِت الفلسفٌِة والسٌاسٌة. بالتالً، ال 

ٌبمى أيُّ معنى لسٌرورةِ النسِل بالتكاثِر عن طرٌِك الؽرٌزةِ الجنسٌة. 

فثمافةُ اإلنساِن وذكاإه لد تََخطٌَّا هذا األسلوَب منذ زمٍن بعٌد. بناًء علٌه، 

و المسإوُل أساساً عن هذه البدابٌة. فمبدأُ الربحِ لدى المدنٌِة والحداثة ه

 ِ ًّ . إفراطٌ في االحتكاِر والسلطةال رٌب أن اإلفراَط فً التزاٌُِد السكان

. إّن التكاثَر الُمْفِرَط األعظمي الربحِ وهذا بدوره ما ٌُعاِدُل اإلفراَط فً 

لدى النوعِ البشرّيِ طٌلةَ التارٌخ، وبُلوَؼه لٌس بالمجتمعِ وحسب، بل 

ً إلى شفٌِر الهاوٌِة والفناِء؛ إنما هو بالتؤكٌد  وببٌبتِه وطبٌعتِه أٌضا

قانوِن ، وبالتالً ثمرةُ التكديِس التراكُِمّيِ لرأِس الماِل والسلطةحصٌلةُ 

. بٌنما جمٌُع المإثِّراِت واألسباِب األخرى تإدي دوراً الربحِ األعظمي

 ثانوٌاً من الدرجِة الثانٌة.

كُوَن المسإولٌةَ األساسٌَة على عاتِِك المرأِة فٌما والحاُل هذه، ٌنبؽً أْن تَ 

ٌتعلُك بحّلِ لضٌِة المرأةِ الُمكتَِسبَِة أبعاداً عمبللةً منذ اآلن، وبحّلِ 

ًَّ ِلَسّدِ الطرٌِك أماَم الدماِر  المضٌِة الدٌموؼرافٌِة التً تُعَدُّ السبٌَل األول
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ةُ المرأةِ تماماً، األٌكولوجً. والشرطُ األوُل فً ذلن هو حرٌةُ ومساوا

وحمُّها فً ُمزاَولَِة السٌاسِة الدٌممراطٌِة كلٌاً، وحمِّها فً أْن تَكُوَن 

صاحبةَ اإلرادِة والكلمِة الحاسمِة فً جمٌعِ العبللاِت المعنٌِة بالجنس. 

وفٌما خبل هذه الحمابك، ال ٌمكن تحمٌَك خبلِص وحرٌِة ومساواِة المرأِة 

معانٌها، كما ال ٌَحتَِمُل تشكٌَل السٌاسِة والمجتمعِ والبٌبِة بكّلِ 

 الدٌممراطٌِة والسٌاسِة الكونفدرالٌِة طبعاً.

ً ومصٌرٌاً من حٌث أخبللٌاِت وجمالٌاِت  كما تإدي المرأةُ دوراً حٌاتٌا

الحٌاِة على ضوِء الحرٌِة والمساواةِ والدممرطة، َكونها العنصَر 

ِ والسٌاسً. عل ًّ ًَّ للمجتمعِ األخبلل ُم األخبللٌاِت والجماِل جزٌء األصل

ال ٌتجزأ من علِم المرأة. وال جدال بشؤن أن المرأة ستُحمُِّك انفتاحاً 

وتطوراٍت عظٌمةً فً جمٌعِ مٌادٌِن األخبللٌات والجمالٌات كموةٍ فكرٌٍة 

وتطبٌمٌٍة على السواء، بُِحكِم مسإولٌتِها الثمٌلِة فً الحٌاة. فؤواصُر 

ًُّ بُعِد الذكاِء المرأةِ مع الحٌاةِ شام لةٌ أكثر بكثٌر ممارنةً مع الرجل. وُرلِ

ِ متعلٌك بذلن. بالتالً، فعلُم الجماِل موضوعٌ وجوديٌّ بالنسبِة  ًّ العاطف

للمرأة، َكونَه ٌعنً تجمٌَل الحٌاة. ومسإولٌةُ المرأِة أوسُع نطالاً على 

ِ أٌضاً )نظرٌة األخبلق وعلم الجمال = نظرٌة  ًّ الصعٌِد األخبلل

َؾ المرأةِ بمزٌٍد من الوالعٌِة وروحِ المسإولٌِة على  الجمال(. إّن تََصرُّ

ِ أمٌر نابٌع من طبٌعتها، وذلن من  ًّ ِ والسٌاس ًّ صعٌِد المجتمعِ األخبلل
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حٌث تمٌٌم وتشخٌص وإلراِر الجوانب الحسنة والسٌبة من تعلٌِم 

ها، اإلنسان وتربٌته، وأهمٌِة الحٌاةِ والسلم، وسوء الحرب وَهولِ 

ومعاٌٌر األَحمٌَِِّّة والعدالة. وبطبٌعِة الحال، أنا ال أتحدُث عن المرأِة 

الدُّمٌَِة بٌَِِد الرجل وِظلِّه. بل موضوعُ الحدٌِث هنا هو المرأةُ الحرةُ 

 المتبَنٌِّةُ للمساواِة والدممرطة.

ً كجزٍء من علِم المرأة.  سٌَكُوُن من األصّحِ تطوٌَر علِم االلتصاِد أٌضا

ِ أدت فٌه المرأةُ دوراً أصلٌاً منذ البداٌة. فا ًّ اللتصاُد شكُل نشاٍط اجتماع

ًَ مصٌرٌٍة بالنسبِة للمرأة، بُِحكِم مسإولٌتِها فً  وااللتصاُد ذو معان

ً أّن معنى لفظ االلتصاد   ECO-NOMYلضٌِة تنشبِة األطفال. علما

هذا هو "لانون المنزل، لواعد ارتزاق وإعاشة المنزل". واضٌح أّن 

أٌضاً من نشاطاِت المرأةِ األساسٌة. تََجسََّدت أكبُر ضربٍة لَِحمَت بالحٌاِة 

االلتصادٌِة فً إخراجِ االلتصاِد من ٌِد المرأة، وتسلٌمه إلى ٌِد 

اِر  المسإولٌن الذٌن ٌتصرفون كاألؼواِت من لَبٌِل الُمرابٌِن والتُّجَّ

االلتصاُد الموضوُع والمستَثِمرٌن وأصحاب الماِل والسلطِة والدولة. 

ً للسلطِة  فً ٌَِد الموى المضادةِ لبللتصاد ٌتم تصٌٌُره هدفاً أولٌا

ٍ فً  ًّ الً بذلن إلى عامٍل ربٌس والعسكرتارٌِة بسرعِة البرق، متَحّوِ

َداماِت واألزماِت البلمحدودةِ على مّرِ  نشوِب الحروِب والنزاعاِت والّصِ

تصاُد فً ٌومنا الراهن لد باَت ساحًة تارٌخِ المدنٌِة والحداثِة برمته. االل
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ألالعٌِب َمن ال عبللةَ لهم بااللتصاد، ٌَعُوثُون فٌها وٌَنَهبون وٌَسلبون 

المٌمةَ االجتماعٌةَ ِبنَهٍم ال ٌعرُؾ حدوداً من خبلِل التبلعِب بِِمَطعٍ َوَرلٌٍَِّة 

ً من ِمهنَتِ  ها وبؤسالٌِب أنكى من الممار. أي أّن المرأةَ ُطِرَدت تماما

با والتبلُعِب  ٌَِّرت ساحًة للبورصاِت ومٌادٌِن الّرِ الممدَّسِة التً ُص

باألسعار، ومعاِمَل إلنتاجِ آالِت الحروب ووسابِل المواَصبلِت التً 

تَجعَُل البٌبةَ ال تُطاُق والمنتوجاِت الكمالٌِة التً ال عبللةَ لها بحاجاِت 

 لربح.اإلنساِن األولٌِة وال نفَع منها سوى إدرار ا

ًٌّ بسطوع أّن حركةَ الحرٌِة والمساواةِ والدٌممراطٌِة النسابٌةَ، التً  جل

تستنُد إلى علِم المرأةِ المحتوي على الفامٌنٌِة أٌضاً ضمن ثناٌاه؛ 

ً فً حّلِ المضاٌا االجتماعٌة. ٌنبؽً عدم االكتفاِء  ستإدي دوراً ربٌسٌا

المرٌب، بل وتوجٌه  بانتماِد الحركاِت النسابٌِة البارزةِ فً الماضً

االنتماداِت البلذعِة لتارٌخِ المدنٌِة والحداثِة اللتٌَن تسبََّبتا فً تهمٌِش 

وخسارِة المرأة أكثر. وإذ ما كانت مسؤلةُ ولضٌةُ وحركةُ المرأة تكاُد 

تَكوُن معدومةً فً العلوم االجتماعٌة، فالمسإولٌةُ األساسٌّةُ فً ذلن 

للمدنٌِة والحداثة وبُناها الثمافٌِة المادٌة. لد  تُعزى إلى الذهنٌِة المهٌمنةِ 

ِ الضٌِك  ًّ ِ والسٌاس ًّ ُم المساهماُت إلى اللٌبرالٌِة بالتناوِل المانون تُمَدَّ

للمساواة. ولكن، من المستحٌل آنبٍذ تؤمٌَن تحلٌِل المضٌِة كظاهرة، فما 

امٌنٌِة بالكم بَِحلِّها عبر هكذا موالؾ؟ إن الزعَم بَِكوِن الحركاِت الف
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لَت إلى لوى منمطعٍة عن اللٌبرالٌِة ومضادٍة للنظام سٌَكُون  الحالٌِة تََحوَّ

ً للذاِت، ال ؼٌر. إْن كانت الرادٌكالٌةُ إحدى لضاٌا الفامٌنٌِة  خداعا

 –ولبل أّيِ شًٍء آَخر  –الربٌسٌِة مثلما ٌُمال، فمن الضرورّيِ حٌنذان 

إدماناِت وسلوكٌاِت اللٌبرالٌِة أْن تُدٌَر ظهَرها وتَمَطَع أواصَرها مع 

الجذرٌِة وحٌاتِها وأنماِطها الفكرٌِة والعاطفٌة؛ وأن تَُحّلَِل عدوَّ المرأة 

المتمثَل فً المدنٌِة والحداثِة اللتٌَن تَِمفان َخلفَها. هذا وٌنبؽً علٌها السٌر 

 على سُبُِل الحّلِ الَمٌِِّم بالتؤسٌس على ذلن.

ِة اإلدراَن أنَّ طبٌعَة المرأةَ وحركتَها فً على العصرانٌِة الدٌممراطٌ

سبٌِل الحرٌِة من إحدى لواها األساسٌة، وبالتالً اعتباَر تطوٌِرها وعمِد 

ها الربٌسٌة، وتمٌٌَمها بموجِب ذلن ضمن  التحالِؾ معها كإحدى مهاّمِ

 نشاطاِت إعادةِ اإلنشاء.
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يّت الحرة:  الحياة النِّّدِ

ال ٌُمكُن إدراُن أو حلُّ أٌِة مشكلٍة اجتماعٌٍة بالدرجِة الكافٌة، دون 

استٌعاِب العبللاِت بٌن المرأةِ والرجل. إذ تتخفى إشكالٌةُ العبللاِت بٌن 

–الجنَسٌن وراء المضاٌا االجتماعٌة. فلدى لٌاِم مإسسِة الزواِج 

ِ ومجتمِع المد ًّ نٌِة بمنواٍل المفروضِة على المرأةِ فً المجتمِع الهرم

ِ الجانب بإنشاِء حاكمٌِة الرجِل المتعددةِ الجوانب، تَكُوُن بذلن  –أحادّي

لد ُرِصَفت األرضٌةُ لمإسسِة عبودٌٍة وتبعٌٍة خاّصٍة بالمجتمعِ البشرّيِ 

ٍ آخر فً الطبٌعة. وترتفُع كلُّ  –ربما–بنحٍو لَم ٌَشهْده  ًّ أيُّ كابٍن ح

ٍ و ًّ ٍ وطبم ًّ ٍ بٌن الساحِك والمسحوق على هذه حالِة تماٌٍُز مجتمع ًّ لوم

األرضٌة دوماً. كما وٌتستُر هذا الوالُع خلَؾ جمٌعِ أشكاِل الصراعاِت 

ً على عمب وَعكسُه سلبٌاً  والحروب أٌضاً. وما تّم مواراتُه ولَلبُه رأسا

باألكثر فً تارٌخِ المدنٌِة وفً الحداثِة الرأسمالٌِة بوصِفها آخَر مراحِل 

ًُّ بعبودٌِة المرأةِ المبنٌِة على تلن األرضٌة. المدنٌة، هو  الوالُع المعن

فالمرأةُ التً طُوبَِك بٌن اسِمها والشٌطاِن فً مجتمعِ المدنٌة، وحسَب 
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فً سوسٌولوجٌا الحداثة، هً الشخصٌةُ األكثَر طاعةً  2سلوِن االمتثالِ 

 طفال.وخنوعاً، والعاملةُ المجانٌةُ فً المنزل، واألمُّ الُمنِجبةُ لؤل

بَت بها حٌاةُ  إّن إدراَن كافِة أشكاِل ومضامٌِن مستوى العبودٌِة التً شُّرِ

المرأةِ على مدى آالِؾ السنٌِن بٌَِد الرجِل وَعمِله االستبدادّيِ 

واالستعمارّي، هو أمٌر كان ٌتوجُب اعتباُره أوَل خطوةٍ على درِب 

الحمابك. ذلن أّن معاِلَم العبودٌِة واالستؽبلِل فً هذا الحمِل  سوسٌولوجٌا

ًٌّ ُمَصؽٌَّر عن كّلِ أشكاِل العبودٌِة واالستؽبلِل  هً نموذٌج بِدب

ن. والعكُس صحٌح. أي أّن كفاَح الحرٌِة والمساواةِ إزاء  االجتماعٌٌَّ

نٌَن فً حٌاِة المرأة، ومستوى الم كاسِب العبودٌِة واالستؽبلِل الُمَضمَّ

ُل أرضٌةَ كفاحِ الحرٌِة والمساواةِ تجاه  الُمحَرزةِ فً هذا الكفاح، ٌَُشّكِ

العبودٌِة واالستؽبلِل فً جمٌعِ المٌادٌن االجتماعٌة. من هنا، فالعجُز 

عن الفهِم الكافً لمإسساِت وذهنٌاِت العبودٌِة واالستؽبلل، والتً 

َمت حٌاةُ المرأةِ وُرِسَمت مبلمُحها بها،  وعدُم اتخاِذ الكفاحِ ضّدها طُعِّ

ًَّ وراء عدِم التمكِن من تطوٌِر النضاِل بُخطًى  أساساً؛ ٌُعَدُّ العامَل األول

سدٌدةٍ على درِب الحرٌِة والمساواة، ووراء العجِز عن االنتهاِء بذلن 

                                         

شاد انًجتًع ْٕ أٌ ٚشٖ انفشد االجتًاعٙ بعض أف سلوك االمتثال أو االتِّباعيت أو اإلمعيت: 2

ٚتصشفٌٕ خطأ فٙ يٕقف يا، ثى ٚتبعٓى سغى تٛقُّ يٍ خطأ يٕقفٓى! نعذو سغبتّ فٙ يخانفت األكثشٚت 

 ٔانشزٔر عُٓى )انًتشِجًت(.
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ً والحداثِة  النضاِل إلى نصٍر مإزٍر طٌلَة تارٌِخ المدنٌِة عموما

ٌَفسُد من رأِسه! إذن، الرأسمالٌِة خصوصاً. أال ٌَ  مولون أن السََّمَن 

وعندما ال تَكُوُن األرضٌةُ لوٌمةً سلٌمة، فإّن البناَء الذي سٌُشاُد علٌها 

ً ملًٌء  سٌنهاُر مع أّيِ ارتجاجٍ صؽٌر. والوالُع الُمعاُش تارٌخٌاً وراهنا

 بعدٍد ال حصر له من األمثلِة الدالِّة على ذلن.

كُوَن التركٌُز على ظاهرِة المرأِة وإسناُد أنشطِة بناًء علٌه، ٌنبؽً أْن ٌَ 

الحرٌِة والمساواةِ إلى حمٌمِة المرأةِ لدى الشروعِ بتحلٌِل المضاٌا 

ً من جهة، وأرضٌةً للجهوِد العلمٌِة  ً ربٌسٌا ً بحثٌا االجتماعٌِة أسلوبا

واألخبللٌِة والجمالٌِة المبدبٌِة من جهٍة ثانٌة. ذلن أّن أسلوَب البحِث 

ي تَؽٌُب فٌه حمٌمةُ المرأة، وكذلن كفاَح الحرٌِة والمساواِة الذي ال الذ

ٌتَِّخذُ من المرأةِ ِمحوراً له؛ لن ٌَمدرا على بلوغِ الحمٌمة، وال على نٌِل 

 الحرٌِة أو توطٌِد المساواة.

إّن تعرٌَؾ المرأةِ وتحدٌَد دوِرها فً الحٌاةِ االجتماعٌِة شرطٌ أساٌس من 

. ال نوضُح هذا الُحكَم من جهِة الخصابِص البٌولوجٌِة أجِل حٌاٍة سدٌدة

. فالمهمُّ هو مصطلُح المرأةِ كوجود. إذ  ًّ للمرأِة أو وضِعها االجتماع

ً أمراً وارداً. ومحاٌل  ُؾ المرأةُ ٌَؽدو تعرٌُؾ الرجِل أٌضا بمدِر ما تَُعرَّ

لن أّن علٌنا صٌاؼةُ تعرٌٍؾ صحٌحٍ للمرأِة والحٌاِة انطبللاً من الرجل. ذ
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ًَّ للمرأِة ٌتحلى بمنزلٍة ِمحورٌٍة أكثر. األمُر كذلن  الوجوَد الطبٌع

بٌولوجٌاً أٌضاً. لذا، فلجوُء المجتمعِ الذكورّيِ المهٌمِن إلى الحّطِ من 

شؤِن المرأةِ وتهمٌِشها إلى ألصى الحدود، ٌنبؽً أالّ ٌُعٌَك استٌعاَبنا 

مرتبطةٌ أكثَر بالمرأة. وإلصاُء لحمٌمِة المرأةِ ووالِعها. فطبٌعةُ الحٌاِة 

المرأِة من الحٌاِة االجتماعٌِة إلى آخِر درجة، ال ٌإكُد خطؤَ هذه الحمٌمة، 

بل ٌإٌُد صوابَها. ففً حمٌمِة األمر، ٌَهجُم الرجُل بتعسٍؾ وُجوٍر وبموتِه 

الُمبٌدةِ على الحٌاِة متجسدةً فً المرأة. وعداُء الرجِل للحٌاِة وإفناُإه 

ً اجتماعٌاً، هو على عبللٍة كثٌبٍة مع الوالِع إٌاها بو صِفه مهٌمنا

ِ الذي عاَشه. ًّ  االجتماع

ً لدى جعلنا هذا الُحكَم عالمٌاً. –بِوسِعنا اتخاذ لرٌنِة الطالةِ  المادةِ أساسا

فالطالةُ أساسٌةٌ أكثر نسبةً إلى المادة. والمادةُ بذاتِها طالةٌ متحولةٌ إلى 

كُل إخفاِء الطالِة وإكسابِها وجوداً ملموساً. بنٌة. أي أّن المادةَ هً ش

بالتالً، فهً بخاصٌتِها هذه تَحبُس الطالةَ فً لفص، وتُولُِؾ تدفمَها. 

لكّلِ شكٍل مادّيٍ حصةٌ مختلفةٌ من الطالة. وباألصل، فهذا االختبلُؾ فً 

ُد اختبلَؾ األشكاِل والبنى المادٌة. والطالةُ  الطالِة هو الذي ٌَُحّدِ

دةُ فً شكِل المرأِة ومادتِها تختلُؾ عن تلن التً فً مادِة الموجو

ً ومختلفةٌ نوعاً.  الرجل. ذلن أّن الطالةَ الموجودةَ فً المرأةِ أكثر َكّما

وٌنبُع هذا االختبلُؾ من شكِل المرأة. وعندما تتحوُل طالةُ الرجِل فً 
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ها األشكاَل الطبٌعِة االجتماعٌِة إلى أجهزةِ السلطة، فإنها تَتَِّخذُ لنفسِ 

المادٌةَ الملموسة. واألشكاُل تعصبٌةٌ فً الكوِن برمِته كونَها طالًة 

متجمدة. لذا، فالتحوُل إلى رجٍل مسٌطٍر فً المجتمع، ٌعنً التحوَل إلى 

ٍ للسلطة. وفً هذه الحالِة تَكُوُن الطالةُ لد اكتسبَت شكبًل  ًّ تجسٌٍد عٌن

لِة إلى شكٍل ملموس، حٌث تُشاَهُد َعٌنٌاً. للٌلةٌ هً الطالةُ ؼٌُر المتحو

فً عدٍد نادٍر من األشخاص. أما لدى المرأة، فؽالباً ما تُعانُد الطالةُ 

التحوَل إلى شكٍل ملموس. إذ تُحافِظُ طالتُها على حالتِها المتدفمة. 

وتستمرُّ فً تدفِمها كطالِة حٌاة، فً حاِل لَم تُحبَْس فً شكِل الرجِل 

الشاعرٌةُ لدى المرأة على ِصلٍَة وثٌمٍة مع حالِة ولفِصه. والجمالٌةُ و

دة، والتً تطؽى علٌها الطالةُ الكامنةُ للمعنى. وألجِل  الطالة ؼٌِر الُمَجمَّ

 فهِم هذه الحمٌمة، ٌتوجُب إدراُن الحٌاةِ الحٌِة بكّلِ أعمالِها.

 ً ِ لحٌاٍة تَصُل  –أو ٌجبُ –ٌُمكُن نسبٌا ًّ صٌاؼة تعرٌٍؾ للتطوِر الطبٌع

اإلنسان. ٌنبؽً أوالً السإاُل عن ؼاٌِة الحٌاة. لماذا نعٌش؟ لماذا  حتى

ًٌّ أّن الرّد بضرورِة  تُواِصُل الحٌاةُ نفَسها وتُؽذٌّها وتصونُها؟ بدٌه

الَمؤكِل والَمؤَمِن والتكاثِر ألجِل الحٌاِة لٌس جواباً كافٌاً. إذن، السإاُل 

حمً أنفَسنا؟ وعندما الذي ٌتوجُب طرُحه هو: لماذا نتكاثُر ونتؽذى ون

ٌَكُوُن الجواُب: "كً نعٌش"، فإننا نَسمطُ حٌنبٍذ فً دوامٍة مسدودة، مما 

ال ٌُفٌُد بإعطاِء الجواب. تَُمدُّنا ظاهرةُ الفَهِم والمستوٌاُت الذهنٌةُ 
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المتطورةُ والمتنامٌةُ كشكٍل من أشكاِل الطالِة التً تَِصُل مرتبةَ اإلنسان 

ًُّ للكون، والذي ببعِض رإوِس الخٌِط أل جِل الجواب. فالتطوُر الطبٌع

ٌبلُػ منزلَة اإلنسان، ٌبسطُ للعٌَاِن لوةَ معنى متنامًٌة ومزدهرةً دون 

ًَّ المستتَر فً الكوِن ٌَروُم إلى  ًَّ أو الكمون انمطاع. وكؤّن الوالَع الخف

. بلوغِ نتٌجٍة أَلَرُب ما تَُكوُن إلى االنكشاِؾ والتجلً والفهِم واإلفهام

. بالتالً،  ًّ ًٌّ على التطوِر الطبٌع الحاجةُ إلى الفهِم واإلفهاِم ُمَحّفُِز أساس

فالسإاُل الواجُب طرُحه من اآلن فصاعداً، ٌنبؽً أْن ٌتعلَك بالفَهِم 

واإلفهاِم تحدٌداً. ما هو الشًُء الُمراُد فهُمه وإفهاُمه؟ إّن الُحكَم المذكوَر 

ه " ٌمول هللا كنُت سراً. وخلمُت العاَلم فً الكتاِب الممدس، والذي نصُّ

لكً تَعلَمونً"، لد ٌَكُوُن جواباً لسإاِلنا. ولكنه ؼٌُر كاٍؾ. فالحاجةُ إلى 

ً لتعرٌِؾ المعنى. لكن، وكؤنها تُفشً  التعرٌِؾ بالذاِت ال تكفً تماما

ها فً الحٌاة جزبٌاً.  بِسّرِ

الكوُن لدى لتعرٌِؾ "الروح المطلمة" لدى هٌؽل أٌضاً معنى مشاِبه. ف

هٌؽل لد عاَد إلى نفِسه عن وعًٍ ومعرفٍة من خبلِل الروحِ المطلمة. 

فالكوُن الُمراُد معرفتُه، ٌَموُم هو بذلن عن طرٌِك الروحِ المطلمة، أي 

ِ الذي هو أكثر حاالِت الوعًِ مهارةً وكفاءة، وذلن بعَد  ًّ بالوعًِ الفلسف

واالجتماعٌة؛ لٌَشعُر بالرضى مروِره بالمراحِل الفٌزٌابٌِة والبٌولوجٌِة 

عن لدرتِه على التعرٌِؾ بذاتِه، فٌُكِمَل مسٌرةَ مؽامرتِه بتصٌٌر نفِسه 
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كوناً معروفاً. هذه األحكاُم المتمٌزةُ بنسبٍة مهمٍة من الحمٌمة، تُطابُِك بٌن 

ؼاٌِة الحٌاةِ والمعنى. ٌتضمُن مصطلُح "النظرٌة" فً الفلسفِة الٌونانٌة 

. والتساُإالُت معاٍن مثٌلة. و ًّ كنتٌجة، فـ"المعنى" تؤلٌهٌ لئلنساِن المجتمع

ِ أو لموةِ "المعنى" التً  ًّ المهمةُ هنا هً: أٌَُمِكُن لتؤلٌِه اإلنساِن المجتمع

حاَز علٌها أن تَُمثَِّل أو تَُعبَِّر عن كافِة المعانً فً الكون؟ هل ٌُمكُن 

ح المطلمة لدى المطابمةُ بٌن المعنى األلصى فً المجتمعٌة )الرو

ً نالصاً؟  ِ ذاتِه؟ أَلٌَس المجتمُع بذاِت نفِسه كٌانا ًّ هٌؽل( والمعنى الكون

 أَلن ٌَكُوَن معناه نالصاً فً هذه الحالة؟

لكننا لن نستطٌَع الردَّ تماماً على هذه األسبلِة ما ُدمنا بََشر. فنحن 

جتمعٌة َمحدودون بالمجتمع. وال ٌُمكنُنا التحوُل إلى موجوداٍت فَوق مُ 

. لذا، بإمكاننا طرُح األسبلة، ال ؼٌر. وٌَكمُن ُحسُن ()عابرة للمجتمعات

طالِعنا فً أّن طرَح السإاِل ٌُشّكُل ِنصَؾ الفَهم. بالتالً، بممدوِره 

تزوٌدنا برإوِس الخٌِط بصدِد الفهم )المعنى المطلك(. وهكذا، ٌمكننا 

لضرورةَ المصوى للتحلً حالٌاً الشعوُر بالطمؤنٌنِة والرضا، إلدراِكنا ا

ه كثٌراً من فهِم ؼاٌِة الحٌاةِ األساسٌِة  بالمعنى، والنتباِهنا إلى دنّوِ

واإلمساِن بها. بناًء علٌه، بإمكانِنا الحكُم على أنفِسنا بؤننا ماهرون 

ولادرون على حّلِ لسٍم كبٌٍر من المضاٌا األولٌِة فٌما ٌخصُّ الحٌاةَ 
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أو على إٌجاِد الحلوِل المتعلمِة بالحٌاِة المشحونةَ بالمعنى تحدٌداً، 

 االجتماعٌِة العادلِة والجمٌلِة والصحٌحِة المؤمولة بؤلّلِ تمدٌر.

، فسنَِصُل إلى  ًّ إذا تََمعَّنّا فً حمٌمِة المرأةِ وفك هذا المنظوِر الفلسف

 نتٌجِة لزوِم عمِد أواصِر الحٌاةِ المٌَِّمِة مع المرأةِ بكّلِ محاسنِها وصوابِها

وجماِلها. انطبللاً من هذا الُحكم، ٌَؽدو مستحٌبلً أْن ٌَتجسَد الَمراُم 

ًُّ من الحٌاِة مع المرأةِ فً التوالُِد والتكاثُر. أي، بالمستطاعِ الموُل  األصل

أّن الكابناِت الحٌَة األحادٌةَ الخلٌِة واألبسَط نوعاً بٌن المخلولاِت تُدرُن 

ً على هذا الهدِؾ الوحٌد. عملٌةَ التوالد. وربما شُّفَِرت ح ٌاتُها تؤسٌسا

ًَّ الحاصَل ٌدلُّ على أّن انشطاَر الخلٌِة الوحٌدِة  لكّن التطوَر التدرٌج

إلى نصفٌَن ٌكادان ٌَكُونان متساوٌٌَن لٌس بنهاٌِة الحٌاة، وأّن عملٌَة 

ٌَإوُل إلى نهاٌِة  ِ الخلٌِة ملٌارات المراِت ال  انشطاِر الكابِن األحادّي

بل إلى التنوعِ والتباٌُِن السرٌعٌَن؛ ُمشٌراً بذلن إلى أّن الجواَب  الحٌاة،

ل. بمعنى آخر، فالتكاثُر  ٌٌُّر وتََحوُّ ًَ المٌََِّم لٌس تكاثُراً بمدِر ما هو تؽ التال

ً ألجِل فهمها. أي أّن  أداةٌ الزمةٌ ألجِل الحٌاة. لكنها ؼٌُر كافٌٍة بتاتا

، ولٌس هدفاً أو ذا  ًّ معنى. باألحرى، فالحٌاةُ التً ٌنحصُر التكاثَر أدات

معناها فً التكاثِر فمط، هً حٌاةٌ نالصةٌ ومعلولةٌ للؽاٌة. وبٌنما الوضُع 

هكذا لدى الكابِن األحادّيِ الخلٌة، فإّن َحصَر الحٌاةِ اإلنسانٌِة مع المرأِة 

فً التوالُِد والتكاثر، ال ٌعنً فمط نُمصاَن المعنى، بل والعَمى فٌه أٌضاً. 
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، 3حٌث، ونظراً ألّن التكاثَُر عن طرٌِك المرأِة لن ٌَكُوَن كما لدى األَمٌبا

فإّن وضَع هذا التكاثِر فً مركِز الحٌاة، وَجعلَه هدفَها، ٌدلُّ على عدِم 

ِ الرابِع لدى الكابناِت  ًّ استنباِط المعانً البلزمِة من التطوِر الطبٌع

ِ فً المجتمعِ البشرّيِ لد الحٌة. ِعلماً أّن مشكلةَ انخفاِض التعداِد  ًّ السكان

ُحلَّت كلٌاً بالتمنٌاِت العصرٌة. أي أّن مشكلَة النوعِ البشرّيِ لٌست لِلََّة 

السكان. بل، وعلى النمٌض، فالتكاثُُر الذي لَم ٌَعُْد ٌَتَِّسُع له الكون، بات 

ٌَْد أنه، وكما أُثبَِت فً الكابِن أحادّيِ   لضٌةً كبرى تتعاظُم باضطراد. َب

. وكلُّ  ًّ الخلٌة، فسرعةُ التكاثِر مرتبطةٌ بالمستوى المتخلِؾ والبداب

تكاثٍُر ٌعنً الموت. والتكاثُر الجسديُّ ٌتضمُن معنًى كهذا فً جمٌعِ 

. فالمخلوُق الفانً ٌَعتمُد بتخلٌِد ذاتِه من خبلِل  ًّ ضروِب التطوِر التدرٌج

تنساِخها لد ٌُلَبًّ التكاثر. وهذا هو الضبلل. فاالستمراُر بالذاِت باس

حاجةَ الَمؤمِن وٌُشبُِع رؼبتَه فً الطموِح إلى الخلود. ولكنه لن ٌستطٌَع 

 جعَل ذلن حمٌمٌاً ووالعٌاً.

                                         

ٔفٙ انًٛاِ انعزبت  ٛذ انخهٛت طفٛهٙ ٚعٛظ داخم انجضىكائٍ ٔح األميبا أو المتحولت أو المتمورة: 3

ت يتحشكت صائهكاربت َٕاة حقٛقٛت، ٔتتًٛز بقَذَو نٓا انشكم،  نهبشك ٔانًضتُقعاث. ْٕ خهٛت غٛش يُتظًت
ً كم يشة. تعتاُط عهٗ ، تضتخذيٓا فٙ حشكتٓا االَزالقٛتداخم غشاء حاِصش ً بضٛطا ، يضببت اَزٚاحا

 انبكتٛشٚا، ٔتتكاثش باالَقضاو انثُائٙ )انًتشِجًت(.
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باختصار؛ ما من معاٍن جادةٍ فً فلسفِة الحٌاةِ المرتكزةِ إلى التكاثِر عبر 

، المرأة. لمد أُنٌَطت المرأةُ الَولوُد بمعاٍن خاصٍة فً المجتمعِ الطب ًّ م

ً من ظواهر كالمٌراِث والموة. وهً معاٍن معنٌةٌ بالممِع  انطبللا

واالستؽبلل، وسلبٌةٌ وعلى حساِب المرأة. أي أّن المرأةَ التً تُنِجُب 

كثٌراً هً التً تَموُت باكراً. من هنا، فالحٌاةُ النفٌسةُ مع المرأةِ من 

نةٌ مع المرأِة حٌث المعنى، ممكنةٌ إما بؤدنى نسبٍة من اإلنجاب، أو ممك

التً ال تُنِجُب أبداً، ما دام ثمة مشكلةٌ عامةٌ كزٌادةِ السكاِن بالنسبِة 

للنوعِ البشرّي. لد ٌَكُوُن إلنجاِب الكثٌِر من األطفاِل معنًى ولٌمةٌ على 

صعٌِد الدفاعِ عن الذاِت بالنسبِة إلى شعوِب المستعَمراِت النابٌِة العاجزِة 

ومجتمعاً من حٌث الموةِ الفكرٌِة والسٌاسٌة. ذلن عن تطوٌِر نفِسها فرداً 

أّن الردَّ باإلكثاِر من النََّسِب على اإلبادِة الُمرتََكبِة هو أسلوٌب من 

ًٌّ خاصٌّ  أسالٌِب المماومِة وتمكٌِن وجوِد الذات. لكّن هذا دفاعٌ ذات

بالمجتمعاِت التً ال تَملُن فرصةَ الحٌاةِ الحرة كثٌراً. لذا، ٌستحٌُل 

جوُد حٌاةٍ جمالٌٍة تَتَِّخذُ الصحٌَح أساساً مع المرأِة فً المجتمعاِت التً و

ٌتدنى فٌها مستوى المعنى إلى هذه الدرجة. والحمٌمةُ المابمةُ للمجتمعاِت 

 ٍ ًّ فً كّل أرجاِء المعمورةِ تُبَرِهُن صحةَ ذلن. إذ ما من جانٍب خصوص

أة، ألنّهما ٌَسرٌان على كّلِ لنشاَطً الَمؤكِل والَمؤَمِن فً العٌِش مع المر

. كما وال جدوى فً نماِش إمكانٌِة الحٌاةِ من دوِن المرأةِ أو  ًّ كابٍن ح
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الرجل. حٌث تَسُوُد ظاهرة الذكورِة واألنوثِة فً جمٌِع َحٌَواِت التكاثِر 

. بناًء علٌه، فالمشكلةُ ال تتعلُك بحٌاِة  ًّ ِ والتكاثِر البلجنس ًّ الجنس

حدٌداً، بمدِر ما هً معنٌةٌ بمعناها داخل المجتمِع الشراكِة الندٌِة ت

 البشرّي.

شكُل حٌاِة المجتمِع البشرّيِ لٌس كشكِل حٌاةِ أّيِ نوعٍ من الكابناِت 

لُه لتطوٌِر ظاهرةِ السٌطرةِ والسلطِة  الحٌة. حٌث ٌحتوي خصابصاً تَُإّهِ

ألمِة بٌن صفوفِه وعلى الطبٌعِة على حّدٍ سواء. أما االنسٌاُق وراَء ا

ُل  ً مثلما الحاُل فً سلطِة الدولِة المومٌة، فربما ٌَُحّوِ الموٌِة َكّماً وكٌفا

كوكَب حٌاتِنا إلى ممبرةٍ للحٌاة. ٌنبُع االنحراُؾ هنا من المجتمع، أي 

من المجتمعِ الذكورّي المهٌمن. ذلن أّن الهٌمنةَ التً ٌَُسلِّطُها الرجُل 

بكوكبنا إلى حالٍة ال ٌُطاُق العٌُش  المسٌطُر على حٌاِة المرأة، لد آلَت

، بل  ًّ ِ الطبٌع ًّ فٌها. ال ٌجري بلوُغ هذه النتٌجِة بالتطوِر البٌولوج

بالسلطِة المهٌمنِة ذاِت الحاكمٌِة الذكورٌة. تؤسٌساً علٌه، ٌتوجُب إنماذُ 

الحٌاةِ مع المرأةِ من ظاهرةِ السلطِة المهٌمنِة ذاِت الحاكمٌِة الذكورٌة. 

التً تمرُّ حٌاتُها تحت نٌِر السٌطرةِ والحاكمٌة، باتت مزٌتُها فً فالمرأةُ 

ٍ ساخٍر مع حلوِل عصِر  ًّ اإلنجاِب تمضً على الحٌاةِ بشكٍل تََهكُّم

ٌَت البشرٌة لمبلٌٌن السنٌن.  الحداثِة الرأسمالٌة، رؼَم أّن هذه المزٌةَ أَح

نهاٌِة الحٌاة. ولهذه إّن العٌَش مع المرأةِ فً كنِؾ الوضعِ المابِم ٌُنّبُِا ب
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الحمٌمِة عدٌد ال نهاٌةَ له من اإلشاراِت والدالبل. وإذا ما َرتَّبنا تلن 

 الدالبل:

ُد  - أ ِ الذي ؼدا ٌَُهّدِ ًّ تمَّ بلوُغ مرحلٍة ال ٌتّسُع فٌها الكوُن للتزاٌد السكان

الكابناِت الحٌةَ األخرى. وهكذا نوعٌ من الحٌاةِ مع المرأةِ المابعِة تحت 

ُد طبٌعةَ الحٌاِة وبٌبتَها بسرعٍة متزاٌدةٍ ٌوماً نٌِر ال ، ٌُهّدِ ًّ وضِع الحال

 وراء ٌوم.

كما أّن هذه الحٌاةَ تفتُح الطرٌَك أمام عنِؾ السلطِة البلمحدوِد داخَل  - ب

المجتمعاِت وخارَجها. والمستوى الذي وصلَته العسكرتارٌةُ ٌُثِبُت 

 صحةَ هذه الحمٌمِة بما فٌه الكفاٌة.

عة. وطُبَِّك علٌها لمٌع  لمد ُصٌِّرَ  - ت الجنُس لدى المرأةِ أداةً استؽبللٌةً ُمَرّوِ

فَت الحٌاةُ كلٌاً عن َمجراها بحٌث تكاُد تعنً  واستؽبلٌل فظٌعان. كما ُحّرِ

 شذوذاً جنسٌاً متكرراً ببل جدوى.–فمط وفمط –

شةُ طردٌاً من المجتمعِ أداةً ضرورٌةً ال بدَّ منه - ث ا أصبَحت المرأةُ الُمَهمَّ

إلدامِة النسل، وسلعًة جنسٌة، ولوةً عاملًة هً األبخُس على اإلطبلق. 

 وكؤنه لَم ٌَعُْد لها أيُّ معنى آخر.

وكؤنه تُرتََكُب إبادةٌ ثمافٌةٌ ضد المرأة. حٌث ال لٌمَة لها سوى من خبلِل  - ج

دوِرها فً ممارسِة الجنِس وإدامِة النسل، ومن حٌث كونِها عضواً 

ً فً جٌِش الع َدت مجانٌا اطلٌن عن العمل أو ٌداً عاملةً بخسة. لمد ُجّرِ
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ً وأخبللٌاً  نُها من حماٌِة نفِسها جسدٌا ِ التً تَُمّكِ ًّ من لوةِ الدفاعِ الذات

 ومعنًى.

إّن مجتمعاً ٌترُن المرأةَ تتخبطُ بٌن مخالِب حٌاةٍ ببل معنى فً ظّلِ هذه  - ح

 ً مرٌضاً. فالمرأةُ  العوامِل والمإثرات، ال ٌُمكُن إال أْن ٌَكُوَن مجتمعا

 المفتمرةُ إلى المعنى، ٌصبُح مجتمعُها أٌضاً ببل معنى.

هذه األماراُت التً بالممدوِر زٌادتُها أكثر، تَكشُؾ بكّلِ جبلٍء عن 

َمسٌِس الحاجِة إلى إطراِء تحوٍل جذرّيٍ على حٌاةِ الشراكِة الندٌِة مع 

ةً عاجلة. فالحٌاةُ الحرةُ  مستحٌلةٌ مع امرأٍة  المرأة، وتَجعلُها َمَهمَّ

ُمستَملَكٍة ومجردٍة من الحماٌة. وهً ؼٌُر ممكنٍة أخبللٌاً أٌضاً. ذلن أّن 

العبودٌةَ ال تتحمُك إال عند المضاِء التاّمِ على األخبلق. وبطبٌعِة الحال، 

ال نستطٌُع تسمٌةَ أخبلِق لوى الهٌمنِة باألخبلق. حٌث أّن الموةَ 

المهٌمنَة ال تتحمُك إال بانحطاِط األخبلق.  المهٌمنة، وبالتالً الذكورةَ 

ونظراً الستحالِة العٌِش من دون المرأة )لد تَكُوُن الحٌاةُ واردةً من دوِن 

الرجل، ولكنها تؽدو حٌاةَ عبودٌة(، فإّن إنماذَ الحٌاةِ حٌنبٍذ ٌَجعُل تحرٌَر 

ًٌّ باألكثر بالمرأةِ ضمن البن ٌِة المرأةِ ضرورةً حتمٌة. هذا الشرُح معن

االجتماعٌة. إذ تتضاعُؾ أهمٌةُ لضٌِة المرأةِ ضمن العالَِم والعبللاِت 

الذهنٌِّة لهذه البنٌة. حٌث ٌستحٌُل العٌُش مع المرأة )أكانت زوجةً على 

ر  وجِه العموم، أم شرٌكَة حٌاةٍ حرةٍ على وجِه الخصوص( ما لَم تَُطوَّ
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لمذكورة أعبله بشؤِن الذهنٌةُ التً تنجُح فً التصدي للدالبِل السلبٌة ا

المرأة. بناًء علٌه؛ وألجِل العٌِش فً مستوى الشراكِة الحرةِ مع المرأِة 

باعتباِرها أطروحةً مضادة، بإمكاننا إٌجاز ما ٌَلزُم تحمٌمُه على الشكِل 

 التالً:

ثمة حاجةٌ ماسةٌ أوالً إلى مصطلحِ حٌاةٍ ندٌٍة أٌكولوجٌة، ال تَعَمُل أساساً  - أ

ِل والتكاثر، بل تتبلءُم والطموحاِت العالمٌةَ للبشرٌة، باستمراِر النس

وتمتفً أثَر نشوِء الكابناِت الحٌِة األخرى على سطِح الكوكب. ذلن أّن 

المستوى الذي حممَه المجتمُع عالمٌاً، ٌَجعُل من الحٌاِة الحرةِ مع المرأِة 

الحٌاِة ضرورةً حتمٌة. واالشتراكٌةُ الحمةُ لن تُشاَد إال بالتؤسٌِس على 

الحرةِ مع المرأة. وأولوٌاُت االشتراكٌِة تتمثُل فً بلوغِ مستوى الحٌاِة 

 الحرةِ مع المرأةِ دون بُّد.

ً تجاه السلطِة المهٌمنِة  - ب ً ومإسساتٌا ألجِل ذلن، ٌتوجُب الكفاُح ذهنٌا

للرجِل الحاكم، وضماُن نصِر هذا الكفاحِ ذهنٌاً ومإسساتٌاً على صعٌِد 

ٌِة الحرة، ما لَم الشراكِة النِّدِّ  ٌِّة الحرة. حٌث محاٌل تحمٌُك الحٌاةِ النّدِ

 ٌُحَرْز هذا النصُر والنجاُح الموفَّك.

ٌجب أالّ ٌُنَظَر إلى العٌِش مع المرأةِ على أنه لؽرِض إدامِة الؽرٌزِة  - ت

ٌِة الحرة بتاتاً  الجنسٌِة تكراراً وِمراراً. حٌث ال ٌُمكُن تحمٌُك الحٌاةِ النّدِ

المضاِء على حٌاةِ الجنسوٌِة االجتماعٌِة فً جمٌعِ المجاالِت من دوِن 
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الذهنٌِة والمإسساتٌة، والتً دامت طٌلةَ تارٌخِ المدنٌة، وبلؽَت أبعاداً 

عةً مع الحداثِة الرأسمالٌة. فالعٌُش مع المرأةِ فً كنِؾ البرادٌؽما  ُمَرّوِ

ُل على والمإسساِت التً تراها ظاهرةَ ُملٍن ومادةً جنسٌة، ال ٌد

ِ فحسب، بل وهو أَلبَُح أشكاِل الحٌاةِ وأكثرها خطؤ.  ًّ االنحطاِط األخبلل

وما ِمن مثاٍل على ظاهرٍة اجتماعٌٍة أخرى لادرةٍ فً ظّلِ هذه الظروِؾ 

 على تفسٌخِ المرأة، وبالتالً الرجل، والحّطِ من شؤنِهما.

ٌِة الحرةِ مع المرأةِ ؼٌُر ممكنة، إال فً الظروِؾ  - ث حٌاةُ الشراكِة النّدِ

واألجواِء التً تُرفَُض فٌها الُملكٌةُ وتُفَنَّد، والتً ٌَكتَِمُل فٌها تجاُوُز 

رة للتملن، وتَُوطَُّد فٌها المساواةُ المجتمعٌة  الجنسوٌِة االجتماعٌِة الُمَسخَّ

 المستوٌات. )الوحدة ضمن االختبلؾ( على جمٌع

حٌاةُ الشراكِة النّدٌِة الحرةِ ؼٌُر واردة، إال مع المرأةِ التً لَم تَعُْد أداةً  - ج

الستمراِر النسل، وال عاطلةً عن العمل، وال ٌداً عاملةً بخسةً أو 

ً وَحمََّمت ذاتٌتَها على  ً شٌبٌا مجانٌة؛ بل خرَجت من كونِها موضوعا

عُد.  جمٌعِ الصُّ

ع حٌاةِ الشراكِة الحرة، إال فً ظّلِ هذه الظروؾ لن ٌتماشى المجتمُع م - ح

اإلٌجابٌة، لٌتمكَن بالتالً من التحوِل إلى مجتمعٍ تَسُوُده المساواة 

 والحرٌة.
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روا  - خ حٌاةُ الشراكِة النّدٌِة الحرةِ واردةٌ بٌن النساِء والرجاِل الذٌن َطوَّ

 ٌجابٌة.لٌََِمهم البنٌوٌةَ والعملٌةَ فً كنِؾ األوساِط المجتمعٌِة اإل

ٌجُب اإلدراُن بؤفضِل وجٍه أّن المدنٌَة والحداثةَ المهٌمنتٌَن تتحممان على 

ٌِة الحرة. وهذا ما مفاُده أّن العشَك صعُب المنال،  خلفٌِة إنكاِر الحٌاةِ النّدِ

بُحكِم استحالِة تحمٌِك توازِن الموى البنٌوٌِة والعملٌِة بٌن الجنَسٌن فً آٍن 

 ً . بمعنى  معاً، باعتباِره شرطا ًّ ال مناّص منه على درِب العشِك المجتمع

آخر، ال ٌُمكُن للعشِك أْن ٌتحمَك فً أجواِء الزواجِ الذي خسَر طالَة 

المعنى فٌُنتُج بالتالً العبللاِت العبودٌةَ فً كّلِ لحظٍة ضمن أوساِط 

مجتمعِ العبٌد. ولهذا السبِب ٌبُلَحظُ التؤثٌُر الماتُل للسلطِة المهٌمنِة 

العصرٌِة باألؼلب فً األجواِء التً تَؽٌُب فٌها إمكانٌةُ الحٌاةِ النّدٌِة و

الحرة. لذا، فإّن الحٌاةَ التً تستمبلُها البشرٌةُ كمعجزٍة ساحرٍة جذابة، 

تخسُر فً هذه األجواِء لٌمتَها السحرٌِة ومعجزوٌتَها، لتتحوَل إلى 

، وتردُّ علٌها كارثٍة تجترُّ المرأةُ بشكٍل خاّصٍ أساها ومراَرتها

باالنتحار. ٌنبؽً االستٌعاب بنحٍو حسٍن أّن الحٌاةَ النّدٌةَ إنشاٌء 

، وأنها ال تتحمُك بٌن الشخصٌاِت الذكورٌِة واألنوثٌة، بل بٌن  ًّ مجتمع

األنوثِة والرجولِة المجتمعٌّتٌَن الُمنَشؤَتٌَن. من هنا، ٌلزُم اإلدراُن بؤفضِل 

ٌمَن لد أَعَطَب ِكبل الجنَسٌن، ونالَت العبللةُ األشكاِل أّن هذا اإلنشاَء المه

بٌنهما نصٌبَها منه، منعكسةً بالتالً كعبللِة هٌمنة. لن ٌَحصَل العشُك 
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 ، ًّ ًَّ فً العشِك اإلنسان ضمن عبللاِت الهٌمنة. ذلن أّن الشرَط األساس

 هو تََحلًّ الطرفٌَن باإلرادةِ الحرةِ المتكافبة.

مفاَرلٍة دابمٍة تارٌخٌاً بشؤِن العشك، نظراً  تبمى المدنٌةُ والحداثةُ فً

ً وأٌدٌولوجٌاً. حٌث ٌَكثُر  لَجَرٌانِهما ضمن حٌاةٍ مهٌمنٍة مإسساتٌا

الحدٌُث عن العشك، ولكنه ال ٌتحمُك البتة. لذا، فاآلداُب العالمٌةُ بؤحِد 

جوانبِها عبارةً عن سروٍد مؤساوٌٍة لحوادِث العشِك بعٌِد المنال. كما أّن 

بلحَم التً تسرُد كٌؾ نشَبت الحروُب بسبب امرأة، هً برهاٌن على الم

هذه الحمٌمة. وكؤّن كافةَ أنواعِ الفّنِ اعتراٌؾ بالعشِك الذي ال ٌُطال. بل 

حتى إّن الكتَب الدٌنٌَة ضرٌب من ألدِم الَمؤثوراِت الفنٌِة المتؤثرةِ من 

الَمناِل فً العبللاِت  األعماِق بالرؼباِت الجامحِة أحادٌِة الجانِب وبعٌدةِ 

بٌن اآللهِة واإللهات. أما تمدٌُس نُظُِم المدنٌِة للحٌاةِ النّدٌة باعتباِرها 

ساحةَ "حٌاةٍ خاصة"، فهو ُحكُم الحمٌمِة االجتماعٌِة المملوُب رأساً على 

عمب. فً الحمٌمة، فالنظُر إلى العاّمِ على أنه خاص، وإلى الخاّص على 

ثٌراً بالنسبِة إلى طبٌعِة المجتمع. ذلن أّن العبللةَ فً أنه عامٌّ هو أنَسُب ك

حٌاِة الشراكِة النّدٌِّة تتمٌُز بخصابص تترُن بصماتِها من األساس على 

الخلفٌِة الكونٌِة بكافِة أواصِرها االجتماعٌة. وتتمثُل ازدواجٌةُ المدنٌة 

شخَصٌن  فً اعتباِر هذه العبللِة الكونٌِة ظاهرةً منفردةً وِسّرًٌّة بٌن

اثنٌن. هذا هو أحُد الدوافِع الربٌسٌِة وراء كوِن المعارِؾ السوسٌولوجٌِة 
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ببل جدوى وال لٌمة. وما الَممولةُ التً تُنَسُب إلى سمراط، والتً مفاُدها 

 ًُّ "إّن المرأةَ تَجعُل اإلنساَن فٌلسوفاً أو مجنوناً"، وكذلن الَمثَُل الشعب

ساَن وزٌراً أو رذٌبلً"؛ سوى إشارةٌ أخرى الذي ٌَموُل "تجعُل المرأةُ اإلن

. أما الذهاُب إلى التمٌٌِز بٌن  ًّ إلى ارتباِط هذه الحمٌمِة مع الحمِل العموم

ساحٍة "خاصٍة" وأخرى "عامة" ضمن المجتمع، فهو من تحرٌفاِت 

الحداثِة أصبلً. حٌث ال معنى لهكذا تمٌٌٍز فً المجتمعِ األصل. 

ٌِّنة.والصحٌُح هو عٌُش أشكاِل ال  عبللِة األساسٌِة والُمعَ

ِ باسِم الحٌاة، ٌجُب أْن تَتعلُك  أوُل خطوةٍ نَخطوها فً المجتمعِ البشرّي

بالحٌاةِ النّدٌة. إذ ما ِمن ساحِة حٌاةٍ تتسُم بالمزاٌا الربٌسٌِة والُمعٌَِّنِة 

بمدِر ما هً علٌه هذه الساحة. أما اعتباُر االلتصاِد والدولِة عبللةً 

فهو من تحرٌفاِت سوسٌولوجٌا الحداثة. فااللتصاُد والدولةُ فً أساسٌة، 

نهاٌِة المطاِؾ بمثابِة وسٌلتٌَن للحٌاةِ الندٌة. أي أّن هذه األخٌرةَ ال ٌُمكُن 

أْن تَكُوَن فً خدمِة االلتصاِد والدولِة والدٌن. بل بالعكس، ٌجب تسخٌُر 

ٌة. لكّن نمٌَض ذلن لد الدولِة والدٌِن وااللتصاِد فً خدمِة الحٌاِة الندّ 

 احتوى سوسٌولوجٌا الحداثِة وأحاَط بها كلٌاً.

وكضرورٍة من ضروراِت هذا السرد، ٌنبؽً أْن تَكُوَن ساحةُ الحٌاِة 

النّدٌِة أوَل ساحٍة تخَضُع لِمجهِر الِعلم. فحتى مٌثولوجٌا العصوِر األولى 
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تلن العصور، لَم  التً ٌُنَظُر إلٌها بَعٌن البدابٌة للؽاٌة، وكذلن أدٌانُ 

تَنطلِك من هذه الساحِة عن عبث، بل بسبِب عُراها الوثٌمِة مع الحمٌمِة 

االجتماعٌة. من هنا، فالِعلُم الذي سٌُحاُن حول الحٌاةِ النّدٌة، وباألخّصِ 

حول المرأة، سوؾ ٌَكُوُن أوَل خطوٍة صوَب السوسٌولوجٌا السدٌدة. ال 

سب بوصِفها علماً، بل وٌنبؽً أْن ٌمتصُر األمُر على السوسٌولوجٌا فح

تُخطى الخطوةُ األولى فً جمٌعِ المٌادٌن الفنٌِة والفلسفٌِة بالتمحوِر 

حول هذه العبللة. وال داعً حتى للموِل بلزوِم إٌبلِء األولوٌِة لؤلخبلِق 

والدٌِن فً هذه الساحة، بوصِفهما حمبلً من حموِل الفلسفة. فاألخبلُق 

 ةً بهذه الساحة.والدٌُن مرتبطان كفاٌ

ً ما ٌتبدى إفبلُس لوى السلطِة واالستؽبلِل المهٌمنِة فً  خبلصة؛ ؼالبا

عصِرنا من خبلِل تََضعُضعِ وانهٌاِر ساحِة الحٌاِة النّدٌة. لمد بات تارٌُخ 

العبللِة بٌن الجنَسٌن فً أدنى درجاِت االنحطاِط والهشاشة. إذ فَمََدت 

بحٌث ال ٌُمِكُن العٌُش بها وال  معناها، ووطؤَت مشارَؾ االستهبلنِ 

بدونِها. لذا، َمن ال ٌُسنُِد ُمنَطلََك ثورتِه إلى تحلٌِل وضِع هذه الفوضى 

العارمة، فلن ٌبمى أماَمه َخٌاٌر سوى االستمراُر بالفوضى. بناًء علٌه، 

بممدوِر المابمٌن على االنطبللاِت الشخصٌِة أو الجماعٌة أْن ٌسٌروا 

ً على درِب ا لحٌاةِ النّدٌِة الحرة، فً حاِل اتِّخاِذهم هذه الساحَة لُُدما

ً وفلسفٌاً. وخطواُت االنطبللِة تلن،  ً أم فنٌا ركٌزةً لهم، سواء علمٌا
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خطواٍت منفردةً وخاصةً منحصرةً بشخَصٌن فمط،  –كما ٌُعتَمَد–لٌست 

 ِ ًّ ِ الدٌممراط ًّ بل هً أولى الخطواِت العالمٌِة بصدِد المجتمعِ االشتراك

 ذي سٌتحمك.ال

تمتضً كٌنونةُ االشتراكٌِة االهتماَم لبَل كّلِ شًٍء ببلوغِ مستوى الحرٌِة 

ً بطراِز حٌاةٍ شبٌهٍة  الَمؤموِل فً الحٌاةِ النّدٌة. أي، ٌنبؽً العمُل أساسا

بؤنماِط الحٌاِة العملٌِة المبدبٌِة الشالِة والعظٌمة، التً طالما تُصاَدُؾ فً 

ًُّ لحٌاِة ُمستََهّلِ الحٌاِة المٌ ثولوجٌِة والدٌنٌِة المدٌمة. فاإلنشاُء االشتراك

الشراكِة النّدٌِة ؼٌُر ممكن، إال بالتخلِص من أشكاِل نُظُِم المدنٌِة 

. هذا وال عبللةَ له كثٌراً  ًّ والحداثِة الرأسمالٌِة ومضمونِها التروٌض

بؤالعٌِب  بالجنسانٌِة التً َجعَلَها النظاُم المابُم رخٌصةً ُمبتَذَلة، وال

ًّ )بمعنى التزاٌد(، وال بـ"التساِم الوسادِة  التروٌض، وال بالتكاثِر الِعرل

والعٌش معاً حتى الممات". كما لٌس له عبللةٌ باألخّصِ مع ممارساِت 

ٌَْد أّن عدَم  الُمضاَجعِة الٌومٌِة التً باتت َمَرضاً بكّلِ معنى الكلمة. بَ

ً لدى أّيِ كانٍ  ٌُُّزه على النمٌِض من  حصوِل الِجماعِ ٌومٌا ، بل تََم ًّ ح

؛ هو خٌُر برهاٍن على إنشاِء الجنسانٌِة لدى النوعِ  ًّ ذلن بؤساٍس موسم

. أي أّن الشَّبَِمٌََّة والمؽاالةَ فً ممارسِة  ًّ البشرّيِ وفك النمِط االجتماع

ِ والسلطِة المهٌمنة. فالجنسوٌةُ  ًّ الجنِس مرتبطتان بالبناء االجتماع

ى المرأة تَكشُؾ بكافِة أشكاِلها عن كونِها ممارسة المفروضةُ عل
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سلطوٌّة. وهذه الجنسوٌة، دعَن من بَعثِها على السعادة، بل هً َمَرٌض 

ومصدٌر للبإِس والتعاسة، وهً فناٌء وموٌت باكٌر بكّلِ معنى الكلمة. 

وبُنٌةُ أّيِ امرأٍة أو رجٍل هً ؼٌُر لادرةٍ على التََّكٌُِّؾ مع هذا النمِط 

كِر الجنسوٌةَ التً تُثٌُرها ال ِ فً سلوِن الجنسوٌة. ونخصُّ بالذِّ ًّ جنس

الرأسمالٌةُ بالدعاٌاِت النسابٌة. فهً متعلمةٌ كلٌاً بالهٌمنِة األٌدٌولوجٌِة 

الهادفِة إلى تؤمٌِن تطبٌِك لانوِن الربحِ األعظم. وبالممدوِر الموُل أنه ما 

المابم، بمدِر ما هً علٌه من عبللٍة لادرةٌ على َحمِل عبِء النظاِم 

الجنسوٌةُ االجتماعٌة. بالتالً، فمناَهضةُ الرأسمالٌِة ؼٌُر ممكنٍة إال 

 برفِض وتجاُوِز هكذا طراٍز من الحٌاةِ الجنسوٌة.

ً وفنٌاً  بمدِر ما ٌَكُوُن مستوى العبللاِت فً حٌاةِ الشراكِة النّدٌِة علمٌا

ِ وفلسفٌاً، فسٌَؽدو لادراً على إفساحِ الطرٌ ًّ ِك أمام المجتمعِ االشتراك

بالمدِر عٌنِه. إذ لبلشتراكٌِة لبَل كّلِ شًٍء لٌمةٌ مبدبٌةٌ وعلمٌةٌ ال بدَّ 

منها، كً تتحمَك فً عبللاِت حٌاةِ الشراكة. وال سبٌل آخر ٌإدي إلى 

االشتراكٌِة َعدا هذا النمِط من العبللات. وحتى لو ُوِجد، فهً عبللاٌت 

األخطاء إلى ألصاها. أما النظُر إلى حٌاةِ الشراكِة  ملتوٌةٌ ومنفتحةٌ على

النّدٌِة االشتراكٌِة على أنها عبللةٌ بٌن شخَصٌن فمط، فهو تناُوٌل نالص. 

حٌث ما من شّنٍ فً إمكانٌِة عٌِش الَحٌَواِت النّدٌِة متجسدةً فً العبللاِت 

 بٌن الجنَسٌن، ولكْن ال ٌُمكُن إسماطُها إلى ذلن فحسب. فهً حٌاةٌ 
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ٍ بَمِعٌِّة لوةِ المعنى والجمالٌِة  جوهرٌةٌ كثٌراً ما تُعاُش بنحٍو تجرٌدّي

 العُلٌا واألخبلِق النبٌلة.

لن ٌحظى الرجاُل والنساُء الملتزمون بالحٌاِة االشتراكٌِة بفرصِة حٌاٍة 

لوٌمٍة وجمٌلٍة كؤفراٍد مستملٌن بذواتِهم، إال إذا َوطَّدوا الحٌاةَ الحرةَ 

ً وجما عٌاً. ٌمكُن استشفاُؾ هذه الحمٌمِة فً جمٌعِ الحركاِت عالمٌا

االجتماعٌِة العظمى فً التارٌخ. ومن عظٌِم األهمٌِة عدُم الَخلِط بٌن 

الحٌاِة االنفرادٌِة وبٌن أالعٌِب الزواِج الحالٌِة أو األشكاِل الخارجِة على 

الجماعٌةُ الزواجِ والُمزدادةِ سوءاً. فبٌنما تتوارى الكونٌةُ المجتمعٌةُ و

بكّلِ كُمونِهما بٌن طواٌا الحٌاِة االنفرادٌة، فإّن ما ٌتحمُك ضمن أشكاِل 

التروٌِض االنفرادٌِة والخارجِة عن الزواجِ فً كنِؾ المدنٌِة والحداثة، 

لٌس سوى إنكاُر الكونٌِة والجماعٌة. من هنا، محاٌل تحمٌُك الحٌاِة الحرِة 

، دون  ًّ المٌاِم بهذا التمٌٌز. ٌتحلى الرجُل االنفرادٌِة بمنواٍل اشتراك

ن ٌندرُجون فً إطاِر العبللاِت االشتراكٌة  عموماً والمرأةُ خصٌصاً ِممَّ

بموِة جاذبٌٍة كبرى من خبلِل المسحِة العلمٌِة والجمالٌِة واألخبللٌِة 

ُدها فً ذاتِها. هكذا نوعٌ من الشخصٌاِت  والفلسفٌِة التً تُحٌٌها وتَُوّطِ

رجالٌة ال تَعرُؾ طعَم الهزٌمِة أو الفشِل تجاه الحٌاِة النسابٌِة وال

االجتماعٌة، بل تَعمُل بوجوِدها على إنشاِء الحٌاِة االجتماعٌِة الحرة. 

وبُحكِم سٌادةِ االحتراِم والثمِة المتباَدلِة فً اتحاداتِها االنفرادٌة، فبل 
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عِ والطمعِ أو مكان لدٌها للَحَسِد أو المزاجِ الشاذِّ والمتذبذب، وال للجش

الَملل والٌؤِس أو ما شابََه من أمراِض النظاِم المابم. وألنّها ال تَستَملُن 

بعَضها بعضاً، فهً ال تمترُب من بعِضها البعِض بمزاعِم الحموِق 

المتباَدلة )هذا ما ٌَسري فً الموانٌن البورجوازٌة(. أما لوةُ المعنى 

لُها إلحٌاِء الكّلِ فً المتكافبةُ لدٌها فً المستوى، فهً فً منز لٍة تَُخّوِ

 شخٍص واحد، والشخِص الواحِد فً الكّل.

ِ النجاَح المإزر، إال عبر هكذا  ًّ لن تُحرَز حركاُت المجتمعِ التارٌخ

شخصٌاٍت اكتَسَبت المعنى لهذه الدرجة. لذا، على تلن الشخصٌاِت أْن 

مة، وأْن تُستَذَكَر ٌَذٌَع ِصٌتُها دوماً كشخصٌاٍت اشتراكٌٍة بكّلِ معنى الكل

 وتُعمََد علٌها اآلماُل بهذا النحو.

، من المهّمِ بمكاٍن وضُع  ًّ أثناء التمدِم على مساِر المجتمِع االشتراك

بعِض التجارِب التارٌخٌِة المهمِة فً الُحسباِن، فٌما ٌتعلُك بتطبٌِك 

َرَطت نظرٌِة حٌاِة الشراكِة النّدٌة الحرة. فالمسٌحٌةُ فً هذا السٌاِق اشتَ 

هبَنة. ولد اتََّسَمت هذه  –رجاالً ونساءً –على كوادِرها  حٌاةَ الرَّ

الممارسةُ بدوٍر مهم فً تطوِر المدنٌِة الؽربٌة. حٌث لامت المسٌحٌةُ 

بتحجٌِم سلبٌاِت المجتمِع الجنسوّيِ إلى حّدٍ ملحوٍظ عن طرٌِك هذا 

من َؼلَبَِة الؽرٌزِة  التطبٌِك الكادرّي. إذ أّن لٌاَم الحالِة الروحٌِة بالحدِّ 
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الجنسٌِة على الذهنٌة، لد أدى دوراً بلٌؽاً فً تطوٌِر المجتمعٌة. لكنه لَم 

ُن من الحٌاةِ النّدٌِة  ِ الذي ٌَُمّكِ ًّ ٌُفِسح المجاَل أمام التطوِر الدٌالٌكتٌك

الحرة. بل ما تصاعَد َكَرّدِ فعٍل على ذلن، هو انفجاُر الجنسوٌِة 

ِ  االجتماعٌِة فً ظلِّ  ًّ  4الحداثِة الرأسمالٌة. أي أّن حٌاةَ الزواجِ الكاثولٌك

ٍؾ ثاٍن أو لُطٍب ُمماِبٍل  االستمبلكٌةَ المعاصرة، لد أَثَمَرت عن تََطرُّ

هبَنِة لدى ِكبل الجنَسٌن. بمعنى آخر،  كطراِز حٌاةٍ مضاّدةٍ لثمافِة الرَّ

هَبنَِة فً المسٌحٌِة تتخفى وراء األزمِة السا بدةِ فً حٌاِة فثمافةُ الرَّ

ِ )األحادّيِ( الحداثوّي. وِكلتا الثمافتٌَن بَِمٌَتا متعثِّرتٌَن  ًّ الزواجِ الكاثولٌك

تعانٌان االنسداَد بشؤِن تجاُوِز المجتمعِ الجنسوّي. ٌتستُر هذا الوالُع 

. ًّ  خلؾ أزمِة الثمافِة الجنسوٌِة التً نَِجُدها فً المجتمعِ الؽرب

ً لَ  ًُّ أٌضا م ٌُحِرز النجاَح فً هذا الموضوع. فاإلسبلُم الحلُّ اإلسبلم

هبَنة، لد  ًَّ باألولوٌِة على عكِس حٌاةِ الرَّ الذي َخصَّ اإلشباَع الجنس

اعتَمََد بؤنه سٌحلُّ المضاٌا من خبلِل تعدِد الزوجاِت والجواري. أي أّن 

ٌّزُ  ه سلوَن الَحَرِم فً اإلسبلِم أَشبَهُ بَخصَخصِة بٌوِت الدعارة. وما ٌَُم

عن بٌوِت الدعارةِ هو تخصٌُصه لبعٍض من األشخاص. بٌنما ال فرق 

                                         

ّٙ بعباسة "انزٔاج تّى انتعبُٛش عُّ ٔقذ . تعذد انزٔجاثٚحّشو  الزواج الكاثوليكي: 4 فٙ انُص األصه

 ّ٘  .)انًتشِجًت( "األحاد
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بٌنهما من حٌث المضمون. ولهذا السلوِن الجنسوّيِ االجتماعًِ دوٌر 

ِ عن مواكبِة المجتمعاِت الؽربٌة. وفً  ًّ ٌد فً تََخلُِّؾ المجتمعِ الشرل ُمَحّدِ

إفساحِ المجاِل  الحٌن الذي أدى فٌه كبُح المسٌحٌِة لجماِح الجنسانٌِة إلى

ِ لد تَسبََّب  ًّ أمام الحداثة، فإّن تحفٌَز اإلسبلِم لئلفراِط فً اإلشباعِ الجنس

ً حتى مما كان علٌه الوضُع فً المجتمعِ  بولوِعه فً حالٍة أكثر تخلفا

ِضه للهزٌمِة النكراِء أمام مجتمعِ الحداثِة الؽربٌة.  المدٌم، وأدى إلى تَعَرُّ

االجتماعٌِة بالُػ األهمٌِة فً هزٌمِة المرأِة  من هنا، فدوُر الجنسوٌةِ 

ٌٌَّن تجاه ألرانِهما الؽربٌٌن. ذلن أّن الجنسوٌةَ تإثُر فً  والرجِل الشرل

ِ أكثَر بكثٌٍر مما ٌُعتَمَد. وٌنبؽً التولُؾ بؤهمٌٍة بارزٍة  ًّ التطوِر االجتماع

ةِ بٌن المجتمعاِت الشرلٌِة والؽربٌة . لمد تََولََّد على دوِرها فً فتحِ الُهوَّ

المفهوُم الجنسويُّ لدى اإلسبلِم عن نتابج سلبٌٍة تُضاهً ما علٌه فً 

المدنٌِة الؽربٌِة أضعافاً ُمضاعفة، سواء فٌما ٌتعلك باستعباِد المرأةِ حتى 

ِب الرجِل للسلطوٌة.  األعماق، أو بتَعَصُّ

ثمة أموٌر مهمةٌ تستلزُم انتباهَ المرأةِ والرجِل أثناء ممارسِة الحٌاةِ النّدٌِة 

الحرة. فبالنسبِة إلى المرأةِ التً تحظى بفرصِة الحٌاةِ الحرةِ أو تَروُمها، 

 ٌُمكننا ترتٌُب ما ٌنبؽً فِعلُه كالتالً:
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مارسِة على المرأةِ أْن تَعرَؾ َسلفاً أّن شروَعها بُمشاركِة الرجِل فً م - أ

ِ المحض. بل ستَكُوُن حٌنبٍذ  ًّ الجنِس لٌس محدوداً باإلشباعِ البٌولوج

ً لوجٍه أماَم براثِن الموةِ والسلطة. حٌث ٌُعاِدُل وضعُها هذا النوَم  وجها

مع النمِر فً لفِصه. وباألخّصِ أّن حالَة الرجِل الشبٌهةَ بحالِة النَِّمُر 

د تُفِسُح الطرٌك أمام إنزاِل المحبوس الذي ٌعانً الجوَع واألَْسر، ل

الرجِل ضرباٍت ممٌتةً علٌها بمخالبِه. لذا، على المرأِة اإلدران جٌداً 

أنّها بعَد دخوِل المفِص بعبللِة الزواجِ الكبلسٌكٌة، لن تَمِدَر على 

الخروجِ منه سلٌمًة بهذه السهولة. بل وستَدفُع ثمَن دخوِلها المفص، إما 

ِله ا إلى أنثى النَِّمِر المستسلمِة كلٌاً. ونمطُ أنثى النَِّمِر بحٌاتِها أو بتََحوُّ

ٌَُمثُِّل المرأةَ الُمستَرِجلة. وهً لبٌحةٌ وُممِرفة. هذا وتإدي ممارسةُ 

الجنِس بٌن الرجِل المتحكِم والمرأِة المسترجلِة المستسلمِة دوراً ربٌسٌاً 

رجاُل بٌَوِم فً بروِز ورسوخِ هذه الشناعِة البؽٌضة. عندما ٌتباهى ال

"إفساد" عذرٌِة المرأة، فإّن الدافَع وراء ذلن لٌس ؼرٌزةَ إشباعِ الذات 

)كظاهرة بٌولوجٌة(. بل ٌَعُوُد ذلن إلى نصٌِب هذه العبللِة من تََشكُِّل 

العبد. إذن، فـ"اإلفساُد" هو بداٌةُ الُحكِم على المرأِة –ثنابٌِة السلطة

ُد السلطةُ  الطرٌَك لبروِز عاطفِة السٌادة، مما مفاُده بعبودٌٍة أبدٌة. تَُمّهِ

إثباَت الرجِل لرجولتِه. ثم ٌَُطبَُّك هذا األسلوُب على الشباِن الٌافعٌن 

أٌضاً. هكذا تَُطبَُّك مإسسةُ العبودٌِة على ِكبل الجنَسٌن. إّن عدَم انسٌاِق 
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ٌة. المرأةِ وراِء العبللِة الجنسٌِة بمدِر الرجل، ٌُعزى إلى مإسسِة العبود

والممارسةُ الجنسٌةُ التً أَكثََرت الحداثةُ الرأسمالٌةُ منها بما ال َحصر 

ً مما فُِرَض على النوع البشرّي.  له، هً وسٌلةُ العبودٌِة األوسع نطالا

وهً تَإوُل إلى فرٍص ال محدودةٍ من السلطِة واالستؽبلل. من هنا، 

نى، وله روابطُه مع فتشكٌُن أؼلِب األدٌاِن بهذه العبللِة هو أمٌر ذو مع

 إفساِحها المجاَل أمام االنحطاِط والتدنًّ والمُبحِ والخروجِ عن الحمٌمة.

َر نمَط ِحراِكها لبل البدِء بزواجِ الشراكة، ُمدِركةً  - ب على المرأةِ أْن تَُطّوِ

ً أّن الرجَل الذي ٌمُؾ بالممابِل منها فً جمٌعِ مٌادٌِن مجتمِع  تماما

رُن كالنَِّمر المتؤهب لبلنمضاِض على فرٌستِه الحاكمٌِة الذكورٌة سٌتح

فً كّلِ لحظة. فعندما تَسنَُح الفرصةُ للرجِل النَِّمر، أي عندما ٌتؽلُب 

على العوابِك االجتماعٌِة المنتصبِة أمامه فً هذا السٌاق؛ فسٌَنمضُّ 

ٌََودُّ الرجُل السلطويُّ اصطٌاَد  بؤنٌابِه على المرأةِ بكّلِ تؤكٌد. حٌث س

ٍ أو رادعٍ المر ًّ أةِ فً هذه اللحظة، دون أْن ٌَؤبَهَ بؤّيِ معٌاٍر أخبلل

ًُّ وال المانون. لذا، على  تاُر الدٌن . ولن ٌَُصدَّه عن ذلن الّسِ ًّ وجدان

. أو  ًّ المرأِة أْن تَعلََم بهذا الوضِع لبل أْن تَخرَج إلى الَمسرحِ االجتماع

اعٌِة ؼٌِر الُمسِعدة، ما باألحرى، علٌها أال تَظهَر على الساحاِت االجتم

ٍ مضموٍن وآِمن. ًّ  لَم تتسلْح بدفاعٍ ذات
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ًَّ  - ت علٌها االستٌعاب بؤحسِن حاٍل أّن هدَؾ الحداثِة الرأسمالٌِة األساس

ٌ بمساعً تصٌٌر المرأةِ عبداً عصرٌاً، سواء باألسالٌِب الماسٌِة  ُمعَبَّؤ

سالٌِب الَمِرنِة التً الُمعَبِّرِة عن لوِة الماِل والسلطِة بشكٍل خاص، أم باأل

تَعِكُس لوةَ الفنوِن وعلى رأِسها اآلداب. أي أّن الحداثةَ بمثابِة لوٍة 

هجومٌٍة ُمَسلَّطٍة على المرأةِ بدرجٍة تُضاهً ما هو علٌه َرُجُل 

المجتمعاِت المدٌمِة أضعافاً مضاعفة، سواء بؤسالٌِب الماِل والسلطة، أم 

ٌَذهُب بحُث المرأةِ عن الحٌاةِ الحرِة  بوعوِد العشِك التً ال تنتهً. ال

عة  فً معناه أبعَد من كونِه َوهماً أجوفاً ممابَل لوةِ الرجِل الحاكِم الُمَرّوِ

بشؤِن الماِل والعشك. لن تتخلَص المرأةُ من تََكبُِّد الهزٌمِة تجاه الَرُجِل 

ِن نواٌاها فً ظّلِ الحداثِة المابمة، مهما أَبَدت موالفَها بكّلِ صفابِها وُحس

َفت لحٌاِة الشراكِة النّدٌِة الحرة. أي أّن كلَّ  وحركاتِها الجمٌلة، ومهما تلَهَّ

 الطُُّرِق ستإدي إلى عبودٌِة المرأةِ العصرٌة.

ولَبِْن كانت المرأةُ ُمِصّرةً على البماِء حرةً رؼَم وطؤةِ المجتمعِ الذكورّيِ  - ث

َل ال وحدةَ الُكبرى واالنزواَء األلصى، الحاكِم هذا، فعلٌها عندبٍذ أْن تتََحمَّ

ِ الدإوِب فً كّلِ  ًّ أو أْن تحتمل َمَشمّاٍت نضالٌةً ملٌبةً بالكفاحِ االشتراك

لحظٍة من لحظاتِه. تَسري الوحدةُ على الحاالِت النادرة، فٌما تَمتضً 

الحٌاةُ االشتراكٌةُ حٌاةً أنثوٌةً ممدسًة نظٌرةً لثمافِة اإللهِة األنثى المدٌمة. 

ا وٌجب وضُع إحدى مزاٌا اإللهاِت نُصَب العٌَن. أال وهً عدُم هذ
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زواِجهن من الرجاِل البشر. فً حٌن أّن التارٌَخ ٌُخبُِرنا أنه عندما صاَر 

الرجُل إلهاً، لَم ٌَعُْد لئللهِة األنثى أَثٌَر ملحوظ. بالتالً، لَم ٌَبَك ثمة خٌاٌر 

األنثى تَُمثُِّل نوعاً ما المرأةَ سوى التحوُل إلى َمبلٍن أنثى. لكّن الَمبلَن 

الخابرةَ التً فَمََدت لوتَها الجنسٌة. وامرأةٌ كهذه ال ٌَذهُب دوُرها فً 

المجتمعِ أَبعَد من أداِء دوِر الرسول. أما تصوٌرا إٌنانا وأفرودٌت فً 

المٌثولوجٌا، فٌُشٌران إلى رمَزي امرأتٌَن مختلفتٌَن. حٌث ٌَُمثِّبلن 

تَخَسْر بَعُد جمالَها وجاذبٌتَها الجنسٌةَ ولوتَها الجسدٌة. إّن  المرأةَ التً لَم

أفرودٌت كإلهِة العشِك من أجِل حٌاِة –العنصَر الذي تَبحُث عنه إٌنانا

الشراكة، هو العنصُر الَخلٌُك بمشاركتِه إٌاها الحٌاةَ النّدٌةَ الحرة. ٌنبؽً 

 –ال ؼٌر–بلً ِشبهَ إلٍه اإلدران جٌداً أّن عنصراً كهذا ؼالباً ما ٌَكُوُن رج

مثلما بروماتوس. ٌُمِكُن تصوٌُر هذا العنصر، أو حتى الرجِل باألؼلب، 

كمجرِد شكٍل رمزّي؛ سواء تارٌخٌاً أم فً ولتِنا الراهن. وتَجسٌُده َعٌنٌاً 

أمٌر وارٌد لدى خوِض صراعٍ خارق. حٌث محاٌل تحمٌمُه، من دوِن 

أسمالٌِة ؼٌِر الُممَنَّعِة والُمعَبَّؤة بمواها إلحاِق الهزٌمِة بآلهِة الحداثِة الر

الُمهٌبة. أي أنه تجسٌٌد لٌس بالمستحٌل، ولكنّه عسٌر. وأْن تَكُوَن 

ً ما من خبلل تجسٌِد رمِز إٌنانا أفرودٌت –اشتراكٌاً أمٌر وارٌد نوعا

 ورمِز بروماتوس.
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لُع إلى بالممدوِر إٌجاُز ما على الرجِل فِعلُه أوالً كالتالً، ما دام ٌتط

 حٌاةِ الشراكِة الحرة:

َضت لِرهاِن  - أ على هذا الرجِل أْن ٌَعلََم أّن المرأةَ البارزةَ أماَمه لد تََعرَّ

رةِ خمَس آالٍؾ من  شتى أنواعِ العبودٌِة طٌلةَ تارٌخِ المدنٌِة الُمعَّمِ

السنٌن، وباألخّصِ فً ظّلِ هٌمنتِها الرأسمالٌِة التً ٌَبلُػ عمُرها خمسَة 

رةٍ ممابل الرجِل لرون. ولَم ٌَبَك لهذه المرأةِ سوى الت حوُل إلى أنثى ُمتَنَّمِ

ر. ولد شٌَُِّدت كافةُ استراتٌجاِت حٌاتِها وتكتٌكاتِها لحظةً بلحظٍة  الُمتَنَّمِ

ً لدٌها  على هذه األرضٌة. وإذ ما لََرأنا األمَر معكوساً، فهً أٌضا

لفُصها الذي تَودُّ إسماَط وحبَس الرجِل النّدِ فٌه. فإذا كان الرجُل ٌَطمُح 

إلى حٌاةٍ نّدٌٍة حرة، فإّن خبلَصه من هكذا استراتٌجٌاٍت وتكتٌكاٍت 

خاصٍة بالمرأةِ أمٌر شاّق، بمدِر ما هً علٌه َمَشمَّاُت المرأِة األََمة بؤلّلِ 

تمدٌر. لذا، فالخبلُص من تلن االستراتٌجٌاِت والتكتٌكاِت التً تَُسٌُِّرها 

أولٌٍة بالنسبِة للرجِل  المرأةُ كعبودٌٍة مضادة، ٌُعَدُّ مٌداَن حربٍ 

ِ المتطلعِ إلى حٌاةٍ نّدٌٍة حرة. ومن دوِن َكسبِه هذه الحرب،  ًّ االشتراك

فلن ٌَتمّكَن من خطِو خطوةٍ واحدةٍ على درِب نضاِل المجتمِع 

. ًّ  االشتراك

ٌض لتؤثٌِر  - ب على الرجِل المندرجِ فً زواجِ الشراكِة أْن ٌدرَن أنه ُمعَرَّ

المرأةِ على األلل. وألجِل تذلٌِل مساوِئ هذه  مإسسِة العبودٌِة بمدرِ 
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ً وراء الحٌاةِ االشتراكٌِة ضمن نطاِق  المإسسة، فعلٌه أْن ٌَندفَع دوما

المنزل. ذلن أّن الحٌاةَ مع المرأةِ األََمة تُعاُش بعبودٌٍة وبنحٍو خاطا. 

من هنا، فإّن تََخّطً ثمافِة بٌوِت الدعارةِ الُمَخصَخصة ٌمتضً النجاَح 

 ً التحلً بثمافِة الحٌاةِ النّدٌِة الحرة.ف

ً وبمنواٍل ُمَوفٍَّك تجاه تسلٌِط  - ت ٌجب خوُض الصراعِ مع النَّْفِس دوما

الحداثِة الرأسمالٌِة للثمافِة الجنسوٌِة الُمؽِوٌِة والُمؽرٌة. ذلن أّن 

َرة لؽرِض تؤمٌِن استسبلِم الرجِل  االستراتٌجٌاِت والتكتٌكاِت الُمَطوَّ

وُمبٌدةٌ بمدِر أَسِر المرأة. ٌنبؽً عدم النسٌاِن أّنه، وفٌما ُصٌَِّر ُمهِلكةٌ 

الرجُل فً الحداثِة الرأسمالٌة ذكورةً ُمؽالى بها بٌولوجٌاً من جهة، فمد 

جرى تؤنٌثُه من الجهِة األخرى عبَر جمٌِع ثمافاتِها االجتماعٌة. أي، 

ًُّ بإفراطٍ  ُر الرجُل الجنسويُّ البٌولوج ُل  وبٌنما ٌُنَمَّ من ناحٌة، فإنه ٌَُحوَّ

من ناحٌٍة ثانٌة إلى لطٍة ذاِت ثمافٍة أنوثٌة )أنثى تطؽى علٌها العبودٌة(. 

، أو خوُض نضاِل المجتمِع  ًّ لذا، ٌستحٌُل التحوُل إلى امرٍئ اشتراك

ض هذه الذكورةُ التً تَفرُضها الحداثة. ؛ ما لَم تُمَوَّ ًّ  االشتراك

مدِر نضاِل المرأةِ الحرةِ على األلّل، فً نضاُل الرجِل الحّرِ ضروريٌّ ب - ث

سبٌِل ترسٌخِ حٌاةِ َشراكٍة نِّدٌٍّة حرةٍ فً وجِه كل هذه المساوئ. 

والرجولةُ الحرةُ ؼٌُر ممكنٍة سوى بتَخّطً شخصٌِة الرجِل الُمستَعبَِد 

بالمملوِب على ٌِد المجتمعِ الذكورّيِ الحاكم. هذا ومن البلزِم نٌُل مرتبِة 
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. وكٌفما "ال  العَبلّمةِ  ًّ افِة التً ال تَفتؤُ سارٌةً فً والِعنا االجتماع والعَرَّ

ٌُولَُد المرُء رجبلً، بل ٌُصبُح رجبلً"، فإنه ٌُولَُد بالممابِل كرجِل َمَدنٌّة، 

ولكْن بممدوِره أْن ٌُصبَح أٌضاً رجبًل حراً. أما رمُز رجولِة بروماتوس، 

ً فً ع صِرنا، إال بِعلِم العصرانٌِة فلٌس باإلمكاِن تجسٌُده مٌدانٌا

الدٌممراطٌِة وفلسفتِها وفنونِها. من األهمٌِة اإلدراُن أّن الحٌاةَ هً هدُؾ 

المٌثولوجٌا والدٌِن والفلسفِة والِعلِم والفّن، وأنّه ٌؤتً فً صدارِة 

أدواِرها تحمٌُك وبناُء الشراكِة الحرةِ والتزاُوجِ الحّر. وبعَد استٌعاِب 

ٌره أخبللٌاً وجمالٌاً. فالزٌجاُت العصرٌةُ المابمةُ ما هً ذلن ٌنبؽً تصٌ

رةٌ حوالً سبَع  إال استمراٌر لثمافِة السبلالتٌِة الهرمٌة )وهً ثمافةٌ ُمعَّمِ

آالؾ سنة(. وهً مشحونةٌ بتضمٌِن شخصٌِة المرأِة والرجِل بثمافِة 

رؾ؛ ومماٌٌِس االؼتصاِب واالعتداِء إلى الحّدِ األلصى متمثلةً فً الش

ِ األولٌة. من  ًّ وذلن بوصِفها الساحةَ التً تُنتَُج فٌها لٌَُِم المجتمِع الدولت

هنا، فمن الضرورّي النظُر إلى تفشً حاالِت الطبلق وانهٌاِر مإسسِة 

نِة  العابلِة وعدِم تََحمُِّك العشك على أنه محصلةٌ لثمافِة االؼتصاِب الُمَضمَّ

واالستؽبلل. بناًء علٌه، ال ٌمكن فً الشخصٌات، والطامعِة فً السلطِة 

ِ فً وجِه ثمافِة االؼتصاب، إال  ًّ تحمٌُك المجتمعِ الحّرِ االشتراك

بالشخصٌاِت الُمتَرعِة لحظٌاً بالفلسفِة والعلِم واألخبللٌاِت والجمالٌات. 

ً أّن َحٌَواِت الشراكِة النّدٌِة الحرِة التً ستتحمُك  ومن الواضحِ جلٌا
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ً على ذلن، سو ؾ تُسِفُر باستمرار عن الجماِل والصواِب تؤسٌسا

 والفضٌلِة بالنسبِة لؤلفراِد والمجتمع.

ًُ بالحٌاةِ المعجزوٌِة البهٌِة التً هَدَمتها الحداثةُ  لن ٌََسعَنا الحظ

الرأسمالٌة، وال مشاطرتُها؛ إال بحٌاةِ الشراكِة النّدٌِة الحرة، 

. ان ًّ طبللاً من ذلن، ٌنبؽً وبشخصٌتِها االشتراكٌِة وكفاِحها االجتماع

وتَنِشبَتِهم على ذهنٌِة الحرٌة  –وباألخِص البنات–اعتماُد تربٌِة األطفاِل 

ؽَر داخل مإسساِت العصرانٌِة الدٌممراطٌة، وَسولِهم بالكفاِح  منذ الّصِ

ً لحٌاتِنا.  ًّ إلى الحٌاةِ العملٌِة نمطا ِ الدٌممراط ًّ ِ االشتراك ًّ االجتماع

 ه وتحبٌذُه وإنجاُحه.وبالتالً علٌنا اكتسابُ 
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 الحياة النديت الحرة في األمت الديمقراطيت:

جمٌعنا نعلُم أنه لكّلِ حٌاةٍ حٌٍة ثبلُث وظابؾ أولٌة. أال وهً تؤمٌُن 

المؤكِل وأمِن الوجوِد وسٌرورةِ النسل. ال ٌمتصُر ذلن على الوحداِت 

ٍ البٌولوجٌِة التً نسمٌها بالحٌاةِ الحٌِة فحسب. بل ولكّلِ ت ًّ كوٌٍن كون

ٌتمتُع بالفاعلٌِة الحٌوٌِة الخاصِة به وظابٌؾ أساسٌةٌ مشابهة. ولكّن تلن 

الوظابُؾ تبلُػ مستوى مختلفاً لدى اإلنسان. إذ ٌحرُز الوالُع مستوى من 

التمدِم فً المجتمعِ البشرّيِ بحٌث لد ٌتسبُب فً المضاِء على وجوِد 

تُِرَن اإلنساُن لفطرٌتِه دون ضابٍط كافِة الكابناِت الحٌِة األخرى، فٌما لو 

أو رادع. وفً حاِل تولِؾ سٌِر الكوِن الحٌوّيِ فً عتبٍة محدَّدة، فإّن 

ِ تتحمُك تلمابٌاً. إنها مفارلةٌ جادة. ففً  استحالةَ دٌمومِة النوعِ البشرّي

حاِل استمرَّ تعاظُم التعداِد البشرّيِ بهذه الوتٌرة )حٌث لاَرَب السبعَة 

سمة منذ اآلن(، فسٌتّم تخطً العتبة البٌولوجٌِة خبلل فترٍة ملٌارات ن

وجٌزة، لتتبدى استحالةُ سٌرورِة الحٌاةِ البشرٌة. إّن والَع اإلنساِن هو 

الذي ٌإدي إلى ذلن. وعلٌه، ٌنبؽً ولُؾ هذا التعاظِم البشرّيِ المفرِط 

 لبل أْن ٌبلَػ الوالُع تلن العتبةَ البٌولوجٌة.

حدثان مثٌران. وتموُم اآللةُ التً ٌمكننا تسمٌتُها بعمِل  النشوُء والتكاثرُ 

نةً بذلن التوازَن بٌن النشوِء والتكاثر.  الطبٌعِة بدوِر مواَزنٍة دابمة، ُمَإّمِ

إال إّن والَع اإلنساِن ٌتحدى هذا التوازَن ألوِل مرة. وفً الحمٌمة، 
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مِر إنساٌن ال فمصطلُح "التؤلّه" ولٌُد هذا الوالع. فاإللهُ فً والِع األ

ٌعرُؾ حدوداً. بمعنى آخر، فمد أفضت الخصابُص الوالعٌةُ والعمبلنٌةُ 

 لئلنساِن إلى تشٌٌِد اآللهِة واألدٌاِن واألنظمِة الخبلّلِة األخرى.

ً للزواِل  لجوُء الكابِن وحٌِد الخلٌِة بشطِر نفِسه والتكاثِر فوراً تحاشٌا

الحٌاة. ففطرةُ التكاثِر لدى كّلِ والعدِم أمٌر مفهوٌم على صعٌِد سٌرورةِ 

وحدةٍ حٌٍة وصوالً إلى مرتبِة اإلنساِن هً تعبٌٌر عن الرؼبِة فً حٌاٍة 

خالدة. والتطلُع إلى حٌاةٍ أبدٌٍة هو رؼبةٌ ال تزاُل ؼٌَر ُمدَركة. ومهارةُ 

اإلدراِن هذه جدُّ محدودة. أما مدى ضرورةِ أو عدِم ضرورةِ إدراِن 

فهو محلُّ نماٍش مختلؾ. لكن، وبعَد إدراِن تلن رؼبِة الحٌاِة تلن، 

ً استحالةُ الوصوِل إلى معنى الحٌاةِ بالتناسل. فحٌاةُ  الرؼبة، تُفَهُم أٌضا

إنساٍن ما مطاِبمةٌ لحٌاِة مبلٌٌن الناس. بالتالً، وكٌفما ال ٌموُم التكاثُر 

بإضفاِء المعنى على الحٌاة، فربما ٌتسبُب أٌضاً بتحرٌِؾ أو إضعاِؾ 

لوةِ الوعً البارزةِ إلى الوسط. أما إدراُن الذات، فهو نشوٌء رابٌع فً 

ً بشرِؾ األلوهٌة. هذا وٌستحٌُل أْن  الكون دون رٌب. ولَم ٌَُحْط عبثا

ٌَكُوَن التناسُل مشكلًة أولًٌة بالنسبِة إلى اإلنسان، بعَد أْن ٌبلَػ المدرةَ على 

المدرِن لنفسه ال ٌنحصُر فً إدراِن نفِسه. بمعنى آخر، فتناسُل اإلنساِن 

بالتوازِن على حساِب كافِة الكابناِت األخرى فمط، بل وٌحٌُط  بللِ اإلخ

لوةَ وعًِ اإلنساِن أٌضاً بالمخاطر. زبدةُ الكبلِم هو أنه ال ٌمكُن للتناسِل 
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َل لضٌةً أساسٌةً لدى اإلنساِن المدِرن لذاته. حٌث بلؽَت الطبٌعةُ  أْن ٌَُشّكِ

ِ فً اإلنسان، بحٌث أخَرَجت دٌمومةَ نسِله من كونِها مستوًى من الر ًّ ل

لضٌةً إشكالٌة. لد ٌُماُل أّن ؼرٌزةَ التناسِل بالٌةٌ فً اإلنساِن كؤّيِ كابٍن 

ٍ آخر، وأنها ستظلُّ مستمرةً لدٌه. هذا صحٌح. ولكنها ؼرٌزةٌ  ًّ ح

عً. متنالضةٌ مع لوِة الوعً. وعلٌه، ٌؽدو ال بد من إٌبلِء األولوٌِة للو

ولَبِْن كان الكوُن لد بلَػ الممدرةَ على امتبلِن الوعً بإدراِن نفِسه ألوِل 

مرةٍ وعلى أعلى المستوٌاِت متمثلةً فً اإلنساِن على حّدِ علِمنا، فلَربما 

ِ جراء  ًّ ًُّ للحٌاةِ نفِسها هو الشعوُر بالحماِس العنفوان كان المعنى الحمٌم

الموت. وما –ه تجاُوز دوامِة الحٌاةِ ذلن، أي إدراُن الكون. وهذا ما مفادُ 

من ؼبطٍة أو عٌٍد خاّصِ باإلنساِن أعظم من هذا. إنه بمثابِة بلوغِ 

النٌرفانا والفناء فً هللا والوعً المطلك. وفٌما وراء ذلن، ال ٌبمى داعٍ 

 لمعنى الحٌاة أو السعادة!

ِ للعشك. ًّ إذ ال ٌُمِكُن  فً هذه النمطِة بالتحدٌِد نَِصُل إلى التعرٌِؾ الحمٌم

ِ للعشك، إال فً حاِل لٌاِم كّلِ َمن ٌعجُز عن  ًّ بلوغُ المعنى المجتمع

ولِؾ انهٌاِر وتفكُِّن مجتمِعه بالتخلً عن مفهوِم الشرِؾ )أو بتعبٌٍر 

ٍ أصّح: عن البلشرؾ(، الذي نُِسَجت خٌوطُه حول المرأِة بنحٍو  ًّ علم

شاِء األمِة الدٌممراطٌة، متبادل؛ ومن ثم بالشروعِ بروحٍ نضالٌٍة فً إن

 واالتساِم بالتالً بآفاِق تحمٌِمه، ولو بصعوبٍة بالؽة.
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ٌتمٌُز تحرُر المرأةِ بعظٌِم األهٌمِة خبلل التحوِل إلى أمٍة دٌممراطٌة. 

ً متحرراً. والمجتمُع المتحرُر هو أمةٌ  فالمرأةُ المتحررةُ تعنً مجتمعا

ورٌِة لملِب دوِر الرجل إلى دٌممراطٌة. كنا لد تحدثنا عن األهمٌِة الث

 ِ ًّ ِ الدٌممراط ًّ نمٌِضه. وهذا ما مفاُده: تؤمٌُن دٌمومِة التحوِل الوطن

بموتِه الذاتٌة، تكوٌُن الموةِ األٌدٌولوجٌِة والتنظٌمٌِة البلزمِة لذلن، وبسُط 

ِ عوضاً عن االستمراِر بالنسِل اعتماداً على المرأةِ أو  ًّ التداِره السٌاس

بمعنى آخر، فإّن هذا ٌعنً خلَك الذاِت أٌدٌولوجٌاً وسٌاسٌاً،  التحكِم بها.

. هذه الحمابُك  ًّ وتؤمٌَن المتانِة الذهنٌِة والروحٌة بدالً من التكاثِر الفٌزٌاب

. أي، ٌنبؽً  ًّ ُن طبٌعةَ العشِك المجتمع عدم  –وبكّلِ تؤكٌد–هً التً تَُمّكِ

ِ بٌن شخَصٌن. اختزاِل العشِك إلى تبادِل المشاعِر واالنجذاِب  ًّ الجنس

بل وٌتعٌن عدم االندفاعِ وراء الجمالٌاِت الشكلٌِة الخالٌِة من المعانً 

ًٌّ على إنكاِر العشك. وما إنكاُر  الثمافٌّة. إّن الحداثةَ الرأسمالٌةَ نظاٌم مبن

المجتمع، استعاُر الفردٌة، إحاطةُ الجنسوٌِة بكافِة المٌادٌن وتفشٌها 

حبلُل الدولِة المومٌِة محلَّ الرب، وتحوٌُل المرأةِ إلى فٌها، تؤلٌهُ المال، إ

هوٌٍة مجانٌٍة أو زهٌدةِ األجر؛ كلُّ ذلن لٌس سوى دلٌٌل على إنكاِر 

 األرضٌِة المادٌِة للعشك.

ٌجُب تعرٌُؾ طبٌعِة المرأِة جٌداً. فاعتباُر الؽرٌزةِ الجنسٌِة لدى المرأِة 

العبللِة معها بناًء على ذلن؛  جذابةً بٌولوجٌاً، وااللتراُب منها وعمدُ 
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ٌعنً ُخسراَن العشِك من البداٌة. فكٌفما ٌستحٌُل علٌنا تسمٌةُ عملٌاِت 

ِ لدى الكابناِت الحٌِة األخرى بالعشك، فمحاٌل أٌضاً  ًّ االتحاِد البٌولوج

ِ المابِم على خلفٌٍة بٌولوجٌٍة  ًّ إطبلُق تسمٌِة العشِك على االتحاِد الجنس

ِ لدى الكابناِت  لدى اإلنسان. بل ًّ بممدوِرنا تسمٌتُه بنشاِط التناسِل الطبٌع

ً حتى تَموَم بهذا النشاط.  الحٌة. وال داعً حتى ألْن تَكُوَن إنسانا

ًُّ الشهوةِ ٌموُم بهذا النشاِط بؤسهِل األشكال.  وباألصل، فاإلنساُن الحٌوان

، ٌتعٌُن علٌه التخلً ع ًّ ن نمِط وعلٌه، فَمن ٌطمُح إلى العشِك الحمٌم

ِ ذان. ولن نستطٌَع تصٌٌر المرأةِ صدٌمًة  ًّ ِ الحٌوان ًّ التناسِل اإلنسان

عزٌزةً ورفٌمةَ درٍب كرٌمة، إال بممداِر تجاُوِزنا لمماربتنا منها 

. وأشدُّ العبللاِت مشمةً هً الصدالةُ والرفالٌةُ  ًّ كموضوعِ جذٍب جنس

 التً تتخطى الجنسوٌةَ مع المرأة.

لعبللاِت على خلفٌِة بناِء المجتمعِ واألمِة الدٌممراطٌة، هذا وٌلزُم بناُء ا

حتى لدى العٌِش مع المرأةِ فً ظّلِ حٌاةِ الشراكِة الندٌة. أي، علٌنا 

تجاُوُز النظرةِ التً تنٌطُ المرأةَ بؤدواٍر من لبٌِل الزوجِة أو األّمِ أو 

التملٌدٌِة  األخِت أو الحبٌبة، مثلما الحاُل دوماً فً الحداثِة وفً الحدودِ 

المرسومة. وعلٌنا أوالً توطٌُد العبللاِت اإلنسانٌِة المنٌعِة المستندةِ إلى 

وحدةِ المعنى وإنشاِء المجتمع. بمعنى آخر، على أّيِ رجٍل أو امرأٍة 

التخلً عن الزوجِ والولِد واألّمِ واألِب والحبٌِب إْن دَعت الحاجة، دون 
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ً عن دوِره فً المجت . إّن الرجَل أْن ٌتخلى بتاتا ًّ ِ والسٌاس ًّ معِ األخبلل

المويَّ ال ٌتوسُل لطعٌاً إلى المرأة، وال ٌنساُق وراَءها، وال ٌضربُها أو 

ٌشتُمها، وال ٌحسُدها. وحتى لو كانت حبٌبتَه أو زوجتَه، فعندما تطلُب 

منه الفراَق أو الطبلق، فبل ٌإنّبُها حتى ولو برفعِ اإلصبع. بل ٌساعُدها 

كما تشاء، بعَد توجٌِه انتماداتِه لها إْن ُوِجَدت. ولَبِْن كان  على العٌِش 

ٌتطلُع إلى العٌِش مع المرأةِ بعبللٍة ذاِت دعابم أٌدٌولوجٌٍة واجتماعٌٍة 

وطٌدة، فعلٌه ترُن موضوعِ االختٌاِر والبحِث للمرأة. فبمدِر ما ترتمً 

راِن اعتماداً على المرأةُ بمستوى حرٌتِها واختٌاِرها الحّرِ وبمابلٌِة الحِ 

 لوتِها الذاتٌة، فسٌَكُوُن العٌُش معها أجمل وأثمن بالِمثل.

ال ٌُمكُن عٌُش الحٌاةِ الندٌِة الحرةِ المثلى بٌن المرأِة والرجِل ضمن 

، إال بعَد إنجاِز النجاحاِت  ًّ ظروفِنا الراهنِة وفً والِعنا االجتماع

لشالة. وال مفّر من أْن العظمى فً أنشطِة بناِء األمِة الدٌممراطٌِة ا

ً بنسبٍة علٌا. وعشٌك  ٌُعاَش أو ٌَكُوَن دٌالٌكتٌُن العشِك المٌَِِّم أفبلطونٌا

ًَّ هو عشُك الفكِر  كهذا هو عشٌك ثمٌن. ذلن أّن العشَك األفبلطون

والعمل. ومن هنا تؤتً لٌمتُه. فً حٌن إّن العٌَش كلَّ لحظٍة مع أجمِل 

نه لٌس بعشٍك أساساً، فسوؾ تُستَعَرُض نساِء العالَِم لٌس عشماً. وأل

شتى أشكاِل االزدواجٌِة بعد فترةٍ وجٌزةٍ من االتحاد، نظراً النطبللِه 

من الحاجِة إلى عبللٍة ال معنى لها أو مبنٌٍة على أرضٌٍة بٌولوجٌة. 
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ممابل ذلن، فإّن الكثٌَر من النساِء والرجاِل الٌافعٌن ِمّمن كانوا عبٌَد 

واجدوا معاً أبداً، لد أثَبتوا مدى كونِهم شخصٌاٍت مهٌبًة األمِس ولَم ٌت

؛ وذلن من خبلِل إنجاِحهم فً الحركةضمن الممارسِة العملٌِة ورصٌنةً 

ٍ خبلل بناِء األمِة  ًّ أعماالً عظٌمةً جنباً إلى جنٍب وبعشٍك أفبلطون

الدٌممراطٌِة لشعبِهم. ولدٌنا المباُت من خٌرةِ شهداِبنا الشجعان فً هذا 

 المضمار. إنهم أبطاٌل بواسل نجحوا فً التحوِل إلى أمثاِل مم وزٌن.

التطرَق إلى تجاربً الشخصٌِة فً هذا وبهذه المناسبة، فإنً أَعتَبُِر 

ًَّ اإلٌفاُء به. وحسبما ٌخطُر ببالً، فمد اعتَبَرُت مصادلةَ  الصدِد َدٌناً عل

الطفولِة ضرورةً من ضروراِت الحرٌة. كنُت  ألعابالفتٌاِت فً أولى 

شعرُت وكؤنً أخسُرهّن كلّهّن بعد زواِجهّن، بما فً ذلن أخواتً 

ُت للٌبلً وواجهُت أخبلَق الشرِؾ الصارمةَ فً الكُبَرٌات. وبعَدما كبر

المجتمع، انزوٌُت على نفسً كلٌاً. لكّن هذا االنزواَء كان مشحوناً 

باالؼتٌاِظ واالستٌاء. إذ كنُت أعً لتَّوي أننا خسرنا النساَء منذ أَمٍد 

ً بالوضعِ المابِم بٌن الجنَسٌن. ولَطالما كنُت  سحٌك. لَم أَرَض لطعٌا

ًٌّ على األخطاء. ولذلن لَم أَلَبْل به أبداً. ولَم أعتمُد أّن  هذا الوضَع مبن

أَشعْر بالرؼبِة فً العٌِش مع المرأِة اعتماداً على هذا الوضع. وعلى ما 

أعتَمد، فمد انتبَهت أمً لحالتً هذه باكراً عندما لاَلت لً: "لن تَكُوَن مع 

ً لَم أرؼبْ  بتاتاً بؤْن تَكُوَن لً  المرأةِ بحاِلَن هذه". وبالفعل، أنا أٌضا
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امرأة. وحتى لو شبُت فمد كنُت ال أعرُؾ كٌؾ سؤعٌُش معها. هكذا، 

فكلما كبرُت كنُت أتحوُل إلى طفٍل ضخم. كان الرجاُل حولً لد 

أصبحوا ذباَب النساء. أما أنا، فبمٌُت مسكٌناً بابساً. وبالكاِد أتذكُر اهتماَم 

كُّن ٌنظُرَن لً وكؤنً "حدٌث النساِء بً. فعلى أؼلِب الظّنِ أنهّن 

مٌإوٌس منه". أو باألصح، كُّن ٌُشِعرننً بؤنً مخلوٌق محبوٌب ولكنً 

ال أُواِكُب عصري. فبٌنما كان الجمٌُع ٌَِجُد لنفِسه لرٌناً وحبٌباً، كنُت 

ٌَُن لً عشٌك أو  عاجزاً حتى عن التماِط أنفاسً فً هذا الشؤن. كما لَم 

لرّبِ أو ما شابه. األمُر الوحٌُد الذي كنُت هٌاٌم بؤموٍر أخرى كعشِك ا

ًُ بصدالاٍت حسنٍة وفاضلة.  مهتماً به هو الحظ

، لبل البدِء بحادثِة  ًّ كانت لدّي مٌوٌل ٌمكن تسمٌتُها بالعشِك األفبلطون

ًَّ الذي  الزواجِ الذي عشتُه على حٌن ؼّرة. فكلما اكتشفُت الجماَل اإلله

ثٌِرها. ولكنً لَم أَُكْن لادراً على تُخفٌه المرأة، كنت أدخُل تحت تؤ

طالما كنُت أرى اإلفصاحِ عن ذلن للطرِؾ اآلخر، ولَم أرؼْب ذلن. فلَ 

.  الوطَن تابه ًّ والهوٌةَ المفمودةَ مستوَرٌن خلؾ هذا العشِك األفبلطون

وحسَب رأًٌ، كان محاالً تَحمُُّك العشِك الوطٌِد والجامحِ واإلرادّيِ 

َد وطنَه وهوٌتَه. وكم هو مإلٌم ومإسٌؾ أّن والمعمول، لدى َمن فَمَ 

تشخٌصً هذا كان صحٌحاً. سؤَكوُن ُمراوؼاً لو زعمُت أّن زواجً 

األجوَؾ والخطٌَر كان ٌفتمُر إلى العواطؾ. وسؤكوُن ازدواجٌاً لو للُت 
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أنه كان ألهداٍؾ سٌاسٌٍة بحتة. حٌث كانت هنالن العاطفةُ واألهداُؾ 

ي إْن كانت هً َمن طرَق الباَب بداًٌة أم أنا. السٌاسٌةُ فً آن. ال أدر

ولو للُت أّن األمَر كان بمحِض الصدفة، فلن أكُوَن والعٌاً كثٌراً. 

وبرأًٌ، فإّن اإلٌضاَح الوحٌَد لهذه العبللِة هو استحالةُ تحمُِّك عشِك 

الوطِن التابِه والهوٌِة المجتمعٌِة المفمودة. ولد أٌََّدت المجرٌاُت هذه 

 ة. فمد كانت تلن السنواُت مرحلةً لن ٌتحمََّك العشُك فٌها أبداً.الحمٌم

وباألصل، كانت أؼنٌةُ آرام، التً استمعُت إلٌها آنذان، تسرُد هذا 

 الحزب ناءِ المستحٌل. وعلٌه، ٌمكننً التبٌاُن أنً انعكفُت على ب

وتكرٌِس الحرِب الشعبٌِة الثورٌِة بتلن النممِة الجامحِة التً ساوَرتنً 

جّراء استحالِة تحمُِّك العشِك فً تلن الظروؾ. وعندما انخرَط عدٌد جمٌّ 

ً جماعٌاً. إذ كانت  من الفتٌاِت فً أنشطتً، بات ما عشتُه معهّن عشما

ِ معدومة. ولَم أتجرأْ لطعٌاً على الشروعِ فً  ًّ ظروُؾ العشِك الشخص

بَ  ، الذي جرَّ ًّ  اء داخله الكثٌرون فٌما عداي، سوتجربِة العشِك الشخص

أم خارجه. لمد كان الخوُؾ ٌلحفنً مرةً أخرى. أو باألصّح،  الحزب

ً فً استحالِة تحمُِّك هكذا عشك. ولد كانت فكرتً هذه  كنُت أفكُر دوما

صاببة. إذ كانت فكرةُ "عروس األرِض" تُراودنً دابماً فً تلن األٌام. 

كانت هنان المباُت بٌنما لَم ٌَكُن لديَّ محلٌّ لطعٌاً لفكرِة "عروسً أنا". 
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من الفتٌاِت اللواتً كُّن أكثر جرأةً وذكاًء منً. ولد استشهَدت ؼالبٌتُهّن. 

 ولَطالما سعٌُت إلى إشعاِرهّن بؤنً ُملكُهّن، ولكن ببل جدوى.

وفً مثِل هذه الحاالت، ٌتعٌُن تجسٌُد تحرِر الوطِن والمجتمعِ واألمِة 

ضً بدوِره خوَض حروٍب فً الفرِد وفً عناصِر العشك. وهذا ما ٌمت

عسكرٌٍة ضارٌٍة وصراعاٍت سٌاسٌٍة شدٌدة، وٌتطلُب لوةً أخبللًٌة 

وأٌدٌولوجٌةً خارلة. عبلوةً على أنه ال ٌَحتمُل ؼٌاَب الجمالٌاِت أو 

، فعلٌه تلبٌةُ  ًّ االفتماَر إلٌها. وَمن ٌزعُم أنه صاحُب عشٍك أفبلطون

ًَّ الخاصَّ  متطلباِت هذه الشروِط كافة، فً حاِل إضفابه الطابَع الشخص

على عشِمه. وإذا لَم تَكِفه لوتُه لذلن، فعلٌه االستمراُر فً العشِك 

. وفً حاِل خذَلَته لوتُه حتى ألجِل ذلن أو فً إضفاِء  ًّ األفبلطون

المعنى علٌه، فما سٌَسري حٌنها هو عٌشُه حالةَ الزواجِ التملٌدّيِ السابدة 

سوُدها المواعُد البٌولوجٌة، وٌطؽى علٌها فً الحداثِة والمدنٌة، والتً تَ 

ًُّ العبودّي. هذا وٌستحٌُل أْن ٌجتمَع العشُك الحرُّ مع  الِجماعُ الجنس

 ِ ًّ العبودّي، أو مع العبللاِت الخارجِة عن –عبللاِت الزواجِ البٌولوج

 إطاِر الزواج. ذلن أّن لانوَن العشِك ال ٌَحتمُل هكذا عبللات.

شهٌداتِنا العظٌماِت ومن لٌَِِمنا النبٌلِة تلن أّن المرأةَ  لمد تعلمُت تماماً من

كٌاٌن عزٌز. ولَربما ما جرى عٌشُه معهّن كان عشَك الحظًِ ثانًٌة 
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بالوطِن التابِه وعشَك اكتساِب الهوٌِة المجتمعٌِة المفمودِة ثانٌةً وبُحرٌة. 

ً وحمٌمٌاً للؽاٌة. كما ك ً نفٌسا ً أّن هذا بذاتِه كان عشما ان عشماً علما

ٌَصوُل فٌه وٌَُجوُل الخونةُ واالزدواجٌون أٌضاً. وهكذا، كنُت بذلن 

 أُعٌُد إحٌاَء ذكرى مم وزٌن، وأُحممُها ثانٌةً فً آٍن معاً.

ً بذلن هو نمطُ الحٌاةِ مع  السإاُل اآلخُر الذي ٌحفُّه الفضوُل ارتباطا

مرافعتً إلى المرأة. ولد تطرلُت بٌن الفٌنِة واألخرى فً كافِة مجلداِت 

كِر األهمٌَة الفابمةَ التً ٌتحلى  سإاِل: كٌؾ نعٌُش مع المرأة؟ أخصُّ بالذِّ

بها العٌُش مع المرأةِ فً كنِؾ الحداثة. فهً لضٌةٌ ال تَُحلُّ بطلِب ٌِد 

 " المرأةِ أو البحِث عنها، أو بخداِعها أو العٌِش معها فً البٌِت "الخاّصِ

ٌاةَ بإنجاِب األطفاِل أو من دونِهم. فؤلجِل أو "العاّم"، أو بمشاركتِها الح

كَن فً للِب وعمِل المضاٌا  حّلِ هذه المضٌِة التً تحتلُّ الزاوٌةَ الرُّ

ً بالمماربِة العلمٌِة والفلسفٌِة واألخبللٌِة  االجتماعٌة، ٌتعٌُن العمُل أساسا

والجمالٌة. فالحٌاةُ الندٌةُ الحرةُ مع المرأِة فً عصِرنا، أي فً ظّلِ 

ظروِؾ الحداثِة الرأسمالٌة، تستلزُم التحلً بروِح المسإولٌِة العلٌا 

وبالمماربِة العلمٌِّة والفلسفٌِّة واألخبللٌِّة والجمالٌِّة لها. فمن دوِن معرفِة 

الوضعِ الذي أُلِحَمت فٌه المرأةُ طٌلَة تارٌخِ المدنٌِة وفً العصِر 

ِ منها؛ الحدٌث، ومن دوِن االستطاعِة على الدنّوِ األخ ًّ ِ والجمال ًّ بلل
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بِة معها، فإّن كلَّ أنواعِ الحٌاةِ معها  فؤٌّما كان شكُل الوحدِة الُمَجرَّ

 باألخطاِء والبلأخبلِق والمُبحِ والشناعة. –دو بُدّ –ستنتهً 

إّن عدم تبذٌِر الحٌاِة مرهوٌن أواًل بتحمٌِك األشكاِل الصحٌحِة واألخبللٌِة 

َبت  والجمالٌِة من الحٌاةِ مع المرأة. كما إّن تحلٌَل هوٌِة المرأة )التً ُجّرِ

علٌها وُمثِّلَت فً شخصٌتِها كافةُ ضروِب العبودٌة( ومشاركةَ دعواها 

ُل الشرَط من أجِل الحرٌِة والمساواةِ كرفٌِك درٍب ف ً الحٌاة، ٌَُشّكِ

ٍ وجمٌل. ولَبِْن لُِربَت السطوُر  ًّ ًَّ للتحوِل إلى رجٍل سلٌٍم وأخبلل األول

المعنٌةُ بذلن فً المرافعِة بعٌٍن صاببة، فستُدَرُن بنحٍو أفضل دوافُع 

إٌبلبً األهمٌةَ الكبرى لهكذا نمٍط من الحٌاة وجعلً إٌاه مبدأً ثابتاً. 

ِ والشناعِة والمُبحِ تتولُد عن نمِط  حٌث إّن أفظَع أشكالِ  ًّ التردي األخبلل

الحٌاةِ المنؽمسِة فً رجعٌِة وبدابٌِة مفهوِم "التمكن من المرأة" 

هُ حتى المٌوَل الجنسٌةَ البٌولوجٌة(،  الجنسوّي )شكل العبللة الذي ٌَشّوِ

والذي تفرُضه أخبلُق المدنٌِة المتمحورةِ حول السلطِة فً كنِؾ 

وإذ لُِرَئ الصراعُ الذي خضتُه ممابل ذلن، واستُوِعبَت النتابُج الحداثة. 

المترتبةُ علٌه بمنواٍل صحٌح؛ فسوؾ تُعاُش الحٌاةُ مع المرأِة بصورٍة 

أكثَر أخبللٌةً وجمالٌة. لذا، ٌنبؽً على كّلِ رجٍل وامرأةٍ ٌتحملون عبَء 

ا دوماً المسإولٌِة فً هذا السٌاق )ونخصُّ المرأةَ هنا( أْن ٌَرتَمو

بممارباتِهم وممارساتِهم العملٌِة فً المجاالِت العلمٌِة والفلسفٌِة 
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موها وٌَعملوا على إحٌابِها فً ذهنٌِة  واألخبللٌِة والجمالٌة، وأْن ٌُنَّظِ

زوا من شؤنِهم، وٌنظموا  األمِة الدٌممراطٌِة ومإسساتِها؛ وذلن كً ٌَُعّزِ

كافبٍة فً مختلِؾ الحموِل أنفَسهم، وٌَحَظوا بمستوٌاٍت متوازٌٍة ومت

 االجتماعٌة.

ٍ ومفعٍم  ًّ ٍ حّرٍ ودٌممراط ًّ ال ٌُمكُن عٌُش الحٌاةِ البشرٌِة إال بنحٍو مجتمع

بالمساواةِ ضمن االختبلؾ، سواء كان المرُء طلٌماً أم سجٌناً، وسواٌء 

ه أم فً أٌِة لحظٍة أو مكاٍن داخل الفضاِء المترامً.  تواجَد فً رحِم أّمِ

كاِل الحٌاةِ األخرى هً شاذة، وبالتالً َمَرِضٌة. ولكً تُعاَد وكلُّ أش

الحٌاةُ إلى مجراها الصحٌحِ وتُداوى فتتعافى، ٌنبؽً خوُض كفاٍح 

، بما فً ذلن إنجاُز  ًّ دإوٍب بشتى أنواعِ الموِل والعمِل االجتماع

َن فً سبٌِل ذلن الذهنٌةُ واإلرادةُ البلزمتان  الثورة. وٌنبؽً أْن تَتَكوَّ

 أخبللٌاً وجمالٌاً وفلسفٌاً وعلمٌاً.

إذن، والحاُل هذه، وفً حاِل خروجً من السجن، فؤٌنما كان مكانً أو 

اللحظةُ التً أحٌاها، فإنً ُحكماً سؤواظُب حتى آِخِر رمٍك على خوِض 

الكفاحِ المتواصِل بشتى أنماِط الموِل والعمل من أجل المجتمعٌِة التً 

لٌها؛ ومن أجِل "اتحاِد األمِم الدٌممراطٌة"، جهدُت لتحمٌِك االنتماِء إ

الذي هو سبٌُل الحّلِ والخبلِص بالنسبِة لشعوِب الجواِر أوالً ولكافِة 
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شعوِب الشرِق األوسِط ؛ وكذلن من أجِل "اتحاِد األمِم الدٌممراطٌِة 

العالمٌة"، الذي هو سبٌُل الحّلِ والخبلِص بالنسبِة إلى جمٌعِ شعوِب 

تُعَدُّ شعوُب الشرِق األوسِط جزءاً ال ٌتجزأُ منها. وسؤثابُر  العالَِم التً

على مسٌرتً اعتماداً على شخصٌِة الحمٌمِة التً ناَلت نصٌباً وفٌراً من 

الحمٌمِة لدّي، ومتحصناً بالموِة األخبللٌِة والجمالٌِة والفلسفٌِة والعلمٌِة 

 َ تشاَطُرها مع البلزمِة لذلن؛ وسؤَكَسُب الحٌاةَ بناًء على ذلن، وسؤ

 الجمٌع.


