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ابتسام عازم

ــنـــاول الـــبـــاحـــثـــة واألكـــاديـــمـــيـــة  ــتـ تـ
العراقية، زهــراء علي، في كتابها 
»املـــــــــــرأة والــــجــــنــــدر فـــــي الـــــعـــــراق: 
بــن بــنــاء األمـــة والــتــفــتــت«، الــصــادر عــن »دار 
التاريخ  جامعة كامبردج« نهاية عام 2018، 
والنسويات  النسوية  للحركات  االجتماعي 
ــاك تــنــطــلــق لــتــقــديــم  ــنــ فــــي الــــــعــــــراق. ومــــــن هــ
ــراق الــســيــاســي  ــعـ قـــــراءة أوســــع فـــي تـــاريـــخ الـ
تحاول  واالجتماعي.  والفكري  واالقتصادي 
علي في كتابها الوقوف على التحّوالت التي 
مر بها العراق، منذ تأسيس الدولة الحديثة 
في عشرينيات القرن املاضي إلى يومنا هذا، 
وهي بذلك تضيء كيف أّدت هذه التحّوالت 
ذاتــه،  إلــى خلق »مجتمعات« داخــل املجتمع 

مجتمعات معسكرة تفتتها الطائفية.
تركز الباحثة العراقية، والتي تعمل أستاذة 
مــســاعــدة فــي »جــامــعــة روتـــجـــرز« األمــيــركــيــة 
بوالية نيوجيرزي، في بحوثها على قضايا 
الــجــنــدر واملـــــرأة كــمــا الــحــركــات االجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة فـــي الـــشـــرق األوســــــط عــمــومــا، 
والـــــعـــــراق خـــصـــوصـــا، وتـــبـــحـــث ســيــاقــاتــهــا 

املتعلقة بالحرب والصراعات. 

أبعد من النسوية
»العربي الجديد« في نيويورك،  في حديث لـ
ــا الــجــديــد، تــطــّرقــت عــلــي إلــى  حـــول إصـــدارهـ
واقــــع اإلنـــتـــاج املــعــرفــي حـــول تـــاريـــخ الــعــراق 
إذ تـــرى أن »هــــذا اإلنـــتـــاج املــعــرفــي كــثــيــرًا ما 
تسوده مقاربة تقليدية تركز على السلطات 
واألنظمة السياسية والقيادات، مما يجعلها 
تـــقـــدم قــــــراءات مـــحـــدودة وتــقــلــيــديــة لــتــاريــخ 
الكثير  تركيز  عن  ناهيك  الــعــراق ومجتمعه. 
من تلك األبحاث على فترات محدودة تتراوح 

في حدود عام 2003«. 
لكن مــا الـــذي يضيفه تــنــاول تــاريــخ أي بلد، 
ولـــيـــس الـــعـــراق فـــقـــط، مـــن مــنــظــور الــنــســويــة 
والتاريخ االجتماعي؟ تشير املؤلفة هنا إلى 
أنـــه »مـــن الـــضـــروري أن نــنــظــر إلـــى مــوضــوع 
بالنساء  فقط  يحصرها  ال  بشكل  النسوية 
بالعدالة  يتعلق  كأمر  بل  املـــرأة«  أو »قضايا 
االجــتــمــاعــيــة الــكــامــلــة فــي أي مــجــتــمــع. وهــذا 
يعني أنــهــا تــخــّص كــذلــك الــرجــال، وتتقاطع 
والطبقة  واالقــتــصــاد  الفقر  مثل  مسائل  مــع 
وغــــيــــرهــــا. بـــكـــلـــمـــات أخـــــــرى، فـــــإن طـــــرح فــكــر 
ة الــتــاريــخ، يعني أنــنــا نتناول  نــســوّي لــقــراء
تــاريــخ بلد مــا عــن طــريــق تــاريــخ املجتمعات 
الرسمي  التاريخ  املهّمشة، وليس عن طريق 
واملـــؤســـســـات املــهــيــمــنــة. والـــنـــســـاء هـــن جــزء 

أساسي من املجتمعات املهمشة«.

تاريخ شفوي 
اإلثنوغرافي  املنهج  بحثها  في  علي  اتبعت 
كـــي تــتــمــكــن مـــن طــــرح قـــــراءة بــديــلــة لــتــاريــخ 
العراق من منظور الفئات والطبقات املهمشة. 
في هــذا السياق تشرح قائلة: »كــان ال بد أن 
ــــاس الــعــمــل املــيــدانــي  ُيــبــنــى بــحــثــي عــلــى أسـ
اإلثنوغرافي املتعمق. ولهذا عشت في بغداد 
كذلك  قمت  لكن  رئيسي،  بشكل  سنتن  ملــدة 
بـــزيـــارات بــحــثــيــة إلـــى أربـــيـــل والــســلــيــمــانــيــة، 
فـــي كــردســتــان الـــعـــراق. فـــي هــاتــن السنتن 
عايشت النساء ووقفت على عمل املؤسسات 

املقابالت  على  بحثي  يقتصر  ولــم  املختلفة 
ــنــــت مـــنـــخـــرطـــة  ــــي كــ ــنـ ــ ــدات، بـــــل إنـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ واملـ
ومــوجــودة دائــمــا مــع تلك الحركات واألفـــراد 

ولهذا نتحدث عن تناول إثنوغرافي«. 
ــــك مــــا بــــن األعــــــــوام 2010  ــان ذلـ ــ تـــضـــيـــف: »كــ
لــلــبــحــث، في  و2012 وعــــدت بــعــدهــا مـــجـــددًا 
بشكل  ولــكــن  و2017،  و2016   2013 ســنــوات 
ــان الـــغـــرض مـــن الــــعــــودة تــوســيــع  مــتــقــطــع. كــ
الــبــحــث لــيــشــمــل الــنــجــف والـــكـــوفـــة وكـــربـــالء 
الذي  والناصرية في سياق الحراك الشعبي 

عاشه العراق«.
ــا مــن  ــويـ ــفـ ــلـــي تــــاريــــخــــا شـ ــــك، جـــمـــعـــت عـ ــذلـ ــ كـ
وسياسيات،  اجتماعيات  ونــاشــطــات  نــســاء 

أتن  أعمارهن ما بن 21 و74 سنة،  تتراوح 
ذلــك  مــّكــن  وتــوجــهــات مختلفة.  مــن خلفيات 
الباحثة العراقية من تغطية حقب واسعة من 
حياة املرأة واملجتمع العراقي بكل جوانبها 
ــة والــســيــاســيــة  االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـ
والفكرية. أما املواضيع التي تعرضت إليها 
بينها  ومــن  متنوعة  فكانت  الــنــقــاشــات  تلك 
قوانن األحوال الشخصية والعنف الطائفي 
بن  واملساوة  املجتمع  وعسكرة  والسياسي 
الجنسن والتحرر والعدالة االجتماعية على 

سبيل املثال ال الحصر.

خفوت الراديكالية
ــيــــات  ــي ســـيـــاق األدبــ ــ تـــضـــع عـــلـــي بــحــثــهــا »فـ
الــــنــــســــويــــة الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــقـــومـــيـــة ومــــــــا بــعــد 
بن  التداخل  على  التركيز  مع  الكولونيالية 
قــضــايــا الـــجـــنـــدر واألمــــــة والــــدولــــة والـــديـــن« 
ــا. وتـــــؤّكـــــد املـــؤلـــفـــة أنــهــا  ــبــــاراتــــهــ بـــحـــســـب عــ
والقوميات  الــدولــة  »تأثير سياسات  درســت 
والقبلية  الدينية  والديناميكيات  املتنافسة 
والعقوبات  الــحــروب  عــن   

ً
فــضــال والطائفية، 

االقتصادية، على تبلور القواعد واملمارسات 
والنشاطات  والخطابات  بالجندر  املتعلقة 

النسائية العراقية«.
في  نــســويــة  »أول جمعية  أن  إلـــى  عــلــي  تشير 
الــعــالــم الــعــربــي كــانــت فــي الــعــراق ومــصــر عام 
1923، وتــلــتــهــا الــعــديــد مـــن الـــحـــركـــات كــانــت 
ــيـــة. ولـــكـــن فــكــر تــلــك الـــتـــيـــارات شهد  ــالـ ــكـ راديـ
تــراجــعــا فـــي فـــتـــرات الحـــقـــة. ومــــا زلــنــا نشهد 
ولكن  راديــكــالــيــات  ناشطات نسويات  وجــود 
ــح: »يــعــود 

ّ
 نــســبــيــا«. تــوض

ً
الــعــدد يبقى قــلــيــال

سبب هــذا الــتــراجــع إلــى الــتــراجــع الــعــام الــذي 
ــراق عــلــى مــســتــويــات عـــديـــدة من  ــعــ شـــهـــده الــ
بــيــنــهــا الــصــحــة والـــتـــعـــلـــيـــم«. وحـــــول املــشــهــد 
الــعــام املــتــعــلــق بــالــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة تلفت 
عــلــي إلـــى »انــتــعــاش« ثــقــافــة الــــ »إن جــي أوز« 
في العراق، مما يؤثر على البرامج والخدمات 
الــتــي تــقــدمــهــا الــحــركــات الــنــســائــيــة، وخــاصــة 
أو  الطائفة  الــخــروج مــن كنف  التي تريد  تلك 
اإلشكالية  إن  إلــى  وتشير  القومية.  أو  الــديــن 
في هذا السياق تكمن في أن عــددًا ال بأس به 
من تلك املؤسسات تحمل برامج مشابهة من 
ضمنها نشر توعية حول مواضيع معّينة أو 
)كــوتــا(  كالحصص  مشابهة  بــأمــور  املطالبة 
.  تؤكد الباحثة العراقية على 

ً
في البرملان مثال

والبرامج  املطالب  فــي  تكمن  ال  اإلشكالية  أن 
مــن الــنــاحــيــة املــبــدئــيــة، بــل لــكــونــهــا مــفــروضــة 
بتأثير أجندات املؤسسات املانحة في الكثير 
من األحــيــان. وتشير في الوقت ذاتــه، إلــى أنه 
وفــي ظــل غــيــاب مــؤســســات وغــيــاب الخدمات 
ــات الـــنـــســـائـــيـــة هــي  ــركــ ــإن الــــحــ ــ األســــاســــيــــة، فــ
الــتــي تــقــدم خــدمــات اجــتــمــاعــيــة مــن املفترض 
أن تــقــدمــهــا الـــدولـــة. لــكــن هـــذا ال يــعــنــي غياب 
ــبـــات الــنــظــرة  الـــنـــاشـــطـــات الـــنـــســـويـــات صـــاحـ

النقدية والفكر البديل إال أن عددهن قليل.  

مصطلحات ومغالطات
ولدى الحديث عن الفرق بن النسائي وبن 
الــنــســوي، تــجــيــب عــلــي بــالــقــول: »هــــذا ســؤال 
الــســهــولــة. ولكن  بتلك  لــيــس  وتــنــاولــه  معقد 
عموما يمكن أن أقول إنني أعتبر أن أي امرأة 
لــلــنــســاء أو  تــقــديــم شـــيء للمجتمع،  تــحــاول 
الــرجــال، فهي تقوم بعمل نسوي. طبعا هذا 
إلــى جــانــب أنـــواع أخـــرى مــن العمل النسوي 
األكثر راديكالية واملرتبط تاريخيا باليسار.. 
فــي كــتــابــي أقـــف عــنــد إشــكــالــيــة الــحــديــث عن 
مــفــهــوم »الــعــلــمــانــيــة« ومــفــهــوم »الــــديــــن«. ال 
أريــد أن أقــع بخطأ التوجه الــذي يــرى أن أي 
شيء مرتبط بالدين هو »محافظ« أو أن أي 
شيء علماني هو »متفتح«. هذه التصنيفات 
أكــثــر تعقيدًا، وقــد وجــدت  مغلوطة والــواقــع 
نساء يعّرفن أنفسهن بأنهن علمانيات ولكن 
ــا،  نــجــدهــن يــحــمــلــن فـــكـــرًا مــحــافــظــا وذكــــوريــ
ــاك جـــــزء آخـــــر ال يـــحـــب تـــعـــريـــف نــفــســه  ــنــ وهــ
أكثر  أحيانا  بممارسته  وجــدتــه  بالعلماني 
هذا موضوع  املطاف  نهاية  وفي  راديكالية، 

شائك وعلينا التعامل معه بدقة وحذر«. 
تــصــف عــلــي كــتــابــهــا بـــأنـــه لــيــس عـــن الــنــســاء 
ــة الـــنـــســـويـــة فــــي الــــعــــراق  ــركــ ــنــــدر والــــحــ والــــجــ
فــحــســب، بـــل كـــذلـــك بـــأنـــه عــمــل نـــســـوي يحلل 
االجتماعي  الــتــاريــخ  نسوية  نظر  وجــهــة  مــن 
واالقتصادي والسياسي املعاصر في العراق.

العراق من وجهة نظر نسوية

كانت الحركات النسوية 
راديكالية في بداياتها 

أكثر من اآلن

اإلنتاج المعرفي حول 
العراق محكوم في 

الغالب بنظرة ضيقة

الصادر  الكتاب  والــذكــر« عنوان  الفكر  في  ــاٌت 
َ
»ُمــَبــاَســط

الحراق  التهامي  املغربي محمد  والفنان  للباحث  حديثًا 
عن منشورات »دار أبي رقراق«. يتناول الكتاب الجدلية 
بـــن »أنــــــوار اإلســــــام« و»أنـــــــوار الـــحـــداثـــة« طــلــبــًا إلنــقــاذ 
 منهما 

ّ
كــل يعاني منها  التي  املعنى«  »أزمــة  متبادل من 

في السياق التاريخي الراهن، من خال تقديم مقاربات 
تطبيقية نموذجية لقضايا قراءة القرآن الكريم، وألسئلة 
الــتــعــامــل مــع الــديــن واألخــــاق والطبيعة واملــــرأة والــعــالــم 
الرقمي والجمال والفن ضمن »اشتراط االجتهاد العقلي 

ف.
ّ
واملجاهدة الروحية معًا« بحسب تعبير املؤل

»ليوناردو دافنشي.. إعادة اكتشاف« عنوان الكتاب الذي 
يــصــدر قــريــبــًا عــن »مــنــشــورات جــامــعــة يــيــل« للمؤرخة 
كتابة  ــفــة 

ّ
املــؤل تعيد  بامباتش.  كــارمــن  التشيلية  الفنية 

أربــعــة  فـــي   )1519  –  1452( اإليـــطـــالـــي  ــفــنــان  ال ســيــرة 
ـــدات مـــن خــــال دراســــــة رســـــوم الـــفـــنـــان ولــوحــاتــه 

ّ
مـــجـــل

ومــخــطــوطــاتــه، إضــافــة إلـــى نــحــو ألـــف وخمسمئة رســم 
ــــورق والــقــمــاش ولــم  توضيحي تــركــهــا دافــنــشــي عــلــى ال
ترسم صــورة  وهــي جميعها  قبل،  مــن  للبحث  تخضع 
بدءًا  االهتمامات  املتعددة  الشخصية  هذه  شاملة حول 
والتشريح  النبات  بعلم  انتهاء  وليس  والنحت  الفن  من 

والهندسة امليكانيكية والعمارة والتأليف املوسيقي.

»الــكــتــب خـــان« مجموعة قصصية  صـــدرت حديثًا عــن 
بعنوان »تقرير عن الرفاعية« للكاتب واملترجم املصري 
وقعت  غريبة  أحــداثــًا  القصص  تــتــنــاول  الــفــولــي.  محمد 
ــفــيــة وتــــدور  ــّي املــطــريــة الـــقـــاهـــري عــنــد بـــدايـــة األل فـــي حــ
إلى  باحثون  ينسبها  التي  تسميته  حــول سر  بعضها 
الولي الصالح سيدي املطراوي أو إلى تلك الشجرة التي 
ــت بــهــا مــريــم الـــعـــذراء أثــنــاء هــروبــهــا مــع املسيح 

ّ
اســتــظــل

رضيعًا إلى مصر، ويقال إن جذعها ال يزال باقيًا وسط 
العتيق. تنتظم  بلوكات اإلسكان الشعبي في ذلك الحّي 
إلــى أن تكون  أقــرب  الكتاب في مصفوفة  الحكايات في 

مة أو متتالية قصصية.
َّ

رواية ُمهش

ضمن سلسلة »ترجمان«، صدرت حديثًا ترجمة كتاب 
»والدة الطب السريري« للمفكر الفرنسي ميشيل فوكو 
والذي نشره عام 1963، ونقله إلى العربية املترجم إياس 
حسن عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«. 
ــكــتــاب تـــاريـــخ املــعــايــنــة الــســريــريــة وحــيــثــيــات  يــتــنــاول ال
ظهورها ومراحل تطورها، وكيفية تطويع معرفة الجسد 
ل 

ّ
داخل مؤسسة السلطة الطبية، وتأريخ مأسسة التدخ

فــردي  مــن شــأن  مــع تحولها  الصحة  لتدبير  السياسي 
أمــر سياسي عـــام، عبر ظــهــور املستشفى  إلــى  خــاص 
ل الدولة في ترتيب 

ّ
كمؤسسة يمكن من خالها أن تتدخ

العاقة مع الجسد والفضاء العام.

شولوخوف«  ميخائيل  حياة  والــبــقــاء:  والطموح  »األدب 
عـــنـــوان الـــكـــتـــاب الـــــذي صــــدر حــديــثــًا عـــن »مـــنـــشـــورات 
بــيــغــاســوس« لــلــبــاحــث األمــيــركــي بـــريـــان بـــويـــك. يشير 
ف الذي يوثق في كتابه حياة الكاتب الروسي )1905 

ّ
املؤل

- 1984( إلى أن أول مسألة تعترض دارسي سيرته هي 
مــا يــثــار حــول انتحاله أشــهــر روايــاتــه »الــــدون الــهــادئ«، 
ــهــائــل مـــن رســـائـــل ووثــائــق  ويــــرى أن حــجــم الـــوثـــائـــق ال
ومــواد صحافية، والــذي عاد إليه شولوخوف في كتابة 
الــروايــة وصياغتها فــي »كـــوالج ملحمي« ال يمكن  هــذه 
التي  إلى األسباب  فها، لكنه يلفت 

ّ
أل إال اإلقــرار بأنه من 

 بمستوى أضعف بعدها.
ً
جعلته يكتب أعماال

صــدر حديثًا كتاب »دولــة ساطن املماليك في مصر« 
اللبنانية«.  املصرية  »الـــدار  عن  فــؤاد سيد  أيمن  للكاتب 
يــأتــي الــعــمــل فــي قــســمــن؛ األول يــتــنــاول أصـــول النظام 
لدولة ساطن  السياسي  والتاريخ  في مصر  اململوكي 
املــمــالــيــك الــبــحــريــة والــشــراكــســة بــاســتــعــراض الــخــطــوط 
العريضة لسياسات الدول مع تحليل أطوار هذا التاريخ، 
بالتفصيل  تناولت  التي  الدراسات  أحــدث  على  واإلحالة 
هـــذه الــظــواهــر واألحـــــداث. وتــنــاول الــقــســم الــثــانــي بعض 
ــة تــتــعــلــق بـــاإلنـــتـــاج العلمي  ــلــدول الـــظـــواهـــر الــحــضــاريــة ل
والفكري وخصائص املصاحف اململوكية ونظام خزائن 

الكتب ثم التاريخ العمراني. 

»كلمات الفرنسين املجهولن« عنوان الكتاب الذي صدر 
منشورات  عــن  كــوربــان  آالن  الفرنسي  للمؤرخ  مــؤخــرًا 
أوراق  إلــى  العمل  املؤلف في هــذا  »ألــبــان ميشال«. يعود 
القرن  نهاية ستينيات  في  وشــهــادات سجلها  جمعها، 
املاضي ألشخاص عادين شهدت فترة ما بن الحربن، 
 أن يقيم مــقــارنــة بــن صـــورة هـــذه املــرحــلــة من 

ً
مــحــاوال

خــال آراء أنـــاس عــاديــن، وتــلــك الــصــورة الــتــي رسمها 
تغّيرات  العمل  يــدرس  واملسرح.  التشكيلي  والفن  األدب 
د كوربان 

ّ
النظرة إلى تلك املرحلة بمرور الزمن حيث يؤك

على أن تقييم تلك املرحلة يختلف من عقد إلى آخر حتى 
لدى األشخاص أنفسهم.

عـــن داري »الــــروافــــد« و»ابـــــن الـــنـــديـــم«، يــصــدر قــريــبــًا 
كــتــاب »تــشــريــح الــفــاشــّيــة« للباحث األمــيــركــي روبــرت 
العمل  يــحــاول  ي. 

ِّ
املخين عــهــود  بترجمة   

ُ
باكست أون 

استقصاء خصوصيات هذا التيار السياسي-الفكري 
ويقدمها بطريقة تأخذ في الحسبان جميع تشكاتها 
ــــى جـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة  وتــعــقــيــداتــهــا، حــيــث يـــعـــود إل
املؤلف  يــركــز  عــشــر.  التاسع  الــقــرن  نهاية  إيطاليا  فــي 
خصوصًا على أفعال الفاشين عوض كلماتهم، على 
غــيــر مــا هــو مــعــتــاد، ويــــدرس بــالــخــصــوص الــوســائــل 
التي اعتمدت لتوفير مساندة شعبية وأجنبية، وكذلك 
 يـــحـــاول فــهــم الــقــيــم األخـــاقـــيـــة الـــتـــي أرادت فــرضــهــا 

على املجتمع.

وأنشط  أبرز  أحد  اليوم  تمثّل  والنسوية  الجندرية  الدراسات  كانت  إذا 
تتهّجى  تزال  ال  المعرفية  الحقول  هذه  فإن  العالمي،  الفكر  تيارات 
العربية  المرأة  أن  هو  المفارقة  أن  غير  العربي.  العالم  في  بداياتها 
أو  أجنبيات،  باحثين وباحثات  لدى  الدراسات،  حاضرة بقوة في هذه 
لدى باحثين عرب أو من أصول عربية في جامعات الغرب ومؤسساته 

البحثية. أال يمثل ذلك فرصة لسّد الفجوة بأسرع وقت؟

أفق للدراسات

نظرة أولى

زهراء علي تاريخ اجتماعي آخر

في كتابها الصادر مؤخرًا بعنوان »المرأة والجندر في العراق: بين بناء 
النسوية  بالتوثيق للحركة  العراقية  الباحثة  األمة والتفتت«، ال تكتفي 
العراق  لبناء فهم حول تحّوالت  العراق، بل تجعل منها أرضية  في 
بشكل عام في السنوات األخيرة، وهو ما توّضحه في حديثها إلى 

»العربي الجديد«

زهراء علي
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