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نجم الدين خلف اهلل

ــحــار فــي إنــمــاء ِنسبتها 
َ
 ت

ٌ
أبــحــاث

ــا. وتـــــرى، بعد  ــاِذهـ ــفـ لــِجــّدتــهــا ونـ
ــنــتــمــي إلــــى حقل 

َ
ــأّمـــل، أنـــهـــا ت ــتـ الـ

ــد: عـــلـــم الـــقـــانـــون املــجــتــمــعــّي  ــديــ ــّي جــ ــرفـ ــعـ مـ
ــنــعــقــدة 

ُ
ــذي ُيـــعـــنـــى بــــدراســــة الـــعـــاقـــات امل ــ الــ

ــــات فـــــي ُبـــعـــدهـــا  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــن واملـ ــوانـ ــ ـــقـ ــ بـــــن ال
السوسيولوجّي، باعتماد األبحاث امليدانّية 
ضاة 

ُ
التي تستقصي الجذور االجتماعّية للق

والُجناة وأجناسهم وطوائفهم وعاقة ذلك 
وتطبيقها.  وتــأويــلــهــا  الــقــانــون  بــنــصــوص 
ة شـــرارة 

ّ
وهـــو مــا خــاضــت فــيــه الــبــاحــثــة َعــــز

ــي كـــتـــابـــهـــا الــــجــــديــــد: »ِبـــعـــيـــون  َبــــيــــضــــون، فــ
الــنــســاء: شــــؤون الــلــبــنــانــيــات وقــضــايــاهــن«، 
الــصــادر أخــيــًرا عــن »مــؤّســســة دار الجديد« 

اللبنانّية.
مترابطة:   

َ
أربعة مباحث إلى  الكتاب  َينقسم 

ُيعنى األّول منها بمظاهر العنف ضّد النساء 
عرض 

َ
القضاء، وفيه تست ســـرة وأمــام 

ُ
األ في 

الــكــاتــبــة نــتــائــَج مــقــابــاٍت مــع مــرتــكــبــي هــذه 
ا عن دالالتها العميقة 

ً
اآلفة وضحاياها، بحث

التي  الذكورية  الهيمنة  ملظاهر  ا 
ً
واستكشاف

ثم  الــديــنــّيــة،  املرجعّية  كئ على 
ّ
تت مــا  غــالــًبــا 

الثاني،  الفصل  أّمــا  الــهــوى.  تؤّولها بَحسب 
ــســويــة ومــامــح 

ّ
ــّصــص لــلــدراســات الــن

ُ
فــقــد خ

 
ٌ

صل
َ
ف ــه 

ّ
وكــأن وحــدوِدهــا،  الجندرية  املقاربة 

البّحاثة  يعتمدها  التي  الطرائق  فــي  يحِفر 
الــَعــَرب لسبر أغـــوار هــذا الحقل الــذي كأنما 
ُيسار فيه على البيض لَحساسّيته وامتزاج 
الذاتّي فيه باملوضوعّي، والهيمنِة بالوصف، 
ضمن العاقة الجدلّية بن املعرفة والسلطة.
استعادة شؤون  إلى  املوالي   

ُ
الفصل  

ُ
ويهدف

الــنــســاء ضــمــن نــســيــج الــحــيــاة الــيــومــّيــة مثل 
والعمل  »فيسبوك«،  على صفحات  نشاطهن 
ــاّص ال  ــم الــكــتــاُب ِبــمــلــحــٍق »خــ

َ
املــنــزلــّي، لــُيــخــت

ــه استعاد نــّص مقابلٍة 
ّ
الــعــام«، ألن يخلو مــن 

شرت في جريدة عربّية، بعنوان: 
ُ
سبق وأن ن

فة 
ّ
»لْسنا كارهاٍت للرجال«، تناولت فيها املؤل

دواعـــي الــنــضــال الــنــســوي، ولــيــس ألــصــق من 
هذا النضال ِبالشأن العربّي العام، وفيه بّينت 
بــل ضّد  الــرجــال،  املنافحة ال تنصّب على   

ّ
أن

ٍف يقوم على الطائفّية 
ّ
نظام اجتماعّي متخل

إلى  فيه  عــادت  والــذكــورّيــة، كما  والعشائرّية 
ــّم الــعــراقــيــل الــتــي تــحــجــز انــبــثــاق مــســاواة  أهــ
ــي آثــــار التمييز 

ّ
كــامــلــة بــن الــجــنــَســْن وتــجــل

الجنسي ووظائفه االجتماعّية والنفسّية.
ــر الــكــتــاب إحـــــاالٌت على 

َ
 ِفــق

َّ
ــل ــلــت كـ

ّ
وقـــد تــخــل

ــّيـــة  ــا مــــن الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـ ــأتــــاهــ مـــفـــاهـــيـــم َمــ
والتحليل  النفس  وعلم  والقانون  والفلسفة 
األلسنّي، ضمن تحّوٍل في النموذج املعرفي، 
ظام القضائّي 

ّ
وُدرســت من خالها تأثير الن

ــــن مـــــع االســـــتـــــفـــــادة مـــــن تــلــك  ــاركـ ــ ــشـ ــ فـــــي املـ
التطبيقات على عملية التشريع. فالعمل إذن 
العقود  فــي  الباحثة،  إليه  تَوّصلت  مــا  زبــدة 
ضايا 

َ
املــاضــيــة، مــن األنــظــار والــنــتــائــج فــي ق

والتمثات  الــتــشــريــعــات  ونــشــأة  الحميمّية 
 جــنــس عن 

ُّ
االجــتــمــاعــيــة الــتــي يــصــوغــهــا كـــل

اآلخــــــر. كــــان االلــــتــــزام الـــســـيـــاســـّي الــتــقــدمــّي 
والنظر املعرفي مصدري هذه األوراق. وأما 
بما  اللبنانّي  املجتمع  على  فيمتّد  ميدانها 
فــيــه مـــن ســمــات وخـــصـــوصـــيـــاٍت، إال أنـــه قد 
اإلسامّية،   - العربّية  املجتمعات   

ّ
كــل يشمل 

ــة  ــورّيـ ــذكـ ــزال فــيــهــا الــهــيــمــنــة الـ ــ والــــتــــي مــــا تــ
واضحة ووضعّية املرأة ُمزرية.

كما كــان مفهوم »الــجــنــدر« حــاضــًرا يخترق 
ط 

َ
يــهــا، لكن مــن دون أن ُيسق

ّ
املــبــاحــث ويــغــذ

به  ت 
َ
التصق ة 

ّ
له من دالالت حاف َعليها، بما 

بيضون  شـــرارة  فته 
ّ
َوظ الغربي.  َمنشأه  فــي 

ــة  ــه لــــدراســ ــّوعــ ــطــ ــــثــــريــــه ويــ ــا يـــمـــكـــن أن ُي ــمـ بـ
املــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة ولـــبـــنـــان خـــصـــوًصـــا. 
ومـــن بــن الــخــطــوط الــنــاظــمــة لــهــذه األعــمــال 
القانونّية  األلسنية  إلــى  يقرب   

ٌ
تــنــاول أيضا 

بــمــا هــي تحليل لــغــوي لــلــخــطــاب الــقــانــونــي 
املــعــنــّي بـــشـــؤون الــنــســاء وقــضــايــاهــن، ذلــك 
والدينّية(  )القضائّية  الــدولــة  مؤسسات   

ّ
أن

ــوٌر ومــفــاهــيــم  ــ ــاٍم، قـــوامـــه صـ ــ تــســتــنــد إلــــى كــ
ــارات، وهــــو حـــّمـــال ملـــواقـــف ســلــبــيــة من  ــبــ وعــ
ــاكـــس لـــنـــظـــرة املــجــتــمــع اإلزرائــــيــــة  املــــــــرأة، عـ
لــهــا، وهــــو الــــذكــــوري فـــي بــنــيــتــه وحــركــّيــتــه. 
فــكــان أن انــصــبــت جــهــود الــبــاحــثــة عــلــى هــذا 
أخــرى،   ويظهر 

ً
تـــارة الــذي يختفي  الخطاب 

َعّري مضامينه 
ُ
لتواِجَه املسكوت عنه فيه وت

 عــــن عـــاقـــاتـــهـــا بـــالـــرؤيـــة 
ً
الـــبـــائـــســـة، مـــبـــّيـــنـــة

الدينية والصحافّية والقضائّية، مّما يجعل 
 لــلــتــعــدديــة الصوتية 

ً
هـــذه املــبــاحــث تــحــلــيــا

املــرأة  عن  الحديث  تمّيز  التي   )polyphonie(
ـــفـــه لــصــالــحــهــا أو على 

ّ
فـــي الـــقـــانـــون وتـــوظ

غوّي - قانونّي.
ُ
حسابها في جدٍل ل

ة 
ّ
ــي طــــرحــــتــــهــــا َعـــــــــز ــ ــتــ ــ ــ ــا ال ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ وأّمـــــــــــــا الـ

ــذا الــكــتــاب فــشــديــدة  شـــــرارة بــيــضــون فـــي هــ
الَحميمّي- بــمــجــال  ــصــالــهــا 

ّ
الت الــحــســاســيــة، 

الـــخـــاّص، وال ســّيــمــا فــي ارتــبــاطــه بــاملــقــّدس 
تقّحمت  ذلــك،  ومــع  بالقانونّي.  ثــم  والديني 
ل، بمعنى 

ّ
عق

َ
وت بحكمٍة  لغوم 

َ
امل  

َ
الحقل هــذا 

الّسهل،  سوي 
ّ
الن للخطاب  أنها لم تستسلم 

الــذي ُيسقط مقوالٍت مشتقة من مجتمعات 
أخرى )الغربية(، لها سردّياٌت عن تاريخها، 
ذعن 

ُ
مختلفة عّما في تاريخنا. كما أنها لم ت

ــت 
َ

َعــرض ولكنها  واملــبــالــغــة،  التهويل  ملنطق 
هـــذه الــقــضــايــا والـــشـــؤون بــأســلــوٍب َوصــفــّي 
وال  اللبناني  املجتمع  ــصــوصــيــات 

ُ
خ ــل 

ّ
ُيــحــل

يــقــفــز عـــلـــى الــــوقــــائــــع واألحـــــــــــداث، وال عــلــى 
ُيقّيدها  بــشــّدة،  راهنها  الــذي يحكم  املاضي 
ويفّسرها وال َمندوَحة من تحليله وتَعريته.

ــة الــتــي  ــاربــ ــقــ  املــ
ّ

ورغـــــــم هـــــذا الــــتــــرّيــــث، تــــظــــل
بالنضال  الــصــلــة   

َ
وثــيــقــة الــكــاتــبــة  سجتها 

َ
ن

ـــســـوي الـــرشـــيـــد، الــــذي ال يــقــع فـــي فــخــاخ 
ّ
الـــن

ــقــــاط وال يــنــجــّر إلــــى مــنــطــق الــتــمــاهــي  اإلســ
والقفز على الواقعات، بل َيسعى إلى إحداث 
التغيير مــن خـــال األطـــر والــبــنــى الــداخــلــيــة 
والــصــّحــة  واالقــتــصــاد  والتعليم  )كــالــقــضــاء 
بما  يستضيء  كــمــا  والــعــضــوّيــة(،  النفسية 
املــرأة  حصل من متغّيرات في مجال حقوق 
 
َّ
أن ها. ذلــك 

ْ
التي َسَبق وأن قطعت واملــســارات 

رارة بيضون 
َ

ة ش
ّ
حّدث عنها عز

ُ
املرأة التي ت

 نوال السعداوي وال الطاهر 
َ
هنا ليست امرأة

بلهما، بل هي 
َ
الــحــّداد، وال قاسم أمــن ِمــن ق

الــثــورة  مــن  املستفيدة  الثالثة،  األلــفــّيــة   
ُ
مـــرأة

زت مكانتها، على األقل 
ّ
الرقمّية بعد أن تعز

ا، في املجال العام. ظاهرّيً
ــّد فـــي األخـــيـــر مـــن اإلشــــــارة إلــــى أنــاقــة  وال بــ
الــلــغــة ورشــــاقــــة املــصــطــلــحــات االجــتــمــاعــّيــة 
ــفــت في هــذا الكتاب، ما يجعل منه 

ّ
التي ُوظ

الخاص  املعجمّي  الحقل  في  ا  فعلّيً إسهاًما 
ــّيـــة  بـــوضـــعـــيـــة املـــــــــرأة وشــــواغــــلــــهــــا الـــقـــانـــونـ
العربي  الوطن  في  االجتماعّية  ومتغّيراتها 
عنها  الكتابة  َعــدُم  األخيَرْين.  العقَدْين  إّبــان 
سان الفرنسي أو اإلنكليزي هو في حّد 

ّ
بالل

ذاته َمكسٌب يطّور املباحث السوسيولوجية 
ة.

ّ
يها وَيجعلها أكثر دق

ّ
العربية وُيرق

وهـــكـــذا، فــالــكــتــاب خـــطـــاٌب َجـــــــريٌء، يــتــوّســل 
رصد  سبيل  فــي  املجتمعي  الــقــانــون  بعلوم 
ــِتــَب محمواًل  ظــواهــر الــعــنــف ضــد الــنــســاء، ُك
ــفــهــَم 

ُ
ـــوق الــفــهــم وُحــــرقــــة الـــعـــدالـــة حــتــى ت

َ
ــت بـ

أصـــول الــعــنــف ومــقــاربــات الــجــنــدر وشـــؤون 
الــلــبــنــانــيــات بــن فــضــاء الــخــاص ومــتــاهــات 
ــوّي ِعــلــمــي يــســتــمــّد  ــاٌب نـــسـ ــطـ ــو خـ الــــعــــام. هـ
ــاَء َعــقــيــدتــه مـــن صــــدق االلــــتــــزام بقضايا  ــتـ ـ

َ
ف

سهم في صنع التاريخ وكتابة 
ُ
املــرأة وهي ت

ــغــّيــر مــن واقعها 
ُ
تــحــّوالتــه، تــقــود ثــوراتــه وت

ــيــــســــت هــي  ــا؛ الــــــرجــــــل. ولــ ــهــ ــكــ ــريــ وواقــــــــــع شــ
بــشــعــاراٍت  ــر 

ّ
تــتــدث الــتــي  املسقطة  بالنسوية 

عن الواقع منقطعٍة، بل تبني مسار التحّرر 
ــشــّيــده مــن لــِبــنــات الفهم 

ُ
ــمــرحــلــة وت

َ
مــرحــلــة ف

والتحليل، ال على مدار الوهم والتخييل.
ــا مــقــاربــة شــّيــقــة لــقــضــايــا حــارقــة 

ً
وهـــو أيــض

نــمــّر خـــال فــصــولــه مــن أســالــيــب التوصيف 
ــرود  ــ ــلـــمـــي إلــــــى مـــتـــعـــة املـــقـــابـــلـــة ومــــــن بـ الـــعـ
 ذلك 

ّ
التحليل الذهني إلى طراوة املعاينة، كل

الــذهــن يستحضر أوضـــاع  يــســٍر يجعل  فــي 
َمْيز  الدرامية وما تعانيه من  النساء  بعض 
عبر  الــذكــوريــة،  الــقــَيــم  ف 

ّ
تخل بسبب  وإزراء 

خطاٍب دقيق أمٍن، ال ُيعادي وال ُيجامل، بل 
ر في وضعيات آن  َيدعو إلى التبصُّ

َ
 ف

ُ
يصف

الحداثة  وتــائــر  ــســايــر 
ُ
ت ــى 

ّ
حــت تتغّير  أن  لها 

قضّية  بعدالة  االقتناع  على  الذهن   
َ

وتحمل
بل جعلها  إلــى جانبها،  املــرأة واالصطفاف 
والقانوني  االجتماعي  البحث  أولويات  في 
ــالــعــربــيــات أجــدر 

َ
وحــتــى الــنــظــر الــفــلــســفــي. ف

فكير العقاء وأقرب إلى شواغلهم الفكرية 
َ
بت

من تَرف التجريد في مسائل ليست من بنات 
واقعنا بمفاهيم ليست من َكامنا.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

مجتمٌع ال يرى بعيون النساء

بحث جريء يتوسل 
علوم القانون لرصد 

ظواهر العنف ضد النساء

خالصات عن المجتمع 
اللبناني يمكن أن تشمل 

الواقع العربي

تــعــيــد »الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة« إصـــــدار أبـــرز 
العشرين  الــقــرن  خــال  التي ظهرت  الفكرية  الــدراســات 
في مصر، ومنها كتاب النهضة والسقوط في الفكر 
ل 

ّ
املصري الحديث لـ غالي شكري )1935 - 1998(. مث

 فارقة في الكتابات الثقافية الشاملة عربيًا، 
ً
ة
ّ
العمل محط

حــيــث اســتــدعــى شــكــري مفاهيم ومــقــاربــات فــي األدب 
والفلسفة والتاريخ وعلم االجتماع. الكتاب هو في األصل 
أطــروحــة جامعية أنــجــزهــا شــكــري فــي فــرنــســا، وحــن 
املاضي  الــقــرن  مــن  الستينيات  بالعربية خــال  صــدرت 
والتيارات  البحثية  املناهج  من  للكثير  تحين  مثل  بــدت 

النقدية املعتمدة في العالم العربي.

أخــــــــــوات أمـــــــــام املــــــــــــرآة: تـــــاريـــــخ املــــــــــرأة املـــســـلـــمـــة 
والسياسات العاملية للحركة النسوية عنواُن كتاٍب 
األّيـــام باإلنكليزية عــن »مــنــشــورات جامعة  يصدر هــذه 
ــــورا شــهــاب الــديــن.  كــالــيــفــورنــيــا«، للباحثة األمــيــركــيــة إل
التنوير  املسلمات منذ عصر  أحــوال  الكتاب  يستعرض 
حتى فترة »الحرب على اإلرهاب«، ويتضّمن لقاءات بن 
نساء ورجال وجدوا أنفسهم وكأنهم أمام مرآة، وأدركوا 
أن التغيير في حياة النساء صراٌع طويل ومرير في أي 
ــرى: »إعـــادة  ثــقــافــة. مــن أعــمــال إلـــورا شــهــاب الــديــن األخــ
املسلمة  واملــرأة  والتنمية  الديموقراطية  املقّدس:  تشكيل 

في بنغادش« )2008(.

النسخة  الــديــن مصطفى، صــدرت حديثًا  بــدر  بترجمة 
ر الكوري األملاني 

ّ
العربية من كتاب ما السلطة؟ للمفك

بيونغ تشول هان )1959(، عن »مركز أركان للدراسات 
ــف يــتــصــّدى 

ّ
ــاث«. الــعــمــل هــو ثــانــي كــتــاب لــلــمــؤل واألبــــحــ

لــتــرجــمــتــه مــصــطــفــى، بــعــد »مــجــتــمــع الــشــفــافــيــة«، وفــيــه 
يناقش هان تعريفات السلطة في العلوم السياسية مع 
وضعها أمام متغّيرات العالم التكنولوجية والقَيمية. من 
ر الكوري األملاني األخرى: »الرغبة أو جحيم 

ّ
أعمال املفك

ر 
ّ
التأخ فلسفية حول  محاولة  الزمن:  و»عطر  املتماثل«، 

والتقنيات  و»النيوليبرالية  األشــيــاء«،  بعض  إنــجــاز  فــي 
الجديدة للسلطة«.

الفتح اإلسامي األخير: اإلمبراطورية العثمانية 
ــا عـــنـــوان كــتــاب صـــدر حديثًا  ــ وحــروبــهــا فـــي أوروبــ
للباحث الــهــنــغــاري غــابــور أغــوســتــون عــن »مــنــشــورات 
العثمانين في  الكتاب دور  برينستون«. يدرس  جامعة 
النمطية  للصورة  رة، خافًا 

ّ
املبك الحديثة  أوروبــا  ظهور 

فقط،  العسكرية  القّوة  على  واعتمادهم  طغيانهم  حــول 
حيث يبّن كيف استفادت املمالك األوروبية ااملتصارعة 
القسطنطينية،  فـــي  واإلدارة  الــحــكــم  فــنــون  تـــطـــّور  مـــن 
وتــأثــيــرهــا عــلــيــهــم خـــال فــتــرة خــضــوعــهــم لسلطتها، 
بفضل سياساتها التي قامت على إدماج الشعوب التي 

حكمتها وتوظيفهم في جهازها البيروقراطي.

ــًا مــعــجــم  ــثـ ــديـ ــدر حـ ــ ــن«، صــ ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــورات »عـ ــشــ ــنــ عــــن مــ
أحمد  لعلوي  الحديثة  السيميائيات  مصطلحات 
ف في املقّدمة إلى أن عمله يهدف إلى 

ّ
امللجمي. يشير املؤل

ي السيميائيات، 
ّ
الذهاب مباشرة إلى أهم إشكاليات تلق

وهي تعقيدات مفاهيمها وكثرتها وعدم تجانسها بن 
الباحثن  لــعــزوف  ل سببًا 

ّ
املـــدارس والــتــيــارات، مــا يشك

عن اعتماد هذا املنهج القابل للتطبيق على طيف واسع 
مــن املــجــاالت مــثــل األدب والــفــنــون الــبــصــريــة واملــســرح. 
اإلنكليزية  إلــى  العربية  من  املعجم مسردين  كما يضّم 
االصطاحية  املقابات  ــف 

ّ
املــؤل فيهما  يضع  وبالعكس 

للمفاهيم التي يشرحها طوال العمل.

كتاٍب  عــنــوان  املفتوح  األثــر  كياروستامي:  عباس 
صـــدر حــديــثــًا لـــدى »مـــنـــشـــورات غــالــيــمــار« الــفــرنــســيــة، 
شارك في تأليفه كل من: أنييس ديفكتور وجان ميشيل 
فرودون. تقوم فكرة العمل على إضاءة املجاالت اإلبداعية 
كــيــاروســتــامــي كمخرج سينمائي،  بـــروز  أخــفــاهــا  الــتــي 
فان منجز الفنان اإليراني في مجاالت 

ّ
حيث يفحص املؤل

واألعــمــال  الفوتوغرافي  والتصوير  الشعر  مثل  أخـــرى 
التشكيلية، وال سّيما ضمن فن التجهيز. يضيء الكتاب 
األعمال،  هذه  ملجمل  والفنية  التاريخية  السياقات  كذلك 
أعماله  في  من مشاهد  منها  كثير  تفسير  يجري  كما 

السينمائية وكتاباته حول حياته الشخصية.

ــة  يـــعـــود الــكــاتــب املـــصـــري أيـــمـــن رجــــب طـــاهـــر فـــي روايــ
أنــســبــاي: حــكــايــة أنـــس بـــن مـــصـــري، الــتــي صـــدرت 
حــديــثــًا عــن »دار كـــيـــان«، إلـــى الــعــصــر املــمــلــوكــي، حيث 
يتعّرض صبور السراج إلى مؤامرة دّبرها أحد األمراء 
للهرب بمعّية صديقه وابنته، التي تفارق الحياة بعد أن 
تضع مولودًا تقوُده الصدفة لينشأ في بيت السلطان بعد 
مظاهر  من خالها  ــف 

ّّ
املــؤل يكشف  دراماتيكية  أحــداث 

الحكم في ذلك العصر، وطبيعة الدسائس واملكائد التي 
تـــدور بــن الــقــادة واملــســؤولــن فــي إطـــار تنافسهم على 
 من االحتجاجات 

ً
إرضاء السلطة، كما ُيضيء مجموعة

التي خرجت ضّد الظلم واالستبداد.

عن دار »روتليدج« البريطانية، صدر حديثًا باإلنكليزية 
ــــول اقـــتـــصـــاد الـــشـــرق  ــيــــدج حــ ــلــ ــيــــل روتــ ــتــــاب دلــ كــ
األوسط، من إعداد أستاذ االقتصاد حسن حكيميان، 
مدير قسم دراســات الشرق األوســط في »جامعة حمد 
بــن خــلــيــفــة«. يــقــّدم الــكــتــاب ملــحــة شــامــلــة حـــول املشاكل 
بلدان  في  االقتصادي  واألداء  والسياسات  االقتصادية 
الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، ويــتــضــّمــن أوراقــــًا 
لسبعة وعــشــريــن بــاحــثــًا عــربــيــًا وغــربــيــًا تــدمــج البحث 
النظري مع البراهن التجريبية، وتتّبع مسيرة تطّور فرع 
اقتصاديات الشرق األوسط كفرع معرفي تابع لدراسات 

املناطق ولفرع االقتصاد التنموي التطبيقي.

ُتَعّد عزّة شرارة بيضون )1944( من أبرز الباحثات العربيات اللواتي كرّسن 
والنهوض  العربي  العالم  في  المزري  النساء  وضع  لنقد  مسيرتهّن 
به، وال سيّما في لبنان. إضافة إلى نشاطها دفاعًا عن حقوق المرأة 
من  العديد  بيضون  وضعت  النساء.  ضد  والعنف  للذكورية  ونقدًا 
و«الرجولة  أُنثى«،  ال  »مواِطنة  بينها  من  الميدانية،  واألبحاث  الكتب 

وتغيُّر أحوال النساء«، و«الجندر... ماذا تقولين؟«.

وجهان للنقد

نظرة أولى

عّزة شرارة بيضون تسميُة العنف ووصف النضال

وقضاياهن«،  اللبنانيات  شؤون  النساء:  »بعيون  الجديد،  كتابها  في 
ومساءلة  النساء  أوضاع  حول  مشروَعها  اللبنانية  الباحثة  تستكمل 
وينفتح  والنظري  الميداني  بين  يجمع  عمٌل  الذكورية.   الهيمنة 
غربية  مقوالٍت  فرض  دون  من  والجندرية  النسوية  النظريات   على 

على واقٍع عربي

جزء من عمل بال عنوان لصفوان داحول )سورية(، أكريليك وورق مذّهب على لوح خشبي، 1993
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