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دراسات جندرية

ّ
المرأة في زمن الحرب :اغتصاب وعنف وتشرد
حين صدر كتاب «المرأة والحرب» (تحرير كارول كوهن)
باإلنكليزية عام ّ ،2012
ضم نصوص  12باحثة ّ
نسوية تناوبن
على رصد الرضوض العميقة التي تواجهها المرأة في
الحرب ،جسدًا وروحًا .العمل انتقل أخيرًا إلىّ المكتبة العربية
عن «دار الرحبة» (دمشق) ،ليظهر كيف أن المرأة لن تنتهي
ستتحول إلى أنثى
معاناتها مع حلول زمن السلم .فالضحية ُ
منبوذة بسبب فعل ذكوري صرف ،وغالبًا ما ترجم بالحجارة
حتى الموت!
خليل صويلح
وفقًا ملفهوم «الـهــويــات املـجـنــدرة» ،فإن
واقـ ــع امل ـ ــرأة ف ــي ال ـح ــرب يـسـتــدعــي دفــع
ً
فــاتــورة مــزدوجــة .هويتها كأنثى أوال،
وإظـ ـه ــاره ــا كـ ـف ــاءة عـمـلـيــة ف ــي امل ـي ــدان
ث ــان ـي ــا .ب ــن ه ــذي ــن ال ـق ـط ـبــن ،ت ـتــأرجــح
أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة عـ ــال ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـفـ ـسـ ـي ــر م ـع ـن ــى
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــدر» ،رغ ـ ــم ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـن ـســويــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال .ل ـكــن كـتــاب
«املــرأة والحرب» (تحرير كارول كوهن)
الــذي صــدر باإلنكليزية عــام  2012قبل
أن يـنـتـقــل أخ ـي ـرًا إل ــى املـكـتـبــة الـعــربـيــة
(دار الرحبة ـ ـ دمشق ـ ـ ترجمة ريم ّ
خدام
الجامع) ،يتجاوز هــذا املفهوم بمعناه
الـ ـض ـ ّـي ــق نـ ـح ــو وقـ ــائـ ــع ت ـت ـع ـل ــق ب ــآث ــام
الحروب وآثارها التدميرية على املرأة،
بـ ـق ــراءات بــانــورام ـيــة ل ـخــرائــط ال ـب ـلــدان
ال ـت ــي ش ـه ــدت ح ــروب ــا أه ـل ـيــة ون ــزاع ــات
ّ
ونـ ـ ــزوحـ ـ ــات قـ ـس ــري ــة ،أدت إلـ ـ ــى ت ـفــكــك
ّ
وتمزق الروابط العائلية ،وتاليًا إعادة
إنتاج إيديولوجيا جندرية حتى داخل
مخيمات اللجوء.
 12بــاحـثــة نـسـ ّ
ـويــة تـنــاوبــن عـلــى رصــد
الـ ــرضـ ــوض ال ـع ـم ـي ـقــة الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــا
املـ ــرأة فــي ال ـح ــرب ،ج ـس ـدًا وروحـ ــا .وإذا
بحكايات االغتصاب أو العنف الجنسي
ت ـت ـف ــوق ع ـل ــى مـ ــا ع ـ ــداه ـ ــا ،ف ــالـ ـح ــرب ال
تكتمل فصولها إال بحوادث االغتصاب
وانتهاك أجساد نساء املحاربني لدمغ
ت ــاري ــخ ال ـخ ـص ــوم ب ــالـ ـع ــار .ل ــن تـنـتـهــي
املشكلة هنا ،فالضحية ستتحول إلى
أنثى منبوذة بسبب فعل ذكوري صرف،
ُ
وغالبًا ما ترجم بالحجارة حتى املوت.
التقسيم الجندري إذًا ،يهيمن على كل

أدت
النسويات
دورًا
أساسيًا
في
كشف
العالقة
بين
الجيوش
الحكومية
والبغاء

املهن حتى في الـحــرب ،فهوية الجندي
ذكورية ،ما يضع املرأة في زاوية حرجة
في حال حاولت أن تؤدي «دور الجندي»،
ّ
«ألن ّ
أي
آن واحد
ودورهــا الجندري في ٍ
شـكــل م ــن أش ـك ــال األن ــوث ــة تـبــديــه امل ــرأة
ّ
يهدد بوصمها على أنها ليست جنديًا

حقيقيًا ،وف ــي ح ــال أخـفـقــت فــي إظـهــار
أن ــوث ـت ـه ــا ،فــإن ـهــا تـعـتـبــر ل ـي ـســت امـ ــرأة
حقيقية» .تتوقف باميال ديالجي عند
قضية العنف الجنسي وصحة املرأة في
الحرب والتحديات التي تواجه النساء
اإلنجاب ،فيما تعتني وينونا جيلز
في
ّ
ف ــي تـعــقــب أح ـ ــوال «ن ـس ــاء أج ـب ــرن على
الـهــرب :الالجئات والنازحات داخليًا»،
مـعـتـبــرة أن ال ـن ــزوح ج ــزء مــن تكتيكات
الحرب ،لتجد املرأة نفسها نازحة داخل
وط ـن ـهــا ،أو مـجـبــرة عـلــى ع ـبــور ح ــدود
ُ
بــادهــا كالجئة ،وفــي الحالتني «تدمغ
بهوية جديدة بوصفها :نازحة».
اإلجـ ـ ـب ـ ــار عـ ـل ــى الـ ـهـ ـج ــرة ال ي ـخ ـل ــو مــن
عملية سـخــرة وخــدمــات جنسية تطال
الرجال والنساء واألطفال ،وإذا بمعظم
الالجئات يتحولن إلى «عرائس حسب
الطلب بالبريد» كجزء من عملية اإلتجار
بالبشر .تستعرض الباحثة املختصة
بقضايا الــاجـئــن ،ح ــوادث عينية من
ت ـشــاد ودارف ـ ــور وســريــانـكــا كحصيلة
ل ـح ــروب إث ـن ـيــة ف ــي امل ـق ــام األول ،األم ــر
الذي أدى إلى أنواع من النزوح القسري،
وإع ــادة التوطني ،والـعــودة إلــى الوطن،
أو اللجوء طــويــل األم ــد ،وهـنــا «تصبح
العملة الوحيدة التي تملكها الفتيات
في أوضــاع اللجوء الطويلة وامليئوس
مـنـهــا ه ــي أجـ ـس ــاده ــن» .وت ـخ ـلــص إلــى
أن ج ـح ـي ــم ال ـ ـحـ ــرب ي ـع ـن ــي «جـ ـن ــدري ــا»

امل ــوت وال ـف ـق ــدان واالغ ـت ـص ــاب والـعـنــف
ّ
والتشرد وانـعــدام الجنسية ،باإلضافة
إل ــى تـقــويــض ح ـيــوات أع ــداد هــائـلــة من
الـبـشــر وتــدمـيــرهــا فــي ب ـلــدان الـجـنــوب.
مـ ــن ضـ ـف ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـس ـت ـك ـشــف كـ ـ ــارول
ك ــوه ــن وروث ج ــاك ــوبـ ـس ــون األشـ ـك ــال
املختلفة من عمل النساء الجماعي في
ال ـح ــرب ض ــد ال ـع ـس ـكــرة ،وم ـحــاوالت ـهــن
االن ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــراط ف ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي
امل ـبــاشــر رغ ــم الـعـقـبــات ال ــذك ــوري ــة الـتــي
تسعى إلــى إقـصــاء امل ــرأة جانبًا ،وربــط
نـشــاطـهــا بـمـنــاهـضــة ال ـح ــرب وال ـهــويــة
األم ــوم ـي ــة .ل ـكــن أم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة ت ــورده ــا
الباحثتان تنسف هذه الركائز بوجود
منظمات نسوية تدعم اإليديولوجيات
العسكرية وبـعــض ال ـحــروب ،وتـعــددان
بعض اآلثــار السلبية التي تترتب على
رب ــط ال ــرج ــل بــال ـحــرب واملـ ـ ــرأة بــالـسـلــم.

وتــالـيــا فــإن نــزع الصفة السياسية عن
س ـي ــاس ــة امل ـ ـ ــرأة ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى كــونــه
مـهـيـنــا ،إنـمــا تـتــرتــب عليه آث ــار سلبية
وخ ـي ـمــة ت ـضــع امل ـ ــرأة ف ــي م ـجــال خــاص
ّ
وضيق هو «املنزل ،بجانب املوقد» .من
جهتها ،تؤكد جينيفر ماذرز في «املرأة
والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة» أن
وجــود النساء فــي الجيوش الحكومية
يزعزع الــروايــات التقليدية عن الحرب.
وتـ ـعـ ـي ــد هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـظ ــرة املـ ـسـ ـتـ ـق ــرة إل ــى
«جـنــدرة املؤسسات العسكرية ذاتـهــا»،
ّ
ذلك أن تجارب النساء اللواتي يخدمن
جـ ـن ــدي ــات فـ ــي الـ ـجـ ـي ــوش ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
ت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـ ـلـ ــى ه ـ ـ ــوي ـ ـ ــات مـ ـتـ ـض ــارب ــة
بوصفهن نساء وجنديات ،ما أدى إلى
التمييز وسوء املعاملة من قبل الذكور،
باالتكاء على التحليل الجندري ألسئلة
ُ
مــن ن ــوع :كـيــف تــدفــع املـ ــرأة لالنضمام

إل ـ ــى ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،أو تـخـتــار
االنضمام إليها ،ومل ــاذا؟ كما تلفت إلى
ً
فئة مــن النساء يعتبر وجــودهــا مكمال
لتشغيل مـعـظــم ال ـج ـيــوش الـحـكــومـيــة،
هي «فئة العامالت في الجنس» .إذ بقي
مصطلح «تــابـعــة للمعسكر» ُيستخدم
للتعبير عن االحتقار ،وباعتباره مرادفًا
لـكـلـمــة «ع ــاه ــرة» .وق ــد أدت الـنـســويــات
دورًا أساسيًا في كشف أن العالقة بني
ال ـج ـي ــوش ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـب ـغ ــاء ليست
ع ـ َـرض ـي ــة أبـ ـ ـدًا .ل ــذل ــك ن ـجــد أن ال ـح ــاالت
التي ُسمح فيها للمرأة بالقيام ببعض
األدوار القتالية «لم تفعل سوى القليل
لتغيير فـكــرة الـقـتــال عـلــى أن ــه الجوهر
ّ
املحدد للجيش ،مع ما يستتبع
الذكوري
ذلك من امتيازات ورفع لقيمة الذكورة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـت ـن ــاول ديـ ـ ــان مـ ــازورانـ ــا
أح ــوال «الـنـســاء والفتيات والجماعات
امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة غ ـيــر الـحـكــومـيــة»،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى ان ـت ـس ــاب عـ ـش ــرات اآلالف
مــن الـنـســاء والـفـتـيــات إل ــى املجموعات
امل ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة ،وم ـشــارك ـت ـهــن في
الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات امل ـس ـل ـح ــة ف ـ ــي  59دول ـ ـ ــة،
ألس ـب ــاب مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا ال ـح ـمــايــة ،أو
االنـتـقــام ،أو اإليديولوجيا السياسية،
وال ـع ـنــف وال ـظ ـل ــم ،وح ـت ــى الـ ـه ــروب من
الــزواج القسري .ال تكتفي «املجموعات
ّ
املتمردة» بمشاركة النساء في املعارك
ب ــل اسـتـخــدامـهــن كــان ـت ـحــاريــات بقصد
تـحـســن ف ــرص ن ـجــاح املـهـمــة .لـكــن هــذا
األمـ ــر ال يـعـنــي املـ ـس ــاواة ب ــن ال ــذك ــورة
واألنــوثــة ،فلطاملا تم نبذ هــذه النماذج
من محيطهن ،باإلضافة إلى تعرضهن
باب آخر ،تتناول مالذي
لالغتصاب .في ٍ
دي أولبز ،وجولي ميرتوس ،وتازرينا
س ـج ــاد ،وق ــائ ــع م ــن م ـشــاركــة امل ـ ــرأة في
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـس ـ ــام ب ــانـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـحـ ــرب،
وصعودها إلى مناصب سياسية عليا،
كما حــدث في سريالنكا بانتخاب أول
رئيسة دول ــة فــي الـعــالــم ( .)1960إال أن
بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات ال تعني حـضــورًا
ً
فاعال للمرأة في هذا املجال ،على عكس
ح ـض ــوره ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــات نـ ــزع ال ـس ــاح
والـ ـتـ ـس ــري ــح وإع ـ ـ ـ ــادة الـ ــدمـ ــج فـ ــي ب ـنــاء
ً
الـســام ،وص ــوال إلــى عملها الـفـ ّـعــال في
مرحلة ما بعد الحرب.

لمحات

جورج كدر

سالمة كيلة

سميح حمودة

ّ
يقدم جورج كدر معجمًا ملعبودات
وآل ـه ــة ال ـع ــرب ال ـقــدمــاء ف ــي مؤلفه
«معجم آلهة العرب قبل اإلســام»
ال ــذي ص ــدرت الطبعة الثانية منه
عــن «دار الـســاقــي» أخ ـي ـرًا .يجمع
ال ـب ــاح ــث الـ ـس ــوري أسـ ـم ــاء مـئــات
األص ـنــام وامل ـع ـبــودات الـتــي تظهر
تنوعًا حضاريًا وعقائديًا وثقافيًا
راكـمـتــه «ج ــزي ــرة ال ـع ــرب» بفضل
م ــوق ـع ـه ــا الـ ـجـ ـغ ــراف ــي وم ـك ــان ـت ــه
السياسية والـتـجــاريــة .هناك آلهة
كــوك ـب ـيــة ،وآل ـه ــة ال ـخ ـصــب وامل ــوت
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن آلـ ـه ــة ال ـ ـعـ ــرب قـبــل
اإلسالم.

يبحث سالمة كيلة في البيئة التي
أنتجت الجهاديني في كتابه «صورة
ال ـج ـه ــاد :م ــن تـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة إلــى
داع ـ ـ ــش» (مـ ـنـ ـش ــورات امل ـت ــوس ــط).
يركز املفكر الفلسطيني اليساري
على ظــروف الفقر والتهميش التي
ّ
وظـ ـف ــت واس ـت ـغ ـل ــت ض ـم ــن م ـســار
سياسي أشـمــل .ال يكتفي الكاتب
بــال ـن ـظــر إلـ ــى ظ ــاه ــرة ال ـت ـط ـ ّـرف من
م ـن ـط ـل ــق دي ـ ـنـ ــي فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل مــن
م ـس ـت ــوي ــات وت ـ ــداخ ـ ــات سـيــاسـيــة
واستراتيجية توازي مقدرة دول ال
مجتمعات فقيرة.

فــي «رام الله العثمانية :دراس ــة في
تاريخها االجتماعي 1517 :ـ »1918
(مؤسسة الدراسات الفلسطينية)،
يتناول سميح حمودة تاريخ رام الله
العثمانية باالستناد إلــى سجالت
امل ـح ـك ـم ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة فـ ــي الـ ـق ــدس،
ودفــاتــر الـتـحــريــر املتعلقة ب ــاإلدارة
العثمانية لـلـضــرائــب الـتــي فرضت
على األراضي والسكان .كذلك يعيد
الباحث الفلسطيني النظر في تطور
النسيج االجتماعي لسكان رام الله
من نواح عدة أهمها عالقة العائالت
الزراعية باإلقطاعيني.

ّ
إياد الجلد

هانس غيورغ غادامير

أميمة الخميس

بـعــد «الـحـقـيـقــة امل ـف ـق ــودة» ،صــدرت
رواي ـ ـ ــة «نـ ــذيـ ــر» (ن ــوف ــل ـ ـ ـ هــاشـيــت
ّ
أنـطــوان) إليــاد الـجــاد .ينال اليأس
مــن بطل الــروايــة نــذيــر ،وهــو يطارد
وعـ ـ ـدًا ك ــاذب ــا .األح ـ ـ ــداث ت ـك ـمــن في
خلفية الــروايــة التي تـحــاول تظهير
عمق الشخصيات والنفس البشرية.
هناك سرقة وقتل داخل عالم الرواية
املنسي الذي يأخذنا إلى قرية نائية
ي ـس ـك ـن ـهــا ب ـش ــر ه ــامـ ـشـ ـي ــون .أم ــا
ال ـس ـكــان فـتـهـ ّـددهــم أمـ ــراض فتاكة
أهمها الوهم وضالل الطريق.

ّ
يشكل «فلسفة التأويل ـ األصــول،
امل ـ ـبـ ــادئ ،األه ـ ـ ـ ــداف» («مـ ـنـ ـش ــورات
ضـ ـف ــاف» و«االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف») لـهــانــس
غ ـيــورغ غــادامـيــر ( 1900ـ ـ )2002
ً
مدخال أساسيًا إلى الفكر التأويلي.
الكتاب الذي ترجمه ّ
وقدم له محمد
ش ــوق ــي ال ـ ــزي ـ ــن ،يـ ـتـ ـن ــاول ال ـت ــأوي ــل
الـفـلـسـفــي وم ـب ــادئ ــه وأص ــول ــه وفــق
الـفـيـلـســوف األمل ــان ــي ال ــراح ــل ال ــذي
ألهمت كتبه أعالم التأويل املعاصر
مـ ـث ــل اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي جـ ـي ــان ــي فــات ـي ـمــو
والفرنسي بــول ريكور واألميركي
ريتشارد رورتي وغيرهم.

«مسرى الغرانيق في مدن العقيق»،
ّ
م ــؤل ــف ج ــدي ــد لـلـكــاتـبــة ال ـس ـعــوديــة
أمـيـمــة الـخـمـيــس ،ص ــدر حــديـثــا عن
«دار الساقي» .العمل يحكي قصة
األعــرابــي مزيد الحنفي ،التي تدور
فــي الـقــرن الــرابــع الـهـجــري ،ورحلته
من بغداد الى القدس ،فالقاهرة ،ثم
ث ـيــروان فــاألنــدلــس .رحـلــة يسردها
ال ـح ـن ـف ــي ب ـص ـي ـغــة األن ـ ـ ــا عـ ــن ه ــذه
الرحلة وتفاصيلها ،ال سيما سفره
الـ ـ ــى صـ ـح ــراء الـ ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة،
ومــواجـهـتــه مهمة خـطـيــرة ومكلفة
هناك.

