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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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موقف إلياس مرقص من حرية المرأة واستقاللها وحقوقها......................................6

العلمانية وحرية المرأة واستقاللها الكياني....................................................................7

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

وحدة الدراسات والبحوث مسؤولة 
عن إنتاج المواد البحثّية العلمية، 

الفكرية واالجتماعية واالقتصادية، 
باالستناد إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين، 

بما يسهم في خلق فهم أفضل 
بالمنطقة ومجتمعاتها وتاريخها. 

ف باحثين من 
ّ
ويمكن للوحدة أن تكل

خارج مؤّسسة ميسلون بإنتاج عدد 
ا لخطة 

ً
من الدراسات والبحوث وفق

ا على 
ً

عملها، وتشرف الوحدة أيض
تحكيم البحوث والدراسات والكتب التي 

ترد إلى المؤسسة من دون تكليف. 
ا عن اختيار الكتب 

ً
وهي مسؤولة أيض

وتقديم مراجعات نقدية وتحليلية لها، 
ويمكن لها استقبال مراجعات من خارج 
المؤسسة في حال كانت متوافقة مع 
معايير المؤسسة في االختيار والتحليل.
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أنجيل الشاعر
كاتبة و شاعرة سورية، مهتمة بقضايا المرأة

الكاتبةالكاتبة

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:   
الشاعر، أنجيل )2018(. موقف إلياس مرقص من حرية المرأة واستقاللها. ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

المصدر األساسي: الجباعي، جاد الكريم )2018( )محرر(. فلسفة النفي: إلياس مرقص والفكر النقدي. مجموعة مؤلفين، 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2018.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي
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ا عن االستغالل والتمييز والعنف، أم عن التحرر، يشعرنا نحن النساء، 
ً
الحديث عن شؤون املرأة وشجونها، إن كان حديث

بأننا خارج نطاق اإلنسانية ومنظومة حقوق اإلنسان، ألن املوروث االجتماعي والثقافي والديني حجب املرأة  في جناح )الحريم(، 
لها طول املداومة على هذه الحال عشرات القرون، كما أرادها املوروث، وكما يريدها املجتمع الذكوري: قاصرة وضعيفة 

ّ
وشك

دة ومربية( بحسب تعبير )جان جاك روسو( 
ّ
وعالة على الرجل وناقصة عقل ودين، وكما أرادها بعض الفالسفة أن تكون )وال

ا تغذي أطفالها بلبنها، وتتعهد  لقت أمًّ
ُ

خلق للعلم، وال للحكمة وال للتفكير وال للفن وال للسياسة، إنما خ
ُ
في قوله: )املرأة لم ت

للقيام  هي  وترجع  الطبيعة،  به  توحي  ما  نحو  بهم على  يعتني  للمربي  أو  ذلك لألب،  بعد  عنايتها، وتسلمهم  ضعفهم بحسن 
عنق  في  دوًما  وأطفالها  وهي  جديد،  من  وتتعهَد  رضَع 

ُ
وت للحمل،  لتعوَد  وتتعهد،  رضع، 

ُ
وت وتضع،  فتحمل،  األمومة  بوظيفة 

الرجل()1(. فإذا أخذنا برأي )روسو( سوف تنتهي حياة املرأة بعد انتهائها من اإلنجاب، بعيدة عن مجاالت الحياة كافة. ويقول 
بقدر  وجداننا،  املرأة أضعف من  )إن وجدان  النظام(:  )ابتكار  كتابه  في   )1865  – 1809( )برودون(  االشتراكي  الفيلسوف 

ضعف عقلها عن عقلنا(.

 بعد 
ّ
نقلت مجلة )العربي( )2(عن الكاتبة الفرنسية )أرماندين لوسيل أورو( )1814 - 1876( أنها لم تتمكن نشر كتاباتها إال

أن اتخذت لنفسها اسم رجل، )جورج صاند(، فهل هذه الكاتبة املبدعة ناقصة عقل بالفعل؟ أم إن املؤثرات االجتماعية هي 
ما جعلتها كذلك حتى تماهت بهذه الصفة ورضيت أن تنتحل اسم رجل لتنشر فكر املرأة؟ 

ا في فرنسا، عنوانه )في كراهية النساء(:
ً
كتب )عبدو وازن( في جريدة الحياة )3(، عما قرأه في كتاب صدر حديث

من يقرأ ما قاله الفالسفة والكتاب والفنانون في كره املرأة يشعر بخجل وأ�سى كبير، في هذا الصدد يقول سقراط: املرأة 
غبية وهشة. ويقول بيتاغور أو فيثاغورس )4(: هناك مبدأ الخير الذي يخلق النظام والنور والرجل. وهناك مبدأ الشر الذي 
يد طفل.  في  أنك تضع سكيًنا  لو   فكما 

ً
أفكاًرا وعقال امرأة  تمنح  أن   :)5( تين  واملرأة. ويقول هيبوليت  والظلمة  الخواء  يخلق 

ويقول فولتير)6(: األكثر كرًها للنساء هن النساء أنفسهن. أما نيتشه )7(: الذي كتب كثيًرا في كره النساء فيقول في ذروة غضبه: 
ا بمجرد أن نفكر برؤية النساء 

ً
إذا كنت سترى نساء فال تنس سوطك. ويقول شوبنهاور )8(: أستاذ نيتشه: إننا ننفجر ضحك

يمارسن مهنة القا�سي. ويقول فيكتور هوغو )9(: النساء يؤخذن مثل األرانب، بآذانهن. وغوته )10(: يد املرأة التي تحمل مكنسة 
نهار السبت هي اليد التي تالطف جيًدا نهار األحد. يقول فلوبير )11(: النساء يجعلن من دبرهن قلًبا. ويقول بلزاك )12(: ثروة كل 

امرأة بين فخذيها. ويقول ساشا غيتري )13(: املعروف بمغامراته العاطفية: إن هؤالء النسوة حيوانات بال ذيل وال رأس.

هؤالء فالسفة وأدباء من أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة، يجمعون على كره النساء وازدرائهن. ولكن هذا الخط الفلسفي 
في كراهية النساء وازدرائهن، يقابله خط فلسفي آخر مناصر للمرأة، ويدعو إلى حريتها واستقاللها، ومساواتها بالرجل، فقد 
كان ابن رشد )1126 – 1198( )14( يرى أن املرأة والرجل يشتركان في النوع والطبع والكفايات الذهنية والعملية، وإن اختلفت 

)1(  عبد هللا المشنوق، تاريخ التربية، ط2، )بيروت: مطبعة الكشاف، 1936(.
)2(  مجلة العربي، ع: 220، آذار 1977، ص 116.

)3(  جريدة الحياة، 17 مارس 2017.
)4(  فيثاغورس )570 - 495 ق م( فيلسوف وعالم رياضيات يوناني، مؤسس الحركة الفيثاغورية.

)5(  هيبوليت أدولف تين )1828 - 1893( فيلسوف ومؤرخ وناقد أدبي وفني فرنسي.
)6(  فرانسوا ماري آرويه، وفولتير اسم شهرته )1694 - 1778(، كاتب وفيلسوف فرنسي عاش في عصر التنوير، وعرف بنقده الساخر.

)7(  فريدريك فيلهلم نيتشة )1844 - 1900( فيلسوف ألماني وناقد ثقافي وشاعر ولغوّي.
)8(  أرتور شبنهاور )1788 - 1860(، فيلسوف ألماني معروف بفلسفته التشاؤمية.

)9(  فيكتور ماري هوغو )1802 - 1885(، أديب وشاعر وروائي فرنسي من أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية.
)10(  يوهان فولفغانغ فون غوته )1649 - 1832(، أشهر أدباء ألمانيا، ترك أثًرا عميقًا في الحياة األدبية والفلسفية.

)11( غوستاف فلوبير )1821 - 1880(، روائي فرنسي، درس الحقوق ولكنه عكف على التأليف األدبي.
)12( أنوريه دي بلزاك )1799 - 1850(، أحد رواد األدب الفرنسي في القرن التاسع عشر، وهو روائي وكاتب مسرحي وناقد أدبي وكاتب مقالة.

)13( ساشا غيتري )1885 - 1957(، من أشهر المسرحيين الفرنسيين، وكان ممثًل ومخرًجا وكاتبًا.
)14( نريد أن نشير إلى أن قضية المرأة قضية إنسانية عامة تتردد أصداؤها في مختلف األمكنة واألزمنة.
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، وهّن أهل لكل ما يفعل 
ً
 ال طبيعة

ً
عنه في بعض الخصائص والوظائف. يقول ابن رشد: )ويختلف النساء عن الرجال درجة

الرجال من حرب وفلسفة الخ، ولكن على درجة دون درجتهم، وهّن يفقنهم أحياًنا كما في املوسيقا )والغناء(. ويدل مثال بعض 
الدول اإلفريقية على استعدادهن الكبير للحرب، وال يعّد من الخوارق إمكان انتهائهّن إلى الحكومة الجمهورية(. وأضاف: )ال 
تدعنا حالنا االجتماعية نبصر كل ما يوجد من إمكانيات في املرأة، ويظهر أنهّن لم يخلقن لغير الوالدة وإرضاع األوالد، وقد 
 بفضائَل خلقية، 

ً
 مزينة

ً
قضت هذه الحال من العبودية فيهّن على قدرة القيام بجالئل األعمال، ولذا فإننا ال نرى بيننا امرأة

وتمر حياتهّن كما تمر حياة النبات وهّن في كفالة أزواجهن أنفسهم، ومن هنا أيًضا أتى البؤس الذي يلتهم مدننا( )15(. عزا فقيه 
قرطبة حالة التردي التي كانت تعيشها النساء في املجتمع العربي املسلم آنذاك إلى )تصورات خاطئة موروثة من ثقافة قبلية 
ق. وتغيير هذه الوضعية البائسة 

َّ
أبوية تحرم املرأة من اكتساب الفضائل واملهارات عبر تجربتي التعلم الجاد والعمل الخال

يقت�سي تغيير وتجاوز تلك التصورات الخاطئة واملتحيزة ضد املرأة والتي ال بد أن تورث املجتمع كله الضعف املادي واملعنوي 
نظًرا لكون النساء يشكلن أغلبية املجتمع(. والالفت أن ابن رشد يؤسس حق املرأة في اإلمامة والرئاسة أسوة بالرجل. وال 

نعرف ما إذا كان ملوقف ابن رشد هذا من صدى في الرشدية األوروبية.

وكان للفيلسوف ورجل االقتصاد الفرن�سي )شارل فورييه( )1772 - 1837( دور الريادة في وضع اللبنة األساسية لعمارة 
أبرز فالسفة  - 1873(، وهو من    1806( بعد(. وكذلك جون ستيوارت مل  تكتمل  لم  )والتي  والنساء  الرجال  بين  املساواة 
الحرية، في القرن التاسع عشر الذي رأى أن دفاعه عن الحرية الفردية ال يكتمل إال بكشف النقاب عن )استعباد النساء(، 
وتعرية جذوره العميقة الضاربة في مبدأ القوة والغلبة. فقد رأى أن )نظام الالمساواة، الذي يجعل املرأة خاضعة للرجل )لم 
يكن( نتيجة للتفكير أو التروي أو بعد النظر، أو نتيجة ألية أفكار جماعية، عما هو صالح للمجتمع أو لخير البشرية، بل 

إنه انبثق ببساطة من واقعة أنه منذ الخيوط األولى لفجر املجتمع البشري وكل امرأة تجد نفسها في حالة عبودية لرجل ما.

وامتاز )كارل ماركس( )1818  - 1883( من سائر معاصريه وسابقيه، ال بموقفه املغاير ملواقف الفالسفة الكارهين للنساء 
ِبَعّد موقف الرجل من املرأة رائًزا للمدى الذي تصبح فيه طبيعة اإلنسان هي ماهيته اإلنسانية؛ إذ يقول: )وفي  فقط، بل 
املوقف من املرأة، التي ينظر إليها على أنها غنيمة وخادمة للشهوة الجماعية، ينعكس االنحطاط الالنهائي الذي يوجد فيها 
ع في عالقة الرجل باملرأة، وفي الطريقة التي  إلنسان لذاته، ألن سر هذا املوقف يجد تعبيره الجلي القاطع الواضح غير املقنَّ
يتم بها تصور عالقة التكاثر املباشرة، الطبيعية، فالعالقة املباشرة والطبيعية والضرورية بين شخص وشخص هي عالقة 
ته 

َ
 عالقُته باإلنسان، تماًما كما أن عالق

ً
الرجل باملرأة. في هذه العالقة الطبيعية تكون عالقة اإلنسان بالطبيعة هي مباشرة

باإلنسان هي مباشرة عالقُته بالطبيعة، بوظيفته الطبيعية الخاصة. ومن هنا يتجلى في هذه العالقة املدى الذي أصبحت 
فيه طبيعة  الذي أصبحت  املدى  أو  يمكن مالحظُتها،   محسوسة، 

ً
واقعة لإلنسان، وقد غدت   

ً
اإلنسان طبيعة  

ُ
ماهية فيه 

اإلنسان هي ماهيته اإلنسانية(.

موقف إلياس مرقص من حرية املرأة واستقاللها وحقوقها
مفهوم اإلنسان عند إلياس مرقص يدل على الرجل واملرأة دوًما، إال حين يتجه خطابه إلى الرجال تحديًدا. فقد رأى أن 
تدهور الشرط اإلنساني في عصور االنحطاط الطويلة، ال ينفصل عن تدهور الشرط النسوي، وقد يكون تدهور الشرط 

النسوي هو العامل األسا�سي في تدهور الشرط اإلنساني العام. يقول في ذلك:

، بين 
ً
 واألكثر روحية

ً
).. هناك شرط املرأة، الشرط النسوي، وتدهوُره في وقت مبكر، أي انحدار العالقة األكثر طبيعية

اإلنسان واإلنسان، والتي هي معيار االرتقاء املدني واإلنساني(. من ثم، فإن العائلة أو األسرة في واقعها ومستقبلها محكومة 
فحلي  نسلي  لخط  امتداد  محَض  أو  امتداًدا  العائلة  كانت  إذا  امرأة.  رجل  واختياًرا  طوًعا  ه 

ُ
ل

ْ
شك )مستقبلًنا،  الشرط.  بهذا 

)15( أرنست رينان، ابن رشد والرشدية، عادل زعيتر )مترجًما(، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957(، ص 170 – 171.
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في الزمن املجرد، فالنزوع املستقبلي مضروب في نواة االجتماع البشري، في صميم األمة(. لو أن إلياس مرقص بيننا اليوم، 
وسوريا تعاني ما تعانيه، لفسر ما آلت إليه الثورة السورية، أو ما فرض عليها، بتدهور شرط املرأة أو الشرط النسوي، قبلها، 

وفي أثنائها.

ذ محوًرا ملختلف املسائل: املجتمع، التنمية، )السكان(، باملجتمع 
َ

تخ
ُ
ذلك، ألنه يقول بوضوح: )مسألة املرأة( يمكن أن ت

أقصد العائلة وأقصد األمة. ما دامت املرأة هي )األنثى( هي الجنس واإلنجاب، زوجة الرجل وأم البنين، ال )إنسان(، ال فرد، وال 
جملة العالقات االجتماعية، ال شخص، فلن تحل أية مسألة. لئن تقدمنا جوهرًيا في القرنين األخيرين فألننا خرجنا، وبقدر 
ما خرجنا، من الحالة )التاريخية( )حالة التدهور اإلنساني(. يبدو أننا لم نخرج بعد، أو لم نخرج بما يكفي. قد يكون إلياس 
مرقص الوحيد بين املفكرين السوريين، الذي ال حظ )تآكل الحياة اإلنسانية( في سورية، وجفافها املطرد، منذ خمسينيات 

ِكر إلياس مرقص.
ُ
القرن املا�سي، كما يقول جاد الكريم الجباعي، كلما ذ

في الفرد(، مع أن الفرد اإلنساني،  يرى مرقص أن )مفهوم اإلنسان غير مفهوم الفرد اإلنساني، اإلنسان غير مستنفد 
الرجل واملرأة، في نظره، )كائن كلي(. حياة الفرد اإلنساني تعني حياة اإلنسان، لكن موت الفرد اإلنساني ال يعني أبًدا موت 

اإلنسان.

الفرد، في نظره، رجل – امرأة، أو امرأة – رجل، يمكن أن نفهم من ذلك وحدة األنوثة والذكورة، كوحدة الخط املنحني 
والخط املستقيم. يقول في ذلك: )يرى بعض الكتاب: أن االنتقال من البيت املستدير إلى املستطيل ومن املنحني إلى املستقيم 
الخط  )يعارضه(  يقابله  وهذا  املثالي.  املنحني  االنحناء،  مثالية  الدائرة  نظرًيا:  الرجل.  إلى  املرأة  من  السلطة  بانتقال  يرتبط 
املستقيم. إنهما على طرفي نقيض، في اململكة املثالية الفكرية )16(. إلياس مرقص يرفض هذا التناقض املصطنع واملطلق بين 

املرأة والرجل، أو بين األنوثة والذكورة، كما بين الداشرة والخط املستقيم: الدوالب يدور، املركبة تتقدم.

العلمانية وحرية املرأة واستقاللها الكياني
العلمانية عند إلياس مرقص، هي )استقالل الوجدان وحرية الضمير( قبل أن تكون، ومن أجل أن تكون )فصل الدين عن 
الدولة( أو عن الدولة واملدرسة. من دون هذين االستقالل والحرية ال تكون مساواة مدنية وال تكون مواطنة. وتجدر اإلشارة 
إلى أن فصل الدين عن الدنيا عنده، هو فصل من أجل وصل. وهذا ما يباعد بين العلمانية واإللحاد، ويعلو بالعلمانية عن 
الدين،  الكهنة والفقهاء و)العلماء(، ممن يتعيشون على  الدينية، سلطة  السلطة  في مناهضة  الدين، ويحصرها  مناهضة 
ويتخذونه وسيلة ولو ألسوأ املقاصد والغايات، أو ألسوأ دنيا، كما يقول مرقص. ال فرق كبيًرا بين اتخاذ الدين وسيلة، واتخاذ 
اإلنسان وسيلة، وهذا هو لب التسلط واالستبداد، ومصدر العنف واإلرهاب واالستهانة بالحياة اإلنسانية. العلمانية عند 

مرقص شرط الزم للديمقراطية والعدالة، واملرأة في لب املوضوع.

يقول مرقص في هذا الصدد: )هناك من يريد )العلمانية السياسية( بدون )العلمانية االجتماعية( وكبديل عنها، علمانية 
)الوالية( بدون وضد علمانية )الكينونة(، اجتماعية الدولة بدون اجتماعية املجتمع. كائنية الشكل بدون كائنية كائِنه، يريد 
دولة تكون مجتمًعا مع تقرير أن املجتمع يجب أن يبقى )جماعات( )أو مكونات(. بل، أحياًنا تأتي قومية الدولة مع )ال( قومية 

املجتمع، من الرأس القومي وعلى اللسان القومي العربي.

على النحو نفسه، املرأة تعطى املساواة املواطنية، ال املساواة االجتماعية. تعد مواطنة كاملة، ونصف إنسان أو لنقل 
نصف رجل. اإلنسان ٌملغى، واملنهج الوضعاني السائد على الفكر العربي بألوانه ومدارسه يلغيه. لسان حاله: الرجل موجود، 

املرأة موجود، أما اإلنسان فغير موجود، إنه تجريد.

)16( من مقدمة إلياس مرقص لكتاب جاك كوفان، )القرى األولى في بلد الشام(، )دمشق: دار الحصاد، 1995(.
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امرأة  الحقيقي:  الفكر  في  بقوة.  )مادًيا(  ره  تصّوِ كلمة  وحسب،  كلمة  رمز،  )إنسان(  وهذا  األشياء،  من  وتلك  ذلك  إذن، 
وإنسان ورجل وكل الكلمات هي )رموز لـ أو تعبيرات لفظية عن( سمات تعيينات كيفيات عموميات هويات. في اللغة ال يوجد 
: عامُّ العربي هو إنسان كذلك: العامل هو إنسان. وحسن أو حسين أو فاطمة هو )وهي( إنسان. 

ً
إال العام، و)هوية( تعني أوال

الهوية املفردة، هوية فرد، هي نتاج عدد من الهويات )العموميات املجردات( ال نهاية له.

والفرد،  اإلنسان  لصالح  واملفرد،  الكلي  لصالح  االتجاهين:  في  وسقوطها  األصنافية،  املذهبية  سقوط  معناه  )هو(  الـ 
الشخص. األصنافية ممتنعة عنهما بالتالزم. إنها مقصرة جًدا في الهوية )التماثل( والفرق )االختالف(.

.. عندنا وعند غيرنا وفي العالم املتقدم، املرأة )قاصر(، )أقلية( علًما بأن أرسطو، بعد تخفيضه املمنهج لها، كان يالحظ 
بنوع من دهشة، )مع أنها نصف البشرية!(.

 ملساواتها بالرجل، في الحقوق املدنية 
ً
 للمرأة مناصرة ال لبس فيها، ومناصرا

ً
ما من شك في أن إلياس مرقص كان مناصرا

 ،
ً
والسياسية، والحقوق األخرى جميعها، ولكنه كان يرفض أن تكون املساواة طمًسا للفروق واالختالفات، بين األفراد عموما

. املرأة مكافئة للرجل ومختلفة عنه، ال مساوية له، إال في الحريات والحقوق، بصفتها مواِطنة 
ً
وبين الرجال والنساء خصوصا

مثله.

يقول مرقص: »ال يوجد أي معطى علمي طبيعي عن قصورها أو دونيتها، إخضاُعها كان عملية قهر تاريخية وحضارية. 
إنه أرهف وأقبح وجوه تقدم اإلنسان وحضارته وثقافته. الكون العربي اإلسالمي مطبوع بطابع بطركي )أبوي( قديم وراسخ. 
علًما بأن هناك في األطراف، حول الصحراء اإلفريقية الكبرى، في غربي السودان وجنوبي الجزائر، قبائل مطريكية )أموية(: 

السلطة بين الرجل واملرأة مسألة تاريخية، ليست إرادة هللا األزلية املتجلية في طبيعة أزلية«. 

ويضيف: »بعض الفكر األوروبي يميل إلى القول: ليس هناك )فرق( بين الرجل واملرأة. وبعض الفكر العربي يعدد )الفروق(. 
لعل الفرق )أكثر أيًضا. ال نهاية للفروق. وال نهاية لفروق بين رجل وآخر، بين عربي وعربي، بين فالن وأخيه. ولذلك: إنسان، 

أي: مفهوم كلي، هوية، مساواة، ومساواة في الحق ممكنة وواجبة. 

homme. و)حقوق اإلنسان( )بالفرنسية( يمكن أن تقرأ )حقوق  اللغة الفرنسية ال تميز بين )إنسان( و)رجل(. كالهما 
الرجل(. لغتنا تميز، تفرق: إنسان/ رجل، امرأة، )حقوق اإلنسان( هي، مبدئًيا بال لبس، حقوق الرجال والنساء املتساوين في 

البشرية والحق. 

لكن اللغة لم تقرر تاريخنا االجتماعي، ليس هذا شأنها. وتداولنا اللغوي، املرهون بواقعنا وفكرنا وبـ )مصالحنا( والراكبة 
على مباح الصرف والنحو، يجعلنا نقول ونكتب )البشر( وفي ذهننا )الرجال(، )الجماهير( وفي ذهننا )الرجال(، )العمال(، 

)املواطنون(، )املسلمون(، )املسيحيون(، )األطفال(، وفي ذهننا الذكور الفحول، صنف األصناف جميعها. 

الرئة  على  تنعكس  املعطلة  الرئة  قرن.  وربع  نيف  قبل  يقول،  خالد  محمد  خالد  الشيخ  كان  املعطلة(،  )رئتنا  هي  املرأة 
أخالق  إلى  والهجرة،  التنمية  ومسائل  العددية(  )الكبيرة،  امللغومة  الديمغرافية  من  كله.  الجسم  مرض  واملرض  الشغالة، 
الحشمة والفضيلة املشهودة في دنيا العرب معظمها اليوم، مروًرا بالعائلة املوسعة، والالمجتمع والالفرد، إن مسألة النساء 

حاكمة. 

فاملرأة، واإلنسان كله، في السؤال. 

تكافؤ  النساء والرجال، من دون املساواة االجتماعية والثقافية واألخالقية، ومن دون  بين  القانونية الصورية  املساواة 
وأهليتها  واستحقاقها  وجدارتها  وكرامتها  املرأة  بإنسانية  والنهائي  املبدئي  االعتراف  دون  ومن  الشروط،  وتساوي  الفرص 
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 إلى حضيٍض، كالذي نحن فيه. 
ٌ
االجتماعية والسياسية والثقافية واألخالقية، قبل القانونية، قفزة في الفراغ، نهايتها سقوط

املساواة من دون الحرية فخ للرجال والنساء، كما يقول جاد الكريم الجباعي في كتابه )فخ املساواة(.

 
ً
ه ركنا أعدُّ ما  الضوء على  ألقيت  أنني  أكثر مما تحدثت، حسبي  إليكم  يتحدث  إلياس مرقص  تركت  أنني  أخيًرا، أعرف 

 من أركان نهوض املجتمع وتقدمه، وعلى أسبقية إلياس مرقص في عّد »تدهور الشرط النسوي« عالمة على انحطاط 
ً
أساسيا

املجتمع، وفقر الحياة اإلنسانية. فال تكرهوا النساء.



باريــس، فرنسا:
0033  7  66  60  08  90
0033  6  25  77  62  61

إسطنبول، تركيا:
 0090  531  245  0871

الموقع اإللكتروني:
www.maysaloon.fr

www.rowaq.maysaloon.fr
البريد اإللكتروني:
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rowaq@maysaloon.fr


