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ال تسكتوا بعد اليوم أبداً

اجلزيرة نت/احلسن سرات/ عرض

الذي شغل القريب والبعيد بعد أن  دومينيك ستراوسقضية هذا الكتاب ال تزال حية مشتعلة، وال يزال بطلها 

، روفتان لدى الرأي العام الفرنسي والكندي الفرانكوفوينمعواملؤلفتان هلذا الكتاب . ترادفت ضده الفضائح

الصحافية والكاتبة من الكيبيك، ذات السجاالت املعروفة بفرنسا البلد الذي -فدينيس بومباردييه . أي الكبيبك

ة مجعت بينهما املنصات التلفزيوني -الصحافية الفرنسية السابقة والكاتبة- وفرانسواز البورد  - حتبه وتعرفه جيدا

بعيدا عن  قضية الكفاح من أجل وضع عادل للمرأةواملناظرات املبثوثة املسجلة واحلية، وجتمع بينهما 

اليت تسمي  ذوات الشجاعة األدبيةوتوصفان معا بأما من . التطرف النسائي بكل من فرنسا وكندا

.املسميات بأمسائها لدرجة ال يتحملها كثري من الرجال والنساء معا

  
  

ال تسكتوا بعد اليوم أبدا: الكتاب-

دينيس بومباردييه وفرانسواز البورد: املؤلفتان-

صفحة ٨٠: عدد الصفحات-

فرنسا، دار النشر فايارد: الناشر-

٢٠١١أكتوبر / األوىل: الطبعة-

زلزال االعتقال

واملرشح  رئيس صندوق النقد الدويلووصفت الكاتبتان ما وقع للسياسي الفرنسي ستراوس كان، يوم كان 

بتهمة االعتداء   ،٢٠١١مايو ١٤الرئاسي االشتراكي املنافس للرئيس احلايل نيكوال ساركوزي، من اعتقال يوم 

، ألنه أماط اللثام عن الوجه "زلزال"، بأنه وركاجلنسي على نفيساتو ديالو العاملة بفندق سوفيتيل بنيوي
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، خاصة يف جمال غارقة يف التعصب والتسلطاحلقيقي لفرنسا إذ تدعي التسامح والتحرر، يف حني أا 

  .االستغالل اجلنسي للنساء على يد الرجال عامة، والقادة السياسيني خاصة

لنسائية؟ وإىل أين ذهبت املناضالت الشرسات؟ أين اختفت األصوات اإلنسية وا"وتساءلت الكاتبتان حبرقة 

وتربئته بكل وسيلة ممكنة وتقدميه على أنه ضحية  احناز كثري من الصحافيني والسياسيني إىل جانب املتهموملاذا 

  مؤامرة وجهل؟

  سقوط األقنعة

بني يدي ، ويسقط دومينيك ستراوس ٢٠١١آيارعام /كان ال بد من يوم مشهود مثل يوم الرابع عشر من نايو

القضاء األمريكي، لتسقط كثري من األقنعة عن كثري من األمساء الالمعة واألفواه املفتوحة اليت دأبت على تقدمي 

  .الدروس واملواعظ للناس شرقا وغربا على اهلواء مباشرة

 عنه حىت نسي أصدقاؤه وأبناء ملته كل ما قالوا، وقاموا مدافعني" اجلاين السمني"وما أن ألقي القبض على 

نساء " الرجال"دافعوا عما ال ميكن الدفاع عنه، واألدهى واألمر من هؤالء . ومناصرين له وهو ظامل مبني

مدافعات عن كل أشكال التحرر، هبنب . نسوانيات منتخبات يف اجلمهورية الفرنسية، ممثالت باجلمعية الوطنية

إذا كان الكالم "رس، عمال باحلكمة الشهرية ، ناهيك عن آخرين أصام اخل"املتهم"إلنقاذ " رجل واحد"هبة 

  ".من فضة فالسكوت من ذهب

واستعرضت الكاتبتان أوضاع النساء املوظفات مبؤسسات الدولة والصحافة يف البلدين، مربزتني الفروق بني 

 هاملرأة الكندية قادرة على مواجهة الرجل وعدم اخلضوع ألهوائفإذا كانت . اتمعني، الكندي والفرنسي

يتالعب ا كبار املسؤولني، باستغالل  املرأة الفرنسية ليست سوى سلعة جنسيةاجلنسية حبماية قانونية، فإن 

  .وابتزاز مع صمت مطبق للضحايا واتمع

، كاتبة الدولة يف القضية النسائية اليت ظلت فرانسواز جريودوضربت الكاتبتان بعض األمثلة الكاشفة مثل 

، إذ "ليكسربيس"نة، يف حني أا هي أول من أهان النساء عندما كانت مديرة لصحيفة تكرر بأن املرأة مها

جعلت من الصحافيات حمظيات ومرافقات لرجال السياسة جللب األخبار منهم مقابل حلظات من املتعة 

    .واخلنوع

، خرجت ٢٠١١رأيا/مايو ١٤فلماذا هذا الصمت الطويل منذ أكثر من عقد من الزمان، حىت إذا جاءت واقعة 

املوظفة بصندوق ) االقتصادية اهلنغارية(تريستان بانون وبريوسكا ناغيبعضهن عن صمتها مثل الصحافية 
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كان عندما كان يتحكم فيها مث سرحت من  تعرضت للتحرش اجلنسي على يد ستراوسالنقد الدويل اليت 

  .وظيفتها

على  لنساء تعرضن لالستغالل اجلنسيصادقة وقدمت الكاتبتان مجلة من الروايات والشهادات الصاخبة ال

  .أيدي رؤسائهن يف املقاوالت واإلدارات واجلمعيات واجلامعات والشركات واملؤسسات يف كل جمال وقطاع

"

الكنديات متحررات من االستبداد الذكوري داخل البيوت وخارجها، يف حني أن الفرنسيات خاضعات خانعات 

دعةوخائفات رغم مظاهر التحرر اخلا

"  

جذور اخلضوع

، وتبني من خالل مقارنة بني أوضاع النساء يف كندا ويف فرنساوقدمت الكاتبتان، عرب حماورة ثنائية بينهما، 

الفرنسيات داخل البيوت وخارجها، يف حني أن  الكنديات متحررات من االستبداد الذكورياحملاورة أن 

  .خاضعات خانعات وخائفات رغم مظاهر التحرر اخلادعة

فلدى الفرنسيات صورة سلبية عن احلركة النسائية، وخوف من أن ينعنت بأن مناضالت من أجل حترر املرأة 

وحيرصن على إظهار ذلك بانتحال صفة  بعض النسائيات الشرسات كن سحاقياتفضال عن أن . من الرجل

  .الذكورية والتخلي عن األنوثة لتحقيق مساواة ومهية مع الرجال

ولذلك بقني . شعور باخلوف من كسر شيء ما قد يكون جوهريا مع الرجالرنسيات ويوجد لدى الف

، خليلة سيمون دي بوفواربعيدات عن النضال النسائي، وتأثرت الفرنسيات بوجوه نسائية شهرية مثل 

رغم أن ) "١٩٧٠-١٩٦٠(الفيلسوف جان بول سارتر، بعد اية احلرب العاملية الثانية طيلة عقد من الزمان 

  .على حد قول املؤلفتني" ذه املرأة كانت خمادعةه

له قصة تارخيية عميقة اجلذور يف اتمع والذاكرة  اخلضوع النسائي الفرنسيويف حتليل الكاتبتني، فإن 

، إذ احتفى أهل السياسة واحلكم واألدب لوضعهن االستعبادي يف القرون املاضيةإا قصة تعود . النسائية

  .والفن بنساء املتعة والعشرة، واحملظيات املفضالت لدى علية القوم من ملوك وأمراء ووزراء وزعماء وأدباء
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لذلك تستنتج الكاتبتان أن تسامح النساء الفرنسيات يف أقبح معانيه هو الذي يطيل أمد االستغالل الذكوري 

األكرب الذي جيعل كسر جدار الصمت أمرا عاجال وإال بقني يف وضعية حقرية اليومي، وهذا هو السبب 

  .تذهب بشرفهن وكرامتهن

  نقاب الفرنسيني

وأماطت الكاتبتان الغاضبتان اللثام عن جزء من األساطري املؤسسة خلضوع الفرنسيات للهيمنة الذكورية 

، أو ما أمسته "أكذوبة احلياة اخلاصة"ة هي أول أسطور. وسهولة استغالهلن دون أن يتمكن من فضح املستغلني

فاحلياة اخلاصة أمر مقدس لدى الذكور الفرنسيني، وخاصة املشاهري ". نقاب الفرنسيني"فرانسواز ودينيس 

واملسؤولني البارزين، إذ ال حق ألحد أن ينقب فيها، وملاذا يصر هؤالء على الفصل التام بني احلياة الشخصية 

" الفضائح واملفاسد اخلاصة ليست هلا تبعات وتداعيات على احلياة العامة"أن ذلك يعين أن واحلياة العامة، مع 

  .كما قال الكاتب جان كلود غيبو

وهذا ما يتيح للوحوش السياسية والفنية والرياضية وغريها أن ترتكب أبشع اجلرائم اجلنسية وراء جدران احلياة 

  ".اخلاصة دون حسيب وال رقيب وال رادع

فكثري من الفرنسيني يتصرفون بإمربيالية املرض األكرب، حسب الكاتبتني، ": الغرور الفرنسي"و ذلك ه

وكأمنا الفرنسيون هم الوحيدون يف العامل العارفون بأسرار العالقات بني  وجنون يف جمال الغريزة اجلنسية،

  ".ةالذكور واإلناث، وكأمنا صارت فرنسا هي املرجع األعلى يف اإلغواء واملراود

  اغتصاب كل ساعتني

الدرك باالنفجار الذي أزاح الغطاء بعيدا ليطلع العامل على " الفاجعة واملأساة الفرنسية"وشبهت الكاتبتان هذه 

وذكرت املؤلفتان أن فرنسا . ، خاصة إذا كانت ضحية اغتصاباألسفل الذي توجد فيه املرأة الفرنسية

، مبعدل اغتصاب واحد كل ساعتني، ومع ذلك فإن عشر ألف حالة اغتصاب حبق نسائها كل سنة ٧٥تعرف 

  .الفرنسيات يقدمن على تسجيل الشكاوى أمام رجال األمن والقانون

وأقرت الكاتبتان بوجود عقبات صعبة أمام حترر الفرنسيات من أثقال املاضي واحلاضر، فهما أيضا كانتا ضمن 

  .تقل الومهيالساكتات زمنا طويال، لكنهما استطاعتا اخلروج من املع
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فاحلرية ال ". مل يعد يف اإلمكان السكوت أكثر مما كان، وال بد أن ينكسر القيد ويتحقق التحرر"لذلك تقوالن 

جيب هزم الصمت . مثن هلا، يف أن تقول نعم أو تقول ال، يف أن حتب وأن ختتار، يف أن تستمتع أو تتعفف

  .لوضع حد ائي ملذلة النسوان

إنه سهل يسري على دينيس . غادرة كهوف الصمت ليس قوال يسريا وال خفيفاولكن اجلهر بالقول وم

بومباردييه وفرانسواز البورد اللتني ال ختفيان لساما يف جيبهما وال تستغشيان ثوبيهما أمام القضية النسائية 

  .على حد قوهلما" التراجيديا الفرنسية"و

"

اليت حتولت إىل بضاعة جنسية، خاصة " املرأة احلرة"لك املوضة املسماة ترى املؤلفتان الساخطتان أنه من الواجب إدانة ت

اجلدد يف الغناء والسينما" النجوم"عن طريق 

"  

وتلك معركة ينبغي أن ختوضها النساء والرجال معا، رغم أن النساء هن الضحايا بالدرجة األوىل، وليس 

نسائي، وال أن يسارع املتحرش ا إىل خمافر  املطلوب تقنني العالقة بينهما حىت ختلو من كل بعد عاطفي

إن ذلك ألمر مضحك وخمجل، ولكن املطلوب من الفرنسيات أال يتساحمن مع تلك . الشرطة لتسجيل شكاياا

.اإلهانات اليومية الصغرى، وعلى األجيال اجلديدة أن تكون على يقظة تامة من أمرها

اليت حتولت إىل بضاعة " املرأة احلرة"نة تلك املوضة املسماة وترى املؤلفتان الساخطتان أنه من الواجب إدا

  .اجلدد يف الغناء والسينما" النجوم"جنسية، خاصة عن طريق 

كما أن وضع حد ملسرية الصمت الطويلة معناه عند املؤلفتني ركوب اازفات واملخاطر، أوهلا أن تتحول 

ا املهنية لبعض املنغصات، وأن تطاردها الشائعات، وأن املرأة إىل خمرب، وأن تعرض حياا اليومية ومصاحله

  .ددها العزلة

  جوهر القضية

بقي أن نقول يف اخلتام أن جوهر القضية بقي بعيدا عن حتليل الكاتبتني وحلوهلما املقترحة، وستظل النساء 

صر يف الرؤية الغربية واإلشكال األساسي ينح. بالغرب حائرات يف دائرة مغلقة، ما دام اإلشكال األساسي قائما

للمسألة اجلنسية بعد تاريخ طويل من التزمت والتشدد واحلرمان باسم الدين، وتاريخ قصري من التفلت 

  .واالنتشار الواسع لدرجة املشاعة اجلنسية يف أقل من نصف قرن بعد احلرب العاملية الثانية



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: ان األلكتروين للمركزالعنو

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٧من ٧                                        ٢٠١٢-مايس          

فكري وقيمي، فانعكس ذلك على سائر مظاهر فالغرب مل يعرف يف تارخيه القدمي واملعاصر حالة توازن ديين و

وهذه احلرية النسائية املصاحبة لدعوات التمرد وكسر حواجز . احلياة بدءا بالسياسة وانتهاء بالفن واجلنس

الصمت وفضح اهليمنة الذكورية موجودة لدى كاتبات أخريات، مثل إيزابيل أوبري رئيسة اجلمعية الدولية 

، روت فيه تفاصيل فظيعة "يف املرة األوىل كان عمري ست سنوات"كتاب بعنوان ، مؤلفة لضحايا زنا احملارم

  .، ومأساا طيلة حياا جراء ذلكتعرضها لزنا احملارم على يد والدهاعن 

، يف املعاناة يعيشون يف متزق وحرية فردية ومجاعيةوسيظل الغرب، ومعه خلق كثري يف خمتلف جهات الدنيا، 

، بني الطني والروح، والقلب التوازن الذهيب يف الكيان اإلنساينما مل حيققوا  ويف البحث عن احللول،

  .واجلسد، والدين والسياسة، والشهوة والنسل، واألنثى والذكر

  


