
ـد الــعــنــف املـــــزداد عــصــفــاً بمنطقتنا صــــواب مــقــولــة لــطــاملــا رددتــهــا  جَــسَـّ

النساء يقفن في  أن  إال  الجميع،  وَبــال على  الحروب  النسوية:  الحركات 

مقدمة ضحاياها. ال يقال هذا تأكيداً لـ»تفوق« ما ضمن تراتبية مأساوية، 

وال تهويًا أو إمــعــانــاً فــي الــشــكــوى. هــو الــواقــع والــســام. وهــذه حــال تأتي 

واقتصادي وسياسي  )اجتماعي  بائس أصا يخصهن  الى وضع  لتضاف 

وقـــانـــونـــي...(، عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدم املــســجــل فــي الــعــديــد مــن املــجــاالت، 

وخاصة في تحصيل التعليم وفي الخروج للعمل. ال يكفي! هذا أواًل. والتقدم 

املتحقق معرض فعًا لانتكاس.

هذا النقص وذاك التهديد هو ما تناولته كاتباتنا هنا، وهُنَّ باحثات 

وأستاذات وصحافيات.. متعددات االنتماءات الفكرية ومنتشرات على 

مبدعات،  فنانات  أيضاً  وهــنَّ  أقصاها.  إلــى  أقصاها  من  العربية  الرقعة 

رســامــات ومــصــورات فــوتــوغــرافــيــات وشــاعــرات ومــغــنــيــات.. مختلفات 

األعــمــار واملــيــول واملـــدارس، ومنتشرات، هــنَّ أيــضــاً، على طــول بلداننا 

وعرضها. مختلفات التجارب الخاصة والعامة، ولكنهن مُجمعات على 

ملقيات  أقــل.  وليس  كإنسان.  الصفة:  بــإطــاق  ذواتــهــن  على  التأكيد 

جانباً بأي تبرير أو تحفظ.

وألنـــهـــن يــعــرفــن أن ثــمــن الــتــحــرر )دومــــــاً( بـــاهـــظ، فــهــن يــدفــعــنــه في 

فيفرضن  األفضل  أنفسهن  من  يتطلبن  كما  يتبنين،  التي  الخيارات 

يقف  ما  وهــو  »استثناء«،  أنهن  فكرة  يناهضن  ولكنهن  بهن.  اإلقـــرار 

بوجه موقف شائع قد يعترف بجدارة بعضهن أو حتى بتفوقهن، على 

أساس اإلبقاء على سائر النساء في مكانة أدنى. 

هذا عدد من »السفير العربي« صاغته نساء. من ألفه الى يائه. وقد 

اتخذنا من اليوم العاملي للمرأة في 8 آذار/مارس ذريعة لهذا التمرين. 

املــســاهــمــات. وضــاق  إلــى وقــف استقبال  الــنــصــوص فاضطررنا  فــاضــت 

الورق فأتممنا النشر على موقعنا االلكتروني.

هُنَّ يتحدثن هنا عن أوضاع وهموم قريناتهن، ولكنهن أيضا يتناولن 

شؤون املجتمع عموماً كما يرينها. ويخرج من كل هذا صوت ورؤية 

ــه املطالب  تــتــعــدد أوجـ املــمــكــن حجبها.  يــعــد مــن  لــم  ــوات ورؤى(  ــ )وأصـ

كلها  ولكنها  لإلنجاز،  زالــت  ما  والتي  النساء  تخص  التي  واملطالبات 

التامة: قانوناً وفي التطبيق وفي النظرة  ترسو على الحق في املساواة 

التنازل عن شــيء، ومــن دون  النفوس، من دون  العقول وداخــل  وفــي 

كما  يبقين  بــل  بــالــحــق.  ليفزن  تقليدهم  او  بــالــرجــال  للتشبه  الــلــجــوء 

يشتهين. ما يعني االنتهاء من النظام األبوي برمته: وملا ال، طاملا أساسه 

املادي زال أو هو الى زوال.

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

حقوق  تهدر  الــعــراق  شــرذمــة 

املثالية.  »األم  وهجاء  النساء. 

في  النقابي  »العمل  عن  ونصوص 

و»وضع  طرق«،  مفرق  على  تونس 

و»العنف  العشوائيات«،  في  النساء 

املجتمعي ولوم الضحية«، و»تونس 

العطشى«، و»اإلجهاض في املغرب«.

تُروى  قصص  نسا«،  »أوجــاع 

بمترو  الــســيــدات  عــربــة  فــي 

أساور  وأما  القاهرة.  في  األنفاق 

ذهب.  فمن  الفلسطينية  مريم 

عن  يحكي  مــصــور  وشــريــط 

شابة:  على  الجنسي  االعتداء 

ليس اغتصابًا!

ملناسبة يوم املرأة العاملي 8 آذار/

مارس. عدد خاص تكتبه وترسمه 

طريق  على  »عــثــرات  النساء: 

املختلفة  و»األشكال  التمكين«، 

من هدر الجسد«. الحال في مصر 

تنطبق  كذلك  ولكنها  وسوريا 

على سواهما.
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الثاني  في  الصيد  الحبيب  اإلعــان عن حكومة  بعد 

مــن شــبــاط املــاضــي، املنفتحة عــلــى إســامــيــي »حــركــة 

الله غنيمة، وهي عضو  فتح  النهضة«، وجهت سناء 

في حزب »نداء تونس« وسيدة أعمال ورئيسة جمعية 

قايد  الباجي  إلــى  الليبرالية، رســالــة  والــريــادة«  »املـــرأة 

السبسي، نشرها موقع »بزنس نيوز« اإللكتروني ذو 

غنيمة  سجلت  الرسالة،  في  أيــضــاً.  الليبرالي  التوجه 

واإلســامــيــيــن،  الصيد  بين  التحالف  على  اعــتــراضــهــا 

راوية قصة »الخيانة« و«خيبة األمل العميقة«.

 في معرض رسالتها، استحضرت سناء غنيمة وصاية 

عدد من النساء الشهيرات في تاريخ تونس: امللكة ديدون 

البربرية،  واملحاربة  امللكة  وهي  كاهنة  قرطاج،  بانية 

التي  املنصور  جعفر  أبي  الخليفة  زوجة  القيروانية  أروى 

رفضت تعدد الزوجات وقيّدت الخليفة بذلك في ما سُمي 

وأال  غيرها  يتزوج  »أال  )اشترطت  القيروان«.  بـ«صَداق 

يتخذ ملكَات اليمين معها« وإال فإن طالقها بيدها على عادة 

أهل القيروان بما يعرف حتى اليوم بالصَداق القيرواني(. 

وذيّلت غنيمة رسالتها بتوقيع »املرأة التونسية«.

»املرأة التونسية«

تمثل  التي  املــرأة  هــذا  موقف  عن  النظر  وبغض 

فما  لإلسالميين،  العداء  شديدة  الليبرالية  البورجوازية 

وغالباً  رسالتها.  حملته  الذي  التوقيع  هو  فضولي  أثار 

»املرأة  التونسية استخدام عبارة  يتكرّر في الصحف  ما 

التونسية« بصيغة املفرد للداللة على شيء سأحاول هنا 

سبر غوره.  

بداية، »املرأة التونسية« هي صيغة توكيد. وفي رسالة 

التونسية«  الله غنيمة تتجسد صورة »املرأة  سناء فتح 

»النهضة«.  لـ  ومعادية  مناضلة،  بطلة،  كونها  في 

أسماؤهن  الواردة  النساء  امثلة  تتبعنا  لو  أيضاً،  ولكنها 

وذات  أرستقراطية  فهي  نسبهن،  وشجرة  رسالتها،  في 

النفوذ. وهو بالطبع استخدام لعبارة ما زالت تعبر حتى 

تنتمي  وباختصار،  الطبقي.  التفاخر  مشاعر  عن  اليوم 

مفردة،  هنا  وهي  البورجوازية،  الى  التونسية«  »املرأة 

وتطابق فكرة معينة عن  املرأة املثقفة، املتحررة، وصاحبة 

قانون  مع  متالزمة  صورة  وبداهة،  اليوم  وهي  النفوذ. 

املستدعاة  املجيدة  فعدا الشخوص  األحوال الشخصية. 

من الحقبة القديمة ومن التاريخ الحديث، فمرسوم الباي 

في 13 آب 1956 صورة متوافق عليها للمرأة التونسية. 

ثم كرّس بورقيبة ذاك التاريخ كـ »يوم املرأة التونسية«. 

وبورقيبة هو مهندس القانون الذي، إذا ما تمت معاينته 

عن كثب، نرى فيه تطبيقاً حقيقياً ألفكار إصالحيي القرن 

هذا  ولكن  النسوية.  املسألة  حول  الكبار  العشر  التاسع 

أساسية  دعامة  اليوم  حتى  يمثل  زال  ما  الذي  اإلنجاز 

امرأة  باسم  ربطه  يمكن  ال  تونس،  في  املــرأة  لحقوق 

محددة، أو بنموذج بطولي متفرّد.

الرمز

املرأة التونسية، الحداثية واملتحررة، هي صنيعة رجالٍ، 

صنو  اآلخــرون،  هم  األبطال  التونسيين  الرجال  بعض 

ألف  الذي  الثعالبي  العزيز  عبد  الشيخ  البطالت:  النساء 

يوصي  وفيه   1905 عام  للقرآن«  الحرة  »الروح  كتاب 

عام  كتب  الذي  حداد  وطاهر  وتحريرها،  املرأة  بتعليم 

غُيّب  ما   واملجتمع«  الشريعة  في  »امرأتنا  كتاب   1930

اللتين  منشاري  وحبيبة  ورطاني  منوبية  الذاكرة  من 

العام  في  النسوية  عن  مؤتمر  في  علناً  الحجاب  خلعتا 

1930. هذان اإلصالحيان اللذان ناديا منذ القرن التاسع 

متعددة  يتصوراها  لم  وتحريرها،  »املرأة«  بتعليم  عشر 

ذلك  في  وهي  الرمز.  يحمل  ما  أو  الرمز،  هي  بل  الوجود، 

في  الشعب  تقود  التي  الحرية«  ـ  »املرأة  برمز  تلتحق 

الرمز  »ماريان«  بـ  أو  دوالكروا،  الفرنسي  الرسام  لوحة 

الجمهوري الفرنسي، وبرموز أخرى مشابهة. هي تجسد 

األمة، والوحدة، واتحاد األجيال. وتلك هي أصال األسباب 

أبناء  تربية  عليها  سيتعين  حيث  تعليمها،  توجب  التي 

هي  املرأة«  »تحرير  لـ  اإلصالحية  الوجوه  هذه  كل  األمة. 

قاسم  أو  الطهطاوي  رفاعة  عنها  عبّر  الكالسيكيات،  من 

كتاب  عنوان  يؤكد  كما  إذن،  الرجال  على  يتعين  أمين. 

طاهر حداد )»امرأتنا«(، االهتمام  بـ »بنسائهم«. 

قد  املرأة،  وضعية  تطور  ضوء  وعلى  السياق،  هذا  في 

اللواتي  ـ  التونسيات  النساء  حقوق  عن  الكالم  يمكن 

يفترض أن يكن سعيدات وممتنات ملنحهن حقوقاً، وليس 

استخدام  فيجري  ـ  الحقوق  هذه  انتزعن  بأنهن  االدِّعاء 

رمز، وتختصر  أو  معركة  الحديث عن  املفرد عند  صيغة 

»املرأة التونسية« في تلك املرأة ـ الشرطية التي التُقطت 

لها مئات الصور في جادة بورقيبة تعبيراً عن حداثة البالد، 

وهي تلك التي جعلها بورقيبة تخلع الحجاب علناً تأكيداً 

لتحريرها. املرأة التونسية باملفرد تصلح كرمز.

جسد عار، جسد محجوب

مفترضة  كمرجعية  الفردية  بهذه  اليوم  ينادي 

واحد وكل  الجميع، كل  به  يتمسك  مكتسب  وكمنجز 

تعدد  فيها  يفعل  للطعن،  قابلة  فردية  لكنها  واحــدة. 

بها  تفعل  كما  امرأة،  املرأة  تكون  ألن  الالمتناهي  الطرق 

واملطالب  الحقوق  أجل  من  املتنوعة  واملعارك  النضاالت 

اإلسالميات كما جماعة  النسويات  أثبتت  فقد  النسوية. 

الزمن  أن  جذرياً،  ومتضادة  مختلفة  وبطريقة  »فيمن«، 

يرث  رمزي  مفرد  حول  ببساطة  للتوحد  يعد  لم  الحالي 

النساء  هؤالء  النسائية«.  »النهضة  لـ  الباهت  النموذج 

خَلقن أسئلة جديدة، وأوجدن انحدارات وأنساباً أخرى، 

بالرجوع الى النساء العربيات اللواتي أفصحن عن عالم 

موضوع  اقلها   وليس  تشغلهن،  التي  واألسئلة  النساء 

الجسد وامللكية التي تُمارَس عليه من قبل مجتمع يبقى 

املكتسَبة،  الحقوق  الرغم من كل  بشكل أساسي، وعلى 

املهم  محجوب..  وجسد  عار  جسد  بطريركياً.  أبوياً/ 

هو امتالك النساء لسلطة القرار على مصائر أجسادهن، 

املفرد  مفهوم  تماماً  تناقض  التي  الفرادة  على  والتأكيد 

كمفهوم مطلق أو شامل.

هذا ما أرادت قوله أمينة، الناشطة التونسية في »فيمن«، 

عندما كتبت على صدرها العاري عبارة »جسدي ملك لي، 

وليس شرفُ أحد«. الذهاب إلى ما هو أبعد من النضاالت 

من أجل »املرأة« يعني االنخراط في تنوع األوضاع في ظل 

لو  الفعل، حتى  تأكيد على جذرية  شرط مشترك. وهذا 

الجماعي.  التضامن  إطار  إعالنه في  وإنما مع  فردياً،  كان 

رجاله  يَعتبر  بمجتمع  محكومات  التونسيات  فالنساء 

أجسادهن  الرمزي(  باملعنى  »الرجل«  فحسب  )وليس 

ساحة قتال من أجل شرفهم. وهذا ما كانت تقوله نظيرة 

زين الدين في العام 1928، وإن في سياق مختلف تماماً، 

عن حرية املرأة في الخروج من دون حجاب. أو هو ما عنته  

نضاالت العامالت النسويات في »املحلة الكبرى« في مصر 

من أجل حقوقهن.

تاريخ ما زال لم يكتب

في تونس عما هي عليه  النسوية  النضاالت  ال تختلف 

النضال  نفسه  يفرض  أينما كان،  العالم.  أنحاء  باقي  في 

من أجل التعدد الذي يعيد النصاب لفراداتهن في معارك 

خيضت وتخاض، مما يسهم في إسقاط تلك الرؤية للمرأة 

الرغم من أن  أياً كانت الحقوق واملميزات. فعلى  الرمز،  ـ 

كالرا زيتكين كانت صاحبة اقتراح إعالن يوم للمرأة في 

املؤتمر االشتراكي الدولي األول للمرأة في العام 1910، إال 

أن لينين هو الذي كرّس هذا اليوم بمرسوم أراده تكريماً 

للعامالت الشغاالت  في كرونشتادت وملقاومتهن القصف 

آذار  الثامن من  الحالتين، فإن  العام 1921. وفي كلتا  في 

أو  األزهــار  لتقديم  ال  بالحقوق،  للنهوض  مناسبة  هو 

القتراح إنجاز جلي الصحون بداًل »منها« في ذلك اليوم... 

ألن  زال بحاجة  ما  تونس كما خارجها،  في  التاريخ،  هذا 

يُكتب من خالل تعدّد أصوات النساء. 

ليلى دخلي

باحثة مختصة في التأريخ االجتماعي، من تونس تعمل في 

CNRS ،املركز الوطني للبحوث العلمية«، فرنسا«
يسرى العبادي ــ العراق

»هل تعبتَ، يا امرأ القيس، من السّير في تلك الشوارع التي شقَّها 

الغيب؟ 

ما أبرعها في فنّ االقتفاء، ما أنبه جُدرانها في التنصّت. 

كلما حاولت أن تعانقَ امرأة، يسألك حارسٌ: هل استأذنت السماء؟«

كونشيرتو القدس / أدونيس  

العربية لغة سحيقة. مثلها مثل البئر العميقة التي تعنيها كلمة هَوية 

خالفاً لهُوية، بضم الهاء، وأصلها هُوَ ـ الضمير الذي يوجدنا رغم الغياب. 

جوفاء  فصارت  ضمائرها،  النسّاؤون  البشر  هجر  أن  بعد  ماتت  يقولون 

بأظفارها  اللغة  تحك  تظل  الخرباء  مدننا  لكن  ثناياها.  في  الريح  تصفّر 

كمن يفرك عملة صدئة، ثم تلمعها وتضعها بجيبنا تعويذة تجلب الحظ 

وتطرد الشرور. 

فأستقِلُّ  أعمالهم،  إلى  بأهلها  تركض  متوثِّبة  الصباح  هذا  القدس  هي 

املحطة  من  للمواصالت  الفلسطينية  »املوحدة«  لشركة  التابعة  الحافلة 

وباب  لحم  بيت  بين  الواصل  الخط  في  أسكن،  التي  للشقّة  املحاذية 

العمود، املدخل الرئيس للبلدة القديمة في القدس. عند املحطة املحاذية 

لباب الخليل ـ الباب الذي يدغدغنا تاريخه إذ نتذكر كلما جانبناه كيف 

القيصر  لعربة  ليتسع  السور  وبين  بينه  الواصلة  األجزاء  بعض  هدموا 

راجاًل!ـ  يدخلها  فال   ،1898 العام  القدس  زار  حين  الثاني  فيلهلم  األملاني 

للشركة  تابعة  حافلة  استوقفن  وقد  إسرائيليات  جنديات  جمع  تراصَّ 

نفسها لفحص الهُويات والتأكد من أالّ »متسللين« بين ركاب الحافلة: 

أي فلسطينيون أتوا إلى القدس من دون تصريح دخول إسرائيلي. »ليش 

كلهن نسوان؟« أفكر أول ما أفكر بهذا. أتعقب مالمحي التي ارتبكت ملجرد 

أن تساءلتُ عن ذلك، بيْد أن السؤال قد قدِم وال حيلة لي في صدّه.

&&&

التي  الحافلة  لتستوقف  الخليل  باب  على  وتحط  تطير  الحواجز 

الطيران  أخرى.  مرة  اللغة  لعبة  طيّار،  حاجز  بسابقتها.  أسوة  نستقلها 

يوحي بالحرية ويركّب لها جناحيْن، فكيف تصير الحواجز طيّارة أيضاً؟ 

تطير وتحلق وتحط لتوقفك وأنت في الطريق إلى القدس؟ يعودني الدعاء 

األجمل الذي سمعته في حياتي من مقدسي ستيني قرأتُ له ورقة بالعبرية، 

التي ال يتقن، وهي تهدّ بيته بفعل ثالثي عربيّ هو »هَرَسَ« لتصير  اللغة 

لي:  قال  ذلك  ومع  بيته،  بهدم  إخطار  الورقة  كانت  بالعبرية.  »هراس« 

تعضّ  باستعارة  لغتهم  يهرس  جناحاتك«.  ويفرد  عمي  يا  يوفقك  »الله 

القلب وال تدميه. 

السائق بمحاذاة  الحافلة، خلف كرسيّ  في  األول  الكرسي  أجلس على 

املمر. تصعد جنديتان، إحداهما داكنة البشرة من أصول أثيوبية واسمها 

الثورة  أنثنا  كيف  إسرائيل(.  )أي  »يسرائيل«  مؤنث   – »يسرائلة« 

تدّب  أزواجا«؟  أنفسكم  من  لكم  »خلقنا  وقد  االستعمار؟  إناث  ونسينا 

الصوت يسرائلة »هَوياةةةةة«، فيناولها كلٌ منا هويته من دون تذمر رغم 

تأخّرنا على أعمالنا، فال أحد يركب حافلة السابعة والنصف ليذهب يشمّ 

الهوا ويتشمس مثاًل على أسوار القدس! 

&&&

وقفت الجندية الثانية البيضاء املشقرّة الشعر واسمها »ليلى«، بزيها 

العسكري الرمادي في مقدمة الحافلة أمامي تراقب ما يحدث. األسود يعمل 

فأتناول  أفطن  لكني  ربما..  نفسه؟  يعيد  التاريخ  عليه؟  واألبيض يشرف 

ليلى؟  يا  اسمك  معنى  »بتعرفي  وأفركها بسرعة.  من جيبي  الحظ  عملة 

هل كنت ستبدلينه لو عرفت أنه ظلماء سوداء داكنة؟ هل كنت تكلفت 

عناء تفحص هُوياتنا يا ليلى بدل يسرائلة؟ األسماء لعنة أيضاً يا امرأة«. 

العمالقة  الزجاجية  الحافلة  واجهة  وبين  بيني  بالضبط  ليلى  تقف 

إلى  الفاخر  عطرها  رائحة  تَنْفذ  القديمة،  البلدة  سور  عن  تفصلني  التي 

أتأملها  التقيؤ.  حدّ  النسائية  العطور  تمقت  التي  أنا  أختنق،  فأكاد  أنفي 

من عاليها لواطيها، تستوقفني أظافرها املقلمة بعناية.. يبدو أنها كانت 

باألمس بالصالون. ال تبالي ليلى بنظراتي فهي تقوم بعملها، أما أنا فمتأخرة 

إلى  القدس  جنوبي  من  الوافدين  والرجال  النساء  بكل  أسوة  عملي  على 

مركزها. ضمائر غائبة عن التاريخ.

&&&

ليلى؟..«  يا  ليلى  مشروع  »بتعرفي  لها  أقول  أكاد  يسرائلة  انتظار  في 

شجرة.  من  مقطوعة  األغاني  وكأن  راديوهاتكم  على  أغانيهم  يبثّون 

تخرجين  التي  الغربية  القدس  وبارات  مقاهي  في  موسيقاهم  ُيطلقون 

األسبوعي.  »عملك«  وطأة  من  للتخفف  الخميس  ليالي  فيها  للسهر 

ليلى«  »مشروع  موسيقى  لك  يدندن  مجنون  بينكم  من  سيأتي  وربما 

سمعها صدفة فاغتبط، وهو يفكر بك وبزيك العسكري وشقارك املطعّم 

باألوكسجين واملواد الحافظة. 

لــيــلــى تــجــيــد مــن الــعــربــيــة عــــدداً ال بـــأس بــه مــن الــشــتــائــم، وبعض 

املفردات واألفعال التي تعينها على تأدية »عملها« على أفضل وجه. 

واملذكر  املــؤنــث  بين  تفرق  ال  ليلى  لكن  األمـــر.  أغلبها بصيغة  أفــعــال 

حين تأمر، وال هي تلقي بااًل لأللف الفارقة التي تنتصب في وجهها 

كل صباح، حين تحصينا فرداً فرداً في حافلة لن يُهدم ليتسع لها ال 

باب وال بوابة، ولكن لها لغة رحبة تجوب طرقاتها. ألذلك كله كانت 

أبقت  األنوثة  ال  وكأنما  الحافلة؟  من  ترجلتا  حينما  نكرتين  املرأتان 

اللغة. ألذلك فلتت مني ابتسامة وأنا  لهما حصة منها وال كذا فعلت 

أمد يدي إلى جيبي أتحسسها.. منتصرة؟

السّير في تلك الشوارع

حنين نعامنة

محامية وكاتبة من فلسطين

املرأة املفردة

نهلة الشهال

إرفعوا التاج..
فــألكــن مــثــًا قــطــعــة مـــابـــس، ولــنــقــل مــثــًا 

وال  فيها  تفاصيل  ال  ســـوداء  عــبــاءةٌ  بأنّني 

ألوان. هكذا بدأت أتنقّل با رسم أو اسم، ال 

معالم واضحة، قد يُضيّعني من أكون معه 

وقد يخلط بيني وبين مئات من النسخ التي 

تمشي في املكان نفسه.

أطرافي  على  زادوا  تحوّلتُ.  بعدها  من 

حتّى  برّاقة  بحجارة  رصّعوني  تفاصيل، 

هناك.  وأزيد خيطًا  هنا  أصنع تشكياًل  صرت 

ازددت اختالفاً، وقررت أن أجرّب تغيير األلوان، 

فتّحت األسود ليصبح دخانيّاً. فقلت، لنجرّب 

الرصاصي والرمادي والبني.

قطعة  كانت  بدايةً  العباءة،  كرحلة  حياتي   

قماش جامدة تمتدّ من البيت خارجاً إلى القبر، 

املحالّ  إلى  لتصل  طريقي  فتتفرّع  اليوم  أمّا 

بالكائن  العالم  عرفني  والشركات.  واألسواق 

السيارة،  بقيادة  له  يُسمح  ال  الذي  الوحيد 

الركوب  يحاولنَ  زلنَ  ما  بالدي  في  والنساء 

مثل  فحججٌ  جدوى.  دون  من  املقود،  خلف 

امللكة واألميرة التي »تُخدم وال تَخدم« جاهزة، 

والحبس هو جزاء من يُحاول. لُجين الهذلول 

آراءها  فيها  تُوثّق  فيديو  بمقاطع  اشتهرت 

أن  الهذلول  حاولت  االبتعاث..  بالد  في  وهي 

تعبر الحدود اإلماراتية السعودية في تشرين 

فأوقفت  سياراتها،  تقود  وهي  املاضي  الثاني 

وحُبست ألكثر من شهر وأُطلق سراحها بعد 

لكن  اململكة.  ربوع  في  القيادة  بعدم  تعهّدها 

قيادة السيارة ليست إالّ جزءاً بسيطاً من جبل 

الجليد الطافي في عمق الصحراء. 

مدى  قاصر  العالم،  في  القاصرات  أكبر  أنا 

أخت  أو  فالن  ابنة  أكون  والدتي  منذ  الحياة، 

أكثر  وأكبُر  فالن،  زوجة  ألصبح  أكبُر  فالن. 

ظلّ  سوى  يوماً  أكن  لم  لعالّن.  أمّاً  فأصبح 

لجسدٍ آخر، اسمي يختبئ في الزوايا، يُهمس 

به، لعلّ معرفته تُعدّ نوعاً من أنواع الفضيحة. 

والتنقل  للسفر  أزليّ  شرطٌ  األمر  وليّ  إذن 

الخاصة  العقود  وإجراء  والتقاضي  والتعلم 

الهوية وحتّى  والحكومية واستصدار وثائق 

العالج باملستشفى. وسمر البدوي نالت جائزة 

قانون  لتحدّيها  العالم  في  النساء  أشجع 

الوالية املعمول به في أرجاء السعودية. هربت 

يتحكّم  كان  الذي  والدها  منزل  من  البدوي 

دور  إحدى  إلى  جسدياً  ويعنّفها  بأموالها 

الرعاية التي تستقبل حاالت الفتيات الهاربات 

الباحثات  املعنّفات  النساء  أو  األهل  من قسوة 

في  يرى  الذي  املجتمع  مُتحدّيةً  مأوى،  عن 

مشيناً  فعال  أمره  ولي  طاعة  عن  املرء  خروج 

حولها  جمعت  التأديب.  يستلزم  وعقوقاً 

وباإلفراج  القضية  ربحها  في  ساهم  تعاطفاً 

عنها بعد سبعة أشهر حبس. 

بل  الحدّ،  هذا  عند  البدوي  سمر  تقف  لم 

تحوّلت إلى مدافعة عن حقوق اإلنسان )أخوها 

موقع  إنشاء  بتهمة  محبوس  البدوي،  رائف 

وليد  وزوجها  اململكة،  في  اإلنسان  لحقوق 

أبو الخير محامي وناشط حقوقي حُكم عليه 

بالسجن ملدة 15 عاماً بتهمة ازدراء القضاء( 

السبب  أن  ورأت  املــرأة،  حقوق  وخــاصّــةً 

السعودية  للمرأة  حقوق  أيّ  لغياب  الرئيسي 

يكمن في عدم مطالبتها هي نفسها بحقوقها. 

التي  حقوقهنَّ  يجهلنَ  النساء  من  فالعديد 

انتهاك.  من  يواجهنه  ما  لتجاوز  يملكنها 

ولعل غياب قانون واضح لألحوال الشخصية 

وما  لهنَّ  ما  يعرفنَ  ال  يجعلهن  السعودية  في 

الجتهادات  تخضع  األحكام  جميع  عليهنَّ. 

العقاب  يُلزم  ما  األخير  يرى  ال  فقد  القاضي، 

بإغمائها،  يتسبب  حتّى  زوجته  ضرب  لرجل 

وقد يكتفي بإلزامه بحفظ أجزاء من القرآن أو 

الحديث كعقوبة.

في حين يرى قضاةٌ آخرون في الوالية نوعاً 

ال  حيث  املحدود،  غير  املُطلق  الخضوع  من 

رحمة.

 في عهد امللك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 

تحسّن وضع النساء السعوديّات، سُمح لهنّ 

مرة،  ألول  البلدية  االنتخابات  في  باملشاركة 

على  الشورى  مجلس  في  أعضاء  وانتُخبوا 

الرغم من اشتراط الفصل بين الجنسين في 

املجلس. وكذلك فتحت أسواق العمل أبوابها 

تنهّدت  ضخمة.  هائلة  قوى  بوصفهن  لهنّ، 

عنوان  الفرص  عن  البحث  وأصبح  النسوة 

املرحلة، صارت األسواق تعجّ بالنساء بعد أن 

املرأة  بدأت  ورويدًا  الرجال.  على  حكراً  كانت 

وثّقت  وتتمرّد.  وترفض  أثقالها،  من  تتخفّف 

العديد من النسوة مشاهد تحرش ونشرنها 

وأطلقن  االجتماعية،  التواصل  صفحات  على 

لدفع  اعتصامات  ونفذن  إلكترونية  حمالت 

الدولة إلى تأمين وظائف ملتخرجات جامعيّات 

التغيّر في  ال زلنَ عاطالت عن العمل. لكن هذا 

االنتقادات  يوقف  لم  العمل  سوق  هيكلية 

السعودي  الرجل  زال  وما  اليهن،  املوجهة 

يرفض أن يأتمر من امرأة يكون منصبها أعلى 

الرجل  تستفزّ  السعودية  املرأة  منصبه.  من 

تستفزّه،  برقعاً  وضعت  ما  إذا  حاالتها.  بكلّ 

ما  إذا  وأما  وجهها..  وكشفت  خلعته  ما  وإذا 

بالحديث  ويبدأ  فيطير عقله  أسدلت شعرها 

على  الليبرالية  األفكار  وطغيان  الكفار  مدّ  عن 

مجتمع محافظ.

بها  شعر  التي  االستفزازت  آخر  وليست 

اململكة  الوفد  عضو  حديث  السعودي  الرجل 

كاشفة  وهي  رضوان  منال  املتحدة  األمم  في 

كبيرة  ضجّة  أحــدث  ما  والشعر،  الوجه 

الشريفين.  الحرمين  لبالد  ممثلة  بوصفها 

عن  للتحري  الحكومة  تحرّك  واستدعى 

الحادثة.

يخبئون  النقاب  خلف  إنهم  يقولون  هم 

أكون  أن  أريد  ال  كسعوديّة  لكنّني  ملكة. 

أكون  أن  هو  أبغيه  ما  كلّ  التّاج.  صاحبة 

إنسانة عادية على كوكب عاديّ، وفي رأسي 

قد  إليه  وصلتُ  ما  كلّ  أرضيّة.  أحالمٌ  تضجّ 

املتشدّدة  فاليد  اآلن،  الصفر  نقطة  إلى  يعود 

على  باملحافظة  لتتكفّل  جديد  من  ُأطلقت 

»الروح األصيلة« ملجتمعٍ يرى البعض من أهله 

في انفتاحه تغرّبّا عن ماضٍ يحنّون إليه.

عليه  راهنّا  نحن  نريده  الذي  التغيير  لكن 

بالوقت. والوقت وحده جعل ذكر اسم الفتاة 

أمراً عادياً في السعودية، وجعل تعليم الفتيات 

ودخولهن  نهضة،  الرياضة  ولعبهنّ  ضرورة، 

األسواق طاقة.

العقول وزرع األخضر  غَيّر  الوقت وحده 

في أطراف الصحراء.

نورة بنت عفش

 باحثة اجتماعية من السعودية

هُـنّ!



..حنا بين احتاللين، احتالل املخ واحتالل البالد

مفيش شك أن الطريق إلى املساواة معقدة

بس مستقبلنا بيبدا ملا نحرر أنفسنا من العبودية العقلية..

مغنية الراب فاديا منصور، من فلسطين
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يوم املرأة العاملي

فــي حــنــايــا  مجتمع  ــرأة  املـ تنصهر قضايا 

كــهــلٍ مــتــهــالــك حــتــى الــتــاشــي، مـــا يجعل 

مــعــاودة الــطــرح ممكنة  فــي كــل وقــت مــا لم 

يــعــتــم الــيــأس ويــنــتــصــر، ربــمــا يــعــجــل بهذا 

الــتــاشــي اســتــغــراق األطـــروحـــات املــتــداولــة 

يصعد  أحدهما  تطرفين  بين  التصارع  في 

ــداً، واآلخـــر  ــ ــاملـــرأة لــتــقــف ضــــداً لــلــرجــل ونــ بـ

يــهــوي بــهــا حــيــث االســتــتــار خــلــف الــرجــل 

مجتمع  فــي  الــغــايــات  لــأمــان كأقصى  طلباً 

الخطاب.  فصل  وحدها  القوة  حيث  الغاب 

لم تنجح كل الدعاوى املرسلة لتمكين املرأة  

من تخفيف وطأة الضغوط االجتماعية التي 

في  وتمعن  املصري  املجتمع  في  تحاصرها 

الصراعات  حطب  إشــعــال  وهـــواة  تكبيلها، 

املجتمعية يتفننون في توسل جذور دينية 

تسمية  فتعاد  مــشــوهــة،  اجتماعية  لــعــادات 

األشياء، ليصير الخنوع حياءً، وقبول الظلم 

عفواً، وتــرك الحق فضًا! ولعل هذا الطرح 

االنتهاك   عــامــات  عــن بعض  مــجــدداً  يُعبِّر 

في طريق واسع ممتد.

»اللهلوبة« تعاني

وبصفة  كثيراً  للمرأة  االجتماعية  التنشئة 

الشائعة.  االجتماعية  الثقافة  اختناقات  عامة 

حيث  األولى  امليالد  لحظة  منذ  املعاناة  تبدأ 

ميالد  خبر  استقبال  وجهات  تتباين  تزال   ال 

البنت )خاصة في األسر الفقيرة( بين الترحيب 

صريحاً،  أو  مقنعاً  كان  سواء  واالمتعاض، 

للجدوى.   واستشرافاً   للقدر  واستسالماً  

املنزلية  األعمال  في  للفتاة  املبالغ  اإلقحام  يبدأ 

البيت  مسؤولية  حمل  على  تعويدها  بدعوى 

للمستقبل، وبالتوازي تعويد أخيها االستعالء 

ال  بحت  نسائي  كشأن  املنزلية  األعمال  على 

األسرة  مدح  يستهويها  من  بالذكور.  يليق 

في  مبكراً  تُستهلك  »لهلوبة«  صارت  أنها 

مفاهيم زائفة تربط معنى األنثى لديها ـ زوراً 

تلمعه  فما  واملنظفات.  الصابون  بفقاعات   -

باملزيد  بالغت  ثانية، وكلما  لتزيدها  مرة تعود 

األقارب  لدى  بمهارتها  رصيداً  ادخرت  كلما 

املستقبل. كما  في  الخُطاب  والجيران لجذب 

بغض  ماهرة،  كأنثى  بذاتها  ثقتها  تترسخ 

املجاالت  أي  في  عدمه  أو  تحققها  عن  النظر 

كإجابة  »ال«  تتصدّر  بينما  األخرى،  الحياتية 

تابو  بمس  تُلمِح  فكرة  كل  لصد  حاسمة 

إحداها  تنتهي.  ال  والالءات  املقدس،  التقاليد 

وثالثة  صرخة  تكتم  واألخــرى  كلمة  تمنع 

املمنوعات،  تتعاظم  وهكذا  حركة.  تحظر 

حتى يصير بيت األهل سجناً ال انفكاك منه إال 

بالزواج،  الذي قد ال تبحث من خالله الفتاة عن 

شريك مناسب يقاسمها الحياة، إنما باألحرى 

عن متنفس حيث مساحة أوسع من الحرية! 

 زي املرأة

املجتمعية  األحكام  ملاكينة  املــرأة  تخضع   

الفورية، ويتدخل زي املرأة تحديداً لينال نصيباً 

وافراً من األحكام الجاهزة، فكل لِبسة ترتديها 

بأخالقها  يتعلق  ما  غالباً  مباشر  حكم  يقابلها 

إذ  وربما يصل الستشراف حصافتها،  وعفتها 

يُطرح زي املرأة باعتباره قضية كبرى تستدعي 

بخالف  وذلك  واضحة،  وأطراً  عامة  ضوابط 

عن  الكثير  الستبيان  كسبيل  عليه  التعويل 

القول  يمكن  في مصر  املثال،  على سبيل  املرأة. 

إن غطاء الشعر »الحجاب« من أبرز سمات زي 

املرأة، وقد صار الى حد بعيد مظهراً عاماً للنساء 

االجتماعية،  الطبقات  جميع  في  »املسلمات« 

حتى أن من تتخلى عنه يمكن اعتبارها استثناء. 

برغم االمتداد الديني للظاهرة، إال إن انتشارها 

ال يشي باالمتثال لألمر الديني وضوابطه، بل هو 

أقرب إلى االحتباس خلف قيد مجتمعي ضاغط،  

بصورة  يخالف  الحاالت  أغلب  في  أنه  خاصة 

الضوابط  فجة  وأحياناً  ومتكررة  واضحة 

الشرعية له. الطريف أن الحكم املجتمعي تدرَج 

من النظر للحجاب باعتباره ال يمثل شيئاً على 

اإلطالق، وهو ما كشفه االختفاء التام له )فترة ما 

أيضاً مع  التام  االنتشار  إلى  السبعينيات(،  قبل 

البتداء  شرطاً  ليصبح  املجتمعي  الحكم  تطور 

االجتماعي  للسياق  وفقاً  بربها  املــرأة  عالقة 

الدين  من  االنفالت  عن  النظر  وبغض  الشائع، 

أخرى.  يمكن رصده على عدة مستويات  الذي 

الزي وخصومه   هذا  أنصار  فإن  ذلك،  من  أكثر 

العفة  شرط  فهو  املعاني،  تحميله  في  يبالغون 

والتأخر  التخلف  وسبب  للمناصرين،  واإليمان 

للمناهضين.  وهكذا فإن كل حركة وكل سكنة 

وغير  املمكنة  باملعاني  تُحمَّل  املرأة  عن   تصدر 

املمكنة. 

عمل املرأة 

حتى اآلن لم يُحسم بعد بصفة تامة الجدل 

املثار حول عمل املرأة، إذ ال يزال دائراً في بعض 

والرفض.  القبول  بين  االجتماعية  القطاعات 

تربط  والتي  للرفض  املعلنة  األسباب  بخالف 

ناحية  من  وتعزيزها  املرأة  صون  بين  عادة 

ومنعها عن العمل من ناحية أخرى، فإن أسباباً 

التمكين  بأن  ظنٌ  يحركها  عنها  مسكوت 

بعض  على  للتمرد  يحفزها  قد  للمرأة  املادي 

األنماط الحياتية التي تُذعن لها في حالة العوز 

أن بعض  الواقع  والحاجة. كما تؤكد خبرات 

تنتهكها  مأساوية  حياة  على  تُبقي  النساء 

ـ  ذلك  واملعيل،  باملأوى  تمسكاً  الحدود  ألبعد 

البطالة  استشراء  عن  النظر  بغض   - طبعاً 

وتردي أوضاع سوق العمل التي تُقعد الرجال 

قبل النساء. ومع ذلك فإن انتهاكات حصرية 

يلجأن  ممن  كثيرات  لتطال  تتوالى  للمرأة  

في  ـ خاصة  إن وظائف كاملة  بل  العمل.  إلى 

القطاع االقتصادي غير الرسمي - ال يشغلها 

لألجر  الصارخ  التدني  هى  والعلة  النساء  إال 

الشائعة  الصيغة  تأتي  اآلمن.  العمل  مقابل 

»مطلوب آنسة للعمل« التي يستخدمها بعض 

لتُكمل  وظيفة   عن  لإلعالن  األعمال  أصحاب 

وليس  »آنسة«  فاملطلوب  البائسة.  النغمة 

يبخسها  أن  العمل  لصاحب  ليتسنى  شاباً 

»آنسة«  وكذلك  أجرها،  ويخفض  حقها 

وعدم  التام  التفرغ  لضمان  متزوجة  وليست 

تزوجت  لو  وماذا  أطفال.  أو  بزوج  االنشغال 

هكذا  بغيرها!  ليأتي  ستذهب  حتماً  اآلنسة؟ 

بمنتهى الجرأة.. مطلوب عامل ليس له حياة 

خاصة ليتفرغ لعمل ال يعطيه إال الفتات!

املرأة الريفية

برغم عموم املعاناة، إال أن املرأة الريفية تمثل 

ما  غالباً  إذ  كاملة.  للقصة  شاماًل   اختصاراً 

لم  إن  االنتهاكات،  من  وافر  قسط  يعترضها 

الالتي  النساء  نسبة  تمثل  جميعاً.  تذقها 

في   42.8 حوالي  الزراعي  القطاع  في  يعملن 

املئة  في   62.6 حوالي  بينما  النساء،  من  املئة 

من النساء في الريف املصري يعملن في العمل 

األسري غير مدفوع األجر. وعلى الرغم من أنه 

ما بين 63 إلى 80 في املئة من النساء الريفيات 

في مصر يعانين من األمية، إال إن نسبة البطالة 

ملصلحة  املئة  في   17.8 إلى  انخفضت  للمرأة 

الريفية، مقابل 29.2 في املئة للمرأة الحضرية، 

القومي  املجلس  عن  الواردة  لإلحصاءات  وفقاً 

مصر«  في  الريفية  »املــرأة  كتيب  في  للمرأة 

الصادر في طبعته األولى )2013(. وعلى الرغم 

الريفية  املرأة  تؤديها  التي  األدوار  تعاظم  من 

تعاني  حقوقها  أن  إال  الحضريه،  نظيرتها  عن 

تضييق  مع  خاصة  أعلى،  انتهاك  معدالت 

مساحات االختيار أمامها وانسداد آفاق الحرية 

واالستقالل الفكري. مثاًل، تتعرض املرأة الريفية 

غالباً أللوان مختلفة من العنف الذي ال يتضمن 

عليها  االعتداء  يمنع(  ال  )وإن  بالضرورة 

بالضرب، وإنما األكثر شيوعاً هو االعتداء على 

حقها في اختيار مساراتها الحياتية املحورية 

بما يوافق طموحها، على مستوى التعليم من 

ناحية وعلى مستوى الزواج من ناحية أخرى. 

الزواج  على  الريفية  الفتاة  تُغصب  زالت  فما 

كما   - و«العاقلة«  مناسباً،  األسرة  تراه  ممن 

يدّعون -  هي من ترضخ سريعاً وترضى بما 

على  االعتداء  بخالف  ذلك  األهل،  لها  ارتضاه 

امليراث وإن  املادية، وخاصة حقها في  حقوقها 

بصور مقنعة.

إال  املجتمع  من  املــرأة  تالقيه  ما  كل  على 

ما  إذ كثيراً  لجالديها،  ما  تسكن  أنها كثيراً 

أنصار  اجتذاب  في  املرأة  حقوق  دعاة  يفشل 

الرجال،  عن  فضاًل  النساء  من  ألطروحاتهم 

عما  والتغافل  املساواة  فكرة  في  املبالغة  حيث 

تخلفه من تسطيح للقضية على نحو يصوره 

كمعاداة ومبارزة فجة للرجل، ما يدفع بأغلب 

النساء أسرى االرتواء بأفكار التيار التقليدي 

الطبيعية  اإلنسانية  الحاجة  لتلبية  األقرب 

للمرأة باالستكانة إلى رجل ال يسلبها حقوقها 

وإنما يشاركها الدفاع عنها.

 ويــبــقــى أنـــه عــلــى هــامــش االحــتــفــال بيوم 

ــاملــــي، نـــســـتـــدعـــي لـــحـــظـــة صـــدق  ــعــ ــ املــــــــرأة ال

ــأي عــقــلٍ يستبيح  تــتــســاءل: بـــأي فــكــرٍ وبــ

مجتمعٌ نفسه/ بعضه؟

برغم أنه فجعنا بمصارحتنا أن قمر العشاق ليس إال مكاناً 

نزداد  أننا كنا  إال  والتضاريس،  بالحفر  مليئاً  وبارداً،  معتماً 

تعلقاً به وبدروسه. مدّرس العلوم الطبيعية اليساري الذي 

بات  دموي  صراع  بعد  الجسد  عن  يتحدث  أن  يجرؤ  كان 

يُشار إليه بعبارة محايدة: »أحداث الثمانينيات« في سوريا، 

ليخبرنا أنه ينبغي معرفة خارطة الجسد قبل خارطة البلد! 

الجسد  من  أهم  شيء  معرفة  إلى  املراهق  يتحرّق  وهل 

معرفته.  تشتهي  مما  ترتوي  أن  هيهات  لكن  وتحوالته؟ 

على  فيها  نمرّ  متعرجة شائكة،  نقطع طريقاً  أن  علينا  كان 

أن  الديناصور،  إلى  الخلية  األرض من وحيد  كل مخلوقات 

أجزاء  غيب  عن  ونحفظ  للسمك  التنفسية  املجاري  نعبر 

ونستبطن  النباتات،  تكاثر  وطرق  الصرصور  اطراح  جهاز 

عن  رصينة  علمية  معرفة  إلى  لننتهي  األرض،  طبقات  كل 

إلى  أقدارهم  وقادتهم  االنتظار،  ملّوا  منا  كثر  أجسادنا. 

بطء  من  ضاقوا  بعضنا  والعمل.  الدراسة  ترك  أو  الزواج 

اإلنزال  دورات  شباك  إلى  فقفزوا  املعقدة  ومسالكها  العلوم 

املظلي التي نظمتها »شبيبة الثورة«، حيث يهبط الشبيبة 

من مظلة »الثورة« ومعهم عالمات إضافية وميزات تعليمية 

تخولهم دخول الجامعات بيسر وسهولة. حين، على غفلة 

منا، أصبح الوالء واإلخالص أهم من الجدارة واالختصاص! 

مخبرين  فجأة  أصبحوا  الذين  الطيبون  زمالؤنا  هؤالء  كان 

محنكين في البحث عن العدو ومكائده وتجلياته في أحاديث 

الزمالء واملدرسين وتلميحاتهم وسخرياتهم.

حَب الشباب!

في بلد التعليم املجاني، ستجد خليطاً عجيباً من العلوم 

مع  وتتحارب  املواد  وستتنافر  والالمعقول.  الترهات  مع 

معلمة  قالت  وتطويعها.  الطلبة  عقول  احتالل  على  بعضها 

لغواية  واستسالمنا  أنفسنا  خبايا  يكشف  الله  إن  الديانة 

الشيطان عبر تلك الحبوب )حَب الشباب( التي تظهر على 

زالوا يفتتحون دروسهم  ما  املعلمة وأمثالها  وجوهنا! تلك 

الرحيم!  الرحمن  الله  باسم  وينطقون  عليكم  بالسالم 

الجنسين وبين  بين  التي تفصل  الديانة  وبموازاة دروس 

مادة  )اسم  »الفتوة«  مدرِّبة  كانت  وسواهم،  املسلمين 

الشباب  بين  مشتركة  مادة  وهي  العسكري،  التدريب 

المتحانات  للتقدم  أساسي  فيها شرط  والنجاح  والشابات 

الجسد  قهر  أساليب  ابتكار  في  تبدع  الثانوية(  الشهادة 

عن  يحدثونك  الوطن!  عن  للدفاع  لتأهيلنا  الكرامة  وإهانة 

التلفزيون  مشاهدة  عليك  ويمنعون  البابليين  حضارة 

العراقي، ستخطئ مرات ومرات بين توزع السلطات الثالث 

في الدستور وصالحياتها وحدودها، وربما ترسب في املادة 

لتكتشف  الذهن،  وبالدة  الغباء  في  مَثل  مضرب  وتصبح 

وحالة  العرفية  األحكام  بسبب  معطل  الدستور  أن  أخيراً 

الطوارئ في البالد.

علو الجسد

بمعرفتك  تضحي  أن  عليك  تعيش  أن  ألجل  أنه  ستتعلم 

وتكيفها مع إرادة السلطات، ثم عليك أن تتنازل عن روحك 

تقتل  أن  عليك  فشيئاً  وشيئاً  والتذلل،  املراوغة  وتحترف 

أعناق  سالمة  وربما  جسدك  سالمة  به  وتقايض  ضميرك 

أوالدك وأسرتك. وفي كل لحظة عليك أن تكون مستعداً كي 

تمنح جسدك وقوداً لحروب ال تعرف فيها أعداءك. فنكران 

الذات مطلب أعلى عند كل الشموليات، ذاتك التي يبدو نافاًل 

نفسك  عن  تتخلى  هكذا  ستنكرها!  دمت  ما  إليها  التعرف 

اآلخر،  بعضها  حماية  أمل  على  بعضها  تدفع  بالتدريج، 

ويسوّغون  النجاة،  في  الذهبية  فرصتك  لنفسك  وتسوّغ 

لك بأن اإلنسان يستطيع أن يعيش بال ضمير وبال روح وال 

موقف، لكنه يحتاج جسده. الجسد، حاله كحال الوزير في 

لعبة الشطرنج، يناور ويقاتل ويتخلى عن قالعه وأحصنته 

وفيَله وجنوده ونفسه فداء للملك/ الحياة. الحياة البائسة 

املعزولة املهزومة التي ستورثها لألبناء!

يقدمون  عندما  والكبرياء  بالفخر  الشعور  انكار  يمكن  ال 

لك نماذج مثل الخنساء وخولة بنت األزور. ولكن ماذا عن 

الزوجات  وحسرات  الكثيرات،  واألخوات  األمهات  صرخات 

أكثر  املعركة  الرجل  ملاذا يحب  يتردد صداها حولك:  التي 

مني؟ وملا تناديه الحرب فيهرع إليها ويتركني وحيدة؟ ألم 

ينزل من الجنة ألجل حواء؟ 

نخرج من البيت بدافع البحث عن مكان ومكانة في العالم، 

االلتزامات والواجبات  لِما خرجنا. نتوه في  ما ننسى  وغالباً 

وال نتذكر أنفسنا إال عند نهاية العمر، أو على أعتاب غياب 

مفاجئ: سجن، هجرة، مرض، قتل، حرب، خطف، اغتصاب! 

حياتنا  بأن  يذكرنا  من  هو  بفَقْده  التهديد  أو  الجسد  فَقْد 

مهدورة من دون طائل! 

كانت  كم  ستدرك  مهشمة  جثثاً  سترى  عندما  ما  يوماً 

جسد  أفصح  مثلما  الحرب!  تكره  وكم  الحب  إلى  تتوق 

الطغيان،  أنظمة  على  متمرداً  يشتعل  وهو  »البوعزيزي« 

حين  اللسان..  وحفظ  الرأس  طأطأة  حكمة  على  ساخطاً 

أن  بالنار  مُطهّرة  تراجيدية  كبرياء  لحظة  في  استطاع 

بروح  عيشنا  وذل  الجريحة  كرامتنا  صورة  علينا  يعرض 

موجة  فاتحة  فكان  أمل.  بال  وحياة  معذّب  وضمير  كسيرة 

البسيطة  املهملة  الغفيرة  العربي«، موجة األجساد  »الربيع 

لم  التي  الصورة،  ظالل  وفي  الحياة  هامش  على  املوجودة 

يكن لديها ال أفكار كثيرة وال شعارات وال مقوالت وال أسلحة 

وال خطط وال أهداف.. لديها صرخة عارمة: لم نعد نطيق 

العيش في عالم يشظّينا ويمتهن تمزيق كياننا الواحد. وها 

نحن نغامر بتقديم تمريننا األول على بناء الحياة املتجددة 

معاً سنعرف  ذواتنا ونجتمع  بكامل  نكون  املؤبدة: عندما  ال 

كيف نجمع مواردنا ونستثمرها ونتشاركها.

التشارك في الحياة

»بروفاتهم«  املنتفضون  قدم  العربية  الساحات  كل  في   

تقاسموا  ومستلزماتها،  اليومية  الحياة  لتنظيم  الفريدة 

ومطابخ  ومشافي  وأعالماً  وحرساً  شرطة  وأوجدوا  املهام 

عدوان  ملواجهة  »ساذجة«  وخططاً  ومنتديات  واحتفاالت 

حماية  تحت  يصلوا  أن  املسلمون  استطاع  السلطات. 

املسيحيين والعكس بالعكس، تمكن ابن الريف من مجادلة 

بنت املدينة من دون خجل أو وجل، وتشابكت أيديهم في 

وركضوا  الحرية  نداء  في  أصواتهم  امتزجت  الرقص كما 

بنظافة  والعناية  األطفال  ورعاية  الجرحى  إلسعاف  معاً 

يُشغلون  مرّة،  ألول  حياتهم  يتملكون  الناس  كان  املحيط. 

والتوق  بالتراضي  املتحد  الواحد  فضاءهم بجماع كيانهم 

إلى االجتماع الفطري مع اآلخرين في حضن بيئتهم. وهكذا 

ال  واإلرادة،  واملشاعر  باألفكار  املشحون  الثوري  الزمن  في 

الشعار  بين  أصحابها،  وصاحبها/  الفكرة  بين  فصاًل  تجد 

الحياة  قضايا  كل  بين  واملمكن،  التصور  بين  وتطبيقه، 

برملاناً  كانت  هناك  الحياة  ومعالجتها.  واملصيرية  اليومية 

والتصويب  والتطبيق  والتصويت  للنقاش  االنعقاد  دائم 

لحظات  عن  الكتابة  تصعب  ما  غالباً  املشاركة.  وبهجة 

اختزال، ألن كل كتابة ستكون عاجزة عن  الثورة من دون 

مالحقة زخم العصف الذهني والعاطفي والجسدي، عن تتبع 

الخلطة العجيبة من املوروث والحداثة، من الحلم والخيال 

مع  معطياته،  مع  والتجاوب  االستجابة  وسرعة  والواقع 

كمية املمكنات املتاحة واألخرى التي كانت على وشك الوالدة 

ومطلق  وفاتحتها  الثورة  وسيلة  ليس  الجسد  والنمو.. 

اعتباره حاضن  مغزاها وهدفها، على  شرارتها وحسب، هو 

حياته  اعتبار  وعلى  والوجدان،  والضمير  والعقل  الروح 

وسالمه ورفاهيته وإبداعه هو جوهر الحياة وغايتها. 

ملعرفة  مفتاحياً  الجسد  حــال  السؤال عن  يبدو  ولهذا 

التعميم  أصبح  ربما  بل  ومــآالتــه.  وتحوالته  البلد  أحــوال 

ممكناً، أنَّ حال الجسد في بلدان »الربيع العربي« بات 

ــوال بــلــدان الــعــالــم وتــحــوالتــهــا ومــآالتــهــا إلــى  يكشف أحــ

خذالن الضعفاء، برغم أننا سكان »قرية صغيرة« على 

حد زعم حماة حمى حقوق اإلنسان.

عثرات على طريق التمكين

عن البلد وهدر الجسد

ضحى العاشور

كاتبة من سوريا

بسمة فؤاد

وسماء االغا ــ العراقباحثة من مصر

من مجموعة » ١٠٠ يوم من العزلة« نداء بدوان - غزة، فلسطين 
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تُهان وتُنتهك؟

املهم أالّ تُمَّس عذريتها!

تقول الفتاة: هددوني بتحرير ضبط »فعل فاضح« لي 

ولخطيبي في الطريق العام عقب توقيفنا في شارع أحمد 

حلمي عند السابعة مساءً. طلبوا من خطيبي االنصراف، 

املكتوب  العنوان  حسب  املنزل  إلى  توصيلي  وعرضوا 

وأخذوني  بتهدئتي  قاموا  وخفت.  رفضت  بطاقتي.  في 

نصف  لطيفاً،  وقتاً  سنقضي  أننا  أخبروني  بالسيارة، 

ساعة قبل العودة إلى البيت. قلت لهم إنّ ذلك غير ممكن 

فأنا ما زلت بكراً. ردّ عليّ أحدهما بأنه يعلم أنني آنسة 

عذريتي!  من  يقترب  لن  أنه  وطمأنني  جامعية  وطالبة 

بمكاني.  فيها  أبلغه  لخطيبي  هاتفية  رسالة  أرسلت 

اعتديا عليّ وأنا صرخت وبكيت ونزفت من أنفي«. 

كما  الساحل«،  »فتاة  لرواية  سريع  ملخّص  سبق  ما 

شاشة  على  الشابة  سردتها  التي  إعالميا،  اشتهرت 

قامت  أن  بعد  املصرية،  التلفزيونية  القنوات  إحدى 

اللذين  إذ رفعت دعوى على الشرطيين  بخطوة جريئة 

ترعة  منطقة  في  الشرطة  سيارة  داخل  عليها  اعتديا 

العام  من  األخير  الشهر  في  الحادثة  وقعت  البوالقية. 

 DNA التحليل  عينات  أن  الشرعي  الطب  أكّد   .2014

الخاصة بالشرطيين أثبتت وجود السائل املنوي العائد 

لهما  على مالبس الفتاة. املفاجأة كانت  في اإلفراج عنهما 

وهذا  عذراء،  أي  »بنتاً«  بقيت  فالبنت  ماليةّ،  بكفالة 

بالتالي ليس اغتصاباً!

حــيــثــمــا تـــتـــواجـــد الـــنـــســـاء وحــــدهــــنّ تــخــرج 

تأثيره،  مكان  فلكلِّ  خــاص.  بطعم  األحاديث 

ــذا الـــدائـــر بــمــحــل تــصــفــيــف الــشــعــر غير  ــ وهـ

ذاك بــعــيــادة أمــــراض الــنــســاء.. لــكــن مـــاذا لو 

ــالٍ غيرُ مقيم؟  دار الحديث داخــل مكان رحّ

أحــدّثــكــم مــن داخـــل عــربــة الــســيــدات بمترو 

األنفاق في العاصمة املصرية، القاهرة.

يدخلن  والطبقات،  األطياف  كل  من  سيدات 

ويخرجن باألسلوب نفسه مهما تفاوتت درجات 

الحزن والفرح في القلب، ومهما اختلفت خبرات 

الوسيلة  هو  مصر  في  فاملترو  والروح.  الجسد 

بامتياز.  االشتراكية  بتطبيق  تسمح  التي 

وسائل  مستوى  تفاوت  مهما  واحد  الجميع 

الزحام  بسبب  وذلك  األرض،  فوق  انتقالهم 

الشديد. ينزلون أسفل األرض ـ وكأنها طبيعة 

الحياة ـ  فيصبح الجميع سواسيةً.

حزب الكنبة وأخريات

جوار  الى  منهنّ  الكثيرات  تجلس  حيث  هنا 

نوافذ ال تُطلّ إالّ على الظالم، بينما تقف مجموعة 

العربة  منتصف  فى  الصغيرات  الفتيات  من 

التمسك  ويرفضنَ  بشبابهنّ  الحياة  يتحدّين 

يضحكن  املعلقة«.  الحديدية  »الفواصل  بـ 

فرصة  كأنها  عال،  بصوت  النكات  ويتبادلن 

متجدّدة لالنطالق من دون مالحقة ذكوريّة تُطل 

عادةً حتى من عيون أمهاتهنّ فى البيت.

هنا حيث تندلع ثورة نسائية محدودة عندما 

يمر عدد من الشباب عنوةً، مزاحمين السيدات 

في هذا املكان الذي حصلن عليه كتمييز إيجابي 

السلبي  التمييز  من  طويل  تاريخ  وسط  من  ـ 

بالعربات  والتحرش  الزحام  من  يحميهنّ  ـ 

معتاد  هو  وكما  الــذروة.  أوقات  في  املشتركة 

هذه  وقــود  هنّ  الصغيرات  الشابات  تصبح 

إلى  تصل  قد  التي  واملحدودة،  السريعة  الثورة 

تحرير  يتمّ  حتى  املترو  قطار  عمل  ايقاف  حدّ 

ما  فغالباً  مصغّر،  عربي  مجتمع  وألنّه  العربة. 

هذه  قلب  فى  واسعة  فكريّة  خالفات  تشتعل 

الثورة وعلى أطرافها بين من يقفنَ في املواجهة 

أخريات  وبين  الدخيل  يطردنَ  األبــواب  عند 

يجلسنَ على املقاعد )»حزب الكنبة«!( ويطالبنَ 

أنفسهنَّ  تعريض  وعدم  بالسكوت  املقاوِمات 

لإلهانة واأللفاظ البذيئة، بل ومهاجمتهنَّ أحياناً 

ألنهنّ »بنات معقدات«، وقد تخرج إحداهن من 

وراء نقابها لتقول »إنتِ مش عارفة إن صوتكِ 

ده عورة؟«.

»تباريح« نسائية

املترو  مرور  وبعد  قلياًل،  الزحام  يهدأ  أن  بعد 

باملحطات الكبرى في منتصف العاصمة، وأثناء 

اقتراب  ومع  وغرباً،  شرقاً  األطراف  إلى  توجهه 

حديث  ويخرج  بالتنهّد  الصدور  تبدأ  املغيب، 

»التباريح«.

تجلس سيدة صغيرة وأمامها عربة أطفال في 

ومن  اإلرهاق،  عليها  يبدو  داخلها طفلة صغيرة 

هاتفها تتكرر طوال الرحلة أغنية شعبية حزينة 

تتبادل  عليا«.  داست  بضهرها  ماشية  »الدنيا 

مجموعة من النساء النظر إليها  بصمت، بينما 

تتحرك شابة صغيرة يبدو عليها حُسن الحال 

بسكويت  قطعة  حقيبتها  من  لتخرج  معيشياً 

وعندها  زائد،  بامتنان  األمّ  تشكرها  للطفلة. 

العمر  )متوسطة  السيدات  احدى  تتشجّع 

والحال( وتسألها عن سر هذا الحزن، فتردّ األم 

الصغيرة: وإيه في الدنيا ما يتعبش بس«.

وتبدأ الحكي عن مأساة صغيرة يتعايش معها 

ومع غيرها آالف األسر خلف املنازل املغلقة. حكت 

عن موت زوجها شابّاً بمرض مفاجئ في الصدر، 

جاء غالباً نتيجة عمله في مصنع سيئ السمعة 

البيئية، وتال موته حصارٌ تامّ من أسرته عليها 

تتحدث  الثالثة.  أوالدهــا  مع  لبقائها  كشرط 

املتهمة،  بموقف  الوقت  طوال  أصبحت  كيف 

الخائنة املحتملة لرجل ميّت، والتهديد املفتوح 

بسحب األطفال من حضنها. لم تتدارك دمعها 

وهي تنظر إلى طفلتها الصغيرة »وهو حدّ منهم 

املرض  اتجوزت، ده  أنا  لو  باله منها  يقدر ياخد 

الخبيث بياكل جسمها وخالص هتموت«.

هنا أوقفتها جدّة كبيرة لتوبّخها: »ماتقوليش 

وتبقى  هتعيش  دي  البت  ربــك  إدع  ــده،  ك

عروسة«.

النظرات  تبادل  إلى  النسائي  الحضور  يعود 

األم  على  »طبطبت«  األيادي  وبعض  بصمت، 

أن  قبل  ابنتها  رأس  على  ماسحةً  الصغيرة 

متوسطة  السيدة  إلى  للتوجّه  األعين  تلتفت 

العمر التي فتحت الباب لتبادل القصص. تحكي 

األخيرة عن قصة حزينة أخرى كان طرفها هذه 

املرة أسرتها هي ال أسرة زوجها، بعد أن رفضوا 

الوقوف الى جانبها بعد وفاة زوجها خالل سفره 

سريعاً  السنون  بها  مرّت  وكيف  الخارج،  إلى 

و«فرحة  رجاال  اصبحوا  وقد  أطفالها  لتربي 

أبوهم  وعمر  عمري  »فرحة  قالت  كما  عمرين« 

أختي  يا  تخافيش  ما  ــدري،  ب اتقصف  اللي 

وحاولي تعتمدي على نفسك«.

قليلٌ من الفرح..

لكن  الحزينة،  للقصص  الغلبة  تكون  ما  غالباً 

ال تخلو الرحلة من سحب إحداهنّ لوتر الفرح، 

األمر  تعلّق  إذا  خاصةً  الجميع  عليه  فينسج 

هذه  وأفعالهم.  الرجال  على  الالذعة  بالسخرية 

تحكي عن زوجها الذي أوصلها بلطف حتى باب 

ما  بعد  بس  كده،  كان  ما  »والله  قائلةً  العربة، 

العيال كبرت وكل واحد راح في ناحية واملرض 

حنيّة  فيه  وبقى  غيري  مالوش  إنو  عرف  ركبه، 

الدنيا«،  فترد عليها أخرى أصغر سنّاً: »أنا بقى 

قلت  ويفهم،  يكبر  ما  لغاية  استنى  قدرتش  ما 

أرجعه ألمّه احسن«، فتنطلق من خلفها أكثر من 

ضحكة مؤيدة. تتوازى أحاديث الحب الخاطفة 

والجامعة،  الثانوية  املدارس  فتيات  ألسنة  على 

اللّواتي  السيّدات  أحاديث  مع  الوقت،  طوال 

البوتاغاز  أنبوبة  يفكّرن بدروس األطفال وسعر 

والطريقة املثلى لحشو الكوسى )غالباً بعد جلبة 

يثيرها مرور بائع جائل باختراع جديد  بسيط 

يعفيهنّ، حسب دعايته، من »غلبة املحشي«(.

تخترقه  لم  مكان  من  هناك  يعد  لم  وألنــه 

الخارجة  األصوات  تبدو  ما  فغالباً  السياسة، 

أي محطّة  من  اقترابها  مع  السيدات  عربة  من 

تأتي  مشادات  داخلها  نشبت  وقد  مُضحكة، 

دائماً  حــادّ،  رفيع  صوت  شكل  على  جميعها 

بالضحك  الرصيف  على  الرجال  يلتقطه  ما 

من  كانت  إن  يُعرف  ال  سخرية  والسخرية.. 

حالهنّ أم من حال البلد بأكمله.

الباعة  ذاكرة  تتشكل  نفسه  املنوال  وعلى 

الصغار،  الصبية  من  وأغلبهم  الجائلين، 

يمرّون  بامتياز.  النساء  أســرار  حاملو  فهم 

ببضاعتهم من شرق العربة إلى غربها ضامنين 

قوة  توجد  ال  )فالنساء  مشترٍ  وجــود  دائماً 

تمنعهنّ عن متعة الشراء مهما كانت أحوالهنّ(، 

ومن ثمّ يجد هؤالء الفرصة لالستماع لعشرات 

القصص يوميّاً، واختزانها للتندّر آخر الليل مع 

أصدقائهم بعد يوم مرهق طويل من العمل.

من  يسخر..  من  وليسخر  يتأثر،  من  فليتأثر 

الحكي  نواصي  ملكات  النساء  إنّهن  يهتم؟ 

هذه  في  األرض،  أسفل  وهناك،  والحديث، 

متراً  الـ50  عن  تزيد  ال  التي  الضيّقة  املساحة 

مربعاً يجدنَ فرصةً للتخفّف من ثقلٍ ما، يخرج 

أكثر  ومرّات  بالدمعة،  وأخرى  بالضحكة  مرّة 

يسمح  ولكنه  متكرّر،  عادي  حديث  شكل  على 

لهنَّ باستقبال الهواء والحياة في كل مرّة وهنّ 

أكثر خفةً.. ولو قلياًل.

الرحلة اليوم كانت داخل مكان يمكنك أن 

تنعته بالحيادي أو الشّامل، بينما تبقى ميزته 

ومعه يصبح  ثابت،  غير  مكان  أنّــه  الرئيسية 

الحديث غير مشروط، ما دامت صاحبته لن 

تواجه املستمعات ثانيةً.

»أوجاع نِسا«

عربة السيدات في مترو األنفاق

..الخطوة األولى بتقول من حقي أن أختار, وانا لِيك عليَّا اتحمل مسؤولية القرار

من حقي اكمل تعليمي لحد ما اكتفي, من حقي أبان للعالم مش عايزة اختفي

من حقي اختار شريك مش شريك لعيلتي..

مغنية الراب ميام محمود، من مصر

منى سليم

صحافية من مصر

يوم املرأة العاملي
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أساور مريم من ذهب
»أوقدي النار يا أمي عندما أموت، فأنا أمقت اللون األزرق 

على شفتي. ال تخافي من الوحدة يا أمي، فلديك من األبناء 

الكثير، ربما يشفقون عليك من بعدي«.

حال  في  تموت،  أن  قبل  تَمام  ألمها  مريم  ستكتب  هكذا 

عدم نجاتها من االقتران برجل متزوج وله أوالد.

جاء خال مريم برجل لم يسمع به أحد من قبل، رجل من 

قرية بعيدة، وقال لها: »يا مريم سيكون زوجاً صالحاً لكِ، 

أنا أعلم بذلك، ومن يدري ربما تهنئين معه«.

حكت مريم أن والدتها املريضة بكل األمراض تريدها أن 

تتزوج من هذا الرجل، إذ إن احتمال السعادة وارد مع الزوج 

املنتظر. وعلى حد قوله إنه هجر زوجته األولى وال يعاشرها، 

الطالق. وهي لن تكون  أوالده، ولهذا ال يستطيع  أم  لكنها 

مصدراً لتعاستها في أغلب األحوال.

ابنتها  إقناع  البيت  زار  من  جميع  من  مريم  أم  طلبت 

بالزواج من العريس املجهول. قالت الخالة: »روحي اخدمي 

في بيتك وزوجك، بلتشي يكون معاكي منيح وتسعدي«.

تلطم مريم وجهها األبيض املدور، الذي تتوسطه عينان 

ليش  بلتشي؟  »ليش  دائم:  نعس  على  وكأنها  ذابلتان 

بلتشي؟ ليش ما اتزوج واحد يسعدني بدون بلتشي«؟

لكن العرسان ال يقفون بالدور. طلقها زوجها بعد عام من 

والدها  مع  عادت  الثامن عشر،  عامها  تتم  لم  وهي  الزواج 

من املستشفى بعد أربع عمليات جراحية في رأسها، إلخراج 

قطع الخشب والحجارة التي تحطمت على رأسها على إثر 

تزوجها  الذي  السابق،  األسير  زوجها  مع  األخير  الشجار 

بتهمة  سنوات،  سبع  فيه  أقام  سجن  من  خروجه  بعد 

ضرب جندي تاه عن مجموعته التي طوقت الحارة اللتقاط 

ما تيسر من شباب املخيم، في الساعة الرابعة صباحاً، وهو 

املوعد اليومي لزيارة الجيش للمخيم.

حتى  النوم  في  البطالة  يمارسون  أشقاء،  ثالثة  ملريم 

لهم  لتعدّ  مريم  ينتظرون  الصباح،  حتى  والسهر  الظهر 

تنظيف  في  العمل  إلى  تنطلق  أن  قبل  واإلفطار،  القهوة 

لهم  وتعدّ  السجائر  لهم  لتجلب  ينتظرونها  البيوت. 

الثالجات  بقايا  من  به  تأتي  مما  تيسر  ما  أو  الغداء،  وجبة 

التي تنظفها.

ما  كل  تناولهم  أن  رفضت  أو  شاكست  إن  يضربونها 

جنت من مال في عملها اليومي. يضربونها كل ما طاب لهم 

أيضا، ال لسبب إال لكي يذكروها مَن هو الرجل في البيت.

مريم  أساور  بثمن  بأخرى  وتزوج  البيت  والدها  هجر 

املبكر، وكان يضربها  زواجها  من  بها  عادت  التي  الذهبية 

كلما رآها تسير في الشارع ذاهبة الى العمل أو عائدة منه.

يضربها  أن  من  خوفاً  أخرى  مرة  الزواج  مريم  تريد  ال 

وإال  أكثر،  ال  أسبوع  خالل  القبول  عليها  املوعود.  زوجها 

ستضيع عليها الفرصة األخيرة في الزواج، وستظل حاملة 

عار طالقها في الحارة وأمام الجيران.

عيني  تدمع  أخاف  أبداً،  تنزل  ما  »دمعتي  مريم:  تقول 

وما أعود أشوف وين نازلة، أهمّ شي أحمي راسي، جرحي 

القديم إن فتح مرة ثانية، ما ينفع يقفلوه«. تتابع مريم وهي 

تمسح عيونها الجافة: »أمي طلبت من إخوتي ما يضربوني 

وين  بيشوفوا  ما  الشر  يركبهم  ملا  هم  لكن  راسي،  على 

بيضربوا«.

»إيش أسوي؟ أتجوز رجل ما بأعرف إذا راح يضربني أم 

ال؟، وما بأعرف إذا يحُوش القرش من وجهي، وما يخليني 

أزور أمي؟ إيش أسوي..إيش«؟

تحلم مريم بالزواج من رجل أرمل. في تقديرها، سيكون 

أرحم من رجل متزوج. فماذا لو كانت زوجته األولى قوية 

وتصدت لها وحولت حياتها الى جحيم؟ 

لم تقتنع مريم باحتماالت السعادة أو الهناء التي يعدها 

بها الجميع، األم والخال والجارات. فاألم لكي ال يفوت مريم 

ثالث  من  بيت  ولديه  ميسور  الرجل  ألن  والخال  القطار 

ذهبية  أساور  لها  وسيشتري  ألفين  موديل  وسيارة  غرف 

وكأنها بنت بكر، أما الجارات فيتدخلن في كل ما ال يعنيهن، 

كالعادة.

امتياز دياب

كاتبة من فلسطين
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مفارق طرق أمام الحياة النقابية في تونس

هالة اليوسفي

باحثة وأستاذة االقتصاد في باريس، من تونس

.. »اتحاد أصحاب الشهادات املعطلين عن العمل« معروف 

الكبير  للعدد  نظراً  الوطني  املستوى  على  هامة  كمنظمة 

أوضاع  هشاشة  عن  فضال  املالية  مشاكله  أن  إال  ألعضائه. 

به.  السياسية  التشكيالت  مختلف  طمع  أثارت  املعطلين، 

ما  السياسية،  التجاذبات  فريسة  االتحاد  أصبح  لذلك 

التونسي  العام  االتحاد  وبين  بينه  العالقات  على  أثره  ترك 

النضاالت  من  واسعاً   إرثــاً  يمتلك  الــذي   )...( للشغل 

الجماعية  للذاكرة  مشكِّال  وتراثاً  املتراكمة،  االجتماعية 

يؤسس لشرعيته. هو اليوم على مفترق طرق: يمكنه  إدارة 

في  مكانته  عن  الدفاع  في  واالستمرار  الداخلية  تحدياته 

ينجح  أن  بشرط  املستجد  واالقتصادي  السياسي  الظرف 

في  االجتماعية  العدالة  موضعة  وإعادة  نفسه  تجديد  في 

صميم املشروع السياسي التحرري الذي يدافع عنه.

نساء العشوائيات: وجوه متعددة للمعاناة

منى عالم

 كاتبة وصحافية، من مصر

.. نصف املصريين، أي حوالي 45 مليون نسمة، يعيشون 

هذه  في  النساء  أوضاع  على  وبالتركيز  العشوائيات.  في 

فعلى  قتامة.  أكثر  والصورة  أشد  املعاناة  تبدو  املناطق، 

أسرة  بكل  خاص  حمام  الى  االفتقاد  يسبب  املثال،  سبيل 

واستخدام حمامات مشتركة مع الجيران، صعوبات كبيرة 

أمام السكان بوجه عام والنساء بوجه خاص.. 

ما سقف املطالب النسوية في املغرب؟

فاطمة الزهراء البرنيسي

باحثة في علم االجتماع السياسي، من املغرب

النقاش الدائر اليوم حول تقنين عمليات اإلجهاض ليس 

منذ  الحكومة  يُطالب  املدني  فاملجتمع  املغرب.  في  جديداً 

سنوات بالتراجع عن املنع املُطلق والعقوبات الجنائية التي 

تهدد النساء اللواتي يلجأن إلى اإلجهاض »وكل من مارسه 

القانون حاالت االغتصاب  يُعْلِم عنه«. وال يستثني  ومن لم 

وزنى املحارم واألمراض.. بينما  القضيّة من قضايا الصحة 

العامة، فعدد عمليات اإلجهاض في املغرب يتراوح بين 600 

و800 عملية يومياً، منها ما يتمّ باملصحات خلسةً، ومنها ما 

يتم في البيوت بطرق بدائية..

العنف املجتمعي ولوم الضحية

هدير املهدوي

صحافية وباحثة، من مصر

يد  على  ليبيا  في  املصريين  االقباط  نحر  حادثة  في   ..

أثارت  التي  الكارثة  هول  ورغم  االسالمية،  الدولة  تنظيم 

حزنا وغضبا شديدين في مصر، برز السّؤال البليد إياه:« 

الضحية  تحميل  عن  ينم  وهو  هناك؟«.  وداهم  اللي  إيه 

الشعور  سياق  في  كان  وإن  حتى  قتلها،  عن  املسؤوليّة 

إزاء  الفعل  ردة  هي  وكذلك  بالشماتة.  منه  أكثر  باألسى 

التحرش بالفتيات أو حتى االغتصاب..

تونس الخضراء عطشى

حفاوة ربحي

صحافية، من تونس

تونس  في  املــاء  حول  البيئة  علماء  تقارير  تبدو 

متجهمة. إذ تتوقع األمم املتحدة أن تعاني تونس في 

أفق سنة 2025 من نقص حاد في املياه وأال يفي املخزون 

للشرب.  الصالحة  املياه  من  البالد  باحتياجات  املائي 

األممية  الدراسة  خريطة  في  تونس  خضرة  أن  حتى 

خطورة  على  داللة  في  األحمر  اللون  إلى  استحالت 

الوضع ودقته. 

غــرق العراق منذ سقوط نظام صــدام حسين على 

يــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة فــي الــعــام 2003، فــي موجة 

غير  فــوضــى سياسية  وفــي  طــائــفــي،  بعد  ذات  عنف 

الــدولــة وانهيار  مسبوقة. صحيح أن جــذور إضــعــاف  

تعود  للمجتمع،  واالقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة  املــكــونــات 

)عــلــى أقـــل تــقــديــر( إلـــى ضــربــات »الــتــحــالــف الــدولــي« 

بقيادة األميركيين في العام 1991 والكارثة اإلنسانية 

فُــرض على  الــذي  االقــتــصــادي  الناجمة عــن الحصار 

الذي  باملقدار  متشظياً  يكن  لم  العراق  أن  إال  الناس، 

اصبح عليه اآلن إال منذ الغزو األميركي. 

عرقية  قواعد  على  الحال  تلك  االميركيون  مأسس   

كامل  على  بثقلها  أرخت  االحتالل،  فترة  إبان  طائفية   -

طال   الذي  االنقسام  في  تجسدت  ثم  العراقي،  املجتمع 

»الدولة  تنظيم  سيطرة  تحت  جزئيا  الواقعة  األراضي 

اإلسالمية«، وكذلك في حياة أهالي بغداد الذين يعيشون 

في أحياء انقسمت بين سنة وشيعة. غير أن أحد معطيات 

هذا االنقسام، والتي تُسقط غالبا من الحسبان، هو البعد 

الجندري.

استلهام النظام اللبناني!

في  العراقية  الجمهورية  تأسيس  منذ  األولى  للمرة 

الرابع عشر من تموز 1958، اقترح االسالميون الشيعة 

االنتقالي  الحكم  ملجلس  اجتماع  خالل  املحافظون، 

األحوال  قانون  صياغة  إعادة   ،2003 األول  كانون  في 

الشخصية على أساس طائفي، بما يحاكي قانون األحوال 

الشخصية اللبناني. آنذاك، برر هذا االقتراح عبد العزيز 

الحكيم، رئيس »املجلس األعلى« )أحد االحزاب االسالمية 

الشيعية األساسية(، الذي وصل إلى السلطة مع القوات 

أمعن  التي  االعتقاد،  لحرية  ترجمة  بكونه  األميركية، 

النظام القديم في قمعها، بحسب رأيه.

على  تأكيد  بمثابة  الواقع  في  الخطوة  هذه  وتعتبر 

الطابع الشيعي للهوية العراقية الذي تطالب به مجموعة 

سياسية عانت من قمع النظام القديم. وهكذا فإن قانون 

األحوال الشخصية رقم 188، الذي وضع في العام 1959 

ليحكم الشؤون الخاصة )زواج، ميراث، طالق، الخ( ومن 

ضمنها معظم التشريعات املتعلقة بحقوق املرأة، لن يطبق 

بعد اآلن بطريقة موحدة على جميع املواطنين العراقيين، 

الطريق  يمهّد  بالشيعة  خاص  قانون  إليه  سيُضاف  بل 

أمام كل طائفة )مجموعة( للمطالبة بقانون خاص بها.

في العام 1959، تمت املصادقة على القانون 188 الذي 

اعتبر من القوانين األكثر تقدمية في املنطقة بما يخص 

حقوق املرأة. أتى ذلك كمحصلة لجهود الحركة النسوية 

تحديداً،  العراقيات«  النساء  »رابطة  وحراك  العراقية، 

ومن وجوهها نزيهة الدليمي، املناضلة الشيوعية البارزة 

وأول وزيرة عربية )في 1959( التي شاركت في صياغته. 

املساواة في امليراث

في  املساواة  يضمن  الشخصية  األحوال  قانون  كان 

قانون  في  فريداً  عاماًل  يزال(  )وال  كان  ما  وهو  امليراث، 

سنة  علماء  العراقية  السلطات  مع  بوضعه  أسهم 

برئاسة  األولى  العراقية  الجمهورية  ولدت  لقد  وشيعة. 

عبد الكريم القاسم في مناخ كانت فيه الثقافة السياسية 

املهيمنة هي تلك اليسارية املعادية لالمبريالية، وتحديداً 

تأثير الحزب الشيوعي، حيث كانت منظماته النسائية 

ناشطة جداً. 

وعليه، فقد أتى وضع قانون جديد لألحوال الشخصية 

ليمارس قطيعة مع هذا اإلرث التقدمي والثوري واملعادي 

األحــوال  قانون  عبر  للناس  ــدِّم  قُ الــذي  للرأسمالية 

الشخصية.

العام  في  األعلى  املجلس  رئيس  اقتراح  يدخل  لم 

البند 41 من  إطار  لكنه استعيد في  التنفيذ،  2003 حيّز 

ومؤخراً،   .2005 العام  في  عليه  صودق  الذي  الدستور 

وعلى هامش االنتخابات البرملانية، كرّر حزب »الفضيلة« 

الشيعي مطلب إخضاع  قانون األحوال الشخصية للفقه 

أشياء  ضمن  من  يسمح،  الفقه  وهذا  حصراً.  الجعفري 

باعتباره  التاسعة،  سن  من  بدءا  الفتيات  بزواج  أخرى، 

سن البلوغ.

استنكرت النساء العراقيات املدافعات عن حقوق املرأة، 

الطرح  هذا  العراقيات«،  النساء  »شبكة  في  واملنضويات 

تساؤل  موضع  الشخصية  األحوال  قانون  يضع  الذي 

واعتبرت  وطائفي.  محافظ  جميعها  احــزاب  قبل  من 

تمّ  إذ  ـ  نواقصه  وبرغم  القديم،  القانون  أن  النساء 

في  حسين  صدام  عهد  في  تراجعي  باتجاه  »إصالحه« 

ـ  فهو يحمي وحدة  الفائت  القرن  التسعينيات من  عقد 

بما  سيما  وال  الشخصية،  الحقوق  إطار  في  العراقيين 

يخص  الزيجات املختلطة طائفياً. ليس هذا فحسب، بل 

هو يضمن مقاربة تقدمية نسبياً لحقوق املرأة.

املرأة  حقوق  عن  العراقيات  املدافعات  ــدّدت  ن كما 

على  املحافظة  والدينية  االجتماعية  األجــواء  بهيمنة 

مع  تصاعدت  قد  كانت  وهذه  حالياً.  العراقي  املجتمع 

في  حسين  صدام  نظام  أطلقها  التي  اإليمانية  الحملة 

الذي   2003 العام  بعد  ذروتها  وبلغت  التسعينيات، 

شهد وصول األحزاب اإلسالمية املتشددة إلى السلطة. 

ومؤخرا، وتأكيداً على ضرورة الحفاظ على الزواج املدني، 

الزيجات  ملواجهة  حملة  بغداد«  نساء  »جمعية  أطلقت 

»زواج  بـ  تُعرف  والتي  املحكمة،  إطار  خارج  تتم  التي 

السيد«، وهي الزيجات التي يعقدها رجل دين، وال تنفك 

الزوجات  الزيجات  العام 2003. وتضع هذه  تتزايد منذ 

الشابات أمام نظام حقوق مقيّد للغاية وغير شرعي وفق 

»زواج  حاالت  تزايد  الجمعية  وتفضح  العراقي.  القانون 

ال   ، عاماً  و13   12 بين  أعمارهن  تتراوح  لفتيات  السيد« 

سيما في االوساط الفقيرة.

أسس  على  وأرضه  العراق  هوية  تشرذم  فإن  وهكذا، 

أمنية،  فوضى  من  يسببه  ما  على  عالوة  وطائفية،  عرقية 

له أثر كبير وحقيقي على حقوق النساء. في وقت تُظهر 

الحكومات العراقية املتعاقبة منذ العام 2003، وهي املتوافق 

االستجابة  عن  عجزاً  كفاءتها  وانعدام  فسادها  على 

مياه  إلى  والوصول  األمن  الجوهرية:  العراقيين  لحاجات 

الشفة والكهرباء واملسكن الالئق. 

التمثيل بدل الحقوق

تقع على عاتق طائفية الحكومة املركزية، وعجزها عن 

تلبية حاجات مختلف مكونات املجتمع العراقي على قاعدة 

املساواة، فضاًل عن قمعها للحراك السني الذي قام غرب 

البالد، املسؤولية األكبر عن األزمة السياسية والعسكرية 

التي تشهدها حاليا البالد.

عالوة على ذلك، فإن عسكرة املجتمع العراقي )التي يعود 

بتمجيد  مصحوبة  الثمانينيات(،  منتصف  إلى  تاريخها 

مع  ذروتها  بلغت  والتي  للعسكري،  الذكورية  الصورة 

انتشار  إلى  أدت  البالد،  اجتياح تنظيم »داعش« لشمال 

مفهوم عادي للعنف، والى إعادة تكوين العالقات الجندرية 

التي باتت تحكمها ضرورات األمن ال العدالة في املساواة 

بين الجنسين.

وشبكات  املتحدة  األمم  ومعهم  األميركيون،  أجمع 

»الجمعيات غير الحكومية« والنخبة السياسية الجديدة 

العام  السلطة في  إلى  التي وصلت  األكراد والشيعة  من 

السياسية  املرأة ومشاركتها  أهمية وجود  على   ..2003

الكوتا  تبني   2005 العام  في  تمّ  وعليه،  السلطة.  في 

النسائية في املجالس التمثيلية بنسبة 25 في املئة )30 

في املئة في كردستان(. 

الحضور السياسي للمرأة، ومعظمه تم عبر البرملان 

ــزاب االكــثــر محافظة  الــعــراقــي مــن خــال تمثيل االحــ

واألحـــــــزاب  ــيـــة  ــيـــركـ األمـ اإلدارة  مــنــحــت  ــيـــة،  ــفـ ــائـ وطـ

كانت  الــتــي  الحكومية  غــيــر  والــجــمــعــيــات  السياسية 

حاضرة في الفترات األولــى لاحتال، نوعاً من راحة 

الضمير. أما بالنسبة للنساء العراقيات،  فيبدو أنه قد 

فُضِّل لهن منذ 2003  »الظهور« على حق املساواة، 

تحصيل  على  الفوضى(  )في  السياسية  و«املشاركة« 

الحقوق.

صلة شرذمة العراق بحقوق النساء

..إسمك سياسي ناسي انو أنا اسمي مواطن

مِشاهِد نفسك بالكرسي وتحب تلبس التاج

عقلك املتخلف ما ينفعش فينا, تخرج سالحك وبنفسك تخوفنا..

مغنية الراب »شيماء«، من  تونس
يوم املرأة العاملي

الـخمــيــــــس 418

حـلـــــم.. 
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أدبيّات  في  املفّضلة  املقولة  هي  جوهرة«  »املرأة 

وهي  النسوية.  للقضيّة  تناولهم  حين  اإلسالميين 

تساق من قبل املعتدلين منهم )واإلخوان خصوصاً( 

تبريراً لفرض الحجاب مثال أو للدّعوة لفصل النّساء 

نفسها  والعبارة  العامة..  املواصالت  في  الرجال  عن 

تمهد لالحقة معتادة: »ولذلك فال بد من حمايتها في 

العبارات  بعض  إنّ  بل  الفاخرة«.  القطيفة  من  علبة 

الدعائية  الكتيبات  قارئات  تسأل  كانت  املتذاكية 

لإلخوان:«هل تفضلين أن تكوني جوهرة أم وردة«، 

تفاوت  باألولى بسبب  البالغة  العناية  إلى  في إشارة 

السعر، ما يحمل على حفظها ـ أو حبسها ـ في مكان 

أمين، بمقابل استعراض الثّانية بال تحفظ.

على  حكراً  ليست  القبيل  هــذا  من  مواقف 

أعدائهم  أشدّ  تحفظ  بال  يرددها  بل  اإلسالميّين، 

بعضا  تتضمن  أنها  يفترض  مقوالت  فثمّة  ضراوة. 

تحرمهن  جوهرها  في  لكنها  للنساء،  الحقوق  من 

املرأة  ملعاملة  امليل  عن  تكشف  وهي  املساواة.  من 

الجميل  بـ«ضعفها  جديرة  »شفقة«  أو  بـ«رحمة« 

»املزعوم هذا. 

»ربة« املنزل 

املرأة التي ال تميل إلى العمل )الفكرة الشائعة انها 

ليست  أنها  أو  فحسب  »االضطرار«  عند  تعمل 

في  مثلها  منتج،  غير  شخص  هي  بالعمل(  ملزمة 

ذلك مثل الرجل الذي يقرر بال سبب وجيه أالّ يعيل 

أو  زوجته  على  ذلك  في  يعتمد  وأن  وأطفاله  نفسه 

باملقابل،  واالزدراء.  السخرية  عموماً  فيثير  والديه، 

يطلق املجتمع نفسه على املرأة التي ال تملك مصدرا 

هذا  ولكن  منزل.  ربّة  مدهشاً:  لقباً  للدخل  مستقالًّ 

ودية  مشاعر  على  مؤشراً  ليس  الظاهر  التبجيل 

نحو النساء بل هو نابع من افتراض أنّهنّ كائنات 

رعاية  ثم  الزوج،  إرضاء  بعينها:  ملهام  مخصصات 

األطفال، وقبل الزواج خدمة العائلة األبوية واألشقاء 

الذكور. ولطاملا كانت األمومة محل تقديس خاص 

لحقوق  عدائهن  في  ضراوة  الذّكوريين  أشدّ  من 

النساء وتحررهن ومساواتهن بالرجال. وتضخيم 

املهمة يقصد به جعلها ال تقبل أيّ مسؤولية إضافية 

من  قالب  في  تساق  املقوالت  هذه  مثل  جانبها.  الى 

»الرحمة« بالنساء من ناحية، وفي الوقت نفسه من 

القسوة الواضحة في تحميلهن وحدهن املسؤولية 

)من  بهم  يلحق  ضرر  أي  يعتبر  حتى  األطفال،  عن 

دامغاً على  دلياًل  البلل من حفاظاتهم(  قبيل تسرب 

إهمال بمقتضيات »مهنتهنّ«. ويتضمن ذلك إعفاء 

اآلباء من هذه املسؤوليّة. االحتفاء املبالغ به باألمومة 

ينطوي فعلياً على حط من شأن املرأة، كما الفخر بـ 

»الرجولة« ينطوي على تقليل من مسئوليات األبوة. 

الناس محافظةً  أن تجد أشدّ  وليس من املستغرب 

إذا  مدرسة  »األم  الشهير  الشعر  بيت  يــرددون 

أعددتها أعددت شعباً طيب األعراق«. وال يمكن وفقا 

لهذا املفهوم تصور أي امرأة يتقبلها املجتمع إالّ في 

صورة »األم«، وكلما زاد مدى »تفانيها« كلما نالت 

للقب عند  مرادف  ال  املثالية«.  »األمّ  األسمى:  اللقب 

الرّجال، فما من أب مثالي، وما من ضرورة ملحّة أصال 

أساسي  ثمّة شرط  باملقابل،  مثالياً.  األب  يكون  بأن 

إلحراز املرأة اللقب املنشود، وهو أن تكون قد أعدّت 

بناتها لألمومة. 

»بحكم طبيعتهم«؟

»الطبيعة  يفسر  ما  هي  األمومة  إن  يقال  ما  غالباً 

كما  الرجال.  بعكس  للنساء،  الرقيقة«  العاطفية 

قدرة  أكثر  الطّبيعة،  هذه  على  وبناء  املرأة،  إنّ  يقال 

التعسات  النساء  تردد  الرجل.  من  التضحية  على 

هذه  مثل  املتواصلة  التضحيات  على  املجبرات 

في  خاصاً  تعويضاً  ثمة  أنّ  منهن  اعتقادا  املزاعم، 

ذلك  لكن  األخالقي.  بتفوقهن  الجميع  اعتراف 

مجال  هناك  يعود  فال  الحال،  هذه  تأبيد  إلى  يؤدي 

األسريّة،  أوضاعهن  في  تحسن  بأي  للمطالبة 

»الدنيئة«  الرجال  أفعال  بأن  االعتقاد  يرسخ  بل 

حال  ففي  اجتماعية.  ال  فطرية  أسباب  إلى  تستند 

العالقات  لتعدد  ويميلون  أنانيين  فعال  الرجال  كان 

النسائية »بحكم طبيعتهم«، فأي مطلب يمكن أن 

أو  الزوجات  تعدد  بتقييد  النسوية  الحركة  ترفعه 

أو بإقناع شرائح أكبر من املجتمع باملساواة  منعه، 

التي تستدعي بالضرورة التوقف عن إلزام النساء 

باألعمال املنزلية وبرعاية األطفال دوناً عن الرجال؟ 

املقوالت الخرافية عن »طبيعة« الرجال و«فطرتهم« 

أحد  هي  و«فطرتهنّ«  النساء  »طبيعة«  مقابل  في 

أسوأ ما قد يقال دفاعاً عن النساء.

أسطورة الذمة املالية املستقلة

بداللة  املرأة«،  كرّم  »اإلسالم  املكررة  املقولة  إثبات 

إالّ  يستقيم  ال  مستقلة،  مالية  ذمة  لها  جعل  أنه 

باعتراف مردّدي الشعار بأن العمل حق وواجب على 

املرأة غير مرتبط بموافقة زوج أو أب. فتبعاً للمقولة، 

ال يجوز للرّجل االعتداء على الذمة املالية لزوجته أو 

االستيالء على مالها الخاص، من دون تفسير لجواز 

حرمانها من حقها في العمل الذي يفترض أنّه منبت 

إذا  عما  التساؤل  ذلك  يستتبع  أصاًل.  املالية  الذمة 

كان »حق الذمة املالية املستقلة« هذا يرتبط طبقيا 

بالنسوة الالتي تحصلن على إرث من أسرتهن. كما 

يشترط االعتراف بأيّ حق للمرأة أن يكون قد ورد 

عنه نصٌّ دينيّ ثابت، وكأنما األصل في األشياء هو 

جرى  فتوى  إلى  ذلك  ويمتد  الحقوق.  من  الحرمان 

على  دليال  باعتبارها  واسع  نطاق  على  بها  االحتفاء 

بالعمل  املرأة  واجب  تنفي  التي  وهي  تحررية.  روح 

الرجل  على  وتفرض  الزوجية،  بيت  في  املنزلي 

استقدام خادمة لقضاء تلك األعمال. فكيف تتمتع 

املرأة الفقيرة بهذا الحق طاملا هي ال تمتلك أجر هذه 

نفسها  الخادمة  تلك  تتمتّع  وكيف  بل  الخادمة، 

جانب  هناك  أنّ  الحقيقة  بيتها..  في  الحق  بهذا 

محذوف ضمناً من الفتوى - ربما ألنه يبدو بديهيا 

يقوم  بأن  مطالباً  ليس  الرجل  أن  مفاده   - للبعض 

بأمر نفسه، وأنّ »امرأةً ما« ستتولى عنه شؤونه.. 

فإمّا الخادمة أو الزّوجة. 

في هجاء األم املثالية!

بيسان كساب

كاتبة صحافية متخصصة باالقتصاد، من مصر

زهرة علي

باحثة من العراق

هيلدا الحياري/األردن
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