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يوم المرأة العالمي ...ي
الحياة على هامش المجتمع

«أنا حرّة»

يصعب على املجتمع
الشرقي أو اللبناني بنحو
خاص أن ّ
يتخيل املرأة في
غير صيغة الزواج التقليدي.
ّ
تحدد لها البيئة التي تعيش
ضمنها ،الخطوط الحمر التي
عليها أن تبقى ضمنها .لكن
ثالث نساء ّقررن االبتعاد نحو
الهوامش ،أو حتى اختراق
الخطوط الحمر ّ جميعها،
لينتزعن حقهن في ّ
حرية
اختيار شكل العالقة
التي يردنها

زينب مرعي
ع �ن��دم��ا ي �س��أل أح ��ده ��م ن ��ادي ��ا ع ��ن سبب
ع �ي �ش �ه��ا وح� ��ده� ��ا ف� ��ي ال� �ب� �ي ��ت ال �ج �ب �ل��ي
م��ع اب �ن �ه��ا ال �ص �غ �ي��ر ،ب �ع �ي �دًا ع��ن زوج �ه��ا
واب�ن�ي�ه��ا اآلخ ��ري ��ن ،ت�ج�ي��ب ب��أن�ه��ا ت��أخ��ذ
وق�ت��ًا مستقطعًا م��ن ال�ح�ي��اة ال�ب�ي��روت� ّ�ي��ة.
وع � �ن� ��دم� ��ا ت� � �غ � ��ادر م� �ي� �س ��اء م � ��ع ان �ت �ه ��اء
ع �ط �ل��ة ن �ه��اي��ة األس � �ب� ��وع ،ب �ي��ت ال �ع��ائ �ل��ة
ف��ي ط��راب �ل��س ،يعتقد أه�ل�ه��ا أن �ه��ا تعود
إل��ى شقتها ال�خ��اوي��ة ف��ي ب �ي��روت ،حيث
ت�ع�م��لّ .أم ��ا س �ن��اء ف�ه��ي ت�خ�ف��ي م��وض��وع
عقد «متعتها» بالكامل عن أعني العائلة
وامل� �ج� �ت� �م ��ع .ث �ل��اث ن � �س� ��اء ،ي �ع �م �ل��ن ف��ي
ّ
ً
ّ
مجاالت مختلفة .اختارت كل منهن شكال
ل�ع�لاق�ت�ه��ا م��ع ال ��رج ��ل ،م�خ�ت�ل�ف��ًا ع��ن ذل��ك
الذي ّ
يحدده املجتمع بالزواج التقليدي.
ّ
لكن ما يجمع بني قصصهن هو االلتفاف
ّ
على حقيقتهن أم��ام مجتمع ال يريد أن
ّ
ّ
يرى املرأة إال وقد أتمت زواجها في سن
م �ع� ّ�ي �ن��ة ،ل�ت�ل�ت�ح��ق ب��ذل��ك ب��رك��ب ال �س��واد
األع �ظ��م م��ن ال �ن ��اس ،وت�ك �م��ل م��ن ب�ع��ده��ا
واجبها «االجتماعي» بإنجاب األوالد.
بعد عشرين سنة من الزواجّ ،
قررت ناديا

أن ت �ع �ي��ش ف ��ي ب �ي �ت �ه��ا ال �ج �ب �ل��ي ،ب�ي�ن�م��ا
ّ
يستمر
يعيش زوج�ه��ا فً��ي ب�ي��روت «ك��ي
ح� ّ�ب�ه �م��ا» ،ع��ام �ل��ة ب�م�ب��دأ ك �ت��اب «ال�ن�ب��ي»
ل� �ج� �ب ��ران خ �ل �ي��ل ج� � �ب � ��ران« :ف �ل �ي �ك��ن ب�ين
وجودكم معًا فسحات تفصلكم بعضكم
عن بعض حتى ترقص أري��اح السموات
فيما ب�ي�ن�ك��م» .بينما ق � ّ�ررت م�ي�س��اء منذ
سنتني ون�ص��ف أن تعيش م��ع صديقها
ت�ح��ت س�ق��ف واح ��د م��ن دون ع�ق��د زواج.
ّ
ف�ي�م��ا ي��رب��ط س �ن��اء ،امل�ط��ل�ق��ة ،بصديقها
عقد زواج «متعة».
م��ن ب�ي�ن ال �ث�ل�اث ،ك��ان��ت امل�ه�م��ة األص�ع��ب
الحصول على اعتراف من امرأة متزوجة
ّ
بحسب عقد «املتعة» ،مع أن الرجل يجاهر
بـ«متعته» من دون حسابات كثيرة .لكن
املرأة التي تعترف بعقد زواجها «املتعة»،
ّ
ّ
الجنسية ،بما
كأنما تعترف بحاجتها
ّ
أن ه��ذا ال��زواج مرتبط في ذه��ن املجتمع
ّ
الجنسية.
بإشباع الرغبات
ال �ح��دي��ث م��ع س �ن��اء أش �ب��ه ب��ال�ح��دي��ث مع
عميل س � ّ�ري .ال ت�ع��رف متى يقفل الخط.
وع� �ل� �ي ��ك أن ت �ع �ي ��د االت � � �ص � ��ال ف � ��ي وق ��ت
ّ
تعتقده مناسبًا ك��ي تستطيع أن تكلمك
ع��ن زواج� �ه ��ا ،م�ث��ل ف �ت��رات خ �ل� ّ�و مكتبها

األرض مؤنث ...التمييز مذكر
ّ
يومًا بعد يوم ،يتقلص عدد النساء املزارعات في األرياف تحت
ضغط ّ
تبدل طرق العيش والغذاء .لكن الكثيرات ممن صمدن
وقاومن رياح التغيير وتمسكن باألرض ،لم يكافأن ،ال اقتصاديًا
وال اجتماعيًا وال تمثيليًا أو حتى بكلمة «يعطيكن العافية»
ّ
تقاوم أجسادهن االنهيار في سبيل لقمة العيش (حسن بحسون)

آمال خليل
في رحلة البحث عن النساء املزارعات في
الجنوب ،توجهنا إل��ى السهل الساحلي
ّ
املمتد من منطقة الزهراني حتى الناقورة،
ح� �ي ��ث ت �ن �ت �ش��ر ب� �س ��ات�ي�ن ال �ح �م �ض �ي��ات
وحقول الخضر وامل��وز وم��روج الحبوب.
انطلقنا باكرًا لنلتقي بالفالحات اللواتي
ال تزال مالمحهن وهممهن القويةّ ،
تتردد
ف��ي ح�ك��اي��ا ال� �ج � ّ�دات ل ��دى اس�ت�ع��راض�ه��ن
لتجربة العمر« .تفتح البنت عينيها في
منزل ذويها على العمل متعدد ّ
املهمات»،
تقول الحاجة أم محمود ( 75عامًا) .منذ
الصغر تصبح أم��ًا و«س��ت ب�ي��ت» بديلة
ت�ت��ول��ى رع��اي��ة إخ��وت �ه��ا وت �ت��دب��ر ش��ؤون
امل� �ن ��زل ،ف ��ي غ �ي��اب أم �ه��ا ال �ت��ي ت �ك��ون قد
غادرت مع حلول الفجر إلى الحقل .لكنها
وقبل املداومة من الفجر إلى النجر ،تكون
ق��د أع ��دت ال�ط�ع��ام لعائلتها ق�ب��ل ان�ب�لاج
الليل.
ب�ع��د ان �ت �ظ��ار ط��وي��ل ،ال ت��أت��ي ال�ف�لاح��ات
ال �ق��روي��ات ،ب��ل ت�ت��دف��ق رف ��وف م��ن ن�س��اء
ت �ت ��رواح أع �م��اره��ن ب�ي�ن م�ق�ت�ب��ل امل��راه�ق��ة
ومقتبل ال�ش�ي�خ��وخ��ة .ت�ح��رص الصبايا
ً
ع �ل ��ى إخ � �ف� ��اء م�ل�ام �ح �ه��ن خ � �ج �ل�ا ،خ�ل��ف
وجوه تعبة وطبقات متعددة من الثياب
امل �ع �ف��رة ب ��ال �ت ��راب .أم��ام �ه��ن ي�س�ي��ر رج��ل
ي�ق��وده��ن إل��ى نقطة عملهن ل�ه��ذا ال�ي��وم.
ال ��راع ��ي ل �ب �ن��ان��ي ،ل �ك��ن ال �ن �س��اء ع��ام�لات
سوريات من ضمن آالف لحقن بأقاربهن
الذين سبقوهن للعمل في قطاع الزراعة
في لبنان .نسأله عن اللبنانيات .يجزم
بأنهن «ان�ق��رض��ن» ف��ي املنطقة ،إذ باتت

تحتاج املرأة
إلى الجرأة حتى
تنجح في تغيير
املحظورات
االجتماعية
(مروان طحطح)

من الزبائن ،أو قبل مغادرتها إلى املنزل
ّ
حيث ال يمكنها التكلم عن املوضوع بما
ّأنها تعيش مع ابنتها .طالق سناء ،ولو
ّ ّ
أنه كان في سن مبكرة جدًا ،جعلها «غير
صالحة للزواج» بالنسبة إلى الكثيرين.
هكذا عجزت عن الزواج من ابن عمها الذي
ّ
أحبته في الرابعة والعشرين من عمرها
ب �س �ب��ب م �ع��ارض��ة أه� �ل ��ه .ال� �ي ��وم وب �ع��دم��ا
أصبحت ف��ي األرب�ع�ين ت�ق��ول« :ال أري��د أن
أترك ابنتي ،ولكنني أيضًا أريد أن أعيش
حياتي .هذه ّ
املرة الثانية التي أعقد فيها
م �ث��ل ه ��ذا ال � � ��زواج .ل �ك �ن �ن��ي ،أو ال ��رج ��ل ال
نطلبه من بعضناّ .
القصة أنني صادفت
بعد طالقي رجلني استلطفتهما وشعرت
بانجذاب نحوهما ،بعدها حدثت األمور
ب�ع�ف� ّ
�وي��ة .وأن ��ا أري ��د أن أل�ت�ق��ي بصديقي
شرعية.
بشكل حميم ولكن أيضًا بصيغة
ّ
معظم النساء يبنني ه��ذا ال ��زواج املؤقت
ّ
على أساس اإلعجاب واالنجذاب ،رغم أن
ّ
ّ
الفراغ الذي تعيشه بعضهن ،يجعلهن في
ب�ع��ض األح �ي��ان ي�خ�ت��رن بشكل عشوائي
شريك هذا الزواج».
ّ
شرعية
ميساء لم تكن تحتاج إلى صيغة
لتعيش تجربة «املساكنة» مع صديقها،

أو «ش �ق �ف ��ة ورق� � � ��ة» (ال� � � � � ��زواج) ل�ت�ض�ف��ي
ّ
الشرعية على عالقتهما .هي لم ترفض
ّ
يومًا فكرة العالقة الجنسية قبل الزواج،
م ��ن ه �ن��ا أص �ب �ح��ت «امل� �س ��اك� �ن ��ة» ل��دي �ه��ا
عالقة مقبولة .لكن ميساء اختارت شكل
العالقة هذه مع صديقها لسببني .األول
ه��و صدمة اكتشاف اآلخ��ر ،التي يعاني

ُم ْدرجات في «سيداو»

ّ
تشكو كل من إلهام وفاطمة ،عفويًا ،عدم تقدير كفاحهما .إال أن هذه الشكاوى لم تؤسس
لتشكيل نقابة أو تعاونية لضمان الحقوق .زميلتهما علية نجدي قررت تكريم نساء
صريفا املزارعات بترشيح إحداهن إلى املجلس البلدي قبل عامني .لكنها قوبلت بسؤال
اعتراضي« :شو ما فش زلم بالضيعة؟» .وبالنظر الى سجالت امل��زارع��ات الشخصية
اللواتي يسلمن محاصيل التبغ في مستودع صريفا ،أي أن الرخصة باسمهن ،يتبني
ّ
أنهن إما أرامل أو يتيمات ورثنها عن أهاليهن أو مطلقات أو قلة من القادرات على فرض
ّ
إرادتهن .فالرخصة ليست ورقة فحسب ،بل هي تمكن صاحبها دون غيره من تسليم
املحصول وقبض سعره وبالتالي التصرف به .مع ذلك ،فإن الرخص حكر على الرجال،
إال ن��ادرًا .ال تعلم املزارعات بأنهن كنساء ريفيات ،ملحوظات في امل��ادة الرابعة عشرة
من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة ،السيداو« ،نظرًا لألدوار الهامة التي
تؤديها من أجل تأمني أسباب البقاء ألسرتها».

ال��زراع��ة تعتمد على العمال والعامالت
األج � � � ��ان � � � ��ب ذوي األج � � � � � � ��رة األرخ� � � � ��ص
وامل � �ح� ��روم�ي��ن م� ��ن ال � �ض � �م ��ان .ب��ال �ن �س �ب��ة
إل� ��ى ال� �ن� �س ��اء ،ي �ل �ف��ت إل� ��ى أن �ه ��ن «أق �ل �ع��ن
ع��ن أس��ال�ي��ب ال�ع�ي��ش ال�ق��دي�م��ة وتوجهن
ن�ح��و ال�ع�ل��م وال��وظ��ائ��ف أو (ت�س�ت�تن) في
ال�ب�ي��وت» ،م�ق� ّ�رًا ب��أن سبب «السماح لهن
ب��ال �خ��روج وال�ع�م��ل ك��ان ال�ح��اج��ة إليهن
ق�ب��ل م��وض��ة اس�ت�ئ�ج��ار ال �ع �م��ال» .واأله��م
أنها بذلك «ال تصنف عاملة بل تساعد
ع��ائ �ل �ت �ه��ا ،أي ت �ق ��وم ب ��واج �ب �ه ��ا» .ن�ك�م��ل
جولتنا بحثًا عن امل��زارع��ات اللبنانيات.
في سهول العباسية ودي��ر قانون النهر
ال يتبدل املشهد كثيرًا« .اجتياح» العمال
ال� �س ��وري�ي�ن وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ل �ل �ح �ق��ول،
يدفعنا إل��ى ط�ل��ب امل�س��اع��دة ف��ي العثور
على اليد املحلية .وال�لاف��ت أن م��ن كانت
س �ي��دة م ��زارع � ّ�ة ف ��ي ش �ب��اب �ه��ا ،أص�ب�ح��ت
اآلن ع �ج��وزًا وف ��ر ل�ه��ا أب �ن��اؤه��ا ،ف��ي ح��ال
سمحت ق��درت�ه��م امل��ادي��ة ،عاملة أجنبية

ّ
تريحها في املنزل بعدما حل محلها في
الحقل عمال آخ ��رون .يدلنا رج��ل عجوز
إلى جناتا ودبعال وبافليه وأرزون .قرى
ص�غ�ي��رة ال�ح�ج��م ،ل�ك��ن سكانها القليلني
متمسكون ب��زراع��ة ال�ت�ب��غ ال �ت��ي ال تعير
ع� ّ�م��ال �ه��ا إل� ��ى أي ق �ط ��اع آخ � ��ر .م ��ن ه �ن��ا،
تتوجه عجلتنا نحو صريفا حيث العدد
األكبر من «مزارعات التبغ».
ال��دخ��ان ال��ذي يستمر ط��وال أرب�ع��ة عشر
ً
ش� �ه� �رًا م � �ت� ��واص�ل��ا ،ي� �ق ��وم ع� �ل ��ى أك� �ت ��اف
ال� �ن� �س ��اء ف� ��ي ص ��ري� �ف ��ا ب� �م ��راح� �ل ��ه ك ��اف ��ة.
ف��اط�م��ة ب��رك��ات ( 49ع��ام��ًا) ت�ع� ّ�د م��ن أكثر
امل��زارع��ات إنتاجية .تنتج في كل موسم
مئات الكيلوغرامات من التبغ بمساعدة
زوج �ه ��ا .ل�ك��ن ه ��ذا ل�ي��س ك��ل ش ��يء .فهي
حاليًا أم لستة أوالد ورب��ة منزل حديث،
انتقلت إليه منذ ثالث سنوات بعد ورشة
بناء استمرت عشر سنوات ،أنفقت عليها
من عرق جبينها مع زوجها .ورغم تبدل
طرق العيش ،فإن فاطمة ال تزال عالقة في

