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هيا
رب
الع
نساء
يا
ُ
ّ
يلق ذلك من الرجل غير الترحيب.
املشهد السابع :هذا مشهد متزامن مع انطالقة
ال�ع�م��ل ال �ف��دائ��ي ب�ع��د ه��زي�م��ة  ،1967ي��وم فتحت
م�ع�س�ك��رات ال �ت��دري��ب أم ��ام ال�ف�ت��اة الفلسطينية.
ربما ك��ان هناك اع�ت��راض م��ا ،هنا أو ه�ن��اك ،من
يطمئنوا إل��ى م�ك��ان ال�ت��دري��ب،
بعض األه��ل ك��ي
ّ
وامل� �س ��ؤول�ي�ن ...غ �ي��ر أن �ه ��ا م �س��أل��ة الف �ت��ة للنظر
ّ
أن دخ � ��ول امل� � ��رأة امل � �ي ��دان ال �ع �س �ك��ري ،ك� ��ان إل��ى
ً
ح ��د ك �ب �ي��ر ،س� �ه�ل�ا ك �م��ا ك � ��ان دخ ��ول� �ه ��ا امل� �ي ��دان
السياسي.
املشهد ال�ث��ام��ن :ه��ذا املشهد ن��راه على شاشات
التلفزيون .نرى األم التي تمسك بذراع الجندي
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب �ق��وة ،م �ح��اول��ة إب �ع��اد ول��ده��ا اب��ن
ال �س �ن��وات ال �ع �ش��ر ع �ن��ه ،ون�س�م�ع�ه��ا ت �ص��رخ في
ال �ج �ن��دي ب �ج��رأت �ه��ا امل� �ع� �ه ��ودة .وه� ��ي ح �ت��ى إن
شاهدت ابنها ُيجر أمامها إل��ى الشاحنة ،فهي
تستمر ف��ي غضبها ،ف��ي ثورتها التي ال تعرف
ال �ت��وس��ل .ون ��رى امل ��رأة ب�ث��وب�ه��ا ال�ف�لاح��ي امل�ط��رز
ت��داف��ع ع��ن زي�ت��ون�ت�ه��ا ال�ع�ت�ي�ق��ة م��ا اس�ت�ط��اع��ت،
ون��راه��ا تجلس ع�ل��ى رك ��ام بيتها امل �ه� ّ�دم ،وه��ي
تقول بإصرار« :لن نرحل ...لن نرحل».
ي �س��أل �ن��ا ال� �ك� �ث� �ي ��رون م ��ن ع � ��رب وأج � ��ان � ��ب« :ه��ل
تؤمنون حقًا بالعودة؟ أه��ي ممكنة؟» وجوابي
دائ�م��ًا« :ن�ع��م ...وأل��ف نعم .وليس م��ن ال�ض��روري
أن أع��ود أن��ا أو ي�ع��ود أب�ن��اء جيلي ،لكن ال�ع��ودة
ق��ادم��ة ،وفلسطني لشعبها وك��ل ّ من يناضل من
أج�ل�ه��ا م��ن أص��دق��ائ �ه��ا» .غ�ي��ر أن �ن��ي اآلن أود أن
ّ
أضيف إن هذا اإليمان مستمد عاطفيًا ومعنويًا
وعقالنيًا من مشاهدتي للمرأة الصلبة الصابرة
تلك ،مع الجندي ،وأم��ام زيتونتها ،وعلى ركام
بيتها.
* مؤرخة فلسطينية

من قبل دول الخليج من تشويه متعمد لصورة
ا ّل �ن �س��اء ال �ت��ون �س �ي��ات ،وت �ق��دي �م �ه��ن ع �ل��ى أس ��اس
أن�ه��ن متغربات ومستلبات فكريًا .وال�ه��دف من
ذل��ك بالطبع ه��و ت�ش��وي��ه مكتسبات ال�ن�س��اء في
ت��ون��س ،خ��وف��ًا م��ن ان�ت�ق��ال «ع ��دوى ال�ت�ح��رر» إل��ى
ّ
النساء الخليجيات ،وخاصة أن غالبية الحركات
النسائية ال�ع��رب�ي��ة ت��رى ف��ي ال�ن�م��وذج النسائي
التونسي غايتها املنشودة في تحقيق الكرامة
واملساواة والتحرر من القهر والتمييز .»...
منذ قيام ال�ث��ورة ،لم تعد حمالت التشويه التي
تتعرض لها الحركات النسائية التونسية تأتي
م��ن دول ال�خ�ل�ي��ج ف�ح�س��ب ،ب��ل ص ��ارت ت�ش��ن من
داخل تونس ،عبر شبكات التواصل االجتماعي
ال�ت��ي اس�ت�ح��وذ عليها اإلس�لام�ي��ون امل�ت�ش��ددون،
ومن خالل التصريحات الزئبقية لرموز السلطة
ال �ج��دي��دة ،ال �ت��ي ت�س�ع��ى إل ��ى م��داه �ن��ة ال �ت �ي��ارات
األكثر تشددًا من خالل التهجم على الجمعيات
ال �ن �س��ائ �ي��ة ،وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي ت ��رى ف �ي��ه ب�ل�ح��اج
ح �م � ّي��دة «ح �م �ل��ة م�ن�ه�ج�ي��ة وش ��دي ��دة ال�ت�ن�ظ�ي��م،
تسخر لها التيارات النتشددة إمكانيات وطاقات
كبيرة .وال�ه��دف تزييف تاريخ ب�لادن��ا ،وتشويه
س�م�ع��ة ال �ح��رك��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ف��ي ت��ون��س م��ن أج��ل
ّ
تهميش مناضالتها وإقصائهن من الفضاءات
ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ت �خ � ّ�ول �ه ��ن ال �ت ��أث �ي ��ر ف� ��ي ال �ح �ي��اة
ال�س�ي��اس�ي��ة .وال�س�ل�ط��ة ال�ج��دي��دة ح�ين تفعل ه��ذا
تعيد إنتاج ممارسات النظام السابق وأالعيبه».
وت � �ض � �ي� ��ف« :م � � ��ن ي � �ت ��اب ��ع ت � �ص ��ري � �ح ��ات ح ��رك ��ة
بخصوص تعدد الزوجات أو الزواج
«النهضة»
ّ
ال �ع��رف��ي ،ي ��درك أن �ه��ا ت�ص��ري�ح��ات غ�ي��ر م�س��ؤول��ة
ّ
ت �ت�ل�اع��ب ب�م�س�ت�ق�ب��ل ت ��ون ��س وت� �خ ��ل ب�م�ك��ان�ت�ه��ا
الرائدة .وقيادات «النهضة» تريد من خالل ذلك
ط�م��أن��ة ق��واع��ده��ا امل �ت �ش��ددة ،وف ��ي ال��وق��ت نفسه
تحاول إلهاء ال��رأي العام التونسي عن املشاكل
الحقيقية التي تنخر مجتمعنا ،كالفقر والبطالة
والتفاوت الجهوي والطبقي والعنف السياسي
واالجتماعي بمختلف أشكاله .»...
* كاتب تونسي

الحرية
يومية على ّ
تمارين ّ
سارة إميلين أبو غزال*
«تحادثني وال��دت��ي على الهاتف وتسألني عن
أحوالي ،أخبرها عن التظاهرة التى نحضر لها
ف��ي  ١٤ك��ان��ون ال �ث��ان��ي ،وال �ت��ي ت�ط��ال��ب بتجريم
ال �ع �ن��ف ال �ج �ن �س��ي ض ��د ال �ن �س��اء أك� �ث ��ر .ت�ص�م��ت
وال ت�ع�ل��ق ،أح ��اول ان أب ��رر ل�ه��ا م��وق�ف��ي .ت�ت��دارك
امل��وض��وع« :حياتك وح��رة فيها ،اصطفلي! بس
ل �ي��ش ع��م ت�ع�م�ل��ي ف� ّ�ي��ي ه �ي��ك ي��ا م��ام��ا ،ل �ي��ش؟».
أصمت ب��دوري ،كيف أح��اول إقناع الوالدة التي
ّ
ي��رع �ب �ه��ا م�ج�ت�م�ع�ه��ا ،ب � ��أن ال �ت �ظ��اه��رة تتخطى
ال�ح��دث .التظاهرة تمثل لي نمط حياة اخترته
أن � � ��ا .ك �ي ��ف أل� �خ ��ص ل � �ل ��وال ��دة م� �ئ ��ات ال �ت �ج ��ارب
السيئة والحاجة املاسة الى كسر الصمتّ .
أغير
املوضوع وأعدها بغداء سمك يعجب خاطرها
أصغر أخواتي ،على حد
(املكسور دائمًا مني)ً ،
تعبيرها ،أكثرهن هضامة وأثقلهن همًا ،تقفل
الهاتف وهي تقول «باي» للمرة الخمسني.
أشعر بعد املحادثة بحاجة ماسة لوجود أمي
في حياتي ،لوجود غير م�ش��روط .ال أدري ملاذا
ي �خ��اف ال�ب�ع��ض م �ن��ي ،ح�ين أع � ّ�رف ن�ف�س��ي بأني
نسوية ،يتغير املوضوع او يفتعل أحد ما نكتة
غير مضحكة ،يقهقه البعض بانفعال مفتعل.
ع� ��ادة م��ا ي �ك��ون ل ��دي ن�ك�ت��ة م �ض��ادة ج ��اه ��زة :ال
تخافوا على أعضائكم التناسلية فأنا ال عنفية
(هاهاها!) .يسود الصمت وننشغل باألحاديث
ّ
الجانبية .أحس بالوقت يمضي سريعًا ويخلف
ً
ل �ل �ن �س��وي��ات ف ��ي ل �ب �ن��ان ك � ّ�م��ًا ه ��ائ�ل�ا م ��ن ال�ع�م��ل
ّ
ل�لال�ت�ف��ات ل��ه .أح��س ان ال��وق��ت ع��دو ال�ن�س��وي��ات
االول ،ك��ل ي ��وم ي�م�ض��ي وال ي�ك�ث��ر ع��ددن��ا ن��وع��ًا
وك� ّ�م��ًا ،تصبح امل�خ��اط��ر أك �ب��ر ،وال�ط��ري��ق تصبح
اص� �ع ��ب…» (امل �ق �ط��ع ال �س��اب��ق م �ن �ق��ول م��ن دف�ت��ر
يومياتي الشخصية).
في الكتابات السابقة ،خالل اعداد يوم املرأة في
ّ
«األخ�ب��ار» ،انتبهت إل��ى أن كتاباتي فيها شيء
ال يشبهني ،وال يشبه الكتابة التي نبحث عنها
كنسويات عربيات (او بعضنا على االق��ل) .هي
ت�ش�ب��ه ال�ك�ت��اب��ة ال �ت��ي ن � ّ�ود ف��ي ج� ّ�دي�ت�ه��ا ال��زائ��دة
أن ت �ض �ف��ي ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ف ��ي داخ �ل �ه��ا

أن تكوني نسوية في لبنان
معناه أدراك ّأن النظام
الطائفي هو حامي األبوية
إل�ح��اح��ًا ،وع�ل��ى ال ��رأي ال��ذي يتضمنها «وه��رة»
(لو كان بيدي ان أرسم «عبسة» فوق مقاالتي ما
ترددت) .فأنا أعاني قلق الكتابة ،ككاتبة «شابة»
(أمام الكاتبات املخضرمات) ،أعاني خوف أن ال
تؤخذ على محمل الجد اذا مزجت ّفيها بعضًا
من ّتجربتي الذاتية والشخصية .وألني «شابة»
وألن� ��ي ن �س��وي��ة ،أخ ��اف أن ي �ج��ري ال�ت�ه�ج��م على
كتابتي بصفتها «معادية للرجال» ،او «كارهة
للرجال» ،دون الخوض في األفكار التي أطرحها،
والتي في أغلبها تؤول الى دعوة للنظر وإعادة
النظر في االمتيازات الجندرية والعنف املتنوع
األش�ك��ال ،والتسميات وامل�م��ارس��ات على أساس
الجندر فقط ال غير.
كنسوية ل� ّ
�دي هاجس ال�ت��دوي��ن والتوثيق ،كما
ل� ّ
�دي هاجس الكتابة واملعرفة .فكيف نكتب عن
أنفسنا كنساء؟ وما هي العوامل التي نأخذها
ب�ع�ين االع �ت �ب��ار؟ وم ��ا ه��ي ال �ع��وام��ل ال �ت��ي علينا
االس�ت�ف��اض��ة ب�ش��رح�ه��ا؟ وك�ن�س��وي��ة أي �ض��ًا ،ل��دي
هاجس اللغة والكلمة واملصطلح والصفة ،وكل
م��ا ي�م�ك��ن ان ي��زي��د م�ع�ن��ى ع�ل��ى أي ك�ل�م��ة يمكن
أن ت �س��اع��دن��ي ع �ل��ى ان أف �ه��م ه��وي �ت��ي «األن �ث��ى»
ّ
املتعددة ،وكيف ان الهوية تلك غير
وطبقاتها ً
ً
جامعة مقارنة الهوية الجندرية االخرى .فمثال،
أتساءل دائمًا إن كان الرجال حني يجلسون فيما
بينهم ،يبوحون لبعضهم البعض بمشاكلهم
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ه��وي�ت�ه��م ال �ج �ن��دري��ة ،وه ��ل ي��دع�م��ون
بعضهم البعض حني يدخل أحدهم في متاهة
«هل أنا أب فقط؟ ام انا رجل أيضًا؟».
ان يصبح امل ��رء ن�س��وي��ًا ،م�ع�ن��اه أن يعيد النظر
ف��ي ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي تشكل هويته او

(أرشيف ــ هيثم املوسوي)
هويتها ،وف��ي اس��اس�ه�َ�ا ه��ي عملية ت�ح��رر على
املستوى الفردي ،ومن ث ّم املستوى الجماعي ،وال
يستطيع الفرد منا أن يهرب من هذه املستويات.
فأن يكون املرء نسويًا في لبنان ،معناه أن يقوم
بعملية ّ
تع ّر خاصة جدًا ،تبدأ بأسئلة شخصية
ّ
غير أنها سياسية محض .وعملية التعري تلك،
ضرورية كي يرى املرء نفسه دون الطبقات التي
عادة ما تحول دون ذلك.
أن ت�ك��ون��ي ن�س��وي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان م�ع�ن��اه أن ت��درك��ي
ّ
أن ال�ن�ظ��ام ال�ط��ائ�ف��ي ه��و ول�ي��د ووري ��ث وح��ام��ي
الخروج
األبوية في كل أشكالها .وحني تقررين
ّ
عن سلطة الطائفة ،عليك أن تعلمي مسبقًا أنك
ت�خ��رج�ين ال��ى ارض م�ج�ه��ول��ة ،ح�ي��ث ك��ل خطوة
ستكون محفوفة باألخطار املحدقة من كل حدب
وصوب ،والهدف الذي تصبني اليه غير واضح.
العديد من املهتمات بالشأن النسوي ،يفترضن
ّ
أن ال�ن�س��وي��ة ه��ي امل�ط��ال�ب��ة ب�م��ا ي�س�م��ى «ح�ق��وق
امل ��رأة» ،وه��ذا ه��و ال�ه��دف البعيد ال��ذي يجب ان
نعمل عليه .لذلك ،في مواضع ّ
عدة ،ال تفهم هؤالء
املهتمات مل��اذا ال تلبث ان تفشل جميع االدوات
ال�ت��ي يستخدمنها ل�ل��وص��ول ال��ى ه��ذا ال�ط��ري��ق.
ف��ي الحقيقة ،ال ش��يء اس�م��ه «ح�ق��وق امل ��رأة» في
فقاعة منعزلة ،تسبح في فضاء شاسع تنتظر
من يصلها بالعالم الحقيقي .وفي العادة نحن
ال نفهم مل��اذا تلك الحقوق (البديهية) ال تالقي
االستعطاف واآلذان الصاغية من صانعي القرار
(ال�ح��رب) في لبنان ،ومل��اذا توجد ه��ذه العقبات.
وغالبًا ما تبدأ املهتمات في تطمني املجتمع ،إلى
ّ
أن العائلة لن تمس وواجبات املرأة التقليدية لن
يشوبها ش��يء ،ويعلقن في دوام��ة محيرة جدًا،
وال يحققن أيًا من املكاسب (الحقوق).
ف��ي األرض امل�ج�ه��ول��ة ت�ل��ك ،ت�ط��رأ عملية ت�ح� ّ�ول
شخص م�ن��ا .ف��أن تكوني نسوية،
حصلت لكل ّ
عادة ما يعني أنك تملكني قدرة هائلة ،دون ادنى
جهد م�ن��ك ،ف��ي أن تستفزي مشاعر ال�ع��دي��د من
ً
املحيطني بك من اصدقائك ،رج��اال ونساء .وفي
الوقت نفسه ،ستكونني عرضة النواع عديدة من
العنف الرمزي والتهميش وال�ع��زل .وف��ي فترات
الحقة ،قد تصبح محاولة قمعك وص��دك عنيفة
اك �ث��ر ،وق ��د ت�ص�ب��ح ح�ت��ى ع�ن�ي�ف��ة ج �س��دي��ًا .رب�م��ا
ستدفعك ال�ح�م� ّ�اس��ة ال��ى إع�ل�ان نسويتك (ال�ت��ي
ً
تعتقدين مثال انها حقوق املرأة ،ولم تبدئي حتى
ف��ي التعمق ف��ي األب��وي��ة وال�ت��اري��خ والجنسانية
بالنسوية) وتواجهني
والكولونيالية وعالقتها
ّ
أس��رت��ك ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ،وت �ق��ول�ين إن ��ك م��ع امل �س��اواة
وتودين في أحد االيام االستقالل بمنزل خاص
ب��ك ،وأن تقومي بما ت��ري��دي��ن .ق��د يضحك أب��وك
وأخ � ��وك ل �ل��وه �ل��ة االول� � ��ى ،وي� �ع � ّ�دان ت �ف��ان �ي��ك في
سبيل العدالة واملساواة امرًا إيجابيًا (الى جانب
مهارتك في الترتيب املنزلي) .وعندماّ تمارسني
ً
هذه القناعات ،كأن تخبري أباك مثال انك تريدين
م��زي�دًا م��ن الحرية ف��ي مسألة ال�خ��روج والسهر،
س�ت�ت�غ�ي��ر مل��ام��ح وج �ه��ه ،وس �ي �س��أل��ك «ه ��ل تلك
هي امل�س��اواة التي تنادين بها؟ هل ه��ذه حقوق

املرأة التي تتكلمني عنها؟ أم هذه دعارة وانفالت
أخ�لاق��ي؟» .هنا إم��ا ستخضعني وت�ع��ودي��ن الى
م�م��ارس��ة ي��وم�ي��ات��ك ال �ع��ادي��ة وال�ت�ح�ض�ي��ر خفية
ألق��رب طريقة للهرب (تستطعني أن تسميها ما
شئت ،عقد عمل في دبي ،ماجيستر ،او دكتوراه
وم� � ��رات أخ � ��رى ع��ري �س��ًا ،وه� ��و خ �ط��أ ك �ب �ي��ر) ،أو
ستسلكني درب اآلالم.
فعليك أن
إذا أردت ّ أن تكوني نسوية في لبنان،
ِ
تعلمي انها طريق طويلة ،وال صلة لها باالفالم
االميركية التي شاهدتها عن الحق في االقتراع
ً
مثال .وهي ليست ايضًا تظاهرات في الشارع مرة
ف��ي الشهر ،وه��ي ليست ان تأتي ال��ى «نسوية»
ل �ح �ض��ور ن �ق��اش او ح �ض��ور ف �ي �ل��مّ .ك ��ي ت�ك��ون��ي
عليك أن تعلمي انها ممارسة
نسوية في لبنان،
ِ
يومية لحرية النساء .هي ان تدركي كيف تعيش
ال�ن�س��اء ف��ي عائلتك ،وك�ي��ف ي�ج��ري التعامل مع
العاملة األجنبية ف��ي بيتك اذا وج ��دت .ه��ي أن
ت�س��أل��ي ن�ف�س��ك «م ��ن أي ط�ب�ق��ة أن ��ا؟ وم� ��اذا أملك
م��ن ام�ت�ي��ازات ،وم��اذا فعلت بهذه االم�ت�ي��ازات؟».
ه ��ي أن ت �س��أل��ي ن�ف�س��ك «م � ��اذا س�ي�ح�ص��ل إن لم
أضع املاكياج كل يوم؟» .أن تسألي نفسك «ماذا
يحصل للنساء ف��ي األح �ي��اء االخ ��رى وامل�ن��اط��ق
االخ� ��رى ف��ي ل �ب �ن��ان؟» .ه��ي أن ي�ص�ب��ح ال�ت�ح��رش
اكثر م��ن احتمال فعل يطرأ ك��ل ي��وم ،ب��ل يصبح
خطة وطنية في ظل رفض السلطات أخذه على
محمل الجد.
رغ ��م إدراك� � ��ك ال �ق �م��ع ال �ع��ائ �ل��ي ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ي�ن��ه،
واألذى العاطفي املرافق له ،ستعيدين النظر في
�ك ،فهي السيدة االول��ى في املنزل،
العالقة مع أم� ّ
وس�ت�ن�ت�ب�ه�ين أن� �ه ��ا ه ��ي اي �ض��ًا ع��ان��ت وع��اش��ت
ت�ج��ارب ع��دي��دة ،وق��د انتصرت ف��ي بعض منها.
ّ
ستنتبهني إلى أن طريق حريتكما واح��دة ،انت
منك املحافظة على
وهي حتى وإن كانت تطلب ّ
التقاليد والعادات .ستعلمني أنك تكملني شيئًا
ه��ي ب��دأت��ه ،وه��و صمتها .ح�ين تكونني نسوية
ّ
سيتحول اإليمان بالقضاء والقدر الى
في لبنان،
االيمان باألضعف (أي النساء) ،وستدركني أنك
فرد موجود حقيقي ،وقادر على ممارسة الحرية
ف��ي ي��وم�ي��ات��ه ،ف��ي ال�ع�م��ل وال �س �ي��ارة وال�ج��ام�ع��ة
والبيت وال�ع�لاق��ات الشخصية والحميمة .فرد
يقول ال ويقول نعم.
أن ت �ك��ون��ي ن �س��وي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،ه��و أن ت��أخ��ذي
قصة حياتك كما ه��ي ،وت��أخ��ذي ف��ي الحسبان،
ّ
أن ال�ف��ارس ال�ق��ادم على حصان أبيض والقصر
ال��ذه �ب��ي وال �ع��رس ذا األرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ،وأط�ف��ال��ك
«ج��اد ول�ين» ،وعيد زواج��ك الخمسني ،قد تكون
كلها نسخة مملة عما تريدين ،فأنت تريدين أن
تكوني .ومن بعد أن تكوني تستطيعني أن تلتقي
أو ال تلتقي شريكًا في الحياة ،وتستطيعني أن
تنجبي أو ال تنجبي .أن تكوني نسوية معناه
أن تطالبي بالحق في الخيار في أن تكوني ما
ت��ري��دي��ن جعله م��ن نفسك .النسوية ،مل��ن يهمها
األمر ،ممارسة يومية لحرية النساء.
* من «صوت النسوة»

