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مارس

َ
صدق أراغون ...المـرأة مستقبل الرجل
كلمات

في «يوم المرأة العالمي» ( 8آذار /مارس) ،نكتب هذه السنة عن مشاكل مناطقنا المختلفة من العالم العربي ،عن ّ
تحديات النساء على اختالف
محاوالت التركيز على األكثر تهميشًا .بدءًا من التحديات التي يواجهنها ،نرى خطوطًا متشابكة ومتشابهة بين المجتمعات
مجتمعاتهنً ،
من أجل البقاء في أدوار
المختلفة،
وحاجة الستبدال الواقع بما يمكن أن نسميه عدالة ّاجتماعية لمجموعة كاملة ،وقع عليها االختيار ً
ّ
اجتماعية محددة ومحدودة .وفي مواجهتنا لمستويات عدة من القمع واالستغالل ،نصطدم بالتهميش ،شكال أقسى وأكثر لؤمًا .بين

كلمات
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ّ
ّ
أكثر من األخريات ،ألسباب يخلقها النظام األبوي ويغذيها .نعالج في هذا الملف واقعهن في فلسطين،
تهميشًا
تعاني
من
أنفسهن
النساء
ّ
ّ
واألكثر تهميشًا بينهن في األردن .نؤطر أزمة تمثيلهن في اإلعالم اللبناني ،والتحديات التي يواجهنها في تونس ،كما نطرح خطة طريق لتغيير
الواقع السياسي للنساء المهمشات .لكننا نكتب اليوم هذه المواد ،ونرسم ونصنع المواد البصرية ،كنساء أقل تهميشًا من غيرنا ،آمالت أن يأتي يوم
ونجلس كمستمعات ،لقصص األكثر تهميشًا ورسوماتهن وخطواتهن القادمة للتغيير ،آمالت أن نقف وراءهن ،كمتآمرات.

ّ
الحاجة إلى انتقال سياسي فلنترك مقعد المثقفات ولنقف معًا كمتآمرات
ّ
منا .ليس في مدارس علوم االجتماع التقدمية ،ما يثبت أن ّ
«تخيل» أنفسنا مكانهن،
من الصعب أن نفهم ما يعشنه األكثر تهميشًا
ّ
اإلبيستيمولوجيا النسوية استحالة «تمثيلهن» ( )1من قبل من يملكن
د
وتؤك
يعشنه.
يمكن أن ينتج تجربة حقيقية أو واقعية لما
ّ
عنهن .الحل إذًا ،هو في إعطاء المساحة لألكثر تهميشًا ،ليتكلمن عن واقعهن وكيف يرينه .ولكي يكون ذلك ممكنًا ،علينا
امتيازات
ُ
بتحطيم نظم المنافسة وموازين القوى ّالموجودة ،أي أن ننتقل من مواقعنا كأفراد في مجتمعات إلى داعمات ألخريات أكثر
أن نبدأ ّ
تهميشًا منا .علينا حينها أن ننتقل من مقعد المثقفات الذي فرضته علينا أجندات المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية ،إلى
مقعد المتآمرات اللواتي يستخدمن امتيازاتهن لفتح الطريق من أجل من ال يملكن اليوم ،صوتًا.

جنى نخال
في كتابها املرجعي «مــا خلقته املــرأة ،التطور
ال ـج ـن ـس ــي وت ـش ـك ـي ــل امل ـج ـت ـم ــع» ( ،)2ت ـعــالــج
إليزابيث فيشر ( ،)1979للمرة األولى موضوعًا
أساسيًا بالنسبة إلينا« :فعلى عكس مــا كان
ي ـقــولــه دارويـ ـ ـ ــن ،ب ـ ـ «ال ـب ـق ــاء األق ـ ـ ــوى» املـعـتـمــد
عـلــى املـنــافـســة ،عـمــل بـعــض أنـتــروبــولــوجـيــي/
ات الـحـيــوانــات فــي ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن املــاضــي
على تصميم أبحاثهم مسائلني بالذات غياب
مفاهيم كالتضامن والتقاسم واملساعدة .أول
عالم يجري هذا البحث ،قام بأول بحث ّ
مطول
( 15شهرًا) في األدغــال مراقبًا نوعًا من القردة
فــي أمـيــركــا الــوس ـطــى ،فــأثـبـتــت أبـحــاثــه ّ
صحة
ه ــذه الـنـظــريــة :اكـتـشــف أن ال ـقــردة ه ــذه تعيش
في جماعات غير عدائية ،وهي ال تملك هرمية
سلطوية ،وال يتنافس الــذكــور منها مــن أجل
اإلناث ،بينما تتزاوج اإلناث مع ّ
عدة ذكور من
اختيارها .فــي العموم هــي جماعات تعاونية
الطبع تعمل في حماية أفرادها والدفاع عنهم
كلهم».
كتاب فيشر،
عليها
يعتمد
التي
األسس
أحد
إن
ُ َ
هو أن النظرة اإلنسانية الذكورية ف ِرضت منذ
ال ـبــدايــة عـلــى الـشـكــل االجـتـمــاعــي لـلـحـيــوانــات
ّ
وعلى التصرفات الحيوانية ،فأصبحنا نظن
أن ه ــذه الـتـفـسـيــرات الـعـلـمـيــة ـ ـ ـ أي التعليالت
الذكورية لألدوار االجتماعية الحيوانية ـ ـ هي
«الـطـبـيـعــة» ،هــي الـشـكــل الـطـبـيـعــي لـلـعــاقــات.
وامل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ه ـ ــي ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ج ـ ـ ــزء م ـ ــن ه ــذه
«الـطـبـيـعــة» الـتــي تـهــدف إل ــى تــدمـيــر األخ ــرى/
اآلخر.
ل ــم ي ـس ــأل ع ــامل ــو اإلت ــول ـج ـي ــا (أن ـتــروبــولــوج ـيــا
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان) ح ـي ـن ـه ــا أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم« :ك ـ ـيـ ــف نـبـنــي
م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا إذًا؟ كـ ـي ــف تـ ـبـ ـن ــى الـ ـع ــاق ــات
االجـتـمــاعـيــة داخ ــل مـنـظــومــة تـنــافـسـيــة؟ كيف
وبأي طريقة يستطيع الفرد أن يشعر بأمان في
ظل عالقات اجتماعية هدفها انتصار فرد على
آخر؟» .لذا ،صارت مفاهيم كالتضامن واملؤازرة
ووقـ ـ ــوف امل ـج ـت ـم ـع ــات واألفـ ـ ـ ـ ــراد م ــع بـعـضـهــم
البعض خاصة في املحن ،مفاهيم ليست فقط
رجعية أو غير براغماتية ،لكنها في األســاس،
ال تنتمي للطبيعة اإلنسانية .يعتمد هذا النوع
من األبحاث على قواعد ّ
ثبتها تشارلز داروين
عـبــر قـ ــراءات تـنــاقــش فيشر أنـهــا بنفس قصر

ّ
«هـــن»

ليوبشكا ــ «لن نرقد
بسالم» (زيت على
قماش ــــ  ٢٠١٩ــــ
العراق)

ّ
عند السابعة مــن مساء الـيــوم ،تطلق «مجلة
الـسـمـنــدل» كـتــابــا جــدي ـدًا ب ـع ـنــوان «ه ــن» إلــى
ـرض ل ـل ـق ـصــص املـ ـ ـص ـ ـ ّـورة ال ـتــي
ج ــان ـ ّـب مـ ـع ـ ّ
يتضمنها املؤلف .تخصص مجلة الكوميكس
اللبنانية هذا الكتاب للمرأة في عيدها ،إذ دعت
مجموعة من الكاتبات للمشاركة بورشة عمل
تحت إشراف ثالث فنانات هن :نور حيفاوي
وكــارن كيروز وترايسي شـهــوان .في «هــن»،
سنقرأ قصصًا مـصـ ّـورة عن نساء عربيات
واجهن مجتمعاتهن من أجل التغيير ،كتبتها
كل من ليا جريج ،ونور نحاس ،وهدى بركات،
وآنا أوباكس ،وجيرالدين كورمان ،ونيفني ك،
وجايد برنارد ،وثارا كابتان ،وروزي نشأت،
وكريستني عياد ،وكــارال ع ـ ّـواد .اللقاء سيتم
ّ ّ
«تعاونية الــضـ ّـمــة» (األشــرفـيــة ـ ـ بـيــروت)،
فــي
حيث ستعرض األع ـمــال أيـضــا ،وستتحدث
الكاتبات عن «هن» ورحلة إنجازه ،باإلضافة
إلــى نقاش وســرد قصصي ،يليه عشاء من
«مطبخ مريم».

النظرة اإلنسانية الذكورية
ُ َ
ف ِرضت منذ البداية على الشكل
االجتماعي للحيوانات ،فأصبحنا
ّ
نظن أن هذه التفسيرات
العلمية هي الشكل الطبيعي
للعالقات

نـظــر ال ـق ــراءات الـتــي أثـبـتــت األب ـحــاث املــذكــورة
أعــاه ،خطأها« .البقاء لألقوى» يقول دارويــن،
أي أن املنافسة وإلغاء اآلخر ،ال بل القضاء على
األضعف ،هي السمة الطبيعية ملجتمعاتنا.
ومــن هنا ،فمفهوم «الـقــوة» أيضًا يعتمد على
القوة الجسدية ،بما يعني أن النصر ليس ملكًا
للقادرين على غلبة األخرى /اآلخر الضعيف/
ة فقط ،بل هو في األســاس ملك القادرين على
تدميرهن/م «ألنهن/م» ضعفاء :تصبح ّ
مهمة
ّ
املجتمع هــي الـبـحــث عــن األض ـعــف ،والتشفي
بــإضـعــافــه/ا أكـثــر واالن ـت ـقــام م ـنــه/ا لضعفه/ا.
ه ــي ع ـلــوم وم ـفــاه ـيــم وق ــواع ــد ـ ـ ـ ع ـلــوم الـنـظــام
الرأسمالي ـ ـ تريد لنفسها أن تكون «علمية» أي
غير منحازة.
لكن أعمال فيشر وغيرها تثبت االنحياز الوقح
لهذه العلوم ،كما ّ
تظهر أن املجتمعات ليست
محكومة بالتنافس ،وأن النساء لسن «طبيعيًا»
سلعة املجتمعات ،وأنهن لسن فاقدات ّاإلرادة.
وبـ ـم ــا أن امل ـن ــاف ـس ــة وركـ ـ ــل األضـ ـع ــف م ــن ــا فــي
ط ــري ــق ت ـقـ ّـدم ـنــا ،لـيـســا ب ــال ـض ــرورة «قـسـمـتـنــا
ون ـص ـي ـب ـنــا» كـجـنــس ب ـش ــري ،ف ـمــن ال ـض ــروري
البحث عن أساليب أخرى للتفاعل والعمل معًا
كمجتمعات.
فــي ه ــذا اإلط ــار وم ــن مـنـظــار إبيستمولوجي،
ً
يمكن مقاربة املــوضــوع على أنــه ليس تبديال
مل ــواق ــع الـ ـق ــرار ف ـق ــط ،ب ــل ه ــو تـغـيـيــر لـلـمـقــاعــد
األمــام ـيــة ف ــي امل ـشــاركــة ف ــي ال ـن ـقــاش ،وف ــي من
يسمع الناس ّ
قصتهن :في َمن ينتجن السردية،
ّ
سرديتهن.
ّ
ّ
نتكلم عن تضامن األكثر امتيازًا مع املهمشات،
ّ
نتكلم عن فهمنا للنسوية كقلب ملوازين القوى،
ّ
ع ـل ــى ك ــل املـ ـسـ ـت ــوي ــات .ف ــي ل ـب ـن ــان ب ــاألخ ــص،
ّ
نـتـكــلــم ع ــن ال ـت ـضــامــن م ــع الــري ـف ـيــات ،م ــع غير
ّ
املتعلمات ،مع غير اللبنانيات ،مع العامالت،
مــع املـحـ ّـجـبــات فــي امل ــدن وغ ـيــر املـحـجـبــات في
ّ
نتكلم ّ
عمن نراهن في صفوف الجامعة
القرى،
ومعنا في العمل ،وبجانبنا في املظاهرات وفي
االجتماعات ،ونفهم بأن هناك شيئًا ما يجعل
ّ
الرجال في الغرفةّ ،
يهمشون آراءهن ويطلبون
منهن الصمت .يظهر التضامن هذا في أشكال
ً
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا أوال ال ـت ـع ـ ّـرف إل ــى ام ـت ـ ّيــازات ـنــا.
ً
ب ـ ــدال م ــن ن ـشــرهــا كـمـمـتـلـكــات وال ـت ـغ ــن ــي بـهــا،
علينا استغاللها للدفع باألخريات .في مكان
ً
م ــا ،نستطيع مـثــا اسـتـغــال امـتـيــازاتـنــا هــذه
ّ
لفرض أن يكون رأي املهمشات بقيمة رأينا في
االجتماعات واملجالس.
نتقرب من النساء ّ
من املهم أيضًا أن ّ
املهمشات،
ّ
ك ـم ـت ــواط ـئ ــات ب ـم ـع ـنــى داعـ ـ ـم ـ ــات ومـ ـص ــدق ــات
ّ
ل ـس ــردي ــات ـه ــن وتـ ـج ــاربـ ـه ــن وم ـع ــان ــات ـه ــن .مــن
الضروري أن نعيد بناء هذا الجسر مع النساء
األخــريــات وبــالــذات مــع املـهـمـشــات .مــا ّ
نسميه
«جـ ـسـ ـرًا» ه ـنــا ،ه ــو ت ـلــك الــوص ـلــة ال ـتــي تجمع
أفــراد أي مجموعة تتقاسم الظروف واملشاكل

واألدوار االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ك ـم ــا ه ــي الـ ـح ــال بــن
ً
أع ـضــاء حــرفــة مــا م ـثــا أو عـ ّـمــال مـصـنــع .هــذا
الـجـســر ال ــذي مـشــت عـلـيــه األب ــوي ــة بـثـقــل آالف
السنني فكسرته ومحت دعائمه ،هو ما نعيد
بناءه اليوم .إذ ننتقل ببطء وصعوبة من دور
قامعات لبعضنا بعضًا ،كنائن وجارات يغرن
ّ
من بعضهن ،وموظفات يتنافسن نحو وظيفة
ّ
يتم استغاللهن فيها في كل األحوال ،وحموات
يفرضن سلطة الرجال وقمعهم على الزوجات،
نريد أن نتواطأ كشريكات في الجريمة ،ضد كل
أشكال االستغالل .ونقول بأن االنتقال يحصل
ببطء وصعوبة ،ألن طبقات (و«الطبقات» هنا
ال تـسـتـخــدم بــاملـعـنــى امل ــارك ـس ــي ،لـكــن بمعنى
«امل ـس ـتــويــات») االسـتـغــال عــديــدة ومـتــداخـلــة،
يصعب الخروج منها لرؤيتها ،يصعب فهمها
أحـيــانــا إن لــم نـكــن بــداخـلـهــا ،ويـصـعــب فهمها
أحيانًا ألننا بداخلها.
ّ
ربـمــا يبدو الـكــام هنا بعيدًا جـدًا عــن واقعنا،
أو صـعـبــا عـلــى الـفـهــم فــي س ـيــاق الـشـكــل الــذي
تبدو عليه مجتمعاتنا اليومّ .
ربما من األسهل
أن نــراه بهذا الشكل :نحن اليوم أمــام خيارين:
ّإمــا أن ننهش لحم بعضنا بعضًا في محاولة
لـتـصــديــق رج ــل أثـبــت الـعـلــم خ ـطــأه ،كـمــا أثبت
ّ
خطأ كثيرين غيره ألن عمل البشر غير منزل،
أو ن ـب ــدأ ب ـم ـس ــاء ل ــة أس ــاسـ ـي ــات هـ ــذه ال ـحــاجــة
لتدمير األخ ــري ــات ،والـبـحــث عــن بــديــل .أخـيـرًا،
يأخذ هذا التضامن شكل البقاء في الخلف ،أو
التحركات التي تعنى بمطالب
قبول عدم قيادة
ّ
من هـ ّـن ّ
مهمشات أكثر منا ،ما يعني أن تقود
ّ
األك ـثــر تهميشًا ال ـحــراك ال ـت ـحــرري .بمعنى أن
نأخذ موقعنا كداعمات مــرة أخــرى ،وأن نترك
ّ
حينها ،مساحة الـقـيــادة لـهــن .ليس التنافس
مصيرنا األوحدّ ،
مسيرات نحوه على مضض.
ّ
ه ــو م ــرك ــب اج ـت ـمــاعــي ،تـمــامــا مـثــل أي مفهوم
يمكن استبدال وجوده بمفهوم آخر .واالنتقال
ّ
من التنافس نحو «شيء آخر» يتطلب حركتني:
األولى هي في محاولة ّ
تخيل ما يمكن أن يكون
وكيف يكون هذا «الشيء اآلخــر» ،والثانية في
البدء بتحطيم التركيبات التي تجعل وجودنا
تنافسيًا.
فــي هــاتــن الحركتني ،خـطــوات ال مـحــدودة من
الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،خـ ـط ــوات م ــن تـحـطـيــم ال ـت ـنــافــس في
منظارنا لإلنتاج واالقتصاد والعمل السياسي
والعالقات االجتماعية .فيهما تبرير لتظاهرنا
ّ
كطلب جامعات مع أســاتــذة التعليم الثانوي
سنة  2014في حــراك هيئة التنسيق النقابية،
فـيـهـمــا تـفـسـيــر ل ـل ـت ـظــاهــرات ض ــد تــدم ـيــر مــرج
بسري واملحارق ،فيهما تبرير للتحركات ضد
ال ـح ـ ّـرب اإلم ـبــريــال ـيــة ع ـلــى ف ـن ــزوي ــا ،وتـفـسـيــر
لتدخل كوبا في الكونغو ،ووقوفنا ضد رجل
ي ـط ــرد الج ـئ ــا س ــوري ــا ي ـع ـمــل ب ــائ ــع جـ ــوز على
الرصيف فــي الحمرا .فيهما تبرير ألي حركة
نـ ـق ــوم ب ـه ــا ألج ـ ــل نـ ـص ــرة م ــن نـ ـ ــراه م ـق ـمــوعــا/
مـهـ ّـمـشــا/ة مـسـحــوقــا/ة .فــي هــاتــن الحركتني،
تفسير ملعنى التضامن وال ـخــروج مــن قوقعة
األن ــا التنافسية .فيهما ـ ـ كما يـقــول البعض ـ ـ
الطريق الوحيد الستمراريتنا كجنس بشري،
ولبقائنا كنساء.
 -1عـمـلــت غــايــاتــري سـبـيـفــاك عـلــى مـفـهــوم التمثيل
خاصة من منظار نسوي ،كما ّ
فسرت كيف يسائل
ّ
ّ
املـثــقـفــون /ات ق ــدرة املجتمعات املهمشة على الكالم
وتمثيل نفسها
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أنشطة
مقاومة
سهى أيقونة
ِ

ّ
األميركية في بيروت»
تحت عنوان «نساء في املقاومة» ،يحتفي «نــادي السنديانة الحمرا» في «الجامعة
باليوم العاملي للمرأة عند السابعة من مساء اليوم الجمعة في قاعة راجي بطحيش في الجامعة .يفتتح
اللقاء بمحاضرة للباحثة واألكاديمية اللبنانية نهلة الشهال ،يليه عرض فيلم «سهى :صمود في الجحيم»
ّ
الشهال ( 1953ـ  .)2008يرافق الفيلم ( 56د) واحــدة من أبــرز املناضالت
للمخرجة اللبنانية الراحلة رنــدة
ّ
ّ
الشيوعية سهى بشارة ،في عودتها إلى قريتها دير ميماس بعد تحرير الجنوب
اللبنانيات في املقاومة
اللبناني عام  .2000حاولت بشارة ،حني كانت ال تزال في بداية العشرينيات من عمرها ،اغتيال قائد جيش
لبنان الجنوبي العميل أنطوان لحد في بيته ،فسجنت عشر سنوات في معتقل الخيام ،الذي تعود إليه في
الفيلم أيضًا ،كما تزور بيت لحد الذي نجا من املــوت .تستعيد بشارة تلك التجربة في السجن االنفرادي،
ّ
وتحت التعذيب في املعتقل الذي ّ
تتحدث عن جوانب أخرى من
تحرر مساجينه في  24أيار (مايو) .لكنها
تجربتها في السجنّ ،
ّ
بالتحرر رغم مرارة املكوث هناك.
أهمها الشعور العميق
¶¶¶

«كرمال اقتصاد عادل ...بدنا نمشي»

ّ
ّ
نهار األحد  10آذار (الساعة  11صباحًا) ،تنظم أكثر من  15مجموعة وناديًا طلبيًا مسيرة في مناسبة يوم
املرأة ،انطالقًا من بشارة الخوري حتى عني املريسة ،تحت عنوان «العدالة االقتصادية قضية نسوية» .تضع
املسيرة نفسها في إطار التحركات الحاصلة ضد السياسات االقتصادية واملصارف التي تزيد من تهميش
العدد األكبر من النساء ،حارمة ّإياهن من العمل والتغطية الصحية والتعليم واملسكن والبدل املادي للعمل
املنزلي.
¶¶¶

ورشة كتابة إبداعية

ّ
تنظم «قرميد» و«سايدواك بيروت» ورشة كتابة إبداعية تديرها ميسان ناصر ،عن املواضيع التي تعانيها
ً
النساء في حياتهن اليومية .الورشة التي تقام يوم السبت  9آذار (الساعة  4حتى  7مساء) في مركز «قرميد»
َّ
ستقدم باللغتني العربية واإلنكليزية.
(فرن الشباك)،
¶¶¶

موعد مع اآلنسة سيمون

ّ
ينظم «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني» (فرع طرابلس) عرضًا لفيلم «»?What happened, Miss Simone
عن حياة أيقونة الجاز ،نينا سيمون .الشريط الوثائقي الــذي يستعرض حياة مناضلة من أجل املساواة
والعدالة االجتماعية ،يعرض يوم األحد  17آذار (الساعة السادسة مساء) في «ورشة( »13املينا ،طرابلس).
¶¶¶

ّ
الماركسية تكون نسوية
ّلما
ّ
ّ
ّ
املاركسية تكون نسوية» يوم
ينظم مكتب شــؤون النساء في الحزب الشيوعي اللبناني نشاطًا بعنوان «ملــا
ً
مساء) في مركز الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت( ،الوتوات) .ويأتي هذا النشاط
الجمعة  15آذار (الساعة 6
في إطار النقاش الذي يطلقه املكتب حول ماهية املاركسية النسوية وكيفية تطبيقها في لبنان واملنطقة.

