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صور ــ آمال خليل

م مزارعو 
ّ
في مستودع صريفا، حيث يسل

ص�����ور م��ح��ص��ول��ه��م م����ن ال���ت���ب���غ، تبحث 
. هنا 

ّ
هذه األي��ام عن النساء فال تجدهن

املزارعني،  م��ن  الغالبة  الفئة  ه��م  ال��رج��ال 
املنتدبني من شركة حصر  الخبراء  إل��ى 
التبغ والتنباك »الريجي« التي تشتري 
ال��ت��ب��غ، م����رورًا ب��ال��ع��م��ال ال��ذي��ن يحّملون 

باالت الخيش. 
لتسليم بضاعتهم  انتظار دوره��م  وفي 
وتقدير سعر الكيلو، يذهب الرجال في 
التي سيصرفون  السبل  إل��ى  أحاديثهم 
»بعدا  ال����ت����ي  ال���ق���ل���ي���ل���ة  امل�����الي�����ني  ف���ي���ه���ا 
ع���ال���ش���ج���رة«. أح����ده����م ي��ف��ك��ر ف����ي شراء 
مبلغ  خ����ار 

ّ
اد أو  ولعائلته  ل��ه  ح��اج��ي��ات 

لتعليم األوالد، بينما يحسب آخر كلفة 
إم��ك��ان ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه. وك��ث��ي��رون راحوا 
يتحدثون عن مكافأة أنفسهم بعد تعب 
مرة  وال����زواج  بتجديد شبابهم  امل��وس��م 
أخرى. وفي السياق، يسّمي أحدهم أكثر 
من بلدة جنوبية اشتهرت بتالزم موسم 

الزواج فيها مع بيع »الدخان«. 
روا حصة نسائهم 

ّ
ة من املزارعني تذك

ّ
قل

 من أن يتزوجوا 
ً
في ما سيقبضونه، بدال

في  األيمن  الساعد   
ّ

هن
ّ
بأن علمًا   ،

ّ
عليهن

جني املحصول ولم يفكر أحد يومًا بأن 
يبادل زوجته املكافأة التي تستحقها. 

النساء أّمهات 
شتول التبغ

ينجز مزارعو التبغ 
بيع مواسمهم إلى شركة 

»الريجي« مقابل ماليني قليلة 
تطير بني سداد الديون قبل أن 

تركن إلى الجيوب. لكن، هل 
 

ّ
 النساء هن

ّ
من ينتبه إلى أن

اليد العاملة الرئيسية التي 
تدور في تلك الدّوامة 

ألربعة عشر شهرًا؟ 

تحقيق

أحمد محسن

أمس،  األون������ي������س������ك������و،  س������اح������ة  ض�����ج�����ت 
امل����رأة، ف��ي ختام  ال��ع��ن��ف ض��د  بمناهضي 
ع��ن��ف واستغالل«.  »ك��ف��ى  ح��م��ل��ة ج��م��ع��ي��ة 
ال���ث���ان���ي���ة ظهرًا،  ف����ي  اح����ت����ش����دوا، ع���ف���وي���ًا، 
ف��ي محيط ال��ق��ص��ر، ح��ي��ث راح���ت تتجول 
س��ي��ارة »ب���ي أم دب��ل��ي��و« ح��م��راء ال��ل��ون، أو 
ي��ح��ل��و ألح����د الطالب  ك��م��ا  ع���ف���ري���ت«،  »دم 
امل��ش��ارك��ني وص���ف���ه. ك���ان ال���ب���اص ل��ل��ت��و قد 
لعلعت  امل���ت���ح���م���س���ني.  امل����ش����ارك����ني  أف�������رغ 
مكبرات ص��وت »ال��ب��ي أم« وأع���ادت أغنية 
»أن�������ا بتنفس  ب����ط����رس  ال���ف���ن���ان���ة ج���ول���ي���ا 
م�����رة تقريبًا،  م����ن ع���ش���ري���ن  أك���ث���ر  ح����ري����ة« 
وذلك بال ملل. عند الساعة الثالثة، اكتمل 
ع��ق��د ال��ش��ب��اب وال��ص��ب��اي��ا، ال���ذي���ن ينتمي 

الشعبية  املساعدات  معهد  إل��ى  معظمهم 
امتدت  بشرية،  ��ف��وا سلسلة 

ّ
أل ال��ن��روج��ي��ة. 

من أمام كلية اإلعالم والتوثيق 1، لتنحدر 
األونيسكو.  م��دخ��ل  على  وتستقر   ،

ً
ن����زوال

ك��ان��وا م��ت��ح��م��س��ني، ح��ت��ى إن أح��ده��م كان 
يبحث عن طبل كي تدبك »الشبيبة«. وفي 
ث��الث مراهقات،  السلسلة، وقفت  م��ح��اذاة 
»الجو  السلسلة، ألن  املشاركة في  رفضن 
مش كوول«. وانضم ثالثة من املتضامنني 
الذكور، األش��اوس، إلى الصبايا، فأقامت 
املجموعة تضامنًا على طريقتها، قبل أن 

يلتحق أفرادها بالقاعة.
إلى  امل����دارس ومعلماتهن  ت��الم��ذة  ودخ���ل 
ق��اع��ة األون��ي��س��ك��و، ل��ي��ت��اب��ع��وا ال��ح��ف��ل مع 
حشد من السياسيني وصقور املنابر. تقدم 
االجتماعية،  ال��ش��ؤون  وزي���ر  السياسيني 

 ال���رئ���ي���س سعد 
ً

س��ل��ي��م ال����ص����اي����غ، م���م���ث���ال
الحريري، إضافة إلى النواب أحمد فتفت، 
وآالن عون، وأمني وهبه. وما هي إال دقائق، 
 
ً
املنبر، يعتمر قبعة حتى ظهر رجل على 

حمراء، وثياب إطفائي. بدا مضيئًا بلون 
معطفه األصفر. اعتقد بعد الحاضرين أنه 
أحد عمال الصيانة في بداية األم��ر، لكنه 
لم يكن سوى الزميل رياض قبيسي، الذي 
كان عريفًا للحفل. القى اإلطفائي العريف 
اس��ت��ح��س��ان ال���ح���اض���ري���ن. وإل�����ى حضور 
املشاركات،  إح��دى  أدت  الخفيف،  قبيسي 
 
ً
مع جمعية »كفى«، مونيتا يوسف، أغنية

كليًا،  إط���ار مختلف  وف���ي  م��ف��رط.  بشغف 
ال��ح��اض��رات، ت��ح��دي��دًا، باإلعالمي  رح��ب��ت 
زاه����ي وه���ب���ي، ال����ذي أل��ق��ى ق��ص��ي��دت��ني في 
»املرأة  إل�����ى  واله�����م�����ا 

ُ
أ أه������دى  امل���ن���اس���ب���ة، 

إلى  ال��س��ن«، وثانيتهما  ف��ي  ت��ت��ق��دم  ال��ت��ي 
ال���رج���ل ع��م��وم��ًا. ل���م ي��ف��ت وه��ب��ي أن يذكر 
ب����أن »م��ص��ط��ل��ح ال��ت��ج��اع��ي��د ال�����ذي م����ّر في 
القصيدة، كان قبل البوتوكس«. لكن رغم 

ذلك، لم تلق النكتة التجاوب الكافي.
الصايغ  ال������وزي������ر  أل����ق����ى  ال����خ����ت����ام،  وف������ي 
بني  التعاون  أهمية  إل��ى  فيها  لفت  كلمة، 
املجتمع  وجمعيات  الرسمية  املؤسسات 
امل���دن���ي، م���ؤك���دًا أن���ه ك��ل��م��ا »ت���أخ���ر مجلس 
 ق��ان��ون ح��م��اي��ة امل����رأة من 

ّ
ال���ن���واب ف��ي ب���ت

العنف األس��ري، عرض بذلك ام��رأة لخطر 
أن وزارة  إل����ى  ت���ج���در اإلش�������ارة  ال���ع���ن���ف«. 
ف��ي حملة  االجتماعية، ش��ارك��ت  ال��ش��ؤون 
»ك����ف����ى« ه�����ذا ال�����ع�����ام. أم�����ا ق����ان����ون العنف 
الرحبة  البرملان  األسري، فكالعادة: أدراج 

تتسع دائمًا لدفن شؤون املواطنة.

»كفى عنف«... قبل »البوتوكس« وبعده

محمد محسن

ه��ل ندرسها  اإلنسانيات؟  ن��درس  »مل���اذا 
مجتمعنا؟«.  ف���ي  ل��ن��غ��ّي��ر  أم  ل��ن��دّرس��ه��ا، 
»ه���ن���اك ح����ول ال���ع���ال���م م���ن ي��غ��ل��ق أقسام 
اإلن��س��ان��ي��ات، ه��ل سننتظر ح��ت��ى تصل 
اإلج���راءات إل��ى لبنان؟«. »دم��ج تلفزيون 
لبنان مع كلّيات اإلنسانيات في الجامعة 

اللبنانية يطلق دورة تفاعل جديدة«. 
ش��ع��ارات ج��دي��دة رفعها أم��س ط��الب من 
االجتماعية  العلوم  ومعهد  اآلداب  كلية 
األول  ال����ف����رع   ������������� اآلداب  ك���ل���ّي���ة  ح�����رم  ف����ي 
 

ّ
ف�����ي ال���ج���ام���ع���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ل���ل���ق���ول إن

ف��ي وع��ده��ا بالنسبة  األك��ادي��م��ي��ا فشلت 
إل��ى ال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة، ول��م تنجح كما 
التجريبية  ال���ع���ل���وم  أك���ادي���م���ي���ا  ن��ج��ح��ت 
والهدف  وال���ف���ي���زي���اء،  ال���ري���اض���ي���ات  ف����ي 

نأخذه.  ال���ذي  التعليم  ش��ك��ل  تغيير  ه��و 
ان��ط��ب��اع خ���رج ف��ج��أة إل���ى ال��ع��ل��ن، بعدما 
كان يسري في بعض األوساط الضيقة. 
����ل ال���ن���ش���اط ع����الم����ة ف����ارق����ة ف����ي عمل 

ّ
م����ث

الطالب داخل الكليات. هذه املرة، لم يكن 
ال��ت��ج��ّم��ع س��ي��اس��ي��ًا، ب���ل ل��ط��الب مهتّمني 
دراستها  وج�������دوى  ب��اخ��ت��ص��اص��ات��ه��م، 
ف���ي إط�����ار أك���ادي���م���ي، ب��م��ع��زل ع���ن صحة 

نظريتهم أو خطئها.  
الجديد«  العقد  »جمعية  أع��ض��اء  اخ��ت��ار 
العاملي  ال��ي��وم  م��ن  النشاط،  مت 

ّ
نظ التي 

النطالقة  م���ن���اس���ب���ة  اإلن�����س�����ان  ل���ح���ق���وق 
تحّركهم. ما هو الحق الذي يطالبون به؟ 
ل��ك��ل م��واط��ن، ولو  »ال��ح��ق ف��ي التفلسف 
ك��ان خ���ارج ال��ص��رح األك��ادي��م��ي. املواطن 
أف��ك��ارًا مهّمة جدًا  األك��ادي��م��ي يملك  غير 
ننظر  أن  األكاديميني  نحن  علينا  يجب 

إليها«، كما يقول رئيس الجمعية محمد 
فضل الله. املجموعة طرحت آراءها أمام 
عدد قليل من الطالب تنتظر أن يرتفع مع 
يرفض  االقتناع بوجهة نظرها.  ازدي��اد 
»تخّرج  أن  ال���ج���دي���د«  »ال���ع���ق���د  أع����ض����اء 
الكليات اإلنسانية ك��وادر يتعاملون مع 
ال��ن��اس ك��أن��ه��م أن��ب��ي��اء«. ال��ه��دف اآلن في 
هذه الكليات يجب أن يرتكز على إيجاد 
 
ً
الصوت املقموع وتحريره. يعطون مثاال
ل��ت��وض��ي��ح وج��ه��ة ن��ظ��ره��م ع��ب��ر الحديث 
التي  السجن«  معلومات  »مجموعة  عن 
أطلقها عالم االجتماع الفرنسي ميشال 
املجموعة توفير  ه��ذه  »ك��ان عمل  فوكو. 
م���ن���ب���ر ل���ي���ت���ح���دث���وا ع����ّم����ا ي������ري������دون، ولم 
يتعامل  أك��ادي��م��ي��ًا،  املجموعة  عمل  يكن 
للتجارب  ف���ئ���ران  ك��أن��ه��م  ال��س��ج��ن��اء  م���ع 
البحثية«. يطلب أحد املشاركني الحديث 

إلى  اإلع��الم��ي  تحويل  »هدفنا  ليوضح: 
صلة وص��ل ب��ني ال��ف��رد وال��ف��رد اآلخ���ر، ال 
في  اإلن��س��ان��ي��ات  أكاديميو  يتعامل  كما 
ال��ع��ص��ر، كصلة وص���ل ب��ني املواطن  ه���ذا 
والحقيقة. في املحصلة مهمة األكاديمي 
جدوى  ما  لكن  للمجتمع«.  منبر  إيجاد 
دم���ج ال��ك��ل��ي��ات ب��وس��ائ��ل اإلع����الم وأولها 
مو 

ّ
ي���ط���ال���ب منظ ك���م���ا  ل���ب���ن���ان  ت���ل���ف���زي���ون 

اإلعالمية  الوسيلة  إف���ادة  ه��و  ال��ن��ش��اط؟ 
م���ن ط���اق���ات ال���ط���الب ال��ج��ام��ع��ي��ني، وفي 
ال��وق��ت ن��ف��س��ه، إش��ع��ار األك��ادي��م��ي��ني بأن 
فيتحول  أش����م����ل،  أص���ب���ح���ت  وظ��ي��ف��ت��ه��م 
امل���خ���ت���ص م����ن »ن���خ���ب���وي م���ن���ع���زل« إلى 
مدير حوار في اختصاصه. لكن املشكلة 
 على 

ّ
تكمن في أن تلفزيون لبنان لم يرد

اتصاالت املنظمني، ال مع مديره وال مع 
أي من املوظفني.

»غّيرلو النظام«... األكاديمي

حتى املاّرة، لم يلتفتوا إلى 
أّم جورج غاوي وهي تهّم 
بتقديم وردة بيضاء لهم 
في ساحة رياض الصلح 

)أمال خليل(، أمس. الكثيرون 
خذلوا السيدة وورودها 

وابنها الرابض فوق صدرها 
في صورة عتيقة باألبيض 

د ماري 
ّ

واألسود. تتنه
وتشيح بنظرتها املكسورة 
جانبًا، وتهمهم عاتبة على 

إخوانها الذين طاملا عذرتهم 
ألنهم لم يشاركوها مصابها 

ملعرفة مصير وحيدها 
املفقود منذ 27 عامًا. حتى 

عندما حملت قضّيتها على 
شكل ورود في محاولة للفت 
االنتباه إلى قضيتها وآالف 

العائالت في اليوم العاملي 
لحقوق اإلنسان، بدعوة من 

مركز الخيام لتأهيل ضحايا 
التعذيب.

ورود بيضاء

مجتمع

يكافئ الرجال أنفسهم بعد تعب 
املوسم بتجديد شبابهم والزواج ملرة 
ثانية )حسن بحسون(
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