
الشركة هي »بأسماء الرجال بأكثريتها، 
وإن بدأت تمنح في مطلع التسعينيات 
ل��ل��ن��س��اء ع��ل��ى غ��ي��ر ع�����ادة ح��ت��ى وصلت 

أخيرًا إلى أقل من 20 في املئة«. 
لكن الكثيرات يعترضن من دون نتيجة 
الرخص،  لتملك  ال��رج��ال  »اح��ت��ك��ار  على 
على الرغم من أنهن يبذلن الجهد األكبر 
 ال�����ى تأمني 

ً
ف����ي زراع�������ة ال���ت���ب���غ، وص�������وال

امل���اي���ني امل��س��ت��ح��ق��ة م���ن ب��ي��ع��ه«. م���ن بني 
أول��ئ��ك بهيجة ن��ج��دي ال��ت��ي ت���زرع التبغ 
منذ 10 سنوات، والرخصة باسم زوجها 
الذي يسهم بجهد أقل منها. وما يعطيه 
إياها زوجها من مكافأة لها على تعبها 

تنفقه على حاجيات أوالدها.
إل��ى أن   

ً
مزارعة أخ��رى »ناضلت« طويا

املتمثل بنقل  انتزعت حقها من زوجها 
يقتضي،  وال��ح��ق  اسمها.  إل��ى  الرخصة 
التبغ  ب��أم��وال  ب��رأي��ه��ا، أن تتصرف ه��ي 
م��ا دام���ت ه��ي م��ن ع��م��ل ع��ل��ى استصدار 
التبغ  بزراعة  زوجها  وأقنعت  الرخصة 

لتحسني مستوى املعيشة. وألن »الزملي« 
باسمه وبات  ال��رخ��ص��ة  كتبت  م��وج��ود، 
ثمنه  ويقبض  املحصول  م 

ّ
يسل م��ن  ه��و 

ويتصرف ب��ه. ومل��ا كبر ال��زوج في السن 
وتدهورت صحته، »وافق بعد طول عناء 
وإق��ن��اع ووس��اط��ات م��ن األه��ل واألقرباء 

طقس نهاية األسبوع عاصف 

توقعت مصلحة األرصاد الجوية في إدارة الطيران املدني أن يكون 
الطقس اليوم ماطرًا بغزارة وعاصفًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات 

الحرارة وثلوج على علو 1400 متر، لتصل سرعة الرياح بحّدها 
، ويحذر 

ً
 وجبال

ً
األقصى أحيانًا إلى 100 كلم/س، وتسوء الرؤية ساحال

من ارتفاع مستوى املياه على الطرق 
وفي املجاري. أما يوم األحد، فيكون 

عاصفًا وماطرًا بغزارة، مع تساقط الثلوج 
ليل األحد/االثنني على ارتفاع 1200 

متر، وتتدنى إلى حدود 1100 متر ليل 
االثنني/الثالثاء في البقاع وشمال البالد. 

وفي السياق، بدأت لجان األشغال والورش 
الفنية في بلديات قضاء صور العمل 

واالستعداد ملواجهة تداعيات وانعكاسات 
العواصف والرياح والسيول التي تحدثت 

عنها املصلحة في األيام الخمسة املقبلة. 
وعقدت لجان األشغال في بلديات مدينة صور والبرج الشمالي 

والعباسية اجتماعًا مشتركًا في مقر بلدية صور.

التغّيرات املناخية في زراعة »اللبنانية« 

تفتتح كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية أعمال املؤتمر العلمي األول 
عن »التغيرات املناخية وتأثيراتها على الزراعة والبيئة والثروات 

الطبيعية واملائية«، العاشرة من قبل ظهر يوم االثنني املقبل في قاعة 
الوليد بن طالل في مبنى الكلية في الدكوانة، ويستمر يومني. 

وأوضح رئيس املؤتمر الدكتور تيسير حمية، »أّن املؤتمر املرتقب 
سيدرس الواقع الحالي واقتراح الحلول الالزمة لتفادي الوقوع في أزمة 
خطيرة في مجاالت الزراعة والبيئة واملياه، وخصوصًا أنه للمرة األولى 

منذ عقود طويلة يتأخر تساقط األمطار إلى منتصف كانون األول، 
ومعلوم ما لذلك من تداعيات خطيرة على الزراعة والبيئة واإلنسان 

والثروات الطبيعية واملائية«. 

طوافات الجيش تكافح حشرة الصندل 

باشرت طوافات تابعة للقوات الجوية اللبنانية، رش مبيدات خاصة 
بمكافحة حشرة الصندل، في إطار املهمات اإلنمائية التي ينفذها 

الجيش بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، على أن تشمل أحراج 
منطقة جبل لبنان: عرمون، قبرشمون، دميت، جعيتا، حاريصا ومنطقة 

الشمال: برحليون، قنات، ايطو، كرم سدة، سبعل، عكار العتيقة.

الدعوى على خليفة دعوى على كل أستاذ في »اللبنانية«

سّجل أمني سّر مجلس املندوبني في رابطة األساتذة املتفرغني في 
الجامعة اللبنانية د. إميل مارون، مالحظات بشأن ما جرى في الجلسة 

األخيرة ملجلس املندوبني، فلفت إلى أّن املندوبني طرحوا على بساط 
البحث واملساءلة الواقع غير الطبيعّي للهيئة التنفيذّية والخلل الحاصل 

لها الحالي، والظروف التي رافقت قيامها ومدى الشرعّية 
ّ
في تشك

لة للتوافق بني مختلف تّيارات الهيئة التعليمّية 
ّ
ع بها كممث

ّ
التي تتمت

في الجامعة. وبالنسبة إلى النقابي د. عصام خليفة، أشار مارون إلى 
ه كان هناك شبه إجماع ملجلس املندوبني على تأكيد توّجهني: األول 

ّ
أن

الوقوف إلى جانب خليفة في دعوى القدح والذّم التي أقامها رئيس 
الجامعة عليه، والثاني هو اعتبار رابطة األساتذة طرفًا في هذه الدعوى 

 أستاذ في الجامعة، وبالتالي على الرابطة عدم 
ّ

واعتبارها دعوى على كل
السماح بهذا األمر انطالقًا من ضرورة احترام الحّريات األكاديمّية التي 

عتها الحكومات اللبنانّية، 
ّ
تنّص عليها االتفاقات واملواثيق الدولّية التي وق

وهي اتفاقات ومواثيق دأبت الرابطة سابقًا على التزام أحكامها، 
ق بمناضل نقابّي كّرس حياته للدفاع عن 

ّ
وخصوصًا أّن األمر يتعل

قضايا الجامعة والهيئة التعليمّية فيها. وطالب مارون رئيس الجامعة 
ها كما أقّرتها اللجنة املعّينة 

ّ
بإعطاء خليفة رتبة األستاذّية التي يستحق

تطبيقًا للمرسوم 447، ومطالبة الهيئة التنفيذّية بالتحّرك على مختلف 
 زميل مشهود له بالكفاءة 

ّ
املستويات لرفع هذا الظلم الحاصل بحق

األكاديمّية.

حقوق الفلسطينيني عند ميشال عون

شدد املنسق العام لهيئة الجمعيات األهلية الفلسطينية ـــــ فرع لبنان 
قاسم عينا، بعد لقائه رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال 

عون، على »أهمية دعم حقوق الالجئني الفلسطينيني، وخصوصًا 
حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطني أينما كانوا«، مشيرًا إلى أّن 

الزيارة هي »لتأكيد التمسك بحق العودة ورفض التوطني، وهذا هو 
قاسمنا املشترك«.

ولفت إلى أّن أعضاء االئتالف »أكدوا موقفهم الثابت بأن ال وطن بديل 
لفلسطني، وحقنا بالعودة مهما طال سيتحقق«، متمنيًا للبنان »كل 

سالم واستقرار، وأن تقوم األحزاب اللبنانية بتياراتها املختلفة بدعم 
حقوقنا اإلنسانية«.
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متفرقات

ف���ال���رج���ل ي��ق��ي��م امل���ش���ات���ل ل����زراع����ة شتول 
املساكب  ل 

ّ
ويشك التربة  فيسّوي  التبغ، 

يها 
ّ

ويغط وي����روي����ه����ا  ال����ب����ذور  وي����رم����ي 
بالنايلون. وبعد أيام عدة، تقلع البذور 
 صغيرة 

ً
ال��ت��ي ن��م��ت وأص��ب��ح��ت ش���ت���وال

الغرس،  م��رح��ل��ة  م��ع  ال��ح��ق��ل.  ال���ى  لتنقل 
تدريجًا؛  ال���ن���س���ائ���ي  ال���ع���ن���ص���ر  ي����دخ����ل 
لساعات،  املمشوقات  ال��ه��ام��ات  فتطوى 
ف��ي��م��ا ي��ت��م ال���غ���رس وق���وف���ًا ف���ي الحقول 

تحت شمس فصل الصيف. 
الجني،  م���رح���ل���ة  إل�����ى  ال����وص����ول  وع���ن���د 
وحيدات  النساء  لتبقى  ال��رج��ال  يتفرق 
مع شتول التبغ. ومنذ ما بعد منتصف 
ال���ن���س���اء الحقول  ت���دخ���ل ه�����ؤالء  ال���ل���ي���ل، 
يعود  الضحى.  وق��ت  قبل  ندية  لقطفها 
أكوام  ليجمع  الحني واآلخ��ر  الرجل بني 
البيوت حيث  إلى  التبغ وينقلها  أوراق 
تفرش النساء حصيرة كبيرة من حولها 
 األوراق، 

ّ
وترقد لساعات طويلة في شك

ب 
ّ
ك����ل ع���ل���ى ح�����دة ف����ي خ���ي���وط م����ن القن

بواسطة امليبر. 
سهلة  ليست  »العملية  إح��داه��ن:  ت��ق��ول 
مع  وتناسقًا  تركيزًا بصريًا  تتطلب  بل 
اليدين في أن توضع األوراق في  حركة 
ال��خ��ي��ط وج��ه��ًا ل���وج���ه، ث���م ق��ف��ا ع��ل��ى قفا 
ث��م وج��ه��ًا ل��وج��ه، وك���ل ح��ج��م ع��ل��ى حدة 
لتسهل تهوئتها وملنع الرطوبة وكي ال 
املرحلة، تقسم  يدكن لونها«. وف��ي ه��ذه 
النساء أيامها بني القطاف والشك. وبعد 
ق الخيوط على حوامل 

ّ
إنجاز الشك، تعل

خ��ش��ب��ي��ة داخ������ل غ���رف���ة خ���اص���ة لتكسب 
األوراق اللون األصفر، ثم تجفف وتبسط 
على ألواح خشبية تمهيدًا للتنضيد أي 
متتابعة.  مستديرة  صفوفًا  تكديسها 
صناديق  ف��ي  األوراق   

ّ
ت��ص��ف رزم  وف���ي 

الناعم  الخيش  بباالت   
ّ

تلف ثم  خشبية 
لحفظها.

ل���ك���ن ت��س��ل��ي��م امل���ح���ص���ول وق���ب���ض ثمنه 
يطغى على ك��ل م��ا ع��داه م��ن امل��راح��ل، إذ 
ي��ش��ي��ر أح���د خ��ب��راء »ال��ري��ج��ي« القدامى 
 رخص زراعة التبغ التي تمنحها 

ّ
إلى أن

 راجانا حمّية

 يده 
ّ

في الراية املرفوعة، طفل صغير يمد
 التقاط طرف العلم اللبناني 

ً
عاليًا محاوال

املرفرف فوق رأسه. تبدو املحاولة صعبة 
الطفل طويلة كي  ي��د  ف��ا  ال��ش��يء،  بعض 
تلتقط علمًا يصعب الوصول إلى أطرافه، 
وال ه��و ق���ادر ع��ل��ى ال���وق���وف، وه���و الطفل 
ال���ذي يجعله قادرًا  ال��ع��م��ر  ل��م يبلغ  ال���ذي 
على ممارسة ه��ذا األم��ر. ح��ال ه��ذا الطفل 
ت��ش��ب��ه ت��م��ام��ًا أح�����وال م���ن ح��م��ل��وا صوره 
 

ّ
أم����س ف���ي س���اح���ة ري�����اض ال���ص���ل���ح، وهن

 
ً
األمهات اللبنانيات اللواتي أنجنب أطفاال

 جنسية 
ّ

ف���ي م��ث��ل ع���م���ره وك����ب����روا، ول���ك���ن
ال��وال��د »ال��غ��ري��ب��ة« ح��ال��ت دون حصولهم 
على الجنسية اللبنانية، تمامًا كما تحول 

املسافة بني الطفل والعلم في اإلعان.
أمس، على مقربة من املجلسني ����� النيابي 
 

ّ
األم���ه���ات بلباسهن ������������� وق��ف��ت  وال��������وزاري 

ال��ح��ام��ل ش���ع���ارًا واح������دًا: »ألن���ه���م أوالدي 
جنسيتي ح��ق ل��ه��م«. ل��م يكن ف��ي الجعبة 
إال مطلب واحد »الهوية لوالدنا«. مطلب 
على بساطته، إال أنه يستطيع منح أوالد 
18 ألف لبنانية متزوجات بأجانب الحياة 
ل��ق��م��ة العيش.  ت��وف��ي��ر  ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا:  ب��ك��ل 
الدخول إلى املستشفى أو املدرسة أو أي 
مكان يحتاج إل��ى ه��وي��ة. واأله���م م��ن ذلك 
��ل ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ال��ح��واج��ز م���ن دون 

ّ
ال��ت��ن��ق

الخوف من الترحيل أو العيش بني أربعة 
جدران في أقبية القوى األمنية.

كانت للوقفة في ذاك املكان دالل��ة واحدة 
فهناك،  ك���ث���ي���رًا.  ال���ن���س���اء  ع��ل��ي��ه��ا  ت����ع����ّول 
 عن املجلس النيابي بضعة أمتاٍر 

ّ
تفصلهن

فقط، وهو »املكان الصحيح واملفترض أن 
يكون صاحب التشريع فيه«. غير أن هذه 
ل��ل��م��ش��ارك��ات في  ب���دت  البسيطة  امل��س��اف��ة 
االعتصام، الذي دعا إليه »اللقاء الوطني 
للقضاء على التمييز ضد املرأة«، طويلة 
جدًا تقاس بالزمن، األمر الذي دفع بعض 
النسوة إلى ترك مكان االعتصام الرئيسي 

ال�����ق�����وى األم����ن����ي����ة بهدف  وال�����ت�����داف�����ع م�����ع 
ال��وص��ول إل��ى ال��ب��رمل��ان، »ألن���و ال��ن��واب ما 
رح يعرفوا وجعنا إال إذا شافونا«، تقول 
س��ل��وى ح��ب��ل��ة، إح����دى امل���ش���ارك���ات.  ليس 
ف��ق��ط دالل������ة، فللزمان  امل���ق���ص���ود  ل��ل��م��ك��ان 
أيضًا دالل��ت��ه. ف��أم��س، ك��ان العالم يحتفل 
بذكرى مرور 62 عامًا على وضع اإلعان 
العاملي لحقوق اإلنسان، وكانت املناسبة 
املشّرع  م��ن  القريبة  الساحة  إل��ى  للنزول 

امل��س��اواة تحت قوس  للمطالبة »ب��إدخ��ال 
ال��ع��دال��ة ال��ت��ي ال ت���زال ض��ائ��ع��ة ب��ني دفتي 
إلى  إض��اف��ة  والطائفية،  السياسة  م��ي��زان 
االع��ت��راف ب��ك��رام��ة جميع أع��ض��اء األسرة 

وبحقوقهم املتساوية الثابتة«. 
بها  اللبنانيات  طالبت  التي  البنود  تلك 
أم��س، في االعتصام، حملتها اثنتان من 
أعضاء اللقاء الوطني، ماري الدبس وثريا 
هاشم، في مذكرة إلى النواب في املجلس. 
ف����ي ت���ل���ك امل�����ذك�����رة، وض�����ع ال���ل���ق���اء املطلب 
قانونًا،  امل���وج���ب���ة.  واألس����ب����اب  ال��ق��ان��ون��ي 
من  األول���ى  الفقرة  »بتعديل  اللقاء  طالب 
ق���ان���ون ال��ج��ن��س��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ص ع��ل��ى أنه 
 لبنانيًا ك��ل ش��خ��ص م��ول��ود م��ن أٍب 

ّ
ي��ع��د

 لبنانيًا كل شخص 
ّ

لبناني، لتصبح يعد
مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية«. 
ظ 

ّ
أم����ا امل��ط��ل��ب ال���ث���ان���ي، ف��ه��و رف����ع التحف

ع���ن ال��ف��ق��رة ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل�����ادة التاسعة 
م��ن ات��ف��اق��ي��ة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى جميع أشكال 
ال��ت��ي ت��ن��ّص على أن  التمييز ض��د امل����رأة، 
»تمنح ال��دول األط��راف في االتفاقية حقًا 
ل��ل��رج��ل ف��ي م��ا يتعلق بجنسية  م��س��اوي��ًا 

أطفالها«.  

اللبنانّيات املتزّوجات بأجانب: »بدنا الهوية لوالدنا«

»الدّخان« مظهر 
آخر من مظاهر التمييز 

ضّد النساء

على أن يمنحني حقي ويكتب الرخصة 
باسمي«.

تمامًا  أما علّية نجدي، فزوجها مقتنع 
اقتناعه  س���ب���ب  ال���رخ���ص���ة.  ف����ي  ب��ح��ق��ه��ا 
ل��ي��س ألن���ه م��غ��ت��رب ف��ح��س��ب، ب���ل تقديرًا 
منه للجهد الذي تبذله في إدارة العمل. 
ت��زرع علية نحو أربعة دون��م��ات وتملك 
ال��ق��درة على تنسيق وقتها بني متابعة 
مراحل زراعة التبغ وأسرتها وحاجيات 
أوالدها في ظل غياب زوجها. وتجد أن 
»ال���دخ���ان« ه��و »م��ظ��ه��ر آخ���ر م��ن مظاهر 
ال��ت��م��ي��ي��ز ض����د ال���ن���س���اء ب���امل���ق���ارن���ة بني 
ال��ج��ه��د ال����ذي ي��ب��ذل��ن��ه ع��ل��ى ش��ت��ل��ة التبغ 
وب���ني اس��ت��ح��واذ ال���رج���ل ع��ل��ى الرخصة 
 ع����ن س��ي��ط��رت��ه على 

ً
وأم����وال����ه����ا، ف���ض���ا

العمل النقابي الخاص بمزارعي التبغ، 
ما يوحي بعكس الواقع بأن هذا القطاع 

املضني ذكوري بامتياز«.
إذ يطلب  أي����ض����ًا.  ول���أط���ف���ال ح��ص��ت��ه��م 
أبناؤهم  ي��ت��غ��ي��ب  أن  األه����ل  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر 
أوقات  ف�����ي  م����دارس����ه����م  ع�����ن  ال����ت����ام����ذة 
ه ملساعدتهم. 

ّ
الشتل وقطاف التبغ وشك

ويوضح امل��زارع عزت سامة من يانوح 
أن الزراعة »كانت تقوم على نمط العائلة 
ال���زراع���ي���ة، ح��ي��ث ي��ت��ش��ارك ج��م��ي��ع أفراد 
األس�����رة ف���ي األع���م���ال ال���زراع���ي���ة، ومنها 
يقول  الشخصية،  تجربته  وعن  التبغ«. 
 والده كان يصطحبه معه إلى 

ّ
سامة إن

الحقل منذ ساعات الفجر ملساعدته قبل 
أن يذهب إلى املدرسة. وبعد عودته منها 
املشهد  ال��زراع��ي��ة.  أعماله  يستأنف  ك��ان 
ذاته كرره مع أبنائه الذين ساهموا في 
أعمال التبغ الى أن كبروا وأصبحوا في 
التي اعتادت  الجامعات. وكذلك زوجته 
على األم��ر، حتى إنها رغ��م التعب الذي 
أض���ن���اه���ا »ال ت��ق��ب��ل ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا ألن 
لقمة العيش صعبة«. وإذا كانت النساء 
ت��ت��ول��ى م��ع��ظ��م م��راح��ل ال��ت��ب��غ ب��ع��د نقله 
الى املنزل، فالسبب يعود برأيه، إلى أن 
»الرجل ينصرف الى عمل آخر في النهار 

ألن مستحقات التبغ لم تعد كافية«. 

يعّد لبنانيًا كل شخص 
مولود من أب لبناني أو 

من أم لبنانية

مجتمع

وقفت األمهات بلباسهن الحامل شعارًا واحدًا »ألنهم أوالدي جنسيتي حق لي ولهم« )هيثم املوسوي(
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