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  النساء وثقافة السالم ضد  مناهضة العنف 

ه شرارة بيضون  عز 

 تمهيد

 انك ر النسوية المتتالية، النساء أصواتهن مع موجات حركات التحر   بل أن تجدق

ساء "أحزان" الن ائية، وكانتالبْوح عن أحوالهن مقتصراً على شخصيات الروايات النس

راتهن مسجونة ل بيوت الشافين الشعبيين من رجاخلف جدران العيادات النفسية و وتذم 

 ،سوى إحالتهن إلى الهوامش وام يملكل ،دين أو غيرهم. وحين أصغى هؤالء إلى النساء

دات على قدرهن األنثوي" هن "مريضات نفسياً" أووفصن ف ما كان نصيبهن إ، و"متمر 

ً إلى إعادال  النسائي المرغوب المثالتهن إلى حظيرة التكي ف مع عالج النفسي سعيا

 ً ض ، عزيز التحقيق() اجتماعيا ا التعر  ً إلى حد  اإللغاء وصلأنبذ الذي للوإم  هن أحيانا

 بالقتل. 

ضات المري"األمر نضاالً نسوياً طويالً قبل أن يعترف العالم بان النساء  احتاج

 ً دات"أو "نفسيا حت هذَين ن تهت االجتماعية األبوية صن فتكذلك ألن الثقافا كن   "المتمر 

ن ،العنواَنين. وأن ذلك حاصٌل ألن النساء ما كن  يملكن حق الكالم ن ذلك م هوما يتضم 

ً تآزر الحركات النسوية مع حركات تحررية  1حق الوصف والتصنيف. ولزم أيضا

لى كالم النساء ) ألنهن رجال( ع مالرجال ) ألنهتباطية إعالء كالم أخرى لتبيان اع

ي الذ هاضد   وبضرورة إلغاء التمييز ،ولزم االعتراف بحقوق المرأة كإنساننساء(. 

االجتماعي، بما في ذلك المركبات  -منع عنها المشاركة في صوغ الخطاب الثقافي

 ذات الصلة بمعيشها.  cultural constructsالثقافية 

ة المنظورة  في  –بدأت تنقشع تدريجياً تجلي ات ذلك التمييز في المجاالت العام 

ستالمجاالت   من .والقانون إلخوالعلم والعمل والسياسة واالقتصاد   ،المجتمعية. وتكر 

 قوقح  لمجتمعات اإلنسانية الراهنة،دساتير ارعاية المجتمع الدولي، وفي أكثر تحت 

في التداول  ترحوط  وفي كل  المجاالت.  ،ة مع الرجالالمساواة التام  في النساء 

برات لتستوعب خ  ، وتعديل مضامينها ،ضرورة إعادة تشكيل هياكل هذه المجاالت

النساء و خصوصية معيشهن، فال تصبح مشاركة النساء فيها "مزيداً من الشيء نفسه"، 

 فضي إلى إعادة إنتاج شروط التمييز والالمساواة الجندرية نفسها.  وال تعزيزاً لبنى ت  

 التمييز والمساواة في مجتمعاتنا
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، بدرجات متفاوتة، في المجاالت المنظورة في بالدنا. ونحن  ما نقوله يصح 

  مؤش رات إحصائية ونوعية بي نة علىتحوي  2دوريةر أمام المجتمع الدولي بتقاري نتقد م

ً  ،والمجتمع المدني ،الدولة اللبنانية الجهد المبذول من جانب حقاق المساواة إل سعيا

الجندرية.  صحيح أننا ما زلنا نشهد بعض المد  والجزر في االعتراف الفعلي الملموس 

بهذه المساواة، وفي مجاالت أساسية منها، لكن التمييز الالحق بالنساء فيها، والحق في 

عندنا. إن إدراج هذه الحقوق،  العام من بعض الخطاب السياسي ارفعه عنها، أصبح

ية ، ال الكافالضرورية وإبراز ذلك التمييز في الخطاب العام هما من بعض  الشروط 

ركة الغاية التي تعمل الح - ق العدالة الجندرية في مجتمعاتنابالطبع، في سبيل إحقا

 يها.  تمعات اإلنسانية كافة، للوصول إلالنسائية عندنا، أسوة بالحركات النسائية في المج

لمجال افي  نا؛ وذلكنت  تتلك أ باالعتراف الكامل بمواطَ  مجتمعاتناهذا، وال تزال 

األسري الذي تحتكر مؤسساتنا المذهبية إدارة أحواله بموجب ما يعرف عندنا بـ"قوانين 

 مسي جاً عن أعين -وحتى أمد ليس ببعيد -األحوال الشخصية". هذا المجال األسري كان

تكن مجريات  ، فلم ها، وأحياناً شرف  3رمة األسرة"الخارج بستار سميك أطلق عليه "ح  

قتل   ه إال لذوي االختصاص. لكن انفجارات مدوي ة من حوادثمعرفت   ةمتاح دواخلها

لتفتح  ،4استثمرتها الفضائحية اإلعالمية على أيدي اقربائهن ،وانتهاك األطفال ،النساء

ة في جدار بعض األسَ   ر عندنا، ولتبي ن فظاعة ما يجري فيها.كو 

 في سياق العالمية  

نشير إلى أن المنظمات النسائية اللبنانية كانت قد نأت بنفسها عن الحروب 

ر المجلس النسائي  د سنواتها شاطاته على امتداتجميد ناللبناني األهلية اللبنانية حين قر 

توق ف األعمال الحربية، باشرت نساء ناشطات وأكاديميات، عشرة. بعد  الخمس

ع الراب مؤتمر المرأة العالمي وبدعوة من الدولة اللبنانية، التحضير للمشاركة في

ة انضوت في إطار قراراته  المؤتمر مؤتمر بيجين(. هذا) شك ل مظل ة عام 

الحركة ت وكانعندنا.  االستراتيجيات العامة للحركة النسائية العالمية، والعمل النسائي

 ،هاعلى رأس أجندت "النساء ضد  العنف مناهضة ع "وموضاختارت قد النسائية العالمية 

في المجتمعات كافة، والمجتمع اللبناني من بينها، بكل أنواع  النسائية وأمد ت الحركات

                                                           
األمم  –" CEDAWمام "لجنة اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضّد المرأة/ نشير إلى التقارير الرسمية  التي يتقّدم بها لبنان أ 2 

المتحدة. وهو تقّدم حتى اآلن بتقارير خمسة يمكن الحصور على نسخ ورقية لها من "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ، أو 

 www.nclw.org.lbإلكترونية  على الوصلة: 
البيت  هي "..بمثابة جدار فاصل ما بين األفعال المدانة بالقانون إذا ما ارتكبت في الفضاء العام،  ترى ماري روز زلزل أن حرمة 3 

 (. 3، ص.2011وبين األفعال الجرمية نفسها المحّصنة اجتماعياً غذا ما ارتكبت في الفضاء الخاص" ) زلزل، 

عيّنة لبنانية ممثّلة للمجتمع كفى عنفاً واستغالالً.." متوّسلة بطلب ن منظمة "  Ipsos Marketingنفّذته مؤسسة في استطالع للرأي  4 

من المستجوبين الذين "سمعوا" بـ/ اّطلعوا على موضوع العنف األسري كان بواسطة وسائل اإلعالم،  %97اللبناني، تبيّن أن 

التلفزيون، أساساً، ووسائل التواصل االجتماعية بدرجة الحقة  ) الشباب، كمهم خاصة(.  وكان عرض حالة/ ضحية العنف األكثر 

 (. 14، ص .2016أثيراً في معرفتهم هذه) منظمة كفى عنفاً واستغالالً...، ت
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دخالً مك الخيار لتبن ي ذل ،وف رت لها المقاربات والموارد، بل ومفردات خطابهاف؛ الدعم

وقد جرى ذلك ( لنضالها من أجل إحقاق المساواة الجندرية. 5من مداخل أخرىرئيسياً )

 مات األمم المتحدة والمنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية.بتوس ط منظ  

  "كسر الصمت"

 المنظمات غير الحكومية عندنا اتخذت شعار "كسر الصمت" حول ما يجري

للتعبير عن   gender based violenceمن عنف قائم على الجندر  داخل األسرفي 

التي نف ذتها في إطار هذا  وكان لألنشطة والبرامجانفتاح شؤون األسرة أمام العام. 

 البرامج واألنشطة هذه. في بث  الوعي لدى فئات مجتمعية واسعةالشعار الدور 

النساء في األحياء وفي مراكز تجمعاتهن وفي أماكن محتملة  ، بدرجة أولى،استهدفت

ى ، إضافة إلجتماعية والمحاكم المذهبية إلخ(الستقبالهن ) مثل المراكز الصحية واال

كل اء منهم بشالنس -األشخاص الذين وضعهتم مهن هم على صلة ما باألسرة وبأشخاصها

ل الدين والسياسيين، والعاملين القضاة والمحامين ورجا ،مثالً ، خاص. من هؤالء نذكر

دبية اعية، بل والفنية واألواالجتم مية والتربوية واألمنية في المجاالت الصحية واإلعال

منظمات غير الحكومية أن تشاركت مع ال الدولة ذات الصلةوما لبثت مؤسسات  إلخ. 

مييز والتوتبن ت في استراتجياتها وبرامجها موضوع مكافحة العنف ، في نشاطاتها

وأتاحت لوحداتها العاملة إدماج الموضوع في بنود برامجها  ،القائَمين على الجندر

 . 6ونشاطاتها، على كافة األراضي اللبنانية

ضن كان استقبال المنظ ملت النسائية غير الحكومية  لعنف ل النساء اللواتي يتعر 

 ،وتوفير الدعم اللوجستي لهن ،حول العنف رواياتهنإلى في إطار أسرهن، واإلصغاء 

معلومات حول لفراً لاالخطوات البديهية األولى في مسار عملها. وقد أثمر ذلك  تو

أمد ت الناشطات في هذه المنظمات بوسائل التعامل  ،واكتساب خبرات ،العنف األسري

لناشطات فيها سمح ل األمر الذي ؛نف قائمة على  المراس والمعرفةمع ضحايا الع

 المرأة.  ضد  لعنف مناهضة الخطاب النسوي حول  تطويرب

ر  its تبيئته هذاالخطاب كانت ولعل  الوجهة األكثر أهمية في تطو 

contextualization -  أي جالء تعبيراته الملموسة في المرك بات المجتمعية

ها. إذ  والممارسات التي كانت تعتبر "طبيعية" في مؤس ساته جميعها، واألسرة أهم 

ه الملموسة أشكال ،للعنفالحركة النسائية الذي تبن ته  ،ما اتخذ التعريف العالميسرعان 

                                                           
من هذه المداخل نذكر، مثالً، تمرير المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، أسوة بالرجل اللبناني المتزّوج من أجنبية،  جنسيتها  5 

بات التشريعية التي تحيل دون وصول المرأة غلى مراكز مواقع اللبنانية إلى أسرتها )زوجها وأوالدها(، وإعادة صوغ قوانين اإلنتخا
 القرار، تعديل بعض القوانين المدنية التمييزية ضّد المرأة إلخ. 

ب(، حيث يتبيّن تفاصيل تنفيذ "العناية الواجبة" على الدولة اللبنانية في التصّدي للعنف القائم على 2012انظر، مثالً، ) بيضون،   6 

 الجندر .  



4 
 

  ,  

عن ثقافتنا االجتماعية  غريبٌ  المرأة" مفهومٌ  ضد  لقول إن "العنف عندنا، فلم يعد جائزاً ا

ح النساء المعن فات، العنف وْ عٍل. هذه األشكال تجاوزت، وفق ب ومسقٌط عليها من

الجسدي الصريح األثر إلى أنماط أخرى معنوية ونفسية وجنسية واقتصادية وقانونية. 

ة، على  بعضهذه األشكال واقعة فعالً على  فعل النساء بكل  النساء، لكنها واقعة، بالقو 

ن، كما ال  its normalizationتسويغها للعنف وتطبيعها له يخفى . هذا التسويغ  تضم 

ابنة أو زوجة أو أخت( في  -التمييز القائم على الجندر والذي يضع المرأة )ألنها امرأة

دة لبعض أب أو زوج أو أخ(؛ األمر الذي يجعلها فاق -موقع التابع للرجل )ألنه رجل

امتالك  ها فيإنسانية اساسية، تبدأ بحق   تمنع عنها حقوقٌ  بحيثاالمتيازات والسلطات 

مروراً بوضع كل أنواع  العوائق نة كاملة، بكونها مواط   تنتهيها، وجسدها وجنسانيت

في  هااألمر الذي ي بقي؛ وحياة أسرتها ذات الصلة بتدبير حياتها اراتقر هاأمام اتخاذ

 والتمييز فقاعدة راسخة لكل   أنماط العن  ليشك ل، بذلك، موقع طفولي غير راشد

 ها.ضد  

تحديد و ،عن جذوره شك ل التوس ع في رصد أشكال العنف والبحث ،هكذا

غة ال . هنية بته وتوس ع الفئات المعإلى تطوير ثقافة مناهضسبيالً ، رتكابهالعوامل المسو 

 نإفنشر هذه الثقافة،  وميةغير الحك ناشرت النساء الناشطات في منظماتهوإذ ب

تمتلك لتهن اومبادراستقلت تدريجياً عن إرادة هؤالء الناشطات أن ما لبثت تعبيراتها 

تمث لت، بشكل خاص، بحضور خطاب  its own momentumقوة دافعة خاصة بها 

النساء في الخطاب العام: في السياسة والتشريع والقانون والتربية  ضد  مناهضة العنف 

ها وعلى رأس ،حول المرأة تقليدية. ليصطدم بحد ة بالخطابات الواإلعالم والفنون إلخ

 الخطاب الديني.  

  الحادث المفصلي -293/2014إقرار القانون 

ر الخطاب النسوي إن  في موضوع مناهضة العنف اللبناني المتابع لمسار تطو 

ع  ضد   النساء، ال يفوته وقع الحادث المفصلي في ذلك المسار. أتكل م  عن إقرار المشر 

بقانون "حماية النساء وسائر افراد األسرة من العنف المعروف  293/2014قانون ال

األسري". هذا القانون كان إقراره ثمرة نضال مثابر خاضته المنظمات النسائية بقيادة 

منظمة "كفى عنفاً واستغالالً للنساء واألطفال" لحملة تشريع حماية النساء من العنف 

ع  قانون يتمحور بشكل أساسي األسري. هذه الحملة تقد مت من المجلس النيابي بمشرو

 ي لكن اللجنة النيابية الت . على مواد   وتدابير ترمي إلى حماية النساء في إطار أسرهم

، وعد لت اسمه وبعض وأغرقته بمواد  من قانون العقوبات ،غي رت طبيعتهدرسته 
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ر الهدف من ضرورة التشريع له؛ 7بنوده ، بنوده كانت عضب لكن. األمر الذي حو 

، شك لف لعنف األسري في محاكمهمقضايا ال للقضاة في مقاربتهمسنداً  غم من ذلك، ربال

 . 8بذلك، نقلة نوعية في مسار حماية النساء من العنف األسري

    العنف األسري 

إن المناهضة    النساء في إطار أسرهن. ضد  العنف  ، في هذه الورقة،أتناول  

ج تيالحركة النسائية عندنا، وال ،تزال، وال اي قامت بهتالدؤوبة للعنف ال بقانون  تتو 

حماية النساء من العنف األسري ... هذه المناهضة هي، برأيي، خطوة تمهيدية 

 صوغ ثقافة للسالم في إطار أسرنا.أساسية في طريق 

عنف ال لماذا هو التالي:سؤال من األسئلة التي تواجه المنظمات النسائية عندنا  

 ؟ 9هو فعالً ظاهرة تستحق كل هذا االهتمام؟ هل النساء  ضد  

بي ن مدى ،  يموثوق المصدرهذا السؤال تتمث ل بتوفير رقم،  نالبديهية عاإلجابة  

ون في اليحصل عليه  هذه الرقمالنساء في أسرهن عندنا. ضد  انتشار العنف  بلدان المهتم 

الحكومات دورياً  التي تجريها - census  -األخرى بواسطة األبحاث المسحية الشاملة

اساتها يالقاعدة العملية التي تبنى عليها س -لرصد الخصائص السكانية األساسية

 التنموية.

ذ العام منللسكان شامالً تعداداً  نذك ر أن لبنان هو البلد الوحيد رب ما الذي  لم يجر  

ة التابع، تجري إدارة اإلحصاء المركزي فيه ف األعمال الحربيةتوق  مع . لكن، 1932

ً لمجموع السكانممث لة  عي ناتها ،10لمجلس الوزراء مسوحات ونتائجها  ،إحصائيا

موثوقة بدرجة كبيرة. هذه المسوحات تسمح للدولة باتخاذ قراراتها في مجاالت إنمائية 

 ة( ) االستمار هذه المسوحات أداةإن مختلفة كالصحة والتربية واالقتصاد والعمل إلخ. 

يشير  ندٍ ب على األسرة اللبنانية، لكنها ال تحوي أي   تسمح باإلطالل تحوي بنوداً قليلة

ً مدى انتشار العنف األسري. لذا،  إلى بنسبة األسر التي يمارس  نحن ال نملك رقما

حد أفرادها( عنفاً بعضهم على البعض اآلخر. إن امتناع دائرة اإلحصاء ) أو أرادها اأ

في استمارات بحوثها المسحية، يسعنا متعل ق بهذا األمر المركزي من اشتمال بند  

تفتقد، ف ي بقي المسألة في دائرة التكه ن. ،بواسطته تقدير مدى انتشار العنف في أسرنا

ة  ة أمام المشك  بذلك، الفئات الراغبة بالتصد ي للعنف األسري حج   لذينكين؛ أولئك امهم 

                                                           
استقبل القانون النذكور ببعض الخيبة من المنظمات النسائية. انظر، مثالً، بعض االعتراضات عليه على  7 

http://www.naharnet.com/stories/ar/124696 

  8    أنظر مثالً ) منطمة كفى... ، 2015(. 
ن عرف شخصياً شخصاً تعّرض للعنف األسري، من السكا %44تبيّن أن ، ي Ipsosباإلشارة إلى استطالع الرأي المذكور سابقاً   9  

 (. 2016ومن بين هؤالء وصل متوّسط عدد الضحايا المعلوم لدى كل واحد منهم إلى حوالى األربع. ) ) منظمة كفى..، 

 10"  موقع "إدارة اإلحصاء المركزي  - www.cas.gov.lbيمكن الحصول على نتائج هذه المسوحات على  

http://www.cas.gov.lb-/
http://www.cas.gov.lb-/


6 
 

  ,  

ة" رافضين اعتباره ظاهرة/ آفة تجتاح النساء بـ"الحوادث المعزول ضد  يصفون العنف 

 بعض أسرنا. 

ون  لكن ذلك لم يمنع  بالموضوع من إجراء أبحاث نوعيةالباحثون المهتم 

qualitative طعية قْ مَ وcross- sectional هذه الظاهرة للعمل ل  مٍ تسمح نتائجها بفه

 دران المصم ي تحصيلها، وإن جزئية، يجرعلى خلفية معرفيةالتعامل معهاعلى 

ات من ملف   ،فات(ن  لمعاب معني ةدى منظمات نسائية مبل غات عن العنف ) ل المتاحة: من

ي ف  المهنيين الصحيين واالجتماعيين، من وثائق قوى األمن، إلخ. القضاء اللبناني،

 تأضيف مناهضة العنف األسري، برامج الرجال في إدراج ولدىالسنوات األخيرة، 

 . إلى مصادر المعرفة المحتملة حول ذلك العنف 11فينفئة  المعن   

 فاتفون والمعن  المعن   

في سؤال آخر نحاول اإلجابة عنه  هذا فات؟عن  فون والممن هم هؤالء المعن     

 محاولتنا هذه.

ر ي سكن  من أصول أوفة متدن ٍ والبعض أن المستوى التعليمي  للمرأة المعن  تصو 

ما  ىية إلمنزل -وهي بالضرورة غير عاملة بمهنة خارجيضاً مسلمة أريفيين، ولعل ها 

. وال يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للرجل قل ة االمتيازاتمن سمات تشي ب هنالك،

نعت في الكالم المتداول بأنه متخل ف، مريض نفسياً، أمي  وينتمي لطبقة فهو ي   ؛فالمعن   

 أدنى في سل م المهن إلخ.ثقافية متدنية، وذو مهنة تقع على درجات  -اجتماعية

 فاتالمعن  

جات و ،هن فاتالمعن   أنعندنا ن األبحاث تبي      وج الزأن في األغلب األعم، متزو 

قد ال يكون الوحيد. هؤالء النساء ينتمين إلى كل الفئات لكن ف ) أو القاتل( ، وهو المعن   

كما  –الثمانين من العمرالعمرية : قد تكون المعن فة رضيعة، أو قد تكون عجوزاً في 

ن ممن الفئات العمرية األخرى  عفى أي  شهدنا في بضع حوادث قتل رهيبة عندنا. وال ت  

للمبل غات عن ذلك العنف.  هؤالء  ةالواسع ةالعمري روحةالتعنيف والدليل على ذلك الم

   .12تتراوح أعمارهن بين الثمانية عشر وبين الستين

                                                           
( اخذ تسعة من هؤالء عيّنة 2016، )رجال يتكّلمون عن العنف األسريكتابنا األحدث الصادر عن دار الساقي، وهو بعنوان  11 

 للدراسة الميدانية النوعية.

ضن له: هما  12  حيلة من أي قليالت ال -المتقد مات في العمر والطفالتهناك فئتان عمري تان قل ما تبل غ النساء فيها عن العنف الذي يتعر 

ش الجنسي من األقارب ليس قليالً. والطفلة ال تعلن عن ذلك، في العادة، بسبب التهديد  ض الطفالت منهن  للتحر  النساء. واحتمال تعر 

ض له من قبل المعن ف،  وإذا أعلنت عنه ال يؤخذ قولهاعلى محمل الجد ، أو يتم   التستر عنه خوفاً من الوصمة التي تلحق بها  الذي تتعر 

. أما تعنيف المتقد مة في العمر فمسكوت عنه؛ وإذا كان الشكل األكثر شيوعاً له هو النبذ، إال (2008) أسطا وزمالؤها،  وبوحدة األسرة

 لها.كان من بعض التمهيد لقتأن ملف ات التحقيق في بعض جرائم القتل التي كانت  ضحيتها امرأة عجوزا تشير إلى تعنيف وتهديد 

 (.107،  وص. 45 -42،صص. 2010)بيضون، 
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ض للعنف أيضاً أياً كانت سماتها الديمغرافية: أمي ة المرأة قد  إلى ذلك، فإن  تتعر 

مهمت منزلية أم لم تكن، و -ة خارجكانت أم حائزة على شهادات عليا، عاملة في مهن

 . 13 السياسية -االجتماعية مكانتهاعلَت  وأقيمة ثروتها الشخصية  بلغت

ير قليلة  نسبة غ الالفت أن نتائج معظم الدراسات التي تناولت المعن فات تبي ن أن

قن على معن فيهن في العلم، وفي مستوى مهنهن، أحياناً. بل إن المستوى  منهن يتفو 

ه ألن يفوق المستوى االجتماعي  -االجتماعي لثقافي ا -الثقافي ألهل هؤالء النساء يتج 

 . 14ألهل الزوج

 المعن  فين

ال و)ديم تصنيف دقيق للمعن  فين، تقسمح بال ي غياب اإلحصاءات الموثوقةإن 

بحسب سماتهم الديمغرافية؛ لكن ما يسعنا الجزم به هو التالي: إن   ، بالطبع( اتمعن فَ لل

 وف في إطار األسرة يسعه أن يكون أي اً كان: طبيباً أو سياسياً أو شيخاً معمماً أالمعن   

 ً سا ً  ،عامالً للنظافة أو مدر  ً أو أستاذا جامعيا ٍ من الطبقات ؛أمي ا  -أي أنه قد ينتمي ألي 

الثقافية، من الريف أو من المدينة، من كل الطوائف المذهبية ومن كل  -االجتماعية

 األعمار. 

لب قتلة أغالدراسات التي تناولت قتل النساء عندنا تشير إلى أن بعض إلى ذلك، فإن 

لحويك وزمالؤها، ا) أميون بنسبة تزيد كثيراًعن النسبة العامة في لبنان النساء

ما عي بدا يقتلون قريباتهم وساكني المناطق الطرفية، وتبي ن أن المسلمين (2007

 اتالزوجن الفئتين تتجهان إلى قتل ، لكأكثر من المسيحيين "الشرفيدعى بـ"

 (.2008)بيضون،  بالدرجة ذاتها

 

 تباين في التعريف 

م من يقارن كالو األسري تعريف العنف ،عندنا ،للسجال ةومن المسائل المثير

ضن للعنف في إطار األسرة بالتعريف الذي يتبن اه الرجال المعن     ،ونفالنساء اللواتي تعر 

 للعنف.   جداً يقع على معان ٍ متباينة 

ال يدعو الضرب عنفاً ؛ وهو، إلى ذلك، ال يعترف سوى بالعنف الجسدي الرجل

من  ن ما يفعلهالحياة. وأتهديد لى ويصل إي العناية الطبية أثراً يستدع أوقع  إذا إال 

                                                           
 (45-43، 2010) بيضون، تلخيص ألدبيات تناولت السمات الدبمغرافية للمعنّفات   13 

جة من رجل أدنى منها درجة على السل م االجتما  14   اعي. هذاألمر الذي يشير إلى أن  المرأة في األسر التي تشهد عنفاً، قد تكون متزو 

ي عزى إليه  أسباب لجوء الزوج إلى العنف. فالعنف، على أنواعه، ي عيد المرأة إلى مكانتها "الطبيعية" المفترضة والتي عي نتها التفاوت 

لعمل كالعلم وا –أي المكانة األدنى.  هكذا، فإن رفعتها بإزاء مؤشرات مختلفة   -لها األديان تكريساً إلمالءات المنظومة الجندرية األبوية

تدرك من قبل زوجها تعد ياً على رجولته وانتقاصاً من علو شأنه وسلبه ، امتيازات أسبغت عليه بفعل انتمائه إلى  -والموقع االجتماعي

  جنس الذكور.
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، دفع، إكراه على ممارسة الجنس إلخ(   ال يعدو كونه من إساءات أخرى ) صفع

ً تضمينات دوره كرجل ومن حقوقه على زو ون، )بيض جته، فال يستأهل أن ي دعى عنفا

2016.) 

من اإلساءات أوسع  يستخدمن الكلمة لوصف أشكالٍ  ،من جانبهن ،النساء 

الضرورية من ملبس أو  بكثير.  فحجز الحرية أو اإلحجام عن تلبية الحاجات المادية

أو الطالق التعس في / منع الطالق،  ماع باإلكراه،الج  أو ، مأكل أو أي حاجيات أخرى

راً/ جهاض قساإلللجماعة التي تنتمي إليها، ، أو ة، الشتم لشخص المرأة أو ألهلهاالخيان

ٍ أو ا ....منع اإلجهاض من الممارسات المذكورة وغيرها من ممارسات  لتهديد بأي 

ات تطلق المرأة عليها صفة تتعامل مع المرأة وكأنها غرض تابع للرجل... هذه الممارس

 ((2002، يصيداو) (؛ 2008، سك ر) ؛  (2008 شرف الدين وسك ر،))  العنف.

ي أقل تقدير. فإن التباين في تعريف العنف ي فضي إلى تباين في السلوك، وذلك 

ف إساءاته  ، مثالً،نكر الزوج تعنيف زوجتهففي حين ي   نفاً، تعمل عبصفتها ألنه ال يعر 

 -15إقامة دعوى عليه لدى القضاء بحجة تعنيفه لها وفق تعريف مختلف علىالزوجة 

 كما وصفنا.  

المعاني   accommodationمواءمةرجل المعن ف غير قادر على هكذا، فإن ال

اني . هو يفترض أن توليد المعخزونه المعرفيمفي  التي تسبغها زوجته على هذه الكلمة

عاجزاً عن التعاطف الوجداني معها، والتنب ه  ،بذلك ،ليغدو كات منوط به حصراً للسلو

 تجهاالمعاني الذي ينف. معها ها لسلوكهواختبار ،إلى المعاني التي تعب ر عن معيشها هي

تتمحور حول حاجاته وحقوقه وترى إلى إعالن حاجات المرأة وحقوقها بدعة ونشوزاً 

 وانحرافاً عن "الصواب".

 ؟لماذا يعن فون  

  بحسب الرجال

ن لزوجاتهم، مثالً، أو تلك التي وألسباب التي يتقد م بها المعن  فيمكن إدراج ا

ها تحت  جاءت على لسان قتلة النساء في ملف ات محاكماتهم ... هذه األسباب يمكن إدراج 

 عنواَنين رئيسَيين:

                                                           
ي الدعاوى التي (؛  وذلك لدى مقارنة كالم المعن  ف بمضمون شكاوى زوجاتهم ف2016وهو ما لمسناه في كالم المعن فين  ) بيضون،  15 

 . ، هناك تبن  للمعاني النسائية293/2014ندنا حول الموضوع، كما في القانون  الكالم العام المتداول ع أقمنها عليهم. الجدير ذكره أن 
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الً:   ط األأو  ً  نثويخرق هؤالء النساء للمنم   sociallyالمرغوب اجتماعيا

desirable feminine stereotype.   بأدوارها االجتماعية  الزوجة ال تقومأي أن

دعى أن ت المفترضة. هي ربة منزل مهملة لبيتها ولصيانة أسرتها، أو هي أم  ال تستحق

اً، وهي أخيراً شريكة جنسية سي ئة ال تستجيب لرغبات زوجها وال تعب ر عن رغبتها  أم 

هي ف تفتقد السمات المرغوبة للمرأة: يه ،ذلك أو بعضه. إضافة إلى ذلك به ... هي كل  

ً  النفسانيف التكي  ( ورصة""ج   ،وقحة )سمة الطاعة تفتقد  ( )مهسترة، مريضة نفسيا

 (. 2016) بيضون، ،عاهرة(، خائنة ) الجنساني السليم لوكوالس

أما النساء ضحايا القتل فترتسم صورتهن في وثائق محاكمات القتلة وملفاتها  

دة بطريقة شبيهة لكن أكثر درامية ) ضون، بي)،(كة لشرف أقربائهامنته  ، خائنة، متمر 

2008). 

اتهام المرأة بأنها متحد ية  فهو  -وهو األكثر أهمية-ثانياً: أما العنوان الثاني 

متثلة لسلطته وناكر ة لعلو  شأنه، التحافظ على إلرادة لزوجها ) أو ولي  أمرها( وغير م 

، بل ت برز أخطاءه وال على  شرفه االجتماعيين أمام اآلخرين his persona  ه اعقن

ث شرفه مكانته أمام من أي أنها تعمل على كل ما من شأنه التقليل ؛ أو تلو 

  (. 2016بيضون، )اآلخرين

  دريةية الجنخلل في الهو

ط أو قريبته ب فزوجة المعن   تشب ه  إن عدم   ً المنم     النسائي المرغوب اجتماعيا

لب "رجالً". وحين تصبح هي "رجالً" ينق بذلكتصبح لالصفة األنثوية يسلبها، برأيه، 

 ن فيهذا، وفق الباحثيي تفكير المعن ف وينطو. ) الزوج أو ولي األمر( "امرأة" هو

ر طفوليالهويات الجندرية للرجال، على  تقا) على الصعيد الشخصي تصو  م ( وم  د 

ري في المجتمعات المعاصرة(اعاالجتم -على الصعيد الثقافي) أن  يرى . هذا التصو 

 . (2007)بيضون، الذكورة عكس األنوثة وأن األنوثة هي، أيضاً، عكس الذكورة

بعث ي األدوار والسماتهذا التبادل في يرى الباحثون في "الهوية الرجالية" أن 

ابت بأنه ه الثيقين  -اإلنسانية/  هويته الجندريةألنه يمس  جوهر هويته هلعاً  ى المعن  فلد

يفع ل كرهه الطفولي لجنس اإلناث المذكور الهلع ، وأن ينتمي لجنس الذكور

misogyny  لديه ً ً مع شد تهويطلق غضبا تة ث أنوثته المكبوألنه يبع ؛ وذلكمتناسبا

األم/ األنثى الكلية القدرة.  فإذا  بمواجهة helplessnessالحيلة  فقدانومشاعره ب

مع عوامل واقعية ذات صلة برجولة  ،ه لتبادل األدوار بينه وبين المرأةتضافر إدراك  

مثل ضبط جنسانية القريبات من النساء أو القدرة على  اللبناني ) من ناعالزوج في مجتم

فإن   ،(رته االستهالكية واالستعراضيةاإلعالة وتوفير نوعية حياة تستجيب لحاجات أس
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ته عنفاً ) قد  يتصاعد ليصبح  قتالً( يصيب زوجته/ قريب الغضب والهلع يجري تفعيلهما

، 2008، )بيضونلمزعجة ذه المشاعر الطفولية الديه ه أثار الشخص الذي أي  –

136-140) . 

 ورجل الدين ف المعن   

على أن الرجل المعن  ف ال ينفرد في اتجاهاته النفسانية وفي معتقداته المذكورة؛  

طات الجندرية وتعيين المكانات في إطار األسرة –فالركنان  ذه اللذان يحمالن ه  -المنم 

األسرة األبوية. هي  شؤونالقواعد الناظمة ل قدات هما من أهم  االتجاهات وتلك المعت

ويعزز  . لبقائهة يضرور"طبيعية" ومالزمة للوجود اإلنساني و ،هالشيوع ،قواعد تبدو

القوانين  يف راتها اإلجرائية في مجتمعنا اللبنانيبيين "طبيعيتها"، عندنا، وتأخذ تعالد

ل  ، وسيادتهاالمذهبية ألحوال األسرة وأشخاصها سة في دستورنا اللبناني الذي يخو  مكر 

 ،ذكورةالقوانين الم لتتول ى، بموجب في مادته التاسعة هذه األحوال للمؤسسات المذهبية 

شؤون الزواج والطالق واإلرث والحضانة والوالية والكفالة والنفقة والقوامة إلخ من 

  ،ضهم بالبعض اآلخروتنظ م عالقات بع ،أمور تمس  حيوات النساء والرجال واألوالد

رجال الدين عليها القداسة   . هي قواعد ي سبغما بينهممواضيع النزاعات في وتفصل في 

والصالح لكل زمان ومكان، ويعارضون بشد ة كل ما يمس ثباتها وديمومتها وسلطانهم 

 .16المطلق على إدارتها

 في مواجهة تغي ر أحوال النساء

اظَمين ركنيَن األساسَيين النلبالتشب ث با ، إذاً، الدين مع المعن فينيشترك رجال 

ة ر االجتماعيلحيوات األسر في المنظومة الجندرية األبوية: التوزيع الصارم لألدوا

، من جهة، وإعالء سلطة الرجال )ألنهم ذكور( على النساء  )ألنهن بين النساء والرجال

ً  معاً، يشتركونوهم  .إناث(، من جهة ثانية ير مدركين لتضمينات في كونهم غ ،أيضا

ة عات تغي ر أحوال أتكل م عن تب   : تكون من أهم  سمات عصرنا الراهن تكاد أن واقعة مهم 

النساء. هم ليسوا غافلين، بالطبع، عن أن الصورة التي يحملونها في أذهانهم للمرأة 

وهو  -هيصطدمون بفالمعن فون : بأم  العينالتغي ر  رونليست متماثلة مع النساء. وهم ي

ً عن خلل في شخصيات النساء في أسرهمو -من بعض مآزمهم   .يفترضونه ناجما

 يدركونهبعضهم و ،أمامهم نشكاوى النساء وتظلماته ورجال الدين عالمون به في

 . (2015(؛ )بيضون، 2014)بيضون، لألدوار الجندرية  اإللهية الخططانحرافاً عن 

                                                           
ة كانت يطرح موضوع قوانين أحوال شخصية مدنية، والزواج المدني ضمناً، كانت تقومن عالئم ذلك أنه،  16  وم قيامة رجال في كل مر 

   (. 1998الدين وال تقعد ) بيضون أ.، 
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يس لأحوال النساء تغي ر أن  نع (نغافلون ) أو متغافلوفئتين الالرجال في على أن 

 تالظروف أنتجهذه يزداد تأص الً بفعل الظروف المادية التي أنتجته. ظرفياً، بل هو 

 كما سبق وذكرنا في مطلع كالمنا. -تعزيز وجهتهإلى وتتجه أكثر فأكثر  ،هذا التغي ر

التي سادت سابقاً قد فرضت انقساماً حاداً في األدوار  الموضوعية فإذا كانت الشروط

امين على النساء، الجندرية، ومجاالت الفعل والوظائف ) بحسب جاعلة الرجال قو 

اء فإن أحوال النس) بحسب المسيحيين(، ، أو رافعة إياهم  إلى رأس العائلة المسلمين(

 عادت متوافقةما  ،العام وشيوع ثقافة المساواة وحقوق اإلنسان في الخطاب ،ةالراهن

  . 17مع هذا االنقسام الصارم، وال مع ذلك الترتيب في المكانات

تمنون المؤ -رجال الدين ويؤازرهم في تبن يها  ،معن فونهذه األسباب يتقد م بها ال

 . ماذا عن النساء؟ واألسرية على أحوالنا الشخصية

 بحسب النساء أسباب العنف

باب أسبب، النسبباءمن  فاتالمعن  أحالت بحسببب األدبيات التي تناولت الموضببوع، 

 ، مشبببباكله النفسببببية الطفولية : سببببماتهمعن فنف الممارس عليهن إلى شببببخصببببية الالع

ها رجولته المنقوصبببة وشبببعوره بالنقص)   (إدمانه، خيانته،)،  أو سبببلوكه الجانح (وأهم 

ضبببه للعنف  /ي سبببادها  "نقص في العاطفة"الت)نشبببأته   اته ومحاكعائلة مفككة، وتعر 

قة العنفية  بعض يف، على اإلنجاب ضببببببعفه الجنسببببببي أو عدم قدرتهألبيه(.  للطري

أفكار الرجل التقليدية حول أدوار المرأة  كل ه،  إلى ذلك النسبببببباء،وتضببببببيف . األحيان

 وسببببببماتها. لكن موقع الزوجة في الثنائي كان أيضبببببباً من العوامل التي أطلقت، برأي

هذه  فات، العنف عليهن. من  مل، مثالً،  المعن  ق الزوجة في التعليم والعمل، العوا تفو 

 االجتماعية.   -علو  مكانة أهلها الثقافيةثروتها، قوة شخصيتها، 

ساء لم يحصرن األسباب ب موقع بوال ، وأفكاره المعن  ف "شخصية"ـبببببببلكن الن

ذكرن، في معرض تحليبببل أسبببببببببباب العنف   الزوجين واحبببدهمبببا أزاء اآلخر؛ هن  

غة لتسببل ط الذكور في األسببرة، القيم الذكورية األبوية الم ههن،ضببد   ربية التشببيوع سببو 

ماً مطلقاً وتجعله حاك التمييزية فضالً عن األحكام الدينية والشرعية التي تسي د الرجل 

ن أثر قوانين األحوال أحوال األسببببببرة وشببببببؤونهبببا. وهن الحظ وعلىعلى المرأة 

ية  فة التي ترعى الحياة  فيالشببببببخصبببببب العنف، وأشببببببرن إلى تأثير نظام القيم والثقا

(؛) شبببببرف 2008)شبببببرف الدين وسبببببك ر، )فيها  ثقافة العنف  18ع، وتطبياالجتماعية

  .((2002(؛ )صيداوي، 2002الدين، 

                                                           
 (. 69 -46، صص. 2014انظر، مثالً، "التصّورات أبطآ من الواقع: النساء اللبنانيات وأدوارهن النمطية" في ) بيضون، 17 

هم مظاهر ذلك التطبيع ) زلزل، لعّل تراجع المرأة المعنّفة عن شكواها معنّقهان إما امام القضاء أو قبل ذلك في المخفر، هومن ا 18  

2011 ،32) 
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 وآخر للبنت  واحدٍ  :عندنا لشبببرفل نيبين مفهومَ  تضببباربٌ ضببباف إلى ذلك ي    

ة نفس  للعموم. ففين حين  يجري ة بأنه قيم أخالقية ووطنية وعز  تعريف الشبببببرف عام 

 صببببرح، كما ي  اة بمعايير سببببلوكية تتعل ق بجسببببدهاتخصببببيص الفتجري ي وكرامة إلخ،

سي شرفها سلوكها الجن غ لعنف  ،ب سو  ساء والفتيات األمر الذي ي د يصل ق -يطاول الن

 . (2005، ) صيداويلدى بعض الفئات في مجتمعاتنا –درجة القتل إلى 

  الحركة النسائية... ووفق 

ها ألسباب العنف عن التحليالت التي تقد مت بالحركة النسائية  تحليلختلف يال  

ي الذي التمييز الجندرفي رة أسبابه تجذ   أن العنف مالنساء المعن فات. هذا التحليل يرى 

 وفي تضمينات القواعد الناظمة لحيوات ،بنى األسر األبويةالعالقات السائدة في يحكم 

لنساء اوطالما بقيت . حوال الشخصيةقوانين األ وفي تعبيراتها اإلجرائية، أي أشخاصها

ضفهن ال  خاضعة لهذه القواعد، د القواعد لم تععلى أن هذه  للتعنيف المباشر. نتعر 

 غدا، فوأدوار اشخاصها  الجندرية متناسبة مع التغي رات الواقعية التي طاولت األسر

برأي  ،؛ األمر الذي يستتبعمحموالً على القسر والقهرالتزام النساء بالقواعد المذكورة 

هذه ل مستجيبةأخرى أوتشريع  ،متقادمةضرورة تعديل القوانين ال الحركة النسائية،

   . (2008)زلزل وزمالؤها، ومتناغمة معها  التغي رات

د النساء المعن فات على   ن مؤازرة م نيلقي  المنظومة الجندرية األبوية و تتمر 

ماة هذه المنظومة. وإذ تتجل ى معاندة بعض الحركة النسائية؛ والفئتان تتواجهان مع ح  

الرجال المعنفين في إطار أسرهم للقبول بالواقع الجديد باللجوء إلى العنف، فإن رجال 

 اربمنذ ما يق –شخصية لم تتغي ر منذ صوغها ألحوالنا ال الدين  يتمس كون بقوانين

 .  19ثمانين سنةال

ة حماية النسبهكذا، حين طالبت الحركة النسائية الدولة اللبنانية  اء تول يها مهم 

من العنف  في األسرة، أي في موقع  يستحوذ رجال الدين عليه ويعتبرونه "ملكاً" 

ً لهم لتلك المطالبة بوسائل شت ى. وبدا أن  عن معارضتهمعب ر هؤالء ، 20حصريا

 في بعض شؤون األسرة، "التنازل" للدولة المدنيةمعارضتهم مدفوعة  بإدراكهم أن

                                                           
بعض الطوائف المذهبية عملت على تعديل بعض نصوصها تماشياً مع "روح العصر"، لكن ذلك بقي لفظياً، دون تطبيق فعلي  19  

 (.2008)زلزل وزمالؤها، 

ع مجلس ا20  لنواب  لقانون مدني يحمي أطفال األسرة وهم كانوا قد "س لبوا"، على غفلة منهم، ما يفترضونه من مجاالت نفوذهم حين شر 

األمر الذي جعهلهم، لدى  . 1991أيار  11ويرعى شؤونهم بالتناغم اتفاقية حقوق الطفل التي وق عت عليها الحكومة اللبنانية بتاريخ 

 ياً" من الدولة على ذلك النفوذ. معارضتهم إقرار قانون يحمي المرأة من العنف األسري،  أكثر تنب هاً وأكثر صخباً  بمواجهة ما عد وه "تعد  
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دهم من قد سيكون سابقة ال تلبث أن تستدعي تنازالت أخرى  موقع   سيطرتهم على  تجر 

 المولودين في ذلك الدين.  األشخاصيمارسون فيه سلطاتهم على 

تول ي الدولة شؤون األسرة، وحماية المرأة من ترى الحركة النسائية فيما هذا،  

نة المرأة ن بينها، ضمانة للحفاظ على حقوقالعنف األسري م ق حبما في ذلك ال ،كمواط 

ا تها يجعل حمايتهة لدى طائفرعي   في حين أن بقاءهااألمن والسالمة داخل األسرة. في 

ن : أن تكوغير متناسبة مع واقعها الراهن خضوعها لقواعد وترتيبات من العنف رهنَ 

 بموجب قوانين لم تتغي ر منذ ثمانين سنة.  غير ما هي عليه

 األسرةمنع العنف عن  

لكن سوء تواصل هو غايتها. من العنف األسرة  خلو  األطراف كل ها تد عي أن 

 لعنفالحاملة لتعريف امية تالف مرجعياتهم وأطرهم القيَ هذه األطراف، واخ

 -ل منع العنف عن األسرة وأشخاصهاب  تجعل س   عها... هذه جميباتهمسب  لتشخيصهم و

  :متناقضة إلى حد التنافر التام    -النساء منهم خاص ة

 في حمى التقليد

ط وشرمن أهم  ماه ،وطاعتها له ،المعن ف يجد أن التزام المرأة أدوارها األنثوية

ة الزوج -المرأة ضد  العنف  الطوائف، يدينونالسالم في األسرة. رجال الدين، من كل 

الطلب إليه أن يكون رحيماً سوى  على ردع المعن  فلكنهم ال يملكون ما يعينهم   -خاصة

ً بما ي مليه عليه دينه ً ، حينا ك طلبهم  ويكامل ذلآخر.  ، وتأثيمه وتهديده بعقاب اآلخرة، حينا

ً بغنائم اآلخرة ،هذه الدنيا على ابتالئها فيوالصبر  ،إلى المرأة طاعة زوجها  ،طمعا

  (.2015 )بيضون،

رهن للحلول التي في ماٍض ليس ببعيد، حين  س     ئلت النساء المعن فات عن تصو 

بة اختبرن صعو ن أنهنه؛ وحجتنجاح أي ٍ من الحلول من ن يأساً يْ تمنع عنهن العنف، أبدَ 

 ،المجتمع ومؤسساته لها ودعمياب رادع مجتمعي له من جهة، ولمسن غمعن  ف، تغي ر ال

. وقد أبدت أكثرهن الرغبة باالنفصال/ الطالق/ إبعاد الزوج عن المنزل/ من جهة ثانية

لم و (181-180، صص. 2010) بيضون،  توفير ملجأ لها وألوالدها بعيداً عنه إلخ.

راسخ ال هنالعتقاد، 21إال أعداد قليلة منهن ) المدني أو الشرعي(  إلى القضاءتلجأ 

  (.  2011) زلزل، عدن فتراجعن عن شكاويهن، ، واللواتي لجأن إليهءاالنس ضد  بتحي زه 

                                                           
من اللبنانيين  %42من اللبنانيين أن إحالة ملفات العنف إلى المحاكم الدينية قد أثمرت نتائج إيجابية فيما خالفهم الرأي   %41يرى  21 

ال يعرفون(. ويعزو بعض هؤالء موقفهم إلى الفساد وإلى الذهنية الذكورية السائدة وإلى عدم إنصاف القوانين المذهبية للمرأة  14%) 

(. وال تختلف اتجاهاتهم كثيراً حيال المحاكم المدنية. والمسلمون ) من الجنسين( أقّل ثقة بالقضاء/ 19، ص.2016...،  إلخ. ) كفى

 (. 20المحاكم من المسيحيين. ) المصدر نفسه ص.
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 ... وراهنا  

ين للمعن فة حنصيراً أصبحت الدولة  الوضع لم يعد على تلك الحال؛ إذ أنلكن 

ً يحميها من ب قوى أمنهناك . فالعنف األسري ويعاقب المعن    أبرمت قانونا  تتدر 

ً يؤو من مالجئ موقتة الستقبالأنشئت . كما في المخافر الستقبالها يها ال تملك مكانا

ويجري العمل ) وإن ببطء( الستحداث صندوق مالي يخصص لدعم النساء ا، وأوالده

صحيون نفسانيون ومهنيون وهناك المعن فات في وزارة الشؤون االجتماعية، 

ولمساعدتها من أجل القيام ، متاحون لإلصغاء إلى معاناتهاوحقوقيون ماعيون واجت

ً نابت أمورٍ  من إلخ. سلوكه العنفي  لتخل يه عن تأهيل المعن فلو بذاتها، ز خطابا ذاً عز 

ً مبدئي .. المرأة المعن فة، تستفيد،النساء أساساً. ضد  ، وللعنف للعنف األسري من هذه ، ا

  .22جميعها

ي ما ينبغي البحث عنه ف ؟ هذافعالً  ذلك لكن هل تستفيد المرأة المعن فة من كل   

والمنظمات النسائية مخافر والمحاكم الفي ،  293/2014ن بالقانو المعنيينأرشيف 

هذا البحث هو على أجندة الباحثات والباحثين المهتمين بمتابعة . 23تطبيقه  المعنية بحسن

  .293/2014تطبيق القانون 

 ومنع العنف  المنظمات النسائية

 : يدَينصع على  إلى منع العنف عن المرأةن يْ النسائية سعء في منظماتهن النسا

 : آنيصعيد على 

ي  ة، سواء فلم تتوق ف المساعي المتعددة األوجه التي بدأتها الحركة النسائي 

هذه قاء باالرتو ثقافة مناهضة العنف، بث   في ، أوتمكين المعن فاتسعي ناشطيها ل

وانين تجس د هذه الثقافة. وقد مشاريع قبر اقتراح عإلى مستوى التشريع  المناهضة

  كما سبق وذكرنا إقرار قانون حماية النساء من العنف األسري. -أثمرت هذه الجهود

وال على الحماية فقط . إن األثر  ،إن مفاعيل هذا القانون ال تقتصر على العقاب

يتمث ل بمفاعيله الردعية. إن شيوع   -وكما هي حال كل القوانين -لهذا القانون األهم  

اإلعالم / اإلنباء عن التبعات الحياتية والمادية والعاطفية والمعنوية إلخ. التي تقع على 

ٍ من أو  ،الرجل المعن ف المت هم لدى القضاء بتعنيف زوجته  ترمي ،أفراد أسرتهأي 

يؤمل ودعهم عن اللجوء إلى العنف، ، األمر الذي يرالمعن فين الخشية والحذر في قلوب

                                                           
" هو األول بطلب من المنظمة غير الحكومية "كفى... عنف واستغالل  Ipsos Marketingلعّل االستطالع الذي نفّذته شركة   22 

، والموقف من حقوق ضحية العنف، كما درجة ثقة الرأي العام حيال 2014/ 293الذي يحاول تقييم درجة الوعي حيال القانون 

المؤسسات التي تقدم الخدمات لضحايا العنف األسري. هذا االستطالع نشر في التقرير بعنوان " قياس الوعي حول العنف األسري في 
 (2016ف واسغالل، لبنان..." )كفى..عن

 23  
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لحل صراعاتهم األسرية. والقانون  عنفية -بديلة ال لب  س   البحث عن على همأن  يحف ز

، في حال مثوله أمام ترمي إلى تأهيل المعن ف التي  20ة ماد  النفسه يحتوي في بنوده 

ة النزاعات مقاربسلوكه العنيف والتخل ي عن ده وعونه في مسار وإرشا القضاء،

مة، ، بناء على طلب المحكالمنظمات النسائية قد تول تو في إطار أسرته.سلمياً  فض هاو

  ه.تأهيلاإلشراف على / أو و الذين نال أحكاماً قضائيةن ف متابعة أسرة المع

 استراتيجيا :

ً وتعمل هذه المنظمات  ى لالعاملة عالتحالف مع المنظمات المدنية ب استراتيجيا

لقائم ذا التشريع ا. هوألحوال  أفرادها الشخصية، لألسرة / مدنيالتشريع لقانون دنيوي

الثوابت التي ما عادت والخالي من  عيش للنساء والرجال المعاصرين،على الواقع الم

 ، وفق المنظمات المدنية المذكورة،هو  في مجتمعاتناالراهنة معب رة عن أوضاع األسر 

 . العدالة  الجندرية السبيل األضمن نحو تحقيق 

ال تملك المنظمات النسائية تعمل على مناهضة العنف األسري، لكنها 

خلو   ضمان أن   ،ضمر في خطابهاالم   غير أنية للسالم في األسرة العنيفة. استراتيج

ها. ونقواعد التي تنظ م شؤاألسرة من العنف رهن العدالة الجندرية في القوانين وال

 مكان وزمان؟ في كل   24بين متساوَيينإلحالل السالم  لضروريالشرط االة أليست العد

 التالقي الشكلي والحوار الصعب

: األسري بالعنفبين الفئتين المعنيتين  التباعد ، في كالمي السابقبي نت    

 منرجال الدين من كل الطوائف من جهة ، والمعن فات والمنظمات النسائية، و المعن ف

 أو في التعارض في ،تعريف العنف كان صريحاً سواء في هذا التباعد .  جهة ثانية

ت معاً شك ل . وهذه جميعهااالختالف في تشخيص  عل تهفي  وأتعيين مسؤولية إطالقه، 

من كل من  رغبة ال الرغم من إعالن؛ وذلك بالخالف حول الحلول اآليلة إلى مكافحته

 نهائه. على إبضرورة العمل الفئتين 

ل للمنظمات النسائية المبادرة إلى ينها ب تقليص مساحة التباعدمحاوالت ل ويسج 

الحوار مع رجال الدين لتواصل ومناسبات  ل بخلق  ؛ وذلكوبين المؤسسات الدينية

التي  . لكن الثوابت الكثيرةإلى مكافحتهللبحث في السبل اآليلة  حول العنف األسري

قي المحاكم الروحية والشرعية ال تسمح بأكثر من التال تحكم القواعد المنظمة لعمل

                                                           
حين تكون إحدى القوتَين المتواجهتَين  كلية القدرة مقارنة مع األخرى، يصّح نعت "السالم" السائد بينهما بأنه "استسالم" األضعف  24 

 لألقوى. 
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المنظمات النسائية حول المسألة. وفي كل مرة تعاود  بين رجال الدين  وبين 25الشكلي

بهذه الثوابت الحاملة  مع رجال الدين تصطدم الدعوة إلى الحوارنظمات النسائية مال

غ ضمناً للعنف ضد النساء ،تحي ز القوانين األحوال الشخصيةل تمنع البحث و ،والتي تسو 

لتي ا فما بالك بإحقاق العدالة الجندرية الجندري القائم... عن تنقيتها من التمييزالجد ي 

ً  افترضناها  السالم في األسرة؟ شارطاً إلحقاق شرطا

  

 أسئلة بدون إجابات

ً في نهاية هذا اللقاء أ   :دعوكم لنتساءل معا

  سائر أفراد عن و ،الشروط لمنع العنف المرأةهل إن توافر

  كاٍف إلرساء السالم فيها؟ ،األسرة

 ونتساءل أيضاً 

  ب على س  إهل ل ب  ن السعي لنبذ العنف في إطار األسرة، والتدر 

في  – خارجها غياب العنفإلى  بديلة للتفاعل مع أشخاصها سيترجم، تلقائياً،

 ؟المجتمع األعم  

م لكن السال لذا ينبغي مناهضته.  العنف مانٌع للسالم،ما يسعنا الجزم به أن 

 ، على األرجح،  إلى أكثر من ذلك.محتاجٌ 

في مؤسسات المجتمع، واألسرة من بينها،  ن تراجع العنفإإلى ذلك، ف  

النفسي والجسدي   well beingسينعكس، حكماً، على أشخاصها وعلى رفاههم

 ماعاته، لدى مقاربة نزهؤالء إليه العنيف الذي يلجأاألسلوب غير وقد يشك ل والعالئقي. 

 ،رينلتبادل مع اآلخا في قتدىي   مثاالً  األسرة، مثالً،سلمياً في إطار  فض هانحو  همسعيو

المؤسسات المهنية والمدنية واالجتماعية في  -ت معهم خارج األسرةالنزاعا فض  في و

. معالالعنف في مؤسسات المجت والسياسية التي ينتمون إليها، ويسهم في صوغ ثقافة

ي للبحث الميداني ف تها محتاجٌ إثبات صح   غير أن فرضية تبدو مقبولة منطقياً؛هذه 

   واقعنا االجتماعي.

في األسرة، وإن كان انعكاسه على الالعنف  سيادة ن التوص ل إلىأيبقى 

تمع ال في المج الالعنففة صوغ ثقاالمعنيين بن فإالمجتمع غير تلقائي، مؤسسات 

                                                           
فيه قراء ة (. و162-125، صص.أ2015أنظر، مثالً، "مقّدس فيه نظر: في جدوى الحوار مع رجال الدين"، في ) بيضون،  25      

نقدية لجلسات حوارية سبع دعت إليها منظمة "أبعاد: مركز الموارد للمساواة الجندرية" مع رجال الدين من مختلف المذاهب اللبنانية  

 .  2014وآذار،  2013تشرين األول،   بين 
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 their شواغلهممن  -الحركة النسائية  موضوع انشغال -األسرة سعهم استثناءي

concerns . 

  حين يسود العنفانتشاراً وحد ة يزداد من المعارف الشائعة أن العنف األسري   

كة إن الحر هذا يعني من كل األنواع.حروب في المجتمع  ؛ أي حين ينخرط في المجتمع

ي ه. العنف، ال في األسرة حصراً، بل  في المجتمع  كل همناهضة معنية بالنسائية 

حصيل تأجل  ، منمشروع يهدف إلى صوغ ثقافة للسالم في مجتمعاتنافي  شريكةٌ، إذاً،

 استدامة السالم في األسرة.

ة دونها  ها كون الكالم عن السالم  هي مهم  م الداعين إليه  يص  عقبات لعل  أهم 

المقاومة "بمواجهة مباشرة مع ثقافة  ضعهمي، واالستسالم أمام األعداء"دعاة إلى  "بـ

 ،تشهادسمن تثمين االما تنطوي عليه هذه الثقافة خذ بالقوة"( و)"السترداد ما أ   "بالقوة  

ً رآلخوبا التضحية بالنفسسلوك تبجيل من و  . ين، أحيانا

**** 

ثالً مع الالعنف، ويبدو إلى أن السالم يبدو في كالمنا متماأخيراً،  نشير،

زائه ) أي مؤسساته(... فيلزم التدقيق في صواب متماثالً مع مجموع أج المجتمع

ً هذا المقولتَين.  المجموعات عمل  الختبار التدقيق سيكون، على األرجح، مرافقا

ً مترافقو، على أرض واقعنا االجتماعيالسالم المنشودة  ثقافةالساعية إلى صوغ  مع  ا

ل عملية المنظمات النسائية المعنية  إن تجربة .ونتائجهالمذكور هذا مسار  في التأم 

ني في النشاط المد درساً ثميناً يصلح استلهامه وف رعندنا تسري بمناهضة العنف األ

  ا. لسالم في مجتمعاتنالالعنف، وصوالً إلى ثقافة االساعي إلى صوغ ثقافة  السلمي
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