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 ملّخص

العنف األسري: رجاٌل  حول كتابقدت يتقدّم هذا التقرير بعرض لمجريات لقاءات حوارية ع    

ها تاشّكلتها، ونّظمت اجتماعوالناشطين االجتماعيين  الناِشطات مع مجموعات مختلفة من يتكّلمون

 ؛راعية  الدراسة وناشرة الكتاب -"أبعاد: مركز الموارد للمساواة الجندرية" منّظمةمع الكاتبة، 

 وزارة  الشؤون االجتماعية ) أو في مراكز شركاء لها(، في –مراكز الخدمات اإلنمائية وذلك في 

في هذه  المشاِركاتو المشاِركينتدّخالت مواضيع  وقد تنّوعت  .مختلفة في لبنانمحافظات 

ريقة وطالميدانية المثبتة في الكتاب المنهج المعتمد في الدراسة ن عط رحت أسئلة اللقاءات، ف

حول  رهم وأفكا المشاِركين. لكن  النقاش تناول أيضاً  آراء إجرائها وصوالً إلى النتائج وتضميناتها

 منفي عملهم االجتماعي، أو  اختباراتهممستقاة من  قراءة الكتاب، بدت، أطلقتها الموضوع

 ، عامة. في بيئاتهم مالحظاتهم

الكتاب  ،البحث العلمي في هذه اللقاءات لدور المشاِركاتو المشاِركين تقييم التقرير يستعرض

قييم ت وكانت وسيلة  .م على الجندرفي مناهضة العنف القائهم في تطوير معارف المذكور تحديداً،

ه في نهاية هذ المشاِركوناستمارة مألها حوله، جدوى النقاش كما  ،االجتماعي  لعملهم فائدة الكتاب

النقاش  فيها: في مدارات الم رسلتقدّم التقرير بقراءة في  مضمون الكالم  نفسه،اللقاءات. وللغرض 

  وعناوينه. 

ن  ،المحّصلة من المعالجة اإلحصائية لالستمارة المذكورةيقدّم هذا التقرير قراءة في المعطيات 

ا، حوله اتالنقاش تات التي تمحورالمالحظات والتعليقات واالستيضاحوتحليالً في مضمون جهة، 

تعيين أوجه تلقّي دراسة علمية حول العنف األسري من جانب وذلك، من أجل  من جهة أخرى.

ي ف هذه الدراسة من الستفادة التي يحتمل تحصيلهال  إدراكهمته، ورصد أفراد معنيين بمناهض

 . واتجاهاتهم هممعارفمع ها مواءمة ما جاء فيومدى  ،ممارساتهم العملية

نتجة من جانب م   ،إلى توصيات ترمي إلى جعل النقاشات حول مواد معرفية ويخلص التقرير 

ممارسة مستدامة من جانب هذه  غير الحكومية في موضوع العنف القائم على الجندر المنّظمات

ون والناشط الناِشطات، من خاللها،تفّحصي فرصة. وترمي أيضاً إلى جعل هذه النقاشات المنّظمات

في و ،المذكورةعلى ضوء المواد المعرفية  ممارساتهم وأفكارهم واتجاهاتهم   في العمل االجتماعي

إلشارة إلى الشراكة ) غير المعلنة( مختتماً با  ، ماتهممنظّ  لة لعملادئ حقوق اإلنسان المظلِّ إطار مب

عى غير الحكومية التي تس المنّظمات) أو الباحث( في شؤون الجندر، وبين  بين الباحثة

 إلحقاق المساواة الجندرية.  
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  نتائج االستمارةأوالً:                                 

 رأيهم في الكتاب -أ                     

 في النقاشرأيهم  -ب                     
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 توسيع المشاركة 

 تركيز المشاركة 

ً ثا                       مداراتهاو اتالنقاش عناوين: نيا
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 في البحث والمنهج*           
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 الشائع والعلمي*         

 الحياد والموضوعية*                  

 الكتاب بعدما   -ب

  النساء ملومات والرجال مظلومون 

  التربية ثّم التربية 

 األسرية ومسؤوليتهاالتربية  -

 التنشئة االجتماعية  -

 الجهل والتوعية -

 القانون والتربية -

 إعادة التربية  -

 ثالثاً: التوصيات

 بمثابة خاتمة

 مالحق
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 اللقاءات الحوارية حول كتاب

 العنف األسري: رجاٌل يتكّلمون

 )عرض وتقييم(

 عزه شرارة بيضون

 

 قديمت

لموارد للمساواة الجندرية". إن بعضاً من هذه اكز مرعلى أنها  "أبعاد" عن ذاتها " منّظمةف عرِّ ت  

الموارد هي موادّ معرفية يتعيّن توفيرها للعموم، وللعامالت والعاملين فيها  كما لدى جماعاتها 

ٌل االعنف األسري: رج فة ببرامجها، خاصة.  ويندرج عقد اللقاءات الحوارية حول كتابالمستهد  

كتاب ال دعوة فئة من قّراء هذاالغاية من  إن نحن بصدد تقييمها، في هذاالسياق.  والتي، يتكّلمون 

ن يكول :  هي دعوة كل واحد منهمنفسها  دعوة للنقاشاله في لقاءات حوارية متضّمنة في نقاشإلى  

 ً ً قارئا ً  ،ناشطا استرجاع مخزونه على القارئ هذا ويؤمل من ذلك أن يعمل فحسب. ال متلقيا

ذلك و ؛وتلك الخبرات مخزونهذا الالكتاب مع  مواءمة  ما قرأه فيألجل ته العملية اخبرو ،المعرفي

. تعيين أوجه االستفادة من مضمونه، من جهة، واإلضافة على ما جاء فيه، من جهة ثانية لغاية

ي ف لمعرفة المعروضةإزاء اشاهدا متيقظاً وناقداً نبيهاً   يكونأن  ذلك، على "الطلب" إليه يوينطو

في " كين"مشار  يكونوا لكي شين شات والمناقِ المناقِ  دعوة بمثابةوارية الح. هذه اللقاءات الكتاب

أهمية اإلقرار ب  عنتعبيراإلصغاء إلى أقوالهم و .المطروح حول الموضوع إنتاج المعرفة

فة، ما دعوناه بإنتاج المعرإلى دائرة  مليةالع تهمامهمّ توسيع دائرة الرغبة في عن مشاركتهم، وأيضاً 

     ابقاً، حصراً. المصوغة س العملية هالتضميناتمنفّذين  يكونون الف

  

 لقاءات حول الكتاب 

لقاء مع مجموعات مختلفة  3عشرأحد  ... العنف األسري في هذا السياق، ع قد حول كتاب

ظلّة م العنف األسري وعامالت وعاملين تحتفي مناهضة  والناشطين االجتماعيين الناِشطات من

في مجموعات شّكلتها، ونّظمت  ، أو بعضه، تمهيدا لنقاشهالكتاب قرؤواهؤالء . حقوق اإلنسان

راعية  الدراسة وناشرة  -"أبعاد: مركز الموارد للمساواة الجندرية" منّظمةاجتماعها مع الكاتبة، 

فسحة ثمينة للتبادل والحوار حول الموضوع  ، من وجهة نظر الكاتبة، الكتاب. كانت هذه اللقاءات

 عقدت وبين هؤالء في ما بينهم. والناشطين، الناِشطات بين الكاتبة وبين

                                                           
،  وأحد عشر في 2016عقُد واقعاً ثالثة عشر لقاء مع ناشطات وناشطين في المجاالت المذكورة، اثنان منهما عقدا في  خريف  3 

 . 2017خريف 
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أكثر ، وشارك فيها 2017انون األول من العام ك 18تشرين األول و 12هذه اللقاءات بين 

 ،توّزعوا على المناطق اللبنانية  في هذه اللقاءات المشاِركونو المشاِركات .ورجلامرأة من مئة 

  هكذا: وبحسب الجندر،

 

 ترتيب

 اللقاء

 المشاِركاتعدد  تاريخ اللقاء مكان اللقاء

 المشاِركينو

 رجال    نساء   

مركز الخدمات االجتماعية /  -بنت جبيل  1

 وزارة الشؤون االجتماعية 

 9 أكتوبر 21

 

 3 

 1      3  نوفمبر 8 بيروت -مقر أبعاد 2

 2  13 نوفمبر 17 الشويفات -مكتبة شكيب أرسالن  3

مركز الخدمات االجتماعية  -حوش األمراء  4

 / وزارة الشؤون االجتماعية

 صفر 8 نوفمبر 21

5 CISH- المركز العالمي لحقوق اإلنسان- 

 جبيل

 4  9 نوفمبر 23

مركز الخدمات االجتماعية / وزارة  6

 4بيروت -المصيطبة -الشؤون االجتماعية

 صفر 9 نوفمبر 27

مركز الخدمات االجتماعية / وزارة  7

 طرابلس -القبّة -الشؤون االجتماعية

 صفر 7 ديسمبر 4

 مركز الخدمات االجتماعية / وزارة 8

 الغبيري -الشؤون االجتماعية

 صفر 8 ديسمبر 7

مركز الخدمات االجتماعية / وزارة  9

 الغبيري -الشؤون االجتماعية

 صفر 7 ديسمبر 14

 4 13        ديسمبر 15 بعلبك  -فندق بالميرا   10

مركز الخدمات االجتماعية / وزارة  11

 الشويفات --الشؤون االجتماعية

 صفر 5        ديسمبر 18

 المشاِركينمجموع  لقاء 11     :مجموع اللقاءت المنعقدة  

 المشاِركاتو

 91  14 

ن في ناشطيالو الناِشطاتمنعدد نعقدت بين الكاتبة وبين ابيّن تاريخ ومكان اللقاءات التي ي  (1الرقم )جدول ال

 حضروا هذه اللقاءات.  العمل االجتماعي

 

الوقت األكبر،  هم، واحتّل كالمالمشاِركاتو المشاِركينالت محاور تدخّ  وقد تنّوعت

فكيك بعض تمن شأنها وتقارير  نتائج أبحاث، أو تقديم اإلجابة عن أسئلةصر تدّخل الكاتبة على فاقت

وهذه   ،التعليقات حول ما جاء في الكتاببداء إلالستيضاحات ول استدعاءكان هناك . اآلراء الشائعة

إذ و المنهج المعتمد في الدراسة وطريقة إجرائها وصوالً إلى النتائج وتضميناتها. على  اشتملت

 إبداء مالحظات، أو طرح أسئلة، أطلقتها قراءة الكتاب، المشاِركينو المشاِركاتتمنّت الكاتبة على 

قائمة الهم وإعالن مواقف هموجهات نظرما جاء فيه، استرسل  هؤالء في عرض وإن تجاوزت  

 ،النقاش بالحماسجو سم تّ اقد . وأو خبراتهم الحياتية، عامة ،االجتماعي حظاتهم في عملهمعلى مال

لة من مسؤوكانت غالباً )  النقاش التي اختبرتها ميّسرة لصعوبةا كانت من بعض عالئمهغالباً، و

  ه!في ضبط (اللقاءتنظيم عن  "أبعاد" منّظمة

                                                           

 20المصيطبة، في  -مركز الخدمات االجتماعية / وزارة الشؤون االجتماعيةعيّن موعدٌ للقاء إضافي في  4 

 ديسمبر، لكنه ألغي بسبب تخلف أكثر الحضور.
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ين، مأل  النساء والرجال حوالى الساعت   استغرق الذيو ،هذه اللقاءاتمن  في نهاية كل واحد

لمحتملة ااإلضافة  ، وأوجهلكتابول لنقاشل همتقييمرصد  هاكان الهدف من استمارة ها في  المشاِركون

قاش هذا الن من التي يتوقعون تحصيلهاو عملهمالصلة ب أو إلى مهاراتهم العملية ذاتإلى معارفهم 

لم  يملؤوا  المشاِركينو المشاِركاتنشير إلى أن قسماً من . (1وتلك القراءة ) أنظر الملحق رقم  

 ن،وثمانو ة، وعددهم ستاراتمالئي االستماالستمارة ألسباب لوجستية. في ما يلي جدول يبيّن توّزع 

 :الوظيفةبحسب الجنس وبحسب لم يملؤوا االستمارة(  المشاِركين)ألن بعض 

خّصائي/ة أ  
 اجتماعي/ة

حاضنة 
 أطفال

موّظف/ة 
 إداري/ة

عضو/ة  مدّرس/ة
 جمعيّة

 المجموع غير ذلك

 36 نساء 
(61.02%) 

6 
(10.17%) 

11 
(18.64%) 

3 
(5.08%) 

2 
(3.39%) 

1 
(1.69%) 

67* 
(80.72%) 

 7  0 (%25) 4 رجال
(43.75%) 

2 
(12.5%) 

2 
(12.5%) 

1 
(6.25%) 

16 
(19.28%) 

 عضبن، بحسب الجنس وبحسب الوظيفة )*ة وثمانو( يبيّن توّزع مالئي االستمارات، وعددهم ست2الجدول رقم )

 (لم يذكرن مهنهن المشاِركات

  

  هذا التقرير

 الستمارةحصائية لاإلمن المعالجة  المحّصلة قراءة في المعطياتهذا التقرير يقدّم  

 التي تمحور النقاش مالحظات والتعليقات واالستيضاحاتالقراءة في  عرض أيضاً يو ؛المذكورة

كاتبة تان القراءتان تسمحان ل(. هابتدوين عناوينها فاكتفت الكاتبة ،حولها )لم تسّجل هذه النقاشات

ة أفراد معنيين بمناهضمن جانب  سريحول العنف األ دراسة علمية تلقّي أوجه بتعيين هذه السطور

. هذه القراءة العنف األسريمناهضة  ن فيووأغلبهم ناشطات وناشطر، العنف القائم على الجند

 ،جاهاتهمتوا مع معارف هؤالء األفراد تعيّن وجهة مواءمة ما جاء في الكتاب تطمح أيضاً  ألن

 ما يلي:؛ وذلك عبر استقصاء منه في ممارساتهم العملية طبيعة استفادتهم و

 الناِشطات؛ وذلك من منظورالعنف األسريحول موضوع الكتاب  التي يقدمها اإلضافة   -

 .مناهضة العنف القائم على الجندر طين فيوالناشِ 

حول  والتداول شالنقاجدوى  في المشاِركاتو المشاِركينرصد رأي  -

 حول الموضوع.  فحص معتقداتهم واتجاهاتهمعارفهم وتوسيع م وأثره في  الموضوع

  ؛قراءة الكتاب والنقاش حوله أثارتها التي ولالتجاهات لألفكار رصد    -

عياً س  ضوع العنف األسريمو للبحث فيمحتاجة فية وذلك من أجل تعيين عناوين إضا

 مكافحته. لل أنجع تدخّ ح بتسمر قاعدة معرفية توفيإلى 

ات من هذا لقاء من عقدالمرجّوة من شأنها تحقيق أفضل للغاية  توصياتـب إلى ذلك، يتقدّم التقرير 

 اتالمشاِركات شامل لمحّصلة اللقاءات، واستناداً إلى اقتراح على قاعدة التقييم ال؛ وذلك النمط

 ها. في المشاِركينو
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 في النقاش )نتائج استمارة التقييم(في الكتاب و أوالً: 

 

 رأيهم في الكتاب -أ

؟ هل وجدوه المشاِركونو المشاِركات هذي بدء، عن قراءة الكتاب. هل قرأنتساءل، بادئ 

 هو وجه االستفادة من قراءته؟  مفيدا؟ ما

 :عن السؤال األّول بيان بإجاباتهم في الجدول التالي 

 

  ؟*هل قرأت الكتاب نساء رجال المجموع
 نعم قرأتُه كلّه  15 2 17

 نعم، قرأُت أكثر من نصفه 12 4 16

 نعم، قرأُت بعضاً منه 30 6 36

 تسمح لي الظروف كي أقرأ فيهكال، لم  7 2 9

(عن هذا السؤال المشاِركين عدد من لم يجب عن السؤال األّول )* إجاباتهم( لبيان 3جدول رقم  )  

  

من الغالف إلى "الكتاب  قرؤوا المشاِركينو المشاِركاتمن ربع من أقّل  وفي التفصيل، أن

الجزء األّول، أي مدّونة المقابالت مع  ؤواأجزاًء منه. قسم منهم قر قرؤوا. لكن األكثرية "الغالف

أكثرهم أجزاء من األّول ومن رأ ول، فيما قاألحد عشر رجالً، وقرأ آخرون الجزء الثاني، دون األ

لى أن الكتاب نشير إ ح" الكتاب.الثاني. ومنهم من لم يتسلّم نسخة منه في وقت يسمح بأكثر من "تصفّ 

منّى ت ل أيام قليلة. وقدلى مجموعة بنت جبيل، مثالً، قبع وّزع عليهم قبل أسبوعين فقط، ووّزع

ع على القّراء قبل نقاشه بوقت أطول  لوهؤالء    أكثر تأنّياً. قراءة ألجل أن الكتاب وّزِ

إلى أن الفترة التي انعقدت فيها هذه اللقاءات كان بالنسبة  للمعنيات والمعنيين  ، كذلك، نشير 

 ،ة بالنشاطات ذات الصلة ) الستة عشر يوما من فصل الخريفبمناهضة العنف األسري فترة مكتظّ 

غير الحكومية تنشغل  المنّظماتكما أن  ء(؛مناهضة العنف ضد النسالالعام كله،  صة فيالمخصّ 

لوقت االذي قلّص، وفق ما أعلنوه لنا،  فصل بكتابة التقارير حول أنشطتها السنوية؛ األمرفي هذا ال

تمين إلى ين المشاِركاتن نسبة غير قليلة من إإلى ذلك، ف  اليومي. همالمخصص للقراءة في برنامج

، ضمشروع يقترب من نهاياته وال يبدو في األفق ما يشير إلى تجديد عقودهن فيه؛ األمر الذي ي خفِ 

نه، . الالفت أ"اإلحباط"إلى بعض  من حيث المبدأ، من درجة االلتزام الوظيفي لديهن، ويّؤدي بهنّ 

 م بالموضوع: قراءة الكتاب أوال االنشغال الكبير، وال "اإلحباط الوظيفي"، خفّفا من درجة االهتما

 بعضه.

أن الجزء األول منه يحوي ثبتاً بالمقابالت  في مقدّمته في وصف محتويات الكتاب، ذ كر 

بعد تحويلها إلى الفصحى، وجعل مضمونها في ثيمات / عناوين لفقرات تحوي ما جاء متفّرقاً 

فصيل، ، بالتفي كتاب  ما جاء في هذه المقابالت إثبات ومتكّرراً، أحياناً، على لسان المبحوثين. إن

 ،ائعةالش مورعلى قراءة نّص طويل من األ برة الصبديهياً؛ ففي الزمن الراهن باتت قلّ أمراً ليس 

األبحاث  فياالستماع إلى رجال يتكلّمون حول العنف األسري وسبباً ألسف كتّاب كثر. على أن جدّة 

جهة، والرغبة في توفير قاعدة ملموسة للقارئة ) والقارئ( المهتّمة من  وربما العربية( اللبنانية  )

صح القارئ ، ن  هذه المقابالت. في مقدّمة الكتاب إثباتما بعض التردّد بشأن س  بالموضوع، ح  

المستعجل بـ"القفز" عن الجزء األّول، إن شاء، ألن اإلحاالت إلى هذه المقابالت موجودة في 

 . قراءتهاغنيه عن بطريقة قد ت   ،الجزءين الثاني واألخير
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)شفوياً، واستجابة لسؤال الكاتبة  صّرح منهناك الذين شاركوا في هذه اللقاءات،  اءمن القرّ 

ءة إنهاء قرا دالمقابالت؛ وبعض هؤالء عادوا بع -قفز فعالً عن الجزء األول أنه في بدء المقابلة(

الكتاب إلى المقابالت المذكورة من أجل تفحص أدّق لالستنتاجات التي توّصلت إليها الكاتبة، وليكون 

عوره ثم ما لبث أن توقف بسبب ش ،. ومنهم من بدأ بقراءة المقابالتمستنيراً الحكم على على صّحتها 

. اليةالت ، وتوّجه إلى األجزاء (ختالف على سطح كالمهماال بالرغم من)بتكرار أقوال المبحوثين، 

بّروا عن عانشغاالتهم المهنية أو البيتية؛ وبعضهم  الكتاب كامالً بسبب قرؤواعلى أن األكثرية لم ي

 هذه الرغبة أثارها النقاش الجاري في المجموعة. علنين أن مرغبة في قراءته كامال، 

 كيف؟   ؟مفيداً  الكتاب قرؤواالذين  المشاِركونهل وجد 

ولم يجب  ،"؟على السؤال " "هل وجدت الكتاب مفيداً  "نعمـ""""""ب ؤوا االستمارة لالذين م أجاب جميع

 بـ"نعم" عل البند "كال لم أجده مفيداً".  هم أّي واحد من

  لألسباب التالية: وهم وجدوه مفيداً 

 لماذا وجدت الكتاب مفيداً؟ المجموع* النسبة

لق"""ارئ معلوم"""ات  47 63 ل حول ألن"""ه يق"""دّم 

 موضوع العنف األسري في مجتمعنا

ألنه يقدّم للقارئ معرفة أوفر بش""خص""ية    46 61

 الزوج العنيف

ألنه يقدّم للقارئ معرفة  بـ""""""""أثر تطبيق    34 45

ق"""انون " حم"""اي"""ة النس""""""""اء من العنف 

 األسري" على الرجال المعنِّفين

على الشتمال بة كانت ممكنة أن اإلجاا أكبر من العدد اإلجمالي ( لبيان وجه االستفادة من الكتاب )*العدد4الجدول الرقم )

 (، بحسب التعليماتأكثر من تصريح

 

 ،لهؤالء، وقدّم معلومات حول موضوع العنف األسري اءوفّر الكتاب لألكثرية من القرّ 

ر تطبيق على أث تعّرفوا، عبره،معرفة أوفر بشخصية الزوج العنيف،  لكن أقل من النصف  ،تحديداً 

لكن  .قاً ذات داللة بين المبحوثين، بحسب موقع اللقاءوفي كل هذا ، لم نجد فرو. 293/2014قانون 

وفّر  ألنه وجدوه مفيداً  ، أكثر من اآلخرين،األخصائيات االجتماعيات واألخصائيين االجتماعيين

 لهم معرفة أوفر بشخصية المعنِّف.  

سهولة التعبير وسالسته"، وجدوا الكتاب مفيداً بسبب "هم أن ،كتابة ،وصّرح عدد منهم 

"من المفيد والمميز في هذا الكتاب أنه يخبر وجهة نظر الرجال المعنِّفين الذين صدر الحكم وأنه 

ً  ،ألنهأو أن "الكتاب مفيد ، ")بحقّهم( تجاههم إسناده(  )بسببباالستناد إلى  ،إضافة إلى ما ورد سابقا

تفّهم السلوك العنيف للرجال ويدفعك إلى معالجة  )من( أو "يمكنك على ، أمثلة حيّة واقعية"

 هامة في تحديد سبب العنف األسري". أعتقد أن الكتاب يضيء بعض األمور ال"األسباب"، أو 

 " لم يقدّم لمعلومات  -تب  ت  كما ك -نهالكتاب مفيدا أل صاحبتها لم تجد هناك إجابة وحيدة 

 .تبريرات الشخص المعنِّف")لها(  ديدة، لكنه نّظم مفاجئة وج)معلومات( 

أثيراً أكثر ت إضافات على الكتاب لجعله االستمارة الذين ملؤوا المشاِركينواقترح عدد من  

ً لجهقصد ال) " الحاالت المدروسة أكثر شموالً  أن تكون"وفائدة   ةأن تكون الحاالت أكثر تنّوعا

نة ) سعياً للمقار الكالم عن العنف األسري "موقف الزوجات" ،  وأن يشمل(النتماء المناطقي، ربماا

صحة األوالد النفسية". وهناك اقتراح بتناول )في( ، وأال يهمل "أثر العنف األسري ج(مع األزوا

)ألجل مقارنة سلوكهم واتجاهاتهم مع  "مسألة الزوج غير العنيف ونظرته إلى العنف األسري"

، و"تناول كل مسائل العنف كالعنف  لرجال الذين تّمت مقابلتهم، و"توسيع عيّنة" االمعنِّفين(
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لم نحرر ما ) هم عقليته، وليس تبرير تصّرفاته"، و"التعّمق أكثر برأي المعنِّف وف"الجنسي، مثالً 

  تماماً(.فيها ، بل أثبتناه كما ورد الذين ملؤوا االستمارةكتبه 

 

  النقاشفي رأيهم  -ب

 ،وكلّها تشّكلت من النساء فقطفي مراكز الخدمات اإلنمائية،  المجموعات بالنسبة لكلّ  

ينطبق على  لكن ذلك ال. المهنية ها سابقاً في مواقعهنتجربة لم يختبرن مناقشة كتاب مع كاتبته تكان

خارج مراكز وزارة و الناِشطات في مواقع شركاءراد في المجموعات المختلطة التي انعقدت فاأل

من انعقاد  المشاِركينوتراوحت مواقف األشخاض . (1الجدول رقم  )انظر  الشؤون االجتماعية

 بين الحماس إلى التحفّظ المشوب بالترقّب.   -وفق ما صّرحوا للكاتبة -حلقات النقاش 

(، كما سبق وذكرنا. 1 جرى تقييم  مضمون النقاش إثر انتهائه بواسطة استمارة ) ملحق رقم

  وقد جاءت النتائج هكذا:

 

*مجموع الذين استجابوا لهذه التصريحات أكثر من العدد ( لبيان رأيهم في مضمون النقاش )5الجدول الرقم )

                    بحسب التعليمات( ،ن بعضهم استجاب ألكثر من تصريح اإلجمالي للمناقشين أل

(  %83أنه كان باإلمكان االستغناء عن النقاش، وأغلبية كبيرة )  المشاِركينأيٌّ من  لم ير   

حسبوا أن النقاش كان مفيداً في توضيح بعض النقاط حول الموضوع. على أن النقاش لم يثر أكثر 

شخاص من ستة وثمانين رأوا أن النقاش من نصفهم للتعّرف أكثر على الموضوع! فيما أربعة أ

ات داللة روقاً ذ، لم نجد ف.  وفي كل هذا"لنسبة لهكان سيكون أكثر فائدة لو تناول مواضيع مهّمة با"

 . المشاِركينوال بحسب وظائف  ،بين المبحوثين، ال بحسب موقع اللقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقاش الذي جرى اليوم؟ مضمونما رأيك في  العدد* النسبة %

 كان النقاش مفيداً لتوضيح بعض النقاط   71 83

تعّرْفت، في نقاش اليوم، على رأي الزميالت    53 62

 والزمالء حول الموضوع

أثار فيك هذا النقاش الفضول للتعّرف أكثر على    45 52

 الموضوع

أكثر فائدة لو تناول نقاطاً أكثر كان النقاش سيكون    4 5

 أهمية بالنسبة لك

 كان يمكن االستغناء عن نقاش اليوم ) لم يكن مفيداً( 0 0
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بمفعول هذه النقاشات؟ هل هي مؤثرة في نشاطهم  المشاِركينو المشاِركاتوما هو رأي 

 االجتماعي؟

هذه النقاشات مؤثّرة على العاملين/ات في  المجموع النسبة

 العمل االجتماعي:

ألن هذه النقاشات تؤثّر في تحسين أدائهم    43 50

 الوظيفي في المركز 

ألن هذه النقاشات تحّسن تدخالتهم في    44 51

 حاالت العنف األسري

ألن هذه النقاشات  تطّور معرفتهم     56 65

 الشخصية حول العنف األسري

تعينهم هذه النقاشات في تخطيطهم    42 48

 وبرامجهم لمكافحة العنف األسري

ا لهذه *مجموع الذين استجابوفيها) المشاِركينو المشاِركات(، لبيان طبيعة تأثير النقاشات في عمل 6الجدول الرقم )

 بحسب التعليمات( استجاب ألكثر من تصريحالتصريحات أكثر من العدد اإلجمالي للمناقشين ألن بعضهم 

 أن النقاشات كانت "غير مؤثّرة". المشاِركينأي من  لم يجدو، نعم هي مؤثّرة

ول العنف شين حخصية للمناقِ تفضي إلى تطوير المعرفة الش أعلنوا أن النقاشات األكثرية 

ً الذين وجدوا في هذه النقاشات م   ؛ أمااألسري صف نعددهم  لم يتجاوزفللعاملين في مكافحته  عينا

، أكثر من المشتركين اآلخرين، االجتماعيات األخصائياتفي لقاءاتنا. ومالت  المشاِركينعدد 

 لحسبان هذه النقاشات مفيدة في تخطيط برامجهم للتدّخل في هذا المجال. 

 بين التركيز والتوّسع: شاتشين والمناق  اقتراحات المناق   -ج

ّزعت على  في هذه اللقاءات، بند ي طلب ملؤه  المشاِركينو المشاِركاتفي االستمارة التي و 

باقتراحات تجعل النقاشات بين العامالت والعاملين في مجال مناهضة العنف األسري أكثر فائدة  

أو أكثر تأثيراً في عملهم. بعض هذه االستمارات عادت إلينا باقتراحات تشي باهتمام بنشر المعرفة 

  هذا البند أصالً.فيها  ألمبعضها اآلخر لم ي  لكن  .وتعميقها حول الموضوع،

مال أكثر الذين كتبوا اقتراحات بشأن النقاشات إلى الدعوة إلى توسيع دائرتها. هذا التوّسع 

 اخذ أشكاالً مختلفة

 إلى أن اللقاءات التي عقدت في مراكز الخدمات  : نشير، في البدء، توسيع المشاركة

التي عقدت في أماكن عامة فكانت مختلطة فيها نساء، حصراً؛ أما  المشاِركوناإلنمائية كان 

( ً  ضعفات(. في الحالة األولى تمنّت ببيروت، جبيل، بعلبك، الشوي بنت جبيل،جندريا

كة الرجال، وبعضهن حدّدن صفات هؤالء، معنِّفين أو بالعكس غير معنِّفين النساء مشار  

ء ة في الكتاب )الجزتالمثب الرجال المعنَّفينات ومقارنتها  مع سرديّ لالطالع على آرائهم 

يع توسب. فيما طالبت النساء في المجموعات المختلطة كما سبق وذكرنا سابقاً( -األّول

 . "دة حول الموضوعمتعدّ "لسماع آراء غير المعنِّفين كة الرجال مشار  

حول   بحوثين؟( من أجل تحصيل معرفة مباشرةمن الم رح دعوة "حالة" )رجلأقت  

 المعنِّفين،

 ، من حيث المبدأ،، تضعهم مهنهمهناك اقتراحات بشمل أشخاص من مهن وكان

عين، محامين، قضاة، مشرِّ بالموضوع: أساتذة مدارس،   والمهتم في موقع "العارف"

 "أشخاص خارج نطاق العمل االجتماعي لمعرفة آرائهم". ،أي .رجال دين

ر مختلفة من توسيع دائرة اللقاء / النقاش لتشتمل على عناصح اقت رأيضاً، 

الموضوع، ال التركيز على "الدراسة فقط بل تتناول العنف بشكل عام مع تقديم )يليه( 

 نقاش"
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ول حمع األشخاص نفسهم  لندوات وتكثير اللقاءات وتكرارهاإقامة ااقت رح كذلك، 

كافة المناطق، وأن تستهدف مجموعات في  عقدها موضوع، وجعلها دورية ؛ كما ينبغيال

ً للنساء  والرجال؛ واقترح أن تجري مختلفة، كالطالب مثالً، وأن تأخذ منحى توعويا

   (. ة األشخاص الحاضرينمتابعتها )متابع

دعوة باحثين آخرين تناولوا الموضوع نفسه  المشاِركاتأخيراً، اقترحت إحدى 

  من أجل "تبادل الخبرات" 

 

  مفاده رأي بضعة مشاركينعلى عكس المقترحات السابقة ، كان ل:  المشاركةتركيز، 

 .وسيعها، ال تكةتركيز المشار  

، تركيز موضوع النقاش؛ فبدل أن يطلب إلى الحضور المشاِركاتاقترحت إحدى 

أو أكثر لذلك، فالوقت المحدد للنقاش ) حوالى  الكتاب  كله، يجري اختيار عنواننقاش 

ذا بالرغم من أن " النقاش )حول ف لنقاش جوانب الموضوع الكثيرة. هالساعتين( غير كا

 الكتاب كان مؤثراً( وصدى محتوى الكتاب كان رائعاً ومهماً جدا".

 ،بلنقاش الكتافي موضوع العنف األسري  صين واقترحت ثانية دعوة متخّصِ 

ً يجعل الكالم عافي الموضوع صين ة غير المتخّصِ ألن دعو ه فقد الكالم عمقألمر الذي ي  ؛ ما

ن م تتناول محاورندوات عقد وجوب تب في إحدى االستمارات اقتراح مفاده ك  وفائدته. و

 ، ال كلّه دفعة واحدة. الكتاب

 

ً ثا  مداراتهاو اتالنقاش عناوين: نيا
 

قراءة في النتائج المحّصلة من تحليل المعطيات التي وفّرتها إجابات  ،كان ما سبق

التي ملؤوها في  نهاية جلسات النقاش،  االستمارة  فيفي اللقاءات  المشاِركينو المشاِركات

تقييمهم و وفي  اإلضافة التي قدّمها لهم، سمحت لنا بالتعّرف على آرائهم في الكتاب والتي

. في ما يلي، نثبت مدارات النقاش وعناوينه. بعضها وجدواهالذي جرى حوله، للنقاش 

أثارها الكالم حول ما جاء فيه  ،والبعض اآلخر تناول مواضيع على تخومه ،تناول الكتاب

والرجال، في عملهم المهني أو مع مخزونهم  بالمقارنة مع اختبارات الحاضرين، من النساء

 واألسري. هنيالم متفاعلهم مع محيطه المعرفي المحّصل بنتيجة

 

  عن الكتاب -أ
 في البحث والمنهج  

د في الدراسة الميدانية؛ وذلك في في الكتاب، وصف مقتضب للمنهج النوعي المعتم  

ً  للبحث معرض تبرير كونه ً  كالم ضوع المعال  في المو مناسبا حدود صواب  فيج. هناك أيضا

في  ونالمشاِركو المشاِركاتوجه تطبيقات هذه النتائج وتضميناتها العملية. وقد انقسم ، وأنتائجه

 .النقاشات إلى فئت ين 

لى الطرائق المستخدمة في وال إ ،ها بتاتاً إلى المنهجواحدة لم يِشر أفراد    -

ذه ه . في، أو قابلون بهاختيار الباحثة لهذا المنهج"حسن" منوكأنهم واثقون  إجراء البحث،

ويجدونه أكثر مالءمة لمعالجة موضوع  ، عامة،النوعيمنهج لجموعة أيضاً "أنصار" لمال

ون أن الدراسات المالعنف األس  اإلحصائية التي  cross-sectional ْقط عية ري. هؤالء ير 

ً  وهم القارئتتفضي إلى تداول  نسٍب وأرقام،  ً  بأنها تقدّم فهما ر، برغم كون للظاه علميا

  . غير ممثّلة للمجتمع المدروسناتها عيّ 
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أنجزنها؛  هنّ  ن دراسات عليا أو، وأفرادها طالبات جامعيات يحّضرالثانية -

ة تكرار وهي بمثاب -وبدا أن إجابات الكاتبةتساؤالت حول تمثيلية العيّنة،  وقد طرح بعضهن

 حول جدوى إجراء دراسة بعض هؤالء تساءلنلكن  .كافية كانت -ء في تقديم الكتابلما جا

إجابات موقتة عن أسئلة حول  -نوعية إذا كانت النتائج ستبقى في حدود "فرضيات

غ هذه الفرضيات ممكناً دون إجراء دراسات نوعية؟ أال يجدر  الموضوع". ألم يكن صوْ 

بنا االنتظار ريثما نستطيع إجراء دراسات علمية قوامها عيّنات ممثلة للمجتمعات 

بشكل  ناالتدخّ ت وتفيدن نتائجها موثوقة بدرجة كبيرة، فتكو  -نِّفين في حالتناالمع -المدروسة

 ؟أكيد

وال توصيات، كما ينبغي إلى أن الكتاب ال يوفّر حلوالً  إلى ذلك، أشير -

) أشارت الكاتبة في هذا الصدد إلى أن "تضمينات" النتائج  المثبتة  لكتاب هادف أن يفعل.

 (. "توصيات"في الكتاب هي بمثابة 

 

 

  :الغائبون" المبحوثون  العيّنة "   

أكثر من واحد من القّراء والقارئات عبّر عن "خيبة ما" سبّبها عدم شمل زوجات المعنِّفين 

في البحث النوعي المثبت في الكتاب. ودافعهم إلى ذلك االستماع إلى رواية الزوجة بعد أن استمعوا 

ة" ما يقال. الروايت ين، والوصول إلى إطالق حكم  حول "صحّ إلى رواية الزوج، من أجل مقارنة 

وثائق  مثبتة في -أي رواياتهن حول العنف الذي تعّرضن له –أشارت الكاتبة إلى أّن شكاوى النساء 

إقامة الدعاوى على أزواجهن أمام المحاكم اللبنانية، والتي أثبت  وأسباب المحاكمات في دواعي

هذا التعارض واضح شبه التام مع رواية الزوج. إبراز تعارضها  بعضها في الكتاب في معرض 

كانت  ةعبر مقارنة ما جاء على لسان المبحوثين بروايات النساء المثبتة في دراسات لبنانية كثير

 ./ ناجياتفاتناتها نساء معنَّ عيّ 

هذا الطلب من األخصائيات االجتماعيات العامالت مع هؤالء النساء.  وجاءت اإلجابة عن 

بحسب . فدونه عقباتواحد  ليروي كلٌّ منهما روايته  ع الزوجين في إطارجمْ هؤالء صّرحن  أن 

تها زوجها بجدوى مشاركستحيل( أن تقنع المرأة  ممن الصعب ) أو ال  أة المستفيدةخبراتهن مع المر

االجتماعية، إذا لم يكن مجبراً على ذلك ) بواسطة القاضي الناظر في شكوى  تجربتها مع العاملة

 زوجته، في حال حصول ذلك(. 

مضمون المقابالت مع المبحوثين، عن دوافع  حولشون في تعليقاتهم تساءل المناقِ       

ي ه فنيعهدووهو ما ال ؛ حوا أمام الباحثة عن بعض دواخلهمهؤالء المبحوثين ألن يتكلّموا وأن يبو

. وعزا بعضهم  ذلك إلى كون هؤالء في عملهم االجتماعي الرجال، عامة، والمعنّفين منهم خاصة

الرجال المبحوثين، جميعهم، يعيشون في  العاصمة أو في محافظة قريبة منها، ويتمتعون ببعض 

 ف الكل"،التي ال يعهدونها في  البلدات والقرى الريفية حيث "الكل يعر  anonymityالغ فلية

ريباً شكواه  تخبح الرجل بوْ  حسبلي ضرورة اجتماعية، وحيث يوحيث الحفاظ على القناع الرجو

 بيهح ذي مضمون شن الباحثة من الحصول على بوْ . ويستبعد هؤالء أن تتمكّ اتهبهيذكورته ولق أل

 أقلّ  ، كما يتوقعون أن يكون حجم الكالم كانوا من مناطق غير مدينية لو أن مبحوثي الدراسة 

لب مدينة(، األمر الذي يس -ريفا تنّوع انتماء أفرادها الجهوي )فإن عيّنة البحث يعوزه ،. لذابكثير

 ن بها. ال يمكن التكهّ  اً النتائج المحّصلة وتضميناتها عناصر وأبعاد

تضاف إلى األسباب ، ال يعنّفون زوجاتهم ألسباب ظرفيةرجمن هؤالء الرجال، مثالً،  

حيّزاً  رهن، في أس تعلى النساء اللبنانيا عاتهيأخذ التعامل مع تبِ فالنزوح السوري الطارئ؛  عتادةالم

 في غير الحكومية المنّظماتالعامالت االجتماعيات في وزارة الشؤون االجتماعية و انشغال من 
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أن  ، مثالً،بحجم انتشارها. من هذهوال ها، لهن ب  عهد مشاكل ال يهن، وتطرح علأماكن النزوح

النساء في المناطق الريفية المحاذية لسوريا والتي يترّكز فيها النزوح، يتعّرضن لـ"تنافس" مستجد 

 هؤالء النازحات ألنها "متاحة"زوجة ثانية من اتخاذ رجالهن بازحات السوريات يتمثّل بتهديد مع الن

 قد ألزمهن الخضوع إلمالءات أزواجهن بدرجة كبيرة. هذا التهديد قبلذي بدرجة أكبر من  مله

ت وأسرّ  ساءات مقابل الحفاظ على مكانتهن. كما أن العيّنة ال تحوي رجاالً نازحين.والقبول باإل

مهنيّات من السلك النفساني أنهن يتعاملن مع طفالت ويافعات من أسر نازحة تعّرضن إلساءات 

ن واتهن إن هّن بلّغْدنه قبالً؛ هؤالء يجري تهديدهن بحيجنسية من أقاربهن الذكور بتواتر لم يعه

  أي أن العيّنة ينقصها "نماذج" من رجال لو تكلّموا لكانو رووا حكايات مختلفة.  عّما يصيبهن.

الحظوا أن المبحوثين يشبهون، في نواح عديدة، الرجال  المشاِركاتو المشاِركينلكن بعض          

 نعامة؛ ووجدوا كالمهم كّشافاً ع يعملون فيه، بل في المحيط اللبناني في المحيط  اإلنساني الذي

هم، فهم نسلوك الرجال واتجاهاتهم، كما يألفونه ويفترضونه شائعاً. وإن عرفوا رجاالً مختلفين ع

. وما قدّمه البحث الميداني لهم هو تعزيز انطباعاتهم حول الرجال عندنا، مدركون أنهم استثنائيون

والمعنِّفين منهم خاصة، وسمح لهم بـ"االرتفاع" بهذه االنطباعات إلى مستوى "العلم" عامة، 

 بثقة أكبر. ،ذات الصلة ،فيسعهم، منذ اآلن وصاعداً، الركون إلى مالحظاتهم وانطباعاتهم

 الشائع والعلمي 

الناس( هم علماء نفس  ال يفوت الباحثين في علم النفس االجتماعي أن "الناس )كلّ 

عيون".  فالناس كلهم راغبون في معرفة محيطهم األنساني، ويصوغون لتحقيقها  "نظرياتهم" اجتما

الخاصة، أو يتبنّون نظريات صاغها آخرون؛ هذه النظريات تسمح لهم بتأويل السلوكات اإلنسانية، 

ملة الوقوع؛ األمر الذي يعينهم على اتخاذ مواقف أو القيام ن بواسطتها سلوكات محت  ويستشرفو

" تقوم، "نظرياتصاغ ت  ففي مجال العنف ضد النساء، مثالً،  بسلوكات مناسبة لوضعيات بعينها.

 ً ة تسّهل دقيّ صغ عليها سبقوال دينية شائعة ت  على أقاصيص متفّرقة مطعّمة بأمثلة شعبية وأ ،غالبا

 ضميناتها بلهجة واثقة. تتبنّيها، ويشيع ترداد 

 ويأقاصيص ترلم تخل  من هذه "النظريات"؛ وهي قامت على لقاءاتنا، وكما هو متوقّع، 

 ، وتتجاهل عميم خالصاتهابتمن صاغوها سمح لوتصّحتها،  "تجارب ومالحظات فردية "تبرهن

من هذه   برهن عدم صحتها.أو تذلك التعميم، مالحظات  وأقاصيص أخرى تنفي عنها إمكانية 

 يمكن الحدّ منها في أسرنا، فكيفأن العنف ظاهرة أزلية أبدية ال التأكيد  على ""النظريات"، مثالً، 

"المعنّف مريض نفسياً" أو أن  "الرجل الذي اختبر عنفاً في اسرته األولى، القول بأن  إزالتها"، أو 

 إلى ما هنالك. عظيم"، ن النساء كيدهن "إ" أو ف زوجته وأوالده حتماً" سيعنِّ 

تفكيك هذه "النظريات"  العلوم االجتماعيةفي ال يخفى أن من بعض غايات األبحاث 

أويلها الظاهرات المدروسة. ويجهد علماء النفس والمعارف الشائعة، للنظر في مدى صدق ت

االجتماعيون لتمييز أنفسهم عن هذه "النظريات" بإبراز أهمية  الطرائق العلمية التي توّسلوها 

وقفاً م األبحاث النسوية، خاصة، تتخذ من هذه"النظريات"تع بالموثوقية.  ومتتإلنتاج معارف  

نتجة في سياق ذكوري، غير عابئ بمعيش النساء عامة، واختباراتهن في صّحتها، شكاكاً   لكونها م 

 . وع العنف القائم على الجندر، مثالً في موض

داداً حن بصدد تقييمها، أبدوا استعفي اللقاءات، التي ن المشاِركينو المشاِركاتنشير إلى أن 

لتفّحص "نظرياتهم" التي تتظلل بها بعض معتقداتهم وأفكارهم واتجاهاتهم على ضوء المعطيات 

تصحيح معلومات متبناة وغير دقيقة حول الموضوع، أو توفير   إثرم بها الكتاب، أو أحياناً التي تقدّ 

ً معلومات أخرى بنتيجة أبحاث ودراسات  وقائمة، تال ً  ، على قاعدة تتفّوقيا  على الشائععلميا

حاصلين  المشاِركينو المشاِركاتوالمتداول من الكالم. وال ننس  أن الغالبية العظمى من هؤالء 

ن تحت مظلّة شرعة حقوق اإلنسان،  فال ووناشطات وناشطعلى  إجازات جامعية، على األقل، 
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والنخراطهم الناشط غالباً، والحماسي أحياناً، في النقاش نعجب من استقبالهم المرّحب للبحث العلمي 

 حول نتائجه.

  والموضوعيةالحياد 

هو ما قالته  ) مفردات عينة البحث في الكتاب( " أحسست  بتعاطف مع  هؤالء الرجال" 

، فهن يعهدن أنفسهن نصيرات للمرأة . وقد أثار ذلك تعّجبهن!المشاِركاتأكثر من واحدة من 

ّن إلى وجود رواية ثانية وبعضهن  ه  ناشطات في مناهضة العنف ضد النساء. لكن هذا البحث نبّه 

أن  عمدركات بالطب غفل تلك الرواية. هنّ للعنف األسري، وأن االستماع إلى النساء ال ينبغي أن ي  

 على األطفال وعلى الرجال،العنف األسري ال تقتصر ممارسته على الرجال، وأن النساء يمارسنه 

ن لهن الوقع بيّ لكن الكتاب  .يضاً؛ خاصة وأن هؤالء يتبنّين تعريفاً للعنف يتجاوز العنف الجسديأ

 . ه عليهم، ال على النساء فقطتبعاتِ  لهن ح  وض  أو ،الذي تحدثه ممارسة العنف على الجناة

ما قيل أدّى بأكثر من شخص في اللقاءات لوصف الكتاب بـ"الحيادي"؛ وقد قيل ذلك على 

التقريظ بموقف الكاتبة ألنه "حاصل بالرغم من كونها امرأة ناشطة في مجال مكافحة العنف  سبيل

القائم على الجندر"؛ األمر الذي أطلق نقاشاً حول إمكانية "الحيادية" في البحث العلمي. كان على 

لكتاب أن ا الكاتبة التدّخل للتمييز بين "الحيادية" و"الموضوعية". فإذا كانت الباحثة قد أعلنت في

ول رواية الرجال ح إلى تقديمقفاً غير حيادي. لكنها حين تسعى "ال مبّرر للعنف"، فهي تطلق مو

العنف األسري كما جاءت في كالمهم بـ"أمانة"، فهي تحاول أن تكون موضوعية. الحيادية، من 

ث ي األبحامنظور نسوي غير ممكنة في األبحاث االجتماعية، لكن الموضوعية مطلوبة دائماً، وف

النسوية تحديداً، ألن نتائج هذه األبحاث  ت برز مواقع النساء المغيّبة  في المنظومة الجندرية األبوية، 

 لتبدو مخالفة،غالباً، للسائد والمألوف ومحتاجة، إذاً، إلى قاعدة صلبة لتحمل االستنتاجات المحّصلة

 . بموثوقية عالية

الخطاب  بحسبكن، ت، وإن الحياديةبة من نقد مباشر. فم يعِف الكاتلكن إعالن عدم الحيادية ل

. إذ عبّرت بعضهن بعض الحضور في هذه اللقاءاتجانب من  إال أنه مطلوب ،النسوي غير ممكن

تدّخل الكاتبة، أحياناً، في سردها  المشاِركينو المشاِركاتوبيّن المعترضون من . صراحةعن ذلك 

 المشاِركاتالنسوي. لكن ما أثار تحفّظ إحدى  لمجريات المقابالت بوصفه دليالً على انحيازها

الرجال   لى كل واحد منقب" الذي أطلقته الكاتبة ع، كان "اللّ تحّضر نفسها لتكون معالجة نفسانية()

في   ،صحيح أن الكاتبة تعلن! ةوحيد كلمةصر إلى وث وكأنه اخت  ، ليبدو الرجل المبحالمبحوثين

التي بدا أن هؤالء الرجال يعانون منها،  النفسية عن إحجامها عن تشخيص االضطرابات الكتاب

ً ّوج عنوانالذي ت   لكن اللقب بيهاً بدا شمن الحاالت اإلحدى عشرة المعروضة في الكتاب،  كل حالةل ا

! كما أن تلخيص أوضاع المبحوث المثبت في عليهم ة"وصمأن يكون "يكاد وبتشخيص شبه نهائي 

قف الموالقارئ  منع عنياألمر الذي  ،قراءتهالمقابلة  فرض على  بعض منهم وجهة بداية سردية ا

  حفّظ لدى هذه المشاركة كان مثار إعجاب لدى أخرى!التنشير إلى أن مثار الحيادي المرغوب. 

 الكتاببعد ما  -ب

 ئلةاألكثرية لم تقرأه كلّه. وكانت األس أناش لم ينحصر بالكتاب؛ وال ننس  نشير إلى أن مضمون النق

ثبتة، م   فة على ذلك؛ إذ كانت اإلجابة عن بعض األسئلةاشون كشّ والتعليقات التي تقدّم بها المناقِ 

عليقات كافياً ألسئلة وت غالباً، في الكتاب. لكن عنوان الكتاب وعناوين فصوله كانت أحياناً مثيراً 

صلة بموضوع العنف األسري، وموضوع العنف ضد النساء غالباً، واألطفال بدرجة  ذات إضافية

 الحقة. 

 . اومدارات النقاش حوله ،قيلما  في ما يلي عناوين
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 والرجال مظلومون النساء ملومات 

ونه إلى كن أشرْ بعض المجتِمعات في هذه اللقاءات  نفي تقييم الكتاب، أ  بين ما ورد من 

لهّن رواية الرجال المعنِّفين في أسرهم. وبعض العامالت االجتماعيات مع النساء في المراكز وفّر 

اً. وما بدا سابق نهفتقدْ كّن ي المختلفة  أقّرين أن ذلك وفّر لهن مشهداً أشمل لمجريات األسرة العنيفة

 مكونه اك الرجالوتصديقهن إلدر ،اختبارهن لمشاعر من التعاطف مع المعنِّفين ،أنه مثير لتعجبهن

"مظلومين" ومعنَّفين من جانب زوجاتهم؛ وذلك،  بعكس ما تعّودن على سماعه من شكاوى النساء 

اتهام  على ،في ما بينهم ،اإلجماعف؛ ملتِمسات مساعدتهن. على أن البعض اآلخر شكك في رواياتهم

م اتهاكذلك ، واسدين؟(يعقل أن يكون كّل القضاة ف) وهل سبتب الشك القضاة بالفساد كان من بعض 

كّل األطباء الشرعيين بقبول الرشاوي) وهل يعقل أن يكون كّل األطباء الشرعيين مرتشين؟(، 

ون كّل العامالت تك ) وهل يعقل أنواتهام كّل العامالت االجتماعيات بتحريض زوجاتهم عليهم 

 لرجال؟(اكارهات لكّل  االجتماعيات 

عن العنف  ،قليلةأن النساء مسؤوالت، بدرجة غير  بعض العامالت االجتماعيات رأين 

. %50ة بنسب يتحّملن مسؤولية تعّرضهن للعنفمثالً، ، الذي يتعّرضن له. الزوجات ، برأي إحداهن

 عبتهنمن ج نبتة في الكتاب. فأخرجهؤالء ب د ْين مقتنِعات بمظلومية المعنِّفين في رواياتهم المث

السلوك. ومن دواعي استفزاز بروايات تحكي سوء أخالق النساء، واستفزازهن أزواجهن بالكالم و

قصوره عن تأمين متطلباتها المادية الكثيرة،غير المتناسبة مع دخله المالي. مثالً، المرأة لزوجها، 

 بتذكيرهوحين يخسر الرجل عمله، وتضطر المرأة العاملة إلى إعالة األسرة لوحدها، فهي تقوم 

إلى إلقاء اللوم على  منة يصعب عليه تحّملها. وذهب بعضه، مسبِّبة له إها"صبحاً ومساء"بذلك، 

الزوجة ألنها ال  تتحمل، كما ينبغي لها أن تفعل، مزاج الزوج السيئ الناجم عن وقوعه تحت 

  تأمين معيشة أسرته. عنط العمل ومسؤوليته المادية ضغو

ن عاملة اجتماعية، إلى واقعة تبنّي المرأة موقف الزوج من إلى ذلك، أشارت أكثر م   

المسألة،  بدليل إحجامها عن التبليغ القضائي عن العنف الممارس عليها ، والبقاء في دائرة التذّمر، 

سن يلتم . وبعض النساء إذالتبليغ ألنها تدرك أنها "مخطئة " وتخاف تفاقم العنف عليها بنتيجة ذلك

ا مبر أزواجهن، وقانعات بالتفريج غير واثقات من تغيّ يكّن  االجتماعيات،مساعدة العامالت 

يصيبهن. وهناك فئة من الزوجات حريصات على أقنعتهن االجتماعية، وعلى مكاناتهن كزوجات، 

فيتحّملن العنف على أنواعه من أجل الحفاظ على  هذه المكانة وذلك القناع؛ وال يفيدهن كونهن 

واجتماعية تسمح لهن باالنفصال عن أزواجهن، حالً وحيداً للتخلّص من  ذوات امتيازات مادية

عنفهم. إحدى العامالت االجتماعيات روت  للمجموعة عن أوضاع مديرة مدرسة، في المنطقة 

الريفية التي تعمل فيها، تتلقى تعنيفاً متكرراً من زوجها، لكنها ترفض االنفصال عنه ألنها غير 

الوصمة الالحقة بلقب "مطلّقة". في مواجهة حاالت عدم استعداد المرأة التي  مستعدّة لتحّمل تبِعات

مرأة رهن، لدفع الالت االجتماعيات غير مستعدات، بدوتتعّرض للعنف لمواجهته، بدت أكثر العام

  تداعياته.  المعنّفة إلى موقع ال يسعهن تحّمل 

أشكاله، غير مبرر"، تعلن  هل يعني ذلك أن تقبل الزوجة بعنف زوجها؟  "العنف، في كل

 إلعادة التربية"! اتعنِّفين؛  "لكن بعض النساء محتاجالنساء المتعاطفات مع الرجال الم

م القي   ،من جهة ،: هناكالمشاِركاتيبيّن ما سبق، حالة من "حيرة" تنتاب هذه الفئة من 

دة وهناك، من جهة ثانية، سطوة المعتقدات الجندرية السائ التي يدّعين تبنّيها؛النابذة للعنف والتمييز 

التي يتبنّاها الزوجان، ويتصرفان بموجبها: الزوجة المعنَّفة والزوج العنيف، ومفادها الركون إلى 

، بسبب الرجل مسؤول حصري عن إعالة األسرة والمرأةلتعيين الصارم لألدوار الجندرية: ا

وكل  .وعنفه وسيطرته مداراة مزاج زوجهاوتلزم اإلساءة والعنف  تمتصّ اعتماديتها المطلقة عليه، 

 من بعض تعبيرات رجولته.    -والزوجة وتوافقه -الزوجذلك يفترضه 
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 أنبفي هذا النقاش  المشاِركاتّكر ، انبرت أخريات من المجموعة لتذبمواجهة هذه الحيرة

لضرورة ناجماً عن استفزاز زوجته له، إنما هو عنف قائم على ليس باالعنف الذي يمارسه الزوج 

الجندر. فالرجل المعنِّف، نفسه، ال يستجيب الستفزاز آخرين من الرجال، إن في إطار األسرة أو 

ه، أو اإلناث عامة من أسرتخارجها، بالطريقة نفسها التي يستجيب بها الستفزاز زوجته أو أخته، 

هل نقبل أن تعنّف الزوجة زوجها لدى فة مقبولة لممارسة العنف، ز حجّ وإذا كان االستفزامثالً. 

 ؟ ااستفزازه له

ناث في ألنها تستدخل تبِعات انتمائها لجنس اإلقبل به القابِلة بالعنف، إنما تكما أن المرأة  

 لقائلاللمبدأ صارم الستدعاء بعد اال، وثقافتنا االجتماعية. هذه الفئة من العامالت االجتماعيات

ق عليه من فالتذكير  بمبدأ ثان متّ بعد ، و"حق المرأة في األمان في داخل بيتها وبين أفراد أسرتهابـ"

على وجوب اإلعالن عن رفض العنف، بين أفرادها توافق ال، جرى الجميع بأن "ال مبّرر للعنف"

 بمعزل للعنف، والحوار بينهما بديال تسييد ين نفس يهما على دريب الزوج  العمل على تضرورة و

  مسؤولية البادئ به.عن 

النساء المستفيدات من مراكز العمل على نبذ العنف مع ت إحدى العامالت، أن و  ور   

بدأن يمارسن ضبط   بدأ يعطي ثماره. هؤالء المستفيدات تماع في وزارة الشؤون االجتماعيةاالس

تمهيداً  ،في التربيةجدوى سلوكهن الجديد  السلمي مع أوالدهن، ويلمسنالنفس واللجوء إلى الحوار 

   سبيالً إلشاعة السلم في أسرهن. ، بوصفهإلقناع أزواجهن به

    

 التربية  ثمّ  التربية 

 

 ألسرية ومسؤوليتهاالتربية ا -

كانت التربية األسرية العنوان الغامر في هذه اللقاءات، فلم يخل  أيُّ منها من االستفاضة 

التربية "د، بموافقة األكثرية، أن هذه اللقاءات انبرت أكثر من مشاِركة لتؤكّ حولها. ففي كل واحد من 

ً المسؤول األهم في جعل الرجل معنِّ هي في األسرة  . فإذا كان العنف هوالسائد في التخاطب بين  "فا

 ها الحقاً؛نشئأفراد األسرة األولى للرجل العنيف، فإنه سيكون سائداً ال محالة في األسرة التي سي  

 ال فكاك منه.  ،ل األسر، ليصبح بذلك مقدّراً فيهال مع تناس  ث ويتناس  العنف متوار  

ً أخرى  تقدّمت بمالحظات وأقاصيص نقضت استواء ما افترض أنه  على أن أصواتا

ين من الرجال، مثالً، ؛ من هذه ذ  كمة في تأويل أسباب العنف األسري"نظرية" محْ  كر وجود أخو 

في مقاربة  مهم عنيفاً مع زوجته، فيما توّسل الثاني الحوار المسالِ ، فكان واحد  نشأا في األسرة نفسها

ه، أو العكس  خالفات أسرته ونزاعاتها. كما أن هناك أسرة كان األب فيها عنيفاً فلم يحذ  أبناؤه حذو 

 بالعكس.  

مماهاة الط لها ، وال على و"التربية"، في كالم هؤالء، لم تقتصر على المقصودة، أو المخطّ  

ف في على تقليد المرأة أّمها التي تلجأ إلى التعنيوال رجل وأبيه  لدى تعنيفه زوجته، التلقائية بين ال

أّماً.  ففي تطّور النقاش، برز مفهوم السمات واألدوار النمطية التي هي تربية أوالدها حين تصبح 

ذلك في ممارساتهم اليومية غير يلجأ األهل إلى ترسيخها في نفوس أوالدهم من الذكور واإلناث. و

الطلب إلى البنت أن تلبّي حاجات أخيها وأن تخضع  إلمالءاته  مثالً،ومن تجليّات ذلك،  .المقصودة

 ال لـ"علّة" فيها سوىيعزز خضوعها له، وقبولها بالعنف عليها، ال لسبب سوى كونه ذكراً.  كما 

وبيّنت إحدى العامالت  االجتماعيات  في منطقة غير مدينية، أن من بعض تعزيز ذكورة أنها أنثى. 

يكامل ذلك تماثل السلطة اإلبن، تشجيعه على التسلّط على اخته، وعلى اإلناث في محيطه. وإذ 
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سي البيولوجي حجة يبدو التمايز الجنالعنف على أشكاله، والقّوة، في أذهان هؤالء، مع ممارسة 

 لممارسته، ويصبح أسلوباً مقبوالً للتخاطب مع اإلناث عامة، والزوجة الحقاً. كافية 

الالفت أنه، بخالف ما شهدته كاتبة هذه السطور في لقاءات أخرى من ندوات أو  

محاضرات حول العنف ضد النساء، لم يجِر تلويم األم حصراً على التربية على األدوار النمطية 

 م على الوالد ين معاً. إال نادراً، بل ألقي اللوْ 

وز األدوار تجالشخصية في تربية أوالدها ال ، فشل  تجربتهانت عاملة اجتماعيةإلى ذلك، بيّ 

 المعاملة المساواتية مع ابنتها/ أخته، داخل األسرة،على ابنها اعتراض  وذلك لدى  ؛النمطية السائدة

ً أن ك)  "البيولوجي  لجنسه بره امتيازاً سلبه ما يعت"أي  وأال  ،مثالً  من إناث األسرة، يكون مخدوما

 أقرانه الذكور في وضعه مع أوضاعمقارنة يدرك ذلك االمتياز ب. هو ( يساهم في األعمال المنزلية

األمر الذي جعل هذه العاملة االجتماعية تتخلّى عن  ؛ائلة الموّسعةوالع محيط الحي والمدرسة

  "!الطليعي"مشروعها 

أقاصيص تشير إلى  تراجع "هيبة" األهل على األطفال في أيامنا إلى ذلك، فقد ذكرت 

لصالح وسائل التواصل عبر التكنولوجيات الحديثة؛ وأشير إلى الحيرة التي تتملك األهل  في التعامل 

أدوارهم الوالدية، ليصبحوا شبه جاهلين باألفكار  وصادرتحياتهم  رنت التي اجتاحتمع االنت

 معلومات ٍالتي تبثها والتي يتلقّاها أوالدهم، بشأن الجندر، كما بشأن غيره.والمعتقدات والقيم  وال

  

 نشئة االجتماعيةلتا -

 من اختصاص المشاِركاتوالتربية على السمات واألدوار الجندرية النمطية، وإن جعلتها 

األسرة، وأحالت  مسؤولية ما ينجم عنها من عنف قائم على الجندر عليها، إال أنهن ما لبثن أن 

تنبّهن، مع تطّور النقاش، إلى أن مصادر التربية التي يخضع لها الشخص في مجتمعاتنا المعاصرة 

ات ، من بين قنومتنّوعت لتشتمل على قنوات الثقافة االجتماعية برمتها، على المدرسة واإلعال

تعمل على ترسيخ فلمعتقدات واألفكار حول  الجندر، ايجري بّث ، أخرى. عبر هذه القنوات

ة، والمكانات االجتماعيلألدوار  ة الجندرية األبوية من توزيع اعتباطي وقسريتضمينات المنظوم

والمكان،  لزمانوللسمات الشخصية بإسباغها الصفات الثابتة على الرجال والنساء، غير التابعة ل

وما يلحق بها من معتقدات وأحكام وسلوكات، ومن تشريعات وقوانين وسياسات عامة تعمل، في 

ما يهّمنا في هذا المجال، على تطبيع العنف ضد النساء، بجعل ممارسته من "ِشي م" الذكور، وبجعل 

 إلناث. دى االقبول به  ممارسة مرغوب بها ل

االجتماعيات في منطقة خارج العاصمة مثالً عن مدرسة خاصة وأعطت إحدى العامالت 

منهجية؛  –في المنطقة تعمل على تعزيز األدوار النمطية في القيم التي تبثّها في النشاطات الخارج 

ى وذجاً يحتذمهذه المدارس، والرسمية منها أيضاً، ليشّكل نأشير إلى اعتمد العقاب الجسدي في و

  للتنشئة االجتماعية. 

 الجهل والتوعية -

طات في العمل االجتماعي عندنا، تبرز كلمة والناشِ  الناِشطونمن االنطباعات التي يحملها

"الجهل" بتواتر غير قليل. العامالت االجتماعيات، مثالً، يلمسن ذلك الجهل في اختباراتهن اليومية 

وحيوات أسرهم.  مع النساء والرجال؛ هؤالء يفتقدون المهارات األساسية في إدارة حيواتهم

ّوجوا" في أعمار صغيرة، قبل أن يتسنى لهم إدراك  معنى  وأكثرهم، ال سيما في األسر الفقيرة، "ز 

روت إحدى العامالت االجتماعيات في منطقة الوالدية. األدوار أو أو العالقات الجنسية  الزواج

عاني ضتا المشكلة التي تطفلة في الرابعة عشرة من عمرها مع امرأتين عر ةفقيرة في بيروت زيار
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قد فات  هها "بالرغم من أنل  ا حمْ تها وحماتها، استأخرمنها.  وسرعان ما تبيّن أن المرأتين هما أمّ 

 على زواجها أربعة أشهر"!

سر التي يعاني أفرادها من ين، في األالزوج  أكثر من عاملة اجتماعية أشارت إلى جهل 

ى نفسه ير ، مثالً، . الرجلحاجاته ورغباته -"فردـ"نفسه كالواحد منهم ال يعرف .  فذواتهمب ،العنف

" ، ووفق إمالءاتها. لذا، يبدو وكأنه "جاهلجّسدهي ينبغي عليه أن يذفي مرآة بيئته، وفي التصّور ال

علّه ، ولته كرجل، ويعاني بسبب عجزه عن مؤاءمة شخصه مع الهوية المفترضةبشخصه، وبهويّ 

وفي كثير من الحاالت هو معنِّف ألنه يعتقد أن ممارسة العنف هي  .يعنِّف تعبيراً عن ذلك العجز

 التساؤل.  االعتقاد على محكّ  هويته كرجل، وهو لم يضع ذلكمكّونات " من مكّون "طبيعي

هكذا، فإن التوعية على األدوار األسرية ضرورية، برأي هؤالء، قبل اإلقدام على الزواج. 

إلرشاد قبل الزواج، فإن ذلك يبقى على سبيل وم ببعض اوإذا كانت بعض المحاكم المذهبية تق

ية وال العالئقية وال الجنسية.  وذكر أكثرهم في المجال الروحي، وال يتناول الحياة اليوم"الوعظ" 

ن الحل الجذري لمكافحة الجهل هو في إدماج التربية على الزواج في إطار التربية النظامية، كأن أ

التربية المدنية، وأن يجري تحديث مناهج هذه المادة تباعاً مع التطّور الذي تصبح بنداً من بنود 

 المباشر، فيتمثّل بالتوعية، وفي كلّ ّور أشكالها وحاجاتها. أما الحّل تشهده األسر اللبنانية ومع تط

ومراكز الخدمات  اإلعالم واللقاءات التي تنظمها الجمعيات المحلية والبلدياتاألقنية المتاحة: 

 إلخ..   ةياإلنمائ

يعبّرن عن هن بعض النساء المستفيدات من خدماتوذكرت أكثر من عاملة اجتماعية أن 

 لمنّظماتانها في المراكز المعنية. وحين بدأت رغبتهن في أن يتلقى أزواجهن توعية كالتي يتلقيْ 

ة في أن الرغبغير الحكومية تتوّجه إلى رجال، تمنّى بعضهم أن تتلقى النساء توعية شبيهة. أي 

، سقطة على هؤالء األشخاص من عٍل، إنما هي، أحياناً، منبثقة من حاجاتهم"التوعية" ليست م  

  ويخّمنون أنها مجدية في تحسين نوعية عالقاتهم مع أفراد أسرهم. 

دة ئعزا الجهل المذكور إلى األمية السا في مدينة غير ساحلية، المشاِركينلالفت أن أحد ا

إلى أن مناهجنا التربوية أكثر من مشارك ومشاركة  أشارعن القراءة! وفيها، وإلى استنكاف الناس 

 .     "ن من الناس عندنا تنقصهم المعرفة بهاوحتى المتعلّمـ"الشؤون الحياتية، ف ال توفّر معرفة في

 

 القانون والتربية -

، وكان 293/2014القانون  بة أبرزت أهميةأن الكاتض قراء وقارئات الكتاب حظ بعال

ه عن لمنع كافٍ  ري شرطٌ إقرار قانون بشأن العنف األس كلّي الحضور في صفحاته، ليبدو وكأنّ 

، وعن النساء فيها تحديداً.  وتكّرر، في أكثر الجلسات، نقاش مألوف في الخطاب العام ةأفراد األسر

لدى محاولة اإلجابة عن سؤال النفوس والنصوص(؛ وذلك ين التربية والقانون )عندنا يفاضل ب

هما أجدى، إقرار قانون يعاقب الجاني وبعد أن تكون واقعة العنف قد صريح أو ضمني هو:  أيّ 

وقعت، أم التربية على نبذ العنف واالمتناع عن اللجوء إليه لحل النزاعات األسرية؟ وحجج كل 

 واحدة من الفئتين أيضاً معروفة ومكّررة. 

 ري،كافحة العنف األسمعلى إعالء التربية على القانون في  من شخص أكثر ردّ بالمقابل،  

 فأن القانون مهّم بسبب وظيفته الردعية، ال بسبب وظيفته العقابية، فقط. إن قانوناً يعاقب االمعنِ ب

لين ؛ شأنه في ذلك شأن  كل القوانين  في إطار أسرته يرسل رسالة قوية لكل المعنِّفين المحتم 

الجزائية. كما أن المجتمع ال يمكن أن يقف مكتوف األيدي أمام حاالت العنف ريثما تتمّ تنشئة أفراده 

 .  فالوصول إلىاألسرة إليه في حل النزاعات بين أفراد على نبذ العنف األسري، وعدم اللجوء
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وللنساء فيها خاصة، من كّل أسباب العنف، ها ، آمنة لكل أفراد لى جعل  أسرناالغاية المرتجاة ، إ

 ها. القانون والتربية، من أهمّ وومن كل أشكاله، مهّمة مرّكبة تستدعي محاصرته من كل المواقع، 

 إعادة التربية  -

بالتشخيص؛  إن إحالة ممارسة  المشاِركونو المشاِركاتفي الكالم عن التربية، لم يكتِف 

جعلها أيضاً ا، المترتّبة عليهتبِعات المن العنف القائم على الجندر إلى التربية، وجعله يبدو "طبيعياً" 

فيها عن  الحاضرة والبحث مطلبت إليهم الكاتبة تأّمل ذواته ل مكافحته. فحينب  وسيلة رئيسية  من س  

ال بأنهم ليسوا محّصلة تربية أسرية و عونليها، أقّر المجتمِ بقايا من التربية األسرية التي نشأوا ع

 تهم في ذلك أنهم قد أسهموا في  "صناعة" ذواتهم علىنتيجة تلقائية لتنشئة مجتمعية ، فحسب؛ وحجّ 

ما استقّرت عليه، وبأنهم ما زالوا يجتهدون في صناعتها. لذا، فإن إعادة التربية على نبذ سطوة 

ى رفض العنف في التخاطب بين الناس وبين الزوجين، تحديداً، هو أمر ممكن األدوار النمطية، وعل

 وفي متناول اليد. 

وعيّن أكثرية المتكلّمين المناهج التربوية النظامية، والتربية المدنية تخصيصاً، قناة رئيسية  

قوق لتعديل المعتقدات والممارسات حول األدوار الجندرية لتجعلها أكثر مالءمة مع  مبادئ ح

 لمنّظماتااإلنسان، واالتفاقيات الدولية المنبثقة عنها، ونبذ العنف القائم على الجندر. كما وجب على 

غير الحكومية العاملة على مناهضة العنف ضد النساء بذل مجهود خاص لتوعية النساء على 

 ا. هوجعل التوعية القانونية بنداً أساسياً ومستمراً في برامج المناصرة التي تنفذّ  ،حقوقهن القانونية

ري ساس العنف األسأ، العلّة في المشاِركينر التربية في كل أشكالها كانت ، في كالم أكث

 ووسيلة الشفاء منه،  في الوقت نفسه. 

   

 

 

 ً  : التوصياتثالثا

جات االتحليل اإلحصائي الستمارة التقييم، وبالنظر إلى استنتباإلحالة  إلى االنتائج التي نجمت عن 

في اللقاءات مع مجموعات من العامالت االجتماعيات ومع ناشطات  للكالم الم رسل  التحليل النوعي

وناشطين في العمل االجتماعي، في مناطق مختلفة ... هذا التحليل وتلك االستنتاجات تسمح بصوغ 

: مركز الموارد للمساواة "أبعاد منّظمةحات تتقدّم بها الكاتبة إلى توصيات، هي بمثابة اقترا

تها الغير الحكومية التي تتوّسل البحث الميداني سعياً لجعل  تدخّ  المنّظماتالجندرية"، وعبرها إلى 

 العملية قائمة على المعرفة ومن أجل نشر هذه المعرفة بين أوسع الفئات المعنية بها. 

I  -  كانت المشاركة في النقاش شبه شاملة ، وعلى درجة غير قليلة من الحماس. وتؤّكد مالحظة

اقترح  و ات النقاش، باإلجماع.الكاتبة نتائج االستمارة التي ثّمنت فائدة ما جاء في الكتاب وفي مسار

ع الفئات توسيتعميم النقاشات الشبيهة وجعلها دورية ومستدامة و المشاِركينو المشاِركاتالعديد من 

 المستفيدة منها. 

إلى ذلك، فإن طرح مواضيع على تخوم الكتاب إنما يعني أن المعنيين بموضوع العنف األسري 

 وأنهم يرغبون، بمهنتهم وإن غير مباشرة ،محتاجون لتطوير معارفهم في المواضيع ذات الصلة

 ) الطرح المذكور( بيّنهم ومعارفهم أمام آخرين. كما يأفكارهم واتجاهاتفي فحص "صدقية" 
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كما من أشخاص من مهن  ،رغبتهم في اإلستزادة من المعارف من الكاتبة ومن زمالئهم المهنيين

 مختلفة  يفترضون أن خبراتهم مفيدة لعملهم.   

يد  نصوغ في هذه اللقاءات. للتحد المشاِركينو المشاِركاتاستناداً إلى ذلك، فإن الكاتبة تتبنّى اقتراح 

 التالي:  االقتراح

تطوير المعارف  ذات الصلة مسؤولية سياساتها العامة غير الحكومية في  المنّظماتتتبنّى "  

الجندر خاصة، لدى العامالت والعاملين  بمناهضة  التمييز الجندري عامة، والعنف القائم على

  فيها". 

ش عمل، أو هذا يعني أن  ي خّصص في البرنامج السنوي للمنظمات المذكورة إقامة ور إجرائياً،

من أجل عرض ونقاش كّل منشوراتها  اللبنانية كلها عقد لقاءات، على امتداد  المحافظات

. المنّظماتصلة بنشاط هذه الالمتحالفة معها ذات  المنّظماتوإصداراتها البحثية، ومنشورات 

طبيعة المواد المرشحة للقراءة  )أو  للعرض ( وعناوينها بالتشاور مع الجماعات ويجري  تعيين 

 ير ذلك(. ا. )كتب، تقارير، أفالم، أدلّة، غالمستهدفة به

ن ) واحدة في كّل فصل م السنوي عدد هذه الورش، منّظمةوفي تفصيل ذلك، أن ي عيّن في برنامج ال

ديقة الص المنّظماتتنفيذها، موازنتها، مواقع عقدها،  مواضيعها، المسؤول عن فصول السنة ،مثالً( 

 إلى ما هنالك.  ...فيها المشاِركينالتي ستدعى  للمشاركة فيها، مهنة / صفة األشخاص 

وهناك ضرورة لتنظيم هذه الورش/ اللقاءات بعناية، وباالستفادة من نجاحات اللقاءات التي عقدت  

كأن ت وّزع المادة التي سيجري نقاشها قبل انعقاد الورشة  (، ومن بعض إخفاقاتها؛2017هذه السنة )

بذل جهد لدعوة رجال مهتّمين بالموضوع، ، تعيين محاور الورشة وأهدافها، بمدة زمنية مناسبة

حاجاتهم بالنسبة للمواضيع المناقشة وبالنسبة لصفة في  المشاِركينو المشاِركاتتشاور مع ال

فية والمشاركبن في النقاش المشاِركات يز النقاش توازناً بين ترك توفّر ات، إدارة جلسات النقاش بِحر 

 وإطالق القول وعدم قمعه... إلى ما هنالك.   

. اإلى ذلك، فإن االستفادة من هذه الورش في تنظيم أخرى يفترض تقييمها وبعض التوثيق لمجرياته 

أو يكون منهجياً  قائماً على  ،) كما هي حال اللقاءات الحالية(هذا التوثيق قد يكون غير منهجي 

 فائدة في تعميم هذا التقييم على أعضائها وعلى شركائها. منّظمةتسجيل مجرياتها. وقد ترى ال

بنودها  ، (1أكثر تفصيالً من السابقة، ) ملحق رقم النقاش لتقييم ارة وتقترح الكاتبة استم  

 (.2 .) ملحق رقم  المشاِركينللمشاركات و من التقييم غير المنهجيمستوحاة 

 

 

II –  على  ،في هذه اللقاءات تصريحات مختلفة المشاِركينو المشاِركاتتخلل تعليقات

قائم بعضها على خبراتهم التي اكتسبوها في مسار تخوم الكتاب، أطلقتها تعليقات آخرين، 

عملهم االجتماعي، من جهة، وعلى أفكارهم ذات الصلة بموضوع العنف األسري وما 

يحيط به من معتقدات واتجاهات في خطاباتنا العامة.  تفاوتت هذه التصريحات بين أن 

ة بمبادئ ن ملتزمة بدقّ تكون على توافق مع السائد والشائع في ثقافتنا االجتماعية وأن تكو

 حقوق اإلنسان وتجلياتها في الخطاب النسوي المساواتي. 

 لذا تقترح الكاتبة ما يلي:  

 



21 
 

مقوالت وتصريحات   يحوي ": شائعة حول العنف ضد النساء أفكار " بعنوان إصدار كتيّب "

قوق شرعة ح منظورمن تفكيكها ، وحول الجندر، والعنف القائم على الجندر تحديداً  شائعةسائدة و

  . ها"ي  الحكومية النسوية على هد   المنّظماتالتي تعمل  اإلنسان

ل ي هذه اللقاءات. من ناففي ما يلي بعض أهم هذه المقوالت الشائعة التي دّونتها الكاتبة ف

نه يمكن إضافة غيرها من أقوال شائعة محتاجة لتصويب. كما أنه يمكن جمع القول، إ

 .رءاً للتكراردبعضها تحت بند وحيد 

 .المرأة مسؤولة عن تعنيفها ألنها تستفّز الرجل 

  الرجال أيضاً تعنِّفهم زوجاتهم، لماذا الكالم عن عنف الرجل فقط؟ 

  تسمح له الرجل مظلوم ويتعّرض لضغوط واقعية وعلى المرأة تحّمل مزاجه وإساءاته (

 أن  يفش خلقه(.

  .العنف جزء ال يتجّزا من الطبيعة اإلنسانية،  وال سبيل لمكافحته 

  .العنف من تكوين الرجل البيولوجي وعلى المرأة التكيّف مع ذلك 

    طبيعة المرأة تفرض عليها الحفاظ على األسرة، لذا وجب عليها أن تضّحي وتتحّمل

 العنف داخل األسرة.

  من العنف األسري  يعمل على تفكيك أواصر قانون حماية المرأة وسائر أفراد األسرة

 األسرة اللبنانية. 

  التشريع لقانون حماية المرأة وسائر أفراد األسرة من العنف األسري ال يمنع العنف داخل

 األسرة.

   فقط حين نربّي الذكور على نبذ العنف القائم على الجندر، وأن نربي اإلناث على عدم

 األسري. القبول به، يمكن  مناهضة العنف 

  .التربية على المساواة الجندرية في األسرة وحدها الكفيلة بمنع العنف داخل األسرة 

 .ال سبيل لتغيير الرجل العنيف ألنه تربّى على العنف 

  .الرجل والمرأة متكامالن في الطبيعة، ومن غير الممكن جعلهما متساويين 

  اللبناني يتطلب مئات السنين.النضال من أجل المساواة الجندرية في مجتمعنا 

 أبعاد"( لمغتصب قريبته عقاب ظالم للرجل.  حكم المؤبّد )الذي تتطالب به" 

    /الرجل الذي يعنّف زوجته هو مريض/ غير سوي/ مدمن على الكحول أو  المخدرات

 ذو طبع عنيف. 

 وأدوارها  المرأة المتعلمة والمرأة العاملة أكثر عرضة للعنف من المرأة الملتزمة بيتها

 الجندرية. 

 .المرأة التي تلتزم أدوارها الجندرية الطبيعية ال تتعّرض للعنف  

 

 بمثابة خاتمة   

 

قّرائه والعنف األسري... مجريات  اللقاءات الحوارية بين كاتبة  لعرض في هذا التقرير   

من ناشطين وناشطات يعملون ألجل تحقيق المساواة الجندرية ومناهضة العنف األسري 

ً لمعارفهم .  القائم على الجندر. الكتاب كان، وفق ما صّرح قارئوه، مفيداً لعملهم ومغنيا

 كذلك كان رأي هؤالء بالنسبة للنقاشات التي دارت حوله. 
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شات والمواضيع المتشعّبة التي طرحت فيها تبيّن أن إلى ذلك،  تجد الكاتبة أن أجواء النقا

تناول نّص  ي تعاملهم مع ظون في ومناقشون يقِ الحاضرات والحاضرين قّراٌء غير متلقّين، 

ها هذا الكتاب لديهم موضوعاً في إطار خبراتهم واهتماماتهم.  كما أن التداعيات التي أطلق

شير إلى حاجة هؤالء إلى ، إنما تلتتناول مواضيع ذات صلة والتي تجاوزت ما جاء فيه

ات وتقديم االقتراح ات،"استهالك" المزيد من المعارف. ويشير تقييمهم اإليجابي للنقاش

المزيد من هذه اللقاءات، وإلى توسيعها لتشمل  تنظيم لجعلها أكثر فائدة لهم،  إلى الحاجة إلى

تنعقد حول مواضيع وقضايا وإلى أن حاجة، بحسب الجماعات متنّوعة أو متخّصصة، 

   في عملهم االجتماعي.  تتناول مهنهم ونشاطاتهم

ات عبّرت  عنها مقرر ن الجندر تستجيب لحاجةنشير إلى أن الباحثة ) والباحث( في شؤو 

لّم، نتك مؤتمر بيجنغ، وذيّلت كل واحد من  الشواغل/ مجاالت االهتمام في تلك المقررات. 

جل أن يكون كما ال يخفى، عن الدعوة إلى تفعيل البحث في كل واحد من هذه المجاالت أل

 األمر الذي يفترضبه، من منظور جندري.  والناشطين قائماً على المعرفة لناِشطاتا عمل

 والناشطين في هذه المجاالت.  الناِشطاتبين الباحثات في شؤون الجندر وبين شراكة

غير حكومية من باحثة في شؤون الجندر تنفيذ بحث في موضوع  منّظمةطلب هكذا، فإن 

العنف األسري هو من بعض الشراكة المذكورة.  لكن لقاءات تعقد بين ناشطات وناشطين 

  راكة. لتلك الش تفعيل في إطار العمل من أجل تحقيق المساواة الجندرية حول ذلك البحث هو

لمعنيين أيدي أهمّ ا نتجة إلىالمادة البحثية الم  ضمانة  وصول  تأكدتعقد هذه اللقاءات، فحين ت  

ألبحاثها،  feedback ك المادة، تحصل الباحثة على رجعش هؤالء تلوحين يناقِ  بها.

. وهذا امتياز للباحثة قلّما الرجع أفضل من يمكنهم تقديم ذلكالميدانية خاصة، من جانب 

ً  يحّصله باحثون في مواقع أخرى، وهو ثمينة للقارئات والقّراء تفسح لهم في  فرصة أيضا

هم أكثر استجابة لحاجاتو ،المشاركة في جعل البحوث في شؤون الجندر أكثر صدقيةمجال 

 في المجاالت التي ينشطون فيها. 

 

                                       ******** 

 

 للعمل االجتماعي في بالدنا، هناك ضرورة  في إطار التنمية المستدامة، المظلّة األعمّ 

وتعيين مواقع نتشارها، ال وخلق فرص ،والخبرات المعارفلتطوير 

إن إجراء األبحاث الميدانية، ونشرها  لتسهيل الوصول إليها.   centralizationتركيزها

في لقاءات منتظمة، غير  االجتماعي عملبين المعنيين بها من ناشطات وناشطين في ال

عنية بذلك العمل، غير الحكومية الم المنّظماتفي سياسات   embeddedمندمجةظرفية، و

تكون مدخالً لتراكم هذه الخبرات وتلك  ( أن  وتركيزها ا  ) إجراء البحوث ونشرهايسعه

ً  سبيالً المعارف  و  تطويرها.  إلى  واسعا

 

 4/1/2018بيروت في 
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 االختصاصية في اإلحصاء( تعديلها من جانب تمارة التقييم قبلاس :1ق رقم ملح) 

 

 وزارة الشؤون االجتماعية

 مراكز الخدمات اإلنمائية

  

 عزيزتي العاملة االجتماعية 
 عزيزي  العامل االجتماعي  

 نطرحها عليك من أجل أن  نستأنس برأيك في نقاشنا اليوم .  األسئلة:في ما يلي، بعض 

 . العنف األسري: رجال يتكّلمونكما يهّمنا معرفة رأيك في الكتاب  

حول الرقم، أو الحرف، الذي يسبق كل  رسم دائرةإذا كنت توافق على إحدى اإلجابات عن األسئلة التالية، يرجى منك 
 واحدة من هذه اإلجابات.... 

 شكراً لتعاونك.

 

 المركز  )المحافظة(____________________________________

 ___________________________الوظيفة _______________

 عدد سنوات الخدمة في المركز______________________________

   

 

 أوالً:

 النقاش الذي جرى اليوم؟ ) يمكن  اختيار أكثر من إجابة( مضمونما رأيك في 

 كان النقاش مفيداً لتوضيح بعض النقاط   -أ
 األمور المتعلقة بموضوع العنف األسري سمح النقاش ألفراد المجموعة إبداء الرأي في بعض  -ب
 تعّرْفت، في نقاش اليوم، على رأي الزميالت والزمالء حول الموضوع    -ت
 أثار فيك هذا النقاش الفضول للتعّرف أكثر على الموضوع -ث 

كان النقاش سيكون أكثر فائدة لو تناول نقاطاً أكثر أهمية بالنسبة لك ) يرجى تحديد هذه النقاط(   -ج
____________________________________________ 

 
 كان يمكن االستغناء عن نقاش اليوم ) لم يكن مفيداً( -د

 ثانياً: 

على العامالت والعاملين في العمل االجتماعي الذين يتعاملون مع موضوع العنف  هذه النقاشاتبرأيك، هل توثّر 
 األسري؟ 

  )يمكن اختيار أكثر من إجابة(: مالت ولعاملين في العمل االجتماعيهذه النقاشات مؤثّرة على االعا ( نعم،1)
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 في تحسين أدائهم الوظيفي في المركز  تؤثّر ألن هذه النقاشات (أ)
 ألن هذه النقاشات تحّسن تدخالتهم في حاالت العنف األسري  (ب)
 تطّور معرفتهم  الشخصية حول العنف األسري  ألن هذه النقاشات (ت)
 تعينهم هذه النقاشات في تخطيطهم وبرامجهم لمكافحة العنف األسري   (ث)
 تؤثّر فيها هذه النقاشات( -لم تذُكر-) يرجى تحديد أمور إضافية غير ذلك،  (ج)

 _________________________________________________ 

 ، ( كال2)

والعاملين في العمل االجتماعي الذين يتعاملون مع  في تطوير معرفة )أو سلوك ( العامالت)أ( هذ النقاشات غير مؤثّرة  
 موضع العنف األسري  ؟ لماذا، برأيك؟ ) يرجى التحديد(

_______________________________________________ 

 ؟هل لديك اقتراح )أكثر من اقتراح( لكي تصبح هذه النقاشات مفيدة )أو، أكثر فائدة(  أو مؤثرة ) أو،أكثرتأثيراً()ب(  

_____________________________________________________ 

 
 
 

 ً   ثالثا
 هل قرأت الكتاب؟  (1)
 نعم قرأتُه كلّه  -أ

 نعم، قرأُت أكثر من نصفه  -ب
 نعم، قرأُت بعضاً منه  -ت
 كال، لم تسمح لي الظروف كي أقرأ فيه -ث

  ً  رابعا

 إذا قرأت الكتاب ) أو جزءاً منه(، هل وجدته مفيدا؟

 ) يمكن اختيار أكثر من إجابة( مفيداً.  لماذ؟نعم وجدت الكتاب  -1

 الكتاب مفيد ألنه يقّدم للقارئ معلومات حول موضوع العنف األسري في مجتمعنا  -أ

 الكتاب مفيد ألنه يقّدم للقارئ معرفة أوفر بشخصية الزوج العنيف   -ب 

 تطبيق قانون " حماية النساء من العنف األسري" على الرجال المعنِّفين أثرالكتاب مفيد ألنه يقّدم للقارئ معرفة  بـ -ت

وجدته مفيدا ألسباب أخرى  ) يرجى  ذكر األسباب األخرى( -ث
_____________________________________________________ 

 كال لم أجْده مفيداً  -2

 معلومات، أو معرفة، غير معروفة مني عن موضوع العنف األسري  لم يقّدمألنه  -أ

 غير ذلك ) يرجى ذكر أسباب أخرى(  -ب
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 كان سيكون مفيداً ) أو أكثر فائدة ( لو  تناول مسألة ) أو مسائل( أكثر أهمية  )يرجى ذكر المسألة أو المسائل( -3
 
 _______________________________________________ 
 

 _____________________________________________ 
 
 شكراً من فريق أبعاد

************* 

 

 استمارة لتقييم نقاشات حول العنف األسري(مقترح  :2 ملحق رقم)

 الجندر          امرأة                                 رجل

 ____________________________ السن

 البلدة(  ____________________________________دينة ) أو مال 

 الوظيفة / العمل__________________________________________

 عدد سنوات الخدمة ______________________________

المناسب لكل واحد من التصريحات  في المربّع  Xعالمة  نرجو  أن تقرأ التصريحات التالية ، وأن تضع 

    التالية:

 حالتصري نت موافقاً علىتحت "نعم موافق" إذا ك Xعالمة  ضع 

 عليه نت غير موافق أو "ال غير موافق" إذا ك

  ال

 غير موافق

  نعم

  موافق

  

   

 موضوع الكان النقاش مفيداً لتوضيح بعض النقاط حول 

  

1 

   

 في بعض األمور حول الموضوع أن أبدي رأييسمح النقاش لي 

 

2 

   

 تجاه العنف مواقفيمن نقاش اليوم حثّني على إعادة التفكير في واحد أو أكثر 

 األسري

 

3 

   

  ترّكز حول تحليل أساس المشكلةكان النقاش سيكون أكثر فائدة لو 

 

4 

   

  متنّوعة حول الموضوع  آراء التعّرف علىسمح لي النقاش ب

 

5 
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 كان يمكن االستغناء عن نقاش اليوم

6 

   

 في عملي االجتماعي أدائيهذه النقاشات  مفيدة  ألنها  تؤثّر في تحسين  

  

7 

   

كون المجموعة المناقِشة  أكثر تنّوعا ) يكون فيها  أشخاص من تل أن كنت  أفضّ 

 مهن مختلفة معنيين بالموضوع الذي نناقشه(

8 

   

في النشاط الشخصية للعامالت والعاملين   المعرفة هذه النقاشات  تطّور 

 االجتماعي 

9 

   

  في العادة، النقاشات ال  تؤثّر في قناعاتي  

10 

   

 من نفس اختصاصي ينحصر النقاش بين أشخاص كنت  أفّضل أن 

11 

    

العامالت والعاملين في العمل  سلوك  هذ النقاشات غير مؤثّرة  في تطوير

 االجتماعي

12 

     

 للجميع بالتساويإدارة النقاش  أعطت الكالم 

13 

    

 مفيداً نقاش اليوم لم يكن 

14 

   

)أي أن  يكون النقاش أفضل حين يكون األشخاص المناقشون من جنس وأحد 

 تكون المجموعة كلها من النساء أو كلها من الرجال(

15  

   

 تغيّر موقفي من بعض األمور بعد نقاش اليوم

16 

   

 للتعّرف أكثر على الموضوعأثار فّي هذا النقاش الفضول 

17 

   

 ترّكز حول الحلول للمشكلة المطروحةكان النقاش سيكون أكثر فائدة لو 

18 

   

 موضوع نقاش اليوم ال يثير اهتمامي

19 

     

 كان على إدارة النقاش أن تمنع بعض المتكلّمين من االسترسال في كالمهم

20 

 

 للمجموعة( 2و ) (  لك1) يرجى تقديم اقتراحات من أجل تحسين هذه النقاشات وجعلها أكثر فائدة   

______________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 شكرا  


