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يوم المرأة العالمي ...ي
«حماية المرأة من العنف األسري» من يخاف إقرار هذا القانون؟
عزّه شرارة بيضون*
في شباط ّ ،2009
تقدمت «حملة تشريع حماية
ال �ن �س��اء م ��ن ال �ع �ن��ف األس� � ��ري» ( )1م ��ن مجلس
ال� � ��وزراء ال�ل�ب�ن��ان��ي ب �م �ش��روع ق��ان��ون ي��رم��ي إل��ى
ح� �م ��اي ��ة ال � �ن � �س� ��اء م � ��ن ال� �ع� �ن ��ف األس � � � � ��ري .وه ��و
ق ��ان ��ون ال ت�ق�ت�ص��ر م� � ��واده ع �ل��ى ع �ق��اب ال �ج��ان��ي
(أو ال �ج��ان �ي��ة) ،ب ��ل ت� ّش�ت�م��ل أي �ض��ًا ع �ل��ى ت��دا ّب�ي��ر
وق��ائ�ي��ة ،وأخ ��رى ت��وف��ر الحماية ل�ل�م��رأة املعنفة،
أو تتعامل م��ع ت��داع�ي��ات ال�ع�ن��ف عليها .إض��اف��ة
إل��ى ذل ��ك ،ي�س�ت�ه��دف ال �ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ة اإلن�س��ان�ي��ة
واالجتماعية ذات الصلة :فهو يتناول الهيئات
الرسمية اإلداري ��ة واألم�ن�ي��ة والحقوقية املعنية
ب��ال �ق��ان��ون وم��واض �ي �ع��ه ،وي �ق �ت��رح ب��روت��وك��والت
ل �ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا وي � �ق� ��وم ب �ت��وص �ي��ف ص�لاح �ي��ات �ه��ا
ومهمات أشخاصها (القضاة واملحامون ،قوى
األم� ��ن ،امل ��رش ��دات االج �ت �م��اع �ي��ات ،ال �ع��ام �ل��ون في
املجال الصحي والنفساني واإلرشاد االجتماعي
وال �ت��رب��وي واإلع�ل�ام ��ي ،إل ��خ  ،)...واألس� ��س التي
ُتبنى عليها برامج تدريبهم ،كي ُتصبح ّ
مهيأة
للتعامل مع العنف املذكور.
وق��د أق� ّ�ر مجلس ال ��وزراء ض ��رورة إب ��رام القانون
في بيانه ال ��وزاري ( )2بعدما أض��اف إليه فقرة،
تشترط عدم تعارض بنوده مع قوانني األح��وال
الشخصيةُ ،ليحال بعد ذل��ك بتاريخ 2010/6/2
إل��ى لجنة اإلدارة وال�ع��دل في البرملان اللبناني.
وراف��ق املسار املذكور حمالت إعالمية وإعالنية
ّ
األعم طلبًا لنصرته،
واسعة ،استهدفت الجمهور
وأخ � ��رى ت��روي �ج �ي��ة م ��ع امل� �ش � ّ�رع�ي�ن ،إض ��اف ��ة إل��ى
ت�ظ��اه��رات واعتصامات دع��ت إليها وق��ام��ت بها
«حملة التشريع  »...امل��ذك��ورة أع�لاه .وقابل هذه
ال �ح �م�ل�ات وال �ت �ح��رك��ات أخ� ��رى م �ن��اوئ��ة أط�ل�ق�ه��ا
«ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان وال�ج�م�ع�ي��ات النسائية للدفاع
عن األسرة» ( ،)3مدعومًا من بعض رجال الدين،
ومؤسسات دينية ،أهمها َ دار الفتوى .وقد دعت
لجنة العدل النيابية الطرفني ـــــ «الحملة الوطنية
 »...و«ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان  »...ـــــ إل��ى ن�ق��اش م�ش��روع
القانون واملالحظات عليه.

املناهضون يقولون ونحن نقول
نناقش ،في ما يلي ،إحدى ( )4املقوالت املتعددة
التي ّ
تقدم بها مناهضو مشروع القانون؛ وهي
مقولة شائعة يطلقها كثير من الناس ،لكن هؤالء
ص��اغ��وه��ا وش� �ح ��ذوا ال �ح �ج��ج امل �س� ّ�وق��ة إلث �ب��ات

«صحتها» .ففي املالحظات التي تقدمت بها دار
الفتوى لدحض مشروع القانون ،فقرة رق��م ،14
ّ
ترى «أن هذا القانون يزعم تحقيق املساواة بني
الرجل وامل��رأة في الحقوق وال��واج�ب��ات ،في حني
ّ
أن ه��ذا األم ��ر غ�ي��ر واق ��ع ل�ك��ون م �ش��روع ال�ق��ان��ون
م�ب�ن�ي��ًا ف��ي األس� ��اس ع�ل��ى ت�ك��ري��س ال�ت�م�ي�ي��ز بني
الجنسني  .»...أم��ا «ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان والجمعيات
من أجل الدفاع عن األسرة» ،فقد عمد الى تطوير
ّ
هذه الفكرة من منظور نفسي اجتماعي ،مؤكدًا
ّ
أن إب � ��رام ق ��ان ��ون «خ� ��اص ب ��امل ��رأة» ُي �ف �ض��ي إ ّل��ى
«ت �ع��زي��ز ال�ت�م�ي�ي��ز ال �ع �ن �ص��ري وال �ن ��وع ��ي»؛ ألن ��ه،
ول��دى استهدافه اإلن��اث دون الذكور ،يعزز مبدأ
عدم املساوة بني األنثى والذكر ،وحق االثنني في
الحماية.
ن�ن�ظ��ر ع��ن ك�ث��ب إل ��ى م��ا ي�ق��ول��ه امل �ن��اه �ض��ون من
م �ن �ظ��ور ال � ��واق� ��ع .ف��ال �ت �ش��ري��ع ألي ق ��ان ��ون إن �م��ا
يستجيب ل�لإل �ح��اح ال ��ذي ي�ف��رض��ه ال ��واق ��ع .ه��ذا
ّ
الواقع يتصف ،في مسألة العنف األسري بـ«عدم
امل� �س ��اواة» ب�ي�ن ال �ج �ن� َ�س�ين :ف��ال�ن�س��اء ال ��راش ��دات،
املعنية بالعنف امل�م��ارس داخ��ل
وف��ق ال��دراس��ات َّ
األسرة عندناُ ،يعنفن بنسبة تفوق النسبة التي
ّ
بها الرجال في إطار األسرة بدرجة فائقة.
يعنف ّ
صحيح أننا نفتقر ،في ّلبنان ،إل��ى اإلحصاءات
ال�ش��ام�ل��ة ال �ت��ي ت �ب�ّي�نّ ب��دق��ة م��دى ان�ت�ش��ار العنف
داخ��ل األس��ر اللبنانية ،وال نملك رق�م��ًا موثوقًا
ي� �ع�ّي�نّ ن �س �ب��ة ض �ح ��اي ��ا ال �ت �ع �ن �ي��ف م� ��ن ال ��رج ��ال
إل ��ى ض�ح��اي��ا ال�ت�ع�ن�ي��ف م��ن ال �ن �س��اء ،ل�ك��ن بعض
الدراسات الجزئية (وهذه تجاوزت املئة بخمس
ّ
ع �ش��رة ،ال�س�ن��ة امل��اض �ي� ّ�ة) ت�ش�ي��ر إل ��ى أن ال�ن�س��اء
ّ
اللبنانيات ال�ل��وات��ي ُع��ن�ف��ن ف��ي ف�ت��رة معينة من
ّ
�راوح بني الربع والثلث ،وأن %95
حيواتهن ،ت�ت� ّ
من األفراد املعنفني داخل األسرة هم من النساء،
مقابل  %5من الرجال.
ّ
إل��ى ذل ��ك ،ف��إن ال�ن�س��اء ُيقتلن داخ ��ل أس��ره��ن من
قبل الرجال ،بنسبة  .%100باملقابل ،ال تشير أية
دراس ��ة إل��ى اح�ت�م��ال أن ي�ت�ج��اوز تعنيف ال��رج��ل
الراشد من قبل امرأة الـ .%5
ّ
إن تقديم مشروع قانون لحماية النساء من العنف
ّ
األس��ري ال ينطوي ،كما يدعي بعض معارضي
ال �ق��ان��ون ،ع�ل��ى ت�ع��زي��ز «م �ب��دأ ع��دم امل �س��اواة بني
األنثى وال��ذك��ر» (ملصلحة األن�ث��ى)؛ بل هو يعمل
على ردم الفجوة القائمة بني النساء والرجال في
َّ
الشخصيني في إطار
مجال توفير األمن واألمان
ُ
ّ
األسرة ،في حني تخفق القوانني اللبنانية املرعية

اإلجراء في توفير ذلك .إننا ندعو من يخشى أن
يؤدي إبرام هذا القانون إلى التمييز ّ
ضد الرجل،
ّ
أن ي��ط �ل��ع ع �ل��ى ال ��دراس ��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��دي�ن��ام�ي��ات
العالقات بني النساء وال��رج��ال في دائ��رة العنف
ّ
املتبادل بينهما في إطار األسرة .صحيح أن هذه
ّ
ال��دراس��ات قد رص��دت عنفًا مارسته قلة ضئيلة
م��ن النساء ض� ّ�د بعض ال��رج��ال ،لكن ه��ذا العنف
ك��ان دائ �م��ًا ب�م�ث��اب��ة ّ
رد ف�ع� ٍ�ل ه ��ؤالء ال�ن�س��اء على
ع�ن��ف ال��رج��ال ع�ل�ي�ه��ن .ون�س�ب��ة ال �ن �س��اء ال�ل��وات��ي
يلجأن إلى العنف ّ
لرد العنف عليهن هي ضئيلة
فاالستراتيجيات املستخدمة من
على كل ح��ال؛
ّ
النسبة األكبر من النساء املعنفات داخل أسرهن
ّ
ت��ت �س��م ب��ال �س �ل �ب �ي��ة ،غ��ال �ب��ًا ،وب �ت �ف ��ادي امل��واج �ه��ة
ّ
العنيفة ،إذ إن األكثرية الساحقة منهن يلجأن
إلى االستغاثة ،أو الهروب ،أو االن��زواء أوالبكاء،
ّ
بالسيد محمد
أو طلب الرحمة إلخ .وهو ما حدا
ً
حسني فضل الله ،مثال ،إلى دعوة هؤالء النساء
ّ
ف��ي ّف�ت��واه الشهيرة إل��ى ال�ت�ص��دي بالعنف ضد
املعنفني.
ّ
ونحن ال نجزم بأن النساء لم يلجأن إلى العنف

األعراف والتقاليد مع قوانين
الشخصية وضعت
األحوال
ّ
هش
المرأة في موقع ّ
ّ
ّ
ألن �ه � ّ�ن «م �ف � ُط ��ورات ع �ل��ى ح ��ل امل �ش��اك��ل س�ل�م�ي��ًا»
ّ
أو ألن� �ه ��ن «خ� �ل� �ق ��ن» م �س��امل��ات وأق� � ��ل ع��دوان �ي��ة،
بالضرورة ،من ا ّل��رج��ال؛ فهذا ّادع��اء يحتاج إلى
إثبات علمي .لكننا نقول ،استنادًا إلى ما تشير
ّ
�دراس ��ات ح��ول امل��وض��وع ،إن ع��دم
إل�ي��ه ب�ع��ض ال � ّ
لجوء املرأة املعنفة إلى العنف هو ،على األرجح،
اس �ت �ج��اب��ة ت �ك� ّ�ي �ف �ي��ة ل ��ذل ��ك ال �ع �ن ��فّ ،ن��اج �م��ة ِّع��ن
إدراك�ه��ا أن اللجوء إل��ى العنف سيوفر للمعنف
ح� ّ�ج��ة ل �لّ�ت �م��ادي ف��ي ع �ن �ف��ه ،وب �م��وج��ب إدراك �ه ��ا،
أي�ض��ًا ،أن�ه��ا ال تملك ال�ق��وة الجسدية الضرورية
ملواجهة تداعياته ونتائجه عليها .قد تصل هذه
ال �ت� ّ�داع �ي��ات إل��ى ال�ق�ت��ل ف��ي ح� ّ�ده��ا األق �ص��ى .لكن
تجنب اللجوء إلى العنف ّ من ِق َبل امل��رأة مدفوع،
غ��ال�ب��ًا ،ب��رغ�ب�ت�ه��ا ف��ي ت�ج��ن��ب إل �ق��اء ال �ل��وم عليها
ُ
واالتهامات التي ستساق إليها ،إذا ما واجهت

ال�ع�ن��ف ب��ال�ع�ن��ف؛ األم ��ر ال ��ذي يجعلها ،ف��ي ح��ال
اللجوء إليه ،خاسرة حتمًا.
أم��ا ف��ي األح ��وال ال �ن��ادرة ال�ت��ي تلجأ فيها ام��رأة
ّ
إلى العنف ّ
ضد رجل من أسرتها ،فإن هذا الرجل
أسوة بغالبية الرجال الراشدين في مجتمعاتنا،
ي�م�ل��ك م � ��وارد م��ادي��ة وم �س��ال��ك ق��ان��ون �ي��ة ودع �م��ًا
اجتماعيًا ومعنويًا ،أكثر مما تملك أغلب النساء
من أجل مواجهة العنف املمارس عليه في إطار
األس � ��رة ،وم ��ن ِق� َ�ب��ل امل� ��رأة ت �ح��دي �دًا .وال ض ��رورة
ّ
ل�ل�ت��ذك�ي��ر ،ب ��أن ال�ع�ن��ف ال ��ذي ت�م��ارس��ه امل ��رأة ض� ّ�د
بخالف العنف الذي يمارسه الرجل ضد
الرجل،
ٌ
املرأة ،مرفوض تمامًا في مجتمعاتنا لدى جميع
طوائفها وفئاتها .وال ُيفسد هذا التعميم الفتوى
التي أطلقها املرجع الشيعي ّ
السيد محمد حسني
فضل ال�ل��ه وال�ت� ّ�ي تجيز ل�ج��وء امل ��رأة إل��ى العنف
ضد الرجل املعنف.

فئات أخرى في األسرة

ّ
ت�ق��ول م�لاح�ظ��ات دار ال�ف�ت��وى إن م�ش��روع قانون
ح�م��اي��ة امل� ��رأة م��ن ال�ع�ن��ف األس � ��ري ،وف ��ي ال�ف�ق��رة
ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ذك��رن��ا أع �ل��اه ،ق��د « ...أغ �ف��ل ع�م�دًا
(ك � � ��ذا!) ح �م��اي��ة ال �ض �ع �ي��ف ف ��ي األس� � ��رة ك��ال�ط�ف��ل
ّ
وال �ع��اج��ز وامل� �س ��ن ب�ق�ط��ع ال �ن �ظ��ر ع��ن جنسيته»
(ي�ق�ص��د ج�ن�س��ه؟) .وي��واف�ق��ه «ت�ج� ّ�م��ع ال�ل�ج��ان »...
وكاتب مالحظاته من منظور نفسي ّاجتماعي.
ف��ال �ق��ان��ون ،ب ��رأي ه� ��ؤالء ،ت�م�ي�ي��زي ألن ��ه «ي�م� ّ�ي��ز
اإلناث» (دون غيرهن من فئات األسرة).
ّ
نشير ،ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ،إل��ى م��ا ه��و ن��اف��ل؛ م��ن أن
إب��رام ق��ان��ون يستهدف فئة ّ
معينة ال يعني أب�دًا
ّ
أن ف�ئ��ات أخ ��رى س�ت�ك��ون ُم�س�ت�ث�ن��اة م��ن ال�ع��دال��ة.
ّ
(ه ��ل ن�س�ت�ن�ت��ج أن إب � ��رام ق ��ان ��ون للمستخدمني
ً
ً
ّ
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ،م �ث�ل�ا ،ي�ع�ن��ي أن األط� �ب ��اء ،م�ث�لا،
مستثنون «ع�م�دًا» من تحقيق مصالحهم) .فلو
ً
ّ
أخ��ذن��ا األط �ف��ال ،م�ث�لا ،ف��إن ال��ذك��ور منهم ،أس��وة
ب��اإلن��اث ،مشمولون بقانون حماية األط�ف��ال من
�ري امل�ت�ض� ّ�م��ن ف��ي «ات �ف��اق �ي��ة ح�ق��وق
ال�ع�ن��ف األس� � ّ
الطفل» التي وقعت عليها ال��دول��ة اللبنانية في
ّ
 .1990إن مشروع «قانون حماية املرأة من العنف
ّ
األس� ّ�ري» ـــــ قيد النقاش ـــــ غير معني باألطفال،
ال ألنه ّ
يميز فئة من األسرة (اإلناث من األطفال)
ّ
ع�ل��ى أخ ��رى (ال ��ذك ��ور م �ن �ه��م) ،ب��ل ألن حمايتهم
ح��اص �ل��ة ،ح�ك�م��ًا ،ف��ي إط ��ار ت�ط�ب�ي�ق��ات االت�ف��اق�ي��ة
املذكورة.
وه �ن ��اك ،إض��اف��ة إل ��ى األط� �ف ��ال ،ف �ئ��ات أخ ��رى في

من تونس إلى المنامة لنكسر معًا جدار العزلة
منى عباس فضل*
لم تعلم عامالت نسيج املصانع األميركية الالتي
تظاهرن وطالنب بخفض ساعات عملهن ورفع
ّ
أجورهن في  8آذار /مارس  ،1857أن تظاهرتهن
ستتجدد في نيويورك بعد نصف قرن في ،1909
م��ن قبل أخ��ري��ات يطالنب بالحقوق االقتصادية
والسياسية ،ومنها «حق االقتراع العام» ،حتى

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ق��ررت االشتراكية الدولية املجتمعة تخصيص
ي��وم عاملي للمرأة في  ،1911وأن ّ
تقره وتعتمده
األمم املتحدة في .1977
ّ
ّ
ّ
باملثل ،لم تعلم العربيات أن ما هز مجتمعاتهن
قبل عام ،من ثورات تونس ومصر واليمن وليبيا
والبحرين وسوريا  ،...سيجعل من مناسبة «8
آذار /م ��ارس» مناسبة م�ق��رون��ة بتلك ال �ث��ورات.
ف �ق��د ش ��اه ��دن ��ا وع �ش �ن��ا م� �ع ��ارك امل � � ��رأة وال ��رج ��ل
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للمطالبة بالكرامة وامل��واط�ن��ة الكاملة والحرية
معًا ،إذ انخرطت النساء بكثافة في االعتصامات
واملسيرات ،وساهمت الشابات منهن في التعبئة
ع �ب��ر ش �ب �ك��ات ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي وإص � ��دار
ال�ب�ي��ان��ات وامل��ذك��رات امل�ن��اه�ض��ة للظلم وال�ف�س��اد
وال �ت �م �ي �ي��ز .ال �ت��ون �س �ي��ات أول م ��ن خ ��رج ��ن إل��ى
الشوارع للمطالبة بحقوقهن كمواطنات وكنساء.
ف ��ي م �ص��ر ،ن��زل��ن إل ��ى م� �ي ��دان ال �ت �ح��ري��ر ب�ك�ث��اف��ة
اتحدت فيها «املسلمات واملسيحيات ،السافرات
واملحجبات» ،وأصبح امليدان املنطلق التضامني
ب�ي�ن ال��رج��ال وال �ن �س��اء ،ال �ش �ب��اب وال �ش��اب��ات .أم��ا
ّ
ّ
ف��ي ال�ي�م��ن ،ف�ك��ن ف��ي الطليعة ،وأت�ق��ن بمهارتهن
ال �ن �ض��ال �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ف ��ن ق� �ي ��ادة امل �ح �ت �ج�ين .في
امل�غ��رب ،انخرطت قطاعات واس�ع��ة م��ن الشابات
في حركة « 20فبراير الشبابية» .في السعودية،
ٍّ
كتحد
ت�ج��رأت  80ام ��رأة على ق�ي��ادة س�ي��ارات�ه��ن،
ّ
وكتعبير عن مطالباتهن ،إضافة إلى مشاركتهن
في املسيرات االحتجاجية في املنطقة الشرقية.
في البحرين ،نزلن إلى الشارع بكثافة وحضور
الف� ��ت ت �ع �ب �ي �رًا ع ��ن ح �ي��وي��ة ودي �ن��ام �ي��ة امل�ج�ت�م��ع
البحريني ،مقارنة باملجتمعات امل �ج��اورة .مل��اذا
ّ
ّ
ال وح �ض��وره��ن ب�م�ث��اب��ة اس�ت�ك�م��ال ل�ح�ض��وره��ن
امل�ب�ك��ر ف��ي س��اح��ة ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي .ك�ي��ف نقرأ
ف ��ي ال �ث��ام��ن م ��ن آذار ن �ت��ائ��ج ت �ل��ك امل �ش��ارك��ة في

ّ
مواجهة التحديات؟ ال شك أن املد النوعي الذي
ّ
شهدته امليادين العربية وال ت��زال ،يعد في أحد
جوانبه تعبيرًا عن ث��ورة العربيات التي بفضل
وسائل التواصل االجتماعي واالتصالي يمكن
مراقبتها وتفكيكها وتحليلها وقياس أهميتها
ّ
ودالل �ت �ه ��ا ،ل �ل�ت�ع��رف ع �ل��ى دوره� � ��ن ف ��ي صنعها
وإنجازها ،ومعاينة الفئات االجتماعية املشاركة
ّ
وان �ت �م��اءات �ه��ن اإلي��دي��ول��وج�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ،وال
ّ
س �ي �م��ا أن اإلع �ل ��ام ال �غ��رب��ي رك� ��ز ع �ل��ى م �ش��ارك��ة
الشابات تبعًا النتماءاتهن الدينية «إسالميات
ومسيحيات محجبات ،وسافرات  ...ال��خ»ّ ،
وعبر
ع��ن ده�ش�ت��ه ل�ج��رأت�ه��ن وت �ح��رره��ن ،وخ�ص��وص��ًا
مع ما يستبطنه من خلفية كون «امل��رأة العربية
املحجبة معزولة ومتخلفة» ،فيما كشف الواقع
ال �ن �ق �ي��ض أن� �ه ��ن غ �ي��ر م � �ع� ��زوالت أو خ��اض �ع��ات
وم�س�ت�ل�ب��ات اإلرادة ،وإن �م��ا «أش �ك��ال مقاومتهن
للتمييز والعنف الواقع عليهن في املجال العام
وال� �خ ��اص ه ��ي ال �ت��ي ت�ت�غ�ي��ر وت �ت �ط ��ور» ،حسب
خ�لاص��ة إح ��دى ال ��دراس ��ات .إن م�ش��ارك��ة ال�ن�س��اء
كمناضالت في هذه الثورات تمثل ظاهرة جديرة
ب ��ال ��دراس ��ات ال �س��وس �ي��ول��وج �ي��ة ،ف �ق��د ت ��م ق�ب��ول
وج��وده��ن م��ع ال��رج��ال ف��ي ال�س��اح��ات وامل�ي��ادي��ن،
وتعرضن للعنف السياسي واألمني املفرط في
ّ
قوته .إال أن ثمة مخاوف وهواجس تتزايد يومًا

