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ُ
ّ
ّ
ّ
األس ��رة تتصف ب��أن�ه��ا ف��اق��دة للحيلة ،كاملسنني
أو امل �ع � ّ�وق�ي�ن أو امل ��رض ��ى امل��زم �ن�ي�ن أو امل��رض��ى
ً
َ
الجنسني ،فضال عن العامالت في
العقليني من
ال�خ��دم��ة املنزلية ،إل��خ م��ن ف�ئ��ات ،ح� ِ�رج��ة امل��واق��ع،
ّ
تتعرض للعنف بسبب فقدانها االمتيازات
قد
ّ
التي تتمتع بها الفئات األخرى .هؤالء ملتزمون
املنزل وإط��ار «حرمة» األس��رة؛ األم��ر ال��ذي يجعل
رق ��اب ��ة امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى أح��وال �ه��م غ �ي��ر م �ت �ي� ّ�س��رة.
ّ
م��ن نافل ال�ق��ول ،إن حماية النساء م��ن العنف ال
ّ
يفترض أن العنف على فئات أخرى ،كالتي أتينا
ٌ
على ذك��ر بعضها ،هو أم��ر مسموح ب��ه .بل على
ّ
العكس من ذلك تمامًا .إن التشريع لقانون يحمي
امل��رأة من شأنه جذب االنتباه إلى هذه الفئة من
ال �ن��اس( ،أي ف��اق��دي الحيلة واالم �ت �ي��ازات) ،وهو
م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ب �ل ��دان ك �ث �ي��رة م ��ن ال �ع��ال��م .فحني
فضحت الحركة النسوية ،ف��ي موجتها الثانية
في الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي،
ً
مثال ،تبينّ
ّ
تتعرض له اإلناث،
زنى املحارم الذي
ّ
ّ
أن ال��ذك��ور ال �ص �غ��ار ي �ت �ع��رض��ون ل�ع�ن��ف جنسي
ّ
في إط��ار أسرهم .هكذا ،ف��إن قانونًا يحمي املرأة

ّ
ترى الحركة النسائية أن واح�دًا من أهم مظاهر
ّ
ت �ف��ري��غ ال �ق��ان��ون ،ال� ��ذي ت �ق��دم ب��ه ال �ت �ح��ال��ف ،من
ّ
املكلفة دراسته قبل
مضمونه في اللجنة النيابية ّ
تقديمه إلى البرملان إلقراره ،يتمثل بتعديل اسمه
ليصبح «قانون حماية األسرة»؛ األمر الذي يجعل
ّ
ّ
واملعوقني
سوية واحدة من األطفال
النساء على
ّ
ّ
واملسنني ،وكل قليلي الحيلة في األس��رة .إن هذا
ال�ت�ع��دي��ل ب�م�ث��اب��ة ن�ف��ي ج ��ذري ل�ل��واق��ع م��ن جهة،
وللقاعدة الحاملة ل �ض� ّ�رورة إ ّب ��رام ال�ق��ان��ون ،من
جهة ثانية؛ فالنساء يعنفن ألنهن نساء .ولو كان
ً
ه��ؤالء النساء رج ��اال ،يعيشون ظ��روف��ًا متماثلة

بعد يوم ،نستشفها عالنية أو بصورة مضمرة،
تشكك في قدرة الثورات على اإليفاء بحقوق املرأة
السياسية واالج�ت�م��اع�ي��ة .كيف ذل��ك؟ ف��ي مصر،
وبمجرد سقوط نظام الديكتاتور ،ت� ّ�م التصدي
ل�ل�ن�س��اء ب�ع�ن��ف م��ن ب�ع��ض امل �ت �ش��ددي��ن ،وأب �ع��دن
ع��ن ال�ل�ج�ن��ة امل�ك�ل�ف��ة ب��إص�ل�اح ال��دس �ت��ور ،ت�م��ام��ًا
كما أبعدت التونسيات عن الحكومة االنتقالية
ّ
وع��ن اللجان السياسية ،وح�ض��وره��ن ف��ي لجان
إع� � ��داد م� �ش ��روع اإلص �ل ��اح ال ��دس� �ت ��وري م �ق��ارن��ة
ّ
بمستوى تمثيلهن ف��ي  2009بنسبة ()%27.6
من النواب املنتخبني كان ضعيفًا .كما لم تمثل
ف��ي املجلس الوطني االنتقالي الليبي إال ام��رأة
واح��دة ،ما يجعل األم��ر تهديدًا حقيقيًا للنساء،
لو اعتمدنا كمرجعية منهج عمل األم��م املتحدة
للنهوض باملرأة لجهة تعزيز التدابير القانونية
مل �ص �ل �ح �ت �ه��ا .وت � �ب� ��دو اس � �ت � �ع� ��دادات امل �ص ��ري ��ات
ّ
وإص��راره��ن على االنطالق هذا العام في مسيرة
يوم املرأة العاملي إلى البرملان ،وتسليم مطالبهن
في املرحلة االنتقالية بشعارات فاقعة كـ«مطلب
واح��د للستات  ...مش حنسيب املكتسبات ،مش
�رأة مش
ع ��اوزي ��ن ن �خ�س��ر م �ك��اس �ب �ن��ا ،ح �ق��وق امل � � ّ
ه�ن�س�ب�ه��ا» ،ت�ع�ب�ي�رًا ع��ن ال�ص��دم��ة ال �ت��ي تلقينها
من الثورة .أما شعار «ما احناش بنات سوزان،
حقوق املرأة = حقوق اإلنسان» فهو تعبير عن نزع

الشرعية عن مكتسبات املصريات والتونسيات
باعتبارها ممنوحة م��ن األنظمة الديكتاتورية
كقانون األحوال الشخصية ومنح الجنسية .أما
شعار «ب��ره الشعب ،وب��ره ال�ش��ورى  ...ليه الست
بقت مقهورة» ،فهو دالل��ة على التهاون بتأجيل
امل �ط��ال��ب ال�ح�ق��وق�ي��ة ل�ل�ن�س��اء ك��ون�ه��ا أق ��ل أه�م�ي��ة
وإل�ح��اح��ًا م�ق��ارن��ة بتحديات امل��رح�ل��ة السياسية
وقضاياها .في السياق ،جرت محاوالت لتشويه
م �ش��ارك��ة امل � ��رأة ف ��ي امل �ي��ادي��ن ب��رب��ط ح �ض��وره��ا
بالخلفية الجنسية واألخ�لاق �ي��ة ،كما ح��دث في
ال �ق��اه��رة م��ن ح��ادث��ة االع� �ت ��داء ع �ل��ى ف �ت��اة ش��اب��ة
وتجريدها من مالبسها أثناء االحتجاجات من
ق�ب��ل ق ��وات ال �ش��رط��ة ،وق �ي��ام امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري
ب �ف ��رض اخ� �ت� �ب ��ارات ال �ع ��ذري ��ة ع �ل��ى  17س�ج�ي�ن��ة
ّ
ملحاكمتهن أمام محكمة عسكرية ،بحجة السعي
إلى حماية الجيش من تهمة االدعاء باالغتصاب
أثناء الحبس ،وفي اليمن اتهمن بسوء األخالق،
ّ
«ألن النساء الالتي يحترمن أنفسهن ال يتظاهرن
م��ع ال��رج��ال جنبًا إل��ى جنب وال يختلطن بهم»،
ك �م��ا ق� ��ال امل �خ �ل��وع ع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه ص ��ال ��ح .وت��م
اس �ت �غ�لال ق�ض�ي��ة االغ �ت �ص��اب ك �س�لاح ف��ي ليبيا
إلذالل النساء وال��رج��ال على ح��د س��واء ،وال��دف��ع
ب�ع��ائ�لات بأكملها مل �غ��ادرة مساكنها خ��وف��ًا من
االع �ت��داء ع�ل��ى ن�س��ائ�ه��ن .ك�م��ا ب ��دأت ب�ع��د سقوط

ّ
ّ
ّ
م��ن ال�ع�ن��ف األس ��ري ،م��رش��ح ألن ي�ح��ف��ز املعنيني
م��ن أف ��راد امل�ج�ت�م��ع ،ف ��رادى وم�ج�م��وع��ات مدنية
ّ
ّ
املشرع بمشروع قانون
وتشريعية ،للتقدم إل��ى ُ
ّ
ّ
يحمي هؤالء من العنف املحتمل تعرضهم له .إن
م�ش��روع ق��ان��ون يحمي امل��رأة م��ن العنف األس��ري
ّ
يقدم نموذجًا جاهزًا يمكن االقتداء به لصياغة
ّ
تلك املشاريع كلها.

ّ
َّ
يعنفن ألنهن نساء

(أرشيف
ــ هيثم
املوسوي)

تمامًا ،ملا ّ
تعرضن للعنف.
ّ
ّ
إذ إن ال�ن�س��اء ق��د ي�ت�ع��رض��ن للعنف ،ال لكونهن
ف ��اق ��دي االم� �ت� �ي ��ازات ال �ص�ح�ي��ة أو االج �ت �م��اع �ّي��ة؛
أي ال لكونهن ضعيفات أو ع��اج��زات أو مسنات
أو م�ع� ّ�وق��ات أو حتى ب��دون سند اجتماعي .قد
ّ
منهن ّ
ّ
وشابة وذات
قوية ومقتدرة
تكون
الواحدة ّ
ّ
ّ
مهنة  ...لكنها تعنف على كل حال .فال يشفع لها
اق �ت��داره��ا ،وال ق��وت�ه��ا ،وال س�لام��ة ج�س��ده��ا ،وال
ّ
شبابها ،وال استقاللها املهني بالتمتع باألمن
وبالسالمة داخل ّأسرتها .فالنساء ،بعكس سائر
ّ
أفراد األس��رة ،يعنفن ألن املعتقدات واألع��راف قد
ّ
ّ
يتعرضن ّ له ـــــ أي جعلته
«طبعت» العنف ال��ذي
ُ
عنف.
«طبيعيًا» ـــــ فال ينظر إليه
على أنه َ
ّ
ُ
ه � ��ذا ،ف �ي �م��ا ي �س� ّ�م��ي ال� �ق ��ان ��ون ال �ع �ن��ف ع �ن �ف��ًا؛ إن
ف�ظ��اع��ات ال�ع�ن��ف ض��د ال�ن�س��اء داخ � ً�ل أس��ره��نُ ُقد
أص �ب �ح��ت امل �ع �ل��وم� ُ
�ات ع�ن�ه��ا م �ت��اح��ة مل��ن ل��ه أذن
ّ
تسمع وعني ت��رى .وباتت املعلومات املتعلقة به
ّ
موثقة في أعمال باحثني وباحثات ،في دراسات
منشورة ومتاحة في كل وسائط نشر املعلومات،
ُالقديمة منها والجديدة .والقانون يأخذ بالواقع
ّ
امل�ث�ب��ت .ف�لا ال �ق��ول ب ��أن «اإلس �ل�ام ًأوص ��ى ً ب��امل��رأة
عمومًا وخ��اًص��ة امل��رأة أم��ًا ّ وزوج ��ة واب�ن��ة وأختًا
ً
وعمة وخالة وغيرها ،وحذر من استخدام العنف
ضد أي إنسان وخاصة امل��رأة ( ،»...كما ج��اء في
بيان دار ال�ف�ت��وى) ،وال السماح للمرأة بمبادلة
ع�ن��ف ال ��زوج ب�ع�ن��ف ش�ب�ي��ه (ك�م��ا ج��اء ف��ي فتوى
املرجع السيد محمد حسني فضل الله)  ...نقول
ّ
ال ال��وص�ي��ة وال ال� ّس�م��اح امل��ذك��وران تمكنا ،حتى
حينه ،من ردع املعنف املعتدي على ّاملرأة .القانون
وحده يحمي املرأة داخل األسرة؛ ألنه ،وكما هي
ح��ال القانون عامة ،ذو سلطة تستوحي الواقع
أس ��اس ��ًا ،ال ال�ت�م�ن�ي��ات وال �ت��وص �ي��ات وال �ف �ت��اوى
ومحاسبة وحامية
رادع��ة
ِ
وحدها .هذه السلطة ِ
ومعاقبة ،وتردفها أجهزة تنفيذية تجعل الردع
ِ
واملحاسبة والحماية والعقاب قائمة على أرض
صلبة .عبر ه��ذه السلطة ،وعبرها فقط ،تتوافر
شروط التوصيات والفتاوى الدينية .أليس هذا
ّ
م��ا يفعله ال�ق��ان��ون إزاء ك��ل التوصيات الدينية؟
ّ
(ه � ��ل ت �ك �ت �ف��ي امل �ج �ت �م �ع��ات ب ��وص ��ي ��ة «ال ت �ق �ت��ل»
ً
الدينية ،مثال؟ أال تردفها باملؤسسات الضامنة
اللتزام املؤمنني بها؟).

لحماية الطرف «املستضعف»

ّ
ن �ش �ي ��ر ،أخ � �ي � �رًا ،إل � ��ى أن األع � � � ��راف وال �ت �ق��ال �ي��د،

ّ
النظام هجمات عنيفة ضدهن للضغط عليهن
الرت ��داء الحجاب ق�س�رًا وم�ن��ع االخ �ت�لاط .أم��ا في
ال�ب�ح��ري��ن ،ف�ق��د ش��اه��د ال�ع��ال��م ع�ل��ى ال�ف�ض��ائ�ي��ات
كيف يتم ّالتعامل مع النساء في ّاالحتجاجات،
وكيف يرش عليهن بعض املواد كأنهن حشرات،
ً
وكيف تم اعتقالهن ،فضال عن شهادات املعتقالت
ّ
والتحقيق معهن املثبتة في تقرير «لجنة تقصي
الحقائق» ،وما تردد عن السباب والتفوه بأقذع

رغم ّأن الشوارع قاربت بين
الجنسين ،إال أ ّنها ال تستطيع
تغيير واقع النساء االجتماعي
ال�ع�ب��ارات للبنات ال�ص�غ�ي��رات ممن يخرجن مع
ّ
أهاليهن في املسيرات ،إذ جاء الرد الرسمي على
ذلك بما مضمونه« :األولى استهجان من يستغل
النساء ويزج بهن في أعمال مخالفة للقانون».
ف��ي ت�ف�س�ي��ر م��ا س �ب��ق ،ك�ش�ف��ت ب�ع��ض اآلراء عن
إشكاليات سجالية حني ال تضع في اعتبارها
اختالف أوض��اع النساء في كل بلد ،بل تكتفي
ب ��إع ��ادة إن �ت��اج ال �خ �ط��اب ال�ن�م�ط��ي ح ��ول ع�لاق��ة

متضافرة م��ع ق��وان�ين األح ��وال الشخصية التي
ت��رع��ى األح� ��وال األس��ري��ة ع�ن��دن��ا ،وض�ع��ت امل ��رأة،
دون ّ
مبرر موضوعي ،وألسباب ّلم تعد قائمة في
أيامنا ال�ح��اض��رة ،ف��ي موقع ه��ش وضعيف إزاء
الرجل.
ّ
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إن م��ن
َ
الطرف ذي املوقع األضعف في عالقة بني طرفني؛
ً
أل�ي��س ه��ذا م��ا يفعله ق��ان��ون ال�ع�م��ل ،م �ث�لا ،حني
يحمي ال�ع��ام��ل م��ن «س �ط��وة» ّ
رب ال�ع�م��ل؟ ه�ك� ّ�ذا،
ّ
فإن قانون حماية املرأة من العنف األسري يوفر
ت �ل��ك «ال �ح �م��اي��ة» ،ت �ح��دي �دًا ،وي �س �ه��م ف��ي إح �ق��اق
ّ
امل�س��اواة ب�ين امل��رأة وال��رج��ل .إن ردم الفجوة بني
النساء والرجال في مجال توفير األمن والسالمة
لهما في إطار األسرة ،هو من بعض مسؤوليات
ّ
املواطنات ـــــ أي ،الطرف الذي وضع،
املشرع تجاه
ِ
قسرًا ودون وجه حق ،في موقع أضعف في دائرة
األس ��رة؛ ف�ي�غ��دو ق��ان��ون يحمي امل ��رأة م��ن العنف
األس� � ��ري ت�ص�ح�ي�ح��ًا ل��ذل��ك امل ��وق ��ع ،وم� ��ن ب�ع��ض
ش ��روط إح �ق��اق امل� �س ��اواة ال �ت� ّ
�ام��ة ب�ي�ن ف�ئ�ت�ين من
امل��واط�ن�ين ،النساء وال��رج��ال ،ال تمييزًا ملصلحة
النساء.

هوامش

ّ
يضم أكثر من خمسني منظمة غير
( )1وه��ي تحالف
حكومية لبنانية .ب�ع��ض ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات يعمل أس��اس��ًا
في مجال مناهضة العنف ّ
ضد امل��رأة ،وبعضها اآلخر
ّ
منظمات مدنية
س��اء ع� ّ�ام��ة ،لكن أك�ث��ره��ا
يستهدف ال�ن� ّ
تعمل تحت مظلة حقوق اإلنسان.
( )2ال ��ذي ن ��ال ،بموجبه ال�ث�ق��ة ،ب�ت��اري��خ .2009/12/11
انظر تفاصيل مسار العمل على إق��راره على الوصلة:
protect.kafa.org.lb
ّ
يضم ثالث عشرة جمعية
( )3وهو عبارة عن تحالف
وشخصيتني منفردتني ،أكثرها يحمل اسمًا إسالميًا،
وت�ق��وده جمعية ال�ن�ج��اة االجتماعية ،ال��ردي��ف النسائي
للجماعة اإلسالمية.
ّ
( )4نوقشت ك��ل النقاط في املقال املذكور في الهامش
األول.
ّ
بتصرف من مقالة
مقتطعة
(املقالة
لبنانية
باحثة
*
ّ
لكاتبة هذه السطور تصدر في مجلة إضافات ،وهي
دورية محكمة تصدر عن الجمعية العربية لعلم
االجتماع ،العدد  ،17شتاء  ،2012وهي بعنوان« :حجج
ّ
هشة بمواجهة قضية عادلة» ،قراءة في املالحظات
النفسية االجتماعية على مشروع «قانون حماية املرأة
من العنف األسري»)

املرأة بالرجل ،في الوقت الذي برهن فيه الواقع
ّ
أن األوض ��اع املتدنية ال�ت��ي تعانيها العربيات
ل �ه��ا ارت� �ب ��اط وث �ي��ق ب��االخ �ت�ل�االت االج�ت�م��اع�ي��ة
وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي مجتمعاتهن.
ي� �ق ��ودن ��ا ذل � ��ك إل � ��ى إث � � ��ارة ال � �س� ��ؤال اآلت � � ��ي :ه��ل
ن� ��زول آالف ال �ن �س��اء إل ��ى ال � �ش� ��وارع ،وم ��ا ح��دث
م ��ن ت � �ح� � ّ�والت س �ي��اس� ّ�ي��ة وت �ض �ح �ي��ات ال �ن �س��اء
ّ
ّ
ّ
ومعاناتهن سيحمل لهن اآلم��ال ،أم أن التاريخ
سيعيد نفسه؟
ّ
لإلجابة ،ال بد من إدراك أن تحرك النساء حدث
في مساحة زمنية شديدة الدقة والتعقيد .ورغم
ّ
ّأن ال�ش��وارع وامل�ي��ادي��ن ق��ارب��ت ب�ين الجنسني ،إال
أنها ال تستطيع تغيير واقع النساء االجتماعي
واالقتصادي والسياسي بكبسة زر ،تمامًا كما
اح �ت �ف��االت « 8آذار» .مل� ��اذا ذل� ��ك؟ ل�س�ب��ب ب��دي�ه��ي
ً
ي�س�ت��وج��ب ع�م�لا ضخمًا وت��راك�م�ي��ًا ي�ح�ت��اج إل��ى
جهود التنظيمات النسائية والتيارات الحداثية،
ب� ��دءًا م��ن إع � ��ادة ق��راء ت �ه��ا ل �ظ��روف مجتمعاتها
بشكل مغاير ،وخصوصًا عالقتها م��ع اإلس�لام
التنويري ،وتاليًا بعدم االكتفاء بالتفرج والنقد
ال�ل�اذع واج�ت��رار التحليل التقليدي العقيم ذات��ه
حول إما تخلف الدين وإما االرتماء في أحضان
أنظمة االستبداد كمنقذ.
* كاتبة بحرينية

