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ال ِّنســاء وقضايـاهـ ّن :يف األُســــرة وأمــــام القـضـــاء
ٌ
األسـري
كـل عىل َهواه :نـسا ٌء
ٌّ 17
ورجال يتكـلَّمون عنِ ال ُعنـف َ
ــــــح»؟ الـمـــرأ ُة يف الـقـضـــاء الشَّ ـــر ِعي
«الص
 41يف الـمكـــان َّ
ّ
تختلف أحكا ُم ِ
القاضيات عن أحكام القُـضاة؟
 77يف ُمحاكَـامت ال ُعنـف الجنـيس :هل
ُ

ـسوِية :كيف يبحـثون؟ كيف يتـحاورون؟
الدراسات ال ِّن َ
ٍ
أبحاث نِّسوِي ٍة هادفة
ـح من الـمقاربة ال َجنـدريّة يف
 111مال ِم ُ
 161نَبحـث ويُناقشــــون
« 185ال يو َجــد أبـحـــــاث»

شـــــؤون اللـبـنانيــــات وقـضايــاهــن
 197األمـومـة و َع ْيشُ ها علـى َصفحات الفايسبوك
 219اللُّـبنانيــات ِ
ِ
النـفـس َّية يف محطات ثالث
وص ّحـتـه َّن
َ 233م ِ
ـنـسيَّـاتٌ  ،ولَ ِك ْن ...ال ِّنسـا ُء اللبنانيـــات واتِّفـاق الطَّائـف
 239ال تَعـمـل  /ال ب َـل تَعـمـل :الـمرأ ُة والعمـل الـ َمنــزِيل

«خاص» ال َيخـلو م َن «العـــا ّم»
ُملــ َحق:
ّ

 253لَسنـا كارهات ال ِّرجـال ،مـقابلـة/شـهـادة
ِ 265مـن ُعزل ِة ال ُحروب إىل رحاب بيـجِـنغ ،شهادة
 273نِّس ِويِّ ٌة يف ُمنـظَّم ٍة يَسارية ...و َما تال ذلك ،مـقابـلة/شـهادة
ِـي األ َّول
 301كِـتاب َ
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تـقديـــم الكـتـــاب
ُ
حفَــ ِ
ـلت الســنواتُ األربع الـــاضية ،عندنا يف لبـــنان ،بوقائ َع بارز ٍة اســتجاب
ناســنا يف َحـر ٍ
اكات ُمتـــقطِّعة ،لكـ ْن صاخـــبة ،بــر َز فيهــا أ ْو َجــان رئيـــسان:
لهــا ُ
السلـــط ِة الـ ُمتـــقاعسة ع ـ ْن حـ ِّـل
ـي ضــد ُّ
تـمـ ـثَّل أولـــهام يف ال َح ـراك الشَّ عبــ ِّ
وأوج ثــانٍ  ،تـمــثَّل بانتفاضــة
مــا ُعـر َِف بـ«أزمـــة ال ُّنفايــات» ،يف العــام ٌ .2015
«الســابع عــر مــن ترشيــن األول» .قبــل هذيــن األوجــن ،بينهام ،ومــا تالهام،
كانــت شــؤو ُن النـــساء وقضاياهـ َّن حــارض ًة يف ِ
ـاعي
الخـــطاب العــا ِّم ـ االجتــ ِّ
وجوب ترا ُجعِ االنشــغال
ـريعي والقـــضا ِّيئ واإلعـــامي .وبدا واض ًحــا ،أ َّن
َ
والتشــ ِّ
موم الـــمجتمع «األكــر إلحا ًحا» ،والتي
بـــهذه القضايــا ،وتلك الشــؤون ،أمام ُه ِ
ـدعت َحـراكًا صاخ ًبــا ،لـــم يَـ ُعــ ْد ُحج ًة مقبول ًة ت ُسـ ِّو ُغ تأجيـــل ما تطــلُبه
استَــ ْ
ـح أ َّن النـــسا َء ،الشــابَّ ِ
ات
ال ِّنـــساء؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك متا ًمــا .صحيـ ٌ
خاصــة ،بَــ َد ْو َن يف شــوارع الــ ُمدنِ والبلــدات الـ ُمنـتَـــفضة كـثيــر ٍ
ات،
منهـ َّن َّ
ـح أنه ـ َّن كُ ـ َّن مــع الرجــال حامـ ٍ
ـات القضي ـ َة «األكـثـــر إلحا ًحــا» ،بــل
وصحيـ ٌ
كُ ـ َّن يف طليعــة الـ ُمتـــظاهرين والـمعتـــصمني والهـتَّافيـــن ورا ِفعـــي األعــام
واليا ِفـــطات و ُمسطِّري الشعارات وضارِبـــي الطَّـــناجِر وكانِـــي الطُّرقات ،وغري
وبالس ِويَّــ ِة
ذلــك مــن أفعــا ٍل يف ســبيل نُصـــر ِة هــذه القضية؛ لكــن كُ َّن كذلــكَّ ،
ذاتـــها ،را ِفـــعات أعــام القضايا ال ِّنـسائـــيةِ .
كانت ال ُهتافاتُ والشــعاراتُ تُع ِّبـــر
ـب بــه النســاء» ،يف الوقــت نفســه .وكان
عـ َّـا «يُريـــده الشــعب» ومــا «تُـطالِــ ُ
الهـ ـتَّافون ورا ِفـــعو الشِّ ــعارات عــن إرادة الشــعب ،وعــن ُمطالبــات النســاء،
مــن النســاء والرجــال ،ال فَـــرق.
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النســا ُء اللــوايت انتَـفـــض َن و َمـــأن شــوارع الـ ُمـــدن والبلــدات كُ ـ َّن ،عــى
ذوات ام ِتـــياز ٍ
األرجــحِ ،
ـمح له ـ َّن
ات َ
ويلِك ـ َن الـــموار َد الشخـــصية التــي تسـ ُ
بـــتجاوز الوصايــة األب ِويَّــة الذكوريــة ،و ُمــدا َورة َوقـ ـعِ أحــكام هــذه الوصايــة
بـ ـك ُِّل أشــكالها ـ االجتامعيــة والثـــقافية والقانونيــة ،بــل و ُمواجهـتـــها .لك ـ َّن
خطابـــه َّن الــذي ش ـهِدنا تعبيـ ـراتِ ِه يف مســار أيــام االنتـــفاضة ،يَـ ِ
ـي بأنه ـ َّن
يُدرِك ـ َن أنَّــه ،مــا زال هنــاك ،ويف أمكن ـ ٍة مختـــلفة عــى امتــداد الجمهوريــة،
نســا ٌء َمســلوباتٌ هــذه االمتـــيازات :طفلـ ٌة تُــز َّوج وتُحـ َرم مــن التعليــم ،شابَّــ ٌة
ـصب فـتُج َبـــر عىل زواج ُمغتَـصبِـــها ،زوج ٌة
تُقــتَل إ ْن «أخـــطأتْ » ،فـــتا ٌة تُغتــ َ
تُع َّنـــف وال تســتطيع الطــاق ،طَليق ـ ٌة تُح ـ َرم مــن أطفالهــا يف ِس ـ ٍّن ُمبـــكرة،
ُمتـــز ِّوج ٌة مــن غــر لبنــا ٍّين ُي َنــع أوال ُدهــا مــن ِحيــازة جنـس َّيـ ِتـــها ...إىل مــا
ُهنالِـ َـك مــن أشــكال القهــر والتميِـــيز الواقــع عىل«أخـ ٍ
ـوات» لهــ ّن ،ورمبــا عــى
بعضهــ ّن.
ٍ
آخـــذات ُمواطَـ َنـتَـــ ُه َّن
فــإذا كانــت النســا ُء الـــمشا ِركاتُ يف االنتـــفاضة
عــى محمــل الجِــ ِّد (وهــل أبلــغ داللـ ًة عــى ذلــك مــن نُـــزوله َّن إىل الشــارع
ـملت
لالعـراض عــى ســلوك الســلطة السياســية؟) ،فــإ َّن هــذه الـ ُمواطَـــن َة شـ ْ
ـاص َة أخواتهـ َّن مــن النســاء اللــوايت يُعانِـ َن لــكَونه َّن نِـــسا ًء .ومــن شــواهد
ُمنـ َ
مثل) جنــبًا
خاصـ ٍة (حضانة طفــلٍ أو قـتـــل امرأ ٍة ً
ذلــك ،إبـرا ُز قضايــا نسائـــي ٍة َّ
ـب مــع الـ ُمـــطالبة بــ َرفع الوصايــة الذكوريــة نهائ ًّيــا م َن الخطــاب العا ِّم
إىل جنـ ٍ
ـ مـ َن القوانــن الدينيــة والـــم َدنية التَّميِـــيزية ،وذلك يف أقــ ِّـل تقـــدير.
إ َّن مشــارك َة النســاء ال َّنـــوعي َة يف هــذه االنتـــفاضة ،الحــدثَ الســاط َع البــار َز
ـت مــن إدراك ال ُعنـــف والقهــر الواق َعــن عــى النســاء عا َّمــة،
فيهــا ،لـــم يُخ ِفــ ْ
أي ال ُعنـف
فالسطوع الـمذكور ُوظِّــ َـف يف إبرازهامِ ،
وال أفـــى إىل تجا ُهلِـــهام؛ ُّ
والقهــر ،عــى العلَــن.

ُصـــور ٌة بـ َوجـ ـ َه ِني

لــدى إعــادة ق ـراءة الدراســات والـــمقاالت التــي
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كتبـ ـتُها خــال الســنوات الـــاضية ،تحض ـ ًرا لـ ـتَجميعها يف هــذا الكتــاب(((،
بــرزتْ ُصــور ٌة المــرأ ٍة ب َوجــ َهني ُم ِ
ـي النســاء يف ال َحـراكات،
تـناظــ َرينِ مــع نَ طَـ ِ
وبـــدا االت ِّجــا ُه العــا ُّم حيالَـــها ُمتـــقلِّ ًبا بني قُطــ َبني .من جهـ ٍة أوىل ،هنــاك إبرا ٌز
لــ ِ
ِ
تـصاعد اللَّـــهجةِ ،
وحاضـ ٍر يف تعبريات الثـــقافة االجتامعية
ـي ُم
ـخ ٍ
طاب نسائــ ٍّ
وت َجلِّـــياتها ،لعـ َّـل أهــ َّم معالــ ِمه التـــق ُّد ُم الــ ُمح َرز يف مناهضــة العنــف ضـ َّد
خطاب قُــ ًوى ُمجتــ َمعي ٍة
النســاء .لكـ َّن هنــاك ،مــن جهـ ٍة ثانية ،إقرا ٌر بـــشُ يو ِع
ِ
يُ ِ
فصــح عنــه رجـ ُ
رف بـ ـ ُموجِب أحكا ِمـــه الرجــال،
ـال الديــنَّ ،
خاص ـ ًة ،ويتـ ـ َّ
عا َّم ـ ًة ،وكأنَّـــهم « ُمطم ِئـــنون» إىل رســوخ ُمس ـ ّوغات ُسلـــطانهم عــى النســاء
وماضــون ،بــدون تَــر ُّد ٍد ،يف ُمام َرســاتهم الذكوريــة ،العنيـــفة تحدي ـ ًدا.
عــى صعيـ ِـد البحــث والكتابــة مثـ ًـا ،هنــاك جهــو ٌد تُبـ ـذَل لـ ـتَحسني أداء
النســاء يف مجــاالت نِضالهـ َّن ،يتمثَّــل بالعمــل الــدؤوب عــى تطويــر الـــمعرفة
ِـــيزي يُعلِـــ ُنه
بـــقَضاياهن ،يُقابـــلها جمــو ٌد ُمتـــمثِّل
ٍ
اري متي ٍّ
بـــخطاب تكــر ٍّ
الـ ـ ُم ِ
ألي
مسكون بزمــام أموره ـ َّن والـمؤمتـــنون عــى أحوالهــن ،والرافـــضون ِّ
ٍ
ـي خارج الشائع و«الـــمعروف» و«شـــرع الله» لــ ُمقاربة شؤونهن
جهد معرفــ ٍّ
والقوانــن التــي تحكـــمها.
وإذ تعمـ ُـل مجموعــاتٌ نِّسـوِي ٌة وحلفاؤهــا عــى تفكيــك مفاهيــ َم كانــت،
وحتى أمــ ٍـد ليس بــ َب ٍ
عيدُ ،مستـــق َّر ًة عىل قواع َد علـمي ٍة أو معتـقدات شائعة أو
تأصلة يف الواقع الـــمعيش ،يُقابِـــل ذلك تش ُّبث بـــهذه الـــمفاهيم
ُمامرســات ُم ِّ
الـ ُمغلَّـــفة بـ«ال ِعلـــم» وبالتقليد الـ ِم َه ِنـــي حي ًنا ،وبالــ ُمق َّدسات ،أحيانًا أخرى.
السعـــي إلعــادة تعريف
يف االتـــجاهات والســلوك ،يف البحــث والكتابة ،ويف َّ
مفاهيـ َم ِ
ـاذب بــن قُــ ًوى
ذات صلـ ٍة بــ َحيوات النســاء ،يف كُــلِّها ...هنــاك تجـ ٌ
متعارضــ ٍة متجــاور ٍة أحيانًــا أو ُمتـــناوب ٍة عــى احتــال الســاحة الثقافيــة
كـامال لـمجموعتني من الـمقاالت صدرتَا يف كتابيَـن« :الجنـدر ماذا تـقولني؟» و«مواطـنة ال
((( اِس ِت ً
أنثى»؛ واالثـنان صد َرا عن دار الساقي ،بريوت ،يف العامني  2012و 2015عىل التوايل.
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ـــي هــذا التجــاذ ُِب ،وذلــك التَّـــناوب،
ـ االجتـــاعية ،أحيانًــا أخــرى .إ َّن َو ْع َ
مان ـ ٌع لحالــة الحـــبور والشــعور بال َّنـصـــر عــى ال ُقــوى الـ ُمامنِـــعة لـ ـتَح ُّرر
ـي ،بالتـــص ِّدي
النســاء؛ هــذا مــن جـــهة .مــن جهـ ٍة ثانيــة ،يســمح هــذا ال َو ْعــ ُ
لـــمشاعر اإلحبــاط التــي قــد تُصيـــبنا ،نحــن النســاء ،حــن تعـــلو نبـــر ُة
القــوى الـ ـ ُمناوئة.
هـــذا الكــــتاب يضـ ُّم مجموعـ ًة مــن الـــمقاالت ن ُِشــ َرتْ بــن العا َمــن
ـاالت أو دراسـ ٍ
 ،2020-2016أو هــي ُمستَـــوحاة مـ ْن مقـ ٍ
ـات ن ُِشــ َرتْ ســابقًا ،أو
قيـــد النــر .وقــد جعلـتُـــها يف أجـزاء ثالثــة:
تنـ َ
ـاول الجــز ُء األ َّو ُل قضايــا ال ُعنـــف ضــد ال ِّنســاء والتميِـــيز حيالهــن ،مــن
أي الضحايــا (الناجِـــيات) والـ ُمع ِّنـــفني ،مــن
منـــظو َر ِي النســاء والرجــالِ ،
جـــه ٍة ،ومــن منـــظور القضا َءيــن الـــم َدين والديـــني ،مــن جهـ ٍة ثانيــة .وكانــت
الــ ُمعالَجاتُ البحثـــي ُة يف هذا الجزء نَو ِعــ َّي ًة ،فــتَ ِص ُّح نَـــتائ ُجها واس ِتـنـــتاجاتُها
إلجابـ ٍ
ـات أ َّولـــي ٍة حــول العناويــن التــي تناولـــتها.
ـغل الجــز ُء الثـــاين بالبحــوث الهادفــة التــي تُنفِّذهــا منـ ـظَّامتٌ غــر
وانشـ َ
رئيــي مــن مواقــع إنـــتاج البحــوث
حكوميــ ٍة نِّســ ِويَّة ،مبــا هــي موقــ ٌع
ٌّ
ُ
َ
الـــمقال األ َّو ُل يف هــذا الجــزء
فـتـــناول
يف حقــل الدراســات النســائية.
الــ ُمقا َر ِ
ـب الثاين لــ ُيبيِّ َوقْ َع هذه
بات الـ ُمعـــت َمد َة يف هــذه البحــوث ،فيــا كُ ِتـ َ
األبحــاث عــى نســاء ورجــال َمع ِنـ ِّيـــن بهــا ،وتفاعلهــم معهــا .أمــا الثالــث
فــ ُيحاول َس ْبــ َر قــو ٍل شــائعٍ َمـــفاده« :ال يو َجــد أبحــاثٌ !» يف َحـــقلِ الدراســات
ال َجندريــة.
يف الجــزء الثالــث محاولـ ٌة لـتَـــفكيك مفاهيـ َم أربعــة :عيــش األمومــة ،صحة
ال ِّنـــساء ال َّنفــ ِ
ـسية ،عمل الـــمرأة الـ َمنــزِيل ،الـــمساواة ال َجندرية يف الدســتور؛
ٍ
حاوالت
ـال لــ ُم
الســياق الثقايف ـ اللبناين .هذه الـــمحاول ُة تأيت اس ِتكــ ً
وذلك يف ِّ
شبيـــه ٍة ُمثـ َبـــتة يف الكتابَــن الســابقَني الـ ـ ُمشا ِر إليهــا ،وكانــت تعب ـ ًرا عــن
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ـوالت شــائعة تتـــر َّدد يف ِ
رغبـ ٍة لـتَـأ ُّمـــلِ مقـ ٍ
الخطــاب العــا ّم ،حيــث ت َستـــدعي
ِم َّنــا ،نحــن ال ِّنـــس ِويَّات ،دعــو َة النــاس لل َّنـــظر إليهــا بــ ُعيون النســاء.
ـاص» ال يَخـــلو مــن «عــا ّم» .فـــمع تَشكُّـــل
أخ ـ ًرا ،أختـ ُم مبــا ُعـــنوانه «خـ ّ
الـــمجموعات ال ِّنس ـ ِويَّة يف إطــار الحركــة ال ِّنس ـ ِويَّة تـــب ًعا لـ َموجـ ـ ِتها الثالثــة
ال َولي ـ َد ِة بــن ظَهرانِيـــنا ـ أصبـــحنا ،نحــن نِّس ـ ِويَّات ستيـــنيات وسبعيـــنيات
القــرن الـاميض/الـــموجة الثانيــة ،موضو ًعا لــ ُم ٍ
قابالت شــخصية « ُمع َّمـــقة» يف
محاولـ ٍة مــن ال ِّنسـ ِويَّات الشــابَّات للبحــث عــنِ امتـــداده َّن يف الزمــن األســبق
يف مســار ِ
ات حيواتـــنا .وبــتَوثيقِ أقوالنــا وأقــوا ِل نـــسا ٍء من ك ُِّل الفئــات يتج َّمع
ٍ
أرشــيفات نســائي ٍة
لديهــن ِس َيـــر حيواتنــا ،وهــي عنــارص تصلــح لـــتَشكيل
ُمـــتاحة للباحثــات والباحثــن.
ـدي ،كــا لــدى غــري مــن نســا ِء ذات الجيـــل ،شــهاداتٌ
هكــذا تج َّمعـ ْ
ـت لـ َّ
تختـــلف تب ًعــا لــأدوار الـ ُمتـبايـــنة التــي ميكــن أ ْن تلعــ َبها امــرأ ٌة مــن ذلــك
الزمـــن؛ حيــث نجـــد َمـ ْن قــد تكون ربَّــ َة منـــزل ،أُ ًّمــا ،عاملـ ًة بـــمهن ٍة خارج ـ
َمنـزلِــ َّية ،عاملـ ًة بـــمهن ٍة غــر رســمية ،ناشــطة نِّسـ ِويَّةِ ،
باحــثَة ...إىل غــر ذلك
م َّمــن يَجمعـ َن بــن بعــض ذلــك أو كُــلِّه .وقــد تذهب هــذه الـــمقابالتُ بعي ًدا
إىل «نَـبْــ ِ
ـهمت
األســـرية أو العامــة التــي أسـ ْ
ـش» طفولتـــنا بحثًــا عــنِ الــروط َ
يف تشــكيل شــخصية الواحــدة ِمــ َّنا« ،نـــموذ ًجا» لـــنساء ذلــك الزمن.
هكــذا ،وإضافـ ًة إىل الدراســات التــي نفَّـــذتُها يف الســنوات األربع الـــاضية،
ـدي مقابــاتٌ (هــي بـ ـ َمثاب ِة شــهادات) شخـــصي ٌة منشــورة ،فيهــا
تج َّمعـ ْ
ـت لـ َّ
واألســـرية التي أحاطت بـــي
الكثــر مــن البيـــئة العا َّمة السياســية واالجتامعية َ
ـض هذه
يف مســار حيــايت ،وتَـــروي التفاعـ َـل مــع هــذه البيئــة ،تأث ُّــ ًرا وتأث ًريا .بعـ ُ
الشــهادات جعلـ ـتُها ُملح ًقــا يف الكتــاب تناغـ ًـا م ـ َع اتجاهـ ٍ
ـات نِّس ـ ِويَّ ٍة تــرى
لُزو َم الرواية الشخـــصية أ ِو التَّـــأريخ لـــحيا ِة الشخص ،وبــتَج ُّمعِ تلك الروايات
الشخـصيـــة أرشــيفات نســائية تكــون صالحــة ألن ت ُشـكِّل م ًعــا صــور ًة لـــحقب ٍة
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ُمعــ َّينة ،ال تقــ ُّـل وضو ًحــا عــن الصــورة التــي ُر ِسـ َم ْت بريشــة مؤ ِّرخــن للزمــن
نفســه ـ لكنهــا غافـــل ٌة ،عــى األرجــح ،عـ ْن حيــوات النســاء واختـباراتـــهن.
ـاب هــو الثالــث بعــد كتابَــن شبيــ َهني بــه .إضافـ ًة إىل الشــهادات،
هــذا الكتـ ُ
هــو إعــاد ُة نشــ ٍر لـــمجموع ٍة مــن الدراســات الـــمنشورة ،غالبهــا ،يف َدوريـ ٍ
ـات
ٍ
ـقارئات وقُــرا ٍء يرغبون
ُمحكَّـــمة؛ حيــث أرى يف َجم ِعهــا م ًعــا فائد ًة عملـــية لــ
يف النـــظر إىل بعــض شــؤون النســاء وقضاياهــن يف واقعنــا الراهـــن ،ب ُعيــونٍ
نِّس ـ ِويَّة ومبُقارب ـ ٍة جندريــة.
•
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القسم األول
ال ِّنـساء وقـضاياهـ ّن :يف األُسـرة وأمـام القـضاء
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1

كـل عىل َهـواه
ٌّ

(((

ٌ
األســـري
نسا ٌء
ورجال يتـكــلَّمون عن ال ُعـنـــف َ

األس ُّي واحـ ًدا مــن شــواغل الخطــاب
تـمـهيـــد قبــل أ ْن يصبــح ال ُعنـــف َ
العــا ِّم عندنــا ،كانــت روايــاتُ اإلعــام حــول حـ ِ
ـوادث قـــتل النســاء ،بـ َدا ِعـــي
رشف الرجــال مــن أقاربهن ،الـــمصد َر األهـ َّم للـــمعلومات حول
الحفــاظ عــى َ
درس الباحثــون َملــ ِ
ـفات ووثائق ُمحاكامت
ال ُعنـــف داخــل هذه َ
األســـر .وحني َ
القتَـــلة ،توافـ َرتْ للـ ُمهتــمِّني بـــهذه الظاهرة نافــذ ٌة لإلطالل عىل الدينا ِمـــيات
التــي تحك ـ ُم عالقـ ِ
األســـر بعضهــم بـــالبعض اآلخــر ـ
ـات األشــخاص يف هــذه َ
ـجت ُعن ًفــا قاتـ ًـا المــرأ ٍة فيهــا.
تلــك الدينام ّيــات التــي أنتــ ْ
ب ُعيــون ال ِّرجــال روايــاتُ اإلعــام ورس ِديّــاتُ وثائــقِ الـــمحاكم دامئًــا
ـت مــن َمنـــظور الرجــال ،وكان الـ ُ
ـسلوك الـــمرأة
مــا ُر ِويَــ ْ
ـرف «الـ ُملــ َّوث» بــ ُ
الضحيــة مان ًعــاِ ،ضم ًنــا ،مــن تســجيل روايـ ٍ
ـات ُمقابِلــة .ال أتكـ ـلَّم عــن روايــة
الضحيــة ِ
ـلت وأُسـ ِك َت َصوتُهــا نهائ ًّيا ،وإنـــا أُشيـــر
نفســها ،بالطبــع ،فهــذه قُتــ ْ
إىل مــا نقـ ـلَه الـ ُمتـــه ُم و ُمنـ ِ
ـاصوه عــى لســانها ،ومــا رواه عنهــا األقــارب أو
غريهــم مــن الج ـران أو زمــا ِء العمــل ،الذيــن كانــوا شــهو ًدا عــى تَعنيفهــا.
مــا قيــل عــى لســان الضحيــة لـــم يَ ُك ـ ْن ســوى تأكيــ ٍـد للذرائــع التــي لجــأ
((( هــذه الورقــة ُمس ـتَوحا ٌة مــن محارضتــن :أُل ِقـ ـيَ ِت األوىل يف جامعــة البلـــمند يف إطــار سلســل ِة
محــارض ٍ
ات بعنــوان «الحــرب مــن ورائكــم» ،بتاريــخ :نيســان (إبريــل)  ،2016ونشـــرت هــذه
ـتاب مــن العنــوان نفســه ،تحريــر طــوين شــكر  ،2017البلـــمند واأللبــا ،بــروت.
اإلســهامات يف كــ ٍ
ويكــن اســرجاعها مــن هــذا الرابــط:
ُ
https://wordpress.com/post/azzachararabaydoun.wordpress.com/672

وأُل ِق َيــ ِ
ـت الثاني ُة يف «الجامعة للكبار» ـ الجامعة األمريكية يف بريوت ،بـــتاريخ  5أيار (مايو) .2016
عــى الرابــطhttps://wordpress.com/post/azzachararabaydoun.wordpress.com/ 747 :
والــ ُمحارضتان فيهــا الكثيـــر مــن دراسـ ٍ
ـات َميدانيـ ٍة أجرتها الكاتـــب ُة ُمثـبَـــتة يف الـــمراجع نهاية
هذا القسم( • :بيضون( • ،)2016 ،بيضون( • )2010 ،بيضون.)2008 ،
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إليهــا القاتـ ُـل تســويغًا لجرميتــه .روايــاتُ هــؤالء جمي ًعــا جــاءتْ محمولـ ًة عــى
ُمعتــق ٍ
بالصلــة الوثيقــة بــن رجولــة
َدات ،يشــركون م ًعــا يف اع ِتـــناقها ،وتتعلَّــق ِّ
ذكــور العائلــة وبــن جِنـــسانِ َّية قَريـب ِتـــهم األنثــى الضَّ ِحيــة.
ـت الـــاد ُة  562مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين((( ،التــي خفَّفـ ِ
وقــد كانـ ِ
ـت
ال ُحكــ َم القضــا َّيئ عــ ْن قاتــلِ قَريـــب ِته ،التعبيـــ َر األكــر رصاحــ ًة عــن هــذه
ـت شــعب ًّيا بـ«قانــون جرميــة الشَّ ـــرف»
الـمعتــقَدات .هــذه الـــاد ُة التــي ُعرفَـ ْ
قاتــل قريبـــته مــ ْن فَظاعــ ِة جرميتــه
ــل َ
ألنهــا كانــت قبــل العــام  1999ت ُِح ُّ
(وباتــت ت ُخ ِّفــف ِعقابَ ـ ُه بعــد ذلــك التاريــخ) ،لـ ـتُس ِه َم يف تكويــن الخلفيــة
الثقافيــة  -االجتامعيــة الـ ُم ِ
تواطـــئة مــع روايــة ذلــك القاتــل عــى نحـ ٍو شــب ِه
كامــل .الـــادة  562كانــت تُد َعــى مــن جانــب ال ِّنسـوِيات عندنــا بـ«الـــادة
القاتِـــلة» ،ال ألنهــا تُبــ ِّرر قتـ َـل النســاء ف َحســب ،بــل ألنهــا كانــت تـــمن ُع رواي ًة
ُمقا ِبلَـ ًة للجريـــمة.
ـهادات ال ِّنـــساء يف بــروتَ  ،ربيــع العــام  ،1995سـ ِمعنا للـــم َّرة األوىل
شـ ُ
ـات يُدلـ َن بـــشهاداته َّن حــول أنــ ٍ
نســا ًء عربيـ ٍ
ـاط مــن ال ُعنــف الــذي ت َع َّرضْ ـ َن
لــه .كان ذلــك يف جلسـ ِ
ـت إليهــا «الـــمحكم ُة العربيــة»
ـات االســتامع التــي دعـ ْ
الصوريــة(((؛ وذلــك يف ســياق َورشــ ِة العمــل العربيــة التحضيـــ ِريَّة الكُــرى
ُّ
ـمي الرابع (الـــمعروف مبؤمتر بيجِـــنغ) .شهاداتُ ال ِّنساء
لـــمؤمتر الـــمرأة العالــ ِّ
نص ِت الـــاد ُة  562عقوبات ،يف صيغـــتها األخرية ،عىل ما ييل« :يســتفيد من ال ُعـــذر الـ ُمخــفِّف
((( َّ
ُ
ُ
َم ـ ْن فا َجــأ زو َجــه أو أح ـ َد أصولِــه أو فُرو ِعــه أو أخـ ـ ِته يف جــرم ال ِّزنــا الـــمشهود ،أو يف حالــة
ال ِجــاع غــر الـــمرشوع ،فأقـــد َم عــى قتــل أحدهــا أو إيذائــه بغــر َعمــد» .وهــي كانــت
إحــدى الـــموا ِّد مــن قانــون العقوبــات التــي ناضلـ ِ
ـت الحركـ ُة النســائية مــن أجــل إلغائهــاَ ،من ًعــا
الستـــفادة الـ ُمتَّـــهمِ م َن ال ُعذر الــ ُم ِح ّل (يف صيـــغة الـــاد ِة قبل تعديلها يف العام  ،)1999أو م َن
رشع
ال ُعــذر الــ ُمخفِّف (يف الصيغــة الــ َمعمو ِل بهــا بــن العامني  1999و .)2011وقد أَلـــغى الــ ُم ِّ
أي امــرأ ٍة جرميـ ًة «عا ِديَّــة».
صبح جريـــم ُة قتــلِ ِّ
هــذه الـــا َّد َة يف  4آب (أغســطس)  ،2011لــتُ َ
ٍ
((( رفيــف رضــا صيــداوي ،جلـــس ُة استـــاعٍ عربيــة حــول ال ُعنـــف والـــمساواة يف العائلــة،
(تحرير) ،دار بالل ،بريوت.1998 ،
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هــذه ،كانــت بـ ـ َمثاب ِة ُمحاكم ـ ٍة للـــمجتمع بـ ُر َّمـ ـ ِته عــى مــا خ َّولَـــه لــأرسة
ؤسســاتِه األخــرى ،مــن تَعنيـــف ال ِّنـــساء .والـ ُم َّد ِعـــياتُ /الضَّ حايا كُـ َّن نســا ًء
و ُم َّ
مــن ُمختـــلف البلــدان العربيــة تعـ ـ َّرضْ َن ل ُعنـ ٍ
ـف «قانــو ٍّين» ،تَحميــه وت ُوفِّــر
واألسيــة
ذرائ َعــه وأدواتِـــه التنفيـــذية ،القوانـ ُن الدينيـ ُة لألحــوال الشــخصية َ
ـمفاعيل العنيف ـ َة الضِّ م ِنـ ـيَّة
َ
النافــذة يف بالدنــا .هــؤالء النســا ُء اس ـتَعرض َن الــ
لواحـ ٍـد ،أو أكــر ،مــن ِ
مواطـــن التميِـــيز يف هــذه القوانــن :الــزواج ال َقــري،
التعســفيَ /منع الطـــاق ،الـــمرياث غــر العــادل،
تع ـ ُّدد الزوجــات ،الطــاق ُّ
أحــكام الوِصايــة والواليــة والحضانــة ...إلــخ ،األثــ ُر الــذي يُ ِ
العنــف
حدث ُــه
ُ
حاصات ،ب ُح َّجـ ِة ُحر َمـ ِة األرسة ،يف بيــوت
عــى حيــوات النســاء والفتـــيات الــ ُم َ
ـي عــا ٍّم يسـ ُعه أن يكــو َن
أزواجهــن وأهاليهــن ،يف غيـ ٍ
ـاب تــا ٍّم لــ َمر ِجعٍ اجتامعـ ٍّ
شــاه ًدا عــى مــا يجــري يف دواخلهــا.
ـي
كانــت الـــمحكم ُة العربيـ ُة هــذه ،فاتِـــح ًة ُمهمـ ًة لل َبـــو ِح الرصيـ ِح العلنـ ِّ
عــن أمــو ٍر كانــت تُط َمــس يف الـــايض لوجــوب ُســكوت الـــمرأة عــن مآســيها
وصربهــا عــى ُمعاناتهــا ،وت ِ
َضحيـــتها ب َرفاههــا حفاظًــا عــى اســتقرار أرستهــا،
ـموذج
ومكانـ ِة زوجهــا االجتامعية ،لــتُ ِّ
جسد يف ك ُِّل ذلك« ،األنثى األصيلة» ـ النــ َ
ـت شــهاداتُ النســاء أ ْن تكاثــرتْ مــع
الــ
ـمرغوب اجتامع ًّيــا للـــمرأة .ومــا لبِثـ ْ
َ
توافُــر الفســحات لهـ َّن للبَــو ِح حــول مــا يتع َّرضـ َن لــه يف أُ َســـره َّن مــن ُعنـــف.
ـتشمل الفئـ ِ
ـات
عت ِصفــاتُ األشــخاص «الــ ُمست ِمعني» إىل هــؤالء ،لــ َ
كــا تنــ َّو ْ
متاس مع النســاء
الـــمجتمعي َة التــي َوضَ َعـتْــ ُهم ِمه ُنـــهم ،أو اهتامماتُهــم ،عــى ٍّ
الصحيــة والقانونيــة واألمنيــة
الـ ُمع َّنـــفات :العاملــن والعامــات يف الـ ـ ِم َهنِ ِّ
واالجتامعيــة والرتبويــة والنفســانية واإلعالميــة ...إلــخ.
انطلقــت مــع ت َشــكُّل
ال َّنـــشاط والـمعـــرفة كان للورشــة التــي
ْ
الـ ـ ُمنظامت النســائية (كان أ َّولُهــا «الهيئــة اللبنانيــة لـ ـ ُمناهضة العنــف ضــد
الـــمرأة» التــي قامــت إثــر انتـــهاء أعــال الـــمحكمة العربيــة) والتــي اتَّخذتْ
موضــو َع ُمناهضــة العنــف ضد الـــمرأة مدا ًرا أساسـ ًّيا لــ َنشاطها ،أو كان واح ًدا
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مــن برامجهــا ـ كان لـــهذه الورشــة الــدو ُر األهـ ُّم يف تطويــر الـــمعرفة((( حــول
ال ُعنــف داخـ َـل األرسة ويف تَوصيــف أشــكاله وتَشــخيص أســبابه والبحــث عــن
ُس ـ ُبلِ ُمكافحتــه.
وكان اسـ ُ
ـتقبال الـ ُمنــظَّامت النســائية غــر الحكوميــة للنســاء الـ ُمع َّنـــفات،
اللوجســتي لهــن
واإلصغــا ُء إىل رواياتهــن حــول العنــف ،وتوفــ ُر الدعــم
ِّ
ِ
الخطــوات البديهيــة األوىل يف مســار عملهــا .وقــد أثـــمر ذلــك توافُـــ ًرا
ـ
ـرات ،أمـ ـ َّد ِت الناشـ ِ
ـاب خـ ٍ
ـطات
للـــمعلومات حــول العنــف األرسي ،واكتسـ َ
يف هــذه الــ ُمنظَّامت بوســائل قامئــة عــى الــ ِمراس والـــمعرفة للتعا ُمــل مــع
بصــو ِغ الـــ ُمفردات الـــمناسبة لـ«كــر
ضحايــا العنــف ،كــا
ســمح لهــ َّن َ
َ
ـول
الصمــت» حولــه وتطويــر الخطــاب ال ِّنسـوِي العا ِمــل عــى ُمناهضتــه ،وصـ ً
إىل بَــثِّ ثقافــة ُمناهضتــه تلــك عــى مســاحة الـــمجاالت العامــة كافَّــة
(بيضــون.)2015 ،
ولعـ َّـل الوجهـ َة األكــر أهميـ ًة يف تطــ ُّو ِر هــذا الخطــاب كانــت تَـ ْبـيِـ َئ َتـــهُ /
ت ِ
أي إبـراز تعبرياته الـملـموسة يف الـمفاهيم الـمجتمعية
َأصيـلَهُ يف ُمجتمعاتنا ـ ْ
مؤسســاته جميعها ،ويف األرسة
والـــمامرسات التــي كانت تُعتَبـــر «طبيعيـ ًة» يف َّ
ـمي للعنــف ضــد النســاء ،والــذي
ِضم ًنــا .إ ْذ رسعــان مــا اتَّخـ َذ التعريـ ُـف العالــ ُّ
تب َّنـــته الحركـ ُة النســائية عندنــا ،أشــكالَه الـملـــموس َة بينـــنا ،فلـــم يَ ُعـ ْد جائـ ًزا
ـب عــن ثقافتـــنا االجتامعيــة
القــول إ َّن «ال ُعنــف ض ـ َّد الـــمرأة» مفهــو ٌم غريـ ٌ
و ُمسقَـــ ٌط عليهــا مــن َعـــلٍ  .هــذه األشــكال تجــاوزتْ  ،وفــق بَــو ِح النســاء
ٍ
أنـــاط أخــرى معنويــة
الرصيــح األثــ ِر إىل
الجســدي
العنــف
الـ ُمع َّنـــفات،
َ
َّ
َ
ونفســية وجنســية واقتصاديــة وقانونيــة.
((( الدراســاتُ األوىل حــول موضــوع العنــف ضــد النســاء صــدرتْ بدَعــمٍ مــن الـــمنظات غــر
الحكوميــة .انظُــر مثـ ًـاُ « :مواجهــة العنـــف ضــد الـــمرأة بالكتابــة والبحــث :قـراء ٌة يف األدبيــات
اللبنانيــة» ،الجــزء األول( ،بيضــون .)2010 ،انظُــر أيضً ــا:
Louise Wetheridge and Jinan Usta, 2010.
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ضد النســاء هكذا ،م َّهد توســي ُع دائرة
ثـــقاف ُة ُمـــناهضة العنـــف َّ
شمل األشـ َ
الصلة
تعريــف ال ُعنـــف لــتَ َ
ـكال الـــمذكورة ،وتحديـ ُد العوامــلِ ذات ِّ
بارتـــكابه ،والبحــثُ عــن جــذوره الثقافيــة االجتامعيــة ـ م َّهــد ذلــك كلــه
توســع الفئــات الـ َمع ِنــ َّية بــه ،وإىل تطويــر ثقافــة ُمناهض ِتــه .وإ ْذ
الطريـ َـق إىل ُّ
بـ ِ
ـر هــذه الثقافــة،
ـارشت النســا ُء الناشــطاتُ يف ُمنظَّامتهــن غــر الحكوميــة نَـ ْ َ
ـت أنِ استـــقل َّْت تدريج ًّيــا عــن إرادتهــن و ُمبادراتهــن
فــإ َّن تعبرياتهــا مــا لَ ِبثَـ ْ
لــتَ َ
خاص،
خاصـ ًة بهــا  ،its own momentumتـمثَّــ ْ
ـلت بشــكلٍ ٍّ
متلك قُــو ًة دافعـ ًة َّ
بــ ُحضور خطــاب ُمناهضــة العنــف ض َّد النســاء يف الخطــاب العــا ّم :يف الترشيع
والقانــون والصحــة والرتبيــة واإلعــام والفُنــون((( ،ويف سياســات الـــمؤسسات
الحكوميــة (بيضــون 2012 ،ب) .ولعـ َّـل اس ـ ِتنفا َر الـــمؤسسات الدينيــة و ُحلفائهــا
الصبغــة الدينيــة ،لــ ُمواجهة هــذا الخطــاب مــن عالئــم
مــن الجمعيــات ذات ّ
ٍ
انتـــشاره ،وأهميــة تأثــره يف
فئــات ُمجتمعيــة تَخــى هــذه الـــمؤسساتُ
ُخرسانَهــا (بيضــون 2015 ،أ ،صــص .)69-124 .وقــد ت ُــ ِّو َج الحضــو ُر الـــمذكور بإقـرار
ِ
ـمعروف بـ«قانــون حاميــة النســاء وســائر أفـراد األرسة
القانــون  2014/293الــ
األسي»(((.
مــن ال ُعنــف َ
األسي أســتعر ُِض ،يف هذه
اختـــبار ُ
ات النســاء والرجــال لل ُعنـــف َ
الورقــة« ،رواي ـ َة» الـــمرأ ِة لل ُعنـــف الــذي اختَبـ ـ َرتْ ُه يف إطــار أُرستهــا ،ورواي ـ َة
الرجــلِ الـ ُمتَّـــهم أمــام القضــاء اللبنــاين ب َدعــوى تَعنيـ ـ ِفه زوجتَــه أو إحــدى
قريباتــه بالــد ّم .الـــمصاد ُر التــي أستــ ِن ُد إليهــا هــي األدبيــاتُ التــي أُن ِتــ َج ْت
حــول العنــف ضــد النســاء .هــذه األدبيــاتُ تكاثــرتْ منــذ العــام ،1995
وأكرثيــتُها الســاحقة كُ ِتــ َب ْت مــن وجهــة نظــر النســاء .والدراســاتُ الــ َميداني ُة
((( لـتَفصيل ذلك انـظُر «إنجازاتٌ وتحديات :الـ ُمنظَّامت غري الحكومية و ُمناهضة العنف ض َّد النساء»
بيضون ٢٠١٥ ،أ ،صص.٢٢٦-٢٠٧ :
ـس النــواب اللبنــاين القانــون  2014/293بتاريــخ  1نيســان (أبريــل) ،2014 ،ووقَّع ـ ُه
((( أقـ ـ َّر مجلـ ُ
ِ
ِ
ـر يف الجريدة الرســمية بـــصيغته
رئيــس الجمهوريــة ميشــيل ســليامن بتاريــخ  8أيــار  ،2014ونُـ َ
النهائيــة بتاريــخ  .14 20/5/15انظُــر صيغــة القانــون عــى موقــع مجلــس النــواب اللبنــاين.
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مــن بــن هــذه األدبيــات هــي ،غال ًبــاَ ،مقطَ ِعـــ َّية  cross-sectionalوذات
َعيــ ٍ
ـنات مناســبة  .((( convenientأ َّمــا الـــمصاد ُر التــي ســأعتم ُدها يف روايــات
الرجــا ِل الـ ُمع ِّنـــفني فهــي وثائـ ُـق محاكـ ِ
ـات القتـــلة و َمل ّفــاتُ قضاياهــم مــن
جهــة( ،حويــك وزميالتهــا - 2007 ،بيضــون )2008 ،وروايــاتُ الرجــال الـ ُمتَّـــهمني
(أ ِو الـ ُمعتَـ ـرِفني) بـ ـتَعنيف((( زوجاتهــم ،مــن جه ـ ٍة ثانيــة.
قبـ َـل اسـ ِتعراض روايــات الـ ُمع َّنـــفات والـ ُمع ِّنـــفني ،أُقــ ِّدم فيام يَــي ،تعريفًا
بأحوالهم.
الـ ُمعـ َّنـــفات الصــور ُة التــي يحملُهــا أكرث النــاس يف أذهانهم للــ ُمع َّنفة يف
إطــار أرستهــا هــي المــرأ ٍة فاقــد ٍة االمتـــيازات؛ فهــي ،وفــق مــا يَفتــرِضون ،ذات
ـي ُمتــ َدنٍّ ،ومــن أصــو ٍل
أصــو ٍل اجتامعيــة ـ ثقافيــة ُمتواضعــة ،ومســتوى تعليمـ ٍّ
ـي ،كذلــك بالــرورة ،غــر عا ِمل ٍة بـــمهن ٍة خارج ـ َمنــزِلية ،إىل
أو مــن َســكنٍ رِيفــ ٍّ
(((
ـات تَـ ِ
مــا ُهنالِـ َـك من سـ ٍ
ـي بــفُقدان االمتـــيازات ...ولعلَّهــا أيضً ا ُمسلِـــمة!
لك ـ َّن الواق ـ َع يُنا ِقــض هــذا ِ
االنطـــباع .إذ إ َّن الدراسـ ِ
ـات الـ َميدانِـــي َة عندنــا
ت ُب ِّيـــن أ َّن الـ ُمع َّنـــفات ه ـ َّن ،يف األغلــب األع ـ ِّمُ ،متـــز ِّوجاتٌ لك ـ ْن قــد يَ ُك ـ َّن
((( انظُــرُ « :مواجهــة العنـــف ضـ َّد الـــمرأة بالكتابــة والبحــث :قـراء ٌة يف األدبيــات اللبنانيــة» ،الجــزء
األول من (بيضون .)96-17 ،2010 ،انظُر أيضً اLouise Wetheridge and Jinan Usta 2010 :
ـلت منهــا َعـ ِّيـــن ُة الدراســة ال َّنو ِع َّيــة (بيضــون)2016 ،؛ هــؤالء إ َّمــا
((( هــا الفـئـــتان اللَّتــان تشكَّــ ْ
ِ
ُمتَّهمــون أمــام القضــاء ،وإ َّمــا ُملتَــم ُسو العنايــة النفســية بُغيَـ َة التخلُّــص مــن ُعنفهــم يف إطــار
برنامـ ٍج ت ُنــفِّذه منظّمـ ُة «أبـــعاد :مركز الـــموارد للــ ُمساواة الجندرية» .انــظُر الرابــط للتعريف
بهــذا الربنامــجhttp://abaadmena.org/documents/men_center_brochure.pdflv :
رب» ،يف حــال «الخــوف» مــن نُشــوزها؛
((( يُجيـــز الديـ ُن اإلســامي للرجــل تأديـ َ
ـب زوجـــته بـ«الـ َّ
ـرب بعــد تجريــب «ال َوعــ ِ
ـظ»
ـ
ال
ـز
ـ
ُجي
ت
ـي
ـ
الت
ـاء
ـ
النس
ـورة
وذلــك اســتنا ًدا إىل اآليــة  34مــن سـ
َ
و«ال َهجــ ِر يف الـــمضاجع»؛ وذلك ُرغم اجتـــهاد الـمشايخ اللبنانيِّـــن يف تأويالتهم لـمعاين النشوز،
ويف تَوصيفهــم لعمليــة الــربِ :شــ ّدته ،واألجـزاء الـــمسموح رضبهــا يف جســم الـــمرأة ،وحجــم
األداة الـــمستخدمة منأجــل ذلــك ،وأخـ ًرا اس ِتـــنباط معــانٍ للرضب ُمســتح َدثة وغــر موجودة يف
الـــمعاجم العربيــة الـــمعروفة ...إلــخ .انظُــر ،مثـ ًـاُ « :مقـ َّدس فيــه نظــر :يف َجــدوى الحــوار مــع
رجــال الديــن» ،يف( :بيضــون.)162-125 ،2015 ،
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ـات أو ُمطلَّقـ ٍ
عازبـ ٍ
ـات أو أرا ِمــل .هؤالء النســا ُء يَنـــتمني إىل ك ُِّل الفئات ال ُعمرية:
قــد تكــون الــ ُمع َّنفة رضيعــة ،أو قــد تكــون عجــوزًا يف الثامنــن مــن العمــر ـ
كــا شـهِدنا يف ِبضْ ـعِ حـ ِ
أي مـ َن الفئــات
ـوادث قـــتلٍ رهيبـ ٍة عندنــا .وال ت ُع َفــى ٌّ
األسي ،والدليــل عــى ذلــك
العمريــة األخــرى مــن كونهــا ضحيــ َة ال ُعنــف َ
اوح الواسـ ُع ألعـــار الــ ُمبلِّغات عنه.
التــر ُ
ـت
عــى ذلــك ،فــإ َّن الـــمرأ َة قــد تتع ـ َّر ُض للعنــف أيًّــا يَ ُك ـ ْن حالهــا :أكانـ ْ
أي طائفــ ٍة مذهبيــ ٍة ُولِـــدَتْ ،
ســاكن ًة يف ال ِّريــف أو يف الـــمدينة ،وســوا ٌء يف ِّ
أُ ِّمــ َّي ًة كانــت أم حائــز ًة عــى شـ ٍ
ـهادات ُعليــا ،عاملـ ًة يف مهـــن ٍة خــارج ـ منـــزلية
َــت مكانتُهــا
أم لـــم تَكُــ ْن ،و َمهــا
بلغــت قيمــ ُة ثروتهــا الشــخصية أو عل ْ
ْ
االجتامعيــة ـ السياســية.
ـج معظــم الدراســات الــ َميدانِ َّية التــي تناولـ ِ
ـت الـ ُمع َّنـــفات،
الالفـ ُ
ـت أ َّن نتائـ َ
تُبيِّـــن أ َّن نســب ًة غــر قليل ـ ٍة منه ـ َّن يتف َّوق ـ َن عــى ُمع ِّنـــفيه َّن يف العلـــم ،ويف
االجتامعي ـ الثـــقا َّيف ألهل هؤالء
مســتوى ِم َه ِنــ ِه َّن ،أحيانًــا .بــل إ َّن الـــمستوى
َّ
النســاء يتَّ ِجـ ُه أل ْن يفـ َ
ـي ـ الثـــقا َّيف ألهــل الــزوج.
ـوق الـــمستوى االجتامعـ َّ
الـ ُمعـ ِّنـــفون يف الكالم الـ ُمتـــدا َول يُن َعت الـ ُمع ِّنـــف بأنه « ُمتـــخلِّف» ـ
ـي ،وينـــتمي إىل طبقـ ٍة اجتامعيــة ـ ثقافية ُمتـ َدنِّــ َية ،وذو
«غــر ُمت َمـ ِّدن» ـ أُ ِّمــ ّ
مهنـ ٍة تقـ ُع عــى درجـ ٍ
ـات أدىن يف ُسـل ِّم الــ ِم َهن ،ولعلَّــه ُمسـلِ ٌم أيضً ــا (للســبب
ِ
نفســه الــذي تُن َعت بــه الـ ُمع َّنـــفة).
ـاب اإلحصــاءات الـــموثوقة َينـ ُع عــنِ الـ ُمهتــمِّني بالـــموضوع تقدي َم
إ َّن غيـ َ
ٍ
تصنيــف دقيــقٍ للـ ُمع ِّنـــفني( ،وللـمع َّنـــفات بالطبــع) ،بحســب ِســاتهم
الدميُغرافيــة .لك ـ َّن الدراسـ ِ
ـات ال َّنو ِعـ ـ َّي َة  qualitativeوالـــمقطعية ،إضاف ـ ًة إىل
الشــهادات واألقاصيــص ِ
وس َيـ ـ ِر الحيــاة ودراســات الحــاالت ...إىل مــا ُهنالــك،
تُوفِّــر معلومـ ٍ
ـزم مبــا يــي:
ـمح لنــا بال َجـ ِ
ـات تسـ ُ
ـب مــا ،فـــقد
ره قــي قالَـ ٍ
إ َّن الـ ُمع ِّنــ َـف يف إطــار األرسة ال يس ـ ُعنا أ ْن نح ـ َ
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يكــون مــن ُسـكّان الريــف أو من الـــمدينة ،مـ ْن ك ُِّل الطوائف الـــمذهبية وم ْن
ك ُِّل األعــار ،طبي ًبــا أو شــي ًخا ُمعمـ ًـا أو ُموظ ًفــا حكوم ًّيــا ،ذا مهنـ ٍة يَدويـ ٍة أو
أي أنَّه
فكريــة ،عامـ ًـا للنظافــة أو نائ ًبا يف الربلـــان ،أُ ِّمــ ًّيا أو أســتاذًا جامع ًّيــاْ ...
ألي مــن الطبقــات االجتامعيــة ـ الثقافيــة.
قــد ينتمــي ٍّ
ـتل ال ِّنســاء ،عندنــا ،ت ُشــر
ـت قــ َ
إىل ذلــك ،فــإ َّن بعـ َ
ـض الدراســات التــي تناولـ ْ
ـب قـتـــل ِة النســاء أُ ِّمــ ُّيون ،ونِســبتُهم مــن مجمــوع القتـــلة يف ٍ
وقت
إىل أ َّن أغلـ َ
را عــنِ النســبة العامــة لأل ِّم ِّيـــن يف لبنــان( ،حويــك وزمالؤهــا،
ُمح ـ َّدد تزيــد كث ـ ً
 .)2007وتب َّيـــن ،إضافـ ًة إىل ذلــك ،أ َّن الـمسلـــمني وســاكِني الـــمناطق الطَّر ِفيــة
ـرف» أكــر مــن الـــمسيحيِّني
يقتلــون قريباتهــم بـ ـذَريعة مــا يُدعــى بـ«الـ َّ
(بيضــون .)2008 ،وإ ْذ ترتاجــ ُع ظاهــر ُة قتــلِ النســاء والشــابَّات بـــذَريعة مــا
ـرف» عندنــا ،فإ َّن القتـــل َة مــن الطائفتَني
يُسـ َّمى بـ«غَســلِ العــار وتحصيــل الـ َّ
يتَّجِـــهون إىل قتــل الزوجــات ،بالدرجــة ذاتهــا (.)Baydoun, 2011
صـــورة الــذات يف الدراســات األوىلَ ،وصف ِ
َــت الـمع َّنـــفات ذواتهــ َّن
بـ«الحزينات والـ ُمكتـئـبات والـ ُمنهارات والعصبِيات والـمكبوتات والـ ُمنعزِالت
والـ ُمح َبـــطات» ،وع َّبـــر َن عــن عــدم ثقتـــه َّن بقُدرتهــن عــى تحويــل ُوج َه ـ ِة
أقدارهـ ّن (صيــداوي .)2002 ،لكـ َّن ذلــك مــا لَ ِبــثَ أ ْن تغ َّيـــر عــر الســنوات؛ ومــن
عالئــم ذلــك ،نــزو ُع النســاء الـ ُمتــزايد إىل ُمقاضــاة ُمع ِّنفيهـ َّن بعــد أ ْن كانــت
مثل،
األغلبيـ ُة مــن الــ ُمبلِّغات عــنِ العنــف لــدى الـــمنظّامت غــر الحكوميــةً ،
ميتــ ِنع َن عــنِ التبليــغ لــدى الـــمخفر أو يرتا َج ْعـ َن عــن شــكاويه َّن بعــد التبليغ
(زلــزل.)2012 ،
عــى ك ُِّل حــال ،فــإ َّن صــور َة الــذات لــدى الـــمرأة الــ ُمع َّنفة مناقضـ ٌة متا ًمــا
الخاصــة عــن
للصــورة التــي يتـــق َّدم بهــا الـ ُمتَّـــه ُم أمــام القــايض ،إ ْن يف روايتــه
َّ
َم ِ
ـهم بــتَعنيف زوجتــه ،أو لــدى دفاعــه عــن
األسي يف حــال كان ُمتــ ً
عيشــه َ
نفســه يف رسديــة ملـ ِّـف ُمحاكمتــه ...إذا كان قاتِــ ًـا.
والرجـ ُ
(خاص ـ ًة أولئــك
ـال الـ ُمع ِّنـــفون ُمتجا ِذبــون يف تَص ُّوراتهــم لـ ـذَواتهمَّ ،
24

ـح
الواقعــون تحــت صدمــة إحالــة زوجاتهــم لهــم إىل القضــاء) ،وباتــت َمال ِمـ ُ
ذواتهــم ُمضطربـ ًة عــى نحـ ٍو باعـ ٍ
خاصـ ًة
ـث عــى األىس والحــرة يف نفوســهم؛ َّ
حــن تكــون هــذه الصــور ُة مختلفــ ًة عــن تلــك التــي رســموها ألنفســهم،
أو عكَســها لهــم ُمحيطُهــم العائــي والـ ـ ِم َه ِني .كــا نج ـ ُد أ َّن يف وصـ ِ
ـف أك ـرِ
الـ ُمع ِّنـــفني لـــذَواتهم ،أو لــدى ُمحاوالتهــم اإلعــاء مــن شــأنها ،يُحيلــون
خصوصــا َمــن كان منهــم ينتمــي إىل جامع ـ ٍة غــر
ِسامتِـــهم إىل جامعاتهــم،
ً
جامعــة زوجتــه (مذهب ًّيــاَ ،م ِ
ناطقـ ـ ًّيا ،أو حزبًــا سياس ـ ًّيا).
للســجال ،عندنــا ،هــي
تبايُــ ٌن يف ال َّتـــعريف مــن الـــمسائل الـ ُمثيـــرة ِّ
تعريـ ُـف ال ُعنـــف .و َمــن يُقــارن كال َم ال ِّنـــساء اللــوايت تع َّرضـ َن لل ُعنــف يف إطــار
ُ
الرجال الـ ُمع ِّنـــفون ،يق ُع عىل معانٍ ُمتـبايـــن ٍة
األرسة بالتَّعريــف الــذي يتـبــ َّنا ُه
جـ ًّدا للعنــف.

الرجـــل ال يعــرف ســوى بال ُعنـــف الجســدي .وهــو ،إىل ذلــك ،ال يُس ـ ِّمي
ـدي عنــفًاَّ ،إل إذا استَـــدعى العنايـ َة الطِّبيـ َة ووصـ َـل إىل تهديــد
ـرب الجسـ َّ
الـ َ
الحيــاة .أ َّمــا مــا يقــوم بــه مــن إسـ ٍ
ـاءات أخــرى (شَ تـــم ،إهانــةَ ،صفــع ،دفــع،
إك ـراه عــى ُمامرســة الجنــس ...إلــخ) ال يعــدو كونَــه مــن ت َضمينـ ِ
ـات َدوره
ـتأهل أ ْن يُدعــى عن ًفــا .إىل جانــب
كرجــلٍ ومــن حقوقــه عــى زوجـــته ،فــا يسـ ُ
ذلــك ،ال يعـ ُ
ـنوي .هذا ،فيام تشـــتيك
ـرف بالعنـــف النفـيِّ وال بالعنــف الـمعــ ّ
أكثــ ُر الـ ُمع َّنـــفات ُعنــ َـف أزواجهـ َّن النفــي ،بدايـ ًة ،لـتَتــراوح نِســب ُة هــؤالء
النســاء ،بحســب بعــض الدراســات ذات ال َعـ ِّيـــنات الـــمناسبة بــن  %85و%100
(صيــداوي 2002 ،ـ رشف الديــن وس ـكّر 2008 ،ـ بيضــون.)2010 ،

النســاء ،مــن جانبهـ َّن ،يستَــ ِ
ـخدم ْن الكلـــم َة لوصــف أشــكا ٍل مــن اإلســاءات
أوسـ َع بكثــر مــن الــرب الجســدي .فــ َحج ُز الحريــة أو اإلحجــا ُم عــن تلبيــة
الحاجــات الـــا ِّدية الرضوريــة مــن َم ٍ
لبـــس أو مــأكل أو غريهــا ،الجِــا ُع
التعسفي/منـــع الطالقِ ،
الخـــيانة ،الشَّ تـــم
باإلكراه/الهجـران الجنيس ،الطَّـــاق ُّ
لشَ ـ ِ
رسا/
ـخص الـــمرأة أو ألهلهــا أو للجامعــة التــي تَنـتـــمي إليهــا ،اإلجهــاض قَ ً
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كل مــا ُذكِـ َر تُطــلِق
ـأي مــن تلــك الــ ُمامرساتُّ ...
َمنــع اإلجهــاض ،أو التهديــد بـ ٍّ
الـــمرأ ُة عليــه صفـ َة العنــف.
ميل لــ ُموا َءمة  accommodationالـــمعاين التي ت ُسـ ِبغُها
والـ ُمع ِّنـــف ال يُظهِر ً
زوجــتُه عىل هذه الكلـــمة يف َمخزونه الـــمعريف .هو يفرتض أ َّن تولي َد الـــمعاين
را ،لــ َيغدو بذلــك عاجـ ًزا عــنِ التعاطُــف الوجــداين
ُّ
للســلوكات َمنــو ٌط بــه حـ ً
لســلوكه
معها ،والتـنــ ُّب ِه إىل الـــمعاين التي تُع ِّبـــر عن معيشــها هي ،واختبارِها ُ
معهــا .فالـــمعاين التــي يُنــ ِتجها تتمحــور حــول حاجاتــه وحقوقــه ،ويــرى أ َّن
إعــا َن حاجــات الـــمرأة وحقوقهــا بدع ـ ٌة وانح ـر ٌاف عـ َّـا ينبغــي عليهــا أ ْن
تكونــه .إ َّن التبايـ َن يف تعريــف العنــف يُفــي إىل تبايُــنٍ يف الســلوك ،وذلــك يف
ـزوج تعنيـ َـف زوجتــه ،مثـ ًـا ،ألنَّــه ال يُعـ ِّرف إســاءاته
أقـ ِّـل تقديــر .وإذ يُن ِكــر الـ ُ
ِ
بصفتهــا ُعن ًفــا ـ تعمـ ُـل الزوجــة عــى إقامــة دعــوى عليــه لــدى القضــاء ب ُحجــة
تعنيفــه لهــاُ ،معتـــمد ًة تعري ًفــا ُمختـــلفًا ،كــا َوصفنا.
اج األســباب التي
بــ َحسب الرجــال ...لـــاذا يُعـ ِّنـــفون؟ ميكــن إدر ُ
يتـــق َّدم بهــا الـ ُمع ِّنـــفون لـــزوجاتهم ،باألســاس ،أو تلــك التــي جــاءتْ عــى
لســان قتَـــلة النســاء يف َمل ّفـ ِ
ـات ُمحاكامتهــم ـ هــذه األســباب ميكــن إدرا ُجهــا
تحت عنوانَيـــن رئيس َّيـــن:

أوالهــا :خـ ُ
ـثوي الـــمرغوب اجتامع ًّيــا
ـرق هــؤالء النســاء للـ ُمنـ ـ َّمط األنــ ِّ
أي إ َّن الزوجــ َة ال تقــوم ،حســب رأي
ْ ،socially desirable feminine stereotype
هــؤالء ،بأدوارهــا االجتامع ّيــة الـ ُمفتـ ـ َرضة .هــي ربَّ ـ ُة منــز ٍل ُمه ِمل ـ ٌة لبيتهــا
ولصيانــة أرستهــا ،أو هــي أ ٌّم ال تســتحق أ ْن تُد َعــى أُ ًّمــا ،أو هــي ،أخـ ًرا ،رشيكـ ٌة
جنســي ٌة سيِّـــئة ال تســتجيب لرغبــات زوجهــا وال تُعبِّـــر عــن رغبتها فيــه ...هي
السـ ِ
ـات الـــمرغوب َة للـــمرأة:
ُّ
كل ذلــك أو بعضــه .إضاف ًة إىل ذلك ،هي تفتـــق ُد ِّ
والسـ َ
ـلوك الجنســا َّين الســليم
بــأ ْن تفتـــق َد ِســم َة الطاعة (و ِقــ َحة ،ترف ُع صوتَها) ُّ
توصــف بأنهــا مريضـ ٌة نفسـ ًّيا ( ُمهستـــرة،
(خائـــنة ،عا ِهــرة) ،ولـربّـــا أخـ ًرا َ
ُمكتـئـــبة) .أمــا النســاء ،ضحايــا القتــل ،فتَـــرتَس ُم صورته َّن يف وثائــق ُمحاكامت
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لش ِف
القتـــلة و َملفاتهــا بطريقـ ٍة شــبيهة لكـ ْن أك َرث دراميــة ( ُمتـــم ِّردةُ ،مل ِّوثــة َ
عائلـتها).
أ َّما العنوان الثاين :فـــهو األكثـــر أه ِّمـــية ،وهو اتِّـــها ُم الـــمرأة بأنَّها ُمتح ِّدي ٌة
لسلطـــته وناكِ َر ٍة ل ُعل ِّو شــأنه ،ال
ـي أمرهــا) وغــر ُممتَــ ِثل ٍة ُ
إلرادة زَوجهــا (أو َولِــ ِّ
تُحا ِفــظ عــى ِقـــناعه  ،his personaوال عــى رشفــه االجتام ِع َّيـــن أمــام اآلخرين،
وتعمــل عــى ت َبخيــس مكانتــه أمــام
ُ
بــل تُبـــرِز أخطــا َءه أو تُلــ ِّوث رشفَــه،
ـت يف أداء أدوارهــا ال ِّنســائية ويف ت َحلِّيـــها
أوالده وأهله/أهلهــا .وإ ْن هــي أخفقـ ْ
ِ
بسـ ِ
ُوصــم بأنهــا « َر ُجـــل» .وحــن تكــون
ـات الـــمرأة الـــمرغوبة اجتامع ًّيــا ،ت َ
ـلب هو «امـــرأة» وهنــا اإلهانة األكبـــر .فـــتكون ،إذ ذاك،
هــي «الرجــل» ،ينقــ ُ
دعت ردو َد ِفعلــه العنيفــة «الطبيـــعية».
قـ ِـد اسـتَ ْ
الجنيس «لــ َّوث رشفَه»
قاتل زوجـــته ،أو قريـبـــته ،ف ُح َّجــتُ ُه أ َّن ســلوكَها
أ َّما ُ
َّ
الــذي ال يعــود «نظي ًفــا» إال بـ«إلغــاء» ُمسـبّب تلـ ُّوثِـــه .إ َّن متــ ُّر َد الـــمرأة عــى
ِملكيــة الرجــل لجِنسانِ َّيـــتها ،يُبــرِز إىل العلــن ،وفـــق رأيــه ،إخفـ َ
ـاق رجولتــه،
ألنــه يُظـــهر عجـ َزه كــ َمسؤو ٍل عن ضبــط جِنســانية «نســائه» (ال ِّنـــساء اللوايت
ـتل وســيل َة اســتعادة رجولته الـــمهدورة .هي وســيل ٌة
يف ُعهدته)؛ فــ ُيميس القــ ُ
رشع الـــاد َة 562
مــا عــاد مجتمعنــا متســام ًحا معها ،ويشــهد لـــهذا إلغا ُء الــ ُم ِّ
مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين.
ِ
تناولت الـــموضوع،
 ...وبــ َحسب ال ِّنــــساء بــ َحسب األدبِـــيات التي
أحالـ ِ
عوامل يف شــخصية
َ
ـباب العنــف الــ ُمام َرس عليهـ َّن إىل
ـت الـ ُمع َّنـــفاتُ أسـ َ
الـ ُمع ِّنـــفِ :سامته الطُّـــفولية ،مشاكـــله النفسية (وأه ُّمها رجولـتُه الـ َمنـقوصة
وشُ ــعوره بالنقـــص)ُ ،ســلوكه الجانــح (إدمانه ـ خيانـــته) ،نَشــأته (التي ســا َدها
ـص يف العاطفــة» ـ عائـــلة ُمفكَّـــكة ـ تع ُّرضــه للعنــف و ُمحاكاتــه للطريقة
«نقــ ٌ
ال ُعن ِف َّيــة ألبيــه) ،ضعفــه الجنــي أو عــدم قدرتــه عــى اإلنجــاب يف بعــض
األحيــان ،أفــكار الرجــل التقليديــة حــول أدوار الـــمرأة ِ
وســاتها .لكـ َّن موقـ َع
ـقت ،برأي الـ ُمع َّنـــفات،
الزوجــة يف الثُّـنائِـــي كان أيضً ــا مـ َن العوامل التي أطلــ ْ
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مثل ،تـــف ُّوق الزوجــة يف التعليــم والع َمل،
ال ُعنـ َـف عليهـ ّن .مــن هــذه العوامــل ً
الخاصــة ،قــو ُة شخصيـــتهاُ ،علــ ُّو مكانــة أهلهــا الثقافيــة ـ االجتامعيــة.
ثروت ُهــا
َّ
(صيــداوي 2002 ،ـ رشف الديــن 2002 ،ـ رشف الديــن وســكر)2008 ،

ـباب بـ«شــخصية» الـ ُمع ِّنـــف ،وال مبَوقــع
لك ـ َّن النســا َء لـــم يَحـ ُ
ـر َن األسـ َ
الزو َجــن أو أحدهــا إزا َء اآلخـــر؛ بــل َذكَــ ْر َن أيضً ــا ،يف َمعـ ِ
ـرض تحليــل أســباب
ال ُعنــف ِضده ـ َّن :ال ِقيـ ـ َم الذكوريــة األبَـ ـ ِويَّ َة الـ ـ ُمس ِّوغة لـ ـتَسلُّط الذكــور يف
األرسة ،شُ ــيو َع الرتبيــة التَّميِـــيزية يف ُمجتمعاتنــا األبَــ ِويَّة ،فضـ ًـا عــنِ األحــكام
الدينيــة والرشعيــة التــي تُسـ ِّيد الرجـ َـل وتجعلُــه حاكـ ًـا ُمطل ًقــا عــى الـــمرأة
وعــى أحــوال األرسة وشــؤونها( .رشف الديــن 2002 ،ـ رشف الديــن وســكر)2008 ،
وأش َن إىل تأثــر
كــا ال َحظْ ـ َن أثـ ـ َر قوانــن األحــوال الشــخصية يف ال ُعنـــفَ ،
نظــام ال ِقيَـ ِـم والثـــقافة التــي تَرعــى الحيــاة االجتامعية ،مــا كان مـــؤ َّداه تطبيع
ثقافــة العنـــف فيهــا( .ومــن آيــات ذلــك أ َّن الزوجـ َة الـ ُمع َّنـــفة ،أســو ًة بأهلها،
تتـــراج ُع وإياهــم عــن شَ ــكاواهم ضــ َّد الـ ُمع ِّنـف/القاتـــل أمــام القضــاء).
(زلــزل وزمالؤهــا 2008 ،ـ زلــزل)2011 ،

ـن العالقــة بيـــن ال َّزو َجيـــن؟ يَنحــو الــ ُمع ِّنفون إىل تقديــم
مــاذا عـ ِ
رح
صــور ٍة َورديـ ٍة عــن عالقاتهــم بزوجاتهــم يف بدايــة الــزواج بهـ ّن ،فيــا ت ُـ ِّ
الزوجــاتُ  ،إ ْن يف ال َّدعــاوى التــي تَـــق َّدم َن بهــا أو يف األدبِـــيات التــي تكَــلَّم َن/
استُـج ِوبْـ ـ َن فيهــا ـ بــأ َّن العنـ َـف كان ُمراف ًقــا للــزواج منــذ بدايـــاته .ولعـ َّـل
اختـ َ
ـاف الترصي َحــن ناجِــ ٌم عــن َصبــ ِر الزوجــة عــى عنــف زوجهــا يف البداية،
لـتَـــبدو وكأنهــا غــر ُمعتــرِض ٍة عليــه .وبـــنا ًء عــى مــا ت َّدعيـ ِه إجاباتُهـ َّن ،عــى
ِ
توقيت حادثة ال ُعنـــف األوىل وعــن ردود ِفعلهـ َّن عليها،
تســاؤل الباحثــن عــن
ـمتوس َط الحســا َّيب للــ ُم َّدة الزمنيــة الواقعــة بــن بَـــدء التَّعنيــف
يَتبيَّـــن أ َّن الــ ِّ
وبــن اإلبــاغ عنــه لجه ـ ٍة مــا ،وصـ َـل وفــق بعــض الدراســات الســابقة التــي
تناولـ ِ
ـت الـــموضوع ،إىل أكــر مــن َخمـ ِ
ـس ســنوات.
ـت أ َّن الـ ُمع َّنـــفة ،بحســب معظــم الدراســات ،لـــم ت ُجــ َـر عــى الزواج،
الالفـ ُ
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بــل إ َّن زوا َجهــا انعق ـ َد بـ ـ َم ِ
حض اختيارهــا .لك ـ َّن ذلــك االختيــا َر لـــم يَ ُك ـ ْن
األســـر العنيفة قــد ُع ِقدَتْ
ُمستـــن ًريا؛ وذلــك أل َّن نســب ًة عاليـ ًة مــن ال ِّزيجــات يف َ
حــن كانـ ِ
ـطي لعمــر الــزواج( ((1يف
ـت الزوجـ ُة صغــر ًة بالنســبة للــ ُمع َّدل الوسـ ِّ
مجتمعنــا اللبنــاين.
ويَســو ُد العالقـ ِ
رأســيها
األســـر التــي تشــهد العنــف بــن َ
ـات الزوجي ـ َة يف َ
ـمسه الـــمر ُء
ـياب الثِّـــقة يف منــا ٍح أساســية مــن حيواتهم.
ِغــ ُ
وغياب الثِّـــقة يَلــ ُ
ُ
يف تبــا ُد ِل االتهامــات بالخيانــة والكــذب مثـ ًـا ،كــا يف ســوء تنظيــم العالقــات
الـــالية مــنِ اتهامـ ٍ
ـحب األمــوال باســم الطَّــرف
ـات بالرسقــة الـــمبارشة أو َسـ ِ
رف بالـ ُمقـتَـــنيات دون استشــارة اآلخــر ،أو بال ُبخــل والتبذيــر
اآلخــر ،والت ـ ُّ
يختلــف الحــال يف العالقــات
وص ِف األمــوال أو إخفائهــا عــن اآلخــر .وال
ُ
َ
(((1
االجتامعيــة حيــث يســو ُد الكــذب واالتِّـــهام بالكذب وإخفــاء الـــمعلومات ،
أو حتــى إخفــاء مواقـ َـف سياســي ٍة أو دينيــة بــن الطرفَــن ...إلــخ.
ُ
الرجــال يصفــون العالقــ َة الجنســي َة مــع
 ...والعـالقـــة الجِ نـــس ّية
الســنني وعــن غيــاب
زوجاتهــم
بـ«السيـــئة» ،ويتكــلَّمون عــن تدهورهــا مــع ِّ
َّ
خصوصــا بعــد إقامــة زوجاتهـ ِـم ال َّدعــا َوى عليهــم .عــى أنَّهــا
ال َّرغـــبة بهــا...
ً
«الســـواء» يف إطــار
ر يف ســياق كالمهــم عــنِ «الحقــوق والواجبــات» أو ّ
تحـ ُ
ـمس التَّـــعبري ِ
الحـيِّ أو العاطفــي.
الــزواج ،ال بـــكونها تــ ُّ
يف ُمقابــل ذلــك ،نـ َ
ـال الحديــثُ عــنِ العالقــة الجنســية حيِّــ ًزا غــر قليــلٍ يف
كالم الــ ُمع َّنفات يف ك ُِّل األدبيــات التــي تناولـ ِ
ـت العنــف ضــد النســاء .ويف حــن
األســـر التي تشــهد ُعنفًا زوج ًّيا بالفُتــ َّوة ،وذلك وفق الدراســات الــ َميدانِ َّية
( ((1يتم َّيـــز الزوجان يف َ
الـــمقطعية التــي ذكرناهــا ســابقًا .ويف الـــمسوحات اإلحصائيــة التــي ت ُجريهــا إدارة اإلحصــاء
ـس
الـــمركزي ،عــى نح ـ ٍو شــبه
ّ
دوري ،يتـ ـزاي ُد ُمع ـ َّدل ِس ـ ِّن الــزواج لــدى اإلنــاث عندنــا ل ُيالمـ َ
عتب ـ َة الـــ 29ســن ًة للــزواج األول .موقــع اإلدارة الـــمذكورة اإللكــروينwww.cas.gov.lb :
مثــاَّ ،رصح  %60مــن ال ِّنســاء الـ ُمع َّنـــفات بـــ َجهله َّن بـــ َدخلِ
( ((1يف إحــدى الدراســاتً ،
أزواجه ّن( .بيضون)2010 ،
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أ َّن الـــاد َة القانونيــة  503مــن قانــون العقوبــات( ((1كانــت ،وحتــى أمـ ٍـد غــر
بعيــد ،ال تج ـ ُد يف إك ـراه الزوجــة عــى ال ِجــاع ُجر ًمــا يُعا ِقــب عليــه القانــون
ِ
الزوجــات الـ ُمع َّنـــفات َر َويْـــ َن فظاعــ َة العنــف الجنــيِّ عليهــن يف
ـ فــإ َّن
شـ ٍ
ـام ودراسـ ِة
ـهادات كان بعضُ هــا عــى الـــمأل اإلعالمــي ،و ُوث ِّــ َـق بعضُ هــا يف أفـ ٍ
ـاالت ،وصــارت ُملحـــق ًة يف دراسـ ٍ
حـ ٍ
ـات َميدانِــيَّة توفـ ًرا ألمثــا ٍل ِح ِّســي ٍة عىل ما
يُـقال فيـها(.((1
كــا أ َّن دراسـ ٍ
ـتت يف عــ ِّيناتها نســب ًة غــر قليلـ ٍة مــن النســاء
ـات أخــرى أثـبــ ْ
(وصلت
ـب أزواجهـ ّن
اللــوايت تَع َّرضـ ْن لإلكـراه عــى ُمامرســة الجنــس مــن جانـ ِ
ْ
يف إحــدى الدراســات إىل  .)%83وقــد جــرتْ أحيانًــا بعــد تعنيـ ٍ
ـدي ،أو
ـف جسـ ٍّ
تحــت تأثيـــر الكحــول أو الــ ُمخ ِّدرات ،وصا َح َبها أفعـ ٌ
يصح وصفُها بالســا ِديَّة
ـال ُّ
ِ
وباالنحـراف .الــ ُمع ِّنفون ،مــن جهتـــهم ،يَنفــون إكـرا َه زوجاتهــم عىل ُمامرســة
الجنــس ويُعبِّـــرون عــن تـبـ ُّرئـــهم من ذلــك اال ِّدعاء.
الحـــوا ُر بيـــن ال َّزو َجيـــن ب َحســب إحــدى الدراســات التــي تــ ِ
ـناولت
األرس َة اللبنانيــة ،يـ ُ
«الس ـ ِويَّة» مــا يفــوق وسطـ ـ ًّيا
األســـر َّ
ـي يف َ
ـرف الثُّـنائــ ُّ
الســاعات العشـــر أســبوع ًّيا للحــوار والتبــادل فيــا بينهــا ،ويكــون موضــوع
ـتمل تربيـ َة األوالد وتوزيـ َع الـــموارد
أساســا هــو الشــؤون العائليــةُ ،مشـ ً
الــكالم ً
الـــالية عــى حاجــات األرسة و ُمشتـــرياتها .أكرثيــ ُة األزواج والزوجــات
ـص الـــادة  503مــن قانــون العقوبــات اللبـــناين عــى أنــهَ « :من أكــ َره غيـــر زوجه بال ُعنـــف
( ((1تنـ ُّ
ـص
ـب باألشــغال الشــاقَّة خمــس ســنوات عــى األقــل .وال تنقـ ُ
والتهديــد عــى ال ِجــاع ُعو ِقـ َ
العقوبــة عــن ســبع سـ ٍ
َ
ـنوات إذا كان الــ ُمعت َدى عليــه لـــم يتــم الخامسـة عــر َة مــن عمــره».
نصـ ِ
ـخصا
ـت الـــادة  504عــى أنــه« :يُعاقَــب باألشــغال الشــاقَّة الـمؤقـــتة َمــن جامـ َع شـ ً
كــا َّ
غــر زوجــه ال يســتطيع الـــمقاومة بســبب نقـ ٍ
ـي أو بســبب مــا استـــعمل
ـص جسـ ٍّ
ـدي أو نفـ ٍّ
نحــوه مــن رضوب الخــداع».
( ((1شهِـــدنا ذلــك يف محاكمـ ٍة صوريــة شــهدتْ فيهــا نســا ٌء ،عــى مــرح بابل ـ بــروت ،عىل فظاعة
َمــا يذقـ ـ َنه مــن عنـ ٍ
ـي مــن أزواجه ـ َن .وبعــض هــذه الشــهادات نُــرتْ يف الصحافــة
ـف جنـ ٍّ
ـتغالل» www.kafa.org.lb
اليوميــة الـــمحلية .انظُــر :موقــع ُمنــظَّمة «كـــفى عن ًفــا واسـ ً
30

األسيــة.
األس ذكــروا الحــوا َر وســيل ًة رئيســي ًة لـــف َِّض ال ِّنـــزاعات َ
يف هــذه َ
(رشف الديــن وشــحادة)2012 ،

األســـر العنيفــة .يف إحــدى الدراســات
عــى النقيــض ،ليــس هــذا هــو حــال َ
ٍ
ـئلت الــ ُمع َّنفات عن معلومـ ٍ
مثـ ًـاُ ،سـ ِ
زوجات
ـات عن أزواجهـ ّن ،وبعضه َّن كُـ َّن
لــ ُمد ٍد طويلــة ،فــ ِ
ـجاءت اإلجابــاتُ بـ«ال أعرف» ال ِفــتَة :أكرث مــن  %60منه َّن ال
يعرِفـ َن َد ْخـ َـل أزواجهــن ،ونســب ٌة غــر قليلـ ٍة جاهــاتٌ ببعــض أحوالــه ،وأحوال
والصحيــة والقانونيــة .كذلــك ،حــن
أرستــه ،التعلـــيمية/الدراسية واالقتـــصادية ِّ
ُسـ ِ
ـبق التعنيــف
ـئلت الـ ُمع َّنـــفاتُ يف بعــض الدراســات عــن الفتـــرة التــي تسـ ُ
مثــ ًـا ،ذكــرتْ نســب ٌة منهـ َّن (تصـ ُـل إىل ربــع ال َع ِّيـــنة الـــمدروسة) أ َّن الــ ُمع ِّن َف
رح عــن ســبب تعنيفــه ،األمــر الــذي يجعــل هــؤالء جاهـ ٍ
ـات حتــى
ال يُ ـ ِّ
بأســباب ت َعني ِفهـ ّن .كــا أشَ ـــر َن إىل أ َّن سـ َ
ـوال نصــف هؤالء الـ ُمع ِّنـــفني
ـلوك حـ َ
يكــون بعــد التعنيــف طبيعيًّــا وال ُمـبالِــيًا ،بــل إ َّن بعضَ هــم ُيارســون الجنــس
مــع زوجاتهــم بعــد التعنيــف.
الــ ُمع ِّنفون ،مــن جهتهــم ،وحــن ُســئلوا عــن مواضيع الحــوار مــع زوجاتهم،
ت َلعـثَـــموا يف اإلجابــة وبعضهــم لـــم يَ ِجـ ْد أكـ َر مــن «الــكالم العادي» لــ َي ِص َف
هذه الـــمواضيع.
مــا ت ُشيـــر إليــه هــذه الدراســاتُ هــو ضمــور التواصــل بــن الزو َجــن يف
ـاب الثـــقة بــن الطَّرفَــن وتفــاوتٌ
األســـرة العنيفــة ،هــذا الضمــو ُر يُعـ ِّززه غيـ ُ
يف معــاين الـــمفردات ،واختـ ٌ
الســلوكات ،وتباي ـ ٌن يف محموالتهــا
ـاف يف تأويــل ُّ
الفكريــة والشُّ ــعورِية لديهــا ...وذلــك بدرج ـ ٍة كبــرة.
ولعـ َّـل هــذا الضمــو َر يف التواصــل مــن أهـ ِّم األســباب الدا ِعـــية إىل «اليــأس»
الــذي يَعتـ ـرِي األكرثي ـ َة م ـ َن األزواج مــنِ احتــال تصحيــح الحــال بينهــا،
الحــل الوحيــ َد
َّ
ــوب طلَــب االنفصــال أو الطــاق ،ب َوص ِفــه
ونُزو ِعهــم َص َ
رشي يف َأسهــم؛ هــذا مــا بَ َّيــ َنتْ ُه الدراســاتُ
الـــمناسب ل َفـ ِّ
ـض ال ِّنــزاع الــ ُمست ِ
األســـر العنيفــة.
ـت عــن فَـ ِّ
التــي بحثـ ْ
ـض ال ِّنـ ـزاعات يف َ
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األسـر العنيـفة
الـموقــ ُ
ـف ِم ْن تدخُّـــل الدولة والـمجتـمع يف َ

أكرثي ـ ُة األشــخاص يف مجتمعنــا ،نســا ًء ورجــالً  ،مــا عــادوا يحســبون العنـ َـف
خاصــا بأفــراد األرسة ،ويُبــدو َن اســ ِتعدا ًدا للتد ُّخــل مــن أجــل
األرسي شــأنًا ًّ
َّ
ـام أهــل الـ ُمع َّنـــفة أو غــر ذلــك .أمــا
َرد ِع الرجـــل أو االتصــا ِل بالرشطــة أو إعـ ِ
األقَـلِّــ َّي ُة التــي تُح ِجــم عــن التد ُّخــل ،فــتُ ِع ُّد الـــمسأل َة شــأنًا شــخص ًّيا و ُهم غري
َمع ِنـ ِّيـــن بها( .((1وع َّبـــر حوايل  %45منهم بـ ِثقـــتهم بالقضاء الـم َدنِـــي (منظّمة
ـتغالل .)2016 ،من جهة الــ ُمع ِّنفني ،فـــهم ال يَنــتَمون إىل هذه
كفــى عن ًفــا واسـ ً
كل الـمتَّـــهمني من الـــمع ِّنفني أع َربــوا عن رفضهم
الفـــئة مـ َن الناس ،حيث إ َّن ّ
األسيــة ،بــل أكرث
لـــتد ُّخلِ الدولــة َّ
ومؤسســاتِها األمنيــة والقانونيــة بــ َحيواتهم َ
مــن ذلــك أ َّن أكثـــرهم عـ َّبـــروا عـ ْن عدائهــم للــ ُمنظَّامت غــر الحكوميــة التي
ـت» نِســاءهم عليهــم .لك ـ َّن الـ ُمع َّنـــفات مــن الزوجــات قــد َو َج ـ ْد َن
«ح َّرضـ ْ
يف هــذه الـــمنظّامت الدعــ َم وال َعــو َن لـــ ُمناهضة ُمع ِّنفيهــ ّن .هــذا الدعــ ُم،
وذلــك ال َعــونُ ،قــد أحــدثَ لــدى فئـ ٍة منهـ َّن تعديـ ًـا يف ظــروف حيواتهــن ويف
أفكارهــن واتِّجاهاتهــن وتقديرهـ َّن لــذَواته ّن.
لــ َمنعِ العنــ ِ
ـاب العــا ُّم حــول
ـري ...كيــف؟ ينحــو الخطـ ُ
ـف َ
األســ ّ
ـات عليهــا تَـ ِ
األرسة/العائلــة عندنــا إىل اإلعــاء مـ ْن قيمتهــا وإىل َعــز ِو ِسـ ٍ
ـي
ب َرغباتهــم يف اســتوائها ِ
حاضنــ ًة ألشــخاصها و َمصــد َر رفا ِههــم وتأل ِقـــهم.
وي َّدعــي الجميــ ُع ،والـــمع ِّنفون منهــم ،أ َّن ُخلــ َّو األرسة مــ َن العنــف هــو
العنــف عــن النســاء يف َأسهــم؟ مــا هــي
غايتُهــم .لكــ ْن كيــف ُي َنــع
ُ
ـمس تطوي ًرا ِ
طاب رصيح
لخ ٍ
( ((1باستـثـــناء قانون  ،2014/293والتدابيــ ِر ذات الصلة بتَطبيقه ،ال نلــ ُ
وقــا ٍّيئ لـ ـ َمنعِ العنــف عــن األرسة اللبنانيــة بعــد .لك ـ ْن يس ـ ُعنا االستـئـــناس بنـــتائج اســتطال ٍع
األسي ،نفَّـــذتْ ُه Ipsos Marketing
للـ ِ
ـرأي العــا ِّم اللبنــا ِّين حــول قضايــا ذات صل ـ ٍة بالعنــف َ
ِ
ـتغالل» ،حيــث ع َّبـــرتْ نســب ُة  %68مــن
لحســاب الـــمنظّمة غــر الحكوميــة «كفــى عن ًفــا واسـ ً
الذيــن اسـتُج ِوبُوا عــنِ اســتعدادهم للتد ُّخــل والـــمساعدة يف حــا ِل شَ ـ ِه ُدوا حادثَ عنـ ٍ
ـف َأسي.
وســكان بــروت الرشقيــة وشــال جبــل لبنــان
ومييــل الـــمسيحيون أكــر مــن الـمسلـــمنيُ ،
لالت ِّصــال بالرشطــة أكــر مــن غريهــم مــن الـــمناطق.
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األســ ِر
الســام فيهــا؟ فيــا يــيُ ،
رأي ال ِّنســاء والرجــال يف َ
تص ُّوراتهــم إلحــال َّ
التــي تشــه ُد عن ًفــا.
ب َحسب الـ ُمع ِّنـــفني ...الــ ُمع ِّن ُف يجد أ َّن الْتــزا َم الـــمرأة بأدوارها األنــثَ ِويَّة،
الســام يف األرسة .وهــو يجـ ُد يف قوانــن
وطاعتَهــا لــه ،هــا مـ ْن أهـ ِّم رشوط َّ
األحــوال الشــخصية و ُرعاتِهــا مــن رجــال الديــن نصـ ًرا لــه يف الحـ ِّـل الــ ُمرت َجى.
الخلفيـ ُة التــي تَـتـــب َّنى هــذه الحلول تتمثَّل بالتَّشـبُّث بالركنيَـــن األساسـيَّني
ِ
الصــارم
األســـر يف الـــمنظومة ال َجندريــة األب ِويَّــة :التوزيــع َّ
الناظ َمـ ِن ل َحيــوات َ
لــأدوار االجتامعيــة بــن النســاء والرجــال مــن جهــة ،وإعــاء ُســلطة الرجــال
(ألنهــم ذكــور) عــى النســاء (ألنهـ َّن إنــاث) ،مــن جهـ ٍة ثانيــة .هــذه الحلـ ُ
ـول
ٍ
تضمينــات واقع َّيـــ ٍة ُمه َّمــة ،تــكاد أ ْن تكــو َن مــن أهــ ِّم
قامئــ ٌة عــى نكــران
رصنــا الراهــن :نتكــلَّم عــن تغ ُّيـــر أحــوال النســاء ،وأ َّن هــذا التغ ُّيــ َر
ِســات َع ِ
تأصـ ًـا ب ِفعــل الظــروف الـــا ِّدية التــي أنتـ َجـــت ُه
ليــس ظرف ًّيــا ،بــل هــو يــزداد ُّ
أساســا) ،وتتَّ ِجـ ُه أكـ َر فأكـ َر إىل تعزيــز وجهته
يف مجتمعاتنــا (ال ِعلـــم والع َمــل ً
يف السياســات الحكوميــة( ((1والـ ـ َمدنِيَّة .فــإذا كانـ ِ
ـت الــرو ُط الـ ـ َموضوعية
ِ
فرضــت انقســا ًما حــا ًّدا يف األدوار ومجــاالت
التــي ســادتْ ســابقًا قــد
ال ِفعــل والوظائــف الجندريــة ،جاعل ـ ًة الرجــال ق َّوام ـ َن عــى النســاء (لــدى
ـام َر ِ
أس العائلــة (لــدى الـــمسيحيني)،
الـمسلـــمني) ،أو رافع ـ ًة إيّا ُهــم إىل َمقـ ِ
فــإ َّن أحـ َ
ـوال النســاء الراهنــة ،وشُ ــيو َع ثقافــة الــ ُمساواة وحقــوق اإلنســان يف
الخطــاب العــام ،مــا عــادت ُمتوا ِفق ـ ًة مــع هــذا االنقســام الصــارم ،وال مــع
ذلــك الرتتيــب يف الـــمكانات.
ب َحســب الـ ُمع َّنـــفات ...ويف ٍ
مــاض ليــس ب َبعيــد ،حــن ُســئل َِت النســا ُء
الـ ُمع َّنـــفات عــن تص ّورهـ َّن للحلــول التــي متنـ ُع عنهـ َّن العنــف ،أب َديْـ َن يَ ًأســا
( ((1انظُــر :االس ـراتيج ّية الوطنيــة للـــمرأة اللبنانيــة ،عــى الـــموقع اإللكــروين لـ«الهيئــة الوطنيــة
مجلــس الــوزراء):
لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة» ـ (هيـــئة شــبه رســمية يُع ِّيـــن أعضا َءهــا
ُ
www.nclw.org.lb
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أي من الحلول؛ و ُح َّجتُـــه َّن أنهن اختَ َبــ ْر َن صعوب َة تغ ُّيـــر الــ ُمع ِّنف،
مــن نجــاح ٍّ
عــم الـــمجتمع
مجتمعــي لــه مــن جهــة،
غيــاب راد ٍع
ولَ َم ْســ َن
وغيــاب َد ِ
َ
َ
ٍّ
ومؤسســاته لهــا ،مــن جه ـ ٍة ثانيــة .وقــد أبــدتْ أكثـــره َّن الرغب ـ َة باالنفصــال
َّ
ـ الطَّـــاق ـ إبعــا ِد الــزوج عــن الـمنـــزل ـ توفيــ ِر َملجــأ لهــا وألوالدهــا بعيـ ًدا
عنــه ...إلــخ .ولـــم تَلجــأ إىل القضــاء إلَّ أعــدا ٌد قليلــ ٌة منهــن ،العتـــقاده َّن
الراســخ بذُكوريَّـــته وبتَحيُّـــزه ض ـ َّد النســاء ،حتــى اللــوايت لَجــأ َن إليــه ُع ـ ْد َن
ـرا َجع َن عــن شــكاويهن( .صيــداوي 2002 ،ـ زلــزل)2011 ،
فــ َ

ـت نص ـ ًرا
لك ـ َّن الوض ـ َع لـــم يَ ُع ـ ْد عــى تلــك الحــال؛ إذ إ َّن الدول ـ َة أصبحـ ْ
األسي ويُعا ِقب الــ ُمع ِّنف.
للــ ُمع َّنفة حــن أب َرمـ ْ
ـت قانونًــا يَحميها من العنــف َ
ومــن مظاهــر ذلــك أيضً ــا أ َّن هناك قوى أمــنٍ تتد َّرب الس ِتـــقبالها يف الـــمخافر.
كــا أُ ِ
ـئ ُموقَّـــت ٌة الســتقبال َمـ ْن ال متلـ ُـك مكانًــا يَـــأ ِويها وأوالدهــا،
نشـ ْ
ـئت مالجـ ُ
وتـــواف َر ِم َه ِن ُّيــو َن نَفســانِ ّيو َن ِ
وصحيــون واجتامعيــون وحقوقيــون متاحــون
لإلصغــاء إىل ُمعاناتهــا ،ولــ ُمساعدتها مــن أجــل ال ِقـــيام بذاتهــا ،كــا يع َملــون
عــى تأهيــل الــ ُمع ِّنف لتَخلِّيــه عــن ســلوكه ال ُعنـــفي .إىل غــر ذلــك مــن أمــو ٍر
األسي ،ولل ُعنف ض َّد النساء عمو ًما...
تَـــرنو إىل تعزيـــز ِخــ ٍ
ـطاب نابــ ٍـذ لل ُعنف َ
حيــث الـــمرأ ُة الـ ُمع َّنـــفة تستـــفيدَ ،مبدئِ ًّيــا ،مــن هــذه جميعها(.((1
كل ذلك فعـ ًـا(((1؟ هذا
نتـــساءل إ ًذا :هــل تســتفي ُد الـــمرأة الـ ُمع َّنـــفة مــن ِّ
(ُ ((1يكــن متابعــة تطـــور هــذه التدابيـــر عىل مواقع الـــمنظّامت غــر الحكومية اإللكرتونية .نذكــ ُر
مــن هــذه مثـ ًـا :موقـ َع منظّمــة «كفــى عن ًفــا واســتغاللً للنســاء واألطفــال» ،ومنــظّمة «أبعــاد:
مركــز الـــموارد للـــمساوة الجندرية» ،وموقع «التج ُّمع النســايئ الديـــمقراطي».
األسي يف لبنــان» (كفــى عنــفًا
( ((1يف حفــل إطــاق تـــقرير بعنــوان «قـــياس الوعــي حــول العنــف َ
ـت
واستـــغاللً و ،)2016 ،Ipsosيف بيــت الـــمحامي ـ بــروت ،يف  1نيســان (أبريــل) ُ ،2016عرِضَ ـ ْ
عــى الحضــور األرقــام التاليــة :بعــد سنـــتني مــن إقـرار القانــون  ،2014/293قُـ ِتــل َْت  14امــرأ ًة
ضحايــا العنــف األرسي ،وصـ َدر  157أمــر حاميـ ٍة مــن قُضــاة األمــور الـ ُمستـــع َجلة .ومنــذ أيلول
َت  51شــكوى عنـ ٍ
أرسي لــدى مخافــر قــوى
(ســبتمرب)  2015وحتــى نهايــة العــام ُ 2015وث ِّــق ْ
ـف ٍّ
ـتغالل»  772مــن
ـقبل مركـ ُز االســتامع يف منظّمــة «كفــى عنــفًا واسـ ً
األمــن .يف العــام  2015استــ َ
أي بزيــادة  148ضحيـ ًة بالــ ُمقارنة مــع العــام ( .2014جريــدة األخبــار
ضحايــا العنــف األرسيْ ،
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مــا ينـــبغي البحــثُ عنــه يف أرشــيف الـــمحفوظات لــدى الـ َمع ِنـــيِّني بالقانــون
 ،2014/293يف الـــمخافر والـــمحاكم والـ ـ ُمنظَّامت النســائية الحكوميــة وغــر
الحكوميــة الـ َمعـ ـ ِن َّية ب ُحســن تَطبيـــقه .هــذا البحــثُ هــو عــى أجنـــدات
الباحثــات والباحثــن الـــ ُمهتمِّني ُمبتابعــة تطبيــق القانــون .2014/293
ر عــى العقــاب ،وال عــى ِ
الحاميــة
َ
إ َّن
مفاعيــل هــذا القانــونِ ال تقـتـــ ُ
فقــط ،فاألثـــر األهــ ّم لهــذا القانــون ،وكــا هــي حــال كُــ ِّـل القوانــن ،يتمــثَّل
َمبفاعيله ال َّرد ِعــ َّية .بنا ًء عىل أ َّن شيو َع اإلعالم/اإلنـــباء عنِ التَّـبِـــعات الحياتِـــية
والـــا ِّدية والعاطفيــة والـــمعنوية ...إلــخ ،التــي تقـ ُع عــى الرجــل الــ ُمع ِّنف
الـ ُمتـــهم لــدى القضــاء بتَعنيـ ِ
أي مــن أفـراد أرسته ـ يزيــ ُد ،هذا
ـف زوجتــه ،أو ٍّ
الشُّ ـــيو ُع ،الخشــي َة والحــذ َر يف قلــوب الـ ُمع ِّنـــفني ،األمــر الــذي يرد ُعهــم عــنِ
اللجــوء إىل ال ُعنــف ،ويُؤ ِّمــل أ ْن يُحفِّزهــم عــى البحــث عــن ُسـبُلٍ بديلــة ال ـ
األسيــة.
ُعنــ ِفية ل َفـ ِّ
ـض ِصاعاتهــم َ
إىل ذلــك ،فــإ َّن القانــو َن الـــمذكو َر يحـــتوي بــن بُـــنوده عــى الـــا َّدة 20
والتــي تَرمـــي إىل تأهيــل الـ ُمع ِّنـــف ،يف حــال ُمـــثولِه أمــام القضــاء ،وإرشــا ِده
و َعونِــه يف مســار التَّـ ـخلِّ عــن ســلوكه العنيــف و ُمقاربــة ال ِّنـ ـزاعات وفَضِّ هــا
ِسلــ ِم ًّيا يف إطــار أرستــه .وقــد تَولَّـ ِ
ـت الـــمنظّامتُ النســائية ،بنــا ًء عــى طلــب
الـــمحكمة ،متابع ـ َة أرسة الـ ُمع ِّنـــف الــذي نـ َ
ـال أحكا ًمــا قضائي ـ ًة واإلشـ ـر َاف
عــى تأهيـــله(.((1
أمــا استـراتيـــجِ ًّيا ،فــإ َّن هذه الـــمنظّامت تعمـ ُـل ،بالتحال ُِف مع الـــمنظّامت
الـ َمدنِـ ـيَّة العا ِملَ ـ ِة عــى التَّرشيــع لقانــونٍ
دنيـوي/مـــد ٍّين لــأرسة ،وألحــوال
ٍّ
أفرادهــا الشــخصية ،بعي ـ ًدا عــنِ الثوابــت التــي ت ُكـ ـ ِّبل القوان ـ َن الـ ـ َمذه ِب َّية
اليومية اللبنانية ،العدد  2 ،2853نيسان (أبريل) .)2016
( ((1يف وثائــق ُمحاكـ ٍ
ـض القُضــاة خضــو َع
ـب بعـ ُ
ـات لبعــض الـ ُمتـــهمني بتَعنيــف زوجاتهــم ،طلـ َ
ٍ
ٍ
الـ ُمتـــهم إىل جلســات تأهيليـة بــإرشاف إحــدى الـــمنظّامت غــر الحكوميــة قبـ َـل ات ِّـــخاذ قـرا ٍر
ـتغالل.)2016 ،
باجتامعــه بأرستــه التــي أُب ِعـ َد عنهــا( ،منظّمــة كفــى عن ًفــا واســ ً
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لشــؤون األرسة اللبنانيــة وأحــوال أشــخاصها .هــذه القوانـ ُن التــي مــا عــادتْ
األســـر الراهنــة .وينطــوي ذلــك عــى أ َّن ضــا َن ُخل ـ ِّو
ُمع ِّبـــر ًة ع ـ ْن أوضــاع َ
األرسة مــن العنــف َر ْهــ َن العدالــة الجندريــة يف القوانــن والقواعــد التــي
ت ُنظِّــم شــؤونَها.

ـصا و ِخـتـــا ًما يف غُضــون الخمـــس وعرشي ـ َن ســن ًة الـــاضية،
تـلـخيــ ً
ُ
األسي :فيــا طَغــى
تنــاوب
الرجــال والنســا ُء عــى الــكالم حــول ال ُعنــف َ
َ
(((1
ـت نبـــرتُه
ـوري ســابقًا عــى كالم النســاء  ،لكـ َّن كال َمـــه َّن ارتفعـ ْ
الــكال ُم الذكـ ُّ
يف العرشيــن ســن ًة الـــاضية لـ َيـــب ُد َو ُمنفلِشً ــا عــى مســاحة الخطــاب العــا ّم.
بـ ـ َدورنا ،يف ُمحاول ـ ٍة ل َخــرقِ مــا بــدا «طُغيانًــا» لروايــة ال ِّنســاء حــول ال ُعنــف
األسي والتــي ُذكِ َرتْ
األسي ،اسـتَ َم ْعنا ،يف واحــد ٍة مــن دراســاتنا حــول العنــف َ
َ
م ـرا ًرا يف هــذه الورقــة ،إىل فـــئ ٍة مــن ال ِّرجــال ـ األزوا ِج الـ ُمع ِّنـــفني ِ
أنفســهم.
ـض مــا ب َّيـ َنــتْ ُه دراسـتُنا هــذه ودراســاتٌ أخــرى قامئـ ٌة عــى َعــ ِّي ٍ
نات
إ َّن بعـ َ
مــن نِســاء ُمع َّنفـ ٍ
ـات يف إطــار َأسهــن ـ كان التَّـــباع ُد بــن ال ِّرجــال والنســاء،
وســلوكهم إزاء
الـ ُمع ِّنـــفني والـ ُمع َّنـــفات َّ
خاصــة ،يف رؤيتـــهم واتِّجاهاتهــم ُ
األسي .وقــد ظهـ َر هــذا التباعـ ُد ب َجــا ٍء ســوا ٌء يف تعريــف ال ُعنــف ،أو
ال ُعنــف َ
يف ت َعيِـــن خـــل ِف َّية التَّـــسويغ لــه ،أو يف تَشــخيص أســبابه والعوامــل الــ ُمس ِّهلة
ـلت م ًعــا ُمسـ ِّو ِ
غات االختــاف والخــاف حــول
ل ُحدوثِــه؛ وهــذه جمي ُعهــا شكَّــ ْ
الســا ِع َية إىل ُمكافحتــه.
ال ُحلــول َّ
مــن نافــل القــول إ َّن الـ ُمع ِّنـــفني والـ ُمع َّنـــفات ال يَنفَــرِدو َن يف تبايُــنِ
الســا ِعيَة إىل ُمكافحتــه:
األسي ،وال يف تســمية ال ُحلــول َّ
رواياتهــم حــول ال ُعنــف َ
الـ ُمع ِّنـــفون يتَّـ ِكـئو َن يف مواقفـهم عىل الـــمنظومة الجندرية األبَ ِويَّـة و ُحامتِها
ؤسســات الطوائــف الـــمذهبية ،الـ ُمخـ ـ َّولة م ـ َن الدســتور اللبنــا ِّين
األبـــرزُ ،م َّ
ل يف خطــاب «الشـــرف الرفيــع» الذي ال يَسـلَ ُم مــن األذى حتى «يُر َاق عىل جوانِـــبه
( ((1كــا يتـــج َّ
َد ُم» ال ِّنـساء ،فيام يُد َعى يف الكالم الرائـج بـ«جريـمة الشَّ ـرف» (كذا).
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واألسية .بــ ُمواجهة الـ ُمع ِّنـــف ومؤسســات
لـــرعاية أحــوال العباد الشــخصية َ
تقــف الحركــ ُة ال ِّنســائي ُة و ُمنظَّامتهــا ،و ُحلفاؤهــا يف
الطوائــف الـــمذهبيةُ ،
ُمنظَّــات التــ ّيار الســيايس الـــم َدينُ ،م ِ
ناصيــن للنســاء اللــوايت يَل َق ْيــ َن أنــوا َع
ـوي/
ال ُعنــف والتميِـــيز ض َّدهـ ّن .هــؤالء جمي ًعــا يَســعون لترشيــع قانــونٍ دنيـ ٍّ
األس الـ ـ ُم ِ
عاصة ولـتَغيُّـــر أدوار أفرادهــا،
م ـ َد ٍّين لــأرسةُ ،مسـ ٍ
ـتجيب ألوضــاع َ
األمـ ُر الــذي يضـ ُع الـــمنظ ِ
ـمؤسسات
ـي مــع الــ َّ
ّامت ال ِّنـــسائي َة يف موقـعٍ ِصاعـ ٍّ
الـــمذهبية( ((2التــي ت ِ
ـب نشــا َط هــذه الـــمنظّامت ت َع ِّديًا عىل ام ِتـــيازاتها،
َحسـ ُ
يف هــذا الــ َمجال.
ومؤسســات
بــن الفئـــتَني الـــ َمذكورتَني ،الحركــة ال ِّنســائية مــن جهــةَّ ،
ومؤسســاتُها
الطوائــف الـــمذهبية مــن جهـ ٍة ثانيــة ـ تقــ ُع الدولـ ُة اللبنانيــةَّ ،
القضائيــة واألمنـــية واالجتامعية ،ويَسـتَوي إدراكُها لــ َدورها يف حامية ال ِّنســاء/
ُم ِ
ـاذب
واطـــناتهاُ ،متجا ِذبًــا بــن ِخطابَـــي هاتَيـــن الفئــتَني .ويتَجـ َّـى ذلــك التجـ ُ
(((2
كل ُمنعــطَ ٍ
ـس َحيــوات النســاء وشــؤونهن  .هكــذا ،فــإ َّن
يف ِّ
ـي ميـ ُّ
ف تَرشيعـ ٍّ
ال َحي ِويَّــ َة التــي تُبديهــا الـــمنظّامتُ ال ِّنســائية ،ســوا ٌء يف اس ِتـــباق ُمبــادر ِ
ات
رشع ،أو يف الـ ـ ُمتابعة شــب ِه اليوميــة ل َنشـ ِ
ـاط مجلــس النــواب والقضــاء
الـ ـ ُم ِّ
والـــمحاكم وقُــوى األمــن ـ هــذه الحيوي ـ ُة تنــدرج يف إطــار َدع ِمهــا للدولــة
مؤسســات الطوائــف الـــمذهبية يف إدارة
الـ َمدنِــيَّة يف َسعيِـــها لل ُحلــول َمحـ َّـل َّ
لألســـر .حيــث إ َّن التد ُّخـ َـل القانــو َّين واألمنــي واالجتامعــي
األحــوال الشــخصية َ
األسي القائــم عــى ال َجنـ ـ َدر ،هــو ِم ـ ْن أه ـ ِّم أركان هــذا
للتَّص ـ ِّدي لل ُعنــف َ
مؤسســات الدولــة يف تَد ُّخالتِهــا الـــمذكورة
الســعي ـ فــإ َّن تعزيـ َز جــودة أداء َّ
َّ
هــو ُمه َّم ـ ٌة تحس ـ ُبها الحرك ـ ُة ال ِّنســائية مــن َمها ِّمهــا الرئيســية ،ألنهــا ت ُس ـهِم
«حجــج َهشَّ ــ ٌة ُمبواجهــة قضيــ ٍة عادلــة» يف (بيضــون( 2015 ،ب) ،صــص)124-96 :
( ((2انظُــر:
ٌ
مثــا :إلغــا ُء الـــادة  522مــن قانــون
( ((2مــن عالئــم ذلــك التَّـــرد ِد يف مجــال الترشيــعً ،
العقوبــات اللبنــاين الــذي يُعـــفي الـ ُمغـتَــ ِ
ـص َب مــن ُجر ِمــه يف حــال تز َّوج مــن ضحيتــه ،واإلبقا ُء
مثل:
عــى ما َّدتَيـــن أُخ َريَـــن من القانــون تَنـقُـــضانِ اإللغــاء! انظُر ً
 17( http://legal-agenda.com/article.php?id=3867آب (أغسطس) .)2017
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ـمؤسسات الـــمذهبية ،وتُكــ ِّر ُسها ِقبل ًة
يف َجـ ِ
ـذب الدولــة بعيـ ًدا عـ ْن َســطوة الــ َّ
ِ
األسيــة والشــخصية.
للـــمواطنني
والـــمواطنات يف تدبــر شــؤون َحيواتهــم َ
َ
إحقاق الــ ُمساواة،
ـت هــذه وظيفـ َة ك ُِّل دولـ ٍة مدنيـ ٍة ت َّدعي يف دســتورها
أليسـ ْ
ونَـــب َذ التَّميِـــيز ،بني الـمواطنني؟
ـت اتِّـــخا ُذ ال ِّنـــضال ال َّنسـو ِِّي ضـ َّد العنــف والتَّميِـــيز القائــ َمني عىل
لقــد أثبـ َ
ـت َجــدوا ُه يف َجعــلِ
ال َجنــدرَ ،مدخـ ًـا لل ِّنـــضال ال ِّنس ـو ِِّي بـــشَ كلٍ عــا ّم ـ أثبـ َ
«الـــمسألة ال ِّنســائية» شَ ــأنًا مــن شــؤون الخطــاب العــا ِّم يف ُمجتمعاتـــنا .وإذ
ِ
اتيجيات
ترفــ ُع الـــ ُمنظَّامتُ ال ِّنســ ِويَّ ُة شــعا َر «شَ ــمل ال ِّرجــال»( ((2يف استـــر
نِضالهــا ،فهــي تدفـ ُع باتِّجاهـ ٍ
ـات جديــدة يف إدمــاج الـــمسألة ال ِّنســائية يف ذلك
الخطــاب .عليــه ،فــإ َّن مــن بعــض بَـ ِّيــ ِ
ـنات اســتكامل ذلــك اإلدمــاج ،إعــا َء
ِ
الخطــاب حــول «شَ ــملِ ال ِّرجــال» إىل مرتب ـ ٍة سياســية ،بالعمــل عــى تَ تيـــن
تَحالُـ ِ
ـف هــذه الــ ُمنظَّامت مــع الرجــال يف إطــار ال ُقــوى الـــمدنية والسياســية
التحالــف هــذه الـــم َّرة ،وخالفًــا
الـــمناهضة للتَّميِـيـــز ال َجنــدري .فيكــون
ُ
(((2
للـ َمــ َّرات الســابقة مــن تاريخنــا ال ِّنسـو ِِّي غــر البعيــد  ،مــن موقــع الرشيك،
ال مــن موقــع الـ ُمس َتـتـبع«/الـ ُمكــ ِّمل» ،ال موقــع القابــل بــتَأجيل «التـــناقض
ـض الرئيــي» يف قضايانــا الـــمشرتكة.
الثانــوي» َريثَـــا يُ َحـ ُّـل «التناقـ ُ

األسي :رجـ ٌ
ـال يتكــلَّمون» نُ ِّفــذتْ يف إطــار مــرو ٍع أعـ ّم قامــت بــه منظّمة
( ((2دراسـ ُة «العنـــف َ
«أبعاد :مركز الـموارد للـ ُمساواة الجندرية» يَرمي إىل شَ ملِ الرجال يف نشاطاتها.
ألحق
( ((2إشــار ٌة إىل ال َّنشــاط ال ِّنسـو ِِّي الــذي ســاد يف ســتينيات وســبعينيات القــرن الـــايض ،والــذي َ
نفسه باألحزاب والحركات القومية والتحررية( .بيضون .)24-11 ،2002
َ
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الـمراجــــع
بيضون ،ع ّزة شـرارة :نـساء وجمعيات ،دار النهار ،بريوت.)2002( ،
• الرجـولـة وتـغـ ُّيـر أحـوال النســاء ،الـمركز الثـقـايف العريب ،بيـروت والرباط.)2007( ،
واستغالل ،بريوت.)2008( ،
ً
• جرائم قتـل النساء أمام القضاء اللبناين ،منظّمة كـفى عنفًا
واستغالل ،بريوت.)2010( ،
ً
• نســـاء ُيواجِ ـه َن العنف ،منظّمـة كفـى عنفًا
• «العنف ض َّد النساء وواجبات الدولة اللبنانية» ،الـمفكرة القانونية ( ،)2012عىل الرابط:
http://74.220.207.224/article.php?id=156&lang=ar
• مواطـنــــة ال أنـثـى ،دار الســـاقي ،بيـــروت( )2015( ،أ).
ـح؟ الـــمرأة يف القضاء الشـــرعي» ،إضافــــات ،الـمجـــلة العربيـــة لعلـــم االجتمـاع
• «يف الـــمكان َّ
الصــ ّ
(مجلـــة أكاديـميـــة فصليـــة مـحكمـــة) ،العـــددان  32-31ن صيـــف ـ خريـــف ( 2015( ،2010ب)،
صــص.84-62 :
• العنف األســري :رجال يتكـلَّمون ،أبعاد :مركز الـموارد للـمساواة الجندرية ،بريوت.)2016( ،
• «العنـــــف األرسي يف روايــات رجــال يتكــلَّمون» ،عمـران للعلــوم االجتامعيــة ،العــدد  ،23الــ ُمجلَّد
الســادس ،شــتاء ( ،)2018صــص.101-83 :
حسان :حقـــوق الشبــــاب :الزواج والـ ُمعـــوقات االجتمـــاعية واالقتـــصادية ـ دراسة ميدانية ،مركــــز
حمـــدانّ ،
حقوق الـمرأة للدراسات واألبحاث ،بريوت.)2003( ،
الحويّــــــك ،دانيــــال ؛ صيـــداوي رضـا ،رفيف ؛ أبو مـراد ،أميـرة :جرائـــم الرشف بني الواقـع والقانـون ،الهيئـة
اللبنانية لـمناهضة العنف ضد الـمرأة ،بريوت.)2007( ،
زلـــــزل ،مــــاري ـ روز ؛ إبراهيـــم ،غـــادة ؛ خليفـــة ،نـدى :العنـــف القانونـي ضد الـمرأة فـــي لبنـان :قوانيـن
األحـــوال الشخصيــــة والعقوبـــــات (دراسة قانونية) ،التج ّمـــع النسائـــي الديـــمقراطي ودار الفارايب،
بــروت.)2008( ،
ـال،
• شكــــــاوى النســــــاء بــن قانــون العقوبــات وقانـــون الحمـايـــة ،منظّمـــة كفــى عن ًفــا واستغــ ً
بــروت.)2011( ،
ســـكّر ،كــاروليــنُ :مع َّنـفات ألنهن نساء ،التجمع النسايئ الديـمقراطي ،بريوت.)2008( ،
رشف الدين ،فهمية :أصـــل واحـــد وصـــور كثرية :ثقافــــة العنف ضد الـــمرأة ،دار الفـارابـي ،بيـروت)2002( ،
رشف الديــن ،فهميــة ؛ ُس ـكّر ،كارولــن:آالم النســاء وأحزانهــن :العنــف الزوجــي يف لبنــان :دراســة ميدانيــة،
التج ّمع النسايئ الديـمقراطي ودار الفارايب ،بريوت.)2008( ،
صيــداوي ـ رضـــا ،رفيــف( :تحريــر) ،جلســة اســتامعٍ عربيــة حــول العنــف والـــمساواة يف العائلــة ،دار بـــال،
بيـروت.)1998( ،
• جــواري  :2001دراســة حــول العنــف ضــد الـــمرأة يف لبنــان ،الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة العنــف
ضــد الـــمرأة ،بــروت.)2002( ،
• الــرف يف لبنــان :مفهومــه ودالالتــه( ،تقريــر غــر منشــور) ،الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة العنــف
ضــد الـــمرأة ،بــروت.)2005( ،
• «الــرف وتحـ ّوالت الذكــورة» ،باحـــثات ،كتــاب متخصــص يَصــد ُر عــن تج ّمــع الباحثــات اللبنانيــات،
العــدد  ،12بــروت 2006( ،ـ .)2007
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األسي :جردة حساب
غصوب ،عبده جميل :قانون  :2014/293لـحامية النســـاء وســـائر أفراد األرسة من العنف َ

بعد مرور سنـ َتني عىل تطبيقه ،منظّمة كفى عنفًا واستغاللً للنساء واألطفال ،بريوت.)2016( ،
منـظّمـــــة كـفــــى عن ًفــا واســتغاللً للنســاء واألطفــال :وقائــع اللقــاء اإلقليمــي حــول «ترشيــع الحاميــة مـــن
العنف األسـري» 23-22 ،حزيران ( ،)2006بريوت.)2006( ،
ـتغالل للنســاء واألطفــال مــع إبســوس ( )Ipsosقيــاس الوعــي حــول العنــف
منـظّمـــــة كـفـــى عن ًفــا واسـ ً
األرسي يف لبنــان :سلوكيــــات اللبنانيــــات /يــن ومواقفهــن/م إزاء العنــف األرسي ،بــروت.)2016( ،
A.Ch. Baydoun: «Killing of women in the name of honour: an evolving phenomenon»,
@ Legal Agenda, lebanon, (2011),
https://daleel-madani.org/civil-society-directory/legal-agenda/resources/killing-womenname-honour-evolving-phenomenon
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2

«الص ّح»؟
يف الـمكان َّ

2
(((

الـمرأ ُة يف القـضاء الشَّ ـر ِعـي

عــي يعنــي أ َّن هــذه األرس َة «يف الـــمكان
األرس ُة يف محكمــ ِة القضــاء َّ
الش ِّ
ـح» .هــذا مــا أكَّــد ُه مدي ُر «الـــمركز الثـــقايف اإلســامي» يف ُمق ِّدمة كـــتاب:
َّ
الصـ ّ
(((
األســـرة يف محكـــمة القضاء الرشعي الصاد ِر عن «الـــمركز» .وذلك أل َّن هذا
ـاكل هذه األســـرة وس َيـــرس ُم لها
أي القضاء الشَّ ـــرعي ،سـ َي ِح ُّل مشـ َ
«الـــمكان»ِ ،
والســام والطُّأمنينــة.»...
«الخطـ َط اإلســامية» لتَوصيلهــا إىل «رحــاب الهنــاء َّ
ـي لـ ـ ُم ٍ
قابالت أَج َرتْـــها منــى بلَ ْيـ ـبِل ،مديــرة
الكتـ ُ
ـاب َمبثابــة توثيــقٍ َحر ِفــ ٍّ
الربامــج يف إذاعــة البشــائر ،مــع الشــيخ عــي مرعــي ـ مديــر مكتــب القضــاء
مؤسســة الســيد محمــد حســن فضــل اللــه ،بــروت((( .هــذه
الرشعــي يف َّ
ـت يف حلقـ ٍ
ـب
الـ ـ ُمقابالتُ أُ ِذي َعـ ْ
ـات اتَّخـــذتْ عناوي ـ َن ُمتـــف ِّرق ًة تُغطِّــي جوانـ َ
ـي ،عــى أحــوال الزو َجــن
مــن الحيــاة َ
األسيــة لكنهــا متَحــو َرتْ  ،بشــكلٍ رئيـ ٍّ
((( ن ُِشـر يف إضـافـات ،العددان  ،٣٢-٣١صص ،84-62 :صيف ـ خريف .٢٠١٥
((( الشــيخ عـــي مرعــي (حاو َرتْــ ُه منــى بليـــبل) ،2014 ،األرسة يف محكمــة القضاء الرشعي ،الـــمركز
اإلسالمي الثقايف ،بريوت .عىل الرابطc/com.scribd://http/234666789 :
لـــمؤسسة الســيد
الرســمي
الرشعــي عــى الـــموقع
((( جــاء يف تعريــف َمهــا ِّم الـــمكتب
َّ
ِّ
ِّ
ـمكتب مــن ثلَّـ ٍة
محمــد حســن فضــل اللــه ،ومبــا يَعنيـــنا يف هــذه الورقــة ،هكــذا :يتألَّــ ُـف الــ ُ
والـــمسائل
َ
الـــمشاكل
َ
مــن العلـــاء مــن أهــل الفضــل واالجتهــاد( ]...[ ،هــؤالء) يُعالِجــون
الرشع َّيــة ِ
بخــر ٍة ُمم َّيـــزة ج ـ ًّدا ،قــد ال توجــد لــدى كث ـرٍ مــن الـــمواقع الـمرج ِعـ ـ َّية ]...[ .مــن
الشع َّيــة واالجتامع َّيــة الخطِّيــة
َمهــا ِّم الـــمكتب األمــور اآلتيــة 1 :اإلجابــة عــن االستـــفتاءات َّ
الــواردة عــر الربيــد اإللكــروين( 2 ]...[ .توفيـــر) اإلجابــة الشــفويَّة عــن األســئلة الرشعيَّــة،
ـي 3 .استـــقبال الـ ـ ُمراجِعني يف مختلــف
ـي يومـ ّ
ُمبــارش ًة أو عــر الهاتــف ،أو عــر برنام ـ ٍج إذاعـ ٍّ
الشــؤون الدينيــة ،واإلجابــة عــن أسئلـــتهم و ُمشــكالتهم .واليــوم( ،بعــد وفــاة الس ـيّد) يُتابــع
الرشعــي عملَهــم يف اإلجابــة عــن أســئلة النــاس ،اســتنا ًدا إىل فَضلهــم
العلـــا ُء يف الـــمكتب
ِّ
وخربتهــم ]...[ .ويصـ ُـل إىل الـــمكتب حــوايل مـــئة اســتفتا ٍء يوم ًّيــا عــن طريــق الربيــد اإللكــروين.
مؤسســة الســيد محمــد حســن فضــل اللــه ـ «بَـيِّـــنات») عــى الرابــط:
انـــظُر (موقــع َّ
موقع بينات ()bayynat.org
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القائـــمة والـــمرغوب فيهــا إســام ًّيا ،وتَطبيقهــا عــى نَواحيهــا الـمختـــلفة.
الشيــك ،دينا ِميــاتُ
وكان مــن هــذه األحــوال :العوامـ ُـل الـمؤث ِّـــرة يف اخ ِتـــيار َّ
ِ
وأســباب إنهائــه،
العالقــات القامئــ ُة بــن الزو َجــن ،رشو ُط اســتمرار الــزواج
ُ
تأث ُّــ ُر الزو َجــن بالبيئــة اإلنســانية واالجتامعيــة الــ ُمحيطَة ...إىل مــا ُهنالِـ َـك من
ـت الــ ُمحا ِور ُة بط ِ
ـائل قامـ ِ
َرحهــا عىل الشــيخُ ،مولِّــ َد ًة ِم ْن َمضامـ ِن إجاباته،
مسـ َ
مزيـ ًدا من األســئلة بهدف االستيـــضاح .وعىل امتـــدا ِد هــذه الــ ُمقابَالت ،يُك ِّرر
الشَّ ــيخ ،وتُكـ ِّرر معــه الــ ُمحا ِورة ،أ َّن مضمــو َن إجاباتــه عــن أسئلـــتها قائ ٌم عىل
ـال ،الذيــن
ُمشــاهداته وعــى اخ ِتـــباره يف التعامــل مــع األشــخاص ،نِســا ًء ورجـ ً
األسية ،والعالقــات الزوجية
قَصــدوا استشــار َة الــ ِ
ـمكتب الـــمذكور يف أمورهــم َ
خاصــة.
َّ
مــا يــي ،قــراء ٌة لهــذا الكتاب/الحــوار مــن َمنـــظو ٍر نِّســوِي .وذلــك يف
ُمحاول ـ ٍة للبحــث عــن تعب ـر ِ
األسية/ال َّزوا ِجيَّــة الـ ـ َمطروحة عــى
ات الـ َمــ ِ
ـآزم َ
ـي تحدي ـ ًدا ،كــا يُد ِركُهــا الـمؤمتَـــنون عــى أحــوال
القضــاء الرشعــي ،الشِّ ي ِعــ ِّ
ِ
ِ
النســاء والرجــال الشــخصية فيــه .وهــي َرصــ ٌد
ـــشخيص التــي
ألنـــاط ال َّت
ـهمت بإنتــاج هــذه الـ َمـــآزم،
يتَـــب َّناها القضــا ُء الـــمذكو ُر للعوامــل التــي أسـ ْ
وب ال ُحـــلول التــي يقتـــر ُحها هــذا عــى قاصـ ِـدي َمشُ ــو َرتِه .وذلــك مــن
ـر ِ
ولــ ُ
ـلوب عمــلِ هــذا القضــاء يف ُمواجه ـ ِة َمشــاكلِ األرسة
أجــل الوقــوف عــى أُسـ ِ
بســوقِ األرسة
وطبيعــة «الخطـــط» التــي يقتـــر ُحها والتي يُفتــ َر ُض أنهــا كفيل ٌة َ
وأشـ ِ
والســام والطُّأمنيـــنة.»...
ـخاصها إىل «رحــاب الهنــاء َّ
حاوالت ِ
ِ
الناش ـطَ ِة والبَح ِثـ ـيَّة الهادفــة
ـدرج هــذه الق ـراء ُة يف ســياق الـ ـ ُم
تنـ ُ
إىل التعـ ُّرف عــى ُمامرســات الـــمحاكم الطوائــ ِفية يف لبنــان ،مبــا هــي ُمؤمتَنـ ٌة،
َوفـ َـق التفســر الشَّ ــعبو ِِّي الســائد للـــادة  9مــن الدســتور اللبنــاين((( ،عــى
((( يُنـظَر يف تأويل الـام َّدة  9من الدستور اللبناين عىل الرابط:

/حول-الزواج-املدين-واملادّة-التاسعة-منhttps://legal-agenda.com/
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أحــوال الـــمواطنني الشــخصية .وبـــا يتـــكا َم ُل مــع االهتـــام ال ِّنسـو ِِّي بــأداء
َّلت إىل جانــب الـــمحكمة
الـــمحاكم الرشعيــة والروحيــة عندنــا .فـــقد تش ـك ْ
ُ
تهــدف إىل ُمراقـــ َب ِة
مثــا ،جمعيــاتٌ نســائي ٌة
الســنية يف بــروتً ،
الرشعيــة ُّ
وأس ِهـ ّن.
عملهــا وت َصوي ِبـ ِه بهــدف َجعــلِ أحكامهــا أكـ َر َعـ ً
ـدل تجــاه النســاء َ
ـت دراســاتٌ ميداني ـ ٌة أدا َء الـــمحاكم الرشعيــة والروحيــة يف لبنــان
كــا تناولـ ْ
وصــو ِغ ت ِ
َوصيَّـ ٍ
لص َّنا ِع
مــن أجــل َرصـ ِـد التَّميِـــيز َّ
ـات ُ
الل ِحــقِ بال ِّنســاء يف أحكامها َ
القـرار مــن أجــل َرف ِعـ ِه عنـــه ّن(((.
ُ
الرئييس الذي تَرجو هذه القراء ُة اإلجاب َة عنه ،هو التايل:
والسؤال
ُّ

ؤس ٍ
ـفيَ ،
أحوال ال ِّنســا ِء
ت ُخـ ِّول الدولـ ُة اللبنانيــة ،لــ ُم َّ
سات ذات تـــكوينٍ طائــ ٍّ
والرجــال الشــخصية التابعــن لها/الـــ َمولودين فيهــا ـ فـــهل ال تــزال هــذه
ـمؤسساتُ
ـمؤسساتُ صالحـ ًة ،را ِه ًنــا ،لذلــك التَّخـــويل؟ هــل تَ ِعـــي هذه الــ َّ
الــ َّ
التحـ ّو ِ
تجل هذا
الت التــي تَتعـ َّر ُض لهــا الـــمرأ ُة يف أرستهــا؟ وإن كان ،فـــكيف يَ َّ
األســـر الــ ُم ِ
الوعي يف تَشخيــ ِ
عاصة ويف َصوغِ ال ُحلول للـــمشاكل
ـص َمشاكـــلِ َ
ُ
(((
التــي يَـــطر ُحها عليهــم تَغ ُّيــ ُر أحــوا ِل نســائها ؟
اإلجاب ـ ُة القَط ِعي ـ ُة عــن هــذا الســؤال ُمحتاج ـ ٌة ،كــا ال يَخفــى ،إىل بحـ ٍ
ـث
ــل تنفيــذه ،طالَــا أ َّن القــوى الـــمجتمعي َة ،ذات الـــ َمصلح ِة يف
شــاملٍ يؤ َّج ُ
إجرائــه ،ها ِم ِشـ َّي ٌة عــى َمتـــنِ مجتمـعٍ يــزداد إمعانًــا يف طائ ِفـ َّيــ ِته ...كــا هــي
أي يف قراءتنــا للحــوار
حــال ُمجتمعنــا .هكــذا ،فــإ َّن اإلجابـ َة يف محاولتنــا هــذهْ ،
الـ ُمثــبَت يف كتــاب األرسة يف القـــضاء الرشعــي هــي ُجزئِــيَّة ،لكنهــا عــى قَد ٍر
ـدرج تحــت « ُمراجع ـ ٍة لكتــاب» ،ف َحســب؛
مــن األهميــة .هــذه الق ـراء ُة ال تنـ ُ
ٍ
مكتــب
ســنوات مثــانٍ يف
أل َّن مــا جــاء يف الكتــاب مبَثابــ ِة حصيلــ ِة تجربــ ِة
ٍ
((( ينظُر( :غمرون )2013 ،للتعريف بـمثل هذه الجمعيات ،وينظر يف:
( ،)Nayla Jaja and Youmna Maklouf, 2015كـمثل عن هذه الدراسات الـ َميدانية.
((( (بيضون 2014 ،أ)
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أساســا ،الْت َم ْسـ َن ُمســاعدتَه الرشعيــة يف َح ِّل
ـي تعا َمـ َـل مع نســاءً ،
ـي شيعــ ٍّ
رشعـ ٍّ
ـسب أهميتهــا مــن أم َريــن
مشــاكله َّن الزوجيــة َ
واألسيــة .هــذه القـراء ُة تكتــ ُ
عىل األقــل(((:
ـاب بلســان الشــيخ
ـ را ِه ِنــ َّي ُة الـــمشاكلِ الزوجيــة التــي يَعرِضُ هــا هــذا الكتـ ُ
الـــمذكور؛ إذ إ َّن الزو َجني/الطَّرفَــن الـ ُمتـــناز َعني َموجــودان اآلن وهنــا .وكال ُم
الشــيخ يف الـــ ُمقابَالت الـ ُموث َّـــقة يف هــذا الكتــاب قائــ ٌم عــى ُمشــاهداته
واخ ِتـــباراته يف القضــاء الرشعــي الشِّ ــيعي ،حال ًيــا .كــا أ َّن األســئل َة الـــمطروحة
ـوم نســائية ُمعـ ِ
العرض
ـاصة .هكــذا ،فــإ َّن َ
عــى الشــيخ الــ ُمحا َور َمصوغـ ٌة بهمـ ٍ
الرشعــي مــع هــذه
الكتــاب لكَي ِف َّيــ ِة تعا ُمــلِ القضــاء
الــذي يُق ِّدمــه هــذا
ُ
ِّ
ـاف عــى اتِّجاهـ ِ
ـي حيـ َ
الهمــوم كَشّ ـ ٌ
ـال الـــمنظومة الجندريــة
ـات القضــاء الرشعـ ِّ
ِّــل األرس َة اللبنانيــة و َموا ِق ِفــه إزا َء تَصــ ُّدع بعــض أركانهــا.
األبَ ِويَّــة التــي تُظل ُ
فيَس ـ ُعنا ،إذ ذاك ،تَحصيـ ُـل إجاب ـ ٍة ،وإ ْن جزئيــة ،عــن ســؤالنا الـــمطروح.
ـمواقف الـ ُمعلَـــنة للسـ ِّيد محمد حســن فضل
أ َّمــا ثــاين األم َريــن ،فـــهي الــ ُ
اللــه مــن موضــوع ال ُعنـــف ضـ َّد النســاء يف فَـــتوا ُه الشــهرية التــي اسـتَد َع ْت
ردو َد أفعــال ،شــا ِج َب ًة أو ُمر ِّح َبــة ،مــن الــ ُمجتم َعني الدينــي والـــم َدين يف أرجــاء
العالـــم العــريب((( .مــا جــاء يف هــذا الكتــاب إذًا بَ ِّي َن ـ ٌة عــى األثــر الـ ـ ُمحت َمل
((( يُضاف إىل هذين األم َرين اثـنان إضا ِفيان:
 1كَــو ُن محتــوى الكتــاب قــد أُ ِذي ـ َع عــى الهــواء ،فاســتم َع إىل مضمــون مــا جــاء فيــه نســا ٌء
ورجـ ٌ
ـر التع ـ ُّر ُف عــى مــا جــاء فيــه عــى قارئيــه
ـال مــن ُمتابِعــي إذاعــة البشــائر ،فلـــم يَقتـ ِ ِ
ِ
َ
أي إ َّن دائــر َة التأثيـــر لهــذا الكتــاب تتجــاوز فئـة قُـراء الكُتــب إىل فئــة «الــ ُمستمعني»
ف َحســبْ .
ـرض أنهــا أكــر اتِّســا ًعا.
إىل اإلذاعــة الـــمذكورة ،والتــي نَفـ ُ
 2وكَــو ُن الــ ُمحاوِرة للشــيخ مرعــي ،مديــر الـــمكتب الرشعــي ،ت َنـــتمي إىل األجــواء االجتامعيــة
واإليديولوجيــة نفســها؛ وهــو مــا أســه َم ،ب َرأيِـــنا ،ب َجعــلِ أجــواء الحــوار غــر دفاعي ـ ٍة و َجعــلِ
الـ ـ ُمحا َور ُمســتع ًّدا عــى األرجــح ،لل َبــو ِح الرصيــح.
ِ
ِ
ِ
ٍ
((( الفـــتوى الـ ُمتـمثِّـــل ُة ب َجواز دفاع الـــمرأة الـ ُمع َّنـــفة من قبَلِ زوجها ب ُعنف ُمامثلٍ  ،وردو ُد الفعلِ
عليهاُ ،مثـبـت ٌة يف« :الـموسوي» (تحرير).2013 ،
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ؤسســ ٍة((( عا ِملَــ ٍة
للفتــوى الـــمذكورة عــى الـــ ُمامرسة الرشعيــة يف إطــار ُم َّ
السـ ِّيد/القائـــد الكارِزمــي ،وفَـــتاويه.
ب َوحـ ٍ
ـي مــن اجتهــادات هــذا َّ

ً
حدداتُـها
أول :ت
َشخيـص الـ َمـآزِم و ُم ّ
ُ
ي ـؤشِّ تزاي ـ ُد طَـــلبات الطــاق عــى َعج ـ ِز الزو َجــن عــن تَسيِـــر حياتهــا
العائليــة الــ ُمش َرتكة .وهــو مــا يتوافـ ُـق عليــه طَرفَــا الحــوار الــ ُمث َبت يف هــذا
الكتــاب .ويُق ـ ِّدر مدي ـ ُر مكتــب الســيد محمــد حســن فضــل اللــه ،الشــيخ
مرعــي (نَدعــوه الشــيخَ ...يف مــا يــي) عــد َد طالبــي الطَّــاق م ـ َن الـــمكتب
الـــمذكور ،ويف بــروت ل َو ِ
أي بزيــادة ثالثـ ِة
حدهــا ،حـ َ
ـوال الخمســن أســبوعيًّاْ ،
ـال منــذ مثــانِ سـ ٍ
إىل أربعـ ِة أضعـ ِ
ـاف مــا كانــت عليــه الحـ ُ
ـنوات تقري ًبــا؛ فيــا
ـس ،حســبام يؤكِّــد
النســاء يُشكِّـــل َن  %90مــن طالِبيــه .وهــذه زيــاد ٌة ال ت َع ِكـ ُ
الســكان (ص.)8 .
ـي لعــدد ُّ
الشــيخُ ،االزديــا َد الطبيعـ َّ
ـخيص الــذي يُق ِّدمــه الشــيخ مــن شــكا َوى النســاء ،وأيضً ــا َوفـ َـق ما
يُصــاغ التشـ ُ
(((1
و«ســوء التَّعا ُمل» .
«ســوء ال ُخلُق» ُ
«ســوء ال ِعشــ َرة»ُ ،
يـــتوات ُر أمام القضاء بأنَّهُ :
ـلوكات تـــق ُع عــى َخ ـ ٍّط ُم ِ
بسـ ٍ
تصــلٍ  continuumيبــدأ باإلهــال
يـتـــمث َُّل هــذا ُ
ـب عناي ًة
ـي والجِنـيِّ ويـنـــتهي بال ُعنــف الجسـ ِّ
ـدي الـ ُمبــ ِّرح الذي يتطلَّـ ُ
العاطفـ ِّ
ـتمل
ِطب َّيــة ،مــرو ًرا بشَ ـتَّى أنواع اإلســاءات النفســية والـــمعنوية .هذه األخري ُة تشـ ُ
عــى ِ
الخيانــة الزوجيــة ،االم ِتـــنا ِع عــن ال َّنفقَةَ ،حجـ ِز ال ُحريــة ،اإلهانــات اللَّفظية،
ـام غري الــ ُم َّربر بـ«النشــوز» ...إلخ.
ال َّنقـ ِـد الجــارح ،االسـ ِتعالء ،االتِّهـ ِ
ويــرى الشــي ُخ أ َّن هــذه ِ
ـات كانــت مــن بعــض الـ ـ ُمام َر ِ
الخالفـ ِ
سات ِشــب ِه
مؤسسة السيّد محمد
ؤس ِسها ،يُنظَر ،موقع َّ
ـمؤسسة ال يَخـــفى الحضو ُر الطّا ِغـــي لـ ُم ِّ
((( يف موقع الــ َّ
حسني فضل الله( ،بــ ِّيــنات)http://arabic.bayynat.org/NewsPage.aspx?id :
(« ((1لـ َّمـــا كان أكثــ ُر األشــخاص الذيــن يَتو َّجهــون إىل الـــمكتب هــم مـ َن ال ِّنســاء ،فــإ َّن شــكاويه َّن
تفـــوق بكثـرٍ شــكاوى الرجــال .والرجـ ُ
ـال ،مــن جهتـــهم ،يَشــكون ِعنــا َد زوجاتهــم وتَسل ُِّطـــه ّن»
ص.78 .
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ـاس شــكا َوى
الطَّبي ِعــ َّية بــن الزو َجــن يف الـــايض القريب ،وهي وإ ْن كانت أسـ َ
ـي الزو َجيـــن الـ َمع ِن َّيـــن ،ولـــم
ال ِّنســاء ســابقًا ،إال أنَّهــا لـــم تتجــاو ْز دائــر َة أهــ َ ِ
ـب الطَّــاق (ص.)59 .
تَ ُك ـ ْن ُمس ـ ِّوغًا لطَلـ ِ
ـت ،ما
فــا هــيَ ،وفـ َـق تشــخيص الشَّ ــيخ ،العوامــ ُـل الـ ُمستَـــج َّدة التي جعلـ ْ
كان يبـــدو مــن «طَبيعــة األمور» ،فَـ َ
ـوق طاقة االح ِتـــال؟

[أ] تغـ ُّيـــر أحـ ِ
ـمل الــذي يجم ـ ُع هــذه
ـوال ال ِّنـــساء لعـ َّـل العنــوا َن األشـ َ
العوامـ َـل م ًعــا ،بـ َرأي الشــيخ ،هــو :تَحـ ُّو ُل مكانــة الـــمرأة بــإزاء مكانـ ِة الرجــل
يف األرسة التــي تَض ُّمهــا م ًعــا .هــذ التحـ ُّو ُل قــام عــى قواعـ َد ما ِّديـ ٍة وتَجـ َّـى يف
مظاهـ َر ُمتشــابك ٍة كانــت جمي ُعهــا َجلِــ َّي ًة يف َع ِ
رض حال ال ِّنســاء والرجــال .وإ ْن
كان الشــي ُخ يعتم ـ ُد يف كال ِمــه عــن تَح ـ ُّو ِ
الت أوضــاع النســاء عــى ُمشــاهداته
أساســا ،فإنهــا ُمتوافقـ ٌة متا ًمــا مــع الـــمؤشِّ ِ
ات التــي ت َِصـ ُـف الـــمرأ َة اللبنانيــة
ً
ـر عــى الـــمرأة الشِّ ــيعية .نُشــر ،كــا ال يَخفــى ،إىل ت َق ـ ُّد ِم
عمو ًمــا ،وال تَقتـ ِ ُ
ٍ
بدرجات
أوضــاع ال ِّنســاء يف الـــمجال العا ّم ،يف ال ِعلـــم والع َمــل ويف الــ ُمشاركة،
ُمتفاوتــة ،يف تَسيِـــر أحــوال الـــمجتمع عا َّم ـ ًة يف ُمنظامتــه الحكوميــة وغــر
الحكوميــة ويف ُمعظــم َمرا ِفـــقه االجتامعيــة والرتبويــة واإلعالميــة والصحيــة
والقانونيــة والسياســية ...إلــخ(.((1
أي الشــيخ ،يف ُســلوكه َّن
هــذا التحـ ُّو ُل يف أوضــاع ال ِّنســاء الـــا ِّدية انعكَس ،ب َر ِ
وأسهــن وأزواجهــنِ ،ضم ًنــا .إ َّن
واتِّجاهاتهــ َّن ويف َمواقفهِــ َّن تجــا َه ذواتهــن َ
ـي و ُولوجِهــا إىل مجــاالت العمــل
التقـ ُّد َم يف درجــات التعلُّــم الــ َم ِّ
دريس ال ِّنظامـ ِّ
الـــ ِم َه ِني ـ الخــار ِج َمنـــزيل ،ومــا يَنطــوي عليــه مــنِ اســ ِتقاللي ٍة اجتامعيــة
ـي الـــمرأة لـــذاتها ولـــتوفُّ ِر رشوط
واقتـــصادي ٍة ومالِيَّــة ـ أ َّدى إىل از ِديــا ِد َوعــ ِ
ـي كان
الـ ـ ُمساواة بينهــا وبــن الرجــل (ص .)131 .هــذا التح ـ ُّو ُل وذلــك ال َوعــ ُ
( ((1انظُر :الهيـئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية.2014 ،
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لهــا أثــ ٌر َحـر ٌِج عــى عالقة الـــمرأة بالرجــل :فــ َبع َد أ ْن ِ
كانت الـــمرأةُ/الزوج ُة
حســب لهــا حســاب (ص ،)84 .ر ِاضي ـ ًة َمســتورةُ ،مطيع ـ ًة وقانِ َع ـ ًة
َســلبي ًة ال يُ َ
وبســيطرة
رســمها لها أهلُهــا (ص ،)86 .وقابل ًة بالظُّـلـــم وال ُعنف َ
بالحيــاة التــي َ
باتــت ُمت َمــ ِّرد ًة عــى القمــع والعنــف والتَّهميــش
زَوجِهــا كاملــ ًة عليهــا،
ْ
الســلطة والتعبــر وات ِّخــاذ القرارات
(ص ،)119 .أصبحـ ْ
ـت تُطالــب مبســاح ٍة مــن ُّ
الـ ُمتعلِّـــقة بهــا وبــاألرسة ...وغــر ذلــك مـ َّـا لـــم يَ ُك ـ ْن ُمتا ًحــا للنســاء قَبـ ُـل.
وبعــد أ ْن كان الرجـ ُـل َس ِّيـ ـ ًدا ُمطلَ ًقــا عــى أرستــه وأشــخاصها بــات يتـــقاس ُم،
ُمك َر ًهــاُ ،ســلطتَه مــع زوجتــه فيهــا ،فــتَمح َو َر ِت الخالفــاتُ بينهــا حــول َمصد ِر
الســلطة و ُمس ـ ِّوغات ِحيازتهــا (ص.)9 .
ُّ
هــذا التحـ ُّو ُل يُع ِّبـــر عنــه الشــي ُخ مبُفرداتِــه الرشعيـ ِة حــن يقــول إ َّن الـــمرأ َة
ـب بـ«الجهــاد يف
لـــم ت َ ُعـ ْد ت َكتـــفي بـ«جِهــاد التَّـ َبــ ُّعل» ،إنـــا أصبحـ ْ
ـت ترغـ ُ
الـ ـ ُمجتمع كك ُّل» (ص.)99 .
ـجاهات أوالدهــم إىل ذلــك ،فــإ َّن الشــي َخ
ُ
ـجاهات األهــل واتِّــ
ُ
[ب] اتِّــ
شــاه ٌد عــى تَح ـ ُّو ٍل ُمــوا ٍز يف موقــف أهــل الزوجــةُ ،متـــنا ِغ ٍم مــع مواقــف
بناتهــم .ويُذكِّــر الشــي ُخ م ـرا ًرا أ َّن األهـ َـل ،أهـ َـل الزوجــة تحدي ـ ًدا ،كانــوا فيــا
ـمح لهــم بإشــهار ِشــعار:
َمــى ُمدبِّــرِي الــزواج و ُرعــا َة أحوالــه ،األمـ ُر الــذي سـ َ
« ِمــن بَ ِ
ُّــب رصيــ ٍح لــرورة َصــ ِر
يــت الــ َّزو ِج إىل القَبـــر» ،تعبــ ًرا عــن ت َطل ٍ
ابنـتـــهم عــى ُمعاناتهــا وقَـ ـ َدرها .لك ـ َّن األهـ َـل باتــوا ،را ِه ًنــا ،يُبــدون َد ْعـ ًـا
البنـتـــهم ُمبواجهــة ظُلــ ِـم الــزوج و ُعن ِفــه ويُ ِ
ناصونهــا يف رفضهــا تَح ُّمـــل األىس
(صُ ،)88 .مشكِّـــلني بذلــك حصانــ ًة عائليــ ًة لقرارهــا بالطــاق (ص.)26 .
ـض األزواج الـ ـ ُم ِ
عاصين إىل تَحيِـــيد أهلهــم إزاء
مــن جه ـ ٍة أخــرى ،مييـ ُـل بعـ ُ
َمشــاكلهم ال َّزواجِيــة ب ُح َّجــة أنهــم يعيشــون زم ًنــا ُمختـــلفًا عــن زمــن أهلهــم
الشاكــة الــ ُمعارصة (ص .)36 .فـــيرتاج ُع ،بذلــك ،دو ُر
غـرِ الــ ُمدركني لــ َمعنى َّ
حصن» للــزواج (ص.)88 .
ـي الســابق «الـ ـ ُم ِّ
األهــل الرشعـ ُّ
ـال دامئًــا ،تنـ ُ
وكــا هــي الحـ ُ
ـال أ ُّم الزوج ـ ِة اللَّــو َم األكــر عــى فشَ ــل زواج
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ابنـتـــها .ويؤكِّــد الشــي ُخ أ َّن الفتــ ِ
ـيات يتـــل َّق َني أصـ َ
ـول التمـ ُّرد عــى الــزوج ِمـ ْن
أمهاتهـ ّن (ص .)88 .وال يفـ ُ
ـوم الـــمرأة/األ ِّم العا ِملَة
ـوق لَــو ُم أ ِّم الزوجــة ســوى لَـ ِ
«الــ ُمنش ِغلَة بــ َعملها فال تُثــقِّف ابنــتَها عىل الــزواج» (ص.)38 .
ـجاهات الرجـــل/ال َّزوج هنــاك ،بالــ ُمقابل ،موقـ ُـف الرجل/الــزوج
ُ
[ت] اتِّــ
غــر الـ ـ ُمدرِك لتَضمينـ ِ
ـات تَغيُّـــر أدوار النســاء .فـــهو قــد تَخـ َّـى عــن بعـ ِ
ـض
واألسيــة ط َم ًعــا باالســتفادة مــن ُمشــاركة زوجـــته لــه يف
واجباتــه الزوجيــة َ
أساســا .وبعضُ هــم ُيارِســون تَســلُّطًا عــى أمــوال
هــذه الواجبــات ،اإلنفــاق ً
الـــمرأة ألنهــم ُمدرِكــو َن أ َّن « َم ـ ْن َيلِـ ُـك الــ َ
الســلطة» (ص.)179 .
ـال َيلِـ ُـك ُّ
تقاســم
وال يــز ُال
تقاســ َم الــ َّرأي مــع الزوجــة ،بالرغــم ِمــ ْن ُ
الــزوج رافضً ــا ُ
ُ
الواجِبــات معهــا ،ويــرى أ َّن التســليم ب َرأيهــا يف أم ـ ٍر مــن األمــور كأنَّــه «ح ـ ٌّط
خاصـ ًة ،حــن
مــن ُرجولِـ َّيــ ِت ِه وتَح ُّكـ ٌم للزوجــة بــه» (ص .)92 .ويتجـ َّـى ذلــكَّ ،
ـب الـــمرأة الطَّــاق ،فـــهو يُد ِركُــه «جر ًحــا» يف تلــك الرجولــة (ص.)217 .
تطلـ ُ
وهــو بذلــك ،غـ ُر وا ٍع أ َّن واجباتِــه هــذه كانــت ،فيــا مــى ،القاعــد َة الحاملـ َة
لـــموقعه الــ ُمتف ِّوق «درجـ ًة» عــى الـــمرأة/الزوجة (ص.)80 .
ـامي يتمثَّـ ُـل بــإدر ٍ
ويتب َّنــى الرجـ ُـل فَهـ ًـا شـ ِ
اك خاطــئ
ـخص ًّيا للـ َّ
ـر ِع اإلسـ ِّ
لـ«ال ِقوامــة» ،حيــث يُحيلُهــا إىل اس ِتـــبدا ٍد واس ِتـــغالل لل ُحقــوق (ص،)13 .
عا ِمـ ًـا كذلــك عــى «تَغيِـــيب» رشوط تَع ـ ُّد ِد الزوجــات واخ ِتـ ـزالها يف كونهــا
تأويــا غــر صحيــ ٍح
ً
حـــقًّا ُمجــ َّر ًدا مــن ُمســ ِّوغاته ،بــل فــوق ذلــك يُبـــ ِر ُز
ـروط التأديــب بـ«الــرب» (ص...)138 .
لـــمفهوم «ال ُّنـــشوز» (ص )128 .ولـ ُ
إىل غــر ذلــك مــنِ امتـــياز ٍ
َ
الرجــال فيهــا عــى النســاء
ــل الشَّ ـــر ُع
ات فضَّ َ
«در َجــة».
فهوم الحيــاة الزوجِ َّيــة يختــ ُ
ـرق الــكال ُم عــنِ «الجهــل»
[ث] الجــ ُ
ـهل بــ َم ِ
ك َُّل العناويــنِ ِ
الصلـ ِة بـــمعنى الحيــاة الزوجيــة وبثَقافـــتها ،التــي تناولَهــا
ذات ِّ
الحــوا ُر (ص ،)27 .وأيضً ــا ِ
الصلــ ِة بالـــمسؤولية التــي تَتض َّم ُنهــا الحيــا ُة
ذات ِّ
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الـــمشرتك ُة لطَرفَيهــا (ص .((1()36 .ناهيـ َـك بالـ ُمتـرتّـــبات الـ ُمتضَ َّمـــن ِة يف فَسـ ِخ
ـكاس
ذلــك العقــدْ ،
أي بالطَّــاق (ص .)14 .كذلــك ،فــإ َّن متــ ُّر َد الـــمرأة ،واالنعـ َ
ـلبي عــى عالقـــتها ب َزوجهــا لقُدرتهــا االقتـــصادية ،نا ِجــانِ ع ـ ْن َجهـــلها
السـ َّ
بهــذه الثـــقافة (ص.)179 .
وإ ْذ يُلـــقي الشــي ُخ اللَّــو َم عــى األهــل الذيــن ما عــادوا يَهتــ ّمو َن بتَـثــ ِ
ـقيف
أوالدهــم يف هــذا الــ َمجال ،ال يلبــثُ أ ْن يُـ ِقــ َّر بأ َّن أكثــ َرهم جاهلــون بالثقافة
اإلســامية ،أو أ َّن األوال َد يَ ِ
حســبونَها ُمتقا ِد َم ًة وغ َري ُمالمئة ل َحيواتهم الــ ُمعارصة.
ـح أ َّن أكثــ َر النــاس صــاروا أكثــ َر تَعلُّـ ًـا مــن الســابق ،لكـ َّن ال ِعلــ َم الــذي
صحيـ ٌ
حصلونَــه يف الـــمدارس والجامعــات ال يُسـ ِعفُهم يف إدارة َحيواتهـ ِـم الزوجيــة
يُ ِّ
ـامي
وال يف إدارة ِصاعاتهــم يف إطارهــا (صُ .)15 .هـ ْم جاهلــون بالـ َّ
ـرع اإلسـ ِّ
الــذي يُق ـ ِّدم ثقاف ـ ًة َأسي ـ ًة وزواجي ـ ًة ُمتكا ِملــة ،وينطبـ ُـق هــذا القـ ُ
ـول عــى
الـ ُمتَـديِّـــن َني منهــمُ .ه ـ ْم جاهلــون مبــا ُيلِي ـ ِه الــر ُع عــى الزو َجــن ،ســوا ٌء
ٍ
واحــد مــن الزو َجــن عــى اآلخــر أو بالواجبــات
لـــجهة حقــوقِ ( ((1ك ُِّل
الــ َمفروضة عــى الواحــد تجــاه اآلخــر.
الش ِعــيَّة يـ ُ
فق ما
األسيــة والزواجيــة َّ
ـرك النــاس عندنــاَ ،و َ
ـاب الثـــقافة َ
إ َّن غيـ َ
( ((1بــل إ َّن الزو َجــن يُبـ ِ
ـاشان حياتهــا الزوجية جاهلَني معنى الــ ُمفردات التي تُتــ َـى عليهام يف عقد
الــزواج! يقــول الشــي ُخ إ َّن الزوجـ َة تُســارِع لــدى تــاوة َعقـ ِـد الــزواج بــقَبول وكالــة الشَّ ــيخ عنها
ـت وكيــي» ،دون التســاؤل حــول تَضمينــات ذلــك التعبــر) ،كــا يجهـ ُـل الطرفــان
(تقــول «أنـ َ
معنــى « أقــرب األجلَــن» ...إلــخ ص.10 .
ـتمل حقـ ُ
رع ،عــى ال َّنف َق ِة (وهــذه ت ُح َّدد
ـ
لل
ـيخ
ـ
الش
ـل
ـ
تأوي
ـق
ـ
ف
( ((1تشـ ُ
ـوق الزوجــة عــى زوجهــاَ ،و َ
َّ
َوفـ َـق ال ُعــرف الســائد يف البيئــة الـ ـ ُمحيطة بالطرفــن) ،تأمــن االستـــقرار النفــي والروحــي،
(خاصـةً ،وأنــه ال يَ ِحـ ُّـق لهــا ،بخــاف مــا يَ ِحـ ُّـق للرجــل ،ســوى زو ٍج وحيـــد).
االكتـــفاء الجِنــي َّ
ُِ
قـــتص عــى طاعــة زوجهــا يف الفــراش ،ويتض َّمــ ُن ذلــك إزالــة
أ ّمــا واجبــاتُ الـــمرأة فـتَ
والســلوكية أمــام الرغبــة فيهــا ص  .110هــذه الواجبــاتُ ال
الـ ُمنـ ـ ِّفرات الجســدية والروحيــة ُّ
تشــتمل عــى العمــل الـمنـــزيل وال عــى الــ ُمشاركة بال َّنفـــقة ،ومــا ت ُسـ ِه ُم بــه الزوجـ ُة يتجــاوز
واجـــباتها لــذا هــو َديْـ ٌن عــى الرجــل تَسـرِ ُّده ولــو بعــد وفاتــه (مــن ِضمــن اإلرث) .ويف حــال
ـهمت ببَعـ ِ
ـب لهــا «حســنةً» عنــد اللــه
أسـ ْ
ـض النفـــقة ت َبـ ـ ُّر ًعا ولـ ـ ْم تشــر ْط اســرجا َعه يُحتَسـ ُ
صــص.107-106 .
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ـب تأثيــرات الثقافــة الغربيــة ،وهــذه ُمتاحـ ٌة لهــم ب ِفعــلِ
يــرى الشَّ ـــيخ ،يف َمهـ ِّ
ـتل ِمسـ ِ
ـاحات
خاصـ ًة وأنــه بات يَحــ ُّ
ت َع ُّر ِضهــم الكثيــف لل ِّنـــتاج الغــريب الثـــقايفَّ ،
(((1
ـتاج
أوقاتهــم وانشــغاالتهم عــر أَقـ ِنــ َي ِة االتصــال واإلعــام الحديثــة  .هــذا النــ ُ
يَ ُبـــثُّ  ،يف ســياق ُعروضــهِ ،قـ َيــ َمه واتِّجاهاتــه و ُمامرســاته الــ ُمعا ِديَة لـثقافتـــنا
ـدم ُمجتمعــات العالَــم الثالــث ،و ُمجتمعاتنــا اإلســامية،
و ِدي ِنــ َنا ،والهادفــة إىل َهـ ِ
األسيــة (ص.)42 .
ِضم ًنــا (ص ،)39 .وتعمـ ُـل عــى تَخريـ ٍ
ـب مقصــو ٍد ل َحيواتنــا َ

[ج] اخـ ِتـــيا ُر الشَّ ـــريك يــرى الشــي ُخ أ َّن أكثــ َر طالِبــي الطَّــاق مـ َن الذين
ـب الس ـيّد محمــد حســن فضــل اللــه قـ ِـد اختــاروا ُشكاءهــم
يَؤ ُّمــو َن مكتـ َ
ر ٍع وتَب ًعــا لـ َمعايِــ َر رومانســية (ص ،)14 .غــر إســامي ٍة تَحك ُمهــا العاطفة،
بتَـ ُّ
ال العقل (صَ ،)61 .مدفوع َني باالنبـــهار بالثَّــراء أو بالــ َمظهر الخارجي (صص.
ـش بَعضهــم تجــا َه البعــض اآلخــر يف فتـــرة الخطوبــة.
 ،)72-73و ُمامرِسـ َن ال ِغـ َّ
خاصـ ًة لعــدم اتِّبا ِعهــم ،عىل نح ٍو جِــ ِّد ٍّي
وإذ يُلـــقي اللَّــو َم عــى أهــل الزوجــة َّ
ـرع( ((1لــدى اختيــار أزوا ٍج ل َبناتهــم ،فهــو يُــدر ُِك
وعميــق ،مــا ُيليــه عليهــم الـ َّ
األزواج الـــمعارصين مــا عــادوا يأخــذون بوجهــة نظَــر أهلهــم (ص.)88 .
أ َّن
َ
رسلِ يف
تلـ َـك هــي العناوي ـ ُن الخمس ـ ُة األكثـــر بُــروزًا يف ِ
كالم الشَّ ــيخ الـ ـ ُم َ
َشــخيص العوامــل الـمؤث ِّـــرة يف إحــداث الخلَــلِ يف العالقــة بــن
ُمحاولتــه ت
َ
الزو َجــن ،وهــو صاغَهــا مـ ْن موقـعِ الــ ُم ِ
الحظ ـ الـــمشارِك يف إدارة الـمكـــتب
ـي الـــمذكور .فـــا هــي ال ُحلول التي يقتـــر ُحها الشــي ُخ لـــذلك ال َخلَـــل؟
الرشعـ ِّ

ثان ًيا :ال ُحـلول واإلصـالح

[أ] ال َحــ ُّـل األمـثَـــل يف واحــد ٍة مـ ْن َمحطّـ ِ
ـات الحــوار الـ ُمثــ َب ِت يف هــذا
الكتــاب ،تسـ ُ
«ربــا لـ ْن يكــو َن مــن الســهل عىل الـــمرأة
ـأل الــ ُمحا ِور ُة الشــيخَّ :
بديل َجـذابًا ِ
للناشـئة اإلسالمية ص.39 .
( ((1هذا ،فيام اإلعالم اإلسالمي ال يُق ِّدم ً
( ((1حسبام يُو ِّجه الحديثُ النـــبوي« :إذا أتاكُـــم َم ْن تَرضَ و َن ُخلُــقَه ودي َنـــه فــ َز ِّوجو ُه ،إلَّ ت َـــفعلو ُه
ت َ ُك ْن ِفـتـ َن ٌة يف األرض».
50

والرجــل أ ْن يَنج َحــا بـــإيجاد صيـــغ ٍة ُمالمئـ ٍة وعادلــة لهــا يَرتاحــان لهــا ،عندما
ـب مـ َن الزو َجــن أ ْن
ينـتــ ُ
ـج [االثـــنان] ما ِّديًّــا؟» .فيـــر ُّد الشــيخ« :نحـ ُن ال نَطلـ ُ
يَ ِج ـ َدا صيغ ـ َة تفا ُهـ ٍـم [بينـــهام] ،أل َّن اإلســا َم أَو َجدهــا [التشــديد لنــا] .هــل
ـي محمـ ًدا،
نســتطي ُع أ ْن نتصـ َّو َر أ َّن اللـ َه تعــاىل أرسـ َـل ك َُّل األنبيــاء وأرسـ َـل النبـ َّ
ـي ال ت ِ
ر إما ًمــا َمعصو ًمــا ...ثــم
ولـ َ ْ
َنقطـ َع ُ
ـي عـ َ
األرض مــن ال ُح َّجـ ِة جعـ َـل اث َنــ ْ
ـكل حالـ ٍة مــن الحــاالت
ـص يف الترشيــع؟ الترشيـ ُع كامـ ٌـل ُمتكا ِمــل ،لـ ِّ
يكــون نَقـ ٌ
ـمطلوب م َن
ـاص» .الــ
وضـ َع اإلســا ُم ترشي ًعــا و ُحكـ ًـا ،ولـك ُِّل وضـعٍ نِظا ُمــه الخـ ّ
ُ
الزو َجــن تطبيـ ُـق مــا أَوجـ َده اإلســا ُم وشَ ــ َّرع ُه الشَّ ـــرع (ص.)180 .
«اإلســا ُم هــو ال َحــ ُّـل» إذًا! وليــس َمطلوبًــا مـ َن النــاس البحــثُ عـ ْن حلــو ٍل
للـــمسائل التــي طَر َحـ ـتْها عليهــم أوضا ُعهــم الـ ـ ُمستج َّدة؛ فالحلـ ُ
ـول جا ِه ـ َزة،
ومــا عــى الزو َجــن ســوى التعــ ُّرف عليهــا وتَطبيقهــا.
عنـ َد هــذا الـــمفصل مـ َن الكـــام ،تتسـ ُ
«ربــا القُصــو ُر [يف
ـاءل الــ ُمحا ِورةّ :
ـر[ ،وإ َّن] التغـ ُّيــرات
ـج عــنِ االختــاف بــن َعـ ٍ
ر و َعـ ْ
تَطبيــقِ الشَّ ـــرع] ناتـ ٌ
اب يف تفكريهــم؟ [تفكيـــر األزواج]».
الرسيعــة هــي التــي تُـنــ ِت ُج هذا االضطـر َ
ـي ِ
ـئ و ُمخالِـ ٌـف للواقــع
خاطـ ٌ
فـ ـتَأيت اإلجاب ـ ُة جازِم ـ ًة« :يو َجــد مفهــو ٌم اجتام ِعـ ٌّ
ـاس تُطـ ِّبـــق شــيئًا آخــر» .والقــر ُن الواحـ ُد
َّ
الشعــي ...الــر ُع أمـ َر بــي ٍء والنـ ُ
ـلف عــنِ القــرن الـــايض «يُو َجــد رش ٌع ويُو َجــد تطبيــق...
والعــرون ال يختــ ُ
ـب عليكــم أ ْن تأتــوا
والتطبيـ ُـق يتـــناىف مـ َع الشَّ ـــرع ،أل َّن الــر َع لـــم يَ ُقـ ْـل يجـ ُ
ظام يتـــناىف مــع الــرع ...الــر ُع وضـ َـع لكــم نِظا ًمــا ُمتكا ِمـ ًـا [التشــديد
بــ ِن ٍ
َدرســوه وت ُطـبِّـــقوه» (ص.)181 .
ـب عليكــم ِفعلُــه هــو أ ْن ت ُ
لنــا] ،مــا يجـ ُ
ـح إذًا لـك ُِّل زمــان! لكـ ْن مــا هــو هــذا ال ِّنـــظا ُم الــ ُمتكا ِم ُل ،الذي
الــر ُع صالـ ٌ
يحكـ ُم العالقـ َة ،والــذي وض َعــه رش ُع اللــه لـك ُِّل النــاس يف ك ُِّل زمــانٍ ومــكانٍ ...
ومــا عــى الزو َجــن ســوى «التعــ ُّر ِف عليــه وتَطبي ِقه»؟
يقــو ُم هــذا النظــا ُم الــ ُمتكا ِملَ ،وفـ َـق مــا جــاء يف ث َـــنايا إجابات الشــيخ عىل
أســئلة ُمحا ِورتــه عــى ركيـــزت َني ثابتــتَني :األوىل تتمثَّـــل بــ َتقسيم األدوار بـ َن
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الســات الشــخصية الـــمناسبة لهــذه األدوار بينهــا.
ال ِّنســاء والرجــال وتَــو ُّز ِع ِّ
والثانيــة ال ِقوا َمــة ـ قوامــة الرجــال عــى النســاء؛ واالثـــنان ُمتــرابِطان.
ً
«تـقـــسيم األدوار جعلَــه اللــ ُه تعــاىل يف أصــلِ التَّكويــنِ ويف أصــلِ
أول:
ُ
ِ
الخل َقــة» (ص .)172 .لــه القــو ُة الجســدية ولهــا ِ
العاطـــفة .هــو ق ـو ٌِّي وهــي
ضعيفــة (ص .)142 .خلـ َـق اللـ ُه الرجـ َـل ِ
بسـ ٍ
ـات تؤ ِّهــلُه للعمــل يف الـــمجاالت
العا َّمــة ،فيــا خلـ َـق الـــمرأ َة ِ
بسـ ٍ
ـات تجعلُهــا قــادر ًة عــى رعايــة األطفــال
ـح أنهــا يتشــاركان يف العقــل ويف ِ
العاطفــة ،لكـ َّن اللـ َه خلـ َـق
(ص .)173 .صحيـ ٌ
الر ُجـ َـل ب َحيــثُ أ َّن قــو َة العقــل لديــه «أكبـ ـ ُر م ـ ْن قُــو ِة العاطفــة ...وقُـــو َة
ِ
العاطفــة لــدى الـــمرأة أك ـ ُر مــن قُــو ِة الرجــل» (ص.)174 .

ـيم األدوار إىل تعريــف «ال ِقوا َمــة» .ويُق ـ ِّدم
ثانـ ـ ًياُ :ي ِّهــد الــكال ُم عــن تَقسـ ِ
الشــي ُخ تعري ًفــا لهــا ،با ِدئًــا بـتَنــ ِق َي ِة َمدلوالتهــا مـ َن الشــوائب التــي تُشـ ِّو ُهها
مــن ُمد َركاتهــا لــدى العا َّم ـ ِة مــن النــاس ومــن األحــكام الشَّ ــع ِب َّي ِة الـ ـ ُمس َبغة
أفضــل مــن الـــمرأة (ص ،)114 .وهــي
ُ
الرجــل
َ
عليهــا؛ فهــي ال تعنــي أ َّن
ليسـ ِ
ـت ام ِتـــيازًا للرجــل وال تَسـلُّطًا ُيــا َرس عــى الـــمرأة ،كــا أنهــا ال تَنطـوِي
عــى تَ ل ِ
ُّـــك الرجــل ل َزوجتــه ،ألنهــا ليســت ِمل ِك َّيــ ًة وال َموضو ًعــا للتَّطليــق
للــر ِب أ ِو التَّأنيـــب كيفــا كان(( ((1صــص.
ال َعشــوا ِّيئ ،وال «شيـــئًا» ُمتا ًحــا َّ
 .)115-116ال ِقوا َمـ ُة مســؤولي ٌة تتمثَّــ ُـل بالرعاية الـــا ِّديّة (باإلنـــفاق) ،والرعاي ِة
ِ
الســكون)
النفسـيَّة (بتَوفــر الــ َمو َّد ِة والرحمــة) والرعايـ ِة الـــمعن ِويَّة (بــتَوفري ُّ
الرجــل عــى الـــمرأة يف اآليــة القُرآنيــة  34مــن
َ
وتفضيــل اللــه
ُ
(ص.)107 .
(((1
ســورة ال ِّنســاء التــي تُوليـ ِه ال ِقوا َمـ َة عليهــا ال تَعنــي أنــه أفضـ ُـل منهــا (وفــق
أساســا) ،فهــذا تقصـ ٌـر يف
( ((1ال تســق ُط ال ِقوا َمـ ُة عــنِ الرجــل إذا لـــم يُـ َو ِّف ُمستـــلزماتها (اإلنـــفاقً ،
الـمسؤولية يُسأل عنه يوم القيامة ص116 .
ـال قَ َّوا ُمــو َن َعـ َـى ال ِّن َســا ِء َِبــا فَضَّ ـ َـل اللَّـ ُه بَ ْعضَ ُهـ ْم َعـ َٰـى بَ ْعـ ٍ
({ ((1ال ِّر َجـ ُ
ـض َو َِبــا أَن َف ُقــوا ِمـ ْن أَ ْم َوالِ ِهـ ْم
َالصالِ َحــاتُ قَانِتَــاتٌ َحا ِفظَــاتٌ للغيــب بِ َــا َح ِفـ َظ اللَّـ ُه َوالـ َّـا ِت تَخَافُــو َن نُشُ ــو َز ُه َّن فَ ِعظُو ُهـ َّن
ف َّ
َ
ِ
اضبُو ُه ـ َّن فَ ـإ ْن أطَ ْع َن ُك ـ ْم فَـ َـا تَبْ ُغــوا َعلَيْ ِه ـ َّن َس ـب ًِيل إِ َّن اللَّ ـ َه كَا َن
َوا ْه ُج ُرو ُه ـ َّن ِف الْ َمضَ ا ِج ـعِ َو ْ ِ
َعلِ ًّيــا كَ ِبـ ًرا} اآليــة  34مــن ســورة ال ِّنســاء.
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(((1
ِنســن) ،إ ْذ إ َّن الل ـ َه
اآليــة  13يف ســورة ال ُح ُج ـرات  ،التــي تُســا ِوي بــن الج َ
ـاس التفاضُ ــلِ هــو مســتوى التقــوى» ( َوفـ َـق اآليــة ن ِ
َفســها).
«جعـ َـل ِمقيـ َ

مــا معنــى التَّفـــضيل إذًا ،إذا كان االثـــنان ُمؤ َّهــلَني أل ْن يَكونــا تَـ ِقـ َّيـيـــنِ  ،يف
نظَــر اللــه ،بالدرجــة نفســها ...عــى مــا يــرى الشــيخ؟
والســات لـ ـ ُي َس ِّو َغ ِقوا َم ـ َة الرجــل ،مــن
هــا ُهنــا ،يعــود تَقسـ ُ
ـيم األدوار ِّ
األسيــة
جهــة ،واع ِتـــا ِديَّ َة الـــمرأة/الزوجة عــى الر ُجــل يف إطــار عالقـتـــهام َ
الصيــح بأفضلِ َّيــة الرجــل
الـ ُمشتـ ـ َركة ،مــن جه ـ ٍة ثانيــةُ ،وصـ ً
ـول إىل ال َقــول َّ
ـضيلَ ،وفـ َـق الشــيخ ،بالـــمعنى الــ ُمتعا َرف عليه عند
عــى الــ َمرأة .ليــس التفــ ُ
النــاس ،إنّ ــا َمبعنــى «أ َّن اللـ َه عندمــا خلـ َـق الـــمرأ َة جعـ َـل التكويـ َن الجسـ ِـد َّي
ـي ُمؤهلَّــن لــ َدو ٍر ُمعـ َّـن ،وأيضً ــا عنــد الرجــلِ ل ُيؤ ِّهلَـ ُه لـ َدو ٍر
والتكويـ َن النفـ ِ َّ
ــل عــى الـــمرأة ب ُق َّوتِــ ِه الجســدية وبضَ ِ
عــف
الرجــل قــد فُضِّ َ
َ
أي أ َّن
آ َخــر»ْ .
ِ
عاطفَـ ـ ِته؛ وهــذان (الضعـ ُـف والقــوةُ) يؤ ِّهالنِ ـ ِه لــدو ٍر إيجــا ٍّيب يف الـ ـ َمجاالت
ـس بالعكـ ِ
الســياق يعني
ـس بالنســبة للـــمرأة .التفــ ُ
ـضيل يف هذا ِّ
العا َّمــة ،والعكـ ُ
أ َّن الرجـ َـل يتح َّمـ ُـل الـــمسؤولي َة كاملـ ًة تجــا َه الزوجة واألوالد ،حيث الـــمجتم ُع
ٍ
ِنســن بــأدواره .وإذا أر ِ
ادت
الســلي ُم يـــرت ِك ُز عــى قيــام ك ُِّل
واحــد مــن الج َ
ـاج
الـــمرأ ُة أ ْن تـــقو َم بــأداء َدورِهــا كامـ ًـا تجــا َه زوجهــا وأوالدهــا «فـــهي تحتـ ُ
ـاج إىل ُم ِعيــل ،و َم ْن
أ ْن تكــو َن ُمتف ِّرغـ ًة للعائلــة داخـ َـل الـمنـــزل»ْ ،
أي أنهــا تحتـ ُ
غــر الــزوج س ـ َيقوم بهــذا الــدور؟ «هنــا يــأيت دو ُر اإلســام ليقـ َ
ـول إ َّن عــى
الرجــل تأم ـ َن هــذا الجانــب» (ص.)115 .
يف إطــار «ال ِّنـــظام الـ ـ ُمتكا ِمل» يســتوي الــزواج ،بكَـلـــات الشــيخ ،عه ـ ًدا
وميثاقًــا غليظًــا ومســؤولي ًة ُمشــركة .هــو َعقـ ٌد بــن اثــ َنني يُبنــى عــى ُأسـ ٍ
ـس
َعقلِ َّيــة ،ال ِ
عاط ِف ّيــ ًة ِصف ،و َمضمونُــه التعــاو ُن وتبــادل الــ ُو ِّد والرحمــ ِة
ـاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُــم ِّمــن َذكَـ ٍر َوأُنثَــى َو َج َعلْ َناكُـ ْم شُ ـ ُعوبًا َوقَبَائِـ َـل لِتَ َعا َرفُــوا إِ َّن أَكْ َر َم ُكـ ْم
({ ((1يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ِعن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم إِ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َخ ِب ٌري} اآلية  13من سورة ال ُح ُجرات.
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وأساســه العالقــ ُة الروحيــة
الســـ ّراء والضَّ ـــ ّراء،
ُ
وســكَنِ الواحــد لآل َخـــر يف َّ
َ
ـاب األوالد
والـــمعنوية ال ُمجــ َّر َد العالقــة الجنســية ،وغايتُــه بِـــنا ُء األرسة وإنجـ ُ
(صــص.)203-199 .
وصوفَة؟
الصورة الـ َم ُ
فام هي ضَ امن ُة اس ِتـواء الزواج عىل ُّ
ُــق
يُعــ ِّو ُل الشــي ُخ عــى ُحســنِ اختـــيار الرشيــك بحيــثُ يكــون ذا « ُخل ٍ
و ِديــن»( .((1فـــ«ذو ال ِّديــن» هــو القابـ ُـل بــتَقسيم األدوار بــن الرجل والـــمرأة
وبـتَض ِميناتِـــها ،وأه ّمـــها الواجبــات والحقــوق التــي ت َنط ـوِي عليهــا ال ِقوا َمــة.
أي َمبخافـ ِة
و«ذو ال ُخلُـــق» هــو َمــنِ اعتمـ َد التَّـــقوى نَه ًجــا يف إدارة حياتــه ـ ْ
ــعي إىل ِحيــازة رِضــاه (ص.)131 .
والس ِ
اللــه َّ
[ب] يف عالَمنــا الواقـعـــي :ال ِّنـــظا ُم «غيـــر الـ ُمتـــكا ِمل» م ـ ْن خــارج
رسلون وأوليــاؤه
ال ِّنظــام الـ ـ ُمتكا ِمل الــذي صا َغ ـ ُه لهــم «اللــه وأنبـــياؤه الـ ـ ُم َ
ـي للسـ ّيد محمــد حســن فضــل اللــه ال
الــ َمعصومون» ،فــإ َّن الــ َ
ـمكتب الرشعـ َّ
خاصــة،
يس ـ ُعه تجا ُهـــل القضايــا التــي يعرضُ هــا عليــه النــاس ،ال ِّنســا ُء منهــم َّ
ـي الخــار ِج عــنِ «ال ِّنظام الــ ُمتكا ِمل» الــ َموصوف .إ َّن
القامئـ ِة يف عالـــمنا الواقعـ ِّ
عــد َم التجا ُهــل هــذا كا ِمـ ٌن يف التســاؤالت التــي طَر َحــتْها عليــه مديــر ُة الربامج
ـمكتب بالتعامــل مــع القضايــا التــي
يف إذاعــة البشــائر :كيــف يقــو ُم هــذا الــ ُ
تُط ـ َرح عليــه؟ مــا هــو موق ـ ُع التَّشــخيص الــذي يُق ِّد ُمــه الشــي ُخ للـ ـ َمشاكل
ـي ل َحلِّهــا؟
الــ َمطروحة عليــه ،وكيــف يَســتوحي «النظــا َم الــ ُمتكا ِم َل» اإللهـ َّ
ـاول يف
ـد ال ِّنـــساء ل َنـــب َدأْ بالـــمسألة ال ِّنســائية األكــر تنـ ً
ـف ِضـ َّ
ال ُعنــ ُ
ِ
الخطــاب ال ِّنسـو ِِّي العــا ِّم را ِه ًنــا :ال ُعنـــف ِضـ َّد ال ِّنـــساء ،و ُعـنـــف الزوج تـــجا َه
زوجتــه ،تحديــ ًدا.
ِ
ٍ
ِ
سبقت اإلشار ُة إىل
(((1
الس َمـتَيـــن
األساس َّيـتَيـــنِ
حديث نـــبوي يف هامش  ،15ص  ،54والذي يُح ِّدد ِّ
ِ
ـب الــزواج مــنِ ابنـتـــهم.
التــي يتعيَّـــن عــى األهــل التأكُّــد مــن وجودهــا لــدى الشــخص طالـ ِ
لكـ َّن الشــي َخ يــرى أنهــا يَ ِصفــان ،أيضً ــا ،الزوجـ َة الـــمناسبة لـــطالِ ِب الــزواج.
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خاص ـ ًة ،يُشكِّــ ُـل  %75مــن مواضيــع
يُق ـ ِّدر الشــي ُخ أ َّن ال ُعنـ َـف ،الجسـ ِـد َّي َّ
الشَّ ــكا َوى األكــر تواتُـ ًرا لــدى طالِبـ ِ
ـات الطَّــاق مــن النســاء (ص .)147 .لكـ َّن
العنف
ال ُعنـ َـف الــذي تَشــتيك منــه ك ُُّل طالِبــات الطــاق ،ودو َن استـثـــناء ،هــو ُ
الل ِ
ـمعنوي واأل ِذيــة النفســية النا ِج َم ـ ُة ع ـ ْن ُسـ ٍ
ـلوكات مثــل ال َهج ـ ِر
ـي والــ
ُّ
َّفظـ ُّ
والــزواج الثــاين واللُّجــوء إىل رشا ِء الجنــس والــ ُمامرسات الجنســية الــ ُمهينة...
إلــخ (ص .)148 .ويَنـــتمي الـــ ُمع ِّنفون إىل مختلــف الرشائــح االجتامعيــة ـ
ُ
الرجــال مــ َن الطبقــات
الثقافيــة (دون استـثـــنا ِء الـــ ُمع َّممني!) ،وإ ْن كان
ـزوج
االجتامعيــة األفقــر ُه ـ ُم األكثـــري َة منهــم (ص .)157 .وينعـ ُ
ـت الشــي ُخ الـ َ
ـمريض ِ
الـ ـ ُمع ِّنف لزوجتــه بـ«غــر الطبيعــي» و«الــ ِ
نفس ـ ًّيا» الــذي يلج ـأُ إىل
َضب زوجتــه تَعويضً ــا عــن ن ٍ
َقــص يف رجولتــه (ص.)159 .
تختلــف ِ
االنطباعــاتُ التــي يُق ِّدمهــا الشــي ُخ عــن موضــوع ال ُعنـــف
ال
ُ
(ان ِتـــشا ُره ،أشــكالُه وأنواعــه ،ودوافــ ُع اللجــوء إليــهِ ،صفــاتُ الـ ُمع ِّنـــفني
والــ ُمع َّنفاتُ ،سـ ُ
ـاليب ُمواجهتــه ...إلــخ) عـ َّـا تصفُه النســا ُء
ـلوك ك ٍُّل منهــا ،أسـ ُ
الناجِيــاتُ مــن العنــف يف َمعيشــه ّن ،والتــي رص َدهــا الناشــطون والناشــطاتُ
والباحثــاتُ يف مجــال مناهضــة العنــف ِضــ َّد النســاء ،ويف الشــهادات التــي
َر َوتْهــا النســا ُء الـ ُمع َّنـــفات أنفســه ّن.
•
فــا هــي ال ُحلـ ُ
ـي» لهــذه الظاهــرة ،التــي
ـول التــي يُق ِّدمهــا «القضــا ُء الرشعـ ُّ
ـت َموصوفـ ًة ومعروفـ ًة عندنــا (((2؟
باتـ ْ
لــر ِب الــزوج لزوجتــه
يــرى الشــي ُخ أنــه ،باستـثـــناء ال ُّنشــوز ،ال ُمبـــ ِّر َر َ
بتاتًــا ،وحــن تَقــ َّدم الســي ُد محمــد حســن فضــل اللــه بفَـــتوا ُه الشــهري ِة
الـ ُمت َمـثِّـــلَ ِة ب َجــواز دفــاع الزوجــة عــ ْن نفســها ب ُع ٍ
نــف ُمامثِــلٍ ل ُعنــف
مثــا:
( ((2حيــث صــارت ُموث َّـقـــ ًة يف الدراســات التــي تكاثــرتْ يف العق َديــن الـــاضيَني .انظُــرً ،
ع ّزة رشارة بيضون ،2010 ،وأيضً اLouise Wetheridge and Jinan Usta, 2010 ،
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زوجهــا( ((2ـ لـــم يـ ِ
ـأت بـ ـ َجديد .ذلــك أ َّن ُمبادل ـ َة العنــف مبِ ثلــه َمــرو ٌع يف
رشعــ ُه اللــه (ص .)166 .والشــي ُخ غــر
ســياق ال ِّدفــاع عــنِ النفــس الــذي َّ
ـموح
غا ِفــلٍ عـ ْن أ َّن َ
رضب الزوجة َمسـ ٌ
بعض الرجال الـمسلـــمني يفتـــرضون أ َّن َ
بــه اس ِتـــنا ًدا إىل اآليــة  34مــن ســورة النســاء( ،((2لكـ َّن افتــراضَ هم هــذا قائـ ٌم،
ـرب
ب َرأ ِيـ ِه ،عــى فَهـ ٍـم خاطــئٍ لتلــك اآليــة؛ إ ْذ إ َّن اآليـ َة الـــمذكور َة ت ُجيـــز الـ َ
«أول ،الـمو ِعـــظة بالتــي هــي
َدر ًءا لل ُّنشــوز فقــط ويف مرحلـ ٍة تَــ ِـي مرحلتَــنً :
ـت كان ِبــه ،وإ ْن لـــم تَنف ْع عليه اسـ ُ
ـتعامل الشِّ ـ َّدة يف الكـــام
حســن ،فــإذا نفعـ ْ
أَ َ
ألكـرَ ِمـ ْن َمــ َّرة ،وإذا لـــم يَنـــفعِ الكـــا ُم يجــب اسـ ُ
ـلوب
ـتعامل التهديــد بأسـ ِ
َ
َحجزِهــا (الزوجــة)
داخــل البيــت أو ب ُهجرانهــا يف الفــراش ،وإذا لـــم يَنفــعِ
ـرب يف هــذه الحالــة «لــه ُشوطــه،
التهدي ـ ُد عندئـ ٍـذ يحـ ُّـق لــه ضَ ـــربها» .الـ ُ
فــا يجــو ُز أ ْن يكــو َن ُمؤ ِذيًــا وال ُمبــ ِّر ًحا وال أ ْن يـ َ
ـرك آثــا ًرا عــى الجِســم» (ص.
ـهي عــنِ الــ ُمنكَر»( ،((2فحــن ال ينفـ ُع اللِّـ ُـن مــع
 .)163والـ ُ
ـرب ُم َسـ ِّوغُه «النــ ُ
ـرب ،حــن يكــون
الشــخص فالشِّ ـ َّد ُة أم ـ ٌر ال بُ ـ َّد منــه (ص )138 .بــل إنَّ الـ َ
را ِد ًعــا للـــمرأة عـ ْن ِفعلِ الحـرام يُص ِبــح َمعروفًا([ ((2التشــديد لنــا] (ص.)137 .
(((2
(((2

(((2
(((2

الـموسوي.2013 ،
ـسبغِ «وارضبوهــن» ،الــواردة يف اآليــة  34مــن
ـ
لـ
ـرة
ـ
كثيـ
ـ
ح
م
ـرة
ـ
األخ
ـنوات
ـاعت يف السـ
ـاوالتٌ
شـ ْ
ُ
َ
فق ما يُبا ِدر ُمع َجم «لـــسان
ســورة ال ِّنســاء ،مبَـــعانٍ ت ُخالِ ُف الـــمعنى
البديهي و«الـــمعروف»َ ،و َ
َّ
ـت كاتب ُة هذه
ـ
قام
وقد
ب».
رض
«
ـمة
ـ
لـكلـ
ل
و
األ
ِل
ب
قا
م
ـ
الـ
ْ
َّ
العــرب» إىل قولــه يف إثبات الــ َمدلول ُ
َ
ـرب» يف معجــم «لســان العــرب» ،فـتب َّيـــن أ َّن كُــ َّـل
الســطور بالبحــث بــتَأ ٍّن عــن معنــى «الـ َّ
ُّ
ِ
تحمل
بـ«الضب» ،ودون استـثـــناءُ ،
الـــمعاين واالشتـــقاقات واألمثـــلة واالستعارات ذات الصلة
َّ
داللـ َة ُعنـ ٍ
ـادي رصيــح .وال أعتـــق ُد أ َّن إعــاد َة التأويــل ،عرب «اختــراع» َمعــانٍ للكلـــمة ،أم ٌر
ـف مـ ٍّ
ُ
يُ ِحـ ُّـل الـــمعنى الـــمقصو َد يف اآليــة مــن الــ َمدلول األبســط .أشيــ ُر إىل أ َّن كثـ ًرا مــن الـــمشايخ
ـرب» يتض َّمــن العنـ َـف لَ ِك َّنهــم يَتـــب ُّنون تأويـ ٍ
ـات
الـمسلـــمني يف لبنــان مثـ ًـا ،يَعـتـــرون أ َّن «الـ َ
تــ ُ
ـنال ُمسـ ِّوغاتِهِ ،شــ َّدت َهَ ،مو ِق َعـ ُه يف ســياق العالقــة بــن الــزوج والزوجــة ...إلــخ.
ِ
الســياق ن ِ
َفســه :يف ســياق «األمر بالــ َمعروف وال َّنـــهي
ـرب زوجهــا يف ِّ
بــل إنــه يَحـ ُّـق للزوجــة ضَ ــ ُ
عن الـ ُمنكَر» ص.164 .
ـي لــه ص136 .؛ فهــو خاضـ ٌع لل ُعــرف.
«الـــمعروف»َ ،وفـ َـق مــا يــرى الشــيخ ،ال تعريـ َـف رش ِعــ ٌّ
ـايس للتعامــل مــع اآلخريــن أ ْن نتعامـ َـل معهــم بالـــمعروف .ويتســاءل :هــلِ
الــ
ُ
ـمقياس األسـ ُّ
الحســن واللطيــف؟ هــل (هــو) اس ـ ِت ُ
عامل الشِّ ــد ِة والــرب والقتــل؟
ـكالم
ـ
ال
ـو
ـ
ه
ـمعروف
الــ
َ
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رضب الزو ِج لـ َزوج ِته؟
لك ْن ما هي طبيع ُة ال ُّنـشوز الذي يُجيز َ

إ َّن التعريـ َـف الــذي يَتـــب َّنا ُه الشــي ُخ لـــمعنى ال ُّنشــوز ،هــو األكـرُ َروا ًجــا بــن
ـب أ ْن تكــو َن
الـــمشايخ الـمسلـــمني ،ويَتمثَّـ ُـل «بــ َعدم طاعـ ِة الــزوج يف مــا يجـ ُ
أي «االمتـــنا ُع عنــه يف ال ِفـراش» .ويتمثَّــ ُـل أيضً ــا
ُمطيعـ ًة لــه ...فقــط ال غــر»ِ ،
ـلوكات واتِّجاهـ ٍ
مبــا تقــو ُم بــه الزوج ـ ُة م ـ ْن ُسـ ٍ
ـات ُمـ ـ َنفِّر ٍة للرجــل ول َرغبـــته
بهــا (ص ،25 .ص .)110 .بالــ ُمقابل ،الزوجـ ُة غــر ُمل َزمـ ٍة ،مثـ ًـا ،باإلنفــاق عــى
ن ِ
ـنعت
رستـــها ،كــا أنها غــر ُمل َزم ٍة باألعامل ال َبيــ ِت َّية؛ فإنِ امتــ ْ
َفســها وال عــى أُ َ
أي منها ال تُعت َبـــر ِ
ناشــ ًزا.
عــن ٍّ
ِخالفًــا لـ«ال َخ ِ
الـــمعنوي،
الجســدي ،أو
نــف
ــوف مــ َن ال ُّنشــوز» ،فــإ َّن ال ُع َ
َّ
َّ
يُعت َبـــ ُر حرا ًمــا وإمث ًــا رشع ًّيــا يــؤ ِّدي بصاحبــه إىل جه ّنــم (ص)148 .؛ واإلثــ ُم
ـي الناجـ ُم عــنِ الــرب «غـرِ الـ ُمبــ َّرر» ال يــزول إال بالتوبــة عـ ْن رضب
الرشعـ ُّ
الرشعــي ذاتَــ ُه ال يــزول إذا عــاد
والنــدم أمــام اللــه .لكــ َّن اإلثــ َم
الزوجــة
ِ
َّ
ـزوج فـــك َّرر َض َب زَوج ِت ـ ِه أو أذيـــتها (ص .)127 .أمــا الـــمرأ ُة التــي تختــا ُر
الـ ُ
« ُمســا َمح َة زوجهــا بـــ َنتيج ِة ال ُعــرف االجتامعــي ،أو لـــتُحا ِف َظ عــى حياتهــا
ـت عــن َحقِّهــا؛ وإذا لـــم تتــ ْ
ـنازل ،فذلــك حـ ٌّـق لهــا،
الزوجيــة ،تكــو ُن قــد تنازلـ ْ
و َدفـ ُع ال ِّديــ ِة( ((2لهــا يكــون قــد أ َّدى الواجــب» ،عــى أ َّن تنــاز َُل الـــمرأة َعـ ْن
ـب ولـــم ينــد ْم ...كــا ذكرنــا أعاله.
َحقِّهــا ال يُع ِفــي الـ َ
ـزوج مــن إمثــه إذا لـــم يَتُـ ْ
مثــا ،أ ْن يكــو َن ُح َّجــ ًة
هــل ُي ِكــ ُن للتعــ ُّرض للــرب مــن ِق َبــلِ الــزوجً ،
َلب الطَّــاق ـ كــا هــي حـ ُ
ـال ال ِّنســاء اللــوايت يَأ ُمـ ـ ْم َن
للـــمرأة مقبول ـ ًة لـ ـط ِ
ـب الطَّــاق؟
الــ
ـمكتب الل ِتـــاس ُمســاعدته يف طَلـ ِ
َ
األمــ ُر هنــا واســ ٌع و َمطــا ٌط يتغ َّيـــر مــن مجتمــعٍ لـــمجتمع ومــن إنســانٍ إلنســان ،حســب
الـــمصلحة العليــا للـــمجتمع» ص.139 .
ِ
ٍ
ضبـ ِة الواحــدة إذا كانــت
لل
ـة
ـ
ذهبي
ة
ـر
ـ
ل
ـف
ـ
ص
ن
أدىن
(َ ...« ((2دفــع ال ِّديـ ِة للـــمرأة؛ وال ِّديـ ُة ك َحـ ٍّد
ُ
َّ
يف البــدن ،أ َّمــا إذا كانـ ِ
ـت الرضبـ ُة يف الوجــه وأدَّتْ إىل اح ِمـرارٍ ،فال ِّديــة ثالثـ ُة أربا ِع اللِّــرة الذهبية،
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ر ضل ًعــا مثـ ًـا ،فعليــه َدفـ ُع ديَــة ـ نصــف ديَــة القَـــتيل ،أ َّمــا إذا
أ َّمــا إذا أطفـأَ لهــا َعي َنهــا أو كـ َ
أطفـأَ العي َنـــن ف َيدفـ ُع ِديـ ًة كاملــة» (قــد تصـ ُـل إىل  500لــر ٍة ذهبيــة) .ص.126 .
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نُشــر إىل أنــه ،و َوفـ َـق الـــمذهب الشِّ ــيعي ،ال يَ ِحـ ُّـق للزوجة الــ ُمبا َدرة إىل
طلــب الطــاق مــن زوجهــا إلَّ يف حــال اشتَـــرط َْت ،لــدى عقــد الــزواج ،أ ْن
تكــو َن «وكيل ـ ًة عــنِ ال ـ َّزوج يف طــاق ن ِ
ـص َعق ـ ُد الــزواج
أي أ ْن يَ ُنـ َّ
َفســها»ْ ،
أ َّن للزوجــة َحـ ُّـق فَسـ ِخ العقــد ،نِيابـ ًة عــن زوجهــاِ ،ضمـ َن ُش ٍ
وط َموصوفـ ٍة
ـتمل عــى إيذائهــا أو َضبهــا أو االمتـــناع عــنِ اإلنفــاق عليهــا أو
قــد تشـ ُ
اشــرط َْت ك َُّل مــا
َهجرِهــا أو غــر ذلــك .غــر أ َّن ا ِّدعــا َء الـــمرأة (التــي َ
ضــت إىل الــرب مــن جانــب زَوجهــا ال
ســبق) أمــام القــايض أنهــا تَع َّر ْ
ــب عليهــا إثبــاتُ أ َّن زو َجهــا رضبَهــا
يُفــي إىل طَالقهــا ،تِلقائِ َّيــا ،إذ يَتو َّج ُ
ِب الطــاق .هــذا اإلثبــاتُ ال يســتقي ُم َّإل إذا اعـ َ
ـرف زو ُجهــا
رضبًــا يَســتوج ُ
َطليــق ن ِ
َفســها ...نِيابــ ًة عــ ْن
بضبِهــا وأقـــ َّر بــه ،عندهــا فقــط يســ ُعها ت
َ
ُ
زوجهــا (ص.)29 .

الـ ـ ُمساواة الجندريــة الــ ُمساوا ُة الجندريـ ُة مـ َن العناويــن الرئيســية
التــي انْشــغل َْت بهــا الحركـ ُة ال ِّنسـ ِويَّ ُة يف العق َديــن الـامض َيـــن .ويف حــن لـــم
تَطــر ِح الــ ُمحا ِور ُة عــى الشــيخ موضــو َع الــ ُمساواة الجندريــة ُمبــارشةً ،إلَّ أ َّن
تَضميناتهــا كانت ُمض َمر ًة يف الـــموضوعات الــ ُمتنا َولة .من هذه الـــموضوعات
مثـ ًـا ،الـ ـ ُمبادر ُة إىل الطَّــاق والـ ـ ُمشاركة يف اإلنفــاق عــى األســـرة ،والعالقــة
ال َحميمــة بــن الزوجــن ...وغريهــا.
يف الــ ُمباد َرة إىل الطَّـــاق تق ُع الـــمرأة ،تـــجا َه الطَّالق ،يف ٍ
واحد من
موق َعــن :فـــهي إ َّمــا أن تُطلِّـ َـق دون أ ْن يؤ َخــذ رأيُهــا بذلــك الطــاق ،أو ُي َنــع
عنهــا الطـ ُ
ـت بــه(.((2
ـاق يف حــال َر ِغبَـ ْ
ـي مــع التميِـــيز الواق ـعِ عــى الـــمرأة يف
فكيــف يتعامـ ُـل القضــا ُء الرشعـ ُّ
هاتَــن الـــمسألتَني؟
يف الحالــة األوىل ،يُ ِ
الحـ ُظ الشــي ُخ تَواتُـ َر َو ْصـ ِـم الزوجــة بال ُّنشــوز مــن ِقبَــلِ
يرأسه أ َّن أكرثي َة طالِـبي الطَّالق ُه َّن النساء ص.9 .
(َ ((2و َ
فق تجربة الشيخ يف الـمكتب الرشعي الذي ُ
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ـب الطــاق ،أو حتــى ِ
بالخيانــة الزوجيــة ،مــن أجــل ال ُحصــو ِل عــى
الــزوج طالـ ِ
أي الشــيخ ،حــرام ...والــ ُ
ـال
أي مســؤولي ٍة ماليــة .وهــذا ،بـ َر ِ
طــاقٍ خــا ٍل مــن ِّ
الــ ُمستَ َح ُّق للـــمرأة غ ُري الـــمدفوع لها هو ٌ
ُ
مال حــرام.
والرجل الـ ُممتَــ ِن ُع عنِ
الدفــع آثِــ ٌم رش ًعــا .لكـ َّن الطـ َ
ـض الحــال عنــد
ـاق يبقــى حـ ً
ـال (وإ ْن كان أبغـ َ
اللــه) ،وهــو َحـ ٌّـق للرجــل والــ ُمبادرة إليــه ِمل ُكـ ُه رش ًعــا ،وليــس باإلمــكان َمنـ ُع
ـب الرجـ ُـل بــه ،حتى ولــو ُو ِجـ َد ِت الــ ُمعارضة م َن الـــمرأة
ُحدوثِــه يف حــال َر ِغـ َ
ـي بـتَــبِعاتها الــ َمفروض ِة عليــه
لـ َرغبــ ِت ِه تلــك .ولكـ َّن ذلــك َمــرو ٌط بــأ ْن يَ ِفــ َ
يف عقــد الــزواجَ :دفــع الـ ُمؤ َّخـــر للزوجــة وال َّنف َقــة لألطفــال و َحضانتهــم َوفـ َـق
ُشوط الحضانــة الرشعيــة .ويُشيـــر الشــيخ إىل أ َّن الطـ َ
ـاق الظالــ َم هــو ُمحـ َّر ٌم
وفا ِعـلَه آثِــ ٌم رش ًعا (ص.)212 .
يتعــن عــى الـــمرأة إثبــاتُ ســوء ُمعا َملــ ِة الــزوج،
يف الحالــة الثانيــة،
َّ
وســو ِء ال ِعشـــرة أو حتــى ُوجــو ِد َخطَـ ٍر مــا عــى
َّ
خاصـ ًة مــا يتعلَّـ ُـق باإلنفــاق ُ
ـي إىل الرجــل أ ْن يقــو َم
حياتهــا م َعــه (ص ،)208 .حينهــا يَطلـ ُ
ـب الحاكـ ُم الرشعـ ُّ
أي
مبســؤولية اإلنفــاق و ُمبعــارشة زَوج ِتـ ِه بالـــمعروف ،فــإذا لـــم يَتحق َّْق ذلــكْ ،
إذا كان الرجـ ُـل ِ
ـح إذ َ
ذاك ،و َوفـ َـق اجتهــاد بعــض الفقهــاء ـ طَـ ُ
ـاق
ناشـ ًزا ،فيصـ ُّ
ـض الزوجــة للــزوج دون وجــو ِد ُمبــ ِّرر ٍ
ات رشعي ٍة ،وهي
الحاكِـــم( .((2بــل إ َّن بُغـ َ
ـبب
ـدم الــ ُم َ
الـ ُمت َمـثِّــلَة باالمتـــناع عــنِ ال َّنف َقــة وعـ ِ
عاشة بالـــمعروف ،هــو سـ ٌ
ٍ
ـض الرجـ ُـل الطـ َ
ـاق ،بالرغــم مـ ْن إثبــات
كاف لطَالقهــا طالقًــا ُخل ِعيًّــا .وإذا رفـ َ
«نُشــوزه» ،فهــو آثِــ ٌم رش ًعــا (صــص.)133-123 .
ـب الطــاق ال تَتح َّقــقَ ،وفـ َـق مــا
الـ ـ ُمساوا ُة بــن الـــمرأة والرجــلِ يف طَلـ ِ
يقولــه الشــيخ ،قَبـ َـل بَسـ ِ
ـط ُســلطة الدولــة اإلســامية .يف الوضــع الراهــنِ ال
وجــو َد لــ ُمساوا ٍة تلقائيـ ٍة بــن الـــمرأة والرجــل يف الــ ُمباد َرة إىل الطَّــاق ،بــل
ـر ٍ
هــي ِ
وط صعب ـ ِة التحقيــق(.((2
خاض َع ـ ٌة لـ ُ
مثل.
( ((2أفتى بذلك السيد محمد حسني فضل اللهً ،
سبق تحت العنوان« :ال ُعنـف ِض َّد النساء».
( ((2انظُر ما َ
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أمــا ُمــداو َر ُة التميِـــيز ِضـ َّد الـــمرأة يف موضوع الطــاق را ِه ًنا ،فيكــو ُن بال َح ِّل
ـدم إقــدام الـــمرأة عــى الــزواج (وكــذا ام ِتـــناع
الوِقائـــي ،ويَتمثَّــ ُـل ذلــك ب َعـ ِ
الشيــك
أهلهــا عــن ت َزويجهــا) اب ِتـــدا ًء ،بتَســ ُّرعٍ ،بــل ينبغــي التَّـأنِّـــي بقَبــو ِل َّ
ـب الـمعايِـــر الخاطئــة لذلــك االختيــار ...والتــي أَث َبـتْـــنا تفاصيلَهــا تحت
وت َج ُّنـ ُ
ـح الخطــأ،
عنــوان «تَشخيـــص الـ َمـــآزِم و ُمحدّ داتهــا» ســابقًا .ذلــك أ َّن تصحيـ َ
بالطــاق ،غ ُري ُمـــتا ٍح للـــمرأة.
ـص األقـ َدس ـ القُـــرآن(.((2
لكـ َّن الشــي َخ يُقـ ِّدم َحـ ًّـا إســا ِميًّا و ُمثـبَــتًا يف النـ ِّ
ال َحـ ُّـل الن ِعــدام الـ ـ ُمساواة يف الـ ـ ُمباد َرة إىل الطــاقَ ،وفـ َـق مــا يــرى الشــيخ،
ُ
ـمعروف بـــ«زواج الـــمتعة»؛ فال َعقـ ُد الـ ُمبــ َر ُم يف
ـزواج الـ ُمـنــق َِط ُع الــ
هــو الـ ُ
ـمح
وبسـ ِ
هــذا الــزواجَ ،
ـبب تَحديــد ُم ـ َّد ِة نِهايتــه ،يُوفِّــر فســح ًة للطَّرفَــن تَسـ ُ
للشاكــة .ولــدى انتهــاء الـــمدة
بتَجريـ ِ
ـب أطباعهــا وأمزجتهــا ومفهومهــا َّ
الـ ُمع َّيـــن ِة لذلــك الــزواج ،وإذا ارتــأَ ِت الـــمرأ ُة عــد َم إمكانية االســتمرار يف تلك
الشَّ ــراكة ،يَسـ ُعها االنقطــاع عنــه ُمبو ِجــب َعقـ ِـد الــزواج (الــ ُمنق َِطعِ) ن ِ
َفســه،
ِ
وتعقيــدات الطَّــاق فيهــا .هكــذا
ودو َن العــود ِة إىل الـــمحكمة الرشعيــة
ت َحظــى الـــمرأ ُة بالــ ُمساواة يف الــ ُمباد َرة يف طلَــب الطَّــاق! (صــص.)50-49 .
يف الـ ـ ُمساواة يف اإلنـــفاق ر ًّدا عــى ُمطالَبــة «كث ـرٍ م ـ َن النــاس»
ـب الــ ُمساواة بينهــا ،يتـــق َّدم
را ُمقا ِبـ ًـا للرجــل ،بــل بطَلَـ ِ
ب َجعــلِ الـــمرأة ُعنـ ً
الشــي ُخ َمبوقـ ٍ
ـف جــازم« :نح ـ ُن يف اإلســام ال نؤ ِم ـ ُن بالـ ـ ُمساواة بــن الرجــل
والـــمرأة ...نحــن نؤ ِمـ ُن ب َعدالــة العالقــة بــن الرجــل والـــمرأة ...هنــاك فـ ٌ
ـرق
بــن الــ ُمساواة والعدالــة» .الــ ُمساوا ُة تعنــي ،للشــيخ ،الــ ُمساوا َة البيولوجيــة
والفيـــزيولوجية ،بــل إمكانـــية التـــبادل يف الوظائــف اإلنجابيــة ويف القــوة
(((3

َــا ْاســتَ ْمتَ ْعتُم بِــ ِه ِم ْن ُهــ َّن فَآت ُو ُهــ َّن
( ((2اس ِتـــنا ًدا لـــا جــاء يف اآليــة  24مــن ســورة ال ِّنســاء{ :ف َ
يم ت َ َراضَ ْيتُم ِب ِه ِمن بَ ْع ِد الْ َفرِيضَ ِة}.
اح َعلَ ْي ُك ْم ِف َ
أُ ُجو َر ُه َّن فَرِيضَ ًة َو َل ُج َن َ
ِ
ِ
ـت أ َّن الحــوا َر ُمبج َملـه تجاهـ َـل تجا ُهـ ًـا
( ((3ال يُحـ ِّدد الشــي ُخ َمــن ُهـ ُم «الكثيـــر مـ َن النــاس» .اللَّفـ ُ
تا ًّما الحرك َة ال ِّنس ِويَّة اللبنانية.
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الجســدية( .((3فيــا تعنــي العدال ـ ُة «التــي دعــا إليهــا اإلســا ُم أ ْن يأخ ـ َذ (ك ُُّل
الرجــل درجــ ًة
َ
إنســانٍ ) دو َره الطبيعــي» (ص .)25 .لكــ َّن اإلســا َم أعطــى
والـــمقصو ُد بهــذه الدرجــة هــي َجعـ ُـل «الواليــة أو القَيمومــة للرجــل عــى
تنــدرج يف إطــار الواجبــات التــي عــى
الـــمرأة» (ص .)85 .وهــذه الدرجــ ُة
ُ
خاصــة (وعــى اح ِتياجــات الـــمرأة
الرجــل ت َح ُّمـــلُها ،اإلنفــاق عــى األرسة َّ
ِضم ًنــا) .فيــا أعفــى الــر ُع الـــمرأ َة مـ َن اإلنفــاق ،حتى عىل نفســها؛ و ُمسـ ِّو ُغ
ذلــك هــو االختـ ُ
ـاف يف التكويــن بــن ال ِّنســاء والرجــال الــذي وضَ َعتْـ ُه اإلراد ُة
اإللهيــة والــذي «لـــم يَ ُكـ ْن مــن أجــل التميِـــيز والتَّـــف ِرقَة بينهــا ولكـ ْن مــن
أجــل تكا ُمــل الحيــاة» .هــذا التكامـ ُـل يقــي بتَفـ ُّر ِغ الـــمرأة إىل هذه الـــمه َّمة
«وتلبيـ ِة حاجتهــا االقتصاديــة إىل ُم ِعيــل ،فجــاء اإلســا ُم ل َيقـ َ
ـول إ َّن عــى الرجــل
أ ْن يكــو َن هــذا الـ ـ ُم ِعيل» (ص.)173 .
اإلســا ُم ركَّــز عــى الرجــل وعــى واجباتــه أل َّن ال ُعـ َ
ـرف العــا َّم يف ُمجتمعنــا
ِ
الســلطة وال ِقوا َمة يف َمنـــزله»،
ـامي يجعـ ُـل مـ َن الرجل
ـب ُّ
«صاحـ َ
العــر ِّيب واإلسـ ِّ
ر الضعيـ ُـف الـ ُمحـــتاج إىل اإلحســان (ص.
ويــرى إىل الـــمرأة عــى أنهــا ال ُعنـ ُ
دم
 .)142والجديــ ُر ِذكــ ُره أ َّن الحيــا َة الزوجيــة ال تَســتقيم دون اإلميــان بـــ َع ِ
التعــا ُدل [التشــديد لنــا] بــن الزو َجــن (ص.)101 .
لكــ ْن ...مــاذا عــن ترا ُجــعِ َدو ِر الرجــل يف الوقــت الحــايل ،وتزايُ ِ
َــب
ــد طل ِ
الســلطة معــه تب ًعــا لـ ـ ُمشاركتها وإيّــاه اإلنفـ َ
ـاق وإدارة
َقاسـ ِـم ُّ
الـــمرأة عــى ت ُ
يتعامــل الــر ُع مــع ِ
ِــم عــن هــذه
ُ
األرسة؟ كيــف
«صاع األدوار» الناج ِ
الــ ُمشاركة؟ كيــف يُجيــب عــن تســاؤل « َمــنِ الحاكــم؟» الــذي تطر ُحه النســاء
الــ ُم ِ
عاصات اللــوايت ي ِعشْ ـ َن ِ
اضطرابًــا يف التوزيــع التقليــدي لــأدوار؟ (ص،79 .
(« ((3فـــنح ُن ال نســتطيع أ ْن نُســاو َِي (بينهــا) أل َّن التكوي ـ َن الســيكولوجي والفيزيولوجــي عنــد
رب وال
الرجــل
ُ
يختلــف عــن تكويــن الـــمرأة .فــإذا أردنــا الـــمساوا َة بينهــا (واألمثلــة تُــ َ
ـب أ ْن يحمـ َـل الرجــل ،أو كــا يعمـ ُـل
تُـــقاس) فالــ ُمساواة تقتــي أنــه ،كــا تحمـ ُـل الـــمرأة يجـ ُ
الرجــل يف البنــاء والحديــد ،مثـ ًـا ،عــى الـــمرأة أن تفعـ َـل كذلــك».
61

ص .)85 .مــاذا عــنِ الواقــع الــذي م َّك ـ َن الـــمرأ َة مــن اإلنفــاق عــى نفســها
ـت عنهــا؟ (ص.)175 .
رستهــا والتعقيــدات التــي نجمـ ْ
وعــى إعالــة أُ َ
ـض مــن أســئل ٍة تطر ُحهــا الــ ُمحا ِورة منــى بلَيـــبل عىل الشــيخ ،مدير
هــذه بعـ ٌ
مؤسســة الســيد محمــد حســن فضــل اللــه.
مكتــب القضــاء الرشعــي يف َّ
يف ِظـ ِّـل واقـعٍ يَنــق ُُض األوضــا َع الــ ُمس ِّو َغ َة إلعــاء ُســلطة الرجــل ،و ِقوا َمـــت ِه
ـص األقــدس) ،وعــى ُس ـ ُم ِّو َعقــلِ
القامئــة عــى اإلنفــاق (كــا ُذكِ ـ َرتْ يف النـ ِّ
اإلجابات/الحلــول التــي
ُ
فــق تأويــل الشــيخ لل ِقوامــة) ،مــا هــي
الرجــل ( َو َ
يَتـــق َّد ُم بها الشَّ ـــرع؟ نُشيـــر إىل أ َّن هذا الواق َع الــ ُمستج َّد ال ت َخـــفى آثا ُره عىل
الشاكــة الزوجيــة ـ عىل الشَّ ــيخ ن ِ
َفســه،
العالقــة بــن الرجــل والـــمرأة يف إطــار َّ
ِ
الشاكــة.
ـخيص الــذي وفَّـ َر ُه هــو نفســه،
لالضطـراب يف تلــك َّ
كــا بَـيَّــ َن ُه التشـ ُ
يف أشــكال ال ُحلــول الـ ُمتـــن ِّوعة التــي يتـــق َّد ُم بهــا الشــي ُخ لهــذه الـــمسألة،
ليســت
الــرع بالـــمسألةِ :مــ ْن أ َّن الـــمرأ َة
أي َّ
ْ
هنــاك تَشــ ُّبثٌ يف وجهــ ِة َر ِ
َمســؤول ًة عــنِ اإلنفــاق .وإذا كان مـ ُ
اض لــتَأمني
ـال الــزوج ال يَكفي ،عليه االقتــر ُ
ذلــك ،ويسـ ُعه حتــى اقــراض الـــال مــن زَوجتــه عــى أ ْن يُسـ ِّد َد ُه لها « َحــ َّي ًة
أو َميـــتة» ،إ ْن يف اق ِتـــطاع الـــال الـ ُمقتــ َر ِض مــن اإلرث قبــل توزيعه ،يف حال
َمامتِــه ُهـ َو قبلهــا ،أو بتَك ُّفلِـ ِه «مبســألة تَجهيزهــا بغُســلها وكَفَـــنها و َدف ِنها وك ُِّل
الـــمصاريف األخــرى» التــي ســـتكون واجبـ ًة عليــه يف حــال َموتهــا قبلــهَّ ...إل
يف حــال ســا َم َحتْ ُه هــي بذلــك (ص.)175 .
ال يَخفــى عــى الشَّ ــيخ أ َّن الحيــا َة الـــ ُم ِ
َّــب أمــو ًرا تتجــاوز
عاص َة تتطل ُ
«البـــقاء» ،كــا هــي الحالـ ُة الـ ُمفتــ َرض ُة يف بنــود اإلنفــاق الــواردة يف األحــكام
الفقهيــة (الــ َمسكَن والــ َـأكل والــ َملبس)( .((3لــذا يــرى أنّــه «ال مانِـ َع» ِمـ ْن
أ ْن تعمـ َـل الـــمرأ ُة إذا كانــت قــادر ًة عــى الـــمساعدة ب َعمــلٍ داخـ َـل البيــت
كل مجتمــع .صــص.104-103 .
( ((3والـــمعنى لذلــك الـــمعروف يخضــع للعــرف الســائد يف ّ
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أو خار َجــه(« ،((3فهــذا ليــس َعي ًبــا ،ويكــون ذلــك مــن ُمنطلَــقِ الـــمساعدة،
ال ِم ـ ْن بــاب وجــو ِد االستـــقاللية لـ ـ َن ِ
فسها» .فــإذا أر ِ
ادت العمـ َـل مــن «أجــل
ُمســاعدة الــزوج يف تَســديد ُديونــه أو مــا شــابَ َه ذلــك ،فــإ َّن اإلســا َم جعـ َـل لهــا
أجـ ًرا وثوابًــا عــى ُوقو ِفهــا بجانــب زوجهــا» .عــى أ َّن «الرجــل يقــو ُم بوا ِج ِبــه
ـح لهــا بابًــا أكــر
أ َّمــا الزوجــة فـتـــقوم مبُسـتَ َحب» .عليــه ،يكــو ُن اللــه قــد فتـ َ
ـب األجــر والثــواب أل َّن مــا تقــو ُم بــه يُــد َر ُج يف خانــة «الـ ـ ُمست َحبَّات»
لكَسـ ِ
ال الواجبــات ...كــا هــي حـ ُ
قياســا
ـال الرجــل (ص .)11 .ولهــا األج ـ ُر األك ـ ُر ً
عــى األجــر الــذي يَسـ ِ
ـتح ُّق ُه الرجـ ُـل الــذي يقــو ُم بواجباتــه .وذلــك ،طالَــا لـــم
ـت مثـ َـل مــا ق ـ َّدم
تسـ َّ
ـتغل هــذا الوض ـ َع «وقالــت لـ ـ َزوجها يو ًمــا بأنهــا قَ َّدمـ ْ
ـت معــه يف بنــاء البيــت وكان ذلــك مــن بــاب الـ ِمــ َّنة[ ،يف هــذه
ـزوج وتَ ِع َبـ ْ
الـ ُ
رتْ أَج َرهــا يف
الحــال] قــد
َ
رتْ مالَهــا يف الدنيــا وخــ َ
ذهــب أج ُرهــا وخــ َ
اآلخــرة» (كـــذا) (ص.)178-177 .
هكــذا ،فــإ َّن عــى الـــمرأة َّأل تَتوقَّـ َع ُمرتتِّــ ِ
ـبات ُمشــاركتها باإلنفــاق يف هــذه
الدنيــا ـ ِمــن قبيــلِ الــ ُمساواة مــع زوجهــا ،وال ِحيازتِـــها أيَّـ َة ُســلط ٍة وال نَيـــلِ
رستهــا .لـــاذا؟ ألنَّ إنفا َقهــا
استـــقال ٍل مــا ب َنتيجــة ُمشــاركتها باإلنفــاق عــى أُ َ
الـــمذكو َر َديْــ ٌن عــى الرجــل تَســتوفي ِه مــن أمــوال زَوجهــا وباألجــر والثــواب
والحســنات الكثــرة يف اآلخــرة عنــد ربهــا (هنــاك أعــدا ٌد لهــذه الحســنة
ب َحســب عــد ِد األفعــال) (ص .)100 .وذلــك رشيطــة َصم ِتـــها [التشــديد لنــا]
واالمتـــناع عـ ْن تَـمنيـــن زَوجها بــ ُمشاركتها الــ َمذكورة.

عــر الشــي ُخ عــن
الـــ ُمساوا ُة يف العـــاقة الثُّـنائِـــ َّية هنــا أيضً ــا ،يُ ِّ
إميانــه ِ
القاطــع بــأ َّن «الحيــا َة الزوجيــة لـــم تَـ ـ ُق ْم عــى أســاس التَّعــا ُدل ،وال
عــى أســاس الـ ـ ُمساواة ،إنـــا عــى أســاس ال َعــد ِل والتَّـ ـرا ُح ِم بــن الطَّرفَــن»

( ((3مــن الــ َم َّر ِ
ـت عمـ َـل فاطمــة
ات القليلــة التــي يُ ِحيـ ُـل فيهــا الشــي ُخ إىل َعهـ ِـد الرســول :روايـ ٌة تناولـ ْ
عـلـــي يف الـمنـــزل بســبب حاجــة اإلمــام إىل ُمســاعدتها.
ابـــنة الرســول وزوجــة اإلمــام
ّ
صــص178-177 .
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(ص .)101 .فالـ ـ ُمساوا ُة غ ـ ُر ُمم ِكن ـ ٍة بســبب التَّفــاوت يف الواجبــات .الرجـ ُـل
والســلط ُة ال تكــون إال لواحـ ٍـد مــن
والـــمرأة ُمتكا ِمــان لَ ِك َّنهــا غـ ُر ُمتساويَـــن ُّ
االثنــن ـ لـــاذا؟ أل َّن «الحيــا َة ال ُيكــن أ ْن يُديرهــا شــخصان مــن الـــمستوى
ِ
نفســه» (ص ،)173 .وألنــه يف العالقـ ِة الثُّـــنائِ َّية ،ال بُــ َّد مـ ْن وجــود «آ ِمرٍ» ،تـــب ًعا
لقــول النبي ُمح َّمد« :إ ْن كُنــتُ ُم اث َنيـــنِ فأَ ِّمــروا أَ َح َدكُــا» (ص .)174 .و َم ْن يكو ُن
هــذا اآل ِمر/الــ ُمدير؟ َمــن هــو الـــمؤ َّهل لــ ُمامرس ِة اإلدارة؟ « َمــن ميلـ ُـك العقـ َـل
فق الــ َم ِ
فق الــ َم ِ
ميلك الــ َ
نطقِ اإلســامي ،و َمن ُ
نطقِ الشــائع
ـال؟ َو َ
األكمـ َـل؟» َو َ
«السلط ُة ليست ِ
لصاح ِب الـــمركز الـــا ِّيل وال لــ ِ
ـالك الـــال» ،إنـام
(صُّ .)173 .
(((3
أي للر ُجـــل .
أي اإلســام» (ْ )175
«الســلطة هــي لل َعقــلِ ...وهــذا َر ُ
ُّ
ِ
وجــوب
/الــزوج آ ِمـــ ًرا:
الرجل
ُ
وجــوب أ ْن يكــو َن
َضمينــات
ومــن ت
ِ
ُ
ُ
نقصهــا و ُمحـــتا َج ٌة لـ ـ ُم ِ
رشد .والطاع ـ ُة
طاع ـ ِة الـــمرأة للر ُجــل ،أل َّن «الرشــد» يَ ُ
ـلوب َملبَ ِســها وت ِ
ـلوب
تشـ ُ
َنشئَـ ـ َة األوالد وأسـ َ
ـمل أمــو ًرا كثــرة ،نذك ـ ُر منهــا أسـ َ
ٍ
أشــخاص،
وصــاح األمكنــة التــي يســ ُعها ارتِـــيادها وجــوا َز لقــا ِء
ت َعلي ِمهــم
َ
ولــو ِمــن أهلهــا ،يَعملــون لـ ـ ُرمبا عــى تخريــب عالقتهــا الزوجيــة (صــص.
)123-119؛ وذلــك «مــن بــاب األمــر بالـــمعروف وال َّنهــي عــن الـــمنكر» .وال
وجــوب طاعتــه بال ِفــراش( ...((3كــا ذكَرنــا ســابقًا يف َمعــر ِِض الــكالم
نَنــى
َ
( ((3يتقـ َّدم الشــي ُخ بالـــمثَل التــايل لتَوضيــح ث َبـ ِ
ـات ُســلطة الرجــل يف ك ُِّل األحــوال« :لــو فَرضنــا أ َّن
ـلول ،وهــو كان قبــل َم ِ
رضــه يعمـ ُـل ويــؤدي
ـح َمشـ ً
ـب بعــد زواجــه بالـــمرض وأصبـ َ
ر ُجـ ًـا أُصيـ َ
واجباتــه تجــا َه عائلتــه ،وكان لــدى زوجتــه مرياثًــا مــن أهلهــا أو مــن عملهــا خــارج الـمنـــزل ،يف
هــذه الحالــة قــد ت ُن ِفـ ُـق الزوجـ ُة عــى بيتهــا وعــى زوجهــا ،لكـ ْن ليــس عــى نحــو الوجــوب،
الســلطة ال تـــزال للر ُجــل»
فهــل معنــى ذلــك أنَّ الســلط َة أَصب َح ْ
ــت للزوجــة؟ طب ًعــا الُّ ،
ص[ 174 .التشــديد لنــا].
ـاذب يف موقــف الشــيخ مــن موضــوع طاعـ ِة الـــمرأة لزوجهــا فيــا يتجــاو ُز ال ِفـراش،
( ((3هنــاك تجـ ٌ
كـ ـ ِمثلِ الخــروج مــن البيــت أو زيــارة األهــل أو القيــام بالعمــل الـمنـــزيل؛ وهــذه مواضي ـ ُع
خـ ٍ
ـاف بــن الفقهــاء صــص .121-120 .لكنــه يــرى ،يف الـــمقابل ،أ َّن اســتبدا َد الرجــل وتقـــلي َده
ـح الرجـ َ
ـال بعــدم
لفُقهــا َء ُمتش ـ ِّددين ليــس بصال ـ ِح العالقــة الزوجيــة الطيبــة .بــل هــو ينصـ ُ
اتِّـــباع آراء الـــمراجع الـ ـ ُمتش ِّددين الذيــن يُقلِّـــدونهم يف شــأن ُمعاملــة زوجاتهــم الجنســية،
خاصــة ص.108 .
َّ
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ع ـ ْن معــاين ال ُّنشــوز .والشــي ُخ ال يَــرى أ ْن يســتخد َم الرجـ ُـل ُسلطـ ـتَه بتَس ـلُّط،
ٍ
ــم ومحاولــة اإلقنــاع ،لكــ ْن يف
إنـــا َمب
عــروف وباللُّجــوء إىل الحــوار والتفا ُه ِ
رأي الرجــل ألنــه هــو القَـــ َّوام
ــح ُ
ــي التنافــ ُر يف الــرأي قامئًــا ـ يُر َّج ُ
حــال بَ ِق َ
عليهــا ،و ِقوا َمتُــه أَم ـ ٌر إلهــيِ ،وفــق مــا أَملَـ ـتْ ُه اآليــة  34مــن ســورة ال ِّنســاء
(ص.)174 .
الســياق ،مــاذا عــنِ العالقــة الحمي َمــة بــن ال َّزو َجني؟ يتـــب َّنى الشــي ُخ
يف ذات ِّ
موقـ َـف الســيد محمــد حســن فضــل اللــه :فكــا يَتع َّيــ ُن عــى الـــمرأة ت َل ِب َيـ ُة
حاجـ ِة الرجــل الجنســية ،فــإ َّن الرجـ َـل ُملـ َز ٌم بــتَلبية حاجــة زَوجتــه الجنســية
ـمسموح لــه بأكثـــر مــن زوجـ ٍة( ((3وبــزوا ٍج
بالسـ ِويَّة ذاتهــا .بــل إ َّن الرجـ َـل ،الــ
َّ
َ
ُمنق َِطــع ،يَس ـ ُعه الحصـ ُ
ـول عــى اإلشــباع الجن ـيِّ ب َوتيـــر ٍة أك ـ َر مــن الـــمرأ ِة،
بشيـ ٍ
ـب عليــه تأمـ ُن ذلــك
ـرتْ إمكانـــية إشــبا ِعها َ
ـك وحيـــد ـ ف َوجـ َ
التــي ُحـ ِ َ
اإلشــباعَ ،ش ًعــا؛ وذلــك َدر ًءا للحـرام الــذي قــد ت َتعـ َّر ُض لــه الـــمرأ ُة ِخــاف ذلك
(ص ،13 .ص .)108 .مــن جهـ ٍة ثانيــة ،ال يَ ِحـ ُّـق للـــمرأة الشــعو ُر ِ
بخـــيانة زوجها
لهــا يف حــا ِل أقــام عالقـ ًة جنســي ًة مـ َع امــرأ ٍة أخــرىَ ...وفـ َـق مــا أَحلَّــه اللــه لــه
ـات ُم ِ
ـات أربـــع وزواجـ ٍ
بزواجـ ٍ
ر لهــا .الزوجـ ُة ِملـ ُـك الــزوج ،لك َّن
نقط َعــة ال َحـ َ
ـح أ َّن الشــائ َع أ َّن إقامـ َة الرجــل عالقــة
ـس ليــس صحي ًحــا (ص .)186 .صحيـ ٌ
العكـ َ
جنســية مــع امــرأ ٍة أخــرى غيـــر زوجتــه يُ َع ـ ُّد مــن جانــب األخــرة خيانــة،
ـاس تــؤ ِّو ُل الــ َ
ـميثاق الغليـ َظ الــوار َد يف اآليــة (النســاء )21 ،عــى
وصحيـ ٌ
ـح أ َّن النـ َ
أنــه ممنــو ٌع عــى الــزوج إقامـ َة عالقـ ٍة مــع امــرأ ٍة غــر زوجتــه ،لكـ َّن الــر َع
ـس الــر َع عــى اعتبــار ِ
ات النــاس ،وال
ـب أ ْن نقيـ َ
ال يقــي بذلــك؛ «فــا يجـ ُ
أ ْن ن ِ
ُخض ـ َع الــر َع لـ ـق ِ
َناعات النــاس ،بــل عــى النــاس أنْ تخضـ َـع للشَّ ـــرع»
[التشــديد لنــا] (ص.)187 .
ـزواج مــن امــرأ ٍة
ـتاح عــى الـــمسيحيِّني يف بالدنــا هــو الــذي جعـ َـل الـ َ
( ((3يــرى الشــي ُخ أ َّن «االنفــ َ
واحدة هي القاعدة»َ ،
بـدل اتِّـباع الرشع اإلسالمي ص.189 .
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لعل
[ت] ضامنُ تَطـــبيق ال ُحلول الشَّ ـــر ِعية :الــ َمعرف ُة وال َّتــقـــوى َّ
هــذا القـ َ
ـر ع» ـ ال العكــس،
ـوب « ُخضــو ِع النــاس للـ َّ
ـول األخــرْ ،
أي وجـ َ
ـاب عــنِ االتِّجــاه الرئيــي الــذي يَتـــب َّنا ُه الشــيخ الـ ـ ُمحا َور
يُع ِّبـــر باقتضـ ٍ
الرشعــي
ــل الـــمشاكل التــي تُعــ َر ُض عليــه يف الـــمكتب
يف ُمقاربتــه ل َح ِّ
ِّ
يرأســه .فـــفي تَقدميِــه لل ُحلــول الـ ُمقتـــ َرحة لتلــك الـــمشاكل،
الــذي ُ
ــل» العامــل ال َحــ ِر ِج يف توليــد مشــاكلِ الزوجيــة
اخـــتا َر الشــيخ « تَجا ُه َ
الرا ِهـــنة ،الـ ُمتـــمثِّل يف تَغ ُّيـــر أحــوال ال ِّنســاء والرجــال .هــو عا ِمـ ٌـل َحـر ٌِج
أل َّن أكثــ َر العوامــل األخــرى التــي ذك َرهــا الشــي ُخ يف تشــخيصه للـــمشاكل
األزواج يف أيامنــا الراهنــة ،هــي مــن بعــض ُمتـــرت ّبات
َعتـــرض
التــي ت
ُ
َ
ذلــك التغيُّـ ـ ِر وتبِعا تِــه.
شــاكل واقعيــ ٌة دون التعامــلِ مــع
ُ
َــج َم
ُّ
مــا هــو
الحــل إذًا؟ وكيــف تُعال ُ
أســهمت يف إنتاجهــا؟
العوامــل التــي
ْ
يف ُمحاولـ ِة الشــيخ اقتــراح ُحلــو ٍل للـــمشاكل الــ َمطروحة عليــه ،ويف ث َـــنايا
األسية
كـــامه ـ اس ِتعاد ٌة للتـــركيز حول الركــ َنني الرش ِع َّيـــن الــ ُمنظِّ َمني للحياة َ
والسـ ِ
ـات «الطبيعية»
وللعالقــات الزوجيــة :من جهـ ٍة ،تَقســي ُم«/تكا ُم ُل» األدوا ِر ِّ
بــن الـــمرأة والرجــل .ومــن جهـ ٍة أخــرىِ « ،قوامـ ُة» الرجــلِ وتَف ُّوقُه عىل الـــمرأة
ـت عليــه بامتيــاز ٍ
ات موصوفــة...
بـ« َد َر َجـ ٍة» َم َّنـ ْ
لكــ َّن األوضــا َع الواقعيــ َة التــي يعيشُ ــها هــؤالء ـ تُذكِّــ ُره الـــ ُمحا ِو َرة ـ
قــد أَضعف ِ
األســس الحاملــ َة لذلــك التَّقـــسيم/التكا ُمل ولـــتلك ال ِقوا َمــة
َــت
َ
ـمشاكل التــي دف َع ْت باألعداد الـ ُمتــزا ِي َد ِة إىل الـــمكتب الذي
ُ
وتَضميناتِهــا .والــ
أساســا حــول التَّـــنافُ ِر القائــم بــن األوضــاع
يرأســه ،طل ًبــا للطَّــاق ،تتمحــو ُر ً
ُ
الواقعيــة للنســاء والرجــال يف إطــار َأسهــم وبــن الـ ِ
ـروط الـ ُمفتــ َر ِض ت َوفُّرها
حصلُها
سمح بــ َمبدأ تكا ُمــلِ األدوار مــن جهة ـ وبأ َحقِّــيَّ ِة االمتيازات التــي يُ ِّ
لــتَ َ
الرجــل واســتحقاق ِقوا َمـــته ،مــن جه ـ ٍة ثانيــة.
66

يف إطــار هــذا التـــنافُر ،مــا هــو ُمس ـ ِّو ُغ قبــو ِل الرجــال والنســاء بال ُحلــول
التــي يتـــق َّد ُم بهــا الــر ُع لــ َمشاكلهم؟
حص َنــن
ـادي غيــ ُر ُم َّ
بالنســبة للـ َمـــرأة ،وحيــث إ َّن عملَهــا واســتقاللَها الــ َّ
بـــثقاف ٍة إســامية ،فـــقد أث َّـــر ذلك َســلبًا عىل الحياة الزوجية (ص ،)179 .ولــ َّـا
ـض النســاء ُمضطـر ٍ
ات للعمــل مــن أجــل اإليفــاء مبُســتلزمات الحيــاة
كانــت بعـ ُ
األسيــة الـ ـ ُم ِ
حص ـ ُن العالق ـ َة بــن الزو َجــن هــو الـــمعرف ُة
عاصة ـ فــإ َّن مــا يُ ِّ
َ
ـي اإلســامي» الـ ُمتمثِّـــل بقَبولها بالثوابــت الرشعية
والفَهــم بـ«الجانــب الرشعـ ِّ
التــي تُحــ ِّدد َمو ِق َعهــا ووظيفتهــا يف األرسة ...بالرغــم مــن تَغ ُّيـــر أوضاعهــا
الواقعيــة.
ـب عليــه معرفـ ُة الـــمسؤوليات
وال يختلـ ُـف الوضـ ُع بالنســبة للرجــل ،إ ْذ وجـ َ
الـ ُملـــقا ِة عــى كاهلِــه ُمبو ِجــب ِقوا َمـــته (أســو ًة مبعرفــة ُحقوقه) ،وكــذا معرفة
ُحقــوقِ الـــمرأة عليــه و َمسؤوليــ ِت ِه تجاههــا .هــذا ما يكــون بالرتبيــة وبالثقافة
الرشعية اإلســاميتَني.
ـروري غيــ َر الــكايف؛ إذ
ـر َط الـ
عــى أ َّن هــذه الـــمعرف َة ال تعــدو كَونَهــا الـ َّ
َّ
يتعـ َّـن عــى العـ ِ
ـارف أ ْن يَق ِرنَهــا بـ«التـــقوى ومبَخافــة اللــه» الـــانع ِة مــن ِفعلِ
الحرام ،والضا ِمــ َن ِة لـــقبول الرجل بال َّتـــنازل ولــقَبول الـــمرأة بـــعدم التكافـؤ
(ص .)56 .وشواهــ ُد التـــقوى العــ َملية هــي التعامـ ُـل بالـــمعروف واإلحســان،
الحســنة
وأ ْن يكــو َن االثـــنان َسـ َك ًنا أحدهــا لآلخــر وتَناف ُُســهام عىل الـــمعاملة َ
الواحـ ِـد منهــا تجــا َه اآلخــر (ص.)152 .

[ث] تـنـفيــ ُذ الحـــلول ...كيف؟ يرى الشي ُخ أ َّن الـــمعرف َة الحقيقي َة
ـامي تُفــي إىل َرد ِع الـ ُمع ِّنـــف (ص .)168 .لكـ َّن الشــي َخ يعلــ ُم
بالشَّ ـــرع اإلسـ ِّ
اإلســامي غــ ُر شــائع ٍة بــن الرجــال
لـــم أ َّن «الـــمعرف َة» بالــرع
ــق ال ِع ِ
َح َّ
ِّ
والنســاء الــ ُم ِ
عاصين ،وبــأ َّن األهـ َـل الـــمسؤولني َعـ ْن تنشــئ ِة أوالدهــم عليهــا
أنفســهم جاهـــلون بهــا .ثـ ـ َّم يُل ِقــي اللَّــو َم عــى الـــمناهج الـــمدرسية،
ُه ـ ْم ُ
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ـر الرتبيـ َة ال ِّدي ِن َّيـ ِة عــى تَعليـ ِـم «العبــادات»
وحتــى ال ِّدي ِن َّيـ ِة منهــا ،التــي تَختـ ِ ُ
األسيــة والزواجيــة ،ويضـ ُع
دو َن الثقافــة اإلســامية الـــمتعلقة بـــإدارة الحيــاة َ
الـــمسؤولي َة عــى وســائل اإلعــام الدينيــة التــي ال ت َلتــ ِف ُت ،هــي األخــرى ،إىل
ـال األرسة والــزواج .لكنــه ال يُعـــفي األف ـرا َد
موضــوع ت َثـــقيف النــاس يف َمجـ َ ِ
الراشــدين الذيــن يُه ِملــون التَّـــز ُّو َد بالثقافــة الدينيــة بالرغــم ِم ـ ْن توافُرِهــا،
ـام الحديــث ولــدى العلـــاء
بســهول ٍة عــى اإلنرتنــت ويف الكتُــب واإلعـ ِ
را ِه ًنــاُ ،
ـي» (ص ،51 .ص.)60 .
«الـــموجودين يف ك ُِّل َحــ ّ
لكن ...ثـ َّم َة أسئل ٌة لـم تَط َر ْحها الـ ُمحا ِور ُة عىل الشيـخ.
َ
الرجــال والنســا َء تَـــز َّودوا بهــذه الـــمعرفة ...فهــل يــرى
لـ َنفتـــر ِْض أ َّن
الشــيخَُ ،وفـ َـق اخ ِتـــبا ِر ِه مثـ ًـا ،أ َّن معرفـ َة الرجــلِ بــأ َّن عليــه دفــ َع ِمقـــدا ٍر من
الـــال يَ ِتـ ُّم تـــقدي ُر قيمتــه تَب ًعــا لــ ِ
ـح َّد ِة األذيـــة الجســدية التــي يُو ِق ُعهــا عىل
زوجتــه (ال ِّديــ ُة محســوب ٌة باللِّــرات الذهبيــة كــا ســبق وذكرنــا) ،يُفــي
إىل َرد ِع األزواج ع ـ ْن تَعنيـ ِ
ـف زوجاتهــم؟ هــل ُمطالَب ـ ُة النســاء بـ ـ َر ِّد ال ُعنــف
ـي للــزوج الـ ـ ُمع ِّنف وإرســالِه
عنهــن يَتح َّقـ ُـق عــر معرفته ـ َّن بالتأثيــم الرشعـ ِّ
إىل جه ّنــم؟ هــل تب َّيـــن لــه ،مــن خــال ِخربتــه ،أ َّن النســا َء َمع ِنـ ـ َّياتٌ أصـ ًـا،
مبــا يحصـ ُـل ألزواجه ـ َّن يف الحيــاة األخــرى حيــث س ـتَجري ُمعاقبـ ـتُهم عــى
التعنيــف «غــر الـ ُمبــ َّرر» لــ ِنسائهم؟
مــن جهـ ٍة ثانيــة ،يؤكِّـ ُد الشــي ُخ لــ ُمحا ِورته أ َّن الـ ُمع ِّنـــفني مــن الرجــال غـ ُر
ُملتـــزمني مبــا يَعتَـبِــ ُر ُه جوهـــر اآليــة  34مــن ســورة النســاء ،وأ َّن الـ ُمع ِّنـــفني
ـفي «غيـ ـ َر الـ ُمبـ ـ َّرر» َوفـ َـق هــذه اآليــة
نــاد ًرا مــا يُغ ِّيـــرون ُســلوكَهم ال ُعنــ َّ
(ص .)168 .وهــو يُ ِقــ ُّر أ َّن أكـرَ الـــمشاكل التــي ت ُعـ َر ُض عليــه ال ميكــن َحلُّهــا
َّإل بالطــاق (ص ،)213 .وأ َّن الطــاق ب َيـ ِـد الرجــل ،وأ َّن األكرثيـ َة مــن النــاس ال
يَرضــون ب َجعــلِ الـــمرأة «وكيـــل ًة عــن زوجهــا لــتَطليق نَفــ ِ
ـسها».
«الزواج الـ ُمنـقَــ ِ
فام هو اقتــرا ُحه ل َح ِّل هذه الــ ُم ِ
ـطع»! أل َّن الشـــر َع
عضلَة؟
ُ
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َحلَّــلَه؟ مــاذا عــنِ الـــمجتمع( ((3الــذي «لَـ ْم يُ َحـلِّــلْ ُه» ،فيــا ِقــ َي ُم الـــمجتمع
نفســه؟ (ص.)181 .
هــي فــوق ِق َيـ ِـم الـ َّ
ـرع ...كــا يُــدر ُِك هــو ُ
إىل ذلــك ،فــإ َّن الشــي َخ يــرى أ َّن الحاميــ َة الوحيــد َة للـــمرأة ِمــ ْن ُع ِ
نــف
زوجهــا تَكــ ُم ُن يف اعتــاده الـ«تـــقوى» مقرونـ ًة بــاإلرادة (ص ،)213 .كــا يف
ـب ِرضَ ــا اللــه والخـ ِ
ـوف منــه ،الـ ُمتمـثِّـــل ِة جمي ِعها يف الســيطرة عــى الطِّباع
طَلـ ِ
وضَ بـ ِ
ـط النفـ ِ
ـس واألعصــاب والهــدو ِء يف التفكــر خـ َ
ـال نَوبَـ ِة الغضــب ،وتربيـ ِة
ِ
ال َّنفـ ِ
ـاس،
ـس عــى ك ُِّل ذلــك (صــص .)55-54 .ويرى أيضً ا أ َّن
األخالقيات هي األسـ ُ
أل َّن وجو َدهــا هــو تحقيـ ٌـق لـ ـ َه ِ
ـي و َمرضــا ِة َر ِّب العالـــمني وتَجـ ـ ُّن ِب
دف النبــ ِّ
العقــاب يــوم القيامــة (ص .)86 .ويُحيـ ُـل الشــي ُخ ُمحا ِورتَــه إىل اآليــات التــي
وسـ َك ُن ِ
أحدهــا إىل اآلخــر)
ت َِصـ ُـف العالقــة بــن الزو َجــن (الــ َمو َّدة والرحمــة َ
(ص ،)101 .والتــي تَجعلُهــا يتـــنافسان عــى ُحســنِ التعا ُمــلِ ك ٌُّل مــع اآلخــر
( َوفـ َـق نصيحــة الشــيخ للزو َجــن) (ص .)152 .فـــهذه ت َـنـ ـ ِفي ،بـ ـ َرأيهَ ،مبــدأَ
تعا ُمــلِ ِ
واحدهــم مــع اآلخــر َوفـ َـق مبـــدأ «ال ُحـــقوق والواجبــات» (ص)102 .
وتُحيلُهــا إىل َمبــدأ التعا ُمــلِ بالــ َمعروف (.((3
لك ْن ما هي اآل ِلـــية التي تضم ُن تـــقوى الرجا ِل وأخالقَهم وخوفَهم من الله؟
ٍ
لحظات ُمتـــف ِّرق ٍة يف الــ ُمقابالت الـ ُمثـبــتَ ِة يف هذا الكتاب يُعبِّـــر الشــي ُخ
يف
عــن تَشــاؤمه إزاء إمكانيــة «اإلصــاح» بــن الزو َجــن ـ كــا يتـ ُ
ـوق أ ْن تكــو َن
وظيف ـ َة الـــمكتب الــذي يُديــره ،فــا يَؤ َّمــا ُه بعــد أ ْن يكونــا قــد توافقــا عــى
كاف ،لكنــه يُ ِ
الطَّــاق (ص .)30 .وهــو إ ْذ يــرى أ َّن التديُّـ َن ٍ
الحـ ُظ أنــه ال وجــو َد
لـ ـتَديُّنٍ كــا ينبغــي لــه أ ْن يكــون (ص .)70 .فـــهوَ ،وفـ َـق ِخبـــرته ،يؤكِّ ـ ُد أ َّن
األزواج الــ ُمعارصين جاهلــون «بـــواجباتهم و ُحقوقهــم الزوجيــة» ،األمـ ُر الذي
َ
نفســه»
( ((3يــرى الشــيخُ أنَّ «الـــمفهو َم
االجتامعــي العــام يتـــناىف مــع الشَّ ـــرع و َيفــر ُِض َ
َّ
[التشديد لنا] ص.181 .
ِ
( ((3معنــى «الـــمعروف»َ ،وفـ َـق الشــيخ« ،واسـ ٌع و َمطــا ٌط ويتـغيَّـــر مــن مجتمـعٍ آلخــر ومن إنســانٍ
آلخر ،حسب الـمصلحة ال ُعليا للـمجتمع» صص.141-139 .
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يجعـ ُـل إمكانيـ َة النجــاح يف الحيــاة الزوجيــة ضَ عيفــة (ص .)56 .فـــفي عالَ ِمنــا
الواقـــعي ،يُ ِقــ ُّر الشــيخ ،باســتحالة ت َحصــن الــزواج (ص ،)46-47 .ولديــه أمثل ٌة
عاشة بــن الزوجــن بالـــمعروف (ص ،)146 .وبــأ َّن
وافــر ٌة َع ـ ْن ترا ُج ـعِ الـ ـ ُم َ
ـح التــي يُسـ ِـدي َها للزو َجــن ال تبــدو ُمفيــد ًة يف تحســن عالقــة ِ
واحدهــا
النصائـ َ
ـامي وضـ َع ِعال ًجــا لـك ُِّل يشء (ص.
باآلخــر (ص .)15 .صحيـ ٌ
ـح أ َّن «الــر َع اإلسـ َّ
ـجل فيهــا] نُشــوز الرجل ،لك َّن الـــمشكل َة أنه
ـول لـــمسائل [يَتــ َّ
 )27وأوجـ َد ُحلـ ً
ـي ليســت َمبســوط ًة
ال تو َجــد عندنــا دول ـ ٌة إســامية ...ويَــدُ الحاكــم الرشعـ ِّ
لــي يُن ِّفـ َذ هــذه األحــكام» [التشــديد لنــا] (ص.)133 .
ــل دولــ ٍة «غيـــ ِر إســامية» ،إذًا ،هنــاك ُصعوبــ ٌة (بــلِ اســتحال ٌة) يف
يف ِظ ِّ
بب عــدم وجــود ضامنـ ِة تَحصيــلِ «الـــمعرفة» مقرونـ ًة
ـس ِ
ت َطبيــق ال ُحلــول ،بــ َ
ـي ال َيلِـ ُـك ســلط ًة تُخ ِّولُه
بالـ«تـــقوى» لــدى الرجــال والنســاء .والحاكـ ُم الرشعـ ُّ
حصنة للــزواج ،وال ُســلط ًة لـ ـ َمنعِ ال ُعنــف عــن النســاء،
تنفي ـ َذ أحكامــه الـ ـ ُم ِّ
تحديــ ًدا (ص.)31 .
بانتـــظار إقامـ ِة «الدولــة اإلســامية» وبَسـ ِ
ـط يَـ ِـد الحاكــم يكْ يُن ِّفـ َذ األحــكا َم
مؤسســة
ـي يف َّ
ـب َمكتـ ُ
اإلســامية ـ تبــدو الـــمهم ُة التــي يرغـ ُ
ـب القضــا ِء الرشعـ ِّ
الســيد محمــد حســن فضــل الله ،ال ِقـــيا َم بهــا َصعب ًة ...بل ُمســتحيل َة اإلنـــجاز.

ـح»؟
«الص ّ
ثالـثًا :يف الـمكان َّ
ـخيصا ألوضــاع األرسة و َمآ ِز ِمـــها( ،ال يختلـ ُـف كث ـ ًرا عــنِ
يُق ـ ِّدم الشــي ُخ تَشـ ً
التشــخيص الــذي يَتـــق َّد ُم بــه الباحثــون الــ َمع ِن ُّيو َن مـ َن الــ َمنظور الـــم َدين)،
ُ
الثوابــت الرشعيــة .هــذه
لــول تَستَـــلْ ِه ُم
ـــطرح ُح ً
الحلــول ذاتُ
َ
لكنــه يَ
ُ
وســلوكي ٍة وأخالقيــة ،ال يَـــ َد للـــمراجعِ الدينيــة يف ُمراقـــبة
أبعــا ٍد َمعرفيــ ٍة ُ
تَنفيذهــا ،وال يف ال ُحكـ ِـم عــى خواتيمهــا ،باستـثـــناء تَوزيــع ُوعــو ٍد بـــال َح َسنات
عــى َم ـ ْن يَلتـــز ُم بهــا ،و ُوعــو ٍد أخــرى بـــاآلثام الرشعيــة عــى ال ِعبــاد ِم َّم ـ ْن
يُخالفونَهــا.
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أيــن ومتــى تُسـتَ َح ُّق هــذه الوعــود وهــذا ال َوعيـــد؟ يف اآلخـــرة .لكـ ْن مــاذا
َعـ ْن هــذه الدنيــا؟
ــق َوعــو َد اآلخــرة و َوعي َدهــا ِشــب ُه إعــانٍ عــنِ العجــ ِز َعــنِ التعا ُمــل
يُرا ِف ُ
األسيــة يف هــذه الدنيــا يف ِظـ ِّـل دول ـ ٍة غ ـرِ إســامية يَســو ُد فيهــا
مــع الــ َـآزِم َ
ـرع ،ويَ ِقـ ُّـل فيهــا االلتــزا ُم بـ«التـــقوى» مبــا ُهــا
ُ
الجهل/عـــد ُم «الـــمعرفة» بالـ َّ
(الـــمعرفة والتـــقوى) ُركنانِ ِ
أساسـ َّيان يف ضامن ت َنـــفيذ ال ُحلول لـــتلك الـ َمـــآزِم
ـخيص الــذي يَتـــق َّد ُم
و ُوصــول األرسة إىل «بَــ ِّر األمــان» الــ َموعود .وإذا كان التشـ ُ
بــه هــذا الشــي ُخ ذا ِصلَـ ٍة بالتحـ ُّو ِ
الت الـــمجتمعية ،فإننــا نَشــه ُد يف ُحلولِـ ِه ِغيابًــا
ِ
ـمعارف
تا ًّمــا لــ َحركة الـــمجتمع (الحركــة ال ِّنسـ ِويَّةِ ،ضم ًنــا) و َدور الدولـ ِة ...والــ
الـ ُمنـتَ َجة حولَـها.
ـتب الـــمذكو ُر غــر قــا ِد ٍر عــى التعا ُمــل مــع األرسة يف واقعهــا
إذا كان الـمكــ ُ
الرا ِهــن ،ألَ يقو ُدنــا ذلــك إىل االستـنـــتاج بــأ َّن مــا يَفعلُــه هــذا الـــمكتب،
والـــمؤسساتُ الرشعيــة القضائيــة اإلســامية عا َّمــ ًة ،هــو االســ ِتحواذ عــى
َّ
واألسيــة ،يكْ يكونــوا بــإزاء هــذه الـــمؤسسات ُح َّر ًاســا
َحيــوات النــاس َّ
الخاصــة َ
ِ
ـر ِع وثوابِـــته،
«خاضعــن» ـ َوفـ َـق التعبــر الــ ُمستخ َدم مــن ِق َبــلِ الشــيخ ـ للـ َّ
ـوال ِ
فَقـ ْط ال غَيـــر ،ريثــا تَنـــشأُ الدولـ ُة اإلســامية الـ ُمتـــنا ِغ َم ُة أحـ ُ
مواطنيهــا
مــع ذلــك الشَّ ـــرع؟
أال يُفـ ِـي ذلــك إىل إعاقــة النــاس َع ـ ْن تَطوي ـ ِر قوان ـ َن وقواع ـ َد وتدابيـ ـ َر
ُمنبَـ ِثـ ـ َق ٍة عــن حرك ـ ِة هــذا الواقــع الــذي يَعيشــونَ ُه والــذي مــا عــاد يُش ـبِه
«الواقـ َع» الــ ُمتض َّمن يف ثوابــت الشَّ ـــرع الــ ُمنظّمة لـــتلك الدولــة؟
الـــمؤس ِ
سات الدينيــة مــن هــذه اإلعـــاقة وذلــك
ال يَخفــى أ َّن تَ كــ َن
َّ
االســ ِتحواذُ ،مت َجــ ِّذ ٌر يف أحــكام الدســتور اللبنــا ِّين ـ والتــي بِنــا ًء عليهــا
مؤسســاتهم ُمؤمتَنــ ًة عــى أحــوال ُم ِ
واطنيهــا ب َحســب
يـعتبـــ ُر هــؤالء َّ
الطوائــف الدينيــة والـ ـ َمذهبية التــي ُولِــدوا فيهــا .الـــمشاي ُخ يف الطوائــف
71

اإلســامية( ،((3مثـ ًـا ،يُع ِلنــو َن رصاحـ ًة ،أو ِضم ًنــا( ،((4أنهــم غَيــ ُر ُمسـتَ ِع ِّدين:
ـس الرش َع عىل اعتـــبارات النــاس ،وال أ ْن ن ِ
ُخض َع الرش َع لــق ِ
َناعات
لـــ«أ ْن نَقيـ َ
ـر ع»َ ...وفـ َـق مــا أَث َبتْـــنا ســابقًا أنــه
النــاس ،بــل عــى النــاس أ ْن تَخضـ َع للـ َّ
جــا َء عــى لســان الشَّ ــيخ.
ـاس يف بالدنــا ،والنســا ُء ِضم ًنــاَ ،جعلَـ ـتْهم َدولَـ ـتُهم َرعايَــا «خاضعــن»
النـ ُ
ـر ع الثابــت ،غ ـرِ القابــل للتَّـــناغ ُِم مــع حركــة الـــمجتمع ،أ ِو التفا ُعــلِ
للـ َّ
ــل يجتهــ ُد الـــمجتم ُع الـــم َدين،
معــه ،يف ِفعــلِ تَـــخ ٍَّل رصيــح .هــو تَ َخ ٍّ
(((4
خاصــة ،يف إبــراز تَضميناتــه عــى أحــوال ال ِّنســاء
و ُمنظَّامت ُــه النســائية
َّ
ومؤسســاتِها
والرجــال عندنــا والعمــلِ عــى تَصحيحــه؛ وذلــك بــ َحثِّ الدولــة َّ
الترشيعيــة والقضائيــة الـــم َدنية عــى اســتعادة ُم ِ
ـال،
واطنيهــا ،نِســا ًء ورِجـ ً
إىل دائــرة اهتامماتهــا وعنايتهــا و َجعلِهــا مســؤول ًة عنهــم يف ســائر أحوالهــم،
وأسي ـ ًة ِضم ًنــا.
شــخصي ًة َ
الرشعي هي يف الـــمكان
نعــو ُد إىل ُســؤالنا األصلِـــي :هــلِ الـــمرأ ُة يف القضــاء
ِّ
ـح؟
َّ
الص ّ
لإلنصــاف ،فــإ َّن ُمق ـ ِّد َم الكتــاب لـــم يَـ ـ َّد ِع أ َّن «الـــمرأةَ» هــي يف الـــمكان
ـح ،إنـــا أعلَــن ـ كــا أث َبـتـــنا يف َمطلــع هــذا الـــمقال ـ أ َّن «األرسةَ» هــي
َّ
الصـ ّ
ـال الديــن الــ ِ
ـمسيحيون أنهــم يَعملــون عــى ُمواكَبــة ت َح ُّو ِ
( ((3هــذا ،فيــا يُعلِـ ُن رجـ ُ
الت الـــمجتمع،
ِ
ٍ
أصبــح ُمتح ِّققًــا يف تعديــات ُمتـــناغمة مــع تلــك التَّحـــ ّوالت يف قوانــن األحــوال
وأ َّن ذلــك
َ
ر
ـ
لـ
ـخصية
الشـ
عاياهم.
ُ
انظــر ،مثـ ًـا :الـملـحـــق يف (الهيئــة الوطنيــة لـــشؤون الـــمرأة اللبنانية،
َ
 .)2006هــذا يف اإلعـــان ،لكـ َّن الدراسـ ِ
ـات يف َملفــات القضايــا الــ َمعروضة أمام هذه الـــمحاكم
هــي التــي سـتُؤكِّد ِصـ َ
ـدق هــذا اإلعــان أو ت َـنـــفيه.
ــج التــي
( ((4هــذا االمتـــنا ُع عــنِ االســتجابة للواقــع والتشــ ُّبثُ بالثوابــت الرشعيــة َم َّيـــ َزا ال ُح َج َ
ـي الــ
ُ
األسي .انظُــر،
ـمناهض إلقـرار قانــونٍ يَحمــي الـــمرأ َة مـ َن ال ُعنــف َ
تقـ َّد َم بهــا التيــار الدينـ ُّ
مثـ ًـا( :بيضــون.)2012 ،
األخرييــن،
( ((4يف َجوهـ ِر ال ُح َجـ ِج الحا ِملــة للقضايــا التــي َرف َعــتْها الحركـ ُة النســائية يف العقــ َدين َ
تص ـدَّرتْ رغب ـ ُة النســاء بــأ ْن تعمـ َـل الدول ـ ُة عــى اســرجاع مســؤوليتها عنه ـ َّن م ـ َن الطوائــف.
انظُــر ،مثـ ًـا :الجــزء الثــاين مــن (بيضــون 2014 ،ب).
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ـح .لكـ ْن ،ويف أكــر مــن َموقـعٍ يف الــكالم ،هنــاك اختــا ٌط بــن
يف الـــمكان َّ
الصــ ّ
«األرسة» وبني «الـــمرأة» ،كام أ َّن َ
أحوال هذه الـــمرأ ِة يف األرسة أخذ َِت ال َح ِّيــ َز
األكــر إطالقًــا يف الحــوار.
نُشــر ،يف هــذا الـــمقام ،إىل أ َّن الســيد محمــد حســن فضــل اللــه أشــار يف
ـمي لـ ـ ُمناهضة ال ُعنـ ِ
ـف
ـي الــذي أص ـ َدره مبُناســبة اليــوم العالــ ِّ
البيــان الرشعـ ِّ
ِض ـ َّد الـــمرأة يف العــام  ،2007والــذي دعــا فيــه إىل مناهضــة ك ُِّل أنــواع هــذا
كتسـ ِ
ـبات الـــمرأة
ال ُعنــف ـ يف هــذا البيــان ب ـ َدت إشاراتُـــه إيجابي ـ ًة تجــا َه ُم َ
الــ ُم ِ
عاصة الثقافيــة واالجتامعيــة والتعليمية ...إلخ( .((4لك َّن الشــي َخ الــ ُمحا َور
كتسبات ِ
كان ،يف الغالــب ،يُـرِز الـ ُمتـرتِّــ ِ
نفســها .هذا،
الســل ِب َّي َة لهــذه الــ ُم َ
ـبات َّ
ـمؤسسة السـ ّي ِد الـــمذكور! هذا
يرأســه تابـ ٌع لــ َّ
ـي الــذي ُ
فيــا الــ ُ
ـمكتب الرشعـ ُّ
التفــاوتُ مــا بــن اتِّجاهـ ِ
ـات السـ ّيد محمــد حســن فضــل اللــه الــ ُمعلَن ِة وبــن
ـمؤسسة ،يَجعلُنا غ َري واثِـــقني م ْن
اتجاهــات مدير الـــمكتب الرشعــي التابع للــ َّ
مؤسسـ ٍة دينيــة لــ َم ٍ
وقف بــ َعينه حيـ َ
ـال الـــمرأة س َيـس َتـتــب ُِع،
أ َّن تَب ِّنــي قيــادة َّ
(((4
بالــرورة ،تَب ِّنــي الـــموقف نفســه لــدى العاملــن فيهــا  .وذلــك ،حتــى وإ ْن
كانــت هــذه القيــاد ُة كارِز ِمــ َّي ًة ـ كــا كانـ ِ
ـت الحـ ُ
ـال مــع قيــادة السـ ّيد محمــد
ـاح الـــموعو َد يف اتِّجاهــات
حســن فضــل اللــه .مــا نُحــا ِول قولَــه ،إ َّن االنفتـ َ
السـ ّيد محمــد حســن فضــل اللــه الــ ُمعلَن ِة عــنِ ال ِّنســاء ،يــكاد أ ْن يكــو َن بــا
أث ـ ٍر يف تنــاول الشــيخ الـ ـ ُمحا َور للـــمسألة النســائية يف إطــار األرسة ،وغائ ًبــا
متا ًمــا عــن ُحلولــه الـــمعروضة.
هكــذا ،فــإ َّن «الـــمرأةَ» ،كإنســانٍ
تتحقــق فَر ِديَّـــتُه تاريخيًّــا يف َســرو َر ِة
ُ
( ((4انظُر البيا َن و ُردو َد ال ِفعلِ عليه يف (الـموسوي.)2013 ،
رس» يَتع َّيــ ُن عــى الحركــة النســائية التـنــ ُّبه لــتَضميناته .هــذه الحركـ ُة تنحــو إىل
( ((4ويف ذلــك « َد ٌ
التو ُّجــه إىل القيــادات الدينيــة ال ُعليــا يف حواراتهــا مــع رجــال الديــن .هــؤالء يُعلِنــون عــن
ـمؤسسات التــي يرأســونها ت ُجاريهــم يف
مواقـ َـف عا َّم ـ ٍة غــر عدائي ـ ٍة للـــمرأة ،لـ ـيَبدو وكأ َّن الــ َّ
ذلــك .انظُــرُ « :مقــ َّدس فيــه نظــر» يف (بيضــون 2014 ،ب).
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الـــمجتمعات واستـــقرارها عــى حالـــتها الراهنــةُ ،مغ َّيـــب ٌة متا ًما يف الـــمنظومة
ـح»؛ بــل مــا زال التعامـ ُـل معهــا يَ ِتـ ُّم َوفـ َـق
العقائديــة الحا ِملــة لل ُحلــول َّ
«الصــ ّ
ِ
أشــخاص األرسة .ويُنظَــر إليهــا
مــا تُ ليــه عالقاتُـــها الـــمرسوم ُة رش ًعــا مــع
رســمه الــر ُع والدي ـ ُن لهــا ـ بالنســبة للرجــل ،ومــن
بع َدس ـ ِة َموق ِعهــا الــذي َ
أساســا .هــي كائـ ٌن ال تـزال «الطبيعـ ُة»
واألسيــةً ،
َمنظــو ِر أدوارهــا اإلنجابيــة َ
رشع الدينــي .وهــيَ ،وفـ َـق أحــكام هــذا
طاغي ـ ًة عــى تَ ثُّالتِــه يف ذهــنِ الـ ـ ُم ِّ
رشع ،كائ ـ ٌن «ال ـ تاريخــي» و«ال ـ ظــريف»ِ .
وانســجا ًما مــع ذلــك ،فــإ َّن
الـ ـ ُم ِّ
الـــمرأ َة ـ «الفــر َد» تبــدو «إضافــ ًة» ميكــن االســتغنا ُء عنهــا .بــل يُنظَــر إىل
الـــمرأة الــ ُم ِ
األسية اإلســامية:
عاصة ،أحيانًــا ،كـ« َخلَــلٍ » ط َرأ عىل الــ َمنظومة َ
وتقاس ـ ُم الســلط ِة معــه ،النا ِجــان َع ـ ْن مكانتهــا
فاالســتقاللي ُة عــن زَوجهــا،
ُ
الـ ـ ُمتحقِّقة را ِه ًنــا ،يُنا ِقضــان أركا َن الشَّ ـــر ِع ِ
الناظم ـ َة لحيــاة األرسة ولـــمكانة
الزو َجــن فيهــا ،وموقــع واحدهــا تجــا َه اآلخــر .وك ُُّل مــا ت ُق ِّد ُمــه هــذه الـــمرأ ُة
الـ ـ ُم ِ
عاصة لــأرسة فعـ ًـا ،أكان ُمشــارك ًة يف النفقــة أو يف إدارة أحــوال األرسة
وتَسيِـــر َعيشــها أو اإلســهام يف تحديــد مكانـــتها االجتامعيــة ...إلــخ« ،غيـ ـ ُر
ـوب» منهــا ،وال يعــدو كونَــه ُمستَـــد ِع ًيا لـــ « َح َسـ َن ٍة» ت َــ ُ
ـنال عليهــا أجـ ًرا
َمطلـ ٍ
َمحســوبًا عــد ًدا يف اآلخــرة (ال يف الدنيــا؛ ألنهــا غـ ُر ُمل َزمـ ٍة بتلــك الــ ُمشا َركة)
ـت باالع ـراف
ـت عــن ُمشــاركتها تلــك ،أو طال َبـ ْ
ـ أو هــو إثـ ـ ٌم ،إ ْن هــي أعل َنـ ْ
(((4
ُمبتـــرتِّباتها ،أو بال ُحصــول عــى حقوقهــا الـ ـ ُمست َح َّق ِة ُمبوجِبهــا .
ـح؟ قــد يكــون كذلــك ،يف حــا ِل اعتُـبــ َر ِت
( ((4لكـ ْن مــاذا عــنِ الرجــل؟ هــل هــو يف الـــمكان َّ
«الصــ ّ
ِ
ـــلزمات البقــاء وتوفيـــ َر الــروط
الغايــ ُة مــن وجــوده يف األرسة ،ال تتجــاوز اإليفــا َء بـ ُمس َت
الـ ُمتض َّمـــن ِة فيهــا عبـــر إشــباع غرائــزه الجنســيةُ ،مضافًا إىل ذلــك ،امتيــاز ٍ
ات معنويــة ت ُوفِّ ُرها له
ً
وســلطته عــى زوجتــه (زوجاتــه!)ُ ،مقابـ َـل القيــام مبَســؤولياته كاملـة تجاههـ ّن.
رستــه ُ
رئاسـ ُة أ َ
الشاكَــة الزوجيــة واألرسة يُختــ َز ُل إىل
ـمعاص مــن َّ
لكـ ْن هــل إ َّن ُمج َمـ َـل مــا يَبغيــه الرجـ ُـل الــ ِ ُ
تلــك الـ ُمستَـــلزمات؟ هــل إ َّن الرجـ َـل مــا زال را ِغبًــا ـ أو حتــى قــاد ًرا ـ عــى القيــام مبســؤولياته
«كاملـةً» تجــاه أرستــه لوحــده؟ هــذه أســئل ٌة بـ ِ
ـدأت األبحــاثُ العربيــة ت ُحــاو ُِل اإلجابـ َة عنهــا.
يرأســه الشــيخ الــ ُمحا َور هــي مــن
ـي الــذي ُ
ولعـ َّـل الـــآز َم التــي ت ُعـ َر ُض عــى الـــمكتب الرشعـ ِّ
بعــض ال َعج ـ ِز عــن اإلجابــة عنهــا .انظُــر ،مثـ ًـا :بيضــون 2007 ،وباحــــثات ،الـــمجلّد  ،12ذا
الثيـــمة «الرجولــة واألبــ َّوة اليوم».
74

مؤسســة محمــد
ـي يف َّ
يف قـراء ٍة لل ُحلــول التــي يَتـــق َّد ُم بهــا الــ ُ
ـمكتب الرشعـ ُّ
حســن فضــل اللــه (بــلِسان ُمديره) لــ َـآزِم الـــمرأة يف إطــار أســـرتها ،يبدو لنا
أ ْن ال مصلحـ َة للـــمرأة ،را ِهــ ًنا ،أ ْن «تكــونَ» يف إطــار القضــاء الرشعــي.
أي أ َّن األرس َة الـــأمول َة ،يف الــ َمنظوم ِة الجندريــة اإلســامية ،قــد تكون يف
ْ ...
ـح» ،لك َّن الـــمرأةَ/الزوج َة يف أوقاتنا الرا ِهنة ليســت ،بــ َرأينا ،يف
الـــمكان َّ
«الصــ ّ
ـح».
الـمكان َّ
«الص ّ
•
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يف ُمحاكَـامت ال ُعنـف الجنـيس

تختلف أحكا ُم ِ
القاضيات عن أحكام القُـضاة؟
هل
ُ

تـــمهيد بعد سـ ٍ
ـنوات م َن ال ِّنـــضا ِل خاضَ ــتْ ُه مجموعاتٌ نِّســوي ٌة و ُمنظَّامتٌ
(((
مجلــس النــواب اللبنــاين ،يف 21
نســائية غــ ُر حكوميــ ٍة وحكوميــة  ،أقـــ َّر
ُ
كانــون األول/ديســمرب  ،2020قانونًــا يَرمــي إىل تجريــم ِفعــلِ التحـ ُّرش الجنــي
ب ـك ُِّل أشــكاله ،و ُمختلـ ِ
ـف أماكــن وقوعــه .القانــو ُن((( يُعا ِقــب ُمرتك ِبــي هــذا
ـمجلس ،يف الوقت نفســه،
ال ُجـ ِ
ـرم ويؤ ِّمـ ُن الحامي َة والدع َم لـــضحاياه .وأقــ َّر الــ ُ
(((
ٍ
ِ
ت
الـــمعروف بقانــون «حاميــة النســاء
َعديــات عــى القانــون 2014/293
وســائر أفـراد األرسة مــن العنــف األرسي» .اإلقـرا ُر والتعديـ ُـل جــا َءا عــى ضــوء
َّلت لل َّنظر
مشــاريعِ قوانيـــن تَق َّد َم ْت بها الجهاتُ النســائية الـــمذكورة ،فــتَشك ْ
فيهــا لِجــا ٌن برلـــاني ٌة َعرضَ تْهــا للــ ُمناقشة واإلبـرام يف الهيئــة العا َّمــة.
ـال بالنســبة لـــقوانني ِ
وكــا درجـ ِ
ـت الحـ ُ
ذات صلـ ٍة ب َحيــوات النســاء ،جــرى
ـت بهــا الـ ـ ُمنظَّامتُ والـــمجموعاتُ
تحوي ـ ُر((( مشــاريعِ القوانــن التــي تَق َّدمـ ْ
(((
(((
(((
(((

ـتغالال للنســاء واألطفــال»،
نذك ـ ُر مــن هــذه :مجموعــة «نِّسويـــة» ،منـ ـظّمة «كفــى عن ًفــا واسـ ً
و«الهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية» ،عىل التوايل.
نص القانون موجو ٌد عىل موقع مجلس النواب اإللكرتوين:
ُّ
الجمهورية اللبنانية  -مجلس النواب ()lp.gov.lb
ـمس أوضــاع النســاء مــا عــادتْ تَتَّ ِس ـ ُم بال ُبــطء الشــديد
الالفـ ُ
ـت أ َّن وتــر َة الترشيــع لقضايــا تــ ُّ
ٍ
ســنوات مــن
ســت
الــذي عرفنــاه ســابقًا ،فالقانــون ً ،2014/293
مثــا ،جــرى تعديلُــه بعــد ِّ
إق ـراره ،فيــا اسـ َ
ـتغرق إلغــا ُء الـــادة  562مــن قانــون العقوبــات ،مثـ ًـا اثـنـــتا عــرة ســنة!
يرصــ ُد الباحــث الحقوقــي كريــم نـــمر «اثـنـــتا عــرة مالحظــة عــى مقتـــرح (قانــون)
تجريــم التحـ ُّرش يف لبنــان» ،عــى الرابــط/https://legal-agenda.com :إثنتا-عرشة-مالحظة-عــى-
مقرتح-تجريم-الـ�تfbclid=IwAR2VR9mjpItCzY9MH2Rv84ixvshvoF8_zwdgCUIZ4IPYkj�?/
ّ
ZlDyJqRlSEI5k
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النســائية .لكنهـ َّن ،وكك ُِّل مــر ٍة يُ ِقــ ُّر الـ ُمشــ ِّرع أو يُع ِّدل قانونًا ذا ِصلَ ٍة بالنســاء
ـن اإلقـرا َر أو التعديـ َـل َمكسـ ًبا ،سـ َيتب ُعه مزيـ ٌد مــن ال ِّنضــال لــتَصويبه،
حسـ ْ َ
ـ يَ َ
ـح أكــر ش ـ َب ًها بالـــمرشوع الـ ُمقتـ ـ َرح مــن جانبه ـ ّن .إ َّن إب ـرا َم
ألجــل أ ْن يُصبـ َ
قانــونٍ يُج ـ ِّرم التح ـ ُّر َش الجنــي ،عــى الرغــم م ـ َن الـــمثالب التــي ت َعتـــريه،
أدخــل إىل اللغــة القانونيــة ُمصطل ًحــا ميكــن
َ
ـب أهميـــته مــن كَونــه
يكتسـ ُ
(((
ـي «األخالقــي»
َوص ُفــه بتعابيــ َر ُســلوكي ٍة ُمحـ َّددة خاليــة ،تقريبًــا ،مــن ال َوشــ ِ
ـال الــ ُمصطلحات التــي اسـتُ ِ
خد َم ْت يف مــوا َّد قانونيـ ٍة ِ
كــا هــي حـ ُ
ذات صلــة،
لـ ـ َينض َّم بذلــك إىل مجموعــة الـ ـ ُمصطلحات التــي ميكــن وصفُهــا بـ«العنــف
الجنــي».
ـي والقانــون نُشــر إىل أ َّن تجري ـ َم التح ـ ُّرش الجنــي
العنـ ُ
ـف الجنـ ُّ
هــو الحلقـ ُة األخــرة ،وليسـ ِ
ـت اآلخــرة ،يف سلســل ٍة مــن تَجريـ ِـم ال ُعنــف القائــم
عــى ال َجـــندر ،وهــو مـ َن العناويــن الرئيســية يف ال ِّنضــال ِضـ َّده .هــذا ال ِّنضـ ُ
ـال
ـلت نتائ ُجــه يف إقـرار مجلــس النــواب اللبنــاين ،يف العــام  ،2014القانــون
تَكـلَّــ ْ
ِ
ألنـــاط «ال ُعنــف
الجنــي» يف تعريفــه
نــف
َ
 2014/293الــذي
شــمل «ال ُع َ
َّ
ٍ
ِ
كانــت النســا ُء الناشــطاتُ يف ُمنظَّامتهــ َّن قــد َر َصــ ْد َن
أنـــاط
األسي» ـ
َ
َوصلْ ـ َن ،باالختبــار ،إىل
تأثيـ ـراتها عــى ال ِّنســاء ب ـأُ ِّم العــن وتَعامل ـ َن معهــا وت َّ
أ َّن رد َع اللجــوء إىل ال ُعنــف ومعاقبــ َة ُمرتكبيــه ،كــا حاميــة ضَ حايــاه((( ،ال
تَكفلُهــا القوانـ ُن َمر ِع َّيـ ُة اإلجـراء ،ف َيلــز ُم الترشيـ ُع((( لقانــونٍ يحمــي الضحيـ َة
ب ـ َرد ِع الجــاين وعقابــه ،و َجعــل تطبي ـعِ ال ُعنــف يف ثقافتـــنا االجتامعيــة قي ـ َد
الـ ُمرا َجعة.
وفق ناشطني حقوقيِّـني.
نص القانون يُحيل إىل تعابيـ َر أخالقي ٍة َ
((( ُّ
((( لـتفصيل ذلك ،يُنظر يف (زلـزل.)2016 ،
ـي لــتَرشيع حاميــة النســاء
((( حمـ َـل هــذا الـمطــ َ
ـلب وناضـ َـل مــن أجــل تحقيقــه «التحالـ ُـف الوطنـ ُّ
ـتغالل للنســاء واألطفــال» .يُنظــر يف:
مــن ال ُعنــف األرسي» بقيــادة منظّمــة «كفــى عن ًفــا واسـ ً
https://www.kafa.org.lb/ar/node/19
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ـض مــوا ّد مـ ْن
ـت بعـ َ
مــع القانــون  ،2014/293ومــع التعديــات التــي طاولـ ْ
ـمس ُمتا ِب ُعـــها تو ُّج ًهــا أقـ َّـل تجريـ ًدا مــن ذي قبــل ،وأكرث
قانــون العقوبــات ،يلــ ُ
تَـنـ ُّبــ ًها للنــاس الـ َمع ِنـ ِّيـــن بهــا ،ضَ حايــا و ُمرتكبــن .ومــن عالئــم هــذا التو ُّجه،
مثـ ًـاُ ،متابعـ ُة َمـــآل األحــكام ،وتعليـ ُـق الحكــم النهــا ِّيئ فيهــا اســتنا ًدا إىل نتيجة
التدابــر التــي يس ـ ُع القــايض فَرضهــا عــى أط ـراف القضيــة .نُشــر ،بشَ ــكلٍ
ـاص ،إىل الـــادة  20مــن قانــون  (((2014/293التــي تُخ ـ ِّول القــايض تقدي ـ َر
خـ ٍّ
وجــوب إحالــة الجاين/الـ ـ ُمع ِّنف إىل التأهيــل النفســاين مــن أجــل مســاعدته
عــى التخل ِ
ــل خالفاتــه يف األرسة ،وحيــث
ُّــص مــن اللجــوء إىل العنــف ل َح ِّ
ـص مرج ًعــا للقــايض يف إطــاق ُحكمه
يُشـكِّل تقريـ ُر الـــمعالِج النفــي الـ ُمختــ ِّ
النهــايئ بشــأن تأ ُّهـــل الجــاين للعــودة إىل أرستــه ،و ُمامرســة دوره األرسي (يف
أكــر األحــوال يَقــي قــايض األمــور الــ ُمستع َجلة ،مثـ ًـا ،بــرورة تــرك الجــاين
منــ َ
ـزل األرسة لضــان «عــدم تَع ُّرضـــه» ألفـرا ٍد مــن أرستــه) .يف هــذه الـــا َّدة
الســعي لحاميــة الـــمرأة (أو عـــموم أفـراد األرسة) مــن العنــف
بيــانٌ ،ال عــى َّ
فحســب ،إنـــا أيضً ــا عــى محاولــة ضــان اســتمرار هــذه الحاميــة بتَعديــلِ
ُســلوك الجــاين و ُميولــه الشــخصية العنيفــة .الـــادة  20مــن هــذا القانــون ت َق ُع
يف إطــار تو ُّجـ ٍه ترشيعــي يُد َعــى بـ«الترشيــع العالجــي»(((.
نص القانون  2014/293عىل الربطhttp://www.isf.gov.lb/files/293.pdf :
((( يُنظَر يف ِّ

ـي هــو عقيد ٌة  doctrineجديدة نِســب ًّيا تُســتخدم يف العلــوم االجتامعية ـ القانونية
((( الترشيـ ُع العالجـ ُّ
لدراســة تأثــر النظــام القضــايئ عــى الـــمشاركني .هو فلســف ٌة ومنهجي ٌة ويُـمثِّـــل تح ّو ًل نـــموذجيًّا
 paradigmatic shiftيف طُــرق التفكــر يف القانــون الــذي بـــدأ يف أواخــر الثامنينيــات مــن القــرن
الـــايضُ ،مســت ِم ًّدا ُمسـ ِّوغاته مـ َن الثــورات ال ِعلـــمية يف مجــاالت الصحة العقلية وعلـــم االجتامع
وعلـــم النفــس والعلــوم السياســية .والفلســف ُة الحاملــة للترشيــع العالجــي هــي التاليــة :إ َّن
ونتائــج تطبيقهــا مؤث ِّــر ٌة َســل ًبا أو إيجابًــا عــى ال َّرفــا ِه النفــي لألفــراد أو
القواعــ َد القانونيــة
َ
الجامعــات الـ َمع ِنيِّـــن بالنظــام القانــوين .أمــا َمنهجِ ـ َّيــ ُته ف ُمســت َم َّد ٌة مــن مبــادئ أساســي ٍة ثالثــة:
 1دراســة النتائــج الع َمليــة للقوانــن واإلجــراءات القانونيــة للتأكُّــد مــن كيفيــة تأثريهــا يف
مســاعدة النــاس أو يف أذيتهــم ،بحســب الحالــة.
 2دمــج هــذه النتائــج يف العلــوم االجتامعيــة يف عمليــة َسـ ِّن القوانــن مــن أجــل تحســن النتائــج
إىل الـمستوى العالجي الـمطلوب.
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أيضً ــا ،ويف التو ُّج ـ ِه ن ِ
َفســهُ ،عـ ـ ِّدل َِت الـــاد ُة  505يف العــام  2017بـ ـ ُموجِب
ـب فتــا ًة بــن ِس ـ ِّن
القانــون  ،2017/53الــذي يَقــي بــأ ْن يســتفي َد َمــنِ اغتصـ َ
(بالســجن مــن
الخامسـ َة عــرة والثامـــن َة عــرة مــن تَعـــليق ال ُحكــم عليــه َّ
ثالثــة أشــهر إىل سنـ ـتَني) يف حــال تَــز َّوج مــن ضَ ِح َّيـــته زوا ًجــا صحي ًحــا(((1؛
وحيــث أ َّن التعليـ َـق الـــمذكو َر مرشو ٌط بــتَقري ٍر يُ ِعـ ُّد ُه «الـــمساع ُد االجتامعي،
ـروف القـ ِ
يأخـ ُذ ب َعــن االعتبــار ظـ َ
ـاص االجتامعيــة والنفســية» .ويجري ت َحيِــ ُن
هــذا التقريــر تبا ًعــا ك َُّل ســتة أشــه ٍر لـــمد ِة سـ ٍ
ـي
ـنوات ثــاث قبــل أ ْن يَقـ ِ َ
القــايض بوقــف ُمالحقــة الجــاين .ويَ ُعـ ُّد الطـ َ
ـبب مــروع» ،خــال
ـاق «دون سـ ٍ
هــذه الـــمدةُ ،ح َّجـ ًة لــ ُمالحقة الجــاين وإنـزال العقوبــة ـ الــ َمنصوص ِة التــي
ـت ســابقًا ـ بـــه.
ُعلِّ َقـ ْ
كذلــك ،فــإ َّن الـــاد َة  586مــن قانــون العقوبــات ،مثـ ًـا ،الواقع ـ َة تحــت
الفصــل الثالـ ِ
ـث وعنوانــه «االتِّـــجار بالبشَ ـــر» ،من البــاب الســابع ذي العنوان:
«يف الجرائــم الـــ ُم ِخلَّة باألخــاق واآلداب العا َّمــة» ـ تُعطــي لوزيــر العــدل
الصالحيـ َة بــ َع ِ
مؤسسـ ٍ
قد «اتــ ٍ
تخصصــة لــتَقديم
ـات أو جمعيــات ُم ِّ
ـفاقات مــع َّ
الـــمساعدة والحاميــة لضحايــا الجرائــم الــ َمنصوص عليهــا يف هــذا الفصــل»،
تَليهــا مــاد ٌة ُمكـــ ِّملة تقــي بالعمــل عــى توفــر الـــموارد الالزمــة لذلــك
التقديــم.
مــا ور َد يف الـــادة  20مــن القانــون  2014/293اللبنــاين ،أو مــا َدعونــا ُه
ِ
تناولــت الحكــ َم بشــأن
بـ«اإلشــارات» التــي وردتْ يف ِســياق الـــا َّدة التــي
ـاصا كان قـ ِـد اغتـــصبَها ،أو تلــك التــي تُجيــز
« َمصــر» الجــاين الــذي تَــز َّوج قـ ِ ً
 3تثـــقيف الـــمشاركني يف النظــام القانــوين حــول أدوارهــم يكْ يُدرِكــوا أ َّن أداءهم ميكــن أن يكو َن
ذا تأث ـرٍ عالجــي ،أو عــى العكــس مــن ذلــك ُمضــا ًّدا للعــاج ،عــى أنفســهم وعــى اآلخريــن.
وذلــك َســع ًيا لـتَقيِـــيم ال ُّنظُــم القانونيــة وإعــادة تصميمهــا ألجــل تحقيــق أهــداف القضــاء يف
الـمجتمع)Shultz, 2001( .
ِ
ِ
( ((1أُل ِغيَـ ِ
ـت
ـت الـــاد ُة  522مــن قانــون العقوبــات لكـ َّن بعـ َ
ـض ت َضميناتهــا التميِـــيزية جندريًّــا بَقيَـ ْ
يف موا َّد أخرى؛ الـام َّدة  2017/53هي واحد ٌة منها.
80

مبؤسسـ ٍ
تخصصــة مــن أجــل تقديــم
ـات وجمعيــات ُم ِّ
لوزيــر العــدل االســتعان َة َّ
«الـــمساعدة والحاميــة» لـــضحايا جرائــم االتِّجــار بالبشَ ـــر ـ نتســا َءل ،هــل
ميكــن حســبانُها مــن تَضمينـ ِ
ـات سياسـ ٍة ترشيعيـ ٍة جديــدة ُمض َمــرة؟ أم تراهــا
بعــض موا ِّدهــا ،يف ســياق االســتجابة ل َحــر ٍ
ِ
اك
َّلت» إىل القوانــن ،أو
«ت َســل ْ
(((1
ـي تَ ثَّـــل يف توقيــع لبنــان
ُمجتمعــي يَصبــو إىل االنــدراج يف ســياقٍ عالَمــ ٍّ
عــى االتفاقــات الدوليــة( ((1يف العقــود الـــاضية ...مــا بعــد تَوقُّـ ِ
ـف األعــال
ـت بهــا حروبُنــا األهليــة؟
العســكرية التــي َحفلـ ْ
نُشــر إىل أ َّن الــكال َم عــنِ العنــف الجنــي ِض ـ َّد النســاء يف الخطــاب العــا ِّم
أي بعــض الـــمنظَّامت ال ِّنســوِية ،والشــابَّ ِة منهــا تحديــ ًدا،
كان ومــا زال ،بــ َر ِ
خا ِفـــتًا( ،((1و ُمحتا ًجــا إىل اعتــر ِ
ـس مجاالته
اف الـــمجتمع بــه
ً
وخصوصــا مــا ميـ ُّ
رش ُع عىل
الخاصــة (كاالغتصــاب الزوجــي ،مثـ ًـا) .و ُهـ َّن طالَ ْبــ َن أ ْن َ
َّ
يعمل الــ ُم ِّ
ـب مرتكبيــه ،بــد ًءا بـ ـتَسميته (إذ ،كيــف يُج ـ َّر ُم
إب ـرام قوان ـ َن ترد ُعــه وتُعا ِقـ ُ
ِفعـ ٌـل إ ْن لـــم يُس ـ َّم باســمه؟) ،وانتهــا ًء بـتَعيِـــن تفاصيــل تَجرميــه ،وتعديــلِ
ـنت تَـــسويغًا لــه( ،((1أو تــ ِ
ـغاض ًيا عنــه(.((1
مــوا َّد قانونيـ ٍة تض َّمــ ْ
(((1
(((1

(((1
(((1
(((1

ُمسـ َّودة مــروع القانــون  ،2014/293مثـ ًـا ،عمـ َـل عــى صياغتهــا ناشــطاتٌ يف منظّـ ٍ
ـات غــر
ـي وحقوقــي وأمنــي مــع ضحايــا ال ُعنــف ،وأيضً ا
حكوميــة نســائي ٍة عــى ت َــ ٍّ
ـاس نفـ ٍّ
ـي ـ اجتامعـ ٍّ
مــع ُمرتكبيــه ،األمـ ُر الــذي أضفــى عليــه بعضً ــا مــن حساســي ٍة اجتامعيــة ونفســية.
نتكــلَّم ،كــا ال يخفــى ،عــنِ اتفاقـــية سيـــداو ،اتفاقيـ ِة حقــوق الطفــل واتفاقيـ ِة منــع االتِّـــجار
بالبــر .وفيهــا جمي ًعــا وعـ ٌد بتَو ُّجــ ٍه ترشيعــي يســعى لــ ُمالءمة قواني ِنـــنا الوطنيــة مــع مــوا ِّد
رح عــن إعــاء أحــكام
هــذه االتفاقيــات ،وفـ َـق مــا تُ ليــه ُمق ِّدمــة الدســتور اللبنــاين التــي تُـ ِّ
االتفاقيــات الدوليــة عــى أحــكام القوانــن الــ َمحلية .يُنــظَر يف مقدمــة الدســتور اللبنــاين عــى
الرابــط/https://www.lp.gov.lb/backoffice/uploads/files :
مثل :صوت ال ِّنـسوة
يُنـظَر يف الـمواقع ال ِّنسوِية اإللكرتونيةً ،
 https://www.sawtalniswa.orgـ ومجلَّة «كـحـل» .https://kohljournal.press/ar
ــت) مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين التــي متنــ ُع
نُشــرً ،
مثــا ،إىل الـــادة ( 522التــي أُل ِغ َي ْ
ِ
الـمغتـصب يف حال ت َز َّوج ضحيتَه زوا ًجا صحي ًحا.
العقاب عنِ
َ
ـب َمـ ْن أكــر َه «غيـــر زَوجِ ه» عىل
الـــادة  503مــن قانــون العقوبــات ،مثـ ًـا ،ت َـــقيض بــأ ْن «يُعاقـ َ
الجامع بالعنف والتهديد».
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إ َّن االهتــا َم بالعنــف الجن ـيِّ الــذي أب َدتـــه الـــمنظَّامتُ ال ِّنســوية( ((1يف
لبنــان ،متثَّـــل بالبحــث عــن وســائلِ حاميــة ال ِّنســاء والفتيــات منــه بشَ ــكلٍ
ـاص ،وشكَّـــل واح ـ ًدا مــن مداخــل أنشــطتها يف مجــال ُمناهضــة العنــف
خـ ّ
القائــم عــى الجنـــدر بـــصف ٍة عا َّمــة.

ٌ
ٍ
امرسات ُمس َتـنيـــرة نُشري إىل أ َّن االنخرا َط
أبحاث ودراسات :لــ ُم
ـي ،الذي انتَـــه َجته الـــمنظَّامتُ ال ِّنسوي ُة غيــ ُر الحكومية ،يف التعامل مع
العملِــ َّ
ضحايــا العنــف مــن النســاء (واألطـــفال أيضً ــا) ـ أثـــم َر معرفـ ًة بالـــموضوع،
ـج التد ُّخــل مــع ضحايــا العنف
وحاجـ ًة إلنتــاج الـــمزيد منهــا.
ً
خصوصــا وأ َّن نهـ َ
مجاالت قانونيــة ِ
ٍ
وصحي ٍة
ـرض اللجــوء إىل ُمختــصِّني ُمحتـــرفني من
و ُمرتكبيــه فـ َ
تتوســع تب ًعا لـــطبيعة الـــمسألة ولــتَن ُّوع أنـــاط
واجتامعيــة ونفســية ،ر ْ
احت َّ
العنــف الواقــع عــى النســاء .وإذ تَب َّيـــن أ َّن العنـ َـف ضــد النســاء هــو ،وا ِق ًعــا،
بالســياق الـــمجتمعي
عنـ ٌ
ـف قائـ ٌ
ـم عــى الجنــدر ،األمـ ُر الــذي يَفتــر ُِض معرف ًة ِّ
ختصــ ًة
ُ
الــذي يَكتـــ ِنفُه ،ويُســ ِّوغ لـــوقوعه،
ويجعــل أشــكالَه وأنوا َعــه ُم َّ
ُمبجتمعاتنــا ،ومــا يَنطــوي ذلــك عــى رضورة تنفيــذ الدراســات واألبحــاث
ألجــل إنتــاج معرف ـ ٍة حــول ظاهــرة العنــف واس ِتـــقصاء ُس ـبُل التعامــل مــع
ضَ حايــاه مــن جهــة ،ومــن أجــل نــر ثقافــة ُمناهضتــه بني الفئــات الـــمختلفة
الـ َمع ِنــ َّية بــه ،مــن جهـ ٍة ثانيــة.
وقــد نـ َ
ـاص ،نَصي ًبا
ـال العنـ ُ
ـف الجنــي ،الــ ُمام َر ُس يف إطــار األرسة بشــكلٍ خـ ّ
(((1
مــن هــذه الدراســات .فباإلضافــة إىل االهتــام ب َر ِ
صــد ُحدوثــه وتوات ُــرِه ،
( ((1يُنظــر مثـ ًـا ،يف األنشــطة الــ ُمتع ِّددة التــي نَ ّفذَتها الـــمنظّم ُة غيــ ُر الحكومية «أبـــعاد :الـــموارد
ٍ
رشيعات
ــعي لـــتَ
والس ِ
مــن أجــل الـــمساواة بــن الجنســن» يف مناهضــة العنــف الجنــي َّ
تُج ِّرمــه؛ وهــي ُموث َّـــقة عــى موقعهــا اإللكــروين  .https://www.abaadmena.orgويُنظــر
أيضً ــا عــى أنشــط ٍة شــبيهة نَفذَتهــا الـــمنظّم ُة غـ ُر الحكوميــة «التج ُّمــع النســايئ الدميقراطــي»
عــى موقعهــا  .https://www.rdflwomen.orgوغيـــرهام أيضً ــا.
ـت نســب ُة النســاء الـ ُمبلِّـــغات عــن العنــف ،لــدى
( ((1يف إحــدى الدراســات الـ ـ َميدانية مثـ ًـا ،بلغـ ْ
ـج لـ ـ ُمناهضة العنــف األرسي ،اللــوايت ت َع َّرض ـ َن
ـ
الـــمنظّامت غــر الحكوميــة التــي ت ُن ِّفــذ برام َ
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والســلوك
واألثـ ِر الــذي يُحدثــه ذلــك ُ
العنف يف الجســد والنفس ويف الـــمشاعر ُّ
لــدى النســاء (القـــاق وســكر ،2016 ،مثـ ًـا) ،أو األطفــال (أســطا وزمالؤهــا ،2008 ،مثـ ًـا) ـ
نجـ ُد أ َّن البحــثَ يف الشِّ ـ ِّـق القانــوين مــن الـــموضوع قــد اســتحو َذ عــى اهتامم
مثل)،
الباحثــن ،فــ َجرى تناولُــه حرصيًّــا يف أعــال بعــض الباحثــات (زلــزلً ،2016 ،
أو عنوانًــا فرعيًّــا يف در ٍ
مثــا) ،وبــل ويف تطبيــق
اســات أخــرى (بيضــونً ،2012 ،
القانــون أيضً ــا (كرامــة.)2020 ،
تنضـ ُّم هــذه الورقـ ُة إىل طائفــة الدراســات يف موضــوع «العنـــف الجنــي».
ـي َحــول هــذا النــ ِ
ـمط مــن
هــي محاولـ ٌة للنظــر فيــا إذا كان االهتــا ُم البحثـ ُّ
العنــف يف القانــون مــن جهـ ٍة ،وال ِّنــ ُ
ـوي يف مناهضــة العنـــف القائم
ـضال ال ِّنسـ ُّ
عــى الجنــدر مــن جهـ ٍة ثانيــة ـ قــد وجـ َدا صـ ًدى يف الــ ُمامرسات القضائيــة
للنســاء القاضيــات .هــذه الـــمحاول ُة تج ُد ُمسـ ِّوغاتها يف عا ِمــلَني:
ـي يف الســنوات األخــرة
أولُهــا :يَكـــم ُن يف افـ ـراض أ َّن ال َّنـــشا َط الترشيعـ َّ
عندنــا ،قــد جــاء يف ِســياق التحــوالت التــي طالـ ِ
ـت االتجاهــات القضائيــة يف
ـت يف إطــار أطروحــات األمــم
الـــمجتمعات الراهنــة .هــذه االتجاهــاتُ ِصي َغـ ْ
الـــمتحدة ِ
ذات الصلة ،وقـــد تَجلَّت ،وهو ما يُ ِه ُّمـــنا يف هذه الورقة ،بــ ُوجوب
ـنيات ِ
ـات ِذهــ ِ
اإلصغــاء إىل نَبــض الـــمجتمع وتَقلُّبـ ِ
ناسـ ِه وت َغ ُّيـــر أحوالهم ـ وما
يتض َّمــن ذلــك مــن االســتفادة من الهوامــش التــي يُوفِّرهــا القانو ُن الـــمكتوب،
مثــا ،للقــايض(ة) يف التطبيــقَ ،
بــدل الثبــات يف قَوقعــ ِة القواعــد الصارمــة
ً
التــي تُنظِّــم تطبي َقــه (ســليامن وبيضــون ،قيــد النــر).
هــذا االتجــا ُه عبَّـــرتْ عنــه ،وتنشـ ُط يف إطــار أطروحاتــه ،مجموعـ ٌة حقوقية
غيــ ُر حكوميـ ٍة لبنانيــة (وعربيــة أيضً ــا) هــي الـمفــكِّرة القانونيــة( .((1وقـــد
لـــ ُع ٍ
جنــي مــن أزواجهــن وآبائـــهن أو إخوانهــن الذكــور ( %83بيضــون،2010 ،
نف
ٍّ
وبلغــت نســب ُة األطفــال مــن اإلنــاث والذكــور الذيــن ت َع َّرضــوا لـ«أحــد
صــص.)152-151 .
ْ
مثــا).
أشــكال العنــف الجنــي» ( %16,1أســطا وزمـــاؤهاً ،2008 ،
( ((1يُنظَر يف موقع «الـمفكرة القانونية»https://www.legal-agenda.com :
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ـت شــعا َرها «ال تَتـــركوا القانــو َن للقانون ِّيــن»( ((1يف َدعوتهــا مــن أجــل
أطلقـ ْ
ٍ
الحقوقــي العــام ،بــد ًءا مــ َن
فئــات مجتمعيــ ٍة مختلفــة يف الـــمسار
إرشاك
ِّ
ِ
تداعيــات تَطبيقــه ،مــرو ًرا بـــ َمسارات
الترشيــع للقانــون وانتهــا ًء ُمبالحقــة
ـكام التــي تُل َفــظ بنــا ًء عليهــا ـ وكــذا من أجل
الــ ُمحاكامت التــي تُجــرى ،واألحـ ِ
إحــداث تعديـ ٍ
ـات يف هيكلَــة الـــمؤسسة القضائيــة وإعــادة تنظيــم القضــاء
تجســدتْ أيضً ــا ،يف َحـراك الفئــات الــ ُمترضِّ رة مــن
مبُج َملــه .هــذه االتجاهــاتُ َّ
لعل تغ ُّيـــر
ـت مجتمعاتناَّ ...
بُــطء الترشيــع يف االســتجابة للتغ ُّيــرات التي طاولـ ْ
أحــوال النســاء كان مــن أه ِّمهــا .وكان إعــا ُن الـــمنظّامت ال ِّنســوية ،مثـ ًـا ،عــن
كونهــا ُمشــارك ًة فا ِعلـ ًة يف الترشيــع ،ال ُمن َف ِعلـ ًة بــه فقــط ،عــر َصــو ِغ مشــاريعِ
رشع والفئــات السياســية الـــمؤث ِّرة يف قراراتــه ـ
القوانــن والضغــط عــى الــ ُم ِّ
ِم ـ ْن مظاهــر تفعيــل ذلــك الشِّ ــعار.
أ َّمــا العامـ ُـل الثــاين :فـــهو مــا نَشــه ُده يف القضــاء اللبنــاين مــن ت َــزايُ ٍد ُمطَّــر ٍد
يف أعــداد النســاء بحيــثُ قــارب النصــف( ،((2وهــي النســب ُة األكــر يف البــاد
العربيــة( .((2هــذه مســأل ٌة جديــرة باالهتــام ألنهــا ذاتُ ِصلَــ ٍة مبوضــوع
خاصـ ًة ،بـ«الكـــوتا
التميِـــيز اإليجــايب الــ ُموقَّت تجــا َه النســاء ،والــذي يُعـ َرف َّ
النســائية» .إ َّن الفَذلكـ َة الـــمنطقية الحا ِملـ َة لـ«الكوتــا» ،تــرى أ َّن ازديــاد أعدا ِد
( ((1انـظُرhttps://bit.ly/3cbG5cp :
( ((2يف لبنــان ،يُتوقَّــع أ ْن يتخطَّــى عــد ُد القاضيــات عــد َد القضــاة يف غضــون الســنوات القليلــة
القادمــة بســبب بُلــوغ عــد ٍد غــر قليــلٍ مــن القضــاة ِسـ َّن التقاعــد ،وتزايـ ِـد عــدد الـ ُمنتَــ ِ
ـسبات
إىل معهــد القضــاء (الشــايع.)2018 ،
اوحــت نســب ُة القاضيــات إىل القضــاة ،وبـــ َحسب
( ((2يف بالدنــا العربيــة األربعــة والعرشيــن ،تر
ْ
ً
الصفــر (كــا هــي حــال مصـــر،
إحصــاءات  ،2018بــن أ ْن تكــو َن صفــ ًرا أو قريبــة مــن ِّ
وموريـــتانيا ،و ُعــان ،وقطــر ،والصومــال واإلمــارات العربيــة الـــمتحدة والكويــت (حتــى أمـ ٍـد
ليــس بـــبعيد) ،وبــن اقتـ ـرابها مــن ال ِّنصــف (كــا هــي حــال تونــس والجزائــر) ،والـ ـ ُمساواة
تـــا ًما (كــا يف لبنــان) .فيــا تق ـ ُع البلــدا ُن األخــرى بــن هذَيــن ال َح َّديــن .ويف بعــض حـ ِ
ـاالت
ـاب قاضيـ ٍ
ـات متا ًمــا ،يوجـ ُد ُم َّدعيــاتٌ عا َّمــاتٌ (كــ َحال عـــان والصومــال واإلمــارات العربيــة
غيـ ِ
ِ
ٍ
ـنت قاضيــات حديثًــا بَــدأن
الـــمتحدة)( .اإلســكوا .)2018 ،الجديـ ُر ذكــره أ َّن دولـ َة الكويــت عيَّــ ْ
ُمامرس ـ َة عمله ـ َّن يف كانــون الثــاين (ينايــر).2021 ،
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النســاء يف مواقــع ات ِّخــاذ الق ـرار ،متــى جــاو َز الكُتل ـ َة ال َح ِر َجــة ،critical mass

يجعـ ُـل تلــك الـــمواق َع أكــر تَعبـ ًرا عــن حساســي ٍة جندريــة( ((2يف تنــاول قضايا
الـــمجتمع ...ومــن قضايــا النســاء ،تحديـ ًدا.
فهــل إ َّن القضــا َء ،حيــث تَحقَّــ ِ
ـقت الكوتــا النســائي ُة تلقائيًّــا ،بــل تَجاوزَتهــا
ـ يُفــي بــه ألن يكــو َن أكــر حساســي ًة جندريًّــا ...وهــل ســتكون القاضيــاتُ
أكــر دعـ ًـا للنســاء عندنــا؟
ِ
امرسات القضائيـ َة للقاضيــات ،الــ ُمتكاثر ِة أعدادهـ َّن
عـملــ ًّيا ،هــل إ َّن الــ ُم
يف ســلك القضــاء لــتَتجاو َز الكوتــا الـــأمولة ب َحســب الحركــة ال ِّنســوية عندنــا
ـ ستُظـ ـهِر حساســي ًة أكــر مــن زمالئهــن القُضــاة (األقــدم عه ـ ًدا يف القضــاء،
ويف التعامــل مــع الـــموضوع ،تال ًيــا) تجــا َه قضايــا النســاء(((2؟ وتجــا َه ضحايــا
العنــف الجنــي ،تحدي ـ ًدا؟
يف محاولتـــنا البح ِثـــية ،سـ َنبحثُ عــن فــروقٍ يف التـنــ ُّبه لألثــر الــذي يُ ِ
حدثه
الجنــدر عــى الـ ـ ُمامرسات القضائيــة لــدى القاضيــات والقضــاة .واختـــرنا أ ْن
نبحــثَ عــن تجليـ ِ
ـات ذلــك «التـنــ ُّبه» يف اســتطال ٍع أو ٍّيل يتـــناول ُمامرســاته َّن
القضائيــة يف ذلــك اإلطــار ،وذلــك مــن أجــل تحصيــل إجاب ـ ٍة أ َّوليــة ،لعلَّهــا
ـمح بصياغــة أســئل ٍة أكــر دقَّـ ًة عــن الـــموضوع.
تسـ ُ
( ((2ويف إشــار ٍ
ات ُمقتـــضَ بة يف كالم بعــض القاضيــات نجــ ُد بعضً ــا مــن هــذه الحساســية لــدى
ـائل تحمـ ُـل َوشْ ـ ًيا مــن التميِـــيز الجنــدري ،أو التميِـــيز ِضـ َّد قليــي الحيلــة (األطفــال
هــؤالء ،تجــاه مسـ َ
ُ
َ
وذوي الحاجــات الخاصــة وكبــار السـ ّن ،مثـ ًـا) .يُنظــر« :اللبنانيـة األوىل ونظيـــرتُها األلـــانية وقاضياتٌ
لبنانيــات يف لقــا ٍء حــواري يف بعبــدا» ،نشـــرة التيــار الوطنــي الحــر ،يُسـ َـر َجع مــن الرابــط:
/https://www.tayyar.org/News/Lebanon
ـغل يف هــذا الســؤال باحثــون غربيــون ،وأثـــم َر أدبيـ ٍ
ـات يف ميــدان القانــون الـــمجتمعي
( ((2اِنشـ َ
 . socio - legal studiesونحــن أث َبـــتنا مراجعـ ًة لهــا يف (ســليامن وبيضــون ،قيــد النشـــر) .وهو
واح ـ ٌد مــن األســئلة التــي طر َحهــا باحثــون حقوقيــون مــع تكاثــر أعــداد النســاء يف القضــاء
اللبنــاين .نذكـ ُر مــن هــؤالء ،مثـ ًـا( :كرامــة وصاغيــة.)2018 ،
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وأســلوب تَشكيـــلها يف هــذا االســتطال ِع األ َّويل ،نُحــا ِول
ال َعـ ِّيـــن ُة
ُ
اإلجابـ َة عــن تســاؤالتنا ب َرصـ ِـد الفــروق يف الــ ُمامرسة القضائيــة بــن القاضيات
ـب إىل
والقُضــاة يف مجــال العنـــف الجنــي ،تحديـ ًدا؛ وذلــك بالنظــر عــن كَثـ ٍ
ـات ألشـ ٍ
ُمحاكـ ٍ
ـخاص أُدينــوا َمبو ِجــب مــوا َّد مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين،
تنــدرج يف إطــار مــا تدعــوه
وتقــ ُع تحــت عناويــ َن مختلفــ ٍة يَســ ُعها أ ْن
َ
الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية بـ«العنــف الجنــي»( .((2وســبيلُنا إىل ذلــك كان تجميـ َع
أحكام/وثائـــقِ ُمحاكـ ٍ
ـات( ((2جــرتْ بعــد العــام  .2011وهــذه ســن ٌة كانــت
ِ
الصلــة بـــا يُد َعــى يف الــكالم الــ ُمتداول بـ«الجرميــة
فصلِيـ ًة يف الترشيــع ذي ِّ
ِم َ
تلخيصــا «جرميــة الــرف») ،فـــفي آب
ـرف» (أو
ب َدا ِعـــي الحفــاظ عــى الـ َّ
ً
مــن هــذه الســنة أُل ِغ َيـ ِ
ـت الـــاد ُة  ((2( 562مــن قانــون العقوبــات .اإللغــا ُء كان
مبثابــة اإلعــان عــن تعديــلٍ يف اتِّجاهـ ِ
فهوم جنســانية
رشع اللبناين لــ َم ِ
ـات الــ ُم ِّ
الخاصــة» مــن جه ـ ٍة ثانيــة (بيضــون،
ال ِّنســاء مــن جهــة ،ولـ ـ َمفهوم «العدالــة
َّ
ص 2008 ،170 .ـ مغيــزل.)2000 ،

ـول وال ُّنـبــ ِ
نُشــر إىل أ َّن الفصـ َ
ـذات التــي تق ـ ُع يف إطــار البابَيـــن الســادس
ـاول الحـ ِ
والســابع مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين ،والتــي تتنـ ُ
ـاالت التــي ميكــن
إدرا ُجهــا يف إطــار مــا اصطُــلِ َح عــى تســميته بـ«العنــف الجنــي» يف الخطاب
مثــا ـ هــذه الفصــول ،وتلــك ال ُّنـبـــذات لـــم ت َُصــ ْغ بالـــ ُمصطلَح
ال ِّنســويً ،
ـمصطلح غيـــر ُمتداو ٍل
يجعل هذا الــ
الـــمذكور (العنــف الجنــي) ،األمــر الذي ُ
َ
ِ
أدبيــات القضــاء يف لبنــان ،وال يف َسديــات الـــ ُمحاكامت .لــذا فإنَّنــا ،ويف
يف
َســعيِنا لل َّنظــر يف وثائــقِ ُمحاكـ ٍ
ـات تناولـ ِ
ـت الـــموضوع ،اعتمدنا ما افتـــرضناه
مثــا ،يف عناويــن الفقــرات يف مقالتـــنا« :العنــف الجنــي :تجليــاتُ اإليديولوجيــا
( ((2يُنظَــر ً
الجنسانية» (بيضون.)2012 ،
( ((2نستخد ُم يف هذه الورقة تعبيـ َر «وثائق الـمحاكامت» لـام يَدعوه الحقوقيون «أحكا ًما قضائية».
( ((2هكــذا ،فــإ َّن قاتـ َـل «زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو أختــه» مــا عــاد بوسـ ِعه االستـــفادة
«مــن العــذر الـ ـ ُمخفِّف يف حــال فاجــأ أيًّــا م ـ ْن هــؤالء يف ُجــرمِ ال ِّزنَــا الـــمشهود ،أو يف حالــة
ال ِجــاع غــر الـــمرشوع ،فأقــد َم عــى قتــل أحدهــا أو إيذائــه بغــر َعمــد».
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مسائل/جـــنايات ،نذكــ ُر أه َّمـــها :االغتـــصاب،
َ
ُمشــت َم ًل بهــذا العنــوان مــن
وال ِفعـ َـل الــ ُمنايف ِ
ـض البــكارة ،والــ ُمداعبة،
للحشــمة ،و ُمامرســة الفحشــاء ،وفَـ َّ
ـض عــى الفجــور ،و ُمامرســة الدعــارة؛ وهــي
واإلكـرا َه عــى الــ ُمجا َمعة ،وال َحـ َّ
الكلـامت/الـــمفاتيح التــي اعتم َدها «مركـ ُز الـــمعلوماتية القانونية» ـ الجامعة
اللبنانيــة(.((2
ـت لدينــا مجموعـ ٌة مــن األحكام/وثائـــقِ الــ ُمحاكامت التــي
هكــذا ،تج َّمعـ ْ
نَعت ِم ُدهــا للبحــث يف تنــاول موضــوع العنــف الجنــي؛ وهــذه مختــار ٌة مــن
ـت عــنِ البحــث اإللكــروين مــا بعــد العــام  2011يف
بــن مجموعـ ٍة أكــر نَج َمـ ْ
ِ
/الـمفاتيح الـمذكور َة أعاله
الكلـامت
أي أنَّـــنا اعت َمدنا
موقع الـــمركز الـمذكورْ .
َ
للبحــث اإللكــروين الــ ُمتاح يف «الـــموسوعة القانونية» لــتَجميع الــ ُمحاكامت
أي مــن هــذه الـــمفردات ـ فـ ـ َحصلنا ،بذلــك البحــث،
التــي ور َد فيهــا ِذك ـ ُر ٍّ
ـس عشـــرة وثيقـ ًة مــن الوثائــق مــن محكمــة التَّميِـــيز أو الجنايــات
عــى خمـ َ
يف بــروت وجبــل لبنــان .وقــد تــرأَّ َس ِسـتًّا مــن هــذه الــ ُمحاكامت نـــساء ،فيام
ـمح لنــا بــ َر ِ
صد فــروقٍ  ،إن ُو ِجـدَتْ ،
تــرأَّ َس تِسـ ًعا منهــا رجــال .األمـ ُر الــذي يَسـ ُ
يف النظــر إىل دعــوى تتــ ُ
والحكم
ـناول «العنـ َـف الجنــي» ،و ُمعالجــ ِتها قضائ ًّيــا
ِ
ـرأس الـــمحكم َة قاضي ـ ٌة ،والثانيــة ،حــن
بشــأنها ،يف الحالتَــن :األوىل ،حــن تـ ُ
يرأســها قـ ٍ
ـاض .ونحــن َجعلنــا ُمل َّخ ًصــا ل ـك ُِّل واحــد ٍة مــن هــذه الـــمحاكامت
ُ
(يُنــظَر يف الـــملحق) ،وأَعطينــا رقـ ًـا لـك ُِّل واحــد ٍة منهــا ،وأطلقنــا عليهــا اسـ َم
«حالـة».
ـسه يف نظــر ٍة أ َّوليـ ٍة عــى وثائقِ
وثيـــق ُة الـ ُمحاكَـــمة :الشكــ ُـل نَفــ ُ
الــ ُمحاكامت ،ال يــرى الناظـ ُر اختالفًــا يف شــكل وثيقــة الــ ُمحاكمة ،أيًّــا كانــت
الــ َمحكمة وأيًّــا كان رئيـــسها؛ فهــي ُم َه ْيكَـــل ٌة بطريقـ ٍة ثابتــة ،وتحــت عناويـ َن
( )27يف موقع مركز الـمعلوماتية القانونية يف الجامعة اللبنانية ،تعريفًا به:

justice.gov.lb/index.php/department-details/14/2
http://www.legiliban.ul.edu.lb/Default.aspx
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ويعمــل كات ُبهــا ذو ال َخــ ِّط الــرديء( ،((2غال ًبــا ،عــى تنفيــذ
ُ
تتكــ َّرر يف كُلِّهــا.
ـس
التَّـــرسيمة نَفســها ،واتِّبــا ِع
ُ
التسلســل َعيــ ِنه .ويـ ُ
ـرواح عــد ُد صفحــات الخمـ َ
عشـــر َة وثيقـ ًة التــي بــن أيدينا ،مــا بني اثنـتَيـْــن إىل تسـعٍ وثالثــن .واالختصا ُر،
أو االس ِتــ ُ
ـرسال ،يف تدويــن وثيقــة الـ ـ ُمحاكمة تابعــان لـ ـتَعقيد القضيــة قَيـ ِـد
النظَــر ،وعــد ِد الـ ُمتـــهمني والشــهود فيها ،ال تب ًعــا لـ«جنس» رئيس الـــمحكمة.
أيضً ــا تطـ ُ
ـول رسدي ـ ُة القضايــا أمــام محكمــة التميِـــيز عــن تلــك التــي ت ُقــام
ـبب ِ
نفســه.
للسـ ِ
أمــام محكمــة الجنايــات َّ
تتَّس ـ ُم َسديَّــاتُ الـ ـ ُمحاكامت ،وفـ َـق مــا يُثـ ـ َبت يف وثائقهــا ،مبَن ًحــى شــب ِه
ثابـ ٍ
ـص عــى ذلــك الكاتــب)
عي كاتبهــا (واق ًعــاَ :مــن أَمــى النـ َّ
ـس ِ
ـت يتمثَّـ ُـل بــ َ
تهم مــع مــا َّد ٍة ،أو أكــر ،مــن قانــون العقوبــات
بإب ـراز ُموا َءمــة ُســلوك الـ ـ ُم ِ
(وهــو مــا يُعـ َرف بـ«الوصــف القانــو ِّين للوا ِقعــة»)؛ ويَنطــوي ذلــك عــى وصف
ـهم تَفصيـ ًـا ،ومبُفـ ٍ
ـردات مــن الــكالم اليومــي ،ووفـ َـق مــا جــاء عىل
ُســلوك الـ ُمتــ ِ
لســان الـ ُمتـــهم أو الضحيــة أو الشــهود ،أو الطبيــب الرشعــي .وهــي ،إضافـ ًة
أي عالمـ ِ
ـب أو تســاؤل،
ـات ت َع ُّجـ ٍ
إىل ذلــك ،تُــر َوى بلَهجـ ٍة ِحياديـ ٍة ال «يَشــوبُها» ُّ
ـاف تَـ ِ
وال أوصـ ٌ
يكتب/يُوث ِّـــق ـ يَستـــنك ُر فظاعـ َة مــا يجــري مــن
ـي بــأ َّن َمــن ُ
(((2
الصفــة ،تجــا َه ضحايــا فا ِقـــدي أو فاقـ ٍ
ـدات الحيلة .
أفعــا ٍل ُعدوانيـ ٍة جنســي ِة ِّ
الروايــاتُ الـــمذكورة تَخضــ ُع إلعــادة صياغــ ٍة بالتعبــرات الــواردة يف مــا َّدة
الســلوك.
القانــون التــي تتـــواء ُم ،وفـ َـق «قناعــة» هيئــة الـــمحكمة ،مــع ذلــك ُّ
ـاب االبـــنة أو األخــت أو أخـ ِ
ـت الزوجــة (ســفاح ال ُقــرىب،
فــيَتساوى بذلــك ،اغتصـ ُ
ـصاب فتــا ٍة جامعيــة ،مجهولـ ٍة َه ِويَّـــتها بالنســبة
والحــاالت رقــم 7 ،4( :و )10باغتــ ِ
ـصب ـ بعــد اختـــطافها مــن جانــب ســائق الفـــان و ُمسـ ِ
للـ ُمغتــ ِ
ـاعده مــن أمام
( ((2يــزدا ُد عــد ُد وثائــقِ الـــمحاكامت الــ َمطبوعة مع تَـــق ُّدم الســنوات ،لكـ ْن ال يزال بعضُ ها يُكــتَب
ب َخ ِّط ال َيـد!
ـي منصــور أ َّن واح ـ ًدا مــن ال ُعيــوب يف صياغــة ال ُحكــم القضــايئ عندنــا
( ((2يــرى الباحــثُ الحقوقـ ُّ
بأسلوب وجداين ،ويج ُده خطأً شائ ًعا ينبـغي ُمعالجـته (منصور.)2019 ،
هو صياغتُه
ٍ
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الجامعــة (الحالــة رقــم  .)6كــا ،وتَـــتساوى تســمي ُة أفعــا ٍل مختلفــة :فـ ـتُطلَق
ـاف للحشــمة» عــى تَح ـ ُّرش بائ ـعٍ «دون إدخـــال» بــ ِ
صف ـ ُة « ِفعــلٍ ُمنـ ٍ
ـطفل ٍة
ُمتسـ ِّولة (الحالــة رقــم  )3أو طفلـ ٍة ت ُعــاين قصــو ًرا ذهن ًّيــا (الحالــة  ،)14متا ًمــا كــا
الصفــة عــى ُمدا َعبــة َصــد ِر أخــرى رغـ ًـا عنهــا يف الـــمصعد مــن
ت ُطلَــق ذات ِّ
جانــب ناطـــور البنايــة (الحالــة رقــم  ،)1وكذلــك إجبــار ثالث ـ ٍة عــى «جنـــس
لـ«الســلب والتحـ ُّرش بالفـــتيات»
ف َمــوي» مــن جانــب أفـراد عصابـ ٍة شُ كِّــل َْت
َّ
(الحالــة رقــم .)2
ٍ
حاكــات لـ ُمتـــهمني
 ...و َقـضايـــا فيــا تج َّمــع لدينــا ِمــ ْن وثائـــقِ ُم
بارتــكاب أفعــا ٍل تق ـ ُع تحــت عنــوان «العنـــف الجنــي» ،نق ـ ُع أحيانًــا عــى
يتناســب مــع
فــروقٍ يف ُمقاربــ ِة َموضــو ِع «العنــف الجنــي» ،يف ات ِّجــا ٍه
ُ
ت َوقُّـعٍ ُمفتــ َر ٍض يف الـــمامرسة القضائيــة للنســاء والرجــال .نتكــلَّم عــن )1( :ـ
ـناصة الـــمرأ ِة القاضيــة ـ للـــمرأة الضَّ حية ،وعــن ( )2ـ تَحيُّـــز القايض الرجل
ُمــ َ
ـ للـ ُمتـــهم/الجاين .لك َّننــا أيضً ــا ،ال نق ـ ُع عــى فــروقٍ يف ( )3ـ َسديــة وثيق ـ ِة
رأســها قـ ٍ
أي أنَّنــا قــد
ـاضْ .
رأس ـتْها قاضي ـ ٌة امــرأة وبــن ( )4ـ أخــرى َ
ُمحاكم ـ ٍة َ
نجـ ُد فروقًــا داخـ َـل ك ُِّل فئـ ٍة مــن الفئــتَني تفـ ُ
ـوق الفــروق ال َبيـــن ـ جندريــة.
وســع ًيا لـ ـ َجعل الـــمقارنة بــن القاضيــات والقُضــاة أكثـــر
نُشــر إىل أنَّنــاَ ،
ِصدقيــة  ،validحا َولنــا جعلَهــا بــن قُضــا ٍة وقاضيـ ٍ
ـات حكَمــوا يف قضايــا عــى
قَــد ٍر مــن التَّشــابه .إذ إنَّنــا تناولنــا ُمحاكـ ٍ
ـات كانــت فيهــا الضحيـ ُة إ َّمــا مــن
أقربــا ِء الجــاين ،أو ِ
قاصـــرة ،أو االثنــن م ًعــا ـ وأه َملنــا الحـ ِ
ـاالت التــي يكــون
(ســلب أو
العنــف
ُ
الجنــي فيهــا جنايــ ًة مــن بــن أخــرى مــن الجنايــات َ
ُّ
خطــف أو مخــدرات أو أســلحة ،أو خليــط مــن بعضهــا أو كلِّهــا) .ونُقــ ِّدم،
فيــا يــي ،أمثل ـ ًة عــى مــا نقولــه:

القاضيــة والتعاطُـــف مــع ِ
[ِ ]١
القاصـــرة يف الحالــة رقــم ( ،)8ت ُبــدي
القاضيـ ُة تعاط ًفــا شــب َه كامــلٍ مــع قــارص ٍة أُجبِــ َرتْ عــى مامرســة الدعــارة مــن
جانــب قَــ ّوا َدينَ ،سـلَّمها إليهــا «حبيــبُها» الــذي «غـ َّرر» بهــا بعــد أ ْن وع َدها
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دعت
بالــزواج .يف َسديــة الـــمحاكمة تعابيــ ُر تُحيــل إىل مشــاع ِر الضحيــة التي ْ
ـب آمالَها».
عالقــتَها بالشــخص الـــمذكور «غراميــة» ،والــذي مــا لَ ِبــثَ أ ْن « َخ َّيــ َ
ِ
القــاصة عــن رحلتهــا،
ي لـــرواية الفتــاة
ويف ن ِّ
َــص الوثيقــة تدويــ ٌن تفصيــ ٌّ
ُمتعـ ِّدد ِة الـ َمحــطّات ،منــذ هروبهــا مــن منـــزل ذَويهــا وحتــى عودتهــا إليــه.
ـت عــى إصغــاء الـــمحكمة ألقوالهــا ،و َوصفهــا لألفعــال الجنســية
فـــهي حصلـ ْ
ـت لهــا مــن جانــب القــ ّواد والزبائــن ،كــا ر َوتْ حكايـ َة إعادتهــا
التــي ت َع َّرضـ ْ
ـح فيهــا عالقـ ِ
ـات ال ُقــوى بــن القــ ّواد والقــوى الحزبيــة
إىل أرستهــا التــي تَفضـ ُ
ِ
ـح أ َّن وجهـ َة نظــر القَــ ّوا َدين الــ ُمته َمني ،والتــي تــأيت يف
ذات َّ
الســطوة .صحيـ ٌ
معــرض نَفيِهــا لشــهادة الفتــاة قــد أُثبــتَ ْت يف وثيقــة الــ ُمحاكمة ،لكـ َّن قارئ
هــذه الوثائــق ال يجـ ُد مــا يشــر إىل تصديــق ا ِّدعاءاتهــا ،وال القبــو ِل بــ َنفيهام
ألقــوال القــارصة ،وال األخـ ِـذ بتلــك اال ِّدعــاءات أو ذلــك ال َّنـــفي ...يف َحي ِثـــيات
ال ُحكــم.
لكــ ْن مــا هــو ذو داللــ ٍة ،كانــت ُمبــادر ُة هيئــ ِة الـــ َمحكمة إىل عــرض
القـ ِ
ـاصة عــى طبيبـ ٍة نَفســي ٍة قامــت بــتَشخيص حالتهــا ألنهــا ،وفــق تَقديرها،
ـصدم ٍة نفســي ٍة قويــة»ُ ،مستَـــن ِت َج ًة أنهــا ُمحتاجـ ٌة لعــا ٍج نفــي.
«تع َّرضـ ْ
ـت لــ َ
وال رضور َة للتأكيــد عــى أ َّن نتيج ـ َة هــذه الـــمحاكمة كانــت تبـــرئ َة الفتــاة
مــن تهمــة تعاطــي الدعــارة ،لكَونِهــا أُجبِــ َرتْ عــى ذلــك يف ظـ ِ
ـروف احتجــا ٍز
قــري ،مــن جهــة ،وتَجريــم القَــ ّوا َدين وتشــديد عقوبتهــا ،مــن جهـ ٍة ثانيــة.
ر للـ ُمتـــهم الرجــل يف الحالــة رقــم ( )3من الـــملحق،
[ ]2القــايض انتــ َ
ـرأس الـــمحكم َة قـ ٍ
ـاض لل َّنـــظر يف دعــوى أقا َمـــتها امــرأ ٌة ُمتس ـ ِّول ٌة
وفيهــا يـ ُ
ضـ َّد رجــلٍ يف الســبعينيات مــن ُعمــره بـــتهمة اعتدائــه ،هــو وآ َخـــر ،جنسـيًّا
عــى ابنتهــا القـ ِ
ـاصة .وقـ ِـد اســتم َع الـ َمع ِنـ ـيُّون (الـ ُمحقِّـــقون والـــمحكمة
والـــمسؤولة الـ ُمكـ ـلَّفة مــن محكمــة األحــداث) إىل أقــوال الفتــاة القـ ِ
ـاصة
ـت
ـت بأنهــا علَّمـ ْ
نصب تَو ُّجـ ُهـــهم عــى «نِــ َّية» الــ ُم َّد ِع َية/األم ،التــي اتُّ ِه َمـ ْ
لــ َي َّ
ابنـ ـتَها اختــاق رواي ـ ٍة مفادهــا أ َّن الـ ـ ُم َّد َعى عليهــا تَع َّديــا عليهــا جنس ـ ًّيا،
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ِ
حــل أحدهــا .واتُّ ِه َم ِ
كانــت الغايــ ُة منــه
ــت األ ُّم بــأ َّن ا ِّدعا َءهــا
تبا ًعــا ،يف َم ِّ
الحصـ َ
ـول عــى مبل ـغٍ مــا ٍّيل مقابـ َـل إســقاط ال َّدعــوى.
حل ،عىل
صاحب الــ َم ّ
غلبت رواي ُة الـ ُمتـــهم الرئييس،
ِ
ويف َحي ِثـــيات ال ُحكمْ ،
أساســا ،عــى ثبــات
روايــة القــارصة .وهــي رواي ـ ٌة ُمتع ـ ِّدد ُة ال ُح َجــج قامــتً ،
إنــكار الــ ُمتهم لـــرواية القـ ِ
ـاصة ،وتَقديـ ِـم روايـ ٍة أخرى لــتَفسري ظـ ِ
ـروف َجر ٍح
يف إصبــع القــارصة الــذي أحدثَــه ،بحســب روايتهــا ،حــن حاولـ ِ
ـروب من
ـت الهـ َ
الـــمكان الــذي جــرى فيــه االعتـــداء؛ بينـــا حصـ َـل ،بحســب روايــة الــ ُمتهم،
ِ
وقامــت
بســبب َوضــعِ يَ ِدهــا عــى ألــواح الزجــاج ـ َموجــودات الـــمحل.
رصحــوا عــن ُحســنِ ســرة
الروايــ ُة الغالبــ ُة الـــمذكورة عــى أقــوال شــهو ٍد َّ
الـ ُمتـــهم ،وســو ِء ســرة األ ِّم الــ ُمتس ِّولة وغيابِها عن ُحضور جلســة الـــمحاكَمة،
ـاري للــ ُمتهم للتَّعـ ِّدي الجنـيِّ لكَونــه مفتو ًحــا
ـدم صالحيــة الــ َم ِّ
وعـ ِ
حل التجـ ِّ
ـمل ســوى
عــى الخــارج ...إلــخ .فالتســوي ُغ للحكــم بالـراءة عىل الــ ُمتهم ال يشـ ُ
إشــار ٍة يتيمــة إىل أقــوال القـ ِ
ـت
ـت بـ«الـ ُمتـــناقضة» ألنهــا أَدلَـ ْ
ـاصة التــي ُو ِص َفـ ْ
ـت العتــدا ٍء وحيــد ،وخافــت عــنِ التبليــغ عنِ
ـي بأنهــا تع َّرضـ ْ
يف التحقيــق األ َّولــ ِّ
َّغت
اعتــدا ٍء ثــانٍ عليهــا ،بســبب تَهديدهــا بأنهــا «ستُلـــقى يف البــر» إ ْن هــي بَل ْ
ـت العتدا َءيــن ،ال
ـت يف التحقيــق الثــاين أنهــا ت َع َّرضـ ْ
عنــه ،ثــم عــادت فاعرتفـ ْ
لواحـ ٍـد فقــط.
ـت يف هــذه الـــمحاكمة ،التجاهـ ُـل ِشــبه الكامــل لـ«قــول» القـ ِ
ـاصة يف
الالفـ ُ
َس ِد حيثيــات ال ُحكــم ،ل َيبـ ُد َو وكأ َّن «قناعـ َة» القــايض بــراءة الــ ُمتهم أهملـ ِ
ـت
التفاصيـ َـل التــي قــد تجعـ ُـل روايـ َة القــارصة حــول االعتــداء قابلـ ًة للتصديــق،
واسـتَع َج ِ
لت الرتكيـ َز عــى دوافـعِ أُ ِّمهــا لإليقــاع بالرجــل الــ ُمتهم (أو الرجلَــن
الـ ُمتـــه َمني) وابتــزازه ماليًّــا مــن جانــب األ ّم .عــى أ َّن هــذا اإلهـ َ
ـال يَنطــوي
ِ
للقــاصة؛ وذلــك ألنــه ،ويف حــال كانــت روايتُهــا
عــى إهــا ٍل أشــ َّد أ ِذيَّـــ ًة
ـال قَولِهــا يجعلُهــا فريس ـ ًة ُمحتمل ـ ًة لـ ـ َم ٍ
صادق ـ ًة ،فــإ َّن إهـ َ
زيد مــن التع ـ ِّدي
بســبب ظروفهــا االجتامعيــة :فهــي ابن ـ ُة ُمتس ـ ِّول ٍة وهــي أيضً ــا «مســاعدةُ»
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ُمتسـ ِّو ٍل رضيــر ...وفـ َـق مــا جــاء يف وثيقــة الـــمحاكمة ـ األمـ ُر الــذي يجعلُهــا
ـدل أ ْن تنـ َ
ُمت ـرِّد ًة ودون حامي ـ ٍة َأسي ـ ٍة ُمســتمرة .وبـ َ
ـال دعـ ًـا يُزيــل األث ـ َر
ـتلحق بهــا ج ـ ّراء
ـي النتهاكهــا ،ويُعينهــا عــى تَح ُّمــل ال َوصمــة التــي سـ ُ
النفـ َّ
ِ
كانــت األ ُّم
َــت إليهــا صفــ ُة «الكاذبــة» .أ َّمــا إذا
التعــ ِّدي عليهــا ،فقــد أُ ِضيف ْ
قــد ح َّرضَ تْهــا عــى الكــذب واختــاق روايــة التَّعــ ِّدي عليهــا ،فـــهي تُ َعــ ُّد
بذلــك ،ضحيـ َة انحـر ِ
يل
ـي تفصي ٍّ
اف تلــك األ ِّم التــي لَقَّـ َنــتْها روايـ َة اعتــدا ٍء جنـ ٍّ
عــى طُفولتهــا .ونحــن ال نجــ ُد يف هــذه الـــمحاكمة مــا يُشــر إىل تعديــلٍ
َأس ٍّي يف وضــع هــذه الطفلــة ،وال تَبِعــات هــذه الـــمحاكمة عليهــا،
ـر ِد َمســار
برغــم وجــود الـــمسؤولة الـ ُمكـ ـلَّف ِة مــن محكمــة األحــداث لــ َ
هــذه الـــمحاكمة.
الحساســي ُة الجندريـ ُة التــي تُ كِّن مــن وصف ات ِّجاهــات القاضية/الـــمرأة يف
الحالــة رقــم ( ،)8بَــدتْ غائبـ ًة متا ًمــا لــدى القايض/الرجــل يف الحالــة رقــم (.)3
هــذه النتيجـ ُة تتوافــق مــع القائلــن بأنــه مـ َن الــ ُمتوقَّع أ ْن تَـتـنــ َّبه القاضيـ ُة،
ـوي بــ ِفعلِ تعاطـ ٍ
ـف
أكثـــر مــن القــايض ،لــ َمسألة االعتــداء عــى الجسـ ِـد األنثـ ِّ
ٍ
جســد أنثــوي َمثيــل يُــدرِك ذهن ًّيــا
ناجــم عــن متــا ٍه مــع
وجــداين empathy
ٍ
وشُ ــعوريًّا فظاعـ َة االعتـــداء عــى َحمي ِمــ َّيته؛ وذلــك عــى األرجــح بدرجـ ٍة أكرث
ِحـ َّد ًة مــن إدراك قـ ٍ
ـاض ـ رجــلٍ لـــتلك الفَظاعــة؛ األمــر الــذي دفــ َعه لــتَغليب
رص أخــرى يف تقديــره لـــا جــرى ،كابتــزاز األم وكذبهــا مثـ ًـا.
عنــا َ
ليست هذه هي ُ
الحال دامئًا .الحالتان ( )10و( )7بيا ٌن عىل غري ذلك.

ـوال ِ
ـت أقـ َ
القاصــرات ُمقابــل مــا قلنــاه أعــاه ،نجـ ُد
[ ]3القاضيــة تَجاهلـ ْ
أب ُمتهـ ٍـم بالتحـ ُّرش ب َبناتــه
ـت ببــراءة ٍ
يف الحالــة رقــم ( ،)10أ َّن القاضيـ َة حكمـ ْ
الثــاث .يف الوثيقــة التــي ال تتجــاو ُز الصفحتَــن ،روايــاتُ الفتيــات القـ ِ
ـاصات
األب عــى مواقـ َع حميم ٍة من أجســاده َّن تَبِــ َعه،
الثــاث ،وكُلُّهــا تَــروي تَعـ ِّدي ِ
غال ًبــا ،قَـ ٌ
ـي «مؤلـــم»
ـذف خــارج ـ مهبــي .هنــاك أيضً ــا كال ٌم عــن إدخــا ٍل َشجـ ٍّ
جــرى تحــت التهديــد بالذبــح ،أو باإللقــاء يف البــر ،إ ْن هـ َّن أخــر َن أحـ ًدا مبــا
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يَتع َّرضــن لــه .وإ ْذ أكَّــد تقري ـ ُر القــايض الرشعــي وجــو َد «ارتخــا ٍء ملحـ ٍ
ـوظ يف
العضَ لــة العـ ِ
ـاصة للــرج» ،فــإ َّن الحيثيـ ِ
ـات التــي اســتندتْ إليهــا القاضيـ ُة يف
ـمل مضمــون ذلــك التقريــر.
اتِّخــاذ قرارهــا لـــم تشـ ْ
يف َحي ِثيـ ِ
ـت القاضي ُة يف وثيقة الـــمحاكمة
ـات ال ُحكــم ببــراءة هــذا األب ،تُث ِبـ ُ
ـمح بتَجرميــه .فباإلضافــة إىل تجاهــلِ تقريــر الطبيــب
«عــد َم وجــو ِد أدلَّــة» تسـ ُ
«التناقــض
دليــا عــى بــراءة الـــ ُمتهم َمفــاده
ً
الرشعــي ،تُقــ ِّدم القاضيــ ُة
ُ
ِ
بنــات الـــ ُمتهم» .الواقــ ُع أ َّن قــارئ الوثيقــة ال يجــ ُد
الحاصــل يف إفــادات
رص «التناقــض» الـــمذكور ،ألنــه ال يقــ ُع َّإل عــى روايــ ٍة وحيــدة لــك ُِّل
عنــا َ
األب أفعالَــه واتَّه ـ َم زوجتَــه
واحــد ٍة مــن الفتيــات الثــاث .هــذا ،فيــا أنك ـ َر ُ
الســمعة التــي تقيــم عالقـ ٍ
ـات ُمتعـ ِّددة» بتَلفيــق التُّــ َهم ِضـ َّده .بــل
«سيِّــئَ َة ُّ
َ
إ َّن َحيثيـ ِ
ـات القاضيــة جــاءتْ تَ َب ِّنــ ًيا إلنــكار الــ ُمتهم وأ َّن «الدليـ َـل الوحيــد قــد
ـي عــى إفــادة الجهــة الــ ُم َّد ِعية» غـرِ الـــمقبول بهــا ،بـ َرأي القاضيــة« ،إذا
بُ ِنــ َ
لـــم تُعـ َّزز بأدلـ ٍة تؤيِّ ُدهــا وترتـــقي بهــا إىل مرتبــة الدليــل الكامــل» .يف اإليجاز
ـب عــى قارئهــا
الشــديد الــذي تتَّ ِصـ ُـف بــه وثيقـ ُة الـــمحاكمة رقــم ( ،)10يصعـ ُ
رص االتِّـــهام ،وال ُح َّج ِة
فَهـ ُم َحيثيــات الحكــم الــذي أطلـقَـــته القاضيــة؛ فال عنــا ِ
الدفــاع ،ت ِ
ـت إليهــا الـــمحكم ُة ...أي
توصلـ ْ
ُفضيــان إىل االســتنتاج/ال ُحكم الــذي َّ
براءة الـ ـ ُمتهم.
ُ
إغفــال أقــوال
نتســاءل :هــل إ َّن تدويــ َن الوثيقــة كان ُمجتَـــزأً ،فـــ َجرى
الفتيــات الثــاث الــ ُمنا ِقضَ ِة لألقــوال الـ ُمثبَـــتة؟ هــل تشـ ُّـك القاضيـ ُة بتَقريــر
الطبيــب الرشعــي ،فلـــم ت ُِشــ ْر إليــه يف َس ِد َحيثياتهــا الحاملــة لل ُحكــم الــذي
أطلقَـــته؟ أم إ َّن هيئـ َة الـــمحكمة قـ ِـد اعتمـدَتْ معايِــ َر ضمني ًة ـ غــر ُمعلَنة ـ
ـت ب ُحجـ ِة ات ِّهامــه
ـت إنــكا َر الــ ُمتهم لل ِفعــل الــذي اتُّ ِهـ َم بــه ،وقَ ِبلَـ ْ
حــن ص َّدقـ ْ
اض أ َّن القاضيــ َة ر َّج ِ
حــت ات ِّجا ًهــا
لزوجتــه بأنهــا كاذبــة؟ هــل ميكــن االفــر ُ
ســائ ًدا يف معتقداتنــا التــي تــرى إىل الرجــل ُمعيـ ًـا ،فــا ينبغــي ِحرمــا ُن أرستــه
ِمـ ْن ُمعيلِهــا ،مــا دفــ َعها إىل القبــول ب ُحج ِجـ ِه وتصديــقِ اتِّهاماتــه لزوجته ،ومن
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ـت مصلح ـ َة األرسة ،أو حاجتَهــا
ث ـ َّم إعــان براءتــه؟ فـــتكون ،بذلــك ،قــد أعلـ ْ
ـدم َســج ِنه وحرمــانِ أرستــه مــن
الدنيــا إىل البقــاء ،عــى مصلحـ ِة أفرادهــا ب َعـ ِ
ُمعيلِهــا ،انســجا ًما مــع معتقـ ِ
ـدات نـ ِ
ـاس ُمجتمعاتنــا واتجاهاتهــم االجتامعيــة.
ِ
كل هــذه األســئلة ،يســ ُعنا االســتنتاج أ َّن
كانــت اإلجابــ ُة باإليجــاب عــن ِّ
إذا
هــذه القاضي ـ َة بَـدَتْ غافل ـ ًة متا ًمــا عــنِ الطُّروحــات ال ِّنس ـوِية التــي ذكرناهــا
ِ
حساسيَّــتَها الجندريــة ،إ ْن ُو ِجـدَتْ  ،فهــي غـ ُر ظاهــر ٍة يف معالجتها
أعــاه ،وأ َّن
لهــذه القضيــة.
[ ]4القــايض يُشــدِّ د عقوبـ َة الـ ُمتـــهم تُبـ ِّـن الحال ُة رقــم ( )7ت َو ُّج ًها شــبي ًها
ـتص لــ ُم َّد ِع َي ٍة امرأة ،فإ َّن
بالحالــة رقــم ( ،)10فكام أ َّن القاضي َة/الـــمرأ َة لـــم ت َنــ ِ ْ
ـهم ـ رجـ ًـا كذلــك .يف هــذه
ـاص ُمتــ ً
هــذه الحالـ َة تُبـ ِّـن أ َّن قاض ًيا/رجـ ًـا لـــم يُنـ ِ ْ
كم شـ َّدد ُمبوجِبــه العقوب َة
الــ ُمحاكمةَ ،حكـ َم القايض/الرجــل ،عــى مثيـــلهُ ،ح ً
ـال ُمنا ِفيـ ًة للحشــمة» إزا َء ابنـ ِة أختــه ـ الــ ُم َّد ِعيَة.
التــي نالهــا الرتكابــه «أفعـ ً
هــذه الــ ُمدعي ُة ذاتُ العرشيــن عا ًمــا ،والتــي ال متلـ ُـك ســن ًدا لهــا بــ ِفعل مــوت
ـت مــن
ـب باســتقبالها يف بيتــه ،تَنقَّلـ ْ
أبيهــا وتَــز ُّو ِج أُ ِّمهــا مــن رجــلٍ لـــم يرغـ ْ
ملجــأ لأليتــام إىل منــز ِل خالهــا الــذي لـــم «يَـ ـ ُر ْق لهــا ســلوكُه» ،لـ ـتَست ِق َّر يف
بيــت خــا ٍل ثــانٍ تحـ َّرش بهــا جنسـ ًّيا .وهــي إذ تُعـ ِّدد االعتــداءات ذاتَ الطابـعِ
ـت لهــا مــن جانــب هــذا الخــال ،يــرى قــارئ وثيقــة
الجنــي التــي تع َّرضـ ْ
الـــمحاكمة كـ ْم أ َّن وصــف هــذه االعتــداءات بـــكونها « ُمنافـــية للحشــمة» ـ
ُمختــ َز ٌل ،وفقيــ ُر التعبــر عـ ْن واقــع الحــال.
إىل ذلــك ،فــإ َّن الوثيقــ َة التــي تــر ُد وقائــ َع الـــمحكمة جــاءت شــديد َة
التلخيــص ،وتق ـ ُع بنو ُدهــا يف أقـ ِّـل مــن صفحـ ٍ
ـات ثــاث ،وكأ َّن اقتضابَهــا جــاء
تعب ـ ًرا عــن «يق ـنِ» القــايض الــذي ال يقبـ ُـل الجـ َ
ـدال بــأ َّن الـ ـ ُمتهم ُمذنِــب،
بالرغــم مــن إنــكاره التُّـ ـ َهم يف ك ُِّل َمســار التحقيــق ،وبالرغــم مــن إســقاط
ـتحق الــ ُمتهم ،وفـ َـق ُحكــم القــايض ،ال
الــ ُم َّد ِع َي ِة َحقَّهــا «ألنــه خالُهــا» .ويسـ ُّ
ـب القانون ف َحســب،
أقــى العقــاب الــ ُمتوائِم مــع األفعال التــي ارتكبها ب َحسـ ِ
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بــل التش ـ ُّدد يف ذلــك العقــاب .هكــذا نــال الـ ـ ُمتهم الفــا ُّر «عقوب ـ َة األشــغال
الـــموقّتة بــه مــد َة أربع سـ ٍ
ـنوات ســن ًدا للـــادة  507عقوبات ،و َرفعها تشــدي ًدا
ـت
أي األشــغال الشــاقَّة لــ ُم َّدة ِسـ ِّ
ســن ًدا للـــادة  511عقوبــات بزيــادة نصفهاِ ،
رصف بأمواله الــ َمنقولة وغــر الـــمنقولة ...والتأكيد
ســنوات ...و َمنـــعه مــن الت ُّ
فضــا عــن تَكبيــده
ً
عــى إنفــاذ ُمذكِّــرة إلقــاء القبــض الصــادرة ب َحقِّــه»،
الرســوم والنفقــات القضائيــة.
تنــاوب بــن ال ُحكــم
حــاالت أخـــرى مــا أث َبـتـــنا ُه أعــاه ،والــذي
ٌ
[]5
َ
ـض الحاالت
بالـراءة لــ ُمتَّه َمني والتجريــم األقــى لــ ُمته َمني آخ َريــنُ ،
يصف بعـ َ
«الصا ِفيــة» ـ يف حــن أ َّن أكثــ َر الحــاالت التــي بــن أيدينــا أشــ ُّد تعقيـ ًدا ،وتأيت
األحــكا ُم بـــشَ أنها ُمتناســب ًة مــع ذلــك التعقيــد؛ لــذا فــإ َّن إحالــة نَتيجتهــا إىل
«جِنـــس» رئيــس الـــمحكمة اختــز ٌال لذلــك التعقيد.
نُق ـ ِّدم فيــا يــي ،الحال ـ َة رقــم (ِ ،)15مثــالً عــى ذلــك .يف هــذه القضيــة
بــدا لنــا أ َّن هنــاك ُمبالَغـ ًة يف انشــغال الـــمحكمة بتَعيِـــن شـ ٍ
ـخص مــنِ اثنــن
ـض بــكارة» القـ ِ
ـاصة ،ب َحســب تَبـ ُّدل أقــوال هــذه القارصة.
قــام أح ُدهــا بـ«فَــ ّ
الشــخصان الـ ُمتـــهامن أنك ـ َرا ذلــك .الـ ـ ُمجا َمع ُة عــى ُمــد ٍد زمني ـ ٍة كانــت ،يف
ـدي عــى
الحالتَــن ،بـ« ِرضَ ــا» القــارصة .ويبــدو كأ َّن واقع ـ َة غيـ ِ
ـاب دليــلٍ جسـ ٍّ
ـت عــى واقع ـ ِة
االغتصــاب ،كــا جــاء يف تقريــر الطبيــب الرشعــي ،قــد طغـ ْ
أ َّن الضحيـ َة قـ ِ
ـاصة ،فــا ينبغــي األخـ ُذ بـ«رِضاهــا» ألنــه يُ َعـ ُّد ،وفـ َـق الخطــاب
ـي الراهــنِ ،رضً ــا «غيـــر ُمستَـــنري»  ،uninformed consentأو هــو ِرضً ــا
الحقوقـ ِّ
ال يقــوم عــى معرف ـ ِة أو إدر ِ
اك القــارصة للـــمسألة ولـ ـتَبِعاتها .وإ ْذ شـ ِ
ـهدت
الشــخصني َو َعداهــا ،تبا ًعــا ،بالــزواج ثــم ت َه َّربــا ،فــإ َّن
الضحيــ ُة القــارصة أ َّن
َ
ـتحق عقابًــا مبُو ِجــب القانون (الـــا َّدة
ذلــك يجعـ ُـل مــن فعلهــا «خدعـ ًة» تسـ ُّ
ُ
نعــرف مــا هــو الحكــم الــذي
رقــم  53/2017مــن قانــون العقوبــات) .ال
نالَــه أحــد هذَيــن الـ ُمتَّـــه َمني ،أل َّن وثيقـ َة الــ ُمحاكمة التــي بــن أيدينــا هــي
لواحـ ٍـد منهــا (اآلخــر َمحكــو ٌم بــ ُج ٍرم ثــانٍ غــر مذكــور) .لكـ َّن الــ ُمته َم الــذي
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بصــد ِد النظَــر إىل وثيقــة ُمحاكمتــه يف محكمــة التمييــزُ ،ح ِكــم بجنايــة
نحــن َ
تنــص عليهــا الـــا َّدة 505
ُمجا َمعــ ِة قــارص ٍة دون الخامســة عشـــرة ،والتــي ُّ
مــن قانــون العقوبــات ،بـــإنزال عقوبــة األشــغال الـــمؤقّتة لــ ُمد ٍة ال تقـ ُّـل عــن
ـت
خمــس ســنوات ـ لكـ َّن محكمـ َة الجنايــات يف جبــل لبنــان كانــت قــد َخفَّفـ ْ
عقوبــتَه ســن ًدا للـــادة  253عقوبــات باســتبدالها بســن ِة حبـ ٍ
ـس واحــدة ،عــى
حتســب لــه ُمـ َّد ُة توقيفــه ،وإلزامــه دفـ َع مبلــغ ســبع ِة ماليــن لــر ٍة لبنانية
أ ْن يُ َ
أب الضحيــة .ولــدى طَعــنِ الـــمحكوم بال ُحكــم لــدى محكمــة
تعويضً ــا لصالــح ِ
التمييــز ،لـــم يَتغ َّيـــر الحكـ ُم باســتثناء إعفائــه مــن التعويــض بســبب إسـ ِ
ـقاط
ابنــة الـ ُم َّد ِعـــي/الضحية القـ ِ
ـاصة حقوقَهــا الشــخصية.
ـخصا راشـ ًدا جا َمــع ،باعتــرافه ،قــارص ًة لــ ُمد ِة ســن ٍة كاملــة ولـــم
أي إ َّن شـ ً
ْ
ُحســب تســع َة أشــهر)!
(الســن ُة ت َ
الســج َن ُمــد َة تســعة أشــهر َّ
يتجــاو ْز عقابُــه َّ
ـض
هــل إ َّن إرصا َر هــذا الشــخص خــال مســار التحقيــق عــى إنــكار كَونِــه فَـ َّ
بكارت َهــا وراء التخفيــف الـــمذكور؟ هل تأث َّـــرتْ هيئ ُة الـــمحكمة بكَونِ ُســلوك
ـرضت ِضم ًنا
القــارصة ُمتجــا ِوزًا لألعـراف الــ ُمعلَنة يف ثقافـــتنا االجتامعية ،وافتــ ْ
ـت عــى تخفيــف ال ُحكــم بالجــاين إىل
أنهــا تتح َّمــل «مســؤولي ًة مــا» ،ف َع ِملَـ ْ
الحـ ِّد األدىن؟ هــل كانـ ِ
ـتتوصل إىل النتيجــة ذاتهــا لــو أ َّن امــرأ ًة
ـت الـــمحكم ُة سـ َّ
ـرأس هيئـ َة الـــمحكمة؟ (الـــمستشاران للرئيس هــا قاضيـــتان ،وكان
كانــت تـ ُ
لهــا الحـ ُّـق بالتح ُّفـ ِ
ـظ عــى الحكــم ،لكنهــا لـــم ت َـــفعال).
الحالــة رقــم ( )15تُشـبِه معظـ َم الحــاالت التــي حا َولنــا النظـ َر إليهــا ألجــل
ـت موضــو َع
َرصـ ِـد فُــروقٍ بــن قُضــا ٍة وقاضيــات كانــوا رؤســاء ُمحاكــات تناولـ ْ
ـباب مختلفة،
«العنــف الجنــي» .وهــذه كانــت عــى درجـ ٍة مــن التعقيــد ألسـ ٍ
تـــهم واحــد ،أو
منهــا :تَعــ ُّدد ال ُجنــاة ،أو تَعــ ُّدد الجنايــات وال ُج َنــ ِح لــدى ُم ٍ
تَ َذبْـذ ُُب الــ ُم َّدعني وتعديـ ُـل شَ ــكاواهم مــع مســار الــ ُمحاكمة ل َحـ ِّد التناقــض،
أو إنــكار الــ ُمتهم العتــرافاته الســابقة ،أو حتــى ِفـراره ،أو إحجــام شــهو ٍد عــن
ـب َحرصهــا.
الظهــور لــ َمر ٍة ثانيــة ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن أمــو ٍر يصعـ ُ
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يف هــذه الحــاالت تكثـــر اإلحالـ ُة إىل الـــموا ِّد القانونيــة ،وتســو ُد األوصــاف
ـر» أمــا َم الــكالم «الخشــبي»،
الـ ُمنـ َّمـــطة ُّ
للســلوكات ،ويرتاجـ ُع الــكالم «ال َّنـ ِ ُ
ـب معهــا الفــروق ،عمو ًمــا ،والفــروق بــن
فــتَتشابه الــ ُمحاكامت لدرجـ ٍة تغيـ ُ
«جنــس» القُضــاةِ ،ضم ًنــا.
ـمح بأكرث من
االستـنـــتاجُ :صعوبــة االستـنـــتاج هــذه القـراء ُة ال تسـ ُ
ـض مقولـ ٍة قــد تبــدو «منطـــقي ًة» لــ ِ
َدحــ ِ
ـناظ ٍر ُمسـتَعجِل؛ ومفادهــا أ َّن القاضي َة
ضت إىل ُعنــ ٍ
ـهم به  ،وما
ـف
جنيس وتجريم ُمتــ ٍ
متيـ ُـل إىل االنتصــار لـــضحي ٍة تع َّر ْ
ٍّ
ـي قـ ٍ
ـاس ب َح ِّقــه ـ وذلــك بالـــمقارنة مع
يتـــض َّمن ذلــك مــن إطــاق ُحكـ ٍـم قضائــ ٍّ
قـ ٍ
تهم و«يَتـــف َّهم» ِفعلــتَه يف
ـاص ُم ً
ـاض رجــلٍ يف ُمحاكمـ ٍة شــبيهة ،يُتوقَّـ ُع أن يُنـ ِ َ
(((3

ـوري أور َدتــه مجل ـ ُة الحــدود الســاخرة ،ترصيــح لوزيــر عــدل (غــر واض ـ ٍح يف
( ((3يف خـ ٍـر كاريكاتـ ّ
ٍ
أي بلـ ٍـد عــريب) يُس ـ ِّوغ فيــه تعي ـ َن نســاء قاضيــات أقـ َّـل بكثــر مــن تعيــن
أيَّــة وزار ٍة أو يف ِّ
قضــاة ،ناف ًيــا أن تكــون الدول ـ ُة ُمتح ِّيـــز ًة ضــد النســاء ،عازيًــا موقفــه الـــمفرتض إىل قصــور
«الجنــس اللطيــف» عــنِ التَّــحلِّ  ،بســبب تكوينهــا الهرمــوين والعاطفــي ،بـ«الحكمــة ورباطــة
الجــأش» الـ ـ َمطلوبتَني يف ال ُحكــم بقضايــا االغتصــاب والتح ـ ُّرش الكثــرة عندنــا .فـــ «اســتامع
ايض الســاخر« ،للتفاصيــل الــ ُمر ِّوعة الغتصــاب ٍ
إناث
القاضيــة األنثــى» ،يذهـ ُ
ـب التحليــل االفتــر ُّ
مــن جنســها وتع ُّرضهـ َّن للتخديــر واالغتصــاب بالتنــاوب والــرب والتعذيــب سـ ُيغيش عي َنيهــا،
وين ُعهــا عــن تحكيــم عقلهــا ،ويدف ُعهــا إىل الرتكيــز عــى األدلّــة الـــادية فقــط دون بُعـ ِـد نظـ ٍر
َ
ومراعــا ٍة لتفاصيـ َـل موضوعيـ ٍة مثــل الته ُّيــج الــذي يخل ُقــه وجــود الجــاين يف فنــدق راقٍ وســط
اعي القاضي ُة بريســتيج
رفاقــه ال ُجنــاة ،وخلفيتــه االجتامعيــة ونفــوذه وانتامئه الطبقي؛ إذ لــن تُر َ
عائلتــه الــذي قــد يُخ َدش حــن ت ُحاوِل معاقبتــه» .وأ َّن القاضي َة ـ وفق زعمه الســاخر ـ «ســتنحا ُز
للضحيــة ضــد الجــاين ،حتــى لــو كان الــ ُم ِ
غتصب ُمه َّذبًــا ومحرت ًمــا وابــن نــاس»ُ ،مت َبــ ِّني ًة «أفكا ًرا
ِ
ـرب يف صميــم األرسة الرشقية الـــمحافظة وتنظر يف قضايا اغتصــاب األزواج» .والوزي ُر
غربيـ ًة تـ ُ
كل أُنثــى تقري ًبــا للتحـ ُّرش
ايض يأسـ ُـف أل َّن النســا َء «يُطالــن مبعاقبــة الجنــاة ،رغــم تعـ ُّر ِض ِّ
االفـر ُّ
أو االغتصــاب مــن رجــلٍ أو أكــر ،األم ـ ُر الــذي يعنــي مجافــاة عـ ِ
ـادات مجتمعاتنــا» ،والــذي
يُفــي عمليًّــا إىل «أ ْن يُرمــى معظــم الرجــال يف الســجون لبقيــة أعامرهــم» .وال ُح َّجــة األخــر ُة
التــي يتق ـ َّدم بهــا هــذا الوزيــر االف ـرايض هــي أ َّن «جان ًبــا مــن َرفـ ِ
ـض تعيِـــن القاضيــات هــو
لحاميتهـ َّن مــن التعامــل مــع رجــا ٍل ِ
مغتصبــن قــد يتهيَّـــجون يف قاعــة الـــمحكمة بوجــود امرأ ٍة
ـج تبــدو غيــ َر صائب ٍة
ـ
ج
ح
َّف
ث
ـ
تتكـ
ـه
ـ
ب
َغ
ل
با
م
ـ
الـ
ـفيق
ـ
ـلـ
قويــة ويُحاولــون اغتصابهــا» يف هــذا ال َّت
ُ
ُ َ ٌ
سياسـ ًّيا  ،politically correctوباعـــثة عــى االسـ ِتهجان ،لكـ َّن كات َبهــا يَ َّد ِعــي ،ضم ًنــا وبواســط ِة
الســخرية ،أنَّهــا ت َضخي ـ ٌم ل ُحج ـ ٍج مقبولــة وتُعـ ِّـر عــن آراء موجــودة يف مجتمعاتنــا العربيــة.
يُنظَر يفhttps://alhudood.net/39618 :
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إطــار ثقافـ ٍة اجتامعيــة تــرى أ َّن ُسـ َ
بســلوك الضحيــة ،كأ ْن
ـلوك الجــاين ذو صلـ ٍة ُ
مثل ،بـ«إباحـــية»
ـاب أو ُمحاول ِة اغتصــابً ،
ـت الغتصـ ٍ
يجــري ات ِّهــا ُم شــابَّ ٍة تع َّرضـ ْ
لِباســها ومواقـعِ توا ُج ِدهــا «غـرِ الــ ُم ِ
ناسبة المــرأة» ،أو حتــى بحســبانٍ شــائعٍ
يــرى أ َّن ُسـ َ
ـلوك الرجــال ناج ـ ٌم عــن « َعجـ ـ ِز ِه ْم» ،عا َّمــة ،عــن قَم ـعِ غريزتهــم
الجنســية/هرموناتهم القا ِهــرة ـ لــدى إدراكهــم توافــر ُمثيــ ٍر لهــا!
ٍ
حاكامت
هــذه الـــمقول ُة حا َولنــا إثــار َة الشَّ ــكِّ حــول ِصدقهــا يف تَنا ُولِـــنا لــ ُم
ــح الـــمقارنة بينهــا بدرجــ ٍة معقولــة (اغتصــاب
تتشــابه يف عنارصهــا ،فتَ ِص ُّ
رص و/أو قريبــة)؛ وذلــك اســتنا ًدا إىل
ــق قــا ٍ
أو أفعــال ُمنافيــة للحشــمة ب َح ِّ
ـات ِ
ـات لـ ُمتـــهمني بجِنايـ ٍ
مجموع ـ ِة وثائـ َـق تــر ُد وقائ ـ َع ُمحاكـ ٍ
ـي
ذات َوشــ ٍ
مثــا ،يســ ُعهام مقاربــة
جنــي .ونحــن حا َولنــا تِبيــا َن أ َّن امرأتَني/قاضيتَــنً ،
قضي ـ ٍة يف نطــاقِ موضــو ِع العنــف الجنــي بطريقتَــن مختلفتَــن متا ًمــا ،إ ْن
مــن حيــثُ متابعــة التفاصيــل مــن وجهــة نَظـ ِر الضحايــا الــ ُمحت َملني ،أو لجهة
أســباب القبــول ب ُح َّجــة الدفــاع عــن الـ ُمتـــهم ،وصــولً إىل تســويغ ال ُحكــم يف
القض َّيـــتَني ،وإىل ال ُحكــم نفســه ،وانتهــا ًء باالهتــام باألثــر الــذي ميكــن أن
يُ ِ
حدثَــه فعـ ُـل الـمتَّـــهم عــى الضحايــا ،أو بتَجا ُهلِــه .ويـــمكن تك ـرا ُر القــول
بالنســبة للقُضــاة الرجــال .كــا حا َولنــا تِبيــا َن أننــا ال يســ ُعنا الجــزم حــول
أي مــن الطرفَــن وإطــاق ،بنتيجــة ذلــك،
ات ِّجــا ِه هيئــة الـــمحكمة لــتَصديق ٍّ
ُحكـ ٍـم يقـ ُع يف منطقـ ٍة وسـ ٍ
ـط مــن الـــموا ِّد القانونيــة الــ ُم ِ
أي إنَّنــا ،ولدى
وائَةْ .
ٍ
محاكــات مختــارة للقضايــا ذات الصلــة بالعنــف
إلقــاء نظــر ٍة قريبــة إىل
الجنــي ،يتب َّيـــن أننــا ال نـــملك إجابــة ،وإ ْن مؤقّـــتة ،عــن ســؤالنا.

ِخـتا ًما…
ـل َبح ِثــ َّي ٌة ُمتـنوعة لـ َن ِص َل إىل توافر اإلجابة
عوامل إضافـية/وسائــ ُ
ُ
ـوب األخــذ بال ُحســبان ُمتغيّــر ٍ
ات
عــنِ الســؤال الــ َمطروح أعــاه ،نَفـ ُ
ـرض وجـ َ
إضافيــة ،ال «جِنـــس» القــايض ِ
الناظـ ِر يف القضيــة فقــط ،بــلِ النظَــر أيضً ــا إىل
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ِســاته الد ُميغرافيــة واتِّجاهاتــه ِ
النفس-اجتامعيــة (الجندريــة ِضم ًنــا) ،ودرجـ ِة
انخراطــه يف الحيــاة االجتامعية/السياســية أو الْتـ ـزامه بـ« ُموجــب التح ُّفــظ».
ربــا ،النظَـ ُر يف ُمتغ ّيــر ٍ
مثل:
ات إضافيـ ٍة نَذكـ ُر منهــا ً
كــا يتعـ َّـن عــى الباحــثَّ ،
ـلوب لُجــو ِء القــايض والقاضيــة إىل الـــموا ِّد القانونية ِ
الصلة ،واســتخدام
ذات ِّ
أسـ َ
الفئــتَني (القُضــاة والقاضيــات) لـ َحــ َّد ْي هذه القوانــن األقــى واألدىن ،وتواتُر
اللجــوء إىل تَخفيــف ال ُحكــم ،وتوصيـ ِ
ـف األفعــال ال ُجر ِميَّــة وت َصنيفهــا (تحــت
«جنايـ ٍة» أو « ُجنـــحة») ،واالهتــام بــتَبِعات ال ُحكــم ومــا يَنطوي ذلــك الحك ُم
عليــه ِمـ ْن متابعـ ٍة للضحايــا والـــمحكومني ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن أمــو ٍر تقـ ُع يف
مجــال اهتــام الحقوق ِّيـــن ،كــا الــ ُمهتمِّني بتقاطُــع ميادين الترشيــع والقضاء
واالجتــاع اإلنســاين .فــ َينبغي البحــثُ عــن التاميــز الجنــدري يف الــ ُمامرسات
تغيات .ولعـ َّـل اللجــو َء إىل
القضائيــة بعــد تَحيِـــيد أث ـ ٍر ُمحتمــل لتلــك الـ ـ ُم ّ
ـات القضايــا ،ال أحكا ِمهــا فقــط ،كان س ـ ُيوفِّر لنــا معلومـ ٍ
َمل َّفـ ِ
ـات أشــمل مــن
تلــك التــي َح َّصلناهــا مــن األحــكام ،ولَكانــت َسديات ُهــا أك ـرَ إفصا ًحــا عـ َّـا
َ
الحصــول عــى هــذه الـــ َملفّات (وهــو مــا كان
نبحــثُ عنــه .نُشــر إىل أ َّن
(((3
ُمؤ َّمــ ًـا أصـ ًـا يف هــذا االســتطالع) كانــت مهمـ ًة ِشــب َه ُمســتحيلة .
تغيات مثـ ًـا ،تَصنيـ ُـف الحــاالت التــي تـــقع تحــت
يُضــاف إىل هــذه الـ ـ ُم ّ
عنــوان «العنــف الجنــي» ،حيــث يَسـ ُعنا التميِـــيز بــن الـــمامرسات القضائية
للقاضيــات والقُضــاة فيــا يَطــول إىل االغتصــاب مثـ ًـا ،ومحاولــة االغتصــاب،
ومــا يكــون بــن التح ـ ُّرش العابــر والتَّــادي فيــه ،وبــن الضحايــا (أقربــاء أم
ـرض أحكا ًمــا قانوني ًة
غربــاء) ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن عناويـ َن فرعيـ ٍة نوعيــة ت َفتــ ُ
ُمتميِّـــزة يف النــوع والشِّ ـ َّدة.
ر األمــر عــى ذلــك؛ فـــمن األمــور التــي ينبغــي أخذُهــا
وقــد ال يقتــ ُ
يف ال ُحســبان هــي بعــض مــا لَمســناه لــدى هيئــات الـــمحكمة مــن ُميــو ٍل
( ((3يُ ْنظَر يف سليامن وبيضون.2021 ،
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للتشـ ُّدد يف الحكــم حــن يكــون الـ ُمتـــهم بالعنف الجنــي من غري اللبنان ِّيـــن،
ـوابق ُجر ِم َّيــة ـ أو ميــو ٍل أخــرى للتهــاون
مثـ ًـا ،أو مــن طبق ـ ٍة ُدنيــا ،أو ذا سـ َ
ـي
ـي ِضمنـ ٍّ
يف حقــوق الضحيــة حــن يكــون ُســلوكها ُمخالِ ًفــا لـــمعيا ٍر أخالقـ ٍّ
يَتـــب َّناه بعــض أعضــا ِء الـــمحكمة .هذه الـــمالحظ ُة نَســوقها ب َتحف ٍُّظ( ((3شـ ٍ
ـديد
ـي ألداء القــايض أو القاضيــة
ـلبي ضمنـ ٍّ
بســبب مــا ت َنطــوي عليــه مــن تَقيِيـ ٍـم سـ ٍّ
ـاق يف الْتــزام ِ
َمفــاده إخفـ ٌ
«الحيــاد» بــن مختلَف الـ ُمتـــقاضني ،كــا يف تحقيق
«العدالــة ال َعميــاء» عــن الفــروق «الطبيعيــة» بني النــاس (الجنس ،والجنســية،
واالنتــاء الدينــي ،وال ِعــرق ،واللــون وغريها) الْتــزا ًما بــ ِ
ـر َعة ُحقوق اإلنســان.
وهذه ســاتٌ وســلوكاتٌ يُ َعــ ُّد االلتــزام بهــا بديه ًّيــا يف الــ ُمامرسات القضائية؛
لكـ ْن مــا لَمســناه يف قراءتنــا لبعــض األحــكام (وميكــن للقــارئ أ ْن يَلــ ِم َس ذلك
بنفســه ،يف الـــملحق) يُشــر إىل أ َّن االلتــزا َم الـــمذكور ليس ُم َسـل ًَّم ،وأ َّن َ
القول
الفصـ َـل يف هــذا الـــمجال َرهـ ُن الـــمعالجة البحثية .ولعـ َّـل التاميـ َز الجندري يف
تعي عــى الباحــث األخ ُذ يف الحســبان ِسـ ِ
ـات
القضــاء يقـ ُع هنــا ،تحديـ ًدا ،فــيَ َّ
الــ ُمتهم ،ال ِسـ ِ
ـات القايض ف َحســب ،بينـــا يُب َحث ع ْن فروقٍ يف الـــمامرسات
القضائيــة بــن القُضــاة ـ الرجــال والقاضيــات ـ النســاء.
نُشــر ،أخـ ًرا ،إىل أ َّن الصعوبـ َة التــي تُوا ِجــه الباحــثَ يف مجتمعاتنــا عا َّمـ ًة،
خاصــة :عــد ُم تَ ركُـ ِز وثائــق الــ ُمحاكامت/
والباحــثَ يف القانــون الــ
ـمجتمعيَّ ،
ِّ
األحــكام والـ َملــفّات يف مواقـ َع ُمعلَــنٍ عنهــا و ُمتاحـ ٍة للــ ُمهتمني ومــا يَنطــوي
ذلــك عليــه مــن َجعــل مهـ ـ َّم ِة تَعيِـــن مجتم ـعِ بحـ ٍ
ـث research population
ـب الباحثــن يف
ـمل َّ
يشـ ُ
كل ُمفرداتــه َصعبــة التحقيــق .وهــو مــا يدف ـ ُع أغلـ َ
شــؤون الجنــدر إىل اللُّجــوء إىل األبحــاث النوعيــة بســبب جــواز النـــظر يف
( ((3الـــمالحظاتُ التــي أو َردناهــا ،والتــي تَحفَّظنا بشــأن تضميناتها« ،أكَّــ َدتها» الباحث ُة لـــمى كرامة
(كرامــة .)2020 ،ولعـ َّـل مــا يُس ـ ِّوغ لـ َموقـــفها الجــازم بالـ ـ ُمقارنة مــع موقفنــا الـ ـ ُمتحفِّظ هــو
ـات ،فــاق عــد َد الوثائــق التــي درســناها بأضعـ ٍ
شــمول دراســتها لعــد ٍد مــن وثائــقِ ُمحاكـ ٍ
ـاف
ُمضا َعفــة.
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هــذه األبحــاث يف حـ ٍ
ـاالت معــدودة ،وعــدم االنشــغال بتَمثيلي ـ ِة الـــمجتمع
ـج ِ
ذات ِصدقي ٍة
الـــمدروس .هــذه األبحــاثُ  ،عــى أه ِّمـــي ِتها ،ال تنـــتهي إىل نتائـ َ
وصالحهــا للتعميــم يخضـ ُع لــ ِن ٍ
قاش ُمســتم ّر(.((3
بالـــمعنى اإلحصــا ِّيئ الدقيــقَ ،
ـمح
مــع ذلــك ،فــإ َّن الباحثــن يف شــؤون الجنــدر يلجــؤون إليهــا لكونهــا تسـ ُ
ٍ
االجتامعــي ال ِّنســوي عــى
العمــل
ُ
بإجابــات مؤقّتــة عــن أســئل ٍة يَطر ُحهــا
ُّ
الناشــطات والناشــطني فيــه.
تســاؤالتنا حــول الوســائل األنجــعِ للبحــث يف موضــوع العنــف الجنــيِّ
ُجيــب عنهــا أبحــاثٌ مســتقبلية .أ َّمــا مــا َح َّصلنــاه يف
يف القضــاء نَرجــو أن ت َ
ـي هــذا ،فجــاء يف إطار «الــ ُمم ِكن والــ ُمتاح» .إ َّن مــا َح َّصلناه
اســتطالعنا األ َّولِــ ِّ
ـي هــذا يبقــى ،عــى ك ُِّل حــا ٍل ،أفضـ َـل مــن الركــون إىل
يف استـــطالعنا األ َّولِــ ِّ
التأويــات الشــائعة للـــموضوع؛ وذلــك أل َّن الشــائ َع ،يف ما ُ
يطول إىل الـــمسائل
ِ
الصلَ ـ ِة بالجنــدرُ ،مش ـبَّ ٌع بالتحيُّـ ـزات الذكوريــة الـ ـ ُمهي ِمنة عــى واقــع
ذات ِّ
ـب عــن بالنــا ـ نحــن
النســاء والرجــال يف بالدنــا وعــى تعبرياتــه .عــى ألَّ يَغيـ َ
الباحثــن والباحثــات ـ أ َّن جــا َء الواقع الـــمذكور ره ٌن بالـــمزيد من الدراســات
ايس هــو القانــون الـــمجتمعي  ، socio-legal studiesالذي
واألبحــاث يف حقــلٍ در ٍّ
مــا زال يف بدايــات ِ
انطالقــه يف بالدنــا.

( ((3ل ِن ٍ
قاش ممتاز حول مسألة التعميم يف األبحاث النوعية ،يُنـظَر يف حسن حجيج.2019 ،
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الـمراجــــع
أســطا ،جنــان ؛ محفــوظ ،زيــاد ؛ أيب شــاهني ،جيزيــل ؛ عنــاين ،غيــدا :اإلســاءة الجنـــسية للطِّفــل :الوضــع يف
ـتغالل للنســاء واألطفــال و Save the
لبنــان ،الـــمجلس األعــى للطُّفولــة ومنظّمــة كفــى عن ًفــا واسـ ً
 ،Childrenبــروت.)2008( ،

بيضــون ،عـ ّزة رشارة :مالمــح مــن الــ ُمقا َربة الجندريــة يف أبحــاث منظَّـ ٍ
ـات نِّســوية لبنانيــة :قـراءة يف

اسات لـمنظّ ٍ
در ٍ
امت نِّسوية غري حكومية لبنانية( .قيد النرش)
• يف الجـــندر مــاذا تقولــن :الشــائع والواقــع يف أحــوال النســاء ،دار الســاقي ،بــروت ،مقــال« ،العنــف
الجنــي ضد الـــمرأة :تعبيــرات اإليديولوجية الجنســية» )2012( ،صــص.120-162 .
ـتغالل للنســاء واألطفــال،
• جرائــم قـــتل النســاء أمــام القضــاء اللبنــاين ،منظّمــة كفــى عن ًفــا واسـ ً
بــروت.)2008( ،
حجيــج ،حســن« :التعميــم يف دراسـ ِة حالــة :دراســة واحــة حجيـــج  -الـــمغرب» ،إضافــات :الـــمجلة العربيــة
لعلـم االجتامع ،العدَدان  ،48-47صص ،114-96 .صيف ـ خريف (.)2019
زلــزل ،مــاري روز :الحاميــة القانونيــة للنســاء والفتيــات مــن العنــف الجنــي ،التج ُّمــع النســايئ الدميقراطــي،
بريوت.)2016( ،
القاق ،فيصل ـ سكّر ،كارولني :العنـف الجنيس يف لبنان :شهادات يف الظِّ ّـل ،التج ُّمع النسايئ الدميقراطي،
بريوت.)2016( ،
كرامــة ،لـــمى« :تو ُّجهــات الـــمحاكم يف قضايــا االغتصــاب يف بــروت وجبــل لبنــان» ،الـــمفكرة القانونيــة،
( .2020/05/26، )2020يُسرت َجع من الرابط:

https://www.legal-agenda.com/articale.php?id=6851

ســليامن وبيضــون :نســاء لبنــان يف ســلك القضــاء ،الـــمركز العــريب للبحــوث واإلنـــاء ،الدوحــة وبـــروت.
(قيد النرش)
شــحادة ،عبــد« :تقريــر حــول آراء واقتـــرحات الـــمنظّامت الناشــطة يف مجــال (مناهضــة) العنــف الجنــي
ضد النساء يف لبنان»( ،إعداد) ،يف القاق وسكر (.)2016
منصــور ،ســامي بديــع« :العيــوب يف صياغــة الحكــم القضــايئ :دراســة تحليليــة يف األحــكام القضائيــة اللبنانية»،
(ورقة غري منشورة).)2019( ،
J. Schultz: «Can women judges help make civil sexual assault trials more therapeutic»,Wisconsin
)Women Journal, vol 16:53, pp 53-66, (2001
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ُمـلـ َحـــق
حاكامت لـ ُمتـهمني بـجِ ناية ُع ٍ
ٍ
ٌ
نف جِ نـيس
رص من ُم
جدول ُيب ِّيـن عنا َ
رقم
الحالة

رئيـــس/ة
الـمحكـمة
الـمستـشاران

أساس القـرار

القـضية

الحـكـم

1

سهيـر الحركة
ناهدة خداج
وفادي عيىس

-250/2016
220/2016

إقدا ُم الـ ُمدَّعى عليه ي.ح.م.
(سوري الجنسية) بالقوة
واإلكراه والتهديد والعنف
الـمعنوي والجسدي عىل
ارتكاب عملٍ يُنايف الحشمة
بالـ ُمد ِعية ر.ب.
(مداعبة صدر الـ ُمد ِعية بصور ٍة
منافية للحياء وش ُّد محفظتها).

ب َحسب الهيئة
االت ِّهامية (جنايات):
جنـحة (الـامدتَني
 519عقوبات)
بحسب محكمة
التمييز :جناية (مادة
 507عقوبات).

2

سهري الحركه
ناهدة خدّاج
وغسان ف ّواز
ّ

-17/2013
327/2013

ُمتـهامن :غ.ق .و ف.ص.
(فلسطينيان).
الت َهم :قَـتل امرأة ،محاولة قتل
امرأة ،اغتصاب (نساء ورجال)،
سلب (عدة أشخاص) ،عدة
محاوالت اغتصاب ،تشكيل
«جمعية أرشار» ،نقل وحيازة
سالح حريب بدون ترخيص.

محكمة الجنايات
إسقاط الحق من
( :)2008اإلعدام
جانب أهل الضحية
للـمتهمني.
الـ َمقتولة أدَّى إىل
محكمة التمييز
( :)2013إسقاط عن التخفيف مبوجِب
غ.ق .بسبب الوفاة ،253 .من اإلعدام
إىل األشغال الشاقة
األشغال الشاقَّة
الـمؤبدة.
الـمؤبدة لـ ف.ص.

جوزف سامحة
فرنِّسوا إلياس
وليىل رعيدي

-421/2015
210/2015

االعتداء جنس ًّيا (دون إدخال)
عىل االبنة القارصة للـم ّد ِعية
الـمتس ِّولة من جانب الـ ُمته َمني
(لبنانيان)( ،يتجاوز سنهام
الستني سنة).

بــراءة.

للشك ولعدم كفاية
الدليل.

كارول غنطوس
ألبري قيومقجي
وهاين الحجار

-410/2010
قرار 325

اغتصب الـمتهم
بحسب األمَ :
ك.أ.ع( .لبناين) ابنتَيه القارصتني
م .و أ .دون إيال ٍج كامل ،أدَّى
إىل تَ ُّزقٍ غري كامل لغشا ِء
البكارة من منطقتني للقارص
م .دون أ( .بحسب الطبيب
الرشعي).
األب :إنكار .اتهام الزوجة
بتلفيق التهمة.

بالنسبة العتداء
الـمتهم عىل االبنة
م( .االبنة الكربى):
األشغال الشاقة 3
سنوات،
تخفيف سندًا لـ253
إىل سنة ،واحتـساب
مدة توقيفه.
بالنسبة لـ أ( .االبنة
الصغرى):
وفق  - 510براءة
لعدم كفاية الدليل.

اإلســقاط.

3

4
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تسويغ الحـكم/
التـخـفيـف
ال تَخفيف.
ك ُُّل إدالءاته
وينطبق
َمردودة،
ُ
سلوكه عىل عنارص
الجناية الـمنصوص
عليها يف الـامدة
 507عقوبات.

5

بركان سـعد
كارال قسيس
وكارول غنطوس

-133/2015
36/2015

تشكيل عصاب ٍة من عدة
أشخاص (لبنانيني) ُعر َِف
منهم أ.ش .و م.ش .وغريهام
لسلب مواطنني بقوة السالح.
َ
الـ ُمدَّعى عليه ش.م( .ليس
الشاب م.ش.
اغتصب
مثل ًّيا)
َّ
َ
ألنه جميل!!!! (أحد الـ ُمدَّعني
الـمسقطني).

إدغام العقوبات:
أشغال شاقة
مؤبدة ،تخفيف 7
سنوات أشغال شاقة
للـ ُمدَّعى عليه ش.م.
 20 +مليون لرية
تعويض للـ ُمد ِعي
م .ش.

6

بركان سعد
كارال قسيس
وكارول غنطوس

-161/2015
62/2015

الـمتهامن ح.ج( .فلسطيني)
وآخَر قارص خ.ع.ه( .لبناين)
بسلسل ٍة من االعتداءات
والسلب بني الـمرشفية وحي
َّ
السلّم تحت التهديد بالسكني
ٍ
لفتيات/طالبات يف
والـمسدس
الجامعة اللبنانية (الحدث)،
وتهديد/تنفيذ (محاولة
اغتصاب) اإلساءة الجنسية/
تحرش من الخارج دون خلع
الثياب ،ودون االغتصاب (عدم
متابعة عملية االعتداء الجنيس)
بسبب مقاومة الفتيات.
القارص يتعاطى الحشيشة مع
الـمحكوم عليه ح.ج .لكن
أفعاله الجرمية لـم تكن تحت
تأثري الحشيشة.

بالنسبة لـ ح .ج:
يف محكمة الجنايات
بحسب الـمواد.

7

حاتم مايض
كارول غنطوس
وهاين الحجار

-347/2010
1729
(محكمة
الجنايات)

الـمد ِعية ت.ع .كانت تقيم
يف دار األيتام بسبب طالق
وانتـقلت بسبب ترك
والدَيها،
ْ
أمها بريوت بحجة الزواج ثانية
لتعيش مع خالها األول ،فلـم
ت َ ُر ْق لها معاملته ،فانتقلت
للعيش مع خالها الثاين (لبناين)
الذي تح ّرش بها جنسيًّا لح ِّد
النوم معها (دون إيالج).
أنكر الـمتهم ع.م.خ .ما أسند
إليه يف كافة مراحل التحقيق
متوارٍ.

104

تجريم الـمتهم،
عقوبة األشغال
الشاقة أربع سنوات.
رفعه تشديدًا ندًّا
للـامدة .511
منعه من الترصف
بأمواله الـمنقولة
وغري الـمنقولة.
إنفاذ مذكرة توقيفه.

التخفيف بسبب
ِقدَم الجرم.

مواءمة سلوك
الـمتهمني مع
بنو ٍد من قانون
العقوبات

إسقاط الـم ّد ِعية
ألنه خالها لـم يؤ ِّد
إىل تخفيف الحكم
عنه.

2016/105
قرار 249
8

هيالنة إسكندر
عامد سعيد
وهاين الح ّجار

9

جوسلني متّى
نضال الحويك
وحسن العبد
الله

نيابة20767 :
تحقيق 184
قبض18 :
656/3
2010/9/28

-469/2015
364/2015

إثر ِ
خالف القارص ن.ر.ف.
اتصلت بصديقها
مع والديها،
ْ
الحميم الراشد ج.ن( .اغتصبها
(؟) حني كانت صغريةً .حال ًيا
ُجــ ّر َم بوب
متزوجة منه!) الذي رفض
إيواءها فأحالها إىل
صديقي وفيكتوريا الـمتواريني
َ
وحكام غياب ًّيا
قوادَين (بوب وفكتوريا -
باألشغال الشاقة
َمجهويل الهوية) َعرضاها عىل
آخَر (محمد السوري) يف بار يف الـمؤبّدة وتجريدهام
من الحقوق
جونية ومن ثم إىل مكان باسم
«كوبرا» ،وحضّ اها عىل مامرسة الـمدنية ،منعهام من
الجنس مع أشخاص لقاء أموال الترصف باألموال،
التأكد من إلقاء
محمد أجربها بالعنف (شل
القبض عليهام.
مقاومتها) عىل مامرسة الجنس
معه «خالفًا للطبيعة» .تك ّرر
القارصة الـمتهمة
ذلك مرا ًرا يف أيامٍ الحقة ،ثم
برئت من
اقتيادها إىل ملهى لييل حيث
بالدعارة ْ
ُعرِضَ ْت عىل زبائن ،بوصفها
التهمة ألنها أج َربتْ
عليها.
سورية ،لقاء مبالغ أخذها
محمد وصاحب الـملهى
وزوجته .أجبِـ َر ِت الـمتّهمة عىل
مامرسة الدعارة ،ثم ساعدها
«زبون» عىل الهرب بادعائها أن
أباها مسؤول يف ميليشيا.

مواءمة سلوك
الـمتهمني مع
مواد من قانون
العقوبات/ال
تخفيف.

الـم ّد ِعية /أم الضحية القارص
اتخذت صفة االدعاء الشخيص
عىل الـمتهم أ.أ( .سوري)
مبحاولة اغتصاب ابنها القارص
براءة الـمتهم من
من جانب الـمتهم الذي خدعه
 575و 73لعدم
الستدرا ٍج إىل منـزله حيث ز َ
اول
كفاية الدليل.
معه الجنس رشج ًّيا وفمويًّا؛
وذلك تحت التهديد بالذبح إن
حكم األشغال الشاقة «بالنظر إىل ملف
هو بَلَّغ .كان هناك شاهد من
 3سنوات وتخفيف الـمعطيات كاملة».
خالل النافذة.
إىل سنة حبس.
الدعوى أقيمت بعد سنة
تجريده من الحقوق
من الحادثة (بسبب تواري
الـمدنية.
الـمتهم).
الـمتّهم أنكر التهمة ثم عاد
فاعرتف بالـ«الـ ُمداعبة» ،دون
التهديد.
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10

جوسلني متّى
نضال الحويّك
وحسن العبد
الله

-336/2015
302/2015

تحقيق
52/199
11

بركان سعد

قبض
439/546
2012/5/9
نيابة 4998

12

فيصل حيدر
ناظم الخوري
قسيس
وساندرا ّ

-2013/167
2013/316

تتهم األم زوجها (لبناين) بجرم
ٍ
وتحرش جنيس
محاولة اغتصاب
ببناتهام القارصات بأعامر ،14
 12و 10سنوات.
وبحسب الفتيات القارصات:
جرت مداعب ٌة ومجامعة حتى
القذف من الخلف للكربى 10
مرات( :تحت التهديد بإلقاء براءة الـمتهم لغياب
األدلّة.
أخيها بالبرئ إن هي بَلّغت)،
تغريم الـمدعية
مداعبة للطفلتني األخريني
الرسوم والـمصاريف
وتهديدهام بالقتل إن هام
القانونية.
بلَّغتا.
الـمتهم أنكر طيلة مسار
التحقيقُ ،متـه ًِم األم بالتحريض
عليه ألنها ترغب بالطالق منه.
الطبيب الرشعي أفاد عن
وجود ارتخا ٍء نسبي يف العضلة
العارصة يف الرشج لدى الفتاتني
القارصتني األكرب س ًّنا.
الـمد ِعية ب.أ .أ َّن الـمته َم أ.ش.
القبض
(سوري) الذي ألقي ُ
عليه بتهمة رسقة ،رضب اب َنها
القارص ( 4سنوات) ألن هذا
األخري رفض الذهاب معه
للتح ّرش به كام فعل سابقًا.

اِعتـرف الـمته ُم
(لبناين) أنه قتل
الخال دفا ًعا
عن النفس ألن
القتيل كان يحمل
مسدسا .لـم يكن
ً
يرغب بقتله ،بل
َم ْن ِعه من العودة
إىل الضيعة حيث
تسكن ابنته التي
اغتصبها ،وألنه
يتجول يف الضيعة
ومعه مسدس...
األمر الذي استفز
القاتل.
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األشغال الشاقة
لـمدة  3سنوات.

«حيث إ َّن إثبات
الحكم ال يكون إال
بإقرار أو بدليل
يرقى إىل مقام
اإلقرار ،الـمتهم
نفى .ال يؤخذ
بأقوال الـمدعي
كدليلٍ لإلدانة ما
لـم تعزز باألدلة.
األدلة غائبة...
عىل ضوء التناقض
يف إفادات بنات
الـمتهم».

مواءمة مع الـامدة
 638عقوبات.

التسويغ للتخفيف:
الحكم (جنحة) ِ
مبغتصب ابنته/الخال،
حسبه األب/القاتل مجحفا (سنتني
اإلعدام
حبس).
َّف
ُمخف
*عودة الخال إىل الضيعة وتج ّوله
وفق 253
مع مسدس فيها أمام أنظار الـمتهم
إىل األشغال
الذي «أثاره وأغضبه» ،ورفع م ِّنسوب
الشاقة 8
سلبه «العصبية» و«سيطرت عليه مشاعر الغنب
سنوات.
وصلت إليه
والقهر والغضب جراء ما
ْ
الحقوق
أحوال عائلته» ...لذا ترى الـمحكمة...
الـمدنية.
يستحق أن مينح
«أن الـمتهم أ.خ.أ.
ُّ
حرمانه من
السالح أسبابًا تخفيفية سندًا ألحكام الـامدة 253
حمل حياته .من ق .ع باعتبار أن جرمه أىت ك َر َّد ِة فعل
طول
عىل جرمٍ شنيع ارتكبه الـمغدور ويف
لحظة غضب شديد ناتج عن عمل غري
محق ارتكبه الـمغدور».

13

عبد
الرحيم
ح ّمود
راجي
هاشم
و
رانية
بشارة

14

بركان
سعد
هاين
الجمل
ّ
و
بسام
الياس
الحاج

-2013/233
2013/325

قرار
179-2013/391
نيابة 2913
219
تحقيق
937/1064
2011/11/25

بحسب الـمد ِعية ر.ع .عمد زوجها
(لبناين) إىل محاول ِة قتلها وأوالدها
الخمسة،
يعاقر الخمرة ويزداد بنتيجة ذلك
وتهجم،
انفعالً
ً
سكب عليهم جمي ًعا مادة الترن بهدف
إحراقهم،
نجوا فهددهم باالنتقام ورضبهم .تعدَّى
جنس ًّيا عىل شقيقتيه وأخت زوجته،
حاول االعتداء عىل إحدى بناته.
وصب مادة الترن عىل
أنكر رضب زوجته ّ
صب مادة الترن عىل
زوجته وأوالده .هو ّ
ابنته أ .ألنها هربت مع شخص .لـم
يتع َّد جنسيًّا عىل ابنته فقط قبلها عىل
خدها وعىل فمها.
اغتصب إحدى أختيه منذ ثالثني سنة
(كان عمره  16سنة) ،لكن لـم يغتصب
الثانية ،لكنه ادّعى ذلك يك ينقذها
من فضيحة كونها لـم تكن عذراء لدى
زواجها .مارس الجنس مع أخت زوجته
برضاها وسجن بنتيجة ذلك  7أيام.
تعاطى الـمخ ّدرات منذ عرشين عا ًما
وسجن بسبب ذلك.
زوجته تفرتي عليه ألنها تريد الطالق
منه.

العقوبة سندًا للـامدة
 ،594واستبدالها ب
 201عقوبات ،األشغال
الـمواءمة بني سلوك
الشاقة لـمدة 10
الـمتهم ومواد من
سنوات.
قانون العقوبات.
تجريده من حقوقه
التخفيف غري
الـمدنية،
مذكورة أسبابه
منعه من الترصف
باستثناء إسقاط
بأمواله،
الزوجة الدعوى.
تعيني شخص إلدارتها،
التأكيد عىل إنفاذ
الحكم (ألنه فا ّر).

«جم ٌع من سكان أرض جلول» أتوا إىل
مخفر فصيلة الطريق الجديدة ،مع
الـمتهم خ.س.أ( .سوري) إلقدامه عىل
محاولة مجا َمعة القارص (أقل من عرش
سنوات) داخل منزله.
ب.ك .وصديقه إ .أعلَام رفاقهام مبا
الحظاه وطرقوا بقوة باب بيته حيث
فتح لهم الـمتّهم
يختيل بالقارصة حتى َ
فيام يُلـملِم ثيابه ،وأنكر وجود الفتاة،
لكنهم وجدوها وراء أحد األبواب
و«أزرار رسوالها مفكوكة» ،وعىل التلفاز
«شاب يعمل عىل إدخال إحليله يف
مؤخرة فتاة».
أب الفتاة القارصة أ.ل .أفاد يف الـمخفر
أ ّن ابنته تعاين من قصور عقيل.
بحسب الجريان :يرتدد عىل الـمتهم
كثري من الفتيات خاصة من الجنسية
الفليـبيـنية!

سج ٌن سبع سنوات مع
أشغال شاقة.
تجريده من الحقوق
الـمدنية.
منعه من الترصف
بأمواله.
إنفاذ مذكرة القبض
عليه (فا ّر).
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مواءمة أفعال
الـمتهم مع الـامدة
 508عقوبات.

15

بركان
سعد
كارال
قسيس
و
كارول
غنطوس

-2016/
2016 /36

رواية القارصة (متناقضة):
ٌ
أشغال شاقَّة مؤقّتة
فض بكارتها بالحيلة (تخدير
ـ من ّ
لـمدة ثالث سنوت،
بالعصري) ووعدها بالزواج الـمحكوم
وتخفيفها إىل عقوبة
عليه م.ص.أ( .لبناين).
الحبس لسنة واحدة.
ـ بسبب مالحقاته «وجدَتْ نفسها
ـ تناقض الضحية
مجربة» عىل التكلـم معه ،طلب منها احتساب مدة توقيفه.
يف اتِّهامها للشخص
عدم إنفاذ مذكرة إلقاء
بـ«بالقوة» أن تتكلّم معه.
فض بكارتها.
الذي َّ
القبض عليه.
ـ ساعدها عىل اإلجهاض.
ـ إرصار الـمتهم أنه
عدم الحكم بأية
فض
ـ بحسب القارصة ،لـم يكن هو َمن ّ
لـم يكن الشخص
تعويضات شخصية،
بكارتها ،بل إ.ع( .لبناين) الذي اعرتف
الذي فض بكارتها.
بأنه ميارس الجنس معها ،لكن ال يعرف (أل َّن الـمدّعية أسقطت
حقّها الشخيص).
فض بكارتها.
من ّ
الـمواد 523 ،505
(عقوبات).
بحسب الطبيب الرشعي :مامرس ٌة
جنسية منذ زمن وال دليل عىل اغتصاب.
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القسم الثاين

الدراسات ال ِّنـسوِية :كيف يَبحـثون؟ كيف يَتـحاورون؟
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1

ـح من الـمقـاربة الجـنـدرية
مـال ِم ُ
ٍ
أبـحـــاث نِّسوِي ّـــة هـادفــــة
فــي

قراء ٌة يف در ٍ
اسات لـ ُمنظَّامت نِّس ِويَّـ ٍة غريِ حكومي ٍة لُبنانية

ِ
مجاالت االهتامم
تَـقـــديم تَنش ُط أكثــ ُر الــ ُمنظَّامت ال ِّنسوية يف لبنان يف
(((
بعض
ـمي الرابع ،و َعنون َْت َ
االث َنـــي عرش التي أُ ِقــ َّرتْ يف مؤمتر الـــمرأة العالــ ِّ
بنــود ات ِّـــفاقية «إلغــاء جميــع أشــكال التميِـــيز ضـ َّد الـــمرأة» (ســيداو) .هــذه
الـــمنظَّامتُ تَنحــو إىل العمــل باحتــر ٍ
َخصـ ٍ
ـص فَرضَ تْـــهام طبيعـ ُة َمها ِّمهــا
اف وت ُّ
الــ ُمد َرجة يف هذه الـــمجاالت ،ويدع ُمها يف اتِّجاهها إىل تحقيقِ هذا االحتــراف
التخصــص ـ ُمنظَّــاتٌ دوليــة وأخــرى عالـــمية غيــ ُر حكوميــة ،وأحيانًــا
وذلــك
ُّ
ـادي والـ ـ ُمساند َة اللوجيســتية ِ
والخبْـ ـراتية.
حكوميــة ،ت ُق ـ ِّدم لهــا العــو َن الــ َّ
ـمل ذلــك الدعــم إجـرا َء البحوث حــول الـــمسائل ِ
الصلة بالـــمجاالت
ويشـ ُ
ذات ِّ
ِ
ـخصائص الجامعات الــ ُمسته َدفة،
الـــمذكورة؛ وذلــك َســع ًيا إىل توفــر معرف ٍة بــ
وبالظــروف الـــا ِّدية واإلنســانية والثقافيــة ـ االجتامعيــة الـ ـ ُمحيطة بـــتلك
ـمح للناشــطات والناشــطني يف هــذه الــ ُمنظَّامت
الجامعــات ،األمـ ُر الــذي يَسـ ُ
ٍ
بــ ِ
وخطط وبرام ِج عملٍ لــ ُمنظَّامته ّن ،واختـــيا ِر شــعار ِ
ٍ
ات
اتيجيات
ـصياغة اسـر
َحمالتهــا ،وتنفيـ ِـذ تد ُّخالتهــا الع َمليــة ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن أمــو ٍر يَســتدعيها
ذلك ال َّنـــشاط.
تتــ ُ
ـناول هــذ الورق ـ ُة الـــمقا َربات البحـــثية التــي اعتُـــمدَتْ يف الدراســات
الــ َميدانية الهادفــة التــي نَ َّفذَتهــا الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية يف لبنان؛ وذلك لـــغاي ِة
تَعيِـــن أشــكا ِل الْتــزامها بالــ ُمقاربة الجندرية للبحوث االجتامعية .إ َّن أهمي َة
((( مواضي ُع هذه الدراسات هي الشَّ واغل االث َنـا عشـر لـ ُمق َّررات بيجنغ .موجود ٌة عىل:

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.htmlBeijing_Decerson_and_Platform_for_Action.pdf
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البحـ ِ
ـث عــنِ الـــمقاربات البحثـــية لدى الـــمنظّامت ال ِّنســوية عندنــا نا ِج ٌم عن
كَــونِ هــذه الـــمنظّامت تحتـ ُّـل واحـ ًدا مــن أهـ ِّم الـــمواقع التــي ت ُنــ ِت ُج أبحاثًــا
نِّسـوِية عندنــا.
تـــق ُع هــذه الورق ُة مــن ُجز َءيــن :األ َّول يتــ ُ
ـناول تعريفًا بالــ ُمقاربة الجندرية
ِ
تناولــت
لألبحــاث يف العلــوم االجتامعيــة ،ب َحســب بعــض األدبيــات التــي
ِ
قاربات البحثي َة التي اعتُ ِمدَتْ يف الدراسات
الـــموضوع ،ويَستَـــقيص الثاين الــ ُم
الــ َميدانية الهادفــة التــي نَفَّــذَتها الــ ُمنظامت الــ ُمشار إليهــا؛ مــن أجــلِ َر ِ
صد
الــ ُمقاربات البحثيــة الــ ُمعت َمدة فيها وتَعيِــ ِن دوائــر تقاطُعها مع «الـــمقاربة
الجندريــة» للبحــوث االجتامعيــة.

ً
أول :الـ ُمـقا َربة الجـندرية

تعريــف تتمثَّــل الـــمقارب ُة الجندريــة يف العلــوم االجتامعية((( بتَب ِّنــي اتِّجا ٍه،
أو حالـ ٍة ،مــن التيــقُّظ الــ َمنهجي لــ َمفاعيلِ الجنــدر ،وألثــره عــى ال َوض ِعيات
واألشــخاص ق ِ
بتوســلِ األطُــر الـــمفاهيمية ،وباعتــاد
َيــد البحــث؛ وذلــكُّ ،
تســمح بــإدراك الـــمعنى والقيمــة
األدوات االســتقصائية والتحليليــة التــي
ُ
اللذَيــن تُس ـ ِبغُهام الثقافــاتُ االجتامعيــة عــى االنتــاء إىل جنــس اإلنــاث ،أو
هجاســا يف
إىل جنــس الذكــور ،ب َحســب الحالــة .هــذا التيقُّــ ُظ يــكاد أ ْن يكــو َن
ً
لجاجــة ُحضــوره يف مســار البحــث ُمبجملــه بــد ًءا باختيــار موضوعــه ،وانتهــا ًء
باســتنتاجاته وتَضميناتهــا العمالنيــة.
ـاج الـــمعرفة هــو
تنطلــق الـــمقارب ُة الجندريــة مــن ُمسـلَّم ٍة َمفادهــا أ َّن إنتـ َ
ِفعـ ٌـل ثقــايف واجتامعــي ،و ُمت َم ِ
وض ـ ٌع يف الزمــان والـــمكان ،وأ َّن القامئــن بــه
ـات اجتامعيــة واقتصاديــة و َذ ُوو َه ِويّـ ٍ
َذ ُوو مكانـ ٍ
ـات سياســية .وهــو مــا يجعـ ُـل
ـص ألجـزاء مــن مقــال بعنــوان «الجنــدر يف علـــم
((( بعـ ُ
ـض مــا جــاء يف هــذا الجــزء مــن الورقــة تلخيـ ٌ
النفس االجتامعي» ،منشور يف (بيضون 2012 ،أ ،صص.)96-56 .
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الـــمعرف َة ،بالــرورةُ ،جزئي ًة و َمرشوط ًة ِص َّحــتُها َمبصلحة ُمنــ ِتجيها وبالوضعية
التــي أَنت َجتهــا .هــذه الـــمعرف ُة َمحكوم ـ ٌة إذًا ،بالجنــدر ب َوصفــه واح ـ ًدا مــن
أهـ ِّم الــ ُمركّبات ِ constructs
الناظمــة للحيــاة االجتامعيــة يف ُمختلــف نواحيهــا.
ول َكــونِ الجنــدر ُمركّ ًبــا ثقافــ ًّيا اجتامع ًّيــا ،فــإ َّن الـــمعرف َة الــ ُمنتَجة يف األنظمــة
الـــمعرفية القامئــة ليســت ثابتــة ،وال كَونِـــية .إضاف ـ ًة إىل ذلــك ،فهــي غــر
ِحياديــة ،إنـــا تعمـ ُـل عــى إعــادة إنتــاج عالقـ ِ
ـات ال ُقــوى ،الجندرية ،القائـــمة.
()Sutton, 1988

أ ْن نعتمـ َد الـــمقارب َة الجندريــة يعنــي أ ْن نَتـنــ َّبه إىل كَــونِ العالَــم خاض ًعــا
ألحــكام الجنــدر ( .)Howard and Hollander, 1997, 11فـــفي التحليــل للظواهــر
الـــمجتمعية ،تُبـ ـ ِر ُز الـــمقارب ُة الجندريــة الـــمعاين الكامن ـ َة خلــف ظاهــر ٍة
أساســا عــى تثبيــت
ُمع َّيـــنة ،وال ِق َيـ َم الــ ُمل َحقة بهــذه الـــمعاين التــي تعمـ ُـل ً
ســيطرة القــوى الــ ُمهي ِمنة فيهــا ،وتعزيـ ِز أركان البُـــنى الـــمجتمعية القامئــة؛
ـي باالســتغالل وبالتناقضـ ِ
ـات الناجمــة عــنِ
وذلــك بالعمــل عــى إلغــاء ال َوعــ ِ
الظــروف الـــا ِّدية الــ ُمحيطة بالنســاء والرجــال ،ومــا ينج ُم عنها مــن «تطبيعٍ»
َّلل ُمســاواة الجندريــة لـ ـتَبدو العالقــاتُ القامئــة بــن النســاء والرجــال وكأنهــا
ـمصالح
«طبيعيــة» ،بــل رضوريــة لـــبقاء الجنس البــري و َرفاهه ،ولــتُصبِح الــ
ُ
مصالح عا َّمـــة ،بحيث تَسـ ِ
ـتدخل النســاء (الفـــئة الــ ُمست َغلَّة)
الفئويــة للرجــال
َ
ـح الرجــال (الفئــة الـ ُمهيــ ِمنة) وتَتـــب َّنى رغباتهــم التي ال تلبــثُ أن تُصب َِح
مصالـ َ
«رغبـ ٍ
ـات نســائية»)Wetherell, 1997( .
الســلطة يف الـــمجتمع مصلحــة
مــن جهـ ٍة ثانيــة ،فــإ َّن لألشــخاص أصحـ ِ
ـاب ُّ
يف الـ ُمحافـــظة عــى الفهــم الشــائع للواقــع االجتامعــي؛ فيــا األقـ ُّـل ُحظــو ًة
والـــ ُمنشغلون بــرورات البقــاء ،يَتب ُّنــو َن نَظـرتَيـــن للعالَــم :نَظرتَهــم ُهــ ْم
أي نَـــظرة ُمه َّمشة عنِ التــ َّيار األوسع
الـ ُمتـــناسبة مع اختـــباراتهم الـــمعيشةْ ،
الســلطة ،فهم ُمرشَّ ــحون
 .mainstreamوألنهــم ُمضطَرون الســتيعاب نظر ِة ذَوي ُّ
لــ ِ
ـال ،وأصــدق ،للواقــع االجتامعــي من هــؤالء .إىل
ـحيازة « َمنـــظرٍ» أكثــ َر اكتـ ً
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توسـ َـل الباحثــة ال ِّنسـوِية للــ ُمقاربة الجندريــة ،ال يســتبع ُد أهميـ َة
ذلــك ،فــإ َّن ُّ
أي منهــا ُســلط ًة معرفيــة
الـــمقاربات األخــرى ألنهــا تَتح َّف ـ ُظ عــى حســبان ٍّ
َحسـ ًبا
ُمطلقــة ،رفضً ــا لــ َهيمنة ٍّ
أي مــن الـــمقاربات الــ ُمحت َملة عــى أخــرى ،وت ُّ
إلعـ�ادة إنتـ�اج وضعيـ�ة ال َهيمنـ�ة التـ�ي تَ َّد ِعـ�ي الــ�مقارب ُة الجندريـ�ة ُمناهضتَهـ�ا.
()Thompson, 1992

الـ ُمـــقاربة الجندريــة والطَّرائــق نتســاءل :هــل إ َّن الـــمقارب َة
خاصـ ٍة
الجندريــة ت َتض َّمــن اللجــو َء إىل طرائـ َـق للبحــث يف العلــوم االجتامعيــة َّ
بهــا؟ إزا َء هــذه الـــمسألة هنــاك ات ِّجاهــان:
ائــق الـــ ُمستخ َدمة يف العلــوم االجتامعيــة
االتِّـــجاه األ َّول يــرى أ َّن الطر َ
تَ ح ـ َورتْ حــول الرجــل ،لــذا ينبغــي البحــثُ عــن طرائـ َـق يس ـ ُعها الْتـــقاط
تفاصيــلِ حيــوات النســاء واإلصغــاء إليه ـ ّن ،بعــد أ ْن جــرى إســكاتُه َّن لـــمد ٍة
طويلــة .بــل إ َّن نــوا ٍح مــن حيــوات الرجــال((( أيضً ــا تـ َّم إســكات ُها .نتكــلَّم عــنِ
النواحــي االن ِفعاليــة والعاطفيــة والعالئقيــة مثـ ًـا .لــذا فــإ َّن الطريقـ َة الكفيلــة
بالْتـــقاط نــوا ٍح مــن حيــوات النســاء يسـ ُعها كذلــك الْتـــقاط الـ ُمتـــجا َهل مــن
حيــوات الرجــال .والدراســاتُ التــي تناولـ ِ
ـت الهويـ َة الجندريــة الرجاليــة مثـ ًـا،
والذكــورات عمو ًمــا ،لـــم تَســت ِو ميدانًــا فرع ًّيــا يف الدراســات الجندريــة إال بعــد
انطــاق الحركــة ال ِّنســوية يف َموجتهــا الثانيــة (بيضــون ،2007 ،صــص.)29-49 .
ينطلـ ُـق هــذا االتِّجــا ُه مــن موقـ ٍ
ـف يجعـ ُـل الـــمعرف َة الـ ُمنـ ـتَجة ُمش ـبَع ًة
مبواضي ـعِ الـــمعرفة ـ النــاس ،أكــر مــن العارِفــن ـ العلـــاء .مــا يعنــي ،ويف
الســلطة مــن الباحــث إىل
حالــة البحــث ً
مثــا ،أ ْن تجــري إزاحــ ُة مركــ ِز ُّ
ينطلــق مــن
وفــق هــذا االتِّجــاه ،هــو الــذي
ُ
الـــ َمبحوث.
ُ
التأويــل ال َج ِّيــدَ ،
رجــاال يف ســياقٍ ثقــايف ـ
ً
أي كَونهــم
وينطبــق ذلــك ً
(((
ُ
مثــا ،عــى هويّــات الرجــال الجندريــةْ ،
َ
الرجــال غا ِمــرو
اجتامعــي؛ وإ ْذ يُفتـــ َرض أ َّن العلــو َم االجتامعيــة ذاتُ مرجــعٍ رجــايل وأ َّن
الوجــو ِد فيهــا ،فذلــك بســبب االختــاط القائــم بــن الرجــل  ،manوبــن اإلنســان ،mankind
)Morgan, 1982(.
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الــ َمبحوث ويتـــريَّث حتى تَـــنبثق الـــمعاين منــه ،فال يُف َرض عليهــا من «رأس»
تتأســس عــى الـــ َمبحوث،
الباحــث .التأويــاتُ التــي يُعــ َّول عــى صحتهــا َّ
أ َّمــا الســيئ ُة منهــا فـــهي تلــك التــي تَحــوي الكث ـ َر مــن «العــارف» والقليـ َـل
(أي
مــن «موضــو ِع الـــمعرفة» .إىل ذلــك ،فــإ َّن الـــمعرف َة هنــا ال «تُكـــتشَ ف» ْ
أنهــا ليســت موجــود ًة وقامئــة موضوعيًّــا و«تنـتــ ِ
ـظ ُر» َمــن يتع ـ َّرف عليهــا)،
إنـــا تُبنــى بالتفاعــل بــن العــارف وبــن موضــوع الـــمعرفة ،وتتش ـكَّل مــن
خــال العالقــة التــي تقــوم بــن الباحــث وبــن الـ ـ َمبحوث ،بــن ذاتِـيـ ـتَني
 subjectivitiesمتفاعلتــن يُنشــئانِها م ًعــا ،يف ســياقٍ ُمع َّيـــن .وينطــوي
ذلــك عــى إعــادة االعتبــار لـ«الــذات» ،ولـــ ِمحوريتها يف إنشــاء الـــمعرفة.
()Belenky, 1997

وينحــاز الـــ ُمح ِّبذون لهــذا االتِّجــاه إىل الطرائــق النوعيــة ألنهــا ت ِ
ُحســن،
ب َرأيهــم ،جــا َء ِغـــ َنى اختبــارات النســاء الحياتيــة وت َشــ ُّعبِها يف ســياقاتها
االجتامعيــة والثقافيــة ،كــا يســ ُعها إبــراز االن ِفعــاالت والـــمعاين الرمزيــة
ـح أ َّن الطرائـ َـق الكَم َّيــة تُفيــد يف رصــد الــروط الهيكليــة
التــي تُرا ِفـــقها .صحيـ ٌ
الــ ُمحيطة بالنســاء ،لكنهــا غـ ُر قــادر ٍة عــى التعامــل مــع التعبـرات الجندرية
ٍ
األسية
الــ ُمض َمرة والـ ُملتــب َِسة والـــمتناقضة يف
وضعيات بــ َعينها ،كالوضعية َ
مثــال)Thompson, 1992( .
الخاصــة للنســاءً ،
ذات األهميــة
َّ
وقــد طَـــ َّو ِ
رت الباحثــاتُ  ،وانســجا ًما مــع اتِّجاهاتهــن الـــ َمذكورة
والتــي يـــمكن إدرا ُجـــها تحــت شعــــار «الشخصـــي هــو سيـاســـي»
« »The Personal is Politicalمــوا َّد ومواضيــ َع للدراســة لـــم تَكُــ ْن «محرتمــ ًة»
تـــا ًما يف العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة؛ نذك ـ ُر منهــا مثـ ًـاِ :
السيَـــر الذاتيــة
والشــهادات الشــخصية والـ ـ ُمذكِّرات والروايــات والتاريــخ الـــمروي شــفويًّا،
الصلــة باختبــارات النســاء ،كعقــود الــزواج والطــاق
واألرشــيفات ذات ِّ
األسيــة والـــمدنية ومختلف الــ ُمنتَجات الحرفيــة الثقافية
ووثائــق الـــمحاكم َ
)Sutton, 1988) .cultural artefacts
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وفــق هــذا االتِّجــاه :الـــمقابالتُ
ومــن الوســائل ال َبحثيــة الـــ ُمفضَّ لةَ ،
الفَرديــة غــر الــ ُمق َّيدة ،والـــمجموعات البؤريــة غــر الـمبـــنية؛ وفيهــا يتخـ ُذ
الباحــثُ موق ًعــا متواض ًعــا ،لكــ ْن ِ
ناشــطًا ،يف الـــمشاركة مــع الـــ َمبحوث يف
إنتــاج الـــمعاين .فـــفي وضعيــة الــ ُمقابلة مثـ ًـا ،يُعلــن عــن ُســلطة الباحــث،
تقاس ـ ِمها (مــع
لك ـ ْن بهــدف إعــاد ِة توزيعهــا عــى الــ َمبحوثني (جامعيًّــا) ،أو ُ
الـــ َمبحوث يف الـــمقابلة الفرديــة) .وب َعكــس «الفتــوى» الســائدة القائلــة
بوجــوب التجـ ُّرد وتحقيــق الـــموضوعية يف االســتقصاء يف العلــوم االجتامعيــة،
تســمح للـــمعاين وللف َرضيــات بالتشكُّـــل
فــإ َّن الـــمقابل َة غيـــ َر الـــ ُمق َّيدة
ُ
والتحقُّــق يف إطــار اإلصغــاء الـــ ُمتعاطف والـــمعيش الـــمشرتك للطرفَــن.
هكــذا ،يُصبِــح الـــ َمبحوث ُمشــا ِركًا يف إنتــاج الـــمعرفة ،ال موضو ًعــا لهــا.
()Robinowitz and Martin, 2001, Oakly, 1982

ــل منهــ ٍج ُمع َّيـــنٍ ال يَســتبع ُد أهميــ َة
توس َ
االتِّـــجاه الثـــاين ومفــا ُده أ َّن ُّ
أي منهــا ســلط ٌة معرفيـ ٌة اسـ ِتبعادية .وال
الـــمناه ِج األخــرى ،فــا تُسـ َبغ عــى ٍّ
تُسـبِغ طريقـ ٌة ُمع َّيـــنة للبحــث ،عــى مقاربـ ٍة ب َعينهــا ـ صفـ َة الجندريــة ،كــا
أ َّن طريق ـ ًة أخــرى ال تَس ـلُب الـــمقارب َة ـ صف ـ َة الجندريــة عنهــا؛ فـــ«يف أيـ ٍـد
أمينــة» ،يسـ ُع أيَّـ َة طريقـ ٍة أ ْن تكــون «أمينـ ًة» يف وصــف الواقــع االجتامعــي.
مثــا ،يُرصِّحــ َن بــأ َّن
والباحثــاتُ اللــوايت يَعت ِمــد َن الطرائــق اإلمبيـــريقيةً ،
الطريقـ َة ال تجعـ ُـل الباحثـ َة نِّسـوِية .إذ يسـ ُع الباحــث الــذي يعتمـ ُد الطرائـ َـق
تعص ًبــا جِنس ـ ًّيا ،والعكــس بالعكــس.
النوعيــة أ ْن يكــون ُم ِّ
توسـ َـل الباحثــون والباحثــاتُ الطرائـ َـق الـــمختلفة
ويف إطــار هــذا االتِّجــاهَّ ،
الســائدة يف العلــوم االجتامعيــة ،دون تَحفُّــظ .بــل إ َّن هــؤالء يتحفَّظــون
حيـ َ
ـال التَّـــب ِّني ال َحــري لــطُرقٍ دون أخــرى ،ويُطلِقــون عــى َمــن يفعـ ُـل ذلك
يتوسـ ُـل أكــر مــن
صف ـ َة «الـ ُمتعـ ـ ِّبد للطريقــة»  .methodolatoryومنهــم َمــن َّ
طريقـ ٍة يف البحــث نفســه ،أو يُعالِــج مســأل ًة بالطُّــرق الكَميــة وأخــرى بالطــرق
ال َّنو ِعيــة .هــؤالء ال يُخفــون انحيازاتِهــم ال ِّنســوية ،ويُعبِّـــرون عــن رفضهــم
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ِ
أي إنّهــم ،بـ َ
ـدل اعتــاد طريقـ ٍة بعينهــا ،يُعلِنــون
لحياديــة العلـــم الـــمزعومةْ .
مواقفَهــم ال ِّنســوية ،ويت ـ ُّم التعبــر عــن مقاربتهــم الجندريــة يف الـ ـ ُمنطلَقات
والـــمعايري وال ِق َيـ ِـم واألخالقيــات ال ِّنســوية :يف التأويــل واالستـنـــتاج والتطبيــق،
يف ك ُِّل ُمك ّونـ�ات البحـ�ث و َمسـ�اراته)Unger, 1983( .
ومــن الـــمها ِّم التــي يطر ُحهــا هــؤالء عــى أنفســهمَ ،رد ُم الفجــوة الجندريــة
يف الـــمعرفة :إ َّمــا بــ َجعل النســاء مواضيـ َع أبحاثهــم يف مجـ ٍ
ـاالت لـــم ت َشــمل ُه َّن
مثــا) ،أو بـــ ُمعالجة مواضيــ َع لصيقــ ٍة بحيــوات
ســابقًا (القيــادة النســائية ً
ـلق ،ســابقًا ،اهتام ًمــا (العنــف القائم عــى الجندر مثـ ًـا) .وذلك،
النســاء لـــم ت َــ َ
مثــا)؛ فال ِّنســويات
بــد ًءا بتَســمي ِة مواضيــ َع باســمها (االغتصــاب الزوجــي ً
الصــدد ،أننــا بحاج ـ ٍة إلعــادة تســمية العالـــم ،عــر َصــو ِغ
يَريـ ـ َن ،يف هــذا َّ
ُمصطلحـ ٍ
ـش النســاء .ف َمــن ال ميلـ ُـك ســلط َة التســمية،
ـات وتعابـ َر تصـ ُـف معيـ َ
ُ
اســا ال تُ ِكــ ُن
ُ
والســلوك الــذي ال
ال يســ ُعه البحــث يف الـــ ُمس َّمى،
يحمــل ً
مالحظـ ـتُه)Crawford, 2001( .
وســائل وطُــرقٍ ُمتعــ ِّدد ٍة مــن أجــل
َ
ويدعــو بعضُ هــم إىل اللُّجــوء إىل
ـاصة» الـــمسألة الـــمدروسة مــن أكــر مــن جانــب :فـــتع ُّد ُد الوســائل
« ُمحـ َ
و« َمز ُجهــا» م ًعــا ،يَنطويــان عــى قناع ـ ٍة َمفادهــا أ َّن ك َُّل واحــد ٍة مــن هــذه
ـح هــذا القـ ُ
ـول
الوســائل تُــيء تفصيـ ًـا ُمر َّح ًبــا بــه إىل الصــورة الكُــلِّية .ويصـ ُّ
ـرورة التع ـ ُّرف عــى تَعقيـ ِ
ـدات
يف الدراســات الجندريــة ،الحديثــة زمن ًّيــا ،لــ َ
ِ
مثــا،
َجليــات الجنــدر ،بــك ُِّل الوســائل الـــمتاحة .مــن هــذه الدراســات ً
ت
الدراســاتُ الــ َم ِ
سحية الكَميــة التــي يَجــري تنفيذُهــا يك تكــو َن نتائ ُجهــا َعونًــا
السياســات الــ ُم ِ
فض َية إىل تحســن أوضــاع الـــمرأة
لـــصانِعي القـرار يف َصــو ِغ ِّ
َّــب
(الصحيــة أو التعليميــة أو القانونيــة ...إلــخ) ،وحيــث إ َّن تنفيذَهــا يتطل ُ
االمتــ َ
ـثال الصــا ِر َم للقواعــد الـــمقبولة يف الـــمامرسات ال ِعلـــمية الســائدة يف
ـح هــذا القــول،
الـــميدان قيـ ِـد البحــث )Rabinowitz and Martin, 2001( .ويصـ ُّ
مثـ ًـا ،يف ُمجتمعاتنــا العربيــة حــن تُطالِ ُب النســا ُء ب َجعــلِ الــ ُمعطَيات الناجِمة
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عــن الــ ُمسوحات اإلحصائيــة الشــاملة أو الجزئيــة ُمص َّنـــف ًة بحســب الجنــس
ـبيل إىل ت َضيِيقها
 ،disaggregated by sexمــن أجــل تعيِـــن الفجــوة الجندريــة ،سـ ً
عــر اتِّخــاذ التدابــر الــ ُم ِ
فضية إىل الـــمساواة الجندريــة يف ك ُِّل الـــمجاالت.

ٍ
أبحاث نِّسوي ٍة لبـنانية هادفة
ثان ًيا :الـ ُمقا َربات البحثـية يف

اســة تتشــكَّل ال َع ِّيـــن ُة الـــ َمدروسة يف هــذه الورقــة مــن
َع ِّيــــن ُة الدِّ ر َ
ُمج َمــلِ الدراســات الــ َميدانية الـــمنشورة ،يف الســنتَني  ،2017-2016مــن جانب
الـ ـ ُمنظَّامت غــر الحكوميــة اآلتـــية أســاؤها(((:
• التج ُّمــع النســايئ الدميقراطــي • منظَّمــة كفــى عن ًفــا واســتغاللً للنســاء
واألطفــال • أبـــعاد :مركــز الـــموارد للــ ُمساواة بني الجنســن • الهيئــة اللبنانية
لــ ُمناهضة العنــف ضــد الـــمرأة • صــوت ال ِّنســوة • منظَّمــة «دعـــم لبنــان»
• مجموعــة األبحــاث والتدريــب للعمــل التَّـنـــ َموي • مجموعــة  Maleـ Fe
يف ـ مــال.

ِ
كانــت ال َعيِّـــن ُة الـــممثِّل ُة
هــذه َعـيِّـــن ٌة مقصــودة  ،convenientفــإذا
تعري ًفــا ـ تعنــي أ َّن ك َُّل ُمف ـ َرد ٍة يف الـــمجتمع الـــمدروس research population
نفســه يك تَتمثَّـــل يف ال َعينــة الـــمدروسة ،فهــذا ليــس حـ ُ
ـال هــذه
لهــا ال َحـ ُّظ ُ
يفتـــرض توافُــ َر الـــمجتمع الـــمدروس ُمشــت ِم ًل
التعريــف
ال َعينــة .هــذا
ُ
ُ
عــى ك ُِّل ُمفرداتــه .يف هــذه الحالــة تحدي ـ ًدا يُفتـ ـ َرض ،مثـ ًـا ،وجــود موق ـعٍ
إلكــروينُ ،معلَــنٍ عنــه ،جامــعٍ لــك ُِّل الدراســات واألبحــاث الصــادرة عــن
(((
الـــمنظّامت النســائية عندنــا عــر الســنوات .يف غياب هــذا الـــموقع ال حيل َة
للباحــث ســوى اختيــار َعينـ ٍة مقصــودة ُمرتا ِف ًقــا مــع تســويغ أســباب اختيارها،
َّفت منها ال َع ِّيـن ُة الـ َمدروسة.
((( انظُر
الـملحق بـعناوين الدراسات التي تأل ْ
َ
ـكيل الـــمجتمع ُمشــت ِم ًال عــى ك ُِّل ُمفرداتــه .يف دراس ـ ٍة قيــد
((( للبحــث وســيل ٌة أخــرى هــي تشـ ُ
النشـــر مثـ ًـا ،عملـ ِ
ـت الباحثـــتان عىل تشــكيل مجتمعِ األحكام الصــادرة عن القُضاة الـمنـــفردين
ــحب َعينــ ٍة عشــوائية منــه (ســليامن وبيضــون.)2021 ،
يف أحــد أقـــضية لبنــان ألجــل َس ِ
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ـح
ـج التــي سـتُ ِّ
حصلُها هــذه الدراسـ ُة ال تصلـ ُ
دون غريهــا .هــذا يعنــي أ َّن النتائـ َ
للتعميــم بشــأن الـــموضوع الـــمدروس ،كــا هــي الحــال يف ك ُِّل الدراســات
َتوسـ ُـل َعينـ ًة كـــهذه .ال يفــوتُ القــارئ أ َّن هنــاك نقاشً ــا ُمســتم ًّرا حــول
التــي ت َّ
ـاث يف العلــوم االجتامعيــة باللُّجــوء إىل عينـ ٍ
جــدوى تنفيــذ أبحـ ٍ
ـات غــر ُممثّلــة،
أو إىل در ِ
تســمح
اســات الحــاالت أو غريهــا مــن الوســائل البَحثيــة التــي ال
ُ
(((
ـمس القــارئ هــذه الـــمشكل َة
نتائ ُجهــا واســتنتاجاتها بالتعميــم  .ســوف يلــ ُ
لــدى الباحثــات والباحثــن يف ال َعينــة الـــمدروسة.
أشــر إىل مســألتَني يُوا ِج ُههــا الباحــثُ يف الدراســات الجندريــة عندنــا يف
َصــدد اختيــار َعينـ ِة بَحـــثه:
حصل َة يف البحــث تكــون قابلــ ًة للتعميــم عــى
األوىل ،أ َّن
النتائــج الـــ ُم َّ
َ
مجتمـعِ البحــث إذا كانــت َعـينــتُه ُممثِّلـ ًة لذلك الـــمجتمع .ونحــن الباحثات
والبديهي لــتَشكيل
والباحثــون نفتـــق ُد يف مجتمعاتنــا ،غالبًــا ،الــر َط الشــا ِر َط
َّ
َعين ـ ٍة ُممثِّـــلة ـ وهــو إتاحــة ُمجـــتمعِ البحــث ن ِ
ـوب
َفســه! فـــإ َّن جعـ َـل وجـ ِ
التعميــم الـــمذكور رشطًــا رضوريًّــا لل ُحكــم عــى أهليــة البحــث لالنتــاء إىل
حقــل الدراســات الجندريــة ،مثـ ًـا ،هــو َمبثابــة « َحظ ـرٍ» عــى تنفيــذ معظــم
هــذه األبحــاث عندنــا.
والثانيــة ،هــي أ َّن إجـرا َء بحـ ٍ
ـوث يف حقــل الدراســات الجندريــة هــو مســأل ٌة
ِ
ـج الحامل ـ َة
َحرِج ـ ٌة لل َّنشــاط ال ِّنســوي عندنــا؛ وذلــك أل َّن الــ
ـمعلومات وال ُحجـ َ
ـوي القامئــة عــى الدراســات واألبحــاث ،وإ ْن ُجزئي ـ ًة ،تُش ـك ُِّل
للخطــاب ال ِّنسـ ِّ
قاعــد ًة ال ِغنــى عنهــا لــ ُمقارعة الخطاب الــ ُمنا ِهض لهــا عىل الســاحة الثقافية
ـاب هــذه الـــمعلومات وتلــك ال ُحجـ ِج مبثابة إخالء الســاحة
العامــة .كــا أ َّن غيـ َ
ـت مواجهـ ُة
لـك ُِّل األفــكار والـــمعتقدات والـ ُمنــ َّمطات الجندريــة .لقــد برهنـ ْ
((( لــن أشـ َ
ـارك ،هنــا ،يف هــذا النقــاش .أُحيــل القــارئَ إىل ورق ـ ٍة ُممتــازة للباحــث حســن حجيــج
ُ
النقاش الدائر حول الـمسألة.
َ
يتناول فيها
(حجيج)2019 ،
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رشع اللبنــاين ،مثـ ًـا ،مبعـ َ
ـارف قامئـ ٍة عــى دراســات((( ،وإ ْن ُجزئيـ ًة ـ أنهــا
الـــم ِّ
ـدات أو َمبنطــقٍ أو حتــى َمبصالـ ِح فئـ ٍ
أجــدى مــن ُمواجهتــه ُمبعتقـ ٍ
ـات ُيثِّـــلها.
إىل ذلــك ،فــإ َّن ُمس ـ ِّو َغ اختـــيار َعيـــن ِة هــذه الدراســة قائ ـ ٌم عــى أم َريــن:
أ َّولهــا أ َّن الـ ـ ُمنظ ِ
َّامت الـــمختار َة تَ َّد ِعــي يف قانونهــا األســايس أنهــا نِّســوية،
وهــي األكــر نشــاطًا عــى الســاحة العا َّمــة عندنــا .واألمــر الثــاين الــذي
اعتمدنــاه هــو َدعوتُهــا يف غضــون السنـــتني ( 2016و ،)2017إىل لقــا ٍء عــا ٍّم مــن
أجــل إطــاق دراسـ ٍ
ـت مواضي ـ َع((( مــن شــواغلِ الحركــة النســائية
ـات تناولـ ْ
عندنــا.
األسئـل ُة التي تَطر ُحها هذه الورقة هي التالية:
قاربات البحـ ـ ِثية التــي تعتم ُدهــا الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية عندنــا :هــل
ُ
الـ ـ ُم
ميكــن وصفُهــا بـ«الجندريــة»؟ أيــن تتـــقاط ُع هــذه الــ ُمقاربات مع تلــك التي
ـمت مالم َحهــا الباحثــاتُ ال ِّنســوياتُ عا َّمـ ًة؟ كيــف تَ ثَّـــل هــذا التقاطـ ُع يف
رسـ ْ
الطرائــق والوســائل التــي اعتُ ِمـدَتْ يف إطــار هــذه الــ ُمقاربات؟
فيام ييلُ ،محاول ٌة لإلجابة.
رح منظّم ـ ٌة غــر حكوميــة بأنهــا نِّســوية ،فـــهي تُعلِــن عــن كَونهــا
إذ ت ُـ ِّ
غــر حياديــة؛ وحــن تُنــفِّذ بحثًــا يف الواقــع الــ َمعيش للنســاء وللرجــال أو يف
ـب يف ت َعيِـــن نقـ ِ
ـاط تد ُّخلهــا يف ذلــك
ُشوطــه ،فإنـــا تفعـ ُـل ذلــك ألنهــا ترغـ ُ
تعمل عىل تَغيِـــره .ووجه ُة التغيِـــر واضح ٌة و َمـــآله ُمح َّد ُد الـــمالمح.
الواقع يك َ
ِ
كانــت
مــت بهــا الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية إىل مجلــس النــواب،
((( يف مشــاريع القوانــن التــي ت َق َّد ْ
الدراساتُ حول موضوع القانون جز ًءا من ال ُحج ِج الحاملة ألهـمية إقراره.
((( مــن هــذه مثـ ًـا :عمـ ُـل النســاء الخــارج ـ َمنـــزيل وال ِّرعــايئ غــر الرســمي ،النســاء يف مواقــع القرار،
العنــف األرسي ،العنــف الجنــي ،تزويــج القارصاتِ ،صحة النســاء النفســية ،نشــاط الـــمنظّامت
غــر الحكوميــة النســائية ،االتجاهــات الجندريــة ،تنــاول اإلعــام لقضايا النســاء عا َّمــة والنازحات
خاصــة ،اآلثــار الجندريــة للنـــزوح الســوري إىل لبنــان ...إىل غري ذلك.
الســوريات َّ
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ـعي للوصول إىل
بالسـ ِ
ـعي هــذه الـــمنظّامت للتغيــر يتمثَّـ ُـل لدى معظمهــا َّ
َ
فسـ ُ
الــ ُمساواة التا َّمــة يف الــ ُمواطَنة ،يف الحقــوق والواجبــات ،بني النســاء والرجال؛
أساســا ،إىل الفُــ َر ِص التــي يُتيحهــا الـــمجتمع يف كافَّــة
وذلــك فيــا يَطــولً ،
أنشــطته ،وال تقبـ ُـل بأقــ ّـل مــن العدالــة الجندريــة أمــا َم القانــون الــذي يُنظِّــم
ـش أفـراده .هــذا مــا تُعلِنــه الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية من التــيَّار األوســع .هذا،
عيـ َ
فيــا تَســعى مجموعــاتٌ نِّســوية ـ وأكــر أعضائهــا شــابَّات ـ إىل إعــان الحــرب
(((
مؤسســاته ،األكادمييــة ِضم ًنــا.
عــى «ال ِّنـــظام األبَــوي القاتــل » ورفــض ك ُِّل َّ
خارج التــ َّيار الـــمذكور.
هــذه الـــمجموعاتُ تقع َ
األوسع :مجـموع ُة «صـــوت ال ِّنـسوة»( ((1سأبدأ
خارج التــ َّيار َ
بالـــمنظّمة «األشـ ِّد» نِّســوية ،وهــي مجموعــة «صوت ال ِّنســوة» ،كام هو اســم
ـتعرض ،فيــا ييل ،الـــمقارب َة التي تتَّــ ِ
ـس ُم بهــا النصوص
نَرشتهــا اإللكرتونيــة .أسـ ُ
ـص لـــسارة أبــو غـزال بعنــوان «حتميــة البَــوح»،
ـرتْ فيهــا .أبــدأ ب َنـ ٍّ
التــي نُـ ِ َ
يتصـ َّد ُره قـ ٌ
ـول يَ ِصـ ُـف «صــوت ال ِّنســوة» منــذ أ ْن نشـأَتْ بأنهــا «الفضــا ُء الــذي
قصصنــا وآراءنــا ها َّمــة ،وأ َّن ِفعـ َـل الكتابــة
يؤمــن بــأ َّن الكتابــة نَجــاة ،وبــأ َّن َ
ولســلطتها
ال ِّنســوية ال يرتبـ ُط بالـــمعرفة األكادمييــة ،بــل هــو ِفعـ ٌـل ُمقــا ِوم لها ُ
غــر الــ ُم ِحقَّة والـ ُمتح ِّيـــزة عــى مــا ميكــن أن يكــو َن معرفـ ًة رشعيــة ،ومــا ال
ميكــن أن يكــون».
ـاص م ـ َن ال َّنــرة الـــمذكورة ،مثـ ًـا،
ويتجســد مــا تقولُــه غ ـزال يف عــد ٍد خـ ٍّ
َّ
ـاب عــن الصحــة النفســية» حيــث ت ُعلِ ـ ُن
تحــت عنــوان « فـــل َنسرت ِجعِ الخطـ َ
الـــمجموعة أنهــا «تَشــرِ ُك مــع مجموعــ ٍة أخــرى يف بــروت ت َعمــان عــى
ِ
القصــص والـــ ُمامرسات
إنتــاج الـــمعرفة ال ِّنســوية» ،وذلــك عــر «اســتعادة
((( هــو الشــعا ُر الــذي رف َعتــه الـــمجموعاتُ ال ِّنســوية الشــابَّة عــى يافطــ ٍة عريضــة يف الحــراك
ـي بـ«أزمة النفايات» يف صيف .2015
الشعبي والذي أطلـقَته ما ُد ِع َ
(« ((1صوت ال ِّنسوة» مجموع ٌة نِّسوي ٌة تحمل اس َم نرشتها اإللكرتونية ،عن الرابط:
https://www.sawtalniswa.org
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الـــمتعلِّقة بحياتنــا وأجســادنا مــن البِنـــية األبَويــة» ،غــر ِ
خاض َع ـ ٍة لـــنظام
ـب النفــي الــ ُم ِ
عتمد عــى تعريفاتــه الخاصــة لـــا هــو «طبيعــي» ،وتب ًعا
الطـ ِّ
لـــا يعتــره تهديـ ًدا للبنيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة الراهنــة .يف هــذه النرشة
لـــر ِد قصصهــ َّن غــر
إفســاح يف الـــمجال أمــام الـــ ُمه َّمشات مــن النســاء َ
ٌ
بالل َســواء
ُوصم ،بســبب ذلكَّ ،
الــ ُمنضَ وية يف الخطــاب العــا ِّم والتــي ميكــن أن ت َ
النفــي.
ـرض أ َّن عمـ َـل النســاء
ال يخفــى عــى الكاتبــة أنهــا س ـتُواجِه أبَوِي ـ ًة «تفتــ ُ
وخطابَهــ َّن بحاجــ ٍة ـ الكتســاب َشعيــ ٍة مــا» ،وأ َّن ذلــك ناجِــ ٌم عــن ت َســل ٍُّط
ـرض رأيـ َـك وحاجتــك
ـوري يفــرض «شــعو ًرا باأل َحقِّـــية  entitlementيف أ ْن تفـ َ
ذكـ ٍّ
عــى اآلخريــن» ،األم ـ ُر الــذي يتطلَّــب «شــجاع ًة يف مواجهــة هــذا التس ـلُّط»
وطاق ـ ًة عــى االســتمرار .هكــذا ،فــإ َّن مقارب ـ َة هــذه الـــمجموعة ال تكتـــفي
ـبيل إىل الـــمعرفة ،بــل تشــتمل عــى اتِّجاهـ ِ
ـات الكاتبــة
بإعــال العقــل سـ ً
ال ِّنســوية الـ ُمتمثِّـــلة بالشــجاعة و َدحـ ِر الخــوف ،ســوا ٌء يف مواجهــة الـــمجهول
الســلطة
(بســبب غمــوض مالمــح الطريــق الـــمختارة) ،أو التمـ ُّرد عىل َســطوة ُّ
الـــمعرفية الســائدة واإلميــان بوجــو ِد الطاقــة عــى الـــمتابعة يف مواجهـ ِة تلــك
ـرعية عمــلِ النســاء وخطابهـ ّن.
األبَــ ِويَّة غــر الـ ُمعتــ ِرفَة بــ َ
تقــول الكاتبــ ُة إنهــا ُمدرِكــ ٌة أ َّن مقاومــ َة الســلطة األكادمييــة يُ ِ
دخــل
ـمجهول وندخـ ـلُه قــادر ٍ
َ
ات
ـب الــ
الـــمجموع َة يف «نَفــقٍ مجهــول ...لكننــا ن ُِحـ ُّ
عليــه و ُمتحك ٍ
ِّــات بــه وال يُخيفنــا ألننــا نوجِــد األشــيا َء باإلميــان بأصــوات
عوائــق تض ُعهــا القــوى الـــ ُمتسلِّط ُة عــى النهــج
النســاء» .وإ ْذ تُشــر إىل
َ
ـب ونســتم َّر يف الكتابــة» أل َّن يف
ال ِّنسـ ِّ
ـوي يف الكتابــة ،تجـ ُد رضور ًة يف «أ ْن نكتـ َ
ذلك «اســتمرارية للحركة ال ِّنســوية وتج ُّد ًدا يف الـــمحتوى الـــمعر ِّيف الـــمطلوب
ـي يف ســياق العمــل ال ِّنســوي ،أل َّن «مــا
توفــره دامئًــا» .وحيــث إ َّن ال َبـ َ
ـوح حتمـ ٌّ
كان ُمح َّر ًمــا علينــا التف ـ ُّوه بــه (ســابقًا) أصبــح أحاديــثَ ج ِّديــة» .وعناوي ـ ُن
النصــوص الـ ُمثــ َبتة يف صــوت ال ِّنســوة أمثـــل ٌة عىل «مــا كان ُمح َّر ًما عىل النســاء
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التفــو ُه بــه» .مــن هــذه مثـ ًـا :تح ـ ِّدي الـــمفهوم الطِّـ ـ ِّبي للصحــة النفســية،
تَحـ ِّدي الســائد لــ َمفهوم ال َجــال ،للتحـ ُّرش ،للجنســانية ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن
مســائل.
ـص ِ
وتعـ ُ
ربــا «ليــس لدينــا حال ًيــا األدوات
ـرف الكاتبــة يف النـ ِّ
نفســه أنــه َّ
التــي تُ ِّك ُننــا مــن التخلُّــص مــن األدوات األبَويــة ،لك َّننــي أعـ ُ
ـرف أنهــا أمــو ٌر
ـص ال لـ ـتَضَ َع قواعــدَ
ـاس إليهــا وتراهــا» .وهــي كتبـ ْ
ـت هــذا النـ َّ
ت ُص ِغــي النـ ُ
للكتابــة يف نــرة «صــوت ال ِّنســوة» اإللكرتونيــة ،وإنـــا لتَ ِصـ َـف أحـ َ
ـوال هــذه
أساســا
الكتابــة فيهــا؛ فــا ح َوتــه هــذه النــرةُ ،يف الســنوات التي سـ ْ
ـبقت ،هو ً
ـكال مختـــلفة :كان شـ ٍ
قصصــا شــخصية .ونادر ٌة
ـوح ات َّخـ َذ أشـ ً
ـهادات أو آرا ًء أو ً
بَـ ٌ
ـت مبــا
ـت كاتبـ ـتُها خــارج الـــموضوع أو تق َّدمـ ْ
هــي النصــوص التــي متَوضَ عـ ْ
ـخيص
ميكــن وص ُفــه بـ«معلومــات» ،أو قـراء ٍة لحالـ ٍة مــا ،تتجــاو ُز االختبــا َر الشـ َّ
ــق جهــ ُر الكاتبــات يف «صــوت ال ِّنســوة»
للـــموضوع الــذي تُعالِجــه .ويُرا ِف ُ
بــ ِّنسوِيته َّن َجه َر ُهـ َّن ب َرفـ ِ
ـض الحياديــة الـــمزعومة يف األبحــاث االجتامعيــة.
كتبـ ِ
ـت النســا ُء يف «صــوت ال ِّنســوة» ،باللغــة التــي يَس ـ ُعه َّن التعبــر فيهــا
بــدون قَيــد ،فكانــت كتاباتُه ـ َّن باإلنكليزيــة أو العربيــة الفصحــى أو العاميــة
ـر ِد تجربـ ٍة شــخصية (كــا يف
اللبنانيــةُ .هـ َّن كتـ َن غال ًبــا بلَهجـ ِة «ال َبــوح» ،لــ َ
ـخيص
حــال التح ـ ُّرش مثـ ًـا أو يف اختباره ـ َّن أجســا َدهن) ،أو َس ٍد لـــتاري ٍخ شـ ٍّ
(ســع ًيا إلبـراز تدا ُخــل النواحــي الجندريــة يف ك ُِّل خيـ ٍ
نســج روايتَهــا) لكـ ْن
ـط َ
أحيانًــا يف شــكلِ تأ ُّمــل ،أو إعــانِ مو ِقــف ،أو اســتدرا ٍج لــ ِنقاش ،أو تقريـ ٍر َ
حول
حال ـ ٍة ،أو حتــى طَــرح أســئل ٍة ال يبــدو مــن َصوغهــا أنهــا ت َســتدر ُِج إجابـ ٍ
ـات
مــن أحــد.
وتكتــب دميــة قائدبـــيه قائـــل ًة إ َّن «صــوتَ ال ِّنســوة» كانــت «فضــا ًء
ُ
عــا
ســمح لهــا باختـــبار الكتابــة،
ِ
وتجريــب طُــرقٍ مختلفــة للتعبــر َّ
َ
نحــن ومــن أيــن أتيـــنا» .هــو اختبــا ٌر يُحــا ِو ُل ألَّ يَنشُ ـ َد الكــال ،ويَقبـ ُـل
باقتـــراف األخطــاء ،وهفـ ٍ
وصفـ ِ
ـوح»
السديــات .وهــي إ ْذ َ
ـوات يف َّ
ـت «ال َبـ َ
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تتجــى أيضً ــا
َّ
بالكتابــة وإعــا ِء الصــوت ،فهــي تَــرى أ َّن «الشــجاع َة
بالتســاؤل واإلصغــاء وتصديــقِ أقــوال األخ َريــات وقصصهــ ّن» الـــمروي ِة
حــول َمعيشــهن.

َّمت ببعــض التفصيــل ،عــن ت َصـ ُّور
صـ ٌ
ـوت مختـــلف فيــا سـ َبق ،تكــل ُ
ـح إىل إنتــاج معرف ٍة
ـعي رصيـ ٌ
«صــوت ال ِّنســوة» للكتابــة والبحــث ،مبــا هــي َسـ ٌ
نِّســوية غــر ُمق َّيــد ٍة باألســاليب األكادمييــة بــل ُمناهضــ ٍة لهــاَ ،صاحــ ًة.
تعــرف ِ
ُ
بالحيــاد
تنتـــهج مقاربــ ًة يف إنتــاج معرفــ ٍة ال
هــذه الـــمجموع ُة
ُ
وت ُعلِــ ُن التح ُّيـــ َز للنســاء ،واالنتصــا َر لـ«بَ ِ
وحهــ َّن» ولرواياتهــ َّن وشــهاداته ّن،
والركــو َن إىل اختباراته ـ َّن يف تعريــف األمــور ويف َوصفهــا وتحليــلِ أصولهــا؛
وذلــك يف محاول ـ ٍة حثيث ـ ٍة لـ ـ َجعل قــول النســاء ،ال َمصــد ًرا لـ«الـ ـ ُمعطَيات»
ـص ف َحســب ،وإنـــا أيضً ــا ُح َّج ـ ٌة
النا ِج َم ـ ِة عــن الوضعيــة الـــمتنا َولة يف النـ ِّ
لـ ـفَهم الديناميــات التــي تَحك ُمهــا .هــذا الفه ـ ُم يُر َجــى منــه الوصـ ُ
ـول إىل
تكويــن معرف ـ ٍة يجــري َصوغُهــا مــن منظــور اختبـ ِ
ـارات النســاء ومعيشــه َّن
يعمــل الـــمجتمع
ُ
لهــا ،ووفــق « َمصلحتهــن» ،كأفــرا ٍد وكفئــة اجتامعيــة
األبــوي عــى إخضاعهــا لـــ َمنظومته الجندريــة ولـمعايِـــره العاملــة عــى
ُّ
تثبيــت أركان هــذا الـــمجتمع وضــان َدميو َمـــ ِته .هــو تعبــ ٌر عــن كَــون
ـات ِ
هــؤالء النســاء ،ال ُمنا ِهضـ ٍ
صاخبــات ض ـ َّد الـــمنظومة الجندريــة األبويــة
ف َحســب ،إنـــا عامــاتٌ عــى اســتبدالها عــر ال َجهـ ِر بأصواتهـ َّن واختباراتهــن
لتَكــون َمر ِج ًعــا يف َصــوغ مالمحهــا.
ـت فريــدة؛ هــي واحــد ٌة مــن مجموعـ ٍ
ـات نِّســوي ٍة
«صــوتُ ال ِّنســوة» ليسـ ْ
صغــر ِة العــدد ،بــدأتْ بالتشـكُّل والتفـكُّك( ((1ـ كــا هــي حـ ُ
ـال الـــمجموعات
الـــم َدنية يف فضائنا الـــم َدين ،غري الحكومي .هذه الـــمجموع ُة تُنــ ِت ُج ناشطاتُها
( ((1أذكر ،عىل سبيل الـمثال ،مجموعة «نِّسوية»  ،Nasawiyaعىل الرابط:
/https://www.nasawiya.org
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ـي،
أبحاثًــا يف مواق ـ َع أكادميي ـ ٍة وغــر أكادمييــة ُمتف ِّرقــة ،لك ـ َّن نتا َجهــا البحثـ َّ
كمجموعـ ٍة ،ال زال يف بداياتــه .وهــل مــن رضور ٍة للقــول إ َّن هــذه الـــمجموع َة
نفســها ُمنظَّمــة) تَدعــو إىل اعتــاد طُــرقٍ بحثي ـ ٍة تتـــناغ ُم
(ترفـ ُ
ـض أن تَد ُع ـ َو َ
مع التــ َّيار األ َّو ِل الــ َموصوف؟

األوسع
الـ ُمنـظَّامت ال ِّنس ِويَّة من التـ َّيار َ
تـــمهيد مجموعـ ُة «صــوت ال ِّنســوة» ال تُشـبِه أيًّــا مــن الـــمنظّامت غـرِ

الحكوميــة الســبعِ األخــرى يف ال َعينة الــ ُمختارة لهذه الورقة؛ هذه الـــمنظّامتُ
ٍ
مقاربات
أساســا ،تعتمـ ُد
األوســع تُنــ ِت ُج أبحاثًــاَ ،ميداني ًة ً
الــ َمنخ ِرطَ ُة يف التــيَّا ِر َ
ألي
بحثيـ ًة مألوفـ ًة يف الـــمجتمعات البحثيــة األكادمييــة ،فــا تَراهــا ت َّ
ـب ٍّ
َتعصـ ُ
منهــا.
أنظـ ُر ،فيــا يَـــي ،إىل هــذه األبحــاث ويف مســارها يف مراحلِــه الـمختـــلفة.
التيــق ُ
ـجي الــذي أرشتُ إليــه يف مطلـعِ َورقتي يُفتــ َرض فيه ُمواكَـــبة
ُّظ الـمنهــ ُّ
األبحــاث يف ك ُِّل موقـ ٍع يف مســار تنـــفيذها:
• يف تَعيِـــن ُمنفِّذيهــا • َصــوغ أهدافهــا وأســئلتها • تحديــد ُمنطـ ـلَقاتها
النظريــة • الـــمراجع التــي تستـــ ِن ُد إليهــا • ومــن ثــ َّم ت َعيِـــن مجتمعــات
الدراســات و َعيـــناتها • واألسبـــاب الـ ُموجِبـــة الختيــار وسائــــل بحـ ٍ
ـث ب َعي ِنهــا
واألســس والـــمبادئ الحاملــة
• وصـ ً
ـول إىل الــ َمنطق الحامــلِ لتحليــل النتائــجُ ،
لالستـنـــتاجات واالقرتاحــات ـ التضمينــات الع َملِـــية الســتنتاجات الدراســة،
رصيح ـ ًة كانــت هــذه كُلّهــا ،أم ُمض َمــرة.
فيــا يــي ،محاول ـ ٌة لـ ـتَف ُّحص هــذه الـــمواقع ،واح ـ ًدا تِل ـ َو اآلخــر ،لـ ـ َر ِ
صد
ـح لــ ُمقارب ٍة جندريــة يف األبحاث التي نَفَّـــذتها الـــمنظّامتُ غري الحكومية
مالمـ َ
ال ِّنســوية يف الســنتَني  2017-2016عندنــا.

َمــن يُنـ ـفِّذ هــذه األبـــحاث؟
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ن َّفــذ األبحــاثَ يف ال َعينــة الـــمدروسة

ٍ
واختصاصــات مختلفــة( .((1ال يفــوت الـــمتاب ُع
جهــاتٌ ُمتنوعــ ٌة مــن مواقــ َع
لألبحــاث التــي تُنـ ـ ِتجها الـــمنظّامتُ غ ـ ُر الحكوميــة عــى امتــدا ِد العق َديــن
الـــاض َيني( ((1ـ تو ُّج ًهــا ُمســتج ًّدا يتمثَّــل بلُجــوء هــذه الـــمنظّامت إىل فريــقٍ
ـي ،وذلــك بــدل تكليــف باحـ ٍ
رصا ،أســتاذ ًة
ـث وحيد ،يكــون غالــ ًبا وليس ح ً
بَحثــ ٍّ
(أو أســتاذًا) جام ِعيــة .ويف حـ ٍ
ـاالت أخــرى ،شــارك َِت األســتا َذ الجامعــي ،الباحــثَ
الرئيــي ،ناشــط ٌة/باحث ٌة مــن الـــمنظّم ِة راعيـ ِة البحــث ،كــا هي حــال التجمع
النســايئ الديـــمقراطي ،مثـ ًـا .ويف معظــم الحــاالت ،شـ َ
ـارك فريـ ٌـق مــن الباحثات
ـي يف مهمتــه .أش ـ ُر إىل أ َّن هــذه الـــمنظ ِ
ّامت ال
الـ ـ ُمساعدات الباحــثَ الرئيـ َّ
تُعلِ ـ ُن عــن تراجــع «ثِقـــتها» بالباحثــن األكادمي ِّيــن ،لك ـ َّن إرش َاك الناشــطات
والناشــطني يف الـــمها ِّم البحثيــة َمبثابــة تعبريٍ عن تو ُّجـ ٍه جديد يتمثَّـ ُـل باالعرتاف
بكفــاءة هــؤالء يف مجال إنتاج الـــمعرفة الــ ُمت َو َّخاة ،وترا ُجع «االنبهار» بأهلِــ َّية
األكادمييــا يف هــذا الــ ِمضامر.
( ((1الجدول التايل يُبيِّ صف َة األشخاص الذين نَفَّذوا األبحاثَ يف ال َعينة الـمدروسة:

التجمع النسايئ الدميقراطي
واستغالل
ً
منظّمة كفى عنفًا
للنساء واألطفال
أبعاد :مركز الـموارد
للـ ُمساواة الجندرية
الهيئة اللبنانية لـمناهضة
العنف ضد الـمرأة

ٍ
قاض

رشكة إحصائية

أستاذ(ة) جامعي(ة)/
باحث(ة)

محامية

√

√
√

√

√

√
√
√
√

صوت ال ِّنسوة
منظّمة «دعم
لبنان»Support Lebanon
CRTDA

فيامل Fe-Male

مجموعة من الناشطات/
ين الباحثات/ين

√
√

مثل ،ببـليوغرافيا بهذه األبحاث يف (بيضون ،2010 ،صص،)96-19 .
( ((1انظُر ً
)Louise Wetheridge and Jinan Usta، 2010(.
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ـض الــ ُمنظَّامت إىل الـــمزيد مـ َن الرتكيـــز عــى مســأل ٍة
هــذا فيــا تتَّ ِجـ ُه بعـ ُ
تخص ًصــا يف تلــك
بــ َعينها يف مســار نَشــاطها ،يكــون الباحــثُ الـ ُمكــلَّف أكثــ َر ُّ
مثــا ،نجــ ُد أ َّن انشــغالَها يف
الـــمسألة .فـــفي حالــة منظّمــة «كـــــفىً ،»...
ُ
ـمعروف بـ«قانون
الســنوات األخــرة باألثــر الذي أحدث َه القانــون  ،2014/293الــ
حاميــة ال ِّنســاء وســائر أفــرد األرسة مــن العنــف األرسي» ،كعامــلٍ ُمحــ ّد ٍد
ـت ُمحام ًيا إلجراء
لـــمواضيع أبحاثهــا ،ولـ ُمنفِّـــذيها ،تالِ ًيــا .هذه الـــمنظّم ُة كلَّفـ ْ
ـت محاميـ ًة
«جــردة حســاب بعــد مــرور ســنتني عــى تطبيــق القانــون» ،وكلَّفـ ْ
للبحــث الدقيــق يف مســار اللجــوء إىل القانــون ونتائــج تَطبيقــه وفَعالِـــ َّية
ـمؤسسات الــ ُمنفِّذة يف حامية الـــمرأة حامي ًة ُمسـتَدامة ،ال ظرفي ًة
القضاء والــ َّ
رشع يف
ف َحســب .إضافـ ًة إىل ذلــك ،تولَّـ ْ
ـت «كـــــفى »...مهمـ ًة كان عــى الــ ُم ِّ
الدولــة اللبنانيــة تَولِّـــي القيــا َم بهــا! أتكــلَّم عن دراسـ ٍة َمسـ ِ
ـت بعد
ـحية أُج ِريَـ ْ
األسي يف الـــمجتمع
ـس درجـ َة الوعــي للعنــف َ
ســنتَني مــن إقـرار القانــون تَقيـ ُ
ـي «كـــــفى »...لـتَنـــزي ِه القانون
اللبناين .وتخد ُم هذه الدراســاتُ جميعها َسعــ َ
رش ُع عــى مــروع القانــون الــذي
الـــمذكور مــن الشَّ ــوائب التــي أدخلَهــا الــ ُم ِّ
ـي لتَرشيــع حاميــة الـــمرأة مــن العنــف األرسي»
تقـ ـ َّدم بــه «التآلـ ُـف الوطنـ ُّ
بـــقيادة «كـــــفى »...يف العام .2012
ِ
ٍ
باحث«/خبيـــر» يف الـــموضوع الـــ ُمعالَج ،ت َنحــو
بخــاف اللُّجــوء إىل
ُمنظَّم ـ ُة «أبـــعاد» ،مثـ ًـا ،العتــاد فريــقٍ ال باحـ ٍ
ـث وحيـ ٍـد ،للدراســات التــي
ـض انشــغالها ،يف السنتَيـــن األخريتَــن ـ
ـت بعـ َ
تُنفِّذهــا .هــذه الـــمنظّم ُة جعلـ ْ
موضــو َع النازحــن والالجئــن إىل لبنــان ،ويف الداخل الســوري .ولعـ َّـل اعتام َدها
قبــل
بحثــي ناجِــ ٌم عــن ضُ مــور االهتــام بالـــموضوع َ
اللجــوء إىل فريــقٍ
ٍّ
ـي يف الجامعــات أو مراكـ ِز األبحــاث
اللُّجــوء الســوري ،فــا يو َجــد موقـ ٌع بحثـ ٌّ
ـخاصه/الباحثون
اللبنانيــة ،مثـ ًـا ،يُعلِـ ُن عــن اهتاممــه بالـــموضوع لـــيكو َن أشـ ُ
َّـــلت
فيــه مرج ًعــا لهــا ،يســ ُعها تكليفــه بدراســة الـــموضوع؛ فــكان أ ْن شك ْ
ـات ثـ ٍ
فري ًقــا بَحث ًّيــا يف دراسـ ٍ
ـاث لهــا مــن أصــلِ أربــع.
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يف ع ّينتنــا ،لـــم تَ ُكــنِ الباحثــاتُ أك ـ َر عــد ًدا مــن الباحثــنُ ،منف ـر ٍ
ِدات أم
ـات ُمنفـ ٍ
ـس باحثـ ٍ
ـردات وأربع ـ ُة
رشيــكات أم يف فريــقٍ بحثــي :يف الع ّينــة خمـ ُ
ٍ
أي إ َّن
باحثــن منفرديــن ،وثالثــ ُة باحثــن تَشــاركوا يف إجــراء
بحــث واحــدْ .
الـــمنظ ِ
ّامت ال ِّنســوي َة عندنــا ال تُبــدي تفضيـ ًـا للنســاء الباحثــات عــى الرجــال
ـض هــذه الـــمنظّامت اتَّخــذتْ قيادات ُهــا موق ًفــا بـــشَ مل الرجــال
الباحثــن .وبعـ ُ
ِ
تســتهد ُف
بعــض أنشــطتها
َ
 engaging menيف برامجهــا ،األمــر الــذي
جعــل َ
الرجــال ،بــل وتدعوهــم لالنتســاب إليهــا ،والـــمشاركة يف نشــاطاتها ،ويف إجراء
البحــوث ضم ًنــا.
ـع الدراســات وأهدا ُفـــها تخــد ُم الدراســاتُ التــي ت ُنفِّذهــا
مواضيـ ُ
ـتهدف فئـ ٍ
ـطاق ت َد ُّخلهــا ،وتسـ ُ
الـــمنظّامتُ ال ِّنس ـ ِويَّة غيـ ـ ُر الحكوميــة نِــ َ
ـات
اجتامعي ـ ًة تتـــن َّوع تب ًعــا لحاجـ ٍ
ـت
ـات ُمســتم َّرة .يف ال َعينــة الـــمدروسة ت َن َّوعـ ْ
مجتمعــاتُ البحــث ،وفيــا يــي أمثلــ ٌة عنهــا:
اسم
الـ ُمنظَّمة
الراعية
للبحث

موضوع
البحث

كفى

«أبــعاد»

الـمجتمع
اللبناين
بر َّمته

نازحون سوريون
الجنسني
من
َ

مجموعة
أحكام
قضائية

منتجات وسائل
اإلعالم الـمريئ
والـمكتوب

«دعم
لبــنان»

Fe-Male

CRTD-A

برامج
األدبيات
تلفزيونية
منظّامت
وتحقيقات الـمنشورة يف
حكومية
غري
لبنان حول
صحافية
فاعلة يف
اإلعالم عمل الـمرأة
مجال الجندر يف
اللبناين

التجمع
النسايئ
الدميقراطي

ناجيات/
طالبات
الـمساعدة
من منظّامت
غري حكومية
مجموعة
مواد يف قانون
العقوبات
اللبناين

الهيئة
اللبنانية
لـمناهضة
العنف ضد
الـمرأة

نساء من
طبقات
اجتامعية
متواضعة

هكــذا ،تتــوزَّع مجتمعــاتُ الدراســات يف ال َعينــة بــن دائرتَــن :األشــخاص
الـــ ُمسته َدفني أو الـ َمع ِنـــيِّني بـــ َنشاط الـــمنظّامت ال ِّنســوية ،مــن جهــة،
ـمؤس ِ
سات الـ ُمجتــ َمعية والبيئــة االجتامعيــة الثقافيــة الـــمؤث ِّرة يف َحيوات
والــ َّ
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هــؤالء األشــخاص ،كالقانــون والقضــاء واإلعــام وشــبكات األمــان ،مــن جه ـ ٍة
يســتجيب ِ
ٍ
ــغاالت تتمحــ َور حــول متكــن النســاء إ َّمــا
النش
أخــرى ـ وكُلُّهــا
ُ
مبــارشةً ،أو ل َجعــل بيئـــته َّن االجتامعيــة تَ كي ِنـ ـيَّة.
ٍ
انشغاالت نِّسوِية.
وهذه العناوي ُن إعال ٌن
رصيح عنِ
ٌ
ال َعـيـــن ُة بــن الواقـعِ والـ ُمرتَـــجى يف أكــر الدراســات التــي نَ َّف َذت ْهــا
الـــمنظّامتُ غــر الحكوميــة منــذ أواســط التســعينيات ،وحتــى أيا ِمنــا هــذه،
دم تَـــمكُّنها مــن ذلك؛ وذلك
ـمس القــارئ تَوقًا لــتَ ِ
وأسـفًا لــ َع ِ
عميم نتائجها َ
يلــ ُ
لصعوب ـ ٍة ِ
ـدم إتاحــة الـــمعلومات للباحثــن
ذات ِصلَ ـ ٍة بـ ـ ُند َرة التوثيــق وب َعـ ِ
ُ
ـحب َعيــ ٍ
ـمح للباحــث أن
ألجــل َسـ ِ
ـنات ُممثِّـــل ٍة للـــمجتمعات الـــمدروسة ،تسـ ُ
يثـ َـق ،بدرجـ ٍة مقبولــة ،ب ُعموميــة نتائــج بَحـــثه.
يف َع ِّيـنـــ ِتنا تُــ ِر ُز الدراســ ُة الـــ َمسحية التــي أج َرتهــا رشكــ ُة «إيبســوس»
العالـــمية لصالــح منظّمــة «كــــفى »...أمــ ًرا فريــ ًدا ،إذ إ َّن َعينــ َة هــذه
الدراســة عشــوائي ٌة ،و ُممثِّـــل ٌة يف اآلن ذاتِــه للشــعب اللبنــاين بفئاتــه
فضــا عــن االنتــاء الدينــي والطَّبقــي
ً
الجندريــة والعمريــة والجهويــة،
للــ ُمستجيبني .وهــو أمـ ٌر باعــثٌ عــى االطمئنــان لــدى الناشــطات والناشــطني
يف هــذا الـــمجال ألنهــا تَدع ـ ُم ِخطابَـــهم مبعرف ـ ٍة أكــر اقتـ ـرابًا مــن الواقــع.
رشع
فـــفي الـــمجال الحقوقــي ً
مثــا ،يســ ُع هــؤالء أ ْن يُبـــرِزوا أمــام الـــ ُم ِّ
ـمح لهــم بالدعــوة إىل تَخويــل العنايــة بأحــوال النـ ِ
ـاس
إثباتًــا َموثوقًــا بــه يسـ ُ
األسية والشخصية إىل الـــمحاكم الـــم َدنيةَ ،
بدل ال ِّدي ِنـ َّية ،أل َّن أكرثي َة اللبنان ِّيـني
َ
أبــدوا ثـــق ًة بــاألوىل ،أكــر مــن الثانيــة .أو يسـ ُع الناشــطات يف مناهضــة العنف
ضد النساء بَــ َ
عميم الـــمعرفة بالقانون  ،2014/293لــتَوسيع
ـذل جهو ٍد أكرب لــتَ ِ
دائــرة معرفـ ِة النســاء بــه يف الـــمناطق الطَّرفيــة مــن لبنــان ...إىل مــا ُهنالِـ َـك
ٍ
ــب الناجمــة عــن هــذه الدراســة (إيبســوس،
مــن
تضمينــات لألرقــام وال ِّن َس ِ
.)2016
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ـض الدراســات جعـ َـل َع ِّيـــناتها شــامل ًة لـك ُِّل ُمفــردات
إىل ذلــك ،تُحــاول بعـ ُ
الـــمجتمع َمحـ ِّـل الدراســة .يف َع ِّيـنـــتنا مثـ ًـا ،در َاســتان تناولَتــا منظّـ ٍ
ـات غــر
حكوميـ ٍة تَنشَ ـ ُط يف مجـ ٍ
ـاالت ُمحـ َّددة .وقــد جــرى االت ِّصـ ُ
ـت
ـال ،وفـ َـق مــا أُث ِبـ َ
ـص الــذي يَ ِصـ ُـف هاتَــن الدراسـتَني ،بهــذه الـــمنظّامت كُلِّهــا عــر اإلمييل
يف النـ ِّ
ـخيص وج ًهــا لوجــه ،و ُو ِّز َعـ ِ
ـت االســتامراتُ عليهــا...
والســكايب واالتصــال الشـ ِّ
ـتجب ،فأُس ـ ِقط َْت مــن ال َعيـــنة الـــمدروسة بعــد
لك ـ َّن عــد ًدا منهــا لـــم يسـ ْ
تكـرار ُمحاولـ ِة شَ ــملها فيهــا ،لــتُصب َِح بذلــك َعيـــن ُة الدراســة هذه « ُم ِ
ناســـب ًة»،
ـول (فريــق بحثــي من«دعــم لبنــان» 2016 ،ـ شــحادة،
ال شــاملة ...وفـ َـق مــا كان مأمـ ً
.)2016

إ َّن مراجعـ َة األبحـ ِ
ـاث الــ َميدانية التي أنت َجـــتها الـــمنظّامتُ غــر الحكومية،
ـت َعيــ ٍ
ـنات مناســبة.
ـمح بالتأكيــد عــى أ َّن أكرثيــتَها تناولـ ْ
عــر الســنوات ،تسـ ُ
تعليــا لذلــك َمفــاده نُــد َر ُة توافــ ِر مواقــ َع عا َّمــ ٍة تتمركــ ُز
ً
ويُوفِّــر بعضُ هــا
فيهــا وثائـ ُـق مبَعلومـ ٍ
ـمل ك َُّل مفــردات الـــمجتمع الـــمقصو ِد دراســته ـ
ـات تشـ ُ
(((1
ستحيل إذًاَ ،عشــوأ ُة َعينـ ِ
ـات دراســاتهم  .ويف حــال ُو ِجـ َد ذلــك الـــموقع،
ُ
فــتَ
(((1
فــإ َّن ُمفرداتِــه غـ ُر ُمص َّنـــف ٍة ب َحســب ُمتغ ّيــر ٍ
ات َمطلوبة  .هــم يَعملون عىل
اس ِتـــقطاب ُمفـ ِ
ـردات َعيـــناتهم مــن األشــخاص ،مثـ ًـا ،مــن أماكــنِ ت َج ُّم ِعهم ،أو
ِ
ستـقط ُب واح ٌد
بالوصول إىل عد ٍد من األشخاص ال يَلبـــثون أ ْن يـتــزايدوا حني يَ
ـخصا آخــر يُش ـ ِب ُهه ،وهــذا األخــر يَسـ ِ
ـخصا آخــر
ـتقط ُب ،بــدوره ،شـ ً
منهــم شـ ً
عــر عمليـ ٍة ت ُعـ َرف بالتَّكـثيـــر ،وتُشـبَّه بعمليـ ِة تكبــر كُــرة الثلج الــ ُمتدحرِجة
( snowballingفريــق مــن منظّمــة «أبعــاد»[ 2016 ،أ] و [ب]) .يف حــال الوثائــق ،مثـ ًـا،
مثل وليس حصـ ًرا.
( ((1القاق وسكّرً .2016 ،
ـي حكومــي يعمـ ُـل عــى التحضــر
( ((1أشيـ ـ ُر مثـ ًـا إىل محاول ـ ٍة قُمنــا بهــا ،يف إطــار فريــقٍ بحثـ ٍّ
لــتَقرير ســيداو الرســمي يف العــام  ،2008لــ َر ِ
صد عــد ِد جرائــم قتــل النســاء يف إطــار َأسهـ َّن،
ِم ـ ْن قــوى األمــن الداخــي يف فــر ٍة زمنيــة ُمح ـ َّددة ...فـتب َّيـــن أ َّن قــوى األمــن الداخــي ،إذ
ت ُسـ ِّجل أعــدا َد ضحايــا القتــل وتُص ِّنفهــا ب َحســب الجنــس ،إلَّ أنَّهــا ال تُ يِّـــز بــن ضحيــة الجرميــة
السيـــر مــن النســاء!
داخـ َـل األرسة وبــن ضحيــة حادثــة َّ
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يَلجــأ الباحثــون إىل تَضيِـــيق رقعــة الـــمجتمع الـ ـ َمدروس؛ فبـ َ
ـدل أن تُــد َرس
األحــكا ُم الصــادر ُة عــن الـــمحاكم ال َجزائيــة يف لبنــان ،مثـ ًـا« ،يُختــ َزل» لبنــان
بـ«جبــل لبنــان» ،حيــث األحــكام ُمتاح ـ ٌة للباحثة/الـ ـ ُمحامية بســبب تَعــاونِ
ـر عد ُد
ُموظَّـــفي الـــمحاكم يف هــذه الـــمحافظة ،رمبــا (زلــزل 2016 ،ب) .أو يُحـ َ
ـاث َمحطـ ٍ
ـف وثـ ِ
ـاث ُصحـ ٍ
الوثائــق اإلعالميــة مثـ ًـا ،بأرشــيف ثـ ِ
ـات تلفزيونيــة
لبنانيــة يف العا َمــن  2015و( 2016غنــدور وزمــاؤه.)2017 ،
ويف األبحــاث التــي بــن أيدينــا ،وصـ ٌـف دقيـ ٌـق لل َعيـــنات الـــمدروسة .هناك
أشــخاصا ـ
الســات الدميغرافيــة إ ْن كانــت ُمفردات ُهــا مــن اآليت:
ٌ
ً
تدقيــق يف ِّ
ســتفيدات مــن خدمــات منظ ٍ
ٍ
ّــات غــر
أفــرا ًدا مــن الـــمجتمع اللبنــاينُ ،م
حكوميــة ،نازحــن ونازحــاتُ ،مامرِســن صح ِّيـــن ـ نفسان ِّيـــن .وهنــاك تعيِــ ٌن
للحــدود الزمانيــة والـــمكانية لـــتوا ُج ِد مفـ ِ
ـردات ال َعينــة حــن تكــون وثائـ َـق
مكتوب ـ ًة أو مرئي ـ ًة أو مســموعة مــن اآليتُ :مختــارات مــن منتجـ ٍ
ـات إعالميــة،
مــوا ُّد قانونيــة ،أحــكا ٌم قضائيــة .وذلــك يف محاولـ ٍة ،عــى األرجــح ،لإلعــان عــن
حصلة.
حــدود ِص َّحــة النتائــج الــ ُم َّ
ـف وإغـــفال يقتصـ ُد الباحثــون يف
الطَّـرائــ ُـق والـــمناهج :تعريـ ٌ
َع ِّينـــتنا يف اســتخدام ُمصطلحـ ِ
ـات «الـمنـــهج» أو «الــ َمنهجية» أو «الطَّرائــق».
بعضُ هــم يُعلِــن برسع ٍة ،ودون تعليل ،أ َّن الـــمنهجي َة الــ ُمعت َمد َة هي «نَو ِعــ َّية»
ـي إلحــدى الدراســات التــي نَفَّذهــا فريـ ٌـق مــن
كــا جــاء يف العنــوان الفرعـ ِّ
منظّمــة «أبــــعاد»« :دراســ ٌة نَوعيــ ٌة حــول الحــرب والهويَّ ِ
ــات الجندريــة
لل ِّرجــال» (فريــق بحثــي مــن منظّمــة «أبــــعاد» 2016 ،أ) .أو أخــرى نَفَّذت ْها الـــمنظّم ُة
ِ
واعتمــدت «التقييــ َم التشــا ُريكَّ
نفســها بالتعــاون مــع باحثــن ســوريِّني،
ُ
الرسيــع» ُمعلِنــ ًة أنــه ترجمــ ٌة لـــ،participatory rapid assessment PRA :
(منظّمــة «أبــــعاد» ورشكاؤهــا 2016 ،ب) .أو كــا جــاء يف َمطلــع دراســة غنــدور
النوعي للـمحتوى»،
«التحليل
ُ
وزمالئه ،إذ كتَـــبوا أ َّن الـمنهجـــي َة الـ ُمتـبع َة هي
ُّ
إلحاقًــا برتجمــ ٍة للتعبــر باإلنكليزيــة ( qualitative content analysisغنــدور
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وزمــاؤه .)2017 ،ويُعلِــن الباحثــان القــاق وســكّر يف مطلــع دراســتهام عــن
كَونهــا «نوعيـ ًة» أيضً ــا (القــاق وسـكّر .)2016 ،أو تُعلِــن رشكـ ُة «إيبـــسوس» أ َّن
الدراسـ َة هــي َم ِ
ـدف إىل قيـ ِ
سحـــي ٌة/كَمي ٌة تهـ ُ
والســلوك والـــمواقف
ـاس الوعيُّ ،
(إيبســوس .)2016 ،ويف محاولــ ٍة لـــتَفادي كلـــم ِة « َمنـــهج» تســتخد ُم الباحثــ ُة
الجامعيــة تعبيـــ َر «الـــمسار ال َبحثــي» (القــادري ،)2015 ،ويلجــأ القــايض يف
تَعريفــه للـــمنهجية إىل كلـــمة «آلِــ َّية» (صــاري.)2017 ،
ويف دراس ـ ٍة لـــمنظّمة «دعـــم لبنــان» عــنِ «األط ـراف الفاعلــة يف مجــال
ـح ُمعلَــن يف مطلــع التقريــر ،عن الـــمنهجية الــ ُمعت َمدة
الجنــدر» ،مثـ ًـا ،ترصيـ ٌ
ـتمل عىل :الــ َمس ِح اإللكتـــروين لـــ  36منظّم ًة
(التعبيـــر للـــمنظّمة) ،والتــي تشـ ُ
غــر حكوميــة ،الـــمقابل ِة الــ ُمع َّمقة مــع جهـ ٍ
ـات فاعلــة يف هــذه الـــمنظّامت،
ـاث طـ ٍ
ثـ ِ
ـاوالت مســتديرة ،اسـ ِتعر ٍ
اض َمكتبـــي لألدبِيــات الـ ُمنــتَجة مــن ِق َبــلِ
الـــمنظّامت( .فريــق عمــل مــن منظّمــة «دعــم لبنــان».)2016 ،
بعــض الباحثــات والباحثــن يُع ِّرفــون أو يصفــون الـــمنهجي َة التــي
ُ
اعتمدوهــا ،لكــ َّن األكرثيــ َة يكتـــفون ِبذكرهــا دون االنشــغال بالتدقيــق
بتَعريفهــا .إىل ذلــك ،ال يجـ ُد القــارئ لهــذه األبحــاث ِصلـ ًة بــن هــذا الترصيــح
والتدقيــق للـــمنهجية وبــن الجهــة التــي نَ َّفـ ِ
ـذت البحــث .قــد يكون الــ ُمرصِّ ُح
مثــا ،أو ال يكــونُ ،منفــر ًدا أو فريقًــا بحث ًّيــا ...إىل مــا
أســتاذًا جامع ًّيــاً ،
هنالــك .فـــفي البحــث الــذي أجــراه غنــدور وزمــاؤه (صحافيــون) حــول
«تغطيــة وســائل اإلعــام الـــمريئ والـــمكتوب لقضايــا النســاء الالجئــات يف
ـي
لبنــان» ،عـ َّرف الباحثــون قَص َدهــم بالـــمنهجية ب َوص ِفهــا بـ«التحليــل النوعـ ِّ
فــرون الـــمقصو َد بقولهــم هكــذا« :أُ ِخــ َذتْ َعينــ ٌة مــن
للـــمحتوى» ويُ ِّ
الصحــف والجرائــد والتلفزيونــات ،لتُحلَّـ َـل بهـ ِ
ـدف
الـــمقاالت والتقاريــر ألبــرز ُّ
خصوصــا يف
تحديــد الكيفيــة التــي ُص ـ ِّو َر بهــا الالجئــون عمو ًمــا والالجئــاتُ
ً
اإلعــام اللبنــاين» وعليــه« ،فقـ ِـد ارتكـ َزتْ وحــد ُة التحليل عــى الـــمقاالت التي
تناولـ ِ
الصـ َو ِر والنصــوص
را ،عامــد ًة إىل تحليــل ك ٍُّل مــن ُّ
ـت الوضـ َع اللبنــاين حـ ً
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ـمح بــتَحديد تواتر
الــ ُمرفَقة بالـــمقاالت» .واختــار الباحثــون محــاو َر عدة تسـ ُ
التغطية يف «الصحافــتَني الـــمكتوبة والـمرئية» ،تب ًعا لــ َمحا ِو َر ُمختارة (غندور
وزمــاؤه.)2017 ،
وصفـ ِ
ـمنهج الــذي تعـــتم ُده بـ«الـ َمـــسار البحثي»،
ـت الباحثـ ُة الجامعيـ ُة الــ َ
ويتمـثَّـــل ب ُخطـ ٍ
ـت إليــه دراســاتٌ أنج َزتـــها
ـوات تبدأهــا باســتعراض مــا َخلصـ ْ
ـدري يف ن ـرات األخبــار ،البـ ـرامج
الكاتب ـ ُة ســابقًا «ب ُخصــوص الحضــور الجنـ ِّ
الحواريــة الـ ُمتلـ ـفَزة واإلعالنــات والدرامــا» ،ومــن ث ـ َّم ُمتابع ـ ِة مــا َآل إليــه
الحضــو ُر الجنــدري يف اإلعــام اللبنــاين الـ ـ ُمتلفَز يف الفــرة الراهنــة العنيفــة
ِ
األخالقيــات اإلعالميــة (القــادري.)2016 ،
وتَفلُّــت
ـح يف وصف
ولعـ َّـل تعبيـــر « ُمحـ َ
ـاصة الـــموضوع مــن أكــر مــن زاويــة» يَ ِصـ ُّ
تعصبون لواحد ٍة
الـــمنهجية الــ ُمعت َمدة يف أكرث هذه الدراســات ،فال نج ُدهــم يَ َّ
ـلت أكـ َر مــن طريقـ ٍة
َوسـ ْ
را؛ وذلــك أل َّن معظـ َم هــذه الدراســات ت َّ
منهــا حـ ً
بحثيــة ـ وكأن الباحثــن غــر واثـــقني أ َّن وســيل ًة بحثيـ ًة يسـ ُعهاُ ،منفـ ِر َدةً ،جــا َء
مــا يُحاولــون دراس ـتَه .ففــي دراس ـ ٍة نَـ ـفَّذها فريـ ٌـق مــن «أبـــعاد» تناولـ ِ
ـت
ـائل
الرجولـ َة ،مثـ ًـا ،جــاء يف عنوانهــا أنهــا نَو ِعــيَّة؛ وقـ ِـد اعتمـ َد يف تنفيذها وسـ َ
ٍ
قابــات فرديــة،
شــملت :قــراء ًة يف األدبيــات حــول الـــموضوعُ ،م
ُمتعــ ِّدد ًة
ْ
وأخــرى جامعيــة ،مــع نســا ٍء ورجــا ٍل واالســتام ِع إىل قصصهــم ـ إذا كانــت
ِ
والعنــف القائــم عــى الجنــدر ـ
لديهــم قصــص ـ حــول العنــف الجنــي،
قصــص أخــرى تُشــر إىل انحر ٍ
ٍ
افــات ُســلوكية يف
ك ُمرتكبــن أو كضحايــا ...أو
نفســها ،ويف دراســتها حــول حاجــات ُمــارِيس العــاج
هــذا اإلطــار .الـــمنظّم ُة ُ
البحثــي إىل توزيــع اســتامر ٍة عــى أفــراد ال َعينــة،
يف ســوريا ،لجــأ فريقُهــا
ُّ
ـت مقابــاتٌ عــر الســكايب مــع قسـ ٍـم مــن هــؤالء الـــمستجيبني ،و ُع ِق َد
وأُج ِريَـ ْ
ختصــن بالصحــة النفســية أثنــاء ال ِّنـ ـزاعات ،كــا ُع ِق ـدَتْ
ســيمبوزيوم مــع ُم ِّ
لقــاءاتٌ مــع مجموعـ ٍ
الجنســن (فريــق
ـات بؤريــة مــن مراهقــن ســوريِّني مــن
َ
بحثــي مــن منظّمــة «أبعــاد» 2016 ،ب).
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حاصةُ» الـــمذكورة الدر ِ
اســات يف ال َعينــة الـــمدروسة
ال
ُ
تصــف «الـــ ُم َ
َهــج اتَّب َعـــته معظــ ُم الدراســات الهادفــة التــي نَفَّذت ْهــا
را؛ هــو ن ٌ
حــ ً
الـــمنظّامتُ غــر الحكوميــة منــذ منتصــف التســعينيات وحتــى أيَّامنــا هــذه.
()Wetheridge and Usta, 2011

الوسائــ ُـل وال ِّتـقـ ِنـــيات ُمقابــل االقتصــاد يف الــكالم عــن «الـ َمنهـــجية»،
ـغال عظيـ ًـا ،أحيانًــا ،بالتدقيــق يف الوســائل (وت ُد َعــى نــاد ًرا تِقـــنيات)
نجـ ُد انشـ ً
الــ ُمستخ َدمة ،يف َمسـ ًعى حثيـ ٍ
ـث لــ ُمحاولة َجعلهــا صادقـ ًة يف قياس ما ت َــ َّد ِعي
قياسهَ /رص َده/إلـــقا َء الضوء عليه (ب َحســب العبار ِة الــ ُمستخ َدمة) .فـــفي بحث
َ
ـتهل البحــث
«العنــف الجنــي ضــد النســاء يف لبنــان» ،يُعلِــن الكاتبــان يف ُمسـ ِّ
تتوسـ ُـل االستامرة ِ
َ«شــبه الـ ُمقــ ّيدة»
عــنِ الـــمنهجية الـ ُمتَّــ َبعة ...بأنهــا نوعيـ ٌة َّ
ِ
َّقت بنو َدهــا خبرياتٌ يف الـــموضوع
واختصاصياتٌ
ـرتْ بعنايـ ٍة ،إذ َدق ْ
والتــي ُحـ ِّ َ
يف العمــل االجتامعــي يف إطــار مجموعتَــن بؤ ِريَّــتَني .األمـ ُر الــذي أض َفــى عــى
بـ«الصــدق الثقــايف»  .cultural validityهكــذا ،وبــدل
هــذه البنــود مــا يُد َعــى
ِّ
اللجــوء إىل ترجمـ ِة اســتامر ٍة جاهــز ٍة مــن األبحــاث األجنبيــة الكثــرة الـ ُمثــ َبتة
ِ
تعريــف العنــف الجنــي ،و ُر ِصــ َد ِت
يف مراجــع الدراســة ،جــرتْ تَـ ْبـيِـــئَ ُة
اختبــاراتُ َع ِ
لت حدوثَــه :االت ِّجاهــاتُ
يشــه مــن الضحيــة والعوامـ ُـل التــي س ـ َّه ْ
حيالَــه والسـ ُ
ـموقف تجا َهه
ـلوب مواجهته ،الــ ُ
ـلوك الـــمر ُ
افق لذلــك ال َعيــش ،أسـ ُ
مــن األهــل والـــمجتمع ،دو ُر الـــمجتمع اللبنــاين والــ ُمام َرساتُ الدينيــة عندنــا
يف التَّســويغ لــه ،آثــا ُره العميقــة عــى ضحايــاه وتَص ُّوره ـ َّن لشـ ِ
ـبكات الدعــم
والحاميــة منــه ،وتوقعاتُهـ َّن مــن األهل واألصدقاء والـــمنظّامت غــر الحكومية.
ِ
ويج ـ ُد القــارئ معلومـ ٍ
ـقات/العامالت االجتام ِع َّيــات اللــوايت
ـات حــول الـ ُمحقِّــ
أج َري َن الــ ُمقابالت غري الـ ُمقــ ّيدة لل َعـ ِّيـــنة الـــمدروسة وعن تفاصيلِ ت َدريبه َّن
للقيــام بالـــمه َّمة (القــاق وســكر.)2016 ،
ـمسح اإلحصــا َّيئ الــذي نَـفَّذت ْـــه رشك ـ ُة «إيبســوس» ،مثـ ًـا،
ولــو أ َخذنــا الــ َ
فإنَّنــا نجـ ُد أ َّن الرشكـ َة لـــم تُــو ِّز ِع االســتامرات عــى الـــمستجيبني ولـــم ت َطل ُْب
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ـت ُمحقِّقــن قامــوا ُمبقابلــة هــؤالء وج ًهــا
إليهــم اإلجابـ َة عــن بنودهــا ،بــل َد َّربـ ْ
ُ
القــول إ َّن الوســيل َة الـــ ُمعت َمدة كانــت مقابلــ ًة
ــح
لوجــه ،فــر ًدا فــر ًدا .ف َي ِص ُّ
ُمقــيّدة .ولعـ َّـل اللجــو َء إىل مقابلــة الـــمستجيبني وج ًهــا لوجــه ،بــدل التوزيـعِ
بالربيــد أو حتــى الـــمقابلة بالهاتــف ،كــا هــي حــال الوســائل الــ ُمستخ َدمة
يف الـــ ُمسوحات العا َّمــة ـ ناجِــ ٌم عــن تَصــ ُّو ٍر ألســلوب الـــمستجيبني عــى
االســتامرات ،عندنــا ،غيـ ـ ِر واثــقٍ بقُدرتهــم عــى اإلجابــة عــى اســتامر ٍة دون
َــرح األســئلة وتدويــ َن اإلجابــات ...هــو بنفســه،
مســاعدة ُمحقِّــقٍ يَ َّ
تــول ط َ
عليهــا! (إيبســوس.)2016 ،
إىل ذلــك ،فــإ َّن أدا َة البحــث يف الدراســات الـــ َميدانية ،كانــت ُمتاحــ ًة
للقــارئ يف ملحــقٍ لهــا ،ســوا ٌء كانت اســتامر ًة ُمغلَـــقة (شــحادة 2016 ،ـ إيبســوس،
 ،)2016أم مقابل ـ ًة مفتوحــة (فريــق مــن منظّمــة «أبـــعاد»[ 2016 ،أ] و [ب]) .أ َّمــا
ـلت «تحليـ َـل الـــمضمون» لنصـ ٍ
ـوص كالمي ـ ٍة أو ُصوريــة
توسـ ْ
األبحــاثُ التــي َّ
ـت ،يف تقريرهــا عــن البحــث ،بالــ َمحاو ِر أو القضايــا التــي ت َنــوي
رصحـ ْ
فقــد َّ
رص َدهــا وإبرازَهــا (فريــق مــن الباحثــن يف «دعـــم لبنــان» - 2016 ،القــادري- 2015 ،
غنــدور وزمــاؤه.)2017 ،
ـي يف إحــدى الدراســات
وتحــت عنــوانِ «الطَّرائــق» ،أثبـ َ
ـت الفريـ ُـق البحثـ ُّ
ُملحقًــا بــاألداة ،مبَثابــة دليــلٍ للـــ ُمحقِّق يَحــوي أســئل ًة مفتوحــ ًة وأخــرى
ـمح ُمببادرة الــ ُميسِّ /
يل يكاد ال يَسـ ُ
ُمو َّجهــة يف الـــمقابالت؛ هــذا الدليـ ُـل تفصي ٌّ
الــ ُمحقِّق ،وال توليـ ِ
ـد أســئل ٍة مــن إجابــات الـ ُمستجيـــبني (فريــق بحثي مــن منظّمة
«أبعــاد» 2016 ،ب).

ُ
األهداف من الدراســات
اجع بني اإلثـــبات واإلهـــال تبدو
الـــمر ُ
التــي ت ُنفِّذهــا الـــمنظّامت غــر الحكوميــة يف َعينـ ِتـــنا ُمنشــ ِغل ًة بال َّرصــد
واالستكشــاف وإلقــا ِء الضــوء وتقديـ ِـم «لـــمح ٍة عـــن »...مواضيـعِ دراســاتها.
وهــذه تُشــر إىل شــعور الباحثــن ،ورمبــا الـــمنظَّامت غــر الحكوميــة التــي
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تَرعــى هــذه الدراســات ،بالحاجــة إىل الـــمزيد مــن البحـ ِ
ـث مــن أجــل جــا ٍء
أوفــ َر للـــمواضيع التــي تَتـــناولُها دراســاتُهم .بعضُ هــم ُمدرِكون لـــوجود جهو ٍد
ســابق ٍة لــ ُجهودهم ،وبــأ َّن عملَهــم حلقـ ٌة مــن سلســل ٍة مــن األبحــاث الســابقة
والـ ُمستَـــقبلِ َّية يف مه َّمـ ِة ال َجــاء الـــمذكورة؛ ويَتجـ َّـى ذلــك يف اإلحــاالت يف َم ِنت
دراســاتهم ويف هوامشــها( .زلــزل 2016 ،أ ـ زلــزل 2016 ،ب ـ القــاق وســكّر 2016 ،ـ
غصــوب 2016 ،ـ )Wallace, 2016

نُشــر إىل أ َّن هنــاك ثــاثَ دراسـ ٍ
ـات يف َعيِّنـتـــنا ال تَحوي ث َـبــتًا بالـــمراجع:
ـت إحال ًة
(صــاري - 2017 ،القــادري 2015 ،ـ شــحادة ،)2016 ،وبعضَ هــا اآلخــر لـــم يُث ِبـ ْ
واحــدة إىل دراس ـ ٍة لبنانيــة ســابقة .نُشــر أيضً ــا إىل أ َّن الـــمراج َع ال َبحثيــة
الـ ُمثـ َبـــتة يف الهوامــش ويف أواخــر النصــوص يف َع ِّيـنـــتنا فَقيـــر ٌة بالـــمراجع
اللبنانيــة ،بــل والعربيــة ،أصـ ًـا (وأحيانًــا هــي خالي ـ ٌة منهــا متا ًمــا) (فريـــق
بحثــي مــن «أبـــعاد»[ 2016 ،أ] و [ب] ـ القــاق وســكر .)2016 ،بخــاف ذلــك ،فــإ َّن
ـتحق التقديـ َر لــتَجميع ببليوغرافيــا
الباحثـ َة غيــ َر العربيــة بذلـ ْ
ـت جهـ ًدا يسـ ُّ
لهــذه الدراســات ،بلُغاتهــا الثــاث الـــ ُمعت َمدة يف لبنــانُ ،مق ِّدمــ ًة توليفًــا
ـمح بـ ـتَقديم اقتـ ـر ٍ
احات عمالنيــة ُمنبَـ ِثـــقة م ـ َن االســتنتاجات التــي
لهــا سـ َ
ـت إليهــا الباحـــث ُة يف مراجعتهــا لألدبيــات اللبنانيــة حــول الـــموضوع.
َوصلـ ْ
ت َّ
()Wallace, 2016

تكتــب باحثــ ٌة أجنبـــية باللغــة
اللغـــ ُة والقــارئ الـ ُمحـتـــ َمل أ ْن
َ
اإلنكليزيــة أم ـ ٌر ُمتوقَّــع ،لك ـ َّن إغفـ َ
ـال ترجم ـ ِة بحـــثها ـ وهــو هــادف ـ إىل
خاصـ ًة حــن يسـ ُع هذا البحــثُ أن
اللغــة العربيــة أمــ ٌر باعــثٌ عــى التســاؤل؛ َّ
ـت الكاتبـ ُة عــى تَوليـ ِ
يكــو َن مرج ًعــا .إ ْذ عملـ ِ
ـت إليهــا
َوصلـ ْ
ـف النـــتائج التــي ت َّ
ـت ،بِنــا ًء عــى ذلك،
الدراســاتُ الـــمختلفة األجنبيــة والعربيــة واللبنانيــة وقَ َّدمـ ْ
معلومـ ٍ
ـات مهمـ ًة وشــاملة للــ ُمهتمِّني بـــموضوع عمــلِ الـــمرأة مــن منظــو ٍر
ـوي تَنـ ـ َموِي ـ أكان هــؤالء الـ ـ ُمهت ّمون ناشــطني يف العمــل االجتامعــي أو
نِّسـ ٍّ
ال ِّنســوي أو التَّـنــ َموي ،أو كانــوا مــن صانِعــي القـرار يف الـــمواقع االقتصاديــة
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ِ
الصلَــ ِة الـــمبارشة
والسياســية والترشيعيــة .واالقتـــراحاتُ
/التوصياتُ ذاتُ ِّ
ـس
ـت إليهــا ،تَو َّجهـ ْ
َوصلـ ْ
بالنـــتائج التــي ت َّ
ـت إىل هــؤالء الفُـــرقاء جمي ًعا .وال نَنــ َ
الفائد َة التي تُجـــنيها فئ ُة الباحثني اللبنان ِّيـــن يف الـــموضوع ،فـــهؤالء يسـ ُعهم
االنطــاق مــن القاعــدة التولِيــ ِف َّية التــي َج ِهـ َد ِت الباحثـ ُة يف َصوغهــا بنــا ًء عىل
دراسـ ٍ
ـات ســابقة .وهــو جهـ ٌد قَلَّــا نعرفُــه يف األدبيــات ال ِّنسـوِية عندنــا ،حيث
ـال دراسـ ٍ
ـات ســابق ٍة تناولـ ِ
يجــري يف كث ـرٍ مــن األحيــان ،إهـ ُ
ـت الـــموضو َع
(((1
نفســه ـ األمـ ُر الــذي يُفــي ،أحيانًــا ،إىل تكـرا ٍر ال طائـ َـل منــه .هكــذا ،فــإ َّن
َ
ـاب إىل العربيــة يك يكــو َن
أســئل ًة تَطـ َر ُح َ
نفســها :لـــاذا لـــم يُتـــر َجم هــذا الكتـ ُ
ـب وكيــف اس ـتُ ِ
خد َم ْت
يف متنــاول الفُـــرقاء الـ َمع ِنـــيِّني بــه كُلِّهــم؟ لـ ـ َم ْن كُ ِتـ َ
نتائ ُجــه؟ هــل ُو ِّز َع عــى الــ َمع ِنيِّني بالـــموضوع مــن منظ ٍ
ّامت حكوميــة أو غري
حكوميــة ودوليــة َمع ِنيــة مبوضــوع عمــل الـــمرأة يف منطقـــتنا؟
بعــض الـــمنظّامت غــر الحكوميــة الـ َمع ِنـــ َّية بالشــأن
إىل ذلــك ،فــإ َّن
َ
ـاب واحــد
ال ِّنسـوِي نــرتْ أبحاث َهــا باللغتَيـــن العربيــة واإلنكليزيــة ،إ َّمــا يف كتـ ٍ
كــا هــي الحــال يف (القــاق وســكر 2016 ،ـ فريــق بحثــي مــن «دعـــم لبنــان»)2016 ،
مــن ال َعيـــنة الـــمدروسة ،أو يف كتابَــن منفر َديــن كــا صــار مــع (فريــق بحثــي
مــن منظّمــة «أبــــعاد» .)2016 ،لكـ َّن أكــر الدراســات يف ال َعينــة الـــمدروسة جاءتْ
بالعربيــة(.((1
ـر بهــا هــذه األبحــاثُ ُمتـــض َّم ٌن يف الـــمقاربة
إ َّن االهتــا َم باللغــة التــي تُنـ َ
ـات وتعريفـ ٍ
ـح (معاجــم) مــن ُمقابـ ٍ
ـات بالعربيــة بالــ ُمف َردات
( ((1ن ُِشــ َر يف لبنــان ،مثـ ًـا ،ثــاثُ لوائــ َ
ِ
خاص ـ ٍة لـــكاتبة هــذه الســطور ،فــإ َّن
الصلَ ـ ِة بـ«العنــف ضــد النســاء»؛ و َوفـ َـق مالحظ ـ ٍة َّ
ذات ِّ
أي مــن الالئحتَــن األخريَــن .وكُلُّهــا منشــور ٌة عــى مواقـعِ
أيًّــا مــن هــذه الثــاث لـــم ت ُِشــ ْر إىل ٍّ
الـــمنظّامتRDFL, Support Lebanon, UNIFEM :
( ((1يف َع ِّينـ ِتـنا ،تَوز ِ
َّعت الدراساتُ بني اللغتَني العربية واإلنكليزية هكذا:
لغة
العدد-النرش

العربية
8

اإلنكليزية
2

للنص نفسه
العربية واإلنكـليزية ِّ
5

ُشتْ بها.
جدول يُبيِّ عد َد الـمنشورات يف ال َع ِّيـنة الـمدروسة ب َحسب اللغة التي ن ِ َ
137

الجندريــة لـــتلك األبحــاث الهادفــة ـ والتــي ال تتوقـ ُـف عنــد نــر التقريــر
حــول البحــث ،بــل تتجــاو ُز ذلــك إىل توفــر نَــره ،وضــان انتـــشاره عــى
الـ َمع ِنـ ِّيـــن بــه ...وأكرثهــم بلســانٍ عــريب .مـ َن الـــمعروف أ َّن الـــمنظ ِ
ّامت غ َري
الحكوميــة مســؤول ٌة أمــام الجهــات الـــانِحة إلقامــة ال ُبـــرهان عــى تنفيــذ
البحـ ِ
ـث الـــمدعوم مالِــيًّا مــن جانبهــا ،األمر الــذي يُلـ ِقـــي عليها مهمـ َة توفريه
باللغــة األجنبيــة ...اإلنكليزيــة ،غالبًــا.
النـتائج واالس ِتـنـتاجات يف متابع ٍة قريـب ٍة
ُمعالَـجة الـ ُمعـطَيات:
ُ
لـ ـ َمسارات البحــوث التــي أنت َجتهــا الـــمنظّامتُ غــر الحكوميــة يف العق َديــن
الـــاض َيني ،يقــع القــارئ أحيانًا عــى ٍ
إرباك يف ُمعالجــة الــ ُمعطَيات ،اإلحصائية
ـمي مــن أجــل «رصــد» ظاهــر ٍة
منهــا َّ
خاصــة .و َمــن لجــأ إىل االستـــقصاء الكَــ ِّ
مــا ،اكتـــفى غال ًبــا باس ـ ِتعراض نتائجــه يف شَ ــكلها الخــام بـثَـ ـ ْب ِت جـ َ
ـداول أو
رسـ ٍ
ـومات بيانيــة غ ـرِ ذات دالل ـ ٍة إلَّ يف حال ـ ٍة َوحيــدة :حــن تكــون ال َعين ـ ُة
ُممثِّـــل ًة للـــمجتمع الـــمدروس؛ وهذه لـــم تَ ُكـ ْن ُمتوا ِف َرة.

حصل ُة يف هــذه الدراســات يف
ونــاد ًرا مــا استُـــث ِم َر ِت اإلحصــاءاتُ الـــ ُم َّ
َرصـ ِـد وجــود ،أو غيــابِ ،صـ ٍ
ـمح بجــا ٍء أوفــ َر للديناميــات
ـات ارتباطيـ ٍة تَسـ ُ
ِ
العالقــات القامئــ َة بــن هــذه العنــارص .هــذا االستـــثام ُر ال
التــي ت َحكــ ُم
زال غائ ًبــا حتــى يف الدراســة الـ ـ َم ِ
سحية التــي نَـ ـ َّفذَتها رشك ـ ُة «إيبســوس»،
ِ
ـتنتاجات وعــى
ـس عــى االسـ
مثـ ًـا ،لـــصالح «كـــــفى »...األمـ ُر الــذي ينعكـ ُ
َّ
تَضميناتهــا الع َملِ َّيــة.
وتتخــى الـــمنظّامتُ غــر الحكوميــة تدريج ًّيــا عــنِ
الطُّ ـ ُرقِ التــي تُنـ ـ ِت ُج ُمعطَيـ ٍ
ـات إحصائي ـ ًة وتـــلجأ ،أكــر فأكــر ،إىل األبحــاث
ٍ
ِّجاهــات وأوصافًــا
النوعيــة (ب َحســب َوصفهــم) ،والتــي تُن ِتــج أفــكا ًرا وات
لسـ ٍ
ـلوكات يس ـ ُع الباحــثَ (ة) ،أو فريــق البحــث ،تَصنيـــفها تحــت عناوي ـ َن
ُ
الكالمــي الناتــج عــنِ الـــ ُمقابالت غــر
ومحــاو َر تنبـــثق مــن الـــمخزون
ِّ
الـــ ُمق َّيدة ،أو عــن َسديَّ ٍ
ــات مكتوبــة أو مرئيــة ...إلــخ ـ ب َحســب طبيعــة
ال َع ِّيـنة الـــمدروسة.
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َـلخيـصا...
ت
ً
السائـد/االتِّـــجاه الثـــاين باستـثـــناء عناويــنِ وأهـ ِ
ـداف
يف دائـــرة َّ

ـات البحــوث ومســار ِ
الدراســات ،حــول َع ِّيـــنة هــذا البحــث ،فــإ َّن ُمك ّونـ ِ
ات
ـلف عرضُ هــاُ ،مـتآلِـ ـ َف ٌة متا ًمــا مــع الدراســات االجتامعيــة
تنـــفيذها التــي سـ َ
ـتهج مقاربـ ٍ
ـات كَـ ـ ِّمي ًة أو نوعيــة لدراس ـ ِة مواضيعهــا .فلـــم
األخــرى التــي تنــ ُ
ٍ
أبحاث ت َســتقيص
را ،كــا ســبق وبَ َّيــ َّنا ،لــتَنفيذ
ت ُسـتَد َع الباحثاتُ /النســاء حـ ً
الوســائل والتِّـــق ِ
َ
َنيات الـــ ُمستخدم َة هــي الســائد ُة
َ
أحــوال النســاء .كــا أ َّن
والـــمعروفة يف العلــوم االجتامعيــة .وتُكتَــب التقاريـ ُر والكتــب التــي تَحـــوي
هــذه الدراسـ ِ
ـب يُحـ َرم ،إىل َحـ ٍّد كبــر ،وفـ َـق ت َصميــم
ـب وتَراتُـ ٍ
ـات وفـ َـق ترتيـ ٍ
الكتابــات الـ ـ ُمح َّددة يف العلــوم االجتامعيــة ،بعا َّمــة ـ بــد ًءا بالترصي ـ ِح عــن
ُأسســه :أهــداف البحــث و ُمسـ ِّوغات القيام بــه ،قاعدته الــ َمعر ِف َّية ،الـــمنهجية
ـائل البحــث
ُوصــف َعيناتُــه ووسـ ُ
الـ ُمتَّـــبعة (ضم ًنــا أو رصاح ـ ًة)؛ ومــن ثـ ـ َّم ت َ
الــ ُمعت َمدة ،مســا ُر إجـراء البحــث والتعريــف مبُن ِّفــذي الشِّ ـ ِّـق الـــميدا ِّين منــه،
أو الــ َمحاور والـــمواضيع الــ َمنو ِِّي َرصدهــا يف النصــوص الـــمدروسة ،يَتب ُعهــا
حصلة مــن معالجــة الــ ُمعطَيات ،متبوعـ ًة باالســتنتاجات.
ـج البحــث الــ ُم َّ
نتائـ ُ
ولــ َّـا كانــت هــذه األبحــاثُ هادف ـ ًة وتَطبيقي ـ ًة ،فــإ َّن ِ
التوصيـ ِ
ـات للـ َمع ِن ِّيـــن
ـمالحق والـــمراجع
بالنتائــج واالســتنتاجات هــي إضافـ ٌة رضوريــة .وتُـثــ َب ُت الــ ُ
ـاذج عنهــا ،يف حــا ِل وجودهــا ،يف نهايــة التقريــر عنِ الدراســة.
والوثائــق ،أو نــ ُ
وتغلــب يف أبحــاث الـــمنظّامت غــر الحكوميــة الـــ َميدانية ،الـ ُمقابَـــل ُة
ُ
النوعــي للخطــاب يف در ِ
اســات
يغلــب التحليــل
الفرديــ ُة والجامعيــة ،كــا
ُ
ُّ
ـائل الـــمعت َمدة
النصــوص ،عــى مــا َعداهــا .نُشــر إىل أ َّن هــذه الطرائـ َـق والوسـ َ
لـــم ت َ ُكـ ْن دامئًــا خيــا ًرا أ َّولِــ ًّيا (القاق وسـكّر ،)2016 ،ولـــم يَ ُكــنِ اعتام ُدها الْتــزا ًما
ـائل عــى غريها ،كام ســبق وبَـ َّيــ َّنا.
ـوي» يُعـ ِـي هــذه الوسـ َ
ُمعلــ ًنا بـ«منهـ ٍج نِّسـ ٍّ
كان اللجــو ُء إليهــا َمحكو ًمــا بـــا هــو «ممكـ ٌن ومـــتاح» يف ظروفنــا ومواردنــا
إنتــاج البحــوث يف ُمجتمعاتنــا
وال َحي ِثيــات الواقعيــ ِة التــي يقــو ُم عليهــا
ُ
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التــي مــا تـزال تتجاهـ ُـل توثيـ َـق الـــمعلومات يف أكــر الـــمجاالت ،كــا ذكرنــا،
وقَلَّــا ت ِ
ُنشــئ مواقـ َع مركزيـ ًة أو مر ِاصـ َد( ((1تعمـ ُـل عــى متابعــة تَطـ ُّور هــذه
الـــمعلومات وتَجميعهــا وتصنيفهــا (بحســب الجنــدر مثـ ًـا) و َجعلِهــا ُمتاح ـ ًة
(((1
ـت بذلــك فهــي قَـ ـلَّام تُعلِ ـ ُن
للباحثــات والباحثــن دون عوائــق .فــإذا قامـ ْ
ـوث َمسـ ِ
ـب إجـرا ُء بحـ ٍ
ـحي ٍة جندريــة تكــون َعينات ُهــا
عــن إنشــائها .هكــذا يصعـ ُ
ُممثِّـــل ًة للـــمجتمع الــ َم ْنو ِِّي دراســته بشــكلٍ موثــوق بــه ،وإ ْن بهامـ ِ
ـش خطــأ
ُمحـ َّدد .لــذا ،فــإ َّن الدراسـ ِ
ـات الجندريـ َة عندنــا تُعلِــن ،غال ًبــا ،عــن َمحدو ِديَّـ ِة
ـب عنهــا
نتائجهــا واســتنتاجاتها ،وأ َّن األســئل َة التــي طُر َحـ ْ
ـت يف مطلعهــا أُجِيـ َ
ـول إىل إجابـ ٍ
جزئ ًّيــا ،وظَرف ًّيــا ،ريثــا يُتــاح الوصـ ُ
ـات أكــر َموثوقيــة.
ــت مناه ُجهــا وطرائـــقُها يف إطــار
صحيــح أ َّن األبحــاثَ يف َعيِّـنـتـــنا بَ ِقيَ ْ
ٌ
السـ ِ
ـائد يف العلــوم االجتامعيــة ،لك َّننــا َر َصدنــا أحيانًــا ميـ ًـا يف بعضهــا إلعــاء
َّ
قــو ِل النســاء الــ َمبحوثات عــى قــول الباحث عرب اإلفســاح يف الـــمجال أما َمه َّن
الحتــال مســاح ِة الــكالم كُلِّــه دون تَد ُّخــل الباحــث .يحصـ ُـل ذلــك حــن ت ُتــ َرك
شــهاداتُ الـ ـ ُمه َّمشات مــن النســاء وبَو ُحه ـ َّن دون تعليــق (مشــرك ،)2016 ،أو
حــن يُثــ َبت كال ُم الــ َمبحوثات الناجيــات مــن العنــف الجنــي عــن تفاصيــلِ
َع ِ
يشــه ّن ،بتَد ُّخــلٍ نــادر مــن الباحــث أو الباحثــة (القــاق وس ـكّر.((2()2016 ،
( ((1أَنشــأتْ مجموعـ ُة األبحــاث والتدريــب للعمــل التنـــموي  CRTDAمراصـ َد ثالثــة تبا ًعــا ،هــي:
مرصــد النــوع االجتامعــي والتنـــمية ،مرصــد الجمعيــات األهليــة ومرصــد الحقــوق االجتامعيــة.
http://crtda.org.lb

( ((1يف مقـ ـ ِّر «الهيئــة الوطنيــة لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة» ،مرك ـ ٌز تحــت اســم «مركــز الـــمرأة
للـــمعلومات» ،يَحــوي مكتبـ ًة نســائية ُمتاحــة ،مــن حيــث الــ َمبدأ ،للعمــوم .هــذا الـــمرك ُز ال
ٍ
كل الـــمنشورات والـــموا ِّد البصـــرية والســمعية ذات
يعمل عىل تجميع ِّ
معلومات لكنه ُ
يُنــ ِت ُج
الصلــة بالنســاء اللبنانيــاتhttp://e-portal.enclw.org.lb/home .
ـاول الالجئــن الســوريِّني ،اس ـتُ ِ
( ((2ويف بحـ ٍ
ـث نُ ِّف ـ َذ برعايــة «أبـــعاد» تنـ َ
خد َم ْت تقني ـ ٌة ُمســتح َدثة
تُعـ َرف بـــ  ،Cognitive Edge’s Sense Makerحيــث يُشــارِك الـــمستجيبة أو الـــمستجيب من
الالجئــن الســوريِّني روايــتَه عــنِ اختبــار الفتيــات الســوريات َعيشــه ّن ،ومــن ثـ َّم يعمـ ُـل عــى
تأويــلِ هــذه الروايــة دون ت َد ُّخــل الــ ُمحقِّق بتَع ِيــن رأيــه عــى صــور ٍة بيانيـ ٍة تتنـ ُ
ـباب
ـاول أسـ َ
الــزواج الـــمبكر لــدى هــؤالء ،وتداعياتــه عليهــن.
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اإلعــا ُء مــن بَــو ِح النســاء (والرجــال) ،وإيــاؤه أهميــ ًة يف محاولــ ِة فَهـ ِـم
ـوي األ َّول إلجـراء البحــوث ...كام
ظاهــر ٍة مــاَ ،ملــ َم ٌح مــن مالمـ ِح التو ُّجــه ال ِّنسـ ِّ
بَي َّنــا يف مطلــع هــذه الورقــة.

ثالثًا :الـ ُمقا َربات الـ ُمعـتـ َمدة ،هل هي جنـدرية؟
تـــمهيد مــ َن الـــمنظ ِ
تقــف
ّامت غــر الحكوميــة الثَّــاين يف َع ِّيـنـــتناُ ،

إنتــاج
«صــوت ال ِّنســوة» منفــرد ًة يف رؤيتهــا لـــا يَنبغــي أ ْن يكــو َن عليــه
ُ
ـرب ألن يُص َّنف
الــ َمعرفة ال ِّنســوية؛ ومــا تطر ُحه هذه الـــمجموع ُة ال ِّنســوي ُة أقـ َ
تحــت «االت ِّجــاه األول» الـــمذكور للطرائــق الــ ُمعت َمدة يف الـــمقاربة الجندرية
لألبحــاث ،والــذي ميكــن إدرا ُجــه يف ســياقِ مــا يُد َعــى يف أدبيـ ِ
ـات التنـــمية
ِ
اختارت الـــمنظّامتُ من
البرشيــة بـ«الحاجــات الجندريــة االسـراتيجية» .فيــا
ـوي « ُمها ِدن ـ ًة»
التـ ـ َّيا ِر األوســع أ ْن تؤ ِّجـ َـل ِّ
رش مــع النظــام األبـ ِّ
الصــدا َم الـــمبا َ
إيــاه تــارةً ،ومواجِه ـ ًة إيــاه تــار ًة أخــرى ،رافع ـ ًة شــعا َر متكــن النســاء ،ســوا ٌء
باســتهداف النســاء مبــارشةً ،أو بالعمــل عــى جعــل البيئــة الـ ـ ُمحيطة بـ ـ ِه َّن
«تَ كي ِن َّيــة» ،وذلــك يف ســياق تَلبيــة «الحاجــات الجندريــة اآلنِـــية» .نذكـ ُر مــن
ر الصمــت» حــول التميِـــيز والعنــف القامئَــن
هــذه الحاجــات ً
مثــا« ،كَــ َ
ومؤسســاته،
عــى الجنــدر ،ورضور َة ُمناهض ِتهــا يف مختلــف رشائح الـــمجتمع َّ
وصــوغ القوانــن
رشع وصانِعــي القـرار ل َرســم السياســات َ
واللوبيـــنغ مــع الــ ُم ِّ
واتخــاذ القـرارات الــ ُم ِ
نصفة جندريًّــا ،إضافـ ًة إىل توفــر الخدمـ ِ
ـات التي أحدثَ
الحاجـ َة إليهــا التمييـ ُز والعنـ ُـف الـــمذكو َرين( ...((2إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن مهــا َّم يف
يتعامل مع الـــمشاكل الـــمطروحة «اآلن وهـــنا».
ُ
مســا ٍر ُمتـــد ِّر ٍج
الـ ـ َمبحوث هنــا ،يُطلَــب إليــه أ ْن يكــو َن يف موقــع الباحــث .البحــثُ لـــم يُش ـ َمل يف ال َعينــة
الـــمدروسة بســبب نشـــره يف العــام )S. A. et Al. Bartels.( .2018
( ((2وهــذه خدمــاتٌ تتـ ـراوح بــن إنشــاء « َخ ـ ٍّط حــار» لالســتجابة للحاجــات الـ ـ ُملِ َّحة للنســاء
ـج تدريبي ـ ٍة عــى الـ ـ ِم َهنِ أو الـــمهارات الـــمختلفة
الـ ـ ُمع َّنفات ،مثـ ًـا ،وصـ ً
ـول إىل تنفيــذ برامـ َ
تســمح باســتقالل الـــ ُمستفيدات مــن تلــك الربامــج وقيا ِمهــ َّن بذواتهــ ّنBe autonomous .
ُ
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فعلــت «صــوتُ ال ِّنســوة» ،ب َو ِ
صــف
هــذه الـــمنظّامتُ ال تَجهــ ُر ،كــا
ْ
ـوي بأنــه «قاتــ ٌـل» ،لكنهــا تَــرى إىل الـــمنظومة الجندريــة األبويــة
النظــام األبـ ِّ
حاملــ ًة لــك ُِّل التميِـــيز والعنــف ضــ َّد النســاء و ُمســ ِّوغاتهام يف مجمــل
ـوي القاتــل»،
ـس تأجيـ ُـل ِّ
الصــدام الـــمبارش مــع «النظــام األبـ ِّ
حيواتهـ ّن .وينعكـ ُ
كــا هــو ُمتوقَّــع ،عــى الـــ ُمقاربات الـــ ُمعت َمدة لــدى هــؤالء لألبحــاث
الهادفــة الـ ُمنـتَـــجة ،يف إطــار النظــام الـــمعر ِّيف الســائد والـ ُمعتـ ـ َرف بــه يف
وســل الـــمتا ِح مــن أدواتــه.
مؤسســات «النظــام األبــوي» ،و َوفـ َـق قواعــده ،وبتَ ُّ
َّ
األشــمل الــذي
َ
لعــل العنــوا َن
َّ
َعــدد الـــمناهجِ و َمز ُجهــا م ًعــا
ت ُّ
يتوافــق مــع مــا يُد َعــى بالـــمنهج
يُظلِّــل الـــمقاربات البحثيــ َة يف َع ِّيـنـــتنا
ُ
الـ ـ ُمتع ِّدد ،أو رمبــا ،مــا يـــمكن إدرا ُجــه تحــت عنــوان ت َع ُّدديــة الـ ـ َمنهجيات
 .Methodological pluralismمــن هنــا فــإ َّن اختيــا َر ُمقاربـ ٍة ب َعيــ ِنها جاء ِ
مناسـبًا
الصلــة
للســؤال أو األســئلة التــي تُفيــد اإلجابـ ُة عنهــا يف جــا ِء الـــموضوع ذي ِّ
ـارم
بنشــاط الـــمنظّمة غــر الحكوميــة ـ هــذا االختـــيار ال يَخضـ ُع لـــمبدأ صـ ٍ
تفتـــرضُ ه رؤى ومبــادئُ لل ِّنســوية ُمتـ َبــ َّناة (كــا هــي حــال «صــوت ال ِّنســوة»
ـب مع االسـراتيجية الــ ُمعت َمدة يف
مثـ ًـا) ،بــل إ َّن خيا َره انتـــقا ٌّيئ  eclecticمتناسـ ٌ
هذه الـــمنظّامت .فالـــمها ُّم الــ َمطروح ُة عىل الـــمنظّامت التي ت ُشهِر نِّسويّتها
ـلوب تَل ِب َيـ ِتـــها للحاجــات الجندريــة اآلنِيــة ،تجعلُهــا غــر
يف ِخطابهــا ،ويف أسـ ِ
ٍ
ـمنهجيات بَحثـــي ٍة ب َعينهــا ،فــا تســتبع ُد أيًّــا منهــا .وهــي تب ًعــا
تعصب ـ ٍة لــ
ُم ِّ
تتوســل أيًّــا مـ َن الطرائــق الــ ُمعت َمدة يف العلــوم االجتامعيــة .قــد تلجــأ
لذلــك َّ
ـبق وبَيـ ـ َّنا ،إىل الـ ـ ُمسوحات العا َّمــة أو إىل الـــمقابلة
الواحــد ُة منهــا ،كــا سـ َ
ـص
الـ ـ ُمع َّمقة غــر الـــمبنية ،الفرديــة أو الجامعيــة ـ قــد تعتم ـ ُد تحليـ َـل النـ ِّ
الكَــ ّمي أو ال َّنـــوعي ـ قــد تُـــنشئ اســتامر ًة ُمقفَلــة أو نصــف ُمقفَلــةُ ،مقابَلـ ًة
ـمزج عــد ًدا مــن هــذه الطرائــق يف الدراســة
ُمقــ َّيدة أو غــر ُمقــ َّيدة ـ وقــد تــ ُ
ومتــاح يف
صائــب
الواحــدة ،أو ال تفعــل ،وذلــك ب َحســب مــا تَرتئـــي أنــه
ٌ
ٌ
الوضعيــة الـــمدروسة.
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لك ـ َّن هــذا التو ُّج ـ َه يفتـــرض إشــها َر موق ـعِ الباحــث الســيايس والفكــري،
أي إشــها َر َلـ ِحياديَّـ ـ ِته تجــاه
ُمنطـلَـــقاتِه و ُمس ـلَّامته ،اتِّجاهاتِــه ومواقفــه ـ ْ
موضــوع بحثــه؛ وذلــك تأكيـ ًدا لــ َم ٍ
في الحياديــة عــن
ـوي يتمثَّـــل بــ َن ِ
وقف نِّسـ ٍّ
البحــوث االجتامعيــة ،بــل البحــوث عا َّم ـ ًة .وهــو مــا كان رصي ًحــا ،يف أحيــانٍ
قليلــة ،أو ُمض َم ـ ًرا غالبًــا يف محـ ِ
ـاوالت الباحثــات والباحثــن يف َعيِّنـتـــنا :هــو
ـح حــن يُشــار إىل الـــمرجعية السياســية َصاحـ ًة كــا هــي الحــال ،مثـ ًـا،
رصيـ ٌ
الصلــة بالـــمرأة ،أو األطروحــاتُ ال ِّنســوي ُة
حــن تَــر ُز االتفاقيــاتُ الدوليــة ذاتُ ِّ
ٍ
مامرســات أو عــى غيــاب أخــرى .وهــو
العالـــمية ـ َخلفـــ َّي ًة لل ُحكــم عــى
ُمض َمـ ٌر حــن يجــري ،عــى خلفـــي ِة هــذه األطروحــات وتلــك االتفاقياتَ ،سبــ ُر
أبعــا ِد الـــمامرسات الــ ُمجتمعية ،ترشيعيـ ًة أو قضائيـ ًة أو َأسيــة ...أو أخــرى
ذات ِصل ـ ٍة بسياســات الدولــة وأدوارهــا الـ ـ ُمتو َّخاة.
اللـ ِحـــياديَّة الـــمذكور َة يف مواق َع رئيســي ٍة من البحوث يف
ـمس القارئ َّ
ويلــ ُ
َعيـنـــتنا جمي ًعــا ،حيــث تتمثَّــل يف عناوينهــا وأهدافهــا (مواضيــع انشــغاالتها)،
ـاص ،يف الحساســية
أساســا وبشــكلٍ خـ ّ
مجتمعاتهــا اإلنســانية؛ لكنهــا بــارزةًٌ ،
ـول إىل ِ
الجندريــة التــي تخـ ُ
التوصيات
ـرق قـراء َة ُمعطياتهــا واستـــنتاجاتها ،وصـ ً
الناجمــة عنهــا.
ال َحساســـية الجندريــة مــا ُي ِّيــز هــذه األبحــاث جميعهــا ،تقري ًبــا،
مثــا ،أنــه «ســ َيعمل
هــو الحساســية الجندريــة .يُعلــن غنــدور وزمــاؤهً ،
ِـــنسوي  gender analysisعــددي للـــموا ِّد الـــ ُمختارة» التــي
عــى تحليــلٍ ج َ
ِ
عــر عنهــا أيضً ــا ،يف
َّـــلت َع
شك ْ
يـــنات دراســته (غنــدور وزمــاؤه .)2017 ،ويُ ِّ
أهـ ِ
ـدري
ـداف الدراســة التــي تَســعى إىل « ُمتابعــة مــا َآل إليــه الحضــو ُر الجنـ ُّ
يف اإلعــام اللبنــاين الــ ُمتلفَز يف الفــرة الراهنــة العنيفــة وت َفلُّــت األخالقيــات»
(القــادري.)2015 ،
هــذا ،وت َتظـ ـلَّل البحــوثُ جمي ُعهــا ِ
بش َعــة حقــوق اإلنســان واالتفاقيــات
الســعي للـــ ُمساواة
الدوليــة التــي أبر َمهــا لبنــا ُن والتــي تَنطــوي عــى َّ
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الجندريــة يف كافَّــة الـــمجاالت .وتَجــري اإلحالــ ُة عــى هــذه االتفاقيــات
يف هــذه البحــوث ،إ ْن يف ُمنطلَقاتهــا أو يف ُمنعطَفــات مســاراتها .ويُذكِّــر
خاصــة ،باشــتامل الدســتور اللبنــا ِّين عــى هــذه االتفاقيــات
الحقوقيــونَّ ،
رش ع
وبكَونهــا أعــى درجـ ًة مــن القوانــن الـــمحلية ،وبأنــه يَتعـ َّـن عــى الــ ُم ِّ
ــعي لـــمراجعة هــذه القوانــن لتَكــو َن ُمتناغمــ ًة مــع تلــك
اللبنــاين َّ
الس ُ
مؤسســات الدولــة
االتفاقيــات (غصــوب 2016 ،ـ صــاري .)2017 ،كــا يَتعـ َّـن عــى َّ
السياســات العامــة والتفصيليــة لتَكــو َن
والـــمنظّامت غــر الحكوميــة َرس ـ ُم ِّ
ُمســتجيب ًة للحاجــات الجندريــة للنســاء والرجــال ـ وهــو مــا ت َنـتـــهي إليــه
ت ِ
َوصيــاتُ ( ((2هــذه األبحــاث .هــذه اإلحال ـ ُة هــي رصيح ـ ٌة غال ًبــا؛ لك ـ ْن مــا
هــو أكــر أهميـ ًة تَجســيدها يف ُمنطلَقـ ٍ
ـات و ُمسـلَّامت ،بــل مواقـ َـف وأحــكام،
َمبثوثـ ٍة يف ث َنايــا ُمعالجــات الـــمواضيع .ويَتجـ َّـى ذلــك ،أحيانًــا ،ب َرصــد غيــاب
ٍ
ٍ
سياســات أو قوانــن ،أو غــر ذلــك عــى خلفيــة الخطــاب
امرســات أو
ُم
الــدو ِّيل والعالـــمي بشــأن الـــمرأة.
ـتج القــادري أ َّن «الحساســي َة الجندريــة َمفقــود ٌة يف ُمعالجــات
فحــن تَستـنــ ُ
رح ضم ًنــا أنــه مــن
اإلعــام اللبنــاين لقضايــا النســاء تحديــ ًدا» ،فهــي تُــ ِّ
الــ ُمتوقَّع أ ْن تكــو َن هــذه الحساســي ُة موجــودة ،تب ًعــا إلعــان الدولــة اللبنانيــة
ـاج الجنــدر يف نشــاطاتها التنـــموية (القــادري .)2015 ،كذلــك،
عــن تَبـ ِّنيـــها إدمـ َ
عمــل الـــمرأة
تناولــت َ
فــإ َّن واالس التــي أجــرتْ مراجعــ ًة لألدبيــات التــي
ْ
ـت ضمــو َر االهتــام ب َعمــلِ الـــمرأة يف مجالَــن ،كانــت الحركـ ُة
اللبنــاين ،الحظـ ْ
النســائي ُة العالـــمية قد أعادتْ لهام «االعتـــبا َر الــ ُمغيَّب يف النشاط االقتصادي
للـــمجتمع :العمــل غــر الرســمي وعمــل العنايــة» ( .)Wallace, 2016ويف دراسـ ٍة
بعنــوان «لَمحـ ٌة عــن األطـراف الفاعلــة يف مجــاالت الجنــدر» ،يتكـ َّرر الحكـ ُم
ـي مــن البحــوث الهادفــة ،وهي ُمرشَّ ــح ٌة ألن تكو َن ماد َة اللوبيـــنغ
( ((2هــذه التوصيــاتُ جــز ٌء أساســ ٌّ
ِ
رشع أو مع مؤسســات الدولة الـ َمعنــيَّة
التــي تَســتخد ُمها الـــمنظّامت غــر الحكوميــة مــع الــ ُم ِّ
بالـــموضوع قيـ ِـد البحث.
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عــى هــذه الـــمنظّامت مــن ُمنطلَــقِ تحديـ ٍـد تتـــق َّدم بــه يف بدايــة الدراســة
ــلب معنــى «الجنــدر» الســيايس لــدى
«س ِ
و َمفــاده عــدم التســامح مــ َع َ
تَبـيِـئَــ ِته» (دعــم لبنــان.)2016 ،
ٍ
فريــق مــن الباحثــن
بحــث أجــراه
الصــدد ،إىل أ َّن ك َُّل
ٌ
نُشــر ،يف هــذا َّ
أبــدى حساســي ًة جندريــة ملحوظــة .والباحثــاتُ الـــمنفرداتُ أب َديـ َن حساســي ًة
جندريــة عاليــة ،بالـــمقارنة مع الباحثــن الرجال .ويبــدو أ َّن تو ُّج َه الـــمنظّامت
غــر الحكوميــة ،عا َّم ـ ًة ،لـ ـتَكليف فريــقٍ بحثــي ،بــدل باحـ ٍ
ـث وحيــد ـ هــو
عامـ ٌـل مســاع ٌد يف التنـ ـ ُّبه ل ِفعــل الجنــدر وأثـ ـرِه يف تشــكيل الظواهــر قَيـ ِـد
الـــمعالجة يف البحــوث االجتامعيــة.
ولعــل دراســ َة زلــزل ذاتَ العنــوان:
َّ
ُ ...مضـــمرة وغــر ُمهادنــة
«الحاميــة القانونيــة للنســاء والفتيــات» ،األكثـــ ُر تعبــ ًرا عــنِ الْتـــز ٍام غــر
ُمهــا ِدن ،ال يتــواىن عــن إعــان ِ
انحيــازه للعدالــة الجندرية؛ فـــفي ث َنايــا التحليل
ـموضوعي» لألحــكام القانونيــة ال يفــوت القــارئ مواقـ َـف الكاتبــة الـ َّـا-
«الــ
ِّ
ِحياديــة .وهــذه تتمثَّــل مبــا يَـــي:
تتـــناقض مصلحــ ُة
نــاصة الـــمرأة ضــد «الـــمجتمع»/القبيلة حــن
ُ
ُم َ
حــق مــروع
خاصــة) ٌّ
الطرفَــن ـ حاميــة الـــمرأة مــن العنــف (الجنــي َّ
وهــو مــن واجبــات الدولــة ـ ُمنــارص ٌة وتَبــ ٍّن رصي َحــن للـــمنظّامت ال ِّنســوية
رشع ـ ال
ولـــمشاريع القوانــن التــي تَق َّدمـ ْ
ـت بهــا هــذه الـــمنظّامت إىل الــ ُم ِّ
أي قانــونِ أحــوا ٍل شخصية/عائـــلية حــن يَنطــوي عــى متيِـــي ٍز
ُمهادنــة مــع ِّ
جنــدري ـ االعتـــبار األول للـــمرأة اإلنسان/الفـــرد ال ب َحســب دورهــا يف
األرسة ـ إعــاء أمــن الـــمرأة وأمانِهــا عــى «شـــرف» األقربــاء ومصالحهــم ـ
رفــض «اسـ ِتحضار «األخــاق» مــن أجــل تَربيــر الجرميــة الجنســية» ـ اإلعــان
أي التميِـــيز الجنــي ـ رشطًــا
ب ُوجــوب «إزالــة ُمس ـ ِّببات العنــف الجنــي ـ ِ
رضوريًّــا إلزالـــته» ـ حساســي ٌة ُمتـنـ ـ ِّبهة للتميِـــيز الجنــدري يف الـ ـ ُمامرسات
ويف قصــور التدابــر واإلجــراءات القانونيــة عــن االســتجابة ل ُخصوصيــات
145

العنــف الجنــي ضــد النســاء ،وحاميتهــ َّن منــه .وت ُنهــي الباحثــ ُة ن ََّصهــا
بتسـ ٍ
َعســف القوانــن وانحيازهــا الجندري
ـاؤالت تُظــ ِّهر غض ًبا/اح ِتجا ًجــا عــى ت ُّ
(زلــزل 2016 ،ب).
لك ـ ْن مــا هــو أكــر إثــار ًة لالهتــام ،هــو الحضــو ُر الطاغــي للحساســية
الجندريــة ُمرا ِف ًقــا للعمليــة ال َبحثـــية يف جميــع مراحلهــا ،دون اإلعــان عــن
ذلــك .ونُقـ ِّدم مثــالً عــى ذلــك ،يف بحـ ٍ
ـي للــ ُمحامية زلــزل نَ َّف َذتْــه
ـث نَوعـ ٍّ
ـب مــن منظّمــة «كـــــفى ،»...حيــث تعمـ ُـل عــى ت َف ُّحــص َسديَّـ ِ
ـات
بطَلـ ٍ
الـــ ُمحاكامت (يف الـــمحاكم الجزائيــة يف جبــل لبنــان حيــث الـــ ُمدعيات
نســاء) مــن أجــل «تَعيِـــن مــدى كَونِهــا ُمســتجيب ًة للحاجــات الجندريــة
ٍ
منهجــي ودقيــق
فكيــك
الـــمبارشة واالســراتيجية للنســاء» وذلــك بتَ
ٍّ
ولســبلِ تَطبيقها،
وتفصيــي لألحــكام الصــادرة يف الــ ُمدة الزمنية الـ ُمع َّيـــنةُ ،
ُمتـتـــ ِّبع ًة نتائــج ذلــك التطبيــق .هــي تقــو ُم بذلــك عــى ضــوء معايِـــ َر
ُمعلنـ ٍة ،فــا تَكتـــفي بتَف ُّحــص القانــون ِ
نفســه ،بــل ت َ ِجـ ُّد مــن أجــل تعيِـــن
بســر التفاعــل
موقــع بُنــوده يف الحقــل القانوين/الحقوقــي بر َّمـــته؛ وذلــك َ
بــن بُنــوده وبــن بنــود القوانــن الـ ـ َمر ِع َّية اإلجــراء التــي س َبقـــته :قانــون
العقوبــات وقوانــن األحــوال الشــخصية اللَّذَيــن يعمــان عــى ال َح ـ ِّد مــن
فَعاليــة القانــون قَيـ ِـد النظَــر ،إن لـــم يُخ ِّربــاه متا ًمــا.
ـتقل للــ َمنظومة الجندرية الــ ُمح ِّددة لعالقات
لـــم تُفـرِد الباحث ُة عنوانًا مسـ ًّ
ال ُقــوى الجندريــة ِ
ذات التأثــر األعظــم يف َصــوغ القوانــن الوضعيــة والدينيــة
ويف استـــقرارها ،ويف ُســبل تطبيـــقها؛ لكـ َّن التي ُّقـ َظ النبيــ َه لذلــك التأثــر كان
ِ
افــق ك َُّل
الـــمصد َر األهــ َّم لـ«اإلضــاءة» ـ
هــدف هــذه الدراســة ـ والــذي ر َ
ُخطــوات التفكيــك الـــمذكور ســابقًا ،فلـــم يَـ ْ
ـرك تَفصيـ ًـا واحـ ًدا ُمتوا ِريًا خلف
ٍ
امرســات تبــدو بســبب
أحــكام تبــدو لـــ َمنطقها الشــكيل «صحيحــة» ،أو ُم
ٍ
شُ ــيوعها «عادلــة».
ـال عــى الـــمقاربة الجندريــة لدراســة
ـح هــذه الدراسـ ُة أل ْن تكــو َن مثـ ً
تصلـ ُ
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مــا تَ َّد ِعــي دراس ـتَه .الباحث ـ ُة لـــم ت ُه ِمـ ْـل إيجابيـ ِ
ـات القانــون( .((2لكنهــا لـــم
ت َنب ِهـ ْر ،يف الـــمقابل ،بـ«بَريــق» إصــداره وال باإلحصــاءات ِ
وســع
ذات ِّ
الصلــة بتَ ُّ
ـرب تفاصيـ َـل تطبيـــقاته بــد ًءا مــن
ـت عــن قـ ٍ
دائــرة تَطبيقــه .بــل هــي تَف َّحصـ ْ
التبليــغ ،وانتهــا ًء بــتَبِعات الحكــم الصادر بــ ُموجِبه ـ بعدسـ ٍة جندريــة تبحثُ
عــن الشــوائب التــي اعتَـــرتْ ُه ،وقصــورِه عــن اإلحاطــة بأوضــاع النســاء ال ِفعلية،
االجتامعيــة والنفســية ،ال الـــا ِّدية فحســب ،وعــن التعب ـرات التفصيليــة يف
ـاصة تطبيــق القانــون 2013/203
الحــاالت الــ ُمح َّددة التــي تَتجـ َّـى فيهــا ُمحـ َ
ـ بقانــون عقوبـ ٍ
ـات ُمتـــقا ِدم  ،outmodedوبقوانــن أحــوا ِل شــخصي ٍة ُمتطــفِّل ٍة
عليــه وقــادر ٍة عــى تَعطيــل بعض بُنــوده ،وبــ ِـذهني ٍة تقليدية ِسـ َمتُها األساســية
التنـــمي ُط الجنــدري وتضميناتُــه العنيفــة ،كــا االســتحوا ُذ عــى َحيوات النســاء
و َعزلُهـ َّن عــن عيــون الـــمجتمع األعـ ِّم والدولــة ...القضــاء تحديـ ًدا.
وإذ تُتابــع الباحثــ ُة ،عــر دراســة الحاالت/الـــ ُمحاكامت و َمآالتِـــها
وسـ ِ
ـلوك الـ ـ ُم َّد ِعيات ،والـ ـ ُم َّد َعى عليهــم ،ألجــل دراس ـ ٍة أكــر اشــتاملً لهــذا
ُ
ـوي ،وإنِ «اعتــ َ
ـرف»
رح ضم ًنــا أ َّن النظــا َم األبـ َّ
القانــون ولــتَطبيقاته ـ فهــي تُـ ِّ
بســبلٍ يَســ ُعها أ ْن تكــو َن
قَــولً ب َح ِّ
ــق النســاء يف ُمواطَ َنـــ ِت ِه ّن ،يَحتفــ ُظ ُ
النــص َمبثابــة
مؤثــر ًة يف َس ِ
ــلب النســاء بال ُيــرى مــا «أعطا ُهــ َّن» بال ُيمنــىُّ .
كَشـ ٍ
الســبل وتعريتهــا .وأهميـ ُة هــذا الكشــف ُمتأت ِّــ َي ٌة مــن كَونــه،
ـف لـــهذه ُّ
تفاصيــل ســلوكي ٍة
َ
ال يقــوم عــى «الـــمنطق» وحــده ،إنـــا يَستـــن ُد عــى
اســتخر َجتها الباحثــ ُة مــن نصــوص الـــمحاكامت يف رؤيتهــا الثاقبــة
الســطح إىل الطَّبقــات التــي يُغطِّيهــا (زلــزل 2016 ،أ).
التــي تتجــاوز
َ
وناضلت من أجل إقراره ،الـــمنظّامتُ غري
صاغت ُمسـ َّودت َه
( ((2إشــارة إىل القانون  2014/293الذي
ْ
ْ
الحكوميــة لعــدة ســنوات ،لـــيَ ِت َّم إقــراره يف مجلــس النــواب اللبنــاين « ُمشــ َّو ًها»...
وفــق مــا وصفَتــه النســا ُء حينهــا؛ وال تــزال هــذه الـــمنظّامت ت ِ
ُناضــل مــن أجــل
َ
األسيــة الـــمذهبية عليــه.
تعديــل بعــض مــوا ِّده وت َنـــزيهها مــن ت َطفُّــل القوانــن َ
ٍ
ِ
أســهمت الباحثــ ُة يف صياغتهــا.
لـــمقرتحات
وقــد جــرى تعديلُــه أخــ ًرا تب ًعــا
انظُر مسار إقرار القانون عىل موقع منظّمة «كــفىwww.kafa.org.lb »...
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النــص ،ولــدى تَيق ِ
ُّـــظه النبيــه ل ِفعــل الـــمنظومة الجندريــة األبويــة ،أو
ُّ
لتَأثيـــر أحكامهــا و ِق َي ِمهــا عــى القانــون  ،2014/293وعــى التَح ِّديــات التــي
ثــال عــن
تُواجِــه مســا َر تطبيقــه يف ك ُِّل مراحــل ذلــك التطبيــق ـ يُوفِّــر ِم ً
كَــونِ الـــمقاربة الجندريــة لـ ـ َموضو ٍع بـ ـ َعي ِنه ،ال يس ـ ُعها إلَّ أن تكــو َن دامئ ـ َة
رب إليــه تحــت ُمسـ َّمى «طَبيـــعي» أو«منطقــي» أو
التـنــ ُّبه ِّ
ألي تفصيــلٍ يتـ َّ
«شــائع» يف ُمفــردات الخطــاب العــام ،أو يف اإليديولوجيــا الســائدة يف ثقافاتنــا
االجتامعيــة.
الــاـ ِحياديــة ،الـــ ُمعلَنة
الصد ِقـــية يُقابــل َّ
عـــي إىل تحقيــق ِّ
َّ
الس ُ
عـــي حثيــثٌ لاللتـــزام بـــالدقَّة يف الـــ ُمعالجة البحثيــة.
أو الـــ ُمض َمرةَ ،س ٌ
هــذه الدقَّــ ُة لـــ َمسنا تعبرياتهــا يف الجهــد الـــمبذو ِل لضــان ِصــدقِ
مثــا :الصــدق الظاهــري والثقــايف
ً
الوســائل البحثيــة الـــ ُمستخ َدمة،
 ،face and cultural validityأو العمــل عــى ضــان ُحســن تَطبيقهــا ،كــا يف
أي أ َّن االنحيــا َز إىل النســاء
الحــذر مــن تعميــم النتائــج ،حــن ال يَجــوز ذلــكْ .
الصدقيــة يف األبحــاث ُمامرســ ًة
جعــل
َ
وقضاياهــن،
السعـــي إىل تحقيــق ِّ
َ
يجعــل البحــثَ ،
ُ
بالــاـ ِحياديــة
َمرغوبًــا بهــا .وذلــك أمــر ُمتوقَّــع ،فالجهــ ُر َّ
والباحــث ،يف موقــع الـ ـ ُمساءلة  .accountabilityهــذا الجه ـ ُر مبَثابــة استـــفزا ٍز
للقارئ/الشــاهد عــى البحــث ونتائجــه ،وتحريـ ٍ
ـض لــه عــى شَ ــحذ َملكَـ ـ ِته
ال َّنقديــة .وال رضور َة للتأكيــد أ َّن هــذا الجهــ َر يتعــ َّرض لـ«ا ِّدعــاء» االلتـــزام
ِ
بالحيادية/الـــموضوعية يف البُحــوث ال ِعلـــمية .فــإذا كانــت مواضيـ ُع األبحــاث،
أساســا تجــاه مواضيــع
واالتِّجاهــاتُ الـ ُمتـ َبــ َّناة يف ُمنطلَقـــاتها ،الـ َّـاـ حيـــادية ً
البحــث ،وكانــت هــذه جمي ُعهــا مخالِف ـ ًة لليقينيــات وللـــألوف والشــائع ـ
ـمنهج» أو «الوســائل» ،أو يحصـ ُـل وجــود هفـ ٍ
ـوات يف
ـب تَعــتَ ِو ُر «الــ َ
فــإ َّن مثالـ َ
مســار التطبيــق أو يف طُــرق معالجــة الـ ـ ُمعطَيات ،أو ضعــف يف االســتدالل
الـــمنطقي لــدى َصــو ِغ االستـنـــتاجات واالقرتاحــات ...إىل مــا ُهنالِ َ
ــك مــن
ِّ
نقـ ٍ
ـاط مــن مســار البحــث ـ هــذه كُلُّهــا (الـ ـ َمثالب والهفــوات أو الضعــف)،
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ـس َســل ًبا عــى ِصدقيــة البحــث وعــى َصــو ِغ االســتنتاجات واألحــكام
تنعكـ ُ
والتَّوصيــات؛ مبــا هــي الغايــة أصـ ًـا مــن إج ـراء أبحـ ٍ
ـاث هادف ـ ٍة لــدى هــذه
الـــمنظّامت.
وطالـــا لـــم تُ ْعـــلِ األبحــاثُ يف ال َعيـــنة الـــمدروسة طريقـ ًة ب َعي ِنهــا عــى
الطرائــق ال َبحثـــية الـــمعروفة ،فــإ َّن االلتــزا َم مبــا تُ لِيــه هــذه الطرائـ ُـق ،عــى
ـي الــرورة .ورضور ُة االلتــزام هــذه َحرِجـ ٌة يف البحــوث
اختالفهــا ،أمـ ٌر بديهــ ُّ
الجندريــة تحديــ ًدا ،ألنَّهــا مبثابــة ت ٍ
يصــل بــن
َعبيــد للطريــق الو ِعــ ِر الــذي ُ
منظومتَــن جندريتَــن :األوىل هــي الـــمنظوم ُة األبويــة وتَبِعاتُهــا عــى مجمــل
نواحــي حيواتنــا .والثانيــة هــي الـــمنظومة الجندريــة قَيــد التَّشكُّـــل ،واألكــر
تعبـ ًرا عــن أحــوال النســاء والرجــال يف عالـــمنا الراهــن .هــذه الثانيــة ت َــتَّ ِض ُح
مالم ُحهــا ،تبا ًعــا ،مــع عمليــة تفكيـ ِ
ـك الـ ـ ُمركَّبات التــي يقــوم عليهــا بنيــا ُن
ـظل
ـعي إىل إنشــاء بدائـ َـل لهــا تَستــ ُّ
السـ ِ
الـــمنظومة الجندريــة األبويــة ،وعــر َّ
أساســا ِ
بش َعـ ِة حقــوق اإلنســان وتضميناتِهــا
بالـــمبادئ العالـــمية ،الـ ُمتمــثِّل ِة ً
الـ ـ َمصوغة بالتفصيــل يف االتفاقــات الدوليــة ِ
خاصــة.
الصلــة بالـــمرأةَّ ،
ذات ِّ
ـعي إىل ال ِّدقـ ِة يف االلتــزام الـــمذكور يُسـبِغ عــى هــذه األبحــاث
ْ
أي أ َّن َّ
السـ َ
الصدقيــة؛ األمــ ُر الــذي يُســبِغ ،بــ َدوره،
وعــى نتائجهــا واســتنتاجاتها ِصفَــ َة ِّ
ـعي» ور ِاســخ
الـــمرشوعي َة عــى دعــوة القــارئ إىل التأ ُّمل فيام هو شــائ ٌع و«طبيــ ٌّ
يف الـــمنظومة الجندريــة األبويــة .وتُوفِّــر هذه األبحــاثُ  ،إضافـ ًة إىل ذلك ،حج ًجا
ت ِ
ـب َعقـ َـل القــارئ ووجدانَــه مــن أجــل « َحــثِّه» عــى االســتعاضة عـ َّـا هــو
ُخاطـ ُ
«شــائع وطبيعــي وراســخ» مــن الـــمعاين وال ِقــ َيم الــ ُمل َحقة بالنســاء والرجــال ـ
ـت إليــه األحـ ُ
ـوال الراهنــة للنســاء والرجــال؛ وذلــك
بأخــرى أكــر تعبـ ًرا عـ َّـا آلَـ ْ
وفـ َـق مــا بَيَّـ َنــتْها ،وال تـزال تعمـ ُـل عــى جــاء مالمحهــا ،األبحــاثُ والدراســاتُ
ال ِّنســوية .وهــو مــا تَصبــو إليــه الناشــطاتُ يف الـــمنظّامت ال ِّنسـوِية حــن تدعـ ُم
ـول عــى معلومـ ٍ
أو تُجــري بحثًــاِ :أي ال ُحصـ ُ
ـات تكــون طرائـ ُـق الحصــول عليهــا
موثوقــ ًة لــي يســ ُع ناشــطيها االتِّـــكاء عليهــا يف َصــوغ ُح َججِهــم ،وتحســ ِن
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أدائهــم ...يف نضــا ِل الـــمنظّمة غــر الحكوميــة .وذلــك يف َســعيِهم إىل مواءمــة
واقــع النســاء والرجــال مــع الــ ِمثال الــ َـأمول والغايــات الـــمرسومة للـــمجتمع
ِ
وناســه ،حــن يتأخـ ُر ذلــك الواقـ ُع عــن اللحــاق بهــذا الـــمثال ،مــن جهـ ٍة أوىل،
ومواءمــة التعبـرات الثقافيــة مــع واقــع النســاء والرجــال الراهــن حــن ت ُخاتِـ ُـل
هــذه التعب ـراتُ حقيق ـ َة واقعهــم ،مــن جه ـ ٍة ثانيــة.

ذات بُعــ ٍد جنـــدري أُشــر إىل مــا ميكــن ُحســبانه إخفاقًــا يف االلتــزام
بالــ ُمقاربة الجندريــة يف بعــض األبحــاث الـــمدروسة .أتكــلَّ ُم عــن تضمينـ ِ
ـات
إغفــال بعــض الباحثــات والباحثــن الذيــن لـــم يُق ِّدمــوا ث َـ ْبــتًا بالـــمراجع ،أو
لـــم يُحيلــوا كالمهــم ،يف مــن ن َِّصهــم ،إىل دراسـ ٍ
ـات ســابقة تناولـ ِ
ـت الـــموضو َع
َ
أعــال زميالتهــا وزمالئهــا
مثــا،
تتجاهــل باحثــ ٌةً ،
ُ
نفســه ،أو بعضــه .حــن
الـــمنشور َة يف الـــموضوع نفســه ،فذلــك بيــا ٌن عــى القفــز عــن مرحلـ ٍة ت ُ َعــ ُّد،
يف البحــوث االجتامعيــة ،رضوري ـ ًة يف مســارها .فـ«الدراســات الســابقة» تُ ِ ـ ُّد
الباحــثَ  ،دامئًــا ،وكيفــا جــرى تَقيِـــي ُم «جودتهــا» ،بقاعــد ٍة ال ِغنـــى عنهــا ،يف
الـمباشة بـ َبحثه.
َ
إىل ذلــك ،فــإ َّن أكـ َر مــن بحـ ٍ
ـث يف َع ِّيـنـــتنا تَجا َهــل متا ًمــا األبحــاثَ العربية،
واللبنانيــة ضم ًنــا! وهــو مــا يتجاهـ ُـل مبــدأً أساس ـ ًّيا يف الـــمقاربة الجندريــة.
توصــل إليــه الباحــثُ هــو حلقــة يف سلســل ٍة
أتكـ ـلَّم عــنِ االع ـراف بــأ َّن مــا َّ
معرفيــة بــدأتْ مــع باحثـ ٍ
نتائج بَحـــثه واستـنـــتاجاته
ـات وباحثني قبلَــه ،وبــأ َّن َ
ليســت بدايــ َة البحــث يف الـــموضوع ،وال نهايتَــه .فـــ َيستوي بذلــك إثبــاتُ
الدراســات الســابقة يف الـــمراجع ،أو اإلحالــة إليهــا ،ال تواض ًعــا ِعلـــم ًّيا َمطلوبًــا
مــن الباحــث ف َحســب ،إنـــا تعبــ ًرا عــنِ اجتهــا ٍد مقــرون باتِّجــا ٍه نِّســوي
ـي» أســايس
يؤكــد نِســبي َة الـــمعرفة الـ ُمنــتَجة وظرفيـــتها .هــو ت َو ُّجـ ٌه «أخالقــ ٌّ
أي تجاهـ ُـل األبحــاث الســابقة ،هــو
يف الـــمقاربة الجندريــة؛ وخــاف ذلــكْ ،
سـ ٌ
ـوري» الــ َمنحى ،ويَنطــوي عــى « ُخ َيالء».
ـلوك «اس ِتـــبعادي» ،وهــو إذًا «ذكـ ُّ
ـوب فيهــا يف الـــمقاربات الجندريــة.
االثـــنان (االسـ ِتبعاد وال ُخيــاء) غـ ُر مرغـ ٍ
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ـصا ...راف َقـ ِ
ـت التقاري ـ ُر والكتابــاتُ الـ َمع ِنـ ـيَّة بالشــأن النســا ِّيئ
تَـلـخيــ ً
وقضايــا الـــمرأة انطالقـ َة النشــاط النســا ِّيئ عندنــا يف أواســط التســعينيات مــن
القــرن الـــايض ،يف الفتـــرة التــي تَــل َْت توقُّـ َـف األعــال الحربيــة واالنشــغال
بالتحضــر لـــمؤمتر الـــمرأة العالـــمي الرابــع .وبــدا أ َّن هنــاك طل ًبــا عــى
ـض األكادمييــات ،حتــى َمــن كُ ـ َّن يَج َهــرن بـــ«الـ
هــذه الدراســات جعـ َـل بعـ َ
ـات إلجـراء بُحـ ٍ
نِّس ِويَّـ ِتــ ِه ّن» َمطلوبـ ٍ
ـوث يف الـــمجاالت التــي تناولَتهــا ُمقـ َّرراتُ
الـــمؤمتر الـــمذكور .فــكان أ ْن تفاوتَـ ِ
ـت الحساســي ُة الجندريــة لهــذه الكتابــات
وتلــك التقاريــر؛ لك َّنهــا كانــت مــع ذلــك ،متهيـ ًدا ُمر َّح ًبا به للدراســات ال ِّنســوية
التاليــة .ولــدى متابعــة هــذه الدراســات عــر الســنوات ،يُال َحــظ ت َطـ ـ ُّو ٌر يف
ـت تبا ًعا ،أكثــ َر ُمراعا ًة
الـــمقاربات البحثـــية الــ ُمعت َمدة يف تنفيذهــا ،إذ أصبحـ ْ
ـوي عا ّم،
لقواعـ ِـد البحــوث االجتامعيــة و َمقرونـ ًة ،غال ًبــا ،بالترصيح بالْتــز ٍام نِّسـ ٍّ
الصلــة بالنســاء ،و ُمرتت ِّـــباتها الـ ُمع َّبـــر عنها يف
قوامــه االتِّـــفاقات الدوليــة ذات ِّ
السياســات الرســمية للدولــة اللبنانيــة ووزاراتهــا(.((2
يف بُحــوث ال َعيـــنة الـــمدروسة ،ميكــن القــول إ َّن األبحــاثَ التــي ت ُنـ ـ ِتجها
هــذه الـــمنظّامتُ أكثـ ـ ُر «احتـ ـرا ًما» ل ُقرائهــا مــن ســابقاتها( ،((2وأكــر َجه ـ ًرا
بالْتـــزامها قضايــا النســاء ،وإ ْن َ
بعــض الكُـــتَّاب إىل إدراج القضيــة يف
مــال
ُ
إطــار الحقــوق اإلنســانية عا َّمـ ًة (صــاري 2017 ،ـ غصــوب .)2016 ،ويبــدو أ َّن ذلــك
التطـ ـ ُّو َر جــاء ُمرتاف ًقــا مــع انــدراج قضايــا النســاء يف الخطــاب العــام عندنــا،
يف مختلــف أبعــاده السياســية والترشيعيــة والقضائيــة والدينيــة واالجتامعيــة،
ِ
( ((2أصبحـ ِ
اتيجيات وزارات
ـت القضايــا النســائي ُة بَنــ ًدا ثابتًــا يف البيانــات الوزاريــة اللبنانيــة ،ويف اسـر
مثــا .يُنظَــر إىل مواقــعِ رئاســة الــوزارة اللبنانيــة
الشــؤون االجتامعيــة والرتبيــة والصحــة ً
والــوزارات األخــرى ،ال ِســيَّام وزارة الشــؤون االجتامعيــة ووزارة الصحــة.
مثــا ،إىل در ٍ
اســات َمقـطَـــعية  cross-sectionalكَـ ِّمـــية .ومــع أ َّن
الصــد ِد ً
(((2
أشــر ،يف هــذا َّ
ُ
ـاس يف هــذه
َع ِّيـــنات هــذه الدراســات لـــم تَ ُك ـ ْن ُممثِّـــل ًة للـــمجتمع الـــمدروس ،كان االنغـ ُ
اإلحصــاءات الفتًــا وكانــت قراءتُهــا بدائيــ ًة ال ت ُفيــد بــيء .أكــر الدراســات يف َعينــة هــذا
ـصة ـ تَج َّنــ ِ
ـبت اللجو َء إىل اإلحصاء.
البحث ،باســتثناء «إيبســوس» ـ الـــمؤسسة البحثية الـ ُمختــ َّ
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ـض البحوث يف
توسـعِ دائــرة الــ ُمهتمِّني بهــا ،تال ًيــا .فـــفي حــن كانــت بعـ ُ
ومــع ُّ
(((2
الشــأن النســايئ تُن َّفــذ ِ
ُختص
بـ«خ َّفــة» ُ ،مفتَــرِضً ا ُمن ِّفذُهــا أ َّن دائر َة قُرائهــا ت َ
ـت تتو َّجــه إىل قُـ ـرا ٍء طالِبِـــي معرف ـ ٍة موثوقــة،
بـ«مؤمنــن ومؤمنــات» أصبحـ ْ
ون ِ
َقديِّـــن بالتب ِع َّيــة ،ف َيتع َّيـــن عــى القامئــن بهــا ُمخاطبــة عقــول هــؤالء
ـت هــذه ُمساواتِـــي ًة أم تَ يِـــيزية.
واتِّجاهاتهــم الجندريــة ،أكانـ ْ
يف الـــمقابل ،فــإ َّن الـــمجموع َة ال ِّنســوية «صــوت ال ِّنســوة» ،ومثيالتِهــا مــن
الـــمجموعات ال ِّنســوية الصغــرة األخــرى يف ُمجتمعاتنــا( ،((2تَشغــلُه َّن همــو ٌم
ـائل يحتــاج البحــثُ فيهــا مقاربـ ٍ
للســائد .مــن هــذه
ومسـ ُ
ـات بحثيـ ًة مخالفـ ًة َّ
الهمــوم والـــمسائل مثـ ًـا :اإلســاء ُة الجنســية عــى أنواعهــا (والتحـ ُّرش الجنــي
ضم ًنــا) ـ التميِـــيز ضــ َّد ال ِنســاء غــر الـــ ُم ِ
واطنات (العامــات الـــمها ِجرات،
أساســا) ـ التميِيــز ضــ َّد النســاء غــر الـ ُملتـــزِمات بالـمعايِـــر ال َجامليــة
ً
(الســميناتً ،
مثــا) ـ التهميــش الــذي تَعيشُ ــه النســاء ذواتُ
الـــمفروضة َّ
اله ِويَّـ ِ
الصحــة النفســية
ـات الجندريــة الــ ُمغايِرة (الــ ِمثليات ،مثـ ًـا) ـ معايِـــر ِّ
ـوري الـ ـ َمنحى ـ الشــعور بالوحــدة لــدى
الـ ـ َمصوغة يف النظــام الطبــي الذكـ ِّ
النســاء الــ ُمه َّمشات (ذوات الحاجــات الخاصــة ،مثـ ًـا) ـ الخالفــات بني النســاء
التــي تُخ ـ ِّرب تضام َنه ـ َّن ودوا َم تَج ُّمعاته ـ ّن ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن أمــو ٍر ت َِص ـ ُم
النســا َء الـ ـ َمع ِنيات بهــا ،وتُش ـ ِعره َّن بالغربــة والتهميــش .ال َوصم ـ ُة والغرب ـ ُة
ـرض ،جميعهــا ،مقاربـ ًة بحثـــي ًة مختـــلفة تَقتـــر ُحها «صــوت
والتهـــميش ت َفتــ ُ
ـت ،لسـ ٍ
ـنوات عـ َّدة ،عضــو ًة يف لجنــة ســيداو اللبنانيــة التــي ت ُ ِعـ ُّد التقاريـ َر الرســمية حــول
( ((2كنـ ُ
االتفاقيــة الـــمذكورة .وكانــت تقتــي آلِيـ ُة التحضــر لهــذه التقاريــر تكليـ َـف باحثـ ٍ
ـات وباحثــن
تكليــف
يف الـــمجاالت التــي ت ُغطِّيهــا بنــو ُد هــذه االتفاقيــة .بــدا واض ًحــا لهــذه اللجنــة أ َّن
َ
باحـ ٍ
ـث أو باحثــة مــن الخ ـراء «الـــمشهو ِد لهــم» يف الـــمجال ال يَضم ـ ُن الحصـ َ
ـص
ـ
ن
ـى
ـ
ع
ـول
َ
ٍّ
َجـ ـيِّد .وكانـ ِ
ـت اللجن ـ ُة ت َضط ـ ُّر ،أحيانًــا ،إىل تجاهــلِ إســهام هــذا الباحــث ،أو تلــك الباحثــة،
ـص ،وإعــادة تكليــف آخــر.
ـ
الن
بســبب رداءة ّ
َ
مثل ،إىل الـمجموعة ال ِّنسوية التي ت ِ
ُصدر مجل َة «كـحـل»
( ((2يُنظَر ً
/http://kohljournal.press
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ال ِّنســوة» لإلضــاءة عــى أحــوا ِل نســا ٍء ُيثِّـــل َن نســب ًة «ضئيلــة» إحصائ ًّيــا ،ألجــل
َجعــلِ قضاياه ـ َّن َمرئي ـ ًة ويف دائــرة االهتــام البحثــي.
ِخــــتا ًما ...إ َّن مجمـ َـل الـــمراجع التــي جـ ِ
ـرت اإلحال ـ ُة إليهــا يف الجــزء
األول مــن هــذه الورقــة كانــت غـ َر عربيــة .والحـ ُ
ـال أننــا قَلَّــا نَ ِجـ ُد إســها ًما
مثــا،
يف الـــموضوع لــدى الباحثــات العربيــات .نقــرأ لــدى باحثــ ٍة عربيــة ً
تســاؤلً حــول إمكانيــة إنتــاج معرف ٍة بـ«األنــثَوي» و« َرسـ ِـم معالـــمه ...يف إطا ٍر
ثـــقايف يتح َّكــم نَسـقُه الــ ُمض َمر [الذكــوري] يف صناعـ ِة التصـ ُّور عــنِ األنوثَــة»
ـ األم ـ ُر الــذي يض ـ ُع ،ب َرأيهــا ،عوائـ َـق ثقافي ـ ًة أمــام أفُــقِ الدراســات ال ِّنســوية
تتعلَّــق بـ«تكويــن الباحثــة و ِذهنـيـــتها و ُخضوعهــا لـــ َنسقٍ ثقــايف يجعلُهــا
تَس ـتَ ِ
بط ُن أشـ َ
ـكال القمــع والتابوهــات الثقافية/االجتامعية/السياســية ويؤث ِّـــر
يف طبيعـ ِة الدراســات ال َّنســوية» (بيومــي .)2012 ،ونقــرأ لــدى باحثـ ٍة ثانيـ ٍة أنــه
بصــور ٍة دامئــة ،و ُمســاءل ُة
مــ َن «الـ
ـروري مراجعــ ُة استـــراتي ِج َّياتنا البحثيــة ُ
ِّ
ٍ
تتعامــل مــع الظواهــر
ُ
قاربــات نوعيــة
النظريــات والـــمفاهيم ،واعتــا ُد ُم
الـــ ُمعقَّدة بتَاميُزاتهــا وســياقاتها ،بعيــ ًدا عــنِ الـــ ُمسلَّامت ،والتعميــات»،
ٍ
«ترهيــب
ألبحــاث يف مجــاالت مختلفــة وجــود
ُمستَنـــتج ًة إثــر مراجعتهــا
ٍ
فكــري» استَبطَ َنـــته الباحثــات ،ومــن تَعبرياتــه مثـ ًـا« ،الوقــوع يف فَ ِّخ التنـــميط
الجنــدري» (القــادري .)2012 ،هــذان الـ ـ َمثالن بيــا ٌن عــى أ َّن الباحثـ ِ
ـات عندنــا
ِ
ل َْس ـ َن غافـ ٍ
حساس ـ ٍة
ـات عــن أهميــة الــ
ـمقاربات البحثيــة يف إنتــاج معرف ـ ٍة َّ
اكم إلسـ ٍ
ـهامات بــارزة تعب ًريا عنِ انشــغا ٍل
ـمس تر ً
لــ َمعيش النســاء؛ لك َّننــا ال نلــ ُ
ـي بالـــموضوع.
منهجـ ٍّ
فـــلو أخذنــا مثـ ًـا ،مــدار ِ
ات  themesمؤتَـــم َرين أُ ِقيـ َـا يف صيــف وخريــف
تنــاول ُ
َ
تجــارب الدراســات الجندريــة يف
وتوثيــق
األول(َ « ((2رصــ َد
:2019
ِ
َ
الجامعــات والـــمراكز البحثيــة العربيــة» ،فــإ َّن الجامعـ ِ
ـات ،ولــدى الــكالم عــن
( ((2مــن تَحضــر «معهد األصفري للـــمجتمع الـــمدين والـــمواطنة» و «تج ُّمع الباحثــات اللبنانيات»،
ُع ِق َد يف الجامعة األمريكية يف بريوت يف صيف ـ .2019
153

ُخصص
الـــمناهج الدراســية يف األقســام الـ َمع ِنــ َّية بالدراســات الجندريــة لـــم ت ِّ
أرصــد ًة  coursesللـــمقاربات والـــمناهج البحثيــة .الـــمراك ُز البحثيــة ،مــن
خاصا بـــتلك الـــمناهج.
جِهتهــا ،ولــدى اســتعراض ُمخ َرجاتهــا ،لـــم تُبــرِز نتا ًجا ًّ
ـكالم ِ
نفســه يف وصــف الـــمؤمتر الثــاين( ،((2وعنوانــه «أوضــاع
ويكــن تكـرا ُر الـ ِ
ُ
الدراســات الجندريــة وأولوياتُهــا يف منطقــة الــرق األوســط وإفريقيــا»؛ إذ
لـــم تُلـ َـق ورقـ ٌة واحــدة مــن أصــل عـر ِ
ات األوراق( ((3يف موضوع الـــمقاربات
ـت مؤمترات َمع ِنــ َّية بتَقديــم جرد ٍة
ال َبحثيــة يف الدراســات الجندريــة! فــإذا كانـ ْ
باهتاممــات مراكــز األبحــاث الجندريــة ،وبأوضــاع الدراســات الجندريــة حال ًيــا
ـاب موضــوع «الــ ُمقاربات البح ِثــ َّية»
وأولوياتِهــا يف العالـــم العــريب ـ فــإ َّن غيـ َ
عــن مؤمت َريــن ُع ِقـ َدا حديثًــا عــن الجنــدر ،ميكــن ُحســبانُه خُفوتًــا يف االنشــغال
بذلــك الـــموضوع ،عا َّمـ ًة ،مقارنـ ًة بالـــمواضيع األخــرى ِ
الصلــة بالبحــوث
ذات ِّ
الجندريــة .يف هذَيــن الـــمؤمت َرين لـــم تَكُــنِ الـــمنظّامتُ غــر الحكوميــة
بالسـ ِويَّة
ـح مــا نقولــه عنهــا ،كــا عــنِ األكادمييــا َّ
غائـــب ًة عــن الـــمشهد ،فيَ ِصـ ُّ
ِ
نفســها.
الدراســاتُ التــي أنت َجتهــا منظّــاتٌ غــر حكوميــة يف التــ َّيار األوســع تُحا ِول
ذات تطبيقـ ٍ
اإلجابـ َة عــن أســئل ٍة ُمحـ َّدد ٍة ِ
ـات ع َمليــة (أطلَقنــا عليهــا يف هــذه
الدراســة صفـ َة «هادفــة») ،وهــي نُــ ِّف َذتْ يف إطــار نظريـ ٍة عنوانها «الـــمقاربة
ـناول الحاجـ ِ
الجندريــة للتَّـنـــمية» ،وتتــ ُ
ـات الجندريـ َة اآلنِيــة ،تحديـ ًدا .وهــذه
صاغــت أطروحاتِهــا منظّــاتُ األمــم الـــمتحدة الـــ َمع ِنية بالشــأن النســايئ
ْ
أساســا ،وجــرى تَب ِّنيهــا ـ رش َط تَ ْبـيِـئَـــتها ـ عــى نطــاقٍ واســع عندنــا ،كــا لــدى
ً
غرينا من الـــمجتمعات .وبســبب هذا الشُّ ــيوع ،استَـــق َّر ِت الـــمقارباتُ البحثية
(((2

Arab Centre for Social Research and Open Society Status and Research Priorities
of Gender Studies in the MENA Region.

عــان ،خريــف ـ . 2019
تحضــر مؤتـــمر الـــمركز العــريب للعلــوم االجتامعيــةُ ،ع ِقــ َد يف ّ
الـمؤسستَيـــن الـــمذكورت َني
( ((3يُنظَــر يف عناويــنِ األوراق الــ ُمق َّدمة إىل الـــمؤمت َرين عــى موق َعــي
َّ
اإللكرتون َّيني.
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الـ ـ ُمعت َمدة يف هــذه الدراســات يف الســائد ،فــا يَع ـ ُر القــارئ عــى «قلــقٍ »
يُســائل أهليـ َة تلــك الـــمقاربات لجــاء أوضــاع الفئات النســائية الــ ُمسته َدفة،
والوضعيــات الـ ـ ُمحيطة به ّن.
مجموع ـ ُة صــوت ال ِّنســوة ،أســو ًة بالـــمجموعات ال ِّنســوية الشــابَّة عندنــا،
خاصــا
ال يَ َريْــ َن إىل النســاء ب َوص ِفهــ َّن كُتـــل ًة ُمتجانســة؛ ويُولــن اهتام ًمــا ًّ
بــ ٍ
ـفئات نســائية « ُمه َّمشــة» اجتامع ًّيــا ،ويف حقــلِ الدراســات النســائية تال ًيــا.
هــذه الـــمجموع ُة تقتـــرح مقاربـ ًة بديلـ ًة لـــتناول الشــؤون والقضايا النســائية
ت َتمثَّـ ُـل برتاجــع الباحثــة (أو الباحــث) أمــام الــ َمبحوثة ،لــتَستوي األوىل ُمجـ َّرد
شــاهد ٍة عــى قول هــذه األخــرة ،و ُمص ِغيـ ٍة لــبَ ِ
وحها ،و ُمسـ ِّجل ٍة لـــقصة حياتها
ـ لتَكــون ،بذلــكُ ،مســت ِمع ًة ُمتلقِّي ـ ًة ريثــا تَبـ ـتَ ِد ُع ،مــع الـــمبحوثة ،طرائـ َـق
ُمخالِفــ ًة للطرائــق «الذكوريــة واألكادمييــة الـــ ُمتسلِّطة دون حــق» .هــذه
ـرح أفرادهــا ،واق ًعــا ،إزاحـ َة بــؤر ِة ُمامرسـ ٍة ســائدة يف البحوث
الـــمجموع ُة ،يقـ ُ
االجتامعيــة :ففــي حــن كانـ ِ
ـت الباحث ـ ُة (أو فريــق البحــث) تحتـ ُّـل موق ًعــا
نفســها يف الهامــش
رئيسـ ًّيا و ُمبــاد ًرا يف مســار العمليــة البحثيــة ،فهــي سـتَض ُع َ
ـمرغوب
ُمخلِّيـ ًة موقعهــا لـــمواضيعِ بَحثهــا ،جاعلـ ًة إياه َّن مصد َر الـــمعرفة الــ
ِ
جالؤهــا باإلصغــاء إىل قوله ـ َّن ومتابع ـ ِة تـــتايل تَقلُّبــات إيقاعاتــه.
إزا َء مســألة الـــمقاربات البحثيــة يف الدراســات النســائية التــي ت ُنفِّذهــا
الســائد،
الـــمنظّامتُ والـــمجموعات ال ِّنســوي ُة عندنــا هنــاك ،إذًا ،تَو ُّجهــانَّ :
الــ ُمطمنئ والــ ُمستقر ،من جهة .واآل َخر القلِق و«الــ ُمغامر يف الـمجهول» ،من
جهـ ٍة ثانيــة .وكــا هــي الحــال يف الـــمقاربات الجندريــة لألبحــاث النســائية،
بـ«ســام» ،فــا نَجِــ ُد مظاهــ َر ِصا ٍع يَســعى مــن
فــإ َّن التو ُّج َهــن يتجــاوران َ
خاللــه واحدهــا إىل اس ِتـــنابة اآلخــر وال نَقـ ًدا بَ َّنــا ًء ألجــل اســتاملة واحدهــا
لآلخــر ،يف الفســحات الثقافيــة الـــمتاحة عندنــا.
ِمــن نافــل القــول إ َّن تَط ـ ُّو َر األبحــاث النســائية ،إ ْن يف األكاديـــميا أو عــى
والتفاعــل بــن
َ
ِب اللقــا َء
ضفافهــا (يف الـــمنظّامت ال ِّنســويةً ،
مثــا) يَســتوج ُ
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التو ُّجـ ـ َهني الـــمذكو َرين؛ هــذا الوجــوب ُمتض َّمــن يف الـــمقاربات الجندريــة،
عا َّمـ ًة .هنــاك ُمحاولـ ٌة خجولــةُ ،محتاجــة للتطويــر ،للتبــادل بــن باحثـ ٍ
ـات مــن
ـت ُمببــادرة
التــ َّيار األوســع ومــن الـــمجموعات ال ِّنســوية الشــابَّة ،عندنــا ،متثَّلـ ْ
ك ٍُّل مــن الطرفَــن لـــمشاركة اآلخر يف نشــاطاته الثقافية/البحثيــة  .األمر الذي
يُعـ ِّـر عــن «رغب ـ ٍة مــا» يف التبــادل ،ويجعـ ُـل التفاعـ َـل بــن الفئـ ـتَني ُمحتَمـ َـل
ـح
الوقــوع ،و ُمحتا ًجــا تحقيقــه لـــمبادر ٍة يس ـ ُعها تفعيــل هــذه الرغبــة لتُص ِبـ َ
واقعـ ًة ُحبــى بإمكانـ ٍ
ـتحق «الـــمغامرة» ،وتجعـ ُـل تحقيقهــا ال يقــع يف
ـات تَسـ ُّ
دائرة «الـــمجهول».
(((3

دعــت مجموعــ ُة
( ((3يَدعــو الطرفــان بعضَ هــا بعضً ــا للـــمشاركة يف أنشــطتهام البحثيــة .وقــد
ْ
ـات وناشــطات مــن منظّـ ٍ
«صــوت ال ِّنســوة» ،مثـ ًـا ،باحثـ ٍ
ـات غــر حكوميــة مــن التــ َّيار األوســع
لســـرد تجربته ـ َّن يف نشـــرتها اإللكرتونيــة ،ودعــا «تجم ـ ُع الباحثــات اللبنانيــات» ،مــن جهتــه،
باحثــات شــابَّ ٍ
ٍ
ات مــن مجموعــة «صــوت ال ِّنســوة» ل َعــرض نِتاجاتهــ َّن األكادمييــة يف رحــاب
واحـ ٍـد مــن برامــج التج ُّمــع (لقــاءات) ،ودعــا أيضً ــا مجموعـ ٍ
ـات نِّســوي ًة شــابَّة للـــمشاركة يف
مؤتـــمره حــول ال ِّنســوية .يُنظَــر يف (مقــديس وزمالئهــا )2012 ،وأيضً ــا:
( )bahithat.orgتجمع الباحثات اللبنانيات (األخبار ـ )news
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مـلـحــــق
ال ئحة بالدراسات التي نرشتها املنظّامت غري الحكومية الثامين يف فرتة  :2016-2017عيّنة الدراسة يف هذه الورقة.:

[ ]1منظّمة يف ـ مال FEMALE
• نهونــد القــادري عيــى ( ،إعــداد) ،نحــو صــورة متوازنــة للنســاء يف اإلعــام ،Fe-Male ،بالتعــاون
(((
مــع أكشــن إيــد ـ مبــادرة املنطقــة العربيــة ،بــروت .باللغتــن اإلنكليزيــة والعربيــة. )2015( .
[ ]2منظّمة أبـعاد :مركز الـموارد للـ ُمساواة الجندرية ABAAD
• غـــندور ،ثائــر ؛ فــواز ،نــادر ؛ خــوري ،إرنســت« ،نيغاتيـــف» ،أبــــعاد :مركــز الـــموارد للـ ـ ُمساوة
الجندريــة ،بــروت .باللغتــن اإلنكليزيــة والعربيــة.)2016( ،
• بيضــون ،عـ ّزة رشارة «العنـــف األرسي رجــال يتكــلَّمون» ،أبـــعاد ،بــروت( .هــذا البحــث ،وإ ْن صد َر
حســب ضمــن ال َعيِّـــنة الـــمدروسة
عــن هــذه الـــمنظّمة يف الـ ـ ُمدة الزمنيــة الـــمختارة ،لك ـ ْن لـــم يُ َ
للســبب الواضــح).)2016( ،
• A group of researchers, Images Mena: The international men and gender equality survey,
باللغتني اإلنكليزية والعربية ABAAD, Beirut, (2016).
• A team of researchers, Capacity needs and resources of mental health practitioners in
Syria, ABAAD, Beirut, (2016).

[ ]3مجـموعة األبحاث والتدريب للعمل التَّـنـ َموي CRTDA

• Tina Wallace, Women’s work in Lebanon: Making visible the invisible, CRTDA, Beirut, (2016).

[ ]4التجـ ُّمع النسايئ الديـمقراطي ()RDFL
• زلــزل ،مــاري روز الحاميــة القانونيــة للنســاء والفتـــيات مــن العنــف الجنــي ،التجمــع النســايئ
الديـــمقراطي ،بــروت.)2016( ،
• القــاق ،فيصــل ؛ س ـكّر ،كارولــن العنــف الجنــي يف لبنــان :شــهادات يف الظــ ّـل ،التجمــع النســايئ
الديـــمقراطي ،بــروت.)2016( ،
• شحادة ،عبد( ،إعداد)« ،تـقرير حول آراء واقتـرحات الـمنظَّامت الناشطة يف مجال (مناهضة)العنف
الجنــي ضــد النســاء يف لبنــان» ،يف القــاق وســكر ( )2016العنف الجنــي يف لبنان ،بــروت.)2016( ،
[ ]5الهيئة اللبنانية لـمناهضة العنف ضد الـمرأة ()LECORVAW
الســنة يف
ـمني
ـ
الـمسلـ
ـد
ـ
عن
ل
ج
س
م
ـ
الـ
ـر
• صــاري ،نبيــل( ،القــايض)( ،إعــداد) ،مشــكلة الــزواج غـ
ُ َّ
ُّ
طرابلــس ،الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة العنــف ضــد الـــمرأة ،طرابلــس (لبنــان).)2017( ،
[ ]6منظّمة دعـم لبـنان Lebanon Support
• مجموعــة مــن الـمؤلفيـــن/فريق عمــل ،لَمحــة عــن األطـراف الفاعلــة يف مجــال الجندر وتدخُّالتـــها
يف لبنــان :بــن التحــرر والتنفيــذ ،منظّمــة دعــــم لبنــان ،بــروت.)2016( ،
((( هــذه الدراســة هــي الوحيــدة التــي صــدرت العــام  2015يف العيّنــة الـــمدروسة .ونحــن شــملناها ألنهــا

الدراسة الوحيدة التي أنتجتها هذه املنظّمة النسوية الحديثة العهد.
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 (2016) Civil Society Review, Lebanon Support, issue (2016).مشتـرك • A group of researchers,

باللغتني اإلنكليزية والعربية

واستغالل للنساء واألطفال )(KAFA
ً
[ ]7منظّمة كـفى عنـفًا
األسي
ـف
ـ
العن
ـن
ـ
م
األرسة
اد
ر
ـ
أف
ـائر
ـ
وس
ـساء
ـ
النـ
ـة
ـ
لحامي
:2014/293
ـون
ـ
قان
روز،
ـاري
• زلــزل ،مـ
َ
أمــام القضــاء الجزايئ ،من ( )8/04/2014ـ ( ،)30/10/2015كـــفى عنــفًا واســتغاللً للنســاء واألطفال،
بــروت.)2016( ،
• مــع إيبســوس ماركيتنــغ ،قيــاس الوعــي حــول العنــف األرسي يف لبنــانُ :ســلوكات اللبنانيات/يــن
ـتغالل للنســاء واألطفــال ،بــروت.)2016( ،
ومواقفهــن/م إزاء العنــف األرسي ،كـــفى عنــفًا واسـ ً
• غصــوب ،عبــده جميــل( ،الـــمحامي) قانــون  :2014/293لحاميــة النســاء وســائر أفــراد
ـتغالل
األرسة مــن العنــف األرسي :جــردة حســاب بعــد مــرور ســنتني عــى تطبيقــه ،كـــفى عنــفًا واسـ ً
للنســاء واألطفــال ،بــروت.)2016( ،
نصوص مختارة
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2

نَـبـحـث و ُيناقــشون

ُصوصنــا ونَســتو ِد ُعها قـرا ًء
ـب نحــن الباحثــات والباحثــون ن َ
تـمـهيـــد نكتـ ُ
نَجهلُهــم ،فــا يَتس ـ َّنى لنــا َمعرف ـ ُة َوق ـعِ تلــك النصــوص عليهــم ،وال رأيهــم
ـح أ َّن هــذه النصــوص تَنــال ُحظوظَهــا مــن مراجعـ ٍ
ـات مــن زمــاء
فيهــا .صحيـ ٌ
باحثــن ،وقــد تُع َقــد نــدواتٌ حولهــا يُجريهــا ُمهتــ ّمون((( ،لكـ َّن هــؤالء الزمــاء
والـ ُمهتــمِّني قُـــرا ٌء محرتفــون يُ ِ
ـض ردود فعلهــم االن ِفعاليــة التــي
حســنون َخ ْفـ َ
ـج البحــث ،ويَنشــغلون عنهــا ب َرصــد «مهــارات» الكاتــب أو
قــد ت ُثيـــرها نتائـ ُ
ـص
«إخفاقاتــه» فــ َيغيب عنهــم ،بســبب الْ ِتواءاتهــم الــ ِمهنية ،بُعـ ٌد مــن النـ ِّ
جديـ ٌر باالهتــام ،هــو الوقـ ُع األو ُّيل غــر «الــ َمصنوع» عــى القـراء.
يف هــذه الورقــة ،توثيـ ٌـق لــردود فعــلِ قُـ ـرا ٍء «غــر محرتفــن» قَـــرؤوا ن ًَّصــا
ـات ِ
ـات وأفــكار ،ورمبــا أيضً ــا باتِّجاهـ ٍ
ـب لـتَـــزويدهم مبعلومـ ٍ
ذات
بحث ًّيــا كُ ِتـ َ
ِصلــة ب َع َملِـــهم أو دراســتهم أو اهتامماتهــم الثقافيــة ،ب َحســب الحالــة ،ثــم
ـنقاش حــول مــا جــاء فيهــا يف جلسـ ٍ
جــرتْ بعــد ذلــك دعوتُهــم لــ ٍ
ـات حواريــة؛
حصلة نقاشـ ٍ
ـات جــرت يف مجموع ـ ٍة مــن هــذه
هــذه الورق ـ ُة إذًا تعـ ُ
ـرض لـ ـ ُم ِّ
اللقــاءات ...والتــي ُع ِقــدَتْ حــول مؤل ٍ
َ
تنــاول
َّــف لكاتبــة هــذه الســطور
ٌ
رجــال
األسي:
َ
العنــف ضــ َّد النســاء يف إطــار َأسهــ َّن بعنــوان العنـــف َ
يتكـ ـلَّمون الصــادر يف العــام  .((( 2016وذلــك بوجــود الكاتبــة ومشــاركتها يف
أماكـ َن وأوقـ ٍ
ـات ُمتف ِّرقــة .وقــد تَدبَّــرتْ أمــو َر َعقـ ِـد مجمــوع هــذه اللقــاءات
ِ
«نكتــب
اجعــات زمــاء باحثــن وصحافيِّــن لبعــض مؤلَّفــايت يف
نــص ســابق مر
(((
ُ
تناولــت يف ٍّ
ُ
ويقرؤون» يف مواطنة ال أنثى ،دار الساقي ،بريوت ،2015 ،صص.180-165 .
ـرض بحثًــا َميدان ًّيــا د َعــم تنفيـذَه لوجســت ًّيا وماديًّــا منظّم ُة «أبـــعاد :موارد للـــمساواة
((( الكتــاب يعـ ُ
وتلخيصــه يف
الجندريــة» .العنــف األرسي :رجــال يتكلَّمــون ،منظّمــة «أبـــعاد» ،بــروت.2016 ،
ُ
الـــملحق لهذا الـمقال.
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ـر هــذه اللقـ ِ
ـاءات أعضــا ٌء مــن الـــمنظّمة
الـ ـ ُمنظَّم ُة الراعي ـ ُة للكتــاب .وحـ َ
(((
بحلفــاء لهــا مــن العامــات الــ َميدانِ َّيات يف مجــال مناهضــة العنــف القائــم
عــى الجنــدر ،وآخــرون مــن جمعيـ ٍ
ـات ثقافية ،كــا طُــاب وطالبات ُمهتــ ّمون
(((
مــن أكــر مــن جامع ـ ٍة لبنانيــة.

ُ
الهدف
الـ ُمـعــلَن والضِّ ـمـني من أسباب َعـقـد اللـقاءات كان
الـ ُمعــلَن لعقــد هــذه اللقـ ِ
ـاءات الحواريــة ضام َن نــر مضمون هــذه األبحاث
وانتـــشارها بــن أعضــاء الــ ُمنظَّمة الراعيــة ،وغريهــم مــن ُحلفائها الـ ُمهتــمِّني؛
وذلــك يف أقــ ِّـل تـــقدير .عــى أ َّن دعــو َة النشــطاء وال ُقـراء الـــمهتمِّني إىل ٍ
نقاش
غرض نشــرِه وانتشاره
غري ُمنـبـــنٍ  ،أو ُمح َّد َد ٍة وجهـــته ،لـــا َّد ٍة بحثي ٍة تتجاوز َ
ـ هــي دعــو ٌة أشــمل لــك ُِّل فــر ٍد مـ َن الـــمدع َّوات والـــمدع ِّوين إىل اللقــاءات
الحواريــة ليكــو َن قارئًــا ناش ـطًا ،ال ُمتـلَـ ـ ِّق ًيا ف َحســب .ويؤ َّمــل مــن ذلــك أن
ـتدعي واح ُدهــم مخزونَــه الـــمعريف ،وخرباتِــه الع َمليــة ،ألجــل ُموا َءمــة مــا
يسـ َ
ـص مــع هــذا الـــمخزون وتلــك الخ ـرات؛ وذلــك لغايــة تَعيِـــن
قـــرأَه يف النـ ِّ
أو ُجـ ِه االســتفادة مــن َمضمونــه ،مــن جهــة ،ونَقـ ِـد مــا جــاء فيــه أو اإلســهام يف
اإلضافــة عليــه ،مــن جهـ ٍة ثانيــة .ويَنطــوي ذلــك ،عــى «الطَّلــب» إىل القــارئ
أن يكــو َن شــاه ًدا ُمت َيـ ـ ِّقظًا عــى مــا يقــرأُ ،متف ِّح ًصــا أفــكاره ومعتـــقداته يف
أي
ضــو ِء الـــمعارف الــواردة يف النـ ّ
ـص ،وناقـ ًدا نبي ًهــا لألفــكار الــ َمعروضة فيــهْ .
إ َّن هــذه اللقـ ِ
ـاءات هــي مبثابــة تحفيـ ٍز للــ ُمنا ِقشات والـــمنا ِقشني لــي يكونــوا
ُمشــارِكني يف إنتاج الـــمعرفة حول الـــموضوع الــ َمطروح ،وفرص ٍة مثين ٍة ت ِ
ُفســح
لهــم يف مجــال الـــمشاركة يف جعــل البحــوث يف شــؤون الجنــدر أكـرَ ِصدقيــة،
وأك ـ َر اســتجاب ًة لحاجاتهــم يف الـــمجاالت التــي يَنشــطون فيهــا ،مــا يجعـ ُـل
تَنفيذهــم لــتَضميناتها الع َمليــة قامئًــا عىل قناع ٍة أسـ َهموا يف إرســاء ُمسـ ِّوغاتها.
يعرض للِّقاءات مع العامالت الـ َميدانِيَّات عىل:
((( يُنظَر يف التقرير الذي ُ

https://wordpress.com/post/azzachararabaydoun.wordpress.com/1639

ـت فيهــا
((( هــذه النقاشــاتُ ُموث َّـــق ٌة وقائعهــا وإحداثياتهــا وناســها وعناويــن النقاشــات التــي أُطلِ َقـ ْ
عىل مد َّونة الكاتبةwww.azaachararabaydoun.wordpress.com :
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إىل ذلــك ،فــإ َّن اإلصغــا َء إىل أقــوال الـــ َمدع ِّوين الـــ ُمتحاورين يف هــذه
ـي بأهميــة مشــاركاتهم هــذه ،ومــا يَنطــوي
اللقــاءات تَعبـ ٌر عــن إقـرا ٍر ِضمنـ ٍّ
ـواب ِصــدقِ البحــث ـ موضــوع
ذلــك عــى تحميلهــم مســؤولي َة ال ُحكــم بصـ ِ
النقــاش.
وللباحــث مصلحـ ٌة يف لقاء هؤالء ال ُقـراء واإلصغا ِء لهم .فــبِلقائهم ،واإلصغا ِء
الـــمرغوب فيهــا بــن الطرفَــن،
إىل أقوالهــم ومالحظاتهــم ،تَتعــ َّز ُز الرشاكــ ُة
ُ
ـب أفضــلِ َمــن ُي ِكنهــم
حصــل الباحــث ،إىل ذلــك ،تحكيـ ًـا ألبحاثــه مــن جانـ ِ
ويُ ِّ
حصلــه باحثــون؛ ف َيغــدو َعق ـ ُد
الصــدى» لهــا .وهــذا امتـــيا ٌز قَلَّــا يُ ِّ
«إرجــا ُع َّ
ـث هـ ٍ
ـاش بحـ ٍ
اللقــاءات الحواريــة لنقـ ِ
ـادف بــن الباحــث والــ َمع ِنيِّني بــه باعثًــا
عــى االهتــام والرتقُّــبَ ،خـ ِـرتُ (كاتبــة هــذه الســطور) إثارتَـــهام شــخصيًّا.
وهــذا هــو الهـ ُ
ـدف الضِّ منــي ،غــر الــ ُمرصِّ ِح عنــه ،لهــذه اللقــاءات.
عرض لبعض ُمج َريات هذه اللقاءات وتأ ُّم ٌـل يف تَضميناتها.
يف ما يَيلٌ ،

ـاب لل ُقـراء جــاء ،ب َحســب ترصيحاتهــم،
يف الثَّـــــناء مــا قَ َّد َمـ ُه هــذا الكتـ ُ
ُم ِ
ـض هــؤالء ال ُقـراء
تناسـ ًبا مــع بعــض الغايــة مـ َن الكتابــة يف الـــموضوع .بعـ ُ
قالــوا إ َّن َوجــ َه االســتفادة تَ ثَّـــل بتَوفــر إطــا ٍر شــاملٍ للـــموضوع ،يســ ُعه
احتــواء تفاصيــلِ ُمالحظاتهــم حــول العنــف الــ ُمام َرس عــى النســاء ،يف دائــرة
ـت لهــم قاعــد ًة واقعيـ ًة لتأويالتهــم ال َح ِ
دسـ َّية
ـص قَ َّدمـ ْ
األرسة .و ُمعالجتُــه يف النـ ِّ
حــول ديناميــات الحيــاة األرسيــة الــ ُم ِ
فض َية إىل ذلــك العنــف ،ومعرفـ ًة أوفـــر
بشــخصية الــزوج الـــمع ِّنف ،بحســب الحالــة .قارئــاتُ وقارئــو الكتــاب و َجــد
رص ال ُحج ـ ِج األساســية التــي تُبـ ـ ِّرر أهمي ـ َة الترشيــع للقانــون
أكثـ ـ ُرهم عنــا َ
الــذي يَحمــي الـــمرأ َة مــن العنــف األرسي ،ومعلومـ ٍ
ـات مفيــدة حــول أو ُج ـ ِه
تطبيقــات القانــون  ((( 2014/293عــى الرجــال والنســاء.
وبعضهــم اآلخــر قــال إ َّن األبحــاثَ حــول العنــف األرسي ،ال تُقــ ِّدم لهــم
((( القانــون الـــمعروف بــ«قانــون حاميــة النســاء وســائر أفــراد األرسة مــن العنــف األرسي».
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معلومـ ٍ
ـات حــول تفاصيلــه ف َحســب ،إنـــا تُوفِّـــر لهــم فرصـ ًة كثيفـ َة الوقــع،
ـمح بــ ُمعايَنة أشـ ٍ
ـخاص وأحــداث َملـــموسة ،وتُقـ ِّدم التِّجاهاتهم الـــمبدئية
تَسـ ُ
الرافضــة للعنــف الـ ـ ُمام َرس عــى النســاء أســا ًء و ُوجو ًهــا وعناويــن .وهــو
مــا يُس ـبِغ عــى تلــك االتجاهــات شــحن ًة انفعاليــة َجعلَتهــا أك ـ َر رســو ًخا يف
وجدانهــم ،وتُع ـ ِّزز قناعاتهــم بهــا.
بـ«السـلِس» ،و«ال َجـذَّاب» ،و«الــ ُمم ِتع» ،و«غــر
ـلوب الكاتبــة
َّ
و ُو ِصـ َـف أسـ ُ
الــ ُمعقَّد» برغــم قســاوة الـــا َّدة والـــمشاعر القويــة التــي تَبعثُــه يف القــارئ،
أحيانًــا.
ـرت األكرثي ـ ُة عــن موقـ ٍ
وع َّبــ ِ
ـص؛ وقــد تجــاو َر موقفُهــم
ـف إيجــا ٍّيب مــن النـ ّ
هــذا ،غال ًبــا ،مــع تَحف ٍ
ُّظــات عــى بعــض مــا جــاء فيــه .هــذه التحفُّظــاتُ
اس ـتَغرق َِت الـــمساح َة األوســع مــن الحــوار.
يف َمنـهـــج البحــث يف الكتــاب ،يج ـ ُد القــارئ وص ًفــا ُمقتَضبًــا للـــمنهج
ـي الــ ُمعت َمد؛ وذلــك يف َمعـ ِ
ـرض تربير كَونِه ُمناسـ ًبا للبحث يف الـــموضوع
النوعـ ِّ
الـــ ُمعالَج .هنــاك أيضً ــا كال ٌم يف حــدود صــواب نتائجــه ،وأو ُجــ ِه تطبيقــات
هــذه النتائــج وتضميناتهــا الع َمليــة .وقـ ِـد انقسـ َم الــ ُمشا ِركاتُ والـــمشارِكون
يف النقاشــات إىل فئــتَني:
واحــد ٌة لـــم يُ ِشـ ـ ْر أفرا ُدهــا بتاتًــا إىل الـــمنهج ،وال إىل الوســيلة البحثيــة
الــ ُمستخ َدمة يف إجراء البحث ،وكأنهم واثـــقون من « ُحســن» اختـــيار الباحثة
لهــذه الوســيلة وذلــك الـــمنهج ،أو قابِلــون بــه .يف هــذه الـــمجموعة أيضً ــا
توســلناه يف البحــث) ويَجدونــه
«أنصــا ٌر» للـ ـ َمنهج النوعــي ،عا َّم ـ ًة (والــذي َّ
أكــر ُمالءمـ ًة لــ ُمعالجة موضــوع العنــف األرسي .هــؤالء يَـ َرو َن أ َّن الدراسـ ِ
ـات
ـب وأرقام،
الــ َمقطَ ِعيَّ َة  cross-sectionalاإلحصائيــة التــي تُفــي إىل تحصيــل نِ َسـ ٍ
تُو ِهــم القــارئ بأنهــا تُقـ ِّدم فهـ ًـا ِعلــ ِم ًّيا للظاهــرة ،برغــم كَونِ أكثــ ِر َع ِّيـــناتها
غيـ َر ُممثِّـــل ٍة للـمجتمع الـمدروس.
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ـاب جا ِمع ُّيــون ،وأحيانًا عامــاتٌ اجتامعيات
الثانيــة ،وأفرا ُدهــا طالبــاتٌ وطـ ٌ
يُتابِعـ َن دراسـ ٍ
ـات جامعيـ ًة ُعليــا ،أو هـ َّن أن َجـــزنها ،يف موضــوع العنــف األرسي
ـرح بعضُ هــم تسـ ٍ
ـاؤالت حــول تَ ثيليــة ال َعينــة؛
القائــم عــى الجنــدر .وقــد طـ َ
ـباب اســتحالة تَوفُّــر َعين ـ ٍة عشــوائية لهــذه الدراســة يف
ـح أسـ ِ
وبــدا أ َّن توضيـ َ
ـاب عــن
ظــروف التوثيــق للحــاالت الـ ـ َمرغوبة در َاســتها مــن الباحثــن ـ أجـ َ
ـض هــؤالء تســاءلوا عــن َجــدوى إج ـرا ِء دراس ـ ٍة نوعيــة
تســاؤالتهم .لك ـ َّن بعـ َ
ـج سـتَبقى يف حــدود «ف ِ
ـات ـ إجابـ ٍ
َرضيـ ٍ
إذا كانـ ِ
ـات موقَّـــتة عــن أســئل ٍة
ـت النتائـ ُ
حــول الـــموضوع» .ألـــم يَ ُك ـ ْن َصــو ُغ هــذه الفرضيــات ُمم ِك ًنــا دون إج ـراء
ـات نوعيــة؟ أال يجــد ُر بنــا االنتـــظار ريثــا نَســتطي ُع إج ـرا َء دراسـ ٍ
دراسـ ٍ
ـات
ِعلـــمية قوا ُمها َعيناتٌ ُممثِّـــلة للـــمجتمعات الـمدروسة ـ الـــمع ِّنفني يف حالتنا
ـ فــتَكون نتائ ُجهــا موثوقـ ًة بدرجـ ٍة كبــرة ،وتُفيــد تد ُّخالتنا النفســانية ونفـــس
ـ اجتامعيــة الع َمليــة بشــكلٍ أكــر َجــدوى؟
ٍ
حصلة
بعــض طــاب الجامعــات ،ط َرحــوا
ُ
تســاؤالت عــنِ النـــتائج الـــ ُم َّ
مــن البحــث يف حــال اعتُ ِم ـ َد ِت الـــمقابل ُة غــر الـ َم ْنـ َبـ ِنـــية ،كــا هــي حــال
هــذا البحــث ـ أال يَتأث َّـــر الـــمبحوثُ بصفـ ِ
ـات الشــخص الذي يُجري الـــمقابلة؟
هــل كانـ ِ
نفســها لــو كان َمــن أجــرى الـــمقابل َة رجـ ًـا،
ـت
النتائــج ســتَكون َ
ُ
أو لــو كان الـ ـ َمبحوثون ُمع ِّنـــفني آخريــن غــر الرجــال األحــد عــر ـ َعيـــنة
البحــث؟ هــل إ َّن الباحثـ َة التــي أجـ ِ
ـرت الـــمقابل َة كانــت يف الحالــة ال ُجــ ُهوزِية
ذاتِهــا لإلصغــاء والتعاطُــف ِ
والحيــاد تجــا َه ك ُِّل الـــمبحوثني كــا ينبغــي لهــا أ ْن
تكــون؟
ال َعــ ِّينة :الـ َمـبحوثون «الغائـــبون» يف الدر ِ
اسات التي أُج ِريَ ْت حول قـتل
ـاب َسديــات
النســاء يف إطــار َأسهـ َّن ،كان «طَبي ِع ًّيــا» ،وباعثًــا عــى األىس ،غيـ ُ
ـبيل
الضحايــا؛ هــؤالء قَتَــلَ ُه َّن أقرباؤه َّن ف ُد ِفــ َن ْت روايات ُه َّن مع ُجثـــثهن ،فال سـ َ
ـردها ولإلصغــاء لـــا جــرى لهــا .لكـ َّن الــ ُمتحاورين حــول بحثنــا :رجــال
لــ َ
يتكـ ـلَّمون ،والــذي تنـ َ
األزواج الـ ـ ُمع ِّنفني لزوجاتهــم ـ ع َّبـــر عــد ٌد منهــم
ـاول
َ
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النوعي
عـ ْن « َخيبـ ٍة مــا» س َّبـــبها عــد ُم شَ ــمل زوجــات الــ ُمع ِّنفني((( يف البحــث
ِّ
الـ ـ ُمث َبت يف الكتــاب ،قيـ ِـد النـــقاش .ودا ِف ُعهــم إىل ذلــك االســتام ُع إىل رواي ـ ِة
ال َّزوجــة بعــد أنِ اســت َمعوا إىل روايــة الــزوج ،مــن أجــل مقارنــة الروايتَــن،
«ص َّحــة» ِ
والوصــو ِل إىل إطــاق ُحكـ ٍـم حــول ِ
وصــدق مــا يُقــال.
وجــاءت اإلجابـ ُة عــن هــذا الطلــب مــن العامــات االجتامعيــات مــع هؤالء
صح ـ َن أ َّن َجم ـ َع الزو َجــن يف إطــا ٍر واحــد لـ َـر ِو َي ك ٌُّل منهــا
النســاء .هــؤالء َ َّ
روايتــه ُدونَــه َعقبــات .فب َحســب خرباتهـ َّن مــع الـــمرأة الـمع َّنفة/الـ ُملتــ ِمسة
الصعــب (بــل مــن الـــمستحيل) أن ت ُقنــع الـــمرأة التي
مســاعدتهن ،فإنــه مــن َّ
ضــت ل ُع ِ
مثــا ،ب َجــدوى ُمشــاركته تجربتهــا مــع العاملــة
نــف زوجهــاً ،
تَع َّر ْ
(((
االجتامعيــة ،إذا لـــم تَ ُكـ ْن ُمجـ َـر ًة عــى تلــك الـــمشاركة (بواســطة القــايض
الناظــر يف شــكوى زوجتــه ،يف حــا ِل حصــول ذلــك).
وقــد تسـ َ
ـاءل الـــمنا ِقشون يف تعليقاتهــم حــول مضمــون الـــمقابَالت مــع
الـــمبحوثني ،عــن دواف ـعِ هــؤالء الـــمبحوثني أل ْن يَتكـ ـلَّموا وأ ْن يَبوحــوا أمــام
الباحثــة عــن بعــض دواخلهــم؛ وهــو مــا ال يَعهدونــه يف الرجــال عا َّمــ ًة،
خصوصــا ،يف ع َملهــم االجتامعــي .و َع ـزا بعضُ هــم ذلــك إىل
والـــمع ِّنفني منهــم
ً
كَــون الرجــال الـ ـ َمبحوثني ،جمي ِعهــم ،يَعيشــون يف العاصمــة أو يف محافظ ـ ٍة
قريبــة منهــا ،ويَتمتَّعــون ببعــض الغُفليــة  anonymityالتــي ال يَعهدونهــا يف
البلــدات والقُــرى الريفيــة حيــث «الــك ُُّل يعــرف الــك ُّل» ،وحيــث الحفــاظ
ـوح الرجــل بشَ ــكواه
عــى القنــاع الرجــو ِّيل رضور ًة اجتامعيــة ،وحيــث يُ َع ـ ُّد بَـ ُ
تَخري ًبــا عــى أَلَــقِ ذكورتــه وهيبتهــا .ويَســتبع ُد هــؤالء أن تَتم َّكـ َن الباحثـ ُة مــن
((( الدراســاتُ التــي تناولـ ِ
ـت العنـ َـف ض ـ َّد النســاء هــي األكثـ ـ ُر شــيو ًعا يف بالدنــا .يف العــام 2011
أحصـ ِ
ـت الباحثـــتان أســطا وزميلتهــا وذريــدج مئـ ًة وخمســن دراسـ ًة عــن العنــف ضــد النســاء
كانــت ُجلُّهــا تســتنطق النســاء ،ال الرجــال حــول العنــف األرسي.
)Wetheredge and Usta, 2011(.

((( بـ ُموجِب الـامدة  20من القانون .2014/293
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الحصــول عــى بَــو ٍح ذي مضمــونٍ شــبيه لــو أ َّن َمبحــويث الدراســة كانــوا مــن
مناطـ َـق غــر َمدي ِنــ َّية ،كــا يتوقَّعــون أ ْن يكــو َن حجـ ُم الــكالم أقـ َّـل بكثــر .لذا،
فــإ َّن َعينـ َة البحــث يَعوزهــا ،وفـ َـق مــا يَـ َرون ،تَنـ ُّو ُع انتــا ِء أفرادهــا الج َهــوي
رص
ـج الــ ُم َّ
ـلب النتائـ َ
(ريفــي ـ مدينــي) ،األمــر الــذي يَسـ ُ
حصلة وتضميناتهــا عنا َ
وأبعــا ًدا ال ميكــن التكــ ُّه ُن بهــا.
مــن هــؤالء الرجــال مثـ ًـا ،رجـ ٌ
ـباب ظَرفيـ ٍة تُضاف
ـال يع ِّنفــون زوجاتهــم ألسـ ٍ
ـاس مــع ال ُّنـــزوح
إىل األســباب الـ ـ ُمعتادة؛ كهــؤالء الذيــن يعيشــون عــى متـ ٍّ
ـوري الطــارئ .حيــث يأخـ ُذ التعامــل مــع تَبِعاتــه عــى النســاء اللبنانيــات
السـ ِّ
يف َأسهــنَ ،ح ِّيـــ ًزا مــنِ انشــغال العامــات االجتامعيــات يف وزارة الشــؤون
االجتامعيــة والـــمنظَّامت غــر الحكوميــة يف أماكــن ال ُّنـــزوح ،وتُطـ َرح عليهــن
ـاكل ال َعهـ َد لَ ُهـ َّن بهــا ،وال ب َحجــم انتشــارها .مــن هــذه مثـ ًـا ،أ َّن النســا َء
مشـ ُ
يف الـــمناطق الريفية الــ ُمحا ِذية لســوريا والتي يتـــركَّ ُز فيها ال ُّنـــزوح ،يَتع َّرضْ َن
لـ«تنافـ ٍ
ـس» ُمســت َجد مــع النازحــات الســوريات يَتمثَّـ ُـل بتهديد رجالهــن بات ِّخاذ
زوجــ ٍة ثانيــة مــن هــؤالء النازحــات ألنهــا « ُمتاحــ ٌة» (كــذا!) لهــم بدرجــ ٍة
أكــر مــن ذي قبــل .هــذا التهديـ ُد قــد ألز َمهـ َّن الخضــو َع إلمـ ِ
ـاءات أزواجهــن
بدرجـ ٍة كبــرة ،والقبـ َ
ـول باإلســاءات التــي يَتع َّرضْ ـ َن لهــا مــن أزواجهــن مقابــل
الحفـ ِ
ـاظ عــى مكانتهــن االجتامعيــة كزوجــات .مــن هــؤالء الـ ـ ُمع ِّنفني أيضً ــا
ـت منهــم ال َع ِّيـــنة ـ رجـ ٌ
ستْ ِم َه ِنيــاتٌ مــن
ـ والذيــن خلـ ْ
ـال نازحــون؛ فـــقد أَ َ َّ
ٍ
ٍ
أس نازحــة
طفــات
الســلك النفســاين أنهــن يتعاملــ َن مــع
ويافعــات مــن َ ٍ
ِّ
تَع َّرضْ ـ َن إلسـ ٍ
ـاءات جنســية مــن أقاربهــن الذكــور بتواتُـ ٍر لـــم يَع َه ْدنَ ـ ُه قبـ ُـل؛
أي إ َّن
هــؤالء يَجــري تهدي ُدهــن بحيواتهــن إن ُهــ َّن بَلَّغْــ َن َّ
عــا يُصيبهــنْ .
ـاذج» مــن رجــا ٍل لـــم يُسـأَلوا عن
َعيـــن َة الدراســة ،قَيـ َد ال ِّنقــاش ،يَ ُ
نقصهــا «نــ ُ
أحــوال َأسهــم؛ لــو تكــلَّم هــؤالء لــظَهر يف رواياتهــم حكايــات مختلفــة.
لك َّن أك َرث الــ ُمشارِكني والـــمشارِكات الحظوا أ َّن الـمبحوثني يُشبِهون ،يف نوا ٍح
عديــدة ،الرجـ َ
ـال يف الـــمحيط اإلنســا ِّين الــذي يعملــون فيــه ،بــل يف الـــمحيط
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اللبنــاين عا َّم ـ ًة .و َوجــدوا كال َمهــم كَشَّ ــافًا ع ـ ْن سـ ِ
ـلوك الرجــال وات ِّجاهاتهــم،
ـال مختلفــن عنهــم ،فهــم
كــا يألفونَــه ويفرتضونــه شــائ ًعا .وإ ْن ع َرفــوا رجـ ً
ُمدرِكــون أنهــم اســتثنائيون .ومــا قَ َّدم ـ ُه البحــثُ الـــميدا ُّين لهــم هــو تعزيــز
ِ
خاصــة ،وسـ َمح
انطباعاتهــم حــول الرجــال عندنــا ،عا َّم ـ ًة ،والـــمع ِّنفني منهــم َّ
لهــم بـ«االرتفــاع» بهــذه االنطباعــات إىل مســتوى «ال ِعلـــم» فيَس ـ ُعهم ،منــذ
اآلن وصاعـ ًدا ،الركــون إىل مالحظاتهــم وانطباعاتهــمِ ،
الصلــة ،بـــثق ٍة أكــر.
ذات ِّ
الشَّ ائـــع وال ِعـلـــمي ال يفــوت الباحثــن يف علـــم النفــس االجتامعــي أ َّن
ـاس (كُــ ّـل النــاس) هم علـــا ُء ٍ
ـاس كُلُّهم راغبون
نفس اجتـــاعيون» .فالنـ ُ
«النـ َ
يف معرفــة ُمحيطهــم اإلنســاين ،ويَصوغــون لتحقيــق هــذه الرغبــة «نَظرياتهــم»
الخاصــة ،أو يَتب ُّنــون نظريـ ٍ
ـمح لهــم
ـات صاغهــا آخــرون .هــذه النظريــاتُ تسـ ُ
ِ
ــلوكات اآلخريــن؛
رشفون بواســطتها ُس
الســلوكات اإلنســانية ،ويَســت ِ
بتأويــل ُّ
ٍ
ــلوكات مناســب ٍة
بس
مواقــف أو
األمــ ُر الــذي يُعينهــم عــى اتخــا ِذ
َ
ِ
القيــام ُ
لوضعيــات ب َعينهــا .ففــي مجــال العنــف ضــد النســاء مثـ ًـا ،ت ُصــاغ «نظريــاتٌ »
ـص ُمتف ِّرقـ ٍة ُمط َّعمـ ٍة بأمثلــة شــعبية وأقــوال دينيــة
تقــوم ،غال ًبــا ،عــى أقاصيـ َ
شــائعة تُسـبِغ عليهــا ِصدقيَّـ ًة تُسـ ِّهل تَب ِّنيهــا ،ويشــيع تــردا ُد تضميناتهــا بلهجـ ٍة
واثقــة.
َخــل مــن هــذه «النظريــات»؛ وهــي
لقاءاتُنــا ،وكــا هــو ُمتوقَّــع ،لـــم ت ُ
ـارب ومالحظـ ٍ
ـات فرديـ ًة «ت ُبـــر ِه ُن» ِص َّحــتَها،
قامـ ْ
ـت عــى أقاصيـ َ
ـص تَــروي تجـ َ
ـمح لــ َمن صاغوهــا بتعميــم ُخالصاتهــا ،وتتجاهـ ُـل مالحظـ ٍ
ـص
ـات وأقاصيـ َ
وتسـ ُ
أخــرى ت َنفــي عنهــا إمكاني ـ َة ذلــك التعميــم ،أو تُبـــر ِه ُن عــدم صحتهــا .مــن
«العنــف ظاهــر ٌة أزليــة أبديــة
مثــا ،التأكيــ ُد عــى أ َّن
هــذه «النظريــات» ً
َ
ال ميكــن الحــ ُّد منهــا يف َأسنــا ،فكيــف إزالتهــا» ،أو القــول إ َّن «الـــ ُمع ِّنف
ـض نفسـ ًّيا» أو إ َّن «الرجـ َـل الــذي اختبــ َر ُعن ًفــا يف أرستــه األوىل ،سـ ُيع ِّنف
مريـ ٌ
زوجتَــه وأوال َده حتـ ًـا» أو إ َّن «النســا َء كيدهــن عظيــم» ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن
«نظريـ ٍ
ـات» شــبيهة.
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ال يخفــى أ َّن ِمــن بعــض غايــات األبحــاث يف العلــوم االجتامعيــة تفكيـ َـك
ِ
والـــمعارف الشــائعة ،للنظــر يف مــدى ِصــدق تأويلهــا
هــذه «النظريــات»
للظاهـرات الـــمدروسة .ويجه ُد علـــا ُء النفــس االجتامعيون لتَميِـــيز إنتاجهم
الفكــري عــن هــذه «النظريــات» بإبــراز أهميــة الطرائــق العلـــمية التــي
َوســلوها إلنتــاج معـ َ
خاص ـ ًة،
ـارف تتمتَّ ـ ُع بالـ ـ َموثوقية .واألبحــاثُ ال ِّنســويةَّ ،
ت َّ
تَتَّ ِخ ـ ُذ مــن هــذه «النظريــات» َموق ًفــا شَ ـكَّاكًا يف ِص َّحتهــا ،لكَونهــا ُمنتَج ـ ًة يف
ســياقٍ ذكــوري ،غــر عابـــئ مبعيــش النســاء عا َّمــة ،واختباراتهــن يف موضــوع
العنــف القائــم عــى الجنــدر ،مثـ ًـا.
نُشري إىل أ َّن الـــمشار ِ
ِكات والـــمشارِكني يف اللقاءات الحوارية أبـدوا استعدا ًدا
بعــض معتـــقداتهم وأفكارهــم
لـــتَف ُّح ِص «نظرياتهــم» التــي تَتـظـــل َُّل بهــا ُ
واتجاهاتهــم عــى ضــوء الــ ُمعطَيات التــي تَقـ َّدم بهــا الكتــاب ،أو أحيانًــا إثــر
ـات ُمتـــب َّنا ٍة وغــر دقيقـ ٍة حــول الـــموضوع بتوفــر معلومـ ٍ
تَصحيــح معلومـ ٍ
ـات
أخــرى بنتيجـ ِة أبحـ ٍ
ـاث ودراســات ـ وقامئـ ٍة ،تال ًيــا ،عــى قاعــد ٍة تَتفـ َّو ُق ِعلـــم ًّيا
ـس أ َّن الغالبي ـ َة العظمــى مــن
عــى الشــائع والـــمتداول مــن الــكالم .وال ننـ َ
هــؤالء الـــمشارِكات والـــمشارِكني ِ
حاصلون عــى إجاز ٍ
ات جامعية ،عىل األقــ ّـل،
ـب مــنِ
وناشــطاتٌ وناشــطون تحــت مظلَّـ ِة ِش َعـ ِة حقــوق اإلنســان ،فــا نَعجـ ُ
والحاميس
اســتقبالهم الــ ُمر ِّحب للبحــث العلـــمي والنخراطهم الناشــط غال ًبــا،
ِّ
أحيانًــا ،يف النقــاش حولــه.
ٍ
بتعاطــف مــع هــؤالء الرجــال»
ســت
ال ِحـــياد والـــ َموضوعية
«أحس ُ
َ
( ُمفـ َردات َعيـــنة البحــث يف الكتــاب :رجــال يتكــلَّمون) هــو مــا قالَتْـ ُه أكـرُ
مــن واحــد ٍة مــن الـــمشارِكات .وقــد أثــار ذلــك ت َع ُّج َبهــ ّن! فهــ َّن يَع َهــ ْد َن
أنفســهن نَصــر ٍ
ات للـــمرأة ،وبعضهــن ناشــطاتٌ يف مناهضــة العنــف ضــد
النســاء؛ لكـ َّن هــذا البحــثَ نَ َّبــ َه ُه َّن إىل وجــو ِد روايـ ٍة ثانيــة ـ روايـ ِة الــ ُمع ِّنف
األسي ،وأ َّن االســتام َع إىل النســاء ال ينبغــي أن يُغ ِفـ َـل تلــك
نفســه ـ للعنــف َ
ـر مامرس ـتُه عــى
الروايــةُ .ه ـ َّن مــدركاتٌ بالطبــع أ َّن العنـ َـف
َّ
األرسي ال تَقتـ ِ ُ
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خاص ـ ًة يف
الرجــال ،وأ َّن النســا َء ُيار ِْسـ َن ُه عــى األطفــال وعــى الرجــال ،أيضً ــا؛ َّ
حــال جــرى ت َبـ ِّنـــي تعريـ ٍ
ـاب
ـف للعنــف يتجــاوز العنـ َـف الجســدي .لكـ َّن الكتـ َ
بَ َّيـ ـ َن لهــن ،وفـ َـق مالحظتهــن ،ال َوق ـ َع الــذي ت ِ
ُحدثــه مامرس ـ ُة العنــف عــى
ـح لهــن تَبعاتِــه عليهــم ،ال عــى النســاء فقــط.
ال ُجنــاة ،وأوضَ ـ َ
ِ
لكــ ْن ،ومــن جهــ ٍة أخــرى ،شَ ك َ
روايــات الرجــال يف :رجــال
َّـــك القُــراء يف
يتكـ ـلَّمون؛ فاإلجــا ُع ،يف مــا بينهــم ،عــى اتِّهــام القُضــاة بالفســاد كان مــن
بعــض أســباب الشَّ ــك (وهــل يُعقــل أ ْن يكــو َن ك ُُّل القضــاة فاســدين؟) ،وكذلــك
اتِّهــا ُم ك ُِّل األطبــاء الرشع ِّيــن بقَبــول الرشــاوي (وهــل يُعقــل أن يكــو َن ك ُُّل
األطبــاء الرشع ِّيــن ُمرتَشــن؟) ،واتِّهــام ك ُِّل العامــات االجتامعيــات بتَحريــض
زوجاتهــم عليهــم (وهــل يُعقــل أن تكــو َن ك ُُّل العامــات االجتامعيــات كار ٍ
ِهات
ل ـك ُِّل الرجــال؟)
ِ
ـخص يف اللقــاءات ل َوصـ ِ
مــا قيــل أ َّدى بأكــر مــن شـ ٍ
بـ«الحيادي»؛
ـف الكتــاب
وقــد قيــل ذلــك عــى ســبيل التَّقريـ ِ
ـظ مبوقــف الكاتبــة ألنــه «حاصـ ٌـل بالرغــم
مــن كونهــا امــرأ ًة ناشــط ًة يف مجــال مكافحــة العنــف القائــم عــى الجنــدر»!
األم ـ ُر الــذي أطلـ َـق نقاشً ــا حــول إمكانيــة «الحياديــة» يف البحــث العلـــمي.
كان عــى الكاتبــة التد ُّخـ ُـل للتميِـــيز بــن «الحياديــة» و«الـــموضوعية» .فــإذا
كانـ ِ
ـت يف الكتــاب أ ْن «ال ُمبـ ـ ِّر َر للعنــف» ،فهــي تُطلِــق
ـت الباحث ـ ُة قــد أعلنـ ْ
موق ًفــا غيـ ـ َر حيــادي ،لكنهــا حــن تَســعى إىل تقديــم روايــة الرجــال حــول
العنــف األرسي كــا جــاءتْ يف كالمهــم بـ«أمانــة» ،فهــي تُحــا ِول أن تكــو َن
ِّســوي غــ ُر ممكنــ ٍة يف األبحــاث
َموضوعيــة .الحياديــ ُة ،مــن منظــو ٍر ن
ٍّ
االجتامعيــة ،لكـ َّن الـــموضوعي َة مطلوبـ ٌة دامئًــا ،ويف األبحاث ال ِّنســوية تحدي ًدا؛
ـج هــذه األبحاث تُبــرِز مواق َع النســاء الـ ُمغــيَّبة يف الـــمنظومة
وذلــك أل َّن نتائـ َ
للســائد والـــألوف و ُمحتاجــ ًة،
الجندريــة األبويــة ،لـــتَبدو ُمخالِفــ ًة ،غالبًــاَّ ،
ِ
حصلة
إذًا ،إىل قاعــد ٍة بحثيــة تَتَّ ِس ـ ُم بالـ ـ َموثوقية لتَح ِمـ َـل االسـ
ـتنتاجات الـ ـ ُم َّ
ِ
بصد ِق َّيــة.
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لكـ َّن إعــا َن عــدم الحياديــة لـــم يُعـ ِ
ـف الكاتبـ َة من نقـ ٍـد ُمبــارش .فالحيادي ُة،
ـوي غ ـ َر ممكنــة ،إال أنهــا مطلوب ـ ٌة مــن
وإن تَ ُك ـ ْن ،ب َحســب الخطــاب ال ِّنسـ ِّ
عــرتْ بعضُ هــن عــن ذلــك
جانــب بعــض ال ُحضــور يف هــذه اللقــاءات؛ إذ َّ
رصاحـ ًة .وبَ َّيــ َن الـــمعرتضون مــن الـــمشارِكات والـــمشارِكني ت َد ُّخـ َـل الكاتبــة،
دليل عىل انحيازها ال ِّنســوي.
أحيانًــا ،يف َسدهــا لــ ُمج َريات الـــمقابالت ب َوص ِفه ً
لكــن مــا أثــار تَحفُّــ َظ بعــض الـــمشارِكات ،كان «اللَّقــب» الــذي أطل َقتْــ ُه
الكاتب ـ ُة عــى ك ُِّل واحـ ٍـد مــن الرجــال الـــمبحوثني ،ل َيب ـ ُد َو الرجـ ُـل الـــمبحوثُ
ـح أ َّن الكاتبـ َة تُعلِــن يف الكتــاب عــن
ـر إىل عبــار ٍة وحيــدة! صحيـ ٌ
وكأنــه اختُـ ِ َ
إحجامهــا عــن تَشـ ِ
ـخيص االضطرابــات النفســية التــي بَـ َدا لـــ«األذُنِ العارفــة»
ـب الــذي تُــ ِّو َج عنوانًــا لـك ُِّل حالـ ٍة
أ َّن هــؤالء الرجــال يُعانــون منهــا ،لكـ َّن اللقـ َ
مــن الحــاالت اإلحــدى عشـــرة الـــمعروض ِة يف الكتــاب ،بــدا شــبي ًها بتَشـ ٍ
ـخيص
تلخيــص أوضــا ِع
شــب ِه نهــايئ ،ويــكاد أن يكــو َن « َوصمــ ًة» عليهــم .كــا أ َّن
َ
ـرض عــى بعـ ٍ
ـض مــن ال ُقراء
الـــمبحوث الــ ُمثبَ ِت يف بدايــة َسديــة الـــمقابلة فـ َ
الحيادي الـــمرغوب .نُشــر
ـموقف
وجهـ َة قراءتهــا ،األمـ ُر الــذي مينـ ُع عنهــم الــ َ
َّ
إىل أ َّن مثــا َر التح ُّفـ ِ
ـظ لــدى عــد ٍد مــن القارئــات وال ُقـراء كان مثــا َر استحســانٍ
شـ ٍ
ـديد لــدى آخريــن!
النــص الـ َمكـــتوب :عناويـــن و َمـــدارات إىل ذلــك،
عــى تُـــخوم
ِّ
نحــر مبضمــون الكتــاب؛ بــل كان عنوانُــه وعناويــ ُن
َ
فــإ َّن
النقــاش لـــم يَ ِ ْ
ٍ
فصولــه ،أحيانًــاُ ،مثيـــر ٍ
وتعليقــات إضافيــ ًة ذاتَ صلــ ٍة
أطلقــت أســئل ًة
ات
ْ
أي إ َّن أبحاث ًــا نُجريهــا
مبوضــوع العنــف داخــل األرسة وبــن أفرادهــاْ .
ـات كشَّ ــاف ًة عــى ثغر ٍ
ـاؤالت وتداعيـ ٍ
ونَعرِضُ هــا عــى ال ُقـراء تُثيـــر لديهــم تسـ ٍ
ات
ُخــوم مــا يُطــ َرح ،ال يف قلبــه بالــرورة ،أو
يف َمخزونهــم الـــمعريف عــى ت ِ
هواجــس ِ
ذات صلــ ٍة ومشــاركتها مــع آخريــن ألجــل
رغبــ ٍة يف التعبــر عــن
َ
ـص صــواب معتقـ ٍ
تعزيــز ِصدقيتهــا أو ،رمبــا ،فَحـ ِ
ـدات حولهــا ،أو لـ«تصحيــح»
ٍ
معلومــات وردتْ خــال الحــوار.
171

أمــا مــا هــو مؤكَّــد ،فــإ َّن هــؤالء النــاس ،الناشـ ِ
ـطات والناشــطني يف مجــال
ٍ
ـفسحات حوارية
خصوصــاُ ،محتاجــون لــ
ثقافــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء
ً
يُع ِّبـــرون فيهــا عــنِ اتِّجاهاتهــم حــول الـــموضوع ،ويتبادلــون فيهــا خرباتهــم
وأفكارهــم حولــه .ودليلُنــا إىل ذلــك حيويــ ُة النقــاش يف هــذه الجلســات
بســبب تدافــع
أربكــت ُميسِّ اتهــا ،أحيانًــا،
الحواريــة ـ هــذه الحيويــ ُة
ِ
ْ
الـــمتحاورين إىل الــكالم م ًعــا ،وببعــض ِ
الحـ َّدة أحيانًــا .أمــا الطالبــاتُ والطــاب
يف الجامعــات ،فباإلضافــة إىل انشــغالهم بالــ َمنهج والوســائل البحثيــة ،أخـ ِ
ـذت
ـب عــى معلومـ ٍ
ـات تتعلَّــق
استفســارات ُهم حــول تفاصيــلِ الـــموضوع ،والطلـ ِ
بانتشــار العنــف األرسي ـ التبليــغ عنــه ـ مناهضتــه ـ القوانــن ذات الصلــة...
ر
إىل مــا ُهنالِـ َـك ـ َح ِّيـ ـ ًزا واس ـ ًعا مــن اللقــاء .األم ـ ُر الــذي يُشــر إىل أ َّن «ك ـ َ
الصمــت» حــول العنــف األرسي مــا زال مه َّمــ ًة مطروحــة عــى الناشــطات
والناشــطني يف مجــال بَــثِّ ثقافــ ِة مناهضــة العنــف القائــم عــى الجنــدر،
برغــم كَــونِ الشــعار قدميًــا ِقـ َد َم الـــمنظَّامت التــي رف َعـــته.
إ َّن ث َـ ـ ْب َت عناويــنِ النقاشــات ومداراتهــا ،يف مــا يــي ،يُفيــد يف إب ـراز أمــو ٍر
ت ُ َعـ ُّد مــن البديهِيــات .أتكــلَّم عــن واقعـ ِة تَخلُّـ ِ
ـف الـمعتـــقدات عــن الواقــع،
مــن جهــة ،وترا ُجـعِ أفــكا ٍر ومقـ ٍ
ـوالت تتنـ ُ
ـاول العنـ َـف
األرسي بَثَّـــتها ال ِّنســوياتُ
َّ
عندنــا وال ت ـزال أمــام إيديولوجيــا راســخ ٍة وأصيل ـ ٍة يف الخطــاب العــام.
التعاطُـــف مــع الـمع ِّنـــف يف جلسـ ٍ
ـات حواريــة ســابقةُ ،ع ِق ـدَتْ حــول
كتــاب :جرائـــم قتـــل ال ِّنســاء أمــام القضــاء اللبنــاين((( ،كان باعثًــا عــى
الدهشــة واألىس م ًعــا ،مواقـ ُـف بعــض النســاء ،وبعضُ هـ َّن عامــاتٌ اجتامعيــات
مؤس ٍ
ســات حكوميــة وغــر حكوميــة ـ حيــث جا َهــ ْرنَ ،بـــ ِفعلِ مــا جــاء
يف َّ
ٍ
جلســات حواريــة ُع ِقــدَتْ يف مراكــز الخدمــات اإلنـــائية يف محافظــات لبنــان
((( إشــار ٌة إىل
الســت حــول الكتــاب( .عـ ّزة ش .بيضــون ،)2008 ،جرائــم قتــل النســاء أمــام القضــاء اللبنــاين،
منظّمــة «كـــفى» ،بــروت .2008 ،نُشـــر عىل:
https://www.kafa.org.lb/sites/default/files/2019-01/PRpdf15.pdf
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عــى لســان القتَـــلة (يف وثائــق ُمحاكامتهــم) ،بـــمشاع َر مــن التفــ ُّهم بــل مـ َن
التعاطُــف مــع القاتــل (وهــل يُفتـ ـ َرض بالرجــل َّأل «يفــو َر د ُمــه» مبواجهــة
ومواقــف شــاجبة ِ
والئــة للضحيــة
نشــو ِز زوجتــه الجنــيِّ أو قريبتــه؟)،
َ
ـت إىل َح ِّدهــا األقــى بالقــول بــأ َّن الـــمرأ َة «جلَبـ ِ
ـت الـــموتَ لنفســها»
وصلـ ْ
ـح أ َّن هــؤالء
(ألنهــا خانـ ْ
ـت زو َجهــا أو ِقيَ ـ َم أهلهــا ،ب َحســب الحالــة) .صحيـ ٌ
ـب وبغُلـ ِّو انفعالهــن يف عــرض
بالصخـ ِ
كُـ َّن ِقــلَّ ًة ضئيلــة ،لكـ َّن أفرا َدهــا تَ يَّـــز َن َّ
مواقفهــن الـــمذكورة .ويف إحــدى اللقــاءات التــي ُع ِقـدَتْ كانــت هيمنــة هذه
األقليــة عــى َج ـ ِّو اللقــاء هيمن ـ ًة تا َّمــة.
األسي لـــم تَ ِغ ْب
االتجاهاتُ «العدائية» تجا َه النســاء الــ ُمتع ِّرضات للعنف َ
عــن بعــض قارئــات وقاريئ كتــاب :رجــال يتكــلَّمون .يف إحدى الجلســات التي
ُع ِقـدَتْ يف إحــدى الكليــات يف الجامعــة اللبنانيــة ،مثـ ًـا ،ع َّبــ ِ
ـرت الطالبــاتُ عن
تعاطفهـ َّن مــع الـــمع ِّنفني ،وتصديــقِ رواياتهــم لكَونهــم « َمظـــلومني» و ُمع َّنفني
ـب زوجاتهــم((( .وكانــت لهج ـ ُة هــؤالء عالي ـ َة النــرة يف إلقــاء اللَّــوم
مــن جانـ ِ
ـباب تع ُّر ِضهـ َّن للعنف بســبب كيدهن
عــى النســاء الــ ُمع َّنفات وتحميلهـ َّن أسـ َ
وشاســتهن و َميلـــهن للكذب حول الـــموضوع ،ف َيســتأ ِهل َن
(وفـ َـق كتــاب ﷲ)َ ،
العنــف .وغايتُه ـ َّن مــن الكــذب والكيــد والرشاســة هــي رغبتُه ـ َّن يف الطــاق
(أي يَت َفلَّتـ ـ َن مــن ُمتطـ ـلّبات الــزواج) .يف
يك يَ ِعشْ ـ َن «عــى َحـ ِّـل شــعرهن» ْ
هــذه الجلســة الفريــدة ،وباســتثناء موقـ ِ
الصــف،
ـف ٍ
طالب/رجــلٍ وحيــد يف َّ
لـــم يُسـ َمع صــوتُ طالب ٍة/امــرأة واحــدة متعاطفـ ٍة مع النســاء الـــمع َّنفات!
االتجاهاتُ والـــمعتقدات الــ ُمحا ِب َي ُة للـــمع ِّنفني لَ َمســناها ،أيضً ــا ،لدى بضعِ
((( هــؤالء يَتحضَّ ـــر َن ليَ ُكـ َّن ُمرشـ ٍ
ـدات لــأرس يف مراكـ َز ِصحيَّــة ،األمــر الــذي أربـ َـك األســتاذ َة الجامعية
ـب هكــذا مرشــد ٍة إىل مؤسسـ ٍة لتكــون مرشــد ًة اجتامعيـ ًة إذا كانت
الـــمد ِّرسة (كيــف أدعـ ُم طلـ َ
ـرة الحــوار أن تُذكِّــر بـ« َحـ ِّـق الـــمرأة يف األرسة
تحمـ ُـل هــذا االتجــاه الجنــدري؟) ،وكان عــى ُميـ ِّ
باألمــن واألمــان» يف إطــار حقــوق اإلنســان (وهــل يُع َقــل أن نُذكِّــر طالبًــا جامعيِّــن ببداهــة
األحقِّـــية مبــا تُـــمليه ِشعـ ُة حقوق اإلنســان؟)
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نســا ٍء وبضعــة رجــا ٍل لــدى نقــاش الكتــاب نفســه؛ هــؤالء حســبوا أ َّن النســا َء
ٍ
بأقصوصــات ت َحــي
مســؤوالتٌ عــنِ العنــف الــذي يَتع َّرضــ َن لــه ،وت َق َّدمــوا
خصوصــا
وبالســلوك،
ً
ســو َء أخــاق النســاء واســتفزازهن أزوا َجهــ َّن بالــكالم ُّ
لــدى قصورهــم عــن تأمــن متطلّبــات زوجاتهــم الـــادية الكثــرة ،أو حــن
يَخــرون أعاملهــم ،فيَقـ ُع عــى الزوجات عاتــ ُـق إعالــة األرسة لوحدهـ ّن ،األم ُر
ـض النســاء ال يَتح َّملـ َن،
الــذي يبعــثُ يف هــؤالء األزواج مشــاع َر الـــمهانة .وبعـ ُ
اج الــزو ِج الســيئ الناجـ ِـم عنــد وقوعــه تحــت
كــا يجــد ُر بهــن أ ْن يَفعلــن ،مـز َ
ضغــوط العمــل ومســؤوليته الـــا ِّدية عــن تأمــن َمعيشـ ِة أرستــه.
ـض النســاء يف الحلقــات الحواريــة اللَّــو َم عىل النســاء الــ ُمع َّنفات
ـت بعـ ُ
وألقـ ْ
ألنهــن قا ِبــاتٌ بالعنــف ،إ َّمــا ألنهــن ِ
خاضعــاتٌ لل ِق َيـ ِـم والـــمعايري االجتامعيــة
الـ ُمطـ ـ ِّبعة للعنــف أو ألنهــن يَرغــن يف الحفــاظ عــى ِقناعهــن االجتامعــي
حصل َنهــا كزوجــات ،وتَفاديًــا ل َوصمـ ِة
 personaeويَحر ِْصـ َن عــى الـــمكانة التــي يُ ِّ
ـت عــن العنــف الــذي ت َتع ـ َّر ُض لــه .لــذا فــإ َّن
طــاقٍ ُمحت َمــل يف حــال بَلَّغـ ْ
مثل ،يف الـــمواقع الـــمختلفة،
َلتمس عنايـ َة العاملة االجتامعيةً ،
الـــمرأ َة التــي ت ُ
حكوميــة أو غــر حكوميــة ،تَكتـــفي بالتذ ُّمر والتفريــج َ
بدل اللجــوء إىل القضاء
للشــكوى؛ األمــر الــذي يجعـ ُـل أكــر العامــات االجتامعيــات غــر ُمســت ِع َّد ٍ
ات،
بدورهــن ،ل َدفــع الـــمرأة الــ ُمع َّنفة إىل موقـعٍ ال يَسـ ُعه َّن تح ُّمـ ُـل تداعياتــه ،بل
تَج ُّن ًبــا لتَع ُّرضهـ َّنُ ،هـ َّن أنفســهن ،ل ُعنـ ِ
ـف الــزوج الــذي س َيتَّــ ِه ُمه َّن بـ«تحريــض
زوجتــه عــى التمـ ُّرد عــى أوضاعهــا».
ـش بــرو ُز الرتبيــة عنوانًــا غامـ ًرا يف ك ُِّل هــذه
ـم التـــربية مدهـ ٌ
التـــربية ثـ َّ
أي منهــا مــن االســتفاضة حولهــا؛ فهــي ،وفـ َـق مــا يــرى
اللقــاءات ،فلـــم يَ ْخـ ُـل ٌّ
الــ ُمتحاورون أينـــا ُو ِجــدوا ،ال ِعــلَّ ُة يف أســاس العنــف األرسي ،مثـ ًـا ،ووســيل ُة
الشِّ ــفاء منــه ،يف الوقــت نفســه .يف هــذا الـــمجال بالــذات ،تركَّــز تقديــ ُم
اقرتاحـ ٍ
ـت ِمــن تعامــلِ الـ ـ ُمتحاورين مــع النســاء والرجــال يف إطــار
ـات ِصي َغـ ْ
العمــل االجتامعــي ،و ِمــن ِخبــراتهم اإلرشــادية .وانبــ َرى أكثــ ُر ِمــن ُمشــار ٍِك
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ُ
ـمسؤول األه ـ ُّم عــن
ومشــارِكة للتأكيــد عــى أ َّن «الرتبي ـ َة يف األرسة هــي الــ
العنــف ُمتــوا َرثٌ
َجعــلِ الرجــل ُمع ِّنفًــا ،وجعــلِ الـــمرأة قابِلــ ًة ب ُعنفــه»...
ُ
ـح بذلــك ُمقـ َّد ًرا ،ال فـ َ
ـكاك منــه .مقابـ ُـل هــذا
تناسـ ُـل مــع ُ
ويَ َ
تناســل األرس ،ل ُيص ِبـ َ
االتجــاه ِ
الحاسـ ِـم يف تشــخيصه ألســباب العنــف األرسي ،بَــرزَتْ آرا ٌء تُخالِـ ُـف
ذلــك الحس ـ َم عــر إب ـرا ٍز ألمثل ـ ٍة ُمناقضــة :كاختــاف أخ َويــن ،أو االبــن عــن
األسيــةِ ،سلـــميًّا أم ُعن ِفيًّــا.
أبيــه ،يف أســلوب فَـ ِّ
ـض ال ِّنــزاعات َ
ـوم الـ ـ ُمحاكاة بــن األهــل واألبنــاء ،إىل
لك ـ َّن النقـ َ
ـاش تجــاو َز الرتبيــة َمبفهـ ِ
والســلوكات الـــمرغوبة للذكــور واإلناث يف
َســطوة الـمعتـــقدات واالتجاهــات ُّ
مجتمعاتنــا وت َُّرســخها يف ُمركَّبـ ِ
ومؤسســاته والتــي تُطــ ِّبع العنـ َـف
ـات مجتمعنــا َّ
القائــم عــى الجنــدر وتُسـ ِّوغ لــه.

وإذ يَجــري ،يف العــادة ،تلوي ـ ُم األ ِّم عــى الرتبيــة وعــى ك ُِّل «الـ ـ ُموبِقات»
ِ
الصلــة بالجنــدر فهــي بَــدتْ  ،بــرأي أشـ ٍ
ـخاص يف هــذه اللقــاءات ،تَتح َّمـ ُـل
ذات ِّ
ـص عــن فشــل أمهـ ٍ
ـات وآبــاء « ُمتـــن ِّورين»
وز َرهــا مــع آخريــن .و ُر ِويَـ ْ
ـت أقاصيـ ُ
َقــض األدوار ال َّن ِ
مطيَّــة الســائدة بســبب َر ِ
يف تربيــة أوالدهــم عــى ن ِ
فــض
الصبيــان الذكــور ،مثـ ًـاَ ،ســلبَهم مــا يَحســبونه امتيــازًا لجِنســهم البيولوجــي؛
ِّ
الصبيــان لــدى ُمقارنـــتهم مــا يُطلَــب منهم
هــذا االمتيــا ُز الـــاثل أمــام هــؤالء ِّ
ـب َسيرهــم مثـ ًـا ،بـــتمل ُِّص أو إعفاء
مــن مهــا ٍّم وواجبــات تُ َعــ ُّد أنثويــة ،كرتتيـ ِ
وسعة.
ـي والـــمدرسة والعائلــة الــ ُم َّ
أقرانهــم الذكــور منهــا يف ُمحيــط الحـ ِّ
الرتبيــ ُة يف أيامنــا ،يَســتَن ِت ُج الـــمتحاورون ،تتجــاو ُز مســؤوليتُها الوال َديــن،
صعــب ضَ بطُهــا!
ُ
فيَ
ـص تُشــر إىل ترا ُجـعِ « َهيـــبة»
 ...و َمصادرهــا إىل ذلــك ،فقــد ُر ِويَـ ْ
ـت أقاصيـ ُ
لصالــح وســائل التواصــل عــر التكنولوجيــات
األهــل عــى األطفــال يف أيامنــا َ
الحديثــة؛ وأُشــر إىل الحــرة التــي تَتمل ُ
األهــل يف التعامــل مــع تلــك
َ
َّــك
ـت حيواتهــم وصــاد َرتْ أدوا َرهــم الوالِديــة ،ل ُيصبِحــوا
الوســائل التــي اجتاحـ ْ
شــب َه جاهلــن باألفــكار والـــمعتقدات وال ِق َيـ ِـم والـــمعلومات التي تَبــثُّها والتي
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يَتلقَّاهــا أوالدهــم ،بشــأن الجنــدر ،كــا بشــأن غــره .وذلــك بعــد أ ْن كانــت
ـاهمت
قنــواتُ الثقافــة االجتامعيــة بر َّمـــتها ،كالـــمدرسة واإلعــام مثـ ًـا ،قــد سـ ْ
ـوي يف َأسهــم.
رصيَّ ـ َة مســؤولية لَ ِعـ ِ
بســلبهم َح ِ
ـب الــدور الرتبـ ِّ
َ
ِ
مــن االنطباعــات التــي يحملُهــا ِ
والناشــطات يف العمــل
الناشــطون
االجتامعــي عندنــا ،مثـ ًـا ،تَبـــر ُز كلـــم ُة «الجهــل» بتواتـ ٍر غــر قليــل .العامــاتُ
االجتامعيــات ،مثـ ًـا ،يَلـــمس َن ذلــك الجهـ َـل يف اختباراتهــن اليوميــة مع النســاء
والرجــال؛ هــؤالء يَفتــ ِقدون ،برأيهـ َّن ،الـــمهار ِ
ات األساســي َة يف إدارة َحيواتهــم
األس الفقــرةُ « ،ز ِّوجــوا» يف أعــا ٍر
و َحيــوات َأسهــم .وأكرثهــم ،ال ِس ـ َّيام يف َ
صغــرة ،قبــل أ ْن يَتس ـ َّنى لهــم إدر ُاك معنــى الــزواج أو العالقــات الجنســية
أو األدوار الوالِديــة .فضـ ًـا عــن جهلهــم بـ«ذَواتهــم» كأفـرا ٍد ُمســتقلِّني وقامئــن
بذواتهــم؛ فهــم يُدرِكــون ذواتَهــم يف ِمــرآة بِيئـــتهم ،ويف التص ـ ُّور الــذي ُر ِس ـ َم
ووفــق إمــاءات ُمحيطهــم العائــي .ويف
لهــم وفُــر َِض عليهــم التشــ ُّب ُه بــه،
َ
كث ـرٍ مــن الحــاالت يُع ِّنــف الرجـ ُـل ألنــه يعتـــق ُد أ َّن مامرس ـ َة العنــف هــي
ـي» مــن ُمك ّونــات ه ِويَّــ ِت ِه كــ َرجل ،وهــو لـــم يَتسـ َّن لــه َوض ُع
ُمكــ ّو ٌن «طبيعـ ٌّ
ذلــك االعتقــاد عــى َمحـ ِّـك التســاؤل بســبب طبي ِعـ ـ َّيته ،تحدي ـ ًدا.
بعــض قُــرا ِء
القانـــون/ال ُّنصوصُ ...مقابـــل التـربـية/ال ُّنـــفوس الحــ َظ ُ
ِ
وقارئــات الكتــاب أ َّن الكاتبــ َة أبــرزتْ أهميــ َة القانــون الــرا ِدع والـــ ُمعا ِقب
لــ ُمرت ِك ِب العنــف ،وكان كُــيِّ َّ الحضــور يف صفحاتــه ،ليَبـ ُد َو وكأ َّن إقـرا َر قانونٍ
بشــأن العنــف األرسي رش ٌط ٍ
كاف لــ َمنعه عــن أفـراد األرسة ،وعــن النســاء فيها
ـاش مألـ ٌ
ـوف يف الخطــاب العــا ِّم عندنــا
تحديـ ًدا .وتَكـ َّرر ،يف أكــر الجلســات ،نقـ ٌ
يُ ِ
فاضــل بــن الرتبيــة والقانــون ،بــن «النفــوس» و«النصــوص»؛ وذلــك لــدى
محاول ـ ِة اإلجابــة عــن ســؤا ٍل رصي ـ ٍح أو ِضمنــي هــو :أيُّـــهام أجــدى ،إق ـرار
ـت ،أم الرتبيــة
قانــونٍ يُعا ِقــب الجــاين وبعــد أ ْن تكــو َن واقعـ ُة العنــف قــد وقعـ ْ
عــى ن ِ
ــل النـــزاعات األرسيــة؟
َبــذ العنــف واالمتنــاع عــنِ اللُّجــوء إليــه ل َح ِّ
ـج ك ُِّل واحــد ٍة مــن الفئـــتني أيضً ــا معروفـ ٌة و ُمكـ َّررة .هــذا ال َّنمـ ُط مــن
و ُحجـ ُ
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النـــقاش نأل ُفــه يف خطاباتنــا العا َّمــة حــول كثـرٍ مــن الـــمواضيع:
ـي نقيــض ،ليَغ ُد َو
الثنائيـ ُة االسـ ِتبعادي ُة لالحتــاالت ،واس ِتـــواؤها عــى طَرفَــ ْ
وجــو ُد ِ
أحدهــا نافيًــا الحتــال وجــود اآلخــر ،يف الوقــت أو الــ َموقع أو لــدى
الشَّ ــخص ذاتِــه( .كأ ْن تســتو َِي «األنوثـ ُة» عكــس «الرجولــة»« ،الطبيعة» عكس
«الحضــارة»« ،العاطفــة» عكــس «العقــل» ...إلــخ مــن ُمركّبـ ٍ
ـات ثـــقافية).
بالـــمقابل ،ر َّد أكـرُ مــن شـ ٍ
ـخص عــى مســألة «إعــاء الرتبيــة عــى القانــون
يف مكافحــة العنــف األرسي» ،بــأ َّن القانــو َن ُم ِه ـ ٌّم بســبب وظيفتــه ال َّرد ِعيَّــة،
ال بســبب وظيفتــه العقابيــة فقــط .إ َّن قانونًــا يُعا ِقــب الـ ُمع ِّنــ َـف يف إطــار
أرستــه يُ ِ
رســل رســال ًة قويــة لـك ُِّل الـــمع ِّنفني الـــمحت َملني ،شــأنه يف ذلــك شــأن
ك ُِّل القوانــن ال َجزائيــة .كــا أ َّن الـــمجتم َع ال ميكــن أن يقـ َـف مكتـ َ
ـوف األيــدي
ـاالت العنــف ريثــا تَ ِت ـ ُّم ت ِ
أمــام حـ ِ
َنشــئ ُة أف ـراده عــى نَبـ ِـذ العنــف األرسي،
ـدم اللجــوء إليــه يف َحـ ِّـل ال ِّنــزاعات بــن أفـراد األرسة .فالوصـ ُ
ـول إىل الغايــة
وعـ ِ
الــ ُمرت َجاة ،إىل جعــل َأسنــا آمنـ ًة لـك ُِّل أفرادهــا ،وللنســاء فيهــا خاصــةِ ،مــن
ك ُِّل أســباب العنــف ومــن ك ُِّل أشــكاله ـ مهم ـ ٌة ُمركّبــة تَســتدعي ُمحارصتَــه
مــن ك ُِّل الـــمواقع ...مـ َن القانــون والرتبيــة م ًعــا.
ـض الـــمتحاورين عــنِ اختباراتهــم
خَـلـــق الـــذات إىل ذلــك ،تكـ ـلَّم بعـ ُ
حصلــ َة تربيــ ٍة َأسيــة ،وال نتيجــ ًة
الشــخصية فأشــاروا إىل أنهــم ليســوا ُم ِّ
را؛ ف ُه ـ ْم أس ـ َهموا ،كراشــدين ،يف «صناعــة»
تلقائيــة لـ ـتَنشئ ٍة مجتمعيــة ،ح ـ ً
ذواتهــم عــى مــا استـــق َّرتْ عليــه ،وبأنهــم مــا زالــوا يَجتهــدون يف صناعتهــا.
هــم ،أســو ًة بأكــر النــاس يف مجتعاتنــا ،جــرتْ ت ِ
َنشئــتُهم بالطُّــرق التقليديــة،
وعــى االلتــزام بالـ ُمنــ َّمطات الجندريــة .كــا اعتُ ِمـ َد العنــف ،بـك ُِّل أشــكاله،
وســيل ًة مقبول ـ ًة للرتبيــة التــي خضَ عــوا لهــا .لــذا ،فــإ َّن إعــاد َة الرتبيــة عــى
نَبـ ِـذ ســطوة األدوار ال َّن ِ
مط َّيــة ،وعــى رفــض العنــف يف التخاطــب بــن النــاس
مطلــوب وممكــن؛ فالوقــو ُع تحــت ســطوة
وبــن الزو َجــن ،تحديــ ًدا ،أمــ ٌر
ٌ
عيش بيــا ٌن عــى إمكانيــة ت َخطِّــي
الرتبيــة األرسيــة ليــس قَـ َد ًرا ،واالختبــا ُر الــ َم ُ
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إمالءاتهــا.
ـمناهج الرتبويــة ال ِّنظاميــة ،والرتبي َة الــ َمدنِيَّ َة
و َعيَّــ َن أكرثيـ ُة الـــمتكلِّمني الــ
َ
تخصيصــا ،قنــا ًة رئيســي ًة لـ ـتَعديل الـــمعتقدات والـــمامرسات حــول األدوار
ً
الجندريــة ل َجعلهــا أكــر ُمالءم ـ ًة مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان ،واالتفاقيــات
الدوليــة الـ ُمنبـ ِثـــقة عنهــا ،ونبـ ِـذ العنــف القائــم عــى الجنــدر .كــا أيَّـــدوا
ـب الـ ُمـــلقى عــى الـــمنظَّامت غـرِ الحكوميــة العاملـ ِة عــى مناهضــة
الواجـ َ
َ
تبــذل الجهــود لـــتَوعي ِة النســاء عــى ُحقوقهــن
العنــف ضــد النســاء بــأن
القانونيــة ،وجعــل التوعيــة القانونيــة بَنــ ًدا أساســ ًّيا ومســتم ًّرا يف برامــج
ناصة التــي تُن ِّفذُهــا.
الـ ـ ُم َ
اإلســـام والـمســـلِمون والعـنـــف قلَّــا ت ُناقَــش قضايــا ذاتُ صلــ ٍة
خصوصــا،
اإلســامي
بالنســاء دون اســتحضا ِر موقــع الـــمرأة يف الديــن،
ً
ِّ
األسي تحدي ـ ًدا ،فــإ َّن لآليــة  34مــن
واتِّجاهاتــه حيالهــا .يف موضــوع العنــف َ
ســورة النســاء القرآنيــة َح ِّيـــ ًزا يف النقــاش يتَّ ِســ ُع أو يضيــق بحســب صفــة
الـــمناقشني .وإذ تُشيـــر إحداهـ َّن ،مثـ ًـا ،إىل تســامح الـمسلـــمني مــع العنــف
ضــد النســاء اســتنا ًدا إىل هــذه اآليــة ،ومــا سـ َبقها مــن ِقوامــة الرجــال وإعــاء
ِقيمـــتهم (درجـ ًة) عــى النســاء ،فهــي تُوا َجــه بآخريــن مــن النســاء والرجــال
نفســها التــي
ـج َ
لـ«الدفــاع» عــن اإلســام يف هــذا الـــمقامُ ،مس ـتَوحني ال ُحجـ َ
يتـــق َّد ُم بهــا رجـ ُ
تتوسـ ُـل إعــاد َة
ـج َّ
ـال الديــن الـمسلـــمون عندنــا .هــذه ال ُحجـ ُ
«الضب» ،أو لــ ُمس ِّوغاته ،أو ِ
لش َّدتِه أو للـــمواقع الـ َمسموحة
التأويل لـــمعنى َّ
واألخــرى غــر الـــمسموحة مبُامرســته ...إلــخ ـ ُمقتــرِن ًة بإعــادة تأويلٍ لـــمعنى
«ال ُّنـــشوز» وأشــكاله ،ولـ«القوامــة» ورشوطهــا.
أي مــن الـمسلـــمني يف
نُشــر إىل أنــه ،ويف الكتــاب قَيـ ِـد النقــاش ،لـــم يُ ِحـ ْـل ٌّ
ـكام الديــن .واحـ ٌد أو
ال َعينــة الـــمدروسة مــن الرجــال الــ ُمع ِّنفني ُعن َفــه إىل أحـ ِ
اثنــان مــن الـــمسيحيِّني ،ع َّبـــر عــنِ اطمئنانــه إىل أ َّن رجـ َ
ـال الدين الـــمسيحيِّني
ـمرغوب فيــه
ـت ِش ـ َّدتُهُ ،ح َّج ـ ًة لالنفصــال الــ
ِ
ال يَقبلــون بالعنــف ،مهــا بلغـ ْ
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مــن الزوجــة ،غال ًبــا .إ َّن خفــوتَ اإلحالــة إىل الديــن مــن جانــب «الرجــال
ـرح الـــموضوع للنقاش
الـمتكــلِّمني» يف النـ ِّ
ـص ـ موضــوع اللقــاء ـ لـــم مين ْع طـ َ
يف هــذه اللقــاءات .وقــد كان النقـ ُ
ـاش حــا ًّدا حــن تتخـ ُذ النســاء الـ ُملتــزِماتُ
الحجــاب ـ صفـ َة الدفــاع عــن اآليــة الـــمذكورة يف ُمحيـ ٍ
ـط علـــاين (الجامعــة
ِ
مثــا) .يف حالــ ٍة وحيــدة ـ كــا ُذكِــ َر ســابقًا ـ
األمريكيــة ً
دافعــت الطالبــاتُ
الـملتــزِمات الحجــاب ـ عــنِ الرجــال الــ ُمع ِّنفني ُملقيـ ٍ
ـات اللَّــو َم عــى النســاء
ٍ
ِ
عنــف مســمو ٍح بــه
«ذوات الكَيــد» اللــوايت يَســتَح ِق ْق َن مــا أصابهــ َّن مــن
يف الديــن اإلســامي حــن يكــون ُمســت َحقًّا .لك ـ ْن ،ويف حضــور رجــال الديــن
الـمسلـــمني ،يُس ـ َمع أصــواتُ النســاء الـملتـ ـزِمات ُمعتـ ـر ٍ
ِضات عــى امتنــاع
ـح أكــر تنا ُغـ ًـا
هــؤالء الرجــال عــن تجديــد أحــكام الديــن وتطويرهــا لتُص ِبـ َ
مــع تَب ـ ُّدل أحــوال األرسة وأفرادهــا.

أفــــكا ٌر ن ِ
رسل عىل لسان األشخاص الـــمشاركني
َـمطــ َّية يف ثنايا الكالم الــ ُم َ
ــب التعليميــة (طالبــات
يف هــذه الحلقــات الحواريــة ،وهــم إ َّمــا مــ َن ال ُّن َخ ِ
وطــاب جامع ِّيــن) ،أو مجتمعيــة (عامــات اجتامعيــات) ـ تَتســل َُّل أفــكا ٌر
نَ ِط َّيــ ٌة حــول الجنــدر .األفــكا ُر واالتجاهــاتُ التــي يُظـــ ِّهرها كال ُم فئــ ٍة مــن
أساســا« ،الطبائـ َع التــي ف ُِطـ َر عليهــا النســا ُء والرجــال»
الــ ُمتحاورين تتـــناولً ،
والسـ ِ
ـلوكات واالتجاهــات التــي تُع ِّبـــر عنهــا .فــإذا كان الرجـ ُـل ،مثـ ًـا،
واألدوا َر ُّ
قــد «ف ُِطـ َر عــى العنــف بـــموجِب رضورات البقاء» ،فإنه يَتعيَّـــن عىل الـــمرأة
التــي ف ُِطـ َرتْ عــى الحنــان والتضحيــة «مبو ِجــب أدوارهــا كـــأنثى» أ ْن تتح َّمـ َـل
ـول إىل بقــاء الجنــس
ومتاسـ ِكها (وصـ ً
عن َفــه ألجــل الحفــاظ عــى بقــاء أرستهــا ُ
البشـــري!) .يُقابلهــا ،ويف محاولـ ٍة لــ َنقدها ،أفــكا ٌر رافضـ ٌة تَـ ِ
ـي بــأ َّن صاح َبهــا
قــد وض ـ َع مــا هــو شــائ ٌع ،ومقبـ ٌ
ـول بــه و ُمتج ـ ِّذ ٌر يف الخطــاب العــام ،عــى
ِمحـ ّـك االختبــار الواقعــي ،واسـتَب َدلها بأخــرى أكــر تعبـ ًرا عــن أحــوال النســاء
والرجــال يف أيامنــا ،وأكــر تناغـ ًـا مــع ِش َع ـ ِة حقــوق اإلنســان.
إ َّن أفــكا ًرا كهــذه ،تُطلِــق نقاشً ــا يف الـــمجموعات الـــ ُمتحا ِورة شــبي ًها
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بالنقاشــات التــي تُديرهــا حلقــاتُ
النــص ،قيــ ُد النقــاشُ ،مثيـــ ًرا باعثًــا عــى تَف ُّح ِ
ــص األفــكار
ل ُيشــك َِّل
ُّ
ـخيص والجامعــي ســوا ٌء
والـــمعتقدات حــول الجنــدر يف مســا ِر التطـ ـ ُّهر الشـ ِّ
مــن َســطوة هــذه األفــكار ،أو مــن نـــمط التفكــر االســ ِتبعادي ـ العكــي
الـــمرافقِ لهــا.
ِخـــتــــا ًما ...أهمـــية الحوار و ُمس ِّوغ التـوثيـــق لــ ُمج َرياته يف ما سبق،
ٍ
ٍ
لقــاءات حواريــة حــول كتــاب
ــت يف
أمثلــ ٌة عــن أفــكا ٍر وات
ِّجاهــات طُ ِر َح ْ
العنـــف األســـري :رجـ ٌ
ـال يتكــلَّمون ،ر َعـــتها منظّمـ ٌة غري حكوميـ ٍة كانت هي،
(((1
ـلت بإصــداره  .اللقــاءاتُ هــذه
أيضً ــا ،راعيـ ًة للبحــث الـ ُمثــ َب ِت فيــه وت َكفَّــ ْ
تخصص ـ ٍة للكتــاب وللبحــث الـ ـ ُمث َبت فيــه؛ وأهميتُهــا
تُوفِّــر مراجع ـ ًة غــر ُم ِّ
تكم ـ ُن يف كَونِهــا ُمتن ِّوع ـ َة األصــوات وزوايــا النظــر فـ ـتُشكِّل ،بذلــك ،فســح ًة
أساســا ،فســح ًة إضافيـ ًة
مثينـ ًة ِعلـــميًّا للباحثــة .لكـ َّن هــذه اللقــاءات كانــتً ،
للتبــادل بــن الــ َمع ِنيِّني مبوضــوع البحــث ،أكان هــؤالء يف مجــال العمــلِ الــذي
تناولَـ ُه (كــا هي حــال العاملني االجتامعيِّني والــ ُمحامني والقضاة والـــمرشدين
النفســانيِّني والصحاف ِّيــن ،مثـ ًـا) أم يف موقــع التحضــر لــه (الطالبــات والطــاب
الجامع ِّيــن) ،أو الـــمهتمِّني الـ ـ َمع ِنيِّني بــه عا َّم ـ ًة (رجــال الديــن ،مجموعــات
ِ
َفعيل لــراك ٍة ُمفتــ َرضة
اللقاءات ،ويف وج َهتَيـــها ،ت ً
أي إ َّن هذه
ثقافيــة ،مثـ ًـا)ْ .
بــن الباحثــة والناشــطني والناشــطات يف العمــل االجتامعــي والثقــايف ،ومــن
تعبرياتهــا الع َمالنيــة .الرشاك ـ ُة هــذه وج ـ ٌه مــن وجــوه الـــمقاربة الجندريــة
للعمــل االجتامعــي ـ التَّـنـــموي( ((1الـ ُمتبَــ َّنا ِة من جانب الـــمنظَّامت ال ِّنســوية
عندنــا.
عــى صعيـ ٍـد آخــر ،فــإ َّن التوثيـ َـق لـ ـ ُمجريات هــذه الجلســات وتعمي َمــه
ـبق وأثـ َبـتـــنا يف مطلــع هــذه
( ((1هــي منظَّمــة «أبــــعاد :مــوارد للــ ُمساواة الجندريــة» ـ كــا سـ َ
الـمقالة.
( ((1هــذه الرشاكــ ُة مــن تَب ِ
ِعــات شــواغل ُمقــ َّررات مؤمتــر بيجِنــغ وت َحيِـــيناته الـــ ُمتتابعة.
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مبثابــة دعــو ٍة العتـــاد نـــموذ ٍج جديــر بــأ ْن يُحتـــذى .فـــفي إثبـ ِ
ـات تفاصيــلِ
ـص عــام ،يُؤ َمــل تقدي ـ ُم أمثل ـ ٍة ملـــموسة عــن َوقـــع
هــذه الـ ـ ُمجريات يف نَـ ٍّ
ـص ٍ
تخصـ ٍ
لبحث نُ ِّفـ َذ بـــمقارب ٍة جندرية،
الـــمعرفة الــ ُمق َّدمة عــى قــارئ غري ُم ِّ
ـيم لــ َمضمون
وعــن أوجـ ِه تفاعلــه معهــا ،وما ينطــوي ذلك عــى ت َف ُّح ٍص وتَقيِــ ٍ
البحــث قيــد النقــاش :أكا َن ذلــك بصــد ِد إضافاتــه أو قصــوره الـ َمعر ِفـــيَّني،
أو حساســيته الجندريــة الـ ُمتنـــبِّهة لحاجــات النســاء والرجــال أو ،أخــ ًرا،
حساســيته الثقافيــة ـ االجتامعيــة الـمتمثِّـــلة ،يف واحـ ٍـد مــن وجوههــا ،بعــدم
ٍ
ألطروحــات ُمســ َقطَ ٍة عليهــم مــن ُســلط ٍة
انصيــا ِع ُمنفِّــذ البحــث وكاتبِــه
(((1
معرفيــة أو «سياســية» ،أو حتــى ماليــةُ ،عليــا .
مــن موقــع الباحثــة والباحــث ،فــإ َّن هــذه الجلسـ ِ
ـات الحواريـ َة التــي ت ُدبِّــر
عق َدهــا الـــمنظّامتُ الراعيــة للبحــث الهــادف ـ بـــمثابة فســح ٍة يُس ـتَدعى،
األشــخاص الـ َمع ِنـــيّون بهــا ـ الناشــطات والناشــطون،
يف إطارهــا الـــمهني،
ُ
أساســا ،وعـــمو ُم ال ُق ـراء الـــمهتمِّني الســتكامل بَحثنــا :لتَصويــب اســتنتاجاته،
ً
ٍ
بحــث هــادف و َوض ِعهــا عــى َم ِّ
حــك
وإغنــا ِء مقتـــرحاته التــي تُذيِّــل ك َُّل
إمــكان التطبيــق .والحــوا ُر يُــيء أيضً ــا َصــواب الطرائق الــ ُمعت َمدة والوســائل
ويطــرح أســئل ًة إضافيــ ًة محتاجــة للـــمعالجة .تُوفِّـــر هــذه
الـــمستخدمة
ُ
الجلســات ،إىل ذلــك كُلِّــه ،امتحانًــا لـــمشاع ِر الباحثــة والباحــث ،يف الشــأن
خصوصــا ،والتــي يبعثُهــا فيهــا النق ـ ُد بوج َهيــه اإليجــايب والســلبي،
ـوي
ً
ال ِّنسـ ِّ
ـوب بــه دائــ ًـا!
ـمي مرغـ ٍ
وتعزيـ ًزا لتواضـعٍ علــ ٍّ

( ((1يُشــار ،كــا ال يَخفــى ،إىل ســلطة الجهــة الـــانحة الراعيــة للبحــث .هــي «تهمـةٌ» ت ُـــكال ِ
بخ َّفـ ٍة
لـــمعظم الـــمشاريع التــي ت ُنفِّذهــا منظّــاتٌ غري حكوميــة عندنا ،وإجـراء البحــوث واحد منها.
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مــلــحـــــق
ُمـلـخَّـــص الـكتــاب الـمنـاقــــش.

األسي :رجـ ٌ
ـال يتكــلَّمون،
الدراسـ ُة النوعيــة الـ ُمثـبَـــتة يف كتــاب العنـــف َ
نُ ِّفـ َذتْ ألجــل اس ِتكشـ ٍ
ـي ألحــوال الرجــال الذيــن ُيارســون العنـ َـف عىل
ـاف أ َّولــ ٍّ
رجل ،تســع ٍة
ر ً
زوجاتهــم .وقــد أُ ْج ِريَـ ْ
ـت لهــذا الغــرض ،مقابــاتٌ مــع أحـ َد عـ َ
ِ
ـمعروف بـ«قانون
منهــم نالــوا أحكا ًمــا ُمتـــفاوتة يف إطــار قانــون  ،2014/293الــ
حاميــة النســاء وســائر أفـراد األرسة مــن العنــف األرسي» ،واالثــ َنني اآلخ َريــن
يَلت ِمســان الـــمساعد َة النفســي َة لــدى ُمعالِ ٍج نفــي ،يف محاول ٍة منهــا للتخل ُِّص
مــن العنــف الــذي ُيارِســانه عــى زوجتَيهــا .تَـ َّم اللقــا ُء مــع ك ُِّل واحـ ٍـد مــن
الزوج/الــ َمبحوث
هــؤالء الرجــال يف مقابلتَــن :األوىل كانــت ُحـ َّر ًة تكــلَّم فيهــا ُ
عــن أحوالــه الراهنــة والـــمسار الــذي أفــى بــه أل ْن َيثُـ َـل أمــام القضــاء/أل ْن
ـاج النفــي ،ب َحســب الحالــة .والثانيــة ،كانــت شــب َه ُمق َّيــد ٍة ُسـ ِئ َل
ـس العـ َ
يلتمـ َ
ـمح ب َرسـ ِـم
خاللهــا الـ ـ َمبحوثون عــن أمــور ،ارتأينــا اإلجاب ـ َة عنهــا حيــث تسـ ُ
صــور ٍة أكــر اكتــالً ألحوالهــم .وقــد أُ ِعي ـ َد َصــو ُغ روايــات األزواج ألحوالهــم
تلخيــص كالمهــم وتبوي ُبــه ،ومــن ثــ َّم اســتُخ ِر َج ِت
باللغــة الفصحــى وتــ َّم
ُ
الثيامتُ /الـــمداراتُ التــي ت َِصـ ُـف أحوالَهــم النفســية واألرسيــة والعالئقيــة ،مبــا
فيهــا االختبــار الــذي عاشَ ــه هــؤالء بالتفاعــل مــع القضــاء الناظــر يف الدعــاوى
التــي أقا َمتهــا زوجاتُهــم ِض ّدهــم؛ وذلــك مــن وجهــة نظرهــم .وقــد تــا ذلــك،
قراء ٌة يف تلك الثِّيامت/الـــمدارات من منظو ٍر جندريَ ،ســعيًا لتَعيِـــن الـــموقع
ـس ـ اجتامعــي الــذي تَنع ِقـ ُد حولــه العوامـ ُـل التــي تُسـ ِّوغ لعنـ ِ
النفـ ِ
ـف هــؤالء
الصلــة بالتأهيل/الـــمساعد ِة
الرجــال ،وصـ ً
ـول إىل اســتنتا ِج التضمينــات ذات ِّ
النفســانية لهــؤالء الرجــال ،وتلك الـ ُمتعلِّـــقة بالـــمامرسات الـــمحيطة بتَطبيق
القانــون .2014/293
األزواج الذيــن ُيارســون العنـ َـف عــى
ـج هــذه الدراســة إىل أ َّن
َ
ت ُشــر نتائـ ُ
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زوجاتهــم ،يُعانــون مــن أزم ـ ٍة يف هوياتهــم الجندريــة .هــذه األزم ـ ُة ت َتجـ َّـى
يف شــعورهم بالعجــز عــن الســيطرة عــى زوجاتهــم وتَـــثبيته َّن يف أدوارهــن
االجتامعيــة .ويف أصــو ِل هــذه األزمــة تلكُّـــؤ ت َصــ ُّور ِ
ات هــؤالء الرجــال
ـت واقـ َع نســائهم،
واتجاهاتِهــم الجندريــة عــن اللَّحــاق بالتغ ُّيــرات التــي طالـ ْ
والنســا ِء عا َّمـ ًة يف الـــمجتمعات الراهنــة .وتُطلِـ ُـق هــذه األزمـ ُة عنفَهــم ،ألنهــم
يُدرِكــون التغيُّـ ـر ِ
ات الـــمذكور َة وكأنهــا تَ َع ـ ٍّد عــى رجولتهــم ،و«تَـــقزميهم»
بوضعهــم يف موقــع النســاء .هكــذا ُييس العنـ ُـف ر َّد فعــلٍ «طبيعــ ًّيا» ومحاول ًة
الســرجاع َهيبـ ٍة افتـــرضوها مــن بعــض امتيازاتهــم كرجــال .إ َّن مراجعـ َة هــذه
التصـ ُّور ِ
ات واالتجاهــات عــى ضــوء الواقــع تَبدو رضوريـ ًة لتصحيــح اإلدراكات
الجندريــة وإعــادة ُمالءمتهــا مــع الواقــع الراهــن للنســاء والرجــال.
ـنت رسديــاتُ الــ َمبحوثني «نِســيانَ» حــدوث العنــف
عــى صعيـ ٍـد آخــر ،بَ َّيــ ْ
/التقليــل مــن آثــاره ،بــل نُكرانــه ـ مــا يُشــر إىل
َ
التخفيف
مــن ِق َبلِهــم أو
َ
إدراكــه ،مــن جهتهــم ،ب َوصفــه مــن «طبيعــة األمــور» يف العالقــة بــن
/العالجي للرجــال الذيــن ُيارســون العنــف عىل
ي
الزو َجــن .إ َّن العمـ َـل التأهيــ َّ
َّ
زوجاتهــم ،يس ـ ُعه أن يجعـ َـل «تَذكُّ ـ َر» العنــف ،بالــكالم عنــهَ ،مدخـ ًـا لذلــك
تعمــل التداعيــاتُ  ،التــي يُطلِقهــا ذلــك الــكالم،
َ
أمــا بــأن
العالج/التأهيــلً ،
عــى كشــف الخلفيــة الـ ـ َمعرفية التــي تَح ِملُــه مــن التصــورات واالتجاهــات
الجندريــة .هكــذا يُصــار ،مبســاعدة الـمعالِج/الـــمرشد النفســاين ،إىل مراجعــة
ـتيعاب أخــرى
هــذه التصـ ّورات وتلــك االتِّجاهــات واإلفســاح يف الـــمجال السـ ِ
أكثـــر شَ ـ َب ًها بواقــع النســاء والرجــال راه ًنــا لتُــ ِ
ـرس ،بذلــك ،خلفي ـ ًة معرفيــة
ومؤسس ـ ًة لسـ ٍ
ـلوكات متناســبة معهــا.
وعاطفيــة مانِع ـ ًة لـ ـتَطبيعِ العنــف ِّ
ِ
اتجاهــات األزواج مــن تَد ُّخــل الدولــة
إىل ذلــك ،بَ َّيـــ َن ْت هــذه الدراســ ُة
األسيــة عــر القانــون 2014/293؛ وإِذ ا َّد َعـــى بعضُ هــم بالـــموافقة
يف الحيــاة َ
عــى ذلــك التد ُّخــل ،لكـ َّن كُلَّهــم أبــدوا تَح ُّفظًــا ،بــل اســتخفافًا وعــدا ًء ،تجــاه
األشــخاص والـــمؤسسات الــ َمع ِن َّية بتطبيقــه .عليــه ،فــإ َّن مراجعـ ًة لألســاليب
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التــي اعتم َدهــا القضــا ُء يف تطبيــق القانــون الـــمذكور والبحــثَ عــن آلِيـ ٍ
ـات
يفــرض أهميتَــه
التطبيــق أكثـــر فعاليــة ،هــو أمــ ٌر َحــر ٌِج
تجعــل ذلــك
ُ
ُ
َ
ـت جهـ ًدا يف ســبيل إقـراره
ـرص عــى إحقــاق العدالــة يف ِظـ ِّـل قانــونٍ بَذلـ ْ
الحـ ُ
الـــمنظّامتُ النســائي ُة العاملــة عــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء .إ َّن
التطبيـ َـق ال َجيِّــد لهــذا القانــون يُسـهِم يف إثبــات ِصدقيــة الحركــة النســائية يف
ـت
ُمطالبتهــا بــه ،ويُض ِعــف مــن ُحج ـ ِج القــوى الطائفية/األبويــة التــي َع ِملَـ ْ
جاهــد ًة عــى َعرقـــلة الترشيــع لــه.
كامل (الطبعة الثانية) يُـم ِكن اسرتجا ُعه من الرابط:
الكتاب ً
•
ُ
http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1494931986.pdf
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3

«ال يو َجـد أبحاث»

تـمـهيـــد يسو ُد بني الـــمهتمِّني باألبحاث والدراسات النسائية والجندرية
ِ
انطـــبا ٌع يُعبَّـــر عنــه بأشــكا ٍل مختلفــة ،وعــر قنـ ٍ
ـوات ُمتن ِّوعــة ،و َمفــاده أ َّن
األبحــاثَ عندنــا يف هــذا الحقــلِ «نــادرة» ،أو حتــى «غــر موجــودة» .وهــي
ـائل
عبــاراتٌ نَقــرأ أشــبا َهها نحــن األســاتذة ،الــ ُمرشفات والـــمرشفني عــى رسـ َ
وأطروحـ ٍ
ـات جامعيــة يف مشــاريع الطــاب ،يف ســياقِ تربي ـ ِر اختيــار مواضيــع
التســامح معهــا وإحالتُهــا إىل قصــو ِر
دراســاتهم .وهــذه العبــارات يَجــري
ُ
ايس الــذي يقــع فيــه ذلــك الـــموضوع،
معرفــة الطالب/الباحــث بالحقــل الــدر ِّ
لك ـ َّن قصــو َر معرفتــه يُص َّحــح ِب َحثِّــه عــى توســيعها.
لكــ ْن كيــف نــرى إىل مهت ِّمــن بالدراســات الجندريــة ،وبعضهــم باحثــن
وأســاتذ ٍة جامعيِّــن ،حــن يُطلِقــون الحكـ ـ َم نفســه؟
ـف لالنطـــباع يف صيــف ُ ،2019ع ِق ـ َد يف بــروت نــدو ٌة ((( شـ َ
ـارك
ُمخالِـ ٌ
ٍ
ســتقالت أو
فيهــا حــوايل عرشيــن باحثــ ٍة يف حقــل الدراســات الجندريــةُ ،م
ُمنـ ـتَ ٍ
ميات إىل مراك ـ َز للدراســات الجندريــة أو النســائية (ب َحســب التســمية
الـ ـ ُمعت َمدة) ،يف جامعـ ٍ
ـات عربيــة أو يف مراك ـ َز لألبحــاث .يف خريــف الســن ِة
ـت ســت ًة وأربعــن باحثًا
نفســهاُ ،ع ِقـدَتْ ورشـ ُة عمــلٍ إقليميــة((( يف عـ ّـان ض َّمـ ْ
ايس ِ
نفســه.
وباحث ـ ًة مــن الــرق األوســط وشــال إفريقيــا يف الحقــل الــدر ِّ
((( معهــد األصفــري للـــمجتمع الـــمدين والــ ُمواطَنة ،الباحثــات اللبنانيــات« ،رصــد وتوثيق تجـــارب
الدراســــــــــات الجندريــــــة يف الجـــــــامعــــات والـــمراكز البحثيــة العربيــة» .2019 ،يُنظَــر
عــى الرابــطhttps://bit.ly/3cryyX2 :
«»Status and Research Priorities of Gender Studies in the MENA Region
(((
Arab Centre for Social Research and Open Society, 2019 .
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إ َّن متابع ـ َة أعــا ِل هذَيــن الحدثَــن تُب ِّيـــن موق ـ َع الدراســات الجندريــة يف
األكادمييــا يف منطقتنــا ،ويف بالدنــا العربيــة عــى وجــه الخصــوص ،كــا الجهــود
بدعــم الباحثــن أنفســهم
الـــمبذولة لتَطويــر هــذا الحقــل الــدرايس ،إ ْن
ِ
والتشــبيك بينهــا ،أو بتَعزيــز دور الـــمواقع التــي تَض ُّمهــم .وإ َّن عق ـ َد هاتــن
الفعاليـــتَني يف غضــون بضعــ ِة أشــه ٍر يف الســنة الواحــدة حــول الدراســات
الجندريــة ومواقـعِ إنتاجهــا ،إنـــا يَـ ُّ
ـدل عــى وفــر ٍة يف اإلنتــاج يف هــذا الحقــل
دعت ،يف اآلونــة األخــرة ،لقــا َء
الــدرايس ،واق ًعــا أو أمـ ًـا ،وأ َّن هــذه الوفــر َة اسـتَ ْ
ِ
ومؤسســات ،والتع ُّر َف
ناســه ألجــل التعــارف الـــمتبادل فيــا بينهــم ـ أشـ ً
ـخاصا َّ
عــى إنتاجهــم ،ومــا يَتبــ ُع ذلــك مــنِ ابتــداع آلِ ٍ
يــات للتنســيق والتشــبيك
ـمؤسسات وبــن ناســها.
وتبــادل الخـرات والــ ُمخ َرجات بــن هــؤالء ـ بــن الــ َّ
البحثي
مــع ذلــك ،هنــاك َمــن «يتـــذ َّمر»((( مــن ضُ مــور ،بــل غيــاب ،اإلنتــا ِج
ِّ
يف حقــل الدراســات الجندريــة عندنــا .هــذه الورقـ ُة محاولـ ٌة للبحــث يف بعــض
ُ
أتنــاول ،فيــا يــي« ،ال
أســباب االنطبــاع الــذي يَح ِملُــه القائلــون بذلــك.
َمرئِــ َّية» األبحــاث يف الجنــدر التــي تُن ِتجهــا منظّــاتٌ نِّســوية ،حكوميـ ٌة وغــر
حكوميــة ،لكَونِهــا َمو ِق ًعــا مــن مواقــع إنتــاج البحــوث يف الدراســات الجندريــة،
عندنــا.
ـع ُمه َملــة تُنــ ِتج الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية أبحاث َهــا ألجــل ترشــيد
مواضيــ ُ
لصــو ِغ
نَشــاطاتها .هــذه الـــمنظّامتُ  ،حكوميــة أو غــر حكوميــة ،محتاج ـ ٌة َ
ٍ
ِ
ِ
فــردات
أولويــات برامجهــا و ُم
وخطــط ل َع َملِهــا ،ولتَعيِـــن
االســراتيجيات
شــعاراتها .األبحــاثُ والدراســات هــي التــي تجعــل هــذه جمي َعهــا
(اإلسـراتيجيات والخطــط والربامــج والشــعارات) ،قامئـ ًة عــى معرف ٍة ُمتَـ َبـ ِّيــئَة
منصــة زوم ،عق َدهــا الـــمركز العــريب للعلــوم
((( أق ـ ِّدم مثـ ًـا عــن ذلــك :يف نــدو ٍة افتـ ـراضية عــى َّ
ـت إحــدى الحــارضات يف كومنــت عــى
ـ
كتب
االجتامعيــة يف  17كانــون األ ّول (ديســمرب) ،2020
ْ
ُ
تتســاءل عــن أســباب غيــاب مراجــع حــول الجنــدر يف بالدنــا! رابــط الـــمركز:
الفايســبوك
https://bit.ly/3cxwVap
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 contextualizedبـــموضوع نشــاطها وبأوصــاف جامعاتهــا الــ ُمسته َدفة وبالبيئة
ـمؤسسية الـــمحيطة بالــ َمع ِنيِّني بهــا .لــذا ،فــإ َّن هذه الدراسـ ِ
ـات
اإلنســانية والــ َّ
غال ًبــا مــا تكــو ُن هادفــة ،ويكــون « ُمســتهلِكوها» جمهــو َر هــذه الـــمنظّامت
م ـ ْن عاملــن فيهــا ومنارصيــن لـ«رســالتها ورؤيتهــا» ،وذلــك يف أقـ ِّـل تقديــر.
إ َّن الـــمواضي َع التــي تناولَتهــا هــذه الدراســات((( تتـــركَّز ،يف معظمهــا ،يف
دائــرة انشــغاالتها الع َمليــة .هــذه االنشــغاالتُ تنــدرج يف إطــار الـــمقاربات
الدوليــة ،ومنظّـ ِ
َحصـ َـل
خاصـ ًة ،للتَّـنـــمية؛ فــا غــر َو أ ْن ت ُ
ـات األمــم الـــمتحدة َّ
الدراســاتُ ذاتُ العناويــن التــي تســتجيب لبنــود هــذه االنشــغاالت عــى
ال َّدعــم الـــادي .ويرتافــق هــذا الدع ـ ُم مــع «إهــا ٍل» لعناوي ـ َن قــد تكــون
أكــر را ِهنيـ ًة يف عمــل هــذه الـــمنظّامت .مــن أهـ ِّم هــذه القضايــا مثـ ًـا ،تلــك
التــي تَتوا َجـ ُه فيهــا النســا ُء يف مجتمعاتنــا مــع الســلطات الدينيــة ومحاكمهــا؛
الســلطات وال ِّنســويات الناشــطات تدور
والقضايــا الـ ُمتـــنازَع عليهــا بــن هــذه ُّ
حــول مواضيـعِ حضانــة األطفــال ،والـــمرياث ،واالغتصــاب الزوجــي ،والطــاق،
خمــس
والعنــف األرسي ...وغريهــا مــن القضايــا العائليــة((( التــي ت ُنظِّمهــا
َ
عــرة محكم ـ ٍة دين ّي ـ ٍة عندنــا.
هــذه الســلطاتُ الدينيــة عاليـ ُة الصــوت ومهيمنـ ٌة عــى مسـ ِ
ـاحات الحــوار
حــول هــذه القضايــا ،دون اســتثنا ِء تلــك التــي تُوفِّرهــا الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية،
نفســها .ســأق ِّدم مثـ ًـا عــى مــا أقوله :حــن تَع ِقـ ُد الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية حــوا ًرا
ُ
ـدوات أو مؤمتـر ٍ
يف إطــا ِر نـ ٍ
ـائل مــن األحــوال األرسية والشــخصية،
ات حــول مسـ َ
فهــي غالبًــا مــا تدعــو الشــخصيات الدينيــة مــن الـمسلـــمني والـــمسيحيني،
الذيــن ُيثِّـــلون الـــمحاك َم الدينيــة ،وتُف ـ ِر ُد لهــم فســح ًة فيهــا للتعبــر عــن
((( لــتَعداد بعـ ٍ
ـض مــن هــذه الـــمواضيع يُنــظَر يف مقال «مالمح من الـــمقاربة الجندريــة يف أبحاث
منظ ٍ
ّامت نِّسوية» (القسم الثاين من هذا الكتاب).
((( يُنظَــر يف مواقــع الـــمنظّامت ال ِّنســوية ،الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،للحصــول عــى معلومــاتٍ
َنـشغل بها هذه الـمنظّامت.
ُ
بالـمواضيع التي ت
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آرائهم حول الـــموضوعات الـــمذكورة .إ َّن هؤالء ،ال ِسـ َّيام شــيوخ الـمسلـــمني
منهــم ،غال ًبــا مــا يُ ِ
ســيطرون عــى الـــمشهد ب ُخطبهــم الطويلــة «البليغــة»
التــي تُكـ ِّرر أفكا َرهــم وحج َجهــم اإللهيــة الـــمعروفة التــي يُق ِّدمونهــا عــى أنها
ـؤال ،أو يُبــدون
صالح ـ ٌة عــر الزمــان والـــمكان .وهــم نــاد ًرا مــا يَطرحــون سـ ً
تــر ُّد ًدا ،أو اســتعدا ًدا للـــمناقشة .وأكرثهــم يُغــادرون بعــد إلقــاء خطاباتهــم.
ولعـ َّـل هيمنـ َة خطــاب الـــمحاكم الدينيــة عندنــا هــي ،يف ِشـ ٍّـق منهــا ،نتيج ٌة
للـــموقف الــ ُمرت ِّدد لل ِّنســويات ـ فهـ َّن لـــم يُق ِّدمـ َن حج ًجــا جيــد َة الصياغــة،
وبليغـ َة التأثــر ،حــول القضايــا الــ ُمتنازَع عليهــا لــ ُمواجهة ُحجـ ِج الســلطات
ـج محتاجـ ٌة صياغتهــا إىل دراسـ ٍ
ـكيل قاعد ٍة
ـات يسـ ُعها تشـ ُ
الدينيــة .هــذه ال ُحجـ ُ
معرفيــة ألجــل إزاحـ ِة ال ِّنـــقاش من تفســر النصــوص الدينية وإعادة تفســرها
مـرا ًرا وتكـرا ًرا ـ وهــو االنشــغال الــذي يُفضِّ لــه الـــمشايخ والك َهنــة ـ إىل ِفعلهــا
يف الواقــع .ذلــك الواق ـ ُع الـ ـ ُمتمثِّل مبعيــش النســاء والرجــال الــذي ت َشــه ُده
وتختبــ ُره الناشــطاتُ يف عملهـ َّن اليومــي .الجديـ ُر ِذكــره ،يف هــذا الـــمقام ،أ َّن
ـنوات األخــر َة شــهدتْ دراسـ ٍ
السـ ِ
ـات متفرقـ ًة حــول الـــمحاكم الرشعيــة وأث َـــر
أحكامهــا عــى النســاء والرجــال .هــذه الدراســاتُ ال ي ـزال تداولُهــا محصــو ًرا
يف فئـ ٍ
ـات «نخبويــة» ،ومحتاجـ ٌة للتَّعميــم يف جهـ ٍـد هــادف وسياسـ ٍة ُمعلَنــة.
تجــد ُر اإلشــارة إىل أ َّن النشــطاء اللبنانيِّــن لديهــم «قصـ ُة نجــا ٍح» يف تالقــي
النشــاط والدراســات إلنجــاح نشـ ٍ
ـوي ،كمثــا ٍل عــن األهميــة التطبيقيــة
ـاط نِّسـ ّ
لبحـ ٍ
ـت يف حقــل الدراســات الجندريــة ـ تتمثَّــل يف إصــدار القانــون
ـوث أُج ِريَـ ْ
ِ
ـمعروف بقانــون «حاميــة النســاء وســائر أفـراد األرسة اآلخريــن
 2014/293الــ
َّـــلت م ًعــا جــز ًءا مــن القاعــدة
مــن العنــف األرسي» .هــذه الدراســاتُ شَ ك ْ
الــ َمنطقية الداعمــة لــ ُمس ِّوغات رضورة الترشيــع لقانــونٍ يَحمــي الـــمرأ َة من
صاغت،
تآلف الـــمنظّامت غــر الحكومية التــي
العنــف األرسي ،والــذي حملَـ ُه ُ
ْ
بقيــادة منظّمــة «كـــــفى» ،القانــو َن الـــمذكور .هذه الدراســاتُ كذلك شكَّـــل
مضمونُهــا حج ًجــا عنــد مخاطبــة الجمهــور بشــكلٍ عــا ّم ،وعنــد الضَّ غــط مــع
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صانِعــي القــرار ،و ُمستشــاريهم مــن رؤســا ِء الـــمحاكم الرشعيــة والروحيــة
عندنــا .فـــهي قص ـ ُة نجــا ٍح للناشــطني/الباحثني ،وبالتــايل لدراســات الجنــدر،
ـتيعاب الــدروس الــ ُمستفادة منهــا.
يجــب االقـــتدا ُء بهــا واسـ ُ
ـت اإلشــار َة إليــه يف كالمــي هــو أ َّن تع ـ ُّد َد مراكــز األبحــاث التــي
مــا حاولـ ُ
ـاءات لــ َر ِ
تتـــناول الجنــدر ،وعقـ َد لقـ ٍ
صد مــا تَحقَّـــق منهــا ،يف عالـــمنا العــريب
ـول ب ُنــدرة دراسـ ٍ
يَنفــي القـ َ
ـات يف هــذا الـــمجال ،وأ َّن االنطبــا َع الــذي يحملُــه
بعــض األف ـرا ِد نا ِج ـ ٌم عــن أ َّن الـــمهتمِّني بهــا محتاجــون للـــمزيد منهــا ،ومــا
ٍ
مســاحات إضافيــة
هــو ُمض َمــ ٌر يف كالمهــم ،رمبَــا ،هــو حاجاتهــم لتَـــغطية
ألجــل توســيع ث َروتهــم الــ َمعرفية وشَ ـ ِ
ـحذ ُحججِهــم حول أمــو ٍر أساســية تؤ ِّجل
الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية البحــثَ فيهــا.
ـع الـمتــجا َهــــلة عنــد مراجعــة األدبيــات الــ ُمتعلِّقة مبوضــو ٍع
الـمراجــ ُ
أقــو ُم بالبحــث عنــه ،أُ ِ
الحـ ُظ العــد َد الضئيــل لعناويــنِ الدراســات التــي أجراها
خاصــ ًة إذا كانــت هــذه الدراســاتُ منشــور ًة باللغــة
مؤلِّفــون لبنانيــونَّ ،
ِ
صطلحات الجنــدر
ـاال عــى ذلــكُ :معج ًمـــا لـ ـ ُم
العربيــة((( .ســوف أُعطــي ِمثـ ً
رشتــ ُه منظّمــ ٌة غــر حكوميــة لبنانيــة؛ يف مقدمــ ِة هــذا الـــمعجم ي َّدعــي
ن َ
رش أنــه يهـ ُ
ـدف إىل « ...ال َّنـــظ ِر إىل االســتخدامات الــ َم َحلِّ َّي ِة للــ ُمصطلحات
النــا ُ
والســياقات التــي ظهــرتْ فيهــا ،وكيــف
والـــمفاهيم ،ودراســة تاريخهــا ِّ
ـلت» هــذه الـــمفاهي ُم ،عــر الحــدود الوطنيــة  .»...ويَظه ـ ُر أ َّن عــد َد
«انتـقــ ْ
عناويــن الدراســات الـ ـ ُمد َرجة يف ببليوغرافيــا هــذا الـــمعجم الـــمؤلَّف مــن
ر منهــا كتَبهــا
خمس ـ ٍة وعرشيــن َمدخـ ًـا هــو اثنـــتان وأربعــون ،ثالث ـ َة ع ـ َ
لبنانيــون ـ وهــذه األخــر ُة مكتوبـ ٌة جميعهــا باللغــة اإلنجليزيــة ومنشــور ٌة يف
ٍ
ُتــب باللغــة اإلنجليزيــة.
دوريــات أو ك ٍ
((( يُنظَر يف «مالمح من الـمقاربة الجندرية »...القسم الثاين من هذا الكتاب.
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/الـــمصطلح « ُعـنـــف» يف هــذا
الـمدخل
َ
ل َنأخــ ْذ عــى ســبيل الـــمثال،
َ
ر التــي تـ َّم
الـــمعجم ،لــ َي َّ َ
تبي أ َّن أرب ًعــا مــن الـــمراجع مــن أصــلِ الثالثـ َة عـ َ
االستشــها ُد بهــا مــن تأليــف لبنان ِّيــن ،وجميعهــا منشــور ٌة يف مجـ ٍ
ـات إنجليزية.
تجــد ُر اإلشــارة إىل أ َّن ويذريــدج وأُســطا كانـــتا قــد جم َعتــا ،قبل سـ ٍ
ـت
ـنوات ِسـ ٍّ
بصــدد الــكالم عنــه ،ببليوغرافيــا تفصيلي ـ ًة
مــن نَ ـ ِ
ر الـــمعجم الــذي نحــن َ
عــن «العنــف ضــد الـــمرأة» يف لبنــان ،وهــا وج َدتــا يف تقريرهــم الـــمنشور
ُ
الهدف من الـــمعجم
عــى اإلنرتنــت مئـ ًة وخمســن عنوانًــا ذا ِصلــة .فـــإذا كان
الســياق الـــمجتعي اللبنــاين ،لـــاذا ت َجــري
هــو وض ـ َع مصطل ـ ِح العنــف يف ِّ
اإلشــار ُة إىل القليــل فقــط مــن العناويــن اللبنانيــة التــي أث َبتَـ ـتْها الكاتبـــتان؟
َ
إهامل
لـــاذا لـــم يَ ِتـ َّم ذكـ ُر الببليوغرافيا الـــمذكور ِة مــن ضمن الـــمراجع؟ إ َّن
الـــمؤلِّفني اللبنان ِّيــن يف دراسـ ِ
خاص ًة،
ـات الزمــاء الباحثني الـــمكتوبة بالعربيــةَّ ،
مســأل ٌة ينبغــي التوقُّـ ُـف عندهــا ،وال تَستـــثنى الباحثـ ِ
ـات ال ِّنســويات مــن هــذا
اإلهــال.
ـي عــن القــول ،إ َّن إهـ َ
ـال األدبيات الـــمكتوبة بالعربية((( حــول الجندر،
َغ ِنــ ٌّ
ال يــؤ ِّدي فقــط إىل إفقــا ِر القاعــدة الداعمــة للبحــوث بشــكلٍ عــا ّم ،بــل إنــه
يحر ُمهــا مــن الحساســية القَـــ ِّيمة جــ ًّدا لبحــوث الجنــدر ،بشــكلٍ
خــاص؛
ّ
وذلــك ل َكــونِ الجنــدر تعري ًفــا :خاصي ـ ًة ثـــقافية .اللغ ـ ُة ليســت ُمج ـ َّر َد ناقــلٍ
بــريء لـــمعاين الجنــدر ،بــل إنهــا يف أصــلِ تكويــن هــذه الـــمعاين .إىل ذلــك،
َ
إهــال البحــوث الســابقة يف عــرض األبحــاث قــد يُفــي إىل النفــول
فــإ َّن
والتك ـرار .لك ـ ْن مــا هــو أكــر رض ًرا لبحــوث الجنــدر هــو حرمــا ُن مجموع ـ ِة
الـــمؤلَّفات حــول الـــموضوع مــن تراكُـ ِـم الـــمعرفة الــذي تَشـتَ ُّد الحاجـ ُة إليــه
((( إ َّن اإلشــار َة إىل األدب الـــمكتوب باللغــة اإلنجليزيــة (أو الفرنســية) للـــمؤلفني اللبنانيــن ليــس
عــذ ًرا الســ ِتبعاد الـــمراجع الـــمكتوبة باللغــة العربيــة حــول الـــموضوع قيــد الدراســة.
هــذا اإلهـ ُ
ـال غــر ُمبـ ـ َّررٍ ،حتــى لــو كانــت الرتقي ـ ُة األكادمييــة تعتم ـ ُد بشــكلٍ حاســم عــى
اإلشــارة إىل الدراســات الـــمكتوبة باللغــة اإلنجليزيــة أو الفرنســية .حنفــي وأغانيتــس ،البحــث
العــريب ومجتمــع الـــمعرفة :رؤيــة نقديــة جديــدة ،مركــز الوحــدة العربيــة ،بــروت.2015 ،
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للبنــاء عليهــا ،ومســاعدة الباحثــن الــ ُم ِ
قدمني عــى تنفيــذ أبحـ ٍ
ـاث شــبيهة عىل
وصقلهــا.
االرتقــاء بأبحاثهــم َ
إهامل الـــمراجع ِ
َ
الصلــة بـ«الجندر»
وهــل مــن رضور ٍة للتأكيــد عىل أ َّن
ذات ِّ
ـرك انطبا ًعــا بأ ْن «ال وجو َد لـــمراجع» تتــ ُ
تـ ُ
ـناول الجندر؟
ال َّنـشـــر واالنـتــــشار الكُــتَّاب يف العالـــم العــريب ،والباحثــون ضم ًنــا،
يُعـ ِّـرون باســتمرا ٍر عــن َأســفهم ِلضيــق نطــاقِ انتشــار أعاملهــم .وعــى الرغــم
مــن الـــمحاوالت الـ ُمتـــف ِّرقة إلنشــاء مواقـ َع إلكرتونيـ ٍة لــ َنرش عناويــنِ هــذه
األبحــاث ،أو حتــى ُمســتخل ٍ
َصات لهــاَّ ،إل أ َّن وجــو َد هــذه الـــمواقع غــ ُر
ُمعلَــنٍ عنــه ،وأغلبهــا ال يجــري تَحيِـــن موجوداتِهــا .والـــمراك ُز النســائية التــي
خاصـ ٌة بهــا ،أو مراكـ ُز للـــمعلومات ،مثـ ًـا ،غــر معروفـ ٍة مــن
لديهــا مكتبــاتٌ َّ
را .وإذا أخذنــا
العمــوم ،أو أ َّن اســتعاملَها متـ ٌ
ـاح لـذَوي وذوات االمتيــازات ،حـ ً
(((
منشــور ِ
ات الـــمنظّامت ال ِّنســوية مثـ ًـا ،فــإ َّن ال ُّن َس ـ َخ اإللكرتونيــة موجــودةٌ،
غال ًبــا ،عــى مواقعهــا اإللكرتونيــة تحــت عنــوان «مؤلَّفــات» ،لك ـ َّن الورقي ـ َة
منهــا متاحـ ٌة لعضــوات الـــمنظّمة ولحلفائهــا فقــط .قــد نج ُدهــا عــى رفــوف
الـــمكتبات الجامعيــةَّ ،إل أنهــا غ ـ ُر متاح ـ ٍة للـــمكتبات التجاريــة أل َّن رعــا َة
هــذه الـــمنشورات يحظــرون بيعهــا ،األمــر الــذي يُ ِح ـ ُّد مــنِ انتشــارها.
عــى أ َّن مــا يطــول إىل الدراســات واألبحــاث ِ
الصلة بالجندر ،أ َّن مســأل َة
ذات ِّ
ـتص عــى اإلعــام عــن صدورهــا ،وال عــى َجــودة توزيعهــا .إ َّن
انتشــارها ال ت َقــ ِ ُ
ـرض توفـ َر ال ُفـ َر ِص للــ َمع ِنيِّني بهــا ألجل
الغايـ َة مــن إصــدار هــذه األبحــاث تفـ ُ
ـاج األمــر ابتــكا َر طُــرقٍ
ضــان االطِّــاع عــى الـــمعرفة الــ ُمنتَجة فيهــا ،فيحتـ ُ
ـمح بذلــك .مــن هــذه الطــرق مثـ ًـا ،إجـرا ُء مناقشـ ٍ
ـات جامعيـ ٍة مــع
فعالـ ٍة تسـ ُ
الصــدد ،إىل مســأل ٍة مثــرة لالســتغراب ،وهــي أ َّن «الهيئــة الوطنية لشــؤون الـــمرأة
((( أشيـــر يف هــذا َّ
ـض الـــمنشورات الصــادرة
ـت مــن قامئــة الـــمنشورات عــى موقعهــا بعـ َ
اللبنانيــة» قــد َح َذفَـ ْ
ـبقت ت َعيِـــن الهيئــة الحاليــة ،وهــو تـــا ًما مــا فعلَـــته الهيئــات الســابقة!
عــن الفــرة التــي سـ ْ
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ـص (تقريــر ـ كتــاب ـ عــرض تقدميــي)
هــذه الجامعــات بعــد تَزويدهــم بالنـ ِّ
بعض الـــمنظّامت ال ِّنســوية
الــذي يُوثِّــق الدراسـ َة الــ َمع ِن َّية .وهــو ما تقــوم به ُ
ـكل اآلراء »...القســم الثــاين مــن هــذا الكتــاب).
(يُنــظَر يف «فســحة لـ ِّ
رش دراســاتها
إ َّن الجهــ َد الــذي تبذلُــه
ُ
بعــض الـــمنظّامت ال ِّنســوية لـــ َن ِ
ِ
والجامعــات الذيــن
خاصــ ًة ،يقــو ُم عــى اعتقــا ٍد بــأ َّن األفــرا َد
الجندريــةَّ ،
يضعــون أنفســهم ،أو يجــري وض ُعهــم يف موقــعٍ للتعامــل مــع قضايــا
الجنــدر (كــا هــي حــال بعـ ِ
ـض الناشــطات والناشــطني يف العمــل االجتامعــي
ال ِّنســوي) ـ ال يَتمتَّعــون ،بالــرورة ،بالحساســية الجندريــة .إذ إنــه ،ولــدى
تقديــم ال ِعلَــلِ والحجــج التــي تدعــ ُم القــرار ِ
ات الـــمتعلق َة بالجنــدر ،مييــل
األفــرا ُد إىل االعتــاد عــى ِ
ـــس الـــمشرتك  common senseواإلحالــة إىل
الح ِّ
الـــمعارف الشــائعة («الحكمــة الشــعبية»)؛ عــى أ َّن كلَيهــا ،الحـــس
ــم
الـــمشرتك والـــمعارف الشــائعة ،يف العــادةُ « ،ملـ َّوث َـــان» باألفــكار وال ِق َي ِ
ـتيعاب نتائـ ِج الدراســات ِ
الصلــة
ذات ِّ
الـ ُمتح ِّيـــزة جندريًّــا التــي قــد تُعيــق اسـ َ
ـمناقشات التفاعليـ َة ألبحـ ٍ
ِ
ـاث يف حقــل الدراســات
وتضميناتهــا الع َمليــة .إ َّن الــ
الجندريــة هــي طريقــ ٌة فَعالــ ٌة لتَحــ ِّدي األفــكار الـ ُمتح ِّيـــزة جندريًّــا،
ـبيل لإلفســاح يف الـــمجال ل َعـ ِ
ـرض األفــكار القامئــة عــى النتائــج
وتُ َـ ـ ِّه ُد السـ َ
واالســتنتاجات البحثيــة .وتجرب ـ ُة ُمد ِّربـــي الحساســية عــى الجنــدر تدع ـ ُم
مــا نقولــه؛ ففــي جهودهــم لتَوعيــة األفــراد أو الـــمجموعات بـ«الجنــدر»،
ـذل هــؤال الكثـ َر مــن الجهــد لتفكيـ ِ
يَبـ ُ
ـك األفــكار وال ِق َيـ ِـم الراســخة الــ ُمتعلِّقة
بالجنــدر .فـــطريق ُة التفاعــل الـــمقرتحة ،وفـ َـق خرباتهــم ،واحــد ٌة مــن أكــر
الطــرق فعاليــ ًة لذلــك.
أي إ َّن ق ـراء َة نصـ ٍ
ـوص حــول الجنــدر قــد ال تكــون كافي ـ ًة لـ ـبَثِّ الـــمعرفة
ْ
ـي عــى االســتيعاب يف بِنيــة النــاس الـ ـ َمعرفية؛
حــول هــذا الـــمفهوم ال َعـ ِ ِّ
وألجــل ُمواءمتــه مــع التَّــ ِ
ـاج األم ُر إىل
ـرسيامت الـ ُمستـــق َّرة يف هــذه البنية ،يحتـ ُ
ـتحداث فسـ ٍ
ِ
ـحات حواريـ ٍة ألجــل توضيــح معانيــه،
مواكبـ ِة اســتيعابه عــر اسـ
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ذات تطبيقـ ٍ
وإرســا ِء قاعــد ٍة متيـــن ٍة للـــمهتمِّني بالجنــدر كأدا ٍة تحليليــةِ ،
ـات
نِضاليــة.
نجعــل األبحــاثَ يف حقــل الدراســات الجندريــة
ُ
مــا ال َعــمــــل؟ كيــف
َمنـظورة؟
ً
أول :إ َّن التوصيـ َة التــي صــدرتْ عــن النــدوة التــي نَظَّ َمهــا مركــز أصفــري،
وتج ُّمــع الباحثــات اللبنانيــات ،التــي ُذكِـ َرتْ ســابقًا ،والتــي تَدعــو إىل تشــكيلِ
رابط ـ ٍة تض ـ ُّم الباحثــات والباحثــن يف حقــل الدراســات الجندريــة يف العالـــم
العــريب ـ هــي خطــو ٌة ها َّم ـ ٌة يف البــدء لـ ـ ُمعالجة الـــمسائل التــي ذكرناهــا.
ـمطلوب إنجازهــا هــي العمــل عــى َرصـ ِـد الـــمواضيع التي
والـــمهم ُة األوىل الــ
ُ
ٍ
لـــمزيد مــن
ـاج
ُعولِ َجـ ْ
ـت يف حقــل الدراســات الجندريــة ،وتلــك التــي تحتـ ُ
الـــمعالجة؛ وذلــك عــر تجميع ك ُِّل الببليوغرافيات الــ ُمن َجزة يف واحد ٍة شــاملة،
و َدمجِهــا يف قواعــد البيانــات ذات الصلــة ،وإيجــاد آليـ ٍة لتَحيِــ ٍن ُمســتمر ،أو
تحل مشــكل َة التــراكم والنفول ف َحســب،
دوري ،لهــا .إ َّن ببليوغرافيــا شــامل ًة ال ُّ
ٍّ
لكنهــا ت ُوفِّــر أيضً ــا ،أدا ًة إرشــادية للـــمؤسسات الـــانحة للباحثــات والباحثــن
لتَعيِـــن الـــموضوعات البحثيــة الـــمحتاجة للــ ُمعالجة .هــذا مــرو ٌع ب َرســم
مراكــز األبحــاث الحكوميــة وغــر الحكوميــة.
الغــرض مــن البحــث الــذي يُنفَّــذ لصالــح الـــمنظّامت
لـــا كان
ُ
ثان ًيــاَّ :
السعـــي إىل انتشــاره أيضً ا،
ر عــى كتابــة التـــقرير حوله ،بل َّ
ال ِّنســوية ال يقتــ ُ
فإنــه ولــدى تَصميــم البحــث يف حقــل الدراســات الجندريـة ،ينبغــي تحديـ ُد
الفئــات الــ َمع ِنية بــه ،وتحديـ ُد وســائل نــره بينهــم ،و َرصـ ُد الـــموارد التــي
ـمح بذلــك لجعلهــا بنـ ًدا مــن ضمــن بنــود موازنـ ِة تنـــفيذ البحــثُ ،مسـ َبقًا.
تسـ ُ
ثالثًــا :إ َّن للدوريــات الجا ِمعيــة ،أو تلــك الصــادرة عــن مراكــ ِز األبحــاث
يف بالدنــا العربيــة ،دو ٌر يف نــر الدراســات الـــمكتوبة بالعربيــة وانتشــارها؛
وذلــك بالطَّلــب الرصيــح إىل الباحثــن الراغبــن يف النــر فيهــا رضور َة اإلحالــة
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إىل الدراسـ ٍ
ـات العربيــة .ويَتع َّيـــن عــى ُمحكِّمــي هــذه الدراســات أ ْن يحســبوا
ذلــك مــن ُمس ـ ِّوغات قبــول البحــث للنــر.
راب ًعــا :إذ ت ُكتَــب بحــوثٌ تتـــناول أوضا َعنــا بلغـ ٍ
ـات أجنبيــة ،فــإ َّن تشــجي َع
ترجمــ ِة النصــوص البحثيــة مــن األجنبيــة إىل العربيــة هــو مهمــ ٌة ينبغــي
االلتـــفات إليهــا ألجــل إغنــاء الـــمكتبة العربيــة بهــا .إ َّن هــذه الرتجمـ َة مــن
مهــا ِّم الوحــدات الجامعيــة والـــمراكز البحثيــة للدراســات الجندريــة.
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القسم الثالث
شـؤون اللـبـنانـيات وقـضايـاهـن
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1

األمومة و َع ْيشُ ها عىل َصفحات الفايسبوك

ـر ال َبـ ْوح عــن األمومــة .يتكلّــم الرجــال والنســاء
تقديــم يف عيــد األ ّم يحـ ُ
بحــب كبــر ،ويدركــون أ ّن
عــن أ ّمهاتهــم .يقابلــون بَــذل الــذات والعمــر
ٍّ
ـب غــر الـــمرشوط الــذي غمرتهــم أمهاتهــم
ح ّبهــم ألمهاتهــم ال يرقــى إىل الحـ ِّ
بــه((( .واأل ّمهــات يف عيدهــن يلعــن «دور األم» .يصادقــن عــى كالم بناتهــن
وكل
وأبنائهــن .يؤلّفــان م ًعــا ثنائ ًّيــا متناغـ ًـا وفّــر لهــا الشــعراء والـــمطربون ُّ
أقــوال وأنغا ًمــا ،يســتعريونها يف يــوم هــو بدايــ ٌة ألجمــل فصــل يف
ً
الف ّنانــن
كل ســنة.
الســنةّ ،
بــكل النــاس وألشــكال
لكــن ،حــن وفّــر الفايســبوك الفســح َة الـــمر ِّحب َة ّ
التعبــرات الـــمتن ّوعة ،تســلّل إىل صفحاتــه مؤلِّفــون اكتشــفوا ،واكتشــف
أصدقاؤهــم معهــم ،أنّهــم مــا عــادوا محتاجــن الســتعارة أقــوال «الخ ـراء»
كل مــا
ـمختصني ،وأصبحــوا ُم َولِّفــي أفكارِهــم ومشــاعرِهم للتعبــر عــن ّ
والــ ّ
ـال
ـح أ ّن كث ـ ًرا مــن هــؤالء ،رجـ ً
يحلــو لهــم ...األمومــة وعيشــها ،ضم ًنــا .صحيـ ٌ
ـمختصني إياهــم يف يوم عيــد األم ،وبق َيــت أمهاتهم
ونســاء ،اســتعادوا أقــوال الــ ّ
موضــو َع كالمهــم؛ لكــن مــا هــو مثـ ٌر لالهتــام أ ّن كثـرات مــن النســاء اتخذن
ذواتهــن مواضيــع للــكالم ،وتكلّمــن عــن اختباراتهــن الذاتيــة لألمومــة .هــؤالء
األمهــات قالــوا كال ًمــا عاديًّــا وشــخص ًّيا وبعــروه عــى أيّــام الســنة كلّهــا بلُغــة
نـ ِ
ـرة ،تدفّقــت بسالســة تُســابق األفــكار والـــمشاعر ،غــر وجِلــة وال مــر ّددة،
((( الـــمبالغة يف إظهــار الحــب يقابلــه كــره عظيــم تعرفــه جيــ ًدا آذان الـــمحلّلني النفســيني يف
عياداتهــم الـــمغلقة ،وتلـــمس بعــض أشــكاله ،وإن بدرجــة أقــل ،آذان الســيكولوجيني عمو ًمــا.
وقــد عالجــت أدبيــات علـــم النفــس والتحليــل النفــي عالقــة األم ـ االبــن(ة) مــن وجهــة نظــر
االبــن(ة) بوفــرة ،فيــا هنــاك نــدرة يف دراســة العالقــات باالتجــاه اآلخــر .هــل نجــد تعب ـرات
لهــذا الكــره يف الفنــون ،مثـ ًـا؟
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وكل الفنانــن عــى
تــي برتاخــي ســلطة «الـــمختصني» مــن شــعراء ومطربــن ّ
مواضيــع كالمهــم وأشــكال تعبرياتــه(((.
ـض مــا قرأتــه مــن خواطــر((( كت َبتهــا صديقــايت
يف مــا يــأيتْ ،أس ـتَعر ُِض بعـ َ
االفرتاضيــات عــن عيشــهن ألمومتهــن عــى صفحاتهــن الفايســبوكيّة((( .لَســن
كث ـرات ،وأكرثهــن شــابات .بعضهــن أ ّمهــات ،وبعضهــن راغبــات يف األمومــة
لكــن هنــاك ،أيضً ــا ،رافضــات لهــا .يتكلّمــن عنهــا كيفــا ِشــن ،وتــروي
ـت أو
الواحــدة منه ـ ّن عيشــها ألمومتهــا يف توقيتهــا الخــاص بهــا :حــن حملـ ْ
ـت أو حــن أجهضــت جنينهــا .تتكلّــم أخــرى عــن األمومــة حــن
حــن أنجبـ ْ
تشــعر أ ّن «قطــار» األمومــة قــد فاتهــا ،أو «تدافــع» ثالثــة عــن خيارهــا النابــذ
لألمومــة حــن تلومهــا صديقاتهــا ،أو تق ّرعهــا قريباتهــا ألنهــا َح َر َمــت ذاتهــا
«نعمــة» األمومــة .فاألمومــة بــكل أشــكالها ،أكانــت متحقّقــة أم مض َمــرة ،أو
غــر مرغــوب فيهــا ،يف بدايتهــا قبــل حدوثهــا أو بعــد ذلــك بســنوات عديــدة...
تالحــق عيشــهن بـــمناسبة عيــد األم ،أو بدونهــا.
تعميــا؛
مــا قالتــه هــؤالء الشــابات كالم الشــابات قلّــا يكــون
ً
وصــف لـــمشاعر وســلوكات ومواقــف ،وتدويــن ألحاديــث
يف كتاباتهــن
ٌ
((( يُــرى الـــمقدم التــي صــدر كتابهــا الفريــد العــام الـــايض ( ،ينظــر الح ًقــا) تحــثُ عــى الـــمزيد
مــن ذلــك البــوح؛ فهــي حثّــت النســاء يف عيــد األم األخــر  21آذار (مــارس) 2021 ،عــى قــول
(تخصيصــا)
آخــر .كتبــت عــى صفحتهــا الفايســبوك ّية« :بـــمناسبة عيــد األ ّم ،تكتــب النســا ُء
ً
عــن أ ّمهاته ـ ّن ،يتنافســن يف توصيــف عواطفهــن الجارفــة حيــال األمهــات الـــمكتفيات بــدور
را ،يف ســبيله يرصفــن أعامرهــن عازفـ ٍ
ـات عــن وجوهه ـ ّن األنثويّــة األخــرى أمــار ًة
األمومــة ح ـ ً
عــى اكتفائه ـ ّن والتزامه ـ ّن الصــارم بصــورة األمومــة الـ ـ ُمثىل ،حتّــى إذا مــا حــان الــكالم عــن
تجربــة ذواتهــن األموميــة ســا َرعن إىل «إطفــاء ال ّنــور» والســقوط يف العتمــة! ...يــا نســاء العالـــم
ات ِّحــدن لخلخلــة الصــورة األموميــة الـــمكذوبة و للخــروج إىل الضــوء بكتابــات صادمــة ،صادقــة
ورصيحــة! وتُعلّــق إحــدى صديقاتهــا عــى خاطرتهــا« :فلتكــن دعــوة لبدايــة خــارج الـــألوف
مــن حيــاة النســاء وقــد خنقتهـ ّن التقاليــد والـــمحرمات.»...
((( الخاطرة وجمعها خواطر هي ترجمة لـ .status
((( أكــر الـــمذكور خواطــر ،عــدد منهــا مقــاالت منشــورة يف الـــمجالت ،لكــن مولِّفاتهــا أعــدن نرشها
خاطرة عىل صفحاتهن الفايسبوك ّية.
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وترصيحــات ،واســتعادة لحكايــات عــن أمومتهــن وعيشــها ،أو أحيانًــا عيــش
خاصــة
ـص حكايـ ًة ّ
أمومــة نســاء مــن معارفهــن ...وكلّهــا تــي بــأن كاتبتهــا تقـ ّ
بهــا .وتفاصيــل هــذه الحكايــة خالي ـ ٌة مــن «الغرائــب» ،وتعبرياتهــا ،بعكــس
مــا كان يشــيع يف عيــد األم ،بســيطة وخاليــة مــن التشــبيهات واالســتعارات
ـادي» ،ولعـ ّـل مــا جــاء فيــه قــد تداولتــه
والكنايــات اإلنشــائية .كالمهــن «عـ ّ
نســاء كثـرات يف مــا بينهــن شــفويًّا ،لكــن لهجــة قائلتــه تنــ ّم عــن «اســتثنائية
مــا» تســتحق التدويــن .وهــي إذ تــروي تبتكــر أبجديــة التعبــر عــن مشــاعر
ـش يتجاذبه قطبــان متناقضان
وانفعــاالت وأفــكار ومواقــف لنســاء يف موقعٍ هـ ّ
كل واحــد منهــا أفضليتــه وأســبقيته عــى اآلخر :فالـــمرأة
ومتجــاوران ،وميــي ّ
يف الــكالم /البــوح عــن عيــش األمومــة ،هــي فــرد فريــد ومنفــرد ،ويف الوقــت
نفســه هــي طــرف يف عالقــة تبــدو وكأنّهــا تكتشــفها خــال التعبــر عنهــا .ثـ ّم
كل الباقــن ـ الــزوج
هنــاك طــرف ثالــث محيــط بهــذه العالقــة الثنائيــة هــو ّ
واألهــل واألصدقــاء واألطبــاء والكتــب واإلعــام والديــن والثقافــة .وموقــف
األمهــات مــن هــذا الثالــث ال يســتقر عــى حــال :هــل هــو مرجــع ثقــة ينبغي
اإلحالــة إىل خربتــه ألجــل إدارة عالقــة الثُنــايئ؟
هــذه الـــمقالة محاولــ ٌة أوليــة لرصــد معــانٍ لألمومــة يف بــوح األمهــات
الشــابات عــن عيشــهن كأمهــات((( عــى صفحاتهــن الفايســبوك ّية .فهــل تــي
هــذه الـــمعاين بتكويــنٍ مختلــف عـ ّـا عهدنــاه لألمومــة ولعيشــها؟
[أ] الحــارض الباقــي يف الــكالم الـــمرسل عــن األمومــة عــى صفحــات
الفايســبوك ،يبــدو عيشُ ــها مثقـ ًـا باألفــكار والـــمشاعر واألحــكام ،وموضو ًعــا
للتأمــل والـــمراجعة ،يســتحق أن يُحــى وأن تــد ّون تفاصيلــه وت ُنــر عــى
رأســا عــى عقــب؛ وبالدنا «الســعيدة»
رض قلــب حيواتهــن ً
((( لــن أتنــاول أمهــات تع ّرضــن لحــادث ّ
فيهــا الكثــر مــا يُحــدث انعطافــات يف حيــوات األمهــات (واآلبــاء طب ًعــا) .الالفــت أن بــوح
را ،واســتُدعيت آالم األمهــات اللــوايت فقــدن
األمهــات يف عيــد األم لهــذا العــام كان مختــ ً
أوالدهــن يف الـــآيس التــي حلّــت بنــا يف الســنة الفائتــة.
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مــلء الفضــاءات الـــمتاحة .نبــدأ بـــا ألِفنــاه مــن هــذا الــكالم ،ما هــو حارض
ـول
وبــاقٍ  ،بــد ًءا بالرغبــة يف الطفــل ،مــرو ًرا بــكل مفاصــل هــذا االختبــار وصـ ً
إىل إنهــاء الـــمه ّمة ـ وتوقيتــه تحقيــق األبنــاء والبنــات لرشــدهم وانفصالهــم
عــن أمهاتهــم.
الـــمسؤولية والتضحيــة «الـــمسؤولية والتضحيــة» ـ صفتــان قلّــا ت ُذكــر
الواحــدة منهــا يف الــكالم الشــائع حــول األمومــة دون األخــرى بــل هــا،
وفــق دراســات رص ـ َد ِت الســات الـــملحقة بالنســاء والرجــال ،مــن ســات
األنوثــة الـــمرغوبة يف ثقافاتنــا االجتامعيــة .ويف خواطــر الشــابات لـــم ي ِغــب
ـول أو رفضً ــا .هكــذا وصفــت رويــدة الشــعور الــذي تـــملّكها
أي منهــا ،قبـ ً
ٌّ
حــن أنجبــت مولودهــا األ ّول ،متن ّبهــ ًة إىل أ ّن هاتَــن الصفتَــن ـ التضحيــة
والـــمسؤولية ـ ال تلتحقــان تلقائيًّــا باألمومــة ،وفــق مــا هــو شــائع ومتض ّمــن
لــدى وصفهــا بـ«الغريــزة» .وقــد رافــق شــعو َرها ذلك تعزيـ ُز قناعتها بــأ ّن «...
األمومــة هــي رحلــة طويلــة مــن الـــمسؤولية ...التضحيــة ...وأســئلة ال تنتهــي
ـرب؟».
عــن كيــف ومــاذا نُـ ّ
أمــا إلســا فقــد ع َرفــت ،وقبــل أن يولــد طفلهــا ،عذابًــا وقل ًقــا وخوفًــا مــن
عجزهــا عــن تح ّمــل الـــمسؤولية ،لكنهــا مــا لبثــت أن تراجعت جمي ُعهــا ليحل
محلّهــا ثقــة بالــذات ونض ًجــا وقــوة بعــد الــوالدة مختــر ًة مــوت «البنــت
الضعيفــة والجبانــة ...صــار يف محلّهــا م ـرا بتــاكل راس ال ّنمــر».
وعنايــة التــي وجــدت نفســها أ ًّمــا وهــي ال ت ـزال يف ســنوات الـــمراهقة
كتبــت« :أجفلنــي اإلحســاس مبســؤوليتي» .وكان أن حاولــت التخ ّفــف منهــا
بالطلــب إىل أ ّمهــا أن تأخــذ ابنهــا األ ّول ،يــوم والدتــه ،معهــا إىل البيــت وأن
ترتكهــا يف الـــمستشفى لوحدهــا .إلقــاء الـــمسؤولية عــى أمهــا ـ عــى آخر ،هو
مــا ميّــز عيشــها ألمومتهــا.
ســلوى تعــرف «أ ّن األمومــة مهمــة أصعــب بكثــر مــن مجــرد االهتــام
بطفــل ومنحــه الرعايــة والــدفء والحنــان ...األمومــة مســؤولية أكــر وأصعــب
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بكثــر مــن أشــهر الحمــل ومخاطــر الــوالدة ،هــي االمتحــان األصعــب الــذي
يرفــض الخطــأ مهــا كان صغ ـ ًرا».
تحمــل الحــوادث الرضّ يــة األم عــى إعــادة التعريــف لـــمفهوم األمومــة،
هــذه الحــوادث مثــرة لـــمشاعر ســلبية يف الــذات ،وحــول الــذات .تكتــب
مايــا ،إثــر حــادث بســيط تع ّرضــت لــه ابنتهــا« ،األمومــة هــي أن تحــب مصدر
تعبــك أكــر مــن أي يشء يف الدنيــا ،أن تشــعر بــأن لــن تكــون كاف ًيــا يف يــوم
مــن األيــام ،أن تشــعر بــأ ّن كل مــا تفعلــه خطــأ و توشــك عــى أن توقــن بــأن
لســت قــاد ًرا عــى الحــب و تقســو عــى نفســك و تعذّبهــا وتحملهــا ذنــوب
الدنيــا» .هــي مشــاعر الذنــب التــي تخــرق بــوح كثـرات منهــن ،رصاحــة أو
مقصت َـــن عــن
ضم ًنــا ،ومالزمــة للتضحيــة والـــمسؤولية حــن تبــدوان لهــن ّ
«حجــم» مفــرض لهــا وتتص ّورهــا هــؤالء األمهــات.
لكــن روال تتذ ّمــر مــن ارتبــاط عيــش األمومــة بالـــمشاعر الســلبية
كـ«التضحيــة»؛ وذلــك ألنهــا تجعــل مــن األمهــات ضحايــا ،وإن كانــت تتب ّنــى
كلـــمة الـــمسؤولية يف وصفهــا .وتقــرح إعــادة تعريــف األمومة بجعــل التعبري
«حمــل مســؤولية الحيــاة التــي أتينــا بهــا إىل هــذا العالـــم» ،بديـ ًـا لكلـــمة
«التضحيــة».
كل الـــمشاعر الحلــوة تعـ ّـر األ ّمهــات عــن حبهــن ألطفالهــن وأوالدهــن
ّ
يف مناســبة أعيــاد ميالدهــم ،أو لــدى تحقيقهــم إنجــاز معـ ّـن ،فيخاطبونهــم
مبــارشة .ولعـ ّـل هــذه الـــمخاطبة ،مقرونــة غال ًبــا بصورهــم الفوتوغرافيــة ،هي
األكــر شــيو ًعا يف خواطــر األمهــات عــى صفحــات الفايســبوك.
لكــن مــا مي ّيــز كالم الشــابات عــن األمومــة الـــميل ألن يكــون بو ًحــا
موضو َعــه الــذات ـ األم ،ومجــ ّر ًدا عــن صفــات األوالد .تصــف روال أمومتهــا
باالختبــار األكــر إيجابيــة وإرضــاء وإشــبا ًعا ...فــإذا كانــت األمومــة ت ُختــر
بكلـــمة واحــدة ،فهــي «الحــب ـ الحــب غــر الـــمرشوط .الحــب الحــر .الحب
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إىل األبــد» ،ال التضحيــة التــي تجعــل مــن األمهــات «ضحايــا» .روال تق ـ ّدم يف
خاطرتهــا نـــموذ ًجا لدعوتهــا إىل إبـراز الفــرح يف الــكالم عــن عيــش األمومــة،
ال نقيــض ذلــك.
وحــن تعـ ُ
ـرف ســعدى البنهــا يف وداعــه ل ُيكمــل دراســته يف الخــارج أنــه
« َحمــل الفــرح إىل حياتهــا ـ الفــرح نفســه الــذي زرعــه قبــل  18عا ًمــا» ،يبــدو
للقــارئ أن فرحهــا صـ ٍ
ـاف بالـــمقارنة مــع التجــاذب الــذي تصفــه إلســا ،مثـ ًـا،
حــن تخاطــب ابنهــا «ق ّديــش بكيــت تــا هــ ّوي يوصــل عهالــ ّدين» فهــو،
بالنســبة لهــا« ،أ ّول جــرح وأ ّول فــرح».
وتســتدرك حنــن بعــد اعرتافهــا أن «األموم ـ َة أصعــب مهمــة بالكوكــب...
بــس كلـــمة بحبــك مــن ابنــك أو حضــن وبوســة أو رســالة زغــرة قــرر يكتبهــا
بخــط إيــدو بتخليــي تنــي كل التعــب ،وتفرحــي بــوالد هنــي كل الــدين».
لكــن تبقــى الـــمشاعر التــي يطلِقهــا ذلــك الحــب ،وفــق مــا جــاء يف ثنايــا بوح
حنــن ،وكأنّــه فــوق طاقــة االحتــال.
ال تعـ ّـر األمهــاتٌ عــن حبهــن ألوالدهــن بالــكالم الـــمبارش دامئًــا؛ وهــو غالبًا
ـاب يتجـ ّـى ،بشــكل واســع،
مــا يلبــس لبــوس اإلعجــاب والفخــر .هــذا اإلعجـ ُ
أساســا ،لكــن أيضً ــا بإبــراز حالوتهــم وطرافــة
باســتعراض إنجــازات األوالدً ،
كالمهــم وأفعالهــم.
جومانــة ،مثـ ًـا ،تبــدي اإلعجــاب والفخــر والتقديــر الكبــر لول َديهــا بـ«مــا
أصبحــا» ،ومبــا حقّقــاه مــن نجــاح ،وبأخالقهــا والقيــم غــر الذكوريّــة التــي
تتجــى يف ســلوكهام.
وتبــذل أمهــات جهـ ًدا للتعبــر عــن حبهن يف ســلوك عقــاين كابــح النفعالية
محتملــة .فســعدى التــي أودعــت ابنهــا الذي لـــم يعــد طفـ ًـا الدنيا الواســعة،
اتخــذت ق ـرا ًرا بــأن تجعــل فراقــه بســيطًا .ويك تحقــق عــدم دراميــة ذلــك
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الف ـراق ،تســتدعي ذكــرى حصولهــا هــي عــى ح ّريتهــا مــن أهلهــا ،حافظ ـ ًة،
بذلــك« ،ح ّقــه يف الط ـران» .وتبــدو راضيــة مببادلــة «طفلهــا» ذي الثامنيــة
عــر ربي ًعــا ح ّبهــا ،بالعقالنيــة ذاتهــا وبـ«األموميــة» ذاتهــا« :اِعمــي رياضــة،
مــا تدخنــي ،اضعفــي ،مــا تســتعميل التلفــون انــت وعــم تســوقي ،وافرحــي
بــكل يش متــل عادتــك».
كذلــك «اكتشــفت» رويــدة أن ح ّبهــا يأخــذ تعبــرات عمليــة يف طعــم
اإلنجــاز .هــي تأكّــدت أن «تجربــة األمومــة معركــة وجــود جديــدة نســتمتع
باالنتصــار فيهــا يوم ًّيــا» .وكذلــك تفعــل ســلوى فهــي خاضــت «االمتحــان
ـت وأسـ ِ
ـتحق بجــدارة أكــر مــن تهنئــة ...كيــف نجحــت؟ ال
الصعــب ونجحـ ُ
أعــرف .لكنــي نجحــت».
وأثــر األمومــة عــى شــخصيتهن تكلّمــت عنــه أكــر مــن واحــدة مــن
هــؤالء :تشــكر إلســا ابنهــا يف ميــاده الرابــع مبخاطبتــه «كنــت إنــت عــم
تربينــي وتعلـــمني كيــف كل يــوم كــون أفضــل مــن مبــارح ...هديتنــي إين
غــريل كل شــخص ّيتي ،علّمنــي يكــون عنــدي إرادة عالحيــاة،
كــون إمّ ...
علّمنــي عيــش.»...
[ب] الوجــه اآلخــر لعيــش األمومــة الــكال ُم عــن الـــمشاعر الحلــوة
التــي تبعثهــا األمومــة يف نفــوس هــؤالء الشــابات هــو مــا نعهــده يف كالم
كالم ذي نكهــة ســلبية هــو قليـ ٌـل؛ وحــن يقــال هــذا
األ ّمهــات ،وغــر ذلــك مــن ٍ
الســلبي ،يتبعــه أو يســبقه ،كال ٌم يشــر إىل التعويــض عنــه يف حســنات كثــرة،
يك ال يُفهــم مــن هــذا الــكالم عــى أنــه اعـراض عــى وجــود ذلــك الطفــل أو
مت ـ ٍّن بســوء يلحقــه .يف كالم الشــابات تتجــاور الـــمشاعر واألفــكار والـــمعاين
الشــائعة لألمومــة وعيشــها مــع األخــرى الســلبية ،والتــي حرصنــا ـ نحــن
الجيــل األســبق ـ وحرصــت ســابقاتنا عــى التكتّــم عنهــا ،وأبقيناهــا يف دائــرة
الشــفاهة ،وبقــي جمهــور الـــمستمعات إليهــا يف دوائــر مغلقــة.
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الحمــل وشــجونه تُبــدي إلســا تذ ّمـ ًرا شــدي ًدا مــن الصــورة التــي يق ّدمهــا
اإلعالم الـــمريئ للـــمرأة الحامل التي تبدو يف شــكلها وحركة جســدها نـــموذ ًجا
كاذبًــا للواقــع؛ فهــو يجعل الـــمقارنة بني الـــمرأة/الزوجة وبني الـــمرأة/الصورة
عــى الشاشــات لغــر صالــح األوىل .فالصــورة التــي تُنــر للحامــل تقــ ّدم
ســهل ،والحامــل امــرأة محتفظــة بجاملهــا وأناقتهــا ،فيــا
الحمــل بوصفــه ً
الواقــع هــو «طلــوع الــروح» جســديًّا يف «الوحــام» ومــا ينطــوي عــى «لعيــان
واســتفراخ ونــوم وانطشــاء» ،ويف تش ـ ّوه طريقــة الـــميش «متــل الحجــل» ،ال
مثــل عارضــات األزيــاء «الذيــن وضعــوا عــى بطونهــم بط ًنــا بالســتيك ًّيا ،ويف
تغــر العالقــة مــع الرشيــك الــذي ال
االكتئــاب ويف العداونيــة» ،وأخــ ًرا يف ّ
يفقــه مــا حـ ّـل بزوجتــه!
أمــا عـ ّزه فأحصــت لنــا إث ْـ َر الــوالدة إمــاءات الحمــل عــى حيــوات األمهات؛
وذلــك يف ســياق الرتحيــب باســتعادة مــا كانــت قــد افتقــدت ،فوطــأة ذلــك
الحمــل يــوازي حجــم التحــرر مــن تلــك اإلمــاءات .فع ـ ّزة ال تــكاد تص ـ ّدق
أنــه أصبــح بإمكانهــا ،وبعــد أن ولــدت طفلهــا ،النــوم عــى بطنهــا ،وأال تــزن
 80كلغرا ًمــا ،وأن تحمــل أوزانــا ثقيلــة ،وأن تــأكل وتــرب مــا تشــاء وأن تحمل
حيوانهــا األليــف دون أن تقلــق مــن احتــا ٍل مهــا صغــر أذيّة الجنــن؛ كام أن
بوســعها أن تلبــس الكعــب العــايل وخاتــم الــزواج ،وأال تبـ ّول مـرات عديــدة يف
اليــوم ...والقيــام بأمــور أخــرى كثــرة.
ٌ
خــوف وخشيــــة اختربتهــا إلســـــا خــال الحمــل.
يــازم الحمــل
وهــي أحالتهــا إىل صغــر ســنها وإىل شــخصيتها «الجبانــة» وإىل يقينهــا
باســتحالة قدرتهــا عــى «أن توصــل طفــل إىل هــذه الحيــاة» .هــذا الخــوف
تكثّــف خــال عمل ّيــة الــوالدة القيرصيّــة وتحــ ّول إىل رعــب مــن احتــال
أن يكــون الطفــل «غــر طبيعــي» ،وقــد جهــد طبيــب التوليــد لـــمواجهته
وطأمنتهــا دون فائــدة.
أ ّمــا حنــن التــي أنجبــت طفـ ًـا بقلــب ذي خلــل بســيط ،مــا لبــث أن زال
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ـت خائفــة أن أحبــه» ،وكان عليهــا أن «تقــاوم»
مــع الوقــت ،فتبــوح أنهــا« :كنـ ُ
ح ّبهــا لطفــل قــد تفقــده بســبب ذلــك الخلــل.
اإلجهــاض الــإرادي اإلجهــاض والخــوف مــن حصولــه أو تكـرار حصولــه...
قــد يــازم بعضهــن ويســلب عيــش األمومــة الكثــر مــن حالوتهــا .عاشــت
إجهــاض جنينهــا وج ًعــا «فــوق طاقــة التح ّمــل» .وكذلــك تبــوح لنــا
ريــم
َ
فاطمــة عـ ّـا شــعرت بــه بعــد إجهــاض جنينهــا ،وتــروي خشــيتها مــن تكـرار
ـكل مــرأة عانــت مــن
اإلجهــاض يف الحمــل الــذي تــا ذلــك «حبيــت قــول لـ ّ
حاســة فيــي وبتف ّهــم وجعــك» .وألن فاطمــة
هالتجربــة أو خايفــة منهــا ّإن ّ
اختــرت إجهــاض جنــن ســابق ،تـــملّكها الخــوف مــن تكــرار االجهــاض يف
حمــلٍ الحــق ،والخشــية مــن خيبــة محتملــة ،فــكان أن منعــت نفســها مــن
الفــرح التــي تشــعر بــه الـــمرأة «لـــا بتشــوف نتيجــة فحــص الحمــل إيجابية
بتشــعر بالفــرح» ...الخــوف والخشــية رافقــا مســار حمــل فاطمــة كلّــه.
تجســد ،بالصــورة والحركــة الجنــن
ويف إشــارة إىل الصــورة الصوتيــة التــي ّ
وتجعلــه إنســانًا ،فيــا كان ألمهــات ســابقات فكــرة تــكاد تكــون مجــ ّردة،
ت ُعلّــق صديقــة فاطمــة عــى خاطرتهــا «أن تخــري قطعــة منــك خصــويص
إذا كان قاطــع وقــت وشــفتي الجنــن كيــف مبلــش عــم يتكـ ّون» ،مســألة ال
يعرفهــا مــن لـــم يختربهــا.
اآلخــرون األ ّم ـ الطفــل ،الثنــايئ ذو الرابطــة الـــمتينة لحــ ّد االتحــاد ،ال
يكتســب يف «اتحــاده قـ ّوة» مبواجهــة متطفِّلــن عليــه مــن الخــارج بــد ًءا مــن
األقــرب ،مــن أهــل وأصدقــاء .هــؤالء ولــدى كل والدة جديــدة ،يســتعيدون يف
تداعيــات ينــ ّم تكرارهــا أمــام األم حديثـ ِة الــوالدة أنّهــا شــهادة ألجل الشــهادة
ـص ال يخلــو مــن
وأنهــا ال تفــرض مســتم ًعا مصغيًــا ...هكــذا تصــف هدبــا يف نـ ّ
فكاهــة «ثرثــرة» زائراتهــا اللــوايت جــن لتهنئتهــا مبولودهــا وأمطرنهــا بحكايــات
ونصائــح ال تنتهــي.
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ـس الفكاهــة ،فــإن هــذه ليســت
فــإذا بعــث كالم مه ّنئــات إلســا فيهــا حـ ّ
حــال أخريــات .فاألمــر ليــس دامئًــا مســل ًيا .يف ســياق الــكالم عــن األلـــم الــذي
يغمــر الـــمرأة التــي أجهضــت جنينهــا ،تقــول جنــان «العالـــم مــا برتحــم
وبتصــر تزيــد عليــي بــدل مــا تخفــف عنــك».
اآلخــرون ليســوا دامئًــا «التقليديــن» .تُعيدنــا دالل ،يف ســياق روايتهــا
الختبــار صديقتهــا رغــدة ،إىل موجــة تحــ ّرر الـــمرأة الثانيــة حــن كانــت
األمومــة تُحســب ،بتأثــر حركــة تحــرر الـــمرأة ،وظيفــ ًة بيولوجيّــة ،ومــن
صميــم الـــمجال الداخــي؛ األمــر الــذي جعلهــا «محتقــرة ،ومثــرة للقــرف
والغضــب والهــوان .وصــارت كلـــا حملــت الـــمرأة ،تراجعــت عــن مجالهــا
الخارجــي ـ عظيــم الشــأن ،ووظيفتهــا الجديــدة ،وتوقفــت «مســرتها» ،إىل مــا
هنالــك مــن أدب ّي ٍ
ــات امتــأت بهــا صفحاتنــا يف تلــك األيــام».
هــؤالء اآلخــرون موجــودون يف ســياق عــا ٍّم ،يف عالـــم َمـلـــيء بــاألرشار،
بحســب رويــدة ،وخطــر بحســب حنــن التــي جــاءت والدتهــا إلبنهــا األول
عــى وقــع حــادث انفجــار مــا تَ ْح ِفـ ُـل بــه أيامنــا اللبنانيــة؛ وهــو مــا دفــع
بأكــر مــن أم عــى رسيــر الــوالدة اإلعــان عــن رغبــة يف إبقــاء الجنــن يف
دواخلهــن ألجــل حاميــة أطفالهــن مــن رش هــذا العالـــم و«فجــوره».
إلقــاء اللــوم عــى األمهــات وتلويـ ُم النــاس لألمهــات شــائع لــدى النــاس
مبختلــف أطيافهــم .بــل هــو مــن بعــض أدبيــات الـــمهنيني النفســيني الــذي
يحيلــون أم ـراض ملتمــي وملتمســات العنايــة النفســية لديهــم إىل خلــل يف
شــخصيّات أمهاتهــم .تــرى مهــى أ ّن تلويــم األمهــات ال يقــف عنــد األفعــال
اإلراديــة ،بــل إن مــا يثــر امتعاضَ هــا ميـ ُـل بعــض مــدارس التحليــل النفــي
لتأويــل اإلجهــاض ،حــن يكــون ال إراديًّــا ،بكونــه رغبـ ًة ال واعيــة يف «التخلّــص
مــن عــبء األمومــة»!
بعــض الشــابات اللــوايت كتــن خواطرهــن عــى صفحــات الفايســبوك لـــم
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يــر َّددن يف إلقــاء اللــوم عــى األمهــات ،وبعضهــن اآلخــر واجهــن ذلــك اللــوم.
ويصيــب األمهــات ســه َم اللــوم األكــر لــدى الــكالم عــن الرتبيــة .أليســت هــي
ـرب الـــمتح ّرش والـــمغتصب والقاتــل ...وفــق مــا تقولــه نضــال؟ مــن
التــي تـ ّ
وجهــة نظــر رويــدة ،إذا كان «العالـــم مــيء بــاألرشار والـــمجرمني والتافهــن
والفاشــلني والحســودين  ...أتســاءل هــل ربّتهــم دامئــا أُ ٌّم صالحــة والغلــط يف
األب فقــط؟ ومــن اختــار األب أصــا؟ أم أن الغلــط يف البيئــة؟ ولكــن أليســت
البيئــة هــي نتيجــة مجموعــة أ ّمهــات أخريــات؟»
تتوســل بيســان الفكاهـ َة يك تخربنــا عــن عــودة أوجاعها
مســؤولية منهِكــة ّ
عــى أثــر ســهرها مــع ابنهــا الــذي جافاه النــوم ،طــوال الليــل« :مبــارح ريان يل
بعــد مــا صــار عمــره ســنة مــا نــام إال وأنــا حاملتــه ســاعة وعــم هـ ّز لــه .رجــع
يل الديســك بظهــري ووجــع الرقبــة وحالــة بالويــل ...فقــت الصبــح عــى «ال
تـز ُال يــداك أرجوحتــي وال أزال ولــد» مــن أصحــاب قــدي وأكــر .متــت رعبــة
ـس الفكاهــة هــذا
وهــاء راكضــة أشــري لــه «أرجوحــة» يصطفــل فيهــا!!» .حـ ّ
ال يســعف أكــر األمهــات.
تُع ـ ّدد حنــن تفاصيــل صعوبــة مهمــة األمومــة التــي ت ُغ ّيــب عــن النســاء،
ويُــرك لهــن أم ـ ُر اكتشــافها حــن يصبحــن أمهــات :االســتيقاظ الـــمبكر مــع
حرمــان النــوم ،اســتهالك كل الوقــت يف االهتــام بالطفــل ،بنوبــات بكائــه،
بأكلــه ،بأســئلته ،مبدرســته ومــا ينتــج عــن ذلــك كلّــه ِمــن فقــدان الحريــة
وكل ذلــك ـ تقــول حنــن ـ
وإمكانيــة االلتفــات إىل حاجاتهــا األساســية»ّ ...
مصا َحبًــا مبشــاعر ذنــب لـ«تقصــر مــا» يف تربيتــه .هــذه األدوار تبقــى ملحقــة
بــأدوار الـــمرأة اإلنجابيــة ،ومتض ّمنــة يف تبعــات «طبيعتهــا» ،فــا تجــري
مراجعــ ٌة جديــة لذلــك التضمــن ،وال يشــفع بــاألم إذا كانــت ذاتَ مهنــة
خــارج ـ منزليــة.
مهــى تعـ ّـر عل ًنــا عــن تطلّــب أمهــات كثـرات يتح ّملــن ،بصمــت ،مســؤولية
األوالد لوحدهــن؛ فـ«الـــمساواة يف تحمــل مســؤوليات األطفــال والـــمنزل (ال
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تـزال) قض ّيـ ًة ثانويــة تتوجــب «أن تُكـ ّـر الـــمرأة عقلهــا» وأن ال تكــون متطلبة
ونكــدة ،بــل تكــون أكــر صـ ًرا وأقــل طمو ًحــا» ،ويبقــى األب مساع ًدا/مشــاركًا
فيهــا ،اقتنا ًعــا أو إكرا ًهــا ،لكــن يُحســب ذلــك لهــم (لآلبــاء ،يف حــال شــاركوا
يف تربيــة أوالدهــم) «بطولــة وإنجــازًا» .وتذكّــر أنــه ،لــدى انفصــال الزو َجــن
يُنظــر إىل إيالئهــا تلــك الـــمسؤولية إنجــا ٌز لهــا ،فعليهــا «أن تشــكر حظّهــا
لعــدم حرمانهــا» مــن ذلــك!
مهــى تتكلّــم عــن األزواج /اآلبــاء راه ًنــا .وتعليقًــا عــى أحــوال زميلتهــا
راغــدة الســبعين ّية ،تُذكّرنــا دالل بآبــاء رافقــوا زوجاتهــم إبّــان الثــورات يف
وتقاســمنا
ســتينيات وســبعينيات القــرن الـــايض« ،يف مســار تحررنــا ال ِّنســويُ ،
معهــم أفكارنــا التحرريــة» (دون تقاســمهم معنــا أدوارنــا اإلنجابيــة) ،فيــا
«لـــم يتنازلــوا أونصــة واحــدة عــن امتيازاتهــم ...وبقــي وقتهــم مك ّر ًســا للخارج
ولألعــال الجليلــة».
تحقيــق الــذات ...ولكــن الـــمشاعر الحلــوة الـــمرافقة لتحقيــق الــذات
الـــمهنية ،مثـ ًـا ،تبــدو يف خواطــر الشــابات مرتافقـ َة مــع مشــاعر مــن الذنــب
والخشــية مــن التقصــر يف الـــمسؤولية األموميــة ،ويلـــمس قارئُهــا تضاربًــا بني
مصلحتهــن كأف ـراد ،وبــن وظيفتهــن كأمهــات.
«مقــرة» ،وتلقــي اللــوم عــى
مثــا ،التــي تشــعر أنهــا
فجومانــةً ،
ّ
نفســها ألنهــا كانــت مهووســ ًة بالنجــاح يف مهنتهــا ـ أن تحقــق شــيئًا،
أن تكــون «حــدا» ـ أكــر مــن التن ّبــه لحاجــات طفلَيهــا أو لقضــاء وقـ ٍ
ـت
معهــم.
حققــت راغــدة كل مــا تتمنــاه بنــات جيلهــا :الشــهادة العلـــمية األعــى،
العمــل يف مؤسســة رفيعــة والـــمشاركة يف النضــال اليســاري وال ِّنســوي ...وهي
َّأسســت ،مبــوازاة ذلــك ،عائلــة .لكــن «سوســة نائـــمة ،تســتيقظ كلـــا تلتقــي
بــأ ٍّم مــع أوالدهــا الصغــار ،فتعــود وتتن َّهــد عميقــا ،لتقــول الــكالم نفســه« :لـــم
يتسـ َّن يل أن أفــرح بأمومتــي».
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[ج] غــر الـــألوف يف عيــش األمهــات يف خواطــر األمهــات ،نــوا ٍح مــن
عيــش أمومــة نألفهــا ألنهــا مــن الــكالم الرصيــح يف الخطــاب العــام؛ وفيهــا
أيضً ــا نــوا ٍح مرافقــة لذلــك العيــش مألوفــ ٌة شــفاه ًة ،ربـــا ،فأبَرزْنهــا يف
كتاباتهــن .لكــن مــا لـــم نألفــه يف التعبــر الرصيــح ،ومــا لـــم يُعـ ّـر عنــه ســابقًا،
هــو إزعاجــات األمومــة وتشويشــها عــى حيــوات األمهــات ومســاراتها وعــى
خياراتهــن األخــرى ،ومــا يتضمــن ذلــك مــن مواقــف متجاذبــة ،غــر مســتق ّرة،
مــن أمومتهــن.
الــاـ أمومــة يف الخطــاب الرائــج يف معظــم الـــمجتمعات الحديثــة،
ــب األمومــة غريــزة ،والرغبــة فيهــا مــن طبيعــة اإلنــاث ،وتحقيقهــا
تُ ْح َس ُ
امتيــاز يتوقعــن حدوثــه يف وقــت مبكــر مــن حيواتهــن .وكانــت غــر
توصــم بـ«ال ُعصاب ّيــة» وتخضــع
الراغبــة فيهــا ،يف الـــمجتمعات الغربيــة مثـ ًـا َ
لعــا ٍج لتصحيــح اســتنكافها عنهــا .يف الحــاالت العصابيــة التــي وث ّقهــا
مثــا ،يتواتــر حســبان ذلــك
فرويــد و« ُمـــريدوه» مــن النســاء والرجــالً ،
االســتنكاف مــن بعــض عــوارض العصــاب .يف ســياق حــركات تحـ ّرر الـــمرأة،
يف موجتهــا الثانيــة ،بــدأ الــكالم عــن كــون األمومــة «تكوي ًنــا ثقافيًّــا ـ
اجتامع ًّيــا» ،لتبــدو خيــا ًرا مــن بــن خيــارات أخــرى .يف كالم الشــابات
مالمــح خجولــة تُســائل وجــوب الرغبــة فيهــا ،وحــر ٌة يف التعامــل
عندنــا
ُ
مــع ضيــق اإلمكانيــات لتحقيقهــا.
ـرن أال يتز ّوجــن وأال يُنجــن،
يف عيــد األم تشــمل ســعدى النســاء اللــوايت اخـ َ ْ
مطَ ْمئنـ ًة إياهــن باللغــة اللبنانيــة الـــمحكية «مــا تفكــري إنــه راح عليــك كتــر
يحسســك إنــه ناقصــك يش»،
ومــا تندمــي وال لحظــة وال تزعــي أو تخـ ّـي حــدا ّ
ألن الحيــاة ـ تؤكّــد ســعدى ـ تختــزن الكثــر الباعــث عــى شــغف ال تســتحوذ
تن ّوعاتــه أدوارنــا البيولوج ّيــة ،لوحدهــا .تبــدو ســعدى وكأنهــا تتو ّجــه إىل
نســاء محتــارات تجــاه هــذه الـــمسألة ،وتدعمهــن مبواجهــة لــوم مــا يتع ّرضــن
لــه بســبب خيارهــن.
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تبــوح ياســمني ،مثـ ًـا ،لــدى اقرتابهــا مــن ســن األربعــن واصفـ ًة لنــا وطــأة
الرغبــة يف عيــش أمومـ ٍة مرتاجعــة احتامالتهــا مــع تقــدم العمــر .ومــا تكتبــه
حرصا
«محاولــة للـــمكاشفة حــول أحــد آالم النســاء مــا يُكابــرن أمــام تناولــهً ،
عــى الكربيــاء والكرامــة» .ومــا يكابرنــه هــو رصاع بــن «الوقــت والـــمشاعر».
وألح التســاؤل «لـــاذا ال أملك
وقــد كثّــف ال َح ْجــر الكوفيــدي هــذه الـــمشاعر ّ
أرسة؟ لـــاذا ...أعيــش تفاصيــل حيايت اليومية وحدي؟ لـــاذا لـــم تُتح الفرصة
بع ـ ُد لطفــلٍ أحتض ُنــه وأالعبــه ،وكذلــك أشــتيك مــن وجــوده غــر أنــه يبقــى
/حجج ال ســبيل لر ّدهــا :تبعــات
ـباب ٌ
موجــو ًدا» .يف حالــة ياســمني هنــاك أسـ ٌ
النــزوح القــري مــن بلدهــا ســوريا!
ياســمني متجاذبــة تجــاه رغباتهــا يف األمومــة ووجـدَتْ يف النــزوح «ح ّجـ ًة»
تدعــم ذلــك التجــاذب .أ ّمــا نضــال فتعــرف أنــه «لطالـــا أربكتنــي فكــرة
األمومــة» .هــي تشــهد عــى «تبجيــل وتقديــس يف أغــانٍ وأمثــال تجعــل منهــن
كائنــات خرافيــة ومالئك ّيــة ...مبجــرد امتــاء بطنهــا بجنــن التناســل» ،ولتصبــح
األمومــة مصــدر ســعادتها وموضــوع تضحيتهــا الـــمالزمة لكَينونتهــا .دواعــي
اإلربــاك قائــم عــى تقديــس األمهــات نظريًّــا ،إال أنهــن عــى أرض الواقــع،
يُه ّمشــن .ت ُبجلهـ ّن األديــان يف كتبهــا ،وتضطهدهـ ّن يف محاكمهــا .والعلّــة تقــع،
برأيهــا ،يف فكــرة التضحيــة «التــي عبثــت بعقولهــن وهـ ّن صغـرات ،تجعلهـ ّن
يتح ّملــن ويصــرن ...فيض ّحــن وه ـ ّن راضخــات وســعيدات» .ونضــال ليســت
متأكّــدة إذا كانــت ترغــب يف أن تكــون أ ًّمــا ،لكنهــا تعــرف متا ًمــا مــا ال ترغــب
ـمسها شــخص ًّيا كامــرأة وأ ّم
فيــه ،بــل ترفضــه .هــي تعلــن رفضهــا ،ال لـــا قد يــ ّ
أي امــرأة ،لكونهــا امــرأة .فهــي ترفــض
ـس َّ
فحســب ،إنـــا أيضً ــا لــكل مــا ميـ ّ
أن تكــون أ ًّمــا لرجــل «يحــرم زوجتــه أطفالهــا حــن ينفصــان» ،وال لرجــل ذي
وجهــن إزاء النســاء ـ داعــم لحريــة النســاء يف العلــن ،وذكــوري يف البيــت ،وال
«البــنٍ جاحــد يتنــاىس مــن أيــن ولــد ،ويلقــب رفيقــه بـ«الكســاية» (العضــو
التناســي لألنثــى) ألنــه جـ ُـن» ،وال «لرجــل خلــق مــن «كــس» امــرأة ،ورغــم
ذلــك مــا زال يعتقــد ببالهــة أن الـــمرأة ُخلقــت مــن ضلعــه» .فــإذا كانــت
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األم ،وتب ًعــا لـــمشاعر األمومــة التــي تقــي مبســاندة ابنهــا مهــا فعــل ،حتــى
لــو كان «ظالــ ًـا أو متح ّرشً ــا أو مع ّن ًفــا أو مغتص ًبــا ،أفضّ ــل أن يُســتأصل رحمي،
وأن أُحـ َرم مــن «نقمــة» األمومــة»!
األب الغائــب؟ الالفــت يف األدبيــات التــي تناولــت عيــش األمومــة،
ـهادات أمهـ ٍ
أكانــت شـ ِ
ـات أم دراســات ميدانيــة حــول نــوا ٍح مــن ذلــك العيــش،
ضمــور وجــود الرجــل/األب ،بــل غيابــه التــا ّم يف أحيــان كثــرة .هــو رضوري
لإلخصــاب ،بالطبــع .لك ـ ْن ولــدى الــكالم عــن عيــش األمومــة ،يبــدو الــكالم
اختبــا ًرا ذاتيًّــا رصفًــا ،ويف الــكالم عــن العالقــة بــاألوالد ،يبقــى االرتبــاط الثنــايئ
(أم ـ طفــل(ة)) مهيم ًنــا ،فــإن أُ ِ
فســح يف الـــمجال للثالث/األب كان ذلــك عاب ًرا.
ويف تجــاذب هــؤالء الشــابات يف عيــش أمومتهــن ،ال نســمع موقــف
أزواجهــن مــن الـــموضوع ،وال أثرهــم يف تشــكيل اتجاهاتهــن منهــا .ميــر األب
رة ،كــا فعــل زوج إلســا ،يف الـــمستشفى
مــرو ًرا خاط ًفــا ليقطــع حبــل ال ـ ّ
عــى رسيــر الــوالدة ،مثـ ًـا ،إثــر الــوالدة يف مامرســة رمزيــة ال تبــدو أنهــا تــؤدي
غرضهــا يف وعــي هــؤالء النســاء .أو نجــده يف ســياق تذ ّمــر بعضهــن مــن
إعفــاء نفســه مــن العنايــة اليوميــة بالطفــل ،مشوشً ــا بذلــك عــى انشــغاالتها
األخــرى ،أو مان ًعــا الختبــارات أموميــة ثانيــة وثالثــة ال ميكــن لــأم تحمــل
وطأتهــا لوحدهــا .هــو أخ ـ ًرا هــدف شــتيمة حــن يحــرم األم مــن حضانــة
طفلهــا يف وضعيــة االنفصــال.
ياســمني ،النازحــة مــن ســوريا إىل ألـــانيا ،تنقــض ذلــك الغيــاب .وهــي
تُعلـــمنا يف خاطرتهــا أن ترتيــب عيشــها يف بلــد آخــر اســتهلك أيامهــا وطاقتهــا؛
حلــول غــر تقليديّــة ألجــل
ً
األمــر الــذي جعــل معارفهــا يقرتحــون عليهــا
تحقيــق رغبتهــا يف أن تكــون أ ًّمــا« .تز ّوجــي رجـ ًـا ألـــان ًّيا» ،يقولــون تــارة،
و«تب ّنــي طفـ ًـا» ،تــارة أخــرى .ثــم هنــاك إمكانيــة القبــول بــزواج مــن رجــل
يكربهــا كثـ ًرا بقصــد اإلنجــاب ،بــل اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة للحصــول
عــى طفــل ،طالـــا أنــك يف « ...بلــد يتق ّبــل أن تكــوين أ ًّمــا عازبــة» إىل مــا
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هنالــك مــن «حلــول» .تجيــب ياســمني ،أن الرغبــة يف األمومــة «ال يعنــي
عشــوائ ّية هــذه الرغبــة وال غرائزيّتهــا ،وتســتطرد مســتعرض ًة مرتتِّبــات هــذه
الحلــول التــي تنطــوي عــى مســاوئ تدركهــا متا ًمــا .فهــي إذ ترغــب يف الطفــل،
فمــن رجــلٍ يســعه مشــاركتها الذائقــة الثقافيــة و«الذاكــرة والعــادات،
واللغــة» ألجــل منحهــا «سالس ـ َة التفاهــم عــى التفاصيــل اليوميــة» .يف هــذا
الســياق يُســتدعى الرجــل الرشيــك ،وتُســتدعى البيئــة الحاضنــة أيضً ــا .تزيــد
ياســمني أنــه يف حــال ترافقــت الرغبــة يف الطفــل مــع «الرغبــة يف الحفــاظ عىل
عالقتنــا بالـــمحافظني والـــمحافظات اجتامع ًّيــا ـ األهــل والعائلــة» ،فــإن أموم ًة
غــر تقليديــة تفــي إىل ٍ
نبــذ شــبه مؤكّــد تب ًعــا لـ«الكثــر مــن الـــمفاهيم
أصلهــا االنصيــاع للتقاليــد ،ولـــم تهزمهــا موجـ ٌة مســتحقة واحــدة مــن
التــي ّ
التعاضــد النســايئ».
تــوق إىل أمومــة وفــرة قبــل شــيوع الوســائل اآلمنــة لـــمنع الحمــل ،كان
النســاء يحملــن طالـــا كــن قــادرات عــى ذلــك .يف الســتينيات كانــت الـــمرأة
اللبنانيــة ،مثـ ًـا ،تنجــب أربعــة أوالد كمعـ ّدل وســطي .تراجــع هــذا الـــمع ّدل
إىل أقــل مــن االثنــن يف أيامنــا الحــارضة ،ويُفــرض أن ذلــك حصــل بفعــل
عوامــل مختلفــة اجتامعيــة وثقافيــة واقتصاديــة ،وذات صلــة بتغـ ّـر أحــوال
النســاء عندنــا ،لعـ ّـل األكــر أهميــة منهــا تأ ّخــر ِســنهن لــدى الــزواج األول
ليتجــاوز الثالثــن .ويبقــى غامئًــا اتجــاه النســاء حيــال ذلــك ،فــا نعــرف إذا
كان تراجــع تكـرار اختبــارات أمومتهــن هــو خيارهــن ،أم فُــرض عليهــن وجــاء
نقيضً ــا لرغباتهــن؟
تــروي دالل عــن رغــدة زميلتهــا الجامعيــة ســابقًا التــي تجــد ،لــدى
مراجعتهــا لـــمسار حياتهــا ،أنهــا «حققــت كل مــا تتم ّنــاه» ،لكــن أمومتهــا
كانــت مختــرة إىل طفــل وحيــد .وهــي «تنتحــب» عــى «الســعادة التــي كان
ميكــن أن متألهــا هــي وابنهــا يف اللعــب والضحــك واالكتشــاف ...وإىل «ابن ـ ٍة
كان يـــمكن أن أنجبهــا ،وال نبقــى وحي َديــن ،وكأنهــا ســعادة انخطفــت منــي،
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ليــس بأيــدي أعــداء ،أو حــرب ،إنـــا بيــدي أنــا» .وتــرى دالل التــي تحــي
حكايــة رغــدة أن الفهــم الخاطــئ لل ِّنســوية هــو الــذي سـ ّوغ لهــذه األمومــة
غــر الـــمكتفية ،حــن أعلــت أدوارهــا األخــرى عــى دورهــا كأم .فــكان أن
فاتتهــا «األمومــة الســعيدة ،الــ ُمرتوية بقدرتهــا عىل إعطــاء الحياة ،الـــمتسلية
بهــا ،الـــمتفاعلة معهــا بأكثــف مــا تكــون عليــه الـــمشاعر».
أمهــات عامــات يف مهــن خــارج ـ منزليــة يف صحافــة ســنوات الســتينيات
والســبعينيات مــن القــرن الـــايض ،شــاع ســؤال النســاء العامــات عــن ســبل
مالءمــة أمومتهــن مــع ِمهنهــن؛ وكان هــؤالء «يتباهــن» بقدراتهــن «الخارقــة»
عــى تلــك الـــمالءمة .خلــف ذلــك التباهــي كانــت االســتعان ُة بعامــات
منزليــات مامرسـ ًة غــر مرئيــة .ويف إحصائيــات لبنانيــة أُجريت يف العــام ،2009
مثـ ًـا ،أن نســبة العازبــات مــن النســاء اللبنانيــات العامــات تصــل إىل ،%57
فيــا أقــل مــن  %35متزوجــات .وهــو مــا يشــر إىل أن نســبة غــر قليلــة مــن
النســاء يرتكــن ســوق العمــل بعــد زواجهــن ،فتســتقر نســبة النســاء عــى %23
مــن القــوى العاملــة .أكرثيــة الشــابات كاتبــات خواطرهــن أمهــات عامــات
يف مهنــة غــر منزليــة ،ومثقــات بــأدوار األمومــة؛ لكــن ،وخالفًــا لنســاء مــن
أجيــال ســابقة ،ال يبــدو أنهــن مســتمتعات بكونهــن نســاء «خارقــات» القــدرة.
مثــا ،ويجــد
تشــر مهــى إىل تـــمييز جنــدري تعيشــه األم يف األكادمييــاً ،
تعبرياتــه يف كيفيــة قضــاء إجازتهــا األكادمييــة« .فاإلجــازة البحثيــة لــأب
غالبًــا مــا تعنــي التفــ ّرغ للقــراءة والكتابــة مــن دون الحاجــة إىل الغــوص
يف لوجســتيات رعايــة األطفــال ،بينـــا تتح ّمــل األم العــبء اإلضــايف لتف ـ ّرغ
الرجــل مــن أجــل إنتاجــه الفكــري ...نــاد ًرا مــا يتغــر حجــم الـــمسؤوليات
األرسيــة التــي تحملهــا عــادة» ،وهــي غــر غافلــة عــن كــون هــذه الحالــة ال
را ،بــل كل النســاء العامــات اللــوايت يتحملــن الجــزء
تصــف األكادمييــات حـ ً
األكــر مــن مســؤوليات االعتنــاء باألطفــال والـــمنزل.
عــى أن مــا يثــر تع ّجــب مهــى هــو قبــول تلــك الوضعيــة دون مســاءلة
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عدالتهــا ،وحســبان «االحتجــاج» عــى التمييــز الـــمذكور مبثابة دعــوة لـ«تخيل
األم عــن طفلهــا» ،أي حســبان خيــار األمومــة وخيــار الـــمهنة واق َعــن،
بالــرورة ،عــى قط َبــن متضا َّديــن« :إ ّمــا أن تتح ّمــل األ ّم الـــمسؤولية الكــرى
تتخل
لرعايــة أطفالهــا لتحقيــق طموحاتهــا وتســتجيب لـــمتطلبات عملهــا ،أو ّ
عــن أطفالهــا وأمومتهــا .وعليــه فــإن تجـ ّرأت األم بطلــب الـــمشاركة يف توزيــع
مســؤوليات االهتــام باألطفــال والـــمنزل ،فهــذا يعنــي ضمنيًّــا محاولــة منهــا
للتنصــل مــن أمومتهــا».
ال تنجــح األفــكار الســائدة حــول األمومــة وارتباطاتهــا بإقنــاع األمهــات
الشــابات ،دامئًــا ،بوجــوب التحـ ّـي بهــا .فعنايــة ،مثـ ًـا ،التــي لـــم تــازم أطفالها
صغــا ًرا بداعــي إكــال دراســتها بعــد أن أصبحت أ ًّمــا تعرتف« :شــوقي خفيف
لــأوالد وتفلّــت مــن أي إحســاس بالذنــب» .وكذلــك تالحــظ بيســان «ابتعادي
عــن الطفــل أول مــرة (يف رحلــة عمــل) دون «زعــل»؛ فــكان أن طأمنتهــا
صديقاتهــا أن شــعورها ليــس اســتثنائيًّا ،لكــن «الفــرق أنــه كنــا نســتحي
نقــول» .أي أن هــؤالء الشــابات يفرتضــن مشــاعر ســلبية يف حــال االبتعــاد
عــن أوالدهــن ألســباب ذات صلــة برغباتهــن الخاصــة ،ولـــا لـــم تتملكهــن
هــذه الـــمشاعر ،افتقــدن وجودهــا!
أمــا ســعدى فتعمــل عــى التخفيــف مــن حـ ّدة الشــعور بالـــمسؤولية ومــن
وطأتهــا بتذكــر األمهــات أنهــن لســن «ســوى بــر» ،ال مالئكــة ،وال كامــات.
الوقــت يف أيامنــا الراهنــة ،يُنظــر إىل الوقــت بوصفــه مــور ًدا مهــاًّ
لكونــه وعــا ًء رضوريًّــا وفريــدا لــكل نشــاط نقــوم بــه؛ ومــا مي ّيــزه كونــه
ولـــا طرحــت الحركــة ال ِّنســوية
غــر قابــل لالســتبدال بــأي مــورد آخــرّ .
رضورة تكميــم العمــل اإلنجــايب وعمــل العنايــة اللذَيــن تختــص بهــا
أساســا ،كان حجــم الوقــت الــذي تقضيــه الـــمرأة يف إنجــاز تفاصيــل
النســاءً ،
هذيــن الش ـقَّني مــن عملهــا هــو وســيلة القيــاس األساســية لذلــك التكميــم.
بعــض األمهــات يفتقــدن عوالـــمهن التــي كانــت قائـــم ًة مــا قبــل أمومتهن،
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ويف كالمهــن حنــن إىل ذواتهــن أفـرا ًدا ـ مســتقالت .يف تعــداد مــا ترغــب ع ّزه ـ
حديثــة األمومــة ـ يف القيــام بــه ،تســتدعي مفهــوم الوقــت .هــي تتمنــى إعادة
ترتيــب أوقــات نهارهــا الــذي ســيكون لهــا وحدهــا هــي «التــي لـــم تعــد تجد
وقتًــا لــيء» .هــي سـتُخصص وقتًــا لــكل واحد مــن هذه النشــاطات :للـــميش
يف الغابــة واكتشــافها ،للطبــخ واألكل ومراقبــة النباتــات ،واللحــاق بالفراشــات،
للق ـراءة والكتابــة ،للتحــدث مــع الــذات ،والنــوم والتخيــل ومراقبــة تغ ـرات
جســدها ...وغريهــا أيضً ــا ألجــل «نســج عالـــم يل وحدي».
رغــدة ،مــن جهتهــا ،انشــغلت عــن تجديــد أمومتهــا الـــمخترصة ٍ
بولــد
وحيــد .حــن مت ّنــت أن تصبــح أ ًّمــا مــرة ثانيــة أ ّجلــت الـــمسألة لـــا بعــد
ر
حيــازة شــهادة عليــا ،فــكان أن فاتهــا الوقــت «أكلنــي الوقــت ،انتــ َ
ي».
عــ ّ
ختا ًمــا ...يف خواطــر هــؤالء الشــابات الفايســبوكيّات عــن عيشــهن
ألمومتهــن ،تتدافــع التصــ ّورات وتتكثّــف الـــمعاين وتتضــارب األحــكام
والـــمشاعر ،منهــا مــا هــو تفصيــل لـــألوف يف الخطــاب حــول األمومــة ،وآخر
جديــد عليــه .وهــذه جميعهــا تتداخـ ُـل عــى نحــو يصعــب فصــل الواحــد
منهــا عــن اآلخــر ،وفعـ ُـل ذلــك كان ،يف مــا قيــل ســابقًا ،مصطن ًعــا أكــر منــه
واق ًعــا؛ إذ تداخــل الفــرح مــع الحــزن ،والتذ ّمــر مــن أعبــاء األمومــة بالــكالم
عــن الـــمتعة ،وكان تعبـ ًرا عــن قبــول نــوا ٍح مــن األمومــة مرتاف ًقــا مــع رفــض
ـول يف القــول نفســه .الجديــر ذكــره أن
نــواح أخــرى ،بــل أحيانًــا رفضً ــا وقبـ ً
بــوح هــؤالء األمهــات مؤثـ ٌر بدرجــة تعجز اإلحــاالت الـــمثبَتة ،والـــمجتزأة من
كُليتــه يف هــذا االســتطالع ،عــن تبيانــه.
لكــن ،ويف أكــر األحــوال ،مــا جــاء عــى صفحــات هــؤالء الشــابات كان
ناقضً ــا للرسديــات األحاديــة االتجــاه والشــائعة حــول األمومــة .كان بو ُحهــن،
بتنويعاتــه الفريــدة ،كشّ ــافًا لحــرة وجوديــة تجــاه أحقيــة إمــاءات الشــائع
عــن األمومــة ورغبــة ،مــر ّددة أحيانًــا ،وواثقــة أحيانًــا أخــرى ،يف خــوض
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اختبــار شــخيص ،يبتكرنــه يف مامرســة أمومتهــن ،وعيــش تفاصيلهــا .ورصدهــا
يف حــاالت قليلــة كــا هــي الحــال يف هــذا االســتطالع يَعــد بكــر ٍة وتن ـ ّوع
مث َرييــن لالهتــام والفضــول وباعثَــن عــى مشــاعر نفرتضهــا وقــو ًدا الســتزادة
مــن الـــمعرفة حولهــا.
نعــود إىل ســؤالنا :هــل نشــهد عــى تكويــن جديــد لألمومــة عــى منــوال
تكويــن هويــة نســائية معــارصة(((؟
توســعت دائــرة الدراســات
خــال الخمــس والعرشيــن ســنة الـــاضية ّ
النســائية عندنــا لتشــتمل عناويــن مــن حيــوات النســاء لـــم تكــن مطروق ـ ًة
قبـ ُـل؛ لكــن موضــوع األمومــة ب ِقــي محصــو ًرا يف إطــار حقــل الصحــة اإلنجابية،
أساســا ،وعولــج مبفــردات تنـــموية ،غال ًبــا ،وحقوقيــة أحيانًــا .فــكان االهتــام
ً
بوقــع األدوار األموميــة عــى مواضيعهــا األوالد أكــر بكثــر مــن االلتفــات إىل
اختبــارات الـــمرأة/األم ،وعيشــها ألمومتهــا .أي ،إن هــذا العيــش ،وتعبرياته من
منظــور األمهــات أنفســهن ،لـــم يُتنــاول بالبحــث والدراســة ،ولـــم يـ ّ
ـول العناية
قــدر عناويــن أخــرى ذات صلــة بحيــوات النســاء عندنــا((( .إن مــا أثبتنــاه يف
هــذا الـــمقال يَ ِعـ ُد بخطــاب ِ
نضـــر((( عــن األمومــة يصاغ مــن مفــردات بإيقاع
((( بعــض مالمــح هــذه الهويــة ُر ِســمت يف الرجولــة وتغـرّ أحــوال النســاء ،الـــمركز الثقــايف العــريب،
بريوت( ،2007 ،لكاتبة هذه السطور).
مثــا ،أن تكتــب مقالهــا مبناســبة عيــد األم هــذه الســنة
((( وحــن شــاءت وفيقــة الـــمرصيً ،
عــن ذلــك العيــش يف مجلــة حــر اإللكرتونيــة ،لـــم تعــر إال عــى باحثــة عربيــة وحيــدة ت ُحيــل
إليهــا كالمهــا ،هــي الباحثــة والشــاعرة الـــمرصية مرســال ،إيـــان  ،2016كيــف تلتئــم :عــن
األمومــة وأشــباحها ،النــارش «كيــف تـــ  ،»...بلجيــكا .الباقيــات أســاء أجنبيــة معروفــة تناولــت
الـموضوع.
/culture/com.7iber.www//:httpssاألمومة-والكتابــةfbclid=IwAR1-47paDpKNt3SQD�?/
.98nrdluZFAWziDS3WZ60lQfJ1Woz3ubtVlZvK9d968

((( أشــر يف هــذا الســياق إىل كتــاب صــدريف ،بــروت ،قبيــل الجائحــة الحاليــة للباحثــة يــرى
مقــدم ،كان مبثابــة شــهادة شــخصية واتخــذ شــكل البوح والـــمخاطبة :يُــرى الـــمق ّدم،)2020( ،
صبــاح الخامــس والعرشيــن مــن شــهر ديســمرب ،رشكــة الـــمطبوعات للتوزيــع والنــر ،بــروت.
أيضً ــا إىل بحــث يف األمومــة صــدر يف الســنة ذاتهــا :حطيــط ،فاديــة والقــادري ،نهونــد(،)2019
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بــكل تقلباتهــا وتو ّجــه يســعى إلبــراز اختبــارات
عيــش النســاء ألمومتهــن ّ
النســاء عــن معيشــهن مــن دائــرة حرجــة مــن حيواتهــن الشــخصية.
إن عيــش األمومــة ،واســتنا ًدا إىل خواطــر النســاء حولهــا ،بــدا دعــو ًة ألن
نكــون شــهو ًدا عــى صــدق اختباراتهــن كأمهــات ،وتعبـ ًرا عــن رغبــة مضمــرة
يف جعــل قولهــن حــول عيــش أمومتهــن يف مــن الخطــاب ال ِّنســوي .أال يشــر
ذلــك إىل وجــوب أن تعمــل الباحثــات ال ِّنســويات عــى جعــل «عيــش األمومة»
عنوانًــا رئيس ـ ًّيا يف ميــدان الدراســات النســائية ألجــل رســم مالمــح ألمومــة
قيــد التشـكّل والتكويــن يف مجتمعاتنــا الـــمعارصة؟
فهــل تســتجيب الباحثــات ،ال ِّنســويات منهــن خاصــة ،إىل دعــوة إلنتــاج
معرفــة ،حــان وقتهــا ،حــول عيــش األمومــة راه ًنــا ،بـــا هــو ( العيــش) بعـ ٌد
مغيّــب عــن البحــث ،بالرغــم مــن أ ّن جــاء معالـــمه ،وأنــه ،وفــق مــا بيّنه هذا
االســتطالع ،مــن انشــغاالت النســاء الـــمعارصات وركـ ٌن مــن أركان هويتهــن،
ال مجملهــا؟

الالجــــــــئات الــــــــسوريّات إلــــــى لبــــــــنان تحديــــــــــات األمـــــومة ،الـــمعهد الدويل
للرتبيــة ،بــروت .يســرجع مــن الرابــط/https://www.academia.edu/41467115 :الالجئــات_
الســوريات_يف_لبنان_تحديات_األمومة .وهــو مبثابــة بحــث ميــداين متعــدد الوســائل والـــمقاربات
تنــاول تغـ ّـر األدوار األموميــة والنســائية الـــمرتتبة عــن النــزوح .لكنــه تلــ ّمس بعــض األوجــه من
معيــش النســاء ألمومتهــن.
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(((

ِ
اللُّبـنانـيات ِ
النفـسـ َّية
وصحـتـه َّن
ٍ
محـطات ثالث
يف

ً
أول1970 :

ـب
صــرا ٌع َمحـــسوم ٌة نـتيـجـــته يف كتـ ٍ
ـاب فريــد ،جمـ َع فيــه الطبيـ ُ
ـات لدراسـ ٍ
النفــي ج .رايس(((ُ ،مل َّخصـ ٍ
ـب ومقــاالت،
ـات عربيــة ن ُِشــ َرتْ  ،يف كتـ ٍ
يف الفــرة التــي َسـ ِ
ـبقت الســبعينيات مــن القــرن الـــايض ،نج ـ ُد يف َمطلعــه
وصفًــا لزائــر ٍة «نـــموذجية» لعيــاد ٍة طــب ـ نفســية يف بالدنــا .فيــا يــي،
ـت قــد أثبــتُّها
ترجمـ ٌة شــب ُه حرفيـ ٍة مــن اللغــة اإلنكليزيــة لهــذا الوصــف ،كنـ ُ
ـاب يل صــدر يف العــام (((.1998
يف ُمق ِّدم ـ ِة كتـ ٍ
الزائـــرة ال َّنموذجِ ـــية «الـــمريضة عزبــاء ،يف الخامســة والعرشيــن مــن
العمــر .تلِــج عيــادة الطبيــب النفــي مرتديــة ثيابًــا جذّابــة ومتناســبة مــع
أحــدث األزيــاء .ترسيحتهــا مرتفعــة وزينــة وجههــا تنــ ّم عــن ذوق عــا ٍل،
وتفــوح منهــا رائحــة العطــر الباريــي .تد ّخــن لفافــة أمريكيــة وتتكلّــم
رأســا .لغتهــا الـــمفضّ لة للتواصل
بلهجــة واثقــة .تدخــل إىل صلب الـــموضوع ً
هــي مزيــج مــن اإلنكليزيــة والعربيــة ،يتخلّلهــا ُجمــل قصــرة بالفرنســية.
تلجــأ إىل اللغــة العربيــة للتعبــر عــن األفــكار الغاضبــة أو الطريفــة».
«ومــع أ َّن شــكواها هــي يف األصــل جســدي ٌة ُمب َهمــة (أوجــا ٌع يف الــرأس،
الصحــة
((( ن ُِشـ ـ َرتْ هــذه الـــمقال ُة يف النشـــرة اإللكرتونيــة «صــوت ال ِّنســوة» ،عــد ٌد خــاص عــن ِّ
النفسية .يُنظَر يف الرابطhttps://sawtalniswa.org/article/609 :
((( J.Racy, Psychiatry ...Copenhagen, Acta Psychiat. Scandinavica, Sup. p.p 76-77-211. 1970
((( ع.ش .بيضــونِ ،صحــة النســاء النفســية بــن أهــل العلـــم وأهــل الديــن ،دار الجديــد ،بــروت،
كامل من مدونة الكاتبةwww.azzachararabaydoun.wordpress.com :
 .1998ي ُـم ِكن اسرتجا ُعه ً
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ضعـ ٌـف عــامَ ،وهـــن) ،فإنهــا ال تلبــثُ أن تســتبدلَها بأخــرى انفعال ّيــة (فقــدان
الهــدف ،مخــاوف غــر ُمح ـ َّددة ،معنويــات منخفضــة ،شــعور بال َّنـــزق يتب ُعــه
ـب أعمــى) .ال يحتــاج األمــر ألكــر مــن ثالثــن دقيقـ ٍة لتحديــد الـــمجاالت
غضـ ٌ
الصلــة بالــزواج والعمــل الـ ِم َه ِنـــي .ففــي حــن
الـم ِز ِمــ َّية الرئيســية :تلــك ذات ِّ
َ
ـت أرست ُهــا دراسـتَها الجامعيــة وشَ ـ َّجعتها عــى إمتامها تـــقوم ،حاليًــا ،بوضع
دعمـ ْ
ـمل ذلــك َمنعهــا من العيــش مبُفردها أو
العراقيــل أمــام خياراتهــا الــ ِم َه ِنية .ويشـ ُ
العمــلِ يف مدينــة أخــرى ،غــر تلــك التــي يعيــش فيهــا أهلُهــا ،أو البقــا ِء خــارج
البيــت بعــد الغــروب ،أو الخــرو ِج ليـ ًـا ،أو العمــلِ يف مجـ ِ
ـاالت الف ِّن أو الـــمرسح
أو الـــموسيقى أو التـــرفيه! يَســمحون لهــا ،بالـــمقابل ،بالتدريــس يف عــد ٍد مــن
ـب لهــم .وهــي
مــدارس الفتيــات ،أو العمــل كســكرترية يف مؤسس ـ ٍة لــدى قريـ ٍ
ـب احتاملــه»
تجـ ُد العمـ َـل يف هذَيــن الـــمجالَني ُمض ِجـ ًرا إىل حـ ٍّد يصعـ ُ
«ومــا هــو أكــر إثــار ًة لالضطــراب هــو موضــوع الــزواج :فوالداهــا
غاضبــان بســبب َرفضهــا ِعـ َّد َة عـ ٍ
خاصـ ًة وأنهام يَعلـــان،
ـروض مناســبة للــزواجَّ ،
ـاب مــن مدينــة
(وال يوا ِفقــان أب ـ ًدا) ،أنهــا عــى عالق ـ ٍة عاطفيــة تربطُهــا بشـ ٍّ
أخــرى .هــذا ،مــن جهتــه ،زميلُهــا يف الدراســةُ ،متعلِّ ـ ٌم وطَمــوح ،لكنــه فق ـ ُر
ـي غيــور .هــي ت ُِحبُّــه ،وهــو يُبــدي انجذابًــا
ـيحي وقو ِمــ ٌّ
الحــال؛ وهــو أيضً ــا مسـ ٌّ
نحوهــا ،لكنهــا تعلــ ُم أنــه يُعــارش فتــا ًة أوروبيــة ذاتَ ســمع ٍة مشــبوهة (كــذا!)،
وتُســا ِورها الشـ ُ
ـكوك بــأ َّن «عالق ـ ًة مــا» ترب ـ ُط بــن االثنــن»
ـمح لنفســها ُمبغامــر ٍة جنســية مــع هــذا
«و َمأزقـــها هــو التــايل :هــل تسـ ُ
الشــاب لتَ ِ
جــذ َب اهتاممــه ،فتُجــاز َِف باحرتامــه لهــا كفتــا ٍة «مســتقيمة»؟
ِّ
أم أنــه ينبغــي لهــا أ ْن تبقــى ُمتحفِّظــ ًة فتُجــاز َِف بضيــاع اهتاممــه بهــا؟
هــل تجــرؤ عــى معارضــة رغبــات وال َديهــا فتُـثيـــر غض َبهــا ،أم األفضــل
َنس ِ
ــح َب مــن ِ
أرض الـــمعركة ،وأن تخضــ َع لهــا وتواجــه ،بذلــك،
لهــا أن ت َ
ســتقبل ُمب َهــ َم الـــمالمح؟».
ً
ُم
بيـــن ال َحـداثـــة وال َّتـقـليـــد يُع ِّقــب راســـي عــى َوصفــه لهــذا الحالـ ِة
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الوصــف يُشــبِه ،إىل َحــ ِّد االبتــذال،
«النـــموذجية» هكــذا« :إذا كان هــذا
ُ
روايـ ًة عاطفيــة مــن روايــات القــرن التاســع عــر ،فذلك أل َّن الـــمرأ َة الشــابَّ َة
يف الــرق العــريب مــا ت ـزال تعيــش ،جزئيًّــا ،يف الـــايض .هــي ال ت ـزال غــر
ُجســد ،برأيــه،
واثـــق ٍة مــن الطريــق التــي ينبغــي لهــا أ ْن تســلكَه  .»...وهــي ت ِّ
الـــآزم النفســي َة الناجمــة عــن تَبـ ُّدل األدوار االجتامعيــة ،ومــا يرافقهــا مــنِ
اعتـــناقِ مجموعتَــن متناقضتَــن مــن ال ِق َيــم :قيــم الحداثــة وقيــم التقليــد.
فيــا يُر ِّجــح ،أخ ـ ًرا ،أ َّن خيا َرهــا ســيكون الرضــو َخ للتقليــد ،أل َّن مــا يُو ِّجــه
تفضيــل الرجــل الــذي يُبــدي تَح ُّفظًــا
ُ
هــذا الخيــار هــو ،يف نهايــة األمــر،
َحصل عىل
حيــال الـــمرأة الــ ُمتعلِّمة .فالـــمرأة الــ ُمتح ِّررة ،يقــول رايس ،قــد ت ُ
بعــض اإلشــباعات مــن ُحريتهــا الجديــدة ،إلَّ أنهــا ليســت يف موقــع َجـ ـ ِّي ٍد
للــ ُمساو َمة يف «ســوق» الــزواج (كــذا!).
إ َّن رايس ،يف َوصفــه للحالــة النســائية النـــموذجية التي تَلت ِم ُس الـــمساعد َة
النفســية ،ال تفوتُــه التفاصيــل الـــمتعلقة بالشــكلِ الخارجــي :الـ ِّز ّي ،تَزيِـــن
الوجــه ،الشَّ ــعر ،ال ِعطــر ،يُضيــف إليهــا اللَّهج ـ َة الواثـــقة ،التدخــن (كــذا!)
وتَعـ ُّدد اللغــات .عــى أنــه لـــم يَهـ ِـد ْف مــن وراء هــذا التفصيــل إىل إبـراز مــا
يُس ـ َّمى بالتعبــرات غــر اللفظيــة ـ وهــي هنــا لغــة الجســد ـ التــي تُعلِ ـ ُن
ٍ
بعالمات ُمع َّيـــنة،
مــا تَــو ُّد الـــمريض ُة أن تُخفيــه ،وال هــو يقــارن هــذه اللغـ َة
ِ
شــخيصية التــي يعتم ُدهــا ،لتُســا ِع َده يف
ُمدرجــ ٍة يف الئحــة التصنيفــات التَّ
ٍ
دالالت ،ال ت ُخطــئ،
مهمتــه التشــخيصية .بــل إ َّن هــذا الوصــف غايتــه إبـرا ُز
ر األمــر
النتــاء هــذه الـــمرأة الـ ُملتــ ِمسة ـ إىل «عالَــم الحداثــة» .وال يقتـ ُ
نالت ِقسـطًا مــن العلـــم يؤ ِّهلها،
والســلوك بالطبــع ،فالـــمرأة ْ
عــى الــ َمظ َه ِر ُّ
أي ،حيازتهــا
مــن حيــث الـــمبدأ ،أل ْن تكــو َن ُمستـــقلَّ ًة وســيد َة قراراتهــا ـ ْ
للـ ـ َمظه ِر األعمــق للحداثــة .لكنهــا تُجابَــه بجمل ـ ِة عوائـ َـق تعــود فتَ ْس ـلُبُها
ـب والعمــل،
َّ
ـمي الــذي أُتيـ َ
ـح لهــا :خيــارات الحـ ِّ
كل تَضمينــات التأهيــل العلــ ِّ
ـزت الصحــة النفســية بحســب فرويــد ،يُذكِّرنــا رايس) .وهــي «خيــاراتٌ »
(ركيــ َ ِ
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يُع ِّيـــنها التقليـ ُد الـــمجت َمعي عــى نحـ ٍو صــارم ،ألنــه يعــود ف َيجعـ ُـل القوانـ َن
الذكريــ َة الـــ ُمتحكِّمة بـ«ســوق الــزواج» هــي القوانــن األبلــغ تأثيـــ ًرا يف
صياغــة خياراتهــا النهائيــة.
زواج
ويقـ ُـف رايس ،يف روايــة الحالــة الـــمذكورة ،عنــد هــذا ال َحـ ـ ّد .وكأ َّن َ
الشــابَّة رضور ٌة بديهيــة ،أو حائ ـ ٌط تَصطـ ِـد ُم بــه ك ُُّل الرغبــات األخــرى مهــا
ـت شحنـ ـتُها مــن الطاقــة النفســية .وهــو مــا يَتض َّم ُنــه موقـ ُـف الـــمرأة
بلغـ ْ
موقــف الـ ُمعالِـــج/الطبيب.
العــاج النفــي ،وأيضً ــا
الشــابَّة التــي تلتمــس
ُ
َ
ـب تأكي ًدا
فالـــمرأة ،بالْ ِتـــاسها عنايـ َة الطبيــب النفــي اللبنــاين (العــريب) ،تطلـ ُ
لــ َم ِ
ـب جيـ ًدا؛ ألنــه هــو أيضً ــا ،يعيــش حالـ ًة شــبيه ًة
عيشها الــذي يعرفُــه الطبيـ ُ
ـ وإن ِ
ـس أيضً ــا
بحـ َّد ٍة أقــل ـ هــي الـ ِّ
ـراع بــن الحداثــة والتقليــد .وهــي تلتمـ ُ
ُحج ـ ًة لــ«ت َخاذلهــا» بالرضــوخ أمــام رغبــات وال َديهــا والتقليــد ،ألنهــا بــدون
«ســوق» الــزواج حيــث ال متلــك الـــمرأ ُة
رس َرصيدهــا يف ُ
ذلــك الرضــو ِخ سـتَخ ُ
يختلف عليه «اثـــنان» .و«االثــــنان»
أ ْن تكــو َن «بضاعـ ًة كاســدة» ،وهــو مــا ال
ُ
يف هــذه الحالــة ،هــا الـــمريضة النفســية والطبيــب م ًعــا ،ت ُحيــط بهــا «األط ُر
الـــمرجعية ،األحا ِدية اللون والثَّـــقيلة ال َوطء»( .انـتـــهى االقتـــباس من مق ِّدمة
كتــاب ِصحــة النســاء النفســية.)...
ثانــ ًيا1993 :

(((

ـاذبات و ُمـــفارقات لكـ ْن كيــف تبــدو زائــر ُة العيــادة النفســية بعــد
تَجــ ٌ
أقــل بقليــلٍ مــن خمـ ٍ
ـس وعرشيــن ســن ًة ـ زم ـ َن إج ـراء دراســتي الـ ـ َميدانية
الـ ُمثـ َبـــتة يف كتــايب الـــمذكو ِر أعــاه؟ مــا هــو إطــار الـ ِم َه ِنـ ِّيـــن النفسان ِّيـــن
الـ ـ َمرجعي يف مســار التعامــل مــع زائراتهــم؟
((( صـ َدر كتــايب صحــة النـــساء النفســية بــن أهــل العلــم وأهــل الديــن عــن دار الجديــد ،بــروت،
يف العــام  ،1998وهــو أطروحــ ُة الدكتــوراه الـــ ُمن َجزة يف العــام ُ ( 1996مع َّدلــة جزئيًّــا) ،لكــ َّن
ـت يف الفــرة الزمنيــة .1994-1993
الدراس ـ َة الـــميدانية الـ ُمثـ َبـــتة فيــه أُج ِريَـ ْ
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ـسات العـــناية ال َّنـفــ ِ
ـسية كتايب ِصـــحة النساء النفــ ِ
ـسية ،...ح َوى
ُمل َتـ ِمــ ُ
ـض َعــ ِّيناتها((( مــن أطبا ٍء و ُمحلِّـــلني
ـلت بعـ ُ
بــن َدفَّــتَي ِه دراسـ ًة َميدانيـ ًة تَشكَّــ ْ
و ُمعالجــن نفســيِّني ومرشــدين نفســانيِّني ِم َّمــ ْن حســبتُهم مؤمتَنــن عــى
ـات حــول زائ ـر ِ
ِصحــة النســاء النفســية عندنــا .هــؤالء وفَّـــروا يل معلومـ ٍ
ات
ـملت أحوالَهــن ،والغاي ـ َة التــي يتو َّخي َنهــا ِمــنِ الْتــاس العــاج
عياداتهــم شـ ْ
الصحــة النفســية يُنــتَج
النفــي لديهــم((( .ولـ َّمـــا كنـ ُ
ـت أحســب أ َّن مفهــو َم ِّ
يف مجتمعاتنــا يف إطــار الوض ِعيــات العالجيــة ،وأ َّن الديناميــات التــي ت َحك ـ ُم
الوض ِعيـ َة العالجيــة ،و ُوجهـ َة مســار العــاج والغاي َة منــه ـ ذاتُ ِصلـ ٍة ،جمي ُعها،
باتجاهــات هــؤالء الــ ِم َه ِنيِّني ومعتقداتهــم وخلفياتهــم الــ َمعرفية وال ِق َي ِم َّيــة ـ
ـت إليهــم التأ ُّمـ َـل يف اختباراتهــم العالجيــة مــن
بنــا ًء عــى حســباين هــذا طلبـ ُ
ِ
الصلــة بثقافتنــا االجتامعيــة الـــمؤث ِّرة يف إذكاء
أجــل
تحديــد العوامــل ذات ِّ
الضائـــقة النفســية ،أو الــ ِ
ـت منهــم ،إىل
وحصلـ ُ
ـمرض النفــي لــدى النســاءَّ .
للصحــة النفســية ،والتَّص ـ ّور ِ
ات التــي يحملونهــا لـ«الـــمرأة
ذلــكَ ،مفهو َمهــم ِّ
الراشــدة الصحيحــة نفسـ ًّيا» ،كــا لـــمواقفهم من قضايا الـــمرأة يف الـــمجاالت
التــي كانــت «الطَّليع ـ ُة» النســائية ُمنشــغل ًة((( بهــا ،يف ذلــك الوقــت.
زائــر ُة العيــادة الطِّــب ـ نفســية التــي وصفَهــا ج .رايس امــرأ ٌة تعيــش ِصا ًعــا
بــن الحداثــة والتقليــد؛ والـ ُمضـ ـ َمر يف تحليلــه أ َّن مــا يَ ِ
حس ـ ُم ال ـرا َع الــذي
ُ
بعــض نتائــ ِج الـ ِم َه ِنـيِّـــن النفســانيني («رجــال
(((
أتنــاول مــن دراســتي الـ ُمثـبَـــتة يف الكتــاب َ
ال ِعلـم») ،دون «رجال الدين».
الســات الدميغرافيــة ،عــوارض الضائقــة النفســية التــي يَشــكني منهــا،
((( مــن هــذه األحــوالِّ :
الضغــوط الحياتيــة التــي يُع َّرضــن لهــا ،دوافعهــن اللتــاس الـــمساعدة النفســية ،وانتظاراتهــن
مــن العــاج النفســـي .تنــاول البحــث أيضً ــا التســمية التــي يُطلقهــا الـــمؤتَ نون هــؤالء عــى
عـ ِ
ـوارض زائـرات عياداتهــن ،ونظــام التشــخيص الــذي يعتمدونه ،نـــمط العــاج الــذي يعتمدونه
والغايــة التــي يتوخّونهــا للـــملت ِمسة مــن اعتــاده.
((( كانــت األبــرز مــن تعبـرات هــذه الشــواغل مــا صــدر يف التقريــر الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة
اللبنانية ،التـــقرير الوطني إىل الـمؤتـــمر العالـــمي الرابع للـــمرأة (الــ ُمنع ِقد يف بيجِنغ) ،ال ذك َر
لــدار النرش ،بــروت.1995 ،
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تعيشــه هــذه الـــمرأة ،هــو رغبـ ٌة أساســي ٌة باالنـــتامء إىل الثقافــة االجتامعيــة
أساســا ،وقابلـ ًة ُمبتطــلّبات التقليــد ثان ًيــا؛ هــو
الـ ُمتمـثِّـــلة بكَونهــا ُمتـــز ِّوج ًةً ،
التقلي ـ ُد الـ ـ ُمح ِّدد برصام ـ ٍة لـــدائرة اختيــار موضــوع الــزواج ،وأيضً ــا لـــدائرة
مثــا) .ويتعــ َّرف الـــ ِم َه ِنيون الـــ ُمستَج َوبون يف
مجــاالت النشــاط (الـــمهني ً
دراســتي ،عــى رصا ٍع شــبي ٍه يعت ِمـ ُـل يف صــدور زائ ـر ِ
ات عياداتهــم( ،وأكرثه ـ َّن
ٍ
رغبــات
لـــمسه أكرثهــم يف اس ِتـــبدانٍ  somatizationيشــر إىل
متـــزوجات)،
َ
ُمتجا ِذبــة  ambivalentبــن التكــيُّف مــع الـــمحيط االجتامعــي ـ الثقــايف ،وبــن
رفــض إمالءاتــه القامعــة لتَعبرياتهــن الفرديــة .حيــث يشــكو الجســ ُد حــن
الـــمرض
ُحصلــه الـــمرأة؛ وذلــك أل َّن
ت ُعــاين
َ
النفــس أل َّن يف ذلــك «رب ًحــا» ت ِّ
ُ
ـح و َملـــموس ،ويَســتدعي اعرتافًــا رصي ًحــا مــن جانــب محيطها،
الجسـ َّ
ـدي رصيـ ٌ
فيــا الـ ـ ُمعاناة النفســية غامض ـ ٌة وغيـــر َمنظــورة .العازِبــات ،مــن جهتهــن،
الشيــك ـ الــ ُمتمثِّل يف
أكرثيـ ٌة لــدى الــ ُمعالجني بالــكالم ،يُعانِـ َن مــن غيــاب َّ
ِ
لهامشــي ٍة ،يَ ِعشْ ـ َن
جــواز اندماجهـ َّن الثـــقايف االجتامعــي ،والـــانع بالتب ِعــ َّية
ُمرتتباتهــا بضائق ـ ٍة نفســانية ،ال تخلــو مــن تعب ـر ٍ
ات جســانية (اس ِتـــبدان)،
تفـ ُ
ـوق االحتــال.
ـباب الضائـــقة ِ
ال َّتـشـخيـــص يف تَشـ ِ
النفســية التــي تُعــاين منها
ـخيصهم ألسـ ِ
النســاء ـ الـ ُملتــ ِمسات لـــمساعدتهم النفـــسيةَ ،
مال أكرث الـ ِم َه ِنـــيِّني إىل إلقاء
يتجل،
اللَّــوم عــى ثقافتـــنا االجتامعيــة التَّمـيِـــيزية ضد النســاء .هذا التميِـــي ُز َّ
ويؤســس لشــخصي ٍة ســلبية متن ُع
َّ
خاصـ ًة ،يف تَنشئـــتهن عــى التلَــقِّي وال ُخنوعِّ ،
عــن الـــمرأة الفعـ َـل يف واقعهــا ،وتجعلُهــا غــر مؤ َّهـــل ٍة للتعامــل مــع ضغــوط
التشخيص يَتـب َّناه الـ ِم َه ِنيون الـمعالِجون
الحياة ،والتكـ ُّيف مع ُمتطـلّباتها .هذا
ُ
بالــكالم الذيــن لـ ـ َمسوا لــدى هــؤالء النســاء قبــولً ب ُدونِـ َّيـ ـ ِت ِه َّن الـمفتـ ـ َرضة،
و«ال ـ حيـــل ًة» ُمتعلّمة  learned helplessnessأوق َعـــتهن يف الضائـــقة النفسانية،
التــي ُو ِجــدتْ تعبيـ ـراتُها األكثـــر توات ـ ًرا يف االس ِتـــبدان ـ يف أوجــا ٍع جســدية
ُمتنـ ـقِّل ٍة تُخ ِفـــي اآلال َم النفســية الـــمتنوعة .ويُشــارِكهم يف ذلــك التشــخيص
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األطبــاء ِ
النفســيون ،والــ ُمغالون يف اعتــاد «الــ ِمثال الطبي» للـــمرض النفيس،
ضم ًنــا؛ هــؤالء يَ ِجــدون يف تكويــن الشــخصية النســائية ال َّن َم ِط َّيــة مان ًعــا عــن
«إدارة» َم َر ِض ِهـ َّن النفــي( ،الجينــي الـــمصدر ـ غــر القابــل للشــفاء النهــايئ)،
وســب ًبا يف اسـ ِتطالة أمـ ِـد الـــمرض ،أو يف تكـرار الوقــوع فيــه.
ويَحمـ ُـل الـــمهنيون النفســانيون ،نســا ًء ورجــالً  ،تصـ ُّو ًرا للـــمرأة الصحيحــة
ِ
ـمرغوب اجتامع ًّيــا ،وال التص ـ ُّو َر الــذي
ـموذج النســايئ الــ
نفس ـ ًّيا ال يُش ـ ِب ُه النــ َ
َ
تحملُــه أكــر النســاء عــن ذواتهــن ،بــل هــو أكــر شَ ــب ًها بالنـــموذج ال ِّرجــايل
بعض األبحــاث((( الــ َمع ِن َّية
الــ
ِ
ـج رص َدتهــا ُ
ـمرغوب اجتامع ًّيــا؛ وذلــك وفـ َـق نتائـ َ
بالـ ُمنـ ـ ّمط النفـ ِ
ـمرسوم لجنســهن .وكأنهــم يقولــون ضم ًنــا،
ـس ـ اجتامعــي الــ
ِ
ـاح للنســاء بعــد أ ْن كان َحكـ ًرا عــى الرجــال،
إ َّن العالــ َم ،وإن صــار ،راه ًنــا ،متـ ٌ
لكـ َّن ُمتطلبـ ِ
ـات العيــش فيــه ليســت مناســب ًة للنســاء ،أل َّن بِـنـ َيـتَــ ُه َّن النفســي َة
ـت ب ِفعــل الرتبيــة التقليديــة التي نَشــأن عليهــا ،ال تؤ ِّهـــله َّن للعيش
التــي ت َك َّونـ ْ
(((
فيــه؛ لــذا ،فــإ َّن ِص َّحتَهــن النفســية ال تتح َّقــق فيــه َّإل إذا تَشـبَّهن بال ِّرجــال !
ـبق يف ُســلوكات الـمهنـــيِّني النفســانيِّني
 ...والـ ِعـــاج كيــف يَتجـ َّـى مــا سـ َ
العالجيــة؟
إ َّن موقـ َـف هــؤالء الداعـ َم لقضايــا الـــمرأة ،وتصوراتهــم للـــمرأة الصحيحــة
نفسـ ًّيا ،والتأويــات التــي تَق َّدمــوا بهــا لــ ُمس ّببات الـــمرض أو الضِّ يــق النفـيِّ
((( «مــن هــذه مثـ ًـا ،انظُــر :ع ـ ّزة ش .بيضــون ،الهـــوية النســائية الجديــدة :دراســة َميدانيــة يف
التنـــميط الرباعــي لــدى الشــابات الجا ِمعيــات اللبنانيــات ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
 ،1988وميكــن اســرجاعها مــن الرابــطwww.azzachararabaydoun.wordpress.com :
عت هوي ُة الشــابَّة
ـت إليهــا يف دراسـ ٍة َميدانيــة أســبق :كلـــا ت َشـبَّ ْ
توصلـ ُ
((( وهــذه نتيجـ ٌة كنـ ُ
ـت قــد َّ
ِ
َّ
ـاس
ـ
مقي
ـا.
ـ
لديه
ـق
ـ
القل
ة
ُ
د
ـ
ح
ـت
ـ
ن
َد
ت
ـا
ـ
ل
ك
ـا،
ـ
عندن
ـا
ـ
ي
اجتامع
ـمرغوبة
ـ
الـ
ـورة»
اللبنانيــة بـ«الذكـ
َّ ْ َّ
ُ
ًّ
ـت بنــوده مــن جمــلٍ تُعلِـ ُن تكــ ُّيفًا مــع وضعيـ ٍ
ـات يـــمكن نَعتُهــا
القلــق الــذي اعتمدتُــه تألَّفـ ْ
ِ
ٍ
ــل متا ًمــا وضعيــات مــن الـــمجاالت
مثــا) وت ُهم ُ
بـ«الذكريــة» (تتطـــلب عدوانيــة وأداتـــيةً ،
الـــمرغوبة اجتامع ًّيــا للـــمرأة (الحضــن والعنايــة ،مثـ ًـا) .انظُــر :الـــمرجع الســابق.
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ـاب زائـر ِ
ات عياداتهــم( ((1كُلَّهــا لـــم تَ ُكـ ْن مؤثِّــر ًة يف األســلوب الــذي
الــذي ينتـ ُ
اتَّـــبعوه يف عالجاتهــم ،وال يف النتيجــة التــي يَتو ّخونهــا مــن ذلــك العــاج:
أساســا بالعقاقــر وهدفُهــم إزالـــ ُة
فـــاألطبا ُء النفـــسيونً ،
مثــا ،يُعالِجــون ً
ال َعـ ِ
ـوارض الـــم َر ِض َّية ،والعــود ُة بالـــمريضة إىل الحالــة التــي كانــت عليهــا قبـ َـل
بالسواء وبالتكــ ُّي ِف
وقوعها يف الـــمرض .وتتــ ُ
ـمثل ،يف ما يَ َرون ،الصح ُة النفسية َّ
األرسي والـــمجتمعي .بــل يَ َّدعون أ َّن الـــمرأ َة
وبالتأقلُـ ِـم مــع ضغوط الـــمحيط
ِّ
ـب بأكــر مــن ذلــك .وفئـ ٌة منهــم يَذهبــون إىل التحذيــر مــن
الــ ُملتَ ِم َس َة ال ترغـ ُ
«الــ ُمغاالة يف العــاج» ،بــل االكتفــاء بتَهدئـ ِة العــوارض يف « ُهدنـ ٍة» ال تلبــث،
تأصلـ ًة يف
بعدهــا ،أن تعــو َد مــن جديـ ٍـد أل َّن العوامـ َـل التــي أثارتهــا مــا تـزال ُم ِّ
ـس أهدافهــم العالجيــة عــن مواقفهــم
بِن َيـ ِتـــها النفســية .ويُبــ ِّرر هــؤالء تقاعـ َ
وت َص ُّوراتهــم ـ باإلحالــة إىل واقــع الـمرأة/الـ ُملتــ ِمسة االت ِّـكالِـــي ،ويُعلنون عن
عجزهــم ـ كأطـــباء ـ عــن تعديلــه ،ف ُيحجِمــون عــن دفــع الـــمرأة إىل مــا وراء
ُحــدوده الـــمرسومة والـــمعروفة يف إطــار الـــمنظومة الجندرية.
أمــا «الـ ُمعالِـــجون بالــكالم» ،فأكرثهــم يَتَّخــذون مواقـ َـف ُمحايــد ًة تجــاه
رغبــات الـ ُملتَـ ـ ِمسة الـ ـ ُمعلَنة ،ويرتكــون لهــا مهم ـ َة تحديـ ِـد نهايــة العــاج،
ـت
ـي  her self-reportعــنِ ال ِّرضَ ــا النفــي عـ َّـا آلَـ ْ
ُمعت ِمديــن تَقري َرهــا الذاتــ َّ
إليهــا أحوالهــاُ ،محرتمــن الحــدود التــي وض َعتهــا لنفســها يف مناهضــة
بت ضغوطــه ،يف ضائقـــتها النفســية ،عا ِملــن عــى ت َحيِيــد
الواقــع ،التــي تسـبَّ ْ
تشــخيصهم ألصــول ال ِعلَّــة النفســية يف َمريضاتهــم .هــم واعــون كــون
اس ِتـــبدانِها لــ َمصاعبها يُخـ ِفـــي رغبـ ٍ
ـات مكبوتــة ،لكنهم ،باســتثناء الــ ُمحلِّلني
ـي مبــا يُطلِقــون عليــه «إعــاد َة تربي ـ ِة
النفســيِّني ،يَحـ ُ
ـرون نشــاطَهم العالجـ َّ
الـ ـ ُملت ِمسة» ،أو «إعــادة إنشــاء» شــخصيتها ،بقصــد التعامــل مــع واقعهــا
بالطريقــة التــي تَرتَـــئيها هــي.
ٍ
تلخيص لـام جاء يف كتايب الـمذكور مرا ًرا.
( ((1يف
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الواقـــع الـ ُمـ َهـيــ ِمن هكــذا ،يســتوي الواقـ ُع االجتامعــي الثـــقايف ،ومــن
ضمنــه الـــمنظومة الجندرية ،وبالرغم م ْن إمالءاته الــ ُمس ِّببة لضائـــق ِة النســاء
النفســية ،العامــلِ الـــمؤطِّ ِر للعــاج ولــ َـآله ـ فيتفــادى األطبــا ُء النفســيون
الصــدا َم معــه ،رِف ًقــا بإمكانـ ِ
ـات الـــمريضة الـــمحدودة ،ويعمـ ُـل الـــمعالجون
ِّ
بالــكالم عــى ُمرافَقــة الـــ ُملت ِمسة ِ
بحياديــ ٍة يف َســعيِها للتعامــل مــع ذلــك
الواقــع وضُ غوطــه .هــذا الواق ـ ُع يَجـــتاح الوضعي ـ َة العالجيــة ويق ـ ُع تحــت
وطأتــه الــ ِم َه ِنيون ،أســو ًة بالــ ُملت ِمسات؛ هــذا الواقـ ُع الــذي ال يــرك هامشً ــا
خــارج الـــمنظومة األبويــة ،وال ثَغـــر ًة يف بنيانهــا ،مــن أجــل التعامــل مــع هذه
الـــمفارقة ـ مفارق ـ ِة اســتواء ُمتطـ ـلّبات الواقــع ُمس ـ ِّبب ًة للضائـــقة النفســية
النســائية ،مـ َّـا يُص ِّعــب االســتجابة لهــذه الـــمتطلّبات والتكــ ُّيف معهــا عال ًجــا
لهــا ،يف الوقــت نفســه.
عــى أ َّن إنشــا َء الهامــش الـــمذكور وإحداثَ ث َـــغر ٍة يف الـــمنظومة الجندرية،
ـال .هــذه
ال يُســأل عنهــا الـ ـ ِم َه ِنيون النفســانيون ،أكان هــؤالء نســا ًء أم رجـ ً
الثَّـــغر ُة وذلــك الهامــش ،أو َج َدتهــا يف الـــمجتمعات الغربيــة ،مثـ ًـا ،حرك ـ ٌة
ـت يف ك ُِّل أنشــطة الـــمجتمع ومؤسســاته ،الـــمهنية واألكادمييــة
نِّســوي ٌة ت َغلغَلـ ْ
وقامــت بتَف ُّحــص الوضعيــات العالجيــة وتضميناتهــا النظريــة
ضم ًنــا،
ْ
الخاصــة ،ومــا تـزال ت ِ
ُناضـ ُـل لـتَغيِـــرها مــن الداخــل
واإليديولوجيــة ب َع َد َس ِتـــها َّ
عــر الـــمعالِجات والطبيبــات النفســيات ال ِّنســويات ِ
أنفســه ّن.
الصيح يؤكِّ ُد النفســانِ ّيون أ َّن االس ِتـــبدا َن ال يزال
االس ِتـــبدان وال َّتـعـبيـــر َّ
ـكل الطاغــي لــتَعبريات الباثولوجيــا النفســية النســائية عندنا؛ فهــو التعب ُري
الشَّ ـ َ
الـ ـ ُمباح عندنــا ألنــه مــا زال يَلـ ـقَى االنتـــبا َه والعنايــة مــن ُمحيـ ِ
ـط الـــمرأة،
فيــؤ ِّدي بذلــك وظيفـ َة التعبــر الــ ُمدا ِور للرغبــة ،ويُســا ِه ُم أيضً ــا يف الحفــاظ
عــى الرتتيــب الجنــدري القائــم ،بوســيل ٍة أقـ َّـل كُـــلف ًة يف االقتصــاد النفــي،
للـــمرأة ولــ ُمحيطها ،مــن التعبــر الرصيح.
أي حــا ٍل ،أَب َج ِديَّــتَه بعــد؛ إ ْذ ال تـزال
والتعبـ ُر الرصيــح ال ميلِـ ُـك عندنــا ،عــى ِّ
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رشج ـ ًة( ((1و َحـ ِـذ َر ًة يف إعــان حقــوقٍ َمدنيــة ،فكيــف
األصــواتُ النســائية ُم َح َ
برغبـ ٍ
ـات ُمثــرة للجــدل يف أقـ ِّـل تقديــر؟ مــا نُحــاول قولَــه هــو أ َّن «التعب ـ َر
وقياســا عــى ما
الرصيــح» بديـ ُـل االستـــبدان ـ ال يُبـ َ
ـاش بالبحــث عنــه إفراديًّــا؛ ً
حصـ َـل يف الغــرب ،فــإ َّن حركـ ًة نِّســوية هــي ٌ
رشط مــا ِزمٌ لذلــك .وهــذا يفــرض،
َ
ـض النســاء «الطَّلِي ِعيــات» ،ببعــض الها ِم ِشـيَّة ،وإ ْن ظرفيــة،
برأينــا ،أ ْن تقبـ َـل بعـ ُ
إزا َء الثقافــة االجتامعيــة ومؤسســاتها و ِقيَ ِمهــا و ُمنــ َّمطاتها ...إلخ ـ لــيَب َحنث عنِ
«الــذات» النســائية الفرديــة ،باعتبارهــا خطــو ًة أ َّولِي ـ ًة للتعبــر الرصيــح عــن
تلــك الــذات.
وال نقــول إ َّن واق َعنــا ،يف مــا يطــول إىل موقــع الـــمرأة يف العــاج النفــي،
مــا يـزال ثابتًــا عــر الزمــن ،بــل هــو يَتغـ َّيـــر ،وإ ْن بشــكلٍ رهيــف .فلو تأ َّمـــلنا،
ـب النفــي (يف روايــة
مثـ ًـا ،ال ُنظاريــة  voyeurismال َف َّجـ َة التــي قابــل بهــا الطبيـ ُ
ج .رايس الـــمثبتة ســابقًا) زائـــرتَه ،يف أواخــر الســتينيات ،عندمــا قــام بوصــف
ـي طُــولً وعرضً ــا ـ لـ ـبَدَتْ لنــا َعف ِويَّــة ،وال تَــي
تفاصيــلِ َمظهرهــا الخارجـ ِّ
بتحف ِ
ُّــظ َمــ ْن يخــى َوقْ َعهــا يف أذنِ َمــن قــد يؤذيــه هــذا الــكالم ...وهــو
مــا ال «يجــرؤ» أح ـ ٌد يف أيامنــا هــذه عــى القيــام بــه .فالوصـ ُـف الـــمذكور
إنـــا يَـ ِ
ـول راه ًنــا،
ـي بنظــر ٍة ذكوريــة  sexistعاريــة ،وهــو مــا لـــم يَ ُعـ ْد مقبـ ً
ـت تَ لِـ ُـك ،وإن جزئ ًّيــا« ،نَـــظرت َها» هــي؛ وت ُعلِـ ُن «طليعتُهــا»،
أل َّن الـــمرأ َة أصبحـ ْ
ٍ
تقبــل أن تُختـــ َزل
قيــادات نســائية أو أكادمييــات أو ُمثقفــات ،أنهــا ال ُ
مــن
أي مـ َن الحــاالت التــي َرواهــا
إىل جســدها ومظهرهــا .ونحــن لـــم نَلــ ِم ْس ،يف ٍّ
الــ ُمستَج َوبون يف الدراســة الـــمثبتة يف كتايب ،تَشيِـــيئًا  objectificationعىل هذا
القــدر مــن الفجاجــة.
يبقــى أ َّن الــ ُمعالِ ِ
جات والطبيبــات عندنــا ،قــد ال َحظْـ َن أ َّن النســا َء مــا ِزلْـ َن
غـ َر ُمســت ِع َّد ٍ
ات للتحـ ُّرر مــن الـ ُمنــ َّمط الـــمفروض عليهــن ،وأ َّن َحثَّهــن عــى
( ((1نشري إىل أن هذا النص من الكتاب كتب قبل  ،1995أي قبل مؤتـمر بيجِنغ.
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مثــا ،بــا َء
بعــض الـــمعالِجات ال ِّنســوياتً ،
«ال ِّنضــال» الــذي بــادرتْ إليــه ُ
ـاس الـــمرأة للعنايــة النفســية ،كــا يراهــا الــ ُمؤمتَنون
بالفشــل ،غال ًبــا .فالْ ِتــ ُ
عليهــا ،ال يَنطــوي عــى البحــث عــن َحـ ٍّـل حقيقــي .وذلــك ،ألنــه يســعى ،غال ًبا،
إىل اســتبدا ِل ســلط ٍة بأخــرى ،تســتعي ُد معهــا الـــملت ِمس ُة سـ َ
ـلوك االتِّـــكالية ،يف
ـب كــر دورانــه مــن داخــل الوضعيــة العالجيــة ،أو مبُبــادر ٍ
ات
تك ـرا ٍر يصعـ ُ
فرديــة مــن الــ ُمعالِجة ،أو مـ َن الـــملت ِمسة ِ
نفســها .ويف غيــاب حركـ ٍة نِّســوية
ُمرا ِق َبــ ٍة لـــ ُمجريات الوضعيــات العالجيــة مــن الخــارج ،وداعمــ ٍة للنســاء
ُملت ِمسـ ِ
ـات العنايــة النفســية داخلهــا ،فــإ َّن الـ ـ ِم َه ِنيِّني النفســيِّني الـ ـ ُمختصِّني
ـب النســاء
ال يَ َّدعــون أنهــم قــادرون عــى تجــاوز الح ـ ِّد الــذي يَرس ـ ُمه تَطلُّـ ُ
أنفســهن؛ لذلــك ،قلَّــا يعملــون أكــر مــن مســاعد ِة النســاء عــى التأقلـــم
والتك ُّيــف مــع عالــ ِـم الرجــل الضاغــط ،خشــي َة أن يُصبِح ـ َن ُمعالَجــات عــى
ـص بعـ ِ
ـض مــا جــاء يف خامتــة كتــاب ِصـــحة
نح ـ ٍو ُمبالَ ـغٍ فيــه! (انتـــهى تلخيـ ُ
النســاء النفـــسية)...
ثــالــثًا2017 :

ُ
أصبـح لَـ ُهـنّ
القـول
َ

ـض
الـ ُممـ ِكـــن والـ ُمـــتاح يف دراســتي التــي اســت َندتُ إليهــا يكْ أصـ َـف بعـ َ
ٍ
خمــس وعرشيــن ســنة،
مــا يُحيــط بصحــة النســاء النفســية منــذ حــوايل
وسـ ِ
ـط الــ ُمؤمتَنني عليهــا مــن الـــمهنيِّني
اختَـــرتُ البحــثَ عــن تلــك الصحــة بتَ ُّ
كنــت أ َّدعــي ال ِّنســوي َة
النفســانيِّني( .((1لـــم يَكُــ ْن «خيــاري» نِّســ ِويًّا ،وإن
ُ
هويـ ًة يل كباحثــة؛ جــاء ذلــك ،وفـ َـق مــا ذكــرتُ يف وصــف َع ّينــة دراســتي ،يف
ـت غــر غافلـ ٍة بالطبــع أ َّن الـــمهنيِّني هــؤالء،
إطــار «الــ ُممكن والــ ُمتاح» .كنـ ُ
ـت درج ـ ُة التعاطــف الوجــدا ِّين لديهــم مــع النســاء ،ال يُ ِ
حســنون
ومهــا بلغـ ْ
( ((1ومــن رجــال الديــن والــ ُم ِ
رشدات الدينيــات مــن مختلــف الطوائــف ،الذين يـــارِسون َضبًا من
العالج الديني الشفايئ ...كام ُّ
يدل عنوان كتايب الـ ُملخَّـص أعاله.
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تقديـ َم الـــموضوع مــن وجهة نظر ُملت ِمســات مســاعدتهم ـ بســبب ُمج َريات
الوضعيــة العــاج ـ نفســية ومــا يُحيــط بهــا ،وغــر غافلـ ٍة يف الوقــت ِ
نفســه أ َّن
اإلصغــا َء إىل «صــوت النســاء» أمـ ٌر َحـر ٌِج إلجـراء بحــث ،يُعـ َّول عــى نتائجــه،
يف صحــة النســاء النفســية.
ات را ِهـنـــة بعــد خمـ ٍ
ـس وعرشيــن ســن ًة ،تدعــو «صوت ال ِّنســوة»،
تعبيــر ٌ
يف هــذه النــرة ،النســا َء إىل اإلدالء بأصواتهـ َّن لــ َوصف اختباراتهــن يف مجــال
الصحــة النفســية ،وأفكارهــن حولهــا؛ هــي دعــو ٌة رصيحــة سبقَـــتها ،ب َرأيِـــي،
دعــواتٌ ُمض َمــرة:
أال تَنطــوي دعــو ُة النســاء إىل الشــهادة حــول العنــف الــذي يَتع َّرض ـ َن لــه
ِ
مآسيهن/ص َّحـــتهن النفســية(((1؟
داخـ َـل َأسه ـ َّن مبثابــة دعــو ٍة للــكالم حــول
ـج لالســتامع ،وعــن توافُـ ِر مهنيِّني
وحــن ت ُعلِــن الـــمنظّامتُ النســائية عــن برامـ َ
نفســانيِّني يف َمقــ َّراتها مــن أجــل ذلــك ،فهــي تُعلِــن أنهــا سـتُصغي إىل النســاء
تعمــل مــن موقــعٍ ر ٍ
افــض
ُ
بــآذانٍ «غــر حياديــة»؛ أل َّن هــذه الـــمنظّامت
للعنف والتميِـــيز الـ ُمطـ َّبــ َعني  normalizedعندنا ،وتحسـ ُبهام رك َنني ُمس ِّبــ َبني
للضائـــقة النفســية( .((1إىل ذلــك ،حــن يُوث َّــ ُـق كال ُم هــؤالء النســاء ويُعلَــن عىل
ـهادات تفصيليــة أو يف تعب ـر ٍ
الـــمأل الثقــايف واإلعالمــي ،إ ْن يف شـ ٍ
ات فَنيــة أو
يف دراسـ ٍ
ـات هادفــة ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن وســائ َط ثقافيــة ـ فهــذا يَنطــوي،
وســبيل
ً
ويف مــا يُ ِه ُّمنــا هنــا ،عــى مفاهيــ َم للـــمرض والصحــة النفس َّييـــن
( ((1بحســب الدراســات اللبنانيــة الـ َمقط ِعـــية  cross sectionalالتــي تناولـ ِ
ـت العنـ َـف ضـ َّد النســاء
ـت نســب ُة اللــوايت يَتع َّرضْ ـ َن للعنــف النفــي بــن  %85و( .%100يُنــظَر
يف إطــار َأسهــن ،تراوحـ ْ
ـتغالل للنســاء
مثـ ًـا :يف ع.ش .بيضــون ،نســاء يواجِ ـــهن العنــف ،منظّمــة «كـــفى عن ًفــا واسـ ً
واألطفــال» ،بــروت.2010 ،
( ((1هــو مــا الْتـقــطَته آذان الـــمهنيِّني النفســانيِّني ســابقًا ،لكنهــم أح َجمــوا ـ كــا ذكرتُ ســابقًا ـ عن
دفــع مريضاتهــم باتِّجــاه الـــمعالجة الجذريــة للتميِـــيز ـ ب ُح ّج ِة أ َّن ُملت ِمســات عنايتهم النفســية
ـمح له َّن بإعــان مقاوم ٍة لـــذلك
أي نــوع ،وال دعـ ًـا مــن ِّ
لـــم َيتلِكـ َن بديـ ًـا ،مــن ِّ
أي طـ َرف ،يسـ ُ
التميِـيز.
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إلدماجهــا يف بعــض الــكالم الـــمتداول يف العــام( .ولعـ َّـل الكال َم«/ال َهم َه َمــة»
حــول الجِنســانية ،مــن منطلقـ ٍ
ـات حقوقيــة ،أو غــر ذلــك عندنــا ،يُشـكِّل هــو
أيضً ــا َمدخـ ًـا إىل الــكالم عــن الص َّحــة النفســية).
نُذكِّــر أ َّن مفهــو َم «الصحــة النفســية» ال يُ َعـ ُّد « ِعلــ ِم ًّيا» ،بــل هــو مــن عــداد
رصا .لــذا فإ َّن
الــ ُمركَّبات الثـــقافية؛ هــو إذًا ،ليــس مــنِ اختصــاص الـــمهنيِّني ،ح ً
أساســا) يف َصــو ِغ هــذا الـــمفهوم ـ َمبثابــة
إســها َم النســاء (والحركــة ال ِّنســويةً ،
ر لــ َهي َمن ِة َمـ ْن بــ َي ِد ِه ْم ســلط ُة التَّسـ ِمية والتعريــف والتشــخيص ...وغــر
كـ ٍ
ذلــك مـ َّـا يُحيــط بـــالوضعيات العــاج ـ نفســية يف مجتمعاتنــا األبَويــة ،كــا
ـمح بـــاإلفساح يف الـــمجال لفئـ ٍ
ـن الـــمشاركة يف ذلك
ـت ســابقًا عـ ِ
ـات ُه ِّمشَ ـ ْ
يسـ ُ
الصــوغ.
َّ
ـب أ َّن الدعــو َة لإلســهام يف هــذه ال َّنشـــرة ال تَ ِقـ ُـف عنــد
تـــساؤالت أحسـ ُ
تنــدرج يف
حــدود التفريــج  catharsisللـــ ُمشارِكات عــر كتابتهــ َّن فيهــا ،بــل
ُ
الصحــة النفســية.
ِســياق «مــروعٍ» يَســعى لتكويــن خطـ ٍ
ـوي حــول ِّ
ـاب نِّسـ ٍّ
أتـــساءل :هــل تحمـ ُـل «صوت ال ِّنســوة» تصـ ُّو ًرا ،وإ ْن أولِ ًّيا ،لهذا الـــمرشوع
ـاذج نِّســوي ًة
االفتــرايض؟ مــا هــي مال ِم ُحــه؟ هل يَســتل ِه ُم يف مســار تكوينه نــ َ
أخرى؟
أصــوات النســاء الشــاكِ ِ
ِ
يات مــ َن الضائـــقة
مــا هــو تص ُّو ُرهــا الشــتامل
ـخييص « َودود»
ـحً ،
مثل ،إلنشــاء ٍ
النفسية/الـــمرض النفــي؟ هــل نطمـ ُ
نظام تشـ ٍّ
للـــمرأة؟ وهــل ســنبحثُ يف أنــ ٍ
ـاط عالجيــة بديلــة؟
َمــن هــي الفئــاتُ الــ ُمرشَّ حة لــ ُمتابعة الـــمرشوع االفرتايض؟ هل ت ُسـتَدعى
الصحــة النفســية عندنــا ،مثـ ًـا؟
العامــاتُ الـــمهنيات (والعاملــون أيضً ــا؟) يف ِّ
هــل لألكاديـــميات وللباحثــات يف الـــموضوع ،راه ًنــا وســابقًا ،مــكا ٌن فيــه؟
را؟ أو أ َّن الناشـ ِ
ـطات
هــل تــرى «صوت ال ِّنســوة» أ َّن الـــموضو َع نِّسـو ٌِّي حـ ً
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ـج عــاج ـ نفســية للنســاء( ،حتــى
يف الـــمنظّامت النســائية التــي تُن ِّفــذ برامـ َ
اللــوايت ال يُعلِـ َّن عــن نِّســويته ّن) ـ َمعــ ِن َّياتٌ هـ َّن فقط بـــهذا الـــمرشوع؟
هذه التَّساؤالت ،ال يَبدو يل طَر ُحها ُمترسِّ ًعا:
منــذ أكــر مــن خمـ ٍ
ـس وعرشيــن ســنة ،يف الـمؤتـــمر العالـــمي للـــمرأة،
الصحــة النفســية
ُر ِفـ َع شــعا ُر «ال َّنـــظر إىل العالـــم ب ُعيــون النســاء» .النظـ ُر إىل ِّ
بـــ ُعيون النســاء حــان وقـــته (أليــس هــذا مــا تَقتـــ ِر ُحه علينــا «صــوت
ـض مداخــلِ «النظــر» يسـ ُعها أن تكــونَ ،ب َرأيِـــي ،الوضعيـ ِ
ـات
ال ِّنســوة»؟) .وبعـ ُ
النفــس ـ عالجيــة التــي مــا ت ـزال أنـــاطُها والفاعلــون فيهــا تتكاث ـ ُر عندنــا،
ومــا تـزال الفئــاتُ النســائية الـــمستفيدة مــن توافرهــا تَتَّ ِسـ ُع ب ِفعــل عوامــل
لعــل مــن أه ِّمهــا الحــروب الـــمتناسلة واألوضــاع االقتصاديــة
مختلفــةَّ ،
الــ ُمرت ِّدية بـــنتيج ِة أزماتنــا الـــالية وتداعياتهــا عــى ِ
ناســنا وعــى َعيشــهم يف
هــذه الـــمنطقة.
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3

َم ِ
ات ،ولَ ِك ْن...
نـسـ َّي ٌ
(((
ال ِّنـسا ُء اللـبـنانـيات واتِّـفاق الطَّـائـف

يعقـ ُد «الـــمركز الـــمدين للـــمبادرة الوطنيــة» حال ًيــا((( مؤمتـ ًرا يحتفــل فيــه
ـت باســم
بـــمرور  25ســن ًة عــى إصــدار «وثيقــة الوفــاق الوطنــي» التــي ُع ِرفَـ ْ
ـت أط ـر ٌاف َمع ِنـ َّيـ ـ ٌة بهــذا االتفــاق ،دوليــة
«ات ِّـــفاق الطائــف»؛ وإليــه ُد ِع َيـ ْ
ولبنانيــة .ومــن هــؤالء الـــ َمع ِنيِّنيُ ،د ِع َي ِ
ــت الـــمنظّامتُ اللبنانيــة الـــم َدنية
ِ
والحزبيــة لتُدلِـــي برأيهــا حــول تسـ ٍ
ـاؤالت تناولـ ِ
نصــه ،تطبيقه،
ـت «االتـــفاق»ّ :
والســعي إىل
ِقيمتــه القانونيــة والـــمعنوية ،اســتمرار العمــل عــى تطبيقــه َّ
تطبيــق مــا لـــم يُط َّبــق منــه ،تصحيــح أو تعديــل أحكامــه ،أو أخ ـ ًرا تجــاوزه
والبحــث عــن بديــل.
ِ
عضــوات «تجمــع
وقــد تو َّجــه الـــمرك ُز الـــمد ُّين للـــمبادرة الوطنيــة إىل
الباحثــات اللبنانيــات» بأســئل ٍة ِ
ذات ِصلـ ٍة بالوضــع النســايئ .فيــا يــي إجابــايت
الشــخصية عــن األســئلة الـــمطروحة.
ات ُ
ضع الـمرأة اللُّـبـنانية
ِّـفاق الطَّائـف و َو ُ
[س] :هــل شـك ََّل اتِّفـ ُ
ـتوري فر ًقــا مــا بالنســبة
ـاق الطائــف أو تطبي ُقــه الدسـ ُّ
إىل وضــع الـــمرأة اللبنانية قانونًا؟
ِ
جموعــات الطوائــف
[ج] :باســتثناء انشــغال الـ«وثيـــقة» والدســتور مبَ
ِ
ـمجموعات التي يَنضوي
فصالن الــ
واألديــان ،ف ُهــا ِ
(أي الوثيقــة والدســتور) ال يُ ِّ
يف إطارهــا «الـ ـ ُم ِ
واطنون» ـ فــا نج ـ ُد ،عــى وجــه التحديــد« ،تـميِـــي ًزا» بــن
((( ن ُِشـ َر يف قضايا جريدة النهار ،يف  28ترشين األول (أكتوبر).2014 ،
ِ
((( بعنــوان «مؤتـــمر اتـــفاق الطائــف بعــد ربــع قــرنٍ عــى إعالنــه»؛ ُعق َد يف الفينيســيا بــن  22و24
تشـرين األول (أكتوبر)  ،2014بالتَّشا ُر ِك مع منظّمة فريدريش إيربت.
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النســاء والرجــال؛ األمـ ُر الــذي يفــرض أ َّن الفئــتَني ،وفـ َـق الوثيقــة والدســتور،
ال تتم َّيـــز الواحــد ُة منهــا بخصوصيـ ٍ
ـات تَســتدعي إبرازَهــا عــى منــوال إبـرا ِز
أهــل الديانتَــن الكبـــريَني ،مثـ ًـا .وهــو أم ٌر يشــر إىل واقعـ ٍة معروفــة :فالصوت
ـس عرش َة ســن ٍة
النســايئ كان خــال الحــروب اللبنانيــة التــي امتَــدَّتْ عــى خمـ َ
ِ
بأصــوات معظــم الفئــات الـــمجتمعية .هكــذا
ســاكتًا متا ًمــا؛ وذلــك أســو ًة
لـــم ت َتمثَّــلِ النســا ُء يف اجتامعــات الطائــف ولـــم نَ ِجـ ْد يف رسديــة «الوثيقــة»
الصــادر ِة عنهــا تعاب ـ َر تُشــر رصاح ـ ًة إىل النســاء ،وال إىل قَضاياهــن.
لك َّن اإلجاب َة عنِ السؤال أعاله تَبقى بـ«نعم»...
ـب بتَعديــل الدســتور الــذي ُعـ ِّد َل اســتنا ًدا إىل
فالــ ُمنظَّامتُ ال ِّنســوية تُطالِـ ُ
«اتِّـــفاق الطائــف» مــن أجــل تَعيِـــن «الـــمساواة الجندريــة» ،رصاحـ ًة ،مــن
بــن أنـــاط الــ ُمساواة بــن الـــمواطنني التــي ينبغــي إحقاقُهــا ...وفـ َـق مــا جاء
يف ذلــك «االتفــاق» .لكـ َّن هــذه الـــمنظ ِ
ّامت تعمـ ُـل ،يف الوقــت نفســه ،عــى
إســباغ معــانٍ وتضمينـ ٍ
ـات عــى مــوا ٍّد يف الوثيقــة والدســتور ميكــن اإلحال ـ ُة
إليهــا مــن أجــل ِحفـ ِ
ـظ مصالــح النســاء .هــذه الـــموا ُّد هــي تحديـ ًدا مــا يــي:
أ ـ الجملــ ُة الــواردة يف الفقــرة (ب) مــن الـــ َمبدأ العــا ِّم ( )1مــن
ــس يف
وثيقــة الوفــاق الوطنــي اللبنــاين التــي تؤكِّــد أ َّن «لبنــا َن عضــ ٌو ِّ
مؤس ٌ
ُجســد
منظّمــة األمــم الـــمتحدة وملتـ ـ ِز ٌم مبواثيقهــا» وأ َّن الدول ـ َة اللبنانيــة «ت ِّ
هذه الـــمبادئ [الـــمبادئ الواردة يف الـــمواثيق الـــمذكورة] يف جميع ال ُحقول
والـــمجاالت دون استـثـــناء».
ب ـ ُمضافًــا إليهــا الفقــرة (ج) مــن الـ ـ َمبدأ (ِ )1
ـص عــى
نفســه وتنـ ُّ
أ َّن الجمهوريــ َة تقــوم عــى «العدالــة االجتامعيــة والـــمساواة يف الحقــوق
والواجبــات بــن جميــع الـــمواطنني دون متايــ ٍز أو تفضيــل».
هــذان الـ ـ َمبدآن شَ ـكَّال م ًعــا اثـ ـ َنني م ـ َن الـ ُم َّتكـــآت األساســية يف َصــو ِغ
ـت بهــا الـــمنظّامتُ ال ِّنســوية ،الحكوميــة وغــر الحكومية،
ال ُحجـ ِج التــي تَق َّدمـ ْ
إىل الدولــة اللبنانيــة ،رافعــ ًة مطالبهــا الـــمختلفة يف الســنوات العرشيــن
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ـت بَـثَّـــها بــن ُصفــوف قاعدتهــا للتَّعبئــة
ـج التــي حاولـ ْ
الـــاضية .وهــي الحجـ ُ
حــول تلــك الـــمطالب ُمت َو ِّســل ًة ك َُّل األقنـــية ،مبــا فيهــا اإلعــام .فتوات ـ َر ِذك ـ ُر
الـــمواثيق الدوليــة يف خطابهــا لــدى تَفـنيـــد َحيثيــات رضورة االســتجابة لهذه
الـــمطالب (اتِّـــفاقية إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد الـــمرأة ـ ســيداو،
را).
َّ
خاص ـ ًة ،وليــس َح ـ ً
َّـلت ب:
إ َّن أه َّم هذه
ِ
الـمطالب تَـمث ْ

ـلب إحقــاق الــ ُمساواة الجندريــة ـ بـــا هــي ُمتض َّمنــة يف «العدالــة
• طــ ِ
والــ ُمساواة االجتامعيــة»؛ وقــد متثَّــ َـل ذلــك يف مشــاريعِ قوانـ َن منهــا :قانــون
الجنســية ،والـــمواد القانونيــة ذات الصلــة بالضامنــات االجتامعيــة ،وإب ـرام
ـاب مصـــريف لــأوالد ،مثـ ًـا.
العقــود التجاريــة ،وفتـــح حسـ ٍ
ـت يف مــروع قانــون
األسي (وهــذه ت َجلَّـ ْ
• العدالــة الجندريــة يف الـــمجال َ
حاميــة النســاء مــن العنــف األرسي ،مثـ ًـا) ،ويف األحــوال الشــخصية (رفــع ِسـ ِّن
الحضانــة ،مثـ ًـا) مبــا هــا مجــاالن مــن «كل الـــمجاالت دون استـــثناء» ...كــا
جــاء يف إحــدى مــوا ِّد الوثيقة/الدســتور الـ ُمب َّيـــنة أعاله.
• إضافـ ًة إىل رضورة اتِّخــاذ تدابيــ َر مــن التميِـــيز اإليجــايب موقَّـــتة (الكوتا)
تَرمــي إىل تعزيــز دور النســاء يف ِســياق ُمقارعــة األدوار ال َّن ِ
مط َّيــة الســائدة مــن
أجــل إحقــاق الــ ُمساواة السياســية .والكوتــا النســائي ُة مــن التدابــر الـموقَّـــتة
الــ َمطلوبة مــن الدولــة توفريهــا وفـ َـق مــا جــاء يف اتفاقيــة ســيداو.
الســائد ،والتي
• وبــات إعــاد ُة تأويــل الـــادة  9مــن الدســتور عــى الوجــه َّ
ـت التحفُّظـ ِ
فَرضَ ـ ِ
ـات عــى بنــو ٍد مــن الـــادة  16مــن اتفاقيــة ســيداو ـ َمطلبًــا
عــى أجنــدة الحركــة النســائية .والحج ـ ُة األساســية التــي تُك ِّررهــا الناشــطاتُ
ال ِّنســويات يف خطابهــن تَتمثَّــل بدعــوة الدولــة إىل القيــام بواجبهــا ،واســرجاع
َحقِّهــا الـــ َمسلوب منهــا ،الــذي يَفتـــر ُِض منهــا رعايــ َة أحــوال مواطنيهــا
ومواطناتهــا الشــخصية واألرسيــة عــر الترشيــع لقانــونٍ مــد ٍّين لألحــوال
ـاح للطوائــف والـــمذاهب بهــذه الرعايــة ال يَنطــوي عــى
الشــخصية .فالسـ ُ
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ِ
الســاح لهــذه الطوائــف
«حرمانهــا» ،هــي ،مــن تلــك الرعايــة .فكــا أ َّن
َ
بإنشــاء مدارســها تَرافـ َـق مــع إنشــاء الدولــة مدارســها الرســمية ولـــم يُ َع ـ َّد،
را ،كذلــك فــإ َّن إنشــا َء الطوائــف محاكمهــا،
إذًا ،مــنِ امتيــازات الطوائــف حـ ً
الشــخصية واألرسيــة تحدي ـ ًدا ،ال يُ َع ـ ُّد امتيــاز هــذه الطوائــف ال َحــري.
ٌ
حفــوف
أي أنــه ،ويف مســار الترشيــع للقوانــن (وهــو َمســا ٌر ُملـــت ٍو و َم
ْ
الـــمؤسسات الطائفيــة وحلفائهــا مــن
بالعوائــق الـــموضوعة مــن جانــب
َّ
عي الحركــة النســائية
السياســيِّني) ،فــإ َّن «الوثيـــق َة» شَ كَّــ ْ
ـس ِ
ـلت فَرقًــا يَتمثَّـ ُـل بــ َ
رشع،
لــتَوظيف موا ِّدهــا التــي أُد ِر َجـ ْ
ـت يف الدســتور مــن أجــل التأثري عىل الــ ُم ِّ
و َحثِّــه عــى االلتـ ـزام بتَضميناتهــا.
السيايس
ال ِّنـساء وال َّتـمـثيـل ِّ

ـص اتـــفاق الطائــف عــى متثيــل شَ ـ َّتى
[س] :قانــون االنتـــخاب :نـ َّ
ـــص؟
فئــات الشــعب وأجيالــه ـ كيــف تَ ْ
َّــت قــراء ُة هــذا ال َّن ّ

ـص عــى أنــه دعــو ٌة للنســاء الـ ُمنـــت ِميات إىل فئـ ٍ
ـات
[ج] :تــ َّم ْت قـراء ُة النـ ِّ
خــارج الحيــاة السياســية ومواقــعِ اتخــاذ القــرار ـ للـــ ُمشاركة
ــت
ُه ِّمشَ ْ
َ
يف الحيــاة السياســية .إضافــ ًة إىل مــا ور َد أعــاه (اعتــاد الكوتــا ،والــذي
انقسـ ِ
نشطت هذه
ـمت الـــمنظّامتُ النســائية حول اعتامدها تدبيــ ًرا مو َّقــ ًتا)،
ْ
َ
الـــمنظّامتُ عىل مسـ ٍ
ـتويات ُمتع ِّدد ٍة متو ِّجه ًة إىل النســاء ل َحثِّـــهن عىل الرتشُّ ــح
يف االنتخابــات التمثيلِيــة العامــة ،وقامــت بتدريــب فئـ ٍ
ـات منهــن مــن أجــل
ِ
وتنفيــذ الحمــات االنتخابيــة
رفــعِ َمهاراتهــن يف َصــو ِغ الربامــج االنتخابيــة
ـام باللوبيـــنغ lobbying
ـتخدام اإلعــام للوصــول إىل أوســع الفئــات ،والقيـ ِ
واسـ ِ
ـواب وأح ـزاب ومستشــارين وإعالم ِّيــن ...إلــخ؛ وذلــك
مــع الـ َمع ِنـــيِّني مــن نُـ ٍ
بصــو ِغ اقتــر ٍ
احات لـــمشاريعِ قوانـ ِن االنتخابــات العتامد ما ِم ْن شــأنه توفيــ ُر
َ
الفــرص واإلمكانــات اآليِــلَ ِة إىل تشــجيع النســاء عــى الرتشُّ ــح يف ك ُِّل االنتخابات
ٍ
اتيجيات
التَّمثيــلِية ،الـــمحلية والعا َّمــة .هــذه الـــمامرساتُ هــي تنفيـ ٌذ السـر
وخطـ ٍ
ـدرج يف إطــار ُمواطَنـ ِة الـــمرأة التــي افتَـــرضَ ِت النســا ُء،
ـط ومشــاري َع تنـ ُ
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اســتنا ًدا إىل الـــادتَني الـمذكورتَيـــن أعــاه ،أ َّن الدســتو َر اللبنــاين يكفلُهــا لهــا.
اس ِت ُ
ـقالل القـضاء وأه ِّمـيـ ُته لل ِّنـضال ال َّنـسوِي

[س] :هــلِ استــ ُ
خاصــا بالنســبة إىل الحركــة
ـقالل القضــاء لــه مع ًنــى ًّ
ال ِّنســوية؟
[ج] :يف ســياق التــداول حــول مــروع القانــون «حاميــة الـــمرأة مــن
ـي لترشيــع حاميــة الـــمرأة
العنــف األرسي» الــذي تَقـ َّدم بــه «التحالـ ُـف الوطنـ ُّ
رش ُع اللبنــاين دو ًرا غ ـ َر
مــن العنــف األرسي» ،ويف لحظ ـ ِة إق ـراره ،لعـ َ
ـب الـ ـ ُم ِّ
ِ
قيــادات الطوائــف ...اإلســامية
ودو ٍد للـــمرأة بســبب خضوعــه إلمــاءات
خاصــة .وقــد جــاء القانــو ُن بســبب ذلــك ُمشـ َّو ًها بعــد أ ْن طَ َّو َعـ ِ
ـت
مبذه َبيهــا َّ
ـت أخــرى
اللجنـ ُة الــ ُمكلَّف ُة مــن ِق َبــلِ رئيــس الـــمجلس ببعــض مــوا ِّده وفَ َّر َغـ ْ
مــن مضمونهــا ال ِّنســوي .لكـ َّن القضــا َء (أو بعــض القضــاة الـ ُمتـــن ِّورين) قامــوا
بتأويــل مــوا ِّد القانــون لـــمصلحة النســاء مبــا يضمـ ُن العدالـ َة الجندريــة :ففــي
ـض مــن
خطابهــم الـــمتداو ِل يف َسديــة وثائــق الــ ُمحاكامت التــي َر ُأســوها بعـ ٌ
مفـ ِ
ـردات الخطــاب ال ِّنســوي .وتعمـ ُـل الـــمنظّامت النســائية والـــم َدنية عــى
رشهــا يف اإلعــام مــن أجــل َخلــقِ
توثيــق األحــكام التــي بــدأتْ تتكاثــر وتن ُ
دينامي ـ ٍة مجتمعيــة يَتع ـ َّزز مبُوجِبهــا خيــا ُر القضــاة الـ ُمتـــن ِّورين ويُوفِّــر لهــم
َمظلـ ًة حاميـ ًة الســتقاللهم مــن الضغــوط السياســية الخاضعــة ب َدورهــا ـ كــا
مؤسســاتها ومحاكمها.
تَب َّيـــن يف أكــر من مناســبة ـ ألهــواء الطوائف وقيــادات َّ
الدولــ ُة والدِّ يــن
[س] :مــا أث ـ ُر اع ِتـــاد هــذا االتِّـــفاقِ عــى مبدأ االنســجام بــن الديــن

والدولــة عــى أوضــاع الـــمرأة؟

[ج] :االنســجا ُم بــن الديــن والدولــة ال يسـ ُعه أن يكــو َن «مطل ًبــا» للحركــة
ِ
ِ
الـــمنصوص عليــه
مجلــس الشــيوخ
رش ُف أ َّن إنشــا َء
ال ِّنســوية .ونحــن نَســت ِ
يف «الوثيـــقة» (والــ ُمواكِب إللغــاء الطائـــفية السياســية يف الدولــة اللبنانيــة)،
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ـس جوهـ َر النظــام
س َينشـ ِغ ُل بالقضايــا النســائية؛ وذلــك أل َّن هــذه القضايــا متـ ُّ
ـمجلس عىل الـــمحافظ ِة عــى أركانه .أتكــلَّ ُم،
ـي الــذي سـ ُيؤمتَ ُن هذا الــ ُ
الطائفـ ِّ
كــا ال يَخفــى عــن :قوانــن األرسة واألحــوال الشــخصية الـــمذهبية التميِـــيزية
رصاح ـ ًة ضــد النســاء ـ قانــون الجنســية ـ إلغــاء التحفُّظـ ِ
ـات عــن الـــمواثيق
ـس الشــيوخ ،عــى
الدوليــة ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن قضايــا ســوف «يُصــادر» مجلـ ُ
األرجــح ،مهمـ َة االهتــام بهــا .وهــو ســوف يُ ِ
ناضــل لـــضَ امن اســتمرار قَبض ِتــه
عــى هــذه القضايــا ألنهــا ِحص ُنــه األخــر لـ ـ ُمامرسة ُس ـلُطاته عــى ُم ِ
واطنــي
خاصــة.
واألسيــة َّ
هــذا البلــد ،نِســائه ورجالــه أيضً ــا ،يف حيواتهــم الشــخصية َ
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ال تَـعـمـل ـ ال َبـل تَـعـمـل!
(((
الـمرأ ُة والعـمــل الـ َمنــزِيل

َر َّبــ ُة البيــت «ال تَـعـ َمـــل» يف أكــر مــن بحـ ٍ
ـث ميــدا ٍّين ((( أج َريــتُه
طــاب وطالبــات مــن مختلــف الجامعــات اللبنانيــة َعيِّـــناتِه ،وكانــت
كان
ٌ
ي
«مهنــ ُة األ ِّم» و«مهنــة األب» خانـــتَني ثابتـــتَني يف اســتامرة البحــث لـــ ْ
تُعيـــناين ،كــا تُعــن غــري مــن الباحثــات والباحثــن ،عــى تحديــد الـــمستوى
االجتامعي ـ الثـــقايف للــ َمبحوث(ة) .كان الفــتًا يف استجابة معظم الــ َمبحوثني
مالِئـــي االســتامرة ،كتابـ ُة «ال تَع َمــل» مقابـ َـل ِمهـــنة األم .إ َّن مثابــر َة هؤالء عىل
ـب يَتملَّــكُني ك َُّل َمــ َّرة:
إجاباتهــم ،عــر الســنني ،لـــم تُع ِفنــي مــن عجـ ٍ
كيــف يَعشَ ـــى هــؤالء عــن «عمــلِ » أمهاتهــم وهــو ماثِـ ٌـل أمــام أعينهــم،
ـاب أو تلــك
وهــم مــا زالــوا يَســتهلِكون نِتاجاتــه ُصب ًحــا ومســا ًء .هــذا الشـ ُّ
الشــاب ُة اللَّـــذان أجابَــا عــى اســتامرة البحــث ،أال يتسـ َ
ـاءل واح ُدهــم :كيــف
أُ ِ
ـمح لــه بتَبـ ُّو ِء
نشــئ ل ُيصبــح شـ ً
ـخصا يف لياقـ ٍة جســدية ونفســية وفكريــة ت َسـ ُ
ـتقل عامـ ًـا
الـــمكان ِة الراهنــة ـ طال ًبــا جام ِع ًّيــا راشـ ًدا ُمتوث ِّ ًبــا ليكــو َن فــر ًدا مسـ ًّ
وفا ِعـ ًـا يف مجتمعــه؟
كيــف غــاب عنهــا سـ ٌ
ـي :األ ُّم والزوجة أو الـــمرأة العازبــة ،هؤالء
ـؤال بديهــ ّ
النســاء الــ ُمالزِمات بُيوتهــن ،كيــف تَقــي الواحــد ُة منهـ َّن وقــتَها إذا كانــت
«ال تَع َمــل»؟
ـتاج ال ـ َمــرئِـــي ت َنطــوي مالزَمـ ُة الـمنـــزل عــى
العـمـــل الـ َمنــزِيل :إنــ ٌ
((( الــ ُ
ـاص عــن العمــل يف «الـــمفكرة القانونيــة» عــى الرابــط:
ـمقال بــدون َمراج ِعــه يف عــد ٍد خـ ٍّ
http://www.legal-agenda.com/uploads/LA61_WEB.pdf

((( (بيضون( ،)١٩٩١ ،بيضون ٢٠٠٤ ،أ )( ،بيضون ٢٠٠٤ ،ب)( ،إسطفان ـ هاشم وبيضون ) ٢٠١١
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القيــام بعمــلٍ َع ـ َّددَتْ أشــكالَه ال ِّنســوياتُ منــذ عقــو ٍد كثــرة إبَّــا َن انطــاق
الصناعــي ،و ُج ِم َع ِ
ــت
الـــموجة الثانيــة لحركــ ِة تَحــ ُّرر الـــمرأة يف العالـــم ِّ
الـــمتشابه ُة مــن هــذه األعــال تحــت عناويـ َن تَـ ِ
ـي مبهــار ٍ
ات كثــرة تــكاد أن
ـت
تكــو َن ُمتعـ ِّدد ًة بتَعـ ُّد ِد الســاعات األربـعِ والعرشيــن اليوميــة؛ وهــذه ُج ِعلَـ ْ
تحــت عنوانَــن عريضَ ــن« :العنايــة» و«اإلنجــاب»((( .فالعنايــ ُة تشــت ِم ُل
عــى مــا يوفِّــر لــك ُِّل فــر ٍد مــن أفــراد األرسة حاجاتــه ،بَــد ًءا مــن «الدنيــا»
وصعــو ًدا عــى درجــات «هــرم الحاجــات» حتــى الوصــول إىل األكــر « ُر ِقــ ًّيا»
ـتمل هــذا العنــوان عــى ك ُِّل مــا يُوفِّــر بقــا َء األشــخاص وصيان ـ َة
منهــا .فيشـ ُ
حيواتهــم ورفاههــم .فباإلضافــة إىل إدارة شــؤون الـــمنزل ،عا َّمـ ًة ،والتخطيـ ِ
ـط
ـي ل ُحســن َســره والتسـ ُّوقِ لكافَّــة حاجاتــه ـ هنــاك أعـ ُ
ـال توفــر ال ِغــذاء
اليومـ ِّ
والصحيــة لــأرسة كالتنظيــف وال َجلـــي
كالطبــخ وأعــال توفــر البيئــة الالئقــة ِّ
والغســيل .وهنــاك رعايــ ُة األوالد ...بــل ك ُُّل قَليــي الحيلــة يف العائلــة مــن
َمــرىض و ُمع َّوقــن و ُمتق ِّدمــن يف العمــر ،وتدبــر شــؤونهم مــن حاميـ ٍة وتغذيــة
ونظاف ـ ٍة وترفيــه .يُضــاف إىل هــذه جمي ًعــا توثيـ ُـق العالقــات مــع الـــمحيط
(مــن إقامــة الوالئــم وزيــارات التعزيــة والتهنئــة) .ويف بعــض الـ ـ ُمجتمعات،
خاصــة ،ال ت ـزال النســا ُء مسـ ٍ
ـب
ـؤوالت عــن َجلـ ِ
الريفيــة والصحراويــة منهــا َّ
ـرب والغســل ،مثـ ًـا) ،والطاقــة (الحطَــب للتدفئــة والطَّبــخ ،مثـ ًـا)
الـــمياه (للـ ُّ
ــل أكرثهــن يف الزراعــة الـمنـــزلية والعنايــة
مــن أماكــ َن بعيــدة ،كــا يَع َم ُ
بالـ ـ َموايش وتحويــل نِتاجاتهــا إىل مون ـ ٍة لالســتهالك الـمنـــزيل .فالـــمرأ ُة ذات
الصيحــة يف أيامنــا الراهنــة ال تَحت ِك ـ ُر صف ـ َة «العاملــة»؛ فـ«النســا ُء
الـــمهنة َّ
كُ ـ َّن دامئًــا يَع َملْــن»(((.
ـتمل عــى الحمــل وال َوضــع واإلرضــاع،
والعنــوان الثــاين« ،اإلنجــاب» ،يشـ ُ
وهــو يتقاط ـ ُع مــع «ال ِعنايــة» يف دائــرة االهتــام الـ ـ ُمستم ِّر بالطفــل طالَــا
((( Murillo and Arti, 2018.
((( استـعار ٌة لعنوان كتاب (Women always worked, 1981 :(Kassler-Harris
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يرضـ ُع مــن ثـــدي أ ِّمــه (أو بديلتهــا) .ويتم َّيــ ُز عمـ ُـل «اإلنجاب» عــنِ «العناية»
را ،فيــا ميكــن للذكــور مــن العائلــة القيــا ُم بأعــا ِل
بأنــه عمـ ٌـل نســا ٌّيئ ح ـ ً
العنايــة كافَّــة.
هــذه األعــال كلُّهــا يراهــا ط َُّلبُـــنا عــى أنهــا «ال َع َمــل»؛ وهــم ال يَنفــردون
أنفســهن ،حتــى اللــوايت أطلَ ْقـ َن مقول َة
يف ذلــك ،بالطبــع .وال نَستـــثني النســا َء َ
«شــغلنا مــن الفجــر إىل النجــر ومــا منشــوف الدجاجــة ســارحة» (إشــارة إىل
أ َّن شــغلَه َّن يبــدأ قبــل أن تســتيق َظ الدجاجــة وال ينتهــن منــه حتــى تنــام
الدجاجــة!).
ال يَخفــى أ َّن مــا يجعـ ُـل أكــر النــاس يَنــ َزعون صفـ َة «العمــل» عـ ْن أعــال
أي دون قيم ٍة تبادلية.
النســاء الـمنـــزلية هــو كَونها أعـ ً
ـال دون مقابلٍ مالِـــيْ ،
ففيــا يس ـ ُع العامــل أو العاملــة ،يف مهن ـ ٍة خــارج ـ منـــزلية ،أ ْن يأخ ـ َذ مقابــل
أي نــوع شــاء ،فــإ َّن
عملــه مـ ً
ـال يَشــري بــه ـ أي يُبا ِدلَــه ـ ِســلع ًة أو خدمـ ًة مــن ِّ
ـال الـــمرأة الـمنـــزلية تُســتهل َُك ،غالبًــا ،فــور إنتاجها ،ومن جانب أشـ ِ
أعـ َ
ـخاص
العائلــة ،فــا تُســتب َدل بســلع ٍة أو خدمــة مــنِ اختيــار َمــن أنت َجـــتها ،وال وفـ َـق
رغبتهــا .إ َّن الســلع َة أو الخدمــة التــي ميكــن ُمعايَنـــتُها وتكمي ُمهــا quantify
مال ًّيــا تُ ثِّــل ،يف زمننــا الراهــن ،اعتــرافًا بالعمــل الــذي أنت َجهــا .عــى العكــس
مــن ذلــك ،فــإ َّن الخدمـ ِ
ـات أو «الـــمنتجات» التــي أنت َجتهــا الـــمرأ ُة وبَ ِق َي ْت غ َري
قابلـ ٍة للـــمبا َدلة ِ
بسـلَعٍ أو خدمــات أخــرى ،وهــذا مــا تَتَّ ِصـ ُـف بــه ك ُُّل األعــال
الـــمنزلية ،تُ ِس «غيـــر مرئية».
عــى أ َّن لِـــ«ال ـ َمرئيــة» العمــلِ الـــمنزيل وظيفــ ٌة َح ِر َجــ ٌة يف األنظمــة
االقتصاديــة الرأســالية .فــإذا َسـلَّمنا بــأ َّن العمـ َـل الـمنـــز َّيل ِ
بشقَّـــيه :اإلنجــاب
رضوري ل َبقــاء األشــخاص ورفاههــم ،فــا تقــوم لهــؤالء قامئــ ٌة
والعنايــة ـ
ٌّ
ـح عــى تســميته
ـايس فيــا اصطُلِـ َ
بدونــه ،كان يف وسـ ِعنا التأكيـ ُد أنــه ركـ ٌن أسـ ٌّ
«اإلنـــتاج» (لــ ِ
ـسلَعٍ وخدمـ ٍ
ـات ذات قيمـ ٍة تَبادليــة)؛ وذلــك تحدي ًدا ألنه يُنــ ِتج
القُوى/الـــموارد البرشيــة الـ ُمنـ ـ ِتجة ـ العامــات والعاملــن يف ذلــك اإلنتــاج،
241

أي مــا يُدعــى يف الخطــاب الـــاركيس بـ«إنتــاج قُــو ِة العمــل» .عىل
ويَصونـــها؛ ْ
بصمــت ،فــا يَضط ـ ُّر الـــمجتمع إىل َدفــع بــد ٍل
أ َّن هــذه الـــمساهم َة تجــري َ
ـي لهــا؛ هــذا البـ ُ
ـدل يُضــاف إىل األربــاح التــي يُجنيها َم ْن بــ َي ِد ِهم الســلطة
مالــ ٍّ
(أي مــا يُدعــى يف الخطــاب الـــاركيس بـــ«رأس الـــال») .وكانــت
والـــال ْ
ـنت يف مقالتهــا «الـ ـ َمرأة :الـ ُمستَـــع َمرة
الكاتب ـ ُة ال ِّنســوية رادفــورد((( قــد بَيَّــ ْ
األوىل واألخــرة» كيــف أنــه ،مــع تراجــع االســتعامر يف العالـــم ،لـــم يَبـ َـق لرأس
الـــال َمجـ ٌ
ـال لالســتغالل مــن أجــل الحصــول عــى الرتاكُـ ِـم الـــمف َرتض (فائــض
القيمــةِ ،
بالخطــاب الـــاركيس) مــن أجــل تَط ـ ُّوره ،بــل بَقائــهَّ ،إل اس ـ ِت ُ
غالل
(((
ـي يك يكو َن ُمســت َغالًّ
قــو ِة عمــلِ النســاء .وهــل أفضــل مــن جعلِــه غيــ َر َمرئِــ ٍّ
مــن جانــب رأس الـــال؟
وال رضور َة للتأكيــد عــى أ َّن الَ -مـــرئية العمــل الـمنـــزيل وفقدانــه للبــد ِل
الـــا ِّيل يَجعالنــه ،م ًعــاَ ،مســلوبًا أيَّــ َة قيمـ ٍة ُمثــ َّمنة ،ويجعــان القامئــن بــه ـ
أساســا ـ فا ِق ِ
الصلــة الوثيقــة بــن الســلطة
ِ
ــدي الســلطة ب ِفعــل ِّ
أي النســاء ً
وحيــازة الـــال يف الـــمجتمعات كلِّهــا تقري ًبــا .ويُعـ ِّزز ذلــك تضافـ ُر األنظمــة
االقتصاديــة والسياســية وتآز ُرهــا مــع النــ ِ
ـمط البطريــريك الــذي يكفـ ُـل ســيطر َة
الـــمؤسسات الدينيــة والرتبويــة والقانونيــة واإلعالميــة عــى حيــوات النــاس.
للســلطة والـــال الـ ـ ُمستحقَّني
وهــي كُلُّهــا تُغلِّــف تَب ِع َّي ـ َة الـــمرأة وفقدانَهــا ُّ
ٍ
بـــمعتقدات وأفــكار تُزيِّــن لهــا هــذا الفقــدان وتلــك التَّب ِع َّيــة عــى
لهــا ـ
أنهــا «ام ِتـــياز»! إذ ب ُدونهــا يغــدو ممنو ًعــا عليهــا تحقيـ ُـق غرائزهــا (الجنــس
R Radford, (1993(.
(((
((( مــا لَبِــثَ بيــار بورديــو أ ْن أشــار إىل مــا ُيكــن حســبانُه «أفضــل» وأجــ َدى لــرأس الـــال
ِم ْن ال-مرئية العمل الـــمنزيل .أتكــلَّم عن تَبــ ِّني الـــمرأة «الخاضعة» إليديولوجية «الــ ُم َهي ِمن»
العمل الـمنـــزيل ،بالنســبة لها،
لســطوة الـــمنظومة الجندريــة) ،بحيــث يُـمســـي ُ
(الرجــل ُممثِّـ ًـا َ
يعمل عىل
امتــدا ًدا لـ«طبيعتهــا» البيولوجيــة ومــن تضمينــات «ق َدرهــا األنـــثوي» .هــذا التَّـــب ِّني ُ
تثبيــت َهيمنـ ِة الذكــر ومرتتباتهــا واإلمعــان يف اســتخدامه للعنــف «الناعــم» إلحــداث الـــمزيد
منهــا ،بيــار بورديــو.2009 ،
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واألمومــة) ،وتفعيـ ُـل رغباتهــا يف الســلطة واالســتقاللية (ربَّـــ ِ
ـة/ست البيــت)
نـــي ات ِّكاليــ ٍة « ُمريحــة» وجو ِديًّــا (قوامــة الرجــل وإنعاماتــه) .أتكـــلَّم
و َج ُ
بالطبــع عــنِ الـــمجتمعات التــي مــا زالـ ِ
ـت الســلط ُة البطريركيــة ُمح ِكمـ ًة فيهــا
ســيطرتها عــى حيــوات العبــاد ...كــا هــي حــال مجتمعاتنــا يف هــذه البقعــة
من العالـــم.
يل والوقـــت الــذي َيستـــغ ِر ُقه إثــر الحربَــن
ُ
العـــمل الـمنـــز ُّ
العالـــميتَني اللتــن أو َدتَــا بحيــاة الـــماليني مــن الرجــال ،اسـتُد ِع َي ِت النســا ُء يف
العالـــم الصناعــي إىل ســوق العمــل؛ األم ـ ُر الــذي أســه َم يف تعزيــز انتشــار
ـوي الــذي مــا لَ ِبــثَ أ ْن عـ َّم العالــ َم كُلَّــه .وكان مــن تبِعــات ذلــك
الفكــر ال ِّنسـ ِّ
ـي ال ِّنســوي ألهميــة العمــل النســايئ الـمنـــزيل ،كــا التـنـ ـبُّ ُه إىل
بــزو ُغ ال َوعـ ِ
َّلت يف العــام 1972
أ َّن هــذه األهميــ َة مقرونــ ٌة ب َتطبيــع ال ـ َمرئيـــته .فتَشــك ْ
ناصة فكرة «األجور
الصناعية ،لــ ُم َ
 The Feminist Collectiveيف عواصــم البلــدان ِّ
للعمــل الـمنـــزيل»((( .هــذه الفكــر ُة مــا زالــت غــر ُمتحقِّقــ ٍة متا ًمــا حتــى
ـكال مختلفــة
يومنــا هــذا .لكـ َّن االعـر َاف بأهميــة العمــل الـمنـــزيل أخـ َذ أشـ ً
ٍ
ـلت بإنشــاء مؤسسـ ٍ
حضانات ومطاع َم
ـات داعمة للـــمرأة العاملة بأجــ ٍر يف
تَ ثَّــ ْ
شــعبية ومغاسـ َـل عامــة وأنديــة ثقافيــة ـ ترفيهيــة لــأوالد ...إىل مــا ُهنالِـ َـك
مــن مرافـ َـق تَـ ِ
ـي بــأ َّن الـــمجتم َع الصناعــي ُو ِضـ َع ،للــرورة ،أمــام مســؤولية
توفــر بدائـ َـل لعمــلِ الـــمرأة الـــمنزيل .ويف بالدنــا مثـ ًـا ،كــا يف بــا ٍد أخــرى،
األس خدمـ ِ
ـات العاملــة الـمنـــزلية((( الـ ـ ُمهاجِرة َحـ ًـا ي ـراه كثــرون
َّ
تتوسـ ُـل َ
((( يُنـظَر يفWages for housework - Wikipedia :
((( يف العقــود األخــرة اتَّخـ َذ موضــو ُع العاملــة الـمنـــزلية الــ ُمهاجِرة َحيِّــ ًزا غــر قليــلٍ مــن انشــغال
الحــركات الـــم َدنية يف كافــة البلــدان؛ وذلــك يف إطــار مكافحــة «االت ِّجــار بالبشـــر» .يف لبنــان
ـدات بعــض الـــمنظ ِ
مثـ ًـا ،كانــت الــ ُمطالَبة بحقــوق هــؤالء العامــات بَنـ ًدا مــن بنــود أجنـ ِ
َّامت
غـرِ الحكوميــة الـــم َدنية عندنــا.
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ـباب باتــت معروفــة .وم ـ َع انتشــار ال ِّنســوية عــى
ُمســيئًا لهــذه األخــرة ألسـ ٍ
ُمج َمــل البلــدان ،وتَب ِّنــي األمــم الـــمتحدة لبعــض َمقوالتهــا ،وإعــادة صياغتهــا
ـول مــن جانــب أعضائهــا كافــة ـ كان
لخطابهــا ل َجعلِــه «أقـ َّـل نِّســوي ًة» ومقبـ ً
االع ـر ُاف بأهميــة العمــل الـــمنز ِّيل واح ـ ًدا مــن أهــم ُمك ّونــات «الـــمقاربة
الجندريــة للتنـــمية»(((.GAD
عــى أ َّن التقـ ُّد َم يف هذا الـــمجال ،كان جــ َّراء دعوة األمم الـــمتحدة للبلدان
األعضــاء ،يف واحـ ٍـد مــن ُمقـ َّررات مؤمتــر الـــمرأة العالـــمي الرابــع (الـــمعروف
مبؤمتــر بيجِنــغ) ،إىل العمــل عــى تقديـ ِر البـ َد ِل الـــا ِّيل  remunerationللعمــل
(((1
ـمح بإدماجــه يف الناتِــج الوطنــي
الـــمنزيل ؛ األمـ ُر الــذي يجعلُــه َمرئِــ ًّيا ويسـ ُ
اإلجــايل  .GNPلك ـ ْن مــا هــو أه ـ ّم ،هــو اعـتـــباره عمـ ًـا إنتاج ًّيــا ُمسـ ِ
ـتحقًّا
ومــن ذلــك ُع ِقـ َد التحالــف مــع هــؤالء العامــات اللــوايت أب َديـ َن رغبـ ًة يف أخــذ زمــام أمورهــن
بأيديهــن ُمطالِبـ ٍ
ـات َبتخيــص نقابـ ٍة لهــن (يُنــظَر مثـ ًـا ،يف:
=https://www.kafa.org.lb/ar/search/node?keysاالتجار+بالبرش
وأيضً ا.http://www.legal-agenda.com/search.php?search :

ـت قضي ـ َة
ولعـ َّـل تض ُّخ ـ َم الـــمكتبة الورقيــة واإللكرتونيــة باللغــة اإلنكليزيــة ،مثـ ًـا ،التــي تناولـ ْ
العامالت الـــمنزليات الــ ُمها ِجرات ٌ
دليل عىل االنشغال العالــ ِم ِّي الحايل بالـــمسألة .وحني يُس َّوغ
عمل الـــمرأة الـــمنزيل غري مدفــوع األجر،
الســتغالل العاملــة الـــمنزلية بأ ْجـرٍ ،فــإ َّن ذلــك يُظــ ِّهر َ
وينــز ُع عــن التــداول يف قيمتــه الـــالية «االســتهجانَ» الــذي ال ت ـزال تُوا َجــه بــه الناشــطاتُ
ال ِّنســويات كلـــا طرحـ ِ
ـت الـــمسألة (مالحظــة مــن الكاتبــة).
((( الجنــدر يف التنـــمية  GADهــو مقاربـ ٌة للتنـــمية متناســب ٌة مــع وجهــة التعريــف األخــر الــذي
ر موضو َعهــا ومصــاد َر ثروتهــا يف الوقــت ذاتــه .وهــذه
استـــق َّرتْ عليــه ،والتــي تجعـ ُـل الب ـ َ
ـت تَصحي ًحــا ونَقضً ــا لــ ُمقارب ٍة ســابقة كانت تُد َعى «الـــمرأة يف التنـــمية» WID
الـــمقارب ُة ِصي َغـ ْ
التــي جهــدتْ إلرشاك النســاء يف دورة اإلنتــاج العامــة َســع ًيا لتَحســن الـــمؤرشات التنـــموية
ـلت ألنهــا لـــم «تَتـنـ ـبَّه» لـــمفعول
مبَفهومهــا الـــادي ـ االقتصــاديً ،
أول .وهــذه األخــرة فشـ ْ
الجنــدر ولتضميناتــه االجتامعيــة والثقافيــة يف التنـــمية البرشيــة .ويُشـكّل ذلــك التفــاوت بــن
النســاء والرجــال (البشـــر ـ بــؤرة االهتــام يف هــذا النـــمط مــن التنـــمية) يف اســتعامل الـــموارد
األوليــة أو يف ال ُبنــى الثقافيــة ـ االجتامعيــة التــي تَرعــى معالجتَهــا واالســتفاد َة منهــا .وتحفـ ُـل
األدبيــات التنـــموية بدراسـ ٍ
ـات لحــاالت تُب ِّيـــن الوج ـ َه الســلبي إلغفــال الجنــدر يف التخطيــط
للتنـــمية كــا يف تنفيذهــا( .بيضــون ،2010 ،ص.)23 .
N. Naples and M.Desa, pp.160-162, 2002.
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أول،
ل ـك ُِّل االمتيــازات التــي يتمتَّ ـ ُع بهــا العامـ ُـل يف مؤسس ـ ٍة إنتاجيــة .األج ـ ُر ً
ٍ
ضامنــات ِص ِّحيــ ٍة وحقــوقٍ للـ ُمتـــق ِّدمات يف
كل االمتيــازات مــن
ومــن ثــ َّم ُّ
العمــر وإجــاز ٍ
ات مدفوعـ ِة األجــر ...إىل مــا ُهنالِـ َـك مــن أمــو ٍر ميكــن تعدا ُدهــا
ـاب قيمتهــا الـــالية لتُد َمــج يف أنظمــة التعويضــات العامــة التــي يُق ِّدمها
وحسـ ُ
الـــمجتم ُع ألفـراده العاملــن يف الـــمهن الـــمختلفة .ولعـ َّـل أهـ َّم هــذه األمــور
يَتمثَّــل بحســاب «التعويــض» الــذي هــو َحـ ُّـق ك ٍُّل مــن الزو َجــن لــدى فســخ
ِ
مثل) ،إ ْذ بـ َنتيـــجته ال ُ
اعتباط َّي
تنال الـــمرأة ،تعويضً ــا
العقــد بينهــا (بالطــاق ً
القيمــة (كالـــمؤ َّخر يف العقــد اإلســامي) ،أو نَصي ًبــا ُمحـ َّد ًدا َســلفًا مـ َن التَّــرِكة
ـدل ُمســا ِويًا لعمــلٍ
عنــد توزيــع اإلرث بــن الذكــور واإلنــاث ـ بــل تنـ ُ
ـال بـ ً
َملـــموس نُ ِّفـ َذ خــال مد ٍة ُمع َّيـــن ٍة ،أو لـــمها َّم ُمحـ َّدد ٍة محســوب ِة األجر؛ وذلك
تب ًعــا لـ ـ َم ْعل ٍ
َامت  parametersمختلفــة تُح ِّددهــا مؤسســاتُ الدولــة الـ ـ َمع ِنية،
متا ًمــا كــا َحـ َّددَتْ َم ْعلَـ ِ
ـات أشــباهها مـ ْن أعــال.
هــذاِ ،
انشــغل الباحثــون يف علـــم اجتــاع العمــل بتَعيِـــن طُــرقٍ
َ
وقــد
لتحديــد البــدل الـــا ِّيل الـــ ُمست َح ِّق للعمــل الـــمنزيل .وبــدا أ َّن الطريقــ َة
«مســح الوقــت الـــ ُمستخ َدم»( »Time-use survey« ((1يف
األكــر َروا ًجــا هــي
ُ
إنجــاز مهــا َّم منـــزلي ٍة ُمحـ َّددة ،وإضفــا ُء قيمـ ٍة ماليــة عليهــا بحســب قيمتهــا
ــت لالســتهالك يف الـــمجال العــام .والـــ ُمسوحاتُ
الـــالية يف حــا ِل ُخ ِّص َص ْ
رصفُــه
ـــنت أ َّن
الوقــت الــذي يَ ِ
َ
ــت يف كثــرٍ مــن البلــدان بَ َّي ْ
التــي أُج ِريَ ْ
الرجـ ُ
ـال يف العمــل الـمنـــز ِّيل أقــ ُّـل بكثــر مــن الوقــت الــذي ترصفُــه النســاء،
ــح حــن تكــون الـــمرأ ُة عاملــ ًة يف مهنــ ٍة
وأ َّن هــذه النتيجــ َة ت َِص ُّ
خــارج ـ منـــزلية يف ك ُِّل الـــمجتمعات ،حتــى الــ ُمتق ِّدمة منهــا؛ وأ َّن الفجــو َة بــن
األقل نــ ُم ًّوا .يف فلسطني،
أقل يف البلدان «الــ َميسورة» منها يف البلدان ِّ
الفئــتَني ُّ
ر ُف
ر ُف الـــمرأ ُة أكــر مــن  16ســاعة يف العمــل الـــمنزيل ،فيــا يَـ ِ
مثـ ًـا ،تَـ ِ
(((1

United Nations Pub, Chap. 4, 2005.
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الرجــل  3سـ ٍ
ـاعات ونصــف ،يوم ًّيــا .يف الســويد حيــث الفجــوة بــن الرجــال
والنســاء هــي األقــل يف العالـــم ،فــإ َّن مــا يرصفُــه الرجــل يف العمــل الـــمنزيل
(للـ ـ ُمفا َرقة) يقـ ُّـل عــن الـــمرأة بـــ 3ســاعات ونصــف ،يوم ًّيــا(.((1
يف لبنــان ،بض ـ ُع محـ ٍ
ـاوالت قليل ـ ٍة للبحــث يف العمــل الـــمنزيل( ،((1لكنهــا
ـج وصفيــة ،فــا نج ـ ُد مــا يشــر
ت َبقــى ُجزئي ـ ًة وال تُفـ ِـي إىل أكــر مــن نتائـ َ
إىل محـ ٍ
ـاوالت للبحــث يف البدائــل الـــالية لــ ُمك ّونات العمــل الـمنـــزيل .هناك
أبحــاثٌ قليلــ ٌة ونتائجهــا ال تختلــف عــن تلــك الـــ ُمنفَّذة يف الـــمجتمعات
األخــرى :النســاء والفتيــات ،حتــى العامــات منهــن يف مهــنٍ خــارج ـ منزليــة،
هـ َّن الـــمسؤوالت بشَ ــكلٍ شــب ِه كامــلٍ عــن العمــل الـــمنزيل .أمــا الرجــال ،غــر
خاصــة ،فـ ـ َيقومون بأعــا ٍل منـــزلية تُ َع ـ ُّد «ذكريــة»،
العاطلــن عــن العمــل َّ
مثــل صيانــة الـــمنزل أو إدارة شــؤونه الـــالية .وكــا هــي الحــال دامئًــا ،فــإ َّن
النســا َء ال يَ ِ
حس ـ َن عملهــن الـــمنزيل َعمـ ًـا(!((1
ـرح ،نحــن النســاء ،واحــد ًة
َقـضـايـانـــا أيضً ــا ُمـلِـــ َّحة يف ك ُِّل َمـ َّر ٍة نَطـ ُ
مــن قضايانــا نُوا َجــه مبعارضـ ٍة قامئــة عــى ال ُحجـ ِج ذاتهــا:

ـت عا َّمــة! ما هو
وهــل مــا تَط َر ْح َنـ ُه قضيـ ًة ُملِ َّحة؟ ـ لك َّن هذه الـــمسألة ليسـ ْ
عــد ُد ال ِّنســاء الــ ُمترضِّ رات مــن هــذه القضيــة؟ ـ أال ت َ َريْـ َن أ َّن الـــمسأل َة محتاج ٌة
سه؟
لـــموار َد ال متلِكُها دولتـــنا؟ ـ أال يجد ُر ب ُك َّن التضحي ُة يف سبيل الـــمجتمع بأَ ْ ِ
لكـ َّن الـــمعارض َة األهـ َّم يف مســألة البحـ ِ
ـي الــ ُمست َح ِّق
ـث عــن البدل الـاملِــ ِّ
للعمــل الـمنـــزيل ـ ستُعلِـــنها ،عــى األرجــح ،كــر ٌة مــن الرجــال (ومــن النســاء
أيضً ــا) يَ ِ
العمــل امتــدا ًدا لـ«طبيعــة الـــمرأة األنـــثوية» ،بــل
َ
حســبون هــذا
(12) Murillo, C. and D’Atri, A., 2018.
(13) Wallas, 2016.
(14) Khalaf, 1988.
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ـب» األم/الزوجة/األخــت تجــا َه أف ـراد أرستهــا ،وأ ْن ال بَــ َ
ـدل
تعب ـ ًرا عــن « ُحـ ِّ
ماديًّــا يُــوازي قيمتَهــا «الـ ـ َمعنوية» لــدى الـ ـ ُمستفيدين منهــا ،وال َمردو َدهــا
الحــب والعاطفــة
ِــض
العاطفــي عــى الـــمرأة .س َيتســاءلون :كيــف نُقاي ُ
َّ
َّ
والـــمعنويات بالـامل؟
يف لبنــان ،مــع تزايــد نســب ِة الطــاق بــن الزو َجــن( ،((1ومــع تراجــع تضا ُمــنِ
ـباب مختلفــة ،لعـ َّـل الهجــر َة وتفاقـ َم األزمــات االقتصادية والـــالية
األســـر ألسـ ٍ
َ
مــن بعــض أســبابها ،كــا أ َّن بعضَ هــا اآلخــر ذو ِصلـ ٍة بالخالفات حول الـــمرياث
ـب (والعاطفــة والـــمعنويات) بالـــال َحـ ًّـا َمطلوبًــا.
ـ ت َبـ ُدو « ُمقايَـــض ُة» الحـ ِّ
فالنفقـ ُة الــ ُمست َحقَّة للطَّـــليقة مثـ ًـا ،هــي مــن أهـ ِّم الـــمسائل الباعثــة عــى
الخالفــات الــ ُمستَ ِ
عص َية بــن األزواج الســائرين نحــو الطَّــاق( .((1هكــذا ،يَبــدو
تقاس ـ ُم األمــوال بــن الطَّـــليقَني ،تب ًعــا لـ ـ ُمساهمتهام يف تَسيِـــر األرسة التــي
ُ
ـب
كَ َّوناهــا م ًعــا ـ هــو الحـ َّـل األكــر َعقالني ـ ًة ل َفـ ِّ
ـض تلــك الخالفــات .فتُ َ
حتسـ ُ
ـي العمــل الـمنـــزيل ،اإلنجــاب والعنايــة و ُملحقاتهام،
مســاهمة الـــمرأة يف نَ طَـ ِ
ويجــري تقديـ ُر التعويـ ِ
يعمل
ـيس ُ
ـض الــ ُمست َح ِّق لهــا تب ًعــا لذلك ،ووفـ َـق َمقايِــ َ
عــى تحديدهــا خـرا ُء اقتصاديــون واجتامعيــون ،فــا ت ُتــ َر ُك لـــمزاجي ِة رجــل
ديــنٍ مــن هنــا ،وال لتقديــر قـ ٍ
ـي مــن هنــاك.
ـاض رشعـ ٍّ
ـي عــنِ الحلــول .وقــد يج ـ ُد أكــر النــاس
مشــاكلُنا ُمتع ـ ِّدد ٌة وبعضهــا َعـ ِ ٌّ
ـي لالعـراف
السعــ ِ
أ َّن الجهــو َد ينبغــي أ ْن ت ُبـذَل يف مواقـ َع أكثـــر إلحا ًحــا مـ َن َّ
بعمــل الـــمرأة الـمنـــزيل ،وبــذ ِل الجهــود واألوقـ ِ
ـات للبحث عن ُسـ ُبل ت َكـــميم
ـي له.
البــدل الـاملِــ ِّ
ـت عليهــا دوريـ ُة الشــهريّة  20تـــموز (يوليــو)  2019من وزارة الداخليــة اللبنانية
حصلَـ ْ
( ((1يف أرقــامٍ َ
أ َّن هنــاك ارتفا ًعــا نِســبيًّا يف نســبة عقــود الطــاق مــن عقــود الــزواج يف الفتـــرة الــ ُممت َّدة مــن
ـت  %19.6مقارنـ ًة بـــ %15.6للفتـــرة الـــممتدة مــا بــن األعــوام .2013-2009
العــام  ،2018بلغـ ْ
https://bit.ly/3vEJkCq

مثل يف( :بيضون.)2016 ،
( ((1يُنـظَر ً
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نحن ال ِّنســوياتُ نقول إ َّن الشــعو َر باإللحاح نِسبِـــي :إذ فيام يسـ ُع طـــليقة،
مثـ ًـا ،الصبـــر عــى التأ ُّخــر يف اس ـ ِتخراج الغــاز مــن مياهنــا اإلقليميــة ،فهــي
ٍ
ال تَ لِ ُ
جهــد بذلَتــه يف تكويــن أرس ٍة وصيانتهــا هبــا ًء ،أل َّن
ــك «تَــ َر َف» ضيــاع
ربــا ،وســيلتُها الرئيســية للبقــاء.
تحصيلَهــا تعويضً ــا عــن ذلــك الجهــدَّ ،
ولعـ َّـل البــد َء مــن هنــا ـ مــن التَّعويـ ِ
ـض الـــايل للطَّـــليقة ـ هــو خطــو ٌة
مناســبة يف مســار البحــث عــن ُسـ ُبلِ تحديد البــدل الـــايل الــ ُمست َح ِّق للعمل
الـمنـــزيل عندنا.
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1

لَسـنا كارهات ال ِّرجـال

مقابلة/شهادة
ُــرتْ يف جريــدة
فيــا يَــي ،مقابلــ ٌة أج َرتهــا معــي إميــان الخطّــاف .ن ِ َ
الــرق األوســط ،يف  26شــباط  .2011كانــت ُح َّجـ ُة الـــمقابلة إصــدا َر الـــمجلَّد
تخصــص يُصـ ِـد ُره «تج ُّمــع الباحثــات
ر مــن باحـــثات (كتــاب غــر ُم ِّ
الرابـ َع عـ َ
اللبنانيــات») ،وعنوانــه« :الــ ُمامرسات الثـــقافية للشــباب العــريب»((( ب َوصفــي
إحــدى عضـ ِ
ـوات اللجنــة التــي أصد َرتــه.
ِ
تجاوزت الكال َم عن الكتاب الـمذكور.
فيام ييل ،متـ ُن الـمقابلة التي
ٍ
كارهات لـ«ال ِّرجال»
لَسـنا
ـب «كارهــات ال ِّرجــال» الـــمال ِز ُم للنســاء اللــوايت َرفَضْ ـ َن ال َّتميِـــي َز
[س] :لقـ ُ

الالحـ َـق بالـــمرأة ...هــل عانَيـ ِ
ـت منــه؟

[ج] :يف لبنــان قَلَّــا نج ـ ُد يف الــكالم الـ ـ ُمتدا َول مــا يُ ـ ِّرر وصـ َـف النســاء
بـ«كارهــات الرجــال» ،ســوا ٌء كانــت هــؤالء النســاء ُم ِ
ناضـ ٍ
ـات نِّســويات ،أم كُ َّن
نســا ًء عامـ ٍ
ـات يف الشــأن العام .ويف لقاءاتهم الـ ُمشتـــركة العا َّمة ،فــإ َّن الطرفَني،
النســاء والرجــال ،يَلتـــزمون أصـ َ
ـول «اللِّـــياقة» يف التخاطُــب .ومنــذ انطــاقِ
كانت النســا ُء َح ِذر ٍ
الحركة ال ِّنســائية اللبنانية يف عرشينيات القرن الـــايضِ ،
ات
الصيــح مــع الرجــل ،وتَـ َبـ َّنـيــ َن اسـراتيجي َة اســتاملته إىل
ـراع َّ
مــن إعــان الـ ِّ
ـب ُمنارصتــه يف ســعيه َّن إلحقــاق الـــمساواة الجندريــة؛ و ُح َّجـ ُة
قضيتهــن ،وطَلـ ِ
ـت اللجنـ ُة التــي أصـ ِ
((( تألَّفـ ِ
ـاب مــن الباحثــات اآلتيــة أســاؤهن :مــود اســطفان هاشــم،
ـدرت الكتـ َ
عـ ّزة رشارة بيضــون ،نــازك ســابا يــارد ،وطفــاء حــاديُ .ي ِكــن اســرجا ُع العــدد كامـ ًـا مــن موقع
«تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيات».
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الحركــة النســائية يف ذلــك كانــت ،عــى الــدوام ،أ َّن رفـ َع التميِـــيز عــنِ الـــمرأة
يف الـــمجاالت جميعهــا يُحـ ِّرر الـــمرأ َة مــن الجهــل والتخلُّــف ويجعلُهــا أكــر
أهلِــ َّي ًة لــ ُمشاركة الرجــل يف العمــل عــى تَـــق ُّدم الـــمجتمع ،أو عــى ت َحريــره
مــن الـ ُمستَـــع ِمر ،أوعــى تَنـميـــته ...إلــخ؛ وذلــك ،ب َحســب الخطــاب الرائــج.
الرجـل اللبنانـي غيـ ُر عـدايئ ،لك َّنه غيـ ُر دا ِعـم
ُ
ِ
عيــدات عــن هــذه ال ُّتـــهمة
ٌ
ِّســويات لبنــانَ َب
[س] :أ َيعـــني ذلــك أنَّ ن

«الذكـــورية»؟

َ
األســباب
الرجــال عندنــا لـــم تتوافَــ ْر لديهــم
[ج] :مــا أحــا ِول قولَــه إ َّن
ُ
لقــب «كارهــات الرجــال» عــى النســاء
تســمح لهــم بإطــاق
التــي
ِ
ُ
عندنــا؛ وذلــك أل َّن هــؤالء النســاء لـــم يَط َر ْحــ َن قضاياهــن ،ولـــم يُطالِبـــ َن
بـــ َرفع التميِـــيز الالحــق بـــ ِه َّن مبُواجهــة الرجــل ،إنـــا مبُواجهــة ال ِّنظــام
القائــم عــى الطائفيــة والعشــائرية والذكوريــة.
االجتامعــي الـــ ُمتخلِّف،
ِ
َ
الرجــال اللبنانيــن ،عا َّمــ ًة ،يُســاندونَنا يف مطالبنــا
ثــم إنَّنــي ال أقــول إ َّن
الـــمطالب تقــع يف أســفلِ ُســل َِّم
الرافضــ ِة للتميِيــز الالحــق بنــا؛ فهــذه
ُ
اهتامماتهــم ـ لك َّنهــم ،يف الـــمقابل ،ليســوا ناشــطني ِض َّدنــا ،فنحــن ال نعـ ُ
ـرف يف
بلدنــا ظاهــر َة الفتــاوى التميِـــيزية والتَّحقيـــرية التــي تشــه ُدها بلــدا ٌن أخــرى.
غــر أ َّن هــؤالء الرجــال يَرتكوننــا نُصــارِع لوحدنا القُوى الـــمناهضة للـــمرأة.
ـمؤسساتُ الدينيــة مــن ك ُِّل الطوائــف التــي
وهــذه القــوى تَقودهــا عندنــا الــ َّ
ت َ ِقـ ُـف حا ِج ـ ًزا صل ًبــا يف وجــه تعديــل قوان ـ ِن األحــوال الشــخصية الطائفيــة
أي تعديــلٍ منــذ أكــر من ثَ انيــ َن ســنة!
الباليــة ،مثـ ًـا ،والتــي لـــم يَطــرأ عليهــا ُّ
ِ
تمسكون بــ ِنظامهم
وينض ُّم إىل القوى الـــمناهضة للـــمرأة
السياســيون الــ ُم ِّ
ـفي البائــس .هــؤالء َينعــون عــن أوال ِد الـــمرأة الـمتـــزوجة مــن غــر
الطائــ ِّ
مثــاُ ،حصولَهــم عــى الجنســية اللبنانيــة ب ُح َّجــ ِة عــدم الـــ َمساس
اللبنــاينً ،
بتــوازن طوائفهــم األثيـــر .وصانِعــو الق ـرار مــن هــؤالء الرجــال يَتح َّججــون
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ب ُخصوصيتـــنا الثقافيــة ويَتلكَّـــؤون يف تعديــلِ مــوا َّد مــن قانــون العقوبــات،
وتتعــارض مــع أبســط حقــوق
مثــا ،تَنطــوي عــى متيِـــي ٍز فاضــ ٍح للـــمرأة
ً
ُ
اإلنســان ...إلــخ .هــل أُعــاين أنــا شــخص ًّيا م ـ ْن لقــب كارِهــة الرجــال؟
أنــا لـــم أعــانِ  ،شــخص ًّيا ،مــن لقــب «كارهــة» الرجــل؛ وذلــك بالرغــم مـ َن
الغضــب الــذي ال أخجـ ُـل بإظهاره يف حا ِل شــهدتُ متيِـــي ًزا ض َّد الـــمرأة ـ لكنني،
وب ُحكــم نِّس ِويَّتـــيَ ،ح َّساســ ٌة تجــاه ك ُِّل أنــواع التميِـــيز :ال ِعرقــي ،الطبقــي،
ـتمل عــى التمييــز ض ـ َّد الرجــلِ أيضً ــا
الطائفــي ،الجنــي ...إلــخ .وهــذا يشـ ُ
ـ فـــأنا ،مــن الدا ِعيــات لـ«ال ِّرفــق» بالرجــل العــريب وت َف ُّهــم «األزمــة الوجودية»
التــي َي ـ ُّر بهــا يف أيامنــا الحــارضة ،و ُمحاول ـ ِة فهــم األســباب الكامنــة خلـ َـف
العنــف العظيــم الــذي ُيارِســه عــى الـــمرأة ،ال لِقَبــو ِل ذلــك العنــف ،بالطبــع،
ـمح بالوقــوف
إنـــا لـ ـ ُمناهضته بشــكلٍ أكــر فعاليــة؛ أل َّن فَه ـ َم أم ـ ٍر مــا يسـ ُ
مثــا،
بوجهــه بطريقــ ٍة أنجــع .والطريقــ ُة األكــر فعاليــة ،يف حالــة العنــف ً
ـتمل عــى دعــوة الرجــل إىل فَهــم أســباب ُعنفــه عــى الـــمرأة ،وجعــل
تشـ ُ
«الفاهمــن» منهــم رشكاء لنــا يف ُمناهضتــه.
«أربـاح» الـمرأة
[س]َ :رغـــب ُة كثـرٍ مــن النســاء العربيــات يف اح ِتـــفاظ الرجال بامتـــيازاتهم

الجندرية ،أال تُح ِبطُــ ِ
ـك؟

[ج]َ :معـ ِ
ـك َحـ ّـق .إ َّن رغب ـ َة بعـ ِ
ـض النســاء العربيــات ،ورمبــا أغلبيـــتهم،
يف احتفــاظ الرجــال بامتـــيازاتهم الجندريــة باعثــ ٌة عــى اإلحبــاط .لكــ َّن
ـباب تلــك الرغبــة ووظائ ِفهــا يف االقتصــاد النفــي للـــمرأة يُخ ِّفــف
فهـ َم أسـ ِ
مــن هــذه الـــمشاعر ،ويضـ ُع رغبـ َة هــؤالء النســاء قيـ َد التحليــل والفهــم،
ومــن ث ـ َّم قيــد التغيِـــر .فحــن تتــ ُ
ـنازل الـــمرأة عــن حقوقهــا هــي ت ُِح ـ ُّد،
ـربح بذلــك راحتَهــا
يف الوقــت نفســه ،مــن مســؤولياتها ومــن ُحرياتهــا ،فتــ ُ
مــن القلــق الـــ ُمرا ِفق لتح ُّمــلِ الـــمسؤولية ،وتَتخفَّــف مــن مهمــ ِة إدارة
الحريــة الـ ـ ُمتعلِّقة بخياراتهــا الحياتيــة .إ َّن القلـ َـق الــذي ت ِ
ُحدثــه الحري ـ ُة
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يف نفــوس األفــراد ،مــن األمــور الـ ـ َمدروسة يف علـــم النفــس االجتامعــي.
ِ
ــا لإلمســاك
أصبحــت أكــر تأ ُّه ً
الـــمعاص َة
صحيــح أ َّن الـــمرأ َة العربيــة
ْ
ٌ
بزمــام أمورهــا مــن النســاء مــن األجيــال الســابقة ،لكـ ْن يَبــدو أ َّن الــرو َط
الـــادي َة لهــذه الحريــة (ال ِعلـــم والع َمــل والنشــاط يف الـــمجتمع الـــمحيل،
مثــا) ،إ ْن كانــت رضوريــ ًة لتَفعيــل الحريــة عــى األرض ،غــر أنهــا غــ ُر
ً
وينقصهــا عــى األرجــح تراكـ ـ ٌم مــن النـــاذج والقصــص الناجحــة
كافيــة،
ُ
ترتســخ أنـــموذ ًجا شــائ ًعا صال ًحــا لالقتـــداء بــه.
يك َّ
أيضً ــا ،يــرى الباحثــون يف الذكــورة أ َّن فحول ـ َة الرجــل الجنســية محتاج ـ ٌة
ألن يشــع َر ب ُعلُـ ِّو شــأنه بالـــمقارنة مــع الـــمرأة ـ َشيكتــه .هكــذا ،فإ َّن النســا َء
ـض ذواتهــن أمــام رشكائهــن مــن أجل بَعـ ِ
يَعملـ َن عــى َخفـ ِ
ـث الوهــم يف نفوس
ـب الـــمساواة مــع
هــؤالء بأنهــم َذ ُوو شــأنٍ عــا ٍل .حــن تَعـز ُِف الـــمرأة عــن طلـ ِ
الرجــل ،فهــي تَقــوم ِ
بحفـ ِ
ـظ إحسـ ِ
ـاس َشيكهــا بالتفـ ُّوق ،وبقُدراتــه الجنســية.
فـــفي ُحســبانها أ َّن هــذه القــدر ِ
ات قامئـ ٌة عــى إحساســه بالتفـ ُّوقِ  ،لــذا تــو ُّد
أ ْن تَـــربح ـ عــر قبولهــا بدونِ َّيـــتها ـ قُدراتِــه هــذه ُمضافًــا إليهــا تَضميناتهــا
النفســانية واالجتامعيــة.
ويُـــمكننا الــكالم عــن وظيفـ ٍة إضافيــة ل َخفـ ِ
ـض الــذات أمــام الرجــل تَقــوم
بهــا الـــمرأ ُة ـ األ ُّم لكَونهــا األكـ َر ِدرايـ ًة ب َهشاشــة أبنائهــا الذكــور .هــي أيضً ــا
ت ُحــا ِو ُل الحفــا َظ عــى الـــمنظومة الجندريــة القامئــة ألنهــا تَحف ـظُ ،بذلــك،
الـــمحي َط ِ
كتس ِب بــ ِفعل انتامئه البَيولوجي .وهي
الحاض َن لـــموقعِ ابنـها الــ ُم َ
ال ت َتـــواىن عــنِ اســتخدام بَناتهــا مــن أجــل غرضهــا هــذا ـ فـــتجعلهن يَخ ِفضْ ـ َن
ذواته ـ َّن أمــام إخوتهــن الذكــور تَ ري ًنــا للطَّرفَــن عــى األيــام اآلتيــة :االبــن ـ
الرجــل ِ
الحاصــل عــى االمتيــازات ،واالبنــة ـ الـــمرأة الـ ـ َمسلوبة االمتيــازات؛
وذلــك «أمانــة» منهــا عــى تنفيــذ الــدور الــذي أُوكِ َل إليهــا :التَّـــنشئ ُة عــى
ـب األدوار الجندريــة ،مــن بينهــا .فهي تشــع ُر
األدوار االجتامعيــة ،وترســي ُخ تراتُـ ِ
بالرهبــة أمــام هــذه الـــمنظومة وال متلـ ُـك مــا يُ ِعي ُنهــا عــى مخالفــة قواعدهــا
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ُمبفردهــا ،فتَـــنصاع لهــا مدفوعــ ًة بالرغبــة ِ
بحفــظ مكانــة أبنائهــا الذكــور
واإلنــاث فيهــا.
إ َّن َوضـ َع موقـ ِ
ـف الـــمرأة الرافضــة للــ ُمساواة الجندريــة يف ِســياقه النفس ـ
ـموقف ِصفــتَه االعتباطيــة ،بل واألخالقيــة أحيانًا.
اجتامعــي يُزيــل عن ذلك الــ َ
وهــو مــا يُســاعدنا نحــن ال ِّنســويات يف التعا ُمــلِ مــع هــذه الـــمرأة دون إطالق
األحــكام عليهــا .إ َّن معرفـ َة األســباب الكامنـ ِة خلــف اتِّجاهــات الـــمرأة القابلة
الســياق االجتامعــي والثقــايف للنســاء ـ يُفــي بنــا أل ْن
بالتميِـــيز الجنــدري يف ِّ
نُقــا ِو َم اإلحبــا َط الــذي تَذكرِيــن ،ويجعلنــا قا ِبـ ٍ
ـات وقابلــن بالتَّح ـ ِّدي الكبــر
أمــام الحركــة ال ِّنســوية يف عالـــمنا العــريبَ :جعــل ال ِّنســاء نَص ـر ٍ
ات ألنفســهن
بالعمــل عــى إحقــاق الـــمساواة الجندريــة الكاملــة ،وذلــك يف أقـ ِّـل تقديــر.
واصـ ُـل بــن ال ِّنـــساء
وسـ ُ
ـائل االتِّـــصال وموقـ ُـع النســاء العربِـــيات منــه ـ ال َّت ُ
العربِـ َّيات
ـهمت يف
[س] :اإلعــا ُم الفـــضايئ واإلنتـــرنت وتَطـ ُّور وســائلِ االتِّصــال ،أسـ ْ

تَـــقريب النــاس ،لك ـ ْن حتــى اآلن لـــم تَســت ِف ِد النســا ُء العربيــات مــن
تجــارب نظيــراتهن بالــدول الــ ُمجاورة .مــا تَفسيـــرك؟
خاص َّي ٌة
[ج] :لسـ ُ
ـت ُمتأكِّد ًة أ َّن قصو َر التَّـــقريب بني الناس يف بالدنا العربية ِّ
نِســائية ،بــل أ ِجـ ُد أنــه ِصفـ ٌة عا َّمـ ٌة ل ُبلداننــا .النــاس يف لبنــان ،مثـ ًـا ،يَــزورون
البلــدا َن األوروبيــة واألمريكيــة واألســيوية أكــر مـ َّـا يــزورون البلــدان العربيــة.
ثـ َّم ،ألَ تَســتغرِبني عــد َم وجــو ِد شــبك ٍة مــن الســكك الحديــد ،مثـ ًـا ،تربـ ُط
الســهلِ يف مــا
سمح باالنتـــقال َّ
البلــدا َن العربيــة بعضهــا بالبعــض اآلخــر لـ ـتَ َ
بينهــا؟
لكـ ْن بالعــودة إىل ســؤالك ،أشــر إىل أنــه حــن بـ َدأ لبنــان ،مثـ ًـا ،يَســتعي ُد
عا ِف َيـــته مــن ُحروبنــاُ ،عدنــا لالتصــال بالنســاء العربيــات؛ لكـ َّن ذلــك حصـ َـل،
ال ُمببــادر ٍة ِم َّنــا وال مـ َن النســاء العربيــات ،إنـــا ُمببــادر ٍة مــن األ َم ِم الـــمتحدة
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ِ
ـمعروف
بصــد ِد التَّحضــر للـــمؤمتر العالـــمي الرابــع للـــمرأة الــ
التــي كانــت َ
ـت مجموع ـ ٌة كبــرة مــن النســاء العربيــات
مبؤمتــر بيجِنــغ .فــكان أنِ اجتمعـ ْ
وتداعــت بع َدهــا
مثــا ،تَحضــ ًرا لذلــك الـــمؤمتر.
عــان والقاهــرةً ،
ْ
يف ّ
االجتامعــاتُ واللقــاءات بيننــا يف مؤتـــمر ٍ
ـى ،لكـ ْن غال ًبــا
ات ونــدوات ال ت ُحـ َ
بالتشــارك مــع األمــم الـــمتحدة و ُمنظَّامتهــا ،أو ُمنظ ٍ
َّــات أخــرى عالـــمية
وبتوســلِ ُمفرداتهــا ومقارباتهــا وأطُرهــا النظَريــة
حكوميــة وغــر حكوميــة،
ُّ
للـــمسألة النســائية.
إ َّن اللجــو َء إىل مفـ ٍ
ـي
ـردات عالـــمية للقضيــة النســائية عندنــا أم ـ ٌر طبيعـ ٌّ
ي ُمستَـ ـ ِق ٍّل عــن خطــاب األح ـزاب السياســية
ـاب خطـ ٍ
يف غيـ ِ
ـاب نِّسـ ٍّ
ـوي َمح ـ ٍّ
ٍ
ِ
ـتـــبعت
والطائفيــة وال َق َبـــلِ َّية وال ِج َه ِويَّــة ...إىل غــر ذلــك مــن
جهــات استَ
النســا َء ـ اللــوايت قَ ِبلْـ َن راضيـ ٍ
ـات ســابقًا((( بذلك االس ِتـــتباع وبااللتحــاق بأجند ِة
الرجــال فيهــا.
مــا أو ُّد قولَــه ،هــو أ َّن النســا َء العربيـ ِ
ـات يَلتــ ِق َني حال ًيــا كثـ ًرا ويَستَــ ِف ْد َن من
ـب وســائل االتِّصــال الحديثــة دو ًرا ها ًّمــا يف ذلــك .لكـ َّن
تَجــا ُر ِب بعضهــن؛ وتلعـ ُ
تلــك االســتفاد َة تجــري ب ُبــطء ،ونَرشهــا يف وســائل اإلعــام غــر َج ـذَّاب .بــل
إ َّن حكومـ ِ
ـت تُشــارِك يف ذلــك اللقــاء .هــل تعلـ ـ ُم
ـات الــدول العربيــة أصبحـ ْ
النســاء العربيــات ،مثـ ًـا ،أ َّن مــا يُدعــى بـ«اآلليــات الحكوميــة للنهــوض بأوضاع
الـــمرأة» التــي أُ ِ
نشـئَ ْت بعــد مؤمتــر بيجِنــغ يف ك ُِّل البــاد العربيــة موجــود ٌة يف
منظَّمـ ٍة جامعــة لـك ُِّل هــذه الــدول تابعـ ٍة لـ«جامعــة الــدول العربيــة»؟ (أتكلَّم
مثل،
عــن «منظّمــة الـــمرأة العربيــة») .فاللجنـ ُة القانونيــة يف هــذه الـــمنظّمةً ،
((( هــذا أمـ ٌر مــا عــاد قائــ ًـا بالطبــع منــذ ِ
انخراطنــا يف التيــار العالـــمي الســائد للحركــة النســائية
الـ ُمتمثِّـــلة جزئ ًّيــا بطُروحـ ِ
ـات األمــم الـــمتحدة الـ ُمتبـ ـ َّناة مــن الدولــة اللبنانيــة .وقــد بدأنــا
ـات رئيســي ًة صــوب اســتقاللي ٍة َملـــموسة ،ومــن تعبرياتهــا ،مثـ ًـا ،إنشــا ُء منظّـ ٍ
نشــه ُد ُمن َعطفـ ٍ
ـات
ٍ
ـب نِّســوي ًة مبواجهــة
ـرح مسـ َ
وتشــكيالت غــر رســمية نِّســوية تخــوض نضــاالت وتطـ ُ
ـائل ومطالـ َ
ـح «معــارك» ِض ـ َّده.
النظــام األبــوي ورجاالتــه ،وتربـ ُ
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تعمـ ُـل عــى َصــو ِغ قانــونٍ لألحــوال الشــخصية يضمـ ُن تناسـ َـق هــذه القوانــن
مــع االتِّـــفاقات الدوليــة التــي َوقَّ َعـــتها الـ ُ
ـح
ـدول العربيــة .هــو قانــو ٌن يطمـ ُ
ـارب النســاء العربيــات األكــر نُــر ًة للـــمرأة مــن أجــل
أل ْن يســتفي َد مــن تجـ ِ
تعميمهــا عــى بقيــة الــدول العربيــة .ألَ تَرِيـ َن معــي أ َّن هــذا القانــو َن سـ َيكون
مثــر َة اســتفاد ِة النســاء العربيــات بعضهــن مــع البعــض اآلخــر؟
«تَجـ ُّمع الباحـثات اللبـنانـيات» واألبـحاث ال ِّنـسائـية
نفســها يف إطــا ِر
َحــر َ
[س]« :باحـــثات» تجربــ ٌة الفـــتة ،لكنهــا لـــم ت ُ ْ

االهتــام بقضايــا الـــمرأة كعــاد ِة التكـ ـ ُّت ِ
الت ال ِّنســوية الـ ـ ُمشابهة .مــا
رسال ُتـــك َّن مــن وراء ذلــك؟
تخصصات يف الدراســات
[ج] :مــا تَقولينــه صحيــح؛ فالباحـــثاتُ الـــ ُم ِّ
النســائية والجندريــة بيننــا ال يتجــاو ُز َعد ُدهــ َّن أصابــ َع ال َي ِ
ــد الواحــدة.
نحــن مجموعــ ٌة مــن حــوايل أربعــن باحـــثة لبنانيــة ،وأكرثنــا أســتاذاتٌ
ـمؤسسات الجامعيــة يف لبنــان؛ ونشــاطُنا البحثــي يق ـ ُع يف
مــن مختلــف الــ َّ
ميادي ـ َن مختلفــة ،إنســانية اجتامعيــة ونفســية وصحيــة وفَنيــة وتربويــة
وحقوقيــة وإعالميــة ...إلــخ .ومــا جم َعنــا لـــم تَكُــنِ القضايــا النســائي ُة
وشــؤونها ،إنـــا «الحالــة النســائية» .كُ َّنــا بض ـ َع نســا ٍء نعمـ ُـل يف البحــوث
االجتامعيــة ،وكُ َّنــا نســك ُن يف غــرب بــروت ـ وهــذه البقعــة مــن لبنــان
ــت عــى قَــد ٍر مــن التعــ ُّدد الطائفــي ـ يف الثامنينيــات مــن القــرن
بَ ِق َي ْ
الـــايض ،زمــن الحــروب اللبنانيــة التــي َعزلـ ِ
ـاس يف مناطـ َـق طائفيــة،
ـت النـ َ
ِ
وســائل
َ
بــت
ســاعات العمــل يف
َّصــت
الـــمؤسسات الثقافيــة ،و َخ َّر ْ
وقَل ْ
ّ
االتصــال يف مــا بــن الــ ُمثقَّفني ،فبِتنــا شــب َه َمعـ ٍ
ـزوالت بعضنــا عــن البعــض
ـح أ َّن مــا أقولُــه ينطبـ ُـق أيضً ــا عــى
اآلخــر ،وعــن العالـــم الخارجــي .صحيـ ٌ
الباحثــن الرجــال؛ لك ـ ْن ،وألننــا نِســاء ،فــإ َّن ذلــك ينطبـ ُـق علينــا بدرج ـ ٍة
ـات بيـ ٍ
ـبب أدوارنــا اإلضافيــة ـ ك َربَّـ ِ
ـت
أكــر بسـ ِ
ـوت وأمهــات ـ التــي َحتَّ َمـ ْ
علينــا الْ ِتـــزا َم بيوتنــا أكــر مــن الرجــال.
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كيف تَشكَّـل َْت باحـثات؟

ـي
هكــذا ت َنا َديْنــا ،نحــن بضــع نســا ٍء نعمـ ُـل يف البحــث والثقافــة ،يك نَلتـ ِقــ َ
ونتبـ َ
ـادل الخــرات والـــمراجع واألفــكار فيــا بيننــا .ث ـ َّم مــا لَ ِبــثَ أنِ انض ـ َّم
إلينــا ،بعــد توقُّـ ِ
ـف األعــال الحربيــة ،مجموع ـ ٌة نســائية شــبيهة مــن رشق
ـس م ًعــا «تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيات» .كانت غايــتُه األساســية
بــروت ِّ
لنؤسـ َ
أساســا،
«جمـ َع الباحثــات ودعـ َم إنتاجـــهن والدفــا َع عــن ُحقوقهــن»؛ وذلــك ً
بتَوفــر فســح ٍة للباحثــات اللبنانيــات مــن أجــل اللِّقــاء والتفاعل الفكريَّـيـــن،
الـــمؤسسات الـــانِحة التــي
دعــم مــا ٍّيل مــن
وبالعمــل عــى اســ ِتدراج
ٍ
َّ
تُشــ ِّجع البحــث .كــا أنَّنــا نُحــا ِول دعــ َم الباحثــات الناشــئات بدعوتهــن
للـــمشاركة يف نشــاطاتنا أ َمـ ًـا بتَحفيزهــن إىل االنتســاب إىل َجم ِع َّيـــتنا .هــذه
هي «رسالتُـــنا».
السنوي با ِحـثات
آ ِلـ َّي ُة العـ َمل يف الكـتاب َّ
الس ـ َنوي «الـ ـ ُمامرسات الثقافيــة
[س] :أطلـ َـق «التج ُّمــع» مؤ َّخ ـ ًرا كتابَــه َّ

ـت انتــ ِ
ـباهك يف هــذا
للشــباب العــريب» .مــا الـــمشهدُ األبــرز الــذي لفـ َ
العمــل؟
وي باحـــثات
الســ َن ِّ
[ج] :اســ َمحي يل أ ْن أعــ ِّرف قُــرا َء ِك ،أولً  ،بكتابنــا َّ

ر مــن
بشــكلٍ عــا ّم ؛ فكتابنــا الــذي َذكَـــرتِه هــو الـــمجلَّ ُد الرابــ َع عــ َ
ٍ
واحــد منهــا موضو ًعــا ُمع َّيـــ ًنا
سلســل ٍة مــن الـــ ُمجلَّدات تَناولنــا يف ك ُِّل
نَجــ ُد ه راه ًنــا ،و يَ ِ
ســتح ُّق البحــث .ففــي العــادة ،ويف ِســياق التحضــر
لــ ُمجل ٍَّد مــن باحثــات ،تُبــادر لجنـ ٌة مــن «التج ُّمــع» إىل اختيــار موضــوع
الســنوي ،وتقــو ُم بتَطويــر عناوينــه يف مــرو ٍع يَخضــ ُع ،
الكتــاب َّ
دميقراطيًّــا ،لـ ـ ُموافق ٍة يف هيئــة «التج ُّمــع» العا َّمــة .وتقــوم اللجن ـ ُة التــي
ِ
طرحــت الـــموضو َع بعمليــة إصــدار الكتــاب يف ك ُِّل مراحلهــا .هــذه
ٍ
عضــوات مختلفــات ُمــدا َورةً .الجديــ ُر
اللجنــ ُة تَتشــك َُّل ك َُّل َمــر ٍة مــن
ِذكــره أننــا نعمـ ُـل عــى اس ـ ِتكتاب باحثــن مــن الرجــال أيضً ــا ...ال مــن
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ٍ
باحثــات وباحثــن مــن
النســاء ف َحســب ،ونَســعى أيضً ــا ،إىل إرشاك
العالـــم العــريب كُلِّــه.
الس َنوي :باحـثات 14
الكـتاب َّ
الســن ِة مــا زال َمطرو ًحــا بـ« َخـــفَر» يف بالدنــا
إ َّن موضــو َع كتابنــا لهــذه َّ
العربيــة .وهــو تنـ ُ
ـاول إنتــاج الشَّ ــباب واســتهالكه للثقافــة :نتكــلَّ ُم عــن إنتــاج
ِ
واســتهالك األفــام السينـــائية والـــمسلسالت والربامــج التلفزيونيــة ،عــن
الـــموسيقى وعــن الغنــاء ،ونتكـ ـلَّ ُم عــنِ الـــمرسح كتاب ـ ًة ومتثيـ ًـا وإخرا ًجــا
خاصــة ،وعــن
وجمعيــات ،نتكــلَّ ُم عــن اإلنتــاج يف ك ُِّل الـــمجاالت ،األديب منــه َّ
الـ ـ ُمطالَعة بأشــكالها ،وعــن اإلنرتنــت ووظائـــفه الـ ـ ُمتع ِّددة ،وعــن ت َزجـــية
أوقــات الف ـراغ والـــمامرسات اليوميــة ...إىل غــر ذلــك مــن مواضي ـ َع تـــق ُع
مبُج َملِهــا تحــت عنــوان «الـــمامرسات الثقافيــة» للشــباب(((.
وقــد اســتجاب لنــا أربعـ ٌة وعــرون باحـــث ًة وباحثًــا مــن البلــدان العربيــة:
مــن الـــمغرب والـــمرشق والجزيــرة العربيــة ،ومــن الشّ ــتات .كام أف َردنا ِقسـ ًـا
ـهادات الشــباب و َع ِ
لشـ ِ
ـلت
يشهم للثـــقافة الــ َمعروضة يف هذه البلدان .فتَشكَّــ ْ
ِ
إســهامات هــؤالء جمي ًعــا صــور ٌة َغ ِنـــ َّي ٌة ومتن ِّوعــة و ُمتح ِّركــة لشــبابنا
عــر
ـب وصفُهــا بكلــ ٍ
ـات قليلــة؛ لكـ ْن ما أســتطيع قولَــه يف هذه
الصعـ ِ
العــريب مــن َّ
ـباب العــريبُ ،مقيـ ًـا يف بــاده كان أم ُمغرتِبًــا ،لـــم يَ ِ
نفصـ ْـل عن
العجالــة أ َّن الشـ َ
ويعمل،
ُ
ثقافــة الـــايض ،لكنــه يُبا ِدر إىل اســتخدام الوســائل التِّقـــنية الحديثــة
دون تــر ُّد ٍد ،عــى َمــز ِج الـ ـ َمحلِّ بالعالَمــي ،ســواء يف إنتاجــه للثقافــة عــى
أنواعهــا ،أو يف اســتهالكه لــ ُمنتَجات تلــك الثقافــة.
ـلف عــن جيــلِ
[س] :الجيـ ُـل الجديــد مــن الشَّ ــابَّات اللبنانيــات ،مبــاذا اختــ َ

عـ ّزة بيضــون؟

الســنو ُِّي باحـــثات الرابـ َع عــرَ ،منشــور عــى موقــع «تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيــات».
ـاب َّ
((( الكتـ ُ
www.bahithat.org
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ٍ
بأوصاف شــاملة.
[ج] :ال أدري إذا كان بوســعنا وصـ ُـف «جيــلٍ » مــن النســاء
ـج أبحــايث التــي اتَّخـذ َِت النســا َء وشــؤونَهن موضو ًعــا رئيسـ ًّيا لهــا ت َتطــلَّب
نتائـ ُ
ِم ِّنـــي الحــذ َر يف تعميــم ِصفـ ٍة مــا عــى نســا ٍء مــن جيــلٍ واحــد .أنــا وصديقايت
يف مطلــع شــبابنا ،مثـ ًـا ،لـــم نَختبِــ ِر التميِـــي َز الجنيس ِض َّدنــا ،فــكان أ ْن أُتي َح ْت
ـت ألشــقائنا الشــباب يف التعليــم ويف
نفســها ،تقريبًــا ،التــي أُتي َحـ ْ
لنــا الفـ ُ
ـرص ُ
الخاصــة؛ فنحــن لـــم
ال ُولــوج إىل الفضــاء العــا ِّم ويف أكــر نواحــي َحيواتنــا
َّ
نُ َنــع ،مثـ ًـا ،مــن التعليــم العــايل ب ُحج ـ ِة رضورة الــزواج ،ولـــم تُحظَــر علينــا
الـــمشارك ُة يف الـــمظاهرات بطريقـ ٍة ُعنـــفية ،وتَــز َّوج بعضُ نــا مــن رجــا ٍل مــن
ـج إىل مجــال العمــل
طوائـ َـف دينيـ ٍة ُمغايــرة لطوائفنــا ...إلــخ .كان يَكفــي أ ْن ألِـ َ
(التعليــم الرســمي) يف أجــوا ٍء غــر أجــواء األهــل والـــمدرسة والجامعــة ،وأ ْن
أهت ـ َّم بالشــأن العــامِ ،
ألكتشـ َـف ك ـ ْم أ َّن حالتــي وأحــوال صديقــايت وقريبــايت
غــر عا َّمــة ،وكــم كُ َّنــا ذوات امتيــازاتِ ،ولرى بالـ َملـــموس حجــ َم العنــف
والتمييــز الســائد يف مجتمعاتنــا ضــد النســاء.

 ...تَسألني هل تَغ َّيـر ال َوضع؟

لعـ َّـل مــا ُي ِّيـــز الـــمرأ َة مــن الجيــلِ الجديــد ،إذا ِشـ ِ
ـئت تســمي َة النســاء
الشــابَّات بذلــك ،هــو عــد ُم قَبولِ ِه ـ َّن التميِـــيز الــذي مــا زال ُيــا َرس عليهــن
صحيــح أنهــ َّن غــ ُر ُمن َخر ٍ
ســوي
ِطــات يف التيــار ال ِّن
وكأنــه قَــد ٌر ال را َّد لــه.
ِّ
ٌ
األوســع  ،(((mainstreamمثـ ًـا ،الـ ـ ُمطالِ ِب بتَغيِـــر القوانــن التميِـــيزية ض ـ َّد
النســاء ،لكنه ـ َّن يَتَّ ِج ْه ـ َن ل َرفــض الخضــوع لتَضمينـ ِ
ـات هــذه القوانــن ـ ك ُُّل
واحــد ٍة منهــن مبفردهــا ،أو يف أطُ ـ ِر مجموعـ ٍ
ـات نِّســوية ُمص َّغــرة .ويشــه ُد
عــى مــا أقولــه ،مثـ ًـا ،تزاي ـ ُد أعــدا ِد الطــاق الــذي تُبــا ِدر إليــه النســا ُء يف
مجتمعاتنــا ،ويشــه ُد عليــه أيضً ــا ارتفــا ُع ِس ـ ِّن الــزواج ،ومــا يَنطــوي عليــه
أي قبل أ ْن ت َتـــبلو َر مشــاه ُد الربيع
ـس أ َّن هــذه الـــمقابل َة أُج ِريَـ ْ
ـت يف شــباط (فربايــر) ْ ،2011
((( ال نَنـ َ
العريب التي أظهرتْ صور ًة مختلفة متا ًما.
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ـي إىل ال ِعلـــم
ذلــك مــن «الــ ُمخاطَرة» بالعزوبــة الدامئــة .وأُخ ِّمـ ُن أ َّن َّ
السعــ َ
ـح َشطًــا ُمال ِز ًمــا لهوي ِة الشــابَّ ِة الــ ُم ِ
عاصة
والعمــل واالســتقالل الــ ِّ
ـادي أصبـ َ
مــن جميــع الفئــات االجتامعيــة ،ولـــم يَ ُعـ ْد تَ َرفًــا أو امتيــازًا لفئـ ٍة اجتامعيـ ٍة
دون أخــرى.
أخ ِّمـ ُن أ َّن أكرثيـ َة شــابَّ ِ
ـقالل مــن األكرثيــة
ات هــذا الزمــن ُهـ َّن أكثــ ُر اس ِتــ ً
رصــا عــى اإلمســاك بزمــام أمورهــن ،ويُه ِّيئـــن
م ـ ْن نِســاء جيــي ،وأوف ـ ُر ِح ً
أنفســه َّن لتَحقيــق اســتقاليتهن ب ِج ِّديَّـ ٍة ال تَعـر ُِف الرت ُّددَ .أل تُوا ِفـقيــ َنني َرأيِـــي
يف ذلــك؟
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2
شهادة

ِمـن ُعـزلـ ِة ال ُحـروب إىل رحاب بيـجِ نغ
(((

وشــاركت يف أكــر مــن
لـــم أُشــار ِْك يف مؤتـــمر بيجِنــغ ،لك َّننــي حــرتُ
ُ
ـت أيضً ــا ،وعــى وجــه
ورشـ ِة عمــلٍ ومنـــتدى ،لبنــاين وعــريب ،تحضـ ًرا لــه .كنـ ُ
ال ُخصــوصُ ،مشــارِك ًةُ /مرا ِقب ًة لوقائــع الـــمنتدى الــذي اســتضافَته اللجنــ ُة
التحضرييــة لـ«الـمؤتـــمر»  Prep. Com. IIيف آذار (مــارس)  ،1995يف َمقـ ِّر األمــم
ـت وفــو ٌد رســمية و ُمنظَّــاتٌ غــر حكومي ٍة
الـــمتحدة ـ نيويــورك؛ وفيــه اجتم َعـ ْ
مــن جميــع أنحــاء العالـــم ،وكان لبنــا ُن وبلــدان العالـــم العــريب مــن بينهــم،
لـــمناقشة وإعــادة صياغـ ِة منهــاج العمــل الــذي كان سـ َيصد ُر يف أيلــول ،مــن
الســن ِة ِ
نفســها ،عــن الـــمؤمتر الـــمذكور.
َّ
ـص رســال ٍة كتـــبتُها باإلنكليزيــة بتاريــخ حزيران(يونيو)
فيــا يَــي ،ترجمـ ٌة ل َنـ ِّ
نســقي برنامــج «مبــاراة الــرق
 ،1995كنـ ُ
ـت قــد أرســلتُها إىل واحــد ٍة مــن ُم ِّ
األوســط لألبحــاث» ( MERCمؤسســة فــورد ـ القاهــرة) اســتجاب ًة لطَلَبِهــا.
برنامــج «الـ ـ ُمباراة »...هــذا ،كان الراعـــي لـ ـ ُمشاركتي يف الـــمنتديات و ِو َر ِش
العمــل والـــمؤمتر ِ
ـت واحــد ًة يف مجموعـ ٍة
ات التحضرييــة لـــمؤمتر بيجِنــغ .كنـ ُ
ـح بحثي ـ ٍة مــن
مــن الباحثــات العربيــات اللــوايت كُ ـ َّن قــد َح َصلْ ـ َن عــى ِم َنـ َ
الربنامــج الـــمذكور ألجــل إجـراء بحـ ٍ
ـمي يف حقــلِ الدراســات النســائية
ـث علــ ٍّ
ـطات يف منظّـ ٍ
وكُ ـ َّن ،يف الوقــت نفســه ،ناشـ ٍ
ـات نِّســوية غــر الحكوميــة.
ـدي) ،ت َِصـ ُـف انطباعــي
هــذه الرســالة (الـ ـ َمحفوظ ُة نســخ ٌة ورقي ـ ٌة منهــا لَـ ّ
ـي .وتَـنــ ُّم
عــن الـــمنتدى التحضـ ِّ
ـري يف نيويــورك والـــمشاعر التــي أثارهــا فــ ّ
((( ن ُِشـ َرتْ هذه الشهادة يف كتاب :تسعينيات نِّسوية ،ورشة الـمعارف ،بريوت.2021 ،
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ـت غافل ـ ًة عنــه تـــا ًما؛ أتكلَّــم عـ َّـا
لَهج ـ ُة الرســالة عــن «انبهــاري» مبــا كنـ ُ
َحقَّـقَـ ـتْه الحرك ـ ُة النســائية العالـــمية خــال العرشيــن ســنة التــي سـ ِ
ـبقت
ـس عــر ًة مــن هــذه الســنوات كان لبنــان ،وكان
انعقــا َد الـمؤتـــمر ،إذ إ َّن خمـ َ
ـمجلس النســايئ اللبنــاين»
ُ
ناســه ،يعيشــون حروبًــا مــن ك ُِّل األصنــاف .وكان «الــ ُ
الــذي ضَ ـ َّم أكــر الجمعيــات النســائي ِة الـــمحلية ،مثـ ًـا ،قــد َج َّمـ َد نشــاطَه يف
أثنائهــا تعبـ ًرا عــنِ الرغبــة يف تهميــش أنفســنا ـ نحــن النســاء ـ عــنِ الحــروب
الدائــرة .هــذا التهميــش كان ،بالــرورة ،انقطا ًعــا عــن الحركــة النســائية
العربيــة والعالـــمية .لــذا فــإ َّن الـــمشارك َة يف التحضــر لـ«الـمؤتـــمر العالـــمي
الرابــع للـــمرأة» كانــت فرصــ ًة ،حــان وقـــتُها ،الســتعادة النشــاط النســايئ
وال ِّنسـو ِِّي عندنــا .كان حضــور مؤتـــمر بيجِنــغ ،وكانــت الـــمشارك ُة يف التحضــر
لــه ،فســح ًة ثـــمينة الســتئناف مــا كان قـ ِـد انقطـ َع مــن العمــل ال ِّنســوي مــن
لقــا ٍء وتواصــل وتعــاون مــع نِّسـ ٍ
ـويات ِم ـ ْن ك ُِّل أنحــاء العالـــم.
ـت عليها تعديـ ٍ
ـات طَفيفــة ،و َذيَّـلــتُها
ـص ال ِّرســالة؛ وقــد أَجريـ ُ
يف مــا يَــي ،نَـ ُّ
ِ
ٍ
ٍ
بأشــخاص
مفــردات ،وللتعريــف
َحديــد معــاين
ببعــض التعليقــات ألجــل ت
ـمرسل إليهــا ،لكـ ْن ليســت معروفـ ًة مــن
كانــت أســاؤهم معروفـ ًة لــدى الــ َ
قــارئ(ة) اليــوم.
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حـزيران/يونيو 1995
عـزيـزيت لـيـــىل

(((

تحـية من بيـروت
أرسلـ ِتها يل بتاريخ  16أيـار(مايو) وت َلقَّـيـتُها بـ  16حزيران(يونـيو)
رسالتُ ِك التي َ
كانــت حا ِفـــ ًزا يل للتأ ُّمــل يف ُمشــاركتي يف الـــمنتدى الــذي نَظَّ َمتــ ُه اللجنــ ُة
التحضرييــة لـ«مؤمتر بيــجِنغ» الــ ُمنع ِق ِد يف نيويورك هذا الربيــع ،وطَل ُب ِك فرصة
للتعبــر عــنِ انطباعــي وعــن األفكار والـــمشاعر التي أطلَقَــتْها تلك الـــمشاركة.
ـاركت فيهــا خــال األيــام العرشة
ســأع ِّدد ،بــادئ ذي بــدء ،األنشــط َة التــي شـ ُ
التــي قضَ يتُهــا يف نيويــورك ،هــي كانــت كالتايل:
• االجتــاع العــا ُّم لجميــع َمنــدويب الــ ُمنظَّامت غــر الحكوميــة (الجلســة
االف ِتـتاحية للـمنتدى).
ـاش التعديــات الـ ُمقتـ ـ َرحة مــن الـ ـ ُمنظَّامت غــر الحكوميــة عــى
• نقـ ُ
جال
مســود ِة برنامـ ِج عمــل األمم الـــمتحدة للـــمؤمتر ،القســمني [ب] و[ج] ( َم َ
التعليــم والصحــة).
ٍ
الصحي.
• بض ُع
اجتامعات لـ الكُوك َْس ِّ caucus
• اجتام َعني لـ الكوكس العريب.
ٍ
الصحة النفسية والجسدية للـمرأة.
ندوات ُ
• بض ُع
وورش عملٍ حول ِّ
• نــدواتٌ عــن الـــمرأة يف ك ٍُّل مــن مجــاالت اإلعــام ،الديــن والروحانيــات،
اإلحصــاء واللوبيينــغ.
مؤسســة
( )2هــي ليــى حســيني ،مديــرة يف برنامــج «البحــوث للــرق األوســط» َّ .MERC
طلبت كتاب َة انطباعايت الشخصية عن ُمج َريات الـمنتدى الـمذكور.
فورد ،القاهرة .وقد
ْ
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• باإلضافــة إىل جلسـتَني ِحواريَّــتَني مــن تنظيــم الـــ كوكــس العــريب ،وقــد
ـت إحداهــا.
تَرأَّ ْسـ ُ

التحضريي الــ َموصوف
«ال َعـــودة عىل َبـــدء» ُمشــاركتي يف االجتامع
ِّ
كانــت ذاتَ وقــعٍ ُمتعــ ِّد ِد األثــر؛ فهــي َحفَّــ َزتْ ِذهنــي وشَ ــح َذتْ ِه َّمتـــي،
وأعــادت «إحيــا َء مشــاعري» التــي كان االنـــزوا ُء يف الحيــاة «القليلــة» التــي
ـص مجــاالت اهتاممهــا.
ـاس الحــروب قــد عمـ َـل عــى تَبليدهــا ،وقَلَّـ َ
يَعيـــشُ ها نـ ُ
أتاحــت يل أ ْن أشــه َد عــى التقــ ُّدم الــذي أحرزَتــه النســا ُء يف جميــع
وهــي
ْ
ـت
ـت عنــه بســبب العزلــة التــي فُرِضَ ـ ْ
ـت قــد غَفلـ ُ
أنحــاء العالَــم ،والــذي كنـ ُ
َوصلــ َن إىل شــغلِ َح ِّيـــ ٍز لهــ َّن يف
علينــا .كان َجلِ ًّيــا أ َّن هــؤالء النســاء قــد ت َّ
ٍ
ثابتــات فيــه ،فــا عــاد ُمم ِك ًنــا إزاحتهــن عنــه ،وال حــر
الـــمجال العــام،
ِ
أعلنــت الســيدة ســانتياغو((( يف
الخاصــة .وكــا
وجودهــن يف الـــمجاالت
َّ
الجلســة االف ِتـــتاحية «ال عــود َة عــى بَـــدء» ،أل َّن النســا َء الحــارضات ،وفـ َـق مــا
َر َّددَتْ ُممثِّــاتُ الـــمنظ ِ
َّامت غــر الحكوميــة يف هــذا االجتــاع« ،أ َخـــذ َن إدار َة
شــؤونهن بأيديهــن».
ـتص عــى
ومــا هــو مث ـ ٌر لالهـــتامم هــو أ َّن «شــؤونَهن» مــا عــادت ت َقــ ِ ُ
ت َضمينـ ِ
ـعت
َوسـ ْ
ـات أدوارهــن االجتامعيــة الــ َمرسومة يف النظــام األبــوي ،بــل ت َّ
شمل قضايــا كانــت قبـ َـل بضع ـ ِة عقــو ٍد مــنِ اختصــاص الرجــال حرصيًّــا.
لـ ـتَ َ
أتكــلَّ ُم عــنِ ال ِّنــزاعات الــ ُمسلَّحة واالقتصــاد والبيئــة ...عــى ســبيل الـــمثال
ال الحــر .بــدا يل وأنــا أســت ِم ُع إىل النســاء يتكــلَّم َن أنهـ َّن يَحتَ ِضـ َّن العالـــم،
وناســه كلهــم ،بــأذر ٍع مفتوحــة.
َ
روح االجـتـــاع وأجــواؤه عــى أ َّن مــا لفَـــتني ،وكان ب َرأيِـــي أكــر
ُ
أهميــة ،هــو أ َّن هــؤالء النســاء ،ولــدى ُولُو ِجهِــ َّن إىل الـــمجاالت العا َّمــة،

((( الـــمديرة التنفيذيــة ال ِفلبينيــة لـــمنتدى الـــمنظَّامت غــر الحكومية ،وهي كانت من الــ ُمتح ِّدثني
الرئيسيِّني يف الجلسة االفتـتاحية لـ«الـمنـتدى».
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الخاصــة و«جلَبـــنها» َم َع ُهــ َّن
احتـفَـــظْ َن بانشــغالهن بقضايــا الـــمجاالت
َّ
إدراج «العنــف ضــد
َّ
إىل «العــا ّم».
ولعــل البيــا َن األبــرز عــى ذلــك ،هــو ُ
الـــمرأة» ضمــن «مجــاالت االهتــام» االث َنـــي عــر الرئيســية مــن ورق ـ ِة
عمــلِ الـمؤتـــمر .يُضــاف إىل ذلــك ،جملـ ٌة مــن القضايــا التــي تَتحـ َّدى األفكا َر
والســلوكيات القامئــة عــى الجنــدر ،برغم كَونها شــائع ًة وراســخة،
والـــمواقف ُّ
بــل ُمق َّدســ ًة يف بعــض األحيــان.
كانــت حلقــاتُ ال ِّنقــاش التــي ُع ِقـدَتْ حــول َمجــاالت االهتــام يف مــروع
وثيـــق ِة بيجِنــغ هــي األنشــط َة التــي أعطَـ ِ
ـت األجــوا َء الســائدة نَكهتهــا .هــذه
ٍ
نــدوات و ِو َر ِش عمــلٍ وغــر
أشــكال متفاوتــ ًة مــن
ً
الحلقــاتُ التــي اتَّخــ َذتْ
ذلــك ،كانــت األطُـ َر التــي اسـتَعرضَ ْت فيهــا الــ ِ
ـمحاضاتُ والـــمتدخِّالتُ قضايــا
مجتمعاتهــن األبــرز .وبــدا أ َّن الـــ ُمتحا ِورات ،وحــن كانــت وجهــاتُ النظــر
ُمتباينــة ،يُركِّــزن عــى القضايــا ،ال عــى األفـراد وانتامءاتهــم .وأنــا شــهدتُ عــى
التعاطــف والتســا ُم ِح بــن النســاء مــن مختلــف الثقافــات واألعـراق والعقائــد.
لقــد َوفَّ ـ َر ِت الـــمناقشاتُ التــي أعقبـ ِ
ـروض فُســح ًة للتبــادل ،وكانــت
ـت العـ َ
ِ
وأتاحــت الفرصــ َة للحارضيــن
كَشَّ ــاف ًة عــ ْن أوجــ ِه التشــابه واالختالفــات،
والـــمشاركني لـــتبادل الـــمعلومات والخـرات والـــمنشورات ...والوعــد َمبزيـ ٍـد
مــن التواصــل.
ـب مســا َر عمليــة اللوبيينــغ
نَشـ ٌ
ـاطات و َمهــارات لـــم أتا ِب ـ ْع عــن كثـ ٍ
ِ
ندوبــات و َمندوبِـــي
قامــت بهــا الـــ ُمنظَّامتُ غــر الحكوميــة مــع َم
التــي
ْ
غــرض رئيــي
الحكومــات الرســمية ،بالرغــم ِمــ ْن أ َّن اللوبيينــغ هــذا هــو ٌ
مــن أغـراض َعقـ ِـد هــذا الـــمنتدى؛ آث َـــرتُ حضــو َر األنشــطة التــي تَــدو ُر حــول
اهتاممــايت البحثيــة ،ســوا ٌء كان ذلــك يف االجتامعــات العامــة ،أو اجتامعــات
ـت
الـــمجموعات/الـ كوكــس الـــمختلفة .يف االجتامعــات العا َّم ـ ِة التــي ناقشـ ْ
فيهــا الـ ـ ُمنظَّامتُ غــر الحكوميــة مس ـ َّود َة برنام ـ ِج عمــل األمــم الـــمتحدة،
ـتِ ،آسـ َف ًة ،أ َّن َمندوبـ ِ
ـت بتَعديـ ٍ
ـات و َمندوبِـــي
ـات عليهــا ،الحظـ ُ
مثـ ًـا ،وتَق َّدمـ ْ
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ـال أيضً ــا) الـــمنظ ِ
ـر الـــمنتدى رجـ ٌ
ّامت غــر الحكوميــة العربيــة ـ بَـــدوا
(حـ َ
مناطــق مختلفــ ٍة مــن
ها ِمشــيِّني؛ إذ َســيط َر ِت الخبــراتُ مــن بلــدانٍ  ،مــن
َ
العالـــم ،عىل الـــمناقشات الـــمذكورة يف الـــموضوعات ِ
الصل ِة بالقسـ َمني
ذات ِّ
[ب] و [ج] مــن الوثيقــة .هــؤالء قا َربــ َن الـــمواضي َع باحــر ٍ
اف وب ُجهوزيَّــ ٍة
ال ِفـــتة .كان واض ًحــا أنهـ َّن عــى درايـ ٍة بـ ِتــ َق ِن ِ
يات اللوبيينــغ ،وبــدتْ حج ُجهــم
قامئ ـ ًة عــى خلفي ـ ٍة معرفيــة و ُمتابِع ـ ٍة لقضايــا الـــمرأة يف مجتمعاتهــن ،كــا
يف أنحــاء العالـــم .هــؤالء النســاء يُت ِق ـ َّن اللغ ـ َة اإلنجليزيــة و ُمتمكِّنــاتٌ مــن
مفـ ِ
ـردات خطــاب األمــم الـــمتحدة وعباراتــه.
عــاو ًة عــى ذلــك ،بــدتْ يل أنشــط ُة الـــمنظَّامت غــر الحكوميــة التــي
ـاركت فيهــا نِتا ًجــا نهائ ًّيــا لسلســل ٍة مــن األنشــطة التــي لـــم نَ ُكـ ْن ـ نحــن
شـ ُ
والحظــت ،أيضً ــا ،أ َّن الـــمنظ ِ
َّامت
مثــا ـ عــى معرفــ ٍة بهــا.
اللبنانيــات ً
ُ
غــ َر الحكوميــة يف بلــدانٍ أخــرى قــد طَــ َّو َرتْ أطروحاتهــا اس ِتـــنا ًدا إىل
ٍ
نشــاطات ُمحــ َّددة نَ َّف َذتْهــا بــن القواعــد الشــعبية يف مجتمعاتهــا ،ومــن
ث ـ َّم جــرى نقـ ُـل نتائجهــا مــن جانـ ِ
ـب القيــادات النســائية ،ب َوص ِفهــا مــنِ
مراتــب أعــى مــنِ اتِّـــخاذ
انشــغاالت هــذه القاعــدة وهمومهــا ،إىل
َ
ِ
ِ
حكومــات
تســتح ُّق الضغــ َط عــى
القــرار ،لـــتُصاغ منهــا اســراتيجياتٌ
بالدهــن ،إ ْن يف إطــار مجتمعاتهــن أو أمــام َمندوبِـــي هــذه الحكومــات
يف اجتــا ٍع عالـــمي.
مــا أقولُــه ال ينــال مــن قيمــة مشــاركة الـــمنظَّامت اللبنانيــة (والعربيــة) يف
هــذا االجتــاع؛ عــى العكــس مــن ذلــك ،كانــت هــذه الـــمشارك ُة كَشَّ ــاف ًة عىل
ومناســب ًة مثينـ ًة للتعلُّــم ولــ َح ِ
شد التعبئة حــول القضايــا واالهتاممات
قُصورنــاَ ،
وتعمــل عــى تطويرهــا.
ُ
التــي تَطر ُحهــا النســاء يف جميــع أنحــاء العالـــم،
الـــمشارك ُة هــذه يؤ َّمـ ُـل أ ْن تُوفِّـ َر لنــا الحافـ َز للعمــل الجــا ِّد الـــمطلوب عــى
ِ
وتعويــض الســنوات التــي
جميــع الـــمستوياتِ ،للْتـــقاط مــا غــاب َع َّنــا،
أضَ عناهــا حــن كُ َّنــا واقعــن يف أفخــا ِخ ُحروبنــا الـ ُمتــ ِ
ـناسلة.
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الصعيـ ِـد الشَّ ــخيص ،كان يل أ ْن ِ
(الخاصــة) قــد
أالحـ َظ أ َّن نِّس ِويَّـتـــي
َّ
عــى َّ
تَط ـ َّو َرتْ  ،عــر الســنوات ،عــى نح ـ ٍو يُش ـبِه بشَ ــكلٍ الفـ ٍ
ـت نِّســوي َة العديــد
ٍ
ومجموعــات
مــن النســاء اللــوايت قابَلـــتُهن يف هــذا الـــمنتدى ،أفــرا ًدا
ومــن مختلــف االنتــاءات القوميــة والثقافــات االجتامعيــة .ومــن ذلــك
«الغضــب» الــذي َحــ َّر َك
خطــاب هــؤالء النســاء لـــم يَكُــ ْن يَشــوبه
أ َّن
َ
ُ
الخطــاب ال ِّنســوي يف الســتينيات والســبعينيات ،بــل ســا َده اتِّجــا ٌه بَــدا
َ
َمهمو ًمــا برفاهيــة جميــع النســاء والرجــال ،مــن جميــع األعــار واألعــراق
والـمعتـــقدات والتو ُّج ِ
هــات الجنســية ،الـ ُمه َّمـــشني والـــ ُمه َّمشات
منهــم بشَ ــكلٍ رئيــي .كان َجلِ ًّيــا أ َّن هــؤالء النســاء يُ ِ
ناضلــ َن مــن أجــل
الـــ ُمساواة ،ألنهــا رضور ٌة ل َجعلِهــ َّن أكــر كفــاء ًة يف تطويــر مجتمعاتهــن،
ٍ
ولخَلــقِ مســاح ٍة أوســع وف ٍ
ناشطات/مشــاركات
ُــرص أفضــل لهــن ل َيكُــ َّن
الحظــت ،أخــ ًرا ،أ َّن
الســام العالـــمي.
ُ
يف ال ِّنضــال مــن أجــل إحقــاق َّ
الجنســن ،ألجــل «توكيــد الــذات»،
الـ ـ ُمطالب َة بـ«الـــمساواة التامــة» بــن
َ
مــا عــادت بــارز ًة يف انشــغاالت هــؤالء النســاء.
تَـقـيِـيـــم أتقـ َّدم ،أخـ ًرا ،مبُالحظـ ٍة ثانويــة حــول تعاونِ أعضــاء مجموعة
الباحثــات العربيــات ،الــ َمدعومات مــن «مـــباراة البحــوث للــرق األوســط»
 MERCألجــل حضــور االجتــاع التحضريي يف نيويورك .إ َّن االجتام َع الـــمذكور
سـ َب َق ُه مبــارشة ،وكــا تَعرفــن ،لقــا ٌء جم َعنــا م ًعــا يف القاهــرة ـ يف هــذا اللقــاء،
أظهـ ِ
السـلِ ِس والتبادل
ـرت الـــمجموع ُة الـــمذكورة قــدر ًة رائعــة عــى التواصــل َّ
ـت إىل تطويــر أفكارنــا وبَلورتهــا م ًعــا .إ َّن َعق ـ َد لقـ ٍ
ـاءات يوميــة
الـ ـ ُمث ِمر أفضَ ـ ْ
ُمامثِلــة يف نيويــورك ،لــو كان جــرى تَنظي ُمهــا ،لــكان مــن شــأنها أن تكــو َن
فرصـ ًة مثينــة لالرتـــقاء بالتجــارب الفرديــة ومعانيهــا .لســوء ال َحـظّ ،هــذا لـــم
ـحات شــبيهة يف أوقـ ٍ
يحــدث .آ َمــل أن يَ ِتـ َّم خلـ ُـق فسـ ٍ
ـات الحقــة.
اســ َمحي يل ،أخــ ًرا ،عزيــزيت ليــى أ ْن أعبِّـــر ل ِ
َــك عــن تقديــري ل ُحســنِ
إدارتـ ِ
مؤسســة فورد
ـك لألمــور يف هــذا الـــمنتدى .كــا أو ُّد أ ْن أشــك َر  MERCـ َّ
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ـت َمبعوثـ ًة ،ومنـــى خلــف((( ،يف
و«تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيــات(((» (الــذي كنـ ُ
إطــارِه إىل الـــمنتدى) إلعطــايئ فرصـ ًة فريــد ًة يك أكــو َن شــاهد ًة عــى مســر ِة
التَّحضــر للـــمؤمتر العالـــمي الرابــع للـــمرأة .إ َّن اشـرايك فيــه كان ُمحـ ِّركًا يل
للتع ـ ُّر ِف بالـ َملـــموس عــى األبعــاد الرئيســية التــي ت ُحيــط بأوضــاع النســاء
وشــواغلهن ،و َجعـ َـل اهتاممــايت وأنشــطتي البَحثيــة يف ســياقٍ ُمتناغـ ٍـم معهــا؛
كــا َعـ َّزز قناعتــي بــأ َّن إجـرا َء بحـ ٍ
ـوث حــول الـــمرأة والجنــدر ـ وهو مــا أفعلُه
ـ هــو ِمــن بعــض تعابيــ ِر نِّسـ ِويَّتي ،وأ َّن «تج ُّمـ َع الباحثــات اللبنانيــات» ،أخ ًريا،
هــو رضور ٌة َموضوعيــة يف العالـــم العــريب اليــوم ،ولديــه الكثــر ل ُيق ِّد َمـ ُه ألجــل
تطويــر البحــوث يف حقــل الدراســات ال ِّنســوية يف مجتمعاتنــا.
مع الـمو َّدة
عــ ّزة ش .ب.

((( «تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيــات» هــو ُمنظَّم ـ ٌة غــر حكومي ـ ٍة أُ ِ
نش ـئَ ْت يف العــام  .1993للـــمزيد
يُنظر يف الرابطhttp://www.bahithat.org :
((( منــى خلــف كانــت أســتاذ ًة مســاعدة يف الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة ،وعضــو ًة يف «تج ُّمــع
الباحثات اللبنانيات».
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نِّس ِو َّي ٌة يف ُمنظَّم ٍة َيسارية ...و َما تـال ذلك

«لـــقا ٌء حــول شــجونِ الجنــدر :ال ِّنـــسوِية والتـغيِـــر يف لبنــان» ـ هــذا
العنــوا ُن كتـــ َبته ُمحــا ِوريت نتاليــا ريبــاس ماتيــوس ،يف لقا َءيــن بيننــا يف
صيــف  ،2017لفَصــلٍ يف كتــاب األحــزاب الشـــيوعية يف الــرق األوســط:
مائــة ســنة مــن التاريــخ((( ،الصــادر باإلنكليزيــة عــن روتلِــدج الربيطانيــة
رف ،للفَصــل.
يف العــام  .2019فيــا يَـــي ترجم ـ ٌة ،ببعــض الت ـ ُّ

ُمقابـل ٌة أج َرتها نتاليا ريباس ماتيوس((( مع ع ّزة رشارة بيضون
عــر حــوا ٍر أقَمنــاه مــع الناشــطة واألكادمييــة اللبنانيــة عــ ّزة رشارة
ٍ
رحــات أخــرى
الفصــل لرحلــ ٍة ُمهمــ ٍة ،مــن بــن
ُ
بيضــون ،يَعــر ُِض هــذا
ـزب شــيوعي صغــر
ـت بهــا ناشــط ٌة نِّســوية كانــت عضــو ًة يف حـ ٍ
ُممكنــة ،قامـ ْ
يف شــبابها ،هــو «منظَّمــة العمــل الشــيوعي» (الـــ ُمنظَّمة) .بعــد مــرو ِر
عقــو ٍد عــدة ،تَنظــ ُر عــ ّزة رشارة بيضــون ُمجــ َّد ًدا إىل العالقــات الجندريــة
((( ترجم ٌة غري َحرفية لبعض ما نُرش يف فصلٍ من كتاب:

Laura Feliu, and Ferran Izquierdo: (eds), Feminism and change in Lebanon,
Communist Parties in the Middle East: Years of History, Routledge, London and
)New York (2019

النص
(كـــت َب ْت الهوامـ َ
ـش وأحالـ ْ
ـت إىل الباحثــن والباحثــات الــ ُمحاوِرة نـــتاليا ريبــاس ماتيــوس)ُّ .
باإلنكليزيــة.
ـت جلسـتَ ْي حــوا ٍر طويلتــن يف بــروت مــع عـ ّزة رشارة بيضــون ،الباحثــة يف الشــؤون
((( لقــد أجريـ ُ
ال ِّنســوية وعلـــم النفــسِ .
دارت الجلسـ ُة األوىل يف نهايــة شــهر حزيـران (يونيــو)  2017والثانيــة
يف نهايــة شــهر آب (أغســطس)  .2017عـ ّزة رشارة بيضــون باحثـ ٌة ومستشــار ٌة يف شــؤون الجنــدر
مؤسســة يف «تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيــات» وعضــوة ،كذلــك ،يف «الهيئــة الوطنيــة
وعضــوة ِّ
لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة» ،لجنــة «اتـــفاقية القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضد الـــمرأة»
ـ ســيداو اللبنانيــة.
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يف هــذا التنظيــم الشــيوعي وإىل الحــرب األهليــة وال ِّنضــال يف منظ ٍ
َّــات
غــر حكوميــة ،باإلضافــة إىل بعــض التح ِّديـ ِ
ـات التــي واج َهتهــا ال ِّنســوي ُة يف
لبنــان.

[ ]1التـعريف بالحال ِة اللبـنانية

[نتاليــا] :ســأبدأ ،لــو َسـ ِ
ـمحت ،عــى ســبيل الـ ـ ُمق ِّدمة ب َعـ ِ
ـرض القليــل
ـام
ـر ِد مائــة عـ ٍ
ـره النــارشون لهــذا الكتــاب .يتصـ ُـل الـــموضوع بـ َ
ِمـ َّـا يُحـ ِّ ُ
ـي باألحــزاب الشــيوعية
مــن تاريــخ الحــزب الشــيوعي ،فهــو موضــو ٌع َمعنــ ٌّ
يف الــرق األوســط بعــد الثــورة الروســية مــن منظــو ٍر تاريخــي .والهـ ُ
ـدف
هــو محاولــة رؤيــ ِة تطــ ُّو ِر هــذه اإليديولوجيــة الشــيوعية حتــى أيامنــا
هــذه )...( .أ َّمــا الفصـ ُـل الــ ُمتعلِّق ِبـ ِ
ـي مبســائل
ـكَ ،
فســيكون وحـ َده الـ َمع ِنــ َّ
الجنــدر وكلـامتُــ ِ
ـك ستُشـكِّل مضمــو َن هــذا الفصــل.
ِ
ـتطاعتك مقابل ـ ُة نِّســو ٍة كُ ـ َّن أكــر نَشــاطًا ِم ِّنــي يف
[ع ـ ّزة] :لك ـ ْن ،كان باسـ
تلــك الفــرة ،مــن الناحيــة السياســية ،وسـ َي ُك َّن بالتــايل عــى اطِّــا ٍع أوســع عــى
أوضــاع األحـزاب الشــيوعية عندنــا.
ـك ُم ِ
[نتاليــا] :أظ ـ ُّن أنـ ِ
ناســبة لهــذه الـــمهمة .لقــد قــرأتُ  ،عــى ســبيل
الـــمثال ،الـــمقابل َة التــي أج َري ِتهــا يف العــام  2015مــع طــارق أيب ســمرا
ِ
كتابــك مواطنــة ال أنثــى .أ َّمــا هــذا الكتــاب فهــو
بصــدور
والخاصــة ُ
َّ
عــام عــى بَــدء اإليديولوجيــة الشــيوعية ،وهــو
يَــأيت بعــد مــرور مائــة ٍ
يعمـ ُـل عــى رؤيــة هــذا الـــمدى الطويــل يف الـــمنطقة منــذ والدة هــذه
اإليديولوجيــة حتــى أيامنــا هــذه .أعتقـ ُد أنــه لــ ِم َن الـــمثريِ لالهتــام فَهـ ُم
بالســياق اللبنــاين وعــى هــذا
الـــموضوع يف إطــار العوامــل الـــ ُمتحكِّمة ِّ
الـــمستوى الـــمحيل .وهــذا يعنــي رب ـ ُط التاريــخ والجنــدر ضمــن الســياق
اللبنــاين الـــمحيل.
يل أ ْن ِ
ـي ُمبجمله
[عـ ّزة] :بــادئ ذي بدء ،يَتع َّيـــن ع َّ
أخربك أ َّن نشــاطي البحثــ َّ
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أي بحـ ٍ
ـت
ـث ميــداين خــارج لبنان .وأنا لسـ ُ
هــو « َم َحــيِّ »؛ فأنــا لـــم أُ ْجـ ِر أبـ ًدا َّ
مؤ ِّرخــة .كــا أ َّن معرفتــي بالبلــدان العربيــة األخــرى قليل ـ ٌة وهــي تَــأيت مــن
أي ســؤا ٍل سـ ِ
قـراءايت عــى وجــه الخصــوص .وإ ْن طَرحـ ِ
ـأجيبك انطالقًــا
ي َّ
ـت عـ َّ
را.
مــن تجربتــي الشــخصية ،حـ ً
[نتاليــا] :ع ـ ّزة ،هــذا يَكفينــي .أظ ـ ُّن أنــه لـ ـ ِم َن الـــمه ِّم ج ـ ًّدا أ ْن نُقي ـ َم
هــذه النظــر َة إىل الــوراء بالنســبة إىل الكتــاب ،نظــر ًة طويلـ َة الـــمدى ومــن
الـــمنطقي أن نُح ِّد َدهــا بحالــ ٍة واحــدة ،عــى مســتوى وطنــي ،للرتكيــز
ِّ
الســياق اللبنــاين .بإمكاننــا أ ْن نــرى البــا َد مــن هــذا الـــمنظور حينـــا
عــى ِّ
نجعلُــه يتقاطــع مــع قضايــا الجنــدر .ســتكون هــذه النظــر ُة األوىل ثــم
َمبقدرونــا أن نَنظُــ َر يف الـــمسائل األخــرى ذات الصلــة )...( .بــادئ ذي
بــدء ،إن كنـ ِ
خاصــة سأســأ ل ُِك عــن عالقــات
ـت تُفكِّري ـ َن مبســأل ٍة تاريخيــة َّ
النــاس إىل الحديــث عــنِ الـــمراحل األربــع
الجنــدر يف لبنــان .مييــل
ُ
(((
أي الـــمراحل األربــع للحركــة ال ِّنســوية يف لبنــان .
يف هــذه الـــمجالِ ،
((( 1ـ الـــموج ُة األوىل مــن ال ِّنســوية اللبنانيــة مــع «رائـ ٍ
ـدات» ِعش ـ َن يف العشـــرينيات مــن القــرن
عملت هؤالء ال ِّنسوة يف «الجمعيات الخريية».
العرشين («نساء العرشينيات»).
ْ
2ـ تـمث ِ
تأســس يف العــام 1920
الــذي
اللبنانيــات»
النســاء
بـ«اتحــاد
َّـــلت الـــموج ُة الثانيــة
َّ
بهـ ِ
وتأسسـ ِ
أي «جمعيــة الشــابات
ـت الـــمجموع ُة الثانيــةْ ،
ـدف جمــع العروبِـــيِّني مــع اليَســارِيِّنيَّ .
ـب ومــن نســاء الربجوازيــة الـــمسيحية العليا
ك
ـ
وتش
1947
ـام
ـ
الع
يف
ـمسيحيات»
الــ
َّلت مــن ال ُّن َخـ ِ
ْ
ٍ
اللــوايت َمثَّلْــ َن عشـــرين جمعيــ ًة مســيحية .ض َّم ِ
تنظيــات نســائية ،وباألخــص
ــت األحــزاب
ـت جميــع النشــاطات.
االش ـراكية منهــا .خــال الحــرب األهليــة ،توقَّ َفـ ْ
3ـ بـ ِ
ـدأت الـــموج ُة الثالثــة مــع إطــاق األمــم الـــمتحدة «العشـــرية مــن أجــل النســاء» يف العام
 1975خــال الـــمؤمتر العالـــمي األول حــول النســاء .ويف العــام  1979تَب َّنـ ِ
ـت الجمعيـ ُة العمومية
الــ َ
عت مقــرراتُ
ـميثاق حــول «القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الـــمرأة» .وقــد شـ َّج ْ
ـكيل «الهيئــة الوطنيــة لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة» و«الهيئــة األهلية لـــمتابعة شــؤون
بيجِنــغ تشـ َ
ـلت مــن أعضــاء مــن قطاعـ ٍ
ـات حكوميــة وغــر حكوميــة .وقــد ضـ َّم الـــمجلس
الـــمرأة» .وتشكَّــ ْ
النســايئ اللبنــاين أعضــاء آخريــن هــم :اتحــاد النســاء العامــات« ،تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيــات»
(«باحثــات») ،مجموعــة األبحــاث والتدريــب للعمــل التنـــموي« ،الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة
العنــف ضــد الـــمرأة» (مــن العــام .)1997
4ـ جـ ِ
ـاءت الـــموج ُة الرابعــة مــع الربيــع العــريب ،وهــي خاصــة بالنســاء الـــمتظاهرات ضــد
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يُحاولــون فهــ َم تطــور الـــمجتمع اللبنــاين ُمستَخدميــــن عدســة الجنــدر
هــذه.

[ ]2مراحـل ال ِّنـسوية األربع
ـض الـــمراجع حــول مراحــل ال ِّنســوية اللبنانيــة ،عــى
ـدي بعـ ُ
[نتاليــا] :لـ َّ
رشتــه برناديــت ضــو ،فـــهي عــى درايـ ٍة بهــذا الـــموضوع.
ســبيل الـــمثال مــا ن َ
()Daou, January, 2015

[عــ ّزة] :نعــمِ ،
أنــت عــى حــق .يســتخد ُم الباحثــون هــذا التَّح ِقيــب،
وباألخــص الشــباب منهــم .وهــم َييلــون إىل ذلك ألننــا قد شَ ـ ِه ْدنا َحربًــا أهلي ًة
ـس عــرة ســنة ،وهــذا مــا أحــدثَ نَو ًعــا ِم ـ ْن َش ٍخ يف ذاكراتنــا
دامــت خمـ َ
قسـ َمها إىل ُجزأيــن «قبــل الحــرب» و«بعــد الحرب» .هــو رش ٌخ طــال حيواتِنا
ليُ ِّ
الســرور ِ
ات السياســي َة واالقتصاديــة واالجتامعيــة عندنــا.
كأفــراد ،وطَ َبــ َع َّ
حقيب ُيثِّـل بالتايل َش ًخا.
[نتاليا] :هذا التَّ ُ
ـمجلس النســايئ
[عـ ّزة] :نعــم ،كان َش ًخــا .فل َنأ ُخـ ْذ عــى ســبيل الـــمثال «الــ َ
ـات نســائية مــن ك ُِّل نــوع .ورمبــا يَه ُّمـ ِ
ـتالف مــن جمعيـ ٍ
اللبنــاين» وهــو ائــ ٌ
ـك
أن ت َعــريف أ َّن الجمعيـ ِ
نفســها
ـات النســائي َة يف ذلــك الوقــت لـــم ت َ ُكـ ْن تُسـ ِّمي َ
بـ«ال ِّنســوية» يف مــا َعــدا َحفـــنة مــن الـــمجموعات ال ِّنســوية غــر الرســمية.
الوجــود الســوري بعــد اغتيــال الحريــري .ومثــ َة مجموعــات مهمــة كذلــك ،مثــل مجموعــة
«كـــفى» التــي نشــأتْ عــن «الهيئــة اللبنانيــة لـــمناهضة العنــف ضــد الـــمرأة» ،يف العــام 2005
كمنظّم ـ ٍة م َدنيــة ال ـ رِبحيّــة ،ال ـ سياســية وال ـ طائفيــة.
كان هدفُهــا دح ـ َر أســباب ونتائــج العنــف ضــد النســاء واألطفــال واســتغاللهم .كــا ظهــرتْ
تنظيــاتٌ جديــدة يف هــذه الفــرة تُركِّــز عــى رفــع مســتوى الوعــي حــول العنــف الـــمنزيل
واالحتجــاج عــى هشاشــة أوضــاع الضحايــا يف بنيــة النظــام القانــوين .أ َّمــا القضايــا الجوهريــة
الـ ـ َمطروحة هنــا فهــي :العنــف األرسي وســوء معاملــة العامــات الـــمنزليات ،البيئــة ،الفــن
النســايئ ،الـــمعرفة الـــمركزية الذكوريــة ،التنــوع الجنســـي.
للـمزيد ،انظُر يف (.)Stephan, Nov. 7, 2014
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لـــم يَ ُكــنِ األمـ ُر يختلــف عـ ْن نســاء العرشينيــات مــن القــرن العرشيــن مــع
حركــة النهضــة ،فالجمعيــاتُ النســائية كانــت ذاتَ طاب ـعٍ خــري ،حتــى لــو
أ َّن بعضً ــا منهــا قــد دعــا إىل «حـ ِّـق االقتــراع» أو إىل َحـ ِّـق التعليــم ومــا شــابه.
ِ
كثــب إىل مــا فعلَتــه حقًّــا ستَـــري َن أنهــا كانــت
لكــ ْن ،إذا مــا
نظــرت مــن ٍ
ال ـ سياســية ،يف مــا عــدا بعــض االســتثناءات حينـــا شــا َركْ َن يف التظاه ـرات
صــول إىل عشــية الحــرب
الوطنيــة الـــ ُمضا َّدة لالســتعامر .يف مــا بعــدُ ،و ً
ِ
الجمعيــات ك ُجــز ٍء مــن الحركــة السياســية ،وال
األهليــة ،لــن تَــري هــذه
كالسيـــر يف التظاهــرات أو القيــام
حتــى كناشــط ٍة بالطريقــة الراهنــةَّ ،
رشع حتــى يُصـ ِـد َر قوانـ َن صديقـ ًة
باعتصامــات مــن أجــل الضَّ غــط عــى الــ ُم ِّ
للـــمرأة ،أو مــن أجــل االعــراض عــى إجــر ٍ
اءات قضائيــة متييزيــة ...إلــخ.

عـي ال ِّنـسو ُِّي عرب الشيوعية
[ ]3ال َو ُ

شــاركت يف
ســوي لكَونـــي
باســ ِتطاعتي أن أخــ َر ِك عــنِ الوعــي ال ِّن
ُ
ِّ
يــت إليهــا
اللجنــة النســائية يف منظَّمــة العمــل الشــيوعي((( الــذي انت َم ُ
مــن العــام  1970وحتــى العــام  .1973مــن أبــرز ِســات هــذه الـــمنظّمة
ـاب تعليـ ٍـم عــا ٍل مــن الـــمهنيِّني واألســاتذة
هــي أ َّن أعضا َءهــا كانــوا أصحـ َ
التعليمــي يُعت َبـــر «رشطًــا ُمســبقًا»
والصحافيــن ...إلــخ .كان الـــمستوى
ُّ
ـذب نُشــطاء مستـــقلني إىل الـــمنظّمة وليــس
أساسـ ًّيا للعضويــة عــى أمــل َجـ ِ
«أتبا ًعــا ُمخلصــن» .وقــد كان هــذا أيضً ــا مــن رشوط االنتــاء إىل اللجنــة
النســائية يف الـــمنظّمة.
كنــت أســتاذ َة مــادة الرياضيــات يف مدرســ ٍة رســمية
يف ذلــك الوقــت،
ُ
عت تلـــميذايت عــى الـــمشاركة يف إرضابــات «الحركة الطالِـــبية»
للبنــات .شـ َّج ُ
والتظاهـرات واالعتصامــات الــ ُمطالِبة باالرتـــقاء بالنظــام الرتبــوي ،والتعليــم
الرســمي تحدي ـ ًدا .وكنــت أُق ـ ِّد ُم لهــن «الحوافــز» مــن أجــل هــذا .فــإذا مــا
((( منظّمة العمل الشيوعي يف لبنان.
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ـب عــن متابعــة الــدروس
شــا َركْ َن يف تظاهــر ٍة أو أعلـ َّن إرضابًــا ،مــا يعنــي التغ ُّيـ َ
دروســا إضافي ـ ًة يــوم
العاديــة ،كنــت أ ِع ُده ـ َّن بالتعويــض عليهــن بإعطائهــن ً
األحــد!
ـوي تعبـ ًرا لــه يف فَهمي للشــيوعية ،ويف
يف ذلــك الوقــت ،وجـ َد َوعيِـــي ال ِّنسـ ُّ
ـلت يف «الـــمنظّمة» ،عــى وجــه الخصــوص.
تلــك اللجنــة النســائية التــي تشكَّــ ْ
ُ
أعــرف َمــن دعــا إىل تشــكيل هــذه اللجنــة النســائية .وال
وللحقيقــة ،إنِّ ال
تأسيســها ،كانــت الـــمسأل ُة عفويـ ًة بطريقـ ٍة مــا.
أتذكَّــر كيــف تـ َّم
ُ
يتامثــل مــع اكتســاب الـــمعرفة عــر
ُ
ر الوعــي
يف تلــك األيــام ،كان نــ ُ
التَّـثـــقيف بقـراءة النصــوص الشــيوعية الكالســيكية وعــر الـــمتابعة ال َّن ِ
قديــة
لــ ُمجريات األمــور يف مجتمعنــا اللبنــاين .وقــد كان امتـ ُ
ـاك الـــمعرفة والقــدرة
عــى التحليــل يف آنٍ م ًعــا مســألتني مه ّمتني ذات شــأنٍ آنــذاك .كُ َّنــا جمي ُعنا نقرأ
ـاءات تــدور فيهــا أكــر النقاشــات الفكريــة ت َحفيـ ًزاِ .
ونقــرأ ونَع ِقـ ُد لقـ ٍ
الحظــي
ـب التــي كُ َّنــا نقرؤهــا لـــم تَ ُكـ ْن عربيــة ،بــل فرنســية وإنكليزيــة .كان
أ َّن الكتـ َ
فــواز طرابلــي( ((1وزوجتُــه آنــذاك ،مــاري كيــي ،وهــي نِّســوية مــن الجنســية
األمريكيــة ،وغريهــم أيضً ــا «الرفــاق» الذيــن وفَّــروا لنــا هــذه الـــمؤلَّفات وتلــك
رشهــا الـــمجموعات ال ِّنســوية الغربية.
الـــمنشورات التــي كانــت تَن ُ
أ َّمــا بالنســبة إىل الحيــاة الشــخصية لل ِّنســوة أعضــاء اللجنــة ،فبإمــكاين
القــول إنَّنــا لـــم نَ ُك ـ ْن « ُعرفيــات» .يف أرسيت ،عــى ســبيل الـــمثال ،لـــم أكُ ـ ْن
أعــاين مــن متيِـــي ٍز جنــدري قـ ٍ
ـت أحظــى ببعــض االمتيــازات رمبــا أل َّن
ـاس .كنـ ُ
ـي الوال َديــنِ ،
حاصلــون عــى تعليـ ٍـم
أف ـراد أرسيت ،مــن
الجنســن ومــن عائلتَــ ِ
َ

( ((1كان فــواز طرابلســـي مــن فريــق «الزعــاء» ،القــادة الذيــن آ َمنــوا دو ًمــا بال َعلــ َمنة .كان عضـ ًوا
يف الحــزب الشــيوعي آنــذاك ،وهــو اآلن مفكــر لبنــاين وكاتــب وناشــط يســاري( .ع ـ ّزة :نتاليــا
ـقت معلوماتهــا مــن اإلنرتنــت .لـــم يَ ُكـ ْن فــواز طرابلســـي عضـ ًوا يف الحــزب الشــيوعي ،بــل
استَــ ْ
كان عضـ ًوا يف الـــمكتب الســيايس لـ«منظّمــة العمــل الشــيوعي» ـ وفـ َـق ت َصحيــح مــن طرابلــي
ـاص مــع الكاتبــة).
نفســه يف تبــاد ٍل خـ ٍّ
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توسـ ٍ
ـط عــى األقــل .رمبــا أ َّن البنــات اللــوايت حظَــن بأهــلٍ ُمتعلِّمــن كُـ َّن يف
ُم ِّ
ـي
وضعيـ ٍة تَ يِـــيزي ٍة أقـ َّـل مــن البنــات اللــوايت كان أهاليهــن أدىن تعليـ ًـا .و َغ ِنــ ٌّ
ـت ضــد «القيــم والـــمعايري
عــنِ القــول أين ،مـ َع انتــايئ إىل الشــيوعية ،انتفَضـ ُ
الربجوازيــة الصغــرة» لــدى أرسيت .وبالنســبة إىل األخريــات ،بإمــكاين القــول
إنهــن كُـ َّن نســا ًء ُمسـ ٍ
ـتقالت إىل َحـ ٍّد غــر قليــل وقــد تَز َّوجنــا ،جميعنــا مثـ ًـا،
بطريقـ ٍة غــر تقليديــة .أظـ ُّن أننــا شــعرنا حينهــا بانتامئنــا إىل حركـ ٍة عالـــمية.
كانــت تلــك أيــام الثــورات الجنســية ،وليــس الثــورات الـ ـ ُمضا َّدة لالســتعامر
وحســب ،عــى األقــل بالنســبة إىل بعـ ٍ
ـض ِم َّنــا.
ونحــن ،النســاء يف لجن ـ ِة الـ ـ ُمنظَّمة ،با َدرنــا إىل فعــلٍ يبــدو خار ًجــا عــن
الـــألوف ،أو عــى األقــل هكــذا أراه اليــوم حينـــا أنظــ ُر إىل الـــايض
ـرف إن كانـ ِ
(ضحكــة) .ال أعـ ُ
ـت ال ِّنســو ُة الشــابات الناشــطات يَف َعل ـ َن شــيئًا
قــال
ُمشــاب ًها .تدا َولنــا يف مــا بيـــننا ،نحــن ال ِّنســوة األعضــاء يف اللجنــةَ ،م ً
بعــض ال ِّنســوة
بعنــوان «أســطورة األورغــازم الـــمهبيل»( .((1واعتقــ َدت
ُ
َ
والتعــرف عليهــا
األعضــاء يف اللجنــة أ َّن حياتَنــا الجنســية مســأل ٌة مهمــ ٌة
ر أفــكا ٍر يُع ِّبـــر عنهــا هذا الـــمقال
ســيكون مــن شــأنه أن يُح ِّر َرنــا .بَدأنــا ب َنـ ِ
بــن ال ِّنســوة مــن رفيقاتنــا و َح ِســبنا أنفســنا َمع ِن َّيــات بالعالقــات الحميمــة
بــن الرجــال والنســاء .جــاءتْ رد ُة فعــلِ بعــض الرفــاق مــن الرجــال
ـيايس ،وهــو
عدائيــة .وقــد توقَّــف ُّ
كل هــذا برسعـ ٍة كبــرة أل َّن الـــمكتب السـ َّ
أعــى ســلط ٍة يف الـــمنظَّمة ،لـــم يكونــوا ُمطمئنــن كثـ ًرا إىل تو ُّجهاتنــا هــذه.
مثــا ،فــواز طرابلــي ـ الــذي كان معروفًــا بتعاطُ ِفــه
فــكان أنِ اســتُ ِبد َلً ،
مــع «قضيتنــا» ـ بشَ ـ ٍ
ـخص ذي ميــو ٍل تقليديــة أكــر بهــدف «اإلرشاف» عــى
ُســلوكنا وتصحيــح «انحرافاتنــا» .ال أعنــي أنــه قــد ت ـ َّم التعب ـ ُر عــن هــذا
(11) Anne Koedt, «The Myth of the Vaginal Orgasm», in Jackson, Stevi; Scott, Sue
–(eds.), Feminism and sexuality: a reader, Columbia University Press, pp. 111
116, New York, 1996.
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بشــكلٍ واضــح ،ولك ـ ْن شــعرتُ شــخص ًّيا أ َّن األمــو َر قــد ســارت عــى هــذا
الـــمنوال يف ذلــك الوقــت.
ُتب التي ِ
كنت تَقرئيـنها؟
[نتاليا] :لـم ت ُقلِـي يل الكثري عن الك ِ
[ع ـ ّزة] :حس ـ ًنا .نحــن ،النســاء الـ ـ ُملِ َّمت باللغــة اإلنكليزيــة ،كُ َّنــا نقــرأ
أدبيـ ٍ
ـات كتَبـــتها ال ِّنســوياتُ الـــمعروفات يف أمــركا وبريطانيــا مــن الـــموج ِة
ال ِّنســوية الثانيــة َمبـ ْن فيهـ َّن بيـــتي فريــدن ،كايــت ميليــت ،جرمــن غريــر،
شــوالميت فايرســتون ،آن ســكوت ،كوئــدت ...إلــخ .أ َّمــا اللــوايت أتـــق َّن
ـب الـــمرتجمة للكاتبــات أنفســهن
اللغ ـ َة الفرنســية فقــد كُ ـ َّن يَقــرأن الكتـ َ
ومــن مؤلَّفـ ٍ
ـات للكاتبــات الفرنســيات كذلــك .أنــا شــخصيًّا كنــت شــديد َة
الحامســة وشــعرتُ أ َّن هــؤالء الكاتبــات قــد َعبَّـــر َن بالكلـــات عـ َّـا يَعت ِمـ ُـل
يف ذهنــي مــن أفــكا ٍر ومشــاعر .كانــت تلــك أوقــاتٌ اختَربنــا فيهــا مشــاع َر
األخواتيــة مــع جميــع ال ِّنســوة الرفيقــات .وهكــذا ،بدأنــا نحــن النســاء يف
اللجنــة النســائية بالكتابــة يف مجلــة الـــمنظَّمة وتُد َعــى مجل ـ َة «الحريــة».
ـت يف الـــمقاالت القليلــة التــي كتَبتُهــا عن تَشيِـــيء جسـ ِـد النســاء
وقــد ت َط َّرقـ ُ
أي مواضيــع الســاعة آنــذاك.
وعــن الفتيــات يف التعليــم والرتبيــة ومــا شــابَهْ ،
أكتــب باســمي
اســا ُمســتعا ًرا ألين لـــم أَكُــ ْن أســتطيع أن
اســتخدمت
ُ
ً
َ
الحقيقــي كــوين ـ كــا ذكــرتُ لـ ِ
ـك ـ ُموظَّفـ ًة يف الدولــة اللبنانيــة ،يف التعليــم
الثانــوي الرســمي.
ــل األحــداث الزمنــي الــذي كُ َّنــا نَـتَّـــ ِب ُعه
َسلس َ
[نتاليــا] :إذا مــا َ
واصلنــا ت ُ
ختــص مبنظَّمــة العمــل الشــيوعي؟
ســابقًا ،مــا الــذي حصــل فيــا يَ ُّ
ـهدت الـــمنظّم ُة ِ
[ع ـ ّزة] :يف منتصــف العــام  ،1973شـ ِ
انشــقاقًا حــن ت ـ َّم
فصـ ُـل حــوايل نصـ ِ
ـبق هــذا أزمـ ٌة داخليــة هـ َّز ِت الـــمستويات
ـف أعضائهــا .سـ َ
العليــا يف القيــادة ووصلَـ ِ
أي خاليــا ولجــان
ـت ارتداداتُهــا إىل الـــمراتب األدىنْ ،
لـــم مبــا كان يجــري .وزوجــي،
الـــمنظَّمة .أنــا شــخص ًّيا لـــم أَكُــ ْن عــى ِع ٍ
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الــذي كان َمع ِن ًّيــا ب ُعمــقٍ بتلــك األزمــة ،لـــم يُنا ِقشــني يف َمضمونهــا الْتــزا ًما
بـ«القواعــد» التــي متن ـ ُع األحاديــثَ الـ ـ ُمرسِّ بة للـــمعلومات بــن الخاليــا يف
الـــمنظَّمة .وقــد الْتــ َزمنا ،أنــا وهــو ،بالقواعـ ِـد ولـــم نتحـ َّدثْ بوضــو ٍح عــن
األزمــة التنظيميــة الجاريــة فيــا بــن أعضائهــا.
بيـ َد أ َّن النســا َء يف اللجنــة النســائية أ َخـ ْذ َن فجــأ ًة بالجــدال بلَهجـ ٍة عاليــة.
أصابَتنــي الدهشـ ُة حينــذاك أل َّن األجــوا َء كانــت تبــدو يل ُمتناغمـ ًة حتــى ذلــك
ـمت بعدها ،بالطبع ،أ َّن ال ِّنــزا َع بني هؤالء ال ِّنســوة لـــم يَ ُك ْن ســوى
الوقت .علــ ُ
ٍ
انعكاس لل ِّنــزاع الــ ُمست ِع ِر بني أزواجهن يف الـــمكتب التنفيذي لـ«الـــمنظَّمة»!
رفيــق (ال زوجــي) يف محاولــ ٍة منــه إلقناعــي باالنشــقاق
وحــن قاربَنــي
ٌ
ـت متأكــد ًة مــن رغبتــي يف تــرك الـــمنظَّمة ،وأنا
ـت أين «لسـ ُ
عــن الـــمنظَّمة أجبـ ُ
بحاجـ ٍة إىل نقـ ِ
ـاش الـــمسألة أكــر مــع رفاقــي يف الخليــة» .بيـ َد أ َّن َرغبتــي هذه
ـبب
لـــم ت َتح َّقـ ْـق وقــد تـ َّم فَصــي مــن الـــمنظَّمة مــن دون نقــاش ،وال مــن سـ ٍ
أُ ِ
ـي يل لــتَربير عــدم الرغبــة يف وجــودي .مــن الواضــح أ َّن القـرا َر قـ ِـد ات ُِّخـ َذ
عطــ َ
ـبت «تابعـ ًة ُمطيعــة» لزوجــي ،أو لشــقيقي ،وقــد ف ُِصـ َـل كالهــا مــن
ألنِّ ُح ِسـ ُ
ـي ُميو ٍل اشرتاكية
الـــمكتب التنفيذي يف الـــمنظَّمة .كان شقيقي وزوجي صاح َبــ ْ
أكــر راديكاليـ ًة يف حــن أ َّن اآلخريــن كانــوا مــن ضمــن تيــار الشــيوعية الغالب.
حتــى إنَّنــي لـــم أعـ ْ
ـرف أنهــا َمــن بــا َد َرا إىل االنشــقاقَّ ،إل الح ًقــا.
ـت أنــه قــد تَـ ـ َّم ْت معاملتــي كـ«تابعــة» وهــذا مــا جعلَنــي أشــع ُر
أدركـ ُ
بالتعاســة والغضــب .تَخ َّيـــي ،هــؤالء الرفــاق كان ُمفتـــرضً ا بهــم أن يَتمتَّعــوا
ب َعقليـ ٍة تَق ُّدميـ ٍة و َموقـ ٍ
ـف ُمســاند لل ِّنســوية ،ومــاذا فعلــوا؟ عا َملــوين كــا لــو
ٍ
كشــخص مســتقل ُ
ميلــك
أننــي ملحقــ ٌة تابعــة لرجــا ٍل يختلفــون معهــم ،ال
أفــكا َره واتجاهاتــه الخاصة .لـــم يَعتربوين مفكر ًة مســتقلة ،كان من الـــمحتملِ
أ ْن أ ِقـ َـف إىل جانبهــم يف تلــك األزمــة .شــعرتُ بالخيانــة وبالغبــاء ،يف الوقــت
نفســه ،ألين لـــم أتوقَّـ ْع وجــو َد هــ َّو ٍة بــن مــا يقولُــه هــؤالء األفـراد وبــن مــا
ـيايس التق ُّدمــي ال يُحتِّـ ُم بالــرورة اتخــا َذ مواقـ َـف
يَفعلونــه ،وأ َّن التو ُّجـ َه السـ َّ
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نفــس ـ اجتامعيــة أو جندريــة ُمســاواتية .أظـ ُّن أننــا كُ َّنــا ُمنشــغلني ولـــم يَ ُكـ ْن
لدينــا ُمتَّسـ ٌع مــن الوقــت يك نَتأ َّمـ َـل يف هــذه الـــمسائل يك نَتوقَّــع تَبِعاتهــا.
ِ
التناقضات ،بل يُركِّز عىل الخطاب الســيايس.
[نتاليا] :نعم ،ال يُركِّز الـــمرء عىل
[ع ّزة] :نعمِ ،
أنت عىل حق.

ـت ُمعاقبــتُ ِك ببســاط ٍة ألنــك اعتُبِــ ِ
ـرت ملحقـ ًة تابعـ ًة
[نتاليــا] :وهكــذا متَّـ ْ
ألقاربـ ِ
ـك مــن الذكــور.
[ع ّزة]َ :ص ّح.
[نتاليا] :وأتوقَّع أ َّن ك َُّل هذه األحداث قد َجعل ِ
َتك تُفكِّرين كث ًريا.
ـي بأكــر مــن طريقــة .أنــا ،كــا
[ع ـ ّزة] :يف الواقــع ،أث َّـ َر إج ـرا ُء الفَصــلِ ِفــ َّ
ـيايس بعــد حــرب
تَري ـ َن ،واحــد ٌة مــن عـ ٍ
ـي السـ َّ
ـرب كثرييــن اكـ ـتَسبوا الوعـ َ
ـدي موقـ ٌـف
العــام  1967بــن العــرب واإلرسائيليِّــن .قبــل هــذا ،لـــم يَ ُك ـ ْن لـ َّ
ســيايس رصيــح ،وكذلــك األمــر بالنســبة إىل أقــراين يف الجامعــة وأصدقــايئ،
عا َّم ـ ًة .إثــر هزمي ـ ِة  ،1967ويف محاول ـ ٍة ِم ِّنــي للبحــث عــن فضــا ٍء أ َع ِّبـ ـ ُر فيــه
عــن َوعيِـــي الســيايس الحديـ ِ
َبت
ـث العهــد ،ورغبتي يف أ ْن أكــو َن ناشــطة ،انجذ ُ
إىل األوســاط اليســارية ،وابتعــدتُ يف الوقــت ذاتــه عــن أصدقــايئ الســابقني
ب ُحجـ ِة أنهــم َيتلكــون مــا يُسـ َّمى بـ«العقليــة الربجوازيــة» وألنهــم يف غالبيتهم
ُمناهضــون للعروبــة ،وغــر َمع ِنـــيِّني بنكســات العــرب ،وال بانتصاراتهــم .فكان
ـي ِ
أ ْن مـــأ رفـ ٌ
الحاصــل بنتيجــة ابتعادي
ـاق مــن «الـــمنظَّمة» الفـرا َغ االجتامعـ َّ
َّصت شــبك ُة
ـت مــن «الـــمنظّمة» ،تَقل ْ
عــن أصدقــايئ القُدا َمــى .لــذا ،حــن ف ُِصلـ ُ
عالقــايت االجتامعيــة ِ
بشــدة ،وكان هــذا أمــ ًرا مؤذيًــا بالنســبة إيل .لك ِّنــي
ـت عــى هــذه الـــمسألة برسعــة؛ بــل إ َّن بع َدهــا ،وإثــر
ل ُحســن الحــظ ،تغلبـ ُ
انــدالع الحــرب األهليــة ،خاللهــا ،وبعــد انتهــاء األعــال الحربيــة ،اســتعدتُ
عالقــايت مــع أكــر الرفــاق .وأنـ ِ
ـت نظرت ُنــا
ـت تعلـــمني أنــه كُلَّــا كربنــا اختلفـ ْ
الصداقــة ،وال يعــود االنتــا ُء إىل الـــمنظّمة السياســية الواحــدة ُمس ـ ِّوغًا
إىل َّ
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ـأي حــا ٍل مــن األحــوال...
للصداقــة ،وال الخــاف الســيايس َســب ًبا النقطاعهــا .وبـ ِّ
كانــت بداي ـ ُة الحــرب األهليــة بــد َء مرحل ـ ٍة جديــدة بالنســبة يل.
ـي عــنِ القــول أ َّن مــا
هــذا مــا أتذكَّــره مــن تجربتــي يف الـــمنظّمة ،و َغ ِنــ ٌّ
أذكـ ُره مــن هــذه التجربــة يَتلَـ َّو ُن بشــخصيتي ،مــع ك ُِّل تعقيداتهــا ،وما استَـــق َّر
يف ذاكرتهــا .وأنــا عــى ثق ـ ٍة أ َّن رفيق ـ ًة أخــرى سـ َـروي لـ ِ
ـك تجرب ـ ًة مختلفــة.
هــل أنـ ِ
ـت عــى ثق ـ ٍة أ َّن مــا قلتُــه مفي ـ ٌد بالنســبة إليــك؟
[نتاليــا] :أظـ ُّن أنــه ممتــاز ،وهــو يَعنــي النظـ َر إىل ِسيــ َرت ِِك يف ســياقِ أجندة
البــاد الجندرية.
[عـ ّزة] :أو ُّد أن أقـ َ
ـول كلـــم ًة مــن بــاب تَقيِـــيم تجربتــي يف منظّمــة العمــل
الشــيوعي .إ َّن خامتتَهــا ،حتــى لو كانت َســلبية ،ال تـــلغي الـــمشاع َر والذكريات
الرائعــة والـ ُمثيـــرة التــي ِعشـتُها فيهــا ،كــا ال تلغــي شــعو َر ال ِعرفــان بجميــل
الرفــاق الذيــن ســاهموا يف تكوينــي الســيايس وال ِّنســوي .فأنــا عــى عكـ ِ
ـس
بعــض الرفــاق ،أتقبـ ُـل تجربتي يف «الـــمنظّمة» وأ ِقــ ُّر بـك ُِّل محب ٍة أ َّن أثــ َرها يف
حيايت كان ُمتم ِّيـ ـ ًزا.

[ ]4ظـهور ال ُعـنـف يف حياة ع ّزة(« :((1الحا ِدثة»

العمــل مــع «ات ِّحــاد النســاء
َ
[عــ ّزة] :بعــد حقبــ ِة الـــمنظَّمة ،بــدأتُ
كنــت قــد
را باألعــال الخرييــة.
ُ
الفلســطينيات» .كان األمــ ُر يتعلَّــق َحــ ً
ـــي التــوأم ،هنــد ومـــي ،يف العــام  ،1972ولـــم أَكُــ ْن أحظــى
ولــدتُ ابـنـتَ َّ
الوقت الذي ك َّرسـتُه
َلت مبهمـ ِة تربيـــتهام.
ُ
مبســاعد ٍة منزليــة ُمنتـــظمة فانشـغ ُ
أي
للـــمساعدة يف األعــال الخرييــة مــع الفلســطينيني كان يف العــام ْ ،1973
عشــي َة الحــروب األهليــة اللبنانيــة يف العــام  .1975مثــ َة حــوادثُ مســلح ٌة
ـت كَـ ْم أ َّن موضــو َع العنــف يف الحــرب األهليــة
( ((1لقــد آثَــرتُ أن أذكُـ َر قسـ ًـا كهــذا ،ألنِّـــي أدركـ ُ
شغلت َ
بال ع ّزة.
اللبنانية قد كان واح ًدا من الثوابت التي
ْ
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كانــت تق ـ ُع بــن الفئــات الـ ـ ُمسلَّحة يف منظّمــة التحريــر الفلســطينية وبــن
الجيــش اللبنــاين .وقـ َـف اليســا ُر يف َصـ ٍّـف واحــد مــع الفلســطينيني بالتــازم
ِ
ـمعروف ِض ـ َّد ك ُِّل األنظمــة العربيــة «الرج ِعيــة واالنهزاميــة»
مــع موقفــه الــ
ـت فلســطني والفلســطينيني ولـــم تُســانِدهم يف نِضالهــم الـ ـ ُمسلَّح
التــي خانـ ْ
ضــد إرسائيــل.
بالعــود ِة إىل حديثنــا الســابق حــول ال ِّنســوية ،قــد تَرغبــن يف معرفــ ِة
أ َّن تحريــ َر الـــمرأة لـــم يَكُــ ْن عــى األجنــدة الـــمبارشة التحــاد النســاء
الفلســطينيات ،عــى غـرا ِر مــا كان األمـ ُر بالنســبة إىل بعــض اليســار اللبنــاين.
وكان مألوفًــا القــول إنَّــه ينبغــي أ ْن نُو ِّج ـ َه جهو َدنــا تجــاه «التناقــض األول»
أي محاربــ ِة إرسائيــل واألنظمــة ال َّرج ِعيــة الرأســالية ،وتأجيــل االهتــام
ْ
بـــتلك «التناقضــات الثانويــة» بــن الرجــال والنســاء ـ إىل حــن َحـ ِّـل تلــك
«األ َّوليــة».
وعــى األرض ،كُ َّنــا نُســا ِع ُد يف أعــال اإلغاثــة ونعمـ ُـل يَـ ًدا ب َيـ ٍـد مــع النســاء
الفلســطينيات الـ ـ ُم ِ
ناضالت يف الـــمستشفيات التــي استَــ ِ
ـقبلت الجرحــى ،أي
أولئــك الــذي أُ ِصيبــوا يف الـــمعارك ضــد الجيــش اللبنــاين أو الـــميليشيات
الـــمسيحية .ك ُُّل هــذه األعــال الخرييــة كانــت غريبـ ًة عــن خلفيتنــا الثقافيــة
وال ِّنســوية وعــن نِضالنــا الســيايس.
ـت مشــاع َر النفــور الشـ ِ
ـديد تجــا َه
يف ِســياق العمــل يف مجــال اإلغاثــة ،عرفـ ُ
العنــف ،وهــو شــعو ٌر َح ـ َّد َد َموقفــي الدائــم تجاهــه ،مبــا يف ذلــك مــا كُ َّنــا
ـبب منظ ـ ِر الجثـ ِ
ـث الزرقــاء التــي
نَدعــوه بـ«العنــف الثــوري» .كان هــذا بسـ ِ
ـت للعمــل
بــدأتْ بالتوافــد إىل قســم الطــوارئ يف الـــمستشفى حيــث تَط َّوعـ ُ
قبــول ،بــل مطلوبًــا ضــد إرسائيــل الـــ ُمحتلَّة
العنــف َم ً
يف العــام  .1975كان
ُ
ألرضنــا ،لكـ ْن ضـ َّد إخوتنــا الـــمواطنني؟ مــا رأيتُــه ذاك النهــار كان باعثًــا عــى
الث ـ َوران .تلــك الجثــثُ الزرقــاء لرجــا ٍل ونســاء قُ ِتـــلوا ألنهــم مســيحيون أو
ألنهــم مسلـــمون؟
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ـت كالـــمجنونة
ـت تلــك الجثــث ،شــعرتُ بالغثيــان وأذكـ ُر أنِّ ركضـ ُ
حــن رأيـ ُ
أدركت
ُض األمــر.
ُ
عــى الساللـــم ،لـــم أمت َّك ْن منِ انتـــظار َمجيء الـــمصعد .وق ِ َ
ـت أين جبانــة (ضحكــة) .وقــد
معنــى العنــف .نبــذتُ كــوين ُمس َّي َســة .أدركـ ُ
حصــل األمــر ذاتــه مــع الكثــر مــن أصدقــايئ وصديقــايت .يف ذلــك اليــوم،
َ
ـت أ َّن شــعا َر «العنــف هــو طريــق
ـت َخلفــي َّ
كل ُمعتَـــقدايت .وقتَهــا أدركـ ُ
تركـ ُ
التحريــر» والــذي كان جــز ًءا من تَثـــقيفنا الشــيوعي لـــم يَ ُكـ ْن ليُ َ
طاق بالنســبة
ي فكــر ُة
إ ّيل .ثــم بــدأتُ بالنظــر إىل األمــور مــن منظــو ٍر مختلــف َ
وســيط َرتْ عـ َّ
أي شـ ٍ
أنِّـــي «ال أســتطيع احتـ َ
ـخص قريــب
ـاب أطفــايل بــأذى ،وال ُّ
ـال أ ْن يصـ َ
ِم ِّنــي» ،فلـــاذا أتقــ َّب ُل أذيـ َة أشـ ٍ
ـت
ـخاص آخريــن؟ بعــد هــذه الحادثــة ،أدركـ ُ
الســمة يف شــخصيتي (ضحكــة) .يف
ـلت ،بــل رحبـ ُ
أنِّ جبانــة وتقـ َّبــ ُ
ـت بهــذه ِّ
ـت ك َُّل يشء خلفــي ،وكل ِصــايت مــع اليســار قطعتُهــا مــر ًة
ذلــك اليــوم ،تركـ ُ
واحــدة.
[نتاليا] :وماذا بَعدها؟
ـت يف «سـ ٍ
ـس
[ع ـ ّزة] :بوس ـ ِع ِك القــول إنِّ دخلـ ُ
ـبات ســيايس» لـــمدة خمـ َ
ـيايس متا ًما.
عــرة ســنةِ ،طيلـ َة الحــرب األهليــة اللبنانيــة .كنــت كائ ًنــا غـ َر سـ ٍّ
ـي أج َبـــرين ،أنــا والكثــر مــن معــاريف ،عــى االنســحاب
مث ـ َة عامـ ٌـل موضوعـ ٌّ
مــن الحيــاة العامــة ،هــو أنــه كان علينــا أ ْن نُــا ِز َم منازلنــا ِطيلـ َة جــز ٍء كبــر
جبيــن عــى البقــاء يف الـــمنزل بســبب القصف ،العشــوايئ
مــن النهــار .كُ َّنــا ُم َ
ـب إىل
يف غالبيتــه ،والــذي قَلَّـ َ
ـص قدرتنــا عــى الحركــة إىل درجـ ٍة كبــرة .نذهـ ُ
العمــل ونُن ِجـ ُز مــا يَضمـ ُن لنــا «الحفــا َظ عــى البقــاء» يف الصبــاح ،حــن كان
ُمقاتِـــلو الـــميليشيات مــن الطرفــن «يَرتاحــون» .ويف حــوايل الواحــدة بعــد
الظهــر كان القصـ ُـف يعــود ُمجـ َّد ًدا.
خــال الحــرب ،حــاول الكثــرون مــن أصدقائنــا العثــو َر عــى طريقــ ٍة
أساســا وإىل أماكـ َن أخــرى ،أحيانًــا قــرص ألنهــا
لـــمغادرة البــاد ،إىل فرنســا ً
قريبــة جـ ًّدا .لك ِّنــي أنــا وزوجــي اتَّ َخذنــا قـرا ًرا واع ًيــا جـ ًّدا بالبقــاء يف لبنــان.
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خــال الحــرب ،كنــا ن ِ
ُناضــل فقــط مــن أجــل َعيشــنا اليومــي وللحفــاظ عــى
الســلع األساســية ل ُنتــ َرك من دون
بقائنــا .كانــت الـــميليشياتُ تُصــا ِدر بعـ َ
ـض ِّ
الخبــز أو البنـــزين أليــام .حــن أف ِّكـ ُر باألمــر اآلن ،كان الوضـ ُع صع ًبــا لكنــه
جيـ ٌد بالـــمقارنة مــع مــا يَحصـ ُـل يف بلــدانٍ أخــرى خــال الحــروب األهليــة.
يف مــا عــدا بالطَّبــع أ َّن حياتَنــا كانــت ُم ِ
قتــر ًة عــى َهــ ِّم تأمــن البقــاء
ومســائلِ الســامة والصــاة لعــودة األطفــال بأمــانٍ مــن الـــمدرسة .كُ َّنــا
قادريــن عــى رشاء الحاجيــات األساســية مــن غــذا ٍء والحصــول عــى الــدواء
والطاقــة الكهربائيــة ...إلــخ .وكان أ ْن ُعــدتُ إىل الدراســة خــال َحجزِنــا يف
ـت مــن اختصــاص الرياضيــات إىل اختصــاص علـــم النفــس
الـــمنازل وانتقَلـ ُ
االجتامعــي.
ـيُ ،مبواجهــة الفراغ
أظـ ُّن أنِّـــي واصلـ ُ
ـت دراســايت الجامعيــة كـ َر ِّد فعــلٍ دفاعـ ٍّ
ـرب األهليــة يف حيواتنــا .كان ذلــك مبثابــة َملجــأ،
الثقــايف الــذي َولَّ َدتــه الحـ ُ
يَسـ ُعني مــن خاللــه أ ْن أهتــم بـــ«يشء مــا» يَتخطَّــى مســتلزمات البقــاء .وكان
ـاش بالعمــل عــى التحضري
أ ْن حصلـ ُ
ـت عــى اإلجــازة والـــاسرت ،لكننــي لـــم أبـ ِ ْ
للدكتــوراه إال بعــد انتهــاء الحــروب األهليــة.
عنــد توق ِ
ُّــف األعــال الحربيــة ،بعــد اتِّفــاق الطائــفُ ،يكــن القــول ّإن
ٍ
زميــات
واصلــت اهتاممــي بأمــو ٍر أخــرى تَتخطَّــى معركــ َة البقــاء .ومــع
ُ
باحثــات أخريــات قُمنــا بإضفــاء ِصفــ ٍة قانونيــ ٍة عــى تج ُّمعٍ/لـــقا ٍء ِفكــري
كُ َّنــا قــد شَ كَّـــلناه ،قبــل أربــع ســنوات مــن نهايــة الحــرب األهليــة اللبنانيــة،
وح َّولنــاه إىل منظّمــ ٍة غــر حكوميــة تحــت اســم «تج ُّمــع الباحثــات
اللبنانيــات» ،وهــو معـ ٌ
ـروف باســم «باحـــثات» ( )www.bahithat.orgتَب ًعا الســم
الكتــاب الســنوي الــذي يُصـ ِـد ُره «التج ُّمــع» كل ســنتَني تقري ًبــا .ونحــن حال ًيــا
نُ َع ـ ُّد بض ـ َع ع ـر ٍ
ـقاس ْم َن ه ـ َّم البحــث
ات مــن النســاء الباحثــات اللــوايت تتــ َ
أساســا .التج ُّمــع هــو منظّمــ ٌة غــر سياســية ،وال-
يف الـــمسائل االجتامعيــة ً
طائفيــة ذاتُ أهـ ٍ
منص ـ ٍة للنســاء الباحثــات،
ـداف قليلــة ج ـ ًّدا ،وهــي تأمــن َّ
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ـص الشــابات منهــن ،ومســاعدتهن ماديًّــا وقانون ًّيــا .كان ذلــك يف العــام
وباألخـ ِّ
 ،1993لحظــ َة التحــول إىل «منظ ٍ
َّــات غــر حكوميــة» أو «األن َجــزة» ...كــا
ـض عــى تلــك الـــمرحلة .وإذا كان «التج ُّمــع» منظَّم ًة ال ـ سياســية،
أطلـ َـق البعـ ُ
َّإل أ َّن عضواتهــا ُمس َّيســات .بعــد َمقتــلِ الحريــري ،وبعــد العــام  2006والحــرب
ضــد إرسائيــل ،قــام خـ ٌ
ـاف عميــق بــن مجموعتــن يف الجمعيــة ،واحــد ٌة تَ يــل
ـات مــا يُد َعــى بـــ« 8آذار» ،وثانيــة أقــرب إىل أطروحـ ٍ
إىل أطروحـ ِ
ـات مقابل ـ ٍة
أطلقَتهــا قُــوى مــا يُد َعــى بـــ« 14آذار» .ومــن أجــل تج ُّنــب االنشــقاق ،قَ َّررنــا
أ ْن نتج َّنــب النقاشــات السياســية.
ـرض أنـ ِ
ـهدت الكثــر مــن التغ ُّيـ ـر ِ
ـك قــد شـ ِ
ات يف الـــمسريات،
[نتاليــا] :أفـ ُ
تب ًعــا لتبــدل األزمــان ولـ ـتَب ُّد ِ
الت مســائل الجنــدر.
أردت ،أ ْن أحــي ِ
[عــ ّزة] :نعــم ،بالطبــع .بامــكاين لــو ِ
لــك ،عــى ســبيل
الـــمثال ،بدايـ َة عمليــة التح ُّجــب بــن تلـــميذايت يف الـــمدرسة الثانويــة التــي
كنــت أد ِّرس فيهــا مــادة الرياضيــات .كان هــذا بعــد العــام  1979يف الفــرة
ُ
التــي تَلَـ ِ
ـت الثــور َة اإليرانيــة .قَبلهــا ،حــن كانــت إحــدى تلـــميذايت تُقـ ِّرر فجأ ًة
ـت أســألها «عـ َّـا جــرى لهــا»؟ ،وكانــت ت ُجيــب قائل ـ ًة:
ارتــداء الحجــاب كنـ ُ
«أريــد أ ْن أحمـــي نفــي».
[نتاليا] :كام لو أ َّن الـمسأل َة هي يف سبيل ف ِ
َرض االحرتام.
[عــ ّزة] :نعــم .كانــت الـــ ُمرا ِهقات الـــ ُمح َّجبات ،بعــد ُســفورٍ ،يَنظُــ ْر َن
إىل األمــر كطريق ـ ٍة ل َحــثِّ اآلخريــن عــى احرتامه ـ ّن ،ولحاميــة النفــس مــن
التح ُّرشـ ِ
ـاب َمع ًنى
ـات الــ َمصبوغة جنسـ ًّيا .بعــد الثــورة اإليرانيــة ،ارتـ َدى الحجـ ُ
سياسـيًّا وصــار طريقـ ًة لتوكيــد الــذات يف وجــه األرسة .هــل تَت َخيَّـــل َني أن يَقــو َم
ٍ
كنــت
أوليــا ُء أمــور
فتيــات مراهقــات بالط ِ
َّلــب مــن إدارة الـــمدرسة التــي ُ
أد ِّرس فيهــا االصطفـ َ
ـاف إىل جانبهــم ضــد بناتهــن الــ ُمتم ِّردات؟ كانــوا يطلبــون
بس ـ ِّن قاعــد ٍة ت َقــي بـــ«أ َّن ارتــدا َءه
ِم َّنــا بــإرصا ٍر أن نـــمن َع ارتــدا َء الحجــاب َ
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تابعت هذه الـــمسألة
ضـ ّد األنظمــة الـــمدرسية» .كان األهـ ُـل يُطالِبــون بهــذا.
ُ
ـب بناتهــن ،وكان
يو ًمــا ب َيــوم ،وكان األهــل هــم الذيــن يَقفــون ضــد ت َحجيـ ِ
هــذا أم ـ ًرا جدي ـ ًدا بالكامــل.

ِ
بعــد
[ ]5مرحلــة
«االنسحابـــية ال ِّنـــضالية» ،مرحـــلة مــا َ
الحــرب والتحــول إىل الجمعيــات الحكوميــة بعــد بيجِ ـــنغ.

ـب التعاقبــي الزمنــي .قــد نَبــدأ بالرتكيــز
[نتاليــا] :س ـ َنتَّ ِب ُع ثاني ـ ًة الرتتيـ َ
أي
عــى الفــروق الجندريــة منــذ بدايــات منظَّم ـ ِة العمــل الشــيوعي .إىل ِّ
مــدى كانــت االشــراكي ُة مرتبطــ ًة مــع إيديولوجيــة البعــث والقوميــة
العربيــة؟
بعــض ِمنــا،
[عــ ّزة] :ال أســتطيع أ ْن
أجيــب عــن هــذا الســؤالُ .و ِص َ
ــف ٌ
َ
كأفـرا ٍد ُمناضلــن يف منظَّمـ ٍة يســارية ،بـ«ال ُخــ َيالء» .أُ ِقــ ُّر أننــي كنــت واحــد ًة
مــن هــؤالء .كنــا نَنظـ ُر إىل أنفســنا عــى أنَّنــا أكــر ثقافـ ًة مــن أعضــا ِء األحـزاب
القوميــة ،ونــ ُ
ـمتلك بالتــايل رؤيـ ًة أوضــح لألمــور .هــو أمـ ٌر يُفا ِجئُني اليــوم ،ألين
ـت ُممتلِئـ ًة
ال أســتطي ُع أ ْن أتذكَّــر مــا الــذي كان واض ًحــا يل بشــدة ،آنــذاك! كنـ ُ
بنفــي إىل درجـ ِة أنِّـــي لـــم ِ
أالحـ ْظ هــؤالء األحـزاب ،أو لـــم أبـ ْ
أي جهـ ٍـد
ـذل َّ
لـــمعرفتهم .أنــا آســفة ،لكنــي ال أســتطيع اإلجابـ َة عــن ســؤالك هــذا.
[نتاليا] :ماذا عنِ الـمنظور الجندري إذًا؟
[عــ ّزة] :كان مــن الـــمفرتض أ ْن تُشــكِّل االتجاهــاتُ الـــ ُمساواتِية
النســائية واحــ ًدا مــن ِســات التنظيــات أو األحــزاب الشــيوعية التــي
الحــزب
نحســب أ َّن
صحيــح أنَّنــا كُ َّنــا
تُ ِّيـــزها عــن األحــزاب القوميــة.
ٌ
َ
ُ
الشــيوعي «تحريفــي» ،إلَّ أنــه امتلَــك ،مــع ذلــك ،لجن ـ ًة مهمتهــا تعزيــز
خاصــة .وال تــزال هــذه اللجن ـ ُة قامئ ـ ًة وعاملــة
أوضــاع النســاء ،السياســية َّ
حتــى يومنــا هــذا ،هــي «لجنــة حقــوق الـــمرأة» وهــي منظَّم ـ ٌة ُمع ـ َرف
بهــا مــن ِق َبــلِ الدولــة ،عــى عكــس مــا كان وضــع اللجنــة النســائية يف
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ِ
ـراتيجيات ك ُِّل التنظيــات النســائية
منظّمــة العمــل الشــيوعي .بي ـ َد أ َّن اسـ
ُحصــل الـــمرأ ُة حقوقَهــا متــى تَحـ َّرر
اليســارية كانــت ُمتطابِقــة ـ لـ«ســوف ت ِّ
الـــمجتمع ،عندهــا ســ ُنصبِح جميعنــا ُمتح ِّرريــن م ًعــا» .يعنــي التفكــر
بالـــموضوع ب ُعمــقٍ مؤ َّجــل.
قلــت ســابقًا ،تَخط ِ
َّــت اللجنــ ُة النســائية يف الـــمنظَّمة هــذه
وكــا
ُ
مســائل نِّســوية ،حتــى لــو لـــم
َ
وناقشــت
َرحــت
االســراتيجي َة عندمــا ط
ْ
ْ
يَظ َه ـ ْر هــذا عــى صفحــات الـــمقاالت الـــمنشورة يف «الحريــة» ،الـــمجلة
الناطقــة باســم الـــمنظّمة .كان ذلــك ُمســتطا ًعا ألننــا كُ َّنــا نَ لِـ ُـك مســاحتنا
الخاصــة يف الـــمنظّمة .إضافــ ًة إىل ذلــك ،أنَّنــا كُ َّنــا نَنـــتمي إىل الطبقــات
َّ
الوســطى والوســطى العليــا مــن الـــمجتمع .وكُنــا ،وكــا ذكــرتُ لـ ِ
ـك ،مــن
بــن النســاء ذوات االمتيــازات نِســب ًّيا ،نَتمتَّــ ُع بحريــ ٍة نســبية يف حياتنــا
الشــخصية ،ولـــم نَ ُك ـ ْن َمحــدودي الحركــة إىل درج ـ ٍة كبــرة ،وكذلــك األمــر
بالنســبة إىل حياتنــا الجنســية ...إلــخ .كُ َّنــا قــد و َجدنــا حلــولً لهــذا النــوع
مــن الـــمشكالت ،ولـــم نَ ُكـ ْن نُعــاين ،عــى الـــمستوى الفــردي ،مــن مســائلِ
التمييــز الجنــدري الــذي تُعــاين منــه ال ِّنســوة يف الطبقــات االجتامعيــة
والثقافيــة الدنيــا.
[نتاليــا] :كانـ ِ
أي كان
ـت األمــو ُر صعبـ ًة إذًا بــن هاتــن الفئــتَني مــن النســاءْ ،
مث َّـ َة حواجــز قويــة بني النســاء مــن الطبقــات االجتامعيــة الثقافيــة الــ ُمتبايِنة؟
عــا؛ تذكَّــرِي ،أنــه ك ِّنســويات ،كان يُفتـــ َر ُض بنــا أ ْن
[عــ ّزة] :ال ليــس ِف ً
ِ
ٍ
برابــط «األخواتيــة» .أ َّمــا مــع النســاء
مرتبطــات بــك ُِّل النســاء
نكــون
اإلســاميات ،فاألمــر يَختلــف ،لـــم نَ ُك ـ ْن نُــدر ُِك إمكاني ـ َة نُشــوئهن كجسـ ٍـم
ٍ
صابــات بـ«فقــدان البــر» حقًّــا آنــذاك ،يُعمينــا خطابنــا
ُمنظّــم .كُنــا ُم
ـت الح ًقــا بــن
ـاص ،ومــا كان بإمكاننــا أن نتخ َّيــل التغيِـــرات التــي َحلَّـ ْ
الخـ ّ
ظهرانينــا.
[نتاليــا] :نعــم ،هــذا مــا يحصـ ُـل غال ًبا مــع التغيِــرات يف الـــمجتمع .فاألمو ُر
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فيــه تُط َبـ ُخ عــى نــا ٍر هادئــة وال نكــو ُن قادريــن عــى استــراف مــا ســتكون
عليه .
[ع ـ ّزة] :نعــم ،أنـ ِ
ـت عــى حــق .لـــم أكُ ـ ْن أحلـ ـ ُم بســيطرة رجــلِ ديــن ـ
ـتحيل أن نتخــ َّي َل األمــر،
شــخص كـــنرص اللــه ـ عــى فضائنــا الســيايس .كان يسـ ُ
كُ َّنــا ُس ـ َّذ ًجا ح ًّقــا (ضحكــة).
[نتاليــا] :كان مث ـ َة تفكيـــر أفُـــقي ،هــذه هــي الـــمشكلة مــع الشــيوعيِّني،
أليــس كذلــك؟
[ع ـ ّزة] :أظ ـ ُّن هــذا .نــرى األشــيا َء بطريق ـ ٍة مختلفــة اآلن .لك ـ ْن بالطبــع،
أي حــال ،خــال الحــرب األهليــة،
كُ َّنــا نعيـ ُ
ـش يف حقبـ ٍة مختلفــة متا ًمــا .عــى ِّ
بت مــن «الحيــاة العامــة» .لـــم يَ ُكـ ْن هنــاك مــن طريقـ ٍة تَكونــن فيهــا
انسـ َح ُ
ُمن َخرِطـ ًة يف الـــمجال العــام الــذي تَحتلُّــه الـــميليشيات وحيث يُسـ ِ
ـيط ُر قانو ُن
َمــن يحمـ ُـل الســاح ،فيــا يُغيَّــب «حكــم القانــون».
قلت يل هذا ،كان ذلك يو َم ِ
[نتاليا] :نعمِ ،
رأيت وج َه العنف مكشوفًا.
[ع ـ ّزة] :أذكِّـ ِ
وصفتُــه ال ينطبــق عــى حالــة اليســار بالكامــل؛
ـرك بــأ َّن مــا َ
ـض النســاء مــن اللبنانيات والفلســطينيات اليســاريات ســا َهم َن ،أو َر ِغبــ َن
فبعـ ُ
يف الـــمساهمة يف القتال.
ـض األجانــب يَجدونــه َمصــد ًرا
[نتاليــا] :مــاذا عـ ْن نظامكــم الطائـــفي؟ بعـ ُ
للتحديــات ونظا ًمــا ُمح ِّيــ ًرا جـ ًّدا ،وليــس بوســعهم التصديــق أ َّن نظا ًمــا كهــذا
ممكــن الوجــود.
[عــ ّزة]ِ :
أنــت عــى حــق ،هــو نظــا ٌم ُمقــ ِّزز عــى أكــر مــن َوجــه .لــن
أفيـ ِ
ـدك يف مســألة «التحــدي» ولكـ ْن أعلــ ُم أ َّن بعضَ هــم يجدونــه غــر مفهــوم.
فمثـ ًـا ،حــن قامـ ِ
ـت «الهيئــة الوطنيــة لشــؤون الـــمرأة اللبنانيــة» ،الـ ُمع َّيـــنة
مــن مجلــس الــوزراء والـ ُمكــلَّفة مــن وزارة الخارجيــة لتَحضــر تقاري ِر ســيداو
الوطنيــة ،بالـ ـ ُمثول أمــام لجنــة ســيداو لألمــم الـــمتحدة يف العــام  2005يف
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نيويــورك ،تَع َّيـــن علينــا القيــام بأك ـ َر مــن محاول ـ ٍة حتــى نجعــل أعضا َءهــا
ُ
ميتلــك  15قانونًــا لــأرسة لـــ18
يســتوعبون أ َّن لبنــان ،هــذا البلــد الصغــر،
«طائفــة دينيــة»! فالنســا ُء اللبنانيــات ال يُعانــن يف َأسهــن مــن التميِـــيز
الجنــدري فقــط ،بــل كذلــك مــن التميِـــيز ال َبـ ْيـ ِنـــي ،إذا جــاز القــول .وذلــك،
ـض النســاء يَحظَــن بامتيــاز ٍ
ات ال يَحظــى بعضُ هــن اآلخــر بهــا ،بحســب
أل َّن بعـ َ
الـــمجموعة أو الطائفــة الدينيــة التــي ُولِـ ْد َن فيهــا .انظُــري مثـ ًـا إىل مســألة
ـزوج شــيع ًّيا ،باســتطاعته أ ْن مينـ َع الحضانـ َة
حضانــة األطفــال ...يف حــال كان الـ ُ
عــن أ ِّم الطفــل ،وينتـــز َعه مــن عنايتهــا الدامئــة ،مبجــر ِد أن يَبلُـ َغ ســنتَه الثانيــة؛
أ َّمــا فيــا لــو كان الطفـ ُـل قــد ُولِ ـ َد يف طائف ـ ٍة ُســنية ،باســتطاعته أن يَتمتَّــع
بحضانــة أ ِّمــه حتــى ِســ ِّن الثانيــة عــرة .هــذا التميِـــي ُز موجــو ٌد يف ســائر
الخاصــة بالطــاق واإلرث والوصايــة والنفقــة ...وغــر
القوانــن واإلجــراءات
َّ
تلــك األمــور أيضً ــا.

[ ]6تركيـ ٌز مح َوري عىل التسعينيات والعنف ضد النساء

ِ
َ
أبحاثــك حــول العنــف ضــد
أعــرف أكــر عــن بدايــات
[نتاليــا] :أو ُّد أن
النســاء مــن التســعينيات.
[عــ ّزة] :أُ ِميــ َط اللثــا ُم عــن مســألة العنــف ضــد النســاء َعل ًنــا يف لبنــان
يف العــام  ،1995يف فــرة التحضــر لـــمؤمتر بيجِنــغ .بــدا أ َّن الـــمهنيِّني
ِ
مجــاالت
مثــا ،يف
مــن العاملــن مــع الناجيــات مــن العنــف األرسيً ،
الصحــة ومــن ُمحامــن ومرشــدين اجتامع ِّيــن ،كــا مــن ناشـ ٍ
ـطات وناشــطني
ِّ
يف مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء ـ محتاجــون لـــمعرف ٍة قامئــة عــى
الواقــع ،يك تُســا ِع َدهم يف تَد ُّخـــلهم مــع هــؤالء النســاء أو يف اللوبيينــغ مــع
الطلــب عــى األبحــاث،
صانِعــي القــرار ،بحســب الحالــة؛ األمــ ُر الــذي زاد
َ
ـب
الـ ـ َميدانية خاصــة .كنــت جــز ًءا مــن االســتجابة لهــذا الطلــب ،وقــد طُلِـ َ
إ َّيل الـــمشاركة ،ب َوصفــي أكادميي ـ ًة وباحث ـ ًة يف الجنــدر يف منظَّـ ٍ
ـات حكوميــة
ٍ
بأبحــاث
قمــت
وغــر حكوميــة ،محليــة وعربيــة ،وبدرجــ ٍة أقــل دوليــة.
ُ
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ـب منشــورة عــى
َميدانيــة وأرشــيفية ومكتبيــة حــول الـــموضوع ،وكلهــا يف كتـ ٍ
ُمد َّونتـــي عــى الشــبكة( ،((1وكذلك عــى مواقــع الـــمنظَّامت غــر الحكوميــة
نتائــج أبحــايث الـــ َميدانية مــع
أناقــش
َ
الرا ِعيــة لألبحــاث .وأنــا اعتَـــدتُ أ ْن
َ
ال ِّنســوة الناشــطات والطــاب والـــمهنيِّني الـــمهتمني والباحثــن ...إلــخ ،لضَ ــان
الصــدى حــول ع َمــي عــى
انتشــارها والحصــول ،يف الوقــت نفســه ،عــى رجــع َّ
الـموضوع.
ِ
تســاءلت مــاذا نحــن فاعلــون يف منظّامتنــا غــر الحكوميــة؟ نحــن
لــو
ـي النســا َء
نُــدرِك ،بالطبــع ،أنَّنــا ال نحـ ُّـل َجــذ َر الـــمشكلة ،لك َّننــا نُحــا ِو ُل أن نَ ِقــ َ
مــن العنــف .فالنســا ُء اللــوايت يُعانــن مــن العنــف ال يَ ِع ـ َن ،بالــرورة ،أ َّن
تعنيفَهــن ُمتض َّمــ ٌن يف بنيــ ِة الـــمنظومة الجندريــة .بعــض هــؤالء النســاء
ُمضطَهــداتٌ و ُمســاء ٌة معاملتهــن إىل درجـ ٍة ال يَسـ ِ
ـتط ْع َن معهــا أن يَشـ ُعرن ،وال
حتــى أن يُدرِكـ َن ،أنهــن يُعانــن مــن مشــكلة؛ هــذا إىل جانــب أنهــن ال َيلِ ْكـ َن
تقديـ ًرا كافيًــا للــذات حتــى يُعبِّـــر َن عــن ِضيقهــن وعــن شــكواهن .لــذا ،تكون
األسي مبثابــة بلــو ِغ نقط ـ ٍة
الحامي ـ ُة مــن العنــف عــر قانــونٍ ضــد العنــف َ
متقدمــة يف متكــن النســاء ـ ليســت متقدم ـ ًة كث ـ ًرا ،هــذا صحيــح ...لكــن ال
ميكنـ ِ
كل الـــمشكالت دفعـ ًة واحــدة.
ـك أن تحـيِّ َّ
خاصــ ًة
يُشــكِّل ازديــا ُد جر ِ
ائــم قتــل النســاء ظاهــر ًة عالـــمية وليســت َّ
بلبنــان .يف ك ُِّل مــكان ،صــار الرجـ ُ
ـال أكــر عن ًفــا .يف كتــايب جرائــم قتــل النســاء
أمــام القضــاء اللبنــاين (وهــو بحــثٌ أرشيفـــي صــ َدر باللغتــن اإلنكليزيــة
والعربيــة) ،ثـــم َة نتيج ـ ٌة بــارزة ،وهــي أ َّن هــؤالء الرجــال القتلــة يَتَّ ِســمون
بشــخصي ٍة ِصبيانيــة غــر ناضجــة .هــؤالء ذكــو ٌر وليســوا رجــالً  ،ويَشــعرون بــأ َّن
ذكورتَهــم قــد انتُــ ِق َص ْت يف حــا ِل كانــوا عاجزيــن عــن ُمامرســة ســلطتهم عــى
رضوري لـ ـ َنظرتهم إىل أنفســهم
النســاء القريبــات والزوجــات ،وهــذا الــر ُط
ٌّ
(13) www.azzachararabaydoun.wordpress.com
292

ـال ...أي لـــهويتهم الجندريــة .دونِـــي ُة النســاء أساســي ٌة لرفع ـ ِة
بوصفهــم رجـ ً
«الخاصـ ِ
تقديرهــم لذواتهــم ،ويف حــال كان سـ ُ
ـات بهــم» ،وعــى
ـلوك النســاء
َّ
الســلوك الجنــي للبنــات والشــقيقات والزوجــات والقريبــات،
وجــه التحديــد ُّ
يَ ِشـــي باالســتقالل عــن ســلطة هــؤالء الرجــال الـــمبارشة ـ صــارتْ ذكورتهــم
ُمهـ َّددة وجــرى قتـ ُـل الـــمرأة كطريقـ ٍة لرتميــم هــذه الذكــورة .القتـ ُـل يــوازي
عــود َة الــرف الــذي أهد َرتــه نســاؤهم بسـ ٍ
ـوي جنســانيًّا ،لــذا
ـلوك غــر َسـ ٍّ
تُسـ َّمى هــذه الجرائـ ُم بـ«جرائــم الــرف».
أظهــرتْ أعــايل الـ ـ َميدانية كذلــك أ َّن النســا َء اللــوايت يَتق َّد ْم ـ َن بشــكاوى
ضــد أزواجهــن العنيفــن غال ًبــا مــا َيتلِكْــ َن مســتوى تعليم ًّيــا أعــى مــن
أزواجهــن .وكذلــك األمــ ُر بالنســبة إىل الوضعيــة االجتامعيــة والـــمستوى
ألسهــن ،فهــو أعــى مــن مســتوى َأســـر أزواجهــن ،وهــو مــا يُ َعـ ُّد
االقتصــادي َ
لســلطاتهمُ .علُـ ُّو ســلط ِة الزوج الــ ُمست َم َّدة
مــن جانــب األزواج مصــد َر تهديـ ٍـد ُ
مــن علـ ِّو شــأنه االجتامعــي ،عامـ ٌـل إضــايف لدعـ ِـم ذكورتــه وهويتــه الجندريــة،
واالنتقــاص مــن هــذه الســلطة يُثيـــر عدائيتــه.

[ ]7التح ُّول إىل الـمنظَّامت غري الحكومية والجندر يف التنـمية

[نتاليــا] :أظـ ُّن أ َّن لبنــا َن كان ُمتق ِّد ًمــا جـ ًّدا نســب ًة إىل بلــدانٍ عربيــة أخــرى،
أال تعتقديــن هــذا؟
بأي معنى؟ هل ت َعنني يف مجال ال ِّنسوية؟
[ع ّزة]ُ « :متـق ِّدم» ِّ
[نتاليا] :نعم ،كان يعيش إعاد َة بنا ِء ال ِّنسوية.
ـرح مقاربـ ٍ
ـات للتنـــمية ،وآخرهــا
[عـ ّزة] :ت َعلـــمني أ َّن األمـ َم الـــمتحدة تقتــ ُ
بعــض البلــدان ،ولبنــان واحــد منهــا ،يســر يف
«الجنــدر يف التنـــمية» ،وأ َّن َ
ـباب ُمتع ـ ِّددة .بإمكانـ ِ
ـك القــول
ركابهــا ،لك ـ ْن بأجندتــه
الخاصــة وهــذا ألسـ ٍ
َّ
إننــا ،نحــن اللبنانيــن ،قــد تأث َّـــرنا مبــارش ًة بطُروحــات األمــم الـــمتحدة حــول
مســائل الجنــدر .فنحــن ،وبســبب توقُّـ ِ
ـف ال ِّنضــال ال ِّنســوي طيل ـ َة ســنوات
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الخمــس عــرة ،والتــي د َّم ِ
ُ
نـــملك
ــرت «الحجــ َر والبــر» ،كُنــا ال
الحــرب
َ
ـي أمامنــا؟ يف ِخضَ ـ ِّم مــرو ِع إعــادة بنــاء
أجندت َنــا الخاصــة؛ فـ ُّ
ـأي خيــا ٍر بَ ِقــ َ
«كُل يشء» ،مــن مؤسســات الدولــة والـــمجتمع ،كُنــا بحاج ـ ٍة إىل ك ُِّل أنــواع
الدعــم ،مبــا فيها الــرؤى والتخطيــط إضاف ًة إىل اللوجســتيات والـــموارد والخربة
ـت ســنوات
لـ ِّ
ـكل فئــات مجتمعنــا الــ َمع ِنية بإعــادة اإلعــار الشــاملة التــي تَلَـ ْ
الحــرب .فلِ ـ َم ،والحــال هــذه ،ال تقبـ ُـل ،بــل تُر ِّحــب ،الـــمجموعاتُ النســائية
يــ َد العــون التــي امتَـدَّتْ إليهــا يف محاولتهــا «إعــادة بنــاء» ُمنظَّامتهــا ،أكانــت
هــذه الـــمجموعات نِّســوي ًة أم لـــم تَ ُكــن؟
ــح فكــر ًة مهمــة ُم ِ
تصلــ ًة بـــمقارب ِة «الجنــدر يف التنـــمية»
أو ُّد أن أوضِّ َ
والتــي يَتجاهلُهــا ُمنتَــ ِقدوها ،أحيانًــا .إ َّن صياغـ َة هــذه الـــمقاربة غـ ُر ُمعقَّدة.
ـرح أن يؤخ ـ َذ يف الحســبان مســأل ُة الجنــدر كبنــا ٍء اجتامعــي وثقــايف
هــي تقتــ ُ
لــدى تصميــم وتنفيــذ برامــ ِج التنـــمية ،يف مختلــف مراحلهــا .هــذا يَعنــي
أ َّن َمــن يَعملــون يف مجــال التنـــمية اإلنســانية يف مجتمــعٍ مــا ،عليهــم أن
أي ُمدركــن لألثــر الــذي يُ ِ
حدثــه الجنــدر يف
يكونــوا َح َّساســن جندريًّــاْ ،
التنـــمية .وهــذا بــ َدوره يفــرض أنهــم اكتســبوا معرفــ ًة عميقــة بتَ َج ِ
ليــات
الجنــدر يف مجتمعاتنــا وميلكــون الـــمقدر َة عــى التعــ ُّر ِف عــى الحــاالت
والـــمواقع التــي يكــون فيهــا التميِـــي ُز الجنــدري ُمعي ًقــا لــتَنفيذ الــ ُمخطَّطات
الــ َمصوغة يف إطــار التنـــمية البرشيــة ،ســوا ٌء االسـراتيجية منهــا أو تلــك عــى
ـي عــنِ القــول أ َّن هــذه الـــمقارب َة (الجنــدر يف التنـــمية)
الـــمدى القصــر .و َغ ِنــ ٌّ
أي ينبغــي تنفي ـ ُذ طروحاتهــا يف سـ ٍ
ـياقات مجتمعيــة
محتاج ـ ٌة لـ«التَّـ ْبـيِـ ـئَة»ْ ،
ـ ثقافيــة ـ وهــذه مهمـ ُة الـــمنظَّامت ال ِّنســوية الـــمحلية والـــمجتمع الـــم َدين
عمو ًمــا .ال يـــمكن «استيــرا ُد» هــذه الـــمقاربة؛ فهي ،ما لـــم ت َ ُكـ ْن موضوع ًة يف
قتص عــى
ســياقٍ مجتمعــي ـ ثقــايف ،وهــذا ليــس باألمــر اليســر ،فإنهــا س ـتَ ِ ُ
كونهــا مجــر َد ثرثــر ٍة وألفـ ٍ
ـاظ ال طائـ َـل منهــا ...بــل نو ًعــا مــن الزيــف.
يخــص ال ِّنســوية تحديــ ًدا ،فأنــا أرى أ َّن «الجنــدر والتنـــمية» يف
يف مــا
ُّ
294

لبنــان مبثابــة «التعبــر الع َمــاين» لل ِّنســوية ،والتــي ت َبـ ـ َّناها تيــا ُر ال ِّنســوية
العامــل تحــت مظـــلَّ ِة اتفاقيــة «القضــاء عــى جميــع أشــكال
ُ
األوســع
التمييــز ضــد الـــمرأة» ـ ســيداو ،ومواثيــق األمــم الـــمتحدة وقراراتهــا
األخــرى ِ
الصلــة.
ذات ِّ
ِ
َ
كانــت مقاربــ ُة «الجنــدر يف
القــول إن
ســؤالك ،ال أســتطيع
بالعــودة إىل
ْ
التنـــمية» قــد حــازت نَجا ًحــا يف لبنــان أكــر ِمـ َّـا حازَتــه يف بلــدانٍ عربيــة
ـت متأكــد ًة مــن وجــود مقيـ ٍ
ـاس موثــوقٍ يُـــمكِّننا مــن القيــام بهذا
أخــرى ،ولسـ ُ
النــوع مــن الـــمقارنات .رمبــا اعرتافنــا بوجــود  18طائفـ ٍة مختلفــة قــد سـ َمح
ـات ،وب ُحريـ ٍ
لنــا ،مثـ ًـا ،بالتعبــر بحري ـ ٍة عــن اتجاهاتنــا ،وبتشــكيل جمعيـ ٍ
ـات
أخــرى يبــدو أننــا ،نحــن اللبنانيــنُ ،متعلِّقــون بهــا عــى الرغــم مــن أ َّن هــذه
ـمح لنــا ب َحـ ِّـل الكثــر مــن مشــكالتنا.
ال ُح ِّريــات لـــم تَسـ ْ
[نتاليــا] :مــن وجهــة نظــر الحــركات االجتامعيــة ،ب َدأتــم فــر َة التحــول إىل
الـــمنظ ِ
َّامت غــر الحكوميــة يف لبنــان ،كان هــذا يف وقـ ٍ
ـت بعــد بيجِنــغ ،1995
وكانــت كذلــك لحظـ َة إدخــا ِل ال َّنشـ ِ
ـاطية الجندريــة يف الـــمجتمع الـــمدين .كام
ـوي جديــد ب َوصفــه حركـ ًة ُمضــاد ًة لل َعولَ َمـ ِة يف بدايــة األلفيــة
ظهــر يســا ٌر نِّسـ ٌّ
الثالثــة.
ـوي ،وبأعداد
[عـ ّزة] :رمبــا تَعرفني أ َّن لبنان يشــتهر بـ« ُمجتمعه الـــمدين» الحيـ ِّ
جمعياتــه االجتامعيــة والنســائية كذلــك ،وهــذا كلــه نا ِج ـ ٌم عــن أ َّن موافق ـ َة
الدولــة ،مبعنــى تســجيل الجمعيــة يف وزارة الداخليــة ،ميكــن تأجيلُــه حتــى إىل
ـت يف نشــاطها،
مــا بعــد إطــاق الجمعيــة وحتــى بعــد أن تكــو َن قــد انطل َقـ ْ
فيــا عــدا بعــض االســتثناءات البســيطة .أ َّمــا إذا كنـ ِ
ـت تَقصديــن بـ«التحــول إىل
الـــمنظَّامت غــر الحكوميــة» فــإ َّن الـــمنظ ِ
َّلت بعــد
ّامت النســائي َة التــي ت َش ـك ْ
مؤمتــر بيجِنــغ كانــت غ ـ َر ُمس َّي َســة ،فاألمــر ذاتــه يَنط ِبـ ُـق عــى األقــدم منهــا
َعهـ ًدا ،وجميعهــا يُعلِـ ُن هــذا يف صياغتــه لقانونــه األســايس .ومــع هــذا ،أعتقـ ُد
أ َّن الـــمنظ ِ
ّامت النســائية غـ َر الحكوميــة الناشــط َة حال ًيــا يف لبنــانُ ،منخرِطـ ٌة يف
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مثل ،إىل الـــمواضيع
النشــاطية السياســية .هــي يف الواقــع سياســي ٌة إذا ما نظرنــاً ،
التــي تتطـ َّر ُق إليهــا يف مجـ ِ
ـاالت نشــاطها ،واحـ ًدا تلــو اآلخــر ،ســوا ٌء أكان قانــون
األرسة أو قانــون الجنســية التمييــزي أو القانــون االنتخــايب ...إلخ .مــن الواضح أ َّن
هــذه الـــمنظ ِ
ـض القوى والـــمجموعات
ّامت غــر الحكوميــة عليهــا أن تُوا ِج َه بعـ َ
السياســية ،ســوا ٌء منهــا األحـزاب اإلســا َموية والـــمؤسسات الدينيــة والربلـــان
ـيايس بالــرورة ،حتــى
اللبنــاين وبعــض مؤسســات الدولــة ...إلــخ .ف ِنضالهــا سـ ٌّ
حــن تُعلِـ ُن أنهــا ال ـ سياســية ألنهــا تُوا ِجــه نظا ًمــا طائف ًّيــا سياسـ ًّيا.
ـي أحيانًــا أن أرى هــذا الفـ َ
ـرق بــن الطائفيــة وبــن
[نتاليــا] :يصعـ ُ
ـب علــ َّ
بقيــة «ت َقاطُعــات الـ ـ ُمواطَنة» التــي يَتعيَّـــن أن َ ُي ـ َّر بهــا الفــر ُد يف لبنــان.

[عـ ّزة] :لسـ ِ
ـت الوحيــدة يف هــذه الحالــة .ليــس مــن الســهل فَه ُم الـــمسألة.
يك تكــوين « ُمواطنـ ًة» يف الجمهوريــة اللبنانيــة ،عليـ ِ
ـك أن تنتمــي إىل مجموعـ ٍة
دينيــة .وهــو ،بحـ ِّد ذاتــه ،أمـ ٌر يُشـكِّل تناقضً ــا يف جوهــره .ال ميكنـ ِ
ـك أن تكــوين
ُمرشَّ ــح ٌة لــ ٍ
ـمقعد برلـــاين ،عــى ســبيل الـــمثال ،مــا لـــم تُعلِنــي انتــا َء ِك إىل
طائفــة دينيــة .مثـ ًـا ،مث َّـ َة عــد ٌد مــن الـــمقاعد يف محافظـ ٍة أو يف قضــا ٍء ُمعـ َّـن،
للســنة ...وهكــذا
ــص للشــيعة ،وعــد ٌد آخــر ُخ ِّص َ
بحســب الحــالُ ،خ ِّص َ
ــص ُّ
ـت مرشــح ًة لــ ٍ
دواليــك .وإن كنـ ِ
ـت تســميتُ ِك مــن
ـمقعد يف هــذا القضــاء ومتَّـ ْ
ـزب علـــاين كالحــزب الشــيوعي ،ال خيــا َر أمامـ ِ
ـك ســوى أن تعــودي
ِق َبــلِ حـ ٍ
إىل طائفتـ ِ
ـك الدينيــة التــي ُولِـ ِ
ـدت فيهــا .وســوا ٌء كنـ ِ
ـت مؤمن ـ ًة بذلــك الديــن
ـت ُمطالَب ـ ٌة بإشــهار هويتــك الدينيــة إىل جانــب انتامئـ ِ
أم لـــم تكــوين ،أنـ ِ
ـك
ِ
كنــت قــد ت َرشَّ ِ
حملتــك االنتخابيــة .فــإذا ِ
ــحت باســم
الحــزيب طيلــ َة فــرة
الحــزب الشــيوعي لــ ٍ
عي ،ســوف ت َحملني يف
ـمقعد برلـــاين يف قضــاء جغـرايف ُم َّ
نظامنــا الطائفــي اســم «مرشــحة الحــزب الشــيوعي عــن الـــمقعد الشــيعي»
يف القضــاء الجغـرايف الــذي ُولِـ ِ
الل َمعنــى
ـدت فيــه .ولــن تجــدي َمــن يُشــر إىل َّ
الفاقــع يف صفتـ ِ
ـك الـــمؤقتة أو «لقبــك»!
[نتاليا] :وستَكونني شيوعي ًة بالنسبة إىل الشيعة (ضحكة).
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[عـ ّزة]( :ضحكــة) هــذا صحيــح ،وســتكونني «شــيعي ًة َع َر ِضيــة» بالنســبة إىل
الشيوعيِّني.

تحوالت ال ِّنـسوية
ُ
[]8

[نتاليــا] :هنــاك كال ٌم عــن الفجــوة بــن األجيــال يف الحركــة ال ِّنســوية ب َوص ِفها
فــوارق بني الـــمواضيع الــ ِمحورية التــي تتط َّرقني إليها.
ِ
ســؤالك الســابق
وصف ِتهــا يف
[عــ ّزة] :الحركــ ُة ال ِّنســوية الشــابَّة ،التــي َ
عــى أنهــا «نِّســوية يَســارية جديــدة» ،عــى عكــس تيــار الحركــة ال ِّنســوية
األوســع ،ال تعتمـ ُد مقاربـ ًة حقوقيــة للـــمسائل ...عــى عكــس مــن ذلــك ،فــإ َّن
ال ِّنسـ ِ
ـويات ،مــن األجيــال الســابقة ،أكرثهــن أكــر اهتام ًمــا بتَغيِـــر القوانــن
والسياســات الحكوميــة وتَحســن اإلج ـراءات القانونيــة ...إلــخ ـ التــي ت ُل ِّبـــي
الحاجـ ِ
ـات الجندري ـ َة القصــرة والـــمتوسط َة الـــمدى للنســاء .هــؤالء يُـ ِثـــر َن
ـائل مــن الـــمجاالت االجتامعيــة والقانونيــة وحتــى النفســية ،مــا يَعنــي
مسـ َ
أنهــن غــر َمع ِنيــات ،را ِه ًنــا ،مبواجهــة رصيحــ ٍة ومبــارشة للنظــام األبــوي،
ـوي الهـ َ
ـدف األول
كــا سـ َ
ـبق وذكَــرت .هــذا ،فيــا تُشـكِّل مواجهـ ُة النظــام األبـ ِّ
ـح لجيــلِ ال ِّنســويات الشــابات .هــذا ظه ـ َر عــر الشِّ ــعار الــذي رف َعــه
والرصيـ َ
ـات مــن نِّسـ ٍ
«البلــوك ال ِّنســوي» (وهــو تج ُّمــع مجموعـ ٍ
ـويات شــابات) خــال
مظاهــر ِ
ات أزمــة النفايــات يف العــام  .2015كانــت اليافطــ ُة التــي تســر يف
ـوي قاتــل».
ـب عليهــا العبــار ُة التاليــة« :النظــام األبـ ُّ
مقدمــة «البلــوك» قــد كُ ِتـ َ
تحتاج إىل
ـي عــنِ القول أنه ثـــم َة الكثري من الـــمشكالت والـــمسائل التــي
ُ
َغ ِنــ ٌّ
وسـ ُبلِ
الـــمعالَجة عندنا ،والـــمجموعات ال ِّنســوية
ُ
تختلف يف تَعيِـــن أولوِياتها ُ
مقارباتهــا لهــا .إذا كانـ ِ
ـت ال ِّنســوياتُ الشــابات يَ َريــن ،مثـ ًـا ،أ َّن الجنســاني َة
ـي أن ت ُش ـكِّل
تلعـ ُ
ـب دو ًرا محوريًّــا يف صياغــة أهــداف نِضالهــن ،مــن البديهـ ِّ
الصلــة بالجنســانية العناوي ـ َن الرئيســية عــى أجندتهــن.
الشــؤون ذاتُ ِّ
أضيفــي إىل هــذا ،وبقــدر مــا أ َّن البحــثَ والنشــاطي َة مســألتان ذاتُ ِصل ـ ٍة
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ـض الناشــطات ال ِّنســويات
ـ أج ـ ُد نفــي ،ك ِّنســوي ٍة ،منخرط ـ ًة يف البحــث .بعـ ُ
قــد يَش ـ ُع ْر َن أ َّن مث ـ َة مهــات أكــر إلحا ًحــا ينبغــي القيــام بهــا؛ هــذا حســن،
ـض ال ِّنســويات ناشــطاتٌ وبعضهــن اآلخــر باحثــاتٌ
أنــه مثـ َة توزيــع أدوار .بعـ ُ
كل مــر ٍة
وبعضهــن األخــر االثـنـــتان م ًعــا ،كــا هــو حــايل .فأنــا أحــاول ،ويف ِّ
ـطات يف منظ ٍ
ـات َمع ِنــيَّة من ناشـ ٍ
ـقي مبجموعـ ٍ
َّامت
أُن ِجـ ُز بحثًــا ميدانيًّــا ،أن ألتــ َ
نِّســوية ،عامــات اجتامعيــات ،طالبــات وطــاب جامعيــن ،موظفــن يف الدولــة
الجنســن ...إلــخ ـ لـ ـ ُمناقشة أبحــايث
وصانِعــي ق ـرار ومحامــن وقضــاة مــن
َ
الصــدى
معهــم ونـ ِ
ر الـــمعرفة حــول مســائل الجنــدر ،والحصــول عــى رجــع َّ
مــن هــذه الـــمجموعات حــول نتائــج واســتنتاجات أبحــايث يف حقل الدراســات
ـمح يل بتطويرهــا .هــذه النقاشــاتُ ذات فائــد ٍة للطرفَــن،
الجندريــة مـ َّـا يسـ ُ
ـائل ال تـزال بحاج ٍة إىل إلقــاء الضوء
يل كباحثـ ٍة ...كــا لــ ُقرايئ .فـــهي تُـــثري مسـ َ
عليهــا ،أو تكشـ ُـف يل عناويـ َن ال تـزال بحاجـ ٍة إىل مزيـ ٍـد مــن البحــث لجعــل
مقاربتهــا َمب ِنيَّـ ًة عــى معرفـ ٍة أكــر ...إلــخ.
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(((

ِكــتابـي األ َّول

ـب الذي
لـــمزي ٍد مــن ال ِّنـــقاش يف صــدو ِر كتــايب األ َّول ،لـــم أختـ ِر الرتقُّـ َ
يَختبــ ُره ال ُكتَّــاب ،وال ال ُحبــور لــدى رؤيتهم نُســختَه األوىل؛ إذ إنَّه كان أطروحتي
ـت بهــا شــهاد َة الدكتــوراه قبــل عا َمــن مــن صــدوره .وباســتثناء ت َنقيـ ِة
التــي نِلـ ُ
ـص هــذه األطروح ـ ِة مــن تعديـ ٍ
ـات «أكادمييــة» اقتـ ـ َرحها أســاتذ ُة اللجنــة
نَـ ِّ
الـ ُمعيَّـــنة ل ِنقاشــها ،وكتاب ـ ِة تقديـ ٍـم اس ـتَعرتُ أكــره مــن ُمرافعتــي يف ذلــك
كتــاب تحــت عنــوان جديــد ِصحــة
ُــرتْ أطرو َحتــي كاملــ ًة يف
ٍ
النقــاش ـ ن ِ َ
النســاء النفســية بــن أهــل العلـــم وأهــل الديــن( ،دار الجديــد.)1998 ،
يف التَّقليــد الشــائع((( يف الجامعــة اللبنانية ـ قســم علـــم النفس ،تــكاد مه ّم ُة
ـر عــى الرتبُّـ ِ
ـص بالكاتب/الطالــب
األســاتذة الـ ُمحكِّمني/الـــمناقشني أ ْن تَقتـ ِ َ
ـف ك ُِّل فقــر ٍة اللْتقــاط األخطاء والقتــراح تعديـ ٍ
عنــد ُمنعطَـ ِ
ـات يــرى لِزا ًما عليه
تَنـــفيذها .يف حالتــي تحديـ ًدا ،كانــت هــذه التعديــاتُ وتلــك األخطــاء ُجزئيـ ًة
وشَ ــكلية .لـــم تُناقَــش منطلقــايت ال ِّنســوية ،وال ُمقاربتــي الجندرية للـــموضوع،
أي من أعضاء لجنة
ش ٌّ
ـمنهج الــ ُمتع ِّد َد الـــمداخل الذي ت َّ
وال الــ َ
َوسلتُه .ولـــم يُ ِ ْ
الـــمناقشة إىل النتائــج التــي تُخالِــف مــا هــو شــائ ٌع و َمعــروف يف علـــم النفــس
ـي
االجتامعــي ـ ميــدان أطروحتــي .ال أُخ ِفـــي أنَّنــي ُ ِ
س ْرتُ بالتقيِيــم الــذي َح ِظـ َ
بــه عمــي البحثــي ،لكـ ْن بــدا يل أننــي محتاجـ ٌة لتوســيع دائــرة الـــمنا ِقشني له.
وكان اســتعدا ُد دار الجديــد ل َنــر األطروحــة كامل ـ ًة ،تعزي ـ ًزا لتقديــري أ َّن مــا
ـتحق أن يُقـ َرأ ...وأن يُناقَــش.
أكت ُبــه يسـ ُّ
((( ن ُِشـ َر يف جريدة األخبار 14 ،كانون األ ّول (ديسمرب) ،العدد .2017 ،3079
الوصف/الحك ـ َم يعــود إىل الثامنينيــات والتســعينيات مــن القــرن الـــايض.
((( للتذكــر أ َّن هــذا
َ
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ـب الــذي َعرفتُــه يف كُتبــي الالحقــة،
لـــم يَبعــثْ كتــايب األ َّو ُل القلـ َـق والرتقُّـ َ
ُ
احتفــال التوقيــع الــذي
حســنوا مــا جــاء فيــه؛ وكان
أل َّن قُــ ّرا َء خــرا َء استَ َ
نَظَّ َمتــه الــدا ُر النــارشة يف الـــمعرض الــدويل للكتــاب العــريب يف بــروت ـ
ـض أهــي وعــد ٌد مــن زمــايئ األســاتذة
مناســب ًة ع َّبـــر فيهــا أصدقــايئ وبعـ ُ
يف الجامعــة اللبنانيــة ومــن زميــايت يف «تج ُّمــع الباحثــات اللبنانيــات» عــن
لصــدور كتايب ،ف َجعلَــتْه كثـــر ُة أعدا ِدهم األكثــ َر
َمو َّدتِهــم يل وعــن ُسورهــم ُ
ِ
إحصائيــات القامئــن عــى
وفــق
مبي ًعــا يف فئــة «العلــوم االجتامعيــة»،
َ
الـــمعرض .كانـ ِ
ـت الـــمناسب ُة احتفــالً ب َحـ ّـق.

ـب وقـراءتُـــها اشــرى أصدقــايئ الكُــ ُـر الكتــاب ،لكـ َّن
ِحـــياز ُة الكُـتــ ِ
أكرثَهــم لـــم يَقــرأوه .شــعرتُ بخيب ـ ٍة أخفَيتُهــا برسع ـ ٍة تَناظ ـ َرتْ مــع إدرايك
بــأ َّن توقعــايت مناقشــة أفــكاري ونتائجــي البحثيــة َمصد ُرهــا َســذاجتي يف
إدرايك لـــمعنى رشا ِء الكتــاب ِ
وحيازتــه اللذَيــن ال يُع ِّبـــران ،بالــرورة ،عــن
فُضــو ٍل لـــمعرفة مــا جــاء فيــه ،إنـــا جــا َءا تعبـ ًرا عــنِ الــو ِّد تجاهــي والرغبـ ِة
ـي أ ْن أرىض باهتــام اإلعــام بوســائله الــ ُمتاحة
يف َدعمــي ،شــخص ًّيا .كان علــ َّ
ٍ
ٍ
ٍ
جامعــات مختلفــة
باحثــات وأســاتذة مــن
ودعــوات ُمتف ِّرقــة مــن
حينهــا،
ل َعــرض الكتــاب .إىل ذلــك ،فــإ َّن الـ َمع ِنـــيِّني الـــمبارشين بالبحث الـــمعروض يف
ـت أد ِّرس فيــه ،و«أمان ـ ًة»
أي زمــايئ وزميــايت يف القســم الــذي كنـ ُ
الكتــابْ ،
منهــم لتَقليـ ٍـد سـ ٍ
هت إىل
ـائد بينهــم ،كان التجاهـ ُـل نصيبَــه .رسعــا َن مــا ت َنـ ـبَّ ُ
ـمي يف الـــمسائل التــي تشــغلُنا ،نحــن ال ِّنســويات ،لـــم يَ ُكـ ْن
أ َّن البحــثَ العلــ َّ
ـاش أبحـ ٍ
ـب عــى نقـ ِ
ـاث علـــمية حــول هــذه
َمطلوبًــا وال رائ ًجــا بعـ ُد؛ وأ َّن الطلـ َ
ـت ،الح ًقــا ،أكــر دراي ـ ًة
الـــمسائل ال يــأيت تلقائ ًّيــا ،بــل محتا ًجــا لجهـ ٍـد أص َبحـ ُ
باســتدراجه ،وب َخلــقِ فســحاته.
ر كتــايب األ َّو ِل تَض َّمــن رغبتــي األكيــد َة يف أ ْن
ال يَخـــفى مــن كالمــي أ َّن نـ َ
ـب مــن قــو ٍل يَ َّدعــي غــر ذلــك .عــى
يُقـ َرأ؛ هــي رغبـ ٌة أعلِ ُنهــا رصاحـ ًة ،وأَع َجـ ُ
أ َّن هــذه الرغبـ َة كانــت ُمستـــقلَّ ًة عــن الرغبــة بالبحــث والكتابــة .فاالهتــا ُم
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القليـ ُـل بنقـ ِ
ـغف
ـاش كتــايب األول لـــم يَ ُكـ ْن عائ ًقــا أمــام االســتمرار فيهــا .الشـ ُ
بالبحــث ،ال َوق ُعــه عــى اآلخريــن ،كان وقــو َد الرغبــة يف إجرائــه.

الرغـــب ُة يف البـحـــث جــاءتْ رغبتــي يف البحــث ب َنتيجـ ِة فضــو ٍل لـــم
يؤ ِّهلنــي اختصــايص األ َّول ـ الرياضيــات وتعليمهــا ـ إلشــباعه؛ بــل بــدا يل أ َّن
ـاق بنيــان اختصـ ِ
اتِّسـ َ
ـاص الرياضيــات و«بَســاطته» مبَثابــة تجا ُهــلٍ ُمطمئـ ـ ٍّن
لتعقيـ ِـد الحيــاة الحقيقيــة .وكان تحويـ ُـل اهتاممي إىل علـــم النفــس االجتامعي
ـوي يتمثَّـ ُـل بقـرار العمــل عــى تركيــز طاقتــي
ـودي ـ نِّسـ ٍّ
تعبـ ًرا عــن خيــا ٍر وجـ ٍّ
يف الـــموقع األكــر إثــار ًة الهتاممــايت الراشــدة.
السـ ُ
ـت اإلجاب ـ َة عنــه يف كتــايب األ َّول ـ أطروح ـ ِة الدكتــوراه
ـؤال الــذي حاولـ ُ
الص َّحة النفســية يف ِســياقاتها الـــمجتمعية ،وفيام
الجامعيــة ،كان حــول ماهيـ ِة ِّ
الص َّحــة النفســية يُنـ ـتَج
إذا كانــت ذاتَ صل ـ ٍة بالجنــدر .ولــ َّـا كان تعريـ ُـف ِّ
كل ثقافـ ٍة اجتامعيــة ،كان يل أن أتو َّجــه إىل َمــنِ اعت َبـــرتُهم مؤمتَنــن
محل ًّيــا ،يف ِّ
أي األشــخاص الذيــن ت َلجــأ النســا ُء
عــى ِص َّحــة النســاء النفســية عندنــا ـ ِ
إليهــم ويأمتِ ُنـ ـ َّنهم عــى بَوحهــن حــول ضائقتهــن النفســية .هــم الـــمهنيون
ـال ونســا ًء،
النفســانيون ـ أطبــا ًء و ُمعالجــن و ُمحلِّلــن ومرشــدين نفســانيني ،رجـ ً
مــن جهــة ،ورجــال الديــن والـــمرشدات الدينيــات مــن جهـ ٍة ثانيــة .يف مقدمة
ـرض شُ ــكري لهــؤالء جمي ًعــا أقـــرأ ...« :لعـ َّـل لحظـ ِ
الكتــاب ،ويف معـ ِ
ـات اللِّقــاء ـ
التواصــلِ مــع هــؤالء جمي ًعــا ،كانــت أمتـ َع حلقـ ٍة من حلقــات هذه الدراســة».
هــي لحظــاتٌ اســتمدَّتْ متعتَهــا ِمـ ْن ِدفء االعـراف الضِّ منــي الـــمتبا َدل بيني
ـ كباحثــة ـ وبينهــم لكَونهــم مصــد ًرا لـــمعرف ٍة أتـ ُ
ـوق الكتســابها ،ومن شــعوري
باالمتنــان ل َك َر ِمهــم يف إتاحــة تجاربهــن ال ِعالجية/اإلرشــادية يل.
حــن اخــرتُ النظ ـ َر يف خ ـر ِ
ات الـمؤتـ ـ َمنني عــى ِصحــة النســاء النفســية:
الـــمهنيني والـــمهنيات ،مــن جهــة ،ورجــال الديــن والـــمرشدات الدينيــات ،من
جهــة أخــرى ـ كان ذلــك الفتـ ـرايض أنهــم يتَمتَّعــون بامتيــا ٍز معــر ٍّيف نا ِجـ ٍـم
عــن موقعهــم يف الوضعيــة العالجيــة ،حيــث تَــروي النســا ُء عــن ُمعاناتهــن
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يف محاوالتهــن الفاشــلة للتأقلـــم مــع الـــمنظومة الجندريــة الناظمــة للعالقات
ــل الـ ُمعالِج/الـــمرشد لـــمساعدتها يف
بــن الرجــال النســاء ،وحيــث يتد َّخ ُ
تحقيــق ذلــك التأقلـــم أو مناهضتــه ،بحســب ُمقتضيــات الحالــة؛ والفتــرايض،
كذلــك ،أ َّن مــا يجــري يف إطــار هــذه الوضعيــة بـــمثابة تكثيـ ٍ
ـف وتكثــر لـــا
ٍ
ترســيامت إدراكيــة لــدى الـــمؤمتَنني عــى
يَجــري خارجهــا .لكــن ،يف غيــاب
ِص َّحــة النســاء النفســية عندنــا يس ـ ُعها الْتـــقاط مــا هــو خلـ َـف بَــو ِح النســاء،
التوص َل
ومــا هــو ُمتغَل ِغـ ٌـل يف ثنايــا أعر ِاضهــن ومتاعبهــن النفســانية ـ بــدا يل أ َّن ُّ
إىل َصــو ِغ تعريـ ٍ
ـف لرفاههــن النفــي ـ بلــه العــاج واإلرشــاد النفسـ َّيني ـ أمـ ٌر
ـارج
صعــب .وبــدا يل أ َّن معرف ـ َة «مــاذا تريــد النســاء» ،ال يجــري صوغُهــا خـ َ
ـوي يجعـ ُـل هــذه الـــمسأل َة ،الص ّحــة النفســية ،مــن بعــض ُهمومه.
خطـ ٍ
ـاب نِّسـ ٍّ
ُمتـــعة الكـــتابة الكتابـ ُة عــنِ البحــث ،أي التعريف ب َخلفيـــته ِ
وســياقه،
اض طَريقـــته ووســائله ،نَـــتائجه
ــرض تصميمــه ،اســتعر ُ
َــرح أســئلته و َع ُ
ط ُ
واســتنتاجاته ...إىل مــا ُهنالِ َ
أي بحــث ـ مــا
ــك مــن أمــو ٍر يَســتت ِب ُعها تنفيــذ ِّ
ـت أنِ اســت َوتْ مزي ـ ًدا مــن «البحــث» ،وحال ـ ًة تــكاد أن تكــو َن مســتقل ًة
لَ ِبثَـ ْ
ـج أفرزَتهــا «معالج ُة الــ ُمعطَيات» يف
عنــه؛ فالكتابــة لـــم تَ ُكـ ْن تقري ًرا عــن نتائـ َ
البحــث الــ َميداين ،وال عــن «االســتنتاجات» التــي تُحيــل إليهــا هــذه النتائــج،
فحســب .كانــت الكتابــة حالــ ًة ،تــكاد أن تكــو َن قامئــ ًة بذاتهــا؛ فهــي ،وإن
أُ ِ
ٍ
معلومــات
ذهبــت بعيــ ًدا ُمســتدعي ًة
رســ َي ْت عــى نتائــج البحــث ،لك َّنهــا
ْ
ووقائ ـ َع مــن َمخــزوين الـ ـ َمعريف الكامــن ،لتؤلِّـ َـف مــع « َموجوداتــه» أفــكا ًرا
ـح مــع أخــرى ،عــى نح ـ ٍو غــر مقصــود ِم ِّنــي ،ولتُق ـ ِّد َم مــاد ًة معرفيــة
تتالقـ ُ
تذهــب بغــ َر ِض البحــث إىل مواقــ َع غــر ُمتوقَّعــة ،ولتُولِّــ َد أســئل ًة إضافيــة.
ُ
هــذه الحالـ ُة التــي تكت ِنـ ُـف فعـ َـل الكتابــة ،متنبِّهـ ًة إىل غرضهــا ومتفاجئـ ًة ِمـ ْن
مســارها كانــت ،بالنســبة يل ،مصــد ًرا لـ ـ ُمتعة الكتابــة.
بإيجــاز ...لقــد كان التحضـ ُر للكتــاب :تنفيــذ البحــث ومســار الكتابــة عنــه،
ـي منــه يف نفيس.
ال تبِعــات إصــداره ـ مــا بَ ِقــ َ
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رين قـ ٌ
يكتب
ـب ُ
ـول ســمعتُه مـرا ًرا :إ َّن الكاتـ َ
األ َّول هــو ال َوحيـــد؟ يحـ ُ
ـب األخــرى فــا ت َعــدو
يف حياتــه كتابًــا وحي ـ ًدا هــو الكتــاب األ َّول ،أ َّمــا الكتـ ُ
كونَهــا تطوي ـ ًرا لألفــكار التــي طَر َحهــا هــذا الكتــاب .يف كتــايب صحــة النســاء
ـب منــذ أكــر مــن عرشين
النفســية بــن أهــل العلـــم وأهــل الديــن ،الــذي كُ ِتـ َ
ِلت ملتـــزم ًة به،
ســنة ،بُــذور اهتاممــايت البحثيــة الالحقــة وتعويـ ٌـل رصيــح ،ال ز ُ
عــى شَ ــملِ الحركــة ال ِّنســوية ـ لـــموضوع َرفــاه النســاء النفــي ،والبحــث يف
ُشوط تحقيقــه ،يف ســياق تطويــر هــذه الحركــة ِ
ـيايس األشــمل.
لخطابهــا السـ ِّ
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ع ّزة رشارة بيضون
باحثة وأستاذة سابقة يف الجامعة اللبنانية.
تناولــت دراســاتها شــؤون املــرأة والجنــدر .حائــزة عــى جائــزة «التم ّيــز يف البحــث العلمــي» عــن
مجمــل أعاملهــا للســنوات  2001- 2011مــن «الـــمجلس الوطنــي اللبنــاين للبحــوث العلميــة».
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أغلب هذه العناوين منشورة عىل مدونة الكاتبة
www.azzachararabaydoun.wordpress.com
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