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املقّدمة

لحماية الن�ساء

تمهيد

في م�سروع القانون الذي تقّدم به “التحالف الوطني لت�سريع حماية الن�ساء من العنف 
الأ�سري”، برز هّم حماية المراأة المعّنفة من التعّر�س للمزيد من الأذى؛ هذا الهّم تمّثل في 
�سوغ باب خا�س يحمل عنوان “اأمر الحماية”. في هذا الباب ثْبٌت بالتدابير التف�سيلية التي 
ت�سمن �سالمة المراأة في الفترة النتقالية الفا�سلة ما بين الإبالغ/تقديم ال�سكوى واإطالق 
الحكم على الجاني وما يلي ذلك، بح�سب مقت�سى الحال. اإن المنّظمات غير الحكومية 
التي عملت مع الن�ساء المعّنفات تدرك مدى خطورة الإبالغ عن العنف على المراأة لدى 
اأ�سخا�س اأو موؤ�س�سات تتجاوز دائرة الأ�سرة؛ فهي قد خبَرت تداعيات هذا الإبالغ على 
المراأة المعّنفة في مظاهر من ت�سعيد العنف على اأنواعه. كما اأن الأبحاث الميدانية التي 
عالجت مو�سوع العنف �سد الن�ساء، �سواء عندنا اأو في المجتمعات الأخرى، ر�سدت 
الخطورة التي ذكرنا والتي و�سلت، اأحيانًا، اإلى حّد القتل1. الجدير ذكره اأّن بنود اأمر 

ولنا في لبنان برهان على ذلك في حادثة رهيبة ذهبت �سحيتها ن�سرين روحانا التي قتلها زوجها، معترفًا   1
ونفقة  الولدَين  بت�سليمها  الم�ستعجلة  الأمور  قا�سي  قرار  �سدور  بعد  بقتلها  النهائي  القرار  “اتخذ  اأنه 
http://www.annahar.com/ ”...مالية قدرها 300 األف ليرة لبنانية �سهريًا وتعوي�سًا قيمته مليون ليرة

-article/196921. هذه لي�ست الحادثة الوحيدة، بالطبع. 
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الحماية قد توّزعتها، في �سكلها المقترح من “التحالف” تقريبًا، بنوٌد عّدة في القانون 
2014/293، الذي اأقّره مجل�س النواب في 1 ني�سان/اأبريل من عام 2014، والذي 
اأُطلق عليه ا�سم “قانون حماية الن�ساء و�سائر اأفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري”1. الالفت 
اأن هذا القانون قد ت�سّمن بنداً يعالج ركنًا اأ�سا�سيًا من مو�سوع العنف الأ�سري؛ فالمادة 
الـ 20 منه تعلن اأنه “اإ�سافًة اإلى العقوبات المقررة وفق اأحكام هذا القانون، للمحكمة 
اأن ُتلزم مرتكب جرم العنف الأ�سري بالخ�سوع لدورات تاأهيل �سد العنف في مراكز 

متخ�س�سة”.
اإن القانون 2014/293 الذي لم ياأِت على قْدر توّقعات الحركة الن�سائية ب�سبب 
الن�ساء من  “التحالف الوطني لت�سريع حماية  القانون الذي اقترحه  تعديل بع�س بنود 
العنف الأ�سري”... هذا القانون قد اأر�سى في بع�س بنوده قاعدة يمكن البناء عليها من 
اأجل مقاربة مو�سوع العنف المذكور من موقع ي�سمح بمحا�سرته. فاإ�سافًة اإلى مو�سوع 
حماية المراأة المعّنفة )بما هي ال�سخ�س الرئي�سي الذي يقع عليه العنف في الأ�سرة(، 
يت�سّمن القانون بنداً وحيداً، واإن غام�س ال�سياغة، يق�سي باإلزام بع�س ممار�سي العنف 
“الخ�سوع لدورات تاأهيل”. �سحيح اأن المادة ل تعمل على تحديد المق�سود بهذا 
التاأهيل: �سروطه وطبيعته وماآله، ول �سفة النا�س القائمين به، كما فعَلت في مو�سوع 
“اأمر الحماية”، اإل اأن �سياق الكالم عن التاأهيل ي�سي باأن الق�سد من وجود هذه المادة 
هو توفير ما من �ساأنه �سمان التغيير الجذري في �سلوك ممار�س العنف واتجاهاته، وقَيِمه 
�سمنًا؛ وتنطوي المادة على فكرة مفادها اأن العقاب الذي �سيناله الجاني، واإن كان 
�سروريًا، قد ل يكون كافيًا لمنع العنف عن المراأة في الأ�سرة، ول عن “�سائر اأفرادها”. 
اإن ورود الماّدة الـ20 المذكورة في قانون يّدعي “الحماية” هو بمثابة الت�سريح، من 
جانب الم�سّرع، باأن هذه الحماية ل تتحقق على نحٍو فّعال، ول تكون م�ستدامة، اإذا 
لم نعالج الأ�سول الم�سّببة للعنف الأ�سري الذي فر�سها. فاإذا كانت الحماية �سرورية 

القانون 2014/293  اللبناني  النواب  اأقّر مجل�س  القانون 2014/293: وقد  المواد 13-19 من   1
اأيار/مايو 2014،  بتاريخ 1 ني�سان/اأبريل 2014 ووّقعه رئي�س الجمهورية مي�سيل �سلبمان بتاريخ 8 
موقع  على  القانون  �سيغة  انظر   .2014/5/15 بتاريخ  النهائية  ب�سيغته  الر�سمية  الجريدة  في  ون�سر 

مجل�س النواب اللبناني: 
https://lp.gov.lb/Temp/Files/9d879de2-285b-4217-abc8-866e7a3f42ac.doc



9

لحماية الن�ساء

اأفراد الأ�سرة، فاإن  لدرء الخطر الآني الذي يحدثه ممار�س العنف على المراأة وعلى 
ا�ستدامة هذه الحماية تفتر�س معالجة م�سدر العنف: ممار�س العنف نف�سه. 

اإن ال�سيناريو المحتمل ل�سلوك الجاني بعد نيله الحكم، اأو تنفيذه، والعائد اإلى الأ�سرة 
نف�سها التي �سّببت اإدانته، وبناًء على مالحظات واأق�سو�سات تداولتها و�سائل الإعالم 
القديمة والجديدة عندنا... هذا ال�سيناريو ل ي�سي باأن هذا الحكم وتنفيذه �سيف�سيان 
اإيجابي في �سلوك الجاني واتجاهاته، ول في نوعية الحياة التي �ستعي�سها  اإلى تعديل 
التوّجه الحامل لإدراج المادة  اإن  هذه الأ�سرة، بعد تنفيذه حكم الق�ساء الم�ستحق. 
الـ20 من القانون 2014/293، والتي تق�سي باإلزام الجاني بالخ�سوع للتاأهيل، اإنما 
ت�ست�سرف ق�سور العقاب والحماية الموقتة عن اإحداث تعديل في اأحوال الأ�سرة وعن 
منع العنف عنها. هذا التوّجه برز في م�سار ت�سريع القوانين ال�سبيهة في البلدان الأخرى، 
ال�سناعية وغير ال�سناعية، بتاأثير حركة تحّرر المراأة في موجتها الثانية، التي اأبرزت اإلى 
العلن مو�سوع العنف �سد الن�ساء في اإطار اأ�سرهن. وقد عّززت �سدقية وجوب تاأهيل 
الجاني/ممار�س العنف اأبحاث ودرا�سات1 بّينت �سرورة التاأهيل المذكور درءاً للوقوع 
في الجرم تكراراً؛ الأمر الذي ُيف�سي اإلى �سمان اأف�سل للحماية. فكان اأن ُترجم التوّجه 
ة، ور�سد موارد مالية  المذكور عمالنيًا، في تلك البلدان، في اإجراءات وتدابير خا�سّ
واإن�سانية لدى موؤ�س�سات الدولة الق�سائية والأمنية وال�سحية والجتماعية؛ وواكب 
ذلك اإجراء مزيد من الدرا�سات الميدانية في علم نف�س وعلم اجتماع الجريمة كانت 
الغاية من اإجرائها محاولة التعّرف على مرتكبي العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن على نحٍو 

ي�سمح بمقاربٍة اأكثر فعالية لهم ول�سحاياهم، تاليًا. 

حيثيات التاأهيل في اأحكام الق�ساة 

اإلى قرارات الحماية ال�سادرة عن بع�س ق�ساة الأمور الم�ستعجلة في  اأّولية  في نظرة 
محاكم مختلفة في لبنان عام 2014 2، بعد �سدور القانون 2014/293، يتبّين لنا اأنه، 

انظر في الببليوغرافيا عناوين لدرا�سات اأميركية وبريطانية و�سعت ا�ستجابًة لهذه الحاجة، تحديداً.  1
)تقرير(،  الأ�سري،  العنف  من  الأ�سرة  اأفراد  و�سائر  الن�ساء  حماية   :2014/293 رقم  القانون  تطبيق  تحديات   2

“منظمة كفى... عنف وا�ستغالل”، بيروت، 2015.
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ومن بين ثالثين قراراً، فاإن ثلثها ا�ستمل على �سرورة خ�سوع الجناة لجل�سات تاأهيل، 
بحيث يكون تقرير الخت�سا�سي النف�ساني1 عن حالة الجاني، بنهايتها، معينًا للقا�سي 
)بعد ف�سله عنها ل�سمان  اأ�سرته مجدداً  اأحوال الجاني للقائه مع  على تقرير �سالح 
�سالمتها من تعنيفه(، اأو من اأجل تقرير حاجته اإلى المزيد من الجل�سات التاأهيلية. اإن 
الباحث في القرارات المذكورة ل يجد الأ�سباب التي دفعت بقا�ٍس من الق�ساة الخم�سة 
)وكلهم من الرجال( الذين اتخذوا قرار التاأهيل، اأو تلك التي لم تدفع باآخر لعدم اتخاذ 
القرار بالتاأهيل المذكور؛ ففي قراءة متاأنية للحيثيات الحاملة لقرارات الق�ساة ب�سرورة 
خ�سوع الجاني لجل�سات تاأهيلية، مقارنًة بالحيثيات الحاملة لقرارات لم ُيّتخذ فيها 
التاأهيل تبدو وكاأنها خا�سعة  اإن قرارات  بالتاأهيل، لم نقع على اختالف بارز.  قرار 
لـتف�سيل �سخ�سي اّت�سف به قا�ٍس، دون غيره. ما نحاول قوله هو اأن القرار بالتاأهيل 
اإلى المعايير المو�سوعية التي  للجاني/ممار�س العنف في اإطار الأ�سرة، عندنا، يفتقر 
اإلى �سوغ هذه المعايير لتكون بمتناول الق�ساة  اأننا محتاجون  ت�سّوغ له. هذا يعني 
كي تكون قراراتهم، في هذا ال�ساأن، قائمة على المعرفة ل على التف�سيل/ال�ستن�ساب 
ال�سخ�سي2. اإن م�سار تطبيق القانون 2014/293، كما هي الحال مع اأكثر القوانين 
ذات ال�سلة بالن�ساء، ي�سع الق�ساة في موقع “المتعّلم”3 ب�سبب اختالط “المعرفة”، في 
هذا المجال، بالمعتقدات والأفكار ال�سائدة. هذه الدرا�سة تكت�سب اأهميتها في �سعيها 

نحو تقديم معرفة في هذا المجال.

لم تذكر الماّدة الـ20 من القانون 2014/293 طبيعة التاأهيل؛ لكن، وفي نقا�س غير ر�سمي مع مديرة   1
المحاكمات،  وثائق  ذكرتها  التي  الحكومية  غير  والأطفال”  للن�ساء  وا�ستغالًل  عنفًا  “كفى  منظمة 
تحديداً، بكونها الجهة الم�سوؤولة عن تاأهيل الجاني، تبّين اأن القائمين بالتاأهيل هم معالجون نف�سيون 

م�ستقّلون. ) في 22 ني�سان/اأبريل 2015(. 
اأقيم لمنا�سبة اإطالق الكتاب/الدليل المذكور في الهام�س الأ�سبق في بيت  في الحتفال/الندوة الذي   2
المحامي )بيروت، 1 ني�سان/اأبريل 2015( تكّلم القا�سي جاد معلوف – وهو القا�سي الأول الذي 
حكم ا�ستناداً اإلى القانون2014/293 – ليقول اإن ال�ستماع اإلى الجاني والتوا�سل معه اأمران مهّمان 
اإلى  الجناة  بع�س  مع  ل  تو�سّ بذلك  �سخ�سيًا،  قيامه،  لدى  واإنه  به”،  قام  ما  “اإفهامه خطورة  اأجل  من 

تراجعهم عن مواقفهم الدفاعية، بل اأف�سى ببع�سهم اإلى اعترافهم بخطئهم. 
يتعّين  لذا  ال�سابق.  الهام�س  في  المذكورة  الندوة  في   - م�سكوراً   – الق�ساة  اأحد  به  اعترف  ما  وهو   3
اإ�سهام في جعل الجتهاد  الدرا�سة  القانون الجتهاد في هذا المجال. هذه  المعنيين بتطبيق هذا  على 

المطلوب قائمًا على قاعدة معرفية.
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اإلى ذلك، فاإن التاأهيل، بق�سد الحماية الم�ستدامة، ينبغي اأن يكون قائمًا على اأر�سية 
علمية قوامها درا�سات ميدانية ت�ستطلع، في ما يعنينا في هذه الدرا�سة، اأحوال ممار�سي 
العنف عندنا: �سماتهم الديموغرافية والأ�سرية، �سحتهم النف�سية، توافقهم الجتماعي، 
تاريخهم ال�سلوكي والُجنوحي، اتجاهاتهم الجتماعية، والجندرية، �سمنًا، وت�سّورهم 
للحلول الممكنة لوقف العنف في اأ�سرهم اإلخ. اإن هذه الدرا�سات قمينة بجعل الق�ساة، 
والج�سم الحقوقي عامة، اأكثر اّطالعًا better informed، وت�سمح بتعيين فئات ممار�سي 

العنف المر�ّسحين للتاأهيل المذكور في الماّدة الـ20 من القانون 2014/293. 
الندم على  ُيبدي بع�س  – الذي ل  اأ�سرته  اإطار  العنف في  – ممار�س  فال�سخ�س 
اأفعاله العنفية، بل يقلل من فظاعة جرمه، مثاًل، م�سّرحًا اأن تعنيفه غير موؤٍذ، واأّن المراأة 
التي وقع عليها العنف هي الم�سوؤولة عن عنفه تجاهها، اأو اأنه يملك حقوقًا م�سروعة 
“واجباته”  بع�س  من  هو  تاأديبها  اأن  يرى  اأنه  اأو  الِجماع،  على  زوجته  اإجبار  في 
يتوّقف، على  لن  الزوج  ي�سّرح عنها... هذا  لعنفه قد  اإلخ من م�سّوغات  تجاهها 
لـمدة معينة،  له  العقاب وتجّنبًا  يتوقف خوفًا من  اأو قد  الأرجح، عن ممار�ساته، 
ي�ستعيد بعدها �سيرته ال�سابقة. وهو، لذلك، يحتاج اإلى التاأهيل، اأو قل: هو بحاجة 
اإلى  اإيجابية قد تدفعه  لديه �سدمة  العقاب  اأحدث  الذي  اأكثر من ذاك  التاأهيل  اإلى 
اأفراد الأ�سرة، وُتف�سي به  التاأّمل في تداعيات ممار�ساته العنفية على المراأة اأو على 

اإلى تعديل تلك الممار�سات. 

من اأجل �سورة اأو�سح 

اإن نظرة اإجمالية على الدرا�سات الميدانية التي ُنّفذت في العقدين ال�سابقين1 في لبنان 
ت�سير اإلى عناية غير قليلة اأْولها منّفذوها للمعنَّفات/الناجيات/الم�ستفيدات من خدمات 
المنظمات غير الحكومية المعنية بالعنف �سد الن�ساء عندنا. وفي اأكثر هذه الدرا�سات 

اأنظر، مثاًل، الدرا�سة الببليوغرافية – الجزء الأول من )بي�سون، 2010(، والببليوغرافيا على موقع الـ  1
UNFPA على الو�سلة:

Louise Wetheridge and Jinan Usta (2010), Review of Gender- Based Violence research in 
Lebanon, UNFPA, Beirut @
http://www.unfpa.org.lb/Documents/4-Review-of-GBV-Research-in-Lebanon.aspx 
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واأي�سًا  والأ�سرية،  والديموغرافية  ال�سخ�سية  العنف  ممار�س  ل�سمات  تف�سياًل  نجد 
لتجاهاته وتفا�سيل �سلوكه العنفي وقيمه الحاملة لذلك العنف اإلخ... وكلها من وجهة 
نظر الن�ساء المعنَّفات ووفق اختباراتهن للعي�س معه، وفي اإطار انتظاراتهن وتوقعاتهن 
لطبيعة العالقة بينهن وبين ممار�سي العنف عليهن. لكننا ل�سنا على علم بوجود اأبحاث 
ميدانية عندنا حاولت درا�سة اأحوال الرجال، ممار�سي العنف،1 من منظورهم الذاتي؛ 
فبخالف ما جاء على ل�سان الن�ساء المعّنفات، فاإننا نجهل روايات الرجال ال�سخ�سية 
عن ممار�ساتهم العنفية. اأي، اإننا ل نملك اإجابات الرجال، ممار�سي العنف اأنف�سهم، 
عن الأ�سئلة المرتبطة بالموا�سيع ذات ال�سلة. هذه الموا�سيع هي التالية: تعريفهم عن 
اأنف�سهم وت�سوراتهم ب�ساأن م�سارات حيواتهم واأحوالهم ال�سخ�سية والأ�سرية والعالئقية، 
رواياتهم الخا�سة للعنف الذي يمار�سونه في اإطار اأ�سرهم، اتجاهاتهم نحو المراأة ونحو 
العنف، ت�سوراتهم واتجاهاتهم نحو الحلول القائمة والمت�سّورة لأحوالهم، موقفهم 
الدولة في المجال الأ�سري، وغير ذلك من موا�سيع2 تفيد درا�ستها في  من تدّخل 
ُبل الحّد منه،  توفير �سورة اأكثر اكتماًل لمو�سوع العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن، ول�سُ
من تلك التي ح�سلنا عليها حتى حينه، عبر م�ساءلة ال�سحايا/الناجيات في اأبحاثنا. اإن 
اكتمال ال�سورة المطلوبة با�ستمال الرجل في الأبحاث حول المو�سوع لي�س ترفًا 
فكريًا بل �سرورة يمليها تطبيق القانون المذكور بطريقة تخّفف اإلى الحّد الأدنى من 
عثرات مرتقبة بفعل تدّخل الق�ساء المدني للمّرة الأولى في مجال الحياة الأ�سرية من 

بابه الوا�سع. 
هذه الدرا�سة تطمح لالإ�سهام في الإ�سافة اإلى المخزون المعرفي للمعنيين بمو�سوع 
والق�ساة  )الم�سّرع  الحقوقي  الج�سم  هم  هوؤلء  اأ�سرهن:  في  الن�ساء  �سد  العنف 
والمحامون(، الموؤ�س�سات الحكومية والمنّظمات غير الحكومية المعنية بمو�سوع 
العنف �سد الن�ساء، المعالجون النف�سيون والمر�سدون النف�سانيون اإلخ، )بل والدينيون 

اأن عدداً من المنظمات غير الحكومية عندنا قد جعلت الرجال عاّمًة من بع�س  هذا، والجدير ذكره   1
فر�سة  وّفرت  اأو  الن�ساء،  �سد  العنف  مناه�سة  م�سعى  في  منا�سرتهم  لك�سب  �سعيًا  الم�ستهدفة  فئاتها 
للرجال الراغبين بعالج نف�سي مجاني قوامه �سبط الغ�سب اأو “اإدارته”. ول نعلم اإن كان هذا التوّجه 
لدى المنظمات قد ا�ستمل على الرجال ممار�سي العنف اأم اأنه يخدم الرجال عامًة. انظر و�سفًا لهذه 

البرامج ومخرجاتها على المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات.
انظر الملحق رقم 1.  2
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ممن يرغبون في ذلك(، اإ�سافًة اإلى الباحثين الجتماعيين؛ اأي، كّل َمْن ِمْن �ساأنه اأن يجعل 
قرارات الأ�سخا�س، ذات ال�سلة بالعنف �سد الن�ساء، قائمة على المعرفة المو�سوعية/

الميدانية، ل على المعتقدات والقيم والتجاهات وال�ستدلل المنطقي، ح�سراً. 

البحث وطريقته 

تو�ّسلنا، في هذه الدرا�سة، الطريقة النوعية qualitative method، معتمدين المقابلة غير 
المقّيدة التي يطلقها �سوؤال/طلب وحيد1 �سعيًا للح�سول على معلومات عن موا�سيع 
ت�ستطلع اأحوال المبحوثين. ونحن طرحنا اأ�سئلة، قمنا بتوليدها من كالم المبحوث/

اأق�سو�ساته anecdotes. وتداركًا لإغفال المبحوث معلومات نجدها �سرورية لر�سم 
�سورة اأكثر اكتماًل لأحواله لجاأنا، في مقابلة ثانية، اإلى “المقابلة �سبه المقّيدة” م�ستعينين 

بجردة من الموا�سيع على نحِو ي�سمل المعلومات المذكورة. 
ب�سبب جّدة معالجة المو�سوع عندنا، يبدو لنا اأن اعتماد الطريقة النوعية هي طريقة 
مالئمة لَغَر�س البحث؛ فهي ت�سمح با�ستك�ساف مجال، تعّرفنا عليه �سابقًا، من منظور 
اإلى  اإن الطلب  الناجية، ون�سعى للتعّرف عليه من منظور ال�سخ�س الجاني.  ال�سحية 
ممار�سي العنف ال�ستجابة لطلب رواية اختباراتهم بمثابة ا�ستدعاء لإجابات حّرة من 
قيود قد ت�سعها اأ�سئلة معّدة �سلفًا على المبحوث؛ هكذا، يقترب الكالم المر�سل بحرية 
من كونه معّبراً عن واقٍع لحال نحاول تلّم�س معالمه. اإن محاولة اإطالق اإجابة حّرة 
 socially desirable لدى ال�سخ�س/المبحوث ل تخّفف ال�ستجابات المرغوبة اجتماعيًا
لديه فح�سب، بل اإن هذا الإطالق اأي�سًا بمثابة كبح لـ“تدّخل” الباحث/القائم بمقابلة 
المبحوث وتحوير م�سار اتجاهاته البوؤر التي “تهّم” الباحث اأكثر من كونها محورية 
في فهم المبحوث )اأو ربما يرتاح اإليها الباحث لأنها األيفة(؛ وذلك �سعيًا للح�سول على 
احتمال اأكبر ل�سدق رواية الزوج لمعي�سه واختباره للعنف الذي اأّدى به اإلى المثول 
اأمام الق�ساء/التما�س الم�ساعدة النف�سية. ويمكن بوا�سطتها ر�سد مقاومة المبحوث من 

ْلْت اإلى الق�ساء/ لي�س عم تح�سر جل�سات تاأهيل/  الطلب: “بركي بتخّبرنا �سو �سار معك... كيف ْو�سِ  1
لي�س عم ت�سوف المعاِلج النف�سي؟” )ح�سب الحالة(.
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اأجل �سْبر probe مجالت في ذلك المعي�س غير المرغوب الإف�ساح عنها، �سراحة. 

الرجال/الأزواج من هم؟
تاأّلفت عينة الدرا�سة من اأحد ع�سر رجاًل توّزعتهم فئتان:

“عدم  الم�ستعجلة بوجوب  اأحكامًا من ق�ساة الأمور  تلّقوا  اأزواج  ت�سعة منهم   ·
التعّر�س” لزوجاتهم، وبترك منزل الزوجية لفترات متفاوتة. وبع�سهم نال، اإ�سافًة اإلى 
ما �سبق، حكمًا بوجوب الخ�سوع لجل�سات تاأهيلية، برعاية منظمة غير حكومية معّينة، 

ومتابعتها. 
والثنان الآخران لم يتعّر�سا لأي �سكوى جزائية من الزوجة؛ هما تقّدما طوعًا   ·

للعالج النف�ساني رغبًة منهما في التخّل�س من ال�سلوك العنفي تجاه زوجتيهما. 
الرجال من الفئة الأولى ح�سلنا على اإحداثياتهم من ملّفاتهم، وتولّت الت�سال بهم، 
تلفونيًا، المحامية الم�ساركة في العمل الميداني لهذه الدرا�سة. وقد اأُعلموا باأهداف 
الدرا�سة وتلّقوا وعداً بال�سرية، فقبل اأكثرهم الم�ساركة فيها. اأما الت�سال بالفئة الثانية 
فقد جرى عبر اإحدى المعالجات النف�سيات العامالت في “مركز الرجال”1 في منظمة 
“اأبعاد – موارد للم�ساواة الجندرية” التي عر�ست لبع�س ملتم�سي م�ساعدتها النف�سانية 

هدف الدرا�سة، فتطّوع ق�سٌم منهم لإجراء المقابلة، بال�سروط نف�سها.
وجرى الكتفاء بت�سعة رجال من الفئة الأولى، وباثنين من الفئة الثانية. اإن تحديد 
عدد المبحوثين يعود في الدرا�سات، التي تتو�ّسل المنهج النوعي، اإلى تقدير الباحث2، 

“مركز الرجال” يوّفر  اأن  “اأبعاد - موارد للم�ساواة الجندرية” غير الحكومية  جاء على موقع منظمة   1
خدمات الدعم النف�سي - الجتماعي لأي رجل من اأي جن�سية كانت على الأرا�سي اللبنانية ب�سورة 
�سرية ومجانية؛ وذلك في م�ساحة اآمنة ت�سّم مهنيين نف�سيين لتقديم اأ�سكال الدعم النف�سي الهادف اإلى 

تحقيق عالقات بين الثنائي، وبين اأفراد الأ�سرة، خالية من العنف. 
http://abaadmena.org/documents/men_center_brochure.pdflv :للمزيد انظر الو�سلة

لّما كان البحث النوعي ل يّدعي اأن المفردات المدرو�سة في اإطاره تمثل المجتمع الذي تنتمي اإليه هذه   2
ل اإليها على التعميم على ذلك المجتمع، فهو غير معني، اإذاً،  المفردات، ول بقدرة نتائجه التي تو�سّ
بـ“�سدقية” نتائجها “حتى عتبة احتمال معّينة”، كما هي حال الأبحاث الإمبيريقة emperical، مثاًل. 
من هنا فاإن عدد المبحوثين ل يخ�سع لقواعد �سبه مر�سومة ول هي محددة برغبة الباحث، في الو�سول 

اإلى العتبة المذكورة تلك. 
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الثقة في تقرير تعيين عدد  الباحث المرجع  النوعية يكون  اإطار الأبحاث  اأ�سا�سًا. في 
مفردات عّينته، لأنه الأكثر قدرًة على تقدير حجم المخرجات “الخام” في بحثه التي 
بو�سعه اإدارتها ومعالجتها في اإطار منطلقاته النظرية واأهداف درا�سته. فـ“الإغراء” الذي 
لها  يتعّر�س له الباحث للم�سّي قدمًا في اإ�سافة معطيات جديدة على المادة التي ح�سّ
يلجمه – اأو ينبغي اأن يلجمه – تقديره لقدرته على معالجة هذه المعطيات دون “الغرق” 
في وفرتها. اإن حجم المادة المذكور يرتبط، بدوره، ارتباطًا وثيقًا بـ“نوعية” النتائج 
التي توّفرها له و�سيلته البحثية، تباعًا؛ فيتعّين عليه، عبر “ا�ستدعاء” خبرته البحثية وحد�سه 
معًا، التاأّمل الم�ستمر في ال�سلة القائمة بين حجم المادة المخرجة، ونوعيتها، لتقدير 
اإمكانها جالء الظاهرة المدرو�سة، وا�ستكمال �سورة هذه الظاهرة في المعالم المتنّوعة 

التي ُتبرزها الحالت المنفردة – قيد الدر�س. 
هذه،  درا�ستنا  في  جاء،  المبحوثين  عدد  تحديد  فاإن  عملية،  نظر  وجهة  من 
العّينة،  باأفراد  الت�سال  عملية  عن  الناجمة  ال�سعوبات  حجم  مع  عك�سًا  متنا�سبًا 
وحيازة قبولهم وتعيين المواعيد معهم، ومتنا�سبة طرداً مع ال�سروط المتوافرة لهذه 
المر�سودة  الموارد  وحجم  البحث،  لإنجاز  المر�سودة  الزمنية  المّدة  الدرا�سة: 

لتنفيذها. 
من نافل القول، اإن عّينة هذه الدرا�سة مالئمة convenient للدرا�سة وهي غير ممثلة 
العلوم الجتماعية )طبقة اجتماعية، منطقة جغرافية  لأي فئة اجتماعية معتمدة في 
معّينة، طائفة، اإلخ(1. هم “ُوجدوا” في العّينة لأنهم وافقوا، لدى الت�سال بهم، على 
ال�ستراك في البحث، ر�سدنا بع�سها في اأ�سئلتنا. خال�سة القول، اإن المبحوثين الأحد 
اأ�سرهم في  ع�سر الذين قابلناهم ل يمّثلون الأزواج الذين يعّنفون زوجاتهم في اإطار 

مجتمعنا اللبناني.
اإجراء بحث ل ي�سعنا تعميم نتائجه؟ الإجابة  اإذاً من  الفائدة  قد يت�ساءل �سائل: ما 
جاهزة لدى الباحثين عندنا. اإن ح�سر الأبحاث في بالدنا بالأبحاث التمثيلية بمثابة 

العلمية من بين   randomization الع�سواأة  اإليها، وفق طريقة من  ينتموا  العّينة لم  اإن مفردات هذه  اأي،   1
مجتمع population متوافر، اأو جرى تعيين مفرداته كّلهم، بحيث تكون كّل مفردة فيها لها الحظ نف�سه 

بالنتماء اإلى العّينة. 
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ال�ستنكاف عن البحث، وذلك لأ�سباب ل َيَد للباحثين فيها1. بالرغم من ذلك، فاإن 
اأبحاثًا ل تزال تجرى في بالدنا، لأننا محتاجون اإلى توفير اإجابات عن اأ�سئلة ُتطرح 
ل اإجابات  علينا. فاإذا لم تكن تلك الإجابات نهائية وغير مكتملة عنا�سرها، فاإننا نح�سّ
موقتة وجزئية، ريثما ن�ستطيع الح�سول على اأف�سل واأ�سمل منها. والبحوث النوعية على 
اأنواعها، كما هي اأحوال البحوث الَمْقَطعية cross-sectional اإلخ، تمّثل بدياًل وت�سمح 
نتائجها ب�سوغ فر�سيات هي بمثابة اإجابات جزئية وموقتة عن اأ�سئلة راهنة؛ اأي اأننا، 
عبر اإجراء بحوث، واإن غير نهائية النتائج، نعمل على مقاربة الم�سكلة المطروحة علينا 
 common ال�سائع والمتداول  القائمة على  اأكثر ا�ستنارًة، مقارنًة بالمقاربات  بمعرفة 
اليقين  ب�سبب  اأقّله  الأحيان،  اأكثر  في  اإلى �سدقها،  الركون  يمكن  – التي ل   sense

م “المعرفة” ذات ال�سلة بالن�ساء  الُمريب الُم�سَبغ عليها. هذا اليقين الكاذب الذي ي�سِ
وب�سوؤونهن، في اأحيان كثيرة. 

المقابالت وطريقة اإجرائها
جرى اللقاء مع المبحوثين في مقابلة فردية. ت�سعة من هوؤلء جَرت مقابلتهم في مقّر 
المنّظمة غير الحكومية “اأبعاد – موارد للم�ساواة الجندرية”، راعية هذه الدرا�سة، فيما 
طلب اثنان اأن يكون اللقاء في موقع منا�سب لهما ي�سهل و�سولهما اإليه. ولّما ا�سترط 
المبحوث الأول اأن تكون المحامية موجودة في المقابلة مع الباحثة، ارتاأينا اأن تجري 

اإذ اإن اإجراء بحوث تمثيلية للمجتمعات المدرو�سة population يفتر�س تعيينًا وا�سحًا لتلك المجتمعات.   1
فاإذا �ساء باحث في اأحد البلدان ال�سناعية، مثاًل، اإجراء بحث في مجتمع الأزواج المعّنفين لزوجاتهم 
في اإطار اأ�سرهم، والذين نالوا حكمًا بمنع التعّر�س – اأي تمامًا كما هي حال ت�سعة من اأفراد عينتنا، 
الأ�سخا�س  مفرداته/  كافة  واإحداثيات  اأ�سماء  على  والح�سول  تمامًا!  المدرو�س محّدد  المجتمع  فاإن 
في منطقة معّينة متوافر في اأر�سيف القوى الأمنية المحلية اأو المركزية - بح�سب الحالة. وهذا متاح 
للباحثين الحا�سلين على اإذن من الهيئة الحكومية – الأكاديمية - العلمية الخا�سة الموكل اإليها توفير 
الإذن للباحث – بعد درا�سة م�سروعه للتاأكد من اأنه ل ينافي اأخالقيات البحث. هكذا ي�سع الإح�سائي 
هذا  ليبا�سر  الباحث،  قبل  من  بها  المرغوب  الع�سواأة  لطبيعة  خا�سعة  ع�سوائية  عّينة  �سحب  المكّلف 
للو�سف والحكم  نتائجه  واإلى �سالحية  بحثه،  عّينة  تمثيلية  اإلى  البال  بحثه مطمئن  اإجراء  في  الأخير 
وال�ست�سراف والتنبوؤ و�سواب المقترحات اإلخ. هل من �سرورة للقول باأن هذه لي�ست حالنا في هذه 

البالد؟
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اأجل توحيد  الباحثة )كاتبة هذه ال�سطور( والمحامية المذكورة كّل المقابالت من 
الو�سعية “الإن�سانية” المحيطة بالمقابالت. وافتتحت المقابلة بتقديم البحث والتعّهد 
بالحيادية، )انظر الملحق الرقم 1(. وتال ذلك توقيع الباحثة وثيقة التعّهد بالحفاظ على 
ال�سّرية، والتوقيع من جانب المبحوث على ورقة توؤّكد قبوله اإجراء المقابلة وت�سجيل 
مجرياتها. ومن ثّم تقّدمت كاتبة هذه ال�سطور بجملة وحيدة تطلب فيها – كما ذكرنا 
�سابقًا – اأن يق�ّس علينا المبحوث روايته للم�سار الذي اأّدى به اإلى المحكمة، اأو اإلى 
النف�سية، بح�سب الحالة. وا�ستجاب ت�سعة من المبحوثين لطلب  التما�س الم�ساعدة 
ت�سجيل المقابلة، فيما رف�س اثنان. فا�ستعي�س عن الت�سجيل بالكتابة، التي حاولنا اأن 
تكون دقيقة، دون اأن نوّفق دائمًا. في نهاية الجل�سة طلبنا اإلى كّل المبحوثين اللقاء مرًة 
ثانية، فا�ستجاب الجميع با�ستثناء واحد. وقد كان اللقاء في المرة الثانية مفيداً، وخا�سة 
بالن�سبة للمبحوثين اللَذين رف�سا الت�سجيل من اأجل ا�ستكمال بع�س المعلومات. هكذا، 
ا�ستر�سل المبحوث في الكالم دون تدّخل منا، اإل لال�ستعالم حول نقاط بدت لنا غير 

وا�سحة في كالمه. 
في اللقاء الثاني، جلب المبحوث، ا�ستجابًة لطلبنا منه، وثائق1 من ملّفه، وجرت تعبئة 
ال�ستمارة2 التي تحوي بع�س الأ�سئلة/الموا�سيع من اأجل ا�ستكمال الح�سول على بع�س 
المعلومات التي بدت لنا �سرورية لفهم اأف�سل للزوجين، وللدينامية الأ�سرية التي تحكم 
لنا فيها  عالقتهما معًا. في هذه المقابلة الثانية قمنا بالت�سجيل لمن �سمح لنا به، وقد ح�سّ
معلومات اإ�سافية بنتيجة التداعيات التي اأطلقتها الأ�سئلة، و�سمعنا فيها، اأي�سًا، ا�ستعادة 
لأق�سو�سات رواها المبحوث في المقابلة الأولى، حرفيًا غالبًا، وببع�س التعديل، اأحيانًا. 
اإلى ذلك، فقد جرى تفريغ المقابالت واأتلف الت�سجيل، ثم اأُتلفت ن�سو�س التفريغ بعد 

ال�ستفادة من م�سمونها، حر�سًا على ال�سّرية التي ُوعد بها المبحوثون. 
ن�سير اإلى اأن بع�س الأزواج الرواة عّبروا عن “�سرورهم” للقائنا من تلقاء اأنف�سهم. 
فيما اأجاب الآخرون عن �سوؤال طرحناه في نهاية المقابلة: “لماذا قبلتم مقابلتنا؟”. الكّل 
عّبروا عن رغبتهم في الكالم، وعن حاجتهم اإلى “اأُذن” ُت�سغي لما يرغبون في قوله. اأحد 

)تقرير  المرفقات  من  وغيرها  المذهبية،  المحكمة  في  اأجريت  التي  تلك  خا�سًة  المحاكمة،  وثيقة   1
الطبيب ال�سرعي، مثاًل(.

انظر الملحق الرقم 2.  2
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هوؤلء، مثاًل، يرغب في اإ�سماعنا واإ�سماع العالم روايته... لأنه “مظلوم”. يقول: “اأريد اأن 
اأفّرج عن هّمي. اأرغب في اإظهار الرجل على حقيقته. نحن ل�سنا وحو�سًا. هناك رجال 
مظلومون، ومن المحتمل اأن يكون الظلم الذي وقع عليهم يفوق ما تعّر�ست اأنا له”. 
واآخر، عّلق على قولنا باأن المقابلة �ستحفظ �سّرية المبحوث م�سّرحًا اأنه غير مباٍل بال�سّرية، 
بل باإمكاننا ا�ستخدام ا�سمه الحقيقي... هو يرغب في اإ�سماع �سوته للجميع لـ“التعبير 
عن حقوقه”. وثالٌث اأعجبته فكرة “ال�ستماع اإلى الطرف الثاني” في النزاع القائم بينه 
وبين زوجته، فلّبى الدعوة من اأجل “تظهير ال�سورة” الكاملة، تحديداً. فيما عّبر رابٌع عن 
�سكره لتوفير فر�سة ت�سمح له بالبْوح؛ وهي فر�سة رغب فيها دائمًا ولم تكن متوافرة له.

هذا الكتاب

بعد هذه المقّدمة، يتاأّلف هذا الكتاب من اأق�سام ثالثة:
في الق�سم الأّول من هذا الكتاب َثْبٌت بكّل )اأو تقريبًا كّل( ما قاله هوؤلء، بعد �سوغه 
في ن�سٍّ مت�ساوق، بحيث ي�سع القارئ فهم ما يقال؛ وذلك درءاً لوقوعه في الختالط 
الذي �ساد كالم مبحوثينا، غالبًا. هذه الروايات هي بمثابة المادة الخام التي اأن�ساأنا عليها 
تحليلنا، والتي ت�سمح للقارئ بتج�سيد نتائج هذه الدرا�سة وتحليلنا لمدلولتها في كالم 

المبحوثين، وفي اأق�سو�ساتهم المروية.
يلي الق�سم الأول ق�سٌم ثاٍن، وفيه عر�ٌس للنتائج في ف�سلين. يتناول الأول ال�سمات 
الديموغرافية للمبحوثين والمعاني المت�سّمنة في تنّوعها. فيما نعمل في الف�سل الثاني 
روايات  من  المتجّمعة  المعطيات  في  البارزة  الثيمات/المدارات  ا�ستخراج  على 
المبحوثين لأحوالهم. في ف�سٍل ثالث من هذا الق�سم محاولة لقراءة نتائج هذه الدرا�سة 

مقارنًة بالأدبيات ال�سابقة المنتجة عندنا حول العنف �سد الن�ساء.
الت�سمينات  يتناول الأّول  لة في ف�سلين:  النتائج المح�سّ الثالث نناق�س  في الق�سم 
implications العالجية – النف�سية لهذه النتائج، ويتناول الثاني ت�سميناتها الق�سائية وتلك 

المتعّلقة بم�سوؤولية الدولة والمنظمات الن�سائية العاملة على مناه�سة العنف �سد الن�ساء. 
ونختم ببع�س التاأّمل بحدود هذه الدرا�سة واآفاقها.
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كيف يُقراأ هذا الكتاب؟
لمن يرغب في اأن تتج�ّسد نتائج هذا الكتاب في كالم حّي وملمو�س، �ستكون قراءة 
“الم�ستعجل”  اأما القارئ  متاأّنية للمقابالت كّلها )الق�سم الأّول( عونًا له على ذلك. 
في�سعه القفز عن الق�سم الأّول منه )تلخي�س المقابالت وتبويبها( والتوّجه، بعد هذه 
اأثبتنا الأو�ساف الديموغرافية للمبحوثين  الثاني حيث  اإلى الق�سم  المقّدمة مبا�سرًة، 
ومقارنة  المقابالت،  من  ا�ستخرجناها  التي  themes/المدارات  الثيمات  اإلى  اإ�سافًة 
 – الثالث  اإلى الق�سم  ثّم  نتائجنا مع الأدبيات المنتجة حول المو�سوع عندنا، ومن 

موقع نقا�س النتائج العاّمة والتو�سيات، و�سوًل اإلى الخاتمة. 





الق�سم الأّول 

الرجال يتكّلمون
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تمهيد: الأزواج – الأفراد

الدرا�سة، فرداً  اإطار هذه  قابلناهم، في  الذين  كان كّل واحد من الأحد ع�سر رجاًل 
بالآخرين في مالمح رئي�سية من �سخ�سيته؛  ال�سبه  قليل  الواحد منهم  لنا  بدا  فريداً. 
الأمر الذي جعلنا نطلق على كّل واحٍد من هوؤلء �سفة، وجدناها تعّبر عن “عقدة” 
رئي�سية، تلتقي عندها اأحواله المحّركة ل�سلوكه العنفي؛ وذلك وفق كالمه ال�سريح، 
تحديداً. هذه الأ�سماء كانت عناوين لرواياتهم. العناوين/الت�سميات، وي�سبقها ا�سم 

م�ستعار للمبحوث – ل يحمل اأية دللة – هي التالية:
خليل: “الذات المتوّرمة”، 

نزار: “الأبوة الطاغية”،
جميل: “عقوق ونبذ”،

جان: “تعقيد اأ�سري/تعقيد مجتمعي”،
عادل: “المبالغة المريبة”،
�سمير: “الرجولة الزِلقة”،

يا�سر: “الرغبات المتاأرجحة”، 
نعيم: “اإنكار وتجاذب”، 

جورج: “ع�سق واإفال�س”، 
منير: “ثنائي غير تقليدي – معتقدات جندرية تقليدية”،
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فّواز: “حياة قليلة وم�ستقرة”.
اإن اعتماد ت�سمية لكل حالة بمثابة ت�سديد اأردنا، عبره، اإبراز فرادة كّل حالة وتمّيزها. 
لكن اإطالق ت�سمية على كّل واحد من مبحوثينا ل يعني اأنه ينفرد في ال�سمات المت�سّمنة 
اأو اتجاهات، كّل واحد من مبحوثينا  اإذ يكاد �سلوك،  الرئي�سية؛  “عقدة” روايته  في 
يّت�سف بعدٍد من هذه ال�سمات، اإن لم نقل اأكثرها. لكن من “ا�ستحق” هذه الت�سمية، 
كانت مظاهرها في روايته �سافية على نحٍو تغّلبت فيه، تواتراً وحّدًة، على المظاهر 
“توّرم الذات”، و“التجاذب” كان �سمة  الأخرى. فخليل، مثاًل، ل يحتكر ظاهرة 
الم�ساعر والمعتقدات لدى الأكثرية، ل لدى نعيم فقط. والمرّكب “الرجولة” والحيرة 
في التعامل مع تقّلباته، واإن طغى بو�سوح لدى �سمير، فهو ثيمة عاّمة. وتوافر المال 
و“غيابه” محّرك للم�ساكل وللعنف في ال�سراكة الزوجية دائمًا تقريبًا، ل لدى جورج 

وحده، حيث بدت عظيمة التاأثير، اإلخ. 

الرجال يتكّلمون... بطريقة مفهومة 

ن�سير اإلى اأنه، حين جرى تفريغ المقابالت، بدا وا�سحًا لنا اأن كالم المبحوثين كان 
التعبير المت�ساوق والمن�سبط،  اإلى  بـ“التداعي الحر” free association منه  اأكثر �سَبهًا 
/م�ستمٍع غير مّطلع على خلفية ما يقال. هكذا، تخللت  اأو حتى المدِرك لوجود متلقٍّ
الرواية جمٌل غير منتهية، واأخرى خلت من فاعل اأو مفعول به لفعٍل )اأو بالعك�س( اأو 
اأو  من خبر لمبتداأ )اأو بالعك�س(. وتمازج في الجملة الواحدة الو�سف بالأحكام، 
بالمواقف اأو بالتهديد اأو بال�ستائم... و�سمعنا، لدى بع�سهم، دون اإنذار، حوارات بين 
المبحوث واأ�سخا�س اآخرين من الأ�سرة، اأو من خارجها. كانت هناك تعابير �سريحة، 
ولجاأ بع�سهم اإلى ال�ستعارات والت�سبيهات؛ لكن ما بدا لنا الأكثر بروزاً في روايات 
الرجال كانت الأق�سو�سات التف�سيلية حول اأمور وحوادث �سعب علينا، حين اإجراء 
المقابلة، و�سعها في �سياق المو�سوع الرئي�سي للكالم. هي ُذكرت، على الأرجح، 
اآخرين،  تحّلي  اأو  تحّليه،  لتاأكيد  اأو  حّجة  اإثبات  اأو  روايته،  في  “نقطة ما”  لتو�سيح 

ب�سفة معّينة، اإلخ.
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�سياغته  اأعدنا  المبحوثين،  هوؤلء  كالم  اإلى  اإحالة  الن�ّس  في  اأثبتنا  حين  ونحن، 
بالف�سحى محاولين الإبقاء، قدر الم�ستطاع، على المعنى المق�سود، وعلى ال�سحنة 
النفعالية الملحقة به. اإلى ذلك، اندرج كالم الأزواج المبحوثين، بكّل اأ�سكاله، تحت 
عناوين فرعية. هذه العناوين لم تكن نف�سها في كل الحالت، بل جاءت متنا�سبة مع 
التي انعقدت حولها روايات كّل واحد منهم. فحيث  تباين المحاور والهتمامات 
كانت “العالقة مع الأهل” مهيمنة على عالقة الثنائي، بدا �سروريًا اأن نفرد فقرة خا�سة 
لو�سف هذه العالقة. وحين كان “العنف الكالمي” �سفة غالبة في التبادل العالئقي بين 

الزوجين، احتلت العبارة عنوان فقرة في �سرد الحالة اإلخ.
اأخيراً، وفي مطلع كّل رواية اأثبتنا بطاقة المبحوث ال�سخ�سية1 وفقرة ت�سف ما بدا 
لنا اأنه يمّيز هذه ال�سخ�سية وي�سّوغ لإطالق الت�سمية على رواية المبحوث، في الوقت 

نف�سه.

حفاظًا على �سرية المبحوث ال�سخ�سية الموعودة، لم نذكر المهنة بالتحديد، ولم نذكر البلدة، ول حتى   1
الق�ساء – مكان ال�سكن والولدة – مكتفين بذكر المحافظة. 
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خليل )ا�سم م�ستعار(

بطاقة �سخ�سية

زوجة خليلخليل
اللبنانيةاللبنانيةالجن�سية

4438العمر

2821 �سنة�سن الزواج

الم�سلمةالم�سلمةالطائفة التي ولد فيها
الجنوببيروتالمحافظة التي ولد فيها

بيروتبيروتالمدن/القرى التي عا�ش/ن�ساأ فيها
بيروتبيروتمكان ال�سكن الحالي

خا�سةمجانيةالمدر�سة/المدار�ش التي در�ش فيها
لة غير محددالرابعة المتو�سطةعدد �سنوات الدرا�سة/ال�سهادة المح�سّ

المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

�سائق خا�س

مهنة حرة

ل مهنة

ربة منزل

ل حكم عليهااأمر ابتعاد ممدد
غير محددالج�سدي: جيدالو�سع ال�سحي

بح�سب تقرير الطبيب النف�سي: �سعوبة قليلة في النوم
ال�سرعي: منهارة نف�سيًا

تتناول م�سادات القلقيتناول البروتينات من اأجل تكبير ع�سالتهاإدمان )كحول/مخدرات/اأدوية(

�سالة/�سوم/ارتياد جامع )نادراً(، تعزية ممار�سة ال�سعائر الدينية/الجتماعية
غير محدد)دائمًا(

م�ساهدة التلفزيون، زيارة الأ�سدقاء، الممار�سات الثقافية
الريا�سة، الهرولة، )دائمًا(، �سبكات 

التوا�سل لجتماعي )اأبداً(
ت�ساهد التلفزيون )دائمًا(
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خليل 

الأنا المتورّمة

phenomenological امتالًء تامًا. هذه  خليل ذو ذات متوّرمة تمالأ عالمه الظواهري 
الذات ت�ستقطب كّل اهتمامه على نحٍو طفولي غير ماألوف في عالم الرا�سدين؛ ولعّل ان�سغاله 
برفاهه الخا�س ومحدودية موارده اأّديا به اإلى تجاهل حاجات اأ�سرته بالعناية ال�سرورية لبقائها، 
فلجاأ اإلى العنف لكبح تطلباتها. ومن الدلئل على توّرم ذاته عجزه عن التعاطف الوجداني 
مع زوجته؛ فهو ي�سّمي ال�سرب المبرح الذي ي�سومها اإياه “�سفعة” ل ت�ستوجب الت�سريح 
عنها. اإلى ذلك، فهو اإذ ي�سرب زوجته ويمار�س �سلطته الذكورية عليها، يخاف �سلطة الق�ساء 

التي لجاأت اإليه لمنع عنفه عنها. 
في اأدبيات علم نف�س الجريمة، وحيث الجريمة هي عنف �سد الن�ساء في اإطار اأ�سرهن، 
تبدو حالة خليل نموذجية لتطبيق قانون يحمي الن�ساء من العنف الأ�سري؛ هذا القانون كابح 
لعنف اأ�سخا�س من طراز خليل. لأن ذوات هوؤلء المتوّرمة تمنع عنهم التعاطف الوجداني 
مع �سحاياهم، وتوعيتهم على ذلك تبقى، في الغالب ووفق الختبار، قليلة الأثر في �سلوكهم. 
اإذا خافوا من العقاب: عقاب يقع على ذواتهم  اإل  هوؤلء ل يتوّقفون عن ممار�سة العنف 
الأولى ومركز اهتماماتهم الرئي�سية. اإن عقاب هوؤلء باإبعادهم عن  ان�سغالتهم  – مو�سوع 
موا�سيع عنفهم، مثاًل، ل يحمي هوؤلء الموا�سيع من عنفهم فح�سب، بل لعله يمّثل �سدمة 
بنيان ذاته  يًا يعمل على خلخلة  اأن تكون حادثًا ر�سّ وجودية ونف�سية. هذه ال�سدمة ي�سعها 
المت�سّلب؛ الأمر الذي ي�سمح باإعادة بناء “ذات” اأكثر رحابًة تف�سح في المجال لـ“اآخرين 
مهّمين” للم�ساركة في حياته )الزوجة والأولد والأهل، مثاًل( و“ا�ستقبالهم” ليكونوا جزءاً 
“الطفل”  العالم على نحو يرتقي ب�سخ�سه من  في عالمه الظواهري، واإعادة ترتيب ذلك 
“الرا�سد” المنتبه والم�ستجيب لحاجات الآخرين المهّمين في محيطه  اإلى  المن�سغل بذاته 

الإن�ساني: زوجته واأ�سرته. 
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اأمام الق�ساء

في ملّف خليل الق�سائي اأنه، ومنذ اأن تزّوج، يتعّر�س لزوجته ولأولده )ولأّمه المقيمة 
مع اأ�سرته في البيت نف�سه( بال�ستائم وال�سرب. وقد ورد ذلك في ال�سكاوى والدعاوى 
المتعددة التي تقّدمت بها الزوجة لدى المخفر ولدى الق�ساء، والتي يعود بع�سها اإلى 
اإليها،  اأ�سيف  ال�سنوات الأولى لزواجهما، بجرم الإيذاء بال�سرب والتهديد بالقتل، 
اأخيراً، الطرد من المنزل الزوجي. وقد كان اآخر هذه ال�سكاوى في تاريخ تال ت�سديق 
القانون 2014/293، وفيه طلبت زوجة خليل، عبر وكيلها المحامي، اإ�سدار اأمر 
بتاأثير  التعّر�س لعاهة م�ستديمة  اأو  القتل  حماية وفقًا للقانون المذكور لأنها تخ�سى 
اأرفق المحامي المكّلف عنها تقارير من الأطباء  “على منطقة الراأ�س”؛ وقد  ال�سرب 
ال�سرعيين تثبت، بالتف�سيل، ال�سرر الناتج من العنف الج�سدي والنف�سي في كل مرة 

تعّر�ست فيها للعنف ال�سديد، الذي ا�ستدعى تعطياًل لمدد مختلفة. 
اأمر حماية للزوجة ولولديها ولحماتها المقيمين في �سكن  القا�سي1  اأ�سدر  وقد 
واحد؛ ويت�سمن هذا الأمر منع الُم�ستدعى من التعّر�س لزوجته، وولديه واأّمه، واإخراجه 
من منزل الأ�سرة لمدة اأ�سبوعين من تاريخ الإبالغ، ومنعه من دخوله خالل هذه الفترة، 
القابلة للتمديد، ومنعه من الإ�سرار بممتلكات زوجته وولديها وحماتها، وبالأثاث 
المنّظمة غير  اإلى ذلك، تكليف  الت�سّرف بها. ي�ساف  الم�ستركة، ومنع  وبالأموال 
الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق حكم القانون 293/ 2014 متابعة 
تطبيق القرار واإبراز تقارير دورية خالل فترة �ستة اأ�سهر من تاريخ القرار، واإلزامه التعاون 

مع المنّظمة وعدم التعّر�س لها اإلخ. 
في تاريٍخ لحق، ح�سر الُم�ستدعى مع محامَيين لي�سّرح اأمام القا�سي في المحكمة 
اأنه يريد  اأقوالها مح�س افتراء. كما اّدعى  اأنه لم ي�سرب زوجته ولم يتعّر�س لها واأن 
العودة اإلى المنزل ويريد العي�س مع زوجته، لم�سلحة الأولد، واأن ُينفق على اأ�سرته، 
لأن زوجته ل تعمل في مهنة خارج – منزلية. وقد تقّرر الترخي�س للُم�ستدعى بوجهه 

اأي�سًا القا�سية.  “القا�سي” نعني  اإننا حين نكتب  – اأي  اأي�سًا  “القا�سي” للدللة عن القا�سية  ن�ستخدم   1
وكذلك الأمر بالن�سبة اإلى المعالج النف�سي والمر�سد الجتماعي والمحامي اإلخ. وذلك لنفور �سخ�سي 
الأ�سماء هكذا  نهاية كّل واحد من هذه  المربوطة في  التاء  البع�س من جعل  يعتمدها  التي  ال�سيغة  من 

القا�سي)ة(، المعالج)ة(، المحامي)ة( اإلخ. 
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العودة اإلى المنزل الزوجي عند انق�ساء المهلة. وجرى تدوين تعّهده باأن يعي�س “ب�سكل 
طبيعي دون م�ساكل”؛ وقد كّلف، اإ�سافًة اإلى ذلك، باإبالغ المحكمة باأي م�ستجدات 

تح�سل معه داخل المنزل. 
ينام في �سيافة  التقيناه ما زال  اإلى المنزل الزوجي. كان حين  لكن خلياًل لم يعد 
اأحد اأ�سدقائه، اأو على المقعد في مكتب رب العمل الذي يعمل لديه �سائقًا و“مخّل�سًا 
للمعامالت” في الوقت نف�سه. وهو رّحب بطلبنا رواية ق�سته من اأجل اإجراء البحث؛ 
لكنه اأ�سّر على �سرورة وجود المحامية مع الباحثة لدى اإجراء المقابلتين لأنه يرغب في 
اإ�سماعنا واإ�سماع العالم روايته... لأنه “مظلوم”. و“اأريد اأن اأفّرج عن هّمي... اأرغب 
باإظهار الرجل بكونه لي�س وح�سًا”، وذلك لأن هناك رجاًل مظلومين وظلمهم يفوق ما 
تعّر�س له هو. اإلى ذلك، رف�س خليل ت�سجيل المقابلة وطلب من الباحثة كتابة ما يتلوه. 

بداية متعثّرة 

اإحدى ع�سرة �سنة. وحين تزوجا كان هو  اأنه اأحب زوجته على مدى  يروي خليل 
في �سن الثامنة والع�سرين وهي في �سن الواحدة والع�سرين. عار�س اأهلها زواجها منه 
وال�سبب، براأيه، لكونه “م�سلمًا” )يق�سد اأنه “�سّني”( من بيروت وهم على المذهب 
ال�سيعي من الجنوب. ويروي خليل زيارة اأمه واأخته لأهلها من اأجل طلب يد زوجته 
)“الُطلبة”( بتفا�سيل، ل تزال حّيًة في ذاكرته، يجدها تعبيراً بليغًا عن معار�سة اأهل 
بة من ِقبلهم. يقول: “حين  زوجته لذلك الزواج. وهذه تمّثلت ب�سلوكات غير مرحِّ
اإلينا  وقّدموا  ذلك،  تتوقف عن  فلم  مك�سيكيًا،  م�سل�ساًل  تح�سر  الأم  كانت  دخلنا 
اإنهم  اإذ  المرطبات باأقداح بال�ستيكية”. وقد واجهته عائلة حبيبته بمطالب تعجيزية 
طلبوا مهراً مقّدمًا قدره �سبعة اآلف دولر وموؤخراً قدره �سبعون األف دولر. ُرف�س 
الزواج  اأهلها لأنها كانت ترغب في  بيت  الفتاة/حبيبته هربت من  اأن  خليل؛ غير 
اأن �سلوكه فعل احترام لها  اأهلها م�ساًء، مفتر�سًا  اإلى  اأعادها  بالرغم منهم، لكنه  منه 
ولأ�سرتها؛ فتعّر�ست لل�سرب المبّرح على يد اأخواتها بنتيجة هربها؛ لكنه، وبتدّخل 
اأبيها وطلب عائلتها، عادت اأّمه لطلب يدها مرًة ثانية. وبعدها توافقت العائلتان معًا 
على مهر موؤّجل بقيمة خم�سة وع�سرين األف دولر. لم تُزر الزوجة اأهلها لمدة �سنة 
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ون�سف ال�سنة بعد الزواج لول تدّخل حماتها )اأّمه( طالبًة منها م�سالحتهم. وبقيت 
تتعدَّ  فلم  واأخواتها،  واإخوة زوجته  �سيئة معهم، ومع حماته خا�سًة،  عالقة خليل 
وكاأنه  ي�سعرونه  فهم  ال�سنوات.  الواحدة طيلة  اليد  اأ�سابع  المتبادلة عدد  زياراتهم 
“عدّو”، وهو ل يقبل دعواتهم على الأكل. ويقول اإن حماته تّتهمه باأن امتناعه عن 

الأكل عندهم �سببه اأنهم على المذهب ال�سيعي. 
في خالل المقابلتين اللتين اأجريتا مع خليل، تقّلب الرجل بين حالتين:

خليل “ال�سحية”

في حالة اأولى، ي�ستدعي خليل ال�سفقة على حاله وعلى م�سيره لأنه خ�سر ولَديه؛ وهو 
يّتهم زوجته اأنها تحّر�س عليه الولَدين اللذين ما عادا راغَبين في الخروج معه، وباتا غير 
واثَقين به ول ي�ستفقدانه وباتا يكذبان عليه، “وفي المرة الأخيرة التي دخلُت فيها اإلى 
البيت لم يبادرا اإلى ال�سالم علّي وكاأنني لم اأكن غائبًا”... و“اأّمهما جعلتهما �ساهَدين 
�سّدي في المخافر”. وخ�سر اأي�سًا منزله الذي اأن�ساأه ويملك ن�سبة/ح�سة من ثمنه مع 
اأخيه ال�سابط في قوى الأمن الداخلي الطامع في ا�ستمالكه كاماًل؛ فيتحالف مع زوجته 
وي�سهد �سّده في المخفر؛ ولدى التحّري من اأجل اأن يتخّلى لزوجته عن ح�سته في 

ة بعد طالقه من زوجته. منزله ال�سكني، في�ستري الأخ تلك الح�سّ
وهو ل يلقى الرحمة من زوجته، ول من اأهلها، الذين يطلبون منه اأن يطّلقها بعد 
اأن يدفع لها مهرها الموؤّخر، بالرغم من اأنهم مي�سورون، فيما هو ل يملك المال. وهو 
يطلب من ال�سامع اأن يوافقه على كونه قد بات خائفًا )كّررها في كالمه خم�س مرات( 
خا�سًة واأن زوجته تهّدده بعد كتابته التعّهد بـ“عدم التعّر�س” لزوجته. هي تقول له: 
“فلتتجّراأ على �سربي”. وهو يجد نف�سه في موقع الدفاع عن نف�سه با�ستمرار و“كاأنني 
هّر” )كّررها مرات ثالث(. وهو اإذ �سهد اأمام القا�سي اأنه لم ي�سرب زوجته واأنه �سحية 
افتراٍء مح�س، اإل اأنه، وفي معر�س التعبير عن تظّلماته، ولدى تعداد خ�ساراته، قال: 
“اأخرجوني من البيت. لماذا؟ من اأجل �سفعة واحدة؟ كّل الرجال ي�سربون زوجاتهم 
لكن هناك فروق في حّدة ال�سرب... اأنا – ل �سمح اهلل – اأنا لم اأ�سربها باآلة حادة، 

مثاًل”. في حالته هذه، يرى خليل اأنه �سحية. 
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خليل العدواني

وفي حالة ثانية له، ُي�سهر خليل وجهًا على قْدٍر غير قليل من العدوانية. فهو، واإن كان قد 
تعّهد، اأمام القا�سي، بعدم تكرار ما ح�سل وتاأكيده... “احترامي لزوجتي” واأنه “نادم 
جداً” على فعلته، وكما اأنه اأقّر في المحكمة اأنه يريد العودة اإلى المنزل العائلة واأنه يريد 
العي�س مع زوجته لم�سلحة الأولد، اإل اأنه حين قابلناه كان ل يزال خارج المنزل لأنه 
مرتاح في حالته الراهنة، با�ستثناء رغبته بوجود ولَديه معه؛ واأنه يكره زوجته ولم يعد 
يرغب فيها. واأنه في المّرة الأخيرة التي تركت فيها البيت لم يطلب اإليها العودة، بل 
اإن عديله هو الذي اأعادها اإلى المنزل. يقول: “لم اأعد راغبًا بامراأة تلجاأ اإلى المخفر 
كّلما �سفعتها”. ويقول اأي�سًا: “لو كنُت بعلبكيًا لكنُت قتلتها” )كذا(. وفي اآخر م�سكلة 
بينهما اأقّر باأن ال�سيطان يو�سو�س له؛ فهو، براأيه، “في داخلنا كّلنا”، وتاأتيه منه اأفكار 
تعّبر عن رغبته في موتها، بل في قتلها: “ليت زوجتي تختفي من الوجود”. اأو “اأفكر 
في قتلها... اأرغب في تقطيعها قطعًا قطعًا”. ول تقت�سر مظاهر عدوانية خليل على 
زوجته، بل ي�سمل رذاذها القا�سي )غير العادل في حكمه عليه(، والمنظمة التي خّولتها 
المحكمة متابعة ق�سيته )التي ل تفهم �سيئًا(، واأخاه )الذي ي�سعى لال�ستيالء على �سقته، 
فتحالف مع زوجته و�سهد �سده، بالرغم من اأنه كان �ساهداً على الم�سكلة الأخيرة، 
وراأى اأنه لم ي�سرب زوجته، بل اإنها ُجرحت من تك�سيرها الأغرا�س التي رمتها على 
الأر�س(. واأخوه – نف�سه – يلقى اّتهامًا اآخر؛ فهو – براأي خليل – عّرف زوجته على 
باإح�سار  النواب. الأخ المذكور تبّرع  المنّظمة المذكورة لكونه موظفًا في مجل�س 
البرو�سورات التي ُتر�سد الن�ساء المعّنفات اإلى هذه المنّظمة من مجل�س النواب )كذا(. 

الزوجة وم�سوؤوليتها

اإلى ذلك، فاإن خلياًل قّلما يحّمل نف�سه اأية م�سوؤولية عن الواقع الأ�سري الذي يعي�سه، 
ويرى اأن زوجته تتحّمل الم�سوؤولية كاملة )مئة بالمئة( عّما يح�سل بينهما. وم�سوؤوليتها 
ُتعزى اإلى اأمَرين: �سفاتها ال�سخ�سية التي لم تعد جيدة، كما كانت في الفترة الأولى من 
الزواج، حين كان يحبها، من جهة اأولى، وان�سياعها لتحري�س المغر�سين عليه، �سواء 
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كان هوؤلء من اأهله اأو من اأهلها، من جهة ثانية. 
بعد�سة خليل، فاإن زوجته تت�سف بما يلي: “لو قابلَت زوجتي تقول اإنها مالك... 
اأنجبت البن الأول...  اآخر. تغّيرت بعدما  اإلى �سيء  اأقّل م�سكلة تتحول  لكن لدى 
باتت تتاأثر باأهلها... وقحة )تجادلني وتبحلق في عيني(، �سر�سة )ترفع �سوتها(، نّمامة 
موؤذية، غير مطيعة وترافق ن�ساًء ل اأر�سى عنهن، غير مهّذبة، كّذابة وت�سرق نقوداً من 

جيبي اأحيانًا، باعترافها”.
وفي عر�س �سلوكها: تذهب اإلى المخفر في كل مرة “�سفعها” فيها، ُتك�ّسر اأغرا�س 
البيت كرّد فعل على تعنيفه، ل تقوم بواجباتها المنزلية تعبيراً عن غ�سبها، “حين اأ�سربها 
ترّد بالمثل، تفتح باب البيت وتبداأ بال�سراخ كي ي�سمع الجيران م�ساجراتنا )ف�سائحية 
مّرة نتخا�سم، تغادر المنزل اإلى �سيعة اأهلها تاركًة الولَدين  كل  في  – “ُجر�سة1”(. 
“ل تاأخذ براأيي وتخرج من البيت في رحلة مع �سديقاتها مخّلفًة الولَدين  خلفها”. 

وراءها في عناية اأّمي ودون اإعالمي”.
وفي و�سف موقفها منه: ل تحترمني. ل تاأخذ براأيي. تتهمني باأنني كذاب وخائن، 
وتّدعي اأنها تخاف مني. كذبت اأمام القا�سي بقولها “ي�سربني با�ستمرار وي�سهر خارج 

البيت دائمًا”. 
الأّول  ابنهما  وهو يعزو جوهر الخالف معها اإلى كونها قد “ارتّدت” بعد ولدة 
اإلى “مّلتها” – طائفتها؛ “فحين اأعود اإلى المنزل فجاأًة، اأجد اأنها ت�ساهد محطة ’المنار‘ 
“تذهب مع  باأهلها  تتاأّثر  “حزب اهلل” ال�سيعي(. وعادت  با�سم  التلفزيونية” )الناطقة 
اإلى ’الُمول‘ مع اأهلها من دون علمي واأنا ل يعجبني اأن تعا�سر اأهلها ول اأن  الولَدين 
اأّمها وباتت غير  اأمها؛ باتت ت�ستم مثل  يرافقوا ولَدّي... وباتت تت�سّرف تمامًا مثل 
باأنه غير  “ال�سيعة” – م�سّرحًا  اأنه يعني  “هم” يتبّين  ال�سوؤال عن  مهذبة مثلهم”؛ بعد 

معجب بـ“عاداتهم”.
وهو اإن اأبدى قلياًل من ال�سعور بالذنب والأ�سف – اإذا افتر�ست زوجته اأنه ظلمها 

ة” كلمة من اللغة المحكية اللبنانية،  ة” اأف�سل من “ف�سائحية”؛ “الُجر�سَ لم نجد كلمة تعّبر عن “ُجر�سَ  1
وهي م�ستّقة، على الأرجح، من “الجر�س”، وهي الأكثر تعبيراً عّما يريد المبحوث قوله من اأن زوجته 
تبّث وتن�سر ما ل ينبغي ن�سره على المالأ، ب�سوت مرتفع وحاّد، تماما كما يفعل الجر�س )اقتراح من 

 .)www.abeydounblog.wordpress.com اأحمد بي�سون



33

المقابالت

يفتر�سان منه وجوب تح�سيل حقوقه  البيروتي ومحيطه  اأن مجتمعه  فيوؤّكد  – يعود 
كزوج وممار�سة �سلطته كرجل. 

موقع الطاعة من تقدير الذات

ولعّل الت�سّور الذي يحمله خليل عن الزوجة الماأمولة له يف�ّسر الحنق الذي يخترق 
كالمه عن زوجته. فهو قد تقّدم، لدى �سوؤالنا عن ذلك، ب�سفتين للزوجة الماأمولة: 
اأن تكون مطيعة واأّل تجادل.اأي، تلك المراأة المطيعة دون جدال. وزوجته لي�ست 
تلك الزوجة: فهي ل تمتثل لأوامره وتعار�س رغباته. من هذه، مثاًل، ما يطول اإلى 
اأمور ذات �سلة باختيار اأ�سدقائها، فهو يمنع عنها – وفق ما اأخبرنا – العالقة مع 
اإحدى الجارات لكنها تزورها بعد خروجه اإلى العمل، ويقّرر لها اأماكن خروجها 
ورفقة ذلك الخروج، والقناة التلفزيونية التي ت�ساهد تبعًا لما يعجبه اأو ل يعجبه. 
راأيه  نقا�سها لإمالءاته عليها خلاًل ووقاحة، وتمّردها على  هكذا، يرى خليل في 
مبالغًة  العنف  التبليغ عن ذلك  “الم�سروع” عليها، وي�سبح  للعنف  م�سّوغًا وعذراً 

ل تحتمل. 
لديه، وعّما  الماأمولة  الزوجة  ي�سكن ذهن خليل عن  الذي  الت�سّور/المقيا�س  اإن 
ينبغي للزوجة اأن تكون، يبرز بحّدة �سفات زوجته و�سلوكها وموقفها منه وموا�سيع 
الخالف بينهما. الالفت اأن ال�سمة الأ�سا�سية هذه التي تقّدم بها لزوجته الماأمولة – 
اأي، الطاعة دون جدال – تحيل اإلى العالقة به ح�سراً. كما اأنه، ولدى الطلب اإليه اأن 
ي�سف لنا �سيناريو حياته الم�ستقبلية، قال اأن ت�سبح زوجته مطيعة واأّل تجادله. وكالمه 
اقت�ساده  في  الطاعة  هذه  وظيفة  على  ك�ّساف  زوجته  مع  الخالفات  حوادث  عن 
تمّرد زوجته على طاعته  اإن وقع  الذي يحدثه عدم كونها كذلك.  النف�سي، والأثر 
كان اإح�سا�سه باأنه “ل �سيء”، واأنه بات مثل “الهّر”، ولم يعد له اعتبار في بيته. فاإن 
�ساطره  واإذا ما  �سّيداً ح�سريًا عليها،  لم يكن  اإن  اأي،  ُتطْعه زوجته دون جدال،  لم 
اآخرون الهتمام لديها، واإن جرت مناق�سة رغباته واأوامره، فاإن ذلك يقّو�س تقديره 

لذاته اإلى حّد غير قليل. 
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الن�سغال بـ“الذات”

باأمر حماية زوجته  القا�سي  قرار  بعد  اأحواله وماآلها  المر�سل حول  في كالم خليل 
الماآزم على  تقديرها، وباأثر  بالذات، وبدرجة  ان�سغاًل  له  ال�سامع  يلم�س  من عنفه، 
تحترمه  فهي ل  قيمة عندها”،  بدون  – اأ�سبحت  �سيء  اأ�سبحت ل  “اأنا  �سخ�سه: 
وتخالف اأوامره. ويترافق ذلك الن�سغال مع غياب، يكاد اأن يكون تامًا، لأثر الماآزم 
المذكورة في اأفراد اأ�سرته، وفي ولَديه، �سمنًا. فهو من�سغل بتراجع �سلطته عليهما، ل 
بحبه لهما، يقول: “لم يعودا مطيَعين”. ولعّل اأهم مظاهر ذلك الن�سغال، التغييب 
لتلك  �سرديته  ففي  ولأحوالها.  واأ�سرته  زوجته  في  ولأثره  العنف  لواقع  التام  �سبه 
الأحوال، يقع العنف بين الإنكار الكامل واتهام زوجته بالكذب والختالق – كما 
هو واقع الحال اأمام القا�سي حيث قال اإنه “لم ي�سرب زوجته واأن اأقوالها هي مح�س 
البيت، كّرهتني  “اأُخرجت من  افتراء...” والتخفيف منه لدى العتراف بوقوعه، 
اأن  بالرغم من  تتعّدى �سفعة”. هذا،  برّمتها ل  الم�ساألة  فعلُت...  بالولَدين... ماذا 
ال�سرعي، مدّعمة  الطبيب  تقارير من  متباعدة،  فترات  ا�ستح�سلت، وفي  زوجته قد 
الذي مار�سه عليها1.  الج�سدي  للعنف  الفادحة  الآثار  تبّين  الفوتوغرافية،  بال�سور 
وفي تقريٍر ثاٍن لطبيٍب �سرعّي في مرحلة لحقة كالم عن الأثر النف�سي والمعنوي لما 
اأحدثه العنف على زوجته. ولدى �سوؤالنا عن و�سع زوجته ال�سحي والنف�سي اأجاب 
اإنه “ل يعرف لكن اأّمها قالت اإنها تتناول دواء �سد القلق deanxiet”. فهو، اإذ يراقب 
زوجته ويحا�سبها على �سلوكها ومواقفها، ل يهتم ب�سوؤالها عن دواء تتناوله؛ خا�سًة 

في  بليغة  ة  ر�سّ الراأ�س...،  قمة  وخا�سًة  الراأ�س  في  �سرب  “اآثار  مثاًل،  نقراأ،  التقارير  هذه  اأحد  في   1
ة في الجهة الي�سرى من ال�سفة  محجر العين الي�سرى والجفن ال�سفلي مع تحقن دموي وازرقاق، ر�سّ
في  تخلخل  مع  اليمنى  الجهة  من  العلوي  الفك  في  اللثة  في  وتوّرم  ال�سفلى  ال�سفة  في  ة  ور�سّ العليا 
اأفقي  ازرقاق وتحقن دموي  مع  الحنجرة  عند  الأمام  من  الرقبة  في  وتوّرم  وازرقاق  ة  ر�سّ الأ�سنان، 
ة )قطر اأربعة �سنتيمترات( في الخّد الأي�سر من الجهة الخارجية ور�سة  بطول اأربعة �سنتيمترات، ر�سّ
الأي�سر  الفخذ  في  ة  ر�سّ الداخلية،  الجهة  من  الأي�سر  ال�ساعد  اأعلى  في  ور�سة  الداخلية  الجهة  من 
ثم  بال�سور(”...  الإ�سابات  توثيق  �سنتيمرات )جرى   3 بقطر  الفخذ  و�سط  في  الداخلية  الجهة  من 
لجهة  والتحفظ  تاريخه  من  اأ�سبوع  لمدة  التعطيل  ت�ستدعي  ال�سيدة...  “حالة  اأن  التقريراإلى  يخل�س 
التقرير  ن�ّس  اأثبت   ( العتداء”  ب�سبب  تكون  ا�ستراكات  واأية  والأ�سنان  والوجه  الراأ�س  في  الأ�سرار 
ثالث  لمدة  ال�سرعي  الطبيب  راآها  �سيء!  ل  اأجاب:  التقرير  في  جاء  عّما  له  �سوؤالنا  ولدى  حرفيًا(. 

دقائق وكتب في تقريره “تعاُرك”.
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اأنه دواء ل يمكن الح�سول عليه دون و�سفة من الطبيب. 
ويتجّلى تمركز اهتمامه على ذاته في اإجابته عن �سوؤالنا عن عالقته الحميمة بزوجته، 
ر اإلى محاولته  قال اإنها جيدة، فهي تعرف الأمور التي ُتر�سيه؛ وهو، بالمقابل، لم ي�سِ
“اإر�سائها”. هذه العالقة تراجعت مع بروز الم�ساكل بينهما. ولدى �سوؤالنا اإذا حاول 
اإكراهها على الِجماع؟ اأجاب باأن ل؛ فهي دائمًا “متحّم�سة” للنوم معه، وهي تتحّر�س 
به لأنها تحتاجه جن�سيًا. يهّدد بزواٍج اآخر: “اأنا بو�سعي الزواج باأربع ن�ساء – اأتزوج 
لكي اأقهرها”، ويّدعي اأنه اّتخذ ع�سيقة/نزوة. هي تت�سّرف، براأيه، بطريقة ل ُتحتمل 
وهو لن يكون �سلبيًا اإزاء ذلك )هل اأ�سّلي لها مقابل ما تفعله بي؟(؛ هي – اأخيراً – تغار 

عليه دونما �سبب، مّدعيًة اأن النا�س اأخبروها اأنهم �ساهدوه يخونها. 
“اأ�سعد  الريا�سي  النادي  الخارجي، ويق�سي في  ب�سكله  اإلى ذلك، فهو م�سغول 
 body( بالبروتينات  يدعمها  ع�سالت  تكوين  على  ويعمل  حياتي”،  لحظات 
)لنا(  كا�سفًا  الجذع  له عاري  المحمول �سورًة  الهاتف  building(، ويحمل على 

المنتفخة.  ع�سالته 

كيف يتخيل م�ستقبل حياته؟

يبدو خليل م�ستقّراً على و�سعه الحالي بعد اأربعة اأ�سهر من ترك البيت، ما من م�ساكل 
وي�سّرح باأنه مرتاح اأكثر. لكن تتجاذبه رغبتان: الرغبة بالطالق لأنه بات يكره زوجته 
في  �سّده  و�سهد  اأمه،  �سوب  مال  لأنه  يعاديه  الذي  الأكبر  وخا�سًة  ولَديه،  ويكره 
المحكمة... لكنه ل يملك ماًل – المهر الموؤّخر الذي تطالب به زوجته. لكنه يقول 
اأي�سًا اإنه يرغب في العودة اإلى البيت �سرط اأن ت�سبح زوجته مطيعة، واأن تعد باأن تتخفف 
من تاأثيرات الآخرين عليها – اأهلها واأخيه – واأن يعود ولداه كما كانا قباًل. وهو يوّد لو 
ين�سى ما حدث وتعود اإليه كرامته. ولدى �سوؤالنا عن العوامل التي تجعل اأ�سرته خالية 
من العنف اأجابنا ب�سوؤال “اأن ’اأ�ستغل‘ على حالي قلياًل؟”؛ وهو يعتقد اأنه تغّير كثيراً، 

فلم يعد ينفعل كما كان من قبل. 
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الموقف من المراأة 

ما راأيه بتطّور المراأة المعا�سرة؟ رّده الفوري كان: “اأنتن داهيات”، تلتها اإجابة: “�سائبة 
�سيا�سيًا” politically correct، اإذ �سّرح لنا اأنه مع تطور اأو�ساع المراأة لكن دون تف�سيل 
ما يعنيه بذلك، اإنما �سمن حدود، فال يتجاوز �سلوكها الحرية المقبولة )ل تخرج مع 
�سديقها حتى �ساعات الفجر(. وما راأيه في الحركة الن�سائية/الجمعيات الن�سائية التي 
العاملة على تح�سين  تدافع عن حقوق المراأة؟ هو ن�سير للمراأة، ويدعم المنظمات 
و�سع المراأة، لكن بعدل وبتوعية، وينتقد بدون تركيز كبير دور الجمعيات: “هناك 
خطاأ ما في دور هذه الجمعيات”. وما هو راأيه با�ستعرا�س الإعالم للعنف �سد الن�ساء؟ 

يرى اأن الإعالميين “يبالغون”. 
ما هو راأيه في تدّخل الدولة في مجريات الحياة الأ�سرية اأو القانون 2014/293؟ 
لم يجب مبا�سرًة عن ال�سوؤال، لكن مفاعيل القانون ال�سلبية عليه بدت في ثنايا كالمه 
ويعّبر عنها بقوله، مثاًل، اأنه بات خائفًا لأنه ُو�سع في موقف دفاعي بعد قرار الحماية، 
و�سارت زوجته تهدده بقولها: “فلتجروؤ على �سربي”، واأ�سبح الق�ساة ي�سّدقون كالم 
زوجته. وذلك بعك�س ما حدث في المخفر حيث كان بع�س العنا�سر يطالبون زوجته 
بم�سالحته من جهة، اأو يخّففون، �ساخرين من زوجته، من وقع ما حدث بعدم ت�سديق 
اإلى ذلك، فهو يحمل موقفًا �سلبيًا من منظمة غير  �سكاوى زوجته، من جهة ثانية. 
حكومية تعنى ب�سوؤون المعّنفات من الن�ساء في اإطار اأ�سرهن، وهناك اختالط في ذهنه 
بين المنّظمة غير الحكومية هذه وبين الق�ساء ويعزو اإليها �سلطة تعلو على �سلطة الدولة. 
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نزار )ا�سم م�ستعار(

بطاقة �سخ�سية

الزوجةالمبحوث
اللبنانيةاللبنانيةالجن�سية

4441العمر

3532�سن الزواج

الم�سيحيةالم�سيحيةالطائفة التي ولد فيها
جبل لبنانجبل لبنانالق�ساء/المحافظة التي ولد فيها

جبل لبنانجبل لبنانالمدن/القرى التي عا�ش/ن�ساأ فيها
جبل لبنانجبل لبنانمكان ال�سكن الحالي

لة بكالورياالأول الثانوي )seconde(عدد �سنوات الدرا�سة/ال�سهادة المح�سّ
خا�سةخا�سةالمدر�سة/ الجامعة

المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

�سائق �ساحنة

�سائق

مدّر�سة

مدّر�سة
ل حكم عليهااأمر حماية لزوجتهالو�سع القانوني

الو�سع ال�سحي
ل م�سكلة �سابقًا

حاليًا: فقدان ال�سهية ولديه بع�س 
ال�سعوبة في النوم

ل يعرف

ل يعرفكالاإدمان )كحول/مخدرات/عقاقير(

ممار�سة م�ستمرة لكل الطقو�س ممار�سة ال�سعائر الدينية
ترتاد القدا�س كّل يوم اأحدوالعبادات

يقوم دائمًا بكل الواجبات الجتماعية، ممار�سة الواجبات الجتماعية
لديه كثير من الأ�سدقاء والمعارف

لي�س لديها اأ�سحاب، وفق 
المبحوث وبالإ�سناد اإلى 

زميالتها في المهنة

ي�سفها بـ“العادي” – تلفزيون، �سينما، الممار�سات الثقافية
مطاعم، �سباحة، هرولة، �سبكات 

التوا�سل الجتماعية
وات�س اآب، تلفزيون
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نزار 

الأبوّة الطاغية

يتجّلى في رواية نزار لأحواله �سراع القوى المختلفة التي تتجاذب حياة اأ�سرة نا�سئة مع 
اأن ظروف تكّونها ت�سي با�ستقرارها ونجاحها. فقد كّونها رجل وامراأة را�سدان منذ اأكثر من 
ع�سر �سنوات )لدى عقد زواجهما كان هو في الخام�سة والثالثين من عمره وكانت هي في 
الثالثة والثالثين(، ودافعهما اإلى الزواج كان الرتباط العاطفي متحّدَيين، بذلك، اإرادة اأهل 
الزوجة واعترا�سهم. لكلٍّ منهما مهنته، ول يبدو اأنهما يعانيان من م�ساكل مادية. لكن م�سار 
الأحداث ي�سير اإلى تراجع �سمة الثنائي من عالقتهما، وتبّدد ثقة واحدهما بالآخر. وقد تجّلى 
ذلك في نزوع الزوجة اإلى عالقات غير وا�سحة مع رجال اآخرين، ونزوع الزوج اإلى �سلوك 
اختلف الثنان في تعيين طبيعته: فكان عنيفًا بالن�سبة اإلى الزوجة، فيما و�سفه نزار بـ“العادي 

بين الزوجين”. 
ويبدو اأن الثنائي، وبرغم كونهما را�سَدين لدى مبادرتهما اإلى الزواج، لم يطّورا اأ�ساليب 
اإدارة حياتهما وخالفاتهما كثنائي/كفرَدين م�ستقلَّين. ففي رواية نزار وجوٌد طاٍغ لأ�سرة كّل 
واحد من الطرفين، اإن لجهة بقاء هذه الأ�سرة النا�سئة ورفاهها، اأو لجهة دعم اأحد طرفيها 
بمواجهة الآخر. فوّفرت اأم نزار واأخته، ال�ساكنتان مع اأ�سرته، للزوجة دعمًا لأدوارها الأ�سرية، 
واأّدت اأ�سرة الزوجة، اأ�سوًة باأ�سرة الزوج، دور الو�سيط بينهما في واحٍد من الم�ساكل الرئي�سية 
التي هّددت بقاءهما معًا. اإلى ذلك، فاإن اأ�سرة الزوجة ح�سنت ابنتهم واأولدها في وجه عنف 
زوجها. ورواية نزار ت�سي بتراجع الهتمام بعالقتهما كثنائي وهيمنة م�ساعر الأبّوة وتجاذبات 

اأفكاره حول الأمومة والأ�سرة الم�سيحية بتعار�سها مع �سلوك زوجته على هذا ال�سعيد. 
ذات  وقراراتها  المدنية  المحكمة  تجاه  المتجاذبة  التجاهات  لم�سنا  نزار،  حالة  في 
ال�سلة بالأ�سرة وباأفرادها. تلجاأ الزوجة اإلى الق�ساء واإلى المخفر واإلى الطبيب ال�سرعي طلبًا 
التي تتمتع بها بمواجهة عنف الزوج، لكنها ت�ستخّف بقراراتها )قرار  ال�سلطات  لم�ساندة 
ا�سطحاب زوجها لولَديها، مثاًل(، ول تتوانى عن ح�سد اأهلها من اأجل طرده و�ستمه حين 
ح�سر ل�سطحابهم. من جهته، يلجاأ نزار اإلى المحكمة نف�سها لالعترا�سات المتكررة على 
قرار القا�سي ويعترف اأمام القا�سي بالخطاأ )اأي، تعنيف زوجته( ويعد بالرجوع عنه؛ وذلك 
بالرغم عن تعبيره عن ازدراء القانون واّتهام الق�ساة بالخ�سوع للتو�ّسط )الوا�سطة( واأركان 

المحكمة بالتحّيز وبالتزوير اإلخ.
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اأبّوة وهوية

تكاد اأبّوة نزار اأن تخت�سر هويته؛ اإذ تبدو في روايته لأحواله المحّرك الرئي�سي لحياته 
الراهنة. فهو ي�سالح �سخ�سًا، اأو يعاديه اأو يهادنه، تبعًا لمواقفه اأو ل�سلوكه من م�سلحة 
ولَديه، كما يدركها هو. ويتحدد مزاجه، �سلبًا اأواأيجابًا، وفق توافر الظروف التي ت�سمح 
له بممار�سة اأبّوته اأو عدم توافرها. ويعّرف نزار عن نف�سه بكونه اأبًا مثاليًا – اأكان ذلك 
اأجل  اأكثر من جهة قانونية من  اإلى  التي تقّدم بها  اأو في العترا�سات  في لقائنا معه، 
م�ساهدة ولَديه و/اأو ا�سطحابهما. ويعّبر عن ذلك بطرق مختلفة: فهو يعمل لياًل نهاراً 
اأ�سرته موّحدة. وفي افتراقها، ل يكتفي  اأ�سرته واأولده حين كانت  لتاأمين حاجات 
التي تحّددها زوجته كنفقة، بل ي�ستري لهما كّل ما يرغبان فيه لدى  بتوفير الأموال 
ا�سطحابه لهما ويقّدم لهم اأمواًل اإ�سافية. وهو يرغب في ق�ساء اأوقاته معهما، اأكان ذلك 
لمجّرد العناية بهما اأو لمرافقتهما – ابنه خا�سًة – في الممار�سات الترفيهية والريا�سية، 
للتعبير عن حبه لهما )الح�سن والنوم معًا في �سرير واحد(. ويقت�سر ن�ساطه على  اأو 
الفاي�سبوك، مثاًل، بو�سع �سور ولَديه وتعليقاته عليها. كما كانت موا�سيع الأحاديث مع 
زوجته تتمحور، اأ�سا�سًا، حول تربيتهما. وهو يحر�س، اأخيراً، على ممار�سة الطقو�س 

الم�سيحية برفقتهما: قّدا�س الأحد، اأو منا�سبات العمادة والقربان الأول اإلخ. 
وكان الهدف من الزواج بالن�سبة اإليه تكوين اأ�سرة م�سيحية “كبيرة”؛ فالزواج، وفق 
ما يرى، ل م�سّوغ له بدون الأولد. والزوجة اأّم، اأّوًل. �سحيح اأن ال�سورة التي حملها 
باأدوارها الجتماعية  الماأمولة كانت لمراأة ذات �سفات متعددة، تتعّلق  عن زوجته 
اأن علمها �سيكون موظفًا في تعليم  اأرادها متعّلمة، مثاًل، افتر�س  اإذ  جميعها، لكنه 
اأولدها. ولدى �سوؤاله، اأجاب اأن م�سدر الر�سى الرئي�سي عن زواجه كان حمل زوجته 
– وهو  اأبيه  اأبيه موؤّمنًا، بذلك، ا�ستمرار ن�سل  واإنجابها طفله الأول الذي حمل ا�سم 
الذكر الوحيد بين اأحفاد والَديه. كما راأى في ولدة ابنته عطاًء ثمينًا من اهلل. وهو، 
بالرغم من نفوره ال�سديد من زوجته راهنًا، اأبدى ا�ستعداداً لأن “ي�سامحها” )عفا اهلل 
عّما م�سى(، ليعي�سا معًا وفق الظروف التي تحّددها هي؛ واإن كان ذلك يعني ت�سرفهما 
كزوَجين، �سكليًا فقط. ودافعه اإلى ذلك، لي�س كونه م�سيحيًا يوؤمن اإيمانًا عميقًا بوجوب 
عدم انف�سال الزوَجين، اإنما لأن ولَديه عّبرا في رغبتهما عن بقائهما اأ�سرًة واحدة. وهو 
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اإن كان يتخّيل �سيناريو لحياته بدون زوجته، لكن ل يتخّيلها اأبداً بدون ولَديه. وفي 
حال الطالق من زوجته، لن يتزّوج مرًة ثانية اأبداً نزوًل عند رغبة ولَديه. 

تاأثير متبادل

اإلى ذلك، فهو ُيبدي ح�سا�سية فائقة من تاأثر ولَديه نف�سيًا بالنزاع القائم بينه وبين زوجته؛ 
ابنه يكون معه  اأن  ابنها )يالحظ  التنّبه لنف�سية  اأن زوجته حادقة وكان عليها  هذا مع 
غارقًا في اأفكاره – “ي�سرد”. وحين ي�ساأله عّما يزعجه واإذا كان يرغب في الذهاب 
عند اأّمه، يجيب دون النظر اإليه باأن هذا الوقت من حقه، ل من حق اأّمه، لأن القا�سي 
اأمر بذلك(. وقد كتب محاموه الجملة التالية في مطالعتهم اأمام القا�سي المنفرد الناظر 
في ق�سايا العجلة: “وقد بداأت مالمح ال�سدمة النف�سية ت�سيب )البن( بقوة جراء ابتعاد 
اإلى تحري�س والدته... اأقدم بالب�سق في وجهه للمرة الأولى في  والده عنه... ونظراً 
حياته... الأمر الذي ي�ستدعي انتزاع الولَدين من �سلطة الوالدة الم�ستبدة وال�سلطوية 
النف�سية والهذيان )كذا(... في الالوعي ال�سيكولوجي )  اأن ت�ستفحل الأعرا�س  قبل 

كذا(... اإلخ.” 
ومن عالئم تمّدد اأبّوة نزار على م�ساحة ان�سغالته، تاأثره بموقف ولَديه منه؛ ومن 
ال�سديد به برهانًا على �سدق تقديره لأبّوته. وفي  اإلى تعلقهما  اأنه يرى  ذلك، مثاًل، 
الدعوى التي تقّدم بها يروي، باأ�سى، انقالب موقف ابنه من ا�سطحابه له بعدما كان قد 
اعتر�س هو واأخته، في ا�سطحابه ال�سابق لهما، على الرجوع اإلى بيت اأمهما. وهو يعّبر 
عن انزعاجه من مظاهر بداأ يالحظها اأخيراً ت�سير اإلى اأن محبة ابنه له تميل لأن تكون غير 
�سافية تمامًا؛ اإنما ذات �سلة بالتقديمات المادية التي يوّفرها له. وهو ل ير�سى، وفق ما 
اأّكد لنا، ا�ستخدام ولَديه تعّلقه بهما، و�سوقه اإليهما، ذريعًة لتجاوز القواعد التربوية التي 
و�سعتها زوجته لهما. ومن ذلك، مثاًل، اأنه ل ي�سمح لهما بال�سهر �ساعات كثيرة بعد 
موعد النوم الذي حّددته لهما والدتهما/زوجته في بيت اأهلها حيث يقيم الثالثة راهنًا. 
اإلى ذلك، فاإن تعّلقه بولَديه قد جعل منهما، كما يقول، مو�سوع م�ساومة وابتزاز من 
زوجته. هكذا، فاإن م�ساهدتهما وا�سطحابهما كانا مو�سوعًا لتجاذبات و“نكايات” 
له بم�ساهدة  ال�سماح  تزال. وقد كان  الم�سطربة، ول  تبادلها في م�سار عالقتهما 
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خا�سة.  الرعية  كاهن  اآخرين،  ولتو�ّسط  والرّد  لالأخذ  مثاراً  الأكثر  مثاًل،  الولَدين، 
وتفا�سيل ذلك يحّدد بالن�سبة اإليه ميزان العالقة بينهما في وجَهيها ال�سراعي والتعاوني 
كوالَدين، بح�سب الحالة. فحين غ�سبت وذهبت اإلى بيت اأهلها تاركًة ولَديها معه، اإثر 
اأحد حوادث خالفه معها، لم ينتظر اأكثر من ثالثة اأيام لأخذهما اإليها )اأنا اأقول الدنيا 
اأم ويتيم الأب ول يتيم الأم. اأنا ل اأرغب بحرمانهما من اأّمهما(. وذلك بالرغم من اأن 
محاميه قد طلب في لئحة جوابية على قا�سي الأمور الم�ستعجلة حماية الولدين من 
“براثن الأّم” التي تعمل على تحري�س ولَديها على اأبيهما وتكيل له ال�ستائم اأمامهما الأمر 
الذي يدّل على كونها “غير اأهل” لتربيتهما طالبًا من المحكمة اتخاذ القرار “بعر�س 
الولَدين على معالج نف�سي حمايًة لهما من والدتهما”. وهو ل ي�ستبعد، قيا�سًا بم�ساعره 
بعد �سنة من النف�سال، اأن يكون بو�سعه العي�س دون زوجته، لكن من اأجل م�سلحة 

طفَليه، هو م�ستعد لقبول اأي حّل. 
اأخيراً، اأ�سّر لنا نزار اأّن من المّرات النادرة التي تبادرت اإلى ذهنه فكرة “قتلها” كانت 
ذات �سلة بولَديه. ويروي لنا اأنه التقاهما في الدير – المكان الذي عّينته المحكمة 
الروحية ل�سطحابهما – وكانت ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهراً، واأراد تناول الغداء معهما، 
فقبلت زوجته �سرط اإعادتهما ال�ساعة الواحدة، اأي بعد �ساعة واحدة! فطردها وهّددها 

بالقتل قائاًل لها: اأت�سعين لي �سروطًا للقاء ولدّي؟ 

هو وهي وهما معاً

هذه هي حال نزار مع اأبّوته الطاغية التي تجّلت في روايته التي تخللها، مع ذلك، كالم 
الثنائي الذي تكّون، نتيجة حّب، وو�سل به م�سار العالقة  ي�سمح بر�سم �سورة عن 
الزوجية اإلى المحكمَتين الروحية والمدنية. من هو نزار؟ ومن هي زوجته؟ ومن هو 

الثنائي؟
الثالثة والأربعين من عمره يعمل �سائق �سيترن ل�سركة  قابلنا نزار، كان في  حين 
�سّحية  ب�سهادة  ممتازتان،  والنف�سية  الج�سدية  �سّحتاه  عالمية.  بموا�سفات  بنزين 
اأّي  ُملِزمة، وتتجدد دوريًا ل�سرورة عمله الذي يفتر�س و�سعًا �سّحيًا لئقًا خاليًا من 
رات، مثاًل(. وهو معروف بقدرته على �سبط اأع�سابه،  عّلة )كاإدمان الكحول اأو المخدِّ
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وفي مدة ثماني ع�سرة �سنة عا�سها في بلدة )...( لم يقع في م�سكل واحد. وهو ينفي 
اأربع مرات(، كما  له  لخيانة زوجته  اأبو زوجته )تبريراً  اأنه غير حنون، وفق ما اّدعى 
اأنه م�سيحي متديّن يراعي كّل الطقو�س ويمار�س واجباته الجتماعية بحما�سة ويرتاد 
المطاعم وي�ساهد التلفزيون “كما يفعل كل النا�س”. لكن قراءاته تنح�سر بالكتب الدينية 
وحيوات القدي�سين والقدي�سات. ويّدعي اأنه محاط باأ�سدقاء مخل�سين كثر، كانوا �سنداً 
باأن يكون �سابطًا في الجي�س  ينِه تعليمه ولم يحّقق حلمه  اأزماته الزوجية. لم  له في 
اللبناني ب�سبب اإ�سابته خالل الحرب ووفاة والده، لكنه را�ٍس عن عمله الحالي الذي 

يوّفر له ولأ�سرته حياًة كريمة. 
الخا�سة  المدار�س  اإحدى  في  مجازة  وتعمل حادقة  ب�سنَتين  ت�سغره  نزار  زوجة 
المرموقة التي تخّرجت منها. وهي تنتمي اإلى عائلة كان اأفرادها اأكثر تعّلمًا من اأفراد 
اأ�سرة زوجها. هي ترى، وفق ما اأخبرنا، اأنها اأقل جماًل منه؛ وهي خ�سعت لعمليَتي 
اأن ذلك لم يمنع  اأهلها رف�سوه عري�سًا لبنتهم؛ غير  تجميل قبل الزواج. تحاّبا لكن 
الثنائي من الزواج بالرغم من رف�س الأهل )تزّوجا “خطيفة”( منذ �سنواٍت ثمان، رزقا 
خاللها بولّدين – �سبيًا في ال�سابعة وبنتًا في ال�ساد�سة. و�سكنا في منزل �ساركا فيه اأم نزار 
واأخته العازبة. اإن هذا التدبير لم يكن، وفق ما اأخبرنا نزار، م�سدر تذّمر زوجته. وكيف 
يكون كذلك؟ فهو وّفر لها م�ستوى معي�سة عاليًا )بـ”�سبعة نجوم”(؛ اإذ اأن والدته واأخته 
قامتا بكل الأعمال المنزلية – الطبخ والغ�سيل والتنظيف. وبا�ستثناء تدري�س ولَديها، هي 
ل ُتح�سن القيام باأي �سيء، وتق�سي اأوقات فراغها من عملها لدى اأّمها. وفي تلميح اإلى 
ال�سّك برغبتها في اأن تكون اأّمًا، اأخبرنا اأنها بكت حين علمت اأنها حامل للمرة الثانية 
بحجة اأن طفلها الأول لم يكن قد بلغ ال�سنة بعد – بالرغم من اأنها حا�سلة على �سهَرين 
اإجازة اأمومة وم�ساعدة اأمه واأخته لها في العناية بالطفل. ومن الأو�ساف التي اأطلقها 
عليها اأنها امراأة مت�سّلطة وعنيدة وع�سبية وا�ستفزازية ومزاجية وذات تقدير ذات مبالغ 
به. وهي ح�ّسا�سة �سريعة العطب ل تحتمل اأّي مالحظة منه تتعّلق بلبا�سها غير الأنيق، 
مثاًل. هي غير اجتماعية ول اأ�سدقاء لديها، على الأقل هو لم يلتِق اأيًّا منهم في بيتهما 
لنا  “تثبت” �سفات زوجته المذكورة  اأق�سو�سات كثيرة  الم�سترك. وفي حوزة نزار 

ويدعونا، اأحيانًا، اإلى التاأكد من اأقواله باإحالتنا اإلى مراجع “ثقات”. 
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م اأمام  اإلى ذلك، فهي كّذابة )كذبت ب�ساأن اّتهامه لها بخيانته ولم تتواَن عن الَق�سَ
باأنها لم تفعل ذلك(.  ابنها الوحيد،  اأهلها واأهله، ويدها على الإنجيل، وعلى راأ�س 
اأهلها الذين يكرهونه كرهًا �سديداً، و�سلته بهم  وفي خالفاتهما معًا تجد دعمًا من 
محدودة جداً. وهو يرّدد باأنه “ل يعرف” لماذا يكرهونه ويعاملونه باإهمال وببرودة، 
فحين �ساأل زوجته عن ال�سبب لم تجبه باأكثر من “هذه طباعهم”. لكنه اأ�سّر اإلينا اأنهم 
ينتمون لتياٍر �سيا�سي معاٍد للحزب ال�سيا�سي الذي ينتمي اإليه، واأنهم ل يطيقون �سماع 
اأن زوجته ترغب في  اأبيها وهو يعتقد  اأمها مت�سّلطة تتحّكم في  ا�سم ذلك الحزب. 

ا�ستعادة �سيرة اأّمها معه.

العنف: “خفيف” / العنف مرفو�ش

يعترف نزار بواقعَتين ا�ستخدم فيهما عنفًا ج�سديًا. في الأولى “اأم�سكتها باأذنها هكذا 
رواية  وفي  اأهلها.  بيت  اإلى  وتذهب  اأغرا�سها  تجمع  اأن  اإليها  ثم طلب  و�سددتها”، 
ثانية اأ�ساف اأنه طلب اإليها اأن تاأخذ معها ولَديها اإن �ساءت. وفي مرة اأخرى، بادرت 

هي اإلى دفعه، خالل م�سادة كالمية بينهما، فدفعها رداً على ذلك. 
حادثة “�سّد الأذن” كانت تتويجًا لـ“دراما” منزلية ح�سرها اأفراد من اأهلها واأهله بناًء 
على ا�ستدعائه لهم. وتبعًا لرواية نزار، فهو قد فاجاأها تتكّلم بالتلفون مع اأحد تالمذتها 
تعّبر له فيه عن “غرامها” وعن �سوقها اإليه ورغبتها بلقائه داعيًة اإياه بـ“حبيبها”. فكان 
اأن حرمها التلفون لكنه اأعاده اإليها م�سامحًا اإياها بعدما طلبت منه المغفرة على هذه 
الزلّة؛ لكنه عاد ففاجاأها تتكّلم تلفونيًا ال�ساعة الثانية ع�سرة لياًل، وهما نائمان في الفرا�س 
نف�سه، مع رجَلين معروَفين منه �سخ�سيًا. فقام على الفور بالت�سال باأهلها ودعاهم اإلى 
منزله معلنًا لهم جميعًا اأن كرامته ل ت�سمح له باإبقائها زوجًة له وهي تغازل �سابًا في 
ر  الثامنة ع�سرة من عمره، ثّم رجاًل مطّلقًا في ال�ستين. وذلك، بالرغم من اأنه غير مق�سّ
معها ماديًا ول جن�سيًا، ويوؤّمن حاجات بيته وولَديه. اأما هي فحلفت، بناًء على طلبه، 
على الإنجيل وعلى راأ�س ابنهما الوحيد باأنها لم تكن تخونه مع اأحد، بالرغم من اأن 
لديه برهانًا قاطعًا على مالقاة اأحدهم في المطعم، فيما تّدعي اأنها كانت خارج البيت 
اأ�سدقائه  “داتا الت�سالت” )لأن واحداً من  اأنه ح�سل على وثيقة من  تت�سّوق، كما 



44

العنف الأ�سري

يعمل في الوزارة المعنية( للمزيد من البراهين على خيانتها في المحادثات التلفونية. 
َمها كذبًا قد اأغ�سبه ف�سّد اأذنها قائاًل لها: “اأتكذبين لدى و�سع يدك على  يقول اإن َق�سَ
الإنجيل وعلى راأ�س ال�سبي ذي القيمة الأكبر لدّي؟”. هكذا، طردها من بيته اأمام اأبيها 
واأهله، طالبًا منها اأن تذهب اإلى اأهلها، مع الولَدين اأو بدونهما، وبدون م�ساكل اإ�سافية. 
في اليوم التالي تدّخل اأخوه من خارج لبنان واأبو زوجته واأختها يطلبون اإعادة زوجته 
اأن  اإياه  اأّمها راجيًة  اأ�سرته وولَديه. وقد وّبختها  وم�سامحتها على زّلتها حفاظًا على 
ي�سامحها قائلًة لها اأمامه: “ماذا فعلِت؟ جعلِت راأ�سنا في الخراء. تت�سّرفين وكاأن نزار 

يعاملك بطريقة �سّيئة؟ ان�سرفي اإلى بيتك وغداً ين�سى زوجك ما فعلِت”. 
في �سياق روايته لحادثة “�سّد الأذن”، يمّهد نزار لروايته الثانية عن العنف الج�سدي 
الذي مار�سه على زوجته. فهو، اإذ قّرر ن�سيان ما حدث و“عفا اهلل عّما م�سى”، فاإن 
زوجته كانت تخّطط وتهّيئ لالنف�سال عنه. فقد زارت الطبيب ال�سرعي و�سّورت اأذنها 
)التي �سّدها( دون اأن تعلمه بذلك. ثم كانت تختلق الم�ساكل “فترف�س مجامعتي حين 
اأطلب منها ذلك بحجة المر�س اأو �سوء المزاج”. اإلى ذلك، كانت ترف�س مجال�سته 
ل زيارة اأّمها، بدل ذلك. وعملت على اإبعاد الولَدين عنه؛ فحين يطلب ال�سبي  وتف�سّ
الزيارت  باأوقات  اإلى غرفته، وتثير م�ساكل تتعّلق  تاأمره بالذهاب  النوم على �سدره، 
البيت. ومن الدلئل على جفائها  اإلى  اأهله خا�سًة، م�ستعجلًة العودة  اإلى  الم�ستركة، 
له مخاطبتها اإياه بكالم بذيء، ون�سيانها عيد زواجهما الذي اأعّد الحتفال به بعناية. 

الحادثة الثانية، اإذاً، جاءت في �سياق حوادث �سغيرة متتالية. وما حدث وفق ما 
اأخبرنا هو التالي: لدى عودته من عمله في اأحد الأيام، التقى بها خارجة والطفلين، 
فرجاها اأن تعود اإلى البيت واأّل تذهب اإلى بيت اأهلها، لأنه يرغب في الجلو�س معها 
قلياًل ليجال�سها، فاأجابت اأن ل – وغادرت البيت. “لم تاأخذ طلبي اإليها بعين العتبار، 
اأخذت الولَدين وم�ست”. في الم�ساء عاتبُتها على �سلوكها، فاأجابت باأنها �سوف تذهب 
اأّمه  اإلى ال�سراخ بع�سبية بح�سور  حيثما ت�ساء، واأّن عليه تركها و�ساأنها. ثم بادرت 
واأخته. ولما حاول تهدئتها دفعته، فدفعها بدوره مم�سكًا بيدها، فحملت محفظة يدها 
اإلى الطبيب ال�سرعي  اأخاها ينتظرها في الخارج، فرافقها  اأن  البيت؛ فتبّين  وغادرت 
اأماكن متفرقة من  اأنه اأحدث عالمات زرقاء في  اأعطاها تقريراً طبيًا يثبت فيه  الذي 
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ذراعها، ومن ثّم ذهبت اإلى المخفر لتقديم �سكوى �سده. فات�سل به العن�سر من قوى 
الأمن – “�ساحبه” من المخفر لي�ساأله اإذا كان قد هّددها والطفلين بال�سالح. وحين 
ذهب اإلى المخفر بق�سد الم�سالحة بينهما، رف�ست باإيعاز من اأخيها، بحّجة اأنه �سربها. 

لكنه اأنكر ذلك )قلُت له: هي دفعتني واأنا دفعتها... اأنا لم اأ�سربها(. 
ختامًا للقائنا مع نزار �ساألناه عن راأيه بتعنيف بع�س الرجال لزوجاتهم، فاأجاب اأن 
الرجل الذي ي�سرب زوجته هو �سخ�س “غير طبيعي... فالمراأة لي�ست لل�سرب”، وهو 
ل يعتقد اأن للزوج الحق في تاأديب زوجته، بل من واجباته اأن يحترمها واأن يقّدرها. 
وهو، اإلى ذلك، مع قانون حماية المراأة من العنف الأ�سري لكنه يرى اأنه يطّبق بطريقة 
القانون،  اإثر �سدور  الن�ساء  �سّيئة. والدليل على ذلك، وفق راأيه، تكاثر حوادث قتل 
اإلى جمعية  تقّدمن ب�سكاوى  اللواتي  الثماني  الن�ساء  “اأن كّل  اإلى مالحظة  ويدعونا 

يكّلفها الق�ساء متابعة تنفيذ القرار 2014/293... كّل هوؤلء الن�ساء ُقتلن” )كذا!(.

ادة اإنكار، اتهامات واتهامات م�سّ

اأق�سو�سة نزار المذكورة اأعاله كان الق�سد من روايتها لنا اإثبات اختالق مو�سوع العنف 
من قبل زوجته، لغاية النف�سال عنه. فهو يّتهم زوجته واأختها واأخاها والطبيب بالإعداد 
اإن الطبيب  اإلى تقرير الطبيب ال�سرعي، مثاًل، يقول  بالن�سبة  الغاية.  والتخطيط لتلك 
ال�سرعي الذي كتب التقرير �سديقه، ولو كان على علم باأن فالنة زوجته لما كتب ما 
كتب؛ اأي اأنه ي�سّك في اأمانة الطبيب وفي م�سمون التقرير الذي كتبه. يعتقد نزار اأن 
بو�سعه التاأثير في الطبيب ال�سرعي لأنه �سديقه. هو يتهم الطبيب، �سمنًا، باحتمال كتابته 

تقريراً كاذبًا ا�ستجابًة لطلب زوجته واأخيها.
لكن ما هي حّجته في مقابل ما جاء في تقرير الطبيب ال�سرعي من و�سف دقيق 
للكدمات المختلفة الموجودة على ج�سم زوجته؟ يقول نزار اإنها، ومنذ ت�سديق قانون 
اأختها  من  تعليمات  تلّقت  الأ�سري”،  العنف  من  الأ�سرة  اأفراد  و�سائر  الن�ساء  “حماية 
كي تقوم بتوثيق الذرائع �سّده، فراحت ت�سرب نف�سها في مواقع مختلفة من ج�سمها 
حتى ت�سبح زرقاء، ثم ت�سّور تلك المواقع؛ اأو كانت تدهن جلدها بتلوين اأزرق، ربما، 

)يقول: ل اأدري( من اأجل اإثبات تعّر�سها لل�سرب.
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تفا�سيل  اإلى  بالتحّيز �سده؛ فهو رف�س ال�ستماع  التهمة  القا�سي من  ي�سلم  ولم 
“خيانتها” له، طالبًا منه ال�سكوت. وهو يعزو تحّيز القا�سي �سده اإلى كونه زمياًل لأخي 
زوجته، ويدّر�سان في الجامعة المرموقة نف�سها؛ اأي اأن الأخ يتو�ّسط لأخته مع ذلك 
القا�سي كي يدعمها في طلب الحماية التي تقّدمت بها �سّده. وقد ن�سحه العارفون 
اأن يعر�س ق�سيته اأمام المحكمة الروحية، لأن اأخاها ذو حظوة في المحكمة المدنية 
التي تتعامل مع ق�سيته، وكذلك حال محاميها. ويقول نزار اإن الكاهن الم�سوؤول في 
المحكمة الروحية اأخبرها اأن اّدعاءها باأنها ُت�سرب وح�سولها على تقرير من الطبيب 
ال�سرعي ل يفيدانها ب�سيء؛ “جمعنا معًا في المحكمة الروحية وقال لها اإن هناك اأ�سبابًا 
خم�سة للطالق: هل يتناول زوجك الح�سي�سة؟ مخدرات اأو كوكايين؟ �سّكير؟ يخونك؟ 
ر ماديًا اأو جن�سيًا؟ قالت له: “هو ي�سربني”. قال  يجلب اأ�سحابه اإلى بيتك؟ هل هو مق�سّ
لها: “ال�سرب لي�س �سببًا للطالق. اإذا كنت تفتر�سين اأن ال�سرب هو ذريعة للطالق، 
عليك اأن تفهمي اأنه ل ال�سرب، ول ال�سَور التي �سورِتها تفيدك ب�سيء. ياأتيننا مه�ّسمات 

ومك�ّسرات من طوارئ الم�ست�سفيات، ول نقبل رغبتهن في بطالن الزواج”. 
لكن ما هي الرواية التي تقدمت بها الزوجة اإلى الق�ساء وح�سلت، بمقت�ساها، على 

الحكم باأمر الحماية بموجب القانون 2014/293؟
نثبت، في ما يلي، ما جاء في الالئحة الجوابية الأولى المقّدمة اإلى القا�سي المنفرد 
المدني الناظر في ق�سايا الأمور الم�ستعجلة على اعترا�س زوجها نزار. “الزوجة تقول 
اإنها تعاني �سوء طباع زوجها المزاجي والع�سبي واأنها تعّر�ست اأمام عائلته للتهمي�س 
ولل�سرب ولالإهانات... وو�سل به الأمر اإلى التعنيف والتهديد بالطالق وبالطرد من 
المنزل وبحرمانها من الولَدين وبقتل عائلتها اإذا تدّخل اأفرادها لدعمها... واأن ذلك 
م�ستمر من �سنواٍت ثمان، وبحوزتها مئات التقارير )كذا( من الطب ال�سرعي ت�سمح لها 
بالنف�سال عنه، اإن �ساءت. وهي، اإن �سكتت على ما ي�سيبها كّل هذه المّدة، فتحا�سيًا 
التي دار فيها جدال بينهما  للف�سيحة وحفاظًا على عائلتها... وفي اإحدى المّرات 
اأمام �سقيقته  ل�سبٍب �سخيف، فَقَد نزار �سوابه و�ستمها، وازداد جنونه فاعتدى عليها 
واأّمه، الأمر الذي ا�سطرها اإلى الهروب من البيت، والتوّجه اإلى المخفر حيث نالت 
تقريراً طبيًا من الطبيب ال�سرعي. هذه الم�ساّدة، كما في كثير من غيرها، تخللها تهديد 
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بال�سالح والقتل...” هكذا، لم تعد الزوجة – وفق ما كتب المحامي – تجروؤ على 
العودة اإلى المنزل وهي تمكث حاليًا مع طفليها لدى ذويها؛ وهي لجاأت اإلى الق�ساء 
طلبًا لأمر الحماية بموجب القانون 2014/293، الذي يجيز لها اأن ت�سطحب ولَديها 

اللذين هما في �سن الح�سانة معها. 

المال

بخالف الأق�سو�سات المروية في الأ�سر التي ي�سود العنف بين اأفرادها، لم ُيذكر المال 
في رواية نزار �سوى للدللة على كونه معياًل لأ�سرته. لم يكن المال مو�سع �سكوى 
اأنه تلّكاأ قبل دفع م�ستحقات النفقة عليه، لكن ل يبدو  زوجته لدى الق�ساء. �سحيح 
اإنها بداية  لنا حادثة قال  اأن ذلك كان ب�سبب عدم توّفر المال لديه. لكّن نزار روى 
م�ساكله مع زوجته. وذلك حين �ساألها – يقول على �سبيل الت�سلية – عن قيمة راتبها 
الذي تتقا�ساه من عملها. فاأجابت اأنه ما بين 1.500.000 و1.600.000 مّدعيًة 
اأنه بالكاد يكفي م�سروفها وبع�س الحاجيات التي ت�ستريها لالأولد. يقول: “لكنني 
كنت اأحتفظ باإي�سال بقيمة راتبها، كنت قد عثرت عليه �سدفة، فاأبرزته، وقيمته بين 
1.900.000 ومليونين”. وبح�سب نزار، فاإن رّد فعلها النفعالي كان – كما هي 
رّدات فعلها حين يك�سف كذب اأقوالها – اأْن قفزت من مكانها وخطفت الإي�سال من 
يده وعّبرت عن رغبتها بقتله و“بخرم�سته”... “َجِنّْت ومن يومها بداأت الم�ساكل”. 
في حالة نزار، لم يكن المال – توافره اأو عدم توافره – وقود الم�ساكل بين الزوجين؛ 
لكن “غيابه” عن التداول الكالمي لم يكن بدون دللة على فقدان الثقة بين الزوجين. 
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جميل )ا�سم م�ستعار(

بطاقة �سخ�سية

الزوجةالمبحوث
اللبنانيةاللبنانية الجن�سية

51 53العمر

2119�سّن الزواج

 الم�سيحية الم�سيحيةالطائفة التي ولد فيها
جبل لبنانجبل لبنان الق�ساء/المحافظة التي ولد فيها

جبل لبنانجبل لبنانالمدن/القرى التي عا�ش/ن�ساأ فيها
جبل لبنانجبل لبنانمكان ال�سكن الحالي

لة بكالورياامتياز مهنيعدد �سنوات الدرا�سة/ال�سهادة المح�سّ
ر�سميةخا�سةالمدر�سة/الجامعة

المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

  متعهد 

متعهد

ل مهنة خارج المنزل

ل مهنة خارج المنزل
ل حكم عليها منع التعّر�س للزوجةالو�سع القانوني
تعاني من اأوجاع �سدريةنف�سيته تعبانةالو�سع ال�سحي

خ�سعت لعملية تمييل )ت�سكو دائمًا 
من قلبها(

تتناول lexotanil اأحيانًايتناول زاناك�س اأحيانًااإدمان )كحول/مخّدرات/عقاقير(
غير وا�سح الم�ساركة في الطقو�س الدينيةممار�سة ال�سعائر الدينية 

فقط مع الأقرباءكثيراً ومع الجميع ممار�سة الواجبات الجتماعية 
فاي�سبوك، جمعيات خيرية�سبكات التوا�سل الجتماعي الممار�سات الثقافية
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جميل 

عقوق واإهمال

يّدعي جميل اأنه رجل مهتم بال�ساأن العام؛ ومن اآيات ذلك انتماوؤه النا�سط اإلى واحد من 
لنا لفتًا في لقائنا  اللبنانية، بل تحّمله لم�سوؤوليات قيادية فيه. لكن ما بدا  اأعرق الأحزاب 
معه، ال�سعوبة الكبيرة لديه ل�سوغ اآرائه ومواقفه من ق�سية مطروحة في الخطاب العام عندنا 
في ال�سنوات الأخيرة. نتكّلم عن ق�سية العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن. خا�سًة، واأن الحزب 
الذي ينتمي اإليه كان من الأحزاب التي كان لها موقف في التداول ب�ساأن الق�سية المذكورة، 
وكان نّوابه في البرلمان اللبناني من المن�سغلين بها. كان لزامًا علينا بذل جهد غير قليل من 
اأجل انتزاع راأيه في م�سائل ذات �سلة. ونحن حاولنا معه، اأ�سوًة بغيره من المبحوثين، �سبر 
التجاهات الحاملة ل�سلوكه. من هذه، مثاًل، موقفه من تدّخل الدولة في �سوؤون الأ�سرة، بما 
هو “الفل�سفة” الكامنة خلف قانون “حماية الن�ساء و�سائر اأفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري”. 
ة  في المحاولت المتكررة لطرح ال�سوؤال من جهتنا، كان يعّرج بثبات على م�سكلته الخا�سّ
مع القانون و�سوء تطبيقه عليه. فالإ�ساءات التي تعّر�س اإليها، جّراء تطبيق هذا القانون، كانت 
اأو تحييد نف�سه من تبعاته، في تفا�سيل حياته الكبيرة، منها،  عائقًا، �سُعب عليه تجاوزه، 
وال�سغيرة. فلم ي�ستطع، وهو ال�سخ�س الحزبي ذو الهتمام بال�ساأن العام – وفق ما َذَكر لنا 
ع نف�سه في موقع “عام” ي�سعه النظر منه اإلى القانون بعد�سة غير  مراراً في المقابلَتين – و�سْ
�سخ�سية. وكان لفتًا، وتبعًا لموقعه العام اأي�سًا، جهله باآليات اإ�سدار القوانين وت�سديقها ودور 
اإغراقه بالأ�سئلة  الت�سريع لها وفي تطبيقها. كان علينا  الموؤ�س�سات الحكومية المختلفة في 
المتتالية من اأجل اأن نفهم منه اإدراكه لدور المنّظمة غير الحكومية التي جعلتها المحكمة 
اأنه  اإذ بدا لنا من كالمه  الراعية لتطبيق حكم القانون 2014/293 من القانون المذكور. 
يرى اإلى الق�ساء، واإلى قوى الأمن، وكاأنهما من “توابع” المنّظمة المذكورة، لتبدو وكاأنها 
“كلية القدرة”؛ كما اأنه يلقي اللوم على هذه المنّظمة لتزايد العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن بعد 

“قرارها” )كذا( بمعاقبة المعّنف في اإطار الأ�سرة. 
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غ�سب “مكبوت”

في رواية جميل لأحواله، غ�سٌب يواريه خلف قامٍة بطيئة الحركة ووجٍه ثابت الق�سمات 
و�سوٍت منخف�ٍس ورتيب الإيقاع. وهو ُيغِرق الم�ستمع اإليه بتفا�سيل ي�سعب عليه فهم 
�سرورة �سردها اأو ربطها بالفكرة الأ�سا�سية التي يحاول تو�سيحها. يجيب باقت�ساب عن 
اأ�سئلة تو�سيحية ليعود اإلى تداعياته �سبه الحّرة. وتداركًا لعدم ت�سديقك ما يقوله، يعر�س 
عليك وثائق كثيرة ويدعوك اإلى التثّبت من �سدقيته هو بـ“�سوؤال النا�س عنه”. على اأن ما 
يعطي روايته ِوحَدة، كالم فيه الكثير من اللوم والعتب على زوجته واأولده الذين اأبدوا، 
وفق اعتقاده، عقوقًا غير متوّقع. وفي كالمه اأي�سًا رغبتان متناق�ستان: هناك، من جهة، 
الرغبة في القت�سا�س من اأفراد اأ�سرته وحرمانهم من بع�س ما كان قد اأغدقه عليهم من 
تقديمات. من ذلك، مثاًل، اأنه حرم ابنه من �سقة كان قد وعده بها قبل زواجه لأنه َقِبل 
اأن يكون طرفًا في النزاع بينه وبين اأّمه، ويعمل على ا�سترداد عقار كان قد كتبه با�سم 
زوجته. وهناك، من جهة ثانية، الرغبة في تقديم نف�سه كريمًا وم�سوؤوًل، عبر تجديد 
بولي�سة التاأمين على حياته حيث الم�ستفيدة الرئي�سية منها هي زوجته، اإ�سافًة اإلى اإبداء 
ا�ستعداده لدفع الم�ستحقات المالية من نفقة واأق�ساط مدر�سية لأ�سرته. والتقديمات 
المذكورة وّفرت لأ�سرته واأفرادها حياًة مرّفهة ونمطًا من ال�ستهالك المرغوب فيه 
لدى الطبقة المتو�ّسطة عندنا. وهو افتر�س اأن توفير هذه الحياة لهم في الما�سي، حين 
ماديًا، �سرٌط كاٍف لعرفانهم له، ور�سيد وافر يعّو�س عن تراجع ق�سري  كان مقتدراً 
فر�سته الأيام الأ�سعب التي يمّر بها ب�سبب تراجع اأعماله )هو متعهد بناء ولم يعد يت�سّلم 
ور�سًا كبيرة(. زوجته هي المو�سوع المبا�سر لغ�سبه، لكنها لي�ست الوحيدة؛ اإذ نالت 
اأّمها واإخوتها، كما اأخذ ابنه الكبير، ن�سيبًا من ذلك الغ�سب غير قليل. هوؤلء حّر�سوا 
اإلى عتَبة  اللوم الذي و�سل  اأو دعموا ادعاءاتها بمواجهته، فلم ي�سلموا من  زوجته، 

القطيعة مع ابنه، مثاًل، وبات محرومًا روؤية حفيده الذي ولد في فترة القطيعة تلك. 
ا�ستعادة لمظاهر  واأ�سرته،  انقطاعه عن زوجته  �سبقت  التي  وفي و�سفه لأحواله 
اإلى ا�ستبعاده من حياة  متراكمة ي�سترجع دقائق تفا�سيلها معنا. وهذه ت�سير جميعها 
اأ�سرته، واإهماله وتف�سيل زوجته اأهلها عليه. هو روى لنا م�سار التح�سير لعر�س ابنه، 
بعدم  مثاًل، حيث كانت زوجته واأهلها المهيمنين على تفا�سيل ذلك الإعداد، بدءاً 
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ا�ستجابة ابنه لطلبه تاأخير يوم العر�س، مروراً بالئحة المدعّوين )زوجته لم تدُع اأهله 
مثاًل، فيما دعت اأقارب اأهلها و�سديقاتها اإلخ.(، وانتهاًء بتن�سيق الأزهار. وكيف �سعر 
وكاأنه واحد من المدعّوين، ل الداعي اإلى اإكليل ابنه الوحيد. وهو “اكت�سف”، �سدفًة، 
اأو ا�ست�سارته، بل هو ر�سد  اأن اإخوة زوجته قد ا�ستروا عقاراً ل�ستثماره دون اإعالمه 
جهداً منهم لإخفاء الم�ساألة عنه. هذا، بالرغم من اأنه �سديٌق للعائلة منذ اأكثر من ثالثين 
�سنة وهو مرافٌق قريب من اإخوتها في م�سار ن�ساأتهم، بعد وفاة والدهم )“اأنا عّلمتهم 
ركوب الدراجة”(. حتى الدعوة اإلى الغداء اإليه لدى حماته احتفاًل بيوم ميالد الم�سيح، 
ل يدري بكونه واحداً من المدعوين اإليه اإل قبل ب�سع �ساعات، مع اأن زوجته على علم 
بها قبل اأ�سبوع من موعدها. وزوجته ل تبذل جهداً لتقريبه من اأهلها. فحين توفي اأبو 
زوجته، مثاًل، اأوعز اإلى زوجته باأن تتنازل عن ح�ستها لإخوتها )لأننا ل�سنا بحاجة، 
واهلل منعم علينا( فلم ُتِحل ذلك القرار اإليه )فيما كان عليها اأن تفتخر بنبل زوجها الذي 
طلب اإليها التخّلي عن حقها بالميراث لأخوتها(... هذه اأق�سو�سات يريد من روايتها 
لنا الدللة على اأن زوجته وابنه واأهل زوجته ل ياأخذونه على محمل الجّد؛ هذا، بالرغم 
من اأنه �سخ�س محترم في بلدته، ولدى كاهن الرعية، وهو م�ست�سار لدى كثيرين في 
اأمورهم. وهو ل يعاتبهم، بل ي�ساركهم حياتهم دون تذّمر تفاديًا لل�سّر. وهي متعّلقة 
باأهلها على ح�ساب رفاهه وح�سن العالقة معه. وهو اأخبرنا اأكثر من اأق�سو�سة مثاًل على 

ذلك. اأق�سو�سات نجّنب القارئ �سماعها. 
لكن ال�سكوى الكبرى من زوجته هي غيرتها. فهي، وفق ما يدعوها، “غيرة ُمطَلقة”؛ 
اإذ اإن موا�سيعها ل تقت�سر على الن�ساء “البعيدات”، بل هي ت�سمل اأيًّا كان. هي تغار من 
بنات واأبناء اإخوته، مثاًل. هو عّراب اأبناء اأخواته وي�سكنون في البناية نف�سها، فال عجب 
في اأن يهتم بهم. هي تعاتبه، مثاًل، لأنه يقوم بتغنيجهم بدل تغنيج اأولده؛ فيما هي تغّنج 
)عبر الهاتف( اأبناء اأخيها ال�ساكنين في لندن بالرغم من اأنها لم تقابلهم قط. وتغار من 
عرو�س ابنه حين رق�س معها يوم عر�سهما. وتغار من اأخته اإذا تحادثا لأكثر من خم�س 
دقائق. اإلى ذلك، فاإن جميل يهتم بال�ساأن العام ويتبّواأ مركزاً مرموقًا في الفرع المحلي 
لبلدته لأحد الأحزاب اللبنانية؛ الأمر الذي يفر�س عليه القيام بواجبات اجتماعية في 
البلدة التي يمّثلها وح�سور حفالت ذات �سلة والظهور في الإعالم المرئي، خا�سة. 
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اأو  اأ�سخا�س، ن�ساًء ورجاًل، واإقامة عالقة معهم، عابرة  وهذا الأمر ينطوي على لقاء 
م�ستديمة. وقد كان هذا الأمر على الدوام مثار خالفات بينهما. ويرى جميل اأن م�سّوغ 
ذلك �سعورها باأن زواجها منه يعني ا�ستواءه “ِمْلكًا” لها، فيما هو يرى اأنها “تملكه” في 
البيت، ل خارجه. وهي تتلّكاأ عن مرافقته اإلى المنا�سبات الجتماعية وتّدعي اأن كالم 
الن�ساء، الم�سطرة اإلى م�سايرتهم، في هذه المنا�سبات غير مثير لهتمامها؛ لكنها تغار، 
اأ�سا�سًا، من الن�ساء – كّل الن�ساء اللواتي ي�سطر جميل ب�سبب اأعماله وموقعه الحزبي اإلى 
التعامل معهم. واأق�سو�سات جميل متعددة وتف�سيلية تتناول غيرتها التي تعود في الزمن 
اإلى بدء عالقهما معًا. من هذه، مثاًل، اأنها طلبت اإليه اأن يخ�سع لفح�س ال�سيدا الطبي. 
اأو اأنها تركت البيت مع ابنها ال�سغير، احتجاحًا، ولجاأت اإلى بيت اأهلها لأنها �ساهدته 
يخرج من بيت �سديق له لديه ابنة �سابة، التي لم تكن في بيته اأ�ساًل اإلخ. واآخر الن�ساء 
اللواتي كن مو�سعًا لتهامه كانت المحامي الذي يتابع ق�سيته في المحكمة الروحية. 
ويعترف جميل اأن زوجته تغار عليه لأنها تحّبه. وهو عر�س علينا اأن ن�سهد على حّبها 
الذي كانت تعّبر عنه بوا�سطة ر�سائلها اإليه على الوات�س اآب. وهو يّدعي اأن غيرتها عليه 

غير مبّررة، واقعًا، ومبنية على اأوهام مختلقة.

الحادث المفّجر

والحادث المفّجر للعنف الأكبر كان، وفق ما قال، من ن�سج خيالها مبنيًا على وقوعها في 
جيبه على مجموعة من الإي�سالت مقابل ب�ساعة ا�سترتها امراأة منه. هكذا، ا�ستنتجت 
اأن لديه ع�سيقة ي�سرف عليها اأمواله اإلخ. وهي اأبلغت اأّمه واأخواله �سكوكها ما �سّبب 
“لي�س  اأهله بمو�سوع  اإقحام  اأغ�سبه ب�سبب  حادثًا نف�س– ج�سديًا لأمه؛ الأمر الذي 
للتداول”. فت�سّبب ال�سجار الذي تال ذلك بـ“حادث قلب” لزوجته ُنقلت، ب�سببه، اإلى 
اأباها، لدى ات�ساله  اإليه ابنتها الكبرى التي اأخبرت  طوارئ الم�ست�سفى. وقد رافقتها 
بها لالطمئنان عن زوجته، بزيارة الدرك والطبيب ال�سرعي لها، بناًء على طلب اأخيها، 
وباأنها تركت الم�ست�سفى معه، فكان رّد فعله “اهلل معها. تعود )اإلى البيت( متى �ساءت”. 

وهي لم تُعد اإلى البيت منذ ذلك الوقت. 
هذا بع�ٌس من حكاية جميل مع زوجته. وقد حدث ذلك كّله قبل الت�سديق على 
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قانون “حماية الن�ساء و�سائر اأفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري”؟ فما الذي جعله على 
تما�ّس مع القانون المذكور؟ 

مع الق�ساء الروحي

بعد اأخٍذ ورّد مع الق�ساء الروحي تمّكن جميل، اأخيراً، من الح�سول على ا�سطحاب 
ابنته القا�سر التي ت�سكن مع اأمها واأختها الرا�سدة لدى اأهل زوجته، فيما ابنه ال�ساب 
متزوج وي�سكن في م�سكن م�ستقل )تعي�س فيه حاليًا اأمه – زوجة جميل – و�سقيقتاه 
“م�سوؤولية  العازبتان(. وهو كان قد تقّدم من المحكمة الروحية بدعوى هجر على 
اإلى  بها  تقّدمت  قد  رّد على دعوى كانت زوجته  اأنه  بدا  ما  الكاملة”، في  الزوجة 
المحكمة نف�سها تطالب فيها بالهجر، اأي�سًا، لكن على “م�سوؤولية الزوج كاملة”. فجاء 
بـ“الهجر الموقت” جردة بمثالب زوجته الم�سوؤولة، وفق راأيه، عن ت�ستيت  ادعاوؤه 
العائلة وعن “تدمير زواج دام خم�سًا وع�سرين �سنة” حين رف�ست عر�سًا من المحكمة 

للعمل على م�سالحتهما في “مركز الإ�سغاء” التابع للمحكمة. 
اإلى طلب الهجر الموقت من المحكمة الروحية على م�سوؤولية زوجته،  وحّجته 
وما ينطوي عليه ذلك من اإعفائه من النفقة الم�ستحقة لها، تتمّثل في مواجهة حجج 
“نّغ�ست” حياته والتي  التي  اأو�ساف زوجته  زوجته من جهة، والتقّدم بت�سريح عن 
اأّمن  اأجل بقاء عائلته موّحدة. فهو قد  الت�سّكي، من  تحّملها، طوال هذه المّدة دون 
لها حياًة مرّفهة بدءاً بـ“حفل الكوكتيل الالئق” لزواجهما، ول�سهر الع�سل لمدة ثمانية 
اأيام في فندق لبناني معروف، “متحّماًل كامل التكاليف” )كذا(... وا�ستمّرت زوجته 
تعي�س برفاهية كاملة، بالرغم من اأنها “لم تعمل يومًا” فوقعت الم�سوؤوليات الأ�سرية 
عليه كاملة. وفي الطلب نف�سه، يعر�س جميل التقديمات التي وّفرها لزوجته بالرغم 
من تراجع مدخوله ب�سبب تراجع وتيرة التزامات عمله، ووثائق توؤكد ح�سولها )رقم 
ت�سجيل ال�سيارة با�سم زوجته، وثيقة ملكية لعقار، وبطاقات ائتمان في اأحد البنوك(، 
ر  اإ�سافًة اإلى �سور ت�سير اإلى اأناقة زوجته، ووثائق تنق�س اّدعاء زوجته اأنه بخيل ومق�سّ

في اإعالة اأ�سرته. 
اإلى عّلة متجّذرة في �سخ�سية زوجته تتمّثل في  التنغي�س فيحيله جميل  اأما �سبب 
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– باإخال�س زوجها لها. فهما تزّوجا �سابين  – على نحٍو مبالٍغ به  اإ�سابتها بال�سك 
�سغيرين تتويجًا لعالقة حب دامت �سنة ون�سف ال�سنة، حين كانا فيها معًا على مقعد 
باإقامة عالقات عاطفية مع ن�ساء. هذه  البداية،  الدرا�سة، فكانت تتهمه جزافًا، ومنذ 
الحالة تفاقمت، تباعًا، وكانت ت�سل، اأحيانًا، اإلى حد ال�سراخ و“اله�ستيريا” – كما 
اأنها  – لدرجة ا�ستدعاء الطبيب لتهدئتها بالعقاقير. )بل يتهم جميل زوجته  يدعوها 
كانت ت�ستخدم غيرتها حّجًة لتبتّزه من اأجل �سراء هدايا غالية الثمن لها، اأو حتى لكتابة 

عقار با�سمها ثمنًا لت�سامحها مع “خيانته”(. 
اأحواله المادية، تعا�سر  وتتعّدد اتهامات جميل لزوجته: فهي باتت، منذ تراجع 
ن�ساء “مطّلقات” )كذا( في اإحدى الجمعيات الخيرية، التي انت�سبت اإليها، واللواتي 
يحّر�سنها على �سحب الأموال من زوجها، “�سمانة للم�ستقبل”. وهي �سّوهت �سورته 
اإهمالها لواجباتها المنزلية.  اأولدهما. ويروي في طلبه المذكور تفا�سيل عن  اأمام 
ويتهمها اأي�سًا باإ�سابة ما يدعوها بـ“جهلة �سن الأربعين”، تمّثلت ب�سرف اأوقاتها على 
الفاي�سبوك وا�ستعرا�س اأقوال معجبيها فيها. ي�ساف اإلى هذه جميعًا ادعاوؤها الكاذب 
باأنه ي�سربها ويخونها، وتلفيق تقارير ووثائق من اأجل اإثبات خيانته لها وامتناعه عن 
اإعالتها، وت�سّببه بالأذى النف�سي لها. وهو يجد اأن اأقواله ت�سّكل قاعدًة �سلبة لدح�س 
دعوى زوجته “الواهية وغير المبنية على اأ�سا�س قانوني �سحيح”؛ وهو بّين اأنه “غير 
ثابت تعّر�سها لل�سرب والتعنيف على يد الزوج”، وغير ثابت ارتكابه فعل الزنى، بل 
اإنها هي نّغ�ست حياتهما، فهي ل ت�ستحق النفقة؛ وي�سّح طلبه “رّد طلب زوجته بالهجر 
على م�سوؤوليته الكاملة” والحكم له بالهجر الموقت على “م�سوؤولية الزوجة الكاملة”، 

اإ�سافًة اإلى تح�سيل حقه با�سطحاب ابنته القا�سر. 

في المحكمة المدنية

ويرى جميل اأن زوجته لم تنتظر حكم المحكمة الروحية، لأنها تدرك اأن مطالبتها 
بالهجر على م�سوؤولية الزوج غير �سرعية، فاختارت “اللجوء اإلى الطرق ال�سهلة )كذا(، 
وهي ال�ستعانة بالمنظمة غير الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق حكم 
الم�ستعجلة”.  الأمور  قا�سي  الحماية” اأمام  “طلب  واإقامة  القانون 2014/293، 



55

المقابالت

م�ستنتجًا، بذلك، اأن زوجته “ل تهتم اإل بالمال، ل بحكم هجر، ي�سمن خروجها من 
المنزل الزوجي، ويعطيه ال�سفة القانونية”. 

وقد جاء قرار القا�سي المدني بمنع الزوج من التعّر�س لزوجته ج�سديًا ونف�سيًا، 
اإخراج  اإ�سغال المنزل الزوجي،  التعّر�س لزوجته في حال ا�ستمرارها في  ومنعه من 
الزوج من المنزل الزوجي موقتًا لحين الترخي�س له من المحكمة بالعودة اإليه، اإلزام 
الزوج بت�سليم الزوجة مبلغًا من المال اأ�سبوعيًا لقاء الماأكل والملب�س، واإلزامه بت�سديد 
تاأهيل  اإلى ذلك خ�سوعه لخم�س ع�سرة جل�سة  القا�سر، ي�ساف  ابنته  اأق�ساط مدر�سة 
في مركز المنّظمة غير الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق حكم القانون 

 .2014/293
المنّظمة غير  اإبرازه تقرير من  القرار المذكور، ولدى  بعد اعترا�س جميل على 
الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق حكم القانون 2014/293... التقرير 
الذي يثبت خ�سوعه لخم�س ع�سرة جل�سة تاأهيل نف�س – اجتماعي وتوؤكد “ح�سول 
اأن زوجته ل تريد  تبّين  تغيير في طريقة تفكيره وت�سّرفه تجاه زوجته وعائلته”، واإذ 
ال�سكن في الوقت الراهن في المنزل الزوجي، ُقبل هذا ال�سّق من اعترا�س جميل على 
قرار قا�سي الأمور الم�ستعجلة بالعودة اإلى منزل الزوجية. لكن القا�سي رّد اعترا�سه 
على اللتزامات المالية. وحين اأّكد المحامي وكيل جميل باأنه “ل مانع” لديه من دفع 
الأموال المتوّجبة، واأنه �سيتقدم بالوثائق التي تثبت دفعه اأق�ساط ابنته القا�سر المدر�سية؛ 
المتوّجب عليه،  المال  لت�سليم  القرار �سرورة اللتزام بموعد ومكان  جاء في ن�ّس 

�سهريًا، تحت طائلة الحب�س حتى ثالثة اأ�سهر وغرامة مالية. 

العنف واأ�سكاله

في اإفادة الزوجة، التي دّونها عنا�سر من الدرك في طوارئ الم�ست�سفى الذي ُنقلت اإليه 
اإثر حادثة العنف “الكبرى”، تفا�سيل العنف الذي تعّر�ست له على يد زوجها، والذي 
ا�ستدعى نقلها اإلى الم�ست�سفى. هي �سّرحت تقول اإنه، بينما كانت نائمة في ال�سرير 
اأقدم على  اأي �سبب  اإلى غرفة نومهما، وبدون  العا�سرة م�ساًء، ح�سر زوجها  ال�ساعة 
�سربها بيده على فمها ووجهها، رافعًا �سوته قائاًل “خل�سيني منك”. ولما �ساألته عن 
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�سبب ت�سّرفه وّجه اإليها ال�ستائم، ومن ثّم اأم�سكها بيديها ورجليها وكّبلها وقّبلها عنوًة، 
وحملها ورماها بين ال�سرير والخزانة، فاأ�سيبت باألٍم �سديد. ثم ر�ّس عليها المياه. وهي 
�سعرت بـ“عبقة” في �سدرها فطلبت منه اإبالغ ال�سليب الأحمر لنقلها اإلى الم�ست�سفى، 
البناية نف�سها(، حّطم الإنترفون  ولما حاولت الت�سال باأهل زوجها )ال�ساكنين في 
وحملها عنوًة اإلى الحمام، وو�سع راأ�سها تحت عمود المغ�سلة، واأخذ يرف�سها برجليه 
على راأ�سها واأنحاء ج�سمها. بعد ذلك، ح�سر اأهل زوجها لف�ّس الخالف بينهما، ثم 
ح�سر ال�سليب الأحمر ونقلها اإلى الم�ست�سفى. وفي الإفادة نف�سها، اأنها ت�سعر باآلم في 
اأنحاء ج�سدها وخا�سًة الراأ�س والرقبة. وهي اأّكدت اأن هذه الحادثة لي�ست الوحيدة، 

اإذ اإن زوجها قد �سربها مّرات عدة قبل ذلك.
في مح�سر التحقيق في ادعاءات الزوجة بجرم ال�سرب والإيذاء، وبعد ع�سرة اأيام 
من ذلك الدعاء، اأدلى جميل باإفادته، فنفى كّل ما جاء في ادعاء زوجته، متقّدما بروايته 

الخا�سة التي جاءت على ال�سكل التالي:
اإثر اإقدام زوجته على مرا�سلة اأ�سخا�س على الوات�س اآب والفاي�سبوك من جن�سيات 
العائلة  في  م�ساكل  في  تت�سّبب  لئال  ذلك  عن  الكّف  اإليها  طلب  وعربية،  اأجنبية 
و“للمحافظة على كرامتها”، لكنها لم تاأبه، “فاأخذُت على اتباع طرق على هاتَفين 
اأنني  اأثار جنونها، واقتنعْت  اأتكّلم مع فتاة، وهذا  اأوهمها باأنني  موجوَدين بحوزتي 
اأعا�سر عليها”. ثم يعر�س اأحواله المهنية وكونه اأبًا ل�ساب وفتاتين، كانوا �سهوداً على 
اأّثر  الذي  الأمر  بفتاة،  اأنه على عالقة  اأخبرت والَديه  قد  اأن زوجته  ما ح�سل. وهو 
اإلى المنزل من عمله؛ وقد  اإثر ذلك، فدعي  اأُ�سيبت بعار�س �سحي  في والدته التي 
لينام،  تواً  بيته مع زوجته وابنته ودخل  اإلى  بعدها  الو�سع، ف�سعد  اأبوه تهدئة  توّلى 
اإليه زوجته  ا�ستيقظ طلبت  الظهر... ولما  بعد  الخام�سة  اإلى  الثانية ع�سرة ظهراً  من 
عليها  وعر�س  دعوة اأّمه لأن “قلبها يوؤلمها”، فاأجاب اأن اأّمه لي�ست “طبيبة قلب”، 
مرافقتها اإلى عيادة الطبيب، “فاأخذت تعاتبني واأم�سكت بقمي�سي واأخذت ت�سرخ 
بوجهي، ونظرت اإلّي وقالت لي: اأنت لن ت�سربني لأنك تحّبني، واأخذت ت�ستفّزني 
وتمّزق قمي�سي، فعدُت اإلى �سريري فلحقت بي فاأخرجُتها من الغرفة واأقفلُت الباب 
خلفي لئال يتطّور التال�سن. قرعْت الباب، طالبًة مالب�سها، ثم عادت واأم�سكت بي 
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وتعاركُت معها على ال�سرير ثم وقفت بجانب الخزانة و�سقَطت اأر�سًا وكان لديها 
المنزل... واهتّمت  اإلى  اأهلي واأولدي  بها ثم ح�سر  مياه... غ�سلت وجهها  قنينة 
تعاني  اأنها  نف�سه، واأعلَمتهم  المبنى  اإلى منزلهم، في  اأهلي  نزَلت مع  ثم  بها.  ابنتي 
من األم في �سدرها فات�سلت ابنتي بال�سليب الأحمر ونقلوها اإلى م�ست�سفى )...(”. 
ويعّلق جميل في اإفادته على ما حدث باأنه حين علم اأن الدرك قد طلب من الجميع 
اأمراً”  “اأن  اأدرك  اإفادة زوجته...  اأخذ  اأجل  الم�ست�سفى من  الزوجة في  اإخالء غرفة 
ما ُيدّبر له )من اأ�سقائها(. نافيًا، لدى �سوؤال عن�سر الدرك اإّياه، كّل ما ذكرته زوجته 
نافيًا  اأبداً خالل ثالثين عامًا من زواجهما.  يقدم على ذلك  لم  واأنه  لها،  عن �سربه 
ج�سمه  من  اأجزاء  بحرق  اأو  بالم�سّد�س  نف�سه  اأذية  محاولت  �سوؤاله،  لدى  اأي�سًا، 
باأعقاب ال�سجائر لأنه رب عائلة و“لأنه طبيعي”. ولدى �سوؤاله عن �سبب الخالف مع 
ل بينكما اإلى هذا الحد من الغ�سب  زوجته “بعد ثالثين عامًا من العي�س �سويًا للتو�سّ
والحقد”، اأجاب اأن زوجته تعتقد اأنه يخونها مع اإحدى الفتيات؛ و�سبب الخالف 
عائد اإلى �سدة غيرتها عليه، مع العلم اأنه هو اأي�سًا يحّبها ويغار عليها ولم يكن يريد 
اأن “تتطاول بالأحاديث” على الفاي�سبوك، ما جعل الخالف يتطّور بينهما اإلى هذا 
اأولده، وهو يمانع طالقها اإلخ.  الحّد. مختتمًا اأنه يحب زوجته ويحترمها لأنها اأم ّ
لدى �سوؤالنا عن اآثار العنف على ج�سدها الواردة في تقرير الطبيب ال�سرعي، بّرر 
جميل وجود كدمات على ج�سم امراأته باأنها حدثت من ارتطامها باأثاث المنزل. واأنه 
كان ي�ساألها: “لماذا )محيط( عينك زرقاء” فكانت تجيبه: فيما كنُت اأم�سح البيت، 
ا�سطدمُت باأ�سياء”؛ فيقول لها: “انتبهي حبيبتي لأن ب�سرتك بي�ساء”. ولدى الطلب 
اإليه تف�سير ما جاء في تقرير الطبيب ال�سرعي قال: “هناك بم�ساحة 4 �سنتم بـ 4 �سنتم 
بقعة زرقاء... اأنا ن�سيتها، ب�سراحة، فالم�ساألة تعّدت ال�سنة... هو راأى “�سيئًا اأزرق”. 
وفي الحادثة الكبرى التي رواها في المخفر كلٌّ واحد من الزوَجين يقول جميل لنا: 
اأّما هو فحاول، مم�سكًا بها، تهدئتها دون جدوى. فهي حين  هي جّنت تمامًا... 
اأم�سكته – يقول – بقمي�سه، اأم�سك بيديها”، فعّلمت اآثار اأ�سابعه على ذراَعيها. وهو 
ما زال محتفظًا بالقمي�س الذي �سدته وقّطعت اأزراره – برهانًا على العنف الذي مار�سته 

هي عليه. 
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اأمور خالفية

ل يختلف جوهر الرواية التي رواها جميل لنا عن عالقته بزوجته واأ�سرته كثيراً عّما 
جاء في الوثائق الر�سمية التي وّفرها لنا. هناك تفا�سيل ت�سير اإلى اأمور تحيط بما قيل 
العالقة  اأمام الق�ساَءين الروحي والمدني، في المخفر، وتوّفر خلفية لفهم الخالفات 

بين جميل، من جهة، وزوجته وولده واأ�سرة زوجته، من جهة ثانية.
في الأمور المالية، مثاًل، يروي لنا جميل اأنه ياأتمن زوجته على م�سروف البيت، واأنه 
له؛ مع ذلك، فهي كانت تطلب اإليه اأن يجلب لها اأغرا�سًا لدى عودته.  يودعها ما يح�سّ
ومن اأ�سباب �سعوره بعقوق عائلته �سكوى الزوجة من اأنه ل ي�سرف على البيت، لأنه 
ل الم�سروف من عطايا اإحدى الجمعيات.   ي�سرف اأمواله على ع�سيقاته، واأنها تح�سّ
ومنها ما هو ذو �سلة بعقار كان مو�سع تجاذب لجهة ت�سجيله. هي ترغب في 
ت�سجيله با�سمها، وهو يرغب في ت�سجيله با�سم اأفراد اأ�سرته )هو وزوجته والأولد؟(، 
اأمام الكاتب العدل فخجل وعاد و�سّجله  الواقع؛ هي بكت  اأمام الأمر  ولكنه ُو�سع 
با�سمها. وهو تقّدم ب�سكوى ل�سترداده اإثر طلبه الهجر. ويبدو اأن الدعوى التي تقّدمت 
بها زوجته ذات �سلة بالمو�سوع، حيث هي تريد عدم التعّر�س لها ب�سبب ت�سجيل 
المحل با�سمها. وبدا، من كالم غير وا�سح تمامًا في روايته، وكاأن هناك دعوة لمقاي�سة 
قا�سي  اأمام  اأقامتها  الحماية” التي  “طلب  الزوجة دعوى  ت�سحب  باأخرى:  دعوى 

الأمور الم�ستعجلة، اإذا تخّلى هو عن دعوى ا�سترداد العقار المذكور.

المراأة والحركة الن�سائية

وكما هي حال معظم الرجال المّتهمين بممار�سة العنف على زوجاتهم، ي�سّرح جميل 
باأنه �سد تعنيف الن�ساء: “وهل ير�سى اأن تعنَّف ابنته اأواأمه اأو اأخته؟”. ول يرى اأن الزوج 
م�سوؤول عن تاأديب زوجته؛ بل على العك�س من ذلك، فاإن واجبات الزوج تجاه زوجته 
ينبغي اأن تعك�س كونها “ن�سفه” يفخر بها اأمام النا�س. لذا عليه اأن يكفيها ماديًا واأن 
“يغّنجها”، ل اأن يطلب اإليها العتناء بالمنزل والأ�سرة فقط. في المقابل، على المراأة 

اأن تحترم زوجها، واأن تقيم له اعتباره، اأمام النا�س خا�سة. 
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اإذ يخت�سر جميل المراأة المعا�سرة بالمراأة العاملة في  ماذا عن المراأة المعا�سرة؟ 
مهنة خارج منزلها، تقّدم بمواقف ثالثة غير متطابقة. الأّول: اإذا كان بو�سع المراأة اأن 
تقوم باأدوارها المنزلية جنبًا اإلى جنب مع عملها المهني، فلتعمل. الثاني: هو لم يلتِق، 
لت اأمواًل تزيد على م�سروف ملب�سها  بعُد، بامراأة عاملة في مهنة خارج منزلها ح�سّ
وزينتها، ومع ذلك فهي تمّنن الآخرين وتتاأّفف من العمل وتّدعي اأنها مرهقة، طوال 
ر في واجباته تجاه اأ�سرته  الوقت. الثالث: يلقي اللوم على زوجته لأنها تّدعي اأنه مق�سّ
راً، لماذا تت�سّولين من الجمعية الفالنية  موّجهًا اإليها �سوؤاًل عبرنا: “اإذا كان زوجك مق�سّ
اأنك متعلمة  اأمام المحكمة الروحية؟ لماذا ل تعملين بدوام ن�سفي بما  اّدعيِت  كما 
وح�سنة المظهر، وت�ساعدين زوجك بدل الت�سّول من تلك الجمعية وبدل الرك�س وراء 

الجمعيات مع �سديقاتك للعمل التطّوعي؟”.
وما راأيه في الحركة الن�سائية؟ بدا ال�سوؤال فر�سة اإ�سافية لجميل للتهّجم على منظمة 
ن�سائية بعينها. ومّرة اأخرى، كان علينا انتزاع اهتمامه كي نقّدم اإليه تعريفنا لـ“الحركة 
اأن هذه الحركة ل ُتخت�سر بمنظمة وحيدة، واأن ن�سال هذه  له  حين  الن�سائية” مو�سِّ
اإن�ساء الجمعيات العاملة راهنًا، بل انطلق منذ  الحركة من اأجل ق�سايا الن�ساء بداأ قبل 
ع�سرات ال�سنوات. بعد هذا التو�سيح، �سّرح لنا جميل باأنه منا�سر لمطالب الن�ساء، 
اإلى حزب ت�ستمل قيادته على  اأنه ينتمي  حًا  اإعطاء الجن�سية لأولدهن، مو�سّ خا�سًة 

ب�سع ن�ساء اإلخ.
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جان

تعقيد ثقافي – تعقيد اأ�سري

تتكّثف في رواية جان اأبعاد تطول اإلى ال�سخ�سي والطائفي وال�سيا�سي والحقوقي؛ وهذه 
تت�سابك معًا بطريقة ي�سعب فكاك واحدها عن الآخر. وما ُي�سبغ على هذه الحالة �سفة التعقيد 

اأمور متعّددة:
اأمام نمط من العنف ما زال غير معروف في  “حيرة” الق�ساء  – ن�سهد، في حالة جان، 
اأّدى،  خطابنا العام، وغير معترف به لدى كثيرين؛ نتكّلم عن “العنف المعنوي”. وهو ما 
على الأرجح، اإلى عودة القا�سي، اأكثر من مّرة، عن قرار كان قد اّتخذه ب�ساأن اإعطاء الأم حق 
م�ساهدة طفلَتيها، ف�ساًل عن التعار�س بين المحكمَتين الروحية والمدنية ب�ساأن اتخاذ القرار 

ب�سدد طبيعة عالقتها بطفلتيها )ح�سانة، ا�سطحاب، م�ساهدة(. 
اأن  – الخ�سَمين. �سحيح  بين ادعاءات الزوَجين  التام  التعار�س  حّد  اإلى  الختالف   –
اإلى المحكمة بروايات وادعاءات متعار�سة، لكّن هذين يّدعيان  الأزواج كّلهم يتقّدمون 
اأنهما يتقّدمان باأدلّة موّثقة بمعلومات مح�سو�سة. وقد لّخ�سنا هذه الّدعاءات في جدول في 
مداخل متوازية، ليوّفر للقارئ �سورة ب�سرية �سريعة للمقارنة بين الدعاءات. الجدول بمثابة 

نموذج �ساٍف للتناق�س المذكور.
– وي�سترك جان مع الأزواج الباقين في اإعالنه النتماء اإلى جماعة يفتر�سها داعمة له في 
محنته. وهو يحتمي ب�سهرة عائلته التي ت�ستمل على ع�سرات الألوف من الأ�سخا�س. هذه 
العائلة يقّدمها اإلينا بو�سفها م�سدراً لرفعة موقعه الجتماعي، ول�سمو معاييره الأخالقية، لكن 
اأن  يمكنه  المدني  – والقا�سي  ق�سيته  بوجه  من يقف  اأي�سًا بو�سفها “ع�سا” يرفعها مهدداً 

يكون من بين هوؤلء. 
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اأمام الق�ساء

على ال�سعيد الق�سائي، اأّوًل، وفي “الوقائع”، اأن جان تّتهمه زوجته باأنه عّنفها معنويًا؛ 
وفي ال�ستدعاء الذي تقّدمت بها زوجته اإلى قا�سي الأمور الم�ستعجلة نتبّين اأن ذلك 
التعنيف ي�ستمل، في هذه الحالة، على توجيه الإهانات ل�سخ�سها والتهامات الباطلة 
وحرمانها طفلتيها وحرمانهما منها. وفي تف�سيل ذلك، اأنه كان “دومًا ُيّذلّها ويهينها 
لكونها كانت م�سلمة ويف�سح اأ�سرارها الزوجية اأمام الغير، ويقّلل من قيمتها وي�ستولي 
على راتبها... وهو حملها على ترك المنزل الزوجي نتيجة ال�سغوط التي مار�سها عليها 
اأو ا�سطحابهما، وحتى التحّدث  اأخذ طفلَتيها معها، وحرمها م�ساهدتهما  وحرمها 
اإليهما”. واتُّهم جان اأي�سًا اأنه مار�س ال�سغوط النف�سية على ابنته البكر باإجبارها على 
اأّمهما �سيئة  اأن  ابنَتيه  اأخبر  “�سديقته” )من جن�سية غربية(... وهو قد  اإلى  التحدث 
ال�سلوك لـ“كونها م�سلمة” م�سّوراً اإياها امراأًة “و�سخة وزانية ومهملة”، �ساعيًا، بذلك، 
اإلى ذلك، فهو تقّدم ب�سكوى افترائية �سد زوجته  اإلى اإحداث كره لها ونفور منها. 
التعريف للتعنيف المعنوي يتمّثل  اإياها بال�سرقة. في ال�ستدعاء نف�سه ما ي�سبه  مّتهمًا 
بـ“توجيه الإهانات والتهامات الباطلة، وحرمان الوالدة من اأولدها، وحرمان الأولد 

من والدتهم”. 
اإلى  وت�سليمهما  والدهما  منزل  من  الطفلَتين  باإخراج  حكمًا  جان  نال  هكذا، 
والدتهما؛ اإلى ذلك، فقد ُطلب اإليه ت�سديد مبلغ من المال �سهريًا لقاء نفقات الطفلَتين 
المختلفة، وُكلِّفت منظمة غير حكومية بمتابعة �سوؤون الطفلَتين المعنوية والنف�سية 
وتقريب وجهات النظر بين الزوَجين، وُكّلف كاتب المحكمة بالإ�سراف على تنفيذ 
القرار. لكن اأيّا من ذلك لم يحدث؛ بل اإن قا�سي الأمور الم�ستعجلة تراجع عن قراره. 
وجرى التراجع عن قرارات تابعة، لعّل اأخطرها حب�س الزوج لمدة 75 يومًا لعدم امتثاله 

لأمر الحماية. ثم ما لبث اأن تبعه تراجع عن التراجع عن القرار!
فما هي هذه “الوقائع”؟

تفا�سيل هذه “الوقائع” تتخذ �سكلين مختلفين بح�سب الراوي: الزوجة والمحامي 
الذي يمّثلها من جهة، والزوج والمحامي الذي يمثله من جهة ثانية؛ وذلك اأمام قا�سي 

الأمور الم�ستعجلة.
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في ما يلي، نثبت جدوًل ببع�س هذه “الوقائع”، بح�سب الم�ساألة وبح�سب الزوجين 
)اأو من يمثلهما( في الوثائق القانونية المختلفة: 

 المّدعي

الم�ساألة
بح�سب الزوجة/ اأو المحاميبح�سب جان/ اأو المحامي

تركت الزوجة المنزل الزوجي بملء ترك المنزل
اإرادتها

ُحملت على ترك المنزل ب�سبب ال�سغوط 
التي تعّر�ست لها/ ُطردت من المنزل

�سبب ترك المنزل 
الزوجي

تركت المنزل الزوجي فجاأًة لهفوة في 
نف�سها ول�سبب ما زال يجهله ول يعلم 

بخلفياته
تعّر�ست لعنف معنوي واقت�سادي

اتجاهات و�سلوك 
الزوج

نحو الزوجة

يحبها ويحترمها؛
وهو طلب اإليها مراراً وتكراراً العودة 

اإلى المنزل وراأ�سها مرفوع، واأنها 
مرّحب بها في منزله حين تعود ومتى 

�ساءت

تعّر�ست لل�سرب ولمحاولت ال�سرب، 
لل�ستم والإهانة وللطرد ولحرمانها من 

طفلَتيها، ولت�سويه �سورتها اأمامهما.
لديه ع�سيقة من الجن�سية الغربية قام بو�سع 
�سورتها على الوات�س اآب خا�سته ويفر�س 

على ابنته التكلم معها
اتجاهات الطفلَتين 

�سوق البنة الكبرى لأمها مثبت في ل ترغبان في روؤيتهانحو اأمهما
الر�سائل الن�سية التلفونية

�سالحية الأم لح�سانة 
الطفلَتين

غير �سالحة لأنها مجهولة الإقامة، اأو 
مع من تقيم، واإذا كان مكان اإقامتها 
مالئمًا لتربية الطفلَتين في جّو يوؤمن 

لهما الطماأنينة ول يوؤثر �سلبًا فيهما من 
الناحيَتين الج�سدية والنف�سية. وهي لم 
تكن تعتني بهما، اأ�ساًل، ب�سبب عملها 
وعدم عودتها اإلى البيت قبل التا�سعة 
م�ساًء. والدته والعاملة المنزلية هما 

اللتان كانتا ترعيانهما

الأم كانت ول تزال اأمًا �سالحة تهتم 
بابنتيها وب�سوؤونهما وحاجاتهما العاطفية 
والنف�سية والتربوية وهي وحدها الموؤهلة 

لح�سانتهما وتربيتهما والعتناء بهما، 
�سّيما واأن والدهما يبقى خارج المنزل

�سالحية الأب 
للح�سانة

يعتني بهما، ل من الناحية المعي�سية 
فح�سب، اإنما من الناحية النف�سية اأي�سًا

يترك الزوج العناية بهما لوالدته وللعاملة 
المنزلية والثنتان ت�سيئان معاملة الطفلتين



64

العنف الأ�سري

 المّدعي

الم�ساألة
بح�سب الزوجة/ اأو المحاميبح�سب جان/ اأو المحامي

�سالحية الأب 
القانونية لح�سانة 

الطفلتين

بح�سب قوانين الأحوال ال�سخ�سية، 
ل يحق لزوجته ح�سانة الطفلَتين لأنها 
تخّلت عن مذهبها وارتّدت عنه، وفق 
قوانين المذهب الذي ينتمي اإليه الزوج 

وطفلَتيه، حكمًا

اأ�سّر الزوج على الزوجة اإبدال ديانتها 
والعودة اإلى ديانتها الأ�سلية ك�سرط و�سعه 
لل�سماح لها بم�ساهدة طفلتيها؛ الأمر الذي 

ي�سير اإلى “المتاجرة” بالديانة لأغرا�س 
خا�سة

عالقة الطفلَتين 
بوالديهما

وفق مذكرة ر�سمية – ي�سكنان معه وهو 
رف�س ت�سليمهما اإلى اأّمهما بتغييبهما 
عن المنزل حين جاء الدرك لجلبهما.

منع الزوج الأّم من روؤية الطفلَتين. 
هّددهما ومار�س ال�سغوط عليهما ومنعهما 

من م�ساهدة اأمهما اأو التحدث اإليها

رغبة الأم بم�ساهدة 
الطفلَتين والموانع

الزوجة لم تبِد رغبة في روؤية ابنتيها منذ 
تركها المنزل الزوجي

اأقدم الزوج ووالدته ووالده على تهديد 
الزوجة ومنعوها من روؤية طفلَتيها، 

وعمدوا اإلى تهديدهما وممار�سة ال�سغوط 
عليهما ومنعهما من م�ساهدة والدتيهما. 
�سّوهوا �سورتها مّدعين اأنها من داع�س، 

م�سلمة و�سخة، واأن لديها ع�سيقًا... الأمر 
الذي جعلها تخ�سى التوجه اإلى المنطقة 

حيث تقيم ابنتاها، نتيجة التهديد، ونتيجة 
الذم والفتراء اللذين تتعر�س لهما على يد 

الزوج واأهله

التعّر�س للعنف 
القت�سادي

ادعاء الزوجة �سببه اأن هذا العنف ل 
يترك اأثراً، وغير مثبت بوثائق. على 

العك�س من ذلك، فالزوج هو المعيل 
لأ�سرته، وهو قد فتح ح�سابًا با�سمه 
وا�سم زوجته وتقّدم من المحكمة 

بوثيقة/اإي�سال تثبت اأنه اأهداها عقداً 
بعدة اآلف من الدولرات من محل 

مجوهرات معروف

زّور الزوج توقيعها في الم�سرف )هي 
ب�سدد اإقامة دعوى جزائية �سده(، �سحب 
قرو�سًا با�سمها واأجبرها على ت�سديدها، 
ي�ستولي على راتبها. الح�ساب الم�سترك 

تغذيه هي بالمال وقّلما ت�ستخدمه، فاتورة 
محل المجوهرات المعروف لقاء مبلغ اأقل 

من ثلث المبلغ المذكور في ادعائه وهو 
لقاء قر�س مالي لها بذمته
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 المّدعي

الم�ساألة
بح�سب الزوجة/ اأو المحاميبح�سب جان/ اأو المحامي

التعّر�س للعنف 
المعنوي

ل وجود لهذا النمط من العنف في 
القانون 293/2014؛ ال�سبب الذي 
تقدمت به يكفي وحده لإثبات عدم 

�سحة وعدم جدية ادعاءاتها. فلو كانت 
تتعّر�س لأي عنف اأو اإيذاء ج�سدي اأو 

نف�سي اأو جن�سي، لكانت ما امتنعت عن 
ال�ستناد اإلى هكذا اأفعال، كونها اأفعاًل 

خطرة و�سهلة الإثبات

ال�ستناد اإلى قا�سي الأمور الم�ستعجلة الذي 
اأقّر، للمرة الأولى، بحق المراأة بالحماية من 
العنف المعنوي اإلى جانب حقها بالحماية 
اإزاء العنف الج�سدي... العنف المعنوي 
ي�ستمل – كما جاء في قراره – الت�سرف 
الذي “يتعّر�س لكرامة المراأة ومكانتها 

الجتماعية والعائلية والمهنية”

في مو�سوع �سالحية 
قا�سي الأمور 

الم�ستعجلة النظر في 
الدعوة التي قّدمتها 

الزوجة

ل �سالحية لقا�سي الأمور الم�ستعجلة، 
لكون النزاع مع زوجته جديًا

اإبراز ن�س المادة 12 من القانون 
293/2014 للدللة على اأن اأمر الحماية 

هو تدبير موقت ي�سدر عن المرجع 
الق�سائي المخت�س... ويرمي اإلى حماية 

ال�سحية واأطفالها... وذلك لمنع ا�ستمرار 
العنف اأو التهديد با�ستمراره.

في م�ساألة تغيير ديانة 
الزوجة

فوجٍئ باأنها عادت اإلى الديانة 
الإ�سالمية

الزوجة هي اأ�سا�سًا م�سلمة وتزوجت على 
هذا الأ�سا�س، وا�ستح�سل الزوج على 
تف�سيح من المراجع المخت�سة. هي لم 

“تمرق” مذهبها الم�سيحي لكونها م�سلمة 
في الأ�سا�س وتزوجت وهي م�سلمة.

اإن الختالف بين الروايَتين، الذي ي�سل اإلى درجة التناق�س، يبّين التعقيد الذي يواجه 
المحكمة. من هنا، يبدو النظر عن قرب اإلى هاتين الروايتين بطريقة تتجاوز “الوقائع” 
اأمراً بالغ الأهمية، ويتطّلب ت�سافر اأكثر من مرجع وتعاونهم من اأجل توفير قرارعادل 

ب�ساأن الحالة المعرو�سة. 

تقدير ذات مرتفع

باإطالعنا على  العقلية وبداأ روايته لأحواله  بقدراته  بنف�سه؛ وهو فخور  جان فخور 
�سهاداته واإنجازاته العلمية والمهنية وتقّدمه الم�ستمر فيهما. فهو معروف بمحبته للعلم 
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والدرا�سة الم�ستمرة )التي �سّببت له ق�سر نظر كبيراً ا�سطره لإجراء عملية جراحية في 
عينيه(. وتقّدمه المهني القائم على اإنجازاته العلمية اأّهله لبلوغ موقع اجتماعي متقّدم 
وفق موؤ�سرات ذات �سلة بنوعية حياة جّيدة، بعدما كان راتبه ل يتجاوز الـ500 األف 
ليرة لبنانية؛ من هذه، مثاًل، اقتناء �سقة في بيروت وفيلال دوبلك�س في الجبل و�سيارتين 
و“خادمتين” )من جن�سية اآ�سيوية يعرفها اللبنانيون بكونها ذات الكفالة الأعلى ثمنًا، 
ثياب زوجته  اأن  اأخرى(. كم  يفوق رواتب زميالتها من جن�سيات  راتبًا  وتتقا�سى 
تتجاوز قيمتها المالية الخم�سين األف دولر، ورفاهية زوجته )يا جماعة اأظافر زوجتي 
ت�سبه اأظافر بنت بعمر ع�سر �سنين؛ فهي ل تجلي ال�سحون ول تكوي الثياب: العاملة 
المنزلية تقوم بكل هذه المهّمات(. بل هو دعا زوجته اإلى ترك عملها لالعتناء بطفلتيها، 
– في  عار�سًا عليها تعوي�سًا على راتبها ي�ساوي �سعفي راتبها الحالي؛ كما دعاها 
معر�س الكالم عن روؤيتها لبنَتيه – لالحتفال بعيد مبالد ابنتها بحفلة “لم يعرفها لبنان 
من قبل”. ويهّنئ نف�سه على اأخالقه )يقول في معر�س عدم ت�سديق ما ُيقال عن زوجته: 
اأنا �سخ�س ذو اأخالق ول اأّتهم امراأة اإذا لم اأ�ساهد باأم العين... ل اأقبل بالنميمة... اأنا 
ما زلُت اأقول اإن زوجتي “بنت عائلة ومهّذبة” ول األوك �سيرتها بكالم عاطل فهي اأم 
طفلَتي...(. هو يعزو �سمّو اأخالقه اإلى انتمائه اإلى اأ�سرة يراأ�سها اأب يحتل في طائفته 
اًل، بذلك، �سمانة ل مجال لدح�سها، لُح�ْسن �سيرته هو. ومن  موقعًا دينيًا مرموقًا م�سكِّ
مظاهر ذلك ال�سمّو عدم خيانته لزوجته، برغم تعّر�سه ل�سغوط من محيط اأ�سدقائه؛ 
ف�سلوكه م�سدره التزامه الم�سيحي الذي يفر�س على الزوج الإخال�س التام لزوجته. 
هو فخور بانتمائه اإلى عائلة عريقة وذات موقع بارز في طائفته، وتعدادها يبلغ )يذكر 

رقمًا كبيراً(. 
اأكثر من  اإلينا،  madame... رددها متوّجهًا  يا  اأعجبك  وجان معجب بنف�سه )اأنا 
اأخبرنا، هادئ )cool( في مواجهته لالأمور والم�ساكل الطارئة،  مّرة(؛ فهو، وفق ما 
ول يتوانى عن جعل نف�سه و�سيطًا بين اآخرين لحل م�ساكلهم. ل ي�سرب الكحول، ول 
ل العلم الذي يثّمنه عاليًا. لم ي�سفع  حتى القهوة، ول يدّخن التبغ. ما زال يدر�س ويح�سّ
امراأة في حياته، وفي جعبته اأكثر من رواية عن تدخله في اإبعاد الزوج – بل �سربه له 
اإذا اقت�سى الأمر – ونجدته لن�ساء، بناًء على طلبهن، �سربهّن اأزواجهن. هو مت�سامح 
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و“يحترم” الأديان غير الم�سيحية – الدين الإ�سالمي اأ�سا�سًا – ويرى اأن تعّدد الأديان 
من م�سيئة اهلل. وهو كريم يغدق على زوجته الهدايا، ويودعها بطاقة ائتمانه ولها اأن 
تت�سرف بح�سابهما الم�سترك دون مراجعته. وهو اأخيراً متفاٍن اأمام اأ�سرته ويعمل في 
ظروف خطرة في بلدان تعاني حروبًا اأهلية تعّر�س فيها لخطر الموت اأكثر من مّرة... 

في �سبيل تاأمين حياة لئقة لطفلَتيه. 
تنّم  اأحكامه على الأ�سخا�س والجماعات بلهجة  وجان واثق بنف�سه؛ فهو يطلق 
باأ�سخا�س  بال�ستخفاف  قبولها. فهو ل يجد حرجًا  ال�سامع ل يملك �سوى  اأن  عن 
القا�سي كركبي  اآخرين:  باإطالق نعوت واألقاب �سلبية على  مناه�سين لمواقفه، ول 
الذي “كركب نف�سه” ومحامية زوجته “مارلين مونرو” )بل “الِخرية”(. والقا�سي 
قراٍر  تغيير  اأجل  �سيا�سية من  اأمنية مرموقة واأخرى  ل�سغوط �سخ�سية  ا�ستجاب  الذي 
كان قد اّتخذه �سابقًا؛ اأو اإل�ساق تهمة الر�سوة اأو الف�ساد بهم: ال�سيخ الذي ا�ستعادت 
معه زوجته دينها الإ�سالمي )اأنا عرفت ا�سم ال�سيخ وقيمة المال الذي اأخذه بدًل عن 
اإنما  اأتعابه(. ومدير عمل زوجته المتواطئ معها ل�سبٍب ما: )لي�ست الق�سية جن�سية 
تقترب من  التي  �سلوكاته  ببع�س  اإعالمنا  اإنه ل يجد غ�سا�سة في  بل  ق�سية ف�ساد(. 
�سهادتها  تزوير  الكبير بزوجته:  اهتمامه  تعبيراً عن  في�سّرح عنها بو�سفها  الجناح، 
الثانوية. اإلى ذلك، فهو يدعو ال�سامع اإلى الإعجاب ب�سخ�س منا�سر لق�سيته، مثاًل، 
تربيته  اإلى  يحيلها  التي  الأخالقية  منظومته  وفق   – �سائن  اأنه  ُيفتر�س  �سلوك  ذي 
الم�سيحية )موقفه من حميه الذي يقيم عالقات خارج – زواجية بالرغم من اأنه ينّزه 
نف�سه عن ذلك جاعاًل اإخال�سه تجاه زوجته واحداً من اأركان ر�سيده الأخالقي(. 
العاملة  اأو �سخ�س من جن�سية ما، فيدعو  وهو غير مدرك لعن�سريته تجاه جماعة ما 
المنزلية بمواطنة بالدها، ويتكّلم بلهجة الإدانة عن “العان�س” اأو الأخرى “المطّلقة” 
– �سديقات زوجته، ويدعو عائلة زوجته بـ“�سعب” ل يهّمه العلم اإلخ. وهو واثق، 
و“المري�سة”  بـ“الهبلة”  )يدعوها  زوجته  بعك�س  حقوقه  كّل  �سينال  باأنه  اأخيراً، 
وبـ“المراأة المه�سترة”(، التي تعّر�ست للخديعة على يد محاميتها، وغيرها من النا�س 
الذين “عّلموها” اأموراً خاطئة، ولم ينّبهوها اإلى محاذير �سلوكاتها وقراراتها الخاطئة 

انف�سالها عنه وح�سانتها لطفلَتيها.  ب�ساأن 
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الزواج والزوجة

لكن حين يتكّلم جان عن ظروف زواجه، تتراجع اللهجة الواثقة قلياًل لتطفو على �سطح 
كالمه مراجعة نقدية لمواقفه غير التوكيدية وعجزه عن ا�ست�سراف ما حدث. هو تزّوج 
من تلميذته التي ت�سغره ب�سنواٍت ع�سر. وبرغم �سعوره بعدم �سواب ذلك، فقد افتر�س 
اأن �سغر �سّنها قد يكون كفياًل باإنجاح عالقتهما لأنه �سيتولّى تربيتها لت�سبح امراأة منا�سبة 
له. على اأن جان يعترف بخيبته لأن زوجته لم “تن�سج” بالطريقة التي كان يتمّناها. 
هي م�سلمة، لكنها “اأقنعته” باأنها اأقرب اإلى الم�سيحية منها اإلى الإ�سالم، لأنها ن�ساأت 
اأّمها  في بلد غربي واأّمها م�سيحية، وهي كانت تعّبر عن الرغبة بعدم تكرار ما فعلته 
التي تزوجت بم�سلم. هو ا�سترط عليها تغيير دينها لت�سبح م�سيحية ب�سهادة الكاهن، 
فدر�ست الم�سيحية وتعّمدت ليتكلال كن�سيًا �سد رغبة الأهل، لكنها عادت فانقلبت 
اإلى دينها الأ�سلي، فتبّين له اأنها اعتنقت الم�سيحية، ل عن قناعة، اإنما لغاية الزواج به 
)“�سحكت” من الدين الم�سيحي(؛ وحين لم تُعْد ترغب في العي�س معه، ارتّدت عن 

الدين الم�سيحي. 
�سحيح اأن اأ�سرة زوجته، وخالفًا لأ�سرته المحافظة، غير �سوّية؛ لكن زوجته بدت 
له مختلفة عن اأ�سرتها. وفي جعبة جان روايات كثيرة عن اختالل اأحوال اأ�سرتها. ومن 
هذه، مثاًل، اأن اأباها “الجميل” الذي ي�سغر اأَمها ب�سنواٍت خم�س يتنّقل من امراأة اإلى 
اأبيها وخياناته المتكررة له جعلت ابنتهما )اأي  “المعّقدة” من جمال  اأخرى. واأمها 
زوجته( تكره الرجال ول تثق بهم، واأن اأختها التي تعا�سر في كل �سهر رجاًل جديداً 
دون ال�ستقرار على واحد وحيد، ذات �سيت �سيئ يقرب من كونها داعرة. واأخوها، 
اأبيه وهو في الثالثة ع�سرة من عمره بـ“مباركة”  اأخيراً، بداأ حياته جانحًا يقود �سيارة 
اأبيه، ما لبث اأن تحّول اإلى الإ�سالم المت�سّدد. كانت في الثامنة ع�سرة من عمرها عندما 
تكّلال، فلم ُتنِه درا�ستها، برغم عدم ر�ساه عن ذلك – فهو يرى في العلم والثقافة ركنًا 
اأ�سا�سيًا في تطّور ال�سخ�سية – وعدم ا�ستجابتها لدعواته المتكررة لإنهائها، بحجة اأنها 

حملت واأنجبت في �سنة الزواج الأولى. في عائلتها ل يقّدرون العلم.
لكن زوجته ترغب في العمل. ولما كانت غير حا�سلة على �سهادة ثانوية، “ا�سطر” 
)كذا( اإلى تزوير �سهادتها. وهي ل تزال ترتقي في عملها الحالي دون تح�سيلها اأّي 
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�سهادة توؤهلها لذلك. ولديه �سكوك في اأن تواطوؤَها مع رّب عملها ل�سبٍب ما خلف 
ترّقيها الغام�س )ربما ب�سبب �سكوتها عن عملية ما غير قانونية(. وهو عر�س عليها ترك 
عملها لكي تتفّرغ لتربية ابنَتيها، لكنها اأجابت: “اأتركك ول اأترك عملي”. ل يعتقد 
“بخلها”  اإنما ب�سبب  “تحقيق ذاتـ”ها،  اأن زوجته متعّلقة بعملها لأنه يوّفر لها  جان 
البيت، وتطلب منه المال حتى  اأخوالها. فهي ل ت�سهم بم�سروف  الذي ورثته عن 
ًا في الم�سرف، فيما تّدعي اأنها  حين تتف�ّسح مع الطفلَتين. وتبّين اأن لديها ح�سابًا خا�سّ

كانت ت�ساعد اأباها الذي اأنكر ذلك ب�سّدة.
لكن ما هي طبيعة عالقتهما الحميمة؟

يقول جان اإنه، وكما كّل النا�س، يرغب في الجن�س مّرة في الأ�سبوع؛ لكن زوجته 
كانت لديها م�سكلة طبية في هذا المجال، وذلك منذ بداية عالقتهما معًا؛ لكنه لم 
يحاول ال�ستف�سار عن المو�سوع، ربما ب�سبب تهذيبه المفرط. وهما ا�ست�سارا طبيبًا في 
الم�ساألة، فكان ت�سخي�سه اأن زوجته امراأة باردة جن�سيًا )يقولها بالفرن�سية(، “فالجن�س ل 
يعنيها”. وهو لم يجبرها على المجامعة اأبداً: اإذا رغبت به فهو ي�ستجيب؛ واإذا ل فهو 
ل يفر�س نف�سه عليها. وهو افتر�س اأنه حين يرجع الرجل من عمله وبعد اأن ي�ستحم، 
التغّزل به؛ لكن زوجته، وفي م�سار عالقتهما كّلها، لم  اإلى  فاإن زوجته �سوف تبادر 
تبادر مرة واحدة اإلى مغازلته. وحين يطلب ذلك مداورًة، اأو �سراحًة، تحيل امتناعها 
اإلى برودتها الجن�سية )ما الذي بو�سعي فعله؟ اأنا باردة(. وهو قد حاول تثقيفها جن�سيًا، 
لكن عبثًا. وهو يحيل ذلك اإلى “روحانية اإ�سالمية” تتمّلكها. وهو بدا له من خبرته اأن 
الن�ساء يرغبن في اأن يقيم اأزواجهن عالقات جن�سية مع غيرهن من الن�ساء )كذا(. لكن، 
اإذا كانت عالقته الحميمة مع زوجته غير مر�سية، هل له عالقة بغيرها؟ حتى الآن لم 
ت�ستطع زوجته اإثبات كونه قد اأقام عالقة مع غيرها. وهو في لبنان حري�س على �سمعة 
اأولده؛ فخالل ال�سنوات الع�سر من زواجه لم يلم�س اأي امراأة اأخرى، ول حتى خارج 
لبنان؛ وذلك حتى اأمٍد لي�س ببعيد، حين اأ�سبح ي�سافر اإلى بلد ا�ستهرت ن�ساوؤه بجمالهن. 
ي�سمع  لم  يزال؛ وهو  اأحّبها كثيراً ول  فيما هو  اأن زوجته ل تحّبه،  له  تبّين  وقد 
منها، ول مّرة واحدة، عبارة “اأنا اأحّبك”. اأما التبادل الكالمي بينهما فيكاد ل يتجاوز 
ل اإلى قناعته هذه لدى مقارنتها بزوجات اآخرين  موا�سيع عملهما المهني. وهو قد تو�سّ
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– �سديقتها، مثاًل، التي لم تترك زوجها بالرغم من اأنه مدمن المخدرات والكحول، 
فيما وّفر هو لها حياة كانت فيها “ملكة”. وهو كّرر اأكثر من مّرة تعّجبه من عدم قناعتها 
به زوجًا، فيما هو ل يتمنى لبناته �سخ�سًا يتحّلى ب�سفات غير �سفاته. كانت تتذّمر، 
على الدوام، من اأنها ترغب في اأن تعي�س بعيداً عن كّل �سيء. تقول له دائمًا: “ليتك 
اأق�سيها مع �سديقاتي”؛  اأيام،  اأو ثالثة  اأجواء الأ�سرة، ليومين  ت�سمح لي بالبتعاد عن 
هذا بالرغم من اأنها تترك البيت في الثامنة وتعود اإليه في التا�سعة. وي�ساف اإلى ذلك 

اأنها تملك حرية وا�سعة ب�سبب �سفره المتكرر الذي تتطلبه اأعماله. 
لكن هل لديه م�سكلة، في حال كونها ما عادت ترغب في العي�س معه، وبدون توفير 

اأ�سباب مقنعة له... لمجّرد اأنها لم تعد تحّبه؟
اإجابته المبا�سرة اأن “كال. فلتقل لي اإنها ل تحبني ول ترغب في العي�س معي... لماذا 
تفتعل كّل هذه الم�ساكل؟”. لكنه ا�ستدرك ليقول اإنه لن يقبل ذلك ب�سهولة. وهو ما فعله 
في المرة الأولى التي تركت فيها البيت، حيث حاول ثنيها “بالحوار والنقا�س والوعظ 
والوعد بالتغيير اإذا كان مخطئًا”. وهي طلبت اإثر ذلك مطالب تعجيزية )كتابة الفيلال 
با�سمها منا�سفًة و�سيارة بور�س!(. لكن جان يعتقد اأنها ترغب في الطالق. وبتغييرها 

لدينها، ق�ست على الفر�سة الأخيرة لجتماع �سملهما مرًة ثانية. 

جان وزوجته والطالق 

في ال�سنوات الخم�س الأولى لزواجه، وقبل انقالب الحال، كان و�سع اأ�سرته ال�سغيرة 
اإلى حالتها الراهنة، فرواية جان هي  الرائعة  اأحواله الأ�سرية  اأما كيف انقلبت  رائعًا. 

التالية:
بالرغم من اأن جان يتكّلم عن المفاجاأة التي واجهها لدى طلب زوجته الطالق، اإل 
اأنه كان قد ر�سد مظاهر من تغّير �سلوك زوجته وتاأثير ذلك في عالقتهما وفي اأدوارها 
التا�سعة �سباحًا  البيت، لدواعي مهنتها، من ال�ساعة  الأ�سرية. فهي كانت تغيب عن 
وحتى الخام�سة بعد الظهر لتن�سرف، بعدها، اإلى ممار�سة الريا�سة في ناٍد قريب من 
مكان عملها، القائم في منطقة بعيدة عن بيتها، فال تعود اإليه قبل التا�سعة م�ساًء؛ وذلك 
ابنتيها ولم تكن تعنى  اأجل تح�سين مقا�سات ج�سمها. هكذا، لم تكن تجال�س  من 
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بتربيتهما. وفي غيابه المتكرر خارج البالد، لدواعي مهنته هو الآخر، كانت ت�سهر 
خارجًا مع �سديقاتها حتى �ساعات الفجر الأولى – وفق ما نّبهه اأبوه “المحافظ” الذي 
اأ�سرته وعائلتا الزوجين.  اأهل الحي الذي ت�سكنه  اأن �سلوك زوجته مثار لكالم  يرى 
هذا، فيما كانت تّدعي اأنها ذاهبة اإلى النوم حين كان يّت�سل بها من الخارج لالطمئنان 
على اأحوالها في غيابه. ثم اإنها راحت تطالبه بت�سجيل الفيلال قيد الإن�ساء في الجبل 
با�سميهما منا�سفًة )الحمد هلل اأنه لم يفعل واإل لكان الآن في ماأزق(... اإلى اأن تبّين له 
اأنها تكره الطائفة الم�سيحية كرهًا �سديداً. ومن عالئم ذلك، بالن�سبة اإليه، اأنه بات يعثر 
على قراآن كريم وكتاب دين وذخائر اإ�سالمية )؟( مخّباأة في اأماكن متفرقة. وتّوجت 

هذا كّله بطلبها طالقًا “ح�ساريًا”. 
ويق�سم جان، باهلل العظيم، اأنه كان غافاًل تمامًا عن نّية النف�سال عنه. يقول اإنه، 
وفي اأحد الأيام، طلبت لقاءه لتخبره اأنها، ومنذ �سنة، تعمل على ممار�سة �سغوط عليه 
)ليطلقها؟( دون جدوى ب�سبب قدرته على �سبط نف�سه. هي لم تعد تحتمل الو�سع، 
ول هي قادرة على العي�س معه، عار�سًة عليه اإخبار الطفلتين واإفهامهما بالأمر، دون 
– دون  – يقول  اإثارة الم�ساكل. كان الخبر �ساعقًا عليه وهو حاول التفاو�س معها 
جدوى اإذ بدا له اأنها م�سّممة على تركه. طلب تدّخل اأبيها – �سديقه الحميم )يقولها 
بالفرن�سية(، الذي اأبدى ا�ستعداداً لت�سحيح الو�سع لأنه “الخبير بالن�ساء” قائاًل: هذه 
حال كّل الن�ساء – مطمئنًا اإياه اإلى اأنه �سيعيدها اإليه بعد “اأن ُيعيد برمجتها” )كذا(. لكن 
اإلى بيت قريب  اأنها لجاأت  اأ�سبوع. وتبّين  زوجته اختفت ولم يعثر عليها قبل م�سّي 
لأبيها م�سلم مت�سّدد كان، هو وزوجته في ما �سبق، مو�سع انتقاد دائم منها ومن اأ�سرتها. 
بل هو حاول العتداء عليه بال�سكين عندما تزّوجا لكونه من غير ديانتها. ولم ينجح 
تدّخل اأخوالها الم�سيحيين في المهجر لثنيها عن قرارها، فكانت تردد: “اأرغب بعي�س 

حياتي، اأرغب بالخروج والترفيه عن نف�سي. اأنا ل اأحب الرجال”. 
عن  ال�سوؤال  دون  اأ�سهر  ثالثة  عنهما  غابت  اأّمهما  اإن  يقول  الطفلَتين؟  عن  ماذا 
اأحوالهما ليفاجاأ بمحاولة اقتحام الدرك لبيته، واأخذ الطفلتين عنوًة، تنفيذاً لقرار قا�سي 
الأمور الم�ستعجلة الذي ق�سى باأمر حماية لأمهما، مت�سّمنًا وجوب وجود الطفلتين 
معها. لكن الطفلتين رف�ستا الذهاب معها والت�سقتا بالعاملة المنزلية )الطفلتان تكرهان 
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اإلى القا�سي في  التقرير الذي رفعه المر�سد الجتماعي  اأمهما وترف�سانها، بح�سب 
اإثر  اإقناعهما دون جدوى، فانكفاأ عنا�سر الدرك،  المحكمة الروحية( وهي تحاول 
رف�س الطفلتين مرافقتهم، بناًء على تعليمات من الكابتن في المخفر – �ساحبه. وهو 
عّين، اإثر ذلك، محاميًا اأّكد له اأن الم�سكلة ُتحّل حين تفتح المحكمة الروحية اأبوابها 
بعد عطلتها ال�سنوية. وقد توّلت مر�سدة اجتماعية، من هذه المحكمة، بفح�س ابنَتيه 
نف�سيًا، ليتبّين اأنهما بحالة ممتازة )من الأوائل بالمدر�سة، وتعي�سان عي�س الملوك ومن 
اأن لديها  لتثبت  اأمهما  ا�ستاأجرته  – الم�سكن الذي  اأن تعي�سا في �ساليه  غير المنا�سب 
م�سكنًا ي�سعها ا�سطحابهما اإليه(. وكتبت المر�سدة الجتماعية )المنبهرة باإنجازاته( 
في التقرير اأن اأباهما “يمتاز ب�سهادات علمية متقّدمة جداً مع العلم اأن الزوجة لي�س لها 
اأي �سهادة علمية وهذا يوؤثر في التربية” )كذا( وهو ما جعل القا�سي الروحي متردداً 

في اإعطاء الأم الم�ساهدة. 
ويتمحور الخالف بين جان وزوجته حاليًا حول م�ساهدة الطفلَتين. هو يطلب 
اإليها اأن تكون م�ساهدتهما في منزل اأهلها – في البناية نف�سها التي ي�سكنها اأهله، ل في 
الم�سكن الذي ا�ستاأجرته، ول في منزل قريبها الم�سلم المت�سّدد حيث ت�سكن حاليًا، لما 
في ذلك من اأثر على الإنجاز للطفلة الكبرى التي تراجع اأداوؤها المدر�سي. اأو اإذا �ساءت 
ق�ساء عطلة الأ�سبوع معهما في الجبل من دونه. فهو ل يطمئن اأن تاأخذ ابنَتيه بعدما 
غّيرت دينها )ل تاأخذي الطفلَتين وتتركينني من�سغل البال عليهما. اأحاول الت�سال بك 

با�ستمرار لأ�ستعلم مكانك بعدما اأ�سلمِت(. 
اإلى المكان الذي  اأن ت�سطحب الأم الطفلَتين  اأن الزوجين عادا فاتفقا على  غير 
ترتئيه. لكن الو�سع عاد فتاأّزم بينهما، مرًة اأخرى، ب�سبب اّتهامها له باإقامة عالقة مع 
العاملة المنزلية التي تهتم بالطفلَتين لدرجة اأن ال�سغيرة تدعوها بـ“ماما �سلمى” )ا�سم 

م�ستعار(. 
وهي كانت قد وّقعت وجان اتفاقية لدى كاتب العدل مفادها اأن يجري الطالق 
بين الطرفين، واأن تبقى الطفلتان مع اأبيهما وتح�سل هي على اإذن با�سطحابهما. في 
ال�سفر عن الآخر،  اأّي نفقة؛ كما تعّهد الطرفان عدم منع  اأنها ل ترغب في  التفاقية 
اإلخ. واأن يرفق هذا التفاق بطلب الطالق في المحكمة  واأّل يعمل على الت�سهير به 
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التفاق  تنق�س  الذي جعلها  ال�سبب  هو  ما  يعرف”  “ل  اإنه  ويقول جان  الروحية. 
المذكور، وتطالب بح�سانة الطفلتين وبنفقتهما، بعد اأن كانت قد تخّلت عن الأولى 

وتعّهدت اأّل تطالبه بالنفقة.

النقالب على الدين الم�سيحي

وحكاية عودتها اإلى الدين الإ�سالمي جاءت كالتالي: اأخبره اأبوها/�سديقه الحميم اأن 
ابنته – زوجة جان – انقلبت اإلى الدين الإ�سالمي باإ�سرار فلم ي�ستطع اأبوها ثنيها عن 
قرارها، وقد اأثبتت تلك العودة في اإخراج قيد اإفرادي وعائلي. وتبّين ِلجان اأن هذا 
النقالب لي�س ابن �ساعته، بل كان قائمًا حين كانت ل تزال تعي�س في البيت. فهي كانت 
ت�سوم خالل �سهر رم�سان في الخفاء )وهو كان قد �سّك في ذلك ب�سبب رائحة فمها غير 
الطّيبة في �سهر رم�سان(، وهي تجد كّل مّرة ذريعة كي تتخّلف عن الذهاب اإلى القّدا�س 
نهار الأحد )كان يرجوها اأن تفعل اإذ ل يجوز اأن ترى الطفلتان اأّمهما عازفة عن ر�سم 
اإ�سارة ال�سليب على وجهها(، وكانت ت�سرب الطفلَتين اإذا ر�سمتا اإ�سارة ال�سليب على 
دة من زوجته  وجهيهما – وهو ما اأخبرته به العاملة المنزلية لحقًا، والتي كانت مهدَّ

بالطرد اإذا اأخبرته ما كانت تالحظه من ممار�سات �سبيهة بهذه لزوجته. 
وحين ُي�ساأل جان عن تعيينه للدافع الرئي�سي الذي حدا بزوجته لالنف�سال عنه، يرّدد 
اأثراً كبيراً عليها. لكن ما هو،  اإلى الإ�سالم  اأن لرتدادها  “ل يعرف”؛ لكنه يرى  اأنه 
براأيه، �سبب ارتدادها اإلى الإ�سالم؟ يعيد جان الم�ساألة اإلى الأجواء المحيطة بها؛ “فهي 
تعمل في منطقة م�سلمة )كذا( وتم�سي كّل وقتها مع م�سلمين، ف�سركتها ل يعمل فيها 
م�سيحي واحد. وهي تاأّثرت بالأجواء المتطّرفة التي نعي�سها جميعًا منذ عام 2014. 
ولما كانت ل ت�ستطيع الت�سريح عن ذلك في المحكمة، ا�سطرت اإلى اإحالة المو�سوع 
اإلى “العنف المعنوي”. وهو يرى اأنها “غّط�ست نف�سها في مو�سوع لن تعرف كيف 
تطلع منه”. وهي في طريق خ�سارة حّب طفلتيها اللتين باتا تعّبران عن عدم محبتهما 
بـ“ماما” فيما تدعو  العاملة  لأمهما وتعلقهما بالعاملة المنزلية؛ وال�سغيرة تدعو هذه 
اإتاحته لها  اأنها ل ت�ستفيد من  اأمهما بال�ساحرة ال�سريرة )يقولها بالفرن�سية(. خا�سًة 
فر�سة م�ساهدتهما متى ت�ساء، وفي كل الأوقات. لكنها، باختيارها العودة اإلى الإ�سالم، 
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اختارت اأن تخ�سر اأ�سرتها. ويرّجح جان اأن تكون رغبتها في العودة اإلى دينها اأقوى 
من رغبتها في البقاء مع اأ�سرتها. 

في المحكمة الروحية

ما ينتظره جان من المحكمة هو اإبطال الزواج، من اأجل اأن يذهب كّل واحد منهما في 
طريقه. لي�س على اأي واحد منهما “�سيء” على الآخر. يقول جان اإنه، على كّل حال، 
�سوف لن يتكّلم عن �سفاتها ال�سيئة اأبداً )اأنا ل اأ�ستكي عليك اأنك داعرة(. هو �سي�ستخدم 
ارتدادها عن الدين الم�سيحي حّجًة لطلبه الطالق، ومنع الح�سانة عنها. وهو اأخبرها 
اأنها لم تكن م�سطرة للدعاوى، لأن ما �سيعطيها لن توّفره لها المحكمة الروحية. 
وا�سح  )الحكم  للعناد.  للطفلتَين، ول �سرورة  يومي  با�سطحاب  لها  �سي�سمح  هو 
ومعروف... اأنت غّيرِت مذهبك وهذا اأمر كّلفته غالية جداً على ح�سانة الأولد، فال 
اأن ن�سع  اأف�سل لطفلَتينا  �سرورة ل�سرف الأموال من طرفي ول من طرفك. �سيكون 

النقود جانبًا لهما(. 
اأنها تريد ابنَتيها؛ لكنها تعرف تمامًا �ساعة  اأمام القا�سي بحجة  هي ممّثلة؛ تبكي 
باأن ي�سكنا  اأي وقت. هل ترغب  اإليها في  خروجهما من المدر�سة وي�سعها المجيء 
معها؟ جان يقول اإنه “ل يعرف”، فهي ل ت�ستقر على قرار. تقول اإنها ترغب بروؤية 
بنَتيها، لكن حين طلب اإليها اأن تحتفل بعيد ميالد اإحداهما في غيابه، وفق ما ت�ساء، 
وبح�سور من ت�ساء، اعتذرت بحجة اأن لديها “جل�سة Lazer”. وهي حّيرت القا�سي 
في المحكمة الروحية الذي ت�ساءل عن الأ�سباب التي تجعلها تطالب بالطالق: هل 
يتعاطى المخدرات؟ هل ي�سرب الكحول؟ هل يخونها؟ فكانت الإجابة “ل” في كل 
هذه الحالت؛ ولم تجد حجة �سوى اأنه ي�ست�سير والده في اأموره. ولما كان اأبوه ذا 

موقع في الكني�سة، لم تكن حّجتها مقنعة. 
في الإجمال، يرى جان اأن زوجته تحاول اأن تدّبر له حجة تف�سي بهما اإلى الطالق، 
لكنها تتقّدم بروايات واأ�سباب متتالية ل ت�سلح لإقرار الطالق في المحكمة الروحية؛ 
لكن ما يغ�سبه �سخ�سيًا، ويغ�سب محيطه وعائلته، هو كونه �سخ�سًا ذا مركٍز مهّم 
تاليًا. ومن غير  – وبهما  – باأبي طفلتيها  البلد” والت�سهير به ي�سّر به  و“معروفًا في 
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المنا�سب فتح معركة الطفلتَين �سّده لأنه هو “مفتاح” الم�ساألة؛ لكنها تبدو غير مدركة 
لذلك.

في المحكمة المدنية 

وما راأيه في التهمة التي وردت في “طلب الحماية” زوجته اإلى قا�سي الأمور الم�ستعجلة 
�سوؤالنا بعد كّل ال�سرح الذي تقّدم به. لكنه يوؤكد لنا  من  يعجب جان  عّنفها؟  – هل 
اأنه ل يعترف بما يدعى “التعنيف المعنوي”. هو ل يعترف �سوى بالتعنيف الج�سدي 
وهو على ثقة باأن التعنيف ل يمكن اأن يتوقف عند حدود “المعنوي”. “لو كانت هناك 
م�ساّدات بين الزوجين مما قد يطلق عليها ’التعنيف المعنوي‘، لرافقه، بال�سرورة، عنف 
ج�سدي، �سفعة ما، تك�سير للتلفون، مثاًل”. لكن �سعيه الحثيث لالإثبات، بالوثائق 
المختلفة من اإي�سالت ومعامالت بنكية، اأنه لم ي�ستوِل على راتب زوجته، بل اإنه اأغدق 
عليها الهدايا من الجواهر، وتوفير كّل ما يجعل نوعية الحياة التي تعي�سها وم�ستواها 
مرّفهة... هذا كّله اإنما ي�سير اإلى اقتناعه بوجود هذا النوع من العنف، وباأنه لم يمار�سه. 
هل، براأيه، اأن عدم ا�ستجابته لرغبتها في ت�سجيل الفيلال في الجبل با�سمها منا�سفًة قد 
ُعدَّ “عنفًا اقت�ساديًا” من جانبه؟ يقول: هي عّدته كذلك، لكنه ي�سكر رّبه اأنه لم ي�ستِجب 

لطلبها. 
الن�ساء على نحٍو حا�سم )المراة ل ُت�سرب. نقطة على  جان مناه�س للعنف �سد 
ال�سطر(. ول يرى اأن للزوج الحق بتاأديب زوجته باللجوء اإلى العنف الج�سدي )عليه 
الأ�سرية  الحياة  الدولة في  تدّخل  مثاًل(. وهو مع  اأخرى كالعقاب،  ا�ستخدام طرق 
اأن تجري  اأن من ال�سروري  عبر قانون يحمي الن�ساء من العنف الأ�سري. لكنه يرى 
المحكمة التحقيق في ال�سكوى قبل اتخاذ القرار ب�ساأن المّدعى عليه، ل العتماد على 
اإفادة المراأة وحدها، فال ُتعّد المراأة بريئة لكونها امراأة؛ اإذ ل يجوز اأن ُي�ستغّل القانون 
لم�سالح بع�س الن�ساء وماآربهن. )يقول: بع�س النا�س يعتقدون اأن المراأة مالك، لكن 
“كيدهن عظيم” )كذا((. وهو قد رّحب  اأ�سدقاءه الدروز �سدقوا في اعتقادهم باأن 
لـ“يظّهر هذه  اأعجبته، وهو يتكّلم  اإلى الطرف الآخر  بمقابلتنا لأن فكرة ال�ستماع 

ال�سورة” الكاملة، تحديداً. 
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هذا موقف جان “الر�سمي” من “قانون حماية الن�ساء و�سائر اأفراد الأ�سرة من العنف 
الأ�سري”. لكن في ثنايا كالم جان ا�ستخفاف بالقانون 2014/293 تمّثل بمواقف 
واآراء مبعثرة في المقابلة – برغم ميله لتقديم موقعه، كـ“مواطن”، ب�سورة اأيجابية. ولعّل 
ت�سريحه بامتناعه عن تنفيذ قرار قا�سي الأمور الم�ستعجلة اأكثر من مّرة من اأهّمها. ومن 
ذلك ا�ستهزاوؤه، اأي�سًا، بالقانون على ل�سان كاتب المحكمة الذي بّلغه، هاتفيًا، قرار 
قا�سي الأمور الم�ستعجلة. يقول: “يوجد قانون ل اأدري ما هو... اذهب غداً وتكّلم 

مع القا�سي؛ ثم اأردف �ساحكًا يقولون اإنه يوجد قانون يعاقب التعنيف المعنوي”.
اأن�سحك  اأن  “اأريد  له:  قال  “التهديد” اإذ  ي�سبه  ما  للقا�سي  اأنه وّجه  اأخبرنا  كما 
النا�س،  كّل  ونحترم  اأخالق  ذوو  اأننا  اأقوياء. �سحيح  الفالنية  العائلة  نحن  ن�سيحة. 
لكن اإذا خرجت ابنَتّي من البيت �سترى ماذا �سيحدث خالل خم�س دقائق. ل تن�َس اأن 
عددنا يرقى اإلى )يذكر رقمًا(”. وعن تعديل القا�سي المدني لقراره المتعّلق بم�ساهدة 
الطفلتين لأمهما، يرى جان اأن ذلك قد حدث بفعل �سغط تعّر�س له هذا القا�سي من 
�سخ�سية اأمنية عليا ومن �سخ�سية �سيا�سية بارزة )ذاكراً ا�سَميهما(. اإلى ذلك، فهو يتكّلم، 
دون حرج، عن عالقاته بموظفين و�سباط كبار وعنا�سر من المخافر وكّتاب المحكمة 
يتجاوزون �سالحياتهم دعمًا لق�سيته، بو�سائل مختلفة ت�سمح له بالتحايل على قرارات 

ق�سائية ل يوافق عليها.
القانونيتين للمحكمة المدنية  وهو ُمدرك لت�سارب ال�سالحيات بين المرجعيتين 
اأن زوجته ومحاميتها قد ا�ستغّلتا  والمحكمة الروحية ب�ساأن ح�سانة الأولد. ويرى 
العطلة القانونية للمحكمة الروحية، فتقّدمتا بال�سكوى اإلى قا�سي الأمور الم�ستعجلة 
في المحكمة المدنية. لكن، ولدى عودة المحكمة الروحية من عطلتها المذكورة، 
“�سّرع” العملية، م�ستنداً اإلى نفوذه الكبير الم�ستمّد من نفوذ عائلته )الذي ي�سمح له 

باإحداث “ف�سيحة” كبيرة(؛ هكذا، عمل على اإبطال قرار المحكمة المدنية. 
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عادل )ا�سم م�ستعار(

بطاقة �سخ�سية

الزوجةالمبحوث
لبنانيةلبنانيةالجن�سية

4744العمر

2724�سّن الزواج

الم�سلمةالم�سلمةالطائفة التي ولد فيها
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بيروت – جبل لبنانبيروت – جبل لبنانالمحافظة التي عا�ش/ن�ساأ فيها
بيروتبيروتمكان ال�سكن الحالي

عدد �سنوات الدرا�سة/ال�سهادة 
لة غير معروفجامعيالمح�سّ

ر�سميةخا�سةالمدر�سة/الجامعة
المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

مهنة حرة

مهنة حرة

ربة منزل

ل مهنة خارج المنزل

اأكثر من دعوى في المحكمتين الو�سع القانوني
ل حكم عليهاالمدنية وال�سرعية

يعاني ا�سطرابًا في م�ستوى �سعط الو�سع ال�سحي
الدم

بح�سب الزوج: ت�سخي�س الطبيب 
“اأع�ساب”

غير مذكورلاإدمان )كحول/مخدرات/عقاقير(
لم يذكرلم يذكرممار�سة ال�سعائر الدينية

Shoppingمطاعمممار�سة الواجبات الجتماعية

WhatsAppلم يذكرالممار�سات الثقافية
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عادل

المبالغة المُريبة

 

الالفت في كالم عادل المبالغة في التعبير: في و�سف الأ�سخا�س – زوجته وابنته خا�سًة 
وفي و�سف م�ساعره تجاههما. وتتجّلى مبالغته، ل في الكلمات القوية فح�سب، بل اأي�سًا في 
اللجوء اإلى ا�ستعارات ل�سور دموية �سد زوجته، وبتعابير مفرطة في العواطف تجاه ابنته تحيل 
ال�سامع على الأفالم الدرامية القديمة. وفيما ينتقل �سرده لالأحداث من معلومة اإلى اأخرى، 
فاإن هذه المعلومات المتتالية ت�سل اإلى الم�ستمع ب�سعوبة؛ فهو يقفز من فكرة اإلى اأخرى قبل 
اإتمام جملة مفيدة ب�ساأنها. اأو هو يقطع الجملة ذات ال�سفة المعلوماتية عّما حَدَث اأو �ساهد، 
اأو الم�ساهدة فيه. وتتوالى في كالمه ذي ال�سلة بالمحكمة،  اأثر ذلك الحدث  اإلى و�سف 
خا�سة، جمل غير مكتملة، تبعث على الختالط في ذهن ال�سامع. هو م�سطرب وم�سطربة 
اأو�ساعه. يعي ذلك، لكن ل تبدر منه اأية اإ�سارة اإلى م�سوؤوليته عن هذه الأو�ساع، بل ينحو 
اإلى لوم غيره: زوجته، اأ�سا�سًا، التي لم ت�سكت عن تعنيفه لها، ولم تر�َس بـ“طبيعية” العنف 
اأنه قريب محامي زوجته،  تبّين  الن�ساء”، المحامي الذي  “كّل  – كما تفعل  بين الزوَجين 
اإلخ... فاإذا كان ت�سخي�س عادل لأحواله  الذي يفّرغ جيوبه من النقود  “ال�سيطان” )كذا( 
اإلى محاولة ال�سيطرة على تقّلباتها، فاإنه من  اإلى تبرير ا�سطراب هذه الأو�ساع، ل  يرمي 

ال�سعب خروجه من تكرار دوامتها. 
ته ليطلب الحماية �سد زوجته )“الرجل”/ال�سريرة(، لعله يلقى الم�ساعدة  يروي عادل ق�سّ
مّنا – كما كان قد طلب الحماية من قوى الأمن. هو فعاًل محتاج اإلى م�ساعدة. لكننا نرى 

اأن هذه الم�ساعدة ينبغي اأن تكون نف�سانية – مهنية.
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بداية باهتة

حين قابلنا عادل، كان قد ح�سل في اليوم نف�سه على ورقة الطالق النهائية من المحكمة 
التي  الع�سرين �سنة  الثالث، من الزوجة نف�سها، خالل  – هو الطالق  ال�سنية  ال�سرعية 
“ا�ستمّر” فيها هذا الزواج. في رواية عادل لأحوله و�سف لديناميات عالقة زوجية 
اأ�سابها، لُيم�سي قراره بالطالق  ا�سطربت بدرجة ي�سعب معها راأب ال�سدع الذي 
متوّقعًا؛ ففي ا�ستعرا�سه معنا لبروفيل �سريكته وفي ت�سخي�سه لأ�سباب �سوء عالقته بها، 
ولوقع تلك العالقة عليه... في هذه جميعها تتكّون موانع جّدية ل�ستمرارها. وهو 
اأجل  تِبعاتها من  اإزاء �سرورة بقائها قائمة، ويبدي رغبة غائمة في تحّمل  متجاذب 

�سمان م�ستقبل ابنته ذات الخم�سة ع�سر ربيعًا.
بخالف الأزواج المبحوثين الذي قابلناهم لغر�س هذه الدرا�سة، لم يُذق عادل 
اإذ  ثنائيًا متناغمًا؛  اأن يكونا  الهانئ مع زوجته، ول كان هناك احتمال  العي�س  طعم 
�سرعان ما بان له، خالل فترة الخطوبة، اأنه لم يكن مقّدٌر لهما اأن يتزّوجا. وقد حّذره 
البلدة نف�سها حيث  اإلى  اأهل زوجته بحكم انتمائها  اأّمه التي تعرف  – خا�سًة  والداه 
قابل زوجته – من اأن زواجه بهذه الفتاة لي�س �سائبًا. لكنه لم يمتثل لراأيهما، ودفع ثمن 
ذلك “غ�سب اهلل عليه” – هو الثمن الذي يدفعه، براأيه، كّل من خالف راأي الوالَدين. 

الزواج وظروفه 

كّل الرجال الذين قابلناهم ما عادوا را�سين عن حياتهم الراهنة؛ لكن ذلك لم يمنعهم 
جميعًا اأن يحملوا في ذاكرتهم �سورة جميلة لأيام م�ست، حال فيها العي�س مع �سريكة، 
كانت في الأغلب الأعم مع�سوقة، وكان دون اجتماعهما في اإطار الزواج �سعوبات 
اأهاليهم  رغبة  �سّد  تزّوجوا  منهم  قليلة  غير  ن�سبة  اإن  بل  اإتمامه.  لتحقيق  كابدوها 
اللبنانية(. وقد بداأت متاعبهم حين تغّير هناء العي�س الذي  )“خطيفة” – بالمحكية 
اختبروه مع زوجاتهم، لتحّل محّله خيبة اأحدثتها، غالبًا، مقارنة مرارة اأحوالهم الراهنة 
بحلو الأيام ال�سابقة. لكن هذه لي�ست حال عادل. فهو عا�س عالقة م�سطربة منذ البداية. 
وهو يقول اإنه لم يكن مقتنعًا تمامًا بخياره وترّدد قبل اإتمام الزواج. لكنه تعّر�س ل�سغط 
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اجتماعي – اأخالقي مفاده اأنه اإذا تالقى فتاة و�ساّبة، في البلدة التي تعّرف فيها على 
خطيبته، ولم ينتِه الأمر بهما اإلى زواج ر�سمي، فاإن ذلك ُيبطل حظوظ الفتاة في الزواج 
من اآخر. لكن ذلك لم يكن ال�سبب الوحيد؛ فعادل يبّرر زواجه بهذه الفتاة التي تعّرف 
اإلى اتجاهاته  باأفكار يحيلها  اأهله يق�سون ال�سيف فيها،  التي كان  اأمه،  اإليها في بلدة 
“الجندرية” يومها. وهذه تتعّلق بكونه كان يرى اأن زواجه من فتاة مدينية “منفتحة” 
كانت قد اأقامت، بال�سرورة، عالقات عاطفية قبل لقائه... هو اأمر لم يكن ي�ست�سيغه؛ 
اأن لحظ  “يرّبيها على يديه”؛ لكنه ما لبث  فهو كان يرغب في زوجة غير مجّربة 
اأن زيجات اأخوته بزميالتهم في العمل والدرا�سة واللواتي كّن مدينيات “منفتحات” 
كانت موّفقة. وكان الأجدى له اأن يتزّوج فتاة من بيئته الجتماعية الثقافية درءاً لندٍم 
فظيع يجتاحه. وهناك عامل اإ�سافي اأ�سهم في هروعه اإلى الزواج، كان زواج رفقائه 
ال�سّبان من تلك البلدة، والذين بدوا له را�سين عن حياتهم، وبدا له اأن الزواج لم يغّير 
من عاداتهم ولم يقّيد تحّركاتهم، فت�سّرع اإلى محاكاتهم. لكنه ترّيث، مع ذلك، ولم 
ينجب في ال�سنوات الخم�س الأولى ب�سبب �سعوره بعدم ا�ستقرار زواجه. ومن عالئم 
ذلك طالقه الأول في تلك الفترة. لكن النا�س “الكبار” في محيطه ن�سحوه بالإنجاب 
لدى عودته عن الطالق، بو�سفه “حاًل للم�ساكل الزوجية”. وهو ما فعله. لكنه امتنع عن 
تكرار ذلك، فلم ينجب اإل ابنة واحدة ل�سعوره با�سطراب زواجه و�سعوبة ال�ستمرار 

فيه. 
الالفت اأن رواية عادل لزواجه خلت من اأّي كلمة ودودة، اإن في و�سف زوجته اأو 
في و�سف عالقتهما معًا في م�سار ع�سرين �سنة من ا�ستمرارها. وذلك با�ستثناء اأن “اهلل 
رزقهما بابنة” ل يمّل عادل من ذكر �سفاتها ال�ستثنائية، ويرى اإلى �سعادتها وراحتها 

وحمايتها من تبِعات طالقه من اأّمها هدفًا رئي�سًا في حياته.

الزوجة “الرجل”

“رجَلين”. ينعتها  اإن قوة زوجته ت�ساهي قوة  بـ“رجل”، بل  اأنه متزّوج  يّدعي عادل 
بالـقا�سية والجافة والمتحّجرة، وي�سف �سوتها بالمرعب حين تر�سله عاليًا. و“حين 
اإل  اأن عا�سفة اجتاحت الغرفة”، ول تقبل  اأمر ما، تبدو لك  تواجهك للجدال في 
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فر�س وجهة نظرها واإل اأن يكون القرار النهائي لها – وهو اأمر ل يمكنه تقّبله. هي 
مهملة لبيتها ولنظافته، ك�سولة ول تطبخ اإل الأطباق ال�سهلة. تعامل ابنتها بق�سوة مهينة. 
وحين كانت تترك البيت اإثر م�سادة بينهما، لم تكن تاأخذ ابنتها معها بل كانت تتركها 
له ليعتني بها، الأمر الذي جعل العالقة مع ابنته وثيقة )هي تحّبني لأنها ن�ساأت معي(، 
لكن عنايته بابنته في غياب اأمها اأّثر �سلبًا في تح�سيل رزقه ب�سبب الوقت الذي ت�ستغرقه 

العناية اليومية بها وبتدري�سها وبتو�سيلها اإلى المدر�سة اإلخ. 
عالقتهما الجن�سية لم تكن يومًا ُمر�سية له، فهي ل تالطفه – كما تفعل الن�ساء مع 
اأزواجهن – ولم تبادر قط اإلى طلب الجن�س. هو ل يرغب فيها على كّل حال: لي�ست 
لديه �سهية لممار�سة الجن�س معها، فال يقربها. هي، بالمقابل، ل تقترب منه. هي �سكاكة 
وغيورة، ل لأنها تحبه، اإنما لأنها ترغب بامتالكه. اإلى ذلك فهي مبّذرة، ت�سرف بدون 
ح�ساب، ول تقبل اأّي حّجة اإذا لم تح�سل على م�سروفها ال�سخ�سي في الوقت المحّدد. 
وهي ت�سرقه وتّدعي اأن بيتهما م�سكون بال�سيطان الذي ينّظف جيبه من النقود حين ينام 
اأنها  اأثاث بيته مّدعيًة  لياًل )كذا(. طّماعة وتعمل على ال�ستيالء على ممتلكاته: على 
ل قر�سًا من ثمنها،  ا�سترته بمال ورثته عن اأهلها، وعلى ال�سيارة التي باعتها ولم يح�سّ
وعلى البيت/م�سكنهما الذي تملك اأقل من خم�سين بالمئة من اأ�سهمه. هي “لم ت�ستوِل 
على الأثات فح�سب، بل اأخذت معها اأي�سًا المال وال�سحة والعمل والعيون”. دلّلها 
كثيراً وقّدم لها ما لم يقّدمه رجل اإلى امراأة... “و�سعُتها في عيوني” )يخبرنا بالتف�سيل 
عن الـshopping للثياب كّل ا�سبوع بكرم لفت، وارتيادهما المطاعم اإلخ.(، لكن لم 

تبدر منها اأّي اأ�سارة اإلى كونها �ساكرة لذلك. 
وفي تعبيره عن اإدراكه لم�ساعر زوجته �سّده ل تخفى على ال�سامع المبالغة الدرامية. 
يقول عادل اإن طلب زوجته لالأمور واإلحاحها في الطلب و�سوتها الذي ي�سبه الرعد 
يفقده �سوابه ) “اأهلكتني، قتلت مّخي”(. وا�ستناداً اإلى الدعاوى المتنا�سلة التي اأقامتها 
�سّده، يعتقد اأنه لو كان الأمر بيدها لكانت “�سنقته”؛ وهو متاأّكد من اأنها “ترغب ب�سلخ 
جلده ب�سكين اللّحام”، وهي ل تتوانى من “ذبحه واإطعامه اإلى من تحّبهم من اأهلها”، 
مثاًل. لذا، فهو يخاف منها و“يعرق ج�سمه” اأثناء م�ساداتهما، لأنه ي�سعر باأنها “قادرة 
اأدنى م�سكلة وتبتّزه ماليًا، با�ستمرار.  اأّي �سيء”. وهي تهّدد بحب�سه لدى  على فعل 
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وهو – حين ذهب للقاء التحّري بناًء على ا�ستدعائه له – طلب الحماية منها. يقول 
“الأحرى بالدرك حمايتي من زوجتي. ما عاد راهنًا قوُلكم اإن من يوؤذي اإ�سبع زوجته 

ي�ستحق قطع يديه، بل العك�س هو ال�سحيح”.
مقابل رغبات زوجته المدّمرة، يقف عادل موقف الُم�سِفق على نف�سه. “لو تعرف 
تي َلَبَكْت على حالي”. كرامته باتت “على الأر�س” وهو بات “مْم�سحة”.  النا�س ق�سّ
هو ُمبعد من البيت وعن ابنته، لياأكل وينام في اأمكنة متفّرقة )اأخوه ي�سفق عليه فيدعوه 
لتها  اإلى اإفطار رم�سان(. يعمل بدون توّقف من اأجل تاأمين المال، ليوّفر النفقة التي ح�سّ
ل  زوجته في المحكمة ال�سرعية، حتى وهي في عهدته )هل �سمعتم اأن الزوجة تح�سّ
نفقة حتى ولو كانت ل تزال متزوجة؟(. لم يت�سّن له الخ�سوع لعملية نزع ال�سيخ من 
رجله )زرع اإثر حادث لل�سيارة في ال�سنوات الأولى لزواجه( لأن هذه العملية تتطّلب 
نقاهة �سهَرين؛ وهو ل ي�ستطيع اأن يكون عاطاًل عن العمل كّل تلك المّدة، لأنه م�سطر 
للمحامي الذي يقنع زوجته  اأجوراً  لتح�سيل المال. هو المال الذي ي�ستخدم �سده 
باإقامة الدعوى، تلو الدعوى، عليه من اأجل تكبيدها المال/بدل اأتعابه – وفق ما يقول. 

“ي�سرقونني �سماًل ويمينًا”. 
ثم اإن عادل، وبرغم اأنه مطرود من منزله، ل يزال يخدم اأ�سرته ويوؤّمن لها حاجياتها 
)اأ�سعد في كل مرة ع�سرة طوابق على ال�سّلم حاماًل لها الحاجيات(... لماذ؟ “لأنني 
اإلى زوجته �سورة تحملها في ذهنها عنه  اأنا حمار وغبّي”. وهو يعزو  غير طبيعي. 
مبّخ�سة اأي�سًا؛ فهو يعتقد اأنها ت�سّهر به لدى النا�س، فتقول اإنه خائن وبخيل، واإنه غ�سيل 

ممّزق وهّرة “فط�سة”)؟(.
ومن �سعوره باأنه غير مالك لزمام اأموره بيده، يقول عادل اإنه بات “بدون اإرادة” 
يت�سّرف كاأنه “منّوم مغناطي�سيًا”، وين�ساع لأوامر زوجته لياأمن �سّرها ولتح�سيل بع�س 
الهدوء، بالرغم من عدم موافقته على اأوامرها تلك. يقول اإنها وجدته مو�سوعًا قاباًل 
لالبتزاز )وجدتني خروفًا(، فاأمعنت بذلك. ولدى �سوؤالنا، اأقّر باأنهما لم يطّورا �سبياًل 
لحّل اختالفهما بالنقا�س؛ وذلك ل�سعوبة الأمر، فزوجته تنتمي لعائلة ُتعرف ن�ساوؤها 
بكونهن “رجاًل”، وُيعرف رجالها بكونهم “ن�ساء”؛ اأي، اإن الن�ساء فيها متحّكمات 
اأخوات زوجته من  اأخبرنا، بالتف�سيل، مواقع  اإرادة رجالهن وقراراتهم. وعادل  في 
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اأزواجهن، وكلها ت�سي ب�سيطرتهن على اأ�سرهن وعلى رجالها؛ لكنه ا�ستثنى من اأخواتها 
واحدة تزّوجت من رجل من ال�ساحية الجنوبية )ُيعلمنا اأنه من الطائفة ال�سيعية(، فلم 

تقَو عليه، لأنه “ذو �سطوة ا�ستمّدها من ال�سلطة التي يحظى بها ال�سيعة حاليًا”.
“اأيوب” ال�سابر على كّل ما ي�سيبه جّراء عدوانية زوجته عليه، وبات ي�سعر  هو 
باإحباط و�سعف �سديدين )“هّدت حيلي”(. ويجتاحه الحزن، بعد اأن كان طّيب المع�سر 
ويتمّتع بح�س الفكاهة. وبرغم �سلوك زوجته التي “جرجرته” اإلى المحاكم والمخافر 
ولدى التحّري، فهو ما زال محافظًا على اللياقة في التعامل معها. فحين ا�ستدعي اإلى 
اأنها في  التحقيق لدى التحّري، مثاًل، ا�ستغرب الدركي معاملته اللطيفة لها، واأخبره 
غيابه، وقبل ح�سوره، كانت ت�ستمه. ولدى �سوؤالنا لماذا َقِبَل اأن يكون اأيوبًا؟ قال اإن 
ابنته وم�سلحتها هما ال�سبب، واإن زوجته مدركة لنقطة �سعفه تلك وتعمل على ابتزازه 
في هذا المجال )حاربتني بالبنت ليوم الحرب... هتلر ما حارب بهذه القّوة(، وتعّلقه 
بابنته يعّبر عنه بالمبالغة التي ت�سم كالمه عاّمًة: “فلياأخذوا قلبي ولياأخذوا عينّي، لكن 
ابنتي ل”. و“نظريته” في هذا المجال اأن وجود ابنته )الرائعة ومو�سع فخره( في اأ�سرة 
“طبيعية” – في ح�سن اأبَوين غير مطلقين – هو حماية لها من الحزن الذي �سيجتاحها 
في حال غياب اأّمها عنها )يروي لنا م�ساعر ابنته لدى موت اأّم اإحدى �سديقاتها(. وهو 
اأبقاها مع اأّمها برغم اأن ح�سانتها من حقه، لأنه لم يرغب في اأن “تت�سّرد” معه. ولم 
يترك عادل منا�سبة للكالم عن ابنته دون اإبراز عذابه بلهجته الدرامية من اأجل �سعادتها 
التي �سربُت الدّم كرمى لها(. لكن الأمر الأهّم، براأيه، هو كون هذه الأ�سرة  )ابنتي 
الطبيعية �سمانة لم�ستقبلها – اأي لزواجها ب�ساب ناجح. ويطلب اإلينا اأن نتخّيل اأ�سرة 
تبحث لبنها عن زوجة: هل �سيقبل الأب الذي عّلم ابنه في اأح�سن الجامعات وهّياأه 
لم�ستقبل واعد بطلب يد فتاة لبنه من اأ�سرة مطّلق اأَبواها )كذا(؟ لكن الطالق الذي 
الع�سرين �سنة من زواجه، لم يكن ليكون فكرة �سيئة؛ وهو  كان فكرة رافقته خالل 
نادم على تلّكئه في اتخاذ القرار بالطالق في وقت مبكر، يقول: “ كنت قد اأح�سرُت 
لبنتي مربية”، فزوجته لي�ست مربية جيدة و�سوء تعاملها مع ابنتهما كان، على الدوام، 

مو�سوعًا للخالف بينهما. 
وماذا عن رف�س زوجته له عاطفيًا وجن�سيًا؟ ي�سّر لنا عادل )“ل اأكذب عليكم”/ 
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“ب�سراحة” – هاتان العبارتان من محطات كالمه الأ�سا�سية. ونحن اأح�سينا منها اأكثر 
من ع�سر في مقابلتنا له( اأنه حاول التقّرب من امراأة اأخرى ب�سبب رف�سها له، فجّنت 
زوجته حين علمت من طرف ثالث. وخطط للزواج من اأخرى، فكان لها رّد فعل 
�سبيه. لكنه عاد فعّدل راأيه لأنه راأى اأنه، وفق خبرته، غير منا�سب للزواج. كان هذا 
منذ ع�سر �سنوات. ومنذ ذلك الوقت وهو ُمقاطع جن�س الن�ساء. اأخبر زوجته اأنه غير 

مهتم بها، ول بغيرها.

كّلهم يعنّفون ما عدا اأنا!

في ال�ستدعاء الذي تقدمت به الزوجة لدى قا�سي الأمور الم�ستعجلة كتبت اأن زوجها 
ي�سيء معاملتها بال�سرب الم�ستمر وبالإهانة وبال�ستم وبالت�سهير وبعدم الإنفاق على 
ال�سرعية حكمًا بالإنفاق، وحكمًا  لت من المحكمة  المنزل. وهي كانت قد ح�سّ
اآخر بـ“معّجل المهر”؛ الأمر الذي جعل �سربه واإيذاءه اأكثر عنفًا. ومنذ ذلك الحين 
تتعّر�س لعنف “جنوني”، وهو يمنع عنها المكالمات التلفونية ويحب�سها داخل المنزل، 
اإحدى حوادث العنف المذكورة تمّكنت الزوجة من  اآثار العنف. وفي  ريثما تزول 
اإلى ثالثة  الهرب من المنزل والح�سول على تقرير طبيب �سرعي يق�سي بخ�سوعها 
اأ�سابيع من ال�ست�سفاء. وبتدّخل الأهل والم�سلحين )المحكمة ال�سرعية(، تعّهد الزوج 
بالتوقف عن التعنيف والحفاظ على “ما تبّقى من الحياة الزوجية”. لكن العنف ازداد 
التنازل  اإجبارها على طلب الطالق، الذي ينطوي على  اإلى  اأنه ي�سعى  وبدا للزوجة 
عن حقوقها ال�سرعية. وفي حادثة عنفية اأخيرة، ا�ستح�سلت على تقرير طبي ثاٍن يبّين 
فداحة العنف الذي تعّر�ست له. في ا�ستدعائها، تطلب الزوجة من المحكمة تطبيق 
القانون 2014/293 باإ�سدار اأمر حماية لها ولبنتها القا�سر، وباإخراج الزوج من 
المنزل لأكبر فترة زمنية )فهي تملكه منا�سفًة مع زوجها ول تملك ماأوًى اآخر بعد وفاة 

والَديها(، واإلزامه بالنفقة اإلخ. 
ما هو رّد عادل على ما تقوله زوجته اأمام قا�سي الأمور الم�ستعجلة؟

“ل ت�سّدقي يا اأ�ستاذة )يتوّجه اإلى المحامية( اأنه يوجد �سخ�س لم ي�سرب امراأته ول 
مّرة... ل ت�سّدقي اأن رجاًل ل يمّد يده على زوجته في م�سار عي�سهما معًا”. هذا ما 
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اأّكده لنا عادل. وحين طلبنا اإليه اأن يحّدد الم�سادر التي اّتكاأ عليها ليطلق تعميمه الواثق 
ب�سحة ما يقوله، اأجاب: “ اأنا اأدخل، بحكم عملي، اإلى بيوت النا�س. الرجل ي�سرخ 
ويك�ّسر ويمّد يده على زوجته متى ا�ستفّزته؛ وكل امراأة ل بّد اأن ت�ستفّز زوجها... لكن 
الن�ساء ي�سكتن ول ي�سرخن حتى ي�سل �سوتهن اإلى الخارج مثل زوجتي الف�سائحية 
)“الجر�سة”(”. ل يعترف عادل اأن تبادل الدفع بينه وبين زوجته هو عنف؛ يقول: “اأنا 
اأم�سكتها وقلت لها اخرجي من الغرفة... اأريد اأن اأن اأنام... ماذا ي�سعك اأن تفعلي حين 
تهجم عليك اإن�سانة مثل العا�سفة اأو حين تدفعك... الدفع لي�س �سربًا. هناك فرق بين 
اأن ت�سّدي امراأة من �سعرها، واأن تقومي بلكمها، وبين اأن تقومي باإبعادها عنِك – اأن 

ت�سّدي هجومها عليِك”.
اإذا كان عادل لم ي�سرب زوجته، فلماذا ُطلب اإليه توقيع تعّهد بعدم التعّر�س لها وما 
هي مبّررات الحكم بالبتعاد عن بيته لهذه المدة؟ اأجاب عادل اأنه لم ي�سربها بالحزام، 
كما اّدعت وكما قال القا�سي... م�ستحيل؛ لكن ماذا عن ال�سور، وماذا عن تقريَري 
الطبيب ال�سرعي اللذين تقّدمت بهما اإلى المحكمة وي�سفان الأذى الج�سدي والنف�سي 
اللذين تعر�ست لهما؟ اأجاب اإنها هي �سّورت نف�سها، وربما �سرَبْت نف�سها، فهو لم 

يَرها على تلك الهيئة اأبداً من قبل. 
في كالمه المر�سل، ُيمعن عادل في اإنكار قابليته للتعنيف، بل هو يحاول تقديم نف�سه 
�سخ�سًا محبًا وودوداً تعّلم اأ�سلوبه الالئق في التعامل مع النا�س مع تنامي خبرته المهنية 
التي جعلته على تما�س يومي معهم. هو ال�سعيف، طالب الحماية من عنف زوجته 
وبط�سها، بل الالجئ اإلينا )كما لجاأ اإلى الدرك �سابقًا( يطلب اأن نحميه من زوجته فهو 
لم يعد يقوى على مواجهتها لأنها اأقوى منه. في نهاية كالمه يعلن اأنه �سيتنازل اأمامها. 
�سيقّدم اإليها الأثاث، و�سيعطيها موؤّخر مهرها، ويتمنى عليها تق�سيطه. �سوف ي�ستمر في 
ال�سعود ع�سرة طوابق من اأجل اإح�سار حاجياتها. تبقى م�ساألة ال�سقة الم�ستركة ملكيتها 
بينهما منا�سفًة محتاجة اإلى حّل. في نهاية المقابلة، يطلب عادل م�ساعدتنا، فزوجته 
تطالبه بعطل و�سرر مادّي مقابل التقارير الطبية لتي تثبت اإيذاءه لها وهي م�ستمرة في 

تهديده بالحب�س. 
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�سمير

الرجولة الزلِقة

ينفرد �سمير من بين المبحوثين الذين التقيناهم ب�سراحة القول وو�سوحه؛ ل لأنه اأقّر اأمامنا 
اأي�سًا لم يواِرب  اإنما بكونه  واأمام المحكمة ب�سربه لزوجته وبفداحة عنفه عليها فح�سب، 
في اإحالة عنفه مبا�سرًة اإلى �سعوره بالتعّدي على رجولته والنتقا�س من هيبتها، بل واعترافه 
التناق�س بين ت�سّوراته  اإنه واٍع لوقوعه في  اإبراز نق�سها. ثم  اأمعن في  المذكور  العنف  اأن 
اأم�ست عالقته بزوجته  ومعتقداته عن ماهية رجولته و�سلوكه في عالقته مع زوجته. هكذا 
البرهان الأكيد على انزياح رجولته عن المثال المبتغى، فيما كان يجدر بها اأن تكون تظهيراً 
لتلك الرجولة وتعزيزاً لها... كيف؟ كان على زوجته اأن ُتخف�س جناحها اأمامه لإبراز علّو 
�ساأنه، وكان عليها اأن تلعب اأدوارها المفتر�سة لتف�سح في المجال اأمامه لتبيان فرادة دوره 
اأدوارها و�سلبته تمّيزه  واأهميته. وهي فعلت عك�س ذلك: تمّردت عليه واألقت عليه كاهل 
كرجل؛ وهو قبل مرغمًا تحقيق طموحها في اأن توؤّدي اأدواره هو، ففّعل رف�سه الكامن في 

عنف لم ي�ستطع ال�سيطرة عليه. 
واإذ رف�س �سمير تدّخل “المجتمع” متمثاًل بـ“الجمعيات الن�سائية” من اأجل حّل الم�سكلة 
التي وجد نف�سه فيها، فهو متجاذب اإزاء اإيالء مهّمة ذلك الحّل اإلى الدولة. يعترف اأمام القا�سي 
بعنفه ويقبل بقرارات المحكمة، ويعد بتعديل �سلوكه ومواقفه )عبر خ�سوعه وزوجته اإلى 
اآخر  “غير معني بالقانون” )القانون  اأنه  لنا  للثنائي(. بالمقابل، هو يوؤّكد  النف�ساني  العالج 
همومي( وم�ستعد لمقاومة تنفيذه، في ما يطول اإلى التخّلي عن ح�سانة ابنه، خا�سة. ويبقى 
اأن معتقداته وت�سوراته الجندرية – ذات ال�سلة بال�سراكة، تحديداً، التي يرددها وكاأنها بديهية 
ال�سدق والتعبير – هذه الت�سورات وتلك المعتقدات ل تزال تكتنز عنفًا. ويبدو لنا اأن بع�سًا 
من مهّمة التاأهيل النف�ساني، الذي �سيخ�سع له، �سيكون العمل على تعديل معتقداته وت�سوراته 
الجندرية في محاولة لملء الفجوة القائمة بينها وبين �سلوكه في اإطار العالقات المتبادلة بينه 

وبين زوجته، خا�سة، وبينهما كثنائي وبين البيئة العائلية المحيطة بهما.
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ان�سغال بالرجولة

“انتهاكها” با�ستمرار على يد زوجته منذ بداية  �سمير من�سغل برجولته؛ وهو يختبر 
األقها. لكنه وجد،  اإلى العنف في محاولة منه ل�ستعادة  عالقتهما معًا كثنائي، فيلجاأ 
بالتجربة الموؤلمة، قّلة جدوى العنف في تحقيق ما يرنو اإليه من ا�ستعادة وتثبيت للرجولة 
اآياتها:  اأهم  اإزاء  اأن العنف ك�ساٌف على �سعف تلك الرجولة  المثّمنة، بل هو وجد 
امتالك زمام الأمور. وهو ا�سّر لنا اأنه بات وا�سحًا له اأن عنفه �سد زوجته بمثابة اإ�ساءة 

اإلى هويته كرجل. 
لأحواله.  روايته  �سياق  في  وتكراراً  �سريحًا  يبرز  للرجولة  مفهومًا  �سمير  يتبّنى 
فالرجولة، بالن�سبة اإليه، تقوم على ركَنين اأ�سا�سَيين: الأوّل يتمّثل باإعالء �سلطة الرجل 
الجندرية، بحيث  الأدوار  تق�سيم  يفتر�س  الثاني  اإعالًء مطلقًا. والركن  المراأة  على 
اَدين ومنف�سلين واحدهما  مت�سّ الرجال والن�ساء على مت�سل ذي قطَبين  اأدوار  تقع 
عن الآخر. وكّلما اأ�ساب اأيًا من هَذين الركَنين خلٌل، وقع �سمير في اأزمة “وجودية” 
ت�سع هويّته الجندرية على محك الت�ساوؤل. ويحفل م�سار عالقته بزوجته خالل ثالث 
�سنوات ون�سف �سنة – عمر �سراكتهما معًا – ب�سراع معها ومع ذاته. وتعبيرات هذا 
ال�سراع بانت في مقاومته لإعادة تعريف الرجولة، وفي مواقف ا�سطر فيها اإلى قبول 
الثنائي في �سرك �سروط  اأي�سًا في وقوع  بها. وتمّثلت  لهويته، هو غير مقتنع  معاٍن 
“خ�سارته” – اأي تنازله  دائمًا، تقريبًا. وهو يعزو  و�سروط م�ساّدة كان فيها خا�سراً 
اأنه  “طيبة قلبه”. من هذه، مثاًل،  – اإلى  عن �سروطه وتحقيق �سروط زوجته واأهلها 
يوؤهلها  الجامعي كي  تعليمها  اإتمام  يكفل  اأن  قبوله زوجًا لبنتهم  �سرط  اإلى  امتثل 
اإنه  �سمير  يقول  م�ستقباًل.  ممار�ستها  الدهر” اإلى  “غدر  ي�سطرها  قد  بمهنة  للعمل 
يحب العلم؛ لكن اأن ي�سبح اإتمامها تعليمها �سرطًا... فهو ل يقبل به. ثم ما لبث اأن 
قبل على م�س�س م�سترطًا اأن تعمل لدى اإنهائها تعليمها في م�سلحة خا�سة، ل موّظفة 
مروؤو�سة لدى اأحدهم. ثم ا�سترط اأن تتوقف عن درا�ستها لدى اإنجابها طفلهما؛ وهنا 
اليوم �سنتها الجامعية الأخيرة، بالرغم من  اإ�سرارها. وهي تنهي  اأي�سًا تراجع تحت 
الُغلب  بمرارة  �سعوراً  نف�سه  يترك في  الذي  الأمر  التفّرغ لأمومتها؛  قناعته بوجوب 

الذي يحمله في قلبه وقوداً لوقوع خالفات لحقة. 
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�سلطة غير ُمطَلقة

ظّن �سمير اأن زواجه من �ساّبة ت�سغره بع�سر �سنوات كفيل باإعالء مكانته عليها “درجة”، 
واأن �سغر �سّنها �سي�سمح له بتن�سئتها وفق قيمه ومعاييره )قلُت اأرّبيها على يدّي(؛ لكنه 
�سرعان ما ا�سطدم بواقع مختلف. فانك�سف له اأن لخطيبته مواقَف واآراًء واأنماطًا من 
ال�سلوكات كان لها اأثٌر غير قليل في عي�سهما معًا. وقد بداأت تلك الآراء تظهر تبا�سيرها 
منذ الخطوبة. وهي اآراء بدت له نهائية ل تاأخذ مواقفه هو بعين العتبار. وهذه بانت 
لدى البحث في تحديد موعد حفلة الزواج، مثاًل، ولم تنتِه هناك. هو اأراد تقديم موعد 
الزواج لأنه ما عاد يطيق مقابلة خطيبته في بيت اأهلها، لكن اأمها اأرادت ربط الموعد 
بزواج ابنتها الثانية – وهكذا كان. ثم اإن لئحة المدعوين ُحّددت مراعاًة لل�سداقات 
التي يعقدها اأهلها، وتبعًا لخ�سوماتهم، على ح�ساب م�سلحته وعالقاته المهنية. وهو 
ل ثمنها من بيع قطعة اأر�س ورثها عن اأبيه  لم ُيقِبل على الزواج بدون �سراء �سقة ح�سّ
لأنه، وفق اعتقاده، “ل يجوز المبادرة اإلى طرق باب النا�س طلبًا ليد ابنتهم قبل تاأمين 
اإياه ع�سرات الآلف من  اأعادت هيكلة ال�سقة مكّبدًة  بيت الزوجية”؛ لكن خطيبته 
اأّمه  الدولرات. ولم يمّر اختيار ثوب العرو�س بدون ا�ستعرا�س عالقات القوى بين 

واأّمها؛ فكان عليه تدوير الزوايا ب�سراء ثوَبين لإر�ساء الطرفَين.
واأق�سو�سات �سمير عن زواجه ُتروى لتبّين التحّدي الذي كانت �سلطته – كرجل 
لم ينجح دائمًا في مواجهته، كما يرغب. ويت�سف اأ�سلوبه  فيها لمتحان  – تتعّر�س 
في المواجهة بانفعال غا�سب وعنف كالمي يرافقه اأحيانًا عنف ج�سدي. وهو يروي 
اأحداث تلك المواجهات بتعابير �سريحة يحتّج فيها على تجاهل �سلطته الذكورية. 
ففي اإحدى الم�ساّدات التي تركت زوجته فيها البيت ملتجئًة اإلى بيت اأهلها، كان قد 
“اأمرها” باأل تدخل اأحد المحال التجارية اأبداً )ل معه ول بدونه( لأن نظرات �ساحبه 
اإليها لم تعجبه. وحين اكت�سف اأنها لم تلتزم باأوامره تلك، واجهها ب�سفعَتين �سارخًا 
اأقوله لك”. وحين تعّبر زوجته  البيت... عليك اللتزام بما  “اأنا رجل  في وجهها: 
عن �سعورها ال�سلبي تجاهه جّراء معاملته لها )لم اأعد اأطيقك(، يجيبها: “اأنا ل�سُت 
اأباك... اأقطع رقبتك اإذا لم تمتثلي لطلباتي... وحين اأكّلمك تجيبين بهدوء”... و“ل 
ترفعي �سوتك علّي”. وهو ي�سكوها لأبيها بقوله: “ابنتك ما عاد بالإمكان التعامل 
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معها... يتعّين عليها احترام زوجها”.
ول يكتفي �سمير بالتعبير ال�سريح عن حر�سه على �سلطته الذكورية، فتراه يلجاأ اإلى 
ا�ستعارات اأكثر “بالغًة”، حاملة معنى رف�س الخ�سوع. ومن هذه، مثاًل، اأن اأهل زوجته 
ا�سترطوا عليه بعد م�سالحة مع زوجته، اإثر اإحدى الم�سادات بينهما، اإعادة طلب يدها 
منهم في زيارة “طلب يد” يقوم بها اأقرباوؤه – كما حدث في المّرة الأولى التي طلب 
فيها يدها للزواج. وبّررت اأم زوجته طلبهم ذلك قائلًة: “تفاديًا للتكرار... هكذا تتاأّنى 
ل  في المّرة المقبلة، فال تلجاأ اإلى ال�سرب”. فكان تعليق �سمير على ذلك الطلب: “اأَو�سَ
بكم الأمر اإلى هذا الحّد؟ اأتقومون باإعادة تربيتي؟ هل اأنا – بنظركم – خاروف؟”. 
ومنها، اأي�سًا، اأن زوجته ل ت�ست�سيره في بع�س الأمور ذات ال�سلة بالبيت، بل تت�سّرف 

على هواها “اأنا ل�سُت قائمة كر�سي”. 
وتعابير رف�سه للتراجع اأمام زوجته )اأو اأهلها( قد ت�ساغ باأفكار ومنّمطات جندرية 
غير متنّبهة لكونها كذلك. فيقول، مثاًل، حين بدا له ت�سّبث عائلة زوجته بموقفها تحّديًا 
لإرادته ب�ساأن موعد حفلة زفافه، “اإذا لم تقبلوا باإقامة حفلة الزفاف في الوقت الذي 
اأحدده، فاأنا لن اأدخل هذا البيت ثانيًة... اأنا ل�ست لب�سًا ثوبًا ن�سائيًا )تّنورة – بالمحكية 

اللبنانية(”. 
وككثير من الأزواج المعّنفين الذين قابلناهم لغر�س هذه الدرا�سة لزوجاتهم، يتناف�س 
�سمير مع حماته على ممار�سة ال�سلطة على زوجته؛ والم�ساّدة الأولى بينه وبين زوجته، 
التي تّوجت بعنف ج�سدي اأطلقها حنقه على زوجته، كانت ب�سبب ان�سياعها لأوامر 
اأّمها. فاأّمها تت�سّرف في بيته وكاأنها في بيتها )تغّير اأمكنة اللوحات الفنية على الجدران، 
مثاًل، وتتقّدم بمالحظاتها عن اأمور اأخرى دون اأن يطلب منها(؛ اإلى ذلك، فهي تطلب 
من زوجته مرافقتها في زياراتها الكثيرة، وزوجته ت�ستجيب لها دون تردد. وهو يعزو 
نزوع زوجته للت�سّبث باآرائها اإلى وقوعها تحت تاأثير اأّمها، واقتدائها بها نموذجًا؛ فاأمها 
مت�سّلطة كما هي حال كّل الن�ساء في عائلتها. وهذه �سمة متجّذرة في تلك العائلة لأن 
جّدة زوجته )اأّم والدتها( كانت قد طردت زوجها )اأبا اأّمها( خارج البيت وقامت بتربية 
اأولدها منفردة. “هي عائلة تع�سف بها الخالفات لأن رجالها خا�سعون لزوجاتهم”. 
وما عّزز هذا الميل لدى حماته اأنها تولّت تربية اأ�سرتها في غياب زوجها الذي ا�سطر، 
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اإثر اإحدى اأزماتنا الأمنية في لبنان، اإلى ال�سفر اإلى خارج لبنان للعمل، فاأ�سبحت “رجل 
البيت” ولم تتخلَّ عن ذلك الدور بعد عودة زوجها اإلى لبنان. وهو ي�سف حماه/اأبا 
زوجته بـ“المّيت... ل عالقة له بالحياة... هو خا�سع لزوجته”. وخ�سوع الأ�سهار 
في اأ�سرة زوجته �سائع، با�ستثناء من ت�سّنى له “الهروب منها” اإلى بالد اأخرى. الخ�سوع 
للزوجة، وفق �سمير، عيب في رجولة هوؤلء؛ و�سمير يقاوم الوقوع فيه لأنه، براأيه، مولٌّد 

للم�ساكل الزوجية.

المنّمطات وخرقها

ل تقت�سر دوائر الخالفات التي لم تجد لها حاًل على تعيين �ساحب ال�سلطة في اإطار 
العالقة الزوجية بين �سمير وزوجته؛ اإذ تحتل الت�سّورات المعلنة وغير المعلنة لالأدوار 
الجندرية وَتِبعاتها موقعًا محوريًا في تلك العالقة. وكما ل يخفى، فاإن هذه الأدوار 
وتوّزعها وثيقة ال�سلة بال�سلطة: من يحوزها من الجن�سين في اإطار العالقة بينهما؟ وما 

ال�سالحيات التي تنطوي عليها؟ وما المتيازات الملحقة بها؟
ومن ذلك، مثاًل، ت�سخي�س �سمير لالأزمة التي مّر بها الزوجان: الأ�سباب التي اأطلقت 
تِبعاتها. وهي بداأت لدى عودة زوجته  التعامل مع  التي جرى  العنف فيها والطريقة 
اإلى البيت بعد لجوئها اإلى اأهلها اإثر م�ساّدة بينهما؛ اإذ اأجابته زوجته عن �سوؤاله “اأين 
كنِت؟” بـ“لي�س هذا �ساأنك”؛ فا�ست�ساط غ�سبًا وقب�س على �سعرها و�سربها وطردها 
من البيت... يقول لنا: “بدا لي اأنها تفتر�س نف�سها رجاًل... ت�سع نف�سها بموازاتي”. 
ويتوّجه �سمير اإلينا بال�سوؤال: “هل اأنا غلطان؟ هي تركت البيت. على المراأة اأن تلتزم 
بيتها. المراأة ُحرمُتها بيُتها”. وحين عاتبه اأبوها على �سربه ابنته، اأجاب: “وهل ينا�سبك 
اأن تت�سّرف ابنتك مثل رجل؟ هل يجوز اأن تخرج من بيت زوجها وتع�سيه؟ األي�ست 
المراأة ا�سفنجة مهّمتها امت�سا�س اأخطاء زوجها؟”، لينتهي به القول اإلى التهديد باأنه: 
“اإذا بقيت تناطحني وكاأننا مت�ساويان، فليم�ِس كلٌّ مّنا في طريق”. ولّما طلبت حماته 
اأن تتو�ّسط بينه وبين زوجته لإحقاق ال�سلحة بينهما، اأجاب: “اأنا ل اأتكّلم مع امراأة!”. 
ي�سكو عدم اهتمام زوجته به  وفي مجال اللتزام بالأدوار الجندرية، فاإن �سميراً 
�سخ�سيًا واإهمال العناية ب�سوؤونه. فهي، وبحجة الن�سغال باإكمال درا�ستها، ل تطبخ 
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مثاًل، ول تهتم بثيابه ونظافتها. ويتعّين عليه اأن ياأكل لدى اأمه اأو اأن يطلب دليفري، 
زياراتها  ب�سبب  البيت  في  عملها  وتهمل  تجال�سه  ل  وهي  ذلك.  ان�سغالها  ب�سبب 
لأ�سحابها الكثر، وب�سبب ا�سطحابها والدتها في كل زياراتها. وهو عاتب عليها 
لأنها تح�سن الطبخ – هي �ست بيت جيدة – لكن زوجها محروم من مطبخها، وحين 

تقوم بذلك، تماطل في اإنهاء ما تفعله، الأمر الذي يثير حنقه وعنفه، اأحيانًا. 
لكن خرق الأدوار الجندرية الأكبر بالن�سبة اإلى �سمير هو موقف زوجته من ابنهما 
واأ�سلوب ح�سانتها له وطبيعة عالقتها به. يروي �سمير اأنه لم يكن في وارد اإنجاب طفل 
قبل ا�ستقرار عالقتهما معًا. لكنها اأ�سّرت على طلبها الإنجاب. وهو قبل على م�س�س 
وو�سع �سرطًا لقبوله تمّثل، اأ�سا�سًا، بوجوب تركها درا�ستها موقتًا ريثما يتخطى ابنهما 
“يتعّود ح�سنها ورائحتها”. و�سرعان  – اأن تكون معه كي  اليها كاأم  مرحلة الحاجة 
ما تبّين له اأنها قد خّولت العناية به اإلى اأمها واإليه هو في الأربعين يومًا الأولى. وفيها 
لم�س ما �سّماه “تبادل الأدوار”، قام فيه هو بالعناية بالطفل: باأكله وغ�سله وبتحفيظه 
وبال�ستيقاظ الليلي على �سوته. وهو واجهها قائاًل: “اأنا اأنام مع ال�سبي واأنت تنامين 

في غرفة ثانية بدل الهتمام به... هكذا �ست�سبحين اأنت الرجل، ل اأنا”. 
ثم، وبعد تخّطي يوم ولدته الأربعين، اأودعت زوجته ابنهما في الح�سانة – �سيء 
ل ي�سبه الح�سانة الحديثة – تديرها امراأة اأرملة – يدعوها البائ�سة – ل تحمل �سهادة 
حادقة. وذلك، كي يت�سّنى لها المواظبة على درا�ستها الجامعية. وب�سبب خرق زوجته 
فباعت  الجامعي،  الق�سط  ت�سديد  عن  �سمير  امتنع  للجامعة،  ارتيادها  تاأجيل  �سرط 
بع�س مجوهراتها ِخفيًة عنه. وعّد �سمير بيعها للذهب من اأجل ت�سديد ق�سطها نق�سًا 
ابنها فعاًل، لكانت  “فلو كانت تحّب  اأنها غير متعّلقة بابنها.  لأمومتها، ودلياًل على 
احتفظت بمجوهراتها ليوم ع�سيب، قد تحتاجها فيه لبنها. هو يرى اأنها فّرطت بهذه 

المجوهرات من اأجل اأمور غير مهّمة، مثل علمها”. 
اأنها  اكت�سافه  �سمير،  الكبرى كان، بح�سب رواية  العنف  فتيل حادثة  اأ�سعل  وما 
اأدوارها  اأن زوجته تهمل  النوم. ويعتقد �سمير  ابنها الر�سيع بغية َحْمله على  ت�سرب 
ك�سّيدة بيت وكاأّم ب�سبب ان�سغالها بدرا�ستها. هي �سربت الطفل لأنها تدر�س؛ اإذ لو 
لم تكن ترتاد الجامعة، لكانت قد �سَبَرت عليه، ولما �سربته. ولّما واجهها بالأمر، 
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وهّددها بـ“خلع كتفها” اإذا �سربته مّرة ثانية، �سرخت بوجهه: “واإن �سربته، ماذا اأنت 
فاعل؟”. يقول �سمير اإنه، وعند ا�ستفزازها هذا، �سربها، ف�سال دمها.

معتقدات واتجاهات

ي�سّبه �سمير نف�سه بـ“البنزين” ال�سديد القابلية لال�ستعال، وزوجته بالنار. وهو يرى، مع 
ذلك، اأن 70% من م�سوؤولية العنف الذي يمار�سه على زوجته تقع عليه؛ وكما ذكرنا 
في مطلع �سرد رواية �سمير عن اأحواله، فاإن �سمير يرى اأن �سرب الزوجة ل يدّل على 
“رجولة” الزوج؛ بل هو �سلوك غير منطقي وغير مقبول. وتنتابه، اإثر ممار�سته العنف 
على زوجته، م�ساعر من �سغارة الذات والكاآبة ويت�ساءل: “على من اأمار�س رجولتي؟ 
على زوجتي؟ لأنها امراأة؟”. وهو بات مقتنعًا اأن العنف ل يحّل اأّي م�سكلة زوجية. 
هو يّدعي اأنه توّقف عن ال�سرب، ويبدي ا�ستعداداً للخ�سوع للتاأهيل )عالج نف�ساني 

للثنائي( وفق ما جاء في الحكم عليه من قا�سي الأمور الم�ستعجلة. 
على اأن المعتقدات الحاملة لتجاهاته تجاه المراأة �ستبطئ، على الأرجح، ال�ستيعاب 
العاطفي لقراره ال�سريح بالتوّقف عن ال�سرب. هو ينا�سر تطّور المراأة �سرط األ ت�سبح 
“قديمًا كان  اأن الرجل غير موجود. يقول:  تت�سّرف كما لو  اأن  ول  البيت  “رجل” 
للرجل ’هيبة‘، وهو ما يفتقده في موقف زوجته منه التي ل تحترمه، كما ينبغي لها اأن 
تفعل”. هو يرى اأنه ل يحق للزوج ممار�سة الجن�س مع زوجته عنوًة، فهو اأحّب زوجته، 
واإن كان قد بداأ يفتقد اللهفة التي عرفها معها في بداية عالقتهما. وهو ي�سف موقفه 
الحالي منها على اأنه التزام بها كزوجة وكاأم لطفلهما. عواطفه لم تعد تجاهها كال�سابق 
لعتقاده باأنها ل تحّبه فعاًل، اإذ لو كانت تحّبه لما تقّدمت ب�سكوى �سّده اأمام الق�ساء 
“ب�سبب �سفعة”. وهو حزين لأنها ن�سيت، وكذلك فعل اأهلها، اأنه كان طّيبًا معها، واأنه 
عاملها باأخالق ح�سنة، واأنه وّفر لها الكثير من الإنعامات، ولكونها لم تتذكر �سوى 
ال�سرب )لم اأترك �سئيًا مما ترغب به لم اأوّفره لها... لماذا لم ُتبرزوا �سوى هذه النقطة 
ال�سوداء؟(. �ساألها القا�سي اإن كان “م�ساحبًا عليها” اأو اإذا كان يتعاطى المخّدرات، 
فاأجابت بالنفي، فا�ستنتج اأن الخالف بيننا يقت�سر على ال�سرب فقط )كذا( )يقول اإن 

القا�سي ا�ستنتج: هو فقط ي�سربها حين يعود من عمله متوّتراً(.
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ويحيل تطّور “ال�سفعة” اإلى ما اآلت اإليه اأحواله اإلى تدّخل اأطراف متعّددة في حياته 
الأ�سرية، بمنحى ل يحّبذه. وذلك بدءاً باأهل زوجته، الذين دعموا ابنتهم بمواجهته؛ 
فبدل “اإفهامها” طبيعة اأدوارها كزوجة )في وجوب كونها “اإ�سفنجة” تمت�س اأخطاء 
زوجها(، عملت عائلتها على تقويتها، فعززوا تمّردها بمواجهته. ولول تعميم مو�سوع 

تعنيفه لزوجته على المالأ، لكان جرى ن�سيانه. 
العاملة  الن�سائية  اأحواله، على الجمعيات  اإليه  اآلت  اللوم الأكبر، في ما  وهو يلقي 
الن�ساء وعلى الإعالم. هوؤلء عملوا، براأيه، على ت�سخيم  العنف �سد  على مناه�سة 
واأنه  على حّق  اأنهن  الن�ساء  اأوهموا  هم  “الفتنة”.  على  الن�ساء  توعية  الم�ساألة وعلى 
“عْيب عليهن” العودة اإلى اأ�سرهن بعد تلقيهن ال�سرب من اأزواجهن. بل اإن الإعالم 
والجمعيات يقّللون من تاأثير العائلة في الزوجة ويحّر�سونها على الت�سّلط على زوجها 
)يقول اإنه بعد مقابالت ثالث مع الجمعية التي تولّت متابعة الأ�سرة، اإثر �سدور قرار 

منع تعّر�س الزوج للزوجة، فقد والدا زوجته اإمكانية التاثير فيها(. 
ل يختلف موقف �سمير من هذه الجمعيات عن مواقف المعّنفين الآخرين الذين 
واأن  اأجندة قوى خارجية،  ينّفذن  اأن ع�سواتها  ال�سائع من  الكالم  ويرّدد  قابلناهم، 
التي  الجمعيات م�سوقة برامجها برغبات المانحين الذين يفر�سون عليها مواقفهم 
تتبّناها هذه الجمعيات ب�سبب حاجة ع�سواتها اإلى اأموال هوؤلء المانحين. وحين �ساألنا 
�سمير عن راأيه في تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية قال اإنه ل يمانع ذلك؛ لكن كيف 
عمل على اإخفاء ابنه عن زوجته، لدى ح�سوله على الحكم باإبعاده عنها وعن طفلها؟ 
اأجاب باأن ابنه هو “حّقه”، واإن قّررت الدولة خالف ذلك، فالقانون لي�س من اأولويات 
اهتماماته، بل اإنه م�ستعد للدفاع عن نف�سه بالعنف �سد قوى الأمن اإن حاول عنا�سر 
منها التهديد بالعنف �سده في �سبيل تنفيذ الأحكام القانونية �سده. وهو يرى اأن اإر�سال 
عنا�سر من الدرك لتنفيذ قرارات المحكمة اإلى البيت غير لئق بتاتًا في اأعرافنا، ول 

ياأخذ بعين العتبار وقعه على الأفراد في ثقافتنا الجتماعية اللبنانية.
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يا�سر )ا�سم م�ستعار(

بطاقة �سخ�سية

الزوجةالمبحوث
لبنانيةلبنانيةالجن�سية

40 �سنة43 �سنةالعمر

2124�سّن الزواج

الإ�سالميةالإ�سالميةالطائفة التي ولد فيها
بيروتجبل لبنانالمحافظة التي ولد فيها

بيروتبيروتالمحافظة التي عا�ش/ن�ساأ فيها
جبل لبنانبيروتمكان ال�سكن الحالي

لة لي�سان�س�سنة جامعية اأولىعدد �سنوات الدرا�سة/ال�سهادة المح�سّ
ر�سميةر�سميةالمدر�سة/الجامعة

المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

مدير

موظف

مدّر�سة

مدّر�سة

ل حكم عليهامنع تعّر�سالو�سع القانوني

الو�سع ال�سحي
�سيئ: تكّل�س في المفا�سل وفي 

�سل�سلة الظهر )ت�سخي�س الطبيب: 
ب�سبب ال�سغط النف�سي(

غير معروف

اإدمان )كحول/مخدرات/عقاقير(
كال

تناول “مئة حّبة دواء” - و�سفة 
الطبيب

كال

ممار�سة ال�سعائر الدينية
غير معروفكال�سالة، �سوم، ارتياد اأماكن العبادة، حج اإلخ

غير معروف�سفر )تعبيره ه(ممار�سة الواجبات الجتماعية
قلياًل�سفر )تعبيره هو(الممار�سات الثقافية
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يا�سر

الرغبات المتاأرجحة

تزّوج يا�سر في �سن مبكرة. وزوجته كانت اأي�سًا ل تزال �سابة �سغيرة. وهو يرى اأن الزواج 
المبكر هو المحّرك لتعا�سته الزوجية: اإذ با�ستثناء اأ�سهر معدودة، لم يعرف طعم ال�سعادة طوال 
ع�سرين �سنة ق�سياها معًا. وهو يرى اأن اأهلها هم الم�سوؤولون. الثنائي “وقعا” في الحب – كما 
هي حال اأي �سابَّين؛ فلو �ُسمح لهما التعبير عن حبهما، ولو اأعطيت لهما حرية القرار، لما 
ُهرعا اإلى زواج ل يملكان مقّومات نجاحه المادية، ول المعنوية. رف�سه اأهلها رف�سًا جازما 
دون نقا�س، فتزّوجا بالرغم منهم. كان زواجهما بمثابة رد فعل على ال�سّد الكبير الذي وجداه 
من اأهلها – بل ربما نكايًة بهم! لو اأن اأهلها اتخذوا موقف المتفّهم وف�ّسروا لها تِبعات زواج 
كهذا، لكانت تريّثت، رّبما، ولما تهّورت في الإقدام على الزواج بالرغم من عدم موافقة 

اأهلها )“خطيفة”(. 
لل�سباب  بهذا التحليل با�سر يا�سر مقابلته معنا. هو يرى اأن “حالته” تمّثل نموذجًا �سلبيًا 

ينبغي اأن يكون تحذيراً لهم من عواقب الزواج المبكر. 
لكن يا�سراً ن�سحنا – نحن الن�ساء النا�سطات في العمل الن�سوي – اأن ناأخد في الح�سبان 
المعتقدات ال�سائدة في ثقافتنا الجتماعية المتاأرجحة بين التقليد والحداثة. فاإذا كان العنف 
�سد الن�ساء مرفو�سًا في العالم راهنًا، فاإن معتقداتنا عن عالقات القوى بين اأفراد الأ�سرة ما 
زالت في طور التكّون، فال يجوز اعتماد الفر�س الق�سري لالتجاهات العالمية علينا، بل ينبغي 

الترّيث في قبولها والتدّرج في تطبيقها في قوانيننا، لحين لحاقنا بتلك المعتقدات. 
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حما�ش وتخلٍّ

في نهاية مقابلتنا، اأعرب يا�سر عن �سكره لتوفيرنا له فر�سة فريدة للكالم ال�ستر�سالي، 
اأ�سّد  “راحة” ين�سدها وهو في  الذي �سمح له بالبْوح عن مكنونات نف�سه الم�سلوبة 
الحاجة اإليها – وفق ما رّدد مراراً وتكراراً. وهو كان قد اقترح على زوجته اأن يلتم�سا 
م�ساعدة طبيب نف�سي لعر�س معاناتهما عليه ل�سبر اأ�سباب الم�ساكل التي لم يجدا حاًل 
لها، وخا�سًة اأنهما يفتقدان وجود اأ�سخا�س في محيط عي�سهما ي�سعهم الإ�سغاء اإليهما. 
وهو، اإذ عّبر عن رجائه في اأن يكون كالمه اأمامنا م�ساعداً في البحث الذي نجريه، 
نف�سه،  الوقت  في  له،  وي�سمح  لنا  مفيداً  يكون  لعّله  للجمعية  جهده  ببع�س  “تبّرع” 
اللقاء  اإلى  لم يح�سر  يا�سراً  “الحركة الجتماعية”. لكن  با�ستخدام وقته بطريقة تفيد 
الثاني، ولم يجب على الت�سالت التلفونية المتكررة )حوالى اأربعة( من اأجل تحديد 
اإن تخّلف يا�سر عن  اللقاء معنا.  اأنه ل يرغب في متابعة  موعد بديل للقاء؛ فافتر�سنا 
اإجابة المبحوث/الراوي عن  اإن  اإذ  اللقاء الثاني ترك ثغراً من المعلومات في روايته؛ 
اأ�سئلتنا في اللقاء الثاني كانت فر�سة له لإ�سافة المزيد من التفا�سيل التي تر�سي خلفية 
“مو�سوعية” للرواية، وت�سفي على �سخ�سياتها، وعلى العالقات بين هذه ال�سخ�سيات، 
جالًء مطلوبًا. وقد تبّين لنا اأن اإعادة تالوة بع�س الأق�سو�سات علينا في اللقاء الثاني، 
الموؤّثرة في  الرواة/المبحوثين الآخرين يوؤّكدون المحطات  اأخرى، جعال  واإهمال 

حيواتهم – كما يدركونها. 
لم يح�سر يا�سر اإلى المقابلة الثانية، لكنه تكّلم كثيراً في المقابلة الأولى؛ فتجّمعت 
لدينا، بذلك، ماّدة توؤّكد عنا�سر في روايات الرجال/المبحوثين الآخرين، وت�سيء 
مكامن اأخرى في عالقات هوؤلء مع زوجاتهم/موا�سيع عنفهم. لذا، ارتاأينا اأّل نهمل 
مقابلتنا مع يا�سر، بالرغم من اأنها لم ُت�ستكمل في لقاٍء ثاٍن، كما كان حال المبحوثين 

الآخرين. 

تعّهد بعدم ال�سرب 

في كالمه المر�سل كان يا�سر يوؤّجل الإجابة عن ت�ساوؤلنا عن الأ�سباب التي اأو�سلته اإلى 
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النف�سية وتحّولتها في هذه المرحلة. بدا  اأحواله  المحكمة. هو ا�ستر�سل في عر�س 
متردداً بين ا�ستخدام كلمة اأو اأخرى لو�سف اأحواله تلك، وكاأّنه يحاول ال�ستفادة من 

وجود اآخر/�ساهد على معاناته من اأجل ا�ستيعاب ما جرى ويجري له. 
اأنه لم ي�سرب زوجته منذ ما يزيد على �سنوات �سبع. هو توّقف عن  يّدعي يا�سر 
�سربها بناًء على طلب �سريح منها عّززته ب�سرط “ر�سمي” �سادر عن المحكمة ال�سرعية 
الجعفرية. هذا ال�سرط تال خروج زوجته من البيت اإلى بيت اأهلها، اإثر م�سادة كبرى 
بقيت على اأثرها خارج المنزل مخّلفًة وراءها، في عنايته واهتمامه، ابنَتيهما برغم �سغر 
اإلى  اإلى الجري وراءها ول  يبادر  �سّنهما )اإحدى ع�سرة �سنة وت�سع �سنوات(. هو لم 
م�سالحتها. وقد ا�ستدعته المحكمة ال�سرعية ليمثل اأمام قا�سي ال�سرع بدعوى “طالق 
الحاكم”. على اأن القا�سي، ولدى ال�ستماع اإلى طرَفي النزاع، تعاطف مع يا�سر وقّرر 

اأن الم�ساألة ل ت�ستدعي طالق الحاكم. 
بعد انف�سال دام �سهراً ون�سف ال�سهر، عاد الزوجان فاجتمعا، بناًء على رغبة الزوجة. 
وبعد نقا�س وم�سارحة اتفقا على تبادل “ال�سروط” للعي�س معًا. هي ت�ستجيب لبع�س 
حاجاته – “تفا�سيل ب�سيطة”، وهو وّقع في المحكمة الجعفرية وعداً مقرونًا بق�سم 
على القراآن الكريم بعدم التعّر�س لها بال�سرب. ولم يقت�سر الأمر على ذلك. هي طالبت 
ب�سمانة ر�سمية تمثلت باعتراف �سريح بحقها بالمبادرة اإلى الطالق منه. ولّما كانت 
المبادرة اإلى الطالق من جانب الزوجة م�ستحياًل في هذه المحكمة، ولّما كان طالق 
الحاكم فيها خا�سعًا ل�سروط ل ت�ستمل على ال�سرب اإل اإذا كان يهدد حياة الزوجة، 
الن�ساء ال�سيعيات في عقد  اإليها بع�س  اأن يوقِّع لها �سيغة تلجاأ  طلبت زوجة يا�سر منه 
زواجهن؛ ومفادها اأن الزوج يجعلها وكيلة عنه في طالقها. اأي اإنه وّفر لها وكالة عنه، 
بتطليق نف�سها منه، اإذا “مّد يده” عليها م�ستقباًل. هذه الوكالة تجعله ُملَزمًا اأمامها. هو 
طالق ُخلعي ت�سّرح فيه الزوجة للزوج: “اأنا اأرغب بالطالق مقابل التنازل عن مهري”.
لكن يا�سراً اأبدى تحّفظه: “ماذا لو اّدعت اأنه �سربها وهو لم يفعل ذلك؟” فاقترح 
ال�سيخ اأن ي�سهد على �سربه اإيّاها �سهوٌد اأربعة، فاعتر�ست الزوجة )من اأين اآتي باأربعة 
�سهود؟(؛ واقترحت اأن يعتمد القا�سي تقرير الطبيب ال�سرعي مرجعًا له في تقدير �سحة 
ادعائها... وكما ي�سّرح بع�س المعّنفين، يقول يا�سر: “ماذا لو �سَرَبت نف�سها واّدعت 
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اأمام الطبيب ال�سرعي باأن زوجها �سربها من اأجل الح�سول على التقرير المطلوب؟” 
اأن تقوم زوجته بذلك، لأنها تميل نحو التطّرف )يقولها بالفرن�سية(،  هو ل ي�ستبعد 
فهو يعرف جيداً اأنها قادرة على ذلك. في كل الأحوال، فاإنه “والحمد هلل لم يلجاأ اإلى 

ال�سرب منذ اأن وّقع ذلك التعّهد”. 

حرمان وتعيير

اإذا كان يا�سر لم ي�سرب زوجته منذ �سنوات �سبع – وفق ما يّدعي – فما الم�سكلة اإذاً؟
اأخبرنا يا�سر اأنه عا�س خم�سة اأ�سهر من الهناء لم يعرف لها مثياًل خالل ع�سرين �سنة 
من زواجه. هذه الأ�سهر تلت التفاق المذكور الذي عقد بينه وبين زوجته. لكن زوجته 
ما لبثت اأن ا�ستكملت �سيرتها الما�سية )“رجعت حليمة اإلى عاداتها القديمة”(. وكيف 
كان ذلك؟ عادت تعّيره بتق�سيره في ال�ستجابة لمتطّلبات الأ�سرة المالية، فكانت ت�سائله 
اأجلنا؟  اأنت فاعل من  – عن ال�سمانة المالية التي وّفرها لثالثتهن )ماذا  ابنَتيه  اأمام   –
كيف �ستوؤّمن م�ستقبلنا؟(. وهو يرى اأن تعييرها هذا جائٌر بحّقه. فهو عمل، على نحٍو 
متوا�سل، منذ اأن تزّوجا �سغيَرين، ولم يكن عاطاًل عن العمل يومًا. هي عالمة بو�سعه 
ل المال الإ�سافي؟ هل ي�سرق؟ هل يقتل؟(. وهو خّيرها، على  المالي )من اأين يح�سّ
كّل حال، بين اأن تقوم هي باإدارة �سوؤون الأ�سرة ماليًا، اأو تخويله هو تلك المهّمة، بعد 
�سّم راتَبيهما معًا، لكن ذلك لم يغّير من اأو�ساعهما. اإلى ذلك، فاإن راتبه كان، على 
الدوام، ملك اأ�سرته. هو حَرم نف�سه اأ�سباب الرفاه لم�سلحتها. هو اأهمل ت�سليح اأ�سنانه، 
مثاًل، فيما وّفر لبنَتيه ب�سعة اآلف من الدولرات كلفة تقويم اأ�سنانهما )braces(. كما 
اأن حياته الجتماعية والثقافية اقت�سرت على اأ�سرته )من العمل اإلى البيت: ل �سينما ول 
مقهى ل...( الأمر الذي جعله بدون �سبكة دعم اجتماعية يفتقدها في اأزمته الحالية. 
وحين تركت اأ�سرته البيت، وجد نف�سه وحيداً تمامًا. )لم اأجد �سخ�سًا واحداً ي�سعني 

اللجوء اإليه كي يدعمني في اأزمتي الحالية(.
في روايته عن اأحواله يقول يا�سر اإن �سدمة اأ�سابته حين عاد اإلى البيت ذات م�ساء 
ليرى اأن زوجته وابنَتيه قد غادرن المنزل نهائيًا ومعهن كّل اأغرا�سهن )لم يتركن لي 
�سورة واحدة من �سورهّن!(. هو ذكر لنا مّرات عديدة اأّنه كان قد خّير زوجته بين 
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اأمَرين: اإّما اأن تعّدل �سلوكها نحوه اأو اأن تترك البيت. وتعديل �سلوكها ي�ستمل م�ساألَتين: 
حياتهما الحميمة ومو�سوع اإعالته لأ�سرتهما؛ يتعّين عليها، اإ�سافًة اإلى ذلك، اأن تن�سِرف 
دون طالق لأنه غير م�ستعد للطالق. وهي اختارت الحّل الثاني الذي اقترحه، فاأح�ّس 
ب�سدمة ما زال يعي�س تِبعاتها العاطفية، ويجد �سعوبة في التاأقلم مع مترتباتها العملية. 

لكن كيف يكون واحٌد من خياَرين تقّدم به لزوجته �سادمًا له؟ الإجابة في كالمه: 
بع�سه �سريح وبع�سه، الآخر، ُم�سمر: ففي لقائنا معه، �سمعنا كالمًا يتاأرجح بين موقَفين. 

وتاأرجحه م�سدره عوامل ت�سّده باتجاَهين مت�سارَبين. 

تجاذب الرغبات

يقول، من جهة اأولى، اإنه يتفادى الطالق ب�سبب اإعالء م�سلحة ابنَتيه على راحته. هو يرى 
اأن م�سلحتهما تقت�سي اأن ُيبقي اأ�سرته متّحدة اأمام النا�س، فذلك �سروري لم�ستقبلهما، 
من اأجل اأن يتزّوجا: “اأنا ا�سع نف�سي مكان رجل مي�سور، واأبحث لبني – الذي ارتاد 
اأعرق الجامعات – عن زوجة... من البديهي اأن اأقوم بَتْفِلَية الأ�سرة التي تنتمي اإليها هذه 
الفتاة بعناية كبيرة. هل �ساأر�سى باأن تكون زوجة ابني من اأ�سرة مطّلق اأبواها؟ بل اأ�سواأ 
من ذلك: اأن تكون اأمها غير مطّلقة، وتعي�س مع ابنَتيها في منزل غير منزل الزوجية... 
األ ترغب زوجته، اأ�سوًة به، في اأن توّفق ابنتها بزوج “ذي م�ستوى”؟ هو عر�س على 
زوجته اأن ي�سّحيا بنف�سيهما اأمام ابنَتيهما. يتراجع هو عن طلباته الزوجية، فال ي�سغط 
عليها على هذا ال�سعيد وتنام هي في غرفة ابنَتيها، فيما يت�سرفان اأمام النا�س وكاأنهما 
زوجان؛ هكذا يحافظان معًا على الأ�سرة، التي بذل جهوداً كبيرة، لأكثر من ع�سرين 

�سنة، كي ين�سئاها. 
لكن يا�سراً ي�سّرح، من جهة ثانية، باأن حياته مع زوجته ما عادت ُتحتمل. زوجته 
تتذّرع، بمطلق �سبب، لكي تهجر غرفة نومهما اإلى غرفة ابنَتيهما وتمنع نف�سها عنه 
لأكثر من ثالثة اأ�سهر، اأحيانًا. يت�ساءل: ماذا اأفعل؟ هل اأّتخذ لنف�سي “�ساحبة”؟ ثّم اإنه لم 
يُعد يحتمل تعييره اأمام ابنتيه، مّتهمًة اإياه بالتق�سير، واأ�سبح غير مت�سامح مع تعيير اأهلها 
باأنها اأكثر تعّلمًا منه. وحين ا�ستدعاه القا�سي في المّرة الأخيرة هو وزوجته و�سمعها 
تكّرر مرًة ثانية �سكاويها �سّده “هو فعل كذا هو قال كذا يعّنفني هكذا”... اأح�ّس اأنه ما 
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عاد قادراً على ال�ستماع اإلى ال�سكوى اإّياها. لكن ما جعل الو�سع فوق طاقة الحتمال 
هو مر�سه الج�سدي الناتج من ال�سغوط التي يتعّر�س لها، والذي اأنهكه وجعله اأكثر 
ح�سا�سيًة لل�سغط الذي تمار�سه عليه اأ�سرته ومتطّلباتها، وجعل رغبته بـ“الراحة” اأكثر 
اإلحاحًا. ي�ساف اإلى ذلك اأنه بداأ ي�سعر باأن ابنّتيه اللتين كانتا وراء قبوله عي�سه القليل 
من اأجلهما ل ت�ستحقان ت�سحيته. فالت�سحية التي تقّدم بها اأمام اأ�سرته كانت هباًء، ولم 
يجِر تقديرها حّق قدرها، فلماذا ي�سّحي براحته لقاء الجحود الذي واجهته به ابنتاه، 

خا�سًة بعدما نا�سرتا اأّمهما في نزاعه معها؟
اأن  اإليها  ويطلب  زوجته  من  التخّل�س  في  راغب  لكنه  الطالق،  يا�سر  وي�ستبعد 
باأن تعي�سي وحدك...  اأ�سمح لك  اأنا  “ان�سرفي... اتركيني...  تن�سرف؛ يقول لها: 
اذهبي وا�ستاأجري بيتًا لِك اأو عي�سي مع اأهلك وت�سّرفي وكاأنك مطّلقة، واأنا اأوّفر لك 
اأنه في حال لم  نتّفق  األم  �سمانة عدم تدّخلي ب�سوؤونك. ماذا تنتظرين كي تن�سرفي؟ 
تعّدلي �سلوكك يتعّين عليك الرحيل؟”. ويخبرنا يا�سر اأن دوافعه اإلى الطلب اإلى زوجته 
الن�سراف كان تْوقه الكبير للراحة، فمر�سه كان ينهكه. لكنه، وبالرغم من ذلك، انهار 

نف�سيًا حين نّفذت ما طلبه منها.
اإليه، راأفًة به وبالبنَتين،  اأفكاراً عن رجوع زوجته  اأن  ومن مظاهر تجاذب رغباته 
تجوب في راأ�سه، ويتمّنى لو اأنها تراجع اأفكارها في موا�سيع الخالفات بينهما، واأن 
تقبل به “كما هو” وهو يقبل بها “كما هي”. هذا من جهة. لكن، ومن جهة اأخرى، 
بات ي�ستوعب فكرة الطالق حاًل لإنهاء معاناته وبداأ يعتادها. هو غير مرتاح مع عي�سه 
العي�س  اأبداً  البيت؛ وذلك لأنه تزّوج �سغيراً، ولم يعتد  اأ�سرته  اليومي حاليًا بعد ترك 
منفرداً، الأمر الذي جعله غير مهّياأ للتعامل مع تِبعات ذلك العي�س. ومن ذلك، مثاًل، 
العناية ببيته وبنف�سه. اإلى ذلك، فاإن محيطه خاٍل تمامًا من عالقات لم ت�سمح له ظروف 
موارده التي خ�س�ست جميعها لأ�سرته. فافتقد بذلك  باأن يقيمها ب�سبب �سح ّ حياته 
يتاأقلم، واإن ب�سعوبة، مع متطّلبات  دعمًا عاطفيًا يحتاجه في ظروفه هذه؛ لكنه بداأ 
ظروفه الجديدة. هو افتقد الراحة لكنه وجد، بدل ذلك، اأ�سبابًا لـ“العي�س” لم يكن قد 
اهتدى اإليها �سابقًا. ومن ذلك اأنه بداأ يقيم عالقات مع رجال ون�ساء )تعّرفُت على عدة 
ن�ساء، لكن ل عالقة حميمة مع اأّي واحدة منهن، بعُد(، وهو بداأ يرتاد المقاهي ويرّفه 
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عن نف�سه كما لم يفعل �سابقًا. هو يمار�س الريا�سة، حاليًا، بناًء على ن�سيحة الطبيب، 
وبداأت �سحته الج�سدية تتح�ّسن بن�سبة �سبعين بالمئة والنف�سية تتح�سن بن�سبة خم�سين 

بالمئة، وفق تقديره.

�سدمة غير متوقّعة؟

مفاجاأة/�سدمة يا�سر بقرار زوجته ل ُتفهم في اإطار المعقول ومنطق الأمور. هو األّح 
عليها اأن تحزم الأمر وتترك البيت اإذا لم تمتثل ل�سروطه )ومنها ال�ستجابة الجن�سية له 
التي اأطلقت عليها، لدى التفاو�س معه حولها، اأداء دور “الجارية” المرفو�س منها(. 
هي اختارت الن�سراف على المتثال المذكور، فلماذا “انهارت نف�سيته”؟ لماذا عاد 

فطالب بالتفاو�س بعدما كان حازمًا في و�سع �سروطه، وفي ت�سريع تنفيذها؟
في كالمه الذي �سابه اختالط في المواقف، وتناق�س في التجاهات، بع�س الإجابة 
بينه وبين زوجته لكي تعود عن  التو�ّسط  اإنه طلب من حميه  يا�سر  عن �سوؤالنا. يقول 
قرارها، وباأنه �سيتراجع عن بع�س مطالبه – كما �سبق واأن ذكرنا؛ لكن الأب اأعلن عجزه 
عن اإقناع ابنته بطلب زوجها “لأنها اتخذت قرارها”. يرى يا�سر اأنه كان على اأبيها اأن 
يمار�س ال�سغط عليها لتعود اإلى بيتها. اأي اإن يا�سر ي�ستنجد بحميه – الرجل – من اأجل 
اأن يرف�س عي�س ابنته غير المطّلقة وحدها، مفتر�سًا اأنه �سي�سانده – كرجل – بمواجهة 
اأباها متوافق معه على  اأن  اأي�سًا،  اأدوارها الجتماعية. ويفتر�س،  امراأة متمّردة على 
تو�سيف هذه الأدوار الجندرية، واأنه ُيعلي المعتقدات المرتبطة بها، ويحذر التِبعات 
اأو على �سرف زوجها و�سمعة  “�سرفه”،  الناجمة عن خرقها �سواء على  الجتماعية 
اأولدها. ي�ستنجد يا�سر بحميه، الذي يبدو اأنه قام باإعالء م�سلحة ابنته على الم�سلحة 

الم�ستركة التي تجمعه مع �سهره – م�سلحة النظام الذكوري.

عنف / ل عنف

– اأي منذ عام 2008، لكن ملّفه  اإنه لم ي�سرب زوجته منذ �سبع �سنوات  يا�سر  قال 
الق�سائي يبّين غير ذلك. في هذا الملّف تقارير طبية ثالثة: اثنان من طبيبَين �سرعَيين 
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مختلفين، وثالث من طبيبة في اأحد الم�ست�سفيات، وفيها اقتراح بتعطيل عن العمل لمدد 
راوحت بين ثالثة اأ�سهر واأ�سبوع، بنتيجة عنف ج�سدي مو�سوف بدّقة، واآخر هذه 
التقارير موؤّرخ منذ �سنوات اأربع، ل �سبع، كما اأخبرنا. وفي ا�ستدعاء للزوجة في كانون 
الثاني/يناير 2015، تقول اإن زوجها طردها وابنتيها من المنزل مهدداً بقتلهن. تمّكنت 
الن�ساء الثالث من الفرار وال�سكن في مكان اأخفين عنه عنوانه، لكنه اهتدى اإليه بعد 
ب�سعة اأ�سهر، وعاد يتهّجم عليهن بال�ستائم ويهّدد الزوجة بالت�سّبب بطردها من عملها. 
لت بموجب القانون 2014/293، في ال�سهر نف�سه، حكمًا بمنع تعّر�سه  وهي قد ح�سّ

لها ولبنَتيها، وترخي�سًا لها باإح�سار موجوداتها ال�سخ�سية من منزل الزوجية. 
المعلومات التي يتقّدم بها يا�سر وتلك التي يوّفرها ملّفه ال�سخ�سي غير متطابقة: 
تركت الزوجة المنزل لأنه طردها؟ اأم لأنه خّيرها بين اأمَرين، فاختارت الترك؟ توّقف 

عن تعنيفها منذ �سنوات �سبع، اأم اأنه لم يتوّقف؟

انتقائية الن�سيان وغياب العتراف 

حين   – عمره”  واأعطاها  “اأحّبها  التي   – زوجته  اإ�ساءة  ين�َس  لم  يا�سراً  اأن  الثابت 
ية )اأي قبل ت�سديق القانون  تقّدمت ب�سكوى �سده عام 2011 ت�سببت له ب�سدمة ر�سّ
– “ذلك  2014/293 بكثير(. هو كان قد ُح�سر بنتيجة تلك ال�سكوى في مخفر 
المكان الو�سخ مع هوؤلء النا�س، وهو ل يزال ل ي�سّدق اأن ي�سل بها الأمر لأن تح�سره 
في مكان تنبعث منه كّل هذه الروائح الكريهة لي�سعر بنف�سه وكاأنه مجرم”. هي �سدمة 
اأن زوجته ل  اأّثرت فيه كثيراً وهو عاجز عن ن�سيانها. بالمقابل، يعجب يا�سر كيف 
تزال تذكر �سربه لها الذي توّقف منذ مّدة طويلة، وفق اّدعائه. يقول اإنها تقّدمت اأمام 
القا�سي بتفا�سيل ذلك ال�سرب وكاأنه حدث البارحة، ل منذ �سنوات طويلة. هي لم 

تن�َس اإ�ساءته اإليها برغم مرور ال�سنين. 
اإلى ذلك، فاإن يا�سراً م�ستاء من انتقائية ذاكرة زوجته واأهلها. هم يعّيرونه بعلّو �ساأن 
زوجته ب�سبب كونها حا�سلة على �سهادة اللي�سان�س، فيما هو لم يرتِق درا�سيًا اإلى اأكثر 
من ال�سنة الجامعية الأولى. يغفلون عن كونه توّقف عن الدرا�سة من اأجل اإعالة اأ�سرته 
الجديدة، ويغفلون دعمه لزوجته وت�سحيته اأمامها في م�سار درا�ستها: اإذ اإنه ان�سرف 
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اإلى العناية بابنَتيه، بدًل عنها، ل�سنوات ثالث تفّرغت فيها لدرا�ستها. يقول اإنه هو “اأكمل 
“اإعالء ذاتها” عليه. بالمقابل، هو لم يكتِف  التعليم مو�سوع  تعليمها” لي�سبح ذلك 
بتح�سيله العلمي، بل اإنه در�س اللغتين الفرن�سية والإنكليزية وبرامج الكومبيوتر، الأمر 
الذي �سمح له بالترّقي مهنيًا اإلى درجة غير قليلة في �سّلم مهنته دون اأن يلقى اعترافًا من 

زوجته واأهلها بذلك. 
ومن مظاهر النتقائية المذكورة الموقف من العمل المنزلي. تعمل زوجة يا�سر 
وت�سهم في م�سروف البيت، واإن بدرجة اأقل من اإ�سهامه )ي�سكر اهلل على ذلك!(. هي 
ترى اأن ذلك يجعلهما م�سوؤوَلين عن العمل المنزلي بالدرجة نف�سها. وهي تتذّمر لأن 
يا�سراً ل يقوم بما ُتمليه عليه الم�ساواة في تدبير اأمور المنزل. هو يعترف اأنه قليل الهّمة، 
فيما هي ل تعترف باأنه ل ي�سائلها، في المقابل، عن الفو�سى التي تعّم منزلهما، ول عن 

اإهمال نظافة البيت وترتيبه – وظيفتها “الأ�سلية”، كما يدعوها. 
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نعيم )ا�سم م�ستعار(

بطاقة �سخ�سية

الزوجةالزوج
لبنانيةلبنانيةالجن�سية

5345العمر

3325�سن الزواج

الدرزيةالدرزيةالطائفة التي ولد فيها
جبل لبنانجبل لبنانالمحافظة التي ولد فيها

جبل لبنانجبل لبنانالمحافظة التي عا�ش/ن�ساأ فيها
جبل لبنانجبل لبنانمكان ال�سكن الحالي

عدد �سنوات الدرا�سة/
لة بكالورياالثاني متو�سط – ل �سهادةال�سهادة المح�سّ

خا�سةمجانيةالمدر�سة/الجامعة
المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

عاطل عن العمل

موظف
تاجر

مدّر�سة

مدّر�سة

دعوى جزائية، دعوى م�ستعجلة، الو�سع القانوني
ل حكم عليهادعوى طلب طالق في الق�ساء المذهبي

خ�سر وزنًا في الفترة الأخيرة الو�سع ال�سحي
ويجد �سعوبة في النوم

بح�سب الزوج: ف�سامية، مه�سترة، 
تعاني من انهيار ع�سبي

بح�سب التقرير ال�سرعي )في المخفر 
– و�سع نف�سي م�سطرب(

اإدمان )كحول/مخدرات/
بح�سب الزوج: عقاقير مهدئةكالعقاقير(

�سوم وزيارة الأ�سخا�س ذوي ال�سفة ممار�سة ال�سعائر الدينية
غير معروفالدينية

لها اأ�سدقاء مهنةله اأ�سدقاء كثرممار�سة الواجبات الجتماعية

م�ساهدة التلفزيون )دائمًا(، ذهاب اإلى الممار�سات الثقافية
ال�سينما، الم�سرح، )دائمًا(

بح�سب الزوج: البحر، “�سّم الهواء” 
في كل المناطق اللبنانية
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نعيم

اإنكار وتجاذب

في المقابلة الأولى معه، كرر نعيم كلمة “�سدقًا” واأحيانًا “�سدقًا �سدقًا” اأكثر من ثماني 
مرات. واأّكد لنا اأنه يحكي وقائع اأو هو يقراأ الواقع. ونعيم يعزو اإلى نف�سه �سفات ويطلق عليها 
اأحكام وهو ل يقول “اأنا”، لكنه ي�سّمي نف�سه بدل ذلك با�سمه. فيقول، مثاًل، “نعيم” ل يملك 
في هذه الدنيا �سوى اأ�سرته، “نعيم” ينام دون ع�ساء ول يمّد يده اإلى اأموال غيره، “نعيم” قنوع 
و�سعبي وغير مادي، “نعيم” مهوو�س جن�سيًا، “نعيم” ذو ُعْزَوة كبيرة وم�ست�سار في محيطه: 
“اذهبوا ا�ست�سيروا نعيمًا” اإلخ. فاإذا كان ا�ستبدال الـ“اأنا” المتكّلمة با�سمه ي�سير اإلى رغبته في 
اإبراز فرديته، فاإن روايته لأحواله تن�سح بمحاولت متكّررة لتقديم نف�سه �سخ�سًا متوافقًا مع 
الجماعة المذهبية التي ينتمي اإليها، والتي يفتخر اأنه ينتمي اإليها ويمار�س طقو�سها ويحترم 
اأجاويدها ويجّل اأولياءها ال�سالحين ويزورهم با�ستمرار. وهو يحيل مواقفه ومعتقداته اإلى 
قيمها. وحين اأراد اإطالق حكم �سلبي على �سلوك زوجته “بحق نف�سها وبحق اأفراد العائلة”، 
التي اعتادتها طائفة  بـ“ك�سر كافة القواعد الجتماعية والتقاليد  ال�سلوك  مثاًل، و�سف هذا 
باآراء �سخ�سيات محترمة من  اأو الأخذ  الموّحدين الدروز”، واأبرز عدم توقيرها لرموزهم 
بينهم، بل �سْتمهم و�سْتم ق�ساة محترمين منهم اأمام النا�س: “اأ�سعب �سيء في مّلتنا هو �ستم 
اأوليائنا ال�سالحين”. ولدى ت�سريحه بعدم موافقته على اأن تنوب الدولة اأو الجمعيات عن 
العائلة والع�سيرة في حّل الم�ساكل الأ�سرية قال: “نحن الموّحدون الدروز نحّل م�ساكلنا في 

اإطار عوائلنا”.
للتخفيف  تعنيفه لزوجته وينحو  – ينكر  اأكثر معّنفي زوجاتهم  – وحاله كحال  نعيم 
من وقعه عليها، ويعمل على �سوغ روايته الخا�سة التي تحفل باإ�سقاطات من كّل الأنواع 
والمخالفة لروايات الآخرين ال�سهود على �سلوكه. هذه الرواية تبعد عن كاهله م�سوؤولية ما 
حدث وتلقيها على اآخرين. فاإذا اأقّر ببع�س الم�سوؤولية عن اأمٍر ما، عاد فاأتبعها باّتهامات تنال 
الأ�سخا�س المعنيين والموؤ�س�سات ذات ال�سلة. ولعّل التجاذبات التي يعي�سها اإزاء ذاته، واإزاء 

زوجته، في اإطارهما المجتمعي والطوائفي، ك�ّسافة على الماآزم التي يتخّبط فيها.
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رواية نعيم لأحواله الراهنة 

في روايته لم�سار عالقته مع زوجته واأ�سرته، ما اأّدى بقا�سي الأمور الم�ستعجلة اإلى اأن 
ي�سدر قراراً يلزمه “عدم التعّر�س لزوجته ولأ�سرته”... في هذه الرواية اإحالة اإلى اأقوال 
النا�س حول �سخ�سه الم�ساِلم. يقول اإن القا�سي �ساأله: “ح�سرتك ال�سّفاح الجّزار؟”، 
ثّم حين تحّرى عنه ا�ستنتج اأنه لي�س كذلك. وهو يت�ساءل: كيف يكون �سفاحًا جزاراً 
ولم يقتل زوجته بعد؟ وفي محاولة نعيم ر�سم �سورة لذاته ت�ستبعد لجوءه اإلى العنف، 
ذهب بعيداً في الزمن اإلى مراهقته اإّبان الحروب الأهلية اللبنانية حين كان مقاتاًل في 
اأنه تدّرب على ال�سالح، لكنه لم  ميلي�سيا في اأحد الأحزاب المقاتلة اآنذاك. �سحيح 
يقتل نف�سًا واحدة. وحين اأ�سبح لحقًا مرافقًا ل�سخ�سية من الحزب، “لم اأحمل �سالحًا 
اأبداً”. و�سواء اأمام القا�سي المدني اأو في ح�سرة القا�سي المذهبي، اأو في المقابلَتين 
اللَتين اأجريناهما معه، اأنكر نعيم تعّر�سه لزوجته بال�سرب، اأو بغير ذلك، نكرانًا تامًا. 
وقال اإنه وزوجته “كحال كّل الأزواج، قد تكون هناك بع�س الخالفات العائلية، غير 
اأنه لم ي�سرب زوجته ولم يعّنفها ولم يحاول اأبداً اغت�سابها”، وا�سفًا �سكاواها بالفتراء 

المح�س واأنها قّدمتها “لإبعاد الزوج بغية الت�سرف بحرية تامة...”.
يترك  اإقامة زوجته دعاوى متكررة عليه جعلته  الكبير من  ا�ستيائه  يعّبر عن  وهو 
اأمامهما؛  عمله و“يتفّرغ” لال�ستجابة لدعوات الق�ساءين ال�سرعي والمدني للمثول 
لكن ما يزعجه فعاًل هو الت�سويه الالحق ب�سمعته بين النا�س جّراء هذه الدعاوى. فهو 
بـ“عزوته الكبيرة”، بو�سفه  اأ�سدقائه ومعارفه الكثيرين، الذين ي�سفهم  معروف بين 
َحَكمًا ي�ست�سيرونه في البحث عن حلول لم�ساكلهم )يقولون: “ا�ساألوا نعيم”(، فهو – 
ح�سب ما يقول – “عادل” في اأحكامه؛ فاإذا تبّين له اأن الحق بجانب خ�سمه، حتى 

واإن كان ال�سخ�س عدّواً لدوداً له، فاإنه يعترف له بذلك الحق.
اإلى ذلك، هو فخور باأنه لم يكن مقاتاًل فا�سداً. فهو لم يدّخن ولم ي�سرب الكحول 
ولم يتعاَط المخّدرات، كما اأنه لم يتقا�َس راتبًا لقاء كونه ع�سواً في ميلي�سيا الحزب؛ 
بل اكتفى بما جرى تاأمينه من ماأكل وملب�س وماأوى اإلخ على يد الحزب )كّنا مندفعين 
عقائديًا(. هو، حاليًا، ل ي�سعر اأن لديه م�سكلة مادية، لأنه اإن�سان “�سعبي” وذو حاجات 
قليلة؛ “لكن زوجتي تعبد المال. تقول لي: اإذا �سْئَت مجامعتي فعليك اأن تعطيني ماًل 
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لقاء ذلك... ام�ِس... ا�سرق وهات لي ماًل”؛ لكن هذا الكالم ل ُيقال لـ“نعيم”، الذي 
ينام دون ع�ساء – وفق ما اأّكد لنا – “ول يمّد يده اإلى اأموال لي�ست له”. 

تزّوج نعيم في �سن الـ 33 وزوجته بنتيجة حب، بفارق ع�سر �سنين بينهما – “تولّيُت 
تن�سئتها وفق اإرادتي”، ولهما ثالثة اأولد في �سن )21، 18 و6 �سنوات(. عالقتهما 
الحميمة كانت ممتازة وهو مهوو�س جن�سيًا، وهي يعجبها ذلك لأنها – بح�سب ما 
يقول – �سِبقة وتطلب الجن�س باإلحاح في اأمكنة متفرقة: في ال�سيارة وعلى بالط البيت 
وعلى البالج، وتتكّلم في المو�سوع اأمام الجميع عن تفا�سيل عالقتهما الجن�سية، تقول: 
“اأنا اإذا كنُت راغبة جن�سيًا، اأح�سر نعيم من البلدة التي ي�سكنها اإلى البلدة التي اأ�سكنها هنا 
)تبعد ب�سع ع�سرات من الكيلومترات( حتى ينام معي”؛ ورّد فعله على قولها هذا: “اأنا 
ما عندي م�سكلة، اأنا open، اأنا ع�سُت في اأوروبا”. مع ذلك – يقول نعيم – اإنه لم يخن 
زوجته ول مّرة لأنهما متوافقان جن�سيًا. وهو يقّدم �سورَتين لعالقتهما الجن�سية حاليًا، 
اأي في م�سار مطالبة زوجته بالطالق؛ يقول اإنه حين يقرب منها في وجود الأولد تبداأ 
بال�سراخ “اأبعدوا اأباكم عّني”، لكن، وفي غياب الأولد من المنزل، “تخلع ثيابها لنمار�س 

الجن�س معًا”... وهذا – وفق ما يقول – من المفارقات التي لم ي�ستطع حّلها.

اتهامات مبهمة �سد الزوجة

بخالف التهامات المبا�سرة بالزنا وبال�سطراب النف�سي، التي نَعَت نعيم زوجته بها 
في جل�سة ال�ستجواب لدى قا�سية الأمور الم�ستعجلة، بدا نعيم لنا في كالمه الم�سّجل 
في �سياق المقابلتَين اللَتين اأجريتا معه اأنه يحاول اأن يتجّنب نعت زوجته بكلمات نابية 
دون اأن ينجح دائمًا. وهو اإذ يحاول تف�سير مواقفها المتغّيرة تجاهه في الفترة الأخيرة، 
اإنما عزا  باأعوام كثيرة”،  بـ“خيانته مع �ساب من طرابل�س ي�سغرها  لم يّتهمها مبا�سرًة 
“هذا الرجل  “ل اأعرف” اأكثر من مّرة:  اأبيها بكالم مبهم يخترقه عبارة  اإلى  التهام 
خّرب بيت ابنتنا ونحن ل نملك تاأثيراً عليها”، فهي ت�ستمهما بكلمات بذيئة. لكنه، 
ولدى �سوؤالنا المبا�سر عّما اإذا كان يّتهم زوجته بخيانته مع ذلك ال�ساب، اأجاب اأنه “ل 
يعرف”؛ لكنه غمغم باأنها قد تكون على �سلة مع رئي�س ذلك ال�ساب )المّتهم(، اأو 
مع �سابط اأو مع قا�ٍس اأو مع �سبكة تديرها المدر�سة التي تعمل فيها... وحين �ساألناه 
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اإذا كان يّتهمها بالعمل في الجن�س؟ اأجاب: “قد تكون داعرة... هذا لي�س �ساأني... 
فالمراأة التي تريد ماًل ل تح�سب لزوجها ح�سابًا... هي ا�سترت �سيارة... من اأين جلبت 
مهّمته  لي�ست  الأخطاء.  على  ب  المحا�سِ هو  مذهبه،  �سريعة  وفق  اهلل،  المال؟” لكن 
محا�َسبة اأحد، ول حتى زوجته. وهو اإذ يروي لنا اأق�سو�سة ت�سير اإلى �سلوك زوجته 
الباعث على ال�سك باإخال�سها له )كانت تبيع �سيارتها ل�ساب في منت�سف الليل( يعود 
ليقول: “ثقتي بزوجتي ثقة عمياء... ع�سُت معها اأربعًا وع�سرين �سنة دون اأن اأ�سائلها 
عن تحّركاتها... اأ�ستغفر اهلل، فاأنا ل اأّتهم زوجتي. لي�س هذا �ساأني... اأنا اأروي وقائع”.

اإ�سافيًا يتمّثل بو�سفه  وفي �سياق عدم تعّر�سه بالذّم المبا�سر لزوجته، ن�سوق مثاًل 
عالقة  في  مف�سلية  لحادثة  مو�سوعًا  كانت  التي  “الم�سطربة”،  النف�سية  لحالتها 
الزوجين. فهو يقول اإن اأّمها اأخبرته اأنها تاأخذ عقاقير، وفي اإحدى المّرات اأح�سروا 
بـ“الف�سام”  الت�سخي�س  اأحال  اإنه  اإلى المدر�سة لإ�سعافها. ثم  النف�سي )فالن(  الطبيب 
و“اله�ستيريا”، اللذين اأ�سبغهما على زوجته، اإلى قول اأ�سّرته له مدّر�سة محترمة يدعوها 
بـ“معّلمة اأجيال” ذات �سبعين عامًا، تعمل في المدر�سة نف�سها التي تعمل فيها زوجته، 
وموثوق باأهمية تجربتها ومعرفتها في هذا المجال: “هي ال�سيدة فالنة ... اذهبوا – 

يتوجه اإلينا – ا�ساألوا عنها”.
قا�سي  لدى  بها على دعوى زوجته  تقّدم  التي  المكتوبة  الجوابية  الالئحة  وفي 
المذهب الدرزي تفادى نعيم تو�سيح طبيعة “الت�سّرفات الغريبة” التي تقوم بها زوجته 
اأخيراً، و“تحّفظ عن ذكر التفا�سيل” طالبًا ا�ستجوابًا �سريًا. وهو اإن اّتهم زوجته، في 
لـ“م�ساهدات  بتربية الأولد ب�سبب تعري�سهم  هذه الالئحة، باتخاذ قرارات م�سّرة 
واحتكاكات ل تليق ب�سّنهم،... وتوؤّثر حكمًا في حالتهم النف�سية”، فقد اأحجم عن 

ذكرها، هي واإ�ساءات اأخرى، موؤّجاًل تف�سيلها اإلى جل�سة ال�ستجواب. 
ول يقت�سر اإحجامه عن و�سف زوجته ب�سمات �سلبية على مو�سوع انقالبها عليه في 
ال�سنوات الأربع الما�سية، بل يعيدنا اإلى �سمات �سابقة لها؛ فهو ل يحكم عليها مبا�سرًة 
بتقاع�سها في اأدوارها كرّبة منزل، لكنه ُيعلم ال�سامع اأنها جعلت من “اأّمها طّباخة ومن 
اأختها خادمة ومن اأبيها �سائقًا خا�سًا واأي�سًا محا�سبًا لمالية بيتها”... جميعهم مجّندون 

لأداء مهماتها عنها. 
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في المحكمة

اأن لي�س لزوجها  اأمام المحكمة/قا�سية الأمور الم�ستعجلة  اأفادت  كانت الزوجة قد 
العائلة  يوؤّمن م�سروف  المادية؛ فهو لم  ثابتًا واأنه ل يتحمل م�سوؤولية الأ�سرة  عماًل 
�سوى خالل اأربع �سنوات عمل فيها )من اأ�سل اأربع وع�سرين �سنة من زواجهما(، فيما 
تقوم هي، بم�ساعدة اأهلها، بتاأمين معي�سة الأ�سرة، بما في ذلك �سكنها. ومن ذلك اأنها 
ا�ستاأجرت، اأخيراً، م�سكنًا لأ�سرتها ت�سّدد هي بدلت اإيجاره. اإلى ذلك، فاإن زوجها 
ي�سربها ويعّنفها منذ بداية عالقتهما الزوجية ولأ�سباب تافهة. وقد تمحورت خالفاتهما 
حول معاتبته لعدم التزامه المالي تجاه اأ�سرته؛ لكنها ومنذ اأ�سهر ثالثة لم تعد تحتمل 
العنَفين الج�سدي والمعنوي اللذين يمار�سهما عليها، فاأر�سلت اأغرا�سه ال�سخ�سية اإلى 
حيث ي�سكن في بلدة ثانية، وغّيرت اأقفال المنزل بم�ساعدة والدها وات�سلت بـ 112 
)قوى الأمن الداخلي( وبالمنظمة غير الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق 
حكم القانون 2014/293. وقد ازداد عنف الزوج وت�سرفاته الموؤذية بعد التعبير عن 
رغبتها في عدم ال�ستمرار معه؛ ومن ذلك فقد حاول اغت�سابها عدة مرات اأمام الأولد، 
وحاول خنقها وهددها بقتلها وقتل الأولد اإذا طّلقته. وهي طلبت من المحكمة اإ�سدار 
قرار بمنع التعر�س لها ولأولدها، وخا�سًة لطفلها البالغ من العمر �سنواٍت �سّتًا، لأنه 

يخ�سع لعالج نف�سي في ظروف الأ�سرة الم�سطربة وب�سبب خطف والده له. 
في جل�سة ال�ستماع نف�سها، اأدلى الزوج/نعيم ب�سهادته موؤكداً فيها اأنه يعمل باأجر 
قيمته 800 دولر �سهريًا، واأنه يعيل اأ�سرته ويتحمل م�سوؤوليتها المادية �سواء لجهة النفقة 
اأو الأق�ساط المدر�سية والجامعية. وهو قد ا�ستاأجر لأ�سرته بيتًا في بلدة قريبة من مدار�س 
الأولد ودفع بدل الإيجار، بالتعاون مع زوجته؛ لكن الأخيرة انتقلت اإلى م�سكن اآخر 
في الأ�سهر القليلة الما�سية وو�سعت عقد الإيجار با�سمها راف�سًة اأن يدفع هو بدلت 
اأو حاول اغت�سابها، واأن الحا�سل بينهما ل  اأو عّنفها  اأنه �سربها  الإيجار. وهو نفى 
“طبيعية” بين الزوَجين. وقد تدّخل �سيخ ذو من�سب مهم في  يتعّدى كونه خالفات 
المحكمة المذهبية، فلم تذكر اأمامه اأنه ي�سيء اإليها، وعادا من زيارته بوفاٍق تام؛ لكنها 
عادت، بعد ذلك، للمطالبة بالطالق، وتنهال عليه بال�ستائم. وهو اكت�سف لحقًا اأنها 
تخونه مع رجل )ذكر ا�سمه وعنوانه( وتبّين اأنها ا�سترت له �سيارة؛ لكنها قالت، حين 
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واجهها بذلك، اإنها ت�سفق عليه لأنه يتيم “ول عالقة عاطفية تربطها به”. وهو لم يحاول 
خطف ابنه، بل مرافقته في نزهات. وهو و�سف زوجته لدى �سوؤال المحكمة باأنها 
ع�سبية وتتناول عقاقير مهّدئة. اإلى ذلك، فهو غير عالم بوجود دعوى طالق ولم يتبّلغ 

اأّي دعوى من هذا القبيل. وهو تمّنى لّم �سمل الأ�سرة والعودة اإلى الحياة الزوجية. 
المحكمة، لكن  قاله في  توؤّكد على ما  الأّول معه،  لقائنا  لنا، خالل  نعيم  رواية 
بتفا�سيل داعمة لمواقفه. وفيها، اإ�سافًة اإلى ذلك، �سيغته الخا�سة للحجج التي تقدمت 
اأدلت بها الزوجة والبن عن  التي  بها الزوجة وروايات مختلفة تمامًا عن الروايات 

حوادث التعنيف التي تعّر�ست لها. 

تعنيف متنّوع

حادثة  عن  الم�ستعجلة  الأمور  قا�سي  لدى  المحاكمة  وثيقة  في  قراأنا  ما  بخالف 
اإن زوجته كانت تنام على  لنا نعيم ما فعل؛ يقول  اتُّهم بها، يروي  التي  الغت�ساب 
�سريرهما الم�سترك، فثّبتها بو�سع كامل ج�سمه فوق ج�سمها، بعدما َفَتَح ذراعيها على 
ال�سرير )يقّدم لنا الو�سف تمثياًل(، قائاًل لها: “اأنا يا فالنة، لو �سئُت اأن اأقّبلك لكنت 
قّبلتك رغمًا عنك... لكنني ل اأرغب بذلك، اإن كنِت غير راغبة”؛ وحين تدّخلت ابنته 
م�ستجيبًة ل�سراخ اأّمها: “تعالي وانزعي اأباك عن �سدري... هو يحاول تقبيلي عنوة”، 
قال لبنته: “هذا لي�س من �ساأنك... هذه غرفتي. اأنا اأبرهن لأّمك اأنه اإذا �سئت تقبيلها 

ي�سعني اأن اأفعل ذلك؛ لكنني لن اأقوم بذلك �سد رغبتها”. 
الم�ستعجلة،  الأمور  المحكمة/قا�سي  اأمام  للزوَجين  الأكبر  البن  رواية/اإفادة 
يقول فيها اإنه “يعي�س مع اأمه و�سقيقه و�سقيقته في �سقة ا�ستاأجرتها اأمه في بلدة خارج 
بيروت”، واأن اأباه ي�ساهم على نحٍو �سئيل في الأمور المادية، وب�سوؤاله اأجاب اأن “والده 
عّنف والدته اأكثر من مرة واأمام �سقيقته لأ�سباب تافهة، واأنه حاول خنقها منذ حوالي 
خم�سة اأ�سهر اأمامي، ولم اأ�ستطع ردعه عنها”... وقد �سّبب الم�سكلة اإعالنه رغبته في 
ترك عمله... “هي قالت اإنها ل تريده في حياتها وحياة اأولدها اإذا قّرر عدم تحّمل 
الم�سوؤولية تجاههم، وطلبت منه النزول من ال�سيارة... وعندها حاول خنقها”. وعّبر 
“يخاف  اأمام المحكمة عن رغبته في ح�سول الطالق بين والَديه لأنه  البن الأكبر 
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على والدته من والده ب�سبب العنف الذي يمار�سه عليها”. وهو لم يكن يرغب في 
ذلك )�سابقًا(، برغم ال�سجار الم�ستمر بينهما، لول حادثة جرت في الجبل منذ ب�سعة 
اأ�سهر، وفيها اأن والده اأقدم “على مراأى من العالم على محاولة اإلزام والدته بمرافقته 
اإلبا�سها  اإلى م�ست�سفى الأمرا�س العقلية بم�ساعدة رجلين ل يعرف هويتيهما حاول 
’البرُن�س‘ الأبي�س )الثياب الخا�سة بالم�ست�سفى( بالقوة... وذلك بح�سور �سقيقتي... 
وقد ح�سرُت على الفور عندما ات�سلوا بي لإبعاد اأمي. ومنذ تلك الحادثة اأخاف عليها 
من والدي واأرغب في طالقهما”. اإلى ذلك، اأفاد البن اأن والده حاول خطف اأخيه 
الأ�سغر اأكثر من مّرة؛ اإذ اإنه كان يرف�س اإعادته اإلى المنزل بعد انتهاء مدة ا�سطحابه له 

الذي رخ�سته له به المحكمة المذهبية. 

“خطف” متبادل

في مقابل �سهادة ابنه، ومحاولة اإر�سال زوجته اإلى م�سّح عقلي، تقّدم نعيم لنا بالرواية 
التالية: في النهار نف�سه الذي بّين لها اأن بو�سعه تقبيلها اإن �ساء دون رغبتها، ا�سطحبها 
واأولده اإلى المطعم في بلدة... وبداأت الم�سكلة حين طلب من زوجته اأن تترك ال�سبي 
ال�سغير لينام عنده، ل اأن يوؤوب اإلى البيت مع اأمه اإلى... فبداأت زوجته بال�سراخ قائلًة: 
“اأخد ال�سبي” وطلبت البولي�س )على التلفون نمرة 112(؛ عملت من الم�ساألة تمثيلية 
وتجّمع النا�س على الطريق وتوقفت ال�سيارات لتتفّرج عليها – حوالي مئَتي �سخ�س 
– ب�سبب “ه�ستيريتها”... كانت ت�سرخ: “يريد خطف الولد”... بقيت نحو ثالث 
�ساعات من الدراما الم�ستمّرة، فيما هو ل يقول �سيئًا )بح�سب ال�ساهد الذي طلبته هي 
و�سهد في المحكمة لحقًا وقال اإنها كانت ت�ستمه(، فيما هو هادئ، والنا�س اأحاطتها 
واأخذت تلم�سها – تحاول تهدئتها – وهي تزداد معها اله�ستيريا و“الأع�ساب”. فات�سل 
هو بطبيبة من م�ست�سفى )يذكر ا�سم الم�ست�سفى( ليقول للطبيبة المناوبة )ي�سّميها ويّدعي 
اأنه ل يعرفها من قبل( اإن زوجته في حالة ه�ستيرية، فاأعلمته اأنها �ستر�سل م�سعفين فور 
اأخبرهم بما ح�سل  الم�سعفون  اأتى  ثانية. ولما  عودتهم من مهمة لهم في محافظة 
و�ساألهم اأن يفح�سوها ليقرروا ماذا هم فاعلون: هل يعالجونها فوراً اأم ياأخذونها اإلى 
الم�ست�سفى... “النتيجة، لم تقبل اأن ترافقهم، ول اأن تلب�س ’البرُن�س‘ الأبي�س... كما 



113

المقابالت

اأن ال�ساب ال�ساهد قال اإنه ل يقبل اأن توؤخذ المراأة بهذه الطريقة اإلى الم�ست�سفى، واأنا 
وافقُت؛ خا�سًة اأن ابنتي وابني كانا �ساهَدين على ما ح�سل في المطعم وعلى الدراما 
التي ا�ستمّرت حوالي اأربع �ساعات... بعدها ارتاأى اأ�سدقائي اأن يتكلموا مع اأبيها الذي 
جاء واأخذها مع الأولد... هذا ما حدث. واأنا لم اآِت ب�ساهد. قبلُت ب�سهادة ال�سخ�س 
الذي طلبْته هي... كان هذا اأ�سر�س واأخطر موقف تعّر�سُت له... كنُت هادئًا خالل 

هذه الحادثة، فاأنا معروف بطبعي الهادئ”. 

في الت�سّور: هي وهو

بين عنا�سرها، لكن موقفه  التنا�سق  يعوزها  نعيم في ذهنه �سورة لزوجته ل  يحمل 
منها لم ي�ستقر على حاٍل وحيد، بعد. وكان كالمه المر�سل في المقابلة التي اأجريناها 
معه يتناوب بين ال�سرد الروائي واإطالق الأحكام، بين الو�سف والتاّمل، بين التحليل 
وطلب موافقة ال�سامع على وجهة متاآلفة عنا�سرها اأو متناق�سة بح�سب الم�سافة التي 
تبعد مو�سوع الكالم عن �سخ�سه اأو عن م�ساعره. ومع اأنه يّدعي اأن اأولده هم الأهم في 
حياته، واأن اأ�سرته هي مملكته، اإل اأن ان�سغاله بزوجته، �سماتها و�سلوكها واتجاهاتها، 
كان الطاغي في روايته لأحواله الراهنة؛ فهي، وفق ما اختبرها، اأو وفق ما يقال عنها، لم 
تعد ت�سبه ال�سورة المثالية للمراأة. هذه – بح�سب ما يرغب – وجب اأن تكون مغناجًا 
وحنونة و�سيدة بيتها، لأنها خالف ذلك تتحّول اإلى رجل؛ وهو ما حدث لزوجته التي 
باتت عنيدة و�سر�سة وع�سبية ومثيرة للم�ساكل داخل البيت وخارجه، مع الجيران اأو 
األَفي دولر،  البيت  مع �سائقي ال�سيارات في ال�سارع، م�سرفة )كيف يكون مدخول 
وهي تّدعي اأنها ل تملك ثمن حليب لبنها(، كاذبة )حين �سئلت لماذا لم ت�ستح�سل 
اإنها ل تملك ماًل مقابل ذلك، مع  باأنها ُتعّنف، قالت  تقريراً من طبيب �سرعي يفيد 
اأنها كانت قد ح�سلت على قر�س من البنك بع�سرة ماليين ليرة(، �سّتامة وبذيئة )متل 
بنات الكاباريه(، “�سنوب” وخارجة على مّلتها ومحيطها الديني والجتماعي )ت�ستم 
ال�سخ�سيات المحترمة في الطائفة، وتهزاأ من اأحكام م�سايخها وق�ساتها، وباتت تتكّلم 
اأخيراً بلهجة ل تنّم عن اأنها ذات اأ�سول جبلية(، خائنة )مع رجل بعينه اأو مع اآخرين(، 
وعملت على تخريب بيتها. وهي لي�ست �سيدة نف�سها بل ُتدار )من الق�ساة، المّدعي 
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القانوٍن  العام، المنّظمة غير الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق حكم 
2014/293، زمالئها في المدر�سة، واأخيراً المر�سدة الجتماعية التي عّلمتها البذاءة 
)كذا(...”. هذه �سفات اأطلقها عليها في �سياق روايته عن ماآل اأحواله التي اأو�سلته 

اإلى الق�ساء. 
على اأن الالفت اأن نعيمًا قد ان�سغل، في عر�س حاله لنا، باإثبات كون زوجته م�سطربة 
نف�سيًا. فهي تتناول عقاقير عالجًا لو�سعها الع�سبي، كما اأن مدّر�سة محترمة وكبيرة في 
ال�سن في المدر�سة التي تدّر�س فيها قد اأ�سّرت له اأن زوجته ف�سامية ومه�سترة )كذا(، 
وهو ا�ست�سار طبيبة )لم يعد يذكر ا�سمها( من م�ست�سفى )ي�سّميها( هاتفيًا، فطماأنته )كذا( 
اأنها حين تعالج زوجته �ستكون في و�سع جّيد. )هو اأخبرها اأنها “في المدر�سة �ساطرة 
لكنها في البيت جهّنم” فاأجابته اأنها �ست�سبح في البيت كما في المدر�سة بعد العالج!(. 
كما اأنه طلب اإلى زوجته، بناًء على ن�سيحة اأولده، اأن يلتم�سا معًا العالج النف�ساني، 
لكن زوجته رف�ست. ويتّوج ت�سخي�سه ل�سحتها النف�سية طلبه من طبيبة من الم�ست�سفى 
نف�سه اإر�سال �سيارة اإ�سعاف من اأجل نقلها اإلى الم�ست�سفى اإثر حادث درامي من �سراخ 

زوجته لدى اّتهامه بمحاولة خطف ابنه ال�سغير. 
لكن ماذا عن العنف الج�سدي؟ ينكر نعيم اأمام الق�ساة، على اأنواعهم، ممار�سة اأي 
نوع من العنف على زوجته، ويرى اأن ما يح�سل بينهما هو الحا�سل في كل اأ�سرة. وفي 
مقابلته لنا قال: “هي ت�ستفّزني لكن اأنا اأ�ستوعبها”، لكنه قال العك�س اأي�سًا: حين ُي�ستفز 
يرّد بعنٍف م�ساد )اإذا �سربتني بالقنينة اأنا اأرّد ال�سرب. هي البادئة دومًا. اأنا اأرّد على 
�سربها لكنني اأ�سرب الحائط اأو البالط. اأنا ل اأك�ّسر”. و�سل بها الحال اإلى الهجوم 

علّي تريد خنقي، لكنها �سغيرة الحجم ول ي�سعها فعل �سيء. 

التجاذب 

وفي تقييمه لماآل اأو�ساعه يطلق على نف�سه وعلى زوجته الحكم وعك�سه: فهو يحّمل 
زوجته الم�سوؤولية )زوجتي مت�سّلطة(، ويحّمل محّر�سيها اأي�سًا – القا�سي والمّدعي 
العام، والمنّظمة غير الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق حكم القانون 
اإلخ، وبح�سب  2014/293، والمر�سدات الجتماعيات، وزميالتها من المدر�سة 
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الحالة؛ لكنه يقول اأي�سًا: “قد اأكون مخطئًا. ل اأدري” و“يتعّين علّي اأن اأتغّير واأن اأعّدل 
�سلوكي”. ويحيل اإلى الأولد القوَلين: “الماما خّربت البيت” من جهة، واأنت “تتحّمل 
الم�سوؤولية اأي�سًا”؛ ويّتهمونه باأنه م�سوؤول عّما اآلت اإليه اأحوال الأ�سرة “لأنك ل ت�ساهم 
في م�سروف البيت”، من جهة ثانية. ويخبرنا اأنه يت�ساءل: “يا رّبي ماذا فعلُت؟” ثم 

ي�ستطرد: “اإذا جاء في ملّف نعيم اأنه مجرم و�سّفاح، فلماذا لم اأقتل زوجتي بعد؟”.
وعن زوجته التي لم يتواَن عن و�سفها بكل ال�سفات غير الحميدة التي ذكرناها 
اأفيها حقها... فهي تعبت معي طيلة  “اأن  بـ“المالك” وبوجوب  �سابقًا، يعود فينعتها 
اأربٍع وع�سرين �سنة”. وعالقته بها مو�سومة بالتجاذب نف�سه، فهو ل يقبل الطالق لأنه 
يحّبها و�سيبقى على حّبه لها مهما حدث، وهو مهوو�س بها ويرغب في العي�س معها 
عّبر  اآخر،  �سياٍق  اأي�سًا، وفي  لكنه  الخطيئة”.  واإبعادها عن  ال�سواب  اإلى  و“اإر�سادها 
عن رغبته في الطالق الم�سروط باإ�سقاط الدعاوى عنه، وهو �سي�سعى اأن يتزوج ّمرًة 
اأخرى، واإلى بناء اأ�سرة جديدة، فحتى اأولده انقلبوا �سّده: فالكبيران )ال�ساب والفتاة( 

باتا �سيَئين على خطى اأمهما، ويكيالن له ال�ستائم. 
ولعّل التجاذب الأهم في مواقفه يتجّلى في �سوغه لحّل ماأزمه الأ�سري؛ فهو تقّدم في 
المقابلة بكل الحلول المتناق�سة: )1( عدم القبول بالطالق؛ )2( الرغبة في الم�سالحة 

– م�سروطة اأو غير م�سروطة؛ )3( والرغبة في الطالق – م�سروطًا اأو غير م�سروط.

الموقف من المراأة

برغم اإعالنه مرات عديدة التزامه الديني، وبرغم اّتهامه زوجته باأنها خرجت عن اأحكام 
الطائفة، يرى نعيم اأن الدين “لم ين�سف المراأة”؛ وهو ن�سير للمراأة التي يظلمها زوجها، 
ويرى اأن الزوج غير مخّول تاأديب زوجته، فالمراأة هي من تتحّمل وزر اأخطائها، واهلل، 
ل الإن�سان، هو الذي يحا�سب. والعنف �سد الن�ساء قد ازداد في اأيامنا الراهنة ب�سبب 
حالت التحري�س من خارج البيت ومن الجمعيات الن�سائية، تحديداً )زوجتي �سارت 
بذيئة بعدما اجتمعت مع المر�سدات الجتماعيات – هوؤلء اأ�سواأ اأنواع الب�سر(؛ لكنه 
اأن تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية جّيد لرفع الظلم عن المراأة المعّنفة داخل  يرى 
الأ�سرة؛ لكن اآراءه الودودة تجاه المراأة م�سروطة بتحّفظات عديدة: فهو يرى اأن تطّور 
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المراأة المعا�سرة مهّم �سرط اأن تبقى الزوجة والأم المثالية، ل اأن ت�سبح “عاهرة”. وهو 
مع الحركة الن�سائية �سرط اأن تقودها ليندا مطر، ل المنّظمة غير الحكومية التي جعلتها 
المحكمة الراعية لتطبيق حكم القانون 293/ 2014 التي ي�سفها بـ“الم�سروع الذي 

اأخّل بتوازن العائلة”. 
ال�ستيمة  اإلى عنف كالمي و�سل حدَّ  “الودودة” هذه نحو المراأة  اآراوؤه  وتنقلب 
والبذاءة لدى تناوله التطبيقات العمالنية لقانون حماية المراأة من العنف الأ�سري. وقد 
نالت المر�سدات الجتماعيات والمنظمة غير الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية 
لتطبيق حكم القانون 2014/293، والتي يحيل الق�ساء اإليها متابعة تطبيق الأحكام 
وتاأهيل المعّنفين، الن�سيب الأكبر. وهو قد ت�سّرر من المنّظمة المذكورة �سخ�سيًا لأنها، 
براأيه، حّر�ست زوجته على عدم لقائه من اأجل حّل م�ساألة الطالق حّبيًا. وكما فعل 
 – الراأي  اآخرين ي�ساطرونه  اإلى  باإحالته  تبّراأ من موقفه العدواني هذا  مّرات عديدة، 
الإعالم هذه المّرة – عار�سًا علينا ت�سجياًل على هاتفه المحمول للحلقة ال�سهيرة التي 
هاجم فيها اأحد الإعالميين المعروفين )العامُل في اإحدى الموؤ�س�سات الإعالمية الأهم 

في لبنان( الجمعيات وحّملها م�سوؤولية تفاقم العنف �سد الن�ساء في اإطار اأ�سرهن.
اإلى ما جاء في روايته من و�سف لذاته ول�سلوكاته ولم�ساعره تجاه اأ�سرته  ا�ستناداً 
– وهي مخاِلفة تمامًا لروايات الآخرين عنه، فاإننا نرى اأن نعيمًا يحتاج اإلى بذل جهد 
نف�ساني من اأجل مراجعة اإدراكاته perceptions المتناق�سة واتجاهاته المتجاذبة، واإعادة 
�سوغ متنا�سق لها، ي�سمح بمواجهة اأو�ساعه الم�ستجدة بنّية “�سادقة” – كما يحلو له 

اأن يوؤّكد في كالمه.
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جورج )ا�سم م�ستعار(

بطاقة �سخ�سية

الزوجةالمبحوث
اللبنانيةاللبنانيةالجن�سية

4946العمر

2219�سّن الزواج

الم�سيحيةالم�سيحيةالطائفة التي ولد فيها
الجنوبجبل لبنانالمحافظة التي ولد فيها

بيروتجبل لبنانالمحافظة التي عا�ش/ن�ساأ فيها

غير معروف )ل يرغب في جبل لبنانمكان ال�سكن الحالي
المعرفة(

عدد �سنوات الدرا�سة/
لة ل يعرفبروفيهال�سهادة المح�سّ

خا�سةخا�سةالمدر�سة/الجامعة
المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

 �سائق �سيارة عمومية،
                                 حدادة وبويا

رقيب في الجي�س

ربة منزل

ربة منزل

قا�سي الأمور الم�ستعجلة: منع تعّر�س للزوجة الو�سع القانوني
ل حكم عليهاولل�ساكنين معها،

ممتازالو�سع ال�سحي
الو�سع النف�سي: تع�سيب

�سغط مرتفع، اإلتواء في 
العامود الفقري

اإدمان )كحول/مخدرات/
عقاقير(

القمار
ل يعرف

تتناول مهّدئ لالأع�ساب 
اأحيانًا

اأحيانًا ترتاد الكني�سة. ل ل يمار�س ال�سعائر الدينية اأبداًممار�سة ال�سعائر الدينية
ت�سوم ول ت�سلي

تعزية، تهنئة، ح�سور اأعرا�سيزور الأقرباء في المنا�سبات الدينية والجتماعيةممار�سة الواجبات الجتماعية
مو�سيقى، ل ي�ساهد التلفزيون، جرائد يوميةالممار�سات الثقافية

�سباحة، ارتياد المطاعمموقف �سلبي من �سبكات التوا�سل الجتماعية
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جورج

ع�سق واإفال�ش

ين، وتجاذبًا بين تقديَرين  في كالم جورج المر�سل يلم�س المرء تجاذبًا بين موقَفين متعار�سَ
مختلَفين للم�ساألة ذاتها: 

تزّوج لأنه اأراد اإن�ساء اأ�سرة وذريّة تخلفه، لكنه، لو ت�سّنت له الولدة من جديد، لن يكّرر 
تجربة الزواج مطلقًا: فهو قد قّدم اإلى زوجته الحب والإخال�س والحرية والدلل لثالثين 

ل �سوى �سوء التقدير.  �سنة، ولم يح�سّ
هو م�سيحي ي�ستمّد بع�س اتجاهاته من م�سيحيته، لكنه يوّد لو كان �سيعيًا، كي يتخّفف 

من عبء الزواج وتبعاِته بـ“زواجات متعة” متعددة )كذا(. 
هو يحب زوجته حبًا كبيراً يعمى معه عن �سفاتها ال�سيئة: الكذب والفتراء وال�سوت 

العالي والتبذير والطعن في الظهر اإلخ، ويكرهها كرهًا �سديداً ول يرغب في العي�س معها.
هو ل يتخّيل حياته بدون اأ�سرته، برغم كونها خالية تمامًا من اأّي م�سدر للر�سا. 

لة له هي الوحدة.  ل ي�سعه العي�س وحيداً، واإن كانت الو�سعية المف�سّ
هو �سد ممار�سة الحّدة الكالمية )ل يوافق على نعتها بـ“العنف الكالمي”(، ول ينفي 
م�سوؤوليته عن اإطالقها، ويحاول جاهداً كبح نف�سه عن الكالم بتعابير قا�سية، لكنه يخفق غالبًا. 
عالقاته م�سطربة مع محيطه لأنه ل يعرف – كما ي�سف نف�سه – العتدال: هو يحب 

ب�سّدة ويكره ب�سّدة. 
الجمعيات  اأخرى: هو �سّد  مت�ساوقة و�سريحة في مجالت  واتجاهاته  اأفكاره  لكن 
ة على جمعية بعينها؛ ويقف �سد تدّخل الدولة في الحياة  الن�سائية، ويحمل �سغينة خا�سّ
“خراب  اإلى  القانون2014/293 تحديداً؛ فتدّخل الدولة ُيف�سي، براأيه،  الأ�سرية، و�سد 
اأخو  اأو  الزوجين  والدا  العائلة:  في  الأ�سرية  الخالفات  مو�سوع  ح�سر  محّبذاً  البيوت”، 
اأن الإعالم يوؤّدي دوراً جّيداً حين يرّوج �سد العنف الج�سدي في  اأحدهما الأكبر. يرى 

ين في الأ�سرة لي�س عنفًا. الأ�سرة، على اأن يبقى الأمر في هذا الإطار: فالجدال بين �سخ�سَ
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حّدة وغ�سب

ل يمانع جورج اأن ن�سّجل ما يقول، فلي�س لديه ما يخفيه، بل يدعونا اإلى ن�سر اأقواله 
علنًا. هو َقِبَل اأن يقابلنا لأنه �سعر باأن ذلك قد ي�سمح له بالتعبيرعن حقوقه المهدورة. 
ل يمانع من التكّلم مع ن�ساء عن المو�سوع، لكّن رجاًل كان �سيتفهمه اأكثر في بع�س 
الأمور، خا�سًة اإذا كان يمّر بتجربة �سبيهة. وهو �سعر اأن بع�س اأ�سئلتنا ت�ستفّزه كرجل. 
َدَق، فاأ�سمعنا منه الكثير؛  اإلى ذلك، فهو حّذرنا من اأننا �سن�سمع كالمًا بذيئًا. وهو �سَ
اإذ اإن جورج ذا الخم�سين عامًا يتكّلم ب�سوت مرتفع وبتوّتر ي�سي بغ�سب كبير يوّزعه، 
اأّم  البكر وابنته الكبرى خا�سًة، وعلى  – ابنه  تباعًا، على كلٍّ من زوجته واأولدهما 
زوجته واأختها واأخيها و�سهرها، والجمعية التي دعمت زوجته و“كتبت لها ن�ّس 
الدعوى” التي اأقامتها �سده، والكهنة جميعهم الذين جعلوه يكره الدين، تبعًا لكرهه 

لهم في ال�سنوات الخم�س الما�سية، اإلخ. 

اأمام الق�ساء

في الدعوى التي اأقامتها زوجة جورج �سّده لدى القا�سي المنفرد المدني الناظر في 
ق�سايا العجلة، والتي تقّدمت فيها بطلب الحماية من العنف الأ�سري الذي تتعّر�س له، 
هي واأولدها القا�سرون والرا�سدون، على يد زوجها... في هذه الدعوى تّتهم الزوجة 
“اأولدنا”؛ وذلك بال�ستيالء  – باأنه ي�ستغّل  – وفق ما تقول  الُمدمن القمار  زوجها 
النف�سي  اأنواع العنف  على مرتباتهم و�سرقة مقتنياتهم. وترافق ذلك ممار�سة جميع 
والج�سدي، اأحيانًا. اإلى ذلك، فهو يهّدد باأخذ الأولد منها بالقوة والنتقال بهم اإلى 

بيت اأهله الكائن في محافظة اأخرى. 
العامة  النيابة  اإلى  ابنة جورج  اأُرفق ن�ّس الدعوى بدعوى ثانية، تقّدمت بها  وقد 
باأن معاملته لها ازدادت �سوءاً، يومًا بعد يوم، جّراء �سرف  اأباها  ال�ستثنائية، مّتهمًة 
اأمواله على المي�سر وامتناعه عن اإعالة اأ�سرته. وهو يعود اإلى المنزل في اآخر الليل “وتبداأ 
الم�ساكل والت�سّرفات غير الالئقة وال�سراخ وتك�سير المفرو�سات واأغرا�س المنزل، 
ومع مرور الأيام... اأقدم على �سرقة اأموالها ومجوهراتها كما ا�ستولى على الكومبيوتر 
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المحمول العائد لها وهّدد ببيعه...”، واأقدم على اإكراهها على توقيع ورقة وطردها 
من المنزل – المكتوب با�سمه. وتّدعي، اأي�سًا، اأن اأباها منع اأخَويها ال�سغيرين التواأمين 
من ارتياد المدر�سة... و�سّوه �سمعتها وكرامتها... الأمر الذي جعلها تعي�س حالة رعب 
وخوف م�ستمّرين من تنفيذ تهديداته التي يطلقها على نحٍو ه�ستيري... كما تعّر�س 
لها بال�سرب “المبّرح والوح�سي”. وهي تتخذ بناًء على ذلك �سفة الّدعاء ال�سخ�سي 
بحقه “راجيًة” اإحالة ال�سكوى اإلى المرجع المخت�س للتحقيق معه... واإلزامه باإعادة 

الم�سروقات وعدم التعّر�س لها ولأ�سّقائها باأي مكروه اإلخ. 
وقد طلب القا�سي دعوة جورج اإلى جل�سة لال�ستماع اإلى اأقواله. وب�سوؤال المحكمة 
اأنه على عالقة جيدة باأفراد  اإدمانه لعب القمار، واأّكد  في هذه الجل�سة، نفى جورج 
اأ�سرته، لكنه يعتقد اأن زوجته تحّر�س اأولده المقيمين معها؛ اإلى ذلك، فهو اأفاد باأن 
اأمام  عالقته باأولده جيدة واأنه لم يتعّر�س )ولن يتعّر�س( بال�سرب لزوجته. و�سّرح 
القا�سي لدى �سوؤاله باأن الخالف مع زوجته يعود اإلى نزاع قديم مع �سقيقها و�سهرها 
حول مو�سوع مالي، م�سيفًا اأن زوجته تمنع عنه “العالقة الزوجية الطبيعية، نافيًة له 
حقوقه في هذا المجال”. وقد جاء قرار القا�سي “لدى التدقيق وبعد الطالع” على 
القانون 2014/293، ُمنع جورج/الزوج  اّدعاء كلٍّ من الزوجين، وعماًل باأحكام 
اأو معنوي  “�سواء بفعل مادي  التعّر�س لزوجته ولأيٍّ من الأفراد المقيمين معها  من 
اأو تحري�س على اأيٍّ من ذلك، اأكان في المنزل اأو اأي مكان اآخر اإلخ... وحفظ حق 

الزوجة في تو�سعة التدابير حيثما تدعو الحاجة”. 
وهو كان قد تقّدم، قبل قرار قا�سي الأمور الم�ستعجلة في حقه بـ“عدم التعّر�س”، 
بدعوى يّتهم فيها زوجته بخطف “اأولده” من المدر�سة، واأنه ل يعرف عنهم �سيئًا، 
لأنها ل تجيب على الهاتف لدى ات�ساله بها، “علمًا اأن هناك �سكاوى �سابقة بحقي 
والت�سهير بال�سمعة اإلخ”. في هذه الدعوى ت�سكيك ب�سحة زوجته النف�سية. فهو يوؤكد 
اأع�ساب  طبيب  وتعيين  التحقيق...  اإجراء  ويطلب  لالأع�ساب”  دواء  “تتعاطى  اأنها 

للك�سف عليها كونها “ل تعي ماذا تفعل...”، واإلزامها باإعادة الأولد اإلخ. 
لي�ست هذه الحالة الوحيدة، من بين الحالت المعالجة في الق�ساء في اإطار القانون 
2014/293، والمعرو�سة في هذه الدرا�سة، التي يكون فيها المّتهم/الزوج/الأب على 
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خالف مع اأبنائه؛ لكنها الوحيدة من بينها التي تّدعي فيها البنة على اأبيها. وينفرد جورج 
في م�ساألة اأخرى مهّمة. فهو ا�ستخدم، لدى ا�ستماع قا�سي الأمور الم�ستعجلة اإلى اإفادته، 
تعبير “الحقوق الزوجية الطبيعية” التي منعتها عنه زوجته؛ وهو الوحيد، من بين المبحوثين 
الرجال المّتهمين في ق�سايا عنف �سد الن�ساء، الذي تكّلم عن حقوق زوجية “طبيعية”. 
فلنَر معًا رواية جورج لهاَتين الم�ساألَتين وموقعهما في �سياق روايته لأحواله التي 

ها علينا.  ق�سّ

حياة الزوَجين وتعقيداتها

جورج وزوجته تكّلال، بالرغم من تمّنع اأهلها، في �سّن �سغيرة؛ لم يكن هو قد بلغ الثالثة 
والع�سرين وكان يكبرها بعامين فقط. لكن الأهل ما لبثا اأن ت�سالحا مع زواجهما وكانت 
الجي�س لمّدة  “الحياة حلوة وفيها حب”، بح�سب ما يذكرها. كان جنديًا رقيبًا في 
اثنَتي ع�سرة �سنة، لكنه اأُ�سيب في فخذه في واحدة من دورات حروبنا الأهلية، فترك 
الجي�س وعمل �سائقًا لدى طبيب ثم تاجر بال�سيارات )ي�سلح المعطوبة منها ويبيعها(، 
واأخيراً �سائقًا عموميًا بعدما “انك�سر” في تجارته المذكورة. وتقّلبت اأحوال ملكيته 
لل�سيارة التي يعمل عليها من ملكية اإلى مرهونة اإلى م�ستعارة اإلى م�ستاأجرة... وقد احتّل 
الكالم ذو ال�سلة بـ“ال�سيارة” واأحوالها م�ساحًة من الوقت غير متنا�سبة مع غر�س اإجرائنا 
هذه الدرا�سة. وُذكرت اأق�سو�سة مليوَني ليرة لبنانية اأودعها لدى زوجته كواحٍد من 
اأق�ساطها اأكثر من خم�س مّرات في �سياق مقابلتنا معه. ويعّبر ذلك، على الأرجح، عن 

ان�سغاله بها، لكون ال�سيارة م�سدر رزقه الحالي الوحيد. 
اأما حكايته مع القمار فقد بداأت مع اأهل زوجته. فهو تعّلم “البوكر” على اأيدي 
والدتها واأقربائها، واأحدهم دلّه اإلى “الماكينات”، وكانا يلعبان معًا. هو ما زال يمار�س 
هذا النوع من القمار، حاليًا، لكن باعتدال و�سبط )ع�سرة اآلف ليرة للمّرة الواحدة(. 
ر”  وكالمه عن القمار، ا�ستدعى تف�سيره الم�ستفي�س عن اإعالته لأ�سرته. فهو غير “مق�سّ
مع زوجته ول مع اأ�سرته. وتف�سيل ذلك اأن “بيته مفرو�س وثالجته مالآنة”. ومرّتبه الثابت 
كان ملك زوجته، وغّلته اليومية من ال�سيارة كان يودعها لديها. وطالما كان موظفًا/
�سائقًا لدى طبيب، كان م�ستوى معي�سة اأ�سرته جيداً؛ وكما هي حال اأكثر اللبنانيين من 
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الطبقة الو�سطى، ي�ستعر�س جورج اأ�سماء المدار�س )بالفرن�سية( التي تنّقل فيها اأولده، 
في محاولة منه لإعالمنا بالم�ستوى المذكور كموؤ�ّسر معترف به عن اهتمامه باأولده؛ 
كما اأنه، وبحكم عالقته مع الطبيب الذي كان يعمل �سائقًا لديه، كان باإمكانه اأن يوّظف 
زوجته في الم�ست�سفى التي يعمل فيها رّب عمله، لكنه لم يفعل لأنه كان يريدها اأن 
النزهات وارتياد البحر والمطاعم، وا�سترى لها هاتفًا  تعي�س كـ“الملكة”. فوّفر لها 
“ت�سليح”  اأجل  اأميركي من  األفي دولر  اآخراً،  اأخيراً ل  $1200، ودفع لها،  بـ  ذكيًا 
ج�سمها بعد اأن ازداد وزنها بنتيجة ولدتها للتواأمين – ولَديه ال�سغيَرين – واأي�سًا وّفر 

لها الأموال لت�سليح اأ�سنانها. 
اأن تراجعت وغرق في ديون مختلفة. وهو يرى  لبثت  المالية ما  اأو�ساعه  لكن 
اأن زوجته وابنته وولَديه اأ�سهموا في ذلك التراجع: تبذير زوجته وعجزها عن �سبط 
الم�سروف، وتنقلها من بيت اإلى اآخر تبعًا لمزاجها، عدم اإ�سهام اأولده في الم�سروف، 
اللبنانية” )�سبه  “الجامعة  ارتياد  تقبل  لم  لأنها  ابنته في جامعة خا�سة  اأق�ساط  ودفع 
تفا�سيل �سعب علينا متابعتها، ذات �سلة برهن  اإلى ذلك كّله،  المجانية(. ي�ساف 
ال�سيارة والبيت وو�سف للظروف القاهرة التي لم يكن له دور فيها... ت�سير جميعها 
اإلى عوامل “اأخرى” غير اإدمانه القمار، الذي هو جوهر ال�سكوى بق�سوره عن اإعالة 

اأ�سرته والتي تقدمت بها زوجته ٍ)وابنته اأي�سًا( �سده. 

رغبة و�سّد و�سكوك

في برهات متفّرقة من بْوِحِه، وبت�سابك مع كالمه عن و�سعه المالي المتراجع، يتكّلم 
جورج عن عالقته الحميمة بزوجته. يقول اإن زوجته تغّيرت ولم تعد ك�سابق عهدها؛ 
التواأَمين، وكانت في  اإنجابها  اإثر  اأزيل رحمها،  التغّير �سار ملمو�سًا حين  واإن ذلك 
ال�ساد�سة والثالثين من عمرها. وهي اّدعت اأن تراجع رغبتها الجن�سية هي حال كّل 
الن�ساء حين يخ�سرن “بيت الرحم”. وهو �ساأل طبيبًا فنفى اّدعاء زوجته. هكذا، بداأت 
تبتعد عنه تدريجيًا وبات ي�سمع منها كالمًا غير لئق: “ل اأحب اأن تقترب مّني” اأو “لم 
اأعد اأطيقك”. ترف�س مبادرته حين يهيئ نف�سه لمجامعتها بحّجة التعب: ي�ستحّم كّل يوم 
ويحاول تغنيجها لكنها تنفر منه. هكذا تراجعت عالقتهما الحميمة كّمًا ونوعًا. هو 
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يف�ّسر لنا ما يق�سده بـ“نوعًا”، يقول: اإنها باتت تطلب اأن تنام معه “في الظالم”، واأن 
ذلك لم يكن واقع الحال قباًل. وهو لم يحاول، في اأي وقت، اأن يفر�س عليها نف�سه. 
هو يحّبها ولم يخنها قط. هي حب الطفولة والمراهقة وهو توّلى تربيتها “على يَديه”. 
لكن هل ي�سك في خيانتها له؟ يقول جورج اإن لديه �سكوكًا؛ لكنه ل يجزم بذلك 
اإلى م�سادرها، �سراحًة، في تهّجمها عليه  ي�سير  ال�سكوك  بعيَنيه. هذه  يَر  لم  طالما 
باللجوء اإلى الكالم البذيء وبالتعّدي على كرامته )تقول له اإنه لي�س رجاًل، بل وت�سربه 
اأحيانًا(، واأخيراً ولي�س اآخراً لدى اّتهامها اإّياه باللعب بالقمار. اأو هو يلّمح اإليها تلميحًا 
حين يقول، مثاًل، اإن لديها ح�ساب على الفاي�سبوك وت�ستخدم الوات�س اآب وقد جعلت 
اأنه لحظ، في  اإلى المنزل. كما  pass word للتلفون وتعمل على ت�سكيره حين يعود 

اإنها  اإحدى المّرات، وجود عالمة زرقاء على �سدرها، ولّما �ساألها عن �سببها قالت 
ا�سطدمت بالحائط.

وفي �سدد �سكوكه بخيانتها له يروي لنا اأق�سو�سة مفادها اأن ابنه الأكبر لّمح اإلى 
اأولدها، مع �ساب ي�سغرها  التي ترتادها مع  اأحد الم�سابح  اأنها كانت تتحادث، في 
باأعوام في ناحية من الم�سبح، فيما اأطفالها ي�سبحون في ناحية اأخرى؛ لكنها اّدعت 
اأنه �سديق لأهلها واأنه كان يتكّلم معها عن خطيبته. هي عادت فاعترفت باأنها اأخطاأت 
في ا�ستر�سالها بالكالم مع ذلك ال�ساب وطلبت منه اأن ي�سامحها على هفوتها. وهو 
اأخبرنا اأنه قال لها ما يلي: “افتر�سي اأني ذهبُت اإلى الم�سبح لألحق بكم، ووجدتك 
مخّلفة اأولدك وراءك وت�سبحين مع ذلك ال�ساب... ماذا تتخّيلينني فاعاًل؟ هل كنُت 
اأم كنت �ساأترككما فيها؟”. ولّما ا�ستف�سرنا منه  المياه  �ساأ�سمح لكما بالخروج من 
َيغ مختلفة، اإن ما قاله لزوجته ل ُيعّد  اإن كان يهّددها؟ قال، بعد ترداد ما قاله لها ب�سِ
تهديداً – هو كان يعّبر عّما �سعر به “في قلبه”، واإننا ُن�سبغ على كالمه �سفة غير �سحيحة 

وغير مق�سودة منه. 

عنف؟

ول  اأولدي،  اأو  اأ�سرب زوجتي،  لم  اأنني  الإنجيل،  الم�سحف، وعلى  على  “اأُق�سُم 
مّرة، ولم اأمّد يدي على اأّي واحد منهم”... هكذا اأجاب جورج حين �ساألناه عن رّد 
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“تحري�س” اأولده عليه. هو، بالطبع، �سّد  اأو على  “ا�ستفزاز” زوجته له،  فعله على 
�سرب الزوجة، ول يعترف بحق الزوج في تاأديب زوجته )هذه مهّمة اأهلها(. لكنه ل 
يعترف اإل بالعنف الج�سدي. ل ُيطلق �سفة العنف على الكالم، مثاًل. وهو ل ي�سرب 
اأفراد اأ�سرته. حين ينفعل، ي�سرب نف�سه – ي�سرب راأ�سه بالحائط، اأو يك�ّسر اأثاث البيت 
وموجوداته، بدل ذلك. هذا هو اأ�سلوبه في تنفي�س غ�سبه، ل داخل البيت فح�سب، 
اإنما خارجه اأي�سًا. حين يكون واقعًا في م�سكلة ما، ولم يت�سنَّ له التعبير عن غ�سبه، 
ولم يتمّكن من “�سربه” ) ال�سخ�س مو�سوع الغ�سب؟(، ينزوي وحيداً ويبكي. تقول 
له زوجته: “ل حقوق زوجية لك علّي”، ويت�ساءل جورج: “يا ترى ماذا تتوقعون اأن 
اأن لذلك ال�سوؤال  يكون رّد فعل رجل ي�ستمع لمراأة تقول له ذلك؟”. وهو يفتر�س 
اإجابة وحيدة: “اإما اأن ي�سربها، اأو اأن يطردها من بيته”. لكن رّد فعله كان، وفق ما 
اأخبرنا، اأنه قال لها: “حين ت�سبح لي حقوق زوجية لديك، وحين تعتبرينني زوجك، 
ي�سبح لكل حادث حديث”. وهو �سرب راأ�سه بالحائط مّرتين لأنها لم ت�ستجب لرغبته 

في النوم معها.
هو ل ي�سرب اأفراد اأ�سرته؛ لكنه يقّر باأنه يحّطم، بدل ذلك، مفرو�سات بيته. هو 
حّطم غرفة النوم لأن زوجته لم ت�ستجب لطلبه مجامعتها، وكانت تمانع ذلك منذ مّدة 
غير قليلة؛ لكنه عاد فا�سترى اأح�سن من تلك التي حّطمها. يقول: “ا�ستريت اأحلى غرفة 
النوم  نوم بعدما ك�ّسرت محتوياتها وباتت غير �سالحة لال�ستعمال... ك�ّسرت غرفة 
لكني لم اأ�سرب زوجتي... اأعوذ باهلل”. تبّين اأنها ذهبت اإلى الدرك واأقامت دعوى 
“عندما  اأثاث المنزل. كتبْت في الدعوى: تك�سير وتهديد وتهّجم.  باأنه حّطم  عليه 
علمُت اأنها اأقامت الدعوى، اأكملُت ما بداأُته بمزيٍد من تك�سير البيت وقلُت لها: اذهبي 
واأح�سري الدرك واهلل والدنيا كّلها”. هو يعترف باأنه ع�سبي بدرجة كبيرة، وع�سبيته 

تجعله غير مدرك، اأحيانًا، لما يفعله. 

الحادثة الكبرى

وكما هي حال كّل مّتهم بالعنف �سّد زوجته، يعّين جورج حادثة “كبرى” كانت خلف 
ما حّل به، راهنًا. وهو يروي هذه الحادثة ويعود اإليها في م�سار مقابلتنا معه. ووفق ما 
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اأخبرنا، وبعد اإهمال التفا�سيل، الحادثة بداأت في محّل للعب القمار بالماكينات كان 
يرتاده، بمعرفة زوجته. وهو اأودع، ذات يوم، في التاك�سي التي يعمل عليها الغّلة التي 
لها – ولم تتجاوز ب�سع ع�سرات من اآلف الليرات – واأخذ معه مبلغًا من المال  ح�سّ
اإلى محل  اأمام محّل الماكينات. واإذ بداأ اللعب، دخلت زوجته  ال�سيارة  بعدما ركن 
البيت،  البوكر واأخرجته منه، وبداأت بال�سراخ وال�ستم على الطريق طالبًة منه ترك 
وحاول تهدئتها فلم ت�ستجب له. في اليوم التالي اّتهمته باأنه لي�س رجاًل واأنه بال اأخالق 

واأنه مدمن لعب القمار. 
وهو طلب ت�سامن اأخيها معه، لكونهما يت�ساركان في الجن�س الذكري؛ لكنه لم 
اأنا رجل واأنت رجل(. وهو عاتب عليه لأنه  يح�سل عليه )عيب عليك يا فالن... 
اأثبت  اأنه  اإلى زمٍن بعيد، وبالرغم من  اأن �سداقتهما ترقى  اأخته، بالرغم من  لم يردع 
له – عبر ت�سجيل �سوتي – اأن زوجته هي الم�سوؤولة عن �سرف اأموال كانت مر�سودة 
لق�سط ال�سيارة التي يعمل عليها. يقول جورج اإنه لم يطلب دعم اأخي زوجته، اإنما فقط 
ت�سريحه بـ“ الحقيقة”؛ لكن زوجته تطلب اإلى اأخيها اأّل يتدّخل، وهو اأذعن لطلبها. 
حينها تبادل جورج ال�ستائم مع زوجته واأخيها. هو لم يطرد اأيًا منهما من البيت، لكنه 
قال: “من يوّد العي�س معي دون اأن يحترمني، فاإن الباب ي�سع جماًل”. وحين اأراد جورج 
تو�سيط ذلك الأخ بينه وبين زوجته، من اأجل عودتها اإلى المنزل لحقًا، لم يلبِّ طلبه 
ابنته الكبرى  اأتت  “يد المختار والخوري”. بعد ذلك،  اأن الم�ساألة باتت في  مّدعيًا 
لتاأخذ اأغرا�س اأّمها، وح�سل تال�سن بينهما ب�سبب ا�سطفافها مع اأمها ونفيها كونه اأبًا 
لها، فطردها من البيت بعدما �سلبها تذكرة هويتها، وجعلها ت�سّرح – كتابة – باأنها 
خرجت باإرادتها. وقد ت�سامن البن الأكبر – التلميذ ال�سابط – مع اأّمه فترك، هو اأي�سًا، 
البيت، بعد تال�سن وكالم بذيء متبادل. ويعّلق جورج على ترك اأولده الرا�سدين البيت 
باأنه لم يجد اأحداً يتدّخل لل�سلح بين الطرفَين... “كلهم يحّر�سون �سّدي... يرغبون 
في ك�سري...”. وهو حاول، اأكثر من مّرة، م�سالحة زوجته، فذهب اإلى بيت اأهلها في 
عيد الأّم، لكن اأّم زوجته طردته، هو واأولده الأربعة، وعادوا جميعًا خائبين، يبكون 
– لم تقبل مقابلتهم. )كيف علم  – الموجودة في الداخل  اأّمهم  طوال الطريق، لأن 

بوجودها في “الداخل”؟ هو ا�ستّم رائحة عطرها!( 
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في المخفر

يحتفظ جورج في ذاكرته بتفا�سيل الكالم الذي جرى بينه وبين عنا�سر الدرك الذين 
ا�ستدعوه للتحقيق في الدعوى التي اأقامتها زوجته �سّده. وفي لهجته نبرة “انت�سار” 
للتبليغ واأّخره حتى نهار  اأوًل، لم ي�ستجب مبا�سرًة  اأدائه. فهو،  وتهنئة للذات على 
اإنه خ�سع لتحقيق، وكّلما  الثنين )كي ل يبيت هناك طوال نهاية الأ�سبوع(. يقول 
اأن التحّري قد �سّدقه واقتنع باقواله. هو  له  �ساأله التحّري، كان جوابه جاهزاً؛ وبدا 
اأجاب عن �سوؤال التحّري، اأوًل، عّما جرى بينه وبين زوجته بـ“ل �سيء”... “الملف 
كذب بكذب”. قال له التحّري: “يبدو اأن زوجتك تحّبك. لأنها، حين �ساألناها هل 
نح�سرك مخفوراً؟ قالت ل، اأح�سروه ا�ستدعاًء”. ثم اأردف قائاًل: “اأنا اأعرفك رجاًل، 
ل تخاف اإل من الذي خلقك... اأنتم الع�سكر روؤو�سكم على اأكتافكم. هل هّددَت 
امراأتك بالقتل؟”. اأجابه: “اأنا ل اأهّدد. حين اأنّفذ اأنّفذ )كذا(. لو كانت المراأة مهّددة، 
هل تذهب للترفيه عن نف�سها، في اأماكن مختلفة لدى اأختها اأو اأخيها، اأو في الكافيه 

اأو مقهى الأركيلة؟ األ تخاف المراأة المهّددة على نف�سها؟”.
“لي�س هذا من �سوؤونك... لي من  “هل تلعب القمار؟”، فاأجابه:  �ساأله التحّري: 
العمر �ستٌّ واأربعون �سنة، هل ي�سعك منعي من ارتياد الكازينو الم�سّرع من الدولة؟” 

قال: “ل”.
�ساأله التحّري: “هل توّفر المال لعائلتك؟”. اأجابه: “هل اأنت معي في البيت؟”...

اأ�سرتك”. اأجابه: “اأنا اأكفي عائلتي؛ بيتي موؤثث  قال: “زوجتك تّتهمك باإهمال 
وثالجتي مملوءة”. 

قال: “اأنَت قمَت بحجز اأغرا�سها”. اأجابه: “فلتاأِت اإلى بيتها وتاأخذ اأ�سياءها”.
قال: “هل ت�سرب الكحول؟”. اأجابه: “اأ�سرب كاأ�سًا اأو كاأ�سين نهار الأحد”. 

الم�سالحة

تّمت الم�سالحة بين جورج وزوجته اإثر تدّخل كاهن الرعية ومختار المحّلة. وقد و�سع 
الزوجان �سروطهما للم�سالحة. ا�سترط جورج اأن تتعّهد زوجته، كتابًة، اأّل تتقّدم باأّي 
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�سكوى �سّده م�ستقباًل واأن تتراجع عن “اّدعاءاتها وافتراءاتها الكاذبة” واّتهامها له باأنه 
يلعب بالقمار. وهي، اإن اأرادت العودة اإلى البيت من اأجل الأولد، ومن اأجل اإعادة 
تكوين اأ�سرة م�سيحية، يت�سامن اأفرادها في ال�سّراء وال�سّراء، فاأهاًل و�سهاًل بها. اأما هي 
فتقّدمت ب�سرَطين: اأن ي�ستيعدها اإلى بيت الزوجية من بيت اأهلها، واأن تعمل. هو وافق 
على الأول، لكنه واجهها بالقول اإن عملها في مهنة خارج منزلها هو بمثابة تخريب 
لبيته. قال لها: “لماذا تعملين واأنت جال�سة في البيت �سّيدة/ملكة. قومي بتربية اأولدك 
واأنا ل اأطلب منك �سيئًا. اأنا م�ستعد للعمل في عملين وثالثة واأربعة اأعمال، اإ�سافًة اإلى 
في  طفلين  لديهما  اأن  اأجاب  ممانعته،  �سبب  عن  له  �سوؤالنا  ولدى  عملي ك�سائق”. 
التا�سعة؛ فاإذا عملت ممّر�سة من ال�ساعة ال�سابعة اإلى ال�ساعة ال�سابعة، من يهتم بهما؟ 

لكنه عاد فوافق، على كّل حال. 
اأنها كانت قد تقّدمت ب�سكوى لدى مطرانية  تبّين  اإذ  تنتِه هنا؛  لكن الم�ساألة لم 
تاأهيل نف�سي )يجل�س الزوجان مع �سخ�س  الموارنة، واأّن عليه الخ�سوع لجل�سات 
– ف�ّسر لنا(. وهو تال�سن مع المر�سد الجتماعي وواَجَه زوجته،  ي�سمع م�ساكلهما 
التي ان�سّمت اإليهم هي واأولده لحقًا، مّتهمًا اإيّاها باأنها تنق�س الم�سالحة وُتمعن في 
“جْرجَرته”. وهو ل يفهم لماذا تفعل ذلك لأن حّبه لها يمنع عنه التفكير في اأ�سباب 

مواقفها منه. 
في الح�سيلة النهائية، رجعت زوجة جورج اإلى بيت الزوجية. وهو حمل ثيابها 
وقّبل اأخيها... “اأنا قلبي مثل الع�سفور” – يعني اأنه ي�سامح وين�سى الأ�سى الذي يكّبده 
اإياه الآخرون. وهي تت�سّلم م�سروف البيت، حاليًا، لكنها ل تزال تذهب اإلى المنّظمة 
القانون 2014/293،  الراعية لتطبيق حكم  التي جعلتها المحكمة  غير الحكومية 

وهو ل يفهم لماذا تفعل ذلك؟ 
ن�سير، اأخيراً، اإلى اأن هذه لي�ست نهاية حكاية جورج. هو تكّلم فقط عن الدعوى 
الأولى، ما ي�سي بوجود دعوى ثانية، كان ل يزال في طور التعامل معها. ونحن اكتفينا 

بهذا القدر من روايته لنا.
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منير )ا�سم م�ستعار( 

بطاقة �سخ�سية

الزوجةالزوج
اللبنانيةاللبنانيةالجن�سية

4434العمر

3828�سن الزواج

الم�سلمةالم�سلمةالطائفة التي ولد فيها
بيروتالجنوبالمحافظة التي ولد فيها

بيروت - فرن�سابيروت – فرن�ساالمحافظة التي عا�ش/ن�ساأ فيها
بيروتبيروتمكان ال�سكن الحالي

عدد �سنوات الدرا�سة/ال�سهادة 
لة بكالوريو�سماج�ستير في الهند�سةالمح�سّ

جامعة خا�سةجامعة اأجنبيةالمدر�سة/الجامعة
المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة

مدير

موظف

�سريكة في �سركة

موظفة
ل حكم عليهال حكم عليهالو�سع القانوني

يمر في فتراات من الَخَور الو�سع ال�سحي
major depression

جيد

ل با�ستثناء العقاقير التي ي�سفها اإدمان )كحول/مخدرات/عقاقير(
لالطبيب

�سوم، �سالة، ارتياد المعابد ممار�سة ال�سعائر الدينية
الدينية )اأحيانًا(

�سوم، �سالة، ارتياد المعابد 
الدينية )اأحيانًا(

تعزية، تهنئة ح�سور اأعرا�س ممار�سة الواجبات الجتماعية
)دائمًا(

تعزية، تهنئة ح�سور اأعرا�س 
)دائمًا(

الممار�سات الثقافية

مواقع التوا�سل الجتماعي، 
تلفزيون )دائمًا(، �سينما، م�سرح، 
حفالت مو�سيقية )اأحيانًا(، زيارة 

اأ�سدقاء )دائمًا(، زيارة جيران 
)اأبداً(، ارتياد مطاعم )دائمًا(

مواقع التوا�سل الجتماعي، 
تلفزيون )دائمًا(، �سينما، م�سرح، 
حفالت مو�سيقية )اأحيانًا(، زيارة 

اأ�سدقاء )دائمًا(، زيارة جيران 
)اأبداً(، ارتياد مطاعم )دائمًا(
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منير

ثنائي غير تقليدي – معتقدات تقليدية

تتكّثف في رواية منير عن اأحواله نواٍح ك�ّسافة للدينامية التي تحكم العالقة بين زوجين 
في اأ�سرة نواتية معا�سرة. الزوجان يطمحان للعي�س حياة “كريمة” قوامها المردود المالي 
تع�سف  التي  القت�سادية  الأزمات  لكن  العلمي؛  متنا�سبة مع تح�سيلهما  لممار�سة مهن 
اإلى خارج  بهم  تقذف  اإنما  العمل،  �سوق  اإلى خارج  بالنا�س  الحالي، وتقذف  بعالمنا 
عليا  �سهادة  والحائز  درا�سيًا  المتفّوق  فمنير،  منهما.  “ال�سوية” المرتجاة  الحياة  دائرة 
الراهنة،  للحاجات  ا�ستجابًة  اأكثر الخت�سا�سات  في  بلد غربي  من جامعة مرموقة من 
ال�سبل  وفرة  فر�ستها  بمعايير   – وحيد  وطفل  زوجة   – �سغيرة  اأ�سرة  اإعالة  عن  عاجز 
والرفيعة  القديرة  الجامعية  وزوجته،  الجميع.  على  باإلحاح،  المعرو�سة،  ال�ستهالكية 
المهارة في عملها، خ�سرت اأكثر من ثلَثي راتبها ب�سبب تقلي�س ال�سركة التي تعمل فيها 
اأعمالها، في ظل الأزمة القت�سادية نف�سها، مقّل�سًة بذلك اإمكانات موعودة من النتماء 

اإلى عالم ال�ستهالك نف�سه المعروف منها لدى اأهلها المي�سورين. 
اإن ال�سعوبات المالية التي واجهت هذه الأ�سرة الحديثة التكوين اأف�ست بهما اإلى حالة 
نكو�سية، تجّلت بانكفاء كلٍّ منهما اإلى عنف ج�سدي ومعنوي ي�سومه واحدهما لالآخر، 
على نحو تبّددي. هكذا، اأطّلت رجولة منير في وجهها الأكثر بدائيًة – العنف – بدياًل 
للرجولة “الحديثة” التي يطمح اأن يكونها. وتراجعت المراأة الطموحة والقادرة عن قيم 
اإلى الأمام في ا�ستغراقها في عمل اإ�سافي، غير مربح  ال�ستقاللية والقيام بالذات، هاربًة 
نظر  من وجهة   – وهذه  العاطفي،  والتوظيف  والجهد  الوقت  م�ساحات  يحتل  ماليًا، 

منير – ملك اأ�سرتها. 
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في �سياق العنف المتبادل بين الزوَجين، ووفق رواية منير، يتجّلى ال�سراع الداخل– 
نف�سي والعالئقي الذي يعي�سه منير. هذا ال�سراع وثيق ال�سلة بالجندر: 

تعّيره زوجته باأنه لي�س “رجاًل” لأنه يعجز عن توفير م�ستوى عي�ٍس اختبرت ميزاته لدى 
اأمامهم حين  اإلى عجزه عن حفظ ماء وجهها  اأهلها المي�سورين؛ لكن الأمر يتعّدى ذلك 
يتبّين لهم اأنه زوج ل يرقى اإلى م�ستواهم الجتماعي )وفق مقايي�سهم وقيمهم التي تجعل 
قيمة ال�سخ�س المالية وال�ستهالكية على درجة عليا في �سّلم قيمهم(. هو، بالمقابل، يرى اأنه 
يفتقد بع�س مقّومات رجولته لأنه – ب�سبب مر�سه النف�سي – لم يقَو على فر�س قراراته، ول 
موقفه من نزعة زوجته ال�ستهالكية، التي جّرته اإلى مزيٍد من التدهور المالي، واإلى المزيد 
اإلى العنف ب�سيغَتيه الكالمية  من التدهور النف�سي. هذا التدهور في رجولته ُتّوج بلجوئه 
– تعبيراً عن ذكورة بدائية متعاِر�سة مع ت�سّوره  – براأي منير نف�سه  والج�سدية الذي هو 

للرجولة ومعتقداته الجندرية. 
اإلى ذلك، فاإن منيراً متعّلق بزوجته ومعجب ب�سفاتها التي تجمع بين ال�سمات الأنثوية 
التقليدية )الجمال الفائق وتربية ابنهما وتنظيم حياته كما الحفاظ على بيتها نظيفًا( وبين 
ال�سمات غير التقليدية لالإناث )الذكاء الذهني والح�سور الطاغي والمهارة المهنية(. اإل اأنه 
يفتقد كونها متاحة له عاطفيًا في عالقتها معه، وح�سورها من اأجل العتناء به وبغذائه في 

ال�سحة والمر�س، وفي كونها، اأ�سا�سًا، �سريكة جن�سية راغبة به وم�ستجيبة لرغباته. 
هكذا، تتجاوز زوجة منير اأدوار الأنوثة التقليدية وتخفق في تحقيق بع�س هذه الأدوار، 
لكنها، لدى تعييرها زوجها بق�سوره عن اإعالتها، ل تتخّلى عن معتقدات تقليدية عن الذكورة 
– الركن الأ�سا�س في  اأ�سرته  اإعالة  اإذ يتقاع�س عن  وعن الأنوثة؛ وكذلك يفعل منير. فهو 
اأ�سرتهما، ويعزو  اإعالة  – يلوم زوجته التي تطمح، بو�سائلها، لالإ�سهام في  الذكورة عندنا 
تجاوزها اإرادته في اتخاذ القرارات اإلى �سعف في رجولته ويطلب اإليها القيام بواجبات 
الأنوثة كاملة دون تق�سير. الزوجان ثنائي غير تقليدي، لكنهما ما زال يتبنيان معتقدات 

جندرية تقليدية.
هي تناق�سات داخل – نف�سية وعالئقية في اإطار اأعّم ل تزال المنظومة الجندرية الأبوية 
حا�سرة ترعى، على نحٍو م�سمر، �سراعًا ظاهراً يلب�س لبو�سًا طبقيًا وثقافيًا – اجتماعيًا. هذه 
التناق�سات ل تملك، بعد، طريقة للتعبير عن ذاتها في مجتمعاتنا اإل بالعنف التبّددي الذي 

يعي ممار�سوه عقمه، لأنه ل يف�سي اإل اإلى المزيد منه.
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المال المال

لقائه معنا  المر�سل في  منير لأحواله. وكالمه  المال موقعًا محوريًا في رواية  يحتل 
يكاد اأن يكون “جردة” باأو�ساعه المالية، اأكثر منه مقابلة في اإطار نف�س – اجتماعي؛ 
اإذ احتلت الأق�سو�سات ذات ال�سلة بالمال م�ساحًة غير قليلة من المقابلة لتعّبر عن 
اأحدثها عدم  التي  ال�سغوط  ان�سغاله به: بتح�سيله واأوجه �سرفه والحنق من تبذيره، 
المال دوراً  اأّدى  التق�سير عن وفاء ديونه منه. وقد  الم�ستحق منه واأ�سباب  توافره، 
تقريريًا في نواٍح اأ�سا�سية من حياته: مقّر عي�سه واأ�سلوب ذاك العي�س، طبيعة عالقاته 
العاطفية والأ�سرية، هويته الجندرية و�سحته النف�سية وتقديره لذاته. وبدا اأن اأ�سول 
من خارج  اأ�سخا�س  ومع  اأخوته،  ومع  زوجته،  مع  وماآزمه  ال�سخ�سية  ا�سطراباته 
اأ�سرته، ذات �سلة وثيقة بعدم توافره. وهو كان مو�سوع دعاوى بينه وبين اآخرين. 
وبدا اأن اأحكامه الجتماعية وال�سخ�سية م�سوغة بمفردات منه. وفي كل مّرة مار�س 
فيها عنفًا ج�سديًا اأو كالميًا على زوجته، كانت ال�سوؤون المالية حا�سرة في الدوافع 

والأ�سباب، �سمنًا اأو �سراحة.
قبيل  اأمور طارئة من  المالي، ومنها  “تهاوي” و�سعه  بالتف�سيل،  منير،  لنا  ي�سرد 
عينيها جّراء حادث  اإحدى  اأ�ساب  لخلل  اأجرتها زوجته  لعملية  كبيرة  مبالغ  دفعه 
اأمني. ومنها ا�ستحقاق مبلغ كبير من المال فر�سه عليه المعالج النف�سي الذي فاجاأه 
ببدل مالي، بدا له كبيراً، عن كّل جل�سة عالجية دون اإخطاره به في بداية العالج، 
التي يجنيها من  الأرباح  ن�سيبه من  تمّكنه من تح�سيل  اإلى ذلك عدم  اإلخ. ي�ساف 
ي�سعه من خاللها حّل  قيمة كبيرة  اأن�ساآها معًا، وهي ذات  قد  ل�سركة كانا  اأخيه  بيع 
ُمّدعى عليه في  المحاكم: هو  الأخيرتان عالقتان في  المالية. والم�ساألتان  م�ساكله 
الأولى وُمّدٍع على اأخيه في الثانية. وكلها اأمور �ساغطة ل ت�ساعد على خروجه من 

النف�سي. و�سعه 

منير عنيفاً

يدرك منير اأنه معنِّف ويجد في كونه كذلك تحويراً لتكوين �سخ�سيته الم�سالمة عن 
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وجهتها التي عهد نف�سه بها. �سحيح اأنه معروف باأنه ع�سبي، لكن الم�ساألة لم ت�سل 
العنف خلٌل في �سخ�سيته، وتعبيٌر  اأن  اآخرين. وهو يرى  تعنيف  اإلى حّد  �سابقًا  معه 
اإلى اأن العنف الذي  اأ�سار، باإيجاز،  اإن  عن عجزه عن �سبط زمام اأمور حياته. وهو 
يمار�سه على زوجته قد يكون مرتبطًا بعنف وت�سّلط مار�سه والده عليه وعلى اأّمه في 
طفولته، اإل اأن روايته تمركزت على الظروف القاهرة التي اجتاحت حياته الرا�سدة. 
هذه الظروف كانت ذات �سلة ب�سخ�سه وبعالقاته، من جهة، وبالأزمات القت�سادية 
والجتماعية العامة التي حا�سرته. وهو، اإن مال اإلى تلويم نف�سه، فلم يعِف زوجته؛ 
ففي كل حادث عنفي، اّدعى اأن “ا�ستفزازها” له كان ال�سرارة التي �سمحت لمزاجه 
العكر/الَخَوري depressive ول�سغوط ظروفه اأن تنفجر في وجههما على نحو عنف 

ج�سدي اأو معنوي، اأو الثنين معًا، لم يتمّكن من �سبطه.

ظروف زواجه

الأ�سرية  اأو�ساعه  منير  لنا  عر�س  هذه،  درا�ستنا  اإطار  في  قابلناه  مبحوث  وككّل 
في  راهنًا. هو  يجري  ما  بفهم  لنا  ت�سمح  لر�سم خلفية  منه  في محاولة  وال�سخ�سية 
ينتمي  �سنوات،  بع�سر  ت�سغره  بامراأة  �سنوات  �ست  منذ  متزّوج  والأربعين،  الرابعة 
اأن  قبل  �سنوات  ثماني  لمدة  بها  اأغرم  هو  نف�سه.  الإ�سالمي  المذهب  اإلى  واإياها 
اإقدام  اأن  يعتقد  �سنة. هو  بعد  الخطوبة  ف�سخت  اأّمها  لكن  اأهلها،  من  يدها  يطلب 
مقارنًة  المتوا�سعة  المادية  اأو�ساعه  ب�سبب  له كان  ابنتها  ف�سخ خطوبة  حماته على 
عائلتها  اأمواًل، كانت  اإليهم  وير�سل  اأفريقي  بلد  في  يعمل  فاأبوها  اأهلها:  باأو�ساع 
له،  تبّين  اإذ  ثانية،  مّرًة  يطلبها  عاد  لكنه  بالبذخ؛  ت�سي  حياة  نوعية  على  ت�سرفها 
“فاز” بها؛  الثانية  المّرة  في  ب�سخ�سيتها.  متعّلق  اأنه  متعددة،  اختبر عالقات  بعدما 
بالن�سبة  وكاأنها  بدت  الجتماعي  زوجته  اأهل  و�سع  “امتيازات”  اأن  منير  ويرى 
َيِعْدها،  لم  اأنه  الزوجية. �سحيح  في حياتها  التوافر  بديهي  افتر�سته  معطى،  اإليها 
كفاءته  اأن  مفتر�سًا  لهما،  كريمة  حياة  توفير  اأراد  اإنما  باذخة،  بـحياة  جهته،  من 
معًا  يعي�سا  باأن  بها،  مّر  التي  الظروف  لول  لهما،  و�ست�سمح  واعدة  العلمية كانت 

مريحة.  حياًة 
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رجولة م�ست�سعفة

اأكثر من اخت�سا�س تقني  اأو�ساعه ال�سخ�سية هذه؟ نال منير �سهادة عليا في  ما هي 
البلد وعا�س فيه مع  بتفّوق على زمالئه، وعمل في ذلك  اأوروبي  بلد  في  علمي   –
زوجته ورزق بولده الوحيد هناك. لكنه وزوجته لم يتكّيفا في غربتهما، وتزامن ذلك 
 Major الَخَور  اأّثرت في عمله وجعلته يقع في  التي  العالمية  مع الأزمات القت�سادية 

depression وتحت ديون كبيرة، فعاد اإلى لبنان لدى ح�سوله على عقد عمل جّيد.

بـ“ال�سعف”، وي�سّخ�س  لبنان، ي�سف منير ذاته  اإلى  الفترة الأولى من عودته  في 
حالته فيها بالإحالة اإلى الأدوار الجندرية المفتر�سة: فهو يرى اأن �سعفه الناجم، في 
تلك الفترة، عن المر�س، من جهة، وعن وقوعه في العجز المالي، من جهة ثانية، جعل 
زوجته – ذات ال�سخ�سية القوية – تعمل على تدبير اأمور الأ�سرة عو�سًا عنه. وهو يرى 
اأنه حين يعجز الرجل عن تاأدية دوره، اأي حين ل يقدر على اأن يكون “بي�سة القّبان” 
في اتخاذ القرارات في اإطار الأ�سرة، فاإن لذلك مفعوًل �سلبيًا. �سحيح اأن وجود زوجة 
“قوية” تقوم بالحمل في وقت �سعفه )اأي مر�سه النف�سي في هذه الحالة( اأمر اإيجابي، 
لكن لذلك اأثراً في اإرباك دور الزوج الذكري، وفي تقديره لذاته، تاليًا. وهو ما يجعل 
اأن بو�سعها محو الحدود بين ما هو م�سموح لها به  الزوجة ت�سمخ بذاتها وتفتر�س 
وما هو غير م�سموح به. وهي اّتخذت قرارات ترّتبت عليها خ�سائر مالية متتالية، ولم 
ي�ستطع معار�ستها )ب�سبب “�سعفه” – كان عليه اأن يقول “لأ يعني لأ”(. ومن ذلك اأنها 
اأ�سّرت على �سراء �سيارة م�ستعملة تبّين اأنها بحالة �سيئة، وكّلف ت�سليحها اأمواًل وترّتبت 
على بيعها خ�سارة مالية ج�سيمة، وا�ستاأجرت بيتًا في منطقة مي�سورة باأجر مرتفع بالن�سبة 
اإلى مدخولهما، وطالبته با�ستقدام عاملة منزلية اأولى وثانية ما لبثت الثنتان اأن هربتا 
ب�سبب معاملتها القا�سية لهما؛ وكانت تطالب بالخروج في عطلة نهاية الأ�سبوع اإلى 
المطاعم... وهي اأمور ترّتب عليها المزيد من الديون. ورافق ذلك تراجع في دخل 
زوجته اإلى ال�سد�س )�سببه تقزيم الموؤ�س�سة التي تعمل فيها( وتراجع دخل منير اإلى الثلث 
)ب�سبب وقوعه مرة ثانية في الَخَور(. في الحالتين، كان وقع خبر تقّل�س مدخولهما 
على زوجته باعثًا على الأ�سى والتوّتر؛ وفي اإحدى المّرات نعَتته بـ“الفا�سل” )لو لم 

تكن فا�ساًل لما جرى خف�س مرّتبك(. 
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ولم يقت�سر الأمر على ذلك، بل اإن زوجته فر�ست عليه – وفق ما ي�سّرح – وتيرة 
اأن  حياة متنا�سبة مع وتيرتها وم�ستوى معي�سة متنا�سبًا مع تطلعاتها هي. فبات عليه 
ي�ستيقظ باكراً، بالرغم من اأنه يحب النوم �سباحًا، هو الواقع تحت الدْين في بلد اأجنبي، 
عليه اأن يعود فيقتر�س ماًل في لبنان. وال�سبب؟ ل يجوز اأن يكت�سف اأقرباوؤها اأن زوجها 
غير مي�سور؛ لأن ذلك يجعلها تخجل به. هكذا ي�ستاأجر منير )يقول لنا( بيتًا في المنطقة 
الفالنية، وي�ستري �سيارة بـ 20.000 $ ويخرجان اإلى المطاعم نهار الأحد وي�سهران 
ليلة ال�سبت... وعلى منير اأن يتدّبر الأمر. هكذا، تفاقم و�سعه النف�سي، وازداد ميله 
اإلى النزواء – تمامًا كما يفعل الَخَوريون – ما اأّدى بزوجته اأن تطلب من اأخيه اأن: 
اأخاكم، فهو مري�س ولم يعد رجاًل”. بقيا عند اأهلها توفيراً لتكاليف  لوا خذوا  “تف�سّ
المعي�سة، لكن ذلك حدَّ من �سبيل حرية اأّمها، الأمر الذي اأّدى اإلى “طرد” الزوَجين 

اإلى بيتهما الجديد. 

الزوجة الماأمولة... لكن

كيف ي�سف منير زوجته؟ برغم الم�ساكل والعنف المتبادل الذي حفلت به حياتهما 
اأن ي�سف زوجته  اإليه  اإعجابه ال�سديد بزوجته. وحين طلبنا  معًا، فاإن منير ل يخفي 
ل بهما الو�سع اإلى الطالق – وهي رغبة الطرفين – عاد فتقّدم ب�سفات  الماأمولة اإذا تو�سّ
مماثلة تمامًا ل�سفات زوجته كما ي�سفها هو: امراأة جميلة وقوية ومثقفة، منفتحة على 
اإثبات الذات وباعثة على الفخر. فزوجته، من  المجتمع، لديها ح�سور وقدرة على 
اإن�سانة فائقة الجمال وذات عينين ا�ستثنائيتين، قوية و�ساطرة، ذات �سخ�سية  جهتها، 
متمّيزة ولديها اإمكانات كبيرة وقادرة على اإقناع اأيٍّ كان بوجهة نظرها. هي ذكية، 
لكن ذكاءها ذهني، ل انفعالي؛ وبرغم ذكائها، ينق�سها – مقارنًة به – التنظيم، الأمر 
الذي يجعل حيويتها الفائقة ناق�سة الفعالية. اأخيراً، هي ُمبّذرة، ل تدرك قيمة المال. 

لكن �سفاتها الحميدة هذه لي�ست كافية لجعل حياته الأ�سرية تقترب من المثال 
الذي يتوّخاه – دفء وحب واأولد. فزوجته ينق�سها كونها “�ست بيت”؛ لكن ما هي 
مقّومات “�ست البيت”؟ ما يعنيه منير هو اأن زوجته الحلوة وال�ساطرة، والتي تعتني 
بابنها، والنظيفة في البيت اإلى حّد الهو�س... لي�ست �سريكة عاطفية له،  اعتناًء جيداً 
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ول تلّبي حاجته اإلى العناية )العناية بغذائه ولم تتعاطف مع كونه مري�سًا، مثاًل(. فهي 
اأ�سيبت في  اأنها  لم تُعد تطبخ له وبات ياأكل ديليفري لوقعات غذائية ثالث، بحجة 
عينها ول يجوز لها اأن تقف قبالة النار؛ ول ترغب فيه جن�سيًا، فهي ما عادت ت�ستجيب 
اأ�سبوعين، )وتبّرر ذلك  اإنها نامت معه منذ  لدعواته الجن�سية بحجج مختلفة، تقول 
بانعدام رغبتها في الجن�س، واأن هذه هي – براأيها – حال كّل المتزّوجين بعد �سنَتين 
من زواجهم )كذا((؛ اأو اأنه �سربها منذ ثالثة اأ�سابيع )ومنذ ذلك الوقت ماتت لديها 
الأحا�سي�س(؛ وذلك بعدما كانت تبادر هي اإلى طلب العالقة حين كانا في الخارج، 
حيث كانت تهّيئ له الأجواء بالنبيذ واأ�سناف الطعام للع�ساء، بعد عودته من العمل. 
عادت الرغبة لديه التي كانت قد تراجعت اإبان المر�س، لكن لدى عودتها لم ي�ستِطع 
اإقناع زوجته، ولو بالتهديد بزوجة ثانية، باأن ت�ستجيب له. ثّم هي “رف�سته” حين كان 

مري�سًا بدل اأن تدعمه كي يتجاوز محنته، كما يتعّين على “�ست البيت” اأن تفعل. 
اإلى ذلك، فهي واإن كانت تقوم بواجباتها الأولية تجاه ابنها: اأكله ونظافته وتعليمه، 
اأ�سباب الخالفات والعنف  لكنها تق�سو عليه جداً وت�سربه �سربًا �سديداً. وهذا من 

بينهما. 

الزوجة والعمل 

اإ�سافًة اإلى وظيفتها، حاولت زوجة منير اأن تن�سئ م�سروعًا بالت�سارك مع زوج �سديقتها. 
هذا الم�سروع، براأي منير، غير مربح ماليًا على المدى المرئي، و لن يكون كذلك 
اإل على المدى البعيد اإذا تو�ّسع بدرجة كبيرة. ل يدّر هذا الم�سروع اأي مال، حاليًا، 
اأمواله هو بنتيجة عملها فيه؛ وذلك لأنها ت�ستخدم  باعترافها. هذا، فيما يخ�سر من 
�سيارته – وهو يمالأها بالوقود – وت�ستخدم تلفونه المحمول، ودون اأن ت�سترّد كلفة 
الم�ساريف المذكورة من مالية الم�سروع نف�سه. لكن الخ�سارة الأكبر التي يتكّبدها 
تتمثل في كونها تترك المنزل فور عودته من عمله، لي�ستلم ابنهما منها، لأنها تعمل في 
الليل على الم�سروع المذكور. وهو ي�سطر للمكوث في المنزل كّل ليلة وحيداً للعناية 
بابنه، التي ل ي�ستطيع تاأمينها غير الزوَجين. هكذا، هو يم�سي محرومًا �سحبة زوجته 
م�ساًء و�سحبة اآخرين من الأ�سدقاء، اإذا اأراد ذلك. ي�ساف اإلى ذلك اأنها كانت تعود 
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اآخر الليل وحدها. “قلت لها: رجوعِك في منت�سف الليل ل ينا�سبني. اأ�سحابي في 
الحي، ماذا يقولون؟”. بعد ال�سهر الرابع من هذه الحالة بداأ يرف�س المكوث في البيت 

لياًل. يقول لها: “اأنا اليوم �ساأخرج – تدّبري اأمرِك”.

�سكوك واهية 

يرى منير اأن ان�سغال زوجته بالعمل الجديد واإخال�سها له، برغم كونه غير مجٍد ماليًا، 
اأن زوجته تتكّلم على  – لي�سا بريئين تمامًا. فهو لحظ  – كما ذكرنا  بل مكلف له 
التلفون مع �سريكها في عملها الجديد في اأوقات غير منا�سبة، وهي تغادر الغرفة حين 
اأي�سًا، بدا له  – لتتلّقى مكالمته.  البرد  – حتى في عّز  اإلى ال�سرفة  يّت�سل بها وتخرج 
اأنها من�سغلة به وتتعاطف معه، ول تتعاطف معه جراء ال�سعوبات المالية وال�سحية 
التي تعّر�س لها. يقول: “اأنا اأدرك اأن �سكوكي بدون اأ�سا�س واقعي، لكنني بتُّ اأ�سّك 
ًة اأنها ل تقبل النوم معي”. وقد واجهها قائاًل: “اأُت�سبعين حاجتك  في �سلوكها، وخا�سّ
الجن�سية مع �سخ�س غيري؟”، حّذرها بقوله لأّمها اإنه �سوف يتركها وي�ساحب امراأًة 
غيرها؛ فقالت له اأّمها اإنه يحّق له اأن يفعل ذلك. وحتى هي قبلت اأن يكون “هو في 
حاله وهي في حالها”. طلب اإليها اأن تترك عملها الذي ل يدّر دخاًل بل يكّلفه ماًل، 
اأن يقر�سها الأموال ال�سرورية، وما  اأن تعمل وحدها بدون �سريك وهو م�ستعد  اأو 
عليها �سوى نق�س العقد الذي ل يكّلف �سيئًا. لكنها رّدت باأن رف�ست و�ستمته وعّيرته 
بالَخَور، وباأنها لم تح�سل منه �سوى على “ال�سحاذة”. في اآخر الأمر، بات ال�سك الذي 

يراوده غير محتمل، وبات غير راغب فيها. 

عنف كالمي

وفي اإحدى المّرات، وكان تحت تاأثير العقاقير ذات ال�سلة بالخور والتي تجعل المرء، 
وفق ما قال، على درجة عالية من التوّتر، قال لها ب�سراحة: “اأنت تخونينني مع هذا 
الرجل”. فبكت واّتهمته باأنه “بدون اأخالق، وباأنه َخَوري depressive، وبدون فائدة، 
واإذا كانت تنتابه ال�سكوك، يتعّين عليه المبا�سرة بالطالق”. فقال لها اإنه ل ي�سّك فيها، 
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لكن �سلوكها يدفع به اإلى ال�سّك. هذا الحادث لم يف�ِس اإلى عنٍف ج�سدي لأنها عادت 
فاأر�سته قائلًة له اإنه “حّب حياتها”، واإنها تطلب اإليه اأن تجّرب حظها في هذه ال�سركة، 

لعلها تنجح، واإنها �ستتركها اإذا ف�سلت. 
وفي حادث عنفي كالمي اآخر، اأطلقه اتّهامها له باأنه “�سّحاذ”، لأنه يطالب بح�سته 
من ال�سركة التي اأن�ساأها هو واأخوه الذي عر�س عليه اأن يدفع له ق�سط ابنه )قالت: و�سل 
بك الحال اأن ت�ستعطي من اأخيك المال؟(. فقد ال�سيطرة على نف�سه اأمام باب مدر�سة 
اليوم  اأغرا�سها ذلك  اأن جمعت  اأهلها؛ فكان  ال�سيارة” و�ستمها و�ستم  ابنه، فـ“لبط 
وتركت المنزل متوّجهًة اإلى بيت اأهلها طالبًة الطالق؛ لكنها عادت، بعد تدّخل �سديق 
م�سترك، وا�سترطت اأن يتكلم مع اأبيها قبل ذلك. بالن�سبة اإلى منير كان هذا الطلب بمثابة 
الخف�س من قيمته اأمام اأهلها )يت�ساءل: ماذا تفعل بزوجها؟ وبكرامة زوجها؟ هل ينبغي 

اإذلله اأمام اأهلها؟ كيف تجعلهم يفر�سون �سروطهم عليه؟(.

حادثة العنف الج�سدي الكبرى

في هذا ال�سياق تاأتي الم�سكلة الأكبر التي اأو�سلت الزوَجين اإلى حافة الطالق... وهي 
حالتهما الراهنة. هذه الم�سكلة تتكّثف فيها الم�ساكل التي ي�سكو منها منير مع زوجته 
التي يرى منير  جميعها: الم�سكلة المالية، من جهة، والم�سكلة العاطفية والعالئقية 
اأنها ناجمة عن “كون زوجته لي�ست �ست بيت”، من جهة ثانية؛ ي�ساف اإليهما ق�سور 
اأن منير  اإلى العنف الج�سدي. ومع  اإدارة الم�ساكل بينهما دون اللجوء  الزوَجين عن 
تناول الم�سكلة “الأكبر”، بالتف�سيل الممل، وبتوفير اأ�سماء الموؤ�س�سات المعنية وقوانين 
العمل فيها، وقواعد ال�سغل واأ�سخا�سه وموا�سيعه وكلفته)!(، فاإننا �سنوجز الم�سكلة 

ب�سرد وقع ذلك العمل عليه بما يلي:
في اأحد الأيام، ا�ستيقظت تنوي �سّراً. ويروي منير، بتفا�سيل دقيقة، الخلفية الآنية 
للم�سكلة )�سربت ابنهما وطلبت الذهاب اإلى مطعم باهظ الكلفة، بالرغم من اأنهما 
كانا في منت�سف ال�سهر(، وتفا�سيل ت�ساعد حّدة الكالم بينهما في طريقهما اإلى المطعم 
ال�سيارة،  ا�ستعادة للم�ساكل ذات ال�سلة بعملها الأخير(، حّتى نزوله من  )وم�سمونه 
البيت، ولحاقها به بحّجة ح�سولها على بطاقة الئتمان من  اإلى  احتجاجًا، وعودته 
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اأجل دفع ثمن الوجبة لها ولبنها. هكذا، تابعا تبادل ال�ستائم البذيئة بع�سهما للبع�س 
الثاني ولأهلهما. كان ذلك تمهيداً للعنف الج�سدي المتبادل )هي �سربتني واأنا �سربتها 
وهكذا...(، اأمام طفلهما، تخّللته �ستائم بذيئة. وهي اإذ دفعته، وقع اإلى الأر�س واأُ�سيب 
في راأ�سه. عندها قالت له: “اأريد الطالق بالرغم من اإرادتك، واأريد ال�سبي”... فيما 

هو ملقى على الأر�س ينزف دمًا. 
اأحدثه �سربه لزوجته على ج�سدها، ولدى ال�سوؤال  لنا منير الأثر الذي  لم يذكر 
لت تقريراً من الطبيب ال�سرعي، اأجاب باأنه ل يعرف. هي تركت  اإذا كانت قد ح�سّ
اأن  الجّيد  “من  فوافق:  اأخيه،  من  الطالق  اأهلها  وطلب  الحادثة،  تلك  منذ  البيت، 
اإلى نفقتها ونفقة  اإ�سافًة  تطلب هي الطالق، لأن ذلك يعفيه من دفع موؤّخر المهر، 
البن”. عادت بعدها اإلى البيت واأخذت ثيابها وثياب ال�سبي، اإ�سافًة اإلى الالبتوب 
الم�سترك )بعدما طلبت منه اأن يفّرغ ملفاته منها – هذا بالرغم من اأنه هو الذي �سّدد 
بـ  – اأكله، وثياب وبدل ت�سجيل  بالتق�سيط(، وطالبت بنقود لم�سروف ال�سبي  ثمنه 
colonie des vacances... “طلبُت اإليها اأن تحّدد رقمًا... وهي تعرف اأن نقطة �سعفي 

اأنها واأهلها غير جاّدين في مو�سوع الطالق، بل ي�سغطون  هي المال”. وهو يعتقد 
عليه وي�سعون لفر�س �سروطهم، جاهلين اأّن لديه، هو اأي�سًا، �سروطه. “هم يفتر�سون 

اأن منير �سينهار، �سوف يقع في الَخَور وي�ست�سلم”.

منير راهناً

ي�سّرح منير باأنه، ومنذ انف�ساله عن زوجته – اأي منذ اأكثر من �سهر من تاريخ اإجراء 
المقابلة معنا –، ي�سعر اأنه مرتاح، واأنه يملك زمام اأموره، واأنه اأكثر قدرًة على اإدارة 
حياته. وهو يعّبر عن �سعوبة ا�ستعادة العالقة مع زوجته، بل هو ب�سدد التفاو�س ب�ساأن 
الطالق وتدابيره – اأي ما يتعّلق بح�سانة ابنه ونفقته م�ستعينًا باأخيه )غير اأخيه المّدعى 
عليه، بالطبع( الذي ين�سحه من اأجل اتخاذ القرارات المنا�سبة لدى تبادل ال�سروط بينه 
وبين اأهل زوجته. الالفت اأن منيراً ل ي�ستبعد تكوين اأ�سرة ثانية مع امراأة غير زوجته، 
�سرط اأن يكون ابنه، الذي كان م�سدر الر�سى الوحيد في اأ�سرته، ركنًا اأ�سا�سيًا في الأ�سرة 
الجديدة الماأمولة. ولديه الثقة بذلك فهو “يعرف كيف يقارب الن�ساء” و�سورته عن 



139

المقابالت

اإيجابية لها، ويوؤّهله لذلك كونه اجتماعيًا ومثقفًا ومحّدثًا ومثيراً  ذاته تنّم عن روؤية 
لالهتمام – ب�سهادة اأ�سدقائه الكثيرين. 

وفي تحليله للعنف الذي مار�سه على زوجته ينحو منير لتحميل نف�سه الم�سوؤولية؛ 
وهو ي�سّرح لنا اأنه ل يحترم الرجال المعنِّفين في اإطار اأ�سرهم، ول ي�ستثني نف�سه من 
ذلك. ف�سعوره بعد ممار�سة العنف هو القرف من نف�سه ومن ق�سوته؛ وهو ل ي�سعر 
بـ“الفخر” بتاتًا لدى روؤية زوجته المعنَّفة مك�سورة ومنهارة ولديها �سعور بالظلم مّما 
تختبره معه. ويفطر قلبه حزنًا على ابنه ال�ساهد على العنف بينهما، الذي عّبر – في 
حادثة العنف الكبرى – عن خ�سيته من اأن يكون اأبوه قد مات )لدى م�ساهدة الدماء 
ت�سيل من وجهه(. هو يخ�سع للعالج النف�سي لأنه راغب بتقويم ذاته وال�سيطرة عليها 
واإدارة م�ساعره التي تطلق عنفه. وهو يرى، ولأنه يمار�س عنفًا )كالميًا( على اآخرين، 
اأن ذلك بّينة على كون العنف كامنًا فيه، اأيًا كانت �سريكته. لذا، فهو ياأمل اأن يتخّل�س 
من نزوعه نحو العنف في مقاربة الأمور في عالقاته، راجيًا تكوين اأ�سرة جديدة في 

الم�ستقبل خالية من العنف. 
اإلى ذلك، فقد �سّرح منير، لدى �سوؤالنا، اأنه ل يرى اأنه يحق للزوج تاأديب زوجته 
الحقوق  اأن  ويرى  مت�ساوَيين؛  بين  بالحوار  تعالج  اأن  ينبغي  الزوَجين  م�ساكل  واأن 
اإطار هذه  والواجبات هي لكل من الزوَجين، ويرف�س جعل الممار�سة الجن�سية في 
العاملة على  الن�سائية  المراأة وللمنظمات  الواجبات. هو ن�سير لحقوق  اأو  الحقوق 
المراأة من  الأ�سرية لحماية  الحياة  الدولة في  الحقوق، ويحّبذ تدّخل  تح�سيل هذه 
العنف، وي�سمل ذلك موقفه الإيجابي من القانون 2014/293. لكنه يرى اأن معالجة 

الإعالم لمو�سوع العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن “ب�سع” وفيه تحّيز �سد الرجال.
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فّواز

حياة قليلة وم�ستقرّة

تتجاذب فّواز م�ساعر واأفكار واآراء و�سلوكات متناق�سة تتجاور معًا بوعي اأحيانًا، 
وعلى غفلة منه اأحيانًا اأخرى: هو يحب زوجته “ربما” – لكنه غير معجب اأبداً 
ب�سفاتها ول ب�سلوكها ول باتجاهاتها، فال تر�سيه في اأي مجال يذكره، الجن�سي 
منه خا�سًة. يعلم اأن ال�سرع يجيز له اأن يجبر زوجته على الِجماع، لكنه ي�ستنكف 
اإطالقًا. ي�سربها ويعّنفها ويرغب بالنف�سال عنها، لكنه  ذلك ويجده غير مفهوم 
باأموال تتجاوز حّقها في الميراث ويغدق  ي�ستبعد الطالق نهائيًا، بل يو�سي لها 
تاأمينًا لحياتها بعده. ي�سرب زوجته، لكنه  عليها الهدايا من مجوهرات وغيرها، 
�سّد �سرب الزوجة ومع تدّخل الدولة لمنعه عنها. وهو ينا�سر الجمعيات الن�سائية 
في مطالبتها بحقوق المراأة، لكنه مع ال�سرع في نبذ المراأة النا�سز و“يعذر” الأزواج 
المعنِّفين الواقعين تحت ال�سغوط الثقيلة المفرو�سة عليهم ب�سبب كونهم م�سوؤولين 

عن ن�سائهم اأو قّوامين عليهّن. 
لكن يبقى اأن فّواز من المعترفين بعنفهم على زوجاتهم. وعنفه م�سدر لل�سعور 
بالذنب والخجل؛ فالعنف بنظره، وبعك�س ما قد يكون �سائعًا، تعبير عن ال�سعف 
وفقدان ال�سيطرة على الذات، كما اأنه ل ُير�سي اهلل ول ي�سبه �سلوك النبي – قدوته 
المرتجى. وهو يرى اأن العتراف بخطئه في تعنيف زوجته خطوة مهّمة في �سبيل 
تخّل�سه من ذلك العنف. ويرى اأن العالج النف�سي بالكالم – وهو ما يخ�سع له حاليًا 
اإلى التخّل�س من عنفه. وهو �سيدعو  المف�سي  الطريق  هو  التغيير،  بنّية  مقرونًا   ،–
زوجته اإلى م�ساركته العالج النف�سي وخ�سوعهما معًا لعالج الثنائي. ومن مظاهر 
“�سفائه” من العنف ميوله الجديدة نحو محا�سبة ذاته، وم�سالحة من يفتر�س اأنهم 
اإطار قيمه  – ونزوعه نحو م�سامحتهم. وهو ي�سع ذلك في  – اأخوه، مثاًل  اآذوه 
الدينية، ومثوله اأمام اهلل م�ستعر�سًا اأمامه اأعماله، كّل اثنين وخمي�س من الأ�سبوع، 

وم�ستدعيًا اأقوال نبي الإ�سالم، لدعم مواقفه ولتعزيز اإرادته في �سبيل التغيير. 
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في مواجهة العنف

bipolar disorder راهنا، وبالو�سوا�س  الَخَوري  يحمل فّواز ت�سخي�سًا طبيًا بالهتياج 
اإلى ا�سطراباته  القهري حين كان مراهقًا؛ ويعزو العنف الذي يمار�سه على زوجته 
النف�سية؛ لكن ذلك لم يمنعه من اإلقاء اللوم على �سخ�سه، ب�سبب عجزه عن ال�سيطرة على 
ذاته وعن امتناعه عن تعنيف زوجته. فهو يرى اأن ممار�سته العنف خلٌل في �سخ�سيته، 
وي�سبو لأن يتخّل�س منه. فالعنف، براأيه، ك�ّساف عن ال�سعف الذي ينتابه، وعن فقدان 
ال�سيطرة على ذاته. وهو، لو كان قويًا ومالكًا زمام الأمور في الو�سعية التي اأطلقت 

عنفه، لما لجاأ اإلى ال�سرب والتك�سير وال�ستم. 

عنف ُمعّمم

اأيًا كان لأنه، ولدى  فّواز ل يعّنف زوجته فقط؛ بل اإن �سحاياه يمكنهم اأن يكونوا 
وقوعه في هذه الحالة، يفقد ال�سيطرة على نف�سه، اأينما كان وكائنًا من كان حا�سراً. 
فهو قد �سرب اأباه )يدعو اهلل اأن يك�سر يَديه لأنه فعل ذلك( وك�ّسر – مرات عديدة 
يتدّخل  الذي  اأخاه  وبعد ذلك، و�ستم  زواجه  قبل  اأّمه  بها  تحتفظ  ثمينة  اأواني   –
باأحواله ويقّدم اإليه ن�سائح من اأجل “ت�سحيح” �سلوكه، و�سرب العاملة المنزلية التي 
ت�ساعد زوجته، مع اأنها اأكثر من خادمة – هي مربيته منذ كان طفاًل، و�ستم جيرانه 
واأ�سخا�سًا ل يعرفهم )اإذا تعّر�س له اأحدهم، مثاًل، ب�سبب تاأخره عن المرور ب�سيارته 
الكبار حين  ال�سيا�سيين  اأحد  المرور(، بل هو واجه حّرا�س  اإ�سارة  بعدما اخ�سّرت 
�ساءلوه لدى نزول امراأة تبكي من التاك�سي التي كان ي�سوقها، فافتر�سوا اأنه يتحّر�س 
فعلُت  اأ�سيادهم...   – ال�سيا�سيين  واأ�ستم  اأ�ستمهم  فرحُت  نف�سي  اأتمالك  “لم  بها. 
ذلك بمواجهة ثمانية ع�سر حار�سًا. لو كنُت واعيًا مدركًا للو�سعية التي تحيط بي، 
ل�سبطُت نف�سي؛ اإذ ماذا بو�سعي اأن اأفعل بمواجهة ثمانية ع�سر م�سّلحًا م�ستعدين اأن 
يدع�سونني دع�سًا”. لح�سن حظه، يقول فّواز، اأن واحداً من هوؤلء �سدف اأنه كان 
من اأبناء الحي الذي ي�سكنه اأهله، وعارٌف با�سطراباته النف�سية، تدّخل لمنع الحّرا�س 
عن تعنيفه. وفي المخفر )ي�سّميه( الذي اقتيد اإليه تقّدم الطبيب النف�سي الذي يعالجه 
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بتقرير طبي عن حالته، فبقي �سجّله العدلي “نظيفًا”. هو لي�س متاأّكداً اأن العقاقير التي 
يتناولها لمعالجة حالته هي الم�سوؤولة، فهو مار�س العنف �سواء في الفترة التي تناولها 

فيها اأو حين كان متوّقفًا عن تناولها. 
هو يعّنف زوجته؛ لكنه ل يذكر المّرة الأولى التي �سربها فيه. فذاكرته لي�ست جّيدة، 
ويعزو ذلك اإلى تناوله العقاقير ذات ال�سلة با�سطراباته النف�سية. ويطلق عنَفه ا�ستفزاُزها 
له؛ فهي ل تاأخذ بن�سيحة طبيبه النف�سي )حين يقع في هذه الحالة، ل تجادليه(، بل 
تفعل عك�س ذلك تمامًا؛ تم�سي في مجادلته كي ل تبدو وكاأنها تتنازل اأمامه. في حالة 
كهذه، فاإن جدالها معه بمثابة ا�ستفزاٍز متماٍد، الأمر الذي يف�سي اإلى حالة من العنف 
المت�ساعد. يطلب اإليها اأن تهداأ، لكنها ل تفهم فيبداأ ال�سرب – اأو هذا ما يّدعيه فّواز. 
البداية كان عنفه  اإنما لحقًا؛ في  اإلى ال�سرب في بداية زواجهما  وهو لم يكن يلجاأ 
كالميًا. ما كان يطلق غ�سبه، وما يليه من عنف كالمي في اإطار زواجه، اأمور مختلفة: 
منها مكوث اأهلها الآتين من منطقة بعيدة في بيته اأيامًا عديدة )فيما هو يروم الهدوء 

والراحة(، اأو تهديدها بتطليقه، اأو تهديدها بالنتحار، اإلخ. 
لكن ما هو موقف زوجته من عنفه عليها؟ هي تنزعج، بالطبع، وتعّبر عن انزعاجها؛ 
لكنها تقول اإنها تتحّمله ب�سبب مر�سه، اآملًة اأن يتغّير. هي ل ت�سكوه لأهلها. هو �سكاها 
لأخيها طالبًا منه التدّخل كي ل ت�ستفّزه، في�سربها غ�سبًا عن اإرادته. وهي ل تعّد �سربه 
“طبيعيًا”، وتواجهه، في كل مّرة، بالقول اإنها لم تعد ترغب في العي�س معه، وتطالبه 
بيد  بالطالق  المبادرة  اأّل يكون حق  “اإنه لأمٌر جّيد  بقوله:  فّواز  بالطالق. ويعّقب 
المراأة في الدين الإ�سالمي؛ لأنه لو كان الطالق بيدها لكانت الن�ساء كّلهن طّلقن مرات 
عديدة”. وهذه كانت حالة اأمه، ل زوجته فح�سب. وهو كان �ساهداً على خالفات 
اأّمه واأبيه، بل كان و�سيطًا بينهما. وهي كانت غالبًا ما تهّيئ حقيبة الرحيل، ثم تتراجع 
“من اأجل الأولد”. كان اأبوه ذا �سخ�سيَتين مختلفَتين: واحدة ناجحة جداً للخارج، 
واأخرى تبعث الخوف في قلب زوجته واأولده جميعًا، ب�سبب عنفه و�سالفته. وهو 
يروي اكت�سافه خيانة اأبيه لأّمه مع امراأة ثانية. غلطة الأب هذه – كما يدعوها – كانت 
نقطة تحّول في �سخ�سيته هو؛ لكنه ل “يظن” اأن عنفه ذو �سلة بالعنف الذي مار�سه 

اأبوه على اأّمه، اأو بالعنف ال�سديد وال�سالفة اللذين مار�سهما على اأ�سرته. 
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يوؤذيني” “تعنيف زوجتي 

التعنيف عليها تزعجه كثيراً  اأن فّواز ل ي�سرب زوجته بوتيرة كبيرة، فممار�سة  على 
وتمنعه من النوم، اإذ اإن الـstress المحيط بالم�ساألة والوقت الذي ي�ستغرقه الأدرينالين 
كي تخفت حّدته في الج�سم موؤذيان – )هل تعتقدين اأنني ل اأتاأّذى؟(. ويلي العنف 
“كل �سيء معّلق برّب  اأّن  م�ساعر ذنب ورغبة في العتذار من الذين عّنفهم. وبما 
اأمام عالقته باهلل.  اإهانة زوجته �ستكون عائقًا  – فاإن  العالمين” – وفق ما يرى فّواز 
فكيف ي�سّلي – وهو كان ل يقطع فر�سًا – اإثر �سربه امراأته. ي�سعر فّواز اأن اهلل ياأمره 
اأن تطلب  بمرا�ساتها )كاأن يقول: اذهب واعتذر من زوجتك واطلب ر�ساها قبل 

ر�ساي، و�سنرى حينذاك(. 
وهو، حاليًا، قد وجد ال�سبيل اإلى اإدارة عنفه، و�سار �سوطًا في �سبط نف�سه. حين 
ي�سعر باأنه مقبل على التعنيف، يغادر البيت، مخاطبًا نف�سه اأنه �سيكّلمها لحقًا. وهو 
يرى اأنه تخّطى المرحلة واأ�سبح مثاًل جيداً لأولده حين �سار اأكثر قدرًة على ال�سيطرة 
على نف�سه. هكذا، فقد حافظ على زوجته تحت جناحه وفق اإرادة الرّب )“ما اأهانهّن 

اإل لئيم وما اأكرمهّن اإل كريم” – ي�سند قوًل اإلى النبي(. 

لكن من هي زوجة فّواز؟ 

تبدو زوجة فّواز، بعد�سته، امراأة باهتة تفتقد اإلى اأّي ملمح بارز؛ فهي امراأة طّيبة، غير 
ذكية )اإذا األقيُت ُنكتة، ي�ستغرق فهمها لها ع�سر �ساعات(، غير متعّلمة )كانت تدر�س 
مهني – تربية ح�سانية – لكنها لم تنِه درا�ستها لأنها لم تكن راغبة في التعلم(، غير مثّقفة 
وغير اجتماعية )لي�س لديها اأ�سحاب با�ستثناء ابنة خالتها وبع�س العالقات على الوات�س 
اآب؛ وتحيل ذلك اإلى كونها محّجبة(، غير طموحة )ل ترغب في تح�سين معارفها ول 
نوعية حياتها؛ فال تلتحق بمعهد ُيعلي من مهاراتها، مثاًل، كما يفعل اآخرون(، قا�سرة 
في الأمور المالية )لم ت�ستطع اإدارة ميزانية البيت( وغافلة عن حقوقها في هذا المجال 
اإلى ذلك  ينّبهها  اأن  ة مالية في و�سيته تفوق ما يحّق لها، وكان عليه  )كتب لها ح�سّ
كي ل تفوتها المطالبة بحقها(؛ وتفتقد ح�ّس المبادرة والبتكار وتكتفي باأداء الحّد 
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اأن تزّوجت،  اأطباق ول تزال تكّررها منذ  اأدوارها الأ�سرية )تطبخ ب�سعة  الأدنى من 
اأولدهما(، وهي تتذّمر من  تترك قم�سانه بدون كّي، وترف�س معاونته على تدري�س 
كثرة الأ�سغال في البيت، مع اأنها تفعل القليل مقارنًة باأخواتها البنات العامالت بمهن 
خارج – منزلية، مثاًل، وقدراتها على تربية اأولدها متوا�سعة ول تملك مهارة التعامل 
معهم وتلجاأ اإلى ال�سرب وال�سراخ والعراك معهم )يبدو لي كاأنني اأب لأربعة اأولد: 

ثالثة �سبيان وزوجتي(. 

العالقة الحميمة 

ل عالقة راهنًا؛ فهو لم يَنْم مع زوجته منذ زمٍن بعيد. “لي�ست لدينا حياة جن�سية �سعيدة” 
)يقولها بالإنكيزية(، وذلك يعود اإلى بداية الزواج ولي�س م�ساألة راهنة فقط. واأولدهما 
ال�سبيان الثالثة حملت اأّمهم بهم بنتيجة زرع ا�سطناعيIVF )ب�سبب �سعف �سديد في 
ن�سبة الحيوانات المنوية لديه(. وما موقف زوجته من �سوء العالقة الجن�سية بينهما؟ ل 
يبدو اأن الأمر مهم بالن�سبة اإليها، وهو يعتقد اأنها تمار�س العادة ال�سرية )بل هي اأخبرته 
بذلك(، فحين طلب اإليها نقا�س الم�ساألة، “دعينا نجّرب اأن نر�سي بع�سنا بع�سًا، لأن 
ما تفعلينه ل يقبله رّب العالمين”، رف�ست )لكل واحد منا طريقته(. هو لم يحاول قط 
اإكراه زوجته على الِجماع؛ بل وي�ستغرب اأن يكون ذلك ممكنًا لأيٍّ كان. بالن�سبة اإليه 
الجن�س تعبير عن الحب. وهو لم يحب زوجته رومان�سيًا، ولديه، في هذا المجال، 

تجربة وجيزة اأفالطونية المنحى. 
باأّي  اأنه لي�س بدون رغبة جن�سية؛ لكنه ل ي�سعر  وفّواز يقبل الو�سع، بالرغم من 
تثير فيه الهيجان  اأبي�س، ل  انجذاب نحو زوجته. فهي، ولكونها امراأة طّيبة وقلبها 
“الِحْم�سة”، ويرغب في امراأة ذات ثديين كبيرين، فيما  ل المراأة  الجن�سي. هو يف�سّ
ا�ستكماًل  الإباحية،  الأفالم  بم�ساهدة  يكتفي  وهو  �سدر.  حّمالة  تلب�س  ل  زوجته 
لالأ�سلوب الذي اّتبعه في اإ�سباع ذاته جن�سيًا في �سبابه وقبل الزواج، واإن كان يحلم بعالقة 
عاطفية رومان�سية يكون فيها الجن�س قائمًا على المحّبة، ل ممار�سة قائمة بذاتها – كما 
هي حاله راهنًا، وكما كانت اأفكاره وم�ساعره �سابقًا. وي�سّر فّواز لنا باأنه لم يكن عالمًا 
بوجود غير ذلك اأ�سلوبًا، اأو حالة، لممار�سة الجن�س. يروي لنا فّواز الجهد الذي يبذله 
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مع ابنه ذي الع�سر �سنين في هذا المجال من اأجل جعله عارفًا، لكن بدون ال�سطط الذي 
يّت�سف به ال�سباب الذين يتعّر�سون في اأيامنا هذه ل�سّتى اأنواع المعلومات الجن�سية على 
و�سائل التوا�سل جميعها. اإلى ذلك، فهو ل يخون زوجته. وهو يرّجح اأنه لم يرتكب 
هذا “الخطاأ” – كما ي�سّمي ممار�سة الجن�س مع اأخرى غير زوجته – لأنه لي�س بو�سعه 
اأن يفعل ذلك، حتى واإن كان يرغب فيه، لأنه ل يملك الو�سيلة. هو لم يُخن زوجته لأنه 
ل يعرف كيف يقارب امراأة. وهو ي�سخر من نف�سه بقوله: “اأكيد لن اأخون زوجتي فاأنا 
ل اأعرف كيف... واآخر مّرة ق�سُت فيها درجة الت�ستو�ستيرون كانت منخف�سة. اأي اإنني 
لن اأنجح في الخيانة، حتى لو رغبت في ذلك... لي�س المو�سوع مرتبطًا برجولتي ول 
باإرادتي”. وهو لم يعرف عالقة جن�سية قبل الزواج لعتقاده بـ“الحالل والحرام” من 
منطلق ديني. على كّل حال، لو ا�ست�سلمت له امراأة قبل الزواج، ما كان ليراها �سالحة 
زوجًة له لأنها لي�ست “طيبة” ول ت�سلح اأن تكون رّبة بيت. فاأنا لو �سدف واأحببُت 
اإحداهن، فهذا ل يعني اأن نت�سّرف بج�سَدينا، فهما لي�سا ملكًا لنا بل هما ملك هلل الذي 
خلقهما. �سحيح اأننا، بخالف المخلوقات الأخرى، نملك حرية الختيار، لكن ينبغي 
ا�ستعمال هذه الحرية وفق قواعد معّينة؛ وفق هذه القواعد يجري الح�ساب. خالف 

ذلك “طارت الجّنة وطارت النار”. 

زواج “تقليدي” 

لم يكن زواج فّواز تقليديًا، بالمعنى المتعارف عليه، واإن كان يدعوه كذلك. فاأمه 
لم تختر زوجته له، مثاًل، اإنما تعّرف عليها، وطلب يدها، من دون تدّخل اأهله؛ لكن 
اختياره لم يكن قائمًا على معايير وا�سحة له. فهو تزوجها لأنه بلغ �سن الزواج، ودافعه 
لذلك هو اأن “كل النا�س تتزّوج”. هو ل يذكر اأنه كان مغرمًا بزوجته ول كونها مغرمة 
به )يقولها بالإنكليزية(. لكن ما هي دوافع زوجته للزواج؟ هي تقول اإنها كانت ترغب 
في التخّل�س من عبء الدرا�سة، وراأت اأنه رجٌل “طيب”، بعك�س والدها القا�سي، فراأت 
في زواجهما فر�سًة للهروب من ق�سوة والدها، ومن الدرا�سة ومن قريتها، وفر�سًة 
للعي�س في العا�سمة. و�سرعان ما تبّين له اأْن ل رابط يجمعهما معًا. والنتيجة اأنه ي�سعر 
بوحدٍة كبيرة واأنه بدون �سريكة، وهو، تحديداً، من اأ�سباب الخور الذي ينتابه، فهو 
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له من  اأبيه، وما يح�سّ ينام لأ�سبوع بحاله )خا�سًة واأنه غير م�سطر للعمل فهو وارث 
الميراث، من اإيجارات وغير ذلك، كاٍف لعي�س اأ�سرته على نحٍو كريم(. 

ما هي ت�سوراته، اإذاً، للزوجة وللزواج؟ وما كانت توّقعاته حين اأقدم عليه؟
هو يرغب في امراأة مغناج وطموحة واجتماعية، ويرى اإلى الزواج على اأنه �سراكة 
وتعاون بين الطرفين. وهو يرى اأهمية كبرى لعالقة جن�سية بينهما تكون فيها المبادرة 
من المراأة، كما من الرجل. �سحيح اأنه اختار زوجته دون تدّخل اأحد، لكن خياره كان 
غير واٍع، ب�سبب جهله التام بم�سمون رغباته. الآن، وب�سبب الم�ساكل التي يعانيها مع 
زوجته، بات يعرف اأن على المرء اختيار زوجته وفق معايير محددة. لو كان عليه اأن 
يختار زوجته الآن لكان �سيتبع ن�سيحة الر�سول، مثاًل، فيم�سي وراء المراأة التي يختارها 
ليتاأكد اأنها تملك �سفات تعجبه. ويرى اأن تن�سئتنا تجري بطريقة غير �سحية، وغير 
�سحيحة دينيًا. وهو يجد في التربية الدينية �سّقين: ما هو جن�ساني )يقولها بالإنكليزية 
sexual(، وما هو اأخالقي – اأي اأن ت�سبر المراأة على زوجها ول تتذّمر منه؛ لكن كان 

عليه اأن يتفّح�س خلفية الزوجة الجتماعية والأ�سرية قبل الإقدام على الزواج. 

انف�سال مرفو�ش

لماذا ل ينف�سل عن زوجته اإذا كانت هذه هي حال عالقتهما معًا؟
اأنه لم ي�سعر ول مّرة باإح�سا�س الحب وال�سهوة الذي يتمناه، لكنه ملتزم  �سحيح 
بالزواج، ول يخون زوجته... “قد اأكون اأحّبها دون اأن اأعرف”. وهو، واإن كان غير 
مكتٍف بزوجة “تطبخ وتنظف البيت”، وبالرغم من اأنه غير را�ٍس عن زوجته ول عن 
اأحوال زواجه، لكنه ل يفّكر في تركها. يقول: “لنفتر�س اأنني تزّوجت باأخرى، من 
ي�سمن اأنها �ستكون مختلفة؟” هو يدرك اأنه يعاني ا�سطرابًا نف�سيًا يجعله عنيفًا اأحيانًا، 
فماذا لو �ستم هذه الزوجة الجديدة؟ قد ترّد بعنف اأكبر وتك�ّسر البيت فوق راأ�سه، فيما 
“ت�سكت” حين يكون  اأن  اإنها تعّلمت  اأي  زوجته لي�ست عنيفة وتاأقلمت مع عنفه؛ 
لن  فهو  لذا  ذلك.  �ستفعل  البديلة  الزوجة  باأن  �سمان  ول  طلبه،  على  بناًء  هائجًا، 
“يخرب بيته”، خا�سًة وقد اأ�سبح في الثانية والخم�سين، ول يرى اأن ما تبّقى من عمره 
ي�ستاأهل اّتخاذ قرار حا�سم ب�ساأن �سراكته العاطفية الجن�سية. هو يفتر�س اأن موته لي�س 
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بعيداً جداً. وقد اأخبرنا، بالتف�سيل، عن توزيع الثروة، التي ورثها عن اأبيه، على اأولده 
وزوجته وهو ل يزال على قيد الحياة، من اأجل اأن يمنع عنهم الإرباك الذي اعتراه، هو 
واإخوته، اإثر موت اأبيهم المفاجئ، و�سمانًا لعدم “تعّدي الدولة” على جزء من ميراثهم. 
اأما النف�سال، فمعناه اأمور كثيرة، منها المهر )الموؤّخر(. وهذا، واإن كان ل يمّثل له 
ل تفاديها. هل  م�سكلة كبيرة، لأنه متوافر لديه، لكنه م�سكلة اإ�سافية يبدو فّواز اأنه يف�سّ
كان يتخّيل �سيناريو لحياته مختلفًا عن حياته الحالية؟ اأجاب بالنفي، مف�ّسراً اأن التغيير 

يخيفه واقعًا، فهو �سعب اإل في الأحالم. 

مع تحرر المراأة و�سد العنف

حين ُي�ساأل فّواز عن راأيه في ق�سايا ذات �سلة بالعنف �سد الن�ساء وفي مجتمعنا، يجيب 
م�ستفي�سًا في �سرح موقفه با�ستعرا�س الخلفيات الحاملة له بلهجة تنّم عن رغبته في 
“اإعالمنا” بما نحن عنه غافلون. وهو ينحو لأن يجد تاأوياًل دينيًا )اإ�سالميًا( لمواقفه 
المبدئية. هو ل يتبع اأحداً بل يعود اإلى النبع – اإلى اأقوال النبي مبا�سرًة. وهو يرغب في 
مواءمة اأفكاره واتجاهاته مع �سلوكه، دون اأن يكون ناجحًا دائمًا في ذلك. فهو اإذ يتذّمر 
من كون زوجته ل تقوم بواجباتها كربة منزل جيدة، مثاًل، يدرك اأنها لي�ست ملزمة ذلك 
وفق ال�سرع الإ�سالمي. من جهة ثانية، على الزوجة وفق ال�سرع نف�سه اأن تلّبي رغبات 
زوجها في الفرا�س في اأي وقت طلب اإليها زوجها ذلك. لكنه لم يمار�س هذا “الحق” 
مع زوجته يومًا. وا�ستناداً اإلى خلفيته الدينية، يرى اأن واجبات الزوج والزوجة، الواحد 
منهما تجاه الآخر، هي نف�سها: تلبية حاجات الآخر الجن�سية وتربية الأولد لي�سبحوا 
اأي�سًا، حيادية جندريًا وتتمّثل  مواطنين �سالحين. وحقوق الواحد على الآخر هي، 
بوجوب احترام ال�سريك له، معنويًا وج�سديًا. وهو يوؤمن بالم�ساواة بين المراأة والرجل 
فهما، با�ستثناء البيولوجيا، غير مختلَفين بل متكامالن )اأنا ن�سف واأنِت ن�سف(؛ لذلك 

ل يجوز اأن يحاول الرجل تغيير المراأة، بل اأن يقبلها كما هي – مخلوق اهلل. 
وهو مع تحّرر المراأة، �سرط اأن يبقى )التحّرر( في حدود الم�ساواة اأمام القانون، ل 
اأن ُيم�سي تقليداً اأعمى للغرب، حيث جرى ت�سليعها. ينبغي للمراأة اأن تكون اإن�سانًا، 
واأن تبقى الأمور البهيجة بين الرجل والمراأة مح�سورة بينهما، ل اأن ُتن�سر في العلن. 
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وهو ينا�سر علم المراأة وعملها، بل تبّووؤَها مراكز قيادية، �سرط اأّل يتعار�س ذلك مع 
اأدوارها “الطبيعية”؛ اأي، بعد اأن تنتهي من م�سوؤولياتها تجاه بيتها واأولدها. وهو يرى 
اأن المراأة، نف�سها، ل ترغب في اأداء اأدوار رجالية اإذا تعار�ست مع اأدوارها كـ“�ست 
بيت”، اأو اإذا �سعرت باأنها اأهملت اأولدها الذين هم دائمًا اأولوية بالن�سبة اإلى اأّي امراأة. 
اإلى ذلك، فهو يرى اأن العنف �سد المراأة قد ازداد في الأيام المعا�سرة “لأن الحياة 
ثقلت وطاأتها على النا�س. فالرجال مكلفون رعاية الن�ساء وتاأمين الحياة لهم، ما يجعلهم 
واقعين تحت �سغوط كبيرة؛ وهو ما يف�سي بهم اإلى النفعال لدى اأب�سط اأمر مثير. وهو 
اأيٍّ كان، والزوجة �سمنًا. فالزوج غير م�سوؤول عن تاأديب  اأنه ل يجوز تعنيف  يرى 
زوجته، لأن تاأديبها بمثابة “ك�سرها” وك�سرها بمثابة طالقها: فهي ُخلقت من �سلع 
َرُه. والنبي محّمد )قدوته( لم ي�سرب  اأعوج، واإن اأراد الزوج تقويم ذلك ال�سلع، َك�سَ
بغير حق، بل هو اأمر بعدم �سرب الن�ساء، با�ستثناء النا�سز – حينها ت�سّح معاملتها بطريقة 
�سيئة جداً )لدى �سوؤاله، تبّين اأنه لم ي�سمع بالآية 34 من �سورة الن�ساء(. �سحيح اأن اهلل 
جعل الرجال قّوامين على الن�ساء، لكن القوامة هي الم�سوؤولية، ل الت�سّلط. لكنه يرى 
اأن العنف �سامل لكل مرافق الحياة ول يمكن منعه، لأنه تعبير عن ال�سراع بين الخير 
وال�سر، ول يمكن لـ“روَحين” اأن تكونا معًا دون �سراع، ودون اأن تعّنف اإحداهما 

الأخرى... هذا غير موجود )يقولها بالإنكليزية(. 
اأخيراً، يرى اأن تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية اأمر مطلوب، اإذ اإن المعتدي ينبغي 
اإلقائه  الإعالم في  ينا�سر  اأم خارجه. وهو  البيت  اعتداوؤه داخل  اأكان  اأن يحا�َسب، 
ال�سوء على الظاهرة، ويرغب في اأن يكون جزءاً من الحملة التي تنّفذها المنظمات غير 
الحكومية لمناه�سة العنف �سد الن�ساء في اإطار اأ�سرهن، متبّرعًا بمهارته الفوتوغرافية 

لذلك. 





الق�سم الثاين

 خمتلفون ومت�سابهون 
)نتائج الدرا�سة امليدانية(
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في ال�سمات الديموغرافية: مختلفون

تمهيد

بـ“منع  المدني  الق�ساء  من  المحكومين  بالأزواج  ات�سالنا  ولدى  اأننا،  القارئ  نذّكر 
التعّر�س” لزوجاتهم، لم نُقم باأّي عملية اختيار. فالذين ان�سموا اإلى المجموعة/عّينة 
البحث في درا�ستنا النوعية هم اأولئك الذين اأبدوا ا�ستعداداً لمقابلتنا بعدما ا�ستعر�سنا، 
واإياهم، اأهداف هذه الدرا�سة، متمّنين عليهم الم�ساركة فيها كمبحوثين. ونحن با�سرنا 
الت�سال بالمحكومين في محكمة بيروت وبع�س المحاكم من جبل لبنان لأ�سباب 
لوج�ستية تتعّلق بكون ملّفات هوؤلء متاحة لنا )بجهود المحامية الم�ساركة في تنفيذ ال�سّق 
الميداني من هذا البحث(. فكان اأن تجّمع لدينا ت�سعة من هوؤلء من هاَتين المحكمَتين، 
فتوّقفنا عن الت�سال بمّتهمين/محكومين من المحاكم الأخرى. وان�سّم اإلى عّينتنا زوجان 
اثنان التم�سا العالج النف�سي لدى معالج نف�سي بهدف التخل�س من العنف الذي يمار�سانه 

على زوجتيهما، و“اختيارهما” خ�سع للطريقة ذاتها )انظر المقّدمة(. 
يبّين ال�سمات الديموغرافية للمبحوثين. هذا الجدول  في ما يلي، ندرج جدوًل 
ل قيمة اإح�سائية له بتاتًا، ول يعدو كونه و�سفًا ي�ساعد القارئ على ا�ستيعاب ب�سري 
لمعلومات عن مبحوثينا، تحديداً، وي�سمح بتلخي�س هذه المعلومات. اأي، اإنه ل يفيد 
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في معرفة، متمتعة بدرجة معقولة من ال�سدق، اأحوال الأزواج المعّنفين الديموغرافية 
اإجماًل؛ فال ي�سعنا اإطالق �سمات عاّمة عليهم، كاأن نقول، مثاًل، “اإن اأعمار المعنفين 
ل تقل عن الواحدة والثالثين ول تزيد عن الثالثة الخم�سين”. هذا المدى العمري ل 
النوع محتاج لإن�ساء عّينة  اإطالق ت�سريح من هذا  اإن  اإل مجموعة مبحوثينا.  ي�سف 
بطريقة مختلفة تمامًا – كما �سبق واأن اأ�سلفنا؛ لكن هذا الجدول يفيدنا، بالتاأكيد، في 
مجال النفي وال�ستبعاد. اإن وقوع المعّنفين اأو زوجاتهم في فئة ديمغرافية معّينة دليل 
على اأن ا�ستبعادهم منها – كما ت�سّيع بع�س الأفكار والمعتقدات – اأمٌر غير �سحيح؛ 

فال يجوز الركون اإلى معتقدات، ول اإلى ال�ستدلل المنطقي الذي ي�سّيع ل�سحتها. 

جدول يبيّن ال�سمات الديموغرافية للمبحوثين )وفق المعلومات التي تقدموا بها(
المهنة**

ف/مهنة حّرة/ ربة منزل/ 
موظ

عاطل عن العمل
م�ستوى التعلم

نوع المدر�سة
ر�سمي/خا�ش/ مجاني

المذهب الذي ولد فيه
ال�سكن الحالي
) المحافظة(

المحافظة
)بح�سب القيد(*

�سن الزواج
العمر

ال�سمة

ا�سم
المبحوث

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

مهنة حرة
ف

مدير/ موظ
بكالوريو�ش

درا�سات جامعية عليا
كلية جامعية 

خا�سة
جامعة اأجنبية

ال�سيعي
ال�سيعي

بيروت
بيروت

بيروت
الجنوب

28
38

34
44

منير

موظفة في 
موؤ�س�سة بنكية التعليم الجامعي/ 

مدير في �سركة
�سهادة ثانوية 

ر�سمية
درا�سات جامعية عليا

ثانوية خا�سة
جامعة خا�سة

ال�سني
الماروني

بيروت
بيروت

بيروت
جبل لبنان

18
30

28
40

جان

ربة منزل
مهنة حرة/ متعهد

بكالوريو�ش
�سهادة مهنية فنية

كلية جامعية 
خا�سة

معهد مهني خا�ش
الدرزي

الدرزي
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
18

28
21

31
�سمير

مدّر�سة
مدير ق�سم في 
موؤ�س�سة عامة

لي�سان�ش
�سنة اأولى مهني /جامعي

الجامعة 
اللبنانية

معهد مهني ر�سمي
ال�سيعي

ال�سيعي
جبل لبنان

بيروت
بيروت

جبل لبنان
21

24
40

43
يا�سر

ربة منزل
مهنة حرة/ متعهد

بكالوريا
امتياز فني

ثانوية ر�سمي
معهد مهني خا�ش

الأرثوذك�سي
الماروني

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

19
21

51
53

جميل
ربة منزل

�سائق �سيارة عمومية
غير معروف

ال�سهادة المتو�سطة
غير معروف

مدر�سة خا�سة
الماروني

الماروني
غير معروف

جبل لبنان
الجنوب

جبل لبنان
19

22
46

49
جورج

ربة منزل
�سائق خا�ش ومرافق

غير معروف
الرابع متو�سط

خا�ش
مجاني

ال�سيعي
ال�سنّي

بيروت
بيروت

الجنوب
بيروت

22
28

38
44

خليل
ربة منزل

مهنة خا�سة مهنية
غير معروف

بكالوريو�ش
ر�سمي

جامعة خا�سة
ال�سني

ال�سني
بيروت

بيروت
جبل لبنان

بيروت
24

27
44

47
عادل

مدّر�سة
عاطل عن العمل 
ف �سابقاً(

)موظ
بكالوريا

ثاني متو�سط
خا�ش

مجاني
الدرزي

الدرزي
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
25

33
45

53
نعيم

مدّر�سة
مهنة حرة مهنية

بكالوريا
اأول ثانوي

خا�ش
خا�ش

الماروني
الماروني

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

32
35

41
44

نزار
ربة منزل

ل مهنة
بروفيه مهني

بكالوريو�ش
ر�سمي

جامعة خا�سة
ال�سني

ال�سني
بيروت

بيروت
ال�سمال

بيروت
24

38
38

52
فواز

ث.
ث معروفة منا، لكننا اكتفينا بذكر المحافظة حفاظًا على �سرية المبحو

 *البلدة/المدينة التي ينتمي اإليها المبحو
ث.

** لم نحدد المهنة تمامًا حفاظًا على �سرية المبحو
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في معرفة، متمتعة بدرجة معقولة من ال�سدق، اأحوال الأزواج المعّنفين الديموغرافية 
اإجماًل؛ فال ي�سعنا اإطالق �سمات عاّمة عليهم، كاأن نقول، مثاًل، “اإن اأعمار المعنفين 
ل تقل عن الواحدة والثالثين ول تزيد عن الثالثة الخم�سين”. هذا المدى العمري ل 
النوع محتاج لإن�ساء عّينة  اإطالق ت�سريح من هذا  اإن  اإل مجموعة مبحوثينا.  ي�سف 
بطريقة مختلفة تمامًا – كما �سبق واأن اأ�سلفنا؛ لكن هذا الجدول يفيدنا، بالتاأكيد، في 
مجال النفي وال�ستبعاد. اإن وقوع المعّنفين اأو زوجاتهم في فئة ديمغرافية معّينة دليل 
على اأن ا�ستبعادهم منها – كما ت�سّيع بع�س الأفكار والمعتقدات – اأمٌر غير �سحيح؛ 

فال يجوز الركون اإلى معتقدات، ول اإلى ال�ستدلل المنطقي الذي ي�سّيع ل�سحتها. 

جدول يبيّن ال�سمات الديموغرافية للمبحوثين )وفق المعلومات التي تقدموا بها(
المهنة**

ف/مهنة حّرة/ ربة منزل/ 
موظ

عاطل عن العمل
م�ستوى التعلم

نوع المدر�سة
ر�سمي/خا�ش/ مجاني

المذهب الذي ولد فيه
ال�سكن الحالي
) المحافظة(

المحافظة
)بح�سب القيد(*

�سن الزواج
العمر

ال�سمة

ا�سم
المبحوث

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

زوجته
هو

مهنة حرة
ف

مدير/ موظ
بكالوريو�ش

درا�سات جامعية عليا
كلية جامعية 

خا�سة
جامعة اأجنبية

ال�سيعي
ال�سيعي

بيروت
بيروت

بيروت
الجنوب

28
38

34
44

منير

موظفة في 
موؤ�س�سة بنكية التعليم الجامعي/ 

مدير في �سركة
�سهادة ثانوية 

ر�سمية
درا�سات جامعية عليا

ثانوية خا�سة
جامعة خا�سة

ال�سني
الماروني

بيروت
بيروت

بيروت
جبل لبنان

18
30

28
40

جان

ربة منزل
مهنة حرة/ متعهد

بكالوريو�ش
�سهادة مهنية فنية

كلية جامعية 
خا�سة

معهد مهني خا�ش
الدرزي

الدرزي
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
18

28
21

31
�سمير

مدّر�سة
مدير ق�سم في 
موؤ�س�سة عامة

لي�سان�ش
�سنة اأولى مهني /جامعي

الجامعة 
اللبنانية

معهد مهني ر�سمي
ال�سيعي

ال�سيعي
جبل لبنان

بيروت
بيروت

جبل لبنان
21

24
40

43
يا�سر

ربة منزل
مهنة حرة/ متعهد

بكالوريا
امتياز فني

ثانوية ر�سمي
معهد مهني خا�ش

الأرثوذك�سي
الماروني

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

19
21

51
53

جميل
ربة منزل

�سائق �سيارة عمومية
غير معروف

ال�سهادة المتو�سطة
غير معروف

مدر�سة خا�سة
الماروني

الماروني
غير معروف

جبل لبنان
الجنوب

جبل لبنان
19

22
46

49
جورج

ربة منزل
�سائق خا�ش ومرافق

غير معروف
الرابع متو�سط

خا�ش
مجاني

ال�سيعي
ال�سنّي

بيروت
بيروت

الجنوب
بيروت

22
28

38
44

خليل
ربة منزل

مهنة خا�سة مهنية
غير معروف

بكالوريو�ش
ر�سمي

جامعة خا�سة
ال�سني

ال�سني
بيروت

بيروت
جبل لبنان

بيروت
24

27
44

47
عادل

مدّر�سة
عاطل عن العمل 
ف �سابقاً(

)موظ
بكالوريا

ثاني متو�سط
خا�ش

مجاني
الدرزي

الدرزي
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
25

33
45

53
نعيم

مدّر�سة
مهنة حرة مهنية

بكالوريا
اأول ثانوي

خا�ش
خا�ش

الماروني
الماروني

جبل لبنان
جبل لبنان

جبل لبنان
جبل لبنان

32
35

41
44

نزار
ربة منزل

ل مهنة
بروفيه مهني

بكالوريو�ش
ر�سمي

جامعة خا�سة
ال�سني

ال�سني
بيروت

بيروت
ال�سمال

بيروت
24

38
38

52
فواز

ث.
ث معروفة منا، لكننا اكتفينا بذكر المحافظة حفاظًا على �سرية المبحو

 *البلدة/المدينة التي ينتمي اإليها المبحو
ث.

** لم نحدد المهنة تمامًا حفاظًا على �سرية المبحو
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يفيد النظر اإلى ال�سمات الديموغرافية للرجال – المبحوثين في عّينتنا بما يلي:

اأوًل: اأعمار و�سنوات
 arithmetic راوحت اأعمار الرجال المبحوثين بين 31 و53 �سنة )بمتو�ّسط ح�سابي
اأعمار زوجاتهم بين 21 و51 )وو�سيط  mean يزيد على 45 عامًا(، فيما راوحت 

median يبلغ 40 �سنة(؛ وراوحت الفروق بين اأعمار الزوجين بين 3 �سنوات و14 

�سنة )و�سيط يبلغ 3 �سنوات(. وتزّوج نحو ثلَثيهم قبل بلوغ الثالثين، ولم تكن %80 
من زوجاتهم قد بلغن الـ 25 �سنة من اأعمارهن. وراوح مدى range مّدة زواجاتهم 

بين 4 �سنوات اإلى 32 �سنة )و�سيط يبلغ 16 �سنة(.
�سحيح اأن هذه الأرقام غير قابلة للتعميم، لكنها تفيد في الإ�سارة اإلى وقائع لفتة. 
من هذه، مثاًل، اأن معظم هوؤلء الرجال يميلون لأن يكونوا را�سدين منذ زمٍن غير قليل؛ 
لكنهم لم يطّوروا، مع ذلك، و�سائل تفاو�س لحل الماآزم في اأ�سرهم تليق بر�سدهم، بل 
ما زالوا يلجاأون اإلى العنف �سد زوجاتهم. وت�سير اأي�سًا اإلى اأن زوجاتهم لم “يتعّودن” 
ين اأكثر  العنف، وغير م�ستعدات للتاآلف معه. اأي اإنهن، بالرغم من اأن ن�سفهن قد ق�سَ
من 16 �سنة من اأزواجهن، لم يقبلن بالعنف واأقمن دعاوى عليهم بموجب القانون 
الزوجات  اأُجريت على  التي  الأبحاث1  نتائج  تلتقي مع  نتائج  2014/293. هذه 
التم�سن م�ساعدة المنظمات غير الحكومية التي  اللواتي يتعّر�سن للعنف، واللواتي 

تنّفذ برامج لم�ساعدة الن�ساء والفتيات اللواتي يتعّر�سن للعنف في اإطار اأ�سرهن. 

ثانياً: مناطق وِملل
ي�سكن الرجال اإما في محافظة بيروت اأو في محافظة جبل لبنان، لأن ملّفاتهم �ُسحبت 
الواقعة  المحاكم  في  ُرفعت  اأنه  للتاأكيد  منهما. ول �سرورة  اأق�سية  في  من محاكم 
ُنّفذت  اأحكام  اأزواجهن، و�سدرت  في المحافظات الأخرى دعاوى من ن�ساء على 

الدين وكارولين �سكر )2008(؛ رفيف ر�سا �سيداوي  انظر مثاًل: بي�سون )2010(؛ فهمية �سرف   1
.)2002(
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بموجب القانون 2014/293، يتعّين على المهتّمين توثيق وقوعها. الجدول ي�سير اإلى 
اأن الزوج قد يلجاأ اإلى تعنيف زوجته، مهما كان المذهب الذي يعتنقه اأو المنطقة التي 
ولد فيهما. وي�سير، اأي�سًا، اإلى اأن العنف قد يقع في اأ�سرة، �سواء كانت اأ�سول الزوَجين 
من المنطقة نف�سها اأو من منطقَتين مختلفَتين، �سواء ُولد اأ�سخا�سها في الطائفة المذهبية 

نف�سها اأو كانوا من طائفَتين مختلَفتين. 
اإلى ذلك، فاإن الّدعاء باأن الدين الإ�سالمي، بعك�س الدين الم�سيحي، مثاًل، ي�سّرع 
العنف �سد الزوجة وي�سّوغ له بـ“�سروط”، ويجعل �سرب الزوجة مقبوًل لدى الطوائف 
الإ�سالمية... هذا الدعاء ل �َسَنَد له في عّينتنا. من جهة ثانية، فاإن تواتر وجود اأفراد من 
الطائفتَين المارونية والدرزية على نحو يفوق ن�سبة وجودها في مجموع اللبنانيين، هذا 
التواتر ناجم عن خ�سو�سية العّينة التي َحَوْت اأفراداً من جبل لبنان – حيث ي�سكن اأفراد 
من هاَتين الطائفَتين بكثافة تزيد على كثافة ال�سكان من الطوائف المذهبية الأخرى. 
اإن النظر اإلى مذاهب هوؤلء المبحوثين ل ي�سمح لنا باأكثر من �سوغ الفر�سية التالية: 
الأزواج من كّل الملل والمذاهب، وبمعزل عن اإمالءات كتبهم ال�سماوية1، قد يكونون 

معّنفين اأو ل يكونون. تعنيف الزوج لزوجته م�ستقل عن انتمائه المذهبي. 

ثالثاً: علم وعمل
ن�سير اإلى اأن ال�سائع في الإدراك العام اأن �سرب الزوجة يحتكره رجال من الطبقات 
الأدنى، ومن الأدنى تعّلمًا وذوي المهن المتوا�سعة؛ لكن وجود اأكثر من حالة من فئة 
الرجال الحائزين على درجة علمية عليا اأو و�سطى، اأو ذوي المهن العليا، مثاًل، تنفي 
احتكار الرجال من الفئات القليلة العلم، اأو المتوا�سعة المهنة، للعنف الزوجي. ما يعني 
اأننا محتاجون للتدقيق في ما يعّده البع�س بديهيًا. الرجل الذي يلجاأ اإلى العنف يمكن اأن 
يفعل ذلك مهما كانت مهنته، ومهما كان م�ستوى تعليمه اأو نوعه، حتى يثبت العك�س. 
ويمكن تكرار القول بالن�سبة لتفاوت الم�ستوى التعليمي، اأو المهني، بين الزوَجين؛ واإذ 

الن�ساء في  �سورة  بالآية 34 من  ذا �سلة  لزوجته  تعنيفه  اإذا كان  الملتزم -  الم�سلم  فّواز -  �ساألنا  حين   1
العنفي مناٍف  اأن �سلوكه  العك�س من ذلك، كان يرى  قباًل، بل على  بها  لم ي�سمع  اأنه  لنا  تبّين  القراآن، 

لتعاليم الدين الإ�سالمي ول�سيرة النبي محمد. 



158

العنف الأ�سري

ي�سيع اأن المراأة العاملة بمهنة خارج – منزلية، اأ�سوًة بالزوجة ذات الم�ستوى التعليمي 
الأعلى من زوجها، ت�ستفّز الزوج بـ“علّو �ساأنها” ليكون العنف ن�سيبها؛ وذلك بعك�س 
المت�ساوي  التوّزع  يدح�سه  ال�سيوع  هذا  الجندرية،  اأدوارها  البيت” الملتزمة  “�ست 
اأن  وينبغي  مبحوثينا  زوجات  في مجموعة  والعامالت  البيوت  ربات  بين  )تقريبًا( 
اأي�سًا �سحيح: فاإذ افتر�سنا اأن المراأة – “�ست  اأي�سًا، للبحث. والعك�س  يخ�سع، هو 
البيت” – هي بال�سرورة فاقدة الحيلة وم�سطرة لقبول العنف، فاإن افترا�سنا محتاج، 

هو اأي�سًا، لمراجعة. 

ت�سمينات الختالفات 

لون  في محاولتهم الحثيثة لر�سم مالمح الرجل العنيف داخل اأ�سرته، كان الباحثون يتو�سّ
اإلى نتيجة تكاد اأن تكون نف�سها: اإن الرجل الذي يلجاأ اإلى العنف من اأجل حّل النزاع 
بينه وبين زوجته يمكن اأن يكون اأيّاًّ كان. ويق�سدون بذلك اأن هوؤلء يتوّزعون على كّل 
الفئات العمرية والطبقية والمناطقية والطائفية والتعلمية والمهنية، بل واأنماط ال�سخ�سية 
وال�سطرابات النف�سانية اإلخ من ت�سنيفات، فال “تتمّيز” واحدة من هذه الفئات عن 
الأخرى. وهذه نتيجة لم يكن مرّحبًا بها لأنها تمنع عنهم ما ي�سبو اإليه “العلم”: المعرفة 
الُمف�سية اإلى التنبوؤ. لكن هذه نتيجة توّفر معرفة ينبغي التوّقف عندها في المجالت 
القانونية والأمنية والنف�س اجتماعية؛ اأي في ما يطول اإلى المجالت التطبيقية لمناه�سة 
العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن. فهي تحظر على المعنِّف الركون اإلى موقعه الجتماعي 
القرار في  اأ�سحاب  اإلخ. ل�ستبعاد كونه معّنفًا من قبل الأ�سخا�س  والمهني والعلمي 
هذه المجالت. ويتعّين على اأفراد قوى الأمن، مثاًل، اأن يكونوا مدركين اأن الزوجة 
التي لجاأت اإليهم لل�سكوى من زوجها العنيف لي�ست كاذبة ول مفترية لأنه “من غير 
المعقول” اأن يكون “الطبيب المتخّرج من الجامعة العريقة المعروفة” )مثاًل( معنِّفًا. 
 – اإلى الأو�ساف الديموغرافية لالأزواج  النظر  لناها بنتيجة  التي ح�سّ المعلومات 
ممار�سي العنف على زوجاتهم – ل تفيد في التعميم ول في التنبوؤ؛ لكن ت�سميناتها 
كفيلة بجعل الأزواج موا�سيع �سكوى تعنيف، وكيفما توّزعوا على فئات العمر والعلم 
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بجعلهم  كفيلة  الت�سمينات  هذه  ال�سمات...  من  اإلخ.  والطائفة  والمنطقة  والعمل 
مت�ساوين اأمام القا�سي وعن�سر قوى الأمن والمر�سد الجتماعي؛ فال ي�سع المّتهمين 
الحتماء خلف النتماءات المختلفة، مهما عال �ساأنهم، لإنكار كونهم معنِّفين. كما 
اأن من غير المقبول وقوع الم�سكو اإليهم، من ق�ساة اأو قوى اأمن اأو مر�سدين اجتماعيين 
اإلخ.، تحت �سطوة المعتقدات والأفكار الرائجة التي تنّزه الأزواج من فئات معّينة عن 
ممار�سة العنف، فال يجوز اأن تكون ت�سخي�سات هوؤلء، ول قراراتهم، محمولة على 

قاعدة تنافي الواقع كما تظّهره الدرا�سات.
التعميم، لكنها تجيز  لة في هذا الف�سل من درا�ستنا ل تجيز  المعلومات المح�سّ

النفي بالتاأكيد: 
المّتهمون بممار�سة العنف �سد زوجاتهم يمكن اأن ينتموا اإلى اأية فئة اجتماعية – 

ثقافية فال ت�ستثنى فئات بعينها من الأزواج من تهمة التعنيف.
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في الت�سويغ1 للعنف: مت�سابهون

تمهيد

يختلف الرجال الذين قابلناهم – كما �سبق اأن بيّنا – في اأمور كثيرة لكنهم ي�ستركون في 
الت�سويغ للعنف الذي مار�سوه. وهو ت�سويغ ا�سترك فيه الذين اأقّروا ممار�سة العنف والذين 
اأنكروا القيام به، اأي�سًا. وَحَفَل الت�سويغ المذكور بغنى من الأق�سو�سات تداخلت فيها – 
كما هي حال كّل الأق�سو�سات – وفرة من النعوت والأو�ساف والم�ساعر والت�سريحات 

بالمواقف. في ما يلي الثيمات/المدارات themes التي ا�ستخرجناها من كالمهم.

 I 
العنف: اإنكار وتخفيف

ينكر الأزواج الذين قابلناهم، لغر�س هذه الدرا�سة، تعنيف زوجاتهم. وبع�سهم يجدون 
اأن ما فعلوه ل ي�ستحق الت�سمية، اأ�ساًل. هناك تناق�س �سارخ بين ما جاء في اّدعاء الزوجة، 

اأن الكلمة الأكثر تعبيراً عن المعنى المق�سود هي  “التبرير” justification مع  ال�سائع هو ا�ستخدام كلمة   1
“ت�سويغ” rationalization . تبرير م�ستقة من “بار” - اأي طّيب )ول يمكن للعنف اأن يكون طّيبًا(. اأما كلمة 

.excuse ت�سويغ، فم�ستّقة من “�سائغ”، اأي قابل لـ“البلع” دون اأن يكون طّيبًا - هو فقط مقبول كذريعة
(www.abeydounblog.wordpress.com) تو�سيح من اأحمد بي�سون
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المثبت في الوثائق القانونية الر�سمية )ن�سو�س الدعاوى اأو الإجابة عن ادعاءات الزوج، 
مثاًل(، وبين الكالم المر�سل في رواية الزوج لنا. وفيما نجد في تقرير الطبيب ال�سرعي 
وطبيعة  وحجمها  ومواقعها  ال�ساكية  الزوجة  اأ�سابت  التي  للكدمات  دقيقًا  و�سفًا 
الجروح وعمقها، ف�ساًل عن الأثر النف�سي عليها لدى معاينتها، فاإن الزوج يبقى على 
نكرانه لما جاء في هذه التقارير “جملًة وتف�سياًل”. وما يجعل الأمر اأكثر اإثارًة للحيرة 
هو تعّهد بع�س الأزواج الناكرين اأمام القا�سي، في جل�سة ال�ستماع الخا�سة التي ُيدعون 
اإليها، تعديل �سلوكهم العنفي والعمل على توفير العي�س الآمن والرعاية والإعالة لأفراد 

اأ�سرهم... وذلك بعد اإنكارهم ذلك ال�سلوك “جملًة وتف�سياًل”! 
باأنه ل يحق  – �سّد �سرب الزوجة؛ وهم ي�سّرحون  ا�ستثناء  – دون  كل الأزواج 
للزوج اأن يوؤّدب زوجته. والمتهم الوحيد الذي اعترف ب�سرب زوجته و�سّبب لها اأذًى 
ج�سديًا بالغًا – وهو الأ�سغر �سنًا والأحدث زواجًا من بين المبحوثين... هذا الزوج 
يخجل من كونه قد عّنف زوجته. هو قد توّقف عن ذلك، ل لأنه اختبر عقم العنف في 
حّل النزاعات بينهما فح�سب، اإنما لأنه وجد اأن العنف غير لئق برجولته ودليٌل، ل 
يخطئ، على خلٍل فيها. وهو يلتقي، بذلك، مع المعنَِّفين “المعترَفين” في العّينة اللذين 
يخ�سعان، من تلقاء نف�سيهما، للعالج النف�سي �سعيًا للتخّل�س من العنف. هوؤلء الثالثة، 
واإن وجدوا في �سائقتهم النف�سانية ذريعة لعنفهم، اإل اأنهم “غير فخورين” باأنف�سهم، 
ويجدون في عنفهم على زوجاتهم، اأو على غيرهن من النا�س، عّلًة جّدية في �سلوكهم 
الن�ساء. ويترك �سلوكهم  المت�ساِوق مع معتقداتهم، عامًة، ول مع مواقفهم من  غير 
العنيف م�ساعر من الأ�سى في نفو�سهم واأحا�سي�س بالذنب يحيلونها اإلى عجزهم عن 
�سبط اأنف�سهم واإلى �سعف في رجولتهم. هوؤلء يرغبون في تجاوز ال�سلوك العنفي، 

وقد قطعوا، وفق ت�سريحاتهم، �سوطًا في م�سارهم اإلى غايتهم. 
ينكر المّتهمون الذين نالوا حكمًا بـ“منع التعّر�س” لزوجاتهم، اإذاً، التهمة. وذلك، 
ال�سرعيين. وحين  الغالب، بتقارير من الأطباء  اأقوال زوجاتهم المدّعمة، في  برغم 
تحوي �سكاوى الزوجة التعنيف المعنوي اأو النف�سي اأو القت�سادي، يقف المعنيون 
بال�سكاوى هذه موقفًا جازمًا: ل وجود لهذه الأنواع من العنف. العنف يكون ج�سديًا 
اأو ل يكون. اأما التبادل الكالمي بين الزوجين، كيفما كان م�سمونه اأو حّدته، فهو – 
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وفق ما يرون – من “طبيعة الأمور”، ول ي�ستدعي التوّقف عنده. وهو حّجة �سعيفة 
في المحاكم ويجري اللجوء اإليها من الن�ساء “الكيديات” لأنهن ل يملكن حجًة فعلية 

�سد اأزواجهن.

لكن كيف يف�ّسر الأزواج �سكاوى زوجاتهم؟ 

يقول خليل: “كّل الأزواج ي�سربون زوجاتهم؛ لكن ينبغي التمييز بين اأنواع ال�سرب. 
اأنا لم اأ�سرب زوجتي باآلة حادة ’ل �سمح اهلل‘... اأنا اأ�سفعها فقط حين تجادلني وتبحلق 

في عينّي... لكنها تجعل من كّل �سفعة ف�سيحة”.
يقول نزار: “اأنا �سددُت اأذنها... فهي كانت تخونني على فرا�سي عبر الوات�س اآب. 

فاجاأتها وهي تناجي �سابًا بعمر ابنها واآخر مطّلقًا �ستينيًا... ماذا بو�سعي اأن اأفعل؟”.
يقول نعيم: “ل اأ�سرب زوجتي حين ت�ستفّزني، بل اأ�ستوعبها”؛ لكنه اعترف باأنه 
حين ُي�ستَفّز يرّد بعنف... وهي البادئة دومًا. “اإذا �سربْتني بالقنينة، مثاًل، اأرّد ال�ساع 

بالمثل... لكنني اأ�سرب الحائط اأو البالط”. 
يقول جورج: “اأق�سم على الم�سحف وعلى الإنجيل اأنني لم اأ�سرب زوجتي ول 
اأولدي...”. وحين ُي�ستَفّز ي�سرب راأ�سه بالحائط اأو يك�ّسر اأثاث البيت وموجوداته، 
ثم ي�ستري بدياًل لها اأف�سل من المك�سورة... وحين يغ�سب من اأحدهم )ل من اأفراد 
اأ�سرته فح�سب(، ينزوي وحيداً ويبكي”... وحين قالت له زوجته اأن “ل حقوق زوجية 

له عليها”، �سرب راأ�سه بالحائط مّرتين. 
ينكرون ال�سرب الج�سدي؛ لكن كيف ح�سلت زوجاتهم على التقارير من الأطباء 
ال�سرعيين والتي ُتبّين، كما �سبق اأن اأ�سلفنا، عنفًا �سديداً واقتراحات بالتعطيل عن العمل 

تمتد لأيام عديدة؟ 
لدى �سوؤالنا عن اآثار العنف على ج�سدها الواردة في تقرير الطبيب ال�سرعي، بّرر 
جميل وجود كدمات على ج�سم امراأته باأنها ح�سلت ب�سبب ارتطامها باأثاث المنزل. 
اأم�سح  “فيما كنُت  اأزرق؟” فكانت تجيبه:  “لماذا )محيط( عينك  واأنه كان ي�ساألها 
بالط البيت، ا�سطدمُت بالأثاث”؛ فيقول لها: “انتبهي حبيبتي، لأن ب�سرتك بي�ساء”. 
اأما نزار فلديه اأق�سو�سة اأكثر اإر�سانًا elaborate. هو يّدعي اأن زوجته، ومنذ �سدور 
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القانون 2014/293، تخطط لالإيقاع به. فكانت، بناًء على تعليمات من اأختها العليمة 
اأو هي ت�ستخدم  بالقانون، ت�سرب نف�سها وتعمل على ت�سوير المواقع التي �سربتها، 
ال�سرعي  الطبيب  على  وتعر�سها  من ج�سمها  اأجزاء  على  والأحمر  الأزرق  التلوين 

لتح�سل منه على تقرير طبي كفيل باإدانته.
يقول عادل رداً على �سوؤالنا حول ال�سورة الفوتوغرافية المثبتة في تقرير الطبيب 
اأرها يومًا على هذه ال�سورة... ربما �سربت نف�سها ثم  اأنا لم  اأدري.  “ل  ال�سرعي: 

�سّورت نف�سها”. 
وزوجة يا�سر التي تركت بيتها �سابقًا، احتجاجًا على �سرب زوجها لها، ا�سترطت 
عليه لدى عودتها اأن يوّقع لها وكالة ت�سمح لها بالمبادرة اإلى تطليق نف�سها بالنيابة عنه 
لت  اإذا �سربها مرة ثانية... قال اأمام القا�سي ال�سرعي: “وماذا لو �سربت نف�سها وح�سّ
تقريراً طبيًا مّدعيًة اأنني اأنا الفاعل؟”؛ ولدى ا�ستف�سارنا عن اإمكانية فعلها ذلك، اأجاب 

اأنه يعرف زوجته جّيداً، فهي قد تذهب اإلى اأبعد من ذلك كي تنال مبتغاها. 

عنف متبادل وقهري

ويّدعي المبحوثون اأن عنفهم اإنما هو رّد على عنف با�سرت به زوجاتهم:
اأجل تهدئتها دون جدوى. فهي حين  بها من  اإنه حاول، مم�سكًا  يقول جميل 
اأم�سكته بقمي�سه، اأم�سكها بذراَعيها، فتركت اأ�سابعه اأثراً على ذراَعيها. وهو ما زال 
محتفظًا بالقمي�س الذي �سّدته وقّطعت اأزراره – برهانًا على العنف الذي مار�سته هي 

عليه. 
العا�سفة  اإن�سانة مثل  تفعلي حين تهجم عليِك  اأن  بو�سعِك  “ماذا  ويقول عادل: 
وتدفعِك... األ تدفعينها دفاعًا عن نف�سك؟ الدفع لي�س �سربًا. هناك فرق بين اأن ت�سّدي 

�سعر امراأة واأن تلكميها واأن تدفعيها عنك كي ت�سّدي هجومها عليِك”. 
وتبريراً لواقعة عنفية يقول نزار: “هي دفعتني فدفعتها بالمثل... اأنا لم اأ�سربها”. 

وي�سف منير حادثة العنف الكبرى التي اأّدت اإلى انف�ساله عن زوجته حين التقيناه، 
فيذكر اأن العنف بداأ كالميًا بال�ستائم المتبادلة، ثم �سربته ف�سربها، فدفعته ليقع اأر�سًا 

وت�سيل من راأ�سه الدماء اإلخ. 
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زوجة فّواز تم�سي في مجادلته كي ل تبدو وكاأنها تتنازل اأمامه، الأمر الذي ُيف�سي 
اإلى حالة من العنف المت�ساعد... يطلب اإليها اأن تهداأ، لكنها “ل تفهم”، فيبداأ ال�سرب. 
في معظم هذه الروايات يبدو العنف وكاأنه خارج �سيطرة المعّنف، اأي اأنه مدفوع 
باآلية م�ستقّلة عن فاعله. هو يقع على الزوجة تمامًا كما يحدث للرجل؛ بل اإن الزوجة 
ت�ستدعيه، فال يعدو الرجل اأن يكون م�ستجيبًا على نحٍو قهري لمثير تتبعه، بال�سرورة، 

هذه ال�ستجابة البافلوفية. 

حادثة كبرى / عنف م�ستمر

في ن�ّس “طلب الحماية” التي تقّدمت بها اإلى المحكمة، تّدعي الزوجة اأن العنف 
الحفاظ  بدافع  الزواج، واأن �سكوتها عنه كان  بدء  الواقع عليها دائم وم�ستمر منذ 
الحماية راهنًا هو ت�ساعد ذلك  اإلى طلب  بها  اأ�سرتها، واأن ما حدا  على اجتماع 
على حياتها وحياة  يمّثل خطراً  بالإمكان تحّمله، وبات  اإلى درجة ما عاد  العنف 

اأولدها، اأحيانًا. 
رواية الأزواج، واإن اأ�سارت اإلى اأزمات م�ستمّرة اأو اإلى �سمات متجذرة في الزوجة 
عاملة على توليد الأزمات، فاإن الهدف من �سردها كان الإعداد للكالم عن حوادث 
متقّطعة من العنف تتّوجها، في العادة، حادثة كبرى، اأو اأكثر، اأّدت اإلى هروب الزوجة 
من البيت اأو اإلى طردها منه اأو هي دخلت الم�ست�سفى اأو جاء اأهلها و“ا�سترجعوها” 
اإلخ. هذه الحادثة تروى، في العادة، بعناية �سديدة وتراعى فيها التفا�سيل بدّقة، وذلك 
بهدف تقديم رواية بديلة ونافية لرواية الزوجة، التي �سّوغت فيها الزوجة تقديم “طلب 
اأو رواية ال�ساهد على  الحماية”. فيكون الهدف من روايتها تكذيب رواية الزوجة، 

الحادثة، بح�سب الحالة. 
ويميل الأزواج المّتهمون اإلى ن�سيان بع�س حوادث العنف التي ذكرتها زوجاتهم 
اأو  �سنة  الحادثة، م�سيفين  ِقَدم  اإلى  ن�سيانهم  التي تقّدمن بها؛ ويعزون  الدعاوى  في 
�سنتين اإلى تاريخ حدوثها، ويعّبرون عن ده�ستهم لتذّكر زوجاتهم تفا�سيلها. واإذ تكتظ 
اأق�سو�ساتهم بالتفا�سيل، يفتر�س ال�سامع اأن ن�سيانهم اأو تذكّرهم لحدث معّين انتقائي، 
الن�سيان، بح�سب  اأو يتوارى في  اأو تف�سياًل معّينًا يبقى حيًا في ذاكرتهم،  واأن حدثًا 
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وظيفته في �سياق ال�سرد: يعزز موقفهم اأو يبّخ�س من موقف زوجتهم، بح�سب الحالة. 
العنف  “ن�سيان” الرجال تعنيفهم لزوجاتهم ناجمًا عن نكران �سفة  وقد يكون 
عن التعنيف المعنوي والنف�سي والكالمي اليومي، فيما تعي�س زوجاتهم هذه الأنماط 
منه باأ�سى �سبيه بذلك الناجم عن العنف الج�سدي، الأمر الذي يبقيه في ذاكرتهن مّدة 

اأطول زمنيًا.
اأخيراً، وفي ت�سويغهم لعنفهم، اأو من اأجل تعزيز نفيه عن ممار�ساتهم، ينحو الأزواج 

لإعالن انتماءاتهم اإلى جماعة ت�سمح بالعنف اأو تمنعه:
عاد  ي�سرب زوجته،  لأنه  والأ�سف  بالذنب  ال�سعور  من  قلياًل  اأبدى خليل  حين 
ليوؤّكد اأن مجتمعه البيروتي ومحيطه العائلي يفتر�سان وجوب تح�سيل حقوقه كزوج، 

وممار�سة �سلطته كـ“رجل”. 
الن�ساء ي�سكتن عليه  “كل الرجال ي�سربون زوجاتهم” واأن كّل  اأن  ويوؤّكد عادل 

)با�ستثناء زوجته الف�سائحية(. 
اإلى مذهبه الذي يجعل  في معر�س نفيه ممار�سة العنف على زوجته، يحيلنا نعيم 

اهلل، ل الزوج، محا�سبًا الزوجة على اأخطائها. 

 II
الزوجة ت�ستدعي العنف

الزوجة

– يحملون في دواخلهم خيبة  اأّي واحد منهم  – ودون ا�ستثناء  الرجال الأحد ع�سر 
عميقة تجاه زوجاتهم. كلٌّ منهم تزّوج امراأًة ما لبثت اأن انقلبت اإلى “اأخرى”، اأو قل 

اإّن كاًل منهم تزّوج “ت�سّوراً” لمراأة لم تت�سّبه الزوجة الواقعية بها.
هي كانت، حين اختاروها �سريكة لهم، طّيبة، لكنها تحّولت اإلى �سّيئة، بل �سريرة. 
وفي جعبة هوؤلء وفرة من الأو�ساف والألقاب وال�ستعارات والت�سابيه لر�سم �سور 

لن�ساء �سيئات ابتالهم القدر ب�سراكتهن محِبطًا، بذلك، تْوقًا اإلى نعيٍم مرتجى. 
عن  م�سوؤولت  زوجاتهم  كون  على  التاأكيد  على  المبحوثون  الأزواج  ُيجمع 
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اتجاهاتهم العنفية. وهم ي�سفون علاًل في ن�سائهم كانت وراء الماآزم التي يعي�سونها. 
هذه العلل كانت، وفق ما روى بع�سهم، متجّذرة في �سخ�سياتهن )بل في الأ�سر التي 
ن�ساأن فيها(، ويلومون ذواتهم لأنهم كانوا غافلين عنها لدى تحديد خياراتهم؛ لكن 
اأكثرهم يحيل م�ساوئ زوجاتهم الم�ستجّدة اإلى تبّدل في الأحوال نجم، في الغالب، 
من تراجع في نوعية الحياة ال�سابقة، كتراجع قدرة الزوج على الإعالة، مثاًل. اأو يحيلونه 

اإلى حادث في مجرى حيواتهم الزوجية حّور طريقها، كخيانة الزوجة مثاًل.

زوجتي لي�ست امراأة

ولعّل ال�سفة الأكثر تواتراً، اإن في و�سف الزوجة اأو في نعت �سلوكها، كانت كونها 
“لي�ست امراأة”. هي لي�ست امراأة على خلفية ت�سّوراتهم لالأدوار التي يفتر�س اأن توؤّديها 
وال�سمات الأنثوية التي يتعّين عليها التحّلي بها. وهي اإما مهملة تمامًا لتلك الأدوار، اأو 
هي انتقائية في اإهمالها، لكن اإهمالها يطول، في اأكثر الحالت، اإلى اأدوارها الأ�سا�سية: 

ربة منزل اأو اأّم اأو �سريكة جن�سية. 
هي ربّة منزل مهملة: 

“هي ل تفعل �سيئًا بحجة اأنها تعمل في مهنة خارج المنزل. هي ت�سكن فندقًا من 
’�سبعة نجوم‘ لأن اأمي واأختي تقومان الأعمال المنزلية” )نزار(. 

اأو: هي بدون خيال. ل تزال تطبخ، منذ بداية زواجهما، و�سفات الطبخ نف�سها 
)فّواز(.

اإعداد وجبتي، فاأ�سطر لالأكل  اإن �ساءت، لكنها تماطل في  اأو:هي طباخة ماهرة 
لدى اأمي اأو دليفري )�سمير(. 

اأو: لن ت�سّدقوا كم هي مهملة لبيتها بحجة درا�ستها ثم بحجة كونها امراأة عاملة 
)يا�سر(. 

اأو: هي قديرة ونظيفة اإلى حّد الو�سو�سة، لكنها ل تعتني بغذائي فاأ�سطر اإلى طلب 
دليفري لوقعات ثالث )منير(.

اإلى الزوجات العامالت منهن، خا�سًة، لكن لي�س  اإلخ من تذّمرات ي�سل رذاذها 
ح�سراً. 
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ال�سريكة الجن�سية، فال  تُعْد توؤّدي( دور  وهي لي�ست امراأة، لأنها ل توؤّدي )اأو لم 
ت�ستجيب لطلباته ول تبذل جهداً في جذبه جن�سيًا:

لم تعد، بعك�س الحال �سابقًا، ت�ستجيب لدعواته الجن�سية بحجج مختلفة )منير(.
تمنع عنه نف�سها بحجة تراجع رغبتها الجن�سية بعد ا�ستئ�سال رحمها )جورج(. 

اأفعل؟”  اأن  “اإنني باردة جن�سيًا )بح�سب ت�سخي�س الطبيب( فماذا ي�سعني  تقول: 
)جان(.

عالقتهما الجن�سية لم تكن يومًا مر�سية، فهي ل تالطفه كما تفعل الن�ساء مع اأزواجهن 
ما اأّدى اإلى نفور متبادل )عادل(. 

تهجر غرفة نومهما لأدنى �سوء تفاهم بينهما وت�سّمي ال�ستجابة جن�سيًا له اختزالها 
اإلى جارية )يا�سر(. 

هما جاهالن بالجن�س، وحين طلب اإليها محاولة تح�سين عالقتهما ادّعت اأنها غير 
مهتمة لأنها مكتفية جن�سيًا بحالها، ولكل واحد منهما طريقه في هذا المجال )فّواز(. 

ول هي اأّم �سالحة، فال ت�سّكل اأمومتها اأولوية في حياتها، كما ينبغي اأن تفعل:
تركت ابنها في عناية امراأة ل تحمل كفاءة علمية )لي�ست حادقة مجازة( من اأجل 
ح�سور محا�سرات في الجامعة. والحادثة الكبرى العنفية بينهما �سببها �سربها لر�سيعها 

لحّثه على النوم )�سمير(.
هي واإن كانت تقوم بواجباتها الأولية تجاه ابنها: اأكله ونظافته وتعليمه، لكنها تق�سو 

عليه جداً وت�سربه �سربًا �سديداً. وهذا من اأ�سباب الخالفات والعنف بينهما )منير(.
التا�سعة م�ساًء  الريا�سة، فال تعود قبل  البيت بحّجة عملها وممار�ستها  تغيب عن 

وتترك العناية بابنتيها للخادمة ولأمه )جان(. 
كانت، حين نت�ساجر، تترك البيت ول تاأخذ الأولد معها )يا�سر(. 

لو كانت تحب ابنتها فعاًل، لقبلت اأن نبقى اأ�سرة موحدة من اأجل اأن تتزوج ابنتها 
زواجًا موفقًا... هل يقبل اأب اأن يزّوج ابنه بفتاة من اأ�سرة مفككة؟ )عادل(. 

غير قديرة على تربية اأولدها و�سبطهم؛ الأمر الذي ي�سطره اإلى اأداء دور الحكم 
بينها وبين اأولده، ليبدو وكاأنه اأب لأربعة اأولد ل لثالثة )فّواز(.

بل اإن بع�سهم ي�سّك في تمّتع زوجته بغريزة الأمومة اأ�ساًل: في تلميح اإلى ال�سّك 
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اأنها بكت حين علمت اأنها حامل للمرة الثانية.  اأّمًا. اأخبرنا نزار  برغبتها في تكون 
)نزار( 

زوجتي هي “الرجل”

ويكامل عدم تحّلي زوجاتهم ب�سمات الن�ساء، اإطالق �سفة الـ“رجل” عليهن.
“اأنا متزّوج برجل؛ بل اإن قوتها ت�ساهي قوة رجّلين... حين تدخل الغرفة يبدو لك 
وكاأن عا�سفة اجتاحتها... �سوتها عاٍل ومرعب”. وفي م�ساداتهما “يعرق ج�سمه” 

خوفًا منها )عادل(. 
لكن ما يق�سده عادل واآخرون يتجاوز القوة الج�سدية وال�سوت العالي، اإلى �سلبهم 
�سلطة التفّرد في اتخاذ قرارات الأ�سرة مترافقًا مع “حرمانهم” حّقهم “الطبيعي” في 
اإعالء راأيهم على زوجاتهم، الأمر الذي يختبرونه بو�سفه تعّديًا على رجولتهم واإ�سعافًا 

لها: 
اأخواتها  وكل  اأّمها  ن�ساء.  ورجالها  رجال  ن�ساوؤها  بلدتها؛  في  معروفة  “عائلتها 

م�سيطرات على اأزواجهن. وزوجتي تم�سي في ركابهن” )عادل(. 
“لم يعد للرجال هيبة في اأيامنا”. اأم زوجته، وكذلك جدتها لأمها وكل عائلتها، 
معروفات بكونهن م�ستبّدات باأزواجهن، لكنه افتر�س اأن زوجته، التي ت�سغره بع�سرة 
اأعوام، يمكن تن�سئتها “على يديه” لتكون خالف ذلك؛ لكن �سرعان ما تبّين له اأنها 
تتخذ قرارتها دون العودة اإليه، ول تقيم لراأيه ح�سابًا. تت�سّرف كاأنها هي الرجل وكاأنني 

اأنا المراأة )“األب�س التنورة”(. )�سمير(
اأمور  بزمام  زوجته  فاأم�سكت   ،major depression الأكبر  الخور  فري�سة  وقع 
في  اإرباكًا  اأحدث  الذي  الأمر  القرارات،  اتخاذ  مهّمة  نف�سها  وخّولت  الأ�سرة 
لو  “�سعفه/مر�سه”.  ب�سبب  به  تقوم  ما  معار�سة  على  يقَو  لم  فهو  دوره كرجل، 
اأوقعته  التي  التبذيرية  ميولها  ب�سّدة  قد رف�س  لكان  لياقتها،  بكامل  كانت رجولته 

الديون. )منير( �سرك  في 
اأعد اأجروؤ على �سربها. جعلتني اأبدو وكاأنني ’هّر‘... بتُّ اأخاف منها، فهي  “لم 

تتحّداني اأن اأ�سربها وتهددني بالق�ساء”. )خليل(
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... واأنا “امراأة”

وياأخذ �سعور الزوج باأنه �ُسلب موقعه كرجل اأذية كبرى في نف�سه حين ي�سطر اإلى اأداء 
دور المراأة بدياًل عن زوجته، ب�سبب تقاع�سها عن اأدائه:

“اأ�سبحُت اأنا المراأة وهي الرجل. اأنا اأعتني بابننا واأ�ستيقظ لياًل لمداراته وهي تنام 
في الغرفة الثانية”. )�سمير(

الليل  اأق�سي  ينام، ثم  ابننا حتى  اأ�سطر لمجال�سة  لياًل واأنا  العمل  اإلى  “هي تذهب 
وحيداً اأنتظرها حتى تعود منت�سف الليل محرومًا من �سحبة الرا�سدين – الأقران. ما 

عدُت قاباًل بذلك”. )منير(
ال�سغيرين في غيابها؟ اأنا؟ اأنا م�ستعد  بالطفلين  يعتني  من  تعمل.  اأن  ت�سترط  “هي 

لأعمل اأكثر من دورة عمل في اليوم وتبقى هي ’ملكة‘ بيتها”. )جورج(

واأدوار اأخرى

اأدائها الأدوار الجتماعية المر�سومة  اللوم على الزوجة ب�سبب عدم  اإلقاء  ول يقت�سر 
لها، بل يتوّقع هوؤلء الأزواج اأن ت�سّد ثغرات، طارئة اأو م�ستديمة، اإن في �سخ�سيتهم 

اأو في اأدوارهم: 
“اأنا اأخطاأُت؛ لكن األ يفتر�س بالزوجة اأن تكون ’اإ�سفنجة‘ تمت�س اأخطاء زوجها؟”. 

)�سمير(
اأزواجهن”،  �سرب  على  ي�سكتن  الن�ساء  لكن  زوجاتهم؛  ي�سربون  الأزواج  “كل 

بعك�س زوجته ذات ال�سوت العالي “الف�سائحية”. )خليل وعادل(
اأنه هو  تبلغهم  لم  اأبيها. ولما  بميراث  اأخوتها  اقترح على زوجته عدم م�ساركة 
�ساحب القتراح، عّد ذلك تقلياًل من اعتباره كزوج غير طامع بميراثها، وفّوتت فر�سة 
اإبراز �سهامته وكرمه اأمام اأهلها – كما ينبغي لزوجة مخل�سة لزوجها اأن تفعل. )جميل(

مر�س وتراجعت قدرته على اأداء دوره كمعيل؛ بدل اأن نقوم برعايته ودعمه – كما 
ينبغي للزوجة اأن تفعل – تمّردت عليه وو�سفته، اأمام اأهله، باأنه لم يعد رجاًل. )منير(
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ف�ساحة في عزو ال�سمات 

يذهب الباحثون في علم النف�س الجتماعي اإلى التاأكيد على اأن العدائية تجاه �سخ�س ما 
ي�سبقها ت�سّور في ذهن المعتدي مبّخ�سًا لمو�سوع عدائيته، بل ُم�سْيطنًا له اأحيانًا؛ وذلك 
من اأجل توفير ذريعة مقبولة لتلك العدائية اأمام “�سميره” واأمام الآخرين. اإذ كيف يبّرر 

المعتدي لنف�سه ولالآخرين عدائيته تجاه �سخ�س طّيب الخ�سال؟
وفي معر�س ذّم الزوجات، ينطلق ل�سان الأزواج في عّينتنا بغزارة، باأو�ساف عارية، 

اأو بال�ستعانة باأق�سو�سات “معّبرة”، فهي: 
خائنة واتكالية ومبّذرة وكاذبة و�سارقة و�سّكاكة وطّماعة. )عادل(

وقحة و�سّتامة وف�سائحية. )خليل(
خائنة واتكالية ومبذرة وتفتقد غريزة الأمومة. )نزار(

محبة للمال وخائنة واتكالية، بل عاهرة. )نعيم(
باهتة وغير طموحة وا�ستفزازية. )فّواز(

اإلخ من �سفات طّوروا معانيها، ودّققوا في �سوغها، ورووا لنا اأق�سو�سات كثيرة 
لتاأكيدها. 

الالفت اأن عدداً من الأزواج نعتوا زوجاتهم ب�سفات تحيل اإلى اأمرا�س نف�سية اأو 
ا�سطرابات في ال�سخ�سية. وذلك في �سياق “�ستمهن” اأو تبخي�س قيمتهن. هم دعموا 
باأق�سو�سات ت�سف تلك الأمرا�س وال�سطرابات، وعّززوها بت�سمية  اأمامنا  اأقوالهم 

العقاقير التي يتناولنها، وبذكر اأ�سماء الأطباء النف�سيين الذين يعالجونهن. 
ان�سغل نعيم باإثبات كون زوجته م�سطربة نف�سيًا. فهي تتناول عقاقير عالجًا لو�سعها 
التي تدّر�س فيها قد  اأن مدّر�سة محترمة وكبيرة في ال�سن في المدر�سة  الع�سبي، كما 

اأ�سّرت له اأن زوجته ف�سامية ومه�سترة. 
وعلى �سبيل ال�ستم يدعو جان زوجته بـ“الهبلة” و“المري�سة” وبـ“المراأة المه�سترة” 
اأموراً  “عّلموها”  الذين  النا�س  من  وغيره  محاميها  ِقَبل  من  للخديعة  تعّر�ست  التي 
انف�سالها عنه  ب�ساأن  الخاطئة  اإلى محاذير �سلوكاتها وقراراتها  ينّبهوها  خاطئة، ولم 

وح�سانتها لطفلَتيها. 
اأما جورج فيوؤّكد لنا اأن زوجته “تتعاطى دواًء لالأع�ساب” ويطلب اإجراء التحقيق... 
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اإعادة  وتعيين طبيب اأع�ساب للك�سف عليها كونها ل تعي ماذا تفعل...”، واإلزامها 
الأولد اإلخ. 

ي�سبح  لزوجاتهم،  الأزواج  يعزوه هوؤلء  الذي  النف�سي  ال�سطراب  فاإن  هكذا، 
وح�سنهن  دعمهن  بدل  وذلك،  �سّيئات.  زوجات  لكونهن  واإثباتًا  وعيبًا  “و�سمًة” 
وتوفير العناية لهن من اأجل م�ساعدتهن على التعامل معه – عند وقوعه فعاًل... كما 

يجدر بال�سريك المحّب اأن يفعل. 

الزوجة الماأمولة 

اأو�ساف الزوجة الماأمولة  خالفًا للف�ساحة وال�ستطراد في و�سف الزوجة، جاءت 
مخت�سرة. هذه الأو�ساف جاءت م�ستجيبة لحاجات ورغبات اآنية ذات �سلة بالأزمة 
التي يعي�سها هوؤلء الأزواج حاليًا. وكما هو متوّقع، ح�سرت اأ�سداد الزوجة الحالية بقوة 
بين هذه ال�سفات؛ فمن عانى من خيانة زوجته الحالية، يرغب في زوجة مخل�سة، ومن 
كانت زوجته متمّردة �سي�ستبدلها اإذا تزّوج مرًة اأخرى بواحدة مطيعة و“ل تجادل”. 
ومن كانت زوجته ل توؤّدي اأدوارها الن�سائية على الوجه المفتر�س اأراد �سريكة جن�سية 
ن�سطة )مغناجًا وي�سعها اإثارته( و/اأو اأمًا ملتزمة )ُتعلي م�سلحة زوجها واأولدها على 
م�سلحتها( و/اأو ربة منزل توؤّدي دور العناية به وبغذاء الأ�سرة و�سيانة عي�سها اليومي. 
اأما من كانت زوجته من غير مّلته اأو محيطه الجتماعي ف�سيتزوج، بعد اأن يطّلق/
الثقافية الجتماعية، ولن يكّرر تجربة  اأو طبقته  اأو من بلده  ينف�سل، فتاًة من مذهبه 
المغامرة اإلى اأر�س غير معروفة منه اأبداً. وعلى العك�س من ذلك، من تاأّذى من قوانين 
طائفته القا�سية، �سوف يتحّول اإلى طائفة اأكثر رفقًا بالرجال ويتزّوج من بناتها. ويحمل 
الرجل”.  “عك�س  الماأمولة يجزمون بكونها  للزوجة  الرجال، عامًة، �سورة  هوؤلء 
اأنه رغب بهجر الن�ساء نهائيًا! في ما يلي  وواحدهم تاأذى من زوجته الحالية لدرجة 

بع�س تلك الأو�ساف:
اإلى  “مغناج وحنونة و�ست بيت... خالف ذلك تتحّول  اأن تكون  على الزوجة 

رجل”. )نعيم(
“خلوقة وتلتزم بيتها وم�ستعدة لأن تخدمني وتحترمني وت�سون عر�سي”. )جورج(
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“مطيعة دون جدال”. )خليل(
“مغناج وطموحة واجتماعية وذات �سدر عارم”. )فّواز(

وينفرد منير من بين الرجال بو�سف زوجته الماأمولة ب�سفات مطابقة تمامًا ل�سفات 
زوجته الحالية، بالرغم من اأنهما في طريقهما اإلى الطالق. هو يريدها “جميلة وقوية 

ومثقفة ومنفتحة على ق�سايا المجتمع ولديها ح�سور باعث على الفخر”. 

 III 

�سورة الزوج بري�سته

القناع الأثير

– في و�سف زوجاتهم و�سلوكاتهن بو�سفهن  بيّنا  اأن  – كما �سبق  ا�ستر�سل الأزواج 
اأ�سمل واأكثر  اأجل �سورة  التي تع�سف بالثنائي وبالأ�سرة؛ لكن، من  للماآزم  م�سدراً 
اأي�سًا. وير�سم الزوج �سورة  اأنف�سهم  التعريف عن  جالًء لأحوالهم، ارتاأى الأزواج 
ذاته لتدح�س مالمح ال�سورة الكامنة خلف كالم زوجته في الدعوى )اأو الدعاوى( 
التي تقّدمت بها وفي الوثائق التي تدعم بها اأقوالها. ودافعه اإلى ذلك ترميم “قناعه” 

his persona التي عملت الزوجة على ته�سيمه. اأكثر الأزواج من�سغلون بهذه الأقنعة.

يقول خليل: زوجتي ف�سائحية؛ كّلما ت�ساجرنا فتحت باب البيت و بداأت بال�سراخ 
كي ي�سمع الجيران، وكّلما �سفعتها ا�ستكتني لدى المخفر. 

ة. وهو م�ستاء جداً من  اأما �سمير فعّبر عن خ�سيته من الف�سائحية اأمام اأهله، خا�سّ
حماته التي طلبت اإليه اأن يتقّدم وجهاء عائلته بطلب يد ابنتها مّرة ثانية )اإثر تركها البيت 
“كي تتردد في المّرة  احتجاجًا عل عنف زوجها(. تعرف نقطة �سعفه، فتقول له: 

المقبلة، حين يعّن على بالك �سربها”. 
وجان، الحري�س على �سمعته، منزعج من تقديم زوجته “طلب الحماية” �سده في 
المحكمة. والإزعاج الأكبر بالن�سبة اإليه واإلى اأبَويه كان ت�سويه �سمعته؛ فهو �سخ�س له 
مركزه وقيمته الرفيَعين في المجتمع. وته�سيم �سورته �سينعك�س بال�سرورة على موقع 

بنَتيه. هو يرى اأنه يتعّين على زوجته الحفاظ على �سورته من اأجل بنَتيها. 
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وما يزعج نعيم هو الت�سويه الذي لحق ب�سورته وب�سمعته بين النا�س، جّراء الدعاوى 
اأ�سدقائه ومعارفه الكثيرين الذين  التي تقّدمت بها زوجته �سّده. فهو معروف بين 
ي�سفهم بـ“عزوته الكبيرة” بو�سفه َحَكمًا ي�ست�سيرونه في البحث عن حلول لم�ساكلهم. 

وهو و�سف الزوجة التي كان يتمّناها بتلك التي ت�سون عر�سه خارج البيت.
ولدى و�سفه للمراأة التي كان ياأمل اأن تكون �سريكته اختار جميل �سفة اأولى: اأن 

تحترم زوجها اأمام النا�س. 

تقدير الذات 

يرى اأكثر الرجال ذواتهم في ال�سورة التي تعك�سها زيجاتهم لهم. وذلك مدعاة لالأ�سى 
التي  دائمًا، لكنها باعثة على الحيرة حين تكون هذه ال�سورة مختلفة عن ال�سورة 

ر�سموها لذواتهم، اأو عَك�سها لهم محيطهم العائلي والمهني. 
جميل، المهتّم بال�ساأن العام، والحزبي الذي انُتخب لمن�سب قيادي فيه والم�ست�سار 
لدى كاهن الرعية اإلخ. وغير ذلك من المواقع العاّمة... يبدو غير مكتٍف باإنجازاته لأنها 
لم تجلب له اعتباراً لدى زوجته واأهل زوجته واأولده الذين يتجاهلونه، ول يقيمون له 

اعتباراً في تقرير اأمور اأ�سا�سية في حيواتهم. 
لماذا  لها حاجياتها...  اأ�سرته ويوؤّمن  يزال يخدم  المطرود من منزله، ل  عادل، 
يفعل ذلك؟ لأنه، وفق ما و�سف نف�سه، “حمار وغبّي”. وزوجته ت�سّهر به لدى النا�س 
وتقول اإنه خائن وبخيل. يقول اإنه بات “بدون اإرادة” يت�سّرف كاأنه “منّوم مغناطي�سيًا” 
فين�ساع لأوامر زوجته لياأمن �سّرها ولتح�سيل بع�س الهدوء. زوجته وجدته مو�سوعًا 

قاباًل لالبتزاز فاأمعنت في ابتزازه.
وفخور  وباإنجازاته  ب�سكله  معجب  فهو  ذاته؛  عن  م�سرقة  �سورة  جان  يحمل 
باأ�سوله العائلية وواثق باأحكامه على زوجته وعلى غيرها من النا�س ويدعو الم�ستمع 
اإلى م�ساركته ذلك الإعجاب. ويعّبر عن تعّجبه وحيرته اإزاء رف�س زوجته له. يقول لو 
تقّدم لبنته رجل بموا�سفاته، لما تردد في قبوله �سهراً له. با�ستثناء “تعّجبه” المذكور، 
ما هو النطباع الذي يتركه لديك �سخ�س يدعوك، دون كلل، اإلى الإعجاب باأو�سافه 

الحميدة وبمكانته الرفيعة وبقدراته الكبيرة؟ 
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في و�سفهم لذواتهم اأو الإعالء من �ساأنها يحيلنا بع�س المبحوثين اإلى جماعتهم، 
وخا�سًة اإذا كان وزوجته ينتميان اإلى جماعتين مختلفتين: 

خليل الذي يتماهى مع مذهبه يقول اإنه ل ي�سبه الجماعة المذهبية التي تنتمي اإليها 
زوجته. هوؤلء ل يعجبه �سلوكهم. 

في محاولة منه لتاأويل �سلوك زوجته الطالبة ح�سول بطالن زواجها منه في المحكمة 
الروحية، يخبرنا جميل اأن اأهل زوجته من المذهب الفالني، بعك�س المذهب الذي 

ينتمي اإليه، م�سهورون بتكاثر الطالق لديهم. 
و�سهرة عائلة جان – فخره الأكبر – يحيل اإليها اتجاهاته واأخالقه وتقديره لذاته 

بمواجهة مناوئيه من النا�س: اأ�سرة زوجته، ال�سيا�سيين، الق�ساة وغيرهم. 

�سحايا 

القناع المذكور الدوافَع التي تحدو بالأزواج للكالم عن  ل يخت�سر الحر�ُس على 
ذواتهم. هم يحاولون تقديم �سورة مكتملة للو�سعية – كما �سبق واأن اأ�سلفنا؛ فاإذا كانت 
الزوجة هي “الم�سوؤولة” عن الماآزم التي يعي�سها الثنائي وعن العنف الذي تتعّر�س له 
)اإذا اعترفوا بذلك العنف(، بدا �سروريًا اأن يقّدموا اإلينا ذواتهم لنفي الم�سوؤولية عنهم، 
اأّنهم �سحايا،  اإلى تقديم ذواتهم على  اأقّل تقدير. هكذا، ينحو الأزواج  وذلك في 
اأوًل �سحايا  اأ�سا�سًا، وكل من يدعمهن بدرجة ثانية. هم  وجالدوهم هم ن�ساوؤهم، 

الدعاوى التي تقّدمن بها اإلى المحاكم:
يّدعي نعيم اأنه بات عاطاًل عن العمل ومتفّرغًا ل�ستدعاءات المحاكم المتتالية، تنا�سبًا 

مع توالي الدعاوى التي اأقامتها عليه زوجته. 
اأما خليل فيدعونا اإلى الرثاء على حاله بعد اإقامة زوجته “طلب الحماية” عليه. وهو 
يعّدد خ�ساراته المختلفة: “خ�ّسرتني بيتي واأولدي ومالي... من اأجل ماذا؟ ب�سبب 

�سفعة واحدة؟”. هو يرى اأنه مظلوم ويروي ق�سته لنا كي نلم�س ذلك باأنف�سنا. 
تي َلَبكوا على  ي�سفق عادل على نف�سه ويدعونا لن�سفق عليه: “لو يعرف النا�س ق�سّ
حالي”. كرامته باتت “على الأر�س”، وهو بات “مم�سحة”. هو ُمبعد من البيت وعن 
ابنته، لياأكل وينام في اأمكنة متفّرقة. يعمل بدون توّقف من اأجل تاأمين المال ليوّفر النفقة 
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لتها زوجته في المحكمة ال�سرعية حتى وهي في عهدته. ل ي�ستطيع اأن يكون  التي ح�سّ
عاطاًل عن العمل، )لإجراء عملية جراحية تفتر�س بقاءه في ال�سرير ل�سهر بحاله(، لأنه 

م�سطر اإلى تح�سيل المال الذي ي�ستخدم �سده اأجوراً لمحامي زوجته بدل اأتعابه. 
ويا�سر يرى اأن تعيير زوجته له لتق�سيره في اإعالة اأ�سرته جائٌر بحقه؛ هو حرم نف�سه 
اأ�سباب الرفاه، بل اأموراً �سرورية، وجعل راتبه ملك اأ�سرته. اأهمل اإ�سالح اأ�سنانه، مثاًل، 

ووّفر اآلف الدولرات لبنَتيه من اأجل تقويم اأ�سنانهما. 

م�سالمون وطيّبون 

اإن وجود الجاّلد �سروري لكتمال �سورة ال�سحّية. والأزواج وجدوا – كما بيّنا – 
كثيرين منهم. لكنهم لم يكتفوا بهم؛ فقد �سّرحوا لنا باأنهم �سمحوا لأنف�سهم باأن يقعوا 
اإلى ذلك كانت رغبتهم في تفادي الم�ساكل؛ لكنها،  في موقع ال�سحية. ودوافعهم 

بالن�سبة اإلى بع�سهم، كانت من بع�س تكوينهم ال�سخ�سي: طيبتهم وم�سالمتهم. 
– ي�سف نعيم ذاته  – كما جاء في دعوتها عليه  لتعنيف زوجته واغت�سابها  نفيًا 
بالم�سالم. وللبرهان على ذلك يذهب بعيداً في تاريخه حين كان مقاتاًل في اإحدى 
الميلي�سيات في الحرب اللبنانية. هو تدّرب على ال�سالح لكنه لم يقتل نف�سًا واحدة. 
هو قنوع وحاجاته متوا�سعة بعك�س زوجته “التي تعبد المال”... من اأين ياأتي به؟ هل 

ي�سرق؟ هو ينام دون ع�ساء ول يمّد يده اإلى اأموال غيره.
وي�سّبه جورج قلبه بـ“قلب الع�سفور”؛ والق�سد من هذا الت�سبيه القول باأنه مت�سامح 
وغير حقود لأنه عفا عّما قامت به زوجته من جرجرة له في المحاكم، وبرغم كذبها 
حول اإدمانه القمار، وبرغم تحري�س اأولدها عليه. هو قِبل بكّل ال�سروط التي و�سعتها 

من اأجل قبولها العودة اإلى منزل الزوجية.
وتراجعه عن  المتكررة،  اأخطاء زوجته  مع  وت�سامحه  قلبه  اأن طيبة  �سمير  ويرى 
�سروطه اأمامها واأمام اأهلها... كّل هذا جعله يبدو �سعيفًا اأمامهم، فتمادوا في اإهانته. 

ونزار مت�سامح: رّدد مراراً جملة “عفا اهلل عّما م�سى”، وعّبر عن ا�ستعداده لم�سامحة 
زوجته عن خيانتها له وقبولها زوجة �سكلية، وفق اإرادتها، من اأجل اإبقاء زواجهما قائمًا.
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تلويم الآخرين

ي�سترك الجميع في اإلقاء اللوم على اآخرين. الزوجة هي الملومة الأولى، بالطبع، لأنها 
ا�ستفّزت زوجها، ولو اأنها لم ترِم ال�سرارة الأولى لما هّبت النار. )اأكثر من واحد �سّبه 

نف�سه بالمادة القابلة لال�ستعال و�سّبه زوجته بال�سرارة(. 
خليل، مثاًل، يرى اأن م�سوؤولية زوجته هي مئة في المئة. يقولها بلهجة واثقة؛ ولو 
اأنها التزمت حدود واجباتها، لما “�سفعها”. بينما خففها اآخرون اإلى ن�سبة تقّل قلياًل 

عن ذلك. 
اأن تجادله حين يكون في حالة اهتياجية، لأن  فّواز، من جهته، حّذر زوجته من 

ن�سيبها �سيكون العنف، ل محالة. 
منير راف�س ب�سّدة للعنف وناكٌر لكونه من بع�س �سخ�سيته، كما ياألفها؛ لكن ت�سافر 
تناوله للعقاقير، و�سمور تعاطف زوجته مع حالته الذي يلم�سه من ا�ستفزازها له، يمّثالن 

معًا ذريعة ل يملك ال�سيطرة عليها للعنف، كالميًا كان اأم ج�سديًا. 
ول يقت�سر الأمر على الزوجة، فاأهل الزوجة ملومون لأنهم يحّر�سونها �سّده. وهم 
يحّر�سون لأ�سباب مختلفة، والأكثر تواتراً هو كرههم له، ب�سبب الختالف الحزبي اأو 
الختالف المذهبي اأو الختالف الطبقي اأو الختالف في الذهنية اإلخ. وكلها كانت، 
اأهل الزوجة ملومون على نحٍو  اأ�سا�س تحري�سهم �سده. والرجال من  ول تزال، في 
خا�س لأنهم يدعمون ابنتهم في مواجهته، َبَدَل اأن يقفوا اإلى جانب الزوج – بفعل 

الإخاء الذكري brotherhood – في الخالف مع زوجته كما ينبغي لهم اأن يفعلوا. 
يقول جورج اإن اإخوة زوجته لم ينا�سروه بمواجهة اأختهم في دعواها، بالرغم من 
اأنهم عالمون بتفا�سيل الم�ساألة؛ يقول: “ولو؟ اأنا رجل وهو رجل ومع ذلك وقف اإلى 

جانب الن�ساء”. هو يرى اأن الجميع يحّر�سون �سّده ويرغبون بـ“ك�سر �سوكته”. 
اأخيراً، يحيل الأزواج بع�س ما ي�سيبهم اإلى الظروف “الحالية” التي تمّر فيها البالد 
اأو الأزمة القت�سادية  اأعمالهم،  وتراجع مداخيل الأ�سرة بنتيجة تراجع الطلب على 
العالمية، التي قذفت ببع�سهم اإلى البطالة اإلخ. كّلها م�سوؤولة عن تراجع اأحوال اأ�سرهم 

واأّدت، بدورها، اإلى ما ي�سبه الإحباط لديهم. 
ي�ساف اإلى هوؤلء تدّخل اأ�سخا�س من الجمعيات الن�سائية عبر القانون 2014/293 
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في حيواتهم الأ�سرية والتقليل من �سطوة عائالتهن واأزواجهن عليهن... لهوؤلء جميعًا 
الدور الحا�سم في تحري�س الن�ساء وتمكينهن وتدعيم مواقفهن القانونية �سّدهم. 

متجاذبون

تتناوب الأزواج، كّلهم ودون ا�ستثناء، رغبات وم�ساعر متناق�سة. لعّل حالة التجاذب 
هذه هي الجامع الم�سترك الأهّم في ما بينهم. هم يرغبون في الحفاظ على وحدة اأ�سرهم، 
لكنهم باتوا �سبه متاأكدين من ا�ستحالة ذلك. يرغبون في حرمان اأفرادها والقت�سا�س 
منهم، لكن ي�ستمّرون في تقديم عطاءاتهم لهم. يعترفون لنا بكره زوجاتهم لهم وتعّلقهم 
بهن، يرغبون في م�سامحتهن والنتقام منهن، ي�سكون من عدم ا�ستجابة الزوجات 
الجن�سية وينفرون منهن... في الوقت نف�سه. يعترفون اأمام القا�سي باأخطائهم وبنّيتهم 

للتغيير، ويعّبرون لنا عن عدم احترامهم للق�ساء ويّتهمون اأفراده بالف�ساد والتو�ّسط. 
تتنازع خليل رغبتان: الرغبة بالطالق لأنه بات يكره زوجته ويكره اأولده، خا�سًة 
الأكبر الذي يعاديه لأنه مال �سوب اأمه و�سهد �سّده في المحكمة... لكنه ل يملك 
ماًل – المهر الموؤخر الذي تطالب به زوجته. لكنه يقول، اأي�سًا، اإنه يرغب في العودة 
اإلى البيت، �سرط اأن ت�سبح زوجته مطيعة، واأن تعد باأن تتخفف من تاأثيرات الآخرين 

عليها – اأهلها واأخيه – واأن يعود ولداه كما كانا قباًل.
في  الرغبة  من جهة،  هناك،  متناق�سَتين:  رغبَتين  لنا عن  عّبر  من جهته،  جميل، 
القت�سا�س من اأفراد اأ�سرته وحرمانهم من بع�س ما كان قد اأغدقه عليهم من تقديمات، 
ثانية، الرغبة في تقديم نف�سه كريمًا وم�سوؤوًل عبر تجديد بولي�سة  وهناك، من جهة 

التاأمين على حياته حيث الم�ستفيدة الرئي�سية منها هي زوجته.
الحكم وعك�سه:  نف�سه وعلى زوجته  نعيم على  اأو�ساعه يطلق  لماآل  تقييمه  في 
فهو يحّمل زوجته ومحّر�سيها الم�سوؤولية، لكنه يقول اأي�سًا: “قد اأكون مخطئًا – ل 
اأدري – ربما يتعّين علّي اأن اأتغّير واأن اأغّير �سلوكي”. وعن زوجته التي لم يتواَن عن 
و�سفها بكل ال�سفات ال�سّيئة، يعود فينعتها بـ“المالك” وبوجوب اإيفائها حّقها لأنها 
تعبت معه “طيلة اأربٍع وع�سرين �سنة”. وعالقته بها مو�سومة بالتجاذب نف�سه: فهو ل 
يقبل بالطالق لأنه يحّبها، و�سيبقى على حّبه لها، ويرغب في العي�س معها، و“اإر�سادها 
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اإلى ال�سواب واإبعادها عن الخطيئة”، لكنه عّبر، في �سياق اآخر، عن رغبته في الطالق 
الم�سروط وعن �سعيه للزواج مرة اأخرة وبناء اأ�سرة جديدة. 

بين موقَفين وبتقديَرين لكثير من  المرء تجاذبًا  يلم�س  المر�سل  في كالم جورج 
الم�سائل: هو م�سيحي ي�ستمّد بع�س اتجاهاته من م�سيحيته، لكنه يوّد لو كان �سيعيًا، 
كي يتخّفف من عبء الزواج وتِبعاته بـ“زواجات متعة” متعّددة. وهو يحب زوجته حبًا 
كبيراً، يعمى معه عن �سفاتها ال�سيئة: الكذب والفتراء وال�سوت العالي والتبذير والطعن 

في الظهر، ويكرهها كرهًا �سديداً، ول يرغب في العي�س معها، في الوقت نف�سه. 
ومن مظاهر تجاذب رغبات يا�سر، مثاًل، اأن اأفكاراً ب�ساأن رجوع زوجته اإليه، راأفًة به 
وبالبنَتين، تجوب في راأ�سه، ويتمّنى لو اأنها تراجع اأفكارها ب�ساأن موا�سيع الخالفات 
بينهما، واأن تقبل به “كما هو” وهو يقبل بها “كما هي”. لكنه بات، من جهة اأخرى، 
ي�ستوعب فكرة الطالق حاًل لإنهاء معاناته، وبداأ يعتاد هذه الفكرة، بل اإنه اأ�سبح يجد 

في و�سعه الجديد احتمالت لعي�س مريح كان يفتقده مع اأ�سرته. 
... ونكتفي بهذه الأمثلة. 

 IV 

ديناميات الحياة الأ�سرية
لم يكتِف الأزواج المبحوثون بالكالم عن ذواتهم، ول عن زوجاتهم. هم حاولوا 
اأق�سو�ساتهم، في �سياقاتها الأ�سرية �سعيًا منهم لمزيٍد من تو�سيح  الثنائي، عبر  و�سع 
�سلوكهم واتجاهاتهم ذات ال�سلة بالعنف – �سواء اأكانوا ناكرين لممار�سته اأو معترفين 

بها. 

الحب والزواج

ارتاأى الأزواج المبحوثون جميعهم اأن اإر�ساء خلفية “تاريخية” لزواجهم اأمٌر ي�ساعد 
على جالء الأو�ساع الحالية التي يمّرون بها، وعلى تعيين بذور الم�ساعب التي لقوها 
لحقًا. اأو، اأنهم ق�سدوا، عبر و�سف هذه الخلفية، اإبراز الظروف الالحقة التي عملت 
على تخريب الحياة الهانئة التي خططوا لعي�سها. من بين الزيجات الإحدى ع�سرة، 
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ين. وقد ُعقد ن�سف اأعداد  اثنتان منها فقط ُعقدتا بدون اعترا�س اأيٍّ من اأهلي العري�سَ
الزيجات بدون ر�سى الأهل –اأي ما يطلق عليه باللغة المحكية “خطيفة” – والباقون 
تزّوجوا �سّد رغبة اأهل الزوجة، الذين و�سعوا �سروطًا على الرجل من اأجل اإتمام العقد 
)مهراً مرتفعًا، �سرورة اإتمام الزوجة تعليمها بعد الزواج اإلخ.(، اأو كان قبوًل متردداً 

من اأهل اآخرين. هذا القبول �سبقه رف�س من اأهل اأحد الزوجين اأو من الثنين معًا. 
تزّوج فّواز لأنه “حان وقت الزواج” ولأن “كل النا�س يتزّوجون”، وتزّوج عادل 
ب�سبب ان�سياعه ل�سغوط اأقرانه الذين تزّوجوا قبله وبدت حياتهم معقولة. الحالتان في 
عينتنا ا�ستثنائيتان، فالرجال الت�سعة الباقون كّلهم تزّوجوا لأنهم “وقعوا” في الحب. 
وهم عانوا الأمّرين في �سبيل القتران بحبيباتهم. لكن حين قابلناهم، لم يبَق على حّبهم 
لزوجاتهم �سوى ثالثة، وبع�س كالم هوؤلء باعث على ال�سك في �سدق ما يقولون. 
وبع�سهم يرى اأن زوجته – التي اأحّبها واأعطاها كّل عمره – هي البادئة بالعداء؛ ودليلهم 
على فقدان الحّب من “قلبها” هو الّدعاء القانوني عليه. ويعّبر واحدهم عن تراجع 
اللهفة لديه واأنه لم يبَق من م�ساعره اإل اللتزام تجاه زوجته كاأم. فيما انقلب الحّب 

لدى الأكثرية اإلى مرارة وكره ورغبة في النف�سال اأو الطالق.
اأن  التوا�سل من الطرَفين. ويكفي  وتّت�سم العالقات بين الزوجين، راهنًا، بغياب 
ن�ستمع اإلى كالم الأزواج، واأن نّطلع على حيثيات الدعاوى التي تقّدمت بها الزوجات، 
كي نلم�س التفاوت الكبير بين ال�سورة التي يحملها كلٌّ من ال�سريَكين لالآخر، وكي 

نرى الفروق في اإدراك كّل واحد منهما لعي�سه مع الآخر.
لزوجته  وّفرها  التي  الكثيرة  التقديمات  عن  متعددة  وثائق  جميل  يعر�س  ففيما 
ولأ�سرته، تّتهمه زوجته بالتق�سير في الإنفاق على الأ�سرة. وكذلك يفعل جان الذي 
قّدم رواية معاك�سة لرواية زوجته. ول �سرورة لالإ�سارة اإلى اأنه حين يكون الطالق اأو 
النف�سال حاًل لأزمات الثنائي، فاإن ذلك ينطوي على موقف يائ�س من ا�ستمرار العالقة 
اأو ترميمها. اأخيراً، فاإن من َقِبَل عالقة �سكلية – خالية من العالقة الجن�سية – فهو يعلن 

عن ف�سلها، كما هي حال نزار ويا�سر وفّواز من الأزواج. 
لكن ماذا بقي من “الُحّب” الذي انعقدت ب�سببه زيجات الثنائي؟ 

في تذّمرات الأزواج ب�ساأن زيجاتهم ي�سمر ح�سور الزوجة: حاجاتها ورغباتها 
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وم�ساعرها. فلدى �سوؤالنا عن الأثر الذي يحدثه التعنيف اأو الخالفات الزوجية على 
اأن الم�ساألة لم تخطر على بالهم من قبل. هم من�سغلون بذواتهم،  لنا  زوجاتهم، بدا 
اأ�سا�سًا. وبدا اأكثرهم قلقين على تراجع �سلطاتهم على الزوجة والأولد الرا�سدين وعدم 
اإطاعتهم لهم. تنتابهم م�ساعر اأ�سى لأنهم ما عادوا محتَرمين ب�سبب التحري�س الذي 
يحا�سرهم من كّل الجهات. وعّبر بع�سهم عن اأن الأزمة التي يمّرون بها، راهنًا، ظّهرت 
له م�ساعر زوجته الحقيقية تجاهه: فهي لم تكن تحبه اإنما اأرادت اأن تملكه، اأو اأن تلجاأ 
اأو ماديًا... فلّما تراجعت قدراته على  اأنها تحتاجه جن�سيًا  اأو  اإليه من و�سعية �سيئة، 
توفير ذلك نبذته، اإلخ. واتّهم بع�س الأزواج زوجاتهم بالخيانة اأمام المحكمة واأمامنا، 
والبع�س الآخر �ساورتهم �سكوك عابرة، لم تكن جّدية على نحٍو كاٍف. وبع�سهم بذل 

جهداً في البحث عن اإثباتات لخيانة زوجته، فلم يوّفق اإلى ذلك. 

اأهل الزوجة

يجدون  لأنهم  مرارة  بقايا  الزواج،  لعقد  الأولى  الفترة  من  الأزواج،  هوؤلء  يحمل 
في مواقف اأهل الزوجة تعبيرات عن توكيد مواقعهم في عالقات القوى القائمة بين 
العائلتين، والتي كانت غالبًا اأوفر ِرفعًة من موقع الزوج ومن اأهله، ماليًا اأو اجتماعيًا، اأو 
حتى ثقافيًا. اإن الأثر الذي تركته هذه البدايات في مناخ العالقة بين الزوجين حا�سٌر في 
تفا�سيل الأق�سو�سات الحّية لهذه البدايات: اأكانت ال�ستعدادات لإقامة حفلة زفاف، 
اأو الزيارة لطلب يد الزوجة، اأو في الظروف المعي�سية ال�سعبة التي تكّبد عناءها الثنائي، 

ب�سبب نبذ اأ�سرتيهما وعدم دعمهما ل�سراكتهما، اأو غير ذلك. 
اأن ثلث الزوجات لم يكّن قد بلغن �سن الع�سرين لدى عقد زواجهن، واأن  نذّكر 
اأكثر من ن�سف  80% منهن كن تحت الخام�سة والع�سرين من عمرهن. وقد �سّرح 
المبحوثين اأن زواجهم من �سابة �سغيرة ال�سن كان، بالن�سبة اإليهم، فر�سًة رغبوا فيها 
“كاملة  اأنها  اإّما  يَديه”؛ لكن �سرعان ما تبّين لهم،  بـ“تن�سئتها على  لأنها ت�سمح لهم 
التن�سئة”، اأو اأنها ل تزال تعّد اأهلها )اأّمها اأ�سا�سًا(، ل زوجها، مرجعها في هذا المجال. 
هكذا وجد الأزواج اأنف�سهم في �سراع دائم مع اأهل الزوجة ومع اأّمها العاملة، بداأب، 
على �سلبهم نفوذهم عليها، واأن اأهل الزوجة يقا�سمونهم اهتمام زوجتهم التي افتر�سها 
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اأ�سبحت “ملكًا” ح�سريًا له. ويروي الأزواج كيف اأن الزوجة راحت، بعد فترة وجيزة 
اأهلها وتن�ساع لرغباتهم وُتعلي م�سلحتهم على م�سلحته،  من الزواج، تميل �سوب 
بل اأحيانًا على م�سلحة اأولدها. ولعّل ميل الزوجة لمحاكاة �سلوك اأمها المت�سّلط من 

الأمور الأكثر بعثًا على النزاع بين الزوجين. 
وعّبر معظم الأزواج عن كرههم لأهل زوجتهم، وعن �سعورهم بكره بيت حميهم 

لهم، لأ�سباب مختلفة:
فمن تزّوج من طائفة مذهبية غير طائفته، عزا كرههم له لذلك. فخليل، مثاًل، يرى 
اأن اأهل زوجته، من الطائفة ال�سيعية، يكرهونه لأنه من الطائفة ال�سنية )وهم رف�سوه 
زوجًا لبنتهم بادئ الأمر، لكنهم عادوا فقبلوا به ب�سروط �سعبة(، واأنها بعد فترة من 
“حزب اهلل”  التلفزيونية )و�سيلة  اإليهم بدليل م�ساهدتها قناة المنار  الزمن باتت تميل 

اللبناني الإعالمية( لدى مغادرته المنزل. 
ال�سنية، وا�ستعالًء عليها  وجان الماروني يحمل ازدراًء لأهل زوجته، من الطائفة 
اإلخ(.  اإرادة الرب  اأنه يحترم كّل الأديان لأنها من  )يخفيه تحت ت�سريحات مفادها 
مقارنًة  )ودائمًا  لزوجته  المتكررة  اأبيها  اأفرادها وخيانة  وُجناح  اختاللها  اأن  ويجد 
باأبيه الذي كّون اأ�سرًة م�سيحية �سوية( خلف برودة زوجته العاطفية والجن�سية و“عدم 

انجذابها” للرجال. 
اأما جميل، فيحيل كره اأهل زوجته له، وا�ستبعاده من حيواتهم واهتماماتهم، اإلى 
ال�سيا�سية، بل هم باتوا يجذبون  اإلى حزب �سيا�سي مناه�س لنتماءاتهم  كونه ينتمي 

اأولده اإلى ذلك التجاه ال�سيا�سي. 
يحيل منير تبذير زوجته اإلى ميلها نحو محاكاة الم�ستوى المعي�سي الذي اعتادته 
لدى اأهلها. وهو لّمح اإلى اأن وفرة المال لديهم �سببها وجود اأبيها في بلد اأفريقي ويعمل 
في مهنة “غير وا�سحة” فتكون اأمواله “غير وا�سحة الم�سدر”. اإن اعتناق زوجته قيم 
اأهلها في تقدير قيمة الأ�سخا�س بح�سب نوعية حياتهم، واإمكاناتهم على الترفيه، وفي 

رغبتها في اإظهار ذاتها وزواجها وزوجها “ناجَحين”، قد ولّد لهما م�ساعب مالية. 
والأمثلة كثيرة. 

المثير لالهتمام هو ا�ستهجان بع�س الأزواج م�ساندة اأهل الزوجة الذكور: حميه 
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اأن يت�سامنوا معه؛ وذلك  اأنه كان يفتر�س بهم  واإخوة زوجته لها �سّده؛ الزوج يرى 
بموجب مبداأ “الإخاء الذكري” الذي يجمعهم معًا في اإطار الم�سلحة الذكرية العليا 
وبمواجهة “الطغيان الأنثوي” المتمّرد على �سلطتهم. وهم يحيلون تقاع�س هوؤلء عن 

دعمهم الذكور من اأهل الزوجة اإلى وقوعهم تحت �سلطة ن�سائهم. 

الأولد: اأطفاًل ورا�سدين

م�ساعرهم.  بقوة  وي�ستاأثر  الأزواج،  �سرديات  في  الح�سور  كّلي  مو�سوع  الأولد 
وتتمّلك الآباء – وكّل مبحوثينا اآباء لأولد من الأعمار كافة – م�ساعر الحب والرغبة 
اإخفاق العالقة مع  اأذى قد يلحقهم من  – من  الرا�سدين منهم خا�سة  – غير  بحماية 
اأمهاتهم. وتتجّلى م�ساعر الحّب في الرغبة بالح�سن والمتالك والعناية والحماية من 
اأنهم قد  اأجابوا  النف�سي، بل والج�سدي في بع�س الحالت. ولدى �سوؤالهم  الأذى 
يتخّيلون حيواتهم بدون زوجاتهم، لكن ي�سعب عليهم تخّيلها بدون اأولدهم. وفي 
بامراأة غير زوجاتهم  فاإن م�ساريع زواج  اأو الطالق عن زوجاتهم،  حال النف�سال 
الحاليات ت�سملهم بال�سرورة، اأو هي بحكم الإلغاء، وذلك تبعًا لما يدركونه على اأنه 
م�سلحة اأولدهم اأو رغباتهم. بل اإن اأكثر من واحد منهم تنازلوا عن مطالبه الخا�سة 

بحياة زوجيه �سويّة في �سبيل رفاه الأولد: 

اأطفال

وقعت حادثة العنف الكبرى بين �سمير وزوجته ب�سبب �سرب الزوجة لبنها الر�سيع 
من اأجل حْمله على النوم؛ هو حَمله وَفّر به من وجه قوى الأمن، مجازفًا باعتباره فاّراً 

من وجه العدالة، كي ل ي�سّلمه لأّمه التي ح�سلت على ح�سانته قانونيًا.
المّرة الوحيدة التي هّدد فيها نزار زوجته بالقتل كانت حين حّددت له �ساعة، ل 
غير، ل�سطحاب ولَديه للغذاء. هو م�ستعّد اأن يغفر لها خيانتها له، والعي�س معها بدون 

عالقة زوجية، من اأجل �سحة ابنه النف�سية التي تراجعت منذ انف�سالهما.
اإلى  جنبًا  معًا  العي�س  عليها  يعر�س  هو  بابنته.  “ك�سرته”  زوجته  اأن  يرى  عادل 
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جنب ودون عالقة زوجية حفاظًا على م�سلحة ابنته الوحيدة وم�ستقبلها الجتماعي 
)زواجها(. هو يعتقد اأن كونها ابنة اأ�سرة مفككة فهذا يهّدد زواجها ب�ساب مي�سور. 

يتبادل جان وزوجته التهام ب�سدد ابنَتيهما: جان يّتهم زوجته باأنها تهملهما وُتعلي 
حاجاتها الخا�سة على الهتمام بهما، فيما تتهمه زوجته باأنه ل يملك الوقت لالعتناء 

بهما، ويتركهما لعناية العاملة المنزلية – اإحدى ع�سيقاته. 

را�سدون

 – – الرا�سدين منهم خا�سًة  ياأخذ بع�س الأبناء  تلك هي القاعدة الأعّم؛ لكن حين 
جانب اأمهاتهم في ال�سراع الدائر، تطغى م�ساعر من النجراح والخيبة والعدائية على 
الأزواج ويواجهون بها �سّد الأولد و“عقوقهم”. واإذ يبدو هذا ال�سّد وذلك العقوق 
غير مبّرَرين في نظرهم )ب�سبب التقديمات التي وّفروها لهوؤلء الأولد(، يحيلونهما 

– ال�سّد والعقوق – اإلى تحري�س الأم واأهلها عليهم:
هكذا، اختار كّل اأولد نعيم الخروج مع اأّمهم، ولم يبَق اإل الطفل الأ�سغر الذي 
كان ي�سطحبه، بموجب قرار من المحكمة المذهبية؛ فكان في كل مّرة يحاول فيها 

ا�ستبقاءه لديه – وفق ما يّدعي – اأو اأن “يخطفه” – وفق ما تّدعي اأّمه. 
يعادي جميل ابنه المتزوج وعمل على حرمانه �سقة كان قد وعده بها؛ بالمقابل 
يحرمه ابنه روؤية وليده – حفيد جميل الأّول. وهو ح�سل من المحكمة المذهبية على 
اإذن با�سطحاب ابنته ال�سغرى، بدون ر�سى كبير منها، فهي تّتهمه باأنه يق�سي وقت 

ا�سطحابه اإياها في التكلم مع ع�سيقته. 
البيت وحرمها  البيت لجلب حاجياتها، طردها جورج من  اإلى  ابنته  لدى عودة 
اأّمها احتجاجًا على تعنيفه  البيت مع  وثيقة تذكرة هويتها بعدما �سربها لأنها تركت 
لها، فاأقامت دعوى �سّده. جورج، اأي�سًا، هجره اأبناوؤه الرا�سدون الثالثة، ولم يبَق في 

عنايته �سوى الطفَلين ال�سغيَرين.
وخليل يعادي ابنه الأكبر الذي ل يتجاوز الثنتي ع�سرة �سنة لأنه لم يعد يطيعه ول 

يبدي لهفة للقائه اأو للخروج معه – كما كانت حاله �سابقًا.
في كّل هذه الحالت، ودون ا�ستثناء اأي واحدة منها، مال الأولد الرا�سدون اإلى 
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اأمهاتهم عليهم.  اأّمهاتهم، واتُّهموا، من جانب الآباء، بال�ستجابة لتحري�س  جانب 
وبا�ستثناءات نادرة، اّتهم الأزواج زوجاتهم باإهمال اأولدهن وبالتغا�سي عن م�سالحهم. 

الطالق والنف�سال

“راأ�سها”. واأكثر  التي تعاني عنف  اأفق الأ�سر  الطالق، كما النف�سال، يرت�سمان في 
اأو مع  الآخر  الطرف  ب�ساأنه مع  التفاو�س  قابلناهم كانوا في مرحلة  الذين  الأزواج 

ذواتهم، لكن تبعًا لطلب الزوجة، في معظم الأحوال. 
يقول فّواز: “اإنه لأمر جّيد األ تكون المبادرة اإلى الطالق بيد الزوجات في الدين 
الإ�سالمي؛ لو كان الطالق باأيديهن لطّلقت اأكثر الن�ساء مّرات عديدة”. ل يتكّلم فّواز 
عن تجربته مع زوجته التي طالبت فعاًل بالطالق مرات عديدة، لكنه ي�ستعيد تجرب 

اأّمه التي تعّر�ست لعنف اأبيه، ورغبت في الطالق عبثًا، وماتت دون تحقيق رغبتها. 
وت�سع المحاكم المذهبية، عندنا، �سروطًا للطالق، لي�س العنف �سد الزوجة من 

بينها، اإل اإذا هّدد حياة الزوجة: 
لّخ�س لنا نزار الحوار الذي دار بين زوجته والكاهن الذي عّدد لها اأ�سباب النف�سال 
الخم�سة، �ساألها: هل يتعاطى زوجك الح�سي�سة اأو المخدرات اأو الكوكايين؟ هل هو 
ر ماديًا اأو جن�سيًا؟  �سّكير؟ هل يخونك؟ هل يجلب اأ�سحابه اإلى بيتك؟ هل هو مق�سّ
قالت له: هو ي�سربني. قال لها: “... اإذا كنت تفتر�سين اأن ال�سرب هو ذريعة للطالق، 
عليك اأن تفهمي اأّن ال�سرب ل يفيدك ب�سيء، ول ال�سور التي بحوزتك. ياأتيننا مه�ّسمات 

ومك�سورات العظام من الطوارئ، فال ن�ستجيب لرغبتهن ببطالن الزواج”.
اأحد الق�ساة المدنيين لتقدير حجم معاناة  يتبّناها  وال�سروط التي عّددها الكاهن 

الزوجة التي تقّدمت ب�سكوى �سد زوجها: 
�ساأل القا�سي زوجة �سمير اإن كان زوجها يخونها مع اأخرى، اأو اإذا كان يتعاطى 
المخّدرات، فاأجابت بالنفي، فا�ستنتج اأن الخالفات بينهما تقت�سر على ال�سرب )كذا(. 

بًا‘”.  يقول �سمير: “القا�سي ا�ستنتج قائاًل: اإنه ي�سربها فقط حين يعود من عمله ’مع�سّ
فّواز يرف�س الطالق لأنه غير متاأكد اأن زوجًة غير زوجته الحالية، التي اعتادت عنفه 

وطّورت طرقًا لمداراة مزاجه، تقبله زوجًا.
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يا�سر ونزار ل يرغبان في الطالق، برغم العذابات التي يختبرانها في اإطار الزواج؛ 
اأن يعي�سا معًا، بدون عالقة زوجية، وذلك  وقد اقترح كّل واحد منهما على زوجته 
رغبًة منهما في الحفاظ على �سمعة اأولدهما – البنات – و�سمانة لزواج ناجح لهن. 

الزوجان يخ�سيان اأن تفقد بناتهم فر�سة زواج ناجح اإذا كّن بنات لوالَدين مطلَقين. 
لكن الرجال الباقين يرغبون في الطالق/النف�سال ويجدونه حاًل مرتجى لماآزمهم؛ 
وبع�سهم انتقل اإلى مرحلة التخطيط لتنفيذه والتفاو�س مع الطرف الآخر للبحث عن 

الكلفة الأدنى للم�سّي فيه قدمًا. 
جميل، مثاًل، ينتظر حكم المحكمة المذهبية بالهجر الموقت على م�سوؤولية الزوجة 
الكاملة – اأي دون تبعات النفقة – بحجة اأنه لم يثبت تعّر�سها لل�سرب والتعنيف من 
زوجها؛ بل على العك�س من ذلك، هو اأثبت اأنها هي التي �سّتتت العائلة ودّمرت زواجًا 

دام خم�سًا وع�سرين �سنة. 
وخليل يرغب في الطالق لأنه بات يكره زوجته واأولده، الأكبر خا�سًة، لكنه ل 
يملك القيمة المالية للمهر وهو غير راغب في التنازل عن ح�سته بال�سقة التي يملكها 
منا�سفًة مع اأخيه، بدل ذلك. وهو لن يعود اإلى زوجته اإل اإذا َوَعَدت باأن ت�سبح مطيعة 

واأّل تجادله. 
يقول منير: ترَكْت البيت منذ تلك الحادثة )حادثة “العنف الكبرى”(، وطالبه اأهلها 
بالطالق، فوافق. يقول: “�سيء جّيد اأن تطلب هي الطالق، لأن ذلك يعفيه من دفع 
موؤّخر المهر، اإ�سافًة اإلى نفقتها ونفقة البن”. وهو يعتقد اأنها واأهلها غير جاّدين في 
مو�سوع الطالق، بل ي�سغطون عليه وي�سعون لفر�س �سروطهم، جاهلين اأن لديه هو، 

ة به. اأي�سًا، �سروطه الخا�سّ
يقول عادل: “الكبار” في محيطه ن�سحوه بالإنجاب لدى عودته عن الطالق الأّول، 
بو�سفه “حاًل للم�ساكل الزوجية”. وهو ما فعله؛ لكنه امتنع عن تكرار ذلك، فلم ينجب 
اإل ابنة واحدة ل�سعوره با�سطراب زواجه و�سعوبة ال�ستمرار فيه. الطالق الذي كان 
فكرة رافقته خالل الع�سرين �سنة من زواجه، لم يكن فكرة �سيئة؛ وهو نادم على تلّكئه 
اأح�سرُت لبنتي  “كنُت قد  ابنته. يقول:  بالطالق بحّجة م�سلحة  القرار  اتخاذ  عن 

مرّبية”، فزوجته لي�ست مرّبية جيدة، على كّل حال. 
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وبع�س الأزواج متجاذبون في مواقفهم من الطالق: يرغب فيه ويرف�سه في الوقت 
نف�سه.

م على القراآن الكريم  روى يا�سر لنا اأنه وّقع في المحكمة الجعفرية وعداً مقرونًا بَق�سَ
بعدم التعّر�س لزوجته بال�سرب؛ لكنها طالبت ب�سمانة تمّثلت بتوفير وكالة عنه بتطليق 
فيه  تعلن  اأنها طالبت بطالق ُخلعي  – اأي  بال�سرب م�ستقباًل  لها  تعّر�س  اإذا  نف�سها 
الفعلي  التنازل عن مهري”. هو ي�ستبعد الطالق  اأرغب بالطالق مقابل  “اأنا  للزوج: 
لكنه راغب في التخّل�س من زوجته ويطلب اإليها اأن تن�سرف؛ ودافعه اإلى الطلب اإلى 
زوجته الن�سراف كان توقه الكبير لأن يرتاح، فمر�سه كان ينهكه؛ لكنه، بالرغم من 

ذلك، انهار نف�سيًا حين نّفذت ما طلبه منها وتركت البيت.
بالرغم مّما حدث، فاإن نعيم يرف�س الطالق لأنه يحّب زوجته، و�سيبقى على حّبه 
اإلى ال�سواب واإبعادها  لها، بل هو مهوو�س بها ويرغب في العي�س معها و“اإر�سادها 
عن الخطيئة”. لكنه، وفي �سياق اآخر، عّبر عن رغبته في الطالق الم�سروط باإ�سقاط 
الدعاوى عنه. وهو �سي�سعى لأن يتزوج مّرًة اأخرى وبناء اأ�سرة جديدة، فحتى اأولده 

انقلبوا �سّده: فالكبيران باتا �سائَرين على خطى اأّمهما ويكيالن له ال�ستائم. 
اأنه ما زال يحب زوجته، ويدعوها للعودة عن قرارها؛ لكنه مطمئن  يّدعي جان 
اإلى اأن ارتداد زوجته عن المذهب الماروني، واعتناقها المذهب ال�سّني، كفيل باإقرار 

المحكمة الماروني بطالن الزواج وكفالة ح�سانة اأولده، ودون تِبعات. 

اأم الزوجة / اأم الزوج 

تناول الأزواج كّلهم اأهل الزوجة بالكالم. وكان للحماة/اأم الزوجة الن�سيب الأكبر 
الباهتة(،  بابنتها/زوجته  اإعجابه بحماته )مقارنًة  منه. وبا�ستثناء واحد وحيد عبّر عن 
�سّب هوؤلء جام غ�سبهم عليها لتبدو وكاأنها “اأ�سل البالء”، ل لأنها حّر�ست الزوجة 
لما �ستوؤول  اإنما لأنها بدت له تج�سيداً  على زوجها و�ساندتها بمواجهته فح�سب، 
اإليه زوجته م�ستقباًل. وذلك ا�ستناداً اإلى نزوع الزوجة اإلى ال�ستبداد به والت�سّلط عليه، 
تمامًا كما هي اأّمها، التي نعتوها بالم�ستبدة والمت�سلطة و“رجل البيت”. وبدا وا�سحًا 
اأن خوفهم ال�سديد من نزوع زوجاتهم للتمّثل باأمهاتهن قائٌم على خ�سيتهم من تدهور 
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اأو�ساعهم لت�ستقّر في مقام اأب الزوجة: من اأن ي�سبح هو “المراأة” في عالقة الثنائي – 
تمامًا كما هي حالة اأبي زوجته على يد حماته، اأّمها. 

الالفت اأن الكالم عن اأهل الزوجة لم ي�ستدِع الكالم عن اأهل الزوج/المبحوث اإل 
عَر�سًا. فلم نعرف عنهم اإل القليل، وفي حالت نادرة:

اأدوار زوجته المنزلية، من تغذية و�سيانة  اأّمه واأخته كانتا توؤديان  اأن  يخبرنا نزار 
وتنظيف اإلخ، للدللة على اأن زوجته مرّفهة تعي�س في فندق يرقى اإلى “�سبعة نجوم”.

ويقوم اأحد اإخوة منير بحرمانه من ح�سته من �سركة اأن�ساآها معًا. وهو اأ�سّر لنا اأن 
محنته نّبهته اإلى اأهمية دعم الأهل خالل تلك المحنة. 

واإن تكّلم �سمير عن اأّمه فليخبرنا اأن زوجته طلبت اأن ت�سكن في �سقة غير تلك التي 
اأّمه، لأن زوجته ترغب في الحفاظ على  التي ت�سكن فيها  البناية نف�سها  ا�ستراها في 

حياتها الخا�سة دون تدّخل اأّمه. 
ْر اإلى اأّمه اإل للقول اأنها تنا�سر اأخاه في �سراعهما... ليتبّين، من ن�ّس  وخليل لم ي�سِ
“طلب الحماية” الذي تقّدمت به زوجته، اأنها ت�سكن معه في ال�سقة نف�سها، واأنه حين 
طرد زوجته وولَديه من البيت، طردها معهم. واإغفال الكالم عن الأهل وعن الأم هو 

القاعدة �سبه العامة بين هوؤلء. 
– وعن  اأهل زوجاتهم  اأن ي�ستفي�س هوؤلء الرجال في الكالم عن  لكن، ما معنى 
اأهلهم هم وعن  اأمهات زوجاتهم تحديداً، واأن ي�سكتوا )با�ستثناء مرات نادرة( عن 

اأمهاتهم خا�سة؟ 
ل نملك اإجابة عن �سوؤالنا؛ لكن الأبحاث التي تناولت معّنفي زوجاتهم اأ�سارت اإلى 
م�ساعر متجاذبة تجاه اأمهاتهم. يتجاذب ال�سخ�س المعنِّف م�ساعر من الحب والتْوق 
اإلى توفير الحماية لأّمه من جْور الأب وت�سّلطه، من جهة، وبين الكره والرغبة باإبعادها 
عنه والتخّل�س من حمايتها وت�سّلطها المفرَطين، من جهة ثانية. هذا التجاذب باعث 
“اإيقاظها” غير مرغوب  بـ“رجولة” هوؤلء، لذا فاإن  على م�ساعر متناق�سة ذات �سلة 
فيه. فهل غاب الكالم عن الأم، واأزيحت الطاقة المرتبطة بها اإلى موقع اأقل بعثًا على 
الأ�سى – اإلى اأم الزوجة واأهلها؟... المعطيات التي بحوزتنا ل ت�سمح باأكثر من مالحظة 
�سكوت هوؤلء الأزواج عن اأحوال اأهلهم واأمهاتهم. اإن تاأويل ذلك ال�سكوت محتاج، 
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على الأرجح، اإلى �سبر اأعمق لبْوح اأوفر؛ وذلك في و�سعية ُتدَرك من جانبهم على اأنها 
اأكثر ترحيبًا، واأكثر ا�ستعداداً لالإ�سغاء اإلى معاناتهم من مقابلة وجيزة لغر�س البحث.

الإنعامات المهدورة

اأن واحداً من م�سادر ال�سراع الذي لم تخفت حّدته منذ بداية الزواج يتمّثل  يبدو 
بطلب الزوج الدائم باعتراف زوجته واأولده واأ�سرة زوجته به. وما يثير حنق الزوج هو 
تجاهل هوؤلء جميعهم لكل الجهود والتقديمات التي وّفرها لهم، بل جعله في موقع 
ر” عن تلبية حاجاتهم. التقديمات اأو الإنعامات التي وّفرها الزوج لزوجته ثيمة  “المق�سّ
حا�سرة في كالم المبحوثين، وبع�سهم دعمها بالوثائق التي تبّين طبيعتها وحجمها، 
بل وا�ستدامتها بالرغم من الخالفات. هذه الإنعامات تنّوعت بين اأن تكون اأ�سياء: ثيابًا 
ومجوهرات واأثاثًا و�سيارات وعقارات وهواتف ذكية وكومبيوترات اإلخ، واأن تكون 
بدًل ماليًا لأق�ساط تعليم اأو لعمليات تجميل اأو لفواتير �سحية اأو لتاأمين �سحي اإلخ. 
اآياتها ارتياد المطاعم والم�سابح  اأن تكون توفير نوعية حياة جّيدة، من  كما ي�سعها 
والرحالت واإقامة الولئم والحفالت اإلخ. والإنعامات كانت، اأخيراً، خدمات تقّدم 
بها الزوج لزوجته، خا�سًة اإذا كانت عاملة اأو طالبة، كاأن يداري الأطفال بدًل عنها اأو 
اأن يقبل باإهمال نظافة البيت، اأو �سراء اأغرا�س للمنزل و“ال�سعود بها طوابق ع�سرة” 
اأو  اأ�سباب الترفيه،  اإلخ. ومن كانت موارده المالية �سحيحة، تكّلم عن حرمان نف�سه 
حتى عن الأمور ال�سرورية، من اأجل �سرف هذه الموارد على اأ�سرته. وبع�سهم، مّمن 
كانت حاجاته متوا�سعة، اأ�سار اإلى اأنه وّفر �سرورات الحياة، فهو جعل، مثاًل، “بيته 
موؤّثثًا وثالجته مالآنة”. اأخيراً، فاإن من تخّلف عن تاأمين تلك الإنعامات بّرر تخلفه ذاك 

بعّفة اأخالقه التي تمنع عنه “ال�سرقة اأو القتل” من اأجل توفيرها. 
يحتفظ الأزواج، اإذاً، بجردة التقديمات والإنعامات التي اأ�سبغوها على زوجاتهم، 
لكنهم يجدون، لخيبتهم، اأنها لم ُتعتمد دلياًل على عناية الزوج بزوجته، ولم ت�سفع به 
حبيبًا لها، ول كريمًا اأمام اأولده، ول �سهمًا اأمام اأهلها... كّلهم “ن�سوها” تمامًا، ولم 

يتذّكروا �سوى “ال�سفعة” التي تلّقتها الزوجة منه. 
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المال: �سوؤون و�سجون 

يقع المال في قلب النزاعات وفي خلفياتها وكان حا�سراً، ب�سكل اأو باآخر، في ن�سو�س 
دعاوى الزوجات على اأزواجهن، و“�ساطع” الح�سور في �سردية الأزواج الذين “ل 
حكم عليهم”، اأي�سًا. كان الكالم حول المال، في المقابالت، م�ستفي�سًا لدرجة باعثة 
على الحيرة لدينا. لم نكن متاأكدين اإذا كان يلزم علينا متابعة تفا�سيل الكالم حوله – 
غير الوا�سحة اأحيانًا – لفهم اأحوال الأزواج، اأم اأن بو�سعنا التغا�سي عن ا�ستف�سارات 
لة بدا القرار  اإ�سافية، ل فائدة ُترجى منها لغر�سنا؟ لدى ا�سترجاع الت�سجيالت المح�سّ
التلقائي المّتخذ هو الكتفاء بال�ستنتاج اأن ذلك الن�سغال هو تعبير عن الأهمية غير 

القليلة لإذكاء النزاعات الأ�سرية. 
ويوؤّرخ بع�س الأزواج بداية تدهور عالقاتهم بزوجاتهم في اللحظة التي بداأ فيها 
تراجع اإمكاناتهم المالية، اأو عند ق�سورهم عن تلبية حاجات جديدة لأ�سرته، لم يرافقها 

تعديل في م�سادرهم المالية: 
تراجعت اأو�ساع جورج المالية وغرق في ديون مختلفة، واأ�سهم اأفراد اأ�سرته في 
ذلك التراجع: تبذير زوجته وعجزها عن اإدارة البيت ماليًا، وتنّقلها من بيت لآخر تبعًا 
ابنته لتف�سيلها  اأق�ساط  الرا�سدين في الم�سروف، ودفع  اأولده  اإ�سهام  لمزاجها، عدم 
الجامعة الخا�سة على “الجامعة اللبنانية” )�سبه المجانية(. ُت�ساف اإلى ذلك تفا�سيل، 
�سعب علينا متابعتها، ذات �سلة برْهن �سيارة وبيت، وو�سف لظروف لم ي�ستطع 
التحكم فيها... وكّلها ل �سلة لها بالقمار – الذي هو جوهر ال�سكوى حول ق�سوره 

عن اإعالة اأ�سرته التي تقدمت بها زوجته �سده. 
له؛  يروي جميل اأنه ياأتمن زوجته على م�سروف البيت، واأنه يودعها كّل ما يح�سّ
لكن زوجته تّتهمه، راهنًا ما اإن تراجعت اأعماله، اأنه ل ي�سرف على البيت لأنه يهدر 

ل معي�ستها من عطايا اإحدى الجمعيات.  اأمواله على ع�سيقاته، واأنها تح�سّ
يوؤّخر عادل اإجراء عملية جراحية اإلى اأجل غير م�سّمى لأنها تتطّلب نقاهة تمتد ل�سهرين. 
هو غير قادر على التعطيل عن العمل، لأنه م�سطر لتح�سيل المال – نفقة زوجته. وهي 

ت�ستخدم اأمواله لدفع اأتعاب المحامي الذي يقنعها باإقامة الدعوى، تلو الأخرى، عليه.
ونعيم يّتهم زوجته، مواربًة، بممار�سة الدعارة ب�سبب حبها للمال. هو ل ي�ستطيع 
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توفير كّل طلباتها منه: هل ي�سرق؟ هل يقتل؟ 
ويا�سر، الذي اأثقلْته زوجته بطلب ر�سيد مالي توؤّمن به حياتها وحياة ابنَتيها، ي�ساأل 

ال�سوؤال نف�سه: من اأين ياأتي بالمال وراتبه محدود ومعروف؟ هل ي�سرق؟ 
وتتمحور رواية منير بمجملها حول المال: هو من�سغل بتح�سيله، وبديونه وبتبذير 
زوجته له وبال�سغوط التي يحدثها عدم توافره. المال تقريري في نوعية حياته الحالية 
والمرتجاة، في �سحته النف�سية وتقديره لذاته وهويته الجندرية. وعدم توافره في اأ�سول 
ماآزمه مع زوجته ومع اإخوته. وهو كان مو�سوع دعاوى بينه وبين اآخرين. وبدا اأن 
اأحكامه الجتماعية وال�سخ�سية م�سوغة بمفردات منه. وفي كّل مّرة مار�س فيها عنفًا 
ج�سديًا اأو كالميًا على زوجته كانت ال�سوؤون المالية حا�سرة في الدوافع والأ�سباب، 

�سمنًا اأو �سراحة.
ولم يغب المال عن كالم الأزواج حتى حين كان متوافراً:

لم يكن المال م�سكلة مطروحة في الدعوى التي اأقامتها زوجة نزار �سده، لكنه، 
الثقة بينهما. يوؤّرخ نزار لبدء م�ساكله حين  اأق�سو�ساته، ك�سف غياب  اإحدى  ووفق 
طلب اإلى زوجته اأن تعلن عن راتبها؛ ولّما اأبرز لها وثيقة، ح�سل عليها بال�سدفة، تبّين 
كذبها )تقول اإن راتبها حوالى المليون فيما الوثيقة ت�سير اإلى اأقل من المليوَنين بقليل(، 

“جّنت... وبداأت الم�ساكل منذ ذلك الحين”. 

 V 
من خارج الثنائي والأ�سري

في انغما�س الرجال الذين قابلناهم في واقعهم الأ�سري، وفي ال�سواغل التي طرحها 
عليهم واقعهم الم�ستجّد – اأكانوا متهّمين من جانب زوجاتهم اأم كانوا ملتم�سين العالج 
النف�سي – في كلتا الحالتين اّتخذت عالقاتهم بزوجاتهم الم�ساحة الأكبر من البوح، 
تلتها عالقاتهم باأولدهم واأن�سبائهم واأهليهم. هم تناولوا هوؤلء الأ�سخا�س المقّربين 
منهم باأق�سو�سات ترمي اإلى اإبراز �سفاتهم و�سلوكهم ودوافعهم، من اأجل تبيان اآثارها 
العنفية منها، من  اأحوالهم الم�سطربة، من جهة، ولتبرير �سلوكاتهم،  مجتمعًة على 
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لة للقوى  جهة ثانية. هكذا يبدو للم�ستمع اإليهم وكاأن اأحوالهم ل تغدو كونها مح�سّ
المت�سارعة والمتاآزرة في دوائر اأ�سرهم، وبكونها مح�سورة في اإطار الديناميات التي 

تحكم عالقات اأ�سخا�سها بع�سهم بالبع�س الآخر. 
هذا النغما�س وتلك ال�سواغل لم تكن مانعة لت�سّلل “الخارج – اأ�سري” اإلى الدائرة 
الأ�سرية، لتغدو موؤّثرة في دينامياتها، وعاماًل محّدداً في اأقدار اأ�سخا�سها، ووجهة م�سار 

اأحوالهم فيها؛ وذلك على اأكثر من وجه. 

الطائفية 

يعزو الأزواج اإلى النتماء الطائفي دوراً رئي�سيًا في اإذكاء النزاعات بينهم وبين زوجاتهم؛ 
وذلك في وجَهيه: لدى تباينه بين الزوجين، اأو لدى كونه مرجعًا في كالمهم وفهمهم 
لمعي�سهم. فالتنافر الطائفي بين الم�سلمين والم�سيحيين، الذي اأذكى اأكثر من حرب 
عدائية بين الطائفتين في بالدنا، توارى خلف “الحب” في بداية زواج جان، مثاًل، 
لكنه ما لبث اأن ا�ستوى تعزيزاً لأ�سباب الخالفات في مراحل لحقة، وبوؤرًة اأحيلت 
اإليها ال�سراعات الزوجية. هذا التنافر يجد تعبيره في رواية جان الذي يحيل تغّير ميول 
زوجته نحوه اإلى كونها عادت فاأ�سلمت بعد اأن در�ست الدين الم�سيحي وتعّمدت. 
هي “�سحكت” من الدين الم�سيحي لتتزوجه. وارتدادها جاء بنتيجة تواجد عملها 
في منطقة م�سلمة بالكامل)؟(، وكون زمالئها في العمل كّلهم من الطائفة الم�سلمة. 
وزوجته اّدعت، وفق ما جاء في حيثيات ال�سكوى التي تقدمت بها اإلى الق�ساء، اأن 
اأهل زوجها “�سّوهوا �سورتها )اأمام اأولدها مّدعين اأنها من داع�س، م�سلمة و�سخة، 
واأن لها ع�سيقًا(، الأمر الذي جعلها تخ�سى التوّجه اإلى المنطقة حيث تقيم ابنتاها... 

نتيجة الذّم والفتراء اللذين تتعر�س لهما على يد الزوج واأهله”.
والعداء الم�ستجّد )اأو الم�ستعاد( بين الطائفة ال�سيعية والطائفة ال�سنية وجده خليل 
م�سجبًا لتعليق “كرهه” لزوجته ونفوره منها. فهو يحيل �سوء اأخالق زوجته ووقاحتها 
كذلك”  ل�سنا  “نحنا  يقول:  “عّنا”.  مختلفون  و“هم”  “اإليهم”  ارتّدت  كونها  اإلى 
ومن  اإليها(.  تنتمي  التي  المذهبية  الطائفة  هي   – التو�سيح  طلب  لدى   – )“هم” 
مظاهر عدم طاعتها له يذكر خليل م�ساهدتها لقناة المنار )الناطقة با�سم حزب اهلل( من 
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وراء ظهره. لكن الختالف “عنهم” ل يقت�سر على �سلوك زوجته فح�سب، اإنما على 
مجمل موقف اأهلها منه واإ�سعاره، با�ستمرار، اأنه “مختلف”. فعائلة زوجته لم تقبل به 
زوجًا ب�سهولة حين طلب يد ابنتهم لأنه �سّني، وهم ي�سعرونه وكاأنه “عدّو”، وهو ل 
يقبل دعواتهم اإلى الأكل، وحماته تّتهمه باأن امتناعه عن الأكل عندهم �سببه اأنهم على 

المذهب ال�سيعي. 
وفي محاولته لتبخي�س زوجته واأهلها، يحيل جميل الماروني طلب زوجته النف�سال 
عنه لدى المحكمة الروحية اإلى ميول طائفتها المذهبية، مو�سحًا لنا اأن زوجته ت�ست�سهل 
الطالق ب�سبب انتمائها اإلى المذهب الأرثوذوك�سي؛ وللدللة على ذلك ي�سير جميل 

اإلى اأن اثنين من اإخوتها مطّلقان. 
اختالف  لدى  – اأ�سرية  الداخل  العالقات  في  الطائفي  النتماء  موقع  يظهر  ول 
طائفَتي الزوجين فقط، فهو يح�سر اأحيانًا في محاولة بع�س الأزواج لتحليل اأو�ساعهم 

والخلفيات الحاملة للنزاعات:
عادل الذي يعاني من ت�سّلط امراأته )يدعوها بـ“الرجل”( يحيل �سطوتها اإلى ظاهرة 
ا�ستثنى من  “حيث رجالهم ن�ساء ون�ساوؤهم رجال”؛ لكنه  اأهلها واأخواتها  عامة بين 
اأخواتها واحدة تزّوجت من �سيعي من ال�ساحية الجنوبية فلم تقَو عليه، لأنه “ذو �سطوة 
ا�ستمّدها من ال�سلطة التي يحظى بها ال�سيعة حاليًا”. في حين يفتقد هو ال�سلطة بمواجهة 

ا�ستقواء زوجته عليه ب�سبب انتمائه اإلى المذهب ال�سّني، فاقد ال�سطوة، حاليًا. 
وي�سكو نعيم ا�ستقواء زوجته عليه ونفورها منه ويحيله، على نحٍو غير مبا�سر، اإلى 
ابتعادها عن الدين وعن طائفتها. ومن تجّليات ذلك �سلوكها غير الالئق تجاه الأتقياء 
من مذهبه، و�ستمها قا�سيًا من ق�ساة محكمتها، وعدم قبولها و�ساطته في نزاعهما، 
واأخيراً تعديل لبا�سها المحت�سم ولهجتها الجبلية مت�سّبهًة بالن�ساء المدينيات ومبتعدًة 

عن اأ�سلوب مّلتها. 

ال�ستهالك وال�ستعرا�ش

وتبّدل  معي�ستهم،  م�ستوى  وتراجع  المالية،  اأحوالهم  �سوء  ي�سكون  الأزواج  اأكثر 
اأن تكون عليها، ويحيلون  التي كانوا يطمحون  اأو تلك  التي عا�سوها،  نوعية الحياة 



193

في الت�سويغ للعنف: مت�سابهون

ذلك التراجع اإلى الأزمات القت�سادية العالمية اأو المحلية، واإلى الأو�ساع ال�سيا�سية 
المتدهورة في بالدنا. والتراجع في الحالَتين لي�س بدون �سلة مع توّقعات زوجاتهم 
واأولدهم من قدراتهم لال�ستجابة لحاجاتهم الأ�سا�سية، ولكن اأي�سًا ال�سلوك ال�ستهالكي 
لل�سلع وللخدمات ولفر�س الترفيه. وكما بيّنا، �سابقًا، كان توافر المال و�سبل �سرفه 
مو�سوعًا محوريًا في الخالف بين الزوجين، وكان تعداد التقديمات والإنعامات حجًة 
اأبرزها هوؤلء الرجال لدح�س ادعاءات زوجاتهم بتق�سيرهم في ال�ستجابة لحاجاتهم 

ال�ستهالكية.
اأر�سية دح�س الأزواج ل�سدقية �سكاوى الزوجات من تق�سيرهم في  ويبرز على 
المجال المالي عامل خارج – اأ�سري هام هو النزعة ال�ستهالكية بغر�س ال�ستعرا�س 

اأمام اآخرين: 
ي�سكو منير من تبذير زوجته وعدم مراعاتها تراجع اأو�ساعه المالية؛ وذلك ناجم، 
ل عن كونها معتادة لدى اأهلها على م�ستوى معي�سي وعلى نوعية حياة باذخة فح�سب، 
اإنما ب�سبب خ�سيتها افت�ساح اأمر �سمور موارد زوجها المالية، فيتعّين عليه اأن يقتر�س 
المزيد من الأموال. وال�سبب؟ ل يجوز اأن يكت�سف اأقرباوؤها اأن زوجها غير مي�سور 
اإيجارات  اأن ي�ستاأجر بيتًا في منطقة مرتفعة  لأن ذلك يجعلها تخجل به. هكذا عليه 
البيوت فيها، واأن ي�ستري �سيارة غالية الثمن. كما يفتر�س بهما ارتياد المطاعم نهار 

الأحد وال�سهر نهار ال�سبت في المالهي و“على منير اأن يتدّبر الأمر!”.
اأمامنا بقدراته المالية المبذولة في �سبيل تدليل  التبّجح  وجان لم يمنع نف�سه من 
زوجته وابنتيه دح�سًا لّدعائها في دعواها اأنه ا�ستولى على اأموالها المودعة في الم�سرف 
وزّور توقيعها: فثياب زوجته تتجاوز قيمتها المالية الخم�سين األف دولر، واأظافرها 
ت�سبه اأظافر طفلة بعمر ع�سر �سنوات، فهي ل تجلي ال�سحون ول تكوي الثياب، لأن 
العاملة المنزلية )والت�سريح عن جن�سيتها دليل اإ�سافي على قدراته ال�ستهالكية( تقوم 
بكل هذه المهام... وهو دعاها – في معر�س الكالم عن ا�سطحاب ابنَتيه – لالحتفال 

بعيد ميالد اإحداهما بحفلة “لم يعرفها لبنان من قبل”. 
تعيين  مثاًل،  الرجال،  هوؤلء  لدى  ال�ستعرا�سية  ال�ستهالكية  النزعة  مظاهر  ومن 
اأولويات ل�سرف الأموال على عمليات التجميل للزوجة، وتقويم الأ�سنان للبنات، 
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وت�سجيل الأولد في المدار�س والم�ست�سفيات ذات الأ�سماء الأجنبية، وتبديل ال�سيارات 
والجهر بماركاتها اإلخ. من اأمور يلهث النا�س عندنا للقيام بها، برغم ا�ستنزافها مواردهم 
اأو يحفظ ماء  اأجل الظهور بمظهر يفتر�سونه لئقًا بهم،  اأو تجاوزها قدراتهم، من 

وجوههم، اأمام الآخرين. 
انت�سار ال�ستهالك لو�سائط الت�سال الحديثة بين هوؤلء  للتاأكيد على  ول �سرورة 
ية  ن�سّ ر�سائل  علينا  بع�سهم  عر�س  وقد  الجتماعية.  مواقعهم  بمختلف  الأزواج 
تبذير  اإثبات  اأجل  الذكية حججًا من  اأو �سوراً على هواتفهم  اأو ت�سجيالت �سوتية 
اأو حتى تعّلق زوجاتهم بهم، وغير ذلك.  اأو جمال اأولدهم  اأناقتهن،  اأو  زوجاتهم، 
ول يقت�سر الأمر على ذلك؛ فنعيم، مثاًل، وكي يثبت اأنه ل ينفرد في موقفه العدواني 
تجاه الجمعيات الن�سائية، عر�س علينا ت�سجياًل على هاتفه المحمول للحلقة التلفزيزنية 
التي هاجم فيها اإعالمي م�سهور الجمعيات الن�سائية محّماًل اإياها م�سوؤولية تفاقم العنف 

�سد الن�ساء في اإطار اأ�سرهن.
اإلى ذلك، فنحن قّلما لم�سنا في كالم هوؤلء الزواج نقداً لنزعة زوجاتهم ال�ستهالكية؛ 
الم�سكلة ل تكمن في تلك النزعة )وهم غالبًا ا�ستهالكيون وا�ستعرا�سيون بدرجة غير 
رون عن تلبية متطّلباتهن وحين ينكرن  قليلة(، اإنما في عدم تعاطف زوجاتهم حين يق�سّ

ظرفية العجز عن تلبيتها لأ�سباب ذات �سلة بتراجع قدراتهم المالية.

الخارج الفترا�سي

لم يِغب الفاي�سبوك والوات�س اآب عن كالم الأزواج عامًة، لكنه لم يكن بارزاً في اإذكاء 
الم�ساكل اإل لدى اثنين منهم:

كانت حادثة العنف الكبرى التي رواها لنا نزار قد اأطلقتها مفاجاأته زوجته تتكّلم 
عبر الوات�س اآب مع ع�سيقها، يقول: “... كانت تخونني على فرا�سي عبر الوات�س اآب. 
– وفق  اأن زوجته كانت تناجي  ابنها...” المده�س  فاجاأتها وهي تناجي �سابًا بعمر 

اّدعائه – رجاًل اآخر في الوقت نف�سه، وعبر الوات�س اآب اأي�سًا.
اأما جميل فقد كانت ردود فعله على �سلوك زوجته، الذي يدعوه بـ“جهلة )�سّن( 
الأربعين”، على الفاي�سبوك من الحجج التي تقّدم بها اأمام القا�سي ليدح�س اّدعاءها 
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اأ�سخا�س على الوات�س اآب والفاي�سبوك من  اإقدام زوجته على مرا�سلة  فاإثر  بخيانته. 
جن�سيات اأجنبية وعربية، طلب اإليها الكّف عن ذلك لئال تت�سّبب في م�ساكل في العائلة 
و“للمحافظة على كرامتها”، لكنها لم تاأبه. يقول: “رحُت اأرا�سل نف�سي على هاتَفين 
اأنني  اأثار جنونها، واقتنعْت  اأتكّلم مع فتاة، وهذا  موجوَدين بحوزتي لأوهمها باأنني 

اأعا�سر عليها”.
اأما جورج الذي ي�سكو من تراجع اهتمام زوجته بممار�سة الجن�س، فقد �ساورته 
الفاي�سبوك  اإن لديها ح�سابًا على  �سكوك بخيانتها له ويبحث عن دلئل لذلك بقوله 
وت�ستخدم الوات�س اآب وقد جعلت pass word للتلفون وتعمل على ت�سكيره حين يعود 
اإلى المنزل. وجان الذي �سك بخيانة زوجته له، فّت�س عن دلئل في حا�سوبها وتلفونها 

ين بها.  الخا�سّ
وكما هي حال م�ستخدمي الفاي�سبوك والوات�س اآب، وغيرهما من �سبكات التوا�سل 
الجتماعية، فاإن ذكرها في كالم الرجال بدا لنا مندمجًا في مفرداته على نحٍو عفوي. 
كاأن يقول فّواز، مثاًل، في و�سف زوجته غير الجتماعية: “غير مثّقفة وغير اجتماعية 
ولي�س لديها اأ�سحاب با�ستثناء ابنة خالتها وبع�س العالقات على الوات�س اآب”. اأو اأن 
يقول نزار، تاأكيداً لولعه ال�سديد بولَديه، اإن ن�ساطه على الفاي�سبوك يقت�سر على و�سع 

�سورهما والتعليقات عليها اإلخ.

الخارج – اأ�سري المرفو�ش

الطائفية والخ�سوع للقيم ال�ستهالكية ال�ستعرا�سية مثالن عن العوامل الخارج – اأ�سرية 
بـ“الخارج”  الموؤّثرة في ديناميات العالقات بين الزوجين؛ وقد ل ت�سلح ت�سميتهما 
لهما في �سلوك هوؤلء الرجال واتجاهتهم. لكن ما يعلنونه متطّفاًل عليهم،  ب�سبب تاأ�سّ
و�سادمًا لهم، كان ا�سطدامهم بالدولة – باأجهزتها القانونية والأمنية، واأي�سًا بالمنظمة 
غير الحكومية التي خّولتها الدولة رعاية تنفيذ القانون 2014/293. وحين قابلناهم 
كانوا ما زالوا غير قادرين على ا�ستيعاب تِبعات ذلك ال�سطدام عليهم. فهم يدركون 
تدّخل الدولة تعّديًا على مجال �سلطتهم – المجال الخا�س – الذي افتر�سوه محّرمًا 
على غيرهم، فبات م�سّرعًا اأمام اأ�سخا�س وموؤ�س�سات خارج دائرة تاأثيرهم. فما كان 
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منهم اإل اأن يبّخ�سوا من �ساأن هذه الأجهزة ومن نزاهة اأ�سخا�س المنّظمة المذكورة، 
لجئين هربًا منها اإلى القوى التي يفتر�سونها واقفة اإلى جانبهم، من جهة، واأنها تملك، 
من جهة ثانية، تاأثيراً يعّطل نفوذ هذه الموؤ�س�سات. هم لجاأوا اإلى القوى العائلية والطائفية 

وال�سيا�سية، لدى توافرها. 

 IV 

 المراأة والقانون والمجتمع 
اتجاهات واآراء

تمهيد

التجاهات  بين  ال�سلة  النف�س الجتماعي حول طبيعة  الباحثون في علم  يتوافق  ل 
وال�سلوك. فيوؤكد بع�سهم اأن اإعالن اتجاه اأو موقف تجاه م�ساألة، اأو تجاه �سخ�س اأو 
مجموعة بعينها )اإثنية، وطنية، جندرية اإلخ(، اأو تجاه موؤ�س�سة اأو حدث اإلخ... هذا 
الإعالن ك�ّساف، بال�سرورة، عن �سلوك متنا�سب مع هذا التجاه اأو ذاك الموقف؛ فيما 
يقّدم اآخرون براهين تنفي وجود هذه ال�سلة، فال ي�سعنا التنبوؤ ب�سلوك �سخ�س اإزاء م�ساألة 

مطروحة ا�ستناداً اإلى موقفه المعلن، مثاًل، حولها.1
الت�سريح عن مواقفه  اإلى  اأن ما يدفع �سخ�سًا ما  الباحثون  اأخرى، وجد  من جهة 
ًة، هو ميله لأن ُيطلق اآراء مرغوبة اجتماعيًا، اأو ما ُيعرف  بطريقة معّينة، اأمام باحث خا�سّ
ال�سيا�سي”. المبحوث، في هذه الحالة، ينحو  بـ“التزامه ال�سواب  ال�سائع  في الكالم 
لأن يتخذ موقفًا، اأو ُيبدي راأيًا، يفتر�سه موقف الباحث نف�سه من الم�ساألة المطروحة، 
ليظهر اأمامه بمظهر “الطّيب”، م�ستثيراً لديه التعاطف اأو ال�سعور بـ“وحدة الحال”. 
اإيجاد و�سائل  النف�س الجتماعي وعملوا على  الباحثون في علم  وهو اتجاه ر�سده 

وذهبت فئة ثالثة اإلى اإثبات العك�س تمامًا: في اأن �سلوكًا معّينًا ُيف�سي ب�ساحبه اإلى تبّني اتجاه متنا�سب   1
مع ذلك ال�سلوك. ويفعل ال�سخ�س ذلك درءاً لما يعرف بـ“التنافر المعرفي” الذي يوّلد لدى ال�سخ�س 
اتجاهاته  فعّدل  عاد  اتجاهاته،  ينافي  �سلوك  انتهاج  اإلى  ما  �سخ�س  ا�سطر  فاإذا  النزعاج:  من  م�ساعر 

لتتنا�سب مع ذلك ال�سلوك. هذه النظرية لها تطبيقات مهّمة في مو�سوع التاأهيل النف�ساني للمعّنفين.
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لتحييد اأثره على الم�ساألة قيد الدرا�سة. 
القانون والمحكمة  اآراَء ومواقَف تجاه  في كالم الأزواج الذين قابلناهم �سمعنا 
والمجموعات  الأ�سخا�س  اأي  الن�سائية...  والجمعيات  والمخفر  والقا�سي 
والموؤ�س�سات المعنوية والواقعية المعنية بق�سيتهم. وحين لم ُتذكر هذه الم�سائل في 
�سياق المقابلة الأولى، حاولنا ا�ستق�ساءها في لقائنا الثاني معهم )انظر الملحق رقم 2(. 
هكذا ح�سلنا على مواقفهم الُمعلنة من م�سائل مختلفة، ارتاأيناها ذات �سلة بمو�سوعنا. 
وهذه ا�ستملت على الموقف من: )1( تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية متمّثلًة بقانون 
“حماية الن�ساء و�سائر اأفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري”؛ )2( حق الزوج في تاأديب 
زوجته؛ )3( تعنيف الن�ساء والرجال المعنِّفين لزوجاتهم؛ )4( تطّور المراأة المعا�سرة؛ 
)5( الحركة الن�سائية التي تنا�سل من اأجل تح�سيل حقوق الن�ساء؛ )6( موقف الإعالم 

من مو�سوع العنف �سد المراأة اإلخ. 

الموقف من المراأة ومن ق�ساياها

اإطار  الن�ساء في  كّل الأزواج المبحوثين، دون ا�ستثناء، �سّرحوا عن رف�سهم تعنيف 
اأ�سرهم، وا�ستنكروا اغت�ساب الأزواج لزوجاتهم، وعّبروا عن اعتقادهم باأن الأزواج 
غير مخّولين تاأديب زوجاتهم. هم داعمون لتطّور المراأة – بتحّفظ اأو بدونه. واأكثرهم 
داعم لق�سايا المراأة. على اأن اإجاباتهم عن اأ�سئلتنا المثبتة اأعاله، واإن بداأت في �سّقها 
الأول داِعمة للمراأة ولق�ساياها، ما لبثت اأن تبعتها �سروط ُتبقي القليل من ذلك الدعم، 
بًا. في�سّح القول اإن اتجاهات  ب �سدهن “غير واع” لكونه تع�سّ بل تنطوي على تع�سّ
هوؤلء الأزواج لي�ست بدون �سلة مع �سلوكهم، واإن الجهد المبذول للت�سريح عن 

بهم.  موقف “�سائب” لم ي�سعفهم في اإخفاء تع�سّ
للزوج  يحق  ل  باأنه  لنا  �سّرح  منه،  التخّل�س  يحاول  والذي  لعنفه  الكاِره  منير، 
تاأديب زوجته، وباأن م�ساكل الزوَجين ينبغي اأن تعالج بالحوار بين مت�ساوَيين؛ ويرى 
اأن الحقوق والواجبات هي لكلٍّ منهما بالت�ساوي، ويرف�س جعل الممار�سة الجن�سية 
الن�سائية  اأو الواجبات. هو ن�سير لحقوق المراأة وللمنظمات  اإطار هذه الحقوق  في 

العاملة على تح�سيل هذه الحقوق.
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فّواز ينا�سر الجمعيات الن�سائية في مطالبتها بحقوق المراأة، ول يعطي الزوج الحق 
في تعنيف زوجته ول تاأديبها ول اإجبارها على الِجماع. لكنه ينا�سر ال�سرع في نبذ 
المراأة النا�سز و“يعذر” الأزواج المعّنفين الواقعين تحت ال�سغوط الثقيلة المفرو�سة 

عليهم ب�سبب كونهم م�سوؤولين عن/قّوامين على ن�سائهم.
منير وفّواز “ل حكم عليهما”، وي�سعيان للتخّل�س من عنفهما عبر الخ�سوع للعالج 

النف�سي طوعيًا. ماذا عن المتهّمين بتعنيف زوجاتهم؟
حين �ساألناه عن الحركة الن�سائية، وجد جميل فر�سًة اإ�سافية للهجوم على منظمة غير 
حكومية بعينها. بعد تو�سيح عبارة الحركة الن�سائية المق�سودة في �سوؤالنا، عاد ف�سّرح 
اأنه، بحكم انتمائه اإلى حزب �سيا�سي تتبّواأ فيه الن�ساء مراكز عليا، �سد التمييز الجندري. 
وهو �سد تعنيف الزوجة ول يرى اأن للزوج الحق في تاأديب زوجته... وهل ير�سى 
اأن تعّنف ابنته اأو اأمه اأو اأخته؟ جميل يماثل بين المراأة المعا�سرة والمراأة العاملة. يقول 
اإنه ل يجد باأ�سًا في عمل المراأة، �سرط اأن توؤّدي اأدوارها المنزلية كاملة. هو ل يعرف 
لت اأمواًل تتجاوز قيمتها ما تحتاجه �سخ�سيًا من زينة وثياب،  امراأًة عاملًة واحدة ح�سّ

ومع ذلك تمّنن زوجها وتتذّمر من العمل وتّدعي اأنها مرهقة طوال الوقت.
يّدعي نعيم – الملتزم دينيًا – اأن الدين لم ُين�سف المراأة. هو ن�سير للمراأة التي يظلمها 
زوجها ويرى اأن الزوج غير مخّول تاأديب زوجته. هو يعتقد اأن تطّور المراأة المعا�سرة 
“عاهرة”. موقفه �سلبي من  اأن ت�سبح  المثالية، ل  اأن تبقى الزوجة والأم  مهّم، �سرط 
الجمعيات الن�سائية لأنها “تحّر�س الن�ساء على اأزواجهن”. وهو مع الحركة الن�سائية 
�سرط اأن تقودها ليندا مطر )النا�سطة العريقة في “لجنة حقوق المراأة”(، ل المنّظمة 

غير الحكومية التي جعلتها المحكمة الراعية لتطبيق حكم القانون 2014/293. 
ينا�سر �سمير تطّور المراأة �سرط اأّل ت�سبح “رجل” البيت، ول اأن تت�سّرف كما لو 
اأنه ل يحق للزوج ممار�سة  اأن الرجل غير موجود. هو �سّد تعنيف الزوجة، ويرى 
اإذ  العائلة؛  اأ�سّرت بدور  اإنها  الن�سائية يقول:  الجن�س مع زوجته عنوة. وعن الحركة 

لول الجمعيات الن�سائية لما تمّردت زوجته عليه. 
ويتبّنى خليل المفهوم “ال�سعبي” للمراأة المعا�سرة، ويرى اأن الن�ساء ِبْتن في اأيامنا 
المعا�سرة “داهيات”... لكنه ا�ستطرد قائاًل اإنه مع تقّدم المراأة ويدعمها في تحّررها 
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بحدود، فال تعود من “ال�سهرة مع �سديقها في اآخر الليل”. 
يوؤمن  ل  لكنه  المعا�سرة،  المراأة  مع  لديه  م�سكلة  ل  اأن  يعلن  اأخيراً،  وجورج، 

بالم�ساواة بين الرجال والن�ساء )وهل ي�ستطيع الرجل اأن ينجب؟(. 

الإعالم ودوره

تناول الإعالم مو�سوع العنف �سد الن�ساء واأ�سهمت قنواته المختلفة – القديمة منها 
والحديثة – بجعل المو�سوع من مكّونات الخطاب ال�سيا�سي والجتماعي العام عندنا. 
اأن تناول الإعالم للمو�سوع لم يكن بالم�ستوى المطلوب1، ونال نقداً من  �سحيح 
المعنيين بن�سر ثقافة مناه�سته ب�سبب الأ�سلوب الف�سائحي الذي �ساب بع�سه، اإل اأنه 
اأ�سهم بتنفيذ م�سمون ال�سعار الذي اأطلقته المنظمات الن�سائية في اأوا�سط الت�سعينيات 
الذي نادى ب�سرورة “ك�سر ال�سمت” حول ظاهرة العنف �سد الن�ساء المتف�سية بيننا، 

في مقابل ت�سّتر ُحماة حرمة الأ�سرة عليه2.
ثقافة  ن�سر  في  المّتبع  وبالأ�سلوب  بالإعالم،  راأيهم  عن  الأزواج  �ساألنا  ونحن 
مناه�سة العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن، فجاءت اإجاباتهم متنا�سبة مع متابعتهم لالإعالم 
ومع اتجاهاتهم نحو تداول �سوؤون الأ�سرة واأفرادها في المجال العام. هكذا، تقّدم 
فراأى بع�سهم  انتقائية:  تف�سيلية، لكن  – باآراء  – التلفزيون تحديداً  الإعالم  متابعو 
اأن تدّخل الإعالم غير مرغوب فيه واأن دواخل الأ�سرة لي�ست من �ساأنه؛ خا�سًة واأنه 
يعّطل دور العائلة في ن�سح الزوَجين واإر�سادهما. اأو هو متدّخل مرغوب في تدخله 
حين بّين دور الجمعيات التي تحّر�س الن�ساء على التمّرد �سد اأزواجهن؛ الأمر الذي 
فتقّدموا  لالإعالم  المتابعين  غير  اأما  �سّدهن.  العنف  ارتكاب  من  المزيد  اإلى  اأّدى 
بو�سف مقت�سب: فاإما اأنه يقوم بدور “ب�سع” دون تف�سيل ذلك، اأو اأنه يحّر�س الن�ساء 
على الرجال، اأو اأنه يبالغ في اإبراز المو�سوع، اأو اأنه يخترع اأنماطًا من العنف غير 

انظر )عي�سى، 2011(.  1
 Ipsosسّرح 97% من عّينة ا�ستطالع الراأي، المنّفذ من جانب منظمة “كفى... عنف وا�ستغالل” و�  2
تليها  التلفزيونية )%77(  الأخبار  بوا�سطة و�سائل الإعالم:  الأ�سري  بالعنف  اأنهم �سمعوا   ،marketing

 %35 ال�سباب  لدى  ارتفاعًا  )الأ�سد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ثّم  ومن   )%51( الحوارية  البرامح 
منهم( )منظمة “كفى...” وIpsos marketing، بيروت، 2016(. 
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موجودة، كالعنف المعنوي، مثاًل... هذه اآراء المّتهمين. اأما ملتم�سو العناية النف�سية 
اأن دوره  العنف الأ�سري ويرون  المعرفة حول  فهم داعمون لدور الإعالم في ن�سر 

جّيد في اإلقاء ال�سوء على الظاهرة. 

القانون والمجتمع

تباَيَن الموقف من قانون حماية الن�ساء و�سائر اأفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري تبعًا لتباُين 
مواقع الأزواج من تِبعاته عليهم وعلى اأ�سرهم: تدّخل الدولة – ممّثلًة بالق�ساء المدني 
وبالقوى الأمنية، اأو تدّخل المجتمع – ممثاًل بالإعالم وبالمنظمة غير الحكومية التي 
خّولتها المحكمة متابعة ق�سايا المّتهم واأ�سرته. فَمْن لم يختبر العالقة مع اأجهزة الدولة 
الق�سائية والأمنية كان داعمًا للقانون المذكور دون تحّفظ؛ وهذه هي حال الأزواج 

غير المّتهمين في عينتنا – معّنفي زوجاتهم، الذين يخ�سعون للعالج النف�ساني: 
يقول فّواز، مثاًل، اإن تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية اأمر مطلوب. على المعتدي 

اأن ُيحا�َسب اأينما اعتدى، داخل البيت، كما في خارجه.
ويحّبذ منير تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية لحماية المراأة من العنف، وي�سمل ذلك 

موقفه الإيجابي من القانون 2014/293؛ 
التعّر�س” لزوجاتهم اّتخذوا  بـ“عدم  لكن المّتهمين الذين ينّفذون حكم الق�ساء 
اأكثر تعقيداً. هذه المواقف توّزعت بين رف�س مطلق وبين قبول متجاذب.  مواقف 
وحّجة الراف�سين اأن تدّخل الدولة في الأمور الأ�سرية يقّو�س الأ�سرة ويخّرب وظائفها: 
جورج، مثاًل، �سّد تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية، و�سّد القانون 2014/293 
تحديداً، لأنه ُيف�سي، براأيه، اإلى “خراب البيوت”، محّبذاً ح�سر مو�سوع الخالفات 

الأ�سرية في اإطار العائلة – والَدي الزوَجين اأو اأخي اأحدهما الأكبر. 
وبع�سهم الآخر يجد اأن العائلة الممتدة هي الح�سن الح�سين لالأ�سرة، وينبغي اأن 
تكون هي الراعية لم�سلحة الأ�سرة، محياًل موقفه اإلى الطائفة التي ينتمي اإليها. يقول 
القانون  اإطار عوائلنا”. وي�سف  “نحن، الموّحدين الدروز، نحّل م�ساكلنا في  نعيم: 

2014/293 بـ“الم�سروع الذي اأخّل بتوازن العائلة”. 
اأن ُيطبَّق بطريقة �سحيحة.  القانون، من حيث المبداأ، �سرط  هذا، وَقِبل اآخرون 
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ووجد اأكثر من زوج �سعوبًة في ف�سل موقفهم من القانون من تِبعاته عليهم:
فجان، مثاًل، يدعم مبداأ تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية، عبر قانون يحمي الن�ساء من 
العنف الأ�سري. لكنه يرى اأن من ال�سروري اأن تتوّلى المحكمة التحقيق في ال�سكوى 
قبل اتخاذ القرار ب�ساأن المّدعى عليه، ل العتماد على اإفادة المراأة وحدها، فال تعّد 
المراأة بريئة لكونها امراأة؛ اإذ ل يجوز اأن ُي�ستَغّل القانون لم�سلحة بع�س الن�ساء وماآربهن، 

متبنيًا مقولة “اإن كيدهن عظيم”. 
يوؤكد نزار اأنه مع قانون حماية المراأة من العنف الأ�سري؛ لكنه يرى اأنه ُيطّبق بطريقة 
�سّيئة. والدليل على ذلك، وفق راأيه، تكاثر حوادث قتل الن�ساء اإثر �سدور القانون. وقد 
روى لنا ا�ستغالل زوجته للقانون 2014/293 بعد تلّقيها تعليمات من اأختها تطلب 
اإليها فيها توثيق الذرائع �سده، فراحت ت�سرب نف�سها في مواقع مختلفة من ج�سمها 
حتى ت�سبح زرقاء وت�سّور تلك المواقع من اأجل اإثبات تعّر�سها لل�سرب والح�سول 

على مبتغاها – النف�سال عنه.
اأّما عادل فمعتر�س على اإ�سدار قانون لحماية الن�ساء من العنف لأن، وفق تجربته، 
الحماية من  مّنا  اإذ يطلب  للعنف من زوجاتهن. وهو  يتعّر�سون  الذين  الرجال هم 
الرجل من  قانون لحماية  اإ�سدار  الدولة  ينا�سد  له،  تعنيفها  جور زوجته عليه، ومن 

الن�ساء.  عنف 
في مواقف جان ونزار وعادل من القانون اأثٌر وا�سح لمواقعهم الراهنة مع الق�ساء.

اّدعاءات لم ت�سمد 

المواقف المبدئية القابلة بقانون حماية الن�ساء من العنف الأ�سري، التي اأعلنها هوؤلء 
الأزواج، يدح�س �سدَق حامليها بع�ُس الكالم الذي َر�َسح لدى �سردهم تداعيات 

تطبيقه عليهم. فينال الق�ساة والمحاكم تهمة التحّيز وقبول التو�ّسط. 
باأنه ا�ستجاب ل�سغوط  يّتهم جان قا�سي الأمور الم�ستعجلة الذي نظر في ق�سيته 
�سخ�سية اأمنية مرموقة، واأخرى �سيا�سية )ي�سمي اأ�سخا�سًا قاموا بال�سغط المذكور( من 
اأجل تغيير قراٍر كان قد اّتخذه �سابقًا، وفي روايته لت�سال كاتب المحكمة به لأجل 
اإبالغه “طلب الحماية” الذي تقّدمت به زوجته ا�ستهزاٌء بقانون حماية الن�ساء و�سائر 
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لـ“اختراعه ما ي�سّمى العنف المعنوي”؛ هذا الهزء  اأفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري 
ت�سارك فيها الطرفان، جان وكاتب المحكمة، بح�سب روايته لنا. 

يقول نزار اإن القا�سي متحّيز �سّده لكونه �سديقًا لأخي زوجته، فهما زميالن في 
اأمام المحكمة  الجامعة المرموقة نف�سها. وقد ن�سحه “العارفون” باأن يعر�س ق�سيته 
الروحية، بدل المحكمة المدنية؛ وذلك لأن اأخا زوجته ومحاميها يملكان حظوة في 
المحكمة المدنية التي تتعامل مع ق�سيته. والدليل على ذلك اأن القا�سي المذكور رف�س 

ال�ستماع اإلى تفا�سيل “خيانة زوجته” له، طالبًا منه ال�سكوت.
و�سمير الذي بدا مهّذبًا اأمام القا�سي، واعداً اإياه بتغيير �سلوكه العنفي وقاباًل الخ�سوع 
لتاأهيل نف�سي ثنائي، اأ�سّر لنا اأن “القانون هو درجة اأدنى في �سّلم اهتماماته” واأنه م�ستعد 

لمقاومة تنفيذه بقوة ال�سالح اإذا ق�سى )القانون( ب�سلبه ح�سانة ابنه )كذا(. 
اأما خليل فعّبر عن الخوف الذي بات يعتريه بعد �سدور القانون، وبعد �سدور قرار 
الحماية لزوجته، وخا�سًة اأّن الق�ساة ي�سّدقون ما تقوله زوجته. هو يقارن ما حدث له 
في المحكمة بما حدث في المخفر، قبل �سدور القانون، حين كان عنا�سره يطالبون 
زوجته بم�سالحة زوجها ويخّففون، �ساخرين من زوجته، من وقع ما حدث، غير 

م�سّدقين �سكاواها �سّده. 
اإذا كان خليل يحمل ذكرى غير �سيئة عن عالقته مع المخفر، فهذا لي�س موقف 
اأنه بنتيجة �سكوى زوجته ُح�سر في مخفر  “طعمه”. يخبرنا يا�سر  اآخرين ممن ذاقوا 
الأمر  ي�سل  اأن  ي�سّدق  يزال ل  النا�س... وهو ل  الو�سخ مع هوؤلء  المكان  – “ذلك 
بزوجته باأن تح�سره في مكان تنبعث منه كّل هذه الروائح الكريهة لي�سعر بنف�سه وكاأنه 
مجرم”. هي �سدمة اأّثرت فيه كثيراً، وتاأّكد له من خاللها كره زوجته له. هي تجربة 

يعجز عن ن�سيانها. 
اأخيراً، فاإن جان الذي حر�س على اأن يكون كالمه “�سائبًا �سيا�سيًا”، لم يمنع نف�سه 
من التبّجح اأمامنا؛ فهو اأخبرنا اأنه وّجه ما ي�سبه “التهديد” للقا�سي، اإذ قال له: “اأريد 
اأن اأن�سحك ن�سيحة. نحن العائلة الفالنية اأقوياء. �سحيح اأننا ذوو اأخالق ونحترم كّل 
النا�س، لكن اإذا خرج اأولدي من البيت )اإثر ح�سول اأّمهم على حكٍم بذلك( �سترى 

ماذا �سيحدث خالل خم�س دقائق. ل تن�َس اأن عددنا يرقى اإلى )يذكر رقمًا(”.
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بين المحكمتَين

يدرك الأزواج المّتهمون اأن المحاكم المذهبية ُتبدي راأفًة بحالهم. ومن اآيات ذلك، 
مثاًل، اأنها ل ترى اإلى العنف الذي يمار�سونه على زوجاتهم مدعاة لبطالن الزواج اأو 
للطالق، بح�سب الحالة. كان يلزم اأن تعيد زوجة يا�سر، مثاًل، �سوغ عقد الزواج بينها 
وبين زوجها على نحٍو ي�سمح لها بتطليق نف�سها منه اإذا لم يتوقف عن �سربها، وكان 
اإلى تقارير من  اإياها. لكنها ح�سلت، ا�ستناداً  عليها اأن تاأتي باأربعة �سهود على �سربه 

الطبيب ال�سرعي، على حكم يق�سي بـ“منع التعّر�س” لها ب�سهولة ن�سبية. 
نزار وزوجته مثال اأمام الكاهن ليخبرهما اأن �سروط بطالن الزواج ل ت�ستمل على 
ال�سرب، حتى اإذا كانت المراأة “مه�ّسمة”. هكذا، تلجاأ زوجته اإلى المحكمة المدنية، 

فيما يلجاأ هو اإلى المحكمة الروحية. 
بالهجر  القانوني  الروحية  المحكمة  تنتظر حكم  لم  باأنها  زوجته  ويّتهم جميل 
الموقت، بل اتجهت نحو المحكمة المدنية بو�سفه الحل “الأ�سهل” للح�سول على 
الروحية  اأن تقبل المحكمة  ياأمل  مكا�سب مالية تفتر�سها، بخالفه، حّقًا لها. وهو 
بحججه �سّد زوجته لنيل “الهجر الموقت على م�سوؤولية الزوجة” الذي ينطوي على 

اإعفائه من النفقة الم�ستحقة لزوجته. 

عداء المنّظمة غير الحكومية

المدنية  بالمحكمة  مروراً  القانون  عن  ابتعدنا  كّلما  وعدائية  حّدًة  الموقف  يزداد 
“تجريداً”  – من الأكثر  اإلى قوى الأمن المكّلفين تنفيذ الأحكام  وق�ساتها، و�سوًل 
اإلى الأكثر ملمو�سية. هكذا ُت�سيب المنّظمة غير الحكومية التي اأوكل الق�ساء اإليها متابعة 
تنفيذ قرارات المحكمة، وا�سعًا اإّياها على تما�س مبا�سر مع الأزواج المّتهمين... هذه 
المنّظمة نالت الن�سيب الأكبر من العدائية، وُيحاك حول دورها اأوهام واأق�سو�سات 
تختلط بعداء هوؤلء لهذه المنّظمة، وبمخاوفهم منها. هذا العداء وتلك المخاوف 
ُت�سِبغ على المنّظمة المذكورة قدرات ل ت�سي بجهل هوؤلء  ناجمان عن ت�سّورات 
الأزواج باآليات �سوغ القوانين فح�سب، اإنما اأي�سًا بجهلهم باآليات تطبيقها. هكذا تبدو 
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المنّظمة التي اأوكل اإليها الق�ساء مهام متابعة تنفيذ الأحكام ال�سادرة بحّق المتهمين. 
هذه المنّظمة بَدْت في كالمهم واحدة من اأهم الم�سوؤولين عن الأذى الذي اأ�سابهم. 

وقد �سّب اأكثرهم جام غ�سبه عليها:
اإذ لول  فهي، بح�سب �سمير مثاًل، م�سوؤولة علن تحري�س الزوجة على زوجها؛ 
الخدمات التي تقّدمها للزوجة “التي تلّقت �سفعة” من زوجها، لما تجّراأت وتقّدمت 
ب�سكوى �سّده. بل هي تجعل الن�ساء ي�سعرن بالعيب اإن �سامْحن اأزواجهن على تلك 
“ال�سفعة”. ثّم اإنها باتت تنوب عن الأهل كمر�سدين لبناتهم، فتراجعت، مع �سعود 
اأهميتها، م�ساحة تاأثير الأهل عليهن. ولول المنّظمة هذه لكانت “ن�سيت” المراأة عنف 

زوجها مع الأيام – كما “ينبغي” لها اأن تفعل. 
ويختلط في ذهن بع�س الأزواج موقع المنّظمة ودورها، لتبدو وكاأنها كّلية القدرة 
omnipotent، بالرغم من اأنها “ل تفهم �سيئًا مّما تفعله” – وفق ما قال خليل – الذي 

يعتقد اأنها واحدة من بع�س اأجهزة الدولة. وخليل، الذي يّتهم اأخاه اأنه وراء تحري�س 
زوجته عليه، يعتقد اأن اأخاه هذا، الموظف في واحدة من الموؤ�س�سات الحكومية، هو 
الذي عّرف زوجته على المنّظمة واأح�سر لها البرو�سورات التي تر�سد الن�ساء المعّنفات 
اإلى الطرق التي يتعّين عليهن �سلوكها لـ“النيل من اأزواجهن”... اأح�سرها من الموؤ�س�سة 

الحكومية التي يعمل فيها. 
وينحو هوؤلء الأزواج لأن يخلطوا بين اختبارهم الخا�س مع هذه المنّظمة وبين 
“المعلومات” التي بحوزتهم عنها. هوؤلء “متاأكدون” من معلوماتهم، ول يبدو عليهم 
ال�سيئ ل�سدور  “ الأثر  “مالحظة  اإلى  ال�ستعداد لت�سحيحها. وقد دعانا نزار، مثاًل، 
القانون على الن�ساء، اإذ تكاثر اأعداد حوادث قتل الن�ساء بنتيجة ال�سلة بين هوؤلء الن�ساء 
والمنّظمة المذكورة. يقول نزار “اإن كّل الن�ساء الثماني )؟( اللواتي تقّدمن ب�سكوى 

اإلى هذه المنّظمة... ُقتلن” )كذا(. 
“ثقات”، عر�س علينا ت�سجياًل  اإلى مراجع  اآرائه  اإ�سناد  ونعيم الذي يحر�س على 
لإعالمي م�سهور يدعم موقفه ال�ساجب للجمعيات الن�سائية، عامًة، والمنّظمة المذكورة 
تحديداً. هو ت�سّرر مبا�سرًة من المنّظمة التي حّر�ست زوجته على المتناع عن لقائه 
لحّل م�ساألة الطالق في ما بينهما حّبيًا. هو يرى اأن العنف �سد الن�ساء قد ازداد في اأيامنا 
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ب�سبب التحري�س الذي تنتهجه المر�سدات الجتماعيات العامالت في الجمعيات �سد 
الأزواج... “هوؤلء هن اأ�سواأ اأنواع الب�سر... وقد عّلمن زوجتي البذاءة”.

“خراب  اإلى  وجورج المناه�س لقانون يقحم الدولة في الحياة الأ�سرية ويوؤّدي 
البيوت”، يحمل �سغينة �سد الجمعيات الن�سائية عامة، والمنظمة المذكورة خا�سة. 
هو ينعتها ب�سفات بذيئة ناأبى اإدراجها. هو يعتقد اأنه ي�سترك في موقفه من هذه المنّظمة 
مع جمعيات اأخرى ومع رجال الدين تحديداً. وهو ُيعلمنا ما قد تناهى اإلى �سماعه، 
من اأن رجال الدين، وبع�س الجمعيات، ب�سدد اإقامة دعوى على هذه المنّظمة ب�سبب 

دورها المخّرب للحياة الأ�سرية )كذا(. 
لكن يبقى موقف جميل – الحزبي الملتزم – من الق�ساء ومن المنّظمة غير الحكومية 
المذكورة الأكثر مدعاة للتاأّمل. فهو يقّدم نف�سه على اأنه معنّي بال�ساأن العام، وقد رّدد 
�سفته هذه مرات عديدة في لقائنا معه؛ لكن كالمه ل ي�سي بمعرفة باآليات اإدارة �سوؤون 
هذا “العام” – دور الق�ساء وموقعه في الدولة وفي المجتمع اأو طريقة عمله، مثاًل؛ اإذ 
بدا الق�ساء وقوى الأمن، في كالمه، وكاأنهما من “توابع” المنّظمة المذكورة. وهو 
يعزو اإليها قدرات كبيرة، بدءاً من تحري�س زوجته عليه، وانتهاًء بتاأثيرها في الق�ساء في 
اتخاذ قراراتهم وتوّليهم تنفيذها. وهو يرى اأن العنف �سد الن�ساء ازداد بعد اتخاذ هذه 

المنّظمة “قرارها” بمعاقبة المعّنف في اإطار اأ�سرته )كذا(. 
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اإغراء المقارنة
)مع الأدبيات ال�سابقة حول العنف �سد الن�ساء(

تمهيد

قلنا في مطلع هذه الدرا�سة اإن الباحثات والباحثين كانوا قد اجتهدوا لدرا�سة العنف �سد 
اأكثر من مراجعة ببليوغرافية.  الن�ساء. وُبذل جهد لر�سد هذه الأدبيات واإح�سائها في 
الدرا�سات الميدانية، من بين هذه الأدبيات، كانت اأغلب عّيناتها ن�ساء مبلِّغات عن العنف 
لدى منظمات غير حكومية. وقد جرى ت�سكيل هذه العّينات عبر المنّظمات المذكورة 
وبوا�سطتها. هوؤلء الن�ساء كّن منخرطات في برامج دعم وم�ساندة لدى هذه المنظمات 
ن�ساء يواجهن  ال�سطور( في كتابنا  وكّن موا�سيع لدرا�سات عّدة راجعناها )كاتبة هذه 
العنف1. اأي، اإن هذه الدرا�سات قّدمت المو�سوع من وجهة نظر الن�ساء، ح�سراً. هوؤلء 
الن�ساء ا�سُتجوبوا عبر و�سائل مختلفة ا�ستملت على ال�ستمارة والمقابالت المفتوحة 

الذي  العنف  عن  بّلغن  امراأة  و�ستين  اثنين  اأحوال  تناولت  ميدانية  بدرا�سة  ثبت  اي�سًا  الكتاب  هذا  في   1
اأ�سرهن لدى خم�س منظمات غير حكومية خالل الأ�سهر ال�ستة الأولى من العام  تعّر�سن له في اإطار 
المراأة  تتابع  التي كانت  الجتماعية  المر�سدة  بملئها  قامت  ا�ستمارة  الدرا�سة  و�سيلة  2009. وكانت 
المبّلغة عن العنف/الم�ستفيدة من خدمات المنّظمة. )الجزء الثاني من )بي�سون، 2010(، وهو بعنوان 

“ن�ساء يواجهن العنف: المبّلغات”، �س194-97(.
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اأو المقّيدة، جماعيًا اأو اإفراديًا، حول م�سائل ا�ستملت على اأحوالهن واأحوال معّنفيهّن 
الديموغرافية وعن ال�سروط المادية والإن�سانية المحيطة بالعنف، اأ�سكاله واأنواعه ووتيرته 
وال�ساهدين عليه، دوافع المعّنف المعلنة لممار�سته، اإطالقه واإثارته، ردود الفعل المراأة 
واأهلها واأهل زوجها عليه، اأ�سلوب التبليغ عنه ووجهته، �ُسبل تفاديه والتخّل�س منه اإلخ. 
اإن الدرا�سات  وبا�ستثناء حالت نادرة فاإن هذه الدرا�سات نّفذتها ن�ساء1. الجدير قوله 
ومقابالت  حالت  درا�سة  على  ا�ستملت  مختلفة  زوايا  من  المو�سوع  تناولت  هذه 

وا�ستق�ساءات ميدانية واأبحاث اأر�سيفية اإلخ. 

المعنَّفات واأو�سافهن

اإن متابعة اأحوال المعنَّفات عبر ال�سنوات لالأدبيات المنتجة حول المو�سوع ت�سير اإلى 
تعديل في اأو�ساف الن�ساء واتجاهاتهن حيال العنف. ففي الأدبيات الأولى، مثاًل، يتبّين 
للقارئ اأن الن�ساء المعّنفات اّت�سفن باله�سا�سة وقّلة الحيلة2، وو�سفن ذواتهن بـ“الحزينات 
والمكتئبات والمنهارات والع�سبيات والمكبوتات والمنعزلت والمحَبطات”3، واأعلّن 
ياأ�سهن من تغّير �سلوك معّنفيهن، وكن غير واثقات بقدرتهن على تحويل وجهة  عن 
اأقدارهن. في درا�سة �سيداوي4، مثاًل، لم تتجه اأيٌّ من الن�ساء المئة )عّينة تلك الدرا�سة( 
اإلى جهة حكومية، كالمخفر مثاًل، لتقديم �سكوى �سد معّنفها. ويكامل ذلك غياب 
العتراف بتعّر�س الواحدة منهن للعنف في اإطار اأ�سرتها، واإغفال المعنيين ب�سلة الكاآبة 
وجروحها النف�سية والج�سدية بالعنف، �سواء كان هوؤلء عنا�سر من القوى الأمنية في 
المخافر اأو مهنيين من الجهات ال�سحية5 والجتماعية والقانونية ذات ال�سلة. اإلى ذلك، 

ببليوغرافيا  من  اأكثر  هذه  المتنّوعة  الأدبيات  وقد ر�سدت  )بي�سون، 2010(.  في  الببليوغرافيا  انظر   1
ورافقت اإ�سدارها عندنا ن�سرة دورية ت�سمح بتحيينها تباعًا، دورية تن�سيق التي ت�سدر باللغتين العربية 

والإنكليزية عن “�سندوق الأمم المتحدة لل�سكان والتنمية”. انظر اأعدادها على الو�سلة:
http://www.unfpa.org.lb/Documents/TANSEEQ-6-Arabic.aspx

2 Abul- Husn, 1994))
)�سيداوي، 2002(  3

المرجع ال�سابق.  4
في درا�سة ا�ستق�سائية للت�سخي�س الذي نالته ن�ساء اأُحلن اإلى الطوارئ في م�ست�سفيات كبرى في بيروت   5
 في العام 1994 حاولت الباحثة تعيين ن�سبة الن�ساء اللواتي نلن تقارير طبية ب�سبب تعر�سهن للعنف =
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فاإن الن�ساء في تلك الفترة لم يحظين بدعم ذويهن دائمًا، بل اإن ن�سبة منهن لم ُيعلمن 
اإلى منزل الوالدين  الأهل بالعنف الذي يتعّر�سن له ون�سبة اأخرى ُحرمن من اللجوء 
لدى تركهن منزل الزوجية خوفًا من عنف اأزواجهن الذي كان قد �سّكل خطراً على 
حيواتهن1... كان هذا في اأواخر الت�سعينات من القرن الع�سرين واأوائل القرن الحالي. 
في الدرا�سات الالحقة �سّرحت ن�سبة �سئيلة من الن�ساء المبلغات عن العنف لدى 
اأقّل منهن عن  المنظمات غير الحكومية عن تقديم �سكاوى لدى المخافر، ون�سبة 
تقّدمهن بدعوى �سد معنِّفيهن لدى الق�ساء المدني، لكن ق�سمًا من هوؤلء كّن يتراجعن 
عن �سكاويهّن اأو ي�سقطن دعاويهن على معنِّفيهن2. ويتوّقع المهتّمون اأن ي�سّهل القانون 
2014/293 التبليغ عن العنف الأ�سري، �سواء من جانب المراأة نف�سها اأو من جانب 
المنظمات الحكومية3 وغير الحكومية المعنية بمو�سوع مناه�سة العنف �سد الن�ساء. 
ويمكن ر�سد تطّور التبليغ المتمّثل بال�سكاوى لدى القوى الأمنية، اأو اإقامة الدعاوى 
اأمام الق�ساء باإح�سائها4 لدى هاَتين الجهَتين من اأجل ر�سد تعديل عددي في التبليغ 

لي�سبح نوعيًا. 
هكذا يغدو ارتفاع وتيرة التبليغ لدى القوى الأمنية والموؤ�س�سات الق�سائية، قيا�سًا 
الن�ساء لحقوقهن في توافر الأمن  اإدراك  ال�سابقة، عالمة على تعديل في  الوتيرة  على 
اإلى ذواتهن بو�سفهن مواِطنات لدى  النظر  وال�سالمة داخل منازلهن، وموؤ�ّسراً على 
الدولة اللبنانية، ل رعايا لدى عوائلهن وطوائفهن؛ اإن اإدراكهن لمواَطنتهن هذه يجد 

طاقمها  اأن  الم�ست�سفيات  اإحدى  اإدارة  اإجابة  وكانت  واحدة!  حالة  بينهن  من  تجد  فلم  المنزلي،   =
.(Abu Melhem, 1994) .المعالج ل يتدّخل في اأمور ال�سيدة ال�سخ�سية والعائلية

في  )وا�ستنكاره(  الزوج  رواية  وفق  الزوجة،  تجد  فيما  هذا،  �س168-164(.   ،2010 )بي�سون،   1
درا�ستنا هذه، دعمًا وعونًا لها من اأهلها بدرجة كبيرة.

)�سرف الدين و�سّكر، 2008( و)زلزل، 2011(.   2
تنّفذ بع�س المنظمات الحكومية برامج داعمة للن�ساء المعّنفات، انظر: “العنف �سد الن�ساء وواجبات   3

الدولة اللبنانية” )بي�سون، 2012ب( على الو�سلة:
http://74.220.207.224/article.php?id=156&lang=ar

الق�ساء  ولدى  الداخلي  الأمن  قوى  لدى  الحالت  لهذه  بالتوثيق  رهنًا  الإح�ساء  هذا  �سدقية  تبقى   4
)كاتبة  المتتالية  الر�سمية  �سيداو  تقارير  تح�سير  في  غيابه  لم�سنا  اأمر  وهو  ال�سحية.  الجهات  ولدى 
ُكّلفت  التي  اللبنانية”  المراأة  ل�سوؤون  الوطنية  “الهيئة  في  �سيداو”  “لجنة  في  ع�سوة  ال�سطور  هذه 
الأمم   - �سيداو  لجنة  اإلى  المقدمة  المتتالية  الخم�سة  الر�سمية  التقارير  لتح�سير  الوزراء  مجل�س  من 

المتحدة(. 
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�سدى لدى موؤ�س�سات هذه الدولة المعنية بهذه الم�ساألة. 
اأي�سًا( في درا�ستنا هذه  به  بتعنيف زوجاتهم )والمعترفين  المّتهمين  الأزواج  اإن 
للمراأة  الأولى  الأدبيات  تقّدمه  ما  ت�سبه  ل  باأو�ساف  وبيّنا،  �سبق  كما  ي�سفونهن، 
“قدرهن” الأنثوي ومخّربات  المعّنفة. زوجاتهم، وفق ما يرون، متمّردات على 
ال�سلوك  لهم  بالن�سبة  كان  الق�ساء  اإلى  المّتهمين  زوجات  لجوء  ولعّل  لرجولتهم. 
الأكثر مدعاًة لإبراز “�سذوذهن” عّما يفتر�س في الزوجة اأن تكون: ملتزمة اأدوارها 
ومعترفة بعلّو �سلطة زوجها وباتخاذه مرجعًا لها دون غيره. زوجات مبحوثي هذه 
ي�سبهن  لكنهن  ال�سابقة،  الأدبيات  في  المعّنفات  الن�ساء  اأغلبية  ي�سبهن  ل  الدرا�سة 

�سريحة منهن:
ففي اإحدى الدرا�سات1 يتبّين، مثاًل، اأن 13% من الن�ساء قد بادرن اإلى الرّد بالعنف 
تبّددية  اأو  ان�سحابية  ب�سلوكات  اأكثريتهن  قامت  فيما  )هذا  اأزواجهن  تعنيف  على 
اأنهن لم يقمن  اأو  اأزواجهن،  ا�ستفززين  اأنهن  يعترفن  قليلة  47%(. وهناك ن�سبة غير 
اإلخ.  الجن�سية  اأزواجهن  لحاجات  ي�ستجبن  لم  اأو  اأ�سرهن،  �سيانة  في  بواجباتهن 
اأن  له، فكان  تعّر�سن  الذي  للعنف  بالرغم من ذلك كّله، م�سّوغًا  هوؤلء ل يجدن، 
باأن  الثلث من المجموع �سّرحن  ن�سبة  الم�ساعدة لوقفه عنهن، وذلك مقابل  طلبن 
المعّنف لم يوّفر حجًة لعنفه اأو غير ذلك من حجج. وهناك ن�سبة اأخرى اأعربت عن 
الأكبر  الن�سبة  )مقابل  المعنِّف  تجاه  والعدوانية  بالنتقام  والرغبة  الغ�سب  م�ساعر 
التي �سعرت بالدونية وبالذنب(. هناك ن�سبة ت�سل اإلى اأكثر من 80% اأعلمن ذويهن 
بالعنف الواقع عليهن، ن�سبة 42% منهن طلبن م�ساعدة جهة خارج – عائلية )موؤ�س�سة 
اإعالمية، �سحية(، وكلهن طلبن م�ساعدة منظمة غير حكومية  حقوقية، حكومية، 

بحثًا عن حّل لمواجهة المعّنف. 
اإجراء المقابالت  الن�ساء في العام 2009 )تاريخ  اأغلب  اأن  اإلى  اإن ما �سبق ي�سير 
في الدرا�سة المذكورة( هن، على الأرجح، غير ما كّن عليه في العام 2001 )تاريخ 
مقابلة المعنفات في درا�سة �سيداوي، مثاًل(. ويمكننا القول اإن �سريحة منهن لم تعد 

)بي�سون، 2010(، �س144-139.  1
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قابلة بالعنف، ول هي عاجزة عن مواجهته. واإثباتنا هذه الن�سب1 )وهي ذات دللة 
�سئيلة لكون الدرا�سة َمْقَطعية cross sectional ولكون العّينة منا�سبة( للقول اإن زوجات 
المبحوثين في درا�ستنا، اللواتي يّت�سفن جميعهن بالتمّرد على عنف اأزواجهن واإقامة 
الأدبيات  الدرا�سات ول  الن�ساء في  اأكثريتهن  ت�سبه  الق�سائية عليهم... ل  الدعاوى 
الأولى. الجدير ذكره اأن ن�سبة الن�ساء الراف�سات للعنف الزوجي في العينات المدرو�سة 

في الأبحاث الميدانية الالحقة تزداد مع ال�سنين باأ�سكال مختلفة2. 

المعنِّف في مراآة زوجته

المعنِّف  الرجل  باأو�ساف  المراأة  بالعنف �سد  المعنية  الميدانية  الدرا�سات  ان�سغلت 
لت اإلى نتائج ل تختلف عن  الديموغرافية، ومن وجهة نظر الن�ساء دائمًا؛ وهي تو�سّ
اأن المعّنف ي�سعه النتماء لأية فئة  اإلى  اأثبتناها �سابقًا والتي ت�سير  التي  نتائج درا�ستنا 
اأي�سًا نتائج  اأيٌّ منها )انظر �سفحة 158(. وت�سير  ُت�ستثنى  اجتماعية وديمغرافية فال 
اإلى  اأهل الزوَجين الديموغرافية والجتماعية، مثاًل،  اأحوال  التي قارنت  الدرا�سات 
تفّوق اأهل الزوجة وفق موؤ�سرات مختلفة: العلم، م�ستوى مهنة الأب، عمل الأم اإلخ. 
وهو ما لم�سناه اأي�سًا في اأ�سباب التوّتر بين الأكثرية من الرجال في هذه الدرا�سة وبين 

دورية  اإح�سائية  م�سوحات  تجري  التي  الر�سمية  الموؤ�س�سة   - المركزي”  الإح�ساء  “مديرية  ُتحجم   1
وتكون عّيناتها ممّثلة للمجتمع اللبناني - عن ر�سد ن�سبة الن�ساء المعّنفات في اأ�سرهن، فال ي�سعنا اإعطاء 
ن�سبة موثوقة لن�سبة المبّلغات عن ذلك العنف اإلى المواقع المختلفة )المخافر، الق�ساء، المراكز ال�سحية 
والجتماعية الر�سمية والأهلية اإلخ(. لكن في الم�سح الإح�سائي الأخير، الذي نّفذته هذه الموؤ�س�سة في 
العام 2009، ُطرح �سوؤال في الق�سم ذي العنوان “ا�ستمارة المراأة” جاء على ال�سكل التالي: “اأحيانًا 
للزوج �سرب زوجته في  يبّرر  براأيك، هل  تفعلها زوجته.  اأمور  اأو غا�سبًا من  الزوج مت�سايقًا  يكون 
المواقف التالية: ...؟” وقد اأجاب حوالى 10% من الن�ساء من ال�سريحة العمرية 15-49 بـ“نعم”. 
وتباينت  لأطفالها”.  المراأة  “اإهمال  هو   – الن�ساء  هوؤلء  براأي   – الحق  لهذا  الأهم  الم�سّوغ  وكان 
الإجابات بح�سب المناطق )الأكثر موافقًة على �سرب الرجل لزوجته في ال�سمال – المنطقة الأكثر 
الزوجة  الزوج في �سرب  )وافق على حق  العمر  اإلى 25%( وبح�سب  الن�سبة  – حيث و�سلت  فقراً 
 ،)49-45 العمرية  الفئة  من  الن�ساء  من   %8 �سوى  توافق  ولم  عامًا  و19   15 بين  الن�ساء  من   %22

وانخف�ست الن�سبة بين الن�ساء المتعّلمات. انظر: )المديرية العامة لالإح�ساء المركزي، 2011(. 
نكتفي بهذه الدرا�سة. والدرا�سات الميدانية الأخرى التي تناولت المبلغات عن العنف لدى المنظمات   2

غير الحكومية تو�سلت اإلى نتائج �سبيهة. انظر الببليوغرافيا. 
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اللواتي يتفّوقن على  اأن ن�سبة المعنَّفات  اأهل الزوجة. كما وجدت هذه الدرا�سات 
اأزواجهن في العلم والمهنة كانت كبيرة. ولعّل نزوع الرجال في درا�ستنا لالن�سغال 
طرون  بالمال، وبالتقديمات التي وّفروها لزوجاتهم، موؤ�ّسٌر على �سعورهم باأنهم م�سّ
لإثبات كونهم معيلين اأ�سا�سيين لأ�سرهم، بالرغم من تفّوق زوجاتهم في العلم وم�ستوى 

المهنة عليهم.
لكن، وفي �سياق تحليلهن لأ�سباب العنف الذي يمار�سه الرجال عليهن، تنعت الن�ساء 
اأزواجهن باأو�ساف �سخ�سية ل ت�سبه الأو�ساف التي نعت الرجال في عّينتنا اأنف�سهم 
بها. المعّنف، براأي الن�ساء في الأدبيات ال�سابقة، يعاني من اأمرا�س نف�سية و“نق�س في 
رجولته” و“نق�س في العاطفة”، ولديه تقدير ذات منخف�س، وقد ن�ساأ في اأ�سرة مفّككة، 
فجاء نتيجة تربية “غير متوازنة” تعّر�س خاللها اإلى العنف؛ فيم�سي تعنيفه لزوجته ناجمًا 
عن محاكاته للطريقة العنفية التي �سادت في اأ�سرته الأولى. اإلى ذلك، و�سفت الن�ساء 
�سعور الرجل المعّنف بالدونية تجاه زوجته واأهلها1؛ وذلك لأن اأغلبيتهن ينتمين اإلى 
�سريحة اجتماعية تفوق علمًا وي�سراً من تلك التي ينتمي اإليها المعّنف. على اأن هوؤلء 
الن�ساء لم يكتفين باإحالة عنف الرجال اإلى ال�سمات ال�سخ�سية، بل اإن معاناتهن جعلتهن2 
ي�سطدمن بما اأطلقن عليه “القيم الذكورية” الم�سّوغة للعنف ولت�سّلط الرجال عليهن، 
واإلى خ�سوعهم لالأفكار التقليدية، وتبّنيهم المعتقدات الدينية التمييزية جندريًا. ونحن 
لم نطلق على �سلوك الرجال المبحوثين ول على اتجاهاتهم �سفة “الذكورية” ول غير 
ذلك من �سفات؛ وذلك التزامًا مّنا بتجّنب مفاهيم تحمل دللت قيمية. فالمعطيات 
التي تجّمعت لدينا عبر تحليل خطاب الرجال في عّينتنا ت�سي بِقَيم ل تفوت القارئ 
النبيه، فتركنا له فر�سة اإطالق الأحكام حولها. يبقى اأن الجدير ذكره اأن تحليل جّل 
الرجال في درا�ستنا تناول اأحوالهم واأحوال زوجاتهم ال�سخ�سية والأ�سرية، فلم يِحل 
اأيٌّ منهم م�ساعبه، اأو م�سادر ماآزمه، اإلى النظام الجتماعي – كما فعلت بع�س الن�ساء 

)بي�سون، 2010(، �س135-134.   1
كانت التعبيرات التي تحيل العنف والتمييز القائَمين على الجندر، تلقائيًا، اإلى النظام الأبوي/البطريركي   2
العالقات  اأو  العنف  الباحثات في مو�سوع  بع�س  اأجرتها  التي  الجماعية  المقابالت  تظهر خا�سًة في 

الأ�سرية . انظر مثاًل )�سيداوي، 2002( و)�سرف الدين و�سحادة، 2012(.
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في درا�سات �سابقة1، مثاًل. 
الكالم عن عنفهم، واأنكره  الدرا�سة  المّتهمون في هذه  الرجال  اأغفل  في حين 
بالعنف الج�سدي، اأو افتر�سوه  اأكثرهم، اأو خّففوا من اأهميته، اأو جعلوه مح�سوراً 
من “طبيعة الأمور” اإلخ، فاإن الن�ساء في الأدبيات التي تناولته اأ�سهبن في و�سفه وفي 
اأو في و�سائل  �سفويًا  بها  تقّدمن  التي  ال�سهادات  اأ�سكاله واأنواعه؛ وذلك في  تعيين 
الإعالم المرئية خا�سة وفي المقابالت غير المقّيدة التي اأجريت معهن وبين جدران 
الأ�سكال  الميدانية هذه  الدرا�سات  اإلخ. وقد جمعت  غرف ال�ستماع والم�ساندة 
اأ�ساليب  ابتكار  في  بـ“اإبداع”  ت�سي  ونتائجها  تف�سياًل،  ا�ستماراتها2  في  والأنواع 
التعنيف والتعذيب يتجاوز الخيال. وفيما لم ي�ستطع اأكثر الرجال في عينتنا الإجابة 
الأدبيات  النتائج في هذه  فاإن  العنف على زوجاتهم،  اإليهم و�سف وقع  عن طلبنا 
الج�سدي فح�سب( على  النف�سي والمعنوي والقت�سادي )ل  التعنيف  اأثر  اأن  ترى 
المعنِّفين  قّلة من  اأن  النف�سية3. هذا، وت�سير درا�سات ميدانية  الن�ساء مدّمر ل�سحتهن 
يطلبون المغفرة من زوجاتهم. ولعّل قيام بع�س هوؤلء الرجال، وفق الن�ساء المعنَّفات، 
مَلَكة  غياب  على  الدلئل  بع�س  من  التعنيف  اإثر  زوجاتهم  مع  الجن�س  بممار�سة 

التعاطف الوجداني لديهم4. 

العنف والعالقة بين الزوجين

في ما يطول اإلى العنف، اأ�سبابه واأ�سكاله وما يطلقه وما يليه، فاإن م�ساحة التقاطع بين ما 
قاله الرجال في هذه الدرا�سة وما باحت به الن�ساء في الدرا�سات ال�سابقة، هذه الم�ساحة 
قليلة؛ ففي حين، وكما ذكرنا مراراً، ينفي اأكثرية الرجال في عينتنا تعنيف زوجته، فاإننا 

�سد  العنف  اإدراج  منها  اأيٌّ  ُيفّوت  ل  التي  اأي�سًا(  اللبنانية  )وغير  اللبنانية  الدرا�سات  كل  تفعل  وكما   1
المراأة من التبعات التلقائية للنظام الأبوي/الذكوري/البطريركي والمنظومة الجندرية وما ينطوي عليها 
جميعها من التمييز الجندري، وذلك في منطلقاتها النظرية التي تت�سّدر، في العادة، الدرا�سة الميدانية. 

)بي�سون، 2010(، و)�سّكر، 2009(.   2
 .(Majdalalni, 1994) انظر �سهادة المعالجة النف�سية  3

 %19 اإن  بل  لمباٍل،  اأو  طبيعي  ب�سكل  يت�سّرفون  الرجال  من   %44 فاإن  الدرا�سات  اإحدى  بح�سب   4
يحاولون ممار�سة الجن�س مع الزوجة مبا�سرًة بعد حادثة التعنيف )بي�سون، 2010، �س145(. 
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نجد في اإحدى الدرا�سات1، مثاًل، جدوًل بن�سبة الن�ساء في عينتها من اللواتي لم يتعّر�سن 
لأنماط العنف المعروفة. 
فجاءت النتيجة هكذا:

نمط العنف الذي لم تتعّر�س له الن�ساء في العّينة 
الن�سبةالمدرو�سة

%8العنف الج�سدي

%4العنف الكالمي

%0العنف النف�سي

%17العنف الجن�سي

%13العنف القت�سادي

%41العنف القانوني

وفي حين لم ت�سلم من العنف الج�سدي �سوى 8% من العّينة المدرو�سة، فاإن العنف 
النف�سي – وهو ما لم يعترف به الرجال في عينتنا – لم ت�سلم منه امراأة واحدة! 

وبح�سب اإحدى الدرا�سات التي تو�ّسلت المقابلة الجماعية لجمع البيانات، اأ�سارت 
بع�س الن�ساء اإلى العنف �سببًا للنزاعات الزوجية، فيما لم ي�سر اأيٌّ من الأزواج، وفي كل 

المجموعات البوؤرية الم�ساركة في هذه الدرا�سة، اإلى العنف بتاتًا. 
ماذا عن العالقة بين الزوَجين2؟

ينحو الرجال المبحوثون في عينتنا اإلى تقديم �سورة وردية عن عالقاتهم بزوجاتهم 
في بداية الزواج بهن، فيما ت�سّرح الزوجات، اإن في الدعاوى التي تقّدمن بها اأو في 
الأبحاث التي تكّلمن/ا�سُتجوبن فيها، باأن العنف كان مرافقًا للزواج منذ بداياته. ولعّل 
اختالف الت�سريَحين ناجم عن �سبر الزوجة على عنف زوجها في البداية، لتبدو وكاأنها 

)بي�سون، 2010، �س150(.  1
وبح�سب  الأزواج،  يلجاأ  قّلما  “�سوية”،  اأ�سر  في  الأزواج  من  عّينات  تناولت  التي  الدرا�سات  في   2
اإلى الحوار. انظر،  اإن الأكثرية تلجاأ  النزاعات مع زوجاتهم. بل  اإلى العنف و�سيلًة لف�ّس  ت�سريحهم، 
مثاًل، )�سرف الدين و�سحادة، 2012(، حيث اأعرب 70% من المبحوثين عن اعتماد الحوار و�سيلًة 

لف�ّس النزاعات الأ�سرية.
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الباحثين عن توقيت  الن�ساء عن ت�ساوؤل  اإجابات  غير معتر�سة عليه؛ ويوؤكد ما تّدعيه 
حادثة العنف الأولى وعن ردود فعلها عليها ليتبّين اأن المتو�ّسط الح�سابي للمّدة بين بدء 
َل، وفق بع�س الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت  التعنيف وبين الإبالغ عنه لجهة ما َو�سَ
المو�سوع، اإلى اأكثر من خم�س �سنوات. الالفت اأنه، �سواء بح�سب كل هذه الدرا�سات 
اأو بح�سب درا�ستنا هذه، لم تجبر المراأة اإل في حالت معدودة على الزواج، بل اإن 
زواجها انعقد بملء اختيارها. لكن ذلك الختيار لم يبُد لنا م�ستنيراً informed؛ وذلك 
لأن ن�سبة عالية من الزيجات قد عقدت حين كانت الزوجة �سغيرة بالن�سبة للمعدل 
الو�سطي لعمر الزواج في مجتمعنا اللبناني1، وذلك وفق الدرا�سات كّلها، ودرا�ستنا 

هذه �سمنًا. )انظر الف�سل الأّول من الق�سم الثاني(.
وت�سود العالقات الزوجية في الأ�سر التي ت�سهد العنف بين راأ�َسيها غياب الثقة في 
مناٍح اأ�سا�سية من حيواتهم. ولعّل تبادل التهامات في مجالت متعددة من العالقة بّينة، 
ل تخطئ، على غياب هذه الثقة. ونحن لم�سنا ذلك في التهامات بالخيانة، مثاًل، التي 
�ساقها الرجال لزوجاتهم، اأو بالعك�س؛ كما في العالقات المالية2 من اتهامات بال�سرقة 
االمبا�سرة اأو �سحب الأموال با�سم الطرف الآخر، الت�سّرف بالمقتنيات دون ا�ست�سارة 
الآخر، وبالبخل والتبذير و�سرف الأموال اأو اإخفائها عن الآخر؛ وكما في العالقات 
المالية، الحال هو نف�سه في العالقات الجتماعية حيث ي�سود الكذب والّتهام بالكذب 
واإخفاء المعلومات، اأو حتى اإخفاء مواقف �سيا�سية اأو دينية بين الطرَفين اإلخ. ونجد 
الن�ساء �سراحًة عن اتهامها من قبل  ال�سابقة، حيث تعّبر  لذلك �سدى في الأدبيات 
الرجل باأمور �سّتى، ل تقت�سر على الخيانة الزوجية. وفي اإحدى الدرا�سات3، مثاًل، 
�ُسئلت المعّنفات عن معلومات عن اأزواجهن – وبع�سهن كن زوجات لمدد طويلة – 
فجاءت الإجابات بـ“ل اأعرف” لفتة: اأكثر من 60% منهن ل يعرفن دخل اأزواجهن، 

المركزي،  الإح�ساء  الأخيرة )مديرية  الم�سحية  الإح�ساءات  �سنة وفق  الـ29  يقترب من  المعّدل  هذا   1
.)2011

والطرق  الدرا�سات  بح�سب  الزوجين  بين  للخالفات  مو�سوعًا  المال  ا�ستواء  عن  الت�سريح  يتفاوت   2
الذي �سّرحوا عن خالفات  الأزواج  ن�سبة  الدرا�سات، مثاًل، اختلفت  اإحدى  فيها. ففي  الم�ستخدمة 
لة من ال�ستمارة والنتائج التي نجمت عن تحليل اأقوال المبحوثين  مالية بين الطرفين بين النتائج المح�سّ

في اللقاءات الجماعية focus groups )�سرف الدين و�سحادة، 2012(. 
)بي�سون، 2010(، �س138.  3
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مثاًل، ول ي�ستطعن تقديم تقدير لقيمته، اأو موقعه بين قيمَتين. ون�سبة غير قليلة ل يعرفن 
اأحواله واأحوال اأ�سرته التعلمية ول القت�سادية ول ال�سحية ول القانونية. الأمر الذي 
ي�سير اإلى �سمور م�ساحة التبادل الكالمي بين الطرَفين، وذلك في اأف�سل تقدير. وحين 
�ساألنا الرجال، في درا�ستنا هذه، عن موا�سيع الكالم بينهم وبين زوجاتهم تلعثم اأكثرهم 
في الإجابة، وبع�سهم – من ذوي المهن اليدوية خا�سة – لم يجد اأكثر من “الكالم 

العادي” لو�سف هذه الموا�سيع. 
بـ“ال�سيئة”،  اأن كّل مبحوثينا و�سفوا العالقة الجن�سية مع زوجاتهم  نذّكر القارئ 
وبع�سهم  راهنًا.  بالعالقة،  رغبتهم  عدم  عن  عّبروا  ن�سفهم  من  واأكثر  ُوجدت،  اإن 
اأو “ال�سواء” في اإطار العالقة  ذكروها في �سياق الكالم عن “الحقوق والواجبات”1 
الزوجية، ل عن �سلتها بالتعبير الح�سي والعاطفي عن عالقاتهم بزوجاتهم، ولم يذكر 
تفا�سيلها �سوى اثنين، على �سبيل مقارنة، تدهور الممار�سة الجن�سية راهنًا، بالمقارنة 

في اإحدى الدرا�سات الميدانية التي اعتمدت التبادل بين الن�ساء والرجال في اإطار لقاءات جماعية، ل   1
يختلف و�سف الرجال، عاّمًة، للعالقة الجن�سية في اإطار الزواج كثيراً عن و�سف الرجال في عّينتنا. 
“في كّل حين وعندما ي�ساء”، لكن  اأن ممار�سة الجن�س حٌق كّر�سته ال�سرائع الدينية للرجل  فهم يرون 
دون عنف اأو اإكراه، واأّن وجوب طاعة المراأة للرجل في هذا المجال مت�سّمن في عقد الزواج بينهما. 
وقد  ذلك.  عن  تمنعها  قاهرة  ظروف  هناك  تكن  لم  اإن  زوجها،  لطلب  الر�سوخ  اإذاً،  الزوجة،  على 
�سّرح بع�سهم اأن المراأة العاملة اأ�سبحت “تقاي�س م�ساهمتها المادية في نفقات الأ�سرة بالإم�ساك بقرار 
الجن�س بيدها”. والبع�س الآخر يجد في تمّنع الزوجة عن زوجها جن�سيًا و�سيلة “تمّرد وع�سيان” وعدم 
اللتزام بالطاعة )كما ينبغي لها اأن تفعل(، اأو تعبيراً عن رف�سها لزوجها اأو تعّلقها برجل اآخر؛ اأو لعّله 
)اأي، تمّنع الزوجة( عاِر�ٌس من عورا�س نف�سية - مر�سية، اأو تعبيٌر عن اتجاهات تح�سب الجن�س “�سيئًا 
دونيًا وغير اأخالقي”، اأو ربما اإدراٌك �سخ�سي للتزام بالدين. الالفت اأن بع�س الرجال “�سّهلوا الأمر 
على المراأة بقولهم: يمكن اإنهاء الأمر �سريعًا )خالل دقيقتين( فلماذا الرف�س؟” )كذا(. هوؤلء يرف�سون 

كلمة “اغت�ساب” لو�سف الإكراه المذكور. 
بالمقابل، ترى الن�ساء اأن الجن�س هو “عالقة متعة، ل عالقة خوف وترهيب” وممار�سته محتاجة 
اإلى “مناخ عاطفي” واإح�سا�س بالأمان “ل اإلى غ�سب وقهر” يحولنها اإلى “عالقة ميكانيكية حيوانية”، 
موؤّكدين على حق الزوجة رف�س الممار�سة الجن�سية ما لم تكن راغبة فيها. هذا الرف�س ي�سّببه، غالبًا، 
يوؤّثر في  الذي  الأمر  الزوجية،  العالقة  اأخرى من  لها في مجالت  احترامه  الزوج وعدم  معاملة  �سوء 
اإثارة الرغبة الجن�سية لديها. وعلى الرجل تفّهم اأ�سباب طلب زوجته تاأجيل الممار�سة الجن�سية، اأحيانًا، 
فالإكراه على الممار�سة الجن�سية “حرام” لأنه بمثابة تجاهل لم�ساعرها واأحا�سي�سها. ويجدر بالمراأة، 
بع�سهن  جانب  من  و�سفت  التي  الممار�سة  تلك  على  لها  زوجها  اإكراه  عن  ال�سكوت  عدم  براأيهن، 
بـ“الغت�ساب الفا�سح”. يبقى اأن بع�س الن�ساء تحّفظن عن رفع ق�سايا جزائية �سد الزوج ب�سبب ذلك 

)حطب، 2013، �س44-40(. 
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مع ما كانْتُه �سابقًا. وقد اأبدى جميعهم نفوراً من العنف الجن�سي، والوحيد بينهم الذي 
اّتهمته زوجته بالغت�ساب في ن�ّس الدعوى عليه اأنكر وروى اأق�سو�سة بديلة لحادثة 

الغت�ساب التي روتها زوجته، نافيًا بذلك اّدعاءها. 
في مقابل ذلك، فاإن العالقة الجن�سية نالت حّيزاً غير قليل في كالم المعنَّفات في 
كل الأدبيات التي تناولت العنف �سد الن�ساء. وفي الأدبيات الأولى، مثاًل، ا�ستق�ساء من 
اأجل تح�سيل تعريف لالغت�ساب، لم يجد بع�س المبحوثين في اإكراه الزوج زوجته على 
الِجماع اغت�سابًا1. لكن ذلك لي�س موقف المعنَّفات. فهن رَوين فظاعة “الإكراه” هذا 
في �سهادات كان بع�سها على المالأ الإعالمي، ووّثفت في اأفالم وفي في درا�سة حالت 
جعلتها الباحثات2، اأحيانًا، ملحقة في الدرا�سة توفيراً لأمثال ح�ّسية على ما يقال فيها. 
كما اأن درا�سات اأخرى اأثبتت ن�سبة الن�ساء في عيناتهن اللواتي تعّر�سن لالغت�ساب من 
جانب اأزواجهن، وهذه لم تكن قليلة، وقد جرت اأحيانًا بعد تعنيف ج�سدي اأو تحت 
تاأثير الكحول اأو المخّدرات و�ساَحَبتها اأفعال ي�سّح و�سفها بال�سادية وبالنحراف. 

اأخيراً، اإذ اأعرب كّل المّتهمين عن رف�سهم لتدّخل الدولة وموؤ�س�ساتها الأمنية والقانونية 
التي  الحكومية  للمنظمات غير  اأكثرهم عن عدائهم  عّبر  واإذ  الأ�سرية،  في حيواتهم 
“حّر�ست” ن�ساءهم عليهم، فاإن المعنَّفات من الزوجات قد وجدن في هذه المنظمات 
الدعم والعون لمناه�سة معّنفيهن. وتبّين اإحدى الدرا�سات3 اأن هذا الدعم، وذلك العون، 
قد اأحدث لدى ن�سبة غير قليلة منهن تعدياًل في ظروف حيواتهن واأحيانًا في �سخ�سياتهن. 
“ال�سوية” ما  الثنائي في الأ�سر  في درا�سة ل�سرف الدين و�سحادة، مثاًل، ي�سرف 
يفوق و�سطيًا ال�ساعات الع�سر اأ�سبوعيًا للحوار والتبادل في ما بينهما، ويكون مو�سوع 
الكالم، اأ�سا�سًا، ال�سوؤون العالية تليها ال�سوؤون الجتماعية . الجدير ذكره اأن الأكثرية 
النزاعات الأ�سرية  في عينة هذه الدرا�سة، ن�ساًء ورجاًل، ذكروا الحوار و�سيلًة لف�ّس 
اأ�سوة بالدرا�سات ال�سابقة،  بّينته درا�ستنا،  )�سرف الدين و�سحادة، 2012(. لكن ما 

ومع  مختلفة،  واأعمار  وانتماءات  م�سارب  من  بيروتيات  ن�ساء  مع  معّمقة  مقابالت   Wehbeh نّفذت   1
نا�سطات من “الهيئة اللبنانية لمناه�سة العنف �سد المراأة”، اإ�سافًة اإلى اأ�سخا�س افتر�ست الكاتبة اأنهم 
على �سلة بمعّنفات من مهنيين �سحيين وحقوقيين وقوى اأمن ورجال دين، بلغ عددهم – مجتمعين – 

.))2000 ،Wehbeh اأقل بقليل من اأربعين �سخ�سًا؛
مثاًل )�سرف الدين و�سّكر، 2008(.  2

)بي�سون، 2010(، �س185-181.  3
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الثقة  اأ�سا�سًا، غياب  التوا�سل بين الزوَجين م�سدره،  العنيفة تختبر �سمور  اأن الأ�سر 
المتبادلة بينهما؛ هذا الغياب يعّززه تفاوٌت في معاني المفردات، واختالف في تاأويل 
ال�سلوكات، وتباين في محمولتها الفكرية وال�سعورية لدى الطرفين... وذلك بدرجة 
اإلى “الياأ�س” الذي  اأهّم الأ�سباب الداعية  كبيرة. ولعّل هذا ال�سمور في التوا�سل من 
يعتري الأكثرية من الأزواج من احتمال ت�سحيح الحال بينهما، ونزوعهم �سوب طلب 
النف�سال اأو الطالق، بو�سفه الحّل الأن�سب لأحوالهم في اأ�سرهم؛ هذا الياأ�س لم�سناه 

في درا�ستنا هذه، ووجده الباحثون في الدرا�سات ال�سابقة كّلها.

ختاماً 

الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة التي تناولناها في هذا الف�سل اأُجريت قبل اإقرار القانون 
2014/293؛ ونحن نرى اأن درا�سة الأثر الذي اأحدثه اإقرار القانون المذكور على 
الن�ساء ينبغي اأن يكون على اأجندا الدرا�سات الن�سائية والجندرية القادمة. اإّن اإجراء درا�سات 
موثوقة لالأثر المذكور رهٌن باتخاذ قرارات اإدارية من الجهات الأمنية المركزية )مديرية 
قوى الأمن، مثاًل( وغير المركزية )المخافر، مثاًل( والقانونية )المحاكم المدنية والدينية، 
مثاًل( باعتماد اآليات حديثة ودقيقة لتوثيق كّل حالت العنف و�ُسُبل التعامل معها... وجْعل 

ذلك التوثيق متاحًا للباحثات وللباحثين، دون تحّفظ1. 

ونحن لم�سنا بع�س عالئم قرار كهذا لدى قوى الأمن الداخلي، مثاًل، في حفل اإطالق التقرير بعنوان   1
“قيا�س الوعي حول العنف الأ�سري في لبنان...” )كفى.. عنف وا�ستغالل وIpsos، 2016(، في بيت 
المحامي - بيروت، في 1 ني�سان/اأبريل 2016، حيث ُعر�ست على الح�سور معلومات اأّولية تمّثلت 
بالأرقام التالية: بعد �سنتين من اإقرار القانون 2014/293، ُقتلت 14 امراأة �سحية العنف الأ�سري، و�سدر 
العام 2015  اأيلول/�سبتمبر 2015 وحتى نهاية  الم�ستعجلة. ومنذ  اأمر حماية من ق�ساة الأمور   157
وّثقت 51 �سكوى عنف اأ�سري لدى مخافر قوى الأمن. في العام 2015 ا�ستقبل مركز ال�ستماع في 
بزيادة 148 �سحية مقارنًة  اأي  اأ�سري؛  “كفى... عنف وا�ستغالل”، مثاًل، 772 �سحية عنف  منظمة 
بالعام 2014. نحن محتاجون اإلى مقارنة هذه الأرقام بمثيالتها في �سنوات �سابقة قبل الكالم عن اأثر، 
واإن �سكلي، للقانون 2014/293 على وعي الن�ساء حول حقوقهن ذات ال�سلة بالعنف الأ�سري، اأو على 
�سلوكهن المتمّثل اإن بالإبالغ عن العنف الأ�سري لدى مراجع مدنية وقانونية، اأو باإقامة الدعاوى الق�سائية 
على معنَّفيهن، اأو بعدم التراجع عن دعاويهن عليهم - ولنا في درا�سة الباحثة ماري روز زلزل في كتابها 

�سكاوى الن�ساء... )زلزل، 2011( دليٌل على اإمكانية القيام بدرا�سات من هذا النوع. 





الق�سم الثالث

ما بعد روايات الرجال
)نقا�ش النتائج والتو�سيات(
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من ال�سيطرة على الزوجة اإلى امتالك الذات

تمهيد

ر�سمنا، في الق�سم الثاني من هذا الكتاب، �سورة لأحوال الأزواج الذين قابلناهم؛ وفيه 
اأقوالهم، وثْبت كالمهم  التزام الأمانة لأجواء رواياتهم ومقا�سدها با�ستدعاء  حاولنا 
هذا  في  تفا�سيلها.  في  المبثوثة  والأحكام  والقيم  المعاني  – لإبراز  تقريبًا  – حرفيًا 
الق�سم، وفي نهاية “اللقاء” مع هوؤلء الأزواج، نبتعد قلياًل عن رواياتهم للتقاط �سورة 

لأحوالهم بعد�ستنا/العد�سة الجندرية ومن منظورنا/المنظور الجندري1. 

المنظور الجندري gender perspective من بع�س المقاربة الجندريةgender approach للبحث؛ وهو   1
يتمّثل بتبّني حالة من التيّقظ المنهجي لمفاعيل الجندر، ولأثره على المتغّيرات والو�سعيات قيد الدر�س 
الآيلة  والتحليلية  ال�ستق�سائية  الأدوات  وباعتماد  المفاهيمية،  الأطر  بتو�ّسل  وذلك  المعالجة،  قيد  اأو 
اإلى التنّبه للمعنى وللقيمة اللذين ت�سبغهما الثقافات الجتماعية الأبوية على النتماء لجن�س الإناث اأو 
لجن�س الذكور البيولوجَيين. اإن التيّقظ المذكور ي�سمح بالعمل على اإبراز المعاني والقيم ال�ساكنة في 
المعتقدات ال�سائعة حول الن�ساء والرجال، والعاملة على اإلغاء الوعي بالتناق�سات الناجمة عن الظروف 

المادية والهيكلية المحيطة بالفئتين، وعلى “تطبيع” الالم�ساواة الجندرية.
من  هو  جندري،  منظور  من  الدرا�سة،  هذه  في  لناها  ح�سّ التي  للنتائج،  قراءتنا  باأن  الت�سريح  اإن 
حيادية.  اأنها  متبّنوها  يّدعي  التي  للمقاربات  �سمني  نقد  على  تنطوي  التي  المقاربة  هذه  خ�سو�سية 
�سرورة  ل  حدوثها.  باحتمال  �سّكاكة  لأنها  البحث  في  بـ“الحيادية”  تعترف  ل  الجندرية  المقاربة 
للتاأكيد اأن اإطالق �سفة “الجندرية” على المقاربة ل يتعار�س مع الجهد المبذول لجعل البحث متمتعًا 
 بالمو�سوعية. بل العك�س هو ال�سحيح؛ فالت�سريح المذكور بمثابة تحفيز للقارئ ليكون اأكثر تيّقظًا  =
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يبدو لنا اأن ما يحّرك �سلوك الأزواج كّلهم، برغم تنّوع �سماتهم وتباين ُمعا�ساتهم، هو 
�سعورهم بالعجز عن ال�سيطرة على زوجاتهم، واإدراكهم ل�سمور مواردهم التي ت�سمح 
اأ�سرهم، َوفق ما ي�ستهون. وتحا�سرهم م�ساعب تظّهر عجزهم،  اأحوال  باإدارة  لهم 
فال يبدو اأنهم قد اهتدوا اإلى مواجهتها بو�سائل تتجاوز ردود الفعل الآنية – وتعنيف 
اأهّمها  اأحوالهم الراهنة، لعّل  – فجلبوا لأنف�سهم م�ساعب تجتاح  اأهّمها  زوجاتهم 

مثولهم اأمام المحاكم لمواجهة ادعاءات زوجاتهم عليهم. 

ت�سخي�ش الأحوال

كما في الروايات ال�سعبية، بداأ الأزواج الذين قابلناهم بحكاية زيجاتهم. هم تزّوجوا 
بامراأة/حبيبة، غالبًا، وواجهوا م�ساعب غير قليلة في طريق “الح�سول” عليها. اأرادوها 
�سغيرة ال�سن، وبع�سهم اأرادها “غير متفّتحة”، كي يعملوا على تن�سئتها على “اأيديهم” 
– ح�سب ما �سّرح به اأكثرهم. حملوا في اأذهانهم ت�سّوراً للزوجة �سرعان ما تبّين لهم 
اأن زوجاتهم ل ت�سبهه، واأن “اإرادة” تن�سئتها، على مثال ذلك الت�سّور، م�سروع واجهته 
تحّديات لم يكن بمقدورهم التغّلب عليها، لعّل اأهمها – بنظرهم – تجّذر العيوب في 
�سخ�سيات زوجاتهم في اأ�سول عائالتهن وب�سبب ا�ستواء اأفرادها، والأم منهم خا�سًة، 

مراجع لهّن وم�سادر دعم نا�سط لهّن بمواجهة اأزواجهن. 

لتلبية حاجاته
�سطح خيباتهم،  فيها زوجًة على  التي رغبوا  للمراأة  الرجال  ت�سّورات هوؤلء  تطفو 
ومالمحها مبثوثة في التذّمرات وال�سكاوى حول عي�سهم الراهن. ولعّل ال�سمة الجامعة 
للزوجة التي يرغبون فيها ناجمة عن تطّلب طفولي: هم يرغبون في امراأة – “ُمْلكًا” 

= للتقاط �سطط محتمل يخرق المو�سوعية المطلوبة. المو�سوعية مطلوبة في كل الأبحاث، بمختلف 
المقاربات.

انظر، مثاًل، “من منظور جندري” - الباب الثالث من كتابنا الجندر... ماذا تقولين: ال�سائع والواقع من 
اأحوال الن�ساء، دار ال�ساقي، 2012.
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لهم ح�سراً، واأن تكون متاأّهبًة لتلبية حاجاتهم دائمًا. وهذه حاجات ت�ستمل على كّل 
درجات “ما�سلو”1 في َهَرِمه ال�سهير: بدءاً بـ“بقائهم” – بتغذيتهم ونظافتهم وبالعناية 
نة لنتماءاتهم وعالقاتهم العاطفية  ب�سيانة عْي�سهم اليومي، �سعوداً اإلى توفير البيئة الحا�سِ

والجن�سية، و�سوًل اإلى تعزيز تقديرهم لذواتهم.

ق�سور الزوجة 
الأدوار  اأداء  عن  زوجاتهم  ق�سور  من  الأزواج  �سكاوى  وبالتف�سيل،  �سابقًا  بّينا، 
غير  طباخات  بيوتهن،  لنظافة  مهِمالت  غالبًا،  هن،  اجتماعيًا:  المرغوبة  الن�سائية 
اأو من العامالت  اأخريات من الأقارب  ماهرات، ك�سولت واعتماديات على ن�ساء 
في المنازل. واأكثرهن اأّمهات ل يليق بهن ال�سم، و�سريكات جن�سيات �سيئات. ل 
تقف النتظارات والتوّقعات التي ي�سبغها الزوج على زواجه وعلى زوجته عند حدود 
الأدوار الجندرية. والزوج يتوّقع، اإ�سافًة اإلى ذلك، اإطاعته دون جدال والتزام زوجته 
تتخذه،  قرار  به، وفي كل  تقوم  ت�سّرف  وال�ساملة على كّل  المطلقة  �سلطته  باإمالء 
وفي كل عالقة تقوم بها دون تردد ودون جدال. هو التزام ُيمليه كونه ذكراً. فاإن لم 
تفعل: اإذا ع�ست اأوامره، اأو اأخفت عنه اأموراً معينة، اأو اتخذت قرارات تتعّلق باإدارة 
�سوؤون الأ�سرة لدى وقوعه تحت وطاأة ظروف قاهرة – كالمر�س مثاًل – تكون قد 

تحّدت رجولته. 
اإلى ذلك، يتعّين على الزوجة اأن تعمل على اإعالء �سورة زوجها لدى الآخرين، 
واأن تحميها – اإن هو اأبدى �سعفًا ل�سبٍب ما – بتورية مظاهر �سعفه، ومداراة اأخطائه، 
حفاظًا على “هيبة” رجولته اأمام اأولده والأهل، خا�سة. لأن ف�سح اأخطائه – وي�سمل 
ذلك ال�سكوى من تعنيفه – تقاع�ٌس عن اأداء وظيفتها التي ت�ستمل على تدعيم “القناع” 
اأيًا من ذلك، فاإن الزوج يتلقى فعلها بو�سفه  الجتماعي الذي ي�سعه. فاإذا لم تفعل 
انتقا�سًا من حّبها له واإخفاقًا من جانبها في اأداء دورها الأنثوي الذي يفتر�سه لها. 

واإن هي اأخفقت في اأداء دورها الن�سائي، الذي ي�ستمل على كّل ما ذكرناه اأعاله، 

هرم ما�سلو ال�سهير للحاجات يمكن التعّرف على درجاته با�سترجاع هذه الو�سلة اأو غيرها الكثير:  1
https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs
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الإهانة  “امراأًة” –  هو  ينقلب  “الرجل”،  هي  تكون  وحين  “رجل”.  باأنها  تو�سم 
الكبرى. فتكون، اإذ ذاك، قد ا�ستدعت ردود فعله العنيفة “الطبيعية”.

الواقع والت�سّور
في ثنايا كالم الأزواج يبرز تاأّخر ت�سّوراتهم واتجاهاتهم الجندرية عن اللحاق بواقِعهم؛ 
يحمل الزوج ت�سّوراً للزوجة بو�سفها “اأدواراً” تتمحور حول رغباته وحاجاته، اأ�سا�سًا، 
مبديًا �سعوبة في اإدراك كون زوجته “فرداً” م�ستقاًل و�سخ�سًا غير متماثل مع اأدوارها، 
واأنها ذاٌت “راغبة” – لها رغباتها وحاجاتها الخا�سة بها. يّدعي الزوج اأن “ل م�سكلة 
لديه” مع المراأة المعا�سرة، لكنه ُيتبع قوله بتحّفظ يوؤّكد على �سرورة الحتفاظ بالمراأة 

– الدور: خالف ذلك، ت�سبح عاهرة/ �سريرة/ “رجاًل”. 
هكذا، ينطوي كالم الأزواج على ت�سّور للهوية الجندرية تجعل الذكورة والأنوثة 
واقعَتين ل في في دائرتين منف�سلتين فح�سب، بل تجعلهما م�سادَتين متنافرَتين. فاإذا 
ت�سّخمت �سمة في دائرة الذكورة، مثاًل، ينبغي اأن ت�سمر في دائرة الأنوثة. فاإذا كانت 
الجراأة، مثاًل، �سلوكًا اأو موقفًا مطلوبًا ومرغوبًا به للزوج/الرجل، فهو �سلوك اأو موقف 

غير مرغوب فيه للزوجة/المراأة، وقد ي�ستدعيان )الموقف اأو ال�سلوك( معاقبتها. 
على اأن ما هو اأكثر ا�ستدعاًء للتاأّمل يتمّثل في مواقع هوؤلء الأزواج من زوجاتهم. في 
الكالم عن عالقاتهم معهن ي�ستدعي هوؤلء الأزواج الفكرة الطفولية للهوية الجندرية1. 
هي طفولية، لأنها ل تزال م�سجونة في اللحظة الأولى لإدراك الطفل لهويته الجندرية – 
لكونه ينتمي اإلى جن�س الذكور اأو اإلى جن�س الإناث – بح�سب الحالة. ويحر�س علماء 
النف�س، في �ستى نظرياتهم للتاأريخ لهذه اللحظة التي يدرك الطفل – الذكر2، مثاًل، فيها 
اأنه ذكر واأنه ل ي�سبه اأّمه، بل ي�سبه اأباه، وي�ستوي في بنيته المعرفية على اأنه “عك�س” اأمه، 
وعك�س كّل الإناث تاليًا، وفق ت�سنيف يت�سف به اأ�سلوب الت�سنيف في الآلية الطفولية 
ل�ستيعاب المعارف. ويعزز انتماء الطفل لجن�س الذكور، بح�سب التحليل النف�سي، 

ُتعّرف الهوية الجندرية بالقناعة الداخلية التي يحملها كّل واحد منا باأنه رجل اأو امراأة، بح�سب الحالة.   1
الم�ساألة �سبيهة بالن�سبة للطفلة الأنثى لكننا نرّكز هنا على الذكر ال�سغير.  2



225

من ال�سيطرة على الزوجة اإلى امتالك الذات

ية/ الدراما الأوديبية  مثاًل، كره اأمه وتبخي�سها )وكره1 كّل الإناث، تاليًا( في عملية ر�سّ
ال�سهيرة التي تنتاب كّل مخلوق ب�سري في �سعيه لي�سبح اإن�سانًا – رجاًل اأو امراأة2. هذه 
الفكرة، التي ت�ستولي على تفكير الطفل )لكونه عك�س الأنثى(، وتلك الم�ساعر )كره 
الإناث( ل تلبث اأن تفقد حّدتها و�سوابها، مع النمّو �سوب الر�سد، عبر عملية م�ستمّرة 
تخ�سع لها كّل الإدراكات والم�ساعر والتخييالت الطفولية للتدقيق والمراجعة. هذه 
العملية تجري عبر التفاعل الجتماعي – العالئقي الم�ستمر في م�سار ت�ساعدي، يجعل 

الواقع معياراً اأ�سا�سيًا في ت�سّكلها. 

طفولة ور�سد
اإن دليلنا على طفولية رجولة هوؤلء الأزواج قائم على ما ر�سدناه في كالمهم: في اأن 
تحّلي الزوجات ب�سمات يفتر�سونها من �سمات الذكورة ل يبدو، بالن�سبة اإليهم، نق�سًا 
اأي�سًا، عبر امتالكهن  اأنوثة زوجاتهم فح�سب، بل تعّديًا على هوياتهم الجندرية  في 
َمة، مثاًل،  �سمات وقيامهن ب�سلوكات يفتر�سونها ملكهم، ح�سراً. اإن تحّلي الزوجة ب�سِ
يفتر�سها الزوج من بع�س امتيازاته، يدَرك من جهته نق�سًا لديه. ويبدو الأمر له هكذا: 
َمة معّينة، مثاًل، محتاٌج لنق�سانها لدى زوجته من اأجل اأن يتاأكد اأنها امتياز  اإن تحّليه ب�سِ
َمة معّينة يلتحق بها حجم معّين ومح�سور بينهما: فاإن ملكت الزوجة ق�سمًا  له. وكاأّن �سِ
منه، تكون قد �سلبت ذلك الق�سم من الرجل؛ ويرافق ذلك تعميم على كّل �سخ�سية 

الزوجة، لت�سبح هي رجاًل، وي�سبح هو امراأة!
ما  اللواتي  المعا�سرات  الن�ساء  اأحوال  تغّير  قابلناهم عن  الذين  الرجال  ويع�سى 
بالتحفظات  نذّكر  اأذهانهم3.  للمراأة في  التي يحملونها  ال�سورة  ي�سبهن كثيراً  ُعْدَن 
الن�ساء  تجاوز  اإلى  ترى  والتي  المعا�سرة،  المراأة  تجاه  الرجال  هوؤلء  اأبداها  التي 

العتيقة  والممار�سات  الأ�ساطير  في  منها  مختلفة،  م�سادر  من   misogyny الن�ساء”  “كره  على  ي�ستدّل   1
لل�سعوب.

نكتفي بنظرية التحليل النف�سي لت�سّكل الهوية الجندرية لدى الذكر - الطفل، اخت�ساراً.   2
اأ�سرتها  الملتزمة خدمة  المراأة  اإلى  يتعّداها  بل  منزلية،  بمهنة غير  العاملة  المراأة  الأمر على  يقت�سر  ول   3
و�سيانة عي�سها - “�ست البيت”؛ وذلك ب�سبب وفرة الموارد المعرفية والتوا�سلية التي باتت بمتناول 

الجميع.
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اأدوار الرجال  اأدوارهن المرغوبة لهن في مجمعاتنا الأبوية تعّديًا على  المعا�سرات 
يمنع عن  – دفاعي  نف�سي  اتجاه  اإلى  ت�سير  اإنما  التحّفظات  امتيازاته. هذه  و�سلبهن 
هوؤلء الرجال اإدراك ما هو ماثل اأمام الجميع: تغّير اأحوال الن�ساء. الموقع الدفاعي 
المذكور، واإن كان ذا ربح نف�س – اقت�سادي اآني، مفاده التخفيف من القلق الذي 
“التجريب  عملية  ُيعيق  اأنه  اإل  “المراأة”،  من  الطفولية  الأ�سول  ذو  الخوف  يبعثه 
المعتقدات والأفكار والتجاهات وت�سميناتها  تفّح�س   :reality testing ”الواقعي
اأكثر  لت�سبح  تعديلها4  اإلى  لي�سار  المتغّير،  الواقع  �سوء  على  ومراجعتها  ال�سلوكية 
مواءمًة accommodated معه. الواقع هو تغّير اأحوال الن�ساء. هذا التغّير في واقع الن�ساء 
موؤ�ّس�ساته  في  مجتمعنا  وجهته  ويتبّنى  ودرا�سات5،  اأبحاث  في  موؤ�ّسراته  ُر�سدت 
اأي�سًا  الحكومية. ويعمل مجتمعنا  الخا�سة وغير  الحكومية وفي منظماته  الر�سمية 
على تطوير هذه الوجهة وتعزيزها في ا�ستراتيجيات وخطط وبرامج ت�سعى جميعها 
قابلناهم  الذين  الأزواج  الن�ساء6.  اأحوال  تغيير  – اإلى  الجندري  التمييز  اإلى مناه�سة 
كانوا متلكئين عن ا�ستيعاب الت�سمينات النف�سية والعالئقية لتغّير اأحوال الن�ساء، �سواء 
رون عن مواءمة هذه  لهم اأو لحيوات اأ�سرهم. في كالمهم المر�سل، بدا لنا اأنهم مق�سّ

– المعرفية.  الت�سمينات في بنيتهم النف�سية 
اإذ  اإقامة زوجاتهم الدعاوى عليهم توّفر مثاًل على ما نقوله.  ولعّل مواقفهم من 
تنافراً  الزوج  لدى  اأحدثت  قد  الدعوى  هذه  اإقامتها  اإلى  الزوجة  مبادرة  اأن  لنا  بدا 
اأمامه من رف�س الزوجة لعنفه وت�سّوره  معرفيًاcognitive dissonance بين ما هو ماثل 
ومعتقداته لما ينبغي اأن يكون عليه �سلوكها؛ فكان �سعبًا عليه ا�ستيعاب �سلوك زوجته 

البنية  في  معلومات جديدة   assimilation ا�ستيعاب  اإن  نف�سي.  بدون �سراع  التعديل  تجري عملية  ل   4
بع�سها  المعلومات  تجاورت  طالما  نف�سي  داخل  �سراع  اإلى  بال�سرورة،  يف�سي،  ل  اأمر  المعرفية 
ويعّنفون  المراأة  تعنيف  �سد  اأنهم  يعلنون  الذين  المبحوثين  بع�س  هي حال  كما   - الآخر  البع�س  مع 
زوجاتهم، في الوقت نف�سه. لكن عملية المواءمة accommodation تفتر�س اإعادة هيكلة البنية المعرفية 
اإلى  ب�سببها،  ال�سخ�س،  �سيتعّر�س  منبٍن   gestalt غ�سطالت  خلخلة  بدورها،  تفتر�س،  وهذه  برّمتها. 
“اأزمة” وجودية، ل يقوى على تجاوزها دون الوقوع في �سراع داخل - نف�سي وخارجي مع محيطه. 

انظر، مثاًل، “الت�سورات اأبطاأ من الواقع:...”، في )بي�سون، 2015اأ(، �س70-46.   5
يمكن الّطالع على التقارير المتتالية لتفاقية اإلغاء جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة لر�سد هذا التغّير،   6
وعلى ال�ستراتيجية الوطنية للمراأة في لبنان 2011-2021، وعلى الخطط المذكورة اإلخ على موقع 

www.nclw.org.lb ”الهيئة الوطنية ل�سوؤون المراأة اللبنانية“
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هذا في بنيته المعرفية؛ وذلك ب�سبب غياب تر�سيمات schemas في تلك البنية ي�سعها 
التقاط المظاهر ال�سلوكية اأو التعابير الكالمية والج�سدية والجن�سانية/العاطفية و�سوغها 
في فر�سية معرفية، يمكن بوا�سطتها التنبوؤ بما �سيح�سل: و�سول تحّمل الزوجة عتبة 
الرف�س لتعنيفه وتج�سيد ذلك الرف�س في اإقامة الدعوى المذكورة متى اأتيح لها ذلك 

)اأي، بعد ت�سديق القانون 2014/293(. 
اأن يكونوا متّهمين( بتعنيف  اأن الأزواج المّتهمين )اأو المعترفين دون  ل نّدعي 
زوجاتهم ينفردون باعتناق الأفكار اأو التجاهات غير المتوافقة مع الواقع ذي ال�سلة 
اإلى الفعل،  اإنما ما يمّيزهم، براأينا، هو العبور من الأفكار والتجاهات  بالجندر1. 
اأن  كما  تحديداً.  التعنيف،  فعل  نق�سد  التجاهات.  وتلك  الأفكار  هذه  بموجب 
المعطيات التي بحوزتنا ت�سير اإلى اأن �سلوكاتهم هذه، بل واتجاهاتهم واأفكارهم، قد 
ل تكون مالزمة لهوياتهم الجندرية – كما عهدوها. اإن رواياتهم اإنما تدّل على اأن 
اأو�ساعهم  regression نف�سي رافق تدهور  �سلوكهم هذا قد يكون تعبيراً عن نكو�س 
الواقعية المتمّثلة، خا�سًة، بتراجع قدراتهم على توفير اإعالة اأ�سرهم والإبقاء على نوعية 
حياة مرتجاة لهذه الأ�سر. وهو ما تمّثل بان�سغالهم، بدرجة ا�ستثنائية، بمو�سوع المال، 
وبم�ساألة التقديمات التي وّفروها �سابقًا، اأو ما زالوا يوّفرونها لزوجاتهم واأ�سرهم – 
كما بّينا. حين “تعطب” الإعالة التي تتبّواأ الموقع النواة في تمّثالتهم لذكورتهم في 
مجتمعاتنا الأبوية، فاإن هويات هوؤلء – كاأزواج – ت�ساب في �سميمها وتطلق، لدى 
 scapegoat البع�س، غ�سبًا تدميريًا يبحث عن مو�سوٍع لتنفي�سه: الزوجة – كب�س المحرقة

المتاح والأقل كلفة – اأو هذا ما تراءى لهم.

هي اأفكار واتجاهات و�سلوكات ل تزال تحظى ب�سيوع يمكن ر�سده في كل المناحي الجتماعية: في   1
التن�سئة الأ�سرية، في التربية النظامية وغير النظامية، في قوانينا المدنية والدينية – الأ�سرية، في الإعالم 
وفي الخطاب ال�سيا�سي العام. وت�سعى الحركة الن�سائية عندنا لحّث المجتمع، في قطاعاته المختلفة، 
على اإعادة مراجعتها جميعًا على �سوء التغّيرات التي تع�سف بمجتمعاتنا، وبمكانة المراأة واأدوارها، 
تحديداً. يمكن ر�سد جهد المنظمات الحكومية وغير الحكومية والخا�سة، في هذا الم�سمار، على 
التي ت�ستمل على ا�ستراتيجياتهم وخططهم وبرامجهم ذات ال�سلة، على امتداد  مواقعهم الإلكترونية 
بـ“موؤتمر  المعروف  الرابع  العالمي  المراأة  موؤتمر  مقّررات  تبّنيها  بعد  الما�سية،  الع�سربن  ال�سنوات 
 gender ”بيجين” – 1995. من هذه البرامج، مثاًل، ما يدعى “التدريب على المقاربة الجندرية للتنمية

.gender sensitization ”و“التوعية على الأدوار الجندرية وت�سميناتها training
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ل مبّرر للعنف! 
ل  نحن  اأبداً.  الرجال  هوؤلء  عنف  يبّرر  ل  اأعاله  به  تقّدمنا  ما  اأن  القول  نافل  من 
نقبل الذرائع الظرفية، ول التبريرات الأكثر تجّذراً، التي تقّدم بها الأزواج بو�سفها 
براهين  قائم على  اإنما هو  لي�س مبدئيًا �سرفًا،  اإطالق عنفهم. وموقفنا  م�سوؤولة عن 
اإنما  زمامه،  يملكون  ل  تلقائي،  فعٌل  العنف  اأن  من  هوؤلء،  بع�س  يّدعيه  ما  تنفي 
زوجاتهم، واأنه ناتٌج عن الظروف القاهرة  “يقع” على  كما  تمامًا  لهم”،  “يحدث 
التي يعي�سونها و/اأو �سلوك زوجاتهم واأولدهم، اإلخ من ذرائع. ودليلنا اإلى ذلك اأن 
هوؤلء الأزواج ل ينفردون في وقوعهم تحت طائلة البطالة، اأو في التراجع عن نوعية 
الحياة المرغوبة، اأو في �سمور قدراتهم على اإعالة اأ�سرهم. وزوجاتهم واأولدهم ل 
التي ي�سفونها. لكنهم وحدهم معنِّفون.  ال�سمات  الت�سّرفات ول  اأنماط  يحتكرون 
بهم  المحيطين  للنا�س  اأو�سافهم  ي�ستر�سلون في تحليلهم لأو�ساعهم وفي  اإذ  وهم 
اإلى اأحوالهم الراهنة، تطفوعلى �سطح كالمهم  اأف�ست بهم  الماآزم التي  م�سببات   –
بذرائع  تقّدموا  اأنهم  يقولون. �سحيح  ما  ب�سدق  قناعتهم  ت�سيب  ترّدٍد  من  م�سحة 
وم�سّوغات لعنفهم، لكنهم عمدوا، مع ذلك، اإلى التخفيف من اأثره، اأو هم اأنكروا 
وقوعه. األ ي�سير ذلك اإلى �سعورهم باأن ما تقّدموا به من ذرائع وم�سّوغات غير كافية 
اأنف�سهم من عنفهم؟ األ يظّهر تواريهم خلف “الجماعة” – جماعة الرجال،  لتبرئة 
ِمن  “ما  اأنه  مثاًل،  لنا،  يوؤّكدون  لماذا  بها؟  تقّدموا  التي  الثقة بحججهم  عامًة، عدم 
العنف، فهو موجود في كل  نلجم  اأن  “ل يمكن  اأننا  اأو  رجل ل ي�سرب زوجته”، 

العالقات الإن�سانية”، لول وجود ذلك الترّدد؟ 
اأهميًة م�سدره بع�س الأزواج من الذين قابلناهم. هوؤلء هم  البرهان الأكثر  لكن 
“المعترفون” بعنفهم. اثنان منهم يلتم�سان العالج النف�ساني، وثالثهما ال�ساب الأ�سغر 
�سنًا من بين الأزواج المّتهمين. فّواز ومنير يحيالن عنفهما اإلى المر�س النف�سي الذي 
جرى ت�سخي�سه كلينيكيًا لي�سّكل، بذلك، ذريعة ممكن ا�ستخدامها – لو �ساءا – لعنفهم. 
بل هما يملكان ذريعة اإ�سافية قوامها اأن اأبَويهما كانا عنيَفين تجاه اأّميهما واأن �سلوكهما 
ل يعدو كونه محاكاة ل�سلو ك الأب – المثال القدوة، لت�سبح م�سوؤولية الواحد منهما 
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– كما تذهب بع�س النظريات1. لكن فّواز ومنير اتخذا موقفًا واعيًا راف�سًا  �سئيلة 
 – للعنف، ولم يقبال ال�ست�سالم ل�سطوة المر�س عليهما، ول لمحاكاة �سلوك الأب 
القدوة، فاتخذا القرار بطلب الم�ساعدة لتعديل �سلوكهما العنفي. وكذلك يفعل �سمير 
حين يقبل بالخ�سوع وزوجته لـ“العالج الثنائي”. وثالثتهم عزوا عنفهم ل�سعف في 
هوياتهم الجندرية، وو�سفوه بـ“الحّل المخجل” وغير الالئق برجولتهم الرا�سدة – كما 

يتمّنونها، تحديداً. 
هوؤلء الثالثة يوّفرون لنا نماذج لخيار را�سد لمواجهة العنف: وهو الخيار البديل 
لإنكار العنف اأو التخفيف منه اأو لممار�سته بو�سفه “طبيعيًا” – كما مال المّتهمون 
الآخرون لأن يفعلوا. هوؤلء الثالثة لم ي�ست�سلموا للظروف الخارجية القاهرة، ول 
بتحّملهم م�سوؤولية  اأطلقت عنفهم. هم اتخذوا قراراً  التي  القهرية  الداخلية  للقوى 
�سلوكهم عبر اإخ�ساعه لإرادتهم الواعية والعقالنية وانتزاع زمام الأمر لذلك ال�سلوك 
من نزواتهم العدوانية البدائية – باإعادة امتالك ذواتهم. هم طلبوا الم�ساعدة النف�سية/

التاأهيل النف�ساني لي�ساعدهم على الو�سول/لير�سدهم اإلى ال�سبيل اإلى تحقيق ذلك. 

ت�سمينات للتاأهيل

في نتائج هذه الدرا�سة ت�سمينات للتاأهيل/العالج النف�سي. هذه النتائج ت�سمح بر�سم 
فر�سية لت�سخي�س بع�س اأ�سباب العنف لدى الأزواج �سد زوجاتهم واأ�سرهم. الفر�سية 
هي التالية: “اإن خلف تعنيف الأزواج لزوجاتهم تكمن اأزمة في هوياتهم الجندرية”. 
واإن بع�س اأ�سباب الأزمة التي تع�سف بهذه الهويات تتمّثل، ل بق�سورهم في ا�ستيعاب 
الواقع الفعلي لزوجاتهم فح�سب، بل اإن الت�سّورات والتجاهات التي يحملونها في 
اأذهانهم ل تتالءم مع واقع المراأة الراهن. هم غافلون عن واقعة تغّير اأحوال الن�ساء، 
يملكن  اأ�سبحن  الن�ساء  هوؤلء  اأن  مدركين  غير  اأنهم  لنا  بدا  اإذ  �سمنًا.  وزوجاتهم 

ن�سير – كما ل يخفى – اإلى نظرية التعّلم الجتماعي. النظرية ترى اأن العنف متعلَّم. ا�ستناداً اإلى هذه   1
اأبيه، مثاًل، لحّل ماآزمه  العنف عبر محاكاة  اإلى  اللجوء  اأنه كما تعّلم الطفل  النظرية، يمكن ال�ستنتاج 
الأ�سرية، يمكن اإعادة التعّلم على عدم اللجوء اإلى العنف، بالطريقة نف�سها: بالمحاكاة والتمثل بقدوة 

غير عنيفة، بالثواب والعقاب والتعزيز اإلخ من الو�سائل التربوية المعروفة. 
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العاطفي  الدعم  ينق�سهن  المهنة منهن، خا�سة(، وما عاد  المادية )ذوات  الموارد 
اإلى  ي�ساف  اأمهاتهم واأمهات زوجاتهم، مثاًل.  افتقدته1  الذي  والماّدي من ذويهن 
– عائلي من منظمات المجتمع المدني  التمكين الدعم الخارج  هذا الدعم وذلك 
العاملة على مناه�سة العنف �سد الن�ساء، ودعم الدولة2 وموؤ�ّس�ساتها الق�سائية والأمنية 
الدعم  – ال�سيا�سي عن  الثقافي  التعبير  بما هو  القانون 2014/293،  بعد ت�سديق 

المذكوَرين.  والتمكين 
�سحيح اأن الن�ساء في لبنان ل يملكن، راهنًا، زمام اأمورهن تمامًا ب�سبب خ�سوعهن 
لقوانين الأحوال ال�سخ�سية الدينية، لكن اللجوء اإلى حلول تمنع عنهن الأذى وتعاِقب 
المعنِّف/الجاني اأ�سبح بمتناولهن اأكثر بكثير من ذي قبل. اأي، اإن خ�سوعهن ل�سلطة 
اإن  “من طبيعة الأمور”.  العائلة لأنه رجل... هذا الخ�سوع لم يعد  اإطار  الرجل في 
تبليغ الن�ساء عن العنف الذي يتعّر�سن له، ولجوءهن اإلى المخفر واإلى الق�ساء، واإن ما 
زال محدوداً، اإنما ي�سيران اإلى اأن هوؤلء ما ُعْدَن قابالت ال�سبر على اأو�ساعهن، ول 
على الت�سحية باأنف�سهن، من اأجل الحفاظ على �سورة/قناع اأزواجهن، تبعًا لمقولة اأن 
الحفاظ المذكور هو من وظائف الزوجة، واأن ال�سكوت عن عنف الزوج من بع�س 

اأقدارها، اأو من “طبيعتها” التي ُفطرت عليها اإلخ. 
هكذا، يفتر�س في اإعادة التاأهيل توفير الفر�سة لهوؤلء الرجال لتفّح�س المنّمطات 
الجندرية التي ل تزال �ساكنة في اأذهانهم. اأي، يتعّين عليهم مراجعة المعاني والقيم 
والأحكام حول المراأة والرجل واأدوارهما والعالقات الجندرية الم�ستدخلة في الأ�سرة، 

�سكا لنا اأحد المبحوثين اأن المثل القائل بوجوب “خروج المراأة من بيت زوجها اإلى القبر فقط” ما عاد   1
قائمًا!

ل نن�َس اأن موؤ�س�سات الدولة الت�سريعية ت�سهد تطّوراً، واإن بطيئًا، في مجال منع العنف عن الن�ساء في   2
اأ�سرهن. هو م�سار بداأ منذ اأوائل الت�سعينيات حين األغي العذر الُمِحّل، تاله اإلغاء المادة 562 برّمتها، 
العذر  “ي�ستفيد من  يلي:  المادة 562 على ما  ت  القانون 2014/293. )للتذكير، ن�سّ اإقرار  واأخيراً 
المخّفف من فاجاأ زوجه اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو اأخته في جرم الزنى الم�سهود، اأو في حالة الجماع 
قانون  من  المواد  اإحدى  كانت  بغير عمد”. وهي  اإيذائه  اأو  اأحدهما  قتل  فاأقدم على  الم�سروع،  غير 
الُمِحّل )في  اإلغائها منعًا ل�ستفادة المّتهم من العذر  اأجل  الن�سائية من  التي نا�سلت الحركة  العقوبات 
�سيغة المادة قبل تعديلها في العام 1999(، اأو من العذر المخّفف )في ال�سيغة المعمول بها بين العامين 
1999 و2011(. وقد األغى الم�سّرع هذه الماّدة في 4 اآب/اأغ�سط�س 2011، لت�سبح جريمة قتل اأية 

امراأة جريمة “عادية”. 
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اإ�سافًة اإلى ت�سميناتها الجتماعية والقانونية والقت�سادية وال�سيا�سية اإلخ، وذلك على 
�سوء الواقع – واقع الن�ساء والرجال راهنًا. هذه المراجعة �سوف ت�سمح لهم بالتخّلي 
عن اإطالق الأحكام ال�سلبية على الن�ساء غير المن�سجمات مع المنّمطات ال�ساكنة في 

اأذهانهم لما ينبغي اأن يكّن عليه، لت�سبح متوافقة مع اأحوال الن�ساء راهنًا. 

الكالم عن العنف كمدخل للتاأهيل/العالج النف�سي 
ت�سير نتائج تحليلنا لكالم الرجال المر�سل في المقابالت التي اأجريناها اإلى اأن الكالم 
عن العنف يمّثل مدخاًل منا�سبًا للتفّح�س والمراجعة المقترَحين. وي�ستمل ذلك على 
م�سائل اأثيرت حول العنف محتاجة للمراجعة والتدقيق. من هذه، مثاًل، تعريف العنف، 
حيث الختالف بين التعريف الذي يتبّناه الزوج للعنف والتعريف الذي تتبّناه زوجته 
وا�سح في �سلوكهما: لجوء الزوجة اإلى “طلب الحماية” بحّجة تعّر�سها له، فيما يّدعي 
باأن ما يمار�سه هو عنف، والتخفيف من �ساأنه  اأنه �سّد العنف، وعدم العتراف  هو 
اأ�سكاله المختلفة )المعنوي والقت�سادي والقانوني(، وبجعله مقت�سراً على  بنكران 
العنف الج�سدي ال�سديد والذي يترك اأثراً محتاجًا للعناية الطبية. ومن ذلك، “تذّكر” 
“ن�سيانه”  العنف والكالم عن تفا�سيله واإحياء ذكرى وقعه على زوجته وعليه، بدل 

والتخفيف من اأهميته. 
اإن المراجعة والتدقيق في تعريف العنف �سّد المراأة يف�سيان اإلى جالء المعتقدات 
التي يحيل  والتجاهات الحاملة لذلك العنف؛ هذه المعتقدات وتلك التجاهات 
الأزواج اأ�سولها اإلى ثقافاتنا الجتماعية. هم مدركون اأن اأ�سباب الت�سامح مع اللجوء 
اإلى العنف في اإطار الأ�سرة عندنا تجد اأ�سولها في تلك الثقافة. ومن الدلئل على ذلك 
الت�سامح الذي يبديه مجتمعنا تجاهه، بل اأحيانًا تطبيعه its normalization. هم واعون 
باأن وقوع العنف ل يوؤخذ به كتبريٍر كاٍف لنف�سال الزوجين اأو طالقهما، ف�ساًل عن 
الكالم عن الذرائع المقبولة لّلجوء اإليه، وال�سروط التي ت�سمح به ودرجة حّدته1! وحين 
تِبعات  فاإن ذلك يحّلهم من  الثقافية ويحتمون بها،  الرجال مع جماعاتهم  يتماهى 

كما ترد في خطاب رجال الدين الم�سلمين. انظر مثاًل )بي�سون، 2015ب(.  1
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عنفهم. هذا الت�سامح يظهر في التبريرات التي يحفل بها كالم الزوج: اإلقاء اللوم على 
المراأة التي لم تلتزم اأدوارها الجندرية، انزلقه غير الإرادي للتعنيف ب�سبب الظروف 
القاهرة التي يمّر بها، تبرئة الذات بـ“ن�سيان” حوادث العنف واآثارها على الزوجة، 
مترافقًا مع تذّكر انتقائي يدعم تلك التبرئة، اعتبار اأن ما يقوم به لي�س عنفًا مقارنًة بما 
يقوم به بع�س الرجال، اأو تطبيع عنفه واعتباره من ت�سمينات النتماء اإلى جن�س الرجال 
اإلخ. هكذا، تبرز في م�سار �سْوغ التعريف الجديد للعنف هذه التجاهات والمعتقدات 
الكامنة خلف التبريرات، ليجري العمل على اإبرازها. وذلك �سعيًا لتحييدها بو�سفها 
غير متالئمة مع الو�سعية الراهنة لل�سراكة، لتحّل محّلها اأفكار واتجاهات ذات �سلة 
بواقعهم، وبان�سغالت واهتمامات الزوَجين، وبرفاه الحياة الأ�سرية – وفق اإدراكهم 

لذلك الرفاه. 
اأن الأزواج تجّنبوا الكالم عن العنف، بو�سفه ممار�سة م�ستمّرة، واأبرزوا  نذّكر 
“حادثة كبرى” عنفية كانت بمثابة �سيغة ثانية لرواية الزوجة في اّدعائها اأمام الق�ساء؛ 
وهي ُرويت بق�سد تبرئتهم من التهم الم�سوقة �سّدهم. وحين �سئلوا عن بع�س التفا�سيل 
فيها، اّدعوا الن�سيان: ن�سيان الأذى الذي األحقوه بزوجاتهم، مبدين تعّجبهم من تذّكرهن 
الباحثون في عنف الرجال على الأ�سخا�س المعروفين منهم )زوجاتهم،  له. ويرى 
التاأّمل فيه، يخدمان التخفيف من  اأو  اأن ن�سيان الفعل العنفي، وعدم التفكير  اأ�سا�سًا( 
�سعورهم بالم�سوؤولية الناتجة عنه، ويخدمان اأي�سًا وظيفة في اقت�سادهم النف�سي تتمّثل 
بطرد م�ساعر الأ�سى والذنب الناجمة عن اإيذاء الأ�سخا�س المهّمين في حيواتهم. لكن 
الن�سيان جزء ل يتجّزاأ من ا�ستمرار العنف – تمامًا كما هي حال التخفيف منه اأو نكرانه، 

فال بّد اأن يمّر التخّل�س منه عبر التعامل مع ذلك الن�سيان.
اإن ا�ستدعاء تفا�سيل حوادث العنف ال�سغيرة والكبيرة �سرٌط، يبدو لنا �سروريًا، في 
م�سار ال�سعي لإزالته. ينبغي تذّكر الممار�سات العنفية ال�سابقة لأن تذّكرها �سروري 
اأن الكالم عن  لفهم الحا�سر ور�سم خطة الطريق للم�ستقبل. ول داعي للتاأكيد على 
اإلى الزوج بو�سفه �سخ�سًا  الما�سي يجب األ ي�سجن الزوج في ما�سيه. ينبغي النظر 
قاباًل للتغيير والتعّلم، وفاعاًل في م�سار تحّوله الذاتي. هذا الم�سار ينطلق باإحداث حالة 
من العتراف بالذنب وال�سعور بالم�سوؤولية و“الخجل” �سبياًل للو�سول اإلى التحّول 



233

من ال�سيطرة على الزوجة اإلى امتالك الذات

المذكور. هي عملية باعثة على م�ساعر من الألم والتحّدي في الوقت نف�سه. والأ�سى 
الناجم عن ذلك اأمٌر ينبغي توّقعه وتحليل اأ�سبابه والتعامل مع تداعياته... الأمر الذي ل 

يخفى على المعالج النف�سي النبيه. 
التاأهيل العمَل مع الزوج المّتهم على مراجعة  اأن تكون بع�ُس مهّمات  اإذ نقترح 
مفهومه للعنف عامًة، وفي �سياق عالقته مع زوجته خا�سًة، فاإننا نفتر�س اأن المعالج 
اإلحاحًا  الأكثر  بالزاوية/الم�ساألة  درايًة  الأكثر  هو  الجتماعي،  المر�سد  اأو  النف�سي، 
للتناول في كل حالة يعالجها. لكن يبقى اأن ما اقترحناه يندرج في اإطار ما اأطلقنا عليه 
“التجريب الواقعي” لالأفكار والمعتقدات الجندرية التي يتبّناها المّتهم/الزوج من اأجل 
ت�سحيح الإدراكات الم�سّوهة للواقع المف�سية اإلى الم�ساعر ال�سلبية )الغ�سب والأ�سى، 

مثاًل( وال�سلوكات العداونية. 
نذّكر اأن اثنين من الرجال الذين قابلناهم �سّرحا بالت�سخي�س الكلينيكي لل�سعوبات 
النف�سانية التي يعانينها، واأن اأكثرهم يعاني اأمرا�سًا نف�س – ج�سدية، اأو �سائقة نف�سية 
فاإن م�ستمعًا ذا  اإلى ذلك،  النوم خا�سة(.  المهّدئة )�سعوبة في  بالعقاقير  يعالجونها 
خلفية �سيكولوجية ل يفوته التقاط مظاهر لعوار�س نف�سانية طارئة ناجمة عن الظروف 
ال�سخ�سية في  ا�سطرابات  اإلى  اإحالتها  يمكن  بنيوية  اأو  الراهنة،  باأحواله  المحيطة 
personality disorders . هذه مظاهر ل تخفى على المعالج النف�سي1، بالطبع، ويبقى 

له التقدير اإذا كان اإبرازها والتعامل معها �سروريًا من اأجل تعديل ال�سلوك العنفي للزوج. 

دوافع وربح
 – النف�س  للتاأهيل  اأو  النف�سي  لكن ما هي دوافع ال�سخ�س المعنِّف للخ�سوع للعالج 

له من جّراء ذلك؟ اجتماعي؟ ما هو الربح الذي �سيح�سّ

 dependent واعتمادية   authoritarian وت�سّلطية   narcissistic نرج�سية  �سخ�سيات  من  مالمح  هناك   1
لكن   .Borderline personality disorder بـ  ت�سميتها  على  اتفق  وما   antisocial للمجتمع  وم�ساّدة 
معطياتنا ل توّفر لنا مادة كافية لنجزم باأمرها. فنتبّنى راأي المراجع الثقات في هذا المجال: العنف قد 
يرافق اأيًّا من الأمرا�س النف�سية/ال�سطرابات ال�سخ�سية، وقد ل يرافق اأيًّا منها. فال يفيد البحث عن تمّيز 

مر�ٍس نف�سي بعينه، ول ا�سطراب في �سخ�سية بعينها، بممار�سة العنف، دون غيرهما. 
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اأن هوؤلء الرجال لم ي�ستدخلوا  في الم�ستوى الأّول من كالمهم يظهر للم�ستمع 
باأ�َسرهم  العنفي تجاه زوجاتهم ما عاد �ساأنًا خا�سًا بهم، ول  اأن �سلوكهم  بعد واقعة 
ول برجال الدين في طوائفهم؛ بل هو بات في عناية الدولة – اأي الهيئة المجّردة عن 
اأهواء الأ�سخا�س والعالقات المن�سوجة في اإطار العائالت والطوائف وكل الموؤ�س�سات 
“الطبيعية”1 التي ت�سمح بمداورة القوانين والقواعد المدنية التي ت�سّير حياة المجتمع 
والمواطنين. لكن على م�ستوى اآخر، فاإن نكرانهم لممار�سة العنف، اأو التخفيف من 
وقعه على زوجاتهم، اأو �سرد الذرائع الكثيرة التي اأّدت اإليه ت�سير، جميعها، اإلى وقوعهم 
تحت وطاأة ال�سدمة التي اأحدثها مثوُلهم اأمام الق�ساء، و�سرورة الدفاع عن اأنف�سهم 
 cognitive dissonance تجاه اّدعاء زوجاتهم عليهم. كما ت�سير، براأينا، اإلى تنافر معرفي
بين �سلوكهم واإدراكهم اأن العنف الذي يمار�سونها في اإطار اأ�سرهم ما عاد من “طبيعة 

الأمور”.
ي�ساف اإلى ذلك اأن ا�سطرارهم لترك بيوتهم والبتعاد عن اأولدهم – القا�سرين 
خا�سة – وخ�سران الأموال التي ُت�سرف للمحامين ولترتيبات عي�سهم خارج بيوتهم، 
م�سافًا اإليها جميعًا تلويث �سمعتهم اأمام النا�س، وت�سويه قناعهم اأمام ذواتهم، اللذين 
اأثر كبيرعلى  اإزعاجًا واإرباكًا وتجاذبًا و�سفنا، في ما �سبق، مظاهره وكان ذا  اأحدثا 

معي�سهم اليومي. 
هكذا، يتبّين اأن “الربح” المبا�سر المرتجى هو ما يلي: اإدراك هذا الزوج اأن ما يمار�سه 
اأ�سبح في نظر المجتمع والدولة عنفًا واأنه ي�ستتبع، تاليًا، العقاب المتعدد الأوجه: القانوني 
والجتماعي والنف�سي. الربح يكمن، جزئيًا، في تعّلم �سلوكات من �ساأنها تفادي هذا 
العقاب وتبعاته م�ستقباًل )كاأن يتعّلم، مثاًل، اإدارة غ�سبه والتعامل مع مثيرات اإحباطاته 
بطريقة غير عنفية(. وله وللمعالج النف�سي، ال�ستنتاج اأن احتمال ا�ستدامة ذلك الربح 
�سيكون اأوفر، عبر �سْبر اأ�سباب العنف، والتدّرب على التعامل مع هذه الأ�سباب بطرق 
ل–عنفية بديلة، ومقبولة اجتماعيًا. الأمر الذي �سي�سمح لهذا الرجل ا�ستعادة موقعه ال�سوّي 

في اأ�سرته ومحيطه العائلي لي�سبح مواِطنًا “ل حكم عليه”.

والأ�سرة  بالولدة؛  ال�سخ�س  اإليها  ينتمي  التي  المجموعات  كّل  “الطبيعية”  بالموؤ�س�سات  المق�سود   1
والطائفة اأهم هذه الموؤ�س�سات. 
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ونحن بيّنا، بالأمثلة، اأ�سكال التجاذب في الم�ساعر التي تنتاب هوؤلء جميعهم: هم 
واقعون بين الحب والكره لزوجاتهم، وبين الإعجاب بهن والنفور منهن، وبين ال�سك 
ب�سوء �سلوكهن واليقين حول ا�ستقامته، وبين الغ�سب عليهن والرغبة في م�سامحتهن. 
وتتجاذبهم اإدراكات متناق�سة: بين كونهم �سحايا ن�سائهم اأو كونهم جالدي ن�سائهم، 
بين تمتعهم برجولة مقتدرة اأو اأخرى منقو�سة. وبع�س اتجاهاتهم ل يعوزها التجاذب: 
يعلنون خ�سوعهم للق�ساء والقبول باأحكامه – كما جاء في وثائق محاكماتهم، ويعّبرون 
“ل  الحيرة )يرّددون عبارة  باعثة على  اإلخ من تجاذبات  اأمامنا...  التمّرد عليه  عن 
اأمرا�س  they somatize it في  اأعرف”(، والعذاب في نفو�سهم )واأكثرهم ي�ستبدنونه 
التجاذبات  حول  الكالم  اإن  اإلخ(.  النوم  في  و�سعوبة  الوزن  في  وخ�سارة  ج�سدية 
المعرفية والعاطفية مع المعالج/المر�سد النف�سي – �ساهداً متعاطفًا ومحايداً – ي�سمح 
بتفّح�س هذه التجاذبات والبدء في م�سار التعامل معها، اإما لجهة القبول ببع�سها، اأو 
لجهة تغليب اأحد قطَبيها ورف�س الثاني، اأو ل�سوغ �سيغة ت�سوية في ما بينها، بح�سب 
الحالة... و�سوًل اإلى روؤية اأو�سح لم�سارات حيواتهم، واإلى ا�ستقرار نف�سي مطلوب. 

التاأهيل / العالج الثنائي
هذه المقابالت كانت فر�سة توافرت لهوؤلء الأزواج لرواية الأحوال التي اأف�ست بهم 
اإلى المثول اأمام الق�ساء، اأو اإلى التما�س العالج النف�سي، بح�سب الحالة. نحن التقيناهم 
لكننا لم نلتِق زوجاتهم ولم ن�ستمع اإلى رواياتهن1. لكن حيثيات الدعاوى التي تقدمت 
بها هوؤلء الزوجات اإلى الق�ساء �سد اأزواجهن “َرَوْت” اأموراً مخالفة، بل مناق�سة لكالم 
اأكثر من  بيّنا مظاهره في  التناق�س في رواية كلٍّ من الطرَفين، والذي  الأزواج. هذا 
موقع في هذا الكتاب، والناجم على الأرجح عن غياب الثقة المتبادلة وتراجع م�ساحة 
الت�سريح  اأجل  التناق�س ي�ستوجب خلق فر�سة للزوَجين من  التوا�سل بينهما... هذا 
عنه، والعتراف بوجوده بدل طم�سه؛ وذلك في ف�سحة ُيدعى فيها الزوجان لتقديم 

الأ�سري  العنف  تناولت  التي  الدرا�سات  عّينات  لكن  الرجال تحديداً،  اإلى زوجات هوؤلء  ن�ستمع  لم   1
اأ�سا�سًا، من المبّلغات عن العنف الأ�سري لدى المنظمات غير الحكومية، كما �سبق  عندنا ت�سّكلت، 

وذكرنا في الف�سل الثالث من الق�سم الثاني من هذا الكتاب.
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روايَتيهما على نحٍو يمنع النكو�س اإلى العنف – كما كانت عليه الحال �سابقًا. ل يخفى 
اأن تكون  couple therapy و�سيلًة ي�سعها  الثنائي  اإلى العالج  اأننا، بكالمنا هذا، نرى 
مكّملًة لتاأهيل المعنِّف، اإْن مرافقًا للتاأهيل منذ بدايته اأو في فترة لحقة منه، وبموافقة 
الطرَفين عليه والتزامهما به. اإن تواجد الزوجة في الف�سحة العالجية/التاأهيلية نف�سها، 
“رواية العنف” لتغدو،  وفي ح�سرة م�ستمع حيادي، ي�سمح بم�ساركتها في �سوغ 
بذلك، �سيغة ت�سوية بين روايَتي الزوَجين، وي�سبح احتمال تبّنيها من الجانَبين اأوفر من 

تلك التي �ساغها الزوج لوحده، ومن منظوره ح�سراً.
اأمام  �ساهَدين على تحولت واحدهما  يجعلهما  معًا  تواجدهما  فاإن  ذلك،  اإلى 
التحّول وفي ا�ستدامته. نحن ل  الآخر؛ وهو عامل غير قليل الأهمية في تفعيل هذا 
نّدعي اأن العالج الثنائي �سُيف�سي، بال�سرورة، اإلى حّل دائم للنزاعات الزوجية، لكنه 
�سيقّدم للزوَجين نموذجًا بدياًل للتوا�سل والتبادل غير العنيف؛ وذلك لدى اختبار 
اإمكان حدوثه بينهما بمرافقة المعالج؛ وحيث ي�سع الثنين محاكاة النموذج التوا�سلي 
المذكور، عند وجود الرغبة والإرادة لديهما، للبدء في م�سار للعالقة خاٍل من العنف، 
الثنائي ل يقت�سر الأمر فيه على ذلك. وللمعالج  اإن العالج  اإذ  اأقل تقدير؛  وذلك في 
اأو المر�سد اختيار اأيٍّ من العالجات الثنائية المتعّددة )�سلوكية، معرفية، تحليلنف�سية، 

انتقائية eclectic اإلخ(، ذات جدوى في كل واحدة من الحالت التي يتعامل معها. 
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القانون 2014/293 وتداعيات تطبيقه

اإن المعنيين بمناه�سة العنف �سد الن�ساء، في اإطار اأ�سرهن، مطلوب منهم التنّبه اإلى بع�س 
الم�سائل/التعقيدات الناجمة عن تطبيق القانون 2014/293 التي ظّهرتها المقابالت، 

ووجوب التاأّمل في تداعيات ذلك التطبيق، والعمل على �سوغ �ُسُبل التعامل معها.

رعاية التطبيق 

العنف  الن�ساء من  اإقرار قانون يحمي  اأجل  التي نا�سلت من  الن�سائية  المنظمات 
الأ�سري تعي اأن عملها لم ينتِه عند ت�سديق هذا القانون. هي اتخذت لنف�سها مهّمة مرافقة 
م�سارات تطبيقه عبر ر�سد محاكمات الرجال الذين يمار�سون العنف في اإطار اأ�سرهم، 
وتوثيقها ون�سر اأحكامها على المالأ الإعالمي؛ كما عملت على حّث الق�ساء – باللجوء 
اإلى العت�سامات والمظاهرات، مثاًل – على ت�سريع �سير المحاكمات، حين ر�سدت 
تلكوؤاً في اإ�سدار الأحكام ذات ال�سلة. اإلى ذلك، فاإن المحاكم الق�سائية التي َبَدْت 
غير موؤّهلة، هيكليًا واإن�سانيًا، لتطبيق قانون حماية الن�ساء )ل عقاب المعتدي، فقط( 
األقت بع�س مهّمات تنفيذ الأحكام، ذات ال�سلة، على كاهل المنّظمة غير الحكومية1 
التي قادت التحالف الوطني لت�سريع حماية الن�ساء من العنف الأ�سري في معركته لإقرار 

نتكّلم عن منّظمة “كفى عنفًا وا�ستغالًل للن�ساء والأطفال”.   1
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القانون. هذه المنظمة خّولت متابعة التاأهيل النف�سي – الجتماعي للجاني، كما مهّمة 
متابعة اأحوال اأ�سرته. اأي، المهّمَتين اللَتين اأو�سى بهما بع�س الق�ساة في اأحكامهم ذات 

ال�سلة بالقانون 2014/293. 

الدولة والمنّظمة غير الحكومية

في ما يطول اإلى التخويل المذكور، ت�سير معطياتنا اإلى م�ساألة برَزت في �سياق كالم 
المبحوثين، تلقائيًا1. نتكّلم عن الموقع الذي يت�سّوره هوؤلء الأزواج للمنظمة المذكورة 
التي خّولتها المحاكم راعيًة لتنفيذ بع�سًا من قراراتها. وقد بيّنا في الف�سل ال�سابق العداء 
تجاهها والمبني، غالبًا، على معلومات من�سوجة من بع�س تخييالت الأزواج المتهمين 

واإ�سقاطاتهم. 
�سّباقين  فيها، كانا  العامل  الفريق  المنّظمة، وكذلك  اأن هذه  للتاأكيد  ل �سرورة 
ابتداع  في  قدوًة  وكانا  اأ�سرهّن،  اإطار  في  الن�ساء  �سد  العنف  مو�سوع  طرح  اإلى 
القيادة  م�ساعي  اأن  الجميع  لدى  المعروف  ومن  عليهن.  تبعاِته  مع  التعامل  �سُبل 
الت�سريع لحماية  تاأثيراً، في  الدافعة، والأكثر  القوة  فيها ون�ساطاتها ومثابرتها كانت 
تنفيذ  في  وال�سروع  القانون،  اإقرار  تداعيات  اأن  غير  الأ�سري.  العنف  من  الن�ساء 
الأحكام، ذات ال�سلة، اأفرزت و�سعية ت�ستدعي معالجة تتجاوز قدرات المنّظمات 
القدرات، ومهما تجّذرت خبراتها  الحكومية ومواردها، مهما عُظمت هذه  غير 
قانون 2014/293 وت�سديقه، ولدى  اإقرارها  الدولة، لدى  اإن  المجال.  في هذا 
الموارد  توفير  الأ�سري، م�سوؤولة عن  للعنف  اإليه في مقاربته  اللجوء  الق�ساء  مبا�سرة 
باإن�ساء وحدات  القانون، وذلك  لتطبيق هذا  ال�سرورية  الإن�سانية والمادية والمالية 
تابعة للدولة، اأو ال�ستعانة بوحدات موجودة في اإطار موؤ�س�سات الدولة ووزاراتها، 
غير  المنظمات  مع  وال�سراكة  بالتعاون  واجتماعية،  نف�سانية  خبرات  مع  والتعاقد 

الحكومية العاملة في هذا المجال.

القانون 293  الثانية، �ساألنا الأزواج عن راأيهم في تدّخل الدولة في الحياة الأ�سرية، عن  في المقابلة   1
/2014، لكننا لم نتطّرق اإلى تطبيق القانون ول اإلى المنظمات الأمنية والجتماعية الم�سوؤولة عن هذا 

التطبيق. 
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ال�ساأن،  بهذا  المحاكم  مقررات  تطبيق  عن  وماديًا  معنويًا  م�سوؤولة  الدولة  اإن 
ويتعّين عليها اإعالن م�سوؤوليتها تلك جهاراً؛ اإن نجاح تطبيق القانون 2014/293، 
براأينا، على درجة كبيرة من الأهمية توازي اأهمية اإقراره، وينبغي بذل الجهد لتحقيق 
الفئات  وحدها  الحكومية  غير  المنّظمات  تواجه  اأن  يجوز  فال  الإنجاح.  ذلك 
 2014/293 للقانون  المناِه�سة   – والإعالمية  وال�سيا�سية  الدينية   – المجتمعية 
بموارد غير متنا�سبة مع حجم المهّمة، الأمر الذي يزيد من احتمال تعّر�سها للف�سل. 
القانون  اإطار  في  المّتهمين/المحكومين  فئة  اإ�سافة  اأنه يمكن  بّينت  الدرا�سة  هذه 
من  لكل  عداًء  تكّن  التي  المذكور  للقانون  المناِه�سة  الفئات  اإلى   2014/293

ي�سهم في تطبيقه1. 

مظالم المتّهمين و�سدقية الق�ساء

اإّما لأن  اأ�سباب ظلمهم:  “مظلوم”؛ وتعددت  اأنه  اأكثر من واحٍد من المّتهمين  اّدعى 
المحكمة لم تحقق بادعاءات زوجته جّديًا، فجاء حكمها جزافًا2، اأو لأن القا�سي لم 
يف�سح له في مجال تف�سير ادعاءاته وتو�سيحها، اأو لأن القا�سي “تاّثر ب�سداقته لأخي 
زوجته، فلم يكن عادًل في حكمه” اإلخ؛ وبع�سهم اّدعى وقوع الظلم عليه دون توفير 
“مظلوم” ل ي�سف هوؤلء المتهمين ح�سراً  باأنه  اإن �سعور الزوج/المّتهم  اأّي حّجة. 
اأخرى. لكن خ�سو�سية  اأو جنح  بالطبع، بل هو من بع�س تذّمرات متهّمين بجرائم 
العالقة بين المّدعية والمّدعى عليه، وتبعًا لل�سهولة المتاحة للمّدعى عليه بالإمعان في 
اإيذاء المّدعية انتقامًا منها ب�سبب اّدعائها تحديداً، فاإن “اقتناع” هذا الأخير بالحكم 

“النفاق”  من  درجة  اإلى  “مذعن”  �سلوك  اإلى  ت�سير  مظاهر  لديهم  واأكثرهم   – الأزواج  المعنِّفين  اإن   1
من  وباأ�سًا  �ساأنًا  اأقّل  يظنونه  لمن  عداًء  يكّنون  لكنهم  مثاًل(،  الأمن،  وقوى  )الق�ساء  الر�سمية  لل�سلطة 
الدولة؛ فينبغي اّتخاذ الحذر من تحّول عدائهم الكالمي اإلى عنف يّهدد اأمن الأفراد في هذه المنّظمات 

و�سالمتهم.
منزله؛  ترك  لزوجته،  التعّر�س”  “عدم  �سياق  في  عليه،  ُفر�س  مثاًل،  جميل،  على  المدني  الحكم  في   2
لكن تبّين اأن زوجته ل تريد ال�سكن في الوقت الراهن في المنزل الزوجي، فاعتر�س جميل على قرار 
قا�سي الأمور الم�ستعجلة، طالبًا العودة اإلى منزل الزوجية وُقبل اعترا�سه. كان بالإمكان تفادي “خطاأ” 

المحكمة لو �ُسئلت الزوجة مثاًل عن مكان �سكنها! 
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 . criticalالذي ناله في المحكمة يكون �سروريًا بدرجة حِرجة
من هنا، فاإن ملمو�سية الأدلّة تبدو اأكثر اأهميًة، هنا، من الق�سايا الأخرى. ويبدو 
لنا اأن �سدقية الق�ساء تقت�سي تطوير اآلية فّعالة للتحقيق العاجل والدقيق في الدعاءات 
للحّد من اتخاذ اأحكام غير �سائبة، مهما كانت جزئية هذه الأحكام في �سياق الحكم 

الأعّم. 

تعريف العنف وتحديد اأ�سكاله

فيما بداأت ترت�سم، بالممار�سة، مالمح التعريف للعنف الج�سدي عندنا، فاإننا لم�سنا في 
واحدة من الحالت غياب التعريف الإجرائي operational definition الدقيق لم�سطلح 
الن�سائية  اأبرزتها الحركة  التي  التعنيف  اأ�سكال  “التعنيف المعنوي”، مثاًل، وغيره من 
في خطابها في ال�سنوات الع�سرين الما�سية. نتكّلم، كما ل يخفى، عن العنف النف�سي 
اإلى معي�س  والجن�سي والقت�سادي والقانوني الذي ر�سدته الأبحاث عندنا ا�ستناداً 
الن�ساء المبّلغات عن العنف الأ�سري. اإن عدم العتراف بهذه الأ�سكال من التعنيف، 
العام عندنا  التعبيرات في الخطاب  التقيناهم، من بع�س  اأكثرية الأزواج الذين  لدى 

لإنكار وجود هذه الأ�سكال. 
اأمٌر يفر�سه �سروع  التعريفات  هكذا، فاإن وجوب بذل جهٍد خا�س ل�سوغ هذه 
بناًء على ر�سد مظاهرها لدى بع�س  اأحكام  التكّلم عنها، بل واإ�سدار  بع�س الق�ساة 
اإلى الو�سائل التعبيرية اللفظية، وغيرها مما هو متاح حاليًا  الحالت. وذلك باللجوء 
في و�سائل الت�سال وما ينتج منها من وثائق متنّوعة المتون )و�سائل اإلكترونية، �سور 
ًة، بال�ستناد اإلى وثائق المحاكمات ذات  فوتوغرافية، اأفالم وثائقية اإلخ(. اأي�سًا وخا�سّ
الن�ساء وا�ستنطقت  التي تناولت مو�سوع العنف �سد  ال�سلة، والأدبيات والأبحاث 
باأن  اللواتي تعّر�سن لهذه الأ�سكال من العنف. ول �سرورة للتذكير  اأنف�سهن  الن�ساء 
البلدان التي �سبقتنا اإلى تطبيق قانون �سبيه قد راكَمت تعريفات اإجرائية للعنف المعنوي 
ولأ�سكال التعنيف الأخرى، ول�سُبل اإثبات ح�سولها، ي�سعنا ال�ستفادة منها، في �سعينا 

ل�سوغ تلك التعريفات.
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التن�سيق بين المحاكم

هذه الدرا�سة تعّزز مالحظة �سائعة: في اأن الطالق وح�سانة الأولد والنفقة )وغيرها 
من الأمور المخت�سة بها المحاكم المذهبية عندنا( من مثيرات الخالفات المف�سية اإلى 
العنف بين الزوَجين. اإن تداخل ال�سالحيات المنوطة بالمحكمة المدنية في اإطار قانون 
حماية الن�ساء من العنف الأ�سري، وتلك المنوطة بالمحاكم المذهبية، اأمر متوّقع. ونحن 
التداخل، ا�ستخدمه بع�سهم  لم�سنا ذلك في مقابالِتنا مع الأزواج/المبحوثين. هذا 
لتعزيز مواقعهم. ومال اأكثر الرجال اإلى اللجوء اإلى المحاكم المذهبية لكونها ل تجد 

في التعنيف مبرراً جوهريًا للطالق اأو النف�سال – رغبة الزوجات، غالبًا. 
اإن تعّدد المرجعيات، في هذا ال�ساأن، يفتر�س التن�سيق في ما بينها، واإ�سدار وثيقة 
�سريحة ُيعَلن فيها موقٌف موّحد من المو�سوع، وُتحّدد فيها نقاط اللتقاء بين المحاكم 
المذهبية1 في ما بينها من جهة، والمحكمة المدنية من جهة اأخرى؛ وذلك منعًا للجوء 
الأزواج اإلى “الهروب” من التِبعات القانونية لعنفهم في مختلف اأ�سكاله: الج�سدي 

والقت�سادي والمعنوي اإلخ.
اإلى ذلك، فاإن وجود زيجات مختلطة مذهبيًا يقت�سي �سرورة التن�سيق بين المحاكم 
الروحية وال�سرعية المختلفة في ما بينها، ريثما نحظى بقانون مدني لالأحوال ال�سخ�سية 
“ميثاق �سرف”  اأن ُيعقد بين هذه المحاكم  اأي�سًا  يوّحد بين المواطنين. والمطلوب 
يجعل العدالة هدفًا اأ�سا�سيًا لها؛ وذلك ي�ستمل، بال�سرورة، على ن�سرة المعتدى عليه، 
بدل اإعالء م�سلحة الطرف المنتمي اإلى مذهب معّين، بمعزل عن موقعه من الم�ساألة 

المطروحة. 
وهل من �سرورة اأن نذّكر بالتفاوت الهائل بين المذاهب في الأحكام ذات ال�سلة 
بح�سانة الأطفال التي جعلها القانون 2014/293 خا�سعة لقوانين الأحوال ال�سخ�سية 
– لُي�ساف اإلى التمييز الجندري �سد الن�ساء عندنا تمييٌز في ما بينهن، ناجم عن تعّدد 
مذاهبنا؟ يلزم، هنا اأي�سًا، التن�سيق بين المرجعيَتين المدنية والدينية في المو�سوع. اإن 

محاكمهم  في  م�سوؤولون  هوؤلء  واأكثر  مثاًل،  المذهبية،  الطوائف  مختلف  من  اأ�سخا�س  بين  لقاء  في   1
المذهبية، �سجب الكّل، دون ا�ستثناء، العنف �سد الن�ساء في اأ�سرهن، و�سجبوا اأي�سًا الغت�ساب الزوجي. 
انظر “مقّد�س فيه نظر: في جدوى الحوار مع رجال الدين” في )بي�سون، 2015اأ(، �س161-152.
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و�سع مو�سوع ح�سانة الأطفال على ب�ساط البحث العام لم يُعْد ترفًا، وهو في �سلب 
الكالم عن العنف الأ�سري1. اإن مراجعة الأحكام ب�سدد ح�سانة الأطفال في الخطاب 
القانوني العام �سيطرح، بال�سرورة، المعايير التي ينبغي اعتمادها في اتخاذ القرارات؛ 
هذه المعايير �ستهتدي، على الأرجح، بم�سلحة الأطفال الراهنة، ل بثوابت ُكتبت لزمٍن 

غير زمننا، ول لأمكنة غير اأمكنتنا. 

مهنية واحتراف 

بع�س حجج الأزواج التي �سيقت تبريراً لم�سوؤولية الزوجات عن الماآزم العالئقية التي 
يقّرون بها كانت م�سوغة بتعابير من ال�سطرابات النف�سانية. و�سمعنا “اتهامات” من 
بة”، “لديها اأع�ساب” مدّعمة باأ�سماء من العقاقير  قبيل “مه�سترة”، “ف�سامية”، “مع�سّ
التي تتناولها. ويراد من هذا الكالم تحليل الأ�سباب الكامنة خلف ال�سراع القائم �سبياًل 
لإلقاء اللوم على الزوجة وتبخي�سها. وفي الن�سو�س التي تقّدم بها محامون ومر�سدات 
نف�سيات، كانت هذه “التهامات” ُتكتب من اأجل اإثبات كون الأم غير موؤّهلة لتربية 
الأولد اأو ح�سانتهم. اأن يلجاأ الأزواج اإلى ال�ستخدام ال�سائع للتعابير ال�سيكولوجية اأمٌر 
غير م�ستغرب في الذهنية ال�سائدة التي تعّد المر�س النف�سي و�سمة؛ لكن اأن يقوم المهنيون 
– المحامون2 والمر�سدون النف�سيون بذلك ال�ستخدام، وفي وثائق ر�سمية، فهو اأمر ينبغي 
التوّقف عنده. اإن بع�س ما َنَقله لنا اأحد هوؤلء الأزواج، عن ل�سان المر�سد النف�ساني الذي 
عّينته اإحدى المحاكم الروحية، لتقديم تقرير عن اأحوال طفلَتين في �سياق البحث عن 

في الأبحاث التي اأجريت على عّينات من ن�ساء معّنفات في اإطار اأ�سرهن يتبّين اأن واحداً من اأهم اأ�سباب   1
ح�سانة  حرمانهن  من  خوفهن  كان  الطالق/النف�سال،  اإلى  اللجوء  وعدم  العنف،  على  الن�ساء  �سبر 
اأطفالهن. وفي درا�ستنا هذه، �سبرت ن�سف الن�ساء اأكثر من 16 �سنة قبل اإعالنهن عن كونهن معّنفات. 
اأمهاتهم لدى تركهن منزل الزوجية.  الرا�سدين، دون ا�ستثناء، اختاروا العي�س مع  اأن كّل الأولد  كما 

)انظر الببليوغرافيا(.
كتب المحامي في مطالعته لدى القا�سي: “... بداأت مالمح ال�سدمة النف�سية ت�سيبه )الطفل( بقوة جراء   2
اإلى تحري�س والدته ... )الأمر( ي�ستدعي انتزاع الولدَين من �سلطة الوالدة  ابتعاد والده عنه... ونظراً 
الم�ستبدة وال�سلطوية قبل اأن ت�ستفحل الأعرا�س النف�سية والهذيان )كذا(... في الالوعي ال�سيكولوجي 
)كذا(... اإلخ.” )حالة نزار(. ونحن نقترح اأن يلزم المحامون خطاب مهنتهم، واأل ي�ستخدموا تعابير 

نف�سانية ل يفقهون مدلولتها العلمية. 
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اإمكانية ح�سانتهما من الأم، باعث على ال�ستهجان من غياب مهنّية هذا المر�سد1. اإن 
التنّبه لذلك اأمر �سروري من اأجل حّث الجهات المعنّية على جعل اختيار المعالج النف�سي، 
والمر�سد الجتماعي، في نمَطي المحاكم، الروحية والمدنية، خا�سعًا لمعايير �ساِرمة. 
وينبغي اأن ت�سع هذه المعايير نقابة ال�سيكولوجيين، المعترف بها ر�سميًا من جانب الدولة 

اللبنانية، مثاًل، تماما كما هو انت�ساب الطبيب ال�سرعي اإلى نقابة الأطباء اإلخ. 

القتل: العنف الأق�سى

الدرا�سات حول قتل الن�ساء في اإطار اأ�سرهن بّينت اأن وقوع الجريمة كان تتويجًا لعنف 
لولبي ومتماٍد مار�سه الجاني على ال�سحية؛ اأي، اإن فعل القتل ل يعدو كونه انفجاراً 
الواقعة كانت ركنًا  اإطار الأ�سرة. هذه  مدّويًا لتعنيف م�ستمّر �سامت وغير مرئي في 
اأ�سا�سيًا للحّجة التي حملها “التحالف الوطني لت�سريع حماية الن�ساء من العنف الأ�سري” 
للمطالبة بقانون يحمي الن�ساء من العنف الأ�سري؛ اأي، اإن القانون ل يمنع الأذى الذي 
تتعّر�س له الن�ساء له في اإطار اأ�سرهن فح�سب، بل يردع الجاني، وي�سع حّداً لت�ساعد 

العنف ليمنع احتمال بلوغه عتبة القتل. 
الذي  قريبته  الُمِحّل” لقاتل  “العذر  اإقرار  ببطء من  اأن مجتمعنا تدّرج  اإلى  ن�سير 
“التخفيف” من درجة معاقبة  تبعه  الخا�سة”2،  “العدالة  بمبداأ  القبول  ينطوي على 
الجاني لعتبارات تاأخذ في الح�سبان المعتقدات التي ن�ساأ عليها، التي تجعل الذكور 
– لأنهم ذكور – موؤتمنين على �سلوك قريباتهم الإناث – لأنهن اإناث. اإن قانون حماية 
الن�ساء من العنف الأ�سري يذهب خطوة نوعية في التجاه نف�سه؛ ذلك لأن الحماية 
بمثابة فعل وقائي لقتل محتمل. نحن ل نقول، بالطبع، اإن كّل عنف يف�سي اإلى القتل، 
لكن ما نعرفه، ا�ستناداً اإلى الدرا�سات التي اأجريت عندنا ولدى اآخرين، اإن كّل جريمة 

قام مر�سد اجتماعي، من اإحدى المحاكم الروحية، بفح�س طفلَتين في ح�سانة اأبيهما ليتبّين، وفق ما   1
اأن  التقرير  في  الجتماعي  المر�سد  وقد كتب  ممتازة...  بحالة  اأنهما  الأب،  بح�سب  التقرير  في  جاء 
اأباهما “يمتاز ب�سهادات علمية متقّدمة جداً مع العلم اأن الزوجة لي�س لها اأي �سهادة علمية وهذا يوؤثر 
على التربية” )كذا( وهو ما جعل القا�سي الروحي مترّدداً في اإعطاء الأم حق م�ساهدة )كذا(. )حالة 

جان(
.)Moghaizel, 2000( التعبير من ا�ستخدام فادي مغيزل انظر  2
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وقعت في اإطار الأ�سرة هي تعنيف بلغ اأق�سى درجاته – القتل1. 
تبّلغ فيها الزوجة عن العنف،  التي  الفترة  اأن  اإلى  اإلى ذلك، فاإن الدرا�سات ت�سير 
وتتخذ خطوات عملية باتجاه منعه عنها، هي فترة حِرجة بالن�سبة لها، وتقت�سي وجوب 
اتخاذ الحذر والحيطة. اإن التبليغ عن العنف لجهة خارج – عائلية )المخفر، الق�ساء، 
ة(، ُيدرك من جانب الجاني بو�سفه غدراً به، وف�سمًا غير مبرر للعالقة الزوجية  خا�سّ
لـ“الحب” الذي افتر�س وجوده بينه وبين زوجته.  وخ�سومة غير متوّقعة، وخيانًة 
ونحن �سمعنا في لقاءاتنا مع الأزواج المبحوثين كالمًا ين�سح غ�سبًا، �سريحا اأو مقّنعًا، 
اأكثرهم بكره �سديد لهن. وبالرغم من محاولتهم  اأ�سا�سًا. فاعترف  ينال الزوجات، 
للتحّفظ – وبع�سهم ن�سحهم محاموهم بذلك التحّفظ – فاإن عدوانيتهم تجاه زوجاتهم 
اأحالم يقظة  اثنين منهما عّبرا عن  اإن  ورغبتهم بالنتقام منهن لم تكونا خافيتين. بل 

)خليل( اأو عن رغبة “يِقظة” )فّواز( بالقتل! 
وت�سير الأبحاث في مو�سوع قتل الن�ساء اإلى اأن كثيراً من عمليات اغتيال الزوجة تقع 
في فترة محاكمة الزوج2، اأو اإثر نيل الزوجة حكمًا باإبعاد الزوج عن البيت اأو اإبعادها هي 
عنه اإلخ. هكذا، يم�سي القانون الذي يّدعي حماية الن�ساء، للم�ساهد ال�سطحي، محّر�سًا 
على المزيد من العنف )كذا في كالم بع�سهم!(؛ الأمر الذي يعّزز �سرورة ح�سن التطبيق 
لهذا القانون، وي�سفي عليه اأهميًة كبيرة، اإن لجهة حماية فّعالة للزوجة م�سمونة من الدولة 
واأجهزتها الأمنية والجتماعية، اأو لجهة كبح حقيقي لعنف الجاني. اإن الأحكام التي نالها 
الأزواج/الجناة هي على قدر كبير من الأهمية في اإحداث �سدمة مطلوبة لدى الجاني 
تعمل، من حيث المبداأ، على “توعيته” على موقف المجتمع والدولة غير المت�سامح 
مع عنفه؛ لكننا لم نلم�س في كالم الأزواج/الجناة مراجعة لأفعالهم ول لتجاهاتهم، 
برغم اإعالن بع�سهم “توبتهم” اأمام الق�ساء، واإطالق وعود اأمام الق�ساة بالعمل على تغيير 
�سلوكهم. اإن مراجعة حقيقية لتجاهات الجناة ول�سلوكهم العنفي الذي قد يتمادى اإلى 

لنا اإليها في درا�ستنا جرائم قتل الن�ساء اأمام الق�ساء اللبناني )بي�سون،  هي اإحدى النتائج الرئي�سية التي تو�سّ  1
 .)2008

التفاو�س  فترة  في  الجرائم وقعت  بع�س  اأن  )بي�سون، 2008(، وجدنا  اأعاله  المذكورة  درا�ستنا  في   2
اإن طلب الطالق من جانب الزوجة  اإن طلب الطالق جاء من جانب الزوجة؛  على الطالق، وحيث 
بمثابة “تبليغ”/اإعالن عن رف�س الزوجة للزوج. اأي اإن وقعه على الزوج هو، على الأرجح، �سبيه باإقامة 

الدعوى عليه من جانبها. هكذا ي�سعنا توّقع �سلوك �سبيه من المّدعى عليه. 
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حّد القتل تبدو لنا اأمراً ل يمكن التغا�سي عن اأهميته، ويحتاج عناية خا�سة من جانب 
الق�ساء. واإذا كان الم�سّرع قد جعل التاأهيل النف�ساني فر�سًة للجاني لتعديل �سلوكه، فاإن 
مراجعة التجاهات وتفّح�س الم�ساعر المرافقة لذلك ال�سلوك اأمٌر ينبغي اأخذه، من قبل 

الق�ساء والجهة الموؤّهلة، على محمل الجّد 1.

القانون والعدالة وح�سن التطبيق

في كالم المبحوثين، بدا لنا اأن الق�ساء والقوى الأمنية واأ�سخا�سهم مختَرقون، بخّفة 
مده�سة، بالولءات العائلية والطائفية وال�سيا�سية – كما بّينا بالتف�سيل في الف�سل ال�سابق، 
الأمر الذي ي�سير اإلى ت�سويه مفهوم العدالة في اأذهان هوؤلء الرجال، مف�سيًا بهم اإلى 

عدم الطمئنان اإلى نزاهة الق�ساء والموؤ�س�سات الموؤاِزرة لعمله. 
قد يقول قائل: اإن تلك الخّفة هي من �سفات ذهنياتنا العامة المحتاجة اإلى �سنوات 
طويلة للتغيير. وي�ستعين الم�سّككون باإمكانية تغيير الذهنيات، في هذا المجال، بالمقولة 
المكررة )والباِعثة على الملل( من اأنه يتعّين علينا “تغيير النفو�س قبل الن�سو�س” – في 
اإلى  اإقرار قانون بوجود ذهنية عامة �سلبية تجاه كل ما يمّت  اإلى عدم جدوى  اإ�سارة 
القانون ب�سلة. هذه الذهنية يمكن ر�سد بع�س مالمحها في راأي �سلبي من الق�ساء ومن 
المحاكم على اأنواعها مّتهمًة اأ�سخا�سه بالف�ساد وبالتدخالت ال�سيا�سية. ي�ساف اإليها 

�سفة “الذكورية” حين تتعّلق الم�ساألة بالن�ساء وق�ساياهن2. 
هذه الذهنية منت�سرة لكنها لي�ست عامة3. اإذ اإننا لم�سنا، وعلى نحٍو متجاور من تلك 

جميل الذي خ�سع لجل�سات تاأهيل نف�سي لدى اأحد المعالجين النف�سيين، ونال تقريراً يثبت ذلك من   1
المنظمة الراعية لتطبيق القانون 2014/293 اأبرزه اأمام القا�سي، بدا لنا اأنه ما زال محتفظًا بثوابت 

اتجاهاته تجاه الآخرين المّهمين في حياته وبتجاذب م�ساعره حيالهم.
في ا�ستطالع الراأي المنّفذ من جانب موؤ�س�سة Ipsos ومنظة “كفى... عنف وا�ستغالل”، اّتهم حوالى   2
60% من المبحوثين المحاكم المدنية بالف�ساد، فيما اتُّهمت المحاكم الدينية بذلك من جانب %42 
منهم، لكن الّتهام بالتحّيز �سد الن�ساء طاول المحاكم الدينية اأكثر بكثير من المحاكم المدنية )%82 

و38% على التوالي(. 
المواطنين  بين  بالق�ساء من  يثقون  الذين  فاإن ن�سبة  العربي” للعام 2016، مثاًل،  “الموؤ�ّسر  اإلى  ا�ستناداً   3
اللبنانيين تتوّزع على الدرجات المختلفة للثقة هكذا: ثقة تاّمة: 6%؛ ثقة نوعًا ما: 25%؛ ل ثقة مطلقًا: 
 37%؛ ل جواب: 1%.اأما ن�سبة اللبنانيين الذين يرون اأن مبداأ الح�سول على محاكمة عادلة عبر تطبيق  =
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الخفة، “خوفًا” من القانون، ومن تطبيقه، عّبر عنه بع�سهم مبا�سرًة، وِخ�سيًة من تِبعاته 
المادية والمعنوية عليهم. اأي اأن القانون المذكور �سيفعل فعله الرادع – كما يفعل كّل 
قانون – لدى �سيوع المعرفة بهذه التِبعات، لي�سبح، بذلك، من مكّونات الذهنيات 
اأي القبول بتعنيف الزوجة  العامة تمامًا كما كانت التجاهات التي حملت غيابه، 

وتطبيع العنف الأ�سري واإفالة الجناة من العقاب. 
اإلى ذلك، فاإن خ�سو�سية القانون 2014/293، المتمّثلة بمعالجة �ساأن من �سوؤون 
الأ�سرة والتي كانت في معظمها، ول تزال، من اخت�سا�س المحاكم المذهبية �سابقًا، 
تفتر�س تعزيز ال�سفة الرادعة لهذا القانون. وذلك ببذل جهد، من جانب المعنيين لتطبيق 
القانون، على نحٍو يقّلل من الأخطاء والعثرات المحتملة لدى التطبيق المذكور اإلى 
حّدها الأدنى. ول �سرورة لالإ�سارة اإلى اأن الأمور المتعّلقة بنزاهة الق�ساة وا�ستقالليتهم 
تقع على راأ�س الم�سائل التي ينبغي الهتمام بها. كما اأن �سلوك قوى الأمن1 في المخافر 
اإبالغ القرارات ومن هم في موقع تنفيذ الأحكام... كل هوؤلء  والكَتَبة المكّلفين 

= القانون فهي هكذا: غير مطّبق: 52%؛ غير مطّبق اإلى حد ما: 29%؛ مطّبق اإلى حد ما: 17%؛ مطّبق 
جداً: 2%. )المركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 2016(. اأما في ا�ستطالع الراأي العام حول 
العنف الأ�سري في لبنان، والمذكور �سابقًا، فتبدو ال�سورة، لدى التفريق بين نمطي المحاكم اللبنانية، 

هكذا:
اإحالة

ال�سكوى

نمط المحكمة

تف�سي اإلى نتائج من�سفة/ اإيجابية
تف�سي اإلى نتائج غير من�سفة/ غير 

اإيجابية
ل يعرف

%17%38%45في المحاكم المدنية

%17%42%41في المحاكم المذهبية

الم�سدر: ) بت�سرف( منظمة “كفى...”و Ipsos marketing، بيروت، 2016.
يرى �سمير اأن اإر�سال عنا�سر من الدرك لتنفيذ قرارات المحكمة اإلى البيت غير لئق بتاتًا في اأعرافنا،   1
ول ياأخذ بعين العتبار وقعه على الأفراد في مجتمعاتنا. ل يخفى اأن الوقع المذكور ذو �سلة بـ“القناع” 
الجتماعي الذي يحر�س النا�س عندنا على الحفاظ على مرغوبيته الجتماعية – وقد بيّنا اأهمية ذلك 
انف�ساح  يبديه هوؤلء، من  الذي  اأن الخوف  اآخر؛ لكننا نرى  المبحوثين في مكان  في كالم الأزواج 
الن�ساء.  الأ�سري �سد  العنف  كبح  في  توظيفه  يمكن  اأمر  هو  منازلهم،  اإلى  الدرك  لدى مجيء  اأمرهم 
المبداأ،  الم�سوغة، من حيث  التوقيف  بقواعد  الأمن  ان�سباط قوى  للتاأكيد على وجوب  ول �سرورة 

بمفردات من�سجمة مع ت�سمينات �سرعة حقوق الإن�سان، ذات ال�سلة. 
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معنيون بما نقوله. و�سيكون من الجّيد خ�سوعهم لبروتوكولت تحّدد لهم طرائق 
التعامل مع المّتهمين والمّدعين/المّدعيات اإلخ؛ اإن اللتفات الجّدي اإلى اأ�سلوب تطبيق 
القانون 2014/293 ل يتطّلبه بداهة اإحقاق العدالة المرجّوة دائمًا ولكل النا�س، حتى 
للمعتدين منهم، فح�سب. نحن، في هذه الحالة، نفتر�س اأن اإحقاق العدالة م�ساألة حِرجة 
من منظور ن�سوي، تحديداً؛ وذلك لأن تطبيقًا عادًل للقانون 2014/293 من �ساأنه 
تفادي الأحكام ال�سلبية من النا�س المعتر�سين على اإ�سدار هذا القانون، و“المترّب�سين” 
به، طمعًا بالمزيد من تفريغه من محتواه، اأو حتى اإلغائه. اإن بذل الجهد هذا ي�سهم، 
القانون  التغيير المرتجى: جعل  اإر�ساء قاعدة متينة في �سبيل ذلك  اإلى حدٍّ بعيد، في 
المدني المرجع النهائي1 لمعالجة العنف �سد الن�ساء في اإطار اأ�سرهن؛ هكذا ي�سعه اأن 
ي�ستوي نموذجًا/قدوًة ُيحتذى في �سعي الحركة الن�سائية لجعل القانون المدني الموّحد 
غة للعنف والتمييز �سد  التمييزية الم�سوِّ لالأحوال ال�سخ�سية بدياًل للقوانين المذهبية 

الن�ساء، والعاملة على التمييز بين فئات الن�ساء المختلفة في الوطن الواحد. 

لي�س ما نقوله من قبل التمّني - تمّني النا�سطات والنا�سطين في مناه�سة العنف �سد الن�ساء في مجتمعنا.   1
 ،Ipsos Marketingكفى...” و“ ا�ستطالع منظمة  الم�ستطَلعين في  عّينة  لقد �سّرح حوالى 50% من 
له، بل  تعّر�سهن  بال�سكوى لدى  بالتقدم  الأ�سري  العنف  اإلى �سحايا  الن�سح  اأنهم �سي�سدون   ،2016
 %13 مقابل  وذلك  بال�سرطة.  ويت�سلون  �سيتدّخلون  باأنهم  �سّرحوا   -  %30 حوالى   - بع�سهم  اإن 
�سين�سحونهن بالتزام ال�سمت اأو بال�سبر )على اأقدارهن( اأو بتحّمل الو�سع، و�سين�سحهن 5% بطلب 

الطالق/ بالنف�سال. 
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اأوًل: في �سمل الرجال 

تمهيد 
الرجال الذي قابلناهم لغر�س اإجراء هذه الدرا�سة �سّرحوا لنا عن اأ�سباب قبولهم مقابلتنا؛ 
قالوا اإنهم محتاجون اأن يتقّدمو برواياتهم عّما اأّدى بهم اإلى المثول اأمام الق�ساء لإ�سماع 
اأن  اإليهم  �سوتهم و“تظهير ال�سورة” كاملة، كما يرونها. من جهتنا، ولدى الطلب 
يكونوا مبحوثين في هذه الدرا�سة، عّبرنا عن رغبتنا في �سمل رواية المّتهم بارتكاب 
العنف )اأو المعترف بذلك( في اإطار الأ�سرة؛ وذلك �سعيًا للنظر اإلى الو�سعية الأ�سرية 
بعد�سة ُت�ساف اإلى العد�سة التي �سادت في الدرا�سات التي تناولت العنف �سد الن�ساء 
عندنا – عد�سة المراأة �سحية العنف الأ�سري. والق�سد من ال�سمل – قلنا لهم – هو 

الو�سول اإلى فهم اأوفر للعنف المذكور. 

اأ�سئلة راهنة
في هذه الخاتمة نت�ساءل:
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لو قراأ هوؤلء المبحوثون هذا الن�ّس، هل �سيتعّرفون اإلى ذواتهم فيه؟ هل �سي�سعرون 
اأن بْوحهم قد و�سل اإلينا وفق ما ق�سدوه، اأم اأننا قد اأ�ساأنا فهمه. هل �سي�ستغربون اإعادة 
�سْوغه بمفردات لم يتفّوهوا بها ول �سلة لها بتر�سيماتهم المعرفية cognitive schemas؟ 
هل �سيوافقوننا على ما اآل اإليه تفكيك كالمهم، و�سْبر خلفيات اتجاهاتهم، وتحليل 

دوافع �سلوكهم، اأم اأنهم �سيخالفوننا في بع�سها، اأو في كّلها؟ 
للتاأّمل في  فيها  النظر  ي�سعهم  اأن يكون مراآة  الكتاب  ي�سلح ما جاء في هذا  هل 
الم�ساعر  وتلك  ال�سلوك  هذا  لمراجعة  و�سبياًل  و�سلوكهم،  واتجاهاتهم  م�ساعرهم 

والتجاهات؟ 
هي اأ�سئلة راهنة للباحث دائمًا. لكنها تغدو اأكثر راهنية لمن اأعلن عن رغبته في تبّني 

المقاربة الجندرية1، وباأنه غير حيادي، في الوقت نف�سه. �سنف�ّسر ما نعنيه في ما يلي.

ال�ستماع ل يعني القبول 
ون رواياتهم لأحوالهم  ن�سير اأوًل اإلى اأن التعبير عن ال�ستعداد لال�ستماع اإلى رجاٍل يق�سّ
ل ينطوي على الأخذ بالأطر المرجعية المعيارية التي تحيط بتلك الروايات؛ فحين يقول 
المبحوث، مثاًل، “هي ا�ستفّزتني ولم ترتدع برغم تحذيري لها باأل تفعل، ف�سربُتها”، 
ثم يتبع كالمه بال�سوؤال: “ماذا بو�سعي اأن اأفعل غير ذلك؟”، ليبدو ال�سرب وكاأّنه الو�سيلة 
الوحيدة المتاحة له في هكذا و�سعية... اأو حين يروي لنا تف�سيل الوقائع التي تّوَجها 
العنف الج�سدي، مثاًل، ليبدو حتميًا، ول يمكن تفادي ح�سوله... حينذاك ل نقبل 
بحجة المعنِّف ول نتعاطف معه. حينذاك ننحاز اإلى مبداأ �سريح: ل تبرير مقبوًل للعنف 

بين الزوَجين! 
حّجة  عن  بحثًا  �سربتها  اأنني  وتّدعي  كّذابة؛  “هي  المبحوث:  يقول  وحين 
يعّبر عنه �سراحة:  لم  ما  اإلى  ُن�سغي  النف�سال/الطالق”... عندها  للح�سول على 

نذّكر بتعريف “المقاربة الجندرية”: هي اأداة تحليلية لتاأويل معطيات البحث والو�سول اإلى ا�ستنتاجاته   1
ال�سلوك  على  الم�سبغة  والقيم  للمعاني  بالتنّبه   – وذكرنا  �سبق  كما   – تتمّثل  وهذه  تو�سياته.  و�سوغ 
والتجاهات والم�ساعر التي اأطلقها المبحوثون في كالمهم، بح�سب موقعهم في المنظومة الجندرية 

الأبوية. )انظر الهام�س رقم 1، �سفحة 221(
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الزوجة  بالعي�س مع زوجها. رغبة  تعد ترغب  لم  الزوج،  الزوجة، بخالف  اأن  من 
�سبق وبيّنا. لكنها  – كما  المثّمَنين   personae وبقناعه  الزوج  بـ“اأنا”  هذه ت�سطدم 
عن  تمنع  والتي  عندنا،  بها  المعمول  ال�سخ�سية،  الأحوال  بقوانين  اأي�سًا  ت�سطدم 
الزوجة المبادرة اإلى طلب الطالق )لدى الطوائف الإ�سالمية، خا�سة(. هكذا يغدو 
و�سف الزوج ل�سلوك زوجته – اإن �سَدَق – اإدانًة لحتيالها من اأجل الح�سول على 
مبتغاها، بطرق ملتوية، ب�سبب منع الطريق المبا�سر عنها – اأي، طلب الطالق. وقد 
كان اعترا�س بع�س اللبنانيين1 على اإقرار قانون يحمي المراأة من العنف الأ�سري هو 
تحديداً ما قاله بع�س الرجال من المبحوثين: احتمال ا�ستخدام هذا القانون لغر�س 
– الزوجة في  يعتمدها كّل �سعيف  التي  الو�سيلة  اأجله. هي  اأُقّر من  الذي  غير ذاك 
هذه الحالة – في ميزان القوى العام القائم بين الزوَجين لنيل مبتغاها، غير المتاح لها 
بالطرق المبا�سرة. في هذه الحالة، نحن منحازون: ننحاز اإلى مبداأ �سرورة اإحقاق 
اأن  الزوج، لكننا نرى  يقوله  ن�ستبعد �سدق ما  لم  الجندرية. فنحن، واإن  الم�ساواة 
العنف، ل  المراأة والأ�سرة من  قانون ي�سمن �سالمة  باإلغاء  الم�ساألة ل تكون  معالجة 
اأجله”، بل بمعالجة  اأُقّر من  الذي  الغر�س  لـ“غير  ا�ستخدامه  ل�سبب �سوى احتمال 
تعديل  بالعمل على  اأجله”. وذلك  اأُقّر من  الذي  الغر�س  لـ“غير  اإليه  اللجوء  اأ�سباب 
الن�سو�س القانونية من اأجل اأن ت�سبح م�ساواتية جندريًا، ليتاح للمراأة الفر�سة، اأ�سوًة 
المداورة  اإلى  اللجوء  اإلى  مبا�سرًة، فال ت�سطر  الطالق  المبادرة بطلب  اإلى  بالرجل، 
والحتيال، اأكان ذلك با�ستخدام القانون 2014/293 لـ“غير الغر�س الذي اأُقّر من 

اأجله”، اأو بطرق ملتوية اأخرى. 

مظلومون؟
الزوجة  هي  والظالم  مظلومون.  هم  بارزة:  لزمة  مبحوثينا  روايات  في  تكررت 
لظلمه  تحلياًل  منهم  اأيٍّ  من  ن�سمع  ولم  ثانيًا.  محّر�سوها  والأ�سخا�س  اأ�سا�سًا... 

يتجاوز ذلك:

انظر، مثاًل، “حجج واهية بمواجهة ق�سية عادلة “ في )بي�سون، 2015، �س124-96(.   1
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خليل، مثاًل، الذي يرغب بالطالق ول ينّفذه لأنه عاجز عن توفير المهر الكبير الذي 
فر�سه عليه اأهل زوجته، لم ن�سمعه ي�سكو قانون الأحوال ال�سخ�سية الذي فر�س عليه 

ت�سمية مهر/بدل مالي لقاء عقد زواجه.
وجورج المتنقل من مهنة اإلى اأخرى، والغارق في الديون، والذي ي�سرف ماًل على 
عملية جراحية من اأجل اإ�سالح ج�سم زوجته المترّهل بعد الولدة، ل يت�ساءل حول 
طبيعة القيم والمعايير ال�سائدة التي تجعل اأمراً، مثل “كمال” ج�سم زوجته، في درجة 
عليا على �سّلم اأولويات الحاجات في موازنة اأ�سرته، على الرغم من �سعوبة تح�سيله 

المال.
وعادل المتهالك نف�سيًا و�سحيًا ب�سبب تعا�سته الزوجية يرف�س الطالق، وير�سى 
بزواج �سكلي وقاهر، خ�سية اأّل تجد ابنته عري�سًا مي�سوراً، لأنه ي�ست�سرف اأن اأبا ذلك 
اإنه يتبّنى،  اأنها ابنة لأبَوين مطّلقين؛ اأي  العري�س �سيرف�س تزويج ابنه لها، عند معرفته 
دون م�ساءلة، معتقدات تجعل من الطالق بين الأبَوين عيبًا على الأبناء، وُتعلي اأهمية 
ح�سول ابنته على زوج مي�سور على انتظام اأحواله واأحوال اأ�سخا�س اأ�سرته و�سدقهم 

اأمام ذواتهم.
اأّولها مقاتاًل في ميلي�سيا )فمنعه ذلك من  المتنّقل بين مهن متعددة، كان  ونعيم 
التدّرب على مهنة ي�سعه معها اأن يكون معياًل(، وهو حاليًا عاطٌل عن العمل... هو ل 
يرى اإلى الحروب الأهلية، والنظام الطائفي ا�ستطراداً، مو�سع مالمة لأحواله الحالية؛ 

بل على العك�س من ذلك، ازداد الت�ساقًا بطائفته وبقيادتها الدينية.
اأي اإننا لم نقع في �سكاوى هوؤلء، ول في كالم اأكثر المبحوثين، ما يحيل م�سمون 
– ال�سيا�سي، مثاًل، بو�سفه ذا �سلة  – القت�سادي  النظام الجتماعي  اإلى  تظّلماتهم 
بالقوانين التي تحكم اأحوالهم ال�سخ�سية واأحوال اأ�سرهم. ولم ُيِحْل اأيٌّ منهم ماآزمه، 
التي ت�ستنزف موارده وتجعل اأفراد اأ�سرته ي�سعرون بالنق�سان، اإلى القيم ال�ستهالكية 
المبثوثة في ف�ساءاتنا الثقافية )كو�سائل الإعالم، مثاًل(، ول اإلى المعتقدات المجتمعية 
التي ُتعلي الغنى المادي، والمظاهر الخارجية وحفظ ماء الوجه، على الرفاه النف�سي 
وال�سحي واللتزام الواقعي بالإمكانات التي توّفرها لهم مواردهم. كما اأنهم بدوا لنا 
خا�سعين للنظم الجتماعية – الثقافية، والطائفية �سمنًا، فلم نلم�س لديهم ا�ستب�ساراً 
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يجلو دور هذه الُنُظم في اإذكاء �سراعاتهم الأ�سرية، ول وعيًا بالعوائق التي ت�سعها في 
�ُسُبل تدبير اأحوالهم ال�سخ�سية. 

... والمنظومة الجندرية
نذّكر اأن المبحوثين عّبروا عن م�ساعر من الغبن جّراء اّدعاء زوجاتهم عليهم، اأو لدى 
اأثبتناها في اأكثر  اللجوء اإلى “طلب الحماية” من عنفهم. وفي جعبتهم اأق�سو�سات، 
من موقع، تروي تعنيف زوجاتهم لهم، وظلمهن لهم، والتعّدي عليهم. وهم بدوا 
اإلى  اأي�سًا  اأ�سغينا  اإليهم، لكننا  اأ�سغينا  اأي�سًا  لنا �سادقين في م�ساعرهم تلك. ها هنا 
ُيَقْل” non-dit. هم لم “يقولوه”، لكنه كان خلفيًة ل  “لم  عنه” الذي  “الم�سكوت 
تخفى. نتكّلم عن المنظومة الجندرية gender order التي بدت لنا، في كالم الرجال 
المر�سل، غامرة لـ“وجودهم” لدرجة ل ت�سمح لهم بـ“روؤيتها”، فلم يبدر منهم ما ي�سي 
بمالحظة طغيانها عليهم، ول الت�ساوؤل حول المتيازات التي يتمتعون بها، تح�سياًل 
تلك  من  زوجاتهم  في حرمان  يرون خلاًل  هم  فيها، ول  موقعهم  ب�سبب  حا�ساًل، 
المتيازات، ل لعّلة فيها كفرد، اإنما لأنها ولدت اأنثى. اإن غياب المالحظة والت�ساوؤل 
المذكوَرين عالمة على القبول المذعن باإلمالءات التي تفر�سها هذه المنظومة على 
الن�ساء وعلى الرجال، اأكان ذلك في الو�سفات prescriptions المرغوبة للن�ساء والرجال، 
اأو تلك المحظورة عليهم proscriptions. هي اإمالءات منعت عن هوؤلء الرجال التعامل 

الرا�سد مع واقع متغّير. 
اأخرى  بّينا �سرورة مراجعة هذه الو�سفات وتلك المحظورات، و�سْوغ  ونحن 
اأكثر مالءمة مع اأو�ساع اأ�سرهم واأ�سخا�سها الراهنة، في التعامل الرا�سد والمتكّيف مع 
واقعهم الأ�سري. اإن توّهم هوؤلء الرجال حيازتهم ال�سلطة المطلقة على ن�سائهم ناجٌم 

عن وقوعهم اأ�سرى المنّمطات الجندرية، والوعود1 المت�سّمنة فيها. 
هم مظلومون فعاًل، لكن “ظالميهم” لي�سوا الن�ساء ول محّر�سيهن، بل المنظومة 

هذه الوعدود بمثابة “ر�ساوى” يقدّمها النظام الأبوي للرجل مقابل الخ�سو ع لنظمه القامعة. هو يعده   1
الدينية  تجّلياته،  كافة  في  عليه  هو  ت�سّلطه  ال�سكوت عن  مقابل  واأ�سرته  المراأة  على  الت�سّلط  في  بحّقه 

والثقافية وال�سيا�سية اإلخ.
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الجندرية الغامرة لوجودهم، والحاملة لهذه الوعود وتلك الأوهام. 

مناه�سة الأوهام وتكذيب الوعود
هوؤلء  �سعور  الأرجح،  على  �ستكون،  عنها  الإجابة  اأن  ونخّمن  اأ�سئلتنا،  اإلى  نعود 
المبحوثين ببع�س “الخيبة” من نتائجنا. لكننا نكّرر: اإن الإ�سغاء لهوؤلء الرجال ل َيِعُد 
بـ“التواطوؤ” معهم، ول بتبّني المعايير والقيم الحاملة ل�سلوكهم العنفي. نحن نرى، على 
العك�س من ذلك، اأن عدم التواطوؤ معهم، ورف�س المعايير والقيم الحاملة ل�سلوكهم، 

تعبيٌر عن اهتماٍم حقيقيٍّ بهم. 
كيف؟ 

وتكذيب  ن�سائهم،  على  ال�سلطة  الرجال  هوؤلء  امتالك  اأوهام  لجالء  �سعينا  اإن 
الوعود المت�سّمنة في المنظومة الجندرية الأبوية، هما من بع�س تعاطفنا الن�سوي مع 
اإن انخراطنا، من موقع بحثي هادف2، في م�سروع  ق�سية الرجال1 في مجتمعاتنا. 
لإبراز  و�سعينا  زوجاتهم،  �سد  العنف  بارتكاب  المّتهمين  الرجال  تاأهيل  اإعادة 
اختبارهم مع الممار�سات الق�سائية والأمنية ذات ال�سلة بالقانون 2014/293 من 
اأجل العمل على معالجة بع�س ق�سورها... هذا النخراط وذلك الجالء هما التعبير 
المنحى  المبحوثين. هو موقف م�سدره  الإيجابي تجاه هوؤلء  العملي عن موقعنا 
الن�سوي المثير للجدل، والذي يّتخذ من �سمل الرجال في توطيد ال�سلم والأمن في 

اإطار الأ�سرة مبداأً له: 
الزوَجين ل يكون بتغليب  اأن حّل ال�سراعات بين  هذا المنحى ال�ستمالي يرى 

لم تتبلور في مجتمعاتنا “الق�سية الرجالية” على نحٍو ي�سبه ما حدث في المجتمعات الأخرى. لكن   1
�سكاوى الرجال التي ا�ستمعنا اإليها ت�سبه، اإلى حدٍّ بعيد، البدايات التي اأّدت اإلى ما ُعرف بـ“حركة تحرر 

الرجال” في بع�س المجتمعات ال�سناعية. انظر )بي�سون، 2007(. 
الجندرية” –  للم�ساواة  موارد  “اأبعاد:  هي  الدرا�سة  هذه  راعية  اأن  هو  ذلك  عن  الإجرائي  التعبير  اإن   2
الراغبين  الرجال  ا�ستقبال  هو  له  اأ�سا�سيًا  هدفًا  يعلن  للرجال  مركزاً  تدير  التي  حكومية  غير  المنظمة 
بتعديل �سلوكهم العنفي عبر مرافقة نف�سانية من قبل مهنيين مخت�سين. الرجال المبحوثون/المّتهمون 
اأُعلموا بوجود ذلك المركز خالل المقابلة وتّمت دعوة من ي�ساء منهم ال�ستفادة من خدماته النف�س 

الجتماعية – التاأهيلية. 
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اإلى و�سعية ل خا�سر  اإنما بالعمل على الو�سول  اأحد الطرَفين على الآخر،  م�سلحة 
فيها، بل رابحان اثنان. 

ثانياً: “الخا�ش” في عناية “العام”

الن�ساء في الدائرة  كّر�ست المقررات والتفاقات الدولية العنف الذي يماَر�س على 
البيوت”، ول مقولة  “حرمة  “الخا�س” – �ساأنًا عاّمًا؛ فلم يعد مبداأ  – في  الأ�سرية 
“الخ�سو�سية الثقافية”، ذريعَتين مقبولَتين لإخفاء العنف الذي يجري في هذه البيوت 
الن�سائية  الحركة  الزمن، خا�سته  اأكثر من عقَدين من  امتّد  لزم الأمر ن�ساًل،  عندنا. 
ومنظماتها عندنا، قبل اإقرار القانون 2014/293 المعروف بـ“قانون حماية الن�ساء 
و�سائر اأفراد الأ�سرة من العنف الأ�سري”. اإن فعل اإقرار القانون يعني اأن الدولة اللبنانية 
اأمنهن و�سالمتهن  اأن تكون م�سوؤولة عن  الن�ساء  اأمرها وا�ستجابت لطلب  قد حزمت 
اأزواجًا  اأخوات،  اأم  اإخوة  اأّمهات،  اأم  اآباء  اأّيًا كانوا:  ومواجهة معنِّفيهن من الأقرباء 
اأم في خارجه. فتكون،  البيت  اأمكنة تعنيفهن: في داخل  اإلخ، واأينما كانت  اأبناء  اأم 
بذلك، قد خطت خطوة اإ�سافية باتجاه العتراف بمواَطنة1 الن�ساء واأقّرت، عمليًا، باأن 
للن�ساء حقوقًا عليها، واأنها م�سوؤولة تجاههن. وذلك، بعد اأن كانت قد خّولت هذه 
الم�سوؤولية، �سمنًا، اإلى موؤ�س�سات المذاهب التي ُولدوا فيها، بموجب المادة التا�سعة 

من الد�ستور اللبناني. 
هذه الدرا�سة النوعية ا�ستهدفت اأزواجًا مّتهمين بتعنيف زوجاتهم، ودّونت رواياتهم 
لم�سارات حيواتهم الزوجية والأ�سرية التي اأّدت بهم اإلى المثول اأمام الق�ساء، وفيها 
التي ا�ستجابوا  اأنف�سهم، والطريقة  التي تقّدموا بها للدفاع عن  الذرائع والم�سّوغات 
اإلى اتجاهاتهم واآرائهم نحو تدّخل  اإ�سافًة  الق�ساء ولأ�سكال تنفيذها،  بها لأحكام 
الأهّم  النتائج  المذكور. ولعّل واحدة من  القانون  الأ�سرية عبر  �سوؤونهم  الدولة في 
التي خل�ست بها هذه الدرا�سة تتمّثل بالوقوف على الأثر المبا�سر الذي اأحدثه تطبيق 

اإلى  اللبنانية  الجن�سية  تمرير  على  بعُد  قادرات  غير  فهن  المواَطنة؛  ناِق�سات  اللبنانيات  الن�ساء  تزال  ل   1
اأ�سرهن – اأزواجهن واأولدهن – اأ�سوًة بالرجال الذين يتزّوجون من ن�ساء غير لبنانيات. كما اأنهن غير 

م�ساويات للرجال في معظم الأمور ذات ال�سلة باأحوالهن ال�سخ�سية. 
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القانون 2014/293 عليهم، وتبعات ذلك التطبيق على حيواتهم. هوؤلء ينتمون اإلى 
ُتعتبر  التي تختبر انك�ساف ممار�سات كانت، حتى وقٍت قريب،  المجموعة الأولى 
�ساأنًا خا�سًا غير متاح لتدّخل “العام”. هم وجدوا اأنف�سهم بمواجهة الدولة وموؤ�س�ساتها 
اأن كانت هذه المجريات  اأ�سرهم، بعد  اأطّلت على مجريات  التي  الق�سائية والأمنية 
اإطار  في  العنيف  �سلوكهم  اأن  بنظراتها، واختبروا  اأعين غير مرغوب  محجوبة عن 
اأ�سرهم بات ذا تِبعات مختلفة: مالية ونف�سانية واجتماعية وعالئقية1. اإن تفا�سيل هذه 
اأهّم ما جاء  التِبعات قد ا�ستغرقت حيزاً كبيراً من روايات المبحوثين/الأزواج، ومن 
فيها؛ فالمعاناة النف�سية والكلفة المالية والو�سمة الجتماعية والخ�سارات العالئقية... 
التي تكّبدها هوؤلء الرجال قلَبت حيواتهم راأ�سًا على عقب. وبدا لنا اأن بع�سهم باتوا 
مدركين اأن اأواليات الدفاع التي يعتمدونها بمواجهة واقعهم الم�ستجّد لم تعد ُمجدية 
في التعامل مع ذلك الواقع. بقي عليهم اإدراك اأن العذاب الناجم عن التجاذبات التي 
اإنكاره،  اإلى م�ساعدة/اإر�ساد يوؤهلهم لمواجهة الواقع بدل  يختبرونها محتاٌج تخّطيه 

ولتبّني خيارات حياتية اأكثر تكّيفًا مع الواقع الجديد. 
التِبعات المختلفة، كما جاءت في روايات هوؤلء الرجال،  اإبراز  اأن  ونحن نرى 
ورجال اآخرين في مواقعهم، ذات مردود “ثقافي/تربوي” ي�ساهي في اأهميته اأهمية 
اإبراز معاناة الن�ساء اللواتي يتعّر�سن للعنف؛ هذا الإبراز جعلته المنظمات الن�سائية مرافقًا 
لن�سالها في ن�سر ثقافة مناه�سة العنف �سد الن�ساء . فكما اأ�سهم “ك�سر ال�سمت” حول 
العنف �سد الن�ساء، لدى الكالم عن تفا�سيله، اإلى اإقرار القانون 2014/293، فاإن 
في ردع  موؤّثراً  �سيكون  المعّنفين  الرجال  القانون على  تطبيق  تِبعات  “الإنباء” حول 
الرجال، عامًة، عن اللجوء اإلى العنف. األي�س هذا الردع هو من اأهم اأ�سباب اإقرار ذلك 

القانون؟
التي ترّتب  ال�سهيرة،  القانون �سيعمل عك�س ما تّدعيه المقولة  هكذا، فاإن تطبيق 
orders تغيير “النفو�س” قبل تغيير “الن�سو�س”؛ اأي اإن مزيداً من جالء النتائج القانونية 

هذه التِبعات تحّددها �سلطة عليا – �سلطة الق�ساء المدني الذي يعمل، راهنًا، لحماية الن�ساء، بو�سفهن   1
مواِطنات اأفراداً، مت�ساوين في الحق بالعدالة مع اأزوجهن؛ وذلك خالفًا لمواقعن في المحاكم المذهبية 
العاملة في اإطار القواعد ال�سرعية التي ُتعلي م�سالح الرجال على م�سالح الن�ساء، تبعًا لثوابت ومقّد�سات 

ع�سية على التغيير. انظر، مثاًل، )بي�سون، 2015اأ(، �س125-161 و)بي�سون، 2015ب(.
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التي تترّتب على لجوء الرجال اإلى العنف في اإطار ا�سرهم، مرافقًا بجهد “اإعالمي”/
ال�سائعة... هذا الجالء، وذلك  النتائج من المعارف  اإنبائي حولها، لغاية جعل هذه 
التاأثير الكبير في ن�سر  الإعالم، �سيكونان موؤّثَرين في ردع المعنِّفين، و�سيكون لهما 
الن�ساء في �سياق الجهود المبذولة من جانب المنظمات  ثقافة مناه�سة العنف �سد 

الن�سائية – الحكومية وغير الحكومية – العاملة لتلك الغاية. 

ثالثاً: ت�سمينات للعمل الن�سوي

تناوب الرجال والن�ساء على الكالم

قبل اأن ي�سبح العنف الأ�سري واحداً من �سواغل الخطاب العام عندنا، كانت روايات 
الذكور  اأقاربهن من  �سرف  الحفاظ على  بداعي  الن�ساء  قتل  الإعالم حول حوادث 
الباحثون  الأ�سر. وحين در�س  العنف داخل هذه  للمعلومات حول  الأهّم  الم�سدَر 
ملّفات محاكمات القتلة توافرت نافذة لالإطالل على الديناميات التي تحكم عالقات 
هم بالبع�س الآخر، والتي اأنتجت عنفًا قاتاًل لمراأة فيها.  اأ�سخا�س في هذه الأ�سر، بع�سِ
روايات الإعالم وال�سرديّات في وثائق المحاكم كانت ُتروى من منظور الرجال، وكان 
ث” ب�سلوك المراأة ال�سحية مانعًا، �سمنًا، لروايات مقاِبلة. ل اأتكّلم عن  ال�سرف “الملوَّ
اإلى ما نقله  اأ�سير  ها، بالطبع، فهذه ُقتلت واأُ�سكت �سوُتها نهائيًا.  رواية ال�سحية نف�سِ
المّتهم عن ل�سانها، وما رواه عنها الأقارب، اأو غيُرهم من الجيران اأو زمالء العمل، 
تاأكيد  وما قيل عن ل�سان ال�سحية لم يكن �سوى  الذين كانوا �سهوداً على ما جرى. 
للذرائع التي لجاأ اإليها القاتل ت�سويغًا لجريمته. روايات هوؤلء جميعًا جاءت محمولة 
العائلة ذات �سلة وثيقة  اأن رجولة ذكور  على معتقدات1 ي�ستركون في اعتناقها: في 

بجن�سانية قريبتهم الأنثى – ال�سحية.

وقد كانت المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني - التي خّففت الحكم الق�سائي عن قاتل قريبته   1
اأن مجتمعنا  اإلى  اإلغاء الم�سّرع لهذه المادة ي�سير  – التعبير الأكثر �سراحًة عن هذه المعتقدات. لكن 
اللبناني ما عاد قاباًل بـ“العدالة الخا�سة”، واأن حيوات الن�ساء )وجن�سانيتهن، �سمنًا( لي�ست من �سوؤون 

اأقربائهن من الرجال.
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يدلين  عربيات  ن�ساء  الأولى  للمّرة  �سمعنا   ،1995 العام  ربيع  في  بيروت،  في 
في جل�سات  له. كان ذلك  تعّر�سن  الذي  العنف  من  اأنماط  ب�سهاداتهن حول  علنًا 
ورية، وفي �سياق ور�سة العمل  “المحكمة العربية”1 ال�سُ اإليها  ال�ستماع التي دعت 
العربية التح�سيرية الكبرى لموؤتمر المراأة العالمي الرابع )المعروف بموؤتمر بيجين(. 
�سهادات الن�ساء هذه كانت بمثابة محاكمة للمجتمع برّمته لتخويله موؤ�س�ساته تعنيف 
الن�ساء. والمّدعيات/ال�سحايا كّن ن�ساًء من مختلف البلدان العربية تعّر�سن لعنف قانوني 
تحميه، وتوّفر ذرائَعه واأدواِته التنفيذية، القوانين الدينية لالأحوال ال�سخ�سية النافذة في 
بالدنا. هوؤلء الن�ساء ا�ستعر�سن المفاعيل العنيفة ال�سمنية لهذه القوانين على حيوات 
الن�ساء والفتيات الُمحا�سرات في بيوت اأزواجهن واأهاليهن، وفي غياب تاّم لـمرِجع 

اجتماعي عام ي�سعه اأن يكون �ساهداً على ما يجري في داخلها. 
اأمور كانت  العلني عن  للبْوح ال�سريح  العربية هذه فاتحًة مهّمًة  كانت المحكمة 
ُتطم�س في الما�سي لوجوب �سكوت المراأة عن ماآ�سيها، ولوجوب �سبرها على معاناتها 
وت�سحيتها برفاهها لم�سلحة اأ�سرتها ومكانة زوجها الجتماعية لتج�ّسد، في كّل ذلك، 
“الأنثى الأ�سيلة” – النموذج المرغوب اجتماعيًا للمراأة. وما لبثت �سهادات الن�ساء اأن 
تكاثرت، مع توافر الف�سحات لهن للبْوح بما يتعّر�سن له في اأ�سرهن من عنف. وتنّوعت 
�سفات الأ�سخا�س “الم�ستِمعين” اإلى هوؤلء، لت�سمل اأع�ساء الفئات المجتمعية الذين 
و�سعتهم مهنهم، اأو اهتماماتهم، على تما�ّس مع الن�ساء المعّنفات: العاملين والعامالت 
في المهن ال�سحية والقانونية والأمنية والجتماعية والتربوية والنف�سانية والإعالمية 

والأكاديمية اإلخ.
في مجتمعاتنا  تبيئته  كانت  الخطاب  هذا  تطّور  في  اأهميًة  الأكثر  الوجهة  ولعّل 
contextualization – اأي جالء تعبيراته الملمو�سة في المفاهيم المجتمعية والممار�سات 

اإذ �سرعان ما  “طبيعية” في موؤ�ّس�ساته جميعًا، وفي الأ�سرة �سمنًا.  ُتعتبر  التي كانت 
اّتخذ التعريف العالمي للعنف �سد الن�ساء، والذي تبّنته الحركة الن�سائية عندنا، اأ�سكاَله 
“العنف �سّد المراأة” مفهوٌم غريٌب عن ثقافتنا  اإن  القول  الملمو�سة، فلم يعد جائزاً 
الجتماعية. هذه الأ�سكال تجاوزت، وفق بْوح الن�ساء المعّنفات، العنف الج�سدي 

1  )�سيداوي، 1998(.
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ال�سريح الأثر اإلى اأنماط اأخرى معنوية ونف�سية وجن�سية واقت�سادية وقانونية1. 
)النف�سية  المذكورة  الأ�سكال  لت�سمل  العنف  تعريف  دائرة  تو�سيع  مّهد  هكذا، 
والمعنوية والقانونية والقت�سادية اإلخ( وتحديد العوامل ذات ال�سلة بارتكابه، والبحث 
عن جذوره الثقافية الجتماعية، الطريَق اإلى تو�ّسع الفئات المعنية به، واإلى تطوير ثقافة 
مناه�سته. وقد تمّثل ذلك بح�سور خطاب مناه�سة العنف �سّد الن�ساء في الخطاب العام: 
في الت�سريع والقانون وال�سحة والتربية والإعالم والفنون، وفي �سيا�سات الموؤ�س�سات 
الدينية وحلفائها من الجمعيات ذات ال�سبغة  ا�ستنفار الموؤ�س�سات  الحكومية. ولعّل 
الدينية، لمواجهة هذا الخطاب، من عالئم انت�ساره واأهمية تاأثيره في فئات مجتمعية 

تخ�سى هذه الموؤ�س�سات خ�سراَنها. 

ر�سد التباعد ومعنى ال�سمل
تناوب الرجال والن�ساء، اإذاً، على الكالم حول العنف الأ�سري. طغى كالم الرجال �سابقًا 
على كالم الن�ساء، وهذا الأخير ارتفعت نبرته في الع�سرين �سنة الما�سية ليبدو منفل�سًا 
“طغيانًا”  العام. في درا�ستنا هذه، وفي محاولة لخرق ما بدا  على م�ساحة الخطاب 
لرواية الن�ساء حول العنف الأ�سري، ا�ستمعنا اإلى فئة من الرجال – الأزواج المعنِّفين 
التباعد بين الرجال والن�ساء، المعّنفين  بّينته هذه الدرا�سة كان  اإن بع�َس ما  اأنف�سهم. 
والمعّنفات خا�سًة، في روؤيتهم واتجاهاتهم و�سلوكهم اإزاء العنف الأ�سري. وقد ظهر 
هذا التباعد بجالء �سواء في تعريف العنف، اأو في تعيين م�سوؤولية الت�سويغ له، اأو في 
ت�سخي�س اأ�سبابه والعوامل الم�سّهلة لحدوثه؛ وهذه جميعها �سّكلت معًا الخالف حول 

الحلول الآيلة اإلى مكافحته. 
للعنف،  تباين رواياتهم  ينفردون في  المعّنفين والمعّنفات ل  اإن  القول  نافل  من 
ول في اختالف الحلول لمناه�سته. المعنِّفون يّتكئون في مواقفهم على المنظومة 
الد�ستور  لة من  – المخوَّ المذهبية  – الموؤ�س�سات  الجندرية الأبوية وحماِتها الأهّم 
والموؤ�س�سات  المعنِّف  بمواجهة  والأ�سرية.  ال�سخ�سية  العباد  اأحوال  رعاية  اللبناني 

“مناه�سة العنف �سد الن�ساء وثقافة ال�سالم” )بي�سون، 2016(.   1
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المذهبية، تقف الحركة الن�سائية ومنظماُتها منا�سراٍت للن�ساء اللواتي يلقين اأنواع العنف 
والتمييز �سدهن، في اإطار اأ�سرهن خا�سة. هذه المنّظمات تعمل، بالتحالف مع القوى 
المدنية العاملة على الت�سريع لقانوٍن دنيوي/مدني لالأ�سرة، م�ستجيٍب لأو�ساع الأ�سر 
المعا�سرة ولتغّير اأدوار اأفرادها؛ الأمر الذي ي�سع المنظمات الن�سائية في موقع �سراعي 
مع الموؤ�س�سات المذهبية1 التي تح�سب ن�ساط هذه المنظمات تعّديًا على امتيازاتها في 
هذا المجال. وفيما تعلن الموؤ�س�سات المذهبية بل�سان قياداتها العداء ال�سريح لم�سعى 
المنظات الن�سائية المدنية، فاإن هذه الأخيرة بادرت، ول تزال، اإلى التوا�سل مع رجال 
مة  الدين2 وخلق اأطر للحوار معهم. لكن الثوابت التمييزية التي تحكم القواعد المنظِّ
لعمل المحاكم الروحية وال�سرعية، والتي ت�سّوغ �سمنًا للعنف �سد الن�ساء، ل ت�سمح 

باأكثر من التالقي ال�سكلي. 
�سواء في  لبنانية،  اأكثر من منظمة غير حكومية  ترفعه  الرجال” الذي  “�سمل  اإن 
اإلى الفئتين معًا حول  اإلى ال�ستماع  اإ�ستراتيجياتها اأو برامجها، ينطوي على الحاجة 
العنف الأ�سري من اأجل ردم التباعد بينهما في مجال اختاروا العي�س فيه معًا، ويعّبر عن 
�سرورة البحث عن لغة م�ستركة �سعيًا ل�ستدامة ذلك العي�س وتنقيته من �سوء التوا�سل 

– بو�سفه عاماًل رئي�سيًا في ممار�سة العنف الأ�سري. 

ت�سيي�ش ال�سمل
ن�سير اإلى وجوب تنّبهنا – نحن الن�ساء في لبنان – اإلى تجاور الخطاَبين المتناحرين في 
مجتمعاتنا العربية: واحدهما �ساِخٌب ي�سّد بنا اإلى اأيام غابرة ويجتهد ل�سلبنا – نحن 
الن�ساء – مكت�سباٍت كانت ثمرة ن�سال مثابر ومرير على مدى عقود طويلة، والآخر 
خاِفت النبرة يبدو متيّقنًا من “خ�سو�سية” حالتنا اللبنانية وم�ستنداً اإلى اإنجازات محلية 
تبدو  المواثيق والمعاهدات  الخ�سو�سية وتلك  ومعاهدات ومواثيق دولية... هذه 

�سمانة ل�ستقرار هذه الإنجازات بين ظهرانينا. 

“حجج ه�ّسة بمواجهة ق�سية عادلة” في )بي�سون، 2015، �س124-96(  1
�س125-  ،2015 )بي�سون،  الدين”  رجال  مع  الحوار  جدوى  في  نظر:  فيه  “مقّد�س  مثاًل،  انظر   2

.)161
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لعلنا – نحن الن�ساء – محتاجات لمراجعة يقيننا هذا؛ وذلك بالعمل على م�ستويين: 
ل�سلبهن  للن�ساء والمتاأهب  المعادي  الخطاب  يِقٍظ لخطابنا بمواجهة  تفعيل  اأولهما 
ترّدداتها؛ وذلك كي ل  الأرجح،  �ست�سلنا، على  �ساحات مجاورة  في  مكت�سباتهن 
نوؤخذ على حين غّرة بغلَبة هذا الخطاب وبتعبيراته العنيفة التي طاولت الن�ساء ب�سكٍل 
“�سمل الرجال”  اإطار الأ�سرة كما في خارجها. والثاني ت�سيي�س مفهوم  مجاني، في 
اإطار القوى المدنية  التحالف معهم في  اإلى مرتبة �سيا�سية تعمل على تمتين  واإعالوؤه 
وال�سيا�سية المناه�سة للخطاب ال�سلفي المعادي للن�ساء. فيكون التحالف هذه المرة، 
وخالفًا للمّرات ال�سابقة من تاريخنا الن�سوي غير البعيد، من موقع ال�سريك ل من موقع 
الم�ستتَبع، ول موقع القابل بتاأجيل “التناق�س الثانوي” ريثما ُيحّل “التناق�س الرئي�سي” 

في ق�سيتنا الم�ستركة. 
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الن�ّس/الكالم الذي با�سرنا فيه المقابلة الأولى مع المبحوث )باللغة المحكية(

اأنا فالنة. اأنا باحثة في العلوم الجتماعية. حاليًا عم نّفذ بحث مع منظمة “اأبعاد”. 
اأو  مو�سوع البحث مهتم برواية الرجال المتهمين بممار�سة العنف على زوجاتهم 

للم�سكلة الأ�سرية اللي هني واقعين فيها.
باأ�س  – �سار في درا�سات ل  – من كام �سنة  لي�س عم نقوم بهيدا البحث؟ لأننا 
اأ�سرهن. يعني، �سرنا  الن�ساء اللي عم يتعر�سوا لعنف من  اأحوال  بعددها عم تدر�س 
نعرف وجهة نظر الن�ساء بدرجة معقولة. نحنا هلق بحاجة نعرف وجهة نظر الرجال 
لهم ليمتثلو اأمام الق�ساء/ خالهم  عن المو�سوع – يعني روايتهم هم عن العنف اللي و�سّ
ي�ست�سيرو معالجة نف�سية )بح�سب الحالة(. لما من�سمع رواية الرجال عن العنف في 
الأ�سرة بي�سير عندنا �سورة وا�سحة اأكثر عن �سو بي�سير بين الزوجين. يعني نحنا بحاجة 
اإنو نعطي الكالم للرجال لت�سير ال�سورة مكتملة اأكثر. ع�سان هيك عم نقابل رجال 

للكالم بالمو�سوع.
من�سكرك على قبولك الكالم معنا.

ح قاعدتين اأنا – كباحثة اجتماعية – األتزم فيهم اأخالقيًا: قبل ما نبّل�س ا�سمحلي و�سّ
الباحثة  اإل  التفريغ  الت�سجيل ول على  بيّطلع على  ما حدا  �سرية.  المقابلة   -1
والمحامية. الت�سجيل ُيتلف بعد التفريغ. الأ�سماء تبقى ُمغفلة ون�ستخدم اأ�سماء بديلة. 
اإحداثيات المبحوث، مهنته، انتماءاته الحزبية، تبقى عامة )ل تذكر، مثاًل، البلدة التي 

ينتمي اإليها – فقط المحافظة(. 
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اأنا – كباحثة – حيادية تمامًا. اأنا هون ما باخد موقف منك، ول من �سلوكك   -2
ول من اآرائك. اأنا ل موافقة ول معار�سة لكل ما بتقولو. اأنا ل موافقة ول معار�سة 
لموقف الق�ساء منك. اأنا ب�س ب�ستمع اإلك/ اأو ب�ساألك حتى اإفهم منك، م�س حتى اأحكم 

على اللي عم تقولو.

بقّدر �سّجل مقابلتنا... نوعدك اإننا راح نتلفها بعد تفريغها.
اأخيراً: بتحب ت�ساألني �سي �سوؤال؟...

الجملة الفتتاحية: بركي بتخبرنا �سو �سار معك... لي�س عندك ملّف عند الق�ساء/ 
لي�س عم تح�سر جل�سات تاأهيل/ لي�س عم ت�سوف المعالج النف�سي )بح�سب الحالة(؟
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ا�ستمارة بالأ�سئلة المطروحة في المقابلة الثانية

بطاقة �سخ�سية
الزوجةالمبحوث

الجن�سية
العمر

�سّن الزواج
المذهب الذي ولد فيه

الق�ساء/المحافظة التي ولد فيها
المدن/القرى التي عا�ش/ن�ساأ فيها

مكان ال�سكن الحالي
لة عدد �سنوات الدرا�سة/ال�سهادة المح�سّ

المدر�سة/الجامعة
المهنة الحالية

المهنة ال�سابقة
الو�سع القانوني
الو�سع ال�سحي

اإدمان )كحول/مخدرات/عقاقير(
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الزوجةالمبحوث
ممار�سة ال�سعائر الدينية

�سالة، �سوم، ارتياد اأماكن العبادة، حج اإلخ
ممار�سة الواجبات الجتماعية

تعزية، تهنئة، زيارة الأهل، دعوة الأ�سدقاء اإلخ
الممار�سات الثقافية

تلفزيون، �سينما، م�سرح، حفالت مو�سيقية، �سبكت التوا�سل 
الجتماعية، �سفر
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�سفات الزوجة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -1
�سفات الزوجة الماأمولة )انتظاراته وتوقعاته(:  -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظروف زواجه:   -3
ت�سوراته للزواج  -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م�سادر الر�سى عن زواجه:   -5

م�سادر الإزعاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -6
7- هل يتخيّل حياته بدون زوجته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأ�سرته؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً: العنف 

مثيرات العنف  -1
ما الذي يطلق العنف لديه  ·  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ما هي موا�سيع الخالف الم�ستمرة بينه وبين زوجته   -2

العنف: و�سائله واأ�سكاله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد فعل / م�ساعرالزوجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�سلوك / م�ساعرالمبحوث قبل العنف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�سلوك/م�ساعر المبحوث بعد العنف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال�سهود عليه )من هم؟( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هي النتيجة التي يتوخاها من العنف؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ما هو التبرير الذي يقدمه لزوجته لعنفه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هل ي�سعر اأنه م�سوؤول عن العنف؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هو، براأيه، اأثر العنف على زوجته؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ما هي رواية زوجته عن العنف؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هل يحاول اأن يكبح نف�سه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يمار�ش العنف على اأحد غير زوجته؟ اإذا نعم حدِّ

رابعاً: التجاهات نحو المراأة

ما هو موقفه من الرجال الذين يعنفون زوجاتهم   -1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يرى اأن العنف �سد الن�ساء تكاثر اأم قل في الفترة الأخيرة؟ لماذا براأيه؟ ____________   -2

هل من واجبات الزوج تاأديب زوجته؟ لماذا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -3

اذكر الواجبات الأهم للزوج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -4

للزوجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذكر الحقوق الأهم للزوج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -5

للزوجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل اإلى تحديدها )الدين، الُعرف، المالحظة...(؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيف تو�سّ

ما راأيه بتطّور المراأة المعا�سرة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -6

ما راأيه في تدّخل الدولة في مجريات الحياة الأ�سرية )القانون 2014/293(؟  -7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما راأيه بالحركة الن�سائية المعا�سرة )الجمعيات الن�سائية التي تدافع عن حقوق المراأة(؟  -8 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما راأيه بالإعالم الذي يبث برامج عن العنف الأ�سري؟ )مع اأو �سد - اأمثلة(  -9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خام�ساً: في �سبيل التغيير

هل يتخيّل �سيناريو مختلفاً لحياته؟ اإذا نعم ما هو؟ اإذا ل لماذا؟  -1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هي، براأيه، العوامل التي تجعل العالقة بين الزوج وزوجته خالية من العنف؟   -2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ساد�ساً: تقييم المقابلة

اأ�سباب قبوله اأن يكون مو�سوعاً للمقابلة / مبحوثاً؟  ·  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ما كانت توقعاته؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ·  
هل يف�سل الكالم / المقابلة مع رجل. لماذا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ·  
الم�ساعر التي يطلقها تذكر المو�سوع / الكالم عنه: راحة/انزعاج/اأ�سى/ندم /ل �سيء  ·  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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