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تظاهرة

اآلالف يناصرون المرأة رفيقة درب ال رفيقة ضــ
الجرائم األخيرة ضد النساء استفزت مكونات مختلفة
ً
ً
االنتماءات الطائفية والحزبية .جمعت القضية العامة نساء ورجاال
من كل األعمار في تظاهرة غير مسبوقةّ ،
بالكم والنوع ،منذ تحركات
إسقاط النظام الطائفي عام  ،2011وتظاهرات هيئة التنسيق
النقابية في  .2013نحو  5آالف نسمة هتفوا بصوت واحد يوم
السبت املاضي للعدالة والحرية واملساواة
فاتن الحاج
ُ
قد يكون من املبكر الحديث عن نضج
ح��رك��ة مدنية مستقلة مل�ق��ارب��ة قضايا
لاّ ّ
امل��رأة واألح��وال الشخصية .إ أن ثمة
إدراك ��ًا متناميًا ب��أن العنف ض��د امل��رأة
ال يهزها وحدها ،بل يهز كل مرتكزات
املجتمع اللبناني .ل��ذا ك��ان «بديهيًا»
لآلالف أن ينزلوا إلى الشارع في يومها
العاملي .خرجوا وخرجن كي ال يكونوا
ّ
وي �ك��ن ش �ه��ود زور ع �ل��ى ض ��رب ن�س��اء
حتى القتل .فجأة ،باتوا وبنت جميعًا
روال يعقوب ومنال عاصي وكريستال
ّ
أبو شقرا وفاطمة بكور ولطيفة قصير
ومالكة وآدي ��ل وب�غ��داد وبثينة ومنى
وصونيا ونيليان وآمنة.
وحده التعاطف مع الضحايا جمعهم
وجمعهن في تظاهرة واح��دة .تجاوز
ال � �ش� ��ارع أط � ��ر ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ن �س��ائ �ي��ة
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة وال� � �ح � ��واج � ��ز ال �ط��ائ �ف �ي��ة
وامل � ��ذه� � �ب� � �ي � ��ة .ك � � ��ان امل � �ش � �ه� ��د ش �ب �ي �ه��ا
بتظاهرات هيئة التنسيق النقابية.
على درج املتحف الوطني ك��ان اللقاء،
بعد ظهر أول من أم��س .لم تلبث فرقة
«زقاق» املسرحية أن شدت منذ البداية
األنظار إلى مسرحيتها «ناس بسمنة
وناس بزيت» .العرض كان عن زواج/
ج�ن��از استخدم األم�ث��ال الشعبية مثل
«س�ت��رة امل��رأة ج��ازت�ه��ا» ليدين الصور
ّ
ّ
ّ
النمطية املتعلقة باملرأة
والسلوكيات
ّ
ول �ي �س��ل��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى آالف ال �ن �س��اء
ّ
ّ
ال��ل��وات��ي ال ي�م�ك�ن�ه��ن االس �ت �ع��ان��ة ب��أي
ّ
ق� ��ان� ��ون ل �ح �م��اي �ت �ه��ن م� ��ن االس �ت �غ�ل�ال
وال �ع �ن��ف األس� � ��ري .ت �س��ائ��ل امل�س��رح�ي��ة
ال�ت�م�ي�ي��ز ف ��ي م�ج�ت�م�ع�ن��ا ،وخ�ص��وص��ًا
ض��د ال �ن �س��اء ،م�س�ت�ن��دة إل ��ى ش �ه��ادات

عدد من ضحايا العنف الذكوري.
بعدها ،سار موكب املتظاهرين باتجاه
ق �ص��ر ال � �ع ��دل .م ��ن م �ش��ى ف ��ي امل ��وك ��ب،
استطاع أن يلمح على وج��وه كثيرين
وكثيرات مزيجًا من الشعور بالغضب
وال� �ف ��رح .ال�غ�ض��ب ت�ج�ل��ى ف��ي ال �ص��راخ
بأعلى ص��وت« :ع��ال�ش��ارع نحنا جينا
ب��دن��ا ق��ان��ون ي�ح�م�ي�ن��ا ،ي��ا ط�ب�ي��ب ق��ول
الحق ان��ت شرعي وال أل ،ي��ا قاضي يا
م�ن�ح��از ب��دن��ا نحبس ك��رم ال �ب��از (زوج
روال ي�ع�ق��وب) ،ي��ا مجلس ي��ا أص��م رح
بتهزك ص��رخ��ة أم» .ال�لاف�ت��ات ارتفعت
ّ
للقول إن «امل ��رأة رفيقة درب ال رفيقة
ضرب» ،و«ضرب الحبيب مش زبيب»،
«وم�ج�ل��س ال �ن��واب معفن وال�ن�س��اء عم
تتكفن».
بني الجموع ،يتسلل أطفال كثر حرص
اآلب��اء واألم�ه��ات على اصطحابهم/ن.
هنا اص�ط�ح��اب األوالد مسموح ربما
لبناء شخصياتهم/ن وتعريضهم/ن
مل� �ن ��اخ ي ��دع ��و ل �ل �ت �ف �ك �ي��ر وال � ��دف � ��اع ع��ن
ح � �ق ��وق � �ه ��م/ن .ي ��رف ��ع ص� �غ� �ي � ٌ�ر الف �ت �ت��ه
الخاصة «مل��ا أكبر رح ك��ون رج��ال وما
رح اض��رب م��رت��ي» .وبجانبه صغيرة
ك �ت �ب ��ت الف �ت �ت �ه ��ا ه � ��ي األخ � � � ��رى «ح ��ب
النساء ال تعنيفهن» .طنجرة الضغط
ال � �ت� ��ي ق �ت �ل��ت ب� �ه ��ا م � �ن� ��ال ع ��اص� ��ي ف��ي
الطريق الجديدة حضرت أيضًا مذيلة
بعبارة :االستعمال :للطبخ فقط.
وعلى مقربة من العدلية ،قالت مديرة
م �ن �ظ �م��ة ك �ف��ى زوي � ��ا روح� ��ان� ��ا« :ج�ئ�ن��ا
ل�ن�ق��ول للسياسيني إن ال �ن��اس ليسوا
ّ
سائلني عنكم ،وخصوصًا أن الجرائم
ّ
في األشهر األخيرة لم تهز ضمائركم،
أت��وا جميعهم ليعبروا عن تضامنهم
م ��ع ع� ��ذاب� ��ات ال �ن �س ��اء ض ��د ت�ج��اه�ل�ك��م

أبعد من تظاهرة
هديل فرفور
قد يسأل كثيرون عن «الفرق» الذي تحدثه املشاركة في تظاهرة لحماية النساء من
العنف األسري .حجة السائلني أن ثمة أمورًا «أهم» و«أخطر» .إال أنه يخفى على هؤالء
ما تعنيه ،حقًا ،هذه املشاركة.
أن تشارك في تظاهرة دعت إليها إحدى منظمات املجتمع املدني إلقرار قانون يحمي
النساء م��ن العنف األس��ري ،يعني أن��ك خرجت م��ن «قوقعة» األم��ن ،امل��راد لنا ،منذ
عقود ،االنشغال بها ،وأنك «آمنت» بقضايا أخرى لم يدفعك إلى اإليمان بها رجل
دين أو رجل سياسة ...نزلت إلى الشارع ووجدت أن من يسير إلى جانبك ليس من
طائفتك أو انتمائك السياسي هذه ّ
املرة ،لكنك لم تكترث بذلك ،ألنكما تقاومان الجهة
ٌ
نفسها ه��ذه امل��رة .ما يجمعكما وج��ع يرمي بثقله كل االختالفات الحاصلة .فأي
«فرق» هم يجهلون؟
أن تشارك في التظاهرة ،ال يعني أن��ك ترفض الذكورية «املستفحلة» في الذهنية
اللبنانية فحسب ،بل يعني أنك تطالب بمجتمع «صحي» يحارب املجرمني – املرضى،
ذلك أنهم استطاعوا أن يقتلوا أشخاصًا يحبونهم ،أو على األقل كانوا يحبونهم ،فهل
يرتدع الشخص الذي قتل ّأمه أو أخته أو ابنته أو زوجته عن القتل؟ كيف بنا نتجاهل
«تجوالهم» بيننا؟ وكيف بنا ال نطالب بالقضاء عليهم؟ فأي «فرق» هم يجهلون؟
أن تشارك في التظاهرة ،يعني أن ّ
«تطهر» األم والزوجة واألخت واالبنة من جرثومة
«ال �ش��رف» التي تجعل جسدها وأف�ك��اره��ا ونمط حياتها تابعًا لذكر ق��د ال يكون
اً
«رجل» ،فأي «فرق» هم يجهلون؟
أن تشارك في التظاهرة ،يعني أن تثبت أن الشرف يتعدى البكارة ويشمل الجرأة
على اإليمان بمجتمع مدني «يطيح» الدين السياسي الذي يعتنقه مجتمعنا الحالي،
وإدراك أن ما من مجتمع «حر» يقوم من دون حرية املرأة ،فأي فرق هم يجهلون؟
إل ��ى «امل�س�ت�خ�ف�ين» ب �ه��ذه ال �ت �ظ��اه��رة ،ك ��ان عليكم أن ت�ن��زل��وا ك��ي ت �ش��اه��دوا جموع
املشاركني ،وتسمعوا حناجر «الرجال» قبل «النساء» وتروا «املستشعرين» بالخطر
على مجتمع ال يحمي ن �س��اءه .ع�ن��ده��ا ،كنتم س�ت��درك��ون ال�ف��رق ال��ذي تحدثه هذه
التظاهرات.

ق �ض��اي��اه��ن .زم ��ن االس �ت �ك��ان��ة ق��د ول��ى،
امل�س�ي��رة ل��ن ت�ت��وق��ف ،س�ن��رف��ع ال�ص��وت
ضد كل الجرائم ،بما فيها االغتصاب
الزوجي».
ف��ي امل � ّق��اب��ل ،ان �ت��اب ال �ف��رح ال�ك�ث�ي��ري��ن،
وبدا أنه نابع من اكتشاف أن «صوتنا
الزم ي �ع �م��ل ش � � ��ي» ،ب ��دل �ي ��ل «ح �ض ��ور
ف ��اق ال �ت��وق��ع ،وح �م��اس��ة ذك� ��ور ت �ع��ادل
ح �م��اس��ة اإلن � � � ��اث» ،ك �م��ا راح ال�ب�ع��ض
ّ
ي � �ق ��ول .ح� � �ض � ��روا/ن إل � ��ى امل � �ك� ��ان؛ ألن
عنوان التظاهرة ّ
حركهم/هن بصورة
ّ
خ��اص��ة .ش �ي��راز م �ج��ل��ي ق��ال��ت إن �ه��ا ال
ت �ش��ارك ف��ي ت �ظ��اه��رات ال ط��ائ��ل منها،
لكنني «هنا شعرت بأنني ف��ي تحرك
م �خ �ت �ل��ف» .ل��م ت �ق��و س �ه��ى ط� ��راف على
ال�ج�ل��وس ف��ي م�ن��زل�ه��ا ف��ي ال�ش�م��ال في
هذا اليوم بالذات «ما عم بسأل حالي
ليه عم ب�ش��ارك ،بديهي إن��و ك��ون هون

المسيرة لن تتوقف،
سنرفع الصوت ضد
كل الجرائم ،بما فيها
االغتصاب الزوجي

ع�ل��ى األرض ع��م ب�ص��رخ ض��د ال�ل��ي عم
بصير».
ال ب� ��د أن ي �س �ت��وق��ف امل� � �ش � ��ارك أي �ض��ًا
حضور كتلة مدنية شبابية وطالبية
واس� �ع ��ة ان �ت �ف �ض��ت ب ��األم ��س مل �ح��ارب��ة
العنف ضد املرأة ،فيما الرهان أن تكبر
ك��رة ال�ث�ل��ج لتنتفض ف��ي ال�غ��د القريب
ل�ق�ض��اي��ا ح�ق��وق�ي��ة وع��دل �ي��ة ومطلبية
اجتماعية واقتصادية أخرى.
الحضور لم يكن فقط من املتعاطفني/
ات ،ب��ل ثمة منهم َم��ن ه��م معنيون/ات
ب �ص��ورة م�ب��اش��رة ب�ع�ن��وان ال�ت�ح��رك .قد
تكون سميرة حميدو من بني الحاالت
ال �ن ��ادرة ال �ت��ي ج�م�ع��ت ف��ي قصتها بني
التعنيف وح��رم��ان�ه��ا إع�ط��اء الجنسية

حضور فاق التوقعات وحماسة ذكور تعادل حماسة اإلناث (هيثم املوسوي)

ألوالده � � � ��ا ب �س �ب��ب زواج � �ه� ��ا ب��أج �ن �ب��ي.
ت �ش��رح ال �س �ي��دة امل �ع �ن �ف��ة ك �ي��ف ش�ع��رت
بالحرقة ف��ي اللحظة ال�ت��ي أخ�ل��ى فيها
القاضي سبيل زوج�ه��ا ،وكانت يومها
ً
حامال وتنزف في املستشفى من شدة
ضربه لها .ليس أق��ل حرقة ،كما تقول،
أن «أع�ل��ق عشر س�ن��وات على ذم�ت��ه هو

في بلد وأنا في بلد آخر ،بسبب قانون
قديم معفن لألحوال الشخصية».
«حرماننا إعطاءنا الجنسية ألوالدن��ا
أعنف من الضرب» ،هذا ما تقوله إيمان
م �ه��دي ،وه��ي ت ��روي ح�ك��اي��ة ال ��ذل ال��ذي
ت�ت�ع��رض ل��ه ف��ي ك��ل م ��رة ت��ري��د أن ت��رى
اب�ن�ه��ا م��ن زوج �ه��ا األج�ن�ب��ي «ألن ��و بس

أنا الجنّة تحت قدميّ ...لست جثّة تحت قــد
إيفا الشوفي
أن ��ا م� �ن ��ال ،اب �ن��ة ال� � �ـ 33ع��ام��ًا ت �ع� ّ�رض� ّ�ت
للتعذيب ُمن زوجي ــ الذي ُيفترض أنه
حبني ــ وق ُ
ُي ّ
تلت بطنجرة ضغط.
أنا فاطمة ،الحامل في شهري السابع،
ذبحني زوجي وقتل جنيني.
ّ
أن��ا روال ،ض��رب�ن��ي زوج��ي ح��ت��ى امل��وت
أمام بناتي.
ّ
أن ��ا ال�ك�ث�ي��ر غ �ي ��ره ��ن ...أن ��ا زي �ن��ب وأن��ا
ّ
تيريزا قتلتني االديان والطوائف كلها.
أنا  8آذار وأنا  14آذار قتلتني السلطة
وامل � �ع ��ار ّض ��ة .أن� � ّ�ا م ��ن ق �ت �ل �ه��ا م�ج�ت�م� ٌ�ع
ظالم وعذبها سف ٌ
اح سافل .أنا نصف
مجتمع موبوء ُيفرغ عقده ّ
علي .أنا من
ٍ
َ
وض�ع��وا شرفهم ب�ين ف�خ��ذي وجعلوه
ّ
مبررًا لقتلي .أنا «األنا» التي حررتها،
ش��اء م��ن ش��اء وأب ��ى م��ن أب ��ى ،س��أداف��ع
عن حقي بشراسة هذا املجتمع القاتل
نفسها ،وسأنتصر.
هذه الكلمات ّ
رددها كل من جلس على
أدراج املتحف الوطني أول من أمس،
ورف ��ع الف �ت��ة ت��دي��ن ال�ع�ن��ف ض��د امل ��رأة،
وص ��رخ «ب��اط��ل» ل�لاغ�ت�ص��اب ال��زوج��ي
والزواج املبكر واملجلس النيابي الذي
ال ّ
يشرع والطب غير الشرعي ...هؤالء
أت � ��وا م ��ن م�خ�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق واألدي� � ��ان
ليس
ليقولوا ٌ«ال للعنف ض��د امل ��رأة»ٌ ،
ّ
ألن� ��ه ع �ن��ف ال أخ�ل�اق ��ي ،ب��ل ألن ��ه ع�ن��ف

يقهر املجتمع ويمنع تحرره بالدرجة
األولى.
ٌ
رج� � ��ال ون� �س ��اء ح� �ض ��روا م ��ع أوالده � ��م
وع��ائ�ل�ات �ه��م ل �ي �ط��ال �ب��وا ب ��وق ��ف ال�ق�ت��ل
امل �م �ن �ه��ج وامل� �ت ��زاي ��د .ي ��ري ��دون ق��ان��ون��ًا
ي��دي��ن ال �ع �ن��ف األس � ��ري ب��وص �ف��ه عنفًا
ال ي �ق��ف ع �ن� ٌ�د ب ��اب «امل� �ن ��زل ال ��زوج ��ي»،
ب ��ل ه ��و ع �ن ��ف ي � ّ
�ؤس ��س ل �ل �ع �ن��ف .ف�م��ن
ً
يضرب زوجته أمام أوالده يخلق جيال
متعايشًا م��ع العنف وم�م��ارس��ًا ل��ه في
ً
ح �ي��ات��ه ال �ع� ّ
�ام��ة وال� �خ � ّ
�اص ��ة ،أي ج�ي�لا
مجرمًا.
ش �ب��ان وش ��اب ��ات ف��ي م��رح �ل��ة امل��راه �ق��ة
ّ
وقفوا في مجموعات صغيرة .تكلموا
ع ��ن روال وك��ري �س �ت��ال وب� �غ ��داد وآم �ن��ة
ّ
وص��ون �ي��ا ...ك��أن�ه��م ي�ع��رف��ون�ه��ن ج� ّ�ي �دًا،
ّ
قصصهن وغضبوا .اعتبروهم
تبادلوا
ّ
املحقة .خجلوا ألنهم ّ
تحركوا
قضيتهم
ّ
م �ت��أخ��ري��ن ب �ع��د وف ��ات� �ه ��ن .ف ��ي ال�ج�ه��ة
األخ� � ��رى م �ج �م��وع��ات م ��ن ك �ب ��ار ال �س��ن
تسير وتناقش القانون املقترح وأبعاد
�ان ما
ال�ق�ض�ي��ة وان�ع�ك��اس��ات�ه��ا .م��ن م �ك� ٍ
ُي �س �م��ع ص� ��وت ق� ��رع ط� �ب ��ول ت ��زي ��د م��ن
ُ
حماسة املوجودين وتعلي أصواتهم
وص� ��رخ� ��ات � �ه� ��م .وس� � ��ط ه� � ��ذه ال �خ �ل �ط��ة
«ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة» ت�ظ�ه��ر م��ن ب�ي�ن ال�ح�ش��ود
ّ
ام � � ��رأة م��ت �ش �ح��ة ب ��ال� �س ��واد ،م �ت �ق� ّ�وس��ة
ال �ظ �ه��ر أك� � ّ�ل ال �ش �ي��ب ش �ع��ره��ا .ع��رف�ه��ا
الجميع كأنها ّأمهم ،منحنية أثقلتها

�وم ج� ّ�م��ة .أم روال يعقوب
ال��دن �ي��ا ب �ه �م� ٍ
حضرت بمأساتها الكاملة .رأت صور
روال وأخ��ري��ات ت�م�لأ امل �ك��ان ،تسابقت
كالم من بحر
وسائل اإلعالم في نهش
أح��زان�ه��ا .ب� َ�ل��وع��ةٍ وح ��زن ل��ن ٍتنجح ّ
أي
ٍ
كلمات في وصفهما انهالت الدعوات
ٍ
بالعذاب نفسه على قاتل ابنتها .هي
ل��م ت�ص�ح��و ب�ع��د م��ن ص��دم�ت�ه��ا «بنتي
ماتت قد ما ضربا وق� ّ�دام بناتا» .تعب
صوتها وجسدها فجلست على درج
املتحف وب�ك��ت .هتف م��ن ح��ول�ه��ا« :يا
ّ
نائب يا أصم ...رح بتهزك صرخة إم».
ّأم��ا القتلة فأصبحوا معروفني .هتف
ال �ج �م �ي��ع ب��أس �م��ائ �ه��م واح� � � �دًا واح � � �دًا،
ً
ً
قاتال قاتال .إذا لم يحاسبهم القانون
ف�ل�ن�ح��اس�ب�ه��م ن �ح��ن .ه� ��ؤالء م�ج��رم��ون
حتى ل��و أخ�ل��ى سبيلهم ق�ض��اء أعمى.
ل �ك��ن م� ��اذا ع��ن ن �س��اء ال �ب��رمل��ان؟ س��أل��ت
ّ
إح��داه��ن .أليس من املفروض أن يأتني
ّأول ال �ن��اس؟ مل ��اذا يعتكفن ف��ي ٌقضية
كهذه ّ
تمسهم في الصميم؟ أسئلة غير
بريئة طرحتها إح��دى ال�ن�س��اء« .إنتو
ال �ن �س��وان م��ا ب�ت�ع��رف��وا ت�ت�ض��ام�ن��وا مع
ب �ع��ض ،امل� ��را ّأول ع ��دو ل �ل �م��را ،روح ��وا
جيبوهن من بيوتن وبالعنف كمان»،
أت��اه��ا ج � ٌ
�واب م��ن رج��ل ثالثيني عابر.
ّل�اّ
ك�  ،املشكلة تكمن في النظام .النظام
ببنيته مقاوم للتغيير ،محافظ حتى
ّ
القهر .على الرغم من أن صيغة قانون

