قبل البداية..

املر�أة يف مواجهة العنف
فاديا جربيل

رئي�سة التحرير

ي�صادف يف اخلام�س والع�شرين من ت�شرين الثاين من كل
ع��ام اليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء اللواتي
ي�ت�ع��ر��ض��ن ل�ل���ض��رب وال �ق �ه��ر وج ��رائ ��م ال �� �ش��رف والزيجات
الق�سرية.
ويف هذا ال�صدد �صدر تقرير عن الأمني العام للأمم املتحدة
ك��ويف �أن��ان يبني �أن ام��ر�أة من �أ�صل ث�لاث ن�ساء ،تعاين من
العنف يف حياتها �أك��ان عرب ال�ضرب �أو العالقات اجلن�سية
الق�سرية �أو اال�ضطهاد االجتماعي �أو �أن ��واع خمتلفة من
�سوء املعاملة ،وذكر التقرير �أي�ضاً �أن � 40إىل  %70من الن�ساء
يتعر�ضن للقتل من قبل الزوج ،موثقاً باح�صائيات عن بلدان
ع��دة ،ومل تتوافر �أرق ��ام ح��ول ب�ل��دان �أخ��رى ومنها �سورية،
وذل��ك لدقة وتعقيد احلياة االجتماعية ال�شرقية� ،إذ نادراً
ما تقوم الن�ساء ب�إبالغ ال�سلطات عن العنف لإميانهن بعدم
جدوى التما�س العدالة ،عدا عن الو�صمة االجتماعية التي
ق��د تنتج ع��ن �شكاوى العنف الأ� �س��ري ،بالإ�ضافة للظروف
ال
ال�صعبة املحتملة ،ذل��ك �أن مرتكب العنف قد يكون معي ً
وحيداً يف الأ�سرة.
ويف ق��راءة مت�أنية للد�ستور ال�سوري نرى �أن��ه يكفل امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء ،ولكن امل�شكلة احلقيقية تكمن يف قوانني
الأحوال ال�شخ�صية وقانون العقوبات املطبق يف �سورية الذي
يقدم �أ�سباباً تخفيفية لعقوبة ما ي�سمى بـ"جرائم ال�شرف"
و�أي�ضاً ي�سمح بوقف تنفيذ العقوبة القانونية على مرتكب
جرمية االغت�صاب �إذا ر�ضي بالزواج من �ضحيته ،كما نرى �أن
القانون ال�سوري يعاقب املر�أة الزانية ب�ضعف عقوبة الرجل
الزاين ...عدا عن وجود متييز وا�ضح �ضد املر�أة فيما يخ�ص
الطالق.
وم�ؤخراً �أُجنزت خطوة مهمة يف هذا ال�ش�أن يف �سورية ،حني
�صدرت ولأول م��رة درا��س��ة ميدانية عن العنف �ضد الن�ساء
حتت �إ�شراف االحتاد العام الن�سائي ،وكانت نتيجة الدرا�سة
�أن واحدة من �أربع ن�ساء تتعر�ض للعنف ب�أ�شكاله املتعددة.
وتعترب ه��ذه اخلطوة مهمة ج��داً على الأق��ل يف ك�سر حاجز
ال�صمت ب�ش�أن العنف املنزيل الذي يعترب �أ�سا�ساً يف مكافحة
العنف �ضد امل��ر�أة يف �سورية ،ولكن تبقى اخلطوة ناق�صة �إذا
مل تقم ال�سلطات املعنية ب�إجراءات عملية ،على الأر�ض �أوالً،
من خالل حمالت توعية ب�ضرورة مكافحة هذا العنف ،يقوم
بها نا�شطون يف هذا املجال يداً بيد مع رجال الدين ،للح�ض
على ما ين�ص عليه ال�شرع جلهة عدم ا�ستعمال العنف �ضد
املر�أة كما ورد يف الآية الكرمية "ف�إم�ساك مبعروف �أو ت�سريح
ب�إح�سان" وثانياً العمل على تعديل بع�ض بنود قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،التي ت�سمح با�ضطهاد امل��ر�أة "قانونياً" ،ليكون
من�سجماً مع ما ين�ص عليه الد�ستور ال�سوري.

ك -الأول 2006

1

