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دعاء العدل
ـــ مصر

ما وراء الصورة

ّ
ّ
إعالن «أبعاد» ضد المادة « :522كلو إال الفستان األبيض!»
أحمد محسن
فــي روايـ ــة «ح ــي األم ـي ــرك ــان» للكاتب
اللبناني جـ ّـبــور الــدويـهــي ،ثمة رجل
ينهض فــي الـصـبــاح الـبــاكــر ويجلس
خلف التلفزيون ،ويشاهد املصارعة
الـحـ ّـرة للنساء يوميًا .قبل الـغــرق في
أي تحليالت بنيوية للرواية املسبوكة
ب ـحــرفــة ،ال ـتــي تـ ــدور مـعـظــم أحــداثـهــا
في شمال لبنان ،يمكن التوقف مليًا
عـنــد ال ـ ــدالالت الـبــالـغــة ال ـتــي تثيرها
لقطة الكاتب اللبناني .عالقة الرجل
ّ
بالنساء اللواتي يظن أنهن يتقاتلن
ألج ـلــه ،وملتعته الـشـخـصـيــة ،بصفته
سـ ـي ــد الـ ـعـ ـن ــف وصـ ــاح ـ ـبـ ــه .ص ــاح ـب ــه
كائن
الــذي يستغربه حني يصدر عن
ٍ
ي ـف ـت ــرض أن ـ ــه أضـ ـع ــف مـ ـن ــه ،آخ ــذي ــن
ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار اإلحـ ـ ـ ــاالت الـفـيـتـيـشـيــة
الـتــي يمكن استنتاجها مــن تصرف
أح ــد أب ـط ــال «ح ــي األم ـي ــرك ــان» ،وهــي
إح ــاالت ال تخلو مــن العنف بــدورهــا.
أمـ ـ ــا مـ ـش ــاه ــدة بـ ــرومـ ــوشـ ــن جـمـعـيــة
«أبـ ـع ــاد» امل ــوج ــه ض ـ ّـد املـ ــادة  522من
قانون العقوبات اللبناني التي ّ
تشرع
االغتصاب ،فال دالالت فيه إال ُلتسويغ
هيمن،
العنف ،واستجداء العطف من امل ِ
بـتـثـبـيــت امل ـ ــرأة ف ــي م ـصــاف الـضـعــف
الذي يضعها فيه النظام األبوي .قبل
التوضيح أن املادة
كل شيء،
يتوجب ّ
الكارثية ّ
تنص على أنه «إذا عقد زواج
صحيح بــن مــرتـكــب إح ــدى الـجــرائــم
الـ ــواردة فــي ه ــذا الـفـصــل (االغـتـصــاب
ّ
 اغتصاب القاصر ّ -فــض بــكــارة معالوعد بالزواج  -الحض على الفجور
ّ
ّ
التعدي الجنسي
التحرش بطفلة -
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـخـ ــص ذي ُن ـ ـقـ ــص جـ ـس ــدي
أو ن ـف ـس ــي )...وب ــن امل ـع ـت ـ َـدى عـلـيـهــا،
أوقـ ـف ــت امل ــاح ـق ــة وإن كـ ــان ق ــد صــدر
ّ
الحكم بالقضية ،علق تنفيذ العقاب
الــذي فرض عليه» .ما يعني أن املادة
الكريهة ال ّ
تشرع االغتصاب وحسب،
ب ــل ت ـش ـ ّـرع الـهـيـمـنــة ال ــذك ــوري ــة بكافة
أبـ ـع ــاده ــا .ف ـل ـن ـعــد إلـ ــى ال ـب ــروم ــوش ــن
الرهيب لجمعية «أبعاد» ،الذي ُيظهر
امــرأة ّ
تكبل باألبيض على فستانها،
ال ــذي يــرمــز إلــى ال ــزواج ،وتـكــال إليها

الـضــربــات بـقـســوة .الـخـطــأ األول ،هو
تـبــرئــة ال ـ ــزواج ،واع ـت ـبــاره ذري ـع ــة ،أي
التعامل معه كــأمــر واق ــع ،ال يجب أن
يستخدم مــن أجــل العنف .بالعامية،
من قال إن الزواج يكون بني طرفني غير
متساويني :رجل قوي وامرأة ضعيفة،
كما يوهمنا إعالم «أبعاد»؟ علينا أن
ّ
نفترض أيضًا ،أن البروموشن موجه
للضحية ،والضحية املحتملة ـ وهي
مـحـتـمـلــة ف ــي أي ل ـح ـظــة ب ـم ـع ــزل عــن
سطحية البروموشن ـ التي يتوجب
ع ـل ـي ـهــا الـ ــرفـ ــض .رف ـ ــض االغ ـت ـص ــاب
والـتـحـ ّـرش واالع ـتــداء ،قبل أن ترفض
املـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدس ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـفـ ـت ــرض الـ ـق ــان ــون
والسائد أنــه بصيغته الحالية يقود
إلــى االغـتـصــاب كمنتج مــن منتجات
ال ـع ـن ــف .ح ـســب ال ـف ـي ــدي ــو ،عـلـيـهــا أن
ت ــرف ــض ،ول ـكــن م ــن م ــوق ـ ٍـع ت ــاب ــع .وإذا
ّ
سلمنا أن الفيديو الدعائي للجمعية
مباشر ويخلو من أي حيلة سيميائية،
وهــذا ما يمكننا التسليم به من دون
صرف أي جهد يذكر ،يمكننا توقع ّ
رد
فعل بالصيغة نفسها .رد فعل يكون
مباشرًا وصداميًا .فالرجال أيضًا ،هم
سجناء أنفسهم ،وسجناء ذكوريتهم،
ال ـتــي تـهـيـمــن عـلـيـهــم ،وتـهـيـمــن على
املجتمع .الرجال أيضًا ،الذين يغيبون
عن الفيديو ،هم ضحايا ـ ولكن بتكتم
ـ للتمثيل (ال ــذك ــوري) املـهـيـمــن ،الــذي
يـقــوم عـلــى تطبيع اجـتـمــاعــي طــويــل.
وبالنسبة إلى الذي أعد الفيديو ،كان
ب ـي ــار ب ــوردي ــو ي ـه ــذي ع ـنــدمــا تـحــدث
عــن «هـيـمـنــة ذك ــوري ــة» ،ول ـيــس هناك
أي حاجة للداللة إلى املجتمع أو إلى
ّ
املقدس .بالنسبة إلى منتج الفيديو،
ُ
ّ
وم ـ ـن ـ ـتـ ــج الـ ـعـ ـن ــف واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرض ه ـ ــذا،
االك ـت ـفــاء بــالـعـنــف يـكـفــي ،الـعـنــف بما
هــو مــركــب آدم ــي نـهــائــي .إح ــدى أبــرز
ك ــوارث الـفـيــديــو أن ــه ينظر مــن زاوي ــة
واحــدة ،من زاوية رجولية إلى مسألة
نسوية .ولــوال الـشـعــارات الـتــي تدعو
إلـ ــى إلـ ـغ ــاء املـ ـ ــادة  ،522ل ـك ــان معظم
امل ـشــاهــديــن اف ـت ــرض أن ه ــذا اإلع ــان
الـتــرويـجــي وظيفته إب ــداء القليل من
العاطفة مع ًالضحية التي يصورها
العمل ضعيفة وهشة ومحطمة تنهال

عليها الـضــربــات ،ومسح الــدمــوع في
نهاية املشاهد ،ومتابعة الحياة على
نـحـ ٍـو طـبـيـعــي ،بـعــد إب ــداء الـقـلـيــل من
الـتـعــاطــف .وهـنــا امل ــأزق الـكـبـيــر ،هــذه
جـمـعـيــة ن ـســويــة ،فـلـنـتـفــق ع ـلــى أنـهــا
ّ
تسمي نفسها كذلك .جمعية نسوية
تستجدي التعاطف من املجتمع ومن
ال ـقــانــون واألخ ـطــر مــن ذل ــك مــن نظام
الهيمنة نفسه .هكذا ،ببساطة ،نجد
أنفسنا أمام خدمات مجانية وسخية
للهيمنة الذكورية بمعناها البنيوي،
مقياس أبسط في معناها
وحتى على
ٍ
العادي واملجرد.
يـجــب فـهــم مـســألــة أســاس ـيــة .الـنـســاء
ال ـ ـلـ ــواتـ ــي ي ـخ ـض ـع ــن ل ـع ـم ــل ت ـن ـش ـئــة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ي ــرم ــي إل ـ ــى تـصـغـيــرهــن
وإن ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ــن ،وتـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا ي ـج ـع ــل
االغتصاب حدثًا مسوغًا تحت ذريعة
املـ ـق ـ ّـدس ،أو ت ـحــت ذري ـع ــة الـهـيـمـنــة ـ
وه ـنــا مـكـمــن ال ـخ ـط ــورة ف ــي الـفـيــديــو
ّ
ّ
يصب زيتًا على النار ـ يتمترسن
الذي
ّ
خـ ـل ــف مـ ــا ي ـس ــم ـي ــه ع ــال ــم االجـ ـتـ ـم ــاع
الـفــرنـســي ،بـيــار ب ــوردي ــو« ،الـفـضــائــل
ال ـس ـل ـب ـيــة» ف ــي ال ـت ـفــانــي وال ـخ ـضــوع
والصمت .وهــذا ما لم تفهمه جمعية
«أبـعــاد» ،ومن خلفها مؤسسة فكرية
عـ ـمـ ـيـ ـق ــة ،تـ ــرفـ ــد م ـع ـظ ــم ال ـج ـم ـع ـي ــات
الـنـســويــة الـنــاشـطــة حــالـيــا فــي لبنان
بالكسل الـفـكــري النيوليبرالي الــذي
يـ ـم ـ ّـي ــع الـ ـحـ ـق ــوق وي ـم ـج ـه ــا ل ـت ـخــرج
عـلــى شــاكـلــة ه ــذا ال ـبــرومــوشــن .إنـهــا
مــؤس ـســة تــرت ـكــز إلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوردات ال
وزن لــأنـتــروبــولــوجـيــا في
تـقـيــم أي ٍ
أقـ ــل ت ـق ــدي ــر .ص ـح ـيــح أن ـن ــا ت ـجــاوزنــا
الـحــداثــة ،وأن االحـتـكــاك الثقافي هو
نـمــط مــن أن ـمــاط الـتـغـ ّـيــر االجـتـمــاعــي،
بحيث ال يختلف عـنــه فــي الطبيعة،
إنما فــي الــدرجــة ،لكن ال يمكن النظر
إلـ ــى امل ـ ـ ــرأة م ــن م ـن ـظ ــار ن ـظ ــرة الـعـقــل
ال ـغــربــي االس ـت ـش ــراق ــي .وف ــي ال ــواق ــع،
مهما كــانــت الـنـظــرة إلــى االستعمار،
س ـ ـ ـ ــواء ك ـ ـ ــان تـ ـغـ ـيـ ـرًا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ،أم
تحديثًا كما تتعامل معه الجمعيات
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ،ف ــإن ذل ــك ال يـلـغــي أن
األولـ ــويـ ــة ي ـجــب أن تـبـقــى لـلـتـحــديــث
ال ــذات ــي ال ـنــابــع م ــن املـجـتـمـعــات الـتــي

كــانــت ضـحـيــة االس ـت ـع ـمــار م ـبــاشــرة،
ومـ ـ ــا زال ـ ـ ــت ض ـح ـي ـت ــه حـ ــن ت ـت ـثــاقــف
ب ـج ـم ـع ـي ــات ال ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ال ـب ـحــث
العلمي واألنتروبولوجي.
ه ـ ـكـ ــذا ،ن ـج ــد أن ـف ـس ـن ــا أم ـ ـ ــام عــام ـلــن
أساسيني يجعالن الفيديو الترويجي
لـ ـ «أبـ ـع ــاد» حــدثــا كــارث ـيــا .األول ،هو
مسايرة املؤسسة الدينية التي تقف
خلف التشريع وال ــزواج في األســاس،
بــالـقـبــول بـمـسـلـمــاتـهــا ،وال ـثــانــي ،هو
اس ـت ـي ــراد امل ـن ـهــج ال ـغــربــي ف ــي تقييم
الـ ـحـ ـق ــوق وم ـع ــادل ـت ـه ــا ع ـل ــى أسـ ــاس
غـ ــربـ ــي ،ق ـب ــل قـ ـ ـ ــراءة امل ـ ـكـ ـ ّـون الــدي ـنــي
وت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــره فـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـشـ ــرقـ ــي.
وت ـشــابــك هــذيــن ال ـعــام ـلــن ،ي ـق ـ ّـدم لنا
ً
ع ـم ــا مــائ ـعــا م ـثــل هـ ــذا ال ـبــرومــوشــن
الذي يختصر نظام الهيمنة الذكورية
بالعنف ،ويختصر امل ــرأة بالضعف.
ولـلـمـنــاسـبــة ،حـســب عــالــم االجـتـمــاع
الفرنسي ،رينيه جيرار ،الضحية التي

مسايرة المؤسسة
الدينية واستيراد المنهج الغربي
في تقييم الحقوق
تلقى عليها كــل تناقضاتّ املجتمع،
تبدو ـ في نهاية املطاف ـ أنها ليست
في تمام اإلنسانية .وكي ال يكون النقد
هالميًا ،ل ـ «أبـعــاد» وغيرها ،يتوجب
التوضيح أن املشكلة ليست في مادة
قانونية سيئة ،إنما في شق أساسي،
في مبحثنا هــذا ،وهــو عالقة ّ
املقدس
ّ
الــذي يغلف التشريع ويغلف الــزواج.
واملـ ـ ـق ـ ـ ّـدس ال ي ـق ـبــل ال ـت ـج ــزئ ــة ،وه ــذا
وارد في إشــارات كالسيكيات البحث
الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوج ــي ،م ـ ــن دوركـ ـه ــاي ــم
إلـ ــى ج ـيــوف ـنــز وروب ــرتـ ـس ــون سميث
وك ــون ــراد ث ـيــودور ب ــروس ،مــا يوجب
البحث هنا ،جديًا ،في أنماط جديدة
من الخطاب النسوي ،ال تنتهي على
هــذا النحو التسويغي املريع للعنف
الذكوري.
ف ــي دراسـ ـت ــه ع ــن اإلنـ ـس ــان واملـ ـق ـ ّـدس،

وأثـ ـ ـن ـ ــاء ب ـح ـث ــه فـ ــي م ـس ــأل ــة ال ـج ـنــس
ٍّ
ّ
واملقدس ،يبحث روجيه كايوا بتأن في
طقوس التطهير الجنسية لدى إحدى
القبائل (الـتــونـغــا) .وبـهــدف اإلضــاءة
على ميزات ّ
املقدس األساسية بطريقةٍ
وصـفـيــة وواق ـع ـيــة خــالـصــة ،وتحليل
م ـجـمــوعــة م ـح ــددة م ــن ال ـط ـقــوس في
تلك الـحـضــارة ،يـحــاول إظـهــار فــرادة
املـفــاهـيــم ال ـتــي تـفـتــرضـهــا الـطـقــوس،
ب ـح ـيــث ي ـم ـكــن ال ـت ـح ـق ــق مـ ــن فـعــالـيــة
امل ـ ـقـ ـ ّـدس ،وال ـت ـب ــاس ــات ــه ،ك ـمــا يتضح
ّ
أن ــه ف ــت ــاك وم ـع ــرض لـ ـل ــزوال .الــرحـلــة
شــاقــة ول ـكــن امل ـق ـ ّـدس قــابــل للتفكيك،
فـلـمــاذا تــوضــع فــوق امل ــرأة قـيــود فوق
قـيــودهــا ،مل ــاذا يبقى امل ـقـ ّـدس مقدسًا،
وتقبل امل ــرأة بالثوب األبـيــض ،وملــاذا
عـلـيـهــا أن تـقـبــل ال ـع ـنــف ،وتـسـتـجــدي
رف ـ ـ ـضـ ـ ــه ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـك ـ ــون بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان
التخلص من ّ
املقدس الــذي هو مطية
الـعـنــف .فالعنف بـحـ ِـد ذات ــه قــد يكون
نهائيًا أيضًا .وقد يكون عالم األحياء
البريطاني تــومــاس هيوكسلي على
ح ــق ح ــن قـ ــال إن ح ـق ـي ـقــة ال ـع ــاق ــات
اإلنسانية واملجتمع هــي التي تظهر
ف ــي ح ـ ــاالت ال ـع ـن ــف الـ ـش ــدي ــد ،ول ـك ــن،
ألنها ال تطاق ،فإن الضرورة تقتضي
بالتخلص منها ،مما يؤكد أن بعض
وظائف العنف التأسيسي الجوهرية
ه ــو ط ــرد الـحـقـيـقــة ووض ـع ـهــا خ ــارج
املجتمع .الحقيقة ،في حالة املادة 522
ّ
املحرضة على العنف ،هي أن الخروج
من القانون العنيف ال يكون من الباب
الخلفي ،أي بإلغاء امل ــادة ،بــل بنسف
الهيمنة من أساسها.
أول مــا قــد يشعر بــه مشاهد الفيديو
أنــه تعرض ملوجة عنف هزلية .وهذا
عـلــى سـبـيــل الـنـكـتــة .ول ـكــن املــوضــوع
ال يحتمل النكتة ،هـنــاك ضحايا من
ال ـن ـســاء ،ال ـلــواتــي ال يمكنهن الـقـبــول
بهذا املوقع الذي يضعهن فيه النظام
األبــوي ،وينسخه بروموشن «أبعاد»
ن ـس ـخ ــا ب ــال ــغ ال ـ ــدق ـ ــة .م ــوق ــع ال ـك ــائ ــن
األضعف ،الذي يجب أن يبقى ضعيفًا،
ال بــل حسب «أب ـعــاد» ،يجب إضعافه
كـ ــرمـ ــى لـ ـعـ ـي ــون ق ـ ــداس ـ ــة «الـ ـفـ ـسـ ـت ــان
األبيض»!

