
تشــعر منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان باإلحبــاط إزاء األحــداث األخيــرة التــي جــرت خــال شــهر آذار، شــهر تاريــخ 
المــرأة، والتــي تضمنــت حــاالت متتاليــة مــن جرائــم قتــل النســاء والفتيــات المروعــة. وتعــرب المنصــة عــن قلقهــا إزاء وحشــية 
الجرائــم وفــي الوقــت نفســه وحشــية التعــّرض للضحايــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وغيرهــا مــن أشــكال التواصــل، 
مــن قبــل عامــة النــاس، وأيضــًا مــن قبــل شــخصيات عامــة وسياســيين وإعامييــن ورجــال ديــن. ومــرة أخــرى، تبــّرر الجرائــم 
المرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات بالتحّجــج باألعــراف االجتماعيــة األبويــة التــي تعــّرف األخــاق بأنهــا حالــة دائمــة مــن الطاعــة 
والتبعيــة للرجــال وللنظــم التــي أنشــأها الذكــور. ويواجــه الخــروج عــن هــذه النظــم بإســكات النســاء والفتيــات، وغالبــا مــا يتــم 

ذلــك عــن طريــق القتــل.

كمــا تعــرب المنصــة عــن قلقهــا إزاء اإلهمــال والامبــاالة التــي تعاملــت بهمــا بعــض الســلطات القضائيــة مــع جريمــة 
اختطــاف وقتــل أم وبناتهــا الثــاث، وتــرك الجنــاة يتمتعــون بحريتهــم وإفاتهــم مــن العقــاب إلــى أن ألقــت القــوى األمنيــة 

ــة المطــاف. القبــض عليهــم فــي نهاي

وتؤمــن المنّصــة بــأّن األعــراف االجتماعيــة األبويــة مقرونــة بقوانيــن األحــوال الشــخصية التمييزيــة والقمعيــة وعــدم الوصــول 
ــم الفظيعــة ضــد النســاء بــا هــوادة. إّن اإلفــات مــن  ــة هــي األســباب األساســية التــي تضمــن اســتمرار الجرائ ــى العدال إل
ــأّن المــرأة هــي المذنبــة الفعليــة ألنهــا تبتعــد عــن المعاييــر االجتماعيــة،  ــر الُمهِملــة، واالعتقــاد الراســخ ب العقــاب، والتدابي

ا رئيســيًا فــي إعــادة إنتــاج مثــل هــذه الجرائــم. كّلهــا عوامــل تلعــب دوًر

ويؤكــد أعضــاء وعضــوات المنصــة علــى موقفهــم الرافــض لــكّل الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات بتنوعهــّن، ويدعون 
إلــى وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب، وفــرض قوانيــن مدنيــة وقوانيــن أحــوال شــخصية تعتــرف بكافــة أشــكال العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات وتدينهــا وتعاقــب عليهــا؛ كمــا يدعــون إلــى الشــروع فــورًا فــي حملــة وطنيــة تتصــدى للتأثيــر القاتــل للمعايير 

األبويــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي.

منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان مؤّلفــة مــن 52 منظمــة حقــوق النســاء وناشــطات وناشــطين فــي العمــل النســوي، قامــت هيئــة األمــم المتحــدة 
للمــرأة بجمعهــم فــي أعقــاب انفجــار 4 آب.  وقــد أصــدرت المنّصــة ميثــاق المطالــب النســوية الموّحــدة لوضــع قضايــا المــرأة فــي صلــب خطــة االســتجابة 
لانفجــار. ومنــذ ذلــك الحيــن، قــام أعضــاء وعضــوات منصــة المجتمــع المدنــي النســوي بعــدة جهــود تهــدف إلــى المناصــرة والمســاهمة فــي تطويــر خطــط 
اإلصــاح والتعافــي وإعــادة إعمــار لبنــان، فضــا عــن االجتمــاع بممثلــي المجتمــع الدولــي والمانحيــن واألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي الطاعهــم 

علــى أولوياتهــم ومطالبهــم النســوية.

منظمة أبعاد

جمعية أبناء صيدا البلد

جمعية بيتي

مركز األعمال والقيادة الشاملة للمرأة

مجموعة األبحاث والتدريب للعمل 

التنموي

جمعية دار األمل

جمعية فيمايل

  فيفتي فيفتي

مالذ الفنانين

مركز جمانة حداد للحريات

عدل بال حدود

منّظمة كفى عنف واستغالل

خطيرة

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية 

االنتخابات

الرابطة اللبنانية لسيدات العمل

جمعية تنظيم األسرة في لبنان للتنمية 

المستدامة

مدنيات

مؤسسة مهارات

الحركة االجتماعية

جمعية أوند

جمعية المرأة الخيرية

مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف 

والتعذيب

جمعية العناية الصحية

المعهد العربي للمرأة في الجامعة 

اللبنانية األميركية

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد 

المرأة

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 

الدكتورة كارمن جحا

الدكتورة لينا داعوق- أويري

السيدة عبير شبارو

السيدة لينا أبو حبيب

السيدة منار زعيتر

منصة المجتمع المدين النسوي يف لبنان
تشعر باإلحباط إزاء الحاالت األخرية من جرائم قتل النساء والفتيات المروعة

بيان
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