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 1باءات العنف الذكوري السبعة

THE SEVEN P’s OF MEN’S VIOLENCE 
 د.مایكل كوفمان

 2د.ناھد محمد الحسن	ترجمة:

عبر نوافذ غرفة المؤتمر إلى الخارج عن المشاركین في الورشة  للحظة تحولت عیناي
كانت ورشة عمل  أقودكنت ھناك حیث 	 لى جبال الھمالیا شمال كازاماندو.الصغیرة..ا
نساء ورجال من  منذ عامللیونیسیف والیونیفیم والذي جمع  الممیزلعمل ل نتیجةبشكل كبیر 

الواقع على النساء والفتیات وأھم من ذلك جنوب آسیا لمناقشة مشكلة العنف  مختلف أنحاء
 )1العمل معا إلیجاد الحلول.(

أن یكونوا  ر منأكثمألوفین لى  واحین عدت ببصري للنساء والرجال في المجموعة بد
حد فى بعض األحیان وصلت  بمخاطرات عظیمة ـ  ن قمنسوة بینھن  عنى، مختلفین
الرجال بینما محاربة مد العنف  الواقع على النساء والفتیات. حیاتھن للخطرـ ل تعریض

للعمل جنبا الى جنب مع  اطرق وابویة اكتشفالذین عثروا للتو على اصواتھم المناھضة لأل
 اإلیجابي مع سلسلة من األفكار التي قدمتھا عن العنف الذكوري ھمتجاوبوقد شكل النساء 

ً غیر  - حتى ذلك الوقت –كنت  وقد : مفاجأة سارة لى إن كانت تعبر فقط  عن  متأكد تماما
أو  -وروبیة على اتساعھاأي الثقافة األ -وامریكا الجنوبیة, واوروبا واقع الحال في امریكا ,

 . مایلي جوھر ھذا التحلیل:أكبر  إن كان لھا صدى

	  P	owerPatriarchal  ةاألبوی سلطةالباء األولى :ال

یحدث الفعل الفردي للعنف الذكوري عبر ما وصفتھ ب(ثالوث العنف الذكوري).فالعنف 
الواقع  على الّرجال  الذكوري ضدّ النساء ال یحدث بصورة معزولة ولكنھ مرتبط مع العنف

 )2,وھو عنف الّرجل الموّجھ نحو ذاتھ.(الداخلى العنفاالخرین وب

للرجال على النساء  على تراتبیة ھرمیّة ال تقومالذكوریّة  سیطرةالشك إّن مجتمعات ال
بین بھ بعض الرجال على رجال آخرین.العنف والتھدید على تراتبیة فحسب ولكن ایضا 

.احدى نتائج ھذا للنیل من اآلخر الرجال ھو آلیة مستخدمة منذ الطفولة لتثبیت ھذه التراتبیة
أو من المحتمل أن متطلبات المجتمع إلى الداخل العنف  یوجھوناألمر ھو ان الّرجال 

غیر خاملة او  ھذه المتطلبات لظلّت لوالوالتي  البیولوجیة الغرائزاألبوي تشجع 
																																																													

مماثال مشتركا لقد استخدم الكاتب حرف الباء في اللغة اإلنجلیزیة والذي كان موجودا في بدایات الكلمات المفتاحیة ألسباب العنف ولم اجد حرفا  1
لشاعریة في الترجمة العربیة یمكن ان اترجم الیھ عنوان الدراسة دون ان افقد العنوان شاعریتھ وداللتھ فتركتھ على حالھ. ونسبة للغة الدراسة ا

تناول الجمیع ..ارجو والعمیقة حاولت في بعض العبارات التي لم استطع مجاراة الكاتب في لغتھ الرفیعة ان ارّكز على تبسیط النص لیكون في م
	ان اكون قد وفقت في ھذا األمر على األقل..!

	طبیبة نفسیة ومحررة لصفحة نسویة اسبوعیة بعنوان(حكایتھن..حكایتي)/صحیفة اجراس الحریة/الخرطوم/السودان. 2
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,لكن إنتقائىبشكل .النتیجة لیست فقط ان الصبیة والّرجال یتعلّمون استخدام العنف ضارة
العواطف بإتجاه الغضب.والتي تأخذ  مجموعة منایضا كما سنرى الحقا,یعیدون توجیھ 
,او  اإلدمان,كما نرى على سبیل المثال في حاالت  أحیانا شكل العنف الموّجھ نحو الذات

 سلوكیات تدمیر الذات.

یحدث في  -كل شكل من اشكال العنف یساعد على خلق البقیة -في ثالوث العنف الذكوري 
ومجتمعات السیطرة أألبویة ا المجتمعاتمتطلبات م ویتنظوفقا ل بیئة مغذیة للعنف:

ً طبیعی یجعلھ یبدو وما لمباشرة األعمال كوسیلةوضعھ الذكوریة.مایمنح العنف   كأمر واقع ا
 فى أیدیویولوجیاتنابھا عنھ  تم التعبیر,ھو الطریقة التي العادیةالعالقات اإلنسانیة  فى

من التنظیمات بشریة تخلق اشكال ال التجمعاتأن ببساطة  یمكن القول.وھیاكلنا اإلجتماعیة
تشرح وتعطى معنًى  على البقاء لفترة طویلةذاتیة أیدیولوجیات لھا قدرة  واإلجتماعیة 

 . الذى خلقتھ ھذا الواقع رتقعید تبرر ووت

یجلب فوائد عدیدة  ھوھو أن طةأكثر بساداخل النظم واألفكار لسبب  أیضالقد إنبنى العنف 
التھدید بالعنف) ساعد على منح الرجال على األقل على فئة بعینھا: أوالً وأخیراً(العنف أو 

 (كفئة) مجموعة من اإلمتیازات وأشكال من السلطة.

وقت منذ یة قائمة أساساً على الجنس فإن ذلك ووإن كان حقاً التراتبیة اإلجتماعیة والسلط
ً كطویل ش یة واإلمتیازات التي یتمتع بھا اآلخرون، كنتیجة وشكال البنى السلطألكل  ل قالبا

في  ,الجنسي والمقدرات الجسدیة التوجھللطبقة اإلجتماعیة أو لون الجلد، العمر، الدین، 
سیاق كھذا یصیر العنف والتھدید بالعنف وسیلة لتأكید إستمرار حصد اإلمتیازات وممارسة 

  السلطة. وھي في النھایة غایة ووسیلة معاً.

  

	to	Entitlement	of	Sense	The    اإلمتیازفى ق الحالباء الثانیة:اإلحساس ب
rivilegeP	

فخبرتھ  رغبتھ في استمرار السلطةال تدور التجربة الفردیة لشخص یمارس العنف حول 
 الحركات التى قامت بھا التحلیالت  أوضحتھنا .لكن كما  األساسالواعیة لیست  ھي 

 بحقھ فىإلحساس الرجل المنطقى نتاج البإستمرار فإن ھذا النوع من العنف ھو  3 ةاألنثوی
امتیازات محدّدة. إذا قام رجل بضرب زوجتھ لعدم وصول الغداء على مائدتھ في الوقت 

ر ولكنھ مؤشّ مر مرة أخرى،التأكید على عدم تكرار ھذا األفقط المناسب فإنھ ال یقصد بذلك 
 علىكانت عتدى على سیدة الذى یرجل ال لنأخذ ذلك.أو الخدمة الفوریّةإلحساسھ بحقھ في 

																																																													
		feminismأثویة او نسویة كما یترجمھا البعض ھي ما اصطلحت علیھ ھنا مقابل مصطلح  3
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المتعة الجسدیة حتى الحصول على بحقھ في المسألة تتعلق بشعوره ف ,جنسیا معھموعد 
 ولوكانت ھذه المتعة بكاملھا من جانب واحد.

بمعنى آخر كما أشارت العدید من النساء ,انھا لیست فقط عدم المساواة في السلطة ھي التي 
 اإلمتیاز. بالحق فى الغیر واعیة -غالبا-ولكنھا األحاسیس الواعیة أو،تقود للعنف 

	ermissionP  الباء الثالثة:اإلذن / السماح 

للعنف الذكوري .فإنھ ماكان لیستمر  البالغة التعقیدمھما كانت األسباب النفسیة واإلجتماعیة 
لو لم تسمح بھ العادات اإلجتماعیة,القوانین,األجھزة العدلیة,والتعالیم الدینیة بصورة ضمنیة 

القوانین التي تحظر اإلعتداء الجنسي واإلعتداء بصورة او واضحة.في العدید من الدول 
ت (مّطاطة)او غیر موجودة باألساس، وفى دول عدیدة أخرى نادراً ما عاّمة على الزوجا

الدول حیث یحاكم  كتلك تحمل قوانینھا أحكاماً سخیفةوفي دول أخرى تلك القوانین  قتطبّ 
بینما ال تؤخذ شھادة المرأة في اإلعتبار ل ارجالمن  عددعلى اإلغتصاب فقط إن شھد علیھ 

. 

,یتم  بینما أفعال العنف الذكوریة والعدوان العنیف (في ھذه الحالة عادة ضد الرجال)
.العنف لیس فقط مسموحا بھ ,بل یتم والحروبوالریاضة واألدب  اإلحتفاء بھ في السینما
استخدام العنف یة تتمثل فى إن الجذور التاریخیة للمجتمعات األبوتجمیلھ والمكافأة علیھ.

والمجموعات الذكوریة أاألفراد  حسم النزاعات والخالفات سواء أكان ذلك بینكوسیلة في 
برجل او إمرأة فشلوا في  . عادة ما أتذكر ھذا (اإلذن) متى ما سمعتمؤخرا بین األمماو 

انھا عالقة  بسیدة او طفل من الجیران تم ضربھا/ه.ألنھ یعتقد استدعاء الشرطةحین سمع/ت
ویمتنع عن استدعاء الشرطة ألنھ  خاصة .ھل تستطیع ان تتخیل شخص یشھد سرقة (محل)

 یظن أنھا عالقة خاصة بین السارق وصاحب المحل؟!

	 owerP aradox of Men’sPTheالباء الرابعة:تناقض السلطة الذكوریة 

الذكورى ال تشرح طبیعة اإلنتشار الواسع للعنف فى حد ذاتھا أن ھذه األشیاء إننى أعتقد 
وال العالقة  بین العنف الذكوري  ضد النساء وأشكال العنف األخرى بین الرجال ,االّ انھا 

(تجارب  لتناقض في العنف الذكوري او ما أسمیھل نرجعقناعتي الشخصیة. ھنا نحتاج ان 
 )3السلطة الذكوریة المتناقضة)(

مصدر  ض نفسھقینا بشكلھي واإلجتماعیة،الفردیة  السلطةا الرجال ن بھالطرائق التي كوّ 
سیطرة لا للتأھیل على تقامالسلطة  كانتاذا ..خوف كبیر وعزلة وألم للرجال أنفسھم.

ن الدروع ومساحة على التصرف بشكل سلطوى تتطلب حلة ماذا كانت القدرة .....والتحكم
من  ینزعناواإلمتیاز  السلطةإذا كان عالم و عن اآلخرین صاحب السلطة	من المھابة تفصل
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فإننا نخلق رجال تكون تجربتھم الخاصة مع السلطة ملیئة ..عالم تغذیة وتربیة األطفال 
 بالمشاكل المقعدة.

ھي الذكوریة الموجھة إلى الذات التوقعات  و یصبح  األمر كذلك على وجھ الخصوص ألن
لكنھا تبدو  األبویةذه المشكلة متأصلة في ق.قد تكون ھیوالتحق اإلرضاءنفسھا عصیة على 

سواء  الجندریة الجامدة. الحدودتخطت  حقبة وفى ثقافاتحقیقیة في على وجھ الخصوص 
من العواطف واإلحتیاجات  مجموعةكبح لاو  أو مالیةت جسدیة انجازال أكان ذلك یعود

 و)على مایبدكمختلف المظاھر البیولوجیة للذكورة(الرجولة فإن ضرورات  اإلنسانیة
ً خاصة باللنسبة وبا ءوعمال د یقظةتتطلب   .للرجال األصغر سنا

 ببساطة –او  فى تحقیق النجاح الذكوري عدم الشعور باألمان  الشخصي الذي یمنحھ الفشل
كافیا لدفع العدید من الرجال خاصة عندما یكونوا صغارا نحو یكون ,الفشل الخوف من -

,ومعاقبة الذات,كراھیة الذات,والعدوان.في حالة عاطفیة دوامة من الخوف والعزلة ,الغضب
كھذه یصیر العنف آلیة تعویضیة .إنھ طریقة إلعادة التوازن الذكوري ,التأكید للذات 

أھدافا ضعیفة  یتضمنة.ھذا التعبیر عن العنف عادة یالذكور مؤھالت الشخصولآلخرین 
او طائفة مجتمعیة كالمثلیین  امرأة .ومن المحتمل ان یكون طفال اولإلیذاءجسدیا او قابلة 

ً  نیة او اإلجتماعیة, او المھاجرین، الذین یبدونجنسیا ,األقلیات الدی لرجل  سھلة أھدافا
غاضب وال یشعر باألمان.السیما وإن ھذه المجموعات في الغالب ال تتلق اي حمایة 

 قانونیة.

ترتكب  ضد المثلیینالعنف ھذه اآللیة التعویضیة لھا دالالت واضحة في ان معظم عملیات 
اعظم  حاالت بفیھا  یمرون في فترة من حیاتھم بواسطة مجموعة من الرجال صغار السن

 .حول قدرتھم على النجاح كذكورعدم الشعور باألمان 

آلیة تعویضیة ذكوریة فردیة ھو القبول الواسع اإلنتشار لھ أن یصبح لعنف ل ما یسمح
السلطة والسطوة.مایجعلھ ممكنا ھو السلطة واإلمتیاز الذان الفات وتأكید خكوسیلة إلدارة ال

أشیاء مضمرة في المعتقدات,الممارسات,البنیة اإلجتماعیة وھى تمتع بھما الرجال ,
 والقانون.

والشعور بإستحقاق اإلمتیاز,  العدیدة ھو نتاج السلطة الذكوریة أشكالھالعنف الذكوري في 
 السلطة. عدم الحصول على لخوف او (واقع) والسماح بأشكال  محددة من العنف ,ا

 ھنالك المزید.  ولكن

 sychic Armour of Manhood  P Theالباء الخامسة:الدرع النفسي للرجولة
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العنف الذكوري ھو أیضا نتیجة لبناء الشخصیة القائمة بصورة تقلیدیة على البعد العاطفي 
,فإن البناء النفسي للرجولة یتخلق في أنا وأیضاً عدد من اآلخرینمن اآلخرین.كما ارتأیت 

والتي عادة ما تكون موسومة بغیاب اآلباء والرجال  بیئات التربیة الطفولیة الباكرة
الرجولة بالغیاب وتبنى  تقنناو على األقل بالبعد العاطفي عنھم.في ھذه الحالة  الناضجین

أكثر فیھا االباء  یكونالتي األبویة على المستوى التخیّلي.لكن حتى في الثقافات 
وھي رفض للخصائص  ،الرجولة بإعتبار انھا رفض لألمومة واألنوثة تقنن,حضوراً 

كما الحظت محلّالت نفسیات نسویات مختلفات,فإن ھذا األمر . المرتبطة بالرعایة والتنشئة
 ع.ودرحلة من الیخلق حواجزا جامدة لألنا او بالمعنى المجازي 

 فقدان القدرة على التعاطفھى  التطور النفسي,المحدّدة والمعقدة من عملیة ھذه النتیجة 
معایشة احتیاجات  اآلخرین ومشاعرھم (اختبار مایشعر  بھ اآلخرین) وعدم القدرة على 

.وبالتالي فإن ایقاع العنف على شخص تشابھ إحتیاجات الشخص نفسھضرورة بإعتبارھا بال
)المرأة التي ضربھا؟نعم یؤلمول:(في الواقع أنھ لم آخر یكون ممكنا.كم مّرة سمعنا رجال یق

األلم الذي یسببھ.كم ب یشعر,لكن جزء من المشكلة انھ قد یكون حقیقة لم ھو یقدم المبررات
باحثا عن مبرر  مرة سمعنا رجال یقول:(أرادت الحصول على الجنس)؟مّرة أخرى قد یكون

ھم مشاعر فدرتھ على قراءة وق لنقص فيل,لكن من المحتمل أن یكون األمر انعكاسا 
 اآلخرین.

 ressure Psychic PMasculinity as aالرجولة كوعاء الطبخ الضاغط  نفسیا 
Cooker 

 الباء السادسة:

إلى داخل من العواطف  عدد تحویل محور حولالعدید من األشكال السائدة للرجولة تت
قد تم ن لغة الرجال العاطفیة ألببساطة  یعود إن ذلك ال  وإعادة توجیھھا الى غضب.الذات 

الشعور على  متھقدراو  مالخاصة بھ ألن أجھزة اإللتقاط العاطفیةأو فى العادة  إخراسھا
ً  مشلولة باآلخرین تم قد من العواطف الطبیعیة  ألن عدداً بشكل ما.ولكن ایضا  مؤقتا
ثقافیة .رغم ان ھذا األمر لھ خصوصیة جائزة خارج النطاق المسموح بھ وغیر إعتبارھا

كبت مشاعر الخوف واأللم.في حقل  في مرحلة باكرة ن بشكل نمطى,االّ اّن الصبیة یتعلمو
م الصبیة ان یتجاھلوا األلم.في المنزل نطلب منھم ان ال یبكوا وان یتصرفوا الریاضة نعلّ 

.(ویجب ان اشدّد على التى ال تظھر الشعور باأللمكالرجال.تحتفي بعض الثقافات بالرجولة 
لصبیة یتعلموا ھذه األشیاء  من أجل البقاء.,لذا من المھم أن النلوم الفرد صبیا كان او أن ا

 ),وإن كنّا نعدّه مسئوال عن أفعالھ.رجال على منشأ سلوكھ الحاضر
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عاطفیا.لكن آلیة التجاوب العاطفي معھا أحداث نتجاوب  بنا لت تمربالطبع كبشر الزا
تمر بمرحلة تنقطع فیھا الدائرة إلطالق العنان لھا , طفة ماالشعور الفعلى بعاالمعتادة من 

لكن مرة اخرى عند الكثیر من الرجال بدرجات مختلفة بین العدید من الرجال. الكھربائیة
یتم تمریرھا الى الغضب  من العواطف عدداً ھي الغضب.والنتیجة ان  المسموح بھاالعاطفة 

ولكن  ),ذلك ال ینطبق على كل الرجال أن.بینما ھذا التمریر لیس حكرا على الرجال (كما 
عند بعض الرجال ,اإلستجابة العنیفة للخوف واألذى وعدم األمان واأللم والرفض 

ً یصح ذلك یصبح على وجھ الخصوص والتصغیرلیس أمرا غیر شائع. شعر  متى ما حا
.فمشاعر كھذي تعلي من عدم األمان لدى الرجال:لو كانت الرجولة بأنھ یفتقد السلطةالفرد 
ة..فإن لم تكن قویا فأنت لست برجل.مّرة أخرى یصیر العنف ھو الوسیلة قوالتحكم وال تعنى

 .آلخرینك ولنفسلرجولتك التي تثبت بھا 

  ast experiencesPالباء السابعة:الخبرات الماضیة

العالم  فى ھذاأكثر سماجة عند بعض الرجال. العدید من الرجال  تجاربكل ھذا یترافق مع 
تضرب فیھا من قبل األب .تربوا وھم یرون السلوك العنیف تجاه كانت األم نشأوا في بیوت 

 لدى بعض الرجال اشمئزاز من العنف ذلك یورث.الناس حیاتھم  بھ عیشیالنساء شيء 
یشعر یورث ذلك اإلثنان معاً فثیرمن الحاالت .في الكردة فعل ُملقنةآخرین یخلق لدى بینما 

 العنف ضد النساء بشعورعمیق باإلشمئزاز من نفسھ ومن سلوكھ. یمارسالرجل الذي 

) في الغالب مبّسطة جدّا.أظھرت الدراسات ان الصبیة والبنات ردة فعل ملقنةلكن عبارة (
سھم.عنف كھذا قد أنف یصبحون عنیفینالذین یتربون على مشاھدة العنف ھم في الغالب 

الشعور  بداءطریقة إلللتعایش مع الظروف المحیطة أو آلیة أو  یكون وسیلة للفت اإلنتباه
الطفولة:أغلب  یتعدى مرحلة .ھذا النمط السلوكيالتعایش مع الظروف المحیطةاستحالة ب

 معاملة إساءة عایشوااّما الرجال الذین انتھوا في برامج (للرجال الذین یستخدمون العنف)
 أنفسھم.المعاملة ھم إساءة  خبرواامھاتھم او 

أنفسھم.في  وقع علیھمالماضیة للعدید من الرجال تحتوي ایضا على العنف الذي  التجارب
ت في التعرض الفتیافرص نصف تماثل الصبیان فرص كون تقافات ,بینما قد ثالعدید من ال

ضعف لفي الغالب  لجسدى قد تصللتعدي ذى طبیعة جنسیة,فإن فرصھم فى تلقى اإلعتداء ا
لیست حكرا على  كما وأنھاثابتة  نتائج ینتج عنھ.مرة اخرى ھذا ال فرص البنات

الصبیة.لكن في بعض الحاالت ھذه الخبرات الشخصیة تثیر مظاھرا عمیقة من اإلرتباك 
تعلم الصبیة انھ من الممكن ایذاء شخص تحبھ.حیث تستطیع نوبة غضب یواإلحباط.حیث 

 ن تتخلص من مشاعر األلم  الغائرة في األعماق.فقط ا
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كذلك ال یبدو لكنھ بین الصبیة ,و القلیل األھمیةكامل من العنف  نمطوفي النھایة ھنالك 
 واإلرھابخبرات القتال  أبدا.الصبیة في العدید من الثقافات یتربوا على للصبى

وتحویلھ إلى داخل  العنفو یتطلب من البعض قبولالبقاء على قید الحیاة , مجردوالوحشیة.
 كسلوك طبیعي. الذات

 انھاء العنف:   

المكثّف,یقترح ان مواجھة العنف الذكوري  مھ بھذا الشكلیحتى مع تقدھذا التحلیل المقدّم 
 واضحة تتمثل فى:تتطلب استجابة 

v  وانھاء القبول الثقافي لذكورةا بنى السلطویة وامتیازاتال وتفكیكمواجھة.
بدأ العنف ,فإنّنا ال نستطیع انھاءه دون یممارسة العنف.إن كان ھنا لواإلجتماعي 

 ةاإلجتماعی األصعدة ة واإلصالحات التى تستھدفیلألنثوالنساء والرجال  تأیید
 .ة والتحوالت التى تتطلبھاوالثقافی ةوالقانونی ةوالسیاسی

v  التي تجلب بنیتھا النفسیة واإلجتماعیة الجندریة  تفكیكإعادة تعریف الرجولة,او
 غضبما تورثھ من ألم واألبویة ھي  فى يالتناقض الداخلمخاطر. ال ھذهمعھا 

.اننا نتجاھل كل ھذا اإلمتیاز والقوةالذى تمنحھ  النوعنصف لخوف وإحباط وعزلة و
نصل ألفھام الرجال یجب أن نؤسس ھذا أن  لخطر. من اجل وھو ما یعرضنا ل

ة لنمطیّ ا على الحب واإلحترام والرأفة مترافقة بتحدّي واضح لسلبیات الذكورة العمل
الرجال الذین سیقومون بھذا العمل والمؤیدون لألنثویة علیھم  ونتائجھا الھدّامة.

التحدّث مع الّرجال اآلخرین كإخوة لھم ولیس كغرباءغیر مستنیرین أو غیر أكفاء 
 لنا.

v التنظیم ل بالتعاون مع النّساء في إعادة تشكیل تنظیم وإشراك الّرجال في العم
,على األخص مؤّسساتنا وعالقاتنا التي نربّي عبرھا األطفال. المجتمعفي  الجندرى

ھذا یتطلّب التركیز على أھّمیة الّرجال كمربّیین وراعین ومشاركین بالكامل في 
 .تربیة أطفالھم بطرق إیجابیّة خالیة من العنف

v لذین یمارسون العنف بطریقة تتحدّى قناعاتھم األبویة وامتیازاتھم العمل مع الّرجال ا
مع  نكون ودودین نألبرأفة وإحترام.النحتاج  وتمد لھم فى نفس الوقت ید المساعدة

ونشعر بفظاعة العوامل التي قادت صبیّا صغیرا لیكبر ویصیر  لنفھمھم ما فعلوه
,سیجد ھؤالء الّرجال حقیقة  رجال یرتكب احیانا أشیاءا سیّئة.عبر ھذا اإلحترام

ستغذّي فقط  .واالّ فإن محاولة الوصول إلیھموبعضھم البعضأنفسھم  لتحدىمساحة 
 تعویضھم التقلیدي. بالنسبة لھمالعنف یشكل أحاسیسھم بعدم األمان كرجال 
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v التي تشرك الرجال والفتیان في  نشطة التعلیمیة المعلنة (كحملة الوشاح األبیض)األ
)ھذا تحدّي ایجابي للرجال 4مواجھة أنفسھم واآلخرین إلنھاء كافّة أشكال العنف .(

 والّرجال اآلخرین. بالنساء والصبیة والفتیات لیعبروا خارجاعن حبّنا ورأفتنا
 تورنتو,كندا 

 م1999أكتوبر
 

 حواشي وإحاالت:
v  )1( ) وتمویل الّرحلة منح البریطانیة).  األطفال إنقذوانّظمت ھذه الورشة بواسطة

من (خدمات التنمیة العالمیة الكندیة ) .مناقشات ورشة كازماندو توجد في كتاب 
).روث ھي  2000روث فایني ھیورد (صخب تحطم اآلنیة الخزفیة) (القادم في 

 المرأة التي حّرضت على اإلجتماعات في كازماندو.
الذكورةوثالوث العنف الذكوري),في مایكل كوفمان,(مابعد مایكل كوفمان,(بناء  )2(

مقاالت بالرجال عن المتعة والسلطة والتغییر,تورنتو: جامعة األبویة):
.اعیدت طباعتھا باإلنجلیزیة في لورا ل.اوتولي وجیسیكا  1985اوكسفورد,طبعة,

 )واقتبست في 1997ر.اسكیفمان,العنف الجندري(نیویورك:جامعة نیویورك.طبعة,
 1997مایكل س.كیمیل ومایكل میسینر أ.میسینر,حیاة الرجال(نیویورك:ماكمیالن,

 1996ق(برلین:ارومنت فیرالق,)في األلمانیة بوستنمانر ,كریتیش مانرفورشون
 .1998 . ):وفي األسبانیة في ھومبروس :بودر,بالسیر , ي كامبیو(سانتو دومینغو)

CIPAF  
 1993لم وحیاة الّرجال(تورنتو:فیكینغ كندا,)مایكل كوفمان, شق الدرع:القوة وا3(

)و(الرجال والنسویة واختبارات السلطة المتناقضة عند الرجال),في  1994وبنجوینو
ھاري برود ومایكل كوفمان,تنظیر الذكورة,(ساوزاند اواكس,س أ:اصدارات 

 Los hombres, el“ تحت عنوان ( ),ترجمت الى األسبانیة 1994سیق,
feminismo y las 

experiencias contradictorias del poder entre los hombres,” 
in Luz G. Arango el. al. eds., Genero e identidad. 
Ensayos sobre lo feminino y lo masculino, (Bogota: 
Tercer Mundo, 1995) and in a revised form, as “Las 
experiences contradictorias del poder entre los hombres,” 
in Teresa Valdes y Jose Olavarria, eds., Masculinidad/es. 
Poder y crisis, Ediciones de las Jujeres No. 23. (Santiago: 
Isis International and FLACSO-Chile, June 1997). 
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