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ذاكرة مشروع "دوِرك"

الى  الجنسين،  بين  للفجوة  العالمي  التقرير  يشير 
بين 142 دول��ة.  م��ن  المرتبة 135  ف��ي  لبنان  ح��ل��ول 
ي��دل ذل��ك على ض��رورة مواصلة العمل إلح��راز تقدم 
الخاصة  القضايا  من  وغيرها  المساواة  مستوى  على 
دور  لتفعيل  "دوِرك"  م��ش��روع  عمد  ل��ذل��ك  بالنساء. 
المرأة: إصالح، دمج، وتعزيز الثقة" إلى اقتراح خطة 
عمل للتطرق إلى هذه المسألة، ودعم المساواة بين 
وبناء  والمحلي،  الوطني  المستويين  على  الجنسين 

قدرات المرأة لتشارك في التغيير.
هذا المشروع أطلقه المجلس الثقافي البريطاني 
األهلية  و"اللجنة  "م���ه���ارات"  مؤسسة  م��ع  بالشراكة 
األوروب��ي.  االتحاد  المرأة" وبدعم من  لمتابعة قضايا 
"دوِرك"  عمل  فريق  م 

ّ
نظ  ،2017 الثاني  كانون  في 

ورش عمل تعريفية في لبنان، لتعريف المجتمعات 
وبعدما  ال��م��ش��روع.  نطاق  على  المناطق  مختلف  ف��ي 
للمشاركة،  الضرورية  المعايير  بلدية   21 استوفت 
نظم فريق عمل "دوِرك" زيارات ميدانية للقاء رؤساء 
على  والعمل  ال��م��ش��روع،  أه���داف  وتوضيح  البلديات 
مجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  حكومية  غ��ي��ر  منظمات  اخ��ت��ي��ار 

مدني تكون شريكة للبلديات في المشروع. 

تدريبات المواطنة الفاعلة
التعّرف على ال��ذات، الحوار مع اآلخر عبر مجموعة 
من أدوات التواصل من أجل دعم التنوع المجتمعي، 
وإيجاد لغة مشتركة ومساحة من التالقي. جميع هذه 
األهداف كانت حاضرة في تدريب المواطنة الفاعلة 
ضمن مشروع "دوِرك"، الذي شارك فيه ما مجموعه 
200 مشارك/ة من خلفيات ثقافية وتربوية متنوعة، 

ومن بينهم 75 في المئة من النساء. 
لبنانية  ف��ي 21 بلدة  ال��ذي أقيم  ال��ت��دري��ب  ساهم 
في التركيز على تعزيز دور المرأة، من خالل الهوية 
ال��ش��خ��ص��ي��ة وال��ج��م��اع��ي��ة، وك��ي��ف��ي��ة خ��ل��ق ح�����وار في 
 إلى معرفة الفرص المتاحة من أجل 

ّ
المجتمع، إضافة

صناعة مبادرات مجتمعية تمس بحاجات األشخاص 
وتحرز تغييرًا إيجابيًا. إذ ساهم التدريب في الخروج 
إلى مبادرات  بمجموعة من االحتياجات تم تحويلها 

ومشاريع ساهمت في تمكين النساء اقتصاديًا.

اللجان النسائية في المناطق
في  نسائية  لجنة  تأسيس 20  ت��م  المقابل،  ف��ي 
المناطق التي ينشط فيها مشروع "دوِرك"، وتتمثل 
ال��م��رأة في الحياة  أهمية ه��ذه اللجان في زي��ادة دور 
المجتمع  مستوى  على  ال��ق��رار  صنع  وعملية  ال��ع��ام��ة 
 إل���ى زي����ادة ال��ص��ل��ة ب��ي��ن السلطات 

ً
ال��م��ح��ل��ي. إض���اف���ة

المحلية )البلديات( والنساء في المجتمعات المحلية.

حددت اللجان النسائية المنشأة االحتياجات في 
مثل  مختلفة  مواضيع  على  تدريبها  وت��م  مجتمعها، 
للتحديات  ح��ل��ول  ووض���ع  الجنسين،  بين  ال��م��س��اواة 
البيئية وكتابة المشاريع، بحيث يكون لهذه اللجان 

النسائية مشاريعها الخاصة في المجتمع.

"المهارات اليدوية" لتمكين النساء 
اقتصاديًا واجتماعيًا

من خالل تحديد الحاجات في تدريبات "المواطنة 
ال��ف��اع��ل��ة"، ت��ّم ال��وص��ول إل��ى مجموعة م��ن ال��م��ب��ادرات 
ق��درات  وب��ن��اء  إل��ى تمكين  التي تهدف  المجتمعية، 
العام.  الشأن  الفّعالة في  المشاركة  أجل  من  النساء 
الجمعيات  إل���ى  منحة   20 "دوِرك"  م��ش��روع  ق���دم  إذ 
لتدريب  المشروع،  يشملها  مناطق  في  تعمل  التي 

السيدات على الحرف اليدوية وريادة األعمال.
طالت ورش العمل التي تنّوعت بين دروس اللغة 
االن��ك��ل��ي��زي��ة، ت��دري��ب��ات ع��ل��ى اس��ت��خ��دام ال��ح��اس��وب، 
يقارب  ما  الفخار  على  الرسم  الطهي،  فن  الخياطة، 
200 س����ي����دة م����ن م��خ��ت��ل��ف ال���م���ن���اط���ق. ل����م ت��ش��م��ل 
التدريبات بناء ق��درات السيدات في هذه المجاالت 
فقط، بل تعّدتها إلى التعرف على كيفية الحصول 
على فرص عمل أو استخدام آليات حديثة لتسويق 

المنتجات التي تتم صناعتها.

التوعية الحساسة للجندر
بالتوعية  "دوِرك"  مشروع  اهتّم  آخ��ر،  على صعيد 
لشبكة  المحلية،  المجتمعات  في  للجندر  الحساسة 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ال��ف��اع��ل��ي��ن، ال���ذي���ن ل��ق��ب��وا ب���"ص��ان��ع��ي 
ش��ؤون  ف��ي  ناشطين  الشبكة  ه��ذه  تضم  التغيير". 
النوع االجتماعي تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، 
لعوا جيدًا على المساواة بين الجنسين واكتسبوا 

ّ
اط

المعلومات العامة عن الجنسين من المشاريع السابقة 
ه��ؤالء  وب��ات��وا  ال��م��رأة.  قضايا  لمتابعة  األهلية  للجنة 
المسائل  يدعمون  مجتمعاتهم،  في  تغيير  وسطاء 
ال��م��ت��ص��ل��ة ب��ال��م��رأة وي���ع���ززون ال���وع���ي إزاءه������ا. وط��ال��ت 
الجلسات التي قاموا بها في مختلف المناطق اللبنانية 

ما يقارب من 4050 شخص. 

اإلعالم الحساس لقضايا الجندر
اعتبر مشروع "دوِرك" أن إش��راك اإلع��الم أساسي 
ال��ش��أن العام.  ال��م��رأة للمشاركة ف��ي  ف��ي تفعيل دور 
 من 

ً
ل����ذل����ك، ت����م ت����دري����ب 40 ص��ح��اف��ي��ًا وص���ح���اف���ي���ة

في  عاملين  صحافيين  الوطنية،  الوكالة  صحافيي 
المناطق وصحافيين عاملين في عدد من المؤسسات 
اإلعالمية، على "اإلع��الم الحساس للجندر".  هدفت 

التدريبات إلى التعرف على مفهوم النوع االجتماعي، 
المساواة  تحقيق  وسبل  الجندري  التمييز  وأشكال 
 إل��ى ال��ت��ع��رف على م��دى تحسس 

ً
ال��ج��ن��دري��ة. إض��اف��ة

اهتمام  وم���دى  ال��ج��ن��دري��ة  للقضايا  اللبناني  اإلع����الم 
الجندري.  التمييز  على  القضاء  ف��ي  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
ك���ذل���ك، س��اه��م��ت ه����ذه ال���ت���دري���ب���ات ف���ي ف��ت��ح ب��اب 
النقاش وتحليل أسباب حضور المرأة بشكل كبير 
في مناصب قيادية في قطاعات مهنية عدة مقابل 
مشاركة خجولة في المؤسسات السياسية. نتج عن 
ت��م نشرها  وم��ق��ال  التدريبات كتابة 40 قصة  ه��ذه 
نيوز"،  "م��ه��ارات  وموقع  الوطنية،  الوكالة  موقع  عبر 

والملحق الورقي الصادر مع جريدة "النهار". 

النشاطات المجتمعية
تضمنت الحملتان اللتان اطلقهما مشروع "دوِرك" 
وق��ان��ون  ل��ل��م��رأة  السياسية  ال��م��ش��ارك��ة  ح��ول تفعيل 
النشاطات  من  مجموعة  الشخصية،  ل��أح��وال  مدني 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. أول ه��ذه  ال��م��ن��اط��ق  ن��ف��ذت ف��ي مختلف 
ال��ن��ش��اط��ات ك��ان��ت ج��ل��س��ة ب��ع��ن��وان "ت��م��ك��ي��ن ال��م��رأة 
اق��ت��ص��ادي��ًا، ال��ط��ري��ق لتمكينها س��ي��اس��ي��ًا". ت��ال ه��ذا 
النشاط جلسة نقاش بين طالب ون��واب في بعلبك 
لمحاربة  التشريعية  والحلول  القاصرات  "زواج  ح��ول 
هذه الظاهرة".  أما النشاط الثالث فأقيم في منطقة 
ال��ض��ن��ي��ة، ال��ت��ي ي��غ��ل��ب عليها ال��ط��اب��ع ال��م��ح��اف��ظ، اذ 
شاركت خمس سيدات تجربتهّن في كسر الصورة 
للمشاركة  باعتباره طريق  العمل  النمطية في مجال 
الفّعالة في الشأن العام.  في حين أّن "التمييز ضد 
المرأة في مجال الرياضة" كان عنوان النشاط الرابع، 
 لكرة 

ً
م��ب��اراة ف��ي منطقة حاصبيا وشهد  ال��ذي أقيم 

وفتيات،  فتيان  م��ن  مختلطين  فريقين  بين  السلة 
إضافة إلى عرض تجربتي بطلة آسيا في الرماية راي 
باسيل، وصاحبة لقب أقوى امرأة عربية سهام قصير. 
ال��ش��ب��اب في  ل���م ي��غ��ف��ل م���ش���روع "دوِرك" ت��وع��ي��ة 
الجامعات على موضوع المشاركة السياسية للمرأة. 
ف��ك��ان ال��ن��ش��اط ال��خ��ام��س جلسة ن��ق��اش ب��ي��ن ط��الب 
ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون 
روك���ز، إض��اف��ة إل��ى النائبين إل��ي��اس حنكش وإي��دي 
أبي اللمع، والناشطة السياسية لوري هايتيان حول 
في  السياسية"  المشاركة  ف��ي  ال��م��رأة  دور  "تفعيل 
جامعة ب��ي��روت ال��ع��رب��ي��ة. ام���ا ال��ن��ش��اط ال��س��ادس فتم 
من  ال��دي��م��ق��راط��ي"  النسائي  "التجمع  م��ع  ب��ال��ش��راك��ة 
خالل االضاءة على مخاطر الزواج المبكر عبر تمكين 
وبناء قدرات مجموعة من السيدات اللواتي تعرضن 
للتزويج المكبر من اجل المساهمة في رفع الوعي في 

مجتمعهن.

مهارات: نعمل 
من أجل عدالة التمثيل

مجال  ف��ي  تأسيسها  منذ  م��ه��ارات  تعمل مؤسسة 
تنمية بيئة اعالمية داعمة لقضايا حقوق االنسان 
وحرية التعبير ولقضايا االصالح االنتخابي ولتأمين 
عدالة تمثيلية على كافة الصعد يلعب االعالم دورا 

مميزا في تحقيقها. 
وق��د عملت "مؤسسة م��ه��ارات" دائما على تشجيع 
دائما  وش��ددن��ا  وم��ت��وازن��ة،  متنوعة  اعالمية  تغطية 
على ان االعتراف بالتنوع هو حفاظ على الهوية وهذا 
حق، أكانت هوية بيولوجية او عرقية او غير ذلك. 
ومن الضرورة ان يعي المجتمع ككل مسؤوليته في 
تحقيق ذلك وان يساهم الرجل والمرأة واالعالم ايضا 

في قراءة الواقع بغية تحسينه.
التمثيلية  وان  العدالة  هو  دائما  ان هدفنا  ويبقى 
يكون لكل مواطن صوت وازن ومسموع أك��ان في 
االنتخابات او في االعالم او في حمالت المناصرة او 
في اي وسيلة مشاركة تساعد على استكمال البناء 

الديمقراطي في لبنان.
ان م���ش���ارك���ة "م���ؤس���س���ة م�����ه�����ارات" ف����ي ن��ش��اط��ات 
الثقافي  "المجلس  مع  بالشراكة  دوِرك"،  مشروع " 
البريطاني" و"اللجنة االهلية لمتابعة قضايا المرأة" 
ب��دع��م م��ن "االت���ح���اد االوروب�������ي"، ه���دف ال���ى تحفيز 
العامة. وقد تركز  الحياة  المشاركة في  المرأة على 
الشريكة  المؤسسات  مع  م��ه��ارات"  عمل "مؤسسة 
في هذا المشروع على بلورة حمالت مناصرة وطنية 
حول قضيتين هما "المشاركة السياسية" و"قانون 
مدني لأحوال الشخصية". كما عملنا في اطار هذا 
لإلعالم  الوطنية  الوكالة  مع  عبر شراكتنا  المشروع 
على تدريب مجموعة من الصحافيين ومن مندوبي 
المناطق على اإلع��الم المتحسس لقضايا الجندرة. 
الصحافيين  م��ن  مجموعة  ت��دري��ب  على  عملنا  كما 
المواطنين والناشطين في بلديات مختلفة طالها 
المشروع بهدف تمكينهم على انتاج محتوى اعالمي، 
التي  التغطية االعالمية االيجابية  يسهم في زيادة 
وننشر  والمعنفة.  الضحية  دائ���رة  من  تخرج المرأة 
هذا الملحق مع جريدة "النهار" كحصيلة للتدريبات 
وي��أت��ي  "دوِرك".  م���ش���روع  نظمها  ال��ت��ي  االع��الم��ي��ة 
والتأييد  الدعم  لحشد  نشاطات  تنظيم  في  عملنا 
على امتداد الوطن، وسط حمالت اعالمية وإعالنية 
ك��ث��ي��رة وم��ت��ع��ددة كلها ت��دع��و ال���ى ت��ع��زي��ز مشاركة 
الجهود  مضاعفة  ملّحًا  ي��ب��دو  اذ  السياسية  ال��م��رأة 
المطالبة  االع��الم��ي��ة  وال��رس��ائ��ل  المناصرة  وح��م��الت 
بتأمين البيئة الداعمة لهذه المشاركة السياسية. 

ال شك ان حمالت المناصرة أسهمت في رفع الوعي 
حول هذه المسألة وخلقت رأيًا عامًا مناصرًا ولكنها 
لم تنتج سوى وعود من جهة الممسكين بمفاصل 
ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ل��ب��ن��ان، وق����د ح����ان ال��وق��ت 
للمساءلة والمحاسبة، كما حان الوقت للمرأة التي 
ان  المهنية من  الميادين  اثبتت نجاحها في كافة 
العامة في  الحياة  المسيطرة على  الذكورية  تكسر 

لبنان.  
رلى مخايل
المديرة التنفيذية - مؤسسة مهارت

كلمة "مهارات"

دوِرك

يصدر هذا الملحق بدعم من االتحاد االوروبي ضمن مشروع "دوِرك" لتفعيل دور المرأة: إصالح، دمج 
وتعزيز ثقة. المحتويات من مسؤولية مشروع "دوِرك"، وال تعكس بأي حال آراء االتحاد االوروبي

اإلخراج:
مي شريم

مشروع "دوِرك"
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 The British Council’s approach
 to women and girls’ gender
equality and empowerment

The British Council’s work on women and girls is based on a holistic approach 
that tackles gender inequalities from a number of perspectives and seeks to 
stimulate action. It recognises that change is needed to increase women and 
girls’ awareness, capacities and abilities to lead their own lives, as well as 
creating opportunities and an enabling environment for empowerment. 
On this basis, the British Council led the implementation of Direct Action for 
Women: Reform, Inclusion and Confidence –DAWRIC, a two-year European 
Union funded project in coordination with the Committee for the Follow-
up on Women Issues and Maharat Foundation. DAWRIC’s main objective is 
to promote gender equality in Lebanon, in the political and decision-making 
realms at both local and national levels, also to reinforce women’s capacity for 
their active involvement in public life to combat women’s poverty in urban 
and rural area.The project has provided opportunities through the creation 
of spaces in which women and girls can grow and thrive. These opportunities 
delivered real change in the lives of women and girls and increased their 
confidence, self-perception and ability to make decisions within their 
communities. 
We have worked with the National Commission for Lebanese Women, )NCLW( 
over the last two years and supported them to grow their strategy to support 
the cause of women’s equality in Lebanon.
DAWRIC empowered women beneficiaries in 21 municipalities in Beirut, 
Mount Lebanon, South, North, Bekaa, and Baalbeck-Hermelto become actors 
of change through the provision of several trainings and workshops that 
tackled different topics, such asgender sensitization, entrepreneurship, media 
and communication, Englishand vocational skills. Some of these activities were 
reflected through small scale funds "Social Action Projects" that respond to the 
needs of women at a community level. These projects contributed to upgrade 
women’s skills to gainfinancial independence, to boost their confidence to lead 
their own lives and alsoto advocate for change at the level of local authorizes.
The British Council collaborates with partners:
to influence policy makers, at the local level such as municipalities and at the 
national levelwith ministries; 
to build and sustain networks to increase women’s political, economic and 
social participation in public life. 
Moreover, the British Council offers different opportunities for women and 
girls through range of programmes and ensures that these interventions 
contribute to more secure, inclusive and prosperous futures for all.
The UK and Lebanon share a commitment to gender equality enshrined in 
international agreements, for example, CEDAW and the British Council is 
pleased to share the UK’s and European experience to ensure that women 
and girls are socially and economically empowered in order to contribute to a 
stable, secure and prosperous society in Lebanon. Women’sactive participation 
in decision making processes and in planning and implementation of 
development programmes is required under UK international development 
legislation and in addition, it is the right thing to do to ensure effective 
development. The newly established cabinet in Lebanon, with the presence 
of four women ministers is a step forward to overcome the obstacles which 
women face.  The commitment of the Prime Minister and senior politicians 
across the political spectrum have shown increased support for women in 
leadership which provides positive role models of men supporting women. 
At the British Council, we look forward to continuing to work with Lebanese 
stakeholders to pursue greater equality between men and women here. 

David Knox
British Council Country Director

 A word by EU Ambassador
 on the occasion of International
 Women's Day

International Women’s 
Day is often seen as a 
day for celebrating or 
congratulating women 
for being women. It really 
should be a day of action 
though, because change 
is needed. What can we 
do jointly to break that 
famous glass ceiling? What 
can you do?
This year has in many 
ways started with some 
encouraging news for 
women’s economic 
empowerment in Lebanon 
and in the region. In 
January, Prime Minister 
Hariri announced 
Lebanon’s commitment 
to a National Action Plan 
on Women’s Economic 
Empowerment. With Raya 

Haffar El Hassan, the Middle East got its first female Minister of Interior 
who has already made clear statements in support of women’s rights. 
There are now four female ministers in the new government. All this 
is good news.
There is though also a lot of "unfinished business" and more needs to 
be done to make sure Lebanese women get to the place they deserve 
in the economy and in political life. 
The fight for a gender equal world is at the very heart of the European 
Union’s work here in Lebanon. One of our priorities is to ensure that 
girls and women are empowered, that their economic and social rights 
are fulfilled, and that there is an enabling environment for their fair 
and active participation in the economy. 
There are clear moral and ethical reasons to promote gender equality in 
all areas of life and to give women and girls the opportunity to develop 
their full potential. We also know that gender equality contributes to 
a stronger and more inclusive economic growth that benefits society as 
a whole. It is frankly speaking "smart economics". 
From the Bekaa to Akkar, from the South to the North, through 
DAWRIC together with our partners the British Council, the Maharat 
Foundation and the Committee for the Follow up on Women issues, 
we have supported capacity building for women entrepreneurs and 
community facilitators and worked with local women’s cooperatives 
and groups from all over Lebanon. We advocated and supported 
initiatives for women’s political participation and helped establish 
women committees inside municipalities as a way to empower women 
at local levels. And lots more! This supplement presents some of the 
stories from this journey. The articles are mostly written by journalists 
who benefited from trainings on gender sensitive reporting, also 
offered by the programme. I hope you will find them interesting!

Christina Lassen
 Ambassador of the European Union
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"دوِرك"... حجر يف املياه الراكدة
رضا حريري

لفترة طويلة تباهى اللبنانيون بسمعة بلدهم كدولة 
ال��ج��وار، خصوصًا فيما  م��ن دول  ت��ح��ّررًا وانفتاحًا  أكثر 
ف��ي ذلك  ك���ان  ال��م��رأة وح��رّي��ات��ه��ا. وإن  ق بحقوق 

ّ
يتعل

الواقع  أّي نظرٍة عابرٍة على  أّن   
ّ

إال الحقيقة،  ش��يٌء من 
وتظهر  السمعة،  ه��ذه  زي��ف  تبّين  الحالي 
مقدار التمييز الذي تتعّرض له النساء في 

المجتمع اللبناني. 
تتفق مسؤولة البرامج في "مهارات"، ليال 
بهنام، مع هذه الرؤية. بالنسبة لها لم يختِف 
ال��م��رأة ف��ي لبنان،  ب��ح��ق  ال��ج��ن��دري  التمييز 
وال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي ه���و س��ي��اس��ات ال��دول��ة 
اللبنانية، تقول إّن "القوانين اللبنانية هي 
الركيزة األساسية للتمييز، وخصوصًا قانون 
األح�����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة". أم���ا م��ن��س��ق م��ش��روع 
البريطاني،  الثقافي  المجلس  في  "دوِرك" 
روي خ�����وري، ف��ي��رى أّن غ��ي��اب االس��ت��ق��الل 
االقتصادي للكثير من النساء سبب رئيسي 
في التمييز اللواتي يعانين منه، ويشير في 
ال��وق��ت نفسه إل���ى ض��ع��ف م��ش��ارك��ة ال��م��رأة 
في الحياة السياسية، ف�"يوجد ست نساٍء 
فقط في البرلمان اللبناني، من أصل 128 
ع���ض���وًا، وه����ي ن��س��ب��ة م���ن ب��ي��ن األدن������ى في 
ال��ع��ال��م". أب����رزت ه���ذه ال��ع��وام��ل إض��اف��ة إل��ى 
جملة م��ن ال��ع��وام��ل األخ����رى ال��ح��اج��ة إلج���راء 
السائد، وتالقى ذلك  الوضع  تغيير ما في 
ب��ض��رورة تحقيق  مع إيمان مؤّسسات ع��ّدة 
ال��م��س��اواة الجندرية ووج���وب إي��ج��اد صوت 
مشروع  المجتمع. هكذا ظهر   شرائح 

ّ
لكل

"دوِرك في أيلول من العام 2016، بالشراكة 
بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤّسسة 
قضايا  لمتابعة  األهلية  واللجنة  "م��ه��ارات" 
المرأة، وبتمويل من االتحاد األوروبي، سعيًا 
وراء تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، عبر 

العمل على الحّد من التمييز ضّدها من جهة، وتكوين 
ت��ك��ّرس ه��ذا  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ي��ن  رأي ع���ام يسعى لتغيير 

التمييز من جهة أخرى.

أنشطة متنّوعة
الماضيين أقامت حملة "دوِرك"  العامين  على امتداد 

المناطق  مختلف  ف��ي  وم��ت��ن��ّوع��ة  م��ت��ع��ّددة  ن��ش��اط��ات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، م��ن ال��ج��ن��وب إل���ى ال��ب��ق��اع وال��ش��م��ال، م���رورًا 
شملتها  التي  التدريبات  وتنّوعت  والشوف.  ببيروت 
وتثقيفية.  مهنية  ج��وان��ب  ��ت 

ّ
وغ��ط النشاطات،  ه��ذه 

ال��ل��غ��ة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة،  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي��ة  أق��ي��م��ت دورات 
والكومبيوتر، وأيضًا على الطبخ والخياطة والمايك - 
آب. بجانب ذلك نظمت ورش عمل متعّددة 
ل���ل���ت���دري���ب ع���ل���ى ري�������ادة األع�����م�����ال، وال��ب��ح��ث 
التشاركي وكيفية القيام بحمالت مناصرة. 

طريق طويل للتغيير
بطبيعة الحال، لم يكن الطريق مفروشًا 
ال��م��ش��روع، إذ  أم���ام العاملين ف��ي  ب��ال��ورود 
الجلسات  خالل  كثيرة  عقبات  واجهتهم 
ذل��ك  أّن  خ�����وري  روي  ي����رى  واألن���ش���ط���ة. 
للمجتمع.  البطريركية  البنية  إل��ى  يعود 
وم����ث����ااًل ع��ل��ى ذل�����ك، ي���ق���ّدم م���ا ج����رى ف��ي 
بيروت،  في  أقيمت  التي  العمل  ورش��ات 
إذ ي��ق��ول إّن "ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ن��س��اء أب��دت 
رغ��ب��ت��ه��ن ف���ي ال���م���ش���ارك���ة، ل���ك���ن، بسبب 
ع����دم ت��ق��ب��ل ع��ائ��الت��ه��ن ل��ف��ك��رة ب��ق��ائ��ه��ن 
وحدهن في بيروت، اضطررن لالعتذار". 
ت��واف��ق ب��ه��ن��ام ع��ل��ى ذل���ك، وت��ش��ي��ر إل��ى ما 
البرلمان  ف��ي  نائبة  استضافة  عند  ج��رى 
المناطق، حيث  إحدى  أقيم في  لقاٍء  في 
ي 

ّ
تمحورت الجلسة حول العالقة بين تول

إلى  وبين وصولها  البلدية  رئاسة  والدها 
النيابي.  المجلس 

المجتمع  يتقّبل  ل��م  لبهنام  وبالنسبة 
ب��ع��د وص����ول ال��ن��س��اء إل���ى م���راك���ز ق��ي��ادي��ة 

الخاصة. بمؤّهالتهن 
ه ال وجود 

ّ
يدرك القائمون على "دوِرك" أن

 سحري وأّن األمور لن تتغّير "بكبسة زر"، 
ّ

لحل
وهو فعليًا حجرًا في المياه الراكدة، وبابًا لطرح 

األسئلة.

حسين مهدي

النيابي  المجلس  ف��ي  مقاعد  على  نساء حصلن  س��ّت 
اللبناني، بعضهن جئن بالوراثة السياسية، وبعضهن 
أتين بدعم من كتلهّن النيابية، ونائبة واحدة مستقلة. 
ب���122 مقعدًا للرجال، لكنه  ستة، رق��م ضئيل مقارنة 
يجّسد واقع التحديات التي تواجهها المرأة اللبنانية في 
وصولها لمراكز صنع القرار. واقع النساء في المجلس 
في  واقعها  على  ينسحب  السياسية  والحياة  النيابي 
الحياة االقتصادية واالجتماعية. وألن للمرأة دوٌر في 
ا 

ً
استحصالها على حقوقها، كان مشروع"دوِرك" منطلق

العامة، فما  الحياة  اللبنانية في  المرأة  لتفعيل مكانة 
هو "دوِرك" وكيف تلعب "دورها" في تمكين النساء؟

األط���راف  بين  الجهود  ه��و تضافر  "دوِرك"،  م��ّي��ز  م��ا 
المشاركة فيه، وإشراك البلديات ومنظمات المجتمع 
ذي المشروع من 

ّ
المدني في العمل. التفاعل بين منف

جهة، واألطراف المؤثرة في المجتمع  من جهة أخرى، 
ي��أت��ي وف���ق ع���دة م��س��ت��وي��ات أب���رزه���ا: ت��ع��زي��ز منصات 
القرار عبر لجان مساواة بين  المرأة في صنع  مشاركة 

الجنسين، تحسين المهارات والمعرفة والثقة بالنساء 
للسماح لهن بالترشح لالنتخابات، وبناء دعم مجتمعي 
السياسية  ال��م��ش��ارك��ة  ل���زي���ادة تشجيع  األج���ل  ط��وي��ل 
السلطة  وزي��ادة مساهماتها في استراتيجيات  للمرأة 
"دوِرك"  فعمل  الشعبي،  المستوى  على  أم��ا  المحلية. 
للمرأة، ومساندة وسائل  النمطية  الصورة  على كسر 
اإلع���الم لها ف��ي ه��ذه المهمة، م��ن خ��الل رف��ع مستوى 

الوعي لدى الصحفيين والصحفيات. 
صّبت جهود هذا المشروع في وضع بنية أساسية 
لدعم النساء، تتألف من منظمات ذات مهارات تكون 
أق����در ع��ل��ى ال��ن��ه��وض ب��ح��ق��وق ال���م���رأة م��ن خ���الل زي���ادة 

المشاركة في الحياة العامة.
تداخلت في المشروع بعض النشاطات فيما بينها 
على مستوى النتائج المتوقعة في المنظورين القريب 
والبعيد، واندرجت جميعها تحت األثرين المنشودين 
تلعب  وجعلها  ال���م���رأة،  "تمكين  أواًل،  ال��م��ش��روع:  م��ن 
دورًا فعااًل في الحياة السياسية واإلقتصادية"، وثانيًا 
"ق��ض��ي��ة ال��م��س��اواة ال��ج��ن��دري��ة ف��ي اإلع����الم والسلطات 
المحلية وتحالفات المجتمع المدني". وإذا كان هذان 

ال��ع��ن��وان��ان ي��ش��ّب��ع��ان ال��ح��اج��ة إل���ى ال��ت��غ��ي��ي��ر وال��ت��ط��وي��ر 
للمساواة والحقوق  ال��واع��ي  اإلع��الم  ف��إّن  المجتمع،  في 
مختلف  يجمع  كبيرة  قضية  هو  جندريًا  والمتحسس 
األطراف المعنية بهذه القضايا وتأثيراتها المختلفة. 

الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  إل��ى  "دوِرك"  سعى 
ع��ب��ر ت��ح��ال��ف ال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي واإلع��������الم، م���ن خ��الل 
)ح��وال��ي 120  ال��م��دن��ي  المجتمع  ع��ن  ممثلين  ت��دري��ب 
متدرب ومتدربة( على بناء التعاون والمناصرة لتعزيز 
مهارات التواصل والمناصرة لدى مؤسسات المجتمع 
 إلى تدريب المؤسسات غير الحكومية 

ً
المدني. إضافة

الشريكة على أسلوب البحث العلمي عبر إقامة حمالت 
وهو  العامة.  الحياة  في  ال��م��رأة  مشاركة  لدعم  مناصرة 
د دعوات أقوى للمجتمع المدني على 

ّ
األمر الذي سيول

صعيد المساواة بين الجنسين، ودور المرأة في الحياة 
العامة، كما تعزيز وسائل اإلعالم للصورة اإليجابية عن 
دور المرأة وقيادتها في المجاالت العامة. فكان ذلك 
باإلضافة إلى دراستين أعّدهما الشركاء في المشروع 
عن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وألن التغيير 
هو عملية تراكمية، يأتي "دوِرك" ليشّبك مع األطراف 
المؤثرة، من سلطات محلية، إلى إعالم فمجتمع مدني، 
 تحالف ه��ذه ال��ق��وى ي��دف��ع نحو م��م��ارس��ة ك��ل ذي 

َّ
ع��ل

"دوٍر" دوره، في دولة ال�122 رجال، وست نساء!

"صّناع التغيير"
المرأة:  دور  لتفعيل  "دوِرك"  مشروع  يندرج 
إصالح دمج وتعزيز الثقة في جملة المشاريع 
بحقوق  وخ��اص��ة  النساء  بقضايا  اعتنت  التي 

النساء، ودورهن في الحياة العامة.
ل��ك��ن��ه ي��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه��ا ف���ي م���ا اع����ده م��ق��ارب��ة 
ج���دي���دة ت���ح���اول ان ت��ب��ن��ي ق���واع���د ال��ت��واص��ل 
اي  المحلية  وال��س��ل��ط��ات  المجتمع  اف���راد  بين 

البلديات.
عملت اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة 
منذ تأسيسها اي سنة 1996 اي بعد مؤتمر 
بكين على تعزيز الوعي بأهمية مشاركة المرأة 
في صنع القرار العام، وقد شكلت مع الهيئة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���ش���ؤون ال���م���رأة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مساحة 
ت��ش��ارك��ي��ة ان��ت��ج��ت االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
االول����ى، وكثير م��ن ال���دراس���ات ال��ت��ي سلطت 

الضوء على التمييز الممارس ضد المرأة.
م��ت��ك��ام��اًل  م��ش��روع��ًا  ك����ان  "دوِرك"  م���ش���روع 
ق��درات  تنمية  ح��ول كيفية  أقسامه  تتمحور 
النساء عبر انتاج دراسات معمقة )بين مشاركة 
المرأة وحقوقها: قضايا وإشكاليات( وكذلك 
"ق���وان���ي���ن األح������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة" ال��ت��ي يتفق 
الجميع على انها من االسباب الجوهرية اذا لم 
تكن اولها في تأثيرها على حياة النساء وفي 
التدريب  ك��ان  وق��د  عليهن.  العنف  م��م��ارس��ة 
حول المواطنة الفاعلة اول الغيث في تعريف 
النساء على حقوقهن االجتماعية والسياسية.
تراكم  عملية  التدريب هو في  ه��ذا  أهمية 
ال��م��ع��ارف، ف��ق��د ك���ان للجنة األه��ل��ي��ة لمتابعة 
قضايا المرأة تجربة ناجحة في مشاريع سابقة 
انتجت شبابًا وشابات التزموا ووقعوا من اجل 

ان يكونوا / يكن صناعًا للتغيير. 
وأهمية هذا الموضوع هو في المتابعة التي 
"دوِرك"  م��ش��روع  ف��ي  االهلية  اللجنة  انجزتها 
ال��ذي قامت به  ال��رائ��ع  مستفيدين من العمل 
مجموعات صناع التغيير لقاءات في الجامعات 
ف���ي ال��ب��ل��دي��ات وال��ج��م��ع��ي��ات ال��م��ح��ل��ي��ة واج����راء 
ح��وارات مع اعضاء المجتمع حول معنى النوع 
االج��ت��م��اع��ي/ ال��ج��ن��در واه��م��ي��ت��ه ف���ي تحقيق 
المساواة بين الرجل وال��م��رأة وق��د وص��ل عدد 

الذين تواصلنا معهم الى 450 فردًا. 
لكن الجديد في هذا المشروع هو تشكيل 
التي  اللجان  ه��ذه  المحلية،  النسائية  اللجان 
ح����ددت اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا وت���م ت��دري��ب��ه��ا بحسب 

احتياجاتها.
اللجان  ه���ذه  تصبح  ان  ال���ى  نطمح  ون��ح��ن 
عملنا  م��ا  وه���ذا  ومستقلة  منتخبة  جمعيات 
عليه ف��ي ال��م��ش��اري��ع االن��ت��اج��ي��ة ال��ت��ي قدمتها 
هذه اللجان. ومع ان اكثرها كانت في مساحة 
االقتصاد المنزلي، اال ان دخول النساء سوق 
لتحسين مشاركة  اس��اس��ي  ه��و عنصر  العمل 
ال��م��رأة ف��ي صنع ال��ق��رار، وه��و اح��د اه��م ادوات 

االستقالل االقتصادي.
ن��س��ت��ط��ي��ع ان ن���ك���ت���ب ال���ك���ث���ي���ر ع�����ن ه���ذا 
المشروع، وانا ارى كما نعلم ان متابعته هي امر 

في غاية االهمية.

الدكتورة فهمية شرف الدين
رئيسة اللجنة األهلية 
لمتابعة قضايا المرأة

دوِرك

"دوِرك" يف بلد الـ122 رجالً  وست نساء!
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إيلده الغصين

 13 وص��ول  ال��ي��وم  إل��ى  اللبنانية  الجمهورية  سّجلت 
أكثر  ف��ي  ف��از  م��ن  بينهّن  البرلمان،  إل��ى س��ّدة  نائبة 
من دورة نيابّية. على مّر تاريخ البرلمان اللبناني، 13 
نائبة فقط! في بلد التعّدد والحرّيات، يستحق هذا 
النواب  بعدد  مقارنته  أردن��ا  إذا  عنده  ف 

ّ
التوق الرقم 

إذا كان  الحال  نيابّية واح���دة. فكيف  ل��دورة  ال����128 
ال����دورات  ل��ع��ش��رات  ال��ع��دد 13 ه��و نتيجة ت��راك��م��ّي��ة 
في  اللبنانية  المرأة   

ّ
ح��ق إق��رار  تلت  التي  االنتخابّية 

الماضي؟  ال��ق��رن  منتصف  منذ  ��ح 
ّ

وال��ت��رش االن��ت��خ��اب 
ال�75 المتشكلة منذ عام 1942،  أما في الحكومات 
لمرة  مت حقائب وزاري���ة 

ّ
ف��إن 8 وج��وه نسائية تسل

أو أكثر.
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���رق���م غ��ي��ر ال��م��س��ب��وق ف���ي ع��دد 
ال��م��رش��ح��ات إل���ى االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ّي��ة ل��ع��ام 2018، 
المرشحات  إاّل أن نسبة فوز  الذي رافقه،  والتهليل 
حة 

ّ
عات. من أصل 86 مرش

ّ
التوق لم تكن على قدر 

وصلت إلى اللوائح االنتخابية )14 بالمئة من العدد 
لتبلغ  ��ح��ات 

ّ
م��رش ف���ازت س��ّت  حين( 

ّ
للمرش اإلج��م��ال��ي 

نسبة فوز النساء 7 بالمئة. في انخفاض عن النسبة 
حينها  بلغت  إذ   2009 ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات  ف��ي  نفسها 
أص��ل 13  أرب��ع نساء من  أي  بالمئة  الفوز 33  نسبة 

حة. 
ّ

مرش
في  النيابّية  االنتخابات  تنجح  لم  المحّصلة،  في 
كسر هيمنة الذكور على المجلس النيابي والوصول 
إل����ى م���ش���ارك���ة م��ت��ك��اف��ئ��ة ت��ح��ك��م��ه��ا ال���م���س���اواة بين 
الجنسين. لكّنها أدخلت إلى الندوة البرلمانية أربعة 
وجوه نيابّية جديدة هّن النائبات روال الطبش وبوال 
الدين.  عّز  عناية  والوزيرة  جمالي  وديما  يعقوبيان 
أربعة ف��ائ��زات غير وري��ث��ات س��واء ك��ّن مستقالت أو 
النساء  السائد في وص��ول  العرف  بعكس  حزبّيات، 
بحكم التوريث السياسي إلى البرلمان. هكذا، وصل 

عدد النساء اللواتي دخلن البرلمان إلى 13 امرأة منذ 
عام 1963 تاريخ دخول أول امرأة إلى البرلمان.

اإلعالم: تهميش مطلق
في البحث عن أسباب تغييب المرأة أو انكفائها 
ب���إرادت���ه���ا ع���ن ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��س��ي��اس��ة وال��ق��ي��ادة 
وال���ع���م���ل ال���ح���زب���ي، ت���أت���ي ال���ت���ش���ري���ع���ات ال��ق��ان��ون��ّي��ة 
غ��ي��ر ال��م��س��ان��دة ف���ي ص��ل��ب ال��م��ع��وق��ات، إض���اف���ة إل��ى 
ال����م����وروث����ات االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ت��ن��م��ي��ط االج��ت��م��اع��ي 
الجنسين. لكال  سلفًا  ال��م��ح��ّددة  الجندرية   واألدوار 

م��ع��ّوق��ات ق��ان��ون��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وإع��الم��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة.  
بنسب حضور  ال��ن��س��اء حظين  أّن  األرق�����ام،  ف��ت��وض��ح 
ل���دى 6 صحف  بالمئة  ب��ي��ن 5 و7  إع��الم��ي "ت���ت���راوح 
آذار   6 ب��ي��ن  محلّية  تلفزيونية  ق��ن��وات  و8  لبنانية 
2018 و6 أي���ار ي��وم ب��دء االن��ت��خ��اب��ات"، وف��ق دراس��ة 
رص���د أع��دت��ه��ا م��ؤس��س��ة "م���ه���ارات" ب��ع��ن��وان "ال��م��رأة 
ع���ام 2018:  ل��ب��ن��ان  ف��ي  التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي 
الحملة االنتخابية من منظور  رص��د اإلع��الم في فترة 

جندري".
للمرأة  ش"  "المهمِّ اإلع��الم��ي  التعاطي  يقتصر  ال 
ع��ل��ى ن��س��ب ح��ض��وره��ا ف��ي ال��ت��غ��ط��ي��ات، ب��ل ي��ت��ع��ّداه 

المرشحات.  على  ��رح��ت 
ُ
ط التي  األسئلة  نوعية  إل��ى 

"ص����ّرح����ت ال���م���رش���ح���ات أن األس���ئ���ل���ة ال���ت���ي وج��ه��ه��ا 
موازنة  ح��ول  دارت  االنتخابات  خ��الل  إليهّن  اإلع���الم 
ال��م��س��ؤول��ي��ات األس���رّي���ة م��ع االن��ت��خ��اب��ات وح����ول آراء 
نفسها،  ال��دراس��ة  بحسب  ترشحهّن"  ع��ن  أزواج��ه��ّن 
ب����داًل م��ن س��ؤال��ه��ّن ع��ن ت��وّج��ه��ات��ه��ن ال��س��ي��اس��ّي��ة أو 
إل���ى خالصة  ��ح��ات يحيل 

ّ
ال��م��رش ب��رام��ج��ه��ّن. ت��ص��ري��ح 

م��ف��اده��ا أن "اإلع����الم ل��م ي��ع��رض ال��ن��س��اء كمرشحات 
قوّيات بديالت عن الرجال". 

أرقام صادمة
ال ي��م��ك��ن تحميل اإلع����الم وح����ده م��س��ؤول��ي��ة إب���راز 
ال���م���رأة ك��ش��ري��ك��ة أس��اس��ي��ة ف���ي ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي، 
خصوصًا في الفترات االنتخابّية وظروف التغطيات 
ال��م��راف��ق��ة ل��ه��ا. ف��م��اذا ع��ن ال��ت��غ��ط��ي��ات "خ����ارج ال��زم��ن 
إلى  بالنظر  ك��ث��ي��رًا.  ال��وض��ع  االن��ت��خ��اب��ي"؟ ال يختلف 
مساهمة اإلعالم في صناعة "نجومه"، بمفهوم إدغار 
موران للكلمة، وتأثيره في إبراز الشخصيات القابلة 
ل��م يبّين  م م��راك��ز قيادّية الح��ق��ة، ف��إن اإلع���الم 

ّ
لتسل

حتى في الفترات غير االنتخابّية نهجًا مغايرًا للتأثير 
ف���ي ال�����رأي ال���ع���ام. ف��ب��ل��غ��ت م��ش��ارك��ة ال���م���رأة ال��خ��ب��ي��رة 

وظهورها في البرامج الحوارية السياسية األبرز )في 
7 محطات تلفزيونية( "نسبة 2 بالمئة" فقط، في 
البرامج  ل�"مهارات" عام 2015 بعنوان "رصد  دراس��ة 
أخرى  التلفزيونية". في دراسة  للمحطات  الحوارّية 
في العام نفسه أكثر تفصيلية تناولت "المرأة في 
السياسّية"، شّكلت نسبة  والحوارات  األخبار  برامج 
بينهّن  كان  الضيوف،  مجموع  من  بالمئة   9 النساء 
متحدثات عن تجارب شخصية. فتشير هذه األرقام 
ب��ي��ن الجنسين  بشكل واض���ح إل���ى غ��ي��اب ال��م��س��اواة 
في  الخبيرات  النساء  وتغييب  الضيوف،  توزيع  في 
أما  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  الشؤون 
في التقارير اإلخبارية فمن أصل "مئة تقرير إخباري 
في العينة المرصودة تبّين أن 7 تقارير فقط كان 
موضوعها المرأة، لكنها تناولت مواضيع عن استغالل 
والعنف  تجاههن  والعنصرية  األجنبيات  العامالت 
ضد ال��م��رأة...". األم��ر ال��ذي يرّسخ الصورة النمطية 
حيال المرأة ودوره��ا مقابل صورة الرجل الخبير في 
السياسة والقيادة والتأثير. ناهيك عن التنّمر الذي 
والسياسّيات  واإلعالمّيات  الضيفات –  له  تتعّرض 
التواصل في كثير  أو على مواقع  - خ��الل ظهورهّن 

من األحيان.

وسائل  ف��ي  ال��ن��س��اء  تمثيل  ضعف  يقتصر  ال 
أن "تمثيل  لبنان وح��ده، حيث  اإلع��الم على 
��م��س ال��خ��ب��راء ال��ذي��ن 

ُ
ال��ن��س��اء يقتصر ع��ل��ى خ

ت���ج���رى م��ع��ه��م م���ق���اب���الت ص��ح��اف��ي��ة" بحسب 
العالمّية  االت��ج��اه��ات  ع��ن  اليونيسكو  تقرير 
لعام  اإلع��الم  وسائل  وتطوير  التعبير  لحرية 

.2018-2017

ف���ي ت��غ��ط��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة خ����الل أي���ار 
ال���م���رأة في  ن��س��ب��ة ح���ض���ور  "ت����راوح����ت   ،2016
اإلع����الم ب��ي��ن 10 و11 ب��ال��م��ئ��ة" ب��ح��س��ب دراس���ة 
أع���ّدت���ه���ا "م����ه����ارات" ع���ن "ح���ض���ور ال���م���رأة في 
ع��دد  ب��ل��دي��ات 2016".   - االن��ت��خ��اب��ي  اإلع�����الم 
حات بلغ نحو 7 بالمئة من إجمالي عدد 

ّ
المرش

من  بالمئة  ب����5.4  ال��ن��س��اء  وف���ازت  المرشحين، 
المقاعد البلدية.

تمثيل النساء عالميًا: 
ُخمس الخبراء الضيوف

حّصة المرأة في تغطية االنتخابات البلدّية: 
11 بالمئة!

مشاركة النساء يف الحياة السياسّية يف لبنان: درب املساواة طويل!

النساء حظين بنسب حضور 
إعالمي تراوح بين 5 و7 بالمئة 

من مجل التغطيات

لم يحقق النضال النسائي 
تقدمًا ملموسًا في المناصب 

التمثيلية السياسية

المشاركة السياسية

في البرلمان أربع فائزات غير 
وريثات سواء كّن مستقالت 

أو حزبّيات

دوِرك
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جنى الدهيبي

ف النقاشات مؤخرًا، حول القضايا النسائّية في 
ّ
تتكث

لمناهضة  عطى 
ُ
ت األول��وي��ة  كانت  وإذا  أبعادها.  شّتى 

العنف ضّد النساء والفتيات، ال بّد لهذه األولوية أن 
ال��م��رأة في  ب��ن��ض��اٍل م���واٍز يسعى لترسيخ دور  ��ق��ت��رن 

ُ
ت

ُعقر دار  السياسية،  الحياة  العام، ال سيما في  الشأن 
بترسيخ  الكفيلة وحدها  والقوانين،  القرارات  صناعة 
هذا ال��دور. وقد يبدو الحديث عن مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية، في إطار الكالم المعسول فحسب، 
 ال��م��ع��وق��ات وال��ع��ق��ب��ات ال��ك��ب��ي��رة، ال��ت��ي تحول 

ّ
ف��ي ظ���ل

النتائج  أردن��ا االنطالق من  المشاركة. وإذا  دون ه��ذه 
النيابية  االنتخابات  في  اللبنانّية  المرأة  أحرزتها  التي 
األخيرة، في أيار 2018، نجد أّن دخول وجوه نسائّية 
المرشحات  عدد  أبقى  اللبناني،  البرلمان  إلى  جديدة 
ا، حيث لم يتعدَّ 6 مرشحات من   ج��ّدً

ً
الفائزات ضئيال

أصل 86 مرشحة. ما يعني حسابيًا، أّن زيادة مقعدين 
ف��ي المجلس ال���ذي أص��ب��ح��ت ت��ش��غ��ره 6 س��ي��دات من 
النساء  تمثيل  نسبة  فيه  ت��ك��ون  م��ق��ع��ًدا،  أص��ل 128 
ترتقي  ال  نسبة خجولة وضعيفة،  وه��ي  بالمئة،   4,6
لمستوى التفعيل الحقيقي لمشاركة المرأة في الحياة 

السياسية.
يشهد العالم، عمومًا، حراكًا نسائيًا وحقوقيًا يعبر 
العربية من  وال����دول ش��رق��ًا وغ��رب��ًا، والمنطقة  ال��ق��ارات 
ارت��ف��اع  رغ��م  الصغير،  البلد  ه��ذا  ل��ك��ّن  ل��ب��ن��ان.  ضمنها 
 مع أشقائه من الدول العربية، لم 

ً
سقف حرياته مقارنة

يحقق النضال النسائي فيه تقدمًا ملحوظًا وملموسًا 
في المناصب التمثيلية داخل المؤسسات السياسية. 
وال��ح��ال ه��ي نفسها ف��ي األح���زاب وال��ن��ق��اب��ات، حيث ال 
يزال التمثيل الفعلي للنساء فقيرًا من جهة، وكذلك 

المطالبة بحقوقها ومصالحها من جهة أخرى. 

ثقة النساء بالنساء
تنطلق اإلعالمية جمانة حداد من تجربتها في خوض 
غمار الترشح لالنتخابات النيابية، التي لم تستطع من 
الطويلة  السجاالت  رغم  البرلمان،  اعتالء س��ّدة  خاللها 

عن تزوير في النتائج ضّدها.
ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ت��ح��ّد م��ن م��ش��ارك��ة ال��م��رأة ف��ي الحياة 
من  انطالقًا  ح���داد.  وف��ق  وكثيرة،  متنوعة  السياسية 
نفسها  تثبت  أن  استطاعت  نسائية،  ن��م��اذج  غ��ي��اب 
في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية. ف�"السياسة في 
الفكرة، تعود  الرجال فقط". وه��ذه  لبنان، هي مجال 
عن  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  ال��ع��ام��ة  المجتمعية  للثقافة  ج��ذوره��ا 
التي تظهر في تفاصيل صغيرة  ال��م��رأة،  نمطية دور 

ال تحصى.
كّنا ص��غ��ارًا، كان  "منذ  تجربتها،  ح��داد بسرد  تبدأ 
ال���رج���ال".  ال��س��ي��اس��ة ش��غ��ل  أّن  ع��ل��ى مسامعنا  ي���ت���رّدد 
وأثناء اللقاءات بين العائالت واألصدقاء، "كان الرجال 
)وما زالوا( يتحدثون في السياسة". أّما المرأة، فتظنُّ 
ن��ف��س��ه��ا غ��ي��ر م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ن��ق��اش، وت��ن��ش��غ��ل ب��ال��ح��دي��ث 
تعزيز  في  وتساهم  المنزلية.  وشؤونها  يومياتها  عن 
المرأة،  عليها  ترّبت  التي  األساليب  المشهدية،  ه��ذه 
 كفاءة من الرجل، وأّن دوره��ا النمطي 

ّ
"باعتبارها أق��ل

حدوده المنزل، مع زوجها وأطفالها وأهلها".
تعتبر  نسائية،  استثناءات  وج��ود  من  الرغم  وعلى 
 عامة، وهي ال تتجاوز 

ً
ها لم ترتِق لكونها حالة

ّ
حداد أن

المفاهيم  ب��ه��ذه  م��ق��ّي��دة  ال���م���رأة  ب��ال��م��ئ��ة، "ألّن  ال���� 10 
المجتمعية، التي تحكم نظرتها لنفسها، وهنا األسوأ". 

هذا األمر، ساهم بتوسيع فكرة عدم ثقة المرأة بنفسها 
وعدم ثقتها بالمرأة في السياسة. فتقول حداد: "ثمة 
احصاءات أظهرت أّن النساء في االنتخابات األخيرة لم 
 

َ
تلق لم  المرشحة  ال��م��رأة  أّن  يعني  ما  للنساء،  تصّوت 
ال��ل��وات��ي ال ي��ث��ق معظمهن  ب��ن��ات جنسها،  ال��دع��م م��ن 
بقدرات المرأة في السياسة. كما لم نجد غضبًا نسائيًا 
ال��ن��س��اء في  م��ش��ارك��ة  ب��ع��دم تهميش  شعبيًا، يطالب 
ال��س��ي��اس��ة، ل���ذا ل��م ي��ّت��خ��ذن ق����رارًا ب��ال��ت��ص��وي��ت للنساء 
المرشحات، وإلعتبارات أخرى محكومة بخيارات العائلة 

االنتخابية".

منظومة ذكورية
ت���ض���ع ح�������داد ال���م���س���ؤول���ي���ة ع���ل���ى ع����ات����ق األح�������زاب 
اتخاذ  ع��ن  ال��م��س��ؤول��ة  ل��ب��ن��ان،  ف��ي  الكبيرة  السياسية 
القرارات وصناعتها، وهي بمعظمها أحزاب بطريركية. 
ف�"هذه األح��زاب، سبق أن رفضت الموافقة على إقرار 
قانون الكوتا النسائية، بحجة أّن المرأة ليست بحاجة 
��ه ن��وع من التربيت على 

ّ
لكوتا، وه��و مطلب معيب ألن

ال��ك��ت��ف". وح��ي��ن ج��اء االستحقاق االن��ت��خ��اب��ي، ل��م نجد 
 

ّ
نساًء على اللوائح االنتخابية لمعظم هذه األحزاب، إال

ا.  فاقتصر ترشيح النساء على مبدأ  بنسبٍة ضئيلة جّدً
"ملء الفراغ"، "ووضعتهن األحزاب في مقاعد يدركون 
ا ع��دم قدرتهّن على خرقها، من أج��ل ذّر الرماد 

ً
مسبق

في العيون فقط". وفي السياق نفسه، تربط المحامية 
دياال شحادة األمر بنظام الطوائف في لبنان، وبطريقة 
التعاطي مع األديان التي هي بطبيعتها ذكورية تضع 
المرأة والرجل في مستويين غير نّديين. وألّن ثقافة 
بمعزل  بالطوائف،  االلتصاق  ح��ّد  مرتبطة  اللبنانيين 
 فرد، اندمج الجميع في هذه التركيبة 

ّ
عن طائفة كل

الطائفية، وتبادلوا الثقافات، "التي من خاللها ُينظر 
السياسية،  القيادة  على  ق���ادرة  غير  ها 

ّ
أن على  للمرأة 

ها ليسْت إمامًا أو ولّية".
ّ
ألن

للمرأة  السياسية  المشاركة  تتمحور  المقابل،  في 
وف��ق شحادة، بشكل أساسي  السياسية،  الحياة  في 
حول الرجل. ف�"وصول معظم النساء إلى البرلمان، على 

تهن، كان عن طريق رجال. إّما ألنهن أرامل أو زوجات 
ّ
قل

عليهن،  محسوبين  وش��ه��داء  لسياسيين  أخ����وات  أو 
وهي مشاركة ليست أصيلة للمرأة بصورة مستقلة عن 

الرجل".

القانون واألحوال الشخصّية
عمليًا، ال ينفصل مسار تمكين النساء سياسيًا عن 
األول،  ف��ي  المضي  ك��أّن  الشخصّية.  األح���وال  قوانين 
يحتاج إصالح الثاني، الرتباطه الوثيق بوضع المرأة على 
مختلف الصعد، والذي يبدأ من مناهضة العنف ضّدها. 
لذا، نجد أّن كثيرات من النساء الحقوقيات واللواتي 
 
ً
حماسة يبدين  السياسي،  المعترك  لدخول  يناضلن 
الموجودة  الشخصية  األح���وال  قوانين  لتغيير  كبيرة 
بين أيدي رجال الدين، التي تملي حقوق النساء في 

الزواج والطالق واإلرث وحضانة األطفال. 
وفيما يخّص قانون الكوتا الجندرية، نجد أن معظم 
األحزاب والسياسيين يستهجنون مبدأها، تحت حجة 
أّن على النساَء إثبات جدارتهن في السياسة عفوًا ال 
العام  في  اقترح  ال��ذي  الجندرية  الكوتا  ونظام  قسرًا. 
2006، قبل أن يدخل في سباته العميق، ينّص على 
حجز 30 في المئة من اللوائح االنتخابية )ال المقاعد 
النيابية( للنساء، و20 في المئة من مقاعد المجالس 

البلدية للنساء أيضًا.
يوجد  ��ه ال 

ّ
أن القانون، تشير شحادة  على مستوى 

السياسية،  الحياة  في  المرأة  لمشاركة  قانونية  قيود 
ولكن ال يوجد أيضًا "قوانين إيجابية" ألجل تشجيع 
مشاركة المرأة سياسيًا في لبنان. ف�"من أجل تعويض 
التراكم السياسي والثقافي واالجتماعي الذي حّد من 
المشاركة النسائية، ال بد من إقرار قوانين لتشجيعها، 
وهنا نقصد الكوتا النسائية، وأّيًا يكن أشكالها، فهو 
النسائية  الكوتا  شحادة  تفضل  وفيما  بها".  مرحب 
اإلل��زام��ي��ة ف��ي ال��ب��رل��م��ان وج��م��ي��ع ال��م��ج��ال��س المنتخبة، 
ل��دراس��ٍة  تعود  االنتخابية،  اللوائح  على  فقط  وليس 
أع��ّدت��ه��ا ت��ح��ت ع���ن���وان "ال��س��ي��اس��ة تنقصها أن���وث���ة"، 
ال��دراس��ة التي أعّدتها  ال��ع��ام 2016. وتشير ه��ذه  ف��ي 
المرأة في صناعة  أّن مشاركة  إلى  الناشطة  المحامية 
السياسة، تتجاوز مبدأ المساواة في الحقوق والتمثيل، 
إلى نظرية أساسية مفادها أّن "السياسة ال يمكن أن 
 بالوحدة األصغر 

ً
تتوازن وتزدهر من دون أنوثة، أسوة

في الدولة، أّي األسرة". كيف ذلك؟ تعود شحادة إلى 
للمرأة  السياسية  القيادة  آث��ار  ع��دة تناولت  دراس���ات 
على ازده��ار ال��دول وتقّدمها على مستويات التشريع 

واألطفال  النساء  وحماية  بحقوق  المتعلق  والتطبيق 
وفرص نمّوهم، مقابل تراجع نسبي في الفساد اإلداري 

والسياسي. 
ومن بين األمثلة التي قّدمتها، دراس��ة ص��درت عن 
"م��رك��ز ال��ن��م��ّو ال��ع��ال��م��ي" ف��ي ال��ع��ام 2013، أف����ادت أّن 
في  وال��ب��رل��م��ان  المحلية  المجالس  ف��ي  ال��ن��س��اء  تمثيل 
المئة، أدى  ت��راوح��ت بين 30 و50 في  الهند بنسب 
الفساد وخصوصًا في  ت��راج��ٍع مطرد في معدالت  إل��ى 

المناطق الريفية.

مال وانتهاكات
وف����ي إط�����ار ال��ع��ق��ب��ات ن��ف��س��ه��ا، ت��ح��ك��ي ح�����داد عن 
ال��ذي  أث��ن��اء حملتها االن��ت��خ��اب��ي��ة،  م��ع اإلع����الم  تجربتها 
ال��م��رأة ف��ي السياسة.  يشكل عائقًا كبيرًا أم��ام ت��ق��ّدم 
تقول: "ثّمة مشكلة في تعاطي اإلعالم مع المرأة، حيث 
السياسية  المواضيع  النساء في  الحوارات مع  تقتصر 
أو ف��ي االن��ت��خ��اب��ات، على المظاهر وال��ق��ش��ور واألش��ي��اء 
السطحية، وكأن هناك دونية في التعاطي معها حتى 
مع أهل اإلع��الم والثقافة، الذين يتغاضون قصدًا عن 
يستطيع  كما  كافة،  للملفات  النساء  تناول  امكانية 

الرجل فعل ذلك".
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى، ُي��ع��ت��ب��ر ال��م��وض��وع ال��م��ال��ي عقبة 
السياسية،  الحياة  ف��ي  النساء  مشاركة  أم��ام  رئيسية 
بيد  بلدنا ومجتمعنا  ف��ي  ت���زال  األم����وال ال  أّن  ال سيما 
الرجال عمومًا. كذلك االنتخابات والحمالت االنتخابية 
المضي  ل��ل��م��رأة  أم����وااًل ضخمة، ال تسمح  ال��ت��ي تحتاج 
الباهظة الثمن بطريقة خيالية  اللعبة الدعائية  بهذه 
واستغاللية. مثال، "كان الظهور على التلفاز لمدة 10 
دقائق فقط، يحتاج ل� 60 ألف دوالر أميركي، وهو مبلغ 
النساء.  المرشحات  لمعظم  بالنسبة  عليه  غير مقدور 
إل��ى تدبير أنفسهن  وه��ذا ما دف��ع معظم المرشحات، 
ذلك،  ورغ��م  البديلة.  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
لم تكن كافية إليصال الوجه السياسي إلى الجمهور 

الُمنتخب على األقل"، تضيف حداد.
المرأة، فتعتبره شحادة  ب�"أنوثة"  المّس  أّما مسألة 
عائقًا كبيرًا يحّد من ج��رأة النساء على المشاركة في 
المحافظة.  البيئات  ف��ي  تحديدًا  السياسية،  الحياة 
ف�"عند أّي مواجهة في الرأي، يلجأ الرجال لنقد أنوثة 
المرأة بالشكل والمضمون، بأساليب جارحة تخرج عن 
األدب واللياقة"، ك��أّن في هذا المّس، أداة قوّية بيد 
الرجل، الذي يسعى لقمع صوت المرأة، وإزاحتها من 

دربه في العمل السياسي. 

العقبات العامة أمام مشاركة املرأة يف الحياة السياسية: مال ومجتمع وقانون

رشحت األحزاب النساء على 
مقاعد محسومة سلفًا لصالح 

خصومهّن الذكور

المشاركة السياسية

دوِرك
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ريم طراد

العلوم  دراس��ة  إل��ى  قادها  السياسة  في  شغفها 
تقنعها  ل��م  فيها.  ماجستير  وح��ي��ازة  السياسية 
األح���زاب ال��س��ي��اس��ّي��ة ال��م��وج��ودة، ف��اخ��ت��ارت خطًا 
م���وازي���ًا ف��ي م��راق��ب��ة دي��م��ق��راط��ّي��ة ه���ذه األح����زاب. 
ن��ّص��ار ك��م��ت��ط��ّوع��ة ف��ي الجمعية  ي���ارا  ب���دأ م��ش��وار 
ع��ام   LADE االن��ت��خ��اب��ات  لديمقراطية  اللبنانّية 
2005. أرب���ع س��ن��وات م��ن ال��م��ث��اب��رة ف��ي ال��ع��م��ل، 
الجمعية  تركت  للجمعية.   

ً
مديرة بعدها  أصبحت 

ال�  في  لها   
ً
عامة  

ً
أمينة لتعود  بضعة سنوات  منذ 

ضّدها  الجندري  بالتمييز  يومًا  تشعر  لم   .2018
واجهت  لكّنها  المساواة.  على  قائمة  في جمعية 
ه���ذا ال��ت��م��ي��ي��ز ط��ب��ع��ًا خ���الل اج��ت��م��اع��ات ال��ج��م��ع��ّي��ة 
أن  تضطّر  كانت  حيث  وسياسيين،  أح��زاب  م��ع 
الجّد.  محمل  على  رأُيها  ليؤخذ  نفسها"  "تثبت 

أمٌر لم يكن على الرجال فعله.

الشأن العام: 
عوائق كثيرة أمام المرأة

عوائق عديدة تقف أمام دخول المرأة مجال الشأن 
ًا  العام، المجال السياسي تحديدًا. تعّددهم نّصار بدء
من الوراثة السياسية السائدة في لبنان التي غالبًا 
ما تقوم على توريث "الذكر"، مرورًا بتقسيم األدوار 
ال��ج��ن��دري��ة ال���ذي أب��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق ال��م��رأة مسؤولية 
االهتمام بعائلتها بنفسها بالرغم من دخولها سوق 

العمل جنبًا إلى جنب مع الرجل. 
األحزاب أيضًا ال تأخذ هذه العوائق بعين االعتبار 
المرأة  يعيق  ق��د  مّما  لياًل  اجتماعاتها   

ً
مثال م 

ّ
فتنظ

ال��م��ت��زّوج��ة واألم م��ن ال��ح��ض��ور. "ع���بء ت��رب��ي��ة األوالد 
المرأة"  عاتق  على  بقيا  المنزلية  بالواجبات  والقيام 
ه حتى المرأة العاملة تعتمد 

ّ
تقول نّصار وتضيف أن

في النهاية على ام��رأة أخ��رى للمساعدة هي العاملة 
المنزلية.

تجد جميع  ال  ، حيث  أساسيٌّ  
ٌ

عائق إذًا  العائلة 
النساء دعمًا من عائالتهّن وتفّهمًا كالذي وجدته 
أي��ض��ًا في  ال��ع��وائ��ق م��وج��ودة  ن��ّص��ار ف��ي عائلتها. 
صلب األحزاب التي تغيب عنها الكوتا النسائّية. 
التلقائي  األح����زاب  ه���ذه  تصنيف  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 

ها تصلح فقط للمشاريع االجتماعّية. 
ّ
للمرأة بأن

مشاريع  ع��ن  النسائّية  األج��ن��دات  أيضًا  تغيب 
أّن  ت��رى  ال��ت��ي  ن��ّص��ار  بحسب  السياسّية  األح���زاب 
مجتمعات لبنانية عّدة غير متقّبلة إلنخراط المرأة 
��ي��ه��ا ال��م��ن��اص��ب ال��ق��ي��ادّي��ة ف��ي ال��ش��أن ال��ع��ام، 

ّ
وت��ول

 .
ً
السياسي منه خاصة

ه���ذا ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ج��ن��دري رص��دت��ه ب��ش��ك��ل أك��ث��ر 
النيابّية  االنتخابات  أثناء   LADE وضوًحا جمعّية

األخيرة.
ف��ي ح��ي��ن ت��غ��ي��ب األرق����ام ال��ش��ام��ل��ة ح���ول وج��ود 
فإّن  بالمجمل،  لبنان  في  العام  الشأن  في  المرأة 

 لبنان 
ّ

أرقام أخرى قد توّضح لنا الصورة. فقد حل
الجندرّية: من  الفجوة  بلد من حيث  كثامن أسوأ 
المرتبة 133 من  لبنان في   

ّ
أصل 144 دول��ة حل

ح��ي��ث ال��م��ش��ارك��ة االق���ت���ص���ادي���ة وال����ف����رص، وف��ي 
ال��م��رت��ب��ة 142 م���ن ح��ي��ث ال��ت��م��ك��ي��ن ال��س��ي��اس��ي، 
ال��ص��ادر  الجنسين"  بين  "ال��ف��ج��وة  تقرير  بحسب 
ع��ن ال��م��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي ال��ع��ال��م��ي. أّم���ا الفجوة 
 ف��ه��ي 6% ل��م��ص��ل��ح��ة ال���رج���ل، 

ً
ف���ي األج������ور م���ث���ال

هذه  أّن  إل��ى  ة  اإلض���اء م��ع  نفسه،  التقرير  بحسب 
النسبة ترتفع بارتفاع المنصب وهو ما قد يفّسر 
النساء  وج���ود  الن��خ��ف��اض  النسبة  ه��ذه  ان��خ��ف��اض 

القيادّية. المراكز  في 

االقتصادي  التمكين 
من أجل المشاركة السياسية

ات��ف��اق��ات دول��ي��ة )فيينا، س��ي��داو،  ان��ط��الق��ًا م��ن 
وال��دس��ت��ور،  المحلية  وال��ق��وان��ي��ن  وغ��ي��ره��ا(  بيجين 
والحقوق  واألجر  والعمل  الدور  المساواة في  فإّن 
يبقى  لكن  م��ن��ه.  م��ف��روغ  أم���ٌر  وال��ع��ام��ة  الشخصية 
للنساء  االقتصادي  التمكين  واقع  على  التشديد 
وأه��م��ي��ت��ه ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��م��س��ت��وي��ات. ف��ي��م��ك��ن 
اخ��ت��ص��ار أه��م��ي��ة ال��ت��م��ك��ي��ن االق���ت���ص���ادي ب��ع��ب��ارة 
واح�����دة: م��ن ي��م��ل��ك ال���م���ال، ي��م��ل��ك ال���ق���رار. فعمل 
ال��ت��ح��ّرر من  أول��ه��ا  األم���ور،  م��ن  النساء يعني جملة 
��ص 

ّ
وال��ت��خ��ل أخ(  أو  وال����د  أو  )زوج  ال���ذك���ور  ق��ي��ود 

م���ن ال��م��ن��ظ��وم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ض��ع ال��ن��س��اء 
فغير  المادي  التحّرر  ه��ذا  تأثيرات  أم��ا  كتابعات. 
ي��م��ك��ن أن تلعبه  ال����ذي  ب���ال���دور  ًا  ب����دء م���ح���ص���ورة، 
واالقتصادي،  االجتماعي  المستوى  على  النساء 
للدفاع  المادية  االستقاللية  هذه  بتوظيف  م��رورًا 
وص��واًل طبعًا  النساء،  واق��ع  وتحسين  الحقوق  عن 
المشاركة  ب��ات��ج��اه  االستقاللية  ه��ذه  تطوير  إل��ى 

المحلية  ال��دراس��ات  ال��ق��رار.  وبحسب  ف��ي صناعة 
ال��ن��س��ائ��ي  ال��ت��ج��م��ع   ،UNwomen( وال����دول����ي����ة 
ال��دي��م��ق��راط��ي وغ��ي��ره��ا(، خ���روج ال��ن��س��اء إل���ى س��وق 
ال��ع��م��ل ي��ع��ن��ي خ���روج���ه���ا م���ن ال��ح��ي��ز ال����خ����اص، أي 
األس����رة، إل���ى ال��ح��ي��ز ال���ع���ام.  وال��ح��ي��ز ال��ع��ام بمعناه 
ال��واس��ع يعني االق��ت��ص��اد وال��ق��رار وال��م��ش��ارك��ة في 

انتخابًا وتمثياًل.  السلطة 

حلول نحو إشراك المرأة 
في القطاع العام

ي���دي���ن ال��خ��ب��ي��ر االق���ت���ص���ادي واالس���ت���رات���ي���ج���ي 
التي  السائدة  الثقافة  باسم عجاقة،  البروفيسور 
أكثر من عمل   

ً
أهمية تلقائيًا  الرجل  تعطي عمل 

ال���م���رأة. ي��ج��د ع��ج��اق��ة ح���ل���واًل ع���دي���دة م��ن��ه��ا ق��ي��ام 
بالشكل  المرأة  لتأهيل  تدريبية  بدورات  الدولة 
ال���ك���ام���ل وت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن دخ�����ول ال���ش���أن ال���ع���ام، 
إن��ش��اء ح��م��الت ت��وع��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن وال��م��واط��ن��ات 
العام  الشأن  إدارة  في  المرأة  قدرة  على  ة  لإلضاء
النساء  بعض  تحتاجه  ما  وهو  الرجل،  مثل  مثلها 
اللواتي أفقدهّن المجتمع ثقتهّن بأنهّن قادرات 

ومخّوالت. 
ه�����ذا ب���اإلض���اف���ة إل�����ى إرس�������اء ق���وان���ي���ن ص���ارم���ة 
 ح��ي��ث يعتبر 

ً
ت���ردع ال��ت��ح��ّرش ف��ي ال��ع��م��ل خ��اص��ة

العام  الشأن  في  االنخراط  في  النساء  أم��ام  رادع��ًا 
تتبّنى  أن  أيضًا  الممكن  من  األخرى.  والمجاالت 
مثاًل  النسائية منها  المشاريع  لدعم   

ً
ة

ّ
الدولة خط

المعامالت  تسهيل  أو  عليها  الضريبة  تخفيض 
لها.  الورقية 

منّبهًا  الكوتا،  نظام  اعتماد  إل��ى  باإلضافة  ه��ذا 
��د م��ن وج���ود ال��ع��دد ال��ك��اف��ي من 

ّ
إل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��أك

الكوتا  إرس��اء  قبل  ما  في قطاع  المؤّهالت  النساء 
لحين  مؤقتة  الكوتا  أن تكون  وإل��ى ض��رورة  عليه 

ايجاد التوازن المطلوب. 
ي���رى ع��ج��اق��ة أّن ال��ن��س��اء ُي��َص��ّن��ف��ن ت��ل��ق��ائ��ي��ًا في 
دائمًا  )كالبحث  قيادية  وليس  تابعة  عمل  فئات 
ع����ن س���ك���رت���ي���رة ول���ي���س س���ك���رت���ي���ر، وال���ب���ح���ث ع��ن 
النساء  "بعض  أّن  يضيف  م��دي��رة(.  وليس  مدير 
فكيف  ال��خ��اص��ة،  بحياتهّن  ال��ت��ح��ّك��م  يمكنهّن  ال 
ي��ت��ع��اط��ي��ن ال���ش���أن ال�����ع�����ام؟"، الف���ًت���ا إل����ى ض����رورة 
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي ت��ن��ص��ف ال���م���رأة وت��م��ّك��ن��ه��ا من 

التحّرر من القيود المجتمعية.

القطاعات  بعض  في  النساء  تواجد  أّن  صحيٌح 
 ،

ً
مثال كالجمعّيات   

ٌ
ملحوظ االجتماعية  اإلنسانية 

ل��ك��ّن ق��ط��اع��ات ع���ّدة ال ت���زال ح��ك��رًا ع��ل��ى ال��رج��ال. 
ي المرأة مناصب حربية 

ّ
وهنا يشير عجاقة إلى تول

 وهو 
ً

كبيرة في الجيش في الواليات المتحدة مثال
أمٌر ليس مقبواًل في مجتمعاتنا حتى اآلن. 

عناصر  إدخ���ال  ف��ي  أي��ض��ًا  ل��ل��م��رأة قيمة مضافة 
ج��دي��دة اق��ت��ص��ادي��ًا واج��ت��م��اع��ي��ًا وس��ي��اس��ي��ًا، مثل 
 األزم�����ات وال���ن���زاع���ات م���ن دون 

ّ
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ح���ل

الدخول في الصدامات. 
ال تغيب عن عجاقة اإلشارة إلى أّن مراكز القرار 
أن  المفترض  من  والنساء  الرجال  بين  المشتركة 
ال��ن��س��اء، وت��زي��د فرصة  التمييز ض��د  م��ن  ��ض 

ّ
ت��خ��ف

بعين  األخ��ذ  مع  )طبًعا  إداري��ة  لمراكز  المرأة  ي 
ّ
تول

 ت��م��ّي��ز ال��ن��س��اء ف��ي م��راك��ز ال��ق��رار ض��ّد 
ّ

االع��ت��ب��ار أال
المرأة أيضًا(.

الشأن العام: للرجال فقط؟

العائلة عائٌق أساسّي 
حيث ال تجد جميع النساء 

دعمًا من عائالتهّن

إقرار الكوتا النسائية 
مؤقتًا لحين إيجاد 
التوازن المطلوب

المشاركة السياسية

دوِرك
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غوالي األسعد: أصغر مرشحة لالنتخابات يف لبنان

المشاركة السياسية

"التمكين االقتصادي": مدخل إلى املشاركة السياسية للنساء

بترا أبو حيدر

الضنية، تسعى  بلدة بخعون في  الغول، سيدة من  ليلى 
وراء إثقال مهارات الخياطة وصناعة المالبس وتصميمها. 
ي���وم ش��ارك��ت ليلى ف��ي ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى الخياطة 
مت في البلدة في إطار مشروع "دوِرك"، لم تكن 

ّ
التي نظ

تعرف أّن أبواب مجال جديد تفتح أمامها. فتقول إّن هذا 
النشاط أدخلها إلى عالم جديد، "عالم ال��درز والعمل على 
على  وال��رس��م  ال��م��الب��س  وتفصيل  والتصميم  الماكينات 
ال���ورق وب��اق��ي ال��ت��ف��اص��ي��ل". وم��ع ان��ت��ه��اء ال��ت��دري��ب، تابعت 
مته. "أريد متابعة 

ّ
ليلى باهتمام العمل على تطوير ما تعل

 إلى أنها أيضًا تبحث في 
ً
دراس��ة الخياطة"، تقول مشيرة

إمكانية شراء اللوازم والمعّدات والقماش إلطالق عملها في 
هذا المجال. ومن أولوياتها شراء ماكينة حديثة للخياطة. 
ففي منازل الضنية "ماكينات قديمة يمكن للنساء العمل 
الماكينة غاٍل لذا يجب  عليها"، بحسب ما تقول، "وسعر 
أن أنطلق من مكان ما ولذلك أريد أن أعمل في هذا المجال 
أواًل وثم أطلق مشروعي الخاص". وتقول ليلى إّن نشاطًا 
كال على الذات، ويساعدهّن 

ّ
مماثاًل "يدفع النساء إلى االت

ماديًا تحديدًا في هذا الواقع االقتصادي الصعب". تجربة 
ل��ي��ل��ى، تكملها ت��ج��ارب ن��س��اء أخ��ري��ات م��ث��ل ري���ان إب��راه��ي��م 
ورانية طراد وتحية الصمد وغيرهّن. األخيرة، تؤكد أّن لها 
"طموحًا لالستفادة من هذه التجربة ودخول سوق العمل". 

لما ال؟ ت��س��أل. م���ردود مالي م��ن جهة، و"ش��ع��ور بالسعادة 
 أّن "التمّكن من 

ً
لتحقيق أمر ما"، بحسب ما تقول مضيفة

مهارة معّينة انتقال إلى مستوى آخر من الحياة".
إح���دى المشاركات  م��ن��ار، وه��ي  م��ن جهة أخ���رى تعترف 
ف��ي ال��ن��ش��اط، أن���ه "ق��ب��ل ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��م أك���ن أع��رف 
كيف أمسك باإلبرة، أوالدنا لم نكن نعلم كيف نصلح لهم 
مت أمرًا جديدًا ولو أنها ال تريد الغوص فيه، 

ّ
ثيابهم". تعل

على اعتبار أنها تكمل دراستي في التربية الحضانية. تجربة 
جديدة تدعو إلى السؤال عن أهمية دخول النساء إلى سوق 

العمل. 

شكا: "الطبخ" ليست مهنة منزلية فقط
يمكن معاينة الحالة نفسها في ال��دورات التدريبية التي 
األوروب���ي".  "الطبخ  لتعليم فنون  ف��ي منطقة شكا  مت 

ّ
نظ

اجتمعت ٩ نساء ح��ول الشيف ميشال حمصي على مدى 
أصنافها  األوروب���ي���ة،  األط��ب��اق  على  للتعّرف  أسابيع  خمسة 
وك���ي���ف���ي���ة ت���ح���ض���ي���ره���ا. ت���ق���ول إي���س���ي س���رك���ي���س، إح����دى 
ال��م��ش��ارك��ات ف��ي ال��ت��دري��ب، إّن "ه���ذا النشاط ك��ان ض��روري��ًا 
��ف��ًا"، م��ش��ي��رة إل���ى أّن "ال��ج��و ك���ان مثاليًا، 

ّ
وم��ه��م��ًا ج���دًا وم��ك��ث

والمجموعة خاضت تجربة اجتماعية ج��دي��دة". أدرك��ن��ا من 
خالل هذه ال��دورة أنه يمكن "للطبخ أن يكون مهمة خارج 
األس�����رة أي���ض���ًا، إذ ي��م��ك��ن أن ن��ق��وم ب���إع���داد ال��ط��ع��ام وبيعه 
إقامة مشاريع مماثلة،  أن��ه يمكن  للناس"، و"أدرك��ن��ا أيضًا 
إلش��راك النساء العاطالت عن العمل". فتشير إلى إمكانية 
النساء بتأسيس مطبخ صغير تجتمعن  قيام مجموعة من 
فيه إلعداد المأكوالت والتسويق له. أما الرا جّبور، التي تدير 
"المشروع ساعدها  إّن  المنطقة، فتقول  مطعمًا محليًا في 
مته 

ّ
على إثقال مهارة الطبخ". تشير إلى أنها طّبقت ما تعل

في مطعمها، "ونتيجة ذلك أصبحت أكثر قدرة على اإلنتاج، 
التدريب أكسبني خبرة إضافية وشّجعني على االستمرار، 
فة أخرى عن إعداد أصناف أخرى 

ّ
وما نريده فعليًا دورات مكث

من الطعام ليس فقط األوروبي".

تمكين اقتصادي بأهداف عديدة
ساهمت هذه الدورات، وغيرها، في إثقال فن الطبخ عند 
فيه  بما  أخريات  على  الفائدة  وتعميم  المشاركات،  بعض 
إعداد أفكار إنتاجية تساهم في تمكينهّن اقتصاديًا لدخول 
سوق العمل. فكانت هذه الدورة مؤاتية في إطار "دوِرك"، 
وحملت عنوان "تمكين المرأة اقتصاديًا الطريق لتمكينها 
النشاطات  ال���دورات وغيرها من  سياسيًا"، من خ��الل ه��ذه 
والمعرفي.  والتعليمي  التثقيفي  ��ج��اه 

ّ
االت ف��ي  ص��ّب��ت  ال��ت��ي 

واألمر األهم الذي يساهم في تحرير النساء من بعض القيود 
لدخول  أمامهّن  المجال  ويفتح  واالقتصادية،  االجتماعية 
بوجههّن  مقفلة  ك��ان��ت  لطالما  وج��دي��دة  أخ���رى  معتركات 

ألسباب واعتبارات عديدة.  
المجال االقتصادي  المرأة في  إّن عدم مشاركة  لأسف، 
أب��رزه��ا  مختلفة  أس��ب��اب  إل��ى  ي��ع��ود  الضعيفة  أو مشاركتها 
اإلط���ار يمكن  ه��ذا  ال��ذك��وري��ة. وف��ي  االجتماعية  المنظومة 
أعّدتها  ال��ت��ي  ل��ل��م��رأة،  الوطنية  االستراتيجية  إل��ى  ال��ع��ودة 
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بتأكيدها على كون "تعزيز 
مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية هدفًا استراتيجيًا، إذ 
ق ذاتها وتوّسع دائرة 

ّ
تعود بالنفع على المرأة نفسها فتحق

استقالليتها وبالتالي حريتها الشخصية، وهي تعود بالنفع 
على أسرة المرأة وعلى المجتمع بكامله كما على االقتصاد 
الوطني". كما تشير دراسة من إعداد اإلحصاء المركزي في 
لبنان إلى أّن النساء يشّكلن فقط 22.8٪ من نسبة القوى 
المنتجة في لبنان، إضافة إلى كون نسبة البطالة لدى النساء 
هي 10.4٪ أي ضعف نسبة الرجال العاطلين عن العمل. 
مات بلغ 

ّ
كما توضح أرق��ام ال��دراس��ة أّن نسبة النساء المتعل

80٪ مقابل 76٪ عند الرجال، في حين أّن نسبة األمية 
عند النساء بلغت 10.2٪ مقابل 5.6٪. األمر الذي يعني 
أّن تقريبًا 10٪ من النساء اللبنانيات متروكات بال تعليم 
وال مهارات إنتاجية، وتحديدًا في األطراف وبعيدًا عن المدن 

الكبرى. 

استهداف المجتمعات المحلية
مختلف  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة   21 "دوِرك"  اس��ت��ه��دف 
ال��م��س��ت��وي��ات ت��ح��ت ع��ن��وان "ال��ت��م��ك��ي��ن االق���ت���ص���ادي" وزرع 
المعرفة وتعليم المهارات واكتسابها. وفي هذا اإلطار تؤكد 
مديرة جمعية "صوت المرأة اللبنانية" التي تعنى بالعائلة 
بشكل ع���ام وال���م���رأة بشكل خ���اص، ج��ورج��ي��ت ع�����ازار، على 
على  المنطويات  النساء  بعض  "ألن  المشروع  ه��ذا  فعالية 
أنفسهن، استطعن تخطي هذه المشكلة من خالل تنمية 
االستشارية  الهيئة  يشير عضو  في حين  الجماعة".   روح 
أّن  إل��ى  ي��وس��ف،  محمد  الضنّية،  ف��ي  الثقافي"  ل�"المنتدى 
للمرأة "دورًا كبيرًا في المجتمع الذي يجب أن يمنحها فسحة 
لكي تحّرر نفسها. فإذا لم تتوفر للمرأة أرضية منفتحة لن 
أّن "نسبة  إث��ب��ات نفسها وق��درات��ه��ا. ويضيف  م��ن  تتمكن 
الجامعيات تتخطى الجامعيين، وبالتالي سوق العمل يجب 

أن يستوعب النساء بالنسبة ذاتها". 
أم��ا رئيس مجلس إنماء شكا، سيمون غطاس، فيعتبر 
إقامة  على  وحثهن  النساء  لدعم  "انطلق  المشروع  ه��ذا  أّن 
ومنحهّن  النساء  تنمية طموحات  ف��ردي��ة هدفها  م��ب��ادرات 
القوة والدعم الالزمين لتأسيس مشروع أو مؤسسة تجارية 

كمصدر رزق خاص بها". 

النساء يشّكلن فقط 22.8% من 
نسبة القوى المنتجة في لبنان

دوِرك

رالف ضومط

في اإلنتخابات النيابية األخيرة، الئحة جمعت 
للنساء  م��ق��اع��ده��ا خصصت  ق��ي��اس��ي��ة.  أرق���ام���ًا 
ف����ق����ط. خ���م���س م���رش���ح���ات خ���ض���ن ال��م��ع��رك��ة 
االنتخابية التي عادت إلى لبنان للمّرة األولى 
م��ن��ذ ع����ام 2009. ه���ي الئ���ح���ة "ن���س���اء ع��ك��ار" 
المستقلة عن السلطة السياسية ولو لم تكن 
مكتملة. حزب 10452 الذي ترأسه امرأة كان 
دائ��رة  وك��ان��ت  الالئحة  ف��ول��دت  الفكرة.  خلف 

الشمال األولى ملعبًا لها )عكار(.
أيضًا  غيرها  ع��ن  المتميزة  الالئحة  ض��ّم��ت 
االنتخابي في  السباق  أصغر مرشحة خاضت 
تاريخ االستحقاقات التشريعية، وهي الشابة 

غوالي األسعد. 
والعشرين  الخمسة  اب��ن��ة  األس��ع��د،  غ���والي 
وقت اإلنتخابات تجرأت وتحدت. من مواليد 
ال��م��رأة  إل��ى قضايا  إض��اف��ة  ع��ام 1992 تحمل 
قضايا األقليات، لكونها تنتمي إلى المجتمع 
ال��ت��رك��م��ان��ي ال��م��وج��ود ب��ش��ك��ل ق��ل��ي��ل شمالي 

البالد.
انتهت االنتخابات. رسبت غوالي. لم تنل 
ال���ع���دد ال��ك��اف��ي م���ن األص�����وات ف���ي ص��ن��دوق��ة 
أن مشوارها  أنها تعتبر  إال  االقتراع. صحيح. 
االنتخابي حمل هدفًا أساسيًا آخر، وهو "أننا 

أوصلنا الصوت، وهذا األهّم". 
في السادس من أيار شارك قسم من شباب 
لبنان في اإلنتخابات للمّرة األولى. فالتمديد 
أّج��ل  االن��ت��خ��اب��ي،  ال��م��وع��د  للبرلمان وت��أج��ي��ل 
اللبنانيين  ب��دوره مشاركة شريحة كبيرة من 
كانت قد أتّمت السن القانونية لكن ُحرمت 
أّجل.  االنتخابي  الموعد  لكون  المشاركة  من 
تحقيق  ال��م��ن��اس��ب��ة  ه����ذه  ف���ي  غ����والي  أرادت 
صوتها.  وإيصال  التصويت  األول:  هدفين. 
ال���ث���ان���ي: إث���ب���ات وج����ود ال���م���رأة ف���ي ال��م��ع��ت��رك 

السياسي.
- "نسوان بدها تمثلنا"؟

- "صرنا بزمن مرأة بدها تحكمنا فيه"!
- "المرأة هي لزوجها وبس".

- "شو بدو يطلع بإيد المرأة؟".
ه����ذه ع��ي��ن��ة م���ن ال���ع���ب���ارات ال��ت��ي 
أزع����ج����ت ال���م���رش���ح���ة األص����غ����ر س��ن��ًا 
خ���الل ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وم��رح��ل��ة 
اإلعداد لالستحقاق. إال أّن كل هذه 
ال��ع��ب��ارات واالس��ت��ن��ك��ارات ل��م تعق 
الهجوم  ه��ذا  اعتبرت  التي  غ���والي، 

حافزًا لالستمرار.
والعقلية  إم����رأة  ال��م��رش��ح��ة  وألن 
ذك������وري������ة، ح���ص���ل���ت م���ض���اي���ق���ات 
طبعًا.  ال��خ��ارج��ي  الشكل  بحكم 
على  حكم  الناخبين  بعض 
غ�����والي ألس���ب���اب دي��ن��ي��ة. 
للطائفة  تنتمي  لكونها 
السنية وال تضع الحجاب 
ع��ل��ى رأس��ه��ا. واس��ت��خ��دم 
����ه����ام 

ّ
ال���خ���ص���وم ه�����ذا االت

ل��م��ح��ارب��ة ال��الئ��ح��ة ك��ام��ل��ة، 
وه���ي الئ��ح��ة مستقلة ع��ن أي ق��ي��د أو ح��زب. 
 

ّ
تتابع غ��والي وت��ردد أّن "الحجاب لم يكن إال
حجة، ففي الئحتنا سيدة محجبة أيضًا لكنها 

لم تنجح بدورها في كسب األصوات".
ن��ع��ود م���ع األس���ع���د إل����ى م���راح���ل ال��م��غ��ام��رة. 
م��ن  ال��م��ج��م��وع��ة  ه�����ذه  أرادت  ال����ب����داي����ة،  ف����ي 
ما هو موجود بكل شيء.  التمايز عن  النساء 
م��ج��م��وع��ة ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ال��م��رش��ح��ي��ن وال��ل��وائ��ح 
بطريقة  لنفسها  التسويق  ف���أرادت  األخ���رى، 
ب��اص��ًا وزرن  ين 

ّ
ال��ن��س��اء استقل أي��ض��ًا.  م��غ��اي��رة 

ف��ي��ه ال��م��ن��اط��ق ال��ش��م��ال��ي��ة الس��ي��م��ا ال��ع��ك��اري��ة. 
ل���م ت��ت��ف��اع��ل األس���ع���د وغ���ي���ره���ا م���ن زم��ي��الت��ه��ا 

ع��ل��ى ال��الئ��ح��ة م��ع ط��ال��ب��ي ال���رش���ى، ب��ل ح��اول��ن 
المواجهة قدر المستطاع. وهكذا كانت أولى 
المواجهات غير االعتيادية مع واقع السياسة 

واالنتخابات في لبنان. 
مّر يوم اإلنتخابات بسرعة. بلحظة تصف 
األسعد هذا النهار:"خالله علمت مسبقًا بأّن 
الفوز لن يتحقق. لكن ال يهم، المهم هو أن 
الرسالة؟ الجواب:  الرسالة". فما هي  تصل 
ال��ح��ي��اة  ف���ي  ل��ل��م��رأة دوره�����ا  إظ���ه���ار أن  أواًل 
مكان  تخصيص  الضروري  ومن  السياسية 
لها على اللوائح اإلنتخابية. للشباب دورهم 
القادر على  الصاعد  النبض  أيضًا في فهم 

التغيير وخدمة المجتمع بصورة عصرية.
498 صوتًا حصدتها المرشحات... فلم 
ت��ن��ج��ح ال��الئ��ح��ة ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى مقعد. 
غ����والي ت��ع��ت��رف خ��س��رن��ا "ألن���ن���ا ن���س���اء". مع 
الشابة  لم ينته مشوار غوالي. تبحث  ذلك 
ع��ن وظيفة مثل أي ش��اب وش��اب��ة.  ال��ي��وم، 

ت��ح��م��ل إج������ازة ف���ي ال���ع���الق���ات ال��دول��ي��ة 

تفعيل المشاركة 
السياسية للنساء يتطّلب 
مشاركة مجتمعية شاملة

▼
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المشاركة السياسية

التمييز يف الرياضة: تهميش إعالمي ورواتب متدنية
حسين حزوري

في الثالث من تشرين الثاني الماضي، في حاصبيا 
البريطاني  ال��ث��ق��اف��ي  المجلس  ��م 

ّ
ن��ظ ل��ب��ن��ان،  ج��ن��وب 

ب��ال��ش��راك��ة م��ع "م���ه���ارات" وال��ل��ج��ن��ة األه��ل��ي��ة لمتابعة 
قضايا المرأة، نشاطًا رياضيًا ضمن مشروع "دوِرك" 
في ثانوية البنات الرسمية. شمل النشاط مباريات 
وقد  وناشئات.  ناشئين  بين  السلة  لكرة  مختلطة 
ح��ض��رت ال��ن��ش��اط ك��ل م��ن بطلة آس��ي��ا ف��ي ال��رم��اي��ة، 
العالم  ام��رأة في  "أق��وى  لقب  باسيل، وصاحبة  راي 
العربي"، سهام قصير، بحضور فعاليات من البلدية 

وأهالي المنطقة.
تقول باسيل إنها بصفتها سفيرة الجندرة والنوايا 
 ،)UNDP( الحسنة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والتمست  اللبنانية،  المناطق  إل��ى  ب��زي��ارات  ق��ام��ت 
ي��زال  ال  ال��ري��اض��ة  ممارسة  مستوى  على  التمييز  أن 
"األنترانيك"  فريق  العبة  ال��رأي  وتوافقها  م��وج��ودًا. 
موجود  "التمييز  بالقول:  يعقوب  منى  السلة  لكرة 
خ��اص��ة ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة ألن ه��ن��اك م��ن يعتبر 
معينة". وتلفت  ب����أدوار  م��ح��ددة  ال��ف��ت��اة  انشطة  أن 
باسيل، التي كانت قد أحرزت عام 2018 الميدالية 
األلعاب اآلسيوية  للبنان في  األول��ى  الذهبية، وهي 
منذ عام 2006، إال أّن الالعبات ال يحظين بالتغطية 
خاصة  االن��ج��ازات،  تحقيقهن  عند  ذات��ه��ا  اإلعالمية 
في األلعاب الفردية. وتشير يعقوب من جهتها إلى 
مسألة الرواتب المتدنية للرياضيات، فتقول: "ثمة 
ف��ارق على مستوى ال��روات��ب، وه��ذا ال ي��ج��وز، أحيانًا 
ال��دوري على درج��ة األهمية نفسها، والجهد  يكون 
ن��ف��س��ه ف��ي ال��م��ي��دان، ل��ك��ن ت��ب��ق��ى ال��ج��ه��ات المالية 

الداعمة قليلة وأحيانًا غائبة". 

مبادرات فردية وجماعية
وع��ن ال��ح��ل��ول ال��ت��ي م��ن شأنها ال��ت��ص��دي لمظاهر 
ال��ت��م��ي��ي��ز ض��د ال��الع��ب��ات ف��ي ل��ب��ن��ان، ت��ه��ي��ب باسيل 
لالعبات  المالي  الدعم  المعنية تقديم  بالمؤسسات 
المميزات وعدم تركهن لمصيرهن. كما ترى يعقوب 
أّن محاربة التمييز يبدأ من التنشئة، باالنخراط في 
توعية  دورات  وإق���ام���ة  مختلطة  ري��اض��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
على  واالب��ق��اء  التمييز،  ع��دم  على  تحثهم  للمدربين 
ذهنية أّن االنسان قادر على القيام بكل الرياضات، 

مع التدرب بشكل جيد، مهما كان جنسه. 
وفي مقابل صورة التمييز، تولد مبادرات لبنانية 
برنامج  في   "YLP4" وأبرزها مشروع الواقع،  لتغيير 
منى  وت���ع���ّد   ،)UNDP( اإلن���م���ائ���ي  ال��م��ت��ح��دة  األم�����م 
ًا منه. يقوم هذا المشروع على إطالق أول  يعقوب جزء
منصة إخبارية إلكترونية لتغطية أخبار الرياضيات 
أكثر  االن��خ��راط  إل��ى  الفتيات  ي��دف��ع  لبنان، كما  ف��ي 
الرياضة ومساعدتهن على إيجاد فرص اإلبداع  في 
والتفوق في ميدانهّن الرياضي. وهذا المشروع دخل 
في منافسة على المستوى العربي في تونس، وبحال 

نجاحه، سيصل إلى نيويورك.
التمييز  ع��ل��ى ك��س��ر  ال��ع��م��ل  أّن  ل��ك��ن األه���م يبقى 
ضد النساء في الرياضة وغيرها من المجاالت، يبدأ 
من خالل العمل على كسر الصورة النمطية للنساء 
في هذه المجاالت. فرؤية شابة تلعب كرة القدم أو 
تحمل األثقال أو حتى تقود سيارة سريعة ال يجب 
أن يثير البلبلة بين الناس. وحتى اإلضاءة على هذه 

المشاهد، في وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، 
يمكن أن ت��ك��ون ب��أس��ل��وب إي��ج��اب��ي ول��ي��س م��ن باب 

االستغراب أو التشويق أو الترفيه. 

تمييز عالمي ضد النساء
ت��ض��ّج ال��م��الع��ب ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ح��م��الت ال��ت��وع��ي��ة ضد 
ترفع  وأن��دي��ة  ورياضيون  نجوم  والعنف.  العنصرية 
شعارات السالم والعدالة والتنمية، ومباريات خيرية 

وح��م��الت إع��الم��ي��ة ه��ادف��ة ل��وق��ف التمييز 
في المجتمعات. 

ال��ري��اض��ي��ون  ي��ت��وق��ف  وال 
في العالم على االنخراط 

ف���ي ح��م��الت م��ن��اص��رة 
ل�������ل�������م�������رأة، وذل��������ك 
ب��ه��دف ال��ت��ص��دي 
التمييز  لظواهر 
ف�����������ي ال�����ج�����س�����م 
ال�����������ري�����������اض�����������ي 
العامة.  والحياة 
ف��ف��ي ع��ال��م ك��رة 
ال��������ق��������دم وك��������رة 

المضرب والسلة، 
وك����ذل����ك ف����ي ت��ل��ك 

ال����ري����اض����ات ال��غ��ري��ب��ة 
ال��ت��ي ُي��ق��ال إن��ه��ا تحتاج 

ل����ق����وة ج���س���دي���ة إض���اف���ي���ة، 
ارت��ف��ع ص��وت ال��م��رأة وال��رج��ل من 

خ���الل ح��م��الت مختلفة، ك���ان آخ��ره��ا ما 
حصل في منافسات الدوري االيطالي لكرة العالم، مع 
قرار االتحاد المحلي تعميم وضع عالمات حمراء على 
وجوه الالعبين والحكام، في رسالة حقوقية للقضاء 
بأسره عددًا  العالم  المرأة. فشاهد  العنف ضد  على 
كريستيانو  البرتغالي  أولهم  ال��ق��دم،  ك��رة  نجوم  من 

رونالدو، تتوّسط وجوههم عالمات حمراء.
ه���ذه ك��ان��ت ح��م��ل��ة ح��ق��وق��ي��ة ع��ام��ة ل��ل��ق��ض��اء على 
ال��ت��ع��ن��ي��ف ض���د ال���م���رأة ف���ي إي��ط��ال��ي��ا وأوروب��������ا. لكن 
ال��ري��اض��ة ال ت����زال ت��ح��ت��اج ه���ي ب��ذات��ه��ا إل���ى اإلص���الح 
لعبة  متابعو  بعد  فلم ينس  ال��ذك��وري��ة.  ة  عباء وخلع 
التنس، ما حدث مع نجمة التنس األميركية سيرينا 

وليامز وال��ج��دل ال��ذي أث��ارت��ه في ال��والي��ات المتحدة 
همت الحكم باالنحياز ضدها ألنها 

ّ
والعالم، بعدما ات

المفتوحة للتنس  "ام��رأة" في نهائي بطولة أميركا 
الحكم  عاقب  يومها،  أوساكا.  نعومي  اليابانية  أم��ام 
شوطًا  لخصمه  ب���"ال��ل��ص"  وصفته  أن  بعد  سيرينا 
منها، وهو ما بنظرها، ال يقدم عادة الحكام عليه في 
"أن��ا هنا  وليامز حينها:  الرجال. فقالت  مع  تعاملهم 
للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة للمرأة 

في كل المجاالت".
ال��ت��م��ي��ي��ز ض���د ال���ن���س���اء واض�����ح من 
ال��ت��ي تتقاضاها  ال��روات��ب  خ��الل 
مثاًل  المحترفات،  ال��الع��ب��ات 
ت��ت��ق��اض��ى أف���ض���ل الع��ب��ة 
ك�����رة ق�����دم ف����ي ال��ع��ال��م 
ف����ي ال���ع���ق���د األخ����ي����ر، 
ال���ب���رازي���ل���ي���ة م����ارت����ا، 
دوالر  أل�������ف   500
ف�����������ي ال��������م��������وس��������م. 
ف�������ي ح�����ي�����ن ي���ص���ل 
رات��������ب ال���ب���رت���غ���ال���ي 
ك����ري����س����ت����ي����ان����و إل����ى 
دوالر  م����ل����ي����ون   69
س����ن����وي����ًا. ك�����ذل�����ك ف��ي 
س��وق االن��ت��ق��االت، حيث 
ان����ت����ق����ل����ت أف������ض������ل الع����ب����ة 
ف�����ي أوروب�����������ا ل���ي���ك���ه م���ارت���ي���ن���ي���ز 
م������ن روزي������ن������ج������ارد ال�����س�����وي�����دي إل����ى 
ف��ي  دوالر،  أل�������ف   45 ب���ق���ي���م���ة  ب����رش����ل����ون����ة 
ح����ي����ن ك����ل����ف ان����ت����ق����ال ن����ي����م����ار م�����ن ب����رش����ل����ون����ة إل����ى 
ب��ل��غ��ت 245 م��ل��ي��ون دوالر.   ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان 

راي باسيل 
راي باسيل، أول العبة رماية في العالم تحصد ثالث 
ميداليات متتالية في مسابقات كأس العالم في عام 
ال��رم��اي��ة – أه��دت  العالم ف��ي  واح���د. باسيل – بطلة 
أي��ض��ًا ل��ب��ن��ان م��ي��دال��ي��ت��ي��ن آس��ي��وي��ت��ي��ن )واح�����دة منها 
ذهبية مع زميلها  آالن موسى  وأخرى برونزية فردية(، 
وذلك في  دورة األلعاب  اآلسيوية التي استضافتها   
اندونيسيا   بين الثامن عشر من آب والثاني من أيلول 
مع  ذهبية  بميدالية  باسيل  توّجت  والح��ق��ًا،   .2018
زميلها  آالن موسى  وأخرى فضية فردية في البطولة 

العربية التي أقيمت في الدوحة في تشرين الثاني.

منى يعقوب 
منى يعقوب، العبة فريق "األنترانيك" المنافس 
بدوري الدرجة االولى اللبناني لكرة السلة، اختارت 
إلى جانب  الرياضة  متابعة مسيرتها االحترافية في 
  " Pressphoto" وك��ال��ة اخ��ت��ارت��ه��ا  اإلع����الم.  دراس���ة 
ال��م��رأة  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  تغييرية  األوروب���ي���ة شخصية 
تّوجت  االح��ت��راف��ي��ة،  ف��ي مسيرتها  ع��ام 2017.  ف��ي 
منى مع فريقها بلقب بطولة السلة للدرجة الثانية، 
وصعدت معه الى دوري الدرجة االولى، كما شاركت 
في بطولة الجامعات العربية وفازت بالمركز االول في 
اول استعراض تنافسي للمصارعة الحرة في لبنان. 
تعمل  ال��ت��ي   "Female" جمعية  م��ع  ن��اش��ط��ة  وه���ي 
االع��الم  للمرأة في  النمطية  الصورة  أج��ل تغيير  من 

واإلعالن.

اآلداب  كلية  من  الديبلوماسية  والعلوم 
تحاول  أنقرة.  جامعة  في  السياسية  والعلوم 
دخ����ول س���وق ال��ع��م��ل، واس��ت��ك��م��ال م��ش��واره��ا 
ال��ت��غ��ي��ي��ري. وب����م����وازاة ذل����ك، ت��س��ت��م��ّر غ���والي 
ف��ي دع���م ال��ن��س��اء ع��ب��ر ت��دري��ب ال��ش��اب��ات على 
الدفاع عن قضاياهن ومعرفة الحقوق ورفض 

التمييز. 
وت��ع��م��ل غ����والي ع��ل��ى دع���م ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي 
الشرعية.  المحاكم  ف��ي  إش��ك��االت  م��ن  يعانين 
"ال���م���رأة أف��ض��ل م���ن ال���رج���ل ف���ي ال��س��ي��اس��ي��ة"، 
بحسب ما تقول غوالي بشكل واضح وصريح.  
فلماذا هذا الحكم؟ تفّسر أنها ليست متعّصبة 
ضد الرجال "لكنني أؤمن أن المرأة في السياسة 
، لكنها ال 

ّ
قادرة على ممارسة العمل بفساد أقل

تعطى الفرصة إلثبات األمر". ومن خبرتها، ولو 
غ��والي  ��دم 

ّ
ت��ق السياسي،  العمل  ف��ي  الصغيرة 

ه���ذه ال��ن��ص��ائ��ح األول���ي���ة ل��ل��راغ��ب��ات ف���ي دخ���ول 
الفعلي،  رأيك  عن  "عبّري  االنتخابي:  المضمار 
السياسة  من  تخافي  ال  نفسك،  كوني سّيدة 

والمجتمع، إكسري الصمت". 

مقاربة النشاط السياسي النسائي
كانت تلك تجربة غوالي األسعد الشخصية 
ع��ل��ى م��س��ت��وى خ����وض م��ع��رك��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة في 
ها 

ّ
عكار. وإن كانت هذه التجربة قصيرة، إال أن

للصورة  النساء  مواجهة  مدى صعوبة  ص 
ّ
تلخ

االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ل��م��رأة. 
الجندرية  واألدوار  الدينية،  المعتقدات  بين 
ال��ن��م��ط��ي��ة وال���ن���ظ���رة االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ذك���وري���ة، 
االقتصادية،  واألح���وال  االنتخابية  والقوانين 
تناضل النساء بشكل فردي أو في مجموعات 
ل��ت��ح��ص��ي��ل ب���ع���ض ال���ح���ق���وق أو ال����دخ����ول إل���ى 

المجالس التمثيلية المختلفة.   
المشاركة  تفعيل  أّن  يبقى  ع��ام  وب��ش��ك��ل 
مجتمعية  مشاركة  ب 

ّ
يتطل للنساء  السياسية 

ش��ام��ل��ة، وف��ق م��ق��ارب��ة ج��ام��ع��ة تشمل ك��اًل من 
اإلنسان  وح��ق��وق  والتمييز  االجتماعي  ال��ن��وع 
ع���م���وم���ًا م����ن ج���ه���ة، وال���ت���ن���م���ي���ة االق���ت���ص���ادي���ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، إض���اف���ة إل��ى 
ال��م��ش��ارك��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى مستوى 
ًا م���ن ال��ن��ق��اب��ات وال��ت��ج��ّم��ع��ات  ال��م��ج��ت��م��ع، ب�����دء
المناطقية أو الحرفية، وصواًل إلى األحزاب.  

ع��ل��ى مستوى  ال��ن��س��اء دورًا  ل��ع��ب  ك��ان  وإذا 
أهميته،  من  مفروغًا  أم��رًا  النسائية  الهيئات 
ف������إّن م���ش���ارك���ة ال���ن���س���اء ف����ي ال����ش����أن ال����ع����ام، 
ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي واالق���ت���ص���ادي، أم��ر 
تلقائيًا  متأثر  عنصر  لكونها  أي��ض��ًا  طبيعي 

بهذه الهموم. 
وي����ب����ق����ى ال�����ع�����ن�����وان ال�����ج�����ام�����ع ل����ك����ل ه����ذه 
ال��م��س��ت��وي��ات، ع��م��ل ال��ن��س��اء ال��ن��اش��ط��ات على 
صياغة عالقة واضحة مع المجتمعات المحلية. 
البيئة  المحلية"،  ب�"المجتمعات  والمقصود 
مجلس  أو  كنقابة  فيها،  تنشط  التي  العامة 

بلدي أو هيئة أو حزب. 

األسعد: خسرنا 
المعركة االنتخابية 

فقط ألننا نساء

ك����ان الف��ت��ًا خ����الل األس���اب���ي���ع ال��م��اض��ي��ة، غ��ي��اب 
التغطية اإلعالمية الخاصة باإلنجاز الذي حققه 
في  مشاركته  خ��الل  للسيدات  لبنان  منتخب 
بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي أقيمت في 
��ت س��ي��دات ل��ب��ن��ان ف��ي المرتبة 

ّ
ال��ب��ح��ري��ن. وح��ل

واح���دة عن  ب��ف��ارق نقطة  البطولة،  ف��ي  الثالثة 
على  إض���اءة  أي  دون  م��ن  )البحرين(،  الوصيف 
القدم  ك��رة  الحاصل على مستوى  التطّور  ه��ذا 
النسائية، على الرغم من فارق الدعم واالحتراف 
في الدول العربية األخرى. فجاء سوء المتابعة 
اإلعالمية لهذا الحدث ليؤكد مرة جديدة على 
المستوى  على  الرياضة  في  الجندري  التمييز 

المحلي. 

غياب التغطية االعالمية 

▼

دوِرك
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قانون مدني لألحوال الشخصية: 

ليس ملاذا، بل متى؟ 

ميثم قصير 

في وطن النجوم، ال يكفي أن تعّرف عن نفسك 
بأنك لبناني. فلكل مواطن هوية ثانية مرتبطة 
ب���ه���وي���ت���ه ال���ط���ائ���ف���ي���ة، ه���وي���ة ط���ائ���ف���ي���ة ت��ق��س��م 
اللبنانيين إلى 18 طائفة. طائفية دائمًا ما يراها 
ة العلل التي 

ّ
كثر، عند الحديث عن لبنان، بأنها عل

تتسبب بتفاقم أزمات هذا البلد الصغير، ولو أّن 
ل��ل��رأي االول.  هناك رأي��ًا آخ��ر دائ��م��ًا م��ا يتصدى 
للبنان. غنى  هو  الطائفي  التنوع  إّن  قائل   رأي 

ل���ك���ّن ال����واق����ع ي���ق���ول ع���ك���س ذل������ك، ف��االن��ت��م��اء 
الطائفي يغلب دائمًا على االنتماء الوطني. وما 
يسّهل ذلك، احتكار الطوائف لقوانين األحوال 

الشخصية: هنا ثمة 15 قانونًا منفصاًل لأحوال 
ال��ش��خ��ص��ي��ة، وال��ت��غ��ي��ي��ب م��س��ت��م��ّر إلق����رار ق��ان��ون 
م���دن���ي م���وح���د ي��ن��ظ��م م��س��ائ��ل ال������زواج وال���ط���الق 
الملكية ورع��اي��ة األط��ف��ال وغ��ي��ره��ا من  وح��ق��وق 

المسائل. 
محاكم  تديرها  التي  القوانين  تلك  وبسبب 
دي���ن���ي���ة م��س��ت��ق��ل��ة ب��ع��ض��ه��ا ع����ن ب���ع���ض، ت��غ��ي��ب 

التمييز  وي���زداد  االنسانية  وال��ح��ق��وق  ال��م��س��اواة 
بحق المرأة في لبنان. 

كما يساهم ذلك في ارتفاع نسبة االنتهاكات 
كل  نظرة  وأّن  سيما  االنسانية،  حقوقها  تجاه 
الشخصية  األح����وال  م��وض��وع  ف��ي  تختلف  دي��ن 
االنسان:  حقوق  منه  انطلقت  ال��ذي  المبدأ  عن 
ال��ن��اس ي��ول��دون أح����رارًا م��ت��س��اوي��ن ف��ي ال��ك��رام��ة 
لحقوق  العالمي  اإلع���الن  ليستكمل  وال��ح��ق��وق، 
��ع ع��ل��ي��ه ل��ب��ن��ان ب��ال��ق��ول "دون��م��ا 

ّ
االن���س���ان ال��م��وق

تمييز من أي نوع كان". أما المادة السابعة منه 
فتقول إّن "الناس سواٌء امام القانون". 

مواد وفقرات تسقط كلها أمام قوانين األحوال 
الشخصية في لبنان. قوانين تّتصف بالذكورية 
البعض  النساء، ليذهب  التمييز ضد  وتكريس 
النساء". ض��د  القانوني  ب�"العنف  األم��ر   لوصف 
رايتس  "ه��ي��وم��ن  منظمة  ��ق��ت��ه 

ّ
وث ق��ان��ون��ي  عنف 

ووت���ش"، قبل ث��الث��ة أع���وام ف��ي دراس���ة وج��دت 
آن������ذاك ب��ع��د االط������الع ع��ل��ى 243 ق��ض��ي��ة ط��الق 

تمييزًا ممنهجًا ضد المرأة. 
أبرزها:  ع��دة،  مستويات  في  التمييز  ويكمن 
 إلى 

ً
عدم ضمان حقوق المرأة األساسية، إضافة

المحاكم،  ات  إجراء على  بة 
ّ
المترت المالية  األعباء 

التي تقف أمام المرأة حاجزًا إلنهاء زواج فاشل، 
وص������واًل إل����ى ع����دم اع����ت����راف ال��م��ح��اك��م ال��روح��ي��ة 
ب��ال��ح��ض��ان��ة ال��م��ش��ت��رك��ة وم��ن��ح��ه��ا ل���أم ح��ت��ى سن 
إلى أخرى. وال  معّينة والتي تختلف من طائفة 

تدقق  ما  غالبًا  بل  بذلك،  المحاكم  تكتفي 

قوانين تّتصف بالذكورية 
وتكريس التمييز ضد النساء 

وكأنها عنف قانوني

األحوال الشخصية

دوِرك

المشاركة السياسية

"الضناوّيات" يتحّدين الواقع
راوية علم

ف���ي ظ���ل ال��ن��ظ��م االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��م��م��ن��وح��ة 
للرجل، وف��ي ظ��ل األح��ك��ام وال��م��ب��ادئ ال��ذك��وري��ة التي 
تسود المجتمع اللبناني، تخوض المرأة اللبنانية حربًا 
ر في االقتصاد والقانون 

ّ
الختراق جدار التمييز المتجذ

وال��س��ي��اس��ة وح��ّت��ى األس�����رة. ف��ت��زي��د ال���الم���س���اواة التي 
تفرضها الدولة بشكل صارخ بقوانينها من مرارة هذا 
الواقع الذي تعيشه غالبية النساء في لبنان وإن كان 
بدرجات متفاوتة. تواجه المرأة التي تعيش في بيئة 
مهّمشة وفقيرة معّوقات اجتماعية واقتصادية أكثر 

من المرأة التي تعيش في بيئة مغايرة.

الواقع النسائي في الضنية 
أكثر  من  عد 

ُ
ت والتي  الضنية ش��م��ااًل،  ففي منطقة 

ال��م��ن��اط��ق ه��ش��اش��ة ف��ي ل��ب��ن��ان، ال ت���زال ال��ن��س��اء يجدن 
العديد  التعليم، ويواجهن  الحصول على  صعوبة في 
من العقبات إلثبات أنفسهن على الساحة االقتصادية. 
وتقاتل النساء من أجل الحصول على عمل وعلى أجور 
الدولي  البنك  تقرير  وبحسب  بالرجال.  أس��وة  أفضل 
عن "الوظائف في شمال لبنان" والذي تناول طرابلس 
والمناطق المجاورة بها، تبّين أّن ثمة تفاوت جندري 
صارخ في سوق العمل، حيث تشارك امرأة واحدة في 
سوق العمل من بين كل خمس نساء في سن العمل، 
م��ق��ارن��ة بنسبة 73% م��ن ال���رج���ال. وأغ��ل��ب ال��ع��ام��الت 
ه��ن م��وظ��ف��ات ب��أج��ر، ف��ي حين أن األع��م��ال ال��ح��ّرة هي 
أكثر انتشارًا بين الرجال. وتشير األرق��ام في الضنية 
إل��ى أّن نسبة قليلة من اإلن���اث يدخلن س��وق العمل، 
م��ح��ددة كالتعليم والتمريض وبعض  ف��ي وظ��ائ��ف  إال 
إل��ى وج���ود ضغوطات  وب��اإلض��اف��ة  المكتبية.  األع��م��ال 
ض المرأة بدءًا من السلطة األبوية إلى  اجتماعية تقوِّ
 التفاصيل في حياتها 

ّ
السلطة الزوجية التي تحكم أدق

الشخصية، وصواًل إلى سلطة المجتمع الذكوري التي 
 في 

ُ
ت��ق��ّي��ده��ا ب���ع���ادات وت��ق��ال��ي��د ف���ارغ���ة ت��ص��ب دائ���م���ا

مصلحة الرجل على مختلف المستويات. 

األطراف المهّمشة أصاًل
وإذا كان واقعيًا القول إّن التمييز ضد النساء حاصل 
أّن أكثر  لبنان )والعالم(، يبقى اإلض��اءة على  في كل 
يتمركزن  المستويات  مختلف  على  تهميشًا  النساء 
بعيدًا عن الحياة المدنية بمعناها الكبير. أي بعيدًا عن 
الكبيرة،  السكانية  االجتماعية  المجّمعات  أو  ال��م��دن 
ك��ح��ال ب���ي���روت وط���راب���ل���س وص�����ور وغ���ي���ره���ا. فمناطق 
ال��دول��ة  وم��ش��اري��ع  أس��اس��ًا  مهّمشة  اللبنانية  األط����راف 
وبالتالي  والتطوير.  التنمية  مستوى  على  تطالها  ال 
تلك ح��ال كل قاطنيها، ذك��ورًا وإن��اث��ًا، صغارًا وكبارًا. 
وبذلك يكون تهميش النساء مضاعفًا، على اعتبار أّن 
األولويات تنموية وخدماتية )تأمين الطاقة، الطرقات، 
الطبابة واالستشفاء...(، وبعدها يمكن للناس في هذه 
والمطالبة  النساء وأحوالهن  واق��ع  إلى  النظر  المناطق 
بحقوقهن. كانت هذه الحال عمومًا في الضنية وغيرها 
من المناطق البعيدة عن مراكز القرار. لكن ما لم يلتفت 
إليه الناس أّن واقع التهميش العام سيبقى ويستمّر 
 منظومة حكم مماثلة، فلما ال العمل على تعزيز 

ّ
في ظل

 ذلك الواقع؟ بدءًا من التعليم إلى 
ّ

دور النساء في ظل
سوق العمل وفتح أبوابه أمام النساء، أو حتى في إقامة 
عن  العاطالت  النسوة  تساعد  محلية صغيرة  مشاريع 

العمل في اإلنتاج، لتأمين مدخول من جهة والنشاط 
على المستوى االجتماعي واالقتصادي من جهة أخرى.  
وعلى الرغم من جملة العقبات ومن غياب القوانين التي 
االقتصادية  بالحياة  مشاركتها  وتكفل  المرأة  تحمي 
البقعة  ه��ذه  في  النساء  بعض  تمّكنت  واالجتماعية، 
سلطة  وت��ج��اوز  النمطية  ال��ص��ور  كسر  م��ن  المهمشة 
ال���رج���ل وه��ي��م��ن��ت��ه وت��ق��ل��ي��ص س��ل��ط��ة ب��ع��ض ال���ع���ادات 
إن��ج��ازات قد تبدو صغيرة  ان��ج��ازات عظيمة.  وتحقيق 
النساء  لهذه  الكثير  تعني  أنها   

ّ
إال للبعض،  بالنسبة 

وما تمّكن من فعله على المستوى المهني والشخصي 
واالجتماعي. وإليكم أربعة نساء، من ضمن كثيرات في 
الضنية، عملن في مجاالت وأبدعن بها أو كسرن جدار 
التقاليد. فأعطين بذلك قوة الدفع لنساء الضنية ألخذ 

المبادرة ودخول التحدي. 

ايناس عبد العزيز
إيناس عبد  "الضناوية"  األعمال  استطاعت سيدة 
تفرض  أن   ،"DBS Digital" شركة  صاحبة  العزيز، 
 المجتمع 

ً
مكانة لها في عالم الدعاية واإلعالن متحدية

الذكوري الذي يرفض أن يرى المرأة في موقع السلطة 
وال����ق����رار. ف��ت��ق��ول إي���ن���اس ف���ي م��ق��اب��الت ع���دي���دة إن��ه��ا 
 أنها نجحت في مشوارها 

ّ
حوربت كثيرًا لكونها امرأة، إال

وحققت الكثير. 

ربى شفشق
 رب����ى ش��ف��ش��ق، ه���ي االم�������رأة ال���وح���ي���دة ف���ي ق��ض��اء 
"المنية - الضنية" التي تتبوأ منصب "قائمقام" في 
ال���ص���ورة التقليدية  ب��ش��ري. ك��س��رت ش��ف��ش��ق  ق��ض��اء 
للمرأة  لتثبت فعاليتها وقدرتها على اإلنتاج والقيادة 
في القطاع العام وعلى مستوى اإلدارة العليا. فيأتي 
اسم ربى شفشق دلياًل على قدرة النساء على خوض 
وتحديد  تقييد  دون  واإلدارة  ال��ق��رار  صناعة  تجربة 

دورها ومهامها وصالحياتها.

ميرنا شاهين
انُتخبت ابنة الضنية المهندسة الزراعية والمستشارة 
البيئية ميرنا شاهين من بين النساء الرائدات في لبنان 
في المجال البيئي. فقد حققت نجاحات وإنجازات عديدة 
البيئي وال��زراع��ي على المستوى المحلي،  على الصعيد 
والتنمية على  الجمعيات  ف��ي مجال  إل��ى عملها  إض��اف��ة 
المستوى البيئي في أكثر من منطقة لبنانية وفي بعض 
المرأة  ص���ورة  شاهين،  ميرنا  وتجّسد  العربية.  ال��ب��ل��دان 
الخبيرة في مجال عملها، القادرة على الريادة والتطوير. 

تغريد الشامي
هي أول شرطية في قضاء الضنية. التحقت بجهاز 
الشرطة في بلدية "كفرشالن" عام 2016 غير مكترثة 
للتقاليد وللعوائق التي ستواجهها. تفتخر بوظيفتها 
التي ع��ادة م��ا يحتكرها ال��رج��ال، وت��ق��وم بمهامها على 
ًا م���ن ج��ب��اي��ة ال��م��س��ت��ح��ق��ات ال��س��ن��وي��ة  أك��م��ل وج���ه ب����دء
ب��اإلن��ذارات والتجاوزات،  التبليغ  إل��ى  للبلدية ووص��واًل 
مرورًا بقيادة اآلليات الخاصة بالشرطة. كما أّن الحضور 
النسائي للضناويات بدأ يتسلل إلى السلك العسكري 
شيئًا فشيئًا، حيث التحقت عدة فتيات بقوى األمن 
متمّردات  ليصبحن  ال��ع��ام،  واألم��ن  والجمارك  الداخلي 
على الواقع الذي يرى أن العمل العسكري ينتقص من 

▼أنوثة المرأة.
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مشاريع القوانين املدنية: اختالفات وصيغ

فاطمة بزي

����رح����ت ال���ع���دي���د م����ن م���ش���اري���ع ق���وان���ي���ن ل���أح���وال 
ُ
ط

الشخصية في لبنان منذ سبعين عاما وحتى اليوم. 
منها ما وص��ل إل��ى مجلس ال���وزراء وال��ن��واب ونوقش 
ر، ومنها ما لم يتقدم أليٍّ من المجلسين. 

َ
لكن لم ُيق

تختلف ه���ذه ال��م��ش��اري��ع ان��ط��الق��ًا م��ن ال��ج��ه��ات التي 
م��واده��ا  اس��ت��وح��ت منها  ال��ت��ي  وال��ن��ص��وص  طرحتها 

والخلفيات التي ارتكزت عليها.

صيغ مختلفة
م��ن ه��ذه ال��م��ش��اري��ع م��ا ه��و متشابه ف��ي األس��ب��اب 
وال��م��ض��م��ون، وم��ن��ه��ا م��ا ه��و مختلف ت��ح��دي��دًا لجهة 
اإلل��زام أو االختيار. فال تزال النقطة األخيرة عالقة، 
حتى بين مختلف الجهات والجمعيات والشخصيات، 
التي تنشط في المطالبة بإقرار قانون مدني لأحوال 
رافقت  التي  "اختياري"  عبارة  أّن  حتى  الشخصية. 
مشاريع القوانين المقّدمة، بدأت بالظهور في أوائل 
الثمانينات. أي بعد ثالثة عقود على انطالق موجة 

العمل التشريعي إلقرار قانون مدني. 
ك��م��ا أّن م��ن ن��ق��اط االخ���ت���الف األس��اس��ي��ة ب��ي��ن ه��ذه 
ال��م��ش��اري��ع، ت��ح��دي��د ص��الح��ي��ات ال��م��ح��اك��م ال��روح��ي��ة 
للطوائف المختلفة. مثل حصر صالحياتها "بالنظر 
وبطالنه  ال����زواج  عقد  وف��ي  وفسخها  الخطبة  بعقد 
الموّحد  المحامين  نقابة  )مشروع  والهجر"  والطالق 
"اختصاص  أو   ،)1952-1951 الشخصّية،  لأحوال 
قة 

ّ
المحاكم الشرعية والمذهبية في الدعاوى المتعل

البائنة والخّوة  أو  بالزواج والخطبة وهديتها والمهر 
الجبهة  )اقتراح  النفقة"  والحضانة وفرض  الشرعّية 
االشتراكية النيابية في العام 1951(، أو أن "تحكم 

المحاكم المذهبية بالرسوم والمصاريف المبّينة في 
قانون الطائفة الداخلي" )اقتراح الحكومة في العام 

.)1952

يونان موّثقة القوانين المدنية
في  الموضوعة  واالق��ت��راح��ات  المشاريع  ع��دد  بلغ 
إحصاء  بحسب  اقتراحًا،  أو  12 مشروعًا  اإلط���ار،  ه��ذا 
األخيرة  يونان.  اوغاريت  الدكتورة  ها 

ّ
أعدت ودراس��ة 

ت��ع��ّد م��ن ع���ّراب���ي وع���ّراب���ات ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ق��ان��ون مدني 
اإلطار  أّن عملها في هذا  الشخصية. حتى  لأحوال 
شمل جمع وصياغة وإع��ادة تركيب مشاريع مقدّمة 
منذ الخمسينات. حتى أنها نجحت خالل مناسبات 
عدة في جمع مئات الهيئات والجمعيات واألح��زاب 
أجل  اآلالف من  والشخصيات، وساهمت في حشد 
هذه القضية. وعلى الرغم من كون معظم "مؤّسسات 
مواقفها  تغّير  لم  يونان،  تسميهم  كما  الطوائف"، 
الرافضة للقانون، ظهر أفراد داخل تلك المؤّسسات 
تؤّيده، بعضهم من رجال الدين. تغّيرت - والتغيير 

هو الثابت الوحيد كما ُيقال - وجهة نظرهم بعدما 
ص���ار ل��دي��ه��م حكمة وإق����رار واع���ت���راف ب��ال��واق��ع حيث 
من  للخارج  كثيف  بشكل  اللبنانيين  توجه  لمسوا 
اجل ال��زواج المدني.  كما أّن خ��روج ح��االت معارضة 
داخ���ل ك��ل طائفة أش��ع��رت "م��ؤس��س��ات ال��ط��وائ��ف" 
كما لو أّن األمور بدأت تخرج عن سيطرتها. فبدأت 
ك��ان��ت "ال  ال��ت��ي  ت��ع��دي��ل قوانينها  ال��ط��وائ��ف مهمة 
وب��ال��ت��ال��ي يمكن  ال��ح��ض��ان��ة.  ���َم���س" كتغيير س���ّن 

ُ
ت

ف�"النضال  ال��راك��دة،  الروحية  المحاكم  مياه  تحريك 
والتزام  مباشرة  وق��وة  طويل  ونفس  لمثابرة  يحتاج 
واس��ت��م��راري��ة"، بحسب ما تعّبر ي��ون��ان.  وتشير إلى 
وج��وب "دراس���ة ال��واق��ع ال��ي��وم بوقته اآلن��ي لمعرفته 

أكثر وإدراك المتغّيرات فيه وبعناصره".
ال���ض���غ���ط ع���ل���ى أح������د وال ع��ل��ى  ي�����ون�����ان ال ت����ري����د 
بالمواجهة،  ستكون  التي  الطائفية"  "المؤّسسات 
ط���ب���ع���ًا. ت���رك���ز ع���ل���ى ط���رح���ه���ا ال������ذي ت���ؤم���ن أن�����ه ح��ق 
للبنانيين وترى أنه يحقق العدالة لهم، فتاريخ لبنان 
النضالي منذ 82 عامًا يشهد على ذلك في التقرير 

البحثي الذي أعدته.
ويونان ال يبدو أنها ترى فيهم خصومًا، بل تسعى 
 م��ش��ت��رك. 

ّ
إل���ى م��ق��ارب��ة ال��م��ط��ال��ب ل��ل��وص��ول إل���ى ح���ل

أي  أن يكون  لبناني قبل  الدين هو مواطن  ف�"رجل 
 أن "من واجبه، 

ً
شيء آخر" بحسب ما تقول، مضيفة

ليكون مواطنًا صالحًا، وأاّل يقف كمعرقل أمام تطّور 
 من واجب 

ْ
الدولة وحقها )وواجبها( في التشريع. إذ

القوانين،  وتشريع  مواطنيها  تنظيم حقوق  الدولة 
أكثر من  ع��ن دوره���ا منذ  اللبنانية متلكئة  وال��دول��ة 

ثمانين عامًا".
من  والمجتمع  المواطنين  ب��إح��ب��اط  ي��ون��ان  تشعر 
ل���ذا ال تعتمد  ال��ت��ي ال تحقق م��ط��ال��ب��ه��ا،  ال��ت��ح��رك��ات 
سوى استراتيجية علمية ومدروسة بدقة لإلنطالق 

بها للمطالبة بالقانون.

مبادرة إجرائية
زواج مدني  لعقد  الحسيني  السيد ط��الل  م��ب��ادرة 
ف���ي ل��ب��ن��ان ب��ش��ط��ب اإلش�����ارة إل���ى ال��ق��ي��د ال��ط��ائ��ف��ي، 

مبادرة فريدة "هّزت البلد"، وأضافت اختبارًا قانونيًا 
أق��ر أول زواج م��دن��ي م��ن ن��وع��ه ف��ي ل��ب��ن��ان. ل��م تحظ 
مبادرة بمثل ما حظيت به هذه المبادرة لزواج "نضال 
وخلود" )2013(، من ترحيب عارم وضجة، إلى درجة 
اعتقد معها الناس أن الزواج المدني انتهت قصته 
وبات قائمًا داخل لبنان ومن دون حاجة للسفر إلى 
ال��خ��ارج. وق��د أعطى اإلع��الم بتعاطفه الكثيف زخمًا 

استثنائيًا للمبادرة.
طرحت المبادرة آلية قانونية وتنفيذية لعقد زواج 
مدني في لبنان، لدى الكاتب بالعدل، لمن شطب 

اإلشارة عن القيد الطائفي في سجل نفوسه وبات 
إل��ى طائفة بموجب  إداري���ًا  ضمن فئة من ال ينتمي 
القرار 10 ل. ر. ويخضع بالتالي إلى القانون المدني. 
دت لها مبادرة سابقة آللية شطب  واآللية هذه، مهَّ
زياد  الداخلية  وزي��ر  تعميم  مع  )الحسيني،  اإلش���ارة 

بارود ورأي الهيئة العليا لالستشارات عام 2009(.
أو  قانون  تقديم مشروع  في  المبادرة  تندرج  وال 
في دعم إقرار مشروع القانون المدني في المجلس 
النيابي، بل أتت فكرتها وهدفيتها من منظور آخر: 
إن��ه��ا م��ب��ادرة زواج م��دن��ي لفئة اخ��ت��ارت أن ال تكون 

مسجلة في قيد أي طائفة. 
وباتت بالتالي في ِعداد الفئة الثانية التي حددها 
المدني، ما  القرار 10 ل. ر. ومنحها قانونية زواجها 
دامت لم تعد منتمية إلى الفئة األولى المنتمية إلى 
الطوائف التاريخية المعترف بها رسميًا. إال أّن هذه 
نهاد  السابق،  الداخلية  وزي��ر  وعطلها  ع��اد  المبادرة 
��ح ب��غ��ي��اب ال��ن��ص ال��ق��ان��ون��ي، 

ّ
ال��م��ش��ن��وق، ال����ذي ت��س��ل

فعرقل الزواج المدني في لبنان مجددًا. 

12 مشروعًا لألحوال الشخصية 
منذ خمسينيات القرن الماضي 

واإلقرار مؤّجل

يونان: بفعل الضغوط بدأت 
الطوائف مهمة تعديل 

قوانينها التي كانت ال ُتَمس

األحوال الشخصية

دوِرك

احتمال  من  ترفع  بطريقة  المرأة  بسلوك 
إسقاط الحضانة عنها دون أن يتعّرض الرجل 

لمثل هذا التدقيق. 
وباتت نساء  أخيرًا،  تغّير  الواقع  أّن هذا  اال 
المجحفة  ال��ق��وان��ي��ن  وت���رف���ض  ت��واج��ه��ه  ك��ث��ر 
بحقهّن. األمر الذي أدى إلى تعّرض بعضهّن 
ما  وه��و  احيانًا،  والسجن  القانونية  للمالحقة 
ن��س��اء كفاطمة ح��م��زة، وري��ت��ا شقير  ج��رى م��ع 
وفاطمة زعرور اللواتي واجهت كل منهّن على 
بحرمانهن  تقضي  قضائية  أحكامًا  طريقتها 

من حضانة اطفالهن. 
الظاهرة لن تتوقف، بل ستكّرر  لكن هذه 
الفوز بحضانة  امرأة  كثيرًا ولن تستطيع كل 
أط��ف��ال��ه��ا ف���ي ظ���ل ق��وان��ي��ن ت��ق��ف دائ���م���ًا إل��ى 

جانب الرجل. 
���ق���ن 

ّ
ح���ق ل����ب����ن����ان  ف�����ي  ال����ن����س����اء  أن  ال ش�����ك 

ومن  الماضية.  السنوات  في  ع��دة  انتصارات 

ه��ذه االن��ت��ص��ارات إق���رار ق��ان��ون حماية ال��م��رأة 
وسائر أفراد األسرة من العنف، وإلغاء المادة 
تجيز  كانت  التي  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   522
ه��ذه  أّن  اال  ض��ح��ي��ت��ه.  م��ن  ال����زواج  للمغتصب 
االن����ت����ص����ارات ت��ب��ق��ى ن���اق���ص���ة أو م��ن��ق��وص��ة، 
ال��م��رأة لنظام  خضع 

ُ
ف��ي ظ��ل وج���ود ق��وان��ي��ن ت

نفسها  الحقوق  امتالك  من  وتحرمها  ذك��وري 
كالرجل. والدولة اللبنانية رّسخت هذا الواقع 
من خالل تحفظها على المادة 16 من اتفاقية 

سيداو.
ب����ع����د ع������رض ه������ذا ال������واق������ع وآث�����������اره ع��ل��ى 
ال��ن��س��اء ف��ي ل��ب��ن��ان، ي��م��ك��ن إس��ق��اط ال��س��ؤال 
ال��ق��ائ��ل "ل��م��اذا ن��ري��د ق��ان��ون��ًا م��دن��ي��ًا ل��أح��وال 
الشخصية"؟ وبدل ذلك، يجب طرح السؤال 
اآلت����ي: م��ت��ى س��ت��ت��ك��ّرس م��دن��ّي��ة ال��دول��ة في 
ل��ب��ن��ان ب���إق���رار ق��ان��ون م��دن��ي، وك��ي��ف يمكن 

تحقيق ذلك؟ 
والبحث في إقرار قانون األحوال الشخصية 
ال��م��دن��ي ي��ل��ب��ي ح��اج��ات اج��ت��م��اع��ي��ة وق��ان��ون��ي��ة 
وسياسية. ولم يعد كافيًا النقاش عن صيغة 
على  وتطبيقاته،  وش��روط��ه  وب��ن��وده  القانون 
ال��ق��ان��ون )أي����ًا ك����ان( يغّيب  اع��ت��ب��ار أّن غ��ي��اب 
معه المساواة بين المواطنين، رجااًل كانوا أو 

نساء. 
وال����ق����ان����ون ال���م���دن���ي ل����أح����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة 
بل  التمييز،  على  يقضي  ق��ان��ون  مجرد  ليس 
القانون  دول��ة  لبلوغ  أساسية   

ً
خ��ط��وة يجّسد 

وال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي ي��ن��ادي ب��ه��ا ال��ج��م��ي��ع. هو 
ت���ح���ري���ر ال���م���واط���ن���ي���ن م����ن م���رج���ع���ي���ات دي��ن��ي��ة 
وطائفية تفرض عليهم إصطفافات مذهبية 
وت��ب��ع��ي��ة س��ي��اس��ي��ة وت��ج��ع��ل م��ن��ه��م م��واط��ن��ي��ن 
م��ق��ّي��دي��ن ال ي��م��ت��ل��ك��ون ال��ح��ق��وق. وب��اخ��ت��ص��ار 
أكثر، تجعلهم رعايا لدى طوائف، ال مدنيين 

في دولة. 
ال���ق���ان���ون ال��م��دن��ي ل���أح���وال ال��ش��خ��ص��ي��ة، ال 
ي��ج��ب أن ي���ك���ون م���ج���رد م��ط��ل��ب ح��ق��وق��ي، بل 
مشروع سياسي بامتياز ال يمكن التخلي عنه 
إط��ار مشروع  حتى تحقيقه. قانون مدني في 
سياسي )بالمعنى العام(، يعيد األمل بإمكانية 

العيش في وطن يكون لكل أبنائه.

القانون المدني خطوًة 
أساسية لبلوغ دولة 

القانون والمؤسسات 

▼
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مريم سيف الدين

المتعاقبة مشاريع إقرار  اللبنانية  أفشلت السلطات 
بذلك  وأسقطت  الشخصية،  ل��أح��وال  مدني  قانون 
كل الحمالت والمسيرات والضغوط المدنية والحزبية 
وتحرير  القانونية  ال��ن��ص��وص  لتعديل  والسياسية 
قسم كبير من اللبنانيين من قيود قوانين الطوائف. 
ويستمّر عدد ضحايا هذه القوانين باالرتفاع، تحديدًا 
النساء واألطفال، فيما يرفض مجلس النواب مناقشة 

أي مشروع قانون مدني لأحوال الشخصية. 
واألسوأ أن البرلمان أفشل مشاريع قوانين األحوال 
الشخصية وإن كانت اختيارية، أو حتى ما كان أبسط 
من ذلك، كقوانين حماية األطفال والنساء وغيرها... 
ال��ن��واب  الشخصية، يتذرع  األح�����وال  ق���ان���ون  ف���ي 
بالمادة 9 من الدستور التي نّصت على "احترام نظام 

فتتنّصل  الدينية".  والمصالح  الشخصية  األح���وال 
الكتل النيابية من دورها التشريعي الضامن لمصلحة 
بالعبارة  ت��ب��دأ  ذات��ه��ا  ال��م��ادة  أن  متجاهلين  ال��ن��اس، 
ال��ت��ال��ي��ة: "ح��ري��ة االع��ت��ق��اد م��ط��ل��ق��ة".  ك��م��ا يتجاهل 
على  نّصت  التي  الدستور،  المادة 7 من  المشرعون 
ال��ق��ان��ون فهم  أم���ام  المواطنين  ال��م��س��اواة بين جميع 
والسياسية".  المدنية  بالحقوق  بالسواء  "يتمّتعون 
مبدأ  الشخصية  األح����وال  ق��وان��ي��ن  تنسف  ف��ي حين 
المساواة. ففي لبنان 15 قانونًا لأحوال الشخصية، 
يخضع كل منها لطائفة، فتختلف الحقوق والواجبات 

بين مواطن وآخر وبين مواطنة وأخرى. 

الملفت أن الدولة اللبنانية ال تملك قانونًا مدنيًا 
قوانينها  الطوائف  تملك  فيما  الشخصية  ل��أح��وال 
ال��خ��اص��ة. ف��ال يجد ال��الدي��ن��ي��ون، وم��ا يسمى "طائفة 
ال��ح��ق ال��ع��ام"، م��ن يسير أم��وره��م، ف��ي إك���راه يمارس 
عليهم للخضوع لسلطة الطوائف غير المؤمنين بها 

أصاًل.

العرقلة التشريعية 
ح���ورب���ت م���ح���اوالت إق������رار ق���ان���ون م���دن���ي ل���أح���وال 
الشخصية وأفشلت منذ عقود. آخرها كان عام 2011، 
باقتراح  )حينها(  ف��ارس  م���روان  النائب  تقدم  حيث 
م���ش���روع ق���ان���ون م��دن��ي ل���أح���وال ال��ش��خ��ص��ي��ة. يقول 
ف���ارس بعد س��ؤال��ه ع��ن مصير اق��ت��راح��ه إن��ه "ن���ام في 

جوارير المجلس، تجاوبًا مع مطالب رجال الدين. 
على الرغم من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ك���ان ق��د وع���د بالمضي ق��دم��ًا ب��ال��م��ش��روع، ل��ك��ن ب��ري 
ب��ال��ق��ان��ون بسبب ممانعة م��ن ه��م ف��ي مركز  ل��م يسر 
إل��ى قيامه وزميله في الحزب  ال��ق��رار". يشير ف��ارس 
)حينها(  قانصوه  عاصم  النائب  االجتماعي  القومي 
قانون  ب��إق��رار  للمطالبة  عريضة  ب��إط��الق  ذل���ك،  بعد 
نائب   100 عليها  ���ع 

ّ
وق الشخصية،  ل��أح��وال  م��دن��ي 

أتت  كونها  المحاضر  ف��ي  تسّجل  ل��م  لكنها  وقتها، 
خارج األداء البرلماني.

من جهة أخرى، تروي رئيسة "لجنة حقوق المرأة 
اللبنانية"، عائدة نصرالله، والتي تنشط منذ عقود 
ف���ي م��ج��ال ال��م��ط��ال��ب��ة ب���إق���رار ق���ان���ون م��دن��ي ل��أح��وال 
الشخصية، تجربتها مع العديد من الجهات للضغط 
بهدف إقرار قانون مدني لأحوال الشخصية. تقول 
إنه جرى استئناف الحملة التي كانوا قد بدأوها في 
المطالبة  أج��ل  م��ن  ال��ح��رب،  انتهاء  ال��ع��ام 1980 بعد 
ب���ق���ان���ون م���دن���ي ل����أح����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة، ف��اج��ت��م��ع��ت 
الشخصيات والجمعيات واألحزاب العلمانية على هذا 

الهدف وشكلت لجنة لمتابعة القضية. 

وفي العام 1998 تقدم 10 ن��واب باقتراح قانون. 
��ه��م��ت ح��رك��ت��ن��ا ب��ال��ك��ف��ر، وب��ع��د ن��ج��اح ال��ح��م��ل��ة في 

ّ
"ات

تحريك الرأي العام، تعّمدت األحزاب إدخال ممثلين 
بحجة  األونيسكو،  ف��ي  اللجنة  اجتماعات  إل��ى  عنها 
ل��أح��وال الشخصية،  م��دن��ي  ق��ان��ون  ب��إق��رار  اهتمامها 
وتعّمدت إفشالها من الداخل عبر افتعال الخالفات 

وفرط هيكليتها".

الجهات المعرقلة... ثالث
تقدمها  المسؤوليات  تحديد  ف��ي  أشمل  مقاربة 
م��رّوة.  ليلى  الديمقراطي،  النسائي  التجمع  رئيسة 
تقول األخيرة إّن ثالث جهات تتحّمل مسؤولية عدم 
إقرار قانون مدني لأحوال: رجال الدين، والجمعيات 
والمواطنون، ولو بدرجات متفاوتة. وتشير مرّوة إلى 
التمييز  أّن سبب  اعتبرنا  التجمع  إنه "منذ تأسيس 
الممارس ضد النساء وإضعافهّن هي قوانين األحوال 

الشخصية. 
واعتبرنا الحل لمشاكل النساء يكون بإقرار قانون 
ع�����ادل ل���أح���وال ال��ش��خ��ص��ي��ة ي��ت��س��اوى أم���ام���ه جميع 
ال��م��واط��ن��ي��ن وال���م���واط���ن���ات. ل��ك��ن��ن��ا ل����دى أي مطلب 
نواجه برفض كبير وق��وي، ألن المرجعيات الدينية 
الشخصية  األح����وال  بقوانين  المتحكمة  وال��ش��رع��ي��ة 
من  مستفيدة  وه���ي  خ��ارج��ي��ة،  بمرجعيات  مرتبطة 

الحالة القائمة". 
وف��ي ح��ال إق���رار قانون مدني ل��أح��وال الشخصية 
"س��ي��خ��س��ر ه����ؤالء ال��ص��الح��ي��ات وال��م��ص��ال��ح ال��م��ادي��ة 
وعالقات االستفادة، ولذلك يواجه أي قانون بالرفض 

ويتذرعون بأسباب مختلفة".
تشير مرّوة إلى مسؤولية يتحملها أيضًا المواطنين 
وم�����ن ض��م��ن��ه��م ال���ن���س���اء، "ف���ع���ل���ى م���س���ت���وى ال��ن��س��اء 
الملتزمات عدد كبير منهّن يرفضن المطالبة بقانون 
م���دن���ي، وإن ك���ّن م��ت��ض��ررات ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ط��الق 
والحضانة واإلرث". وبالتالي يمكن القول إّن العقيدة 

الدينية أو االلتزام تقف وراء هذا الرفض. 
وت��ض��ي��ف أن ال��ج��م��ع��ي��ات ت��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة هي 
أي���ض���ًا، "إذ ث��م��ة ان���ق���س���ام ع��ل��ى م��س��ت��وى ج��م��ع��ي��ات 
مدني  ب��ق��ان��ون  كلها  تطالب  ف��ال  ال��م��دن��ي،  المجتمع 
ل���أح���وال ال��ش��خ��ص��ي��ة، وإن���م���ا ت��ط��ال��ب ب���ه الجمعيات 
العلمانية فقط". وتلفت إلى أن على مستوى النساء 
للضغط  وازن���ة  كتلة  هناك  ليس  المدني  والمجتمع 
باتجاه إقراره. لهذا السبب يحاولن تحصيل مطالبهن 
بشكل مجتزأ. وتتساءل مروة: "في ما يتعلق بمطالب 
صغيرة ن��واج��ه ه���ذا ال��ك��ّم م��ن ال��ض��غ��وط، فكيف إذًا 

سنطالب بقانون مدني لأحوال الشخصية؟".

رجال الدين: التشريع دور الدولة
م���ن ج��ه��ت��ه ي��ن��ف��ي رئ���ي���س ال���م���رك���ز ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي 
بعرقلة  الكنيسة  لإلعالم، األب عبدو بو كسم، قيام 

إق��رار قانون مدني لأحوال الشخصية. ويقول: "إذا 
الدولة ألزمتنا بقانون مدني لأحوال الشخصية نلتزم 

به، لكن يجب أن يتناسب مع قانون الكنيسة". 
ال��ت��ي تضع القوانين،  ال��دول��ة  وال��م��ف��ارق��ة أّن ه��ذه 
ترسلها إلى المراجع الدينية لتضع مالحظاتها عليها. 
وهو ما يمكن تأكيده من خالل بو كسم الذي يقول إن 
"العمل يتم على تعديل قوانين األحوال الشخصية، 
منذ حوالي السنتين أرسلوا نسخ إلى الكنيسة ودار 
الفتوى وغيرها من المراجع، لوضع مالحظاتنا عليها". 
في  حاسم  الروحية  السلطات  موقف  ف��إّن  وبالتالي 

عملية إقرار الدولة لقانون مدني. 
ويقّر بو كسم بواجب الدولة إقرار "قانون خاص 
إق���رار  المعنيين  رف���ض  أّن  ويعتبر  ب��ال��الدي��ن��ي��ي��ن". 
قانون خاص بهؤالء بحجة أن رجال الدين يمنعون 
ذل��ك، ت��ه��ّرب. ويضيف: "ه���ؤالء ال ي��ؤم��ن��ون، ونحن 
إنما  لنراعي ظروفهم،  ال يمكننا أن نطّوع قوانيننا 
من مسؤولية الدولة وضع خانة مخصصة لهم. نحن 
إن كان  ال��دول��ة  ال��ت��ي ستصدرها  األح��ك��ام  سنطيع 
ه��ن��اك م��ا ال يتعارض م��ع ال��دي��ن المسيحي وي��راع��ي 
في الوقت نفسه حقوق االنسان، فنحن مع الحرية 

المسؤولة". 
ويلفت بو كسم إلى وجوب تشكيل هيئة وطنية 
من رجال دين وقضاة لوضع قانون أحوال شخصية 
م��ع��اص��ر ي��ت��ج��اوب م���ع ت��ط��ل��ع��ات ال���ن���اس، "ف��ق��ان��ون 
ال��ت��ط��ور".    ال��ع��ام 1951 أص��ب��ح ه��رم��ًا وعلينا م��واك��ب��ة 
وع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر، وخ����الل ج��ل��س��ة ن��ق��اش عقدتها 
جمعيات مدنية في مجلس النواب في كانون األول 
النائب  للمقاومة  ال��وف��اء  كتلة  ق��ال عضو  ال��م��اض��ي، 
إيمانية، نحن  اآلت��ي: "حزبنا حركة  الموسوي  ن��واف 
دينية  م��رج��ع��ي��ات  ال��ف��ك��ري��ة  مرجعياتنا  م��ت��دّي��ن��ون، 
معروفة، ومسألة األحول الشخصية عند المرجعيات 
قوانين  ت��ج��اوز  س��ي��اس��ي  أي  وال يستطيع  ال��دي��ن��ي��ة 
األح�����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة". وف���ي ه���ذا ال��ت��ص��ري��ح م��وق��ف 
واضح يظهر الجهات المعرقلة والمتضررين من إقرار 

قانون مدني لأحوال الشخصية. 

من يعرقل إقرار قانون مدني لألحوال الشخصية؟ 

ال يجد الالدينيون أو "طائفة 
الحق العام" من يسير أمورهم 

ويخضعون لسلطة الطوائف

مدخل حل مشاكل النساء بإقرار 
قانون عادل لألحوال الشخصية 

يتساوى الجميع أمامه 

األحوال الشخصية

دوِرك
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أوالد األم األجنبية لبنانيون أكثر 

نور مخّدر

الحصول على  إلى  اللبنانيون  في وطن يسعى فيه 
األس��اس��ي��ة،  حقوقهم  لهم  تضمن  أجنبية  جنسية 
ت���ع���ان���ي م���ئ���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات م����ن واق������ع م����ري����ر. ق��ص��ة 
اللبنانيات  المتزوجة من مصري كغيرها من  سامية 
ال���م���ت���زوج���ات م���ن غ��ي��ر ل��ب��ن��ان��ي، ت��ث��ي��ر غ��ص��ة دائ��م��ة 
يطلب  أسافر  "عندما  أق��وى:  المعنوية  وصعوباتها 
لأجانب،  المخصص  المكان  أن يقف في  ابني  من 
كلبنانية  ض��دي  ي��م��ارس  قانونيًا  عنفًا  ه��ذا  أل��ي��س 
متزوجة من أجنبي"؟ في حين، تشير كارال المتزوجة 
م��ن س���وري إل��ى ع��وائ��ق ح��رم��ان أوالده����ا م��ن ممارسة 
حقوقهم المدنية كحق العمل. فالعبارة التي يرددها 
دائمًا صاحب العمل على مسامعهم "شكور ربك عم 
 "الهيئة بس اللي 

ً
ك أنت مّنك لبناني"، مضيفة

ّ
نشغل

معه مصاري فيه يشتري الجنسية متل ما مبّين". أما 
لينا المتزوجة من فرنسي فتؤكد أّن ألوالدها األحقية 
في الحصول على الجنسية اللبنانية "فهم ال يزورون 
للبنان"،  الحقيقي  وانتماؤهم  العطلة  في  إال  فرنسا 
 إل���ى "أن اب��ن��ه��ا ق��د أرس���ل رس��ال��ة إل���ى رئيس 

ً
الف��ت��ة

له  الجنسية  على  بالحصول  فيها  طالبه  الجمهورية 
: "بال ما نلحق المغتربين اعطونا 

ً
وألخيه وأبيه"، قائلة

الجنسية". 
إعطاء  بين داعم لقضية  اللبناني  الشارع  ينقسم 
الجنسية  لبناني  غير  من  المتزوجة  اللبنانية  المرأة 
ألوالده�������ا وب���ي���ن راف�����ض ل���ه���ذه ال���ف���ك���رة. ف��ال��ش��ب��اب 
أبسط حق  أنها  يؤكدون  القضية،  لهذه  الداعمون 
ه 

ّ
من حقوق اإلن��س��ان. ك��ارال )25 عامًا( تشير إل��ى أن

"ال يجب ربط مسألة التجنيس بحصول أوالد المرأة 
ويقول  الجنسية".  على  لبناني  غير  م��ن  المتزوجة 
ما  ع��ح��ال��ه  "إذا ك��ل ح���دا بقيسها  ع���ام���ًا(:  ك��ري��م )19 
ب��ي��رض��ى بهيك وض����ع"! ف��ي ح��ي��ن يلفت أح��م��د )22 
���ن���ا ن��ت��ب��اه��ى ب��ال��غ��رب ونسعى 

ّ
ع��ام��ًا( االن��ت��ب��اه إل���ى "أن

لالمتثال به، لكن ماذا عن حرمان المرأة أوالده��ا من 
الجنسية"؟ 

في المقابل، يوافق البعض اآلخر على أّن مسألة 
التجنيس هي العائق األساسي في قضية الجنسية، 

بحيث يقول حسن )30 عامًا( إنه "لو ما القسم األكبر 
الوضع  النساء متزوجات من فلسطينيين، كان  من 
األم��ر،  بالمطلق  ع��ام��ًا( فترفض  ري��م )23  أم��ا  تغّير"! 
إيلي  اللي ناقصنا"، بينما يرى   إّن "هيدا بعد 

ً
قائلة

)28 عامًا( أّن "القضية محقة لكن الوضع في لبنان ال 
يشجع عليه إال باستثناءات".

األزمة باألرقام 
عديدة،  طائفية  وعناوين  سياسية  حجج  تحت 
أب���رزه���ا ال����ت����وازن ال��ط��ائ��ف��ي وال��ت��غ��ّي��ر ال��دي��م��وغ��راف��ي 
وتحديدًا منع التوطين، تسقط كل المشاريع الرامية 
ألسرهّن.  الجنسية  منح  حق  اللبنانيات  إعطاء  إل��ى 
لكن واقع األرق��ام يشير إلى أّن 3700 ام��رأة لبنانية 
فقط متزوجة من فلسطينيين. في حين أّن األرقام 
ت��ش��ي��ر إل���ى أّن ال��ن��س��اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات ال��م��ت��زّوج��ات من 
أجانب تقارب 80 ألف ام��رأة. أي أّن نسبة الزيجات 
في   4.6 ت��ت��ع��دى  ال  وفلسطينيين  ل��ب��ن��ان��ي��ات  ب��ي��ن 

المئة، بحسب دراسة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بين أعوام 1995 و2008.

وفي هذا اإلطار، تفّصل دراسة من إعداد األستاذة 
الجامعية وال��ن��اش��ط��ة وال��ب��اح��ث��ة ف��ي ع��ل��م االج��ت��م��اع، 
فهمية شرف الدين، حجم المتضررات والمتضررين 
لبنان. فتشير  الحالي في  الجنسية  من واق��ع قانون 
ش���رف ال��دي��ن أن���ه ف��ي ل��ب��ن��ان، وط����وال ع��ق��د ونصف 
وغير  لبنانيات  بين  زي��ج��ة  أل��ف   18 تسّجل  ال��ع��ق��د، 

لبنانيين. 
ومع احتساب نسبة الخصوبة البالغة 2.3٪ يبلغ 
أم��ه��ات وآب���اء  م��ن  م��ت��ض��ررًا،  الفعلي 77400  ال��ع��دد 
وأطفال. أما المردود السلبي لقانون منع النساء من 
منح الجنسية ألسرهّن فتتراوح بين العقد القانونية 

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��م��ه��ن��ي��ة. واآلث����ار ال��م��ب��اش��رة تشمل 
م��وض��وع اض��ط��رار األس����رة إل���ى ال��ح��ص��ول ع��ل��ى أوراق 
إلى  أحيانًا  االض��ط��رار  وف��ي  اإلق��ام��ة بشكل مستمّر، 
قانون  ما يفرضه  نتيجة  السوداء  السوق  العمل في 
العمل على أصحاب بعض الجنسيات، ونتيجة ذلك 
ال��م��ه��ن وال��خ��ي��ارات التعليمية ع��ل��ى األط��ف��ال  ف���رض 
ل��ك��ون��ه��م غ��ي��ر م��خ��ّول��ي��ن ال��ع��م��ل ف��ي ه���ذه ال��م��ج��االت، 
وغياب التقديمات االجتماعية )الضمان االجتماعي 
ت��ح��دي��دًا( ل��أس��رة األج��ن��ب��ي��ة، وم��ش��ك��ل��ة اإلرث على 
)ال��زوج واألطفال في هذه  األجانب  ك 

ّ
أن تمل اعتبار 

الحالة( بحاجة إلى مراسيم وزارية. 

القانون وعدم المساواة المتعددة
أبصر قانون الجنسية النور عام 1925 وعّدل مرة 
واحدة عام 1960، ويمنح هذا القانون الجنسية لكل 
مولود ولد في األراضي اللبنانية من أب لبناني، غير 
أجنبي. ونّصت المادة الثانية من هذا القانون على 
تجنيس الولد غير الشرعي الذي "تثبت بنّوته وهو 
البنوة أوال  ال��ذي ثبتت  قاصر إذا ك��ان أح��د وال��دي��ه 
التي  األجنبية  ال��م��رأة  وت��ن��ال  لبنانيًا".  ال��ي��ه،  بالنظر 
تاريخ  على  م��رور سنة  بعد  الجنسية  لبنانيًا  ت��ت��زوج 
لم تنته  الحكاية  النفوس.  ال��زواج في قلم  تسجيل 
ًا لأم األجنبية، التي 

ّ
هنا، بل منح قانون الجنسية حق

اكتسبت الجنسية اللبنانية، حق منح هذه الجنسية 
بعد  الحياة  قيد  على  بقيت  إذا  القاصرين  ألوالده���ا 

وفاة زوجها األجنبي. 
ل��ت��ك��ون ال��م��ح��ّص��ل��ة أّن ال��ق��ان��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي أع��ط��ى 
أفضلية للمرأة األجنبية المجنسة على حساب المرأة 
اللبنانية األص��ل بإعطاء الجنسية ألوالده��ا في حال 

تزّوجت من رجل أجنبي. 
وتستمّر الحكاية من خالل مراسيم التجنيس التي 
األساسية  األط��ر  أح��د  الجمهورية،  رئيس  يصدرها 
لمنح الجنسية اللبنانية. وتشترط أن يقيم الشخص 
أن يكون قد  أو  متتالية،  لبنان خمس سنوات  في 
قّدم خدمة ما إلى الوطن. وانطالقًا من هذا المعيار، 
تم تجنيس مجموعة من رجال أعمال وسياسيين من 

دول عدة، إضافة إلى مجموعة من الرياضيين. 

وفي جردة سريعة، صدرت مراسيم تجنيس عدة 
الرئيس  قبل  م��ن  ع 

ّ
الموق األخ��ي��ر  للمرسوم  مشابهة 

م��ي��ش��ال ع����ون ع����ام 2018، أب���رزه���ا إص�����دار ال��رئ��ي��س 
في  منح  مرسومًا  سليمان  ميشال  السابق  اللبناني 
"رب���ع ال��س��اع��ة األخ��ي��ر" م��ن والي��ت��ه، الجنسية ل���644 
أج��ن��ب��ي��ًا، ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه ال��ق��ص��ر ال��رئ��اس��ي ف��ي ال��ع��ام 
ال��ه��راوي  إل��ي��اس  األس��ب��ق  الرئيس  منح  2014. كما 
ال��م��رس��وم رق��م 5247 ف��ي ح��زي��ران 1994،  بموجب 
األش��خ��اص  م��ن  اآلالف  لعشرات  اللبنانية  الجنسية 
ل��م��ص��ال��ح ان��ت��خ��اب��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة، ب��ح��س��ب م���ا ذك���رت 
منسقة حملة "جنسيتي حق لي وألسرتي"، كريمة 

شبو. 

الكل تحت سقف القانون 
وعلى خط مواز، تّم تقديم العديد من المشاريع 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ج��ن��س��ي��ة، آخ���ره���ا م��ش��روع 
القانون الذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل، 
والذي يخضع لبعض المعايير والشروط السيادية، 
بحسب ما ذكرت شرف الدين. وتشير األخيرة إلى 
"أّن ال��م��رح��ل��ة األول����ى تقتضي ال��ق��ب��ول م��ن أج���ل أن 
يصبح ال��رج��ل وال���م���رأة ع��ل��ى ق���در م��ن ال��م��س��اواة في 
الثانية  المرحلة  تأتي  ثم  ومن  والواجبات،  الحقوق 
النضال سويًا  المجتمع ككل من أجل  وهي تعاون 

لتغيير الشروط". 
ب��دوره��ا، تؤكد منسقة حملة "جنسيتي حق لي 
وألسرتي" كريمة شّبو أّن مشروع قانون الحملة لم 
مقترح  هو  بل  الحالي  للقانون  "ق���راءة  على  يقتصر 
والنساء  الرجال  بين  التامة  المساواة  يضمن  بديل 
��م��ت أغ��ل��ب��ي��ة ال��ك��ت��ل السياسية 

ّ
 ب��ع��دم��ا ت��س��ل

ّ
خ��اص��ة

مشروع هذا القانون وتقدم إلى مجلس النواب في 
ر من قبل النائب هادي أبو الحسن باسم اللقاء 

ّ
15 أيا

ع عليه تسعة نواب". وتضيف أّن 
ّ
الديمقراطي ووق

ب��ن��ودًا تتضّمن  ال��م��ش��روع  "أب���و الحسن أض���اف على 
ق بتصحيح وضع مكتومي 

ّ
العدالة االجتماعية وتتعل

ال���درس وم��وض��وع اس��ت��ع��ادة الجنسية  القيد وق��ي��د 
من األب واألم ونحن اآلن ننتظر إحالته إلى اللجان 

النيابية". 

نسبة اللبنانيات المتزّوجات من 
فلسطينيين 4.6٪ من مجمل 

الزيجات من أجانب

األحوال الشخصية

دوِرك
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علي عواضة

منال بزي، شابة تزوجت في عمر العشرين، وانتقلت 
إلى بيروت باعتبارها "فرصة لشابة لم تخرج من حدود 
محيطها الضيق" بحسب ما تقول. زواج منال لم يكن 
ال��زف��اف وج��دت في  كما تمنت، فبعد أشهر من ليلة 
زوجها رجاًل عصبيًا، سريع االنفعال يقدم على العنف، 
لكّن  للشكوى،  والدتها  إل��ى  لجأت  االهتمام.  وقليل 
أو  االنفصال  فكرة  ورفضت  عليها،  انهالت  الشتائم 
ال��ط��الق، بحجة "م��ا صرلك ك��م شهر م��زوج��ة ش��و بدك 
قالت  م��ا  بحسب  الفضيحة  م��ن  وخ��وف��ًا  تفضحينا"! 
المشكلة  زواجها، "ولكن  منال في  الوالدة، استمرت 
ك��ب��رت ب��ع��د ان��ج��اب��ي لطفلي ع��ل��ي. وص���ل ع��ل��ي وكنت 
أظن أّن أول طفل سيفتح صفحة جديدة مع زوجي، 
إال أّن ال��م��س��أل��ة ك��ان��ت ع��ك��س ذل���ك. ارت��ف��ع��ت وت��ي��رة 
العنف ال��ذي ك��ان يمارسه، من ض��رب وإه��م��ال، حتى 

أنني لجأت لبعض الجمعيات النسائية الستشارتها، 
لي  الحماية  تأمين  على  بالقدرة  واض��ح  ج��واب  فكان 
بواقع  الحماية اصطدمت  ال��ط��الق". لكن ه��ذه  وطلب 
آخر: الحضانة. اضطرت منال للسكوت، "فأنا أم، وال 
أريد أن يتكّرر معي ما حصل مع نساء كثيرات، حاولت 
كثيرًا إقناع زوجي بالطالق والتنازل عن المنزل والنفقة 
والمؤخر، حتى انني عرضت عليه مجوهراتي للحصول 
على ابني ولكن دق المي مي". بحسرة شديدة تصف 

منال واقعها: أهلي ضدي والمجتمع ضدي والمحاكم 
الشرعية ضدي، حتى اصدقائي ضدي، فكرت كثيرًا 
بالعدول  السيدات  اح��دى  نصحتني  ولكن  بالهرب، 
إذ يمكن أن يرفع زوج��ي قضية ض��دي،  الفكرة،  ع��ن 
أن  ه��ل يعقل  ط��ف��ل��ي.  وب��خ��ط��ف  ب��ال��ج��ن��ون  ويتهمني 
سأفعل  ببساطة  برأيها،  الحل  وع��ن  طفلي!؟  أخطف 
بحاجة  ط��ف��ل  ف��ه��و  ع��ل��ي،  ب��ج��ان��ب  ل��ل��ب��ق��اء  المستحيل 
وان��ا بحاجته سأنتظر حتى يكبر، ليختار مع من  ل��ي، 

سيبقى رغم إدراكي لبقائه معي.
في الوقت الذي تتولى سيدات مهام وزارية ومراكز 
أهمية  لتناول  مؤتمرات  وتعقد  الدولة،  في  حساسة 
دور النساء في الحياة االجتماعية والسياسية، ال تزال 
المئات من النساء يقبعن في منازلهن قسرًا، للحفاظ 
ال��ب��ق��اء بجانب األط��ف��ال. قد  أب��س��ط ح��ق��وق األم:  على 
ت��ك��ون ب��ع��ض ال��ق��ض��اي��ا ق���د ن��ال��ت ت��غ��ط��ي��ات إع��الم��ي��ة 
زل��ن يصبرن على  م��ا  أّن س��ي��دات كثيرات  إال  مناسبة 

الوجع والحرمان، لالستمرار في حضانة أطفالهّن. 

صرخات أمهات
ص���رخ���ات ك��ث��ي��رة ارت��ف��ع��ت ف���ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 
اللبنانية،  الطوائف  ل��دى  الحضانة  سن  برفع  طالبت 
وإقرار قانون جامع في المحاكم اللبنانية يعطي للمرأة 
واألط���ف���ال ح��ق��وق��ه��م. ق��ص��ص ك��ث��ي��رة وق��ض��اي��ا عالقة 
في المحاكم، تنتظر "عطف" القاضي. أمهات فقدن 
أج��م��ل ل��ح��ظ��ات ح��ي��ات��ه��ن ي��ن��ت��ظ��رن األس���ب���وع بأكمله 
حتى يسمح لهن بمشاهدة أطفالهن لمدة 24 ساعة 
ال��س��ي��اق، تتحدث مهى حطيط )25  ف��ي ه��ذا  فقط. 
بالسماح  القاضي  عامًا( عن طالقها من زوجها وحكم 
ل��ه��ا ب��م��ش��اه��دة ابنتها ل��ي��وم واح���د ف��ق��ط! "أي ع��دال��ة 
ليوم  ابنها  إل��ى  بالنظر  ألم  لقاٍض يسمح  وأي ضمير 

واح���د! وت��س��أل: ه��ل ُح��رم القاضي م��ن أم��ه ف��ي صغره 
ل��ي��ع��ام��ل ال���ن���اس ب��م��ن��ط��ق االن���ت���ق���ام! ك��ي��ف ي��م��ك��ن أن 
أهتم بإبني وهو على ف��راش المرض خالل 24 ساعة 
فقط!"، أسئلة كثيرة مشروعة طرحتها مهى وغيرها 
ظلم بسبب اطفالها، وُيظلم 

ُ
الكثيرات عن حضانة أم ت

ترفض  المحاكم  تلك  بأكمله فقط ألن  جياًل جديدًا 
رفضًا قاطعًا تعديل بعض األحكام أو حتى رفع سن 

الحضانة.
قصة مهى، ترويها بغصة، "أصبحت مثل المجنونة، 
أري��د طفلي، في حال تجاوزت مدة ال� 24 ساعة معه 
يبدأ عّم الطفل باالتصال بي، فزوجي السابق يرفض 
مكالمتي. أصبح ابني بعيدًا عني، فأنا ال أراه سوى 24 
وال��ده...  بعائلة  بالطبع سيتأثر  األس��ب��وع،  ساعة في 
أصبح يتحدث مثلهم لم يعد يناديني ماما، يسألني 
ان��ِت عنجد بتكرهيني؟  اسئلة ال يمكن تحملها مثل 
انِت ليه برات البيت؟ وغيرها من األسئلة التي ال يمكن 
ألي أم تحملها، حتى وصلت لمرحلة أصبحت أتمنى 

أن أعود للمنزل وأتحمل كي أبقى بجانب طفلي"!

في القانون
في لبنان 15 محكمة دينية تتحكم بقضايا األحوال 
الشخصية. على عكس دول العالم، فإن لبنان يتمّيز 
انتماءاتهم  بحسب  المواطنين  على  تحكم  بقوانين 

الطائفية.
اللبنانيين. فقضية  15 جسمًا قضائيًا يحكم بين 
��ي��ن، إذا ع��رض��ت ف��ي محاكم 

ّ
ح��ض��ان��ة ل��زوج��ي��ن م��ط��ل��ق

مسيحية على سبيل المثال قد تحكم بالحضانة لأم، 
بينما القضية نفسها إن عرضت في محاكم إسالمية 
ل��أب. قوانين لم تحّدث منذ عقود طويلة،  ستحكم 
والمماطلة  النسيان  أدراج  تقبع في  إنسانية  وقضايا 

ف��ق��ط ألن ق��وان��ي��ن ال��م��ح��اك��م ال��ش��رع��ي��ة ت��ح��ك��م ل��أب 
ب��ال��ح��ض��ان��ة وت��ح��رم أم���ًا م��ن طفلها ح��ت��ى وإن ك���ان لم 
يتجاوز عمره السنتين وهو ما يحصل مثاًل في المحاكم 

الجعفرية.
من القضايا العالقة في األذهان قضية الشابة سحر 
وف��اة زوجها  أخ��رى، وعند  المتزوجة من ديانة  بلوط، 
حكمت المحكمة على األطفال بالعيش مع أهل الزوج 
ال��ب��ارزة أي��ض��ًا، ح��رم��ان إح��دى  المتوفى. وم��ن القضايا 
السيدات المتزوجة من رجل أعمال كويتي من أطفالها 
بعدما حكم القاضي بالحضانة لأب، فسافر األب إلى 
بلده ومنذ 6 سنوات لم تلتِق األم أطفالها فقط ألّن 
القاضي قرر تطبيق "القوانين"... أي قوانين المحاكم 

الروحية. 
الحضانة عند  الناشطة في حملة رفع سن  وتعتبر 
الطائفة الشيعية، زينة ابراهيم، أن الطائفة الشيعية 
هي الطائفة الوحيدة التي تحرم الطفل من والدته في 

سّن السنتين. وتشير إبراهيم إلى أنه "جرت تحركات 
ل��م يحصل أي  أن��ه  إال  الدينية  للمراجع  ع��دة  وزي����ارات 
تغيير بعد، فالمشكلة األكبر ليست فقط حرمان األم 
بل طريقة أخذ األوالد عبر القوى األمنية وقد شاهدنا 
العديد من المقاطع المصورة لحاالت مشابهة لعناصر 
امهاتهم،  األط��ف��ال عنوة من  األمنية تأخذ  القوى  من 

بطريقة غير حضارية بتاتًا".
الحملة التي بدأت قبل نحو 6 سنوات، لم تغّير في 
فت في أذه��ان األمهات 

ّ
القانون، ولكن األه��م أنها خل

بالحضانة. ففي  بحقهن  يطالب  م��ن  ه��ن��اك  ب��أن  ج��وًا 
تحرك قبل نحو 6 سنوات، 8 نساء فقط طالبن برفع 
سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، وقبل نحو سنة 
والناشطات  الناشطين  مئات  التحّرك  هذا  إلى  انضّم 
بأبني"،  عاليًا "حقي  الصوت  رفعن  اللواتي  واالمهات 

"أنا أم وبدي والدي".

العقلية الذكورية 
المحامية  اللبناني  النسائي  المجلس  رئيسة  ت��رى 
والناشطة، إقبال دوغ��ان، أّن تعديل القوانين ممكن 
في لبنان، ومن غير المنطقي أن تبقى حجة المحاكم 
اللبنانية هي  الدولة  أّن  تعتبر  األس��ر.  الشرعية تظلم 
القوانين  ت��ف��رض  أن  وب��إم��ك��ان��ه��ا  للقوانين  ال��م��ش��رع��ة 
وتعدل المواد، وفق الزمن الذي نعيش فيه والتطّور 
الذي نشهده "فبعض تلك المواد يعود لعقود كانت 
حال المرأة وح��االت الطالق وال��زواج مختلفة عن أيامنا 
"ل��س��ن��وات طويلة ناضلنا  ه���ذه". وتضيف دوغ���ان أن 
النعوت،  بأبشع  عتنا 

ُ
ن القوانين،  كنساء لتعديل تلك 

وتم تهديدنا ورفض مطالبنا نواب ونساء يفترض أننا 
العقلية الذكورية تتحكم  ندافع عن أوالده��ن. ولكن 
الحاصل في كثير من  التقدم  اللبناني رغم  بالمجتمع 
ب��داي��ت��ه". وحتى  ف��ي  زال  م��ا  الطريق  القضايا، غير أن 
قانون  وإق����رار  اللبناني،  المجتمع  ف��ي  العقلية  تغيير 
موحد لأحوال الشخصية، ستبقى تلك القصص خلف 
ال��ج��دران، وفي حالة خرجت الى العلن فالخوف يبقى 

مسيطرًا على االمهات.

"الحضانة" الضائعة يف قوانين األحوال الشخصية

منال: سأفعل المستحيل 
ألبقى بجانب طفلي 

تحركات مدنية بدأت بثماني 
نساء وباتت اليوم تضم المئات 

األحوال الشخصية

دوِرك
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"طلة بتستاهل زقفة": "تقرير light يشعل "التواصل االجتماعي"

"َدْلق الذكورية" ألول مرة

ريتا خوري 

اللبنانيون على وجوه  أي��ار 2018، استفاق فيه   7
ج���دي���دة دخ��ل��ت ال��ب��رل��م��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي ع��ق��ب اإلع���الن 
رسميًا عن نتائج االنتخابات النيابية. وجوه جديدة 
كان الالفت فيها العنصر الشبابي، فكان ال بد من 
إخ��ب��اري تلفزيوني  ال��وج��وه ضمن تقرير  إب���راز ه��ذه 
 ،"light"���ب��ال التلفزيون  ن��وع ما يعرف في عالم  من 
التركيز فيه على إط��الالت شبان على الساحة  يتّم 

السياسية، وتحديدا تحت قبة البرلمان.
تقرير كان الهدف منه الخروج قلياًل خالل النشرة 
الجدّية  االنتخابات  أج���واء  ع��ن  الرئيسية  اإلخ��ب��اري��ة 
والضاغطة بعد فترة انتخابية طويلة ومرهقة، على 
"ال��ري��ب��ورت��اج" رس��ال��ة تقول إن  أن يحتوي مضمون 

البرلمان الجديد سينبض بروح شبابية.
الندوة  لبنان في  بعنوان "شباب  تقريري  فكان 
ورد  ما  وبعض  زقفة"،  بتستاهل  البرلمانية... طلة 
رح  الشبابية  وهالطلة  الحلوة  "هالضحكة  إّن  فيه 
ت��ن��ّور ج��ل��س��ات ال��ب��رل��م��ان... ط��ون��ي فرنجية م��ا بقل 
ت��غ��اري من  م��ا  ع��ن س��ام��ي، بوليت يعقوبيان  جمالو 

ن��واب  بين  إل��و نكهة  ي��ك��ون  ال��ش��ب��اب، فشبابك رح 
األمة"...  

ت��ق��ري��ر ك��ل م��ا ك���ان م��ق��ص��ودًا م��ن��ه اإلض�����اءة على 
أسماء هؤالء، وعلى وجوههم غير المعروفة لدى عدد 
كبير من اللبنانيين، خصوصًا أّن أصحاب السعادة 
من نساء ورجال من الشباب اللبناني بكل ما للكلمة 
من معنى، وهو عنصر قد نكون فقدناه في مجلس 
شاخت فيه الوجوه. ومن بين النواب الذين ذكروا 
في التقرير، كل من سامي فتفت، طوني فرنجية، 
حنكش،  إل��ي��اس  جنبالط،  تيمور  المرعبي،  ط���ارق 
سيزار معلوف، ادغار معلوف، ميشال معوض، زياد 

حواط والنائبة الشابة بوال يعقوبيان.
صحيح، ليس بالعمر أو الشكل يقاس المسؤول، 
وال بمظهره الخارجي أو  مالمحه، أكان رجاًل أو امرأة. 
انما بالدور والتصرفات والنشاط في مجال العمل. 
 أّن البرامج االنتخابية لهؤالء النواب الجدد، والتي 

ّ
إال

على أساسها كان من المفترض أن يتم انتخابهم، 
لم تكن معلومة لدى الناخب، حتى أنها لم تشّكل 
عنصر جذب للناخبين، وربما يعود السبب للتوريث 
السياسي لدى عدد منهم، أو ربما إلنشغال الناخب 

االنتخابية.  البرامج  ع��ن  وتلهيه  النسبي  بالقانون 
الحكم  اإلعالمي  الممكن على  لم يكن من  وبالتالي 
على هؤالء ضمن تقرير ال يتعدى الدقيقة ونصف 
الع على أفكارهم 

ّ
الدقيقة. كما كان من الصعب االط

ال��م��ج��ال التشريعي  إن��ج��ازات��ه��م ف��ي  أو م��ه��ارات��ه��م أو 
وا مهمتهم كمشرعين بعد.

ّ
بحكم أنهم لم يتول

أثار مضمون التقرير تحفظات عدد من الناشطين 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ول���دى المجتمع  عبر وس��ائ��ل 
المدني. فاعتبر عديدون أّن اللغة المستخدمة فيه 
تساهم في تشكيل صورة للنائب الشاب وللنائبة، 
كما  األس���اس���ي.  عملهم  ع��ن  ك��ل��ّي  بشكل  مختلفة 
ان��ت��ق��دوا ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي وردت ف��ي��ه م��ث��ل "ط��ل��ة... 
يتضّمن  لم  لماذا  سألوا  وق��د  وغيرها.  وضحكة..." 
التقرير مثاًل نقل مداخالتهم في البرلمان ونشاطهم 
التشريعي أو حتى كالمهم خالل فترة االنتخابات؟ 
ولماذا التركيز على ضحكة وجمال النواب الشباب 

وليس على مبادراتهم التشريعية والرقابية؟
وال��رق��اب��ي��ة اليمكن  التشريعية  ال��ن��واب  م��ب��ادرات 
في  إنما  االنتخابات،  نتائج  إع��الن  مع  عليها  الحكم 
حتمًا  ستكون  والنائبة  المقبلة.  والسنوات  األي��ام 

مهاراتها  أثبتت  بحال  اإلع��الم  وسائل  أنظار  محط 
ف���ي ال���ق���ان���ون وال��ت��ش��ري��ع وت��ط��ب��ي��ق ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
وال��م��س��اه��م��ة ف���ي ف��ض��ح ال��ف��س��اد. وإذا ن��ج��ح��ت في 
م��ه��م��ت��ه��ا ف��س��ي��س��اه��م اإلع������الم ف���ي إظ���ه���ار ال���ص���ورة 
من  وإخ��راج��ه��ا  ال��م��أ  على  النائبة  ل��ل��م��رأة  الحقيقية 
المجتمع  التي تجعل وجودها في  النمطية  الصورة 
مرادفًا للضعف والتعنيف والرعاية. يكفي أن تكون 
ال���م���رأة الم��ع��ة وف��ّع��ال��ة ف��ي ال��ش��أن ال��ع��ام لتساعدها 
أفكارها  وإب��راز  الرابعة على إيصال صوتها  السلطة 
وإث���ب���ات أن��ه��ا الت��خ��ت��ل��ف ع��ن ال���رج���ال ب��ق��درت��ه��ا على 
تحمل المسؤوليات. ولن تكون النساء المشاركات 
ف��ي ال��ح��ي��اة ال��ع��ام��ة وح��ده��ا م��ن أول���وي���ات ال��وس��ائ��ل 
اإلع��الم��ي��ة إن��م��ا أي��ض��ًا ال���رج���ال ال���ذي���ن ي�����ؤدون دورًا 
ف��اع��اًل ف��ي ال��م��ج��االت ك��اف��ة. أول��ئ��ك ال��ذي��ن يقومون 
ب��ن��ش��اط��ات وي��ت��ح��ّم��ل��ون م��س��ؤول��ي��ات��ه��م، خ��ص��وص��ًا 
إذا ن��ج��ح��وا م��ن خ���الل أدائ���ه���م ف���ي  تغيير ال��ص��ورة 
التقليدية عن الرجال في المجتمعات والتي تختصر 
بالقوة والسيطرة. وباختصار، المقصود هو التقدير 
أو المحاسبة بغض النظر عن الجندر أو الجنس أو 

المظهر أو الشكل... فقط.

نعيم برجاوي

بمصطلح  فيها  أسمع  التي  األول���ى  ال��م��رة  كانت 
"دل���ق ال��ذك��وري��ة". حتى إن بحثت ف��ي "غ��وغ��ل" 
ف��ل��ن ت��ج��د س����وى م���ق���ااًل واح������دًا. م��ق��ال م���ن بين 
تلفزيونيًا  تقريرًا  بقوة  انتقدت  م��ق��االت  ثالثة 
أع����ددت����ه ع���ن م���ش���اه���دات أم�����ام م���دخ���ل مجلس 
ال���ن���واب. ف��ب��ع��د ان��ت��ظ��ار س���ن���وات، ل���م ت��ك��ن أول 
عاديًا.  حدثًا  الجديد  للبرلمان  تشريعية  جلسة 
أن  بد  وال  تحقق.  المنتظر  الديمقراطي  العرس 
يتّوج ب�"جلسة دخلة تشريعية"، وهو المصطلح 
الذي أثار حفيظة بعض الجمعيات والناشطات، 
كون المصطلح استخدم فقط أثناء الحديث عن 
النائبات مع التطرق إلى الحلي اللواتي ترتدينه. 
ه��ك��ذا ب����دأت م��وج��ة االع���ت���راض ال��ت��ي افتتحتها 
اإللكترونية،  المواقع  بأحد  الصحافيات  إح��دى 

وخلصت في مقالها إلى أّن ما وراء ذلك "هوس 
مرضي". وبعدها كّرت سبحة تغريدات مستنكرة 
في أحسن األحوال، وفي أسوئها حاّدة وهجومية، 
حتى صدر الحكم في مقال بإحدى الصحف بأّن 

ق ذكوريته". 
َ
معّد التقرير "َدل

��ل��ت من 
ّ
ل��أم��ان��ة تلقيت ات���ص���ااًل م��ن ن��ائ��ب��ة ق��ل

أهمية ما حصل ولم تر في التقرير التلفزيوني ما 
المصطلحات  أّن  خصوصًا  ل�"اإلنتفاضة"،  يدعو 
أو  التشريعية"  الدخلة  ك�"جلسة  المستخدمة – 
تأت  ل��م   - للنائبات  والحلي  الزينة  ع��ن  الحديث 
ل من شأن المرأة وعملها سواء في 

ّ
في سياق يقل

المجلس أو خارجه. لكن في المقابل، ورد اتصال 
من نائبة أخ��رى تتمنى االعتذار على ما بدر في 
التقرير. وكأي موضوع جدلي، كان عدد مشاركة 
التقرير يتضاعف ليناهز األلف، أي أنه بدأ يصل 
اآلراء  انقسمت  المشاهدين.  م��ن  كبيرة  ألع���داد 

بالفعل  يستحق  التقرير  أّن  البعض  ورأى  حوله 
االستنكار والتوقف عنده. والبعض اآلخر اعتبر 
أّن ردة الفعل االعتراضية مبالغ فيها، ومنهم من 
دافع عن التقرير. وللمفارقة، فإّن القسم األكبر 
من المدافعين كان من النساء، وهكذا استمرت 

الحال لمدة أسبوع.
المذكور  المصطلح  على  الناقدة  اآلراء  رك��زت 
وأفرغته من سياق التقرير، وجّردته من وظيفته 
م��ادة صحافية. وهكذا  أي  نكهة  أي،  المجازية. 
خ���ذ التقرير إل��ى م��ك��ان آخ��ر كلّيًا ي��ط��ال ال��م��رأة 

ُ
أ

بعيدة عما  ت��أوي��الت وتفسيرات  بفعل  ع��ن ح��ق 
ق��ص��دن��اه ف���ي ت��ق��ري��رن��ا.  أم���ا ال��ح��دي��ث ع���ن حلي 
بالنسبة  المحّرمات  من  وكأنه صار  بدا  النائبات 
المرأة، من منطلق كيف  للمدافعات عن حقوق 
ي��ص��ّح ال��ت��ح��دث ع��ن ال��م��ج��وه��رات ال ع��ن األع��م��ال 
داخل البرلمان!؟ علمًا أّن األولى ال تلغي الثانية، 

وي��م��ك��ن ال��ج��م��ع ب��ي��ن��ه��م��ا. وع��ل��ي��ه، ك����ادت قضية 
ال��م��رأة أن تتحول إل��ى مسألة  ال��دف��اع عن حقوق 
سطحية ب��ع��ي��دًا ع��ن ال��ج��وه��ر. ال��دف��اع ع��ن سائر 
بعناه في 

ّ
ات ون��ه��ج  ق���ول،  ال��م��رأة، فعل ال  قضايا 

كثير من التقارير التلفزيونية ال سيما تلك التي 
الدور  فهذا  البرلمان.  في  المرأة  بتمثيل  تتعلق 
التشريعي وإن كان ال يزال محدودًا لناحية عدد 
طويلة  معركة  نتاج  ه��و  البرلمان،  ف��ي  النائبات 
تلفزيونية  تقارير  إعالميًا.  خوضها  في  نشارك 
عدة شاهدة على ذلك، تحت شعار حق مشاركة 

المرأة في الحياة السياسية. 
بأي حال، إن فهم أي تعبير على غير محمل أو 
إن أصّر البعض على تحميله أبعادًا خارج سياق 
ال��ت��ق��ري��ر، ف��ال ض��ي��ر م��ن ت��ق��دي��م االع���ت���ذار م��ج��ددًا 
أو  إس�����اءة لشخصها  ام�����رأة وج����دت  ودائ���م���ًا ألي 

لدورها في المجتمع.

دوِرك
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المرأة:  دور  لتفعيل  "دوِرك"  مشروع  ضمن  االوروبي  االتحاد  من  بدعم  الملحق  هذا  يصدر 
إصالح، دمج وتعزيز ثقة. المحتويات من مسؤولية مشروع "دوِرك"، وال تعكس بأي حال آراء 

االتحاد االوروبي
مشروع "دوِرك"

الحساسية الجندرية واإلعالم: مناهج ناقصة!
تندرج أزمة المناهج التعليمية، بشكل عام، في 
إطار سلسلة األزمات التي يعيشها لبنان. حتى 
باعتبارها حياتية  األخ���رى،  األزم���ات  أول��وي��ة  أّن 
وي��وم��ي��ة، ت��ق��ود إل���ى ت��أج��ي��ل ال��ن��ق��اش ف��ي أزم��ة 

التعليم عمومًا والمناهج خصوصًا. 
والمؤسسات  الصحافيين  واق��ع  تناول  وعند 
اإلع��ام��ي��ة وح��س��اس��ّي��ت��ه��م ت��ج��اه ق��ض��اي��ا النساء 
والجندرة والعدالة والمساواة، يعود البحث إلى 
واضحة  تعليمية  مناهج  غياب  المشكلة:  أص��ل 
الجسم  داخ���ل  وتنميها  الحساسية  ه��ذه  ت��ول��د 

الصحافي.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار، تشير األس��ت��اذة ف��ي كلية 
إلى  دنيا جريج،  اللبنانية،  الجامعة  في  اإلع��ام 
ق 

ّ
أّن "ب��ع��ض األس��ات��ذة ي��ث��ي��رون م��واض��ي��ع تتعل

الاجئين  ال��م��رأة،  األق��ل��ي��ات،  تجاه  بالحساسية 
وال���ن���ازح���ي���ن، ال��ع��ام��ل��ي��ن األج����ان����ب وغ���ي���ره���ا من 
فتقول  ج��دًا".  ضئيلة  نسبتهم  ولكن  الفئات، 
أو  ال��ن��س��اء  قضايا  تشمل  ال  المناهج  إن  ج��ري��ج 

الجندر، "لكن تجري نقاشات عدة، وفي بعض 
االحيان حادة، حول مواضيع اجتماعية كما تثار 
ب��ع��ض ال��ح��االت ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا االع����ام خصوصًا 

المرئي". 
وتشير إلى وجود نمطية في تناول مواضيع 
ال���ن���س���اء، "أك�����ان ف���ي ط����رح ال���س���ؤال أو أس��ل��وب 
 

ّ
ي��دل م��ا  وه��و  االستنتاجات،  حتى  أو  المعالجة 

ب��ح��س��ب ج���ري���ج ع���ل���ى "غ����ي����اب ال���م���س���ؤول���ي���ة ف��ي 
التعاطي مع هذا األمر". 

وف������ي ال����س����ي����اق ن���ف���س���ه، ت����ؤك����د األس�����ت�����اذة 
ال��ج��ام��ع��ي��ة وم��ن��س��ق��ة ق��س��م اإلع����ام ف��ي الجامعة 
اللبنانية الدولية )LIU(، سحر ش��رارة، أّن دمج 
الجندرية في مناهج كليات اإلعام  الحساسية 
ممكن "والبعض يقوم بذلك، ونحن نقوم بذلك 
مشاريع  في  الجندري  التوازن  عبر فرض  حاليًا 
التخرج لطاب االعام، من خال إجراء مقابات 
مع نساء متخصصات وخبيرات وليس فقط مع 
رج�����ال". وت��ش��ي��ر ش����رارة إل���ى أن���ه ف��ي ح���ال ع��دم 

الطالب"،  التوازن "ال يقبل مشروع  وج��ود هذا 
مضيفة أّن ه���ذه االل��ي��ة "ت��ج��ع��ل ط���اب اإلع���ام 
واع���ي���ن إل����ى ق��ض��ي��ة ال����ت����وازن وال��ح��س��اس��ي��ة في 

موضوع الجندر". 

اإلعالم والمرأة 
أم��ا عن المشهد العام في تعاطي االع��ام مع 
ت��ؤك��د ش���رارة أن ثمة سلبيات  ال��ن��س��اء،  قضايا 
وإي����ج����اب����ي����ات ف����ي ه�����ذا ال���م���ش���ه���د، ف��ال��ت��ع��اط��ي 
ال��س��ط��ح��ي وال��م��رت��ب��ط ب��ال��ح��ي��اة ال��خ��اص��ة ل��ل��م��رأة 
ال��م��رش��ح��ة أو ال��س��ي��اس��ي��ة ال ي�����زال ح���اض���رًا. في 
المقابل، هناك "تزايد وعي لدى عدد كبير من 
مع  المقابات  إج��راء  أساليب  ح��ول  الصحافيين 
وما يمكن  العام،  الشأن  ناشطات في  سيدات 
الحساسية  ت��راع��ي  مصطلحات  م��ن  اس��ت��خ��دام��ه 
ال��ج��ن��دري��ة".  وم��ن جهة أخ��رى تلحظ جريج إلى 
أنه منذ عام 2016 "بدأنا ناحظ أن االعام من 
خال نشرات األخبار أو البرامج االجتماعية يثير 

وضعها  تحسين  لجهة  بالمرأة  ق 
ّ
تتعل مواضيع 

م��ادة دسمة تحّول قضية  الموضوع  وب��ات ه��ذا 
المرأة إلى قضية رأي عام". 

وتضيف أنه أيضًا طرأ تطّور على مستوى واقع 
النساء في الدراما وكيفية معالجتها وتقديمها 
المرأة  أّن "ط��رح قضايا  للجمهور. وتعتبر جريج 
في االعام بدأت تنضج ثماره من خال وصول 
أربع نساء إلى الحكومة وعلى رأسهن ريا الحسن 

أول وزيرة داخلية في العالم العربي". 
��ص م���ا س��ب��ق واق����ع اإلع������ام، ف���ي م��ن��اه��ج 

ّ
ي��ل��خ

البيوت  ال��ذي يدخل  اإلعامي  والمنتج  التعليم 
الواضح  المختلفة. لكن  الوسائل اإلعامية  عبر 
ال���ج���ن���دري���ة  ال���ح���س���اس���ي���ة  زرع  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  أّن 
وال���م���س���اواة ب��ي��ن ال��ج��ن��س��ي��ن ال ي�����زال ف���ي ط��ور 
أو  المؤسسات  ل��دى  أك��ان  الفردية،  المبادرات 
األشخاص، ولم يوضع بعد ضمن سياسة مقّرة 
وم��ع��ت��م��دة. وق���د ي��ك��ون إق�����رار س��ي��اس��ة مماثلة 

ي يمكن العمل على تحقيقه. 
ّ
هدف أول

دوِرك


