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امام  واملساواة  العربية  "املرأة  بعنوان  العربية  للمحامية  الرابع  الحقوقي  املؤمتر  الفائت،  الشهر  25 من  بريوت يف  استضافت 
واملرأة يف  الرجل  بني  الفعلية  املساواة  بتحقيق  للمطالبة  اطلق رصخة  العربية". وقد  املرأة  لحقوق  ميثاق عريب  نحو  القانون 

مختلف امليادين، السيام يف البلدان العربية التي ال تزال امامها طريق طويلة لتحقيق هذه الغاية

مكانة املرأة في لبنان في تراجع مستمر
مطلوب ورشة تشريعّية تحيي القوانني القابعة في املجلس

امام  لبنان  مرتبة  تراجع  الالفت  من  كان 
اىل  سعيه  يف  املشاركة  الدول  من  كبري  عدد 
انصاف املرأة، عىل الرغم من توقيعه عىل كل 
لهذا  الداعمة  والدولية  االقليمية  االتفاقات 
املوضوع. لذا، بات هدف التحرك هو الضغط 

التوقيع عليه حيز  املعنيني لوضع ما تم  عىل 
التنفيذ وااللتزام علام ان عملية تطبيقه باتت 
امناء  دون  من  للدولة  قيام  فال  رضوريا،  امرا 
حقيقي مستدام تكون املرأة رشيكا كامال فيه.

كال  العام"  "االمن  التقت  االطار،  هذا  يف 

املحامني  نقابة  يف  املرأة  لجنة  رئيسة  من 
حامدة،  داغر  اسام  االستاذة  اللبنانيني 
ورئيسة لجنة املرأة يف اتحاد املحامني العرب 
هدى املهيزع، واطلعت منهام عىل مجريات 

املؤمتر ومقرراته.

بعض القوانني تدفع املرأة 
لتكون الهثة وراء حقوقها 

وحقوق اوالدها

حمادة: مسيرة اعطاء املرأة
حقوقها تسير بشكل بطيء

رئيسة لجنة املرأة يف نقابة املحامني اسام داغر حامدة.

اعتربت رئيسة لجنة املرأة يف نقابة املحامني 
انه  حامدة  داغر  اسام  االستاذة  اللبنانيني 
"بات لزاما علينا العمل عىل تنزيه القوانني 
النساء،  بحقوق  املجحفة  موادها  من 
خلفته  ما  تصحح  جديدة  قوانني  واقرار 
عصور الفقر والجهل من رواسب معيبة يف 
حق املرأة واملجتمع. لذا، من الطبيعي ان 
العربية  املرأة  ميثاق  تحديث  عىل  نعمل 
وتجديده مبا يتالءم مع روح املعارصة، وقد 
مجموعة  مع  املؤمتر  هذا  خالل  اجتمعنا  
مختلف  من  الفقه  واهل  القانونيني  من 
والخربات  االراء  وتبادلنا  العربية  البلدان 
العملية  الطرق  يف  بحثنا  كام  ذلك.  حول 
من  شكل  كل  اللغاء  اتباعها  يجب  التي 
تتضمنه  الذي  املرأة  ضد  التمييز  اشكار 
القوانني يف عدد من الدول العربية ولبنان 
بشكل  مجحفة  قوانني  وهي  بينها،  من 
فاقع، وهذا  امر مل يعد مقبوال. ففي القرن 
القوانني  بعض  تزال  ال  والعرشين  الحادي 
حقوقها  وراء  الهثة  لتكون  املرأة  تدفع 
الشخصية  االحوال  كقانون  اوالدها  وحق 
التي  القوانني  من  وغريه  حاليا،  املطبق 
يتأرجح  االحيان  عالب  يف  القضاء  تجعل 

والنظرة  االنسانية  والعدالة  النصوص  بني 
الفكر  اعامق   يف  املتجذرة  الذكورية 
الذكوري املتحجر. كل ذلك يصب يف خانة 
التعنيف الذي تتعرض له املرأة، سواء كان 
اجتامعيا،  او  اقتصاديا  او  سياسيا  تعنيفا 

الالزمة  القانونية  االطر  وضع  يجب  لذا 
العربية  املرأة  ان  وجدنا  منه.  لحاميتها 
واثبات  ذاتها  تحقيق  من  متكنت  عموما 
مختلف  يف  للرجل  كامل  كرشيك  نفسها 
حني  يف  منها  السياسية  السيام  امليادين، 

غري  تراجعا  شهد  اللبنانية  املرأة  وضع  ان 
مملكة  ففي  الصعيد.  هذا  عىل  مسبوق 
البحرين مثال، متكنت املرأة من تويل رئاسة 
املجلس النيايب، ويف املغرب وتونس تشكل 
اما  الربملان.  اعضاء  املئة من  النساء 30 يف 
تعاين من اجحاف  تزال  اللبنانية فال  املرأة 
القوانني والترشيعات يف حقها، مام يشكل 
وصولها  دون  يحول  الذي  الرئييس  السبب 
املرأة  اعطاء  مسرية  القرار.  مراكز  اىل 
ال  بطيء  بشكل  تسري  لبنان  يف  حقوقها 
يليق بنضالها التي اثبتت جدارتها وكفايتها 
املسؤوليات  تويل  يف  ونجاحها  العمل،  يف 
ان  اال  كفاية،  عن  تبوأتها  التي  واملناصب 
ال  عموما  القرار  مراكز  اىل  املرأة  وصول 
الكثرية  املعوقات  بسبب  يزال خجوال جدا 

التي  تحول دون ذلك".

لبنان يف تحقيق  تراجع مرتبة  ■ ما سبب 
البلدان  طليعة  يف  كان  بعدما  املساواة 

العربية؟
□ كان للرتكيبة السياسية املوجودة يف لبنان 
واملذهبية  الطائفية  عليها  تسيطر  والتي 
ليس  ذلك  يف  االكرب  االثر  واملحسوبيات،  
عىل املرأة فقط بل عىل الرجل ايضا حيث 
املرأة  ان  املعيار.  هي  الكفاية  تعد  مل 

تشكل  التي  الثقة  افقدتها شيئا من هذه 
كل  يف  نفسها  فرض  من  ميّكنها  اساسا 

مواقع القرار.

هذا  بعد  املقبلة  الخطوات  هي  ما   ■
املؤمتر؟

يف  املرأة  للجنة  قريب  اجتامع  سيعقد   □
خالله  يتم  ان  عىل  العرب  املحامني  اتحاد 
عن  ممثلني  تضم  متابعة  لجنة  تشكيل 
وجامعة  العربية  املرأة  ومنظمة  االتحاد 
اسرتاتيجيا  وضع  يف  ترشع  العربية  الدول 
وخطة عمل لتنفيذ التوصيات التي توصلنا 
يف  ترشيعية  ورشة  اطالق  ابرزها  اليها، 
بحسب  العريب  الوطن  يف  البلدان  مختلف 
او  الغاء  بهدف  املؤمتر  عنوان  يف  جاء  ما 
تعديل كل القوانني والترشيعات التمييزية 
لتنفيذ  عملية  الية  ووضع  املرأة،  حق  يف 
سواء  االتفاقات  يف  عليه  التوقيع  تم  ما 
ما  يف  الدولية.  او  االقليمية  او  العربية 
يتعلق بلبنان، يجب مامرسة اقىس درجات 
الضغط عىل الربملان الجديد الطالق ورشة 
القوانني  مئات  باخراج  تبدأ  ترشيعية 
متهيدا  ودراستها،  االدراج  يف  العالقة 
القرارها او تعديلها مبا يتالءم مع التزامات 

كنا قد وقعنا عليها.

اللبنانية، منذ االستقالل، مل تصل اىل مواقع 
انها  حتى  بها،  يليق  الذي  بالشكل  القرار 
مقارنة  االمر  هذا  يف  تراجعا  تشهد  اليوم 

بعدد كبري من الدول العربية االخرى. 

■ هل انت مع وضع كوتا نسائية لضامن 
النساء؟ متثيل 

□ يف البداية مل اكن اؤمن بهذا االمر ألن 
ان يطالب  باملساواة ال يعقل  من يطالب 
خالل  من  والرجل  املرأة  بني  بالتمييز 
اليوم  االمور  بالكوتا. لكن مجرى  املطالبة 
كوتا  باقرار  للمطالبة  مضطرين  جعلنا 
تدفعهن  بل  ال  النساء،  تساعد  نسائية 
للرتشح من دون خجل لتويل كل املناصب، 
وتعزز تاليا ثقتهن بانفسهن. وقد رأينا ان 
هذا،  لحقها  املرأة  مامرسة  عدم  نتيجة 

املهيزع: اذا لم تفرض املرأة
ارادتها ستبقى في االنتظار

املحامني  التحاد  املساعدة  العامة  االمينة 
االتحاد  يف  املرأة  لجنة  ورئيسة  العرب 
القوانني  اىل  تطرقت  املهيزع،  هدى 
املتعلقة باملرأة يف العامل العريب. وشددت 
السياسية  النيات  توافر  رضورة  عىل 
كامال  رشيكا  وجعلها  املرأة  النصاف 
حاليا:  بالدها  يف  حاصل  هو  كام  للرجل 
من  كبري  عدد  وّقع  الشديد،  االسف  "مع 
وعربية  دولية  اتفاقات  العربية  الدول 
واقليمية النصاف املرأة، اال ان غالبيتها مل 

بعد  تعمد  الدول مل  نظرا ألن هذه  تنفذ 
التوقيع عىل تعديل الترشيعات مبا يتالءم 
مع ما تم التزامه النصاف املرأة واعطائها 
حقوقها كاملة وضامن املساواة بينها وبني 
العريب عموما من  العامل  نعاين يف  الرجل. 
وعملية  واضحة  الية  او  اسرتاتيجيا  غياب 
وجود  اىل  نظرا  االتفاقات،  هذه  لتنفيذ 
ولغياب  واملامرسة،  الترشيع  يف  قصور 
املوضوع  بهذا  للسري  السياسية  االرادة 
قدما بحيث ال تبقى كل االتفاقات املوقعة 

والتوصيات مجرد حرب عىل ورق عالق يف 
االدراج. ان لجنة املرأة يف اتحاد املحامني 
الربوتوكول  توقيعها  بعد  مطالبة،  العرب 
جامعة  من  املنبثقة  العربية  املنظمة  مع 
اسايس  رشيك  هي  التي  العربية  الدول 
االنسان  حقول  حول  القاهرة  مليثاق 
لتنفيذ  طريق  خارطة  بوضع  واملرأة، 
كاتحاد  نحن  عليها.  املتفق  االلتزامات 
املحامني العرب، مطالبون ايضا بتنفيذ ما 

وملزمون  الدولية،  االتفاقات  يف  ورد 

راغدة صافي
Raghida.ss@gmail.com

الملف
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عن  صدرت  التي  املقررات  تنفيذ 
اسايس  بشكل  تطرق  الذي  بريوت  مؤمتر 
اىل تفعيل دور املرأة يف الحياة السياسية 
واالجتامعية واالقتصادية، ومساندة املرأة 
وسوريا  فلسطني  يف  املقاومة  او  االسرية 
التي  التحديات  اىل  تطرقنا  كام  لبنان.  و 
ظل  يف  اليوم  اللبنانية  املرأة  تواجه 
البالد،  فيها  متر  التي  الدقيقة  الظروف 
واىل االجحاف الالحق بها وباوالدها جراء 
وتناولنا  الحايل،  الشخصية  االحوال  قانون 
اكرث من  املهدورة عىل  السياسية  حقوقها 
ميكن  الذي  الدور  ناقشنا  كذلك  صعيد. 
او  العرب  املحامني  اتحاد  به  يضطلع  ان 
السياسيني  القادة  اىل  اضافة  النقابات 
يف  للمساعدة  املدين،  املجتمع  ومنظامت 
واالهم  االبرز  الدور  ان  اال  االطار.  هذا 
يبقى يف يد املرأة نفسها، التي اذا مل تعمد 
ستبقى  حقوقها،  لنيل  ارادتها  فرض  اىل 
واقفة يف محطة االنتظار. اذا كنا نرى ان 
االوضاع تختلف بني دولة عربية واخرى، 
او  وجود  اىل  اسايس  بشكل  يعود  فذلك 
املرأة.  النصاف  السيايس  القرار  غياب 
ففي مملكة البحرين مثال، تلعب السيدة 
يف  فاعال  دورا  امللك  جاللة  قرينة  االوىل 
تسهيل  عىل  حريصة  وهي  املجال،  هذا 
كل ما يعيل شأن املرأة ويعطيها حقوقها 
كاملة من خالل تنفيذ كل البنود الواردة 
وقد  عليها،.  املوقع  الدولية  االتفاقات  يف 
املرأة  وجود  متكني  يف  االمر  هذا  ساهم 
ثقافة  ارساء  عن  فضال  دورها،  وتعزيز 
عىل  وشجعته  الرجل  ساعدت  منفتحة 
النظر اىل املرأة عىل انها رشيك فعيل له، 
نفسها  اثبات  من  متكنت  بعدما  خصوصا 
تجربتنا  تكون  قد  العمل.  يف  وجديتها 
جاءت  نتائجها  لكن  قصرية،  البحرين  يف 
رسيعة وفاعلة وظاهرة عىل ارض الواقع، 
من  العديد  تسبق  بأن  لها  سمح  مام 
العربية  البلدان  جميع  ادعو  انا  الدول. 
تجربتنا  اىل  وتستند  حذونا،  تحذو  ألن 
قلت  اذا  رسا  اخفي  ال  اهدافها.  لتحقيق 
اللبنانية،  املرأة  ارى  ان  عيل  عّز  قد  انه 
ناضلت  التي  واملفكرة،  والواعية  املثقفة 

حريتها  اجل  من  طويلة  سنوات  طوال 
واثبات نفسها، ال تزال حتى اليوم  تعاين  
السياسية  حقوقها  ابسط  يف  نقص  من 

واالقتصادية". واملدنية 

معركة  يف  النساء  تتآزر  مدى  اي  اىل   ■
نيل حقوقهن؟

□ يعتمد هذا املوضوع عىل ثقافة عامة 
عىل  واملرأة  الرجل  بها  يتحىل  ان  يجب 
املحامني  كاتحاد  النقايب  دورنا  حد سواء. 
العرب ولجنة املرأة، هو ان نحض جميع 
ادراج  اجل  من  الضغط  عىل  النقابات 
لدخول  موقت  بشكل  النسائية  الكوتا 
املرأة يف دائرة صنع القرار، ولهذه الغاية 
املحاميات  لتأهيل  برامج  باعداد  نقوم 

ملساعدتهن عىل الخوض يف هذا املضامر. 
املحاميات  اساند  ان  يجب  كمحامية  انا 
مكان  يف  لكن  املراكز،  هذه  اىل  للوصول 
بهذا  احيانا  يتحكم  الغرية  عامل  فان  ما 
الجميع  يتذكر  ان  من  بد  ال  املوضوع. 
باملنصب،  يفوز  َمن  املهم  ليس  انه  دامئا 
هذا  اىل  امرأة  وصول  هو  االهم  بل 
ان  املرأة  لذا، عىل  املنصب عرب كفاياتها. 
ومطالبها  لقضاياها  االول  الداعم  تكون 
اننا  تحقيقه.  اىل  تسعى  مبا  تنجح  ليك 
مبواءمة  العربية  االقطار  جميع  نطالب 
حاجات  مع  يتالءم  مبا  ترشيعاتها 
وبرامج  خطط  وضع  خالل  من  املرأة، 
ذلك.  تنفيذ  لضامن  موازنة  وتخصيص 
العربية  النقابات  جميع  نحض  كام 
نرش  عىل  املدين  املجتمع  ومنظامت 
ورفض  املساواة  وثقافة  القانوين  الوعي 
ورصد  املرأة،  ضد  التمييز  اشكال  كل 
االحكام القضائية والقانونني املتعلقة بها 
دورات  واقامة  الحقوقية،  واملامرسات 
وتنفيذ  العربيات،  للمحاميات  تدريبية 
املوقعة  واالتفاقات  الربوتوكوالت  كل 
الذي  القاهرة  اعالن  يف  ورد  ما  السيام 

وقعه جميع الرؤساء العرب.

ادعو جميع البلدان 
العربية الى ان تستند

الى تجربة البحرين

االمينة العامة املساعدة التحاد املحامني العرب ورئيسة لجنة املرأة يف االتحاد هدى املهيزع.


