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فازت ست سيدات يف مجلس النواب الجديد الذي انتخب يف ايار 2018، بزيادة 
قليال  بقي عددهن  اربعا فقط. رغم ذلك  الذي ضم  سيدتني عن مجلس 2009 
نتيجة عدم التزام القوى السياسية الكوتا النسائية التي وعدوهن بها، ومسؤولية 

الناخب يف االختيار، ومسؤولية النساء انفسهن 

االخرية  النيابية  االنتخابات  نتائج  اظهرت 
فوز السيدات بهية الحريري ورىل الطبش 
املستقبل  )كتلة  جاميل  دمية  والدكتورة 
السابقة  الوزيرة  الدكتورة  النيابية(، 
والتحرير(،  التنمية  )كتلة  عزالدين  عناية 
القوات  سرتيدا طوق جعجع )كتلة حزب 
 - )مستقلة  يعقوبيان  بوال  اللبنانية(، 
السيدتني  ان  علام  املدين(.  املجتمع 
املجلس  من  بقيتا  وجعجع  الحريري 

تحقيق

سيدات نائبات للمّرة األولى:
ماذا يحِملَن إلى البرملان؟

سيدات  اربع  فوز  وتحقق  السابق، 
جديدات من مستويات علمية عالية. 

لالنتخابات  املراقبة  الخارجية  الجهات  بعض 
يف  نائبات  ست  وجود  ان  رأت  لبنان  يف 
عرشينات  منذ  االعىل  العدد  ميثل  املجلس 
اللبنانية  القرن املايض، واشارت اىل ان املرأة 
لبنان  يف  واالنتخاب  الرتشح  يف  حقها  اخذت 
سنة 1953، ومع ذلك مل تصل منذ ذلك الحني 
اال 17 سيدة اىل مجلس النواب، ليكون لبنان 

يف املرتبة 143 من اصل 144، يف مجال متثيل 
املرأة يف الحياة السياسية.

تراجع  اسباب  عىل  الضوء  القت  العام"  "االمن 
تحمل  وماذا  لبنان،  يف  النائبات  السيدات  عدد 
ومشاريع  افكار  من  الجديدات  النائبات 
واقرتاحات الحداث نقلة نوعية او تغيري يف العمل 
املجليس، يف لقاءين مع النائبتني رىل الطبش وبوال 
يعقوبيان. االوىل محامية تعمل يف رشكة محاماة 
كربى متخصصة يف االمور التجارية، وهي عضو 
والبلديات  الداخلية  هي  نيابية  لجان  اربع  يف 
وحقوق  واالتصاالت  واالعالم  الوطني  والدفاع 
اعالمية  الثانية  بينام  والطفل،  واملرأة  االنسان 
منذ سنوات طويلة عضو يف لجان االدارة والعدل 

واالعالم واالتصاالت واملرأة والطفل.

الطبش: اهتمامي التشريعي 
يتركز على تنمية التجارة واالعمال

■ انت من بني ست سيدات نائبات فقط يف 
قليال، وملاذا مل  يزال عددكن  املجلس. ملاذا ال 

تطبق القوى السياسية الكوتا النسائية؟
□ صحيح ان العدد قليل ويا لالسف. لكن ال 
ننىس ان السيدات اللوايت ترشحن لالنتخابات 
عند  الوعي  غياب  سيدة.   111 عددهن  كان 
ودعمهن  النساء  برتشيح  السياسية  االحزاب 
ادى اىل هذه النتيجة، وال ننىس ايضا ان البلد 
الكتل  وبالتايل  السياسية.  الطائفية  عىل  قائم 
تتمثل  التي  هي  االنتخابات  يف  تنجح  التي 
فيها الطوائف. لو ان كل الكتل دعمت النساء 
سواء ترشحا ام انتخابا لوصل عدد اكرب منهن 
اىل املجلس، هذا فضال عن عدم اعتامد الكوتا 
النسائية كمرحلة اوىل. قد يقول البعض ملاذا 
ال يكون ترشيح السيدات مفتوحا. لكن كبداية 
وبحسب تجربة الدول كلها، لو كان لدينا كوتا 
اللوائح  يف  السيدات  من  او 35%   30 بنسبة 
عليه  هو  مام  افضل  الوضع  لكان  االنتخابية، 
االن، ولوصل العدد اىل 35 نائبة بدال من ست. 
لو  افضل  كبداية  الكوتا  ان  التجارب  اثبتت 
طبقت. نحن طبعا مع الحرية الكاملة للمرأة، 
لكن طاملا انها ال تحصل عليها كاملة، فلتحصل 
نريدها  التي ال  الكوتا  عليها عىل مراحل عرب 

ان تكون دامئة. 

لدى  تقدير  قلة  هناك  ان  ترين  هل   ■
العمل  يف  املرأة  لدور  السياسية  الزعامات 

السيايس والعام؟
من  يشء  ينقصها  ال  حاليا  املرأة  طبعا.  ال   □
حيث الكفاية. وصلت اىل مراكز عليا، ولديها 
الكفاية الالزمة يف كل امليادين، وهي ناشطة 
وتستطيع ان تكون ناجحة يف العمل السيايس 
والترشيعي. لدينا نساء مرِشعات جديرات بأن 
يقمن بالعمل النيايب وبكل االختصاصات. لكن 
الناس وعند  الوعي عند  املشكلة يف  قلنا  كام 

الطبقة السياسية الهمية وقدرة املرأة.

■ اال يتحمل الناخبون مسؤولية ايضا يف عدم 
االقبال عىل التصويت للسيدات املرشحات؟

املدين  للمجتمع  لوائح  وجود  الحظنا   □
تأخذ  مل  لكنها  مرشحات،  سيدات  تتضمن 
الرغم مام يقوله  اذ عىل  النجاح،  نصيبها من 
يستطع  مل  املرأة  تحرر  عن  املدين  املجتمع 

ايصال اال نائبة واحدة.

ومشاريع  اقرتاحات  من  تحملني   ماذا   ■
وافكار بشكل خاص مستقل عام تحمله كتلة 
وفق  عليها  العمل  تنوين  النيابية  املستقبل 

اختصاصك كمحامية؟ 
□ مرشوعي االسايس هو برنامج كتلة املستقبل 
السياسية  االمور  كل  يشمل  الذي  االنتخايب 
واالقتصادية االجتامعية والخدماتية، ونأمل يف 
ان نستطيع تحقيق هذا الربنامج. طبعا لدي 
وهاجيس  وقتي،  لها  اخصص  معينة  مشاريع 
كل  يف  الترشيعي  العمل  تطوير   االسايس 
امليادين. لكن ما يهمني بشكل خاص قوانني 
يف  اختصايص  مجال  وهو  واالعامل،  التجارة 
املحاماة، الن تطوير هذه القوانني يساهم يف 
تطوير االقتصاد اللبناين ويشجع عىل االستثامر 
يتضمن  وكذلك  لالجانب،  ام  للبنانيني  سواء 
بناء  الناشئة.  حوافز كبرية للشباب والرشكات 
قوانني  ترشيع  اىل  يحتاج  جديدة  مشاريع 
اىل  يؤدي  ما  تأسيسها  عىل  الناس  تحفز 

النهوض بالعمل االقتصادي.

■ هل من مشاريع اخرى تولينها االهتامم؟  
□ طبعا هناك ملف املرأة الذي له حيز كبري 
كبرية  وقوانني  مواضيع  ويتضمن  عندي،  جدا 
الرجل،  وبني  بينها  الكاملة  املساواة  تحقق  
التي  والترشيعات  ضدها،  التمييز  وقوانني 
يف  وحقها  اقتصاديا،  متكينها  خانة  يف  تصب 

منح الجنسية الوالدها.

حوله  تدور  الوالدها  الجنسية  منح  لكن   ■
خالفات وتعقيدات كثرية؟

يعد مسموحا  نجد حال النه مل  ان  □ يجب 
ان تبقى املرأة اللبنانية مغبونة يف بلدها. مل 
هذا  تسييس   وال  العنرصية  ال  مقبوال  يعد 

لو طبقوا الكوتا النسائية 
لكان في املجلس 35 نائبة

النائبة رىل الطبش.

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

وحقوق  للمرأة  حقوق  هناك  الوضوع. 
للطفل ال يجوز التنازل عنها. بالد العامل كلها 
املجال،  هذا  يف  سبقتنا  كثرية  عربية  وبالد 
الخالفات  منه؟  بعيدا  لبنان  يبقى  فلامذا 
الدميوغرافية غري مسموحة، فكيف يعقل ان 
اللبنانية غري قادرة يف بلدها عىل  تكون االم 
بكرامة  تعيش  وان  الوالدها  الجنسية  منح 
ومن  العلم  من  محرومون  وهم  معهم، 
والتأمني،  والطبابة  الضامن  ومن  الوظائف 
وكأن  منبوذون  كأنهم  ويخرجون  يدخلون 
املرأة اخطأت بزواجها، بينام القانون اللبناين 
هل  لبناين.  الرشعي  غري  الولد  ان  يعترب 
وقانونا  رشعا  تتزوج  التي  املرأة  ان  يعقل 
الرشعي  غري  الولد  بينام  اوالدها،  مع  تغنب 
املرأة  ان تعطى  يعقل  الجنسية؟ هل   مينح 
اللبنانية ولها  االجنبية حقوقا اكرث من املرأة 
بعد  االجانب  اوالدها  تجنس  ان  يف  الحق 
يجب  للرجل  يعطى  ما  لبناين؟  من  زواجها 
الرجال  عدد  فان  للعلم،  للمرأة.  ُيعطى  ان 
اللبنانيني املتزوجني من اجنبيات يفوق عدد 

النساء اللبنانيات املتزوجات من اجانب.
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يعقوبيان: املوضوع البيئي
بالنسبة الي هو االهم

■ ملاذا ال يزال عدد النائبات قليال؟
□ يف مجتمعنا ال تزال الغلبة يف النظرة اىل املوضوع 
هي للذهنية الذكورية املسيطرة. التمييز موجود 
ان  اال  واملهن،  املجاالت  مختلف  كبري ويف  بشكل 
اذ ما  السياسة.  تتضاعف بشكل خاص يف  نسبته 
لتهتم مبنزلها  املرأة وجدت  ان  زالت تسود فكرة 
ملعب  هي  السياسة  وان  وعائلتها،  ومطبخها 
الرجل. املطلوب تحرير املرأة من هذه املعتقدات 
انطالقا من ادخال تعديالت عىل القوانني اللبنانية 
املجحفة كثريا بحقها، اىل ان متكنها من الوصول اىل 
املساواة عرب نرش التوعية ومتكني املرأة والرجل من 
الضغوط  الحقيقية. ال ننىس  املساواة  فهم معنى 
واجتامعيا  عائليا  املرأة  تواجهها  التي  املتعددة 
واقتصاديا، ومتنعها من االنخراط يف العمل السيايس. 
فالتنمر والتشهري اللذان قد يلحقان بها يجعالنها 
ان  كام  الخيار.  هذا  اخذ  يف  مرة  من  اكرث  تفكر 
وجود وسائل التواصل االجتامعي التي باتت مباحة 
مرصاعيها  عىل  االبواب  فتحت  والفهيم،  للجاهل 
التي ال ترحم  القاسية  التشهري  يف اطالق حمالت 

وتتطلب صالبة وقوة يف الشخصية يف مواجهتها. 

■ ملاذا مل تطبق الكوتا النسائية؟
□ السيطرة الذكورية السياسية مسؤولة عن  غياب 
الكوتا النسائية املرحلية التي قد تساعد يف تغيري 
هذا الواقع وتساهم يف مضاعفة وجود النساء يف 
املواقع السياسية، ليتحول االمر اىل مسألة طبيعية، 
فيزداد الوعي وندخل يف مرحلة  يقترص فيها معيار 

انتخابنا للنواب عىل الكفاية فقط.

■ هل تعتربين ان املجتمع املدين خذل السيدات 
املرشحات بعدم التصويت لهن بكثافة؟

النساء  بني  يفرقوا  مل  املدين  املجتمع  ناخبو   □
اهتموا  بل  االنتخابية،  اللوائح  عىل  والرجال 
بايصال من يرونه االكرث كفاية وقدرة عىل الدفاع 
من  بد  ال  هنا  الوطن.  ومصلحة  مصالحهم  عن 
االشارة اىل ان نسبة عدد املرشحات اللوايت قدمهن 
اعداد  اىل  بالنسبة  جيدة  كانت  املدين  املجتمع 
املرشحات عىل لوائح احزاب السلطة والطوائف، 
الدفاع  الذي يدعي  ان احد هذه االحزاب  حتى 

اي  يرشح  مل  املجتمع  وتقدم  املرأة  حقوق  عن 
سيدة يف دائرة بريوت االوىل او اي دائرة انتخابية.

افكار  من  النيايب  املجلس  اىل  تحملني  ماذا   ■
واقرتاحات؟

افكار  بلورة  اىل  حاجة  يف  لبنان  يف  نحن   □
واقرتاحات تساهم يف تحسني احوال املواطن يف 
كل املجاالت. اذ نعاين اهرتاء وطنيا مل نشهد له 
مثيال، ما عدا ما يتعلق بالفساد، فالحمد لله ال 
احد ينافسنا عىل ذلك، وهذا ما اعمل عليه من 
تقدمت  التي  العديدة  القوانني  اقرتاحات  خالل 
بها. لكن يبقى املوضوع البيئي بالنسبة ايل هو 
االهم، اذ وصلنا اىل الدرك االدىن يف هذا املجال. 
نبيه بري تحديد جلسة  الرئيس  اكرر طلبي اىل 
نعيشه.  الذي  الكاريث  الوضع  بعد  بيئية  طوارئ 
املصابني  املقدمة، ويف نسبة  التلوث نحن يف  يف 
بالرسطان االمر نفسه. لكن االخطر من هذا كله 
املطروحة  العلمية  بالحلول  االخذ  عدم  يبقى 
وقاتلة،  وملوثة  مجدية  غري  حلول  واستقدام 

كاعتامد املحارق مثال بحثا عن الربح.

■ هل تعتقدين ان يف مقدورك وحدك او مع بعض 
اتجاه  يف  ما  تغيري  احداث  املجلس  يف  الزميالت 

افضل ملعالجة قضايا املرأة والطفل واملجتمع؟
□ احاول قدر املستطاع القاء الضوء عىل االجحاف 
الالحق بحق املرأة املوجود يف القوانني اللبنانية، 
ابسط  اعطاؤها  شأنها  من  اقرتاحات  تقديم  عرب 
االطار،  هذا  يف  الرجل.  مع  ومساواتها  حقوقها 
تقدمت باقرتاحات قوانني تناولت رفع تحفظات 
)القضاء عىل جميع  "سيداو"  اتفاقية  لبنان عىل 
اشكال التمييز ضد املرأة(، والغاء حبس االم اكراهيا 
المتناعها عن تسليم ولدها، والغاء استعامل القوة 
ودخول املنازل يف قضايا تسليم االطفال، باالضافة 
العنف  قانون مكافحة  التعديالت عىل  تبني  اىل 
االرسي والعنف ضد املرأة املقرتحة بالرشاكة بني 
منظمة "كفى" ووزارة العدل اميانا بدور الربملان 
الذين كثريا ما  والقانون يف حامية املرأة واالوالد 
يظلمون يف املحاكم الرشعية والروحية. اما بالنسبة 
االمكان  قدر  الدعم  يقدمن  فهن  الزميالت،  اىل 

اللبنانية مجحفة  القوانني 
كثيرا في حق املرأة

النائبة بوال يعقوبيان.

لكن يبقني اسريات الحيز املعطى لهن دينيا وتبعا 
لالجندات الحزبية ونيات الزعيم.

■ هل من مشاريع قوانني قيد الدرس او قوانني 
ترين وجوب تعديلها مبا يخدم اهداف برنامجك 

االنتخايب؟
شأنها  من  االقرتاحات  من  بعدد  تقدمت   □
مكافحة الفساد، وتحسني الوضع البيئي، واعتامد 
سياسية التقشف والتوفري عىل ميزانية الدولة مثل: 
منح النائب الصفة لطلب ابطال االعامل االدارية، 
مخصصات  الغاء  وشفافيته،  القضاء  استقاللية 
مخصصات  تخفيض  السابقني،  والنواب  الرؤساء 
االجهزة  استرياد  منع  الحاليني،  والنواب  الرؤساء 
الصيد  قانون  تعديل  املستعملة،  االلكرتونية 
طبية،  الغراض  الهندي  القنب  استخدام  الربي، 
من  وغريها  والفرنسية،  العثامنية  االلقاب  الغاء 
التي ُتعنى بشؤون املرأة. يتم العمل  االقرتاحات 
النفط والغاز، وقانون  قانون استغالل  اليوم عىل 
الغاية  ولهذه  والقارصات،  القارصين  تزويج  منع 
يقومون  الذين  الخرباء  من  مع مجموعة  اتعاون 
وتقديم  القوانني،  واقرتاحات  القوانني  بدراسة 
القانونية  النصوص  عىل  والتعديالت  النصائح 
ان  يبقى  النيايب.  املجلس  اىل  بايصالها  اقوم  التي 
قانون االدارة املتكاملة للنفايات الصلبة الذي اقره 
اساسية،  تعديالت  اىل  حاجة  يف  النيايب  املجلس 

اهمها منع اعتامد املحارق كحل للنفايات.


