إعداد وتقديم :مي الصايغ

واقع المرأة اللبنانية  ...إنجازات وعقبات
"إذا اردت أن تعرف مقياس رقي
مجتمع ما أنظر إلى واقع المرأة
ومكانتها فيه" .يتراءى لكثيرين أنّ
المرأة اللبنانية تتمتع بقدر كبير
من الحرية والمساواة ،بالمقارنة
مع المرأة العربية ،لكن واقعاً
مريراً يع ّوق اللبنانيات على رغم
تسجيلهن لبعض االنجازات في
مسيرتهن النضالية لنيل حقوقهن.
نضال استعاد زخمه بعدما
وضعت الحرب األهلية اللبنانية
أوزارها عام  ،1990وأسس
لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة
النسائية اللبنانية.إذ عاد المجلس
النسائي للعمل بشكل متحد بعد
أن أوقفته خالفات الحرب ،معلناً
عن تشكيل لجنة تضم إلى جانب
الهيئات النسائية ،ممثلي عن
مختلف هيئات المجتمع المدني،
بغية التحضير والمشاركة في
المؤتمر العالمي الرابع المعني
بالمرأة (بيجين .)1995
2

تزامن هذا المؤتمر مع حملة
إعالمية خالل فترة التحضير له ،مما
ساهم في دفع القضايا المتعلقة
بمشاركة المرأة وتمكينها ،إلى
دائرة الضوء وتهيئة المناخ
المناسب إلعادة نظر جذرية في
رؤية المرأة لنفسها وفي توقعات
المجتمع منها ،كما ساهمت في
تطوير أنماط التحالفات التي
بدأت تأخذ مكانها داخل الحركة
النسائية.
اعقبها انخراط فعال للحركة
النسائية في هيئات المجتمع
المدني ،و إنشاء الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة والمصادقة على
اتفاقية سيداو سنة .1996
ففي عام  ، 1996أنيط بالهيئة
الوطنية متابعة قضايا المرأة بعد
مؤتمر بيجين ،مما اوجد وثيقة
اساسية للجنة األهلية تهدف
إلى رفع مستوى الوعي لدى
النساء بحقوقهن ،والعمل على

تطوير مشاركة النساء في جميع
المجاالت على مستوى الوطن،
وتعزيز القيم التي تحترم حقوق
اإلنسان ومن ضمنها حقوق
المرأة.
لقد خطت الحركة النسائية
اللبنانية خطوات مشهود لها،
ولعل أبرزها صياغة اإلستراتيجية
ّ
الوطنية للمرأة .استراتيجية
كانت ثمرة مناقشة واسعة بين
منظمات المجتمع المدني وبين
الهيئة الوطنية التي شكلتها
السلطة التنفيذية اللبنانية ،كآلية
تطبيقية إلعالن بيجين ،وبذلك
تكون اإلستراتيجية الوطنية قد
تجاوزت الرؤية التاريخية للحركة
النسائية اللبنانية فألول مرة،
تصبح المساواة التامة بنداً رئيساً
في خطابها ،وال سيما لجهة
قوانين األحوال الشخصية ،وقانون
الجنسية وبعض مواد قانون
العقوبات.
مركز اإلعالم و التوثيق حـول حقوق الطفل و الـمـرأة

واعتبرت الحركة النسائية اللبنانية
أنها حققت نقلة نوعية بعد عام
 ،1990حيث انتقل خطابها من
التركيز على االحتياجات العملية
للمرأة إلى تناول احتياجاتها
االستراتيجية التي تتصل بمكانتها
ودورها في المجتمع.
ال شك أنّ الحركة النسائية في
لبنان وعبر تاريخها الطويل قد
حققت العديد من االنجازات ،التي
تتمثل في اقرار الحقوق السياسية
للمرأة  ، 1953وتحقيق المساواة
في اإلرث لغير المحمديين ،1959
فضالً عن
توحيد نهاية سن الخدمة للرجال
والنساء في قانون الضمان
 ،1987واالعتراف
االجتماعي
بأهلية المرأة للشهادة في السجل
العقاري 1993
وأهلية المرأة المتزوجة لممارسة
التجارة من دون إجازة من زوجها
 ،1994وذلك من دون اغفال
تعديل المادة األولى من القانون
رقم  149بتاريخ 1999/10/30
المتعلق بالمساواة بين الموظفة
والموظف في االستفادة من نظام
المنافع والخدمات في تعاونية
موظفي الدولة.
انجازات ال نزال نراها هامشية إذا
ما قيست بالحقوق التي ال تزال
تناضل المرأة من أجلها وتعمل
على تحقيقها.

فهي لم تفلح في أن تكون شريكة
في إدارة الشأن العام من خالل
موقعها في البرلمان او الحكومة أو
في األحزاب أو الحركات النقابية،
ناهيك عن العوائق التي تعترض
حقوقها الشخصية مثل قوانين
األحوال الشخصية ،وحرمانها من
إعطاء الجنسية ألوالدها  ،ووقوعها
ضحية للعنف االسري واالجتماعي.
لكن إذا ما نظرنا إلى الدستور
اللبناني ،فإنّه ال ينص صراحة
على المساواة بين الرجل
والمرأة  ،إنما يعترف بالمساواة
التامة لجميع المواطنين أمام
القانون في المادة السابعة منه.
كما يعترف الدستور "في المادة 21
منه بالمساواة السياسية بحيث إنه
لكل مواطن بلغ من العمر  21عاماً
الحق في أن يكون ناخباً" ،وللمرأة
اللبنانية كالرجل الحق بالترشيح
لالنتخابات النيابية والبلدية
واالختيارية .كما يضمن الدستور
الحريات العامة والشخصية وحرية
المعتقد وحرية التعليم وإبداء
الرأي ( في المواد  2و  9و 10و
 12منه) .اال أن الواقع يظهر
أوجهاً آخرى من اشكال التمييز،
ال تزال تلحظها بعض القوانين
اللبنانية ،وابرزها قانون العمل
وأنظمة الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،خاصة لجهة االحكام
المتعلقة بإجازة األمومة .كذلك
يحتوى قانون العقوبات اللبناني

على أحكام تميز بين الرجل والمرأة
منها ما يتعلق بـجرائم الشرف
والتحرش الجنسي.
دراسة االحصاء المركزي
أ ّما إذا إنطلقنا من الدراسة التي
أعدتها دائرة اإلحصاء المركزي عن
"واقع المرأة في لبنان باألرقام"،
والتي تستند إلى مصادر اإلدارات
الرسمية والوزارات المعنية،
إضافة إلى التركيز على المعطيات
اإلحصائية المستخرجة من
المسوحات التي قامت بها إدارة
اإلحصاء ،نجد أنّ المقولة العا ّمة
"المرأة تشكل في لبنان نصف
المجتمع ،ال تتوافق مع مشاركتها
في الحياة االقتصادية ،إذ ال تتعدى
 23في المئة ،على رغم التحاقها
العالي بالتعليم ،حيث تتقارب
نسبة النساء الجامعيات ونسبة
الرجال الحاصلين على مستوى
تعليمي جامعي" .وأشارت الدراسة
إلى أنه "من الالفت للنظر ارتفاع
نسبة النساء األميات إلى  10.2في
المئة ،في حين أن نسبة الرجال
األميين تساوي  5.6في المئة.
وتعمل المرأة إجماال في قطاعي
الخدمات والتجارة ،إال أنها ال
تتصدر المهن المصنفة كوادر عليا،
بل تقوم إجماال بالمهن اإلدارية
واالختصاصية" .وجاء في الدراسة
أن "المرأة تصنف إجماالً باعتبارها
موظفة أكثر من كونها ربة عمل أو
عاملة لحسابها الخاص".
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ولفتت الدراسة إلى أن "فجوة
الدخل بين المرأة والرجل تكبر في
بعض قطاعات النشاط االقتصادي،
وهي تصل أحياناً إلى  38في المئة
في قطاع النقل واالتصاالت".
السكان والنشاط االقتصادي
تتوزع النساء المقيمات في
المناطق استناداً إلى مسح إدارة
اإلحصاء المركزي عام  ،2009على
الشكل اآلتي 9.3 :في المئة في
محافظة بيروت .في محافظة
جبل لبنان 25.8 ،في ضواحي
بيروت و 14.6في بقية جبل لبنان.
اما في محافظة لبنان الشمالي
فتوجد نسبة  10.7في قضائي
عكار والمنية والضنية ،و 9.4في
بقية أقضية لبنان الشمالي .وفي
محافظة البقاع هناك  6.6في المئة
في قضائي بعلبك والهرمل و5.6
في المئة في باقي أقضية البقاع،
و 11.1في محافظة لبنان الجنوبي
و 6.9في محافظة النبطية.
وبالنسبة إلى معدالت النشاط
االقتصادي لعمر  15سنة وما فوق
تشكل نسبة  22.8من النساء في
معدل النشاط االقتصادي ،في
حين يصل عدد العامالت إلى
 23في المئة .وتتوزع العامالت
بحسب القطاع االقتصادي على
الشكل اآلتي 5.7 :في المئة في
مجال الزراعة ،و 7.5في المئة
في الصناعة ،و 21.5في المئة في
التجارة ،و 10.4في المئة في النقل
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وأنشطة البريد واالتصاالت السلكية
والالسلكية .في حين تتفوق المرأة
بنسبة  60في المئة في الخدمات،
و 3.2في المئة في الوساطة المالية
والتأمين .وتتوزع العامالت بحسب
فئات المهن والجنس على الشكل
اآلتي 6.5 :في المئة من كوادر عليا
ومدراء ،و 25.9من االختصاصيات
و 12.3في المهن الوسطى و11.5
من الموظفات اإلداريات ،و18.6
من العامالت في قطاع الخدمات
والبائعات ،و 5.2من العامالت
في الزراعة وصيد االسماك ،و4.8
في المئة من العامالت الماهرات
و 14.5من غير الماهرات .في حين
يوجد أقل من  25حالة في كل من
مجالي قيادة اآلالت والسيارات
والقوى العسكرية.
في المقابل ،تشكل نسبة 10.4
من النساء من معدل البطالة في
لبنان ،و 77.2من غير الناشطات
اقتصادياً .أما في مجال التعليم،
فهناك نسبة  80.8في المئة من
الفتيات اللواتي التحقن بمؤسسة
تعليمية و 15.2لم يلتحقن ،و 4في
المئة من اللواتي لم يلتحقن أبداً
بالمدرسة.
وفي محور الهجرة الدولية ،لفتت
الدراسة إلى أن نحو  6في المئة
من األسر ص ّرحت بأن لديها على
األقل فرداً مهاجراً بين العام 2004
والعام  ،2009وتظهر النتائج أن
"غالبية المهاجرين هم من الرجال

وقد شكلت نسبتهم  76.3في المئة
في مقابل  23.7في المئة للنساء.
المهن وفقاً للبيانات الرسمية
والنقابية
تشغل نسبة  21%من النساء
في مجال الهندسة ،وهي النسبة
المس ّجلة في نقابة بيروت حتى
عام  ،2009و 27في المئة في
نقابة طرابلس .في المقابل ،تشكل
نسبة  32في المئة من الطبيبات
المسجالت في نقابة األطباء حتى
عام  ،2009و 25في المئة في نقابة
أطباء األسنان حتى عام ،2010
و 42في المئة في نقابة الصيادلة
حتى عام  ،2009و 17في المئة من
الممرضات في نقابة الممرضين
حتى عام  .2009واستناداً إلى
مصدر وزارة العدل حتى عام
 ،2011هناك  41في المئة من
القضاة اإلناث ،و 33في المئة من
المحاميات وفقا لنقابة المحامين
حتى عام  .2007أما مجلس الخدمة
المدنية فيشير حتى العام ،2011
إلى أن  31في المئة من النساء
يعملن في اإلدارات الرسمية.
واستناداً إلى مصدر المركز التربوي
للبحوث واإلنماء تخلص الدراسة
إلى أن  46في المئة تعملن في
مدارس التعليم المهني والتقني
الرسمي في لبنان حتى عام ،2010
و 48في المئة من طالبات المدارس
للتعليم المهني والتقني الرسمي و
 47في المئة في الخاص.
مركز اإلعالم و التوثيق حـول حقوق الطفل و الـمـرأة

أما في التعليم العالي ،فهناك 53
في المئة من الطالبات ،و 50في
المئة من المديرات و 37في المئة
من األستاذات حتى عام .2010
وفي حين تؤكد نقابة المصورين
الصحافيين في لبنان حتى عام
 2009وجود نسبة  4في المئة من

المصورات ،هناك  24في المئة من
النساء مسجالت في نقابة الفنانين
حتى عام .2009
وفي سياق متصل ،يظهر احدث
تقرير صادر عن برنامج االمم
المتحدة االنمائي في لبنان لعام
 ،2012والذي تم اعداده لقياس

مدى التقدم في االهداف الثمانية
التي حددها اعالن االلفية للتنمية
والذي وضعته منظمة االمم
المتحدة  ،ومن ضمنها تعزيز
المساواة الجندرية وتحسين حياة
الطفل واالم ،واقع المرأة والعقبات
التي ال تزال تعترضها.

مساهمة المرأة في المجال االقتصادي وفي سوق العمل  -الجدول رقم .2
نوع العمل
إناث
المدراء
اإلختصاصيون
المهن المتوسطة الكفاءة
عمال المكاتب
العاملون في قطاع الخدمات والمبيعات
العاملون في الزراعة وصيد األسماك
العمال المحترفون
السائقون
العمال غير المحترفين
القوات المسلحة
ولحظ التقرير أنّ المرأة العاملة
هي اكثر تعليما من الرجل ،لك ّنها
تحتل مراكز ادنى وتتعاطى أجراً
اقل مقابل العمل نفسه .إن أبرز
وجه من وجوه التمييز ضد المرأة
الريفية العاملة في الزراعة هو
إغفالها من القوانين اللبنانية ،حيث
لم تلحظ أي مخصصات تنموية
لألرياف تزيد من فرص تمكين
المرأة من التقدم .ومساهمة
المرأة المنتجة في الزراعة ،تبدو
غير مرئية ،وليس هناك من قانون

1997
ذكور
6.0
24.6
16.7
15.6
15.0
2.4
5.6
4.1
9.8
0.2

1997
إناث
14.4
7.5
6.6
3.8
8.9
5.6
26.5
10.0
12.4
4.2

2004
ذكور
5.1
19.0
14.6
15.5
15.3
1.4
5.4
0.9
22.5
0.4

عمل يحميها وال تستفيد من
الضمان االجتماعي.
أ ّما ابرز انجازات المرأة في سعيها
لتحقيق المساواة الجندرية ،تظهر
من خالل ارتفاع نسبة ارتياد
الفتيات المدارس بالنسبة الى
الشبان من المراحل االبتدائية الى
الثانوية والمهنية .وتطور ايجابي
في اوضاع المرأة على الصعيدين
الصحي والتعليمي ،يقابلهما موقع
مغاير على الصعيدين السياسي
واالقتصادي.

2004
إناث
12.4
6.7
5.2
6.9
9.1
5.6
23.4
11.6
13.4
5.7

2007
ذكور
4.1
20.0
19.1
14.4
14.1
2.8
5.2
0.9
19.3
0.1

2007
إناث
14.4
7.1
6.6
5.3
11.0
5.3
20.6
10.8
8.7
10.0

المشاركة في الحياة السياسية
وعلى رغم أنّ االعالن الوزاري
لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي
اولى اهمية لتعزيز دور المرأة
في الحياة العامة ،اال أنّها لم تمثل
بأي مقعد في هذه الحكومة وذلك
بخالف الحكومات السابقة.
وفي البرلمان الحالي ،انخفضت
حصة النساء من المقاعد النيابية
من  3,9في عام  6( 2005مقاعد
من اصل )128إلى  3,2في العام
 4( 2009من اصل  128نائب)،
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على رغم أنّ لبنان أول بلد عربي يعطي المرأة الحق
بالترشّ ح والتصويت (عام  .)1957ولم تستطع المرأة
اللبنانية التي تشكل  56%من الشعب اللبناني  ،إال
في حاالت نادرة وكوريثة لزوج أو أب أو أخ ،أن تجد
موقعاً لها في نادي السياسة اللبنانية من دون أن
تستطيع بناء شخصية سياسية أو قيادية مستقلة.
وتناضل الحركة النسائية من أجل استحداث قانون
انتخاب عصري يعتمد النسبية ومن خارج القيد
الطائفي تتمثل فيه مكونات الشعب اللبناني ،مع
اعتماد حق الحصة للمرأة (الكوتا) ،مرحلياً من أجل
ترسيخ فكرة مشاركتها الحقيقية في الحياة السياسية
ووضع آليات ديمقراطية لتطبيقها ،وذلك انسجاماً
مع المادة الرابعة من اتفاقية سيداو ومع توصيات
المؤتمر النسائي العالمي الرابع المنعقد في بكين
العام .1995
إالَّ أن نسبة النساء المنتخبات في المجالس البلدية
قد ارتفعت من  1.9%في العام  2004إلى  4.68%في
العام  .2010والنسبة األعلى هي في بيروت حيث بلغت
مشاركة المرأة  12.5%في حين أن النسبة أكثر تدنٍ
في محافظة النبطية جنوب لبنان حيث بلغت .1.45%

جدول رقم  3عدد المقاعد التي فازت بها
النساء في المجالس البلدية.
العام
2004
2010

إجمالي عدد
المقاعد
10.800
11.326

عدد النساء نسبة مشاركة
المرأة
الفائزات
1.9%
207
4.68%
530

قوانين األحوال الشخصية:
باالنتقال إلى األحوال الشخصية ،الطامة الكبرى هي
في عدم خضوع اللبنانيين إلى قانون واحد فيما
يتعلق بأحوالهم الشخصية ،بل يخضع كل لبناني
لقوانين ولمحاكم طائفته .إذ يوجد في لبنان 18
نموذجاً للمواطن حسب عدد الطوائف المعترف بها
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رسمياً .لدينا  18نموذجاً للمرأة اللبنانية ومثلها للرجل
اللبناني ،حيث يتحكم بحياتنا  15قانون لالحوال
الشخصية حسب رؤية واستنساب وتفسير رجال
الطائفة وزعمائها.
وهذه القوانين ال تميز فقط بين الرجل والمرأة،
إنما تميز بين المواطنين أنفسهم ،وتتعارض مع
مبدأ المساواة أمام القانون وفقاً لما حدده الدستور
اللبناني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أبرمه
لبنان من دون تحفظ.
وبالتالي يخضع أطفال لبنان كل وفق طائفته الى سن
حضانة مختلف ،وفي غالب االحيان تتخلى المرأة
إذ قررت الطالق عن حقها في النفقة إذا إرادت ان
تذهب حضانة أوالدها اليها.
ومن هنا ،يوجد نصوص قانونية تطبق على جميع
اللبنانيين ،ونصوص تطبق على المسلمين وأخرى على
غير المسلمين ونصوص تطبق على األجانب.
تماشياً مع هذا الواقع ،تحفظ لبنان على المادة  16من
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
المتعلقة بالزواج واألسرة وبالتساوي في الحقوق
والمسؤوليات في الزواج والحقوق والمسؤوليات
للوالدة في األمور المتعلقة بأطفالها وبالوالية
والقوامة والوصاية على أطفالها وتبنيهم وبحق اختيار
اسم األسرة.
لذلك  ،فإنّ المطلوب استحداث قانون مدني لألحوال
الشخصية يشكل خطوة أساسية من أجل ترسيخ االنصهار
الوطني وتثبيت االنتماء للوطن وهذا يتطلب أيضاً رفع
التحفظ عن المادة السادسة  16من سيداو ( .)Cedaw
والمفارقة ان لبنان يعترف بالزواج المدني المعقود
في الخارج.
الجنسية :أ ّما قانون الجنسية المعمول به لغاية االن،
يشكل قمة التمييز الالحق بالمرأة اللبنانية .قضية
كاتي أبلغ دليل على ذلك.
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كاتي ،لبنان ّية تز ّوجت من فرنسي
عام  ،1988وأنجبت منه طفلين
ثم انفصلت عنه عام  .1995تعيش
ّ
في لبنان مع ولد ّيها ،وواجهت
الكثير من المشاكل كون ولديّها
ال يحمالن الجنس ّية اللبنان ّية ،إن
كان من حيث التعليم خصوصاً
في المدارس والجامعات الرسم ّية
التي تختلف أقساطها بين لبناني
وأجنبي بحيث تكون أعلى بالنسبة
لألخير ،أو من حيث الطبابة إذ إنّ
الضمان اإلجتماعي ال يغطي سوى
اللبنانيين ،أو من حيث العمل .هذا
فضالً عن اإلقامة لولديهاّ ورسومات
تجديدها.
واقع دفع كاتي إلى المشاركة في
المسيرات والحمالت المطلب ّية
تحت عنوان" الجنسية حق لي
والسرتي" ،لك ّنها فقدت األمل .إذ
سنوات طويلة مرت وهي تعمل
مع الجمع ّيات لنيل الحق في منح
جنس ّيتنا ألبنائها ،لك ّن جهودهن
ح ّتى يومنا هذا لم تح ّرك ساكناً،
وذلك ألنّنا في بلد طائفي تحكمه
األحزاب والديانات والمصالح»
على حد تعبيرها.
وتتساءل كاتي " :هل المرأة
األجنب ّية المتز ّوجة من لبناني،
أبناؤها أحق بالجنس ّية اللبنان ّية من
أبناء المرأة اللبنان ّية المتز ّوجة من
أجنبي"؟
يحق للطفل الذي يولد من
وأال ّ
أ ّم لبنان ّية ،ويترعرع ويكبر على

العادات اللبنان ّية  ،بالجنس ّية
اللبنان ّية وأن يتم ّتع بحقوقه
الوطن ّية كباقي اللبنانيين؟
وينبغي التذكير بأنّه حين و ّقع لبنان
على اتفاقية القضاء على جميع
أشكال العنف ضدّ المرأة العام
 ١٩٩٦التي اق ّرتها االمم المتحدة،
أبدى تحفظه على عدد من
المواد التي تتعلق بجنسية المرأة
واعطائها إلى اوالدها ،كما تلك التي
تساويها في الحقوق والواجبات
في اثناء الزواج وعند فسخه وفي
الوصاية على االوالد .وهذا بذريعة
المحافظة على التوازن بين شرائح
المجتمع ،والتذرع بمخاطر توطين
الفلسطينيين إذا ما اعطيت المرأة
اللبنانية المتزوجة من فلسطيني
الجنسية البنائها.
بيد أنّ المرأة اللبنانية ال تألو جهداً
برفضها لواقعها والنضال من أجل
تغييره بالوسائل السلمية المتاحة
من تظاهرات واعتصامات وبيانات.
وفي الفترة الماضية ،شهدت بيروت
اعتصامات ومسيرات الطالق
الصرخة من أجل حصول المرأة
اللبنانية المتزوجة من اجنبي منح
جنسيتها ألوالدها اسوة بالرجل.
وهي صرخة تدعو إلى تكريس حق
المواطنة الكاملة غير المنقوصة
وإلى إنصاف المرأة وإلغاء التمييز
الالحق بها وفق مقتضيات الدستور،
من خالل تعديل الفقرة االولى من
المادة االولى لقانون الجنسية

اللبناني الصادر بالقرار  15بتاريخ
 19كانون الثاني  1925التي تنص
على "يعد لبنانياً كل شخص مولود
من أب لبناني".
وينبغي على الحكومة والمجلس
النيابي االسراع في رفع التحفظ
عن الفقرة الثانية من المادة  9من
اتفاقية (سيداو) ،وإقرار تعديل
الفقرة االولى من المادة االولى
من قانون الجنسية بحيث تصبح
المادة بعد التعديل "يعد لبنانياً
كل شخص مولود من اب او من
ام لبنانية" من دون مماطلة أو
مواربة ،ودون تسييس الموضوع او
تطييفه.
العنف ضد المرأة:
"العنف ضد النساء ،ظاهرة منتشرة
تخترق المجتمع اللبناني حيث
يطال كل الشرائح النسائية فتكون
ضحاياه المرأة الفقيرة والمرأة
الغنية المتعلّمة واألم ّية ،المتز ّوجة
واألرملة والعزباء ،الطفلة والمس ّنة
على حد سواء .وال يقتصر األمر
على العنف الجسدي ،فثمة حاالت
من العنف المعنوي واللفظي الذي
يحط من شأن المرأة وينتقص من
كرامتها".
بالنسبة لالحصائيات الرسمية في
لبنان ،من الصعوبة تحديد النسبة،
لكن الجمعيات دائما ما تستند
الى دراساتها الشخصية من خالل
الحاالت التي تأتي اليها ،وهذه
أيضا ال يمكن تعميمها على كل
واقع المرأة اللبنانية  ...إنجازات وعقبات
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المجتمع اللبناني كونها ال تشكل
االحصاءات الحقيقية ،سيما وأن
هناك العديد من الحاالت التي ال
تصرح عن نفسها  ،اال أن هناك فئة
من النساء اللواتي يتعرضن للعنف
لم يقبلن به قدراً ،بل خرجن عن
صمتهن ليبلغ ّن عنه ،وهذا بفضل
مؤازة منظمات المجتمع المدني
لهن.
وتفيد منظمة "كفى" في دارسة
لها إلى أنّ معدل حاالت النساء
المعنفات يبلغ  300حالة سنوياً،
في حين تشير دراسات األمم
المتحدة الى أن ثلث النساء في
لبنان "معنفات".
وقد شهد مشروع قانون" حماية
النساء من العنف االسري" تعديالً
بحيث لم يعد مخصصاً للنساء،
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تم تعديله من قبل اللجان النيابية
المشتركة في البرلمان اللبناني
 ،إلى مشروع قانون لحماية كل
افراد االسرة من العنف".

االستراتيجيات المتوخاة للحد
من العنف ضد المرأة والمناداة
بالمساواة ينبغي أن تتوجه الى
الرجل ايضا ،وان ال تنظر اليه
بوصفه عدوا ،بل شريكاً.

فقانون العقوبات اللبناني لم
يلحظ اي مادة تتعلق بالعنف ضد
فعقليته هي نتيجة الموروث
النساء ،فهي إذا ما تعرضت للعنف،
الثقافي الذي نشأ عليه ،وبالتالي
يتم االحتكام الى المادة  455التي
ال يجب تحميله المسؤولية منفرداً
ال تميز بين المرأة والرجل.
بل هي مسؤولية المجتمع برمته
خالصة
وتتطلب التكافل والتضامن.
في المحصلة ،ال بد من تمكين
إيها السيدات الكرام ،إن اإليمان
المرأة عبر اكتسابها القدرة التخاذها
القرارات المتعلقة بحياتها .التعليم بفكرة ومتابعتها يوصالن الى
هو جواز مرورها إلى سوق العمل تحقيقها ،وصوت المرأة اللبنانية
 ،والعمل واالستقالل االقتصادي سيبقى مرفوعاً حتى تحقيق كامل
بدورهما جواز عبورها للتخلص من حقوقها السياسية والقانونية
التبعية.
والمدنيةn
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