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  حول مكتسبات المرأة في التجربة المغربية والمسار اللبناني  AUBندوة في الـ
 
انعقدت ندوة "مكتسبات المرأة: قراءة في التجربة المغربية والخيارات الممكنة للمسار اللبناني" في الجامعة 

الباحثات اللبنانيات ودعم من معھد األصفري للمجتمع المدني  بتنظيم من تجّمع (AUB) األميركية في بيروت
 .والمواطنة ومركز المرأة في األسكوا (األمم المتحدة)

  
توّزعت محاور الندوة بين "ديناميات وصول المرأة الى دوائر صنع القرار"، "النساء واإلصالحات القانونية 

األسرة في لبنان"، "المرأة وتجديد الخطاب الديني"، من خالل "مدّونة األسرة" المغربية" و"نظام أحكام 
"التنميّة البشرية وسيلة لتغيير واقع النساء في محيطھن"، "المرأة والمواطنة بين المناصفة والجنسية"، 

  "."المرأة والسياسات الوطنية والبناء المعرفي
  

لبنان، األستاذة في الجامعة األميركية  وتكمن أھمية ھذه الندوة في أنھا جاءت من مبادرة نسائية قامت بھا من
في بيروت وعضو في تجمع الباحثات اللبنانيات الدكتورة ُحْسن عبود (دراسات إسالمية وقضايا المرأة)، 
ومن المغرب، الباحثة في علم االجتماع األستاذة نزھة عمور الستكشاف عملية اإلصالح الشاملة التي بدأت 

)، عندما صّرحت الحكومة بأن قضايا النساء تعّد أحد تحّديات 1998ت (في المغرب منذ أواخر التسعينا
الرھان الديمقراطي، ولطرح إمكانية عملية اإلصالح الشاملة بوضع سياسات وطنية تعيد للديمقراطية رھانھا 

    .بالنسبة الى لبنان
  

ستئناس بتجربة بلد عربي أما السؤال الذي طرحته المبادرات بفكرة مشروع الندوة فكان: ھل من الممكن اال
مسلم في عملية اإلصالح الذي ترجوه المرأة اللبنانية التي تواجه اإلقصاء من دوائر صنع القرار والمشاركة 

%) وتعاني من التمييز في الحقوق الزوجية في األحوال الشخصية للطوائف اللبنانية جميعھا 3,1السياسية (
أبرزھا - )؟ وما ھي األسباب الحقيقية لعدم رفع التحفظات18أحوال شخصية للطوائف  15(يبلغ عددھا 

) وباألحوال 9المتعلقة بمنح المرأة المتزوجة من أجنبي الجنسية ألوالدھا وزوجھا (البند الثاني من المادة 
ً (المادة  في اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال -) 16الشخصية لجھة مساواة المرأة بالرجل أسريا

) والمغرب مع رفع األخير جّل تحفظاته المتعلقة 1996ضد المرأة (السيداو) والتي وقع عليھا لبنان ( التمييز
     )؟2008بھذه اإلتفاقية (



استطاعت الندوة تقديم خبرات أصغينا اليھا ودراسات جاءت من قبل سيدات ھن في دوائر صنع القرار في 
) والوزيرة السابقة المكلّفة بقضايا المرأة 2017-2009المغرب. حيث تكلمت سفيرة المغرب في كندا (

واألسرة بالمملكة المغربية الدكتورة نزھة الشقروني عن المسار الديمقراطي في المغرب وتجربتھا السياسية 
بدًء من االنخراط في العمل السياسي في اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية ومنطلقة من قناعة وتصّور 

قضايا النساء ھو جزٌء من العمل السياسي. بينما قّدمت البرلمانية رشيدة بنمسعود قضية  واضح بأن الدفاع عن
% النِْسبة الذھبية من أجل إنصاف المرأة وإشراكھا خاصة 30التمييز اإليجابي (من خالل الكوتا النسائية) و

ة وقانونية وإنتخابية. اما في مراكز اتخاذ القرار التشريعي، لكونه يندرج في سياقات مرجعية متعّددة: سياسي
بالنسبة الى لبنان فقد قدمت الدكتورة فاديا كيوان اقتراحات للحّل على المدى المتوسط، وضعتھا في ثالثة 
مفاتيح، ھي أوالً، انتظام الحياة الحزبية وتعزيز األداء الديمقراطي في صفوفھا، وثانياً، وحدة عمل الھيئات 

بالقضايا النسائية، وثالثاً تھيئة أجيال من النساء يملكن المعرفة والمھارات  النسائية مترافقة مع أجندة خاصة
التواصلية والعصب السياسي والنِسوي. وقد قامت الدكتورة ماري ناصيف الدبس مشكورة بالتعقيب على 

  .األوراق الثالثة
  

األسرة " التي تعتبر في الجلسة الثانية عرضت القاضي زھور الحّر "منھجية ومسار اإلصالح في مدونة 
بالمغرب "ثورة بيضاء" على التقاليد واألعراف التي أصبحت ال تعبر عن األسرة المعاصرة في المغرب 

%. وقد أخذت "مدّونة األسرة" نقاشات ساخنة داخل اللجنة المكلّفة 20حيث تبلغ نسبة النساء المعيالت لألسر 
)، 2004كة النسائية قبل ان تقّر اإلصالحات من قبل الملك (بصياغتھا من قبل الفقھاء والمجتمع المدني والحر

وقد سعينا الى من قرأھا من المتخّصصين في القضاء الشرعي اإلسالمي. قام العالّمة والفقيه القاضي عبد 
الرحمن الحلو بقراءة "مدّونة األسرة" المغربية مشكوراً ليعرض فيما بعد بعض قضايا األحوال الشخصية في 

نّيّة في محاولة لتقديم المعالجة التشريعية، ألھم المفاصل التجربة  اللبنانية، "بحصر المعنى بالطائفة السُّ
المؤثرة على كينونة األسرة وصيرورتھا وتحوالتھا الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية في إطار العدالة الراھنة 

اضي عبد الرحمن الحلو القاضي وائل في لبنان." وقد عقّب على كل من ورقتي القاضية زھور الحّر والق
 .طبارة الذي وضعنا أمام الواقع اللبناني بأجمله

 
وفي سياق جلسة "تجديد الخطاب الديني" الذي عقّب عليھا المفكر أ. الدكتور رضوان السيد بعرض تطّور   

ة مع الخصوصيات الخطاب الديني، والذي دعا الى ضرورة إجتھاد المسلمين من أجل مالئمة اإلتفاقات الدولي
الدينية والثقافية والى خطاب ديني جديد يقوم على القيم كالرحمة والسكينة والحقوق اإلنسانية. ثم عرضت 
ورقة مديرة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في اإلسالم، الدكتورة أسماء المرابط، المقاربة 

ؤسسة الدينية متخذة رابطة علماء المغرب نموذجاً. اإلصالحية في قضايا النساء واإلسالم من داخل الم
والمرابط تجتھد منذ عقد من الزمن بإصدار دراسات مميزة، منھا الكتاب الرائد حول "القرآن والنساء: قراءة 

) و"النساء والرجال في القرآن: أية مساواة" 2014) و"اإلسالم والمرأة: الطريق الثالث" (2010للتحرر" (
بط تقوم بخصوص قضايا المرأة بقراءة تجددية للنّص الديني. في نفس جلسة "تجديد الخطاب ). والمرا2015(

الديني" جاء عرض اللبنانية المحامية الدكتورة ھانية حمود بطرح أسئلة على المؤسسة الدينية اللبنانية بين 
دبوس لما حصل من جمود موروثھا الثقافي وحركة الواقع اإلجتماعي، إضافة الى تحليل الدكتورة ديما 



نقاشات في أروقة المحكمة الشرعية لرفع سن الحضانة في قانون األحوال الشخصية للطائفة اللبنانية السنيّة 
  .سنة للجنسين) 12(
  

بالنسبة الى الجلسة الرابعة حول "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب وعملية تخفيف حاالت الفقر لدى 
ية في خدمة المرأة" التي عرضتھا العاملة المنسقة الوطنية للتنمية البشرية الدكتورة نظيرة النساء: نموذج للتنم

الكرماعي فقد قّدم أديب نعمة المستشار اإلقليمي في األسكوا عناصر المقارنة بين المغرب ولبنان: بين دولة 
تشغلھا مشاريع خارج  مركزية حاضرة وفاعلة وتحمل مشروعاً يعبر عنه في سياسات وطنية ودولة ضعيفة

قضايا المساواة بين الجنسين ومكانة المرأة في التشريع والسياسة والمجتمع. وقد ساھم في ھذه الجلسة كل من 
رندة بوحمدان من وزارة الشؤون اإلجتماعية وراغدة درويش وفاديا جرادي من شركة "إبداع" للتمويل 

 .مالمح السياسات التنموية في لبناناألصغر والدكتور ناصر ياسين الذي عرض بشكل واضح 
  

وقد خّصَصت الجلسة ما قبل األخيرة لقضية التحفّظات على مواد من اتفاقية السيداو أبرزھا المتعلقة بمنح 
). وقد أثارت الدكتورة فھمية 9المرأة المتزوجة من أجنبي الجنسية ألوالدھا وزوجھا (البند الثاني من المادة 

ؤسس في اللجنة األھلية لمتابعة قضايا المرأة وتساھم في وضع تقرير الظّل عن شرفي الدين، وھي عضو م
التقدم المحرز في تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في لبنان، حيثيات القضية من أساسھا 

 .التي توقفت عن أن تكون قضية في كثير من البالد العربية ومنھا المغرب ومصر والسودان
  
لل الجلسة األخيرة مداخلة األستاذة حنان الناظر، وھي مستشارة في وزارة األسرة والتضامن والمساواة تخ

والتنمية اإلجتماعية التي تترأسھا السيدة بسيمة حقّاوي، حول كيفية تعزيز دور النساء في المجتمع من خالل 
ُحْسن عبود "من أجل بناء معرفي صنع سياسات عمومية خاصة بالمساواة. وانتھت الندوة بطرح الدكتورة 

حول مفھومي القوامة والوالية،" والمفھومان "القوامة والوالية" تتالزمان وتتقاطعان في التشريعات في 
األحوال الشخصية للطوائف اإلسالمية، ويختلف بتعريفھا الفقھاء التقليديون والفقھاء المحدثون. وأھمية ھذه 

لعلمي المنفتح والھادئ في تبادل المعرفة حول اإلسالم بالمغرب الى درجة ان المداخلة أنھا تشير الى المناخ ا
تعقد مائدة علمية مستديرة بين فريق من العلماء المسلمين والعالمات لقراءة مفھومين يعّدان في صميم ھيكلة 

بحوث في النظام األبوي لمدونة األحوال الشخصية. وقد انعقدت المائدة العلمية في مركز الدراسات وال
ً مع ما جاء في مدّونة األسرة (2013نوفمبر، 9-8القضايا النسائية في اإلسالم بالرباط ( ، 2004) انسجاما

) من إعادة تعريف الزواج على أساس إنشاء أسرة مستقلة برعاية الزوجين (التشديد على رعاية 4المادة 
  .الزوجين)

  
ود واألستاذة نزھة عّمور والدكتورة فاديا كيوان والدكتورة ستعقد لجنة الندوة، المؤلفة من الدكتورة ُحسن عب

أمال حبيب، جلسة التوصيات في لقاء قريب جداً يجمع بعض المتداخلين والمتداخالت من الجانبين المغربي 
واللبناني. ألجل تأطير الدروس والتجارب على أثرھا تصدر التوصيات ويتوجه بھا الى الجھات المعنية 

 الحات التشريعية والسياسية في لبنان.بالمرأة واإلص
 

***  



 
  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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