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حراك نسوي إللغاء التمييز في دخول السلك الخارجي،
والخارجية ترمي الطابة في ملعب التشريع

مايا الحلو

 lebanon24.comالصورج منقولح عن موقع
مؤخرا ،وجه التجمع النسائٍ الدَمقراطٍ الً وزَر الخارجَح
والمغترتَن جتران تاسَل كتاتا مفتوحا َدعوه فَه الً عدم تطتَق
الشرط تأن تكون المرشحح الً الوظَفح عزتاء ،والً ئلغاء الفقرج
األخَرج من المادج  12من مشروع القانون التٍ تفرض هذا الشرط
تمََز وذكورَح .وكانخ وزارج الخارجَح أعلنخ فٍ
لما" تحمله من
ٍ
كانون الثانٍ  2012عن تنظَم متاراج لملء المراكز الشاغرج فٍ
وظائف الفئح الثالثح فٍ السلك الخارجٍ فٍ مالك وزارج الخارجَح
والمغترتَن.
وقد رأي التجمع النسائٍ الدَمقراطٍ فٍ استمرار العمل فٍ هذا
الشرط تمََزاً جندرَا ً واضحا ً وصارخاً ،وأعلن من خالل صفحته
علً "الفاَستوك" التدء تحملح للضغط علً الوزارج المعنَح لتعدَل
القانون الذٌ َهمش حق المرأج المتزوجح فٍ الترشح الً الوظَفح
الساتق ذكرها .وتتعا لذلك سارع الوزَر تاسَل الً ارسال مقترح
تالغاء المادج  12المشار الَها أعاله من دون أن َلغٍ الشرط
المذكور من شروط المتاراج.
تمعزل عما سَؤول الَه هذا المقترح ،فان تحرك التجمع النسائٍ
الدَمقراطٍ شكل مناستح إلعادج النظر فٍ كَفَح مقارتح المرأج من
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قتل االداراخ العامح .فالً جانب الشرط المذكور وما سَؤول الَه
الحراك النسوٌ ،ترشح اللغح المستخدمح فٍ االعالن عن تنظَم
المتاراج عن خطاب ذكورٌ لم َعد من المناسب تجاهله .ومن هنا،
نود تسجَل مالحظاخ ثالث:
لغة االعالن هي لغة ذكورية:
ً
تداَح ئذا نظرنا الً االعالن نفسه ،نجد ان اللغح المعتمدج فَه تتوجه
الً الذكور حصراً .فمن شروط اإلشتراك فٍ المتاراج ،أن َكون
المرشح " ..لتنانَا ً منذ عشر سنواخ"" ،أتم العشرَن من العمر"،
"سلَما ً من األمراض والعاهاخ" التٍ تمنعه من القَام تالوظَفح و"
متمتعا ً تحقوقه المدنَح" و" غُﺮمعﺰول أو مﺼﺮوف تﺴثة تأدَثـٍ
مﻦ وﻇُفح أو خﺪمح ﰲئحﺪي اإلداراخ أو اﳌإسﺴاخ العامح أو
الثلﺪَاخ" و"حائﺰا علً الﺸهاداخ واﳌإهالخ اﳌﻄلىتح".
أما المحل الوحَد فٍ االعالن الذٌ ُذكرخ فَه "تاء" التأنَث فكان
عندما اشترط ان تكون المرأج عزتاء .فكان استعمالها هنا لَس فقط
للتمََز تَن الرجل والمرأج ،تل اَضا َ فَما تَن النساء.
وئذا اعتترنا ان اللغح هٍ وسَلح للتواصل ،فان لغح التعمَم توحٍ
تانه َتوجه أساسا الً الذكور ،وتأن توظَف المرأج َتقً استثنا ًء
علً القاعدج العامح القائمح علً توظَف هؤالء.
وفٍ هذا المجال ،وفٍ حدَث للمفكرج القانونَح ،سجلخ الناشطح
النسوَح حَاج مرشاد ،من التجمع النسائٍ الدَمقراطٍ ،ان هذه اللغح
نجدها فٍ كل المراسَم والتعامَم الصادرج عن الدولح تاستثناء
السجل العدلٍ .وشددخ علً أهمَح تأنَث اللغح التٍ تتتعها الناشطاخ
فٍ حَاتهن الَومَح وفٍ التَاناخ التٍ َصدرنها ،حَث أن االعتراف
تالمرأج كمواطنح مساوَح للرجل َتطلب تغََرا فٍ اللغح أَضا .وهذه
المعركح طوَلح وضرورَح لتعزَز المساواج تَن المرأج والرجل فٍ
لتنان والدوائر الحكومَح.
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لماذا عزباء؟
ولكن ،وتالعودج الً أساس تدخل التجمع النسائٍ الدَمقراطٍ ،ال تد
من التوقف عند الخلفَح المهنَح لوضع هذا الشرط تأن تكون
المرشحح عزتاء .وهنا ،أمكن تسجَل الخلفَاخ اِتَح:
أوالً :أن المرأج العزتاء تع ّد أكثر كفاءج وقدرج ئذ انه لَس لدَها
مسؤولَاخ زوجَح أو مسؤولَاخ أمومح،
ثانَاً :أن جذور هذا التعمَم (أٌ المطالتح تنساء عازتاخ لشغل
الوظائف الشاغرج) متنٍ علً فكرج أن الرجل هو المعَل الوحَد
للعائلح ،علً الرغم من انه ثتخ تارَخَا ً ان هناك العدَد من المنازل
التٍ تقوم تنَتها االقتصادَح علً مدخول المرأج األم حصراً.
ْ
قذف المطلب االجتماعي في ملعب التشريع :لماذا المماطلة في
اقرار الحق؟
لم َنتظر وزَر الخارجَح والمغترتَن جتران تاسَل طوَال للتجاوب
مع مطلب التجمع النسائٍ الدَمقراطٍ .فقد أعلن عتر "توتَر" عن
توقَعه لمشروع قانون تعدَل نظام الوزارج مطالتا ً تالغاء الفقرج
الراتعح من المادج  12التٍ تشترط أن تكون المرشحح الً سلك
الخارجَح عزتاء .لكن ،تالمقاتل ،تقَخ شروط الترشح الً المتاراج
فٍ الدورج هذه علً حالها من دون تعدَل ،رغم تعارضها التام مع
االتفاقَاخ الدولَح القاضَح تالغاء التمََز ضد المرأج.
وعلَه ،واذ أتدي الوزَر تاسَل سرعح الفتح فٍ التجاوب مع المطلب
النسوٌ ،فانه واقعَا قذف تهذا المطلب فٍ توتقح التَروقراطَح
التشرَعَح .فمتً َوافق مجلس الوزراء علً التعدَل المقترح؟ ومتً
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َوضع علً جدول أعمال اللجان النَاتَح ومن ثم الهَئح العامح
إلقراره؟ وهل سَكون له ،رغم تساطح ما فَه ،مسار مختلف عن
المسار الطوَل الذٌ جاتهه وَجاتهه كم كتَر من مشارَع القوانَن
الحَوَح؟
ومن دون التخفَف من أهمَح الخطوج وضرورتها فٍ جمَع
الحاالخ ،ثمح سؤال ال تد منه فٍ هذا المضمار :فألم َكن من
األجدي تالوزَر تاسَل أن َق ّدم ،الً جانب مقترحه تتعدَل المادج،
قراءج قانونَح مفادها أن هذه المادج تعتتر ساقطح فورا لتعارضها مع
االتفاقَاخ الدولَح التٍ تعلوها من حَث قوتها ،وأن َصدر نتَجح
لذلك اعالنا تحذف هذا الشرط؟ وطالما أنه لم َفعلَ ،تقً تامكان
الحراك النسوٌ العمل علً فرض الغاء الشرط من دون انتظار
المسار الطوَل للعمل التشرَعٍ .كأن َتم ترشَح نساء متزوجاخ،
والتقدم تدعاوي قضائَح "راتحح حكما" لفرض قتول هذه
الترشَحاخ فٍ حال تمسكخ االدارج تعدم جوازها.
وفٍ الختامَ ،سجل ان التجمع النسائٍ الدَمقراطٍ َعمل حالَا علً
وضع مخطط لجردج تالنصوص التمََزَح فٍ قوانَن الوظَفح العامح
للعمل علً تعدَلها .ولَس لنا اال ان ندعو له تالتوفَق.
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