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افتتاح المهرجان العالمي للنسويات: 
لضرورة تعزيز حقوق المرأة

للنســويات أمس يف "بيت  العاملي  املهرجان  افتُتح 
بريوت"، بتنظيــم من املركز الفرنــيس يف لبنان، مركز 
جمانة حداد للحريــات، مركز دعم لبنان، املعهد العربي 
القديس  السياســية يف جامعة  العلــوم  للمرأة ومعهد 

يوسف: املهرجان العاملي للنسويات.
وأشــارت حداد يف حديث لـ"نداء الوطــن" اىل أّن 
"توقيــت املهرجان مهّم جداً خصوصــاً يف ظّل األوضاع 
السياسية واالقتصادية التي تمّر بها البالد، كي نشّدد عىل 

أّن ال تقّدم فعلياً عىل مستوى حقوق املرأة واملساواة".
وأضافت أّن "هذا املهرجان هو بداية مشوار طويل 
لتعزيز حقــوق املرأة يف لبنان والعالــم العربي وتفعيل 
دورها الّريــادي يف القطاعات كاّفة"، مشــّددة عىل أّن 
"تمثيل املرأة يف القطاع السيايس خجوٌل نوعاً ما وهناك 
إقصاء لدورها عىل مستوى اتّخاذ القرارات الحاسمة يف 

املجتمع والوطن".

من جهته، اعترب الســفري الفرنيس يف لبنان برونو 
فوشيه أّن "موضوع حقوق املرأة العربية أسايّس يف ظّل 
تطّورات املجتمعات التي نشــهدها ودور املرأة الّريادي 

يف هذا التقّدم".
وشّدد عىل رضورة الدفاع عن حقوق كّل امرأة أينما 
حّلــت ألنها دوماً خاّلقة وبارعــة وناجحة بالرغم من 
معاناتها لقروٍن عّدة من الّطغيان والّظلم والالمساواة".

أما النائبــة يف الربملان بوال يعقوبيان فأكدت لنا أّن 
"املرأة ليســت رشيكة يف القرار السيايس بعد يف لبنان 
رغم كثرة الوجوه النسائية يف مجليّس الوزراء والنّواب".
وأوضحت أّن "خمسة زعماء يحكمون الوطن وكي 
يظهروا بصورة حضاريّة يرّشــحون امــرأة لتمثيلهم 

فتكون واجهة تخبّئ ذكوريّتهم املقنّعة".
واعتربت يعقوبيان أّن الحــّل يكمن يف كوتا جندريّة 
تدعم املساواة بن املرأة والرجل عىل أسس الكفاءة والعمل 

الدؤوب".  ويشــّكل املهرجان العاملي للنســويات حدثاً 
غري مســبوق يف العالم العربي ومنطقة الرشق األوسط، 
مخصصاً للتحديات املتعددة التي واجهتها وال تزال املرأة 
يف جميع أنحاء العالم عموماً، ويف العالم العربي خصوصاً، 
كما لتاريخ القضايا النسوية ورهاناتها الحالية. ويهدف 
املهرجان إىل ترسيخ نضاالت املرأة يف العالم العربي، وهي 
نضاالت أصبحت أكثر بروزاً خالل الثورات األخرية، ومع 

ارتفاع أصوات النساء يف الفضاء الرقمي.
يتواصل املهرجان العاملي للنســويات طوال أربعة 
أيام يمكــن خاللها متابعة النقاشــات ومشــاهدة 
العــروض يف جو احتفــايل، من 27 شــباط إىل 1 آذار 
يف املركــز الفرنيس يف لبنان، ما يشــّكل فرصة فريدة 
أصواتهن  رساح  يطلقن  اللواتي  النســاء  الكتشــاف 

للمطالبة بحقوقهن، ولتكريمهّن.
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