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عمل مشترك
فرح قبيسي
علي سليم

دارين أبو سعد

ً
علمــا بأنــه
يهــم الجمعيــة اللبنانيــة مــن اجــل ديمقراطيــة االنتخابــات إحاطــة القــراء
ّ
تتعلــق بصياغــة وكتابــة النــص ،اضافــة الــى عــدم مرونــة اللغــة بيــن التذكيــر
ولضــرورات
والتأنيــث ،ولوجــود صعوبــة لــدى البعــض فــي القــراءة عنــد اســتخدام اللغــة الجندريــة،
لــم تقــم الجمعيــة باســتخدام التأنيــث فــي النــص التالــي غيــر أنهــا تؤكــد علــى إيمانهــا
المطلــق والداعــم للمســاواة الجندريــة فــي فــي نصوصهــا وتقاريرهــا المنتجــة كافــة
وفــي مضمــون مطالبهــا والقضايــا التــي تدافــع عنهــا.
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لماذا هذا التقرير؟
يتزامــن هــذا التقريــر مــع الســنة الخامســة والســتين لحصــول النســاء فــي لبنــان علــى حــق
المشــاركة السياســية عبــر االقتــراع والترشــح ،وبعــد  12دورة انتخابــات برلمانيــة شــهدتها
البــاد منــذ ذلــك التاريــخ .والحاجــة اليــوم الــى هــذا التقرير ،هــي بذاتها دليل علــى أن خوض
ـزا محصـ ً
غمــار االنتخابــات ال يــزال ،الــى حــد كبيــر ،وحتــى هــذه اللحظــة ،حيـ ً
ـورا بالرجــال،
جمــة لدخولــه .فنســبة تمثيــل النســاء الضئيلــة تاريخيـ ًـا
يتطلــب مــن النســاء تخطــي عقبــات ّ
هــي برهــان علــى العقبــات الكبيــرة التــي تواجــه مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية.
لــذا ،فــإن أردنــا تحقيــق المســاواة واإلنصــاف بيــن الرجــال والنســاء وتمكيــن النســاء مــن
تحقيــق كامــل إمكاناتهــن كمواطنــات ،يجــب تذليــل العقبــات أمــام مشــاركتهن الكاملــة
والفاعلــة فــي الحيــاة السياســية ،ومــا هــذا التقريــر الــذي أعدتــه الجمعيــة اللبنانيــة مــن
أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات بدعــم مــن منظمــة هيفــوس ،القائــم علــى مراقبــة العمليــة
االنتخابيــة مــن منظــور جنــدري ،1ســوى مســاهمة فــي هــذا الصــدد.
فالهــدف مــن مراقبــة االنتخابــات مــن المنظــور الجنــدري ،ال يقتصــر علــى تســليط الضــوء
أهميــة ،الضغــط علــى أصحــاب القــرار
االنتخابيــة للنســاء فقــط ،بــل واألكثــر
علــى التجــارب
ّ
ّ
باتجــاه تحســين واقــع المشــاركة السياســية للنســاء وفهــم ديناميكيــة عالقــات القــوة
القائمــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي .لــذا فــإن الهــدف هــو إعطــاء مشــاركة النســاء فــي
الحيــاة السياســية اهتمامــا خاصـ ًـا يتيــح للفاعليــن فهــم العوائــق االجتماعيــة والسياســية
والقانونيــة والثقافيــة التــي تحــد مــن مشــاركة النســاء بهــدف تعزيــز هــذه االخيــرة ،ومــا
يعنيــه ذلــك مــن فحــص المعوقــات والتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية
ّ
الشــك فيــه أن كل عامــل مــن هــذه العوامــل
للنســاء وكذلــك القيــود الثقافيــة .وممــا
كليــة إلشــراك النســاء فــي السياســة.
المقيــدة بحاجــة إلــى تدابيــر خاصــة بــه فــي إطــار رؤيــة ّ
ّ

ً
تأثرا بالقيم السائدة في مجتمع ما .إذ تتفاوت األدوار
1يشير مفهوم “الجندرة” إلى التفرقة بين الرجال والنساء على أساس الدور االجتماعي لكل منهما
ً
ً
كبيرا بين ثقافة وأخرى ومن جماعة اجتماعية إلى أخرى في إطار الثقافة نفسها ،فالعرق ،والطبقة االجتماعية ،والظروف
تفاوتا
التي يلعبها الرجال والنساء
ً
مناسبا لكل من النساء والرجال من أعمال.
االقتصادية ،والعمر ،عوامل تؤثر على ما يعتبر
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الملخص التنفيذي
قامــت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات “الدي” بمراقبــة االنتخابــات
النيابيــة  2018مــن منظــور جنــدري وتوثيــق التحديــات األساســية التــي تــم تســجيلها فيمــا
يتعلــق بمشــاركة وتمثيــل النســاء فــي العمليــة االنتخابيــة .تقــوم الدي فــي هــذا التقريــر
باإلضــاءة علــى االنتهــاكات وتحليــل الفجــوات النوعيــة فــي المؤسســات والمعوقــات
المختلفــة التــي تحــد مــن المشــاركة السياســية واالنتخابيــة الفعالــة للنســاء فــي انتخابــات
 .2018فالبنيــة والثقافــة والممارســة السياســية التــي توصــف بالتمييزيــة واالقصائيــة
ً
تاريخيــا
فــي لبنــان ،ســاهمت فــي تقويــض المشــاركة السياســية للنســاء وضمنــت
ّ
شــكلت انتخابــات  2018نقلــة هامــة فــي هــذا الصــدد بفضــل
النقــص فــي تمثيلهــن.
تصميــم عــدد أكبــر مــن النســاء ،مقارنــة بالســنوات الماضيــة ،علــى خــوض المعتــرك
االنتخابــي .فــي هــذا التقريــر تقــوم الدي بتحليــل مــدى تجــاوب البيئــة االنتخابيــة مــع
المنظــور الجنــدري مــن خــال وحدتــي قيــاس :اإلطــار القانونــي والتدخــل المؤسســي.
علــى المســتوى القانونــي وجــدت الدي أن قانــون االنتخابــات اليــزال عائقـ ًـا حاسـ ً
ـما أمــام
تمثيــل حقيقــي للنســاء .أمــا علــى المســتوى المؤسســي ،فــإن أغلــب المؤسســات
تبنــت مقاربــة ســلبية علــى صعيــد اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها تعزيــز مســاحة
موضــوع البحــث ّ
أكبــر للنســاء لممارســة حقوقهــن المدنيــة والسياســية.
ويتنــاول التقريــر نتائــج عمليــة الرصــد والمراقبــة الجندريــة لالنتخابــات .وشــكل توثيــق
ّ
ـزءا ال يتجــزّ أ مــن هــذا التقريــر .وتركــزت المقابــات حــول تجاربهــن
تجــارب
المرشــحات جـ ً
فــي انتخابــات  2018فــي أربــع محطــات أساســية :إعــان الترشــح ،تشــكيل اللوائــح،
الحملــة االنتخابيــة ،ويــوم االقتــراع .وهدفــت المقابــات الــى الوقــوف علــى مــا تــراه
المرشــحات مــن تحديــات ومــن بينهــا الضغوطــات السياســية والتمييــز ضــد النســاء فــي
اللوائــح االنتخابيــة وضعــف المــوارد الماليــة وضعــف القــدرة علــى الحشــد مــن أجــل بنــاء
قاعــدة انتخابيــة عريضــة.
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الملخص التنفيذي

وخلــص التقريــر إلــى حصــول تقــدم ملحــوظ علــى صعيــد مشــاركة النســاء مقارنــة
متقد ً
مــا األمــر الــذي
تمثيــا
بالســنوات الماضيــة ،اال أن هــذه المشــاركة لــم تنعكــس
ً
ّ
ال يــزال بعيـ ً
ـدا كل البعــد عمــا يفتــرض أن يكــون عليــه ،فقــد حصلــت النســاء علــى %4.6
مــن المقاعــد علــى الرغــم مــن أنهــن يمثلــن  %50.8مــن الناخبيــن 2.وبشــكل عــام ،تجــد
جمعيــة الدي أنــه ليــس هنالــك أي مبــرر الســتمرار إقصــاء النســاء المنهجــي عن المشــاركة
السياســية ،والمســار االنتخابــي ،والتمثيــل السياســي ،فعلــى هــذا االقصــاء أن يتوقــف.
ً
عــددا مــن المقترحــات علــى مســتويات عــدة ذات
وفــي هــذا اإلطــار ،تقــدم الجمعيــة
طابــع قانونــي ومؤسســي واســتراتيجي بهــدف تعزيــز مشــاركة النســاء المتســاوية فــي
المســارات السياســية واالنتخابيــة.

2

H. G. (2018, March 22). Infographic shows the distribution of women running in the parliamentary election.
  Retrieved May 10, 2018, from https://www.the961.com/infographic-shows-distribution-women-candidates-election/
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الفصل األول الخلفية
مشاركة ّ
النساء السياسية في لبنان
أبــرزت الــدروس المســتخلصة مــن بلــدان متعــددة 3أن المشــاركة السياســية للنســاء تواجــه
بتحــد رئيســي ،يتعلــق بكيفيــة تحويــل المؤسســات والنظــم السياســية واالقتصاديــة عــن
طبيعتهــا الذكوريــة .فقضيــة تعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء ليســت قضيــة ذات
أبعــاد قانونيــة وسياســية فحســب ،ولكنهــا انعــكاس ألوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة
وثقافيــة متداخلــة ومترابطــة .وفــي الســياق اللبنانــي ،نجــد فجــوة نوعيــة واضحــة وكبيــرة
لغيــر صالــح النســاء فــي مؤسســات الدولــة كافــة .فعلــى الرغــم مــن منــح النســاء كامــل
حقوقهــن السياســية عــام  ،1953إال أنــه لــم يتــم انتخــاب أي امــرأة للدخــول إلــى البرلمــان
حتــى عــام  ،1963أي بعــد عشــرة أعــوام مــن حصولهــا علــى حقوقهــا السياســية .وتعاقبــت
ثمانــي نســاء فقــط علــى مناصــب وزاريــة منــذ نهايــة الحــرب االهليــة 4.وتبلــغ نســبة النســاء
مــن اجمالــي موظفــي االدارة مــن الفئــة األولــى  %10فقــط ،ويشــكلن  %3.6مــن عديــد
قــوى األمــن الداخلــي ،و %4.7مــن عديــد األمــن العــام.5
ولهــذه الفجــوة النوعيــة مســتويات عــدة الســيما فــي ظــل التداخــل الــذي تعكســه فكــرة
المشــاركة السياسـ ّـية للنســاء بيــن المجاليــن الخــاص والعــام اللذيــن تتواجــد فيهما النســاء
وتتحــرك فــي إطارهمــا .إذ يمكــن القــول إن زيــادة هامــش الحريــة الــذي تتمتــع بــه المــرأة
حتمــا  -بشــكل أو بآخــر ،علــى مقــدار مشــاركتها السياســية
فــي المجــال الخــاص تنعكــس ً -
والعكــس صحيــح .وتُ ظهــر هــذه اإلشــكالية ضــرورة إلقــاء الضــوء علــى األطــر المجتمعيــة
الثقافيــة فــي معــدل وشــكل
االجتماعيــة
الحاكمــة لتلــك المشــاركة واختــاف أثــر البيئــة
ّ
ّ
تلــك المشــاركة ،وذلــك فــي ظــل األطــر األخــرى كالسياســات والقوانيــن واألطــر الحاكمــة
مــن قبــل الدولــة .إذ تتــرك هــذه العوامــل تأثيراتهــا علــى المشــاركة السياســية للنســاء
ّ
تؤطــر هــذه المشــاركة ســواء مــن حيــث الكــم أو
فــي لبنــان عبــر عــدد مــن القنــوات التــي
الكيــف .فعلــى الرغــم مــن أن لبنــان كان مــن أول البلــدان العربيــة التــي أعطــت المــرأة
الحــق بالترشــح واالقتــراع إال أنّ هــا نـ ً
ـادرا مــا كانــت تجــد لهــا موقعـ ًـا فــي المراكــز السياسـ ّـية
ســوى عبــر التوريــث السياســي .فاتســمت تاريخيـ ًـا مشــاركة النســاء فــي المجالــس النيابيــة
ً
عالميــا علــى صعيــد مشــاركة
بضعــف التمثيــل مــا وضــع لبنــان فــي المراتــب األخيــرة
بالعمليــة السياسـ ّـية.6
المــرأة
ّ

 3هويدا عدلي ،منى عزت ،ريهام باهي ،مروة نظير ( ،)2017المشاركة السياسية للمرأة .فريديريش ايبرت ستيفتونغ ،مصر.2017 ،
 5المرجع السابق.

Patriarchy and sectarianism: A gendered trap, baseline of women in politics: Lebanon case (Rep.). (2017). HIVOS.

 6المرجع السابق.
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وعلــى الرغــم مــن ان أحــكام الدســتور (المــادة  )7حظــرت التمييــز علــى أســاس النــوع
ً
خصوصــا كلمــا ســعين
االجتماعــي ،إال أن النســاء ال يزلــن يعانيــن مــن عوائــق كثيــرة
ـوال الــى القوالــب النمطيــة
ـداء بتوقعــات المجتمــع منهــن ،وصـ ً
لمواقــع أخــذ القــرار ،ابتـ ً
وﺑﻌﺪ ً
اﻟﻠﻮاﺋﺢـوارد ومــدى
ﻟﺘﺴﺠﻴﻞـة بالمـ
اﻻﻗﺼﻰالمتعلقـ
بالتحديــات
ـرورا
ﻗﺒﻞـي ،مـ
المهنـ
اﻟﻨﻮعالمجــال
وطبيعــة
ـول أدوارهـ
حـ
اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ـن وﻓﻖ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ
ﺗﻮزع
إتاحتهــا لهــن .والتــزال التفســيرات الثقافيــة الســائدة تعــرف المجــال السياســي علــى أنــه
النســاء اللواتــي
ممارســة رجوليــة بشــكل أساســي ،فيمــا تنســب األنمــاط الســلبية إلــى 1000
يمارســن السياســة .7ولعــل أبــرز مظاهــر ســيادة الثقافــة 863
األبويــة900فــي المجــال
الذكوريــة
ّ
العــام وفــي العمليــة السياســية ،يتجســد فــي غيــاب البعــد الجنــدري فــي 800
غالبيــة جوانــب
700ـاكل القانونية
وتوجهــات وممارســات الدولــة لدورهــا كمنظــم للشــأن العــام .فيبدو أن الهيـ
600
وضعــت حــول نــوع مجتمعــي واحــد ،معبــرة عــن منظومــة عالقــات
لحقــوق المواطنــة قــد 511
500
اجتماعيــة وسياســية تــرى المــرأة علــى هامــش الحيــاة العامــة .وتتجســد األبويــة مــن خــال
400
300ـيتها لعائلتهــا
اللبنانيــة مــن حقهــا بمنــح جنسـ
قانــون الجنســية ،مثــا ،الــذي يحــرم المــرأة
ّ
القانونــي والنظــرة
متــى تزوجــت مــن رجــل غيــر لبنانــي ،مــا يعبــر عــن دونيتهــا علــى الصعيــد
200
113
لهــا كمواطنــة 86
درجــة ثانيــة.
100
0
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ونفتقــد ألدلــة تشــير إلــى الرغبــة فــي تغييــر تلــك الرؤيــة .ففــي كلمــة فــي إطــار لقــاء
نظمتــه الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة 8فــي آذار  ،2018قــال رئيــس الجمهوريــة
ميشــال عــون إن علــى المــرأة اللبنانيــة “اال تنتظــر أن يتنــازل لهــا الرجــل عمــا يعتبــره دوره
وحقــه ،او أن يعطــى دورهــا كمنحــة أو هبــة مــن خــال “كوتــا” مــا ،بــل ان تأخــذ المبــادرة
9
يحمــل ،الــى حــد مــا ،النســاء مســؤولية ضعف مشــاركتهن
وتعتلــي المنابــر ” .هــذا القــول ّ
يعبــر عــن رغبــة والتــزام وإرادة مؤسســية لتغييــر عالقــات القــوة
السياســية ،كمــا أنــه ال ّ
داخــل النظــام السياســي وداخــل المؤسســات المختلفــة بشــكل يعــزز المشــاركة الفعالــة
للنســاء ويســلط الضــوء علــى اإلشــكاليات القانونيــة.
الــى ذلــك ،ال يــزال المجتمــع خاضعـ ًـا لنظــام معقــد تتســم عالقاتــه بالتســلطية والزبائنيــة
فــي مؤسســاته كافــة ،والهيمنــة الكبيــرة لزعمــاء الطوائــف وأمــراء الحــرب والزعامــات
التقليديــة وامســاكهم بالمجتمــع عبــر الشــبكات الزبائنيــة والتجييــش الطائفــي ،وإعــادة
انتــاج االقطاعيــة الذكوريــة بشــكل حديــث .ولهــذه النخبــة السياســية مــوارد ماليــة ضخمــة
وشــبكة عالقــات هائلــة وتتمتــع برأســمال اجتماعــي ّ
يمكنهــا مــن ممارســة الســلطة
والتحكــم بهــا . 10وهــذه كلهــا امتيــازات ال تتمتــع بهــا الغالبيــة العظمــى مــن النســاء فــي
لبنــان .وتــؤدي المنظومــة الطائفيــة الــى فــرض حــدود علــى المشــاركة السياســية للنســاء.
فالمــادة التاســعة مــن الدســتور اللبنانــي تعطــي صالحيــات واســعة للمؤسســات الدينيــة
الطائفيــة للتحكــم فــي جميــع األمــور المتعلقــة باألحــوال الشــخصية كالــزواج والطــاق
وحضانــة األطفــال والميــراث وغيرهــا .وتبــرز الالمســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي قوانيــن
ـخصية فــي ظــل غيــاب إطــار عــام يرعــى األحــوال الشــخصية وفقـ ًـا لقوانيــن
األحــوال الشـ
ّ
مدنيــة موحــدة تكـ ّـرس المســاواة بيــن الرجــال والنســاء .لــذا ،فــإن هيمنــة الطابــع الذكــوري/
األبــوي علــى المجــال العــام ،تعــود بنســبة كبيــرة الــى هيمنــة الطابــع األبــوي علــى المجــال
ـا واضحـ ًـا بيــن الحيــز العــام والخــاص مــن جهــة وبيــن المجــال
الخــاص .وبالتالــي نــرى تداخـ ً
الخــاص ومجــال الســلطة مــن جهــة أخــرى ،ونجــد أن المســاحات الثــاث فــي حالــة تفاعــل
مســتمرة مــع بعضهــا البعــض .وهــذه المالحظــة تنســجم مــع مــا خلــص إليــه تقريــر الدي
ـأن الحيــز الخــاص يكــون،
لمراقبــة االنتخابــات البلديــة مــن منظــور جنــدري عــام  112016بـ ّ
فــي أغلــب األحيــان هــو المجــال الرئيســي الــذي تســتمد منــه النســاء الدعــم المعنــوي

 8للمزيد من المعلومات عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.nclw.org.lb

 9الرئيس عون للمرأة اللبنانية :خذي المبادرة وافرضي حضورك وال تسمحي للمجتمع الذكوري أن يؤثر على تفكيرك( ،آذار  ،)2018موقع التيار،
https://www.tayyar.org/News/203982
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ـا حاســما فــي تحديــد فرصهــن للعمــل والنشــاط خــارج نطــاق
واألســري والــذي يعــد عامـ ً
المنــزل واألســرة ،ال سـ ّـيما فــي تحديــد فرصهــن فــي المشــاركة فــي العمــل السياســي
مــن عدمهــا.
ويشــكل التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي ركنـ ًـا أساسـ ً
ـيا مــن أركان التمكيــن السياســي
للنســاء .إن أحــد أهــم العوامــل الحاكمــة للمشــاركة السياســية للمــرأة هــو وضعهــا
االقتصــادي واالجتماعــي .فــا يمكــن االســتمتاع بالحــق فــي المشــاركة السياســية فــي
ظــل التمييــز والعنــف والتهميــش واإلقصــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،إذ ان الحقــوق  
متداخلــة ومترابطــة .وتمثــل النســاء فــي لبنــان نســبة أكبــر بيــن الفئــات المفقــرة مقارنــة
بالرجــال .12وتوجــد فجــوة نوعيــة فــي معــدالت المشــاركة فــي القــوة العاملــة لصالــح
الرجــال .وتميــل النســاء إلــى العمــل فــي القطــاع غيــر النظامــي فــي ظــل غيــاب الحمايــة
االجتماعيــة .وتقــل فــرص مشــاركتهن والتعبيــر عــن آرائهــن فــي الحــوار االجتماعــي
ً
عــددا مــن القيــود القانونيــة والثقافيــة واالجتماعيــة التــي
والسياســي .وتواجــه النســاء
تحــد مــن قدرتهــن علــى االلتحــاق بســوق العمــل وامتــاك األصــول والحصــول علــى
فــرص العمــل األعلــى أجـ ً
ـرا فــي الوقــت الــذي تحقــق فيــه النســاء نجاحــات فــي مســتوى
13
التحصيــل العلمــي.
وعلــى الرغــم مــن القيــود الكثيــرة التــي تعتــرض مشــاركة النســاء السياســية فــي لبنــان
علــى المســتوى الثقافــي والقانونــي واالجتماعــي واالقتصــادي ،إال أنــه ال بــد مــن االشــارة
الــى تشــكل حالــة نســوية فــي الســنوات األخيــرة 14دفعــت الــى تغيــرات علــى المســتوى
القانونــي 15والــى نقلــة هامــة علــى مســتوى الخطاب،مســتفيدة ،أي الحركة النســوية ،من
الموجــه ضــد النســاء كمدخــل للوعــي النســوي لمئــات بــل آالف النســاء والرجــال
العنــف
ّ
ً
جــزءا مــن الحــاالت االعتراضيــة والحــركات المطلبيــة
ايضــا .كمــا شــكلت هــذه الحركــة
ً
التوســع فــي الســنوات الماضيــة أيضـ ًـا.
االجتماعيــة والبيئيــة والنقابيــة التــي اخــذت فــي
ّ

 11المرجع السابق Patriarchy and sectarianism

 12مرال توتليان ( ،)2014المرأة في لبنان باألرقام ،موقع االحصاء المركزي.

http://www.cas.gov.lb/images/PressRoom/Women%20in%20Lebanon_Dr.%20Maral%20Tutelian_Grand%20Serail%2023%20Avril%202014.pdf

 13برناديت ضو“ ،التيارات النسوية في لبنان :بعد الوالء للوطن ،هل سينتفض الجسد خالل “الربيع العربي”؟
 (En-Ar)”, Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support, 2015-06-01.

 14مثل إقرار القانون  293حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري ،بالرغم من مالحظات منظمات حقوق المرأة والمنظمات النسوية .راجانا
حمية  ،قانون حماية النساء من العنف« :مش المهم ّإنو قطع» ،جريدة األخبار ،الجمعة  2كانون األول .2016
https://al-akhbar.com/Community/233487
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مشاركة النّ ساء السياسية في لبنان

ﺑﻴﺔ

140
120

تاريــخ لبنــان،
وفتــح اعتمــاد قانــون انتخابــي جديــد قائــم علــى النســبية ألول مــرة فــي
100
البــاب أمــام تكتــات مدنيــة مســتقلة لتدخــل ميــدان المنافســة علــى المقاعــد النيابيــة
80
ضــد األحــزاب الطائفيــة واالقطاعيــة التقليديــة والحديثــة المهيمنــة .هــذا الواقــع الجديــد
60
ـة المدنيــة
الــذي فرضــه اعتمــاد القانــون النســبي ،الــى جانــب تصاعــد الحــركات المطلبيـ
40
فــي الســنوات األخيــرة ،شــجع عـ ً
ـددا أكبــر مــن النســاء علــى الترشــح وبــدت النســاء أكثــر
َ
اصــرارا علــى محاولــة تعميــق دورهــن السياســي ،فوصــل عــدد المرشــحات20الــى 113
امــرأة ،لتنســحب بعدهــا ّ 27
ـدد النهائي
مرشــحة عنــد اقفــال مهلــة اعــان اللوائــح .وبلغ العـ
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 86 2004امــرأة مــن أصــل  597مرشــحا  ،أي مــا نســبته  %14مــن
اللوائــح
ـحات علـ
مجمــل المرشــحين ،وهــو مــا يعنــي زيــادة فــي ترشــح النســاء بأكثــر مــن ســبعة أضعــاف
ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت
ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء
ـاداﻋﺪدكبيـ ً
ـس ازديـ ً
اﻟﻤﻘﺎﻋﺪبتمثيــل النســاء الــذي
ـرا
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ذلــك لــم ينعكـ
ﻓﻲإال أن
.2009
مقارنــة بانتخابــات عــام
ـت نســاء فــي عــام
ارتفــع مــن  % 3.1أي مــن أربــع نســاء عــام  2009الــى  % 4.6أي سـ ّ
ـا جـ ً
ـدا ،يثبــت ،بشــكل حاســم ،ضــرورة التصــدي للعوائــق
 2018وهــو يبقــى رقمــا هزيـ ً
ّ
ـادل.
ـكل عـ ٍ
الكثيــرة التــي تحـ ّـد مــن مشــاركة النســاء وحقهــن بالتمثــل بشـ ٍ
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الفصل األول :الخلفية
المنهجية

المنهجية
يســعى هــذا التقريــر إلــى تحليــل مســار انتخابــات  2018مــن خــال المنظــور الجنــدري
تضمنــت
ويهــدف إلــى تحديــد العوائــق التــي تحــد مــن مشــاركة النســاء فــي هــذه العمليــة.
ّ
المنهجيــة أدوات نوعيــة وكميــة لجمــع البيانــات .تســاعد األولــى فــي فهــم التحديــات
الرســمية وغيــر الرســمية التــي تواجــه النســاء لــدى المشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة،
وتشــمل التحديــات الهيكليــة والقانونيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة .أمــا أدوات البيانــات
الكميــة فتســاعد بتوصيــف هــذه المعطيــات بشــكل مرئــي.

وشملت األدوات النوعية
 .1مراجعــة مكتبيــة للدراســات والتقاريــر والمقــاالت واإلطــار القانونــي وشــملت تحليــل
إطــار العمــل القانونــي (القوانيــن والسياســات الوطنيــة  -واالتفاقيــات الدوليــة التــي
صادقــت عليهــا الجمهوريــة اللبنانيــة) ،وتحليــل نتائــج االنتخابــات النيابيــة لعــام 2018
الرصــد الصــادرة عــن الدي.
وتقاريــر ّ
 .2المراقبــة المؤسســية ،بمــا فــي ذلــك التحليــل الشــامل لفعاليــة المؤسســات التاليــة
(مــا قبــل االنتخابــات وخاللهــا ومــا بعدهــا) لجهــة التدابيــر التــي اتخذتهــا (أو لــم تتخذهــا)
لتعزيــز مشــاركة النســاء :هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات -األحــزاب السياســية -منظمــات
المجتمــع المدنــي -وســائل االعــام.
ســت نســاء تتــراوح أعمارهــن بيــن  28و 60ســنة مــن مختلــف
 .3إجــراء مقابــات مــع
ّ
الدوائــر االنتخابيــة (دوائــر الجنوب،بيــروت األولــى ،بيــروت الثانيــة ،كســروان-جبيل ،عــكار)
ممــن وصلــن ولــم يصلــن الــى البرلمــان وتحليــل خطابهــن والوقــوف علــى أبــرز التحديــات
والفــرص التــي أتاحتهــا انتخابــات  .2018ومــن الجديــر ذكــره أنــه لــم يتــم ذكــر اســماء
حرصــا علــى خصوصيتهــن وســامتهن.
المرشــحات اللواتــي قابلناهــن ً
 .4التحليــل النقــدي والتوثيــق :تحليــل النظــام االنتخابــي والبيئــة االنتخابيــة مــن خــال
تجــارب النســاء وباعتمــاد منظــور العدالــة الجندريــة.17

 17هي العدالة في التعامل مع ٍّ
كل من الرجال والنساء بناء على االحترام الكامل الحتياجاتهم ،ويتضمن ذلك تعامالت عادلة أو تعامالت مختلفة لكنها
تعتمد على المساواة في الحقوق والمكتسبات والحريات المدنية والسياسية وكذلك الفرص.
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ً
عــددا مــن التوصيــات لمعالجــة أوجــه
 .5التوصيــات :فــي الختــام وضعــت الجمعيــة
المبينــة فــي التقريــر  .
القصــور
ّ

وشملت االدوات الكمية
 )1االرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية في ما خص انتخابات .2018
 )2تقارير واحصاءات الرصد التي جمعها مراقبات ومراقبو الدي يوم االنتخابات.
 )3االرقــام المتوفــرة مــن خــال االســتعراض المكتبــي والبحثــي حــول مشــاركة النســاء
السياســية واالقتصاديــة فــي لبنــان.

16
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الفصل الثاني االستجابة الجندرية للبيئة االنتخابية
اإلطار القانوني
رئيســيا فــي تعزيــز أو عرقلــة مشــاركة المــرأة فــي العمليــة
دورا
ً
يــؤدي اإلطــار القانونــي ً
االنتخابيــة والسياســية .بشــكل مثالــي ،يجــب أن يوفــر القانــون الســبيل لضمــان الحقــوق
معينــة ،كالتمييــز ضــد النســاء .ولكــي يتــم اعتبــار
ومعالجــة المظالــم التاريخيــة لفئــات
ّ
ً
ـوال تســعى
القانــون مسـ
ـتجيبا لمنظــور العدالــة الجندريــة ،يجــب أن يتضمــن آليــات وحلـ ً
إلــى معالجــة الحواجــز والتحديــات التــي أعاقــت مشــاركة المــرأة فــي العمليــات االنتخابيــة
والسياســية.

اإلطار القانوني الدولي
يشــمل اإلطــار القانونــي االتفاقيــات الدوليــة التــي انضــم اليهــا لبنــان والمعتــرف بهــا
نصــت مقدمــة الدســتور فــي الفقــرة (ب)
فــي الدســتور كجــزء مــن قوانينــه المحليــة .فقــد ّ
علــى أن“ :لبنــان عربــي الهويــة واالنتمــاء ،وهــو عضــو مؤســس وعامــل فــي جامعــة الــدول
العربيــة وملتــزم مواثيقهــا ،كمــا هــو عضــو مؤســس وعامــل فــي منظمــة األمــم المتحــدة
اإلنســان .وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ
وملتــزم مواثيقهــا واإلعــان العالمــي لحقــوق ِ
فــي جميــع الحقــول والمجــاالت دون اســتثناء”.
تحتــوي االتفاقيــات الدوليــة علــى العديــد مــن األحــكام التــي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات مــن
جانــب الحكومــة لضمــان القضــاء علــى التمييــز ضــد النســاء الــذي أدى إلــى إضعــاف
مشــاركتهن فــي المجــال السياســي وبــذل الجهــود النشــطة مــن أجل زيادة هذه المشــاركة.
بالنظــر إلــى اعتــراف الدســتور بالمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة كجــزء مــن اإلطــار
القانونــي المحلــي ،فــإن مناقشــة االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالمشــاركة السياســية
للمــرأة التــي يخضــع لهــا لبنــان هــي ذات صلــة.
نصت المادتان  2و 7من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان على تمتع كل إنســان بجميع
حقوقــه دونمــا تمييــز مــن أي نــوع ،بمــا فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس الجنــس .وركــزت
نصــت
المــادة  21مــن اإلعــان علــى المشــاركة فــي الحيــاة العامــة وشــغل الوظائــف ،إذا ّ
علــى أن “لــكل شــخص حــق المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة لبلــده ،إمــا مباشــرة وإمــا
بواســطة ممثليــن يختــارون فــي حريــة .ولــكل شــخص ،بالتســاوي مــع اآلخريــن حــق تقلــد
الوظائــف العامــة فــي بلــده” .كمــا أكــدت المــادة  25مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية علــى حــق كل مواطــن فــي الترشــح والتصويــت عنــد إجــراء انتخابــات
تقرير مراقبة االنتخابات النيابية لعام  2018من منظور جندري
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ً
دوريــا باالقتــراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت
نزيهــة تُ جــرى
الســري ،وتضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة الناخبيــن .كمــا أكــدت المــادة  62مــن العهــد
نفســه المســاواة أمــام القانــون والحــق المتســاوي فــي التمتــع بحمايتــه .كذلــك تضمنــت
المــادة إضافــة مهمــة تتعلــق بــدور القانــون كإحــدى آليــات التصــدي للتمييــز ،فنصــت
علــى أنــه “يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع األشــخاص علــى الســواء
حمايــة فعالــة مــن التمييــز ألي ســبب”.
كمــا نصــت المــادة المــادة الثالثــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أن “تتعهــد الــدول االطــراف فــي هــذا العهــد بضمــان
مســاواة الذكــور واالنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
تقدمـ ًـا ونقلــة نوعيــة أحدثتهــا
والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد” .إال ّ
ثمــة ّ
أن ّ
اتفاقيــة الغــاء جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة “الســيداو” فــي مــا يتعلــق بالتعريفــات
الخاصــة بالتمييــز علــى أســاس الجنــس والنــص علــى تدابيــر واجــراءات محــددة للتصــدي
للتمييــز وتحقيــق المســاواة.
قدمــت المــادة األولــى مــن االتفاقيــة تعريفـ ًـا محـ ً
ـددا للتمييــز علــى أســاس الجنــس“ :أي
تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ،ويكــون مــن آثــاره أو أعراضــه النيــل
والحريــات
مــن االعتــراف للمــرأة علــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة بحقــوق االنســان،
ّ
والمدنيــة أو
والثقافيــة
واالجتماعيــة
واالقتصاديــة
االساسـ ّـية فــي المياديــن السياسـ ّـية
ّ
ّ
ّ
ّ
فــي أي ميــدان آخــر ،أو ابطــال االعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا بغــض
الزوجيــة”.
النظــر عــن حالتهــا
ّ
اتفاقيــة الســيداو الــدول باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة لحيــن تغييــر الواقــع الثقافــي
طالبــت
ّ
فنصــت علــى مــا يســمى بإجــراءات
واالجتماعــي الــذي يحــول دون تحقيــق المســاواةّ ،
“تمييــز خاصــة” ويقصــد بهــا “التمييــز االيجابــي” ،يمكــن أن ينــص عليهــا فــي الدســاتير
والقوانيــن أو تصــدر بهــا قــرارات ،وهــي تدابيــر مؤقتــة وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 4
مــن االتفاقيــة حيــث يتــم “وقــف العمــل بهــذه التدابيــر عندمــا تكــون أهــداف التكافــؤ
فــي الفــرص والمعاملــة قــد تحققــت” .كمــا نصــت المــادة  5علــى إلــزام الــدول بالعمــل
بتعديــل األنمــاط الســائدة للســلوكيات االجتماعيــة والثقافيــة للرجــل والمــرأة ،وأن تعمــل
الدولــة علــى تطبيــق معاييــر المســاواة فــي المجاليــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء،
وتعــد هــذه المــادة بالغــة األهميــة لمجتمعنــا ألن التمييــز القائــم بيــن الرجــال والنســاء
لــه جــذور اجتماعيــة وثقافيــة ،وال يتطلــب فقــط ســن تشــريعات أو اتخــاذ عــدد مــن
التدابيــر واإلجــراءات ،إنمــا يحتــاج القضــاء علــى التمييــز إلــى رؤيــة شــاملة ومتكاملــة بشــأن
وطنيــة وسياســات عامــة لدمــج المنظــور الجنــدري فــي
التشــريعات وإقــرار اســتراتيجيات
ّ
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جميــع المياديــن وعلــى جميــع المســتويات ،وإجــراء عمليــات متابعــة وتقييــم لهــا فــي
جميــع المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة لضمــان الوصــول إلــى الهــدف
األساســي وهــو تحقيــق المســاواة الجندريــة وفــي مــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية
واالنتخابــات ،تضمنــت المــادة  7مــن االتفاقيــة بنـ ً
تفصيليــة تطالــب الدولــة باتخــاذ
ـودا
ّ
جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة
للدولــة ،وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة ،علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل ،الحــق فــي:
أ .التصويــت فــي جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة ،وأهليــة االنتخــاب لجميــع
الهيئــات التــي ُينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع العــام؛

ب .المشــاركة فــي صياغــة سياســة الحكومــة وتنفيــذ هــذه السياســة وفــي شــغل
الوظائــف العامــة وتأديــة جميــع المهــام العامــة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة؛

ج .المشــاركة فــي جميــع المنظمــات والجمعيــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بالحيــاة
العامــة والسياســية للدولــة.

تواجــه الحكومــة ً
فثمــة فجــوة نوعيــة كبيــرة
إذا تحديــات كبيــرة لتحقيــق هــذه األهــدافّ ،
لصالــح الرجــال بشــأن نســب تمثيــل النســاء فــي مواقع اتخــاذ القرار ،حيث يتطلــب القضاء
علــى هــذه الفجــوة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين مراجعــة لجملــة مــن القوانيــن،
وإقــرار سياســات عامــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،تتضمــن إجــراءات محــددة مــن أجــل
ـا عــن تدخــات جــادة مــن
تحقيــق تكافــؤ الفــرص داخــل جميــع المؤسســات بالدولــة ،فضـ ً
أجــل تغييــر الثقافــة الذكوريــة الســائدة فــي المجتمــع التــي تضــع النســاء فــي أطــر تقليديــة،
وتكــرس التمييــز ضدهــن فــي شــغل المناصــب القياديــة ،وتحــول دون وصولهــن لمواقــع
اتخــاذ القــرار .يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن الفجــوة ال تــزال كبيــرة بيــن اإلجــراءات والتدابيــر
المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــات مــن ناحيــة ،وبيــن مــا ُ
طبــق مــن تشــريعات مــن
بينهــا قانــون االنتخابــات الــذي جــرت وفقــه انتخابــات  2018مــن ناحيــة أخــرى ،الــى جانــب
القوانيــن األخــرى التــي تحتــاج إلــى مراجعــة حقوقيــة للتــواؤم مــع التزامــات الدولــة اللبنانية
والتــي مــن شــانها أيضــا تعزيــز حقــوق المــرأة والتــي تعــود باالثــر اإليجابــي علــى تعزيــز
مشــاركتها بالشــأن العــام والمشــاركة (السياســية).
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قانون االنتخابات
قامــت الهيئــة الخاصــة بقانــون االنتخابــات النيابيــة ،عــام  ،2006بصياغــة مشــروع قانــون
يجمــع بيــن النظاميــن األكثــري والنســبي ،وأوصــى هــذا القانــون بكوتــا نســائية بنســبة
 % 30فــي البرلمــان .وفــي عــام  ،2011أعــدت وزارة الداخليــة والبلديــات مشــروع قانــون
لالنتخابــات البرلمانيــة يقتــرح اعتمــاد كوتــا نســائية بنســبة  % 30علــى مســتوى الالئحــة،
ـا بالمرســوم رقــم .8913
وتــم تمريــر مشــروع القانــون إلــى مجلــس النــواب إلقــراره عمـ ً
إال أن القانــون االنتخابــي الجديــد الــذي صــدر فــي حزيــران عــام  ،2017لــم يعتــرف بــأي
18
كوتــا للنســاء علــى الرغــم مــن مطالبــات الدي والحملــة المدنيــة لإلصــاح االنتخابــي
ومنظمــات حقــوق المــرأة والوعــود التــي قدمهــا السياســيون خــال المناقشــات التــي
ســبقت إقــراره .فصــدر القانــون مــن دون اعتمــاده أي تدابيــر ايجابيــة لجهــة تســهيل
ـإن القانــون وعلــى الرغــم مــن اعتمــاده
المشــاركة السياســية للنســاء .أكثــر مــن ذلــك ،فـ ّ
ً
فرصــا
النظــام النســبي للمــرة األولــى فــي تاريــخ الجمهوريــة اللبنانيــة ،إال أنــه لــم يتــح
متســاوية للنســاء لكــي يتــم انتخابهــن .ولعـ ّـل المشــكلة األبــرز فــي هــذا اإلطــار تكمــن فــي
التطبيــق المشــوه للنســبية ضمــن دوائــر صغيــرة وغيــر متســاوية وابقــاء القانــون علــى
الكوتــا الطائفيــة مــع اعتمــاد الصــوت التفضيلــي ووجــود عتبــة انتخابيــة عاليــة تقصــي
قوضــت مفاعيــل النســبية
كل الئحــة ال تحصــل علــى الحاصــل االنتخابــي ،كلهــا عوامــل ّ
وحافظــت علــى الوضــع القائــم.19
قســم القانــون الجديــد لبنــان الــى  15دائــرة انتخابيــة وأقــر مظهرين جديدين وهما النســبية
ّ
والصــوت التفضيلــي .فالناخبــون يدلــون بصوتهــم ،وفــق هــذا القانــون ،لالئحــة مــن
المرشــحين فــي دائرتهــم ،ثــم يتيــح القانــون للناخبيــن امكانيــة اعطــاء صوتهــم التفضيلــي
ألحــد المرشــحين علــى هــذه الالئحــة بحســب الدائــرة الصغــرى للناخــب .يتـ ّـم تحديــد عــدد
ً
ّ
انطالقــا مــن الحاصــل االنتخابــي وعــدد األصــوات التــي
لــكل الئحــة
المقاعــد العائــدة
قســم العــدد اإلجمالــي لألصــوات التــي فــازت بهــا الالئحــة علــى الحاصل
تحرزهــا الالئحــةُ .ي ّ
ّ
المرشــحين
يتم اختيار
االنتخابــي الــذي يحـ ّـدد عــدد المقاعــد التــي ســتحظى بهــا الالئحة .ثــم ّ
فــي دائـ ٍ
معينــة وفــق أكبــر عــددٍ حــازوا عليــه مــن األصــوات التفضيليــة مــع األخــذ بعيــن
ـرة
ّ
االعتبــار الحصــة المذهبيــة للدوائــر الصغــرى وعــدد المقاعــد التــي حــازت عليهــا الالئحــة،

 18الحملة المدنية لإلصالح االنتخابي ،مسودة قانون االنتخابات النيابية لعام https://bit.ly/2vvVVtn .2013

 19علي مراد ،كيف تم تقويض فاعلية النظام النسبي؟ ،المفكرة القانونية 4 ،أيار http://legal-agenda.com/article.php?id=4419 .2018
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ّ
مؤهليــن“ .20بالتالــي ،يمكــن
المرشــحين مــن هــذه الطائفــة أو الالئحــة غيــر
فيصبــح باقــي
ّ
ّ
أن يخســر مرشــح حصــل علــى عـ ٍ
مرشـ ٍـح حــاز
ـدد أعلــى مــن األصــوات التفضيليــة لصالــح
21
علــى أصـ ٍ
ـوات أقــل ،وذلــك بســبب تخصيــص المقاعــد حســب المذهــب” .
حتّ ــم اعتمــاد الصــوت التفضيلــي اســتمرارية الزعامــات المحليــة التــي حافظــت علــى
مقاعدهــا .ولــم يكــن الصــوت التفضيلــي ،بشــكل عــام مسـ ً
ـاعدا للنســاء .فمــن بيــن 86
مرشــحة ،حصلــت  25مرشــحة علــى أقــل مــن  100صــوت تفضيلــي .وحصلــت نصــف
ّ
المرشــحات علــى أقــل مــن  227صوتـ ًـا تفضيليـ ًـا .ولــم تحصــل ســوى مرشــحتين علــى أكثــر
22
مــن  10آالف صــوت تفضيلــي  .وعــزّ ز هــذا القانــون مــن العالقــات الزبائنيــة باعتمــاده
فــي األغلــب علــى الدوائــر الصغــرى 23التــي قســمت الطوائــف الــى دوائــر منفصلــة بــدال
والعينيــة
النقديــة
طائفيــا ،ومــن تكريــس الخدمــات
مــن خلــق دوائــر انتخابيــة مختلطــة
ً
ّ
ّ
24
التــي بإمــكان المرشــحين توزيعهــا علــى المواطنيــن طــوال فتــرة الحملــة االنتخابيــة  .كمــا
عــزز تمركــز األصــوات الطائفيــة وضمــن النفــوذ الطائفــي /السياســي للنخبــة الحاكمــة
أضعــف قــدرة القادميــن الجــدد مــن المرشــحين ،ومــن بينهــم النســاء ،الذيــن ال يتمتعــون
بقاعــدة شــعبية وشــبكة عالقــات زبائنيــة راســختين ،علــى “الخــرق” .ولوحظــت صعوبــة
لــدى المرشــحات فــي تشــكيل أو االنضمــام الــى لوائــح كشــرط لتأهلهــن للبقــاء فــي
ـيحهن مــن فرصــة
قدمــن ترشـ
الســباق االنتخابــي مــا أدى الــى حرمــان ربــع النســاء اللواتــي ّ
ّ
25
ّ
ـحهن لتنســحب بعدهــا  27ممــن لــم يســتطعن،
الترشــح  .فقــد أعلنــت  113امــرأة ترشـ ّ
لســبب أو آخــر ،مــن االنضمــام الــى لوائــح .ولــو كانــت الكوتــا النســائية قــد اعتُ مــدت،
ألمكــن أن تشـ ّـجع علــى تشــكيل قوائــم نســائية ،ولضمنــت تســاوي الفــرص للنســاء.26
وشــكلت رســوم االنتخابــات البالغــة ثمانيــة مالييــن ليــرة ،إضافــة الــى ســقف اإلنفــاق
أساســيا ألغلبيــة النســاء .27فوفــق المــادة  61مــن القانــون
تحديــا
االنتخابــي المرتفــع
ً
ً
االنتخابــي ،لــكل مرشــح منفــرد الحــق فــي إنفــاق مــا يصــل مجموعــه الــى مئــة وخمســين

قدما؟ ،دعم لبنان.
والتقدم والبرلمان في العام  : 2018هل تستطيع المرأة اللبنانية المضي
 20كاثرين بتروني وماركوس هالينان ،السياسة
ّ
ً
 21المرجع السابق.

22
النواب المنتخبات ،ميغافونhttps://bit.ly/2MgDLqN ،
ّ

 23كاثرين بتروني وماركوس هالينان ،المرجع السابق.

 24المادة  62من القانون االنتخابي 44/2017

 25كاثرين بتروني وماركوس هالينان ،المرجع السابق.
 26المرجع السابق.

 27رانيا حمزة ،نساء لبنان يخرجن من قمقم التوريث السياسي ترشحا ،المفكرة القانونية 4 ،أيار http://legal-agenda.com/article.php?id=4432 .2018
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ـاق متحــرك عبــارة
ـاق ثابــت – إضافــة الــى ســقف إنفـ ٍ
مليــون ليــرة لبنانيــة كســقف إنفـ ٍ
عــن خمســة آالف ليــرة لبنانيــة عــن كل ناخــب فــي الدائــرة االنتخابيــة للمرشــح – وهــو مــا
ً
ً
عاليــا ال يضمــن تكافــؤ الفــرص بيــن األحــزاب والقــوى وبيــن المرشــحين
ســقفا
يعتبــر
28
المســتقلين  .إن ســقف اإلنفــاق المرتفــع يعــزز مــن مواقــع أعضــاء األحــزاب المهيمنــة
وأصحــاب رؤوس االمــوال علــى حســاب غالبيــة النســاء والقادميــن الجــدد مــن المرشــحين.

ﻧﺴﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
1.29%

0%

36%

62.33%

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻧﺴﺎء

ﻼت

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺴﺎء

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺎء

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻧﺴﺎء

اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻷﺣﺰاب اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
 28االنفاق االنتخابي ،الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخاباتhttps://bit.ly/2KOS8g3 ،
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اإلطار المؤسسي
يتنــاول هــذا القســم دور المؤسســات المختلفــة فــي االنتخابــات لجهــة تعزيــز أو عرقلــة
المشــاركة المتســاوية للنســاء والرجــال فــي االنتخابــات النيابيــة  .

هيئة اإلشراف على االنتخابات
تشــكلت هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات عــام  2009بموجــب القانــون رقــم44/2017
بهــدف اإلشــراف علــى كل جوانــب العمليــة االنتخابيــة ومراقبــة تفاصيلهــا
ومعالجــة الشــكاوى وتقديــم التقاريــر الالزمــة للمجلــس الدســتوري .ومــن مهامهــا:
 .1إصــدار القــرارات والتعاميــم التــي تدخــل ضمــن مهامهــا ورفــع االقتراحــات التــي
تراهــا مناســبة الــى الوزيــر (وزيــر الداخليــة والبلديــات).

 .2تلقــي طلبــات وســائل االعــام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة وااللكترونيــة
الراغبــة بالمشــاركة فــي تغطيــة عمليــة االقتــراع والفــرز وتســليمها التصاريــح الالزمــة
لذلــك ،ووضــع قواعــد ســلوك للتغطيــة االعالميــة.

 .3تلقــي طلبــات وســائل اإلعــام الخاصــة المقــروءة والمرئيــة والمســموعة الراغبــة
فــي المشــاركة فــي االعــان االنتخابــي المدفــوع األجــر وفقــا ألحــكام هــذا القانــون.
 .4مراقبــة تقيــد اللوائــح والمرشــحين ووســائل اإلعــام علــى اختالفهــا بالقوانيــن
وفقــا ألحــكام هــذا القانــون.
واألنظمــة التــي ترعــى المنافســة االنتخابيــة
ً

 .5تحديــد شــروط وأصــول القيــام بعمليــات اســتطالع الــرأي وكذلــك نشــر أو بــث أو
توزيــع النتائــج أثنــاء الحملــة االنتخابيــة ومراقبــة التقيــد بفتــرة الصمــت االنتخابــي.

 .6اســتالم الكشــوفات الماليــة العائــدة للحمــات االنتخابيــة والتدقيــق فيهــا خــال
مهلــة شــهر مــن تاريــخ اجــراء االنتخابــات.
 .7تلقــي طلبــات تســجيل المفوضيــن المالييــن عــن الحملــة االنتخابيــة لــكل مرشــح
ـال بذلــك.
وتســليمه ايصـ ً
 .8ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي وفقا ألحكام هذا القانون.

 .9قبــول ودرس طلبــات المراقبيــن االنتخابييــن المحلييــن والدولييــن ومنحهــم
التصاريــح ووضــع قواعــد ســلوك لهــم.

تقرير مراقبة االنتخابات النيابية لعام  2018من منظور جندري

23

الفصل الثاني :االستجابة الجندرية للبيئة االنتخابية
اإلطار المؤسسي

 .10نشــر الثقافــة االنتخابيــة وإرشــاد الناخبيــن وتعزيــز الممارســة الديمقراطيــة
بالوســائل المتاحــة كافــة.

 .11تلقــي الشــكاوى فــي القضايــا المتعلقــة بمهامهــا والفصــل بهــا ،ويعــود لهــا أن
تتحــرك عفـ ً
ـوا عنــد تثبتهــا مــن أيــة مخالفــة واجــراء المقتضــى بشــأنها.

 .12يمكــن للهيئــة ان تســتعين عنــد الضــرورة بأصحــاب الخبــرة المشــهودة فــي
االختصاصــات المرتبطــة باالنتخابــات وشــؤونها .تقــدم الهيئــة تقريـ ًـرا بأعمالهــا مــع
انتهــاء واليتهــا وتحيلــه إلــى كل مــن رئاســة الجمهوريــة ،رئاســة مجلس النواب ورئاســة
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة والبلديــات ورئاســة المجلــس الدســتوري.
وتتألــف الهيئــة وفقــا للمــادة  10مــن  11عضـ ًـوا وتمــارس دورهــا وفقـ ًـا للمهــام المحــددة
لهــا فــي قانــون االنتخابــات بصــورة مســتقلة وبالتنســيق مــع وزيــر الداخليــة والبلديــات.

نصــت المــادة التاســعة مــن قانــون االنتخابــات علــى أن “يراعــى تمثيــل الجنســين فــي
اختيــار المرشــحين لعضويــة الهيئــة” .وعلــى الرغــم مــن ضبابيــة المــادة هــذه ،بحيــث أنهــا
ال تحــدد العــدد الــذي وفقــه يتــم تقييــم الــى أي مــدى تمــت مراعــاة هــذا التمثيــل ،جــاء
منخفضــا ،فانحصــر بثــاث نســاء مــن أصــل  11عضـ ًـوا
تمثيــل النســاء فــي تكويــن الهيئــة
ً
هــن كاريــن جعجــع ،ســيلفانا اللقيــس وآردا أكمكجــي .وبتاريــخ  18نيســان  2018تقدمــت
ـي لالستفســار حــول مــدى دمــج
الدي مــن هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات بكتــاب خطـ ّ
الهيئــة للمنظــور الجنــدري فــي عملهــا ،وذلــك وفقـ َـا للمــادة  20مــن القانــون االنتخابــي
وتضمــن
التــي تعطــي الحــق لهيئــات المجتمــع المدنــي بمواكبــة مجريــات االنتخابــات.
ّ
الكتــاب اســئلة حــول عــدد العنصــر النســائي فــي الجهــاز التنفيــذي للهيئــة؛ ونــوع المهــام
المنوطــة بهــن؛ ونــوع الحمــات التثقيفيــة للناخبيــن حــول العمليــة االنتخابيــة ومــا إذا كان
هنالــك مــن توجــه مباشــر للناخبــات بشــكل خــاص لتشــجيعهن علــى االنتخــاب؛ وحــول
مواكبــة الهيئــة للخطــاب االعالمــي؛ وان كانــت الهيئــة قامــت بــأي توجيهــات لإلعــام فــي
مــا يخــص ضمــان حظــوظ التغطيــة المتســاوية للمرشــحين؛ وحــول اعتمــاد خطــاب ال
يميــز ضــد المرشــحات علــى أســاس نوعهــن االجتماعــي؛ وأخيـ ًـرا حــول مــا اذا كانــت الهيئــة
ّ
مرشـ ٍ
قــد رصــدت أي ممارسـ ٍ
ـحات خــال الحملــة
ـات عنفيــة ســواء لفظيــة أو جســدية ضــد
االنتخابيــة .إال أن الهيئــة لــم تــرد علــى الكتــاب بشــكل مباشــر .وفــي تاريــخ  20نيســان
 ،2018اجتمعــت هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات مــع الدي ،والجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز
حرفيتــه:
الشــفافية ،ليأتــي الــرد مــن قبــل رئيــس الهيئــة القاضــي نديــم عبــد الملــك بمــا
ّ
“ال دخــل لكــم بالســؤال عــن عــدد النســاء فــي الهيئــة ،وال يوجــد أي شــيء يجبرنــي علــى
تزويدكــم بمعلومــات”!
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وجــاءت اســتقالة واحــدة مــن النســاء الثــاث وهــي ســيلفانا اللقيــس ،رئيســة اتحــاد
المقعديــن اللبنانييــن ،وممثلــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الهيئــة ،لتفضــح
ـدءا مــن “عــدم توفيــر المــوارد الضروريــة
المشــاكل الضخمــة التــي اعترضــت عمــل الهيئــة بـ ً
لتمكيــن الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا” و“المــس المباشــر باســتقاللية الهيئــة وصالحياتها”
ـا بقــراءة ضيقــة وملتوية للنــص القانوني،
ـول الــى “تقليــص صالحيــات الهيئــة عمـ ً
ووصـ ً
ـول عكســي للهــدف مــن وراء إنشــائها ،ويجعلهــا أداة لتعميــق التمييــز
مــا يــؤدي الــى مفعـ ٍ
29
ـدال مــن أن تكــون أداة إللغائــه او التخفيــف منــه” وهــي ممارســات
بيــن المرشــحين بـ ً
تمثلــت ،وفــق مــا صرحــت اللقيــس ،فــي وضــع وزارة الداخليــة والبلديــات يدهــا علــى
ـض مــن صالحيــات الهيئــة كمــا حصــل بخصــوص نشــر الثقافــة االنتخابيــة.
بعـ ٍ
كانــت انتخابــات  6أيــار االنتخابــات األولــى مــن نوعهــا فــي لبنــان لجهــة اعتمادهــا النســبية
والصــوت التفضيلــي .وبالنظــر إلــى أن آليــة االقتــراع جديــدة ،كان ينبغــي علــى الهيئــة إجــراء
وبــدال مــن ذلــك ،الحظــت الدي قيــام وزارة الداخليــة
حملــة تثقيفيــة فعالــة للناخبيــن.
ً
ً
ً
ٍ
تثقيــف انتخابــي ضعيفــة جــدا .والنتيجــة كانــت
عوضــا عــن الهيئــة بحملــة
والبلديــات
عــددا غيــر مســبوق مــن األصــوات الملغــاة وصــل الــى 38,909
بتســجيل االنتخابــات
ً
30
ورقــة الغيــة وهــو مــا نســبته  201فــي المئــة مــن عــدد المقترعيــن اإلجمالــي .هــذا العــدد
الكبيــر يؤشــر إلــى افتقــار الناخبــات والناخبيــن إلــى المعرفــة حــول اجــراءات االقتــراع والــى
فشــل الحملــة التثقيفيــة حــول آليــة االقتــراع .وعلــى صعيــد النســاء ،ركــزت الحملــة التــي
قامــت بهــا وزارة الداخليــة والبلديــات فــور إقفــال بــاب الترشــيح الفــردي علــى عــدد النســاء
ٍ
كداللــة علــى نســبة مشــاركة
المرشــحات ،وهــو الرقــم  111الــذي اســتخدمته الــوزارة
ـدل مــن التركيــز علــى
النســاء (وهــو رقــم خاطــئ ،فعــدد المرشــحات كان  113ال  )111بـ ً
العمــل السياســي للنســاء وعلــى ضــرورة ضمــان اســتقاللية قــرار الناخبــات وخيارهــن
الحــر.31
وتعتبــر الرقابــة علــى اإلنفــاق االنتخابــي إحــدى أبــرز مهــام هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات.
وتهــدف الرقابــة علــى اإلنفــاق االنتخابــي إلــى ضمــان حــدٍ أدنــى مــن الفــرص المتســاوية
بيــن المرشــحين وأال يتــم اســتعمال األمــوال بطريقــة تفســد العمليــة االنتخابيــة  .إال أن
انتخابــات  6أيــار جــرت فــي ظــل االفتقــار الــى آليـ ٍـة متينـ ٍـة لضبــط اإلنفــاق االنتخابــي .لكــن
رفــع ســقف اإلنفــاق االنتخابــي الــى المســتوى الــذي تــم وفــق قانــون االنتخابــات الجديــد،

 29سعدى علوه ،سيلفانا اللقيس المرأة الصلبة الوفية للقسم ،المفكرة القانونية 4 ،أيار http://legal-agenda.com/article.php?id=4425 .2018
 30كمال فغالي ،في وزارة الداخلية  500ألف ناخب إضافي ،جريدة األخبار 17 ،أيار https://al-akhbar.com/Politics/250189 .2018
 31مقابلة مع زينة الحلو
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باإلضافــة الــى االبقــاء علــى اســتثناء التقديمــات والمســاعدات التــي يتلقاهــا المرشــحون،
أديــا الــى تعطيــل مفاعيــل ضبــط اإلنفــاق االنتخابي .32كما كان من المفترض رفع الســرية
المصرفيــة عــن كامــل الحســابات العائــدة إلــى المرشــحين وأزواجهــم وأصولهــم وفروعهــم
أقلــه فــي الفتــرة الخاصــة بالحمــات االنتخابيــة وحتــى انتهــاء عمليــة االقتــراع 33.لــذا ،بــدت
الهيئــة عاجــزة عــن مراقبــة مــدى التــزام أي مــن المرشــحين بالســقوف الماليــة .وال يمكــن
التقليــل مــن تأثيــر اإلنفــاق غيــر المنضبــط خــال االنتخابــات علــى النســاء المرشــحات،
إضافيــا أمامهــن .فمــن المعلــوم أن األغلبيــة العظمــى مــن
عائقــا
خصوصـ ًـا وأنهــا تشــكل
ً
ً
ـب مــن الثــروة مماثــل لنظرائهــن مــن الرجــال .34وقــد لوحــظ عــدم
النســاء ال يتمتعــن بنصيـ ٍ
انتظــام اســتخدام األمــوال أثنــاء الحمــات االنتخابيــة ،وأكــدت المرشــحات اللواتــي تحدثنــا
معهــن أن ذلــك شــكل إحــدى المشــاكل األساســية التــي واجهتهــن.
وأنــاط القانــون بهيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات مهمــة مراقبــة وســائل اإلعــام واإلعالن
االنتخابــي ،لكــن كان مــن الواضــح ضعــف الهيئــة باالضطــاع بهــذا الــدور “فبــدت عاجــزة
ً
ـا)
عــن مراقبــة مــدى التــزام أي مــن المرشــحين بالســقوف الماليــة (المرتفعــة
قانونــا أصـ ً
ٍ
اعالنــات
كمــا بــدت عاجــزة عــن كشــف تواطــؤ وســائل االعــام مــع مرشــحين sلتمريــر
مســتترة .وبذلــك ،بــدا كأن تنظيــم اإلنفــاق واالعــام أدى إلــى تعميــق هــوة الالمســاواة
ـدل مــن ردمهــا” 35.فقــد تــم تــداول معلومـ ٍ
ـات عــن األســعار التــي حددتها
بيــن المرشــحين بـ ً
وســائل االعــام اللبنانيــة للمرشــحين والتــي قيــل إنهــا بلغــت ســتة آالف دوالر للدقيقــة
ضيفــا علــى برنامــج حــواري .وحرمــت هــذه األســعار
علــى الهــواء ،و 240ألفـ ًـا  36للحلــول
ً
والمرشــحين المســتقلين مــن غيــر أصحــاب النفــوذ مــن الفــرص المتســاوية فــي التغطيــة
االعالميــة.
ختامــا ،إن األحــكام التــي توجــه دور الهيئــة محايــدة مــن حيــث النــوع االجتماعــي ،بمعنــى
ً
أنهــا ال تأخــذ فــي االعتبــار أي جوانــب خاصــة بالعدالــة الجندريــة فــي بنيتهــا وقراراتهــا
وفقــا للصالحيــات المناطــة بهــا قانونً ــا،
دورا،
ً
وتعاميمهــا .وكان يمكــن للهيئــة أن تــؤدي ً
لتصحيــح هــذا الوضــع مــن خــال تطويــر الممارســات أو غيرهــا مــن المبــادئ التوجيهيــة
التــي تســتجيب لمنظــور العدالــة الجندريــة ومنــع التمييــز علــى أســاس الجنــس ،والتــي تؤثر

 32ميراي نجم شكرالله ،هيئة اإلشراف على االنتخابات :خطوات ناقصة نحو االستقاللية التامة في ظل قانون االنتخابات الجديد ،المفكرة القانونية 4 ،أيار
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3996 ،2018
 33ميراي نجم شكرالله ،المرجع السابق.

Patriarchy and sectarianism: A gendered trap, baseline of women in politics: Lebanon case(Rep.). (2017). HIVOS.

 35إلهام برجس ،في حضرة “االنفاق” و”االعالن” ،يغيب االعالم عن “العرس الديمقراطي” ،المفكرة القانونية 4 ،أيار .2018
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3996
  36أ ف ب ،الظهور االعالمي في لبنان حكر على المرشحين المتمولين فقط 25 ،ابريل .2018
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ـرص متســاوية كمرشــحات ،علــى مســتويات
علــى قــدرة النســاء علــى الحصــول علــى فـ ٍ
اإلنفــاق االنتخابــي والتثقيــف االنتخابــي والتوجيــه اإلعالمــي .إال أنــه مــن الواضــح أن
ِ
تــف بتوقعــات القانــون أو بأفضــل الممارســات ،فالتفلــت الــذي شــهدته
الهيئــة لــم
انتخابــات  6أيــار علــى المســتويين المالــي واالعالمــي ،باإلضافــة الــى حجــم التجــاوزات
ـا
الكبيــر الــذي تــم توثيقــه مــن قبــل المراقبيــن ،تضافــرا معـ ًـا ليخلقــا بيئـ ًـة أقــل تفضيـ ً
غالبــا مــا يواجهــن عوائــق أخــرىّ ،
مغلبــة مصالــح المرشــحين النافذيــن
للمرشــحات اللواتــي ً
مــاال
والمتموليــن علــى حســاب القادميــن الجــدد مــن المرشــحين الذيــن ال يملكــون
ً
ونفـ ً
ـا.
ـوذا مماثـ ً
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اإلعالم
ً
ً
ً
ومؤثــرا فــي المجــال السياســي واالجتماعــي
رئيســيا
دورا
تــؤدي وســائل اإلعــام
واالقتصــادي .يتنــاول هــذا الجــزء حضــور النســاء فــي االعــام االنتخابــي وكيفيــة تعاطــي
االعــام معهــن والصــورة التــي عكســها عــن المرشــحات.
ٍ
ٍ
ٍ
متدنيــة للمرشــحات النتخابــات  ٦أيــار البرلمانيــة
إعالميــة
تغطيــة
بدايــة ،تــم توثيــق
ـض مقارنـ ًـة بالمرشــحين الرجــال .فلــم ينعكــس زيــادة عــدد
ـور تلفزيونــي منخفـ ٍ
بمعــدل ظهـ ٍ
ـادا فــي تغطيــة وســائل االعــام لنشــاطهن مقارنـ ًـة بالمرشــحين الرجــال.
المرشــحات ازديـ ً
ٍ
ٍ
تلفزيونيــة محليــة منــذ اقفــال بــاب
قنــوات
ووفقــا لرصــد التغطيــة االعالميــة لثمانــي
ً
37
تســجيل اللوائــح فــي  26آذار حتــى  8نيســانّ ،بينــت مؤسســة مهــارات فــي تقريــر أن
ـور للتغطيــة بلغــت
ـكل رئيســي كمحـ ٍ
“التغطيــة التــي ظهــرت فيهــا المــرأة المرشــحة بشـ ٍ
 % 6.44مــن مجمــل التوقيــت العــام الــذي خصــص لجميــع المرشــحين” ،وهــي نســبة
جــدا تشــير الــى غيــاب الفــرص المتكافئــة بيــن النســاء والرجــال فــي التغطيــة
ضئيلــة ً
االعالميــة .وأشــار التقريــر الــى أن “نســبة ظهــور المرشــحات االعالمــي كمتحدثـ ٍ
ـات الــى
الجمهــور بلغــت  % 5.89مــن اجمالــي التغطيــة االعالميــة” .ولــم تظهــر المرشــحات خــال
ـوع علــى شاشــات التلفــزة .وهــذا نتــاج مباشــر
فتــرة الرصــد فــي اي اعـ ٍ
ـان انتخابــي مدفـ ٍ
آنفــا ،والتــي انحصــرت بالمرشــحين
الرتفــاع تكلفــة االعالنــات االنتخابيــة كمــا أشــرنا ً
النافذيــن والمتموليــن وأصحــاب االعمــال مــن الرجــال.
إضافــة الــى ذلــك ،يشــير التقريــر إلــى أن نســبة التغطيــة المخصصــة للمــرأة المرشــحة لــم
ـاب شــبه تــام
تتجــاوز  % 1مــن باقــي التغطيــات المتعلقــة بالمرشــحين ،حيــث ُسـ ّـجل غيـ ٌ
لظهــور المرشــحات فــي التغطيــات التلفزيونيــة التــي تناولــت مواضيــع تتعلــق باألعمــال
الحكوميــة والتشــريعية ،االقتصــاد ،البيئــة ،البنــى التحتيــة واالتصــاالت ،األمــن ،حقــوق
االنســان ،الضمــان االجتماعــي ،العمــل ومواضيع أخــرى اجتماعية وسياســية واقتصادية.
ٍ
ملمات
ـن غيــر جديــرات أو
وبهــذا انعــكاس وإعــادة انتــاج للصــورة النمطيــة للنســاء باعتبارهـ ّ
بالسياســة بمفهومهــا األوســع .وكان االنطبــاع الســائد لــدى جميــع المرشــحات اللواتــي
همــش دورهــن .وقالــت إحداهــن“ :كان يتبــع االعــام مبــدأ المــال
قابلناهــن بــأن االعــام ّ
كسياســة فــي توجهــه لنــا ،مــع العلــم أننــي كفتــاة ،ال قــدرة لــدي علــى دفــع أمــوال مثلــي

 37مهارات ،التقرير االول حول التغطية التلفزيونية للحمالت االنتخابية للمرشحات ( 26آذار –  8نيسان)،
 38مقابلة مع إحدى المرشحات.
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اإلعالم

مثــل أي رجــل مرشــح أكبــر منــي سـ ّـن ًا أو مثــل رجــل أعمــال ،وهــذا الشــيء لــم يتــم أخــذه
بعيــن االعتبــار مــن قبــل الوســائل اإلعالميــة  .”38وتضيــف مرشــحة أخــرى “ :لــم يتطــرق
االعــام الــى النســاء بتاتـ ًـا وكان هنــاك تعتيــم كبيــر علــى الســيدات المرشــحات  .”39وحــول
التنميــط االعالمــي للمرشــحات تقــول إحــدى المرشــحات“ :كان المقــدم (االعالمي) يعمد
لســؤالي أســئلة بســيطة جـ ً
ـدا ،فأضطــر أن أقــول لــه :اســألني سياســة ،فأنــا أســتطيع أن
40
ـلبيا علــى
دورا سـ ً
أناقــش واتكلــم فــي السياســة ” .مــن هنــا ،وبشـ ٍ
ـكل عــام ،أدى االعــام ً
صعيــد إتاحــة المجــال إلبــراز النســاء فــي االنتخابــات والتعريــف بهــن وتقديــم برامجهــن
المنمطــة عــن النســاء
دورا فــي تعزيــز الصــورة
للجمهــور ،بــل ّ
ّ
غيــب االعــام النســاء وأدى ً
بوصفهــن غيــر مؤهــات لالضطــاع بالشــأن العــام والسياســة.

 39مقابلة مع إحدى المرشحات.

 40قراءة نتائج االنتخابات من وجهة نظر المرشحات ،مهارات نيوز/https://www.facebook.com/Maharatnews/videos/981966351952932 ،
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األحزاب

األحزاب
تعتبــر مســألة األحــزاب السياســية حاسـ ً
ـمة فــي إطــار الســعي الــى تحقيــق تمثيـ ٍـل أكبــر
للنســاء فــي مواقــع القــرار ،الســيما أن النســاء بغالبيتهــن العظمــى ،لديهن قــدرةٌ محدودةٌ
ـبكات اجتماعيـ ٍـة واسـ ٍ
ٍ
ـم اجتماعــي أقــل
للوصــول إلــى شـ
ـعة ويتمتعــن بمــوارد ماليـ ٍـة وبدعـ ٍ
مقارنـ ًـة بالرجــال .وفــي لبنــان ،ال يوجــد أي حــزب سياســي ترأســه امــرأة مــن بيــن األحــزاب
ـباب عـ ّـدة مــن بينهــا االعتقــاد الشــائع بــأن
المهيمنــة .ويعــود هــذا النقــص بالتمثيــل ألسـ ٍ
ـأن للنســاء حظوظـ ًـا أقـ ّـل بــأن يتــم انتخابهــن ،وبــأن
السياســة هــي حكـ ٌـر علــى الرجــال ،وبـ ّ
41
مســتقل بــل يتأثــر بمواقــف الرجــال فــي حياتهــن  .ويعــود
قرارهــن السياســي ليــس
ً
ـباب بنيويـ ٍـة داخــل األحــزاب
نقــص التمثيــل فــي المواقــع القياديــة فــي األحــزاب الــى أسـ ٍ
غالبــا مــا يتحكــم فيهــا
نفســها ،ومــن بينهــا المركزيــة الشــديدة آلليــة اتخــاذ القــرار والتــي ً
قلــة مــن القيــادات (مــن الرجــال) ،مــا يحـ ّـول البيئــة الحزبيــة الــى بيئـ ٍـة غيــر مرحبـ ٍـة بالقادميــن
الجــدد مــن خــارج دوائــر النفــوذ ،وبخاصــة النســاء .وينحصــر نشــاط النســاء فــي أغلــب
األحــزاب فــي الهيئــات النســائية ،وال تدعــم األحــزاب قيــادة النســاء فــي مواقــع أخــرى.
وال تعتمــد األحــزاب السياســية الكوتــا النســائية فــي نظامهــا الداخلــي باســتثناء تيــار
المســتقبل وحــزب الكتائــب.42
وعلــى وجــه العمــوم ،احتفظــت األحــزاب السياســية بدورهــا وبنيتهــا وسياســتها الذكوريــة،
رافضـ ًـة اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها تقديــم ودعــم وتشــجيع النســاء للترشــح الــى االنتخابــات
وتحفيــز منــح األصــوات التفضيليــة للمرشــحات .فمــن بيــن  86مرشــحة ،بلــغ عــدد
المرشــحات الحزبيــات  12مرشــحة مــن األحــزاب التقليديــة ،فقــط .فقــد رشــح تيــار
ـا ،بينمــا رشــح ٌ
كل مــن التيــار الوطنــي الحــر وحــزب
المســتقبل أربــع نســاء مقابــل  34رجـ ً
ـا تباعـ ًـا .أمــا القــوات اللبنانيــة وحركــة أمــل
الكتائــب اللبنانيــة امرأتيــن مقابــل  46و 20رجـ ً
ـا تباعـ ًـا ،فيمــا لــم يرشــح حــزب اللــه والحــزب
فرشــحتا امــرأةً واحــدةً مقابــل  19و 16رجـ ً
ّ
ويؤكــد هذا
التقدمــي االشــتراكي أي امــرأة مــن بيــن المرشــحين الـــ 13والـ10علــى التوالــي.
أن الكوتــا النســائية مــن أكثــر الطــرق نجاعـ ًـة لزيــادة عــدد النســاء فــي البرلمــان ،إذ
الواقــع ّ
مــن شــأنها إرغــام األحــزاب علــى ترشــيح عـ ٍ
ـدد أكبــر مــن النســاء.

Patriarchy and sectarianism: A gendered trap, baseline of women in politics: Lebanon case (Rep.). (2017). HIVOS.

 42المرجع السابق اضافة الى معلومات من جمعية نساء رائدات
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منظمات حقوق المرأة
تعمــل الكثيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي لبنــان فــي مجــال حقــوق المــرأة علــى
دعــم مشــاركتها السياســية ،ويقــوم بعضهــا مثــل تحالــف النســاء للسياســة الــذي يضــم
 150منظمــة وناشــطين وناشــطات 43بالضغــط مــن أجــل اعتمــاد اصالحـ ٍ
ـات فــي القانــون
االنتخابــي وإقــرار الكوتــا النســائية .ويركــز الكثيــر منهــا علــى المرشــحات مــن خــال برامــج
متخصصــة تســتهدف إعدادهــن ككــوادر ،حيــث يتــم التشــبيك بيــن النســاء اللواتــي
ـب حــول
ـم فيمــا بينهــن .وتقــام ورشــات تدريـ ٍ
ينويــن الترشــح بهــدف خلــق شــبكات دعـ ٍ
قانــون االنتخابــات للمرشــحات والناخبــات فــي مختلــف المحافظــات وورشـ ٍ
ـات لتطويــر
مهاراتهــن لناحيــة األداء والمعلومــات .وتعمــل بعــض المنظمــات مــع وســائل االعــام
بهــدف خلــق بيئـ ٍـة اعالميـ ٍـة حساسـ ٍـة تجــاه النــوع االجتماعــي خــال تغطيــة االنتخابــات،
لمواجهــة مــا تــم وصفــه بالتعتيــم االعالمــي علــى المرشــحات .وتركــز بعــض المنظمــات
علــى توعيــة النســاء بحقهــن فــي التصويــت وضرورتــه وأهميتــه لهــن كمواطنــات ،مــن
ـاش وورشــات عمـ ٍـل فــي األقضيــة والمحافظــات .ويأتــي دور
خــال تنظيــم حلقــات نقـ ٍ
هــذه المنظمــات لســد الفجــوة فــي عمــل مؤسســات الدولــة لناحيــة المســاواة الجندريــة
وتعزيــز المشــاركة السياســية للنســاء .وتــرى جويــل أبــو فرحــات رزق اللــه  مــن “نســاء
رائــدات”  أن أحــد أبــرز التحديــات التــي واجهــت المرشــحات فــي انتخابــات  ،2018كان غيــاب
اعتمــاد الكوتــا النســائية فــي البرلمــان وداخــل األحــزاب السياســية؛ واعتمــاد الصــوت
التفضيلــي فــي قانــون االنتخــاب الحالــي؛ وســقف اإلنفــاق االنتخابــي المرتفــع الــذي
سـ ّـخر العمليــة االنتخابيــة لصالــح بعــض السياســيين المتموليــن؛ والدعــم شــبه الغائــب
مــن  األحــزاب السياســية للمرشــحات ،والعقليــة الذكوريــة التــي تحكــم التعاطــي االعالمــي
ـرار يســمح للمــرأة بــأن تترشــح باســمها
مــع المرشــحات؛ ورفــض وزارة الداخليــة اصــدار قـ ٍ
او باســم زوجهــا مــا منــع العديــد مــن النســاء مــن الترشــح؛ وأخيـ ً
ـرا عــدم فعاليــة وزارة الدولة
ـرأة واحـ ٍ
لشــؤون المــرأة لجهــة فــرض وجــوب ترشــح امـ ٍ
ـدة علــى االقــل فــي كل الئحــة.

 43فاطمة نصر الله ،أصوات تعلو في لبنان« :الكوتا» النسائية تمهيد للمناصفة في السياسة ،جريدة الحياة 31 ،مايو .2017
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الفصل الثالث نتائج الرصد
ـتبيان للنســاء يــوم
لمعرفــة بعــض الجوانــب الخاصــة باقتــراع النســاء ،قامــت الدي باسـ
ٍ
االقتــراع .شــاركت فــي هــذا االســتبيان  976امــرأة مــن المحافظــات كافــة خــال اليــوم
تــم خــال يــوم االقتــراع رصــد كيفيــة التعامــل مــع النســاء
االنتخابــي (ملحــق) ،حيــث ّ
المرشــحات والمقترعــات داخــل مراكــز وأقــام االقتــراع ،ومــن قبــل الماكينــات االنتخابيــة،
حريــة
باإلضافــة إلــى رصــد الضغوطــات التــي يمكــن أن تتعـ ّـرض لهــا الناخبــة وتحـ ّـد مــن ّ
المتوفــر
ممارســتها قرارهــا الحـ ّـر .وجــرى انتقــاء الناخبــات بشــكل عشــوائي ،وطبقـ ًـا للوقــت
ّ
للمراقبيــن والمراقبــات الذيــن أجــروا االســتبيان.

وشملت االستمارة األسئلة التالية:
استبيان الناخبات
ما كان مصدر معلوماتك حول عملية االقتراع؟
ِ
واجهت صعوبة في الوصول الى مركز االقتراع؟
هل
ِ
واجهت أية صعوبات خالل عملية االقتراع؟
هل
ِ
واجهت أية ضغوطات للتصويت لالئحة معينة؟
هل
ً
إيجابيا من قبل رئيس القلم والمساعدين؟
هل كان التعامل
ً
إيجابيا من قبل مندوبي المرشحين؟
هل كان التعامل

بســؤال المسـ َ
تبيــن أن العائلــة
ـتطلعات عــن مصــادر معلوماتهــن حــول
عمليــة االقتــراعّ ،
ّ
واألحــزاب السياســية كانــت المصــادر األساســية للتعـ ّـرف علــى قانــون االنتخابــات وآليــة
االقتــراع ،بينمــا شـ ّـكلت المؤسســات الرســمية ،ســواء هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات
أو وزارة الداخليــة مصــادر ثانويــة للمعرفــة.
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95.9%

الفصل الثالث :نتائج الرصد
ﺳﻲء

ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل آﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع
7%
2.2%

9.8%

22.5%

ٍ
ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻟﻠﺘﺼﻮ
ﻫﻞ واﺟﻬﺖ

9.7%

6%

9.1%

39.7%
94%

اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻷﺻﺪﻗﺎء

اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ/اﻟﻼﺋﺤﺔ

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت

ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

َ
المســتطلعات صعوبــات فــي
وجــدت حوالــي  % 18مــن
الوصــول الــى مراكــز االقتــراع .ومــن بيــن الصعوبــات التــي تــم
ذكرهــا مــرات عــدة ،عــدم وجــود مصاعــد كهربائيــة فــي أغلــب
مراكز االقتراع ،ما اضطر النســاء الحوامل أو النســاء المعوقات
أو المتقدمــات فــي الســن الــى اســتخدام الســالم أو اللجــوء
الــى أحدهــم للمســاعدة فــي الوصــول الــى قلــم االقتــراع .كمــا
ذكــرت بعــض المسـ َ
ـتطلعات مــدة االنتظــار الطويلــة لالقتــراع
كإحــدى العقبــات ســواء لجهــة المشـ ّـقة التــي يتطلبهــا ذلــك أو
بســبب ارتباطهــن بمســؤوليات عائليــة أخــرى .وأشــارت عدد من
َ
المســتطلعات الــى ُبعــد مراكــز االقتــراع عــن أماكــن ســكنهن
وعــدم امتالكهــن وســيلة نقـ ٍـل كإحــدى الصعوبــات األساســية
أمــام التــي حالــت دون وصولهــن لمراكــز االقتــراع.
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ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎت

ت
ﺣﺰﺑﻴﺎت

ﺴﺎﻋﺪﻳﻦ؟

ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﺣﺰاب

ﻣﺴﺘﻘﻼت

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻚ
ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺮاع؟

17.9%

82.1%

ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت

ﻮاﺋﺢ ﻣﻌﻚ؟

ﻻ ﺻﻌﻮﺑﺎت

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻚ
ﺧﻼل اﻻﻗﺘﺮاع؟

15.7%

84.3%

ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت

ﻻ ﺻﻌﻮﺑﺎت

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘ

الفصل الثالث :نتائج الرصد

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘ

أشارت حوالي  %١٦من
َ
المستطلعات الى وجود
عملية االقتراع.
صعوبات خالل
ّ
ومن بين الصعوبات التي تم
ذكرها ،كانت إجابة “عدم معرفة
ً
تكرارا،
كيفية االقتراع” األكثر
الى جانب إجابة “ازدحام أقالم
االقتراع”.
اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

جاءت نتائج األسئلة الثالثة
ّ
المتعلقة بكيفية التعامل مع
النساء ضمن مراكز االقتراع من
قبل رؤساء األقالم والمندوبين
ً
إيجابية على
الثابتين والجوالين
صعيد لبنان كافة .أما َمن أجبن
ً
سيئا ،فأشرن الى
بأن التعامل كان
ٍ
ضغوطات مورست عليهن من
قبل مندوبي اللوائح واألحزاب
ٍ
معينة،
لالئحة
للتصويت
ّ
ٍ
باإلضافة الى ضغوطات من قبل
العائلة والمحيط االجتماعي.

اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴ

ﺗﻮﺟﻬ

56%

ﻣﺘﺤ

ﺣﺰﺑﻴﺎت
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الفصل الثالث :نتائج الرصد

ﺟﻴﺪ

ﻣﻌﻴﻨﺔ؟
ﻳﺖ ﻟﻼﺋﺤﺔ
ّ

ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت

ﻻ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺣﺰﺑﻴﺎت

ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻠﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ؟
3.4%

1%

96.6%

ﺳﻲء

ﺿﻐﻮﻃﺎت

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻮﺻ

ﺟﻴﺪ

ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻌﻚ؟
4.1%

ﻳﻮﺟﺪ ﺻ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑ
ﺧﻼل اﻻ

4.3%
95.9%

ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺳﻲء

ﻮﻣﺎت ﺣﻮل آﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع
36
7%

9.7%
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ﺟﻴﺪ

ٍ
ﻣﻌﻴﻨﺔ؟
ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻼﺋﺤﺔ
ﻫﻞ واﺟﻬﺖ
ّ

ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ

95.9%

ﺳﻲء

ﻮﻣﺎت ﺣﻮل آﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع
7%

ﺟﻴﺪ

ٍ
ﻣﻌﻴﻨﺔ؟
ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻼﺋﺤﺔ
ﻫﻞ واﺟﻬﺖ
ّ

9.7%
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ﻳﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت

ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ

6%

9.1%

39.7%

6.6%

94%

ﺎﺑﺎت

ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ/اﻟﻼﺋﺤﺔ
ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎت

ﺳﻲء

ﻻ ﺿﻐﻮﻃﺎت

ٍ
حــاالت مــن ســوء التعامــل
ورصــد مراقبــو الدي أربــع
(تحـ ّـرش ،ضغــط ،عنــف لفظــي ،عنــف جســدي ،تهديــد)
مــع النســاء مــن قبــل القــوى األمنيــة فــي ظــل وجـ ٍ
ـود
ٍ
ضعيــف لعناصــر أمنيــة نســائية خــارج أقــام االقتــراع
ـت حـ ٍ
ـاالت مــن ســوء التعامــل مــع
(أقــل مــن )30%؛ وسـ ّ
النســاء مــن قبــل الماكينــات االنتخابيــة ،وأربــع حـ ٍ
ـاالت
مــن ســوء التعامــل مــع النســاء مــن قبــل هيئــة القلــم.
كمــا ّبينــت تقاريــر المراقبيــن توثيــق مــا ال يقــل عــن 242
مؤهــل الســتقبال
اقتــراع غيــر
مــن اصــل  1880مركــز
ٍ
ٍ
44
المعوقيــن .
النســاء الحوامــل واألشــخاص
ّ

 44الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات ،تقرير الجمعية األولي لتقييم يوم االقتراع ،أيار .2018
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الفصل الرابع منظور المرشحات لالنتخابات
يهــدف هــذا الفصــل الــى توثيــق تجــارب مشــاركة النســاء فــي العمليــة االنتخابيــة لعــام
ـات مــع عـ ٍ
 .2018وأجــرت الدي مقابـ ٍ
ـدد مــن المرشــحات بهــدف عــرض وجهــات نظرهــن
حــول مختلــف جوانــب البيئــة االنتخابيــة .وتنوعــت التحديــات التــي واجهــت المرشــحات
ً
ٍ
تحديــات عامــة نابعــة مــن المجتمــع وأخــرى خاصــة بالبيئــة
تحديــدا ،مــا بيــن
النســاء
المحيطــة بالعمليــة االنتخابيــة .المخالفــات الكثيــرة التــي شــابت االنتخابــات ،ضعــف
مراقبــة اإلنفــاق االنتخابــي ،وحمــات التشــهير والضغــط علــى المرشــحات هــي بعــض
التحديــات األساســية التــي تحدثــت عنهــا المرشــحات والتــي جعلــت مــن المنافســة
ً
ً
مليئــة بالصعوبــات  .
مهمــة
االنتخابيــة

تحديات قانونية
أجمعــت المرشــحات اللواتــي قابلناهــن علــى أن قانــون االنتخابــات الحالــي شــكل عائقـ ًـا
أساسـ ً
ـيا أمــام انتخابهــن .وقالــت بعــض المرشــحات بــأن اعتمــاد الصــوت التفضيلــي حصر
األصــوات بالرجــال ،الســيما بالنافذيــن منهــم .ودعــت بعضهــن الــى اعتمــاد صوتيــن
ـرأة مرشـ ٍ
ـدال مــن واحــدٍ  ،علــى أن يكــون أحدهمــا المـ ٍ
ـحة علــى الالئحــة .وقالــت
تفضيلييــن بـ ً
ً
إحــدى المرشــحات“ :تــم حصــر الصــوت بواحــد ،غالبا برجل ،عن طريــق الصوت التفضيلي.
نحــن ال نــزال ببدايــة مشــاركة المــرأة فــي العمــل السياســي ،لــن يقــوم الناخبــون والناخبات
ـات الــى الصعوبــات التــي
ـحات أخريـ ٌ
بمنــح صوتهــم التفضيلــي للمــرأة” .وأشــارت مرشـ ٌ
ـن مــن المبــادرات
واجهتهــن فــي االنضمــام الــى لوائــح ،فباســتثناء المرشــحات اللواتــي كـ ّ
إلنشــاء اللوائــح ،مثــل “الئحــة نســاء عــكار” ،لــم يكــن االنضمــام الــى لوائــح باألمــر اليســير
غالبــا مــا ّ
تطلــب الكثيــر مــن التفــاوض والمســاومات .وتكــررت لــدى أكثــر
للباقيــات ،إذ ً
ـا مكانــي”  .وقالــت إحــدى
مــن مرشــحة جملــة“ :حاولــوا إخراجــي مــن الالئحــة ليضعــوا رجـ ً
ٍ
تحــد كبيــر فــي أن تســتمر الـ113مرشــحة حتــى النهايــة .لقــد
المرشــحات “ :كان هنــاك
خســرنا مــا يزيــد عــن  20امــرأة فقــط ألنهــن لــم يســتطعن أن يدخلــن فــي لوائــح .فــأول
مــن تــم االســتغناء عنهــن هــن النســاء”.
ً
عائقــا
وأشــارت مرشــحة علــى األقــل الــى أن ارتفــاع رســم الترشــح لالنتخابــات شــكل
أمــام ترشــح النســاء ،واقترحــت جعلــه رسـ ً
ـما رمزيـ ًـا لتشــجيع عــدد أكبــر منهــن علــى خــوض
االنتخابــات .وأجمعــت المرشــحات علــى ضــرورة إقــرار الكوتــا النســائية ،وبــأن عــدم
اشــتمال قانــون االنتخابــات علــى الكوتــا كان الســبب األول فــي عــدم وصــول نســاءٍ الــى
المجلــس النيابــي .وفــي هــذا الســياق قالــت إحداهــن “ :كنــت فــي الســابق غيــر مقتنعــة
بوجــوب إقــرار الكوتــا النســائية .كنــت أعتبــر أن النســاء الكفــؤات والقياديــات يســتطعن
ـدم
ـف
الوصــول .لكــن ُصدمــت بــأن الواقــع مختلـ ٌ
تمامــا .ليــس مــن مجـ ٍ
ً
ـال لنحــرز أي تقـ ٍ
حصــرا .هــذه حاجــة أساســية .كمــا
مــن دون الكوتــا ،علــى صعيــد المقاعــد ،ال الترشــح
ً
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الرجــل الكفــؤ ال يســتطيع أن يصــل ،كــذا المــرأة الكفــؤة ،لكــن الفــرق أن الظلــم وقوانيــن
األحــوال الشــخصية ،وغيــر الشــخصية ،والضمــان والعمــل وقانــون الجنســية وغيرهــا ال
تدعــم وصــول المــرأة”.

موارد مالية غير كافية
المــوارد الماليــة شــديدة األهميــة فــي تمكيــن المرشــحين مــن الوصــول الــى الناخبيــن
عــن طريــق الحمــات والمــواد االعالنيــة واالعالميــة ،وتنظيــم فريــق الحملــة ومدهــا بمــا
يضمــن اســتمراريتها وغيــره .بالفعــل ،ذكــرت غالبيــة المرشــحات اللواتــي قابلناهــن أن
تحد ًيــا كبيـ ًـرا ،وبخاصــة اللواتــي كــن مرشـ ٍ
ـحات فــي دوائــر كبــرى،
تمويــل حمالتهــن شــكل ّ
ً
إذ كان عليهــن أن يصلــن الــى كتلــة ناخبــة أكبــر مقارنـ ًـة بدوائــر أخــرى أصغــر حجمــا ،مــع مــا
يترتــب علــى ذلــك مــن تكاليــف ماديــة أكبــر .وأشــارت المرشــحات الــى أن انتشــار ممارســة
شــراء األصــوات وتقديــم الخدمــات العينيــة للناخبيــن مــن قبــل مرشــحين نافذيــن ،وعــدم
ّ
شــكال عامليــن أساســيين فــي تهميــش
ضبــط اإلنفــاق االنتخابــي وارتفــاع ســقفه،
ـن فــي معظمهن
ـكل خـ ٍ
القادميــن الجــدد مــن المرشــحين ،وبشـ ٍ
ـاص المرشــحات اللواتــي كـ ّ
ـول ماديـ ٍـة كبيــرة ،فمــن بينهــن
ينتميــن أساسـ ًـا الــى الطبقــات الوســطى وال يتمتعــن بأصـ ٍ
ّ
المعلمــات ،واألســتاذات الجامعيــات والصحافيــات وموظفــات الدولــة .وركــزت كل مــن
تمــت مقابلتهــن مــن المرشــحات علــى التمويــل كمشـ ٍ
ـكلة أعاقت وصولهن إلــى الناخبين،
الســيما فــي ظــل التكلفــة الباهظــة لإلعــان واالعــام االنتخابــي ،وأشــرن إلــى محاولــة
االلتفــاف عليهــا باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ،واللجــوء الــى المتطوعيــن،
ـا ،اعتمــدت بعضهــن علــى اللقــاءات مــع الناخبيــن
واســتخدام األقــارب كمندوبيــن .فمثـ ً
فــي الشــوارع فــي مناطــق دوائرهــن االنتخابيــة وغالــب المناطــق المحيطــة بهــا ،كمــا
قمــن بحمــات طــرق األبــواب للتحــدث إلــى النــاس والتعريــف بأنفســهن وببرنامجهــن
قمــاش للدعايــة،
االنتخابــي ،وقمــن بطباعــة البانــرات والمنشــورات وعمــل يافطــات
ٍ
ـكل محـ ٍ
ـدود وبفعــل الجهــد والمــال الخــاص بهــن .وأشــارت إحــدى
لكــن كل هــذا تــم بشـ ٍ
المرشــحات الــى عــدم امتالكهــا أي مصــادر لإلنفــاق علــى الدعايــة االنتخابيــة ،لــذا كانــت
تقــوم بالعمــل بمفردهــا ،فتنــزل إلــى الشــارع وتخاطــب النــاس عــن برنامجهــا بنفســها،
تصمــم منشـ ٍ
ـورا للتعريــف بنفســها ،ثــم تقــوم بطباعتهــا
وأضافــت أنهــا كانــت
ّ
ـورات وصـ ً
وتوزيعهــا فــي الشــارع .ومــن الجديــر ذكــره مســألة التفــاوت فــي أوضــاع المرشــحات ،فمن
ـن إمــا المتالكهــن األمــوال ،أو بســبب
بينهــن مــن لــم يكــن التمويــل
ً
عائقــا حاسـ ًـما أمامهـ ّ
ـال متموليــن .وقالــت إحــدى المرشــحات“ :كانــت ممارســات
دعــم الئحتهــن مــن قبــل رجـ ٍ
دفــع الرشــوة وشــراء األصــوات منتشــرة .تــم دفــع أقســاط المــدارس والجامعــات بمــا
يفــوق تســعة مالييــن ليــرة .وتــم توظيــف المواقــع التــي يحتلهــا مســؤولون محليــون مــن
رؤســاء بلديــات ومخاتيــر لدعــم مرشــحين معينيــن”  .وقالــت مرشــحة أخــرى“ :األمــوال
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علــي أن أتــرك عملــي قبــل ثالثــة أشــهر ألتفــرغ
توجــب
تحديــا
شــكلت
ً
كبيــرا .كشــابةّ ،
ً
ّ
لالنتخابــات .وكان علــي أن أقاتــل بــكل مــا أملــك لكــي أصــل للنــاس .ال يوجــد مســاواة
وال تكافــؤ بالفــرص .كنــا نقاتــل ضــد وحــوش الســلطة ورأس المــال” .وأضافــت أخــرى:
المكونــة
“كل شــيء يعمــل ضــدك فــي االنتخابــات .فالســلطة الموجــودة واألحــزاب
ّ
لهــا تملــك كل شــيء .تملــك الســردية ،تملــك المــال ،تملــك األجهــزة ،تملــك وســائل
االعــام ،وتملــك وســائل التواصــل االجتماعــي الــى حــدٍ كبيــر ،فالمعركــة صعبــة للغايــة
وغيــر متكافئــة ،خصوصـ ًـا للمرشــحين الذيــن ال يســتخدمون الخطــاب الطائفــي لشــحن
العصبيــات” .وختمــت مرشـ ٌ
تحرضــك علــى أن تكــون لصـ ًـا ،أو
ـحة أخــرى بالقــول“ :الدولــة ّ
تاجــر مخــدرات أو أســلحة ،واجمــع األمــوال الطائلــة ،مــن ثــم قــم بالترشــح الــى االنتخابات،
دون ذلــك ال تفكــر باإلقــدام علــى هــذه الخطــوة”.

ضغوطات اجتماعية
باإلضافــة الــى التحديــات القانونيــة واإلعالميــة ،شــكلت الثقافــة والصــور النمطيــة
الذكوريــة حــول أدوار النســاء االجتماعيــة تحديـ ًـا آخــر أمــام المرشــحات .فذكــرت بعضهــن
ـا لجــوء المنافســين الــى الضغــط علــى الرجــال فــي عائالتهــن فــي محاولـ ٍـة لثنيهــن
مثـ ً
عــن الترشــح .فوفــق شــهادة إحــدى المرشــحات“ :منــذ إعالنــي الترشــح ،قــام أشــخاص
ً
خصوصــا فــي
الئــق لــي
بالطلــب مــن والــدي ثنيــي عــن الترشــح بحجــة أن ذلــك غيــر
ٍ
ظــل ترشــح أحــد رجــال العائلــة علــى الئحــة أخــرى” .وقالــت أخــرى“ :اتصــل مســؤولون
بالعائلــة ،نحــن خمســة شــباب وبنــت واحــدة ،وكانــوا يســألون إخوتــي الشــباب مــن يدعــم
أختكــم؟ مــن يعطيهــا األمــوال؟ كانــوا يحاولــون إخافتــي والضغــط علــى إخوتــي” .ومــن
ّ
شــكلت
أســرهن الصغــرى
الالفــت تصريــح غالبيــة المرشــحات اللواتــي قابلناهــن أن
ّ
ٍ
ـية لترشــحهن ،باســتثناء مرشـ ٍ
دعامـ ًـة أساسـ ً
ـحة واحـ ٍ
ـتقلة صرحــت بأنهــا ترشــحت
ـدة مسـ
علــى الرغــم مــن اعتــراض عائلتهــا والعديــد مــن ســكان قريتهــا ،ودعوتهــم لهــا بــأن تكتفــي
بمســؤوليتها علــى المســتوى البلــدي (كونهــا عضــوة بلديــة) متذرعيــن بالقــول “ :ال نريــد
خلــق عــداوات مــع تيــارات سياســية ،نحــن بحاجــة لهــا لمصلحــة البلــدة ،وهــذا أهــم مــن
أن تكــون البلــدة ممثلــة بشــخص فــي مجلــس النــواب” .وتشــير بعــض المرشــحات
الــى الضغوطــات المعنويــة التــي تعرضــن لهــا والتــي هدفــت الــى قولبتهــن بقوالــب
معينــة وباألفــكار الســائدة بــأن النســاء غيــر مناسـ ٍ
ـبات للعمــل السياســي ،فقالــت إحــدى
ّ
المرشــحات“ :وردتنــي العديــد مــن التعليقــات والرســائل التــي أشــعرتني بــأن لــدى النــاس
صعوبــة فــي فهــم الموقــف السياســي للمــرأة بعيـ ً
ـدا عــن شــكلها الخارجــي .فــي لحظــات
معينــة ،كنــت أشــعر أن النــاس ال يأخذوننــي علــى محمــل الجــد” .وتحدثــت مرشــحة أخــرى
ً
“بدايــة ،لــم أشــعر أن
رجــال آخريــن:
عــن الضغوطــات التــي مورســت عليهــا مــن قبــل
ٍ
الحقــا ،قمــت بفكفكــة
هنالــك ذكوريــة فــي التعاطــي معــي مــن قبــل الالئحــة ،لكــن
ً
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أتبيــن التعاطــي المختلــف مــع المــرأة كمرشــحة ،وشــكلها
بعــض الممارســات ،مــا جعلنــي ّ
ٍ
قائــا :أنــت تقوميــن
رســالة لــي
ومــدى ترتيبهــا .فقــد قــام أحــد المرشــحين بإرســال
ً
ـكل مبالـ ٍـغ فيــه ،وقــد ســقطت مــن عينــي كمناضلــة” .وأضافــت:
باالعتنــاء بمظهــرك بشـ ٍ
“حتــى عندمــا أتحــدث يقولــون عنــي “أخــت الرجــال” ،كأننــي لســت محســوبة علــى النســاء
لقــوة شــخصيتي .وقــام النــاس بإســداء النصائــح لــي حــول شــكل مالبســي وشــعري
وصوتــي الــخ .وعندمــا كنــت أنفعــل ،كانــوا يقولــون بــأن الســبب هــو الهرمونــات ،كأنــه ال
ـجيع مــن المجتمــع
حــق لــي بــأن أنفعــل” .وذكــرت بعــض المرشــحات أنهــن قوبلــن بتشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍـر فــي صناديــق االقتــراع .وال تــزال
لترشــحهن كنســاء ،إال أن ذلــك لــم يترجــم بشـ ٍ
معمقــة.
مســألة أنمــاط وتوجهــات الناخبيــن مــن منظــور جنــدري تحتــاج الــى دراسـ ٍـة أخــرى
ّ

ثالثي التهديد والتشهير والعنف
ـكل عــام ،لــم يتــم اإلبــاغ ســوى عــن عــددٍ قليـ ٍـل مــن حــوادث العنــف المباشــر ضــد
بشـ ٍ
ـداءات علــى أعضــاء حمالتهــن والمندوبيــن،
المرشــحات .فــي بعــض الحــاالت ،وقعــت اعتـ
ٌ
ٍ
حــاالت أخــرى ،تــم الضغــط علــى مندوبــي بعــض المرشــحات لالنســحاب مــن
وفــي
حمالتهــن ســواء عبــر الترهيــب أو الترغيــب ،الســيما فــي يــوم االنتخابــات .ومــع ذلــك،
فــإن التهديــد بالعنــف كان منتشـ ً
ـرا واسـ ُـتخدم كأســلوب تخويـ ٍ
ـف مــن قبــل المعارضيــن.
ووفقـ ًـا لمــا ذكرتــه المرشــحات اللواتــي قابلناهــن ،فــإن األشــكال الرئيســية للعنــف ضــد
المــرأة شــملت التهديــد والتشــهير بهــدف ثنيهــن عــن المضــي فــي ترشــحهن ،وكان لــكل
منهــن تجربتهــا مــع هــذا النــوع مــن العنــف .وشــاركت إحــدى المرشــحات تجربتهــا قائلــة:
دينيــا بحملـ ٍـة
“عندمــا قمــت بإنشــاء صفحتــي علــى فايســبوك ،قــام النــاس المتشــددون ً
دينيــا أن أترشــح”.
ـي بالشــتائم لكونــي امــرأة ومحجبــة ،بحجــة أنــه ممنــوع علــي ً
للهجــوم علـ ّ
وقالــت أخــرى“ :عندمــا وجــدوا بــأن كل الضغوطــات علــى عائلتــي لــم تنجــح فــي ثنيــي عــن
الترشــح ،لجــأوا الــى الشــائعات بأنــي ومــا ّ
أمثــل مــن الئحـ ٍـة مســتقلة ضــد خــط المقاومــة،
ً
ٍ
ووفقا لشــهادة
ـفارات أجنبية”.
وأميركيــا ،وبأننــا تابعــون لسـ
ـعوديا
ـا سـ
ً
وبأنــي أتلقــى تمويـ ً
ً
إحــدى المرشــحات ”:أثنــاء عقدنــا أحــد االجتماعــات مــع األهالــي فــي منطقة الناعمــة ،وردنا
اتصـ ٌ
ـال هاتفــي بــأن مسـ ّـلحين تابعيــن إلحــدى الجهــات السياســية ينتظروننــا عنــد مدخــل
ـورا .أي ســيدة تتعــرض لمثــل هــذه المواقــف
الناعمــة ،مــا اضطرنــا الــى إنهــاء االجتمــاع فـ ً
ً
ال تتــرك االنتخابــات فحســب ،بــل تتــرك البلــد أيضــا” .وقالــت إحــدى النســاء بأنهــا كانــت
تتجنــب أي تحـ ٍ
خوفــا مــن التهديــدات التــي كانــت تتعــرض لهــا .وأشــارت النســاء
ـا
ّ
ً
ـركات ليـ ً
ـن الدي إلــى أن التحــدي األكبــر لهــن كان التهديــد اللفظــي الــذي يهــدف
اللواتــي قابلتهـ ّ
ً
الــى ثنيهــن عــن التنافــس فــي االنتخابــات .وكان التهديــد أكثــر وضوحــا خــال فتــرة الحملــة
ـكل رئيســي ضــد المرشــحات اللواتــي
االنتخابيــة ،بعــد إعــان الترشــح ،وكان
ً
موجهــا بشـ ٍ
اعتبــرن قويـ ٍ
ُ
ـات وأعلــى صوتً ــا.
تقرير مراقبة االنتخابات النيابية لعام  2018من منظور جندري

41

الفصل الرابع :منظور المرشحات لالنتخابات

عدم استجابة المؤسسات
ـكل ملحـ ٍ
ـوظ مقارنـ ًـة بالســنوات
ارتفــع عــدد المرشــحات خــال انتخابــات عــام  2018بشـ ٍ
الماضيــة .وبالنســبة لهــؤالء النســاء ،فــإن البيئــة االنتخابيــة المؤاتيــة هــي تلــك التــي تخلــو
حدهــا األدنــى .إال أن
مــن العنــف ،والتــي تكــون فيهــا المخالفــات االنتخابيــة والفســاد فــي ّ
جميــع مــن التقينــا بهــن أجمعــن علــى أن التحــدي يكمــن فــي عــدم فعاليــة المؤسســات
الحــد مــن المخالفــات االنتخابيــة وفــي ضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين
فــي
ّ
ـددا مــن أوجــه القصــور المؤسســي ،ومنهــا عــدم
والمرشــحات .وقــد عـ ّـددت المرشــحات عـ ً
تمتــع هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات بصالحيـ ٍ
ـات ّ
تمكنهــا مــن ممارســة دورهــا بفعاليــة،
وغيــاب االرادة السياســية لتمكينهــا مــن ذلــك .وقالــت إحــدى المرشــحات“ :لــم تقــم هيئــة
اإلشــراف بعملهــا .كانــت هيئــة شــكلية .قمنــا باالتصــال بالهيئــة علــى الخــط الســاخن،
اال أن أحـ ً
ـدا لــم يجبنــا .الهيئــة لــم تكــن مســتقلة بتاتً ــا” .وأضافــت أخــرى“ :بالتأكيــد كانــت
هيئــة اإلشــراف تشــاهد كيــف كان المســؤولون المرشــحون يســتغلون مناصبهــم بــكل
االتجاهــات ،وكيــف كانــوا يســتغلون المنابــر والوظائــف والســلطة ،إال أنهــا لــم تتحــرك
لوقــف ذلــك” .وختمــت مرشــحة بالقــول“ :مــا أقصانــا عــن االنتخابــات كنســاءٍ هــو ذكوريــة
مؤسســات الدولــة ،وذكوريــة وفســاد السياســيين ،وســعي المحطــات االعالميــة الــى
المكاســب الماليــة بعيـ ًـدا عــن إنصــاف المرشــحات والمرشــحين”.
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الفصل الخامس التوصيات
حــاول هــذا التقريــر االضــاءة علــى تجــارب المرشــحات فــي انتخابــات  2018النيابيــة،
والوقــوف علــى العوامــل والتحديــات التــي أعاقــت مشــاركتهن السياســية الكاملــة ،وأوجــه
القصــور والثغــرات التــي حالــت دون وصــول أغلبهــن الــى النــدوة البرلمانيــة .يســعى هــذا
الفصــل إلــى تلخيــص التوصيــات التــي يجــب تطبيقهــا مــن أجــل تعزيــز مشــاركة المــرأة
ـتقبل.
وتمثيلهــا فــي العمليــات االنتخابيــة والسياســية مسـ
ً

على المستوى القانوني
ٍ
تتضمن
اصالحات فــي قانون االنتخاب
بدايــة ،وبشــكل ملـ ّـح ،علــى المجلــس النيابي إقرار
ّ
التدابيــر الخاصــة المؤقتــة أو مــا يعــرف بالكوتــا النســائية ،علــى أســاس المناصفــة بيــن
الرجــال والنســاء فــي اللوائــح االنتخابيــة ضمــن النظــام االنتخابــي النســبي ،ال األكثــري،
ّ
المرشــحات إلــى المجلــس النيابــي.
وذلــك لضمــان وصــول
ّ
المتعلقــة برســم تســجيل
القانونيــة
ويتوجــب علــى المجلــس النيابــي أيضـ ًـا إلغــاء المــادة
ّ
ّ
المرشــحين والــذي يبلــغ ثمانيــة مالييــن لبنانيــة .يجــب الســماح للناخبيــن بالتصويــت
فــي أماكــن ســكنهم وليــس فــي أماكــن تســجيل قيدهــم .ويجــب تطويــر قواعــد ونظــم
المعلوماتيــة فــي وزارة الداخليــة باعتمــاد اإلحصــاءات والنتائــج والمعلومــات علــى أســاس
ومكونــات المجتمــع المدنــي كافــة مــن الوصــول اليهــا.
الجنــدر ،ونشــرها بشــفافية
ّ
ويجــب كذلــك إقــرار اإلصالحــات فــي القوانيــن األخــرى التــي التزمــت بهــا الدولــة اللبنانيــة
فــي المحافــل الدوليــة (توصيــات مجلــس حقــوق االنســان) والمــواد التــي لم يتــم تطبيقها
مــن خــال االتفافيــات والمعاهــدات الدوليــة الموقــع عليهــا مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة
وذلــك بهــدف تعزيــز حقــوق المــراة وتعزيــز مشــاركتها بالشــأن العــام ،وبالتالــي تحقيــق
وتعزيــز المواطنــة الكاملــة للنســاء.

هيئة اإلشراف على االنتخابات
يجــب أن تشـ ّـكل النســاء مــا ال يقــل عــن ثلــث عديــد وكادر هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات.
بقــدر أكبــر مــن الصالحيــات لضمــان حســن ســير العمليــة
ويجــب أن تتمتــع الهيئــة
ٍ
االنتخابيــة .كمــا يجــب أن تتبنــى الهيئــة سياســات تهــدف لضمــان المشــاركة الفاعلــة
للنســاء والشــباب واألشــخاص المعوقيــن .وعلــى الهيئــة ممارســة ســلطتها فــي مراقبــة
االمتثــال الصــارم للقانــون االنتخابــي .وحيثمــا تحــدث االنتهــاكات ،يجــب أن تفــرض الهيئــة
عقوبــات علــى األفــراد والقــوى السياســية مــن أجــل كبــح ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب  .
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كمــا يجــب علــى الهيئــة التنظيــم الصــارم لتمويــل الحمــات أثنــاء االنتخابــات .وعليهــا إجــراء
حمــات توعيــة للناخبيــن حــول آليــة االنتخــاب وضمــان اســتهدافها للناخبــات مــن النســاء
مهمشــة  .
ومجموعــات أخــرى
ّ

على مستوى األحزاب
نقديــة لدورهــا فــي تعزيــز المشــاركة
السياســية القيــام بمراجعــة
يجــب علــى األحــزاب
ّ
ّ
المطلبيــة ،ال سـ ّـيما األحــزاب
السياســية للنســاء وإدراج قضايــا النســاء ضمــن أجنداتهــا
ّ
الم ّ
مثلــة فــي البرلمــان لناحيــة تفعيــل دورهــا فــي تقديــم مقترحـ ٍ
ـات لتعديــل القوانيــن التي
ُ
تميــز ضــد النســاء ،واســتحداث قوانيــن تمســهم فــي المــدى المنظــور فــي تحقيــق وتعزيز
المواطنــة الكاملــة للنســاء .كمــا يجــب علــى األحــزاب وضــع تدابيــر عمــل إيجابيــة تــؤدي
إلــى زيــادة ترشــح النســاء فــي االنتخابــات .ويمكــن أن تتضمــن التدابيــر ترشــيح النســاء
لمواقــع القــرار داخــل األحــزاب ،ووضــع الكوتــا النســائية لضمــان ترشــح الحــد األدنــى مــن
النســاء ،واعتمــاد اســتراتيجيات تقدميــة أخــرى .وستســمح إجــراءات كهــذه بتطبيــع صــورة
النســاء فــي السياســة وتبديــد الصــورة النمطيــة التــي تحصــر المجــال السياســي بالرجــال.

على المستوى االعالمي
ّ
مســتقلة تتعــاون وهيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات فــي
اعالميــة
يجــب انشــاء هيئــة
ّ
تنظيــم االعــام واالعــان ليــس فقــط فــي خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة .وعلــى
السياســية.
االعالميــة والبرامــج
حي ٍــز أكبــر للمرشــحات فــي المقابــات
ّ
ّ
االعــام إعطــاء ّ
وال بــد مــن العمــل الجــاد لتنظيــم القطــاع اإلعالمــي ال ســيما فــي مــا يتعلــق بتعاطيــه
مــع الشــأن االنتخابــي لجهــة تســاوي فــرص الظهــور بيــن المرشــحين والمرشــحات ،كمــا
لجهــة بتنظيــم اإلعــام واإلعــان االنتخابييــن عبــر إرســاء مراقبــة تطبيــق الحيــاد االعالمــي.
وتوصــي الدي بــأن تبــذل وســائل اإلعــام الجهــود مــن أجــل تســليط الضــوء علــى قضايــا
العدالــة الجندريــة التــي تطلــع الجمهــور علــى وضــع النســاء فــي لبنــان ،وحقوقهــن،
والتحديــات التــي تواجههــن ،وإنجازاتهــن؛ وضمــان أن تكــون التقاريــر االعالميــة متوازنــة
بيــن الرجــال والنســاء مــن خــال تصويــر كيفيــة تأثــر النســاء بالقضايــا والسياســات الحاليــة.
ـكل عــام ،يجــب أن تتوفــر تغطيــة أكبــر للنســاء بعيـ ً
ـدا عــن الصــور النمطيــة الســلبية.
وبشـ ٍ
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الفصل الخامس :التوصيات

على المستوى االستراتيجي
ٍ
سياســات
تشــجع الدي الحكومــة والبرلمــان علــى تجــاوز تدابيــر الحــد األدنــى وتبنــي
ٍ
واســتراتيجيات لتعزيــز مشــاركة النســاء السياســية .كمــا توصــي بإزالــة العقبــات التــي
حضــورا وازنً ــا فــي الفضــاء العــام مــن أجــل  تحقيــق المســاواة
تواجــه تحقيــق النســاء
ً
ٍ
والمواطنــة الكاملــة للنســاء؛ ومــا يعنيــه ذلــك مــن إصالحــات أساســية علــى المســتوى
يكن
االجتماعــي والقانونــي واالقتصــادي والسياســي .فــا يمكــن التوقــع مــن النســاء بــأن ّ
حاضـ ٍ
ـم فــي المجــال العــام مــن دون إقــرار إصالحــات بنيويــة تمكنهــن مــن التمتــع
ـرات بزخـ ٍ
إصــاح قانونــي علــى مســتوى قوانيــن األحــوال
بمواطنتهــن الكاملــة .لــذا ،ال بــد مــن
ٍ
ـخصية ،وقانــون الجنســية ،وقانــون العقوبــات وغيرهــا مــن القوانيــن التــي تتعامــل
الشـ
ّ
مــع العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي .فاإلصالحــات فــي القوانيــن التــي
تحكــم شــؤون النســاء فــي مســائل الــزواج والطــاق واإلرث وحضانــة األبنــاء والجنســية
ـور ايجابــي فــي ظــروف النســاء
وتجريــم االغتصــاب والتحــرش الجنســي ،ســتؤدي إلــى تطـ ٍ
ـات اقتصاديـ ٍـة داعمــةٍ
ـتويات عــدة .باإلضافــة الــى ذلــك ،يجــب اعتمــاد سياسـ ٍ
ٍ
علــى مسـ
للنســاء ســواء علــى مســتوى العمــل أو علــى مســتوى ظروفــه .ومما ال شــك فيــه أن إنهاء
هيمنــة وحكــم المنظومــة الطائفيــة البطريركيــة فــي المجتمــع هــو إحــدى أكثــر القضايــا
أولويـ ًـة وضــرورةً لجهــة تحقيــق العدالــة الجندريــة والمواطنــة الكاملــة للنســاء فــي لبنــان.
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أسئلة المقابالت مع المرشحات
 )1هل سبق لك االنخراط في العمل السياسي أو النقابي أو التنظيمي من أي نوع؟
    أم كانت هذه أول تجربة ترشح لك؟
 )2ما هي العوامل التي شجعتك على الترشح في انتخابات  2018سواء على
    المستوى العام أو الخاص؟
نوع من الضغوطات لثنيك عن الترشح من قبل العائلة أو
 )3هل واجهت أي ٍ
    المجتمع أو أي طرف آخر؟
 )4هل شعرت بأن حزبك أو الئحتك تمنحك الدعم الذي تستحقينه؟ ما هو نوع
    الدعم هذا؟
تمكنهن من االنضمام الى لوائح وفق ما ينص
 )5انسحبت العديد من النساء لعدم
ّ
ٍ
صعوبات في االنضمام الى الئحة انتخابية؟ لماذا؟
    عليه القانون ،فهل واجهت
تقيمين تجربتك مع تشكيل الالئحة؟ هل كانت صعبة؟ وما هي
    وكيف ّ
    أبرز التحديات على هذا الصعيد؟
 )6ما هو انطباعك حول قانون االنتخابات النسبي مع الصوت التفضيلي؟ هل
حجم تمثيل النساء؟
    ساعد أم ّ
 )7ما هو انطباعك حول دور هيئة اإلشراف على االنتخابات؟
ٍ
ضغوطات أثناء الحملة االنتخابية؟ وما هي أشكال هذه
 )8هل واجهت أي
    الضغوطات؟
شكل من أشكال العنف خالل الحملة؟ (عنف جسدي ،عنف     
 )9هل واجهت أي
ٍ
    معنوي ،تشويه السمعة ،عنف جنسي)؟ كيف تم التعاطي معه؟
 )10ما هي أهم التحديات التي واجهتها أثناء قيامك بحملتك على صعيد الدعاية،
      الحشد ،اإلنفاق /الخ؟
 )11من هم المسؤولون عن حملتك االنتخابية وهل تمت مراعاة إدماج النساء عند  
      اختيار افراد الحملة؟
نوع من التهميش؟
 )12ما كان دورك في الالئحة االنتخابية؟ هل شعرت بأي ٍ
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 )13ما هي أهم القضايا التي تناولتها في حملتك؟ وما األولوية التي أعطاها برنامج
      الالئحة لقضايا حقوق النساء؟
ٍ
ٍ
ً
مساحة
اعالمية عادلة؟ وهل أعطى االعالم
بتغطية
 )14هل تعتبرين أنك حظيت
ً
      متساوية لجميع المرشحين؟
 )15إن كنت من الناجحات في االنتخابات :ما هي العوامل التي تعتبرين أنها كانت
      حاسمة في نجاحك؟ (وجود الدعم الحزبي-الدعم المادي -الخبرة السابقة بالعمل
      السياسي -االعالم -الترشح مع حزب قوي)...
ٍ
ٍ
ضرورية في النظام االنتخابي أو في العملية
لتعديالت
 )16ما هي مقترحاتك
بشكل أكبر؟
      االنتخابية لكي تتمثل النساء
ٍ
بشكل عام؟
تقيمين هذه التجربة
 )17كيف ّ
ٍ
ٍ
ٍ
توصيات ختامية؟
تعليقات أو
 )18هل من
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كتاب الى هيئة اإلشراف على االنتخابات
بيروت في  18نيسان 2018
جانب رئيس هيئة اإلشراف على االنتخابات سعادة القاضي نديم عبد الملك المحترم،
تحية وبعد،

الموضــوع :استفســار عــن بعــض األمــور مــن أجــل التقريــر الخــاص بمراقبــة
االنتخابــات مــن منظــور جنــدري
تتقــدم الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات مــن ســعادتكم بطلــب االجابــة
علــى بعــض االستفســارات عــن المواضيــع الــواردة ادنــاه ،وفقـ َـا للمــادة  20مــن القانــون
االنتخابــي التــي تعطــي الحــق لهيئــات المجتمــع المدنــي بمواكبــة مجريــات االنتخابــات،
ً
ً
ربطــا.
وعطفــا علــى موافقتكــم علــى طلــب الجمعيــة بتاريــخ  9شــباط  2019المرفــق
بناء عليه ،ترغب الجمعية بمناقشة المواضيع التالية مع هيئتكم الموقرة:
• ما هو عدد العنصر النسائي في المكتب التنفيذي للهيئة؟

ّ
بالموظفات في المكتب التنفيذي؟
• ما هي المهام المنوطة

• هــل بــادرت الهيئــة الــى حملــة تثقيفيــة مخصصة للناخبات اللبنانيات لتشــجيعهن على
   االنتخاب أو لتثقيفهن حول العملية االنتخابية؟
ّ
مرشحات؟
• هل رصدت الهيئة أي ممارسات عنفية سواء لفظية أو جسدية ضد

• هــل تواكــب الهيئــة الخطــاب االعالمــي حــول المرشــحات؟ وهــل قمتــم بــأي توجيهــات
    لالعالم في ما يخص ضمان حظوظ التغطية المتساوية للمرشحين والمرشحات ،وحول
   اعتماد خطاب ال يميز ضد المرشحات على اساس نوعهن االجتماعي؟

نتطلــع للحصــول أجوبــة عــن األســئلة أعــاه وتمتيــن عالقــة التعــاون فيمــا بيننــا بمــا يخــدم
نزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة كمــا المســاواة كأســاس لــكل عمليــة ديمقراطيــة
ســليمة.
تفضلوا بقبول االحترام،
األمينة العامة
نصار
يارا ّ
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كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات
بيروت في  6حزيران 2018
جانب وزارة الداخلية والبلديات،
طيبة وبعد،
تحية ّ

الموضوع :استيفاء معلومات عن المشاركة النسائية في االنتخابات
لمــا كان قــد صــدر قانــون انتخابــي جديــد يحمــل الرقــم  2017\44ونشــر فــي الجريــدة
الرســمية فــي عددهــا  27بتاريــخ  ،17/06/2017ويعطــي الحــق القانونــي للجمعيــات
المختصــة بمراقبــة االنتخابــات النيابيــة لعــام .2018
ولمــا قامــت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات بمراقبــة جميــع مراحــل
االنتخابيــة مــن منظــور جنــدري.
العمليــة
ّ
ّ
تتقــدم الجمعيــة مــن وزارتكــم الكريمــة بطلــب تزويدهــا باألمــور التاليــة وذلــك ألغــراض
ّ
بحثيــة بحتــة:
• عدد الناخبات مقارنة بعدد الناخبين في كل دائرة انتخابية.
• عــدد موظفــات هيئــة القلــم (رئيســة/كاتبة) مقارنــة بالموظفيــن الذكــور فــي كل دائــرة
انتخابية.

تفضلوا بقبول فائق االحترام،
كبول
عمر ّ
المدير التنفيذي
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المراكز التي تم استطالع آراء الناخبات فيها
الدائرة الصغرى

المراكز

بيروت األولى

مدرسة متوسطة األشرفية الرسمية المختلطة في رميل

بيروت الثانية

مدرسة الحكمة القنطاري

جبيل

دار الوقف في كفون
بهو الكنيسة في يانوح

كسروان

دار البلدية في جعيتا
المدرسة األسقفية األولى كفرياسين في أدما والدفنة

المتن

مدرسة سن الفيل األولى الرسمية
مدرسة مسروبيان في برج حمود

بعبدا

الجامعة األميركية للثقافة والتعليم في سبنيه

الضاحية

ثانوية حارة حريك

عاليه

رشميا
المدرسة الرسمية في
ّ

الشوف

المدرسة الرسمية في الباروك
الجية
المدرسة الرسمية في ّ
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البترون

المدرسة الرسمية في دوما

بشري

مركز الخدمات االنمائية الشاملة في الديمان

الكورة

المدرسة الرسمية في كفريا

زغرتا

المدرسة الرسمية في ارده

طرابلس

مدرسة ابن سينا الرسمية في القبة

لمنية-الضنية

مدرسة بحنين الرسمية في بحنين
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الدائرة الصغرى

المراكز

عكار

المدرسة الرسمية للبنات في رحبة
المدرسة الرسمية في تكريت

زحلة

معهد حزرتا الفني في حزرتا

البقاع الغربي -راشيا
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