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موجز تنفيذي

شهدت االنتخابات البرلمانية في لبنان في عام 2018 تزايدًا كبيرًا في عدد النساء المرشحات لمجلس النواب، 
من 12 في عام 2009 إلى 113 )أي بزيادة نسبتها 941 في المائة(، فمّثلت النساء 11 في المائة من مجموع 
الدورة  لهذه  المرشحات  النساء  كانت  عام،  وبشكل   .2018 عام  انتخابات  لخوض  تسجلوا  الذين  المرشحين 
اللبناني  المركز  أجراها  دراسة  من  تبّين  كما  الرجال1.  من  نظرائهن  من  تعليمًا  وأفضل  أصغر سنًا  االنتخابية 
للدراسات السياسية في عام 2019 أن معظم النساء اللواتي ترشحن إما لم ينتمين إلى أحزاب سياسية أصاًل 

أو ترشحن ضمن الئحة تحالف “كلنا وطني” الذي يمّثل المجتمع المدني. 

وعلى مدى الفترة بين أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، 
في   87 مع  مقابالت  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  أجرت 
البرلمانية  لالنتخابات  ترشحن  اللواتي  النساء  من  المائة 
سجلن  امرأة   113 أصل  فمن  86؛  أصل  من  امرأة   75(
قوائم  في   86 أسماء  أدرجت  للترشح،  أسمائهن 
قصصهن  إلى  بإيجاز  التقرير  هذا  ويتطرق  المرشحين(. 

كان متوسط عمر المرشحين الذكور 57 سنة، بينما بلغ متوسط عمر   1
المرشحات  نسبة  أن  ن  تبيَّ وكذلك،  سنة.   49.3 اإلناث  المرشحات 
وقت  الدكتوراه(   أو  )الماجستير  عليا  شهادات  يحملن  كّن  اللواتي 
الذكور.  من  نظرائهن  لدى  النسبة  من  بكثير  أكبر  كانت  االنتخابات 
 Attalah, A, & Zoughaib, A, Lebanon’s Parliamentary
 Election of 2018: Seats, Coalitions, and Candidate Profiles.

.)2019(. Policy Paper. LCPS

أجريت  اللواتي  النساء  بين  ومن  كمرشحات.  وتجاربهن 
خبرة  منهن  المائة  في   68 لدى  كان  مقابالت،  معهن 
للترشح من  السياسة، وحظي نصفهن بدعم  سابقة في 
الممتدة  األسر  وكانت  الممتدة.  وأسرهن  أسرهن 
قوائم  ضمن  ترشحن  إذا  تدعمهن  ألن  أرجح  للمرشحات 
نحو مستقل  على  ترشحن  إن  وليس  السياسية،  األحزاب 
من  المائة  في   89 نسبته  ما  وأفاد  األحزاب.  تلك  عن 
أولويتهن  بأن  أجريت معهن مقابالت  اللواتي  المرشحات 
إجراء  كانت  االنتخابات،  في  نجاحهن  حال  في  األولى، 
إصالحات تتعلق بحقوق المرأة، تليها على سلم األولويات 

حقوق الشباب، وقضايا الفساد. 
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من  المالية هي  والحواجز  القيود  أن  الدراسة  من  ويتبّين 
ما  إذا  المرشحات، ال سيما  واجهتها  التي  التحديات  أهم 
اعتبر هذا الجانب بالمقارنة مع الوضع المالي للمرشحين 
»بالخجل« من جمع  بأنهن شعرن  النساء  وأفادت  الذكور. 
األموال، وتذرعن بأنهن اعتبرن ذلك »غير أخالقي«، خاصة 
المتوسط،  وفي  ضئيلة.  نجاحهن  فرص  بأن  اعتقدن  إذا 
بأنهن  مقابالت  معهن  أجريت  اللواتي  المرشحات  أفادت 
الحملة  20,000 و3,000 دوالر على مدى  أنفقن ما بين 

االنتخابية بأكملها. 

وأثناء الحمالت االنتخابية، كان لدى المرشحات فرص أقل 
للوصول إلى وسائل اإلعالم مقارنة بنظرائهن من الرجال، 
الدورة  وطوال  الناخبين.  أمام  ظهورهن  من  حدَّ  مما 
االنتخابية، لم تحصل المرشحات إال على ما نسبته 5 في 
تزد  ولم  المتاحة،  الصحفية  التغطية  إجمالي  من  المائة 
فترة  خالل  اللبنانية  التلفزيونية  التغطية  من  حصتهن 
يزيد  وما  المائة2.  في   15.8 على  االنتخابية  الحمالت 
الصورة تعقيدًا هو أن 44 في المائة من المرشحات أفدن 
من  االجتماعي  النوع  أساس  على  لتمييز  تعرضن  بأنهن 
قبل وسائل اإلعالم، وذلك في ما يتصل بأنواع األسئلة 
ومن  ْين.  تلقَّ التي  التغطية  وطبيعة  عليهن،  التي طرحت 
ما  أفاد  مقابالت،  معهن  أجريت  اللواتي  المرشحات  بين 
من  كبيرة  لضغوط  تعرضن  بأنهن  المائة  في   50 نسبته 
قبل وسائل اإلعالم من حيث الصورة العامة، إذ مورست 
من  أقل،  أو  أكبر،  قدر  وضع  أجل  من  ضغوط  عليهن 
أجريت  المائة ممن  الـ50 في  إلى  بالنسبة  وأما  المكياج. 

 Jocelyn Nader & Tony Mikhael. )2018(. Women in  2
 Lebanon’s 2018 Legislative Elections: Monitoring the
 Media During the Electoral Campaign from a Gender
http://www.maharatfounda� :متاح على الموقع .Perspective
t i o n . o r g / m e d i a / 1 4 6 0 /
االطالع  جرى   .maharat�study�elections�2018_finale_en.pdf

عليه في شباط/فبراير 2020.

على  لتمييز  يتعرضن  لم  بأنهن  وأفدن  مقابالت  معهن 
أساس النوع االجتماعي، كانت أعمار 71 في المائة منهن 
في   93.3( العظمى  والغالبية  عامًا.  الخمسين  تتجاوز 
ألنهن  لالنتقاد  تعرضن  اللواتي  المرشحات  من  المائة( 
»جميالت  ألنهن  أو  يجب«  مما  أكثر  مظهرهن  »يراعين 

ومثيرات« هن دون سن الخمسين. 

وأفادت نسبة 78 في المائة ممن أجريت معهن مقابالت 
فترة  خالل  العنف  أشكال  من  لشكل  ضحايا  كنَّ  بأنهن 
االنتخابات. وأبرز وسيلة ألشكال العنف هذه كانت وسائط 
التواصل االجتماعي، فتعرضت 45 مرشحة إلساءات عبر 
اإلنترنت، واتخذ معظمها طابع التمييز على أساس النوع 
تعليقات مرفوضة،  المرشحات  فتلقت هذه  االجتماعي. 
أطفالك«،  بتربية  و»قومي  الالئحة«،  جميلة  »أنت  مثل 
و»اذهبي واطبخي«، و»احصلي على بعض الخبرة«، و»في 
زوجًا«،  تجدي  أن  و»أتمنى  النساء«،  تحكم  ال  منطقتنا 
من  بداًل  لبنان  جمال  ملكة  مسابقة  في  و»ترشحي 
لتهديدات  مرشحة   14 وتعرضت  النيابية«.  االنتخابات 
َهت إليهن شخصيًا و/أو إلى أطفالهن، وأبلغت  مباشرة ُوجِّ
هذه المرشحات عن تهديدات مثل »نعرف أين أطفالك – 

اعرفي حدودك«.

المرشحات  المائة من  91 في  أكد  الرغم من ذلك  وعلى 
اللواتي أجريت معهن مقابالت )وقد أجريت تلك المقابالت 
قبل االنتفاضة الشعبية في لبنان في تشرين األول/أكتوبر 
2019( بأنهن يزمعن خوض االنتخابات المقبلة. وأشارت 
معظم المرشحات )76 في المائة( إلى أنهن سيبدأن في 
االنتخابات  من  سنتين  قبل  االنتخابية  حمالتهن  تنظيم 
على األقل، وذلك لبناء الثقة والعالقات مع الناخبين. كما 
وميزانيات  خططًا  سيحددن  بأنهن  المرشحات  أكدت 
واضحة خالل حمالتهن في االنتخابات المقبلة، مع إيالء 
مزيد من االهتمام لتعبئة الموارد وجمع األموال. وأخيرًا، 
أفاد نحو نصف المرشحات اللواتي أجريت معهن مقابالت 
بأنهن يعتقدن أن ترشحهن تضّرر من جراء القانون االنتخابي 

الذي اعتمد حديثًا، ولذلك َدَعين إلى إصالحه. 

http://www.maharatfoundation.org/media/1460/maharat-study-elections-2018_finale_en.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1460/maharat-study-elections-2018_finale_en.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1460/maharat-study-elections-2018_finale_en.pdf
http://www.maharatfoundation.org/media/1460/maharat-study-elections-2018_finale_en.pdf
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مشاركة  تدني  في  تسهم  التي  الرئيسية  العوامل 
لهيكلية  نتيجة  هي  اللبنانية  السياسة  في  المرأة 
وتشتمل  االجتماعي.  النوع  مع  بالعالقة  المجتمع 
وعلى  الذكوري،  الزعماء  نظام  على  الهيكلية  هذا 
دعائم للقرابة في المجتمع تحصر النسب في األب، 
عالوة على نظام الحكم الطائفي، ونفوذ المؤسسات 

الدينية،  وإرث االستعمار الفرنسي3.

مقدمة
والترشح  التصويت  حق  على  لبنان  في  المرأة  حصلت 
تمثيل  استغرق  ذلك  ومع   ،1953 عام  في  لالنتخابات 
فلم  عامًا،   40 حوالي  البرلمان  في  كبيرة  بأعداد  المرأة 
نساء في  انتخبت ثالث   ،1992 عام  إال في  ذلك  يتحقق 
البرلمان: واحدة من الشمال وواحدة من الجنوب وواحدة 
من جبل لبنان. وخالل االنتخابات النيابية الخمسة التالية، 
تراوح عدد النساء المنتخبات في البرلمان بين ثالث وست 
نائبات انتخبن في عام 2018، وهو حتى اآلن العدد األكبر 

الذي شهده لبنان. 

الحياة  في  النشاط  من  طويل  تاريخ  لبنان  في  وللنساء 
االجتماعية والعامة، حتى أثناء حربه األهلية. ولطالما أدت 
النساء دورًا هامًا في العديد من المنظمات غير الحكومية 
واالجتماعية في البلد. ورغم أن القوانين الرسمية ال تعوق 
الثقافة  تمثل  السياسية،  الحياة  في  المرأة  مشاركة 
مزمنًا  حاجزًا  الرسمية  غير  االجتماعية  والقواعد  والمعايير 
قدم  على  البرلمان  في  وانتخابهن  النساء  ترشح  أمام 
تقف في طريق  عدة  عقبات  وثمة  الرجال.  مع  المساواة 
الذكوري  كالنظام  السياسية،  الحياة  في  النساء  مشاركة 

والتقاليد والمعتقدات الدينية.3

كانت االنتخابات النيابية في عام 2018 هي المرة األولى 
التي يتمكن فيها اللبنانيون من التصويت لمجلس نواٍب 
أكثر  بين  من  اعتبرت  ولذلك   ،2009 عام  منذ  جديد 
أبلغت عن عدد  المراقبة  لجان  أن  إال  االنتخابات تشويقًا. 
من القضايا أثناء االنتخابات، مثل انتهاكات لسرية االقتراع 
وللصمت االنتخابي، وحصول حاالت من العنف في مراكز 

االقتراع، وضغوط متواصلة على الناخبين4.  

 Catherine Batruni & Marcus Hallinan. )2018(. Politics,  3
 Progress, and Parliament in 2018: Can Lebanese Women

.Make Headway? Lebanon Support. P.1
 Lebanese Association for Democratic Elections,  4
 Observation Mission of 2018 Parliamentary Elections.

.)2018(. Preliminary Report Summary

كمرشحات،  امرأة   113 تسجيل  كان  أخرى،  ناحية  ومن 
وهي  النهائية،  الترشيح  قوائم  إلى  منهن   86 ووصول 
أعداد غير مسبوقة، باعثًا على األمل بشأن تقدم دور المرأة 
في الحياة السياسية اللبنانية. وبخالف االنتخابات النيابية 
لت  في عام 2009، حيث لم تسجل سوى 12 مرشحة، مثَّ
النساء في عام 2018 ما نسبته 11 في المائة من مجموع 
وشهدت  االنتخابات5.  لخوض  سجلوا  الذين  المرشحين 
الدائرة الثانية في بيروت أعلى مستوى من ترشيح النساء، 
مقابل امرأة واحدة فقط وصلت إلى لوائح المرشحين في 
البقاع الغربي - راشيا6.  أسفرت انتخابات عام 2018 عن 
مجلس  في  عضوًا   128 أصل  من  نساء  ست  انتخاب 
في  عضوات  كّن  فقط  نساء  أربع  مقابل  وذلك  النواب، 
النائبات  تزايد عدد  المنتهية واليته. ورغم  النواب  مجلس 
، إال أن ست نساء من مجموع  في لبنان من أربع إلى ستٍّ
128 نائبًا ُيبقي لبنان في المرتبة 149 من أصل 152 بلدًا 
المنتدى  وضعه  الذي  الجنسين  بين  الفجوة  مؤشر  على 
ووفق  السياسي.  التمكين  لقياس  العالمي  االقتصادي 
الشرق  في  بلدين  على  إال  لبنان  يتفوق  ال  المؤشر،  هذا 
األوسط، وهما اليمن وعمان7. ينبع هذا البطء الشديد في 
مسار التقدم في المشاركة السياسية، وبدرجة كبيرة، من 
سلوكيات  ومن  الجنسين،  حول  متأصلة  نمطية  قوالب 

ذكورية ترى أن النساء أقل درجة من الرجال. 

للمرأة ومنظمة  المتحدة  األمم  أجرتها هيئة  أبحاثًا  أن  إال 
بروموندو في عام 2018 تبعث على بعض التفاؤل بهياكل 
مبين  هو  فكما  لبنان.  في  أفضل  تمثياًل  تتيح  للحوكمة 
ن هذه األبحاث أن هناك قبول اجتماعي واسع  الحقًا، تبيِّ
لفكرة تولي النساء للمناصب القيادية، بما في ذلك في 
مجلس النواب اللبناني8. فوافق ما نسبته 75.3 في المائة 
على  لبنان  في  النساء  من  المائة  في  و88.3  الرجال  من 
ضرورة تولي مزيد من النساء لمناصب السلطة، كما أيد 
87.9 في المائة من النساء، و80.1 في المائة من الرجال.

تسجل 976 مرشحًا لخوض انتخابات عام 2018، ووصل597 منهم   5
 Attalah, A, & Zoughaib, A, Lebanon’s الترشيح.  لوائح  إلى 
 Parliamentary Election of 2018: Seats, Coalitions, and

.LCPS .وثيقة سياسة .)Candidate Profiles. )2019
المرجع نفسه، الصفحة 19.  6

 World Economic Forum, Gender Equality Gap Report.  7
2020. https://www.weforum.org/reports/

gender�gap�2020�report�100�years�pay�equality
 Promondo & UN Women, Understanding Masculinities:  8
 International Men and Gender Equality Survey IMAGES( –
Lebanon. 2018. https://imagesmena.org/wp�content/
uploads/sites/5/2017/12/IMAGES_Leb_Report_Final_

Web_Dec13.pdf
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التفاعل مع مشاركة النساء في مناصب القيادة، وفي وظائف محددة، وفي السياسة

النساء في  بمشاركة  المتعلقة  المختارة  العبارات  مع  اتفقوا فحسب  أو  بقوة  اتفقوا  الذين  المجيبين  نسبة 
مناصب القيادة، وفي وظائف محددة، وفي السياسة، الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة 

بين الجنسين، لبنان، 2016 

النساء الرجال

88.3 75.3 ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من النساء في مناصب السلطة السياسية 

22.8 44.6 النساء عاطفيات إلى درجة ال تسمح لهن  بالقيادة

21.5 41.0
النساء اللواتي ينخرطن في السياسة أو  يشغلن مناصب في القيادة السياسية 

ال يمكنهن أن يكّن زوجات أو أمهات جيدات

15.5 30.5 على النساء أن يتركن السياسة للرجال

91.9 77.2
المرأة التي لديها المؤهالت يمكنها أن تؤدي عماًل ما بدرجة اإلتقان نفسها كما 

الرجل

أقوى دعم من الرجال/النساء للنساء في الحياة العامة

نسبة الرجال والنساء الذين اتفقوا أو اتفقوا بقوة مع العبارات التي تدعم دور النساء في الحياة العامة 

أفريقيا،  الشرق األوسط وشمال  الجنسين، في  بين  الرجال والمساواة  الدولية بشأن  الدراسة االستقصائية 
لبنان 2016 
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ِء مناصب  بيد أن دعم دور النساء في الحياة العامة ظل محدودًا، وال سيما من قبل الرجال. فلم يتلقين الدعم الكافي لتبوُّ
القوات  وفي  الدينية،  السلطات  في  العليا  المناصب  فظّلت  والسلطة،  النفوذ  إلى  للوصول  وال  األقدمية،  تحددها 

المسلحة، ورئاسة الدولة، بل وحتى في قيادة األحزاب السياسية بأيدي الرجال.

أضعف دعم من الرجال/النساء للنساء في الحياة العامة

نسبة الرجال والنساء الذين اتفقوا أو اتفقوا بقوة مع العبارات التي تدعم دور النساء في الحياة العامة 

أفريقيا،  الشرق األوسط وشمال  الجنسين، في  بين  الرجال والمساواة  الدولية بشأن  الدراسة االستقصائية 
لبنان 2016

والحال أن الحواجز المديدة التي تحول دون قبول حقوق النساء في المشاركة في المناصب القيادية والتنافس 
عليها في لبنان تضرب بجذورها في ثقافة تحددها هيمنة الذكور على النساء، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ من العسكرة 

واالضطرابات.
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سياق الدراسة

عام  انتخابات  بعد  أجريت  دراسة  على  التقرير  هذا  يرتكز 
المرشحات  تجارب  التقاط  هو  منها  الهدف  وكان   2018
وأفكارهن وحوافزهن والتحديات التي واجهنها من وجهات 
مرشحة.  كل  قصة  اكتشاف  وكذلك  الخاصة،  نظرهن 
وجمعت الدراسة بيانات كمية ونوعية قدمتها 75 مرشحة، 
تشمل جميع الدوائر )البالغ عددها 15( واألحزاب السياسية 
السياسية و67 مرشحة  )8 مرشحات أعضاء في األحزاب 

مستقلة(.

بين تخصصات متعددة،  نهٌج يجمع  الدراسة  واعُتِمَد في 
واالجتماعية  القانونية  العوامل  في  البحث  إلى  ويستند 
تجارب  في  تؤثر  التي  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية 
كل  قصة  يتناول  شامل  منظور  من  وذلك  المرشحات، 

مرشحة من جوانب مختلفة. 

وأجريت مقابالت مع المرشحات حول ما يلي:

خلفيتهن الشخصية والسياسية، . 1

تصوراتهن وتجاربهن في ما يتصل بما قد تعرضن له . 2
من مضايقة أو ترهيب أو عنف؛ 

الدعم من أسرهن، . 3

وضعهن المالي وإدارتهن لحمالتهن، . 4

تجاربهن مع وسائل اإلعالم وما يرين أنهن تعرضن له . 5
من ضغوط من حيث الصورة العامة. 

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المرشحات اللواتي تسجلن أو 
والعقبات  للتحديات  مدركات  كن  االنتخابات  في  ترشحن 
التي تنتظرهن، ورغم ذلك اتخذن وبشجاعة قرار االنخراط 
في الحياة السياسية. واكتشفت المرشحات كذلك تحديات 
تلك  إلى  تطرقن  وقد  االنتخابية،  رحالتهن  خالل  جديدة 
في  المشاركات  وأشارت  المقابالت.  خالل  التحديات 
الدراسة، في معظم األحيان، إلى أنهن سيواصلن عملهن 
السياسي، ويزمع معظمهن خوض االنتخابات النيابية في 

عام 2022.

االنتخابات  قبل  المرشحات  تجارب  التقرير  هذا  يتناول 
المرشحات  خلفيات  عن  عامة  لمحة  ويقدم  وبعدها. 
ذلك  في  بما  بالترشح،  قرارهن  في  وينظر  وأولوياتهن، 
التوقيت، وأولوياتهن السياسية وبرامجهن االنتخابية. كما 
االنتخابية،  الحمالت  وإدارة  المالية  التحديات  يناقش 
والضغوط اإلعالمية وال سيما من حيث الصورة العامة، 
وتجارب العنف ضد النساء في السياسة التي أبلغت عنها 
القسم األخير  2018. ويعرض  المرشحات النتخابات عام 
الدروس المستفادة ويحدد طرائق محتملة للمضي قدمًا 

من حيث دعم المرشحات في االنتخابات المقبلة. 
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لطالما حلمت بأن أجعل لبنان مكانًا أفضل، ورأيت 
وقد  الحلم.  هذا  لتحقيق  أداة  النواب  مجلس  في 
ترددت في القبول في البداية. لكن، وبعد أن حققت، 
بقدرات محدودة، إنجازات عدة في عملي االجتماعي، 
من  مزيد  على  الحصول  من  سأتمكن  بأني  جزمت 
فرصة  لي  أتيحت  إذا  أكبر  تغييرات  إلجراء  الموارد 

الوصول إلى مجلس النواب. 

خلفيات المرشحات

بحثت الدراسة في خبرات المرشحات السابقة في العمل 
المختلفة  التجارب  المجال السياسي، من أجل تقييم  في 
دراسة  من  تبّين  كما  الخلفيات.  مختلف  من  للمرشحات 
أجراها المركز اللبناني للدراسات السياسية في عام 2019 
، بصورة عامة، أصغر سنًا وأفضل  أن المرشحات النساء كنَّ
عمر  متوسط  فكان  الرجال.  من  نظرائهن  من  تعليمًا 
عمر  متوسط  بلغ  بينما  سنة،   57 الذكور  المرشحين 
نسبة  أن  ن  تبيَّ وكذلك،  سنة.   49.3 اإلناث  المرشحات 
المرشحات اللواتي كّن يحملن شهادات عليا )الماجستير أو 
الدكتوراه( عند االنتخابات كانت أكبر بكثير من النسبة لدى 
نظرائهن من الذكور9. وفي هذه الدراسة تكرر ذكُر مسألة 
فغالبية  كبيرة،  خبرات  من  اإلناث  المرشحات  تجلبه  ما 
المرشحات اللواتي أجريت معهن المقابالت )51 من أصل 
75، أي حوالي 68 في المائة(، كنَّ قد شاركن في المجال 
لعام  البرلمانية  االنتخابات  في  المشاركة  قبل  السياسي 

 :2018

30 )40 في المائة( عملن في المجال السياسي لمدة  -
10 سنوات أو أكثر، 

السياسي  - المجال  في  عملن  المائة(  في   17.4(  13
لمدة تتراوح من 5 إلى 8 سنوات، 

السياسي  - المجال  في  عملن  المائة(  في   10.6(  8
لمدة تتراوح من سنتين إلى ثالث سنوات، 

في  - العمل  في  سابقة  خبرة  أي  لديهن  تكن  لم   24
المجال السياسي. إال أن 22 من تلك المرشحات الـ 
24 )أي ما نسبته 29.3 في المائة من المجموع( كن 
داخل  والثقافي،  االجتماعي  المجالين  في  ناشطات 

لبنان أو خارجه.

وأما عدد المرشحات اللواتي لم تكن لديهن أي خبرة  -
أو  السياسية  المجاالت  في  العمل  في  سابقة 
من  المرشحتين  يتجاوز  فلم  الثقافية  أو  االجتماعية 

أصل 75، أي ما نسبته 2.6 في المائة فقط. 

حافز  كان  سابقة،  سياسية  خبرة  أي  بدون  وحتى  ولكن، 

 Attalah, A, & Zoughaib, A, Lebanon’s Parliamentary  9
 Election of 2018: Seats, Coalitions, and Candidate Profiles.

.LCPS .2019((. وثيقة سياسة

السياسية قبل االنتخابات األحزاب  قوائم  إلى  انضممن  اللواتي  النساء 
القدرة  لديهن  بأن  إيمانهن  هو  االنتخابات  في  للمشاركة 
أفادت إحدى  العمل كمشّرعات. وكما  التغيير وعلى  على 

المرشحات: 

وقد وجدت النساء ذوات الخلفيات في العمل في المجال 
بعث  حافزًا  خبراتهن  في  المدني  والمجتمع  األكاديمي 
فيهن اإليمان بقدراتهن على االنتقال بالخطط األكاديمية 
إلى طور التنفيذ عبر العمل البرلماني. وقد أوضحن بأنهن 
لحياتهن  طبيعية  ذروة  النيابية  للمقاعد  الترشح  في  رأين 
المهنية، وتجسيدًا بديهيًا لرغبتهن في تحويل خبراتهن إلى 
فأفادت مرشحة من  النواب.   قوانين فعالة في مجلس 
إلى  ترمي  المالي  لإلدماج  خطة  إلى »لدي  ترمي  المالي  لإلدماج  خطة  »لدي  أكاديمية:  خلفية 
فيها،  لالستثمار  المشاريع  وتصميم  األراضي  فيها، تقييم  لالستثمار  المشاريع  وتصميم  األراضي  تقييم 
وقالت  اإلصالح«.  متطلبات  ستلبي  خططي  أن  اإلصالح«وأعتقد  متطلبات  ستلبي  خططي  أن  وأعتقد 
مستواي  لي  مستواي »يتيح  لي  »يتيح  نفسه:  المجال  من  أخرى  مرشحة 
التعليمي وخبرتي المهنية القدرة واألدوات لخدمة الناس التعليمي وخبرتي المهنية القدرة واألدوات لخدمة الناس 

بشكل أفضل كعضو في مجلس النواب«بشكل أفضل كعضو في مجلس النواب«.

وكان لدى إحدى المرشحات خبرة واسعة في العمل في 
الميدان  إلى  االنتقال  قررت  وقد  اإلنسانية،  المنظمات 
السياسي على أمل أن تساعدها خبرتها في إحداث تغيير 
الماضي  في  الماضي »حاولت  في  »حاولت  قالت:  وكما  أكبر،  بكفاءة  حقيقي 
التعبير عن رفضي لهذا الواقع من خالل عملي االجتماعي التعبير عن رفضي لهذا الواقع من خالل عملي االجتماعي 
االجتماعي  التواصل  وحتى من خالل وسائل  االجتماعي واإلنساني،  التواصل  وحتى من خالل وسائل  واإلنساني، 
والمؤتمرات، لكنني أدركت الحقًا أن كل ذلك كان كالمًا والمؤتمرات، لكنني أدركت الحقًا أن كل ذلك كان كالمًا 

دون أفعال، وأنه غير كاٍف«دون أفعال، وأنه غير كاٍف«. 

وبعض المرشحات أعربن عن اعتقادهن بأن أسرهن حاولت 
إبعادهن عن العمل السياسي في الماضي، ولكنهن أّكدن 
بأن هذه المحاوالت ما زادتهن إال تصميمًا. وأفادت إحدى 
المرشحات، وهي تتمتع بأكثر من ثالثين عامًا من الخبرة 
في العمل السياسي، بأن »والدي نقلني للدراسة في بلد »والدي نقلني للدراسة في بلد 
إبعادي عن السياسة؛ ولكن جهوده فشلت.  إبعادي عن السياسة؛ ولكن جهوده فشلت. آخر من أجل  آخر من أجل 
فأنا أؤمن بالتغيير من خالل السياسة، وأؤمن بقدرتي على فأنا أؤمن بالتغيير من خالل السياسة، وأؤمن بقدرتي على 

تحقيق هذا التغيير«تحقيق هذا التغيير«.
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وبشكل عام، كان لدى المرشحات ذوات الخبرة السياسية 
نهن ذلك من إدارة حمالتهن  ثقة أكبر بقدراتهن، ولربما مكَّ
جميع  من  مرّشحات  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  أكبر،  بكفاءة 
لالنتخابات  الترشح  من  واالجتماعية  السياسية  الخلفيات 
كبيرة  ذلك خطوة  اعتبار  ويمكن   ،2018 عام  في  النيابية 
المرأة ومشاركتها  الكفاح من أجل تمثيل  إلى األمام في 

على قدم المساواة على الصعيد السياسي.

قرار الترشح

أفادت المرشحات عن دوافع مختلفة للترشح لالنتخابات. 
لالنتخابات  ترشح  منهن  كبيرًا  عددًا  أن  الدراسة  وأظهرت 
يحدثن  بأن  اآلمال  تحدوهن  نزعات شخصية،  خلفية  على 
تغييرًا إيجابيًا وملحوظًا. فبعضهن ترشح لرفع شأن المرأة 
في السياسية، وبعضهن اآلخر لطرح سياسات ترتكز على 
الشباب.  قضايا  ومراعاة  الجنسين  بين  المساواة  منظور 
وكذلك، خاض عدد كبير من النساء االنتخابات كمرشحات 

مستقالت.

القائم،  الوضع  لتغيير  الحماس  شديد  بعضهن  وكان 
التي  تلك  عن  تختلف  اللبنانية  للمرأة  صورة  ولتقديم 
تنشرها وسائل اإلعالم الرئيسية، وقالت إحداهن: »دخلت »دخلت 
السياسة إلثبات أن النساء في الحياة العامة في وسعهن السياسة إلثبات أن النساء في الحياة العامة في وسعهن 
أن يشكلن عوامل للتغيير ومحاربة الفساد، ولتغيير الصورة أن يشكلن عوامل للتغيير ومحاربة الفساد، ولتغيير الصورة 
اآلخر  البعض  وترشح  لبنان«.  في  النساء  عن  لبنان«النمطية  في  النساء  عن  النمطية 
لالنتخابات لكسر الصورة النمطية لألم اللبنانية: »الترشح 
لالنتخابات هو طريقتي لرعاية أطفالي. أعرف أنني أستطيع 
أطفالي  مستقبل  أجل  من  أفضل  مكانًا  لبنان  أجعل  أن 

وأطفال اآلخرين«. 

وترشح البعض استجابة لطلب من أزواجهن، وأفاد البعض 
اآلخر بأنهن ترشحن بناء على طلب أحد األحزاب السياسية. 

وأكدت إحدى المرشحات بأن »الترّشح لالنتخابات النيابية »الترّشح لالنتخابات النيابية 
لم يكن طموحي أبدًا، ولكن اتصل بي حزب سياسي ممثاًل لم يكن طموحي أبدًا، ولكن اتصل بي حزب سياسي ممثاًل 
ولذلك  إليهم.  االنضمام  مني  وُطلب  للعائلة،  ولذلك بصديق  إليهم.  االنضمام  مني  وُطلب  للعائلة،  بصديق 
ترشحت«ترشحت«. وأشار عدد قليل من المرشحات اللواتي طرحت 
أنهن  إلى  السياسية  األحزاب  قوائم  ضمن  أسماؤهن 
وإبراز  الترشح  أجل  من  الحزب  قادة  دعوة  من  استفدن 
»تأثر »تأثر  المرّشحات:  إحدى  فقالت  وأولوياتهن.  أجنداتهن 
قائمته،  إلى  االنضمام  مني  طلب  وزير  بدعوة  قائمته، قراري  إلى  االنضمام  مني  طلب  وزير  بدعوة  قراري 
وقبلت ألنني وضعت برنامجي بالفعل وأردت أن أكون في وقبلت ألنني وضعت برنامجي بالفعل وأردت أن أكون في 

دائرة صنع القرار من أجل تنفيذ ذلك البرنامج«دائرة صنع القرار من أجل تنفيذ ذلك البرنامج«.

القواعد  كمستقالت  ترشحن  اللواتي  النساء  وتحّدت 
التقليدية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحبذ ترشيحات 
القوائم  ترشيحات  على  السياسية  األحزاب  قوائم 
اللبناني  المركز  أجراها  دراسة  من  وتبّين  المستقلة. 
النساء  معظم  أن   2019 عام  في  السياسية  للدراسات 
اللواتي ترّشحن إما لم ينتمين إلى أحزاب سياسية أصاًل أو 
يمّثل  الذي  وطني«  وطني«»كلنا  »كلنا  تحالف  الئحة  ضمن  ترشحن 
المجتمع المدني. من خالل اتخاذ قرار الترشح كمستقالت، 
تمكنت النساء من الوقوف ضد قوائم األحزاب السياسية 
وتشكيل قوائم تتألف من وجوه وعقليات جديدة. وأعربت 
السياسية  األحزاب  من  نفورهن  عن  عدة  مرشحات 
جزءًا  يصبحن  رفضهن ألن  عن  أخريات  وعّبرت  التقليدية، 
من الواقع الراهن. وقالت إحدى المرشحات: »ال أرى أنه »ال أرى أنه 
من الضروري للمرشحين أن ينتسبوا إلى ساللة سياسية من الضروري للمرشحين أن ينتسبوا إلى ساللة سياسية 
خوض  خوض »قررت  »قررت  أخرى:  وقالت  االنتخابات«،  االنتخابات«لخوض  لخوض 
أفضل  أنها  أعتقد  ألنني  مستقلة  كمرشحة  أفضل االنتخابات  أنها  أعتقد  ألنني  مستقلة  كمرشحة  االنتخابات 

طريقة للتأكيد على رفضي للواقع اللبناني«طريقة للتأكيد على رفضي للواقع اللبناني«.

ونظرت الدراسة أيضًا في األوقات المختلفة التي اتخذت 
واتخذت  االنتخابات.  بخوض  قرارهن  المرشحات  فيها 
بالترشح قبل شهرين من موعد  القرار  المرشحات  أغلبية 

توقيت قرار الترشح لالنتخابات
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 .75 أصل  من  مرشحة   35 هؤالء  عدد  وبلغ  االنتخابات، 
ولكن، وعلى طرف النقيض، كانت 16 مرشحة قد اتخذت 
قرار خوض االنتخابات منذ أول تأجيل لالنتخابات المقررة 
في عام 2013، وقد أتاح لهن ذلك مواصلة عمل كّن قد 
بدأنه بالفعل. بل وكانت مرشحتان قد اتخذتا قرار خوض 
االنتخابات قبل موعدها بعشر سنوات. وعدا عن هؤالء، 
 6 إلى   3 قبل  الترشح  قرار  اتخذن  قد  مرشحة   13 كانت 
الموعد  قبل  مرشحات  و9  االنتخابات،  موعد  من  أشهر 

بسنة إلى سنتين. 

كان التأخر في اتخاذ قرار الترشح هو أحد التحديات الرئيسية 
التي واجهتها المرشحات خالل االنتخابات، وهو أيضًا أحد 
األسباب الرئيسية لعدم تمكن النساء من إيصال رسائلهن 
إلى الناخبين المحتملين. فهذا التأخر ضّيق الوقت المتاح 
األموال،  وجمع  االنتخابية  للحمالت  لإلعداد  للمرشحات 
وأشارت  الحمالت.  هذه  رسائل  وتحديد  الخطط،  ووضع 
إدارة حمالتهن  يتمكّن من  لم  أنهن  إلى  أيضا  المرشحات 
خالل  من  لبرامجهن  الترويج  من  أو  بكفاءة،  االنتخابية 

الزيارات الشخصية. 

ومع ذلك، تبين في الدراسة أن نجاح المرشحين لم يتأثر 
العامل  يكن  لم  التوقيت  وأن  الوقت،  بتوافر  مباشرة 
األقوى في تحديد النجاح. فثالث من المرشحات اللواتي 
فزن في آخر المطاف )أي 50 في المائة من المجموع( كّن 
قد قررن الترشح قبل شهرين فقط من موعد االنتخابات؛ 
أنها  إلى  المرشحات  إحدى  أشارت  أخرى،  ناحية  ومن 
استمرت في خوض االنتخابات منذ عام 1998 ولم تنجح 

إلى اآلن.

دعائم وحواجز

تطرقت المرشحات إلى تجارب مختلفة عند حديثهن عما 
ومن  ال.  أم  لالنتخابات  ترشحهن  تدعم  أسرهن  كانت  إذا 
المقابالت معهن،  أجريت  اللواتي   75 الـ  المرشحات  بين 
أشارت 39 )52 في المائة( إلى أنهن حصلن على دعم من 
أفراد أسرهن المباشرة، في حين أن 19 مرشحة )26 في 
المائة( حصلن على دعم أفراد أسرهن المباشرة والممتدة. 
المائة(  )12 في  9 مرشحات  أفادت  اآلخر،  الطرف  وعلى 
المباشرة  أسرهن  عن  رغمًا  االنتخابات  خضن  بأنهن 
والممتدة على حد سواء، وفي حالة وحيدة أفادت مرشحة 
بأنها خاضت االنتخابات مدعومة بأسرتها الممتدة، ولكن 

ليس من أفراد أسرتها المباشرة. 

)األب  المباشرون  األسرة  أفراد  تأييد  كان  عامة،  وبصورة 
واألم والزوج( لترشيح النساء، ال سيما إذا كانت المرشحة 
متزوجة، أكبر منه بين أفراد األسرة الممتدة الذين فضلوا 
المهم، في هذا  النساء. ومن  الرجال على ترشيح  ترشيح 
اللواتي خضن  اإلطار، تسليط الضوء على أن المرشحات 
غالبًا  تمتعن  السياسية  األحزاب  قوائم  االنتخابات ضمن 
وذلك  سواء،  حد  على  والممتدة  المباشرة  األسر  بدعم 
كمرشحات  االنتخابات  خضن  اللواتي  النساء  بخالف 
مستقالت، إذ تدّنت درجة ما تلقينه من دعم من أسرهن. 
أحياٍن  في  يدعمون  األسرة  أفراد  أن  إلى  ذلك  يعزى  وقد 
المستقلين  المرشحين  وأن  معينة،  سياسية  أحزابًا  كثيرة 
قد ينظر إليهم على أنهم يخوضون االنتخابات ضد الخيار 

السياسي المفضل لألسرة.

األولويات السياسية والبرنامج االنتخابي

أولويات البرامج االنتخابية للمرشحات النساء
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للنساء،  االنتخابية  البرامج  في  أيضًا  الدراسة  بحثت 
وأولوياتهن، وذلك من أجل تقييم مختلف مجاالت التركيز 
السياسي لدى النساء. وكما هو مبين في الرسم البياني، 
أفادت المرشحات )بنسبة 89.3 في المائة( بأن أولويتهن 
األولى هي النهوض بحقوق النساء ومشاركتهن. وذكرت 
إصالحات  إجراء  إلى  يتطلعن  أنهن  المرشحات  أغلبية 
السياسية  المجاالت  في  النساء  وضع  لتعزيز  قانونية 
بالنسبة  أولوية  أهم  ثاني  أما  واالقتصادية.  واالجتماعية 
للمرشحات، فتتمثل في الدفاع عن حقوق الشباب، حيث 
يمثل  ذلك  أن  منهن  المائة  في   33.3 نسبته  ما  اعتبر 
فاعتبرت  الفساد،  محاربة  أولوية  عنها  تقّل  ولم  أولوية. 
أولوية  ذلك  أن  المرشحات  من  المائة  في   33.3 نسبة 

أيضًا. 

وأشارت المرشحات إلى أن برامجهن ستركز على تحسين 
التعليم ومؤسساته ومكافحة التلوث، حيث تعتبر 24 في 
المائة أن كليهما يندرج ضمن دائرة أولوياتهن. أما القضايا 
النحو  على  فموزعة  المرشحات،  تناولتها  التي  األخرى 
الطائفي  النظام  ومكافحة  علماني  نظام  إطالق  التالي: 
بنسبة 25.3 في المائة؛ الفقر والتنمية بنسبة 17.3 في 
المائة؛ التنمية االقتصادية والبنية األساسية بنسبة 17.3 

في المائة؛ الصحة بنسبة 14.6 في المائة؛ تحسين حقوق 
الطفل بنسبة 5.3 في المائة؛ وغيرها من القضايا، مثل 

السيادة والنفط والغاز وغير ذلك.  

أن حقوق  اللواتي لم يعتبرن  المرشحات  إن نسبة  وحيث 
فهذا  المائة،  في   10.6 تتجاوز  لم  أولوياتهن  من  المرأة 
دليل يثبت خطأ التصور السائد حول أن المرشحات النساء 
ال يدعمن المشاركة السياسية للنساء األخريات. وأشارت 
خالل  من  أولوياتهن  على  سيركزن  أنهن  إلى  المرشحات 
اإلصالحات القانونية، بما في ذلك السعي إلى استقالل 
المحاكم، وتعزيز كفاءة العمل البرلماني ومساءلته، وغير 
ذلك من اإلجراءات القانونية. على أن تعالج حقوق الشباب 
من خالل إصالحات قانونية واستراتيجيات ترمي إلى إيجاد 
وشّكل  للشباب.  السياسي  التمثيل  وتعزيز  العمل  فرص 
وكذلك  للمرشحات،  بالنسبة  أولوية  أيضًا  التعليم 
الديمقراطية  والقيم  المواطنة  حقوق  تحسين  استهداف 
وفرص العمل. كما كان التلوث من القضايا الرئيسية التي 
أطفالهن  لحقوق  انتهاكًا  فيه  فرأين  المرشحات،  تناولتها 

بمستقبٍل خاٍل من التلوث.
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خالل الحملة
القيود المالية وإدارة الحمالت 

يتبّين من الدراسة أن القيود والحواجز المالية هي من أهم 
إذا ما جرى  المرشحات، ال سيما  التي واجهتها  التحديات 
المالي  الوضع  مع  بالمقارنة  الجانب  هذا  عند  التوقف 
للمرشحين الذكور. وكانت القيود المالية من أبرز العقبات 
وأحد  السابقة،  االنتخابات  في  المرشحات  واجهتها  التي 
أسباب ذلك هو االفتقار إلى قانون واضح يحدد القواعد 
المالية لالنتخابات. وفي ضوء القيود المالية والميزانيات 
األساسية  الوسائل  على  الحمالت  اقتصرت  المحدودة، 
وجمع  األموال.  من  أقل  قدرًا  تتطلب  التي  والتقليدية 
الحمالت، ولذلك، ونظرًا  للغاية من  األموال جانب مهم 
غير  االنتخابات  في  النساء  وضع  كان  السابقة،  للعوامل 

مؤاٍت منذ البداية.

التحديات المالية وجمع األموال 

كشفت الدراسة أن 73 مرشحة من أصل 75 أجريت معهن 
مالية،  تحديات  واجهن  المائة(  في   97.3 )أي  مقابالت 
واعتبرن أن هذه التحديات هي األكثر خطورة وتأثيرًا على 
المرشحات  معظم  انطلقت  وقد  الفوز.  في  فرصهن 
بميزانية محدودة للغاية من أموالهن الخاصة ومدخراتهن، 
في موازاة مساعدة محدودة من أسرهن. وقالت مرشحة 
تسديد  في  عمري  »أمضيت  انتخابات:  أربع  في  شاركت 
مرشحة  وقالت  للمصرف«.  االنتخابية  حملتي  تكاليف 
دفع  من  ألتمكن  والدي  من  ورثته  عقارًا  »بعت  أخرى: 

نفقات حملتي االنتخابية«. 

)أي  معه  مقابالت  أجريت   75 من  مرشحة   53 وأفادت 
حوالي 71 في المائة( بأنهن لم يعقدن أي فعاليات لجمع 
األموال. وكان ذلك لعدة أسباب وشواغل، يمكن تصنيفها 

في ست فئات:

جمع . 1 من  الخجل  في  المتمثل  الثقافي  الجانب 
بالخجل  بأنهن شعرن  30 مرشحة  أوضحت  األموال. 
رأين في فعاليات جمع األموال ضربًا  والحياء، حيث 
من »استجداء« المال، ولذلك امتنعن عن تنظيم أي 
إحدى  قالت  وكما  السبيل.  هذا  في  فعاليات 
المرشحات: »لم اعتد على طلب المال من أحد؛ وبكل 

بساطة ال يمكنني فعل ذلك«. 

الشعور بأن طلب المال تصرف غير أخالقي. رأت 15 . 2
بأن  مقابالت  معهن  عقدت  اللواتي  من  مرشحة 
تنظيم فعاليات لجمع األموال غير أخالقي وغير مثمر 
المال.  الناس ليس عليهم تقديم  ألنهن يعتقدن أن 
قالت إحدى النساء: »كيف يمكنني قبول المال من 
الناس؟ أنا من علي مساعدتهم وليس العكس«. كما 
شعرت بعض المرشحات بأنه جمع األموال لم يكن 
إحدى  قالت  يفزن.  لن  بأنهن  جزمن  ألنهن  أخالقيًا 
أني  أعرف  األموال ألني  »رفضت جمع  المرشحات: 
تاليًا«.  أخالقي  غير  جمعها  فسيكون  أفوز،  لن 
وأوضحت نساء مستقالت أخريات أنهن يعتقدن أنه 
وأن جمع  األموال شخصيًا،  األخالقي جمع  غير  من 

األموال ينبغي أن تضطلع به األحزاب السياسية. 

افتقار المرشحات إلى الخبرة في جمع األموال. قالت . 3
جمع  فعاليات  بأن  يدركن  إنهن  المرشحات  بعض 
األموال مهمة لحمالتهن االنتخابية، إال أنهن يفتقرن 
إلى المهارات التقنية والمعارف الالزمة لتنظيم هذه 
28 مرشحة ضمن  العموم، كانت  الفعاليات. وعلى 
المائة(. ونظرًا لطبيعة فعاليات  )37 في  الفئة  هذه 
جمع األموال االنتخابية في السياسة اللبنانية، فثمة 
بشأن  التقنية  والمساعدة  المعرفة  من  يسير  نزر 
عملية جمع األموال. وأكدت ذلك إحدى المرشحات 
أعرف  »ال  قالت:  إذ  مقابالت  معهن  أجريت  ممن 
كيف أستضيف فعالية لجمع األموال؛ وما كان لدى 

أي أحد في فريقي خبرة في ذلك«. 

دون . 4 حالت  االنتخابات  قبل  المتاح  الوقت  محدودية 
األموال.  لجمع  لفعاليات  المرشحات  بعض  تنظيم 
ومن أصل 75 مرشحة أجريت معهن مقابالت، ذكرت 
17 )أي ما نسبته 23 في المائة( بأنهن لم يكن لديهن 
الوقت الالزم لتنظيم حمالت لجمع األموال، وذلك 
الفريق  حجم  محدودية  تشمل  عدة  قيود  بسبب 
وخبرته. في االنتخابات السابقة، كان الوقت المتاح 
للحمالت قصيرًا جدًا، خصوصًا بالمقارنة مع البلدان 
األخرى حيث تبدأ الحمالت االنتخابية قبل االنتخابات 
بعض  في  أكثر  أو  عام  إلى  تصل  طويلة  بفترات 
الزمنية  القيود  أن  استنتاج  يمكن  ولذلك،  الحاالت. 

تشكل عقبة رئيسية أمام المرشحات. 

ترى مرشحات عدة أن جمع األموال لن يكون فعااًل. . 5
رأت مرشحتان أن جمع األموال لن يكون فّعااًل في 
أي  تنظيم  عدم  اختارتا  ولذلك  االنتخابية،  حملتهما 
فعاليات لهذه الغاية. وبرأيهما أن جمع األموال ليس 
نتائج سليمة. وبداًل من  مهمًا، وما كان ليسفر عن 
ذلك، وجهت هاتان المرشحتان تركيزهما نحو وسائل 

وأساليب أخرى للحمالت االنتخابية. 
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عدم الحاجة لجمع األموال. رأت أربع مرشحات بأن ال . 6
حاجة لجمع األموال، إما ألن لديهن وسائل مالية، أو 
وفضلت  األموال.  جمع  من  فائدة  يجدن  لم  ألنهن 
تلك المرشحات أيضًا توجيه التركيز إلى مسائل أخرى 

خالل حمالتهن االنتخابية.

بشأن  نمطية  صورة  على  الضوء  إلقاء  هنا  المهم  ومن 
الحمالت االنتخابية وجمع األموال، تكررت لدى العديد من 
المرشحين وكذلك الناخبين. يشيع االعتقاد بأن من ليست 
لديه اإلمكانات المالية لخوض االنتخابات عليه أال يترشح 
على  التصور  هذا  يقتصر  وال  األول.  المقام  في  لها 

الناخبين، بل ينتشر حتى بين المرشحين. 

ومن المهم مالحظة أن معظم المرشحات لم يكن لديهن 
مرشحة.   45 بذلك  أفادت  وقد  االنتخابية،  للحملة  مدراء 
وفي الحاالت التي أبلغت فيها المرشحات عن أن لديهن 
مدراء للحمالت، فعادة ما يكون هؤالء أفرادًا من األسرة 
أو متطوعين ال خبرة لديهم، كما أشارت 16 مرشحة إلى 
 14 وأكدت  االنتخابية.  للحمالت  مدراء  لديهن  كان  أنهن 
االنتخابية  للحمالت  مدراء  وّظفن  بأنهن  فقط  مرشحة 

لقيادة الدفة في تلك الحمالت.

مخصصات الميزانية

ميزانية الحملة االنتخابية
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تناولت الدراسة أيضًا األوجه المالية لحمالت المرشحات. 
الدراسة،  غطتهن  اللواتي   75 الـ  المرشحات  بين  ومن 
رفضت 9 التصريح عن الميزانية التي خصصنها لحملتهن 
االنتخابية. ومن بين المرشحات الـ 66 اللواتي صرحن عن 
الميزانية التي خصصنها لحملتهن خالل االنتخابات النيابية 
لعام 2018، بلغ متوسط الميزانيات اإلجمالية 37,643.94 
دوالر   250,000 ميزانية  أعلى  وبلغت  أمريكي.  دوالر 

أمريكي، وأدناها 3,000 دوالر: 

ميزانية  - المائة(  في   42( مرشحة   28 لدى  كان 
مخصصة تتراوح بين 20,000 و3,000 دوالر. وهذه 

هي المجموعة األكبر،

ميزانية  - المائة(  في   35( مرشحة   23 لدى  كان 
مخصصة تتراوح بين 20,000 و40,000 دوالر،

وأنفقت 7 مرشحات )11 في المائة( ما بين 40,000  -
و60,000 دوالر على حمالتهن االنتخابية،

-  60,000 بين  ما  أنفقتا  المائة(  في   3( مرشحتان 
و80,000 دوالر على حملتيهما االنتخابية،

ميزانية  - المائة(  في   5( مرشحات   3 لدى  وكان 
مخصصة تتراوح بين 80,000 و100,000 دوالر،

-  100,000 بين  ما  أنفقتا  المائة(  في   3( مرشحتان 
و200,000 دوالر على حملتيهما االنتخابية، 

وأنفقت مرشحة واحدة 250,000 دوالر على حملتها  -
االنتخابية. 

وهذه النتائج تشير إلى أن الميزانيات المخصصة لحمالت 
من  كبير  عدد  فافتقر  نسبيًا.  محدودة  كانت   2018 عام 
بعض  في  أنهم،  أو  المالية،  اإلمكانات  إلى  المرشحين 
المال على  كبير من  إنفاق مبلغ  يرغبوا في  لم  الحاالت، 

حمالتهم االنتخابية. 

المرشحون بشكل عام، والنساء منهم بصورة  وقد واجه 
خاصة، تحديات عديدة خالل الحمالت االنتخابية في عام 
أكثر  بين  المالية تحديدًا هي من  التحديات  أن  إال   ،2018
التحديات شيوعًا في وسطهم. ويفاقم االمتناع عن جمع 
موضع  في  المرشحات  ويضع  التحدي،  من  األموال 
الخاسر. ولذلك، من المهم النظر عن كثب إلى األسباب 
الكامنة وراء اختيار المرشحات االمتناع عن تنظيم فعاليات 
جمع األموال، وذلك من أجل تصميم طرق أفضل لزيادة 

الدعم المالي للمرشحات.

وسائل اإلعالم وبناء الصورة اإلعالمية 

في أي حملة انتخابية، تلعب وسائل اإلعالم دورًا بارزًا في 
رسم مالمح مشاركة المجتمع وقيمه ومعتقداته. والتمييز 
على  أكانت  اإلعالمية، سواء  المنصات  على  النساء  ضد 
الناخبين  قرارات  على  يؤثر  ال  خارجها،  أم  اإلنترنت  شبكة 
فحسب، بل يترك أثرًا سلبيًا على المشاهدين، وعلى وجه 
التحديد، هو يثبط عزيمة المرشحات المحتمالت األخريات 
عن المشاركة في السياسة أو في القطاعات األخرى التي 
التطلعات  يعوق  أنه  كما  الجمهور،  مواجهة  تتضمن 

المهنية األخرى لدى النساء.  

التعرض اإلعالمي

وسائل  إلى  للوصول  النساء  المرشحات  فرص  كانت 
من  ذلك  حّد  وقد  الرجال،  نظرائهن  من  أقل  اإلعالم 
ألن  االنتخابات،  نتائج  على  ر  وأثَّ اإلعالمي،  ظهورهّن 
ِة ظهور أي مرشح.  الناخبين، وبطبيعة الحالة، يتأثرون بِقلَّ
في انتخابات عام 2018، لم تحصل المرشحات إال على ما 
نسبته 5 في المائة من إجمالي التغطية الصحفية المتاحة، 
اللبنانية خالل  التلفزيونية  التغطية  من  تزد حصتهن  ولم 
وعالوة  المائة.  في   15.8 على  االنتخابية  الحمالت  فترة 
على ذلك، كان نوع الظهور اإلعالمي للمرشحات للنساء 
المقابالت  استضافت  الرجال، فقد  نظرائهن  مختلفًا عن 
حصة  تكن  فلم  غالبًا،  الرجال  الحوارية  والبرامج  اإلخبارية 
نشرات  تغطيه  الذي  األول  الخبر  في  النساء  المرشحات 

األخبار التلفزيونية سوى 0.87 في المائة10.

ما  - )أي  للدراسة  75 مستجيبة  أصل  تسع فقط من 
نسبته 12 في المائة( أفدن بأنهن ال يرين أي تمييز 
في وسائل اإلعالم على أساس النوع االجتماعي، ما 
بأن  المرشحات يشعرن  المائة من  88 في  أن  يعني 
النوع االجتماعي في وسائل  ثمة تمييز على أساس 
بأنهن  هؤالء  التسع  المرشحات  رأت  وقد  اإلعالم. 
أي أسئلة  يواجهن  إعالمية كافية ولم  تلقين تغطية 
التسع يعتقدن أن  تمييزية. وحتى هؤالء المرشحات 
لديهم  أثرياء  سياسيين  مع  عادلة  غير  المنافسة 
بما  اإلضافية،  التغطية  تكاليف  دفع  على  المقدرة 
ما  مع  والمقابالت  البرامج  إلى  الذهاب  ذلك  في 

 Jocelyn Nader & Tony Mikhael. )2018(. Women in  10
 Lebanon’s 2018 Legislative Elections: Monitoring the
 Media During the Electoral Campaign from a Gender
http://www.maharatfounda� :متاح على الموقع .Perspective
t i o n . o r g / m e d i a / 1 4 6 0 /
االطالع  جرى   .maharat�study�elections�2018_finale_en.pdf

عليه في شباط/فبراير 2020.
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عدد  وفي  التقييم  نسبة  في  زيادة  من  ذلك  يعنيه 
المشاهدين. 

اعتبرت 66 مرشحة من المجموع )أي 88 في المائة(  -
حيث  من  اإلعالم  وسائل  في  للتمييز  ضحايا  بأنهن 
التغطية  في  لهن  خصص  الذي  اإلجمالي  الوقت 
التي  التمييزية  اإلعالمية، وكذلك من حيث األسئلة 

طرحت عليهن أثناء المقابالت. 

وقت  - على  المائة(  في   85.3( مرشحة   64 حصلت 
إحدى  أن  يعني  ما  المقابالت،  خالل  من  تلفزيوني 
 14.6( الدراسة  اللواتي شملتهن  عشرة مرشحة من 
شاشة  على  وقت  أي  على  يحصلن  لم  المائة(  في 
التلفزيون طوال فترة حملتهن االنتخابية. فبات على 
تغطية  أي  على  يحصلن  لم  اللواتي  المرشحات 
إعالمية محاولة تعويض الفرصة الضائعة من خالل 
اللجوء إلى الظهور على وسائل التواصل االجتماعي. 

شعور  - عن  المائة(  في   37.3( مرشحة   28 أعربت 
باإلحباط ألنهن لم يتمكّن إال من تأمين موضع واحد 
للظهور على التلفزيون، وكانت معظم حاالت الظهور 
الوطني  التلفزيون  ليبان«،  »تيلي  قناة  على  هذه 
ال  التغطية  من  النوع  وهذا  مجانية.  ألنها  اللبناني، 
بالمقارنة مع  الجمهور  أمام  إال ظهورًا محدودًا  يتيح 
القنوات والبرامج التلفزيونية األخرى األوسع انتشارًا. 
تلك  بعض  حددتها  التي  الباهظة  األسعار  وعرقلت 
المرشحات  قدرة  واإلعالمية  التلفزيونية  المحطات 
على تأمين وقت لهن على الهواء، حيث تبين أن هذه 
المرشحات. وشددت نسبة  بمتناول  ليست  التكلفة 
كبيرة من المستجيبات على أنهن يعتقدن أن توقع أن 
إذا  النظر  وبغض  اإلعالمي،  لظهورهن  بداًل  يدفعن 
غير  أمر  هو  ال،  أم  تكاليفه  تحمل  على  قادرات  كّن 

أخالقي وغير قانوني.

ظهور المرشحات النساء في المقابالت التلفزيونية
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 19 أجريت مع  للدراسة،  استجابت  75 مرشحة  بين  ومن 
وتسع  التلفزيون،  على  مقابلتان  المائة(  في   25.3(
التلفزيون  على  ظهرن  المائة(  في   12( فقط  مرشحات 
أربع مرات  التلفزيون  ثالث مرات. ولم تظهر على شاشة 
وظهرت  المائة(،  في   6.6( مرشحات  خمس  سوى 
مرشحتان )حوالي 2.6 في المائة( خمس مرات على شاشة 
المائة( ست مرات.  )1.3 في  التلفزيون، ومرشحة واحدة 
ست  مع  مقابالت  الدولية  التلفزيونية  القنوات  وأجرت 

مرشحات فقط. 

القنوات  على  النساء  المرشحات  المجموع، ظهرت  وفي 
132 مرة، وظهرت تسع منهن على القنوات  التلفزيونية 
القنوات  أجرتها  مقابالت  في  و123  الدولية،  التلفزيونية 
المحلية. وفي ست حاالت، تمكنت المرشحات من تأمين 
الظهور على منافذ دولية فقط دون أن تظهر، حتى لمرة 
هؤالء  أن  يعني  وهذا  المحلية.  المنافذ  على  واحدة، 
أمام  الكافية  بالدرجة  الظهور  من  يتمكّن  لم  المرشحات 
الجمهور في لبنان، فلم تتح لناخبيهن المحتملين الفرصة 
للتعرف عليهن وعلى برامجهن االنتخابية بما فيه الكفاية. 
مهتمة  االوروبية  الدول  أن  »شعرت  إحداهن:  وأفادت 

بمعرفتنا بدرجة أكبر من بلدنا«.  

الطابع التمييزي للمقابالت

اإلعالمي،  البث  وقت  إلى  الوصول  تحديات  على  عالوة 
وقت  تلقين  ما  خالل  تمييزًا  كذلك  المرشحات  واجهت 
البث. وتراوح هذا بين أنواع األسئلة المطروحة، وطبيعة 
المناقشة، والتعليقات، والتركيز على جوانب غير ضرورية 

من حياتهن. 

ومن بين المجيبات الـ75، اعتبرت 33 )44 في المائة( أن 
األسئلة التي طرحت عليهن اتسمت بطابع تمييزي قائم 
بأنها غير  النوع االجتماعي، ووصفن بعض األسئلة  على 
الفرصة  يمنحن  لم  المرشحات  أن  يعني  وهذا  ضرورية. 
لالستفادة من وقت البث القليل الذي حصلن عليه، ولم 
يستطعن التعبير عن آرائهن السياسية وال شرح برامجهن 

االنتخابية. 

وفي حاالت كثيرة، ُسئلت المرشحات اللواتي استضافتهن 
لالنتخابات،  بالترشح  اهتمامهن  عن  مقابالت  أو  عروض 
وطلب منهن تبرير قرارهن بالعالقة مع أسرهن وتطلعاتها. 
ومن ناحية أخرى، كانت معظم األسئلة التي طرحت على 
ولم  السياسية،  وبرامجهم  آرائهم  حول  الرجال  نظرائهن 
يمضوا وقتًا طوياًل في مناقشة استفسارات شخصية من 
هذا القبيل. وكانت الرسالة التي يبثها هذا النهج التمييزي 
هو أن حضور النساء في السياسة غير طبيعي، فأمضت 

النساء الوقت المحدود المتاح لهن على الهواء في تبرير 
اهتمامهن باالنتخابات بشكل عام، ال الحديث عن برامجهن 

وأفكارهن مع أنها ما ينبغي نقله إلى الجمهور. 

وطرحت، في حاالت عديدة، أسئلة على المرشحات حول 
قدرتهن على إدارة حياتهن اليومية وأسرهن أثناء التعامل 
حياتهن  عن  بعضهن  ُسئل  كما  السياسة،  ضغوط  مع 
سأل  الحاالت،  إحدى  وفي  أسرهّن.  رأي  وعن  الشخصية 
الوقت  لديك  سيكون  »هل  المرشحات:  إحدى  محاور 
لم  حين  في  االنتخابية؟«،  والحملة  االنتخابات  لخوض 
الرجال.  السياسيين  على  القبيل  هذا  من  سؤال  يطرح 
المرشحات  حصول  بشأن  أخرى  تمييزية  أسئلة  وطرحت 
على موافقة أزواجهن وأسرهن، وعن األطفال، عالوة على 
أسئلة حول حياتهن الشخصية مثل حالة الزواج، والعالقات 
المرشحات:  إحدى  والحظت  المستقبل.  في  األسرية 
»أعتقد أن األسئلة التي تطرح علينا كانت ستتعلق بالبرامج 

االنتخابية لو كنا رجااًل«. 

األسئلة هو  بعض  تركيز  كان موضع  نحو مماثل،  وعلى 
إلقاء ظالل من الشك على قدرة المرشحات على النجاح 
في خططهن، بل وحتى على فرص نجاحهن في االنتخابات. 
وثمة سؤال طرح مرارًا على الكثير من المرشحات، وهو: 
»كونك امرأة، هل تعتقدين أن لديك فرصة للفوز؟« وفي 
عملهن  خالل  من  المرشحات  فيها  ُعِرفت  التي  الحاالت 
االجتماعي، ُسئل معظمهن عن قدرتهن على االنتقال من 
أشارت  وكما  السياسي.  المجال  إلى  االجتماعي  المجال 
المرشحات، »طرحت علي أسئلة حول قدرتي على  إحدى 
االنتقال إلى البرلمان نظرًا لخلفيتي في التعليم والتدريس. 

وال أعتقد أنهم كانوا ليطرحوا سؤااًل مماثاًل على رجل«. 

يؤخذن  بأنهن ال  النساء  النوع من األسئلة أشعرت  وهذا 
على محمل الجد في السياسة. وقال إحداهن: »شعرت ان 
الترشيح على محمل  آخذ  أني  للتأكد من  االسئلة ُطرحت 
إلينا  توجه  لم  األسئلة  أن  أخريات  ورأت مرشحات  الجد«. 
كأشخاص نعمل في السياسة ونعالج األزمات السياسية 
في  متمرسة  مرشحة  قالت  وكما  حلواًل.  لها  ونقدم 
السياسة: »لم أشعر في أي وقت أثناء المقابلة أنني أواجه 
تحديًا فكريًا، مع أني كنت أتوقع أسئلة أكثر إثارة لالهتمام«. 
أن كل االسئلة سطحية،  أخرى: »شعرت  وقالت مرشحة 

كما لو أني غير قادرة على التحدث في السياسة«. 

وتطرقت مرشحات عدة إلى نهج تمييزي آخر، وهو طرح 
فشعرن  عديدة،  مواضيع  حول  عليهن  األسئلة  من  وابل 
وكأن فهمهن للسياسة يتعرض لالختبار. وأشارت مرشحة: 
كانوا  أنهم  لو  كما  األسئلة  من  لوابل  تعرضت  »لقد 

يشككون في قدراتي«. 
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ومن ناحية أخرى، وبالنسبة إلى المرشحات الخبيرات في 
مجاالت محددة، لم تطرح عليهن إال أسئلة حول مجاالت 
قالت  السياسية.  وخططهن  آرائهن  عن  وليس  خبراتهن، 
لم  االنتخابية،  حملتي  خالل  مقابلتين  »أجريت  مرشحة: 
أفادت  كما  االنتخابي«.  أعمالي  جدول  منهما  أي  تتناول 
تتعلق  كانت  عليهن  طرحن  التي  األسئلة  بأن  مرشحات 
االجتماعي،  النوع  على  القائمين  والتمييز  بالعنف  فقط 
وأما المرشحات الخبيرات في البيئة فطرحت عليهن فقط 
الخبيرات  ُتسأل  لم  كما  البيئية،  األزمة  حول  أسئلة 
االقتصاديات إال عن األزمة االقتصادية. وفي هذا النهج 
محاولة لترسيخ الفكرة القائلة بأن النساء ُينظر إليهن على 
أنهن خبيرات أو ناشطات اجتماعيات في مجاالت معينة، 
ال كسياسيات حقيقيات قادرات على مناقشة اإلصالحات 

ومعالجتها على الصعيدين السياسي والتشريعي. 

معظم  أن  إلى  المرشحات  أشارت  ذلك،  على  وعالوة 
نحو  عنهن  المقابالت،  خالل  تحوال،  والوقت  التركيز 
إذا  النظر عما  الذكور. وقد حدث ذلك بغض  السياسيين 
كان مقدم البرنامج رجاًل أو امرأة. وكثيرًا ما قاطع الضيوف 
تغيير  أجل  من  المرشحات  البرامج  ومقدمو  الذكور 
وبعد  الحاالت،  إحدى  في  التركيز.  وموضوع  الموضوع 
دعوة مرشحة إلى مقابلة، لم يطرح على هذه المرشحة أي 
بل  االنتخابي،  أعمالها  جدول  أو  ترشيحها  حول  أسئلة 
قائمتها  زعيم  حول  األسئلة  لطرح  كمدخل  استخدمت 
)الذي كان سياسيًا رجاًل( وحول آراء ذلك الزعيم وبرنامجه 

االنتخابي.

بناء الصورة 

هجمات  المرشحات  واجهت  االنتخابية،  الحمالت  خالل 
عادلة في بعض  غير  لهن صور  على صورتهن، ورسمت 
الدراسة، قالت  75 مرشحة شملتهن  بين  الحاالت. ومن 
37 )49.3 في المائة( إنهن تعرضن لضغوط غير عادلة من 
حيث صورتهن، ال سيما بعد أن حققن بعض الظهور أمام 
واالجتماعية.  التقليدية  اإلعالم  وسائل  على  الجمهور 
مظهرهن  حول  تعليقات  المرشحات  تلقي  ذلك  وشمل 
من  وكذلك  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  غرباء  من 
العائلة واألصدقاء، مع ضغوط من أجل وضع قدر  أفراد 
من  عانت  المرشحات  ونصف  المكياج.  من  أقل  أو  أكبر 
ضغوط لكونهن »طبيعيات أكثر مما ينبغي وال يهتممن 
بمظهرهن بالدرجة الكافية«، فيما عانت مرشحات أخريات 
من ضغوط لكونهن »شديدات التأنق والعناية بمظهرهن«. 

وبالمجمل، تعرضت 14 مرشحة )18.6 في المائة( لالنتقاد 
عليهن  إن  لهن  وقيل  وصورتهن،  مظهرهن  إلهمالهن 
وضع مزيد من المكياج وارتداء مالبس أكثر رسمية. وكما 

صديقاتي  إحدى  بي  »اتصلت  المرشحات:  إحدى  أشارت 
كيف  وسألتني  فيسبوك  على  نشرته  فيديو  مقطع  بعد 
تجاعيد!  من  لدي  ما  مع  الفيديو  هذا  أصّور  أن  يمكنني 
واقترحت علي أن استخدم البوتوكس قبل أن أتحدث إلى 
الناخبين في المرة القادمة«. وأفادت المرشحة هذه بأنها 
جدول  عن  التركيز  ابتعاد  إزاء  واإلحباط  بالصدمة  شعرت 
أعمالها. كما تعرضت 6 مرشحات )8.1 في المائة( لالنتقاد 
على  قبيحات  يبدون  إنهن  لهن  وقيل  مظهرهن،  بسبب 

وسائل التواصل االجتماعي. 

وفي المقابل، تعرضت مرشحات أخريات لالنتقاد بسبب 
مرشحة  ثالثون  فتعّرضت  بصورتهن.  اهتمامهن  شدة 
منهن  وطلب  ومثيرات«،  »جميالت  لكونهن  للمضايقة 
إلى  أظافرهن  ألوان  وتغيير  المكياج،  من  أقل  قدر  وضع 
بعض  اعتبرت  حين  وفي  لالنتباه.  ملفتة  غير  ألوان 
و«أنت  عينيك«،  »أحب  غرار:  على  مجامالت،  التعليقات 
األجمل على قائمتك«، أو »من الجيد أن نرى نساء جميالت 
القبيحين«،  الرجال  من  سئمنا  فقد  النواب.  مجلس  في 
من  تعليق  طلب  إذ  وقحة،  أخرى  تعليقات  اعتبرت 
المرشحات »الترشح لمسابقة الجمال بداًل من االنتخابات 
النيابية«، أو »اذهبي إلى جراح للتجميل وليس إلى مجلس 
بي  استخفوا  »لقد  المرشحات:  إحدى  وقالت  النواب«. 
أن  يمكن  ال  إنني  لي  يقولوا  أن  وحاولوا  جمالي،  بسبب 
ال  الذكيات  النساء  إلى  تحتاج  ألنها  السياسة  في  أفلح 
من  أنه  المرشحة  شعرت  الحالة،  هذه  في  الجميالت«. 
آرائها  من  بداًل  مظهرها  بسبب  عليها  ُيْحَكَم  أن  الظلم 

السياسية. 

وفي المقابل، قالت 38 مرشحة )50.6 في المائة( بأنهن 
لم يتعرضن ألي نوع من الضغط من حيث الصورة، وأن 
لكن  برامجهن.  بل على  يعلقوا على مظهرهن  لم  الناس 
الجدير بالذكر، عند التحقيق في الفوارق في النتائج، أن 27 
تجاوزن سن  المائة(  )71 في  الـ38  النساء  تلك  امرأة من 
الخمسين، وأن 4 منهن )10 في المائة( لم يحصلن على 
أي ظهور تلفزيوني. والغالبية العظمى )93.3 في المائة( 
»يراعين  ألنهن  لالنتقاد  تعرضن  اللواتي  المرشحات  من 
أو ألنهن »جميالت ومثيرات«  أكثر مما يجب«  مظهرهن 
هن دون سن الخمسين. ويبدو أنه الضغوط التي تتعرض 
لها المرشحات بسبب مظهرهن تتزايد كلما كانت المرشحة 
أصغر سنًا وأكثر ظهورًا في وسائل اإلعالم وأمام الجمهور. 

لكن، وفي تجلٍّ من تجليات المنعة، أفادت النساء اللواتي 
شدة  أي  النقيضين،  من  لكلٍّ  نتيجة  لضغوط  تعرضن 
اإلهمال أو شدة العناية، بأنهن رفضهن تغيير مظهرهن، 
أتاح لهن  اعتبرن مظهرهن جزءًا من هوياتهن. وقد  حيث 
ذلك فرصة للحفاظ على نزاهتهن إزاء أنفسهن، وللصمود 
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مرشحة  فعلقت  السياسي.  المجال  خوض  ضغوط  إزاء 
أغير  أن  أو  المكياج،  أقل من  أن أضع قدرًا  قائلة: »أرض 

لون شعري، فهذا أنا وال أريد أن أتغير«. 

المرشحات،  أن  سبق  ما  في  المذكورة  النتائج  وتبين 
نظرائهن  من  أقل  إعالميًا  اهتمامًا  يتلقين  عامة،  بصورة 
من الرجال، ويواجهن التمييز بأكثر من طريقة أثناء ظهورهن 
في وسائل اإلعالم. وقد أدى ذلك إلى تدني درجة ظهور 
المحتملون  الناخبون  يتمكن  فلم  الجمهور،  أمام  النساء 
سلبًا  يؤثر  وهذا  االنتخابية،  برامجهن  إلى  االستماع  من 
تمييز  إلى  النساء  تعرضت  كما  اإلجمالية.  نتائجهن  على 
على  التركيز  من  بداًل  صورتهن،  حيث  من  وضغوط 
حمالتهن االنتخابية، ما أدى أيضًا إلى آثار سلبية على نظرة 

الناخبين إليهن.

العنف والمضايقة والتمييز 

فيها  كانت  الحاالت  من  عدد  عن  الدراسة  كشفت 
تشمل  العنف،  من  مختلفة  ألنواع  ضحايا  المرشحات 
العنف النفسي والعاطفي، مثل التهديدات، واالستهداف 
واالستهزاء  اإلنترنت،  شبكة  على  واإلساءة  الشخصي، 
وإتالف  الضرب  مثل  البدني،  والعنف  والمضايقة؛ 
الجنسي  التحرش  مثل  الجنسي  والعنف  الممتلكات؛ 

والتهديد واالعتداء والشائعات ذات الطابع الجنسي.

مرتكبي  من  مختلفة  مجموعات  عن  المرشحات  وأبلغت 
األحزاب  وأعضاء  األسرة  أفراد  تشمل  األعمال،  هذه 
السياسية وأعضاء األحزاب المعارضة والناخبين وممثلي 
أن  إلى  المرشحات  وأشارت  ذلك.  وغير  اإلعالم،  وسائل 
تشمل  مختلفة،  أوساط  في  حدثت  هذه  العنف  أعمال 
الرئيسية،  المنزل، وعلى وسائل اإلعالم )وسائل اإلعالم 
باإلضافة إلى وسائل التواصل االجتماعي(، وفي األماكن 

العامة، وفي اجتماعات األحزاب السياسية.   

أنواع العنف ضد النساء في السياسية
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من  مرشحة   59 كانت  المرشحات،  إجابات  إلى  واستنادًا 
أشكال  من  لشكل  ضحايا  المائة(  في   78.6(  75 أصل 
العنف خالل فترة االنتخابات. وأبرز وسيلة ألشكال العنف 
 45 فتعرضت  االجتماعي،  التواصل  وسائل  كانت  هذه 
مرشحة إلساءات عبر اإلنترنت. وعموما، كان مرتكبو هذه 

األعمال الرئيسيون هم 

وكانوا  - المعارضة  السياسية  المجموعة  في  أعضاء 
مسؤولين عن 69 في المائة من الهجمات،

أشخاص يملكون حسابات على اإلنترنت غير معروفة  -
من  المائة  في   56 نسبته  ما  أطلقوا  مزيفة  أو 

الهجمات، 

أفراد من األسرة كانوا مسؤولين عن 17 في المائة  -
من الهجمات، 

مرشحون على القائمة نفسها، ارتكبوا 12 في المائة  -
من الهجمات.

ومن بين المرشحات الـ 59 اللواتي تعرضن للعنف، عانت 
50 مرشحة من العنف النفسي، الذي يشمل أي سلوك 
عدائي أو أعمال من المرجح أن تسبب ضررًا نفسيًا و/أو 
معاناة و/أو ترهيبًا و/أو خوفًا. تمثلت أكثر أشكال العنف 
المرفوضة،  والتعليقات  بالسخرية  عنها  المبلغ  النفسي 
مثل  تعليقات  تلقين  أنهن  إلى  41 مرشحة  أشارت  حيث 
أطفالك«،  لتربية  و«اذهبي  الالئحة«،  جميلة  »أنت 
االنتخابات«،  أثناء  و«ستستمتعين  واطبخي«،  و«اذهبي 
تحكم  الخبرة«، و«في منطقتنا ال  و«احصلي على بعض 
النساء«، و«أتمنى أن تجدي زوجًا«، و«ترشحي في مسابقة 
ملكة جمال لبنان بداًل من االنتخابات النيابية«. وتعرضت 
َهت إليهن شخصيًا و/أو  14 مرشحة لتهديدات مباشرة ُوجِّ
ضد أطفالهن، وأبلغت هذه المرشحات عن تهديدات مثل 

»نعرف أين أطفالك – اعرفي حدودك«. 

في  مستوياتها  أعلى  عنها  المبّلغ  المضايقات  وبلغت 
الحوادث  نسبة  فبلغت  االجتماعي،  التواصل  منصات 

المبلغ عنها من خالل هذه المنافذ 62 في المائة.

واعتبرت المرشحات أن التحرش الجنسي ممارسة شائعة، 
وأكدن بأنه شديد الشيوع على وسائل التواصل االجتماعي 
على وجه الخصوص. ومن بين المرشحان الـ 59 اللواتي 
تعرضن  بأنهن  مرشحة   28 أفادت  للعنف،  ضحايا  كنَّ 
األشكال  بين  ومن  شكل.  من  بأكثر  الجنسي  للتحرش 
المختلفة للتحرش الجنسي التي تعرضت لها المرشحات، 
أفادت 21 مرشحة بأنهن تعرضن لإلساءة اللفظية، مثل 
تسميتهن بـ«العاهرة« أو »المومس«، في حين أفادت 12 
شكل  في  الجنسي  للتحرش  تعرضن  بأنهن  مرشحة 

التفاعالت  أثناء  أو  اإلنترنت،  على  ورسائل  تعليقات 
المباشرة وجهًا لوجه. واُتهمت 13 مرشحة بسوء السلوك 
بأن  االدعاء  شملت  عنهن،  شائعات  وترددت  الجنسي، 
القوائم مقابل خدمات جنسية،  عليهن في  االختيار وقع 

وكذلك شائعات عن توجههن الجنسي.

هم  العنف  حوادث  مرتكبو  كان  الحاالت،  معظم  وفي 
)89 في المائة(، أما  أصحاب حسابات مجهولة أو مزيفة 
أعضاء  من  فكانوا  المتبقية  المائة  في   11 الـ  نسبة 
في  الحال  هو  وكما  المعارضة.  السياسية  الجماعات 
االنتهاكات األخرى، كانت وسائل التواصل االجتماعي هي 
األكبر  بالدرجة  االنتهاكات  مرتكبو  فيه  الذي شعر  المنفذ 
التحرش  أو  الجنسي  االعتداء  عبارات  لكتابة  االرتياح  من 
في   11 نسبته  ما  وجرى  المائة(.  في   54( بالمرشحات 
المائة من حوادث االعتداءات واالتهامات الجنسية، التي 
اإلعالم  وسائل  على  المعارضة،  الجماعات  أطلقتها 
الرئيسية، فيما وقعت نسبة 18 في المائة من الحوادث 

)االعتداء أو التحرش الجنسيين( في مواجهات شخصية. 

بعد  النفسي  للعنف  كذلك  المرشحات  وتعرضت 
ة  ُمذلَّ تعليقات  تلقي  عن  البعض  أبلغ  حيث  االنتخابات، 
ومهينة مثل »قيمتك تساوي عدد األصوات«، و«األموال 
و«قلنا  أطفالك«،  على  إنفاقها  ينبغي  كان  أنفقتها  التي 
و«أذللت  تستمع«،  وال  و«عنيدة  ستخسرين«،  إنك  لك 
التواصل  الذي حدث على وسائل  التنّمر،  نفسك«. وكان 
االجتماعي أو وجهًا لوجه من قبل أفراد األسرة أو الجماعات 
إلى  للغاية للمرشحات، ودفع بعضهن  المعارضة، مؤذيًا 

االنعزال اجتماعيًا ألشهر عدة بعد النتائج.

يشمل العنف البدني أي عنف يلحق ضررًا جسديًا بمرشحة 
خمس  أفادت  الدراسة،  هذه  وفي  أسرتها.  بأفراد  أو 
في  النساء  ضد  للعنف  ضحية   59 أصل  من  مرشحات 
يكون  ما  وكثيرا  البدني.  للعنف  ضحايا  بأنهن  السياسة 
من  أو  األسرة  من  أفرادًا  العنف  من  النوع  هذا  مرتكبو 
العنف  حوادث  ووقعت  ومؤيديها.  المعارضة  الجماعات 

البدني في المنزل، وفي بعض الحاالت في الشارع.

وفي معظم الحاالت، لم تدرك المرشحات بأن ما واجهن 
يعتبر عنفا ضد النساء في السياسة، وأنه شكل من أشكال 
التمييز ضدهن وضد النساء عمومًا. وتحدث عدد قليل من 
الضحايا بحرية عن تجاربهن والعنف الذي واجهن، في حين 
خافت األخريات من أن تشيع عنهن صورة بأنهن ضعيفات 
وفي  محترمة.  صورة  على  الحفاظ  في  أخفقن  بأنهن  أو 
االرتياح  بعدم  المرشحات  شعرت  الحاالت،  من  الكثير 
عندما  سيما  ال  الحوادث،  تفاصيل  بعض  عن  للكشف 
التي  نفسها  السياسية  المجموعة  من  مرتكبوها  يكون 
ينتمين إليها أو من أفراد األسرة، بداًل من أن يكونوا من 

أحزاب سياسية معارضة.
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الدروس المستفادة والمضي قدمًا

هذه  خالل  جمعها  تم  التي  والبيانات  المقابالت  تشير 
الدراسة إلى أن المرشحات يواجهن تحديات تتصل بجميع 
وسائل  إلى  المالية  تلك  من  االنتخابية،  الدورة  جوانب 
اإلعالم، مرورًا بالعنف ضد النساء في السياسة، ومقاومة 
ُسئلت  وعندما  ذلك.  وغير  الوقت،  وإدارة  األسرة، 
في  رأيهن  وعن  استفدنها  التي  الدروس  عن  المرشحات 
الغالبية  أبدت  المستقبل،  في  لهن  المتاحة  اآلفاق 
حياتهن  مواصلة  على  كبيرين  وتصميمًا  إرادة  العظمى 
المرشحات  المائة من  91 في  السياسية، فأفادت نسبة 
خوض  يعتزمن  بأنهن  مقابالت  معهم  أجريت  الذين 
االنتخابات المقبلة، وأعربت 9 في المائة فقط عن ترددهن 

في الترشح مرة أخرى. 

االنتخابات  من  المستفادة  المهمة  الدروس  أحد  كان 
من  العظمى  الغالبية  تأكيد   2018 لعام  البرلمانية 
المرشحات بأنهن يحتجن إلى مزيد من الوقت والتخطيط. 
وأشارت المرشحات بمعظمهن )76 في المائة( إلى أنهن 
سيبدأن العمل على حمالتهن االنتخابية قبل سنتين على 
أيضًا  البعض  ذكر  حين  في  االنتخابات،  موعد  األقل من 
العمل  سيبدأن  حيث  مستمرًا،  العمل  هذا  يعتبرن  أنهن 
االنتخابات  يخضن  لكي  فورًا  االنتخابية  حمالتهن  على 

النيابية المقبلة بطريقة أكثر كفاءة.

والتمويل  بالميزانية  المتعلقة  المسائل  في  النظر  وبعد 
التي واجهتها المرشحات في انتخابات عام 2018، أكدت 
32 مرشحة من أصل 75 بأنهن يحتجن إلى تحسين إدارة 
إذا  حمالتهن  أثناء  والتمويل  والميزانيات،  األموال،  جمع 
أكدت  كما  أخرى.  مرة  االنتخابات  يخضن  أن  لهن  كان 
المرشحات بأنهن سيحددن خططًا وميزانيات واضحة خالل 
من  مزيد  إيالء  مع  المقبلة،  االنتخابات  في  حمالتهن 
وأفادت  األموال.  وجمع  الموارد  لتعبئة  االهتمام 
المرشحات بأنه بات واضحًا لهن، بعد انتخابات عام 2018، 
إلى  وصولهن  فرص  تزيد  ناجحة  لحمالت  التأسيس  أن 
لإلدارة  االهتمام  من  مزيد  إيالء  يتطلب  النواب  مجلس 

المالية وجمع األموال. 

في أعقاب االنتخابات
إال أن بعض المرشحات المستقالت ال يزلن يبدين ترددًا 
في جمع األموال وإيالء األهمية الالزمة للميزانية المالية، 
إذ يعتقدن أنهن لن يتمكّن من التنافس ماليًا مع رجال من 
أصحاب المقدرات المالية الواسعة ويتمتعون بقدرة كبيرة 
على الوصول إلى موارد هائلة ضمن األحزاب السياسية.  
ورأت بعض المرشحات المستقالت أنهن لن يتمكّن من 
المرشحات:  إحدى  فكما شددت  فعلن،  مهما  المنافسة 
»كيف لي أن أنافس ماليين الدوالرات التي يملكها قادة 
الرجال؟« وذكرت  سياسيون هم في معظم األحيان من 
هذه المرشحة أنها إنما تخوض االنتخابات من أجل »التعبير 
ورغم  أنها،  وترى  للفوز«،  وليس  الترشح،  في  حقي  عن 
غياب آمالها في الفوز، تقود معركة من أجل حقوق النساء 

في السياسة والمشاركة السياسية. 

النساء،  تواجهها  التي  التحديات  بعض  استعادة  ولدى 
أجريت  اللواتي  المرشحات  نصف  من  يقرب  ما  كشف 
أنهن يعتقدن أن  المائة(  45 في  معهم مقابالت )حوالي 
القانون االنتخابي الذي ُنفذ مؤخرًا قد أضرَّ بفرص نجاحهن. 
أضاف  التفضيلي  الصوت  اعتماد  أن  المرشحات  وترى 
مزيدًا من الحواجز أمام مشاركة النساء ألنه جعل الناخبين 
يختارون تلقائيًا مرشحًا واحدًا من القائمة، ومن المرجح أن 
يكون هذا المرشح رجاًل. واقترحت بعض المرشحات تغيير 
أو بإضافة صوت  التفضيلي  بإلغاء الصوت  إما  القانون، 
تفضيلي آخر، ليصبح المجموع صوتين ويتيح مجااًل لفوز 
المرشحات النساء أيضًا. وأكدت بعض المرشحات بأنهن 
سيضغطن من أجل تغيير قانون االنتخابات لكي يستعاض 

عنه بقانون أكثر مالءمة لترشيح النساء. 

المستوى  على  تغيير  عن  الحديث  عند  أخرى،  ناحية  ومن 
المائة(  )97 في  بأغلبية ساحقة  المرشحات  أيدت  الكلي، 
االجتماعي، ما يضمن  النوع  تخصيص كوتا على أساس 
النواب  مجلس  في  المقاعد  من  معين  عدد  تخصيص 
قانون  افتقار  أن  بمعظمهن،  المرشحات،  ورأت  للنساء. 
االنتخاب ألي كوتا كافية قّوض فرصهن في النجاح، وأن 
إدراج كوتا في مشروع القانون المقبل سيكون حاًل لغياب 

تمثيل النساء عن مجلس النواب.

غير  واإلجراءات  الفساد  بأن  المرشحات  النساء  وتشعر 
العادلة التي شهدنها بأنفسهن أو شهدها ممثلوهن أثناء 
 30 أشارت  وبالمجمل،  عليهن.  سلبًا  أثرت  االنتخابات 



مساعي تحقيق المساواة في الحقوق والتمثيل
23 تجارب النساء في الترشح لالنتخابات النيابية لعام 2018 في لبنان

معهم  أجريت   75 أصل  من  المائة(  في   40( مرشحة 
مقابالت، إلى أنهن يعتقدن أن الفساد يؤثر تأثيرًا مباشرًا 
على احتمال نجاحهن وعلى ترشيحهن بالمطلق.  وأكدت 
هذه  مع  التعامل  سيحاولن  بأنهن  المرشحات  معظم 
ممارسة  المستقبل من خالل  في  المستشرية  المشكلة 
المزيد من الضغط على أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ 
أفادت  كما  القائمة.  والسياسات  للقوانين  السليم 
المرشحات بأن الفساد الذي شهدته انتخابات عام 2018 
هو أحد األسباب الرئيسية التي قد تثبطهن عن المشاركة 
في االنتخابات النيابية المقبلة، فاعتبرن أن المشاركة لن 

تكون مجدية في وجه تحديات بهذا الحجم. 

التمييز على أساس النوع االجتماعي في التغطية اإلعالمية 
هي قضية أخرى تطرقت إليها المرشحات. بعد مواجهتهن 
المرشحات  حول  صورة  وبناء  عادلة  غير  إعالمية  تغطية 
النساء تفتقر إلى اإلنصاف، شدد العديد من المرشحات 
على أنهن سينطلقن من تجاربهن في عام 2018 لإلعداد 
وبصورة أفضل للتعامل مع الظهور وطريقة تمثيلهن في 
)34.6 في  26 مرشحة  أشارت  وإجماال،  اإلعالم.  وسائل 
المائة( إلى أنهن سيضعن خطة للظهور أمام الجمهور في 
برامجهن  تحظى  أن  لضمان  وذلك  المقبلة،  االنتخابات 
المحتملين.  الناخبين  بين  المناسب  باالنتشار  االنتخابية 
وأكدت المرشحات أنهن سيحاولن الظهور بوتيرة أكبر على 
على  حضورهن  وسيفّعلن  اإلعالمية،  المنصات  مختلف 

سيخططن  كما  أكبر،  بدرجة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
اإلعالم  في  مختصين  مع  اإلعالمية  ألنشطتهن 
لمساعدتهن على الظهور اإلعالمي إلى أقصى حد ممكن. 
تدريب  خالل  من  اإلعالم،  وسائل  مع  العمل  أن  والحال 
اإلعالميين على تحسين تعاملهم مع النساء في السياسة 
فرص  نيل  على  المرشحات  لمساعدة  حاسم  عامل 
دورًا  تلعب  أن  يمكن  اإلعالم  وسائل  إن  حيث  متساوية، 
بل  السياسة،  في  الجنسين  بين  المساواة  نشر  في  بارزًا 

وفي جميع المجاالت. 

وكان العنف ضد النساء في السياسة من المواضيع التي 
استفاضت الدراسة في مناقشتها. تبّين النتائج أن معظم 
العنف ضد  أشكال  ما من  لشكل  ُكنَّ ضحايا  المرشحات 
عام  في  النيابية  االنتخابات  خالل  السياسة  في  النساء 
2018؛ إال أن الكثيرات منهن لم يدركن أن ما تعرضن له 
أن  واضحًا  بدا  ولكن  العنف.  أشكال  من  شكاًل  يمّثل 
المرشحات، بصورة عامة، أصبحن أكثر وعيًا في ما يخّص 
السياسة،  في  النساء  ضد  بالعنف  المرتبطة  القضايا 
المائة  في   34.6( الدراسة  شملتهن  مرشحة   26 فأكدت 
السياسة  في  النساء  بشؤون  التوعية  أن  المجموع(  من 
بصورة  السياسة  في  النساء  والعنف ضد  عامة،  بصورة 
وتمكينها  المرأة  مشاركة  لزيادة  ضرورية  أضحت  خاصة، 
من القيام بعملها في السياسة بطريقة أكثر كفاءة وأمانا. 
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ورأت المرّشحات أن التدريب والمساعدة التقنية يمكن أن 
المائة  في   9 ولكن  ونتائجها؛  لحمالتهن  مفيدين  يكونا 
في  اللعبة  قواعد  سيغّير  التدريب  أن  رأين  فقط  منهن 
محاوالتهن االنتخابية، في ظل استمرار القضايا المنهجية 
األعمق. وذكرت المرشحات أن العديد منهن قد نال إعدادًا 
جميع  على  أخفقن  أنهن  إال  بالفعل،  جيدة  وخبرة  وتدريبًا 
النواب  مجلس  إلى  للوصول  محاوالتهن  في  األحوال 
والمتجذرة.  المنهجية  التمييزية  القضايا  من  عدد  بسبب 
وقد شّدد ربع المرشحات على أهمية تدريب فرق عملهن، 
وكذلك على أهمية االستعانة بمدراء ذوي خبرة في إدارة 
بعض جوانب الحملة. وأشارت المرشحات الثماني عشرة 
بسبب  خططهن  بعض  إنجاز  من  يتمّكن  لم  أنهن  إلى 
عملهن مع فريق يواجه مصاعب كثيرة ويفتقر إلى الخبرة، 

ويتطلب المزيد من التمويل والوقت والتدريب. 

لم  حتى  مدراء  بهم من  استعن  أن من  المرشحات  ورأت 
بين  المساواة  منظور  الحاالت،  معظم  في  يراعوا، 
المزيد من مديري  تدريب  إلى ضرورة  يشير  ما  الجنسين، 
المرشحات  حمالت  إدارة  كيفية  على  االنتخابية  الحمالت 
الجنسين. ويشمل  بين  المساواة  يراعي منظور  نحو  على 
ذلك تدريب المدراء ليتمكنوا من دعم المرشحات اللواتي 
النساء في  التمييز والعنف ضد  يتعاملن مع قضايا مثل 
والرجال،  النساء  من  الناخبين  مع  والتعامل  السياسة، 
والتخطيط لجمع األموال، والتعامل مع حسابات وسائل 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي بطريقة تراعي منظور 

المساواة بين الجنسين. 

كما  القوائم  إن  المرشحات  قالت  الحاالت،  بعض  وفي 
االنتخابات  لخوض  بها  التحقن  التي  السياسية  األحزاب 
معها ربما أثرت سلبًا على فرصهن في الفوز. وفي الواقع، 
قوائم  سيخترن  إنهن  المائة(  في   16( مرشحة   12 قالت 

مختلفة للترشح في االنتخابات المقبلة، وهو أمر ينطبق 
بصفة خاصة على المرشحات المستقالت. وأشارت بعض 
التي  المستقلة  الالئحة  سيتركن  أنهن  إلى  المرشحات 
إلى  أو  أخرى  مستقلة  لوائح  إلى  سابقًا  إليها  انضممن 
قوائم األحزاب السياسية، ألن الكثيرات يرين أن فرصهن 

في الفوز كمستقالت ضئيلة. 

التي  والتمييز  والمظالم  التحديات  كل  من  الرغم  وعلى 
 ،2018 لعام  االنتخابية  الدورة  خالل  المرشحات  واجهتها 
على  تبعث  المرشحات  بها  تمتعت  التي  المنعة  فإن 
التفاؤل، ذلك أن 68 مرشحة )91 في المائة( من أصل 75 
الترشح  يعتزمن  أنهن  إلى  أشرن  مقابالت  معهن  أجريت 
لالنتخابات المقبلة في عام 2022. ويدل هذا على مدى 
صمود النساء في لبنان ومثابرتهن وإصرارهن على قيادة 
مستقبل  أجل  ومن  أنفسهن  أجل  من  التغيير،  مسيرة 
الشابات  سيما  وال  لبنان،  في  السياسة  في  النساء 
الدروس  من  االستفادة  المهم  من  لكن،  الطموحات. 
الموثقة  التجارب  ومن  التركيز  ومواضع  والتحديات 
للمرشحات من أجل ضمان عدم تكرار تحديات مماثلة في 

المستقبل.  

أكثر  وسياسات  أفضل  ظروف  توفير  للغاية  المهم  ومن 
شمول  لضمان  عدالة  أكثر  وقوانين  وتمثياًل  إنصافًا 
المرشحات النساء في المستقبل. ومن المهم جدًا أيضًا 
التصدي للقضايا المنهجّية المتجذرة التي تواجهها النساء 
التمييزية،  واإلجراءات  القوانين  ذلك  في  بما  لبنان،  في 
والنظرة المجتمعية إلى القيادات النسائية، والعنف ضد 

المرأة الذي يرتكب دون عقاب.
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انطالقا من رؤية المساواة المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، تعمل “هيئة األمم 
المتحدة للمرأة” من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات وتمكين 
المرأة وتحقيق المساواة بين النساء والرجال كشركاء ومستفيدين من التنمية وحقوق اإلنسان 

والعمل اإلنساني والسالم واألمن.
 

من خالل إعمال حقوق المرأة في صميم جميع جهودها، تقود هيئة األمم المتحدة للمرأة 
وتنسق جهود منظومة األمم المتحدة لضمان ترجمة االلتزامات المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي إلى أفعال في جميع أنحاء العالم وتوفر الهيئة 
قيادة قوية ومتماسكة لدعم أولويات الدول األعضاء وجهودها وبناء شراكات فعالة مع المجتمع 
المدني والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة. تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان على 
قضايا المشاركة السياسية للمرأة وسالم المرأة وأمنها وتمكين المرأة اقتصاديًا وتغيير األعراف 

اإلجتماعية حول النوع االجتماعي والرجولة.
 


