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 الملخص التنفیذي

  المقدمة 

 المرأة والسیاسة في لبنان -الحكم المحلي 

 مناقشة النتائج

 السیاقات المحلیة األعراف األبویة والھیمنة العائلیة والطائفیة في 

 الدینامیكیات الحضریة والریفیة

 االنمائيوالوصول إلى الموارد والنشاط  الرعویّة،

 الحمالت واألعراف الجندریة في المنصب والحلفاء الذكور

 الخاتمة والتوصیات
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 الملخص التنفیذي 

 
 السیاسي  المجالفي   لعبت فیھ المرأة دوًرا مھًماالذي  أشكال من النشاط المدني  لنشئة  كانت السیاسة المحلیة في لبنان موقعًا  

فتح    و الى  ذلك  عام  أوسع  مجال  أدى  في  المحلي.  الصعید  على  المرأة  تمثیل  المدني  2016أمام  المجتمع  حركة  أدت   ،
من    السیاسیة أكثر  على  عندما حصلت  لإلعجاب  مثیًرا  أداًء  مدینتي  االنتخابات    30بیروت  في  األصوات  من  المائة  في 

البلدي بسبب   ، ومع ذلك  لبناناالكثري  نظام  الالمحلیة. لم تتمكن بیروت مدینتي من الحصول على أي مقاعد في المجلس 
أظھر نجاحھا السیاسي أن ھنالك مطلبًا اجتماعیًا للتغییر. في ھذا البحث، نقوم بتحلیل تجربة النساء في السلطات المحلیة في  

لبنان، موضحین وجھة نظرنا من قضیة بیروت مدینتي وھي حركة تمثل نوًعا من   ذات إمكانیات    السیاساتجمیع أنحاء 
 .اركة السیاسیة للمرأةعالیة للمش

 
 األعراف األبویة والھیمنة العائلیة والطائفیة في السیاقات المحلیة 

في   سیما  وال  العائالت  تلعب  والطائفیة.  العائلة  وھیمنة  األبویة  األعراف  مع  لبنان  في  البلدیة  االنتخابیة  العملیات  ترتبط 
العملیة   في جمیع مراحل  دور حاسم  الریفیة  االنتخابیة یة  االنتخابالمناطق  القوائم  تشكیل   ، المرشحین  تسمیة  ذلك  في  بما 

االنتخابیة الحمالت  المنطقة .  وتنظیم  حجم  على  اعتمادًا  القرار  صنع  ھیاكل  على  ممتدة  عائالت  ثالث  أو  عائلتان  تھیمن 
فإن تحدید  بما أن العائالت غالباً ما ترتبط بالوالءات العشائریة، التي تتقاطع مع الوالء الطائفي،   الطائفي. المعنیة وتكوینھا 

تتضمن: خلفیة المرشح، الوصول إلى الموارد، والقدرة على  تلفة  عتمد على عوامل مخیلعائلة  ل األوسع نطاقاً  مصالح  للممثل  
تمیل  .  )في المركز  الرعاة(لیس فقط مع المجتمع ولكن أیًضا مع    الرعاة و العمالءعالقات بین    وبناء  العائلةتعزیز مكانة  

ا لكیفیة رغبة األسرة في أن یتم  العائالت إلى اختیار األعضاء الذكور كممثلین لھا. غالبًا ما یكون التفضیل الجندري انعكاسً 
العالم   في  الحكومة  الخارجي.  تمثیلھا  مثل  مختلفة  فاعلة  جھات  مع  مفاوضات  في  االنخراط  إلى  البلدیات  رؤساء  یحتاج 

الحكومیة   غیر  والمنظمات  والشركات  المواردالمركزیة  على  قیادة    للحصول  تتطلب  أنھا  العائالت  تعتقد  ما  غالبًا  والتي 
 .ذكوریة

 
  الدینامیكیات الحضریة والریفیة

وللدینامكیات الحضریة/الریفیة تأثیر كبیر على المشاركة السیاسیة للمرأة في لبنان. وبینما تلعب العائالت دوراً مھیمناً في  
البلدیة   االنتخابات  المدن،  ففي  مختلف.  الكبرى  المدن  في  الوضع  فإن  الریفیة،  طابعالمناطق  النیابی  تاخذ  ة  االنتخابات 

المرشح تحدید  في  بكثیر  أكبر  بدور  السیاسیة  األحزاب  ووتضطلع  االنتخابیة.  القوائم  وتشكیل  السیاسیة ین  االحزاب  ھذه 
 .االنتخابیة من خالل توفیر األموال والفرق والمنصاتت الحمالتستثمر بكثافة في 

 
 یوفر العمل السیاسيمختلفة للمرأة.  ات وفرصمناطق الریفیة تُظھر تحدیاالختالفات بین االنتخابات الحاصلة في المدن و ال

قائمة بالمجتمع (سواء كانت   عالقاتضمن نطاق صغیر بیئة مالءمة أكثر للمرشحات، نظًرا ألن المرشحة لدیھا بالفعل 
ال تتطلب الكثیر من الموارد. غالبًا ما تحتاج النساء في المدن  االنتخابیة الحملة ، عائلتھا) أوعملھا معروفة من خالل 

الكبرى إلى ممارسة اللعبة السیاسیة الراسخة حتى یتم ترشیحھن من قبل األحزاب. غالبًا ما یتضمن ذلك أن تكون جزًءا من  
بیئة تنافسیة تھمین علیھا تنظیم حملة انتخابیة مستقلة في واالمتثال لخطوط الحزب الراسخة.  الرعویّةشبكات كبیرة من 

 .قبل المرأةمن  االحزاب السیاسیة، أمر صعب للغایة، خاصةً 
 

 والوصول إلى الموارد والنشاط االنمائي الرعویّة، 
النساء ى الموارد محدودة. التي ال تزال إمكانیة حصولھا عل ،للمرأةتحدیات كبیرة  والزبائنیة الرعویّة دینامیكیات  تشكل

قد یكون لدیھن موارد لتوزیعھا. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم النساء، فإن طریقة التغلب  وثریةالقادمات من عائالت كبیرة 
في المجتمع المدني. یحتوي المجال االجتماعي في لبنان على العدید من   االنخراطعلى تحدي الموارد تكون من خالل 

وتقدم  محترفاتتوظف نساء  و في مناطق حضریة واسعةموجودة  الحكومیة المنظمات غیرالمنظمات غیر الحكومیة. 
نقطة انطالق لمسیرتھن المنظمات غیر الحكومیة  تعتبر النساءخدمات متنوعة للمواطنین اللبنانیین. بالنسبة للعدید من 

على  ة النساء إلثبات قدر طریقةھي تجربة المنظمات غیر الحكومیة ان كیفیة ممارسة السیاسة في البالد. ل وتحدیدالسیاسیة 
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جمع األموال. یمكن أن یعني العمل في المنظمات غیر الحكومیة وجود صالت مع وكاالت التنمیة الدولیة وشبكات الخبراء  
 .التي یمكن أن تساعد في تحویل األموال إلى مشاریع بلدیة

ً  قومیولكن ب فحسفي البلدیات ال یقتصر عمل المنظمات غیر الحكومیة على ضخ األموال  تغییر طریقة إدارة ب أیضا
في و  والحوكمة ةالدیمقراطی االعمال المتعلقة في في عمیق لدیھا إنخراطالمنظمات غیر الحكومیة في لبنان  السیاسة.

والسیاسة القائمة على القضایا والمواطنة النشطة باالضافة الى تمكین المرأة. النساء اللواتي انتقلن إلى   اللیبرالیةتعزیز القیم 
ال سیما في االنتخابات    ویستخدمنھاالحیاة السیاسیة من المنظمات غیر الحكومیة ھن على درایة جیدة بلغة السیاسة العامة 

 الوعود المفرطة، مع التركیز على األھداف اإلنمائیة المتعلقة بالتلوث،البلدیة  ویصوغون برامج للسیاسات ویمتنعون عن 
والمراكز   والمكتباتانشاء الحدائق العامة  إمكانیة الوصول، والمناطق الترفیھیة مثل جمع النفایات، المواصالت،

الصعید المحلي. ھنا، التنمیة ال  على  "للنشاط اإلنمائي"االجتماعیة. وأتاح التأثیر المتزاید للمنظمات غیر الحكومیة مجاال  
 .بل ھي لغة توفر سیاسة بدیلة تحدد األشكال المقبولة للعالقة بین الدولة والمواطناالقتصادي تتعلق بالتقدم 

 
 الحمالت واألعراف الجندریة في المنصب والحلفاء الذكور 

عام االنتخابا  ،بشكل  في  والنساء  الرجال  یستخدم  فيال  مختلفة  استراتیجیات  البلدیة  ھنا  ت  ولكن  االنتخابیة،  ك  لالحمالت 
إلى  االنتخابیة بالحمالت التي تقودھا النساء. في المدن الصغیرة والمناطق الریفیة، تمیل الحمالت ممیزةبعض الخصائص ال

اكثر شخصیة  تكون  غالبًا.  أن   ، المناطق  ھذه  األكثر    في  المجاالت  إلى  الوصول  األسھل  من  أنھ  المرشحات  تجد  ما 
في المراكز التقلیدیة.  حیث تقضي النساء في المنزل وقتًا أطول من الرجال بسبب أدوارھن االجتماعیة    خصوصیة لألسر

ا  المدنیة   ال   الریفألھمیة. في  تعتبر الدعایة االنتخابیة على مستوى الشارع وعبر وسائل التواصل االجتماعي أمًرا بالغ 
المرشح أن یدخلھا ویقضي بعض الوقت مع الناخبین. في الضواحي المحافظة للمدن أیًضا،  یكفي طرق األبواب، بل على  

الناخبات   إلى  الوصول  أن سھولة  النسائیة. كما  المجموعات  تعبئة  بمیزة  النساء  فھم  تتتمتع  المرشحات على تطویر  ساعد 
 .بین ھذهأفضل الحتیاجات كتلة الناخ

الناشطة    المجموعاتوتركز المرشحات أیضا بشكل أكبر على إشراك الشباب في السیاسة المحلیة، وعلى بناء روابط مع  
ة الحركات الشبابیة الناشطة في ألھمیّ   اً في بیروت. نظر  انتشرت في المناطق الحضریة وخاصةً التي یقودھا المجتمع والتي  

المتغیرة في   الحضريمجال   الدینامیكیات االجتماعیة  المرشحات أفضل في عكس  الماضي، كانت  العقد  للبالد على مدار 
انتخا في  مدینتي  بیروت  نجاح  كان  السیاسیة.  عام  برامجھن  األكثر وضوح  2016بات  ً المثال  قیام    ا كیفیة  حركات  العلى 

لسیاسات التي تركز على المواطن على المستوى المحلي. باإلضافة إلى أھمیة حشد الشباب، شددت معظم بتنشیط ا  یةالشباب
تتركز فیھ السلطة في أیدي الرجال، فإن العثور على  الذكور. في مجتمع  مع  تحالف  الالمستجوبات أیًضا على أھمیة    اإلناث

خاص بشكل  مھم  أمر  السلطة  مناصب  في  النساء  لدعم  ذكور  وینطبقشركاء  على  .  حیث   الحضریة  قات،السیا  ِكال  ذلك 
دعم  دعم  الذكور التقلیدي  مثل  لحیث یمكن ل  أو في بلدة صغیرة  ، تجلب النساء خبرات شبكاتھن الذكوریة الى العمل البلدي

 .أن یفتح األبواب أمام النساءالدین  رجال 
 
العائلة  و بدور  یتعلق  فیما  اللبناني  المجتمع  في  الھامة  التغییرات  أكثر    ،والسلطةمع حدوث بعض  بیئة  تھیئة  إلى  أدى  مما 

 .مالءمة للمشاركة السیاسیة للمرأة، فإن مستوى الدعم الذي تتلقاه النساء المرشحات من الرجال بعید عن المثالیة
 

 التوصیات
 

 .وبناء مھاراتھن السیاسیةالمناصرة یعملن في مجال بالفعل تحدید النساء اللواتي   •
 .تعزیز الحمالت المستقلة  •
 .إنشاء مكاتب استشاریة للنساء في بلدیات منتقاة  •
 .تشكیل تجمع بین النواب اإلصالحیین المنتخبین حدیثًا لتعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة  •
 .الناخبین تعبئةإعطاء األولویة الستراتیجیات   •
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 مةالمقد
 

للنظام   السیاسي  البدیل  أشكال  لشكل من  موقعًا  لبنان  في  المحلیة  السیاسة  السائدأصبحت  ذلك   الطائفي  ویرجع  البالد.  في 
ً أساس ً   ا  مالئم و السكن الغیر    الخدماتلفشل الدولة اللبنانیة. إن االفتقار إلى    إلى أن المجال المحلي ھو المكان األكثر وضوحا

النفایات إدارة  والمیاه وسوء  الكھرباء  الحالصلبة  وانقطاع  لسوء  أعراض  التي    ةكمو، كلھا  المواطنین بغض و  تؤثر على 
المحلیة مجاًال  السیاسة  یجعل  الذي  ھو  الیومیة  الحیاة  القرب من  ھذا  واألیدیولوجیة.  والطائفیة  الدینیة  خلفیاتھم  النظر عن 

 -  لھذا اإلجراء البدیلن الوضع العام  إلى اتخاذ إجراءات من أجل التغییر. في لبنان،  حیث یمكن أن یؤدي اإلحباط محاسًما  
 .الشعبیة المناصرةمعقدة مع المجتمع المدني وشبكات  روابط -في ھذا البحث  سیتم تحلیلھ ذيال

لعبت النساء في لبنان دوًرا مھًما في تنظیم ھذا الشكل من السیاسة ضد البنیة   ، كما ھو الحال في العدید من البلدان األخرى
لعبتھ   الذي  الحاسم  الدور  لم یُترجم ھذا  البالد. ومع ذلك   الحاكمة في  الراسخة والنخب  الطائفیة   النساء في    تلكالسیاسیة 

  .النسائي في السیاسة المحلیة في العالم یتمتع لبنان بواحد من أدنى معدالت التمثیل .مجتمعاتھن إلى نجاح انتخابي
 

. والغرض األساسي منھ ھو  ھادوتقلُّ   مناصب في الحكومة المحلیة في لبنانلنساء في الترشح  ھذا البحث في تجارب    یُحقّق
توفرھا   التي  والفرص  التحدیات  خاص   السیاسةتحدید  بشكل  مھتمون  نحن  للمرأة.  السیاسیة  للمشاركة  البلد  في  البلدیة 

المحلیة لدور  نظرةالاستكشاف  ب السیاسة  في  طوّ   المرأة  التي  الغایةنرواالستراتیجیات  ھذه  لتحقیق  رجال  ھا  منظور  من   ،
االنتخابات في  معنیین  كما  ونساء  تجارب  .  االنتخابات،نساء  ندرس  في  واجھ  نجحَن  التي  تولیھنَّ   تھنَّ والعقبات   أثناء 

حركة   إلى  تحولت  مدني  مجتمع  حركة  وھي   ، مدینتي)  (بیروت  مدینتي  بیروت  بتحلیل  قمنا   ، الدراسة  خالل  المنصب. 
لعام   البلدیة  االنتخابات  في  مبھرة  نتائج  حققت  من    2016سیاسیة  سلسلة  على  األمثلة  أحد  ھي  الحركة  ھذه  بیروت.  في 
 .ور المرأة في السیاسةالسیاسات اللبنانیة التي لھا خصائص تفضي إلى تعزیز د

 
  ، بما في ذلك مرشحین النساء  والرجال  من  كانوا  شخًصا. المستجیبون  14یستند ھذا البحث على مقابالت نوعیة متعمقة مع  

البلدیة  ومرشحات   لالنتخابات   ات/صحفیینو  ات/متطوعینوالحملة  في    ات/العاملینو  ات/سیاسیینو  ات/وباحثینسابقین 
وممثلي المجتمع المدني. وأجرى ھذه المقابالت فریق عمل مقیم في لبنان ولندن. كانت المقابالت شبھ منظمة، مما اتاح لنا  
أبقینا   والخصوصیة،  باألمان  تتعلق  ألسباب  البلدیة.  بالحمالت  الصلة  ذات  الموضوعات  من  واسعة  مجموعة  استكشاف 

 .أسماء المستجیبین مجھولة
 

ومدى تمثیل المرأة لبنان  حسب الترتیب التالي. في الجزء األول، نقدم خلفیة موجزة عن النظام البلدي في    یسیر ھذا التقریر
ھیمنة  الو  األبویةالمعاییر    -1على الصعید المحلي. في الجزء الثاني، نناقش النتائج الرئیسیة للبحث في إطار أربعة محاور:

السیاقات    العائلیة في  والریفیة     -2  المحلیةوالطائفیة  الحضریة  المناطق  الموارد    الرعویّة   -3دینامیكیات  إلى  والوصول 
التنموي   االنتخابیة    -4والنشاط  نلخص الحمالت  الخاتمة  في  وأخیرا،  الذكور.  والحلفاء  المنصب  في  الجندریة  المعاییر 

  .سیة للمرأة على الصعید المحلي في لبنانالنتائج الرئیسیة لھذا البحث ونقترح سیاسات واستراتیجیات لزیادة المشاركة السیا
 

 المرأة والسیاسة في لبنان  -الحكم المحلي 
 

یتكون النظام اإلداري اللبناني من ثالثة مستویات، وھو نظام مشتق إلى حد كبیر من الماضي العثماني للبالد. وینقسم البلد 
بلدیة.  ویمكن   1055ة بلدیات. وھناك  بدورھا تنقسم إلى عدّ ة أقضیة  والتي إلى عدّ  بدورھاإلى ثماني محافظات مقّسمة  

. قد یعطي  1لھذه البلدیات أن تشكل اتحادات بلدیة لتنفیذ مشاریع مشتركة. ومعظم البلدیات ھي أعضاء في االتحادات البلدیة 
نظام المركزي للغایة. ومع ذلك، فإن  ملیون نسمة انطباًعا بوجود  4.5ھذا العدد الكبیر من البلدیات في بلد یبلغ عدد سكانھ 

  خاضع. ال یزال النظام البلدي في البالد دفھا المركزي لبنان ھو أحد الدول القلیلة في المنطقة التي لم تقم بأي إصالح
 .. وقد أدخلت بعض التعدیالت على القانون  إال أن ھذه التعدیالت لم تتضمن تغییرات ھیكلیة1977قانون البلدیات لعام ل
 

 
 2016، خریف   280زیاد أبو الریش ، "السیاسات البلدیة في لبنان" ، تقریر الشرق األوسط   1
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  ً ، وتنظیم النقل، وإدارة میاه المدنيالبلدیات مجموعة واسعة من الصالحیات أھمھا: التخطیط  1977یمنح قانون  رسمیا
الصرف الصحي، ومعالجة النفایات الصلبة، وادارة الشؤون المتعلقة بالصحة العامة والشرطة البلدیة. تدیر المكاتب  

أو وزیر الداخلیة العدید من ھذه الوظائف، لكن المھام والمسؤولیات لیست   المركزیة مثل القائممقام أو المحافظ ةالحكومی
من الناحیة المالیة تعتمد البلدیات بشكل كبیر على موارد الحكومة المركزیة.  بین ھذه الوحدات المختلفة.   محددة بوضوح

یتم تحویل ھذه األموال وفقًا لمعاییر یوجد صندوق استثمار بلدي یقوم بتحویل المیزانیات من المركز  ومع ذلك نادًرا ما 
. وھذا یخلق بیئة مواتیة للفساد. نتیجة لذلك ، تفتقر معظم البلدیات إلى الموارد الالزمة لتقدیم  2رسمیة وفي الوقت المحدد 

 .في نطاقھاالخدمات 
 
تبعا" للتعداد السكاني فیھا،  ــف المجلس البلدي من أعضاء یحدد عددھم لكل بلدیة مجلس یعمل كھیئة لصنع القرار. یتأل�  

یتم التصویت ألعضاء المجلس و. مدة والیة المجالس البلدیة ست سنوات 3ویتراوح  من تسعة إلى واحد وعشرین عضًوا 
(بدالً من نظام التصویت النسبي). على عكس البرلمان الوطني ، ال توجد حصص  االكثريباستخدام نظام التصویت 

المرشحون الذین یحصلون على أكبر عدد من األصوات. یدعم ھذا النظام التحالفات  یفوز .طائفیة في المجالس البلدیة
انتخابھم. أثناء عملیة التصویت   لیتم  دوائرھمأكبر من  محیطیث یجب على المرشحین تأمین دعم االنتخابیة عبر الطوائف ح

"وضع    یمكن للناخبین االختیار من بین مجموعة من القوائم واالنتماءات الحزبیة. على الجانب اآلخر  توفر ھذه الطریقة
الفائز یأخذ كل شيء". إذا حصل مرشحوھا على أكبر عدد من األصوات (أغلبیة أو تعددیة)  یمكن لقائمة انتخابیة واحدة 

فلیس فرد على عدد كبیر من األصوات ، لحزب أو قائمة لن على المجلس. حتى لو حصلت قائمة شعبیة أو أن تھیم
 للمجلس.  اانتخابھ بالضرورة ان یتم

 
دوائر   و تشمل الفرص.تتیح البلدیات للنساء العدید من  المحلیة،  ةموومن منظور المشاركة السیاسیة للمرأة في الحك

ونتیجة   .المحلیةار إلى الحصص الطائفیة  والتأثیر المحدود نسبیًا لألحزاب السیاسیة في االنتخابات صغیرة  واالفتقانتخابیة 
في االنتخابات البلدیة أكثر من االنتخابات البرلمانیة. كما یتضح من الجدول أدناه ، أصبحت  حنَ فإن النساء یترشَّ   ،لذلك

 نسبة المرشحات للبلدیات أعلى من  نسبة المرشحات في البرلمان خالل كل دورة انتخابیة. 
 

 المرشحات والفائزات: االنتخابات البرلمانیة مقابل البلدیة
 الفائزات  المرشحات عدد المقاعد  
 % مجموع الفائزات  العدد  % مجموع المرشحات  العدد   

االنتخابات البرلمانیة 
)2005 ( 

128 14 3.5 6 4.7 

   االنتخابات البرلمانیة
)2009 ( 

128 12 2.0 4 3.1 

االنتخابات البرلمانیة 
)2018 ( 

128 111 11.4 6 4.6 

االنتخابات البرلمانیة 
)2022 ( 

128 157 15 8 6 

االنتخابات البلدیة  
)2004 ( 

8,976 514 2.8 206 2.3 

االنتخابات البلدیة  
)2010 ( 

11,704 1,346 5.6 536 4.6 

االنتخابات البلدیة  
)2016 ( 

12,139 1,519 6.9 663 5.4 

 
 2016 البلدیة االنتخابات في   المرأة UNDP برنامج ؛ 2012 ،  قاسم: المصدر

 
 

 2017، أبریل    80الالمركزیة في لبنان: الوضع الراھن" ، دیموقراطیة ریبورتنغ إنترناشونال. موجز سلیمان ، أ. "إصالح   2
نسمة أو أكثر. تضم بیروت   24000نسمة. تمثل أكبر المجالس البلدیات التي یبلغ عدد سكانھا  2000أصغر المجالس یترأس ما یزید عن  3

 .ائیًا في كل منھماعضًوا استثن  24وطرابلس أعلى نسبة سكانیة ، مع 
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وعلى الرغم من البیئة المواتیة على المستوى المحلي للمشاركة السیاسیة للمرأة، یتمتع لبنان بواحد من أدنى مستویات  
التمثیل السیاسي للمرأة في المنطقة. كما ستظھر مناقشتنا أدناه، فإن التمثیل الناقص للمرأة في الحكومة المحلیة ھو نتاج  

ظة المتعلقة بمكانة المرأة في المجتمع و الدور المھیمن الذي تلعبھ التقلیدیة والمحافِ  االعرافعوامل متعددة، بما في ذلك 
قوة ذات التي تفضل الرجال في مناصب  )النظام الرعوي(العائالت في االنتخابات المحلیة، وسیاسات المحسوبیة

  .4االقتصادیة، وانعدام اإلرادة السیاسیة لدى األحزاب السیاسیة لتسمیة المرشحات
  

تم انتخاب   2016ومع ذلك، في السنوات األخیرة، كان ھناك أیًضا اتجاه نحو المشاركة السیاسیة للمرأة. في انتخابات عام 
 4.6 مما زاد تمثیل النساء في الحكومة المحلیة من 2010عدد أكبر من النساء في المجالس البلدیة مقارنة بانتخابات عام 

وزیع من خالل ت في المائة من األصوات. 32حصلت حملة بیروت مدینتي على  في المائة. في بیروت  5.4إلى 
بین النساء و الرجال ، استقطبت بیروت مدینتي الناخبات. كان نجاح بیروت   50-50 المرشحون و المرشحات مناصفةً 

التصویت  بب نظام مدینتي غیر مسبوق في تاریخ لبنان. على الرغم من أن الحركة لم تكن قادرة على الفوز بمقعد بس
ً بي یشیر إلى أن التغییر كان ممكن، إال أن أدائھا االنتخااالكثري بیروت مدینتي ھي نتاج عقد من المناصرة والحركات   . ا

على  2015ھذه حدتھا مع احتجاجات المجتمعیة الشعبیة التي نمت في مواجھة فشل الدولة اللبنانیة. اكتسبت موجة النشاط 
  .2019وانتفاضة " أزمة النفایات"
 
نساء  ف یرى  كیف  نناقش  التالي،  القسم  شاركووي  البلدیة  ارجال  االنتخابات  االنتخابیة  في  الخاصة  ،المعركة   ، تجاربھم 

 .والتحدیات التي یواجھونھا في تعزیز تمثیل المرأة
 

 مناقشة النتائج 
 

 الھیمنة العائلیة والطائفیة في السیاقات المحلیة  ،ألعراف األبویةا
 

الحكم البلدي.  ھیكلیاتاألبویة مشاركة المرأة السیاسیة في  االعرافد كما ھو الحال في العدید من السیاقات المماثلة، تقیّ 
االجتماعیة لنظام قیم  واالعرافطت العدید من النساء اللواتي تمت مقابلتھن في الدراسة الضوء على كیفیة تعزیز الثقافة سل� 

االنتخابات البلدیة لعام یحصر المرأة في المجال المنزلي. قالت إحدى المستجیبات وھي تشرح تجربتھا الخاصة في خوض 
عتھا  قالت إن مثل ھذه الكلمات شجّ  5ي أطفالك "ذھبي وربّ إفي البلدیة ؟  يماذا ستفعل سیخبرني الناس"كامرأة حامل  2004

. بینما كانت حریصة في البدایة على  "كان علي أن أثبت أنني أستطیع الفوز كأم وامرأة عاملة"على مواصلة قتالھا: 
بدأت فیھ التفكیر في  موضع، فقد نقلتھا تجاربھا إلى سیاسیّةعامة بدالً من  سیاسة من ناحیةنفسھا وعملھا عن ف تعریال

ترشیحھا كعمل سیاسي ضد النظام األبوي. ھذه األعراف االجتماعیة لیست فریدة من نوعھا في لبنان. تواجھ النساء في  
تكتسب ھذه   ،في السیاقات المحلیة بصورة خاصَّة .اجتماعیة ترفض ظھورھن في الحیاة العامة أعرافمن البلدان  العدید

  .ذكوري صارم ىسعا یجعل السیاسة مة ممَّ قوة خاصَّ  األعراف
 

العملیات االنتخابیة البلدیة في  في حین أن األعراف االجتماعیة لھا تأثیر سلبي على المشاركة السیاسیة للمرأة، فإن ما یحدد 
ً  لبنان ھو عملیات المساومة بین العائالت المھیمنة. وكما أكد معظم المجیبین، تؤدي العائلة دوراً  طوال العملیة  حاسما

أو   األحیان، تھیمن عائلتاناالنتخابیة بما في ذلك الترشیح وتشكیل القوائم االنتخابیة وتنظیم الحمالت االنتخابیة. وفي أغلب 
، حسب حجم المنطقة المعنیة وتكوینھا الطائفي. الخطوة األولى من صنع القرار المحلي   ھیاكلعلى  ممتدةعائالت  ثالث 

ومفاوضات   تفكیر استراتیجي ، كما أشار أحد المجیبین ،طلبھذه العملیة ھي تحدید من سیمثل العائلة. وھذه مسألة ھامة تت
 .ئلة الممتدةین في العانداخلیة بین األعضاء المھم

 
 

 
 . 65-58: 127-126) كوتا المرأة في لبنان؟ وعد كاذب؟ "، الرائدة ، العدد 2009م. حلو ( 4
 . ۲۰۲۱دیسمبر   ۷مقابلة ،  5
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العائلة  الطائفي، فإن تحدید ممثل مصالح  وبما أن العائالت غالباً ما ترتبط بالوالءات العشائریة التي تتقاطع مع الوالء
  وإنشاءاألوسع نطاقاً یعتمد على عوامل مختلفة مثل: خلفیة المرشح، الوصول إلى الموارد والقدرة على تعزیز ھیبة األسرة 

. ال ینتمي جمیع أفراد العائلة  6(لیس فقط مع المجتمع ولكن أیًضا مع الرعاة في المركز) الزبوني و عالقات بین الراع
لعائلة الممتدة لدیھم أعضاء مرتبطون بأحزاب سیاسیة  أفراد ا الممتدة إلى نفس الحزب، وغالبًا ما یكون األمر كذلك ألن

 مفاوضات بین العائالت المختلفةال إجراء یجب ترشیحھم، مختلفة. بمجرد أن تتوصل العائلة إلى اتفاق داخلي حول من
 ً . اعتمادًا على حجم المنطقة المحلیة، تتفاوض العائالت في الغالب على شروط رئاسة البلدیة. إذا كانت إحدى یصبح ممكنا

اسة البلدیة  على مسألة نقل رئالعائالت، على سبیل المثال، تقود البلدیة لفترة والیة واحدة  فإن المفاوضات غالبًا ما تنطوي 
سنوات) فیما بینھا:  6لفترة التالیة. في بعض األحیان یمكن للعائالت الموافقة على تقسیم المدة ( خالل اإلى العائلة األخرى 

 . قد تقود إحدى العائالت رئاسة البلدیة خالل السنوات الثالث األولى بینما تقود العائلة األخرى مدة الثالث سنوات قادمة
 

إحدى   على قائمة المجلس البلدي. قالت اً س البلدیة فحسب فھم یتفاوضون أیضال یقتصر قرار العائالت على رئی
نھ على  البلدیة في االنتخابات التالیة، ا ةساحت لمنصب رئترشَّ  ثمَّ  البلدي،  في المجلس  المستجیبات التي أصبحت عضو

. 7رئاسة البلدیة، إال أنھا لم یكن لھا أي تأثیر على قائمة أعضاء المجلس  الرغم من تحقیقھا إلجماع العائالت المختلفة على
تم تجمیع القائمة أیًضا من خالل المفاوضات بین العائالت المختلفة. ومع ذلك، كانت سعیدة ألنھا تمكنت من   ،مثل ترشیحھا

بشكل كبیر بسبب   اً یس البلدیة على فریقھا كان محدودالتأثیر على اختیار نائب رئیس البلدیة. یشیر ھذا إلى أن تأثیر رئ
  ة.یتفضیالت العائلال
 

العائق األول أمام ترشیح المرأة السیاسي ھو داخل عائلتھا. تختار العائالت في الغالب األعضاء  في ظل ھذه الظروف 
الذكور كممثلین لھا. ھذا االختیار ال یتعلق باللیاقة اإلداریة بل یتعلق بتمثیل األسرة في العالم الخارجي. بدالً من تفضیل  

ً لقیادة الذكوریة یحمل القرار أیضاجتماعي بسیط ل ة. یحتاج رؤساء البلدیات إلى االنخراط في  ة مھمّ تبارات اقتصادیّ اع ا
 .تعتقد العائالت أنھا تتطلب قیادة ذكوریة بینمامفاوضات صعبة مع الحكومة المركزیة 

 
كما أوضحنا سابقًا ، یوجد في لبنان عدد كبیر من البلدیات بشكل مثیر لإلعجاب. بعض البلدیات صغیرة جدًا لدرجة بحیث 

عائلة واحدة أن تھیمن على البلدیة بأكملھا. الدولة اللبنانیة ضعیفة بشكل دائم وتتفاوض على بعض السیطرة یمكن ل
على مر السنین أدى ذلك إلى إنشاء بلدیات جدیدة. وبھذا المعنى تقوم البلدیات . الرعویّةاالجتماعیة من خالل شبكات 

نما تفتح في الوقت نفسھ موارد الدولة ألصحاب السلطة المحلیین  بوظیفة مزدوجة : فھي تجعل الدولة أقرب إلى الناس بی
أراضي. أدت شدة التنافس على الوصول إلى موارد الدولة  الستمرار االتجاه المتمثل   يالذین ھم في الغالب عائالت ومالك

 .البلدیات" في جمیع أنحاء لبنانخلق في "
 

تدفق األموال من   الواقع یكون أنّ   ،كثیر من األحیانالفي البلدیات، في  جذَّاباً محسوبیة یمكن أن تكون وعدًا في حین أن ال
المركز غیر منتظم وبالتالي ال یمكن االعتماد علیھ. یوجد صندوق استثمار بلدي مسؤول عن تحویل األموال إلى الحكومات  

ً . غالب8ةجدیّ صة بالبلدیات غالبًا ما تكون متقطعة وتنطوي على تأخیرات البلدیة، ومع ذلك فإن تحویالت المیزانیة الخا ما  ا
الحكومة المركزیة سلطة تقدیریة بشأن مقدار وتوقیت تخصیص األموال. وبالتالي ، فإن تلقي األموال   ایمارس مسؤولو

زیة. غالبًا ما تتقاطع ھذه  یتطلب الكثیر من المفاوضات بین مسؤولي الحكومة المحلیة ونظرائھم في الحكومة المرك
. تعني ھذه العملیة أن البلدیات غالبًا ما تعطي األولویة  9ةة األوسع وأحزابھا السیاسیّ المفاوضات مع السیاسات الطائفیّ 

 .والبحث عن احتیاجات دوائرھا االنتخابیةللفرص الخارجیة على المسؤولیات الداخلیة  
 

ولكن باألحرى ألن   ، لیس ألن المرأة ال تستطیع التفاوض للوصول إلى موارد الدولة ، واتٍ النساء ھنا في وضع غیر مُ 
یمضي مسؤولو البلدیات    ،كما اتضح من مقابالتنا  لیھم تقلیدیًا على أنھم أفضل في مثل ھذه المفاوضات.الرجال یُنظر إ

 
 41-25): 3(  26) ، "تقاطع الواسطى وتنمیة القرى في لبنان" ، فصلیة الدراسات العربیة ، 2004مخول ، ج. وھاریسون ، ل. ( 6
 2021نوفمبر  29مقابلة ،   7
 . 2020، أكتوبر  10-2المدینة الفاضلة أم خطوة تالیة مجدیة؟" ، فریدریك ناومان ستیفتونغ ، األوراق اللبنانیة   -"الالمركزیة في لبنان  8
األوسط ، العدد   كرم ، جي جي ، "ما وراء الطائفیة: فھم السیاسة اللبنانیة من خالل عدسة عابرة للطائفیة" ، مركز كراون لدراسات الشرق 9

 . 2017، نیسان  107
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معظم وقتھم في البحث عن التمویل. تمیل المجتمعات إلى تقییم المرشحین من خالل صالتھم باألحزاب السیاسیة وكبار  
ي تفتقدھا النساء لبقائھن في المنزل خاصة في المناطق الریفیة،  رجال األعمال. غالبًا ما یكون للرجال مثل ھذه الروابط الت

 .بینما یسافر الرجال ومن المرجح أن یبنوا عالقات سیاسیة وتجاریة
  

أیًضا   مؤسساتیةھناك  بالتصویت   عوائق  لألفراد  یُسمح  ال  المحلیة.  الحكومة  في  للمرأة  السیاسیة  المشاركة  دون  تحول 
أو المدینة التي ھي قریة  العند الوالدة  یتم تسجیل كل طفل في    والترشح للمناصب إال في مناطق مسقط رأسھم الرسمیة.

"تزویج" النساء من عائالت أخرى وفي ھذه   والدھم. یحتفظ الرجال بھذا السجل طوال حیاتھم. ومع ذلك ، یتممسقط رأس  
یجد معظم  الواقع   في  بأي شخص.  الخاص  السجل  تعدیل  نظریًا  الممكن  الزوج. من  إلى سجل  نقل سجلھن  یتم  المرحلة 

  .كمیة البیروقراطیة التي ینطوي علیھا األمر  بسبب األفراد صعوبة بالغة في القیام بذلك
 

للجماعات الطائفیة. نظًرا لوجود عدد أقل من المقاعد في البرلمان الوطني مقارنة  البرلمان اللبناني لدیھ حصص رسمیة
بالمجالس المحلیة ، وبما أن المقاعد یتم تخصیصھا بشكل طائفي ، فمن الصعب على المرأة الحصول على ھذه المقاعد.  

  وھیبة المقاعد لیست عالیة أھمیّة، ولكن على الصعید البلدي ، ال توجد حصص طائفیة. ھناك عدد أكبر بكثیر من المقاعد
مما یسھل على النساء المشاركة في االنتخابات البلدیة. لكن ھذا ال یعني أن االتجاھات الطائفیة ال تلعب   بقدر البرلمانیة،

إال أنھ من الناحیة العملیة تظل الساحة السیاسیة   ،. في حین أن النظام لیس طائفیًا بالمعنى الرسميفي ھذه االنتخابات دوراً 
  ة.ة للغایَ خلفیة طائفیَّ  ضدَّ واألعراف االجتماعیة  والرعویة ، العائلیة البُنَىالمحلیة موقعًا تلعب فیھ 

 
بل ھي أیًضا   ،إن الطائفیة في لبنان لیست مدمجة بشكل رسمي في قانون األحوال الشخصیة وممارسة المواطنة فحسب

ة. ان وجود أكثر من ألف بلدیة یعكس الرغبة في رسم خریطة للطائفیة على تضاریس البالد. العدید من البلدیات مكانیّ 
متجانسة من الناحیة الطائفیة. في مثل ھذه المجتمعات المتجانسة ، غالبًا ما تتولى الشخصیات الدینیة مناصب قیادیة.  

في قریتھا  عارض الشیخ  ،1998امرأة من قریة درزیة إنھا عندما ترشحت في انتخابات عام بالحدیث عن تجربتھا ، قالت 
فلم یعارضھا ھذه   . مباركتھ ألخذزارت نفس الشیخ  ، 2004عندما قررت الترشح لمنصب رئیس البلدیة سنة و .10ھاحِ ترشُّ 
الدعم الضمني للشیخ إلسكات المعارضة  تقدّروھي . كعضو في المجلس البلدي دجیّ  دورب  قامت النھا ة، وذلكالمر

المحافظة ضد ترشیحھا لمنصب رئیس البلدیة. تشیر ھذه الواقعة إلى أنھ من الممكن أن یتم انتخاب النساء لھذه المناصب و  
 للقیام بذلك. من قادة رجال الدین موافقة إیماءة لكن یتوجب علیھن الحصول على

 
حیث تتركز   ،شابھ األوضاع في البلدات والمناطق المسلمة أیًضا خاصة بالنسبة للنساء الالتي یعشن في المناطق المحافظةتت

القرن الحادي والعشرین عارضت  إسالمیة. حتى منتصف العقد األول من طة السیاسیة في الغالب في أیدي أحزاب السل
   ،ا. في األحیاء المختلطة طائفیً 11وأصدر العدید من األئمة فتاوى لحظرھاسالمیة مشاركة المرأة في السیاسة، اإلحزاب األ

من أي مساحة في العالم السیاسي.   ةطائفالن طوائف أخرى ، بینما تحرم نساء مرشحات میمكن لألحزاب اإلسالمیة دعم 
یساریة علمانیة أو دعم حزب دیني دعم حزب هللا (حزب شیعي) المرأة سنیة أو مرشحة حاالت مثل على سبیل المثال ، 

أمًرا غیر معتاد. غالبًا ما تعتمد ھذه االصطفافات العابرة للطوائف على طبیعة التنافسات   تلیس، سني لمرشحة مسیحیة
الطائفیة والسیاسیة المھیمنة في المنطقة. إن انتشار التحالفات االنتخابیة یمكن أن یصب في مصلحة المرشحات ، ال سیما  

 ینتمین إلى الخلفیة العلمانیة. الالتي
 

ال تؤثر األعراف الدینیة على ترشیح وانتخاب النساء فحسب ، بل تؤثر أیًضا على أدائھن بعد االنتخابات. على سبیل المثال  
غالبًا ما تجعل األحزاب الدینیة ، خاصة في المدن اإلسالمیة ، من اإللزامي لعضوات المجالس البلدیة الحصول على إذن  

. كما أن ھذه األحزاب ال ترید أن ترى النساء في مجموعتھن یعملن لساعات طویلة. 12لحزب قبل تحدید موعد االجتماعاتا
وال  یرغبن في فصلھن عن المسؤولیات المنزلیة. وھذا یوسع الفجوة بین النساء من مختلف الطوائف. بینما یمكن للبعض 

 .البعض اآلخر یخجل من إمكاناتھماالنخراط بشكل منتج في العمل السیاسي ، فإن 
 

 .2021نوفمبر  29مقابلة ،   10
، المنتدى الدولي لدراسات المرأة   "لبنان من منظور مقارن : المرأة في البلدیات ھل یمكن للمرأة أن تتخطى األمر؟) " 2012. (س. قاسم ، ف   11

35 - 233-255. 
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الطریقة التي تعامل بھا األحزاب الدینیة المرأة في السیاسة ال تزال بعیدة عن المثالیة ، ولكن ھناك أیًضا تطورات إیجابیة 

جزئیًا   البلدیة. ویعود ھذامھمة في نھجھا تجاه المرأة. یقوم عدد متزاید من األحزاب الدینیة بترشیح النساء في االنتخابات 
إلى الجماعات الدینیة أیًضا. ومع ذلك ، یرجع ذلك ة صل الضغط االجتماعي إلدماج المرأفقد و -معیاریة عتبارات إإلى 

جزئیًا إلى المنافسة على مستوى القاعدة الشعبیة. تسعى األحزاب اإلسالمیة في جمیع أنحاء المنطقة إلى التواصل مع 
بول في عام  رئاسة بلدیة اسطنبالشبكات النسائیة بشكل أكثر فعالیة. في تركیا على سبیل المثال ، فازت األحزاب اإلسالمیة 

وكان جزًءا مھًما من الحملة ھو قیام النساء بحمالت تتضمن الزیارات المنزلیة  وتعبئة الناخبات. كانت الفكرة ھنا  ، 1994
ولم یكن إشراكھن ممكنًا   ،لمدن الكبیرة یعشن حیاة منفصلة إلى حد كبیرعلى أطراف ا ھي أن النساء المحافظات في األحیاء 

 ائیة متخصصة في الحزب. إال من خالل مجموعة نس
  

 
 الدینامیكیات الحضریة والریفیة

 
للدینامیكیات الحضریة / الریفیة تأثیر كبیر على المشاركة السیاسیة للمرأة في لبنان. كما ھو موضح أعاله ، یتم تحدید 

اسیة. نظًرا ألن معظم عملیة االنتخابات البلدیة بشكل كبیر من قبل العائالت مما یقلل بشكل كبیر من دور األحزاب السی
البلدیات وخاصة الصغیرة منھا  تشترك في نفس الطائفة ، تفضل األحزاب السیاسیة عادةً عدم التدخل في الدینامیكیات  

المحلیة التي من شأنھا خلق العداء. في االنتخابات البرلمانیة ، یعتمدون على أصوات طائفتھم المحلیة. كما قال أحد  
. ال تملك األحزاب السیاسیة القدرة على تحدید السیاسات 13شخص" 600د العبث مع أسرة مكونة من المجیبین "ال أحد یری

المحلیة وال تقوم بتشكیل القوائم االنتخابیة. أكثر ما یمكنھم فعلھ ھو التفاوض مع العائالت إلبقاء بعض األشخاص خارج 
 .ھذه القوائم

 
الكبرى. في المدن الكبرى تبدو االنتخابات البلدیة شبیھة باالنتخابات  یختلف الوضع في المناطق الحضریة والمدن 

ستثمروا بكثافة في ی  فھمفي تحدید المرشحین وتشكیل القوائم االنتخابیة.  نیة. تلعب األحزاب السیاسیة دور أكبرالبرلما
تتعلق   ،نتخابات كما قال أحد المجیبینوالفرق والمنصات. وبالتالي ، فإن اال ،من خالل توفیر المالاالنتخابیة عملیة الحملة  

. وقد تم تحدي ذلك مؤخًرا من قبل الحملة االنتخابیة لبیروت  14بالدینامیكیات السیاسیة األوسع للبلد أكثر من تنمیة المدینة
وتركز   مدینتي. بینما سنناقش بیروت مدینتي في ھذا التقریر، من المھم مالحظة أن استراتیجیتھا التي تركز على المدینة

 . دفعت حتى األحزاب الطائفیة السائدة إلى تطویر برنامج حملتھا االنتخابیة ألول مرة  2016على التنمیة في عام
 

األھمیة النسبیة لألحزاب السیاسیة في السیاسة الحضریة لھا عدة تفسیرات. أوالً، تعتبر االنتخابات البلدیة في المدن الكبرى  
فسة قبل االنتخابات البرلمانیة وبالتالي لھا أھمیة رمزیة. ثانیًا، نظًرا ألن عدد السكان أكبر مثل بیروت وطرابلس بمثابة منا

و اإلیرادات المخصصة من الحكومة المركزیة أكبر أیًضا، تعتبر ھذه المدن مربحة لألحزاب. ثالثًا ، المدن الكبرى مختلطة 
ب السیاسیة. وبسبب ھذه العوامل  فإن االنتخابات في المدن الكبرى  من الناحیة الطائفیة مما یعني زیادة المنافسة بین األحزا

 .تعكس دینامیات االنتخابات البرلمانیة
 
 

االختالفات بین االنتخابات في المدن والمناطق الریفیة تضع المرأة أمام تحدیات وفرص مختلفة .ھناك اتفاق واسع بین  
توفر بیئة أكثر مالءمة للمرشحات. قال أحد المجیبین أن الحمالت في مثل  السیاسة على نطاق ضیّقالمستجیبین على أن  

أو   بعملھاشحة لدیھا بالفعل صالت حالیة بالمجتمع (سواء كانت معروفة . بما أن المر15ھذه المناطق ھي ببساطة أسھل
، الصغیرة المنطقةفي  مستجیب آخر بسبب عائلتھا)  و في حین الحمالت االنتخابیة ال تتطلب الكثیر من رأس المال. قال

 
 . 2021نوفمبر  18مقابلة ،   13
 .2021نوفمبر  24مقابلة ،   14
 .2021نوفمبر  18مقابلة ،   15
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على المرشح   حیث یجب مقارنة بمدینة كبیرة ،وذات طابع ألفة، تكون الحملة أكثر شخصیة الجمیع یعرف بعضھم البعض
 .16أن یكون قد بنى موارد أكبر للوصول إلى الناخبین

 
المرأة. یتطلب النظام االنتخابي اللبناني   تصب في مصلحةكما توجد دینامیات اقتصادیة في البلدیات الصغیرة والریفیة 

لیتمكنوا من خوض االنتخابات. نظًرا ألن الرجال   ،من وظائفھم في القطاع العام االشخاص الذین یریدون الترشح،استقالة 
ھذا یعني أنھم یخاطرون بفقدان وظائفھم  إذا ما   القطاع العام أو السلك العسكريفي المناطق الریفیة یعملون في الغالب في 

رن أو ال تملك وظیفة لتخسرھا من أجل في تلك المناطق، قد تكون موظفة بدوام م المرأةترشحوا. من ناحیة أخرى ، 
تحتاج   في حین. 17. ھذا ھو أحد األسباب التي تجعل المناطق الریفیة لدیھا مرشحات أكثر من المناطق الحضریةالترشح

إلى لعب اللعبة السیاسیة الراسخة من أجل أن یتم ترشیحھن من قبل األحزاب. غالبًا ما ینطوي   ، النساء في المدن الكبرى
واالمتثال للخطوط الحزبیة القائمة. في بیئة تنافسیة   الرعویّةالمحسوبیة، على أن تكون جزًءا من شبكات كبیرة من ھذا 

  .وخاصة من قبل المرأة أمر صعب للغایة ،مستقلة إنتخابیة القیام بحملة ،تھیمن علیھا األحزاب
 

وضعًا استثنائیًا في النظام اإلداري للبالد. في حین أن   تتجلى ھذه الدینامیكیات في الغالب في العاصمة بیروت، التي تكتسب
نظام الحكم المحلي في لبنان لیس طائفیًا رسمیًا، فإن تزوید البلدیات بسلطات واسعة من الناحیة الرسمیة  لیس ھو الحال في  

فظ، وھو من المعینین من بیروت. رئیس بلدیة بیروت على الرغم من انتخابھ لیس لدیھ سلطات تنفیذیة. یحكم المدینة المحا
رئیس البلدیة   الیدیً قن البالد لرئیس البلدیة. ت قبل الحكومة المركزیة و یشغل السلطة التنفیذیة التي تُمنح في مدن أخرى م

 ي.ي، في حین أن المحافظ مسیحِ نّ سُ 
 

 ،وبالرغم من كونھا العاصمة ،بیروت. نتیجة لذلكبلدیة في  االھتمام العامأدى ھذا الدور الرمزي لرئیس البلدیة إلى تقلیص 
كانت نسبة المشاركة أقل من    2016كانت معدالت اإلقبال على االنتخابات البلدیة في بیروت منخفضة. في انتخابات عام 

نتي حماسة كبیرة لكن بقیت نسبة المشاركة االجمالیة كما ھي (تقریبًا كما كانت في  في المائة أثارت حملة بیروت مدی  20
). مع اقتناع الناخبین بأن تصویتھم الیغیر السیاسة  فإن معدالت المشاركة المنخفضة في بیروت ترجع أیًضا 2010عام 

 .18إلى حقیقة أن العدید من المسجلین للتصویت في العاصمة ال یقیمون ھناك
 

. في  عند الترشحكما تؤثر االختالفات بین السیاقین الحضري والریفي على الطریقة التي تدیر بھا المرشحات حمالتھن 
ھناك  .ى أسالیب طرق األبواب" الزیارات"وتعتمد إلى حد كبیر عل ،ذات طابع ألفةالمناطق الریفیة  تكون الحمالت أكثر 

أیًضا حاجة أقل الستھداف الناخبین من خالل الحمالت عبر وسائل التواصل االجتماعي. في المدن الكبرى مثل بیروت  
. ھنا،  صرامة وبعیدة المدى و ممولة جیداً تكون السباقات أكثر تنافسیة ویجب أن تكون الحمالت أكثر وصیدا وطرابلس 

اجھن تحدیات في الوصول إلى القنوات اإلعالمیة التقلیدیة وأنھن اعتمدن السیدات المستجوبات في دراستنا قلن إنھن و
بشكل كبیر على وسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى الناخبین. في المدن الكبرى إن استھداف الناخبین والزیارات 

ت بنشاط في  الشخصیة لمناطق معینة وخاصة األحیاء المحرومة في األطراف مھمة أیًضا. كما تشارك المرشحا
الحشود. في اآلونة األخیرة ، بدأت بیروت مدینتي مؤخًرا في تنظیم حمالت لجمع   لجمعاالجتماعات والمھرجانات الكبیرة 

للنساء  یمكن أن یكون جمع التبرعات أداة حیویة .من الممكن ان یستمر ھذا االتجاهكیف ال یزال یتعین رؤیة ، التبرعات
الرجال واألحزاب السیاسیة الراسخة والعائالت و من الممكن أن یكون أیًضا  س المستوى معبنف ألنھا تمكنھن من التنافس

 . بشكل مباشر حمالتھم االنتخابیةفي   لالشخاص للمشاركةفرصة  
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 . 2016دائم" ، المركز العربي لألبحاث ودراسات السیاسات ، سبتمبر 
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 والوصول إلى الموارد والنشاط االنمائي  الرعویّة

 
. بالنسبة للعدید من المواطنین ال یتعلق  بالزبائنیةكما ھو الحال في البلدان األخرى  تتمیز السیاسة المحلیة في لبنان  

، بما في ذلك التوظیف والرعایة الصحیة والتعلیم. كما قال بل ھو وسیلة للوصول إلى الموارد التصویت بتغییر السیاسة ،
الذي یتلقونھ من الناخبین ھو "ماذا ستعطیني إذا  المتكررجل ھذه الدراسة  فإن السؤال  معظم السیاسیین الذین قابلناھم من أ

قمت بالتصویت لك؟" في بیئة تتمیز بضعف قدرة الدولة على األداء خاصة في سیاق البلدیات،  یرى الكثیر من الناس أن 
ي بعیدًا عن  المواطنون العقالنیون خیارھم السیاستصویتھم سلعة یتم تبادلھا مقابل منافع. االنتخابات ھي حالة یمارس فیھا 

ر من خاللھا الكثیر من اللبنانیین عن السیاسیة التي ھم جزء ال یتجزأ منھا. ھي مواقع مھمة یعبّ -العالقات االجتماعیة
  .احتیاجاتھم ومطالبھم

 
تحدیات كبیرة أمام النساء ، حیث ال یزال وصولھن إلى الموارد محدودًا. أولئك اللواتي   الّزبون-الّراعيتشكل دینامیكیات    

ذلك ومع  للتوزیع.  موارد  لدیھن  یكون  قد  وثریة  كبیرة  لعائالت  النساء  ،ینتمون  لمعظم  على    ،بالنسبة  التغلب  طریقة  فإن 
المج إن  المدني.  المجتمع  في  بالمشاركة  تتمثل  بالموارد  المتعلق  حد  التحدي  إلى  یعتمد  لبنان  في  االجتماعي  على  ال  كبیر 

الحكومیة. غیر  الحكومیة  المنظمات  غیر  وھي  المنظمات  كبیرة،  حضریة  مناطق  في  الغالب  موجودة  نساء    توظف  في 
، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنین اللبنانیین. بالنسبة للعدید من النساء والرجال الذین تمت مقابلتھم  محترفات

  .التي یدیرون بھا السیاسة ةل الطریقوتشكّ   يالسیاسی لعملھنتعمل المنظمات غیر الحكومیة كنقاط انطالق 
 

ھو نتیجة لفشل الدولة في توفیر الخدمات العامة. وقد تفاقم ھذا بدوره  بشكل كبیر في لبنان منظمة غیر حكومیةالإن تأسیس 
أكبر في التسعینیات والعقد األول من القرن الحادي والعشرین. بدأت الشركات  فعالیّةبسبب الخصخصة باسم ضمان 

ھذه  الشركات الخاصة  وحتى یومنا ھذا غالبًا ما تكون ، والتعلیم والصحة ،ل جمع النفایاتالخاصة في تقدیم خدمات مث
  .كبیرة لشركاتھا الخاصةال المناقضات. یعمل النظام على النحو التالي: تقدم األحزاب السیاسیة 19امتدادًا لألحزاب السیاسیة 

كما أنھم یوجھون جزًءا من األرباح إلى نظامھم اإلیكولوجي للمنظمات غیر الحكومیة لتقدیم الخدمات العامة و یضعون  
في جیوبھم. وبالتالي فإن ھذه المنظمات غیر الحكومیة ھي آلیات تقدم األحزاب من خاللھا الخدمات إلى  باقي األرباح 

 معاقلھا الطائفیة.  
 

باإلضافة إلى الجمعیات الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة التي تقودھا األحزاب ، ھناك أیًضا منظمات غیر حكومیة تعتمد  
توزیع المواد مثل  ،الغالب. تقوم ھذه المنظمات غیر الحكومیة أیًضا في تقدیم الخدماتعلى تمویالت خارجیة  وغربیة في 

وبناء المدارس وتشغیل العیادات.  ،وإصالح أنظمة الصرف الصحي ،وتركیب البنیة التحتیة للكھرباء والمیاه ،الغذائیة
النساء المتعلمات  ، خاصةً بالنسبة للطبقة المتوسطة تعتبر المنظمات غیر الحكومیة أیًضا من أكبر مقدمي فرص العمل 
العدید من الوظائف بالمنظمات غیر الحكومیة  تقوم ،والشباب. من منظور المشاریع السیاسیة للمرأة في الحكومة المحلیة

 ،السابقة مع المنظمات غیر الحكومیةأنھم یتعبرون مشاركاتھم  على ط العدید من المستجیبین الضوءّ◌◌َ . سلالمختلفة
مكونات مھمة في حیاتھم المھنیة السیاسیة. وفقًا ألحد المستجیبین، فإن عملھ مع المنظمات غیر الحكومیة (في ھذه الحالة   

وقال مجیب آخر إن عمل المنظمات غیر الحكومیة كان  20المجتمع. العمل في مشاریع تنمویة مجتمعیة) جعلھ معروفًا في
 .21مھًما في بناء الجسور مع المجتمع

 
لرجال. عندما تترشح النساء في االنتخابات المحلیة  االحكومیة أكثر أھمیة للنساء من  یمكن أن تكون تجربة المنظمات غیر

غالبًا ما یتلقین تعلیقات مھینة من بعض شرائح المجتمع. قالت إحدى المستجیبات إنھا تلقت ردود فعل سلبیة  ال سیما على 
خبیرة في البنیة  تویتر: "قالوا لي" ماذا ستفعلین في البلدیة؟ اذھبي للطھي ألطفالك "،" ماذا تعرفین عن الطرق؟ ھل أنت 

 
. ورقة عمل. رقم  Power2Youthحرب ، م. "المدن والتغییر السیاسي: كیف أحدث النشطاء الشباب في بیروت حركة اجتماعیة حضریة" ،  19

 . 2016، سبتمبر   20
 . 2021نوفمبر  18مقابلة ،   20
 . 2021نوفمبر  24مقابلة ،   21
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شاركت مستجیبة أخرى نفس المشاعر  قائلة:    22ة ؟ أو " ھل تعرفین كیف تعمل أنظمة الصرف الصحي؟" ّ◌◌َ التحتي
اإلنارة والصرف الصحي و ھذه  أن یكون خبیًرا في األسفلت والمیاه ویُتوقع خوض المرء االنتخابات البلدیة "عندما ی

ذا السیاق ، تعتبر تجربة المنظمات غیر الحكومیة وسیلة للتغلب على بعض ھذه في ھ 23ور تعتبر اھتمامات ذكوریة.األم
 .التصورات و للتبیان أن النساء لدیھن خبرات ذات صلة مباشرة بمھمة الحكومة المحلیة

 
، أن تجربة المنظمات غیر الحكومیة ھي وسیلة للنساء إلثبات قدرتھن على جمع األموال للمشاریع ربما األھم من ذلك

دولیة وشبكات  تنمیة  ن أن یعني وجود اتصاالت بوكاالتالعامة. الخبرة السابقة من العمل مع المنظمات غیر الحكومیة یمك 
مشاریع البلدیة. أكدت إحدى المشاركات كیف أن عملھا في منظمة غیر حكومیة  ال تمویلالخبراء التي یمكن أن تساعد في  

أخرى شبكتھا من الخبراء  بما في ذلك  سیدة . جلبت24ولي لمشروع بلديساعدھا في الحصول على تمویل من البنك الد
. وتمكن آخرون  من خالل خبرتھم التعلیمیة والعملیة في الخارج 25المخططین الحضریین إلى عملھا البلدي بمجرد انتخابھا

 من إقامة عالقات مع مدن أجنبیة لنقل خبراتھم إلى البلدیة. 
 

لیست استثنائیة. معظم المرشحات اللواتي تمت مقابلتھن في ھذا المشروع كن إما منخرطات في جمعیات قبل  التجاربھذه 
خوض االنتخابات البلدیة أو لدیھن تاریخ من التطوع في المشاریع العامة. أولئك الذین خاضوا االنتخابات سلطوا الضوء 

التالي فإن االدعاء بأن لدیھ صالت في عالم المنظمات غیر على تجربتھم مع المنظمات غیر الحكومیة في حمالتھم. وب
 .المرشحون اآلخرون السیاسي الحزبي الذي قد یكون خلفالحكومیة یشیر إلى أنھ یمكن للمرء أن یتنافس مع الھیكل 

  
السیاسة. تشارك ال تضخ المنظمات غیر الحكومیة األموال في البلدیات فحسب، بل تغیر أیًضا الطریقة التي تُدار بھا  

والسیاسات القائمة على  ،وتعزیز القیم اللیبرالیة الحوكمة،المنظمات غیر الحكومیة في لبنان بعمق في أعمال الدیمقراطیة و
. أدى نشر ھذه األفكار خاصة بین الشباب والنساء الذین یعملون مع المنظمات  26والمواطنة النشطة وتمكین المرأة  ،القضایا

. غالبًا ما یؤدي ھذا 27یشاركون في برامجھا إلى زیادة اإلحباط العام المتزاید بالفعل من النظام الطائفي غیر الحكومیة أو
اإلحباط إلى تطویر مناھج علمیة قائمة على السیاسة. في لبنان یحمل "السیاسي" داللة سلبیة في أوساط الجمھور غالبًا ما 

ساب المصلحة العامة. من ناحیة أخرى یشجع عالم المنظمات غیر  یُنظر إلیھ على أنھ یدعم للمصالح الخاصة على ح
  .العام لتحقیق نتائج قابلة للقیاس توّجھعلى اإلحصاء وال وعلى جمع البیانات  الحكومیة السیاسات القائمة 

 
  ،إلى الحیاة السیاسیة من المنظمات غیر الحكومیة على درایة جیدة بلغة السیاسة واحظنا أن المستجیبین الذین انتقللقد ال

  ،ویمتنعون عن الوعود المفرطة ،یصوغون برامج سیاساتم المحلیة. فھُ ویستخدمونھا بشكل خاص في االنتخابات 
ل، و انشاء  المناطق الترفیھیة  األھداف التنمویة المتعلقة بالتلوث وجمع النفایات، والنقل وإمكانیة الوصو ویركزون على

 :مثل الحدائق والمكتبات والمراكز المجتمعیة. حتى شعاراتھم االنتخابیة یتردد صداھا مع بعضھا البعض
 

 "أرید العیش في سن الفیل" •
   "ي بیروتمدینت " •
 "التنمیة تخلق إحساًسا باالنتماء" •
 "حان الوقت لممارسة السیاسة بطریقة مختلفة" •
 "العیش بشكل أفضلیمكننا " •

 
 

 
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۱٥مقابلة ،  22
 . 2021نوفمبر  24مقابلة ،   23
 . 2021نوفمبر  29مقابلة ،   24
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۱٤مقابلة ،  25
) "المانحون الدولیون والمنظمات غیر الحكومیة والجغرافیا السیاسیة لمواطنة الشباب في لبنان المعاصر" ،  2015ناجل سي وستایلي إل ( 26

 . 247-223): 2( 20ة ،  الجغرافیا السیاسی
 . 2019أبریل    16فواز ، م. "بیروت مدینتي وآفاق المواطنة الحضریة" ، مؤسسة القرن ،  27
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یرى بعض المرشحین أن الحملة وسیلة لتثقیف الجمھور حول دور البلدیة. ھناك شعور بین العدید من الذین تمت مقابلتھم  
أنھ بعد عقود من السیاسة الطائفیة فإن اللبنانیین لدیھم توقعات خاطئة عن االنتخابات. بدالً من التعایش مع ھذه التوقعات  

ي حمالتھم محاولة للتغییر. قال أحد المرشحین السابقین خالل سرد تفاعالتھ مع الناخبین  "التوقعات ھي أنك فإنھم یرون ف
. واقترح طریقة أخرى للتعامل "قلت  إذا صوتت لي  فسأمثلك  28بحاجة إلى توفیر شيء ما مقابل الحصول على أصواتھم" 

ستخدم وقتھ الخاص. ماذا سیفعل غیر ذلك ؟ " في ھذا السیاق، في المجلس البلدي". وأضاف بعد تذكر التجربة "المرشح ی
 ال تتعلق االنتخابات فقط بالقضایا أو سیاسات الھویة، بل تتعلق بصراع مفاھیم المواطنة المتعارضة. 

 
 

ق أدى التأثیر المتزاید للمنظمات غیر الحكومیة إلى خلق مساحة "للنشاط التنموي" على المستوى المحلي. ھنا ال تتعل
 كمثال التنمیة بالتقدم االقتصادي بقدر ما تتعلق بتوفیر لغة سیاسیة بدیلة تحدد األشكال المقبولة للعالقة بین الدولة والمواطن.

، "لیس ھناك شعور باالنتماء في لبنان. االنتماءات الطائفیة تأتي أوالً. الطریقة الوحیدة المتسجیبینقال أحد  ، لھذا المنظور
آخر   مستجیبشارك  29یشعر بھا الناس باالنتماء ھي من خالل التنمیة. ولھذا استخدمت التنمیة في شعاري ".التي یمكن أن 

 30، قائالً إن البلدیة یجب أن تكون موقعًا للعمل التنموي ، ولیس السیاسي.ھنفسفي الرأي 
 

المحلي تبدو قاتمة. یدرك المجیبون الذین تمت  على الرغم من شعبیتھا ، فإن آفاق التنمیة في لبنان ال سیما في السیاق 
مقابلتھم في ھذا المشروع أن قدرتھم على تحقیق "التنمیة" في البالد محدودة. لذلك عدم الوعد بالكثیر و التركیز على 

بیر على . ال تملك البلدیات الموارد المالیة التي تمكنھا من إحداث تأثیر ك31"األھداف الصغیرة" دلیل على ھذا االعتراف 
رمًزا ألزمة  2015صعید التنمیة. إن تقدیم الخدمات في حالة یرثى لھا حیث كانت "أزمة النفایات" التي بدأت في عام  

الحكم األكبر في البالد. إن قدرة المنظمات غیر الحكومیة على تقدیم الخدمات محدودة بنفس القدر ،خاصة وأن التمویل 
، ال تتعلق التنمیة بالتنمیة االقتصادیة بقدر ما تتعلق بصیاغة اف. في ظل ھذه الظروفآخذ في الجفالدولي لدول مثل لبنان 

 .شكل مختلف من السیاسة على أساس المواطنة النشطة
 

بینما نناقش   .كانت الحركة أبرز مثال على ھذا النھج التجریبي الجدید للسیاسة .صعود بیروت مدینتي یتالءم مع ھذا السیاق
لعبت النساء دوًرا  و قد.  التفصیل نعتقد أن ھذا الشكل من السیاسة یوفر بیئة مفیدة نسبیًا للسیاسیات الطموحاتبمزید من 
 .القائمة على القضایا ، ولدیھن مصلحة في تطویرھا بشكل أكبرتحقیق السیاسة التجریبیة مھًما في 

 
 

 الحمالت واألعراف الجندریة في المنصب والحلفاء الذكور
 

في االنتخابات المحلیة. ومع   تجعل من الصعب على النساء التنافسمن عدم المساوات  ھیكلیة قویةم قلنا أن ھناك بشكل عا
 وبعضھا یمكن أن یوفر لھن مزایا.  بالحمالت االنتخابیة القیام  للنساء خیارات مختلفة أثناء  ھ، فمن الصحیح أیًضا أنذلك

الصغیرة والمناطق الریفیة تمیل الحمالت إلى أن تكون أكثر شخصیة. وھي تشمل زیارات  كما أوضحنا سابقًا  في المدن 
لألسر وحضور حفالت الزفاف والجنازات والتجمعات المجتمعیة ، حیث یُتوقع من المرشحین االنخراط مع المجتمعات  

والتي غالبًا ما  كثر خصوصیة للعائالتبشكل أكثر. ھنا، غالبًا ما تجد المرشحات أنھ من األسھل الوصول إلى المجاالت األ
ال أتمكن من رؤیة النساء في  كما قال أحد المجیبین الذكور "عندما أذھب إلى منزل ما أقابل فقط الرجال و .تسكنھا النساء

اسیة تعرقل المشاركة السی . صحیح أن األعراف االجتماعیة32العائلة. لكن یمكن لزمیالتي الدخول إلى تلك األماكن أیًضا " 
ً  ومع ذلك للمرأة میزة للمرأة خاصة إذا تغلبت على العائق األولي أمام ترشیحھا. في   یمكن أن تكون ھذه المعاییر أیضا

 
 . 2021نوفمبر  29مقابلة ،   28
 . 2021نوفمبر  18مقابلة ،   29
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۷مقابلة ،  30 

 . 2021نوفمبر  25مقابلة ،   31
 . 2021 نوفمبر 18  ،  مقابلة 32
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المراكز الحضریة ، خوض الحمالت  االنتخابیة على مستوى الشارع وعلى وسائل التواصل االجتماعي أمًرا بالغ األھمیة. 
ى المرء أن یدخلھا ویقضي الوقت مع الناخبین. في الضواحي المحافظة للمدن  في الریف ال یكفي طرق األبواب بل عل

 .تتمتع المرأة أیضا" بمیزة تعبئة اللجان النسائیة
 

سھولة الوصول إلى الناخبات تساعد المرشحات على تطویر فھم أفضل الحتیاجات كتلة الناخبین ھذه. لدى الناخبات فكرة 
. فھن من یحتاجون إلى حدائق آمنة وشوارع مضاءة جیدًا ، ویعانون أكثر من غیرھم من أساسیة خاصة بالبلدیة وما تحتاجھ

انقطاع المیاه والكھرباء ، وھم األكثر استثماًرا في جودة دور الحضانة والمدارس. إن الوصول المباشر إلى النساء یساعد  
  لمشاریع.المرشحات على تطویر فھم بدیھي لھذه المشاكل ، وكذلك حشد الدعم لھذه ا

 
تضع المرشحات اللواتي تمت مقابلتھن تركیًزا أقوى على إشراك الشباب والنساء والمجتمعات المھمشة األخرى في  

  وخاصةً   ،تشرت في المناطق الحضریةوبناء روابط مع مجموعات النشطاء التي یقودھا المجتمع والتي ان ،یةالسیاسة المحل
الحركات الشبابیة الناشطة في المجال الحضري للبالد على مدار العقد الماضي كانت المرشحات  نظًرا ألھمیة  في بیروت.

 2016نجاح بیروت مدینتي في انتخابات عام  نّ إجھن السیاسیة. أفضل في عكس الدینامیكیات االجتماعیة المتغیرة في برام
سات التي تركز على المواطن على المستوى المحلي. ھو المثال األكثر وضوًحا على كیفیة تنشیط الحركات الشبابیة للسیا 

، إال أنھا لیست جزًءا انیةومع ذلك ، في حین أن أھمیة إشراك النساء والشباب آخذة في االزدیاد في الثقافة االنتخابیة اللبن
 . من برامج الحمالت االنتخابیة. ھناك حاجة الستھداف ھذه المجموعات على وجھ التحدید في برامج الحملة

 
الذكور. في مجتمع  مع تحالف الباإلضافة إلى أھمیة حشد النساء و الشباب، شددت معظم المستجوبات أیًضا على أھمیة 

تتركز فیھ السلطة في أیدي الرجال، فإن إیجاد شركاء ذكور لدعم النساء في مناصب السلطة أمر مھم بشكل خاص. ھذا ھو 
ب النساء خبرات شبكاتھن الذكوریة إلى العمل البلدي، أو في بلدة صغیرة  الحال في كل من السیاقات الحضریة ، حیث تجل

أن یفتح األبواب أمام النساء. نظًرا للمھمة الشاقة   ،من رجال الدین على سبیل المثال ،حیث یمكن للدعم التقلیدي للذكور
ل ولكنھ یمتد إلى ما بعده. النساء اللواتي  المتمثلة في الموازنة بین المنزل والعمل ورعایة األطفال  یبدأ التحالف في المنز

 ینجحن في الفوز في االنتخابات ھن اللواتي أقمن شراكات قویة مع الرجال. 
 
 

مما یؤدي إلى بیئة أكثر مالءمة   ،مع االعتراف بالتغییرات المھمة في المجتمع اللبناني فیما یتعلق بدور األسرة والسلطة
العدید من النساء المستطلعات یعتقدن أن مستوى الدعم الذي یتلقینھ من الرجال بعید عن   ال تزال ،للمشاركة السیاسیة للمرأة

أن یكون مثالیًا. تحدثت المشاركات عن التضامن النسائي  وكیف أن النساء في المجالس البلدیة أكثر قدرة على بناء عالقات  
في  ، وتحفیز النساء األخریات على المشاركة النساءلى العمل البلدي، وتوظیف مع شبكات المجتمع، وجلب أصوات النساء إ

، اشتكى المستجیبون من أن الرجال یمیلون إلى دفع النساء نحو مجاالت السیاسة المتعلقة الحیاة العامة. من ناحیة أخرى
ً بالحیاة المنزلیة. اقترح أحد  حیث تقتصر النساء على المساعدة للعمل في المجلس  المجیبین أن ھناك تقسیًما جندریا

متد أعراف الجندریة إلى مجال المنظمات غیر  ت 33االجتماعیة ، بینما یتولى الرجال مشاریع البنیة التحتیة والتنمیة.
الحكومیة. قال أحد المجیبین: "المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ونظیراتھا المحلیة تقوم دائًما بتدریب النساء. یجب أن  

 34المرشحات." یدربوا الرجال على كیفیة دعم النساء
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 الخاتمة و التوصیات
 

تشارك المرأة اللبنانیة بنشاط في جمیع جوانب الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، من خالل عملھا والعمل االجتماعي وجھود  
أھمھا الھیكل  .، إال أن ذلك لم یترجم بعد إلى نجاح انتخابي. وینتج نقص تمثیل المرأة عن مجموعة من العواملالمناصرة

كور في البالد والمليء برعایة األحزاب السیاسیة. على المستوى المحلي، یكتسب ھذا السیاسي الطائفي الذي یھیمن علیھ الذ
  . الھیكل مكونًا عائلیًا، مما یجعل السیاسة مسألة تفاوض بین العائالت المؤثرة

   
 على الرغم من كل ھذه التحدیات یوفر نظام االنتخابات البلدیة فرًصا للمشاركة السیاسیة للمرأة. بسبب العدد

الكبیر للمجالس البلدیة وغیاب التوزیع الطائفي ومحدودیة تأثیر األحزاب السیاسیة في العملیة االنتخابیة ، وجدت النساء أنھ 
برزت السیاسة المحلیة كموقع رئیسي تم من  ،على وجھ الخصوصابات البلدیة. في العقد األخیر من األسھل خوض االنتخ

سیاسي موضع التنفیذ. تقع التنمیة في قلب ھذه األشكال البدیلة من العمل السیاسي. كما خاللھ وضع أنماط بدیلة من العمل ال
أظھرت المقابالت التي أجریناھا ، فإن المرشحات ھن رائدات في النشاط التنموي. إنھم یروجون لمقاربات غیر طائفیة 

ویجدون حلوًال إبداعیة لمشاكل  ،المواطنون قائمة على السیاسة، وینخرطون بشكل منتج في الدعوة المجتمعیة التي یقودھا
وینشرون معاییر جدیدة للسلوك السیاسي. بیروت مدینتي ھي في الوقت نفسھ مؤشر ونتاج لھذه الطریقة   ،الناس الحقیقیة

یمثل شھادة على أن  2016في عام  االسیاسي غیر مضمون ، فإن نجاحھ االجدیدة لممارسة السیاسة. في حین أن مستقبلھ
 .ھناك مطلبًا للتغییر في لبنان

  
 

 التوصیات: 
 

تحدید النساء الالتي یعملن بالفعل في مجال القیادة وبناء مھاراتھن السیاسیة: غالبا ما تكون النساء المشاركات في  •
قد طورن بالفعل قدرات إداریة قویة یمكن للناخبین الوثوق بھا. لدیھن المھارات الالزمة  المناصرة شبكات 

من المھم االنخراط معھن لبناء مھاراتھن   قات. وبالتاليوالخبرة المیدانیة في العمل مع المجتمع في أسوأ األو
السیاسیة وتشجیعھن على التنافس على المستوى البلدي. وھذا یشمل التدریب على وسائل اإلعالم االجتماعیة  

  .ناقص ث تكون المرأة ممثلة تمثیلوالتقلیدیة  حی
ت االنتخابیة الناجحة كانت  أن الحمالأظھرت المقابالت التي أجریناھا : المستقلة عن االحزابالترویج للحمالت  •

تلك التي یترشح فیھا المرشحون إما كجزء من الشبكات الوطنیة أو یتم ربطھم بشبكات في مجموعات   عادةً 
. ئمةسعت ھذه الحمالت إلى الظھور وكأنھا تركز على القضایا لتقلیل الضغط من األحزاب القا المجتمع المحلي. 

كانت الحمالت المقنعة ھي تلك التي تظھر مستوى عاٍل من المشاركة في الشؤون المحلیة. ویمكن أن تشمل ھذه 
المشاركة توفیر شبكات المعلومات والدعم لھؤالء النساء فضال عن تزویدھن بالتدریب والتوجیھ فیما یتعلق 

  .بحمالت جمع األموال وتعبئتھا والحمالت الموجھة نحو البرامج
قد تدعم ھذه المكاتب المرشحات الالتي نجحن في  إنشاء مكاتب لعضوات المجالس في بلدیات مختارة: •

والمعارف والشبكات لعضوات المجالس لضمان نجاحھن  ،یمكن أن توفر ھذه المكاتب المھارات االنتخابات. 
 :بمجرد انتخابھن. یمكن أن تؤدي ھذه المكاتب العدید من الوظائف

o  زیادة القدرة اإلداریة داخل البلدیة لتشجیع زیادة مشاركة المرأة في صنع القرار في الحكومات المحلیة 
o   في جمیع أنحاء المنظمة ماعيمراعاة النوع االجت االنخراط مع أعضاء المجالس لتعزیز 
o  الذكور من خالل تدریب أعضاء المجالس الجدد على إنشاء شبكات للمساواة بین  مع تحالف عن الزیادة الوعي

  النساء إھتماماتیعكس  مناقشات السیاسات وتنفیذھاوضمان أن الجنسین، وإیجاد أدوار وبرامج قیادیة للمرأة، 
 .المحلیة

  النواب اإلصالحیین المنتخبین حدیثًا لتعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة: جلبت االنتخاباتتشكیل كتلة بین  •
نساء. یمكن تشجیع     4إلى البرلمان. ومن بین ھؤالء  من نائب من التغییریین 14 البرلمانیة األخیرة في لبنان

لمان لتعزیز تمثیل المرأة في ھؤالء األعضاء الجدد في البرلمان على تشكیل تجمع رسمي أو غیر رسمي في البر
منصة لتنشیط المناقشات داخل البرلمان إلجراء التغییرات   الكتلةكون ت سیاسة الوطنیة والمحلیة. یمكن أنال

القانونیة والتنظیمیة الالزمة ، بما في ذلك استبدال نظام التصویت الجماعي بنظام التمثیل النسبي ، وتحدید  
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. یمكن لمثل  لرئیس البلدیةوإجراء انتخابات مباشرة   سنة،18سن االقتراع إلى ، وخفض ئیةلنساا الكوتا/الحصة 
 ت. إلقبال المستقل ونتائج االنتخابا أن تعزز ا ، ھذه اإلصالحات ، فضالً عن التجدید الكامل لنظام تسجیل الناخبین

 
،  متزایدة لشبكات المناصرة الشعبیةإعطاء األولویة الستراتیجیات تعبئة الناخبین: على الرغم من التعبئة ال •

. انخفضت المعدالت  االقتراع، ال یزال لبنان یعاني من انخفاض معدالت رللتغیی  إلعطاء صوتھم واستعداد الناس 
ظلت النسبة كما ھي في   2022العام ي . ف 2018٪ في 49إلى  2009٪ في 54في االنتخابات النیابیة من 

معدالت المشاركة في االنتخابات البلدیة  أقل بكثیر. في االنتخابات األخیرة  مائة. في ال  49االنتخابات السابقة عند 
في بیروت. وإلحراز تقدم في  إقبال الناخبین وعلى الرغم من حملتھا الحثیثة  لم تتمكن بیروت مدینتي من زیادة 

ویمكن بعد ذلك تدریب   ھذا المجال ، یمكن إجراء دراسة خاصة لمشاكل إقبال الناخبین على المستوى المحلي 
 .المرشحات على طرق التغلب على ھذه القیود في االنتخابات المحلیة المقبلة

 
 


	f
	التوصيات

	الخاتمة و التوصيات

