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شكر وتنويه

تُعرب مؤلِفات هذا التقرير عن تقديرهن العميق إىل السيدة سيلفانا اللقيس والسيدة رونا دبييس من »االتحاد اللبناين 

لألشخاص املعوقني حركياً«، وإىل السيدة غيدا عناين والسيد جاي فغايل والسيدة سجى ميخائيل من »أبعاد - مركز املوارد 

للمساواة بني الجنسني« للدعم الذي قّدموه يف ترتيب مقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسني، وإجراء مناقشات جامعية 

مركزة، ومراجعة مسودات هذا التقرير، وإجراء أنشطة املنارصة مع منظامت املجتمع املدين يف لبنان عن التقاطعية والتي 

ساهمت يف مّد هذا التقرير باملعلومات. تُعرِب املؤلِفات أيضاً عن شكرهن للمسؤولني الحكوميني، واألحزاب السياسية، 

واملرشحني السابقني، ومنظامت املجتمع املدين، والنشطاء، ووسائل اإلعالم، والالجئني، واملواطنني اللبنانيني الذين شاركوا يف 

املقابالت واالستبيانات واالجتامعات ومجموعات الرتكيز.

كام نُعرِب عن شكرنا الكبري ألولئك الذين راجعوا ودعموا إنتاج هذا املنشور، مبا يشمل الزمالء والزميالت من »حلم« 

و»املؤسسة العربية للحريات واملساواة« )AFE MENA(، ونادين سابا، وستيفاين ماكاندرو، وهيالري كولينز وآشيل الو 

. )IFES( »من »املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

---

أعىل 

»وين حقوقي؟« رسم غرافيتي عىل جدار يف بريوت قبل حملة اليوم العاملي ملكافحة رهاب املثلية الجنسية والعبور 

الجندري التي نظمتها »حلم« يف ٢٠18، مايو/أيار ٢٠18 )حلم(

وسط

»حاولوا دفننا ومل يعلموا أنّنا بذور«. مظاهرة طالبية أمام وزارة الرتبية، األونيسكو، بريوت، نوفمرب/ترشين الثاين ٢٠19 

)مروان نصار(

اسفل يسار

السيدة سيلفانا اللقيس، الناشطة يف مجال حقوق ذوي اإلعاقة، أمام الربملان يف احتجاج عىل جلسة غري دستورية، أكتوبر/

ترشين األول ٢٠19 )رونا دبييس/االتحاد اللبناين لألشخاص املعوقني حركياً(

اسفل ميني

مسرية من أجل حقوق املرأة نظّمتها الحركة النسوية، بريوت، ديسمرب/كانون األول ٢٠19 )ضياء مالعب/أبعاد(



نبذة عن املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية

يعترب متكني املواطنني وتثقيفهم عنرصاً أساسياً يف أي دميقراطية سليمة وقادرة عىل الصمود. تعمل املؤسسة الدولية للنظم 

االنتخابية )IFES( عىل تعزيز مشاركة املواطنني يف العمليات السياسية وهيكليات الحكم وتعزيز تأثريهم ومتثيلهم فيها.

ويعترب إدماج املجموعات غري املمثلة متثيالً كافياً، مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، والشباب، ومجموعات الشعوب 

األصلية، ومجتمع امليم )LGBTQ(، واألقليات العرقية والدينية، محور تركيز أسايس لعمل املؤسسة الدولية للنظم 

االنتخابية. وتستخدم املؤسسة مقاربًة تقاطعيًة يف عملها يف مجال اإلدماج والتي تضمن لألفراد ذوي الهويات االجتامعية 

املتعددة رأياً يف الطريقة التي يُحكمون بها. كام تعمل املؤسسة عىل تعزيز اإلدماج السيايس عرب:

توفري املساعدة التقنية للهيئات املعنية بإدارة االنتخابات حول سبل تنفيذ املعايري الدولية مثل اتفاقية األمم املتحدة 	 

بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD(، واتفاقية األمم املتحدة بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

النساء )CEDAW(؛

متكني منظامت املجتمع املدين )CSOs( واملجموعات غري املمثلة متثيالً كافياً، مثل النساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 	 

والشباب، مجموعات الشعوب األصلية، ومجتمع امليم، واألقليات العرقية والدينية، من الدعوة إىل املساواة يف الحقوق.

مساعدة الجهود التي يقودها املواطنون لتحديد أفضل املامرسات عرب تطوير أدوات عاملية مثل إطار »العنف ضد 	 

املرأة يف االنتخابات« واألدوات ذات الصلة، ودليل »تكافؤ فرص الوصول: كيفية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

.ElectionAccess.org :االنتخابات والعمليات السياسية«، واملوقع اإللكرتوين

تّقدم املؤّسسة الدولية للنظم االنتخابية املشورة التقنية إىل الجهات املعنية اللبنانية ، وذلك منذ عام ٢٠٠٤؛ كام وتدعم 

مجموعة واسعة من القضايا املتصلة باالنتخابات والحوكمة. قامت املؤسسة أيضاً ببناء قدرات املجتمع املدين يف لبنان 

للمطالبة بإدماج النساء يف العملية السياسية، وبحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. كام عملت املؤسسة مع السلطات 

االنتخابية املعنية حول قضايا اإلصالح االنتخايب. وباإلضافة إىل ذلك، أجرت املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية تقييامً خاصاً 

بلبنان ملخاطر العنف املتصل باالنتخابات وقاعدة بيانات لتتبع مؤرشات العنف وتحليلها.
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متهيد

قبل عام واحد، ويف ليلة 1٧ أكتوبر/ترشين األول ٢٠19، اندلعت ثورة يف لبنان كانت االنتفاضة الكربى األوىل منذ انتهاء 

الحرب األهلية التي دامت 1٥ عاماً بني 19٧٥ و 199٠. طالب فيها املتظاهرون بإنهاء الفساد، السبب الجذري للنظام 

السيايس واالقتصادي الفاشل، ودعوا إىل استقالة مجلس النواب وتنّحي الزعامء الطائفيني.

وقد استخدم املتظاهرون مواضيع وشعارات شاملة للجميع بغية مقاومة الخطاب الطائفي الذي لطاملا قّسم املواطنني 

اللبنانيني عىل أساس الدين والطبقة االجتامعية واالنتامء السيايس. ُصنِّفت املظاهرات بأنها أفقية وبال قيادة، لكن برزت 

سبل جديدة للمقاومة وحّولت الثورة إىل مساحة كان فيها للنساء، والالجئني، والشباب، واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومجتمع 

امليم صوت بارز. مع أن املشاركة السياسية للنساء ليست بجديدة يف لبنان، فقد عّززت الثورة ظهور املرأة بطرق متعددة؛ 

إذ عمدت النساء إىل التفاوض مع الجيش لوقف العنف وإىل نرش األخبار واملستجدات عىل وسائل التواصل االجتامعي 

بنشاط  . الالجئون الفلسطينيون والسوريون الذين كانوا غالباً عرضة للوم عىل الظروف البائسة التي يعيشها اللبنانيون، 

انضموا إىل االحتجاجات للتعبري عن مخاوفهم من ارتفاع البطالة يف البالد  وهو ما كان ظهر أيضاً عىل أنه مصدر قلق 

كبري لدى املتظاهرين الشباب. وكان لألشخاص ذوي اإلعاقة كذلك حضوراً فاعالً يف الشوارع حيث طالبوا بأاّل يُعاملوا بعد 

اآلن كمواطنني من الدرجة الثانية . وباإلضافة إىل ذلك، ظهرت رسوم الغرافيتي املؤيدة ملجتمع امليم بشكل متزايد جنباً 

إىل جنب مع الشعارات املناهضة للحكومة يف أنحاء بريوت، حيث استخدم النشطاء حقوق املثليني/ات كمظلة للمطالبة 

بالتغيري من ضمن عدة أهداف.

بقي املتظاهرون يف الشوارع لعدة أشهر لكن جائحة فريوس كورونا املستجد »كوفيد-19« التي اجتاحت العامل، وتفشت يف 

ل خالل  لبنان يف ربيع ٢٠٢٠ مقرتنة باندالع أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البالد منذ عقود، أدت إىل عرقلة تحركاتهم. وُسجِّ

فرتات الحجر وحظر التجّول ارتفاعاً يف معدالت العنف املنزيل، ما أثّر بشكل غري متناسب عىل ذوي الهويات التقاطعية )النساء 

ذوات اإلعاقة، والشباب من مجتمع امليم( بطرق غري مسبوقة بسبب عدم القدرة عىل تفادي الحجر مع األشخاص الذين 

يُلحقون األذى بهم. كام خّففت الجائحة من حامسة حركة االحتجاج مبا أن النشطاء واملجتمع املدين اضطروا إىل تخصيص 

املوارد املحدودة املتاحة لألزمة اإلنسانية املتنامية التي تسبب بها االنهيار االقتصادي وخسارة سبل العيش.

يف أغسطس/آب ٢٠٢٠، حدث ما مل يكن يف الحسبان. إذ أسفر انفجار يف مرفأ بريوت عن مقتل ٢٠٠ شخص عىل األقل، وإصابة 

أكرث من ٦ آالف آخرين وترك ٣٠٠ ألف شخص دون مأوى. كان االنفجار بالنسبة إىل الكثري من اللبنانيني الرضبة األخرية يف 

املواجهة الطويلة بني أولئك الذين يف السلطة وعامة الشعب. استقالت الحكومة بعد أيام من االنفجار لكن الكارثة ضخت 

زخامً يف املطالبة بالتغيري ومنحت مرة أخرى قضية مشرتكة للمجموعات املتنوعة أثناء تضافرها يف جهود التعايف.

ومن خالل عدسة هذه »الثورة التقاطعية«، تقّدم املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية النتائج التي توصلّت إليها عرب البحث 

املتواصل ودعم منظامت املجتمع املدين يف لبنان.

 www.dailysabah.com/op-ed/2019/12/30/the-lebanese-uprising-dismantling-sectarianism-through-inclusiveness 1
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/palestinians-syrians-participate-in-lebanon-protests.html 2

3 أظهر األشخاص ذوو اإلعاقة دورهم الفاعل يف االحتجاجات يف فيديو عىل فيسبوك:     
https://www.facebook.com/watch/?v=939958213026648



الهوية والسياسة يف لبنان1٠

الوضع القانوين الضعيف أو 

قوانني األحوال الشخصية 

التقييدية

ال متثيل يُذكر يف الحكومةالوصم

ملخص تنفيذي

تعاين املجموعات املهمشة يف لبنان من مستويات متعددة من اإلقصاء بحسب الهويات االجتامعية، مبا يف ذلك النوع 

االجتامعي، واإلعاقة، والديانة والتوجه الجنيس. ويواجه األفراد ذوو الهويات التقاطعية عقبات إضافية. كام أن العنف 

املبارش وغري املبارش ضد األفراد املهمشني مرتفعاً حيث يشهد العنف »تزايداً يف الوترية والنطاق والطبيعة عند التقاطع 

بني النوع االجتامعي واإلعاقة«.٤ وكمؤرش عىل التمكني السيايس واالقتصادي املتدين للنساء، حّل لبنان يف املرتبة 1٤٥ بني 

1٥٢ دولة يف »التقرير العاملي عن الفجوة بني الجنسني لعام ٢٠٢٠«.٥ يخضع األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يشكلون نحو 

1٥ يف املئة من السكان،٦ إىل سياسة العزل٧ التي تنتهجها الدولة ويواِجهون الوصم والتمييز. مبوجب القانون اللبناين، يفتقر 

املثليون واملثليات ومزودجو/ات امليل الجنيس، والعابرون/ات جنسيا وأحرار الجنس )مجتمع امليم(، إىل أوجه الحامية 

ويتعرّضون للمالحقة. وجدت »املفكرة القانونية«، وهي منظمة غري حكومية محلية، أن انتهاكات حقوق اإلنسان ضد 

مجتمع امليم تُرتَكب من ِقبل الدولة، من ضمنها قوى األمن الداخيل التي تطبق قوانني قامئة عىل األخالق، ومن ٍقبل 
السياسيني الذي يُحّقرون أعضاء هذا املجتمع يف خطابهم.8

تتضمن قامئة التحديات املشرتكة التي تواجه اللبنانيني ذوي الهويات املهمشة، ال سيام الهويات التقاطعية، مثل الشباب 

من مجتمع امليم، والنساء اللوايت ذوات اإلعاقة، والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة من خلفيات اجتامعية 

واقتصادية فقرية، وغري ذلك، من ضمنها:

 STV_Background_Paper_FINAL.pdf/1٢/٢٠1٣/http://wwda.org.au/wp-content/uploads :٤ انظر
pdf.٢٠٢٠_weforum.org/docs/WEF_GGGR.http://www٥ ٣

/en/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs٦ انظر: ٣٥٢
disabled-people-deprived-from-their-rights-in-lebanon/1٦/1/٢٠1٦/https://www.globalyoungvoices.com/all-articles :٧ انظر

-٥٣٤-lebanon-lgbt-gay-rights-article/٠٦/٢٠1٥/The fight goes on for Lebanon’s LGBT community,” Al-Monitor.  https://www.al-monitor.com/pulse/originals” 8
 helem-legal-agenda.html
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»يف بيئة غري مستقرة سياسياً وتواجه آثار النزاع اإلقليمي وأزمة الجئني مستفحلة، يشّكل إقصاء 
النساء من املراحل األوىل لتسوية النزاعات فرصًة ضائعًة لجعل كافة األصوات تؤثّر عىل الخطط 

من أجل السالم والدميقراطية«.

Women and Political Transition: The Risk of Replicating Inequality and the Fundamental Need for Gender 
Parity in Decision Making. IFES (2016).

منظامت املجتمع املدين اللبنانية تشارك يف »خطوة االمتياز«، وهو عبارة عن مترين تفاعيل عىل تقّمص األدوار )فريجينيا أتكنسون/املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية(
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باإلضافة إىل ذلك، هم أكرث عرضة للتعرّض للتمييز يف 

العمل، ويف الحصول عىل التعليم أو الرعاية الصحية، كام 

أنهم أكرث عرضة ألن يكونوا ضحايا للعنف.

عىل مدى أسبوعني يف نوفمرب/ترشين الثاين ٢٠18، أجرت 

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية مهمة تقييم للتقاطعية 

بالتعاون مع الرشكاء من املجتمع املدين وهم »االتحاد اللبناين 

لألشخاص املعوقني حركياً«، و«أبعاد - مركز املوارد للمساواة 

بني الجنسني«. يستخدم التقييم »إطار تقييم التقاطعية« 

الخاص باملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية والذي يحدد 

العقبات والفرص التقاطعية املتصلة باملشاركة السياسية 

لألشخاص ذوي الهويات االجتامعية املتعددة مثل النساء 

اللوايت لديهن إعاقة أو الالجئني الشباب. ميكن االطالع فيام 

ييل عىل النتائج الرئيسية للتقييم باإلضافة إىل التحديات التي 

تم تحديدها والتوصيات إىل مجموعات الجهات املعنية.

النتائج الرئيسية

  الفرص

املظاهرات املستمرة وّحدت الناس من خلفيات متنوعة، 

وأنعشت املجتمع املدين وأدت إىل دعوات من أجل حكومة 

ونظام انتخايب ال-طائفيني

االستخدام الواسع 

لوسائل التواصل االجتامعي 

يف لبنان ميكنه أن يدعم 

حشد املواطنني وتبادل 

الخربات

حراك مجتمع امليم تعلّم دروساً من حركة حقوق املرأة 

يف لبنان وعمل معها، رغم أنهام يواجهان تحديات يف العمل 

معاً بشكل وثيق

تعرب منظامت األشخاص ذوي 

اإلعاقة ومنظامت مجتمع امليم عن 

اهتاممها وتقر بفوائد بناء التحالفات 

املتقاطعة 

تكاثر املنظامت غري 

الحكومية عزز الثقة بالنفس لدى 

املجموعات املهمشة ومنحها صوتاً 

يف لبنان.

ميكن أن تكون مجموعات 

املراقبني ومنظامت املراقبة حلفاء 

جيدين ملنظامت املجتمع املدين 

التي تكافح التمييز والتهميش
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التحديات

أدت االحتجاجات التي شهدتها البالد 
مؤخراً إىل استقالة الحكومة، ودعت 

إىل انتخابات مبكرة ونظام انتخايب غري 
طائفي.

أسوة بالتوجه السائد عاملياً، تضطلع 
وسائل التواصل االجتامعي بدور كبري 
يف الحياة اليومية للبنانيني وتُستخدم 
بنجاح يف الناشطية، لكن تُستخدم 
أيضاً بشكل متزايد للحد من حرية 
التعبري وتدفع األقليات إىل العدول 

عن املشاركة السياسية.

عدم إمكانية الوصول الجسدي إىل 
مركز االقرتاع ال يزال عقبة أمام اقرتاع 

الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وكبار السن والنساء الحوامل.

منظامت املجتمع املدين التي متثل 
مجموعات مهمشة مختلفة ال 

تتعاون وال تنّسق بحرية، ال سيام مع 
املجموعات التي تواجه وصامً شديداً.

نقص البيانات الدقيقة والرسمية 
يعرقل تدابري املنارصة الفعالة 
للمجتمع املدين ضد التهميش 
والتمييز الذين تتعرض إليهام 

املجموعات املختلفة يف املجتمع.

أدت األزمة السياسية الحالية إىل 
شلل حكومي ونقص االهتامم بإصالح 

للسياسات شامل للجميع.

يعرقل النظام االنتخايب الطائفي بناء 
التحالفات والتضافر بني اللبنانيني من 

خلفيات مختلفة.

األشخاص العابرون/ات جنسياً 
يواجهون عقبات مهمة أمام 

مشاركتهم/ن يف الحياة السياسية 
والعامة، ومن بينها اإلقصاء عن 

املشاركة مع منظامت املجتمع املدين 
التي متثل مجموعات مهمشة أخرى.

هناك 1٥ قانوناً لألحوال الشخصية 
ما ينتج عنه أوجه حامية قانونية 

مختلفة للمواطنني اللبنانيني.

طالب الشباب بخفض سن االقرتاع إىل 
18 سنة لكنهم يعتقدون أن األحزاب 
السياسية لن توافق عىل ذلك بسبب 

الفرضيات حول أي من املذاهب 
سيكتسب أفضلية من جراء ذلك 

بسبب زيادة عدد ناخبيه.

تستخدم األحزاب السياسية الزبائنية 
للتأثري عىل السلوك االنتخايب وتلعب 
الهوية الطائفية دوراً قوياً يف كيفية 
استفادة املجتمعات املهمشة من 
املنافع. األحزاب السياسية ليست 

شاملة للجميع.

موارد التمويل املحدودة املتاحة 
لتخفيف التهميش والتمييز تؤدي إىل 
نقص يف التنسيق بني املنظامت التي 
تعمل عىل مواضيع وقضايا متشابهة.
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التوصيات

العمل معاً ملتابعة االلتزامات الدولية والدعوة إىل مواءمة القوانني.	 إىل املجتمع املدين

تدريب  املجموعات املهمشة عىل استخدام وسائل التواصل االجتامعي يف 	 

املنارصة السياسية والتصدي للمعلومات املضللة.

التوعية بشأن احتياجات التقاطعية بني منظامت املجتمع املدين التي متثّل 	 

مجموعات هوية محددة.

بناء تحالفات تقاطعية للدعوة معاً إىل مكافحة التمييز والتهميش.	 

العمل مع وسائل اإلعالم لزيادة االهتامم مبجاالت القضايا األساسية التي تؤثر 	 

عىل املجموعات ذات الهويات املتعددة

إجراء دراسة عن اإلصالحات االنتخابية التي من شأنها أن تُعالج أوجه عدم 	 إىل الحكومة

املساواة يف الحصول عىل الحقوق السياسية من وجهة نظر تقاطعية.

إنشاء جهات اتصال معنية باإلدماج داخل الوزارات للرتكيز عىل غايات 	 

أهداف التنمية املستدامة.

دراسة إمكانية إنشاء حصص )كوتا( خاصة بالنوع االجتامعي واإلعاقة 	 

للمسؤولني املنتخبني، مبا يف ذلك أهداف متعلقة بالنساء ذوات اإلعاقة.

إضفاء طابع مؤسسايت عىل العالقة مع مجتمع منظامت املجتمع املدين 	 

وتوفري حضور أكرب للمواطنني األكرث تهميشاً يف الحياة السياسية.

وضع قانون مدين موّحد ينظّم قضايا األحوال الشخصية.	 

تدريب مراقبي االنتخابات عىل مبادئ الدمج وإتاحة إمكانية الوصول.	 إىل الجهات املعنية باالنتخابات

االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي لزيادة مشاركة الشباب 	 

واملجموعات املهمشة األخرى يف العملية االنتخابية.

إيالء اهتامم خاص إلرشاك الناخبني الشباب من جميع الهويات االجتامعية 	 

واالقتصادية والجغرافية والهويات األخرى.

املنارصة بشكل دائم من أجل إتاحة الوصول إىل االنتخابات بالتعاون مع 	 

املنظامت العاملة يف مجال التعليم.
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الدستور اللبناين، املادة 7

كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم 

يتمتعون بالسواء بالحقوق املدنية 

والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات 

العامة دون ما فرق بينهم.

إحياء اليوم الدويل للطفلة وإشعال شموع عن روح ناشطة حقوق املرأة الراحلة ندين جوين، أكتوبر/

ترشين األول ٢٠19 )ضياء مالعب/أبعاد(
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الخلفية

الهوية والسياسة يف لبنان

لبنان بلد لديه مستويات متعددة من الهويات االجتامعية، 

واملذهبية، واإليديولوجية، واالقتصادية والثقافية. ويُعّد 

تنّوع لبنان من بني األسباب التي تجعله يف مصاف البلدان 

األكرث ليربالية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

غري أن لبنان هو أيضاً بلد لديه واحد من أنظمة التمثيل 

السيايس والوضع القانوين األكرث تعقيداً والناجم عن هوياته 

الطائفية املعّقدة. فهناك 18 جامعة دينية معرتف بها 

رسمياً يف لبنان – ٤ مذاهب إسالمية، 1٢ مذهباً مسيحياً 

باإلضافة إىل املذهب الدرزي والديانة اليهودية،9 والتي 

يحكمها 1٥ قانوناً لألحوال الشخصية تُطبّقها محاكم 

د التمثيل السيايس عىل أساس تقاسم  طائفية.1٠ ويُحدَّ

السلطة بني الفصائل الدينية الكربى التي رسخها يف البداية 

اتفاق االستقالل ما بعد مرحلة االستعامر، وعّززه الحقاً 

»اتفاق الطائف« الذي وضع حداً للحرب األهلية الوحشية 
التي عصفت بالبالد من 19٧٥ إىل 199٠. 11

  

لطاملا اعترُِب إقحام الدين يف السياسة السبب الكامن 

الرئييس للنزاع وعدم االستقرار ونقص التوافق والتامسك 

االجتامعي يف البالد. إال أن بعض الخرباء يعتقدون أن النزاع 

بني الطوائف ليس مسألة معتقد ديني بل يتمحور حول 

الهوية االجتامعية. ويف حني تطبق املجموعات الدينية 

قوانني األحوال الشخصية الخاصة بها بل وتقدم أيضاً 

خدمات عامة ملجتمعاتها، يستخدم القادة الدينيون هذه 

الهوية لتعبئة أعضاء مجتمعاتهم من أجل كسب أفضلية 

اقتصادية وسياسية عىل حساب الطوائف األخرى، ما يؤدي 

يف نهاية املطاف إىل النزاع وأحياناً إىل العنف.1٢ وتربز هذه 

الهويات االجتامعية عرب عدة عوامل اجتامعية واقتصادية 

ومن ضمنها عدم التوازن يف الوصول إىل الخدمات خارج 

العاصمة، والحصول عىل فرص اقتصادية وتعليمية أقل 

وإدماج محدود يف الخدمة العامة باإلضافة إىل البطالة ال 

سيام يف صفوف الشباب.

التفاوت االقتصادي يف لبنان هو يف الواقع موضع خالف، ال 

سيام مع تدفّق الالجئني السوريني منذ عام ٢٠11 والذين 

وصل عددهم يف مرحلة ما إىل نحو 1٫٥ مليون الجئ )نحو 

ربع عدد سكان لبنان تقريباً(، بحسب تقديرات حكومية.1٣ 

ووفقاً لتقديرات البنك الدويل، هناك ٢٠٠ ألف لبناين وقعوا 

يف الفقر منذ اندالع األزمة السورية، وهو أمر أثّر بشكل 

غري متناسب عىل اللبنانيني الشباب غري املهرة.1٤ وإىل جانب 

األزمة السورية، يستضيف لبنان أيضاً ، وبحسب تقارير،  

نحو ٤٧٦٫٠٣٣ فلسطينياً،1٥ والذين ولِد أو نشأ الكثريون 

منهم يف لبنان لكنهم غري قادرين عىل الحصول عىل 

الجنسية اللبنانية وليس لديهم سبيل لتغيري وضعهم. ونظراً 

إىل أنهم ممنوعني من مامرسة العديد من املِهن يف لبنان 

وليسوا مخّولني امتالك عقارات،1٦ فهم يعتمدون عىل أنواع 

وموارد عمل محدودة ما ينجم عنه غالباً توترات كبرية بني 

9 https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/03/mrg-briefing-religious-minorities-in-lebanon.pdf
10 https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/19/267959
11 https://berkleycenter.georgetown.edu/publications/lebanon-the-persistence-of-sectarian-conflict

  املرجع نفسه 12  
  األرقام هي بحسب التقديرات الحكومية كام نرشتها ”مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني” يف عام ٢٠٢٠.13
14 https://www.albankaldawli.org/ar/country/lebanon/overview 

  األرقام حتى ٣1 ديسمرب/كانون األول ٢٠19، بحسب ”وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن” األونروا. 15 
16 https://www.npr.org/2019/07/26/745041157/in-lebanon-palestinians-protest-new-employment-restrictions
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هؤالء الالجئني واملواطنني اللبنانيني. وقد ساهمت التوترات 

الناجمة عن البطالة والفقر وأزمة النزوح يف تشكيل 

جامعات متطرفة عنيفة وفاقمت من الخطاب والسياسات 

القامئة عىل الهوية.

ومع طرح نظام نسبي للتمثيل مبوجب قانون االنتخابات 

لعام ٢٠1٧، أمل بعض املواطنني اللبنانيني أن هذا النظام 

سيسمح بزيادة مشاركة املجموعات الصغرية املختلفة بدالً 

من األحزاب السياسية التقليدية، إال أن ذلك مل يتحقق 

بحسب نتائج االنتخابات النيابية لعام ٢٠18.  ومن املفرتض 

أن تُقام االنتخابات النيابية التالية يف البالد يف عام ٢٠٢٢ 

لكن املتظاهرين يُطالبون بانتخابات ُمبكرة وبإصالح قانون 

االنتخاب، مبا يشمل نظاماً انتخابياً جديداً من شأنه أن يوفّر 

فرصة لتغيري النظام القائم عىل الهوية يف لبنان.

هذا ومل يُطبق حتى اآلن منظور تقاطعي عىل املامرسات 

الداخلية وإعداد الربامج الخارجية ملنظامت املجتمع املدين 

يف لبنان. إذا ال يزال الرشكاء من املجتمع املدين الذين 

ميثلون مجموعات مهمّشة مختلفة يتعلمون العمل معاً 

وأن يكونوا أكرث إدماجاً يف سياساتهم وأنشطتهم. وبينام 

تعمل العديد من منظامت املجتمع املدين مع أشخاص 

ذوي هويات تقاطعية، مثالً تشارك النساء ذوات اإلعاقة 

بفعالية يف منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة ويُشكل العديد 

من النشطاء الشباب جزءاً من املنظامت املعنية بحقوق 

النوع االجتامعي، ال تفّكر منظامت املجتمع املدين بتأنٍّ 

بالعمل من منظور تقاطعي. ونظراً إىل الوضع الحايل 

للتفكري حول التقاطعية يف لبنان، يشّدد هذا التقرير عىل 

فرص بناء تحالف فعيل بني منظامت املجتمع املدين عىل 

أمل أن يؤدي ذلك إىل إدماج يراعي بشكل أكرب األشخاص 

ذوي الهويات التقاطعية يف املجتمع املدين ويف السياسة.

وضع املرأة

كان لبنان البلد األول يف العامل العريب التي مينح املرأة 

الحق غري املرشوط للتصويت يف االنتخابات، ومتكنت 

النساء من الرتّشح إىل الربملان يف عام 19٥٣. وعىل الرغم 

من نجاح التحركات الرامية إىل جعل هذا القانون ممكناً، 

ال تزال املرأة يف لبنان تواجه عقبات هامة يف كفاحها ضد 

النظام السيايس األبوي أساساً. الرتابط بني األنظمة القانونية 

والسياسية واالقتصادية واالجتامعية املتعددة واألبوية 

والقامئة عىل االنتساب إىل األب ، يفرض تحديات مهمة 

بالنسبة إىل النساء الراغبات يف املشاركة يف الحياة السياسية 

واللوايت يعملن عىل إعادة تعريف الهيكليات التي تؤثّر 

عىل قراراتهن كناخبات ومرّشحات. وعندما تدخل النساء 

عامل النظام السيايس األبوي، يُتوقع منهن أن يلتزمن مبعايري 
أعىل من نظرائهن الذكور.1٧

اإلطــار القانوين يف لبنان مُينِهج عدم املســاواة بني 

مثالً: الجنسني. 

هناك 1٥ قانوناً لألحوال الشخصية تُضاعف التمييز 	 

الطائفي والقائم عىل النوع االجتامعي بالنسبة إىل 

النساء اللبنانيات. هذه القوانني التي تختلف بحسب 

الطوائف، هي أكرث إجحافاً بالنسبة إىل بعض اللبنانيات 

مقارنة بأخريات، مثالً عىل صعيد الطالق )مع أن 

قوانني الطالق متيّز ضد النساء من كل الطوائف بطرق 

مختلفة( أو املرياث.

قانون الجنسية الذي يخلق التمييز عرب عدم السامح 	 

للمرأة مبنج جنسيتها إىل زوجها أو أوالدها األجانب بينام 

بإمكان الرجال منح الجنسية إىل زوجاتهم األجنبيات. 

وهناك أيضاً مخاوف من أن يؤدي منح الجنسية إىل 

العدد املتزايد لالجئني السوريني والفلسطينيني يف البالد 

إىل ترجيح كّفة بعض الجامعات الدينية. ونتيجة لذلك، 

هناك آالف من الرجال واألطفال يف لبنان من دون 

جنسية يف لبنان ما يعني أن لديهم وصول محدود إىل 

الخدمات الحكومية والتعليم والتوظيف واملرياث.

17 https://womeninleadership.hivos.org/story/lebanese-women-in-parties-have-capacities-but-face-sexist-attitudes/
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من أجل متكني النساء، ينبغي متثيل القضايا التي تتمحور 

حول املرأة أو تلك الخاصة بالنوع االجتامعي، ضمن جميع 

الهياكل السياسية والترشيعية. وجد برتوين وهالينان٢٠ أن 

النساء اللوايت ترشّحن بأعداد غري مسبوقة إىل االنتخابات 

النيابية يف عام ٢٠18 كّن عضوات يف أحزاب أو تحالفات 

جديدة؛ غري أن أصوات النساء كانت ال تزال غري مدمجة 

يف السياسة بشكل عام. وللضغط من أجل تحقيق أهداف 

املساواة بني الجنسني، ينبغي أن تصل النساء إىل مناصب 

قيادية ضمن األحزاب الكربى والتي ال تزال تضطلع بدور 

صناع القرار األساسيني يف البالد.

قد يكون تحديد كوتا للنساء يف الربملان مبثابة خطوة نحو 

مأسسة النساء يف السياسة. تُستخدم الكوتا حالياً لتوزيع 

املقاعد النيابية عىل الطوائف، لكن ليس عىل النساء يف 

يحتاج النظام القانوين اللبناين إىل إصالحات كبرية من أجل 

متكني النساء من املشاركة بالكامل وبفاعلية يف جوانب 

املجتمع اللبناين كافة. العقبات القانونية الناجمة عن قوانني 

األحوال الشخصية وقانون العقوبات  وقانون االنتخابات 

لها عواقب خطرية عىل مشاركة النساء يف الحياتني السياسية 

والعامة وتعرقل قدرتهن عىل الترصف  كمواطنات كامالت 

ومتساويات مع سائر أفراد املجتمع.

عىل الرغم من االستثناءات القليلة البارزة للعدد املنخفض 

من النساء يف عامل السياسة اللبنانية، مثل تعيني امرأة وزيرة 

للاملية يف ٢٠1٠، ومؤخراً يف ٢٠19 تعيني امرأة كوزيرة 

للداخلية، تعترب قصص النجاح نادرة وغالباً ما تقترص عىل 

النساء اللوايت لديهن صالت عائلية بزعامء سياسيني ذكور 

متنفذين وأو لديهن ثروات. وعىل الرغم من العدد غري 

املسبوق من النساء اللوايت ترّشحن إىل االنتخابات النيابية 

يف عام ٢٠18 والذي بلغ 11٣ مرّشحة، ست منهن فقط 

متكّن من الوصول إىل سدة الربملان.18 وقد أدى سقف 

اإلنفاق العايل للحمالت والذي يسمح للمرشحني بإنفاق 

حتى ٣٠٠ مليون لرية لبنانية عىل سباقهم االنتخايب، 

باإلضافة إىل رسم الرتشيح البالغ مثانية ماليني لرية لبنانية، 

إىل تهميش النساء اللوايت غالباً ليس لديهن رأس املال 

املطلوب،19 وإىل تعزيز نظام يقترص عىل الزعامء السياسيني 

الحاليني للزعامء السياسيني الحاليني.

النساء الالجئات يف لبنان

الكثري من الالجئني السوريني يف لبنان هم نساء وفتيات 

يعشن دون حامية أزواجهن أو أقاربهن الذكور الذين كانوا 

ضحايا للنزاع. تواجه النساء الالجئات بعض الظروف األكرث 

صعوبة ومنها:

ارتفاع معدالت التحرش والعنف االجتامعي والجنيس يف 	 

املخيامت وعىل الطرق.

ارتفاع معدالت العنف املنزيل املرتبط غالباً بارتفاع مستويات 	 

التوتر لدى أعضاء األرسة الذكور العاطلني عن العمل.

الزواج املُبكر وبشــكل خاص لــدى الفتيات 	 

الســوريات الالجئات.

البطالة أو الوصول فقط إىل وظائف وضيعة ال تقدم 	 

أجراً معيشياً كافياً. جعل ذلك الكثري من النساء الالجئات 

عرضة للبغاء وإىل زيادة معدالت عاملة األطفال.

وصول محدود إىل الرعاية الصحية مبا يشمل رعاية 	 

الصحة اإلنجابية والصحة العقلية.

توافر محدود للفرص التعليمية.	 

»املجموعات املهمّشة، ومن ضمنها النساء، ال تواجه 

العقبات السياسية واملجتمعية التي تحول بينها وبني الحياة 

السياسية فحسب، بل تواجه أيضاً منوذج وإطار عمل 

السلطة اللبنانية املبني عىل النفوذ والرثوة عىل حساب 

الشفافية، واملساءلة واالستقاللية والذي يعرقل أي فرصة 

أمام الدميقراطية واإلنصاف«.

- سيلفانا اللقيس، املديرة التنفيذية لالتحاد اللبناين 

لألشخاص املعوقني حركياً

18 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2018/5/news-record-number-of-women-on-the-ballot-in-lebanon
19 https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/electionsbpaper_lebwomen_ls_online.pdf 
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الهوية والسياسة يف لبنان٢٠

لبنان.٢1 يف ٢٠18، قّدم حزب »الكتائب اللبنانبة« مرشوع 

قانون إىل الربملان يقرتح فيه تخصيص كوتا للنساء بنسبة 

٣٠ يف املئة من مقاعد الربملان. واجه أعضاء الربملان 

صعوبة يف التوافق عىل الكوتا، زاعمني أن النساء ال ينبغي 

تحفيزهن عىل الرتشح والفوز. سقط االقرتاح عندما فشلت 

غالبية األحزاب يف االتفاق عىل اعتامده.٢٢ كانت الدكتورة 

دميا جاميل، النائبة يف الربملان، يف طليعة املطالبني بالكوتا 

النسائية، قائلة إنه ينبغي أن يكون هناك إما كوتا للنساء 

لدخول الحكومة أو فرض كوتا ضمن األحزاب السياسية.٢٣ 

قّدمت د. جاميل اقرتاح قانون عن متثيل املرأة ]الكوتا 
النسائية[ إىل الربملان يف سبتمرب/أيلول ٢٠19. ٢٤

اندالع الثورة يف أكتوبر/ترشين األول ٢٠19 دفع الكثري 

من النساء إىل النزول إىل الشوارع والتظاهر٬ وأظهر بعض 

التحديات املنهجية التي تواجه النساء. شاركت نساء من 

الطوائف املختلفة، ونساء ذوات اإلعاقة، ونساء فقريات، 

ونساء من املناطق الريفية واملحرومة، وعامالت منزليات 

مهاجرات والكثريات غريهن يف املظاهرات وكّن يف طليعتها 
مطالبات بالتغيري.٢٥

وضع األشخاص ذوي اإلعاقة

االنتقال إىل قوانني تحمي حقوق ذوي اإلعاقة يف لبنان كان 

بطيئاً فيام تُواصل الحكومة اعتامد منوذج طبي بدالً من 

مقاربة مبنية عىل الحقوق تجاه اإلعاقة. وقد أقّر لبنان يف عام 

٢٠٠٠ القانون رقم ٢٢٠ الذي يعرتف بحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف التعليم والصحة والخدمات األساسية األخرى. وكان 

إقرار هذا القانون ممكناً نتيجة للجهود الواسعة التي بذلتها 

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة يف لبنان يف مجال الضغط 
واملنارصة عىل مدى نحو عقدين من الزمن.٢٦

القانون رقم ٢٢٠ أناط بالحكومة مسؤولية تنفيذ 

اسرتاتيجيات من أجل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف 

الحياة االجتامعية واالقتصادية. ومبوجب القانون، أنِشأت 

فوراً »الهيئة الوطنية لشؤون األشخاص املعّوقني« والتي 

كُلِفت باإلرشاف عىل التخطيط الوطني لتطبيق القانون رقم 

٢٢٠. لكن لسوء الحظ، تعترب الهيئة مبوجب هيكليتها تحت 

سلطة وزير واحد، ما يعني أنها تكافح يف أغلب األحيان 

للحصول عىل معلومات من الوزارات األخرى، ومُتنع يف 

نهاية املطاف من القدرة عىل مشاركة البيانات األساسية 

بخصوص الخدمات الرضورية لألفراد واملنظامت.٢٧ وبعد 

سبعة أعوام من إقرار القانون، وقّع لبنان »اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة«. إال أن االتفاقية مل يُصاَدق عليها 

رسمياً وال تزال عالقة يف الربملان منذ أكرث من عقد. يفرض 

هذا األمر تحديات كبرية بالنسبة إىل مجتمع ذوي اإلعاقة 

ويدل عىل نقص يف االلتزام من جانب املسؤولني الحكوميني 

عىل صعيد مأسسة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ما يؤدي 

إىل تهميش ومتييز وإقصاء وعنف ضد هؤالء األشخاص عىل 

يشمل األشخاص ذوو اإلعاقة يف لبنان:

النساء املسنات األكرث عرضة ألن يعانني من وضع صحي 	 

يسء، ووضع اجتامعي اقتصادي متدين، وأن يكّن أقل 

تعليامً ويعشن وحيدات.

األطفال والشباب ذوو اإلعاقة الذين لديهم وصول أقل 	 

إىل املدارس )التعليم( وفرص العمل. 

الالجئون الفلسطينيون والسوريون، الذين قد يعيشون 	 

يف ظروف بائسة، ويعانون من نقص يف الغذاء ومن 

انعدام األمن الغذايئ، ونقص الوصول إىل الخدمات 

الصحية. ويعترب الالجئون املسنون، والنساء واألطفال 

والالجئون الفقراء وغري املتعلمني معرضون بشكل خاص 

لالستغالل واإلهامل.

21 https://www.thenational.ae/world/half-of-society-half-of-parliament-lebanese-women-campaign-for-more-political-power-1.697205
22 https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/electionsbpaper_lebwomen_ls_online.pdf 
23 https://mylebanonmyhome.com/dr-dima-jamali-breaking-into-the-fortress-of-the-parliament/ 
24 https://www.weeportal-lb.org/news/womens-quota-proposal-draft-law-incriminating-sexual-harassment  
25 https://www.mei.edu/publications/women-and-womens-rights-are-central-lebanons-protest-movement 
26 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/images/SHS/Social_Inclusion_Young_Persons_with_Disabilities_Lebanon.pdf
27 https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37983/Disability-and-access-to-information-in-Lebanon,-31-May-2015,-English.pdf
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نطاق واسع سواء يف املنزل أو يف الحياة العامة. وتعترب الفرص 

املهنية والتعليمية نادرة بالنسبة إليهم نظراً إىل التمييز والبنية 

التحتية الضعيفة ونقص الرتتيبات التيسريية املعقولة٢8 يف 

العديد من البيئات.٢9 إذ ليس بإمكان ذوي اإلعاقة الوصول 

إىل الكثري من املباين العامة واملساحات الخارجية، وينطبق 

األمر نفسه عىل املواقع اإللكرتونية للحكومة ومؤسسات 

القطاع الخاص ووسائل االتصاالت األخرى.

بينام يصل عدد األشخاص املسجلني رسمياً بأن لديهم إعاقة 

يف لبنان إىل 98 ألف شخص )نحو ٢ يف املئة تقريباً من 

السكان(،٣٠ إال أن هذا العدد قد يكون أعىل بكثري. وتشري 

تقديرات »منظمة الصحة العاملية« إىل أن 1٥ باملئة من سكان 

العامل لديهم إعاقة، ما يعني أن عدد األشخاص الذين لديهم 

إعاقة يف لبنان يصل إىل عرشة أضعاف تقريباً العدد الرسمي. 

وقد تكون نسبة التسجيل املنخفضة للحصول عىل بطاقة 

إعاقة نتيجة لعوامل متعددة منها الوصم أو نقص املعلومات 

حول سبل التسجيل للحصول عىل هذه البطاقة. كام أن 

التعريف املعتمد من الحكومة ال يغطي جميع أنواع اإلعاقة 

وبالتايل تتعرض بعض مجموعات األفراد إىل اإلقصاء من 

األرقام الرسمية نتيجة لهذا التعريف الضيق.

وتعترب الخدمات املتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة محدودة 

للغاية. إذ ليس هناك من راتب لإلعاقة وال أي بنود أو إقرار 

بالحق يف الحصول عىل مساعدة. باإلضافة إىل ذلك، يؤثّر 

ارتفاع البطالة وعدم إمكانية وصول الطالب ذوي اإلعاقة إىل 

املدارس يف لبنان بشكل غري متناسب عىل الوصول إىل التعليم 

وسبل العيش ال سيام بالنسبة إىل املجموعة األصغر سناً.

وللمساعدة يف تغيري هذه الظروف، كان حضور األشخاص 

ذوي اإلعاقة بارزاً وفعاالً يف الثورة، حيث نزلوا إىل الشوارع 

يف مناطق مثل صور وطرابلس وبريوت، إىل جانب 

املتظاهرين اآلخرين للضغط من أجل إصالحات قانونية 
وسياسية واقتصادية.٣1

وضع األشخاص من مجتمع امليم 

يواجه مجتمع امليم يف لبنان متييزاً عىل صعد متعددة - عرب 

النصوص القانونية، والحرمان من الحق املكفول بالتجمع، 

وزيادة خطر التعرض للمضايقة والتوقيف، ونقص التقبل 

املجتمعي. إال أن حراك مجتمع امليم حقق يف الوقت نفسه 

تقدماً مطرداً من خالل املنارصة الفعالة املتزايدة، والتغيري 

الواعد نسبياً عىل صعيد التصّورات املجتمعية السائدة 

وقرارات املحاكم التي تصب لصالح حقوق مجتمع امليم.

تنص املادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناين عىل أن 

»كل مجامعة عىل خالف الطبيعة« يعاقب عليها بغرامة 

وبالحبس حتى سنة واحدة. ومع أنه من النادر أن تستخدم 

املحاكم القانون لسجن أفراد مجتمع امليم، ويعترب الكثري 

من القضاة أن مدة احتجاز األفراد واستجوابهم مبثابة 

قضاء املدة، تستخدم الرشطة وقوى األمن القانون ملضايقة 

األشخاص باالستناد إىل توجههم الجنيس أو هويتهم 

الجندرية، ويتعرض األشخاص الذين يواجهون مستويات 

متعددة من اإلقصاء عىل األغلب لإلقصاء.٣٢ ويقدم منع 

الجرائم املخلة باآلداب العامة الوارد يف قانون العقوبات 

أساساً إضافياً لتوقيف أفراد مجتمع امليم ومضايقتهم. 

وبالتايل يعاين الذي يعاقبون مبوجب املادة ٥٣٤ أو البنود 

األخرى املتعلقة باآلداب، مزيداً من التهميش مبا أنهم 

مُينعون من االقرتاع مبوجب قانون االنتخابات الصادر يف 

يونيو/حزيران ٢٠1٧، الذي أُقّر قبل االنتخابات النيابية يف 

مايو/أيار ٢٠18.

  28 بحسب املادة ٢ من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ”الرتتيبات التيسريية املعقولة تعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة التي ال تفرض عبئا غري متناسب أو غري رضوري والتي 
تكون هناك حاجة إليها يف حالة محددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أساس املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومامرستها”.
29 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b584da340f0b633af812655/Disability_in_Lebanon.pdf
31 https://en.annahar.com/article/1061058-lebanese-with-special-needs-revolt 
32 https://www.hrw.org/news/2018/08/28/success-savor-more-challenges-lgbt-rights-lebanon 
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ويف مؤرش عىل تغرّي التأويالت القانونية، حكم قضاة خالل 

العقد األخري يف خمس مناسبات منفصلة بأن األفعال التي 

يقوم بها الفرد بناء عىل رغبته الشخصية ال ميكن اعتبارها 

مخالفًة للطبيعة، وحكموا لصالح املتهمني من مجتمع 

امليم، مبا يشمل أشخاص عابرين جنسياً. ويف القضية األبرز 

من هذا النوع، حكمت محكمة االستئناف يف أحد األقضية 

بأن العالقة الجنسية بالرتايض بني شخصني من الجنس نفسه 

ليست مخالفة للقانون، وهو الحكم األول من نوعه الذي 

يصدر عن محكمة استئناف. ومع أن الحكم مل يشّكل سابقة 

ُملزِمة، إال أنه يعكس إحجاماً متزايداً يف املحاكم عن إدانة 

متهمني عىل أساس املادة ٥٣٤. ويف مارس/آذار ٢٠19، مل 

تالِحق محكمة عسكرية أربعة جنود رُصِفوا من الخدمة بناء 

عىل اتهامات بـ«اللواط«. ومع أن الجنود مل تتم تربئتهم، أشاد 

مجتمع امليم بالقرار بعدم إصدار مذكرات توقيف.

هذا وقد تزايدت جهود منارصة مجتمع امليم يف لبنان، 

بدءا من إنشاء »حلم«، املنظمة األوىل يف العامل العريب 

التي أنِشأت لتحسني أوضاع أفراد مجتمع امليم، منذ أن تم 

تسجيل املنظمة يف ٢٠٠٤. وقد نظّمت منظامت املجتمع 

املدين فعاليات عامة ومؤمترات لالحتفاء باليوم العاملي 

ملناهضة رهاب املثلية الجنسية والعبور الجنيس، وملناقشة 

حقوق مجتمع امليم. ويف عام ٢٠1٧، نُظّمت أول فعالية 

»بريوت برايد« عىل اإلطالق وتضمنت أكرث من عرشة 

فعاليات وتزامنت مع أول إعالن محيل يظهر فيه ثنايئ 

مثيل. لكن هذا التقّدم مل يحصل من دون انتكاسات: ففي 

عام ٢٠18، أوقفت السلطات احتفال »بريوت برايد« بعد 

توقيف منظميه، وحاولت عىل نحٍو مامثل يف العام نفسه، 

إيقاف مؤمتر عن حقوق مجتمع امليم نظّمته املؤسسة 

العربية للحريات واملساواة، وترهيب املشاركني فيه.

وبينام يواجه أفراد مجتمع امليم غالباً التمييز يف الوظائف 

والخدمات العامة، ويتعرضون للتهديد والعنف يف حياتهم 

اليومية، أظهرت دراسات مؤخراً أن اللبنانيني أصبحوا يتقبلون 

أفراد مجتمع امليم أكرث نسبياً من دول أخرى يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا، رغم أن معدل التقبل ال يزال 

منخفضاً. وأظهر مسح أجراه »مركز بيو لألبحاث« يف عام 

٢٠1٣ أن 18 يف املئة من اللبنانيني الذين شملهم املسح قالوا 

إن عىل املجتمع تقبل املثلية الجنسية، وهي النسبة املئوية 

األعىل بني البلدان العربية.٣٣ وباإلضافة إىل ذلك، خلُصت 

دراسة أجرتها املؤسسة العربية للحريات واملساواة يف عام 

٢٠1٥ إىل أن املجيبني عارضوا إىل حد كبري الخطوات العقابية 

ضد املثليني، واقرتحوا وجهة نظر مفادها أن املثليني ليسوا 

مجرمني.٣٤ ومع أن بحث املؤسسة العربية للحريات واملساواة 

وجد أن غالبية املجيبني يعتربون املثليني تهديداً للمجتمع، 

يُظهر ذلك مستوى معني من التقدم، ال سيام باملقارنة مع 

بلدان أخرى يف املنطقة. مع ذلك، فإن مجتمع امليم ليس 

مجموعة متجانسة، حيث يعيش الرجال والنساء العابرين 

جنسياً أنواعاً مختلفة من التمييز باملقارنة مع نظرائهم 

من املثليات واملثليني ومزدوجي التوجه الجنيس. وكام هو 

الحال بالنسبة ألغلبية البلدان، فإن عامة الناس يف لبنان 

ليسوا مطلعني عىل االختالف بني الهوية الجندرية والتوجه 

الجنيس، كام أن أفراد مجتمع امليم ليسوا غالباً أعضاء ناشطني 

يف منظامت املجتمع املدين التي متثل مجموعات الهويات 

األخرى مثل النساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب.

وضع الشباب

بحسب وزارة الشباب والرياضة يف لبنان، ترتاوح الرشيحة 

العمرية للشباب بني 1٥ و٢9 عاماً وتشّكل نحو ٢٧ يف 

املئة٣٥ من إجاميل السكان يف لبنان. ويف عام ٢٠1٢، أقّر 

مجلس الوزراء »وثيقة السياسة الشبابية« التي كان الهدف 

منها إبراز اهتامم الدولة بتحسني الظروف املعيشية وزيادة 

وصول الشباب إىل الخدمات وعمليات صنع القرار،٣٦ إال أن 

هذه الوثيقة مل تُحقق تقدماً يُذكر عل صعيد التنفيذ.

33 https://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
34 http://afemena.org/wp-content/uploads/2015/12/Report-high-resolution.pdf
35 https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/Spotlight%20on%20Youth%20Final%20)23-06-2016(.pdf
36 https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Poverty/Publications/Spotlight%20on%20Youth%20Final%20)23-06-2016(.pdf
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هناك عدة أنظمة متصلة باالنتخابات يف لبنان مُتيّز ضد 

الشباب، مبا يشمل سن االقرتاع الذي حدده الدستور بـ ٢1 

عاماً. وعىل نحو مامثل، فإن السن األدىن املحدد للرتّشح إىل 

االنتخابات محدد بـ ٢٥ عاماً، رشط أن يكون لدى املرشحني 

املوارد املالية املطلوبة للرتشح إىل االنتخابات، وهو أمر 

ليس يف متناول غالبية الشباب. كام أن للعديد من القوانني 

التي تؤثر عىل النساء أثراً عكسياً عىل الشباب، ال سيام تلك 

املتصلة بعدم قدرة األمهات اللبنانيات عىل إعطاء الجنسية 

إىل أطفالهن، وبالتايل تراجع حقوق هؤالء األطفال. وهناك 

تحديات تراكمية ليس فقط يف القانون، وإمنا يف املامرسة 

أيضاً، تواجه النساء الشابات أو الشباب ذوي اإلعاقة يف 

مكان العمل، مثل التمييز املتصل بالعمل أو زيادة احتامل 

التعرض للتحرش الجنيس.

وبحسب تقديرات »اليونيسف« يف لبنان، يُعترب ٥٢٠ 

ألف من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 1٥ و٢٤ 

عاماً »ضعفاء« ويعيشون يف الفقر، مبا يشمل أكرث من 

٣٠٠ ألف لبناين، و1٥٤ ألف سوري ٥1 ألف فلسطيني.٣٧ 

ويُعترب الفتيان والشبان، وبخاصة الالجئني السوريني منهم، 

أكرث عرضة ألن يُدفعوا إىل عاملة األطفال نتيجة االقتصاد 

املتدهور والضغط العائيل لالضطالع بأدوار البالغني يف 

وقت مبكر من حياتهم.٣8 إال أنه قد ُسجلت أيضاً حاالت 

أُجرِبت فيها فتيات ونساء شابات عىل عاملة األطفال بسبب 

خوف الفتيان والشبان من الرتحيل أو النزاع مع املجتمعات 

املحلية التي تنظر إىل الالجئني باحتقار. ومع تفيش فريوس 

كورونا واألزمة االقتصادية، ارتفعت أعداد العاطلني عن 

العمل بشكل كبري يف ٢٠٢٠، وأثرت بشكل غري متناسب 

عىل الشباب يف لبنان وساهمت يف حقيقة أن »الشباب 
اللبناين يواصل مغادرة البالد بأعداد كبرية«.٣9

غالباً ما تكون لدى الشباب فرص محدودة للمشاركة يف 

عمليات صنع القرار بسبب القواعد األرسية التي متيل 

إىل إقصائهم من هذه املجاالت.٤٠ واألرس تكون تراتبية 

عادة ويكون التعزيز السلبي )التهديدات واالذالل( من 

عقبات التواصل التي يفرضها البالغون لعرقلة النقاشات 

حول مشاركة الشباب يف الحياة املدنية والسياسية، ما 

يرتك الكثريين، وبخاصة النساء الشابات، يشعرن بالعجز٤1 

وتكون مشاركة الشباب يف املجموعات املدنية الرسمية 

متدنية لكن »الشباب الذين لديهم اتصال باإلنرتنت والذين 

يتابعون األخبار واملستجدات يزيد احتامل انتامءهم إىل 

مجموعة مدنية.٤٢ إال أن الشباب يشاركون يف الحراك 

االجتامعي واملظاهرات ويعتربونها وسيلة للمشاركة أكرث 

تأثرياً من العمليات السياسية الرسمية.٤٣ وقد تجىّل ذلك 

بوضوح يف خالل العام املايض بعد مظاهرات أكتوبر/ترشين 

األول  ٢٠19، حيث كان هناك تحركات ومشاركات قوية 

يقودها الشباب، ما يُبنّي إىل أي مدى يعترب الوضع بائساً 

ومزرياً بالنسبة إىل الشباب يف أنحاء البالد.

وعىل الرغم من ذلك، يستمر الشباب يف إظهار مرونتهم 

والتزامهم بإحداث تغيري. ويف إطار االستجابة النفجار 

بريوت ٢٠٢٠، حشد الشباب اللبنانيني جهودهم مع بعض 

الفتيان الصغار وكسوا املعايري الجندرية ليتطوعوا إىل 

جانب الشابات لطهي الطعام يف مطابخ للمتطوعني ويف 

إطار مبادرات مجتمعية لتنظيف وإزالة الركام.٤٤ وكان 

الشباب يف الصفوف األمامية يشاركون يف جهود اإلغاثة 

وذلك عرب توزيع الكاممات، ولوازم النظافة الصحية، 

واإلمدادات اإلنسانية األساسية وصوالً إىل جهود إعادة 
التأهيل يف املواقع املترضرة من جراء االنفجار.٤٥

37 https://www.unicef.org/lebanon/youth-development
38 https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2020/06/Adolescent-boys-and-youth-in-Lebanon.-A-review-of-the-evidence-.pdf
39 https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/3/31/beyond-covid-19-lebanons-unemployment-outbreak
40 https://www.gage.odi.org/wp-content/uploads/2020/06/Adolescent-boys-and-youth-in-Lebanon.-A-review-of-the-evidence-.pdf
41 https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/poverty/Spotlight-on-Youth-in-Lebanon.html
42 https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/poverty/Spotlight-on-Youth-in-Lebanon.html )p.49 of the report(
43 https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/poverty/Spotlight-on-Youth-in-Lebanon.html )Pg. 50 of the repot(
44 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/8/feature-youth-step-up-to-rebuild-beirut-after-blasts
45 https://www.unicef.org/media/76816/file/Lebanon-SitRep-26-August-2020.pdf
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منهجية تقييم التقاطعية
يقدم هذا القسم ملحة عن مفهوم التقاطعية وكيف يتصل 

بالحياة السياسية، ويبنّي منهجية التقييم التي اتبعتها 

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية. وتسعى منهجية 

املؤسسة إىل تحديد الفرص املتاحة ملنظامت املجتمع املدين 

التي متثل مجموعات محددة من أجل بناء تحالفات، 

كام وتحديد مواطن الضعف التي قد تؤثر عىل املشاركة 

السياسية لهذه املجموعات. وتشمل عمليات التقييم 

املراجعة املكتبية، واملقابالت مع مقدمي املعلومات 

األساسيني من الحكومة وووسائل اإلعالم وقادة املجتمع 

املدين، باإلضافة إىل مناقشات جامعية مركّزة وحلقات 

التعليقات والتعقيبات مع أصحاب املصلحة األساسيني.

وقد تم تصميمها ليك تتالءم مع السياقات الخاصة  بالبالد، 

وتسمح بالرتكيز عىل إما عىل هوية رسية  واحدة مثل النساء 

الالجئات، أو مجموعات متعددة مثل النساء، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة ومجتمع امليم، وذلك ضمن إطار عمل موحد. 

وتقّدم تقارير التقييم التقاطعية خيارات إلعداد الربامج التي 

تسمح باستخدام النتائج الفنية مبارشة من قبل الحكومة 

واملجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية الدولية.

تّم وضع تقييم التقاطعية يف لبنان يف سياق محدد خاص 

بلبنان وأُجري بالتعاون مع الرشكاء املحليني للمؤسسة 

الدولية للنظم االنتخابية، االتحاد اللبناين للمعوقني حركياً 

ومنظمة أبعاد – مركز املوارد للمساواة بني الجنسني. 

وأُجريت مقابالت مع مقدمي املعلومات األساسيني من ٢٤ 

جهة معنية لبنانية، ومن ضمنهم ممثلني من:

وزارة الشؤون االجتامعية	 

وزارة الداخلية	 

وزارة الدولة لشؤون املرأة والشباب	 

األحزاب السياسية	 

نساء مرشحات يف االنتخابات األخرية	 

منظامت املجتمع املدين املعنية بتمكني املرأة	 

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة	 

منظامت املجتمع املدين املعنية بحقوق مجتمع امليم	 

املجموعات املعنية بحرية اإلعالم واملراقبة	 

ركّزت املقابالت عىل املشاركة يف الحياتني السياسية والعامة 

وسعت إىل تحديد الفرص لدمج مقاربة أكرث تقاطعية 

يف املبادرات اللبنانية وبحث السبل لبناء تحالفات بني 

منظامت املجتمع املدين التي متثل املجموعات املهمشة 

املختلفة.

وباإلضافة إىل ذلك، ُجِمعت بيانات عرب سلسلة من 

املناقشات الجامعية املركزة التفاعلية ومسوحات مع 

٢٤ شخصاً. وكان من ضمن مجموعات الرتكيز، رجال 

ونساء، ورجال ونساء من ذوي\ذوات اإلعاقة. وتم اختيار 

املشاركني من رشائح مختلفة عىل صعيد العمر والرثوة 

والتعليم، ومن طيف واسع من الهويات الدينية واملناطق 

الجغرافية. وأجرى الرشكاء أربعة مناقشات مركزة، دام كل 

منها ٣ ساعات. وخالل املناقشات الجامعية املركزة، عمل 

املشاركون ضمن مجموعات لتحديد وعرض املعلومات 

األساسية حول مشاركتهم السياسية، والتي قاموا بعد ذلك 

بتحليلها، وتصنيفها وتحديد أولوياتها بطرٍق مختلفة. كام 

أجرى املشاركون تصويتاً علنياً حول اآلراء واألولويات 

التي تم وضعها فوراً يف جداول وعرضها لتوجيه النقاشات 

املفتوحة عن النتائج. هذه املنهجية شّجعت حتى أهدأ 

املشاركني عىل التفكري عن أنفسهم والتعبري عن آرائهم، 

باملقارنة مع املقابالت الجامعية التقليدية حيث قد تستأثر 

مجموعة من املشاركني فيها النقاش.

وجاءت نتائج التقييم عىل شكل مزيج غني من البيانات 

النوعيّة والكميّة، وقّدمت نتائج مجموعات النقاشات 

املركزة واملقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني 

معلومات كميّة حول القضايا التي تواجه اللبنانيني من 

هويات مختلفة. وقبل إجراء املناقشات الجامعية املركزة، 
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طلبت املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية من كل مشارك 

ملء استبيان مسح )من دون ذكر االسم(. سمح هذا املسح 

للمؤسسة بجمع معلومات دميغرافية كام وآراء حول الحياة 

السياسية يف لبنان. وقد تم وضع املسوحات يف جداول 

متقاطعة التبويب مع اإلجابات ونتائج التصويت خالل 

املناقشات الجامعية املركزة لتحديد ما كان انطباع األفراد 

ضمن فئات سكانية محددة حول مستوى مشاركتهم 

 التقاطعية، اسم – الطبيعة املرتابطة 

للتصنيفات االجتامعية مثل العرق، 

والطبقة االجتامعية والنوع االجتامعي، 

والتي تعترب أنها تُنشأ أنظمة متداخلة 

ومرتابطة فيام بينها من التمييز أو 

اإلجحاف. )قاموس أكسفورد(

ما هي التقاطعية؟

النوع االجتامعي، واإلعاقة، والعرق، واإلثنية، والهوية الجنسية 

باإلضافة إىل معامل الهوية األخرى، تؤثر كلها عىل تجارب 

الفرد املشارك يف الحياة السياسية والعامة. وبحسب السياق، 

ميكن أن توفّر هذه الهويات وصوالً أو تحكامً، أو تساهم يف 

زيادة العقبات أو اإلقصاء. وتعيش املجموعات التي تتعرض 

لإلقصاء عادة - مبا يشمل النساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

واألقليات اإلثنية والدينية، والشعوب األصلية ومجتمع امليم 

-  متييزاً شخصياً ومنهجياً عىل املستوى الفردي كام وعىل 

مستوى املجتمع واملستوى املؤسيس، باإلضافة إىل الوصول 

غري املنصف إىل املوارد والتحكم بها. وقد يؤدي هذا التقاطع 

بني أوجه عدم املساواة الناجمة عن الهويات االجتامعية 

املختلفة إىل عقبات تحول دون املشاركة املجدية يف 

االنتخابات والعمليات السياسية، وقد يؤدي يف بعض األحيان 

إىل تعرض األفراد للعنف البدين أو النفيس. يُشار عادة إىل 

الطبيعة الرتاكمية لهذه العقبات بـ«التقاطعية«، أي فكرة أن 

األفراد يواجهون تجارب فريدة عىل صعيد التمييز ناجمة عن 

الطبيعة املرتابطة لهويات اجتامعية متعددة.

املدنية و/أو السياسية يف لبنان. تجدر اإلشارة إىل أن الغرض 

من هذه النتائج ال يكمن يف التمثيل اإلحصايئ آلراء كل 

مجموعة هوية بشكل عام.

للمزيد من التفاصيل حول كيف اختارت املؤسسة الدولية 

للنظم االنتخابية منهجية تشاركية، وبعض االنتقادات 

الشائعة ألطر البحوث التقاطعية، وكيف عالجتها املؤسسة، 

الرجاء االطالع عىل امللحق 1.

منظامت املجتمع املدين اللبنانية تختتم مخيّامً دام ثالثة أيام حول العمل من أجل سياسات وطنية مشرتكة شاملة 

للجميع )رونا دبييس/االتحاد اللبناين لألشخاص املعوقني حركياً(
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النوع االجتامعي

اإلثنية العمر

اإلعاقةالهوية الجنسية

الوضع االجتامعي واالقتصادي النزوح الداخيل

أمثلة عن الهويات االجتامعية املتقاطعة

»تؤكد نظرية التقاطعية عىل أن األشخاص يترضرون غالباً 

من جراء مصادر متعددة لالضطهاد: عرقهم، وطبقتهم 

االجتامعية، وهويتهم الجندرية، وتوجههم الجنيس، 

وديانتهم وعالمات الهوية األخرى. تعرتف التقاطعية بأن 

عالمات الهوية )مثالً، »أنثى« و«سوداء«( ال تتواجد بشكل 

مستقل عن بعضها البعض وأن كل منها يُطلِع اآلخرى، ما 
يخلق يف أغلب األحيان تالقياً معقداً من االضطهاد«.٤٦

يف عام 1989، صاغت الباحثة النسوية السوداء البرشة 

 )intersectionality( »كمربيل كرنشو مصطلح »التقاطعية

يك ترشح كيف أن تجربة أن تكون امرأة سوداء يف الواليات 

املتحدة تعني أكرث من مجرد مجموع أن تكون سوداء 

البرشة وأن تكون امرأة.٤٧ تعرتف التقاطعية بالتجربة 

الفريدة للتمييز التي تأيت عند تقاطع هويات اجتامعية 

متعددة. منذ ذلك الحني، استُخِدم هذا املصطلح لوصف 

تجربة الكثري من الهويات االجتامعية األخرى )الطبقة، 

الجنسانية، اإلعاقة، العمر(، واستمر الباحثون واملامرسون يف 

مجال التنمية يف مناقشة هذا املفهوم واستخدامه. تُقّر هذه 

املقاربة بأن االضطهاد التقاطعي ميكن عيشه عىل املستوى 

الفردي وعىل مستوى املجتمع: »مستوى املجموعة أو 

46 https://www.ywboston.org/2017/03/what-is-intersectionality-and-what-does-it-have-to-do-with-me/
47 Crenshaw, Kimberlé. ”Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and 
Antiracist Politics,” University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989: Iss. 1, Article 8. Available at: http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8



٢٧ بناء التحالفات واإلدماج – التحديات والفرص

املجتمع يف السياق الثقايف الناتج عن العرق والطبقة والنوع 

االجتامعي؛ واملستوى البنيوي يف املؤسسات االجتامعية« 

كجزء من مصفوفة الهيمنة«.٤8 وبوصفها مقاربة بحثية 

ونظرية، ال تعترب التقاطعية مجرد حساب للهوية الشخصية 

وإمنا للسلطة، أو كام توضح الباحثة النسوية السوداء 

بريتني كوبر »يقدم إطار التقاطعية عدسة للتفكري بشأن 
الهوية وعالقتها بالسلطة«.٤9

ساهمت الحكومات واملنظامت الدولية أيضاً يف وضع إطار 

تقاطعي. ففي عام ٢٠٠٠، شّدد »منهاج عمل بكني« عىل 

أهمية دراسة قضايا النساء باستخدام مقاربة تقاطعية، 

وأعلِنت ترصيحات مشابهة يف اجتامعات الحقة لـ»لجنة 

األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة«.٥٠ وتستخدم الحكومة 

الكندية  مقاربة مبنية عىل تحليل قائم عىل النوع 

االجتامعي + )GBA+( الستكشاف الحقائق وأوجه عدم 

املساواة املتغرّية ملجموعات متنوعة من الناس والطريقة 

التي تؤثر بها هذه الحقائق عىل كيفية تجربة/ اختبار 

ر  األفراد ألثر السياسات والربامج واملبادرات الحكومية.٥1 تقِّ

هذه املقاربة بأن مجموعات األشخاص ليست متجانسة 

و»تدرس كيف يتقاطع الجنس والنوع االجتامعي مع 

الهويات األخرى مثل العرق، واإلثنية، والديانة، والعمر، 

واإلعاقة العقلية أو الجسدية«.٥٢ أما »رابطة حقوق املرأة 

يف التنمية« )AWID( فتشدد عىل الحاجة إىل مقاربة 

تقاطعية للتنمية، متذرعة بأنه »إذا مل يبدأ تحليلنا األسايس 

وتخطيطنا للمشاريع مع صورة كاملة عن الوضع االقتصادي 

واالجتامعي والسيايس والثقايف، عندها قد ال تتمكن 

تدخالتنا وبرامجنا من تحقيق كامل إمكاناتها«.٥٣ وعىل 

نحٍو مامثل، تعرتف »الوكالة األمريكية للتنمية الدولية« 

)USAID(، يف مبادئها التوجيهية بخصوص »إدماج 

النوع االجتامعي يف برامج الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

والحوكمة«، بأن التدخالت الرامية إىل تخفيف مواطن 

الضعف والالمساواة ينبغي أن تراعي تقاطعات الهويات 
املتعددة هذه ليك تكون فّعالة.٥٤

ومن شأن العدسة التقاطعية أن تقدم نظرة متعمقة 

ومهمة عن كيف تتجىل العقبات املتداخلة من طيف 

واسع من الهويات عىل مستوى الفرد ومستوى املجموعة. 

فعىل سبيل املثال، الحظ الجئون لديهم إعاقة يف كينيا، 

والنيبال وأوغندا أن نقص الوصول يؤدي إىل تراجع السالمة 

بشكل عام.٥٥ وقدمت »شبكة النساء اللوايت لديهن إعاقة 

يف كندا » إحاطة برملانية إىل الحكومة تُبنّي التحديات 

التي تواجه النساء املسنات، مبا يشمل حقيقة وجود 

»عندمــا ال تُعارض النســوية العنرصيــة بوضوح، وعندما 

ال تشــمل مناهضــة العنرصيــة معارضة األبوية والعرق 

والنــوع االجتامعــي، غالباً ما تصبح السياســات يف نهاية 

املطــاف مناوئــة لبعضها البعض وتخــس مصالح الطرفني«.

 

– كيمــربيل كرنشــو )محادثة »TED«، أكتوبر/ترشن األول 

)٢٠1٦

»هنــاك حاجة إىل دمج أفراد الشــعوب األصيلة ذوي 

اإلعاقــة بشــكل أفضــل يف املجتمع. إال أن هذا الدمج 

ينبغــي أن يحــرتم الخلفية الثقافية للشــعوب األصيلة. 

وغالبــاً مــا تؤدي الترشيعات والسياســات املصممة لدمج 

األشــخاص ذوي اإلعاقة يف صلب املجتمع إىل االســتيعاب 

الثقــايف عنــد تطبيقها عىل أفراد الشــعوب األصلية، ما 

يهدد لغاتهم وســبل عيشــهم وهوياتهــم«. – تقرير موجز 

عــن اجتامع فريق الخرباء املعني عن األشــخاص ذوي 

اإلعاقة من الشــعوب األصلية

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/

SRDisabilities/Pages/IPDisabilities.aspx 

48 Hill Collins, Patricia. ”Black Feminist Thought in the Matrix of Domination.” Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empow-
erment )Boston: Unwin Hyman, 1990(, pp. 221–238.
49 Cooper, Brittney. 2015. ”Intersectionality.” The Oxford Handbook of Feminist Theory, edited by Lisa Disch and Mary Hawkesworth. Oxford University Press. 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199328581.001.0001/oxfordhb-9780199328581-e-20?fbclid=IwAR3c7w55HGB09QsP8i1g5Uf6wP_
60J6gY-EgXFJ-CSczQcenR_PDACwg45k#oxfordhb-9780199328581-e-20-bibItem-22
50 Tiffany Manuel, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/J501v28n03_08
51 https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html
52 https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/approach-approche-en.html
53 AWID. 2004. ”Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice.” Women’s Rights and Economic Change, no. 9.
54 https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Gender%20Toolkit.pdf
55 https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/Reproductive-Health-and-Disability-Summary-Report.pdf
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املشاركة السياسية للشباب،٦٠ ووجدوا، يف تونس بشكٍل 

خاص،  أن التقاطع بني الدين والنوع االجتامعي هو الذي 

يؤثر عىل كيفية مشــاركة الشــباب يف الحياة العامة. إذ 

كانت النســاء الشــابات املحافظات مستثنيات من الحياة 

السياســية ألن منظامت حقوق اإلنسان ركزّت عىل 

»الحداثيون«، مبا يف ذلك الشــابات غري املحجبات. ويف 

أرمينيا، تعاونت املؤسســة الدوليــة للنظم االنتخابية مع 

مع أن أثر املقاربات التقاطعية كان أكرث وضوحاً حتى 

اآلن يف مجال التمييز االجتامعي واملساواة، وسياسات 

وخدمات الدولة ذات الصلة ، تتمحور التقاطعية بشكل 

أسايس حول عالقات السلطة وبالتايل لديها أثر عميق عىل 

فهم ديناميات اإلدماج واإلقصاء السياسيني. فعىل سبيل 

املثال، وباستخدام عدسة تقاطعية، أظهرت األبحاث عن 

الطموح السيايس للنساء يف الواليات املتحدة أن النساء 

البيض واآلسيويات تفاعلن مع السديات اإلعالمية حول 

الطموح السيايس التي تعزو نقص التمثيل يف املؤسسات 

السياسية إىل أسباب خارجية، وكانت استجابة النساء السود 

مناقضة بالكامل.٥9 وإذا اعترُبت النساء كمجموعة واحدة 

متجانسة، قد ال تكون هذه النتيجة قد ظهرت، وبالتايل قد 

ال تكون التدخالت قد عالجت األسباب املنفصلة لإلحباط 

ما يؤدي بالتايل إىل استمرار نقص التمثيل بالنسبة للنساء 

السود. وعىل نحٍو مامثل، بحث فريق من الباحثني من 

»كلية العلوم الرشقية واألفريقية« ومنظامت مقرها يف 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا كيف تؤثر تقاطعات النوع 

االجتامعي، واألجيال، والجنسانية، والطبقة والعرق عىل 

ما الصلة التي تربط التقاطعية باملشاركة السياسية؟

معدالت منخفضة وغري متناسبة للمالحقة واإلدانة يف 

قضايا االعتداء الجنيس التي تستهدف النساء املسنات يف 

إطار مؤسسايت.٥٦ كام الحظ مقرر األمم املتحدة الخاص 

املعني بحقوق الشعوب األصلية أن أفراد الشعوب األصلية 

الذين لديهم إعاقة يتأثرون بشكل غري متناسب يف حاالت 

النزاع املسلح، والكوارث والتغرّي املناخي. ويف هندوراس، 

ال يتم تسجيل األشخاص من الشعوب األصلية عند الوالدة 

ألسباب متعددة، ومن ضمنها أنهم يعيشون يف مجتمعات 

نائية بعيدة عن املكاتب الحكومية. ونتيجة لذلك، ليس 

للغواصني يف املياه العميقة من الشعوب األصلية أي وصول 

إىل الخدمات الصحية يف حال أصيبوا بإعاقة.٥٧ وعىل 

صعيد آخر، وجدت دراسة عن خطر االنتحار أن النساء 

األمريكيات من أصول أفريقية يف الواليات املتحدة لديهن 

معدالت انتحار أقل من النساء األفريقيات األمريكيات من 

أصول أوروبية، ويعزى ذلك جزئياً إىل أن النساء األمريكيات 

من أصول أفريقية لديهن حس أقوى بالهوية واإلرث.٥8 

ترُبهن هذه األمثلة كيف أن املقاربات التقاطعية تؤدي يف 

مجموعة واسعة من السياقات إىل فهم أكرث دقة للعوائق، 

وتصل إىل الشعوب التي لوال ذلك لكانت غري حارضة يف 

إعداد الربامج، وتشري إىل الحلول املحتملة.

التنمية األكرث شموالً تتعزز عىل نحٍو أفضل من 
خالل الربمجة املتكاملة التي تصل إىل األشخاص من 
جميع املجموعات املهمشة )مثالً، النساء والفتيات، 

األشخاص ذوي اإلعاقة، األقليات اإلثنية، مجتمع 
امليم(، والتي تعرتف بأن األفراد قد يواجهون مواطن 

ضعف متقاطعة متعددة«. 

- رؤية مجتمع امليم للعمل، الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية

https://www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/1874/LGBT_Vision.pdf 

56 https://dawncanada.net/media/uploads/page_data/page-63/dawn_canada_brief_to_fewo_on_challenges_faced_by_senior_women_march_29_2019.pdf
57 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/IPDisabilities.aspx
58 Borum, V. )2012(. African American women’s perceptions of depression and suicide risk and protection: A womanist exploration. Affilia, 27)3(, 316-327.
59 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21565503.2016.1208105?journalCode=rpgi20
60 http://www.iai.it/sites/default/files/p2y_24.pdf



٢9 بناء التحالفات واإلدماج – التحديات والفرص

منظامت األشــخاص ذوي اإلعاقة يف أنحاء البالد لوضع 

اســرتاتيجية من أجل التأثري عىل السياســات العامة. 

وُدِعيت منظامت حقوق املرأة إىل جلســات صياغة املنصة 

السياســية، حيث علِمت منظامت األشــخاص ذوي اإلعاقة 

بشــأن مســودة قانون بخصوص العنف املبني عىل النوع 

االجتامعي، والتي مل تكن تتضمن أي إشــارة إىل النســاء 

اللــوايت لديهــن إعاقة، واللوايت أكرث عرضة بعرش مرات 

للعنــف باملقارنة مع النســاء اللوايت ليس لديهن إعاقة.٦1  

وأدركت منظامت األشــخاص ذوي اإلعاقة ومنظامت 

حقوق املرأة أنه ســيكون من املفيد للجميع أن يتم 

اعتامد القانون ووضع خطة مشــرتكة للمنارصة ما أدى 

خــالل اعتــامد القانون، إىل إدراج بنود محددة تتناول 

التجارب املختلفة للنســاء اللوايت لديهن إعاقة.

وبينام يعترب استخدام عدسة تقاطعية مهامً للعمل 

األكادميي يف مجال املشاركة السياسية والدمج السيايس، 

ينبغي أيضاً دمج ذلك بشكل عميل يف العمل اإلمنايئ 

الدويل. وقد شددت »أوكسفام« عىل أهمية الرتكيز عىل 

البعد السيايس للتقاطعية، ودعت املامرسني إىل »استخدام 

منظور تقاطعي، ليس فقط من أجل »تحديد كمي« 

للتمييز البنيوي الذي تتعرض له مجموعات مختلفة وإمنا 

أيضاً لفهم كيف يؤثر التمييز عىل عملها السيايس – ويف 
نهاية املطاف، كيف ميكن]هم[ دعم مثل هذا العمل«.٦٢

وعىل غرار التقاطعية، تتمحور السياسة أيضاً حول السلطة 

ومن ميسك بها. وبالتايل من غري الكايف إجراء نقاشات حول 

املشاركة السياسية واالنتخابية من دون مناقشة التقاطعية 

وفهم كيف تؤثر الهويات االجتامعية املختلفة )وتقاطع 

هذه الهويات( عىل املشاركة. وعىل الرغم من الحوارات 

املتزايدة بشأن التقاطعية، تُركّز العديد من منظامت 

املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية عىل العمل مع 

أفراد يواجهون التمييز من وجهة نظر هوية اجتامعية 

واحدة فقط. فعىل سبيل املثال، هناك العديد من املنظامت 

التي تعمل يف مجال حقوق املرأة أو حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة، لكن عدد أقل بكثري من هذه املنظامت ركّز عىل 

متكني النساء اللوايت لديهن إعاقة.

وميكن أن تركّز مبادرات القيادات النسائية عىل النساء 

اللوايت يعتربن األكرث »قابلية ألن يُنتَخنب«، ما يؤدي إىل 

إقصاء متزايد للنساء اللوايت لديهن وصول أقل إىل املوارد 

بسب الطبقة أو العرق أو الهويات االجتامعية األخرى، 

ويعزز بعض الهيكليات األبوية نفسها التي أدت إىل متثيل 

محدود للنساء يف املقام األول. وباإلضافة إىل ذلك، قد 

يكون لدى املنظامت التي متثّل مجموعات من نفس الهوية 

االجتامعية أهدافاً مشرتكة لكنها نادراً ما تعمل كحليفة يف 

إطار حراك حقوق اإلنسان األوسع، ويُعزى ذلك غالباً إىل 

التنافس عىل املوارد أو التصّور بأن حقوق املجموعات كافة 

ال ميكن النهوض بها معاً )الحقوق كلعبة محصلتها صفر(. 

يؤدي هذا النقص يف التنسيق إىل خسارة فرص من أجل 

منارصة وتعاون يكون لهام تأثري. وباإلضافة إىل ذلك، إذا مل 

يكن لدى األفراد واملنظامت فهم قوي للتقاطعية، وكيف 

تتجىل يف الضغط واملنارصة، فهم يتعرضون لخطر العمل 

لحل أوجه الالمساواة ملجموعة واحدة ويساعدون عن غري 

قصد يف استمرار هذه الالمساواة ملجموعات أخرى.

 

61 https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
62 https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Repoliticising_Intersectionality_-_Enarsson__fmkAQFP.pdf



الهوية والسياسة يف لبنان٣٠

إطار تقييم التقاطعية الخاص باملؤسسة الدولية للنظم 

االنتخابية هو أداة قامئة عىل األدلة تُستخدم يف بلدان 

فردية من أجل:

تحديد كيف تؤثّر الهويات االجتامعية املختلفة عىل . 1

مامرسة السياسة؛

تشجيع بناء التحالفات بني منظاّمت متنّوعة.. ٢

ومن خالل الرتكيز عىل كيفية تقاطع هويات مثل النوع 

االجتامعي، واإلعاقة، والعمر، والتوّجه الجنيس والديانة، 

يقدم التقييم دراسة دقيقة لكيفية التعبري عن اإلقصاء 

السيايس واالجتامعي يف مامرسة الحقوق السياسية ويف 

الحياة العامة، ويحدد السبل املتاحة ملنظامت املجتمع 

املدين من أجل معالجة التمييز من خالل عمل منّسق. 

وتسعى املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية إىل استخدام 

نتائج التقييم لوضع برامج تحدد وتوزّع الفجوات بني 

منظامت املجتمع املدين التي متثّل مجموعات مختلفة 

وذلك بغية االستجابة لألشكال القامئة من اإلقصاء ومنع 

املزيد من التمييز. كام مُيكن استخدام التقييم والتوصيات 

من أجل إطالع مجتمع املانحني الدوليني عىل سبل تعزيز 

اإلدماج وأثر برامجها الحالية أو املستقبلية. هذا ويشمل 

التقييم أيضاً توصيات إىل صناع القرار من أجل تعزيز 

سياسات شاملة للجميع يف بلدانهم.

يتوىل خرباء عامليون يف اإلدماج لدى املؤسسة الدولية 

للنظم االنتخابية بالتعاون مع الفرق امليدانية للمؤسسة 

واملنظامت املحلية إجراء تقييم التقاطعية، مع تركيز 

عىل استخدام نتائج التقييم لتمكني الرشكاء من منظامت 

املجتمع املدين كقادة للمنارصة. مقاربات التقييم التشاركية 

يف اإلطار لجمع األدلة تعطي األفضلية لتجارب وآراء 

املجموعات املستثناة تاريخياً من أجل تحديد االسرتاتيجيات 

الربامجية التي ميكنها دعم مشاركة هذه املجموعات 

املتزايدة يف الحياة السياسية. وقد تم تعديل منهجية 

التقييم بحسب سياق كل بلد باالستناد إىل الخصائص 

السكانية األساسية يف البالد واالحتياجات التي حددتها 

الجهات الفاعلة املحلية. وتُستخدم النتائج لوضع توصيات 

يسهل فهمها وقابلة للتفعيل من أجل زيادة الوصول إىل 

الحياة السياسية وتشجيع التعاون بني املنظامت التي متثّل 

مجموعات اجتامعية مختلفة.

ومن أجل تحديد العقبات والفرص التقاطعية، يستخدم 

التقييم املقاربات التالية: 

املراجعة املكتبية

تُستخَدم املراجعة املكتبية للقوانني ذات الصلة )مثل قوانني 

االنتخابات، قوانني مناهضة التمييز والقوانني التي تستهدف 

مجموعات هوية محددة(، والسياسات، وتقارير مراقبي 

االنتخابات واإلعالم من أجل تحديد سياق منهجية التقييم. 

يشمل ذلك أي تقييامت أو منشورات من املنظامت غري 

الحكومية املحلية أو الدولية، واستعراض وتحليل شاملني 

لتقارير لجان املعاهدات يف األمم املتحدة والتقارير العاملية 

أو اإلقليمية األخرى ذات الصلة.

مقابالت مع مقدمي املعلومات األساسيني

يتضمن التقييم مقابالت مع مقّدمي املعلومات األساسيني 

من مجموعة متنوعة من الجهات املعنية املشاركة يف العملية 

السياسية، مبا فيها مسؤولني حكوميني، وقادة سياسيني 

ودينيني وقادة املجتمع ومنظامت املجتمع املدين. وقد قدم 

املوظفون امليدانيون لدى املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية  

ومنظامت املجتمع املدين املحلية توصيات بشأن املقابالت.  

وتم إعداد دليل توضيحي عن األسئلة محدد بحسب 

ما هو إطار تقييم التقاطعية الخاص باملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية؟



٣1 بناء التحالفات واإلدماج – التحديات والفرص

الفرص ومواطن الضعف

استُخلِصت الفرص ومواطن الضعف التالية من التقييم 

واستُخِدمت لتحديد نقاط الدخول املحتملة للتغيري أو 

إلبراز أين توجد التحديات كعائق يعرتض التغيري.

التنمية األكرث شموالً تتعزز عىل نحٍو أفضل من خالل 

الربمجة املتكاملة التي تصل إىل األشخاص من جميع 

املجموعات املهمشة )مثالً، النساء والفتيات، األشخاص ذوي 

اإلعاقة، األقليات اإلثنية، مجتمع امليم(، والتي تعرتف بأن 

األفراد قد يواجهون مواطن ضعف متقاطعة متعددة«. 

- رؤية مجتمع امليم للعمل، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

https://www.usaid.gov/sites/default/files/docu-

ments/1874/LGBT_Vision.pdf 

السياق لتقرير كل بلد. وتسلط البيانات التي تُجمع يف خالل 

املقابالت الضوء عىل وجهات نظر الجهات املعنية حول أثر 

التقاطعية يف الحياة السياسية وكيف تُعالِج، أو ال تُعالِج، كل 

جهة معنية ذلك يف أدوار كل منها عىل التوايل. هذا وتساعد 

املقابالت مع املسؤولني الحكوميني واألحزاب السياسية يف 

تحديد الفرص لدمج أولويات منظامت املجتمع املدين يف 

املبادرات الحكومية بينام قد تساعد املقابالت مع قادة 

املجتمع املدين يف تحديد فرص التعاون فيام بينها. وتكون 

املشاركة يف التقييم غالباً املرة األوىل التي تتعرض فيها الجهات 

املعنية من الحكومة ومنظامت املجتمع املدين إىل مفهوم 

التقاطعية وتبدأ يف التفكري بشأن هذا املفهوم يف وكيف 

ميكنها أن تحسن يف سياساتها وبرامجها لضامن أن تكون هذه 

األخرية شاملة للجميع.

املناقشات الجامعية املركزة التفاعلية 

ينتج عن التقييم بيانات نوعية واسعة عرب املناقشات 

الجامعية املركزة التعاونية، والتحليالت التي يقودها 

املشاركون مع املجموعات التي يستهدفها التقييم حول 

الوصول والصوت والقيادة. وتتمحور منهجية املناقشات 

الجامعية املركزة التشاركية للمؤسسة الدولية للنظم 

االنتخابية حول آراء ومناقشات املشاركني بغية التأكد 

من أن مشاركتهم ُمجدية. تجدر اإلشارة إىل أن امليّسين 

يُفسحون املجال أمام املشاركني ملشاركة تجاربهم وتفسريها 

ودراستها عرب متارين جامعية وفردية. وبينام لدى املؤسسة 

مقاربة موحدة لكل مجموعة تركيز، املشاركون هم من 

يحركون الحوار.

تقرير تقييم التقاطعية

يتم تقديم البيانات، التي ُجمعت عرب املراجعة املكتبية 

واملقابالت مع مقّدمي املعلومات األساسيني واملناقشات 

الجامعية املركزة التفاعلية، يف تقرير تفصييل. وبعد ذلك 

تُستخَدم النتائج األساسية بخصوص العقبات والفرص 

للمشاركة السياسية الواردة يف تقرير تقييم التقاطعية 

لوضع توصيات يسهل فهمها وقابلة للتفعيل من أجل 

إعداد الربامج املبنية عىل األدلة.

حلقات التعقيبات والتعليقات 

بالتعاون مع املنظامت املحلية الرشيكة، تنظّم املؤسسة 

الدولية للنظم االنتخابية ورش عمل باعتبارها منصة يقدم 

من خاللها املشاركون تعليقاتهم وتعقيباتهم عىل مسودة 

من تقرير تقييم التقاطعية. حلقات التعقيبات والتعليقات 

هذه تضمن أن عملية التقييم تشاركية وذلك من خالل 

متكني املشاركني من االضطالع بدور رائد يف تصميم الربامج 

التقاطعية وتنفيذها. وبالنسبة إىل لبنان، يتضمن التقرير 

أيضاً الدروس املستفادة من التعاون مع الرشكاء من 

املجتمع املدين عرب »مجموعة العمل للحوار الدامج« 



الهوية والسياسة يف لبنان٣٢

مواطن الضعف

يتميّز لبنان بالتنّوع عىل صعيد الديانات واألصول اإلثنية 	 

ويعترب التعايش واقعاً بالنسبة للمواطنني اللبنانيني.

لدى لبنان تاريخ يف مجال ناشطية منظامت املجتمع 	 

املدين وتتمتع الكثري من منظامت املجتمع املدين بالخربة 

يف مجال االحتشاد حول قضايا.

املظاهرات األخرية وّحدت الناس من خلفيات متنوعة 	 

وحّفزت املجتمع املدين وأدت إىل دعوات إلنهاء الطائفية 

وإصالح النظام االنتخايب.

يشّكل الشباب نسبة كبرية من الناخبني ولدى هذه الفئة 	 

وعياً اجتامعياً وانفتاحاً أكرب عىل التغيري االجتامعي.

طرح القانون االنتخايب الجديد االقرتاع السي للمرة 	 

األوىل يف انتخابات ٢٠18 وقّدم فرصة فريدة لزيادة 

استقاللية الناخب.

االنتخابات النيابية لعام ٢٠18 كانت املرة األوىل التي 	 

يطالب فيها العديد من املرشحني بحقوق مجتمع امليم.

يف يناير/كانون الثاين ٢٠٢٠، تم تشكيل حكومة جديدة 	 

استجابة ملطالب املتظاهرين، وارتفع عدد النساء فيها 

إىل ٦ وشغلْن املناصب التالية: نائبة رئيس مجلس الوزراء 

ووزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزيرة العمل، وزيرة الشباب 

والرياضة، وزيرة املهجرين، ووزيرة اإلعالم.

هناك العديد من منظامت املجتمع املدين املطلعة والتي 	 

لديها خربة وتعمل عىل قضايا التمييز والتهميش التي 

يعاين منها املواطنني اللبنانيني.

بدأت منظامت املجتمع املدين اللبنانية تشهد منافع 	 

العمل معاً ضمن تحالفات.

منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة ومجموعات مجتمع 	 

امليم تُدرك بشكل خاص الطبيعة التقاطعية ألعضائها 

وهي حريصة عىل التعاون.

املواطنون اللبنانيون ُمحبطون بسبب الفساد، والزبائنية، 	 

والركود االقتصادي والخدمات الضعيفة التي تقدمها 

الحكومة. وأدى ذلك إىل احتجاجات واسعة النطاق 

والتي ميكن تتصاعد إىل قمع عنيف ضد املتظاهرين أو 

إغالق الحيز املتاح أمام املجتمع املدين.

يف معظم األحيان، يكون األشخاص الذين لديهم هويات 	 

اجتامعية موصومة غري مشمولني يف تحركات املجتمع 

املدين األوسع نطاقاً.

عدم إمكانية الوصول إىل املعلومات العامة مقرتناً بنقص 	 

الشفافية يصّعب جهود املنارصة من أجل الحصول عىل 

الخدمات عىل أساس املساواة.

أبقت االنتخابات النيابية عىل الوضع الراهن وتوزعت 	 

املقاعد بحسب نظام طائفي وتشغل النساء أقل من ٥ 

يف املئة من املقاعد يف مجلس النواب.

يف ٢٠٢٠، حّل لبنان يف املرتبة 1٤٥ من بني 1٥٣ دولة يف 	 

»التقرير العاملي عن الفجوة بني الجنسني«.

وجود قوانني دينية مختلفة يعني أنه ما من قانون 	 

موحد لألحوال املدنية ميكن أن يطالب الناس بتغيريه. 

مثالً، ال تزال النساء يعانني من التمييز مبوجب 1٥ قانوناً 

مختلفاً لألحوال الشخصية، بحسب انتامئهن الديني.

مل يُصادق لبنان حتى اآلن عن اتفاقية حقوق األشخاص 	 

ذوي اإلعاقة. ومعظم الدعم الذي يحصل عليه األشخاص 

ذوي اإلعاقة يأيت من قبل مجموعات دينية، ما يؤدي إىل 

توزيع غري متساٍو للخدمات.

استُخِدمت املادة ٥٣٤ من قانون العقوبات ملالحقة 	 

أفراد مجتمع امليم. 

االضطراب املستمر يف سوريا يواصل فرض ضغط 	 

اقتصادي وسيايس واجتامعي عىل املجتمع اللبناين.

الفرص
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النتائج األساسية

هناك 15 قانوناً مذهبياً مختلفاً لألحوال الشخصية ما 

يؤدي إىل  اختالف أوجه الحامية القانونية لدى املواطنني 

اللبنانيني بحسب دياناتهم. ويف هذا السياق، يُعرقل 

االفتقار إىل قانون مدين موحد لألحوال املدنية جهود 

املنارصة املوحدة. ويعيش املواطنون تجارب مختلفة يف 

مجاالت متعددة من الحياة املدنية ومن ضمنها الطالق، 

املرياث والحد األدىن لسن الزواج.

هناك نقص يف البيانات الدقيقة والرسمية حول املواطنني 

اللبنانيني ما يعرقل قدرة املجتمع املدين عىل املنارصة 

بفاعلية ضد التهميش والتمييز الذين تتعرض لهام 

مجموعات مختلفة من املجتمع. ومبا أن لبنان مل يُجِر 

أي تعداد رسمي للسكان منذ 19٣٢، فإن جميع البيانات 

السكانية يف البالد تقديرية. ومع أن »إدارة اإلحصاء 

املركزي« تجمع بعض البيانات، إال أن ذلك يتم غالباً بشكل 

متقطع وقد تتعرض العملية للتدخل السيايس. وليس لدى 

صناع القرار وال النشطاء وصوالً إىل املعلومات الالزمة 

للتخطيط، أو تحديد السياسات، أو الدعوة إىل اإلصالح 

أو وضع اسرتاتيجيات للمستقبل. وباإلضافة إىل ذلك، 

ومن دون بيانات دقيقة، ليس بإمكان السلطات تخصيص 

ميزانيات بشكل مناسب للموارد املطلوبة، مبا يشمل أعامل 

التحسني والتحديث لضامن إمكانية الوصول والخدمات 

األساسية لبعض املجتمعات.

ساهم تكاثر منظامت املجتمع املدين والجمعيات إىل 

تعزيز الثقة بالذات لدى املجموعات املهمشة وإسامع 

صوت هذه املجموعات يف لبنان. وقد ساهم قانون 

الجمعيات الصادر يف 19٠9 يف لبنان يف توفري منظومة 

قانونية تسمح ملنظامت املجتمع املدين باالزدهار، باملقارنة 

مع بلدان أخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

كان هناك نحو ٣٥٠٠  منظمة غري حكومية٦٣ مسجلة 

رسميا يف لبنان يف عام ٢٠٠٥، وحتى أبريل/نيسان ٢٠19، 

ارتفع هذا العدد ليصل إىل 8٥٠٠ منظمة عىل األقل.٦٤ 

وقد دافعت الكثري من هذه املنظامت بنشاط عن حقوق 

اإلنسان والحريات املدنية وطالبت بخفض التهميش 

والتمييز. النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألشخاص 

من مجتمع امليم، والالجئون وآخرون يعرتفون بأن لهم 

صوتاً مسموع مل يكن موجوداً من قبل، والحظت النساء 

واألشخاص ذوو اإلعاقة أن منظاّمت املجتمع املدين كانت 

ناشطة يف مجال توفري املعلومات املدنية ومعلومات 

للناخبني ويف تشجيع املشاركة السياسية يف انتخابات ٢٠18.

موارد التمويل املتاحة لخفض التهميش والتمييز يف لبنان 

محدودة ما يؤدي إىل نقص يف التنسيق بني املنظامت 

التي تعمل عىل مواضيع جوهرية مشابهة. التمويل 

»نسبة النجاح تتأثر باملجتمع ]املدين[ والجمعيات ]املعنية 

باملساواة للمرأة[... كلها، من دونها لن تتجرّأ املرأة عىل الكالم. 

كان ذلك ممنوعاً، حتى والداها كانا ضدها. هل شاهدت أماً 

من قبل – إن عدت 1٥ عاماً إىل الوراء - تقف يف صف ابنتها؟ 

كانت تأخذها من يدها وتعود بها إىل املنزل وتقول لها: »إنه 

زوجك، اخجيل واسكتي«. هذه األفكار تطورت. عندما حصل 

االنفتاح و]نتيجة[ للجمعيات، تغرّيت األمور وأصبح بإمكان 

املرأة أن تقول: »ال، أريد أن أعيش حيايت« ... بغّض النظر عن 

التلميحات السلبية التي ستصلها الحقاً«.

- امرأة لبنانية، مناقشة جامعية مركزة

63 Melki, Jad and Mallat, Sarah.  Digital Activism:  Efficacies and Burdens of Social Media for Civic Activism.  Arab Media and Society )Issue 19, Fall 2014(. 
https://www.tasharuk.net/resources/files/1438761358MelkiMallatDigitalActivismFinal.pdf. P.2.
64 Civic Freedom Monitor: Lebanon. http://www.icnl.org/research/monitor/lebanon.html
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املتاح للمنظامت شحيح ما يدفع منظامت املجتمع املدين 

العاملة عىل قضايا متشابهة إىل التنافس عىل فرص التمويل 

املحدودة. وباإلضافة إىل ذلك، يقيّد ذلك من قدرة النمو 

لدى املنظامت ذات القاعدة الجامهريية التي قد ال يكون 

لديها القدرة نفسها عىل التنافس عىل التمويل، عىل الرغم 

من أن لديها شبكات ومسؤوليات مهمة يف مجتمعاتها. 

هناك إقرار بهذا التحدي الكبري وتُبدي املنظامت امتعاضها 

علناً من عدم قدرتها عىل التنسيق ومن أنها غالباً ما 

تكرر عمل بعضها البعض. وكان أحد أسباب عدم الكفاءة 

هذا الذي يشار إليه غالباً هو نقص التنسيق بني املانحني 

الدوليني الذين ميّولون مشاريع متشابهة، ما يؤّسس لبيئة 

تنافسية وليس تعاونية ملنظامت املجتمع املدين.

منظامت املجتمع املدين التي متثل مجموعات مهمشة 

مختلفة ال تتعاون أو تنّسق بحرية وبخاصة مع 

املجموعات األكرث تأثراً بالوصم. وغالباً ما يجد ممثلو 

املجموعات املوصومة يف لبنان صعوبة يف إيجاد أسس 

مشرتكة حتى مع املنظامت األقرب إىل قضيتهم. مثالً، مل 

تعمل منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامت مجتمع 

امليم معاً لحامية حقوق أشخاص مجتمع امليم الذين لديهم 

إعاقة، وال تنّسق منظامت حقوق املرأة مع املنظامت 

العاملة يف مجال فريوس نقص املناعة املكتسب/اإليدز أو 

تعمل عىل دمج النساء العابرات جنسياً يف عملها. وجدت 

إحدى منظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال املنارصة 

من أجل النساء املتعايشات مع فريوس نقص املناعة 

املكتسب، أنها عندما حاولت توسيع نطاق تركيزها والعمل 

مع عامالت الجنس أو مع النساء اللوايت يعانني اإلدمان 

عىل املخدرات، كانت هناك مقاومة فعلية من ِقبل بعض 

األشخاص ضمن املجموعة.

باإلضافة إىل ذلك، غالباً ما تقع منظامت املجتمع املدين يف 

فخ تحديد األفراد من خالل سمة واحدة وتنظر يف القضايا 

والتجارب الخاصة بشخص ما من خالل هذا العامل ذي 

األولوية – مثالً، يُفرتض أن تكون امرأة لديها إعاقة مهتمة 

فقط باالنتامء إىل منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة أو أن 

تؤمن منظمة من هذا النوع احتياجاتها، وليس أن تكون 

معنية أيضاً مبنظامت املجتمع املدين املعنية بشؤون النساء 

بشكل عام أو ُمستهَدفة منها. وعىل نحٍو مامثل، تجد 

النساء اللوايت لديهن أعاقة واللوايت هن أعضاء يف منظامت 

املجتمع املدين املعنية بشؤون النساء صعوبة يف دمج 

مخاوفهن كنساء لديهن إعاقة يف بعض منصات الدعوة 

املعنية بحقوق املرأة. قد يؤدي ذلك إىل وجود منظامت 

مجتمع مدين تعالج فقط مجموعة واحدة من املخاوف 

بدالً من وضع برامج عالية الجودة تنظر يف مجموعة 

معقدة من التجارب التي قد تحدد احتياجات األفراد؛ 

وباإلضافة إىل ذلك، قد يُضطر املستفيدون إىل البحث عن 

خدمات متعددة تقدمها جهات فاعلة مختلفة ومتعددة 

ما قد يزيد من عدم الكفاءة ويخفض الفاعلية. كام أن 

ذلك يثري جانباً مهامً آخر من التنسيق مبا أنه يرتبط بتوفري 

الخدمات، ال سيام عندما يتعلق األمر بحامية األشخاص 

املعرضني لخطر االستغالل أو االعتداء. هناك عدة منظامت 

مجتمع مدين تقدم املأوى لكن الكثري منها ليس مجهزاً 

لألشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص العابرين جنسياً ما قد 

يؤدي إىل تأخري أو فشل يف الحامية.

»لدى الجميع أولويات لكننا ما نزال ال نعترب أولوية. لهذا 

السبب تعترب الدورات التدريبية لتوعية بعضنا البعض بهذه 

األهمية. من هم » LGBTQ »؟ ماذا يعني هذا املخترص؟ 

ينبغي أن نُدرج ذلك فعلياً يف عقليتنا. اقرتحت عندما كنت 

أعمل مع مجموعة حول موضوع التعليم، اقرتحت إضافة 

تعريف LGBTQ إىل املنهاج. لكن آخرين يف مجموعتي 

قالوا »ال يزال الوقت مبكراً عىل ذلك؛ إنهم يافعون للغاية« – 

كانوا غري راغبني يف إضافة هذا العنرص. كيف ميكننا أن نكون 

تقاطعيني يف حال كان أقراننا ال يفهمون؟«

- ناشط من مجتمع امليم، مقابلة مع مقدم معلومات أسايس



٣٥ بناء التحالفات واإلدماج – التحديات والفرص

لدى منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظامت مجتمع 

امليم مصلحة يف بناء تحالفات تقاطعية واإلقرار مبنافعها، 

والتعلم من تجارب بعضها البعض واإلقرار بذلك لكن ذلك 

مل ينعكس بعد عملياً. وقد الحظت املنظامت من الفئتني 

أنها تحتاج إىل إيجاد سبل للعمل معاً ألن هناك أعضاء 

ضمن مجموعاتها لديهم هويات اجتامعية متعددة. وقد 

أقرت مجموعات مجتمع امليم بشكل خاص أن العمل يف 

تحالفات عىل قضايا الحريات املدنية بشكل أوسع هو 

واحد من السبل األساسية التي ميكنها إسامع صوتها من 

دون رد فعل عكيس مهم موجه بشكٍل خاص إىل الناشطية 

املتصلة مبجتمع امليم. فعىل سبيل املثال، عمل املدافعون 

عن حقوق مجتمع امليم يف املايض عرب شبكات منارصة 

الشباب عىل قضايا صحية، ودعوا مع مجموعة متنوعة 

من املنظامت إىل متثيل نسبي وإىل إنهاء املذهبية يف 

السياسة والتي برأيهم تخلق عقبات أمام الشباب والنساء 

واملجموعات املهمشة األخرى؛ وعملوا بالرشاكة مع 

منظامت حقوق املرأة ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 

ومجموعات الالجئني الفلسطينيني وغريهم عىل إصالح 

حقوق العمل؛ وانضموا إىل مجموعة متنوعة من املنظامت 

للعمل ضمن تحالف وطني من أجل حرية التعبري. وعىل 

نحٍو مامثل، اضطلعت منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة إىل 

جانب مجموعات مجتمع امليم وشبكات أخرى بدور رائد 

يف الدعوة إىل أماكن عمل أكرث إدماجاً، سواء من منطلق 

إمكانية الوصول إليها وكذلك عرب تشجيع التنّوع.

قد تكون مجموعات ومنظامت املراقبني التي تضطلع 

مبهمة رقابية حليفاً جيداً بالنسبة إىل منظامت املجتمع 

املدين التي تكافح التمييز والتهميش. كام أن أعضاء 

املجموعات اللبنانية للمراقبة واملنظامت األخرى التي 

تُجري رصداً للعمليات السياسية مطلعة عىل العقبات التي 

تعرتض النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب ومجتمع 

امليم لدى محاولتهم املشاركة يف الحياة العامة. وقد 

دمجت »الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات« 

)LADE( النوع االجتامعي واإلعاقة كعنرصين أساسيني يف 

منهجية الرصد التي تتبعها وأصدرت تقريراً عن االنتخابات 

النيابية لعام ٢٠18 من منظور جندري. وعملت الجمعية 

 )LUPD( »مع »االتحاد اللبناين لألشخاص املعوقني حركيا

لنرش مراقبني ميدانيني، ومن ضمنهم مراقبني لديهم 

إعاقة، خالل االنتخابات وتضمنت تقارير املراقبة نتائج 

حول إمكانية الوصول. كام دمجت مجتمع امليم كهدف 

لعملها، وكمراقبني، وسيتم دمج وجهة نظر مجتمع امليم 

يف مهمتها االسرتاتيجية يف املستقبل. وعىل نحٍو مامثل، 

أجرت »مؤسسة مهارات«، وهي منظمة غري حكومية تعمل 

عىل قضايا حرية التعبري واإلعالم، رصداً إعالمياً للحمالت 

االنتخابية من منظور جندري.

اكتسب حراك مجتمع امليم دروساً من حركة حقوق املرأة 

يف لبنان وعمل معها لكن الحراكَنْي يواجهان تحديات عىل 

صعيد العمل معاً بشكل وثيق. بينام تتعلم مجموعات 

مجتمع امليم بنشاط من جهود املنارصة األخرى التي تركّز 

عىل الحقوق، قال أحد النشطاء إن »الكثري من حراك 

من أجل حقوق الكوير يستند إىل ما يحصل يف الحراك 

النسوي«، وإنهام حاربا معاً األبوية يف املجتمع، إال أن هناك 

إقرار أيضاً بوجود بعض التوترات بني الحراكني التي ينبغي 

تسويتها، مثل تلك املتعلقة بقضايا العابرين جنسياً. وقال 

أحد قادة الحراك من أجل حقوق مجتمع امليم:« علينا أن 

نستخلص ما تعنيه املرأة بالنسبة إىل الحركة النسوية... 

هناك الكثري من الحوارات غري املريحة يف األفق... لنميض 

قدماً ينبغي أن يكون هناك قدر كبري من التنازالت«.

»كنا جميعاً قلقني بشأن التعامل مع مشارك كفيف يف املؤمتر 

ألننا مل نعمل من قبل مع أشخاص من ذوي اإلعاقة. نعم أن 

علينا أن نتعلم املزيد عن إدماج اإلعاقة«.

- ناشط من مجتمع امليم، مقابلة مع مقّدم معلوم أسايس
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بينام ال يزال املواطنون من مجتمع امليم مهمشني يف 

لبنان، ظهرت بعض املؤرشات اإليجابية التي تُنِبئ بإفساح 

املجال أمام مناقشة قضاياهم يف املجتمع اللبناين. وكانت 

االنتخابات النيابية لعام ٢٠18 املرة األوىل التي شّكلت 

فيها هذه القضايا جزءاً من املنصات السياسية، حيث 

دافع أكرث من 1٠٠ مرشح بشكل علني عن حقوق مجتمع 

امليم وإلغاء تجريم املثلية الجنسية. وقد الحظ املنارصون 

املدافعون عن مجتمع امليم الذين قابلهم فريق التقييم 

أن هذا التحّول قد يكون نتيجة لرغبة املرشحني يف جذب 

الشباب اللبناين الذين يتمتعون بوعي اجتامعي أكرب والذين 

ينضمون إىل صفوف الناخبني للمرة األوىل ويشكلون نحو 

ربع عدد جميع الناخبني تقريباً. وقبل االنتخابات، أطلقت 

املؤسسة العربية للحريات واملساواة فيديو للدفع باتجاه 

إلغاء املادة ٥٣٤، عنوانه »التمييز يُفِقد األهلية«. وقد 

جعل تحالف »كلنا وطني« الذين أنشأ مؤخراً، باإلضافة 

إىل األحزاب األكرث محافظة عادة مثل حزب الكتائب 

الدميقراطي املسيحي، إلغاء تجريم املثلية الجنسية جزء 

من منصاتهام االنتخابية الرسمية. كام سّجل مجتمع امليم 

مكاسب قضائية يف السنوات األخرية حيث أصدرت محاكم 

مدنية وعسكرية أحكاماً لصالح حقوق هذا املجتمع. 

ل٦٥ أوجد زخامً جديداً  إقرار قانون االنتخابات املُعدَّ

للمجتمع املدين يك يعمل معاً ويوّسع متثيله يف مجلس 

النواب عرب ترشيح مرشحني غري تقليديني. يسمح قانون 

االنتخابات املعدل بإنشاء تحالفات جديدة وغري متوقعة 

عىل لوائح املرشحني يف أنحاء البالد وإن كان النظام ال يزال 

يصب لصالح األحزاب التقليدية، ما يدفع األفراد إىل الرتشح 

ضمن قامئة يتم التفاوض عليها. يصّعب ذلك األمر بالنسبة 

إىل بعض املرشحني املحتملني، مبا يف ذلك النساء، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وغريهم من األشخاص املهّمشني، والذين 

تتضاءل احتامالت أن يكونوا جزءاً من حزٍب ما. وعىل الرغم 

من ذلك، فإن املجتمع املدين الذي توّحد يف إطار »كلنا 

وطني« يف خالل أزمة النفايات يف ٢٠1٥ »طلعت ريحتكم«، 

أنشأ للمرة األوىل تحالفاً من نشطاء منظامت املجتمع 

املدين كجزء من الئحة »بريوت مدينتي«. لسوء الحظ، أبقى 

قانون االنتخابات عىل االنقسام الطائفي األسايس، حيث تم 

تخصيص ٦٤ معقداً للمسلمني و٦٤ مقعداً للمسيحيني، ومل 

يتضمن كوتا الـ٣٠ باملئة للنساء التي دافعت عنها الكثري 

من منظامت املجتمع املدين. ويف دورة االنتخابات يف مايو/

أيار ٢٠18، كان عدد النساء اللوايت ترشحن لالنتخابات 

األعىل عىل اإلطالق،٦٦ لكن امرأتني إضافتني فقط فزن 

فقط مبقعدين يف االنتخابات، ورفعن متثيل النساء إىل ٦ 

مقاعد من أصل 1٢8 مقعداً )أقل من ٥ يف املئة من جميع 

املقاعد(. وبحسب تقرير صادر عن »الدي«، بصفتها منظمة 

مراقبة، »عزز ]القانون[ متركز األصوات الطائفية ضمن 

النطاق الطائفي/السيايس للنخبة الحاكمة وأضعف قدرة 

القادمني الجدد من املرشحني، ومن بينهم النساء، الذين ال 

يتمتعون بقاعدة شعبية وشبكة عالقات زبائنية راسختني، 

عىل »الخرق««.٦٧ وقد تقّدم مرشّحون من ذوي اإلعاقة إىل 

االنتخابات البلدية. وليس من املعروف ما إذا كان مرشحون 

لديهم إعاقة ترشحوا لالنتخابات النيابية يف ٢٠18، إال أن 

هذه االنتخابات كانت األوىل التي شهدت وجود امرأة 
لديها إعاقة كعضو يف هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات.٦8

 

طالب الشباب بخفض سن االقرتاع من 21 إىل 18 عاماً 

لكنهم يتصورون أن األحزاب السياسية لن توافق بسبب 

الفرضيات بشأن أي من الطوائف قد تكون املستفيدة 

األكرب من ذلك مع إضافة مواطنني إىل قوائم الناخبني. 

تجدر اإلشارة إىل أن القانون اللبناين يحدد الـ18 كسن 

الرشد، وهو العمر املتعارف عليه الذي يحصل فيه 

املواطنون عىل حق التصويت يف أغلب الدميقراطيات.٦9 إال 

أن املادة ٢1 من الدستور تنص عىل ان املواطنني اللبنانيني 

65 قانون االنتخابات الجديد الذين صدر يف عام ٢٠1٧، غرّي النظام االنتخايب الجديد من نظام أكرثي للتصويت الجاميل إىل نظام للتمثيل النيس مع صوت تفضييل.
66 يف البداية، قّدمت 11٣ امرأة أوراقهن للرتشح إىل االنتخابات لكن ٢٧ منهن انسحنب، فوصل العدد اإلجاميل للنساء املرشحات إىل 8٦ مرشحة من أصل ما مجموعه ٥9٧ مرشحاً. ومن األسباب 

الرئيسية النسحاب الكثري من تلك النسوة هو عدم قدرتهن عىل إيجاد لوائح انتخابية ينضممن إليها أو كان ذلك يتطلب رسوم ترشيح باهظة، كانت أعىل مام كانت عليه يف املايض.
67 من منظور جندري. الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات، ص.18 تقرير مراقبة االنتخابات النيابية لعام ٢٠18 

68 كانت سيلفانا اللقيس ممثلة املجتمع املدين يف الهيئة. استقالت يف . ٢٠أبريل/نيسان ٢٠18.
  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/final_report_eu_eom_lebanon_2018_english_17_july_2018.pdf 
 69 ACE Encyclopaedia, ”Voter Registration”; http://aceproject.org/ace-en/topics/vr/vra/vra07/vra07a
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ينبغي أن يكون عمرهم ٢1 عاماً ليك يكونوا ناخبني. وقد 

طالبت جامعات املجتمع املدين مثل »الحملة املدنية 

إلصالح االنتخابات« و«اتحاد الشباب الدميقراطي اللبناين«، 

بخفض سن االقرتاع. وقد أِقّر اقرتاح لتعديل الدستور من 

أجل خفض سن االقرتاع إىل 18 يف الربملان يف ٢٠٠9 لكنه 

مل يُنجز جميع املراحل املطلوبة من أجل عملية تعديل 

الدستور قبل االنتخابات النيابية لعام ٢٠٠9. كام مل يتم 

طرحه مجدداً يف انتخابات ٢٠18 والتي شّكل فيها الشباب 
والشابات الناخبني نحو ٣٠ يف املئة من الناخبني املسجلني.٧٠

وقد تكّهن الشباب باإلضافة إىل آخرين تحدث معهم 

فريق التقييم أن من األسباب الرئيسية لذلك هو أن الوضع 

الراهن ال يرغب يف تغيري املوازين يف حال أضافت بعض 

املذاهب عدداً كبرياً من الناخبني الجدد إىل قوائم الناخبني. 

وقد أظهر بحث نرشته »ستاتستكس ليبانون« يف مارس/

آذار ٢٠٠9، مثالً أن 1٧٥ ألف مسلم قد يُضافون إىل قوائم 

الناخبني باملقارنة مع ٥8 ألف مسيحي، وأن املسلمني 
الشيعة سيشّكلون غالبية الناخبني الجدد.٧1

عدم إمكانية الوصول إىل مراكز االقرتاع ال تزال تشكّل 

عائقاً أمام تصويت الكثري من األشخاص ذوي اإلعاقة 

وكبار السن والنساء الحوامل. ومع أن بعثة املراقبة األخرية 

لالتحاد األورويب إىل االنتخابات النيابية يف مايو/أيار ٢٠18 

أفادت بأن ٤٧ يف املئة من مراكز االقرتاع كان ميكن الوصول 

إليها،٧٢ إال أن مسحاً أجرته منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة 

التي كانت تُراقب االنتخابات مع »االتحاد اللبناين لألشخاص 

املعوقني حركياً« واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية يف عام 

٢٠٠9، يُظهر أن ٣ مراكز فقط من أصل ٧٠ مركزاً زارها 

املراقبون، امتثلت ملعايري »تيسري املشاركة يف االنتخابات«. 

كام الحظ مراقبو الدي أن ٢٤٢ مركز اقرتاع عىل األقل 

من املراكز التي راقبوها كان من الصعب الوصول إليها.٧٣  

وأفادت الكثري من التقارير عن قيام عنارص من الدفاع 

املدين مبساعدة املواطنني يف الصعود إىل أقالم االقرتاع، مبا 

يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألشخاص الذين 

لديهم إصابات مؤقتة. وقد أشار العديد من املشاركني يف 

املناقشات الجامعية املركزة التي أجرتها املؤسسة الدولية 

للنظم االنتخابية إىل أنهم شعروا باالنزعاج من حملهم 

إىل الطوابق األعىل أو أفادوا أنهم شاهدوا كباراً يف السن 

أو أشخاص من ذوي اإلعاقة يُحملون ومن ثم يرَمون عىل 

األرض. كام أفادت نساء من ذوات  اإلعاقة أنهن شعرن 

باالنزعاج من أنهن ُحملن من قبل رجال مسلحني. وأفاد 

آخرون أن الناخب يف حال احتاج إىل املساعدة لصعود 

درج، كان يُطلب منه عادة الكشف عمن سيصوت له ليك 

يحصل عىل مساعدة من أعضاء ذلك الحزب السيايس. 

وأضاف البعض أنهم لو حصلوا عىل مساعدة يف الصعود، 

كانوا يجدون صعوبة يف إيجاد من يساعدهم يف النزول. 

وأشار مراقبون لالنتخابات من ذوي  اإلعاقة إىل وجود 

الكثري من املراكز التي مل يتمكنوا فيها من مراقبة قلم 

االقرتاع املكلفني مبراقبته ألنه كان يقع يف طابق مل يكن يف 

وسعهم الوصول إليه. 

»ميكنك يف لبنان أن تتقّدم إىل أي وظيفة عندما تبلغ الـ18 

من العمر وهناك خدمة عسكرية يف سن الـ18. كيف ميكنك 

أن تخدم يف الجيش وال يُسمح لك باالقرتاع؟«.

- شاب، مناقشة جامعية مركزة

»ال توجد معايري الحرتام األشخاص ذوي اإلعاقة. حمل عنرص 

من الدفاع املدين امرأة ]إىل قلم االقرتاع[ كام لو أنها كيس من 

البطاطس. رماها عىل ظهره وصعد السلم«.

- رجل ذو إعاقة، مناقشة جامعية مركزة

70 UNDP 2018 Lebanese Parliamentary Elections: Results & Figures
71 https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/with_lower_age_how_many_new_voters. Accessed April 10, 2019.
72 Parliamentary Elections 2018.  European Union Election Observation Mission to the Republic of Lebanon 2018.  P.32.
73 الجمعية اللبنانية من أجل دميقراطية االنتخابات، تقرير الجمعية األويل لتقييم يوم االقرتاع، مايو/أيار ٢٠18
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يف مجتمع ذوي اإلعاقة، تعترب النساء واألشخاص الُصم ُعرضة 

عىل نحٍو خاص للتهميش وهم غري قادرين عىل الحصول 

عىل حقوقهم السياسية كاملة. وعىل الرغم من أن جميع 

األشخاص الذين لديهم إعاقة ذكروا أنهم واجهوا عقبات 

عندما ذهبوا للتصويت، فقد واجه الناخبون الصم وكبار 

السن الذين لديهم صعوبة يف السمع بشكل خاص صعوبة 

يف التواصل مع العاملني يف قلم االقرتاع، ما أثر عىل مشاركتهم 

يف يوم االنتخابات. وباإلضافة إىل ذلك، وقبل االنتخابات، 

وبسبب عدم اعتامد لغة اإلشارة يف التجمعات السياسية 

والربامج التلفزيونية التي كان املرشحون يناقشون فيها فيه 

آراءهم السياسية، عاىن املواطنني الُصم من صعوبة يف التفاعل 

واملشاركة يف العملية االنتخابية أو السياسية. ومل تُحاول سوى 

قلّة من األحزاب السياسية أو املرشحني أن تكون دامجة 

للجميع وتصمم مواد موجهة إىل الناخبني الُصّم أو الذين 

لديهم صعوبة يف السمع. وباإلضافة إىل ذلك، واجهت النساء 

اللوايت من ذوات اإلعاقة تهميشاً إضافياً. وقد الحظت النساء 

اللوايت ترّشحن باإلضافة إىل املشاركني يف مجموعات الرتكيز 

أن الشكل الخارجي هو مؤرش مهم عىل قابلية املرشح للفوز

Electability. ويتفاقم هذا األمر بشدة بالنسبة إىل النساء 

من ذوات اإلعاقة بسبب املعايري املجتمعية التي تُحيط غالباً 

مبا يعترب جميالً يف العادة.

يواجه املواطنون العابرون جنسياً عقبات مهمة تؤثر يف 

مشاركتهم السياسية. فقد خلق الوصم املجتمعي والتمييز 

عقبات متعددة أمام حصول املواطنون العابرون جنسياً 

يف لبنان عىل التعليم والوظائف ومشاركتهم السياسية، ال 

سيّام بالنسبة إىل األشخاص الذين يندرجون ضمن مجموعة 

مهمشة أخرى يف املجتمع اللبناين. وبينام يعترب تغيري النوع 

االجتامعي قانونياً يف لبنان، يفتقر الكثري من املواطنني 

العابرين جنسياً يف لبنان إىل بطاقات هوية تتناسب مع 

مظهرهم أو وثائق ميالدهم. ويعانون بالتايل من تحديات يف 

يوم االقرتاع مبا أن العاملني يف مراكز االقرتاع ليسوا مجهزين 

للتعامل مع املواطنني العابرين جنسياً الذين يبدون مختلفني 

عن بطاقات الهوية الخاصة بهم، ويعترب املوظفون هذا 

االختالف عىل أنها محاولة احتيالية للتصويت.

األحزاب السياسية ليست شاملة للجميع. إذ من النادر أن 

تتقدم النساء يف صفوف األحزاب السياسية وهناك القليل 

من القادة النساء البارزات أو خلف الكواليس اللوايت 

يشّكلن جزءاً من عملية صنع القرار. كام أن بضعة أحزاب 

فقط حددت كوتا بحسب النوع االجتامعي، وغالباً تُكلّف 

لجان النساء ضمن األحزاب مبهام اجتامعية غري متصلة 

بالسياسة مثل توضيب الهدايا للمناسبات االجتامعية. 

كام أن العديد من قادة األحزاب السياسية، مبا يف ذلك 

القلة منهم من النساء، ليسوا مؤيدين لفكرة الكوتا ألنهم 

يعتربون أن النساء لسن مهتامت بالرتشح أو املشاركة يف 

الزبائنية التي يعتربها السياسيون رضورية. ويف االنتخابات 

التي جرت مؤخراً، مل تُرشح األحزاب التقليدية الكثري من 

النساء عىل لوائحها٧٤ ألنها خافت من أن يعترب الناخبون 

»يف الحياة السياسية، وملجرد كونك امرأة، ُسيحَكم عليك بأنك 

غري مؤهلة. لذلك تخيّل مدى صعوبة ذلك عندما تُضاف 

إعاقة إىل ذلك. سيتعني عليك التعامل مع »إعاقتني«: كونك 

امرأة و ]شخص[ معّوق...«.

- رجل ذو إعاقة، مناقشة جامعية مركزة

»لن أترشح أبداً يف دائريت االنتخابية. إنه أمر صعب يف 

الحقيقة ]املشاركة يف السياسة يف لبنان[... ينبغي أن تكون 

قادراً عىل فتح منزلك... إنها الزبائنية البحتة. ال أريد أن 

أستقبل الناس منذ السادسة صباحاً«.

-امرأة عضو يف حزب سيايس كبري، مقابلة مع مقدمي 

املعلومات األساسيني

74 من أصل 86 امرأة مرشحة، كانت 12 منهن فقط عضوات يف األحزاب السياسية التقليدية بينام ترّشحت األغلبية ضمن ”كلنا وطني”
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النساء كمرشحات غري مؤهالت وأن التصويت للنساء قد 

يخفف من األصوات التفضيلية. كام أن بعض األحزاب مل 

تُرّشح أي امرأة. واملرشحات اللوايت حصلن عىل أصوات 

هن نساء لديهم وضع اجتامعي واقتصادي أفضل، وكن 

منتميات إىل أحزاب أو ديانات رئيسية ولديهن وصول )أو 

ميكنهن توفري الوصول( إىل النظام السيايس. وقد الحظت 

مجموعات املراقبني أيضاً أن األحزاب كانت تتواصل 

نادراً مع الناخبات أو تتوجه إليهن يف خالل الحمالت: 

وخالل الحمالت التي كانت تجول عىل املنازل، لوحظ أن 

األحزاب السياسية كانت تطلب مخاطبة رجل األرسة بدالً 

من مناقشة القضايا أو املنصات مع النساء. وباإلضافة إىل 

ذلك، بينام ركّز رشاء األصوات تقليدياً عىل الناخبني من 

اإلناث وكبار السن، فإن النظام االنتخايب الجديد، الذي 

طرح الصوت التفضييل واالقرتاع السي ما خفف من قدرة 

األحزاب عىل التحكم باألصوات وتحفيز رشاء األصوات، 

عمل ضد حث النساء عىل الخروج للتصويت.

ومل يسبق أن رّشحت األحزاب السياسية اللبنانية إىل 

االنتخابات أي شخص يُفِصح علنا أنه من مجتمع امليم. 

كام أن األشخاص ذوي اإلعاقة أشاروا إىل أن األحزاب 

ومرشحيها مل يبذلوا أي جهد خالل التجمعات االنتخابية 

عىل صعيد اإلدماج، ومل يكرتثوا إىل إمكانية الوصول إىل 

مكان إقامة التجمعات ومل يستخدموا لغة اإلشارة؛ وكانت 

املحاوالت الوحيدة الشتامل الجميع يف االنتخابات النيابية 

لعام ٢٠18 عىل يد مرشحني من املجتمع املدين، الذين كان 

يتزايد احتامل أن يقدموا ترجمة فورية إىل لغة اإلشارة 

يف تجمعاتهم لكنهم كانوا يفتقرون أيضاً إىل املوارد التي 

تتمتع بها األحزاب السياسية.

ويف النهاية، إّن  النظام السيايس الفريد املتقاسم للسلطة 

يف لبنان يؤدي أيضاً إىل نقص اإلدماج يف األحزاب 

السياسية. معظم األحزاب السياسية وأعضاؤها يعملون 

كممثلني عن طوائفهم ويخدمون فقط اللبنانيني الذين 

لديهم االنتامء الديني نفسه، وال ميثلون ال إجاميل الناخبني 

اللبنانيني بشكل عام وال أعضاء املجموعات الدينية غري 

تلك التي ينتمون إليها.

األحزاب السياسية تستخدم الزبائنية للتأثري عىل السلوك 

االنتخايب، حيث تضطلع الهوية الدينية بدور قوي يف 

كيفية توزيع املنافع يف املجتمعات املختلفة. كام أن 

األحزاب السياسية يف لبنان موزعة بشكل عام عىل طول 

الخطوط الطائفية، وتخدم مجتمعاتها الدينية وليس 

جميع الناخبني يف مناطقها. وكانت االنتخابات يف لبنان 

عادة حدثاً تعاملياً يستند إىل االنتامء الديني للفرد. وأدت 

العالقة الوثيقة بني األحزاب وناخبيها إىل نشوء نظام 

زبائني قائم عىل املحسوبية والذي كان يتعزز من دورة 

انتخابية إىل أخرى من خالل اإلطار القانوين وذلك عرب 

السامح للسياسيني بتقديم خدمات عينية أو مادية. وقبل 

إصالح االقرتاع يف انتخابات عام ٢٠18، كانت رسية االقرتاع 

محدودة وكان من السهل عىل نحٍو خاص معرفة كيف 

انتخبت األرس. كام كانت األحزاب السياسية ترُبِم اتفاقات 

مع قادة املجتمعات املحلية أو األرس، وتِعد بوظائف 

ومنافع، مبا يشمل األموال النقدية، واألغذية، والحصول 

عىل الخدمات، واملنح التعليمية وامتيازات أخرى. وكان 

الناخبون املقيمون خارج البالد يُستقَدمون يف طائرات 

إىل لبنان وتُدفع تكاليف سفرهم جواً بالكامل. وخالل 

فرتة االنتخابات، عرضت األحزاب السياسية وظائف عىل 

»رمبا قد تكون حكومة ال-طائفية مفيدة للبنان ألنه لن يكون 

هناك مزيد من الزبائنية أو تقاسم الحصص. ينبغي أن يعمل 

الجميع من أجل لبنان«.

- شاب، مناقشة جامعية مركزّة
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السكان الذي هم يف سن االقرتاع مقابل أصواتهم. وتعترب 

الوظائف بشكٍل خاص سلعة مهمة يف املنظومة االقتصادية 

التي ترتفع فيها نسبة البطالة.

وتعترب األرس الفقرية والنساء الفقريات أكرث ضعفاً عىل نحٍو 

خاص، وقالت امرأة لديها إعاقة: »لو كانت األرسة ميسورة، 

يكون لديها حرية أكرب يف التصويت. بينام تحاول األرسة 

الفقرية تلبية احتياجاتها عرب أصواتها«. ويف الوقت نفسه، 

أشار بعض الذين قابلناهم إىل أن الوظائف املوعودة 

غالباً ال تتحول إىل واقع وأن »الجميع يقدم وعوداً ويأخذ 

صوتك« لكن »ال أحد يفي بوعوده« و«يقدمون الخدمات 

فقط يف خالل االنتخابات«. ويف بعض الحاالت، أفاد شباب 

أنهم حصلوا عىل عمل يف خالل االنتخابات لفرتة اختبارية 

ومن ثم فُِصلوا من العمل بعد االنتخابات. ومع أن إصالح 

عملية االقرتاع زاد من الفرص املتاحة للناس يك ينتخبوا 

بالطريقة التي يفضلونها، إال أن حقيقة أن مراكز االقرتاع ال 

تزال موزعة بشكل واضح يف املجتمعات املقسمة بحسب 

األرسة ]العشرية/الجامعة[ واملذهب، ورشاء األصوات 

والتصويت العائيل ال تزال تبعث عىل القلق وترتك الباب 

مفتوحاً أمام نظام املحسوبيات الذي لطاملا كان قامئاً. 

كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واملواطنون األمّيون 

أو الذين لديهم إملام بسيط بالقراءة والكتابة، والنساء 

يواجهون عقبات خاصة تعرتض مشاركتهم السياسية ما قد 

ينجم عنه فقدانهم حرية التصويت للمرشحني املفضلني 

لديهم. وقد أشار املشاركون يف مجموعات الرتكيز إىل أن 

بضع مجموعات املواطنني اللبنانيني تواجه تحديات عندما 

تحاول التصويت. فعىل سبيل املثال، أشارت النساء إىل 

أنه كان يُتوقّع منهن التصويت بحسب ما تصّوت أرسهن 

وبحسب انتامئهن الديني وليس بحسب مصالحهن 

الخاصة، عىل الرغم من أن ذلك ينطبق أيضاً عىل أغلبية 

املواطنني اللبنانيني. وحتى إن مل يرغنب يف التصويت، غالباً 

ما ال تكون لديهن فرصة االمتناع عن التصويت مبا أن 

أرسهن تذهب مجتمعة لالقرتاع. كام أن بعض النساء من 

أرس غري متعلمة مُينعن يف بعض األحيان من التصويت أو 

يتوىل آباؤهن أو أزواجهن تنظيم تصويتهن. وأشارت النساء 

أيضاً إىل أنه رغم أن خيارهن ينحرص بشكل عام بالتصويت 

ملرشحني ذكور مبا أن قلة من النساء يرتشحن، حتى لو أردن 

التصويت المرأة، يُوّجهن غالباً للتصويت لرجل. وباإلضافة 

إىل ذلك، تجد النساء املتزوجات خياراتهن مقيدة أكرث. 

فعندما يتزوجن، يتعنّي عليهن التصويت يف القضاء الذي 

ينحدر منهم أزواجهن، حيث قد يكّن ال يعرفن املرشحني، 

ويف حال كّن من ديانة مختلفة عن ديانة أزواجهن، قد 

يجدن عدداً قليالً من املرشحني من نفس خلفيتهن الدينية 

عىل بطاقة االقرتاع. 

»أنا اليوم كشاب أنهى دراسته وحائز عىل إجازة، وصلت 

إىل مرحلة يف هذا البلد لست قادراً فيه عىل العثور عىل 

عمل. لذلك عندما تبدأ االنتخابات، يبدأ كل مرّشح بتقديم 

خدمة لك أو يعرض توظيفك ليك تصّوت له. نجد صعوبة 

يف العثور عىل وظيفة يف لبنان. لذلك نحن نعلق آمالنا عىل 

هذا الشخص أو أي شخص آخر يعدنا بأمر مامثل«.

- شاب، مناقشة جامعية مركزّة

»كان هدف الناخب الذهاب النتخاب شخص ما ليك 

يوظفه هذا الشخص، ألننا بالطبع لدينا معدل بطالة مرتفع 

يف لبنان. لذلك قد أذهب لالقرتاع إن حظيت بوعد بوظيفة 

أو رحلة أو 1٠٠ دوالر أو ال أعرف ماذا«.

- شاب، مناقشة جامعية مركزّة
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بعض املشاركني أشاروا إىل أنهم هم أو آخرين شاهدوهم 

يف مراكز االقرتاع أجربوا عىل التصويت أمام الجميع بدالً 

من التصويت خلف عازل أو ستارة تضمن الخصوصية، 

ألنهم كانوا من ذوي اإلعاقة ممن مل يكن من السهل 

التعامل معهم يف مركز االقرتاع. وأشار أحد املراقبني: »حتى 

التجهيزات الهندسية كانت غري متاحة. مل يكن هناك 

مساحة كافية للتصويت يف مكان االقرتاع؛ مل تكن هناك من 

رسية متاحة لألشخاص ذوو اإلعاقة. كان الجميع يف الغرفة 

قادرين عىل معرفة ملن كان هؤالء يصوتون. ويف حاالت 

أخرى، كانت النساء الحوامل، وكبار السن واألشخاص ذوو 

اإلعاقة غري قادرين عىل الوصول جسدياً إىل قلم االقرتاع 

ألنه كان موجوداً يف الطابق الثاين، وأشخاص آخرون أخذوا 

منهم لوائحهم االنتخابية وصوتوا عنهم، ما قد يكون سمح 

بسقة أصوات. وحصل األمر نفسه بالنسبة إىل املكفوفني أو 

الناخبني غري امللمني بالقراءة أو الكتابة والذين حصلوا عىل 

مساعدة لالقرتاع. وقالت امرأة لديها إعاقة كانت مراقبة 

لالنتخابات: »وجدنا أن بعض األشخاص اقرتعوا بدالً من 

]الناخب[. راجعتهم وتجادلنا. عندما علموا أنني مراِقبة، 

استخدموا الشفقة وأنهم أرادوا ]أن يقرتع الناخب وبالتايل[ 

ذهبوا للتصويت نيابة عنه«.

وعىل نحٍو مشابه ملا هو سائد عاملياً، تضطلع وسائل 

التواصل االجتامعي بدور كبري يف الحياة اليومية للمواطنني 

اللبنانيني وقد استخدمت بنجاح للناشطية، لكن حرية 

التعبري قد تكون عرضة لتهديد متزايد يف لبنان. عىل الرغم 

من بطء رسعة اإلنرتنت يف لبنان، تتمتع وسائل التواصل 

االجتامعي باستخدام واسع، حيث يعترب نحو  ٧٦ يف املئة 

من جميع اللبنانيني مستخدمني نشطني لإلنرتنت،٧٥ و ٦٦ 

يف املئة مستخدمني نشطني لوسائل التواصل االجتامعي.٧٦ 

ليس لدى لبنان تاريخ يف فلرتة أو حجب املواقع اإللكرتونية 

عىل الرغم من عدم وجود قانون يحمي حرية التعبري عىل 

اإلنرتنت.٧٧ ومع ذلك، حصدت حملة »طلعت ريحتكم« 

الشهرية التي أطلقها مواطنون يف بريوت شعبية كبرية نتيجة 

للتفاعل عىل وسائل التواصل االجتامعي وناقش املتظاهرون 

قضايا كبرية متصلة بالفساد عىل اإلنرتنت. غري أنه ويف خالل 

السنوات الثالثة املاضية، كانت الناشطية عىل اإلنرتنت 

عرضة لتدقيق متزايد من قبل القوى األمنية اللبنانية. إذ 

يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يثريون أسئلة حول 

الفساد والدين ومساءلة الزعامء باستمرار للتوقيف 

واالستجواب حول منشوراتهم اإللكرتونية ويتعرضون 

لضغوط لتوقيع تعهدات باالمتناع عن النرش عىل وسائل 

التواصل االجتامعي أو عن انتقاد القادة السياسيني. أثار 

ذلك مخاوف حول حرية التعبري وخطر الرقابة املحدق.

اندلعت الثورة اللبنانية بسبب فرض »رضيبة« عىل منصة 

التواصل االجتامعي »واتساب« التي تقدم اتصاالت ورسائل 

نصية مجانيًة عرب اإلنرتنت والتي يستخدمها الكثري من 

اللبنانيني نظراً إىل الكلفة الباهظة لالتصاالت غري املبنية 

عىل اإلنرتنت.٧8 وقد استُخدم »واتساب« ووسائل أخرى 

»األرَس هي من تُنظِّم تصويت النساء عادة... ومن النادر أن 

تذهب املرأة للتصويت بحسب معتقداتها... عندما نشاهد 

نساء مرشحات، ال ميكننا التصويت لهن ألننا لسنا حرات. 

يُطلب منا التصويت للرجال. يتم توجيهنا«.

- امرأة لبنانية، مناقشة جامعية مركزة

»هم ]منارصو األحزاب السياســية[ يأخذون بطاقات 

الهوية الخاصة باألشــخاص الذين ال يعرفون القراءة 

والكتابة وذوي اإلعاقة وكبار الســن وينتخبون عنهم. 

الحظت أيضاً أن نســاء حوامل وأشــخاص لديهم رجل 

مكســورة ينتخبون عرب شخص آخر«.

- رجل لبناين لديه إعاقة، مناقشة جامعية مركزة

75 Internet World Stats: Lebanon. https://www.internetworldstats.com/me/lb.htm
76 Digital in Lebanon – 2018.  https://www.slideshare.net/EveryLeader/digital-in-lebanon-2018
77 حرية اإلنرتنت يف لبنان ٢٠18. http://www.maharatfoundation.org/internetfreedom . ص. 1٣.
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للتواصل االجتامعي عىل نطاق واسع لتوثيق وتنظيم 

االحتجاجات يف أنحاء البالد، إال أنها استُخِدمت أيضاً لنرش 

املعلومات املضللة والرتهيب.٧9 فعىل سبيل املثال، ساهمت 

وسائل التواصل االجتامعي يف تضخيم استخدام حمالت 

التشهري إللحاق األذى بسمعة األفراد. ويشمل ذلك مشاركة 

معلومات شخصية عىل هذه الوسائل لتمكني أعداد كبرية 

من الناس من التواصل مبارشة مع األفراد بواسطة رسائل 

تنطوي عىل الكراهية.

النوع االجتامعي يؤثر عىل ســبل اســتخدام املرشحني 

لوســائل التواصل االجتامعي. تختلف طريقة استخدام 

املرشــحني اإلناث والذكور لوسائل التواصل االجتامعي 

يف لبنان. وعىل الرغم من أن املرشــحات فتحن حســابات 

عىل وســائل التواصل االجتامعي مثل فيســبوك خالل 

حمالتهــن، إال أن املعلومــات التي كانت تُنرش عىل هذه 

املنصــات كانــت محصورة بنرش خطاب أو تحديد موعد 

التجمعات املقبلة مثالً. وقد أنشــأ املرشــحون الذكور 

حسابات عىل وســائل التواصل االجتامعي قبل وقت 

طويل من ترّشــحهم، واســتخدموا حساباتهم بطريقة أكرث 

ديناميكيــة خالل حمالتهم، وأبقوا عىل نشــاطهم عليها بعد 

انتهاء الحملة. وأبدت املرشــحات عدم رغبتهن يف مشــاركة 

تفاصيل كثرية حول شــخصياتهن أو حياتهن الشــخصية عىل 

اإلنرتنت، وفّضلن اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي 

حرصاً ملشــاركة املعلومات بدالً من تأســيس »عالمة« لهن 

والرتويج ألنفسهن.

79 https://codastory.com/disinformation/whatsapp-lebanon-protest/
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التوصيات

حدد األفراد، ومنظامت املجتمع املدين واملسؤولني 

الحكوميني الذين اجتمع بهم فريق املؤسسة الدولية 

للنظام االنتخابية خالل عملية التقييم، عدداً من االقرتاحات 

لتخفيف العقبات وخلق فرص لخفض التمييز والتهميش، 

وزيادة املشاركة السياسية للمواطنني اللبنانيني. ونذكر من 

بني التوصيات الرئيسية ما ييل:

زيادة التوعية بشأن احتياجات التقاطعية لدى منظامت 

املجتمع املدين التي متّثل مجموعات هوية محددة. فهناك 

تفسريات وتأويالت مختلفة لـ«التقاطعية« بني املجموعات 

ما قد ينجم عنه أحياناً بعض االلتباس. وعىل الرغم من أن 

بعض املجموعات قد نجحت معاً بإقامة حمالت، إال أن 

الحاجة ال تزال قامئة إىل فهم كيف ميكن أن يؤدي نهجاً 

تقاطعياً للمنارصة إىل نتائج أفضل. إن بناء التحالفات 

ليس سوى جانباً واحداً؛ وهو يتمحور حول فهم التحديات 

التي تواجه اآلخر، واالستامع إىل الذين يعيشون مستويات 

متعددة من التمييز، وإيجاد الذين لديهم أولويات مشرتكة 

ميكن تحقيقها معاً.

يتعني عىل منظامت املجتمع املدين أن تعمل معاً بنشاط 

ملتابعة االلتزامات الدولية للبنان واملطالبة مبواءمة هذه 

االلتزامات مع القوانني اللبنانية. تجدر اإلشارة إىل أن لبنان 

قد ساهم يف صياغة بعض من أوىل الصكوك الدولية يف مجال 

حقوق اإلنسان. وقد انضم منذ ذلك الحني أو صادق عىل 

العديد من الصكوك الدولية مبا يشمل العهد الدويل املعني 

بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية سيداو، واتفاقية حقوق 

الطفل، واالتفاقية بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

العنرصي. كام أن لبنان وقع، وإن مل يصادق، عىل االتفاقية 

بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة. ولبنان ليس طرفاً يف االتفاقية 

املتصلة بوضع الالجئني. ينبغي أن تعمل منظامت املجتمع 

املدين معاً من أجل متابعة االلتزامات الدولية للبنان، ال سيام 

يف الحاالت التي ال يكون فيها اإلطار القانوين املحيل متوامئاً 

مع القانون الدويل، كام هو الحال مثالً بالنسبة إىل احرتام 

حقوق املرأة اللبنانية، وذلك بغية مساءلة الدولة بشأن 

الحقوق التي التزمت بها تجاه مواطنيها.

ينبغي أن تبذل منظامت املجتمع املدين جهداً موحداً 

لبناء تحالفات تقاطعية ليك تطالب معاً مبناهضة التمييز 

والتهميش. وينبغي أن تتعلم املجموعات املهمشة من 

تجارب بعضها البعض. أن يكون هناك شخص أو مجموعة 

مضطهدين، ال يعني أن ليس لدى هؤالء نظرتهم السلبية 

الخاصة ضد مجموعات مهمشة أخرى ويفهمون وجهات نظر 

أخرى وأن هناك مجال ملزيد من التنسيق وبناء التحالفات 

عىل املستوى التنظيمي. قد يشمل ذلك جمع املنظامت التي 

تعمل عىل قضايا فيام بني األديان، ومتكني املرأة، وحقوق 

االشخاص ذوي اإلعاقة، وإرشاك الشباب، وحقوق مجتمع 

امليم ومنظامت أخرى، لتيسري حوار حول األسباب الجذرية 

للتهميش وقضايا أخرى ذات اهتامم مشرتك.

»وقــع لبنان بعض االتفاقيات الدولية التي تكافح الفســاد 

من منظور حقوق اإلنســان، لكنه ال ينفّذها«.

- رجل لبناين، مناقشة جامعية مركزّة

»نحــن نغــرق يف التفاصيل يف أغلب األحيان وعلينا أن 

نفتــح عقولنا ونفكــر كيف تتأثر املجموعات األخرى 

بالتحديات والفرص نفسها«.

- مدافع عن املساواة بني الجنسني، مقابلة مع مقدمي 

املعلومات األساسيني
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التفكري يف بدائل عن النظام االنتخايب يف لبنان أو إصالحه 

من شأنه أن يُبنّي كيفية إدماج أصوات الشباب، والنساء، 

وذوي اإلعاقة وغريهم بشكل أفضل، برصف النظر عن 

هويتهم الطائفية. فعىل مدى سنوات، تم منح عقود 

الخدمات العامة، مثل الكهرباء وجمع النفايات وبناء 

الطرق، إىل رشكات لديها صالت بالزعامء السياسيني 

أو الطائفيني، مع نقص يف املساءلة. وكان اإلحباط من 

الخدمات العامة الضعيفة من بني املحّفزات األساسية 

للمظاهرات التي حدثت مؤخراً. إذ نزل متظاهرون من 

مختلف مناحي الحياة إىل شوارع لبنان للمطالبة بحكومة 

تكنوقراطية ]اختصاصيني[ وانتخابات مبكرة. إال أن 

االنقسامات الطائفية، من دون مراجعة النظام االنتخايب، 

قد تتكرر يف أي حكومة يف املستقبل، وقد يؤدي ذلك إىل 

استياء شعبي مشابه.

ينبغي أن تعمد الوزارات إىل إنشاء جهات تنسيق معنية 

باإلدماج، مع تركيز عىل تحقيق غايات ومقاصد أهداف 

التنمية املستدامة. وينبغي للوزارات أيضاً أن تتابع االمتثال 

لهذه األهداف وتضع برامج حول معالجة أهداف التنمية 

املستدامة تكون مقسمة بحسب النوع االجتامعي، اإلعاقة، 

العمر، إلخ. ينبغي أن تكون جهة التنسيق لديها خربة مجال 

اإلدماج وتعمل بدوام كامل و لها ميزانية مخصصة وتتمتع 

بالخربات والعالقات ذات الصلة وتكون مسؤولًة عن متابعة 

أهداف التنمية املستدامة وااللتزامات الدولية األخرى.

 

ينبغي للحكومة أن تدرس تحديد كوتا للنوع االجتامعي 

واإلعاقة يف صفوف املسؤولني املنتخبني، ويشمل ذلك 

أهداف بالنسبة للنساء اللوايت لديهن إعاقة. وتُستخدم 

الكوتا حالياً فقط لتوزيع املقاعد النيابية بحسب الطوائف، 

لكن من املمكن أيضاً استخدامها لضامن متثيل شامل 

أكرث للمجموعات املهمشة. ويف هذا السياق، تُعترب 

تونس منوذجاً إيجابياً عن الكوتا املخصصة بحسب النوع 

االجتامعي واإلعاقة، وميكن للبنان أن يعتمدها كمرجع.

ينبغي للهيئات املعنية بإدارة االنتخابات، ومن ضمنها هيئة 

اإلرشاف عىل االنتخابات ووزارة الداخلية أن تويل اهتامماً 

خاصاً للناخبني الشباب. يف حال تم إصالح القانون لخفض 

سن االقرتاع من ٢1 إىل 18 عاماً، يشكل الناخبون الشباب 

رشيحة كربى من الناخبني. وبينام ليس هناك من إحصائيات 

حديثة من الحكومة حول توزيع السكان، وبحسب تقديرات 

»كتاب حقائق العامل«، فإّن نحو ٤٠ يف املئة تقريباً من 

السكان  هم دون الـ٢٥ من العمر. هذه املجموعة الكبرية 

من املواطنني اللبنانيني ستشكل جمهور الناخبني يف السنوات 

املقبلة. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي فصل هذه املسألة عن 

السياسات الطائفية يف جميع تدابري املنارصة بغية التصدي 

لجهود األحزاب السياسية الرامية إىل منع إدماج الشباب.

ينبغي تدريب مراقبي االنتخابات عىل مبادئ اإلدماج 

والوصول. كام ينبغي ملجموعات املراقبني أن تسعى إىل 

استقطاب مراقبني أكرث تنوعاً، مثل النساء الريفيات الصم أو 

الشباب الدروز، إذ يعترب البعض هاتني الفئتني من الفئات 

األقل متثيالً تقليدياً. وينبغي تدريب مراقبي االنتخابات ليك 

يحددوا القضايا املتعلقة بقابلية الوصول ويُبلغوا عنها بدقة 

وفعالية.

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين أن تطالب باستمرار بتيسري 

الوصول إىل االنتخابات بالتعاون مع املنظامت العاملة يف 

مجال التعليم. ومبا أن املدارس تُستخدم يف أغلب األحيان 

كمراكز اقرتاع، فهناك فرصة لربط املطالبة بتيسري الوصول 

إىل املدارس ألهداف تعليمية مع الجهود الرامية إىل تيسري 

الوصول املتصل باالنتخابات. مُيكن إطالق حمالت واسعة 

لهذا الغرض، ليس فقط قبل االنتخابات وإمنا أيضا قبل العام 

الدرايس ويف خالله، عىل أن تشمل الرتكيز عىل أدوات التواصل 

مثل لغة برايل ]لألشخاص املكفوفني[ ولغة اإلشارة باإلضافة 

إىل تدابري لضامن تيسري الوصول الفعيل. ومن شأن وجود 

مدارس يسهل الوصول إليها، توفري وصول أسهل للعديد من 

الناخبني، ومن ضمنهم املعلامت الحوامل، والتالمذة والعاملني 

يف أقالم االقرتاع من ذوي اإلعاقة، والناخبني الكبار يف السن.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ .ً80 نحو ٢٣ يف املئة من سكان لبنان هم دون الـ1٤ من العمر، ويرتاوح عمر 1٦ باملئة آخرين بني 1٥ و٢٤ عاما
le.html. آخر تحديث يف ٢٣ مايو/أيار ٢٠19.
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مبا أن وسائل التواصل االجتامعي تعترب بالفعل مصدراً 

مثبتاً للمعلومات بالنسبة إىل املواطنني اللبنانيني، ينبغي 

االستفادة منها لزيادة مشاركة الشباب واملجموعات 

املستهَدفة األخرى يف العملية االنتخابية. ينبغي للسلطات 

الحكومية، مبا يشمل هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات 

ومنظامت املجتمع املدين التي تشجع زيادة املشاركة 

السياسية أن تفكر جدياً يف حمالت واسعة النطاق بخصوص 

مشاركة الناخبني واملشاركة املدنية عىل وسائل التواصل 

االجتامعي. كام يتعنّي استهداف الشباب مبا أنهم يشّكلون 

رشيحة كبرية من سكان لبنان، وهم عىل األرجح منفتحون 

عىل الرسائل املناهضة للتمييز. وباإلضافة إىل ذلك يجب 

أن تُشّدد الحمالت عىل وسائل التواصل االجتامعي عىل 

تنّوع الثقافة اللبنانية وتتضّمن قصصاً وصوراً ألشخاص 

ذوي هويات تقاطعية مثل النساء الشابات أو العابرين/ات 

جنسياً من األقليات الدينية.

ينبغي أن تقوم منظامت املجتمع املدين واملجتمع الدويل 

بتدريب النساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة واملجموعات 

املهمشة األخرى حول االستخدام الفعال لوسائل التواصل 

االجتامعي من أجل املنارصة السياسية ومكافحة 

املعلومات املغلوطة. تجدر اإلشارة إىل أن وسائل التواصل 

االجتامعي هي أداة قوية لحشد الدعم لكن الكثري من 

املجموعات املهمشة تفتقر إىل القدرة عىل استخدامها 

للمنارصة خارج شبكاتها الخاصة. هناك بعض منظامت 

املجتمع املدين، وبخاصة املجموعات النسوية، التي تربع 

يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي من أجل املنارصة 

وميكنها أن تشارك معارف ومهارات هامة مع املنظامت 

األخرى. وباإلضافة إىل ذلك، تعترب مكافحة التضليل 

اإلعالمي والرتهيب عىل وسائل التواصل االجتامعي مجاالً 

أساسياً آخر ينبغي معالجته بحيث تتمكن املجموعات من 

حامية نفسها ورسائلها من املخربني.

ينبغي أن تعمل منظامت املجتمع املدين مع االعالم 

التقليدي بغية لفت االنتباه إىل مجاالت القضايا األساسية. 

قد تكون وسائل االعالم حليفاً قوياً عىل صعيد توعية 

العامة حول قضايا مثل الالمساواة وعدم الوصول والتمييز. 

كام ينطوي التعاون مع االعالم لتغطية هذه القضايا عىل 

فهم مشرتك لكيفية إعداد تقارير بدقة وفعالية عن قضايا 

التهميش والتمييز.

ينبغي لهيئة اإلرشاف عىل االنتخابات ووزارة الداخلية 

أن تضفي طابعاً مؤسساتياً عىل العالقات مع منظامت 

املجتمع املدين وأن تسعى إىل إبراز املواطنني األكرث تهميشاً 

يف الحياة السياسية، مثل النساء اللوايت ذوات اإلعاقة 

والنساء العابرات للجنس، بشكل أفضل. ويتعنّي عىل 

إدارة االنتخابات أن تطلب املشورة من منظامت املجتمع 

املدين وتعمل معها بخصوص املواد الخاصة بتثقيف 

املدنيني والناخبني وتسهيل الوصول إىل العملية السياسية. 

وقد يكون ذلك ضمن فريق عمل معني بالوصول إىل 

االنتخابات يبدأ تواصالً متبادالً مع املسؤولني عن إدارة 

االنتخابات ومنظامت املجتمع املدين من أجل إقامة 

عالقات معها وتبادل املعلومات وتوفري املشورة بخصوص 

الطرق املالمئة للوصول إىل املجموعات املستهَدفة األساسية. 

هذا االتصال الذي يتّسم بالشفافية من شأنه بناء الثقة يف 

نزاهة العملية االنتخابية ويقّدم رؤية قيّمة لكال الطرفني 

أثناء التخطيط ألنشطتهام بخصوص االنتخابات.

ينبغي للحكومة أن تنظر يف وضع قانون مدين موحد ينظّم 

قضايا األحوال الشخصية. يُعترب القانون نقطة االنطالق 

ملكافحة الالمساواة والتمييز يف املجتمع. كام يتعنّي عىل 

الحكومة، مبوجب التزاماتها الدولية، توحيد قوانني األحوال 

الشخصية املذهبية الـ1٥ يف قانون مدين واحد من شأنه 

أن ميكن املواطنني اللبنانيني جميعاً من السعي إىل معاملة 

متساوية أمام القانون.
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التوصيات لكل مجموعة من الجهات املعنية

منظامت املجتمع املدين

إجراء حوار بشكل منتظم أكرث مع منظامت املجتمع املدين العاملة يف مجموعة مختلفة من املجاالت بغية تحسني 	 

الفهم حول كيفية عيش  املواطنون اللبنانيون للتمييز والتهميش وكيف ميكنهم دعم بعضهم البعض بشكل أفضل.

اعتامد عدسة تقاطعية عند تصميم الربامج، والتشاور مع منظامت املجتمع املدين األخرى، للحرص عىل دمج 	 

احتياجات جميع املجموعات املستهَدفة ووجهات نظرها يف تصميم الربامج.

بذل جهود متضافرة لبناء تحالفات تقاطعية من أجل املنارصة/الدعوة معا ملحاربة التمييز والتهميش.	 

العمل بشكل استباقي عىل توظيف موظفني ذوي هويات تقاطعية.	 

إنشاء تحالفات تطالب مبواءمة القوانني املحلية مع القوانني الدولية التي التزم بها لبنان، والضغط من أجل املصادقة 	 

عىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(.

توحيد الجهود للمنارصة بخصوص القوانني التي متيّز ضد مجموعات مهمشة متعددة مثل قانون العقوبات، وقانون 	 

العمل، وقانون الجنسية، وقانون األحوال الشخصية.

إبراز الدور الفعال الذي اضطلعت به تقليدياً مجموعات الناخبني املهمشة يف الثورة األخرية، مبا يشمل النساء ذوات 	 

اإلعاقة والشباب من مجتمع امليم.

االجتامع باألحزاب السياسية لجعلها أكرث قابلية للمساءلة والتأكد من أنها تفي بالتزاماتها بأن تكون شاملة أكرث 	 

للجميع، مثل التعهدات األخرية بدعم حقوق مجتمع امليم.

دعوة األحزاب السياسية إىل تكون دامجة أكرث يف عضويتها، وقيادتها وتواصلها مع الناخبني.	 

التحالف مع مجموعات املراقبني ولجان الرقابة إلدراج اإلدماج يف جهود الرصد، واستخدام البيانات لدعم جهود 	 

املنارصة املوجهة إىل مساءلة املسؤولني املنتخبني واملؤسسات الحكومية عندما ال يحرتمون حق املواطنني اللبنانيني 

باملشاركة الكاملة يف الحياة العامة.

االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي لزيادة مشاركة الشباب واملجموعات املستهَدفة األخرى يف العملية االنتخابية.	 

توفري التدريب للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة، والشباب، وأفراد مجتمع امليم حول كيفية استخدام وسائل التواصل 	 

االجتامعي بفعالية للمنارصة السياسية ودعم بعضهم البعض.

بذل جهود منارصة مع مجلس النواب، ووزارة الداخلية وهيئة اإلرشاف عىل االنتخابات لدعم تطوير أدوات مساندة، 	 

وتثقيف الناخبني، مع مراعاة العقبات اإلضافية التي قد تواجه النساء الريفيات، والناخبني املكفوفني، والناخبني الذين 

ال يعرفون جيداً القراءة والكتابة.

تصميم برامج تراعي االحتياجات املحددة للنساء والشباب وكبار السن والالجئني ومجتمع امليم.	 

ينبغي أن تطالب منظامت املجتمع املدين التي تهتم بالتعليم بزيادة إمكانية الوصول إىل املدارس والتي لن تعود 	 

باملنفعة وحسب عىل الشباب واملدرسني ذوي اإلعاقة خالل العام الدرايس، بل تزيد أيضاً يف الوقت نفسه من إمكانية 

الوصول إىل أقالم االقرتاع للناخبني من كبار السن، والنساء الحوامل، والناخبني ذوي اإلعاقة.

التعاون مع مجموعات املراقبني لتسهيل دمجها لألسئلة املتعلقة بإمكانية الوصول واإلدماج يف جهود املراقبة العامة.	 
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الحكومة )مجلس الوزراء ومجلس النواب(

إبداء االلتزام بتمثيل شامل للجميع عرب طلب مدخالت من الناخبني من خلفيات مختلفة )عىل صعيد الوضع 	 

االجتامعي واالقتصادي، الهوية الجندرية، األشخاص ذوي اإلعاقة، الالجئني، إلخ(.

إجراء أبحاث واقرتاح إصالحات قانونية من شأنها مكافحة التمييز أو التهميش.	 

العمل بشكل استباقي عىل توظيف أشخاص ذوي هويات تقاطعية للمساعدة يف تقديم املشورة حول االحتياجات 	 

لدى مجتمعات متنوعة.

دعم أصوات أعضاء الربملان الذين ميثلون مجموعات مهمشة.	 

اعتامد نظام حصص )كوتا( من أجل ضامن التمثيل الشامل للجميع.	 

مجموعات املراقبة والرصد

تنفيذ جهود املراقبة والرصد باستخدام منظور شامل للجميع وإعداد تقارير محددة عن العقبات التي تعرتض 	 

املشاركة السياسية التي تواجه الناخبني ذوي الهويات التقاطعية.

التشاور مع املنظامت املعنية باملساواة للمرأة، ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة، ومجتمع امليم واملجموعات األخرى 	 

لوضع ودمج أسئلة إضافية يف قوائم التحقق الخاصة باملراقبة حول الوصول إىل االنتخابات بالنسبة إىل الناخبني املهمشني.

العمل بشكل استباقي عىل توظيف املزيد من املراقبني ذوو الهويات التقاطعية.	 

إدارة االنتخابات )هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات ووزارة الداخلية(

إضفاء طابع مؤساستي عىل العالقات مع مجتمع منظامت املجتمع املدين، وبخاصة مع املنظامت التي تدافع عن 	 

املشاركة السياسية للمجموعات املهمشة، وطلب املشورة منها بشكل استباقي لضامن أن تكون العملية االنتخابية 

شاملة للجميع. قد يكون ذلك عرب تشكيل مجموعة عمل معنية بالوصول إىل االنتخابات.

توظيف جهات اتصال/منسقني للنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن اإلدارة االنتخابية، يتمحور عملها حول 	 

مراعاة إدماج هذه املجموعات يف جميع الجهود االنتخابية مبا يشمل التنسيق فيام بينها، ومع منظامت املجتمع 

املدين والوزارات األخرى. ينبغي أن يكون هناك ميزانية لهذه املناصب.

إجراء دارسة حول البدائل عن النظام االنتخايب الطائفي يف السياق اللبناين.	 

الرشاكة مع منظامت األشخاص ذوي اإلعاقة إلجراء تدقيق ملراكز االقرتاع، واعتامد إمكانية الوصول كمعيار النتقاء أقالم 	 

االقرتاع. التعاون مع وزارة الرتبية لوضع خطة طويلة األمد إلجراء تعديالت يف املدارس املستخدمة كمراكز لالقرتاع.

االستفادة من وسائل التواصل االجتامعي لزيادة مشاركة املواطنني يف العملية االنتخابية.	 

تعزيز التعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية، ووزارة الدولة لشؤون املرأة والشباب بغية الوصول بشكل أكرث فعالية 	 

إىل جميع األشخاص ذوي اإلعاقة والشباب والنساء.

إضافة ملفات صوتية إىل املعلومات الخاصة باالنتخابات والناخبني املوجودة عىل الصفحات اإللكرتونية إلدارة 	 

االنتخابات بغية تسهيل وصول الناخبني ذوي اإلعاقات البرصية إليها.

توصية األحزاب السياسية وتشجيعها عىل إعداد املعلومات املتعلقة بها يف صيغ يسهل الوصول إليها وإقامة فعاليات 	 

يف أماكن يسهل الوصول إليها مع وجود مرتجمني إىل لغة اإلشارة والرتتيبات األخرى املعقولة.
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العمل بشكل استباقي عىل توظيف املزيد من النساء كموظفات يف االنتخابات، مبا يشمل النساء الشابات والنساء 	 

ذوات اإلعاقة. 

إنشاء كوتا مؤسساتية للنساء يف إدارة االنتخابات ليك تكون مثاالً عن الكوتا النسائية عىل نطاق أوسع.	 

تطبيق كوتا الـ٣ يف املئة التي وضعتها الحكومة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف إدارة االنتخابات، مبا يشمل 	 

العاملني يف أقالم االقرتاع.

األحزاب السياسية

استقطاب أعضاء أكرث تنوعاً لالنضامم إىل األحزاب السياسية، وتنويع القيادة إلدماج املزيد من الشباب، والنساء 	 

واألشخاص ذوي اإلعاقة واألفراد من مجتمع امليم.

اعتامد كوتا )حصص( يف األحزاب للنساء، والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وآخرين إلبداء االلتزام بشمول الجميع.	 

إنشاء منصات سياسية تشمل احتياجات جميع املواطنني اللبنانيني وإمنا تراعي عىل نحٍو خاص حقوق املجموعات املهمشة.	 

توزيع املنصات يف صيغ يسهل الوصول إليها، وإقامة فعاليات، وخطابات وإعالنات ونقاشات يف أماكن يسهل الوصول 	 

إليها مبا يشمل استخدام مرتجمني إىل لغة اإلشارة.

إجراء أنشطة توعية وتواصل الستهداف مجموعات الناخبني املهشمة مثل النساء، الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف 	 

الريف واملدن.

وسائل اإلعالم

إسامع صوت النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب ومجتمع امليم والالجئني وغريهم، وإجراء مقابالت أكرث إدماجاً 	 

لوجهات نظرهم.

العمل مع منظامت املجتمع املدين ومنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة لضامن أن تتم تغطية التمييز والتهميش بدقة واحرتام.	 

إنشاء حمالت عىل وسائل التواصل االجتامعي تشّدد عىل التنّوع يف الثقافة اللبنانية وتتضمن قصصاً وصوراً ألشخاص 	 

من هويات تقاطعية مثل النساء اللوايت لديهن إعاقة أو الشباب من مجتمع امليم.  

املنظاّمت الدولية/املانحون

تشجيع التعاون والتنسيق بني منظامت املجتمع املدين اللبنانية بغية خفض التنافس غري الصحي عىل املوارد املالية 	 

املحدودة.

دعم املبادرات التي تركز عىل املجموعات املهمشة عادة مثل الشباب من مجتمع امليم أو النساء اللوايت لديهن إعاقة. 	 

الطلب من منظامت املجتمع املدين التي متثّل مجموعة هوية محددة اإلبالغ عن الطريقة التي تعتمدها إلدماج 	 

أشخاص ذوي هويات اجتامعية متعددة. 
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امللحق 1: ملاذا اختارت املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية 

استخدام إطار بحث تشاريك؟

يشمل إطار العمل استخدام مقاربات تقييم تشاركية 

تعطي األفضلية لتجارب وآراء املجموعات التي تواجه 

التمييز، وعىل نحٍو خاص تلك التي قد تكون آراءها غري 

مرئية، وذلك بغية تحديد االسرتاتيجيات الربامجية التي 

ميكنها دعم تحسني مشاركة هذه املجموعات يف الحياة 

السياسية. وقد طُلب من املشاركني العمل يف مجموعات 

لتحديد وعرض املعلومات األساسية حول املشاركة 

السياسية والتي يقومون بعد ذلك بتحليلها وتصنيفها 

وتحديد أولوياتها بطرٍق مختلفة. متكِّن هذه املنهجية 

حتى املشاركني األكرث هدوءاً من إبداء آرائهم، باملقارنة مع 

املقابالت الجامعية األكرث تقليدية والتي تستأثر فيها حفنة 

من املشاركني بالحوار. وينتج عن ذلك خليطاً غنياً من 

البيانات النوعية القامئة عىل السدية، وتحليل مبديئ تقوده 

الجهات املعنية للمعلومات التي تُجَمع.

»يعترب االفتقار إىل منهجية تقاطعية ذات تعريف واضح« 

من بني االنتقادات األكرث شيوعاً لألبحاث املعنية مبفهوم 

التقاطعية.81 وبالتايل، ولدى تطوير منهجية إلطار عمل 

املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، سعت املؤسسة إىل 

معالجة االنتقادات األساسية للتحديات الشائعة املتصلة 

باملنهجية وتقديم مقاربة واضحة ومبارشة لرتجمة إطار 

العمل املفاهيميي إىل اسرتاتيجية بحثية.

vv

من خالل املقاربة التعاونية والتشاركية التي يتبعها، ميّكن 

إطار تقييم التقاطعية الرشكاء من تشكيل تحالفات عابرة 

للقطاعات وتعزيز جهودها يف مجال املنارصة بصوت واحد. 

ويف وسع الرشكاء، عرب استخدام تقرير تقييم التقاطعية 

كوثيقة توجيهية، تطوير مبادرات وأنشطة مشاريع 

مستهِدفة لإلدماج بغية دعم املنارصة التقاطعية. ميكن 

استخدام هذا التقييم إلطالع برامج املتابعة من أجل متكني 

منظامت املجتمع املدين من توظيف وإرشاك حلفاء ذكور، 

وصناع القرار واألحزاب السياسية واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان ورشكاء اسرتاتيجيني آخرين من أجل اإلصالح.

ما هي بعض االنتقادات الشائعة إلطار البحث التقاطعي، وكيف عالجت املؤسسة الدولية 
للنظم االنتخابية هذه االنتقادات يف منهجيتها؟

التحدي: ينبغي تحليل البيانات بطريقة تقاطعية بدالً 

من الطريقة الجمعية )الرتاكمية(.8٢ التحليل التقاطعي 

يبحث يف كيفية تقاطع فئات الهوية املختلفة من أجل 

خلق تجربة فريدة، بينام يقرتح التحليل الجمعي أن من 

املمكن ببساطة جمع أوجه الالمساواة التي تواجه كل 

هوية اجتامعية. تجدر اإلشارة إىل أن املقاربة الجمعية 

قد يكون ضارًة ألنها »تُصّور تجارب األشخاص عىل أنها 

»منفصلة ومستقلة وجمعية« وتفرتض أنه من املمكن 

81 Nash, Jennifer. 2008. ”Re-Thinking Intersectionality.” Feminist Review 89: 1–15.
82 Lisa Bowleg )2008( When Black + Lesbian + Woman ≠ Black Lesbian Woman: The Methodological Challenges of Qualitative and Quantitative Intersection-
ality Research, Sex Roles 59, no.5-6: 312-325.
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ترتيب »هويات الفرد و/أو التمييز باالستناد إىل هذه 

الهويات«.8٣ كام أن هذه املقاربة إشكالية مبا أنها تسعى 

إىل تعريف تجارب هوية اجتامعية واحدة بشكل واسع من 

دون مراعاة الفروقات الدقيقة عىل صعيد التجربة الفردية. 

وحظي ذلك تاريخياً بالتفضيل، مثالً تجربة النساء ذوات 

الهوية الجندرية املعيارية من مجموعة عرقية رئيسية 

ليس لديهن إعاقات باعتبارها »تجربة النساء« وتستثني 

يف الوقت نفسه تجربة النساء الاليت يواجهن متييزاً تراكمياً 

بحسب العرق، أو الطبقة، أو الديانة، أو اإلعاقة أو النزوح. 

إجابة املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية: يف اإلطار الذي 

تعتمده املؤسسة، يُطلب من املشاركني يف املناقشات 

الجامعية املركزة تحديد مستوى تأثري الهويات املختلفة 

عىل مشاركتهم السياسية من ضمن قامئة محددة مسبقاً، 

تشمل فئات »أخرى«، لتمكني إجراء حوار مفتوح حول أي 

مجاالت أخرى حددها املشاركون. يستنبط النقاش امليّس 

التفاعالت والروابط السببية.

التحدي: تصميم أسئلة املقابالت بحيث تُسّجل فعلياً تجارب 

املشاركني من دون إجابات متحيّزة، وتجمع يف الوقت نفسه 

البيانات املطلوبة من أجل أسئلة بحثية محددة؛ أو كام سأل 

أحد الباحثني »هل ينبغي طرح املواضيع املتصلة بالتقاطعية 

مبارشة خالل املقابلة أو هل ينبغي أن يتوقع الباحث أن 
تظهر األسئلة من دون تلميح محدد؟«.8٤

إجابة املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية: تعتمد املؤسسة 

نهجاً مختلطاً لتناول التقاطعية بشكل مبارش أو غري مبارش 

خالل جمع بيانات التقييم. تستند املناقشات املركزة 

الجامعية إىل تجارب من املشاركة يف الحياة السياسية، 

وتظهر املسائل املتصلة بالتقاطعية بشكل طبيعي يف 

النقاشات مع املشاركني. وتتضمن املقابالت مع مقدمي 

املعلومات الرئيسيني بشكٍل عام مزيجاً من األسئلة املبارشة 

وغري املبارشة املتصلة مبجموعات محددة من الناخبني.

التحدي: التأكد من اختيار املشاركني يف البحث بشكل عشوايئ 

ومن خلفيات متنوعة.8٥ بالنسبة إىل عمليات التقييم التي 

تسعى إىل تحليل هويات اجتامعية متعددة، ميكن دراسة 

التقاطع بني هويتني أو ثالثة فقط يف مجموعات منفصلة.

إجابة املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية: تسعى املؤسسة 

إىل معالجة هذه املسائل عرب اختيار املشاركني يف املناقشات 

الجامعية املركزة عشوائياً، مع مراعاة التوزيع بني مشاركني 

من املدن والريف، ومزيج من األشخاص املشاركني إىل حٍد 

ما يف الناشطية املدنية. تخلق املؤسسة عمداً نوعاً من 

التوازن بني الهويات ضمن كل مجموعة مبا يشمل اعتبارات 

الديانة واملوقع. ويف السياقات التي قد يكون فيها األشخاص 

الذين تم اختيارهم عشوائياً مرتددين بشأن التامهي مع 

مجموعة محددة، مثالً يف املواقع حيث يكون مجتمع امليم 

عرضة للتجريم، ستذكر املؤسسة أن األفكار جاءت من 

أعضاء من املجتمع املدين وليس من خليط عشوايئ من 

السكان بشكل عام.

التحدي: تكون املجموعات غري املمثلة متثيالً كافياً غالباً 

موضوعاً للبحث وذلك من دون التشاور معها بخصوص 

املنتج النهايئ أو من دون أن تشهد تغيريات عملية يف حياتها 

اليومية بعد أن تحدث أعضاء هذه املجموعات مع املحللني.

إجابة املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية: يتم دعوة رشيحة 

واسعة من املشاركني يف املقابالت مع مقدمي املعلومات 

الرئيسيني ومجموعات املناقشات املركزة إىل املشاركة يف 

حلقات التعليقات والتعقيبات مع فريق التقييم وذلك بغية 

التأكد من أن العملية تنطوي عىل مشاركة ُمجدية وليست 

مجرد »مشاركة« الستقاء املعلومات أو التشاور. كام يتم 

توزيع التوصيات إىل الحكومة واملجتمع املدين واألحزاب 

السياسية واإلعالم عىل نطاق واسع وتسعى املؤسسة إىل 

دعم تدخالت املنارصة والتدخالت املالمئة عىل صعيد الربامج 

باالستناد إىل نتائج التقييم والتوصيات الناتجة عنه.
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