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ال تزال املنظامت غري الحكومية واملؤسسسات االهلية تتابع عن كثب الطريق الذي تسلكه الجندرة يف لبنان وتطورها. وقد 
شكلت االنتخابات النيابية االخرية مادة دسمة الجراء دراسات عديدة ومعمقة يف هذا املجال اتاحت للمعنيني والجمهور االطالع 

عىل ما متكنت املرأة اللبنانية من تحقيقه يف معركتها للحصول عىل حقوق متساوية للرجل يف تعاطي الشأن السيايس

ان  نرى  والوقائع،  االرقام  اىل  رسيعة  نظرة  يف 
نتيجة محاوالت كرس جدار العزلة الذي حاول 
العائلية   والتقاليد  والعادات  الذكوري  املجتمع 
فرضه عىل تعاطي النساء الشأن السيايس جاءت 
انها تحلت بشجاعة عالية،  متواضعة جدا ولو 
فالتفاوت ال يزال كبريا جدا  بني املعايري املتبعة 
لتعاطي الشأن السيايس بني النساء والرجال مام 

يكرس الفرق الشاسع بينها.
عىل  كوتا  فرض  خالل  من  الحل  يكون  فهل 
تتمكن  ليك  السيايس  العمل  يف  املرأة  مشاركة 
الطريق  ان  الواضح  من  اذ  نفسها،  اثبات  من 
لتحقيق  اجياال  يتطلب  حاليا  تسلكه  الذي 
اهدافه، فهل يف امكاننا او باالحرى هل يجدر 

بنا االنتظار اجياال مقبلة؟
الخبرية يف الشأن الجندري عبري شبارو تحدثت 
اىل "االمن العام" عن "ازدواجية املعايري املتبعة، 
وما تتعرض له املرأة من اعامل قد تصل احيانا 
يف  السيايس  العنف  استخدام  اىل  اللجوء  حد 
من  هو  السياسة  يف  املرأة  ضد  العنف  حقها: 
ابرز املواضيع املستجدة يف االبحاث النه مبني 
العنف  عىل  املبني  العنف  عمل،  مجايل  عىل 
وقد  للمرأة.  السياسية  واملشاركة  االجتامعي، 
املشاركة  اىل  نظرا  لبنان  يف  انتشارا  اكرث  اصبح 
االوسع للمرأة اللبنانية يف الحياة السياسية عىل 
الرغم من كل العقبات التي تعرتضهن للوصول 
خالل  من  مشاركتهن  ان  اال  القرار،  مراكز  اىل 
او  املدين  املجتمع  او  املجموعات  او  االحزاب 
خاصة  ملحوظا  تقدما  تشهد  كناخبات،  حتى 
مع التطور الحاصل يف وسائل االعالم وتسليط 

الضوء عىل هذا املوضوع".

هذا  مستخدمو  اليها  يلجأ  وسيلة  اكرث  ما   ■
النوع من العنف؟

□ ان تعريف العنف ضد املرأة يف السياسة هو 

الخبرية يف الشأن الجندري عبري شبارو.

العنف عرب مواقع التواصل االجتامعي، لذا بدأنا 
مرشوعا مع UNWOMEN لرصد هذا النوع 
من العنف الذي تتعرض له املرشحات، وننفذه 
حاليا بالتعاون مع جمعيتي مهارات ومدنيات 

 .UNWOMEN بدعم من

املرأة  املاضية حظيت  االنتخابية  الدورة  يف   ■
بتغطية اعالمية مل تتجاوز 6 يف املئة من اجاميل 

التغطيات،  ماذا عن هذه الدورة؟
□ يف الفرتة املمتدة بني 1 شباط و31 اذار، قبل 
حسابات  برصد  قمنا  االنتخابية،  الحاموة  بدء 
18 مرشحة عىل تويرت وفايسبوك، وقد احصينا 
"بوست"   280 يف  مدرجا  تعليقا   5870 وجود 
 410 بينها  من  املرشحات،  هؤالء   بني  موزعة 
عىل  املبني  العنف  خانة  يف  تصنف  تعليقات 
االعالمية  التغطية  ان  علام  االجتامعي.  النوع 
ووصلت   %1 فقط  ارتفعت  املرشحات  للنساء 
اىل 7% يف هذه الدورة، وهذا رقم متدن جدا 
التي  املرشحات  نسبة  مع  اطالقا  يتناسب  وال 
رأينا  املرشحني.  عدد  اجاميل  من   %15 بلغت 
برامج  خصصت  التلفزيونية  الربامج  بعض  ان 
ومشاريعهن  افكارهن  لرتويج  للنساء  انتخابية 
النساء  عىل  الضيوف  اقتصار  ان  اال  السياسية، 
فقط ادى اىل عزلهن يف شكل او يف آخر، اذ كان 
االجدى تخصيص منصة تضعهن يف موقع الند 
للند مع الرجال تتيح لهن اجراء نقاشات حول 

مختلف املواضيع املطروحة. 

اللبناين  االعالم  تعاطي  تفرسين  كيف   ■
ترشحها  زغيب  جوزفني  املرشحة  اعالن  مع 

لالنتخابات النيابية؟
من  جليا  ظهر  عنه  نتحدث  الذي  التمييز   □
اول  مع  حصل  الذي  االعالمي  التعاطي  خالل 
الدورة، والذي  النيابية لهذه  ترشح لالنتخابات 

إقصاء املرأة عن العمل السياسي إقصاء لنصف املجتمع
شبارو: مشاركة املرأة في الحياة السياسّية عامل تغييري

كل فعل او مامرسة يهدف من خاللها مرتكبها 
اىل حرمان املرأة من مامرسة اي نشاط سيايس 
لها  تضمنها  اي حق  او  اجتامعي،  او  او حزيب 
الحريات العامة ملجرد كونها امرأة. هذا ما ينتج 
منه ايذاء نفيس النه حينها تكون هي املستهدفة 
وليس موقفها السيايس، اذ ان الرد عىل السيايس 
ليس  النوع  هذا  ان  علام  بالشخيص،  يكون 
ظاهرة جديدة. اليوم نرى هذا االمر ينترش يف 
لبنان عىل نطاق اوسع بسبب الهيكلية الذكورية 
السائدة لدى ارباب العائالت ورؤساء االحزاب 
املرأة  فوجود  الذكور،  من  العظمى  وغالبيتهم 
يشعرهم بتهديد لدورهم ومكانتهم. يف حني ان 
معظم املناصب يف لبنان متاحة امام الجنسني 
العنف ميارس خاصة  النوع من  الننا نرى هذا 
عندما تبدأ املرأة الخروج من الحيز الخاص اىل 
الحيز العام، وعندها يلجأ البعض اىل استهداف 
النساء يف حياتهن الشخصية وليس يف مواقفهن 
ضد  العنف  بني  الفرق  يكمن  هنا  السياسية. 
املرأة يف السياسة والعنف  السيايس ضد املرأة. 
فالعنف السيايس موجود ضد الجنسني، اال ان 
املرأة  يستهدف  السياسة  املرأة يف  العنف ضد 

كشخص وكإمرأة.

التي  واملضايقات  العنف  اشكال  هي  ما   ■
تتعرض لها املرأة التي تتعاطى الشأن السيايس 

يف لبنان؟
□ العنف اللفظي والتشابيه الجنسية يطغيان 
لها  تتعرض  عنف  اعامل  من  عداهام  ما  عىل 
االتحاد  نرشها  دراسة  يف  السياسة.  يف  املرأة 
الربملاين الدويل IPU عام 2016، رأينا ان %81,8 
من الربملانيات يتعرضن لعنف معنوي وحواىل 
بالقتل  لتهديدات  يتعرضن  منهن   %44,4
العنف  من  اخرى  اشكال  او  االغتصاب  او 
الجسدي. بعد جائحة كورونا، تفاقمت اشكال 

السيدة  هي  المرأة  يكون  ان  الصدف  شاءت 
جوزفني زغيب. فبدل ان يغتنم االعالم الفرصة 
او  رجال  كان  سواء  االول،  للمرشح  للرتويج 
امرأة، خاصة انه اىت وسط الحديث عن عقبات 
االستحقاق  هذا  حصول  دون  تحول  قد  كثرية 
الدميوقراطي، اال ان التغطية االعالمية له جاءت 
ذكر  عىل  يأت  مل  فهو  بكثري،  املتوقع  من  اقل 
يومني.  وبعد  ملاما  اال  زغيب  السيدة  ترشح 
لناحية  االعالم  عىل  كبرية  مسؤولية  تقع  هنا 
املساهمة يف تهميش دور املرأة وعدم الحؤول 
واالقصاء  العنف  اعامل  لشتى  تعرضها  دون 
الذي تتعرض له، وقد يكون االجدى به كسلطة 
الجميع  وبرامجها.  عملها  عىل  االضاءة  رابعة 
فاذا  به،  التغيري ويطالبون  يتحدثون حاليا عن 
يسعوا  ان  عليهم  صادقة  املطالبة  هذه  كانت 
جاهدين التاحة الفرصة امام النساء للمشاركة 
الطبيعية يف الحياة السياسية، ألن ذلك يشكل 

عامال تغيرييا بامتياز. 

باالختالفات  التنمر  حاالت  ترتبط  هل   ■
السياسية ام بالنوع الجندري اكرث؟

التنمر تشمل الجنسني معا. نرى يف  □ حاالت 
غالب االحيان، ان الرجال ذوي الشعر الطويل 
املألوف  عن  خارجة  مالبس  يرتدون  الذين  او 

قبل  من  خاصة  للتنمر  بدورهم  يتعرضون 
بالنسبة اىل املرشحات،  العمرية االكرب.  الفئات 
فبقدر ما تكون املرشحة شابة او جديدة عىل 
تغيريية  خلفية  من  آتية  او  السياسية  الحياة 
ملختلف  عرضة  اكرث  تصبح  ما  بقدر  ومثقفة، 
السياسة.  يف  للمخرضمات  خالفا  العنف  انواع 
التعليقات  من   %81 ان  الدراسات،  بحسب 
عنف  اىل  يستند  منها  و%9  تنمر  عىل   مبنية 
تتضمن  و%6  العمر،  او  الشكل  عىل  مبني 
تلميحات جنسية  او  تحرشا جنسيا وتهديدات 

و4%  تتمحور عىل التمييز ضد املرأة.

■ كيف تصفني ما شهدناه من حاالت تربؤ يف 
حق عدد من املرشحات؟

□ ارى يف ذلك سالحا جديدا اضيف اىل اساليب 
الدينية  الفتاوى  جانب  اىل  النساء،  محاربة 
التي تحرم ترشحهن او تلك التي تعطي تكليفا 
جاءت  معني.  شخص  اىل  بالتصويت  رشعيا 
بسبب  شهدناها  التي  التربؤ  حاالت  معظم 
لعائالتهن،  السيايس  للخط  النساء  تبعية  عدم 
من  مرشحة.  من  اكرث  مع  ذلك  حصل  وقد 
املتعارف عليه ان تربؤ العائلة من احد افرادها 
يايت بسبب عمل مشني او  جرمية ما ارتكبها 
يف  النساء  مشاركة  باتت  فهل  الشخص،  هذا 
او  بحقوقهن  املطالبة  او  لبنان  يف  السياسة 
وطننا؟  يف  عار  مدعاة  معني،  لرأي  مخالفتهن 
اعتمدت،  التي  والوسائل  االساليب  كل  ان 
السيام اللجوء اىل املناحي العائلية والشخصية 
اىل  الشابات  من  العديد  دفعت  للمرشحة، 
االنتخابات  وخوض  السيايس  العمل  تجنب 
من  مامثلة.  لحمالت  التعرض  لتاليف  النيابية 
هنا، اهمية وضع حد لهذه الظاهرة، والتشديد 
او  تعليق  او  نقاش  اي  ان يكون  عىل وجوب 
موقف محصورا يف السياسة ال ان يتعداه اىل 

النوع الجندري ايا يكن.

■ اىل اي مدى اثر هذا النوع من العنف مدمر 
للدميوقراطية؟

□ يف دراسة اخرى قامت بها عام 2019 شبكة 
العربيات للمساواة "رائدات"، تبني  الربملانيات 
برملانية عربية موزعني  بني 216  ان 80% من 
لعنف ممنهج  تعرضن  برملانا عربيا،   16 عىل  
السلطة  يف  شخصيات  مصدره  االمد  طويل 
اىل  لجأوا  وقد  الربملان،  او  الحزب  يف  زمالء  او 
وسائل التواصل االجتامعي او االعالم الستخدام 
الالفت  واللفظي.  النفيس  العنف  وسائل 
فقط،  العنف  لهذا  تعرضن  اللوايت  ثلث  ان 
اي  تتخذ  مل  التي  املختصة  للسطات  اشتكني 
اجراء يف هذا الصدد عىل الرغم من ان %70 
و%47  ولفظي،   نفيس  لعنف  تعرضن  منهن 
كل  واالغتصاب.  والقتل  بالخطف  لتهديدات 
هذا ادى اىل اعالن 12% منهن  انسحابهن من 
العمل السيايس، يف حني تراجعت 33% منهن 
عن الرتشح لدورة ثانية النهن رأين ان ما حصل 
بحرية  التعبري  لجهة  عليهن  بالغ  اّثر يف شكل 

عن مواقفهن السياسية.
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