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 النشاط السياسي في حقوق المرأة

 األمريكية-دراسة مقارنة بين المرأة اللبنانية و اللبنانية

 تعدها الباحثة ريتا اسطفان

 من جامعة تكساس في أوستن

 

 المشاركة السياسية:

 . كيف تعرفين النشاط السياسي؟ هل هو المشاركة في مسيرات أو تظاهرات أو ما شابه أم هو1 

 lobbying ؟  

، فإن النشاط السياسي الذي أمارسه قد استقّر، حالياً، في اتجاهاتي وفي سلوكي feministموقعي كنسوية من 

، وال يقتصر على النضال المتعلّق بقضية معيّنة، في ظرف محدد. أشارك، ةنهج حيا على معنى شامل يتجلّى في

من أجل االحتجاج صرة قضية معيّنة، وبالطبع،  في المسيرات والتظاهرات وأمارس اللوبيينغ إلخ من أجل منا

في كّل موقع أجد نفسي فيه: في مهنتي كأستاذة )ثانوية  –أو أحاول  -لكنني أمارس نشاطي السياسي على أخرى،

أوالً، وجامعية حالياً(، في الجمعيات التي أنتمي إليها أو أتعامل معها كخبيرة، في أبحاثي، في عالقاتي، في 

 مجالين الخاص والعام إلخ. أدواري المختلفة في ال

إذا كان أحد أهّم دوافع النشاط السياسي هو التأثير من أجل التغيير، فأنا لمست باكراً  أن األثر األهم الذي أتركه 

 feedbackلدى الناس هو كوني مثاالً يسعه أن يكون مختلفاً و"ناجحاً" )عفواً لالدّعاء(. وهو الصدى الراجع 

 على بعض اتجاهاتي أو سلوكاتي. -طالبي خاّصة -شخاصالذي يعبّر عنه بعض األ

 أقدّم أمثلة على ما أقول:

في الوقت الحاضر، فإنني  islamists from hizbullah( حين أناقش وأصغي إلى الطالبات اإلسالميات 1)

مرأة، أشعر بأنني أترك لديهن شعوراً بالحيرة حول صواب المشروع اإلسالمي في بالدنا، وحول أثره على ال

 من أجل اإلجابة عليها. التفكير النقديوأثير لديهن تساؤالت سيكون عليهن 

( حين أجد نفسي في لجنة تعمل على كتابة التقرير الرسمي حول "اتفاقية سيداو" مع نساء يعرفن القليل حول 2)

جعل تفاصيل ذلك  "القضية النسائية"، كما رست بفعل نضاالت الحركة النسائية عندنا، وحين "أناضل" من أجل

التقرير ودّي للنساء ومتناغم مع االتجاهات النسوية، بدل أن يكون عاكساً لوجهة نظر رسمية فاترة تجاه القضية 

 النسائية.

( حين أسهم في التخفيف من حدّة الخالفات واالختالفات بين عضوات "تجّمع الباحثات اللبنانيات" في األزمة 3)

ت الناس في قطبين متضادين، والتي قد تهدد "التجّمع" باالنقسام والتبعثر كما هي حالة اللبنانية الراهنة التي جعل

 كل التجمعات الثقافية والسياسية في بلدنا .
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 ....... إلخ.  

 في مسيرات أو في محاورات مع صانعي القرار؟ كيف كانت تجربتك ؟ . هل شاركت  2

  عندنا.الرسميين صانعي القرار  ، شخصياً،لم أحاور

، لكنني ال أعتقد أن  grass rootsحاورت، من خالل أبحاثي، رجال الدين مثالً. وبعضهم مؤثّر على مستوى ال

 نقاشي كان مؤثّراً.

 

 . إذا تهيأت لديك الفرصة أن تحاوري صانع قرار لبناني من يكون وماذا تقولي له؟3

، إجماالً، تجاه قضايا المرأة، friendlyدودون حيث أن القادة العلمانيين، سياسيين أو إداريين في بالدنا، هم و

وحيث أنه يتحججون في عدم ترجمة اتجاهاتهم الودودة إلى أفعال ) تعديل قوانين األحوال الشخصية مثالً(، بسبب 

قادة هم في هذا الموضوع المهم المؤثرين وقوعهم تحت تأثير قادة طوائفهم في هذا المجال، فإن صانعي القرار 

 . فسهمأن الطوائف

ربما أُسهم في تطوير خطاب يتوّجه إلى هؤالء، والمشاركة مع أخريات من النساء للتحاور معهم؛ لكن ذلك ليس 

 من ضمن أولوياتي النضالية.

 

 . هل تفكرين يوماً بالترشح لمنصب سياسي؟  لم أو لم ال؟4

في اللجنة التي  كأن أكون -لأحب أن أكون ضمن فريق يعمل على مستوى البلدية في بلدتي الحدودية بنت جبي

تعنى بشؤون التربية والصحة والثقافة، مثالً، فأقدّم بعض خبرتي في التنظيم واإلدارة، وربط الناس هناك بشبكة 

عضوة في البرلمان، مثالً. هذا تفضيل  –عالقاتي الواسعة. لكنني ال ارغب بترشيح نفسي لمنصب سياسي 

تي تميّز العمل السياسي في بالدنا. لكنني أدعم بنشاط امرأة أو رجل شخصي يتعلّق بمزاج خاص، وبالظروف ال

 يحمل اتجاهاتي أو بعضاً منها. 

تذّكري أنني مثقّفة أساساً، وأن حريتي الفكرية والشخصية هما شرطان أساسيان للقيام ب"وظيفتي" هذه. العمل 

د(، فال نفع منه كمثقف، عادة، في العمل السياسي في بالدنا يسلبان المثقف ميزاته األساسية ) الحرية والنق

السياسي. أعرف، بالطبع، أن المثقف يسعه أن يناضل لتقديم نموذج "مغاير" للعمل السياسي،  لكن ذلك ينبغي أن 

 وأنا ال أملك حالياً المزاج المذكور، وال الرغبة بهذه التضحية.   ،زاج خاص وتضحية كبيرةيرافقه م

 

 ؤن المرأة:تقييم لهيئة الوطنية لشو

 

 ؟كيف كانت بداياتك مع الهيئة .1



 3 

تلقيت، دون سابق إنذار، تعييني في "الهيئة". افترضت أن كوني إحدى الخبيرات اللواتي تّم االتصال بهن 

لتحضير التقرير األول "التفاقية سيداو" هو السبب. حين التقيت بالعضوات الباقيات لم أعد متأكدة، إذ ال 

لتوزيع الطائفي"العادل" بين العضوات. بعض "العضوات المؤثرات"، بمعنى يصعب على المالحظ رصد ا

أن لديهن تأثير لدى "صانعات القرار" أبلغنني أنهن رشحنني للمنصب بسبب"كفاءتي". المهّم أنني أعلنت منذ 

تماعي. البداية أنني، "مولودة شيعية" لكنني لست كذلك، ال في نهجي الحياتي وال في والئي السياسي أو االج

يبدو أن تملّصي من طائفتي/ مذهبي لم يكن سبباً مانعاً من تعييني مّرة ثانية. على كّل حال وفي كل مّرة كنت 

 -أستبعد من عضوية "الكتب التنفيذي"

: "نحن نستفيد من خبرتك وكفاءتك في مجال الدراسات النسائية، لكننا ال نريدك في موقع  الرسالة واضحة 

 اتخاذ القرار". 

 

. ما القاسم المشترك التي تجديه بين الهيئات التي تنتمي لها )الباحثات و الهيئة الوطنية لشوؤن المرأة( 2

 وعملها وبين نشاطك واهتماماتك الفكرية والسياسية؟

، في رئيسة لجنة األبحاث والتوثيق، وتّم التعاقد معي ، في الدورة األولى من تعييني،في "الهيئة" كنت

فتغلب صفتي البحثية،  على تقارير "اتفاقية سيداو". في إطار لجنة خاصة، مهّمة اإلشراففي  الدورتين،

 والسياسية ضمناً، على عملي في "الهيئة". 

ساته، يغلب على عملي التنظيم واإلدارة. فقد كنت تباعاً مسؤولة عن إدارة  في تجّمع الباحثات، وأنا من مؤس 

أقترحها: "نقاش أبحاث"، "لجنة الكتاب السنوي"، " باحثات ناشئات"، "النشرة الداخلية") أنا  نشاطات فيه

اقترحتها وأنفذها حالياً(، "تنظيم أيام عمل"، إلخ. لكنني أيضاً تشاركت مع دالل البزري في تنفيذ دراسة 

 في كتاب "نساء وجمعيات". ببليوغرافية مدعومة، مالياً، من التجّمع صدرت في كتاب، وأخرى نفّذتها أنا 

 

 أي من األهداف التي وضعتها الهيئة استطعتم تحقيقها؟ -3

للهيئة استراتيجية تمت صياغتها في دورتها األولى. هذه االستراتيجية والخطط والمهام المترتبة عنها قد تّم 

عليها من الخارج: تحضير "نسيانها". الواقع أن "الهيئة"، ومنذ نشاطي فيها في موقع االستجابة لمهام تطرح 

التقارير مثالً  واألنشطة المتعلّقة بها، من مثل إنشاء مركز للمعلومات حول المرأة، إنشاء مرصد للسياسات 

 المتعلّقة بالمرأة في الدولة اللبنانية، إلخ.  

 

 وما هي األهداف التي لم تحققوها؟ لم؟ -4
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وذلك ال بسبب غياب الموارد المالية والبشرية من  الكفاءات  معظم األهداف المترتبة عن االستراتيجية المرسومة!

لقضية المرأة بين   -أو حتى المعرفة -واالحتراف والتفّرغ للعمل في "الهيئة" فحسب، إنما بسبب غياب الحماس

 العضوات. 

 

 . كيف تغيرت هذه األهداف عبر السنين؟5

حيث أن بعض النساء المعيّنات فيها كّن أكثر صلة في الدورة األولى ل"الهيئة" بدت هذه األهداف واعدة، و

ب"القضية النسائية". في الدورتين الالحقتين، وبعد تبديل رئاستها، تراجعت هذه األهداف عن التداول الكالمي. 

خاصة وأن النساء المعيّنات في عهد الرئاسة الحالية، غير معنيات بقضية المرأة. الواقع يعجب المرء لماذا يقبلن 

 ء النساء تعيينهن فيها، وهن قلما يحضرن إلى "الهيئة" أو يشاركن في نشاطاتها، وهي قليلة على كّل حال!هؤال

 

األكثر دعماً؟ )من هيئات أخرى أو مؤسسات دولة أو عالمية أو  ي؟ ومن هنالفئات األقل دعماً لك هي. من 6

 مموليين(

 ،"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"* بالنسبة ل

ال يمكن تعيين "فئة عدائية". هناك انتقادات من بعض الجمعيات حول تقاعس "الهيئة" عن القيام بوظيفتها،  

وحول احتكارها وشلل عملها بسبب التعيينات غير المناسبة لتلك الوظيفة. هي، في الواقع، قليلة الحضور في 

ن الدولة اللبنانية التي لم تجعل "الهيئة" إيمكن القول المجال العام ونشاطاتها باهتة الوقع بالنسبة لعمل الجمعيات.  

 من ضمن هيكليتها الثابتة بعد، مسؤولة عن شّح الموارد البشرية والمالية فيها.

 الدعم األساسي التي تحصله "الهيئة" هو من منظمات األمم المتحدة، مالياً ولوجستياَ.

 * بالنسبة ل"تجمع الباحثات اللبنانيات". هناك تثمين مبالغ به لنا. الكّل يحترمنا أكثر مما نستحق! من األسباب 

نوات. هذه التي تعزى لذلك التقدير كوننا تجّمعاً غير طائفي، ومستمراً دون انقطاع على امتداد أكثر من عشر س

 خاصيّة استثنائية في مجتمعنا اللبناني.    

ة باستثناء ربما ذكر الدعم: وزارة الثقافة اللبنانية، نتلقى الدعم المادي من كل من يدعمنا دون تحديد طلبات خاصّ 

 ,ford foundation, global fund for womenبعض البنوك اللبنانية، منظمات غير حكومية عالمية مثل 

EU, oxfam, etc. 

 

 . هل أنت راضية عن صورة الهيئة في المجتمع ونشاطها السياسي؟7

 بالطبع ال!
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 م في دعم المسيرة الديمقراطية في لبنان؟. هل تشعرين أن عملك يساه8

بدرجة ضئيلة جداً في هذه األيام. حالياً نشعر، نحن الديمقراطيون، بالهزيمة، ال بسبب االحتماالت غير القليلة 

للجوء إلى العنف بدل السياسة والحوار فحسب، إنما بسبب تراجع الفكر العقالني بين الناس، وبسبب شيوع 

 ل الحلول المرتبطة بقدوم "مخلّص" ما ) المهدي المنتظر!!!( لحل مشاكل المنطقة.  األفكار السحرية حو

أكثر بكثير من  مفعول فيهوال ننَس الموقع الهش للبنان حالياً في "الحالة" اإلقليمية والعالمية .... فنحن نشعر أننا 

 كوننا مؤثرين في تقرير مصيرنا! 

 

 ة عندما تحاورون الرأي العام أو صانعي القرار في لبنان؟. ما هي اآلليات التي تستعملها الهيئ9

) وال آليات ( تتبعها "الهيئة" في محاورتها للرأي العام، أو صانعي القرار )  نهجية خاّصةم ال يمكن الكالم عن

 إن -هي قلما تحاور أي منهما(. المسألة ترتبط عادة بأسلوب الشخص )العضوة أو العضوات( الذي انتدب للحوار

في الهيئات العربية التي تنتمي إليها "الهيئة"، أو المحلية ) كلجنة القانون في البرلمان اللبناني(، أو العالمية كاألمم 

 المتحدة، مثالً.

  

 . كيف يتعامل الشارع مع هيئتكم وحمالتها؟10

 قلّما أجد شخصاً قد سمع بنا كهيئة، حتى بين المثقفين والمثقفات! 

ناً بحمالت معيّنة مع جمعيات أو وحدات في وزارات معيّنة، مثل وزارة الصحة والشؤون تشارك الهيئة أحيا

 االجتماعية. هذه الوحدات لم تطّور بعد وسائل فعالة لقياس أثر حمالتها. لذا ال  سيعني اإلجابة على السؤال.

 

 

 

 تقييم شخصي:

  كيف تقيمين أثر مساهمتك في موضوع المرأة؟ .1

لمن أرادت ممكن  role model، ال أرى أن تأثيري يتجاوز كوني "مثاالً قدوة" سويكناشطة في العمل الن

 من النساء الشابات. وهو ما عبّرت عنه بضع نساء، من طالباتي خاّصة. 

أعتقد أنني أسهمت، خاّصة، بتشكيل "تجمع الباحثات اللبنانيات"، وبتطوير حياته الداخلية، وبإطالق نشاطات 

 من عمله. فيه، وبتطوير أوجه 

، أعتقد أن كتاباتي من بعض تعبيرات الحقبة التي كتبُت وبحثُت فيها عن النساء، وبأنني قمت وسوف كباحثة

أحوالهن  -أستمر بالقيام بتوثيق أوجهاً من أحوال النساء اللبنانيات في هذه الحقبة بواسطة دراساتي الميدانية
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....إلخ. فبمقدار ما يكون البحث والكالم عامة من قبل النفس اجتماعية، النضالية، وعالقاتهن مع الرجال.

 مؤثّراً، فإن ما فعلته أرجو أن يكون مؤثّراً.  -كما هي حال المثقفين والمثقفات في بالدنا -شخص هامشي

، أعتقد أنني كنت من الباحثات اللواتي أسهمن في تقديم مفهوم الجندر النظري والفكريعلى الصعيد 

gender ولة العمل على تبيئتهعندنا، ومحاcontextualizing  . وتطوير استخداماته 

 

 

 

 

 


