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فــي أمــٍر هّلــل لــه بالبعــض، وُوِصــف باإلنجــاز، أصبــح للبنــان خــال 
نوعهــا،  مــن  ســابقٍة  فــي  “أنثــى”  خارجيــة  وزيــرة  األخيــر،  الشــهر 
ــة مناصــب فــي حكومــة  ــي أصبحــت تجمــع ثاث ــة عكــر، الت هــي زين
تصريــف األعمــال فــي آٍن واحــد، إذ إّنهــا تشــغل أيًضــا موقعــي نائبــة 
رئيــس الحكومــة، ووزيــرة الدفــاع، الــذي كانــت للمناســبة أيًضــا أول 

ــه. امــرأة تحتّل

إال أّن هــذا األمــر أبعــد مــا يكــون عــن “االنتصــار”، وبطبيعــة الحــال 
أبعــد مــا يكــون عــن “المســاواة” التــي ينــّص عليهــا الدســتور. فقــد 
جــاء اختيــار عكــر الســتام المنصــب “بالوكالــة”، ال “األصالــة”، فــي 
ــات،  ــف أعمــال مســتقيلة أصــًا ومحــدودة الصاحي حكومــة تصري
وبعدمــا “أجِبــر” وزيــر الخارجيــة شــربل وهبــة علــى تقديــم “طلــب إعفــاء 
مــن مهامــه”، نتيجــة تصريحــات أطلقهــا، واعُتِبــرت مســيئة إلــى 
المملكــة العربيــة الســعودية، وكادت تتســّبب بأزمــٍة دبلوماســية مــع 

دول الخليــج بصــورة عامــة.

ــه “إنجــاز” يعكــس، فــي  مــا حصــل مــع عكــر، وتصويــر األمــر علــى أّن
مــكاٍن مــا، العقليــة “الذكوريــة” التــي ال تــزال تتحّكــم بالواقــع العــام 
فــي لبنــان، حيــث يتــّم “التهليــل” ألمــوٍر ال معنــى وال قيمــة لهــا 
علــى أرض الواقــع، وعلــى مســتوى المشــاركة السياســية المأمولــة 
والمســتَحّقة للمــرأة اللبنانّيــة، خصوًصــا فــي بلــٍد ينــّص دســتوره 
صراحــًة علــى أّن الجميــع متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، ولــو 

ــر مــن المســتويات. ــًرا علــى ورق فــي الكثي ــه نــّص يبقــى حب أّن

ــع  ــي التعاطــي م ــة” ف ــة “الذكورّي ــي العقلي ــر ســوابق ف ــاز” عك لـ”إنج

األمــور، لناحيــة التهليــل الُمباَلــغ بــه لـ”إنجــازات” هــي فــي واقــع 
ــوب. هــذا مــا حصــل  ــى” المطل ــّد األدن ــر مــن “الح ــّل بكثي األمــر، أق
مثــًا فــي االنتخابــات النيابيــة األخيــرة، حيــن وصلــت ســّت ســّيدات 
فقــط إلــى النــدوة البرلمانيــة، جنًبــا إلــى جنــب 122 نائًبــا ذكــًرا، بعدمــا 
ــة” منهــا  اســُتخِدمت النســاء فــي بعــض اللوائــح، وال ســّيما “الحزبّي
بمثابــة “رافعــة عــدد” ليــس إال، مــن دون أن يثنــي ذلــك البعــض عــن 

االحتفــاء بـ”انتصــار” مزعــوم.

وبــرز األمــر نفســه مثــًا عندمــا تشــّكلت حكومــة حّســان ديــاب، 
وضّمــت فــي صفوفهــا ســّت وزيــرات مــن أصــل 24، مــع أّن األمــر 
ــى األمــام”، رغــم ابتعــاده كّل الُبعــد  شــّكل فــي مــكاٍن مــا “قفــزة إل
عــن منطــق “المســاواة”. إال أّن مشــكلته أّنــه لــم يــأِت ليترجــم توافًقــا 
ــى  ــل أقــرب إل ــًا، ب ــة للنســاء فــي الحكومــات مث ــا” معّين ــى “كوت عل
“ضربــة الحــّظ”، إذ ال شــيء يمنــع أن تكــون الحكومــة المقبلــة “حكًرا” 
علــى الرجــال، مثلهــا مثــل الكثيــر مــن الحكومــات التــي تعاقبــت علــى 

البــاد فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.

معتــرك  تخــوض  نســاؤه  تــزال  ال  وطــٍن  فــي  ذلــك  كّل  يحصــل 
البديهّيــة  الحــّد األدنــى مــن حقوقهــّن  “النضــال” للحصــول علــى 
اإلرادة  وغيــاب  بالجملــة،  معّوقــات  يواجهــن  لكّنهــن  والطبيعّيــة، 
ــر مــن  ــر، رغــم الكثي ــق التغيي ــة فــي تحقي السياســّية الجــاّدة والفعلّي
المؤّشــرات “المبّشــرة”، التــي تدفــع باتجاهــه بعــض التجــارب الرائدة، 
التــي ظهــرت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، لكّنهــا لــم تترَجــم 
نوعّيــة  “تكــّرس” مقاربــة  قانونّيــة واضحــة  بنصــوص  اآلن،  حّتــى 

جديــدة فــي التعاطــي مــع المشــاركة السياســية للمــرأة.
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ــة  ــى فــي المنطق ــة األول ــان الدول ــر لبن ُيعتَب
الترشــح  حــّق  كّرســت  التــي  العربّيــة 
العــام  فــي  وذلــك  للنســاء،  والتصويــت 
منــذ  بــدأ  “نســوي”  نضــال  نتيجــة   ،1952
مــا قبــل االســتقال، واســتمّر بعــده، علًمــا 
أّن األمــر تطّلــب أكثــر مــن عشــر ســنوات 
لتصــل أول امــرأة، وهــي ميرنــا البســتاني، 
أّن  1963، ولــو  العــام  البرلمــان فــي  إلــى 
األمــر حصــل علــى طريقــة “التزكيــة”، لشــغل 
الكرســّي الــذي كان يتــواله والدهــا النائــب 
ورجــل األعمــال البــارز إميــل البســتاني قبــل 

وفاتــه.

ولعــّل المفارقــة الافتــة فــي هــذا الســياق 
بعــد  انُتِخبــن  اللواتــي  النســاء  معظــم  أّن 
مــا،  حــّد  إلــى  اليــوم  وحتــى  البســتاني، 
انطلقــن مــن القاعــدة نفســها، وهــي “مــلء 
الشــغور” الــذي تركــه الرجــل، ومــن األمثلــة 
علــى ذلــك نائلــة معــّوض التــي ُعّينــت فــي 
زوجهــا  اغتيــال  بعــد   1991 عــام  البرلمــان 

الرئيــس رينيــه معــوض، وكذلــك صوالنــج الجميــل، أرملــة الرئيــس بشــير الجميــل، علًمــا أّن 
ــم  ــوغ نجليهمــا، ميشــال معــوض وندي ــة بعــد بل ــاة النيابي ــا لتنســحبا مــن الحي ــن عادت المرأتي

الجميــل، الســّن القانونّيــة التــي تؤّهلهمــا للترشــح وبالتالــي دخــول البرلمــان.

وإلــى هــذه المفارقــة التــي تؤكــد “العقلّيــة الذكورّيــة”، معطوفــًة علــى “التوريــث السياســّي”، 
ــح النســاء  ــًدا” فــي من ــذي كان “رائ ــان ال ــي أّن لبن ــاه، تكمــن ف ــرى تســتحّق االنتب ــة أخ مفارق
حــّق التصويــت والترشــح، يقبــع اليــوم فــي العــام 2021، فــي أســفل القائمــات الدوليــة 
الخاصــة بنســب المشــاركة السياســية للمــرأة، حيــث ال تتخّطــى نســبة اإلنــاث اللبنانيــات فــي 
ــان  ــة علمــًا أّن لبن ــة فــي المجالــس البلدي ــة، و5.4 فــي المئ ــي 4.6 فــي المئ المجلــس النياب
يحتــّل المرتبــة 147 مــن أصــل 149 دولــة فــي مؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين لناحيــة التمثيــل 

السياســي للنســاء.

أكثــر مــن ذلــك، تشــير اإلحصائيــات والدراســات إلــى أّن هــذه الفجــوة النوعّيــة والطبقّيــة 
السياســي  المســتوى  علــى  بالُمطَلــق  محصــورة  ليســت  النســاء  لغيــر صالــح  الواضحــة 
الوطنــي، فهــي تشــمل مؤسســات الدولــة كافــة، ولــو أّن نســبة اإلنــاث فــي اإلدارات العامــة 
ــل وضغــوط قصــوى، إال أّنهــا ال تتخطــى 21  ــة بعــد نضــال طوي ــى 45 فــي المئ وصلــت إل
فــي المئــة فــي أحســن األحــوال فــي وظائــف الفئــة األولــى، فــي حيــن أّنهــا ال تتجــاوز 3.6 فــي 

المئــة فــي عديــد قــوى األمــن الداخلــي، و4.7 فــي المئــة فــي عديــد األمــن العــام.

وإذا كانــت الســلطة القضائيــة تشــّكل فســحة األمــل واالســتثناء الوحيــد حيــث تصــل نســبة 
ــإّن الواقــع فــي  ــة، ف ــات نشــرتها المفكــرة القانوني ــة، وفــق بيان ــى 47.5 فــي المئ ــاث إل اإلن
االتحــادات والنقابــات يبــدو “ســلبًيا” بالُمطَلــق، حيــث يبــرز ضعــف تمثيــل المــرأة بشــكل 
واضــح، حتــى فــي تلــك التــي تشــّكل المــرأة جــزًءا أساســًيا مــن قوتهــا العاملــة، علــى غــرار نقابــة 
المحاميــن فــي بيــروت مثــًا التــي تشــهد امــرأة واحــدة فــي مجلســها المؤلــف مــن 12 عضــًوا، 
والتــي لــم تشــهد فــي تاريخهــا ســوى نقيبــة واحــدة وصلــت إلــى رئاســة مجلــس النقابــة فــي 

العــام 2011، فــي “ســابقة” لــم تتكــّرر منــذ ذلــك الوقــت.
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ال شــّك أّن “العقليــة الذكوريــة” الســائدة فــي المجتمــع تتحّمــل المســؤولية األساســية فــي 
ــاك مــن يحمــّل بعــض النســاء  الواقــع الضعيــف للمشــاركة السياســية للمــرأة، حتــى أّن هن
مســؤولية مضاَعفــة فــي “تكريــس” هــذا الواقــع، مــن خــال الرضــا بـ”التبعية” للرجــل، بوصفه 
صاحــب الكلمــة الفصــل فــي البيــت وخارجــه، لكــّن الصحيــح أّن هــذه “العقلّيــة” ليســت ســوى 
“تفصيــل” فــي المشــهد، الــذي تكّرســه العديــد مــن القوانيــن التمييزيــة، وعلــى رأســها قانــون 

االنتخــاب، والممارســات الذكورّيــة.

بهــذا المعنــى، ال تــزال المشــاركة السياســية للمرأة تواجه سلســلة من المعّوقــات والتحّديات، 
ــاب إطــار عــام يرعــى  ــة، مثــل قوانيــن األحــوال الشــخصية فــي ظــل غي ــات قانونّي بينهــا تحّدي
ــن الرجــال والنســاء،  ــة موحــدة تكــّرس المســاواة بي ــن مدني األحــوال الشــخصية وفقــًا لقواني
فيمــا يعطــي الدســتور صاحيــات واســعة للمؤسســات الدينيــة الطائفيــة للتحكــم فــي جميــع 
األمــور المتعلقــة باألحــوال الشــخصية كالــزواج والطــاق وحضانــة األطفال والميــراث وغيرها. 
وال يبــدو قانــون الجنســية الــذي ال يــزال يحــرم المــرأة اللبنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي مــن إعطــاء 

جنســيتها ألطفالهــا أفضــل حــااًل، فضــًا 
ــن  ــن العمــل وغيرهــا مــن القواني عــن قواني
المتعلقــة بالمواطنــة والتــي تكــرس التفرقة 

بيــن المواطــن والمواطنــة.

ثّمــة  القانونيــة،  التحديــات  مــع  وتوازًيــا 
تحديــات سياســية ال تقــّل شــأًنا، منهــا علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر الــدور الــذي تلعبــه 
األحــزاب السياســية فــي تعميــق الفجــوة 
بيــن الرجــال والنســاء، مــن خــال عــدم تبّنــي 
المــرأة وقضاياهــا بالشــكل المطلوب، علًما 
أّن بعــض األحــزاب النافــذة، والتــي كّرســت 
األخيــرة،  االنتخابــات  فــي  التفرقــة  هــذه 
حيــن تعاملــت مــع النســاء وكأّنهــا “ديكــور” 
للوائحهــا، ال تتوانــى عــن “تبريــر” بمواقفهــا 
ببعــض االعتقــادات الخاطئــة، مــن قبيــل 
أن السياســة هــي حكــر علــى الرجــال، وأن 
للنســاء حظوظــًا أقــّل بــأن يتــم انتخابهــن، 
وبــأن قرارهــن السياســي ليــس مســتقا بــل 
يتأثــر بمواقــف الرجــال فــي حياتهــن، فضــًا 
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رغــم كّل التحديــات والمعّوقــات الســالف 
ــدة”  ــرات “الواع ــة بعــض المؤّش ــا، ثّم ذكره
التــي يمكــن اإلشــارة إليهــا، باعتبارهــا قــد 
ــّي” تتصــّدى  ــر “نوع ــاب أمــام تغيي ــح الب تفت
ــي  ــه النســاء المناضــات أنفســهّن، اللوات ل
ينتفضــن ضــّد الواقــع الــذي يحــاول أســرهّن 
ــده.  ــه وتقالي ــة” المجتمــع وعقلّيت فــي “زنزان
ولعــّل ثــورة الســابع عشــر مــن تشــرين األول 
2019 تّوجــت، بهــذا المعنــى، مســاًرا نضالًيا 
النســاء  نجحــت  بعدمــا  واســًعا،  حقوقًيــا 

ــدة، مــن خــال احتالهــّن صــدارة المشــهد، وإعــادة الوهــج  ــى األجن فــي فــرض أنفســهّن عل
لقضاياهــّن التــي نالــت حّصــة األســد مــن المواكبــة، وال ســّيما عبــر قنــوات اإلعــام األجنبــّي.

وال ُينَظــر إلــى هــذه االنتفاضــة بشــكٍل “منعــِزل” عّمــا ســبقها وتاهــا، حيــث يــرى كثيــرون أّن 
هــذه الثــورة جــاءت لتعكــس نبًضــا جديــًدا فــي الشــارع النســوي اللبنانــي هــو ســابٌق لهــا، األمــر 
الــذي ُترِجــم مــن خــال نقلــة هامــة علــى صعيــد الخطــاب، فضــًا عــن بعــض التغييــرات علــى 
المســتوى القانونــّي، كمــا حصــل مثــًا فــي إطــار قانــون العنــف األســري وغيــره، ولــو أّنهــا 
كّلهــا تبقــى مجــّرد “بدايــة” تحتــاج إلــى اســتكمال ومتابعــة للوصــول إلــى الغايــة المنشــودة، 
علًمــا أّن “اإلنجــاز” األهــّم يبقــى فــي هــذا الطريــق، هــو كســر الصــورة النمطيــة المعروفــة عــن 
المــرأة اللبنانيــة، بأنهــا الجميلــة التــي ال تهتــّم ســوى بأناقتهــا وأبــرز صيحــات الموضــة، وهــو 

مــا ثُبــت زيفــه.

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أّن المطالــب النســوية التــي لقيــت زخًمــا واســًعا فــي 
مرحلــة الثــورة تّتحــد خلــف شــعارات تبــدو “موّحــدة” إلــى حــّد بعيــد، مــن المطالبــة بإلغــاء 
القوانيــن التــي تميــز ضــد النســاء، والدعــوة إلــى حمايتهــّن مــن العنــف بــدون تمييــز، والدعــوة 
إلــى وضــع قانــون مدنــي موّحــد لألحــوال الشــخصية يضمــن المســاواة، والدعــوة إلــى تجريــم 
ــة  ــع بالكرام ــا النســائية وحــق إعطــاء الجنســية، والتمت ــن الكوت التحــرش الجنســي، فضــًا ع
والتحــّرر مــن الظلــم والعنــف، وغيرهــا مــن المبــادئ والثوابــت للحــراك النضالــّي والحقوقــّي 

النســوّي اللبنانــّي.

عــن مقولــة إّن العمــل النيابــي ومــا يتطلبــه مــن “واجبــات” ال “يائــم” النســاء فــي لبنــان، رغــم 
ــه. مــا ينطــوي ذلــك علــى “قصــر نظــر” وتحريــف لمفهــوم العمــل العــام بحــّد ذات

وُتضــاف إلــى هــذه التحّديــات التــي تعيــق المشــاركة السياســية للمــرأة، تحّديــات أخــرى بينهــا 
اقتصادّيــة، حيــث ال تخفــى علــى أحــد الســيطرة والهيمنــة الذكوريــة الُمطَلقــة فــي ســوق 
العمــل، علًمــا أّن مشــاركة المــرأة فــي العمــل ال تتعــّدى 27 فــي المئــة مقابــل 73 فــي المئــة 
للرجــل، أي ثــاث مــرات أقــل مــن الرجــل، وفًقــا لدراســة لموقــع اإلحصــاء المركــزي. أكثــر 
ــة  ــاب الحماي ــر النظامــي فــي ظــل غي ــى العمــل فــي القطــاع غي ــل النســاء إل ــك، تمي مــن ذل
االجتماعيــة. وتقــل فــرص مشــاركتهن والتعبيــر عــن آرائهــن فــي الحوار االجتماعي والسياســي. 
وتواجــه النســاء عــدًدا مــن القيــود القانونيــة والثقافيــة واالجتماعيــة التــي تحــد مــن قدرتهــن 
علــى االلتحــاق بســوق العمــل وامتــاك األصــول والحصــول علــى فــرص العمــل األعلــى أجــًرا.

ويبقــى قانــون االنتخــاب، مــن دون منــازع، “العائــق” األكبــر أمــام المشــاركة السياســية 
للمــرأة، وهــو مــا ينطبــق علــى قانــون الســتين األكثــري الــذي حكــم البــاد لســنوات طويلــة، 
ــات  ــى كّل التحدي ــرأة، اســتناًدا إل ــا للم ــة، إقصائًي ــن األكثري وكان شــأنه شــأن معظــم القواني
ــات  ــاء دون التوقع ــذي ج ــاب 44/2017، ال ــون االنتخ ــى قان ــا عل ــن أيًض ــر، ولك الســالفة الذك
والطموحــات، رغــم اســتناده إلــى “نســبّية” ســرعان مــا تبّيــن أّنهــا “مشــّوهة” وغيــر حقيقّيــة، 
فضــًا عــن كونــه حمــل بيــن ثنايــاه الكثيــر مــن “األلغــام” التــي حالــت دون رفعــه مــن نســبة 

ــة. ــدوة البرلماني ــى الن ــا إل ــي وصوله المشــاركة السياســية للمــرأة، وبالتال

فمــع أّن هــذا القانــون اقتــرن، عنــد صــدوره، بحماســة نســائية غيــر مســبوقة لخــوض الســباق 
االنتخابــي، وهــو مــا تجّلــى بوصــول عــدد المرشــحات إلــى 113 امــرأة، قبــل أن تنســحب 27 
ــح  ــى اللوائ ــي للمرشــحات عل ــغ العــدد النهائ ــح، ليبل ــة إعــان اللوائ ــد إقفــال مهل مرشــحة عن
86 امــرأة مــن أصــل 597 مرشــًحا، بزيــادة أكثــر مــن ســبعة أضعــاف مقارنــة بانتخابــات عــام 
2009. إال أّن النتائــج جــاءت “مخّيبــة” لآلمــال، حيــث لــم تتخــّط نســبة اإلنــاث الفائــزات 4.6 
فــي المئــة، وهــو رقــم يّتفــق الخبــراء علــى أّنــه هزيــل جــًدا، علًمــا أّن خمــس نســاء مــن أصــل 
الفائــزات الســّت ينتميــن إلــى أحــزاب، مــا أســهم فــي فوزهــّن، وواحــدة فقــط هــي اإلعاميــة 

بــوال يعقوبيــان خاضــت االنتخابــات علــى 
مــن  وتمّكنــت  المدنــي  المجتمــع  الئحــة 

خــرق لوائــح الســلطة.

وإن دّلــت هــذه األرقــام علــى شــيء، فعلــى 
تــّم  مــا  وبخــاف  االنتخــاب،  قانــون  أّن 
علــى  شــّكل  األمــر،  بــادئ  فــي  تصويــره 
علــى  ُمضاًفــا  عائًقــا  العملــي  المســتوى 
للمــرأة،  السياســية  المشــاركة  صعيــد 
كثيــرة  واعتبــارات  ألســباٍب  ذلــك  ويعــود 
بينهــا  مــن  االنتخابييــن،  الخبــراء  بحســب 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، غيــاب الكوتــا 
ــر مؤقــت  ــّد منهــا كتدبي ــي ال ب النســائية الت
مرحلــّي بالحــّد األدنــى، وقــد اعتمدتهــا أكثــر 
أجنبيــة وعربيــة، والصــوت  86 دولــة  مــن 
ــن  ــح للمقترعي ــذي ُمِن ــد ال ــي الواح التفضيل
رافعــة عــدد  إلــى مجــرد  النســاء  مــا حــوّل 
ــح وال ســيما المحســوبة  فــي بعــض اللوائ
المشــّوهة  والنســبية  الســلطة،  علــى 
ــي قّوضــت حظــوظ النســاء فضــًا عــن  الت
التمويــل  ذلــك  إلــى  وُيضــاف  األقليــات. 
واحــد  آن  فــي  يشــمل  الــذي  االنتخابــي، 
ــاق  رســم الترشــيح المرتفــع وســقف اإلنف
أصحــاب  مواقــع  عــّززا  مــا  وهــو  العالــي، 
غالبيــة  حســاب  علــى  األمــوال  رؤوس 
تكافــؤ  غيــاب  إلــى  بالتالــي  وأّدى  النســاء، 
والمرشــحين.  المرشــحات  بيــن  الفــرص 



موقف الدي

ليــس خافًيــا علــى أحــد أّن “الدي” لطالمــا كانــت وســتبقى إلــى جانــب النســاء فــي نضالهــّن 
المشــروع والمحــق، بــل هــي مــن “المحّرضيــن” علــى رفــع مســتوى المشــاركة السياســية 
ــة علــى العمــل  ــة هــذه المشــاركة، وانعكاســاتها وتبعاتهــا اإليجابي للمــرأة، ورفــع الوعــي بأهمي
العــام بصــورة عامــة. وعلــى مــدى ســنوات، أطلقــت “الدي” العديــد مــن الحمــات المناصــرة 
ــن، لعــّل أبرزهــا كانــت حملــة  للمــرأة، والرافضــة للعقليــة الذكوريــة التــي تحصرهــا بنطــاق معّي
ــت مــن  ــي توّخ ــل ســنتين، والت ــا قب ــي نفذته “ســيدات مشــاركات فــي العمــل السياســي” الت
خالهــا إيصــال رســالة إلــى النســاء بوجــوب عــدم االستســام للعقليــة الذكوريــة المســيطرة علــى 

ــر هــذا الواقــع. المجتمــع، واالنطــاق نحــو تغيي

ــز المشــاركة  ــر “الدي” أّن قانــون االنتخــاب يلعــب دوًرا أساســًيا فــي “النضــال” نحــو تعزي وتعتب
السياســية للمــرأة، ولذلــك فهــي تدعــو لسلســلة مــن التعديــات علــى القانــون االنتخابــي 
بمــا يضمــن رفــع حظــوظ النســاء فــي الفــوز رغــم كّل المعوقــات التــي تواجههــن، ومــن هــذه 
ــا النســائية ضمــن النظــام االنتخابــي  ــال ال الحصــر، اعتمــاد الكوت التعديــات علــى ســبيل المث
النســبي، وإعــادة النظــر بالنظــام االنتخابــي والدوائــر المعتمــدة فيــه، وخفــض رســم الترشــيح 
وســقف اإلنفــاق االنتخابــي لتحقيــق المســاواة، إضافــة إلــى الســماح بالتصويــت فــي أماكــن 

الســكن، كمــا تعزيــز حضــور المــرأة فــي هيئــة اإلشــراف.

ــه األحــزاب  ــد ينبغــي أن تلعب ــى هــذا الصعي ــى “الدي”، فــإّن دوًرا ال يقــّل شــأًنا عل وبالنســبة إل
ــا النســاء وتحويلهــا  ــي قضاي ــر تبّن ــات فــي داخلهــا بالمقــام األول، وذلــك عب السياســية والنقاب
ــا رأي عــام، إضافــة إلــى تفعيــل دورهــا لناحيــة تقديــم مقترحــات قوانيــن تلغــي أشــكال  لقضاي
التمييــز ضــد النســاء، إضافــة إلــى تعزيــز الحضــور النســوّي فــي المواقــع القياديــة داخــل األحزاب، 

بعيــًدا عــن “الهيئــات النســائية” التــي تختــزل دور النســاء بشــكل واســع.

وتدعــو “الدي” اإلعــام إلــى أن يلعــب دوره علــى صعيــد مناصــرة النســاء وقضاياهــا أيًضــا، 
ــة منهــا، واإلضــاءة عليهــا  ــي قضاياهــا المحقــة، وال ســيما تلــك الجندرّي وذلــك مــن خــال تبّن
بشــكل مســتمّر، إضافــة إلــى إعطــاء حّيــز أكبــر للمرشــحات فــي المقابــات اإلعاميــة والبرامــج 
السياســية، فــي فتــرة االنتخابــات، وهــو مــا لــم ينعكــس مثــًا في االســتحقاق االنتخابــي األخير، 

حيــث كانــت كّل إطالــة مقابــل “بــدل”، مــا أســهم فــي “تقييــد” حضــور النســاء فــي اإلعــام.

تــم انتــاج هــذه المــادة بدعــم مالــي مــن مؤسســة هينــرش - ُبــل مكتــب 
الشــرق األوســط. اآلراء الــواردة هنــا تعبــر عــن رأي الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل 
ديمقلراطيــة االنتخابــات وبالتالــي ال تعكــس بالضــرورة وجهة نظر المؤسســة.
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