هل االنتخابات اللبنانية للعام
 2018فرصةٌ ظهور فاعلين
سياسيين «جدد»؟
زينة الحلو
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ملخص النتائج الرئيسية
ّ

مر ٍة منذ تسع سنوات ،٢يحتشد المشهد السياسي اللبناني من أجل االنتخابات .وعلى الرغم
ّ
ألول ّ

تتغير كثيراًّ ،
ٍ
اختالفات ذات
تظهر
أن االنتخابات النيابية
أن التركيبة اإلجمالية للبرلمان لم
ِ
إل ّ
من ّ
ّ
مرشحاً 113 ،منهم من النساء .٣وقد أتى عد ٌد من
المسجلين 976
المرشحين
داللة ،إذ بلغ عدد
ّ
ّ
ّ

والمرشحات من خارج األحزاب التقليدية والزعماء الذين لطالما هيمنوا على السياسة
المرشحين
ّ
ّ

ٍ
مجموعات سياسي ٍة «جديدة» عبر تتبع مسارات تسييسها
اللبنانية .تتناول هذه الورقة نشوء

والسيما في دوائر المجتمع المدني .ومن خالل
وتتأمل في خبراتها المتراكمة،
والتزامها السياسي،
ّ
ّ

أن موضوعاتها الرئيسية تدور حول مدنية الدولة وسيادة
استكشاف خطاباتها وبرامجها ،نجد ّ

القانون وحقوق اإلنسان ،وتزويد المواطنين بالخدمات األساسية على قدم المساواة .كما يجدر

ر متشابهة حول اإلصالحات االقتصادية وحول
أن هذه المجموعات تتشارك وجهات نظ ٍ
بالذكر ّ

أن تشكيل
تبين ّ
تعزيز شبكات األمان االجتماعي .لكن على الرغم من هذه المواقف المتشابهة ،فقد ّ

المرشحين.
ر من
ّ
القوائم االنتخابية هو تح ٍّد أفضى إلى انسحاب الكثي ٍ

زينة الحلو باحثة مستقلة وناشطة سياسية .حازت على شهادتي ماجستير في الصحافة والعلوم السياسية .لديها
خبرة تتجاوز  18سنة في األبحاث المتعلقة باالنتخابات ومشاركة النساء في السياسة والتنمية المحلية .وهي خبيرة
في منهجية البحث النوعي وعملت على الدوام مع المركز اللبناني للدراسات من العام  2006وحتى اليوم.

سياسي جديد؟
فاعل
هل «المجتمع المدني»
ٌ
ٌ

كل ما هو ليس عسكرياً أو دينياً ،بما في ذلك األحزاب
يمكن أن يتضمن المجتمع المدني بالمعنى العريض للكلمة ّ

عرفه الدبلوماسي الفرنسي ألكسيس دوتوكفيل بأنّه يشمل
السياسية وتشكيلة من الفاعلين غير الحكوميين .فقد ّ

«من ّ
تطوعيةٌ غير سياسية تع ّزز الديمقراطية بحيث تمنع طغيان األغلبية» .٤وفق دوتوكفيل« ،تحمي هذه
ظ
مات اجتماعيةٌ
ٌ
ّ
التنوع وتمنع تش ّ
ظي المجتمع عبر إرغام البشر على أن يأخذوا بالحسبان شؤون اآلخرين وعلى أن يعملوا مع
الجمعيات
ّ
مسبق واسع االنتشار يصف المجتمع المدني اللبناني بأنّه «أحد أنشط المجتمعات
تصو ٌر
جيرانهم» .٥في لبنان ،هنالك
ٌ
ّ

ر من األحيان ،كما تظل مختلف
أن األبحاث حول هذا المفهوم ما زالت ضئيلة في كثي ٍ
المدنية في العالم العربي» .٦غير ّ

أنماط المن ّ
ظمات و/أو الحركات مغفولة.

قبل وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية
واسع حالياً،
نطاق
ستخدم مصطلح «المجتمع المدني» في لبنان على
ُي
ٍ
َ
ٍ
ّ
والسيما من َ
المرشحين والمرشحات من خارج المجال السياسي السائد.٧
في عرضها لألخبار المتع ّلقة باالنتخابات اللبنانية ،لإلشارة إلى
ّ

كما يعكس استخدام هذا المصطلح االستقطاب العمودي بين األحزاب السياسية السائدة التي كثيراً ما ُينظر إليها بوصفها
فاسدة وطائفية؛ وبين أولئك الذين يعادونها ،أي القوى البديلة «الجديدة» التي يشار إليها بوصفها «المجتمع المدني»

كمصطلح عام .حالياً ،توصف هذه المجموعات من «المجتمع المدني» بأنّها «اآلخر» ،فتتمتّع بنزاه ٍة أكبر من النخبة

رسخت حكم الميليشيا من زمن الحرب لكنّها فشلت أثناء ما أُطلق عليه تسمية «السلم
السياسية الموجودة – التي ّ

المدني البارد» ،في أن تشفى من ممارسات زمن الحرب بسبب التقييدات في النظام السياسي وتقوقع المجموعات ضمن
االنتماء الطائفي وسوء ممارسة الحكم في مرحلة بعد الحرب.٨

مرشحي «المجتمع المدني» في السباق االنتخابي القادم هم باألحرى
عادة تسمية مجموعات أو
أن ما تُطلق عليه
ّ
ً
غير ّ

بحمالت انتخابية ضمن منص ٍ
ٍ
ات أو
تعرفهم هذه الورقة البحثية بأنّهم فاعلون أفراد يقومون
فاعلون سياسيون ناشئون.
ّ
ّ
ٍ
ٍ
جديدة لم تشارك في االنتخابات السابقة في عام  .2009يتم تعريفهم بوصفهم «جدداً» استناداً إلى ثالثة عوامل
تحالفات
تميزهم عن باقي األحزاب السياسية التقليدية )1 :هم ال يقدمون أنفسهم كجزء من أي عائلة أو طائفة أو حتّى منطقة)2 ،
ّ

هم يتبنّون خطاباً يستند إلى الحقوق كما أنّهم خارج شبكات الزبائنية القائمة المستندة إلى تقديم الخدمات ،و )3التزامهم

كتل إقليمي ٍة أو دولية .وبهذا المعنى ،هم يتباينون في خلفياتهم
انتساب إلى
أي
السياسي
ٍ
ٍ
لبناني داخلي ،وهم ال يزعمون ّ
ٌّ
ومقارباتهم للسياسة ،وكذلك في ممارستهم.

مرشحين عديمي الصلة باألحزاب أو الزعماء السائدين،
أن االنتخابات الحالية قد أفسحت المجال أيضاً لظهور
ّ
جدير بالذكر ّ
ٌ

كثير منهم انخرطوا سابقاً في تقديم الخدمات
لكن ال يمكن اعتبارهم جزءاً من مجموعات المجتمع المدني .وبالفعل،
ٌ

ٍ
تم
ويبقون على
خطابات تستند إلى الدوائر ،تستدعي الهويات الفرعية المناطقية والطائفية في الكثي ٍ
ر من األحيان .فقد ّ
خصصت هذه
تضم 597
تسجيل  77قائمة في وزارة الداخلية والبلديات،
ّ
مرشحاً يتنافسون على  128مقعداً برلمانياً .٩وقد ُ
ّ
ّ
مؤخراً بموجب القانون رقم  44للعام  2017لتصبح 15
المقاعد مسبقاً إلحدى عشرة طائفةً في  26دائرة ،لكن أعيد ترتيبها
ّ
دائرة انتخابية.
ً

يحق لهم اإلدالء بأصواتهم بتاريخ  6أيار /مايو  2018ضمن هذا النظام
بلغ عدد الناخبين اللبنانيين في لبنان والخارج الذين
ّ
األقل ـ سيساهم هؤالء في تشكيل طبق ٍة سياسي ٍة للسنوات األربع القادمة.
الجديد  3744245ناخباً ،١٠وبالتالي ـ نظرياً على
ّ

الحالي فرصاً للفاعلين السياسيين «الجدد» كي يدخلوا
مدى يق ّدم القانون االنتخابي
أي
ً
على ضوء هذا األمر ،نناقش إلى ّ
ّ

جديدة في الحياة السياسية اللبنانية.
البرلمان وما إذا كان ذلك يمكن أن
يعين حقبةً
ً
ّ

ظهور فاعلين ناشئين
في العام  ،2005وعلى أثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ،انخرطت مجموعات من الناشطين الشباب في الحراك

ٍ
سرية ،كأفرا ٍد مستق ّلين أو كمناصرين لألحزاب
خاص ٍة ضمن نوا ٍد جامعي ٍة
بصورة
الذي يعرف بثورة األرز .وكان هذا االنخراط
ّ
ّ

ّ
«طلب شيوعيون» ،وهي مجموعةٌ منشقّ ةٌ عن الحزب
المسيحية المحظورة .كما كان من بينهم أعضاء في مجموعة
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ٍ
بصورة أساسي ٍة إلياس عطا الله وسمير
الشيوعي اللبناني اندمجت الحقاً ضمن حركة اليسار الديمقراطي ١١التي قادها

قصير .الكثير من الشباب الناشطين في العام  2005هم اآلن
مرشحون في االنتخابات الحالية .١٢بين العامين  2005و،2015
ّ
اندمج هؤالء األفراد تدريجياً ضمن حراك اجتماعي سياسي واجتذبوا ناشطين سياسيين واجتماعيين من داخل وخارج

شكل مح ّد ٍد لهذا الحراك النامي حتى اآلن ،فقد دفع بعض
األحزاب والمجموعات السائدة .وعلى الرغم من عدم ظهور
ٍ

ٍ
منصات جديدة ،حتّى إذا لم تكن غير واضحة المعالم .وعندما سئل المحازبون السبعة
المحازبين لترك أحزابهم لصالح

السابقون — الذين تمت مقابلتهم ألغراض هذا البحث — عن أسباب تركهم ألحزابهم ،تح ّدثوا جميعاً عن غياب الممارسات
الديمقراطية داخل البنى الحزبية وكذلك عن عدم التوافق بين المبادئ والممارسات ،أو «بين ما نقوله وما نفعله» ١٣كما

المرشحعلى المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.
أشار أسعد ذبيان،
ّ

بفعالي ٍة
في العام  ،2015تظاهر آالف الناس في بيروت ومناطق لبنانية أخرى احتجاجاً على فشل الحكومة في االستجابة
ّ
ألزمة إدارة النفايات الصلبة ،تلك األزمة التي أ ّدت إلى تراكم آالف األطنان من القمامة في شوارع بيروت وضواحيها .وفي

مجرد يقظ ٍة مفاجئ ٍة ألفرا ٍد غير
أساس في تاريخ الحركات االجتماعية في لبنان ،١٤فهو لم يكن
حين كان هذا الحدث حجر
ٍ
ّ

مسيسين ،يعبرون عن غضبهم بسبب أزمة النفايات ،بل ينبغي تحليله بوصفه جزءاً من النشاط السياسي األطول زمنياً
ّ

ٍ
موجات سابقة من االحتجاج على ثالثين سنةً من االحتالل السوري للبنان .فقد
والذي بدأ قبل العام  ،2005والمتداخل مع
مجموعات ّ
ٍ
بلديتي’ في العام
حمالت مدني ٍة من قبيل ‘بلدي بلدتي
طلبيةٌ منذ تسعينيات القرن العشرين ،١٥مع
نشطت
ٌ
ّ

 .1998-1997كانت تلك سابقةً بعد انتهاء الحرب األهلية ودفعت إلى إجراء االنتخابات البلدية في وقتها آنذاك ،مثلما أوضح
التعرف إلى ثمانية أطوا ٍر رئيسية (الرسم البياني  )1بوصفها أحجار
الناشط بول أشقر .١٦بين العامين  2005و ،2018يمكن
ّ

أساس لنشوء فاعلين سياسيين جدد لم يظهروا ّ
إل في السباق الحالي للحصول على مقاعد في البرلمان.١٧
ٍ

وشؤون مح ّد ٍ
دة كثيراً ما جاءت
على مدى ثالثة عشر عاماً ،التفّ ت حركات المجتمع المدني في الغالب حول قضايا
ٍ

التمسك بالشرعية
أفعال على بعض األحداث أو التقصير الحكومي ،كالفشل في معالجة القضايا العاجلة أو
كردود
ٍ
ّ

والممارسات الدستورية.

تطور الحركات االجتماعية المعاصرة
الرسم البياني  :1لمحة عن
ّ
في لبنان
٢٠٠٦
حرب تموز /يوليو
استجابات طارئة

2005
«ثورة األرز»

٢٠٠٨
تتوحدوا مج ّدداً،
«إذا لم
ّ
فال تعودوا»

٢٠١٤-٢٠١٣
الحركة المدنية للمحاسبة،
أعيدوا البرلمان

٢٠١٥

الحركة المدنية استجابةً
ألزمة النفايات

٢٠١٦
االنتخابات البلدية وظاهرة
«بيروت مدينتي»
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٢٠١٨
اختراق االنتخابات
البرلمانية؟

٢٠١١
حملة إسقاط
النظام الطائفي

تسييس المجموعات الناشئة من المجتمع المدني
مرشحاً من مجموعات المجتمع المدني واألفراد المنتمين إليها .وقد شكّلوا قوائم في
في انتخابات  2018البرلمانية ،أتى 66
ّ

دائرة ضمن ‘تحالف كلنا وطني’ .كما توجد قوائم مدنية أخرى  -أي أن مرشحيها ذوي خلفية مدنية غير
تسعة من أصل 15
ً

مرتبطة باألحزاب التقليدية  -من خارج التحالف في دوائر متع ّددة ،وكذلك ناشطون سابقون كثيرون من المجتمع المدني

واحد
ح
تمت مقابلتهم في الجدول رقم ،1
انضموا إلى قوائم األحزاب التقليدية .من أصل
ّ
ّ
ٌ
مرش ٌ
المرشحين االثني عشر الذين ّ
ّ
فياض
أي حمل ٍة قبل العام ( 2015باستثناء حملة إسقاط النظام الطائفي).
ّ
يوضح ّ
فقط (هاني ّ
فياض) لم يكن جزءاً من ّ

«تجمعاً لما يعرف باألحزاب الوطنية مثل حزب ‘الطليعة’ القريب
ظروف تأسيس ‘بدنا نحاسب’ في العام  2015بوصفه
ّ

ويضم كذلك
من حزب البعث العراقي ،وحركة الشعب بقيادة نجاح واكيم ،والحزب السوري القومي االجتماعي -االنتفاضة،
ّ
ناشطين أفراداً معظمهم أعضاء سابقين في الحزب الشيوعي اللبناني ،لمرافقة االحتجاجات في الشارع وليكون أشبه

١٨
لكن معظمهم
المرشحين ،فقد كانوا جميعاً أعضاء في حركات المجتمع المدني،
بقية
ّ
بمنص ّ ٍة للحركات الشعبية» ّ .
ّ
أما ّ
مؤسس في ‘بدنا
لم يختبر الحياة الحزبية .كانت نعمت بدر الدين ،وهي عضو سابق في الحزب الشيوعي اللبناني وعضو
ّ
نحاسب’ ناشطةً في حركات المجتمع المدني،
والسيما من أجل حقوق المرأة وقانون األحوال الشخصية .تقول« :أنا ناشطةٌ
ّ

سياسيةٌ وأؤمن بتقاطعية القضايا؛ هذه القضايا مدنيةٌ بطبيعتها لكن ال يمكن أبداً ح ّلها خارج إطار السياسة .بهذا المعنى،
سياسي بعمق».١٩
نضالنا
ٌ

فإن معظمهم
للمرشحين االثني عشر الذين تمت مقابلتهم
الخلفيات السياسية
المهمة في
على الرغم من التباينات
ّ
ّ
ّ
ّ

ٍ
عائالت متواضع ٍة نسبياً ،من الطبقة الوسطى الدنيا والطبقة الوسطى عموماً ،مع
عرفوا أنفسهم بوصفهم ينحدرون من
ّ
ٍ
قليل إلى الطبقة الوسطى العليا .أسعد ذبيان استثناء ،إذ يقول« :لقد اختبرت الفقر المدقع ،وعشت ظروفاً بالغة
انتماء
ٍ
٢٠
ٍ
رأسمال اقتصادي أو
ثري ٍة أو سياسية ،وال استفادوا من
المرشحين المذكورين من
أي من
ّ
ٍ
عائالت ّ
الصعوبة»  .ال ينحدر ٌّ

عاديون» .هم مواطنون
«أشخاص
المرشحون من المجموعات السياسية الناشئة هم
اجتماعي عائلي .بهذا المعنى،
ّ
ٌ
ّ

والقبلية والعشائرية
ناضلوا للعثور على مكانهم في المجتمع اللبناني بعيداً عن الخطوط القائمة على الطائفية
َ

والميليشياوية التي احتكرت هياكل السلطة في سياسة لبنان في مرحلة ما بعد الحرب.

ترشح ثالثةٌ منهم سابقاً في االنتخابات البرلمانية للعام  ،2013قبل أن
المرشحين االثني عشر الذين تمت مقابلتهم
من بين
ّ
ّ

المرشحون
سئل
يصوت البرلمان على التمديد لنفسه لم ّدة سبعة عشر شهراً ،ما أ ّدى إلى إلغاء االنتخابات
ّ
ّ
ّ
المقررة .وعندما ُ

تمثيل
قانون جدي ٍد ذو نظام
بالترشح لالنتخابات في العام  2018نابعاً أساساً من تبنّي
عما إذا كان قرارهم
ّ
ٍ
ٍ
َ
المستجوبون ّ
سيترشحون لالنتخابات بصرف النظر عن القانون االنتخابي.
نسبي ،قال معظمهم بأنّهم كانوا
ّ

بأن
تمت مقابلتهم عن سبب
سئل
ّ
ّ
ترشحهم النتخابات العام  2018البرلمانية ،اعتبر معظمهم ّ
المرشحون الذين ّ
وعندما ُ
المرشح عن المقعد
يوضح جيلبير ضومط،
بسن القوانين.
المؤسسة المك ّلفة
لديهم واجباً وفرصةً ألن يكونوا جزءاً من
ّ
ّ
ّ
ّ

الماروني في دائرة بيروت األولى ،قائال ً« :علينا أن ننتقل من المطالبة بالتغيير إلى تقديم هذا التغيير» .٢١تقول حركة «من

بأن الناشطين
بأن ترشيح أعضائها هو طريقةٌ لحمل نشاطهم «من الشارع إلى البرلمان» .وهذا يعني ّ
أجل الجمهورية»ّ ٢٢

أيدوها كناشطين .تعتبر جوزفين زغيب
يريدون تو ّلي دور صانعي السياسات والدفاع من داخل البرلمان عن القضايا التي ّ

التحشد التي تو ّفرها
طبيعي للنضال الذي بدأ في العام  .٢٣»2015بالتالي ،تح ّدد نقطة
استمرار
أن «االنتخابات القادمة هي
ّ
ّ
ٌ
ٌ

االنتخابات انعطافةً رئيسيةً في كيفية مقاربة هؤالء األفراد للسياسة ،ومرحلة من النضج السياسي لمجموعات المجتمع

أن السياسة ال تتع ّلق باالحتجاج وبمعارضة الحكومة فحسب ،بل يمكن أن تكون أيضاً
المدني ،حيث
ّ
توصلت إلى إدراك ّ
طريقةً لتح ّدي النظام من الداخل.
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للمرشحين
الجدول  :1االنتماءات السياسية السابقة والحالية
ّ
المستجوبين ضمن هذا البحث
االنتماء إلى أحزاب سياسية سائدة االنتماء إلى فاعلين

المرشح
اسم
ّ

سياسيين ناشئين

رانية غيث

ال انتماء حزبي سابق

تحالف كلنا وطني ،قائمة لحقّ ي

جيلبير ضومط

الكتلة الوطنية

تحالف كلنا وطني ،قائمة لبلدي

نايلة جعجع**

ال انتماء حزبي سابق

قائمة لبلدي في دائرتي بيروت

ضو
مارك
ّ

حركة اليسار الديمقراطي

قائمة مدنية في دائرة

عماد ب ّزي**

حركة اليسار الديمقراطي

من أجل الجمهورية

مجموعات مناصري عون

فيكي الخوري زوين

الحر
الجامعية ،الحزب الوطني
ّ
الحزب الشيوعي اللبناني

نعمت بدر الدين
فياض*
هاني ّ

في دائرة الشوف ـ عاليه

في دائرتي بيروت األولى والثانية

األولى والثانية

الشوف ـ عاليه

حزب سبعة ،تحالف كلنا وطني

في دائرة المتن

بدنا نحاسب ،الئحة صوت الناس

في دائرة بيروت الثانية

الحزب القومي السوري االجتماعي بدنا نحاسب ،الئحة صوت الناس

ـ االنتفاضة

في دائرة بيروت الثانية

ندى غريب زعرور

ال انتماء حزبي سابق

حزب الخضر ،الئحة نبض المتن

مروان معلوف**

ال انتماء حزبي سابق  /مجموعات

من أجل الجمهورية

أسعد ذبيان**

اتحاد الشباب التق ّدمي

طلعت ريحتكم
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ال انتماء حزبي سابق

جوزفين زغيب

(الكتائب) في دائرة المتن

مواطنون ومواطنات في دولة،

الئحة كلنا وطني في دائرة جبيل

 -كسروان

المرشح /الناشط الوحيد الذي ال يزال عضواً في الحزب السوري القومي االجتماعي-
فياض هو
ّ
* هاني ّ

عرف تاريخياً باسم
فرع
االنتفاضة ،وهو
ٌ
ّ
انشق عن الحزب السوري القومي االجتماعي في العام ُ ،1955
وي َ

الحزب السوري القومي االجتماعي  -عبد المسيح ،ويتز ّعمه حالياً الدكتور علي حيدر ،وزير المصالحة الوطنية

مختلف عن الحزب السوري القومي االجتماعي األكثر شعبيةً في لبنان ،بما أنّه
في سوريا .هذا الفرع للحزب
ٌ
رفض المشاركة في نزاع العام  1958ولم يشارك في الحرب األهلية اللبنانية.

** لم يتمكن هؤالء المرشحين من االنضمام إلى قوائم انتخابية ،ومن ثم فقد قاموا بأسقاط ترشيحاتهم
اعتبارا من  27آذار/مارس .2018
ً

خطاب الفاعلين السياسيين الناشئين
خلفي ٍ
متنوعة ،يبدو أنّه كانت لهم
ات شخصي ٍة ومهني ٍة وسياسي ٍة
أن الفاعلين السياسيين الناشئين يأتون من
ّ
في حين ّ
ّ

ٍ
ٍ
تشارك في القيم والمبادئ السياسية ،مترجم ٍة في برامج
نشاط مشتركة ،مع
مسارات سياسيةٌ متشابهة ،غالباً في دوائر
ٌ
سياسية وانتخابية متشابهة.
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ُ
المرشحين االثني عشر أن يضعوا قائمةً باألولويات السياسية الخمس التي يعالجونها في برامجهم االنتخابية.
طلب من
ّ

ر متشابهة حول المسائل
أن
ّ
المرشحين االثني عشر الذين تمت مقابلتهم لديهم وجهات نظ ٍ
ُي ِ
ظهر الرسم البياني  2أدناه ّ

المرشحين مواقف شديدة التشابه حول قضايا
أن لدى
األساسية،
ّ
والسيما لجهة تعزيز شبكات األمان االجتماعي .كما ّ
ّ

المرشحين الحاجة إلى
كثير من
اإلصالح االقتصادي ،بما في ذلك التنمية االقتصادية والنمو وخلق فرص العمل .كذلك ،ذكر
ّ
ٌ
مرشحاً ،جنباً
التحول من االقتصاد الريعي إلى االقتصاد اإلنتاجي .وحظيت البيئة باألولوية لدى خمس ٍة من أصل اثني عشر
ّ
ّ

جنب مع مبادئ وممارسات الحكم الرشيد وتعزيز المؤسسات العامة وسيادة القانون.
إلى
ٍ

المرشحين تدور حول أربعة مواضيع رئيسية ـ مدنية الدولة وسيادة القانون وحقوق
أن برامج
ّ
ِ
يظهر الرسم البياني ّ 2

اإلنسان وتقديم الخدمات األساسية على قدم المساواة ـ وهي تتوافق مع القضايا التي دافعوا عنها في السنوات التي

انخرطوا فيها في المجتمع المدني .يرتبط توافقهم على تعزيز شبكات األمان االجتماعي واإلصالحات االقتصادية الجذرية

تمر نقطة
بمقاربتهم لصناعة السياسات وفهمهم للتغيير االجتماعي في لبنان .ومثلما تقول نايلة جعجع« :ينبغي أن
ّ

سلمي في النظام السياسي اللبناني بتفكيك شبكات الزبائنية لألحزاب والزعماء ،وال يمكن فعل ذلك ّ
إل إذا
ر
ألي
تغي ٍ
ّ
الدخول ّ
ٍّ
ق ّدمت مؤسسات الدولة القوية للمواطنين الخدمات األساسية وذات الجودة الجيدة».24

المرشحين من الفاعلين السياسيين الناشئين
الرسم البياني  :2أولويات
ّ
تعزيز شبكات األمان االجتماعي

إصالحات اقتصادية جذرية

حماية البيئة

مبادئ وممارسات الحكم

الرشيد

تعزيز المؤسسات العامة وحكم
القانون

الدولة المدنية

الحفاظ على استقاللية النظام

القضائي

إعادة تفعيل دور النائب

الحفاظ على الحقوق
والحريات
الشخصية
ّ

حقوق المرأة

التعامل مع قضايا البنى
التحتية (الكهرباء والماء
والطرق وما إلى ذلك)

دعم الجيش اللبناني وحصرية
استخدام العنف القانوني

إعادة النظر للنظام التعليمي

حماية األمالك العامة

اإلصالح االنتخابي

الالمركزية اإلدارية

٠
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

لقد انتقد بعض المراقبين برامج اإلصالح االقتصادي التي ق ّدمها بعض الفاعلين السياسيين الجدد ،25فذكروا نقصاً في

أن
أن المرشحين والمرشحات الذين تمت مقابلتهم
ِ
يظهرون ّ
إعادة النظر الشاملة للنظام االقتصادي في لبنان .غير ّ
ٍ
تتضمن ضرائب
مهمة ،من قبيل ترميم النظام المالي والسياسة الضريبية بحيث
إجراءات
تتضمن
مقترحاتهم االقتصادية
ّ
ّ
ّ

أعلى على رأس المال ومداخيل المصارف ،ومراجعة خدمة الدين العام وزيادة االستثمار الحكومي في البنية التحتية

فإن مقاربة الفاعلين السياسيين الناشئين ال تستند إلى ممارسة أفضل ضمن
ودعم القطاعات اإلنتاجية .26وبالتالي،
ّ

تتوجه عبر ثالثة مبادئ رئيسية :حقوق
ر شاملة في السياسات العامة في لبنان
النظام الموجود ،بل تركّز على إعادة تفكي ٍ
ّ
المواطنين األساسية وحماية مصالحهم ،ومدنية الدولة ،وتعزيز سيادة القانون.

إضافةً إلى القضايا المح ّددة المذكورة سابقً اُ ،
المستجوبين تحديد موقفهم حول ستّة قضايا أخرى ضمن س ّل ٍم
طلب من
َ

يتراوح بين  0و ،100حيث يمث ّل القطبان  0و 100المواقف القصوى في الطرفين ،كما يظهر في الرسم البياني  3أدناه .اختيرت

ٍ
مهمةً في مواقف الفاعلين السياسيين الناشئين.
تباينات
هذه المواضيع بسبب كونها موضع خالف ويمكن أن تعرض
ّ

المرشحين
أن
متصالب مع السرديات التي
إذا ما تم تحليل هذه الرسوم البيانية على نح ٍو
ّ
ٍ
تجمعت أثناء المقابالت ،يتبين ّ
ّ
االثني عشر يبدون متوافقين على معظم القضايا في حين أنّهم جميعاً يتبنّون المواقف المستندة إلى حقوق اإلنسان،
حق المرأة
خلفياتهم كناشطين في هذا المجال .على سبيل المثال ،دعم  11من أصل 12
المتوافقة مع
ّ
مرشحاً بالكامل ّ
ّ

أن ذلك
اللبنانية في منح جنسيتها لزوجها غير اللبناني وأبنائها ،بصرف النظر عن
جنسية الزوج األصلية .وشرح بعضهم ّ
ّ
ينبغي أن يكون جزءاً من سياسة منح الجنسية ،ليس على أساس الحالة الفردية ،كما هو الحال اآلن .كما دعم جميع

المرشحين حقوق المثليات والمثليين وعابري الجنس وثنائيي الجنس في الحماية والكرامة بما يتماشى مع إيمانهم
ّ

أن كثيرين منهم كانوا متحفّ ظين بخصوص منح المثليات والمثليين وعابري
بحقوق اإلنسان
والحريات الشخصية .غير ّ
ّ

ألن هذا األمر ليس أولويةً بعد ،ويجب أن يكون النضال من أجل
الجنس وثنائيي الجنس الحق في الزواج وتكوين أسرةّ ،
المرشحون مواقف مشابهة بخصوص مسألة الالجئين الفلسطينيين.
الحقوق تدريجياً .كما أظهر
ّ

بتباين بنسبة  50بالمئة بين أدنى وأعلى النقاط في الموقف
المرشحين،
بدت مسألة حزب الله أكثر المسائل خالفيةً بين
ّ
ٍ

تهديد للسياسة اللبنانية
أن حزب الله
ٌ
تجاه أسلحة حزب الله (فيكي زوين ونايلة جعجع على التتالي) .تعتبر فيكي زوين ّ

مرشحين آخرين حزب الله العباً سياسياً عظيم األهمية،
بالقوة ،في حين تعتبر نايلة جعجع وستّة
لكنّها ال تدعم نزع سالحه
ّ
ّ

المرشحين على ضرورة الشروع بحوا ٍر طويل األجل
حمى لبنان ض ّد االحتالل االسرائيلي في السنوات األخيرة .توافق جميع
ّ

أن أسلحة الحزب ليست السبب الرئيسي في تدهور البالد سياسياً واقتصادياً.
مع حزب الله ،موافقين على ّ

أخيراً ،تباينت المواقف أيضاً عندما ُ
المرشحين أنّه ينبغي
طرحت مسألة الحرب األهلية والذاكرة الجماعية .فقد اعتبر بعض
ّ

أل ُيطرح هذا الموضوع ّ
ّ
أن
إل بهدف
حل مسألة االختفاء القسري التي تطال  17ألف شخص ،في حين اعتبر كثيرون غيرهم ّ
ّ

على لبنان أن يمضي في مسار العدالة االنتقالية بشكل كامل.

ّ
شاقة .فبين السابع
فإن عملية تشكيل اللوائح كانت
المرشحون،
عبر عنها
ّ
ّ
على الرغم من التشابه الكبير في المواقف التي ّ

نقاشات حامي ٍة أحياناً
ٍ
والمرشحون والناشطات والمرشحات في
والسابع والعشرين من آذار/مارس  ،2018انخرط الناشطون
ّ
كثير من االنسحابات بسبب تعذّر تشكيل لوائح مشتركة.
حول اللوائح وبناء التحالفات .27ونتج عن هذه العملية العسيرة
ٌ

األولية ،والتنافس بين المجموعات أو
يشير هذا األمر إلى
ٍ
فشل في التص ّدي لبعض التح ّديات ،والتباينات األيديولوجية ّ

ات
والسيما أولئك الذين لديهم
مرشحين آخرين،
األفراد على المقاعد ،وحق النقض الذي فرضه بعض الناشطين على
ّ
خلفي ٌ
ّ
ّ
سياسية مثل زياد عبس وبوال يعقوبيان في دائرة بيروت األولى ،وغادة عيد في دائرة الشوف ـ عاليه.

ٍ
األحزاب التقليدية
ورجال لهم خلفيةٌ مدنية ومن خارج
نساء
المرة األولى التي نجح فيها
صورة أكثر إيجابيةً  ،هذه هي
وفي
ٍ
ٌ
ّ
ٌ

الترشح لمقاعد
عبروا عن عدم سهولة
ّ
في تشكيل قوائم انتخابية في أغلبية الدوائر االنتخابية .وعلى الرغم من أنّهم ّ

مح ّددة بالطائفة ،فقد حاولوا المناورة ضمن هذه التقييدات ،هادفين إلى «إصالح النظام من الداخل» .وبصرف النظر

فإن ظهور هذا الجيل الجديد من الناشطين السياسيين يمث ّل عصراً جديداً في النشاط والممارسة
عن نتائج االنتخابات،
ّ

السياسية في لبنان.
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كل ما يتع ّلق
الحرب األهلية انتهت ،ويجب أن ينتهي ّ
بها .ال فائدة من تحريك الجراح ،دعونا نسامح وننسى.
مكان مع أمراء
أي
ٍ
إضافةً إلى ذلك ،لن نصل أبداً إلى ّ
كل أولئك الناس .من
الحرب .ال نستطيع أن نسجن ّ
تظل بعض القصص غير محكية.
األفضل أن
ّ

يجب أن يبقى الالجئون الفلسطينيون حيث هم ،ويجب
على الحكومة اللبنانية أن تفعل ما بوسعها إلخراجهم
من لبنان

ليس على الحكومة أن تقوم بأي إجراءات للح ّد من
التفاوت االجتماعي .أنا أدعم بالكامل النظام الرأسمالي
حكومي محدو ٍد جداً.
ل
القوي مع تدخّ ٍ
ٍّ

يجب ّ
أل تمنح اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين
ألن ذلك
ألزواجهن
الجنسية
وأبنائهن مهما كان األمرّ ،
ّ
ّ
ويخل بالتوازن
ديموغرافي
توازن
عدم
يخلق
سوف
ٍ
ّ
الطائفي واالستقرار في لبنان.

األشخاص ذوو النوع االجتماعي غير المح ّدد أو ذوو
تهديد لقيمنا وتقاليدنا .يجب
التوجه الجنسي المثلي
ٌ
ّ
ٍ
ّ
حقوق أو حماية ويجب أن يتأكد
أي
ٍ
عدم منحهم ّ
تساهل مع هذه
تسامح أو
أي
ٍ
ٍ
ّ
المشرعون من منع ّ
الظاهرة غير السوية

حزب الله هو التهديد الرئيسي للسيادة والوجود
اللبنانيين ويجب إيقافه ونزع سالحه مهما تط ّلب األمر
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المرشحين من ستّة قضايا مح ّددة
الرسم البياني  :3مواقف
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لن نكون أبداً قادرين على بناء بل ٍد من دون أن ننظر
بعمق في ذاكرتنا وارثنا .علينا البدء بإلغاء قانون العفو
ٍ
ٍ
منتهك لحقوق اإلنسان إلى المحاكمة
كل
وإحالة
العام
ّ
وينبغي أن يتمكّن الناس من حكاية قصصهم ومعرفة
الحقيقة ومعالجة جروحهم كي نستطيع الشروع في
مصالح ٍة حقيقية وفي بناء ذاكرتنا الجماعية.

أصبح الالجئون الفلسطينيون جزءاً ال يتج ّزأ من
المجتمع اللبناني ،غير أنّهم يعيشون شروطاً صعبة،
حيث تُنكر عليهم حقوق اإلنسان األساسية .يجب القيام
بكل ما يلزم لضمان أن يصبحوا مواطنين لبنانيين
بالكامل ليشاركوا بفعالية في الحياة السياسية اللبنانية
ويطالبوا بحقوقهم المتساوية

كل ما من شأنه الح ّد من
يجب على الحكومة أن تفعل ّ
توزيع
إعادة
سياسة
التفاوت االجتماعي بما في ذلك
ٍ
شاملة..

المتزوجة من غير لبناني
يجب أن تكون للمرأة اللبنانية
ّ
كل األحوال.
قادرةً على منح زوجها وأبنائها
ّ
جنسيتها في ّ
ٍ
اعتبارات سياسية.
بأي
الحقوق
حق ،وال يمكن ربط
هذا ّ
ّ

المثليات والمثليون وعابرو الجنس وثنائيو الجنس
هم مواطنون لهم كامل الحقوق ،بما في ذلك الحقوق
ويتزوجوا
الشخصية .يستطيعون أن يعيشوا ويعملوا
ّ
ويؤسسوا أسراً ،ويجب أن تضمن التشريعات حماية
ّ
هؤالء األفراد وحقوقهم

األهمية في المشهد
سياسي شديد
فاعل
حزب الله
ّ
ٌ
ٌ
حال من األحوال .وجود
بأي
اللبناني ويجب عدم عزله
ٍ
ّ
حزب الله وسالحه ضمانةٌ للسيادة في مواجهة
أطماع إسرائيل
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الطريق إلى التجديد السياسي في لبنان
من العمل الناشط إلى الممارسة السياسية
دورها السياسي كما
استناداً إلى نتائج هذه الورقة ،الب ّد من أن تأخذ المجموعات السياسية الناشئة موقعها وأن تلعب
َ

التشبث بخلفياتها في المجتمع المدني كوسيل ٍة لالنفصال عن األحزاب والزعماء التقليديين .على المدى
هو وتمتنع عن
ّ

أما على المدى البعيد ،فيجب على هذه
القصير ،يحتاج
ّ
المرشحون إلى اإلفصاح عن وضعهم الجديد كفاعلين سياسيينّ .

المجموعات تشكيل الحياة السياسية اللبنانية واالنخراط فيها على نح ٍو كامل .يجب أن يتجاوز ذلك كونهم حشداً عديم
الشكل يناهض الحكومة ليكونوا حركةً نشطةً ومن ّ
ظمةً من أجل وضع األجندة وفرض صوتها في النقاش العام.
نحو فاعلين وبرامج أكثر نقديةً وأعلى صوتاً

يجب على المجموعات المدنية أن تكون أيضاً أكثر تعبيراً عن برامجها ومطالبها في هذه المرحلة ،وأن تشرح بوضوح كّل

مواقفها ومقارباتها لتجنّب الخلط وسوء الفهم .ومن أجل أن تتح ّدث هذه المجموعات لغة المواطنين على نح ٍو أفضل،

عليها اللجوء إلى البحث النوعي لتوجهات الرأي العام قبل االنتخابات وبعدها .أخيراً ،يجب ّ
أل تقع المجموعات السياسية

كل شيء .يجب على
كل
الناشئة في ّ
ٍ
شخص أن يوافق على ّ
فخ النموذج التوافقي في السياسة اللبنانية ،حيث ينبغي على ّ

المجموعات المدنية االحتفاء والبناء على ما تتوافق عليه ،واالعتراف بما تختلف عليه وقبوله واحترامه.
وضع مسا ٍر لمزي ٍد من اإلصالحات الديمقراطية

تمثيل أفضل
على المستوى الوطني ،سيحتاج البرلمان الجديد إلى إعادة النظر في القانون االنتخابي بهدف ضمان
ٍ

فرص متساوية
لمختلف المجموعات والحفاظ على المبادئ الديمقراطية في العملية االنتخابية ،من حيث ضمان
ٍ

ٍ
إن
للمرشحين .ينطبق هذا األمر
ّ
بصورة أساسي ٍة على موضوع الوصول إلى وسائل اإلعالم وعلى سقف اإلنفاق االنتخابيّ .
إعادة النظر في التشريع المح ّدث لألحزاب السياسية يجب أن تكون أولويةً أيضاً بهدف إعادة الثقة في التح ّزب وإعادة
االنتظام الى الفضاء السياسي اللبناني.
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االجتماعي لإلسالم في حوض

 1يأتي موجز السياسات هذا في سياق
دعوة «جديد على المشهد ،هل يمكن
للفاعلين الساسيين الجدد وللمرأة
قدما في االنتخابات النيابية
المضي
ً
اللبنانية للعام 2018؟» .لنقاش أشمل
حول مشاركة المرأة في االنتخابات
النيابية اللبنانية لعام  ،2018أنظر:
كاثرين بتروني وماركوس هالينان،
«السياسة والتقدم والبرلمان في
العام  :2018هل تستطيع المرأة
اللبنانبة المضي قدماً؟» بوابة
المعرفة للمجتمع المدني ،مركز دعم
لبنان ،بيروت ،نيسان/ابريل .2018

المتوسط ،متاح على الرابطhttp:// :
ّ

[ 159?chsim.ehess.fr/index.phpآخر
دخول بتاريخ  2نيسان /أبريل .]2018

 ٧تشمل األمثلة تقريراً لقناة LBC
بعنوان« :كيف تنقسم لوائح المجتمع
المدني في بيروت الثانية»18 ،LBC ،
آذار /مارس  ،2018متاح على الرابط:
https://www.lbcgroup.tv/news/d/

/368387/lebanon-elections
كيف-تنقسم-لوائح-المجتمع-
المدني-في-بيروت-الثانية[ ar/الدخول
بتاريخ  30آذار /مارس ]2018؛ تقرير
في النشرة بعنوان« :إعالن الئحة
مدنية الشوف وعاليه» ،النشرة24 ،
آذار /مارس  ،2018متاح على الرابط:
https://www.elnashra.com/news/
/1193042/showإعالن-الئحة-مدنية-
الشوف-وعاليه [الدخول بتاريخ  27آذار/
مارس ]2018؛ وتقرير أخبار الميادين،
الصباغ« ،لبنان :إعالن المزيد
عباس
ّ
ّ
من اللوائح االنتخابية وسط تحالفات
متغيرة» ،الميادين 24 ،آذار /مارس
ّ
 ،2018متاح على الرابط:

ٍ
انتخابات في لبنان في العام
 2جرت آخر
 .2009بين  2013و ،2017م ّدد البرلمان
بحجج
مرات متتالية
ٍ
لنفسه ثالث ّ
متنوعة ،وعلى رأسها التهديدات
ّ
الناجمة عن األزمة القائمة في سوريا
توافق
وعدم القدرة على الوصول إلى
ٍ
انتخابي جديد .وفي
قانون
حول
ٍ
ٍّ
صوت البرلمان
حزيران /يونيو ،2017
ّ
قانون جديد (رقم  44للعام )2017
على
ٍ
مر ٍة في تاريخ لبنان النظام
ل
ألو
يدخل
ّ
ّ
ويؤجل االنتخابات حتّى أيار/
النسبي
ّ
ٍ
عامة ،تستغرق
مايو .2018
بصورة ّ
الوالية البرلمانية أربع سنوات .سامي
عطا الله وزينة الحلو« ،قانوننا
االنتخابي الجديد :نسبي قالباً وأغلبي
قلباً» ،المركز اللبناني للدراسات،
حزيران /يونيو  ،2017متاح على الرابط:

http://www.almayadeen.net/

/866716/news/politicsلبنان--إعالن-
المزيد-من-اللوائح-االنتخابية-وسط-
تحالفات-متغيرة [الدخول بتاريخ 29
آذار /مارس .]2018

https://www.lcps-lebanon.org/

[ 117=featuredArticle.php?idآخر
دخول بتاريخ  4نيسان /أبريل .]2018

 ٨فريد الخازن« ،األحزاب السياسية
في لبنان بعد الحرب :األحزاب في
البحث عن محازبين» ،المجلد
 )4( 57من مجلة ميدل إيست،
ص ،626-605 .متاح على الرابط:

 3مهارات نيوز 20 ،آذار /مارس  ،2018متاح
على الرابط:

https://www.researchgate.

_290840409/net/publication

http://maharat-news.com/News/

سمع/137843/توزيع-مرشحات-على-
دوائر-انتخابية [آخر دخول بتاريخ 2
نيسان /أبريل .]2018

_Political_parties_in_postwar
_Lebanon_Parties_in_search_of

[ partisansآخر دخول بتاريخ  23آذار/
مارس .]2018

 ٤انظر :كيتي بيس« ،المجتمع المدني
وتعريفاته» ،جامعة تكساس ،كلية
الحرة ،متاح على
أوستن للفنون
ّ
الرابطhttps://liberalarts.utexas. :

 ٩مهارات نيوز 29 ،آذار /مارس ،2018
متاح على الرابط:

/http://maharat-news.com/News
سمع/137843/توزيع-مرشحات-
على-دوائر-انتخابية [آخر دخول بتاريخ
 2نيسان /أبريل  .]2018بتاريخ  6آذار/
مرشحاً بينهم 113
مارس ،ق ّدم 976
ّ
مرشحة طلبات ترشيحهم .وبتاريخ 21
ّ
مرشحاً
آذار /مارس  ،2018سحب 58
ّ
ترشيحهم رسمياً .لم يتمكّن 320
ألي قائمة
ّ
مرشحاً من االنضمام ّ
وأُسقط ترشيحهم تلقائياً بموجب
المادة  52من القانون .2017/44
أن العدد الرسمي
جدير بالذكر أيضاً ّ
ٌ
للمرشحات والذي ق ّدمته وزارة
ّ
بداية بتاريخ  7آذار/
الداخلية والبلديات
ً
مرشحة،
مارس  2018وصل إلى 111
ّ

0026884184=edu/search/?cx

3Ailehtu0wbt%40466237416
-ie=UTF&3A10%s&cof=FORID

[ q=civil+society&8آخر دخول بتاريخ
 2نيسان /أبريل .]2018

 ٥المصدر السابق.

 ٦انظر :تاميراس فاخوري مويلباخر،
«كرم كرم ،الحركة المدنية في لبنان:
والتحركات
المطالب واالحتجاجات
ّ
االتحادية بعد الحرب» ،مركز التاريخ
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تبين فيما بعد أن العدد الك ّلي
مرشحة (تأكّد
للمرشحات هو 113
ّ
ّ
العدد أثناء مكالمة هاتفية مع وزارة
الداخلية والبلديات بتاريخ  22آذار/
مارس  .)2018متاح على الرابطhttp:// :
[ maharat-news.comآخر دخول
بتاريخ  4نيسان /أبريل .]2018

 ١٠الموقع اإللكتروني لالنتخابات
المسجلين
اللبنانية ،عدد الناخبين
ّ
في لبنان والخارج ،متاح على الرابط:
http://elections.gov.lb/

-c555-013b91c3/getattachment
/8a56b89d6e86-9991-4de9عدد-
الناخبين-في-لبنان-وفي-الخارج-
وتوزعهم-على-الدوا[ aspx.آخر دخول
بتاريخ  21آذار /مارس .]2018

 ١١ماري نويل أبي ياغي« ،ومع ذلك
ينتخبون! بين االحتجاج والمشاركة:
اقتراع اليسار المناهض للنظام في
انتخابات حزيران /يونيو  ،»2009في
ميريام كاتوس ،كرم كرم وألفة لملوم
شخصيات الزعامة
تحول
(تحرير)،
ّ
ّ
في لبنان ،المركز اللبناني للدراسات،
بيروت ،منشورات المعهد الفرنسي
للشرق األدنى ،2011 ،ص ،320 .متاح على
الرابطhttp://books.openedition. :
[ lang=en?2558/org/ifpoآخر دخول
بتاريخ  2نيسان /أبريل .]2018

 ١٢في آذار /مارس  ،2018قابلت المؤ ّلفة
مرشحاً
ومرشحة ذُكروا في الجدول
12
ّ
ً
ٍ
إناث وسبعة ذكور)
رقم ( 1خمس
من الفاعلين السياسيين الناشئين
وشخصيتين نافذتين منخرطتين في
الحركات المواطنية وبناء التحالفات
(وديع أسمر من حركة طلعت ريحتكم
وتحالف وطني ،وجاد شعبان من
بيروت مدينتي وهيدا منّا) .كما قابلت
المؤ ّلفة الدكتور شوكت إشتي ،وهو
وخبير باألحزاب السياسية،
أكاديمي
ٌ
ٌّ
وبول أشقر ،وهو ناش ٌ
بارز
ط
سياسي ٌ
ٌّ
منذ تسعينيات القرن العشرين.
تضمنت المنهجية المستخدمة أيضاً
ّ
مراجعة لألدبيات ذات الصلة ،بما
ً
في ذلك المقاالت الصحفية والكتب
تم
وبرامج
ّ
المرشحين االنتخابيةّ .
المستجوبين على
حين
المرش
تحديد
ّ
َ
أساس انخراطهم السياسي السابق
في مختلف مراحل الحراك المدني.

 ١٣مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع أسعد
ذبيان ،بيروت 10 ،آذار /مارس .2018
مرشحاً عن المقعد
كان أسعد ذبيان
ّ
الدرزي في دائرة بيروت الثانية .بتاريخ
 23آذار /مارس  ،2018أعلن أسعد
ذبيان على صفحته على الفيسبوك
سحب ترشيحه نتيجة عدم القدرة

على تشكيل الئحة انتخابية.
«المضي بسعادة:
أسعد ذبيان،
ّ
المرشح إلى السعادة
من بؤس
ّ
البشرية» ،منشور على الفيسبوك،
 23آذار /مارس  ،2018متاح
على الرابطhttps://www. :

 ٢٤مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع نايلة
جعجع ،بيروت 10 ،آذار /مارس .2018
سحبت السيدة جعجع ترشيحها
بتاريخ  27آذار /مارس بسبب عدم
تمكّنها من االنضمام إلى الئحة.

[ 10155137940107441/postsآخر
دخول بتاريخ  23آذار /مارس .]2018

 ٢٥نبيل عبدو« ،المجتمع المدني
االنتخابي :أحضرنا لكم مستشارين»،
صحيفة األخبار 26 ،آذار /مارس ،2018
متاح على الرابطhttps://al-akhbar. :
[ 246988/com/Economyآخر دخول
بتاريخ  2نيسان /أبريل .]2018

facebook.com/assaadthebian/

 ١٤دعم لبنان« ،استجابة الحركة
االجتماعية ألزمة النفايات في لبنان»،
بوابة المعرفة للمجتمع المدني،2015 ،
متاح على الرابطhttp://civilsociety- :

 ٢٦انظر :الصفحة الرسمية لحركة لبلدي
على فيسبوك ،متاحة على الرابط:

centre.org/party/social-

movement-responding-lebanese-

[ garbage-crisisآخر دخول بتاريخ 2
نيسان /أبريل .]2018

https://www.facebook.com/

[ /LiBaladiOfficialآخر دخول بتاريخ 2
نيسان /أبريل .]2018

 ١٥على سبيل المثال ،بال حدود ،طالب
شيوعيون والنادي العلماني في
كمثال
الجامعة األمريكية في بيروت ـ
ٍ
على بعض المجموعات الطالبية.

المرشحون أنفسهم
 ٢٧ذكر ذلك
ّ
باإلضافة إلى وديع أسمر (من حركة
طلعت ريحتكم والناشط السياسي
في تحالف ك ّلنا وطني) وجاد شعبان
(أستاذ جامعي وناشط سياسي
ومستشار في حملة هيدا منّا في
ٍ
مقابالت أجرتها
الشوف ـ عاليه) أثناء
المؤ ّلفة بين  5و 16آذار /مارس .2018
كما ذكرت الصحف صعوبة هذه
العملية ،على سبيل المثال ،روال
إبراهيم« ،المجتمع المدني يموت»،
صحيفة األخبار 29 ،آذار /مارس ،2018
متاح على الرابطhttps://al-akhbar. :
[ 247230/com/Politicsآخر دخول
بتاريخ  2نيسان /أبريل .]2018

 ١٦مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع بول أشقر،
بيروت 14 ،آذار /مارس .2018

 ١٧يستند الرسم البياني إلى لحظات
النشاط التي ح ّددها أصحاب العالقة
المستجوبين وجمعتها المؤ ّلفة.
َ
 ١٨مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع هاني
فياض ،بيروت 9 ،آذار /مارس .2018
ّ
 ١٩مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع نعمت بدر
الدين ،بيروت 13 ،آذار /مارس .2018

 ٢٠مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع أسعد
ذبيان ،بيروت 10 ،آذار /مارس .2018

 ٢١مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع جيلبير
دومط ،بيروت 8 ،آذار /مارس .2018

 ٢٢في نهاية المطاف ،انسحب
المرشحان من هذه الحركة (مروان
ّ
معلوف وعماد ب ّزي) بسبب عدم
قدرتهما على تشكيل الئحة.

 ٢٣مقابلة أجرتها المؤ ّلفة مع جوزفين
زغيب ،بيروت 7 ،آذار /مارس .2018
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فريق العمل

زينة الحلو ،باحثة ومستشارة دعم لبنان

أمريشا جغارناتسينغ ،مسؤولة المشروع والبحث

ميا بوخالد ،مسؤولة المشروع والبحث
ساره المصري ،باحثة في الجندر

يمين ،مديرة المنشورات
ليا ّ
ماري نويل أبي ياغي ،مديرة األبحاث
الترجمة

رندة بعث
تخطيط وتصميم

نايال يحيى
يمين
ليا ّ

مركز دعم لبنان يشكر الشركاء أدناه لمشاركتهم في إنتاج موجز السياسات هذا:

دورين خوري ،ميريم يونس.

سيدات مشاركات في العمل السياسي (سمع) هو برنامج لمن ّ
محليين في  ٥دول :مالوي ،زمبيا،
ظمة هيفوس مع شركاء
ّ
ّ
زمببوي ،األردن ولبنان.
تعبر وجهات النظر الموجودة في هذه المطبوعة عن آراء المؤلف/ة (المؤلفين) وال تعكس بالضرورة وجهات نظر دعم لبنان
ّ
أو شركائه.

Lebanon Support © Beirut, April 2018.

بأي شكل أو وسيلة ،وهذا يتضمن النسخ الضوئي أو التسجيل
ال يجوز نسخ أي جزء من هذه المطبوعة أو توزيعها أو نقلها
ّ
بالوسائل الميكانيكية أو اإللكترونية ،من دون إذن خ ّ
طي من الناشرّ ،
إل في حال االقتباس الموجز أو اإلشارة المرجعية في
المقاالت والمجالت والمنشورات النقدية ،واالستخدامات غير التجارية األخرى المجازة بموجب قانون حقوق النشر.

