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 ميرنا البدتاني، بهية الحريري، نهاد سعيد، نائلة معوض ومهى الخوري أسعد )من اليسين الى اليدار(: الشائبات

 ة في الدياسة،ر الخجول لوجود السرأة اللبشاني  التطو  
 ى اليومات حت  ي  من الخسديش

 *الدكتورة دنيا حذيسه بو خليل

 

مة  ."سياسة"من تحديد عبارة  انطالق  اوجود السرأة  :مقد 
ما رتيا، وإداة قة بحكؼ الذؤون العامّ الشغؼ والقؾانيؽ الستعمّ  سا نعشي كلّ الدياسة، إنّ  عمىعشجما نتكمؼ 

الحكؼ عمى صعيج الجولة، ومؽ خالل في السذاركة بج السجدّ  السؾاطؽ الدياسيّ  تكخيذ حقّ  استظخاد  ايحّتؼ 
ة التي كانت إحجى السؾاطشية. تجسع ىحه األخيخة اإلناث والحكؾر في بؾتقة واحجة في إطار الجولة المبشانيّ 

 ة.لدياسيّ اقة التي اعتخفت لمسخأة بحقؾقيا اة الدبّ الجول العخبيّ 

 ٖٜ٘ٔجة أصبحت أكثخ عجالة سشة مقيّ  اات حقؾق  نالت الشداء المبشانيّ  إذ ،ٕٜ٘ٔكان ذلػ سشة 
ورة، لؾر تابت، إيميؽ ريحان، إبتياج قجّ  :ات نحكخ مشيؽعمى أثخ مظالبة حثيثة قامت بيا رائجات لبشانيّ 

ة كانت أم محميّ أمة تيؽ الستقجّ اسؽ السجسؾعة األولى مؽ الشداء المؾاتي أنييؽ دراار... شكم  أنيدة نجّ 
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شة عن دار السذرق  تين في الد   مجل ة إلكتروني ة تردر مر 
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يًّاحيث  ،اتقسؽ بجور مذّخف لمشداء المبشانيّ يما جعميؽ  ،ةخارجيّ  ي ا ججِّ ب الذجاعة اآليمة تظمّ  رفعؽ تحجِّ
كتدبشيا اة جات الخائجات بخوح مدؤوليّ الديّ  أواللػت فاتو. لقج تحم  نغالق السجتسع وتخمّ ار مؽ الى التحخّ 

ب عمييؽ في السجسؾعة. لقج تختّ  لمسثابخة وتظؾيخ دورىؽ السيشيّ  غيؽ بجعؼ معشؾيّ كسا ح ،وأعظيشيا سؾاىؽّ 
وأخالق  شو مؽ عمؼ  ة بسا تتزسّ الثقافة العالسيّ  اة التي حّخمت عمييؽ سابق  ة والعائميّ ي العقبات القبميّ تخظّ 

 .في السجال الدياسيّ  اجيج  ، وتحو كاّفةسجاالتبالسجتسع  في اإيجابيًّ  ال دور  ة تذكّ جتساعي  اة وأسذ تشغيسي  

 ة في لبشانالسرأة من خالل التركيبة الدياسي   لتزامامعالجة 
لتمػ السجسؾعة  بعض ضسؽ الشغام األساسيّ  اعل بعزيا معفن السجسؾعة مؽ عشاصخ يتتتكؾّ 

Ensemble et éléments ّلشغاميا أو لبشيتيا  امؽ مجسؾعة تخزع طبيعيًّ  ال عشرخ  ، فالسخأة تذك
   ة.تخكيبة سياسيّ  الحاضشة لكلّ  لبشاء الجولة األمّ  أساسيّ  ة التي تشجرج في سياق تظّؾر تاريخيّ السجتسعي

 ة في لبشانمحاولة وضع أطر التركيبة الدياسي   -أ 

ة الحاضشة. يقتخح دون أن نشظمق مؽ البيئة السجتسعي  مؽ ة التخكيبة الدياسيّ  عمىال يدعشا التكّمؼ 
فيقؾل:  Le système politiqueة لمتخكيبة الدياسي   اة، تحجيج  العمؾم الدياسي   الباحث في ٔألسؾن  لغبخيا

، Intégrationة والتي تقؾم بؾعائف التكامل "إنيا مجسؾعة العالقات الدائجة في السجتسعات السدتقمّ 
ؾء في الجاخل وعمى مدتؾى السجتسعات األخخى، وذلػ بالمجؾء أو التيجيج بالمج Adaptationوالتكّيف 

ة القيام بالسحافغة عمى الشغام في السجتسع أو تبجيل ". مؽ شأن التخكيبة الدياسيّ وشخعيّ  يّ الى إكخاه مادّ 
 .بو آخخ  

تيا مؾضؾع ما تكؾن شخعيّ  اة، غالب  ة دكتاتؾري  ة تتزسؽ تخكيبات سياسي  ة ندبي  شخعي   عمىؼ ىشا نتكمّ 
 جية نحؾ التغييخ.ة متّ شخعيّ  اؽ أسد  ة تتزس  ستفيام، أو تخكيبات ثؾري  ا

د التخكيبة ل الظابع الؾحيج الحي يسيِّ يذكّ  La contrainte physique يّ نعتبخ أن اإلكخاه السادّ 
 ة األخخى.جتساعيّ ة عؽ البشى االالدياسيّ 

ة قادرة ة حخّ صشاعة شخريّ الحي يسارسو اإلندان في مداىستو في  يّ ة اإلكخاه السادّ تكسؽ أىسي   اأيز  
 .بالحات عشجما يجعؾ الؾاجب الؾطشيّ  عمى التزحية

 َمؽ ىي السخأة السمتدمة بؾطشيا؟

ة لتمقيؽ أبشائيا قيؼ التزحية بالحات، وتشذئتيؼ عمى لتداماتيا التخبؾيّ ايا تمػ التي تكّخس حياتيا و إنّ 
ؽ ال يلمحوبسيدان العجل ا ػ برؾت الحقّ ة عمى التسدّ ة السبشيّ وعمى اإللسام بالتخبية السجنيّ  الؾطشيّ  الحّذ 
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الى التفاني والتزحية بالحات. تمػ ىي  ام قزايا شعبيؼ وتفاعميؼ معيا وصؾال   بسعخفة الحكّ يدتؾيان إالّ 
 الرفات الحسيجة التي يجخمؽ التاريخ مؽ خالليا، فيتسجج اإلندان في وطشو وتشترخ الحخية.

عمى تالزم  ذجيجعيا" لمتام قزايا شعبيؼ وتفاعميؼ مأىسية "معخفة الحكّ  عمىنتؾقف في ىحا الدياق 
لى تخسيخيا، ذلػ أنيا العشرخ األول في بشاء إوالدعي  ةالبشية السجتسعي  ة معخفة تمػ السعخفة مع أىسيّ 

ة ونسط ة وفي تحجيج طبيعة الحىشيّ دات الدياسيّ في تكؾيؽ السؤسّ  تقؾُم بجور  حاسؼ  يا كسا أنّ  ،الجولة
ة وبشى حجيثة متجاخمة تتخابط ف مؽ مجسؾعة بشى تقميجيّ ة تتألّ سعيّ بشية لبشان السجت ة؛ فإنّ السسارسة الدياسيّ 

ة ة العقالنيّ ة السؾروثة، والعالقات اإلداريّ ة اآلليّ ة الفظخيّ كسا تتخابط في ما بيشيا العالقات التقميجيّ  ،اداخمي  
في السخحمة  اخ  ة(، ال يدال مديظل مؽ العالقات )أي مجسؾعة البشى التقميجيّ الشسط األوّ  الخاعية. غيخ أنّ 

 .والدياسيّ  جتساعيّ ر لبشان االالحاضخة مؽ تظؾّ 

 دور الطوائف: 

ة دقيقة، يا وحجات تتحّمى ببشية داخميّ ة في لبشان. إنّ ل الظؾائف اإلطار الثاني لمتخكيبة الدياسيّ تذكّ 
ة التي مّخت يّ ة العائجة الى تمػ الظائفة والغخوف التاريخسة ومختمفة بحدب الظائفة والعقيجة الجيشيّ مشغّ 

 بيا. 

جاىات تّ ادة الحاوية ة الستذجّ بشؾع مؽ العربي  ببعض تخابط بعزيا يف الظائفة مؽ جساعات تتألّ 
 ،لدعامة داخل الظائفة الؾاحجةإلى ال دة، تتشازع الدمظة في الظائفة الؾاحجة بيجف التؾّص ة متعجِّ سياسيّ 

د مؽ خالليا الدعامة الظائفيّ بحيث تُ   لجولة.ة في سمظة احج 

 ة:ة الدياسي  دور العربي  

ة والتعّرب لجساعة يختبط بيا ة الفظخيّ مؽ مغاىخ العالقات التقميجيّ  اة مغيخ  ل ىحه العربي  تذكّ 
 ة الستؾارثة. كسا بتأثيخ الحىشيّ  اإلندان بحكؼ الؾضع الجيشيّ 

شامل  وعي سياسيّ  وكلّ  خيار إراديّ  ة تشفي كلّ ة الدياسيّ مؽ ىحا التحجيج، نجج أن العربيّ  اإنظالق  
 خارج عؽ إطار الظائفة. 

 جتساعيّ ة نابعة مؽ إدراك الؾضع االة سياسيّ جتساعيّ اروابط  ة مؽ جية أخخى كلّ تدتعبج الظائفي  
لتدام االختالف عؽ اال يؽ كلّ ة والتظّيف السختمفمؽ األفخاد، فُتجخل الفخد في إطار مؽ الظائفيّ  مجسؾعة  

 وعؽ التجّيؽ. الجيشيّ 
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 ة السختلفة:ر وضع السرأة عبر األنظسة الدياسي  و  طت -ب 

ة الكاممة لمشداء بالسداواة الدياسيّ  ٜٓٚٔعام ال الفخنديّ  الفيمدؾف والدياسيّ  Condorcet ٕطالب
ع سذشقة. وشج  إلى الالؾصؾل  كسا ليا حقّ  ،لسشبخإلى اكسا طالب أوليسب دوغؾج بحق السخأة في الؾصؾل 

، اوأمًّ  جسع بيؽ واجباتيا زوجة  إلى القخن الثامؽ عذخ، تحّخر السخأة ودعاىا سان سيسؾن رجل دولة في ال
 والقانؾن والتغحية والتخبية. واإللسام بالعمؼ كسعخفة الظبّ 

عات مت بجاية ثؾرة التجسّ حيؽ سج   ٛٗٛٔكاتيا سشة ة بجأت تحخّ سياسيّ  اتستمػ السخأة السؾاطشة حقؾق  
سشة  ٖة، نذخت ىشج نؾفلتمػ األجؾاء التججديّ  ة؛ في خزؼّ قيا الدياسيّ جة لمحرؾل عمى حقؾ ة السؾحّ الشدائيّ 
في يات في اإلسيام ، مقاالت جسعت مؽ خالليا بيؽ الشداء الدوجات واألمّ الفتاةفي مجمة  ٕٜٛٔ

 تيؽّ ءامؽ فخض كفا انظالق  االسظالبة بشيل حقؾقيؽ  عمىنيزة الشداء األخخيات وذلػ عؽ طخيق السثابخة 
 ة. لسيشيّ ة واالعمسيّ 

ىاجسؾا بذجة "السؾجة الججيجة مؽ  ة قام بيا رجال  إنظمقت تمػ الحسالت بالخغؼ مؽ مداجالت حادّ 
 الفؾضى السؤذية".

لتاسع عذخ، فقج اعتبخ أن عجمة في القخن ا خ الحي انتقج العالؼ الخأسساليّ أما ىخبخت ماركؾز السفكّ 
 . ٗؼ الخؾف مؽ الحخبوتعسّ ثاث تمع األشياء والثياب والشداء واألستيالك تباال

لمسخأة في السجتسع  ستالب الجشديّ والحزارة واال ل ماركؾز في كتاباتو عاىخة تؾاجج الحبّ ويحمّ 
ة القجيسة ستعساريّ فة، عبخ العالقات االوالحي يشعكذ بجوره عمى السجتسعات الستخمّ  ،مالستقجّ  الخأسساليّ 

 ة.والججيجة ومشيا السجتسعات العخبيّ 

ل الى و يتحؾّ ة واضحة، فإنّ : "حيؽ يربح لمجشذ قيسة تجاريّ جتساع الثؾريّ ز عالؼ االيقؾل ماركؾ 
وغخيدة السؾت.  Thanatosشأنو شأن نقيزو  احتسي    Erosمبجأ الحياة ا"، معتبخ  جتساعيّ أداة لمتساسػ اال

 ة.خي  الح الحّق فية التي تكافح فكالىسا يترارعان لبمؾغ المحة السخفؾضة مؽ الحزارات القسعيّ 

مختبط  فيعتبخ أن اإلصالح الجشديّ  ة""الثؾرة والثؾرة الجشدي   عؽالحي كتب  Wilheim Reichا أمّ 
التي ىبظت بذكل  قيسة الدواج في الشغام الظبقيّ  عمى Reichف ة لمسجتسع؛ تؾقّ قتراديّ ة االبتغييخ البشي

 .اكبيخ   اممحؾظ، كسا تدايجت حاالت الظالق والدنا تدايج  
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ؽ يْ الغاىختَ  ىاتيؽمؽ نذؾء البغاء والدنا،  ار  ، مححّ خة طيارة الفتيات ودعاىا بالكبت الجشديّ إنتقج عاى
أما  سشح لمخجل قبل الدواج وبعجه وُتخفض لمسخأة.ة السددوجة التي تُ تييؽ ىسا نتيجة األخالقيّ الالأخالقيّ 

 ة.ة في األنغسة الخأسساليّ قتراديّ اأسباب إلى ك فيعؾد السحخّ 

 ة لسذكالت السخأة؟ جحريّ  م حمؾال  ة تقجّ شتخاكيّ ال، ىل االويبقى الدؤ 

 الالطبقيّ  شتخاكيّ الالسجتسع ا ، أنّ ج الفيمدؾف كارل ماركذ وزميمو إنجمد في البيان الذيؾعيّ لقج أكّ 
داىسة في الس إنّ ": رأس السالبغاء؛ يحكخ ماركذ في كتابو  ىؾ وحجه الحي سيحّخر السخأة ويمغي كلّ 

ج إنجمد في ر السخأة. كسا أكّ تان لتحخّ ىسا السخحمتان األساسيّ  ستغالل الخأسساليّ ر مؽ االاإلنتاج والتحخّ 
ولقج  ،ةة الخاّص ة السخأة مختبظة بغيؾر السمكيّ عبؾديّ  أنّ  ة والدولةة الخاص  أصل األسرة السلكي  كتابو 

 ة.السخأة عام   إلى ل سمؾك السجتسعد درجة تحؾّ مؾقف الخجل مؽ السخأة يحجّ  استظخد مؽ جية أخخى أنّ 

 ة لسذكالت السخأة؟جحريّ  ة الحجيثة حمؾال  ىل تعظي األنغسة التقجميّ 

مؽ نؾع السذاركة في  انظالق  ا ،اى أيجيؾلؾجيًّ معش  مذاركة السخأة المبشانّية لقج أعظت تمػ األنغسة 
حة ات السدمّ ط في القؾّ نخخاالى تذجيعيا عمى اال ال  ة، تؾّص ر والؾقؾف بؾجو الخجعيّ والتحخّ  البشاء الؾطشيّ 

ة... بحيث ات الشدائيّ حادات والجسعيّ تّ إلى خمق االكسا شجعت سعييا  ،ودخؾل البخلسان ولؾ بذكل رمديّ 
 .امع   ميّ والتقجّ  ؽ الميبخاليّ يْ استفادت السخأة المبشانية مؽ تقجيسات الشغامَ 

لى األمام إلخجل والديخ ي اات لتخظّ اليؾم مدتعجّ  أتداءل في الخالصة، ىل الشداء في لبشان ىؽّ 
 ؟وإدارتيا ةقة بحكؼ شؤون وطشيؼ العامّ ة ثابتة نحؾ تظبيق الشغؼ والقؾانيؽ الستعمّ في خظى سياسيّ 


