
 
 
 

 ھل یستطیع الفاعلون في المجتمع المدني العربي التأثیر في صنع السیاسات العامة؟
 تجارب من لبنان والمغرب والیمن

 
 ٢٠١٦تشرین الثاني/نوفمبر  ١٦

 
 حلقة نقاشملخص 

 
 سوسن عالّم ،زینة حطیط

للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة نّظم معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة بالتعاون مع مركز األصفري 
ھل یستطیع الفاعلون في المجتمع المدني العربي التأثیر في صنع السیاسات العامة؟ " األمیركیة في بیروت حلقة نقاش بعنوان

 . ٢٠١٦تشرین الثاني/ نوفمبر  ١٦األربعاء  نھار" تجارب من لبنان والمغرب والیمن

والذي یھدف  ٢٠١٥نیسان/أبریل تم إطالقھ في  ت لمحة مختصرة عن المشروع البحثي الذيوقدّم 1افتتحت الجلسة سوسن عّالم
، األزمنة المضطربةتأثیر فاعلي المجتمع المدني في صنع السیاسات العامة في العالم العربي الیوم في ظل كیفیة إلى دراسة 

. وصّرحت بأن التقاریر البحثیة الكاملة ستترجم إلى العربیة تالفات المناصرة لتحقیق ھذا التأثیرإرفة أشكال باإلضافة إلى مع
 . ٢٠١٧وستكون في متناول القّراء عبر موقعي معھد عصام فارس ومركز األصفري ابتداًء من كانون الثاني/ینایر 

ن حیث فھم م ن من لبنان والمغرب والیمنوتعرض أبرز ما توصل إلیھ الباحث وقدّم ثالث أوراق 2أدار النقاش ناصر یاسین
وشدد  .الدینامیات المتولدة عن عمل المجتمع المدني في محاولة التأثیر على السیاسات العامة المتعلقة بشؤون المرأة وأحوالھا

شار إلى أن أوعلى الجانب اإلقلیمي من المشروع الذي یھدف إلى خلق المعرفة حول نشاط المجتمع المدني في العالم العربي. 
كما أكَّد على الدور الشامل  .ضد المرأة لعنفقضیة اجتماعیة في غایة األھمیة حول مناھضة ا ألنھا تلخص دراسة لبنان أجریت

 الذي أداه اإلعالم في تسلیط الضوء على ھذه القضیة خالل العامین الماضیین.

مع الوقت في ظل التزام  عن منظمات المجتمع المدني في لبنان التي اتخذت منحى المناصرة 3فاطمة الموسوي بعد ذلك تحدّثت
في لبنان . وتجدر اإلشارة إلى ازدیاد مطالب المجتمع المدني لبنان بالعدید من االتفاقیات الدولیة التي تعنى بشؤون المرأة

 لنساءالدعم قامت بجھوٍد كبیرةٍ  منظمة "كفى" بقیادةلاللتزام باتفاقیة "السیداو". ومن البارز أن المؤسسات النسویة في لبنان 
المعنفات والتأثیر على صنّاع القرار، فقدّمت مشروع القانون لمجلس الوزراء الذي ناقشھ على مرحلة طویلة. وتمت الموافقة 

علت األصوات المعارضة لھ من الجانبین السیاسي  المجلس النیابي للمناقشة. ولكن، على بنود المشروع الذي أُرسل إلى
رة، أقر المجلس النیابي قانون مناھضة العنف ضد المرأة وسط تحفظ المجتمع المدني والدیني. وبفضل استمرار حركات المناص

على طریقة صیاغتھ، وعلى البنود التي أُقرت وتلك التي ألغیت. وعرضت الموسوي تحلیًال للنتائج مستخدمةً نظریة المسارات 
 صة إلقرار سیاسة عامة. المتعددة. كما أوضحت أن السیاسات تتبلور عندما تلتقي المسارات لتشكل فر
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ورّكز على حركة النساء  ،المغرب قدرة الحركة النسائیة على التأثیر في سیاسات استخدام األراضي في 4وتناول محمد السعدي
"الساللیات"، أي النساء المنتمیات إلى نفس النََسب. فقد ظھرت المشكلة حین بدأ التوسع العمراني، وفي ظل جشع المضاربین، 

الرجال من تلك األراضي وحرمت النساء من االستفادة عینًا ونقدًا. عندھا، انطلقت حركات النضال إلحداث تغییر. ولم استفاد 
یكن التغییر جذریاً على مستوى مطامح النساء، ولكن تم إحداث نتائج جزئیة. وتطرق السعدي إلى السیاق العام الذي أفضى إلى 

الساللیات اللواتي لعبن دوراً فاعالً في تحدي السلطات المحلیة وإصدار مذكرتین  تكوین تكتل من أجل مناصرة بعض النساء
تضمنان تعویًضا للنساء الساللیات. ولكن، لیس على أساس المناصفة مع الرجل، فالمنطق الرجعي واألعراف ظلّت حاجًزا أمام 

 التغییر الحقیقي لصالح المساواة بین الجنسین.

مناھضة المجتمع المدني للزواج المبكر في الیمن، فشرحت خلفیة ھذه الظاھرة وأسبابھا  كیفیة 5ثم عرضت رشا جرھوم
والمنھجیة التي اعتمدتھا في دراستھا، ودور لجنة السیداو في المطالبة بتعدیل قانون األحوال الشخصیة لتحدید السن األدنى 

ى العوامل التي تؤدي إلى الزواج المبكر. وأعربت عن أنَّ للزواج والموافقة على قانون األمومة اآلمنة المقترح، باإلضافة إل
المنظومة التشریعیة منقوصة ومتراجعة، وأنَّ تغییر السیاسة مرھون باألجندة السیاسیة ویعكس اإلرادة السیاسیة، ولیس 

نواب، ولكن بعد مساحات التفاوض اقتصرت أوال على مجلس البالضرورة مصلحة النساء أو مراعاة حقوقھن. كما أوضحت أنَّ 
وخلق الحوار الوطني مساحة تفاوض شامل یجمع بین مختلف أصحاب المصالح  .ذلك دعت الحكومة التوافقیة لحوار وطني

عاماً كسن أدنى للزواج، ثم دمج  18ومن بین نتائج الحوار الوطني تحدید سن الـ السیاسیة بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة.
وتم عرضھ  2014انون الطفل الذي اقترح من قبل وزارة الشؤون القانونیة وحقوق اإلنسان في العام ھذا القانون مع مشروع ق

 على مجلس الوزراء للموافقة علیھ.

مسار األمن والّسالم ومسار الثقافة. وأضافت أنَّ قضیة  :على وجوب االرتكاز على مسارین 6في ھذا السیاق، أّكدت منال زعیتر
ّول اجتماعي مرتبط بتحول سود فیھ الدیمقراطیة وعالقات مساواة كاملة، وتحتتھا إال في ظل مناخ سیاسي االمرأة لن تحل تعقید

لزوم وضع استراتجیات مواجھة لتغییر الفكر ومواجھة التحدیات وتحویل األخیر إلى حراك وتنمیة.  . كما أشارت إلىاقتصادي
وھي  سیاسیة ال یمكن حلھا دون بیئة سیاسیة تؤید المساواة والدیمقراطیة، قضایا المرأة ھي قضایاوذكَّرت المجتمع المدني بأنَّ 

قضایا اجتماعیة من شأنھا أن تُحل عندما یحصل تغیر اجتماعي یتبعھ تغیر اقتصادي، وأنَّھا أخیراً قضایا فكریة ال یمكن 
 معالجتھا دون تغییر البنیة الفكریة.

في  إلى ربط المسارات والتوازن بین القضایا االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة الكلمة األخیرة، فدعا 7كان لزیاد عبد الصمد
استراتجیات المجتمع المدني، واعتماد مبدأ مقاربة السیاسات أو العمل على الجزئیات التي من الممكن أن تراكم  سبیل تطویر

ع الفاعلون في حركة النساء السال لیات. وفي مثل ھذة الحركات، یستدعي التنوع وجود تحوالت نوعیة. فعلى سبیل المثال، تنوَّ
قیادة قادرة على إدارتھ. كما أشار إلى ضرورة وجود آلیات تعزز صناعة السیاسات من أجل تطویر المجتمع المدني. فكما ذكر، 

القرار موجودة ". وبما أنَّ أطر صناعة المؤسسة لیة صنع السیاسات غیر موجودة ضمنآ"في معظم أنظمة دول العالم العربي، 
 األطر التي تصنع فیھا السیاساتفي أماكن مختلفة عن األماكن التي یجب أن تكون فیھا (كالبرلمان والوزارات...)، أضحت 

الصمد إلى دور اإلعالم في صناعة السیاسات،  عبد وبالتالي ضعفت عملیة صناعة القرار. باإلضافة إلى ذلك، تطرق ،مظھرلل
ً في مسألة التأثیر على السیاسات. وختم عبد مشیراً إلى خضوع  اإلعالم لسلطة األحزاب مما یجعل التعاون مع اإلعالم صعبا

ً وحلیفًا في عملیة التأثیر في صنع السیاسات، ذاكراً أن ھناك من یحّمل المجتمع  الصمد بضرورة تحفیز اإلعالم لیكون داعما
م الساسي المتوازن، وھناك من یستخف بدور المجتمع المدني بادعاء أنھ المدني مسؤولیة أكبر من قدراتھ في ظل غیاب النظا

ولكن ینخرط  ینتمي إلى جدول أعمال موضوع من قبل الدول الخارجیة. وأكَّد عبد الصمد نھایةً أنَّ المجتمع المدني لیس بدیالً 
 خاص بھ. وطني، وھو یملك جدول أعمال في عملیة خلق البدائل
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