
28/5/2018 این المرأة من مواقع القیادة داخل األحزاب العربیة؟ – میم | مجلة المرأة العربیة

https://meemmagazine.net/2017/08/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8

سياسة /  �لرئيسية

اين المرأة من مواقع
القيادة داخل األحزاب

العربية؟
أزمة ثقة حتول دون وصول �لسياسيات �لعربيات �ىل مواقع �لقيادة

داخل أحزاهبن

أغسطس 27, 2017 •  جملة ميم 

هل �لسياسة فعل مذّكر؟ هذا �لسؤال ال يطرح يف �لعالم
�لعريب فقط، بل يرتدد يف أحناء خمتلفة من �لعالم، فعدد
�لسيدات �للوايت خضن غمار �لسياسة ومتّكن من قيادة

�ألحزاب والتيارات �لفكرية ال يتجاوز �لعرشات عىل مر �لتارخي.

أ أ
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يف أغلب �لمجتمعات جند �لمرأة حارضة بقوة يف �حات
�لنضال ويف �لقواعد �حلزبية . لكن نادرا ما تتوىل مهام حزبية

ح�سة، فال جندها يف خطة أمني عام للحزب أو رئي�
للمكتب سيايس أو ناطقا رسميا أو مفاوضا حزبيا يف �لصف
�ألول . و ُحترش دامئا يف خطة مكلفة مبلف �لمرأة مما ُيوحي بأنه

منصب شكيل وصوري لن ُيغري شيئا يف أغلب �ألحزاب إذا تم
�لتخيل عنه. فال براجم جّدية موجهة للمرأة و مدافعة عن

حقوقها، و كأن تواجد هذا �لقسم يف عدد كبري من �ألحزاب
يغنهيا فقط عن �النتقادات بأهنا ُتغّيب �لمرأة وال تتبىن

قضاياها.

لكن هذا ال ُخيفي وجود جتارب عربية ناجحة لن�ء فرضن
أنفهسن يف �لمهشد �لسيايس ، سواءا قبل ثورات �لربيع �لعريب

أو بعدها.

ومن أهم �لسياسيات �لعربيات نذكر �لتونسية مية �جلرييب
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%]
8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8

B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%] �ليت ترأست
�حلزب �لدميقراطي �لتقدمي ، وهو حزب معارض لنظام  زين

�لعابدين بن عيل، سنة 2006، وكانت أول تونسية ترتأس
حزبا سياسيا و �لثانية مغاربيا، بعد �جلزائرية لويزة حنون.

دخلت �جلرييب غمار �لسياسة منذ بداية �لثمانينات حيث
�ركت يف تأسيس �حلزب �الشرتاكي �لتقدمي رفقة أمحد

جنيب �ل�يب. ثم قادت �حلزب يف �نتخابات �لمجلس �لوطين
�لتأسييس سنة 2011 ، كما ترشحت لرئاسة �لمجلس و

حصلت عىل 68 صوتا مقابل 145 لمصطفى بن
ية بعد ثورة ” جعفر.واعتربت ترشحها ألول مؤسسة دستور
�حلرية والكرامة” يف جانفي 2011، قطعا مع سياسة �حلزب

�لواحد والرأي �لواحد.

السیدة میة الجریبي تقدم ترشحھا لرئاسة المجلس التأسیسي
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يف ترصحي خّصت به جملة” ميم” تقول مية �جلرييب �ن قضية
�لمرأة و �لسياسية ليست قضية عربية �سالمية و �منا هي

قضية كونية جّرت خاللها �لمرأة قرونا من �الضطهاد و �لدونية.
وهذا �لضيم يتخذ أشكاال خمتلفة من جمتمع إىل آخر ومن ثقافة

إىل أخرى .

وتضيف �جلرييب أن كل �لمجتمعات مىت �حتاجت �لمرأة
جتدها يف �لصفوف �ألمامية. ففي �نتفاضة �خلزب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%]
AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9
%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2_(%D8%AA%D

D9%86%D8%B3%88%9)] يف تونس سنة
1984،  و�نتفاضة �حلوض �لمنجمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%]
AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9

%84%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9
%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%

8A] باجلنوب �لتونيس سنة 2008، خرجت �لمرأة إىل
�لشوارع بعد �ن شعرت خبطورة �لهتديد الستقرار بالدها و

عائلهتا وخشيت عىل قوهتا ومستقبل أبناهئا. كما رأينا �لمرأة يف
�لمقدمة يف �ألرياف  والمدن خالل  �لثورات �لعربية.

وترى حمدثتنا أن هذه �ألحداث �همت يف خروج �لمرأة إىل
�لمهشد �لعام وأصبحت حديث �إلعالم . وتصف �جلرييب

�لمرأة بالنملة ألهنا غالبا ما تعمل يف صمت سواءا يف �إلدارة أو
يف مؤس�ت �لدولة �و يف منظمات �لمجتمع �لمدين أو

�لنقابات. وترى �ن هذا �لتشبيه ينطبق عىل �لمرأة يف جل
�لدول �لعربية، فهي موجودة عىل مستوى �لقرار لكهنا ليست

مرئية.
� أ أ



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
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أما خبصوص �لعمل �لسيايس للمرأة، فإن �لم�لة حسب
 حمدثتنا تعود إىل عدة أسباب أولها كل تلك �لتقاليد �لمحيطة

هبا منذ قرون، يف جمتمعات متيل إىل �حللول �لهسلة، وحتاسب
�لمرأة عندما ختطئ أكرث من �لرجل . وهنا تقّدم �جلرييب مثال

تويل �لمرأة خطة �لناطق �لرسمي حلزب أو تيار سيايس، أين
يتتبع �لكل أخطاءها ويرتصد زالهتا وحياسهبا بقسوة اكرث من
�لرجل. يف �لواقع �لمجتمع يضع  عوائق أكرث أمام �لمرأة إذا
دخلت غمار �لسياسة، يف حني يتغاىض عن نقائص �لرجل

ويتجاوز عهنا.

هذه �لعوائق حسب نظر �جلرييب ُتقّوض ثقة �لمرأة يف نفهسا
ويف قدرهتا عىل �لقيادة، واحلل وحيد هو أن تنخرط �لمرأة يف

�لعمل �لسيايس منذ �لصغر وتتدرج فيه، ألن هذه �لرتاكمات
هي �ليت تكسهبا �لثقة بنفهسا. و خبصوص هذه �لنقطة تقول

�جلرييب



“أنا لم أجد نفسي في مركز قيادة وقرار منذ
أن بدأت تجربتي السياسية، فقد كنُت

مناضلة قاعدية ثم مسؤولة خلية ومسؤولة
جامعة، وبعد ذلك دخلت المكتب السياسي
وتوجت هذه التراكمات بتولي قيادة الحزب.

وبالتالي على األحزاب أن تفتح أبوابها
للفتيات منذ الصغر ليكوّن مخزونا يكسبهن
ثقة في أنفسهن وفي قدراتهن. ولكن هذا

غير كاف إذا غابت القوانين ، فأنا مع اعتماد
نظام “الكوتا” والتناصف والتنصيص على
ذلك في األنظمة الداخلية لألحزاب ، حتى

تكون هذه العناصر محفزة لها لتدخل مجال
السياسة المحسوب على الرجال”
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المرأة تتحمل جزء من

المسؤولية
�عتربت ميادة سوار �لذهب، رئيسة �حلزب �لدميقراطي

�لليربايل يف �لسودان، يف حوار مع “ميم” أن م�ركة �لمرأة يف
�حلياة �لسياسية تعود لعقود عدة، فتارخي �حلركه �لنسويه

�لسودانيه ميتد إىل ستينيات �لقرن �لمايض.

وهو ما مّثل  أرضيه صلبه مهدت �لطريق لتكون �لمرأة حارضة
يف �لمهشد �لسيايس . لكن بالرغم من ذلك �لتارخي �لطويل إال
أن  �لوصول لرئاسة حزب سيايس جتاهبه �لكثري من �لتحديات

والصعوبات. كما يتطلب دراية ووعيا والقدرة عىل �عتماد
خطاب يتناسب مع ثقافة �لمجتمع وعاداته وتقاليده .

وعن جتربهتا �خلاصة كرئيسة للحزب تقول حمدثتنا

“كنت أدرك متاما أن �لطريق غري ممهد ووعر لرئاسة حزب
سيايس يف بلد شعبه ذو تارخي سيايس طويل ويتمتع �لمواطن
فيه بثقافة سياسية عالية، وأنا  �مرأة �بة ذات مهنج جديد

وذهنية خمتلفة يف �لتعاطي مع �لعملية �لسياسية علما وأن
�لرجل �لسوداين والمجتمع عموما حيرتم �لمرأة ويقدرها”

أ أ
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وتضيف حمدثتنا أن أنه بالرغم من �لم�ركة �لسياسية
�لواسعة للمرأة يف �لسودان، عدديا، لكهنا لم تصل لموقع

صنع �لقرار  وليست طرفا يف دائرة �لقرار �ىل �ْلَيوم، وغالبا ما
يتم حرصها يف قضايا �لمرأة والمجتمع أو يف مناصب حمددة،

بالرغم من �هنا تستطيع تقلد �لمناصب ألهنا أثبتت تفوقها يف
�لعديد من �لمجاالت.

وترى رئيسة �حلزب �لليربايل أن �لمرأة تتحمل جزء من
�لمسؤولية ألن سقف طموحها كثريا ما يكون حمدودا العتقادها

أهنا التستحق اكرث من ذلك. وهذا نتيجة لرتاكم �لموروث
�لثقايف يف الوعي �لمرأة �لعربية عموما، وعدم إدراك �لمرأة

حلقوقها يف �حلياة. كما �ن �لتمثيل �لشكيل قد أرض بالمرأه
وانعكس بشكل سليب عىل صورهتا كقائدة سياسية.

أما فيما هيم �حللول لتجاوز هذه �لصور تقول ميادة سوار
�لذهب



“ان الكفاءة والجدارة واالستحقاق يجب أن
تكون معايير االختيار بقطع النظر سواءا كان

االمر يتعلق بالمرأة أو الرجل . يجب أيضا
تنظيم المسألة قانونيا بما يتناسب مع دور

المرأة الكبير وما تقدمه للمجتمع، وأيضا
توفير فرص تدريب وتأهيل لضمان وجود

قيادات نسائية بكفاءة عالية و بنضج
سياسي عميق.

اإلثبات بالعمل
ية �لعبيدي رصحت حمرز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%]
AD%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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AF%D9%8A%] ، �لمكلفة بالعالقات مع �لمجتمع �لمدين
يف حركة �لهنضة،  أن �لثورة �لتونسية �همت يف تغيري وضعية

�لمرأة داخل �ألحزاب �لسياسية ويف بروزها إىل �لواجهة، فقد
كانت �ألحزاب يف عهد �لرئيس �لمخلوع بن عيل ختاف عىل

�لمرأة من �العتقال والزج هبا يف �لسجون، لذلك كان هناك
ختّوف من وضعها يف �لصف �ألول.

 

 

 

 



وتقول محدثتنا ، نعم  اآلن ُرفعت هذه
الحواجز، لكن هناك حواجز أخرى أو ما

يعرف بالسقف البلوري، وكأن السياسة
عالم رجالي، رغم أن كل األحزاب تعترف
بأحقية المرأة، من خالل التصريحات أو
أدبيات الحزب، لكن على أرض الواقع

 الرجال يتقدمون النساء في المناصب
القيادية وفي الخطاب السياسي.

أ



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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وبالعودة إىل تارخي �لمرأة يف حركة �لهنضة تقول حمرزية
�لعبيدي،”�ن ن�ء �حلركة أبدين يف فرتة �لسجون قدرة غريبة

عىل �لصمود .وقد أعطى هذا �لمخزون قوة للن�ء سواء
داخل �حلركة أو يف �لمهشد �لسيايس عموما بعد ثورة 14

جانفي”.

و تعترب حمدثتنا أنه لوال ضغط �لمناضالت �لتونسيات من
خمتلف �ألطياف �لسياسية لما ُأجربت “�لهيئة �لعليا لتحقيق

أهداف �لثورة واإلصالح �لسيايس واالنتقال �لدميقراطي” عىل
�عتماد مبدأ �لتناصف يف أول �نتخابات بعد �لثورة . ليصبح

يا. هذا �حلق دستور

عىل �لمستوى �حلزيب تقول �لعبيدي �ن عددا كبريا من �لنائبات
�لمؤس�ت للدستور طالنب يف �لمؤمتر �لتاسع حلركة �لهنضة

باعتماد نظام �حلصة ” �لكوتا” يف �نتخابات جملس شورى
�حلركة، وقد متكّن من �حلصول عىل هذا �حلق يف �لمؤمتر �لعارش
من خالل ختصيص 30 بالمائة من �لمقاعد للمرأة و �لشباب. 

وحاليا يضم جملس شورى �حلركة
http://www.ennahdha.tn/%D8%A3%D8%B9]

%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%
D9%89] 17 �مرأة ، فيما تتوىل 6 ن�ء مناصب ضمن

�لمكتب �لتنفيذي
http://www.ennahdha.tn/%D8%A7%D9%84]

%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81
D9%8A%D8%B0%D9%8A%] للحركة من ضمن 24
عضوا،  وهي: مكلفة خطة ناطق رسمي ثان، ملف �لمرأة ،

�لبيئة، �لشؤون �لقانونية، �لعالقة مع �لمجتمع �لمدين،
�لشؤون �لقانونية و ملف �لعدالة �النتقالية. كما يضم �لمكتب

�لسيايس للحركة 6 ن�ء.

ية �لعبيدي أن عمل �لنائبات خالل فرتة �لمجلس وتشري حمرز
�لوطين �لتأسييس، �لذي صاغ �لدستور �جلديد للبالد، قد
�عد يف ظهور وجوه ن�ئية متمزية وفاعلة وهذا ما يفّرس
متّكن 8 ن�ء من �حلصول عىل أعىل �ألصوات يف �نتخابات

جملس �لشورى و كّن ضمن �لـ25 �ألوائل من حيث عدد
�ألصوات.

أ أ



http://www.ennahdha.tn/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89
http://www.ennahdha.tn/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
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عموما، ترى حمدثتنا أن تنظيم تواجد �لمرأة يف �ألحزاب
�لسياسية جيب أن يكّرس بالقانون، ولكن عىل �لمرأة أن تعمل

و ُتسمع صوهتا، خاصة وأنه من خالل جتربهتا فإن �لمرأة إذا
 تلقت نفس �لتدريب و �لممارسة �لسياسية، فإن أداءها
سيكون متقاربا مع �لرجل �ذا لم يتفوق عليه. كما أن وعي

�لقيادة �حلزبية بأهمية دور �لمرأة يف �لصفوف �ألمامية
 والمراكز �لقيادية للحزب ، سُيّهسل عىل �لمرأة تويل هذه
�لمهام . وتقول  �لعبيدي “إن رئيس حركة �لهنضة و أحد

مؤسسهيا، �ألستاذ راشد �لغنويش قد راهن يف كتاباته منذ
�لثمانينات عىل دور �لمرأة وهو مقتنع بأهميهتا يف �لمهشد

�لسيايس، وقد جّسد هذه �لنظرية عىل أرض �لواقع داخل
�حلركة.”

مشاركة واسعة والنتيجة

صفر
تعترب �لصحفية والناشطة �لسودانية ، شمائل نور،  أن �لمرأة

�لسودانية بدأت ن�طها �لسيايس باكرًا، منذ سنوات
�الستعمار، ووصلت لمراحل متقدمة يف �لم�ركة �لسياسية،
مثًال، لدينا �لمرأة وصلت رئيسة حزب سيايس، ونائبة رئيس،

ونائبة رئيس برلمان، لكن يبقى �لسؤال، هل هي م�ركة
فعلية أم شكلية؟ كما  ال ترتأس �لمرأة سوى حزبني من مجلة ما

يزيد عن 90 حزبا أغلهبا أجزابا صورية.
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بالنظر إىل تارخي �لسودان، فهناك تناقض الفت، يف �ل�بق
وجود �لمرأة يف �حلياة �لسياسية ضئيل من خالل حجم

�لم�ركة، لكن حينما ننظر إىل �لفعل، فهو كبري مقارنة بالفرتة
�حلالية، أرضب لك مثاًال، بالسيدة فاطمة أمحد إبراهيم

�لقيادية �لشيوعية والرائدة يف �لفعل �لنسوي، فهي أول سيدة
سودانية تدخل �لربلمان باالنتخاب، ومن أوائل �لن�ء �للوايت

دخلن �لربلمان يف �لرشق �ألوسط، وإذا نظرنا إىل ما قدمته
فاطمة لوحدها خالل مسريهتا، فهو ال ُميكن مقارنته، مبا ُتقدمه
�لمرأة �آلن يف م�ركة واسعة يف كل مناحي �حلياة �لسياسية،

يعين، زادت أعداد �لن�ء �لسياسيات لكن قّل منتوجهن.

 



وتعتبر محدثتنا أن مشاركة المرأة في الحياة
السياسية في السودان حاليا، والمستمرة

منذ ربع قرن، هي مشاركة شكلية وليست
حقيقية، فقد توسعت مشاركة النساء في
الحياة السياسية، لكن النتيجة صفر، بل أن
ما حدث للنساء أشبه بالردة، حتى اآلن لم

تنتصر النساء النتزاع حقوقهن، بل بعضهن
يقاتل ضد حقوق المرأة، ربما ألنها تتعارض

مع توجهاتهن السياسية و هذا ما يفضي
إلى نوع من التناقض، “مشاركة واسعة

ونتيجة سلبية”.   

أما خبصوص لماذا ال تصل �لمرأة إىل درجة �لقيادة؟  فتقول
لشمائل نور” أن �لم�لة تعود لسببني رئيسيني : أوًال أن

 �لمجتمع �لذكوري ال يزال يتحّفظ  عىل قيادة �لمرأة، يعين
مثًال هو يقبل أن تكون رئيسة حزب، لكن ال أعتقد أنه سوف

ينتخهبا رئيسة للبالد، فالم�لة حتتاج عمال تدرجييا حىت  يصل
�لمجتمع تلقائيًا إىل درجة رفيعة من �لوعي لُيؤمن بقدرات
�لمرأة. أما �لسبب �آلخر، فهو يف تقديري يتعلق باستعداد
�لمرأة نفهسا للقيادة، هل هي مستعدة وواثقة مبا يكفي؟

 هذا ال يعين بالرضورة أن تكون غري مؤهلة،  أنا أقصد
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�ستعدادها �لفكري والنفيس لفكرة �لقيادة كما �لرجل، وهذه
�لنقطة أيضًا ترتبط بالعديد من �لعوامل تبقى �لضغوط

�إلجتماعية و �لثقافية أهمها”.

أنظمة ديكتاتورية تقمع

المرأة والرجل
عادة ال تشجع �ألنظمة �لسياسية �لمستبدة مواطنهيا عىل

ممارسة �لسياسة سواء كن رجاال أو ن�ءا. وهذا ما ُيفرس لدى
�لبعض غياب �لمرأة عن �لعمل �لسيايس وحىت إن �خنرطت يف

أي حزب فإهنا تفضل �لعمل يف رسية حىت ال تتعرض
للمضايقات من قبل �لنظام.

يف هذا �لسياق تقول �لنائبة بالربلمان �ألردن هند �لفايز
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%]

86%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9
%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9

8A%D8%B2%]  يف ترصحي “لميم” �نه يف عالمنا �لعريب ال
�لمرأة قادرة عىل �لتقدم و ال �لرجل قادر عىل �لقيادة. لدينا
أنظمة مستبدة ال تعطي �لفرصة لكال �لنوعني �الجتماعيني

للعمل حبرية يف جمال �لسياس ومعضلة �لمرأة داخل �ألحزاب
أو يف �لمؤس�ت �لسياسية كالربلمان مثال ، تتمثل يف

مواقفها، فإن كانت ختالفها �لرأي والتوجه �لسيايس فإهنا
تكرس جماديفها و رغبهتا يف �لتقدم.

أ



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2
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يف نفس �إلطار رصحت “لميم” منال خرض ، عضو أمانة
�لتثقيف حبزب �حلرية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8]
%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D

8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D
9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8

A9%]  والعدالة،  ومن �لمؤسسني للحزب، وهي كذلك
منسقة �لتحالف �لثوري لن�ء مرص، حيث ترى أن �لمرأة وإن

�خنرطت يف �ألحزاب �لسياسية حتت حكم نظام ديكتاتوري
فإهنا لن تكون سوى “ماريونات” أو دمية يف يد �لنظام  وأن

تواجدها �لسيايس لن يكون له أي أثر سواء يف �لمهشد
�لسيايس عامة أو داخل �ألحزاب . ألن جل هذه �ألحزاب

حسب قولها تتاجر بصورة �لمرأة .

فالمرأة موجودة بقوة يف �حلياة �لعامة: هي �لطبيبة والمهندسة
واألستاذة �جلامعية، وهي أيضا �ألم صانعة �ألجيال والرياضية

والموسيقية �لمبدعة.  لكن سياسيا، ال يسمح لها نظام
�لعسكر بالعمل  حبرية، عىل حد قولها. وتضيف منال خرض



“نحن نعيش في مجتمعات ال تؤمن بحرية
اإلنسان ومن يطالب بحقه سواء كان

سياسيا أو حتى العامل البسيط مصيره
االعتقال. فكيف يمكن أن نجد في هذه

األجواء المحاربة للحضارة نساء في المقدمة
؟”



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
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وأوضحت حمدثتنا أن �لمرأة كانت موجودة بقوة داخل
�ألحزاب بعد ثورة 25 يناير 2011، ومتكنت حىت من بلوغ

مناصب قيادية، فقد كانت منال خرض من أبرز �لقيادات يف
حزب �حلرية و �لعدالة.

من جانب آخر ترى منال خرض أن �لمرأة ال حتتاج �ىل ما يعرف
“بالكوتا” حىت تستطيع فرض نفهسا، بل �ن ما حتتاجه هو

جمتمع حر حرية حقيقة، ُيرتُك فيه �لمجال للمنافسة �لرشيفة
سواء داخل �ألحزاب أو يف كل �لمعارك �لسياسية. وإذا ما

توفرت هذه �حلرية سوف تثبت �لمرأة وجودها بعملها و
خربهتا وذكاهئا. فاحلرية والمنافسة �لرشيفة هي �أل�س يف أي

عمل وخاصة يف �لعمل �لسيايس.

تعد �ألحزاب �لسياسية يف �لدول �لعربية بالمئات يف حني ال
ترتأس �لمرأة يف أقىص �حلاالت �ال حزبني أو ثالثة، ففي تونس
هناك 3 رئي�ت أحزاب من مجلة ما يزيد عن 160 حزبا، يف
�ألردن 3  من 34، ويف �لمغرب 2 من 35،  واجلزائر 4 من 71
يتانيا 7 من 70، وِيف مرص 3 من 106 . أما يف لبنان ،و يف مور

يا فهناك فقط �مرأة واحدة رئيسة حزب. وسور

يف �لعراق �لذي يضم اكرب تعدد حزيب يف �لعالم بـ300 حزب،
فبعد سقوط نظام صدام حسني سنة 2003 كان هناك أمل
بأن تتحسن �لم�ركة �لسياسية للمرأة إال أن �لواقع لم يتغري،

حيث لم نهشد وجود �مرأة رئيسة حزب باستثناء حنان
�لفتالوي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9]



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 �لوسوم

قيادات نسوية حزبية

https://meemmagazine.net/tag/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%a]

a-%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-

[/%d8%ad%d8%b2%d8%a8%d9%8a%d8%a9

م�ركة �لمرأة �لسياسية

https://meemmagazine.net/tag/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a]

9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-

[/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9

�لكوتا

https://meemmagazine.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%aa%d8%a]

[/7

�لمرأة والعمل �لسيايس

https://meemmagazine.net/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a]

9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-

[/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a

�لعمل �حلزيب

https://meemmagazine.net/tag/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-]

[/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a8%d9%8a

متثيل �لمرأة �لسيايس

https://meemmagazine.net/tag/%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%8a%d9%84-]

%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9
%81%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D9
8A%] مؤسسة و رئيسة حركة “إرادة” سنة 2015. و يف ليبيا

 تأسست �لعديد من �ألحزاب بعد سقوط نظام معمر
�لقذايف لكن ال تزال �لمرأة مغيبة عن �لقيادة.

فيما ال تزال دول عربية متنع �لعمل �حلزيب و تأسيس �ألحزاب،
تناضل ن�ء أخريات من أجل فرض وجودهن يف �لمهشد

�لسيايس، فالرصاع �لسيايس للمرأة يدور عىل عدة واجهات:
هبا، فهي مطالبة بأطماع صوهتا وافتكاك موقعها داخل حز

 ويف �لمجالس �لربلمانية والسلطة �لتنفيذية أي يف �حلكومات .
فال يزال تواجد �لمرأة يف كل هذه �لدوائر حمتشما و ضعيفا يف
أغلب �ألقطار �لعربية. وما �لمناصب �لممنوحة للمرأة  سوى

ذر للرماد عىل �لعيون وهي مقصاة من �حلقائب �لوزارية
�لكربى والمهمة،  كاألمن والدفاع واخلارجية واالقتصاد وغريها

من �لقطاعات �لمركزية، وحمصورة يف مهام منطية ال خترج عن
�طار شؤون �لمرأة �لشباب والطفولة. 

دواجة �لعوادين
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