موقع الشباب والمرأة من الديمقراطية في ليبيا

بقلم األستاذ أحمد التواتي

مقدمة
ال يخفــى علــى أحــد أن الشــباب هم أســاس أي حــراك اجتماعــي وسياســي وأن المرأة مســاندة
وحاضــرة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة زيــادة علــى أنهــا تأخــذ زمــام المبــادرة في مســاعدة األســرة
علــى التكيـف مـع أي تغيــرات أو تحديـات قـد تطـرأ عليهـا أو علــى محيطهــا ،فالشــباب والمــرأة
عامــان حاســمان فــي أي تغيــر يطــال المجتمــع ،والتغيــر ال يكــون إيجابيًــا ويخــدم مصلحــة
ً
شــكل
المجتمــع وصنــع تقدمــه إال بوعــي أفــراده وانفتاحهــم لممارســة مظاهــر الديمقراطيــة
ومضمونًــا وال تتحقــق الديمقراطيــة علــى أرض الواقــع دون مشــاركة سياســية وال يشــع نــور
الديمقراطيــة أو تجنــى ثمــار المشــاركة السياســية دون ثقافــة سياســية داعمــة ومعــززة وضامنــة
لحقــوق األفـراد مؤثـرة ومســاهمة فـي تحديـد نظـام الحكــم.
وتقــوم فكــرة هــذه الورقــة علــى وصــف وتقديــر وتحليــل للواقــع مرتكــزًا علــى بعــض الخبــرة
السياســية ومســتمدًا مــن معايشــة لمرحلــة مــا بعــد الثــورة فــي (ليبيــا) بمراحلهــا المختلفــة
متزامنًــا مــع جهـد تفكيــر وبحــث وبالرغــم مــن علمــي بعــدم اســتيفاء الشـروط العلميــة التــي
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تمنــح الورقــة صفــة الكمــال لنــدرة المرجعيــات والمنهجيــات األدبيــة التــي اهتمــت بهــذا الشــأن
إال أننــي آمــل أن أوفــق فــي تقديــم بعــض التوصيــات للمســاعدة علــى التفكيــر والتخطيــط
لتطبيــق نمــوذج تكــون المــرأة والشــباب مشــاركين فيــه بفاعليـة ،كمــا هــو الحــال فــي الــدول
الغربيـة المتقدمــة ،ليـس كمـا هــو الحـال فــي دول الشـرق أوسـطية التــي غالبًــا مـا تأخـذ مــن
الديمقراطيــة غال ًفــا لهــا وتضــرب بعــرض الحائــط كل قيمهــا إذا لــم تتوافــق معهــا .وفــي ســياق
مــا ســأتناوله فــي هــذه الورقــة وقبيــل أن أصــف وأعلــل موقــع الشــباب والمــرأة مــن الديمقراطيــة
والمشــاركة السياســية يلــزم أن أوضــح أن ثقافــة المجتمــع السياســية وإطــاره الفكــري ســواء
دينيًـا كان أو اجتماعيًـا هــو الـذي مــن شـأنه أن يقـوي أو يضعــف هــذا الموقــع.

تتمثل إشكالية الدراسة في التساؤالت التالية:
1 .1هــل فتــرة النظــام الســابق أو مــا عــرف بالنظــام الجماهيــري (- 1977
 )2011وســلوك المجامــع توفــرت فيــه ثقافــة الديمقراطيــة؟
.2

2هل يتمتع المجتمع الليبي بثقافة سياسية تأهله لتطبيق الديمقراطية؟

.3

3ما موقع الشباب والمرأة من الديمقراطية؟

.4

4هل يوجد توافق من النخب على الديمقراطية؟

وقبــل التطــرق لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت البــد مــن ضبــط وتعريــف
مصطلحــات الدراســة المتمثلــة فــي:

المرأة
الكثيــر مــن النــاس حــاول تعريــف المــرأة كل حســب تخصصــه فنانًــا كان أو فيلســو ًفا أو أديبًا
أو عالمًــا ،عرفهــا شكســبير بـ»المــرأة كوكــب يســتنير بــه الرجــل ومــن غيرهــا يبيــت فــي الظالم»
وعرفهــا دي بلــزاك بـ»المــرأة مخلــوق بيــن المالئكــة والبشــر» أمــا الواقعييــن واالجتماعييــن
فاختلفــت رؤيتهــم لهــا ،فمنهـم مــن يراهـا بعيــن التخلــف وال يعتبرهـا إال أداة إلسـعاد الرجــل،
ومنهــم مــن يختلــف جــز ًءا أو ً
كل فــي ذلــك باختــاف المجتمعــات وتطورهــا ،والواقــع يفــرض
تعريفـه بنفسـه فالمــرأة هـي نصـف المجتمـع والمربـي والمقـوم للنصـف اآلخـر.
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الشبـــــاب
ال يوجـد تعريــف واحــد للشـباب وهنــاك صعوبـة فــي إيجــاد تحديــد واضـح لهــذا المفهـوم
وعــدم االعتــراف علــى وجــود تعريــف موحــد شــامل يعــود ألســباب كثيــرة أهمهــا اختــاف األهــداف
المنشــودة مــن وضــع تعريــف وتبايــن المفاهيــم واألفــكار العامــة التــي يقــوم عليهــا التحليــل
الســيكولوجي واالجتماعــي الــذي يخــدم تلــك األهــداف .لذلــك فــإن مفهــوم الشــباب يتســع
للعديــد مــن االتجاهــات التاليــة.
1االتجــاه البيولوجــي :هـذا االتجــاه يؤكــد حتميــة البيولوجيــة باعتبارهــا مرحلــة عمريــة

.1
وطــور مـن أطـوار نمــو اإلنســان الــذي يكتمــل فيـه نضجـه العضــوي الفيزيقــي وكذلـك نضجـه
العقلـي والنفســي الـذي يبـدأ مـن سـن  25 -15وهنــاك مـن حددهــا مـن ســن .30 - 13
2االتجــاه الســيكولوجي :يــرى هــذا االتجــاه أن الشــباب حالــة عمريــة تخضــع لنمــو

.2
بيولوجــي مـن جهـة ولثقافـة مجتمــع مــن جهــة أخــرى بــد ًءا مــن ســن البلــوغ وانتهـاء بدخــول
الفـرد إلــى عالــم الراشــدين الكبـار حيــث تكــون قــد اكتملــت عمليــة التطبيــع االجتماعـي وهـذا
التعريــف يحــاول الجمــع بيــن االشــتراطات العمريـة والثقافـة المكتســبة مــن المجتمــع (الثابــت
والمتغيــر).
3 .3االتجــاه السوســيولوجي (االجتماعــي) :ينظــر هــذا االتجــاه للشــباب باعتبــاره حقيقــة
اجتماعيــة وليــس ظاهــرة بيولوجيــة فقــط بمعنــى أن هنــاك مجموعــة مــن الســمات والخصائــص
إذا توفــرت فـي فئـة مـن الســكان كانــت هـذه الفئـة شــبابًا .

الثقافة السياسية
هــي مجموعــة القيــم والمفاهيــم والمعــارف واالتجاهــات الســائدة نحــو شــؤون الحكــم
والدولــة والســلطة والــوالء واالنتمــاء والشــرعية والمشــاركة ،وهــي تكتســب بفضــل التنشــئة
السياسـية كمـا أنهـا تنتقــل مـن جيـل إلــى جيـل فضـ ً
ـا عـن عمليـة تغيـر الثقافـة والقيـم طب ًقــا
لمــا تــراه الدولــة ،كمــا تتضمــن التنشــئة السياســية تطويــر الثقافــة السياســية بمــا تحملــه
مـن قيـم واتجاهـات ونظــم ومعتقــدات ،كمــا أنهــا تعــد آليـة لتوزيـع االتجاهـات واآلراء واألفـكار
والمفاهيــم والمشــاعر والبيانــات والمعلومــات والمهــارات السياســية كمــا أنهــا تؤثــر علــى
ســلوكيات وتصرفــات العلمــاء والحــكام تجــاه جوانــب النظــام السياسـي أو العمليــة السياسـية.
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وعرفها أرسطو ..بالعقلية السياسية أو وعي المواطن على مستوى الشعور والموقف.

الديمقراطية
ثقافـة تؤثــر فــي ســلوك الفـرد وتنطبــع علــى ســلوك الجماعــة ،ونجاحهــا يعتمــد علــى رؤى
األشـخاص والجماعــات وموقفهــم مـن االختالفـات بينهـم واالعتــراف بالــرأي اآلخــر والتعدديــة.
ومن هنا أبدأ بوصف وتحليل اإلطار النظري لهذه الورقة..

الثقافة الديمقراطية
الديمقراطيــة مفهـوم حديـث نسـبيًا فــي تاريـخ البشـرية ،أخـذ بـه علـى محمـل الجـد منــذ
ثالثــة قــرون .وهــي نظــام مدنــى ضــد االســتبداد العســكرى والدينــي .وليســت ثوبًــا يفصلــه
المفكــرون لتلبســه الشـعوب لتســيير أمورهـم السياسـية واالجتماعيـة بشـكل آلـي ،زيـادة علـى
أنهــا ليســت شــي ًئا «طبيعيًــا» ،يأخــذ بهــا النــاس للخــروج مــن ظلــم الحــكام ،أو «كموضــة»
تأخـذ مــن اآلخريـن لحـل مشـاكل الحكـم فـي البـاد .فالديمقراطيـة مفهـوم تكـوّن مـن خـال
التجــارب اإلنســانية المتعــددة ،المتعلقــة بمصــدر وشــرعية الســلطة السياســية وفلســفة سياســية
للتعايــش المشــترك فــي المجتمــع بشــكل ســلمي .تتلخــص باســتقاللية الفــرد وحريتــه وعقالنيته
وسـلوكه المتحضـر مـع بقيـة األفـراد فـي مجتمــع منظــم .هـذه الثقافـة تنمـو بشـكل تدريجــي
بالفكـر والتجربــة والتطبيـق والمقارنـة مـع تجـارب شـعوب أخـرى وصلــت إلـى مراتـب عليـا فـي
الحيــاة الديمقراطيــة .وبمــا أنهــا تجربــة إنســانية حققــت نجاحــات كبيــرة ،عكســت متطلبــات
اإلنسـان فــي هـذه العصــر الحديــث ،لــذا يمكــن األخــذ بهـا للعيــش فــي مجتمعـات أكثـر حريـة
والخــروج تدريجيًــا ،وبكثيــر مــن الجهــد والمثابــرة والكفــاح ،مــن ظلمــات الديكتاتوريــات العربيــة
ومــن الخضـوع للتــراث الثقافــي  -الدينـي  -السياسـي للعصـور الغابـرة وللتقاليـد االســتبدادية
المتوارثــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة ،والخضــوع األعمى للســلطان .هذه الديمقراطية ليســت شـ ً
ـكل
مـا فــي أسـلوب الحكــم فقـط ولكنهـا أيضـا ثقافــة سياســية واجتماعيـة تؤثــر فــي المؤسســات
السياســية واالقتصاديــة والقضائيــة والدينيــة لترســيخ حقــوق اإلنســان العربــي .وهــي ســلوك
جماعــي يحتــاج إلــى ركيــزة واســعة مــن المواطنيــن الواعيــن ألمورهــم ويريــدون العيــش بحريــة
وعلنيــة دون خــوف مــن ســلطة تهددهــم بشــكل اعتباطــي .لــذا مــن الضــروري أن يقبــل الجميــع
بالديمقراطيــة كقاعــدة أساســية لحــل الصراعــات بشــكل ســلمي عــن طريــق الحــوار العقالنــي
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المنفتـح ،بعيـدًا عـن العصبيــة والسـلطوية رغـم كل الخالفـات الممكنـة والطبيعيـة فــي عالمنــا
اإلنســاني مظاهــر الســلوك الديمقراطــي يظهــر الســلوك الديمقراطــي فــي كل مجــاالت العالقــات
اإلنسـانية أهمهـا:
العائلــة :فالحــوار حــول أمــور تســيير شـؤون البيـت هــي أول تجربــة للديمقراطيــة شــرط
أن يكــون هنــاك مســاواة كاملــة بيــن الرجــل والمــرأة ،بدونهــا تبــدو الديمقراطيــة نفا ًقــا ألن
الســلطة األبويــة وحدهــا تتحــول غالبًــا إلــى تسـلط وتعجــرف غيـر معقــول .فالنقـاش المفتـوح
بيــن الزوجيــن يعطــي لألبنــاء درسًــا وممارســة ســليمة .حتــى أن إشــراكهم فــي الحــوار مــع
احترامهــم ،ينمّــي حريــة كل فــرد ويزيــد مــن قدراتــه الخالقــة.
المدرســة :حيــث يتعلــم الطالــب عــن طريــق أســاتذة ديمقراطييــن ،للتشــبع بالقيــم
الديمقراطيــة وكيفيــة تطبيقهــا فــي الواقــع .هكــذا يتعلــم األطفــال مثـ ً
ـا االنفتــاح علــى اآلخــر
ورفــض التسـلط ونبـذ المتســلطين وتنميـة عقولهـم واسـتقالليتهم ليبدعــوا معًــا فــي جملــة
نشــاطاتهم المشــتركة.
المحيــط االجتماعــي العــام :قبــول األفــراد لبعضهــم البعــض كمــا هــم أمــر حيــوي
الحتــرام الــذات والشــعور بأهميــة الفــرد وتميــزه ضمــن الجماعــة .فالديمقراطيــة تظهــر فــي
كل ركــن مــن أركان الحيــاة العامــة ،كاحتــرام الــرأي اآلخــر سياســيًا أو دينيًــا أو ثقافيًــا أو فنيًــا..
وقبــول ســيادة القانــون ،كالتقيــد ً
مثــا بقوانيــن الســير ..هــذا الســلوك «المتمــدن» يعكــس
نضوجًــا فـي الديمقراطيـة تؤثــر إيجابيًـا علـى الحيـاة السياسـية ألن نوعيـة الممارســة واحــدة
فــي كال الطرفيــن.
ومــن هنــا يمكــن القــول إن الديمقراطيــة تُبنــى علــى دعامتين أساســيتين :العقــد االجتماعى
والمواطنة.

خصائص النظام الديمقراطي
يتلخص خصائص النظام الديمقراطي في اآلتي:
.1

1ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة.

2تمــارس األغلبيــة المنتخبــة الحكــم ،هــذه األغلبيــة الصــادرة عــن فئــات الشــعب
.2
المختلفــة هــي سياســية بالتعريــف وليســت عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة.
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.3

3تصان حقوق المعارضة.

4تصــان الحريــات العامــة للمجتمــع ،منهــا حريــة التعبيــر وحريــة العقيــدة وحريــة االجتماع
.4
وحريــة الصحافة.
.5

5وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.

6الحـد مــن اعتباطيــة ســلطة الحاكـم عــن طريــق مؤسسـات دائمــة وآليـات للدفـاع عــن
.6
المواطنيـن.
.7

7ضمان عدم الجمع بين السلطات الثالث :التشريعية والتنفيذية والقضائية.

8ترسـيخ مبـدأ الدســتورية ،أي أن السـلطات والمواطنيـن يحترمــون الدسـتور ويرجعـون
.8
إلـى القضـاء لحـل الخالفـات.
تعلــن هــذه الخصائـص فـي دسـتور ديمقراطـي يعتبـر بمثابــة تعاقــد بيــن المواطنيــن ،تتــم
مناقشــته بشــكل علنــي وبحريــة كاملــة مــع شــروحات كافيــة ،ويتــم إقــراره مــن قبــل هيئــة
تأسيســية منتخبــة مــن الشــعب ،ويعــرض نــص الدســتور عليــه فــي اســتفتاء عــام.

مميزات الديمقراطية
1للديمقراطيــة قــوة هائلــة فــي تحريــك المجتمعــات اإلنســانية ،فهــي أرضيــة خصبــة
.1
لكــي يعــي النــاس مكانتهــم وحقوقهــم وواجباتهــم وتحقيــق مصيرهــم.
.2

ً
2تجعل من الحرية ً
مشتركا لكافة المواطنين.
عامل

.3

3تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها وإلزام الحكام بها.

.4

4ترفع الخوف عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكام.

.5

5ترسخ كرامة الناس وتنمي استقالليتهم ونضوج تفكيرهم وسلوكهم االجتماعي.

.6

6توجد توازنًا بين الحكومة والمعارضة.

.7

7تفسح ً
مجال واسعًا للجميع للنقاش الحر واالتجاه إلى العقل إلقناع اآلخر.

.8

8تفتح آفا ًقا جديدة لإلبداع في كثير من المجاالت إليجاد حلول أكثر مالءمة.

.9

9تدير الصراع السياسي واالجتماعي بشكل سلمي.

1010تعطــي النــاس فرصًـا أكبــر للتأثيــر علــى مجريــات األحــداث وليســاهموا بالحيــاة العامــة
عــن طريــق العمــل السياســي والمدنــي وعــن طريــق وســائل النشــر واالتصــاالت الحديثــة المتاحة
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فــي المجتمع.
1111توجــد آليــة واضحــة لتطبيــق مفهــوم الســلطة وممارســتها فــي كافــة مســتويات
العالقــات اإلنســانية.
1212تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكمًا ومحكومًا.

أهمية الديمقراطية لنا كمجتمع ليبي
ال تقــل أهميــة الديمقراطيــة عــن أهميــة حقــوق اإلنســان بــل يمكن اعتبارهــا جزء منهــا ،فجاء
التعبيــر عليهــا مضمونًـا ال ً
لفظـا فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق االنســان كمبــدأ ســيادة الشــعب،
والحقــوق السياســية ،وضــرورة إظهــار سـيادة الشـعب عبـر انتخابـات دوريــة حقيقيـة وباالقتـراع
العــام الســري  .فالديمقراطيــة ليســت فــي إشــراك المواطنيــن فــي االنتخابــات فقــط ،ولكنهــا
أيضــا تمنحهــم حــق فــي مراقبــة النظــام السياســي ،واســتجوابه ومســاءلته كمــا أنهــا تعمــل
فــي الحــركات والمنظمــات االجتماعيــة كمــا تعمــل فــي التنظيمــات االنتخابيــة .فاالنتخابــات ال
تعطــي للمنتخَـب صالحيــات غيــر مشــروطة ،والمواطنــون فــي المجتمعــات الديمقراطيــة تطالــب
بالنقــاش والحــوار ،وعلــى الســلطات المتعــددة مهمــا كانــت ،أن تشــرح أســباب خياراتهــا وتقــدم
حســابات عــن أعمالهــا لهــم بــكل شـ ّفافية .وتمــارس الديمقراطيــة بشــكل أفضــل عندمــا تكــون
نوعيــة الحيــاة العامــة ســليمة ،وتكــون النقاشــات العامــة جيــدة ،عندمــا يعلــو مســتوى الحجــج
والبراهيــن ،ويســاهم المواطنــون ويلتزمـون بشـكل منتظــم فـي مســؤولياتهم السياســية فــي
ظـل وعـي الجماهيــر ،علــى األحـزاب السياسـية االسـتماع لهـا واألخــذ باألفـكار النيّـرة الصـادرة
عنهـا لتالحــم أكبـر بيــن الشــعب وقياداتــه السياسـية الشـباب والمـرأة.

الثقافة السياسية في ليبيا خالل حكم النظام السابق()2011-1969
ال مفــر مــن التطــرق لوصــف هــذه المرحلــة والنظــام السياســي فيهــا وإن كانــت ليســت
موضوعًـا أساســيًا فــي بحثنــا إال أنهــا تمكننــا مــن تحديــد ببعــض مــن الدقــة مــا هــو موقــع ليبيــا
عمومًـا والشــباب والمــرأة خصوصًـا مــن الديمقراطيــة اليــوم .الحقيقــة أن هنــاك نــدرة وفقــر في
اإلحصــاءات والدراســات التــي تدلــل علــى قيــم الديمقراطيــة أو القيــم الســائدة فــي تلــك الحقبــة،
ولكــن ســنذكر بعــض الوقائــع التــي يمكــن اعتبارهــا مقياسًــا هنــا ،فهنــاك ســمات مشــتركة مــع
دول الوطـن العربـي مــع عـدم إغفــال وجــود اختــاف نسـبي بيــن القيــم الحاكمـة للثقافـة التـي
كانــت ســائدة مــن دولــة ألخــرى حســب الظــروف التاريخيــة والتطــورات التــي لحقــت بــكل منهــا.
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فنجــد أن مجموعــة القيــم الســلبية التــي كانــت ســائدة مثــل قيــم دعــم الــوالء للنظــام السياســي
وليـس الوطـن ،وهـذا يمكـن التدليــل عليـه بتبنــي النظـام المشـروع الجماهيـري (الجماهيريـة
العظمــى) ( ،)2011 - 1977وبــدأ تدريجيًــا يختفــي معهــا اســم ليبيــا ،فأصبــح الحديــث عــن
جماهيريـة النظـام تطغـى ً
بـدل مـن الحديـث عـن ليبيـا الدولـة والوطـن ،وتـم ذلـك فـي تغييـر
المناهــج الدراســية فصممــت مــادة (المجتمــع الجماهيــري) وليــس المجتمــع الليبــي ،إلــى أن وصل
النظــام إلــى تغييــر لوحــات الســيارات التــي فــي العــادة تحمــل اســم الدولــة (ليبيــا) فأصبحــت
تحمــل اســم (الجماهيريــة) بجانــب أرقــام تســجيلها ،وهــذا أبســط األشــياء ،وقــس علــى ذلــك
فاألمثلـة عديــدة وال مجــال لذكرهــا كونهــا ليسـت نقطــة البحــث األساســية ،وإن كانــت مهمــة
لمحاولـة الفهـم.
أيضًــا مـن مجموعـة القيـم الســلبية قيمـة الــوالء للســلطة واإلذعـان لهـا ،ومــا يتبــع ذلـك
مــن تغييــب لمفهــوم المواطنــة والحقــوق المدنيــة والسياســية وهــذه ال تحتــاج إلــى إثبــات أو
التدليــل عليهــا فــي األنظمــة التــي يحكمهــا الفــرد .كذلــك قيمــة اإلعــاء مــن شــأن الفــرد ،أكانــت
واضحــة جليــه خــال تلــك الحقبــة ،فقــد حــاز النظــام كل األلقــاب لنفســه ومنهــا علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر الصقــر الوحيــد واألوحــد ،ملــك ملــوك أفريقيــا ،الزعيــم ،وهــذه قيــم تعلــي مــن
شـأن عبـادة الفـرد والتهويـن مــن شـأن الجماعـة ،فقــد أصبــح باقـي المجتمــع عبـارة عــن ذرات
متنافـرة تـدور فـي فلــك الزعيـم.
أمــا عــن تغذيــة قيــم التعصــب للفكــر األحــادي وعــدم تقبــل االختــاف والنقــد والحــوار
المبنــي علــى أســس موضوعيــة ،فــكان مُجــرم بموجــب قانــون الجماهيريــة تبنــي أي أفــكار
أخــرى مــع الفكــر الجماهيــري ومــن يتبنــى فكــرًا مخال ًفــا يكــون موســومًا بالرجعيــة ومآلــه إمــا
حكــم باإلعــدام أو مغــادرة الوطــن .وكان هــذا بــارزًا فــي قانــون تجريــم الحزبيــة الــذي يقــول
فــي مادتــه األولــى (االتحــاد االشــتراكي العربــي هــو التنظيــم الشــعبي السياســي الوحيــد فــي
الجمهوريـة العربيـة الليبيـة ،ويمـارس المواطنـون مــن خاللـه حريـة الـرأي والتعبيـر فـي حـدود
مصلحـة الشــعب ومبـادئ الثــورة ،وف ًقـا ألحـكام النظـام األساسـي لالتحـاد االشــتراكي العربـي)،
وفــي مادتـه الثانيــة (الحزبيـة خيانــة فــي حـق الوطـن وتحالـف قـوى الشــعب العاملــة الممثلــة
فـي االتحــاد االشــتراكي العربـي .ويقصــد بالحزبيــة كل تجمــع أو تنظيــم أو تشــكيل أيًـا كانــت
صورتــه أو عــدد أعضائــه يقــوم علــى فكــر سياســي مضــاد لمبــادئ ثــورة الفاتــح مــن ســبتمبر فــي
الغايــة أو الوســيلة ،أو يرمــي إلــى المســاس بمؤسســاتها الدســتورية ســواء كان ســريًا أو علنيًـا،
أو كان الفكــر الــذي يقــوم عليــه مكتوبًــا أو غيــر مكتــوب أو اســتعمل دعاتــه ومؤيــدوه وســائل
ماديــة أو غيــر مـاديـــة( ،وهــو صاحــب الفكــر الــذي يقــدم الحــل النهائي لمشــكل الســلطة بحســب
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قولــه (أداة الحكــم هــي المشــكلة السياســية األولــى التــي تواجــه الجماعـات البشــرية .األســرة
يعــود النــزاع فيهــا أغلـب األحيــان إلـى هــذه المشــكلة ،أصبحــت هــذه المشـكلة خطيــرة جــدًا
بعــد أن تكونــت المجتمعــات الحديثــة .تواجــه الشــعوب اآلن هــذه المشــكلة المســتمرة ،وتعانــي
المجتمعــات العديـد مــن المخاطــر واآلثــار البالغــة المترتبــة عليهـا ،ولــم تنجـح بعــد فــي حلهــا
حـ ً
ا نهائيّــا وديمقراطيّــا ويقــدم الكتــاب األخضـر الحــل النهائــي لمشــكلة أداة الحكــم.
أمــا إذا ألقينــا نظــرة علـى موقـع المـرأة فـي تلــك الفتــرة وفــق المعطيـات المتاحــة سـنجد
أن هنـاك آثـارًا إيجابيــة الطابـع حدثـت لعمليـات التحديــث التـي شـهدها المجتمــع الليبـي منــذ
االســتقالل ،وخاصــة فــي قطــاع المــرأة الــذي شــهد خطــوات جريئــة ســاهمت فــي الرفــع مــن
مســتوى المــرأة وتمكينهــا مــن القــوة بأبعادهــا المختلفــة ،كمــا خــص الكتــاب األخضــر فــي الجزء
الثالــث فصـ ً
ـا خاصًـا بالمــرأة ،أكــد مســاواتها بالرجــل مــن الناحيــة اإلنســانية وأكدت التشــريعات
عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن بســبب الجنــس وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بتقريــر الحقــوق
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة كحقــوق أساســية لإلنســان ،وفــي مجــال الحقــوق السياســية
فإننــا نجــد أن اإلعــان الدســتوري الصــادر عــن أعضــاء مجلــس قيــادة النظــام ســنة ،1969
واإلعــان عــن قيــام ســلطة الشــعب ســنة  ،1977والوثيقــة الخضــراء الكبــرى لحقــوق اإلنسـان
ســنة  ،1988وقانــون تعزيــز الحريــة ســنة  ،1991تؤكـد جميعهــا علــى المســاواة فــي الحقــوق
بيــن المواطنيــن ذكــورًا وإنا ًثــا ،وتبنــت المشــاركة السياســية للمــرأة .ولكــن هــذه اإلعالنــات
اكتفــت بالمنــاداة بهــذه الحقــوق والنــص عليهــا نظريًــا وقانونيًــا فقــط دون التخطيــط لبرامــج
تدعــم وتعـزز تفعيـل هــذه المشـاركة ليكــن واقعهــا مخال ًفــا تمامًـا لمــا نــص عليــه .فتنظيــم
حركــة اللجــان الثوريــة الــذي تكــون منــذ الســبعينيات مــن القــرن الماضــي ويعتبــر ذا تأثيــر
قــوي وعميــق فــي الحيــاة السياســية فــي ليبيــا ال يعكــس فــي عضويتــه تواجــدًا مناســبًا للمــرأة،
ويتضـح ذلــك فـي تعــداد أعضـاء التنظيـم الثـوري الـذي بلـغ  43000بينهـم  2500عضـوة مــن
اإلنـاث فقــط ،وهـي نســبة متواضعــة ال تتجـاوز  % 6بينمـا ال يوجــد سـوى مـرأة واحــدة تتولــى
مهــام منسـق لجنــة ثوريــة أو منســق شـئون المـرأة أو الشــئون االجتماعيـة بــكل لجنــة ثوريــة
وهــي مهمـة تنظيميـة تتوالهــا اإلنـاث مـن عضـوات حركـة اللجـان الثوريـة أمـا عــن المشـاركة
الشــبابية والنســائية فــي المجتمــع المدنــي فقــد كانــت هنــاك  32نقابــة قبــل عــام  1990ووصــل
عددهــا  72نقابــة فــي عــام  ،1990ولكــن ســرعان مــا عــادت للتقلــص لتصبــح  36نقابــة فــي عــام
 ،1996إن فقـدان هـذه التكوينـات لالسـتقاللية والخصوصيـة النقابيـة والتنظيميـة والبرامجيـة
والماليــة تجعلهــا كآليــة مــن آليــات المشــاركة السياســية فارغــة المضمــون وال يمكــن أن تكــون
ذات قيمـة.
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نتيجــة لهـذه الوقائـع والحقائـق التـي ورد ذكرهـا يمكننـا القـول إن خـال هـذه الفتـرة مــن
الحكــم انتقــى النظــام مــن قيــم الديمقراطيــة مــا يخــدم مصلحتــه علــى وجــه الخصــوص ويطيــل
وجــوده وأهمــل كل مــا يعــزز ثقافــة المواطـن السياســية ويدعــم حــق ممارســته للديمقراطيــة
كمــا يجــب وتمثلــت ممارســة هــذه الديمقراطيــة المحــورة فيمــا عُــرف بالمؤتمــرات الشــعبية
التـي عملـت علـى تكريــس قيــم تتناقـض تمامًــا مـع قيــم الديمقراطيـة الحقيقيـة.

الديمقراطية خالل المرحلة االنتقالية ما بعد 2011
وقــع المجتمــع فــي إشــكالية تطبيــق الديمقراطيــة بعدمــا تــم تغييــر النظــام باســتعمال
العنــف ،وهــو خيــار فــي الغالــب ال ينتــج حريــة وديمقراطيــة حقيقيــة ،فقــد قــال جيــن شــارب
«خيــار اســتخدام العنــف مهمــا كانــت حســناته يعكــس بوضــوح أمــرًا واحــدًا وهــو أن اللجــوء
إلــى وضــع الثقــة فــي أســاليب العنــف إنمــا يعنــي اســتخدام أســلوب للنضــال يتميــز الطغــاة دائمًـا
بالتفـوق فيــه .تتميــز األنظمــة الدكتاتوريـة باســتعدادها السـتخدام العنــف الــذي تسـتطيع بــه
ســحق الحـركات الديمقراطيــة مهمـا طــال الزمــن وفـي نهايـة المطـاف ال تجـد هــذه الحــركات
أمامهـا خيـارًا إال مواجهـة الحقائــق العسـكرية الصعبــة وهــي أن األنظمـة الدكتاتوريــة تتفـوق
بامتالكهــا للعتــاد العســكري والذخائــر ووســائل النقــل وتتفــوق بحجــم القــوات العســكرية بحيــث
ال تســتطيع الحــركات الديمقراطيـة برغــم شــجاعة أفرادهــا مـن أن تكــون ،فــي أغلــب األحيــان،
مثيـ ً
ا لهــا .يلجــأ المنشــقون عــادة إلــى حــرب العصابــات عندمــا يتضــح لهــم عــدم واقعيــة التمــرد
العسـكري ،ولكـن هـذا الخيــار ال يعـود فـي أغلـب األحيـان بالنفـع علـى الشــعوب المضطهـدة أو
يقودهــا نحـو تحقيـق الديمقراطيـة.
إن خيــار حــرب العصابــات يــؤدي إلىوقـوع خســائر فادحــة فــي أبنــاء الشـعب المٌضطهــد،
أضــف إلــى ذلــك أن إمكانيــة فشــل هــذا الخيــار واردة بالرغــم مــن وجــود نظريــة وتحاليــل
اســتراتيجية مع ـ ِززَة ووجــود دعــم دولــي لــه .وعــادة مــا تســتمر حــرب العصابــات إلــى فتــرات
طويلــة يقــوم خاللهــا النظــام الحاكــم بإجبــار الســكان علــى النــزوح ممــا يــؤدي إلــى معانــاة
جســيمة .وحتــى إذا حققـت حــرب العصابـات نجاحًــا فـإن لهـا أثـرًا سـلبيًا علـى المــدى البعيــد
فهــي تحــول النظــام الدكتاتــوري الحالــي إلــى نظــام أكثــر دكتاتوريـ ً
ـة ،وعنــد نجــاح مقاتلــي حــرب
العصابــات وتوليهــم الســلطة فإنهــم يخلقــون نظــام حكــم أكثــر دكتاتوريــة مــن النظــام الســابق
الـذي حاربــوا ضـده بســبب تأثيـر مركزيــة القــوات العســكرية الممتـدة وبســبب ضعــف أو دمـار
مجموعــات ومؤسســات المجتمــع المســتقلة التــي هــي بمثابــة العناصــر الحيويــة فــي إنشــاء
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مجتمــع ديمقراطــي دائــم أثنــاء فتــرة النضــال .ونظــرًا لعــدم وجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي
القويــة القــادرة علــى ممارســة دورهــا الحقيقــي بتوعيــة المجتمــع بأهميــة الديمقراطيــة ،نعيــش
اليــوم فيمــا أشــرت إليــه أعــاه فــي ديمقراطيــة الغــاف خاليــة مــن أي مضمــون قيمــي لهــا .وبمــا
أن الديمقراطيــة ثقافــة مكتســبة تمنحهــا التجــارب ،وكوننــا لــم نخــض هــذا المضمــار لعقــود
طويلــة ،ونتيجـة ألننــا مجتمــع ال يتمتــع بثقافــة سياســية يعـول عليهــا كان طبيعيًــا أن نعيــش
فـي هـذه الحالـة مـن الفوضــى مــا بعــد التحــوالت العنيفــة ،ولكـن هـذا ال يجعلنــا نتغاضــى عـن
المحـاوالت المتكـررة فـي سـياق التمهيـد لتطبيــق الديمقراطيــة ،وبالرغــم مـن أننـا لـم نصــل
بعــد وهـذا مـا سـنحاول برهنتــه ولكـن مقارنــة بمـا سـبق يمكننـا القــول إننــا قـد بدأنــا.
حدثــت أول ممارســة للديمقراطيــة بعــد أكثــر مــن  50عامًــا وعمــدت الســلطة الحاكمــة
حينهـا (المجلـس الوطنـي االنتقالـي) إلــى تسـليم الســلطة بشـكل ســلمي وعبـر انتخابـات حـرة
نزيهــة لجســم تشــريعي منتخــب (المؤتمــر الوطنــي العـام) كان ذلــك فــي عــام .2012

موقع المرأة والشباب من الديمقراطية
شـهدت االنتخابـات سـنة  2012وصـول المــرأة وحيازتهــا مقاعــد فـي الســلطة التشــريعية،
غيــر أن الثقافـة الســائدة فــي المجتمـع التـي عرجنـا عليهــا ســاب ًقا جعلـت مــن نســب المشـاركة
والترشــح للمــرأة فــي االنتخابــات هــي األقــل مقارنــة بالرجــل واتضــح لــي هــذا بعــد دراســة مســح
قمــت بهــا لنتائــج االنتخابــات وأعــداد المســجلين فيهــا والمقترعيــن والمترشــحين وقوائــم
المنتخبيـن حســب بيانـات المفوضيـة العليـا لالنتخابـات خلصـت إلـى اآلتـي:
مـن مجمــوع أعــداد الناخبيـن الذيــن بلغــوا  2,865,937بلغــت أعـداد اإلنــاث 1,294,357
أي مـا نسـبته  % 45أقــل مـن نســبة الرجـل التــي بلغــت  % 55ولكـن تعتبــر نســبة جيــدة كأول
مشـاركة بعــد عقـود علـى عــدم إجـراء أي انتخابـات مــن إجمالـي المتقدميــن للترشـح الـــ4334
مترشــحًا ،تقدمــت فقــط  934امــرأة أي مــا يعــادل  % 22مــن إجمالــي المترشــحين الرجــال،
وهــذه نســبة متدنيــة يمكــن أن نعزوهــا أيضــا للعــادات والتقاليــد التــي تضبــط ســلوك المجتمــع
التــي تطرقنــا لهــا ســاب ًقا ،وإلــى عوامــل أخــرى ســنذكرها الح ًقــا .تدنــت نســبة المشــاركة فــي
االنتخابــات إلــى حوالــي نصــف عــدد المســجلين بالنســبة لإلنــاث فبلغــت حوالــي 687,274
مقترعــة ،والنســبة اإلجماليــة للمشــاركة كانــت حوالــي  % 61مــن إجمالــي المســجلين .علــى
صعيــد النتائــج يمكــن أن نقــول إن فــرص انتخــاب مــرأة فــي مجتمــع لــم يتحــول للمدنيــة بشــكل
كامــل ويحتفــظ بعــادات وتقاليــد تضــع المــرأة فــي صــورة نمطيــة تحصرهــا فــي األمومــة
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والعمــل المنزلــي كانــت ســتكون ضئيلــة جــدًا إذا مــا لــم ينــص قانــون االنتخــاب أن تكــون
قوائــم مرشــحي األحــزاب والكيانــات السياســية تبادليــة أفقيًــا وعاموديًــا للتنافــس علــى 80
مقعــدًا مــن أصــل  200مقعــد ،وباقــي الـــ 120مقعــدًا للتنافــس العــام الفــردي ،مــا حملنــي علــى
قـول إن النسـبة ســتكون ضئيلـة جـدًا لـوال نـص القانـون هـو أن المــرأة لــم تتحصـل إال علــى
مقعــد واحــد مــن مقاعــد التنافــس العــام الفــردي الـــ 120بينمــا حصلــت علــى إجمالــي  32مقعــدًا
مــن أصــل  80مقعــدًا الخاصــة باألحــزاب والكيانــات السياســية أي بنســبة  ،40%وبنســبة إجماليــة
عامـة  16.5%مــن إجمالـي الـــ 200مقعـد.
ولكــن مــن الجديـر بالمالحظــة عندمـا نتكلـم عــن موقـع المــرأة فــي الديمقراطيــة والتــي
تعتبـر المشـاركة السياسـية أهـم مؤشـراتها هــو أن عـدد اإلنـاث المترشـحات لمقاعـد التنافـس
العــام الفــردي أقــل مــن عــدد المقاعــد بمعنــى :المترشــحات  79امــرأة علــى عــدد مقاعــد 120
مقعــدًا بينمــا يفــوق المترشــحين الرجــال عــدد المقاعــد بأضعــاف ،هــذا أيضــا يقــود إلــى أن هناك
معوقـات المـرأة نفســها تدركهــا جعلتهـا تحجـم عـن المشـاركة علـى المقاعـد العامـة وتكتفـي
فقــط بالتعويـل علـى الحصـة التـي منحهـا لهـا قانـون االنتخابـات.
ً
ملحوظــا فــي تصنيفــات المنظمــات والمؤسســات
حققــت ليبيــا خــال ســنة  2013تقدمًــا
الدوليــة فــي بعــض المجــاالت ،ومــا بيــن التفــاؤل والخيبــة أصبحــت تتأرجــح ليبيــا ،ووفــق منظمــة
فريــدوم هــاوس ،صنفــت ليبيــا ضمــن الــدول التــي تتمتــع بحريــة جزئيــة فــي اســتعمال اإلنترنــت
مــن بيــن  60دولــة اهتــم بهــا تقريــر «حريــة اســتعمال اإلنترنــت والعالــم الرقمــي» .وأفــادت
منظمــة مراســلون بــا حــدود فــي تقريرهــا لســنة  2013أن ليبيــا ســجلت تقدمًــا فــي مجــال
حريــة الصحافــة مقارنــة بالســنوات الماضيــة وحصلـت علــى المرتبــة .131
اندفــع الشــباب بحماســة إلــى إنشــاء الجرائــد والصحــف ومنظمــات المجتمــع المدنيــة
بــكل أنواعهـا حيـث وصـل عــدد منظمـات المجتمــع المدنـي إلــى  1914فــي عــام  2012حــدث
انخفــاض كبيــر بســبب التعثــر السياســي وحالــة االحتــراب األهلــي فانخفضــت فــي ســنة 2014
إلـى  413منظمـة مجتمـع مدنــي ،علـى هـذا الصعيـد يمكـن القــول إنــه كان للشــباب مشـاركة
فاعلــة فــي تشــكيل المنظمــات المدنيــة ولكــن نســبة الفاعليــة لهــا كانــت قليلــة لحداثــة التجربــة
علــى المجتمــع ،فقــد بلــغ عــدد المؤسســين لهــذه المنظمــات خــال الفتــرة ( )2011-2016إلــى
 40010أعضــاء ،بلغــت نســبة الرجــال فــي تأســيس المنظمــات المدنيــة  % 80حوالــي 31950
عضــوًا ،وحســب تصنيــف الفئــات العمريــة تقريبــا مـا يعــادل  % 50مـن المنظمـات مؤسسـيها
مــن فئــة الشــباب مــن ( ،)39 - 15وكانــت المــرأة أيضــا دورهــا فاعــل فــي هــذه المؤسســات فبلــغ
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عـدد المؤسســين لهـذه المنظمـات خــال ذات الفتـرة  8060عضـوة شـكلت المــرأة مـا نســبته
 % 20مــن إجمالـي األعضـاء المؤسســين للمنظمـات المدنيـة ،عـدد المنظمــات التــي أعضاءهــا
إنــاث فقــط بلــغ  333منظمــة بينمــا المنظمــات المختلطــة وصــل إلــى  1788منظمــة بينمــا
المنظمـات التـي أعضاءهـا مــن الرجـال فقــط بلــغ  2505منظمـة.
انتهـت مــدة المؤتمـر الوطنـي العــام وكانــت هنــاك مطالبـات بتطبيـق الديمقراطيـة التـي
تدعمهـا قيمـة التــداول الســلمي علــى السـلطة ،وفعـ ً
ـا تمــت االنتخابـات فـي أجــواء مشـحونة،
وأفضــت إلــى نتائــج وممارســات عــادت بالديمقراطيــة إلــى نقطــة الصفــر تقريبًـا ،وهــذا يوضحــه
الرسـم الصـادر عـن منظمـة فريـدم هـاوس (الشـكل التالـي) الــذي يوضـع االنحـدار

فـي مسـتوى الديمقراطيـة بعــد العـام  2013والتــي اسـتمرت بعـد انتخـاب مجلـس النــواب
فــي الـــ 2014حتــى اآلن ،وتتمثــل أبــرز معالــم االنحــدار فــي االنقــاب علــى المســار الديمقراطــي
مــن قبــل األحــزاب التــي خســرت مقاعدهــا ،وهــذا يُقلــل مــن قيمــة احتــرام رأي األغلبيــة ومــا
ينتــج عنهــا مــن نتائــج والتــداول الســلمي علــى الســلطة ،أدخلنــا هــذا فــي احتــراب أهلــي ،وتنامــى
العنــف ،وفقدنــا جــز ًءا كبيــرًا مــن الحريــات المكتســبة بعــد  ،2011اســتهانة وعــدم احتــرام
ألحــكام القضــاء وتشــبث كل طــرف بمواقفــه ،والذهــاب النتخابــات بــا أحــزاب وبــا برامــج،
والنتيجــة النهائيــة أن الديمقراطيــة الوليـدة ذهبــت مـع الحــكام الجـدد تذروهــا الريــاح ،نتيجــة
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لعــدم وجــود توافــق للنخــب علــى تطبيــق الديمقراطيــة بشــكل فعلــي ،فــكل التكتــات السياســية
واألحــزاب الناشــئة لــم تحــدث أي انتقــال ســلمي للسـلطة ومــن يحكــم يعمــل علــى أال يســلم،
واألقليــة هــي التـي تحكــم األغلبيــة بمعيــار القـوة.

رتــب هــذا حالــة إحبــاط عــام يمكــن قياســها مــن العــزوف عــن انتخابــات مجلــس النــواب
وتدنــي فـي نسـب مشـاركة الشـباب والمـرأة ،وبعـد دراســة مســح قمـت بهـا لنتائـج االنتخابــات
وأعــداد المســجلين فيهــا والمقترعيــن والمترشــحين وقوائــم المنتخبيــن حســب بيانــات
المفوضيــة العليــا لالنتخابــات خلصــت إلــى اآلتــي:
انخفــاض نســبة المترشــحين بنســبة  % 61فمــن  4334مترشــحًا النتخابــات المؤتمــر
الوطنــي العــام إلــى  1714مترشــحًا لمجلــس النــواب .نســبة مشــاركة المــرأة متدنيــة بينمــا
كانــت  % 22مـن إجمالـي المترشـحين فـي انتخابـات المؤتمـر الوطنـي العـام ،أصبحـت فقـط 9
 %فـي انتخابــات مجلـس النـوب أي بحوالــي فقــط  151مترشـحة ،نســبت المشـاركة أيضــا أقــل
نســبيًا فقــد بلغــت  % 41مــن إجمالــي المســجلين.
أمــا علــى صعيــد النتائــج فلــم يكــن هنــاك مقاعــد لألحــزاب فنــص القانــون علــى كوتــة
بنسـبة  % 16مـن إجمالــي المقاعـد الـــ 200للمـرأة .وفـازت المـرأة بمجـوع مقاعـد فـي مجلـس
النــواب بلــغ عــدد  30مقعــدًا مــن أصــل  200مقعــد.
لــم نســتطع تحديــد بوجــه مــن الدقــة نســبة مشــاركة الشــباب ونتائجهــم وتحليــل بياناتهــم
لعــدم توفــر إحصــاءات عــن الفئــات العمريــة للمترشــحين والفائزيــن والمقترعيــن ،ولكــن يمكننــا
القــول إن نســبة مشــاركتهم فــي انتخابــات المؤتمــر الوطنــي أفضــل مــن مشــاركتهم فــي
انتخابـات مجلـس النـواب ال الثانــي ترتـب عـن قانونــه حرمــان شــريحة مـن الشــباب أكثــر ممــا
كان فـي قانـون انتخابـات المؤتمـر الوطنـي العـام ،حـدد قانـون انتخـاب المؤتمـر سـن الترشـح
بـــ 21ســنة ،بينمــا فــي قانــون انتخــاب مجلــس النــواب ارتفــع إلــى  25ســنة ،وفــي كل األحــوال ال
يختلــف الحــال كثيــرًا للشــباب مقارنــة بالمــرأة عمومًــا ،وألن نســبة كبيــرة مــن المــرأة المنخرطــة
فـي المجـال العـام تنتمـي للشـباب .وفـي إطـار البحـث عـن األسـباب وراء تدنــي نسـب مشـاركة
المـرأة فـي الحيـاة السياســية ،البـد أن نعـرج علـى الدراسـة التـي قامـت بهـا المنظمــة الدوليـة
للنظـم االنتخابيـة ايفـس عـام .2013
وكمـا قلنــا ســاب ًقا إن حالـة مــن التفـاؤل كبيــرة كانــت ســائدة خــال تلـك الفتــرة ،فعندمــا
سُـئل الليبييـن عــن توقعاتهــم حــول مســتقبل المـرأة أجــاب حوالـي  % 65و % 74أنـه ســيكون
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أفضــل مــن اإلنــاث والرجــال علــى التوالــي .فيمــا قالــت  % 14و % 15إنــه ســيبقى كمــا هــو ،وفقــط
 % 2و % 1قالــو إنــه سـيكون أســوء مـن اإلنـاث والرجـال علـى التوالـي .ويمكـن أن تعــزى هــذه
النســب إلــى سالســة عمليــة بدايــة التحــول الديمقراطــي عبــر االنتخابــات دون أي نــوع مــن العنف
وإلــى حالــة االســتقرار النســبي الــذي لــم يــدم طويــا وهــذا مــا تعكســه نســبة  % 79مــن اإلنــاث
يريــن أن حــال المــرأة فــي ليبيــا اليــوم جيــدة جــدًا وجيــده وفقــط  % 14مــن اإلنــاث قلــن إنــه
أسـوء.
لعــب الديـن مســتواه الشــعبي ،ومـا يرتبـط بــه مــن تقاليـد وتفسـيرات محافظــة لإلسـام
فــي إطــار البيئــة القبليــة للمجتمــع الليبــي وســطوة التنظيمــات االجتماعيــة األوليــة ،دورًا حاســمًا
ومحــددًا ال لعمليـة المشـاركة السياســية للمـرأة فحســب بــل للنشــاط المرتبــط بالشــأن العــام
علـى الخصــوص.
ويمكــن رؤيــة هــذا الــدور بوضــوح فــي نتائــج الدراســة عنــد ســؤال المــرأة والرجــل عــن
قانــون الشــريعة إذا كانــو يرغبــون أن تكــون المصــدر الوحيــد أو المصــدر الرئيســي ولكــن ليــس
الوحيــد كانــت النتيجــة كالتالــي :فقــد أجابــت  31%مــن اإلنــاث أنــه يجــب أن تكــون المصــدر
الوحيــد ،وقــال  % 40مــن الرجــال ذات الشــيء .ومــا نســبته  % 58مــن اإلنــاث تــرى أن يكــون
الرئيــس ولكــن ليــس الوحيــد ،بينمــا يــرى  50%مــن الرجــال ذلــك .فيمــا تــرى نســبة ال تــكاد
تذكـر مــن اإلنــاث والرجــال أنــه ال يجــب أن تكــون الشـريعة جــزء مــن القانــون  % 2و % 5علــى
التوالــي.
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كذلــك يمكــن قيــاس هــذا الــدور أيضًــا مــن نســبة اإلجابــة علــى ســؤال :هــل تطبيــق
الشــريعة سيحســن مــن حقــوق المــرأة؟ فكانــت  % 54مــن اإلنــاث تــرى ذلــك ،بينمــا فقــط % 14
مــن اإلنــاث يريــن أن تطبيقهــا ســيجعل حقــوق المــرأة أكثــر ســو ًءا.
أيضــا نتيجــة أخــرى للدراســة تعطــي مؤشــرًا إلــى مــدى الصعوبــة التــي تواجههــا المــرأة فــي
االنخــراط فـي الفضـاء العـام واقتحـام المجـاالت السياسـية واالقتصاديــة والثقافيـة بـكل حريـة،
فقــد أظهــرت الدراســة أن  % 10مــن النســاء فقــط يمكنهــن مغــادرة المنــزل دون إذن الرجــل
وهــذا يعطــي مؤشــرًا واضحًــا أن مــدى مشــاركة المــرأة فــي الديمقراطيــة مرتبــط بشــكل أو آخــر
علــى موافقــة الرجــل .ويدخــل عامــل االســتقاللية الماليــة أيضًــا فــي تولــد هــذا االرتبــاط حيــث ال
تتمتــع إال  % 17ممــن شــملتهم الدراســة باالســتقاللية الماليــة.
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باإلضافــة إلــى معوقــات الديــن والرجــل يضــاف معــوق آخــر وهــو المــرأة نفســها ،فقــد بينــت
الدراســة نتائــج مثيــرة أن هنــاك نســبة  % 41مــن اإلنــاث يرفضــن أن تعمــل بناتهــن بســبب
الخــوف عليهــن مــن مخاطــر قــد تهددهــن فــي العمــل .ومــا نســبته  32%يرفضــن ألنهــن يريــن
أن األفضــل لبناتهــن أن يهتممــن بالبيــت واألوالد ،فيمـا يــرى  % 4فقـط أن األفضـل أن تركــز
بناتهــن علـى الــزواج بـ ً
ـدل مـن العمــل.

أيضًــا فــي ذات اإلطــار يدخــل عامــل عــدم الثقــة بيــن المــرأة مــع ذات جنســها ،ويمكــن أن
نســتنتج مــن ذلــك نســبة تصويــت المــرأة علــى ســؤال إذا كان هنــاك مرشــح رجــل ومرشــحة
مــرأة يتمتعــان بنفــس الكفــاءة مــن ترغــب أن يكــون ممثلــك فــي البرلمــان؟ ،فلــم ترغــب إال
 % 15من النساء

أن تمثلهن مرأة ،بينما سيختار فقط  1%من الرجال أن تمثلهم امرأة في البرلمان.
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