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 ؟قـيتحقكيف .. تمكيـــن المرأة 
 الدكتور محمد المقريف :إعداد

 حميدة أبورونية الدكتورة      

 
 المقدمـــــة

عتمادها من قبل املؤمتر التأسيسي إوعد حزب اجلبهة الوطنية يف وثيقة املبادئ واالهداف العامة اليت جرى 

على تنفيذ ( عند استكمال تأسيسه) سوف يعمل  بانه 2102من شهر مايو  9 – 8للحزب املنعقد يومي 

 . هداف التفصيلية كأهداف معلنة ملشروعه احلضاري لتنمية الوطن والنهوض بهألامن جناز مجلة إو 

 
إن من بني { 09، ص 00فقرة  } هداف العامة نصاً جاء فيه أوردت الوثيقة ذاهتا حتت عنوان األكما 

إعداد مشروع وطين النصاف املرأة الليبية ، والنهوض بأوضاعها ، "   جنازهاإهداف اليت يسعى احلزب اىل األ

واالقتصادية االجتماعية و إطالق طاقاهتا وقدراهتا االبداعية ، ومنحها فرصاً متكافئة للمشاركة يف احلياة 

 . "والسياسية

 

لتأكيد على دور ا" : يةاالهداف االجتماع" حتت عنوان { 53، ص7الفقرة }كما أوردت الوثيقة نفسها يف 

ساسي يف جمال تكوين اإلسرة وتربية النشء ، وإعدادها للقيام هبذا الدور ، وإفساح اجملال أمامها املرأة األ

مع وضع الربامج املناسبة والسياسية واالقتصادية االجتماعية للمسامهة الفعالة اإلجيابية يف كل جماالت احلياة 

 .وربات البيوت لرعاية أوضاع املرأة العاملة
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ملا جاء هبا من مبادئ عامة ، فإن حزب اجلبهة  ، واستكماالً نفاً أملا وعدت به الوثيقة املشار اليها  تنفيداً و 

 جتماعياً اه بالنسبة لتمكني املرأة الليبية الوطنية يرى إطالق الوثيقة التالية اليت يعرب فيها عن رؤاه وبراجم

 . يف دولة ليبيا اجلديدة وسياسياً قتصادياً او 

 
 بسم اهلل الرحمن الراحيم

 

 :يقول الحق سبحانه وتعالى

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجااًل َكِثيراً يَا أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 ( 1).... َوِنَساءً 

 .سورة النساء

 :ويقول 

َلَها َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئكَ  ََ اْلَجنََّة َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفال ُيْجَزى ِإالَّ ِمثـْ  َيْدُخُلو

ََ ِفيَها بِغَْيِر ِحَسابٍ   .سورة غافر( 04..) يـُْرزَُقو

 : ويقول 

ََ َواْلُمْؤِمَناُت  ََ َعِن اْلُمنَكرِ َواْلُمْؤِمُنو َهْو ََ بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ  .سورة التوبة( 11...)بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُرو

 

االستخالف ويف التكليف ويف اجلزاء يف الرباين الذي ساوى بني الرجل واملرأة يف التكرمي و  يواستلهاماً هلذا اهلد

تقدم مشروعه الذي يأمل أن حتقق املرأة من خالله تطلعاهتا ، ، يطرح حزب اجلبهة الوطنية هذه الوثيقة اليت 

 . وأن حيقق اجملتمع اللييب بكامله طموحاته يف الدميقراطية ويف التقدم والرقي والنهضة
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 مين دور المرأة الليبيةثت
ذالل إبنة من قهر وظلم و ختاً وإأ  و  زوجةً و  اً م  يف مستهل هذا املشروع تسجيل ماعانته املرأة الليبية ، أ  جيدر بنا 

ومن الواجب . مزعومة هلا جنازاتم االدعاءات الكاذبة منه بتحقيق إغواستغالل يف ظل النظام السابق ، ر 

شادة بالدور اهلام الذي قدمته املرأة الليبية يف مقاومة النظام السابق والتصدي لتوجهاته وخمططاته ايضاً اإل

اد على إمتداد وتدمري االسرة واستغالل املرأة وحتويلها اىل ملهاة وأداة إفس وسياساته اهلادفة اىل حتطيم اجملتمع

 .عقوده االربعة املظلمة

 
االشادة بالدور الكبري الذي قامت به املرأة الليبية يف تفجري ويف مساندة ودعم ثورة السابع عشر جيدر بنا كما 

يف قيامها بتشكيل منظمات اجملتمع املدين ، بعد من فرباير اجمليدة يف شىت أرجاء الوطن وبكل الوسائل، ومن 

البيت اليت كانت عامل أمان واحتضان للمدن وحفزت على التكامل االجتماعي ولعبت دوراً رائداً يف ترتيب 

حنو  منشجع وندعم تلك الفعاليات ونشُّد على أيديهكحزب اجلبهة الوطنية ، وحنن  اللييب عرب بوابة املصاحلة 

  . مزيد من العطاء واملثابرة

 
 لحظة تاريخية نادرة وواعدة

شعب اللييب ، التضع كامل  حتقق هبا هذا االنتصاروبالطريقة اليت ، إن انتصار ثورة السابع عشر من فرباير 

 ها أو فرصها أو وعودها وهي متلي عليهمر برجاله ونسائه ، أمام حلظة نادرة من تارخيه ، سواء من حيث أخطا

رجااًل ونساًء على السواء ، أن يرتفعوا اىل مستوى حتدياهتا ، ليس فقط من أجل تأمني مسار هذه  ؛مجيعاً 

 .ي والنهضوير اجلديدة على طريق البناء احلضا االثورة ، ولكن أيضاً من أجل تأسيس دولته
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من مجلة أفكار حمورية أساسية املرأة الليبية وحتقيق تطلعاهتا لتمكني ينطلق مشروع حزب اجلبهة الوطنية هلذا 

 :مفادها

 لكافة أبنائه وبناته على السواء من فرص لتطوير اح أي جمتمع من اجملتمعات تقاس مبا يتضة ن هنإ

يف توظيف طاقاهتم من أجل الصاحل هذا اجملتمع حباهم هبا اخلالق ، وبقدر ما ينجح قدراهتم اليت 

 .اخلاص والعام

  ساين او وطين لتعطيل او إهدار أو هتميش دور أي مواطن ، رجالً مربر أخالقي او ان أىال يوجد

 . أو أمرأة ، يف احلياة

  الذي يربو عدد النساء فيه ) يف جمتمعنا اللييب مكانات املرأة إان اطالق وتفعيل قدرات وطاقات و

هو ضرورة إنسانية وأخالقية ووطنية ، فوق أنه حاجة إجتماعية و  عن نصف تعداد سكانه ،

 .مسئوليته على املرأة ذاهتا كما على االسرة واجملتمع والدولة سواء بسواء تقع  إقتصادية وسياسية ،

 

وتفعيله مبا  هاستنهاض دور لتمكني املرأة الليبية وإومن مث فإن حزب اجلبهة الوطنية يرى أن يقوم مشروعه 

 : تني يساسأركيزتني على حيقق تطلعاهتا وهنضة اجملتمع ، 

 
 ثقافية توجيهية : االوىل 

على أن تبدأ هذه العملية . هتدف اىل إعادة تشكيل  ثقافة وفكر وموقف اجملتمع إزاء املرأة ودورها يف احلياة

ويكون من أبرز قيم ومعامل : ليشمل االسرة وبقية حلقات اجملتمع ومؤسساته ( إمرأة أو رجل) من الفرد ذاته 

وحقوق وواجبات بني الرجل واملرأة من حيث الكرامة االنسانية بالعدل وة هذه الثقافة اجلديدة تأكيد املسا

 . املواطنة االساسية ، وتصحيح طبيعة العالقة بني الرجل واملرأة ، وتأصيل فكرة تكامل االدوار بينهما
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جد والنظام وتلعبه االسرة ويلعبه املس( امرأة ورجل)والبد من التأكيد على أمهية الدور الذي يلعبه الفرد ذاته 

 . اخلصوص يف هذاوسائر مؤسسات الدولة التعليمي ، ويلعبه االعالم 

 
  تشريعية وتنفيذية : التانية 

الصادرة السياسات والربامج كافة و ( بدءاً من الدستور املنتظر) ونعين هبذه الركيزة استخدام التشريعات اجلديدة 

خمتلف احلكومات واالجهزة التنفيذية ، يف تأكيد احلقوق االساسية للمرأة والنص عليها ، ويف القيام بكل عن 

 . ما من شأنه تفعيل دورها ومتكينها من حتقيق تطلعاهتا وطموحاهتا اخلاصة والعامة

 
لتحديات إدراكاً لو . الليبية اإلمكانات واملخزون اإلمياين الذي يسكن روح وضمري املرأةإمياناً ووعياً ب

مجلة من رؤى يتبىن حزب اجلبهة الوطنية . أمام تقدمها وحركة هنوضها تقف حائالً قد واملصاعب اليت 

الثقافية  االجتماعيةوتصورات بالنسبة للمرأة الليبية على الصعيدين التشريعي والتطبيقي يف اجملاالت 

 .والسياسية واالقتصادية 

 

 قافياً ثو  تمكين المرأة اجتماعياً  

يف الواقع االجتماعي لتوعية اجليل وتربيته الليبية لمرأة كثر فاعلية لأدور اىل اجلبهة الوطنية حزب طمح ي

وإفساح اجملال لطاقات املرأة وإبداعاهتا وخوض معرتك البناء االجتماعي ، لدفع عجلة  ،الرتبية الصحيحة

 :اىل اجلبهة الوطنية حزبيسعى ولذلك . اجملتمعثقافة التطوير والتقدم يف فكر و 

 املؤسسات اجملتمعية للمرأة كي تسهم وتبدع من قدراهتا وطاقاهتا وإمكاناهتا اجلبِّارة  دعم .0
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اقتصادي يف مردود للفتيات املسلحات بالعلم ستثمار سنني الدراسة واجلهد على إالعمل  .2

والقطاع والقطاع اخلاص فرص عمل ختلقها الدولة  فريتو عمل على الو . واجتماعي يعود بالنفع اخلاص والعام

 .العاطالت عن العملالنساء ألالف من الثالث 

وتذليل الصعاب كافة أمامها من وربات البيوت التأهيل والتدريب واالهتمام بقضايا املرأة العاملة   .5

 .ةاالجتماعيات خالل تقدمي التسهيالت هلا، لتمكينها من العمل واإلسهام يف النشاط

هو أمر يف فوبني دورها كأم ورعاية األطفال العاملة لمرأة تتناسب والوقت املتاح للية البحت عن آ .4

 :واملنظمات غري احلكومية يفالدولة مشاركة املرأة باختاذ القرار وهنا يأيت دور تفعيل غاية األمهية إذا أردنا 

  عن االنانية ، حبيت  قراءة متوازنة بعيداً األدوار مبوضوعية وبقراءة الواقع أو إستبدال نشر ثقافة توزيع

ممارسة دور ختتار واخرى  كامالً   عن العمل وتتقاضى مرتباً ( ة)دوار مع العاطلتبادل األ يصبح جمدياً 

جياد إمنا حيرتم اختيارها مع إليس باجازة بدون مرتب و أسوة باالوىل م دعم االخرية تمومة ، وياأل

قارهبا اوأ اراتب العاملة اليت اختارت دور االمومة او اعالة والديهوخلق نص قانوين يلزم الدولة بدفع 

 .املسنيني 

  زيادة دور احلضانة كالصحية والعلمية  راكز املو على اخلدمات االجتماعية احلكومي زيادة اإلنفاق

 .واملراكز الثقافية والرتفيهية األمومة والطفولةرعاية ومراكز ورياض االطفال 

 والتعليم وتطويره حبيث يتضمن القدوات والرموز البارزة تارخيياً   والبحث عن  حتديث نظام الرتبية

 .آلية لطرق التعليم مبا ختفف العبء عن املرأة وخاصة العاملة

 

 
 تمكين المرأة اقتصادياً 
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ومتكينها من ية املستدامة التنمبرامج املرأة يف ومشاركة هو املسامهة يف إدماج  اقتصادياً املرأة اهلدف من متكني 

 ،هتاوأوضاع أسر املرأة االت مبا يؤدي إىل التحسني املستمر ألوضاع اجملاحلصول على فرص املشاركة يف خمتلف 

  :يقتضي ولتعزيز مشاركة املرأة اقتصادياً 

بناء قدرات النساء عن طريق مساعدهتن على امتالك املهارات والقدرات الالزمة يف التخطيط  .0

ملشروع حاضنات ميكن الرجوع )التعليم النوعي اإلبداعي ، من خالل غريهاو تكاري اإلب ريوالتفكاإلدارة و 

 .من أجل اإلخنراط يف سوق العمل بصورة إحرتافية .(1املواهب واالبداع

ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل توفري مراكز متخصصة تعمل على إجياد وتطبيق فئة االهتمام ب .2

إكتساب مهارات ذات االحتياجات اخلاصة وتدريبها على املرأة يف حتقيق تطلعات برامج عملية تساعد 

 .  اء أعمال تعود عليهن بالنفع والفائدةدأاالندماج يف مؤسسات الدولة و متكنهن من 

. مختلف الشرائح السياسات واخلطط التنموية لضمان حتقيق منفعة عادلة للرسم يف املرأة إشراك  .5

إبداء الرأي وتقدمي التصورات و  ن من أجل التأثري على السياسات االقتصادية الوطنيةجهودهتكاثف وضرورة 

 .حول خمتلف التشريعات والقوانني احمللية ذات الصلة مبشاركة وممارسة املرأة للعمل التجاري

والحياء هذه  اجملالهذا لرفع مستوى أداء املرأة يف لصناعات التقليدية لاالهتمام بربامج التدريب  .4

لضمان دميومة العطاء وكي ال تنقطع الصلة بني  اواالستمرار هب، الصناعات وللمحافظة عليها من االندثار

صناعات لل والتسويقيةوتشجيع تأسيس اجلمعيات التعاونية . وقيم اجملتمعوهوية والتمسك بثقافة  األجيال

 . التقليدية

                                                 
 . من أعداد الدكتورة محيدة ميالد أبورونية الوطنية يف مؤمتره القادمبرنامج اقتصادي اجتماعي سيطلقه حزب اجلبهة  1
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 متويليتم تطويره إىل بنك وائد و بدون فغرض االدخار واإلقراض للربات البيوت إنشاء صندوق  .3

وحتفيزهن على املدرة للدخل الصغرية من أجل توفري مصادر التمويل لتصميم وتنفيذ الربامج واملشاريع اسالمي 

 .من طلبها  خلق فرص عمل بدالً 

رأة إقامة وتنظيم املؤمترات والندوات واملعارض والفعاليات االقتصادية يف الداخل واخلارج ومشاركة امل .6

 .العازمة على املشاركة يف بناء ليبيامع اهليئات واملنظمات واملؤسسات اإلقليمية والدولية 

 

 تمكين المرأة سياسياً 
و يف مجيع هياكل عادلة نسبة متثيل ويف عملية بناء الدستور وبإدارة الشأن العام يف املرأة مشاركة تعزيز إن 

لتحقيقه لذا حزب اجلبهة الوطنية يعد هدفاً من بني األهداف اليت يسعى اقع صنع القرار ومو آليات السلطة 

 :فإن برنامج التمكني السياسي يتم على مراحل هي

مبا ال لذكور واإلناث مبدأ العدالة واملساوة بني اعلى اليت تؤكد حتديث وتطوير القوانني والتشريعات  .0

مجيعهم سواسية أمام القانون " ذكر وانثى"ن و املواطن"اي يتناىف مع النصوص الصرحية بالقرأن الكرمي والسنة 

وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة وال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو اللون أو األصل أو اللغة 

 . "أو املهنة أو املركز االجتماعي أو العقيدة

مع فيجب العمل على إعطاء املرأة متاشياً مع حتقيق وترسيخ مبدأ العدالة واملساواة بني أفراد اجملت .2

 .الليبية املتزوجة من غري اللييب احلق يف احلصول على كافة حقوقها املدنية وحق أبنائها يف محل اجلنسية الليبية

أي ختصيص ( الكوتا)مبدأ حزب اجلبهة الوطنية بين حتقياً ملبدأ تكافؤ يف النتائج وليس يف الفرص ي .5

ببكني ملشاركة املرأة الفعالة يف  0993وفقاً التفاقية سيداو سنة أدىن  كحد    %51حصص للنساء بنسبة 

 :منهاومواقع صنع القرار هياكل الدولة وآليات السلطة 
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 والفكرية ،السعي إىل عقد مؤمتر وطين للمرأة تشارك فيه النساء من خمتلف االنتماءات السياسية  .4

يف الربامج التنموية مة ضمان مشاركة املرأة تناط به مهخيتص باملرأة يهدف إىل تشكيل جملس وطين 

وضمان فرص متكافئة للمرأة لتويل املناصب التنفيذية والتمثيلية العليا يف خمتلف ، واالجتماعيةاالقتصادية 

 .إدارات الدولة وإعتبار مؤهالهتا وكفاءهتا املعيار االساسي لتويل املناصب على كافة املستويات احمللية والدولية

لمشاركة يف ترميم ل خللق مناذج من القيادات النسائية العالية الكفاءة والتأهيل ةالداعمهود جلاتعزيز  .3

 .باخلارج الدولية واالقليميةاملؤمترات يف واملسامهة بفاعلية " احلوار الوطين"البيت اللييب من الداخل 

 

مبا ، منصفة لتطلعات وطموحات املرأة الليبية ه الوثيقة هذ كوننأمل ان تأخريا وليس آخرا، 

 .صورة مشرقة عن ثقافتنا االسالمية األصيلة واليت ساوت بني الرجال والنساء يعطي

زب احلو  .ستقبلامليف اجيابياً وجدياً  حراكاً املرأة بليبيا شهد تيف أن بكم وحبزب اجلبهة الوطنية واألمل كبري 

، ويتطلع لتحقيق تلكم  وتنهض بوجودها وكياهناالليبية دعم اجلهود اليت تدفع بواقع املرأة عاقد العزم يف 

 .الطموحات على ارض الواقع

  

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 2102/يونيو/2: حررت
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