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االجتماعية المتداخلة  الظواهر وفهمأهم ما يمليه علينا علم السياسة هو االنطالق من معطيات واقعية 
 اكتساب القدرة على التحكم باألحداث وزيادة فعاليتنا االجتماعية والسياسية.بهدف كل ظاهرة لالظروف التاريخية و

ن أدة من السياقات التاريخية وتفترض هي أنها مجر   جندات الدولية التي تضعها األمم المتحدةمشكلة األو
يرسمها الفاعلون  ،واسعةالمسارات ن مروحة أمنا النوايا الحسنة كافية إلجراء التغيير االجتماعي. لكن الواقع يعل  

 االجتماعيون بعد فهم الواقع الذي يحيط بهم.

ة عمل بيجين وملحقاتها تفرض التمييز ضد المرأة وخطشكال أ جميع على القضاءنعرف أن اتفاقية 
 جميعها اعتماد التمييز اإليجابي لضمان دخول المرأة الى مواقع السلطة وصناعة القرار.

الدول العربية، قد اعتمد مبدأ التمييز اإليجابي.  غالبيةلعالم، ومنها اس به من دول أال ب نعرف أن عددا  و
ا قد يحدث بعد انتهاء مم   قلقةالجهات المستفيدة  لكن   وانتقاليا   نعرف أن التمييز اإليجابي يجب أن يكون مؤقتا   كما

 العديد من الحاالت، تراجع وضع المرأة عند انتهاء مرحلة التدابير االستثنائية.في فمدة التدابير االستثنائية. 

النخب السياسية في مختلف الطوائف واألحزاب إزاء اعتماد تدابير  لتحف ظ نظرا  في لبنان، الوضع ملفت و
الكوتا. وينسحب هذا الموقف على العديد من النساء اللواتي يعملن في الوسط  نظام سيما والخاصة واستثنائية، 

النساء الناشطات هلية، وال سيما منها النسائية، وبين النساء الناشطات في الجمعيات األ واضحا   تمايزالالعام. ويبدو 
الحكومة والمجلس النيابي  مثلسياسية، المسؤولية المواقع  فين النساء أيبدو  كمافي األحزاب السياسية. 

حن األحزاب، ال يتحم  و حتى أنهن  ينفين  النساء، على يقتصر ال تمثيلهن   بأنسن الرتداء العباءة النسوية بل يصر 
 .أحيانا  "التهمة"  هذه

لت المنظم وقد  األخيرة، اآلونة في ،ات غير الحكومية النسائية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانيةسج 
نظام الكوتا في قانون االنتخاب  باعتمادوالمناصرة والدعوة لتعزيز مشاركة المرأة  النضالنقلة نوعية في مقاربة 

الوطني  التحالف نشئوأ  . معا   للعمل والوطني األهلي الطرفينتمث لت هذه النقلة النوعية باتحاد  وقد. إعداده أثناء
 اعتماد نظام الكوتا في قانون االنتخاب. حيدالو همطلبمن أجل مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية وكان 

أي تدابير استثنائية أخرى  أوعلى ذكر الكوتا  بعد مخاض عسير لم يأت   اعت مدقانون االنتخاب الذي  لكن  و
ع   .هأو تدعم هتضمن أوالنساء في االنتخابات  حترش  تشج 

هي أن مختلف القوى السياسية والقيادات الرسمية والوطنية في مختلف الطوائف أك دت  الالفتة والمفارقة
 موقف للبعض وكان. السياسي المجال في المرأة توسيع مشاركة أبدا   تعارض ال بأنها والمؤيدةللوفود الزائرة 

 .المنحى هذا في يصب  أي تدبير  من خاليا   االنتخابيفي هذا االتجاه. ثم أتى القانون  ومناضلإيجابيا  منحاز 

 :االنتخاب قانون حول المناقشاتفي إطار  لبنان في األخير السياسي المشهد في أيضا   والملفت

 استنادا   بل كوتا نظام خالل من ليس البرلماني الصرح قا  مسب دخلن اللواتي للنساء الفاتر الموقف: أوال  
 .الكوتا سبيل في واحدة مناضلة بينهن   يكن فلم. بالرجال أسوة   تقليدية سياسية حيثيات إلى

 ومواقفها، مشاربها اختالف على سياسية، وأحزاب تيارات في المنخرطات النساءمن  أي تعب ر لم: ثانيا  
 في السياسة. النساء مشاركةالتي تسه ل  التدابير غياب من هاانزعاج عن
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ولم يتغير موقف  الموقف، هذا عن عدلت ولكن ها الكوتا لنظام بإبداء تحي زها األحزاب غالبية وعدت وقد
 .داخل هذه األحزاب النساء

 الكوتا في لبنان؟ نظامما هي المعوقات التي تعترض تطبيق 

صل ببنية النظام السياسي ومؤسساته تت  بنيوية،  يمكن أن نقس م المعوقات الى مجموعتين، مجموعة أولى
 ومجموعة ثانية، ةالسياسي واألحزاب ركيبة المجتمع المدنيوت الطائفةوالنقابة والعائلة مثل  والبنى المجتمعية

 الشعبية وسائر السلوكيات االجتماعية.و على الثقافة الفرديةثر ؤتتماعية بعوامل نفسية ونفسية اج صلثقافية، تت  

 ت البنيوية؟ماذا عن المعوقا

نبدأ بطبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية والذي يصعب  متعددة.ها ن  إ
تكون النساء في موقف حرج  ة،بالمعيار الطائفي. وفي هذه الحال التقي د من دونبل يتعذر معه اعتماد كوتا نسائية 

. وتمي ز هذه القوانين شخصية بحسب الطوائفالحوال لأل مختلفة انينتترافق واعتماد قو ةألن الطائفية السياسي
للمرأة  يمكن . فكيفأحيانا   سرية وفي اإلرثاألوالمرأة في العالقة الزوجية جميعها، وإن بدرجات متفاوتة، ضد  

التمييز في قوانين األحوال الشخصية؟ أم تريدون منها في آٍن معا  تعارض  وأنأن تترشح باسم طائفتها ومذهبها 
 لى مواقع القيادة والقرار السياسي؟ثمنا  لوصولها إ هذا التمييزأن تتقبل 

سرة، ناهيك عن بوية في األاألهيمنة لل خاضعا  لى طبيعة النظام المجتمعي اللبناني الذي ما زال إننتقل 
هذه البنية البطريركية تترافق كان أم أنثى. و على الفرد، ذكرا  ياف في األر تطغى زالت سرة الممتدة التي مااأل
 .وال سيما في المناطق الريفيةالذكوري، لفكر اغلبة مع 

الضيقة.  اتالمحسوبي وعلىعلى قاعدة وراثية للسلطة  بمعظمها المبنيةلى المؤسسات الحزبية إننتقل 
نا اإلطار الطبيعي للمشاركة السياسية السليمة والقائمة على مبدأ المساواة بين المواطنين. لكن   أساسا   هي فاألحزاب

، يدخل المواطنو امتداد للتراتبية االجتماعية التقليدية وتكريس لها. غالبيتهانرى في الواقع أن األحزاب هي في 
 مساندتها والهتاف لها.وى ال يسعه سجد تراتبية قائمة ي، فلى أي حزبإ رجال  كان أم امرأة،

م تأسيس األحزاب السياسية وتشغيلها لتشجيع اليوم بدون قانون ينظ   حتىهل يعقل أن يكون لبنان و
 مأسستها وتعزيز موقع المحازبين في هياكلها؟

نقابة في حتى ولى التنظيمات النقابية على اختالفها، فنرى أن حضور النساء شبه معدوم فيها. إننتقل 
 ما الذي حال أكثر جدية. الذكوري هو ، نالحظ أن العمل النقابي التي يطغى فيها العنصر النسائي نالمعلمي

 العوامل  معالجةبعض األسباب عند  سنذكرمناصب قيادية فيه؟  وتول يالنساء في العمل النقابي  دون انخراط
 النفسية والثقافية.

مراكز الفقد باتت في الماضي القريب، غالبا  فيها  حضور النساء التي كان أما مؤسسات المجتمع المدني
من جهة،  بين مؤسسات المجتمع المدني والشرخ قائٌم على ما يبدوالرجال.  في معظمها حكرا  علىالقيادية 

 من جهة أخرى. ولكنها تنفرد بطرح قضايا المرأةالتي انبثقت عن المجتمع المدني لهيئات النسائية او

النساء الناشطات في الهيئات  لدىجندة السياسية بنيوية التي يجب ذكرها، غياب األومن بين االختالالت ال
 أجندة النساء الناشطات في األحزاب السياسية. فيالنسائية وغياب البعد النسوي 
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تدابير استثنائية قائمة على التمييز  وتحول دون اعتمادمشاركة المرأة  ت ضعف المتعددة شروخوهذه ال
بين الهيئات  ، نالحظ شرخا  بين النساء في األحزاب والنساء في الجمعيات النسائية افة إلى الشرخوإض اإليجابي.
المنقسمة هلية الهيئات األ في ما بينشرخ ، ناهيك عن الهلية النسائيةالمرأة والهيئات األالمعنية بالنهوض بالرسمية 
 اآلليات الرسمية على اختالفها.بين قائم شرخ الن إ. وغني عن القول ةونسوي ةنسائي إلى هيئات

اقتصادية  واللواتي يعملن في ظروف ،شرخ طبقي بين النساء المثقفات والناشطات من جهة يرتسم أيضا  و
 .مختلف هذه الجهاتأجندة موحدة بين  من توف ر على يقينلست و صعبة.وعائلية 

حملها ية صور نمطي  ، وما يتبعه من ثم يأتي الشرخ بين النساء الناشطات والمنتميات الى طوائف مختلفة
أدوات صراع األجيال بين النساء واستعمال  عنعفيكم من الحديث وسأ رجال إزاء الطوائف األخرى.و نساء

 التي قد توصل البعض على حساب البعض اآلخر. العمل المتاحة

لدى  وقناعة راسخةسسية رافعات اجتماعية مؤ نتيجةطرح الكوتا في لبنان  لم يكنما تقد م،  واستنادا  إلى
ل  االجتماعيةاللبنانيين واللبنانيات. وغياب الرافعات  الكوتا الى تدبير مصطنع، يمكن للسياسيين أن  نظاميحو 

ة والضاغطة ععلى نتائجهم االنتخابية. وهنا بيت القصيد: أين الحركة النسائية الجام عدم تأثيرهلنظرا  وا عنه يتخل  
 نساء؟ ال عندما تكون خالية من انتخابية قناعة لدى النساء بعدم اختيار الئحة نمهل  للحصول على الكوتا؟

والنساء يتوافْقَن ؟ نفسها القناعات السياسية ن  شاطرهأنساء ال  فيهاكيف أختار الئحة  :الحرج السياسيوهنا يبدأ 
 .السياسة تفرقهن   قضايا لكن  حول بعض ال

الملكية ونهي الحديث عن المعوقات البنيوية بالتوقف عند حضور النساء في القطاع االقتصادي أو
"حظ الذكر مثل حظ مبدأ ، ثم اعت مد في الماضي المرأة كانت ت حَرم من الميراثوتموضع المصالح. فالمعلوم أن 

ناهيك عن التحايل في األرياف،  ت سلطة الذكور طاغية في تدبير شؤون المنزلزال ما ،وفي األرياف .االنثيين"
المساواة بين المرأة والرجل في إدارة  بأنوال بد  من االعتراف الميراث.  حرمان البنات والنساء منلعلى القوانين 

خيارات دون أخرى.  اعليهمصالح اقتصادية خاصة تملي اليوم  الموارد االقتصادية ال تزال بعيدة المنال، وللمرأة
على امتالك الموارد والنفوذ االقتصادي واالجتماعي،  القائم في المجتمع التقليدي المجال السياسي إذا انتقلنا الىو

النساء غير قادرات معظم نجد أن  في االنتخابات، حامتالك الموارد للترش  ب وفي ما يتعل ق. بعيدة عنهأن المرأة  نجد
مر لكن األ قضايا النساء،دعم ل اديق وطنيةاستحداث صنالتفكير بيمكن وح. على تأمين الموارد الالزمة للترش  

 السباق؟ خوضقبل  المرأة أن تخوضهاوغير ثابت الركائز. فكم من معركة على  يبدو مصطنعا  

 تنعكس في العقليات والسلوكيات االجتماعية التيجتماعية االنفسية الالمعوقات 

ضت له تاريخيا  من إقصاء متراكم أضعف لديها هذا  ثقة بنفسهاالنقر  بأن المرأة ال تملك كثيرا  ما  لما تعر 
هل يثقون بالفتاة، وثقت هي بنفسها. أما إذا كانوا ال يثقون بها، إذا كان األ. فالمسألة مسألة معنوياتالشعور. و

التمييز بحق المرأة والفتاة.  ة التي تعززاالجتماعي البيئة والوضع أصعب فيعزيمتها. تَضعَف  و بنفسها ثقتها تنهار
كثيرا  ما ت رب ى مع العقليات السائدة. ونجد مدى تطابقها  ،وثقافتناالمؤسسات الدينية في حياتنا  دورنظرنا الى  وإذا

ز المجتمع فيها ي قول بهاي التمع األدوار  الفتاة في األسرة على التكي ف الصور النمطية حول األدوار ، ما يعز 
مومة واالهتمام بأن األ تقتنع اةالفت تجعلنها أل لسببين: أوال ، وهذه األنماط خطيرة. لمرأة والرجلل االجتماعية

االهتمام تقصي المرأة عن  وثانيا ، ألن هذه الصور. طبيعية"ا ال"أدوارههي من  المنزل شؤون بالزوج وتدبير
، عليها التقي د بمجموعة من رادت أن تبني أسرةأ. فإذا والخيار صعب بالنسبة للفتاة وللمرأة عموما   بالشأن العام.
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وتبقى سائر األدوار محسوبة على نحو طبيعي للرجل، ومنها . سائر وظائفها في الحياةثنيها عن التي تروط الش
 القيادة والريادة واتخاذ المبادرات وإدارة الشأن العام.

الخطاب ب المتأثرةالشعبية والريفية وتلك  وال سيماهذه الصور طاغية في العديد من األوساط، وال تزال 
النساء ينخرْطَن  نالحظ أنو. المرأةهذه الصور النمطية الضاغطة على ل الترويجعالم في تسهم وسائل اإلو الديني.

س من الرجال في األحزاب السياسية التي ما زالت أقل   القضايا االجتماعية...  اليهإوكل تو مرأةلل خاصا   تنظيما   تكر 
أنني لست موهومة بفعالية أغلبية األحزاب التي تسيطر ب على الرجال، علما   ا  ي في األحزاب حكرزال الترق   وما

 عليها عائالت وتتوارثها.

طغيان الفكر المحافظ على المجتمع نفسه في األوساط نظرا  ل النظام المدرسي، فيشهد تطورا  ولو بطيئا  أما 
تحوالت ثقافية وال تصبو بالضرورة إلى سياسية ال تهامشاركتوسيع  أة تحاولالمر وتجدر اإلشارة إلى أن. شعبيةال

على الفكر التغييري يبدو غالبا  الفكر اإلصالحي  ال يجوز التعميم، لكن  و. في المجتمععميقة تكسبها حرية كاملة 
 النساء. لدى غالبيةالجذري 

 قانون االنتخاب األخير؟ إطار قانون النسبية في إقرار بعدالذي يمكن تحقيقه ما 

 كثري.من النظام األحتما  مقاعد، فإن النظام النسبي أفضل  على عدةالدوائر موزعة  نأطالما 

 :يشوبه عدد من الثغرات تطبيق القانون ولكن  

واقتراع المواطنين لالئحة  لوائحالعلى التضامن وتشكيل  يحث   ينطوي القانون على التناقض. فهو 
على نصرة مرشح على والقضاء ضمن الدائرة  المبني على ع الصوت التفضيليج  يشمعينة، ولكن ه 

 ما يفسد مبدأ التضامن الذي يقوم عليه نظام اللوائح.، حساب اآلخرين

يفرض ، ما ليهاإمخصص للطائفة التي ينتمي المقعد للح الترش  المرش ح بلزم قانون االنتخاب الحالي ي   
 هذا الوضع تحديدا  باإلحراج للنساء، كما أسلفنا القول.ويتسبب . ا  طائفي ا  منطق يهعل

تلك  وال سيما المدني،لألحزاب ويضعف مؤسسات المجتمع  يعطي النظام االنتخابي النسبي دورا   
رصيد وطني واسع يتخطى الطائفة والمذهب. والمفارقة هي أن المؤسسات المدنية تخسر تتميز بالتي 

 الوطن. مستوىلى في الدوائر المحصورة ما تربحه ع

من الكتل الناخبة التي  المرأة تستفيد. فحللنساء الراغبات بالترش   حظوظا   يعطي النظام االنتخابي 
ض تحشدها األحزاب وعلى نحو عام، الصوت التفضيلي.  مجددا  من خاللللتهميش  ولكن ها تتعر 

عابرة لألحزاب والطوائف النسوية الناخبة الكتلة الغياب  لكن  ، للمرشحات صديقا   النظام النسبي ي عتبَر
 يحجب عن المرشحات أي قيمة مضافة.

 :تتنب ه للعوامل التاليةفالمرأة التي ترغب في الترشح بحسب هذا النظام االنتخابي، عليها أن 

باضرورة  )أ(  ؛الالئحة لالنضمام إلىمن حزب أو قطب سياسي  لتقر 
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إلقناع الحزب أو القطب السياسي بالجدوى من المرأة الحيثيات التي تملكها  توضيحضرورة  )ب(
سيسأل الحزب أو القطب السياسي المرأة الراغبة و. ، فيها أخذ وعطاءمقاصةنوعٌ من الاالنتخابات فترشيحها. 
 .مصداقيةأو ال ماليةالوارد الم أو صواتاألكتلة من حيث  الئحةال ستضفيها علىالقيمة التي  عن حفي الترش  
فال أحد هو الربح. ، وهاجسها األول اللوائح تشكيل قطاب الطوائف والمذاهبأو ال بل قادتها ألحزاباوتتول ى 

بقيمة مضافة.  لم يأت   ذاإوكانت حظوظه بالفوز ضعيفة ذا إأم امرأة،   كان، رجال  إلى الالئحة شخص يرضى بضم  
 ا  مهنيا  وماليو ا  واقتصادي ا  شعبي ا  رصيدأشخاص ال يملكون إدراج سبب في هذا السياق، قد يتساءل البعض عن و

 تسه لخارجية  شبكة عالقاتلدى هؤالء المرش حين، في الواقع، . على الئحة الكبار واسعة وشبكة عالقات
 حزابمختلف المناطق والطوائف واأل أن يترش ح منأحد  التواصل والتشبيك وتبادل المصالح. فال يستغربن  

 ون بعالقاتهم الخارجية.ن العديد من القوى السياسية والقادة يتغن  أ، سيما وع الدورهم مستتر ولكن ه ف أشخاص

بأن الوضع سيبقى على حاله بغض ألن أصحاب القرار كانوا على قناعة  ببساطة الكوتا ولم ي عتَمد نظام
 النظر عن الكوتا.

ألن  في األحزاب خاسرة سلفا   والمرأةية حرجة قادرة على فرضه. كتلة شعبإلى هذا المطلب  وافتقر
تها الخاصة، وأحزابها أشباه أحزاب قائمة على زعامة أشخاص احيثي ، ولم توض ح بعدالحزبي ثانوي موقعها

كن  من األغنياء  إذافي اختيار نساء  نيترددوأن القادة الذين يلت ف حولهم اللبنانيون ال والواقع . ينفردون بالقرار
وعدا . مرش حين رجال قرباء في غيابكن  من األ إذا لالئحة، أوئر تجي ر األصوات أو من نسب عائالت أو عشا

 مستدام. يبقى ترشيح المرأة عشوائيا  وغيرهذه المعايير،  عن

 كيف نغيّر هذه المعادلة؟

 :عواملثالثة التغيير على المدى المتوسط على  عتمد إحداثي

 . ضحة وقابلة للنقاشوا حزبيةانتظام الحياة الحزبية واألداء الديمقراطي واعتماد أجندات تعزيز  
 قانوناألحزاب  ها، بل ي طبَّق علىوعمل األحزاب السياسيةتأسيس  منظ  ي قانونوفي لبنان، ما من 

ي المفوض السامي الفرنسي ف الذي أعاد تفعيلهو العثمانية لسلطنةحقبة االجمعيات الصادر في 
نظرا  لضرورة قانون لألحزاب  مشروعللتداول  وط رح. لبنان فياالنتداب الفرنسي  إبان اتالعشرين
 الشيء فاقد أن معلومالو. ةديمقراطيو االنتظام في أحزاب جدية سياسيا   للناشطين يتيحقانون  إقرار

 هاؤأدالألحزاب أن تناضل من أجل الديمقراطية إذا كان  يمكن فكيف. به الغير يطالب أن له يحق ال
 غير ديمقراطي. الداخلي

لكي المرأة،  أجندة خاصة بالقضايا التي تهم   في العمل معا  على وضعنجاح الهيئات النسائية ضمان  
ل لالمتناع  ويتطلب هذا المسعى بذل جهود حثيثةكتلة حرجة قادرة على فرض شروطها. لى إ تتحو 
أن  يجبو نسوية متفق عليها.وأولويات أجندة  نساء، وبلورة حاتمرش   تضم  يار الئحة ال عن اخت
عها  األحزابجميع ضغط نسوية تفرض نفسها على  قوةلبنان  في نستحدث والقوى السياسية وتشج 

 نتماءاتاال بحسب نظرالوجهات  تباينت وإن ،قضايا المرأة على أجنداتها الخاصة على إدراج
 المرأة ضد األسري العنف ت قضايافي اآلونة األخيرة عندما أصبح أحرزنا تقدما  لقد  األيديولوجية.

 .عامال رأيال ج المبكر مطروحة علىاوالزو

وحق المرأة في  سريةالحقوق الزوجية واأل مثل حساسة أخرى قضايا لمناصرة الضغط يستمر   أن يبقىو
. في لبنان والمذاهب الطوائف بحسب مختلفةال شخصيةال حوالاأل قوانينل الخاضعة اإلرث وغيرها من القضايا
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. في إنسانيتهاالذي ينصف المرأة  التغيير جراءإوالقرار  صناعةنحو  سبيل السياسيوال يجوز أن ننسى أن العمل 
 عبرسيما  لتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع المسؤولية، وال وسيلةبل   فحسبهدفا  فالعمل في السياسة ليس 

  براغماتيةيتطل ب خطوات وفي سياق متشابك،  معق دإن ه لهدف الكوتا ومن دون أجندة نسوية.  نظام
 .مبدئية ومواقف

تهيئة أجيال متالحقة من النساء يمتلكن المعرفة والمهارات التواصلية والعصب السياسي والنسوي  
بين األجيال في التعاطي مع  ملفتال تفاوتال اليوم النسوي النسائي العمل تحديات فمن. معا   في آن
 بقضايا اللواتي يهتمْمنَ  الشابات من الكثير يستهوي ال النسوي النضالأن  يبدوو. المرأة قضايا

قضايا النوع االجتماعي  راجإدهو  األبرز التحديو. أحيانا   العام السياسي وبالنشاط متعددة اجتماعية
منخرطة في أطر مستقلة ومتمايزة عن  األحزاب في النساء تبقى أن عقلي   فهل. األحزاب جندةأعلى 

 األطر التي يعمل فيها الرجال؟

 االختالط وتشجيع ،لمشاركة النسائية في اإلطار العام لكل حزبمناقشة قضايا اإتاحة فسحة طبيعية ل 
متخصصة  لجان تشكيل بأن علما   ،بعيدا  عن التمايز البنيوي العام بالشأن المعنية الحزبية المناقشات في

سبق لبعض  وقدرجال ونساء.  من تتألفاللجان  هذهأن إيجابي طالما  دورله في قضايا المرأة  تنظر
 ويبقى على سائر األحزاب أن تحذو حذوها. ،األحزاب أن وس عت قاعدة نقاشاتها لتشمل قضايا المرأة

ت َحل  على نحو سحري   الالمرأة في الحياة السياسية وفي مواقع صناعة القرار  مشاركة إنالقول  خالصة
 . والثقافي االجتماعي التغييرأيضا  ب ذه قضية ت عنىفهفي األحزاب أو في االنتخابات.  الكوتاباعتماد نظام 

 انزلقت فيهالذي  المأزقللمسار التغييري. و استكماال  البعض اآلخر  اهللتغيير، ير مدخال   البعض فيها يرى وفيما
 ،مثال   المغرب ففيوحده غير كاٍف.  اإلجراءهذا على أن  دليلليس سوى الكوتا  نظامالنساء اللواتي استفدن من 

 فتحالسياسة ألن  فيهو بحد ذاته سيف مسلط على النساء  الكوتامن نظام  المرش حاتالحد من مدة استفادة  دمجر  
 .النساء بين سليمة غير منافسةيؤدي إلى  رةالمداو باب

  سالح،وفي يدنا  .النساء من ممكنة مروحة أوسع مع بالتشاوربالتأمل والتحليل  ةجدير هذه قضية
 في المجتمع.الكتلة الناخبة  نصفتقريبا   تشك لأن المرأة  وهو يضغط، هلكن   يجرح ال

 ...المرأة ملعب الى تعود الكرة هي ها


