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الن�ساء يف الربملان امل�رصي� :أجندة خمتلفة؟
د .مازن ح�سن�،أ�ستاذ م�ساعد،جامعة القاهرة
ال�سيا�سي
ما مدى التغيري الّذي �سيطر�أ �إن زاد التمثيل ّ
للمر�أة عن م�ستواه ال ّتقليدي؟ وما �أهمية الكوتا يف
لخ�صا
تي�سري هذا التغيري؟ يف هذا املوجز� ،أق ّدم ُم ً
بالبحوث احلديثة التي تدور حول هذين ال�س�ؤالني
�ضمن ال�سياق امل�رصي.
رغم �أن م�رص كانت رائدة �إقليمية يف التمثيل
الربملاين للن�ساء خالل خم�سينيات القرن الع�رشين،
فقد �أخذت بالتخلّف عن الركب منذئذ� ،إذ تراوح
متثيل الن�ساء بني  %2و .%3وكانت اال�ستثناءات يف
برملانات  1979و 1984و ،2010مع فر�ض كوتة
للمر�أة فيها ،وكان متثيل املر�أة يف تلك الربملانات %8
و %7.8و %12على التوايل� 1.إال �أن املر�أة قد حققت
يف عام  2015زيادة تاريخية يف التمثيل النيابي� ،إذ
ح�صدت الن�ساء  %14.9من مقاعد الربملان (ال�شكل
 .)1مت انتخاب  75امر�أة مبجل�س النواب امل�رصي
حمركه الأ�سا�سي
(من بني  568مقع ًدا) ،وهو تغيري ّ
�سائية .كما عينّ الرئي�س  14امر�أة �أخرى
الكوتا ال ّن ّ
لي�صبح �إجمايل العدد  89نائبة يف الربملان امل�رصي
احلايل .ويك�شف حتليل امل�ضمون جلل�سات برملانية
�أ�سا�سية انعقدت يف  2015و 2016عن �أن هذه
هامة.
التجربة ال�سيا�سية كانت لها تبعات ّ

متثيل املر�أة على امل�ستوى
العاملي
خرجت البحوث ال�سابقة حول �آثار تزايد التمثيل
ال�سيا�سي للمر�أة حول العامل بنتائج مهمة عديدة.
هامة يف زيادة متثيل املر�أة ،فدونها
�أولاً  ،الكوتا ّ
تواجه الن�ساء �صعوبة يف الو�صول �إىل مقاعد
1

الربملان� ،سواء يف نظام متثيل الأغلبية �أو التمثيل
2
�رش ِ
كبري
أثر ٌ
الن�سبيً .
للم ّ
عات من الن�ساء � ٌ
ثانياّ � ،إن ُ
على املناق�شات الربملانية؛ ويعد الرتكيز الوا�ضح على
ق�ضايا مثل التعليم والرعاية ال�صحية والالم�ساواة
– وهي ق�ضايا ُتعرف با�سم «الق�ضايا الناعمة» –
3
أخرياُ ،تكر�س نائبات
من �أمثلة هذه الإ�ضافة .و� ً
الربملان جهودهن للق�ضايا الن�سوية ،مثل احلقوق
ال�سيا�سية للمر�أة وا�ستحقاقات الأمومة .ومتيل الن�ساء
ال�شاغالت ملنا�صب برملانية ذات �سياقات عانت الن�ساء
ّ
فيها من �ضعف التمثيل� ،إىل تلبية توقعات املجتمع
منهن ب�صفتهن «ممثالت للن�ساء» وبال ّتايل رائدات
ّ
4
للملفات الن�سائية.

حالة امل�شاركة االجتماعية-
ال�سيا�سية للن�ساء امل�رصيات
منح د�ستور  2014املر�أة امل�رصية مكت�سبات ملحوظة
مت�صلة بامل�ساواة اجلندرية ،وزاد متثيل املر�أة النيابي
�سبعة �أمثال ،وزادت ن�سبة الوزيرات ثالثة �أمثالها
مقارنة بفرتة ما قبل ( 2014ال�شكل � .)1إلاّ �أ ّنه ومن
منظور اجتماعي-اقت�صادي ،فما زالت توجد م�ساحة
كبرية للتح�سن .فم�شاركة الن�ساء يف القوى العاملة
على �سبيل املثال تبقى حمدودة� ،إذ ترتاوح بني %20
و %25مقارنة باملتو�سط العاملي الذي ُيقدر بـ .%52
عاما يف
وتعمل  %14فح�سب من الن�ساء بني  15وً 59
حرة ،مقارنة بن�سبة  %83من
وظائف �أو يف �أعمال ّ
5
الرجال.
تقريبا من الن�ساء بني
ومن حيث التعليم ،ف�إن %21
ً
عاما مل يرتدن مدر�سة ُمطلقًا ،مقارنة
 15وً 59

%14.9
%14,9
�إال �أن املر�أة قد حققت يف
عام  2015زيادة تاريخية يف
التمثيل النيابي� ،إذ ح�صدت
الن�ساء  %14.9من مقاعد
الربملان
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ال�شكل  .1متثيل املر�أة يف الربملانات امل�رصية ()2015-1957
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امل�صدر� :سجل النواب ،الربملان امل�رصي ،عدة طبعات.

ت�شري البيانات �إىل �أن
النائبات �شاركن بفعال ّية
قيا�سا
توازي فعال ّية النواب ً
�إىل ن�سبتهن من �إجمايل
احل�ضور يف الربملان لدى
احلديث عن هذه الق�ضايا.

2

العمرية.
بـ  %8من الرجال يف نف�س ال�رشيحة ُ
وت�صنيف م�رص هو  136من بني  145دولة على
م�ؤ�رش امل�ساواة بني اجلن�سني ،بح�سب تقرير التفاوت
اجلندري العاملي لعام  2015ال�صادر عن املنتدى
االقت�صادي العاملي 6.ت�شري هذه الإح�صاءات �إىل
للتح�سن يف ملف �إدماج
وجود م�ساحة ال ُي�ستهان بها
ّ
املر�أة امل�رصية يف املجتمع� ،إذا كان املُراد هو ت�سليط
ال�ضوء على ق�ضايا املر�أة وحقوقها يف النقا�شات
العامة ،ويف �صدارتها املناق�شات الربملانية.

خلفية دميغرافية عن نائبات
الربملان امل�رصيات
ُتظهر املقارنة بني خلفيات النائبات والنواب �أن
وخلفياتهن
يكن �أ�صغر �س ًنا كمع ّدل و�سطي;،
النائبات ّ
ّ
ً
ارتباطا
التعليمية �أعلى �إىل حد ما ،كما �أنهن �أقل
7
بالأحزاب مقارنة بنظرائهن من الرجال .وقد
ك�شف التحليل الإح�صائي ( )t-testعن كون الكوتا
مت �إثباتها �إح�صائيا –
الن�سائية من العوامل – الّتي ّ
ك�سبب رئي�سي وراء زيادة متثيل املر�أة يف انتخابات
.2015

ما هي الق�ضايا التي تركّ ز عليها
النائبات امل�رصيات؟
مت �إجراء حتليل م�ضمون لل�سجالت الر�سمية اخلا�صة
بثالث ق�ضايا ناق�شها برملان  .2015وقد اختريت
الق�ضايا مبا ي�ضمن التنوع (�أي ت�شمل موا�ضيع مت�صلة
باملر�أة و�أخرى ال تت�صل بها ،وتتعلق بق�ضايا �سيا�سية
مت احلر�ص على كونها
واقت�صادية واجتماعية) و ّ
للم�رشع وجتذب اهتمام الر�أي
بارزة (�أي مهمة
ّ
العام يف الوقت نف�سه) .ت�ضم الق�ضايا املُختارة ق�ضية
اقت�صادية (ميزانية الدولة  ،)2017-2016و�أخرى
تخ�ص املر�أة (تغليظ العقوبات على املمار�سني
لت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث – اخلتان)،
وق�ضية حما�سبة �سيا�سية (ا�ستجواب وزير التموين
ب�ش�أن �صفقات القمح ونظام تخزينه) .متت مناق�شة
هذه الق�ضايا الثالث على مدار  21جل�سة برملانية.
8
نائبا ،بينهم  19نائبة.
وحتدث حولها �إجمالاً ً 147
بفعالية توازي
ت�شري البيانات �إىل �أن النائبات �شاركن
ّ
قيا�سا �إىل ن�سبتهن من �إجمايل احل�ضور
ّ
فعالية النواب ً
يف الربملان لدى احلديث عن هذه الق�ضايا (�شكّ لن
 %14.9من جميع النواب ،و %13من املتحدثني
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حول الق�ضايا الثالث) .ومن بني الق�ضايا الثالث
فعالية
اخلا�ضعة للدرا�سة ،كانت النائبات هن الأكرث
ّ
من حيث املداخالت اخلا�صة بالق�ضية التي مت�س املر�أة
ب�شكل مبا�رش (ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية) ،ومثّلن
 %20من النواب الذين حتدثوا عن املو�ضوع .تلي
هذه الق�ضية مناق�شة امليزانية ( ،)%12.8ثم �صفقات
القمح ونظام تخزينه (.)%10.2

�إثقال كاهل الأجيال ال�شابة .مناط الرتكيز هذا
يبدو مت�سقًا مع ال�صورة التي قدمتها درا�سات �سابقة
رجحت �أن ميتد دور النائبات الربملانيات ك�أمهات
ّ
لي�شمل االهتمام برعاية عموم ال�سكانُ .تظهر

اجلدول  .1خلفيات النائبات والنواب املنتخبات
واملنتخبون للربملان امل�رصي يف 2015

يف ما يخ�ص مناق�شات امليزانية ،ورغم �أن  10نائبات
فقط من بني  78نائبة �شاركن يف املداوالت ،فيمكن
هامة من هذه امل�شاركات .و�أكرث
ر�صد مالحظات ّ
ق�ضية ركزت عليها النائبات كانت الرعاية ال�صحية
( %28.6من جميع الفقرات التي ت�سجل مداخالت
النائبات حول ق�ضايا الرعاية ال�صحية) ،تليها ق�ضية
التعليم ( )%16.1وال�ضمان االجتماعي وق�صور
املوازنة ،وقد اجتذبت الق�ضيتان من النائبات نف�س
ن�سبة االهتمام ( %12.5لكل من الق�ضيتني) .على
اجلانب الآخر ،ركز النواب الرجال �أكرث على
انتقادات احلكومة ( %26.3من الفقرات التي ت�سجل
مداخالت النواب الرجال حول هذه امل�س�ألة)،
وق�صور املوازنة ( )%14.6والدعم احلكومي
( .)%10.9ومن املثري لالهتمام �أن النائبات اهتممن
ب�شدة بق�صور امليزانية بالرتكيز على اخلوف من
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وهناك نتيجتان مهمتان
يجدر ذكرهما :مل تعرب
نائبة برملانية واحدة
عن ت�أييد اخلتان؛ وثان ًيا،
عند احلديث يف معار�ضة
رجحا بن�سبة
اخلتان ،كان ُم ً
ثالثة �أمثال �أن ت�ستخدم
حججا ن�سوية
النائبات
ً
مقارنة با�ستخدام احلجج
الدينية �أو العلمية

� ّإن حفظ ا�ستمرارية هذه
التغيريات واال�ستمرار –
ورمبا الزيادة – يف الكوتا
النّ�سائ ّية النيابية ،هي
خطوة يف االجتاه ال�صحيح.

4

مقارنة عدد املداخالت التي �أدلت بها نائبات وتلك
التي �أدىل بها نواب حول كل من الق�ضايا الفرعية
املندرجة حتت بند مناق�شة امليزانية – عن طريق
االختبارات الإح�صائية – �أن الن�ساء حتدثن ب�شكل
خمتلف عن الرجال �إزاء ثالث م�سائل :حول كل
من الرعاية ال�صحية وق�ضايا املر�أة (مثال :تقدمي
دعم مايل �أكرب للأمهات املنف�صالت) ،وحتدثت
الن�ساء �أكرث بكثري من الرجال يف هذا ال�صدد ،لكن
كان نزوعهن �إىل انتقاد احلكومة �أقل بدرجة كبرية
مقارنة بالرجال .كما �أن عدم تناول �أي من النواب
الرجال لق�ضايا املر�أة �أثناء انعقاد املناق�شات اخلا�صة
بامليزانية لهو مثري لالهتمام.
وقام النواب والنائبات با�ستخدام املداخالت –
�أثناء انعقاد مناق�شات حول م�رشوع قانون لت�شديد
العقوبات �ضد اخلتان – لإعالن املعار�ضة لهذه
املمار�سة ( %21.6من جميع الفقرات) ،مع الدعوة
�إىل ت�شديد العقوبة على ممار�سيها (� )%15.7أو تقدمي
حجج ن�سوية عند املناظرة �ض ّدها ( .)%13.7و ُتعزى
ن�سبة  %25من جميع الفقرات �إىل نائبات (وميثلن
 %15من جميع نواب الربملان) ،يف حني ُتعزى
الن�سبة الباقية �إىل النواب الرجال .و�أعربت النائبات
بالأ�سا�س عن رف�ض اخلتان ( %23من جميع
حججا ن�سوية
الفقرات اخلا�صة بالنائبات) وا�ستخدمن
ً
أي�ضا) 9.وهناك نتيجتان
�ضد م�رشوع القانون (ً � %23
مهمتان يجدر ذكرهما :مل تعرب نائبة برملانية واحدة
وثانيا ،عند احلديث يف معار�ضة
عن ت�أييد اخلتان؛
ً
رجحا بن�سبة ثالثة �أمثال �أن ت�ستخدم
اخلتان ،كان ُم ً
حججا ن�سوية مقارنة با�ستخدام احلجج الدينية
النائبات
ً
�أو العلمية (اختالف هام على �صعيد  %90من الثّقة)،
اخرتن التعامل مع الق�ضية من
ما ي�ؤ�رش ب�أن الن�ساء قد
ّ
منظور ن�سوي ب�شكل �أ�سا�سي.
أخريا ،لدى مناق�شة ق�ضية �صفقات القمح وتخزينه،
و� ً
جريبية) عن � ّأي
ت
(ال
إمربيقية
ل
ا
التحليالت
تك�شف
مل
ّ
ّ
منظوري النواب
اختالف �إح�صائي ملحوظ بني
ّ
والنائبات� .أحد اال�ستدالالت املمكن ا�ستنباطها من
هذه ال ّنتيجة هي �أن النائبات تعاملن مع الق�ضايا غري
املت�صلة باملر�أة بنف�س طريقة تعامل النواب معها.
وكانت للنائبات ذات القدرة على التعاطي مع
«ال�صعبة»  -كتلك
أ�سا�سية «اجلافة» �أو
الق�ضايا ال
ّ
ّ
املت�صلة باالحتياجات االقت�صادية  -بنف�س درجة
العمق وم�ستوى الفهم املُركب الذي ظهر يف
مداخالت النواب الرجال.

�أما بعد...
و�صف الفيل�سوف جون �ستيوارت ميل – قبل
عاما – خ�سارة املجتمع للتمثيل املنا�سب للن�ساء
ً 150
ومواهبهن ب�أنه مثال وا�ضح على تغييب املنطق
النفعي الر�شيد 10.وعالوة على احلجج امل� ّؤيدة
لتمثيل املر�أة يف املجال ال�سيا�سي من منطلق امل�ساواة
والرمزية ،فالأدلة �أعاله ت�ؤكد �أن متثيل املر�أة مهم
من حيث امل�ضمون ،ولي�س من املنظور ال�شكلي
هامة يف ال�سيا�سة
فح�سب .فالن�ساء يقدمن م�ساهمات ّ
وينا�رصن �أجندة مميزةُ .تظهر الأدلة الإمربيقية
قدرا من
(ال ّت
جريبية) املقدمة يف هذا املوجز � ً
أي�ضا ً
ّ
الدعم لنظرية الكتلة احلرجة ،من حيث �أن متثيل
املر�أة مبا يتجاوز عتبة معينة يعطي الن�ساء يف الربملان
معا
ً
ن�صيبا �أكرب من الت�ضامن واحلما�س للتعاون ً
لن�رصة حقوق املر�أة.
� ّإن حفظ ا�ستمرارية هذه التغيريات واال�ستمرار
�سائية النيابية ،هي
– ورمبا الزيادة – يف الكوتا ال ّن ّ
خطوة يف االجتاه ال�صحيح .ف�ضلاً عن ذلك ،ف� ّإن
�صعب على
بع�ضا من نواحي قوانني االنتخابات ُت ّ
الن�ساء تنظيم حمالت الدعاية االنتخابية ويعوزها
الإ�صالح ،ال �سيما يف ما يخ�ص االنتخابات التي
بها تناف�س كبري على مقاعد الأغلبية .من الأمثلة هنا
الإنفاق املفرط – والذي ي�صعب ر�صده �أحيا ًنا –
على الدعاية االنتخابية ،و�ضخامة امل�ساحة اجلغرافية
للدوائر االنتخابية ،و�ضعف متثيل املر�أة يف الهيئات
املُ�رشفة على االنتخابات .كما �أنه �إذا مت تعيني
هامة ،فرمبا ي�صبح
ن�ساء �أكرث يف منا�صب تنفيذية ّ
تواجد املر�أة يف احلياة العامة واحلياة ال�سيا�سية �أمر ًا
قدرا من التقدم يف
طبيعياً .مع � ّأن م�رص �أحرزت ً
ّ
هامة،
هذا املجال عرب تعيني ن�ساء يف حقائب وزارية ّ
فرمبا تتمكن من �إحداث فارق كبري �إذا مت تعميم
هذه اال�سرتاتيجية على م�ستويات �أخرى يف جهاز
الدولة.

الن�ساء يف الربملان امل�رصي� :أجندة خمتلفة؟
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الكاتب
د .مازن ح�سن ي�شغل من�صب �أ�ستاذ م�ساعد
متخ�ص�ص يف ال�سيا�سة املقارنة يف جامعة القاهرة،
م�رص .وي�شغل منذ مايو�/أيار  2018من�صب نائب
مدير مركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية وحوار
الثقافات يف جامعة القاهرة .ي�شمل تخ�ص�صه النظم
االنتخابية واحلزبية ،وت�صميم امل�ؤ�س�سات يف النظم
حديثة العهد بالدميقراطية ،والر�أي العام والعلوم
ال�سيا�سية التجريبية.

�إن هذا التقرير املوجز هو
بحثي دام
جزء من م�رشوع
ّ
لعامني ويتناول التعددية
يف ال�رشق الأو�سط ُبعيد
الإنتفا�ضة العربية.
وقد مت دعم امل�رشوع ب�سخاء
عرب منحة من قبل جمعية
كارنيغي يف نيويورك.

لالطالع على �أوراق �أخرى:
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كتب هذه املطبوعة باحث/ة (�أو باحثون/باحثات)
�شاركوا�/شاركن يف م�رشوع تابع ملعهد بيكر .وكلما
�أمكن ،قام خرباء خارجيون مبراجعة البحث قبل
�إ�صداره� .إلاّ � ّأن الآراء الواردة هنا تخ�ص م�ؤلفيها
وال تعك�س بال�رضورة �آراء معهد بيكر لل�سيا�سات
العامة التابع جلامعة راي�س.
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