نقاط عن المرأة والمشاركة السياسية  :مسارات التحديات والمكتسبات
إعداد
ا .د هدي محمد بدران
من المفيد هنا اإلتفاق على ما نعنيه بالمشاركة السياسية قبل أن نلدل يلص بللل المع.لعلك للل أن هنلا
تعريفات متعددة لمفهعم المشاركة السياسية يتسم بعضها بالشمعل يص حين تضيق تعريفات ألرىك ويص هذا
الشمعل لدرجة إعتبار أي نشاط يقعم به الفرد علىأ نه نعل من المشاركة السياسيةك بالرغم من اإللتاليات يإن
غال بية التعريفات النظرية تتفق علىأنها تعنص أساسا قيام المعاطنين بعم يلثررون بله عللى القلرارات العاملةك
وتتضللمن هلللذ اأعمللال الترشللل وللللعل اإلنتخابللات ،اإلدالء بالصلللعت يلللص اإلنتخابللات ،اإلشلللترا يلللص
اإل.رابات ،العضعية يص اأحزاب ،وحضعر إجتماعلات الزلزب ،اإلنضلمام إللى المقاطعلات ،التعقيلع عللى
البيانات ،اإل تصال بالشخصيات العاملةكككالخك وتقتصلر المناقشلات علادة حلعل المشلاركة السياسلية عللى علدد
المقاعلد البرلمانيللة وق لد يرجللع لل ل إلللى تللعير البيانلات اإلحصللا ئية عنهللا وغيللاب تل ل البيانللات عللن أشلللال
المشاركة اإلحصائية األرىك
وتتفلق التعريفلات أيضلا علىلأن المشللاركة السياسلية تعنلص أساسلا القيلام بعم ل أو يعل  ،حيل ال تعتبلر مدللرد
مشاهدة عم سياسص مشاركة سياسية حقيقيةك كملا تتفلق التعريفلات علىلأن المشلاركة السياسلية عمل تيلععص
وليس إجباري ،وأ نها جزء من اي نظام سياسص ،وأن هنا عالقة وريقة بل ين المشلاركة والديمقراطيلة بمعنلص
أ نه كلما زادت مساحة المشاركة السياسية للمعاطنين كلما تميز النظام بالديمقراطية والعلس بزي ك ويرتلل
الللبعض المشللاركة السياسللية طبقللا أ هميتهللا يللص درجللات حي ل يمو ل دور عضللع البرلمللان أعل لى درجللة مللن
المشاركةك
وتثكد اللوير من اللتابات علىأ هميلة مشلاركة الملعاطنين السياسلية عللى مسلتعي الدوللة وعللى مسلتعي الفلرد
حي تثدي إلى منع إستبداد السلية وإنزرايها وإلىإستدابة الزلام إلحتياجلات الملعاطنين وإللى مدتملع أكولر
عداللة إقتصللاديا وإجتماعيللاك كملا تللثدي المشللاركة إلللى شلععر الفللرد باللرامللة والقيملة اإل نسللانية وتخلللق لديلله
الشععر باإل نتماء لبلد ك لهذا أكدت العديد من اإل تفاقيلات والمعاريلق الدوليلة عللى حلق الملعاطن يلص المشلاركة
السياسية بما يص لل اإلعالن العالمص لزقعق اإلنسان ،والعهد الدولص للزقعق المدنيلة والسياسليةك أملا بالنسلبة
للمرأة يإن مشاركتها السياسلية لهلا تفلعق للل أهميلة لابلة إل تلرتب إرتباطلا قعيلا بقضلية تملينهلا وبتزقيلق
المساواة بينها وبين الرج ك يمن لالل مشاركتها السياسية تخرج المرأة ملن الزيلز الخلا المتمول باأسلرة
لتشلتر يللص الزيلز العللام ،وتسللتييع الزصلعل علللى الزقلعق اإلساسللية لهللا وممارسلتها والمسللاهمة يللص إدارة
المدتمع وتعجيههك ويذهل البعض إلى أن أهمية مشاركة المرأة السياسية تخدم يلرة المسلاواة لليس يقل بلين
المرأة والرج  ،وللنها تدسيد لفلرة المساواة بين الدم يع وتيبيق حقيقص لمفهعم المشاركة الذي يعتبر الزدر
اأساسص للديمقراطيةك وتشل هذ المشاركة إحدىآليات التغير الديمقراطص يص المدتمع التص تساهم يص إعادة
تركيل بنيته ونظامه السياسص إستنادا إلى حاجات ومصال المعاطنين الزقيقيةك

وسيقتصر اللالم هنا على المشاركة السياسية للمرأة العربية على مستعي تعاجدها دال البرلمان كنائبة وإن
كان لل ال يعبلر علن جميلع أشللال المشلاركة ك وتلدل البيانلات المتاحلة أنله بلالرغم مملا سلبق قعلله ملن أهميلة
المشاركة السياسلية عمعملا وأ هميتهلا بالنسلبة للملرأة بشلل للا  ،وبلالرغم ملن الدهلعد التلص تبلذلها الدهلات
المختلفة لتملين المرأة العربية من المشاركة السياسية إال أن نسبة مشاركتها السياسية على مستعى الزصعل
على مقاعد يص البرلمان تعد من أق النسلك تبلغ متعس هذ المشاركة للعطن العربص 8ك 17بالمائلة مقارنلة
بالمتعس العالمص الذي يبلغ 5ك 23والمتعس أقاليم ألرى تبلغ النسبة بها 3ك 42طبقلا لتقريلر منظملة الملرأة
التابعة لألمم المتزدة 2018ك إال أن هذ النسبة مع إنخفا.ها أيضل مملا كانل عليله علام  2005حيل كانل
5ك 6بالمائةيق ك وتختلف الدول العربية أ يضا ييما بينها حي تبلغ نسبة مشاركة المرأة السياسلية يلص تلعنس
3ك 31ويص السعدان 0ك3ك وتنخفض النسبة يص اللعي إلى 1ك 3ويص لبنان إلى حعإلى 0ك 7بالمائةك
ولم تتبع مسيرة المرأة يص مشاركتها السياسلية يلص اللبالد العربيلة دائملا طريقلا مسلتقيما ،إل إتخلذ هلذا اليريلق
منزنيات ومنعيفات يإكتسب المرأة يص بعض الدول يص أوقات ما عددا أكبر من المقاعد البرلمانيةك وإنخفض
العدد بعد لل نتيدة لتغيرات سياسيةك يفص مصر على سبي الموال بلغ نسبة المقاعد التص تشغلها المرأة 0ك9
بالمائللة يللص عللام  1979وارتفع ل إلللى 7ك 12يللص عللام  2010رللم انخفض ل بعللد لل ل إلللى 0ك 2عللام 2011
وإرتفع مرة ألرى يص 2014ك
وهنا تفسيرات متعددة ومختلفة تع .العالقة بين المشاركة السياسية للمرأة العربية لابة وبين ععام
اقتصادية ورقايية وسياسية واجتماعية مختلفةك ويري اللبعض ان هنلا عالقلة ايدابيلة بلين .لعف المشلاركة
السياسية للمرأة العربية وغياب المناخ الديمقراطص يص المدتمعك إال أن و.ع المرأة التعنسية يتعارل مع هذا
الرأ ي حي لم يمنع النظام الدكتاتعري لزين العابدين من حصعلها على ملتسبات يص هذا المدالك ويفترل
البعض اآللر أن الدين اإلسالمص يتعارل مع حق المرأة يص المشاركة السياسيةك ولم يتزقق هذا الفرل يص
البالد المسلمة غير العربية مو إ ندونيسيا وغيرها حي بلغ المرأة هنا أعلى مراكز المشلاركة السياسليةك
وال ش أن التزلي السليم للععام المختلفة ومدي تأ ريرها يص المشاركة السياسية يساعد يص رسم لية ناجزة
لزيادة مساحة هذ المشاركةك
ولعل ملا تقدمله إحللدى النظريلات اإلجتماعيلة يلص تفسللير الظلعاهر يصلل أساسلا لتزديللد وإلقلاء الضلعء علللى
الععام لات العالقة بالمشاركة السياسية للمرأة العربيةك ولع تزديد هذ الععام يساعد يص التخيي السليم
والعمل لزيلادة هللذ المشلاركةك تشللبه هلذ النظريلة المدتمللع بالملعلل اللبيللر اللذي يتبلاري يللص داللله الفللرق
المختلفة من المعاطنين من لالل ألعاب متنععة تتصدرها اللعبة السياسية بدانل اللعبة اإلقتصادية  ،ولعبلة
اإلعللالم ،ولعبللة الللتعلىم ،ولعبللة الصللزةكك ككالخكوتتلعن ك ل لعبللة مللن يللرق الالعبللين او المتبللارين ،وجمهللعر
المتفرجين ،والمشدعين ،والزللم ،والتلدريل ،واأدوات وأليلرا ولليس آللرا قعاعلد اللعبلةك ويصلب السلثال
اأساسص هع؛ أ ي من ملعنات اللعبة السياسية تتبنص تمييزا .د المرأة لصال الرج يتضعف من مشاركتها؟
وحقيقة اأمر أ ن غالبية ملعنات اللعبة السياسية تميلز .لد الملرأةك بدايلة يلإن حصلعل المرأةعللى حقهلا يلص
اإل نتخاب والترشي لدلعل البرلمان جاء متألرا سنينا عديدة بعد حصعل الرج على هذ الزق مملا إنعللس
على غالبية الملعنات لصال الرج ك يقد إعتاد النالبعن ولسنين طعيلة رؤية مرشزيهم من الرجال وإعتادوا
إعياء بعتهم لهم ،هذا وال تزص ك المرشزات من النساء على تشديع أسرهن لهن ومساندتهن يص الزملة

اإلنتخابية ،وال يزال هنا رقاية مدتمعية سائدة تزلم بأن المرأة ال تصل للمنابل السياسية وتيلق الفتاوي
لتساند هذا الزلمك أما بالنسبة لملعن التدريل يقد إكتسل الرج لبرة عملية من لالل السنعات التلص ملار
ييها اللعبة السياسية وتعرف على ك تضاريس الملعل قب أن تضع ييه المرأة قدمهاك وتزتاج اللعبة إلى إنفاق
أمعال على الزملة اإل نتخابية تص يص بعض الدوائر إلى أرقام غير معقعلة بالرغم من تقنلين سلقف اإلنفلاقك
وقلما يتعير لدي ا للوير من النساء هذا الزدم من اأمعالك كما تفض اأحزاب مساعدة مرشزيها من الرجال
ماليا وليس النساء إعتقادا بأن يربلة الندلا أكبلر للرجل ك هلذا بدانلل الدهلد والعقل اللذي تزتاجله الزمللة
اإل نتخابية والذي تتزمله المرأة بصععبة يص .عء مسئعلياتها اأسلرية األلرى التلص ال يشلار ييهلا الرجل ك
وهذ بعض أدوات اللعبه يتفعق ييها الرج عن المرأةك أما قعاعد اللعبة يبعضها ملتعب يص الدستعر وقعانين
اإل نتخاب مو تخصيص مقاعد للنساء " كعتا " كما يعل بعض الدول ،وبعض هذ القعاعد غير ملتعبة وال
تراعص أحياناك يتتعرل المرأة موال للعنف من منايسيها من الرجال إللراجها من اللعبة بالرغم من كعن لل
.د قعاعد اللعبةك وبمراجعلة اإلحصلائيات الخابلة بعلدد المقاعلد التلص حصلل علىهلا الملرأة يلص البرلمانلات
العربية لالل الخمسين سنة الما.ية ندد أن وجلعد كعتلا للنسلاء .لمن قعاعلد اللعبلة كلان لله أكبلر اأرلر يلص
زيادة حدم المشاركة السياسية للمرأةك وال يعنص هذا أن اللعتا وحدها كايية إللغاء التمييز .د المرأة يص اللعبة
السياسية ب يدل التصدي أوجه التمييز المعجعدة يص الملعنات األرىك

