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"الكوتا" وأشياء أخرى....
دعاء عبد العال

ميثل الحديث عن "الكوتا" موضوًعا مفضًل لدى كثري من املنظامت العاملة عىل 

الجنوب،  مناطق  يف  خاصة  العامل  النسوية حول  الحركات  وبعض  املرأة  حقوق 

وأغلب الحديث عادة ما يكون عرًضا ملزايا تطبيق هذا الشكل أو ذاك من أشكال 

"الكوتا" أو ما يعرف أحيانًا بالحصص االنتخابية أو الحصص يف مقاعد املجالس 

الترشيعية أو التنفيذية. 
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وهذا النقاش يف رأيي اقتطاع من جدال طويل حول "املشاركة السياسية للنساء"   

ومن جدال أطول حول ما يعرف بالدميقراطية التمثيلية. وأحيانًا كثرية ما يؤدي بنا الحديث 

والدفاع عن الكوتا إىل العودة من حيث بدأنا، فبداًل   من الرتكيز عىل "النوع االجتامعي" 

النسوية  االقرتابات  تفعل  )كام  والسيطرة  القوة  وأشكال  املجتمع  يركز عىل ضغوط  الذي 

يف التحليل( نركز عىل "الجنس" أي املرأة، وحصصها من مقاعد صنع القرار، وهنا قد تبدأ 

"الجندر" أو  النسوي"، هذا األخري يدفع مبفهوم  النسوي" و"التحليل  "العمل  القطيعة بني 

املمكن،  التغيري  ويناقش  السياسة،  مجال عمل  يوسع  مبا  تحليل  كعنرص  االجتامعي  النوع 

مدركًا أن الدفع باملزيد من النساء إىل الهياكل واألنظمة القامئة يف محاولة لالستفادة من 

محور  يف  الكوتا  يضع  الذي  النسوي  العمل  وأن  القوة،  هياكل  تغيري  أبًدا  يعني  ال  املتاح، 

االهتامم يركز عىل "األداة" أكرث من "النظام" أو "الهيكل"، وقد يطرح املثري من األسئلة حول 

تطبيق األداة وفائدتها، مقدًما إجابات قد تفسح الطريق أمام أسئلة أكرث.

حيث يؤكد التحليل النسوي أن املشاركة السياسية للنساء وغريها من املجموعات   

املستبعدة من العملية السياسية ألسباب عدة، أبعد بكثري من املتوقع يف كثري من دول العامل 

مبا يف ذلك دول املنطقة التي نعيش فيها التي تعرف عادة باسم "الرشق األوسط وشامل 

للمشاركة  التحليل  هذا  وينظر  العربية"،  "املنطقة  باسم  تعرف  أخرى  أحيان  ويف  أفريقا" 

وفاعلني يف  املشاركة كفاعالت  بل  القرار فقط،  ملراكز صنع  ليس كرتشيح  العام،  يف شكلها 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية  السياسية وعامالت وعاملني عىل تغيري األوضاع  الحياة 

تنوعهن،  عىل  للنساء  السياسية  املشاركة  نزيد  أن  ميكن  كيف  مثل  سؤال  ويطرح  القامئة، 

وللمجموعات املختلفة عىل تعددها، يف ظل إدراك كامل أن كثري من النظم القامئة ال تشجع 

عىل تفعيلها بل قد تكون السبب يف إعاقتها، مبعنى هل ميكن ألداة مثل "الكوتا" أن تفسح 

مجااًل للتغيري يف ظل بنية كاملة غري مشجعة، أم أن األمر يتطلب منا أن ندرك أنها "الكوتا" 

وأشياء أخرى؟ ليزاحمه سؤال آخر هل ما هو موجود من أشكال املشاركة هو فعاًل ما نريده 

أم أن هناك أشكال أخرى؟

ما هي الكوتا؟

ولنبدأ بالنظر يف نظام الكوتا نفسه، الكوتا االنتخابية "أو الحصص" املخصصة للمرأة   

جزء مام يعرف باإلجراءات الخاصة التي متكن مجموعات أو فئات من الوصول إىل مراكز 

صنع القرار، والتي عادة ما تكون مقاعد برملانية، وقد اعتمدتها الكثري من الدول يف أنظمتها 
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تطبيقاتها  وتتعدد  وأوغندا،  أفريقيا  وجنوب  وفرنسا،  والبوسنة،  األرجنتني،  مثل  االنتخابية 

التي تركز عىل العدد التمثييل للنساء عادة، سواء كانت نسبة من قامئة انتخابية، أو مناصفة 

أو غريها من األشكال. ومنها الكوتا الدستورية: حيث يتم إدارة الكوتا من ضمن دستور البالد 

لتخصيص نسبة معينة من املقاعد يف السلطة الترشيعية لصالح املرأة، كام هو موجود يف 

نيبال والفلبني وأوغندا، وهناك الكوتا االنتخابية: والتي عادة ما تنص عليها القوانني املنظمة 

لالنتخابات، وموجودة بصورة واسعة يف أمريكا الالتينية وبلجيكيا ورصبيا والبوسنة والهرسك 

والسودان. ثم هناك الكوتا الحزبية التي تنص عىل نسبة للنساء كمرشحات عن الحزب يف 

االنتخابات، وهناك العديد من األحزاب السياسية التي تبنت أنواع الكوتا وإجراءاتها مثل 

األرجنتني وبوليفيا واإلكوادور وأملانيا والرنويج والسويد. 

دولة حول  أكرث من  اعتمدت يف  قد  األداة  أو  النظام  كان  إن  املشكلة؟  أين  إذن   

العامل حتى وصلت إىل مائة دولة؟ يرى املعارضون أن فكــرة الكوتــا تتعــارض مــع مبــدأ 

الدميقراطيــة والتنــافس الحــر واملســاواة القانونيــة، وعارضها آخرون بأن هـذا النظـام 

الربملانات مبا قد يعني  القرار خاصة يف  املـرأة املحافظـة فـي مراكز صنع  سـيقوم بوضـع 

ويرى  "تقدمية".  قوانني  املحافظات ضد  إن صوتت  املرأة،  مكاسب  من  كثري  عىل  القضاء 

بانتخابـات حـرة تسـتطيع  القيـام  ثـم  أوال،  املـرأة سياسـيا  تأهيـل  البديل هو  أن  آخرون 

املــرأة مــن خاللهــا دخــول الربملــان ويــذكر غيــرهم أن نظــام الكوتــا يقــر بدونيــة 

املــرأة ونقــص قــدراتها وتفوق الرجل عليهـا وعجزهـا للوصـول ذاتيـا وبالتـايل سـيؤدي 

إلـى ضـعف ثقتهـا بنفسـها، وسـتظهر علـى أنها أدىن مـن الرجـال وغري متساوية معهم، 

وسيكون لها مكانا يف الربملان بواسطة القانون وليس بواسطة اختيار الشعب .

النساء، وترضب األمثلة من دول  لزيادة متثيل  أنها طريقة فعالة  املؤيدون  ويرى   

أفريقية تحديًدا مثل جنوب أفريقيا ورواندا. بالقول أنها تتحدى فكرة أن الرجال مكانهم يف 

املجال العام وأن النساء يف املجال الخاص، كام يهدد هذا النظام الوضع القائم حيث تشكل 

النساء %19 فقط من برملانات العامل بحسب االتحاد الربملاين الدويل يف 2011.

هذه هي تطبيقات الكوتا، لنعود إذن لألسئلة....

نعود  ومؤيديها،  معارضيها  وآراء  للكوتا،  جدا  املخترص  السابق  التوصيف  ظل  يف   

ألسئلة االقرتابات النسوية –التي ال ال أقدمها كلها هنا- حول الكوتا، والتي طرحت يف بداية 

تغيري  آليات  ملناقشة  الباب  تفتح  أن  األسئلة  بهذه  تسعى  النسوية  االقرتابات  إن  املقال. 
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عالقات القوة والسلطة للدفع بالعدالة ليس للنساء فقط بل للجميع وتوفر أدوات تحليلية 

السياقات  وأن  مكان،  كل  "السياسة" يف  وأن  إنتاجها،  بأماكن  تتأثر  املعرفة  أن  مثل  مهمة 

الزمنية واملكانية مهمة عند فهم تطورات معينة.

يف ظل هذا اإلطار الفكري، هل ميكن للكوتا أن تبدل آليات عمل العملية السياسية،   

التي –نفسها- تنتج بل وتعيد إنتاج عدم املساواة النوعية. هل بالكوتا وحدها؟ هل هي أداة 

مناسبة اآلن لتدافع عنها الحركات املطالبة بحقوق املرأة واملساواة النوعية؟

أنها ال تعمل وال تنارص  الكوتا، ال يعني  الحركات عىل  أدرك متاما أن تركيز هذه   

غريها من القضايا، ما يهم هنا هو كيف تتكامل األمور؟ لذا قد يكون املهم البحث والدعوة 

ال للزيادة العددية وحدها، ولكن إىل تغيري هياكل ال تحقق العدالة تتبنى القائم من عالقات 

القوة، وتقدم مؤسسات إقصائية مثل األحزاب السياسية التي صارت حراس بوابات أمام من 

القيادية، وكذا  مناصبها  االمتيازات عىل  فيها ذوات وذوي  العام، يسيطر  العمل  يرغب يف 

املستفيدات واملستفيدون من العملية السياسية بشكلها القائم، نفس هياكل القوة والسلطة 

حيت تدعم مراكز املال واألعامل مرشحني ومرشحات بأعينهم مستفيدة من النظم املوجودة 

فال نؤيد تغيريها، فالتغيري ضد املصلحة. بل قد تلعب األحزاب السياسية دورا أسوأ أحبانا 

للمسار وهل أعطى  النظر  القرار، دون  فرتفض ترشيح نساء "ال خربة لديهن" ملراكز صنع 

للعمل  الفرصة  املثايل"  الرجل  عليهم صورة  ينطبق  ال  "الذين  الرجال  من  غريها  أو  املرأة 

والكتساب تلك الخربة.

إن أسئلة "التحليل النسوي" حول اللكوتا وغريها من اإلجراءات تفتح املجال ملناقشة   

اختيارات جديدة وعملية، وتفتح الباب لتحد القيم املحافظة مبا قد يقدم فرصة أمام تأكيد 

الحريات عىل اختالفها، بل وتطرح محاوالت اإلجابة عىل األسئلة أشكاال مختلفة للدميقراطية 

وليس مجرد الدميقراطية التمثيلية التي اخترصت كثريا فصارت تركز عىل "االنتخابات" ليس 

حتى كعملية ولكن كهدف يف ذاته. 

ترى "التحليالت النسوية" أن علينا أن نفكر يف سؤال، هل األداة مناسبة لتحقيق   

الهدف أي لتحقيق التغيري من أجل عامل حر للجميع، يتقبل النقض دامئا من أجل األفضل 

للجميع عىل اختالفاتهم النوعية والعرقية واالثنية والثقافية والجنسية؟ 

ومن األسئلة األخرى للتحليل النسوي، الذي قد تكون إجابته معروفة وهو سؤال   

"مبن تأين الكوتا؟"، من املهم أال نقع يف فخ أن الكوتا تقدم وجوها جديدة للحياة السياسية، 

الدميقراطية  باسم  القدمية  الحزبية  األساليب والطرق  اعتمدن نفس  إن  الجدد  فالقادمات 

فاألمور لن تختلف، الجدد يجب أن يقدمن أدوات جديدة للعمل، فليس املطلوب منهن 
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إنقاذ أو تجميل وجه األحزاب السياسية لكن تغيري أسلوب عملها، إن مل يكن كل الشكل 

التنظيمي. من املهم أن ندرك أن عمل الكوتا وحدها لن يقوي عمل النساء بالسياسية دون 

أن ندرك تأثري عنارص أخرى عىل هذا العمل مثل السن، والعرق واالنتامء الطبقي، وغريها 

من العوامل. وعلينا أيضا أن ندرك أن هذا التغيري ال تحدثه السياسيات وحدهن، فالقضية 

متشابكة والتضامن النسوي مطلوب، ما بني من يضع أطر التحليل والفكر والنقد، إىل  من 

يدعم ويتضامن إىل من ينفذ، الكل مطلوب منه أن يشارك لتغيري األنظمة واألنساق القامئة.

التحليل  كل األسئلة السابقة وغريها مهمة، ورضورية أن نناقشها، فاالعتامد عىل   

النسوي للكوتا وما حولها، ومحاولة اإلجابة عىل أسئلته، يساعدنا عىل أن ندرك أن تطبيق 

نظام الكوتا وحده لن يجدي،فعليها أن تتكامل مع أدوات أخرى، وأن تقوم عىل قيم مثل 

التضامن النسوي العابر للحدود والقوميات، ذلك التضامن الذي يدرك أن كفاحاتنا مشرتكة 

ويعتمد نفس قيم التغيري.

يف التجربة املرصية، كانت التجارب مع الكوتا كثرية، والكثري منها قادم، لكن علينا   

أن ندرك أنها كأداة يجب علينا أال نتمسك بها وحدها وأن ندرك كيف نستخدمها، وأن ندرك 

أنها وحدها ليست اإلجابة.


