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كل من مصر وتونس بدأت تحت رعاية المعهد الدولي  مبادرة من باحثين ونشطاء في العمل األهلي في :المنتدى العربي للمواطنة في المرحلة اإلنتقاليّة

، وامتدت لتشمل ليبيا واليمن. يهدف المنتدى إلى إتاحة منبر إقليمي لتبادل المعرفة و التجارب حول المواطنة المتساوية في الدول 2011للسالم منذ عام 

الجنسين. ومن خالل شراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات  العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين

البحث الحكومية، يسعى المنتدى إلى تحقيق رؤيته من خالل العمل البحثي وتقديم توصيات السياسات العامة التي تستهدف صناع القرار، وكذلك صقل 

 .(www.muwatana.net)لوطني واإلقليمي والخبرات من خالل عقد اجتماعات و تنظيم ورشات تدريبية على المستويين ا

مؤسسة بحثية دولية غير هادفة للربح، تعمل بالشراكة مع األمم المتحدة وحكومات الدول األعضاء ومؤسسات المجتمع المدني،  معهد الدولي للسالم:ال

قتراح السياسات البديلة ذات العالقة ببناء السالم، الشئون باإلضافة إلى المنظمات اإلقليمية والدولية في تعزيز الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات وا

  . (www.ipinst.org)اإلنسانية، والوساطة في حالة النزاعات، و بناء الدول والمنظمات الدولية

 

دة في هذا التقرير عن وجة نظر هذا التقرير بالتعاون مع المعهد الدولي للسالم بناء على مشروع مع الحكومة األسترالية. وتعبر األراء الوارتم إنتاج *

 المؤلفين فقط، وال تعبر بالضرورة عن رأي أي جهة او مؤسسة شريكة.
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 المشاركة السياسية للنساء في مصر

 (2011يناير  25)أنماط تصويتهن في المرحلة الالحقة على ثورة 

 

 الملخص التنفيذي

بتطوير العملية الديمقراطية في  مازال موضوع المشاركة السياسية للنساء شاغال أكبر للباحثين والمهتمين
شكلها التمثيلي، مركزين على العملية االنتخابية سواء بمناقشة األنظمة االنتخابية المختلفة، ومناسبة 
اإلجراءات الخاصة لتأكيد مشاركة النساء في العملية السياسية، أو من خالل مراجعة دور األحزاب السياسية 

و من خالل النظر إلى كيفية تنظيم الجهاز التمثيلي مثل البرلمان وصياغة في دعم هذه المشاركة وتسهيلها، أ
مشاريع القوانين داخله، وكيف يمكنها أن تستجيب الحتياجات النساء وتراعي النوع االجتماعي فتعيد تشكيل 

 اتعالقات القوة في المجتمع بما يضمن المساواة للجميع، وغيرها من المواضيع. وفي ظل كل هذه المناقش
قد تؤخذ مشاركة النساء كناخبات على أنها تحصيل حاصل، فالنساء سيشاركن بأصواتهن، وسيخترن، فأين 
المشكلة؟ وهنا كان البد من وقفة للنظر لمشاركة النساء كناخبات في مصر، ودراسة أنماط تصويتهن، ولماذا 

صويت سواء أليدلوجية سياسية يمارسن هذا الشكل من المشاركة، وكيف يمكن أن يتحولن من مجرد عدد للت
فيتحولن إلى  1أو لمرشح بعينه إلى المشاركة في "امتالك" العملية االنتخابية إن جاز التعبير في اللغة العربية،

صاحبات قرار حقيقي ويساهمن في تغيير شكل العملية السياسية، فال تكون أحادية االتجاه، حيث يتلقين 
ة أشكااًل متعددة من التأثير المتبادل، بين أشكال التنظيم السياسي المختلفة التوجيهات بل قد تأخذ هذه العملي

مثل األحزاب السياسية والناخبات، وما بينهن وبين العملية االنتخابية نفسها وهكذا، وهنا علينا أن نؤكد أن 
فهم عام أن هذه  هذا ال يمكن أن يحدث أي تمكين النساء من العملية االنتخابية كناخبات إال إذا كان هناك

العملية ال تقتصر على "الذكور" بل هي مفتوحة للجميع، وهذا الفهم العام لن تخلقه الناخبات وحدهن بل 
 يتوجب تعاون صناع القرار، واألحزاب السياسية والمجتمع المدني واإلعالم.

التغير الذي على  الدراسة على المشاركة السياسية للنساء كناخبات من خالل البحث والتعرفهذه تركز و 
طرأ على أنماط المشاركة السياسية للنساء وأنماط تصويتهن، وكذا العقبات التي تعترض مشاركة النساء في 
الحياة السياسة، وأسباب مشاركتهن في التصويت أو العزوف عنه. وذلك من خالل البحث الميداني في عدد 
                                                           

 )To claim the ownership of the process، أو To own the process( :في اللغة االنجليزية يقال 1



6 
 

تفضيالت النساء عند التصويت: أي أحزاب وأي باإلضافة إلى التعرف على هذا من المحافظات المصرية، 
الذي تلعبه منظمات المرأة في األحزاب والجمعيات األهلية  مرشحين أو مرشحات، كما يتطرق لرصد الدور

 وخاصة الحقوق السياسية في دعم المشاركة السياسية للنساء كناخبات. النساءالمدافعة عن حقوق 

م، في محافظات: القاهرة، 2014 سبتمبر - مايوبين رة وقد تم تطبيق العمل الميداني في الفت
والمنيا، والجيزة وذلك للتعرف على األبعاد السابقة في محافظات حضرية )القاهرة(،  ،واإلسكندرية، والمنصورة

ومحافظات تجمع بين خصائص الحضر والريف حيث بها مراكز وقرى ريفية )المنصورة، المنيا والجيزة(، 
التعرف على ما احلية وبها مناطق عشوائية )اإلسكندرية(. واستهدف العمل الميداني ومحافظات حضرية س

مما قبل الثورة وما الذي اختلف، كما سعى العمل الميداني للتعرف على مشاركة هو مستمر من أشكال 
 الفرص وكذا العقبات التي تواجهها النساء عند المشاركة في السياسة.

عة من القيادات السياسية سواء رجال أو نساء، لمناقشة األبعاد الجندرية في كما قابل فريق الدراسة مجمو 
خطط حشد المصوتات، فكثيًرا ما يذكر أن أصوات النساء يتم شراؤها بتوزيع "الزيت والسكر" وغيرها من 

لضغط السلع التموينية، وبالتالي تستطيع النساء استغالل ذلك للتأثير على المرشحين والمرشحات من خالل ا
لتعظيم مكاسب معينة على حساب الخيارات السياسية، وهو ما قد يستغله بعض المرشحين لكسب أصوات 

 كتلة تصويت هامة أي أصوات النساء.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن دوافع تصويت الناخبات في مصر تتنوع ما بين 
ن كان يمكن وصف الكثير منها في المجمل بالبراجماتية، فأين ستكون االستفادة، من  الريف والحضر، وا 

سيأتي بالتغيير االقتصادي واالجتماعي المطلوب، وتحسين نمط الحياة، إن المرشح أو المرشحة سواء 
المستقل أو المستقلة، أو المنتمي أو المنتمية لحزب معين ويمكنه أو يمكنها تقديم إجابة مقنعة هو أو هي من 

من النتائج المهمة أيضا الرأي السلبي في دور األحزاب السياسية، وأنها ال تبغي إال التنازع سيتم انتخابه، و 
على السلطة، بما يكشف أمرين مهمين، أولهما عدم وجود فهم عام لدور األحزاب السياسية وأنها تسعى 

ما، تقصير األحزاب للسلطة ال كهدف ولكن لتنفيذ أيدلوجيتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وثانيه
السياسية في الوصول للناخبات وشرح هذا الدور، وفتح قنوات التواصل. هذا باإلضافة إلى ما حاولت الدراسة 

" فباختصار هذه المسألة موضع شك، فكيف ستصوت النساء ،أن تحلله في مسألة "النساء ال يصوتن للنساء
ن  للنساء إن لم يترشحن، وكيف سيفعلن ذلك إن لم تترشح ن لم يخبرن الناخبات أنهن مرشحات، وا  النساء وا 

 ".لم تكن برامجهن تستجيب لمطالب النساء، فاألمر أكثر تعقيدا من مجرد التعميم، وافتراض "عدم التصويت
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المشروع البحثي في مجمله محاولة لمناقشة وتسجيل وتحليل العقبات والتحديات التي تواجهها النساء هذا و 
والقنوات التي ، السياسية، وكذا تحليل أداء النساء في األحزاب التي نشأت بعد الثورةفي مجال المشاركة 

يستخدمنها للتواصل مع الناخبات تحديدا. وقد توصلت الدراسة إلى أنه من المهم إدماج الناخبات في العملية 
لكن التأثير فيها ليس في كفاعالت ناشطات يم - التي هي جزء مما نعرفه بالديمقراطية التمثيلية - االنتخابية

يوم التصويت أو االنتخاب وحده بل على امتداد العملية االنتخابية والسياسية عامة، خاصة إن استطعن 
 تنظيم أنفسهن مؤكدات على حقوقهن كمواطنات لهن حقوق متساوية في المجتمع.
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 المحور األّول

 (2014-2005) مصر في للنساء السياسية المشاركة وتاريخ العام اإلطار

 المقدمة

نفتاح الحياة السياسية في مصر، وعلى مدى السنوات إلالفرصة وما تالها من تطورات يناير  25أتاحت ثورة 
األربع الماضية ومع كثرة االستحقاقات االنتخابية عم الضجيج الساحة السياسية، وغطى في أوقات كثيرة 

السياسية. وهنا كان من المهم دراسة المشاركة على أصوات الناخبات المصريات ومطالبهن من العملية 
حيث يمكن أن يؤدي البحث والنتائج إلى تفعيل المشاركة نتقال إلالسياسية للمرأة كناخبة، خاصة في مراحل ا

على أساس أنهن أدوات داعمة أليدلوجية ما أو برنامج سياسي معين، بل ال السياسية للنساء، ويعمل معهن 
في إقامة نظام يمكن أن يطالبن بفهم مجريات األمور وتملك زمامها، بما يسهم بإدراك أنهن مواطنات 

 يدرك االختالفات القائمة على النوع االجتماعي، ويقوم على أسس المواطنة المتساوية.ديمقراطي ناجح 

بية وما تقصده الدراسة هنا بــ "أنماط التصويت" هو البحث إن كانت الناخبات تصوتن في كل فعالية انتخا
بنفس الطريقة ولتيار معين، آخذين في االعتبار أن الناخبات في مصر لسن كتلة واحدة، بل تتعدد في 
داخلهن العوامل التي تميز مجموعات بعينها، مثل السن ومكان السكن، والحالة االجتماعية، والتعليم، 

 لتشكل فئات محددة داخل هذه الكتلة.واالنتماء اإلثني والديني والعرقي، وغيرها من العوامل، التي قد تتقاطع 

في التحليل يجمع ما بين الجوانب االيجابية في إطار تحليل "التمكين والمساواة  وتعتمد الدراسة منهجاً 
طار هارفارد التحليليWomen Empowerment and Equality" للنساء  Harvard Analytical، وا 

Framework  التحكم في بعده الخاص بالوصول إلى الموارد وAccess and Control ًاإلطار ، وأخيرا ،
بين الثالث، فالعالقات االجتماعية في المجتمعات  اً ات االجتماعية" وهو األكثر تعقيدالخاص بـــ "العالق

يصعب شرحها وتحليلها دون الغوص إلى نقاط عميقة لفهم عوامل التأثير والتأثر دون تسطيح، لذا لم تكتف 
مجموعة في  15لفردية بل سعت إلى الوصول إلى الناخبات من خالل مجموعات بؤرية )الدراسة بالمقابالت ا
المعلومات التعرف على طرق حصولهن على و وتراتبيتها، هم العالقات االجتماعية، فخمس محافظات( ل

 والموارد وكيف يرين عملية التصويت، وكيف يتحكمن بها.
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جمع المعلومات وهي المقابالت المعمقة مع قيادات سياسية وقد قام فريق البحث باعتماد أداتين كيفيتين ل
ومجموعات  3للنساء،وكذا منظمات غير حكومية تعمل على دعم المشاركة السياسية  2،سواء رجال أو نساء

نقاشية بؤرية مع سيدات يشاركن كمصوتات في االنتخابات في خمس محافظات مصرية )القاهرة، الجيزة، 
، وقد ضمت كل مجموعة من ثماني بواقع ثالث مجموعات في كل محافظة 4والمنيا( ،اإلسكندرية، المنصورة

أعمارهن وانتماءاتهن الطبقية، وكذا و ، على أن تتنوع خلفياتهن التعليمية، إلى عشر سيدات أو فتيات
انتماءاتهن السياسية والحزبية، وحرص فريق العمل أن يتنوع الحضور ما بين من شاركن في التصويت قبل 

يناير ومن شاركن بعدها، للتعرف على أسباب المشاركة أو العزوف في كل فترة، وأسباب اختيار  25ثورة 
وقد قسمت المجموعات كالتالي: مجموعة الطالبات، مجموعة المهنيات والعامالت  مرشح أو مرشحة معينة.

 ومجموعة ثالثة تضم سيدات أو فتيات ال يعملن.

م، 2011يناير  25قبل وبعد ثور  للنساءما واسعة للمشاركة السياسية وفي الجزء التالي نعرض بانورا
م 2005كناخبة ومرشحة في انتخابات برلمان عامي  للنساءحيث سيتم استعراض المشاركة السياسية 

م، أي منذ 2011في الفعاليات االنتخابية التالية على ثورة يناير  للنساءم، ثم استعراض مشاركة 2010و
كما  5م،2014م، حتى االنتخابات الرئاسية في مايو 2011بعض مواد الدستور في مارس  االستفتاء على

 6م.2011في الفترة السابقة على ثورة عام  اً مشاركة المرأة سياسي سيتم تناول القيود التي كانت مفروضة على

 م في النتخابات البرلمانية2010-م2005بين عامي  للنساءالمشاركة السياسية  :لا أو 

وفرصة إللقاء نظرة أعمق على المشاركة السياسية  اً مهم اً م حدث2005خابات البرلمانية لعام انت االنتك
. حيث شهدت هذه االنتخابات منافسة حادة بين تيارات سياسية عدة، مع مشاركة للنساءوأنماط التصويت 

م(، وقد ترشحت في هذه 2005 كبيرة من الجماعات اإلسالمية، وجماعة اإلخوان المسلمين )بليدز والتاروتي،
واحدة رشحتها جماعة اإلخوان، وست مرشحات للحزب ) اً مرشح 5400سيدة من أصل  61تخابات االن

حزبا وقوة سياسية معارضة.  14الوطني الحاكم آنذاك، وسبع مرشحات للتجمع المعارض الذي ضم قرابة 
ساء إال على أربعة مقاعد من أصل ( ولم تحصل النسيدة ألنفسهن كمستقالت 47هذا فضال عن ترشيح 

                                                           
 .(5للتعرف على األسئلة: ملحق ) 2
 .(6للتعرف على األسئلة: الملحق ) 3
 .(7للتعرف على األسئلة، ملحق ) 4
 .(4: الملحق )2014حتى  2011للتعرف على كل الفعاليات االنتخابية منذ  5
 .(2: الملحق )2005للتعرف على تسجيل الناخبات المصريات في االنتخابات المختلفة منذ عام  6



10 
 

، وجميعهن من عضوات الحزب الوطني الديمقراطي، وكانت نسبة النساء المسجالت كناخبات في 444
 .%37الكشوف االنتخابية تصل إلى 

م(، في ورقتهما حول المشاركة 2009وعن هذه االنتخابات، رأت ليزا بليدز وصافيناز التاروتي )
يتوقعن  ناخباتر، أن مشاركة المرأة المصرية كناخبة تقع تحت فئتين، إما في مص للنساءاالنتخابية 

دوافع أيديولوجية وقد  نله اللواتيأو أولئك  ن،الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة لمشاركته
هذه في –وأوضحتا أن "الجماعات اإلسالمية النسائية  يدعمن جماعة اإلخوان المسلمين. نأنه اً يتضح الحق
نما قوة حاضرة دائاً دجدي اً ر ليست تطو  -االنتخابات ، زادت أهميتها في التسعينات مع تراجع الدولة اً م، وا 

المصرية عن أداء خدمات كثيرة." وكانت النساء المرتبطات بالجماعات اإلسالمية قوة هامة للمرشحين 
اإلقبال اإلجمالي  بسببأو أعلى  ٪50إلى  وصلتولسماسرة االنتخابات، ويعتقد أن نسبة المشاركة النسائية 

 .م(2005)بليدز والتاروتي،  للعديد من وسائل اإلعالم التي غطت االنتخابات اً قوفوذلك 

أن أصوات  اً معمو  يعتقدوفي هذه االنتخابات، اشترى السماسرة أصوات كل من النساء والرجال، لكن 
ن الفقر المدقع والعديد من بائعات األصوات هن ربما ألن النساء يعانين مفي الشراء،  النساء كانت أسهل

م، وذلك 1998في عام  ٪22إلى  ٪16المسئوالت عن أسرهن، والالتي تشير التقديرات إلى أنهن زدن من 
التي ربما ألنهن فضلن المكافآت الصغيرة على المدى القصير على القيمة المخصومة غير المؤكدة للفوائد 

 م(.1998م؛ الليثي، 2005قبل )بليدز والتاروتي، في المست يمكن أن تعود عليهن

على توقف بشكل كامل يتوقف على أيديولوجية الحزب، بل  اً يسياس اً طلذلك، لم يكن التصويت نشا
أن الحركة النسائية بالمساجد كان  اً ضم( أي2005تجادل بليدز والتاروتي )و النشاط االقتصادي غير الرسمي. 

بدأت ، فقد تصويت على الرغم من أنها لم تنشأ في البداية للمشاركة السياسيةلها تأثير كبير على عملية ال
الوعظ والتعليم واألنشطة و م عندما بدأت النساء تنظيم أنفسهن لتالوة القرآن، 1970الحركة بالمساجد في هذه 

السياسية  " في العمليةناشطاتأنفسهن " -كفي مجموعات النقاش تل-ما اعتبرت المشاركات كثيراز الخيرية. 
 م(.2005بسبب مشاركتهن في مختلف األنشطة الدينية )بليدز والتاروتي، 

من قبل الناشطات النساء  "نو اإلخوان المسلمجماعة "ها تتم استخدام الخدمات االجتماعية التي قدمو 
من للتأكيد على صدق وكرم المرشحين  -بين شبكاتهن االجتماعية  -في ذلك الوقت  بالجماعة،المرتبطات 

الحزب الوطني الناخبين والناخبات، وهي ذات االستراتيجية التي اعتمدها  أصواتالحصول على أجل 
 في مناطق مختلفة لكسب األصوات.الحاكم آنذاك الديمقراطي 
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الخلفيات السياسية األخرى ألشكال مختلفة من من النساء، من جماعة اإلخوان المسلمين أو وقد تعرضت 
نساء تم استئجارهن لمهاجمتهن، مضايقتهن واالعتداء عليهن وتسليمهن إلى قوات  العنف من قبل بلطجية

، من اً ضمتناق اً ر خالل هذه العمليات تأثي النساءأنتجت مشاركة وقد . ، خاصة في أوقات االنتخاباتاألمن
التي تظهر من ناحية أخرى، تكريس أنواع معينة من القيود األبوية و جهة، تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، 

 م(.2005" )بليدز والتاروتي، رالذكو  السياسة باعتبارها "مجاال

 454في البرلمان وزيادة عدد المقاعد من  اً دمقع 64م، ُأقر قانون يلزم بأن تشغل النساء 2009وفي عام 
ت م، وقد ترشح في هذه االنتخابا2010. تم تطبيق هذا القانون على االنتخابات البرلمانية عام 518إلى 

 اً دمقع 444)تقسم الى  اً بمنتخ اً دمقع 508ومرشحة من األحزاب والمستقلين، تنافسوا على  اً حمرش 5033
لنظام الكوتا(، بلغ عدد  اً قمخصص للنساء فقط وذلك تطبي اً دمقع 64يتنافس عليها الرجال والنساء و اً معا

 15مرشحة عن  155قلة ومرشحة مست 232) مرشحة، 387المخصصة للمرأة  64المرشحات للمقاعد الـ
 .دائرة 32وعن جماعة اإلخوان المسلمين( تنافسن في  اً يسياس اً بحز 

م، تم حل البرلمان 2011م، لكن بعد ثورة 2015حتى عام  الً وكان ينبغي أن يكون هذا المجلس فعا
سية م(. على الرغم من أن هذا القانون هدف إلى زيادة المشاركة السيا2011وألغيت الحصة )دارلين، 

، جادل الكثيرون أنه كان وسيلة للحزب الوطني الديمقراطي )الحاكم( لممارسة السلطة على البرلمان للنساء
م(. وذلك ألن معظم المرشحات المنتخبات أو المعينات بموجب هذا القانون سيكن من 2011)دارلين، 

 الحزب الوطني.

 2011ل المشاركة السياسية للنساء قب واجهت: القيود التي اا يثان

على مر السنين بفعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وأظهرت  للنساءتم تقييد المشاركة السياسية 
م على نساء في البرلمان في مصر واألردن ولبنان أن 2002الدراسة التي أجرتها جيهان أبو زيد في عام 

خاصة ، في ذلك الوقت للنساءة المشاركة السياسيعن من النساء أعضاء البرلمان كن غير راضيات  68٪
القيود المفروضة على األحزاب السياسية بشكل عام، ووجود قوانين الطوارئ وقلة المشاركة في ظل وجود 

تسبب مما ارتفاع معدل الفقر واألمية للنساء باإلضافة إلى أدى إلى انخفاض مشاركة المرأة. مما الديمقراطية 
خدام أصواتهن من قبل السياسيين. عالوة على ذلك، فإن تاريخ بدء أدى إلى استو في نقص الوعي السياسي، 

والقيود االجتماعية أبعداها عن عمليات صنع القرار، مما أدى إلى تجاهل تجارب  للنساءالمشاركة السياسية 
ة أن الدعم السياسي للمرأة العربي اً ضم( أي2002النساء واحتياجاتهن في العملية السياسية. وتقول أبو زيد )
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إلى الدراسة التي في نفس الورقة تشير و  (.2002بأجندات واتفاقيات دولية )أبو زيد،  اً طومرتب اً بكانت متقل
أن  ذاكرةم على أساس شهادات النساء العربيات الالتي شاركن في الشؤون العامة. 1995أجريت في عام 

بب غالء المعيشة والحاجة إلى إعالة اقتصادية بس اً دمن عقبات النساء األعضاء في البرلمان كانت قيو  75٪
من النساء قلن بأن الصعوبات االقتصادية لم تترك لهن أي وقت  ٪64أن  اً ضأسرهم. وجاء في الدراسة أي

 لمتابعة الشؤون العامة.

كما قالت أن افتقار المرأة لالستقالل المالي منعها من أن تكون راغبة بالمشاركة في البرلمان، كما ذكرت 
مصر أن دورهن البرلماني بحاجة إلى مستوى عال بما يكفي من الموارد المالية ليكن قادرات على نساء من 

للمرأة من حيث  اً قتوفير الخدمات لمجتمعاتهم المحلية. عالوة على ذلك، تشكل السياسات االقتصادية عائ
يم تنافسي وتدريب )أبو لكفاءتها وقدرتها على الحصول على تعل اً يمعدالت الدخل والبطالة، مما يشكل تحد

 م(.2002زيد، 

من النساء أعضاء البرلمان قلن أنه، بسبب  ٪44أن  اً ضوجاء في الدراسة التي أشارت إليها أبو زيد أي
أدوارهن االجتماعية والمسؤوليات، فإنهن لم يتمكن من حضور العديد من جلسات البرلمان كاألعضاء 

ئة السياسية تؤكد على أهمية أدوار الجنسين وعلى أن األسرة هي إلى جنب مع البي اً بالذكور. التشريعات جن
من القيود الفردية والقانونية للجنسية، فإن السفر والعمل يسهمان  الً أساس المجتمع؛ كما جاء في الدستور، بد

 في التحديات االجتماعية التي تواجه األعضاء النساء. اً ضأي

ية واجتماعية كثيرة لتعوق المشاركة السياسية الكاملة وفي المجمل، تشابكت عقبات سياسية واقتصاد
 للنساء في هذه المرحلة.

 2011يناير 25: المشاركة السياسية للنساء بعد ثورة اا ثثال

نستعرض في هذا الجزء السياق العام المحيط بمشاركة المرأة سياسيا، ثم التطور في المشاركة كناخبة 
 م.2011عام ومرشحة في الفعاليات االنتخابية منذ 

 السياق العام: -1
مهمة في تشكيل مطالب النساء  - ومازات –م 2011كانت الظروف السياسية في مرحلة ما بعد يناير 

 بدأت المساحة العامة تتسعم، 2011بعد التحرك الجماهيري في يناير السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ف
عالمات مبكرة القائمين على السلطة أظهروا  خاصة المطالب بالحقوق، إال أنلجميع أشكال النشاط 
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المجلس األعلى للقوات فقد عين لالستبعاد السياسي التي أثرت على تمثيل المرأة في العملية السياسية. 
المسلحة لجنة لتعديل الدستور والتي تشكلت بعد أيام فقط من اإلطاحة القسرية بمبارك ولم يحضرها أي من 

فة التي كان استبعاد النساء إرادة سياسية مستمرة اتسمت بها األنظمة المختلو ساء. السياسيين أو الخبراء الن
 نتقالية.إلحكمت مصر طوال الفترة ا

عين رئيس الوزراء عصام شرف فقط، أو أعاد تعيين، وزيرة واحدة للتعاون الدولي هي فايزة أبو النجا في 
م. نفس االتجاه اإلقصائي أصبح 2011في يناير حكومته، وهو الذي كان يدعي تمثيل الثورة الديمقراطية 

خالل االنتخابات البرلمانية حيث لم يكن ألي من األحزاب السياسية مرشحات على رأس  اً حأكثر وضو 
مما أنتج عضوية ضئيلة للنساء . من القائمة االنتخابية ما وضعن في الربع األول اً ر قوائمها، وحتى أنهن ناد

من إجمالي أعضاء البرلمان، وهو واحد من أسوأ السجالت في العالم  ٪2، حيث كانت 201في برلمان 
الذي كانت غالبية عضويته من اإلخوان ، تضمن جدول أعمال البرلمان يضاف إلى ذلكم(. 2011)حاتم، 

م(، مثل المطالبة بمراجعة أو 2012)سيكا والخضري،  النساءعلى حقوق  اً دشدي اً مهجو  المسلمين والسلفيين،
، ومنها: قانون الخلع، وقانون 2011منذ ما قبل  النساءدد من القوانين التي اعتبرت مكاسب إلغاء ع

فرض قيود على حق المرأة في السفر من دون موافقة و من التحرش الجنسي،  النساءالعقوبات الذي يحمي 
نة، والتعديالت س 15الزوج/الوالدين، وقانون األسرة الجديد الذي يسمح بحضانة النساء ألطفالهن حتى سن 

التي أدخلت على قانون الجنسية المصري الذي يسمح للمواطنات بمنح الجنسية ألبنائهن في حالة أن يكون 
تجريم ختان اإلناث، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تجرم و ، اً يوالدهم ليس مصر 

 .اً معا 18الزواج قبل السن القانونية 

هذا البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وأحداث سياسية كثيرة انتهت بهبة  ثم تال ذلك حل
، 2014، ثم االنتخابات الرئاسية في 2014، واستفتاء على دستور 2013يونيو  30جماهيرية عامة في 

 وفي قلب كل تلك األحداث كان للنساء مشاركة واسعة، تستدعي دراستها وفهمها.

  :م2011في مرحلة ما بعد يناير  للنساء المشاركة السياسية -2
يتناول هذا القسم نقطتين هامتين، األولى خاصة بالظروف العامة للمشاركة السياسية للنساء المصرية خاصة 

 كمرشحة أو عضوة في حزب سياسي، في حين تتعرض النقطة التالية لمشاركتها كناخبة.
 الظروف العامة للمشاركة السياسية للنساء: -أ
على  اً قح مرتفعةتكلفة المشاركة السياسية خاللها  كانتمن القمع السياسي في عهد مبارك،  اً معا 30بعد 

سنوات من مالحقة النشطاء السياسيين، حيث شهدت هذه الفترة النشطاء الذكور واإلناث على حد سواء، 
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، وهو ما ى المجتمع المدنيغالق القنوات الرسمية للمشاركة السياسية، وقمع األحزاب السياسية والسيطرة علا  و 
 اً بجاذ اً دكافي لربط المشاركة السياسية بالعدائية والعنف. مثل هذا المجال السياسي العنيف لم يكن أبكان 

 للنساء على وجه الخصوص.

بدت السياسة غير الرسمية في أشكالها المختلفة أكثر مالئمة للنساء ولخدمة مصالحهن؛ وظلت و 
. كانت االنتخابات البرلمانية في الفترة اً ية ميدان يهيمن عليه الذكور الناشطين سياس"السياسة العليا" الرسمي

، خاصة مع التركيز على على دور المرأة كالعب سياسي ةالمفروض الحدودعلى  اً حواض الً االنتقالية دلي
، ودون اتخاذ دورها كناخبة مؤيدة للتغيير من أجل مصلحة الوطن، دون تعميق لهذا الدور والبحث في دعمه

إجراءات خاصة سواء من النظام الحاكم أو من األحزاب السياسية لدعم المرشحات، سواء بنظام انتخابي 
يساهم في تغيير شكل القيادة السياسية، أو بإجراءات تحفز ترشح النساء مثل صناديق دعم حمالت 

 المرشحات ماديًا من األحزاب السياسية، وغيرها من اإلجراءات.

بالمواقف االجتماعية تجاه دورها في  اً ر خالل الفترة االنتقالية كثي للنساءثرت المشاركة السياسية تأوقد 
تجاه دور المرأة في المجتمع، مع التركيز بشكل  اً يسلب اً فالمجتمع. بشكل عام حمل المزاج المجتمعي موق

ة المتخذة. هذا المزاج المحافظ خاص على دورها في السياسة. المزاج العام المحافظ غلف القرارات السياسي
يمكن الكشف عنه من خالل االتجاه العام للتصويت لألحزاب السياسية اإلسالمية في االنتخابات البرلمانية، 

بقرارات سياسية محافظة. هذا  اً موالتصويت الختيار رئيس له انتماءات أيديولوجية إسالمية، والمناداة عمو 
جهود المبذولة من قبل منظمي الحركة النسوية في تعبئة المواطنات الجو المحافظ أعاق العديد من ال

 ألغراض سياسية.

مهم في هذا السياق، الحديث عن العضوية في األحزاب السياسية المصرية وهي منخفضة في ومن ال
معدل المشاركة من خالل األحزاب السياسية يمكن أن يعزى إلى التراث في نخفاض المجمل، وعامة فإن اال

، مثلت اً معا 60ألكثر من فطويل من عدم الفعالية الذي يرتبط باألحزاب السياسية في التاريخ المصري. ال
عضوية األحزاب السياسية فاألحزاب السياسية أداة إلضفاء الشرعية على سلطة النظام الحاكم في الدولة. 

 ٪1ة أقل بين النساء بين المواطنين الذكور، في حين تصبح النسب ٪3بشكل ملحوظ من  منخفضةظلت 
قبل الثورة، متوسعة بين  لمافقط. ظلت عضوية اإلناث الحزبية في مرحلة ما بعد يناير في مصر مماثلة 

القطاع الحضري المتعلم من النساء )مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية والمعهد الدنمركي 
 م(.2012المصري للحوار، 
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من مجموع الناخبين هم حاضرين جدد إلى عالم  ٪50، يظهر أن 2011 وبتحليل التصويت بعد يناير
م(. 2012السياسة )مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية والمعهد الدنمركي المصري للحوار، 

 المزيد من النساء.و تصنيف الناخبين الجدد بدا أنه حضري أكثر، المزيد من الشباب، 

 :في االنتخابات المشاركة من خالل التصويت .ب
تظهر البيانات الرسمية تطورا واضحا في تسجيل النساء كناخبات، بمقارنة نسـب اإلنـاث المقيـدات فـي جـداول 

( حيـث مثلـت 2000 -1986االنتخاب بالـذكور لـوحظ تزايـد نسـب اإلنـاث إلـى حـوالي الضـعف خـالل الفتـرة )
. 2012عـام  %48.3لتصل إلـى  ، ثم توالت الزيادة2000عام  %35حتى وصلت إلى  1986عام  18%

، وكان 2012مليون وخمسمائة ألف ناخبة في انتخابات برلمان  23 ىووصل عدد من لهن حق التصويت إل
 على المقاعد الفردية.  351قائمة، وعلى مقاعد ال 633مرشحة،  984ات في هذه االنتخابات حعدد المرش

واإلستراتيجية والمعهد الدنمركي المصري للحوار،  كما تظهر البيانات )مركز األهرام للدراسات السياسية
م( أن الممارسة السياسية للنساء خالل العامين األولين الذين أعقبا الثورة كانت مدفوعة بعدد من 2012

االحتياجات. وهذا يدل على أن االحتياجات االجتماعية واالقتصادية شكلت الدافع الرئيسي وراء أنماط 
من مجموع التمثيل النسائي في العينة يعتقد أنهن سيصوتن  ٪38ة هذه الدراسة، ففي عينتصويت اإلناث. 

من إجمالي تمثيل الذكور في  ٪39لمرشح يقوم بالحفاظ على األمن واالستقرار في المجتمع، بالمقارنة مع 
 العينة.

، بينما من النساء يعتقدن أن االقتصاد هو الدافع الرئيسي وراء ممارسة التصويت ٪44في اإلجمال 
من رجال يعتقدون أن البطالة هي التحدي االقتصادي الرئيسي الذي يواجه  ٪25بالمقارنة مع  - 18٪

فقط من الرجال يعتقدون أن التضخم هو باألحرى التحدي  ٪15مقارنة مع  - ٪26االقتصاد في حين 
م(. 2012مصري للحوار، الرئيسي )مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية والمعهد الدنمركي ال

وتظهر البيانات أن النساء أكثر قابلية للتصويت على أساس تدابير اقتصادية وثيقة. النسبة العالية التي 
يواجه العملية السياسية ويثبت أن تفضيالت التصويت ستبقى ذات  اً محاس الً تعطى إلى التضخم باعتباره عام

 المباشرة.الصلة بشكل إيجابي باالحتياجات االقتصادية 

من  الً االرتباط بين فهم النساء للوضع السياسي من خالل المنظور االقتصادي فرض عامووجد أن 
حول  اً دم، بدت النساء أكثر ترد2012المحافظة على الخيارات السياسية. خالل االنتخابات البرلمانية لعام 

 اً مت المقررة بدت النساء أقل دععلى التوالي. ومن بين األصوا ٪37و  ٪53أصواتهن مقارنة مع الرجال 
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من أصوات الذكور الداعمين لألحزاب  ٪41من مجموع األصوات بالمقارنة مع  ٪33لألحزاب اإلسالمية مع 
 اإلسالمية.

العوامل االجتماعية مهمة كذلك في تشكيل خيارات النساء السياسية وعالقتهن المباشرة بالممارسة وكانت 
فقط من  ٪10القيود المجتمعية في فهم الواقع السياسي. تظهر البيانات أن سقطت النساء تحت و السياسية. 

في مجتمعهن )مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية والمعهد  اً صإجمالي عينة النساء يعرفن شخ
رك يشا -األمر الذي يمتد ليشمل أفراد األسرة واألصدقاء، والمعارف -م( 2012الدنمركي المصري للحوار، 

أثرت القيود المجتمعية على مستوى الوعي و من عينة الذكور.  ٪17في الحمالت السياسية؛ بالمقارنة مع 
من عينة النساء لديهن خيار محدد فيما يتعلق باألحزاب  ٪60السياسي للمرأة بالسياسة المنظمة. فقط 

ة واإلستراتيجية والمعهد الدنمركي بين الرجال )مركز األهرام للدراسات السياسي ٪71السياسية، بالمقارنة مع 
 م(.2012المصري للحوار، 

ومن الضروري عند النظر للنتائج السابقة، مالحظة أنها كانت في مرحلة شديدة الحساسية على المستوى 
 السياسي أعقبت هزة سياسية كبيرة تمثلت في التحرك الشعبي الذي أطاح بنظام مبارك.

 بحثيةالثغرات : الرابعاا 

يما يعرف بمنطقة الشرق ف للنساءالمشاركة السياسية التي تتعلق بالمادة المطبوعة متعمقة لكثير من  إن نظرة
أن خاصة مع وضوح  م(1996م؛ سينجرمان، 1986غير الرسمية )تاكر،  قد عالجت المشاركة األوسط

أت النساء إليجاد تهمش المرأة، ولذلك لج 2011في المرحلة السابقة على عام الساحة السياسية التقليدية 
في السياسات التقليدية  النساءفي حين أن معظم الدراسات تناقش مشاركة  سبل أخرى لتحقيق مصالحهن.

لجورجينا وايلن فإن معظم المادة  اً وفقو  وتركز على البلدان الغربية أو ما يسمى "الديمقراطيات الموحدة."
أن هناك مجموعة  ذكرتذكور، على كل حال، فقد البحثية حول السلوك السياسي تركزت حول السياسيين ال

متزايدة من المعرفة التي تتناول النساء في السياسة لكنها إما توسع مفهوم السياسة لتشمل أنشطة سياسية غير 
 (.5م، 2007رسمية أو تركز على السياسة التقليدية فقط في العالم المتقدم )وايلن

في مصر بما يقتضي الكثير من الدراسة  من يناير 25التغير الواقع بعد ثورة فقد على كل حال، و 
 اً ماهتما تنمية على –، فقد بدأت النساء والبحث التي تعتمد التحليل النوعي )الجندري( كما حال هذه الدراسة

، وبالسعي إلى الترشح على القوائم الحزبية ومن نضمام لألحزاب السياسيةإلاخاصة ببالسياسة الرسمية، 
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، باإلضافة إلى المشاركة في االحتجات والمسيرات السلمية، والكثير من الناشطات السياسيات خالل التصويت
 جمع بين كثير من هذه األشكال، وهو ما يستدعي الدراسة والبحث.

مسألة أنماط تصويت النساء، لمن  - وهو مضمون هذه الدراسة -أمر آخر يستدعي الدراسة والبحث 
ليلى البرادعي  أجرتهفي بحث وفي قلب األمر هل تصوت النساء للنساء، يصوتن، وكيف يشكلن آراءهن، 

إلى استقصاء أجرتاه على تصورات النساء في االنتخابات البرلمانية، كانت  اً دم( مستن2013ودينا وفاء )
 لبي.وأن أداء النواب النساء ينظر إليه في الغالب على أنه س للنساء،نتائجهما الرئيسية أن النساء ال يصوتن 

هناك حواجز عديدة لمشاركة النساء في االنتخابات البرلمانية. تشمل هذه الحواجز ومن بين النتائج أيضا أن 
الثقافية الراسخة داخل المجتمع، وعدم وجود نساء مؤهالت وكذلك حكم اإلسالميين )البرادعي ووفاء،  األبوية
مين، لذلك فواحدة من النتائج الرئيسية غير م(. بالطبع الوضع يختلف اآلن مع سقوط اإلخوان المسل2013

 صالحة بعد اآلن.

ويرى فريق الدراسة أنه من المهم عند دراسة أنماط تصويت النساء البحث في مسألة "أن النساء ال 
ال يعتمدن في كثير من األحيان أجندات  يةالسياسفي ن النساء اأن يكون ذلك  يصوتن للنساء،" فمن المحتمل

جراء إلم يتم فانعدام ثقة متأصل.  فالمسألة ليستللنساء كناخبات  اً صخا اً ميعطين اهتما الف حقوق النساء
هناك الكثير في مصر، وهذه الدراسة قد تكون بداية لذلك، ف أبحاث كافية على أنماط التصويت لدى النساء

كيف تترجم ، مثل ي، والكثير مما ينبغي اعتماده للسياق المصر الالزم في هذه الفترةمن العمل البحثي 
األحزاب السياسية اعتقاداتهم في المساواة بين الجنسين في األنظمة واإلجراءات داخل مؤسساتهم السياسية؟ 

 وهو موضوع قد ال تتعرض له هذه الدراسة لكنه جدير بالبحث.
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 المحور الثاني

 2011 منذ تصويتهن واتجاهات المصريات الناخبات

 

اسة لنتائج عملية جمع البيانات والمعلومات األولية مع الناخبات ومع الناشطين في هذا الفصل، تعرض الدر 
 وذلك كالتالي:والمنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة والمساواة النوعية، والناشطات في المجال السياسي، 

 المناقشات في المجموعات البؤرية : نتائجأولا 

اقشات في المجموعات البؤرية في خمس محافظات، ويقدم النتائج يستعرض هذا القسم من الدراسة نتائج المن
المختلفة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل اإلجابات، وذلك لرصد أهم القضايا حول مشاركة المرأة 
المصرية كناخبة، في محاولة لإلجابة على الدوافع وراء المشاركة في العملية االنتخابية، المؤثرات على قرار 

تخاب واالختيارات االنتخابية، باإلضافة إلى التصور العام عن العملية السياسية، وذلك من خالل النقاط االن
 التالية:

 7المشاركة في الفعاليات النتخابية: -1
لم تشارك معظم الحاضرات في المجموعات البؤرية في أي من الفعاليات االنتخابية في المرحلة السابقة على 

بين إجمالي الحاضرات في كل المجموعات البؤرية في المحافظات الخمس )مجموعهن يناير، فمن  25ثورة 
سيدة وفتاة( لم تشارك سوى خمس سيدات يعملن في جهات حكومية )سواء شركات أو مصالح  150

وكذا وسائل االنتقال للذهاب  8حكومية(، حيث ذكرتا أن مكان عملهما وفر لهما استخراج بطاقات التصويت،
، وهو السن القانوني لالنتخاب( لم اً معا 18ز االقتراع، في حين أن باقي المشاركات )ممن كن فوق إلى مراك
 . اً ديصوتن أب

في حين أن ست سيدات فقط من إجمالي من شاركن في المجموعات البؤرية، لم يشاركن في أي فعالية 
طاقة رقم قومي لصعوبة م، وكان السبب األساسي هو عدم وجود ب2011يناير 25انتخابية بعد ثورة 

استخراجها لهن ألسباب منها العائلية )رفض األب أو الزوج(، ألسباب اقتصادية )عدم توافر المبلغ المطلوب 
لقيدها في السجالت الرسمية ثم استخراج شهادة ميالد فالرقم القومي، وما يتطلبه ذلك من انتقاالت كثيرة(، أو 
                                                           

  7 يمكم مراجعة الملحق )1( لهذه الدراسة لمعرفة توزيع إجابات المشاركات.
  8 قبل ثورة 25 يناير كان الناخب يسجل في كشوف الناخبين بحصوله على بطاقة االنتخاب، وهو ماتغير بعد الثورة حيت يدلي الناخب بصو تة بداللة الرقم القومي.  
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ر ذلك بالتحديد في المناطق الريفية أو المناطق العشوائية بالقاهرة لعدم العلم باإلجراءات المطلوبة، وظه
 والجيزة.

م )أول استفتاء على مواد دستورية( فتفاوتت 2011أما في الفعاليات االنتخابية واالستفتاءات منذ مارس 
نتخابات نسب من شاركن، والمالحظة األساسية هنا أن المشاركة ترتفع في حالة االستفتاء على الدستور واال

الرئاسية في مقابل االنتخابات البرلمانية، وقد يرجع ذلك لبساطة المطلوب في حالة االستفتاء على الدستور 
م كان عدد 2012)ما بين موافق وغير موافق(، أو في حالة اختيار رئيس الجمهورية )في انتخابات الرئاسة 

رشحين اثنين فقط(، في حين أن انتخابات م كانا م2014، وفي انتخابات الرئاسة اً حمرش 12المرشحين 
مجلس الشعب اقتضت االختيار ما بين مرشحين على مقعد فردي، وأحزاب وكتل متنافسة على مقاعد 

أكبر في الفهم والبحث، وقد يدفعهم ذلك للعزوف عن المشاركة  داً القائمة، وهو ما يتطلب من الناخبين مجهو 
عن الربط ما بين المشاركة وتحقيق فائدة قريبة لها وألسرتها،  بالتصويت، خاصة إن كانت الناخبة عاجزة

حيث ذكرت معظم المشاركات في المجموعات البؤرية أن كثرة األحزاب، والمرشحين وعدم فهمهن للعالقات 
السياسية المتشابكة دفعهن إما لعدم المشاركة أو لالعتماد على آخرين "يفهمون أكثر" ألخذ رأيهن أو رأيهم 

 نتخبن.فيمن ي

من  أياً م، لم تتذكر 2012وفي انتخابات مجلس الشورى التي لحقت بانتخابات مجلس الشعب في بداية 
 المشاركات أنها شاركت بل لم يتذكرن أنها حدثت باألساس.

جما ، كانت نسبة الحاضرات في كل المجموعات البؤرية اللواتي شاركن في كل الفعاليات االنتخابية الً وا 
 من الحاضرات. %14وفتاة أي حوالي سيدة  150من إجمالي  21م، هي 2011ناير ي 25بعد ثورة 

 م عالمة فارقة في مشاركة المرأة كناخبة:2011ثورة يناير  -2
وهو ما اتضح من حجم المشاركة الواسعة للنساء على اختالف أعمارهن وانتماءاتهن الطبقية، ومحافظاتهن 

ما كانت محسومة  ماً العملية االنتخابية ونزاهتها، وأن النتيجة دائعدم الثقة في المختلفة، وذلك ألسباب مثل 
الجهل بطريقة التصويت والتعامل مع البطاقة االنتخابية، هذا لصالح شخص بعينه، أو ألسباب مثل 

 باإلضافة إلى سيطرة أحزاب معينة على العملية االنتخابية. 

أنهن لم يشاركن في االنتخابات قائالت "لم تكن  ذكرت المشاركات مجموعة القاهرة األولى والثالثةففي 
إما أنهن لم يعلمن أن هناك  قصدنستفسار عن معنى العبارة اتضح أنهن إلهناك انتخابات قبل الثورة،" وبا
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مجموعة أو أنهن لم يثقن في العملية االنتخابية نفسها، وهي نفس األسباب التي ذكرت في  انتخابات أصالً 
 .البرشا المنيا ومجموعة قرية

أما من كن يشاركن فذكرن أنه بسبب عملهن في جهات حكومية، كن يجبرن على الذهاب في تجمعات 
 للتصويت، كما ذكرت مشاركتان في مجموعة الجيزة األولى.

في الفعاليات االنتخابية التالية على الثورة، فقد زادت المشاركة فيها من قبل النساء بسبب شعور أجمعن 
اس باالنتماء والرغبة في المشاركة في التغيير. فتكررت عبارات مثل: أنهن يشاركن "من عليه وهو اإلحس

عن مطالبهن  اً ر أجل البلد وألجل أن يشعرن بأن لهن ضرورة،" كما تكرر بشكل واضح أن المشاركة كانت تعبي
 باالستقرار واألمن، من أجل أوالدهن ومن أجل مستقبل البلد.

ذكرت المشاركات أنهن شاركن في الفعاليات االنتخابية التي نظمت لمنصورة وفي المجموعة األولى في ا
منهن على المشاركة السياسية للمطالبة باالستقرار واألمان،  اً صمنهن بالتغيير وحر  اً نيناير إيما 25بعد 

وكان هذا هو الشعور السائد في كل المجموعات على اختالف األعمار، كما ذكرت ومستقبل البلد. 
أن األمن واألمان بالنسبة لهن يرتبط بانخفاض األسعار، أو الحصول على  اً داركات المتزوجات تحديالمش

 ميزات اقتصادية كبطاقات التموين كما ذكرت المشاركات في مجموعة الجيزة الثالثة.

كما ربطن المشاركة بارتفاع الوعي السياسي للمواطنين، فكما ذكرت إحدى المشاركات في مجموعة 
يا: "كله بيتكلم في السياسة." وذكرت مشاركة في العشرينات من عمرها في نفس المجموعة أن "صوتي لم المن

 يعد للبيع." 

من  اً ففي حين ذكرت مشاركة واحدة فقط من أحد المجموعات في المنيا)غير متعلمة( أنها شاركت خو 
 تطبيق الغرامة المالية على من ال يدلي بصوته في االنتخابات. 

جموعة اإلسكندرية األولى، كان هناك تعليق من إحدى المشاركات بأنها عندما شاركت ألول مرة في م
بالتصويت في االنتخابات، أحست بأهميتها كمواطنة. وأكدت مشاركة أخرى في نفس المجموعة بأن المرأة في 

 بأصواتنا." مصر لها حق المشاركة في االختيار، وهو "أهم  من توزيع الزيت والسكر علينا لندلي

وقد علقت إحدى المشاركات أنها سعيدة لمشاركة المرأة في كل المناصب، وفي كل األمور السياسية، 
ولكنها تحفظت على أن تشغل المرأة منصب رئيس الجمهورية، ألنها ال تصلح لعدم كفاءتها التعليمية، 

 هم امرأة."وتكوينها كامرأة، وألن الشريعة اإلسالمية تنص على أن "خاب قوم تحكم
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 :م2011أسباب عدم المشاركة في النتخابات بعد يناير  -3
ن كان يمكن حصرها في:  تعددت أسباب العزوف بين المشاركات، وا 

 .بعد مكان اللجنة االنتخابية )مركز االقتراع( عن مكان السكن أو العمل 
 د ذكرت السيدات أن أن المشاركة ال تعرف الكتابة وال القراءة وفي اللجنة يرفضون المساعدة، وق

االستفتاء يكون أسهل عليهن حيث يخترن ما بين دائرتين )أحمر أو أخضر(، وذكرن أن الرسومات 
)يقصدن الرموز االنتخابية( تسهل عليهن االختيار، وعادة "الناس بتقولنا نختار مين..." كما ذكرت 

 إحدى الحاضرات في مجموعة قرية البرشا بالمنيا. 
 لقضاة داخل اللجان كان سبب مباشر في كراهية وعزوف بعض المشاركات عن أن طريقة تعامل ا

 المشاركة في الفعاليات االنتخابية.
  م لم 2012أجابت بعض من الحاضرات وخاصة في اإلسكندرية، أن في انتخابات البرلمان للعام

ابات لعدم يكن لهن أية مشاركة وكان هناك عزوف متعمد من جانبهن عن المشاركة في تلك االنتخ
 ثقتهن في جماعة األخوان المسلمين ولسيطرتهم في تلك المرحلة.

 في المجموعة الثالثة في القاهرة قالت إحدى المشاركات أنها  الً عدم التأكد من سن االنتخاب، فمث
 وبالتالي لم تذهب. اً معا 20كانت تظن أن االنتخابات حق لمن هم فوق 

   من ينتخبون. كذلك علقت أخرى بأن الرجال فقط هم 
 

 م )لمن كان التصويت؟(:2011اتجاهات تصويت النساء بعد يناير  -4
تكمن المالحظة األساسية لفريق البحث في أن النساء ينظرن لالنتخابات على أنها فعالية "واحدة،" في حين 

ت، فاإلجابات أن العملية االنتخابية والنظام االنتخابي يختلف ما بين انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاءا
للحديث عن االنتخابات البرلمانية وصعوبة االختيار  اً يما كانت تخلط بين من اخترن للرئاسة لتنتقل تلقائ اً مدائ

في مجموعتين من  اً دج اً حبين مرشحين ال يعرفونهم، أو نظام انتخابي معقد بالنسبة لهن، وكان هذا واض
لمهنيات(، برغم تعليمهن لدرجة الدبلوم )تعليم متوسط( مجموعات الجيزة )مجموعة ربات البيوت ومجموعة ا

 وعملهن.

فعلى سبيل المثال في مجموعة المنيا، ذكرت أحد المشاركات )شابة في العشرينات( أن الغالبية من 
المصوتين لم يكونوا يعرفون المرشحين آنذاك، وذكرت أن "...على الرغم أنى كنت مقتنعة بـ حمدين بس 
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يق فديت أنا كمان شفيق،" وهو ما اتفقت معه شابة أخرى في نفس المجموعة "أنا بقى البيت كله أدى شف
المناقشة كانت بين ماما علشان أهلي قالوا أن المنافسة بين شفيق ومرسى بين الحالل والحرام وهتتحاسب 

 عليه بس أنا أديت شفيق علشان أقنعني بنفسه وعجبني كالمه ومرسي كان بيرد ردود غبية."

فردي، عدا الجماعات التي يتضح بالنسبة لهن  لأن التعامل مع كثير من المرشحين يكون بشككما 
 توجهها، فاإلخوان المسلمون معروفون وكذلك السلفيون، أما غير ذلك من التيارات واأليدلوجيات فغير محدد. 

م 2012عام  أنهن صوتن في انتخابات الرئاسةوفي مجموعة المنصورة األولى، ذكرت بعض الحاضرات 
لصالح أحمد شفيق رغم عدم االقتناع الكامل به حتى ال يعطين الفرصة لمحمد مرسي كي يفوز، وصوتت 

م وذلك ثقة منهن فيه كمرشح وألنهن 2012مشاركتان في المجموعة لصالح حمدين صباحي في انتخابات 
م صوتن 2014االنتخابات رأوا أنه مرشح من تيار الشباب وسوف يعمل من أجل مصلحة الشباب، ولكن في 

 لصالح السيسي القتناعهما بقدرته على تحقيق األمن واألمان.

أما على مستوى انتخابات مجلس الشعب، فذكرت بعض المشاركات، أنهن أدلين بأصواتهن لصالح 
وله تاريٌخ معروف، واألشخاص الموجودين بقائمته كانوا  اً حمرشح حزب الوفد ألن هذا الحزب كان واض

ومعروفين لديهن، وألنهن رأوا أن أغلب األحزاب السياسية الجديدة ليست فعالة بشكل كاف، في  اً دن جواضحي
 حين ذكرت مشاركتان أنهما انتخبتا حزب الثورة مستمرة ألنه كان تيار يمثل كتلة شباب.

م 2014م و2012في المجموعات الثالثة في القاهرة ركزت المشاركات على االنتخابات الرئاسية في 
"وانتخبت  الً م" باستثناء القلة التي لم تشارك أص2012وكانت الغالبية قد انتخبت مرسى في انتخابات 

م، أما بخصوص االنتخابات البرلمانية فكل المشاركات لم تستطع ذكر اسم ألي 2014السيسى في انتخابات 
 مرشح في انتخابات مجلس الشعب على الرغم من مشاركتهن بالتصويت.

المشاركات في قرية البرشا أنهن سيخترن "اللي خايف على البلد ومصلحة البلد، مش مهم هو وأجمعت 
مين المهم يكون خايف على الشعب،" ولخصت أحد المشاركات )حاصلة على دبلوم مدرسة ثانوية النقاش 

ما تكرر في  كالتالي: "بنسمع عن مرشح معين )ذكرته باالسم( أنه كويس وبيخاف على البلد، فهنختاره،" وهو
 ( ومجموعة طالبات الجامعة في القاهرة.3مجموعات الجيزة الثالث، ومجموعة المنيا من المتعلمات )المنيا 
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 من يؤثر على اختيار المرشح: -5
يأتي تأثير األهل في المرتبة األولى عند اختيار مرشح معين، لكن المثير لالنتباه وعلى خالف المتوقع، لم 

 الوحيد ولم يكن هناك التزام بموقف مشابه له.  يكن الزوج هو المؤثر

ذكرت سيدة متزوجة من الحاضرات في المنيا في الثالثينات "أنا ماكنتش مقتنعة باإلخوان في  الً فمث
انتخابات البرلمان وانتخابات، الرئاسة جوزي قالي أدى مرسى علشان هو بيعرف ربنا، وأنا صممت، ومديتش 

أنها وزوجها كانا يتناقشان لمن يصوتان في االنتخابات "....وأقنعني أني أدى  اإلخوان." وذكرت سيدة أخرى
مرسى علشان شفيق تبع نظام مبارك وعلشان مرسى تبع المسلمين وشفيق تبع المسحيين.... ،" وقد ذكرت 
مشاركة أخرى نفس الموقف "جوزي أقنعني أن شفيق تبع الفلول بس قالي إن عندي الحرية المطلقة أختار 
اللي أنا عايزاه،" وذكرت ثالثة "... جوزي كان مديني حرية الرأي، بس أهل جوزي لموني علشان اخترت 
شفيق، جوزي قال ملهوش دعوة أختار مين،" ونفس الموقف تكرر مع سيدة أخرى "جوزي مكنش مقتنع 

ا ال يعترف باإلخوان، بس كان عندي حرية اختيار في االنتخابات." في حين ذكرت سيدة أخرى أن زوجه
باالنتخابات )يعمل سائق سيارة نقل(، وأن شرطة المرور تضيق عليه طوال الوقت، فلم يكن يذهب لالنتخاب 

 مهما حاولت إقناعه، وعندما كان يعلم بذهابها كان يقول لها باستهزاء "أنت عندك أمل." 

 اً بى استشارة األهل )غالفي مجموعة قرية البرشا، كان االعتماد األساسي في اختيار المرشح قائم عل
 القريب الذكر(، خاصة في شرح ما يقال على التلفزيون )هو المصدر األساسي للمعلومات(.

وتعد وسائل اإلعالم المصدر األساسي لمعلومات الناخبات عن المرشحين والمرشحات. وكل المجموعة 
 .Talk Shows اريةتفضل مشاهدة البرامج والمسلسالت الدرامية عن األخبار والبرامج الحو 

كما ذكرت المشاركات في كل المجموعات على اختالف األعمار والمحافظات والخلفية التعليمية أنهن 
 يتشاورن فيما بينهن كنساء لمعرفة من ينتخبن. 

ا، كانت بعض اإلجابات في اتجاه "اللي يقولولنا عليه،" وعند استيضاح من أولئك الذين قوكما ذكر ساب
ا "اللي متعلم في البيت هو اللي بتقولنا  بنختار الرسمة اللي هو بيقول عليها،" وذكرت أخرى يخبرونهن، قلن

أنه في التليفزيون بعرف أحنا هنختار مين،" وعقبت مشاركة ثالثة "لما بنروح االنتخابات بنعرف بعضينا وأحنا 
فيها األستاذة/ تريزا الجمعية مشيين أزاي ومين هنختار." وذكرت مشاركة أخرى أن "االنتخابات اللي نزلت 
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وأضافت أخرى ممكن نتقابل في الكنيسة وبنعرف بعض، وساعات  9هي اللي قالت لنا نختار مين وأزاى،"
 اللي في البيت اللي متعلم وبيعرف هو اللي بيوجهنا." 

تكررت فكرة أن كثرة المرشحين تسبب صعوبة في اختيار المرشح األنسب في مجموعة المنيا، حيث 
وأنا  م(،2012قصد انتخابات الرئاسة في )ت كرت مشاركة أن االختيار بين "مرشحين أسهل من األولذ

هنتخب السيسي، وحمدين المفروض مكنش نزل ألنه نزل قبل كده وما كسبش،" وأكدت ضرورة المشاركة 
سيسي هو ".....حمدين معتمد على أصوات األخوان، وال حتى لو تأكد المصوت من نجاح مرشحه، قائلة:

اللي هينجح بس الخوف إن الناس متنزلش علشان األعتقاد إن السيسي ناجح وبعدين حمدين واألخوان 
 يحشدوا وينجح ويعاد إنتاج األخوان."

وقد أكدت شابتان في مرحلة العشرينات وناشطات في الجمعية التي استضافت المجموعة البؤرية في 
م عن طريق 2012-2011تتا له في انتخابات مجلس الشعب في (، أنهما اختارتا من صو 1المنيا )المنيا 

التواصل مع حزب المصريين األحرار النشيط في محافظة المنيا. في حين قالت سيدة ثالثينية في المجموعة 
 أنها سألت جيرانها وأصحابها وأشاروا عليها باختيار المرشح.

أن األساس في اختيار مرشحها أن يكون  أما في مجموعة اإلسكندرية األولى، فأجابت أحد الحاضرات
م، وهو ما عقبت عليه 2012من خلفية عسكرية، وهذا سبب اختيارها لمرشح معين في انتخابات الرئاسة في 

سيدة ثانية في المجموعة أنها اختارت نفس المرشح ولكن ليس لخلفيته العسكرية ولكن بسبب إنجازاته وقت 
كانت بسبب خبرته  اً دت عليها مشاركة ثالثة أن نجاحات هذه المرشح تحديفي عهد مبارك، فعقب اً ر أن كان وزي

المشاركين في العملية  العسكرية. وأجمعت الحاضرات على الدور المهم لإلعالم في التعريف بالمرشحين
االنتخابية من خالل عرض برامجهم االنتخابية والتعريف بهم، وقد علقت أحد الحاضرات أن هذا غير صحيح 

كل المرشحين الحق في الدعاية واالهتمام بشكل منصف." قالت إحدى الحاضرات  اً ماإلعالم لم يعط دائ..".
م كانت لديها قناعة بأهمية عدم عرض البرنامج االنتخابي للمرشح 2014أنه في االنتخابات الرئاسية السابقة 

يرة فيه ألنه مرشح قادم من المؤسسة عبد الفتاح السيسي ألسباب تتعلق باألمن القومي وأنه كان لديها ثقة كب
 العسكرية.

أما عن االستفتاء على الدستور فقالت إحدى الحاضرات: "أنها قرأت الدستور، وجمعت بعض اآلراء 
 م وتقتنع بها."2013لبعض القانونيين، وبدأت في فهم مواد دستور 

                                                           

  9 تقصد الجمعية التي استضافت المجموعة البؤرية، أي جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي.
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ريف بالمرشحين والمرشحات ولم في التع اً بوفي ذات المجموعة كان هناك تأكيد أن دور األحزاب كان غائ
فكما ذكرت بعض المشاركات أن األحزاب اعتمدت في تشجع األحزاب الناخبين على اختيار أحد بعينه، 

في التعريف بمرشحيها  اً دم على القوائم االنتخابية ولم تبذل مجهو 2012-2011االنتخابات البرلمانية 
ال للحزب، وعلقت مشاركة على هذه الجملة "وفي  ومرشحاتها، وأنهن كمصوتات يدلين بأصواتهن للمرشح

 اآلخر مش بيعملنا حاجة."

وكان الرأي الغالب في مجموعة اإلسكندرية الثانية أن سمعة المرشح الجيدة، وكونه معروف وذو تاريخ 
من العمل مع المواطنين هم معيار االختيار، وأضافت أحد المشاركات: "األهم هو وجود ضمانة ألن هذا 

ص بعد الفوز لن يتغير وسينفذ ما وعد به،" في حين أضافت مشاركة أخرى أنه من الضروري التفرقة الشخ
بين القاهرة والمحافظات األخرى كاإلسكندرية، ففي المحافظات يكون المرشحون معروفون للناس في مختلف 

المرشح سواء كان المناطق. وأشارت بعض المشاركات في هذه المجموعة إلى أن هناك ضرورة لفهم خطاب 
في انتخابات الرئاسة أو االنتخابات البرلمانية. كما أكدت أغلب الحاضرات أن األهم في هذه المرحلة هو 
تحديد معايير قوية وجيدة الختيار الشخص المرشح وأن المرشحين بحاجة إلى تنظيم وعقد حلقات توعية 

 وورش عمل للتعريف ببرامجهم.

أجمعت المشاركات على أنهن أدلين بأصواتهن في انتخابات الرئاسة ولى فأما في مجموعة المنصورة األ
م في المرحلة األولى لصالح عمرو موسي القتناعهن بامتالكه الخبرة والخلفية القوية، وأنه في 2012عام 

حالة فوزه سوف يحقق أشياء جيدة لصالح البلد، أما في جولة اإلعادة فصوتن لصالح أحمد شفيق. وفي 
ابات األخيرة صوتن لصالح عبد الفتاح السيسي لثقتهن به كمرشح ذو خلفية عسكرية ولديه من الخبرة االنتخ

ما يكفي لتحقيق األمن واالستقرار للبلد والنهوض بها، بما فيهن طالبتين جامعيتين صوتتا ألول مرة بحكم 
 بلوغهن السن القانوني.

أن األسلوب األهم لمعرفة المرشح هو الدعاية  وفي مجموعة المنصورة الثانية أجمعت المشاركات على
االنتخابية التي تتم للمرشحين والحمالت التي تتواصل مع المصوتين من خالل الطرق على األبواب، ثم 

 كانت الطريقة الثانية التي أشرن إليها هو تنظيم اللقاءات مع المصوتين.

مشتركات أنهن يعرفن المرشح عن طريق تشابهت اإلجابات في مجموعات القاهرة الثالث حيث ذكرت ال
الدعاية والهدايا، وعندما سئلن عن سبب انتخاب مرشح بعينه قالوا أن المهم هو حل المشاكل، كذلك أكدن 
أنهن يعرفن بوجود بعض المرشحات السيدات، ولكن ال يعرفهن باستثناء مشاركة واحدة من المجموعة الثانية 

 من المرشحات "مهجة بتاعة البريد،" وأنها قامت بالتصويت لها. التي قالت أنها كانت تعرف واحدة 
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 مصادر الحصول على توعية كناخبات: -6
م، 2011تتعدد الجهات التي تقدم برامج توعية سياسية للناخبين خاصة في الفترة التالية على ثورة يناير

حظة أن غياب الشكل وخاصة من بين المجموعات الشبابية التي انتشرت في محافظات مصر، لكن المال
المؤسسي عنها لم يشجع على ذكرها، وبالسؤال عن المؤسسات التي تعرف كان تركيز الردود على اإلعالم، 
ثم الجمعيات األهلية، في حين غابت األحزاب السياسية والجهات العاملة في مجال حقوق المرأة مثل المجلس 

 ثير من المشاركات تسمية أحزاب سياسية.القومي للمرأة، عن معظم اإلجابات، بل لم تستطع الك

وأكدن أن الكنيسة في  40و 19فكل المشاركات في مجموعة البرشا كن مسيحيات من أعمار تتراوح بين 
القرية تشجعهن على التصويت دون إخبارهن بمن يخترن من المرشحين، وأن الجمعيات في القرية مثل 

معية التي استضافت المجموعة( هي التي شجعتهن على جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي )الج
من المشاركات ذكر  اً يلمشاركات عن المجلس القومي للمرأة، ولم تستطع أامن  اً يالتصويت. ولم تسمع أ

ن كن أطلقن على الحزب الذي تنتمي إليه "تريزا سمير" )مديرة الجمعية، ومرشحة  أسماء أي أحزاب مدنية وا 
م( اسم حزب تريزا وهو الحزب الديمقراطي االجتماعي، 2012-2011لس الشعب سابقة في انتخابات مج

 وذكرت مشاركتان اسم "حزب النور."

في مجموعة المنيا، وعند سؤالهن عن األحزاب السياسية، ذكرت مشاركة أنها ال تعرف أي شيء عن 
وجود،" واستطاعت مشاركة األحزاب، وهو ما أكدته مشاركة ثانية: "ما نعرفش حاجة علشان األحزاب ملهاش 

شابة في العشرينات )خريجة جامعية( أن تذكر األحزاب التالية: الوفد، التجمع، المصرييين األحرار، والكرامة 
والدستور، وأنها عرفت عن حزب الدستور بسبب مشاهدة الحلقة التي استضاف فيها باسم يوسف )تقصد 

ذكرت مشاركة ثالثة "فيه أحزاب كثيرة طلعت بعد الثورة ملهاش البرنامج الترفيهي "البرنامج"( رئيسة الحزب، و 
الزمة،" في حين ذكرت شابة أخرى "مبنشفهمش إال في أعيادنا في الكنائس،" وذكرت مشاركة أخرى حزب 

 الوسط وحزب األصالة.

وأكدن جميعهن أن اإلعالم والمنظمات الحقوقية والجمعيات األهلية "...بترفع وعي الناس في مجال 
 السياسة وبتحشد للمشاركة."

وألن المجموعة )أي مجموعة المنيا الثانية( ناشطة من خالل التواصل مع الجمعية األهلية )جمعية أيادينا 
للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا( التي استضافت المجموعة النقاشية، فكان لديهن معرفة بالمجلس القومي 
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لجمعية وموظفة حكومية( أن المجلس "بيعمل برنامج تدريبي للمرأة، فذكرت إحدى المشاركات )مديرة ا
 للمرشحات، وذكرت مشاركة ثانية أنه من خالل دورها كرائدة ريفية كانت تعمل عن قرب مع المجلس.

في مجموعة اإلسكندرية األولى، استطاعت الحاضرات ذكر حزب الوفد، وحزب المصريين األحرار، 
ن بشكل مباشر في الشارع، وذكر البعض منهن حزب المؤتمر كحزب وحزب الجبهة وأنهم مؤثرين ويعملو 

قوي أصبح له تأثير قوي في الشارع. وأضفن أنهن يتوقعن من األحزاب االهتمام بقضايا المرأة ودورها في 
ألفكار وقيم الحزب نفسه وأن يحسن االختيار  الً المجتمع، النزول للشارع، أن يكون المرشح عن الحزب ممث

ن المصالح الشخصية ويكون صوت للناس، باإلضافة إلى  وضع المرأة في قوائم األحزاب وليست ويبتعد ع
في نهاية القوائم الحزبية للمرشحين، وأن يكون لألحزاب دوٌر أكبر داخل الجامعات مع فئة الشباب. كما 

 أجمعت الحاضرات على الدور المهم للمجتمع المدني في مساعدتهن وتوعيتهن.

وعة اإلسكندرية الثانية، فالمشاركات لم يستطعن تسمية أحزاب ورغم ذلك ذكرن أنه ال يوجد أما في مجم
حزب يقوم بدوره بشكل حقيقي، وحين سئلن عن طلباتهن من األحزاب ذكرن ضرورة وجود عمل مشترك مع 

كرت إحدى في كل منطقة، وذ اً يرجال األعمال، وأن يتم عقد اتفاقات معهم للنزول إلى الشارع والعمل سو 
يجتمع برجال األعمال،  اً مالحاضرات أن "عبد السالم المحجوب" أحد محافظي اإلسكندرية السابقين كان دائ

 من خالل تنفيذ بعض المشروعات والمشاركة في فعاليات مشتركة من أجل مصلحة الشعب. اً يويعملون سو 

م وأن يتم العمل بشكل مباشر وأضافت المشاركات لطلباتهن من األحزاب، أن يكون هناك "فعل مش كال
في الشارع وبهدف مصلحة المواطن المصري البسيط،" وأن يكون هناك اهتمام خاص بقضايا المرأة ووضع 

 المرأة والتحرش الجنسي ومعالجة مشكلة التسول في الشارع.

 وذكرت المجموعة أن منظمات حقوق اإلنسان تنظم الدورات، والتدريبات، وورش العمل التي تعرف
لالنضمام إلى المجالس  اً دبالعملية السياسية واالنتخابات، لكن هن يواجهن مشاكل مثل وجود شروط صعبة ج

القومية المتخصصة مثل المجلس القومي لحقوق المرأة أو غيرهم نتيجة سيطرة الوجوه القديمة عليه، بالنسبة 
التبرع بمبالغ من المال، وأحزاب تشترط   لألحزاب هناك حزب يشترط لالنضمام إليه دفع مبالغ مالية معينة أو

 ، أو مهن معينة مثل المحاماة.المتقدمة على درجة الدكتوراه مثالً مؤهل دراسي معين مثل حصول 

أما المجموعة األولى في المنصورة فقد ذكرت المشاركات حزبين فقط حزب الوفد بما له من تاريخ 
علمن بأسماء باقي األحزاب لكن لم يكن هناك أي دور معروف، وحزب الثورة مستمرة، وأشرن إلى أنهن ي

حقيقي وفعال لتلك األحزاب بالنسبة لهن في الواقع العملي. وبالتالي لم تكن هناك أي استفادة من أنشطتهم 
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وبرامجهم. وذكرت مشاركة أنه إلى اآلن لم يكن هناك حزب فعال من حيث الدور واألنشطة مثلما كان يفعل 
 م(.2011الوطني )الحزب الحاكم قبل ثورة  الحزب الديمقراطي

، أن تكون للنساءأن يكون هناك مشاركة أكبر وتنوعت مطالبهن من األحزاب كالمجموعات السابقة في: 
جبهة معارضة قوية ويكون لها وجود على أرض الواقع، وأشرن إلى أنهن يعلمن بتكوين جبهة اإلنقاذ ولكن 

ر كلها مجرد كالم دون أفعال، أن يكون للمرأة تمثيٌل ودوٌر حقيقٌي داخل تلك الجبهة لم يسبق وكان لها أي دو 
بتلك األحزاب، وأن يكون هناك تمثيٌل فعاٌل وحقيقٌي لها،  اً و األحزاب السياسية وعدم االكتفاء بكونها عض

تنظيم دورات مطالبين ببناء كوادر شبابية تنزل إلى الشارع ويكون لها دور في دعم المرأة في القرى، وطالبوا ب
في المجال السياسي، وأشار البعض منهن إلى أن هناك سيدات يمتلكن مهارات قوية  للنساءتدريبية وتوعوية 

توجيه عن كيفية العمل  اً ضفي العمل على العديد من مشروعات ولكن هن بحاجة إلى مساعدة، ودعم وأي
 واإلدارة.

ن الحزب الوطني والنور والعدالة "قصدت الحرية أما المشاركات في المجموعة األولى في القاهرة فذكر 
والعدالة،" وحزب مصر الحرة الذي أشدن بدوره في تقديم خدمة األنابيب. أما المشاركات في المجموعتين 

 األخريين في القاهرة فلم يستطعن ذكر أسماء أي أحزاب على اإلطالق.

تخابات فقد أشارت أغلب المشاركات إلى أنهن بالعملية السياسية واالن اً فأما عن الجهات التي تقدم تعري
يعلمن بوجود المجلس القومي "لحقوق المرأة" من خالل التليفزيون، ولكن لم يسبق وكان للمجلس أي تواجد 
على األرض، كما لم يكن هناك أي اهتمام من المجلس بهن، ولم يسبق للمجلس أن نزل للعمل على األرض 

ليه معظم المشاركات(، نفس الشيء بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني داخل مركز بلقاس )الذي تنتمي إ
 . Talk Shows الحوارية برامج الالمصدر الرئيسي لهن في المعرفة والتوعية هي فقط وأن ، األخرى

 المعرفة بالقيادات النسائية: -7
ن اً يلم تستطع أ استطاعت واحدة  من الحاضرات في مجموعة البرشا تسمية أي شخصية قيادية نسائية، وا 

ذكر اسم "تهاني الجبالي" لكن لم تستطع تحديد اتجاهها السياسي، وسمت ثالث منهن "أم أيمن" )عزة الجرف 
القيادية في حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل(، وذلك ألن الناس "كانت بتتكلم عنها." 

بنسمع هنعرفهم، وكمان أحنا بنسمع  ولخصت مشاركة النقاش "أحنا مش بنسمع عن حد من الستات لو
 المسلسالت مش بنسمع سياسة." 
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مجموعة اإلسكندرية األولى، فذكرت المشاركات أسماء: عايدة نور الدين، سكينة فؤاد، درية شرف أما 
 الدين، وتهاني الجبالي.

نادية قويد،  أما مجموعة اإلسكندرية الثانية فذكرت قيادات محلية من المحافظة مثل: ماجدة الهلباوي،
 وأكدن على الحاجة لوجوه جديدة تنزل الشارع.

وتشابهت مجموعة اإلسكندرية الثالثة مع مجموعة البرشا في عدم القدرة على ذكر أسماء أي قيادات 
 نسائية، أو أسماء أحزاب أو تحديد أدوار لألحزاب. 

لي، وهياتم عامر عضو مجلس المنصورة األولى، فذكرن: ميرفت التالوي وتهاني الجباأما في مجموعة 
عنها أنها تقدم العديد من  اً فم كانت معروفة وكان معرو 2011يناير للعام  25الشعب قبل أحداث ثورة 

 الخدمات ولكن بمقابل مادي يدفع لها.

أما مجموعات القاهرة الثالث فقد ذكرت المجموعة األولى: فايدة كامل و جميلة إسماعيل و ذكرت 
ة الثانية اسم مرشحة في انتخابات مجلس الشعب "مهجة بتاعة البريد" و "أم محمد" مشتركة في المجموع

 المسئولة في إحدى الحركات.

 المشاركة في النتخابات القادمة: -8
م( أكدت بعض المشاركات )المتعلمات حامالت 2014في مجموعة البرشا )عقدت قبل انتخابات الرئاسة 

ن تشككت بعض المشاركات ) البطاقات الشخصية( أنهن سيصوتن فيها، مشاركات( إن كان ألصواتهن  4وا 
أي قيمة حيث بحسب تعبيرهن "اللي هما عايزينه هيختاروه علشان كده مش عارفة هنروح وال ال، وبعدين كل 

 ما ننتخب حد مش بيعمل حاجة في البلد،" أما غير المتعلمات فقلن أنهن لسن متأكدات من المشاركة.

م( ذكرت تسع من المشاركات أنهن سيشاركن 2014عقدت قبل انتخابات الرئاسة في مجموعة المنيا )
"علشان شايفين المشاركة مهمة،" ومشاركة واحدة ذكرت "جوزي بيقول مفيش نزول بس بشاكل فيه وبنزل 

 بيقولى أنتي ملكيش انتخابات بس أنا برده بنزل وأنا مش أقل من حد."

أكدت كل المشاركات أنهن سيشاركن في أية انتخابات قادمة، أما في مجموعة اإلسكندرية األولى، ف
وتكرر نفس األمر في مجموعة المنصورة األولى رغبة منهن في عدم إعطاء الفرصة لشخص ال يرغبون فيه 

وأن يكون من ضمن برنامج المرشح ضمان حقوق المرأة  للنساءوطالب الجميع أن يكون هناك تمثيٌل حقيقٌي 
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لبوا أن يكون هناك ضمان حقيقي من المرشح أن يتم تنفيذ وعوده بعد الفوز، ألن ما كان ط اً ضوتمكينها، أي
 يحدث من قبل هو اختفاء العضو من الساحة فور فوزه باالنتخابات.

 10:عن الرأي في األجواء الحتفالية أمام مقرات اللجان النتخابية -9
لك االحتفاليات تمثل انتهاك للعملية االنتخابية في مجموعة اإلسكندرية األولى، أجمعت أغلب المشاركات أن ت

وهذا كان له تأثير على مرشح ضد اآلخر، وأنه نوع من أنواع الدعاية االنتخابية في مرحلة الصمت 
االنتخابي. أما في مجموعة اإلسكندرية الثانية فذكرت المشاركات أنه على الرغم من أنها تبدو وكأنها ظاهرة 

مشاركات رأين أنها غير قانونية، وكانت لصالح مرشح بعينه ضد مرشح آخر، ديمقراطية ولكن بعض ال
عن المدن الكبيرة، ألنه في  اً ألرياف كان مختلفوظاهرة غير حضارية، وكان هناك رأي أن الوضع في ا

رت األرياف والمدن الصغيرة لم تكن األجواء االحتفالية ظاهرة كبيرة. أما في مجموعة اإلسكندرية الثالثة فذك
 المشاركات أن األجواء االحتفالية كانت مظهر رائع وأنهم شاركوا فيها.

في مجموعة المنصورة األولى، رأت بعض المشاركات أنها سالح ذو حدين، حيث كانت مشاركة المرأة 
 عالية وهذا كان واضح لهن أمام اللجان وأن تلك االحتفالية كانت تعبر عن فرحة المرأة بمشاركتها في العملية
االنتخابية بهذه النسب الكبيرة، وأضافت مشاركة أن هذه االحتفاالت رسالة للغرب بأن االنتخابات نزيهة وأن 
بها مشاركة حقيقة من المرأة. وذكرت بعضهن أنهن عبرن عن فرحتهن باالنتخابات من خالل المشاركة في 

لسن والشابات، خاصة المشاركات في كان مشاركة كبار ا اً ضتلك األجواء االحتفالية، وأشرن أن الجميل أي
 المجموعة الثانية في القاهرة.

 أثير شكل النظام النتخابي على اإلقبال على التصويت:ت -10

في مجموعة اإلسكندرية األولى، أكدت معظم المشاركات أن النظام االنتخابي مهم، حيث ذكرت مشاركة: 
"  أكبر بمن هو المرشح وخلفيته وبرنامجه االنتخابي."....لو أن نظام االنتخاب فردي سوف يحقق لي معرفة 

أما في مجموعة اإلسكندرية الثانية، فأجابت بعض المشاركات أن النظام االنتخابي سواء كان فردي أو قائمة 
فالمهم هو وجود ضمانة حقيقية بالتزام المرشح بعد فوزه. وكان هناك رأي أن النظام الفردي يتيح فرصة أكبر 

رشح مع ضمان سحب الثقة منه في حالة اإلخالل وعدم االلتزام. في حين أشارت مشاركة ثالثة  لمعرفة الم
بأن النظام الفردي سوف يفتح الفرصة من جديد ألصحاب رؤوس األموال ورجال األعمال لدخول االنتخابات 

 وهذا سوف يؤثر على مصلحة الناخب.
                                                           

  ا10 أضافت المجموعة البحثية هذا السؤال بعد انتخابات الرئاسة 2014م، وبالتالي لم يوجه للمجموعتين األوليتان في المنيا.



31 
 

ثالثة ومجموعة قرية البرشا في المنيا وهي عدم وكانت اإلجابات متماثلة بين مجموعة اإلسكندرية ال
المعرفة بمعنى كلمة "نظام انتخابي،" وهو ما تكرر في كل مجموعات الجيزة، وكذلك مجموعتي المنيا والقاهرة 

 من الطالبات الجامعيات.

في حين أن مجموعة المنصورة األولى، أشارت فيها جميع الحاضرات إلى أنهن يفضلن النظام الفردي 
ن المرحلة القادمة لليست بحاجة إلى وجود تكتالت خاصة مع عدد ال حصر له من األحزاب، لكن مع وأ

 تاريخه وبرنامجه. اً دالنظام الفردي سوف يكون هناك سهولة لمعرفة من هو المرشح تحدي
 

 شكال أخرى من المشاركة السياسيةأ11- 
من الحاضرات على المشاركة في االنتخابات، لم تقتصر مشاركة كثير في المجموعة األولى في المنصورة، 

إنما شارك البعض منهن في الحشد للتصويت بال في االستفتاء على التعديالت الدستورية في ظل رئاسة 
للتصويت ضده في االنتخابات لصالح  اً ضم، أي2012الرئيس السابق محمد مرسى )االستفتاء على الدستور 

 .اً يعسكر  اً ملبلد تتطلب حاكمنهن أن مصلحة ا اً نأحمد شفيق إيما

( أكثر 2( والمنيا )4(، والقاهرة )2وكانت الشابات من الطالبات الجامعيات خاصة في الجيزة )
ن لم تكن الشكل الوحيد  اً ثالمشاركات حدي عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت، وا 

جيزة أنهن ينتمين لحزب جديد ظهر بعد ثورة يناير لممارستهن السياسة حيث ذكرت مشاركتان في مجموعة ال
 وهو حزب حراس الثورة.

 : القيادات السياسية وعالقتها بالناخبات:اا يثان

( مقابالت مع قيادات حزبية من السيدات، منهم من ترشحن في انتخابات مجلس 8عقد فريق العمل عدد )
منهم من ترشح في  11بية من الرجال،( مقابالت مع قيادات حز 7م، كما تم عقد )2012-2011الشعب 

م. وفيما يلي عرض للخطوط العامة لإلجابات مقسمة على عدد من 2012-2011انتخابات مجلس الشعب 
النقاط منها، التركيز على العمل في الشارع كوسيلة تواصل مع الناخبين، والعمل من خالل حزب سياسي، 

 كذا الفرص والتحديات أمام المرأة خاصة كناخبة.وبعد النوع االجتماعي في العملية االنتخابية، و 

 

                                                           

  م11 يرجاء االطالع على الملحق )2( للتعرف على من تمت مقابلته.
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 التركيز على العمل في الشارع كوسيلة تواصل: -1
، وللتعريف اً دركزت اإلجابات في المقابالت الفردية على العمل في الشارع كوسيلة للتواصل مع الناخبات تحدي

لمجموعات البؤرية نجد أن هذا بالبرامج االنتخابية وخطط عملهم، وبمقارنة ذلك بإجابات المشاركات في ا
األسلوب ال يتماشى مع ما ذكرنه من أنهن يعرفن الناشطين السياسيين من خالل وسائل اإلعالم خاصة 

 برامج التلفزيون.

فقد تركزت أساليب التعريف على حمالت طرق األبواب والنزول ألماكن التجمعات العامة، كما ذكرت 
قراطي، ومرشحه على قائمة الكتلة المصرية في المنيا في انتخابات عضو الحزب المصري الديم تريزا سمير

م، حيث ركزت على حمالت طرق األبواب باالستعانة بالمتطوعين في حملتها. كما 2012-2011برلمان 
أنها قد عملت مع سيدات كثيرات في الشارع، على الدعاية والتعريف بها وببرنامجها، مي الشلقامي شرحت 

، في حين حصل أعلى مرشح في 15000من المؤتمرات، وبرغم الجهد لم تحصل إال على ونظموا العديد 
 دائرتها على مائة ألف صوت.

وذكرت أن العمل في الشارع ساعدها على التعرف على مشاكل المرأة االجتماعية واالقتصادية والتي في 
في الوصول إلى حلول لتلك المشاكل. رأيها أكبر وأعمق من مشكلة المشاركة السياسية، وترى أن المهم البدء 

وذكرت أن المرأة تواجه صعوبات عدة أمام المشاركة بالتصويت كما في دائرة كرداسة حيث ال تستطيع المرأة 
الخروج من المنزل إال برفقة زوجها: "إذن كيف نستطيع أن نتوقع منها أن تهتم بالمشاركة في العملية 

 ي هذه الحالة."السياسية وأن يكون لها دور حقيقي ف

نائب أمين الحزب المصري الديمقراطي في اإلسكندرية، أن  سلوى عبد القادروفي نفس االتجاه ذكرت 
 أفضل الطرق للوصول للناخبين والناخبات هو النزول للشارع والعمل مع الناس مباشرة. 

 تقديم مواد إعالمية/أفكار مبتكرة للتواصل مع الناخبين والناخبات: -2
أمام المرشحين والمرشحات للتواصل مع الناخبات  اً يالراهن الكثير من الظواهر التي تمثل تحد يشهد الوقت

والناخبين، فانتشار وسائل اإلعالم المختلفة ووصولها للبيوت، وكذلك صعوبة األوضاع السياسية واالقتصادية 
الكثير ممن تمت  في مصر تستدعي البحث عن طرق مبتكرة للتواصل مع الناخبين، وهو ما لم يستطع

هيئة مكتب حزب عضو ) هبة الزغبيمقابلتهم شرحه. إال أن من بين المقابالت كان هناك اقتراح من 
المؤتمر باإلسكندرية والمسئول اإلعالمي فيه( أن يتم ذلك عن طريق عمل استبيان في الشارع بهدف 
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أنها تستهين بالمرأة مثل قضايا الوصول إلى آراء الشباب والمرأة، والتعرف على مواقف حول أمور ترى 
أنها كانت  تريزا سميرالتحرش والعنف الجسدي، والنظرة السلبية للمرأة الفاعلة في المجال العام. وأشارت 

تستهدف كل مجموعة في دائرتها االنتخابية بطرق مختلفة مثل استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
رق تقليدية مثل طرق األبواب للوصول للنساء في بيوتهن كالفيسبوك للوصول للشباب، في حين استخدمت ط

 في قريتها والقرى المجاورة.

أن تركيزه انصب على أال يقدم  م(2014م و2012)المرشح في انتخابات الرئاسة  حمدين صباحيوشرح 
يونية كنت "....أنا قلت أني سوف أعين امرأة كنائب لو نجحت، وفى لقاءاتي فى البرامج التلفز  اً يخطابا تمييز 

" ،استعين بسيدات وشابات لشرح برنامجي النتخابي باعتبارهن عناصر رئيسية في حملتي االنتخابية ...
فالصحيح من وجهة نظره هو أن يخاطب الشعب نساء ورجال متساويين بدون تمييز أي التركيز على خطاب 

 المواطنة.

لمرشحات اتضح غياب عنصر االبتكار، وبمناقشة كيفية تنظيم الحمالت االنتخابية مع المرشحين وا
فركز كل من تمت مقابلتهم من المرشحين والمرشحات على التمويل كمشكلة أمامهم للوصول إلى الناخبين 

سلوى عبد  و مي الشلقامياعتمدت كل من  الً والناخبات، ومحاولة االلتفاف عليها باستخدام متطوعين، فمث
والجهد الذاتيان، فقامتا بإعداد برامجهن االنتخابية بشكل بسيط. كما  في تمويل حملتيهما على التمويلالقادر 
لقاءات جماهيرية بالشوارع في مناطق دائرتها االنتخابية وأغلب المناطق المحيطة بها،  مي الشلقامينظمت 

ض كما نزلت أمام المدارس وعلى القهاوي للحديث إلى الناس، والتعريف بها وببرنامجها االنتخابي وفي بع
 لكونها امرأة، برغم أن هذا الحماس لم يكن هناك ما يماثله من المقربين منها. اً سالمناطق واجهت حما

بطبع البرنامج االنتخابي ونزلت به للشارع، وعقدت العديد من  سلوى عبد القادرقامت وفي اتجاه مشابه، 
كل مباشر، فقامت بطبع البانرات المؤتمرات الشعبية في الساحل وفي برج العرب وذلك لمخاطبة الجمهور بش

نظمت حمالت طرق األبواب، وتم توزيع استمارات على  اً ضوالمنشورات وعمل يافطات قماش للدعاية، أي
الناس للتعريف ببرنامجها وأخذ آرائهم، ولكن كل هذا كان بشكل محدود ومبني على الجهد والمال الخاص 

 للجنة االنتخابية كنوع من أنواع المساعدة والتسهيل عليهم.بها، كما ساعدت بعض الناخبين في معرفة مكان ا

على قائمة  4كان ترتبيها رقم م 2012-2011أنها عند ترشحها في انتخابات  فاطمة علي فرجوذكرت 
الكتلة المصرية، وكانت حملتها مبنية على الجهد الذاتي، فلم يكن هناك أية مصادر تمويل أو دعم، وتمثلت 
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النزول إلى الشارع ومخاطبة الناس بنفسها في محاولة منها لشرح برنامجها االنتخابي مظاهر حملتها في 
 وتوعية الناس بتركيب وأهداف ائتالف الكتلة المصرية.

أنه لم يكن لديها أية مصادر للصرف على الدعاية االنتخابية لها كانت تقوم بالعمل  فتحية سالموأشارت 
ببرنامجها بنفسها، وأضافت أنها كانت تقوم بعمل أوراق وصور  بمفردها وتنزل الشارع وتخاطب الناس

لتعريف بنفسها وتقوم بطباعتها وتوزيعها في الشارع أو في المناطق الشعبية، وأنها قامت ببيع سيارتها 
قامت بدعوة الناخبين وتوفير األكل والشرب ولكن لم تكن تلك الطرق  اً ضومصوغاتها للصرف على ذلك، أي

في االنتخابات  اً ضشاركت في انتخابات المحليات مرتين، وفازت مرة بحكم المحكمة، وشاركت أيكافية، وقد 
م، وأشارت أن المحليات تكون الخطوة األولى والتمهيدية قبل البرلمان، وقد كانت 2005البرلمانية في عام 

، كما كانت تحاول التحدث تعتمد على كل الناس في الدعاية لدخولها االنتخابات، الشباب، النساء، واألطفال
 معهم لمعرفة أرائهم في برنامجها االنتخابي. 

خالل حملته االنتخابية اعتمد على الجهد الذاتي لتمويل تلك الحملة، وعلى طاقات  أنه خالد تليمةوذكر 
وجهد وحماس الشباب من الجنسين حيث ساهموا في تنظيم المؤتمرات الشعبية. وحمالت طرق األبواب، وعقد 

 قاءات على المقاهي وتوزيع الفتات، ولكن بعدد محدود نتيجة ضعف مصادر التمويل المادية.ل

وقد تضمن برنامجه االنتخابي: عرض حقوق المرأة المعيلة، والفقراء والفئات المهمشة وبينهم المرأة، 
إلى االهتمام وتقديم حلول لمشاكلهم مثل توفير فرص إلقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، باإلضافة 

ببرامج محو أمية المرأة، وأن يعاد النظر في منظومة التعليم والثقافة والصحة التي عادة ما تدفع ثمن 
عداد  انخفاض جودتها، وتطبيق النصوص القانونية، وتفعيل الدور الرقابي على المحليات والحكومة، وا 

لة نجاحه في االنتخابات أن تكون قراراته تشريعات تحترم حقوق المواطنين. كما ذكر أنه كان يعتزم في حا
 بمشاركة من اختاروه من خالل عمل لجان لمناقشة مشاكل دائرته بحيث تطرح حلول فاعلة لها.

 العمل من خالل حزب سياسي للوصول إلى الناخبات: -3
لم توضح اإلجابات إن كان العمل من خالل حزب سياسي يسهل الوصول للناخبات خاصة إن كان األمر 

أن الحزب المصري الديمقراطي نيفين عبيد علق بحشد ناخبين وناخبات خلف أيدلوجية معينة، فذكرت يت
االجتماعي ساعد على التعريف بنفسه وبأعضائه من خالل التواجد والظهور في المناسبات السياسية مثل 

عبئة الناس أكثر من الفترة على أن يقوم بت اً ر المشاركة في المسيرات، وترى أن حزبها في فترات سابقة كان قاد
فقالت أن حزب الدستور لديه  سعاد حمودةالراهنة، بسبب وجود خطاب حالي يعادي العمل الحزبي. أما 



35 
 

سمعة جيدة إذ يشارك في جميع الفعاليات والمناسبات، وأن الحزب ال يبخل بتقديم المساعدة ألي فرد يلجأ 
قالت أن نسبة مشاركة السيدات وا عرف الناس بالحزب. إليه بما في ذلك النساء وهذا يتم بشكل دائم مم

سواء على مستوى التأسيس أو المسئولين عن اللجان داخل الحزب وهذا أكبر دليل  اً دبحزب الدستور كبيرة ج
على تمثيل المرأة داخل الحزب، ومن العضوات المؤسسات: راوية عبد الرحمن وابتسام عمرو وأروى بلبع، 

 ور الحالي هي الدكتورة هالة شكر اهلل، وأن أغلب اللجان بالحزب المسئول عنها امرأة.وأن رئيس حزب الدست

فساح المجال  خالد تليمةويؤكد  أن األحزاب لها دور هام في دعم المرأة، من خالل تقديم مرشحات، وا 
ر إليه بحزب الدستور الذي ترأسه سيدة، وهو نفس ما أشا الً أمام عمل الكوادر من النساء، وأعطى مثا

حزب العدل كان من األحزاب القليلة التي كان على رأس قائمتها االنتخابية في أن  اً دمؤك مصطفى النجار
 . م سيدة وهي نهلة المحرزى في محافظة قنا2012انتخابات برلمان 

يناير كان يهتم بحكم عمله في منظمة غير حكومية دولية،  25، أنه قبل أحداث ثورة شهير جورجوذكر 
ة تمكين المرأة في الصعيد، وعقب الثورة ومع تأسيس حزبه تطورت نظرته لتلك القضية، وأصبح أكثر بقضي

اهتمامًا بها، وأن أغلب أعضاء الحزب سواء على المستوى التأسيسي، أو في اللجان المختلفة من النساء 
يا المرأة كانت يوم االحتفال وهذا ألهمية الدور الذي تقوم به المرأة. ومن األحداث التي حركت اهتمامه بقضا

م حينما شعر أن طالما هناك ثورة من أجل التغيير فالبد للمرأة أن 122011باليوم العالمي للمرأة في عام 
م وأثناء انعقاد مجلس الشعب السابق تقدم حزب 2012مارس  22تأخذ حقها في المساحة والمشاركة. وفي 

م بشأن مكافحة العنف 1937لسنة  58ون العقوبات رقم باقتراح مشروع قانون لتعديل قانمصر الحرية 
العنف  هدف مكافحةمن الالئحة الداخلية لمجلس الشعب ب 161إلى نص المادة  اً دالجنسي وذلك استنا

 اً ر وهي الجرائم التي عادة ما تترك أثا، الجنسي وذلك مع انتشار جرائم العنف الجنسي في المجتمع المصري
كما ذكر أن الحزب يشارك مع مؤسسات الدفاع عن حقوق  13المجني عليهم. علىنفسية وجسدية سيئة 

 اإلنسان ومنها المعنية بحقوق المرأة في أيه فعاليات أو أمور تتعلق بحقوق المرأة.

د اجتهد في تقديم مرشحات، فتم ترشيح سيدة واحدة من الحزب على قائمة الثورة قوأشار أن الحزب 
على القائمة. ولكن الحزب ليس لديه برامج واضحة لدعم المرأة  3ورة رقم مستمرة كانت من محافظة المنص

                                                           
ساءات جسدية إلشهد هذا اليوم القفة التي شاركت فيها العديد من الحركات والمنظمات والشخصيات النسائية المهتمة بقضايا المرأة وقد تعرضت المشاركات  12

 ولفظية.
هذا هناك إجماع أن قانون العقوبات بنصوصه الحالية ال يكفل الحماية من العنف الجنسي بجميع أنواعه بل ال يكفل الحماية لكل من يقع ضحية ل 13 

أن تلك القوانين ال تزال تستند على  العنف فالمواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات بها العديد من الثغرات فيما يتعلق بالحماية كما
 مفاهيم غير مالئمة.
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أو أجندة خاصة بتلك القضية ألسباب منها ضعف الموارد البشرية وعدم وجود خبرات بالحزب تعمل على 
، ولكن الحزب حريص أن يكون جزء من حركة أوسع من خالل االنضمام للنساءدعم المشاركة السياسية 

أية مبادرات أو مشاريع أو فعاليات تقوم بها المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، وكذلك تقديم والدخول في 
لمبدأ أساسي من مبادئ الحزب هو  تطبيقاً مشاريع قوانين تضمن في جزء منها تشريعات تضمن حقوق المرأة 

 مبدأ المواطنة.

الحزب حديث وصغير إال أنه  سيدات في الهيئة العليا للحزب وبرغم أن 3هناك شهير جورج أن  وذكر
 يسعى أغلب الوقت على تشجيع النساء للمشاركة في الفعاليات المختلفة. 

بما ال يخالف أحكام الشريعة مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن  أنهنادر بكار  في حين أكد
بالنجاح والفوز، حيث  وأن حزب النور قد قدم مرشحات على القوائم، في ظل قائمة تسمح لهن اإلسالمية،

 تمثل المرأة في كثير من لجان الحزب.، كما تمت مراعاة حسن التمثيل ما بين المرأة والرجل

وأشار إلى أن حزب النور قبل حل البرلمان قدم مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتحرش، كما ذكر 
ك أخطاء ببعض المواد ومنها المادة أن هنا ىأنه حين كان عضوا باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور رأ

الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بشرط عدم مخالفة الشريعة اإلسالمية وحدثت مشكلة بسبب تلك المادة 
أنه لم يكن هناك داع لمثل هذا التخوف بسبب هذا التحفظ. وأضاف أن من  ىبسبب هذا التحفظ وهو رأ

على أن يضيف مادة تحظر الزواج  وات حقوق اإلنسان أصر األمور الشائكة أن بعض الزمالء في منظم
عامًا على الرغم من عدم وجود أيه نصوص في أي من الدساتير في العالم بها نص  18تحت سن الـــ 

بالزواج  اً يمشابه، فهو مع الرأي القائل أن شرط للزواج هو موافقة الوالدين أو أن يكون سن البنت يسمح طب
، حيث يرى أنه من اً ياللجوء فيه إلى األطباء دون الحاجة إلى تحديد سن الزواج قانونوهذا أمر من الممكن 

ال في  غير المقبول أن يكون هناك عقوبة يتعرض لها اآلباء واألمهات على زواج البنات في سن صغير وا 
هروب من هذه الحالة سوف يتم الحكم بالسجن على عدد كبير من األسر بالصعيد والريف، التي قد تلجأ لل

 مما يضر بحقوق الزوجة. اً يالعقوبة أن تزوج البنات عرف

أن سمعة المجموعة أو الحزب هي العامل األساسي الذي يشجع على انتخابه، وهذا  نادر بكاروأكد 
العامل المهم غائب عن كثير من األحزاب الليبرالية، فسمعة أنصار الدعوة السلفية وعملهم بالشارع أفادت 

رب مثال بزوجته الدكتورة حنان والتي تعمل صيدالنية، ولها العديد من األنشطة داخل حزب الحزب، كما ض
النور ومنها الترتيب للقوافل الطبية التي تعتمد بشكل كبير على دور الطبيبات والصيدليات، باإلضافة إلى 
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م 2014نتخابات الرئاسية من مرحلة اال الً قدرة المرأة على اإلقناع التي في رأيه أقدر من الرجل. وأعطى مثا
كان للمرأة فيها دور في الترويج لدعم مرشح بعينه، كما يقدم الحزب خدمات للمتسربين من التعليم وخدمات 

 للمرأة المعيلة، وتعليم الحرف وفصول محو األمية، ويشرف على هذه األقسام سيدات.

ء مثل الرجل حتى لو لم تكن هناك أن هناك مواقع مسؤولية كان بها تمثيل للنسا مصطفى النجاروأكد 
من  %40خبرة كافية للنساء، حيث أثبتت النساء أنهن قادرات على القيادة، ووصلت نسبة العضوات إلى 

، وفي حملته االنتخابية مثلت %30إجمالي األعضاء، وعلى مستوى القيادة في الحزب لم تكن تقل عن 
 من إجمالي المتطوعين. %60النساء 

أن حزبه "العيش والحرية" إن قرر دخول االنتخابات البرلمانية سيقدم قوائم متناصفة بين  خالد عليوذكر 
 الرجال والنساء.

 مع قضايا النساء:والمرشحات تعامل المرشحين  -4
يقتضي تطبيق تحليل النوع االجتماعي، إدراك أن المرشحات لسن فئة واحدة، وكذلك فهم المستويات المتعددة 

ل مستوى وتوقعاته، فالمتوقع من المرشح التعامل مع قضايا عامة واالنخراط فيها، ليحسن التعامل مع ك
والتعامل مع الحركات والجمعيات الدعوية والتواجد الحزبي، وهو ما يقتضي الكثير من التشاور وبناء 

كان الشبكات، وفي النقاش مع المرشحين والمرشحات تعددت االقتراحات حول األمر، لكن التركيز الدائم 
الحديث عن المرأة ككتلة واحدة، والقليل من اإلجابات وضحت فهم المرشح أو المرشحة للتعدد ضمن فئة 

 النساء.

 8أنها كانت تعمل على تقديم دعم مباشر لقضية المرأة، مثل عملها مع تنسيقية  نيفين عبيدكرت ذ
ب تدفع النتخاب سيدات داخل الهيئة مارس واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، كما أن أمانة المرأة بالحز 

من األمور الهامة بالحزب أنه يهتم بالعمل الشبكي من خالل  اً ضكما أن نائب الحزب امرأة. أيو العليا، 
 تجمعات، ويهتم بقضايا مثل الزيادة السكانية، وقضية تنظيم األسرة. 

 هبة الزغبيدراكات، فذكرت كما أدرك بعض ممن تمت مقابلتهم أهمية المعلومات للتعرف على هذه اإل
أنها قامت بعدد من االستبيانات لمعرفة الفرق بين المجالس المحلية ومجلس الشعب ومدى معرفة الناس 

 .باالثنين
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أنه في الماضي كانت قضية المرأة بالنسبة لها متعلقة بأمور األحوال الشخصية وعن  سعاد حمودةوقالت 
المجتمع ومنهن النساء المعيالت، إال أن انخراطها في العمل حاالت للفئات المهمشة من النساء داخل 

الحزبي غير هذه الفكرة،  وبالتالي تعاونت مع األستاذة راوية عبد الرحمن إحدى العضوات المؤسسين بالحزب 
في دعوة النساء من باقي األحزاب السياسية ومن المهتمين بشئون المرأة من أجل االتحاد والعمل من أجل 

أن ا مرأة في مجموعة تسمى "تنسيقية المرأة" وقابلن الدكتورة ميرفت التالوى بالمجلس القومي، وبدقضية ال
م، 2012تنظيم أنشطة مشتركة. كما قامت األستاذة منى ذو الفقار بكتابة شرح مفصل عن مسودة دستور 

عريف بها من خالل وما به من نقاط ضعف أو قوة وما يجب أن يتم عليه من تعديالت وقامت العضوات بالت
الدعوات والنزول إلى المناطق الشعبية للوصول إلى شرائح مختلفة من الناس وتوعيتهم. كما شاركن في 

م، وتعتقد أن البرلمان القادم سوف يمثل أهم وأخطر 2014جلسات االستماع أثناء العمل ومناقشة دستور 
م، وأن 2011يناير  25أتي بعد أحداث ثورة البرلمانات التي مرت بها مصر حيث أنه أول برلمان حقيقي ي

من هي المرأة التي سوف تشارك في انتخاباته والتي البد أن يراعي فيها التنوع في  اً دمن المهم أن يحدد جي
االختصاصات وفي تمثيل كل المهن وأن يكون لدى هؤالء المرشحات القدرة على المواجهة واإليمان بقضية 

 المرأة.

بدعم المرشحات المستقالت،  اً ر حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي أخذا قرامن  الً وذكرت أن ك
في تجميع األسماء التي من الممكن أن تشارك في االنتخابات القادمة،  اً ر كبي اً دوبذل حزب الدستور مجهو 

لبرلمان، وسوف يتم عرض تلك األسماء على الحزب للتأكد من أنهن االختيار األمثل لتمثيل المرأة داخل ا
دعوة إلى وأضافت بأن تنسيقية المرأة ولجان بعض األحزاب السياسية والمنظمات النسوية قامت بتوجيه 

الجميع لتأسيس تحالف واسع وقوي على أسس واضحة ال تساوم على مدنية وديمقراطية الدولة وتأصيل سيادة 
النساء سواء على مقاعد القوائم المطلقة أو  القانون والعدالة، وقد طالبوا من خالله بوضع معايير جادة لتمثيل

 المقاعد الفردية.

إال أنه حزب  - بغض النظر عن اختالفه السياسي معه -أنه برغم انتمائه لحزب  خالد تليمةوأكد 
تقدمي ينظر لقضية المرأة من زاويتين: زاوية أن قضية المرأة جزء من مشكلة المجتمع وهذا له عالقة بالفقر 

رض، والزاوية الثانية وهي متعلقة بقضية المرأة في الحزب، فبداخل الحزب تم تأسيس اتحاد والجهل والم
محافظة. كما حرص الحزب أن يكون كوادره وأعضاؤه،  27النساء التقدمي المعني بشئون المرأة والممثل في 
ن قضية المرأة. كما من نضال الحزب هو الدفاع ع اً ممه اً ءلديهم وعٌي كامٌل بفكرة المساواة. وأكد أن جز 

طرح الحزب رؤية لكيفية إدارة الدولة المصرية وكيفية المساهمة في أن يكون هناك أجيال مؤمنة بمبدأ 
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المواطنة وبالحقوق المتساوية وذلك من خالل إعادة النظر في منظومة التعليم والصحة والثقافة، وأن يبنى 
ثقيفية للكوادر تلك الدورات تركز على قضية المرأة مجتمع يؤمن بقضية المرأة. كما ينظم الحزب دورات ت

 بالحقوق المتساوية للمواطنين وأن يكون هناك تمثيل حقيقي للمرأة. اً نوكيف لمجتمع أن يكون مؤم

ويؤكد تليمة أنه حين قرر خوض االنتخابات، طرح ما تعلمه من الحزب خاصة مبدأ المساواة، وهو ما 
ي أو شعبي. كما أنه يقدم أفكاره من خالل منصات التواصل االجتماعي، كان يشير له في أي مؤتمر جماهير 
 .التحرش الجنسي والفقر وغيرهما ومنها القضايا التي تهم المرأة مثل

في الماضي لجماعة اإلخوان المسلمين كان مع دعم  اً يفقد ذكر أنه عندما كان منتم مصطفى النجارأما 
لة كقيادية رغم أنها كانت تشارك في الحشد وفي العديد من أنشطة دور المرأة داخل الجماعة، فلم تكن ممث

الجماعة. وقد كتب مصطفى العديد من المقاالت والتدوينات عن وضع المرأة في داخل جماعة اإلخوان، 
بالمرأة والطفل، واهتم  اً صخا اً موعن كونها غير ممثلة في القيادة. وفي برنامجه االنتخابي ضمن اهتما

قامة مشروعات لها، كما أن البرنامج كان قائالبرنامج با على تفعيل دور  اً مألمهات، وكذا المرأة المعيلة وا 
وكان جزء منه العمل على حل مشاكل المرأة داخل التشريعات والقوانين مثل  اً يالمرأة المصرية وتمكينها سياس

 قانون األحوال الشخصية وموضوع التحرش الجنسي وقضية كوته النساء.

فلم يفد قضية  اً دم ولم يكن سعي2012أنه كان عضو في للمجلس القومي للمرأة عام  باسم كاملوذكر 
المرأة ألسباب تتعلق بأن المجلس لم يكن يمتلك أدوات، وميزانية المجلس محدودة تنفق فى اإليجارات وأجور 

 الموظفين والمصروفات الورقية والمطبوعات.

ية فى المرتين التي رشح فيها فى االنتخابات الرئاسية كان فيهم أن حملته االنتخاب حمدين صباحيوذكر 
حضور وتمثيل كبير للشابات والمرأة فى المراكز القيادية مثل اإلدارة الرئيسية للحملة، مثل األستاذة وفاء 

فى  اً ضالمصري، واألستاذة ماهي ماهر وعدد كبير من الشابات فى لجنة التنظيم والعمل الجماهيري، وأي
يم الوقفات والحركة فى الشوارع. كما أكد أنه أول مرشح رئاسة يؤكد أنه في حالة فوزه سوف يقوم بتعيين تنظ
 م.2012نواب من بينهم امرأة  وقبطي وذلك كان فى انتخابات  3

 ؟/هاتقديم صورة مميزة عن المرشح، لماذا أنتخبه -5
وضحت اإلجابات من المجموعات البؤرية أن لماذا أنتخب هذا المرشح أو ذاك، وكما  اً متتساءل الناخبة دائ

 اً مما تكون في اتجاه عملي بحت "براجماتي" حينما تختار مرشح أو مرشحة، وتبحث دائ اً ماالختيارات دائ
أن يرسم الناشطون  اً م، لذا فمن المهم دائاً ر مؤث اً ئعمن تعرفه وتقتنع أنه يستطيع أو تستطيع أن تقدم لها شي
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ض العملية االنتخابية صورة معبرة عما يستطيعون فعله، أي التركيز على الفعل والناشطات خاصة من يخو 
ال الكيف، وهو ما تعذر تحديده عند حديث كل ناشط أو ناشطة سياسية عن عمله وأسباب ترشحه أو 

 ترشحها لالنتخابات. 

 25الية على فحينما سئلت القيادات سواء النساء أو الرجال خاصة من ترشح من بينهم في انتخابات ت
 اً مم عن انخراطهم السياسي ونشاطهم، غابت القدرة على تقديم هذه الصورة المميزة، فالتركيز دائ2011يناير 

كان على تقديم صورة االنخراط في العمل السياسي منذ الشباب، والعمل مع المنظمات األهلية أو األحزاب 
أو عن تغييرات قام أو قامت بها، وكان التركيز  السياسية، وغاب التركيز على الحديث عن إنجازات مميزة

 م. 2011على المشاركة في الثورة، وعلى التحول الحادث في مسار العمل العام منذ  اً مدائ

م ألي 2011قبل عام ، حيث ذكرت األخيرة أنها لم تنتم مي الشلقامي ونيفين عبيد وهو ما عبرت عنه 
ب حزبيتيار سياسي أو  داء الرأي ما بين األصدقاء عن مشاكل أغلبها تتعلق بالفساد مقتصرة على النقد وا 

م نما بداخلها 2011يناير  25وترتبط بوضع البلد بكافة مشاكله االقتصادية واالجتماعية. وعقب أحداث ثورة 
إحساس أن هناك  فرصة للتغيير وبناء مصر من جديد، "وأن هذه هي بلدنا، حيث يمكن أن أستخدم خبرتي 

وهذا ما شجعها أن تبدأ العمل االجتماعي والنزول إلى الشارع، ثم  "المساهمة في النهوض بالبلد،وتعليمي في 
م بعد انضمامها للحزب المصري الديمقراطي 2011شجعها على خوض انتخابات مجلس الشعب في نهاية 
 ومرشحة. اً حمرش 110االجتماعي كمرشحة عن الكتلة المصرية، في دائرة بها 

في المعهد القومي للمعايرة، ولم يكن لها أي اهتمام بالحياة السياسية  أنها كانت تعمل ودةسعاد حموقالت 
م، فقد تركز اهتمامها على لعب دور اجتماعي خدمي خاصة 2011يناير للعام  25بشكل فعال قبل أحداث 

ن وقت وصول الدكتور مع الحاالت الفقيرة التي تحتاج إلى دعم، وتؤرخ لبداية مشاركتها في الحياة السياسية م
أن ما  اً ضبأفكاره وخبرته كخطوة نحو التغيير وشعرت أي اً ر محمد البرادعي إلى مصر، حيث كانت مؤمنة كثي

جاء به من أفكار قد تكون الحل األمثل واألقرب ألن يعيش الجميع حياة كريمة، وأضافت "ومن هنا جاءت 
رائنا ويكون وسيلة لتحقيق مطالبنا." والهدف من تأسيس ليعبر أكثر عن آ اً ر الفكرة في تأسيس حزب ليكون منب

 أن يكون هناك حزب لكل المصريين. - اً ضأي –حزب الدستور 

قد يحدث حتى  اً يحقيق اً ئيناير ولم أشعر أن شي 25وتذكر أنه ".....في بداية األمر لم أكن مؤمنة بثورة 
مشاركون يتحدثون عما يحدث منهم شاهدت بعض األحداث في التليفزيون ورأيت جمع من المواطنين 
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السيدات، والشباب والشابات يقومون بتقديم المساعدات وتوزيع المياه على اآلخرين مما جعلني أشعر أن 
 هناك تغيير قد يحدث." 

، فذكرت أنها بدأت العمل االجتماعي قبل السياسي من خالل العمل مع الجمعيات سلوى عبد القادرأما 
يناير  25ساندة السيدات غير القادرات، ولم تكن مهتمة بالعمل السياسي قبل أحداث ثورة األهلية والخيرية لم

م فردي 2011م، حيث بدأت وقتها مشاركتها السياسية من خالل الترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011
نية ومنهم مستقل عن دائرة غرب إسكندرية، ولم تحصل على المقعد وخسرت االنتخابات لسيطرة التيارات الدي

ألف صوت، بعدها انضمت  20000مرشحي جماعة األخوان المسلمين، حيث حصلت على ما يقرب من 
إلى البرلمان النسائي في اإلسكندرية المكون من عدد من السيدات الالتي خضن االنتخابات ولم يفزن، 

ن بشكل فعال في الحياة ويتمثل دور هذا البرلمان في تكوين كوادر من السيدات اللواتي يستطعن أن يشارك
السياسية، وأن يكون لهن دور في مراقبة المجلس وأدائه وتقديم مقترحات بمشروعات قانون، كما يركزن على 

 العمل االجتماعي.

بدأت العمل مع مؤسسة صناع الحياة كمشرف عام في المؤسسة، وفي عام ، فذكرت أنها هبة الزغبيأما 
فاطمة ر محمد البرادعي ثم انضمت إلى  حزب المؤتمر. وذكرت م، شاركت في حمالت دعم الدكتو 2009

أنها بدأت ، وعضو أمانة مركزية بالحزب -، أمينة اتحاد نساء حزب التجمع بمحافظة اإلسكندرية على فرج
منها بدور المرأة في المشاركة  اً نم، إيما2007كعضو في الحزب ودخلت اتحاد النساء والشباب منذ عام 

 تمعية.السياسية والمج

أنها منذ سن السادسة، وهي على اهتمام بالتاريخ وكان األب الروحي لها جمال عبد  فتحية سالموتقول 
الناصر، وكان هناك إصرار من األسرة على عدم دخولها في الحياة السياسية، ولكن عند وفاة األب بدأت 

ة، وشاركت في االنتخابات مشاركتها، إال أنها رفضت أن تنضم ألي حزب، وأصرت على أن تكون مستقل
م كمرشحة مستقلة وحصلت على عدد كبير من األصوات ولكن لم يكن لها الحظ أن تفوز 2005عام 

ألسباب كثيرة تتعلق باالنتخابات في تلك الفترة، ورفعت العديد من القضايا وتقدمت بعدة شكاوى ساعدها فيها 
، ورغم تلك المعاناة أصرت على أن تستكمل األستاذ الدكتور فتحي سرور )رئيس مجلس الشعب آنذاك(

عملها من خالل مشاركتها في األعمال الخيرية كرئيس مجلس إدارة جمعية خيرية ومازلت تشارك في 
 االنتخابات ألن هذا حق.
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م كان شكل المشاركة في العملية السياسية يقتصر أن 2011يناير  25وأضافت أنه قبل أحداث ثورة 
جبارهم على التصويت لصالحهم وهذا ما عانت منه هي هناك أغنياء يدفعون ف لوس للفقراء لشراء أصواتهم، وا 

حيث تعتقد أن من سيحصلون عليها سيكونون ممن لديهم  اً ر ، وهي تعتقد أن هذا الوضع لن يتغير كثياً يشخص
رأة في أن اإلمكانيات لذلك، مثل أعضاء المجلس القومي للمرأة، وهذا في رأيها لن يعطي فرصة حقيقة للم

، وأنها ال اً معا 63تشارك وأن يكون لها وجود بالمجلس. وأشارت أنها مازالت تشارك برغم أن عمرها أصبح 
على  اً يتملك اآلن اإلمكانيات المادية حتى تشارك في االنتخابات للصرف على الدعاية لنفسها، وتركز حال

 العمل بالشارع من أجل دعم المرأة فهو األهم.

االنتماءات األسرية من العوامل المحفزة للمشاركة في العمل السياسي، فقد ت الرجالية فكانت أما القيادا
خاصة األب والعم، فهم أعضاء بحزب التجمع  اً يأفرادها ناشطون سياس أسرةأنه قد ولد في  خالد تليمةذكر 

أصبح أمين عام اتحاد عاما وتدرج به حتى  18منذ تأسيسه، وقد انضم هو نفسه لهذا الحزب حينما بلغ ال 
في ائتالف  اً و م  كان عض2011يناير  25الشباب، وعضو أمانة مركزية في الحزب وذلك باالنتخاب، وبعد 

لوزير الشباب  اً بيونيو. كما أنه عضو بالتيار الشعبي، كما كان نائ 30يناير وعضو جبهة  25شباب ثورة 
م كمرشح 2012-2011انتخابات مجلس الشعب م. وقد خاض 2013في حكومة الدكتور حازم الببالوي في 

 فئات مستقل عن دائرة أوسيم والقناطر والمنشية.

شهير من العوامل المؤثرة في االهتمام بالعمل السياسي كما ذكر  - اً ضأي –وكان االنتماء األسري 
م، 2011ق على ، فقد تخرج في كلية االقتصاد والعلوم السياسية، وكان اهتمامه بالعملية السياسية سابجورج

على المشاركة  - في تلك الفترة –بحكم العائلة وألن والده كان من المؤسسين لحركة "كفاية،" إال أنه اقتصر 
في فعاليات بعض الحركات السياسية مثل كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، ولكن ليس بشكل تنظيمي. وبعد 

د، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس حزب وهو ما م شعر بوجود فرص لخلق نظام سياسي جدي2011يناير  25
قام به مع الدكتور عمرو حمزاوي، واثنين آخرين. حيث كان أحد الوكالء المؤسسين للحزب والذي كان من 

 بين المؤسسين فيه سيدة، كما ذكر أنه كان من المؤسسين في الحزب المصري الديمقراطي.

ببعض األعمال االجتماعية من خالل جماعة  م كان يقوم2011فيذكر أنه قبل عام  نادر بكارأما 
"الدعوة السلفية" بحكم انتمائه لها مثل أنشطة إعادة تأهيل المدمنين، فقد كان يدرك أن نظام مبارك ال يتيح 
المساحة للممارسة السياسية السليمة، برغم اقتناعه ببعض الحركات السياسية القوية مثل حركة "كفاية،" وقد 

بسبب تربية  اً ضائه لتيار إسالمي وهذا كان سبب حرمانه من االلتحاق بوظائف معينة وأيالنتم اً ر عانى كثي
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م. وعقبها كان هناك قناعة من الشباب الذين ينتمون 2011اللحية. وقد بدأ العمل السياسي عقب أحداث عام 
عن آرائهم للتيار السلفي بضرورة أن يكون هناك حزب سياسي ينتمون له ويكون وسيلة للتعبير عنهم و 

وتوجهاتهم وعليه قاموا بتأسيس حزب النور، الذي كان من األعضاء المؤسسين له وشارك في وضع برامجه 
ووضع الالئحة الداخلية له. كما أصبح المتحدث اإلعالمي للحزب، لكنه رفض الترشح في انتخابات مجلس 

 14م،2012سيسية لصياغة دستور م. ثم تم اختياره كواحد من األعضاء بالجمعية التأ2012-2011الشعب 
 وقتها بدأ كتابة العديد من المقاالت في  صحيفة  اليوم السابع، ثم صحيفة الوطن وغيرها.

فذكر أنه بدأ من خالل المشاركة في النشاط الطالبي )اتحاد الطالب( أثناء دراسته  مصطفى النجارأما 
ايقات آنذاك، ثم أنشأ مدونته "مدونة حرية" مع الجامعية، وكان الطالب الناشطون يتعرضون للكثير من المض

م، وكانت تدويناته تعترض على نظام الحكم وغياب الحرية وحقوق 2005بداية حركة التدوين في مصر في 
لم تكن من خالل  اً ياإلنسان. وأشار إلى أن عائلته تنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين، ولكن مشاركته سياس

على بعض المراجعات الفكرية  تعرفهولعدم اهتمامه بالمشروع اإلسالمي نتيجة  اً يالجماعة الختالفه معها فكر 
التي أثرت فيه. ورأى أن مشاركته الفعلية بدأت حين انضم إلى حملة الدكتور محمد البرادعى وللجمعية 

ل م شارك في تأسيس حزب العد2011م وقيامه بدور المنسق العام، وفي 2010الوطنية للتغير في فبراير 
م  على المقعد الفردي 2012-2011وكان أحد الوكالء المؤسسين، ثم ترشح في انتخابات مجلس الشعب 

ألف صوت ضد المرشح محمد يسري أمين  150لدائرة مدينة نصر واستطاع أن يفوز في جولة اإلعادة بـــ 
ي حصل عليها كانت من األصوات الت %90أشار إلى أن ، وعام الهيئة العامة للشريعة والحقوق واإلصالح

 من أصوات النساء.

بشكل  اً يأن الدافع األساسي لمشاركته كانت التنشئة، ولكونه من طبقة متوسطة ومتيسرة ماد النجاروأكد 
نسبي أن هناك دور تجاه الناس الذين لم يكن إمامهم أي فرص وهذا سبب دخوله العمل التطوعي والخيري، 

ط هو مجرد مسكن مؤقت وحتى يتم تغيير أحوال المجتمع البد من تغير إال أنه مع الوقت أدرك أن هذا النشا
النظام الحاكم المسئول األول عن تردي األوضاع المعيشية. وقد رشح نفسه في االنتخابات ألنه رأى أن من 
الضروري أن يكون هناك صوت يمثل الشباب، برغم عدم معرفة األهالي بدائرته به بشكل جيد لكنهم ساعدوه 

 وه األصوات.وأعط

                                                           
م التي شكلها مجلس الشورى المنحل، و جدير بالذكر أنه في سبتمبر 2012تم اختيار نادر بكار كعضو في الجمعية التأسيسية للدستور في  14

من أجل إعداد مسودة للدستور المصري المعدل وتم عمل م، قام الرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور بتشكيل لجنة جديدة سميت لجنة الخمسين 2013
 .م وتم التصديق على التعديالت الجديدة بالدستور2014استفتاء في يناير 
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م، أنه بدأ المشاركة فى العمل العام 2014م و2012المرشح في انتخابات الرئاسة  حمدين صباحيوذكر 
منذ أن كان في المرحلة االبتدائية، وهذا كان بحكم نظام التعليم آنذاك، وفي المرحلة الجامعية شارك في 

ات اتحاد الطالب في الجامعة. بعدها تأسيس اتحاد الفكر الناصري وهذه حركة شعبية شاركت في انتخاب
في مجلس الشعب في  اً و ساهم فى تأسيس الحزب الناصري، وأنتخب في مجلس نقابة الصحفيين وكان عض

م عن دائرة البرلس وكفر الشيخ والحامول، كما شارك فى تأسيس حزب الكرامة 2005م و 2000دورتي 
 وبعدها تأسيس التيار الشعبي.

لمكتب التنفيذي بالحزب المصري الديمقراطي، وعضو المجلس القومي للمرأة، عضو ا باسم كاملوذكر 
وبعد الثورة بدأ مع  ،يناير 25أنه بدأ مع تأسيس حملة دعم دكتور البرادعي والتي استمرت حتى أحداث ثورة 

ز م التي فا2012آخرين فكرة تأسيس الحزب المصري الديمقراطي، وشارك في انتخابات مجلس الشعب للعام 
 فيها عن دائرة شمال القاهرة.

بدأ في المجال السياسي في المرحلة م فذكر أنه 2012المرشح في انتخابات الرئاسة  خالد عليأما 
الثانوية حيث كان أقرب للتيارات الدينية وفي العام األخير من المرحلة الثانوية بدأ المسار يتغير نتيجة حبه 

ة الجامعية اقترب من التيار اليساري، وارتبط بالحركة اليسارية منذ الشديد لجمال عبد الناصر، وفي المرحل
م، وقد رشح نفسه في االنتخابات الرئاسية، بعد 1996م، ثم اشتغل فى العمل الحقوقي من 1990عام 

مناقشة مجموعة من األصدقاء كان لديهم وجهة نظر بأهمية دخول شخص يمثل تيار الشباب ويقول خطابه 
 ثورة.ويمثل مطالب ال

ومن خالل العرض السابق لإلجابات نجد أن الكثير منهم يحتاج للتفكير في طريقة تقديمه لنفسه أو 
نفسها حيث أن الكثير من الناخبات ال يبحثن عن التاريخ السياسي، ولكن عن توظيف هذا التاريخ والعمل 

 للتعبير عن احتياجاتهم.

 لية النتخابية:د النوع الجتماعي في التعامل مع العمغياب بع   -6
وهو المالحظ في كثير من اإلجابات خاصة على األسئلة حول "استهداف الناخبات" أو حول إدراك تأثر 
النظم والقوانين على الرجال بشكل مختلف عن النساء، وكذا حول تقديم المرشح أو المرشحة لصورته لدى 

ختلفة لم يظهر بشكل واضح إدراك المصوتين أو في التواصل معهم، فمن اإلجابات على األسئلة الم
لهذا البعد الهام الذي يعني كذلك إدراك االهتمامات المختلفة  - إال في حاالت قليلة –المرشحين والمرشحات 

للناخبين عن العملية السياسية والمشاركة فيها. وفي حالة توافر هذا اإلدراك فقد تعذر تحويله ألنشطة وأفعال، 
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مرشحات للقول أن "النساء ال تصوت للنساء،" في حين ركز المرشحون في أن وهو ما دعا الكثير من ال
 النساء تصوت لهن بسبب أفكارهم التقدمية.

ألن تحصل على دعم من الجميع،  اً تعتقد أن كونها امرأة سيكون كافيأنها كانت  مي الشلقاميفذكرت 
الدفاع عن الحقوق والحريات الشخصية ه، لذا ركزت برنامجها االنتخابي حول االهتمام و ئوهو ما ثبت خطو 

للمواطن سواء رجل أو امرأة، مع إعطاء المرأة اهتمام أكبر عن طريق طرح حلول لكثير من المشاكل التي 
تواجه المرأة، مثل تنفيذ العديد من المشاريع القومية التي تخدم الجميع، وذكرت أن استهداف النساء كان من 

من شخصيات معروفة في كل منطقة أن تقوم بمساعدتها في الوصول إلى   األمور السهلة، حيث كانت تطلب
 النساء ودخول بيوتهن للتحدث معهن. 

عن طريق الحشد وعقد لقاءات مع السيدات والتأكيد على أن أنها قد قامت بذلك  سلوى عبد القادروقالت 
كنوع للمساعدة وهناك مشكلة   اً نمجاأصواتهن أمانة، كما أنها تقدم بعض الخدمات وترفع قضايا أمام المحاكم 

 كبيرة تواجهها السيدات التي تتقابل معهن هي أن الناخبات يخترن بتوجيهات من أزواجهن. 

أن تركيزها من البداية كان على المرأة، ألنها كانت ترى أن المرأة لديها احتياج قوي  فاطمة علي فرجوقالت 
د استهدفت في عملها المرأة عن طريق تقديم بعض الخدمات والحزب لم يستطيع أن يسد هذا االحتياج، وق

والوقوف إلى جانبها في أي مشاكل تتعرض لها، ومنها الحصول على تأمينات أو العالج لها وألوالدها وحل 
 المشاكل مثل مشاكل أبنائها في المدارس وتوفير الكتب المدرسية.

أن الجميع  خالد تليمةأة االنتخابي، فذكر أما اإلجابات من المرشحين، فقد أكدت أهمية صوت المر 
، وهي اً يصوتهم هام وليس فقط المرأة ألن المجتمع حين يحدث له انتكاسة يدفع ثمنها المرأة والرجل سو 

خاصة بسبب الدور الهام للنساء في تنظيم العمل العام داخل حزب النور، أما  نادر بكاراألهمية التي أكدها 
الفئات المهمشة في المجتمع على الرغم من أن المرأة جزء كبير من هذا فرأى أنهم من  شهير جورج
 أما حمدين صباحي فأجاب: .مصطفى النجارن تحقيق العدالة للمرأة مهم، وهو ما وافق عليه ألالمجتمع، و 

، وثبت أن المرأة بحكم تدهور األوضاع اً ض"ألنها مواطن وشريك والبد أن تشارك فى بناء هذا المجتمع أي
قتصادية وارتفاع نسبة الفقر في المجتمع هي المسئولة عن العائلة والتي تعاني من عدم صرف الرجل على اال

المنزل ومصاريف المدارس وكافة تفاصيل أسرتها، وكل هذا عبء ومسئولية تتحملها المرأة وحدها، وهي 
 الرجل. أكثر حساسية بسبب التمييز الطبقي ضدها، وأكثر حاجة للعدالة االجتماعية من
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 اتجاهات تصويت الناخبات: -7
مي كان االتجاه العام في اإلجابات حول هذا األمر أن المرأة ال تصوت لصالح المرشحة، حيث ترى 

أن فرص تصويت المرأة لصالح مرشحة ضعيفة، وذلك لعدم ثقة المرأة في نفسها، وأن المرأة في الشلقامي 
تقد أنني سوف أجد دعم من النساء ولكني اكتشفت أنه مصر هي أول عدو للمرأة نفسها، فذكرت "كنت أع

حتى على مستوى المعارف الشخصية ال يدعمون المرأة بزعم أن المرأة ال تمتلك مهارات القيادة مثل 
" وأكدت تشاؤمها لعدم وجود مساندة حقيقية من جانب الحزب لقضية المرأة على غير المتوقع، ،الرجل...

ي التنمية ودعم المشاركة السياسية، فاهتمام الحزب األول هو المحور السياسي حيث البد أن يكون له دور ف
، وذكرت أن أغلب األعضاء في الحزب من جمعيات، وتلك الً دون االجتماعي الذي ترى أنه يهم المرأة أو 

 الجمعيات التي قد يكون ممنوع عليهم الحديث عن السياسة وهذه مشكلة حقيقية.

أنها كانت تعتقد حين نزول سيدة في االنتخابات فهذا سوف  سلوى عبد القادروفي نفس االتجاه ذكرت 
يشجع النساء لإلدالء بأصواتهن لها ولكن ما حدث أن من أعطوها أصوات هم الرجال، فقد كان هناك شعور 

ضد لدى الناخبات بأن المرأة المرشحة لن نستطيع أن تدافع عن حقها، ومازال هناك أفكار ومعتقدات موجودة 
وجود المرأة ومشاركتها، وما تعمل عليه اآلن هو التوعية السياسية للمرأة، وأن المرأة من الممكن أن تقدم 

 خدمات وأن تمثل من أعطوها الصوت مثل الرجل. 

لصالح الرجل  أن من الطبيعي وفي األغلب حتى اآلن أن النساء يدلين بأصواتهن نيفين عبيدوقالت 
وتؤكد على أنه البد وأن يحدث تغيير خاصة  ،الذكورية التي مازلت موجودة في المجتمع وهذا بسبب الثقافة

وفي الوقت الراهن هناك تجارب لنساء قد  ،في المناطق التي بها فرص للمرأة أن تنجح وأن تقدم كنموذج
المشاركة،  تستطيع االشتراك في صنع القرار والبد من وصول هذا إلى الجميع ومنهم النساء لتشجيعهن على

 وترى أنه مازال هناك فرصة حقيقية قادمة البد أن تستغل اآلن سواء على مستوى البرلمان أو المحليات.

 اً بوسب اً ععلى أسرهن، وهذا سيكون داف اً ففترى أن النساء ستصوت بشكل عام خو  فاطمة علي فرجأما 
ثقة فيها، هي ترى أن اإلعالم له دور كبير لم لمشاركتها، إال أن المرأة لم تساند المرأة وهذا من عدم  اً ر مباش

ألنها صاحبة أسرة ولديها جدية في حل المشاكل وأثبتت وجودها  اً ديقم به حتى اآلن، ومشاركة المرأة مهم ج
 في كل المواقف.

بالعدالة والمساواة فهذا سيجذب أصوات الناخبات،  اً نورأى الناشطون الرجال أنه حين يكون المرشح مؤم
أن امرأة تشعر أنها تعامل درجة ثانية سوف تعطي صوتها له ألنه يمثل الشباب. وأشار الد تليمة خ فذكر
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نادر بكار إلى سمعة حزب النور وأعضائه وعملهم ودورهم في الشارع الفترات السابقة مما يجعل الجميع 
ادر على اتخاذ هناك اعتقاد أن الرجل قوأشار شهير جورج أن سواء كان رجل أو امرأة يصوت للحزب، 

ال يوجد القرار أسرع من المرأة وأن لديه قدرة على التحمل في المواقف الصعبة أكثر من المرأة ولكني أرى أنه 
فرق ما بين امرأة تدلي بصوتها لصالح رجل عن امرأة وأن المعيار الوحيد هو وجود الخبرة لدى أي منهم 

 سواء كان رجل أو امرأة.

ة من األسباب التي يرى أنها ستشجع الناخبات على التصويت له، منها وعدد مصطفى النجار مجموع
كونه من الشباب وفي مرحلة عمرية مقبولة وتلك كانت أحد األسباب المحفزة لدى السيدات كبار السن الالتي 
كن يرين أنه ابن من أبنائهن، كما رأين أنه تعرض لظلم في الجولة األولى من االنتخابات من قبل جماعة 

إلخوان فصوتن له، أما بالنسبة للفتيات صغار السن أو الشابات فكانوا يرون فيه أنه شخص يعبر عنهم ا
وبشكل عام مازال هناك عدد  اً ضومن نفس الجيل وكل هذه األسباب ساهمت في فوزه في الجولة الثانية، أي

 كبير من النساء تثق بالرجال أكثر من ثقتها في النساء أنفسهن.

باحي فقال أنه يرى كل األصوات مهمة، لكن المرأة ستصوت له ألن عندها حس أكبر أما حمدين ص
بالقهر والفقر بفضل ما عانته ومازالت تعانيه، والن النساء عنصر مظلوم وهو أقدر على المشاركة في تغيير  

كثر. فبالنسبة األوضاع الحالية. في حين ذكر باسم كامل أن الفكرة ليست امرأة ورجل، األهم من سوف يفيد أ
 كان االختيار في النهاية. اً يله األهم هو التوعية وليس من سيختارونه، األهم الفهم الجيد أ

 في الحياة السياسية النساءأمام مشاركة  تراها المرشحاتالفرص التي  -8
، ولكن أن هناك دعم من قبل األحزاب السياسية القائمة لقضية المرأة ودورها في المجتمع مي الشلقاميأكدت 

قضايا المرأة ليست في مقدمة األوليات، وال ترى أن هناك فرص حقيقية لفوز ونجاح المرأة حين تقرر الترشح 
 وخوض االنتخابات على قائمة حزبية و"أنا أرى أن المنظومة كلها غلط." 

ة تكمن في وجود العديد من التحديات أمام المشاركة السياسية للمرأة، وترى أن الفرص نيفين عبيدوذكرت 
تنظيمنا، واستمرار أعداد من المهتمين،  اً ض"وجودنا وتوحدنا مما قد يساعد على التغلب على تلك المعوقات أي

 قد يساعد على توسيع حق المرأة في المشاركة."

في خوض العملية االنتخابية.  اً يأمام مشاركة المرأة سياس سعاد حمودةوتكمن الفرصة األكبر في رأي 
فرأت أن التحديات تتمثل  هبة الزغبيالقول بأن هناك فرص أمام المرأة، أما  سلوى عبد القادرولم تستطيع 

الثقافة العامة التي ال ترى أن المرأة مؤهلة ألدوار قيادية، وسيطرة أصحاب القدرة المالية على العملية في 
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للمرأة، خاصة أن المرأة ال أن هناك فرص حقيقية  هبة الزغبيالسياسية دون وجود خبرة سياسية. وال ترى 
 تصوت للمرأة. 

أنها في بداية عملها العام كانت تطالب بالكوته وبعد إلغائها لم يعد هناك فرص  فاطمة على فرجوذكرت 
حقيقية لمشاركة المرأة خاصة في نظام القوائم الجديد، وترى أن النساء بحاجة ألن تتواجدن، وأن يكون لهن 

داخل البرلمان، ومن المفترض أن يكون للمرأة تمثيل في كل الكوادر والوظائف  اً يتمثيل حقيقي، وليس شكل
العامة بشكل حقيقي، وتقول أنها في حالة تولي المرأة وظيفة عامة يقتصر دورها في أغلب األحوال على 
ق كونها "سكرتيرة" ليست أكثر وهن يطالبن بدستور جديد ينص على حقوق كاملة للمرأة وأن يكون له تطبي

 عملي في الواقع.

يناير بشكل ملحوظ  25ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للمرأة خاصة بعد أحداث ثورة  خالد تليمةويرى 
ومتزايد. ويرى أن األزمة تكمن في عدم دعم األحزاب السياسية للمرشحات فال تضعهن في مراكز متقدمة 

مقعد، وأغلبها سوف يكون  30وز المرأة بأكثر من على القوائم االنتخابية على سبيل المثال، ويستبعد أن تف
في  اً ر كبي اً معن طريق القوائم وليس الفردي، وأضاف أن وضع المرأة على المستوى التشريعي أحرز تقد

الدستور األخير أو القوانين، ولكن يبقى التطبيق العملي هو التحدي أمام مجتمع ال يؤمن بالمرأة وأمام أحزاٍب 
 .اً يرأة دون دعمه فعلتتحدث عن دور للم

التجربة السياسية أن هناك فرص حقيقية لمشاركة المرأة في الوقت الراهن، لكن  نادر بكارفي حين يرى 
حتى اآلن لم تنضج، وأن المحليات من الممكن أن تكون فرصة جيدة للمرأة خالل الفترة القادمة لقدرة المرأة 

 في البرلمان.على العمل والخدمة الجماهيرية أكثر من دورها 

أن القانون الحالي لالنتخابات يوفر أية فرص حقيقية لدعم مشاركة المرأة، ولكنه  شهير جورجوال يعتقد 
يرى فرصة المرأة أكبر في االنتخابات المحلية وأن هذه خطوة أهم من العمل على دخول البرلمان وهذا ما 

ات صغيرة، وسوف يظهر بها تأثير وجود المرأة للمرأة فدوائر المحلي اً ميجب على األحزاب أن تقوم به دع
وقوتها في المشاركة بشكل أكبر من مشاركتها في االنتخابات البرلمانية. وأضاف أن من المكاسب الحقيقية 

، والحديث عنها اختلف اً ر م أن نظرة المجتمع لقضية المرأة اختلفت كثي2011يناير  25عقب أحداث ثورة 
 اً مأن للمرأة دور ومساحة أكبر مما كانت عليه في الماضي وأن هناك دع بشكل أكبر، وأن البعض يرون

 أكثر مما سبق.
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يناير، فقد تم توظيف  25عن المرحلة السابقة على  اً ر الوضع لم يتغير كثيأن  مصطفى النجارويرى 
، الً ة مثبدفعها للمشاركة في االنتخابات المختلفة كمصوتة، دون وجود نية لدعمها كمرشح اً يالمرأة سياس

، باإلضافة إلى عدم إعداد كوادر جديدة مما يؤدي اً ففقانون االنتخابات البرلمانية سيجعل تمثيل النساء ضعي
لحقوق ومتطلبات فئات  اً هللعودة إلى العناصر التي كانت موجودة وقت حكم مبارك والتي لم تكن تعير انتبا

ا باإلضافة إلى االعتداءات الجسدية واللفظية التي كثيرة من النساء، باإلضافة للدور السلبي لإلعالم، هذ
تتعرض لها النساء في أماكن كثيرة مثل التجمعات العامة في الشوارع. ولكن هناك فرص ايجابية وأن تكن 
ضعيفة تتمثل في البنية القانونية التي سوف تنظم فيها االنتخابات، وتساءل هل هناك نية حقيقة من قبل 

 ة، مع العلم أن التشكيل الوزاري الجديد به تمثيل ألربعة سيدات فقط.النظام لتمكين المرأ

تستوجب استمرار مشاركتها لتغيير القوانين  اً قم أعطى المرأة حقو 2014أن دستور  حمدين صباحيويرى 
أن الفرص المتاحة مرتبطة بشفافية االنتخابات  خالد علييرى قف في صفها ولكنها غير مفعلة، فالتي ت

 مل االنتخابات، وأن نظام القائمة في البرلمان أو المحليات هو خطوة ايجابية لصالح المرأة.وآليات ع

 2011في انتخابات مجلس الشعب  التحديات التي واجهتها المرشحات -9
، ما بين تحديات عامة نابعة من المجتمع وأخرى اً دتنوعت التحديات التي واجهت المرشحات النساء تحدي

، فيما يعرف باسم اإلجراءات الخاصة، والمثير لالهتمام هو اً يسياس النساءاعمة لمشاركة خاصة بالقوانين الد
 عدم إشارتهن لغياب التغطية اإلعالمية المناسبة لحمالتهن ولعملهن.

مجموعة من التحديات منها: تفعيل النصوص التشريعية فيما يخص قضية المرأة،  مي الشلقاميعددت 
بالمرأة وأن يكون هناك نص قانوني حقيقي يحمي المرأة في حالة تعرضها وتغير بعض النصوص الخاصة 

 ضد المرأة، وسيطرة التفكير الرجعي.  اً مللعنف من قبل الزوج، باإلضافة إلى الدراما المصرية والتي تقف دائ

فذكرت الوضع السياسي العام، وتدني الوضع االقتصادي للنساء مما ال يعطيهن أية نيفين عبيد أما 
هناك كتلة شعبية كبيرة تدفع  رص لالهتمام والحديث عن السياسة وهذا يعوق أي تطور سياسي، وترى أنف

بقاء الوضع كما هو عليه، وأن وسائل اإلعالم مازال بها رسائل من الدولة تعادي فكرة المشاركة  إلى
مرأة، التي لم تتغير بشكل السياسية. كما أضافت "مازالت هناك نفس اإلشكاليات المتعلقة بنظرة المجتمع لل

 جيد،" وهي مقتنعة أن التغيير االجتماعي ال تحدثه الثورات ولكن تحدثه اإلرادة السياسية. 

قانون انتخابات مجلس النواب وما يمثله من خطر كبير على مشاركة المرأة عن  سعاد حمودةوتحدثت 
إضافة إلى النسبة األقل المخصصة لمقاعد  في ضوء اتساع الدوائر المخصصة للقوائم المطلقة، وذلك اً يسياس
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، والتي يفرض بها اتساع دوائر %78.2مقابل نسبة مقاعد الفردي والتي تصل إلى  %22.8القائمة وهي 
القائمة على جميع الناخبات والناخبين، واختيار نساء مرشحات ضمن القوائم دون إلمام حقيقي بمدى قدرتهن 

ال يعبر عن  لتمثيل شكلي للنساء اً دمجدفي البرلمان وهذا سوف يقودهن كمرشحات على تبني قضايا النساء 
 استحقاقات المرأة المصرية في برلمان فاعل يعبر عن مصالحها بشكل رئيسي.

نظام القائمة المطلقة والتي تعيد إلى الساحة السياسية شبح التخوف من كما ذكرت أن هناك مخاوف من 
النسبة المخصصة للنجاح في بعض الدوائر كدائرة الصعيد في حال حصول قوائم اإلسالم السياسي على 

عدم حصول قوائم األحزاب المدنية على األصوات المطلوبة فيؤدي تفتيت األصوات في صالح قوائم أخرى 
 تعادي قضايا المساواة والمواطنة بشكل جذري والتي كان من األرجح أن تكون قوائم نسبية. 

لفكرة التي مازلت موجودة من الماضي وهي أن المرأة مازلت تقبل بنسبة وأضافت أن استمرار وجود ا
أكبر على انتخاب الرجل دون المرأة على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في السنوات الماضية، وأنها 
ترى أن المرأة تمتلك مهارات مختلفة عن الرجل وقد تكون قادرة بشكل أكبر على حل المشاكل بشكل أسرع 

 وعملي عن الرجل. 

كما عددت تحديات مثل نظرة المجتمع تجاه المرأة، والذي ال زال ينظر للمرأة على أنها فرد ضعيف وال 
يستطيع التحمل، ومحدودية الحقوق التي تحصل عليها المرأة إلى حد قد ال يساعدها على النهوض والمشاركة 

م لصالح 2013يونيو  30ما حدث بعد أحداث  اً ر بشكل فعال وحقيقي. وبرغم كل ما سبق ترى أن هناك تغيي
 قضية المرأة.

من أكبر التحديات التي واجهتها، هي سيطرة التيار اإلسالمي وطريقته في أن  سلوى عبد القادروقالت 
باإلضافة إلى التفكير ، شراء األصوات والتأثير على الناس عن طريق تقديم وتوزيع بعض الخدمات عليهم

المجتمعية وسيطرته في عدم تقبل المرأة كمرشحة وممثلة في المجلس سواء الشورى أو  الذكوري والثقافة
 االضطهاد من قبل بعض الرجال في تلك التيارات وعدم االعتراف بدور المرأة. اً ضالبرلمان، أي

أن المشاكل والمعوقات موجودة ومستمرة منذ بدأت العمل السياسي في  فاطمة علي فرجوذكرت 
اآلن، بدعم من الفكرة السائدة أن المرأة مخلوق ضعيف وليس من حقها اتخاذ القرار، وتحد  م، وحتى2007

آخر هو قانون االنتخابات الحالي الذي لم يحدد من هي المرأة التي سوف تشارك في العملية االنتخابية. وال 
 يوجد أي احترام للمرأة، ومازلت نظرة المجتمع لها تدعو للتقليل من دورها.
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أن أكبر التحديات أن  النساء تنتخب الرجال ألن ثقتهم في الرجل أكبر وهن فتحية سالم فت وأضا
بمجرد أن تجلس على المقعد، ولكن مازال هناك أمل للعمل على دعم المرأة،  اً ئيعتقدن أن المرأة لن تفعل شي

ي االنتخابات الن صوتها في أن يكون لها دوٌر هاٌم في الحياة السياسية، وعلى المرأة أن تشارك بصوتها ف
 هام، وعلينا أن نقوي المرأة على المشاركة وتوعيتها بأهمية صوتها.

، من خالل بناء كوادر مي الشلقاميوقد يكون العمل مع المجلس القومي للمرأة أحد الحلول كما اقترحت 
 اً ر وجوه تمتلك أفكا بالمحافظات، وتعتقد أن المجلس قادٌر على الوصول إلى أولئك النساء، فالبد من ظهور

واستراتيجيات جديدة، وأضافت أنه البد من وجود دعم حقيقي من األحزاب السياسية لقضية المرأة واالهتمام 
بها وأن تكون على أجندة أعمالهم بشكل فعال. والبد من التوحد والعمل بشكل مشترك، كما أنه من الضروري 

رات تجعلها تعمل من خالل مشاريع تعتمد بها على وضع برامج لمساعدة النساء على تعليم حرف ومها
 حياتها.

 السياسية: النساءلتحديات أمام مشاركة ا – 10

وألن االتجاه العام في إجابات المرشحات كان أن المرأة ال تصوت للمرأة، فكان ال بد من سؤال المرشحين 
لمرأة، فقد تزامل مع فتحية العسال أنه ال يرى أن هناك أي شيء يميزه عن ا خالد تليمةحول األمر، فأجاب 

 في أمانة الحزب، ولم يجد أي اختالف في العمل بينه وبينها.

بالعمل الجماهيري واالجتماعي  اً مهناك الكثير من الزميالت األكثر اهتماأن  نادر بكارفي حين أجاب 
يري ومنها اإلعداد وأكثر خبرة منه، حيث يركز على الظهور اإلعالمي، وهناك تفاصيل عن العمل الجماه

للقوافل الطبية والمسئولة عنها زوجته الدكتورة حنان، حيث يؤمن أن المرأة لها دور كبير وهي من الممكن أن 
 تكون أكثر تخصص في العديد من األمور أكثر من الرجل.

صلح عدم وجود أي عناصر تمييز عن القيادة النسائية وأنا مقتنع أن أية امرأة تفيرى  شهير جورج أما
 لخوض المشاركة السياسية بما فيها االنتخابات.

ما يميز ما بين القيادات النساء عن الرجال، وأن كانت المرأة قد تعتمد على  مصطفى النجارلم يجد 
في اتخاذ بعض القرارات، في حين رأى حمدين صباحي أن ال فارق في األمر، وذكر باسم  اً نعاطفتها أحيا

 فرص المتاحة للرجال.كامل أن المسألة راجعة لل
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ذكر مجموعة من التحديات منها، استغالل جهل وفقر بعض النساء باستخدام  خالد تليمةإال أن 
في  اً ر شنطة رمضان، أو تجهيز بنتها، أو تغطية احتياجاتها وأن هذا حدث كثيالحصول على  أصواتهن مقابل

سالمية، كما يرى أن المرأة استغلت بعد الثورة من التيارات اإل اً ر المجتمعات المحلية الصغيرة وكان يحدث كثي
على االستقرار وعلى مصلحة  اً صوحر  اً ظبالحديث عن الحفاظ على الوطن وحفا اا يعاطفحيث جرى ابتزازها 

 أوالدهن.

مدركة لحجمها وأهمية دورها على كافة المستويات ومنها حجم المرأة لم تكن نادر بكار أن  في حين ذكر
بدور المرأة التي تعمل في العمل االجتماعي مثل  الً كام اً يال يرى أن هناك وعوأهمية صوتها، و 
وذكر أنه لم /ما يكن بعيدات كل البعد عن المرأة العادية اً ر مجال حقوق اإلنسان الالتي كثي"....العامالت في 

وعلى تواصل بقضية التحرش  اً ديشعر أن هناك تأثير ايجابي من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان؛ أنا مهتم ج
 للوقوف ضد تلك القضية."  اً يمع المهتمين بتلك القضية ونحاول العمل سو 

وقد عدد شهير جورج مجموعة من التحديات، مثل ضعف منظومة القوانين التي تحاول أن تضمن 
المساواة في المشاركة السياسية، انتشار ظاهرة التحرش بالنساء وعدم النظر في األسباب التي قد تعرض 

رأة لتلك االعتداءات، الرفض المجتمعي للمشاركة السياسية للنساء كمرشحات، عزوف األحزاب السياسية الم
م، على قائمة 2011عن تقديم مرشحات. وقد أصر حزبه على تقديم مرشحة في االنتخابات البرلمانية في 

ولكن لم تكن هذه هي  ،اً يالحزب من المنصورة، وبرغم عدم نجاحها إال أن صدى وتأثير خوضها كان ايجاب
ضعيفة وال تمتلك موارد قوية، وأكد أنه كل ما  اً بالطريقة التي تفكر بها أحزاب أخرى، وخاصة إذا كانت أحزا

كان دور األحزاب أقوى كل ما أصبح هناك مساحة أكبر لدور المرأة ولمشاركتها، مع وجود حركات قوية 
 تعبر وتطالب بحقوق المرأة.

الموروث الثقافي والفكري في المجتمع والمتعلق  فتتمثل في مصطفى النجارة نظر أما التحديات من وجه
، والفهم الخاطئ للدين من جهة النظرة للنساءما يكون ضد فكرة المشاركة السياسية  اً مباألعراف والذي دائ

فيرى  صباحي حمدينتها في نفسها، وتشويه صورة الرموز النسائية. أما افتقاد المرأة لثقالعامة للمرأة، و 
األسباب في الفقر، ويقول أنه التحدي األول وال يمكن الحديث عن مشاركة سياسية جادة في مصر وأغلب 

تحت خط الفقر، والذي يدفع الثمن الرئيسي طبقات مثل الفالحين والعمال، وفي  اً يوواقع اً يالمصريين عمل
األمية بسبب تدني مستوى التعليم، القمع ، كما أضاف إلى ذلك اً ر الريف المصري الذي به النساء أشد فق

 والثقافة الذكورية، وعدم تبلور الحياة الحزبية، والخطاب اإلعالمي الذي يعمد للتشويه في أحيان كثيرة.



53 
 

أن التحديات تتمثل في الخطاب الديني، وافتقاد التنظيمات السياسية المؤمنة بقضايا  خالد عليوفي رأي 
 القدرة المادية لخوض أية انتخابات. المرأة بشكل حقيقي، وافتقاد

 ت األهلية والمجلس القومي للمرأة: نتائج المقابالت مع الجمعيااا ثثال

تعمل الكثير من المنظمات غير الحكومية في مصر في مجال المرأة على دعم المشاركة السياسية لها، 
م ككوادر سياسية يمكن أن والكثير منها يركز على المرشحات من خالل برامج متخصصة تستهدف إعداده

تترشح في االنتخابات مثل نظرة للدراسات النسوية، والمركز المصري لحقوق المرأة. في حين يركز البعض 
اآلخر على توعية النساء بالمشاركة كناخبات مثل مركز القاهرة للتنمية ودراسات حقوق اإلنسان، ومؤسسة 

 لتطوير الديمقراطي في المنيا.قضايا المرأة المصرية، وجمعية مصر للتنمية وا

وفي المقابلة التي أجريت مع منسقة برنامج أكاديمية المشاركة السياسية للنساء، سلمى النقاش في نظرة 
م عندما 2010للدراسات النسوية، أكدت أن األكاديمية انبثقت من العمل الذي قامت به المؤسسة في عام 

لها ضعف إقبال الشابات على االنتخابات، فبدأت البرنامج الذي  راقبت االنتخابات البرلمانية آنذاك واتضح
يقدم هذا الدعم من خالل تدريب المشاركات من خالل أسلوب التدريب بالمعايشة، وفي المرحلة األولى من 

مرشحة وأعضاء الحمالت الخاصة بها. وفي المراحل التالية من األكاديمية كان  16األكاديمية تم العمل مع 
 مع النقابيات ثم مع الناشطات الشابات في األحزاب السياسية.العمل 

في حين تركز المؤسسات األخرى على توعية النساء بحقهن في التصويت، وضرورته وأهميته لهن 
كمواطنات وذلك من خالل عقد عدد كبير من الحلقات النقاشية في المحافظات المختلفة بل وفي األحياء 

تحظى باهتماٍم كاٍف في القاهرة مثل إمبابة حيت يعمل مركز القاهرة، وفي بوالق  الفقيرة والمهمشة التي ال
منطقة عمل مركز قضايا المرأة، وفي القرى مثل قرية البرشا التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا حيث تعمل 

 جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي. 

ى حضور هذه الورش من خالل ربطها بخدمات أخرى وعادة ما تقوم هذه الجمعيات بتشجيع النساء عل
تقوم بها الجمعية مثل تسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي، وهي ضرورية كي تستطيع السيدة التصويت في 

 االنتخابات.

أما المجلس القومي للمرأة، فمن خالل مقابلة األستاذة منى سالم مسئول ملف المشاركة السياسية للنساء، 
للمجلس القومي للمرأة يجب أن يعمل المجلس على جزء التوعية والتدريب  9للتكليف رقم  اً قوفاتضح أنه 
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للمرأة ورفع الوعي، بناء على ذلك، فلدى المجلس العديد من األنشطة لزيادة الوعي والتأهيل السياسي للمرأة 
محافظة لرفع  27في  م، وذلك من خالل برنامج عام2000وتمكينها في مجال المشاركة السياسية، من سنة 

م(. كان الهدف الرئيسي من المشروع تغيير بعض المفاهيم 2014الوعي السياسي للنساء )انتهى في مارس 
في المحافظات، لذلك عقدت  للنساءالخاطئة المبنية على أساس الدين فيما يتعلق بالمشاركة السياسية 

من نوعه هو تواجد رجل  اً دوما كان فري جلسات توعية تضمنت بعض المعلومات ومن ثم فتح باب النقاش
دين يتكلم عن أمثلة لمشاركة النساء في الدين وأن المشاركة هي واجب ديني، وترى من أهم التحديات هي 
بداية عملية التثقيف السياسي في مراحل متأخرة، حيث يجب أن تبدأ من المدرسة والجامعة، إال أن ذلك ال 

بة، إال أن المجال العام لم يكن يتوقع ذهاب النساء للتصويت بأعداد كبيرة يعني قصور مشاركة المرأة الناخ
لالهتمام ألنه في أنشطة التدريب  اً ر على قطاعات مختلفة من النساء، كان هذا مثي اً ضانطبق هذا أي ،اً دج

 2011يستهدف النساء في األحزاب السياسية والناشطات. ولكن في عام  اً موبناء القدرات كان المجلس دائ
 من أنواٌع مختلفة من النساء ذهبت للتصويت بما في ذلك ربات البيوت والنساء المسنات.

م البرلمانية، مي الشلقاني 2011وفي هذا السياق ترى أحد المرشحات السابقات في انتخابات 
 أهمية دور المجلس حيث ذكرت في المقابلة معها:

ت الفقيرات( واالهتمام بهن بطرق غير االهتمام "حاولت الوصول إلى أولئك السيدات )تقصد السيدا
بمشاركتهن السياسية، ولكني رأيت أن مهما كانت المساعدات التي من الممكن أن نقوم بها تجاههن، 
ولكن موضوع ومشكلة المرأة أكبر وأعمق من ذلك، وأنا أرى أن حتى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية 

ن من خالل برامج وأدوار محدودة قد ال تفيد بشكل كبير المرأة، التي تعمل وتهتم بقضايا المرأة يعملو 
ونفس الشيء بالنسبة لدور المجلس القومي لحقوق المرأة الذي لو قام بدوره بشكل حقيقي من الممكن 
أن يكون أكثر إفادة خاصة وأنه له دوائر كبيرة ومكاتب داخل العديد من المحافظات بالجمهورية، 

 تنفيذ برامج كبيرة قد تكون مفيدة لهن." اً ضعدٍد كبيٍر من السيدات وأيويستطيع الوصول إلى 

إن االستعراض السابق لنتائج العمل الميداني قد قدم بانوراما عريضة من اآلراء واالنطباعات عن دور 
من  المرأة كناخبة، وهو ما يقودنا في الفصل التالي لتقديم مجموعة من النتائج اإلجمالية والتوصيات للعديد

 الفاعلين.
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 المحور الثالث

 التوصيات والمقترحاتالنتائج و

 

 الناخبينبكل مراحلها تعد تجربة جديدة على  - م2011كما شهدتها مصر منذ  –إن "تجربة" االنتخابات 
خابية، انتخابية وشعاراتها، إلى تنوع التيارات السياسية، واالئتالفات االنت ت، بكل ما يرتبط بها من حمالوالناخبات

عالن النتائج والجدل حولها، ، والمرشحات والنظم االنتخابية ما بين فردي وقائمة، والعدد الكبير من المرشحين وا 
 من األمور المرتبطة بالعملية االنتخابية التي تمثل جزءا من الديمقراطية التمثيلة. وغيرها

بطة بدوافع المرأة في الريف والحضر للتصويت، من النتائج المرت اً دوفي هذا الجزء األخير من الدراسة نقدم عد
 اً ر وكيف يرين في األحزاب وسيلة لتطوير أوضاعهن، وفي المقابل كيف تعبئ األحزاب النساء كمصوتات، وأخي

التحديات أمام المرشحات في االنتخابات. كما يقدم هذا الجزء مجموعة من التوصيات لألجهزة الرسمية، 
ت المجتمع المدني واإلعالم من أجل تحفيز المشاركة السياسية للنساء كناخبات واألحزاب السياسية ومنظما

 .وكمرشحات

ومن المهم في هذا الجزء األخير، أن نشير إلى أنه إذا كان المصوتون والمصوتات في المرحلة السابقة على 
تعظيم فوائدهم الشخصية يناير في مصر، ينقسمون إلى قطاعين كبيرين: إما األفراد الذين يسعون إلى  25ثورة 

المباشرة من العملية االنتخابية من خالل التصويت لمن يعتقدون أنه سيستمر في تقديم الخدمات لهم، أو من 
يصوتون له بناء على قناعة أيدلوجية، فإن كان هذا هو الحال في تلك الفترة، وهو ما استمر بعد الثورة، إال أنه 

يرى أهمية المشاركة في العملية االنتخابية مع تزايد اإلحساس أن هذه  قد أضيف لهذين القطاعين قطاع ثالث
 .المشاركة ستساعد على تغيير األوضاع الموجودة على مستوى أوسع من مجرد المكاسب الفردية المباشرة

 : النتائج النهائيةلا أو 

من المرشحين والمرشحات  غطت الدراسة في الجزء السابق نتائج البحث الميداني والمقابالت الشخصية مع عدد
 :م، وفي هذا الجزء نستعرض ما تم التوصل إليه من نتائج2012-2011خاصة في انتخابات مجلس الشعب 
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 وافع المرأة في الريف والحضر للتصويت لألحزاب السياسيةد -1
دوافع من خالل العرض السابق، ظهر أن الدوافع األساسية للناخبات للمشاركة في العملية االنتخابية هي 

برجماتية باألساس، "أين ستكون االستفادة؟" مما يضع الكثيرات منهن في القطاع الذي يرى أن التصويت يحقق 
في حين نجد خاصة في الريف، في التعليم،  اً ظمكاسب لهن وألسرهن، وتسود هذه النظرة بين الناخبات األقل ح

القطاع الذي يرى أن المشاركة في االنتخابات أن يكن ضمن  الً أن الطالبات الجامعيات والخريجات أكثر مي
ستحقق "التغيير" المنشود، في حين أن القطاع "المؤدلج" من الناخبات يصوت على أساس انتماءه الحزبي وهو 
االنتماء الذي يتقاطع مع اإلمكانيات التعليمية في كثير من األحيان وال يتقاطع في المجمل مع السكن سواء في 

 .الريف أو المدن

للعمل الميداني، أن علينا كباحثين أو كمهتمين بالمشاركة السياسية للنساء أو  اً دومن النتائج المهمة ج
كمرشحات، علينا أال نعتبر أن النساء ستصوتن لنساء بشكل أوتوماتيكي، فكما ظهر من النقاشات مع 

تصوتن لها لهذا السبب، فالناخبات ، كان هناك تصور خاطئ أنه لمجرد أنها امرأة فالناخبات ساً دالمرشحات تحدي
ال يخترن كما ظهر على أساس "جنس" المرشح ولكن على أساس ما يقدم لهن، أو على أساس معرفتهن به 
واقتناعهن بالمحتمل أن يقدمه أو تقدمه، وبالتالي فلو كانت المرشحة أو حزبها السياسي أو كليهما غير معروف 

 .شحة أو تلك، بشكل تلقائيللناخبة فبالتالي لن تصوت لهذه المر 

وفي ذات الوقت علينا أال نتصور أن النساء "لن" تصوت للنساء، فهذا فخ علينا أال نقع فيه، ففي البداية 
تحتاج النساء أن يعرفن لمن يصوتن، ومن البحث اتضح أنهن ال يعرفن كثير من المرشحات وبالتالي، كيف 

، وببرامجهن وأال يخشين اعتماد لمرشحات كي يعرفن بأنفسهنسيصوتن لهن، لذلك يجب تذليل العقبات أمام ا
 مطالب تغيير تضمن للنساء ولقطاعات مهمشة كثيرة حقوقهم.

هل تعطي النساء "أفضلية" للمرشحة عن السؤال األصح، السؤال ليس "هل تصوت النساء للنساء،" لكن 
صويت النساء، فمن العقبات التي معرفة ذلك في ظل غياب معلومات كافية عن ت اً مالمرشح، ويصعب دائ

واجهها البحث عدم توافر معلومات رسمية كافية تحلل تصويت كل ناخب أو ناخبة، كما أن النساء ستصوت 
 .ليس فقط للمرشح ولكن هناك عوامل مثل من المنافس، تنظيم الحملة، التيار السياسي، وغيرها

 أوضاعهن لتحسينكيف ترى النساء األحزاب كمصدر  -2
اعد تعدد األحزاب السياسية وكثرتها، وقلة تواجدها في اإلعالم الناخبات على معرفتها والتواصل معها، ال يس

ويزيد هذا األمر في المحافظات البعيدة عن القاهرة، ويتصاعد كلما بعدنا عن المدن المركزية واتجهنا للقرى. وقد 
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حزاب السياسية وكيف تعمل، ويصل األمر إلى أن بين البحث الميداني أن الكثير من الناخبات ال يعرفن عن األ
الكثيرات ممن حضرن المجموعات البؤرية يرين أن "األحزاب السياسية" مصدر فرقة في المجتمع، وهو دليل على 

 .غياب الفهم السليم بماهية األحزاب السياسية وطبيعة عملها

خص أو شخصين معروفين لدى كما أن الكثير من األحزاب السياسية معروف لدى الناخبات بسبب ش
الناخبات، فهذا حزب "فالن" أو ذاك حزب مرشح بعينه، فكما رأينا في قرية البرشا في المنيا، سمت الحاضرات 
الحزب المصري الديمقراطي بأنه حزب "تريزا سمير" المرشحة من قريتهن على قائمة "الكتلة المصرية" التي كان 

ب الحرية والعدالة" باسم حزب مرسي أو حزب أم أيمن، فاأليدلوجية فيها، في حين سمين "حز  اً و الحزب عض
 .ما يكون لها دور في التعريف بالحزب الً الحزبية قلي

والوصول  اً يوفي ظل المصاعب المادية للكثير من األحزاب السياسية، يصعب عليها نشر مقراتها جغراف
ت لمرشحي ومرشحات الحزب، كما أن الكثير من للناخبات في أماكنهن، وبالتالي العمل على تعبئتهن للتصوي

األحزاب السياسية ال يعتمد سياسة إعالمية حساسة نحو النوع االجتماعي بمعنى أن تكون واعية بتأثير عمل 
أفضل للنساء، ويعمل على حل  اً عالحزب على هياكل اتخاذ القرار، وكيف يمكن للحزب السياسي أن يوفر وض

خالل استخدام األيدلوجية الخاصة بالحزب وخاصة أن كثير من القضايا التي تهتم المشاكل التي تعترضهم من 
بها النساء تتجاوزهن، فالكثير منهن على سبيل المثال يركزن على توفير فرص العمل لألبناء واألزواج، وال يرين 

ة بمرشحيه أن األحزاب السياسية على كل خالفتها تشرح لهن كيف أن أيدلوجية الحزب أو وصوله للسلط
 .ومرشحاته سيحقق هذا الهدف، وهذا مثال من بين أمثلة كثيرة

كيف يتم تعبئة النساء في الحضر والريف وكيف تؤثر الثقافة األبوية على مشاركتهن مع األخذ في  -3
 العتبار التحديات القتصادية والجتماعية

ميداني، اتضح أنه ال توجد إستراتيجية في الجزء الثاني من هذه الدراسة حيث قدمنا عرضا لنتائج العمل ال
واضحة لدى األحزاب السياسية لتعبئة الناخبات سواء في الريف والحضر، وهو ما ظهر في المقابالت مع 

م على اختالف أيدلوجياتهم، 2011الناشطين والناشطات السياسيات كما مع المرشحات والمرشحين في برلمان 
ى تركيز الناخبة على شخص المرشح دون الحزب السياسي أو األيدلوجية، وأدي غياب مثل هذه اإلستراتيجية إل

 .وفي هذه الحالة كان االختيار يتم على أساس من يظهر في اإلعالم أكثر

فهناك خطأ واضٌح في عمل األحزاب السياسية وهو اقتناعها أن وجودها كاٍف، أو أن تقديم مرشحين أو 
في الحشد خلف أيدلوجية  اً ممه اً ر في حد ذاته، وتغفل أن عليها دو مرشحات في االنتخابات المختلفة نشاط 
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محددة أي التي يتبناها الحزب، وفي حالة الكثير من األحزاب التي تقدم نفسها على أنها أحزاب تقدمية ال يظهر 
ن يواكبه كيف يمكنها أن تغير القيم األبوية السائدة في المجتمع، فتقديم "مرشحة" أو أكثر ال يكفي، بل يجب أ

 .أشكال دعم لها ولحملتها كي يستطيع الحزب من خاللها أن يقدم برنامج التغيير

 التحديات التي تواجه المرشحات في السياقات الحضرية والريفية -4
تتعدد التحديات التي تواجه المرشحات في السياقين وقد تتشابه، إال أنها قد تزيد في السياقات الريفية, وتركزت 

ت في ضعف الدعم الحزبي للمرشحات، وضعف اهتمام اإلعالم، باإلضافة إلى الثقافة األبوية معظم التحديا
 .السائدة في المجتمع وما ينتج عنها من ممارسات عنف قائم على النوع االجتماعي

وقد ركزت المرشحات على ضعف الموارد المالية، وكذلك غياب اإلرادة السياسية الداعمة على مستوى الدولة 
عليه بإلغاء نظام الحصص االنتخابية أو ما يعرف باسم الكوتا(، وكذلك غياب اإلرادة  الً ما أعطين مثا )وهو

داخل أحزابهن السياسية التي تدعم عملية ترشيحهن، وبرغم محاوالتهن المختلفة للتغلب على هذه العقبات إال أن 
، وربما بين األحزاب السياسية التي تعتمد داخل الحزب السياسي اً حمفتو  اً شويتطلب نقا اً داألمر مازال معق

 .أيدلوجيات تقدمية داعمة لقضايا المساواة النوعية

فال تساعد الصورة النمطية عن المرأة في تحقيق المشاركة المتساوية للنساء في العملية االنتخابية، باإلضافة 
التدريب والموارد، هذا باإلضافة إلى سيطرة إلى العوائق النفسية والعادات والتقاليد وعدم المساواة في التعليم، و 

"الرجل" على األمور داخل األحزاب السياسية بما يضيق المساحة النخراط النساء في عملية اتخاذ القرار داخل 
 .األحزاب السياسية

سياقات في المناطق الريفية، إال أنه ال يمكن استبعادها في ال اً دأكثر تعقي اً ر وقد تلعب العادات والتقاليد دو 
الحضرية خاصة مع انتشار ما يعرف بالمناطق غير الرسمية في الكثير من المدن في مصر، وكل ذلك يؤثر 

 .على أشكال المشاركة السياسية للمرأة سواء كمرشحة أو كناخبة

 توصيات واستراتيجيات مناصرة :اا يثان

تمدها صناع القرار، األحزاب السياسية، في هذا القسم نقدم مجموعة من استراتيجيات المناصرة التي يمكن أن يع
المنظمات غير الحكومية والمجموعات المهتمة بقضايا النوع االجتماعي، واإلعالم وذلك بهدف دعم المشاركة 
نشاء المفوضية الدائمة  السياسية للمرأة في مصر، خاصة في المرحلة القادمة التي ستشهد انتخابات برلمانية، وا 

 .خابات المحلياتلالنتخابات وكذلك انت
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ونؤكد أن إتباع هذه التوصيات وتنفيذها بشكل متكامل أي بشكل مجمع وبتنسيق بين الجهات المختلفة 
سيحفز المشاركة السياسية للنساء في شكلها االنتخابي، خاصة إذا توافرت اإلرادة السياسية لذلك وساندتها 

 .جتماعياألحزاب السياسية والمجموعات المهتمة بقضايا النوع اال

 صناع القرار في الحكومةلمقترحات 

من المتوقع من صناع القرار االهتمام بوضع االستراتيجيات العامة التي تساهم في تشكيل الظروف السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، كما يساهمون في صياغة القوانين. لذا فمن المهم أن يدركوا أن دعم مشاركة المرأة 

 من خالل دعمها كناخبة ال كمرشحة انتخابية فقط، وذلك من خالل:سياسيًا يكون كذلك 

برنامج  تطويرعلى أنها عملية مستمرة، وبالتالي والناخبات النظر إلى عملية التواصل مع الناخبين  .1
يعرفهم بتطورات العملية السياسية، فال يقتصر األمر على تقديم معلومات للناخبات  تثقيف دائم للناخبين

القتراع كمثال، بل يشرح هذا البرنامج التثقيفي قواعد العملية الديمقراطية وكيفية التفاعل عن أماكن ا
دماج الفئات االجتماعية المختلفة.  معها، والقيم المرتبطة بها مثل الشفافية والمساءلة، وا 

 
ي من الضروري في ظل نظام تسجيل الناخبين الحالي في مصر، التركيز على مساعدة النساء خاصة ف .2

المناطق الريفية على استخراج بطاقة الرقم القومي. حيث يعد نظام تسجيل الناخبين في مصر من 
األنظمة الشاملة فيعتمد على تسجيل الناخب من خالل رقمه القومي. وبالتالي فإنه من المهم في ظل 

للنساء وكذلك اإلعداد لالنتخابات البرلمانية القادمة في مصر، التوسع في حملة استخراج البطاقات 
 العمل على تبسيط اإلجراءات الخاصة بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، أو تجديدها.

 
وذلك إنشاء آلية وطنية إلدارة االنتخابات،  م2014اعتمد الدستور المصري الذي تم االستفتاء عليه في  .3

ة إدراك أن إدارة ومن المهم عند صياغة قوانين تنظيمها اإلجرائي. 210و 209، و208في المواد 
بحسب الخبرة الدولية أن تدار  اآلليةاالنتخابات تؤثر على المشاركة السياسية للنساء، ومن شروط هذه 

 التدريبأن تضم جميع مستويات إدارتها نساء، وتوفير  المهمباستقاللية، وبدون تحيز وبشفافية، ولذا من 
اضحة فيما يتعلق بإدماج النوع االجتماعي، سياسة و  اآلليةومن المهم أن تطور هذه  لهن. المتخصص

 وتيسر وتدعم زيادة مشاركة النساء في العملية االنتخابية. اآلليةفي االعتبار كافة مناحي عمل  تأخذ
 



60 
 

كما أن هيئة اإلدارة االنتخابية يمكنها أن تعتمد برنامج تثقيف للناخبين وللناخبات لتوعيتهم بأهمية  .4
ج مستمرة وناشطة فيما بين العمليات االنتخابية المختلفة. فعملية تثقيف على أن تكون برامالمشاركة، 

الناخبين عملية تتصف بأنها عملية مستمرة ومطولة، ويمكن أن تتم على مستويات مختلفة وال ترتبط 
باستحقاق انتخابي محدد، وتركز في العادة على شرح مفاهيم الديمقراطية مثل التمثيل العادل لفئات 

 المختلفة، والشفافية والمحاسبية، وحقوق المواطنة المتساوية والواجبات المترتبة عليها.المجتمع 
 

موضحة تفاصيل العملية االنتخابية وتقدم وعليها أيضًا تبني المواد اإلعالمية المرتبطة بإعالم الناخبين،  .5
تكون هذه المواد  ، على أنمراكز االقتراعوأماكن معلومات عنها مثل معلومات عن تسجيل الناخبين، 

موضحة برسومات وأشكال بيانية شارحة، ويتم نشرها وتوزيعها بفترة سابقة على أيام االنتخاب ال تقل 
 عن أسبوعين، بحيث يستطيع الناخب والناخبة االطالع عليها وفهمها خالل وقت مناسب.

 
على ملية االنتخابية الع تيسير يمكن لهذه الهيئة أن تضع مجموعة من اإلجراءات التي يمكنهاكما  .6

 الناخبات تحديدا، مثل:
 للنساء مثل الساعات المبكرة في الصباح حتى تستطيع النساء  تحديد ساعات مناسبة للتصويت

 اإلدالء بأصواتهن والرجوع سواء للبيت أو العمل.
 فال تخشى النساء على سالمتهن وأمنهن الشخصي. تأمين مراكز االقتراع 
 سرية االنتخابات وتسهل العملية على  وفي ذات الوقت تضمن ة االستخدامتصميم أوراق اقتراع سهل

 ، وهذا أمر مهم في مصر حيث ترتفع نسبة األمية بين النساء.الناخب األمي
 

—المصنفة على أساس الجنس تتقوم هذه الهيئة بجمع البيانا نهذا باإلضافة لضرورة أ .7
(Sex Disaggregated Data)—المسجلين بيانات خاصة االنتخابية العملية مجاالت كل في 

 ضعف مثل تدخل، إلى تحتاج التي القصور مجاالت لتحديد فعاًل، بالتصويت قاموا من وبيانات
 .النساء تصويت

 
كما أنه من المفيد أن تتضمن صالحيات الهيئة العمل على القضاء على السلوكيات التمييزية التي قد  .8

كمرشحات، من خالل تصميم إجراءات انتخابية حساسة للنوع تعوق مشاركة النساء سواء كناخبات أو 
االجتماعي، ويمكن أن تتضمن هذه اإلجراءات حوافز تشجيعية لألحزاب السياسية التي تقدم مرشحات، 
وأن تضمن هذه اإلجراءات عدم وضع عراقيل أمام المرشحات، فمثاًل الطلب من المرشحين إيداع مبالغ 
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حاجزًا أمام قطاع كبير من النساء أن يكن مرشحات خاصة مع ارتفاع نسب  مالية كبيرة كودائع قد يقف
 الفقر بين النساء خاصة في المناطق الريفية.

 
كما أنه سيكون مفيدًا أن تساعد الهيئة على دعم توفير مراكز اقتراع مناسبة للنساء وأن تتوفر وسائل  .9

ث قد تكون بعض مراكز االقتراع بعيدة عن االنتقاالت المناسبة إليها خاصة في األماكن الريفية، حي
بعض القرى فيتعذر على النساء االنتقال إليها، أو تكون تلكفة االنتقاالت مرتفعة بما ال يشجع بعض 

 الناخبات على الذهاب.
 

 ألحزاب السياسيةمقترحات ل

كناخبات أو كمرشحات، يمكن أن تلعب األحزاب السياسية دورًا مهمًا في دعم المشاركة السياسية للنساء سواء 
وهنا نقدم التوصيات التالية بناء على المواضيع التي أثارتها المقابالت مع المرشحات والنقاشات البؤرية مع 

 الناخبات.

 داخل األحزاب السياسية إنشاء صناديق دعم مادي للمرشحات .1
م دعمًا ماديًا ال يكفي أن يدعم الحزب ترشح عضواته في االنتخابات، بل يجب أن يشمل ذلك تقدي

للمرشحات خاصة في المناطق الريفية حيث ترتفع نسبة الفقر بين النساء، لكن ال يجب أن يكون ذلك 
 عائقًا أمام ترشحهن، مثل هذه الصناديق والدعم المادي سيساعدهن على تنظيم حمالتهن. 

 
 للتعريف بالمرشحات التعاون مع المؤسسات اإلعالمية .2

البؤرية أهمية اإلعالم خاصة البرامج التلفزيونية في التعريف بالمرشحات أوضحت كثير من النقاشات 
وفي تغيير الصور النمطية، وعلى األحزاب العمل بشكل متواصٍل ودائٍم مع القنوات اإلعالمية المختلفة 

 على تقديم وجوه متعددة للنساء كمرشحات وكناخبات.
 
نساء والرجال أنه عند الظهور اإلعالمي أن يحرصوا كما أنه من المهم أن تدرب األحزاب كوادرها من ال .3

على شرح العالقة بين تنفيذ سياسات يقترحها الحزب وتأثير ذلك على النساء تحديدًا حتى يتضح 
 للناخبات الخطوط العريضة الختيار مرشح أو مرشحة حزب معين.

 



62 
 

ون مع اللجنة المختصة بصياغة التعاون مع الهيئة الجديدة المستقلة إلدارة االنتخابات من خالل التعا .4
قانونها ليشمل إجراءات محددة لتشجيع الناخبات على االندماج مع العملية االنتخابية مثل تطوير برامج 
جراءات  محايدة غير أيدلوجية لتثقيف الناخبين تشرح مفاهيم الديمقراطية، والنظام االنتخابي، وا 

 االنتخابات وغيرها.
 

 لمرشحاتمقترحات ل

ريق العمل على المرشحات على اختالف توجهاتهم األيدلوجية، أن يعملن كعضوات في األحزاب على يقترح ف
التي تعمل على تجميع آراء عضوات األحزاب السياسية حول ، Women Caucusesإنشاء ائتالفات النساء 

م األنشطة التي يمكن حج عن الخطوط األيدلوجية لألحزاب، وتعمل على توسيع اً دالقضايا المرتبطة بالمرأة بعي
 تنفيذها.

فال يعيب العضوات الحزبيات أن يعملن على دعم قضايا المرأة والدعوة إلى إدماج قضايا النوع االجتماعي 
ن تعذر عليهن فعل ذلك، فيمكنهم العمل عبر  في برامج أحزابهم وفي البرنامج االنتخابي لهذه األحزاب، وا 

 ضغط على األحزاب لدعم قضايا حقوق النساء.الخطوط األيدلوجية لتجميع الجهود وال
 

 منظمات المجتمع المدنيمقترحات ل

 المشاركة أمام تقف قد التي المجتمعية الثقافة تغيير في هاماً  دوراً  والمنظمات المجموعات هذه مثل تلعب
 عن فقط تحدثن وال المجال، هذا في كبير عبء عليها يقع قد بل كمرشحات، أو كناخبات سواء للنساء السياسية
 على تعمل فمنظمة متعددة، قطاعات في تعمل التي المنظمات أيضاً  بل النساء، حقوق عن المدافعة المنظمات

 على وتشجيعهن عضواتها بتمكين االجتماعي النوع قضايا تدمج أن يمكنها الخاصة، االحتياجات ذوي تمكين
 .احتياجاتهن لتناسب االقتراع ألماكن اصةخ لتجهيزات يدعين كناخبات باحتياجاتهن توعيتهن أو الترشح

 :المجال هذا في نقدمها التي االقتراحات ضمن ومن

 مهماً  دوراً  تلعب بحيث والمحافظة والمدينة المركز، القرية، مستوى على الناخبات روابط إنشاء تشجيع .1
 في المساهمة ايمكنه أنه كما االنتخابية، العملية سير على التعرف على وتشجع الناخبات، توعية في
 العملية في للمشاركة المرأة إمكانيات تعزيز حول مختلفة مستويات على واسعة مجتمعية نقاشات فتح
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 حتى البداية في الروابط لهذه والخبرات الفني الدعم تقدم أن المدني المجتمع لمنظمات ويمكن. السياسية
 .عملها بلورة من تتمكن

 باألحزاب الخاصة االقتراحا مع يتماهى االقتراح وهذا. ةاإلعالمي المؤسسات مع التعاون ضرورة .2
 تقدمهم على يقتصر فال مرونة أكثر بشكل تعمل أن يمكنها المنظمات هذه أن مالحظة مع السياسية،

 المجتمع، من عريض قطاع من اختيار في الفرصة لديها بل فقط وأعضائها عضواتها على اإلعالم في
 طرح يمكنها وبالتالي إليها، الوصول يمكنها التي القاعدة لتوسيع ثفمك بشكل العمل منها يتطلب مما

 تطرح ال التي القضايا منها العام، االهتمام جدول على أنهم الناخبات يشعر مما للنقاش متعددة قضايا
 النساء، على الطائفية والصراعات الخالفات تأثير مثل" أهمية،" أكثر تعد قضايا سيطرة بسبب عادة
 في المرأة دور عن ايجابية أكثر صورة يعطي أن يمكنه ما وهو المحلية المشاكل حل في ساءالن ودور

 .للقيادة مؤهلة غير المرأة أن صورة ويغير المجتمع،
 كتلة داخل النساء من مختلفة قطاعات وتستهدف للمرشحات، مجاالً  تفسح بديلة إعالمية مواد تقديم .3

 ويمكن الميزانية، منخفضة مسلسالت صورة في القصير الدرامي واإلنتاج األغنيات ذلك ومن" النساء،"
 .المجتمع في مختلفة قطاعات بين مرتفعة بمشاهدة تحظى التي الخاصة للقنوات تقديمها ذلك بعد

ات حتقديم برامج تثقيف الناخبين والتي قد تتضمن معلومات أساسية عن الحقوق السياسية، المرش .4
 والتصويت الجماعي، التصويت مثل عادات تغيير أجل من والضغط ،والمرشحين والقضايا المطروحة

 .للنساء خاصة التصويت استقاللية على تؤثر والتي وغيرها العائلة لمرشح
عالم الناخبين عناصر تحفيزية للمشاركة في العملية ضمن الضروري أن ت .5 م حمالت تثقيف وا 

كل الناخبين مع األخذ في االعتبار  ، وفي جزء آخرالناخباتاالنتخابية، ويستهدف في جزء منها 
هذه  فمثلعوامل مثل أمية القراءة والكتابة، وتوضيح حق النساء في الترشح وأن يتم انتخابهن، 

 البرامج المدروسة يمكنها أن ترفع التفرقة المزدوجة على النساء إن كن من مجموعات مهمشة.
 النوع لقضايا حساسية ذات رسائل تطوير مجال في التعاون المدني المجتمع لمنظمات ويمكن .6

 االنتخابية والعملية عامة السياسية العملية في المرأة لمشاركة متعددة صورٍ  تقديم تتضمن االجتماعي
 مهمة مساهمات تقديم يمكنها المرأة حقوق عن المدافعة والمجموعات. التقليدية للصورة وتحد تحديدًا،

 . االنتخابات إدارة وفي لمرشحين،ا بين النوعي للتوازن تدعو أنشطة خالل من
 
 
 



64 
 

 عالممقترحات لإل

والراديو  التلفزيونالميداني الذي أجراه فريق العمل، فإن وسائل اإلعالم التقليدية  البحثكما اتضح من نتائج 
في التعريف بالمتوقع من الناخبين، وبالنظام االنتخابي المتبع وكذا بالمرشحين  اً ممه اً ر تلعب دو  اً دتحدي
وبالتالي فإنه من المهم إدماج قضايا النوع االجتماعي في السياسة اإلعالمية لكثير من القنوات مرشحات، وال

اإلعالمية، ويكون ذلك من خالل تعيين شخص مسئول يكون من دوره مراجعة المادة اإلعالمية والكشف عن 
ت تواصل بينه وبين الجهات مدى حساسيتها لهذه القضية، ويمكن من خالل وجود هذا الشخص أن تقام قنوا

 األربع السابقة لدعم المشاركة السياسية للنساء سواء كمرشحات أو كناخبات.

، البد للجميع من إدراك أن دعم النساء في العملية االنتخابية ودعمهن للمشاركة السياسية لهن في اً ر وأخي
 .ي ومتواصلالمجمل يستلزم تكامل الجهود من الجهات السابقة، وتنسيقها بشكل دور 
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 البحث مالحق

 (: المجموعات البؤرية: المحافظة، التاريخ، ومكان النعقاد، وتوصيف الحاضرات1ملحق )
شهادات تعليم متوسط وحاضرات ، جمعية مصر للتنية والتطوير الديمقراطي، حضرها حاصالت على 2014مايو  15قريه البرشا،  - مدينه المنيا -1

 ال يعرفن القراءة والكتابة، وكلهن متزوجات
 مايو، مؤسسة أيادينا، حضرها حاصالت على شهادات جامعية، وموظفات حكوميات 16 -مدينة المنيا -2
 المركز الدولى لحقوق االنسان بالمنتزة، ثالث مجموعات متتالية، 2014يونيو  11األسكندرية  -3

a.  :مهنيات وموظفات حكومياتالمجموعة األولى 
b. المجموعة الثانية: طالبات جامعيات 
c. المجموعة الثالثة: ربات بيوت 

 ، مجموعتان متتاليتان2014يوليو  18المنصورة،  -4
a. المجموعة األولى: مهنيات وموظفات حكوميات 
b. المجموعة الثانية: طالبات جامعيات 

 ان، ثالث مجموعات متتالية، مركز القاهرة للتنية وحقوق اإلنس2014سبتمبر  30الجيزة،  -5
a. المجموعة األولى: مهنيات وموظفات حكوميات 
b. المجموعة الثانية: طالبات جامعيات 
c. المجموعة الثالثة: ربات بيوت 

 ، مؤسسة أيادينا، الحاضرات من الطالبات الجامعيات2014أكتوبر  10المنيا  -6
 عيات، مقر اختيار، الحاضرات من الطالبات الجام2014أكتوبر  15لقاهرة  -7

 الحاضرات في المجموعات البؤرية والفعاليات النتخابية التي شاركن بها (:2ملحق )
مكان المجموعة 

 البؤرية
شاركت في 
الفعاليات 
النتخابية 
قبل ثورة 

2011 

استفتاء 
2011 

شاركت في 
كل الفعاليات 
النتخابية 
 بعد الثورة

انتخابات 
مجلس 
الشعب 
2012 

النتخابات 
الرئاسية 

2012 

نتخابات ا
اإلعادة 
الرئاسية 

2012 

استفتاء 
2012 

استفتاء 
2014 

انتخابات 
الرئاسة 
2014 

 لم تشارك

  4  2 0 4 0 4 2 0 0 المنيا -قرية البرشا
         9  3 مجموعة المنيا

مجموعة األسكندرية 
(1) 

1 0  5 10   2 10  

مجموعة األسكندرية 
(2) 

 10     0 4 10  

مجموعة السكندرية 
(3) 

0 0 0 0 0 0 0 1 10  

 0 10 9  0 9 9 0 9 0 (1المنصورة )
  10 10    10  0  (2المنصورة )

 1 0 0 0 4 0  0 6 2 (1الجيزة )
 0 2 2 6 6 6 7 2 2 0 (2الجيزة )
 2 2 2 2 5 5 3 3 2 0 (3الجيزة )
 0 2 2 7 7 7 7 8 8 0 (3المنيا )

 0 5 5 4 5 5 8 8 9 0 (4القاهرة )
 6 11 11 19 27 23 25 21 27 5 المجموع
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 (: المقابالت الفردية:3ملحق )
 تاريخ المقابلة الصفة السم 

 2014يوليو،  13 عضو بحزب مصر الحرية شهير جورج 1
 2014يوليو،  8 عن الكتلة المصرية 2011عضوة بالحزب المصري الديمقراطي، ومرشحة في انتخابات مجلس السعب  مي شلقامي 2
 2014يوليو،  15 حزب الدستور ودةسعاد حم 3
 2014يوليو،  16 الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي نيفين عبيد 4
 2014يوليو،  6 حزب التجمع خالد تليمه 5
 2014يوليو،  8 حزب النور نادر بكار 6
 2014يوليو،  12 نائب أمين الحزب المصري الديمقراطي في األسكندرية سلوى عبد القادر 7
 2014يوليو،  12 هيئة مكتب حزب المؤتمر باالسكندرية والمسئول االعالمي عضو  ية الزغبيه 8
 2014يوليو،  12  فتحية سالم 9

 2014يوليو،  12  فاطمة على فرج 10
 2014يوليو،  20 2011مجلس الشعب  -برلماني مصطفي النجار 11
 2014أغسطس،  25 2014و 2012الرئاسة  التيار الشعبي، مرشح رئاسي في انتخابات حمدين صباحي 12
 2014أغسطس،  27  باسم كامل 13
  2014سبتمير،  8 2012مرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة  خالد علي 14
 2014سبتمبر،  10 عن الكتلة المصرية 2011عضوة بالحزب المصري الديمقراطي، ومرشحة في انتخابات مجلس الشعب  تريزا سمير 15

 2011الستحقاقات النتخابية في مصر منذ (: 4ملحق )
 تاريخ االستحقاق االسنحقاق االنتخابي

 مارس 19 الستفتاء على التعديالت الدستورية
 2012يناير  -2011نوفمبر  نتخابات مجلس الشعب

 2011فبراير  -يناير انتخابات مجلس الشورى
 2012واإلعادة في يوميو  2012مايو  النتخابات الرئاسية

 2012ديسمبر  2012الستفتاء على دستور 
 2014يناير  2014الستفتاء على دستور 

 2013يونيو  النتخابات الرئاسية 

 15:( نسبة التصويت في مصر في المتخابات الرئاسية والبرلمانية5ق )حمل
 االنتخابات البرلمانية

 إجمالي عدد السكان لتصويتالسكان في سن ا المسجلين إجمالي األصوات نسبة المشاركة السنة
2012 62.04% 29,279,884 47,192,169 53,245,955 83,688,164 
2010 27.47% 7,995,022 29,109,107 49,477,735 80,471,869 
2005 28.13% 8,790,708 31,253,417 44,509,556 77,505,756 

 االنتخابات الرئاسية:
 إجمالي عدد السكان السكان في سن التصويت مسجلينال إجمالي األصوات نسبة المشاركة السنة

2014 47.50% 25,578,233 53,848,911 54,257,299 86,895,099 
2012 51.85% 26,420,763 50,958,794 53,245,955 83,688,164 
2005 22.95% 7,305,036 31,826,284 44,509,556 77,505,756 

 

                                                           

 .>http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=69<المصدر: المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة االنتخابية  15  
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 (: أسئلة المجموعات البؤرية6ملحق )
 لمحافظة:ا

 المدينة أو القرية:
 التعليم:

 الحالة االجتماعية:
 المهنة:

 مهنة الزوج:
 عدد األطفال:

 األسئلة:
 متى كانت المرة األولى التي صوتت فيها؟

 لماذا ذهبت لإلدالء بصوتك؟ أو ما هو الدافع وراء اإلدالء بصوتك؟
 هل تغير دافعك للتصويت مع الوقت؟

 لمن صوتت؟ ولماذا؟
 عن مرشحك؟ كيف تعرف

 ال كان النظام االنتخابي مهًما في مشاركتك؟
 هل تواجه أي عقبات عندما تذهب للتصويت؟ أعط أمثلة

 هل تعتقد أن المرأة يجب أن تصوت مثل الرجل؟
 هل تعتقد أن النساء ينبغي أن يشاركن في الحياة السياسية مثل الرجال؟

 سية المقبلة؟ لماذا أو لَم ال؟هل أنت على استعداد للمشاركة في االنتخابات الرئا
 من الذي ستصوت لصالحه؟ ولماذا؟

 ماذا عن االنتخابات البرلمانية؟

 (: أسئلة المقابالت الشخصية7ملحق )
 قائدة سياسية: -1
 االسم:
 العمر:

 المحافظة:
 المهنة:

 أو أكثر 20، 20،000 -10،000، 10،000-2000، 2000مصدر الدخل )اختياري(: أقل من 
 السياسي / الحزب:االنتماء 
 األسئلة:

 متى بدأت المشاركة في المجال السياسي؟ كيف؟
 ما كان الدافع الرئيسي وراء مشاركتك؟

 برأيك ما الذي يميزك عن القادة السياسيين الذكور؟
 كيف يمكنك أن تمويلي حملتك السياسية؟ / مشاركتك؟

 كيف يمكنك استهداف وتعبئة الناس؟
 جه التحديد؟كيف تستهدفين النساء على و 

 ما هي بعض التحديات التي واجهتك؟
 أسئلة ملحقة: من خالل الضغط الذي تواجهينه كامرأة؟ هل تعرضت لعنف؟

 ما هي بعض الفرص التي ترينها لمشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
 لماذا تصوت النساء في اعتقادك؟

 برأيك، لماذا ستصوت النساء لصالحك؟
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 قائد سياسي: -2
 بة السكانية:التركي
 االسم:
 العمر:

 المحافظة:
 االنتماء السياسي / حزب:

 المهنة:
 أو أكثر 20، 20،000 -10،000، 10،000-2000، 2000مصدر الدخل )اختياري(: أقل من 

 األسئلة:
 متى بدأت المشاركة في المجال السياسي؟ كيف؟ -1
 ما كان الدافع الرئيسي وراء مشاركتك؟ -2
 ل مع الفئة المستهدفة؟كيف يمكنك التعام -3
 كيف يمكنك التعامل مع النساء؟ -4
 كيف دعمت المشاركة السياسية للمرأة في الماضي؟ وكيف يمكنك مواصلة دعمك لها؟ -5
 هل لديك أجندة لتعميم المنظور الجنساني؟ في حزبك السياسي أو حملتك؟ -6

 المرأة؟ كيف؟أ. أسئلة ملحقة: هل تضع األجندة في االعتبار احتياجات وحقوق 
 ما الذي يميزك عن القياديات اإلناث؟ -7
 برأيك، ما هي التحديات التي تواجه مشاركة المرأة السياسية؟ -8
 برأيك ما هي فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية حالًيا؟ -9

 لماذا تصوت النساء في اعتقادك؟ -10
 لماذا تعتقد أن النساء ستصوتن لك؟ -11

  لة لممثالت عن لمنظمات غير الحكومية(: أسئ8ملحق )
 سم:ألا -1
 المهنة / المنصب: -2
 اسم المنظمة: -3
 المحافظة: -4
 اسم المشروع: -5

 األسئلة:
 أيمكنك أن تخبرني عن المشروع الذي يدعم المشاركة السياسية للمرأة؟

 ة المستهدفة؟ )المصوتون أم قادة؟(متابعة: األنشطة، التاريخ، أين يطبق؟ / أدوات التمكين السياسي / ما هي الفئ
 كيف تم تصميم المشروع ولماذا؟ الدافع وراء البدء بهذا المشروع؟ما هو 

 متابعة: )مطالبات مدفوعة أم مبنية على الدراسات السابقة(
 هل كانت هناك أي عقبات تواجهكم في تنفيذ المشروع؟

 متابعة: تتعلق بالمشاركين أم اإلطار
 المشروع في اعتقادك؟ / ما هي نتائج المشروع؟ما مدى فعالية هذا 

 هل يمكن أن تعطيني أمثلة من قصص نجاح المشروع؟
 برأيك ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة من خالل تجربتك؟

 برأيك ما هي فرص مزيد من المشاركة السياسية للمرأة؟
 لماذا تصوت النساء في اعتقادك؟

 طط لدعم / تعزيز / العمل على المشاركة السياسية للمرأة / في المستقبل؟كيف تخ
 


