ف
ت
ال�
لو أدى ذلك ي� بعض الحاالت إىل تراجع مصالح الفئة ي
ينتمي إليها الفرد .وماحدث ف ي� لبنان والعراق هو مثال عىل
أ
ساس للديمقراطية،
ماقد يسببه الغياب الواسع للفهم ال ي
ت
ال� يتم عىل أساسها
حيث أن المحاصصة الطائفية والعرقية ،ي
ين
المرشح� للوظائف الحكومية ،تؤدي إىل ممارسة هؤالء
إختيار
لسياسة المحسوبية دون أخذ المصلحة العامة ي ن
بع� إالعتبار.
وهنا ينبغي ف ي� سوريا إنتهاج طريق آخر.

فإما أن تُ رت�ك المقاعد المحجوزة للنساء شاغرة أو أن يتم
ين
بمرشح� من الرجال .إضافة إىل ذلك يمكن أن ترتبط
تعبئتها
لك تستفيد امرأة مرشحة
الكوتا بالمؤهالت أو ال ترتبط بها :أي ي
من الكوتا النسائية فمن الممكن رت
اش�اط أن تكون مؤهلة عىل
مستوى أفضل مرشح من الرجال أو أن تحقق الحد أ
ال ىن
د�
للمؤهالت المطلوبة أو أن اليكون للكفاءة أي دور يذكر.
بالطار المجتمعي :عىل
يتعلق إختيار أحد أشكال الكوتّا إ
سبيل المثال ،ليس منطقياً المطالبة بمشاركة نسائية بنسبة
ين
خمس� بالمئة ف ي� مجلس إدارة حزب ما ،إذا كان عدد النسوة
أ
العضاء شبه معدوم .ف ي� هذه الحالة ينبغي أوال ً السعي
وراء ي ن
بالنخراط للعمل ف ي�
أك� من النساء إ
تمك� وترغيب عدد رب
ن
المع� .فضال ً عن هذا فهناك آليات آخرى لضمان
الحزب
ي
ف
مشاركة فئات معينة ي� إتخاذ القرارات المجتمعية ،خاصة
أ
صغ�ة أو ف ي� حاالت عديدة يحق
عندما يتعلق المر بهيئات ري
لكث� من الفئات المهمشة المطالبة من حيث المبدأ
فيها ري
ف
المحل
بحصة محددة .فمثال ً يمكن الموافقة ي� المجلس
ي
الحتياجات الخاصة
(ال�لمان البلدي) عىل استخدام ذوي إ
رب
حق االع� رت��اض عىل مسائل معينة متعلقة بهم .ويقوم
بممارسة حق رت
االع�اض شخص مكلف ،تم إختياره من قبل
أ
ين
الحتياجات
المعني� أنفسهم .فعندما يتعلق المر بذوي إ
الخاصة يمكن لمبدأ التمثيل أن يكون رث
أك� نفعاً من الكوتّا
المبا�ة ،عىل أ
رش
القل عندما تَحول إعاقتهم دون إمكانية
يعت� ي ن
تأم� دخول
تمثيل أنفسهم بشكل فعال .فبينما رب
ال�لمان المحل ىت
ح� لو أنه من مستخدمي
المعاق حركياً إىل رب
ي
ين
المعاق� ذهنياً
يصعب عىل
اس المتحركة أمراً سهالً،
ُ
الكر ي
أ
ف
ف ي� بعض الحيان المشاركة بشكل فئ
ال�لمان.
متكا� ي� جلسات رب
ومهما كان شكل نظام الحصص المحددة الذي يتم
إختياره ،ينبغي أن ال يغيب عن الذهن أن الكوتّا ليست هدف
بحد ذاتها وإنما هي أداة لخلق مجتمع يمنح جميع مواطنيه
ت
ال�
فرصة المشاركة ،بغض النظر عن الفئات إالجتماعية ي
ينتمون إليها .وعندما يتحقق هذا الغرض ،يمكن ،أو أ
بالحرى
وبالضافة لماسبق اليمكن إالستغناء عن
يجب إلغاء الكوتّا إ
أ
قدر ي ن
ساس للديمقراطية لتحقيق نجاح
مع� من الفهم ال ي
أ
ساس إدراك رض�ورة
نظام الكوتّا .حيث يشمل هذا الفهم ال ي
إتخاذ ق�رارات معينة تصب ف� صالح المجتمع ككل ،ىت
ح�
ي

التحرير :مجموعة عمل «الديمقراطية لسوريا»
بدعم من ( ifaمعهد العالقات الخارجية)
ال�جمة عن اللغة أ
رت
اللمانية :سالم ح ّنون
الرسوم :شتيفي بوكيلوه
حقوق رش
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ف ي� معظم المناصب .ولكن بنفس الوقت ونظراً لهيكلية الحزب
فعل سواء
الهرمية ال يمتلك من يتقلد هذه المناصب أي ري
تأث� ي
كان من الرجال أو من النساء .وبمجرد وجود «قيادة مزدوجة»،
أي مناصب يتقلدها رجل وإمرأة بشكل رت
مش�ك ،غالباً ما يتصدر
الرجال الظهور أمام الرأي العام .ومن البديهي أن يطالب
الح �زاب السورية الكردية أ
ممثلو أغلب أ
الُخ��رى المعارضة
السورية العربية بأن يحصل أ
الكراد ف ي� هيئات المعارضة مثل
المجلس ن
الوط� السوري عىل نسبة تمثيل تتوافق مع نسبتهم
ي
السكانية .أما فيما يخص مشاركة النساء ف ي� الهيئات الحزبية
ت
ين
خمس� ف ي� المئة
ال� تبلغ
بشكل يتالئم مع نسبتها السكانية ي
فهذا اليزال ف� هذه أ
الحزاب بعيد المنال .حيث غالباً ماتكون
ي
هذه المشاركة شبه معدومة.

ن
مواط�
تستمد الديمقراطية المحلية قُوتَها من مشاركة
ي
المجتمع ،أي بمساهمة الجميع باهتماماتهم وقدراتهم سواء
تم ذلك ف� المجالس المحلية وال�لمانات أو ف� أ
الحزاب
رب
ي
ي
ف
والنقابات أو ي� ريغ�ها من المؤسسات .ولكن من هم هؤالء
ف
ين
الكث� من
المواطن�؟ هم غالباً ،عىل وجه الخصوص ي� ري
ال�ق أ
مجتمعات رش
الوسط ،كبار السن من الرجال .حيث أن
نسبة تمثيل الشباب أ
وبالخص النساء ،ف ي� أغلب مؤسسات
يعد تحديد
القطاع العام والدوائر الرسمية ،ضئيلة جداً .و ّ
الحصص (الكوتّا) إحدى إمكانيات رفع نسبة تمثيل فئة معينة
من الشعب ف ي� اللجان والهيئات .فعىل سبيل المثال يتم قبل
إجراء االنتخابات ربال�لمانية إقرار تخصيص نصف المقاعد
للنساء ،و بذلك ينحرص حق رت
ال�شح لهذه المقاعد بالنساء
الحصة المحددة للنساء (الكوتّا النسائية) من
تعت�
فقط .رب
ّ
ال�ق أ
أ
المور المعروفة ف ي� رش
الوسط أيضاً ،فمثال ً ف ي� كردستان
العراق تُخصص نسبة ي ن
ثالث� ف ي� المئة من المقاعد للنساء.
وبنفس الوقت ازداد الوعي بإشكالية إقصاء النساء عن الوصول
ين
المرصي� أن
الكث� من
أعت� ري
إىل مراكز اجتماعية مهمة ،حيث رب
ين
اثن� ف ي� المئة ،كنسبة تمثيل للنساء ف ي� أول برلمان مرصي بعد
إالطاحة بمبارك ،نسبة متدنية بشكل ُم ي ن
ش�.
ب� أ
ف
و� سوريا يتباين الوضع ي ن
الحزاب السياسية .فقد أقر
ي
حزب إالتحاد الديمقراطي كوتّا نسائية بنسبة ي ن
أربع� ف ي� المئة

الكوت ّا والعدالة والديمقراطية
الكث� من إال رتع�اضات عىل الكوتّا النسائية .حيث يجادل
هناك ري
بأن الكوتا النسائية منافية للعدالة ،فعوضاً عن إعطاء
البعض ّ
المناصب عىل أساس الجنس ،ينبغي إالل�تاتز ام بـ(إمكانية)
إختيار الشخص ال��ذي يحمل المؤهالت أ
الفضل لتقلد
تناس أن اختيار الرجال لتقلد
المنصب الشاغر .وهنا يتم
ي
ف
الكث� من المناصب لم يتم � ض
الما� عىل أساس مؤهالتهم
ري
ي
ي
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المتفوقة و بأن سبب استحواذ الرجال – ف ي� سوريا مثال ً – عىل
جميع المناصب الرسمية بنسبة قاربت المئة بالمئة ،يعود
أ
ت
وال�
إىل هياكل السلطة البوية (الذكورية) المسيطرة آنذاك ي
حالت دون ترشح المرأة .عالوة عىل هذا ليس من السهل أن
ين
السمت� أهم لنائب ف ي�
يتم تعريف أو قياس الكفاءات :فأي
المحل) قوة الشخصية أو
المحل للمدينة (المجلس
ربال�لمان
ي
ي
آ
تعت� العالقات الجيدة
القدرة عىل التواصل مع الخرين؟ هل رب
ف
المحل
مع صناع القرار والشخصيات المشهورة ي� المجتمع
ي
أمراً مفيداً ،ألنها تسهل تنفيذ مشاريع معينة ،أو يُ ىش
خ� من أن
تفتح عالقات كهذه أبواب الفساد عىل مرصاعيها؟ كيف للمرء
كالبداع أو إدراك المسؤولية؟
أن يقيس مهارات إ
هناك حجة أُخرى تساق ضد الكوتّا النسائية تتلخص
بأن هذا العمل ريغ� ديمقراطي ،حيث أن الناخبون يضفون
رش�عية تمثيل مصالحهم فقط عىل من يفوز بإنتخابات
عادلة وحرة .قد يصح هذا التعليل ولكن الكوتّا من جهة
أُخرى ،سواء طبقت لتحديد نسبة تمثيل النساء أو أ
القليات
الحتياجات الخاصة ،تمنح
العرقية أو الدينية أو ذوي إ
المواطن� إمكانية لم تكن لتتوفر لديهم ،وهي المشاركة �ف
ين
ي
أ
ف
الغ�
القضايا المجتمعية .أي أنها تقف ي� مواجهة الوضاع ري
ف
يعت� تطبيق نظام الكوتّا
و� الوقت نفسه رب
ديمقراطية .ي
رض
ت
ن
ال� سيطرت من
يع� خسارة المجموعات ،ي
�ورياً ،لكونه ي
قبل عىل القضايا المجتمعية ،لنفوذها وامتيازاتها .وعىل
لل رتع�اف بأن نسبة
الكث� من الرجال مستعدون إ
الرغم أن ري
ف
رش
المست�ية ي� الحياة العامة تمثل
التمثيل المتدنية للنساء
مشكلة ،إال أنهم يجدون من الصعوبة بمكان دعم الكوتّا
الساءة من خاللها إىل فرصهم للمنافسه
النسائية
وبالتال إ
ي
عىل مناصب معينة .لهذا السبب فإن تطبيق نظام الكوتّا
يعت� ف ي� أغلب الحاالت عملية معقدة وتستغرق وقتاً طويالً.
رب
ف
هناك أيضاً مشكلة أخرى ي� نظام الكوتّا متعلقة بما
خ�ال أ
سبق تكمن بميوله إل تز
الشخاص ف ي� إنتماءاتهم الفئوية،
ب��دال ً من النظر إليهم كأفراد .فمن البديهي أن يمتلك
رجل ريغ� متعلم ترعرع ف ي� الريف فرص أقل للمشاركة ف ي�
ف
ف
و�
القضايا المجتمعية من امرأة مثقفة نشأت ي� المدينة ي
لي�الية ،لكن ذلك ال يُغ�ري – من منظور مجتمعي
عائلة رب
ن
تد� نسبة تمثيل النساء وارتفاع نسبة تمثيل
شمول – حقيقة ي
ي

الرجال مقارنة مع نسبهم السكانية ،والهدف من تحديد
تغي�
الحصص ليس تحقيق العدالة الفردية وإنما حدوث ري
أك�.
مجتمعي يؤدي بدوره إىل عدالة إجتماعية رب
كذلك تجد «نساء الكوتا» أنفسهن ف ي� مواجهة مشكلة
ت
ال�لمان
اللوا� دخلن رب
أُخرى .حيث تنتظر ري
الكث�ات من النساء ي
عن طريق «الكوتا النسائية» ،أن يدعمن المشاريع النسائية.
ولكن ماذا لو كانت هذه المشاريع ف ي� رأيهن ال تستحق
الدعم؟ إضافة إىل ذلك قد يسبب فرض حصص تمثيلية
متعددة لذات الهيئة مشكلة ،خاصة عندما يتعلق أ
المر
صغ�ة نوعاً ما .فعىل سبيل المثال اليمكن ،ف ي� حالة
بهيئة ري
أ
تحديد كوتا لكل من النساء و القليات العرقية المختلفة
أ
الحتياجات الخاصة ف ي�
والقليات الدينية المتعددة وذوي إ
هيئة مكونة من ثالث أعضاء ،مراعاة جميع هذه الحصص
التمثيلية ف ي� آن واحد.
أشكال الكوت ّا
بغض النظر عن العوائق المذكورة آنفاً يمكن للكوتّا أن تكون
أداة مجدية لمعالجة مشكلة نسب التمثيل المتدنية المتفاقمة
إيجا� ،ينبغي أوال ً إتخاذ قرار
ولك يكون لها ري
تأث� ب ي
تاريخياً .ي
أ
رث
بنوع الكوتّا الك� نفعاً .حيث يمكن تطبيق الحصص النسبية
ن
ال تز
القانو�  .فضال ً عن هذا
اللزام
ل�ام الطوعي أو إ
من خالل إ
ي
معاي� مختلفة .فمن
يمكن أن تستند هذه الحصص عىل
ري
ف
الممكن أن تهدف الكوتا إىل تمثيل النساء ي� هيئة معينة وفقاً
ين
خمس� بالمئة) أو إىل تمثيلهم
لنسبتهم السكانية (أي بنسبة
ن
مع� :أي
بشكل متوافق مع نسبة ترشحهن لشغل منصب ي
ع� نساء و تسعون رجال ً لشغل رش
عندما يتقدم رش
ع�ة مقاعد
ف ي� قائمة حزبية ما ،يتوجب اختيار امرأة واحدة .كذلك من
الممكن تحديد سقف للكوتا أي حد أعىل لنسب التمثيل،
ف
و� هذه الحالة يتم عىل سبيل المثال تحديد تمثيل النساء
ي
ين
خمس� ف ي� المئة عىل أن اليتم تجاوز
ف ي� هيئة معينة بنسبة
ف
ىن
و� هذه الحالة يجب
هذه الحصة ،أو وضع حد أد� للكوتا ،ي
ين
انتخاب ما ال ّ
خمس� بالمئة من النساء ،عىل أن
يقل عن
ف
ين
إمكانيت� ي� حال
يُسمح بتجاوز هذه النسبة أيضاً .و هناك
ف
الكا� من النساء لتحقيق الحصة المحددة،
لم يتوفر العدد ي
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