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 وما بعدها الشباب والمرأة والمسيحيون في انتخابات مجلس الشعب
 أ.محمد كمال

 
ومركز الدراسات للدراسات السياسية لمركز الحضارة  ا  شكر ، ورحمة اهلل وبركاته السالم عليكم

 للمشاركة في المؤتمر. إلتاحة هذه الفرصة وحوار الثقافات الحضارية
 ،"الشبباب والمبرأة فبي انتخاببات مجلبس الشبعب ومبا بعبدهاإن الورقة البحثية تتناول موضوع "

ينواير، وشوارك كثيور  25ن في ثوورة يالمسيحياألخوة بعض الشباب وبعض النساء وقليل من فلقد شارك 
, وطبقوووا  لموووا هوووو نتخابوووات الماضووويةمووون المسووويحيين فوووي ااجووودا  النسووواء وكثيووور مووون  مووون الشوووباب وكثيووور

ثووون مقدموووة كتووواب  نشوووير إلووو و ولمووواذا؟  ؟وكيووو  ؟مووواذاهوووي  ة أن نجيوووب ثووون ثئثوووة أسووو لمطلووووب منوووا 
 مفادهووا أن ،ء البريطوواني فووي القوورن التاسوو  ثشوورر يس الوووزرالوو يسووتخدا المؤلوو  مقولووةحيوو   ؛اإلحصوواء

 .وهذا يعني أن األرقاا وحدها تضللاألكاذيب ثئ   األكاذيب وأكاذيب الشيطان واإلحصا يات، 
 أنوافبنظورة معينوة، لكن شباب والمرأة والمسيحين وهذا صحيح ما نتحد  ثن قلة تمثيل ال ا  كثير ف

 .قرأ هذه األرقاا بنظرة مختلفةأسأحاول أن 
 

  أواًل: تمثيل الشباب في البرلمان
تمثول نسووبة  سونة 24  18موون  الف وة العمريوةفوي  هنئحوظ أنوومصور  فوويبالنسوبة ألثموار النواخبين       
 تمثوول نسوبة النوواخبينسونة  40   25الف وة العمريووة مون ي فوو، و %20 الوذين لمووا حون اانتخوابن النواخبي

إلو  موا فوون  60 سون، ومون %29سونة تصول نسوبة النواخبين إلو   60  41, والف ة العمرية من 39%
 .%12 تصل النسبة إل 

  فالحوود ولكوون بالنسووبة للف ووات العمريووة ألثضوواء مجلووس الشووعب نجوود أن األموور مختلوو  بشووكل مووا      
، %1سوونة نسووبة هووؤاء فووي مجلووس الشووعب  30   25سوونة، فموون  25س الشووعب األدنوو  للترشووح لمجلوو

 نسونة يمثلوو  60  51، ومون %38 نسنة يمثلوو  50   41 ، ومن%11 نيمثلو  سنة  40   31ومن 
وموووون ثووووان نئحووووظ أن نسووووبة الشووووباب فووووي مجلووووس الشووووعب  ,%8 نسوووونة يمثلووووو  70   61، وموووون 40%

 .ثلويماهجووا وسوا ل اإلثوئا ضوع  التنظويا و خبورة و ضوع  التعوود إلو    , وأسوباب ذلوكمنخفضة جودا  
                                                           

  لكلمة أ.محمد كمال ألنه لا يتمكن من تسليا الورقة البحثية في المؤتمر. اتمثل هذه الورقة تفريغ 
 .باح  في العلوا السياسية 
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 إلوو  أنووه قوود بوود موون اإلشووارةاسووا ل اإلثووئا فيمووا يتعلوون بمجوووا و ولكوون ر صووحيحة, ومعظووا هووذه األمووو 
بعوووض  ولكووون هنووواكمووونما, فوووي وسوووا ل اإلثوووئا لوووبعض الشوووباب والرمووووز الشوووميرة  ةتيحوووت فرصوووة كبيووور أ  

دا ووورة الووودقي ترشوووح ثمووورو ثوووز وثبووود الووورحمن هريووود   فموووثئ  فوووي ؛التوووي صووودرت مووونمااألخطووواء الذاتيوووة 
سووء األداء فضئ  ثن  .وكئهما من المكتب التنفيذ  ا تئ  شباب الثورة وثارت بينمما نزاثات كبيرة

كوان أداء ثبوود الورحمن هريوود   علو  سووبيل المثوالأتويح لوه الظمووور اإلثئموي, فاإلثئموي لبعضوما لموون 
 مرتض  منصور. أحمدو  بينه وبيناللقاء الذ  تا  شديد السوء في 

 
  ثانيًا: تمثيل المرأة في البرلمان

, ينتوين اثنيووتا تعفي اانتخابات تس  ثضوات,  ننجحثدد العضوات الئتي فإن وبالنسبة للمرأة؛     
ذلوك نتيجوة كوان ولكون , 56؛ حيو  كوان ثوددهن البرلموان السوابنتمن فوي بنسوب ة  وهذه النسبة قليلة مقارن

بالتركيز لكن وهناك من يناد  بعودة الكوتة بالنسبة للشباب والمسيحين والمرأة، و تة والتزوير, الكو نظاا 
 غير كثير ا من طبيعة القوى الممثلة داخل البرلمان.ن يالكوته لفإن تطبين نظاا مرأة, ثل  ال

   أخرى ثل  تمثيل المرأة داخل البرلمانوهناك مئحظات 
 وبالتوالي فوإنة األولو  وتمثول التيوار الليبرالوي؛ الحاضور  هوي ن القواهرةأمن ثل  خئ  ما هو شا       

موورأة اأن هووو حوود  فمووا أثلوو  نسووبة لتمثيوول الموورأة, فمووذا  يوور صووحيح؛ رج منمووا القوواهرة هوو  التووي سووتخ
دميواط وأسويوط والشورقية وجنووب  مون نوباقي العضووات كو ,وأخرى في الجيزةنجحت في القاهرة, واحدة 

 سكندرية.لية واإليواإلسماثسيناء والدقملية 
ين توواثن, ترشحن من حزب الوفد ثل  ف ة العمالأن هناك ثئثة من هؤاء النساء وتجدر اإلشارة إل    
حداهن تنتمي ألسرة أرستقراطية, وبالتالي فموي لون تعبور ثون مصوالح ثئقة بالعمال المما ليس نمنم , وا 

نما ستعبر ثن مصالح المرأة األرستقر   .اطية"المرأة" وا 
 

  ثالثًا: تمثيل المسيحيين في البرلمان
 ،بالنسوبة لعودد مقاثود مجلوس الشوعب %1.2 حوواليفنسوبتما فوي مجلوس الشوعب  ،وبالنسبة للمسويحيين 

ب ووا نفووس نسووبة تعوودادها فووي وهوو  تقري %6تسوواو   (مرشووح 3456وهووا )لكوون نسووبتما لعوودد المترشووحين 
موون  %50و ,الفعوول تمووثلما فمووذه مجوورد أرقوواا للتفكيووروأنووا ا أقووول أن هووذه النسووبة ب، 1996ثوواا  تعووداد
ينووه وموون الووذ  نجووح؟ ففووي دا وورة المنيووا أ.إيموواب يموون الووذ  تووا تعالسووؤال  ولكوون  .ين موون األقبوواطنووالمعي

ولكون فوي نفوس ي حول المشواكل الطا فيوة فوي المنيوا, رمز  هو محامي الكنيسة ومحوامي البابوا وينشوط فو
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نمووا بإذن ليسووت العبرة فوو ؛ير أموون الجيووزة السووابنراسووي موودالوقوت هووو محووام  أسووامة الم موون تووا باألرقوواا وا 
 اختياره وتعيينه.

 ثشور ثماني، وفوي أثنواء الوومن  اية ولكٍل منوا طريون لٍ قبل الثورة كنا متناثرين لٍكل منا هد  ولك      
وووا مووون  و  ربيسوووك ثضووو, ولكووون أ"بيسوووكااألر "وأصوووبحنا مثووول األمووور ايووور تغيووور فبر  11ينووواير إلووو   25يوم 
وفي اتجاهوات متباينوة متنوثة فلقد بدأنا بنقاط فكر مختلفة وبسرثات  بدون تصميا وبدون قا د,وتلقا ي 

سوباب ألذلوك يعوود و كنوا؛ كموا  ا  ثودنايومو ثماني ثشوروبعود الووحت  التحمنا ببعضنا الوبعض بطريقوة موا, 
 .ثيرة تتحمل بعضما النخبة المصريةك

نتيجووة مقارنووة ب ،شووعبمجلووس الإلو  ن الفلووول والحووزب الوووطني وقود نجحنووا فووي ثوودا دخووول الكثيور موو    
ر يس جامعة من النظواا السوابن  اثن  ثشرنجد أن هناك  ؛ حي نتخابات رؤساء الجامعات في مصرا
ا ولكون أتحود  ثون كموا هوا، وأنوا ا أتموا النخبوة كلموظلووا  (عضما أثضاء في لجنة السياسواتوكان ب)

قتصوادية مازالوت بالنظواا السوابن وتربطموا شوبكة مصوالح اجتماثيوة وا الح مرتبطوةالتي لما مصو األ لبية
 .نالثورة في تحقين أهدافما حت  اآل قا مة وه  أحد أسباب ثدا توفين

نما هناك أيضا  النخب ثديدة, فالنخب تجدر اإلشارة إل  أن و      دينية؛ نخب ليست سياسية وحسب, وا 
 ك اتصوال تليفووني موو  البابوا شوونودةكوان هنووا ،نصو الو  الثامنووةالسواثة فووي تمواا  2011ينواير  27فوي ف

 ,وسأله الموذي  ثون ااتصوال الوذ  دار بينوه وبوين الور يس مبوارك ومواذا قوال لوه, في التليفزيون المصر 
ولكون  التحريور،إلو  ن بعض المسيحيين لا يستمعوا للبابا شونودة ونزلووا إويقال   "نحن معك", فقال البابا

الوذين نزلووا للميودان لوا إن كوان لوه توأثير ثلو  مشواركة المسويحيين فوي الثوورة حيو   ما فعله البابا شونودة
 ال ثنما.قيكونوا بالكثرة التي ي  

تصووور  لوود ن ، ة للخووروج موون مووأزن قلووة تمثيوول الشووباب والمسوويحيين والموورأة فووي مجلووس الشووعبومحاولوو 
 , ويتمثل فيما يلي حقتر  م  

 ثئثوين أو أربعوينحووالي تشومل للناشوطين فوي المجوال المودني قامت الجامعة األمريكية بعمل منحة     
نشوووأ لجامعوووة مثووول القووواهرة أن ت   ا  دة سووونتين ليكتسوووبوا مموووارات وخبووورات, فوووئ أدر  إن كوووان ممكنووولموووا   فووورد

ثداد  تمثيول   ويوتاما ة فرد من الشباب ومن الفتيات بتوزي  ثادل, برنامج لمدة ثامين يتا فيه تدريب وا 
وأفكوووار ليحسووونوا فيوووتا إثووودادها بمموووارات ومعوووار  توووا تمميشوووما, ويوووتا تمثيووول المسووويحيين, قووواليا التوووي األ

ه إذا تووا توزيعووه ثلوو  أموواكن ثتقوود أنوووأ ,ن خووارناديألن الجموود الووذ  بووذلوه فووي الميووالتعاموول موو  النوواس؛ 
 .وتحقن األهدا  أوقات أوس , فإن النتيجة ستكون را عة فيأخرى, و 
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   يلي ل  مايمكن اإلشارة إ في الختااو 
يوووومي وتوواريخي يموووزج بووين الديمقراطيوووة  لتجوواوز قلووة تمثيووول الشووباب والمووورأة والمسوويحيين يووورتبط بفعووإن 

, نوووع جديوود موون الديمقراطيووة نووراه فووي مصوور يوهووالراديكاليووة والديمقراطيووة  ،ة فووي البرلمووانلووممث التمثيليووة
للضوغط ثلو  مجلوس لمظواهرات ااثتصوامات وايتمثل في  ا  في هذا الصددجديد ستكتب فصئ  ومصر 

بمعن  أن  "؛ميدانوالميدالبرميدان "ولكن ربما كان من األوفن أن نفكر في اتجاهين  .الشعب وأثضا ه
بوالخو  والتووجس فمنواك شوعور متبوادل ,   الميدان وباقي الميوادين فوي مصورمللتعامل البرلمان يسع  

اصول بيونما ثبور اليوات متعوددة أنوه إذا توا التو بين من ها في البرلمان ومن ها في الميدان, بوالر ا مون 
 أفضل. ستكون النتيجة

وقبول هوذا يبنغوي نسوبة الشوباب والمورأة والمسويحيين,  وأثتقد أن انتخابات مجلس الشعب القوادا سوتزيد   
  .ت للمجالس المحلية القادمةأن يتا تمثيل ودف  الشباب والمرأة والمسحيين في اانتخابا

                  


