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ـھل ـھّن ـقاـئدات المـستقبل، أم دـخلت أـسماؤـھّن 
اـلقواـئم ـعشواـئیاً؟ 

المرشحات اإلناث في االنتخابات البلدیة التونسیة 
 2018

1ألكساندرا بالكمان، جولیا كالرك، آیتوغ شاشماز 

مقدمة  
لقد كانت االنتخابات التونسیة التي أجریت في السادس من مایو أول انتخابات محلیة - یتم عقدھا منذ انطالق المسارر 

الدیموقراطي، بعد فرار زین الدین بن علي في ینایر 2011. قد تم تأجیلھا عدید المرات ترشح في ھذه االنتخابات أكثر من 
45,000 شخص یتبعون إلى أحزاب وقوائم مستقلة مختلفة في 350 بلدیة في جمیع أنحاء تونس. ونتج عن نمط الكوتات 

2"المغلق" أن كان نصف المرشحین من اإلناث.  

وبحسـب قـانـون االنـتخابـات الـصادر فـي عـام 2017، یـجب أن تسـتوفـي الـقائـمة كـال الشـرطـین الـتالـیین (1) الـتكافـؤ الـعمودي (یـجب أن 
یـتناوب الـمرشـحون فـي الـقائـمة بـین ذكـر وأنـثى)، و(2) الـتكافـؤ األفـقي (یـجب أن یـكون لـدى األحـزاب عـدد مـتساٍو مـن الـقوائـم الـتي 
3یـترأسـھا ذكـور وإنـاث فـي جـمیع الـدوائـر االنـتخابـیة الـتي تـترشـح فـیھا). وبـالـرغـم مـن اسـتخدام قـاعـدة الـتكافـؤ الـعمودي فـي االنـتخابـات 

الـوطـنیة فـي عـامـّي 2011 و 2014، إّال أن أغـلبیة الـقوائـم تـرأسـھا الـرجـال، وكـنتیجة كـان 31 بـالـمئة (بـدالً مـن 50 بـالـمئة) مـن 
البرلمانیین المنتخبین من اإلناث.  

1 قّدم كل من التالي ذكرھم دعمھم السخي لھذا المشروع: Democracy International (DI)، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطیة (MEPI)، وجامعة 
 ،(POMEPS) ستانفورد (البرنامج العباسي في الدراسات اإلسالمیة ومعھد فریمان سبوغلي)، والمشروع الخاص بالعلوم السیاسیة في الشرق األوسط

وجامعة ھارفرد (مركز دراسات الشرق األوسط ومعھد العلوم االجتماعیة الكمیة). ترجمة: ھالة إبراھیم. تحریر: رانیة سعید.

2 تستخدم تونس نظاماً انتخابیاً بتمثیل نسبي ُیبنى على قوائم مغلقة، وفیھ یقدم المستقلون واألحزاب قوائم بالمرشحین المرتبین، بحیث یتساوى عدد 
المرشحین عدد مقاعد المجالس البلدیة. وعندما یتم تضمین القوائم البدیلة، یكون عدد المرشحین اإلجمالي أقرب إلى 55000؛ بعض المصادر تبلغ عن 

ھكذا رقم.

3  بشكل عملي، یعني ھذا أن األحزاب التي ترشحت في عدد زوجي من البلدیات یجب علیھا تقدبم عدد متساٍو من القوائم التي یرأسھا الذكور واإلناث، 

بینما استطاعت األحزاب التي ترشحت في عدد فردي من البلدیات الترشح بقائمة إضافیة یترأسھا ذكر أو أنثى. وال تشمل قاعدة التكافؤ األفقي األحزاب 
التي ترشحت عبر قائمة واحدة في بلدیة واحدة - وكذلك القوائم المستقلة والتي بحسب التعریف تترشح فردیاً في كل بلدیة. 
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ولـنا أن نـصرح بـأن نـظام الـكوتـات الجـدیـد كـان نـاجـحاً فـي ضـمان تـمثیل مـتساٍو نـوعـا مـا بـین الـرجـال والـنساء ضـمن الـجیل األول مـن 
4أعـضاء الـمجالـس الـبلدیـة الـمنتخبین بـشكل دیـمقراطـي، ویظھـر ذلـك جـلیاً بـكون 47% مـن الـمرشـحین الـفائـزیـن ھـن مـن اإلنـاث. 

وبـالـرغـم مـن أنـھ مـن الـمبكر جـداً أن نـقیم تـأثـیر ھـذه الـزیـادة فـي تـمثیلیة اإلنـاث عـلى السـیاسـة والـحوكـمة، إّال أن الـكوتـات الـقائـمة عـلى 
الـجنس أظھـرت عـبر الـعالـم مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـتأثـیرات اإلیـجابـیة ، بـما فـي ذلـك تـعزیـز إقـبال الـناخـبین، وتحسـین اآلتـي: تـعلیم 

5الفتیات وطموحاتھن المھنیة، فعالیة الحوكمة المحلیة وشكل المنافع العامة المقدمة، نوعیة ممثلي الذكور.  

ومـع ذلـك، فـي تـونـس، كـان أثـر الـكوتـات عـلى جـودة الـتمثیل المحـلي مـحالً لـلتكھن والـنقاش. وقـد أعـرب الـعدیـد مـن السـیاسـیین 
والـخبراء ومـراقـبي االنـتخابـات عـن شـكوكـھم فـي قـدرة األحـزاب والمسـتقلین عـلى تـوظـیف عـدد كـاٍف مـن الـنساء الـمؤھـالت فـي 
قـوائـمھم. فـإذا كـانـت أسـماء الـمرشـحات اإلنـاث مجـرد "تـعبئة عـشوائـیة" وقـلیلة الـقیمة، فھـل سـیؤثـر ھـذا عـلى أداء الـبلدیـات؟ فـي ظـل 
غـیاب األدلـة الـمنتظمة، التـزال الـتأكـیدات حـول مـدى مـالئـمة الـمرشـحات سـردیـة إلـى حـد كـبیر. ولـكننا قـد تـمكنا بـاسـتخدام الـبیانـات 
،  مـن تـوفـیر دلـیل جـوھـري حـول آثـار الـكوتـات   (LECS) 6الجـدیـدة مـن الـدراسـة االسـتقصائـیة حـول مـرشـحي االنـتخابـات الـبلدیـة

"المبنیة على الجنس" على جودة الممثلین البلدیین. 

بـشكل عـام، نجـد أن الـمرشـحات اإلنـاث فـي عـینتنا أكـثر ثـقافـة وتـعلیماً وأكـثر اسـتعداداً لـلنظر فـي َشـغل مـناصـب سـیاسـیة عـلى 
7المسـتوى الـوطـني مسـتقبالً مـن الـمرشـحین الـذكـور. إّال أنـھّن یـمتلكن أقـل خـبراتـلقیادیـة وسـیاسـیة.  وفـجوة الـخبرة ھـذه تسـلط 

الـضوء عـلى مـا تـواجـھھ الـنساء الـتونسـیات مـن عـوائـق مسـتمرة تـقف أمـام تـقلدھـّن الـمناصـب السـیاسـیة والـمجتمعیة؛ فـحتى خـالل 
8عھد بورقیبة - والذي شھد تطوراً قانونیاً ھاماً للنساء -مثلت اإلناث 5% فقط من أعضاء المجالس البلدیة في انتخابات 1975.  

وبـالـتالـي، وبـینما نـجحت الـكوتـات فـي دفـع الـنساء ذوات اإلمـكانـیات الـعالـیة نسـبیاً إلـى تـقلد الـمناصـب السـیاسـیة، إّال أّن ھـذا الـجیل 
الجـدیـد مـن الـقائـدات - والـالئـي ھـّن صـغیرات الـسن أیـضاً- یجـد نـفسھ فـي وضـع سـیئ مـن حـیث الـمكانـة وتـوفـر بـعض الـموارد 
السـیاسـیة. سـیؤدي الـتطبیق المسـتمر لـلكوتـات الـمبنیة عـلى الـجنس إلـى سـّد ھـذه الـفجوة جـزئـیاً، وذلـك عـن طـریـق تـعیین الـمزیـد مـن 
الـنساء فـي مـناصـب سـیاسـیة ومـجتمعیة، تـساعـدھـم عـلى اكـتساب الـخبرة الـعملیة. ومـع ذلـك، فـھناك حـاجـة إلـى الـمزیـد مـن الـدعـم 
المسـتھدف لـ (1) ضـمان حـصول الـنساء الـمنتخبات فـي الـمجالـس الـبلدیـة لـلعام 2018 عـلى الـموارد الـتي یـحتجن إلـیھا لـالسـتفادة 
مـن إمـكانـیاتـھّن الـكامـلة أثـناء شـغلھّن لھـذه الـمناصـب، ولـ (2) تـوفـیر الـمزیـد مـن الـفرص لـلنساء والـفتیات داخـل السـیاسـة وخـارجـھا؛ 

https://goo.gl/HfS2Mq. ".4  األمم المتحدة للمرأة المغاربیة."تقدم تاریخي في تونس: 47 ٪ من المنتخبین من اإلناث في االنتخابات البلدیة

5  طالع: دي باوال، ام وآخرون. 2014. "تأثیر الكوتات المبنیة على الجنس على المشاركة االنتخابیة: دلیل من البلدیات اإلیطالیة." المجلة األوروبیة 

لالقتصاد السیاسي، 35؛ بیمان إل وآخرون. 2012. "القیادة النسائیة تزید من طموحات الفتیات ومن لتحصیلھن العلمي: تجربة سیاسة في الھند.“ 
سیانس، 335 (6068)؛ براغا، إم. وسكیرفیني إف. 2017. "أداء السیاسیین: تأثیر الكوتات المبنیة على الجنس." المجلة األوروبیة لالقتصاد السیاسي، 
46؛ تشاتابودھاي، آر. ودوفلو، إي. 2004. "النساء كصانعات سیاسة: دلیل من تجربة السیاسة العشوائیة في الھند." إیكونومیتریكا، 72 (5)؛ وبیزلي، 

تي، وآخرون، 2017. "الكوتات المبنیة على الجنس وأزمة الرجل العادي: النظریة والدلیل من السوید." المجلة االقتصادیة األمریكیة، 107 (8).

6  طالع بالكمان، اي.، كالرك، جاي.، وشاشماز، اي. 2018. "إلیكم دراسة حول مرشحي االنتخابات المحلیة (LECS) في تونس." ملخص السیاسة 
.https://goo.gl/Hks3Gt الدولیة للدیمقراطیة، متاح على

7  كما ھو موضح في دراسة بالكمان، وكالرك، وشاشماز (2018) فقد تم تصمیم عینة (LECS) لتشمل عدداً متساٍو من الرجال والنساء. إّال أّن معدل 
االستجابة بین المرشحات اإلناث كان أقل بقلیل من مما ھو لدى الذكور، لذلك تألفت العینة النھائیة من 54 بالمئة من الذكور، و46 بالمئة من اإلناث. 

وبالتالي، وعلى الرغم من أّن النتائج المقدمة ھنا یجب أن تمثل وبشكل واسع الفروقات بین الجنسین عبر جمیع مرشحي المجالس البلدیة، یختلف 
المستجیبون وغیر المستجیبین بطرق بلیغة تحّد من القدرة على تعمیم النتائج على السكان على نطاق أوسع. فعلى سبیل المثال، إذا كانت النساء 

المؤھالت بشكل أفضل أكثر قابلیة لإلجابة على استبیاننا من النساء األقل تأھیال - وھو سیناریو معقول - فھذا یعني أن نتائجنا تقلل من حجم فجوة 
الخبرة بین المرشحین والمرشحات.

https://goo.gl/ .8  بین أتشور، واي. و موسى، إف. 1977. " اإلصالحات، واالنتخابات البلدیة والخطاب الالمركزي في تونس "دلیل شمال إفریقیا
.JvfhKt
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لـالنخـراط فـي الـحیاة الـعامـة، وتـطویـر الـمھارات الـقیادیـة الـرئیسـیة لـدیـھن. ومـن خـالل ھـذه اإلسـتراتـیجیة الـمزدوجـة، قـد تسـتطیع 
تونس التخلص من فجوة الخبرة لألجیال القادمة من القیادات النسائیة. 

 النتائج الرئیسیة 

بشكل عام المرشحات اإلناث أكثر ثقافة وتعلیماً من المرشحین الذكور عبر البلدیات والمناصب في القوائم. 1.
فـي عـینة LECS، الـتحق 82 بـالـمئة مـن الـمرشـحات اإلنـاث بـالـجامـعة، مـقارنـة بـ 69% مـن الـمرشـحین الـذكـور (طـالـع الـشكل 1). 
ویُـعزى ھـذا االخـتالف بـشكل جـزئـي لـحقیقة أن الـمرشـحات اإلنـاث كـّن أصـغر سـناً مـن الـمرشـحین الـذكـور – كـان مـتوسـط أعـمارھـنّ 
فـحتى مـع مـراعـاة الـعمر وغـیره  369 عـامـاً، مـقارنـة بـ 45 عـامـاً لـلذكـور- وتـرتـبط مـرحـلة الشـباب بـشكل إیـجابـي بـالمسـتوى الـتعلیمي. 

من االرتباطات مثل: الدخل ونوع القائمة، تظل المیزة التعلیمیة للمرأة ذات داللة إحصائیة. 

الشكل 1 

  

وبـالـتعارض مـع الـمعتقد الـسائـد بـأّن الـمرشـحات اإلنـاث ذوات الـرتـب األقـل كـّن أقـل تـأھـیالً مـن نـظرائـھّن مـن الـذكـور، نجـد تـفاعـالً 
10سـلبیاً وذا داللـة إحـصائـیة بـین الـجنس والـرتـبة.  بـالـرغـم مـن أن الـموقـع فـي الـقائـمة بـشكل عـام مـرتـبط إیـجابـیاً بـالـتعلیم، ھـذا یـعني – 

الـكل غـیر قـابـل لـلمقارنـة- أّن الـمرشـحات اإلنـاث ذوات الـرتـب األقـل كـّن مـؤھـالت أكـثر مـن الـمرشـحین الـذكـور ذوي الـرتـب األقـل 

9 للمزید من التحلیالت بخصوص عمر المرشحین في انتخابات 2018، طالع بالكمان، اي.، وشاشماز، اي.، وكالرك، جاي. 2018. " انقسام األجیال في 
االنتخابات المحلیة التونسیة 2018: ما مدى اختالف المرشحین الشباب؟" ملخص السیاسة الدولیة للدیمقراطیة.

10 في انحدارات المربعات العادیة الصغرى (OLS)، یكون التفاعل بین جنس المرشح ورتبتھ كبیراً یصل إلى مستوى 99.9 بالمئة، مع مراعاة نوع 

القائمة (النھضة، النداء، االستقالل، وغیرھا)، وعمر المرشح، ودخل المرشح، وعدد المقاعد في المجلس البلدي، وسجل سكان البلدیة، والمنطقة. فھذه 
(إلى جانب التعلیم) كانت ضوابط قیاسیة اُستخدمت طوال التحلیل في ھذا الملخص.
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(طـالـع الـشكل 2). والـعكس صـحیح، فـمن الـمرجـح أكـثر أن یـمتلك الـمرشـحون األقـرب إلـى صـدارة الـقائـمة مـن الـذكـور واإلنـاث 

شھادات جامعیة. 

الشكل 2  

  
یُظھر الشكل 2 االحتمال المتوقع – حیُث یعني الرقم صفر االستحالة والرقم 1 التأكد والیقین – لكون المرشح/ المرشحة ضمن مجموعة البیانات لدینا قد التحق/ التحقت 
بالجامعة أو ما أعلى منھا، بناًء على التفاعل بین جنسھ/ جنسھا وموقعھ/ موقعھا في القائمة، وبعد مراعاة ارتباطات أخرى تتعلق بتعلیم المرشح/ المرشحة. والمرشحون 

ذوو "الرتب الُعلیا" ھم الموجودون في الثلث األعلى من القائمة (مثال: المواقع 1 – 4 في قائمة تتكون من 12 موقعاً)، أّما المرشحون ذوو "الرتب المتوسطة" فھم 
الموجودون في الثلث األوسط من القائمة (مثال: المواقع 5 – 8   في قائمة تتكون من 12 موقعاً)، بینما المرشحون ذوو "الرتب الُدنیا" فھم الموجودون في الثلث األخیر 

من القائمة (مثال: المواقع 9 – 12 في قائمة تتكون من 12 موقعاً). 
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لدى المرشحات اإلناث رغبة أكبر في الترشح للمناصب الُعلیا في المستقبل. 2.
عـند سـؤالـھّن عـن مـدى رغـبتھّن فـي الـترشـح لـالنـتخابـات الـبرلـمانـیة فـي عـام 2019 أو 2024، أفـاد 62 بـالـمئة مـن الـمرشـحات اإلنـاث 
فـي عـینتنا بـأنـھّن یـفكرّن "بـالـتأكـید" فـي الـترشـح لـلبرلـمان، أو أنـھّن سـیقمّن بـذلـك "إذا أتـیحت لـھّن الـفرصـة"، مـقارنـة بـ 42 بـالـمئة مـن 

المرشحین الذكور. (طالع الشكل 3) 

الشكل 3  

  

تـتناقـض ھـذه الـنتیجة مـع الـرأي الـعام الـقائـل بـأن الـعدیـد مـن الـمرشـحات دخـلت أسـماؤھـّن الـقوائـم عـشوائـیاً لـ "تـعبئتھا فـقط" 
دون أن یـكّن مھـتمات بـالسـیاسـة بـصورتـھا الـمھنیة. وكـما ھـو الـحال مـع الـفجوة الـتعلیمیة، یـمكن تفسـیر ذلـك جـزئـیاً بـحقیقة أن 
الـمرشـحات اإلنـاث أصـغر سـناً-  فـي الـمتوسـط -  مـن الـمرشـحین الـذكـور، مـع وجـود فـرص عـمل طـویـلة مـحتملة أمـامـھّن. وحـتى مـع 
مـراعـاة الـعمر والـمتغیرات األخـرى، نجـد أن الـنساء مـا زلـن یحـرزن درجـات أعـلى فـي مـقیاس الـطموح ھـذا. وبـشكل عـام، تـمتد 

ھذه العالقة اإلیجابیة بین الجنس والطموح في داخل البلدیات وعبرھا. 
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على الرغم من ارتفاع مستویات التعلیم لدى المرشحات وحماسھّن تجاه السیاسة، إّال أنھّن یفتقرن 3.
إلى الخبرات الحكومیة السابقة. 

مثلت انتخابات 2018 انفتاحاً غیر مسبوق للمجال السیاسي في تونس، وافتقر العدید من المرشحین فیھا إلى الخبرات 
الحكومیة السابقة. وبشكل عام، شغل 22 بالمئة فقط من المرشحین في العینة سابقاً مناصب بلدیة أو إداریة عامة على 

المستوى المحلي أو اإلقلیمي أو الوطني (انظر الشكل 4) 

الشكل 4  

  

ومـع ذلـك تـمتلك الـنساء فـي عـینتنا، فـي الـمتوسـط، أقـل خـبرة حـكومـیة مـقارنـة بـالـرجـال: فـ 12,5 فـي الـمئة فـقط مـن الـمرشـحات 
شـغلن مـناصـب بـلدیـة أو إداریـة، مـقارنـة بـ 31 فـي الـمئة مـن الـمرشـحین الـذكـور. ویـعزى ذلـك جـزئـیاً إلـى اخـتالف الـسن - فـالـنساء 
أصـغر سـناً وبـالـتالـي مـن غـیر الـمرجـح أن یـكن قـد تـحصلن عـلى وظـائـف كـامـلة، وبـشكل عـام كـان احـتمال عـملھّن أقـل (طـالـع الـشكل 

 .(5

الشكل 5  
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فـي الـواقـع، مـن الـمرجـح أن یـكون سـبب بـطالـة الـمرشـحات اإلنـاث ھـو أنـھّن ال یـزلـن فـي مـرحـلة الـدراسـة أو ال یـزلـن یـبحثن عـن 
عـمل، بـینما یـعتبر الـتقاعـد سـبب بـطالـة الـمرشـحین الـذكـور (طـالـع الـشكل 6). ومـع ذلـك، تـبقى فـجوة الـخبرة بـین الجنسـین ذات داللـة 

إحصائیة مع مراعاة العمر، والرتبة، والتعلیم، والدخل، وسكان البلدیة، والمنطقة. 

الشكل 6  

  

ومـع ذلـك، ال تـتوزع مسـتویـات الـخبرة الـحكومـیة الـمنخفضة بـین الـنساء بـالـتساوي بـین األحـزاب داخـل الـعینة. فـإن نـظرنـا إلـى نسـبة 
الـمرشـحین ذوي الـخبرة فـي كـل نـوع مـن أنـواع الـقوائـم، فـإن أكـبر فـجوة بـین الـمرشـحین الـذكـور واإلنـاث فـي الـعینة لـدیـنا تـوجـد فـي 
قـوائـم الـنھضة، حـیث یـمتلك 36 فـي الـمئة مـن الـمرشـحین الـذكـور خـبرة حـكومـیة سـابـقة، مـقارنـة بـ 12 فـي الـمئة فـقط مـن الـمرشـحات 
اإلنـاث. أّمـا أصـغر فـجوة فـتوجـد فـي قـوائـم نـداء، حـیث یـمتلك 33 فـي الـمئة مـن الـمرشـحین الـذكـور خـبرة حـكومـیة سـابـقة، مـقارنـة 

ب20 في المئة من المرشحات اإلناث (طالع الشكل 7). 
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الشكل 7  

  

ومـع ذلـك، ومـع مـراعـاة الـمتغیرات األخـرى الـمرتـبطة بـالـخبرة ونـوع الـقائـمة عـلى حـٍد سـواء - بـما فـي ذلـك: الـعمر، والـتعلیم، 
والـدخـل، والـرتـبة، وحجـم الـبلدیـة، والـمنطقة- نجدـ أن الفـجوة بیـن الجنسیـن تكـاد تخـتفي فيـ قوـائمـ النـداء والقـوائمـ المستـقلة، ولكـنھا ال 
11تـزال قـائـمة فـي قـوائـم الـنھضة (طـالـع الـشكل 8).  وعـلى أي حـال، فـإن احـتمالـیة أن یـمتلك الـمرشـح الـذكـر فـي قـائـمة الـنھضة خـبرة 

سابقة في العمل الحكومي تزید عن خبرة المرشحة األنثى في قائمة النھضة بـ 12,9 نقطة مئویة. 

الشكل 8  

  
ُیظھر الشكل 8 االحتمال المتوقع – حیُث یعني الرقم صفر االستحالة والرقم 1 التأكد والیقین – المتالك المرشح ضمن مجموعة البیانات لدینا خبرة حكومیة سابقة، بناًء 

على التفاعل بین الجنس ونوع القائمة، وبعد مراعاة االرتباطات األخرى لخبرة المرشح، بما في ذلك العمر، والتعلیم، والدخل، والرتبة، وسكان البلدیة، والمنطقة. 

11 لمعرفة المزید حول الفروقات بین المرشحین من قوائم األحزاب والقوائم المستقلة، طالع ملخصنا القادم: شاشماز/ اي.، وبالكمان، اي.، وكالرك، 

جاي. 2018. "ثلث أعضاء المجالس البلدیة الجدیدة في تونس ھم من قوائم مستقلة. ما مدى استقاللیتھم؟" ملخص السیاسة الدولیة للدیمقراطیة.
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إضافة إلى ذلك، تُظھر المرشحات اإلناث مستویات أقل من المشاركة في األنشطة السیاسیة والقیادیة وفي 4.
الحیاة المدنیة بشكل عام.  

یظھـر مسـتوى الـخبرة الـمتدنـي لـلنساء فـي الـعمل الـحكومـي مـتوازیـاً مـع عـدد مـن الـمؤشـرات األخـرى الـمرتـبطة بـالـخبرة السـیاسـیة 
الـعامـة. فـعلى سـبیل الـمثال، حـققت الـمرشـحات اإلنـاث أیـضاً درجـة أقـل فـي مـؤشـر الـمشاركـة السـیاسـیة. وفـي عـینتنا، 63 بـالـمئة فـقط 
فـي الـسنة الـماضـیة، مـقارنـة بـ 82 بـالـمئة  12مـن الـمشاركـات اإلنـاث أفـدن بـأنـھّن قـد قـمن بـواحـد أو أكـثر مـن سـلسلة الـنشاطـات السـیاسـیة 

من المشاركین الذكور. (طالع الشكل 9) 

  الشكل 9

�  

وعـالوة عـلى ذلـك، ُتظھـر بـیانـات LECS أّن احـتمال كـون الـمرشـحات اإلنـاث عـضوات فـي مـنظمات وجـمعیات مـدنـیة كـان أقـل 
مـقارنـة بـنظرائـھن مـن الـذكـور (طـالـع الـشكل 10). ھـذه الـمنظمات مـن شـأنـھا أن تـعزز الـمھارات والـخبرات الـقیادیـة، وأن تـوفـر 
أیـضاً شـبكات قـادرة عـلى تـشجیع ودعـم الـمشاركـة والـتعبئة السـیاسـیة. وبـصورة مـشابـھة، تـقل احـتمالـیة مـشاركـة الـمرشـحات اإلنـاث 
فـي األنشـطة الـقیادیـة الـمتعلقة بـالـمناصـب السـیاسـیة - مـثل الـبحث، أو التحـدث أمـام الجـمھور، أو جـمع الـتبرعـات، أو الـتوظـیف، 

أو التخطیط للفعالیات - كجزء من وظیفتھن أو بشكل طوعي. 

12  لوصف مفّصل حول ھذا وغیره من المقاییس، طالع بالكمان، اي.، كالرك، جاي.، وشاشماز، اي. 2018. "إلیكم دراسة حول مرشحي االنتخابات 

.https://goo.gl/Hks3Gt في تونس." ملخص السیاسة الدولیة للدیمقراطیة، متاح على (LECS) المحلیة

https://goo.gl/Hks3Gt
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الشكل 10  

  

لـربـما وكـنتیجة لمسـتویـات الـمشاركـة الـمتدنـیة، كـان أداء الـمرشـحات اإلنـاث أسـوأ بـقلیل فـي اخـتبار الـمعرفـة السـیاسـیة الـمصّمم 
لـقیاس الـمعرفـة األسـاسـیة حـول السـیاسـات المحـلیة واإلقـلیمیة والـوطـنیة (طـالـع الـشكل 11). إذ حـققت الـمرشـحات اإلنـاث بـالـمتوسـط 

1,4 نقطة من أصل ثالث نقاط، بینما حقق المرشحون الذكور بالمتوسط 1,8 نقطة. 

 الشكل 11 

�  

فـیما یـتعلق بـالـقدرة اإلجـمالـیة، تظھـر نـتائـجنا أّن الـمرشـحات اإلنـاث - وبـحكم المسـتویـات األعـلى مـن الـتعلیم والـعمر والحـماسـة تـجاه 
تـقلد مـناصـب سـیاسـیة فـي المسـتقبل - قـد یـكون لـدیـھن إمـكانـیات مـتشابـھة مـع الـمرشـحین الـذكـور. ومـع ذلـك ، بـالـمقارنـة مـع نـظرائـھن 

من الذكور، فإن العدید منھّن یتمتعن بمستویات أقل من الخبرة الحكومیة السابقة والمشاركة في الحیاة السیاسیة والتنظیمیة. 
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اآلثار المترتبة على السیاسة  
لـقد نـجحت الـكوتـات مـتكافـئة الـجنس وبـشكل كـبیر فـي زیـادة عـدد الـنساء الـمشاركـات فـي السـیاسـة فـي تـونـس، وبـالـتالـي شـكلت قـفزة 
ھـائـلة إلـى األمـام فـي مـحاولـة مـعالـجة الـفجوة طـویـلة األمـد فـي التجـربـة السـیاسـیة الـنسائـیة. وعـالوة عـلى ذلـك، فـإّن امـتالك الـممثالت 
مـن اإلنـاث تجـربـة أقـل نسـبیاً، ال یـعني بـالـضرورة أن أداءھـّن سـیكون أسـوأ بـالـمقارنـة مـع نـظرائـھّن الـذكـور. فـفي الـھند، وعـلى سـبیل 
الـمثال، أظھـرت إحـدى الـدراسـات الجـدیـرة بـالـمالحـظة أن الـقیادة الـنسائـیة لـھا أثـر إیـجابـي عـلى مخـرجـات السـیاسـة لـدى الـنساء، 

13بغض النظر عن كونھن أقل تعلیماً وخبرة وثراء ممن سبقھّن من القادة (معظمھم من الذكور).  

ومـع ذلـك، وفـي حـین أّن LECS تـقدم دلـیالً عـلى أن الـمرشـحات لـم یـكّن مجـرد "تـعبئة عـشوائـیة " لھـذه الـقوائـم، فـإنـھا تسـلط الـضوء 
أیـضاً عـلى حـاجـة صـناع السـیاسـة والـجھات الـفاعـلة غـیر الـحكومـیة لـلنظر إلـى مـا یـتعدى الـتكافـؤ الـعددي. فـمع نـجاح الـكوتـات 
الـموجـودة، یـنبغي أن تـكون الخـطوة الـتالـیة ھـي ضـمان حـصول الـمرشـحات الـمنتخبات حـدیـثاً عـلى الـموارد الـتي یـحتجنھا لـتحقیق 

النجاح. 

14وكـما أشـار آخـرون، سـتتطلب فـترة مـا بـعد االنـتخابـات مـجھودات كـبیرة لـبناء قـدرات اآلالف مـن أعـضاء الـمجالـس الـبلدیـة الجـدد 

والـذیـن یـفتقرون إلـى الـخبرة الـسابـقة - كـما ُتظھـر بـیانـاتـنا، سـیكون الـعدیـد مـن ھـؤالء األعـضاء مـن الـنساء. وقـد تـشمل الـمجھودات: 
أنشـطة الـتطویـر الـمھني الـمصممة لـتعزیـز الـكفاءات األسـاسـیة ذات الـصلة بـالـحوكـمة الـبلدیـة، وكـذلـك مـساعـدة الـعضوات الجـدد فـي 
الـتغلب عـلى عجـز الـقوة الـذي قـد ینجـم عـن الـتداخـل بـین جـنسھّن، واالفـتقار النسـبي إلـى الـخبرة الـحكومـیة، وأعـمارھـّن األقـل مـن 
الـمتوسـط. ومـن الـمحتمل أن تـكون ھـذه الـدیـنامـیكیة قـد ُوجـدت بـالـفعل خـالل فـترة الحـملة نـفسھا، فـبالـرغـم مـن الـتكافـؤ فـي مـواقـع 

القائمة، أفادت النساء في عّینتنا بأنھّن قد لعبن دوراً في إعداد قوائمھن ولكن بنسٍب أقل من الرجال، (طالع الشكل 12). 

  الشكل 12

  

13تشاتوبادھیاي، آر.، ودوفلو، إي. 2004. "النساء كصانعات سیاسة: دلیل من تجربة السیاسة العشوائیة في الھند" إیكونومیتریكا 72 (5).
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إضـافـة إلـى ذلـك، تسـلط ھـذه الـدراسـة الـضوء عـلى الـحاجـة إلـى مـواصـلة تحـطیم الـحواجـز الـتي ال تـزال تـمنع أو تـثبط الـنساء عـن 
تـقلد الـمناصـب السـیاسـیة والـقیادیـة فـي تـونـس. لـذا، یـنبغي أال تـركـز الـجھود الـرامـیة إلـى دعـم بـناء الـقدرات والـتطویـر الـمھني عـلى 
الـنساء الـلواتـي تـم انـتخابـھّن مـؤخـراً وحسـب، بـل عـلى الـنساء مـن عـموم الـسكان أیـضاً. فـتعزیـز الـمشاركـة والـقیادة السـیاسـیة 
واالجـتماعـیة بـین الـنساء الـتونسـیات عـلى نـطاق أوسـع سـیساعـد فـي تـوفـیر مجـموعـة أكـثر خـبرة مـن الـمرشـحین والـقادة المسـتقبلیین 

في السنوات قادمة. 
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نبذة حول المؤلفین  
ألـكسانـدرا بـالكـمان ھـي طـالـبة دكـتوراه فـي جـامـعة سـتانـفورد، وتـركـز فـي أبـحاثـھا عـلى الـتطور السـیاسـي فـي تـونـس بـكونـھا مسـتعمرة فـرنسـیة، 
وكـذلـك عـلى السـلوك السـیاسـي فـي الشـرق األوسـط الـمعاصـر. وقـد أجـرت أبـحاثـاً مـیدانـیة فـي كـل مـن تـونـس ومـصر وفـرنـسا. وقـبل الـتحاقـھا 
بسـتانـفورد، كـانـت ألـكسانـدرا زمـیلة فـي مـركـز الـدراسـات الـعربـیة فـي الـخارج (CASA) فـي مـصر (2010 - 2011)، وزمـیلة مسـتجدة فـي 

برنامج الدیمقراطیة، وبرنامج سیادة القانون وبرنامج الشرق األوسط في مؤسسة كارنیغي للسالم الدولي (2011 - 2012). 

جـولـیا كـالرك ھـي طـالـبة دكـتوراه لـلعلوم السـیاسـیة الـمقارنـة والـمنھجیة فـي جـامـعة كـالـیفورنـیا، سـان دیـیغو (UCSD)، وتـركـز فـي أبـحاثـھا عـلى 
الـدیـمقراطـیة والـتنمیة غـیر الـمتساویـة فـي الـبلدیـات الـتونسـیة بـعد الـثورة. وفـي الـسابـق عـملت فـي مـركـز الـتنمیة الـعالـمیة (CGD) وھـي 
مسـتشارة لـدى الـبنك الـدولـي لتحـدیـد مجـموعـة الـھویـة مـن أجـل الـتنمیة (ID4D). كـالرك حـاصـلة عـلى درجـة الـماجسـتیر فـي الـحوكـمة والـتنمیة 
مـن معھـد الـدراسـات الـتنمویـة (IDS) فـي جـامـعة سـاسـكس، وعـلى درجـة الـبكالـوریـوس فـي الـعالقـات الـدولـیة والـلغة األسـبانـیة مـن جـامـعة 

تافتس.  

آیـتوغ شـاشـماز ھـو طـالـب دكـتوراه فـي جـامـعة ھـارفـرد. ویـعمل اآلن عـلى إنـجاز مشـروع أطـروحـتھ، والـتي تـدرس التحـدیـات الـواقـفة أمـام بـناء 
األحـزاب فـي دول الشـرق األوسـط الـمطلة عـلى البحـر الـمتوسـط، وبـشكل خـاص تـونـس، وتـركـیا، والـمغرب. یـشارك شـاشـماز فـي مـشاریـع 
بـحثیة حـول محـددات جـودة الـرعـایـة الـصحیة األولـیة فـي لـبنان، وعـملیات الـالمـركـزیـة والـتصمیم الـمؤسسـي لـلحوكـمة المحـلیة فـي تـونـس، 
وتـفویـض السـلطات الـبلدیـة فـي الـحوكـمة الـریـفیة فـي تـركـیا. ھـو حـاصـل عـلى شـھادات فـي الـعلوم السـیاسـیة مـن جـامـعة بـوغـازیتشـي، ومـن كـلیة 
لـندن لـالقـتصاد، وجـامـعة بـراون. وقـبل بـدئـھ فـي تـحصیل درجـة الـدكـتوراه، عـمل آیـتوغ كمحـلل لسـیاسـة الـتعلیم فـي مـبادرة إصـالح الـتعلیم، 
وھـي مـبادرة بـحثیة، فـي تـركـیا، حـیُث قـام بـإجـراء عـدة مـشاریـع بـحثیة بـالـتعاون مـع وزارة الـتعلیم الـوطـني فـي تـركـیا، والـیونـیسف، والـمؤسـسة 

التركیة للمتطوعین في مجال التعلیم.
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