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اع عــ� األفراد  ماه�ــة نظــام االقــ��

� عرقلــة وصــول ال�ســاء ا� العمــل الســ�ا�� اع عــ� األفــراد: بــ�� نظــام االقــ��

و خطــر العنــف المجتمــ�� 

المصادر



 نظام االقتراع على األفراد و حضور النساء في المشھد السياسي

� تكــن ظاهــرة "قيــس ســعيد" تحظــى با�هتــ�م الــذي تســتحق قبــل الــدور ا�ول مــن ا�نتخابــات الرئاســية 

ــا عــ� رأســها، ولكــن ولوجــه  ــرأي ا�ختلفــة وأحيان ــك بالرغــم مــن تواجــده � اســتط�عات ال � 2019, وذل

ــت  ــيا�, ان صح ــه الس ــه م¡وع ــل مع ــا� حم ــا£ الرئ ــتحقاق ا�نتخ ــوزه با�س ــب ف ــاج عق ــ» قرط ا¬ ق

الكلمــة, ا¬ ســاحة النقــاش. و تعــزز هــذا النقــاش عقــب اتخــاذ الرئيــس قيــس ســعيد ل±جــراءات ا�ســتثنائية 

حلــه  ثــم  مــن  و  تجميــده  و  ا�شــي¶  هشــام  لحكومــة  اقالتــه  و   2021 جويليــة   25  �

لل�¹ان. 

ــه ترجــم  ــة التونســية ºــا أن ــخ الســيا� للجمهوري ــة 2021 لحظــة فارقــة � التاري ــوم 25 جويلي لقــد كان ي

ــق ا�راســيم  ــع عــن طري ــة عــ¹ الت¡ي ــة و ولوجــه ا¬ الســلطة الت¡يعي اســتئثار الرئيــس بالســلطة التنفيذي

ºثابــة  كان  الــذي   2021 لســنة   117 عــدد  الرئــا�  ا�مــر  مــن خــ�ل  تعــزز  مــا  هــو  و  الرئاســية, 

الدســتور الصغــÃ � تلــك الفــÂة. ولكنــه كان كذلــك نقطــة البدايــة لتحقيــق مــ¡وع قيــس ســعيد الــذي � 

ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــة العل ــدارج كلي ــى � م ــحيحة وحت ــة الش ــه الصحفي ــه � لقاءات ــدث عن ــا تح طا�

بتونس وهو ما يشهد به طلبته وطالباته ع� مدى أجيال. 

ســيس جمهورية 
ٔ
لقــد بــدأ هذا التجســيد من خ�ل مضيه "خطوة خطــوة في هدم مؤسســات دســتور 2014 تمهيــدا لتا

نقاضــه". و لكــن ا�ستشــارة "الوطنيــة" التــي أطلقهــا كانــت ºثابــة بدايــة الت»يح بالنظــام القاعدي 
ٔ
جديــدة علــى ا

و التخــÍ عــن ا�قــÂاع عــ� القاÌــات عــ¹ اقحــام أســئلة تعلقــت بســحب الوكالــة مــن النــواب و ا�قــÂاع عــ� 

ا�فــراد و غÃهــا. هــذا التجســيد بلــغ أوجــه بصياغــة قيــس ســعيد لدســتوره الجديــد وعرضــه عــ� ا�ســتفتاء 

ــدون  ــة ب ــق دÐقراطي ــÃ أنصــاره خل ــه حســب تعب ــوادر طــرح لهــذا ا�ــ¡وع الســيا� ا�ــراد من ــه لب وتضمن

أحزاب سياسية.

"ان الســبيل للتعبيــر عــن ارادتكــم الحقيقيــة هــو ٕاعــادة البنــاء مــن القاعــدة, مــن المحلــي نحــو المركــز, حتــى تكــون القوانين 

صنافهــا و درجاتهــا معبــرة عــن ارادتكــم, حاملــة المالكــم, صــدى لمطالبكــم و تطلعاتكم, 
ٔ
و التشــريعات كلهــا علــى اختــالف ا

ســيس الجديــد 
ٔ
ن يبلــغ ذروتــه فــي المركــز. ان التا

ٔ
متســقة مــع االنفجــار الثــوري الــذي انطلــق مــن المعتمديــات و القــرى قبــل ا

ســره. فقــد 
ٔ
تحــت شــعار الشــعب يريــد ينطلــق مــن قــراءة لهــذه المرحلــة التاريخيــة, ال فــي تونــس فحســب, بــل فــي العالــم با

دخلــت إالنســانية مرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا لــم يعــد بإالمــكان تنظيمهــا بمفاهيــم باليــة تحولــت بفعــل هــذا التطــور الــى 

نهــم صفــوة الصفــوة و نخبــة 
ٔ
مــام فكــر سياســي جديــد صنعتــه الشــعوب و تجاهلــه الكـثيــرون ممــن ال زالــوا يعتقــدون ا

ٔ
عقبــة ا

قــوم المســالك الدارة شــؤون الممالــك, فالمســلك فتحــه الشــعب التونســي. معالــم الطريــق 
ٔ
النخبــة التــي تحــدد بمفردهــا ا

ن يفهــم طبــق 
ٔ
راد ا

ٔ
و ا

ٔ
صــال ا

ٔ
ال يفهــم ا

ٔ
راد ا

ٔ
الجديــد التــي شــقها الشــعب التونســي ليســت بالمســتعصية علــى الفهــم اال لمــن ا

طماعه و هواه". 
ٔ
مصالحه و لم يتخلص من طموحه الشخصي و ا
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ان القــراءة الســطحية لهــذا ا�قتطــف مــن البيــان ا�نتخــا£ للمرشــح قيــس ســعيد فــÂة ا�نتخابــات الرئاســية 

يوحــي بكــون هــذا البنــاء الدÐقراطــي القاعــدي ا�تــوازي مــع نظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد هــو ترجمــة لــروح 

الثــورة و قطــع مــن التهميــش الفئــوي و تكريــس للمســاواة بــÔ ا�واطنــÔ و ا�واطنــات, و لكــن التعمــق � 

تحليلــه ي¹هــن أو� أنــه مجــرد بنــاء فــردو� طوبــاوي يقطــع مــع مبــادئ الدÐقراطيــة و ثانيــا أن مــن شــأنه 

أن يجــر بالبــ�د و ا�جتمــع ا¬ مربــع العنــف الســيا� و ا�جت�عــي و يعرقــل وصــول بعــض الفئــات كالنســاء 

 2022 ســبتم¹  مــن  عــ¡  الخامــس   � إصــداره  لعــل  و  السياســية.  الحيــاة  ا¬  الشــباب  و 

و بطريقة أحادية للمرسوم عدد 55 من سنة 2022 الذي يتعلّق بتنقيح القانون ا�سا� عدد 16 لسنة 2014 

ا�ــؤّرخ � 26 مــاي 2014 ا�تعلّــق با�نتخابــات وا�ســتفتاء و مــا حملــه من هنــات و Ûب �ســس الدÐقراطية 

التمثيليــة الحقيقيــة و �بــادئ ا�ســاواة بــÔ ا�واطنــÔ و ا�واطنــات � الحقــوق السياســية هــو أحســن ترجمــة 

لتوجهات رئيس الجمهورية الخطÃة.

وهذا ما سنحاول تحليله � هذه الورقة التحليلية.
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ماهية نظام االقرتاع عىل األفراد 

Ðثــل نظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد النــواة ا�ساســية لنظــام البنــاء القاعــدي وحجــر زاويتــه. ذلــك أن نظــام البنــاء 

 2013  � طرحهــا  التــي  جديــد"  تأســيس  أجــل  مــن   " وثيقتــه  و  ســعيد  قيــس  حســب  القاعــدي, 

ــة عــ� مســتوى  ــس جهوي ــه ا�نتخــا£ � 2019 و دســتور 2022 يقــوم عــ� انتخــاب مجال ــا بيان و تضمنه

ا�عتمديــات, أي عــ� مســتوى دوائــر انتخابيــة ضيقــة, ينبثــق عنهــا مجلــس وطنــي للجهــات و ا�قاليــم, أي من 

ا�حــÍ ا¬ ا�ركــزي, و يكــون هــذا ا�قــÂاع عــ� مســتوى ا�فــراد. ذلــك أنــه و حســب قيــس ســعيد فــان تنظيــم 

ا�نتخابــات عــ� مســتوى ضيــق جغرافيــا مــن شــأنه أن يقطــع مــع الفســاد و يســاهم � تشــديد الرقابــة عــ� 

اســترجاع  ضــ�ن"  شــأنه  مــن  ا�فــراد  عــ�  ا�قــÂاع  و  ككل  ا�نتخابيــة  العمليــة 

حــزاب, انســجاما مــع الثــورة و مــع حركــة التاريــخ" و ذلــك عــ¹ انتخاب ا�كÞ كفاءة 
ٔ
الشــعب الســلطة التــي ســرقتها منــه اال

.ÔشحÂا� Ôو نزاهة من ب

ولكــن هــذا الطــرح يبالــغ � ا�ثاليــة الســاذجة ا¬ حــد مــا. تاريخيــا, ظهــر ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد قبــل بــروز 

ــن الشــعب, الرجــال أصحــاب  ــة م ــة معين ــرا عــ� فئ ــÂاع حك ــا كان حــق ا�ق ــة عندم ــات الحديث الدÐقراطي

الــÞوة � أغلــب ا�حيــان. و لكــن و مــع تعميــم حــق ا�قــÂاع و تطــور ا�جتمعــات دÐغرافيــا, تــم ا�تجــاه شــيئا 

النســبي  التمثيــل  و"بــرز  الشــعب   Íممثــ �نتخــاب  النســبية  نظــام  اعتــ�د  ا¬  فشــيئا 

مــة و لكــي يكــون التصويــت علــى 
ٔ
ة اال

ٓ
صــوات الناخبيــن فــي توزيــع المقاعــد ليكــون البرلمــان مــرا

ٔ
فضــل طريقــة لترجمــة ا

ٔ
كا

القناعات السياســية و البرامج, ال على الروابط العائلية و المال و الوجاهة". فا�حزاب السياســية, و ع� هناتها, فهي 

 Ôظهــرات تنظيــم ا�واطنــß ظهــر مــنß مكــون أســا� و تاريخــي للمشــهد الســيا� � كل ا�جتمعــات و هــي

و ا�واطنــات, فهــذه ا�جســام الوســيطة تشــكل حلقــة أساســية لضــ�ن وصــول أصــوات ا�واطنــÔ و ا�واطنــات 

ــراد �  ــة � ا�جتمعــات. كــ� أن ا�قــÂاع عــ� ا�ف ــخ و عــادات سياســية متين ــق تاري ا¬ ســدة الحكــم و لخل

يــؤدي بالــàورة � ا¬ اقصــاء ا�حــزاب "الفاســدة" و � ا¬ انتخــاب ا�ÂشــحÔ ا�كــÞ كفــاءة �نــه و باعتــ�د 

ــÃ كل  ــوة تأث ــة و العشــائرية و ق ــط العائلي ــا بحســب الرواب ــار موجه ــة ســيكون ا�ختي ــة ضيق ــر انتخابي دوائ

مÂشــح, و هــو مــا أثبتتــه كل ا�نظمــة ا�قارنــة التــي تبنــت هــذا الطــرح, و هــي � أغلبهــا أنظمــة أتوقراطيــة 

كالتوغو و ا�ردن, و التي سنعود ا¬ تحليلها � بقية هاته الورقة.

� تونــس, تاريخيــا يعــود نظــام البنــاء القاعــدي و ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد � دوائــر ضيقــة ا¬ ا�مــر العــÍ ا�ــؤرخ 

 � Ãــ ــس الكب ــاب ا�جل ــم انتخ ــذي نظ ــية ال ــ�د التونس ــÃ للب ــس الكب ــق با�جل ــبتم¹ 1945 ا�تعل � 15 س

جزئــه ا�خصــص للتونســيÔ ا�ســلمÔ � الفــÂة مــا بــÔ 1945 ا¬ 1954, و ذلــك عــ¹ تنظيــم ا�قــÂاع عــ� 

مســتوى ا�شــيخات, التــي أصبحــت العــ�دات بعــد ا�ســتق�ل, ثــم يجتمــع ممثلــو ا�شــيخات لينتخبــوا مــن 

بينهم نائبا � ال�¹ان الوطني.

ــ�  ــس ع ــة � تون ــة الحزبي ــف ا�نظوم ــ� ضع ــة ع ــة ا�اضي ــت الع¡ي ــن,  برهن ــياق الراه ــودة ا¬ الس بالع

مســتوى ا�ســتقرار و القــدرة عــ� التأثــÃ,و ذلــك خ�فــا للفكــرة الســائدة ا�ؤيــدة لقــوة ا�حــزاب و هيمنتهــا. 

ان هــذا الضعــف يظهــر جليــا مــن خــ�ل عــدم قــدرة ا�حــزاب عــ� التعبئــة الج�هÃيــة الكبــÃة والتأثــÃ عــ� 

ــزاب  ــض ا�ح ــار بع ــهدت اندث ــي ش ــة  الت ــات ا�تتالي ــج ا�نتخاب ــ�ل نتائ ــن خ ــك م ــة وكذل ــات العام السياس
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ــف �  ــون ونص ــن ملي ــا م ــدد اصواته ــر ع ــي م ــة الت ــة النهض ــر كحرك ــض ا�خ ــاح البع ــب  نج ــع نس  وتراج

انتخابات 2011 ا¬ 561 ألف صوت ســنة 2019 و وصول ا�ســتقلÔ ا¬ ســدة الحكم ع� مســتوى ا�نتخابات 

الت¡يعيــة و البلديــة. اذا مــن الواضــح أن الثقافــة الحزبيــة و السياســية �تــزال قيــد ا�نشــاء، و لــä ســاهم 

نظــام النســبية � صيغتــه الحاليــة � تدعيــم التشــتيت الحــز£ و ضعــف ا�نظومــة الحزبيــة � تونــس بــل و 

ــه كتشــديد  ــه مــن ا�جــدر إص�حــه و ادخــال بعــض التنقيحــات علي حتــى � اســت¡اء الفســاد داخلهــا, فان

ــك أن  ــا. ذل ــغ فيه ــة الســلبية ا�بال ــة الحزبي ــة لåحــزاب و وضــع حــد للتعددي ــة عــ� ا�عامــ�ت ا�الي الرقاب

ا�ــرور ا¬ نظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد � هــذه الظرفيــة التاريخيــة و السياســية للبــ�د التونســية لــن يدفــع ا� 

ــة لضــ�ن وصولهــم ا¬  ــد تشــتيت الســاحة السياســية و ا¬ تحالــف ا�حــزاب مــع الوجاهــات ا�حلي ا¬ مزي

منصــة الت¡يــع و هــو مــا قــد يســاهم � تكريــس مظاهــر الفســاد ا�ــاæ أكــÞ فأكــÞ عــ� الســاحة السياســية   

ــو اذا "فــي نشــاز واضــح مــع الســياق الديمقراطــي العالمــي, و مــع ٕاشــكاالت الواقــع الحزبــي و االنتخابــي  ــس, فه  � تون

التونسي".

ــان  ــد � ال�¹ ــدد ا�قاع ــيم ع ــن تقس ــات م Ìــ� القا ــÂاع ع ــام ا�ق ــبية و نظ ــ�د النس ــن اعت ــا, مك دÐغرافي

بحســب الــوزن الدÐغــرا� للدوائــر ا�نتخابيــة. و لضــ�ن توزيــع اكــÞ عــد� للمقاعــد, تــم افــراد بعــض الدوائــر 

ºقعديــن إضافيــÔ أو مقعــد إضــا�. هــذه ا�حاولــة لخلــق نــوع مــن التــوازن بــÔ الــوزن الدÐغــرا� للدوائــر و 

ــد  ــة, أي عن ــر انتخابي ــات كدوائ ــ�د ا�عتمدي ــورة اعت ــل � ص ــة ا¬ الفش ــتبوء � محال ــان, س ــا � ال�¹ ßثيله

اعتــ�د نظــام البنــاء القاعــدي و ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد كــ� يقدمــه الرئيــس ســعيد و ج�عتــه, ذلــك أن تفــاوت 

الكثافــة الســكانية بــÔ معتمديــات الجمهوريــة ســيخلق نوعــا مــن عــدم ا�ســاواة بــÔ أصــوات ا�واطنــÔ و 

ا�واطنات � حالة اعت�ده.

 بطريقــة أبســط, و اســتنادا عــ� التقديــرات الســكانية حســب ا�عتمديــات و البلديــات التــي قــام بهــا ا�عهــد 

الوطني ل±حصاء � جانفي 2022, سنجد � تركيبة ا�جلس الوطني للجهات و ا�قاليم 3 مقاعد لتمثيل معتمدية 

تيبار من و�ية باجة التي تشهد 11914 ساكن و 3 مقاعد لتمثيل معتمدية ا�نستÃ التي تحوز 119379ألف 

ســاكن, أي ان الصــوت � تيبــار يســاوي 10 مــرات الصــوت � ا�نســتÃ. يجــد منظــروا البنــاء القاعــدي و ا�قÂاع 

عــ� ا�فــراد � هــذا النظــام فرصــة لتجــاوز التهميــش � بعــض الجهــات و الــذي يعكســه التــوزع الدÐغــرا� 

ــل  2011  ــس ســعيد � أفري ــه قي ــا çح ب ــة, و هــو م ــط الســاحÍ و ا�ناطــق الداخلي ــÔ ال¡ي للســكان ب

� حواره مع جريدة ال¡وق قائ� بأن   "االعتماد على القاعدة الســكانية ســيؤدي الى تغليب المناطق ذات الكـثافة 

الســكانية العاليــة الموجــودة فــي الشــريط الســاحلي, و الــى تهميــش الجهــات التــي كانــت و الزالــت ضحيــة لالقصــاء و 

التهميش".

و لكــن هــذا التحليــل � يســتقيم ºــا أن بعــض ا�عتمديــات ا�همشــة و التــي تشــهد كثافــة ســكانية عاليــة 

موجــودة � قلــب ا�ــدن الكــ¹ى, و أحســن دليــل عــ� ذلــك هــي معتمديــات ســيدي حســÔ  و الحرائريــة 

�



 الــ�è تعــدن عــ� التــواæ 128240 و 119274 ألــف ســاكن. اذا فــان اعتــ�د نظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد � 

اطــار بنــاء قاعــدي ســيحقق � محالــة ا�ســاواة بــÔ ا�عتمديــات و لكنــه ســيقطع مــع ا�ســاواة بــÔ أصــوات 

ا�واطنÔ و ا�واطنات.

قطــع الطريــق أمــام ا�ســاواة بــÔ ا�واطنــÔ وا�واطنــات � يقتــ» عــ� معطــى الكثافــة الدÐغرافيــة 

للمعتمديــات بــل يشــمل كذلــك نوعيــة ا�ÂشــحÔ و ا�Âشــحات و الفئــات التــي ســتجد الطريــق أمامهــا معبــدا 

للوصول ا¬ السلطة الت¡يعية. 

�



نظام االقرتاع عىل األفراد: 

بني عرقلة وصول النساء اىل العمل السيايس 

و خطر العنف املجتمعي

ان نظــام ا�قــÂاع الحــاæ � تونــس, و عــ� هناتــه, مكــن مــن ضــ�ن وصــول النســاء و لــو جزئيــا ا¬ دائــرة 

العمــل الســيا�. ان هــذا الوصــول كان éــرة نضــا�ت النســويات و النســويÔ �دراج مبــدأ التناصــف 

العمــودي � القاÌــات ا�Âشــحة ل�نتخابــات الت¡يعيــة. و لكــن � Ðكــن كذلــك انــكار أن ماهيــة ا�قــÂاع 

عــ� القاÌــات مكنــت مــن ادراج هــذا التدبــÃ اêيجــا£ صلــب هــذا النظــام ا�نتخــا£, و لــو� قصــور اêرادة 

السياسية لتّم ادراج مبدأ التناصف ا�فقي كذلك. 

بالرجــوع ا¬ نظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد ا�ســاند مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة و مــن معــه, أثبتــت التجــارب 

ا�قارنــة ان هــذا النظــام � يســمح بضــ�ن مشــاركة حقيقيــة للنســاء � العمــل الســيا�, و ذلــك خاصــة � 

ا�جتمعــات العربيــة التــي ßيزهــا العقليــة ا�بويــة و النظــرة الدونيــة للنســاء. فتحقيــق التناصــف � نظــام 

ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد يغــدو أمــرا مســتحي�, خاصــة مــع غيــاب اêرادة ال�زمــة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة 

ــة �  ــذه ا�لي ــد ه ــد انتق ــعيد ق ــس س ــد كان قي ــف, فق ــدأ التناص ــع مب ــذا م ــÂاع ه ــام ا�ق ــع نظ لتطوي

2011 اثــر نقاشــه داخــل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة و اêصــ�ح الســيا� و ا�نتقــال الدÐقراطــي 

ــخ 5 أوت 2011.  ــدة الفجــر بتاري ــك � حــوار لجري ــرأة" كــ� çح بذل ــة ا� ــاه "مســا مــن كرام ــ¹ا إي معت

فنظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد � ظــل البنــاء القاعــدي يشــجع حضــور أصحــاب النفــوذ و الوجاهــة و ا�لكيــة و 

ا�موال � الدوائر الصغÃة.

بالعــودة ا¬ الســياق التونــí, � يخفــى عــ� أحــد أن تأثــÃ النســاء � ا�وســاط ا�جتمعيــة الضيقــة يبقــى 

محــدودا. ذلــك أنــه و با�بتعــاد عــن العاصمــة و ال¡يــط الســاحÍ يبــدو جليــا أن نســبة حضــور النســاء � 

ا�ماكــن العامــة و مراكــز النفــوذ ا�جتمعيــة تبقــى ضعيفــة جــدا مقارنــة بالرجــال, و ذلــك بالنظــر ا¬ عوامــل 

مختلفــة, أهمهــا با�ســاس اقتصاديــة و أيديولوجيــة و تاريخيــة. اذ ان النظــرة الدونيــة للنســاء و عــدم 

تنزيلهــن منزلــة الرجــال هــو با�مــر ا�تأصــل � التاريــخ القريــب للبــ�د التونســية, و هــو مــا تÂجمه الفلســفة 

القبليــة و العروشــية التــي اتســم بهــا ا�جتمــع التونــí قبــل بنــاء دولــة ا�ســتق�ل و حتــى ا¬ يومنــا هــذا, 

و التــي عــادة مــا تســند رئاســة "العــرش", و مــن éــة كل مــا يتعلــق با�باحثــات حــول أمــوره الحيواتيــة و 

مواقفــه, ا¬ الرجــال. أيضــا, فــان ضعــف التمكــÔ ا�قتصــادي للنســاء يســحب منهــن قــوة التأثــÃ و حشــد 

مــن   Þأكــ ßثلّــن  النســاء  ان  مــن  بالرغــم  و  ا�ثــال,  ســبيل  فعــ�  لهــن.  ا�ســاندة  ا�صــوات 

 ïراåتتجــاوز ال5% و رئاســتهن لــ � ïراå70% مــن اليــد العاملــة � القطــاع الف�حــي فــان ملكيتهــّن لــ

� تتجــاوز ال8% حســب جمعيــة دعــم ا�بــادرات � القطــاع الف�حــي. هــذا الســحب يتجــ� � العقليــات   

�



 التونســية, ذلــك أنــه و حســب بيانــات ا�فروباروميــÂ � تونــس مكتــب وان تــو وان للبحــوث وا�ســتط�عات 

فــان 54 با�ائــة مــن العينــة ا�ســتجوبة Ðنحــون الرجــال ا�ولويــة للحصــول عــ� عمــل، وينتــ¡ هــذا ا�عتقــاد 

بشــكل اك¹ بÔ الرجال بنســبة 64 با�ائة والشــباب الذين تÂاوح اع�رهم بÔ 26 و 35 عاما بنســبة 61 با�ائة، 

وكذلك � الجنوب ب 59 با�ائة وبÔ ا�شــخاص الذين يعانون الفقر ا�وقع بنســبة 60 با�ائة. ك� � تعتقد 55 

وا�ــÃاث. ا�لكيــة   � الحقــوق  بنفــس  تتمتــع  أن  يجــب  ا�ــرأة  ان  ا�ســتجوبة  العينــة  مــن  با�ائــة 

اســتنادا عــ� هاتــه ا�عطيــات, مــن البديهــي اêقــرار بــأن اعتــ�د نظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد � اطــار بنــاء 

قاعــدي ســيقلص فــرص النســاء � الفــوز ºقاعــد � ا�جالــس ا�نتخبــة ºــا أن أرضيــة ا�نافســة لــن تكــون عــ� 

قــدم ا�ســاواة بــÔ النســاء و الرجــال. فهــذا النظــام يشــجع ا�نتصــاب للحســاب الخــاص و الــذي يســتوجب 

ــا مــا تســجل غيابهــا أو ضعفهــا بــÔ النســاء مقارنــة  ــا, و هــي معطيــات غالب مكانــة و وجاهــة و نفــوذا مالي

بالرجال.

ــات,  ــÂاب موعــد ا�نتخاب ــع اق ــأè م ــد ت ــي ق ــع" هــذا النظــام ا�نتخــا£, الت ــة "ترقي ــان محاول ــك, ف كذل

بلغتــه  مــا  مــع  تســتجيب   � ا�نتخبــة  ا�جالــس   � للنســاء  الحصــة  أو  الكوتــا  تقنيــة  إقــرار  عــ¹ 

ــÔ النســاء و الرجــال.  ــة ب ــة و الفعلي ــرار ا�ســاواة التام ــدم � اتجــاه اêق ــن تق ــات التونســية م الت¡يع

ــن  ــيا� و دونيته ــل الس ــول ا¬ العم ــ� الوص ــاء ع ــدرة النس ــدم ق ــرار بع ــو إق ــة ه ــذه الحص ــرار ه فاق

ــرص ــؤ � الف ــق بضــ�ن التكاف ــا يتعل ــدر م ــق بالجنســÔ بق ــر � يتعل ــة بالرجــال, و الحــال أن ا�م مقارن

ــارب  ــراه � التج ــا ن ــو م ــ�. و ه ــاوية بينه ــة و متس ــة نزيه ــون ا�نافس ــى تك ــة حت ــات ا�ولي  و ا�عطي

 ñــو ــور م ــول الدكت ــة, اذ يق ــة ا�ردني ــرار التجرب ــ� غ ــائية ع ــا النس ــام الكوت ــد نظ ــي تعتم ــة الت ا�قارن

النمطيــة  الصــورة  تلــك  وتكريــس  ترشــيح  تــم  ٕانــه  القــول  "يمكــن  أنــه  ا�جتــ�ع  أســتاذعلم  شــتيوي 

مــع  تتنافــس  نهــا 
ٔ
ا ي 

ٔ
ا كوتــا“  مرشــحة  ”هــذه  مصطلــح  تســمع  مــا  وعــادة  الكوتــا،  نظــام  طريــق  عــن  ة 

ٔ
المــرا حــول 

 
ً
 سياســيا

ً
و حزبــا

ٔ
 ا

ً
و تجمعــا

ٔ
 عشــيرة ا

ً
 مــا نــرى مثــال

ً
النســاء مــن جانــب وهــي ثانويــة فــي العمليــة االنتخابيــة. فنــادرا

ســاس بالترشــيح، وقــد يتجلــى  ذلــك باالنتخابــات البلديــة بشــكل واضــح." 
ٔ
ة هــي اال

ٔ
كانــت فيــه المــرا

فنظــام الكوتــا هــو شــبه حــل مؤقــت �زمــة مزمنــة. اذا فــان نظــام ا�قــÂاع عــ� ا�فــراد كــ� ورد با�رســوم 

عــدد 55 لســنة 2022 ســيمنع النســاء مــن الوصــول ا¬ ســدة الحكــم و ســيحد مــن حضورهــن � الســلطة 

الت¡يعيــة و ســيبقى دورهــن مقتــ»ا عــ� التزكيــات التــي يجــب أن يحظــى بهــا كل مÂشــح, و هــي ا�ليــة 

الجمهوريــة. رئيــس  مرســوم   � التناصــف  عــ�  فيهــا  التنصيــص  تــم  التــي  الوحيــدة 

امــن جهــة أخــرى, فــان خطــر اذكاء النعــرات العروشــية و القبليــة يبــدو داهــ� عنــد اعتــ�د نظــام ا�قــÂاع 

عــ� ا�فــراد � دوائــر انتخابيــة ضيقــة, و هــو مــا أثبتتــه التجــارب ا�قارنــة خاصــة � مــ» و ا�ردن. فبالرجــوع 

ا¬ الورقــة السياســية التــي تــم اعدادهــا مــن قبــل الخبــÃ محمــد الحســيني بال¡اكــة مــع منظمــة فريديريــش 

اقــÂاع  نظــام  هــو  و   ,òا�رد ا�نتخــا£  للنظــام  ا�جت�عــي  ا�ثــر  حــول   2014  � ايــ¹ت 

 Ôــ ــدي ب ــي و جس ــف لفظ ــا�ت عن ــدة ح ــد ع ــث رص ــد أن الباح ــة, نج ــر ضيق ــار دوائ ــراد � اط ــ� ا�ف ع

ــار و ســقوط قتــ� و جرحــى � بعــض ا�حافظــات و الغــاء  ا�ÂشــحÔ و أنصارهــم وصلــت حتــى اطــ�ق الن

النتائج � محافظات أخرى : 

�



ســيس لظاهــرة 
ٔ
ساســي وعلــى مــدى ســنوات فــي التا

ٔ
ن النظــام االنتخابــي قــد ســاهم بشــكل ا

ٔ
ن هــذه الورقــة تــرى ا

ٔ
" اال ا

بيــن  والتنافــس  االنتخابيــة  بالحمــالت  والمرتبطــة  الموثقــة  العنــف  مــن حــاالت  العديــد  المجتمعــي، وهنــاك  العنــف 

و المرتبطــة بٕاعــالن النتائــج، والتــي وصلــت فــي بعــض الحــاالت الــى وجــود حــاالت وفــاة نتيجــة العنــف كمــا 
ٔ
المرشــحين ا

حــدث فــي محافظــة الكــرك فــي انتخابــات عــام 2010...هــذا العنــف االنتخابــي متعلــق بشــكل مباشــر بالنظــام االنتخابــي 

وبالتحديــد بنظــام التصويــت ونظــام تقســيم الدوائــر االنتخابيــة والتمثيــل، فغيــاب المعاييــر الواضحــة فــي تقســيم الدوائــر 

و 
ٔ
دى الــى تعزيــز والء الناخــب لمرشــح العشــيرة ا

ٔ
وحصــر حــق الناخــب فــي التصويــت لمرشــح واحــد مــع تعــدد المقاعــد ا

دى علــى مــّر الســنوات الــى تعزيــز العصبيــة القبليــة وتحــول المنافســة فــي 
ٔ
ولــى، وهــو مــا ا

ٔ
و المنطقــة بالدرجــة اال

ٔ
العائلــة ا

و مناطقيــة، ويتخــذ هــذا التنافــس غيــر الطبيعــي شــكال عنيفــا فــي 
ٔ
االنتخابــات مــن منافســة سياســية الــى منافســة عشــائرية ا

مرحلــة الحمــالت االنتخابيــة وبخاصــة عنــد اعــالن النتائــج، كاالعتــداء علــى اليافطــات والمقــرات االنتخابيــة وتمزيــق صــور 

المرشــحين وصــوال الــى االعتــداء الجســدي وحتــى اطــالق النــار. وقــد ســجلت تقاريــر ٕاعالميــة اســتعانة بعــض المرشــحين 

بعــدد مــن البلطجيــة فــي حمالتهــم االنتخابيــة ســواء بهــدف احتوائهــم او الســتخدامهم فــي حمايــة المقــرات، وكمــا هــو 

نــه فــي ظــل نظــام 
ٔ
ن نقــول ا

ٔ
ي منافســين. ويمكننــا ا

ٔ
معــروف فــان ســلوك هــؤالء يميــل الــى العنــف فــي تعاملهــم مــع ا

فــي  تنحصــر  الدوائــر  هــذه  علــى زعامــة  المنافســة  فــٕان  االنتخابيــة  الدوائــر  مــع صغــر حجــم  مترافقــا  الواحــد  الصــوت 

مجموعات محددة وواضحة مما يزيد من االحتقان بين هذه المجموعات."

� تونــس, فــان القــول بــأن النعــرات العروشــية و القبليــة انتهــت مــع دولــة ا�ســتق�ل يبقــى قــو� يحتمــل 

جانبــا كبــÃا مــن التنســيب. ففــي ديســم¹ 2020 عــ� ســبيل ا�ثــال  اندلــع اقتتــال بــÔ عــرش الحوايــا (بنــي 

ــذا  ــإدراج ه ــى. ب ــ� و جرح ــه قت ــقط في ــخنة" س ــÔ الس ــة أرض "الع ــول ملكي ــق (دوز) ح ــداش) و ا�رازي خ

ا�عطــى � العمــل الســيا�, تصبــح ا�خــاوف جديــة � حالــة انحصــار ا�نافســة بــÔ أفــراد, فا�نجــرار نحــو 

مربــع العنــف ســيكون واردا خاصــة مــع وجــود عرشــÔ أو اكــÞ � منطقــة واحــدة, ففــوز الفــرد بتمثيليــة تلــك 

ا�نطقة سيعني فوز العرش أو القبيلة التي ينتمي اليها.

� ا�خــÐ Ãكــن القــول بــأن ا�ســار ا�نتهــج مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة قائــم عــ� الفردانيــة و التســلط و 

ــة و  ــة و ا�¡وعي ــة مــن ال¡عي ــى يكســيها حل ــب الشــعب حت ــه يقدمهــا عــ� أنهــا مطال ا�غالطــة, فمطالب

ســوى  تعكــس   � التــي  ا�جتمعيــة  و  العلميــة  ا�غالطــات  مــن   Ãالكثــ تحمــل  ºعطيــات  ي¹رهــا 

بالســلطة،  ُيســمك  مــن  لــدى  منهــا   ّ مفــر  ال  التــي  االســتبدادّية،  فالنزعــات  جديــدا،  ذلــك  ليــس   " ارادتــه, 

حيــان وراء شــعارات ديمقراطّيــة. فــي كل ّ النبــوات، يختلــط الــوازع الشــخصي بالرســالة. ولعــل ّ 
ٔ
تتخّفــى فــي كـثيــر مــن اال

خطــر مــا فــي النبــّوات، هــو اعتقادهــا فــي حقيقــة مطلقــة ال ٕان تتقبــل النقــاش، وقدرتهــا علــى تبريــر مــا ال يمكــن تبريــره. 
ٔ
ا

خيرة مناقضة لمبادئ الرسالة ".
ٔ
فالغاية تبّرر الوسيلة، حتى و ان كانت هذه اال

�
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