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نقدم لكم دراسة حول مرشحي 
 (LECS) االنتخابات المحلیة

في تونس: أسلوب جدید لدراسة 
الحوكمة المحلیة   

1ألكساندرا بالكمان، جولیا كالرك، آیتوغ شاشماز 

 مقدمة 
أُجـریـت االنـتخابـات المحـلیة فـي تـونـس فـي الـسادس مـن مـایـو 2018، لتحـدیـد ھـویـة الـمرشـحین الـذیـن سـیتولـون قـیادة الـبلدیـات فـي 
تـونـس فـي الـسنوات الخـمس الـقادمـة. وبـالـرغـم مـن ضـعف مسـتویـات اإلقـبال عـلى ھـذه االنـتخابـات إذا مـا قـورنـت بـاالنـتخابـات الـعامـة 
فـي عـامـّي 2011 و 2014، فـال تـزال انـتخابـات 2018 تـاریـخیة؛ وذلـك ألنـھا لیسـت أول انـتخابـات بـلدیـة مـنذ الـثورة وحسـب، ولـكنھا 
أیـضاً أول انـتخابـات محـلیة تـنافسـیة بـحّق عـلى مسـتوى الـدولـة فـي تـاریـخ الـبالد. وبـاإلضـافـة إلـى كـون ھـذه االنـتخابـات عـالمـة فـارقـة 
فـي تـعزیـز الـدیـمقراطـیة فـي تـونـس، فـقد كـانـت كـذلـك فـرصـة غـیر مسـبوقـة لـلتعبئة السـیاسـیة المحـلیة، وإلضـفاء الـطابـع الـمؤسـساتـي 

على األحزاب، ولدفع اآلالف من األشخاص الجدد لیكونوا جزءاً من النخبة السیاسیة. 

2تـرشـح أكـثر مـن 45,000 شـخصا فـي ھـذه االنـتخابـات لـلفوز بـما یـقارب 7,000 مـقعدا فـي 350 مجـلساً بـلدیـاً.   وكـنتیجة لـنظام الـكوتـا 

وقـوانـین االنـتخاب الجـدیـدة الـتي تـم اعـتمادھـا فـي عـام 2017، فـقد كـان نـصف ھـؤالء الـمرشـحین مـن الـنساء، كـما لـم یـتجاوز عـمر 
نـصفھم الـ 35 عـامـاً. وكـما ھـو الـحال مـع السـیاسـیین فـي أي سـیاق كـان، فـقد تـفاوت الـمرشـحون مـن نـاحـیة خـلفیاتـھم، ودوافـعھم، 
وطـاقـاتـھم، واخـتلفت أیـدیـولـوجـیاتـھم وتـفضیالتـھم السـیاسـیة. وبـأخـذ غـلبة الـطابـع الـشخصي عـلى السـیاسـات المحـلیة بـعین االعـتبار، 
فـمن الـمرجـح أن یـكون لـخصائـص وسـمات الـمرشـحین الـذیـن خـاضـوا االنـتخابـات – وحـققوا الـفوز- تـأثـیرات واسـعة عـلى الـحوكـمة 
المحـلیة وأولـویـات االسـتثمار والـقدرة عـلى تـنفیذ إصـالحـات جـدیـدة المـركـزیـة، وعـلى الـتنمیة المسـتمرة لـألحـزاب عـلى المسـتویـین 

المحلي والوطني. 

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 النظام االنتخابي بتمثیل نسبي في القائمة المغلقة. وعندما یتم تضمین القائمة البدیلة، یكون عدد المرشحین اإلجمالي أقرب إلى 55000؛ 
بعض المصادر تبلغ عن ھكذا رقم.
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وحـتى نـقوم بـدراسـة ھـذه المجـموعـة الجـدیـدة مـن السـیاسـیین الـتونسـیین، قـمنا بـإجـراء دراسـة اسـتقصائـیة شـملت قُـرابـة 2,000 مـرشـح 
فـي 100 بـلدیـة بـین شھـرّي أبـریـل ومـایـو 2018. و تـضمنت دراسـة LECS - والـتي تـمحورت حـول مـرشـحي االنـتخابـات المحـلیة - 
أسـئلة تـقیس مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـخصائـص الـخاصـة بـالـمرشـحین، مـثل: الـدیـموغـرافـیة، والمسـتوى االقـتصادي واالجـتماعـي، 
والخـلفیة، والـخبرة، وتـاریـخ الـمشاركـة السـیاسـیة، والـتفضیالت السـیاسـیة، وأنشـطة الحـمالت االنـتخابـیة، والـمعرفـة السـیاسـیة، 
وتـوجـھات الـمنافـع الـعامـة. وقـد تـألـفت الـعینة مـن الـمرشـحین الـتابـعین ألحـد الحـزبـین السـیاسـیین الـرئیسـیین – حـزب حـركـة الـنھضة، 

وحزب نداء تونس- وتضمنت أیضاً عدداً كبیراً من المرشحین من قوائم األحزاب المستقلة وغیرھا. 

وقـد تـم جـمع الـبیانـات الـخاصـة بـالـدراسـة الـمتعلقة بـمرشـحي االنـتخابـات المحـلیة (LECS) فـي تـونـس بـطریـقة مـبتكرة تـدرس 
السـیاسـات المحـلیة وتـبنّي الـدیـمقراطـیة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـریـقیا (MENA)، وھـذه الـملخص مـا ھـو إّال األول فـي 
سـلسلة مـلخصات تھـدف إلـى دراسـة نـتائـج أولـیة عـالـیة المسـتوى. وھـنا، نـقدم نـظرة عـامـة عـلى اسـتراتـیجیة اخـتیار الـعینات وطـرق 
جـمع الـبیانـات، ونـقدم أیـضاً إحـصائـیات مـوجـزة حـول عـدد مـن األسـئلة االسـتقصائـیة والـمقایـیس الـرئیسـیة الـتي تـم اعـتمادھـا؛ إذ سـیتم 
اسـتخدام ھـذه الـمقایـیس فـي الـملخصات الـالحـقة بُـغیة اسـتكشاف خـصائـص الـمرشـحین الـمنتمین إلـى ثـالث مجـموعـات مـھمة – 

النساء، والشباب، والمرشحین المستقلین-، وھي مجموعات تم إقصاؤھا بشكل كبیر في االنتخابات السابقة. 

استراتیجیة اختیار العینات 
لـقد قـمنا بـتصمیم اسـتراتـیجیة اخـتیار الـعینات بـطریـقة تـمكننا مـن إجـراء دراسـة اسـتقصائـیة تـمثل قـدر اإلمـكان مـا یـلي: (1) بـلدیـات 
بـأحـجام مـختلفة فـي كـافـة أنـحاء الـبالد، و(2) الـمرشـحین الـذیـن مـن الـمرجـح فـوزھـم فـي االنـتخابـات. والخـتیار األشـخاص الـمشاركـین، 
اتـبعنا اسـتراتـیجیة تـتألـف مـن خـطوات ثـالث وھـي: اخـتیار الـبلدیـات، وبـعدھـا اخـتیار الـقوائـم الـتابـعة لھـذه الـبلدیـات، وفـي الـنھایـة 

اختیار المرشحین التابعین لھذه القوائم، كما ھو موضح أدناه. 
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الشكل 1 

  

الـبلدیـات: لـقد قـمنا بـاخـتیار 100 مـن الـبلدیـات الـتونسـیة الـبالـغ عـددھـا 350 بـلدیـة عـشوائـیاً (طـالـع الـشكل 1)، 1.
وكـذلـك 10 بـلدیـات بـدیـلة، وذلـك بـعد تـصنیفھا بحسـب حجـم المجـلس الـبلدي. یـضمن ھـذا الـتصنیف بـأن نسـب 
الـبلدیـات الـُمختارة فـي كـل فـئة تـتبع لحجـم المجـلس الـبلدي – 12، 18، 24، 30، 36، 42، 60 مـقعد – تـعكس 
النسـب الـحقیقیة فـي تـونـس (طـالـع الجـدول 1). وتُـعد ھـذه الـطبقات مـتناسـبة تـقریـباً، إّال أنـنا قـمنا بـاخـتیار ثـالث 
بـلدیـات فـي طـبقة 42 و60 وذلـك لـدراسـة الـوالیـات الـھامـة: صـفاقـس، وتـونـس، وسـوسـة. وبـاتـباع ھـذه 
االسـتراتـیجیة نـضمن تـغطیة جـغرافـیة واسـعة، تـتضمن بـلدیـات فـي 23 والیـة مـن أصـل 24 (لـم یـتم اخـتیار أي 

بلدیة من والیة زغوان بسبب االختیار العشوائي). 
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الجدول 1 

  

الـقوائـم: بـعد تـصنیفھا بحسـب نـوع الـقائـمة، قـمنا بـاخـتیار أربـعة قـوائـم (مـع الـبدائـل) فـي كـل بـلدیـة: (1) قـائـمة 2.
حـركـة الـنھضة، (2) قـائـمة نـداء تـونـس، و(3 و4) تـم اخـتیارھـما عـشوائـیاً مـن الـمرشـحین المسـتقلین وقـوائـم 
األحـزاب واالئـتالفـات األخـرى فـي الـبلدیـة. وھـو مـا ضـمن وجـود عـدد كـبیر مـن الـمرشـحین الـفائـزیـن فـي عـینتنا  
– حـیث خـاض حـزبـا الـنھضة والـنداء االنـتخابـات فـي كـل بـلدیـة تـقریـباً وكـان مـن الـمتوقـع أن یـفوز كـالھـما 
بـأغـلبیة الـمقاعـد فـي جـمیع أنـحاء الـبالد – وضـمن أیـضاً وجـود عـدد كـاف مـن الـمرشـحین مـن كـال الحـزبـین 

الرئیسیین إلجراء مقارنات موثوقة بینھما. 

الـمرشـحون: فـي كـل قـائـمة، قـمنا بـاخـتیار ثُـلث الـمرشـحین لـلمشاركـة فـي الـدراسـة االسـتقصائـیة، وتـم تـصنیفھم 3.
حسـب الـجنس مـن خـالل تقسـیم الـقائـمة إلـى مـرشـحین مـن الـذكـور ومـرشـحات مـن اإلنـاث ومـن ثـّم إعـادة تـعیین 
الـرتـب ضـمن قـائـمة كـل جـنس. فـعلى سـبیل الـمثال، وفـي قـائـمة تـرأسـھا أحـد الـمرشـحین مـن الـذكـور، كـان الـمرشـح 
وبـعد ذلـك قـمنا بـأخـذ  3الـثانـي فـیھا أول مـرشـحة مـن اإلنـاث، لـذلـك أُعـطیت ُرتـبة بـناًء عـلى الـجنس قـدرھـا ر=1.

عـینة تـتألـف مـن ُسـدس الـمرشـحین الـذكـور، وُسـدس الـمرشـحین اإلنـاث، بـحیث یـمكن حـساب تـرجـیح احـتمال 
االخـتیار عـن طـریـق عـكس الـرتـبة الـمبنیة عـلى الـجنس، وكـمثال، إذا كـانـت الـرتـبة الـمبنیة عـلى الـجنس ألحـد 
الـمرشـحین ھـي ر=1، عـندھـا یـكون تـرجـیح االخـتیار 1/1 = 1، بـینما یـكون تـرجـیح االخـتیار لـلمرشـح ذي 
الـرتـبة ر=12، 1/12. وقـد أدت ھـذه االسـتراتـیجیة إلـى تـكویـن عـینة تـتألـف مـن عـدد مـتساٍو مـن الـذكـور واإلنـاث 

من كل قائمة، وإلى وجود تناسب أكبر بین المرشحین الذین من المرجح فوزھم. 

3 تضمن كوتات االنتخابات التونسیة المبنیة على أساس الجنس –سیتم تفصیلھا في ملخص قادم – بأن یكون نصف المرشحین من اإلناث، ویتم ترتیب 
تلك القوائم بالتناوب حسب الجنس حتى یكون كل مرشح آخر من اإلناث.
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 جمع البیانات 
بـدأنـا بـالـدراسـة االسـتقصائـیة فـي 13 أبـریـل بـالشـراكـة مـع اسـتشارات ELKA وھـي مـؤسـسة دراسـات اسـتقصائـیة تـونسـیة. وقـد قـامـت 
فـرق مـن مـوظـفي الـعد الـتابـعین لـ ELKA بـالـتواصـل مـع الـمشاركـین فـي ھـذه الـدراسـة عـبر مـقر إقـامـة كـل مـنھم و/ أو عـبر رؤسـاء 
الـقوائـم، والـتقوا بـالـمرشـحین شـخصیاً إلجـراء ھـذه الـدراسـة. تـألـف االسـتبیان مـن أكـثر مـن 100 سـؤال وتـم تـصمیمھ لـیتم إنـھاؤه خـالل 
 .  Qualtrics 404 دقـیقة. وقـد ُكـتب االسـتبیان بـالـلغة الـعربـیة الـفصحى بـحیث تـتم إدارتـھ ذاتـیاً عـبر أجھـزة لـوحـیة تـشّغل بـرمـجیة

وبـعد تـعریـف الـمشاركـین بـالـدراسـة، وزع مـوظـفو الـعد األجھـزة الـلوحـیة عـلى الـمشاركـین حـتى یـتسنى لـھم قـراءة األسـئلة واإلجـابـة 
عـلیھا بـأنـفسھم. وبـعدھـا بـقي مـوظـفو الـعد مـع الـمشاركـین طـوال فـترة االسـتبیان؛ وذلـك لـمساعـدتـھم عـند الـحاجـة وجـمع األجھـزة 

اللوحیة في النھایة. 

وحـتى تـتمكن مـن زیـادة عـدد االسـتجابـات، واصـلت ELKA إجـراء الـدراسـة االسـتقصائـیة خـالل األسـبوع الـتالـي لـالنـتخابـات 
وانتھـت مـن جـمع الـبیانـات فـي 13 مـایـو. ومـن ضـمن الـمرشـحین الـذیـن ضـّمتھم الـعینة والـبالـغ عـددھـم 2,766 مـرشـحاً (بـاإلضـافـة إلـى 
الـبدالء) والـذیـن تـم الـتواصـل مـعھم بـشأن إكـمال ھـذا االسـتبیان، اسـتجاب 1,907 مـرشـحین لـلمشاركـة عـبر 100 بـلدیـة و377 قـائـمة. 
وبـالـرغـم مـن أّن مـعدل االسـتجابـة (والـذي كـان 70%) عـاٍل نسـبیاً، إّال أن نسـب عـدم االسـتجابـة لـم تـكن دومـاً مـوزعـة بـالـتساوي عـبر 
كـافـة المجـموعـات الـدیـمغرافـیة الـرئیسـیة (طـالـع الجـدول أدنـاه)، إلـى الحـّد الـذي اخـتلف فـیھ غـیر المسـتجیبین بـشكل مـنھجي عـن أولـئك 
الـذیـن أكـملوا االسـتبیان، وھـو مـا قـد یحـّد مـن قـدرتـنا عـلى تـعمیم بـعض الـنتائـج الـموضـحة أدنـاه بـخصوص سـكان جـمیع الـبلدیـات الـتي 

5جرت الدراسة علیھا. یفّصل الجدول 2 عینة دراسة LECS بحسب المجموعات الدیمغرافیة والبلدیة الرئیسیة. 

4  بالرغم من أن العدید من الدراسات االستقصائیة تتم في تونس باللھجة التونسیة، إّال أن االختبار المیداني أّكد على أن اللغة العربیة الفصحى كانت 
الخیار األفضل إلجراء ھذه الدراسة، نظراً إلى أّن المشاركین في الدراسة (1) سیقرأون االستبیان بدالً من أن ُیقرأ لھم، و (2) ھم أفراد متعلمون 

یفضلون التواصل بصورة أكثر رسمیة. باإلضافة إلى كون اإلدارة الذاتیة ممكنة، نظراً إلى مستویات التعلیم والثقافة العالیة بین المشاركین، وكان 
الغرض منھا زیادة دقة اإلجابات وذلك بالحد من االنحیاز اإلجنماعي المحتمل والحد من تأثیرات موظفي العّد. (كمثال، طالع بریسر، ستانلي آند 

سیمبسون، لیندا. 1998. "وضع جمع البیانات والرغبة في التحیز االجتماعي في الحضور الدیني المبلّغ عنھ ذاتیاً".مجلة علم االجتماع األمریكیة، 63)

http://) ولجنة االنتخابات في تونس ،(ISIE) 5تأتي البیانات المتعلقة بـ "جمیع المرشحین" بحسب الجنس والعمر من الھیئة العلیا المستقلة لالنتخاب
/www.isie.tn)، كما وردت عن منظمة األمم المتحدة للمرأة (https://goo.gl/HfS2Mq)، والمونیتور (https://goo.gl/3hmBLm). وقد تم 

تصنیف "جمیع المرشحین" حسب نوع القائمة وحجم المجلس والمنطقة والرتبة من قبل المؤلفین بناًء على القائمة النھائیة للقوائم االنتخابیة المقبولة التي 
.ISIE نشرتھا

https://goo.gl/HfS2Mq
https://goo.gl/3hmBLm
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الجدول 2  
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المؤشرات الرئیسیة 
تـألـفت الـدراسـة االسـتقصائـیة LECS مـن أكـثر مـن 100 سـؤال مـصمم لـقیاس جـوانـب مـختلفة مـن خـلفیات الـمرشـحین الـشخصیة 
والـمھنیة والسـیاسـیة، وخـبراتـھم فـي الحـمالت االنـتخابـیة، ومـرجـعیاتـھم السـیاسـیة، وغـیر ذلـك. وفـي ھـذه الـمذكـرة، نـركـز عـلى بـعض 

المتغیرات الرئیسیة التي ستتم دراستھا بشكل مفّصل في الملخصات الالحقة. 

الرتبة 
 أعـطي لـكل مـشارك فـي ھـذه الـدراسـة رتـبة تـساوي تـرتـیبھ الـذي ظھـر بـھ فـي الـقائـمة الـتي یـتبع لـھا، وكـلما ارتـفع رقـم تـرتـیبھ فـي 
الـقائـمة قـلّت بـذلـك الـقیمة الـرقـمیة لـرتـبتھ (مـثال: یـمتلك الـمرشـح األول الـرتـبة 1، بـینما یـمتلك الـمرشـح الـعاشـر الـرتـبة 10). وُبـغیة 
اسـتخدام الـرتـبة كـعنصر ضـابـط فـي تحـلیلنا، فـقد قـمنا بـتحویـل الـترتـیب الـفعلي لـلمرشـح عـن طـریـق (1) عـكس الـترتـیب (بـحیث 
تـرتـبط الـقیم األكـبر بـالـمراكـز األعـلى فـي الـقائـمة)، و(2) تقسـیم الـرتـب عـلى طـول الـالئـحة (والـذي ھـو مـساٍو أیـضاً لـعدد مـقاعـد 
المجـلس) وذلـك مـن أجـل تـوحـیدھـا. وتـم اتـخاذ الخـطوة الـثانـیة لـضمان مـقارنـتنا الـمرشـحین أصـحاب الـمراكـز الـمشابـھة مـعاً عـبر 

البلدیات على اختالف أحجام مجالسھا. 

 
 فـدون ھـذا الـتحویـل، مـثال، سـنكون قـد قـارنـا الـمرشـح صـاحـب الـرتـبة 12 فـي قـائـمة تـتألـف مـن 12 شـخصاً (وھـو الـشخص األخـیر 
فـي الـقائـمة ومـن غـیر الـمرجـح أن یـتم انـتخابـھ)، مـع الـشخص صـاحـب الـرتـبة 12 فـي قـائـمة تـتألـف مـن 60 شـخصاً (وھـو شـخص یـقع 
فـي الُخـمس األعـلى مـن الـقائـمة). وكـما ھـو مـوضـح أعـاله وكـما یظھـر فـي الـشكل 2، فـقد تـّم تـصمیم اسـتراتـیجیة تحـدیـد الـعینات 

ألخذ عینات أكبر من أعلى القائمة؛ وذلك لتحدید المرشحین األكثر احتماالً للفوز. 

الشكل 2  
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 التعلیم 
 ً لـقد طـلبنا مـن الـمرشـحین ذكـر أعـلى مسـتوى تـعلیم أتـّموه، ووجـدنـا بـأن الـمرشـحین فـي عـینتنا قـد حـصلوا عـلى تـعلیم جـید نسـبیا
(طـالـع الـشكل 3). فـقد حـصل 75% مـنھم تـقریـباً عـلى الـدرجـة الـجامـعیة أو درجـة الـدراسـات الـُعلیا، فـي حـین أكـمل 22% مـنھم 

دراستھ الثانویة. وعدد قلیل جداً یزید عن الـ 3% بقلیل - لم یكملوا تعلیمھم الثانوي. 

الشكل 3 

!  

التجربة الحكومیة   
حـتى نـقیس مـدى امـتالك الـمرشـحین لتجـربـة حـكومـیة سـابـقة دمـجنا سـؤالـین إثـنین فـي مـقیاس واحـد. وعـلى وجـھ الـخصوص، 
اعـتبرنـا الـمرشـح صـاحـب خـبرة حـكومـیة سـابـقة إذا أجـاب بـأنـھ قـد سـبق لـھ (أ) تـقلّد مـنصب عـضو مجـلس بـلدي، و/أو (ب) الـعمل 
فـي أي مسـتوى مـن المسـتویـات اإلداریـة الـحكومـیة (الـوطـنیة، أو اإلقـلیمیة، أو المحـلیة). وبـشكل عـام، أفـاد 22% مـن الـمشاركـین 

بأنھم قد سبق لھم العمل في واحد أو أكثر من ھذه المناصب (طالع الشكل 4) 
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الشكل 4  

  

 العضویة في المنظمات المدنیة 
بـاإلضـافـة إلـى الـخبرة الـسابـقة فـي الـعمل الـحكومـي، ُسـئل الـمرشـحون فـي اسـتبیان LECS عـّما إذا كـانـوا أعـضاًء فـي عـدد مـن 
الـمنظمات والجـمعیات، والـتي مـن خـاللـھا یـمكنھم اكـتساب روابـط مـجتمعیة وخـبرات قـیادیـة تـكون ذات فـائـدة فـي عـملھم فـي 
المجـلس الـبلدي. وعـلى وجـھ التحـدیـد، سـألـنا إذا مـا كـان الـمرشـح عـضواً حـالـیاً فـي واحـدة أو أكـثر مـن الـمنظمات الـتالـیة: (أ) اتـحاد أو 
نـقابـة عـمالـیة و/ أو (ب) جـمعیة مـھنیة و/ أو (جـ) مجـموعـة أو مـنظمة مـجتمع مـدنـي، و/ أو (د) جـمعیة أعـمال أو غـرفـة تـجارة، 
و/ أو (ھـ) مـنظمة أو نـاٍد تـرفیھـي أو ریـاضـي و/ أو (و) مـنظمة دیـنیة (ز) أخـرى، وقـمنا بـعدھـا بـإضـافـة مـؤشـر جـمعي مـن خـالل 
احـتساب عـدد الـمنظمات الـتي كـان الـمرشـح عـضواً فـیھا. وحسـب الـعینة، لـم یـكن 41% مـنھم أعـضاًء فـي أي مـنظمة مـدنـیة، بـینما 

كان 31% منھم عضواً في منظمة واحدة فقط، و28% كانوا أعضاًء في أكثر من منظمة واحدة. (طالع الشكل 5). 
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الشكل 5  

  

المشاركة السیاسیة 
بـعیداً عـن الـمناصـب والـعضویـات الـرسـمیة، طـرحـنا عـدداً مـن األسـئلة لـقیاس درجـة امـتالك الـمرشـحین لـتاریـخ مـن الـمشاركـة فـي 
السـیاسـات المحـلیة و/ أو الـوطـنیة، فـطلبنا مـن الـمشاركـین ذكـر مـا إذا كـانـوا قـد قـامـوا فـي الـسنة الـماضـیة بـ (أ) حـضور اجـتماع 
بـلدي، و/ أو (ب) الـمشاركـة فـي مـظاھـرة أو اعـتصام أو تجـمع، و/أو (جـ) الـمشاركـة فـي نـقاشـات سـیاسـیة عـبر وسـائـل الـتواصـل 
االجـتماعـي، و/ أو (د) الـتواصـل مـع أحـد أعـضاء الـبرلـمان. وقـد كـشف الـمؤشـر الجـمعي لھـذه األسـئلة - حـیُث یـتم مـنح نـقطة لـكل 
نـشاط- عـن أن أغـلبیة (27%) لـم تـشارك فـي األنشـطة اآلنـف ذكـرھـا فـي الـسنة الـماضـیة، بـینما شـارك الـمرشـح الـعادي بـواحـد أو 

أكثر من تلك األنشطة (طالع الشكل 6). 

الشكل 6  

X  
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 المھارات القیادیة 
وقـد سـأل اسـتبیان (LECS) سـلسلة مـن األسـئلة لتحـدیـد مـدى امـتالك الـمرشـحین الـفرصـة لـتنمیة مـھارات قـیادیـة مـعینة تـتعلق 
بـالـترشـح لـلمناصـب الـمنتخبة أو شـغلھا. وعـلى وجـھ التحـدیـد، سـألـنا عـن عـدد الـمرات الـتي قـامـوا فـیھا بـاألنشـطة الـتالـیة إّمـا طـوعـاً أو 
كجـزء مـن وظـائـفھم: (أ) بـحوث السـیاسـات، و/ أو(ب) التحـدث أمـام الجـمھور، و/ أو (جـ) جـمع الـتبرعـات، و/ أو (د) الـتوظـیف، 
6و/أو (ھـ) تخـطیط الـمناسـبات والـفعالـیات.  وبـعدھـا قـمنا بـإنـشاء مـؤشـر جـمعي لھـذه األسـئلة بـحیث یـتم مـنح نـقطتین ألي نـشاط یـتم 

الـقیام بـھ "مـرات عـدة" ونـقطة واحـدة لـلنشاط الـذي تـم الـقیام بـھ "مـرة أو مـرتـین" ولـلخیار "أبـداً" لـم یـتم مـنح أي نـقطة. وقـرابـة ُثـلث 
العینة (29 بالمئة) لم یمتلكوا خبرة أبداً في أي من ھذه المھارات من خالل العمل أو التطوع (طالع الشكل 7). 

الشكل 7  

  

المعرفة السیاسیة  
إلنـشاء مـقیاس أسـاسـي لمسـتوى الـمعرفـة السـیاسـیة لـلمرشـحین عـلى المسـتویـات المحـلیة واإلقـلیمیة، طـرحـنا سـلسلة تـتألـف مـن ثـالثـة 
أسـئلة: (أ) "كـم عـدد الـمقاعـد الـموجـودة فـي المجـلس الـبلدي فـي بـلدیـتك؟" (الـخیارات= 12، 18، 24، 30، 36، 42، 60)، (ب) ھـل 
تـعرف اسـم الـمحافـظ الـمسؤول عـن مـنطقتك؟" (إذا كـانـت اإلجـابـة بـنعم، یـقوم الـمشارك بـتعبئة االسـم والـذي سـنقوم بـالـتحقق مـنھ 
بـالـرجـوع إلـى الـسجالت الـرسـمیة)، و(جـ) "مـا ھـي ثـانـي أكـبر مجـموعـة حـزبـیة فـي الجـمعیة الـوطـنیة حـالـیاً؟" (الـخیارات= الـنھضة، 
نـداء، الـجبھة الـشعبیة، والـكتلة الـدیـمقراطـیة). فـي المجـمل، قـام 10% مـن الـمرشـحین فـقط بـاإلجـابـة عـن جـمیع األسـئلة بـشكل 
خـاطـئ، بـینما أجـاب 35% مـنھم عـلى سـؤال واحـد بـشكل صـحیح، و38% أجـابـوا عـلى سـؤالـین بـشكل صـحیح، و17% مـنھم 

أجابوا بشكل صحیح على جمیع األسئلة (طالع الشكل 8). 

6 أُقـتبس ھـذا الـسؤال مـن"اسـتطالع الـطموح السـیاسـي" الـموجـود فـي لـولـیس، جـاي. إل. وفـوكـس، آر. إل. 2010. ال یـزال األمـر یـتطلب مـرشـحاً: لـماذا ال 
تترشح النساء للمناصب؟ مطبعة جامعة كامبردج.
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الشكل 8  

  

الطموح 
لـقد قـمنا بـقیاس الـطموح السـیاسـي لـدى الـمرشـحین بـسؤالـھم عـّما إذا كـانـوا یـرغـبون فـي الـترشـح لـمنصب أعـلى فـي المسـتقبل. وبـشكل 
أكـثر دقـة، سـألـنا الـمشاركـین: "ھـل تـرغـب فـي الـترشـح لـالنـتخابـات الـبرلـمانـیة (مجـلس نـواب الـشعب، والجـمعیة الـوطـنیة) فـي الـعام 
2019 أو 2024؟". وأجـاب 51% مـن الـمرشـحین فـي عـینتنا عـلى ھـذا الـسؤال بـ "بـالـطبع" أو "إذا سـنحت الـفرصـة"، بـینما أجـاب 

49% منھم بـ "عدم الرغبة" أو "عدم الرغبة مطلقاً" في الترشح (طالع الشكل 9).  

الشكل 9  
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دعم الثورة  
قـمنا بـقیاس دعـم الـمرشـحین لـلثورة مسـتخدمـین الـسؤال الـتالـي "ھـل شـاركـت فـي أي مـن االحـتجاجـات أو الـمظاھـرات بـین عـامـيّ 
2010 و 2011؟"، وكـانـت الـخیارات الـمطروحـة كـالـتالـي: (أ) "ال، لـم أشـارك فـیھا ولـم أدعـمھا"، (ب) "لـم أشـارك فـیھا ولـكنني 
كـنت أدعـمھا"، (جـ) شـاركـت نـادراً"، (د) "شـاركـت أحـیانـاً"، و(ھـ) شـاركـت كـثیراً" (طـالـع الـشكل 10). قـمنا بـإنـشاء مـقیاسـین إثـنین 
مـختلفین بـاإلسـتعانـة بھـذا الـسؤال: أوالً، قـمنا بـإنـشاء مـؤشـر یـدل عـلى دعـم الـمرشـحین لـلثورة عـند إجـابـتھم بـ"نـعم" وذلـك إذا اخـتاروا 
الـخیاریـن (ب) - (ھـ). ثـانـیاً، أنـشأنـا مـؤشـراً یـدل عـلى مـشاركـة الـمرشـحین فـي الـثورة بـفاعـلیة عـند إجـابـتھم بـ "نـعم" وذلـك إذا 
اخـتاروا الـخیاریـن (جـ) و(ھـ). وفـي المجـمل، أشـار ُثـلث الـمشاركـین تـقریـباً (28 بـالـمائـة) إلـى أنـھم لـم یـدعـموا ثـورة 2010/2011 ، 

بینما أشار حوالي 45 بالمائة منھم إلى أنھم قد شاركوا بنشاط (نادًرا ، أو أحیاًنا ، أو كثیًرا) في االحتجاجات الثوریة. 

الشكل 10  

  

التفضیالت السیاسیة  
حـاولـت دراسـة LECS اسـتخالص تـفضیالت الـمرشـحین السـیاسـیة بـخصوص عـدد مـن الـقضایـا الـبارزة فـي السـیاسـة الـتونسـیة مـن 
خـالل طـرح مجـموعـة مـن األسـئلة، ُطـلب فـیھا مـن الـمشاركـین اخـتیار إجـابـة واحـدة مـن عـبارتـین إثـنتین (أ) أو (ب) بـشكل یـعكس 
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7آراءھـم.  وقـد تـم تـرتـیب األسـئلة نـفسھا وتـرتـیب الـعبارات (أ) و (ب) بـشكل عـشوائـي لـكل مـشارك. وبـالنسـبة لـعدد قـلیل مـن الـقضایـا 

- مـثل إعـطاء األولـویـة لـلدیـمقراطـیة مـقابـل إعـطاء األولـویـة لـألمـن ودعـم وظـائـف الـقطاع الـعام -  فـقد اخـتار الـمرشـحون فـي عـینتنا 
الـخیاریـن بـالـتساوي تـقریـباً، بـینما كـان ھـناك إجـماع أكـبر بـخصوص قـضایـا أخـرى. فـعلى سـبیل الـمثال، حـصل كـل مـن قـانـون 
الـمصالـحة اإلداریـة وإعـطاء األولـویـة لـلبیئة عـلى الـدعـم مـن قـبل 65 بـالـمئة مـن الـمرشـحین، بـینما حـصل كـل مـن تـمكین الـوالة مـن 
حـّل الـمجالـس الـبلدیـة والـسماح لـلمناطـق الـمنتجة لـلموارد الـطبیعیة بـاالحـتفاظ بـمعظم إیـرادات الـموارد عـلى نسـب تـقل عـن 25 

بالمئة (طالع الشكل 11). 

الشكل 11  

X  

7كـان الـنص الـكامـل لھـذه األسـئلة كـالـتالـي: 1. الـدیـمقراطـیة/ حـقوق اإلنـسان مـقابـل األمـن: (أ) "یـجب عـلى الـحكومـة إعـطاء األولـویـة لـألمـن ومـكافـحة اإلرھـاب 
حـتى وإن كـان ذلـك عـلى حـساب الـدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان." مـقابـل (ب) "ال یـجب الـتنازل أبـداً عـن الـدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان بـاسـم األمـن ومـكافـحة 
اإلرھـاب"؛ قـانـون الـمصالـحة: (أ) لـقد كـان قـانـون الـمصالـحة االقـتصادیـة ضـروریـاً السـتقطاب االسـتثمارات وخـلق الـوظـائـف" مـقابـل (ب) "لـقد قـدم قـانـون 
الـمصالـحة االقـتصادیـة عـفواً غـیر ضـروري وغـیر عـادل عـلى الجـرائـم الـسابـقة"؛ 3. وظـائـف الـقطاع الـعام: (أ) "فـي تـونـس، یـجب عـلى الـحكومـة تـخفیض عـدد 
الـوظـائـف فـي الـقطاع الـعام وذلـك ألن أُنـاسـاً ُكـثرا یـعملون فـي الـقطاع الـعام" مـقابـل (ب) " یـجب عـلى الـدولـة أن تـواصـل تـقدیـم الـوظـائـف لـلناس فـي الـقطاع الـعام 
ألنـھا الـطریـقة األفـضل لـحیاة كـریـمة"؛ 4. الـتشاور مـع الـمواطـنین بـاسـتمرار مـن قـبل المجـلس المحـلي: (أ) "یـنبغي عـلى الـمجالـس الـبلدیـة الـتشاور مـع 
الـمواطـنین بـصورة مـتكررة مـن خـالل اجـتماعـات تـشاركـیة وذلـك مـن أجـل احـترام إرادة الـشعب، حـتى وإن أدى ذلـك إلـى إبـطاء عـملیة اتـخاذ الـقرار،" مـقابـل 
(ب) "بـما أنـھم مـمثلون لـلمواطـنین الـذیـن قـامـوا بـانـتخابـھم، فـیجب عـلى الـمجالـس الـبلدیـة أن تـكون قـادرة عـلى اتـخاذ الـقرارات دون تـشاور أو مـشاركـة."؛ 5. 
تـوزیـع إیـرادات الـموارد الـطبیعیة: (أ) "یـجب تـخصیص جـمیع اإلیـرادات مـن الـموارد الـطبیعیة (مـثل الـنفط والـفسفاط) مـن قـبل الـحكومـة الـمركـزیـة بـالـتساوي 
عـبر مـختلف الـمناطـق، ألن ھـذه الـموارد تـخص جـمیع الـتونسـیین" ، مـقابـل (ب) " یـنبغي أن تـظل غـالـبیة الـدخـل مـن الـموارد الـطبیعیة (مـثل الـنفط والـفسفاط) 
فـي الـمنطقة الـتي تـم اسـتخراجـھا مـنھا؛ ألن ھـذه الـمناطـق تتحـمل عـبء اإلنـتاج "؛ 6. إقـالـة أعـضاء المجـلس الـبلدي: (أ) "یـجب أن یُـمنح الـوالة السـلطة لحـلّ 
الـمجالـس الـبلدیـة حـین یـكون ذلـك ضـروریـاً" مـقابـل (ب) "یـحق لـلمصوتـین فـقط إقـالـة أعـضاء المجـلس الـبلدي وذلـك عـبر االنـتخابـات"؛ 7. حـمایـة الـبیئة مـقابـل 
تـعزیـز االسـتثمارات االقـتصادیـة: (أ) "یُـعتبر الـنمو االقـتصادي أولـویـة فـي تـونـس، ویـمكن تـأجـیل إجـراءات حـمایـة الـبیئة"، مـقابـل (ب) "یـجب إعـطاء حـمایـة 

البیئة األولویة في تونس، ویمكن كبح بعض االستثمارات االقتصادیة في سبیل حمایة البیئة."
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المواقف المؤیدة للدیمقراطیة  
بـاإلضـافـة إلـى الـنظر فـي أسـئلة الـتفضیالت السـیاسـیة الـمذكـورة أعـاله بـمعزل عـن غـیرھـا، قـمنا أیـضا بـإنـشاء مـؤشـر جـمعي لـلمواقـف 
الـمؤیـدة لـلدیـمقراطـیة مسـتعینین بـأسـئلة ثـالث: (1) إذا قـامـوا بـاخـتیار الـعبارة أ (ال یـجب الـتنازل أبـداً عـن الـدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان 
بـاسـم األمـن ومـكافـحة اإلرھـاب) فـي الـسؤال األول، و(2) إذا قـامـوا بـاخـتیار الـعبارة ب ("یـنبغي عـلى الـمجالـس الـبلدیـة الـتشاور مـع 
الـمواطـنین بـصورة مـتكررة مـن خـالل اجـتماعـات تـشاركـیة وذلـك مـن أجـل احـترام إرادة الـشعب، حـتى وإن أدى ذلـك إلـى إبـطاء 
عـملیة اتـخاذ الـقرار") فـي الـسؤال الـرابـع، و(3) إذا قـامـوا بـاخـتیار الـعبارة أ (یـحق لـلمصوتـین فـقط إقـالـة أعـضاء المجـلس الـبلدي 
وذلـك عـبر االنـتخابـات) فـي الـسؤال الـسادس. وبـشكل عـام، نجـد أّن الـغالـبیة الـعظمى مـن الـمشاركـین (أكـثر مـن 78 بـالـمئة) یـؤیـدون 
عـبارتـین أو أكـثر مـن ھـذه الـعبارات الـمؤیـدة لـلدیـمقراطـیة، فـي حـین أن أقـلیة مـنھم (حـوالـي 22 بـالـمائـة) ال تـؤیـد أو ال تـدعـم سـوى 

واحدة من ھذه العبارات (طالع الشكل 12). 

الشكل 12  

  

 دوافع الترشح 
بـاإلضـافـة إلـى تـفضیالت السـیاسـة الـعامـة، فـقد طـرحـت LECS عـدداً مـن األسـئلة الـمتعلقة بـالحـملة االنـتخابـیة، بـما فـي ذلـك دوافـع 
الـمرشـحین الـمختلفة لـلترشـح. عـلى وجـھ التحـدیـد، سـألـنا الـمشاركـین "مـا الـذي دفـعك لـلترشـح لـعضویـة المجـلس الـبلدي؟" لـیختاروا 
إجـابـة مـن بـین عـدة خـیارات، مـثل أنـھم (أ) قـد تـم تـشجیعھم مـن قـبل الـعائـلة، األصـدقـاء، الـزمـالء، و/ أو (ب) تـم الـتواصـل مـعھم مـن 
قـبل أحـد أعـضاء حـزب مـا/ قـائـمة مـا، و/ أو (جـ) تـم تـشجیعھم مـن قـبل نشـطاء فـي إحـدى مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي، و/ أو (د) 
قـرروا الـترشـح بـمفردھـم، و/ أو (ھـ) أسـباب أخـرى. وقـد تـم تـرتـیب قـائـمة الـمحفزات والـدوافـع بـشكل عـشوائـي لـكل مـشارك. وأشـار 
حـوالـي 52 بـالـمئة مـن الـمشاركـین فـي عـینتنا إلـى أن لـدیـھم دوافـع ذاتـیة لـلترشـح، بـینما أخـتیرت األسـباب األخـرى - بـما فـي ذلـك أنـھ 
قـد تـم الـتواصـل مـعھم مـن قـبل حـزب مـا أو قـائـمة أو مـنظمة مـجتمع مـدنـي و/ أو تـم تـشجیعھم مـن قـبل الـعائـل واألصـدقـاء - مـن قـبل 

ربع المشاركین تقریباً (طالع الشكل 13). 
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الشكل 13 

 �

تحدیات الحملة االنتخابیة 
وحـتى نـقوم بـدراسـة الـعوائـق الـتي واجـھھا الـمرشـحون فـي حـمالتـھم االنـتخابـیة، طـرحـنا الـسؤال الـتالـي عـلى الـمشاركـین، " مـا أكـبر 
التحـدیـات الـتي واجھـتھا عـند تـرشـحك لـعضویـة المجـلس الـبلدي؟" لـیختاروا ثـالث إجـابـات عـلى األكـثر مـن بـین الـخیارات الـتالـیة: 
(أ) قـلة الـدعـم الـمالـي، (ب) اخـتالف اآلراء بـین أعـضاء الـقائـمة، (جـ) عـدم وجـود دعـم مـن الحـزب، (د) جـدول الحـملة الـمزدحـم، 
(ھـ) الـنقد السـلبي مـن الـمعارضـین، (و) الـعثور عـلى مـا یـكفي مـن الـمرشـحین الـمؤھـلین، (ز) أخـرى، (و) ال شـيء مـما ذكـر. وقـد تـم 
تـرتـیب قـائـمة التحـدیـات بـشكل عـشوائـي لـكل مـشارك. بـشكل عـام، كـان أكـبر التحـدیـات الـتي واجـھھا الـمشاركـون ھـو قـلة الـدعـم 
الـمالـي (34 بـالـمئة)، والـنقد السـلبي مـن الـمعارضـین (32 بـالـمئة)، وجـدول الحـملة الـمزدحـم (24 بـالـمئة)، بـینما أجـابـت نسـبة مـشابـھة 

من المشاركین (26 بالمئة) بعدم مواجھتھم أي تحدیات ُتذكر (طالع الشكل 14). 

الشكل 14   

  



�  (LECS) تقدم دراسة حول مرشحي االنتخابات المحلیة التونسیة |	Democracy	Interna.onal17

المشاركة في إعداد القائمة 
 لـقد كـان الـمقیاس األخـیر لتجـربـة الحـملة ھـو درجـة مـشاركـة الـمرشـح - عـن طـریـق حشـد الـمرشـحین مـثالً، أو اتـخاذ الـقرار 
بـخصوص تـرتـیب الـقائـمة، إلـخ. - فـي إعـداد الـقائـمة الـتي یـترشـح فـیھا. وعـند طـرح الـسؤال "ھـل لـعبت شـخصیاً دوراً فـي إعـداد 
الـقائـمة؟" انـقسمت إجـابـات الـمشاركـین بـالـتساوي تـقریـباً بـین "لـعب دور رئیسـي" (بنسـبة 37 بـالـمئة) و"لـعب دور ثـانـوي"(بنسـبة 
31 بـالـمئة) و"عـدم لـعب أي دور إطـالقـاً" (بنسـبة 32 بـالـمئة). ولـغایـات التحـلیل، اعـتبرنـا أّن الـمرشـح قـد لـعب دوراً فـي إعـداد 

القائمة إذا أشار بأنھ قد لعب دوراً ”رئیسیاً“ أو ”ثانویاً“ (طالع الشكل 15). 

الشكل 15  

  

األولویات المحلیة 
وحـتى نـقوم بـقیاس الـمشاریـع االسـتثماریـة الـمفضلة لـدى الـمرشـحین لـبلدیـاتـھم، طـلبنا مـن الـمشاركـین تـرتـیب الـقضایـا المحـلیة الـتالـیة 
بـإعـطائـھا األرقـام مـن 1 (األعـلى أولـویـة) إلـى 8 (األقـل أولـویـة): (أ) جـمع الـنفایـات والـحفاظ عـلى الـبیئة، (ب) تحسـین الـطرق 
المحـلیة، (جـ) ضـمان األمـن، (د) خـلق الـوظـائـف لـلسكان المحـلیین، (ھـ) تحسـین الـحیاة الـثقافـیة المحـلیة، (و)  وقـف الـبناء غـیر 
الـقانـونـي، (ز) تـركـیب الـمزیـد مـن األضـواء فـي األمـاكـن الـعامـة، و(حـ) أخـرى. وقـد تـم تـرتـیب قـائـمة الـقضایـا بـشكل عـشوائـي لـكل 
مـشارك. وبـشكل عـام، أعـطى غـالـبیة الـمشاركـین األولـویـة الـكبرى لتحسـین الـطرق المحـلیة وجـمع الـنفایـات، إذ شـكل كـالھـما نسـبة 
60% مـن الـمراتـب الـثالث األولـى (طـالـع الـشكل 16). وعـلى أي حـال، فـإن أكـثر الـقضایـا الـتي أعـطاھـا الـمشاركـون الـمرتـبة 

األولى كانت ضمان األمن المحلي (24 بالمئة)، وجمع النفایات (22 بالمئة)، وتوفیر الوظائف للسكان المحلیین (20 بالمئة). 
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الشكل 16  

!  

العمل المستقبلي 
بـاإلضـافـة إلـى مـلخصات السـیاسـة الـقادمـة والـتي تـدور حـول مـشاركـة اإلنـاث، والشـباب والـمرشـحین المسـتقلین، فـإّن بـیانـات 
LECS سـتساعـدنـا فـي اسـتكشاف مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـمواضـیع األخـرى. وعـلى وجـھ الـخصوص، نـأمـل بـأن نسـتطیع اسـتخدام 
ھـذه الـبیانـات فـي فـھم أنـواع األشـخاص الـذیـن مـن الـمرجـح أن یـترشـحوا لـلمناصـب السـیاسـیة، وكـیفیة تـأثـیر الـكوتـات عـلى 
االسـتراتـیجیات االنـتخابـیة لـألحـزاب، وتـأثـیر خـصائـص عـضو المجـلس الـبلدي عـلى الـحوكـمة الـبلدیـة مسـتقبالً. وعـالوة عـلى ذلـك، 
فـقد قـمنا بـدمـج الـعدیـد مـن تـجارب الـدراسـة االسـتقصائـیة فـي LECS لـفحص ودراسـة الـعوامـل األكـثر تـأثـیراً عـلى اسـتجابـة 
الـمرشـحین لـلناخـبین، واخـتیارھـم لـمشاریـع الـتنمیة، واخـتیارھـم لـزمـالء الـترشـح المسـتقبلیین. وسـیتم تـوفـیر نـسخة مـجھولـة الـمصدر 

من بیانات دراسة LECS وجعلھا متاحة للعامة في عام 2019. 

وضـمن الحـدود الـتونسـیة فـإنـنا نـأمـل فـي أن تسـتمر مـجھودات  LECSمـن خـالل إجـراء دراسـات مـتابـعة اسـتقصائـیة لـلموجـات ذاتـھا 
أو الـموجـات المسـتقبلیة لـلمرشـحین والـمسؤولـین الـمنتخبین، وھـو مـن شـأنـھ أن یـسمح لـنا بـتتبع تـطور ھـذه الـفئة السـیاسـیة مـع تـقدم 
تـونـس فـي عـملیات الـالمـركـزیـة وتـوطـید الـدیـمقراطـیة. فـعلى سـبیل الـمثال، یـمكن اسـتخدام مجـموعـة الـبیانـات الـخاصـة بھـذه 
المجـموعـة مـن الـمرشـحین والـمسؤولـین الـمنتخبین، فـي دراسـة كـیفیة تـطور الـعالقـات المحـلیة للسـیاسـیین مـع األحـزاب السـیاسـیة 
بـمرور الـوقـت، وكـیفیة تـأثـیر الـمشاركـة فـي الـحوكـمة الـبلدیـة عـلى الـطموحـات السـیاسـیة، واألولـویـات السـیاسـیة، والـكفاءات 

األساسیة. 

أّمـا خـارج الحـدود الـتونسـیة، فـیمكن اسـتخدام أداة LECS لـلدراسـات االسـتقصائـیة فـي سـیاقـات أخـرى فـي مـنطقة الشـرق األوسـط 
وشـمال أفـریـقیا وغـیرھـا مـن الـمناطـق. ویـمكن لـلدراسـات االسـتقصائـیة اإلضـافـیة الـمتعلقة بـالـمرشـحین والـمسؤولـین أن تـكمل الـعمل 
الـحالـي - كـمقیاس عـربـي - بـالـتركـیز عـلى الـرأي الـعام. ومـن خـالل فـھم الـنخب السـیاسـیة المحـلیة بـشكل أفـضل، سـتساعـد الـدراسـات 
المسـتقبلیة مـن ھـذا الـنوع عـلى تـعمیق فـھمنا لـلمشاركـة السـیاسـیة وتـنمیة األحـزاب واحـتماالت الـالمـركـزیـة والـحوكـمة المحـلیة فـي 

جمیع أنحاء المنطقة. 
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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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