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انقسام األجیال في االنتخابات البلدیة التونسیة 
2018: ما مدى اختالف المرشحین الشباب؟  

1ألكساندرا بالكمان، وجولیا كالرك، وآیتوغ شاشماز 

مقدمة 
فـي نـھایـة شھـر مـارس مـن عـام 2018، احـتفل النشـطاء الشـباب فـي تـونـس بـإعـالن الھـیئة الـعلیا المسـتقلة لـالنـتخابـات فـي تـونـس بـأن 
52 بـالـمئة مـن الـمرشـحین المسجـلین لـالنـتخابـات الـبلدیـة مـن الشـباب (قـانـونـیاً مـن لـم تـتجاوز أعـمارھـم الـ 35 عـامـاً)، بـینما شـكل 

2الـمرشـحون مـمن تـزیـد أعـمارھـم عـن 35 عـام 48 بـالـمئة فـقط مـن مجـموع الـمرشـحین المسجـلین. وتُفسـر ھـذه الـزیـادة فـي الـمشاركـة 

3الشـبابـیة – بـشكل جـزئـي- بـإنـشاء "كـوتـا جـدیـدة خـاصـة بـالشـباب" مـصممة لـضمان شـمول الـمرشـحین األصـغر سـناً، بـینما یـرى 

آخـرون أّن الشـباب قـد قـّدمـوا تـرشـحھم بـدافـع اإلحـباط مـن الـطبقة السـیاسـیة الـحالـیة. وكـنتیجة لـوجـود عـدد كـبیر مـن الـمرشـحین الشـباب 
4في القوائم االنتخابیة، كانت أعمار 37 بالمئة من المرشحین المنتخبین أقل من 36 عاماً. 

 ویـفترض الحـماس حـول مسـتویـات الـترشـح الـعالـیة والـتمثیل الشـبابـي بـین الـمرشـحین الـفائـزیـن، بـأّن ھـناك اخـتالفـات مـلحوظـة بـین 
الشـباب ومـن یـكبرھـم سـناً فـي كـیفیة تـولـي مـناصـبھم. نـقوم فـي ھـذا الـملخص بـدراسـة ھـذا االخـتالف بـاسـتخدام الـبیانـات الـناتـجة عـن 
5دراسـتنا حـول مـرشـحي االنـتخابـات المحـلیة (LECS) فـي تـونـس. وبـشكل عـام، نجـد أن الـمرشـحین ضـمن الـفئات الـعمریـة الـمختلفة 

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 لیتفي، ام.أي. "لدى التونسیین الشباب آمال عالیة تجاه االنتخابات البلدیة في مایو." المونیتور، متاح على https://goo.gl/3hmBLm. (تاریخ 
الوصول األخیر: 7/ یولیو/ 2018).

3 في قانون عام 2017 والضابط لالنتخابات البلدیة، فرضت تونس على جمیع القوائم إدراج مرشح واحد على األقل مم تتراوح أعمارھم ما بین 18 - 
35 - الفصل القانوني للشباب- ضمن أول ثالثة مرشحین في القائمة. إضافة إلى أن على كل مجموعة تتكون من ستة أعضاء متتالیین في القائمة أن 
تحتوي على مرشحین إضافیین من الشباب. وھذان عامالن شكال "كوتا الشباب" في القانون االنتخابي التونسي. وبالرغم من ھذه المتطلبات، ترّكز 

المرشحون الشباب في نھایة العدید من القوائم االنتخابیة، ما یعني الحّد من احتمالیة فوزھم بمقعد في المجلس. فعلى سبیل المثال، 180 فقط من أصل 
506 مرشحین، استطلعت آراؤھم ممن كانت رتبتھم في القائمة  1 أو 2 ، كانوا من الشباب (36,6 بالمئة).لتحلیل مفّصل حول القوانین الضابطة 

 ( IFES) لالنتخابات البلدیة، طالع تاھار، إن. 2017. " تحلیل التشریعات الخاصة باالنتخابات البلدیة واإلقلیمیة.". المؤسسة الدولیة لألنظمة االنتخابیة
متاح على https://goo.gl/Kwn4RH .(تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018)

4 لیتفي (2018).

5  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

https://goo.gl/Hks3Gt
https://goo.gl/3hmBLm
https://goo.gl/Kwn4RH
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یـختلفون فـي دیـمغرافـیات رئیسـیة؛ فـأغـلب الـمرشـحین الشـباب یحـملون شـھادات أعـلى مـن المسـتوى الـثانـوي، ولـدیـھم اھـتمام بـالـترشـح 
لمناصب أعلى، ومعظمھم من اإلناث.  

إن الـغضب األخـیر تـجاه سـیاسـة الـتقشف الـتي اتـبعتھا الـحكومـة ومـا تـبعھا مـن تـظاھـرات فـي یـنایـر 2018 یـوحـي بـوجـود عـدة أمـور 
أخـرى یـختلف فـیھا الـمرشـحون الشـباب عـن الـمرشـحین األكـبر سـناً وھـي: (1) وجـھات نـظرھـم تـجاه الـبطالـة و(2) سـلوكـھم 

6االحتجاجي. 

فـي الـواقـع، ومـثل بـقیة أفـراد جـیلھم- مـن الـمحتمل أكـثر أن یـكون الـمرشـحون الشـباب فـي عـینتنا مـن الـعاطـلین عـن الـعمل، وبـالـتالـي، 
7یـزیـد احـتمال دعـمھم لـوظـائـف الـقطاع الـعام وإعـطاء األولـویـة لخـلق الـوظـائـف عـلى المسـتوى الـبلدي.   ومـع ذلـك، وبـالـرغـم مـن 

8تـوجـھ االنـتباه إلـى النشـطاء الشـباب النـتقادھـم الـحكومـة الـحالـیة ومـشاركـتھم فـي االحـتجاجـات األخـیرة، إّال أّن الـمرشـحین فـي عـینة 

(LECS) بـشكل عـام ال یـختلفون فـي دعـمھم لـلمعایـیر الـدیـمقراطـیة، ودعـمھم لـثورة 2010 ، وال بـآرائـھم الـخاصـة بـقضایـا السـیاسـة 
األساسیة، مثل قانون المصالحة األخیر، وإن اختلفت فئاتھم العمریة. 

النتائج الرئیسیة 

1. معظم المرشحین الشباب من اإلناث ویختلفون عن المرشحین األكبر سناً في العوامل الدیمغرافیة 
الرئیسیة األخرى. 

تـتضمن عـینتنا مـرشـحین تـتراوح أعـمارھـم مـا بـین 20 و 77 عـامـاً، بـحیث یـبلغ مـتوسـط أعـمارھـم 40,6 عـامـاً، بـینما یـبلغ الـوسـیط 
9الـحسابـي 39 عـامـاً. ویـبرز اخـتالف الـسن بـین الـمرشـحین الـذكـور والـمرشـحین اإلنـاث: فـمتوسـط أعـمار الـذكـور ھـو 45 عـامـاً، 

10بـینما یـبلغ مـتوسـط أعـمار اإلنـاث 36 عـامـاً (طـالـع الـشكل 1).  ومـن الـمحتمل أن یـرجـع سـبب ھـذه الـفجوة الـصارخـة فـي فـرق 

الـسن بـین الـمرشـحین الـذكـور واإلنـاث ھـو مـحاولـة صـانـعي الـقائـمة تـلبیة مـتطلبات كـوتـا الشـباب والـكوتـا الـمبنیة عـلى الـجنس فـي آنٍ 
واحد. 

 .https://goo.gl/q9gRh1  :6 بلیز، إل. 2018. "حوالي 800 شخص تم اعتقالھم في االحتجاجات االقتصادیة في تونس." نیویورك تایمز، متاح على
(تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018)

7 كیسلر-دامورس، جاي. 2018. "وظفونا أو اقتلونا : الشباب التونسي على الھامش." الجزیرة، متاح على: https://goo.gl/7NJkJu. (تاریخ آخر 
وصول: 7/ یولیو/ 2018).

8 لیدوك، إس. 2018."بعد سبع سنوات، ال یزال الشباب التونسي یتحدث عن ثورة." فرانس 24، متاح على: https://goo.gl/t4gcQX. (تاریخ آخر 
وصول: 7/ یولیو/ 2018)

9 استراتیجیة اختیار العینات المتبعة الختیار المشاركین یرد تفصیلھا في الملخص األول من ھذه السلسلة. وتجدر المالحظة إلى أننا لم نمتلك معلومات 
حول عمر المرشحین قبل الشروع في الدراسة، ولذلك لم یكن بإمكاننا تقسیم المرشحین بحسب السن عند اختیار المرشحین. وإضافة إلى ذلك، ولعدم 

امتالكنا معلومات حول أعمار المرشحین الذین لم یستجیبوا للمشاركة في الدراسة، فلن نتمكن من حساب معدل االستجابة بحسب العمر. وبالتالي، وعلى 
الرغم من أّن معظم النتائج المقدمة في ھذا الملخص یجب أن تكون ممثلة بشكل عام لالختالفات العمریة عبر مرشحي المجالس البلدبة، فقد یختلف غیر 
المستجیبین عن المستجیبین في بعض األمور المھمة والتي تحّد من قدرتنا على تعمیم بعض النتائج. وھو ما قد یكون صحیحاً، نظراً لما بذلناه من جھد 

في استقصاء "الفائزین المحتملین" من خالل أخذ عینات أكبر من مرشحي حزب النھضة وحزب نداء وأخذ مرشحین أكثر من أعلى القوائم. ووفقاً 
لذلك، فمن المحتمل أن استراتیجیة أخذ العینات، وعدم االستجابة التفاضلیة المحتملة بحسب العمر، تجعل نتائجنا أكثر تمثیالً للمرشحین الفائزین من 

الشباب بدالً من تمثیل مجموعة المرشحین كاملة.

10 للمزید من التفاصیل حول المرشحات اإلناث، طالع: كالرك، جاي.، وشاشماز، أي.، وبالكمان، أي. 2018. "ھل ھّن قائدات المستقبل، أم دخلت 

أسماؤھّن القوائم عشوائیاً: المرشحات اإلناث في االنتخابات البلدیة التونسیة 2018.“ ملخص السیاسة الدولیة للدیمقراطیة.

https://goo.gl/q9gRh1
https://goo.gl/7NJkJu
https://goo.gl/t4gcQX
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الشكل 1 

 �

یـختلف الـمرشـحون الشـباب عـن الـمرشـحین األكـبر سـناً عـلى مسـتویـات مـتعددة ویـعود إلـى اخـتالفـات دورة الـحیاة. فـاحـتمال أن یـكون 
مـتزوجـین أقـل واحـتمال أن یـكونـوا عـاطـلین عـن الـعمل أكـبر. وبـعكس الـمرشـحین األكـبر سـناً والـذیـن ال یـعملون لـكونـھم مـتقاعـدیـن، 

فإن الشباب ال یعملون ألنھم ال یزالون یدرسون أو یبحثون عن عمل (طالع الشكل 2). 

الشكل 2 

 !
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نظراً لالختالفات في حالة التوظیف، فلیس من المستغرب أیضاً أن یصرح المرشحون الشباب إلى أن مدخوالتھم أقل من 
المرشحین األكبر سناً. إذ أفاد أكثر من 67 بالمئة من المرشحین الشباب بأّن متوسط مدخوالت أسرھم یقل عن 1000 دینار 

11تونسي شھریاً، مقارنة بـ 33 بالمئة فقط مّمن تجاوزت أعمارھم الـ 35 عاماً. وعلى العكس، أفاد أقل من 10 بالمئة من 

المرشحین الشباب بأن متوسط مدخوالت أسرھم تتجاوز الـ 2000 دینار تونسي، مقارنة بـ 26 بالمئة ممن تجاوزت أعمارھم 
الـ 35 عاماً. 

           

2. المرشحون الشباب أكثر ثقافة وتعلیماً، والمرشحون األكبر سناً ذوو خبرات حكومیة سابقة. 
یسـلط الـباحـثون وُصـّناع السـیاسـة الـذیـن یـقومـون بـدراسـة االنـتخابـات الـبلدیـة الـضوء عـلى أھـمیة قـدرة أعـضاء المجـلس الـبلدي عـلى 
12تحـدیـد أداء الـبلدیـة المسـتقبلي. قـمنا بـدراسـة قـدرة عـضو المجـلس الـبلدي بـاالسـتعانـة بـمقیاسـین رئیسـیین: الـتعلیم والـخبرات 

 ً الـحكومـیة الـسابـقة. ومـن الجـدیـر بـالـمالحـظة، أن 22 بـالـمئة مـن الـمرشـحین فـي عـینتنا أفـادوا بـأنـھم تـقلدوا سـابـقاً مـنصباً إداریـا
حـكومـیاً، أو أنـھم كـانـوا أعـضاء فـي المجـلس الـبلدي مـن قـبل، بـینما أفـاد 75 بـالـمئة بـأنـھم مـتحصلون عـلى درجـة الـبكالـوریـوس أو مـا 
أعـلى مـنھا. لـكن مـن الـمھم اإلشـارة إلـى أن الـمرشـحین الشـباب والـمرشـحین األكـبر سـناً یـختلفون وفـقاً لھـذیـن الـمقیاسـین، وبـطرق قـد 
تـأثـر كـثیرا عـلى الـحوكـمة. فـاحـتمال أن یـكون الـمرشـحون الشـباب مـن الـحاصـلین عـلى درجـة الـبكالـوریـوس أو مـا أعـلى مـنھا كـان 

أكبر، ولكن احتمال امتالكھم لخبرات حكومیة سابقة كان أقل. 

یُسـتخدم الـتعلیم – بـشكل خـاص الـتعلیم الـتالـي لـلمرحـلة الـثانـویـة – عـادة كـمقیاس لـقدرات الـمرشـح، فـھو یـمنح الـمرشـحین مـھارات 
إضـافـیة تـتعلق بـصناعـة السـیاسـة، وحـل الـمشكالت، وزیـادة فـعالـیة مـجھوداتـھم حـالـما یـتقلدون مـناصـبھم. وفـي حـین أفـاد 20 بـالـمئة 
تـقریـباً مـن الـمواطـنین الـتونسـیین بـحصولـھم عـلى شـھادة الـبكالـوریـوس أو مـا أعـلى مـنھا، فـإّن قُـرابـة 86 بـالـمئة مـن الـمرشـحین الشـباب 

13في عینتنا أكملوا التعلیم الجامعي أو الدراسات الُعلیا (طالع الشكل 3). 

11  في یونیو 2018، 1000 دینار تونسي تساوي تقریباً 380 دوالر أمریكي.

https:// :12 ییركس، اس. ومواشر، إم. 2018. " الالمركزیة في تونس: تمكین المدن، وإشراك الناس. "مركز كارنیغي للسالم الدولي.، متاح على

goo.gl/X5io2V. (تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018)

13نستخدم تقدیرات إجمالي السكان من استطالع المقیاس العربي لعام 2016. لمزید من التفاصیل حول الموجة الرابعة من االستطالع ، طالع: المقیاس 

العربي. عام 2017. "األدوات وملفات البیانات". المقیاس العربي ، متاح على: https://goo.gl/oKTZpj. (تاریخ آخر وصول: /7 یولیو/ 2018).

https://goo.gl/oKTZpj
https://goo.gl/X5io2V
https://goo.gl/X5io2V
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وعـالوة عـلى ذلـك، تُظھـر بـیانـاتـنا تـناسـباً عكسـیاً بـین الـعمر والمسـتوى الـتعلیمي. حـتى مـع مـراعـاة عـوامـل أخـرى تـرتـبط بمسـتوى 
الـتعلیم، مـثل: جـنس الـمرشـح، والـدخـل، ونـوع الـقائـمة، ورتـبتھ فـي الـقائـمة، والـبلدیـة، فـمع ازدیـاد عـمر الـمرشـح یـقل احـتمال اتـمامـھ 
لـلتعلیم الـتالـي لـلمرحـلة الـثانـویـة بنسـبة 1,2 نـقطة مـئویـة لـكل سـنة إضـافـیة، إلـى الحـّد الـذي یـعتبر فـیھ الـتعلیم مـؤشـراً لـلقدرة. تشـیر 
-  فـإن  الـفئات الـعمریـة الـشابـة الـمنتخبة مـن الـمسؤولـین   14ھـذه الـنتائـج إلـى أنـھ - وعـلى الـرغـم مـن الـمخاوف بـشأن عـدم خـبرة الشـباب 

قد تمتلك الموارد الالزمة لخدمة مجتمعاتھا  بشكل جید. 

وبـاإلضـافـة إلـى الـتعلیم، نـقیس قـدرة الـمرشـح بـناًء عـلى َشـغلھ وظـیفة إداریـة حـكومـیة و/ أو شـغلھ مـنصب عـضو مجـلس بـلدي مـن 
قـبل. وفـي حـین أنـھ قـد یـكون لـدى الـمسؤولـین الـذیـن عـملوا سـابـقاً فـي الـحكومـة مـصالـح محـلیة راسـخة، إّال أّن لـدیـھم أیـضاً خـبرة فـي 
الـتعامـل مـع الـبیروقـراطـیة الـتونسـیة وطـلبات الـناخـبین االعـتیادیـة. وقـد یـثبت ھـذا الـنوع مـن الـخبرة الـسابـقة أنـھ مـصدر قـوة لـتحقیق 

15التعاون بین ھذه المجالس الجدیدة، وللتعامل مع بیروقراطیة الحكومة المركزیة، كحكام إقلیمیین.  

وعـلى عـكس الـتعلیم، تُظھـر بـیانـاتـنا تـناسـباً طـردیـاً بـین الـعمر والـخبرة الـحكومـیة. وحـتى مـع مـراعـاة االرتـباطـات األخـرى الـخاصـة 
بـالـخبرات الـسابـقة، مـثل: جـنس الـمرشـح، والـدخـل، ونـوع الـقائـمة، والـرتـبة فـي الـقائـمة، إذ تـزیـد الـخبرة الـحكومـیة الـسابـقة بنسـبة 1,3 
وفـي حـین افـتقر أكـثر مـن 93 بـالـمئة مـن الـمرشـحین الشـباب لـلخبرة  16نـقطة مـئویـة مـع كـل سـنة إضـافـیة عـلى عـمر الـمرشـح. 

الحكومیة السابقة، فقد افتقر أكثر من 66 بالمئة من المرشحین األكبر سناً لھذه الخبرة (طالع الشكل 4) 

14ییركس، أس. 2017. "الشباب یبتعد عن السیاسة في تونس – إلیكم السبب." معھد بروكینغز، متاح على https://goo.gl/TZwErQ. (تاریخ آخر 

وصول: 7/ یولیو/2018)

محجوب، تي. و بیركي، آر. 2018. "االنتخابات البلدیة التونسیة: المشھد من تونس." مشروع عن دیمقراطیة الشرق األوسط (POMED)، متاح على: 
https://goo.gl/WWjiCt. (تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018).

16 تستمر ھذه النتائج حتى عند مراعاة االختالفات غیر الملحوظة بین البلدیات باستخدام تأثیرات البلدیة الثابتة. 

https://goo.gl/TZwErQ
https://goo.gl/WWjiCt
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وبـینما ُتشـیر ھـذه االخـتالفـات إلـى أنـھ - فـي الـبیئة الـتعاونـیة الـمناسـبة - یـمتلك كـل مـن الـمرشـحون الشـباب واألكـبر سـناً لـلمؤھـالت 
الـتي یـمكن أن تـكون ذات قـیمة لـلحوكـمة، فـإن ھـذه الـقدرات عـلى اخـتالفـھا قـد تـسھم أیـضاً فـي ادخـال إضـطرابـات عـلى سـیرورة 
الـعمل فـي ھـذه الـمجالـس وعـالوة عـلى ذلـك، قـد تـؤدي ھـذه االخـتالفـات إلـى تـفاقـم االنـقسام االجـتماعـي بـین األجـیال: عـلى سـبیل 
الـمثال، قـد یـنظر الشـباب إلـى الـمرشـحین األكـبر سـناً ذوي الـخبرة كـممثلین لـ "السـیاسـة الـمعتادة" والـتي تـثیر إحـباط الشـباب، بـینما 

17تستطیع الطبقة السیاسیة من الكبار تھمیش المنتخبین من الشباب الفتقارھم إلى الخبرة. 

3. تلقى المرشحون الشباب والمرشحون األكبر سناً مستویات متشابھة من التشجیع للترشح لالنتخابات 
وواجھوا تحدیات مشابھة أیضاً 

عـلى غـرار الـمخاوف الـمتعلقة بـالـمرشـحات اإلنـاث، كـان ھـناك قـلق مـن أّن الـمرشـحین الشـباب ال یـتلقون الـتشجیع الـكافـي أو أنـھم 
یـواجـھون عـوائـق أكـبر لـیصبحوا نـاشـطین فـي الـمجال السـیاسـي. وحـتى نـفھم مـدى اخـتالف تجـربـة الحـملة بـالنسـبة لـلمرشـحین 
الشـباب بـشكل أفـضل، قـمنا بـدراسـة تـصریـح الـمرشـحین مـن عـدمـھ بـتتعدد مـصادر الـتشجیع عـلى الـترشـح أو بـوجـود عـقبات مـختلفة 
وقـفت أمـام تـرشـحھم. بـشكل عـام، نجـد أنـھ عـبر الـفئات الـعمریـة الـمختلفة، ذكـر الـمرشـحون فـي عـینتنا تـلقیھم لمسـتویـات مـماثـلة مـن 
18الـتشجیع ومـواجھـتھم أنـواعـاً مـماثـلة مـن التحـدیـات (طـالـع الـشكل 5).  عـلى الـرغـم مـن أن الـمرشـحین األصـغر سـناً یـفیدون 

بـتلقیھم تـشجیعاً أكـبر مـن أفـراد األسـرة، بـینما یـفید الـمرشـحون األكـبر سـناً بـتلقیھم تـشجیعاً أكـبر مـن الـمجتمع الـمدنـي، إال أن 
19ھناك فرقاً كبیراً بین الفئات العمریة عند إدراج جنس المرشح كعنصر ضابط.  

17 وولف، اي. 2018. "یشارك مسؤولون سابقون من حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي في االنتخابات البلدیة التونسیة". مجلة دراسات شمال أفریقیا.

18  یمكن للمشاركین اختیار أكثر من إجابة واحدة للسؤالین، لذا لن تصل  النسب المئویة إلى 100. السؤاالن ھما: (1) ما الذي دفعك للترشح للمجلس 

البلدي؟ (اختر جمیع اإلجابات المناسبة .) (2) ما ھي أكبر التحدیات التي واجھتھا في ترشحك للمجلس البلدي؟ (اختر ما یصل إلى 3 إجابات).

19  ترتبط كل سنة إضافیة في عمر المرشح بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئویة في احتمال تشجیع األسرة لھ وزیادة قدرھا 0.3 نقطة مئویة في احتمال 

تشجیع المجتمع المدني لھ.
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بـشكل عـام، أفـاد الـمرشـحون األكـبر سـناً فـي عـینتنا بـمواجھـتھم تحـدیـات أكـبر فـي الـعثور عـلى مـرشـحین مـؤھـلین بـشكل كـافٍ 
إلدراجـھم فـي الـقائـمة وتحـدیـات أخـرى تـتعلق بـاخـتالف آراء أعـضاء الـقائـمة (طـالـع الـشكل 6). وقـد یُـعزى ھـذا جـزئـیاً إلـى أّن عـدداً 
أقـل مـن الـمرشـحین الشـباب تـرأسـوا قـوائـمھم (37 فـقط مـن أصـل 272 رئـیس قـائـمة كـانـوا مـن الـمرشـحین الشـباب)، وھـذا مـا جـعلھم 
أقـل مـشاركـة فـي التحـدیـات الـیومـیة. وتشـیر الـتشابـھات الـواسـعة فـي مسـتویـات ونـوع الـتشجیع والتحـدیـات عـبر الـفئات الـعمریـة (أو 
حـتى اإلبـالغ عـن تحـدیـات أكـبر بـقلیل بـین الـمرشـحین األكـبر سـناً) إلـى أّن الـعقبة الـرئیسـیة الـتي تـقف أمـام تـعزیـز الـقیادات الشـبابـیة 

20لیست نقصاً ملحوظاً في الدعم أو تحدیاً ملحوظاً خالل الحملة. 

20 التحدي الوحید الذي أفاد المرشحون الشباب بمواجھتھ بنسب أكبر كان النقد السلبي. ولكن الفروقات لیست كبیرة من الناحیة الموضوعیة؛ إذ ترتبط كل 

سنة إضافیة في عمر المرشح بانخفاض مواجھة المرشح للنقد السلبي بـ 0,3 نقطة مئویة.
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4. ُیظھر المرشحون الشباب والمرشحون األكبر سناً مستویات متشابھة في دعم احتجاجات 2010/2011 
والقیم المؤیدة للدیمقراطیة.  

غـالـباً مـا یُظھـر الـمؤیـدون لـفكرة إشـراك الـمزیـد مـن الشـباب فـي السـیاسـة، ھـؤالء األفـراد (الشـباب) بـأنـھم أكـثر دعـماً لـثورة 2011 
وقـد یـكون ھـذا صـحیحاً بـالنسـبة لـلشعب الـتونسـي فـي الـعموم: فـفي دراسـة اسـتقصائـیة تـمثیلیة عـلى المسـتوى  21ولـلقیم الـتي تـمثلھا. 

الـوطـني لـلعام 2013، وجـد الـمقیاس الـعربـي بـأن 26,3 بـالـمئة مـن األشـخاص مـمن تـقل أعـمارھـم عـن 35 أفـادوا بـمشاركـتھم فـي 
22احتجاجات 2010/ 2011، مقارنة بـ 14,4 بالمئة ممن تجاوزت أعمارھم الـ 35 عاماً.  

وعـلى أي حـال، وبـالنسـبة لـلمرشـحین فـي عـینتنا، فـإن الـفروقـات بـین الـفئات الـعمریـة كـانـت أقـل وضـوحـاً. أوالً، قـمنا بـدراسـة دعـم 
الـمرشـحین ومـشاركـتھم فـي االحـتجاجـات والـمظاھـرات الـتي قـادت إلـى الـثورة. لنجـد عـبر الـفئات الـعمریـة أن 70 بـالـمئة مـن 
الـمرشـحین قـد قـامـوا بـدعـم ھـذه االحـتجاجـات، بـینما شـارك 40 بـالـمئة مـنھم فـیھا بـفاعـلیة (طـالـع الـشكل 7). وحـتى مـع مـراعـاة جـنس 
الـمرشـح، والـدخـل، ونـوع الـقائـمة، والـبلدیـة، ال تـوجـد فـروقـات جـوھـریـة بـین الـمرشـحین فـي مـختلف الـفئات الـعمریـة بـخصوص 

احتمالیة دعمھم أو مشاركتھم بفاعلیة خالل الثورة. 

https:// :2018. " الشباب الثوري التونسي خائب األمل قبل االنتخابات البلدیة." األخبار العربیة، متاح على .(AFP) 21 وكالة فرانس بریس

goo.gl/4Ppy6g. (تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018)

22 ُیعتمد فارق السن ھذا في المشاركة المبلغ عنھا بعد مراعاة ضوابط أخرى، مثل جنس المرشح، وتعلیمھ، وتأثیرات الوالیة الثابتة لعدم التجانس غیر 

المراقب حسب المنطقة. للمزید من التفاصیل حول الموجھ الثالثة لالستطالع، طالع: المقیاس العربي. 2017. "األدوات وملفات البیانات." المقیاس 
العربي، متاح على: https://goo.gl/oKTZpj. (تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018).

https://goo.gl/4Ppy6g
https://goo.gl/4Ppy6g
https://goo.gl/oKTZpj
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ثـانـیاً، قـمنا بـإنـشاء مـؤشـر لـلمواقـف الـمؤیـدة لـلدیـمقراطـیة، وبـزیـادة دعـم الـمرشـح لـلقیم والـعادات الـتي غـالـباً مـا تـرتـبط بـالـممارسـات 
23الـدیـمقراطـیة فـي السـیاق الـتونسـي زادت بـذلـك الـنقاط الـتي یـحصل عـلیھا.  وكـانـت نسـبة الـمرشـحین فـي كـل مسـتویـات الـمؤشـر 

24ثابتة عبر معظم الفئات العمریة، ولم یرتبط العمر مع أي فرق جوھري في المواقف الداعمة للدیمقراطیة (طالع الشكل 8).  

وبـالـرغـم مـن أنـنا ال نجـد فـروقـات جـوھـریـة فـي دعـم الـثورة بـین الـمرشـحین الشـباب والـمرشـحین األكـبر سـناً، إال أنـھ تجـدر اإلشـارة 
إلـى أّن الـمعدل الـعام لـمشاركـة الـمرشـحین فـي الـثورة (40 بـالـمئة) أكـبر بـشكل جـوھـري مـن مـشاركـة عـامـة الـناس (18,6 بـالـمئة) 
فـي دراسـة الـمقیاس الـعربـي (2013). ویشـیر ھـذا إلـى أن أنـواع األفـراد المھـتمین بـممارسـة السـیاسـة أو الـذیـن جـندتـھم األحـزاب 
عـبر الـفئات الـعمریـة یـختلفون عـن عـامـة الـناس بـطرق مـھمة. لـذا سـتدرس األبـحاث المسـتقبلیة كـیفیة اخـتیار األفـراد لـیصبحوا 

مرشحین سیاسیین. 

23 یتألف مؤشر تأیید الدیمقراطیة من اإلجابات على ثالثة أسئلة فیما یتعلق بالقیم والممارسات الدیمقراطیة. للمزید من التفاصیل، یُرجى االطالع على: 

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

24  تستمر ھذه النتیجة عند شمول الضوابط المعیاریة.

https://goo.gl/Hks3Gt
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5.  یتشارك المرشحون الشباب والمرشحون األكبر سناً وبشكل كبیر في التفضیالت السیاسیة، بالرغم من 
أّن المرشحین األصغر سناً یفضلون وظائف القطاع العام ویركزون على خلق الوظائف بشكل أكبر . 

بـما أّن لـلمرشـحین الـتزام مـتماثـل تـجاه الـثورة والـمعایـیر الـدیـمقراطـیة عـبر مجـموعـات الـفئات الـعمریـة، فھـل ھـناك اخـتالفـات مـلموسـة 
فـي مـقاربـة الـمرشـحین األكـبر سـناً واألصـغر سـناً الـحوكـمة المحـلیة؟ كـیف تـتم مـقارنـة ھـؤالء الـمرشـحین فـي أسـئلة السـیاسـة 

الموضوعیة؟ 

25فـي عـینتنا، نجـد أّن اآلراء الـمتعلقة بسـیاسـات محـددة – مـثل أھـمیة حـمایـة الـبیئة وقـانـون الـمصالـحة اإلداري األخـیر - ال تـختلف 

عـلى  26عـبر الـفئات الـعمریـة. ولـكننا، نجـد بـأّن الـتفضیالت الـمتعلقة بـدور الـقطاع الـعام فـي خـلق الـوظـائـف وتـوزیـع إیـرادات الـموارد 

الـمناطـق الـمنتجة، تـختلف عـبر الـفئات الـعمریـة (طـالـع الـشكل 9). وقـد یُـعزى الـفرق الـھائـل فـي الـرأي بـین الـفئات الـعمریـة فـیما 
27یتعلق بوظائف القطاع العام إلى معدالت البطالة والبطالة المقنعة العالیة بین المرشحین األصغر سناً.  

 .https://goo.gl/f9JyQc :25  صالح، اتش. 2017. " البرلمان التونسي یُصدر قانون مصالحة اقتصادیة مثیراً للجدل." فاینانشال تایمز، متاح على

(تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018)

26  ناماني، دبلیو. 2017. "احتجاجات تطاوین واالستقرار السیاسي في تونس." المجلس األطلسي، متاح على: https://goo.gl/iGjXiW. (تاریخ 

آخر وصول 7/ یولیو/ 2018)

27  ال یزال العمر األصغر سناً مرتبطاً بشكل إیجابي بتفضیل وظائف القطاع العام حتى بعد مراعاة جنس المرشح، والدخل، ونوع القائمة، ورتبتھ في 

القائمة، وتأثیرات البلدیة الثابتة. ومع ذلك، فإن التأثیر أقوى بالنسبة للمشاركات اإلناث والمشاركین من قوائم مستقلة. ونظراً لوجود عالقة ملحوظة بین 
العمر والجنس والعضویة في قوائم ال تتبع لحزب النھضة وال لحزب نداء، فإن الفھم الكامل لدوافع ھذا التفضیل یتطلب مزیداً من البحث. لمزید من 

المعلومات حول السیاسة الحزبیة والمرشحین المستقلین، طالع الملخص القادم حول المرشحین المستقلین في انتخابات 2018: : 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.

https://goo.gl/f9JyQc
https://goo.gl/iGjXiW
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فـیما یـتعلق بـالـقضایـا السـیاسـیة المحـددة الـتي تـندرج تـحت سـلطة الـمجالـس الـبلدیـة، نجـد أن ھـناك اتـفاقـاً واسـعاً عـلى األولـویـات 
المحـلیة عـبر جـمیع الـفئات الـعمریـة. وبـشكل عـام، اخـتار الـمشاركـون قـضایـا جـمع الـقمامـة وصـیانـة الـطرق واألمـن والـوظـائـف 
كـأولـویـات رئیسـیة أربـع لـلبلدیـات (طـالـع الـشكل 10). ومـع ذلـك، اخـتلف الـمرشـحون األكـبر سـناً واألصـغر سـناً فـي الـقضیة الـتي 
اخـتاروھـا كـأولـویـة قـصوى. فـمن الـمرجـح أن یـختار الـمرشـحون األكـبر سـناً جـمع الـقمامـة والـبناء غـیر الـقانـونـي كـأولـویـات أولـى، 
بـینما مـن الـمرجـح أن یـختار الـمرشـحون األصـغر سـناً الـوظـائـف واألمـان كـأولـویـاتـھم األولـى. عـلى الـرغـم مـن أن أولـویـات السـیاسـة 
ھـذه ال تـختلف اخـتالفـاً كـبیراً بحسـب الـعمر، إال أن بـإمـكانـھا الـتنبؤ بـأنـواع السـیاسـات الـتي یـضعھا الـمرشـحون مـن كـبار الـسن أو 

األصغر سناً في أولویاتھم. 
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اآلثار المترتبة على السیاسة  
سـاھـمت كـوتـا الشـباب فـي تـونـس وبـشكل غـیر مسـبوق فـي زیـادة عـدد الشـباب الـشاغـلین لـلمناصـب الـرسـمیة. وتـوحـي الـدراسـة 
 ً الـدقـیقة ألوجـھ الـتشابـھ واالخـتالف بـین الـمرشـحین مـن مـختلف الـفئات الـعمریـة بـأن أعـضاء الـمجالـس الـمنتخبین األصـغر سـنا
واألكـبر سـناً سـیقدمـون مـؤھـالت مـھمة - لـكن مـختلفة - لـمجالـسھم الـبلدیـة، والـتي قـد یـكون لـھا آثـار عـلى الـحوكـمة. وعـلى الـرغـم مـن 
وجـود بـعض االخـتالفـات فـي الخـلفیة الـتعلیمیة والـخبرة الـحكومـیة، إّال أّن الـمرشـحین مـن مـختلف الـفئات الـعمریـة لـدیـھم الـتزام 

مماثل بالثورة والمعاییر الدیمقراطیة. 

وعـالوة عـلى ذلـك، صـرح الـمرشـحون مـن مـختلف الـفئات الـعمریـة بمسـتویـات مـماثـلة مـن الـتشجیع ومـن التحـدیـات الـتي واجھـتھم فـي 
حـمالتـھم االنـتخابـیة، فـي حـین صـرح الـمرشـحون األكـبر سـناً عـن مـشكالت واجھـتھم فـي الـعثور عـلى الـمرشـحین الـمؤھـلین وتـأمـین 
الـدعـم الـمالـي الـكافـي. وھـو مـا یـوحـي، ولـحسن الحـظ، بـأّن الـمرشـحین الشـباب لـم یـعانـوا مـن دعـم أقـل أو تحـدیـات أكـبر مـقارنـة 
بـالـمرشـحین األكـبر سـناً. ولـكن الـعقبة الـرئیسـیة الـتي تـقف أمـام تـعزیـز مـشاركـة الشـباب بـشكل أوثـق قـد تـرتـبط بـالـفرص المحـدودة 
لـلقیادة داخـل األحـزاب والـمنظمات السـیاسـیة أو مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي. فـعلى سـبیل الـمثال، كـان الشـباب الـذیـن شـملھم 
االسـتطالع فـي اسـتطالعـنا لـلمرشـحین - وخـاصـة الـمرشـحات - أكـثر مـن صـرحـوا عـدم لـعب أي دور أبـداً، أو لـعب دور ثـانـوي 
فـقط فـي بـناء الـقائـمة. ویـجب أن یـعمل صـانـعو السـیاسـة مـّمن یـسعون إلـى تـعزیـز مـشاركـة الشـباب عـلى ضـمان حـصول الشـباب 

على فرص إضافیة للتطویر المھني. 

ُیـعتبر الـتركـیز عـلى الـقیادة والـتطویـر الـمھني فـي ھـذا السـیاق مـھماً بـشكل خـاص بـالـنظر إلـى الـتداخـل الـكبیر بـین الشـباب 
والـمرشـحات اإلنـاث. فـي تـونـس - مـثلھا مـثل مـعظم الـبلدان فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم - غـالـباً مـا تـكون السـلطة السـیاسـیة دالـة عـلى 
الـعمر والـجنس، وھـو مـا قـد یـؤدي إلـى تـفاقـم األضـرار الـتي تـواجـھ الـعضوات اإلنـاث الـمنتخبات. مـن الـمھم أن یـركـز الـعمل 

المستقبلي الھادف إلى تعزیز المجالس البلدیة واألحزاب السیاسیة على دعم كل من اإلناث والشباب. 
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بـالـنظر إلـى مـا بـعد األشھـر والـسنوات األولـى مـن الـحكم، یـختلف الـمرشـحون األصـغر سـناً واألكـبر سـناً فـیما یـتعلق 
بـطموحـاتـھم السـیاسـیة المسـتقبلیة. فـعندمـا سـئلوا عـّما إذا كـانـوا سـیفكرون فـي الـترشـح لـالنـتخابـات الـبرلـمانـیة لمجـلس نـواب 
الـشعب فـي عـام 2019 أو 2024، نـفى  الـمرشـحون األكـبر سـناً فـي الـغالـب تـقكیرھـم فـي ذلـك ، بـینما قـال الـمرشـحون 
28الشـباب أنـھم سـیترشـحون إذا سـنحت لـھم فـرصـة  ( طـالـع الـشكل 11). یشـیر ھـذا االخـتالف فـي الـطموح السـیاسـي 

الـمعبر عـنھ عـبر الـفئات الـعمریـة مـرة أخـرى إلـى ضـرورة تـركـیز األحـزاب السـیاسـیة واالئـتالفـات والـمنظمات عـلى 
تـطویـر وتـوفـیر سـبل جـدیـدة إلشـراك الشـباب ومـشاركـتھم مـن أجـل دعـم االھـتمام الـحالـي بـین الـمرشـحین الشـباب ومـن 

أجل استمراریتھ. 

28 حتى عند شمول ضوابط قیاسیة، كل عام إضافي في عمر المرشح یرتبط بانخفاض احتمال أن تعبیر المرشح عن رغبتھ في الترشح لمنصب أعلى 

بنسبة 1,2 في المائة تقریباً.
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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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