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ثُـلث أـعضاء اـلمجاـلس اـلبلدـیة ـفي ـتوـنس ـھم ـمن 
اـلقواـئم المـستقلة…ـما ـمدى اـستقالـلیتھم؟ 

1آیتوغ شاشماز، وألكساندرا بالكمان، وجولیا كالرك  

مقدمة 
فـي الـسادس مـن مـایـو أجـرت تـونـس أول انـتخابـات محـلیة دیـمقراطـیة، وفـیھا فـازت قـوائـم حـزب الـنھضة اإلسـالمـي بـ 29 بـالـمئة مـن 
2األصـوات فـي جـمیع أنـحاء تـونـس لـیكون ھـو الحـزب الـفائـز بـاالنـتخابـات.  ولـكن كـان ھـناك نـوع آخـر مـن الـقوائـم الـتي حـصلت عـلى 

نسـبة أصـوات أعـلى مـن قـوائـم حـزب الـنھضة: إنـھا الـقوائـم المسـتقلة غـیر الحـزبـیة، وقـد حـصلت عـلى 32 بـالـمئة مـن األصـوات. 
ونتیجة لذلك، كان ثُلث أعضاء المجالس البلدیة من القوائم المستقلة. 

3نـظراً لـإلحـباط الـملموس تـجاه األحـزاب السـیاسـیة فـي تـونـس فـقد رّحـب الـعدیـد مـن الـمراقـبین بھـذا الـتقّدم. وبـالـرغـم مـن نـجاح تـونـس 

بـعد الـربـیع الـعربـي فـي 2010/2011 فـي السـیر نـحو الـدیـمقراطـیة، إّال أنـھ ال تـزال ھـناك مـخاوف مسـتمرة حـول اسـتمراریـة 
الـدیـمقراطـیة الـتونسـیة وعـمقھا.   فـبالنسـبة ألغـلبیة الـمصوتـین الـتونسـیین فـإن الـتحالـف الـكبیر بـین حـزبـّي نـداء تـونـس والـنھضة قـد 
4فشـل فـي حـّل مـشكالت الـبلد الـملّحة، كخـلق نـمو اقـتصادي مـثالً.  وقـد  أدى ھـذا إلـى شـعور الـتونسـیین بـخیبة األمـل تـجاه األحـزاب 

السیاسیة الحالیة. وفي ھذه االنتخابات بالذات، كان إلدراج المرشح في إحدى القوائم المستقلة جاذبیتة الخاصة. 

5 وبـعیدا عـن خـیبة األمـل تـجاه األحـزاب السـیاسـیة، فـإن األمـل  فـي الـمرشـحین المسـتقلین یـنبع مـن عـدة افـتراضـات  حـولـھم. فـعلى 

سـبیل الـمثال، یُـفترض أن یـكون الـمرشـحون المسـتقلون أصـغر سـناً مـن مـرشـحي األحـزاب، وأن یـكونـوا قـادریـن عـلى عـكس االسـتیاء 

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  أمارا، تي. 2018. " حزب النھضة التونسي یعلن فوزه في االنتخابات المحلیة". رویترز، متاح على: goo.gl/SoSP8B. (تاریخ آخر وصول: 7، 
یولیو/ 2018).

 goo.gl/h2vNbV :3میدل إیست آي. 2018. "' ممثلون جدد': فاز المستقلون التونسیون على األحزاب الرئیسیة في االنتخابات البلدیة". متاح على
(تاریخ آخر وصول: 7، یولیو/ 2018).

4 وفًقا الستطالع الرأي الذي نشره المعھد الجمھوري الدولي في ینایر 2018 ، یعتبر 57 بالمئة من التونسیین أن أداء الحكومة "سيء"، ویرى 61 
بالمئة أن أداء الحكومة  سيء في خلقھا فرصاً للعمل. طالع التقریر التالي: مركز الرؤى في أبحاث الدراسات االستقصائیة. 2018. "استطالع الرأي 
العام للتونسیین: 23 نوفمبر - 3 دیسمبر 2017." المعھد الجمھوري الدولي ، متاح في: goo.gl/UouguW (تاریخ آخر وصول: 7 /یولیو/ 2018).

روبن، إف. 2018. " في تونس: تنبثق القوى "المستقلة" من االنتخابات البلدیة" ال موند، متاح على: goo.gl/vfW9rh (تاریخ آخر وصول: 7، یولیو/ 
.(2018

https://goo.gl/vfW9rh
https://goo.gl/SoSP8B
https://goo.gl/h2vNbV
https://goo.gl/UouguW
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الـعام حـول األحـزاب الـسائـدة فـي الـمجتمع الـتونسـي، وأن یـكونـوا مـن النشـطاء الـمدنـیین ولـیسوا أشـخاصـاً مـجندیـن لـدى األحـزاب. إن 
كـان مـا سـبق صـحیحاً، فـقد نـتوقـع أن یـمتلك المسـتقلون روابـط أقـل مـع الـنظام الـسابـق لـلثورة، وأن یـكونـوا مـن الـداعـمین الحـتجاجـات 
2010/ 2011. وعـالوة عـلى ذلـك، قـد نـتوقـع مـن المسـتقلین االلـتزام بـشكل أوثـق بـمعایـیر الـدیـمقراطـیة واالبـتعاد عـن الـتفضیالت 

السیاسیة لألحزاب الرئیسیة. 

وفـي غـیاب األدلـة الـمنتظمة، كـانـت الـتأكـیدات حـول خـصائـص الـمرشـحین المسـتقلین سـردیـة بـشكل كـبیر واسـتندت إلـى 
بـضعة قـوائـم بـارزة. ولـكن، بـاسـتخدام الـبیانـات الـتي تـم جـمعھا مـؤخـراً فـي دراسـتنا حـول مـرشـحي االنـتخابـات الـبلدیـة 
، نـتمكن مـن تـقدیـم الـمزیـد مـن األدلـة الـجوھـریـة حـول مـدى اخـتالف الـمرشـحین المسـتقلین عـن  6(LECS) فـي تـونـس

7مرشحي األحزاب. 

النتائج الرئیسیة 

1. مرشحو القوائم المستقلة أصغر سناً ولكنھم لیسوا األصغر 
فـي عـینة LECS، كـان لحـزبـي الـنھضة ونـداء أكـبر مـتوسـط أعـمار (حـوالـي 42 عـامـاً) وتـوزیـع عـمري مـتشابـھ. أّمـا مـرشـحو 
8األحـزاب األخـرى  فـقد كـان مـعدل أعـمارھـم ھـو األقـل، إذ كـان أقـل بـقلیل مـن 38 عـامـاً، فـي حـین بـلغ مـتوسـط أعـمار مـرشـحي 

9الـقوائـم المسـتقلة 40 عـامـاً تـقریـباً مـا جـعلھم یـتوسـطون الـمرشـحین اآلخـریـن تـمامـاً.  لـدى ھـذه الـقوائـم مـرشـحون أكـبر سـناً مـن 

10مرشحي األحزاب األخرى، ولكنھم أصغرعمراً من مرشحي الحزبین الرئیسیین (طالع الشكل 1).   

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 بالكمان، وكالرك، وشاشماز (2018)، فقد تّم تقسیم عینةLECS   بحیث كان 1/4 المرشحین من قوائم حزب نداء تونس، والـ 
1/4 اآلخر من قوائم حزب النھضة، بینما ضّم الـ 1/2 الباقي المرشحین اآلخرین، وذلك لنشمل أكبر عدد من المرشحین الفائزین في عینتنا وحتى 

نحصل على إجابات كافیة من الحزبین الرئیسیین نستطیع من خاللھا إجراء مقارنات موثوقة بینھما. لقد كان معدل استجابة المرشحین المستقلین (56 
بالمئة) أقل من معدل استجابة مرشحي األحزاب (73 بالمئة). وبالتالي، وعلى الرغم من أن النتائج في ھذا الملخص یجب أن تكون ممثلة وبشكل واسع 

للمرشحین المستقلین في جمیع أنحاء تونس بسبب االختبار العشوائي للبلدیات والقوائم، یجدر التذكیر بأن العینة لم یتم اختیارھا لضمان تمثیل المرشحین 
المستقلین.

8ننشئ فئة متبقیة من المرشحین "اآلخرین" من جمیع قوائم األحزاب واالئتالفات بخالف قوائم النھضة وقوائم نداء.

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

10 في ھذا الملخص، نستخدم تصنیفاً ثالثًیا لألحزاب: إذ نعني باألحزاب الرئیسیة، حزبّي النھضة ونداء تونس. أّما األحزاب متوسطة الحجم، فھي 

أحزاب وائتالفات راسخة نسبیاً وممثلة في البرلمان الوطني ولكنھا لیست بقوة حزب نداء وحزب النھضة، وھي تشمل: حزب الجبھة الشعبیة، والتیار 
الدیمقراطي، وآفاق تونس، ومشروع تونس، والحركة الشعبیة، واإلرادة. بینما تشیر األحزاب الصغیرة إلى جمیع األحزاب األخرى.

https://goo.gl/Hks3Gt
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  الشكل 1

`  

2. یعّبر المرشحون المستقلون بشكل أكبر عن عدم ثقتھم في السیاسیین واألحزاب  
ھـناك انـعدام ثـقة واسـع بـین عـامـة الـناس فـي تـونـس تـجاه السـیاسـیین واألحـزاب السـیاسـیة. فـفي اسـتطالع الـمقیاس األفـریـقي فـي عـام 
2015، قـال 76 بـالـمئة مـن الـتونسـیین الـمشاركـین فـي االسـتطالع أّن السـیاسـیین یـعملون بجـد أكـبر لـتحقیق طـموحـاتـھم  الـشخصیة 

بـدالً مـن بـذل مـجھوداتـھم فـي خـدمـة الـناس، وكـثیراً مـا تـردد صـدى ھـذا الـشعور فـي الـمحادثـات غـیر الـرسـمیة وعـلى وسـائـل 
ولـربـما وبـشكل ال یـثیر الـدھـشة، تشـیر بـیانـات دراسـة LECS إلـى أن مـعظم الـمرشـحین لـم یـشاركـوا عـامـة  11الـتواصـل االجـتماعـي. 

الناس في ھذا الشعور. 

5 بـالـمئة فـقط مـن مـرشـحي حـزب الـنھضة، و10 بـالـمئة مـن مـرشـحي حـزب نـداء، و19 بـالـمئة مـن مـرشـحي األحـزاب األخـرى، قـالـوا 
بـأنـھم یـعتقدون بـأّن السـیاسـیین فـي الـعادة یـعملون لـتحقیق مـصالـحھم الـشخصیة. وھـنا یـختلف الـمرشـحون المسـتقلون: فـ 32 بـالـمئة 
مـن الـمرشـحین المسـتقلین وافـقوا عـلى ھـذا الـرأي غـیر الـمواتـي حـول "الـطبقة السـیاسـیة" (طـالـع الـشكل 2). یُـعتبر ھـذا االخـتالف 
بـین الـمرشـحین المسـتقلین ومـرشـحي األحـزاب مـھماً مـن الـناحـیة اإلحـصائـیة بـعد مـراعـاة الـعوامـل األخـرى وھـي: الـجنس، والـعمر، 
والـرتـبة فـي الـقائـمة، وبـلدیـة الـمرشـح. ومـع ذلـك، ال تـزال نسـبة الـمرشـحین المسـتقلین الـذیـن یـرون أّن السـیاسـیین یـعملون فـقط 

لتحقیق مصالحھم الخاصة أقل من نسبة عامة الناس الذین یوافقون على ھذا الرأي. 

http://afrobarometer.org/countries/tunisia-0 :11 مجموعة بیانات المقیاس األفریقي متاحة على

http://afrobarometer.org/countries/tunisia-0
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الشكل 2 

  

3.  المرشحون المستقلون فاعلون في أنشطة المجتمع المدني، ولكن مرشحي قوائم األحزاب فاعلون أیضاً 
ومـن الـتوقـعات الـشائـعة األخـرى حـول الـمرشـحین المسـتقلین ھـو أنـھم قـد یـوظـفون تـجاربـھم الـقّیمة فـي الـمجتمع الـمدنـي - الـذي 
ازدھـر فـي تـونـس مـا بـعد الـثورة – بـشكل إیـجابـي فـي الـمجالـس الـبلدیـة. وبـشكل عـام، أفـاد 38 بـالـمئة مـن الـمرشـحین المسـتقلین فـي 
عـینة LECS بـأنـھم أعـضاء فـي مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي. وھـي نسـبة أعـلى مـن عـضویـة مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي لـدى مـرشـحي 
حـزب نـداء ومـرشـحي األحـزاب األخـرى (33,6 بـالـمئة و 30,7 بـالـمئة عـلى الـتوالـي) ولـكنھا أقـل مـن نسـبة عـضویـة مـرشـحي 
قـوائـم الـنھضة (طـالـع الـشكل 3). الـفرق بـین الـمرشـحین المسـتقلین وحـزب الـنھضة وغـیرھـم مـن مـرشـحي األحـزاب مـھم مـن 

الناحیة اإلحصائیة بعد مراعاة العوامل األخرى  وھي: الجنس، والعمر، والرتبة في القائمة، والبلدیة. 
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 الشكل 3 

  
وبـاإلضـافـة إلـى الـعضویـات الـرسـمیة فـي مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي، فـلنا أن نـتوقـع بـأّن الـمرشـحین المسـتقلین أكـثر مـشاركـة فـي 
12االحـتجاجـات الـمتكررة، وفـي اإلضـرابـات واالعـتصامـات عـبر الـبلد.  ومـرة أخـرى، تظھـر نـتیجة مـختلطة: فـكما ھـو مـوضـح فـي 

الـشكل 4، مـن الـمرجـح أن یـكون الـمرشـحون المسـتقلون قـد شـاركـوا فـي الـمظاھـرات بـشكل أكـبر مـن مـرشـحي نـداء (39 بـالـمئة 
إلـى 28 بـالـمئة) ولـكن مسـتوى مـشاركـتھم یشـبھ مسـتوى مـشاركـة مـرشـحي الـنھضة (40,7 بـالـمئة) كـما أنـھ أقـل مـن مسـتوى 

مشاركة مرشحي األحزاب األخرى (46,6 بالمئة). 

الشكل 4 

  

12 بیرمان، سي. 2018. "لماذا یواصل  التونسیون االحتجاج؟" واشنطن بوست، متاح على goo.gl/cAGJv2 (تاریخ آخر وصول: 7/ یولیو/ 2018).

https://goo.gl/cAGJv2
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4.  بعض المرشحین المستقلین ال تزال لدیھم عالقات مع النظام القدیم والعدید منھم لم یدعموا ثورة 
  .2011

بـالـرغـم مـن حـظر الحـزب بـعد الـثورة، فـقد الحـظ الـعدیـد مـن الـمراقـبین أن كـوادر حـزب التجـمع الـدسـتوري الـدیـمقراطـي - الحـزب 
المھـیمن فـي عھـد بـن عـلي االسـتبدادي – قـد اكتسـبت نـفوذاً فـي السـیاسـة الـتونسـیة (بـشكل رئیسـي داخـل حـزب نـداء تـونـس، وقـد 

تأسس ھذا الحزب العلماني الرئیسي في عام 2012). 

تـؤكـد بـیانـات LECS  صـحة ھـذه الـفرضـیة: فـعندمـا سـئل الـمشاركـون عـن الـمنظمات السـیاسـیة الـتي انـتموا إلـیھا كـأعـضاء قـبل 
الـثورة، أجـاب حـوالـي 26 بـالـمئة مـن مـرشـحي نـداء أنـھم كـانـوا أعـضاء فـي حـزب التجـمع الـدسـتوري الـدیـمقراطـي، مـقارنـة بنسـبة 
4,9 بـالـمئة فـقط مـن أعـضاء حـزب الـنھضة و 5,5 بـالـمئة مـن أعـضاء األحـزاب األخـرى. مـع ذلـك، وبـشكل غـیر مـتوقـع، أفـاد 
حـوالـي 11 بـالـمئة مـن مـرشـحي الـقوائـم المسـتقلة فـي عـینتنا بـأنـھم أعـضاء سـابـقون فـي حـزب التجـمع الـدسـتوري الـدیـمقراطـي 
(طـالـع الـشكل 5). وتـبقى ھـذه الـنتائـج ذات داللـة إحـصائـیة بـعد مـراعـاة الـعوامـل األخـرى وھـي: الـجنس، والـعمر، والـرتـبة فـي 

القائمة، وتأثیرات البلدیة الثابتة. 

الشكل 5 

  

ھـل دعـم الـمرشـحون المسـتقلون ثـورة 2010 – 2011 بـشكل أكـبر مـن مـرشـحي األحـزاب؟ اإلجـابـة: نعـم وال: فـقد عـبّر الـمرشـحون 
المسـتقلون عـن دعـم أكـبر مـن دعـم مـرشـحي نـداء لـلثورة، بـینما كـان دعـمھم أقـل مـن دعـم الـقوائـم األخـرى. فـ 28 بـالـمئة مـن 
المسـتقلین ومـرشـحي األحـزاب األخـرى فـي عـینتنا لـم یـدعـموا الـثورة، بـینما لـم یـدعـم 43 بـالـمئة مـن مـرشـحي نـداء و16 بـالـمئة مـن 

مرشحي النھضة الثورة (طالع الشكل 6). تُعتبر ھذه الفروقات ذات داللة إحصائیة بعد شمول الضوابط المعیاریة. 
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الشكل 6  

  

5. شاب االختالط تفضیالت المستقلین السیاسیة ودعمھم للقیم الدیمقراطیة 
عـند إجـراء دراسـة LECS طـلبنا مـن الـمرشـحین أن یـختاروا واحـدة مـن بـین عـبارتـین مـتعارضـتین فـي عـالقـة بـكل قـضیة بـارزة فـي 
13تـونـس، وقـد قـمنا بـاسـتخدام ثـالثـة مـن أزواج الـعبارات ھـذه إلنـشاء مـؤشـر تـأیـید الـدیـمقراطـیة.  بـاسـتخدام مـؤشـر تـأیـید الـدیـمقراطـیة، 

نجـد مـرة أخـرى أن الـمرشـحین المسـتقلین یـقعون بـین مـرشـحي حـزب الـنھضة وحـزب نـداء ویـقتربـون جـداً مـن مـرشـحي قـوائـم 
األحـزاب األخـرى. فـحوالـي 34 بـالـمئة مـن الـمرشـحین المسـتقلین حـققوا الـدرجـة الـكامـلة (3 مـن 3 – الـدعـم الـكامـل لـممارسـات 
ومـعایـیر الـدیـمقراطـیة)، مـقارنـة بـ 54 بـالـمئة مـن مـرشـحي حـزب الـنھضة، و18 بـالـمئة فـقط مـن مـرشـحي حـزب نـداء (طـالـع الـشكل 

 .(7

13لوصف مفّصل حول ھذا المقیاس طالع بالكمان، وكالرك، وشاشماز (2018).
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الشكل 7  

  
وُیـتوقـع أیـضاً مـن الـمرشـحین المسـتقلین أن یـكونـوا قـادریـن عـلى تـأیـید السـیاسـات الـتي ُتـعاكـس الـوضـع الـراھـن. وإحـدى الـقضایـا الـتي 
قـد تشـیر إلـى ھـذا االخـتالف ھـي رأي الـمرشـح بـشأن قـانـون الـمصالـحة اإلداریـة والـذي أقـّره الـبرلـمان أثـناء احـتجاجـات سـبتمبر 
2017. والـقانـون الـذي نـّص عـلى الـعفو عـن اتـھامـات بـالـفساد طـالـت مـوظـفي الـدولـة خـالل عھـد بـن عـلي، كـان مـدفـوعـاً بـشكل فـاعـل 
مـن قـبل حـزب نـداء وبـدعـم خـفّي مـن قـبل حـزب الـنھضة بـحجة أنـھ كـان ضـروریـاً لـلنمو االقـتصادي. عـلى الـعكس مـن ذلـك، قـالـت 
الـعدیـد مـن مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي والـناشـطین الشـباب مـن حـركـة مـانـیش مـسامـح ("لـن أسـامـح") بـأن ھـذا الـقانـون كـان غـیر 
ضـروریـا وغـیر عـادل ومـن شـأنـھ أن یـبرئ جـرائـم سـابـقة. وبـالـتالـي، یـمكن اعـتبار عـدم دعـم قـانـون الـمصالـحة مـوقـفاً یـعاكـس الـوضـع 

الراھن. 

فـي عـینة LECS، أّیـد 59 بـالـمئة مـن الـمرشـحین المسـتقلین قـانـون الـمصالـحة اإلداریـة، بـینما أّیـده 84 بـالـمئة مـن مـرشـحي حـزب 
نـداء، و 63 بـالـمئة مـن مـرشـحي حـزب الـنھضة، و47 بـالـمئة مـن مـرشـحي األحـزاب األخـرى (طـالـع الـشكل 8). ومـرة أخـرى، نـرى 
تـبایـناً بسـیطاً بـین الـمرشـحین المسـتقلین وبـین واحـد عـلى األقـل مـن األحـزاب الـرئیسـیة، ولـكن ربـما لـیس بـالـقدر الـذي یـأمـلھ أولـئك 

الذین یرون المستقلین كنشطاء تقدمیین. 
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الشكل 8  

  

كیف ینبغي أن نفھم ھذه النتائج؟  
 ُتظھـر بـیانـات LECS صـورة مـعقدة، فـبالـرغـم مـن أن الـمرشـحین المسـتقلین یـختلفون فـي بـعض الـجوانـب الـرئیسـیة عـن مـرشـحي 
األحـزاب الـرئیسـیة، إال أن مـلفاتـھم الـشخصیة ال تـختلف بـالـقدر الـذي كـان یـأمـلھ الـكثیر مـن الـمراقـبین. إذ مـن الـمحتمل أن یـكون 
مـرشـحو الـقوائـم المسـتقلة أعـضاًء فـي مـنظمات الـمجتمع الـمدنـي بـشكل أكـبر مـن مـرشـحي حـزب نـداء، ولـكن بـشكل أقـل مـن 
مـرشـحي حـزب الـنھضة؛ وقـد شـارك 39 بـالـمئة فـقط مـن المسـتقلین فـي الـمظاھـرات الـتي جـرت فـي الـعام الـماضـي، مـقابـل 47 
بـالـمئة مـن مـرشـحي األحـزاب الـمتوسـطة والـصغیرة؛ و28 بـالـمئة مـنھم لـم یـدعـموا ثـورة 2011، كـما ویـعتقد 60 بـالـمئة مـنھم أن 

قانون المصالحة كان ضروریاً. ولكن ما الذي یفسر ھذه الصورة المختلطة؟ 

تشـیر مـالحـظات فـریـق االسـتقصاء وكـذلـك الـمقابـالت الـتي أجـراھـا شـاشـماز إلـى أن ھـذه الـتناقـضات یـمكن تفسـیرھـا بـكون الـقوائـم 
14المستقلة لیست متجانسة.  على وجھ الخصوص، یبدو أن ھناك ثالثة أنواع متمیزة من القوائم المستقلة: 

قـوائـم األحـزاب الـمقنعة: كـانـت المجـموعـة األولـى مـن الـقوائـم المسـتقلة فـي الـواقـع قـوائـم تـم إنـشاؤھـا مـن قـبل 1.
األحـزاب مـتوسـطة الحجـم والـتي فـضلت أن تـترشـح فـي بـعض الـبلدیـات تـحت شـعار "قـائـمة مسـتقلة" بـدالً مـن 
15اسـم الحـزب. یـعود  ھـذا عـلى مـا یـبدو وإلـى حـد كـبیر إلـى كـوتـا الـتكافـؤ "األفـقي" بـین الجنسـین والـتي تـتطلب 

مـن األحـزاب الـتأكـد مـن أن نـصف قـوائـمھا (عـبر الـبالد) تـترأسـھا نـساء. تـتطلب ھـذه الـكوتـا مسـتوًى عـالـیاً مـن 
التنسـیق داخـل األحـزاب عـبر الـبلدیـات، وكـثیراً مـا تـنافـس مـمثلو األحـزاب المحـلیة إلثـبات أن مـنطقتھم كـانـت 
أكـثر مـحافـظة وأكـثر قـدرة عـلى الـمنافـسة، وبـالـتالـي "تسـتحق" أن یـترأس الـقائـمة فـیھا ذكـر. لـذا اخـتارت بـعض 

https://goo.gl/zncVyE :14 شاشماز، اي. "من فاز حقاً في أول انتخابات محلیة دیمقراطیة في تونس؟" واشنطن بوست، متاح على

للمزید حول المرشحات اإلناث، طالع: كالرك، جاي.، وشاشماز، اي.، وبالكمان، اي. 2018. "ھل ھّن قائدات المستقبل، أم دخلت أسماؤھّن   15

القوائم عشوائیاً؟ المرشحات اإلناث في االنتخابات البلدیة التونسیة 2018" ملخص السیاسة الدولیة للدیمقراطیة.

https://goo.gl/zncVyE
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األحـزاب الـتي أرادت الـترشـح عـبر قـائـمة یـترأسـھا الـذكـور الـترشـح كـ "مسـتقلین" بـدالً مـن الـترشـح تـحت اسـم 
الحزب، وذلك لتجنب شرط التكافؤ. 

قـوائـم الـمنشقین عـن األحـزاب الـرئیسـیة: كـانـت المجـموعـة الـثانـیة مـن الـقوائـم المسـتقلة ھـي تـلك الـتي شـكلھا 2.
الـمنشقون - مـعظمھم مـنشقون عـن حـزب نـداء وأحـزاب أخـرى أیـضاً - مـمن اخـتلفوا مـع الحـزب أو لـم تـعجبھم 
الـرتـبة الـتي حـصلوا عـلیھا فـي قـوائـم أحـزابـھم الـرسـمیة، فـقرروا إثـر ذلـك تـشكیل قـوائـم "مسـتقلة" لـلترشـح فـي 
نـفس الـبلدیـة. فـي عـدد مـن الـحاالت الـتي صـادفـھا مـوظـفو الـعّد لـدیـنا، كـان عـدد قـلیل مـن الـمرشـحین األوائـل 
"حـقیقیین" (أي أنـھم یـرغـبون فـي الـترشـح ومھـتمون بـالـفوز بـالـمنصب)، فـي حـین كـان أعـضاء الـقائـمة 
اآلخـرون إّمـا مـرشـحین دخـلت أسـماؤھـم الـقوائـم لـتعبئتھا فـقط أو (فـي حـاالت قـلیلة) لـم یـعرفـوا أنـھم كـانـوا مـن 

ضمن المرشحین أصالً. 

الـقوائـم الـمدنـیة: المجـموعـة الـثالـثة ھـي تـلك الـتي یـعتبرھـا مـعظم الـمراقـبین قـوائـم مسـتقلة "حـقیقیة" – وھـي 3.
مـؤلـفة مـن مـرشـحین مـن غـیر المتحـزبـین أو كـانـوا متحـزبـین سـابـقین دون تـدخـل مـكاتـب األحـزاب المحـلیة أو 
مـمثلین عـنھا. تـتضمن ھـذه الـقوائـم عـادًة عـدداً أكـبر مـن الشـباب (أحـیانـاً الخـریـجین الـعاطـلین عـن الـعمل) 
ونشـطاء الـمجتمع الـمدنـي المھـتمین بـالـمساھـمة فـي الـحوكـمة المحـلیة. بـشكل عـام، لـنا أن نـعتبر ھـذه المجـموعـة 

الثالثة أقلیة ضمن فئة القوائم المستقلة. 

یفسـر ھـذا الـتبایـن فـي الـقوائـم المسـتقلة إلـى حـد كـبیر الـصورة الـمختلطة الـمقدمـة فـي ھـذا الـملخص، ویـنبغي أن یـؤخـذ ھـذا الـتیایـن 
بعین االعتبار في األعمال األكادیمیة والصحافیة والسیاسیة المستقبلیة التي ترتبط بالمستقلین التونسیین. 

ولـكن، مـا یـتطلب الـمزیـد مـن الـبحث ھـو امـكانـیة  تـأثـیر االخـتالفـات الـمحتملة بـین الـمرشـحین المسـتقلین ومـرشـحي األحـزاب عـلى 
سلوك وأداء أعضاء المجالس المحلیة. 
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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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