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 الشباب في إرساء قیم الدیمقراطیة:   دور

 دراسة میدانیة في والیة صفاقس 

 
 

 

 الملخص: 

البحث مقار�ة   �� هذا  الديمقراطّيةنحاول  قيم  �عز�ز   �� بتو�س  الشباب  ��    ،دور  الشبابّية  واملشاركة 

العام ال�ي  الشأن  التحّوالت  ظّل   �� التو���ي  للشباب  والثقافية  االجتماعّية  املمارسات  أهّم   �� ،وتأث��ا��ا 

  شهدها املشهد االجتما�� والسيا��ي بتو�س خاصة �عد الثورة. لذلك فإّن اختيار موضوع البحث �عنوان " 

ودفعت�ي    اهتمامي ع من دوافع ذاتية، ومن دوافع موضوعّية أثارت  نا� رساء قيم الديمقراطية"إالشباب ��   دور 

هذا   بأهّمية  مّ�ي  إحساسا  امليدانية  الدراسة  ��ذه  قمت  والتحليل.  والفهم  بالبحث  الظاهرة  هذه  لتناول 

 اجتماعي�نالظاهرة االجتماعّية والسياسية وتفاعل الشباب التو���ي مع م�ّونات ا�جتمع املد�ي كفاعل�ن  

ل قيم املواطنة النشيطة و�عز�ز مشاركتھ �� قيم الديمقراطية .   يمكن أن
ّ
 �ساعده ع�� تمث

 .   ا�جمعيات -تو�س -قيم الديمقراطية -ا�جتمع املد�ي  -الشبابال�لمات املفاتيح: 

 

 

Abstract: 
In this research, I will try to approach the role of youth in Tunisia in promoting the values of 

democracy, their participation in public affairs, and their effects on the most important social and 

cultural practices in light of the transformations witnessed by the social and political scenes in 

Tunisia, especially after the revolution. Therefore, the selection of this research topic entitled “The 

Role of Youth in Establishing the Values of Democracy” stems from subjective motives, and from 

objective motives that aroused my interest and prompted me to address this phenomenon with 

research, understanding, and analysis. This research is an attempt to address the importance of 

this social and political phenomenon, and the interaction of Tunisian youth with the components of 

civil society as being social actors that can help them embody the values of active citizenship and 

enhance their participation in the values of democracy. 

Key words: youth - civil society - democratic values - Tunisia - associations.   

 سامي عطیةد. 
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 : ُمقّدمة  -1

االجتماعّية   األوضاع  ترّدي  نتيجة  السياسّية،  أبرزها  لعّل  امليادين  شّ�ى   �� �غّ��ات  العر�ي  العالم  شهد 

�عد تراجع الدولة عن دورها �� امليادين االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وقد ساهم هذا  .  واالقتصادية

  �� ا�جتمع  أفراد  مبادرات  تزايد   ��    االنتظامال��اجع 
ّ
منظ وجمعيات  و�ش�ل  تنظيمات  داخل  جماعّيا  م 

األهداف الثورةمختلف�ْي  �عد  و�رساء  ،خاّصة  التغي��  نحو  التوّجھ   �� السّباقة  الفئة  الشباب  �ان  لذلك   .

االجتماعّية   الديمقراطية  التحّر�ات  مفهوم    واالنخراطع��  �ع�ي  الش�ل  ��ذا  املد�ي.  ا�جتمع  داخل 

الشعب وتكفل ا�حر�ة واملساواة السياسية ب�ن األفراد وتخضع ف��ا  الديمقراطية ا�ح�ومة ال�ي تقّرر سيادة  

لھ. ا�ح�ومة  خضوع  تكفل  قانونّية  وسائل  لھ  حّر  عاّم  رأي  رقابة  إ��  محور    1السلطة  ي�ون  الش�ل  ��ذا 

ا�جتمع التو���ي الذي ناضل كبقّية الشعوب من أجل ا�حّر�ة والديمقراطية. هذا ا�جتمع العر�ي    اهتمامنا

قام  اإلسال  الغر�ّية  الثقافات  بقية  ع��  منفتحا  �ان  الذي  النظام    ، 2011سنة    بانتفاضةمي  �غي��  هدفها 

آلية   ع��  الديمقراطية  قيم  إرساء  نحو  فئة  .  االق��اعوالس��  مع  نجزة 
ُ
امل امليدانّية  الدراسة  هذه  فهدف 

الديمقراطية. والكشف  مدى حضور الشباب �� الساحة السياسّية ودورهم �� إرساء قيم   إبراُز  ،الشباب

فمن امل�اسب ال�ي  داخل املنظومة االجتماعّية ل��سيخ مبدأ الديمقراطية.  االنخراط عن اآلليات املعتمدة ��  

 ال�ي �انت شبھ غائبة لد��م. 2اكتس��ا الشباب �عد الثورات العر�ية �� التنشئة السياسية

 أهمّیة الّدراسة:   -2

ال�ي نتناولها بالبحث والتحليل والفهم و�� أثرها ��    ،طبيعة الظاهرة االجتماعّيةتكمن أهمّية الّدراسة ��   

والدور الذي يمكن أن يلعبھ ا�جتمع املد�ي بتو�س �� �عز�ز قيم الديمقراطية و حقوق    .الشباب التو���ي

�ن االجتماعي�ن �� والتعّرف ع�� أهّم الفاعل ،اإل�سان، وهذا يحيلنا ا�� أهّمية دراسة هاتھ الظاهرة �� تو�س

ا�جتمع املد�ي بتو�س وأثر ذلك �� إشباع حاجات الشباب االجتماعّية والسياسّية والثقافية ومشاركتھ �� 

 الشأن العام. 

 الدراسات االجتماعّية �� الوطن العر�ي ال�ي تتناول هذه  
ُ
درة

ُ
ُد أهّمية هذه الدراسة ن

ّ
  الظاهرة وخاّصة وتؤك

وأهّم  العر�ية.  الثورات  إلرساء  �عد  الشبابّية  املشاركة  بتفعيل  عالقة   �� تو�س   �� املد�ي  ا�جتمع   
ُ
ية

 الديمقراطية. 

تفيد املهتّم�ن بالشأن الشبا�ي وا�ختّص�ن �� علم االجتماع عموما للتعّرف ع��  و�مكن لهذه الّدراسة أن 

الشبا  �عيشها  ال�ي  املستحدثة  والثقافية  والسياسّية  االجتماعّية  املمارسات  عالقة أهّم   �� التو���ي  ب 

 با�جتمع املد�ي.

 
 . 20-19صص  العدد المزدوج ): المجتمع المدني والدولة، طرابلس، مجلة فضاءات،2005( سيدي محمد ولد يب -1
دراسة مقارنة، مركز  شر إلي اليوم ـــ ع عسي، عبد الباقي، المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية من القرن التاسالهرما -2

ولى 
ٔ
 .93-92ص ،1998دراسات الوحدة العربية ـــ بيروت، الطبعة اال
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 البحث:   اختیار دوافع   -3

الباحث    اختيارإّن    بميوالت  عالقة   �� الذاتّية  العوامل  من  جملة  ا��  أساسا  �عود  البحث  موضوع 

ع��    ،واختصاصھ الظاهرة  بقدرة  مرتبطة  موضوعّية  والتحليل    استفزازوعوامل  للبحث  ودفعھ  الباحث 

وحصر   املوضوع   �� لها  والتعّمق  والتا�عة  ع��ا  ة 
ّ
املستقل الديمقراطية.متغّ��ا��ا  قيم  هذه  و�عز�ز  وأهّم 

 الدوافع: 

افع الذاتّية: أ.   الّدو

 بالشأن الشبا�ي �� عالقة باملشاركة الشبابّية �� الشأن العام   اهتماميو   مجال الشباب��  اشتغا��  -

املد�ي  اهتمامي  - ا�جتمع  مع  الشراكة  مجال   �� ��    ،بالبحث  وتأث��ها  اهرة 
ّ
الظ هذه  دراسة   �� ورغب�ي 

وخاّصة إرساء قيم الديمقراطية �عد    ،املشاركة االجتماعّية والسياسّية للشباب التو���ي �� الشأن العام

 .الثورة

افع املوضوعّية: ب.   الدو

االجتماعّية   واملشاركة  بالديمقراطية  املد�ي  ا�جتمع  عالقة  قار�ت  ال�ي  العلمّية  الّدراسات  أهّمية  ـ 

 والسياسّية للشباب وخاصة �عد الثورات العر�ّية. 

د�ّي �� ـ ندرة البحوث والّدراسات �� مجال الشباب، وتواضع الّرصيد املعر�� الذي ��تّم بدور ا�جتمع امل

.
ّ
 �عز�ز قيم املواطنة واملشاركة وحقوق اإل�سان �� البلدان العر�ّية �عد الثورات العر�ّية

  
ً
الديمقراطية وا�حوكمة ا�حلّية   مساهمتھ �� �عز�ز قيمجديًدا، و  اجتماعياـ أهّمية ا�جتمع املد�ي فاعال

 �عد الثورة. 

 أهداف البحث:  -4

وره �� �عز�ز قيم الديمقراطية " نادرة مقارنة بما تتمّ�� بھ هذه  �عّد البحوث املنجزة حول " الشباب ود

�� املسار    االندماجالشر�حة من ا�جتمع من حركّية ودينامّية وما �عيشھ من هشاشة و��ميش وصعو�ة ��  

 الديمقراطي وعزوف عن املشاركة �� الشأن العام. 

 و��دف هذا البحث إ��:   

محاولة فهم وحصر املقار�ات النظرّ�ة ال�ي ساهمت �� دراسة تأث�� ا�جتمع املد�ي �� املشاركة الشبابّية  

 �� الشأن العام و�عز�ز قيم املواطنة وحقوق اإل�سان.   

و  التشاركّية  ا دراسة  الديمقراطية  قيم  ترسيخ  مجال   �� وقدراتھ  املد�ي،  ا�جتمع  كفايات  ستقراء 

ورة.وا�حوكمة ا�حلّية �
ّ
 عد الث

العام،   الشأن   �� الّتو���ي  الشباب  مشاركة  تنمية   �� املد�ي  ا�جتمع  مساهمة  مدى  ع��  التعّرف 

 ومساعدتھ ع�� ا�خروج من حالة الهشاشة وال��ميش ا�� حالة الفعل واملبادرة. 
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ال  �� وأثرها  املد�ي،  با�جتمع  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  ب�ن  االجتماعّية  العالقات  طبيعة  سلوك  دراسة 

 �� ترسيخ قيم الديمقراطية. ن التو�سيو االجتما�� للشباب 

 الدور الرئي��ي الذي يقوم بھ الشباب داخل ا�جتمع تجاه املشهد السيا��ي �� املسار الديمقراطي. 

 إشکالّیة البحث:   -5

تأث��   ومحدودّية  الثورة  �عد  العام  الشأن   �� املشاركة  عن  الشباب  عزوف   �� البحث  إش�الّية  ل 
ّ
تتمث

 و�عز�ز قيم الديمقراطّية التشاركّية.  ،معيات ا�جتمع املد�ي �� تنمية املشاركة الشبابّيةج

 وتطرح اإلش�الّية �عض األسئلة لعّل أبرزها: 

ورة؟ االنتقالما عالقة جمعيات ا�جتمع املد�ي بالّسلطة و�عملّية 
ّ
 الديمقراطي �� تو�س �عد الث

أن �ساهم جمعيات ا� يمكن  أّي مدى  التشاركّية  و���  الديمقراطّية  �عز�ز قيم   �� بتو�س  املد�ي  جتمع 

 وتفعيل املشاركة الشبابّية �� الشأن العام؟ 

 فرضّیات البحث:   -6

ختبار الظاهرة االجتماعّية و�� إجابة أّولية  الفرضّية �� البحث السوسيولو�� املصدر الرئي��ي ال   �عت��

تة تحتاج ا�� إثبات أو نفي عن طر�ق  
ّ
أدوات البحث املعتمدة، و�عّ�� عن عالقة أو عالقات منطقّية ب�ن  ومؤق

عدد من املتغّ��ات الثابتة والتا�عة داخل اإلش�الّية ا�حّددة، و�� كذلك إجابة أّولية مالئمة ملش�لة البحث  

��    ويعّرفها الباحث معن خليل عمر بأّ��ا "نقطة البدء  تحتمل ال�ّحة وا�خطأ.  لبعض جوان��ا  املدروسة أو

التجر��ي والذي بدونھ ال يمكن القيام بأّي بحث ��دف إ�� املعرفة العلمية   االستدالل�ّل بحث قائم ع��  

م فيھ الصدفة ا�حضة
ّ

 وأصبح البحث االجتما�� تتحك
ّ
، والفرضّية حسب رشيد زروا�ي أيضا  1الزمنّية إال

أو املسّببة لها"��: "عبارة عن فكرة مبدئّية تر�ط ب�ن الظاهرة موضوع الّدراسة و  ، أما  2العوامل املرتبطة 

عّمار بوحوش ف��ى أّن "الفرضّية ال تز�د ع�� �و��ا جملة ال �� صادقة وال �� �اذبة، و�� بمثابة العقد الذي  

دة لقبول 
ّ

الفرضّية أو رفضها، وال بّد للفرضّية أن تحتوي    �عقده الباحث مع نفسھ للوصول ا�� نتيجة مؤك

 .3ّ��ين أو أك��"ع�� عالقة ب�ن متغ

و�عتمد الفرضيات غالبا ع�� املالحظات األّولّية وامليدانّية للظاهرة وع�� التجر�ة الذاتّية للباحث وع��  

 نتائج الّدراسات والبحوث الّسابقة ال�ي تناولت هاتھ الظاهرة، و�ناء ع�� ذلك أطرح الفرضيات الّتالية:

 
فق الجديدة، ص 2004معن خليل عمر ( -1

ٔ
 .11): الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي، منشورات دار اال

المطبوعات الجامعية، قسنطينة،  ): تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، ديوان2008رشيد زوراني( -2
 . 145الجزائر، ص

): مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية بن  2001بوحوش عمار، محمد محمود ذنيبات( -3
 . 47عكنون، الجزائر، ص
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ما �انت جمعيات ا�جتمع املد�ي بتو�س 1
ّ
ما �انت مساهم��ا �� �عز�ز قيم    . �ل

ّ
�، �ل

ّ
فاعلة �� ا�جتمع ا�ح�

 الديمقراطّية أك��.  

ما �انت مساهم��ا �� تفعيل املشاركة  2
ّ
باب، �ل

ّ
نت جمعيات ا�جتمع املد�ي من استقطاب الش

ّ
ما تمك

ّ
. �ل

 الشبابّية �� الشأن العام أك��.

 المقاربة المنهجّیة:   -7

��دف إ�� جمع املعلومات عن    باعتبارهاندرج ضمن البحوث الوصفّية،  يمكن القول أّن دراستنا هذه ت

مؤسسات ا�جتمع املد�ي �� تو�س، وال�ي ��تّم �� األساس "�شرح وتوضيح األحداث واملواقف ا�ختلفة املعّ��ة  

الواقع الذي تدور عليھ تلك األحداث والوقائع(...)   عن ظاهرة أو مجموعة ظواهر مهّمة، ومحاولة تحليل 

منطقّية مفيدة،    استنتاجاتومحاولة تحليل وتفس�� األسباب الظاهرّ�ة لتلك األحداث، بقصد الوصول إ��  

�سهم �� حّل املشكالت أو إزالة املعوقات والغموض الذي يكتنف �عض الظواهر، من أجل تطو�ر الواقع  

جديدة"  واستحداث سلوك  ونماذج  ومعلومات  تتناول  1أف�ار  ال�ي  الوصفّية  الدراسة  هذه  فإن  وعليھ   ،

املشاركة   وتفعيل  التشاركية  الديمقراطية  قيم  �عز�ز   �� املد�ي  ا�جتمع  مؤسسات  دور  والتحليل  بالبحث 

بدر واحدا من املنا�ج    املن�ج املس�� الذي �عت�� حسب الباحث أحمد  باستخدامالشبابية �� الشأن العام  

رائج با�خصوص    االستقصاء "نوع من    من�ج امل�ح االجتما�� هوأن    باعتبار صفّية،  األساسّية �� البحوث الو 

أو املقابالت   االستفتاء�� العلوم االجتماعّية وهو عبارة عن دراسة وضعّية أفقّية يقوم ��ا الدارس بواسطة  

ق �عوامل كث��ة �سهم �� تحديد موضوع الدراسة االجتما
ّ
عية املزمع  ال�خصّية وذلك �جمع معلومات تتعل

 .2القيام ��ا"

بحثنا   إش�الّية  ولدراسة  مساراتھ،  وتحّدد  املعتمد  املن�ج  تفرض  ال�ي   �� البحث  إش�الّية  أّن  ومعلوم 

عّينات بحثية ممثلة للمجتمع    باعتمادالواقع    واستقراءسأعتمد املقار�ة الكّمية والكيفّية �جمع املعلومات  

اهرة و�ش�ل أو�ح سنتناول بالتحليل  األص��. ولتحليل إش�الّية بحثنا هذا قم
ّ
نا بتحديد املفاهيم لهاتھ الظ

مفهوم   املد�ي،  ا�جتمع  مفهوم  وم��ا:  البحث   �� املتضّمنة  املفاتيح  وال�لمات  الرئيسّية  املصط�حات 

 الديمقراطّية التشاركّية، مفهوم القيم، ومفهوم الشباب...ا�خ. 

 

 

 
بو بكر( حميد الطائي مصطفى، -1

ٔ
الم والعلوم السياسية، اإلسكندرية، ): مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلع2007خير ميالد ا

 .  95دار الوفاء، ص
حمد ( -2

ٔ
صول البحث العلمٍي؛ وكالة المطبوعات الكويت ط. ):1984بدر ا

ٔ
 .77؛ ص7ا
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     قسم میداني:  -8

  صفاقس � جمعيات ا�جتمع املد�ي �� أهّم املمارسات االجتماعّية �� والية  نحاول من خاللھ رصد مدى تأث�

�/العام، إضافة للوقوف ع�� مختلف العوامل ال�ي يمكن أن �ساعد  
ّ

و�� مشاركة الشباب �� الشأن ا�ح�

�/العام وتطو�ر املهارات ا�حياتّية  
ّ

ع�� �عز�ز قيم الديمقراطّية التشاركّية واملشاركة الشبابّية �� الشأن ا�ح�

 العاّمة.  االستنتاجاتوتقديم  واستقرا��اللشباب وذلك من خالل تحليل النتائج امليدانّية  

 . أدوات البحث: أ 

الواقع ، و�� عالقة باملقار�ة الكّمية والكيفّية    باستقراءو�ع�ي ��ا جملة الوسائل والتقنيات ال�ي �سمح  

�جمع املعلومات من املبحوث�ن وتحو�لها ا�� إحصائيات    االستمارة ال�ي سأعتمدها فإ�ي سأعتمد أساسا ع��  

 ا.  وتحليلها وقراء��

 مجتمع البحث: . ب

أن" الدراسة قد اعتمدت ع�� املن�ج الوصفّي التحلي�ّ�، وطر�قة البحث �انت امل�ح االجتما�ّ�    باعتبار 

 �ان أم أن�ى  -بالعّينة، فإّن وحدة التحليل �� هذا البحث ست�ون �ّل فرد تو���ي
ً
وا�جال امل�ا�ي للبحث    -ذكرا

 با�جنوب الشر��. �� والية صفاقس، و�� من أك�� الواليات 

الوجدانّية   التغّ��ات  استقّرت  الذين  الّتو���ي  الشباب  من  تت�ّون  التجّمعات)  (عّينة  عشوائّية  عّينة  ــ 

أن العام. 
ّ

 والنفسّية والعقلّية والعاطفّية لد��م، والذين هم مؤّهلون للمشاركة �� الش

ا�جنس� من  صفاقس  بوالية  املقيم�ن  الشباب  من  العّينة  هذه  �ع�ي وتت�ّون  مختلف�ن  وسط�ن  ومن  ن 

لون ا�جتمع املد�ي  651حضري ور�في و�شتمل ع��  
ّ
 سنة.   20والذين ال تقّل أعمارهم عن ، ناشطا يمث

 . صعو�ات البحث: ج

أّي عمل بح�ي  صعو�ات ترافقھ وتالزمھ و�عطيھ خصوصّية ونكهة خاّصة، فرغم ا�جهود   من  ال يخلو 

العل�ي نظرا �حداثتھ من جهة   يبدو عصّيا عن ا�حاصرة والضبط  البحث  فإّن موضوع  للتوثيق  املبذولة 

ولشمولّيتھ من جهة أخرى ولندرة املراجع والّدراسات ال�ي تناولت ظاهرة عالقة ا�جتمع املد�ي باملشاركة  

ورة.  الشبا
ّ
 بّية �� إرساء قيم الديمقاطية خاصة �عد الث

 المفاهیم:  -9

   یتّسع للمجاالت التّالیة: مفھوم الشباب: -9-1
د ا�حتمّية البيولوجّية بأ

ّ
عتبارها مرحلة ثانية من املراحل العمر�ة لل�ائن البشري  ا. ا�جال البيولو��: يؤك

سم بالّنمو
ّ
  اختلف سنة وقد   30-13وف��ا يكتمل ن�جھ العضوّي والعق�� والّنف��ي وقد حّدد عمره ب�ن   ،تت

 العديد �� تحديد سّن فئة الشباب. 
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أّي بداية    : �� هذا ا�جال وقع تحديد فئة الشباب منذ نمّوه البيولو�� من جهة �السي�ولو�. ا�جال  ب

التعر�ف   وهذا  الرشد.  سّن  بلوغھ  حّد  ا��  البلوغ  ب�ن  سّن  الدمج  والثقافة    االش��اطات يحاول  العمرّ�ة 

 املكتسبة من ا�جتمع.

الشباب  3 يدرس  اإلطار  هذا   �� االجتما�ّ�:  السوسيولو��  ا�جال  وليس    اجتماعيةحقيقة    باعتباره. 

بقّية   لتفّرقهم عن  الشباب  وا�خصائص لدى  الّسمات  ر مجموعة من 
ّ
تتوف لذلك  بيولوجّية فقط.  ظاهرة 

 الس�ان. 

 م الدیمقراطیة:مفھو -9-2
ال بّد من القول أّن الّديمقراطية مفهوًما �� بطبيع��ا اش�الّية. ل�و��ا مفهوم متعّدد الدالالت �� تحديد  

إش�الّية. فإّ��ا ال تختلف عن غ��ها من املفاهيم األخرى ال�ي �شّعبت الرؤى    �عر�ف واحد يّتفق عليھ ال�ّل،

 من اإليجاز. ء���يا املفهوم بالتعر�ف ولو حولها ، ولكن رغم هذا سنحاول التعّرض لهذ

�لمة مشتّقة من �لمت�ن إغر�قيت�ن هما (ديموس) و�ع�ي الشعب و�لمة (كراتيا) و�ع�ي   -الّديمقراطية :

ا�حكم ( السلطة) و�الّتا�� �ع�ي لغة الّديمقراطية حكم الشعب ولهذا تطلق هذه التسمية ع�� ا�ح�ومات  

 الشعب.ال�ي ينتخ��ا و�ختارها 

الديمقراطية   ال�ي تقّرر سيادة الشعب وتكفل ا�حّر�ة    اصطالحاأّما  بمفهومها الشامل فتع�ي ا�ح�ومة 

 واملساواة السياسّية ب�ن الناس و �عّرف الّديمقراطية بأّ��ا:

حكم يقيمھ الشعب وت�ون فيھ السلطة العليا مناطة بالشعب و�مارسها مباشرة أو بواسطة وكالء عنھ  

 حّر . انتخا�ي� نظام ينتخ��م �

ر لهم املشاركة ا�حّرة ��    اجتما�� والّديمقراطية نظام سيا��يّ 
ّ
ت�ون فيھ السيادة �جميع املواطن�ن و�وف

م ا�حياة العاّمة . 
ّ
 صنع التشريعات ال�ي تنظ

التعار�ف   خالل  من  الّديمقراطي   وللّنظام 
ُ
ثالثة الشعب  السابقة  حكم   :�� أساسّية    - املساواة  -أر�ان 

 �ة.ا�حرّ 

 لتطبيق الّديمقراطية    اعتبارهاوهناك من أقّر بوجود أر�ع آليات أساسّية يمكن  
ً
وعملّية  أسًسا من�جّية

 ونظاًما  ل�حكم
ً
ا وليس فلسفة  وهذه اآلليات ��:    اجتماعيا و�طاًرا مؤّسسي�

مات وا�جمعيات  اآللية األو��:
ّ
السياسّية دون    التعّدد التنظي�ي املفتوح، أي حّر�ة �شكيل األحزاب واملنظ

قة بالّنظام ا�حز�ي.
ّ
 قيود. وهذه �� اآللية املتعل

حّرة تنافسّية تتيح انتقال السلطة وفقا    انتخاباتتداول السلطة السياسّية من خالل    اآللية الثانية:

قة بالّنظام السيا��ّي. لنتائجها.
ّ
 وهذه �� اآللية املتعل

الثالثة: وا�حّر�ات   اآللية  ا�حقوق  منظومة  مقياسا    و�شمل  رها 
ّ
توف أصبح  ال�ي  حقوق    الح��امالعاّمة 

قة بالّنظام القانو�ي. 
ّ
 اإل�سان، وهذه �� اآللية املتعل
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الرا�عة: ع��    اآللية  �عتمد  النظري  مضمو��ا  الّديمقراطية.  غياب  �ساوي  غيا��ا  املؤّسسة،  آلية  و�� 

 .1�� مؤّسسة املؤّسسات�ل جهاز من أجهزة الدولة ال�ي  اختصاصاتوجود قاعدة موضوعّية تحّدد 

 والديمقراطية أنواع:

 الديمقراطية املباشرة: و�� إشراك الشعب مباشرة �� ممارسة السلطة وقد ال يتّم هذا بكيفّية واحدة. 

 الشعب ممثل�ن عنھ يمارسون سلطة نيابّية عنھ. اختيارالديمقراطية غ�� املباشرة: و�� 

هذه   تّتخذ  املباشرة:  شبھ  وغ��  الديمقراطية  املباشرة  أي  أعاله  السابقت�ن  الصورت�ن  الديمقراطية 

 املباشرة. 

 مفھوم المجتمع المدني: -9-3
ا�جتمع املد�ي هو مجموعة التنظيمات التطوعّية ا�حّرة ال�ي تمأل ا�جال العام ب�ن األسرة والدولة، أي  

�� ال�ي  الدولة  ومؤسسات  القرابة  ا  الختيار مجال   ب�ن مؤسسات  التطوعية  �� عضو���ا. هذه  لتنظيمات 

متنوعة،   إ�سانية  أ�شطة  ملمارسة  أو  للمواطن�ن  خدمات  لتقديم  أو  أفرادها  لتحقيق مصا�ح  تنشأ  ا�حّرة 

بقيم ومعاي��   �� وجودها و�شاطها  للتنوع    االح��اموتل��م  السليمة  واإلدارة  واملشاركة  والتسامح  وال��ا��ي 

 2.واالختالف

، خدمة الصا�ح العام، عدم  االستقالليةة، التجا�س، التنظيم،  ومن مقومات ا�جتمع املد�ي: الطوعيّ 

 ال�جوء إ�� العنف، عدم الس�� إ�� السلطة...

�� ا�جتمع، تحقيق الديمقراطّية،    واالنضباطتتعّدد وظائف ا�جتمع املد�ي وأدواره وم��ا تحقيق النظام  

مات ومساعدة ا�حتاج�ن، ترسيخ الثقافة  التنشئة االجتماعّية والسياسّية، الوساطة والتوفيق، توف�� ا�خد

 الديمقراطية وال��بية ع�� املواطنة.

 وفيما ي�� عرض نتائج العمل امليدا�ي.

 التعریف بوالیة صفاقس:  -10

البحــر األبيــض املتوســط و شمــاال    التو���ي و�حــدها شرقــا  ب�ن الساحل وا�جنوب  تقع والية صفاقس 

 واليــة املهديــة وغر�ــا واليتــي سيــدي بوز�د و القيــــروان و جنو�ا واليــة قا�ــس.

. ويسك��ا    ا�جملية% من املساحة    4,6تمثل    2كم  7545تبلغ مساح��ا   ساكنا حسب    999  275للبالد 

ساكن/كم مر�ع. تظم    132.4للمعهد الوط�ي لإلحصاء أّما الكثافة الس�انية فتقارب    2018تقديرات سنة  

 معتمدّية.  16

 
هلي، عمان، 2000روبرت مابرو ( -1

ٔ
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ٔ
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ٔ
هلي في تاريخ اال

ٔ
): المجتمع اال

ردن.
ٔ
   اال
ولى،ص"التربية المدنية" ): الديمقراطية، سلسلة 2014السواح، وائل ( -2

ٔ
 . 4، منشورات بيت المواطن ـــ دمشق، طبعة ا
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 التعریف بعینة البحث:  -11

فرد من جنس ذ�ور من    390�� منطلق هذه الدراسة العلمّية تتوّزع عّينة البحث حسب ا�جنس كما ي��:  

  باملائة.40.1إناث بنسبة  261باملائة و  59.9ما �عادل  651مجموع 

 كما تتوزع عّينة البحث حسب ال��كيبة العمرّ�ة للشباب املدروس كما ي��:

40%

60%

توزیع العیّنة حسب الجنس

أنثى ذكر

22%

24%
54%

توزیع التركیبة العمریّة لعیّنة البحث

سنة30-35 سنة25-29 سنة20-24
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ا لدراسة وتحديد فئة    اعتمدت الشباب  �� هذه الدراسة متغّ�� العمر (أو الفئة العمرّ�ة) متغّ�ً�ا أساسي�

ل    24  -20إ�� ثالث فئات عمرّ�ة : فئة   ا البحث�� هذ  استندت �� إرساء قيم الّديمقراطية.    ودورها
ّ
سنة تمث

  22.0سنة    35-30باملائة والفئة الثالثة    24.2سنة    29  -25الثانية    للعّينة الفئةباملائة من العدد ا�جم��    53.8

 باملائة.

ل الشباب  ز�ادة ع�� ذلك تّم اعتماد متغّ�� املستوى التعلي�ي من املتغّ��ات األساسّية �� هذه الدراسة حو 

 والديمقراطّية وفيما ي�� توزيع العّينة حسب املستوى التعلي�ي. 

إّن توزيع العّينة حسب املستوى الدرا��ي �ان عشوائّيا فمعظم الشباب املدروس �� هذا ا�جدول األخ��  

بنسبة   انوي 
ّ
الث أو يزاولون �عليمهم  ثانوّي  الذين لهم مستوى جام�  66.8لهم مستوى �علي�ّي  �  ع�� غرار 

لون  
ّ
ب�ن    29.2فيمث أعمارهم  ت��اوح  الذين  الشباب  بقّية  مستوى    35و  20أما  وا 

ّ
يتخط لم  والذين  سنة 

 باملائة من عّينة البحث.  4.0لم يتجاوزوا  االبتدائي

ت��اوح   الذي  الشباب  فئة  اخ��نا  والديمقراطّية"  "الشباب  حول  املوسومة  الدراسة  هذه   �� نا 
ّ
أن كما 

ب�ن   للشباب  سن  35و  20أعمارهم  املهنّية  الوضعّية  بتحديد  قمنا  لذا  التشغيل  السّن   �� هم  والذين  ة 

 املدروس.

29%

67%

4%

توزیع العیّنة حسب المستوى التعلیمي

جامعي ثانوي إبتدائي

16%

33%

51%

الوضعیة المھنیة للمستجوبین

عاطل أعمل أدرس



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)178( 

الوضع   هاجس  امل�يّ إّن  تو���ّي    أصبح  شاّب  وجدنا�ّل  هذه    16.0  لذلك  شمل�ُ�م  الذين  الشباب  من 

  33.2باملائة مازالوا يزاولون �عليمهم �� املقابل أن    50.8الدراسة عاطل�ن عن العمل و�� �سبة كب��ة كما أن  

ا  قار�
ً

ا حسب ما صرحت بھ هذه الفئة الشبابّية.    أو  باملائة تحّصلوا ع�� عمل سواء أ�ان عمال  هش�
ً

وفيما  عمال

 ي الذي يو�ح املهنة ا�حالّية للشباب املدروس.ي�� الرسم البيا�

خ�� ي��جم لنا  سئلة املهّمة ال�ي توّجهنا ��ا ا�� فئة الشباب : ما�� مهنتك ا�حالّية؟ فهذا ا�جدول األ من األ 

باملائة هم من التالميذ والطلبة الذين يزاولون �عليمهم   50الواقع امل�ي لعّينة البحث كما ي��: ما يقارب عن 

ع��أونو�مثل �سبة  ب  ،اإلطالق  ك��  العمل  عن  العاطل�ن  فئة  مباشرة  من  أباملائة    16ـ  تل��ا  �حاب  أغل��م 

الرسم البيا�ي  هذا    املالحظ حسبحسب ما تطّرقنا إليھ �� هذه الدراسة امليدانّية. فمن    ،العليا  داتالشها 

  واالقتصادية ة االجتماعّية  �عكس مدى رضا الشباب ع�� ا�حيا   للشباب هذاتفاوت �� �سب املهن ا�حالّية  

 والسياسّية �� تو�س. 

البطالة والفقر وغياب العدالة   ،من األسباب الرئيسّية ال�ي قلبت األنظمة السياسّية �� العالم العر�ي

رةاالجتماعّية. فا�حر�ات االجتماعّية ال�ي �انت تطالب بالتنمية والتشغيل وا�حّر�ة لم تكن  
ّ
من األحزاب    مؤط

 �انت بقيادة الشباب العاطل عن العمل �� جميع ا�جهات.  السياسّية بل

 

 

16% 3%

6%
1%

3%
5%

5%
4%

3%3%

51%

توزیع عیّنة البحث حسب المھنة الحالیّة

عاطل عن العمل تاجر إطار مھندس

أستاذ موظف تقني سامي صناعي

فالح عامل یومي تلمیذ/طالب
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  یاسة: باب والسّ الشّ  -12

 دور الشباب في النشاط داخل المجتمع المدني: -12-1
ف�ي    �عت�� مجتمع،  �ّل   �� والفاعلة  النشيطة  بقّو��ا  سم 

ّ
تت االجتماعّية  املنظومة  داخل  فئة  الشباب 

عموده الفقري، فأهّمية هذه الشر�حة ا�جتمعّية ال�ي تلعب دورا كب��ا �� البناء ا�حضاري والتقّدم البشري  

ينب��  باعتبارها �شرّ�ة  ا�جاال   االهتمام  طاقة  جميع   �� وتأهيلها  واالجتماعّية    االقتصادية ت  بتنمي��ا 

وا�خار�ّ�. الّداخ��  الصعيد  ع��  اليوم  القائمة  والتغّ��ات  التحّوالت  ظّل   �� حضور    والسياسّية  أبرز  لعّل 

 �شاهده اليوم هو الّدور الذي يقوم بھ الشباب داخل ا�جتمع املد�ي ومدى قدرتھ ع�� مواكبة األحداث. 

ا التحّديات  عديد  أمام  اليوم  نا 
ّ
أن قيم  كما  إرساء   �� أو  الّتنمية   �� �ان  إن  سواء  ا�جتمع  داخل  لك��ى 

ش كب�� ل�حّر�ة والّديمقراطية مّما دفع بنا للقيام  
ّ
الّديمقراطية، وهذا أك�� دليل أّن الشباب اليوم �� �عط

شاط با�جتمع امل
ّ
لة �� دور الشباب �� إرساء قيم الّديمقراطية ولعّل أبرزها الن

ّ
د�ي ومدى  ��ذه الدراسة املتمث

 
ً
    حضور فئة الشباب قّوة

ً
ي�� ا�جدول اإلحصائّي الذي يّو�ح �شاط    واقتصادية مجتمعّية ، و�� ما 

ً
فاعلة

 الشباب با�جتمع املد�ّي حسب ا�جنس. هذا النشاط الذي ُ�عّد سبيال إلرساء قيم الديمقراطّية.  

 النشاط بالمجتمع المدنّي حسب الجنس: -12-2

 

ّن  أمدى مشاركة الشباب �� األ�شطة با�جتمع املد�ّي حسب ا�جنس. فقد بّ�ن  الرسم البيا�ي  يوّ�ح هذا  

  16.2باملائة ذ�ور و  32باملائة من العّينة املدروسة يقومون "أحيانا" بالنشاط داخل ا�جتمع املد�ي م��م    48.2

د�ي وغ�� مستعّدين لذلك وهذا �عود  باملائة لم يقوموا بأّي �شاط با�جتمع امل  32.9باملائة إناث. ع�� غرار  

باملقابل نجد ما يقارب عن   النشاط.  باملائة ينشطون بصفة متواصلة    19إ�� عدم اإلحساس بأهمية هذا 

بأو  الذ�ور  ناباملائة. كما تجدر اإلشارة    14.3ـ  غل��م من جنس 
ّ
اإلناث  أ  أن الدراسة وجدنا عديد  ثناء إجراء 

16,2

4,6

19,2

32

14,3

13,7

أحیانا

لةبصفة متواص

ال

النشاط بالمجتمع المدنّي حسب الجنس

أنثى ذكر
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لكن لم تتح لهن الفرصة �� املشاركة. باملقابل هناك فئة    �شطة داخل ا�جتمع املد�ّي شغوفات للقيام باأل

� رئاسة جمعيات داخل ا�جتمع املد�ّي وتُقمن �عّدة �شاطات. 
ّ
 من اإلناث تتو�

اب ملعرفة مدى قيمة االنخراط �� ا�جتمع املد�ّي  ع�� غرار النوع قمنا بتحديد الفئة العمرّ�ة لدى الشب

 وتحديد املسؤولّية ا�جماعّية ل��سيخ مبادئ العمل ا�جتم�� التطّو�� والسهر ع�� خدمة الوطن.  

 إّن النشاط با�جتمع املد�ّي يظّل �� تبعّية لعّدة متغّ��ات لعّل أبرزها العمر. 

 :فئة العمریةالنشاط بالمجتمع المدنّي حسب ال -12-3

 

جميع  ف مع  يتقاطع  بل  ُمحّدد،  َمجاٍل  ع��  دوره  يقتصر  وال  جتمع، 
ُ
ا� و�ناء  تنمية   �� كب��  دوٌر  باب 

ّ
للش

، وُمختلف قطاعات الّتنمية، فمن أهّم ُممّ��اتھ ودوره كقّوِة  اقتصاديةا�جاالت االجتماعّية والسياسّية واإل

 �� ا� 
ً
باب هو األك�� طموحا

ّ
م ال تقف عند حدوٍد  �غي�� ُمجتمعّية ما يأ�ي: الش جتمع، وعملّية الّتغي�� والتقدُّ

سبة لھ، فهو أساس الّتغي�� والقّوة القادرة ع�� إحداثھ.
ّ
 بالن

الذي يبّ�ن النشاط با�جتمع املد�ّي حسب الفئة العمرّ�ة لشر�حة    الرسم البيا�يهذا ما نالحظھ �� هذا  

جمالّيا تتوّزع كما ي��: إ باملائة    18.9ـ  �عّد ضعيفة بمن الشباب الّتو���ي كما ي��: املشاركة بصفة متواصلة  

سنة) هذا الّتفاوت    35- 30باملائة (  5.7سنة) و    29- 25باملائة (  2.5سنة،    24-20باملائة الفئة العمرّ�ة    10.8

قافة  
ّ
بالث باب 

ّ
الش تر�ط  ال�ي  العالقة  وطبيعة  املد�ّي  با�جتمع  الشبابّية  املشاركة  أهّمية  مدى  �عكس 

 كتساب مبادئ التطّوع وروح املبادرة. �ّية و ا�جتمع

شاط داخل ا�جتمع    نتماء طار �عّد اإل و�� هذا اإل  
ّ
باب بالن

ّ
ا �� تحديد عالقة الش ا�جغرا�� متغّ�ً�ا أساسي�

باب الر�في وفيما ي�� ا�جدول اإل 
ّ

باب ا�حضرّي والش
ّ

 حصائّي الذي يبّ�ن ذلك: املد�ّي مّما قمنا بدراسة الش
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سنة24-20
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 )2022عمل ميدا�ي سنة (  : النشاط با�جتمع املد�ي حسب م�ان اإلقامة)1(ا�جدول 

عا�جمو   

م�ان اإلقامة                           
  

إحدى معتمديات  

 صفاقس
 صفاقس املدينة 

 العدد 94 220 314
ا 

ً
 أحيان

شاط با�جتمع  
ّ
الن

 املد�ي

 النسبة 14.4 33.8 48.2

بصفة  العدد 56 67 123

 النسبة 8.6 10.3 18.9 متواصلة

 العدد 55 159 214
 ال

 النسبة 8.4 24.4 32.9

 العدد 205 446 651
 ا�جموع

 النسبة 31.5 68.5 100.0

 

�عرض هذا ا�جدول مقارنة ب�ن الشباب الذي يقطن املدينة وشباب الّضوا�� �� النشاط داخل ا�جتمع  

  ع��   ك�� حرًصاأ ر�اف هو حرى األ و باأل أّن شباب املعتمديات  أاملد�ّي. ما يمكن مالحظتھ �� نتائج هذه الدراسة  

 النشاط با�جتمع املد�ّي. 

ضوا�� والية صفاقس يقوم بالنشاط داخل    اب الذي يقطنباملائة من الشب  10.3نجد �� هذا ا�جدول   

 باملائة من الشباب املقيم داخل الوالية. 8.6و دائمة مقابل أا�جتمع املد�ّي بصفة متواصلة 

حيانا" داخل ا�جتمع هناك فرق كب�� ب�ن هات�ن  أ�شطتھ "  أيضا حسب ما صّرح بھ الشباب بخصوص  أ

 باملائة لس�ان املدينة. 14.4وباملائة لس�ان الر�ف  33.8الفئت�ن 

يمكن   ما  ا�جدول    استخالصھ هذا  هذا  ب�ن  أمن  العالقة  طبيعة  شاط    االنتماءّن 
ّ
والن ا�جغرا�ّ� 

 التطّوع لبناء املستقبل. أنحو التقّدم والّر�ّ� وترسيخ مبد االنخراطساسّيا �� أيظّل عامال  ّا�جتم��

ا �شطة اع�� األ ّداخل ا�جتمع املد�ي  فاالنخراط
ً
د قيًما ومبادئ

ّ
ساسّية �� ت�و�ن �خصّية  أ  لتطوعّية يول

لھ   يمّهد  مّما  ال�ي   االنخراطالشباب  الناشئة  الفئة  لهذه  للّديمقراطية  ا 
ً
مبادئ السياسّية و�رساء  ا�حياة   ��

املستو�ات   ع��  الّتغي��  استعّنا    االقتصاديةتصنع  اإلطار  هذا  ففي  والّسياسية.  قافية 
ّ
والث واالجتماعّية 

ات  با
ّ
بداية بالبلدّية والتشريعّية والرئاسّية. ملعرفة مدى و�� الشباب    االنتخابية ملشاركة الشبابّية �� ا�حط

 بحقوقھ وواجباتھ لتقر�ر مص��ه السيا��ّي. ملا لهذه الفئة من وزن ديمغرا�� مهّم �� رسم مستقبل البالد.
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 الشباب والمشارکة في االنتخابات:  -13

اال تظّل    �� أساسّيا  مصدرا  العالم   �� الّديمغرافية  هذه  التحّوالت  الشعوب.  لدى  الّديمقراطي  نتقال 

رتفاع  االتحّوالت �� ال��كيبة الّديمغرافية للمجتمع حسب الفئات العمرّ�ة وحسب النمّو الّديمغرا�� تتمّ�� ب

انية وأّن الت النمّو  رتفاع حجم الشر�حة الشبابّية وز�ادة معّد اال��ايد الس�ا�ي، و�الّتا��  
ّ
هذه النسبة    الس�

ل باألساس قّوة 
ّ
 جتماعّية. اقتصادّية و االعالية لفئة الشباب �ش�

بناء املستقبل    �� البناء واملستقبل إذن البّد من تفعيل دوره  �� عملّية  باب هو العنصر األسا��ّي 
ّ

فالش

ال جوهر   �� ال�ي  ات 
ّ

الذ وتحقيق  اإل�سانّية  القيم  فيھ  تتحّقق  واال الذي  هو  ّديمقراطية  بالشباب  هتمام 

باب هم الطاقة واإلرادة والقّوة والبناء. 
ّ

 مقياس ا�جتمع الفاعل فالش

 نتخابات البلدیّة:المشاركة في اال -13-1
 أ. املشاركة �� االنتخابات البلدية حسب ا�جنس: 

 

أنجزنا    املسار الّديمقراطي  �� ظّل التحّوالت االجتماعّية والسياسّية ال�ي عرف��ا ا�جتمعات العر�ّية نحو 

جاهزّ�ة   مدى  ع��  للتعّرف  الدراسة  ��هذه  اإلإ  الشباب  ع��  وذلك  الّديمقراطية  قيم  ع��  رساء  قبال 

 االنتخابات.

ت متفاوتة حسب    2018قبال الشباب ع�� االنتخابات البلدّية لسنة  إ�سبة    ّن أفمن املالحظ  
ّ
بتو�س ظل

باال أقباال  إا�جنس ولم نالحظ   القيام  ًقا كب�ً�ا ع�� 
ّ
ي�� �سب املشاركة حسب ا�جنس:  و تدف نتخاب وفيما 

باملائة لم    39.0من ا�جموع العام مقابل    2018شار�وا �� االنتخابات البلدّية لسنة    باملائة من الذ�ور   20.9

ضعيفة   الفتيات  �سبة  نجد  ح�ن   �� للمشاركة  قابل�ن  وغ��  اإل   8.0�شار�وا  بالواجب  ْمن 
ُ
ق نتخا�ي  باملائة 

اإل   32.1و من  قاطعنباملائة  لعّدة    ناث  عدم  ا االنتخابات  ا��  �عود  ا  جد� الضعيفة  النسب  هذه  عتبارات. 

ح�ن حسب  
ّ

حزاب ع�� املشهد السيا��ّي وضع   سيطرة األ ّن أراء الشباب. كما  آالشفافّية واملصداقّية للم���

 قتصادّية واالجتماعّية حسب تصر�حا��م. حّدا غ�� مباشر لطموح الشباب ع�� مستوى الّرؤى اال

11,5

28,629,8 30,1

نعم ال

حسب الجنس2018المشاركة في اإلنتخابات البلدیّة سنة 

أنثى ذكر
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 سنة    18كذلك �عّد متغّ�� السّن ضرورّي �� املشاركة االنتخابّية لدى الشباب وقد حّدد قانونّيا بداية من  

ة لأف
ّ
 وفيما ي�� �سب املشاركة حسب الفئات العمرّ�ة.   النتخابات.ك�� من طرف الهيئة املستقل

 ب. املشاركة �� االنتخابات البلدية حسب الفئة العمر�ة:

 

ل فيھ. حسب هذا  
ّ

ا ال يمكن لنا التدخ الذي تحّصلنا    الرسم البيا�يتظّل املشاركة �� االنتخابات قراًرا فردي�

ت ضعيفة جّدا  
ّ
أّن �سبة املشاركة ظل العلمّية نجد  �� هذه الدراسة  العملّية    28.9عليھ   �� باملائة شار�وا 

-30أك�� �سبة �� املشارك�ن �انت للفئة العمرّ�ة    باملائة لم �شار�وا �� االنتخابات. فمن املالحظ أّن   71.1و

باملائة و�� �سبة ضعيفة.    5لم تتعّد    24-20باملائة أّما الفئة العمرّ�ة    10ـــــــسنة ب  29-25سنة تل��ا الفئة    53

فمن املنتظر �� هذه الدراسة    هذا اإلقبال الضعيف واملتفاوت ع�� االنتخابات ال يخدم إرساء الّديمقراطية. 

 �� هذا ا�جال لدى الشباب الذي �عّد 
ً
 كب�ً�ا و�سًبا مرتفعة

ً
نا سنجد إقباال

ّ
 أك�� فئة �� ا�جتمع. أن

 : 2019المشاركة في االنتخابات الرئاسیة سنة  -13-2
أساسّية   مرحلة  الرئاسية  االنتخابات   �� املشاركة  ال��امج    لالستقرار�عّد  ورسم    االقتصادية السيا��ي 

 . االق��اعيبّ�ن مدى إقبال الشباب ع�� صناديق  ا�يالرسم البي للمجتمع. فهذا 

 أ. الشباب واملشاركة �� االنتخابات الرئاسية حسب ا�جنس:

إّن الوضع السيا��ي �� البالد �عكس آراء الشعب. فما يمكن مالحظتھ �� نتائج هذه الدراسة أّن اإلقبال  

ات األخرى. هذا 
ّ
دليل ع�� أّن الشباب فقد ثقتھ �� األحزاب    ع�� االنتخابات الرئاسّية أفضل بكث�� من ا�حط

االجتماعية  السياسّية ولم �عْد لد��م أّية نظرة مستقبلّية �� ظّل األحزاب السياسّية لعدم وفا��ا بوعودها  

 .  واالقتصادية

13,8
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48,7
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  16الـ  األخ�� �� �سب املشاركة ب�ن ا�جنس�ن: فقد فاقت النسبة الذ�ورّ�ة    الرسموهذا ما ي��جمھ هذا  

ا هذا ع�� مستوى �ّل جنس.  44.82باملائة من الذين هّبوا لالنتخابات مقابل 
ً
 باملائة إناث

الّرغم من مقاطعة الشباب للمشاركة السياسّية سواء التشريعّية وغ��ها من    ع��  �� االنتخابات  أ�ان 

الّسابق وفتح ا�جال   بالّنظام  �� اإلطاحة  أّدى الشباب دورا أساسّيا  ات فقد 
ّ
الّنظام. لكّنھ ا�حط إ�� �غي�� 

 سرعان ما عاد إ�� الساحة السياسّية إيمانا م��م بإرساء قيم الّديمقراطية. 

ھ
ّ
و�� نفس الّسياق العاّم لالنتخابات، خاّصة الرئاسّية �ان إقبال الشباب بصفة    وتجدر اإلشارة إ�� أن

قة با�حقوق وا�حّر�ات  واالجتماعّية و  االقتصاديةِاعتباطّية، إيمانا م��م بتحقيق أهدافهم  
ّ
خاّصة تلك املتعل

 و�رساء الّديمقراطية. 

مع ذلك، فاّن خيبة األمل ال�ي أصابت الشباب �� مؤّسسات الّدولة و�� الفاعل�ن السياسي�ن املتوّرط�ن  

اال حقوقهم  هضم  أبرز  ��  من  املنشودة،  أهدافهم  تحقيق  عدم   �� ساهمت  وال�ي  واالجتماعّية  قتصادّية 

ال�ي مطالب    األسباب  عن  عّ��ت  ال�ي  ال�خصّية  ومساندة  الرئاسّية  االنتخابات  ع��  اإلقبال   �� ساهمت 

 الشباب.

ز ع��    ��ذا الش�ل ما الحظناه أثناء قيامنا بالدراسة أّن 
ّ

 ال�ي  الرئيس ألّ��ا ال�خّصية  اختيارالشباب رك

 "فهمت مطال��م املشروعة". 

 سب الفئة العمر�ة:الشباب واملشاركة �� االنتخابات الرئاسية ح  .ب

ا ملعرفة �سب املشاركة �� تظّل الفئة العمرّ�ة ُمتغّ�ً�ا الرئاسّية وخاّصة لدى فئة الشباب   االنتخابات مهم�

هذا   يتضّمن  امليدانّية.  الدراسة  هذه  مخرجات  حسب  حصره  يمكن  ما  البيا�يهذا  إقبال    الرسم  مدى 

  45.16باملائة من الشباب أقبلوا ع�� االنتخابات مقابل    54.84الشباب ع�� االنتخابات الرئاسّية. نالحظ أّن  

أّن عديد الشباب الذين قمنا معهم بالدراسة    التصر�ح بھ باملائة رفضوا القيام ��ذه العملّية لكن ما يمكن  

العمرّ�ة   للفئة  ينتمون  الذين  لُهْم   24-20وخاّصة  يتسّن  لم  القانو�ي    االنتخاب  سنة  السّن  بلوغهم  لعدم 

من جهة. ومن جهة أخرى فئة ثانية تخاذلت عن الت�جيل داخل املنّصة    االنتخابيةلهم �� املشاركة ا�خّول 

18

36,9

22,1

23

أنثى

ذكر

حسب 2019نسب المشاركة في اإلنتخابات الرئاسیّة سنة 
الجنس

نعم ال
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السّيئلالنتخابات  اإللك��ونّية   السيا��ّي  املشهد  م��ا  أسباب  االقتصادّية واالجتماعّية    لعّدة  الرؤ�ة  وعدم 

باب دفعت بالشباب إ�� العزوف  الوا�حة والسيطرة ا�حز�ّية وغياب الشفافّية واملصداقّية �ّل هذه األس

ا واملشاركة الشبابّية    عن املشاركة السياسّية. بالّرغم من ذلك فاّن  اإلقبال ع�� االنتخابات الرئاسّية بات ُمهم�

خاّصا باالنتخابات الرئاسّية ملا لهم    اهتماما �انت �� الطليعة. كذلك نبّ�ن أثناء لقائنا بالشباب �انوا مهتّم�ن  

 سة ا�جمهورّ�ة. من ثقة �� رئا

  41.78سنة �� أك�� فئة شاركت �� االنتخابات الرئاسّية بنسبة    35-25فمن املالحظ أّن الفئة العمرّ�ة  

 باملائة من مجموع العّينة املدروسة.  

ل األسس 
ّ
مث

ُ
حق نبّ�ن املستوى التعلي�ي وأثره �� املشاركة �� االنتخابات وال�ي ت

ّ
وفيما ي�� �� ا�جدول الال

الدولة   ب�ن  الشفافّية  مبدأ  و�رساء  حّر�ة  ب�ّل  الّرأي  عن  التعب��  ع��  الّديمقراطية  ترّ�خ  ال�ي  واملبادئ 

 والشعب. 

 ب املستوى الدرا�ىي: . الشباب واملشاركة �� االنتخابات الرئاسّية حسج

باملائة    52.2لذلك    يبّ�ن أّن املستوى التعلي�ي مهّم �� املشاركة �� االنتخابات:  الرسم البيا�ي نالحظ أّن هذا  

. �� املقابل  2019من الشباب الذين لهم مستوى �علي�ي ثانوّي وجام�ّ� شار�وا �� االنتخابات الرئاسّية سنة  

20,43

21,35

13,06

1,53

2,92

40,71

سنة35-30

سنة29-25

سنة24-20

یةالشباب والمشاركة في االنتخابات الرئاسیة حسب الفئة العمر

نعم ال

26,1

26,1

2,6

3,1

40,7

1,4

جامعي

ثانوي

يإبتدائ

راسيالشباب والمشاركة في اإلنتخابات الرئاسیّة حسب المستوى الد
نعم ال
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باملائة من الشباب الذين لم يقوموا باالنتخاب وهم    40.70ذا ا�جدول و��  فإّن أع�� �سبة قابلة للنقد �� ه

�� مرحلة التعليم الثانوّي، �عود ذلك إ�� عّدة أسباب تّم ذكرها �� الفقرة السابقة "املشاركة �� االنتخابات  

 الرئاسّية حسب الفئة العمرّ�ة". 

 : 2019الشباب واالنتخابات البرلمانیّة سنة  -13-3
ات ال��ملانّية �� أنحاء العالم محطة رئيسّية �� إرساء قيم الديمقراطّية. و�� �� مجملها وسيلة  �عّد االنتخاب

للتعب�� عن رأي الفرد وا�جتمع لتحقيق آمالهم ع�� ممثل��م �� ال��ملان. �� نفس ا�جال يو�ح هذا الرسم  

 .2019و�سية سنة البيا�ي مدى إقبال الشباب ع�� املشاركة �� االنتخابات ال��ملانّية الت

 أ. الشباب واالنتخابات ال��ملانية حسب ا�جنس: 

إل��ا الشعب أثناء الثورة وال�ي �عت�� أداة    مطلًبا من املطالب األساسّية ال�ي س��  ال��ملانّية   االنتخابات  �عّد 

 إ�� ترسيخ الّديمقراطية. 

�سبة    فاّن الرئاسّية.    مقارنة باالنتخابات��ذا الش�ل الحظنا أّن �سبة املشاركة الشبابّية باتت ضعيفة  

باملائة من جنس    28.73باملائة من عّينة البحث، مقابل    50مشاركة الشباب من جنس "ذكر" بلغت ما يقارب  

ْمن �عملّية االنتخاب. لذلك حسب هذه الدراسة امليدانّية فاّن �سبة املشاركة  
ُ
ق للشباب    ا�جملّية"إناث" 

إ��   نتخاب باملائة رفضوا املشاركة. �عود عزوف الشباب عن القيام �عملّية اال  58.7باملائة مقابل  41.3بلغت

عّدة أسباب م��ا: الوضع الّسيا��ي العام، نفس الوجوه السياسّية ال�ي سيطرت ع�� الّنظام السيا��ّي، عدم  

مستقبلّية للوضع    غياب نظرة  غياب ال��امج االقتصادّية واالجتماعّية،  ترك األولوّ�ة للمشاركة الشبابّية،

 العام �� البالد حسب ما صّرح بھ عّينة من الشباب املدروس الذين قاطعوا االنتخابات.

 ب. الشباب واالنتخابات ال��ملانية حسب الفئة العمر�ة:

ما يمكن استخالصھ �� هذه الدراسة أّن الطبقة السياسّية �� تو�س ساهمت �ش�ل كب�� �� تأّزم األوضاع  

ا  االقتصادّية و 
ً
 اجتماعية  االجتماعّية كما أّ��ا أنتجت فروق

ً
داخل ا�جتمع. كما الحظنا العدد الكب��   جديدة

11,5

29,8

28,6

30,1

أنثى

ذكر

نسب المشاركة في اإلنتخابات البرلمانیّة حسب الجنس
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ت الّرؤى لدى الشباب  
ّ
املشهد السيا��ّي الذي بات غ��    وأضعفلألحزاب السياسّية �� البالد الذي بدوره شت

 قادر ع�� تحقيق آمال الشعب.

باملائة م��م ينتمون   18وس شارك �� االنتخابات ال��ملانّية  باملائة من الشباب املدر   41.3من املالحظ أّن  

باملائة    43.6سنة. �� املقابل أع�� �سبة لم �شارك تمثل    29و  25باملائة ما ب�ن    13.2  ،سنة  35-30إ�� الفئة  

 سنة.  24-20تنت�ي إ�� الفئة العمر�ة 

ال�ي   االجتماعّية  ا�حر�ات  ظّل  العر�ّية    اندلعت��  الدول  عديد  و�رساء  ��  الّنظام  بتغي��  مطالبة 

عن   للتعب��  املدن  عديد   �� ا�جتمعّية  التحّر�ات  قاد  أّوملن  التو���ي  الشباب  �ان  وا�حّر�ة.  الّديمقراطية 

 و�رساء قيم الّديمقراطية ال غ��.   واالقتصادية مطال��م االجتماعية

برملانّية ورئاسّية شّفافة    اباتانتخومن ضمن املطالب األساسّية لبناء الّديمقراطية الس�� إ�� تكريس  

يمكن   ما  لكن  عاّمة.  وا�جتمع  الفرد  بات 
ّ
الثورة ومتطل أهداف  تحقيق  إ��  �س��  �� هذا    استنتاجھونز��ة 

البيا�ي   �� عملّية  الرسم  الذين شار�وا  �سبة  فاقت  االنتخابات  قاطعوا ممارسة  الذين  الشباب  �سبة  أّن 

ا�جتمع.    �� الّناشئة  الّديمقراطية  بات 
ّ
متطل أمام  كب�ً�ا   

ً
إش�اال يظّل  الّرفض  أو  الغياب  هذا  االنتخابات. 

 للوصول للسلطة    االقتصاديةفالشباب الذي بدوره القّوة  
ً
ا ��  واالجتماعّية أصبح أداة

ً
  اتخاذ وليس شر��

 عن االنتخابات.  القرار. لهذا عزفت هذه الفئة

18

13,2

10,1

4

11,1

43,6

سنة35-30

سنة29-25

سنة24-20

عمریةنسب المشاركة في اإلنتخابات  البرلمانیّة حسب الفئة ال
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 المجتمع المدنّي والّدیمقراطّیة:  -14

 الشباب وقیم الدیّمقراطیّة: -14-1
قيم   إرساء   �� املد�ّي  ا�جتمع  مساهمة  مدى  ما  التا��:  بالسؤال  الدراسة  هذه   �� الشباب  إ��  توّجهنا 

أردنا من هذا السؤال    من م�ّونات ا�جتمع والفاعل الرئي��ّي داخلھأّن الشباب م�ّون    باعتبارالّديمقراطية؟  

 التعّرف ع�� مدى حضور ا�جتمع �� ترسيخ الّديمقراطية. فيما ي�� اإلجابات حسب ا�جنس: 

 

ال�ي   ا�جمعيات  إ�شاء  طر�ق  عن  ا�جتمع   �� الّديمقراطية  قيم  إلرساء  األساسّية  الّنواة  الشباب  �عّد 

ل �ساعد ع�� الّر�� و�
ّ

غي�� األوضاع االجتماعّية للمجتمع و�ساعد ع�� بناء الّديمقراطية ع�� آليات التدخ

 االجتما�ّ� واالقتصادّي.

الذي يتناول دور ا�جتمع املد�ي �� إرساء قيم الّديمقراطية حسب رأي الشباب    الرسم البيا�ي ففي هذا  

حث أشادوا بالّدور الكب�� الذي يقوم بھ ا�جتمع  باملائة من عّينة الب  22.3الذي وقعت عليھ الدراسة تبّ�ن أّن  

لون    57.7املد�ي �� إرساء الّديمقراطية كما أّن  
ّ
باملائة و�� �سبة مهّمة �انت إجاب��م " إ�� حّد ما" والبقية يمث

 باملائة لم تكن لد��م دراية بدور ا�جتمع املد�ّي وعالقتھ بالّديمقراطية.  20

الدراسة أّن فئة مح��مة من الشباب التو���ي ليست لها أّية فكرة عن الدور  ما يمكن استخالصھ �� هذه  

ة م�ّونات ا�جتمع املد�ّي �� بناء الّديمقراطية.
ّ
 األسا��ّي ل�اف

ا �� ا�جتمع املد�ي ألّن تركيبة ا�جتمع تتضّمن فئات عمرّ�ة مختلفة ففي ا�جتمع    �عت�� متغّ�� العمر مهم�

ان يتوّزع �اآل�ي: �سبة الشباب الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  التو���ي حسب اإلحصائيات  
ّ
الّديمغرافية للس�

ل  35و 20
ّ
ان سنة  23.20سنة تمث

ّ
 . 2020باملائة من العدد ا�جم�� للس�

16,2

4,6

19,2

32

14,3

13,7

أحیانا

بصفة متواصلة

ال

مساھمة المجتمع المدني في إرساء قیم الدیمقاطیة حسب الجنس

أنثى ذكر
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الفئة العمر�ة    12.6أن  من املالحظ   سنة أقّروا بأّن ا�جتمع    24-20باملائة من الشباب الذي ينت�ي إ�� 

باملائة    12.3باملائة أجابوا " ا�� حّد ما" مقابل    28.9كب�� �� إرساء قيم الّديمقراطية و املد�ي �ساهم إ�� حّد  

لهم   ليست  الفئة  نفس  ع�من  تباينت    �دراية  الفئات  بقية  بنسبغرار  مفهوم    اإلجابات  فاّن  لذلك  أقل. 

 اإليديولوجّية والسياسّية لألفراد.  االنتماءاتالّديمقراطية يتغّ�� من مجتمع إ�� مجتمع حسب 

 جمعیات المجتمع المدني وقیم الدیمقراطیة: -14-2
تلعب جمعيات ا�جتمع املد�ي دورا أساسيا �� ترسيخ قيم الديمقراطية �� ا�جتمع. لذلك قمنا بالبحث  

 باب ملعرفة أهم ا�جمعيات ال�ي لها بالفعل دور �� ذلك. مع فئة من الش

أهّم ا�جمعيات ال�ي ترّ�خ قيم الديمقراطية ال�ي �س�� الشباب إ�� ترك��ها ��    يبّ�ن هذا الرسم البيا�ي

 ا�جتمع.
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مساھمة المجتمع المدني في إرساء قیم الدیمقراطیة حسب
الفئة العمریة
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الجمعیات الریاضیة الجمعیات الحقوقیة والدیمقراطیة

الجمعیات الثقافیة والفنیة الجمعیات العلمیةالجمعیات الثقافیة والفنیة
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  نالحظ من خالل نتائج هذه الدراسة أّن "ا�جمعيات ا�حقوقّية والديمقراطّية" لها أثر كب�� �� تحقيق قيم

باملائة من املستجو��ن. إذ �عت�� من�جا رئيسّيا ل��سيخ الديمقراطية. فيما ي��   44الديمقراطية بنسبة تفوق 

ساهم أك�� �� �عز�ز قيم الديمقراطية.    25.3تأ�ي ا�جمعيات الثقافّية والفنّية �� املرتبة الثانية بنسبة  
ُ
باملائة �

عات نا�عة من نظرة الشباب املنخر 
ّ
ط واملؤّسس لهذه ا�جمعيات املدنّية لذلك يحتّل الشباب  �ّل هذه التطل

ل القاطرة �� إنجاح التنمية والديمقراطية. 
ّ
 مركز السيادة �� ا�جتمع املد�ي و�مث

مص��هم تقر�ر   �� الشباب  مشاركة  وتنظيم  تفعيل  هو  املد�ّي  ا�جتمع  منظمات  دور  االجتما��    إّن 

ر �� حيا��م ، إضافة إ�� الدور الكب�� �� �شر  والثقا�� والسيا��ي، ومواجهة ال   واالقتصادي 
ّ
سياسات ال�ي تؤث

الثقافة و�يجاد املبادرة الذاتية وتأكيد إرادة الشباب واملواطن�ن بصفة عاّمة ، إ�� جانب اإلسهام الفاعل �� 

والسياسّية   االجتماعّية  التحّوالت  الديمقراط   واالقتصاديةتحقيق  إرساء  عملّية   �� مهّم  بدور    ية ،وتقوم 

والتحّول الّديمقراطي بصفة خاّصة سواء أ�ان ذلك من خالل اإلعداد والتمهيد لهذا التحّول وتوف�� البيئة  

االجتماعّية والثقافّية لھ أو اإلسهام �� إحداث هذا التحّول، كما تقوم منظمات ا�جتمع املد�ي املتمثلة �� 

ا  بأدوار أساسّية وذات مضام�ن ديمقراطية، كتعز�ز  ملشاركة السياسّية وتجميع وتنمية املصا�ح  الشباب 

وتدر�ب القيادات ع�� �عز�ز القيم الديمقراطية و�شاعة الثقافة املدنّية وتوسيع مجاالت التعاون العل�ي 

 لدى الشباب. 

من املالحظ �� هذه الدراسة امليدانية أّن ا�جمعيات ذات طا�ع حقو�ّ� وديمقراطّي تحتّل املرتبة األو�� 

ال الديمقراطية بنسبة  حسب رأي  �� إرساء قيم  أّن  44.4شباب  بالتأكيد  باملائة حسب هذه الدراسة. هذا 

ا�حقوق   عن  الّدفاع   �� مهامهم  وتدور  ا�جال  هذا   �� �عملون  حقوقيون  هم  ا�جمعيات  هذه  مؤّس��ي 

العلمّية    واالقتصاديةاالجتماعّية   الندوات  طر�ق  أفرا  واالتصالوالسياسّية عن  ة 
ّ
ب�اف ا�جتمع  املباشر  د 

قافية والفنّية دور    االستثماراملد�ي والّتنسيق مع هيا�ل الدولة �جلب  
ّ
� واألجن�ي. كما أّن ل�جمعيات الث

ّ
ا�ح�

 داخل ا�جتمع. مهّم �� املساندة لتحقيق أسس الديمقراطية

ل مؤّسسات ا�جتمع املد�ي واحدة من ا�حلقات الّرئيسية والفّعالة �� إحداث الّتغي�
ّ
� �� ا�جتمع  كما �ش�

 بما �ساهم �� تطّوره وتقّدمھ.

سواء    اختصاصا��ا�� جميع    هناك دورا هاّما ورائدا تقوم بھ جمعيات ا�جتمع املد�ي  عل�ي أّن ومن منطلق  

د وجود عالقة وثيقة ب�ن ا�جتمع املد�ّي والتحّول  اجتماعيا،  اقتصاديا�ان  
ّ

ا... فإّن ذلك يؤك ا، تنمو�� ، ثقافي�

العر�ّية،  �� ا�جتمعات  الناشئة  الديمقراطية  إ�� إرساء دعائم وأسس  ، و��دف تلك العالقة  الديمقراطي 

يث أّن الديمقراطية  حقوق اإل�سان ، ح  اح��ام�ش�ل يضمن ألفراد ا�جتمع تحقيق العدل واملساواة و�كفل  

د قيمة الفرد وكرامة ال�خصّية اإل�سانّية. اجتما��نظام 
ّ

 يؤك
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 : الخاتمة  -15

جاّدة �� التعامل معها    ،�انت هذه التجر�ة ال�ي راودت�ي أثناء هذه الدراسة البسيطة والعميقة �� بح��ا

ا �� علم الس�ان قمت بتحليل �ي. فبصف�ي مختص�
ّ
املعطيات اإلحصائّية لهذه    وخاّصة �� العمل امليدا�ي ال�

تقنية    باعتمادالدراسة امليدانية مع فئة من الشباب التو���ي �� عالق��م باألسس الديمقراطية �� تو�س  

SPSS . 

بالتحّوالت السياسّية الداخلّية    ارتباطهاتوّ�ح هذه الدراسة العلمّية عديد املظاهر داخل ا�جتمع ��  

 �� ا�جمعيات املدنية. االنخراطلشباب �� �غي�� الواقع ع�� وا�جهوّ�ة واإلقليمّية ومدى رؤ�ة ا

 �ش�ل مؤسسات ا�جتمع املد�ي واحدة من ا�حلقات الرئيسّية والفّعالة �� إحداث التغي�� �� ا�جتمع.

بما �ساهم �� تطّور ا�جتمع وتقّدمھ حسب املن�ج وأسلوب العمل الذي تّتخذه املنظمات تلك ، سواء ��  

ا�جتم ،  تطّور  �عز�ز دورها �ش�ل فاعل   �� بما �ساهم  القرار  �� صنع وتنفيذ  تفعيل مشارك��ا   �� أو  عات 

و�ذهب البعض إ�� أنھ خالل العقود الثالثة األخ��ة أخذ مفهوم ا�جتمع املد�ي حّ��ا مهّما �� مجال أدبيات  

�ا ، و�شأت عالقة جدلّية  الديمقراطية ف�  للدولة بالتحّوالتم�انتھ �� الفضاء العام    وارتبطتالسياسة ،  

 ب�ن تطّور ا�جتمع املد�ّي وتطّور ا�حالة الديمقراطية. 

    �� هذا اإلطار يظّل الشباب ا�حور الرئي��ي للتغي�� والر�ّ� وهو الذي يدفع نحو اإلصالح سواء 
ً
أ�ان قّوة

 �� اإلبداع 
ً
  واالبت�ارفكرّ�ة

ً
  اقتصاديةأو قّوة

ً
 فاعلة داخل ا�جتمع. جتماعيةا�� اإلنتاج واإلنتاجّية أو قّوة

 أّ��ا  
ّ
 �� مضمو��ا  مهّمةفهذه الدراسة �سيطة �� ش�لها إال

ْ
عات الشباب التو���ي �� ،إذ

ّ
كشفت عن تطل

السياسّية ومدى قدرتھ ع�� إرساء قيم الديمقراطّية. فا�جتمع املد�ي  ،االجتماعّية،جميع مستو�ات العلمّية

وتبايناتھ االجتماعّية وت�و�ناتھ السياسّية والثقافّية تحكمھ مبادئ املواطنة واملشاركة    االقتصادية��يا�لھ  

   باعتبار  ،االنتخابيةالسياسّية �� جميع املراحل  
ّ

 �� ظّل  أن الشعب هو مصدر السلطة الذي ال يتحّقق إال

لذلك الديمقراطّية.  ور�اضّية    ،إرساء  وحقوقّية  وثقافّية  تنموّ�ة  جمعيات  ش�ل   �� املد�ي  ا�جتمع  يقوم 

األزمات    �� الدولة  مؤّسسات  جانب  إ��  يقف  ھ 
ّ
أن كما  الدولة.  جهود  معاضدة   ��   االقتصادية وتطوعّية 

قد برهنت جمعيات ا�جتمع املد�ي وال�ي . و 19واالجتماعّية ع�� سبيل املثال أثناء ف��ة تف��ي و�اء �وفيد  

لت من أفراد ت��ّعمها فئة الشباب إّبان الثورة �� حماية املؤّسسات العمومّية وا�خاّصة.
ّ
 �ش�

، ساهم �� تزايد مبادرات أفراد  واالقتصاديةإّن تراجع الدولة عن دورها �� امليادين االجتماعّية والثقافّية  

   االنتظام ا�جتمع ��  
ّ
وال سّيما    م جماعّيا داخل تنظيمات وجمعيات مختلفة من حيث األهداف،و�ش�ل منظ

مبدأ الديمقراطّية الذي بات شبھ غائب ب�ن الدولة وا�جتمع، والذي طالب بمشاركة الدولة �� السلطة و�� 

 تقر�ر مص��ه. 

ق
ّ
ل �� أن يمتلك  بدور الشباب �� تنمية ا�جتمع املد�ي يقول فر�دير�ك نيتشھ "الذي ال أم  ففي ما يتعل

الت  
ّ
 بالنضال من أجل إرادة القّوة، وال�ي ال يمك��ا أن تتحّقق إال بمجا��ة تمث

ّ
اإل�سان وجوده وكينونتھ إال



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)192( 

ها مجد وكرامة؛ ألّن اإل�سان �ائن  واحتقارهاالواقع ومسلماتھ، والت�حية با�حياة  
ّ
، بحثا عن حياة ثانية �ل

 . و�غي�� العالم من حولھ"يمتلك اإلرادة ا�حقيقّية ع�� �غي�� نفسھ  

إذ يقوم ا�جتمع املد�ي بدور حيوي �� �عبئة الطاقات �خدمة الصا�ح العام واملساهمة الفّعالة �� تحقيق  

��سيخ الثقافة الديمقراطية، وال��بية ع�� املواطنة، من حّر�ة،  التنمية والتقّدم. ومن أهّم مزاياه الس�� إلى

التحّر�ات  ومسؤولّية، وتنظيم، ومشاركة، و�عّد  د، واختالف، وحوار. وقد ناضلت فئة الشباب ع�� عديد 

 امليدانّية وع�� وسائل اإلعالم السمعّية والبصرّ�ة ووسائل التواصل االجتما�� إلرساء مبادئ الديمقراطّية.

م  و�ّينت هذه الدراسة العلمّية مدى مشاركة الشباب التو���ي �� ا�حياة السياسّية الذي بدوره أزاح النظا

 السابق من أجل تحقيق الكرامة وا�حّر�ة والتشغيل ��دف بناء الديمقراطّية. 

فالنتائج ال�ي أفضت إل��ا الدراسة امليدانّية تباينت من حيث ا�جنس واملستوى التعلي�ي والفئة العمرّ�ة  

 لدى الشباب حول قيم الديمقراطّية والسبل املؤّدية لذلك.

دت وجود نوع من العزوف عن
ّ

نتخابات، �عود إ�� فقدان الثقة �� الطبقة السياسّية، ال�ي سيطرت  اال   وأك

األزمة   �عميق   �� زادت  بل  الشعب،  مطالب  بتحقيق  تفي  لم  وال�ي  السيا��ي  املشهد    االقتصادية ع�� 

 واالجتماعّية والسياسّية. 

م. ولعّل   فاالنخراط
ّ
التنظ ع��  إ�� تحقيق مطالبھ  الشباب  ب�ّل أصنافها س��  ا�جمعيات  أبرزها    ضمن 

ا�حقوقّية والديمقراطّية   لعبتا�جمعيات  ��    ال�ي  دوًرا كب�ً�ا  ا�حياة    استقطاب بالفعل   �� الشباب  وتأط�� 

السياسّية. تل��ا ا�جمعيات الثقافّية والتنموّ�ة ال�ي ساهمت �� تنمية القدرات الفكرّ�ة وخلق مواطن شغل 

 للشباب.

وِاستنتجنا إ�� حرص الشباب ع�� إرساء قيم الديمقراطّية داخل ا�جتمع ومؤسسات الدولة ل�خروج من  

 واالجتماعّية.  االقتصادية األزمات 

ما  
ّ
�ل ھ 

ّ
أن التحليل  �� هذا  الديمقراطية داخل ا�جتمع ترّ�خت قيمها    انتشرت كما ِاستخلصنا  الثقافة 

ب�ن أفراد ا�جتمع ويسود املناخ الديمقراطي �� ا�حياة السياسّية   ، وُيساعد ذلك ع�� نمّو وتطّور ا�حياةفيھ

 . واالقتصادية
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