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 ملخص الدراسة

% 54.8منهم  1890عدده  "Generation What ?" سنة( الذي أجاب على استبيان 34-18مجتمع الشباب )    

% لم ينهوا دراستهم بعد. األسئلة التي ُطرحت على 55.7والديهم و% ال زالوا يسكنون مع 68.3% ذكور. 45.2إناث و

 الشباب تتعلق بمشاغلهم وحياتهم اليومية: وتصوراتهم )لحياة الرشد، والمجتمع، والمستقبل، والسعادة(، ومواقفهم من

كتهم السياسية والمدنية. )المؤسسات السياسية، العالقات الجنسية، المساواة بين الرجل والمرأة، والتحرش بالنساء(، ومشار

 من بين ما خلصت إليه الدراسة، ثالث نقاط يجدر بنا أن نحتفظ بهم.

الشباب متمسك باستقالله. على عدة أسئلة متعلقة بحرية العقيدة وممارستها، حرية اختيار شريك/شريكة الحياة،     •

 وحتى المسؤولية، وافق أغلب الشباب على استقالل الفرد. 

ويتميز الشباب على المستوى االجتماعي والثقافي عن جيل البالغين. فهم ينظرون أكثر نحو المستقبل عن      •

لماضي. ويميلون لمخالفة العادات، وهم قليلو التحفظ وغير متمسكين بالقيم القديمة. ويبرز من مالمح الشباب نموذج خارج ا

 النظام: هو نموذج يمكنه أن يكون سعيداً بدون أسرة، وناجح في حياته بدون عمل وال أسرة.

ديه وأن حياة أوالده ستكون أفضل من حياته. الشباب متفائل حول مستقبله، ويعتبر أن حياته أفضل من حياة وال    •

غير أنه متشاءم جداً ومرتاب خاصة إزاء السياسة. إذ يشعر باألسف من لعبة السياسة والديمقراطية. فمجال السياسة هو 

 الشباب. وال يوجد هذا الكبت فقط على المستوى المادي، بل يتركز علىكل المجال الذي ينصب عليه الكبت الذي عبر عنه 

إزاء  ستتزايداالضطرابات االجتماعية والصراعات االجتماعية  المادية" التي تنادي بها الحركات االجتماعية. إن فوقالقيم "

المحبطين والثائرين هم الذين يحصدون  إنوالمحاور وليس فقط حول المسائل المادية واالقتصادية )خاصة مكافحة البطالة(. 

سياسي. فكلما تطور المجتمع المغربي على المستويين المادي والثقافي، كلما زادت نسبة كثر ثمار النظام االجتماعي والأ

 الشباب الذي يجب على رجال السياسة مواجهته.الكبت لدى 
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 المقدمة 

في بالد مثل المغرب، كان االعتقاد الشائع هو أن الطفل ينتقل مباشرة من الطفولة لسن الرشد. وكان الطهور من عادات   

االنتقال حيث ينتزع الولد من عالم النساء ليدخل عالم الرجال )ال نتحدث هنا عن البنات(. في سن مبكرة إذن، تبدأ عقلية الولد 

ي سن مبكرة أيضاً، يبدأ الولد اكتشاف عالم الشغل في أسرته الخاصة أو في الخارج تتشكل حسب نموذج المجموعة. وف

 .  1كمتدرب. انطالقا من هذا النوع من المالحظة، يكون من السهل أن نستنتج الفارق الطفيف ما بين نفسية الطفل والراشد

فهوم آخر مشابه، حديث العهد في المغرب، وهذه الشباب وأي ممفهوم إذا سلمنا بهذه الرؤية للمجتمع التقليدي، يكون       

ميزة ينفرد بها المغرب الحديث.  فكرة اختالط الطفل بالبالغين في سن مبكرة هي فكرة مبتورة. مثال، يظل شرط عمل الطفل 

 ىتعط المبكر مبهم. وإذا صح أن الطفل يعمل في سن مبكرة، فإن ما يقوم به من عمل ال يمكن لبالغ أداؤه. فهناك أعمال

ً للبالغين: الحرث، حضور مجتمعات المجموعة  هناك أيضا وحتى المتزوجين حديثاً. التي ال يصرح بحضورها خصيصا

 . 2حاالت محصورة على الشباب )مراسم، ألعاب( وكان على البالغ تفادي حضورها

تها مؤخراً هذه المرحلة. مقارنة ر في المغرب، ليس اكتشاف مرحلة من مراحل العمر، ولكن التحوالت التي شهدما تغي      

، ثورة 1980بدول الغرب، فإن دولة مثل المغرب قد حققت عدة تحوالت في وقت قصير جداً: تعميم التعليم، خاصة منذ 

، ثم عشر سنوات 1990اإلعالم بالحصول على قنوات التليفزيونات العربية والغربية التي تبث باألقمار الصناعية ابتداء من 

الثورة الرقمية وتعميم الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. يمثل الشباب المجيب على بعد ذلك، 

ً  Generation What استبيان?  .3أول جيل يعيش تلك التحوالت الثالثة، وأول جيل يفتح عينيه على عالم متصل الكترونيا

، وصل عدد استخدام 2013. وفي 4% من الشباب2.4، كان عدد مستخدمي االنترنت ضئيل ال يتعدى 2004في       

% 56مليون مستخدم لالنترنت ]...[. ما يمثل  16.3، ما يقرب من 2013%: "المغرب يحصي في 46االنترنت في األسر 

مجتمع مشتركي انترنت في نهاية  5" سنة. 24-15% من مستخدمي االنترنت ضمن شريحة 79من عدد السكان بالمغرب. 

، مما 2017مليون مستخدم في الربع الثالث من  22.5مليون فرد. ودخل االنترنت  21.2تجاوز  2017سبتمبر/أيلول 

  .6% من سكان المغرب64.7يغطي 

 

، اتسم السياق السياسي 1990ومنذ . 7تأثر بسياق سياسي استبدادي 1990الشباب المغربي الذي شملته الدراسة عام   

التي كانت ( اليسارية واإلسالمية)تالشي الشعور بالخوف السياسي نسبياً، قبول المنظمات : بانفتاح تدريجي تُرجم بعدة طرق

تنادي بالعنف السياسي العمل في إطار قانوني وسلمي، انضمام الدولة للمراجع الدولية للحريات الفردية والعامة، وتعزيز 

كما أن العروض اإليديولوجية ذات (. 1992الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين التي تأسست عام )المجتمع المدني 

ة، األمازيغية، حقوق اإلنسان، الحركات النسوية...( أو الدينية )السلفية، الجهادية، واإلسالم المرجعية العلمانية )العروب

فبراير/شباط كانت بمثابة فاصل تاريخي لتقدير درجة ومحتوى مشاركة الشباب في السياسة من  20المغربي( متعددة. حركة 

 
1 ; Banque Mondiale, 2012, p. 33 ; Rachik, 2005b, p. 197 8-Hardy et Brunot, 1925, p. 7 
2 92-Rachik, 2007, pp. 79 
3 Rachik et Jenjar, 2012 
4 Rachik, 2005, p. 57 
5 ANRT, 2014, p. 3 
6 CESE, 2017, p. 35 
7 8-2000, p. 4Tessler,  
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االنفتاح النسبي للسياق شجع ي يطرح نفسه هو هل والسؤال الذجهة، وقدرة النظام السياسي على الرد من جهة أخرى. 

 أم ال؟ ... السياسي مشاركة الشباب في الحياة السياسية والمدنية والدفاع عن حرياتهم الشخصية، إلخ

 وصف مجتمع الشباب الذي أجاب على االستبيان 

 

% 54.8منهم  1890عدده  Generation What ? سنة( الذي أجاب على استبيان 34-18"مجتمع الشباب )    

% 36.8% لم ينهوا دراستهم بعد. من بين غير الطلبة، 55.7% ال زالوا يسكنون مع والديهم و68.3% ذكور. 45.2إناث و

 طلين. % عا33.4% أعمال حرة، 13.3% بعقد مؤقت، 10.6يعملون بعقد دائم، 

األسئلة التي ُطرحت على الشباب تتعلق بمشاغلهم وحياتهم اليومية: وتصوراتهم )لحياة الرشد، والمجتمع، والمستقبل،     

والسعادة(، ومواقفهم من)المؤسسات السياسية، العالقات الجنسية، المساواة بين الرجل والمرأة، والتحرش بالنساء(، 

 ومشاركتهم السياسية والمدنية. 
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 ISCEDمستوى التعليم حسب 

 آخر

 %(43.3نوع عقد العمل )بين المعنيين 

 أعمال حرة          عقد مؤقت          عقد دائمآخر        تدريب داخلي          عاطل         

 %(44.3الوضع المهني )بين المعنيين 

 آخر           مناوبة            أعمال حرة           كوادر             موظف
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 ثالث نقط ينبغي االحتفاظ بها 

 

 تستحق أن نبقي عليها )ونتناولها بالتفصيل في الخالصة(.انطالقا من نتائج االستبيان، توجد نقاط ثالثة على األقل 

 

الشباب متمسك باستقالل الفرد، واستقاللهم كمجموعة. على عدة أسئلة متعلقة بحرية العقيدة وممارستها، حرية اختيار 

 شريك/شريكة الحياة، وحتى المسؤولية، وافق أغلب الشباب على استقالل الفرد.

 

اضي. وهو قليل المحافظة على التقاليد وقليل التمسك بالقيم القديمة. ويقدر استقاللية الفرد، وهي الشباب قليل التمسك بالم

قيمة حديثة، وقيمة وليدة. ويبرز، حتى وإن كان ذلك بشكل ال يزال متواضعاً، من مالمح الشباب نموذج خارج النظام: يستطيع 

باء يربون آل وال أسرة، ويعيش بمفرده بدون زواج وال أوالد، وأن يشعر بالسعادة بدون أسرة، وينجح في الحياة بدون عم

 أوالدهم بمفردهم خارج سياق الزواج. 

 

الشباب متشائم ومكبوت. والشباب متفائل حول مستقبله، ويعتبر أن حياته أفضل من حياة والديه وأن حياة أوالده ستكون 

بالنسبة للسياسة والديمقراطية )التصويت في االنتخابات وهم  حبطأفضل من حياته. إال أنه يظل في أغلبه متشائم، متشكك وم

بالنسبة لهم(. فمجال السياسة هو المجال الذي ينصب عليه الكبت الذي عبر عنه الشباب بالكامل. وال يوجد هذا الكبت فقط 

ة )المساواة، الكرامة، الحريات المادية" التي تنادي بها الحركات االجتماعي فوقعلى المستوى المادي، بل يتركز على القيم "

 الفردية، الحقوق اللغوية والثقافية، الشفافية السياسية، إلخ...(.
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 الشباب حول السوسيولوجيا أعمال موجز 
 

كانت الدراسات حول الشباب المغرب. Generation What ?يسعى هذا الموجز لمنح خلفية سريعة الستبيان      

بدأنا  1990( قليلة إن لم تكن نادرة. وابتداء من منتصف التسعينات فقط، وتحديداً عام 1980-1960خالل ثالث عقود )

.  كانت الدراسات متنوعة من حيث مكانتها )دراسات جامعية، بحوث 8نشهد زيادة نسبية للدراسات التي تتعرض للشباب

وتقنية البحث )كمية ونوعية(، والمكان المخصص للشباب )دراسة حول الشباب عامة أو دراسات رسمية، استقصاء رأي(، 

)دراسات على المستوى الوطني، المحلي، الريفي، الحضري(، ونطاق األسئلة )عامة أو  هامستندة لمتغيرة العمر(، حجم

 محدودة(. 

جموعة من األسئلة المتنوعة والمتفرقة.  في الواقع، وفي لم تتعرض لمشكلة بحد ذاتها بل لمأغلب الدراسات الكمية       

الستكشاف. كما أن ندرة الدراسات دفعت هو اجميع الدراسات حول الشباب  كان هدفالمرحلة الحالية للبحث في المغرب، 

ي التي تطال الباحثين للتجرؤ وطرح أكبر عدد ممكن من األسئلة. هذه السمة اتضحت أكثر في الدراسات على المستوى الوطن

عدة فئات اجتماعية، بما فيها الشباب. أما الدراسات التي ركزت على مجال محدد )الجنس، الثقافة السياسية، المشاركة 

السياسية، اعتناق الدين( فكانت نادرة. وحتى في هذا النوع من الدراسات، فكانت تسقط األسئلة المتنوعة والواسعة. مثال، على 

لعدة أسئلة  1995سبي لمجال بحثها، تطرقت الدراسة حول الشباب والقيم الدينية التي أجريت عام الرغم من التقليص الن

متنوعة: الهوية، الحجاب، الجنس، األسرة، اختيار شريك/شريكة الحياة، االختالط، الخيارات السياسية واالقتصادية، التسامح، 

خمس مجاالت: األسرة، الدين، السياسة، العمل،  2004ريت عام . تناولت الدراسة الوطنية حول القيم التي أج9اللغة، إلخ

 . 10الترفيه

أما األسئلة حول القيم، وتمثيل الشباب الذي بدأ الباحثون تناولها فلم تكن تؤخذ في اعتبار الدراسات الرسمية المنصبة      

 . 11...(على البيانات ذات الصلة بسياسات التنمية )العمل، البطالة، اإلسكان، التعليم،

وال تزال الدراسات حول الشباب إلى اليوم غير كافية وغير وافية. ويبدو أن الشباب ال يمكن أن يكون موضوع دراسات    

كمية. الدراسات النوعية التي اقتربت من موضوع الشباب في حياتهم اليومية )الحي، المدرسة، القرية، الجمعيات( ال تزال 

  فس األسئلة، بين الدراسات المعززة إحصائياً وتلك المستوحاة من الجغرافية العرقية.. الخيار األمثل هو الجمع، في ن12نادرة

 الزواج والعائلة

 

، تعتقد األغلبية الساحقة أن 2004. وفي 13% على فكرة أن الزواج مؤسسة عفى عليها الزمن93، ال يوافق 2001في 

ر عن األرقام التي تؤكد ارتفاع عدد العزاب، فإن ( أن يتزوجوا. وبغض النظ%98( وللنساء )%92من األفضل للرجال )

نسبة األشخاص الذين يفضلون العزوبية قليلة جداً. ويوضح ذلك فارق ما بين المثالي والحقيقة: فالزواج مهم بينما أغلب 

 
8 152-; Tessler, 2007, p. 139 220-Rachik, 2005b, p. 195  
9 , 2000et alBourqia  

10 Rachik, 2005 
11 HCP, 2011 
12 163-Chraïbi, 2007, p. 153-Bennani 
13 WVS, 2001 
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اج المتأخر هو سنة، بينما في الواقع فإن الزو 25الشباب غير متزوج. وقديماً، كان من المفضل بالنسبة للنساء، الزواج قبل 

 .14الذي فرض نفسه في المجتمع

( %42( تبين أن "أكثر من أربع شبان غير متزوجين من عشرة )HCPالدراسة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط )

% لإلناث(]..[  وعلى سؤالهم عن أسباب عدم تفكيرهم في الزواج، 31مقابل  %51ال يفكرون في الزواج، خاصة الرجال )

سنة مقارنة  24-18في شريحة ٪  28و  % من اإلناث10% من الذكور مقابل 49ن العزاب نحوه ألسباب مالية )% م37

% 24% من الذكور مقابل 40% يعتبرون أنهم ال زالوا صغار على الزواج )35سنة( ، و 44-35% في شريحة 48بنسبة 

( وبين %5( عن الذكور )%41"المكتوب" خاصة بين اإلناث )% يذكرون أسباب ترجع إلى المصير 16من اإلناث( و

 .15("13%سنة ) 24-18( عن 33%سنة ) 44-35شريحة 

على تعدد الزوجات،  ون% من الشباب يوافق14أفصحت عن أن  1992أما بالنسبة لتعدد الزوجات، جرت دراسة عام     

الدراسة التي أجريت في أوساط الطلبة نسباً ، عرضت 1995. عام 16% ال يهمهم األمر17.4% رفضوا الفكرة و65.4

% ال يبالون. مسألة تعدد الزوجات من اإلشكاليات التي تغلب فيها 18.2% رافضون و56.8% موافقون و20.8مقاربة: 

ً عن القاعدة الدينية واالجتماعية. فالطلبة يذكرون غال باً الحجج االجتماعية على الدينية. وهي حالة ينفصل فيها الفرد تماما

أسباب اجتماعية وثقافية. تعدد الزوجات عادة موجودة كمخلفات الماضي، رمز للتقادم والسلطة األبوية. يشعر بها األفراد 

 .17كنوع من الظلم وكتهديد للعالقات الزوجية

من خالل العالقة باألبوين واختيار شريك/شريكة الحياة. الدراسة الوطنية حول  يتمالعالقات األسرية أهمية تصور           

ً منفصالً و56.7القيم بينت أن  % يفضلون االستمرار في السكن مع والديهم. أقل نسبة 39% يفضلون أن يكون لهم سكنا

% بين شريحة 57.8لنسبة تصل إلى سنة الذي يبدو أنه ال يزال مرتبطاً بوالديه، ولكن هذه ا 24-18سجلت بين الشباب من 

 سنة.  44-35% وهي أعلى نسبة مسجلة بين 67.1سنة، ثم إلى  25-34

( أكثر من اإلناث %79.2الشباب، ولكن الذكور ) هموحسب نفس الدراسة، حرية اختيار شريك/شريكة الحياة أمر ي

(. أقل نسبة، مع أنها تظل ذات % لإلناث75.0للذكور و %83.6سنة ) 34-25%(. وتتضح أكثر بين شريحة 66.8)

 .18% للنساء(56.8للرجال و 71.2%مغزى، لوحظت بين األكبر سناً )

استقالل الشباب اتجاه ركزت عليه دراسات أخرى بالمالحظة والتحليل. ويبدأ أوالً إزاء العائلة. حتى في األوساط      

الشباب يرفضون العمل مجاناً في مزرعة العائلة بينما تكون  الريفية، المعروفة بتحفظها، وبهيمنة سلطة األب، إال أن أغلبية

اآلباء  هلديهم الفرصة للحصول على أجر نظير عملهم وفي أغلب األحيان يكون ذلك بعيداً عن القرية.  هذا الوضع يعتبر

شباب الريف الذين  ، إذا أنهم يرون أنه من الغريب أن يضطروا لتعيين أيدي عاملة بينما ابنهم يعمل في مكان آخر.كارثة

 يرفضون العمل في المزارع العائلية يبررون ذلك بالحرية وكسب المال: 

  ""أنا أريد عمال نظيفاً، ومرتباً جيداً، ومواعيد عمل معروفة بعدها أكون حراً في الذهاب أينما أريد وإنفاق مالي.        

 . 19أجر، فأنا أوافق على العمل معه"إذا أراد أبي أن يدفع لي " "العمل بدون مال ال معنى له."

 
14 27-Rachik, 2005, p. 15 
15 HCP, 2011, p. 29 
16 , 1995, p. 93, 129et alBourqia  
17 94, 100-Bourqia, 1995, p. 93 
18 39, 46-Rachik, 2005, p. 37 
19 196-Pascon et Bentahar, 1966, p. 185, 195 
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الفتيات اتسع إلى . وال يتعلق ذلك فقط بالذكور، ولكن ومنذ عقدين على األقل، تزداد استقالالكما أنا مشاريع الشباب       

" الريفيات. ونتحدث عن ظاهرة الهجرة النسوية المستقلة لتعريف هذا النمط الجديد للتنقل حيث المهاجرة "تذهب بمفردها

الهجرة وتتحمل نفقات ومسؤولية مشروع هجرتها حيث تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية بشكل خاص. ويختلف ذلك عن 

. من األسهل التعبير عن 20القديمة حيث المرأة، غير الناشطة، كانت تصاحب أو تلحق بزوجها أو بأحد أقرباءها المستقلة

اإلناث، يضطروا لمواجهة العادات الراسخة والقيود المتصلة بحجم االستقاللية في المدن عن الريف حيث الشباب، وخاصة 

 ن بعضهم(.والقرية، وهياكل المجتمع، وهيمنة العالقات المباشرة )كل شيء يُرى وكل الناس يعرف

( يرون أن عالقاتهم %91، "أغلب الشباب المغربي )2011حسب دراسة المندوبية السامية للتخطيط التي أجريت عام  

 "   % يعانون من صراع مع والديهم.2% يرونها مختلطة )أحياناً جيدة وأحياناً أخرى معقدة( و7جيدة،  بأبويهم

تستند إلى التواصل  أبنائهم( يصرحون بأن الطريقة التي يتبعها والديهم في تربية %83شبان من عشرة ) ية"أكثر من ثمان

% من 33% من الذكور مقابل 51ووالديهم فتتعلق بالدراسة )أما مواضيع االختالف الرئيسية بين األبناء ]…[ والحوار 

وأخيراً االلتزام بالدين % ]…[ 35اختيار األصدقاء بنسبة % ]…[ 39المنزل بنسبة الخروج من %(، 43اإلناث، بمجموع 

 . 21%"33والعادات بنسبة 

 السياسة، المشاركة واالرتباط

 

)رفض التجمع،  السياسةاالبتعاد عن في مجال السياسة، كانت الفكرة السائدة والتي يكاد أن يجمع عليها الشباب هي     

بين الشباب. وعادة ما يستند هذا االتجاه على تاريخ السياسة في البلد، خاصة الذي يتعلق بالنشاط السياسي.  وعدم االكتراث...( 

شباب يساري يجتمع حول إيديولوجيات  1980و1970، تبعه خالل 1960ي في سنوات الشباب المتشبع بالقتال الوطن

علمانية )ماركسية واشتراكية(. حتى أصبحت ساحات الجامعات والمدارس مساحات للمعارضة السياسية. وابتداء من منتصف 

الطلبة. تحققت مشاركة (، ظهر الشباب "اإلسالمي" المتطرف في الساحة السياسة وبشكل خاص بين 1970السبعينات )

 ان، وكان الخوف واالرتياب من السياسة هما الشعورا  الشباب في السياسة في مرحلة كان فيها النشاط السياسي محظور

 . 22نانالمهيم

ومنذ سنوات  ذات قيمة بشكل عام. ، كانت المشاركة السياسية"سنوات الرصاص"خالل تلك العقود، التي أطلق عليها      

من خالل مؤشرات من قبيل التسجيل في القوائم االنتخابية، والتصويت وعضوية  ياس المشاركة السياسيةبدأ ق 1990

.  23% من طلبة المدارس الذين شملهم االستقصاء ينتمون لحزب سياسي0.8، تبين أن 1996المنظمات السياسية. عام 

دراسة الوطنية حول القيم خلصت إلى نسبة . ال24وأكدت دراسات أخرى الحقة على المستوى الوطني بنسب مقاربة جدا

% من الشباب يوافقون على أفكار أحزاب 5، 2005. في 25% من البالغين3% من الشباب مقابل 1مشابهة، أقل من 

 . إال أن االنضمام لألحزاب السياسية ال يمكن اعتباره مؤشراً ذو مغزى لالرتباط أو حتى اهتمام الشباب بالسياسة. 26سياسية

 
20 Bourqia et Rachik, 2002 
21 29-HCP, 2011, p.  28 
22 230-El Ayadi, 1999, pp. 201 
23 2000 et al,Bourqia  
 109، ص.2001وزارة الشباب،  24
25 Rachik, 2005, p. 55 
26 Economiste, mars 2006’L 
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اعتبرنا القيم كتفضيالت جماعية ومبادئ ثقافية توجه السلوكيات االجتماعية، فيكون أقل مستوى من الثقافة هو أوال، إذا    

. إزاء السياسة سلبيةالنظرة الالعوائق الثقافية  منتقدير العمل أو الغرض المعني. ولكن عندما يتعلق األمر بالسياسة، يكون 

يرون فقط % World Value Survey 2001 ،24نسبة المغاربة الذين يهتمون بالسياسة متواضعة جداً. حسب بحث 

(.  وحسب البحث الوطني Q A004% بدون أهمية )49.5% ليست ذات أهمية كبيرة و25.2أن السياسة مهمة في الحياة، و

سنة فما فوق،  60( عن األكبر سناً )%22.8ة أقل بشكل واضح )حول القيم، فإن نسبة الشباب الذي أعلن أنه ال يهتم بالسياس

في نسبة الشباب الذي ال يهتم  اطفيف اسجل ارتفاع 2007عام  World Value Survey%(. البحث الذي أجراه 49.2

 % بين الخمسين سنة فما فوق(. 49.6مقابل  %33.2إطالقاً بالسياسة )

ً ه      عدم القيد في قائمة  وعلى مستوى السلوكيات، فإن عدم االهتمام بالسياسة يتجلى بعدة طرق. األكثر وضوحا

فقط من الشباب شارك في انتخابات نفس العام ولكن  WVS 2007، 34.5%االنتخابات واالمتناع عن التصويت. حسب 

. ويمكننا أن نستخلص بسرعة أن هجر السياسة ال يقتصر على (%34.8النسبة المالحظة تكاد تتشابه في مجموع المجيبين )

لشباب ا% 50الشباب فقط بل يمتد لجميع فئات العمر. ولكن إذا جمعنا لنسبة غير المقيدين في القوائم االنتخابية التي بلغت 

 .  27السياسية % بين المجيبين، نالحظ أن الشباب يمثلون الفئة التي تبتعد األكثر عن اللعبة18سنة و 24-18من 

. يمكننا أيضا أن 28االمتناع ليس فقط عملية سلبية حيث أنه يمكن أن يتحول لعمل ناشط، عن تفكير وإرادي            

سياسة المفرطة وامتناع بسبب النقص السياسي. ويتعلق األمر باتجاهين مختلفين، ترجع للنخلص إلى أن هناك أعمال امتناع 

 7البحث الذي تم عقب االنتخابات التشريعية يوم  النتائج اإلحصائية على المستوى االنتخابي واحدة.حتى وإن كانت 

، يوضح أسباب نسبة االمتناع العالية في هذه االنتخابات. يؤكد الشباب المجيب على "أن امتناعهم ليس 2007سبتمبر/أيلول 

يهدفون من خالله التعبير عن رفضهم وعدم رضاهم عن الفاعلين إشارة لعدم اهتمامهم بالحياة السياسية ولكنه عمل إرادي 

 . 29" السياسيين في البلد.

% 35% من الشباب في االنتخابات )49، كانت نسبة المشاركة في االنتخابات أقل: "باستثناء مشاركة 2011في    

% منضمون لحزب سياسي، 1  % بشكل غير منتظم(، تسجل أشكال المشاركة األخرى مستويات منخفضة:14بشكل منتظم و

% يشاركون في لقاءات حزب سياسي أو نقابة، 4% يشاركون في أعمال تطوعية، 9% أعضاء نشطون في نقابة مهنية، 1

 % في المظاهرات االجتماعية أو اإلضرابات. 4و

سنة  24-18ما بين فالشباب ، "المشاركة في االنتخابات )بشكل منتظم أو غير منتظم( تزداد بشكل ملحوظ مع العمر    

سنة(. الشباب بمستوى تعليم عال يميلون أقل للتصويت  44-35% في شريحة 69مقابل  %23يسجلون أقل نسب مشاركة )

% من الشباب دون مستوى دراسي(. نسبة المشاركة في االنتخابات أضعف بين اإلناث عن 57مقابل  %43في االنتخابات )

 30" %(.55مقابل  46%ن الريف )%( وفي المدن ع54مقابل  46%الذكور )

تم حول الوعي السياسي في  الذي بحثالحسب فثقة ضعيفة في المؤسسات السياسية. مستويات عدة أبحاث  أبرزت    

(. وهناك %52.6( ثم الجيش )%69.4(، كانت المؤسسات التي تحظى بالثقة هي المدارس والجامعات )2005المغرب )

( %14.1(، البرلمان )%14.2(، األحزاب السياسية )%16.3اً: النقابات )مؤسسات أخرى حصدت نسب قليلة جد

 
27 Rachik, 2005, p. 78 
28 185-Chraïbi, 2005, p. 177-Bennani 
29 251-El Ayadi, 2010, p.  244 
30 40HCP, 2011, p.  
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بة الشباب الذي يثق في س، كانت ن2006. عدم الثقة هذا تأكد في دراسات أخرى. ففي 31(18.6%والصحافة المكتوبة )

السياسية أو يثقون فيها ، فإن نسبة الشباب اللذين ال يثقون في المؤسسات WVS 2007.  وحسب نتائج 32%19السياسة 

 قليالً أعلى بين الشباب )أنظر الجدول أدناه(.

% ال يثقون ابداً فيها(، 26% من الشباب يمنحون ثقتهم بدرجة عالية أو متوسطة للعدالة )مقابل 58، "2011وفي     

% )مقابل 37%( للمجتمع المدني، 28% )مقابل 49%( للصحافة، 24% )مقابل 60%( للحكومة، 32% )مقابل 49

 %( لألحزاب السياسية.  55% )مقابل 24%( للجمعيات المحلية و60% )مقابل 26%( للبرلمان، 42

"يمكننا أن نالحظ هنا أن الوضع االجتماعي يؤثر على مستوى الثقة في المؤسسات: إذ أن الشباب المنتمي لفئة األثرياء   

 .33هو الذي يعبر عن عدم الثقة األعلى"

 ه، مع تعميم التعليم واإلعالم الجماهيري، يميل نحو عدم الثقة، ليس ذلك بسبب االرتياب أو عدم االكتراث.أصبح االتجا    

، "يذهب اهتمام الشباب، بالترتيب التنازلي، إلى الموضوعات المتصلة 2030بالنسبة لتصور المغرب في أفق      

(، %12.8العلوم والتكنولوجيا واالستكشافات ) (،%17.6(، االقتصاد )%23.4%، السياسة )29.3بالمجتمع بواقع 

(، يليها المجتمع %28.7(. وبالنسبة للرجال، تتصدر السياسة قائمة االهتمامات )%5.2( والثقافة )%10.4الرياضة )

( والثقافة %11.5(، ثم الرياضة )%11.8(، ثم العلوم والتكنولوجيا واالستكشافات )%16.7%(، فاالقتصاد )25.5)

(، ثم %18(، فالسياسة )%18.6(، يليه االقتصاد )%33.2وبالنسبة للنساء، يتصدر المجتمع قائمة االهتمامات )%(. 4.4)

. في جميع الحاالت، وحتى بالنظر 34(6.0%( والثقافة )9.2%(، ثم الرياضة )13.8%العلوم والتكنولوجيا واالستكشافات )

 اهتمام بالسياسة متواضعة جداً. إلى المستقبل، تظل نسبة الشباب الذين يعبرون عن ثمة 

لخاصة اوينبغي مالحظة أن الفرد يمكنه أن يعلق اهتماما بالسياسة في معناها الواسع، أي االهتمام بالمشاكل والموضوعات  

 .35يمعنى المؤسسالفي السياسية ب نغماسبالمجتمع )متابعة األخبار السياسية من خالل اإلعالم، تكوين آراء سياسية( بدون اال

 نشاط االنضمام للجمعيات 

نشأت أشكال نشاط جديدة في سياق المجتمع المدني، وهو مفهوم اكتشفه المغرب. الثقافة المدنية الجديدة،  1990منذ    

بديل للنشاط السياسي. وتكون بمثابة رد فعل كالتي بدأت تحتشد تدريجياً، تمثل االنضمام للجمعيات كحل مؤقت، أو باألحرى 

ارف عليه، التابع للدولة والمنحاز. وكأسلوب مشاركة، يزداد أهمية وغالباً ما يكون على غياب فعالية النشاط السياسي المتع

شطين السياسيين السابقين وأيضا الشباب المبتدئ. هذا الجذب اذلك على حساب النشاط السياسي. مجال الجمعيات يجذب الن

هو يدخل ضمن مشاريع حقيقية موجهة لمشاكل غالباً ما يبرر بأن النشاط االجتماعي منفصل عن الخطب السياسية الطنانة، و

 . 36حيوية لألفراد وغالباً في حيز محلي من السهل التحكم فيه

. 1990التحول للنشاط االجتماعي القريب من األفراد يمكن تقديمه كاتجاه جديد يحدد العالقة بالشؤون العامة منذ     

االجتماعي تستطيع أن تصحح أو تخفف من حدة فكرة هجر والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هو هل المشاركة في النشاط 

 الشباب المكثف للسياسة. 

 
31 ; Rachik, 2005, p. 67 Bourqia, 2011, p. 134 
32 Economiste, 2006’L 
33 40-HCP, 2011, p. 39 
34 13-HCP, 2006, p. 12 
35 96-Bourqia, 2011, p. 89 
36 251-Chraïbi, 2003, p. 293-Bennani 
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% 48% من الشباب المشترك يعلم ماهية الجمعية )32.1على المستوى الوطني،  1993حسب بحث أجري عام      

% 80في المجتمعات الريفية( منهم  %0.7% فقط منضمون إلحدى الجمعيات )4% في األرياف(، 10في المدن و

التي أجريت نمت عن االنضمام  ةاث التالي. األبح37% لجمعيات ذات طابع سياسي18لجمعيات رياضية، وثقافية وتعليمية و

% من الشباب بانضمامهم إلحدى 14، صرح 1996للجمعيات أصبح أكثر شيوعاً وأكثر رغبة من االنضمام لألحزاب. في 

% 10.6% اختاروا األحزاب السياسية، 6.6الجمعيات. ومن ناحية أخرى، وبالنسبة للجمعيات التي تستحق االنضمام، 

  .38% الجمعيات ذات النشاط االجتماعي واإلنساني50.8ية، الحركات اإلسالم

وهناك اهتمام متزايد للمشاركة في الجمعيات، ومع ذلك يظل االنضمام قليل. حسب البحث الوطني حول القيم فإن نسبة     

% 9بات و% لنقا2انضموا ألحزاب سياسية،  %2(. %11االنضمام لمنظمات سياسية أو نقابية أو جمعيات كانت ضعيفة )

ً لجمعيات )وخاصة جمعيات الحي وجمعيات التنمية(. الفارق بين الشباب و ال يتعدى نقطتين. أما بالنسبة للخيارات،  األكبر سنا

% من الشباب 11غير الحصرية، للمنظمات ذات الطابع االجتماعي أو السياسي الذي يرغب الشباب في االنضمام إليها، 

األكبر بين  12.9% بين الشباب و43. أعلى نسبة حصدتها الجمعيات، األكبر سناً % من 6.8اختاروا حزبا سياسيا مقابل 

 ً  . 39ويبدو أن هناك ترتيب واضح بين مجال السياسية األقل جذباً والمجتمع المدني الذي تتزايد أهميته. سنا

ونالحظ أيضاً أن االنضمام للجمعيات يمثل، في كثير من الحاالت التي خضعت للدراسة، قيمة مضافة وجسراً نحو العمل  

الوسيط بين الناخبين بفضل شبكات أعضاءها. كما أن األحزاب  السياسي الحزبي.  وبالنسبة لنخبة سياسية، لعبت الجمعية دور

السياسية تستند إلى الشباب وجمعياتهم في الحمالت االنتخابية. وفي كثير من الحاالت، توصف العالقات بين مجال السياسة 

 والجمعيات من حيث التعاون وليس فقط من حيث التنافس الرمزي.  

سياقا  1990الدينامية حول الجمعيات المحلية التي انطلقت منذ منتصف التسعينات وفي األوساط الريفية، خلقت     

ً لمشاركة الشباب المتعلم في تنظيم قراهم في جمعيات بغية إدخال سلع وخدمات حيوية مشتركة )الكهرباء، الماء  مشجعا

األوساط الريفية الذي قطع شوطاً طويالً، . ومن اآلثار الهيكلية إلدخال نشاط الجمعيات في 40العذب، المستوصفات، الطرق...(

 هيكل السلطة المحلية. فصورة القروي الثري واألمي تنافسها بقوة صورة الشاب المتعلم.  

إن تأسيس الجمعيات ليس فقط وسيلة لنشر القيم واألمثلة العامة اإلنسانية ولكن أيضا للدفاع عن مصالح معينة. ومثال    

 . 41حملة الشهادات المعطلين على ذلك، جمعيات ومجموعات

  

 
37 CNJA, 1993, vol, 3, p. 54 
38 19-et al, 2000, p. 15 Bourqia 
39 72, 78Rachik, 2005, p.  
40 Mernissi, 1997 
41 160-; Rachik, A., 2016, p. 133 162-; Chattou, 2002, p. 143 315-Chraïbi, 1994, pp. 287-Bennani 
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 المعتقدات والممارسات الدينية 

 

يمكننا تناول الدين كنظام شعائر ومعتقدات وطرح أسئلة حول ممارسة الصالة، والصوم واإليمان باهلل واألرواح. وقد    

األفكار واألفعال السياسية. في الواقع، لم نظم السياسية الحالية أو المثالية وتوجه على التحول أليديولوجية تضفي الشرعية ي

كون دليال على التقوى أو عمال سياسيا مبرراً أو مفروضاً من يمثل ارتداء الحجاب قد  تقليديتم الفصل تماماً بين المقتربين: ف

 أيديولوجية متسلطة واستبدادية. 

% ال يكونوا 72ولنذكر بأن  لغ فيه في المغرب.( يعتقدون أن الدين يحتل مكاناً مهماً بشكل مبا%67.8األغلبية )      

سعداء بدون معتقدات دينية. والسؤال ال يتعلق فقط بمالحظة أهمية المعتقدات الدينية ولكن محاولة فرضها على اآلخرين أو 

جنب مع تصاعد  العكس، احترام معتقدات اآلخرين المختلفة. العلمانية، وتحديداً مبدأ حرية العقيدة، يمكن أن تسير جنباً إلى

( أنه يجب أن يكون اختيارا %80.3المعتقدات والممارسات الدينية. فبالنسبة مثالً الرتداء الحجاب اإلسالمي، ترى األغلبية )

هنا على التوالي. % 2.7% و16.2شخصياً. والذين يدافعون عن الخيارات المتطرفة، مثل فرضه أو حظره، ليسوا كثيرين، 

الممارسة الدينية كاختيار شخصي هي طريقة للموافقة على استقالل الفرد في عقيدته وهو إشارة للعلمانية أيضا، تأكيد العقيدة و

 ال تتعارض مع مكانة الدين الهامة في المجتمع.  

عرضنا على الشباب اتجاهان رئيسيان لتمييزهم عن األجيال السابقة: مخالفة القواعد )عدم الصالة، عدم الصوم،      

أو تفسيرها وممارستها بطريقة مختلفة ومكثفة. هذان االتجاهان يعبران عن ميلين غالباً ما يعبر عنهما بأنها متتاليين: إلخ...( 

تالشي الديني يتبعه صحوة الديني. فقبل السبعينات، بدا أن المجال السياسي قد حصل على استقالله من السلطة الدينية. سنوات 

 . 42ملية "إعادة أسلمة" المجتمع والدولة، وتأكد ذلك ابتداء من الثمانيناتفي ع امحوري االسبعينات تعد عقد

وفي سياقات معينة، يمكنه . يمكننا تناول الدين اإلسالمي كنظام ثقافي من حيث عالقته باألشياء واألشخاص المقدسين   

ف، اإلسالم السياسي، اإلسالم التطر)أن يتجه نحو العمل السياسي ويتحول أليديولوجية تطغى عليها تصنيفات مختلفة 

استعمال المرجعية الدينية : هناك ثالث مجاالت تمت دراستها بشكل عام ومن زاوية عالقتها بالشباب(. الراديكالي، الجهادية

 (.  الجمعيات الدينية واإلخوانية)ألغراض سياسية، الممارسات الدينية، التظاهرات الدينية الجماعية المنظمة 

سنة( يصلون بانتظام. وهذه أقل نسبة  24-18( من )%50.3أوضح البحث الوطني حول القيم أن نصف الشباب )     

.  أوضح البحث بعنوان اإلسالم والحياة األكبر سناً % بين 93.9سنة و 34-25% بين 68.6مقارنة بفئات العمر األخرى: 

ً أن الشباب يمارسون الصالة أقل من  ً األكباليومية أيضا ً أن البعد 95.2% و41.6، ر سنا % على التوالي. وأوضح أيضا

% من المتدينين 51.7الطائفي للصالة اليومية ليس قوي وأن إقامة الصالة تظل ممارسة فردية أساساً. أما صالة الجمعة، 

ً يحضروها بانتظام. الشباب أقل حضوراً بقوة عن   . 43على التوالي 66.90% و42.8، األكبر سنا

من حيث المالبس، كان االنقسام قبل سنوات الثمانينات ذو طابع علماني: التقليدي مقابل الغربي. ومنذ ذلك الحين، ظهر   

على الساحة المرجع الديني، وتحديداً بارتداء الحجاب الذي يطلق عليه الحجاب اإلسالمي. للفتيات المتعلمات، كان ذلك وسيلة 

 ً . ومع 44األميةما ربطن قرار لبس الحجاب بالتعليم. فالفتاة المتعلمة ال يجب أن تتحجب مثل  للتميز عن جيل األمهات. وغالبا

 ارتباط الحجاب )النقاب، العتامة( بالتقاليد الحديثة )عادات مغربية(، تتبنى الفتيات الحجاب المرتبط بالتقاليد العريقة. 

 
42 225-Rachik, 2000, p. 215 
43 55-; Rachik, 2007, p. 54 117-El Ayadi, 2007, p. 112 
44 62-Bourqia, 2000, p.  52 
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( ال %75( ترتدين الحجاب. األغلبية )609من  237% من الفتيات الالتي طرح عليهن السؤال )38.9، 2006في   

ً تراه فرض يعتقدن العكس(. حول  9.9على المرأة المسلمة وأن السيدة التي ال ترتدي الحجاب يمكن أن تعتبر مسلمة أيضاً ) ا

 .45األكبر منهنهذا الموضوع، لم نالحظ أي فارق بين صغار السن و

بالطابع الشخصي للعقيدة وعدم ضرورة عرضها. فإن اإليمان من وجهة يهم أالشباب الذين يرفضون الحجاب يبررون ر   

 .46نظرهم ال عالقة له بالمرة بالمالبس. ويرون في الحجاب عامل انشقاق في المجتمعات اإلسالمية

ً من  32.4% من الشباب مقابل 24.4، 2006أما مالبس الرجال فقلما تثار. في  يعتقدون في وجود زي  األكبر سنا

 .47إسالمي

قد تبدو مسألة المالبس ألول وهلة غير ذات قيمة إذا أسقطنا أن اإليديولوجيات الدينية االستبدادية والهامشية في المغرب 

تسعى لالنقسام على أساس التمثيل الحصري للهوية اإلسالمية: فالمسلم عليه أن يتبنى ويدافع عن "اإلسالم وال شيء غير 

 سلم بزيه. اإلسالم" ويجب أن يتميز عن غير الم

في المغرب، العالقة بين أنواع المالبس المختلفة ال تتم من حيث اإلحالل أو الهيمنة. ما الحظناه في أغلب الحاالت،     

هو مزيج من ثالث أنماط: التقليدي والغربي والديني. في الحياة اليومية، يمكن للفتاة أن ترتدي الحجاب مع البنطلون مثالً. 

 عياد، يرتدى الحجاب مع القفطان. وفي المناسبات واأل

على الصعيد المؤسسي كانت الطريقة )اإلخوان( وكالة مهمة لدمج الدين في المجتمع وتقوية الروابط االجتماعية.      

 ولكنها فقدت شرعيتها لعدة عقود أمام األيديولوجية القومية والتيارات الدينية المتشددة. 

، أقل من World Value Survey 2001م للمنظمات الدينية ضعيف. حسب وعلى الصعيد الهيكلي، فإن االنضما

% لدى جميع المشمولين بالبحث 4.6، ارتفعت النسبة إلى 2007% ينضمون لمنظمة دينية. وحسب نفس المصدر، في 1

%. أكبر نسبة 1تتعدى سنة(. كما أشار البحث "اإلسالم في الحياة اليومية" إلى نسبة قليلة ال  29-15% بين الشباب )2.5و

% من الشباب المشمول بالبحث ال ينفض فكرة 45.9( حسب بحث حديث اشار أيضا إلى أن %8انضمام للشباب للطريقة )

 .48% ألحزاب سياسية23.9% للطريقة و18.6االنضمام لتنظيم ديني، و

العامة من حيث الدين تشير إلرادة الحكم وخارج نسبة االنضمام الحالية أو المحتملة، فإن المشهد اإلعالمي والسياسة      

لمنح الصوفية مكانة مهمة في الحيز الديني. فالدولة تتحمل عبء العديد من التظاهرات الدينية المتصلة بالصوفية كما أن 

% يعارضونه، 32% يوافقون عليه، و40.3اإلعالم المغربي يغطيها بقوة. وبالنظر لتبني الدولة للطريقة الصوفية، 

% بالجهالة، 34.6% يربطون الصوفية بالتمدن، و13.2% ال رأي لهم. ومن بين الشباب المشمول بالبحث، 27.6و

 .  49% بالروحانية77.6و

  

 
45 70-achik, 2007, pp. 67; R El Ayadi, 2007, p. 130 
46 100-Chraïbi, 1994, pp. 99-Bennai 
47 130-El Ayadi, 2007, p. 128 
48 Bekkaoui et al, 2011, p. 57 
49 60-Bekkaoui et al, 2011, p 59 
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 الدين والسياسة

 

إن البيئة اإليديولوجية واالعالمية التي يعيش فيها جيل الشباب الحالي متأثرة بقوة بالخطب واألحداث الكثيرة ذات      

الصلة باستعمال السياسة للمراجع الدينية. في هذا الصدد، يشمل العرض اإليديولوجي خيارين متطرفين رئيسيين: الفصل أو 

 "خلط" الديني مع السياسي.  

، 2006.  في 50% من الشباب يجدون أن الدين يجب أن يؤثر على الحياة اإلدارية والسياسية55، كان 1996 عام    

( في االعتقاد أن الدين يجب أو يقود الحياة السياسية. ونفس الحال %17.9) المسنين( أكبر من %28.8نجد أن نسبة الشباب )

(. غير أن ما نالحظه %23.4% مقابل )26.0على الحياة الفردية )يقتصر  نيسري على السؤال حول ما إذا كان الدين يجب أ

% 45.2) المسنين( للذين ال يعرفون أي موقف يأخذون. تنخفض هذه النسبة بين الشباب عن %44.8هو النسبة الكبيرة جداً )

 أن السؤال جديد وال يتصل بمعارف في متناول الفرد العادي.  إلى%(. يشير ذلك 58.6مقابل 

% من 28.3، تقترب من السابقة: 2006يتعلق بالعالقة بين الدين والسياسة، فإن النتائج التي حصلنا عليها عام فيما  

، يوافقون على فكرة خطورة الدين إذا ما اختلط بالسياسة.  وهنا أيضاً، ترتفع نسبة الذين ال المسنين% من 18.6الشباب و

 . األكبر سناً % بين 60% بين الشباب و46.4رأي لهم: 

ولكن عندما يتناول السؤال مباشرة الفاعلين والمنظمات السياسية ترتفع نسب المجيبين الذين يريدون فصل الدين عن السياسة. 

يفكرون أن رجال السياسة ال يجب أن يتدخلوا في الدين، مقابل  األكبر سناً % من 38.6% من الشباب و39.7في الواقع، نجد 

 لتوالي.  % على ا11.0% و20.2

% 41.3% من الشباب و50.6وتتضح المواقف أكثر عندما يتعلق األمر باألحزاب السياسية التي تقدم نفسها كأحزاب دينية: 

ً من   .  51يعترضون على هذا النوع من األحزاب األكبر سنا

سة، في أفضل الحاالت نصف وكان المدافعون عن بُعد العلمانية، المعروفة أكثر، تلك التي تفترض فصل الدين عن السيا    

%. ولكن الذين 51% و26، كانت اإلجابات المؤيدة لفصل الدين عن السياسة تتراوح ما بين الحاالت والفاعلينالمجيبين.  حسب 

أبحاث ال رأي لهم كانوا يشكلون األرض البور لأليديولوجيات العلمانية أو ذات المرجعية الدينية. أهمية هذه الفئة أشارت إليها أيضاً 

% غير مؤيدين وال 36.7% يوافقون و25.2% يجدون أن الزعماء الدينيين ال يجب أن يتدخلوا في الحكم، 38.1أخرى: 

 .52معارضين

التغيير األكثر مالحظة، فيما يتعلق بالبيئة الثقافية وسوق القيم، يقع في عولمة الرهانات السياسية والدينية. فالعرض     

ً )قنوات البث بالقمر الصناعي،  الديني، ال يمكن أن يكون قومي في أغلبه، بل هو عالمي أكثر فأكثر، ومعقداً ومتنوعا

% من الشباب، 68.6. وبالنسبة لمصادر المعلومات الدينية، أشار بحث "اإلسالم في الحياة اليومية" إلى أن 53االنترنت(

 .   54ربية المتخصصة في المسائل الدينية، يختارون قنوات البث بالقمر الصناعي العاألكبر سناً % من 40مقابل 

أما فيما يتعلق بعالقة الشباب باألنترنت، اكتفت الدراسات النادرة بإحصائيات أساسية واسقطت مختلف االستخدامات     

 ، "كانت نسبة الشباب مستخدم2001)الحوار، سماع الموسيقى، االستعالم في المجال الجامعي، السياسي، الديني...(.  عام 

 
50 El Ayadi, 2000, p 104 
51 170-; El Ayadi, 2007, p. 159 85-Rachik, 2007, p. 81 
52 WVS, 2007 
53 139-2005, p. 128Baune,  
54 El Ayadi, 2007, p. 142 
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% 19" وبالنسبة لالستخدام المنتظم، كانت نسبة الذكور أعلى من اإلناث ) % يستخدموه بانتظام.14%، منهم 30االنترنت 

( وأبناء الكوادر %53طلبة المدارس والجامعات )بين %(. أما أعلى نسب استخدام االنترنت بانتظام فنجدها 10مقابل 

 (.  %44المتوسطة )

(، أو التواصل عبر شبكات التواصل %70ون االنترنت لسماع الموسيقى أو مشاهدة األفالم )الشباب يستخدم منكثير ال"

 .55("51%(، أو البحث العلمي والمدرسي )59%%(، أو متابعة األخبار )26االجتماعي )

 

 

  

 
55 30-HCP, 2011, p. 29 
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 الجدول: أهم األبحاث حول الشباب

 

 األداة  حجم العينة المكان موضوع البحث السنة المؤلفون

Adam, 1963 1961 استبيان 418 فاس -الدار البيضاء  التالميذ 

Pascon et 

Bentahar, 1969 

 مقابلة 296 قرى  4 شباب الريف  1968

Tozy, 1984 1983 استبيان 400 الدار البيضاء طالب 

Palmer et al, 1984 1978-

79 

 استبيان 500 الرباط طالب

Suleiman, 1989 الرباط  -البيضاء الدار  تالميذ

 مراكش -

 استبيان 1269

Bourqia, El Harras 

et Bensaid, 1996 

 استبيان 500 الرباط طالب 1992

Bennani-Chraïbi 89-91 مقابلة 157 عدة مدن شباب المدارس 

CNJA, 1993 

 

 استبيان   سنة 34-19الشباب:  

Tessler (2000  ) 1995-

96 

 استبيان 1081 الرباط سنة 18الشباب: +

Bourqia El Ayadi, El 

Harras et Rachik, 

2000 

 استبيان 865 الرباط طالب 1996

El Yazami 97-98 استبيان 1500 عدة مدن المغاربة 

Min. de la jeunesse, 

2004 

 استبيان 18.109 المغرب سنة  29-15الشباب:  2001

ENV, 2004 2004 استبيان 1000 المغرب المغاربة 

Affaya et Guerraoui, 

2006 

 لقاءات 100 المغرب       زعماء شباب مغاربة 2005

L’Economiste, 2006 2005  :استبيان 776 المغرب سنة 29-16الشباب 

El Ayadi, Tozy, 

Rachik 2007 

 استبيان 1000 المغرب المغاربة 2006

HCP (2006) 2006 استبيان 1271 مدرسة ثانوية 276 تالميذ، ثانية ثانوي 

Bowen et al (2008) 2003-

04 

 مقابلة 100 طنجة -فاس  24-18الشباب 

Bekkaoui et al 

(2011  ) 

 استبيان 1054 المغرب  30-15الشباب  2010

HCP (2011) 

 

 استبيان 5000 المغرب     44-18الشباب  2011

CESE (2017                       ) 2017          مقابلة 200 عدة أقاليم 
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  الشباب وتمثيل تعريف 

 أن تكون شخصا  راشدا  اليوم

من البديهي أن يختلف تقسيم مراحل عمر الفرد من، طفل، مراهق، شاب، راشد ومسن حسب الزمان والمكان. ولتعريف 

الشباب، احتفظ علم األدب االجتماعي بمعيار العمل وبمعايير أخرى متصلة بالدخول لعالم البالغين مثل الزواج والعمل والسكن 

وتحمل المسؤولية. وينبغي  مشوار استقاللهبر عن المرحلة األخيرة للشاب في في مسكن مستقل عن العائلة. هذه الحاالت تع

 تكييف هذه المعايير مع دينامية الشباب المعروفة وخاصة تصورهم لتلك الدينامية.  

اد من الزواج يمثل بال شك نهاية مرحلة، العزوبية، ولكنه ال يعني ضمناً وتلقائياً الحصول على مكانة الرشد. إن األفر     

نفس العمر أو ما يقارب، وأيا كان وضعهم العائلي، يشتركون في نفس القيم ونفس الترفيه ونفس األذواق، إلخ...باعتبار 

انتمائهم لنفس الجيل، ونفس الفئة العمرية. ومع أزمة اإلسكان، يضطر بعض األشخاص، بعد سن األربعين، متزوجين 

ء استندنا على معيار السن أو على معايير أخرى نوعية اجتماعية وثقافية، سوافويحصلون على دخل، للعيش مع والديهم. 

 فتعريف الشاب خارجي وموضوعي وال يعتبر طريقة تعريف الشباب ألنفسهم. 

 ?Generation What% من شباب استبيان 2.4على السؤال، إلى أي مدى يعتبر الشاب نفسه راشداً اليوم؟، أجاب     

(.  %41.7( أو إلى حد ما )%27.3سهم راشدين بالمرة، أما األغلبية الساحقة فتشعر أنها راشدة تماماً )أنهم ال يعتبرون أنف

باإلجابة بهذه الطريقة، لم يفكر الشباب في المعايير الموضوعية التي يستخدمها الباحثون. وفي جميع الحاالت، هم يستندون 

ألبعد بطرح أسئلة حول المعايير الموضوعية، مباشرة وصراحة.  لمعايير أخرى يحاول البحث الكشف عنها. ويذهب البحث

(، %8.4(، أو الحصول على أول عمل دائم )%11.6القليل من الشباب يربطون سن الرشد بعدم االعتماد مالياً على الوالدين )

الرصانة، بغض ( الرشد هو النضج و%63.6(.  بالنسبة لألغلبية )%3(، السكن خارج منزل الوالدين )%6.3الزواج )

 النظر عن الوضع العائلي أو االستقالل المالي.  

هذه المالحظات ال يجب أن تبرر إسقاط المعايير الموضوعية المتداولة في تعريف الشباب، ولكن تدعوا المالحظين    

جتماعية وإنما على لإلنصات إلى الشباب واعتبار تعريفهم لنفسهم. في حالتنا، الرشد ال يعتمد فقط على عوامل أو شروط ا

مالمح نفسية أيضاً كالنضج والرصانة. وهذا يخفف نوعاً ما السمات التي دائماً ما ترتبط بشكل عام بالشباب مثل الالمباالة 

 وعدم تحمل المسؤولية. 

طرح االستبيان سؤاال إضافيا يدعو الشباب لتعريف مفهوم سن الرشد في عالم مثالي. في هذه الحالة، لم يرفض       

ً شروط العمل، والسكن مع الوالدين، والزواج؛ ما يختلف بينهم هو أهمية كل واحد من هذه الشروط. وهكذا،  الشباب تماما

(.  شاب من خمسة %23.8% يتبعه عدم السكن مع الوالدين )36.7بنسبة فالدخول السريع في سوق العمل يتصدر القائمة 

%( يختار عملية مركبة من ثالث مراحل: "الرهان الكامل على الشهادة ودخول سوق العمل ثم مغادرة منزل الوالدين" 20.4)

 % يعتقد أنه يجب "أن يظل في منزل والديه حتى يصبح جاهزاً للزواج وتأسيس أسرة".  15.5و

ً ويعزز فكرتهم عن سن الرشد. األغلبية      أما رأي الشباب في أنهم سادة مصيرهم وقادة حياتهم فكان إجماال إيجابيا

% يعتقدون أنهم خاضعين لما يجري في حياتهم. في هذا الصدد لم يكن الختالف الجنس 37.1%( يوافقون بينما 57.6)

(. %40ن يسجلون أدنى نسبة )و(. والعاطل%54( عن اإلناث )%61ا )أعلى إلى حد م يسجلون نسبةتأثيراً يُذكر. فالذكور 

 من الصعب أن نجزم بأننا قادة حياتنا عندما ال نقدر على الحصول على عمل.  



 

 20 

% يرفضونه. يتعلق 38.4% يؤكدون ذلك و50.5أما فيما يتعلق بمسؤولية األجيال السابقة عن مشاكل شباب اليوم،     

 ليس بموقف إزاء مسؤولية ينبغي أن يتحملها أحد ما.  األمر هنا بحكم واقعي و
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 تصور السعادة 

 

تعددت الكلمات والتعابير في وصف الشباب من الخارج ومن بعيد جداً. ويا له من حاذق الذي يستطيع أن يخمن تصورات   

العشرين هو أجمل سن في الحياة؟ % تجد أن سن 65.5مراحل العمر التي يعبروها.  فهل لنا أن نندهش أو نفجأ بأن األغلبية 

سنة  24-18(. وكذلك الحال بالنسبة لألصغر سناً من %57( عن الفتيان )%64أعلى إلى حد ما ) هنا نسبةوالفتيات يسجلن 

(. حول هذه %62( عن العاطلين )%65(. والطلبة يسجلون نسبة أعلى )%57سنة ) 34-25%( مقارنة بشريحة 65)

 اؤل نوعاً ما. الفترة من العمر، التي يعتبرها آخرون في أماكن أخرى، شاقة، فإن شباب المغرب متف

 

 تصور السعادة الجدول:

 

 % يمكنني أن أكون سعيدا  بدون...

 20.6 عمل

 26.0 معتقدات دينية

 34.8 حب

 36.2 صداقة

 37.2 أسرة

 38.8 كتب

 44.4 جنس

 44.4 ممارسة رياضة

 47.0 هاتف محمول

 51.9 انترنت

 53.7 سماع الموسيقى

 55.4 تليفزيونيةسينما، أفالم أو مسلسالت 

 61.1 نشرة األخبار واألحداث 

 66.4 مشاهدة التليفزيون

 68.1 سيارة

 68.2 السكن في المغرب

 80.2 جاهزةالالمأكوالت 

 

". هذه إحدى الطرق لمقياس تصور  تم طرح مجموعة أسئلة بالصيغة التالية: "هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون...؟     

السعادة من خالل أهمية أغراض وأنشطة وأفكار معينة.  وبالتالي ال تتعلق األسئلة بسلوكيات: يمكن أن يسمع الشاب الموسيقى 

 كثيراً ولكنه يصرح أنه قد يكون سعيداً بدون موسيقى. بعبارة أخرى، اإلجابات المتوقعة تقييمية أكثر منها وصفية. 

وبالنظر لمجموع اإلجابات، كانت أعلى نسبة لألنشطة واألغراض التي يمكن أن يستغني عنها الشباب هي المأكوالت      

( وقد يدل ذلك على ثمة عدم %68.1( التي غالباً ما تقترن بسن المراهقة والصغر. تأتي بعدها السيارة )%80.2الجاهزة )

% 20.6ف السلم اآلخر، كان العمل هو األكثر أهمية. حيث سجل أقل نسبة: أهمية أو عدم تمسك بالممتلكات المادية. وفي طر

أعلنوا أنهم قد يكونوا سعداء بدون عمل، ويدل ذلك على أن أول ما يشغل الشباب هو العمل. فالعمل يأتي قبل المعتقدات الدينية 

 (. %37.2%( وتأسيس أسرة )26.0)
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% 34.8فحظيت بأهمية نسبية. فهي لم تقترن بالسعادة، وبنسبة  أما العالقات بين األشخاص، الحب والصداقة    

 (. %36( والفتيان )%54( بفارق ملحوظ بين الفتيات )%44.4% على التوالي. الجنس سجل نسبة أعلى )36.2و

( يكونون سعداء بدون مشاهدة التليفزيون. هذا %66.4وترتفع النسبة بشكل ملموس عندما نصل لإلعالم. األغلبية )  

فقد جاذبيته لدى الشباب. ونسبة مشابهة تستطيع االستغناء عن "نشرات األخبار  العائلة،الذي غالباً ما يشترك فيه أفراد  النشاط

% ال 51.9بأهمية كبيرة بدورها. ومن المدهش أن  (. أما وسائل اإلعالم الفردية مثل انترنت فلم تحظ  %61.1واألحداث" )

 % ال يربطونها بالهاتف المحمول. 47.0و بأنترنتيربطون السعادة 

% يمكنهم أن يكونوا سعداء 55.4وهناك نسب أخرى، مرتفعة إلى حد ما، سجلتها أنشطة أخرى متصلة بالترفيه:       

% بدون ممارسة الرياضة. ومن المدهش أكثر أن نجد أن سماع الموسيقى 44.4بدون سينما، وأفالم ومسلسالت تليفزيونية و

(. وعلى العكس، وباعتبار بعض األفكار الراسخة عن %53.7باطه بالشباب، سجل بدوره نسبة عالية )ي نفترض ارتذال

 (. %38.8الشباب، قد يفاجئنا أن نسبة من يستطيعون االستغناء عن الكتب بهذا االنخفاض )

% يمكنهم أن يشعروا بالسعادة حتى بدون السكن في المغرب.  وفي هذا الصدد، 68.2أما االرتباط بالوطن فضعيف:    

سنة  24-18% لدى 75%.  ويزداد الفارق بين شرائح العمر: 65% مقابل 71: اكان االختالف بين الفتيان والفتيات ضعيف

 سنة.  34-25% لدى 63و

ط السعادة لدى الشباب باألنشطة واألشياء التي عادة ما تلتصق بهم، عن خطأ أو صواب، ويدهشنا أيضا عدم ارتبا   

)كاإلعالم، انترنت، الهاتف المحمول، الموسيقى، المأكوالت الجاهزة( وإنما بقيم نربطها عادة بسن الرشد )العمل، الدين، 

 الحب، الصداقة، األسرة، الكتب(.  

 

 

 

 اإلجابة "نعم" على سؤال "هل يمكن أن تكون سعيدا  بدون..."

 لكل اقتراح على المنحنى السيني 

ب
س
لن
ا

 

بدون أخبار  بدون جنس

 وال أحداث
بدون السكن في 

 وطنك

بدون تأسيس 

 أسرة

بدون معتقدات 

 نيةدي

 إناث

 ذكور
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 بدون..."اإلجابة "نعم" على سؤال "هل يمكن أن تكون سعيدا  

 لكل اقتراح على المنحنى السيني 

ب
س
لن
ا

 

بدون أخبار  بدون جنس

 وال أحداث

بدون السكن 

 في وطنك

بدون معتقدات  بدون تأسيس أسرة

 دينية

سنة  18-24

 سنة 25-34
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 تصور المستقبل  

 

غالباً ما يصور الشباب ويعرف نفسه بالمقارنة مع جيل والديه واألجيال قبله أو جيل أوالده واألجيال بعده. هذا النوع     

 من المقارنة، التي تؤكد على الفوارق أكثر من االختالفات، تكشف عن تصور الشباب ألنفسهم، والماضي والمستقبل. 

 % لن تختلف.  16.9% ستكون أسوأ و18.3سيكون أفضل من حياة والديها، ( تعتقد أن مستقبلها %63.3األغلبية )   

 

 

 

 

% 13.5كون أسوأ وي% س15.4كون أفضل، وي( تعتقد أنه س%69.0أما مستقبل أوالدهم بالنسبة لحياتهم، فاألغلبية )    

. تكشف تلك النتائج عن إيمان بفكرة التقدم وعن نظرة متفائلة حول المستقبل. أما الموقف المتحفظ الذي، في هذه ختلفيلن 

 الحالة، يضفي أهمية أكثر على الماضي فقليل التمثيل.  

طة وبشكل هذه النظرة اإليجابية تتضح أكثر في السؤال حول التفاؤل أو التشاؤم، بالنسبة للمستقبل، الذي طرح ببسا    

% متشائمون 25.1% متفائلون( مقابل 42.6متفائلون جداً و %28.8( يصرحون أنهم متفائلون )%71.4مباشر. األغلبية )

 بالمقارنة مع والديك، هل تظن أن مستقبلك سيكون...

ب
س
لن
ا

 

 اإلناث الرجال 

 
 الجنس 

 لن يختلف

 أسوأ

 أفضل

 

 بالمقارنة مع والديك، هل تظن أن مستقبلك سيكون...

ب
س
لن
ا

 

 لن يختلف

 أسوأ

 أفضل

 

 سنة 24-18 سنة 25-34

 
 العمر
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%(، وشبه منعدم 73و %70) ضعيفا% متشائمون جداً(.  كان االختالف بين الفتيات والفتيان 7.7% متشائمون و17.2)

(. وفي جميع الحاالت، %64تشاؤماً التي تتميز عن المجموعة هي العاطلين )%(. الفئة األكثر 72و %71بين فئات الشباب )

فإن الشباب أيا كانت المعايير التي تفرق بينهم، في الغالب متفائلون. قد نكون أكثر انجذاباً للتفاوتات، ولكن غياب التفاوت هو 

 سبي لدى الشباب.   أيضاً نتيجة ينبغي أن نأخذها في االعتبار، ألنها تدل على تناسق ثقافي ن

وبعد المقارنة بين األجيال، فلننظر للمقارنة داخل الجيل نفسه حيث المعنيون يقارنون أنفسهم بأمثالهم من خالل اإلجابة     

على السؤال التالي: مقارنة مع أقرانك، هل تنتمي إلى الفئة التي لديها أقل حظ للنجاح أو أكثر حظ للنجاح؟  الذين يرون أن 

% ممن يعتقدون أن حظهم 14.5% مقابل 12.3ي الذين يستسلمون قبل خوض أي معركة، يمثلون أليل في النجاح، حظهم ق

% أن لديهم حظ أكبر نسبياً 39.4% يعتبرون أن حظهم قليل و29.6كبير في النجاح. وفي األغلبية، كانت اإلجابات مختلطة: 

ً في رأيهم حول آثار األزمة االقتصادية  هذا التصور المتردد في أغلبه لفرص نجاحهم في النجاح. في الحياة نالحظه أيضا

% يرون أنها لن تؤثر على اإلطالق. أما الباقين 10.5% يعتقدون أنها ستؤثر تماماً على مستقبلهم و16.4على مستقبلهم: 

 (. %39.5( أو يميل للقوة )%29.7فينقسمون إلى تأثير يميل للضعف )

% من الشباب يرون 36.3، 2006الهجرة، كمشروع مستقبل أو أمل، وثيقة الصلة بالشباب. في ومنذ عدة عقود       

% على 34% و38.5يعيشون في الخارج. ويعبر عن ذلك الشبان والشابات على السواء،  2030أنفسهم في غضون 

 . 56التوالي

ً فيما يتعلق ب  ?Generation Whatويوضح استبيان  الرغبة في اإلقامة في الخارج.  أن اإلجابات اختلطت أيضا

% فقط ال يفكرون بالمرة في مغادرة وطنهم، 13.5التشاؤم، والسأم، عبر عنهما الشباب بالرغبة في مغادرة وطنهم: 

% يعتقدون أن الهجرة ممكنة، 33.0% يفكرون في مغادرته بمجرد أن تتاح لهم الفرصة. أما باقي الشباب فمتردد: 23.7و

 ها في الوقت الحالي لكنهم قد يفكرون فيها مستقبالً.  % ال يفكرون في27و

تصور المستقبل بشكل عام متفائل ولكن بمجرد أن نحاول إضفاء محتوى عليه، تصبح اإلجابات مختلطة إلى حد كبير إن 

 لم تكن مترددة. 

على عمل شيق. بالنسبة  تصور النجاح في الحياة يعتمد اساسا على ثالث شروط: كسب المال، تأسيس أسرة، الحصول      

% ويليها كسب 25.0% النجاح في الحياة هو قبل كل شيء تأسيس أسرة. ثم يأتي الحصول على مهنة شيقة بنسبة 28.2لـ 

% ال يندرجون في نموذج النجاح المألوف )المال، األسرة، العمل(: 25.3%. غير أننا ينبغي أن نالحظ أن 19.5المال بنسبة 

 النسبة لهم هو أن يكونوا سعداء كل يوم بيومه حتى بدون عمل وال أسرة. فالنجاح في الحياة ب

ال ينضمون لنموذج النجاح المألوف( أو قليل  %25في هذه الخيارات المختلفة، ال يوجد فارق بين اإلناث والذكور )      

 %(. 22مقابل  %17)%( وبالمال 24مقابل  %26%(، وبالعمل )26مقابل  %30منهم فقط: يربط النجاح باألسرة )

%(، وأيضا في عدم 21مقابل  %34سنة كانوا أكثر في ربط النجاح في الحياة بتأسيس األسرة ) 34-25الشباب من     

%(. هاتان الرؤيتان المتضادتان ال تظهر بهذا الوضوح بين 22مقابل  %28اختيار النموذج المألوف للنجاح في الحياة )

 سنة.  24-18الشباب من 

 

 
56 11-HCP, 2006, p. 10 
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المستقبل: موقف الشباب من الزواج وتأسيس األسرة كان في الغالب محافظاً ويظهر ذلك في إجاباتهم حول تصور أنفسهم في    

وال  % متزوجين وبدون أطفال.5.9أوالد ويختارون ايضاً نموذج األسرة المألوف،  لديهم% يرون أنفسهم متزوجين و70.4

% فقط يرون أنفسهم في المستقبل وحيدون 11.7تعد العزوبية كمبدأ راسخ بعد كاختيار للحياة التقليدية في المجتمع المغربي. 

  ج. % آباء يربون أوالدهم بمفردهم خارج سياق الزوا3.8بدون زواج وال أطفال، 

 لكي تنجح في حياتك، يجب قبل كل شيء... 

ب
س
لن
ا

 

أن أكون سعيدا  كل يوم بيومه 

 حتى بدون عمل أو أسرة 

 المال = الحصول على دخل جيد 

العمل = الحصول على مهنة 

 شيقة 

 العائلة = تأسيس أسرة 

 إناث  رجال 

 الجنس 

 لكي تنجح في حياتك، يجب قبل كل شيء... 

ب
س
لن
ا

 

أن أكون سعيدا  كل يوم بيومه 

 حتى بدون عمل أو أسرة 

 المال = الحصول على دخل جيد 

العمل = الحصول على مهنة 

 شيقة 

 العائلة = تأسيس أسرة 

 سنة 24-18 سنة 25-34

 
 العمر
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 الرشد حياة ودخول المجتمع في االندماج 

  

 االستقاللية الفردية

في مجتمع متغير، من المهم بمكان أن نعرف على من يستطيع الشباب االعتماد: المجتمع، الدولة، العائلة، الشركة أو     

 أنفسهم. 

% يعتبرون أن المجتمع ال يمنحهم اإلمكانيات الالزمة لكي يظهروا قدراتهم الحقيقية.  وال يعني 87.0األغلبية الساحقة     

جتمع كل شيء. فاألغلبية توافق على المواقف المعتمدة على المسؤولية واالستقاللية الفردية للشباب: ذلك أنهم ينتظرون من الم

%( يوافقون على فكرة "لكي تنجح في الحياة ال تعتمد إال على نفسك". ونالحظ أيضا النسبة المرتفعة 26.6% )مقابل 71.7

 ل تأييدهم لفكرة "من أراد استطاع".  %( من الشباب الذين يقدرون اإلرادة واإلصرار من خال81.3)

االستقاللية الفردية تبرز حتى في مجال كان المفروض أن تضطلع فيه الدولة أو مؤسسات أخرى بالمسؤولية. فعلى     

( الدولة.  أن تتحمل %76.5سؤال )عدة إجابات ممكنة( من يجب أن يمول فترة الدراسة واالندماج المهني، أجابت األغلبية )

لة إحدى المهام السيادية فهذا شيء طبيعي جداً! إال أننا يجب أن نالحظ أيضاً أن الشباب يعلق أهمية كبيرة على الوالدين الدو

%. أما الموقف الجديد والمدهش الذي يدل جيداً على رغبة االستقالل فيوجد 12.5%( عن الشركة التي سجلت نسبة 30.4)

 (. %4.2( أو القروض )%22.8العمل ) لل فترة دراستهم من خاللدى الشباب، فهم يعتقدون أن عليهم تموي
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 التمييز االجتماعي

 

قد تزداد أعمال التمييز االجتماعي في فترات األزمة.  ولكي نتعرف على مواقف الشباب من النساء واألجانب في فترة    

% يوافقون على فكرة حجز 38.8بطالة عالية سألناهم هل يجب حجز المناصب من أجل الذكور، أو المواطنين أو الشباب؟ 

( %52%(. الحظنا أعلى نسبة بين العاطلين )46مقابل  %31ل من الرجال )المناصب أوالً للذكور. وحظت النساء بنسبة أق

( يوافقون على التمييز "اإليجابي" لصالحهم. %66.3(. أما الشباب، فأغلبهم )%31( والعاملين )%40مقارنة بالطلبة )

 (.  %72سنة ) 25-18الحظنا أعلى نسبة بين الشباب 

األولوية للمواطنين. مما يشير لوجود شعور بإقصاء األجانب بدأت تتضح  % عندما تكون69.0وترتفع النسبة إلى     

مالمحه خاصة بوفود شباب مهاجر من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. معارضة التمييز في العمل قوية عندما يتعلق بالجنس 

 إال أنها تضعف عندما يتعلق األمر بالجنسية.  
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 إجابات "موافق" على: في فترة بطالة عالية، 

  ...يجب حجز المناصب أوال 

ب
س
لن
ا

 

 لمواطني بلدي  للرجال  للشباب 

سنة  18-24

 سنة 25-34



 

 29 

 التعليم نظام 

( ترى أنه ال يعطي الفرصة للجميع. سجلنا أيضاً تقييماً سلبياً %69.2كان الحكم على نظام التعليم سلبياً. فاألغلبية )    

( ترى أنه ال يعمل ذلك بالضرورة %70.4في السؤال "هل يتوج النظام الدراسي االستحقاق والجدارة؟". األغلبية )

( عندما سألناهم حول ما إذا كان %78.7(. نسبة اإلجابات السلبية ارتفعت أكثر )%29.5%( أو ال يعمله إطالقاً )40.9)

 النظام الدراسي يمنح اإلعداد المناسب لميدان العمل. 

)عدة إجابات ممكنة(. عبر نصفهم عن مشاعر سلبية:  بأنك..." ، "خالل أيام الدراسة هل تشعر/أو شعرتوسألنا الشباب    

% في مشقة. إال أنه في هذا الجانب من نظام التعليم كانت المشاعر 27.9% وحيدون، 23.4وذون، % شعروا بأنهم منب9

 % محترمون.  29.6% سعداء، 28.5% شعروا بأنهم مساندون، 20.5اإليجابية متكررة بشكل أكبر: 

 

 

 

 

  

 يعطي النظام التعليمي الفرصة للجميع.

 ال، بالمرة

 ال، ليس كثيرا  

 نعم، قليال  

 بالتأكيدنعم، 

 

ب
س
لن
ا

 

 إناث رجال

 الجنس 
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 عالم العمل  

بعالم العمل )من بين الذين أتموا دراستهم( مثل االنفتاح الشخصي وتوافق  مرتبطةبجوانب  هتمقسم من شباب االستبيان م   

 العمل مع الكفاءات ومجازاة الجهود المبذولة.  

بت ( تجد أن العمل مهم في الحياة. وعلى السؤال حول كيف يشعر الشباب في إطار العمل، غل%80.8األغلبية )     

% 21.5% مساندون. أما المشاعر السلبية، 13.1% سعداء،  18.2% شعروا بأنهم محترمون، 39.8اإلجابات اإليجابية: 

 % منبوذون )عدة إجابات ممكنة(. 6.6% وحيدون و11.6يشعرون أنهم في مشقة، 

بين الذين يشعرون باالنفتاح اما عن انفتاحهم الشخصي في العمل، فكانت اإلجابات غير محددة: وكان الفارق ضعيفاً    

%. أما اإلناث فيشعرن أقل باالنفتاح 43.7% و49.3والذين يشعرون به إلى حد ما أو ال يشعرون به إطالقا، على التوالي 

 (.  %53%( عن الذكور )45)

 % ممن يعتقدون العكس.41.2( يجد أن جهوده في العمل تجازى مقابل %51.5النصف )   

%. أما تناسب 42.7% يؤكدون ذلك مقابل 51.0مع الكفاءات كانت األحكام سلبية إلى حد ما:  وعن توافق العمل    

 % يعتقدون أن مرتبهم ال يتناسب مع كفاءتهم. 60األجر مع الكفاءات فحصد أكبر نسبة سلبية، 

 

بتناسب العمل والكفاءات، المشاعر التي عبروا عنها حول إطار العمل اتسمت باإليجابية.  وتعلقت اإلجابات السلبية أكثر 

 وتوافق المرتب والكفاءات. وأخيراً ال يتفق الشباب حول الشعور باالنفتاح الشخصي في العمل وال حول مجازاة الجهود.
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   المجتمع تصور 
 

التصورات المهيمنة للعالقات االجتماعية الحالية تؤكد على تالشي معرفة اآلخر والتضامن وحب الغير أمام اإلغفال     

 والالمباالة واألنانية.  

طلبنا من الشباب أن يعبروا عما يريدونه كنموذج للعالقات االجتماعية، ثم الحكم على العالقات الحالية. نصف المجيبين      

استغلوك".  وبدال من هذه الرؤية التي تصور الحياة  الناس( ال يتفقون مع فكرة أنه من دروس الحياة "إن لم تستغل % 50.7)

( يجدون أنه ال يمكن أن ننجح في %78.8على أنها مواجهة بين األشخاص، كان التضامن هو القيمة األكثر أهمية: األغلبية )

% يعتبرون أن قدوم المهاجرين يساهم في الرواج 72.1يتجلى إزاء المهاجرين: الحياة بدون تضامن. هذا الموقف التضامني 

ً مع فكرة إعطاء األولوية في المناصب للمواطنين في فترة البطالة العالية التي اتفق عليها  الثقافي. ويبدو أن ذلك متعارضا

عندما نضعها في سياقاتها المختلفة. فالنظر فسر تُ %. تقديرات تبدو متعارضة من الناحية المثالية إال أنها تبرر أو 69.0

 للمهاجرين من الناحية الثقافية يختلف عن المهاجرين في عالم االقتصاد الذي تهيمن عليه المنافسة. 

( ال تريد فتح %5.5وكان السؤال المكمل يسمح بالتعرف على فئة المهاجرين الذين تفتح لهم الدولة أبوابها. أقلية )   

( أو للمهاجرين %4.1( يريدون أن تفتح ولكن بشروط: للمهاجرين من الدول المتقدمة )%14.2وآخرون ) األبواب ألحد.

(. ومالت األغلبية نحو فتح %7.8( أو بحصص من المهاجرين حسب المهنة والبلد واألصل )%2.3من الدول النامية )

  %.27.7% أو الجئي المناطق الحربية 15.2(، للحاصلين على شهادات عالية من العالم أجمع %35.5الحدود للجميع )

% يرون أن في المغرب الكثير 70.2في رأي الشباب، العالم المثالي هو مجتمع تضامني، إال أنهم يالحظون العكس:     

 % يعتقدون أن المال يحتل مكانة مهمة جداً في الحياة. 96.0من الفردية، و

(، والكثير من العنف %95.0ت نظرة الشباب سلبية: هناك الكثير من الفقراء )، كانةوبالنسبة لجوانب المجتمع التالي      

(، وعدم %83.5( وتزايد الالمساواة في البلد )%86.4(، والكثير من المخدرات )%90.4%(، والكثير من الظلم )92.6)

 .(%62.3وجود حريات بالقدر الكافي )

% يعتبرون أن المساواة في بلدهم بعيدة كل البعد بين الرجال والنساء. ترتفع هذه النسبة بين اإلناث 64.3األغلبية،    

 %(. 61% مقابل 68)

% أن هناك الكثير من الضرائب. 79.9% يعتقدون أن هناك الكثير من الموظفين العموميين و63.5وبالنسبة للدولة،      

 ب كحق للدولة أكثر منه واجب على المواطن.وينظر هنا إلى الضرائ

% صرحوا بانزعاجهم أمام الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع. 79.7 ليس الشباب غير مبالي بالبيئة االجتماعية:

 %(. 76مقابل  %73سنة أقل ) 24-18%( واألصغر سناً من 76مقابل  %83واإلناث أكثر من الذكور )
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 والجنس الحب صة،الخا الحياة العادات، 
 

عرف الشباب بسلوكهم غير المحافظ للتقاليد والمنشق. وأحياناً ال تكون المخالفة في حد ذاتها الخطرة في نظر المجتمع يُ    

لفضيحة. لبمثابة اقتراف مخالفة مزدوجة تكون مرادف هو ولكن أن يقوم بها الشاب علناً. مخالفة التقاليد الجنسية وإعالنها 

ن ال يلتزمون بالقواعد األخالقية والدينية أن يقوموا بأفعالهم في السر وبعيداً عن األنظار. حتى أن التقاليد تنصح األشخاص الذي

مخالفة قاعدة ما )شرب الخمور( واحترام أخرى )الستر( ينظر إليها كأهون الشرور حيث أن ذلك يسمح بتفادي التوترات 

 االجتماعية.    

عالقاته الحميمة كما يريد في حيزه الخاص بشرط أن يكون  ( أن "كل شخص حر أن يعيش%78.6وتجد األغلبية )   

االثنان متفقين عليها". فالمخالفة داخل الحيز الخاص تسبب مشاكل أقل من ناحية التقاليد. ولكن، طرح مسألة الميول الجنسية 

ديث عن الجنس في % يجدون أن الح67.2والتربية الجنسية في الحيز العام عمل خطير، ورهان ال يفتأ يتصاعد. هكذا، 

المغرب ال يجب أن يمثل خطاً أحمر. ونالحظ أن هذه النسبة تنخفض مقارنة بالسؤال السابق، وغالباً ألن األمر يتعلق بالساحة 

 العامة. ومن األسهل قبول عالقات حميمة في الخفاء عن الحديث بحرية عن الجنس في المدرسة أو التليفزيون... 

%( يصرحون بانزعاجهم لرؤية سيدة بمالبس ضيقة. اإلناث 57.8% )مقابل 41.1ب األكثر؟ فما الذي يزعج الشبا     

( من الشباب الذين %41.5(. ونجد نفس النسبة )%37%( األكثر تمسكاً بالحياء، أكثر حساسية للمسألة عن الرجال )45)

 ً ( أكثر تمسكاً بالتقاليد عن %48، اإلناث )ينزعجون من تطبيقات التعارف على االنترنت مثل "تيندر". وفي هذه الحالة أيضا

 (.%35الذكور )

%( عبر عنها الشباب إزاء المثلية الجنسية. هذه النسبة كان 35.1مقابل  %62.9أعلى نسبة سلوك متمسك بالتقاليد )    

طاً ال يجب تجاوزه حتى من من الممكن أن ترتفع أكثر نظراً لنظرة المجتمع السلبية المهيمنة إزاء المثلية الجنسية التي تبقى خ

ً أحمر تثار من آن ألخر وبحذر شديد في  قبل المناضلين الذين يدافعون عن الحريات الفردية. وتعد المسألة "تابو" أو خطا

الساحة العامة. ولم يكن إال حديثاً حيث نوقشت مسألة المثلية الجنسية في شبكات التواصل االجتماعي. الحوار العام ال يزال 

 ً  مطالبة بعدم التجريم(. ال وحساساً على الرغم من محاوالت بعض المثقفين والجمعيات لطرحه على الساحة العامة )ضعيفا
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شرب الكحول، مثل المثلية الجنسية، مخالفة للدين، من وجهة نظر اإلسالم، إال أن هناك تساهل من المجتمع والدولة    

ولنالحظ أيضاً أن األمر يتعلق بمخالفة تتم خارج حيز العائلة:  نحوها. ما ال يمكن التسامح بشأنه هو السكر في مكان عام. 

 نوا سجائر أمام والديهم.% صرحوا بأنهم شربوا الخمر أو دخ5.2

( %58( صرحوا بأن شرب الكحول مخالف لقيمهم الشخصية.  ترتفع هذه النسبة بين اإلناث )%51.4واألغلبية )    

%.  شاب من ثالثة 50% و53سنة، على التوالي  34-25سنة عن  24-18(. وكذلك بين األصغر سناً %54عن الذكور )

( أقل تسامحاً من الذكور %27عجه ذلك من اآلخرين. وفي هذا الصدد، اإلناث )%( ال يشرب الخمور ولكن ال يز29.9)

( يشرب الخمر %18.2(.  شاب من خمسة )%26سنة ) 24-18عن شريحة  (%35سنة ) 34-25%( وشريحة 33)

سامية للتخطيط %( ولكن نسبتهن أعلى كثيراً مقارنة باستبيان المندوبية ال22مقابل  %14ويجد فيه لذة. اإلناث أقل عدداً )

 %(. 23مقابل  %12سنة كانوا أقل تمثيالً ) 24-18(. الشباب من %0.4حيث كانت النسبة ) 2011عام 

(. وحسب رأي آخر، %9.4ين يشربون الكحول )ذوفيما يتعلق بتعاطي المخدرات، فكانت نسبة المستهلكين أقل من ال    

ن الفكرة الراسخة التي تربط الشباب باالستهالك المكثف للمخدرات. هذا الرقم يبعث على القلق. وبشكل عام، نحن بعيدون ع

% تعاطوا المخدرات. وبالطبع هذه 5% شربوا الخمر و8السجائر،  ن% من الشباب صرحوا بأنهم يدخنو19، "2011عام 

% شربوا 15السجائر،  ن% من الشباب صرحوا بأنهم يدخنو39الظواهر تخص الذكور أكثر من اإلناث. وهكذا، نجد أن 

% على التوالي. ويؤثر مكان اإلقامة 0.3%، 0.4%، 0.8% تعاطوا المخدرات. بالنسبة لإلناث، كانت النسب 11الخمر و

 . 57على عادة التدخين وتعاطي المخدرات وشرب الخمر
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 الزواج 

      

% فقط، يقدرونه إذ يعتبروه 28.0أن قيمة الزواج ليست عالية بين الشباب.  ? Generation Whatيوضح استبيان 

 إن% يقولون 33.7: واستسالميهأفضل دليل على الحب إزاء شريك/شريكة حياته. أما الباقون فيعبرون عن مواقف سلبية 

هم أن يعيش االثنان األ إن% يقولون 18% ينظرون إليه "كقطعة من الورق ال تعني أي شيء" و17.6الزواج ضرورة، و

 معاً. 

% يقبلون أن يعيش األشخاص عالقاتهم الحميمة في إطارهم الشخصي ولكن بمجرد أن يتعلق األمر بتصريح 78.6   

( عن النسبة %65.6العالقات الجنسية قبل الزواج، نجد ثمة اعتراف رسمي بممارسة مقبولة، نسبة المعارضين لذلك أعلى )

% مقابل 71سنة ) 24-18%( والشباب 62مقابل  %69لية الجنسية. وترتفع هذه النسبة بين اإلناث )التي سجلناها إزاء المث

62 .)% 

لدى األغلبية ضرورة.  %3.4 و اعادي شيئا% يجدون ذلك 32.7% يرفضونه بينما 61أما بالنسبة لتطليق الزوجة،      

سنة. الموقف الذي يمكننا أن نعتبره قديم أو تقليدي ليس ممثالً إال قليالً:  18%( السن األدنى للزواج يجب أال يقل عن 81.5)

 % يجدون أنه ليس هناك ضرورة في تحديد سن أدنى. 8.9سنة، و 15% يقبلون الزواج قبل سن 8.1

ة لعدد سكان المغرب إال أنه يمثل مؤشراً لتطور المواقف االجتماعية والدينية. تعدد الزوجات، على الرغم من قلته بالنسب    

 %(. 53مقابل  %77( ترى أن تعدد الزوجات غير مقبول. وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ بين اإلناث )%65.5األغلبية )

ون أن والديهم يسمحوا لهم % فقط ير36.1 ( صرحوا بأن والديهم فخورون بمسارهم.%81.7واألغلبية الساحقة )    

بأن يعيشوا كما يشاؤون؛ والباقين، أي األغلبية، يعيشون إذن حالة توتر مع والديهم. يتعلق األمر بتقدير عام يمكن أن تتفاوت 

 درجاته عندما نطرح أسئلة محددة. 

ً إن لم يكن حصرياً. ن      تائج االستبيان تبين أن الشباب في اختيار شريك/شريكة الحياة قد يلعب الوالدان دوراً حاسما

ً تدخل والديهم حيث أن ذلك هو اختيار 36.7يؤكدون على استقاللهم في اختيار شريك/شريكة حياتهم.  % يرفضون تماما

% لديهم رأي في ذلك لكنهم لن يقفوا ضد منع 18.4% يقبالن المناقشة ولكن يبقى للحب الكلمة األخيرة، 43.6شخصي، 

. هذه النتائج تشير مرة أخرى لرغبة الشباب في االستقالل سواء أكان بشكل حصري أو من خالل كلي من طرف العائلة

 المناقشة مع والديهم. 
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 الحب، االقتران، الجنس 

% 24.2من بين المواضيع والمشاغل الشائعة بين الشباب، الحب والجنس. فالنصف يعتبر أن العالقات الغرامية مهمة و

 % ال أهمية لها. 25أنه ال ينبغي االستهانة بها و

هوم % أنه مف8.4% يعتبرونه أساسي في الزواج، و73.3فله أهمية لدى الشباب أكبر من العالقات الغرامية:  وفاءأما ال  

% يصدمون عندما يغازل شخصاً متزوجاً شخصاً 86.2يزداد قوة في الموافق المعينة:  الوفاءقديم. هذا الموقف اإليجابي من 

 % عاشوا أكثر من عالقة حب في نفس الوقت.22.9نالحظ هنا أن   آخراً.

% 85بين الزوجين،  فاءالو% من الشباب ذكروا 91، على السؤال حول شروط نجاح الحياة الزوجية، 2011عام    

 .58% إنجاب األطفال81ضرورة الحصول على مسكن مستقل ودخل كاف و

 ،(%28.2"، فهو يقترن بالسعادة لدى )Generation What ?"الشباب يقدر الزواج. حسب المجيبين على استبيان    

(. الزواج والحب ليسا %3.2(. قليل من الشباب يربطوه بالشقاء )%8.1( واللذة )%23.9( والطمأنينة )%35.1وااللتزام )

 % ال يمكنهم تصور ذلك.  59.8% يرون احتمال غياب الحب بين الزوجين، و28.9متالزمان في جميع الحاالت: 

% وقعوا عليها صدفة، 21.3% إذ يروه مقززاً، و38.1رفضه مشاهدة األفالم اإلباحية، وهذا سلوك آخر مخالف، ي    

(، أو للمزاح %9(، وسيلة إثارة للعالقات الجنسية بين الزوجين )%18.5% يشاهدوها لعدة أسباب: كمتعة فردية )37.4و

 (.%9.9بين األصدقاء )

  

 
58 HCP, 2011, p.  34 
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  الدين 
 

( ال تريد أن ترى الزعماء الدينيين يتدخلون في الشؤون السياسية. وترتفع النسبة قليالً بين الذكور %61.9األغلبية )    

 %(. 54مقابل  %68سنة ) 34-25%( وأكثر بين 60% مقابل 64)

% يرون أن اإلرهاب 86.8خالل العقود األخيرة، كثيراً ما اقترن اإلسالم بالعنف واإلرهاب.  إجابة على هذا السؤال،     

% فقط 7.1% يرون أنه ال يجوز بالنسبة للقواعد اإلنسانية و88.7% يعتقدون العكس. 10.1غير متطابق مع قيم اإلسالم و

 يعتبرونه مشروعا من منظور عدالة البشر. 

 

 العربية والهوية العربي العالم تصور 
 

 تصور العالم العربي

 

عرفت العروبة أوقات مجدها مع الحركة القومية )منذ سنوات الثالثينات( وبعض التنظيمات اليسارية. ومع "الربيع   

 العربي" الذي ما ينسب غالباً للشباب، من المهم أن نعرف ما يمثله هذا الحيز اللغوي والثقافي للشباب المغربي. 

%( 77مقابل  %83ويتصاعد هذا الموقف السلبي قليالً بين الذكور ) ( ال تثق في العالم العربي.%79.4األغلبية )     

%(. ويستمر الموقف السلبي، حتى وإن كان بدرجة أقل قليالً، في أسئلة أخرى. 77مقابل  %82سنة ) 34-25وأكثر بين 

( %31.7ثة )(. شاب من ثال%12.4( ونظام هيمنة وسيطرة لدى )%49.2اتحاد األمم العربية هو وهم تاريخي بالنسبة )

% يودون رؤية وحدة سياسية 80.1يرى فيه بناء ضروري أو مشروع المستقبل. على الرغم من هذا الحكم السلبي، إال أن 

 واقتصادية في العالم العربي. الحكم سلبي وإنما الفكرة المثالية لبناء عالم عربي فقوية. 

% يرونه 7.0تطور في اتجاه سلبي مقابل يلعالم العربي ( تعتقد أن التطرف الديني في ا%55.6ونجد أن األغلبية )  

 % فالتطرف ال يتزايد. 32.0إيجابي. لدى 

 

 

 هل تثق في العالم العربي؟

 

 تماما  
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ا

 

 إناث رجال

 الجنس 

 أبدا  
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 الهوية العربية 

 

سنة  24-18%( والشباب 67مقابل  %76% أجابوا نعم. اإلناث )71.9 على السؤال "هل تشعر بأنك عربي؟"،   

% 15.5% يربطوه بالتشارك في هوية واحدة وقيم واحدة، 27%( ممثلون بقوة. أما عن معنى أن تكون عربياً، 68% و77)

% رفع علم األمة األكثر افتخارا في العالم. 13.6وطنية، % االنتماء لمجتمع يتجاوز الحدود ال11.1السكن في وطن عربي، 

 % يرفضون كل هذه الخيارات وال يحتفظون إال بشخصيتهم الخاصة. 30.2وأخيراً، 

 % أعلنوا أن لهم صديق أو أكثر في دول عربية أخرى. 48.9يجدر بنا أن نالحظ على مستوى العالقات الشخصية،    

متعددة الثقافات واللغات ال يستبعد مشاعر أخرى خاصة بالهوية. في هذه الحالة، يمنحنا أن تشعر أنك عربي في دولة     

ترتيب االنتماءات، والهويات، صورة مختلفة عن الهوية العربية، صورة غير مستقرة وهامشية. والسؤال المطروح هو إلى 

% 6.6% المدينة أو اإلقليم، وفقط 19.3، % العالم35.7% يذكرون وطنهم، 36.0أي مجتمع نشعر باالنتماء قبل كل شيء: 

 العالم العربي.  

% يعتقدون 27.2ونفس الحال بالنسبة للعالقات الدولية النموذجية للمغرب حيث العالم العربي يأتي في نهاية القائمة:      

مع دول حوض  %13.2% مع الدول اإلسالمية، 17.2أنه يجب على المغرب أن تشارك الروابط مع االتحاد األوروبي، 

 % فقط مع الدول العربية.12.1المتوسط، 

(، %41.6( عن أفكار إيجابية حول االتحاد األوروبي الذي يرتبط لديها بنموذج ديمقراطي )%71.5وتعبر األغلبية )     

به (. أما التقدير السلبي فنس%9.3(، وشريك لدى )%7.5(، واحة احترام وتسامح )%13.3أجر أكبر وأمان الوظائف )

(، إنشاء اصطناعي %6.0(، قلعة )%14.5قليلة، االتحاد األوروبي كيان يتدخل في الشؤون السياسية للدول األخرى لدى )

 (.%3.9مهدد باالنهيار )

 العالم العربي؟هل تثق في 

 

 تماما  

 

ب
س
لن
ا

 

 أبدا  
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انطالقا من هذه النتائج المختلفة، نالحظ أن الهوية العربية ال هي قوية وال هي ضعيفة في حد ذاتها، ولكن الشباب      

خرى، عن الفارق الذي يوجد بين المثالية والواقع، فمثالية أيقدرها حسب السياقات والرهانات بطريقة مختلفة. ويعبر ذلك، مرة 

  .براغماتيةقاق هذا العالم يقود لتقديرات بناء عالم عربي واحد وواقع انش

يحكمون عليها سلبياً  %38.8(. %12.7قليلة ) 2011نسبة الشباب الذين يقيمون إيجابياً الثورات العربية منذ       

(، %14.0( تراجعاً، أو أنها ولدت الفوضى والبلبلة )%10.2% يعتقدون أنها لم تغير شيئاً. هذه الثورات يعتبرها )44.5و

(. وبالنسبة آلخرين هذه الثورات ال يمكن أن تنجح ألن العالم %21ربي )العالم العزعزعة استقرار مؤامرة تهدف إلى 

(. المتفائلون %10.5( أو ألن الفائزين هم دائما نفس األشخاص )%16.2العربي ال يتوافق مع الديمقراطية الغربية )

 % فقط يرون فيها محاولة لتجربة ديمقراطية.  22.8قليلون، 

 

 

 

 

 

 

 تشعر أنك تنتمي أوال  إلى...

 

 العالم

 العالم العربي

 وطني

 مدينتي، إقليمي

 

ب
س
لن
ا

 

 إناث رجال

 الجنس 

 تشعر أنك تنتمي أوال  إلى...

 

 العالم

 العالم العربي

 وطني

 مدينتي، إقليمي

 

ب
س
لن
ا

 

 سنة 24-18 سنة 25-34

 العمر 



 

 39 

  واالرتباطات والديمقراطية السياسة 

 المؤسساتالثقة في 

تحتل الثقة كقيمة قلب تنظيم العالقات االجتماعية والمؤسسية. فهي سمة إيجابية يتحلى بها الشخص أو الجماعة أو      

المؤسسة إذ تضفي شعورا باألمان ودرجة تأكد عالية من أنهم سيفون بما يعدون به. أن يمنح الشخص ثقته معناه أن ينفض 

 ييم مستند على معرفة تجريبية للمؤسسات المعنية.  قن، أكثر منه تالشك أو يخفف منه وهو شعور أخالقي، وإيما

أما ثقتهم في المؤسسات )المختلفة دائماً( فسجلت   % يثقون في السياسة.88.2% مقابل 8.4ومن بين الشباب المجيبون،  

(، المنظمات اإلنسانية %27.8(، المدرسة )%28.5(، العدالة )%28.9(، الشرطة )%37.6األغلبية أقل نسب: النقابات )

اقي % دلت النتائج عن عالقة ثقة ضعيفة. مقارنة بب55.4(. باستثناء الشرطة التي تحظى بثقة %12.4%(، اإلعالم )18.4)

 مؤسسات الدولة فهي الوحيدة التي ال تتعامل يومياً مع المواطنين.

% لم يتضح 33% يعبرون عن عدم الثقة، و57% يعبرون عن ميل لمنح ثقتهم، و10رنا جميع األسئلة، بوإذا اعت    

 %(. 52مقابل  %61سنة ) 34-25%( وبين شريحة 55مقابل  %59موقفهم.  الميل لعدم الثقة واضح بين الذكور )

 

 

 عدم الثقة في المؤسسات في المغرب

 أسئلة( 9)عداد انطالقا من 

 

ب
س
لن
ا

 

 ميل لمنح الثقة

 مترنح ما بين ثقة وعدم ثقة

 

 ميل لعدم الثقة

 إناث رجال
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 السياسة والتسييس  

 

% يعتبرون أن المالية هي التي تحكم العالم، 89.2يعبر الشباب عن آراء أخرى تتراوح في سلبيتها إزاء السياسة:     

أن رجال السياسية لم يعد لهم أية سلطة اليوم )مقابل  %39.1 % أن رجال السياسة يكادوا يكونوا جميعهم فاسدين و47.1

58.0 .)% 

% ال يستبعدون ذلك 31.1% ال يهتمون بذلك، و55.1تراك في منظمة سياسية، أما عن النشاط السياسي واالش     

%( صرحوا بأنهم مستعدون للمشاركة في حركة ثورة واسعة النطاق أشبه 69.7% )مقابل 26.4% خاضوا التجربة.  12و

ل من النشاط السياسي %(. كل ما يبتعد عن التقليد السياسي يجع28مقابل  %24بالربيع العربي. النساء أقل من الرجال )

 %(. 25و %28مجاال محصوراً على الرجال. كما أن الفارق ضئيل بين شريحتين العمر )

"الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم باستثناء كل األنظمة األخرى". النصف تقريباً  ن( ال توافق على أ%64.0األغلبية )   

%( يعتبر التصويت في االنتخابات وهماً ديمقراطياً بدون فائدة. على هذا السؤال كان الفارق أيضاً بين الذكور واإلناث 48.2)

خابات واجب وطني ينبغي أن يكون ( يرى أن التصويت في االنت%19.5%(. شاب من خمسة )45مقابل  %51ضعيفا )

 منح للجميع.% من المجيبين يرون أنه حقاً أساسياً يجب أن ي  31.2إجبارياً، و

يجد الباحثون والمعلقون طبيعياً أن يمتنع الشباب عن التصويت بحجة أن هذه الظاهرة كانت موجودة في الديمقراطيات       

ئق سياسية مختلفة. هناك أوال، االمتناع البسيط الذي يفتقر لألسباب وال مبرر له إال القديمة. إال أن تعبير "االمتناع" يحيل لحقا

ربما الكسل أو عدم االكتراث. وهناك االمتناع المبرر الذي يحيل لثقافة رفض سياسية وارتياب من البرلمان واالحزاب 

ً الذي يستند بشكل واسع علىالسياسية والعملية السياسية برمتها. وهناك أخيراً الرفض المبرر أيديولوج في  عدم الثقة يا

على تقييم سياسي ويعبر عنه الممتنع  معتمدالمؤسسات السياسية.  في هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن االمتناع ألن القرار 

 بالتحفظ على صوته والتعبير عن عدم رضاه أو معارضته السياسية.  

أثبتت أن االمتناع ينتشر بشكل متزايد بين الشباب وحملة المؤهالت العليا.  النوع الثالث لالمتناع حيوي، فالدراسات   

وهكذا نضع فكرة المشاركة السياسية التي تنبثق تلقائيا من الضمير السياسي لدى الشباب موضع الشك. عمليات االمتناع ليست 

 خطية والممتنعون المقبلون قد يجدوا أنفسهم من بين الشباب األكثر تعليماً. 

 عدم الثقة في المؤسسات في المغرب

 أسئلة( 9)عداد انطالقا من 

 

ب
س
لن
ا

 
 ميل لمنح الثقة

 وعدم ثقةمترنح ما بين ثقة 

 

 ميل لعدم الثقة
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 االرتباطات )خارج السياسة(

 

مقارنة بالمشاركة في منظمة سياسية، نسبة الشباب الذين انضموا لجمعية ثقافية أو ينوون االنضمام مرتفعة نسبياً:    

% غير مهتمين. أما عن المشاركة في منظمة رياضية، فتتقارب 19.2% ال يرفضوها، و46.3% خاضوا التجربة، و32.2

% غير مهتمين. ويسري الحال نفسه على جمعيات 19.2% ال يرفضوها، و41.6لتجربة، و% خاضوا ا37.3النسب: 

% غير مهتمين.  أما أعلى نسب فنجدها في الجمعيات 22.3% ال يرفضوها، و43.7% خاضوا التجربة، و 32.1الحي: 

%  54.0تمام بالمشاركة: خارج اإلطار المدرسي أو المهني حيث تجربة الشباب في مجال المشاركة في الجمعيات أو االه

ب على عدم الثقة إزاء السياسة وبشكل عام س% غير مهتمين. تدل هذه الن9.1% ال يرفضوها، و35.4خاضوا التجربة، و

 تعبر عن إرادة النشاط ولكن خارج األحزاب السياسية.

 

 ال يهمني ذلك لم ال نعم هل سبق أن شاركت في منظمة  

 19 46 32 ثقافية  

 19 47 37 رياضية

 23 44 32 حي 

 09 35 55 خارج إطار المدرسة، العمل

  

دينامية المجتمع الجديدة تجذب الشباب أكثر، فهي تتيح مساحة لالنفتاح الشخصي داخل منظمة محدودة ووصول سريع   

ً شهرة إعالمية بعيداً عن الجمود البيروقراطي الذي تتسم به المنظمات السياسية والنقابات "التقليدية"  لمركز القيادة وأحيانا

 تجديد القيادات. يبطئالذي يعيق إن لم 

    

مشروع فرض الخدمة العسكرية في المغرب أثار نقاشا عاما في اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي بين مؤيدين    

يرون فيه واجبا وطنيا ومعارضين يرون فيه وسيلة لتلجيم الشباب بعد االحتشادات التي شهدتها العديد من أقاليم الدولة. ويعبر 

%( 54مقابل  %56% يرفضونه. اإلناث )45.1فقون على التجنيد اإلجباري و% يوا52.5الشباب عن هذا االنقسام، حيث 

%( أكثر قليالً. أما اإلجابة على السؤال حول فرض خدمة إجبارية بالتناوب مع خيار 50مقابل  %54سنة ) 34-25والشباب 

 %.85.4غير عسكري، مثل العمل اإلنساني، فكانت إيجابية بنسب عالية إلى حد ما 

% يعطون األولوية للبيئة 62.6مهتم بالمسائل اإليكولوجية. ففي حالة تعارض بين التنمية االقتصادية والبيئة،  الشباب    

% للتنمية االقتصادية. للعمل ضد الكارثة اإليكولوجية المتوقعة يجب أن نعطي األولوية )عدة إجابات ممكنة( إلدماج 34.3و

( وضع قواعد التنمية المستدامة %50.7التغيير الشامل ألساليب االستهالك ) (،%51.9موضوع البيئة في المناهج الدراسية )

(47.7 .)% 
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 الخالصة 
 

 الشباب متمسك باستقالل الفرد

. وهي نظام إيديولوجي فقط الفردانية هي عملية اجتماعية ثقافية تشجع على ظهور الشخص الذي يعتمد على نفسه    

يكرس عملية الفردانية ويطالب بها ويكسوها بالعقالنية. غير أن الفردانية يمكن أن تكون فكرة يدافع عنها بالمعرفة العادية أو 

بخطاب أقل شموالً عن اإليديولوجيات عامة ولكن أسهل حصوال عليه من عامة الجمهور )الصحفيون، الفنانون، الناشطون 

 المدني...(. في المجتمع 

الشباب متمسك باستقالليته. على عدة أسئلة متعلقة بحرية العقيدة وممارستها، حرية اختيار شريك/شريكة الحياة،     

 المسؤولية، وافق أغلب الشباب على استقالل الفرد. 

 

 % الفرد كقيمة 

 81.3 الموافقة على فكرة، "من أراد استطاع"  

% يعتقدون أن القرار األخير يعود لهم وحدهم 36.7االستقالل في اختيار شريك/شريكة الحياة )

 % ال يرفضون مناقشة الموضوع مع والديهم ولكن القرار األخير يعود لهم(. 43.6و

80.3 

 80.3 صياينبغي أن يكون ارتداء الحجاب اإلسالمي اختيارا شخ

 71.7 لكي تنجح في الحياة ال تعتمد إال على نفسك

 63.6 أن تكون راشداً يعني أن تكون ناضجاً ومسؤوالً 

 57.6 سيد مصيرك وقائد حياتك  

 27.0 %(4.2% أو القروض: 22.8تمويل الفترة الدراسة شخصياً )من خالل العمل: 

 

 الشباب قليل التمسك بالماضي 

 

التمسك بالماضي، بالتقاليد الصغيرة والكبيرة، تتفاوت قوته حسب مكان اإلقامة والمستوى االجتماعي. ومن سمات    

الشباب هو ميلهم للتميز على المستوى االجتماعي والثقافي عن جيل البالغين. فهم ينظرون أكثر نحو المستقبل عن الماضي. 

 الفة العادات، وهم قليلو التحفظ وغير متمسكين بالقيم القديمة. ويهتمون باستقاللية الفرد، وهي قيمة حديثة، ووليدة.  ويميلون لمخ

من أهم مالمح العصرية هو أن يكون أمام الفرد عدة خيارات يختار منها، مثالً العزوبية والزواج، أو مختلف طرق     

(. %28.0عبر التقاليد والدين اإلسالمي ولكن الشباب ال يوليها أهمية كبيرة ) كرسةتأسيس األسرة. الزواج هو مؤسسة مُ 

% يرون أنفسهم في المستقبل متزوجين. أن نجد في ذلك تعارضا أو عدم توافق في تمثيل الشباب فهذا من 70.4غير أن 

ماشى، وهو ال يستطيع بعد أن يقدم محض الصدفة؛ التفسير األصح هو أن هناك فارق بين ما نفضله وما يتحقق. المجتمع ال يت

للشباب هياكل اجتماعية متوافقة مع مثالياتهم. وقد يشعر الشباب باإلحباط من الظروف الحالية )صعوبة العثور على عمل، 

الحصول على سكن من أجل الزواج( إال أن هناك اتفاق مشترك حول الزواج كقيمة تالحم محورية. وتفرض المشكلة نفسها 

عندما يضع الشباب هذه القيم نفسها موضع الشك. وهكذا تظهر بين الشباب مالمح نموذج خارج النظام: من بشكل آخر 

(، العيش بمفردهم بدون %25.3(، النجاح في الحياة بدون عمل وال أسرة )%37.2يستطيعون الشعور بالسعادة بدون أسرة )

 (.%11.7زواج وال أوالد )
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وفي مجاالت معينة، نالحظ حضور التقاليد والمحافظة عليها بشكل قوي. من تلك المجاالت، الجنس حيث تتفاوت    

 مواقف الشباب. حرية الفرد من الناحية الجنسية ضعيفة إن لم تكن غائبة لدي قسم كبير من الشباب. 

 

  التمسك بالماضي؟ 

 78.6 حميمة في محيطه الخاص  يوافقون على حرية الشخص في أن يعيش عالقاته ال

 32.3 يؤيدون إقامة عالقات جنسية قبل الزواج

 35.1 ال ينزعجون من المثلية الجنسية

 57.8 ال ينزعجون لرؤية سيدة بمالبس ضيقة

 61.0 يعارضون تطليق الزوجة 

 28.0 يضفون أهمية على الزواج  

 67.8 يحظى الدين بمكانة بالغة االهتمام

 63.3 (2مستقبل الشباب سيكون غالباً أحسن من حياة والديهم )

 65.5 تعدد الزوجات غير مقبول

 81.5 سنة 18ال يجب أن يقل السن األدنى للزواج عن 

 70.4 تصور نفسك المستقبل: متزوج ولدى أطفال

 

 

  خارج النظام

 37.2 السعادة ممكنة بدون أسرة

 25.3 وال أسرةالنجاح في الحياة بدون عمل 

(، آباء يربون أوالدهم بمفردهم %11.7تصور نفسك المستقبل: وحيدون بدون زواج وال أطفال، )

 ( %3.8خارج سياق الزواج )

15.0 

 

 الشباب متشائم ومكبوت  

ضل ( تجد أن سن العشرين هو أجمل سن في الحياة والشباب متفائل حول مستقبله، ويعتبر أن حياته أف%65.5األغلبية )

خاصة إزاء السياسة في المغرب  امن حياة والديه وأن حياة أوالده ستكون أفضل من حياته.  غير أنه يظل متشائماً جداً ومرتاب

 . بشكل أعموالعالم العربي  بشكل خاص

% فقط يفكرون في عدم مغادرة 13.5ويوجد فارق ما بين المثالي والحقيقة: الشباب متفاءل حول مستقبله، غير أن   

وطنهم، والباقي يفكر في الهجرة أو يتردد في الهجرة. وهم ال يثقون في الوحدة العربية ولكن يودون تحقيق وحدة عربية 

 سياسية واقتصادية.

السياسية ولعبة الديمقراطية )يرى في التصويت في االنتخابات وهماً(. مجال السياسة هو من اللعبة  مخيبالشباب     

الكبت الذي عبر عنه الشباب. وال يوجد هذا الكبت فقط على المستوى المادي )المرتبات، العمل، كل المجال الذي ينصب عليه 

التي تنادي بها الحركات االجتماعية )الحريات الفردية، غالء المعيشة، المرافق...(، بل يتركز على القيم "ما بعد المادية" 
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الحقوق اللغوية والثقافية، الشفافية السياسية، إلخ...(. نحن نشهد في الوقت الحالي بروز حركات شبابية، منظمة وغير رسمية، 

 بين األفراد. ن أنها تميزتسعى إلعادة النظر في القيم التي يعتبرو

إن االضطرابات االجتماعية والصراعات االجتماعية ستكون أكثر فأكثر إزاء المحاور وليس فقط حول المسائل  

عدة دراسات أن األفراد المكبوتين والثائرين، أثبتت قد يبدو ذلك متعارضاً ولكن المادية واالقتصادية )خاصة مكافحة البطالة(. 

االجتماعي والسياسي أكثر من غيرهم. ويمكن التعبير عن هذا االتجاه بالطريقة خاصة الشباب، هم الذين يحصدون ثمار النظام 

التالية: كلما تطور المجتمع المغربي على المستويين المادي والثقافي، كلما زادت نسبة الشباب المكبوت الذي يجب على رجال 

 السياسة مواجهته.

 

 % ...تفاؤل 

 71.4 تفاؤل حول المستقبل 

 65.5 سن العشرين هو أجمل سن في الحياة  

 63.3 (2مستقبل الشباب سيكون غالباً أحسن من حياة والديهم )

 69.0 مستقبل األبناء، مقارنة بحياة الشباب اليوم، سيكون أفضل

 80.1 األمل في رؤية وحدة اقتصادية وسياسية في العالم العربي

  ... تشاؤم

( ونظام هيمنة وسيطرة لدى %49.2ال يثقون في اتحاد األمم العربية: هو وهم تاريخي بالنسبة )

(12.4  )% 

61.6 

 13.5  ال يفكرون أبداً في مغادرة وطنهم 

   79.4 ال يثقون في العالم العربي

 48.2 التصويت في االنتخابات وهم من الديمقراطية

 57.0 يعبرون عن مواقف مختلطةال يثقون في المؤسسات أو 
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