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 الشباب والمشاركة السياسية

 

 1 2102تونس 

 

 تقديم

ما عالقة الشباب بالسياسة و ما هي : أنى للمرء انطاق أرقام صامتة في موضوع لم يهدأ يتكلّم منذ أحداث الثورة

ذهبت إلى إعالء الشاب الفعل عموم الدراسات الشبيهة بهذه . اتجاهاتهم السياسية في سياق السياسة أضحت فيه كل شيء

. انتصرت له منهجيا لكنّها أيضا انتصرت له سياسيا أْن فتّحت له مجال الكالم في السياسة حضوره فيها لماما. االجتماعي

تفاؤال فقد قال بأّن هناك عند الشباب تعريف آخر للسياسة غير  أما أكثرها. فقالت باالستقالة وأكثرها تشاؤما قال باالغتراب

غير أّن ما تشترك فيه تلك الدراسات على اختالف منطلقاتها و سياقاتها و تقنياتها . ذي تتداوله المجالس السياسية الممأسسةال

تركن إلى ما أجاب به الشباب عن األسئلة في االستمارات و تسلّم بها على أنها " ذاتوية"األول أنها : البحثية هو مسألتين

حتّى أنها تكتفي بترجمتها في أرقام وتقف عند التعليق عليها و  باته تنّم عن إرادة و اختيار،اجاعيا اوفاعال عقالنيا تعكس 

جابات و كأنها تعكس هي أنها تجمع اإلالثانية . كأنها إجابات معلّقة فوق السوسيولوجي مفارقة لشروط الشباب االجتماعية

ه اختالفات مواقع ومصالح تشق الجمع و ليس المفردالشباب شباب في صيغة  هوية جماعية متجانسة لهم و ينكرون أنّ 

 .ورهانات و أّن مسافاتهم من السياسة مرتهنة بشروط اجتماعية مختلفة و متفاضلة

هذه القراءة لمحصلة المعطيات الكميّة التي رشحت عن البحث الميداني الذي قام به المرصد الوطني  رأتلقد 

تترك البنية االجتماعية في كشفها عن الدالالت السوسيولوجية لألرقام و أن  أالّ  للشباب و منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية

الذي هو جزء من الحقل االجتماعي العام و الذي في أفقه تُفّسر  تستخرج البنية من تلك األرقام بنية الحقل السياسي

إنّما  ليست تلك االتجاهات نتيجة تفاعالت أو دروب فردية معزولة لشباب ُمستجوب. االتجاهات و المواقف السياسية للشباب

في . ماعية لها شروطهااجت  في بنية  opposition و ضديّة          position تعكس مواقع  prise positionهي مواقف

وحتى يكون ذلك كذلك خرجنا بها . هذا األفق المنهجي و النظري كان تأويل األرقام في فرديتها و فرادتها و في تقاطعاتها

أيضا إلى أرقام و معطيات أمكن وجودها عن االتجاهات السياسية للشباب فذهبنا إلى احصائيات في دراسات سابقة للمرصد 

تناولنا األرقام كما وردت و أعملنا فيها ..لتقرير الهيئة العليا لالنتخابات و رابعة للتعداد العام للسكان ثالثةو أخرى للمنتدى و

هو تأويل لمعطيات خام و التأويل في السوسيولوجيا توليد . جمعا و قسمة نتتبّع المعنى فيها و في ترابطاتها ومقارناتها

 ".وقفة قطّ  ال تقف له على ريللمعنى بمعنى ُمسبق لذلك هو كالماء يج
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 تسيّس سياسي، تسيّس احتجاجي

إلى ما آل إليه أمر الّسياسة عند الّشباب أالّ يستوقفه ما استودعوه في أنفسهم ظر اما أحسب أّن النّ 

 .بها ومنها العاملين  بسبب العيشلعلّه منها و للعاملين فيها أو ألجلها   من تجهّم

يعها جم .هافي الستّينات مع الحركة الطالبيّة بأوروبّا، أواخر   ،الّدراسات ثبّتت وأثبتت أوائلها

عينها حتّى  لكّن الكتابات. في االهتمام بالّسياسة والّشأن العاّم  في اتّجاه الخبوّ تُجمع على ما طرأ من تبّدل 

الحديث منها حزمت أمرها على أالّ يذهب الظّن إلى أّن اتّساع المسافة بين الّشباب والّسياسة، استقالة من 

قد يكون ما سلف مقتضى افتراض يُشيَّد . فالغياب كما قال هنري لوفيفر حضور على نحو ما. الّسياسة

 .على أساسه ما ُخلِّف من معطيات

مشاركة  ة المشاركة فـي االجـتماعات الحزبيّة أو الجمعياتيّة عن نسبةأحسرت اإلجابات في أسئل

وإن ليس باإلمكان سوق معطيات إحصائيّة دقيقة على المشاركات واألنشطة الحزبيّة . % 22,3 تقّدر بــــ

إلى فإّن األوب  ،الّضبط والصرامة العلميّتين جانفي تتيح لنا المقارنة على جهة 41لدى الشباب قبل أحداث 

ي عضد الجهد  0222و 0222ما رشح عن المسوح التي صدرت عن المرصد الوطني للشباب سنتي 

 .حفل به من دالالت سوسيولوجيّةا كشفا لما تفي أفق تْنسيبِهقراءة النتائج المبذول ابتغاء 

من الشباب غير منخرطين في المجتمع  % 3،،3بيّنت االستشارة الوطنية للشباب أّن  0222سنة 

 .%0،92، 4991و سنة  % 4،11نسبة غير المنخرطين  0222وكانت سنة . المدني

مجلس : فقد كانت موّزعة كاآلتي( إجماليا % 1،41)أّما نسب االنتماء إلى هيكل المجتمع المدني 

ناد . % 1،2، نقابة  % 1،4، جمعية أخرى % 2،،، منظّمة وطنية  % 2،1، حزب سياسي  2،2% بلدي
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ناد . % 0ناد مدرسي . % 3جمعية رياضية . % 0،4جمعية ثقافية  .% 0جمعية شبابية . % 1،4خاص 

 .% 1،4جامعي 

ر  الّشبابُ ر لخالف ما صدَّرنا به القول، أْن يالمقابالت بين المعطيات واألرقام تنتص  ة  السياس ذ 

مع التحفّظ )آل إليه األمر من تسيّس للشباب ما قبل الثورة ارتفاع نسب المشاركة عّما . ين أجمعينوالسياسي

في تجلّياتها العاّمة يفّسر من جملة ما يُفسَّر به بما أصاب ( على شروط المقارنة التاّمة لغياب شروطها

إنّه يعسر فهم داللة مؤّشر المشاركة . الحقل الّسياسي بتونس من ضيق بالفاعلين فيه حتّى انطبق عليهم

 .ة على سبيل ارتفاعه دون إحالة إلى الّسياق السياسي واالجتماعي العاّم الذي نُسجت فيه وبهالحزبيّ 

  ألصناف وشرائح  على األقل، نظريّا،تفتّح الحقل السياسي بتونس أمام المشاركة السياسيّة

ين تفتّح أسهم في انخراط عميم في الساحة السياسيّة بعد أن ضاقت المسافة ب .اجتماعيّة برّمتها

 .الّدولة والمجتمع سعة المسافة بين الشباب والسياسة

 فورة الّسياسة حتّى أضحت ما يسترعي اهتمام النّاس ويشغل وجدانهم وينهمم به  تجادلهم. 

  انفجار الحقل السياسي على جملة ما حاق به من تبّدل في قواعد اللّعبة السياسيّة وما طفت فيه من

 .المائة غيّرت المشهد السياسي دأحزاب فات تعدادها العشرة بع

  ليس بمقدور قارئ كائنا من كان أن يُجانب الّدور الذي أّمنته وسائل اإلعالم في اإلشهار لألحزاب

هو دور على ما يتعيّن من لزوم تنسيبه بالنّظر إلى ما رشح . السياسيّة تعريفا بها وتغطية ألنشطتها

بوسائل اإلعالم فإنّه ال يغفل المفعول الذي كان  من نتائج من هذا البحث من أمر عالقة الّشباب

في أن تجعل من الحزب شأنا ليس فقط مستساغا إنّما أيضا معلوما  بدرجات متفاوتةلتلك الوسائل 

بالّضرورة ولعلّه مرغوبا فيه
1
. 

اك دراسة أنجزها مركز فه. ا ببحوث أخرى في سياقات أخرىوهي نسبة رابية إذا ما احتججن

اإلنسان بمصر بالتعاون مع مركز البحوث االجتماعيّة بالجامعة األمريكيّة بالقاهرة تقول  الجنوب لحقوق

اكم وال ريب على الحزب الح. إلى أحزاب سياسيّة 0221من الشباب المصري ينتمون سنة %  41بأّن 

إلى  لشباب ينتمونمن ا % 10,8توّصلت إلى أّن  4990اك دراسة أقيمت بالمغرب سنة وه. رأس القائمة

 .% 2.2وفـي الدولة  % 1.8الثقة في األحزاب ال تتـجاوز حّد  حزب سياسي وأنّ 

من الشباب ينتمي إلى  % 0.8عن نسبة  0222اك دراسة ثانية عن شباب المغرب أبانت سنة و ه

منظّمة سياسيّة
2

نسبة مشاركة اك أخيرا دراسات القياس األوروبي للمشاركة السياسيّة التي عّرت عن وه. 

 % 1شاركة في المنظّمات النقابيّة لم تتجاوز ونسبة م 2% األحزاب تقّدر بـ  في

 

إّن مؤّشر المشاركة في االجتماعات الحزبيّة على إجماليّته، وهو مؤّشر مّما يمكن التوّكل عليه في 

أو  صناه في ما يغيّبهباب يصبح معكوسا في داللته إن محّ رصد تقريبي للمشاركة السياسيّة العاّمة للش

في حكم المقارنة بالشروط السياسيّة القائمة " إيجابيّا"فإن كانت ذات النّسبة تُقرأ . األحرى ما يواريه العدد

                                                           
1
لشخصمّاي  الزبيّاما المترّشمزا ار حمر ز ميرا صمر الّصمزيصا الم تييما صمر تجرامر الّل نما العلامي المتعّلم  يي 1انظر الّرسم  اليامينر ر م   - 

المتعّلمم  ييلشخصممّاي  الزبيّامما يالمترّشممزا ار حممر ز مميرا صممر الجنمميا   1يالّرسمم   الياممينر ر مم  . 151، ص 1111المسممتجّلا لتنتخييممي  
المتعّل  يتغطاا الفيعلان السايسّاان صر الصمفزا اريلمم ممن الصمز   5اينر ر   ي ذلك الّرس  الي. من نفس التجرار 155التلفبّاا، ص 
. 161المتعّل  ييريب ارزباب يالجيئمي  المترّشمزا صمر الصمفزا اريلمم ممن الصمز ، ص  6يالرس  الياينر ر   . 151التينسّاا، ص 

المتعّلم   11يالرس  اليامينر ر م  . 161الجنيا  التلفباينّاا، ص  المتعّل  يتغطاا م مل الفيعلان السايسّاان صر  لّ  1يالرس  الياينر ر   
ممن التغطاما %  11يتيباع التغطاا علم الفيعلان السايسّاان صر المزطي  اإلذاعّاا العميمّاا زاث استأحر  ارزمباب يالجيئممي  ينسميا 

 .صر اإلذاعي  الخيّصا%  66ي
2 - Les jeunes et les valeurs religieusesp p 8-9. 
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قي حكم المقارنة بالشروط السياسيّة القائمة لما بعد الثورة بحيث ال يُرى " سلبيّة"لما قبل الثورة، فإنّها تُعّد 

 .وإن انتفت أو تغيّر حال شروطها فيها غير تزهّد في السياسة ال يزال ممتّدا

صرف البصر تلقاء قفا نسبة المشاركة في اجتماعات فما إن ن: رصد الوجه الّسلبي يُفحم بحقيقته

من الشباب أبوا ن يشاركوا في تلك األنشطة على كثرتها  % 77.7األحزاب إثر الثورة حتّى نجد أّن 

  ،وتواترها وتعّددها

وأيّا كانت . وفي حقيقة األمر تُصّدق إحداهما األخرى في اتّجاه معاينة تقلّص المشاركة السياسيّة

أم من جهة ( فقط % 11.1)باإليجاب زاوية النّظر على سبيل مؤّشر المشاركة الجمعياتيّة من جهة اإلجابة 

زبيّا وجمعياتيّا على حّد سواء انخراط في الشأن  العاّم ح: ، فإّن األثر واحد(% 88.9)اإلجابة بالنّفي 

ن شكلين للتسيّس التفرقة بينهما لفضاءين وتحديديهما هاهنا ضرورّي لكونه يرسم خطّا بيا تعريف. هزيل

فلئن كانت نسبة المشاركة الحزبيّة أعلى من نسبة . ت إجراء  نظريّا ذهنيّا إنّما يفرضه واقع األمرسلي

األولى تتعلّق بطبيعة الحقل السياسي : عفها فهو يظهر مسألتينحدود ض( الجمعيّات)المشاركة المدنيّة 

وتقضي بأنّه حقل يتشّكل على نحو رئيس حول رهان سياسي هو إعادة بناء الّسلطة السياسيّة وقواعد 

الخصيصة هنا أنّه تشّكل غير مدنّي فإن لم يكن في صيرورته الفعليّة فهو في انتظارات الشباب  .بنائها

عن الّسؤال الذي يتحّسس قابليّة المشاركة في إعادة القيام بالثورة يذهب في اتّجاه ترجيح   اإلجابات. منه

  % 17.2من الشباب متى تراءى لها خطر على الثورة تقوم بأخرى مقابل  % 82.8إّن . هذا االفتراض

تخابات في موعدها ثّم إّن اإلجابات عن الّسؤال الذي يتعلّق بقياس درجات االعتقاد في إجراء االن .منهم

 % 14.8اعتقاد راسخ بحدوث االنتخابات في أوانها مقابل على  % 85.2: تجري أيضا مجرى نتائج سلفه

ل . فقط على جهة أنّه تخمين  هي موقف فكريترّجيا أكثر مّما أّما وقد كانت تلك النسبة فإنّه يتعيّن أن تُؤوَّ

حسب ما يتراءى أقلّه العاّم انسداد األفق السياسي واالجتماعي  -أي االنتخابات –ذلك أنّه دونها . عقالني

سنرى كيف أّن االعتقاد في االنتخابات يستحيل في مستوى الممارسة . في األفق المنظور للحقل السياسي

 . سياسي" انفعال"ويبقى ما هو  -اسياسيّ  –ويذهب ما يبدو انخراطا  .ممانعة

ما عهدها السياسيّون فإّن حماسته ال كان الشباب قليل حماسة للسياسة كأّما المسألة الثانية  فهي إن 

بما ولّما كانت السياسة الصراع من أجل تغيير عالقات القوى التي تعّرف الّسلطة وتوّزعها . تنفي تسيّسهم

. بالثورة دونما األحزاب موقفا سياسيّا" الشغف" ،لعالم االجتماعي يكونم الرؤى االجتماعيّة عن اتقسي هي

ية إلى االستعداد على  ممارسة فعل ثورة ثان يحمل الشباب   ،االنفعال هنا فعل سياسي أقوى ما يكون الفعل

. من يتربّصون بها، ليس بالضرورة فاعال مجّسدا يرونه رأي العينمع سابقيّة اإلضمار والترّصد على 

 .قواعد اشتغال الحقل السياسي أيضا ربّما تكون بالنّسبة إليهم أحد تلك األخطار

أمر يعود إلى شروط هكذا رأوا ذواتهم فيها اختيارا أم إجبارا ذاك . للثورة على الشباب صونها

الجدول التالي يبيّن هذا التناسب العكسي بين االنخراط في أنشطة . لمواقع منهالاالجتماعي التوزيع 

 .معيّات من جهة والتعهّد بالثورةألحزاب والجا

 

 

 

المشاركة في نشاط  

 لجمعيّة

المشاركة في ثورة  المشاركة في نشاط حزب

 ثانية

االعتقاد في إجراء 

 االنتخابات

 % 14.8 % 17.2 % 77.7 % 88.9 ال

 % 85.2 % 82.8 % 22.3 % 11.1 نعم
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 ةفي ثورة محتملة ثاني ننسب المشاركو: 1جدول

تلك النّسب إنّما نستدّل بها أو هي ترشدنا إلى واقع أّن الشباب أقرب إلى المزاج العاّم منه إلى 

التسيّس هنا إن كان بّدا  .تتّسع لحماستهم للثّورةاالنخراط في اللّعبة السياسيّة بأشكالها المأسسة التي ال 

هدت إلى ا معنى اآلمال التي عمن العقل وإالّ فم ر  حض  الوجدان منه أ هو احتجاجي   ،حصحصة تسيّس

 .خبر عن بعض الوجدان من أمر الثورةالثورة واالنتخابات لوال أن تُ 

ي الوعدون أن ينّزل إلى  كون هذا من االكتفاء بوعي الممكن من الثورة واالنكفاء عليهأن ي

السياسة أم قدرا  الشباب يتوقف عن قرار من التجريبي فاألمر سيّان، المهّم هو أن يكون كساد السياسة عند

 .فيها

بات ترشح منها حقيقة أّن الشباب تور من المعطيات عن المشاركة الفعليّة للشباب في االنتخاالق

 .عصيّة عليه عصّي عن السياسة أو هي

 –تقرير الهيئة العليا  المستقلّة لالنتخابات يُبين عن أّن أبناء الثالثين فأدنى أقّل الفئات االجتماعيّة 

قدرة على تحويل ثورته السياسيّة إلى ثروة سياسيّة  في مستوى القدرة  على التأثير في مسار  -معيّة النساء

قائمة فقط من جملة  55( سنة 11 -16)فلقد ترأس الشباب . تشّكل السلطة السياسيّة عبر فعل االقتراح

صيب رؤساء القائمات الذين تتراوح والحال أّن ن%  4.9قائمة انتخابيّة مقبولة أي ما يساوي نسبة  1516

سنة  51و 11والذين تتراوح أعمارهم بين  % 23.1قائمة  أي بنسبة  151سنة  11و 11أعمارهم بين 

 % 26.6قائمة أي بنسبة  111سنة  61و 51والذين تتراوح أعمارهم بين  % 33.5قائمة بنسبة  516

 .% 11.9قائمة أي بنسبة  161سنة  61والذين تتجاوز أعمارهم 

ون الثالثين إذ هي في الدوائر االنتخابيّة بالخارج عل شّح للقائمات التي يرأسها شاب د ثّم إنّه نعثر

ا مجموعها أمّ . حزبيّة وقائمتان ائتالفيتانلقائمات المستقلّة وثالث بالنسبة إلى القائمات الثالث بالنسبة إلى ا

 15سنة  11 -11القائمات لمن تراوح أعمارهم  ولّما بلغ عدد. قائمة 111فهو ثمانية قائمات من بين 

قائمة لمن تراوح  51قائمة و 15سنة  11 -11بلغ عدد القائمات لمن تتراوح أعمارهم  اولمّ . قائمة

قائمة ألصحاب الستين  11سنة و 61و 51قائمة لمن تتراوح أعمارهم بين  15سنة و 51 -11أعمارهم 

 .ن اللعبة السياسيّةسنة فما فوق، يتبيّن لنا منزلة الشباب م

إذ أّن عدد القائمات الحزبيّة للشباب الذين . حتّى إذا فّصلنا األمر، استقّرت المعاينة التي خلت

من جملة القائمات الحزبيّة وعددها  % 3.5قائمة بنسبة  11سنة هو أدنى عدد بـ  11أعمارهم أقّل من 

تلك . قائمة 656من جملة %  5قائمة أي بنسبة  15وأّن عدد القائمات المستقلّة هو أيضا األدنى بـ  616

النّسب واألعداد التي تمثّل أضعف النّسب واألعداد من بين الفئات العمريّة األخرى ال يقابلها في الطرف 

هم جملة مع التشديد على أّن أعداد قائمات ن تتجاوز أعمارهم الستيناآلخر غير رؤساء القائمات الذي

 116(: سنة 11رؤساء القائمات الذين أعمارهم أقّل من )وتفصيال أعلى من تلك التي في الطرف األقصى 

ويستأثر رؤساء القائمات الذين تتراوح أعمارهم (. % 10,3)قائمة  مستقلة  66و( % 13.3)قائمة حزبيّة 

قائمة وبنسبة تباعا  116قائمة و 115سنة بأغلبيّة القائمات الحزبيّة والمستقلّة بعدد تباعا  51و 11بين 

 .% 33,5و % 32.7

للشباب من العمليّة " الدونيّة"بعض األرقام من أمر مترشحي القائمات يأبى إالّ أن يثبّت المنزلة 

بما يعادل %  11الرتبة الثالثة بنسبة  فهم في . االنتخابيّة على الرغم من رسوخ اعتقادهم في حدوثها

 11و 11مترّشحا وذلك بعد المترّشحين الذين تتراوح أعمارهم  بين  11515مترّشحا من جملة  1555

بما يعادل %  15سنة بنسبة  51و 11مترّشحا والذين أعمارهم بين  1665بما يعادل %  11سنة بنسبة 

 .مترشحا 1611

للشباب تترّدى وتهوي لّما نقارن بين نسب مشاركة الشباب في هذه المنزلة من  السياسة التي 

العملية االنتخابيّة مقارنة بالفئات العمريّة األخرى في مستوى رئاسة القائمات االنتخابيّة وعدد المترّشحين 
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عندما نقارن مؤشر حضور الشباب في القوائم االنتخابيّة بمؤشر التوّزع النسبي للسكان حسب الفئة 

 .1111لسنة  للسكان ة مثلما ورد في التعداد العامالعمريّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة المشاركة في  

 قائمات االنتخابيةال

توزع رؤساء القائمات 

 المقبولة

النسبة حسب التعداد 

 4002العام للسكان 

 <00 42 % 4.9 % 29.5 % 

 % 14.6 % 23.1 % 32 سنة 20و 00بين 

 % 12,2 % 33,5 % 25 سنة 00و 20بين 

 % 7.4 % 26,6 % 15 سنة 00و 00بين 

 % 9,5 % 11,9 % 5 سنة فما فوق 00

 نسبة المشاركة في القائمات االنتخابية: 1جدول

 

عالقة الشباب إّن أهّمية تلك المقارنات والفروق التي تفصح عنها وما تتضّمنه من طبيعة 

وما أفضت إليه من نسب عن سؤالي المشاركة في " السلبيّة"إضافة إلى تأكيدها على اإلجابات  بالسياسة،

وما أفضت إليه من نسب عن سؤالي " اإليجابيّة"األنشطة الحزبيّة واألنشطة الجمعياتيّة وعلى اإلجابات 

بأّن  السياسي  كمن في أنّها توحياالستعداد للقيام بثورة ثانية واالعتقاد في إجراء العمليّة االنتخابيّة إنّما ت

Le politique  على جهة عالقات القوى االجتماعيّة هو الذي يسند تلك المواقف واالتّجاهات أكثر مّما

وأّن ما يؤثّثها رأس مال عاطفي حيال النّسق السياسي أكثر مّما يؤثّثها  La politiqueتوحي بالسياسة 

 .رأس مال سياسي

النشاط الحزبي  أّن تبّرم الشباب من االنخراط فيأفال يجوز بعد تلك الحال أن نفترض أّوال 

فنسبة المنتمين إلى األحزاب حسب . والجمعيّات إنّما يؤوب إلى تبّرم سابق ال يزال فاعال لما قبل الثورة

مجتمع  المدني لم ونسبة المنخرطين في هياكل ال % 6,5لم تتجاوز  1115االستشارة الشبابيّة لسنة 

قد يكون أفقدها بعض . السياسة لم يبّددها انفتاح الحقل السياسي نمالريبيّة  حالة.  % 16.7 تتجاوز 

ليست مسألة الديمقراطيّة المتغيّر الحاسم في التّشجيع على المشاركة السياسيّة ولقد نبّهت كتابات . صالبتها

تهى قولها أالّ عالقة علّة بمعلول تصل ارتفاع المشاركة من .عميمة في دول ديمقراطيّة إلى هذه الظاهرة

 .السياسيّة بتوّسع الديمقراطيّة
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هام بفعل إب أّن تحفّظات الشباب إزاء السياسة بدل أن يرفعها واقع الثورة لعلّه عّمقها :ثانيا

 .وتاريخ أيضاي تونس عددا ومرجعيّات وتوّجهات الخارطة الحزبيّة والجمعياتيّة ف

أّن  االعتقاد  في أهّمية العمل السياسي المنتظم واالنخراط فيه مرتهن بدرجة االعتقاد في  :ثالثا

القدرة على التغيّر عبر االنخراط وخصوصا رهين تقييم إيجابي للشباب لذواتهم لدرجات تلك القدرة سواء 

 .أيضا من حيث المعارف واألهليّة والكفاءة والشرعيّة  االجتماعيّة على الفعل السياسي 

أّن ارتفاع سقف التوقّعات السياسيّة واألهّم االقتصاديّة واالجتماعيّة ونحوها بفعل ارتفاع  :رابعا

يفّسر كذلك استنادا إلى نظريّة  ورة مستوى اإلحباطات لما بعد الث وى التعليم بشكل عاّم من جهة ربوّ مست

ع الرأي حول اتّجاهات الثقة لدى التونسي يُخبر استطال. الحرمان النّسبي زهد الشباب  في الفعل السياسي

أّن أكثر الشرائح العمريّة فقدانا للثقة في قدراتهم  1111أوت من سنة  11 -11في موجته الثانية في فترة 

وكانت نسبة  انعدام  الثقة أكثر ارتفاعا %  51بنسبة ( سنة 15 -16)الذاتيّة على تحديد مصير الشباب 

للحصول  (% 46,6)هذه الفئة أيضا هي األكثر فقدانا للثقة  % 47,3ي بنسبة لدى أصحاب التعليم الثانو

ليس  على هذا النحو%(. 11)سبة العليا ذوي الن العالي من بينهم همأصحاب مستوى  التعليم . على عمل

تراجع مستوى الثقة في الحصول على عمل ببعيد عن ارتفاع التوقعات وارتفاع درجات رأس المال 

 .الثقافي

الشباب عن المشاركة  حتّى يجزم بزهد السالفة حْسُب المرء التوّكل ُعلى المؤشرات األربعة

فلقد بلغ . زهد يتأكد بوضوح شديد في نسبة التسجيل اإلرادي للشباب في السجالت االنتخابية. السياسيّة

جويلية إلى  11من خالل الفترة األولى المخصصة لتسجيل الناخبين (  سنة 11-16) عدد المسجلين إراديا 

ناخب أي ما يقارب الخمس وهو   1151111شاب من جملة   155565:  1111جويلية من سنة  16

و ال نخال األمر اختلف  .عدد يتناسب عكسيا مع عدد الشباب من مجموع السكان و المقدر بالثلث تقريبا

السياسة لدى  تلك هي حال .كبير اختالف في الفترة الثانية من التسجيل في النصف األول من شهر أوت

  .صبّو إلى الفعل االحتجاجيغير عكسيّا  ااهيهيضالشباب ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشباب والمشاركة السياسية

 

 8 2102تونس 

 

 التقسيم الجنسي للتمكين االجتماعي

في مستواه اإلجمالي ال نبرح تشّدنا تلّونات فيه أو هي تضاريس ي المشهد على بداهته إن أمعنّا ف

نات من منظور جزئي ليست أهمية منهجيّة المقاروأهّمية تناول التقاطعات . ماعيّةتخطّها متغيّرات اجت

عّدله ه يُصّدق ما آل  إليه التناول أو ية  أنّ أيضاعلى جهفرضها كّل تدقيق وضبط علميّين إنّما نظريّة ي

أو األسباب التي قد  ة أنّه يُغنمنا تفسير اإلواليّاتتنسيبا أو بطالنا في مستوى التحليل القطاعي وعلى جه

 .االجتماعيّة العاّم للمشاركة أم من تضاريسه نّسب أكانت التي تفيض من المشهدتحجبها المؤشرات وال

ما حاق به ثقله سوسيولوجي وسياسي على وجه التخصيص لِ  .لمتغيّر النوع ثقل خاّص في البحث

ولكونه يعكس ال درجة  .به االهتمامغير خاف على راعي  إيديولوجي أيضا سياسي و استثمارمن  

الكائن منه  ،ا أيضا مستويات التحديث االجتماعيمإنّ  فقط في تونسمكين االجتماعي والسياسي للمرأة الت

 .والممكن

أن تعلو نسبة المشاركة في األنشطة الحزبيّة لدى اإلناث نسبة الذكور فهذه معاينة غير هيّنة رغم 

المشاركة أيضا في أنشطة . (للذكور % 21,8لإلناث مقابل  % 23,4)الفارق الطفيف بحجم نقطتين 

 .(للذكور % 10,6لإلناث مقابل  % 2,3)الفارق  عيّات ما بعد الثورة انتصرت لذاتالجم

 ع تطابقا مع في عالقتها بالنو زبي والجمعياتيودونما تشديد مكّرر على ضعف المشاركة بنوعيها الح

 :الحظات أهل هنا بأن تُساقالعاّمة فإّن ما في المحّصلة مضعفيه

  رغما عن ضمور الفارق بين الجنسين، يتعيّن أالّ يحجب حقيقة أّن الشابات أكثر حضورا في الفضاء

المسعى الذي تّم في تونس منذ االستقالل على األقّل : الّصدد أمرانيُستحضر في هذا . العاّم السياسي

بعض  ر الشروط االجتماعيّة للمرأة نحوتغييعي في اتّجاه اوقانوني واجتمفي مستوى ثقافي فكري 

مساواة
1

مرأة سياسيّا و تعجيزها سياسيّا تنسيب بعض  المصادرات  التي تقول بعجز الثّم ضرورة . 

 .على أن يكون لها من التمكين نصيب

                                                           
1
 .يالتر تلاهي 1111 -1116انظر التجيرار الديلّاا زيل التنماا اليشرّاا لسنيا   - 
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   نسب يفتقر إلى تأثير على توّزع ي وردت في البحث، لوحيد من بين البقيّة التامتغيّر النوع هو المتغيّر

بالنسبة إلى  0,630فدرجة داللته أدركت  (.الجمعيّات)الحزبيّة والمدنيّة  هايمؤّشري المشاركة بنوع

 .بالنسبة إلى المؤشر الثاني 0,475المؤّشر األّول و
  ِحظّ الذكر في المجال العاّم فإّن المشهد ينقلب من  "أفضل"المشاركة لألنثى عن حضور  سبُ إن أبانت ن

مكانة الشابة والمرأة  على وجه  العموم في هذا الفضاء بما يؤّشر إلى أّن تطّور فيكشف عن هشاشة 

 .أوضاع  المرأة في مستوى مؤشر النوع االجتماعي يدّل على أوضاع هي أصال صعبة
  التي أوردها تقرير الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات في مستوى توزيع أعضاء مكاتب المعطيات كافّة

(عضو 51116عضوا من جملة  15161عضوة مقابل  11616)فرز االقتراع وال
1
وفي مستوى  

توزع رؤساء القائمات االنتخابيّة
2
ونصيب %  11رئيس قائمة بنسبة  1111أن كان  نصيب الّرجال  

قائمة انتخابيّة وفي مستوى توزع رؤساء  1516من مجموع %  5رئيسة قائمة بنسبة  115النساء 

 :حسب نوع القائماتالقائمات  االنتخابيّة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع نساء رجال نوع  القائمة

 656 % 3,8 27 % 96,2 611 مستقلّة

 616 % 9,9 76 % 90,1 551 حزبيّة

 11 % 35,0 12 % 65,0 11 ائتالفيّة

/ المجموع

 النسبة

1111 93,0 % 115 7 % 1516 

 توزع رؤساء القائمات اإلنتخابية: 1جدول 

 

رؤساء القائمات المقبولة في الدوائر االنتخابيّة خارج تونس حيث كانت للنساء وفي مستوى توّزع 

في بلدان ذات تقاليد  االنتخابية قائمة حتّى وإن كانت الدائرة 111قائمة من جملة  115قائمة وللرجال  15

تحّدث ن. مرتفعة للنساء فيهاالنوع االجتماعي ودرجات تمكين راطيّة ومؤشرات متطورة على سبيل ديمق

                                                           
1
 .151من التجرار، مصدر سيي ، ص  11انظر الملز  عدد  - 
 .151المصدر نفسه، ص  -  2
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قائمة للرجال مقابل  11فكانت النتائج تباعا . فإيطالياهنا بالخصوص عن كندا وأمريكا ثّم ألمانيا ثّم فرنسا 

قائمة للرجال في فرنسا  56و (ألمانيا)للّرجال مقابل قائمة واحدة للنّساء 11و (كندا وأمريكا) للنّساء 6

 .(إيطاليا) قائمات للنساء 1 قائمة أخيرا للرجال مقابل 16قائمة للنساء و 11مقابل 

وفي مستوى توزع رؤساء القائمات حسب العمر والجنس حيث يكبر مجموع رؤساء القائمات 

سنة، ما يناهز خمسة  أضعاف مجموع  11الذين تتراوح أعمارهم أقّل من  الذكور االنتخابيّة من الشباب

 .من الفئة العمريّة نفسها من اإلناث رؤساء القائمات للشباب

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع نساء رجال الفئة العمريّة

 55 30 04 سنة 00أقّل من 

 151 11 111 سنة 20و 00بين 

 516 11 165 سنة 00و 20بين 

 111 15 151 سنة 00و 00بين 

 161 15 151 سنة فما فوق 00

 1516 115 1111 المجموع

 توزع رؤساء القائمات اإلنتخابية حسب المستوى العمري: 1جدول 

 

الحاصل فيه أنّه ممعن في الدونيّة بالنسبة إلى الّرجل أيّا كانت . للنّساء إذن من السياسة قدر معلوم

ا على الشاّب في مستوى هفإن كان وقع الثورة على الشابة أفضل من وقع. العناصر التي يُنظر منها إليها

ليّات اشتغال الفضاء العام إعادة وافهو يضمر في مستوى أ( اب وجمعيّاتأحز)المشاركة  في المجال العاّم 

 -أيوال يتبّدى  في أفق المسارات  السياسيّة األولى أّن لها  .الكثير لمواقع فيه لم تغيّر الثورة منها توزيع ل

مؤشر  .زحزحة هيمنة الذكر سياسيّا على األنثى عبر هيمنته على الحقل السياسي مفعوال في-الثورة 

اخبين الذي يسعفنا به تقرير الهيئة المذكورة قيمته في داللته أكثر مما هي التسجيل اإلرادي في سجالت الن

. في أرقامه لكونه ال يغطي سوى المرحلة األولى و هي األطول التي فُتحت فيها مكاتب التسجيل للناخبين

منهم   %16,61  فـــــــــ ( : سنة 11-16)في فئة الشباب " أضعف إرادة"فيه اإلناث أغيب من الذكور و 

العمرية  كذلك األمر بالنسبة إلى الفارق بين الذ كر و األنثى  داخل  الفئةو    51,11%  مقابل سجلن إراديا

حيث يزداد الفارق اتساعا كلما انتقلنا من فئة عمرية إلى جميعها الواحدة فيما تبقى من الفئات العمرية 
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و إن كان . للذكور 61,51 %لإلناث و نسبة %15,15لنحصل في األخير على نسبة . أخرى أكبر منها 

أكثر تسجيال على نحو إرادي في سجالت الناخبين مقارنة بكل فئة ( سنة 11-16)اإلناث من الشباب 

، فإنه في مستوى إجمالي تصبح تلك الغلبة ( إلى آخره/ 61-51/51-11/11-11)عمرية أخرى على حدة 

من األناث و قارناها بفئة اإلناث من  موع نسب تلك الفئاتضعفا إذا ما جّمعنا بعملية حسابية بسيطة مج

و إذا كانت األنثى .  لدى اإلناث فقط الشباب بحيث تبدو هي األدنى في تراتبية نسب التسجيل اإلرادي

من اإلناث أفبلن على التسجيل اإلرادي  11,15%إجماال هي األدنى من الذكور في الصدد نفسه حيث أّن 

من جملة   11,11ر%وكانت نسبة الذكومؤهالت للتسجيل  1616661جملة في شهر جويلية من 

تكون الشابة في مستوى الممارسة السياسية على األقل فيما يتعلّق ، 1مؤهل للتسجيل 1161165

 . باالنتخابات األقل تمكينا و األدنى مكانة في خارطة الفعل السياسي في الحقل السياسي

لم يبرح مستقّره عند  المشاركة في اجتماعات األحزابى الفارق الطفيف المعاين في مستو

فاستعداد  .الفجوة ظلّت على حالها لفائدة الشابات على الشبّان. الثورة إزاء" رأس المال العاطفي"مؤشري 

 1،61 %)   الشابات فاق استعداد الشبّان على المشاركة في ثورة ثانية إن اقتضى األمر ذلك بنقطتين 

اد في حدوث االنتخابات في موعدها وكذلك األمر بالنسبة إلى ميل الشابات إلى االعتق( % 82,2مقابل 

هذا المعطى ال يبرهن في شيء (. % 84,0مقابل  % 88,1)بأربعة نقاط  حيث فاق نسبة اعتقاد  الشبات

 عن إنّه يصدع. موقف عملي أو قرار يخّص المشاركة في االنتخابات موقع فيه تمكين سياسي أكبر أو عن

و في الثقة، من  .منه إلى درجة التمكينأو استدعاًء لها أقرب إلى التأشير إلى درجة الثقة  اعتقاد هو

  .الوجدان الكثير

وما من شيء فيما توحي به األرقام يدفع إلى القول بأّن االعتقاد هنا إيمان باالنتخابات وما قد 

األولى أنّه  .فرضيّتينهاهنا  ب إلى التأويل األقر .تفضي إليه من تحّول ما في مستوى الشرط النسوي

خصوصا وأّن مؤشرات تبس بتخّوف من عجز سياسي هو امتداد لوضع ما قبل ثورة كان قائما لاعتقاد م

واستخالصات الدراسات عن التمكين السياسي للمرأة تجمع  على افتقار المرأة  ألدوات  المشاركة 

إن كان ثّمة   .ؤل وانغالق  المشاركة أمامها بدرجات أصرم من الرجلنسبة مثيرة للتسابواإلنتاج السياسيّين 

ناث من  الشباب في اإل. تهميش سياسي ما قبل الثورة للشباب فإن في المهّمشين مهيمنين ومهيمن عليهم

  .الدرك األسفل من سلّم المشاركة السياسية

 

و االنتخابات أكثر مّما هو عليه الحال عند الشبّان قد ب و الثورة تحزّ أّما الثانية فهي أّن الحماسة لل

بحيث يرتفع  خلفيته ثقافية  من السياسة جنسي هو ذاته تقسيمبنية تقوم على تقسيم مواقع يكون يصدر عن 

رأس المال العاطفي عندهّن أكثر مّما هو عند  الشبّان باعتباره ليس فقط وسيلة للتعبير السياسي إنّما 

 .ّن المنظور في الفعل في الحقل السياسيباعتباره أفقه

مؤشر عدم االقتناع . دّ سياسيّة النوع منها األصل والح ر في هذا المستوى استبطان لهويّةيبدو األم

االنتخابيّة بما هو سبب عدم إقبال الشباب على التسجيل بالقائمات االنتخابيّة يرجع ما سبق من  بالعمليّة

 % 28,1للذكور مقابل  % 31,5)ظا على المشاركة في االنتخابات من الشبّان تأويل أّن الشابات أكثر تحفّ 

 (.لإلناث

في خصوص المشاركة في المجال العاّم والثورة واالنتخابات، على نحو  التعبئة التي الحظنا

ى مفارق، تنقلب إلى عكسها على األقّل في مستوى النِسب لّما يتعلّق األمر بترجمة رأس المال العاطفي إل

الشابّات محّصلة القول أّن عالقة . رأس مال سياسي ولّما يتطلّب الوضع ُصنع  الموقف فعال وممارسة

 .تّم حتما عبر تمثلهّن لذواتهّن االجتماعيّة مثلما بلغت إليهّن من التقسيم الجنسي للعالم االجتماعيتبالسياسة 

ات العمريّة كافة في المشاركة في صواب هذا الرأي يتعّزز بالفروق في تمثيليّة المرأة في الفئ

رؤساء قائمات أعضاء مكاتب االقتراع والفرز وأعضاء الهيئات الفرعيّة " )القياديّة"المواقع التوجيهيّة أو 

، في حين لم يترأس تركيبة (عضوا 111من بين  155والّرجال  61لالنتخابات حيث كان نصيب النساء 
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حقيق اإلقرار  هنا بأّن مكانة . هيئة فرعيّة 11ث نساء من جملة الهيئات  الفرعيّة لالنتخابات سوى ثال

المرأة في الحقل  السياسي أدنى من تلك التي للرجل، هامشيّتها هي التي تجعلها أقرب إلى الحماسة منها 

إلى الفعل وأخذ القرار وتسّوغ ثقافيّا تقسيما للعمل السياسي على أساس النوع هو ذاته يغّذي هامشيّتها 

 .ّرعهاويش

من جملة  15161والرجال  11616لقد بلغ عدد النّساء من جملة أعضاء مكاتب االقتراع والفرز 

دونيّته مقارنة بالجهات تتأّكد  و جهات الجنوب الداخليّة حال النساء في الجهاتفي هذا الصدد   .51116

 الساحليّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النساء توزع نسب : 5جدول 

 في القوائم افنتخابية

 

بنية  بالنسبة إلى الشباب  تتوّضح ،نسبة المشاركة السياسيّة للشبابعودة إلى  ،على هذا النحو

للتسيّس و االتجاهات السياسية  الجغرافيا االجتماعيةسوف تتأّكد عند التعّرض إلى  تراتبية للحقل السياسي

التعليم العالي الذي يسكن الوسط الحضري في الجهات  الذكر ذي نجد في أعلى التراتبيّة الشاب: للشباب

 الداخليّة وجنوبهاالشابة األنثى األّمية التي تقطن الريف من الجهات  الشرقيّة شمالها ووسطها وفي أدناها

 ة الغربيّة للبالد والجنوب منهاالشاب الذكر األّمي الذي يقطن الريف من الجهات الداخليّ  ا نجدموبينه

والشابة األنثى ذات مستوى التعليم العالي التي تقطن الوسط الحضري من الجهات الشرقيّة للبالد شمالها 

 .ووسطها

الذكر واألنثى هذا التمييز في مستوى الحقل السياسي بين
1
ليس إالّ وجها وامتدادا لتقسيم ثقافي  

بهذا المعنى تصبح منزلة الشابة من . رمزي أعّم يقضي بمنح  العاطفة للمرأة والعقل والفعل للرجل

                                                           
1
يتتمّاب تطمييان يمأدنم  5551ن يان امرأة م 1611ار م يتب اال تراع يالفرب يم ايأعلم مشير ا للنسيء  صر تس 1تتماب دائرة نييل  -  

الشمر اا لمذ  اتتمر   ييلنسمب أا مي امتمّد ملمم  مامع اليالامي ، ممن  هما، همذا الفمير  صمر ارر مي  يا.  551امرأة من يان  161مشير ا يم 
 .أخرى الغريّاا صيل نيياا ،يمن  ها

 العدد الجهة

 1551 تونس الكبرى

 1511 الشمال الشرقي

 1615 الغربيالشمال  

 1151 الوسط الشرقي

 1515 الوسط  الغربي

 556 الجنوب الشرقي

 111 الجنوب الغربي
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سنة التي  11 -16المشاركة السياسية مهيمنا عليها على نحو مضاعف إذ هي أقلّية صلب الفئة العمريّة 

 .لتقسيم العمري للفئات االجتماعيّةا بدورها أقلّية في بنية

يحول دون والجهة  والذي يسارعه العمر و الجنس  في بنية المشاركة السياسيّة  انحدار الشباب

طبيعتها "تبعة ذلك أن تنزوي الشابة إلى تعامل بالكاد يفلت من . سياسياالختيار فيما يبدو أنّه اختيار 

حجرها في الذي يفي المجتمع هو  موقعها في البنية الرمزيةي مع التجانس البنيو. مع السياسة" العاطفيّة

ه نسب مشاركتها  في االنتخابات وفي تشكيل القائمات وفي تنظيم االنتخابات تترجمتعامل كذاك التعامل 

 .في االنتخابات من أخذ القراروبصفة عاّمة في موقعها 

ؤوب إلى الكتابات التي نسير إذ إن هو ي  : بنيوييُجدي تنزيل المعاينات السالفة  في إطارين األّول 

أّكدت مستندة إلى إعمال إمبيريقيّة تجانس الثقافة السياسيّة للشباب على اختالف مجتمعات األصل التي 

ينتمون إليها، تجانس يتميّز بتبّرم أكثر فأكثر من المؤسسات السياسيّة الرسميّة وثقة أقّل فأقّل في أشكال 

قبالة احتماء بمرجعيات فرديّة صونا لذات اجتماعيّة وانخراط في أشكال احتجاجيّة " سيكيّةالكال"الممارسة 

عرائض، مظاهرات عنف، انتفاضات شبكات )غير خاضعة لمنطق األطر الشكليّة والتنظيميّة 

...(افتراضيّة
1
سق نتهم بالسياسة إنّما على أزمة الال على أزمة الشباب  في عالق فإّن في ذلك ما يؤّشر 

 .السياسي في عالقته بالشباب

استطالع الرأي الثاني حول . والثاني سياقي له شأن بالحيثيّات واألحداث التي عاصرت البحث

إلى  11اتّجاهات الثقة لدى التونسي الذي أجراه منتدى العلوم االجتماعيّة التطبيقيّة في الفترة الممتّدة من 

أوت 11
2
عّما كانت %  11إلى %  11ستوى الثقة السياسيّة من يكشف عن تراجع في م 1111من سنة  

بعد أن %  16وارتفاع نسبة انعدام الثقة من  .عليه في االستطالع األّول في شهر أفريل من السنة عينها

من منظور النوع  المستطيرة تلك التي نلقاها حالة الريبة. خالل االستطالع األّول%  16كانت ال تتعّدى 

لعمليّة االنتخابيّة دون اسّجل االستطالع ميل الّرجال نحو الحذر أو افتقادهم الثقة في  االجتماعي أيضا إذ

 61لكنها أرفع فيما يتعلّق بالثقة في العودة إلى االستقرار بنسبة . هنايرة  هاأن يكون ذاك الميل ذا داللة كب

.% 

أّما . ء فكان الفرق بينهما طفيفالقد جمع التوّجس من العمليّة السياسيّة الرجال والنّساء على حّد سوا

على تحديد المصير فكانت من نصيب الشباب  -يقول التقرير –الذاتيّة أكبر درجات فقدان الثقة  في القدرة 

تراجعات الثقة لم يتخلّف عنها الشباب في أّي من %.  51بنسبة تقارب ( سنة 15 -16)عمومه  في

سوق الشغل األمن االستقرار فتدحرجت من )جات في جميعها تجلّياتها رغم أنّهم لم يتصّدروا سلّم الدر

إلى   % 8,3 ونسبة عدم الثقة من % 42,2إلى  % 32,1ونحت بنسبة الحذر من  % 32,4إلى  % 57,9

28,9 %. 

عوض  % 31,8وربت نسبة الحذر إلى  % 26,5إلى %  61أّما الوزراء فقد خّرت نسبة الثقة من 

في األحزاب ذ سّجل االستطالع تراجع الثقة التشكيالت الحزبيّة عن الحال، إولم يشّذ أمر  .% 5,7

إلى  % 21,7ة من ي مع ارتفاع نسبة التحفظ والريببالتواز%  11إلى نسبة  % 47,6السياسيّة من نسبة 

 %. 11إلى  % 25,9وارتفاع نسبة عدم الثقة من  % 29,8

في حين %(  11إلى  % 55,9من )هت الثقة الجمعيّات كذلك أصابها ما أصاب األحزاب فتهلهل

ومهما (. % 23,7 إلى  % 8,5من )ونسبة افتقاد الثقة ( % 36,7إلى  % 33,7من )تضّخمت نسبة التحفظ 

لربّما . يكن من أمر الفويرقات من وجهة نظر النوع  االجتماعي فإّن للشباب من الريبيّة النصيب األوفر

                                                           
1
 - Brechan Pierre, Comportement et attitudes des politiques, Presses universitaires de Grenoble, 2006. 

- Institut Royal des Etudes Pratiques, Jeunes et participation politique au Maroc, Maroc, 2008. 

- Lust-Okar, Ellen et al, Political participation in the Middle East, Lyonne Pienner Publishers, 2008. 
 . نللمنتدى علم شي ي  اإلنتر انظر المي ع الرسمر  -2
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االنتخابيّة  أثر على تقييمات الجدوى من العمليّة محتقن إّذاك البحثاعي والسياسي الكان للمناخ االجتم

. فيه عبر السياسةعليها إقرار بضرب من عجز على تحديد المصير أو التأثير  أفضت إلى قناعة غلب

يتأّكد هذا بصورة صريحة بالرجوع إلى مؤشر عدم االقتناع بالعمليّة االنتخابيّة باعتباره السبب األّول لعدم 

نسّجل هنا فارقا طفيفا لصالح اإلناث ) % 25,5بنسبة قبال الشباب على التسجيل في القائمات االنتخابية إ

رجة استعداد فئة الشباب على إعطاء ثقة ما في هذه النّسبة ما يوحي بد. ( للذكور % 28,1مقابل  % 31,5

تتجلّى في القناعة بوقوع االنتخابات في النتخابات بما هي األفق المنظور للعمليّة السياسية في تونس، ثقة ل

 .موعدها

المقارنة بالمؤشرات المتعلّقة باألسباب من وراء ضعف إقبال الشباب على  التسجيل  ،مثلما سلف

على احتشامه ذلك أنّها أي األسباب تتوّزع  ب مذهب التأكيد على هذا االستعداءفي القوائم االنتخابيّة تذه

 % 25,1وعدم المعرفة الالزمة باألحزاب  % 25,5االقتناع بالعمليّة االنتخابيّة تقريبا بالقسطاس بين عدم 

رغم فويرقات )أيّا كان النوع الذي منه ننظر  % 24,8وضيق الوقت  % 24,8وعدم  االهتمام بالسياسة 

وعدم المعرفة ( % 19,6مقابل  % 22,6)لفائدة الذكور على اإلناث فيما يتعلّق بمؤشري ضيق الوقت 

 (.% 23,8 مقابل  % 26,5)لالزمة باألحزاب ا

ثّمة  في هذا المستوى مالحظة أهل أّن نسوقها مفادها أّن ضعف المشاركة في االنتخابات مسألة 

 1, 28لإلناث و% 31,5 )دم االقتناع بالعمليّة االنتخابيّة أنثويّة أكثر مّما هي ذكورية اعتمادا على نسب ع
رؤساء القائمات )قع  المشاركة الفعليّة والقرار من العمليّة  االنتخابيّة وعلى نسب توزيع موا( للذكور %

(وأعضاء مكاتب  االقتراع والهيئات الفرعيّة لالنتخابات
1
لذلك فإّن . إذا ما اعتبرنا داللتها مرجعيّة 

. ي بدرجة أولىالضعف المرصود ضعف اجتماعي وسياسي لألنثى بحكم شروط الوجود االجتماع

عدم االقتناع باالنتخابات ليس فيه إقرار بقيمتها في المطلق بما هي منتهى اللعبة  أنّ  هيلثانية المالحظة ا

فلئن كانت هناك قناعة بحدوثها أمال منها في أفق للثورة التي لم تستقر بعد أو طلبا ". الشرعيّة"السياسية 

مع المؤشرات  -أي  مؤشر عدم االقتناع –فتقده الشباب طيلة األشهر المنصرمة فإّن تكافؤه االستقرار ما 

المتبقيّة على فويرقات طفيفة جّدا يفرغه من كبير تأثير على جهة أّن أشكال الخمولية السياسيّة األخرى 

أم مجموع ثقلها تقضي  لسياسة وضيق الوقت جميعها متفّرقعدم المعرفة باألحزاب وعدم االهتمام با

ثلما هي في الحقل السياسيبإضمار الشباب توّجما من  السياسة م
2
. 

إّن تحفّظات الشباب على االنتخابات ودونما تفصيل هاهنا للملمح المقارن وتهلهل الثقة إزاءها 

لإلناث بالنسبة إلى عدم القتناع بالعمليّة  % 31,5للذكور و % 28,1)يُجمع الذكور واإلناث بنسب متقاربة 

للذكور  % 22,4لإلناث بالنسبة إلى  عدم المعرفة باألحزاب يليه  % 23,8للذكور و % 25,5االنتخابيّة و

لإلناث بالنسبة إلى  % 19,6 للذكور و % 22,6لإلناث بالنسبة إلى عدم االهتمام بالسياسة ثّم  % 23,8 و

 (.ضيق الوقت

ة وال يتهيّأ للدارس فهم هذا اإلجماع إالّ بإحالته إلى عالقة مشاعريّة ينسجها الشباب  بالثور

عالقة تقوم من الزخم االحتجاجي مقام المشّرع، فهي تخترق الّشباب، تصّوراتهم . ويسحبها عليها

 -المستوى التعليمي -الوسط -الجهة -النوع)ومواقفهم وممارساتهم أيضا أيّا كانت زاوية النظر منها إليهم 

شباب وتعبئتهم دفاعا عن الثورة وإنّه من أبرز سمات تلك العالقة أّن لها القدرة على تجييش ال. (التديّن

وأنّها تضع الثورة المضاّدة على رأس المخاطر التي تتهّدد العمليّة االنتخابيّة ( . % 17.2مقابل  % 82.8)

والتبعيّة لألجنبي  % 32.9عدم استقالليّة القضاء )بفارق كبير عن المخاطر األخرى  % 38,7بنسبة 

وجنوح باروميتر  ع إلى الخوف من الثورة المضادةا تفّسر النزووأنّه( % 13.5والتشّدد الديني  % 14.9

                                                           
1
 .ع يا 16ل  تت ّمن  الهائا العلاي المستجّلا لتنتخييي  ماّل عنصران نسيئّاان من يان  - 

2
عممن عّانمما مممن  1116هممذا المعيانمما ال تختلمم ،  ممي تيّصممل ملاممه يزمث أ ممراا المعهممد المل ممر للدراسمي  اإلسممتراتا ّاا يمميلمغرب سمنا  - 

 .11م اإل رار ييلعت ا يان العب  علم اال تراع يتجاا   اما الصي  االنتخيير للشييب، مصدر سيي ، ص الشييب الطيلير انته  مل
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الثقة إلى االنحدار في العمليّة السياسيّة تحديدا وأنّها تفّسر من جهة أخرى النزوع إلى الخوف على الثورة 

 .من االرتفاع كلّما اقترب موعد االنتخابات

المتأزم أصال طوال األشهر التي أعقبت إن يكون في كّل ذلك للمناخ االجتماعي العام في البالد 

الثورة وزن قول حق بيد أّن سحب مفعول هذا المناخ على المواقف والتصورات والممارسات للشباب فهذا 

الجغرافيا االجتماعيّة . أمر يحتاج إلى تنسيب لكونه يعدم ما هو بنيوي في الظاهرة وينتصر لما هو سياقي

 .تكشف ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رافيا االجتماعيّة لالتّجاهات السياسيّةالجغ

ار للسياسي على المدني، أيّا كان المتغيّر لعيّنة المدروسة إجماع على االنتصيشّق جميع أجوبة ا

بيّة حّد الضعف نسبة المشاركة في االجتماعات الحزهل من معنى لتجاوز . الُمتب نّى جملة وتفصيال

إن نحن نأخذ مأخذ االفتراض اعتبار (.  % 11,1مقابل  % 22,3)المشاركة في اجتماعات الجمعيّات 

النشاط الجمعياتي نشاطا مدنيّا على  اعتباره أيضا مؤشرا على المشاركة المنظّمة في الشأن العاّم، يتسنّى 

 .أو إلى إيالء األحزاب ثقة أعلى" التحّزب"الحديث عن رغبة إلى 

قد يكون األمر . ة على إحداث تحّول مأمولفاِعلِياد أكبر في الحقل السياسي بثّمة بالتأكيد اعتق

(. ةإلى أحزاب سياسي 1115من الشباب ينتمون  سنة  % 6,5)مرتبطا بإعادة تشّكل قواعد اللّعبة السياسيّة 

يُفسَّر أيضا بيسر تشّكل المجتمع السياسي لما بعد الثورة إذا ما أخذنا بعين االعتبار وجود  ولعّل األمر

لكونه يحتاج إلى  تشكال كامال سيّة فاعلة أو كامنة من جهة وعدم تشّكل المجتمع المدنيأحزاب وقوى سيا

وقد يعود إلى األمر الواقع بحكم أّن سياق أحداث ما بعد الثورة جعل هيمنة  .مسار أطول وأعقد بكثير
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بما هو واقع وتسليما به  االسياسي تغمط ما دونها من  التعبيرات األخرى حتّى اإلجابات هنا تبدو إقرار

هكذا أريد لها أو هي كذلك . ياألفق الممكن للثورة أفق سياس. فيهأكثر مما هو موقف منه وإعماال للعقل 

 .طبيعتها أقله  في جنينيّتها

حداثة عهد الجمعيات، كثير منها، بعد الثورة يفّسر أيضا تلك النسبة الهزيلة، أّما ما كان قائما منها 

 .من صيتها زها على االستقطاب أو ذيوع ما اتّسخكثير بحيث لم يتعّد صداها عجفقد شابها ال

األشهر األولى لما بعد الثورة خّصص للجمعيات فطوال  –لإلشهار كذلك، عبر اإلعالم بعض أثر 

لقائمين عليها اللهم تلك التي كانت لها صلة بشكل أو بآخر ت أو لإن للجمعيا حيز إعالمي بالكاد يُذكر

 .مليّة االنتخابيّةبالع

فالذكور من . نجد لها تثبيتا وتصديقا ،وإذا ما صّرفنا هذه المعاينة بحسب المتغيّرات لتي ُعّدت

في النشاط  الحزبي واإلناث منهم  % 21,8مقابل  % 10,6الشباب شاركوا  في نشاط جمعيّة ما بنسبة 

وشارك شباب . اجتماعات األحزابفي  % 23,4في اجتماعات الجمعيّات مقابل  % 12,3شاركن بنسبة 

أّما  % 23,5بنسبة في اجتماعات الجمعيات مقابل مشاركتهم في نشاط األحزاب  1،11 %بنسبة الحضر

أما تناول المشاركة من منظور . % 19,5وفي الثانية  % 11,3شباب الريف فقد كانت نسبتهم في األولى 

 .التوّجه عينهفي محّصلته إلى ضي فالمستوى التعليمي فإنّه ي

 

 نشاط حزبي نشاط جمعياتي تعليميالمستوى ال

 % 28,6 % 0 أمي

 % 23 % 15,9 أساسي

 % 26,6 % 5,7 ثانوي

 % 17,2 % 5,9 عالي

 نسبة مشاركة شباب العينة العمل الحزبي أو ألجمعياتي:  6الجدول

 

 في اتجاهه العاموكذلك األمر بالنسبة إلى متغيّر الجهة 

 عمل حزبي  جمعياتيعمل  الجهة

 % 19,0 % 35 تونس الكبرى

 % 17,3 % 13,3 الشمال الشرقي

 % 25,8 % 2 الشمال الغربي

 % 2,0 % 6,0 قيرالوسط الش

 % 30,5 % 2,1 الوسط الغربي
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 % 17,2 % 18,2 الجنوب الشرقي

 % 25,0 % 6,0 الجنوب  الغربي

  الحزبية حسب الجهات  مستوى المشاركة الجمعياتية:  5الجدول

 

 

 

 

 ن أيضاديّ تومتغيّر ال

 عمل حزبي عمل جمعياتي الشعائر الدينيّة إقامة

 % 28,9 % 10,8 نعم

 % 18,4 % 12,0 ال

 مستوى المشاركة الجمعياتية الحزبية حسب إقامة الشعائر الدينية:  6الجدول

تتراءى أهّميته مقارنة بالمشاركة في أعمال  .مقارنة بالجمعيّةما من منازع ينازع منزلة الحزب 

لكّن مؤّشر المشاركة الحزبيّة يتراجع ويفقد إطالقيّته بمقارنته بمؤشر المشاركة . الجمعيّات وأنشطتها

ن حتّى يأتينا حسبنا مقابلة نسب المؤشريْ ( االستعداد على إعادة القيام بثورة)االحتجاجيّة إن صّح القول 

ُر أنّى تجّولنا من  متغيّر إلى آخر. عند  الشبابيقين البعد  بينهما   .بُْعد  يُعمِّ

جدول اإلجابات بنعم في مؤشري المشاركة في األنشطة الحزبيّة والمشاركة االحتجاجيّة حسب 

 متغيّر الجهة

 المشاركة االحتجاجيّة المشاركة الحزبيّة الجهة

 % 80,5 % 19,0 تونس الكبرى

 % 81,4 % 17,3 الشمال الشرقي

 % 100 % 25,8 الشمال الغربي

 % 70,9 % 22 الوسط الشرقي

 % 100 % 30,5 الوسط الغربي

 % 94 % 17,2 الجنوب الشرقي

 % 63 % 25 الجنوب الغربي

   اإلنتماء الجهويمستوى المشاركة حسب :  1جدولال
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 الوسطاإلجابات بنعم في مؤشري المشاركة الحزبيّة والمشاركة االحتجاجيّة وفق 

 المشاركة االحتجاجيّة  المشاركة الحزبيّة الوسط

 % 82,5 % 23,5 حضري

 % 83,7 % 19,5 ريفي

 نسب المشاركة حسب الوسط الجغرافي   :  11جدولال

 

 

 

 المشاركة االحتجاجيّة المشاركة الحزبيّة المستوى التعليمي

 % 71,4 % 28,6 أّمي

 % 83,3 % 23,0 أساسي

 % 83,4 % 26,6 ثانوي

 % 81,7 % 17,2 عالي

 

 مؤشري المشاركة الحزبية والمشاركة االحتجاجيّة وفق المستوى التعليمي : 11جدولال

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشاركة االحتجاجيّة المشاركة الحزبيّة الجنس

 % 82,2 % 21,8 ذكر
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 % 84,1 % 23,4 أنثى

 وفق متغيّر الجنسمؤشري المشاركة الحزبيّة والمشاركة  االحتجاجيّة : 11جدولال

 

 

 

 

 المرتبة الثانية المرتبة األولى المتغيّر

 % 55,57 % 23,02 الجهة

 % 55,55 % 20,2 الوسط

 % 60,92 % 17,9 المستوى التعليمي

 % 60 % 18,9 النوع

 % 58 % 19,25 إقامة الشعائر الدينيّة

عدم استقالليّة القضاء حسب األهّمية من : معّدل ترتيب المخاطر التي تتهّدد العمليّة االنتخابيّة:  11الجدول

 .بين أربعة رتب

 

 

 

 

 المرتبة الثانية المرتبة األولى المتغيّر

 % 16,55 % 56,35 الجهة

 % 12,9 % 60,5 الوسط

 % 16,22 % 55,7 المستوى التعليمي

 % 13,25 % 59,75 النوع

 % 12,6 % 59,8 إقامة الشعائر الدينيّة

مؤشر المخاطر التي تتهّدد العمليّة ( من بين أربعة رتب)معّدل ترتيب حسب األهّمية :  11الجدول

 الثورة المضاّدة: االنتخابيّة
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 المرتبة الثانية المرتبة األولى المتغيّر

 % 0,0 % 18,35 الجهة

 % 0,0 % 17,9 الوسط

 % 0,0 % 18,57 التعليميالمستوى 

 % 26,75 % 1,35 النوع

 % 0,0 % 19,7 إقامة الشعائر الدينيّة

مؤشر المخاطر التي تتهّدد العمليّة ( من بين أربعة رتب)معّدل ترتيب حسب األهّمية : 15الجدول

 التشّدد الديني: االنتخابيّة

 

 

 

 

 المرتبة الثانية المرتبة األولى المتغيّر

 % 27,85 % 2,25 الجهة

 % 31,5 % 1,4 الوسط

 % 22,87 % 8,97 المستوى التعليمي

 % 0,0 % 19,95 النوع

 % 29,4 % 1,25 إقامة الشعائر الدينيّة

 

مؤشر المخاطر التي تتهّدد العمليّة ( من بين أربعة رتب)معّدل ترتيب حسب األهّمية : 16الجدول

 التبعيّة لألجنبي: االنتخابيّة

 

فاضلي توبما أّن ترتيب تلك المؤّشرات المتعلّقة بالمخاطر التي تهّدد  العمليّة االنتخابيّة ترتيب 

بحسب تقييم خطورتها من الدرجة األولى إلى الدرجة الرابعة فإنّه كلّما كانت النسبة مرتفعة في الرتبة 
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الدرجة الثالثة أو الرابعة أو موّزع األولى أو الثانية كان أثر خطرها أكبر وكلّما كانت النسبة مرتفعة في 

بناء على هذه المعادلة . حاصل نسبتها على الدرجات كافّة ما عدا الدرجة األولى كان أثر خطرها أضعف

المستجوبين ومشاغلهم والتي تذّكي يتّضح موقع الثورة المضاّدة توّجسا وريبة منها من سلّم اهتمامات 

 .تُر بالمقابل النزوع إلى التحّزباستعدادهم االحتجاجي دفعا لها وتُفْ 

في أّن " التمنّي"الّزهد في األحزاب والجمعيّات ال يضاهيه زهد في مستوى االعتقاد من باب 

نقول قولنا ذاك ونُحيل إلى نتائج استطالع الرأي الذي أنجزه . االنتخابات ستجري في موعدها المقّرر

يظهر انخفاض . أوت 11إلى  11في الفترة من ( الثانيةالموجة )منتدى  العلوم االجتماعيّة التطبيقيّة 

وفي الهيئة ( % 46,6)وخصوصا الشباب منهم مستويات الثقة في العمليّة السياسيّة لدى جميع الفئات 

( سنة 15 -16لدى الفئة  العمريّة %  51) وفي الوزير األّول ( % 2, 47)العليا لتحقيق أهداف الثورة 

وهي النسبة األعلى من بين الفئات العمريّة األخرى والجمعيّات %  11سي للشغل واالتّحاد  العام التون

 (.وهي أعلى نسبة انعدام الثقة( % 27,2)

النّسب الراجعة إلى مؤّشر االعتقاد في حدوث االنتخابات في موعدها المقّرر تذهب عكس نسب 

 .فتور الثقة المذكورة آنفا وذلك أيّا كان المتغيّر المعتمد

 

 

 معّدل اإلجابة بال معّدل  اإلجابة بنعم المتغيّر

 % 13,95 66% 05, النّوع

 % 12,35 % 87,65 المستوى التعليمي

 % 14,87 % 85,13 الجهة

 % 15,35 % 84,65 إقامة الشعائر الدينيّة

 % 13,9 % 86,1 الوسط

 نسبة من يرى بأن االنتخابات ستجر في موعدها: 15الجدول

 

النّسب السالفة وعلى ما تفضي إليه المقارنات بينها من دالالت تذهب إلى تعزيز توّكال على 

ومسالكه التقليديّة  مؤسساتهب المشاعري مع العمليّة االنتخابية أقوى من التعامل السياسي فرضيّة أّن التعامل

ياسيّة منظّمة وفي وأّن طبيعة هذا التعامل حّمالة لقّوة احتجاجيّة قابلة إلى أن تصّرف في مسالك غير س

ليست حزبيّة وليست سياسيّة " القّوة"ذلك أّن خلفيّة تلك  .اءات قد تكون غير سياسيّةأشكال وفض

ولعّل عالقة من ذلك الضرب أحد مقّومات أو مرضعات القّوة  .بالضرورة إذ عالقتها بالسياسة محتقنة

 .االحتجاجيّة لدى الشباب

جاجي نقيض للنزوع إلى التسيّس الحزبي فبينهما تقاطعات أو وال يذهبّن الظّن بأّن النزوع االحت

حزبيّة أو )مر قسمة جهويّة للسياسة هو تجانس يبين عن توزيع جهوي للمشاركة السياسيّة هو في واقع األ

الجدول التالي الذي يرسم الرابطة بين مؤّشر . على المعنى العاّم أي االنخراط في الشأن العامّ ( جمعياتيّة

كة الحزبيّة والمشاركة الجمعياتيّة يبرز صورة مختلفة عّما قد يفترض في الحّس المشترك من ربط المشار

 .بين السياسة من جهة أو التحّضر والتمّدن من جهة أخرى
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مؤشر المشاركة  مؤشر المشاركة الحزبيّة  مؤشر االحتجاج الجهة

 الجمعياتيّة

 % 35,0 % 19,0 % 80,5 تونس الكبرى

 % 3, 13 % 17,3 % 81,4 الشرقيالشمال 

 % 2,0 % 25,8 % 100 الشمال الغربي

 %6,0 % 22,0 % 90, 70 الوسط الشرقي

 % 2,1 % 30,5 % 100 الوسط الغربي

 % 8,2 % 17,2 % 94,0 الجنوب الشرقي

 %  6,0 % 25,0 % 63,0 الجنوب الغربي

 العينةوالتحزب لدى " اإلحتجاج الشارعي"مؤشرات :  16الجدول 

 

بفارق   أكثر في الجهات  الغربيّة أكثر منهاأّن المشاركة الحزبيّة تحضر " اجهويّ "بادئ القسمة 

 .(تونس، بن عروس، أريانة، منوبة)ذي داللة من الجهات الشرقيّة مضافا إليها واليات تونس الكبرى 

بامتياز ذلك أّن " شرقي"أيضا أّن النشاط الجمعياتي خالفا للتقسيم األّول " جهويّا"وثاني التقسيمات 

تحتلّها جهة تونس الكبرى  شاركة في العمل الجمعياتي المراتب الثالث األولى من حيث أعلى نسب الم

 .% 6,0فالشمال الشرقي فالجنوب الشرقي الذي يتساوى مع الوسط الشرقي بنسبة 

/ شرق)والجغرافيا ( جمعيّة/ حزب)البيّن هنا تجانس من ناحية بين طبيعة المشاركة السياسيّة  

 .ومن ناحية أخرى تجانس بين المشاركة الحزبيّة والمشاركة  االحتجاجيّة( غرب

من  أرقام  المدد يأتي من خارجها. أمر كهذا األمر يُجدي فيه التعّمق ال تمّكن المتغيّرات، هنا منه

ق ما يعتبر تصنيف الجهات وف إن اعتبرنا. تفتح بعض أفق تفسير ادرة حديثا عن وزارة التنمية الجهويّةص

دنى درجات نسب التنمية هي من نصيب الجهات تنمية بشريّة وتنمية اقتصاديّة ما يسترعي االنتباه أّن أ

، وهي تمثّل (% 28,3)ة بطالة تتميّز بأعلى نسب( الجنوب الغربي)فوالية قفصة . الغربيّة الثالث األولى

والقصرين  % 23,6 (جنوب غربي)وكان نصيب والية تطاوين %. 11ضعف المعّدل العاّم المقّدر بـ 

 (.وسط غربي)ثم سيدي بوزيد  % 17,7 ( شمال غربي)وجندوبة  % 20,7( وسط غربي)

مّر وفق تقديرات التقرير في شأن بطالة أصحاب الشهائد الجامعيّة أّن نفس الواليات واألدهى واأل

وهي ضعف  % 47,4النّسب بـ ( جنوب غربي)فتتصّدر والية قفصة ". تخلّفا"تقريبا على رأس الواليات 

 1،11بـ (  وسط غربي)ثم سيدي بوزيد  % 40,1بـ ( شمال غربي)، تليها جندوبة (% 23,3)المعّدل العام 
( وسط غربي)والقصرين  % ,1،11( جنوب شرقي)فتطاوين  % 39,4بـ ( جنوب شرقي)فقابس   %

 .% 38,9بنسبة 
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ج ومؤّشر مؤشرات الفقر تكمل المشهد بدورها برسمها مالمح العالقة بين مؤّشر االحتجا

ألكثر فقرا في هي الجهة ا( رينصالقيروان وسيدي بوزيد والق)ة الوسط الغربي فجه. المشاركة الحزبيّة

وفي مجال التمدرس .  % 3,75أي ثالثة أضعاف المعّدل العام المقّدر بـ  % 12,84البالد بنسبة تقّدر بـ 

الغربيّة للبالد وكذلك ، فإّن أضعف النسب تفوز بها الواليات (أحدث مؤشرات التنمية البشريّة المتوفّرة)

وسليانة  % 32,8بنسبة ( وسط  غربي)والقصرين  % 33,9بنسبة  ( شمال غربي)أمر األّمية  جندوبة 

 31,3بنسبة ( شمال  غربي)وباجة  % 32بنسبة ( وسط غربي)والقيروان   % 32,3بنسبة ( شمال غربي)
 .% 30,2بنسبة ( وسط غربي)ثّم سيدي بوزيد  %

صاديّة للواليات الشرقيّة ثلث خطّ الواليات الغربيّة من التأّخر في مستوى مؤّشر التنمية االقت

تنبئ عن حيف من رأس المال معلوم الفارق في التنمية االقتصاديّة بينها بيد أّن حظّها من األّمية . والبشريّة

 ...أريانةب % 11,9كما المنستير و  % 12,5وتونس  % 14,6فسوسة لها نسبة أّمية  .التقافي

 %1 ب مدرسي تباعاأعلى نسبة تسرّ ( وسط غربي)بالمقابل يصيب واليتي القيروان والقصرين 
 6،1%و  % 2,5و % 2,6نسب تليها سيدي بوزيد ثّم سليانة فجندوبة تباعا ب 1111-1111سنة   5،1%و
( وسط غربي)في سيدي بوزيد فإنّها   ‰17,8تقّدر بــــ  1111إذا كانت نسبة وفيات األطفال سنة و. 

واليتي القيروان االستثمار العمومي فإّن لوفي مستوى . ‰ 23,6إجماال  وفي الوسط الغربي ‰ 21تبلغ 

إذا ما قارنّا مقدار االستثمارات  1111 -1111األدنى قدرا طوال فترة ( غربي وسط)وسيدي بوزيد 

ودونما تعداد لمؤشرات االختالل الجهوي في  .بالدينار للساكن في والية ما نسبة الكثافة السكانيّة فيها

فإّن أهّميتها باألساس " الغرب"و" الشرق"ما يحكمها انخرام توازن بين  قطاعات التنمية جميعها طالما أنّ 

ظهرت أعة للسلطان وأنّها كانت متشيِّ ويّعت من قبل أنّها أحسرت عن أرقام اقرب إلى الصدقيّة من التي شُ 

 . الشرق في فجوة منه ،إليه المؤشرات غربا تما آل" فاجعة"

الرتفاع نسب المشاركة الحزبيّة  أنّها تبسط بعض تفسيرلكن ما تحفل به أيضا داللتها على جهة 

 .ةنسب المشاركة االحتجاجيبتواز مع ارتفاع 

المشاركة الحزبيّة إلى الجهات الغربيّة وإن يتعّذر التأّكد من مداه وحدوده النعدام " ارتحال"إّن 

سيم الجهوي للفعل ه يواري واقعا مختلفا في مستوى التقصِ وضع شبيه سابق تقارن خصائُِصه بخصائِ 

السياسي والمشاركة الفعليّة على جهة أنّها تعكس ثقافة سياسيّة تؤطّر من حيث الرؤى والمعارف 

 .ال متوازن بين الجهات اأخرى سياسيً هة جا من والممارسات  اتّجاهات المشاركة في االنتخابات وتمكينً 

ب المشاركة في االجتماعات الحزبيّة إّن توّزع نسب المشاركة حسب الجهات يشّرع القول أّن بين نس

األمر الذي يتفطّن إليه المرء هنا . ونسب المشاركة في االنتخابات عالقة تجانس في اتّجاه تناسب معكوس

الجهات األقّل مشاركة في االنتخاباتأّن 
1
هي على وجه التقريب هي األكثر حضورا في االجتماعات  

 .الحزبيّة واألكثر استعدادا  على المشاركة في ثورة ثانية

                                                           
1
 .165، ص 1111تجرار الهائا العلاي المستجّلا لتنتخييي ،  - 

المشاركة في  أعلى نسبة اقتراع معّدل نسبة االقتراع الجهة

 اجتماعات حزبيّة

االستعداد على 

 إعادة الثورة

 % 100 % 25,8 % 47,1 % 44,5 الشمال الغربي

 % 100 % 30,5 % 47,8 % 45,56 الغربيالوسط 

 % 94 % 17,2 % 61,9 % 44,56 الجنوب الشرقي
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 في اإلجتماعات الحزبية نسب المشاركة : 11الجدول 

االستعداد خابات و المشاركة في اجتماعات األحزاب و مقارن بين نسب المشاركة في االنتجدول 

مستخرج من تقرير الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات و نتائج البحث عن ) ثانيةعلى المشاركة في ثورة 

 (االتجاهات السياسية للشباب

يما عدا جهة الجنوب الغربي التي تحتّل المرتبة األولى في درجات المشاركة الحزبيّة والمرتبة فف

ولربّما لهذا –الثانية في درجات معّدل نسب االقتراع والمرتبة األخـيرة في درجات المشاركة االحتجاجيّة 

ربط قائم بين االقتراع والتحّزب فإّن بقيّة الجهات لم تشّذ عن  -الّسبب كانت نسبة االقتراع عندها مرتفعة

واالحتجاج يحكمه الحاصل المعدوم على سبيل أّن نزول المؤشر األّول يعني صعودا في المؤّشرين 

 (.االستعداد على المشاركة  االحتجاجيّة)الثانيين وخصوصا صعودا في المؤّشر األخير 

 % 81,4 % 17,3 % 61,1 % 53,77 الشمال الشرقي

 % 80,5 % 19,0 % 61,3 % 54,28 تونس الكبرى

 % 63 % 25,0 % 63,1 % 58,26 الجنوب الغربي

 % 70,9 % 22,0 %  57,5 % 55,5 الوسط الغربي

 النّسبمجموع  نسبة األوراق البيضاء نسبة األوراق الملغاة الجهة

 % 10,8 % 4,2 %  6،6 الشمال الغربي

 % 8,7 % 3,3 % 5,4 الوسط الغربي

 % 6,74 % 2,62 % 4,12 الشمال الشرقي

 % 5,43 % 2,13 % 3,3 الجنوب الغربي

 %15،1 % 1,94  % 6،1 الوسط الشرقي

 % 16،5 % 2,06 % 3,2 الجنوب الشرقي
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 يذكر. يتبّوآ المرتبة األولى فالثانية الغربي والوسط الغربي أن الشمالويتميّز في هذا المشهد جهتا 

في هذا الّصدد أّن نسبة  المشاركة حسب مكاتب االقتراع  إراديّة " تقرير الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات

"وآليّة ضعيفة في المعتمديّات الداخليّة
1

. ي مستوى المشاركة الفعليّة في االنتخاباتضعف له ما يسنده ف. 

عين الجهتين تصونان تميّزهما هنا إذ هما تحتالّن المراتب األولى أيضا في مستوى أوراق االقتراع 

 .البيضاء والملغاة على حّد سواء

  1111األوراق الملفات في اإلنتخابات نسب : 11الجدول 

 

 

مستخرج من جدولي توزيع األوراق )الجهات  جدول لمعّدل األوراق الملغاة والبيضاء حسب

(نتخاباتالملغاة وتوزيع األوراق البيضاء حسب الدوائر  االنتخابيّة من تقرير الهيئة العليا المستقلّة لال
2
. 

يفيد بدرجة االعتقاد في العمليّة االنتخابيّة بما هي  وإذا كان التّسجيل اإلرادي في الدوائر االنتخابيّة

ب من التمكين السياسي  للشباب أو هو يؤّشر على درجة  التمكين السياسي الذي يعلّل فضاء لتحقيق ضر

الرغبة في التّسجيل إراديّا، فإّن النّسب على عمومها رغم أنّها ال تصف مباشرة واقع الشباب تلقي بعض 

افئ أيضا الضوء على التوّزع الالمتكافئ للرأس المال السياسي بين الجهات يجري مجرى توزيع ال متك

 :ورأس المال الثقافي مثلما يوضحه الجدول التالي( واليات الغرب من البالد)في رأس المال االقتصادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنة11_11معدل نسبة األمية لفئة : 11الجدول

 .المعهد الوطني  لإلحصاء 1111التعداد العاّم للسكان سنة : المصدر 

                                                           
1
 .166المصدر نفسه، ص  - 

2
 .111يص  161المصدر نفسه، ص  - 

 % 4,74 % 2,02 % 2,72 تونس الكبرى

معّدل نسبة األّمية لدى السكان من الفئة  الجهة

 سنة 11 -11العمريّة 

 % 2,75 تونس الكبرى

 % 7,05 الشمال الشرقي

 % 8,58 الشمال الغربي

 % 4,75 الوسط الشرقي

 % 13,14 الوسط الغربي

 % 3,09 الجنوب الشرقي

 % 3,57 الجنوب الغربي
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السكانيّة في تلك الجهات وهي وتزداد سلبيّة المؤشرات تلك إذا ما عددناها بالنظر إلى نسب الكثافة 

 .أصال نسب ضعيفة مقارنة بجهات تونس والشريط الساحلي

الملغاة والبيضاء فإّن مالحظتين  اء عدد أوراق  االقتراعقف ورأيّا كان السبب أو األسباب التي ت

ي يتصّدران األولى أّن الجهات الداخليّة وأساسا واليات الشمال الغربي والوسط الغرب: تسترعيان االنتباه

جميع الجداول في اتّجاه تأكيد  العالقة المتوتّرة باالنتخابات وضعف اندماجها في الحقل السياسي الشكلي 

 .وانخراطها  في اللعبة السياسيّة

أّما الثانية فتقضي بأّن شرط االعتقاد في السياسة كفاءة سياسيّة من أتاها أوتي قدرة على الفعل 

وثقافي تتيح فّك شفرة ( وقت+ مال )ب بالدربة استثمارا لرأس مال اقتصادي هي كفاءة تُكت س. السياسي

 .السلع السياسيّة استهالكا أو إنتاجا

ربط بين توزيع  في تقاطعاتها تفضي إلى محّل هندسي فيه إّن المؤشرات السابقة متى نظرنا إليها

ورأس المال الثقافي ( قتصاديّةمؤشرات التنمية اال)رأس المال السياسي وتوزيع رأس المال االقتصادي 

غير سياسيّة  واليّة إقصاءيع كثير اختالل حتّى أنّه يشّكل أهو توز. بين الجهات( نسب التمدرس واألّمية)

 .السياسي من الحقل

إلى االحتجاج وسيلة لتقرير  على هذا النّحو ال يجد الشباب في تلك الجهات غير قدر االنزواء

انخراط الخمول السياسي أو االنخراط في السياسة شباب الجهات األخرى أو  مصير أكثر مّما يجده

رأس مال + وقت )المسافة التفاضليّة من أدوات اإلنتاج السياسي  إنّ . المستهلك غير المنتج للسلع السياسيّة

قط بل حسب هي التي ترسم في نهاية المطاف المسافة ال حسب الجهات ف( رأس مال اقتصادي+ ثقافي 

من العمليّة االنتخابيّة وهي التي تحّدد درجة ( النوع والوسط والمستوى التعليمي)تغيّرات أخرى أيضا م

االعتقاد في األحزاب السياسيّة والذي يترجم بالرضاء بالتفويض للمفّوضين إيمانا بكفاءتهم السياسيّة 

 .المفترضة

في أنشطة الجمعيّات قبالة نزوع  إّن نزوع شباب الجهات األكثر حظّا من التنمية إلى المشاركة

شباب الجهات األقّل حظّا منها إلى المشاركة في األنشطة الحزبيّة، زيادة على كونه يؤّكد المعطيات التي 

النّشاط )ترشح عن عالقة متغيّر الوسط الحضري بالمشاركة الحزبيّة في اتّجاه اإلقرار بأّن السياسة 

بالرغم من التساوي تقريبا في نسب ( % 19,5)ا هو ريفي أكثر ممّ ( % 23,5)واقع حضري ( الحزبي

يثبّت القول بأّن ( للوسط الريفي % 11,3للوسط الحضري و % 10,9)المشاركة في األنشطة الجمعياتيّة 

محّدد رئيس للموقع  كتسباتها في بعديها االقتصادي و البشريالالمساواة في توزيع التنمية والمسافة من م

 .المال  السياسي وللموقع تبعا من الحقل السياسي من تراتبيّة رأس

سياسيّة تشّرع له إن لم يكن  "كفاءة" سيّة تثقل كاهل الشباب بشرط درجةإّن لزوميّات السوق السيا

...( خطابات، رؤى، مبادئ تقسيم وإدراك سياسيّة للعالم االجتماعي، مفاهيم سياسيّة)إنتاج السلع السياسيّة 

ين نى كان التّسليم لمفوَّضين سياسيأد "الكفاءة السياسيّة"كذلك كلّما كانت . حاطة علما بهافأقلّه تمثّلها واإل

أوهن قبوال، وكلّما كانت، كذلك أيضا، االستقالة من السياسة الحزبيّة والتنظيمية أغوى كان الصبّو إلى 

 .االحتجاج أشدّ 

المحظوظ الحقل السياسي فإّن  في بنية" المهيمن عليه"إن كان نزول الشباب في عمومه منزلة 

ليس في معطيات البحث ما يفيد بالمواقع . ينزل من تلك المنزلة منزل المهيمن( اقتصاديّا وتعليميّا)منهم 

 .دالالت منها في هذا الشأن كما سلف لكنّه يتأتّى استخالص بعض المهنيّة االجتماعيّة للشباب المستجوب

حسب الجهات ومثلما سنرى حسب المستوى )بهذا المعنى نفهم جنوح الشباب األكثر حظا 

إلى المشاركة في أنشطة الجمعيّات لكونها فضاءات ذات أهداف جزئيّة ومحدودة ال يلزم عن ( التعليمي

االجتماعي االنتماء إليها أو مشاركتها أنشطتها التّسليم واالنتماء المسبق شبه الشامل لتمثاّلت للعالم 

هنا تحتّل جهة تونس )وتقسيمات للرؤى االجتماعيّة، سياسيّة ابتغاء تأبيد عالقات القوى القائمة أو تثويرها 



 الشباب والمشاركة السياسية

 

 27 2102تونس 

يليها الجنوب الشرقي بنسبة  % 35,0الكبرى المرتبة األولى في حكم المشاركة في نشاط الجمعيّات بـ 

 (.% 6,00ة فالوسط الشرقي بنسب % 13,3فالشمال الشرقي بنسبة  % 18,2

على حّد تعبير فيبر " فاعال سياسيّا خامال"أو أن يكون " فاعال سياسيّا ناشطا"أن يكون الشاّب 

اختيارا ينّم عن عقالنيّة مطلقة وال عن عقالنيّة نسبيّة إنّما هو اختيار تحكمه حدود بنية الحقل السياسي ليس 

 .اجتماعيّة" حتميّة"يارا وال اخت ،بمنطق اشتغالها الذي يحيل على ما يبدو اختيارا

ة واقتصاديّة وطبيع( السيّما مدرسية)ة عالقة التجانس بين الكفاءة السياسيّة التي تشترط كفاءة ثقافيّ 

ن في مستوى تأثير متغيّر المستوى التعليمي على نسب تعاي  ( حزب، جمعيّة)االتجاهات السياسيّة الممأسسة 

بالنسبة إلى  % 17,2ألّمي وبالنسبة إلى الشباب ا % 28,6)مؤّشري المشاركة في اجتماعات األحزاب 

بالنسبة إلى الشباب  % 0,0)والمشاركة في اجتماعات  الجمعيّات ( الشباب ذوي المستوى التعليمي العالي

 (.بالنّسبة إلى المستوى التعليمي العالي % 5,9 األّمي و

ى التعليمي ارتفعت نسبة المشاركة السياسيّة لتّشديد عليه هاهنا أنّه كلّما انخفض المستول ما هو أهل  

بالنسبة إلى ذوي المستوى  % 26,6بالنسبة إلى الشاب ذي المستوى  التعليمي األساسي و % 20,30)

 (.التعليمي الثانوي

من الشباب هو األكثر تحفّظا من ( الشهادة العلميّة)إّن صاحب قدر أكبر من رأس المال الثقافي 

التحفّظ عن الخوض في السياسة حتّى في  ء بتناسب التحفّظ الحزبي مع ال يجيز القضاذلك األمر . التحّزب

من  % 83,3اب األّمي، بلشمن ا % 71,4  )أشكالها الهامشيّة غير الممأسسة تلك واالحتجاجيّة من ضمنها

را ذي المستوى التعليمي الثانوي وأخي من الشاب % 83,4 ذي المستوى التعليمي األساسي و الشباب

ارتفاع هذه النّسب يفّسر . (لثورةالعالي مستعّدون بتكرار ا ي المستوى التعليميوذ من الشباب % 81,7

بارتفاع االنتظارات من  الثورة التي تشتّد حّدتها مع علّو المستوى التعليمي وبشكل مواز مع انخفاض 

 .درجات الثقة من العمليّة االنتخابيّة
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 عزوف السياسيالمالمح 

دم إقبال الشباب على التّسجيل في القائمات االنتخابيّةإّن ما يعاينه المرء وهو يتدبّر في مؤّشرات ع
1
 

 :تشّكل أربعة مالمح كبرى

وهو يتطابق مع مؤّشر ضيق الوقت ويفيد " الخيار األناني"ملمح أّول يمكن أن يُسّمى ملمح  -

رات أخرى األرجح أنّها ابيّة في مرتبة دونيّة قبالة خيابالقوائم االنتخبتفضيل حسابي نفعي تجعل التّسجيل  

 .دون إعالن صريح برفضها( مهني/ عائلي/ شخصي)أقرب إلى الفضاء الخاّص 

 .لكنّه يتطابق مع مؤشر عدم االقتناع بالعمليّة االنتخابيّة" العقالني"ملمح الخيار  -

باألحزاب إّما لقصور فيها، فلم تبلغ المعرفة ويتطابق مع مؤّشر عدم " الخيار القدري"ملمح  -

جزءا من معارفه وإّما لقصور في اإلحاطة علما برؤاها وبرامجها ومضامينها  مسامعه  فتكون فيه

 .وهويّاتها السياسيّة

و حال الذي يتطابق مع مؤّشر عدم االهتمام بالسياسة واألـحزاب كأنّما ه" الخيار األنومي"ملمح  -

 .الحال من السياسة مستمّر فيه لما هو واقع سالف

على معنى " الهّشة"رأينا كيف أّن هنالك تطابقا بين نزول الشاب في البنية االجتماعيّة المنزلة 

رسوخ االعتقاد في الحقل السياسي فكالهما إنّما يبلغان عن نقصان أو حرمان اجتماعي وثقافي  والدنيا 

 % 88,0)النتخابات جارية ال محالة في موعدها من الحضر بأّن افالريف أكثر اعتقادا . بالمعنى العامّ 

الشاّب ذي مستوى التعليم  نمبوقوع االنتخابات ال محالة والشاب األّمي أكثر إيمانا ( % 84,2مقابل 

 84,0 مقابل  % 88,1)اإليمان بذلك أيضا من  الذكر إلى واألنثى أدنى ( % 84,7مقابل  % 100)العالي 
%.) 

بين الوضعيّة الهامشيّة والنزوع إلى االعتقاد والذي يتجّسد، فيما يتجّسد ذي ياُلحظ الالتجانس  إنّ 

وفي االنخراط في السياسة دونما ثقافة سياسيّة وفي  في المشاركة الحزبيّة دونما تمكين حزبيّ فيه، أكثر 

في الحقل  ئاتتلك الففيه يسّوغ االستنتاج بأن ليس تدنّي  اد في الحقل  السياسي، دونما فعلاالعتق

 –على سبيل أنّها لقيت فيه  "تحّزبها"افتقارهم للموارد االقتصاديّة والثقافيّة علّة  ر  االجتماعي العاّم قد  

ال اختيارا   -إمكان حراك سياسي واجتماعي، إنّما هامشيّتها تلك هي باألحرى التي قّدرت عليها -اختيارا

هنا يُستعاض عن رأس المال السياسي برأس مال . أن تكون تبعا للسياسة الممأسسة مستهلكة لمنتجاتها

 .عاطفي يشّكل الرؤى السياسيّة والمواقف منها وممارساتها

تجانس بنيوي بين فقر السيّما رأس المال الثقافي ورأس المال االقتصادي وفقر  توجد إذن حالة

رأس المال السياسي على معنى القدرة على  إنتاج الرؤى والخطابات والمفاهيم السياسيّة الشرعيّة في 

و "الفقراء"اجي، مشاعري، هو تسيّس احتج ،مؤّسساتيا وتنظيميّا" فقير"المجتمع وشيوع لتسيّس 

 .ّمشين في الحقل السياسيالمه

البنية االجتماعيّة والتي تتبّدى على وجه  ي إنتاج التمايزات االجتماعيّة فييعيد الحقل السياسهكذا 

فيه من رأسماله ويوّزع المواقع "  األرزاق"فيقّدر . الخصوص في الحقل االقتصادي والحقل الثقافي

هي سياسة  .اء إعادة  إنتاج السياسة الشرعيّةابتغ ب قواعد اشتغاله صونا لشرعيّته واألدوار بحس

 على هذا النّحو يحصدون شرعيّتهم. الشرعية المال والثقافة رمزيّةالالمهيمنين فيه أولئك الذين كانت لهم 

 .السياسيّة بأن اعتقدوا في قواعد اشتغاله ورهانه وأدواته

                                                           
1
زصيئّاي  عن نسب مشير ا الشييب صر اال تمراع أي الّتسم ال اإلراد  اغاب صر تجرار الهائا العلاي المستجّلا  -  لتنتخييي  معطاي  يا 

المعطاي  المتميّصرة تجمدارا  أّيلاما ال تر مم ملمم أن ت مين مزصميئّاي  أي نسمب .ييعتييرهمي مؤشران عن التيّ هي  الفعلّاا مباء االنتخييي 
 .نهيئّاا زّتم ت ين ميحي ي يهي
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الحقل السياسي هو الصراع  ة فيواحد؟ إّن أحد الرهانات الرئيس تكون السياسة ذات معنى هل 

غلبة تحديد على آخر يعني أن يكون بعض الفاعلين . تحديد شرعي للسياسة الشرعيّة، أصالمن أجل 

 .ظهيرا على بعض، سياسيّا ومن ثّمة اجتماعيّا

كنّا توّسلنا النوع والوسط والجهة والمستوى التعليمي كي نبرهن على عالقة الهيمنة القائمة داخل 

موقع المهيمن عليه وكي نُبرهن أيضا على من زاوية إجماية اسي والتي يحتّل منها الشباب الحقل السي

عالقة الهيمنة بين الشباب أنفسهم والتي تفضي إلى توزيع لألدوار وتقييم للمتاع السياسي ال يفّسر إالّ 

 .بالثقافي واالقتصادي

هيمنة الحقل السياسي عليه فتراه تُبًّعا بال تمكين سياسي  قدر ما تقّل الموارد عند الشباب تشتدّ ب

إّن ما يبدو في هذا . هشاشته تجعله مهيمنا عليه، سياسيّا،  غير فاعل فيها منتج لها. مشاعري التسيّس

اجتماعيّة في الحقل السياسي " لطبقيّة"إعادة إنتاج  ة واهتمام بالشأن  العاّم إنّماالمستوى مشاركة سياسيّ 

 .يد لبنية اجتماعيّة بالسياسيوتأب

أحزاب، )يّة الممأسسة قد يذهب بالمرء الظّن إلى أّن ضعف االنخراط في األنشطة السياس

ذاك افتراض فيه . ضرب من رفض لما يعتبر سياسة شرعيّة ونزع للشرعيّة منها( نتخاباتجمعيّات، ا

ه فعل سياسي داللته الصراع من أجل أنّ  أمر الزهد في السياسة على اعتبارلكن مهما كان من . وجه حقّ 

التحديد الشرعي للسياسة والسياسيّين فإنّه يبين عن إقصاء ذاتي من الحقل السياسي بفعل وطأة االنتقاء 

صحيح أّن . عن كفاءة سياسيّة ورؤية سياسيّة متكاملة يعبّر الذي يمارسه الحقل على المعتقدين فيه أكثر مّما

الذكر )ما عال الشاّب في التراتبيّة االجتماعيّة أن تكون له شرعيّة رمزيّة أكبر الزهد في التسيّس يزداد كلّ 

ذاك أمر (. الجهات الشرقيّة على الجهات الغربيّة -الحضري على الريفي -المتعلّم على األّمي -على األنثى

سم مسافة مّما تيح رل رأس المال السياسي الذي ييعود مثلما ذكرنا إلى آليّات اشتغال الحقل السياسي وتشكّ 

هو سياسي قائم وبالتالي يؤّكد شرعيّة الكفاءة على التعامل سياسيّا مع السياسة ومنتجاتها ويثبّت تبعا 

شرعيّة رأس المال السياسي الشرعي  على أنّه هو الكفيل دون غيره ليس لالعتقاد في السياسة بل حتّى 

ّرع نفسه ويعيد إنتاج ألمر أّن رأس المال السياسي يشا  محّصلة. نقاش االعتقاد ذاك ورسم مسافة  حيالها

. شرعيّته بأن يجعل ثّمة  إمكان من ينتقد تلك  الشرعيّة لكنّه إمكان ال يتحقّق إالّ بذات آليّات تشّكله واشتغاله

ظ فما معنى أن يتّفق التحفّ . تهتعيد الشرعيّة إعادة إنتاج شرعيّته عبر التّشكيك في شرعيّ على هذا النّحو 

وهل من  .المشاركة في األنشطة الحزبيّة عند الذكور أكثر من اإلناث وعند المتعلّم أكثر من األّمي على

ت غير ي أو أن يزيد في الجهات المهّمشة عن الجهادف ارتفاع التحّزب في الوسط الريفمعنى أن يصا

تعداد على جة االسدر في نفس الوقت عند الشباب الريفي وهل من معنى أيضا أن تزيد  المهّمشة؟

 -؟ وهالّ من تفسير أن تكون أكبر نسب األوراق البيضاء والملغاةعن الجهات المحظوظة تنمويّا االحتجاج

ما من  اقتناعا بحدوث االنتخاباتوبأكثر الجهات تحّزبا واحتجاجا  -رفضا لالنتخابات أم جهال بحيثيّاتها

صل بين هذه الحقائق المفارقة التي ال صلة بينها غير الموقع االجتماعي الذي يحّدد الموقع في الحقل خيط ي

 .فيهالسياسي، المواقف والممارسات 

عن فهي تفصح " اختيارا"من ازدراء يبدو  اعّما فيه الزهد في السياسة،لى مالمح و إن عدنا إ

أيّا  و ،اآلخرإذ كّل منها يعضد  ،المدرجة" التعالّت" أيّا كانتعلى ذاك الموقف  لدى الشباب  "إجماع"

كان المتغيّر الُمتبنَّى اللهّم باستثناء ميوالت طفيفة لهذا الملمح أو ذات تفتقر في مستوى التفسير اإلجمالي 

 .لكّل داللة

تركا ألحزاب أو المسألة األولى هاهنا التي تسترعي االنتباه هو استواء الحال أمام السياسة جهال با

 لعّل في األمر تسيّس (. النتخاباتا)ا لها لضيق الوقت أو عدم اقتناع باللعبة السياسيّة للسياسة أو إسقاط

هذا افتراض ذهبت إليه . فالموقف من السياسة هو صنع موقف سياسي في آخر المطاف .غير ممأسس

خصيصا، إالّ أنّه إن كان األمر بحوث كثيرة منذ ستينات القرن الفارط مع الحركة الطالبيّة  في الغرب  ت

 .كذلك فهو تسيّس بدون ثقافة سياسيّة
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نجد التي بالكاد  (أسباب عدم التسجيل في القائمات االنتخابية) جميع المؤشرات المذكورة أعاله

حدث عموديا، ال ت( التديّن -التعليميالمستوى  -الجهة -الوسط -النوع)عينه  تغيّرمفروق تأثير لها داخل ال

 .حصحصتها أفقيّا فارقا ذي داللة بالمستطاع أن تُبنى عليه ترابطات متميّزة سببيّة جليّة

وألّن جميع المتغيّرات تتساوى تأثيرا
1
" األعذار"نحصل على مشهد سياسي المشترك  فيه التقاء  

 .السياسة مثلما وصلت إليهم التبّرم من: كافّة على موقف ثابت

ق الوقت الذي ليس في واقع كذلك هو ضي. لبقيّة يعضدها ويفّسرهاذلك أّن كّل ملمح يحيل إلى ا

جعل النتخابات في مراتب دنيا من اهتمامات الشباب لموقف ذاتي ي" موضوعي"األمر إالّ التماس عذر 

دونما عداوة  "معاداة"و فة باألحزاب فهو غير ضرب من عدم السعي لمعرفتهاأّما عدم المعر. وهمومهم

 .كثرتها وقد يكون أيضا لفقدان القدرة على فّك رموز سلعهاقد يكون ل. معلنة

إّن ما توّصل إليه استطالع اآلراء حول الثقة السياسيّة الذي أجراه منتدى العلوم االجتماعيّة 

التطبيقيّة في مراحله الثالث هو اقتصار الشباب في جلّه على التعّرف على عدد أحزاب ال يتجاوز عدد 

ني أن تكون الكفاءة لذلك أّوال والوقت لذلك أيضا وكالهما يسعى الشاّب لمعرفتها يعلكن أن . أصابع اليد

وألنّه كذلك  سياسي،يتأتّيان للهامشي في الحقل ال ال موردان من ثمين الموارد ونادرها في الحقل السياسي

 .أيضا ال يتأتّيان له

يعني أنّها تتقاسم جميعها تفسير  المؤشرات أيّا كان المتغيّر الُمختب ر بهإّن تساوي النسب عند ا

ب مع السياسة عزوف الشباب عن االنتخابات على نحو متساو وكأنّه تقاسم لألدوار بحيث يكون للشبا

لعدم المعرفة الالّزمة  % 25,1لعدم االقتناع بالعمليّة االنتخابيّة  و: % 25,5)عالقة إقصاء متبادل 

 (.لضيق الوقت % 24,6لعدم االهتمام بالسياسة و % 24,8باألحزاب و

مستوى ذي عن الشباب باستثناء بعض النّسب ذات الفروق التي تميّز توّجهات الشباب األّمي و

للشباب ذوي  % 23,5ألّمي مقابل للشباب ا % 14,3 )لتعليم العالي فيما هو من أمر ضيق الوقت ا

االقتناع باالنتخابات هو الذي سيتأثّر بأعلى النّسب  عدم ، وإذا كان مؤشر (العالي التعليمي المستوى

لذي مستوى التعليم  % 28,1لألّمي و % 28,6)منظورا إليه عموديّا مخترقا المستويات التعليميّة جميعها 

وأفقيّا مقارنة ببقيّة ( لذي مستوى التعليم العالي % 27,5لذي مستوى التعليم الثانوي و % 34,0األساسي و

أيضا متغيّر المستوى التعليمي عينه فإّن ضعف الفروق بينها وضعفها مستوى في األخرى  ات المؤّشر

 .يعّري عن داللة قويّة للموقف من االنتخابات" الجامعي"و" ّميألا"بين 

 

 

 

 

عدم االقتناع  ضيق الوقت المستوى التعليمي

 باالنتخابات

عدم المعرفة 

 الالزمة باألحزاب

عدم االهتمام 

 بالسياسة

 % 28,6 % 28,6 % 28,6 % 14,3 أّمي

 % 22,9 % 26,7 % 28,1 % 21 أساسي

 % 23,3 % 21,4 % 34,0 % 21,4 ثانوي

 % 22,1 % 27,0 % 27,5 % 23,5 عالي

                                                           
1
 .  ال دايل المتعّلجا يأسييب عد  مشير ا الشييب صر التس ال صر الجيئمي  االنتخييّااانظر صر الملز - 
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جدول مؤشرات عزوف الشباب عن التّسجيل بالقائمات االنتخابيّة حسب المستوى :11الجدول 

 :التعليمي

ففيما عدا درجات االهتمام بالسياسة التي تميل الكفّة فيها لمن له حّد أدنى من المستوى التعليمي 

ّمي حيث يمنح رأس المال المدرسي بعض شرعيّة حقيقيّة أو يصطنعها البعض ألنفسهم األعلى حساب 

يل موقف سياسي ليكون بينهم وبين السياسة أمر، وإن نحن نستثني حالة األّمي الذي تعوزه موارد تشك

، فإّن األمر ناشط رغم توفّر الوقت نسبيّا لديه مقارنة بالشباب من ذوي المستويات التعليميّة األخرى

إّن الموقع الذي اتّخذوه ال يخطّ مسافة مميّزة بعضهم من بعض بقدر . إزاء االنتخابات عند الشباب يستوي 

ليس أبلغ من التعبير عن هذا الموقف ف .ما يخطّها من السياسة والسياسيّين والحقل السياسي بما فيه أجمعين

عذر بطرف بحيث يحضرون من األرقام التي تكشف مكانة الشباب من الحقل السياسي يأخذون من كّل 

 .بالغياب من العمليّة االنتخابيّة

الذكور  بهذه الشاكلة يوّزع. من السياسة أو هروبا منها عجزا عليهاهي أجوبة تعّوم الظاهرة تهّربا 

 .الشباب تعالّت  العزوفواإلناث من 

 أنثى ذكر 

 % 19,6 % 22,6 ضيق الوقت

 % 31,5 % 28,1 عدم االقتناع باالنتخابات

 % 23,8 % 26,5 عدم المعرفة باألحزاب

 % 23,8 % 22,4 عدم االهتمام باألحزاب

 

 أسباب العزوف السياسي لدى أفراد العينة:11الجدول 

حيث تبرز لدى الشابّة قناعة أكبر بال جدوى االنتخابات على معرفة أكبر لديهّن  الفروق 

ها أنّ  السياسيّة لما بعد الثورة على أساس النوع فرضيّة المشاركةتصر لأكثر تن اوقتامتالكهن باألحزاب و

ويؤّكد على جهة أنها محّددة بموقع األنثى ورمزيتها  في بنية الترسيمات االجتماعية " أنثوية" مشاركة 

يقصي  ّص بهثقافيّا وسياسيّا على منطقه المخالحقل السياسي حقل مغلق اجتماعيّا و القول الذي يرّجح أنّ 

المقارنة ) أو لعدم االقتناع بقيمة فعله فيه وهما سيّان إلدراكه عدم شرعيته فيهمنه   يامن يقصي نفسه ذات

هنا بين نسب المشاركة في األنشطة الحزبية و نسب المشاركة في مواقع القرار من العملية االنتخابية و 

لدى الشابات فعلى  ل في القائمات االنتخابية هامة لكونها تبيّن المفارقات في التسيّسعدم التسجي نسب

فهي  -مقارنة بالذكور من الشباب دائما -معرفتها باألحزاب" سعة"و على وفرة وقتها و" تحّزبها"ارتفاع 

وحسبنا استبدال متغير جنس المؤنّث   ،( أكثرهم استقالة من الفعل السياسي وبعدا عن التمكين السياسي

المهّم  .نفس المنطق الذي يشتغل به الحقل السياسي بمتغيّر الوسط الريفي حتّى نلقى نفس الحقيقة و ندرك

 .الجهات كّل عن ذلك شهيداأو التديّن أو الوسط  .هنا هذا التوّجه المشترك من االنتخابات

 

 

 

 منطقة ريفيّة منطقة حضريّة 
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 % 19,7 % 22,6 ضيق الوقت

 % 9 ,22 % 26,8 عدم المعرفة باألحزاب

 % 31,8 % 28,2 عدم االقتناع باالنتخابات

 % 7;24 % 22,2 عدم االهتمام بالسياسة

 للعزوف السياسي حسب متغير الوسطمالمح   11جدولال

 

 

 

 

 

 غير مقيم للشعائر الدينيّة مقيم للشعائر الدينيّة 

 % 21,0 % 22,7 ضيق الوقت

 % 26,5 % 24,7 عدم المعرفة باألحزاب

 % 29,6 % 28,1 عدم االقتناع باالنتخابات

 % 22,4 % 23,4 االهتمام بالسياسةعدم 

 للعزوف السياسي حسب متغير الّدينمالمح   15جدولال

لو اعتبرنا الخمول السياسي موقفا سياسيّا من  السياسة فيه رفض إلخراجاتها الممأسسة والمنظّمة 

في آخر المطاف ة د  وحيث أنّها مواقف تصاغ في ارتهان لنسق المواقف السياسيّة المحدَّ  ومنتجاتها، لسلعها

قع مؤثّثة فعليّا ومواقع مقترحة عمليّا  وعيّا والتي بدورها تعكس هيئة موابالموارد السياسيّة المتوفّرة موض

في الحقل السياسي فإّن موقف الشباب من العمليّة االنتخابيّة محّدد بقسمة المواقع في الحقل السياسي بين 

هي مواقف ضبطتها ال المسافة من ملكيّته ". سياسي الخاملالفاعل ال"و" الفاعل السياسي الناشط"موقع 

(رؤوس األموال من ضمنها رأس المال النضالي)أدوات اإلنتاج السياسي 
ضمن عالقات قوى تشّكلت   1

الحقل االجتماعي العاّم بنية إنّما أيضا المواقع المتدنّية في  فقط، حول توزيع األدوات وشرعيّتها

Macrocosme. 

                                                           
1
 :انظر - 

 - Frédérique Matonti et Franck Poupeau, Le capital militant essai de définition, In Actes à la recherche en sciences sociales,  

2004/5 - no 155, PP4-11. 
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 الفضاءات والمرجعيّات

لمرجعيّات يُكسب النتائج السابقة  واالستخالصات التي المرور من المواقف باعتبارها مواقع إلى ا

أي  –معنى ثقافيّا أـوسع من معناها فيما هي عليه في حدود النسق السياسي يذهب في اتّجاه تستتبعها 

أّما المتحّول فإنّه يأتي . الثابت من بنية االتّجاهات السياسيّة للشباب  تثبيت ما سبق من القول في -المعنى

مددا رغم االختالفات هنا وهناك هي اختالفات ليست غير فروق في األرقام ال تحدث فارقا في القواعد من 

 .البنية السياسيّة، بنية هي من بنية المجتمع بتراتبيّته ومواقعه وعالقات القوى فيه

نة مميّزة لدى الشباب في عالقته بالسياسة أألّن الثورة جعلت  السياسة تحضر حيث كان للمقهى مكا

والحديث في الشأن العاّم حديث القاصي والداني أم أألّن السياسة كما يراها الشباب لم يتّسع لها فضاء سعة 

نحها مكانة متميّزة ذاك أمر فيه نظر، ومهما يكن حال المقهى في السياسة فإّن الشباب يم. فضاء المقهى

 :تستدعي الوقوف عند المالحظات التالية

 22,8بنسبة  ةألولى من جهة  إيثار الشباب لها بما هي فضاء تنشئة سياسيرتبة افوز المقهى بالم -
فلئن ألصقت . االستعماراسي في ما سبق من عهد قريب زمن سالف دورها السي يجعلنا نستحضر %

ه فإنّه ليس باإلمكان أن ينكر عليها المرء ما اضطلعت به من وظائف والترفي بالمقهى وظيفة الترويح

جهزة الفعل أ يتها تقلّص الفضاء السياسي واحتكارأخرى  السياسيّة منها تخصيصا، وظيفة تزداد أهمّ 

أو من فضاءات سياسيّة إلى " خاّصة"هناك ترتحل السياسة من المجاالت العاّمة إلى مجاالت . السياسي

 .سياسيّة فضاءات غير

لمقهى مكانة مفّضلة لدى الشباب يتحّررون فيها من ضوابط المؤسسات لقد كان وال يزال ل -

الوقت الحّر وألنّه كذلك فهو متحّرر من كّل يقّضون وضغطها وحين يمارسون ال الترفيه فقط بل أيضا 

بين  األولى للمقهى منالشباب المرتبة أسند  1115في استشارة . عقال أو التزام اجتماعي أو سياسي

 % 8,53فرت المؤسسة التربوية بنسبة وظ % 25,22مؤسسات أخرى وفضاءات أخرى للترفيه بنسبة 

 أّما الجمعيّات فكانت % 5ودار الثقافة بنسبة  % 7,03الشباب بنسبة قط في المرتبة السادسة تليها دار ف

 ما يتيحه المقهى من إمكان تدبير. % 0,95المنظمة بنسبة  و في مرتبة قبل األخير % 3,84 نسبتها

. للهويّات الفرديّة من غير قيود شكليّة ورسميّة يبّوئها تلك الخيرة فيما يختاره الشباب قبل الثورة وبعدها

 .التنشئة السياسيّة ة فضاءاتر هذا األمر يهيّئ تفهّم عالقة الشباب بالسياسة من زاويتذك  

التنشئة السياسيّة العالقة بين  الشباب والسياسة ويدحض  يؤّكد حضور المقهى بتلك األهّمية في -

 .القول أّن تبّرم الشباب من االنخراط في الفعل السياسي تبّرم من السياسة

 فضاءً  في المكانة األولى المقهى المقارنة بين نسب المشاركة في األنشطة الحزبيّة ونسب تفضيل

متغيّر المستوى خذ مثال  .كان المتغيّر الذي فيه نقارنلمذهب أيّا اللحديث في السياسة تبرهن على هذا 

 :التعليمي

 

 المقهى فضاء تنشئة سياسي المشاركة في اجتماع حزبي المستوى التعليمي

 % 100 % 28,6 أّمي

 % 63,7 % 23,0 أساسي

 % 54,2 % 26,6 ثانوي

 % 44,1 % 17,2 عالي



 الشباب والمشاركة السياسية

 

 34 2102تونس 

 % 65,5 % 23,85 المعّدل

 

 

 

 

 

 مستوى ارتياد فضاءات الحوار بحسب المستوى التعليمي والنوع  16جدولال

إّن إيثار المقهى على الحزب إيثار لسياسة دونما تسيّس على المعنى المهني أو  االحترافي للسياسة  -

هو إيثار يعكس تقسيما للعمل السياسي . الذي يعيش من السياسة وألجل السياسة كما قال ماكس فيبر

كما تبين فللكهول السياسة الممأسسة يصبح معطى سوسيولوجيّا( السنّ )فيه المعطى البيولوجي 

ارتحال الشباب إلى المقهى للحديث في . معطيات القوائم االنتخابية و للشباب السياسة االمهمشة 

 .اسة ارتحال للهيمنة من على الحقل السياسي إلى داخل الحقل السياسي لكن بآليّات غير سياسيّةيالس

فيها لكن   ألخبار و جدالوتداول لالحديث في السياسة في المقهى استهالك للسلع السياسية دلك أن 

 هاوإعادة إنتاج" الشرعيّة"نتاج السياسة نتاجا لها على اعتبار أّن إلحوال إليس بأّي حال من األ

 .( أساسا الحزب  الدولة اإلعالم)ة أخرى غير المقهى تنشئة سياسيفضاءات 

الفروق في الشروط االجتماعيّة واالقتصاديّة  ،كشف عنه نتائج اإلجابات هاهناإّن الذي ت

إن كان للشاب  ةال مساواة تنحت العالقة بالسياس. والالمساواة في توزيع الفضاءات بين الريف والمدينة

يضع الشباب في الوسط الحضري المدرسة والجامعة في الرتبة األولى  هكذا. الريفي أم الشاّب الحضري

ويُعير الشباب  .للشباب في الوسط الريفي % 81,1مقابل  % 92,0ة بنسبة من بين فضاء التنشئة السياسيّ 

على (  % 0,7مقابل  % 5,1)األخبار في السياسة والحديث فيها اء استيق فيدورا أعظم  في الريف المسجد  

الوسط  معا في الوسط الريفي ومن منظور إجمالي مقارنة ببقيّة الفضاءات  نسبة حضور المسجد ضعف

 .الحضري

إذ ينقشع المشهد في وجه . دضاءات التنشئة السياسية فهو محدِ أّما حكم رأس المال الثقافي من ف

. ا كان حجم رأس المال الثقافي أوهن بين الشاّب والمقهى هي أمتن كلّم تناسب غير سببية أّول على عالقة

عند ذي التعليم األساسي  % 63,7 األّمي والشاب عند  % 100فالمقهى هو في المرتبة األولى بنسبة 

 . عند ذي التعليم العالي % 44,1عند ذي التعليم الثانوي و % 54,2و

 50)بين الشباب والمسجد تتمتّن كلّما تدنّى رأس المال الثقافي   تناسب على عالقةوفي مشهد ثان 
حين يسند الشباب  بالنسبة إلى الشاب ذي مستوى التعليم األساسي في % 2,8األّمي والشاب بالنسبة إلى  %

 (.في المرتبة األولى ذوي المستوى التعليمي الثانوي والعالي صفرا

ال يتعيّن أن يُفهم من أهّمية المسجد في التنشئة السياسية من منظور متغيّر المستوى التعليمي دورا 

 )م الشعائر الدينيّة سياسيّا ما للمسجد، ذلك أنّه ال يمثّل بصفته تلك غير درجة متدنّية عند الشباب الذي يقي
أقّل بفارق طفيف  (في الرتبة الثالثة % 11,6في المرتبة الثانية و % 84في المرتبة األولى  % 1,4

 % 3,8في المرتبة الثانية و % 93,7في المرتبة األولى و % 2,5)الذين ال يقيمون الشعائر الدينيّة  ولصالح

 (.في المرتبة الثالثة

 المقهى فضاء تنشئة سياسي اجتماع حزبيالمشاركة في  النوع

 % 59,7 % 21,8 ذكر

 % 50,0 % 23,4 أنثى
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بين الشاّب والمدرسة أو الجامعة أضعف كلّما كان  تناسب أيضا على عالقةفي مشهد ثالث  و

بالنسبة إلى الشاب ذي المستوى  % 89,4بالنسبة إلى الشاّب األّمي و % 50: رأس ماله الثقافي أدنى

بالنسبة إلى  % 90,9بالنسبة إلى الشاّب ذي المستوى التعليمي الثانوي و % 96,0التعليمي األساسي و

 وى التعليمي العاليالشاّب ذي المست

ما يبدو من ارتباط بين رأس المال الثقافي وفضاءات التنشئة ليس مبّررا للجزم قطعا بارتباط 

ما هو مؤّكد أّن عالقة فيها مفعول كبير لرأس المال الثقافي من بين عناصر أخرى في توجيه . سببي

أهّمية فضاءات  األولى من حيثي في نفس الوقت المرتبة يمنح األمّ )الشباب إلى فضاءات دون أخرى 

 (.% 50بنسبة لكن  وأيضا  للمدرسة أو الجامعة  % 100التنشئة للمقهى بنسبة 

أن تحظى مؤسسات التعليم بإجماع المستجوبين بكونها فضاء تنشئة وتعبئة سياسيّة على 

، قد تساغتويات التعليميّة، هو أمر مساختالف المتغيّرات المعتمدة في البحث وعلى اختالف المس

يكون في ذلك تواطؤ من حيث ال يعلمون بشرط رأس المال الثقافي حتّى يكون ثّمة رأس مال 

سياسي
1

إشكاليّا هو إجماعهم على المسجد فضاء غير ذي دور تنشيئي  بيد أن األمر الذي يبدو. 

ة في المرتب%  51)ففيما عدا الشباب األّمي الذي ثّمن أكثر من غيره دور المسجد  .وتعبوي

 .، فإّن أدوارا أخر أسندت له غير سياسيّة(في المرتبة الثانية%  51األولى و 

لى نحو فع. المعطيات وفق المتغيّرات األخرى غير المستوى التعليمي تفصح عن المعاينة ذاتها

 % 1.4. )يمونهاـقـال يللشعائر الدينيّة عنه لـدى الـذين ل مكانة المسجد السياسية لدى المقيمين قِ ـــت   مفارق

 .فهو في الحالتين ُدنِّئ  إلى المرتبة الثانية ثّم الثالثة مهما يكن أمره ( % 2,5في الرتبة األولى مقابل 

جهة التنشئة والتعبئة السياسيّة دور دار الشباب بنسبة إجماليّة تقّدر بـ   دور المقهى يضاهيه على

ويتجلّى هذا اإليثار في متغيّر  .% 8,7ر الثقافة وبفارق ضئيل في المقهى وبفارق كبير عن دا % 22,4

 :ينلدارإلى ا أكثر من الذكور ع مع ميل اإلناثالنو

 أنثى ذكر 

 % 14,8 % 11,3 دار الثقافة

 % 32,5 % 26,0 دار الشباب

  

 مستوى ارتياد المؤسسات الرسمية للشباب حسب النوع  15جدولال

  

متغيّر الوسط حيث يفضل الوسط الحضري دار الشباب ويالحظ الفارق بين الدارين أيضا حسب 

 14,2مقابل  % 28,9)وكذلك األمر بالنسبة إلى شباب الريف ( % 11,6مقابل  % 28,1)عن درا الثقافة 
%.) 

من الشباب المتديّن أجابوا بأفضليّة دار الشباب  % 30,6 التديّن يحدث أيضا الفارق عينه إذ متغيّر

ولى منهم المرتبة األ % 27,5لى فقد أوْ منهم لدار الثقافة أّما غير المتديّن  % 8,8 مقابل( المرتبة األولى)

                                                           
1
 161نسب مشيرك ر يل التعلا  صر ت يان أع يء أي رؤسيء م يتب اال تراع، تجرار الهائا العلاي المستجلا لإلنتخييي ، ص، انظر  - 

زاممث  ممين نصمماب . 151، مممن نفممس التجراممر، ص، للم لمس التأساسممر ، ييعتيمميره  رؤسمميء  يئمممي ، يئمما أصممني  المهممن للمترّشممزاني 
 ...   يئما 61صيلمهندسين ب 65صيرطييء 56صيلمعّلمين  111مزيمين  يئما الاه  ال 115: ارسيتذة اريصر
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وما متغيّر المستوى التعليمي عن هذا . الثقافة منهم نفس المرتبة لدار % 14,7 لدار الشباب في المقابل منح

دار  الثقافة ودار  :الجدول التالي يلّخص نسب العيّنة التي منحت الرتبة األولى للدارين. المنحى ببعيد

 .الشباب

 دار الثقافة دار الشباب المستوى التعليمي

 % 0 % 100 أّمي

 % 14,1 % 21,7 أساسي

 % 7,1 % 29,8 ثانوي

 % 13,4 %50,0 عالي

 مستوى ارتياد دور الشباب حسب المستوى التعليمي   16جدولال

 

:أمرين موكول إلىويصرفوه عن دار الثقافة فذاك أن يصرف الشباب بصرهم تلقاء دار الشباب 

منها لكونها كانت تضطلع  هناك توّجس خيفة: ي عهد ليس ببعيدما حاق بدور الثقافة من دور ف -  

 أنّ  حتّى. عن دار الشباب إال قليال الشباب  قابة على األقّل ثقافيّة لم يعهدهبدور تعبئة سياسيّة للدولة ور

الرتباطها بخدمة  الموقف منها قافة لم يبّدد  في المخيال العامتغيير تسميتها فقط من دار الشعب إلى دار الث

فاستبدال الذي هو ثقافي بالذي هو سياسي  في مستوى التسمية لم يغيّر في  .تنشأالنظام السياسي منذ أن اُ 

إّن التوظيف السياسي الذي طبع دورها من جراء وضع يد . واقعها وفي الموقف منها كبير شيء أو كثيره

 .هاثقافي ظل يرافق  تقييمات الشباب لالدولة على الشأن ال

كفاءة ثقافيّة ما فاهتمام وتثمين أو استعداد العتراف بالثقافة  ثّم ألّن دار الثقافة تشترط إن لم تكن -

بما هي شرط من شروط الكفاءة السياسية الشرعيّة، على خالف دار الشباب التي يحظر فيها النشاط 

تناسب عكسيّا اإلجابات التي أسندت المرتبة األولى لدار  ألجل هذا. الترفيهي  أكثر من الثقافي أو العلمي

 :عند حّديه قافة حسب درجة رأس المال الثقافي و يتبّدى األمر بشّدةدار الثالشباب و

 

الواقع السياسي للبالد  هعلى هذا النّحو يكون ارتياد الدارين يتبع إذن ما هو تاريخي فرض شروط

 .مقام المحّدد ماعي، رأس المال الثقافي يقوم منهوما هو ثقافي اجت

شعب قديما فإّن انتشارها الجغرافي الواسع مقارنة بدور وألّن دور الثقافة عّوضت دور ال -

نسبيّة في المناطق ال اأفضليّته -لربّما –الشباب بقرار سياسي في ستينات القرن الماضي هو الذي يفّسر 

 % 11,6)مقارنـة بالمنطقة الحضريّة ( في المـرتبة الثانية % 69,5في المرتبة األولى و % 14,2)الريفيّة 

، هي أفضليّة بحكم األمر الواقع أكثر مّما هي أفضليّة (في المرتبة الثانية % 59,5األولى و في المرتبة

 .اختياريّة

عن تقسيم لفضاءات التنشئة لمشهد العاّم، يعّري في تفاصيله في ا ا يبدو  إجماال تجانساإّن مهكذا  

ب الذي يُصيب فضاءات الترات" عقالنيّةال "تواري " عقالنيّة مطلقة"ع في تفضيالت تقسيما يتعيّن أالّ يُطبَّ 

 .التسيّس وتوّجهاتهالمسافة من  ب والتنشئة ويشّكل ضر

بيّنت نتائج البحث وجود توزيعات مختلفة للنسب المتعلّقة بدور العائلة في التنشئة السياسيّة، 

ب أن يُحّل  الشبابرأى . توزيعا تشتّد حّدته ارتباطا بمتغيّرات دون أخرى ائلة الرتبة الخامسة العالمستجو 

هي مرتبة تحيل إلى الثابت من بنية العائلة التي تتناسب ( الرتبة األخيرة)في التنشئة السياسيّة قبل المسجد 

مع الوظائف التقليديّة للعائلة على جهة أنّها مؤّسسة تنشئة اجتماعيّة ورقابة وضبط اجتماعيّين وعلى جهة 

رة بين أعضائها ال يزال وار ضمن عالقات تراتبيّة وغير متناظتكلّس ولو نسبي لتقسيم السلطات واألد

لعّل كره الخوض  في السياسة  .فسحة نهامكانا أو االستخبار ع يفسح للجدال  في السياسة  يحكمها فال
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حفظ العوالم الخاّصة . ام داخل العائلة بما هو عائلي صرفداخل العائلة وخارجها مفّسر أيضا  قبالة االنهم

ون صونا للعائلة ذاتها وقد يك. الت السلطات آخر ما تبقّى للشباب يلوذ إليه صونا لذاته االجتماعيّةمن تدخّ 

 .جلب الوفاقلسياسة تجلب االختالف أكثر مّما تفي ا من أحاديث

عن الرأي السياسي داخل العائلة يمثّل فرصة لدى الشاب لتأكيد استقالليّته إن كان التعبير  

Autonomie يذهب به األمر إلى حّد التضحية بحاجته إلى العائلة وإلى ما تقوم به العائلة من  فإنّه ال

من أجل ...(. البطالة، الدراسة)ديهم عنها ل     Indépendanceأدوار للشباب لم تتكّون شروط االستقالل 

فيما هو من ذلك  نرى تفضيال ألن تكون العائلة فضاء مخّصصا للعائلة يتيح المشاركة  في إبداء الرأي 

تطّور مستويات التعليم عند الوالدين وخروج المرأة للعمل وتزايد نسبة  التمدرس لدى . أمر العائلة

داخل حدودها ، " ديمقراطيّة داخليّة"جميعها تحّوالت أصابت العائلة وأفرغت  عليها ضربا من ... بناءاأل

 .العائلة أو التفاوض معها أو رفضهايعيش الشاّب ديناميكيّة بناء هويّته بين االمتثال لسلطة 

االجتماعيّة عند الشباب تفيد في هذا الصدد مكانة أولى عند ترتيب الفضاءات  إّن للعائلة ولشؤونها

تتيح التعبير عن اآلراء  ائلة في رأس قائمة الفضاءات التيأّن الع  1115لسنة " االستشارة الشبابيّة الثالثة"

 % 44, 42)ة باألساس يجدول أعمالها العائل" لديمقراطيّة"نّها تتّسع أكثر فأكثر لكنّها في مسائل عائليّة، وأ

 (.في االستشارة الثالثة % 81,5في االستشارة الثانية و  % 76,4في االستشارة األولى و

أعاله، ذلك تدنّي العائلة في تصنيف فضاءات التنشئة السياسيّةبمعنى معاكس إذن يتعيّن أن نقرأ  

، منه االجتماعي  الرعائي ومنه  العائلة تؤّدي عند الشباب دورا بالغ األهّميةإذ ال تزال ء لها إعال أنّه

تشّكالت الهويّات الفرديّة للشباب إنّما تقع في حدود هذه . روبولوجي ومنه النفسي ومنه االقتصادياألنث

مساحات المشاركة  في أخذ  رفضا لها أم امتثاال أم تفاوضا لتعديلها ولتوسعة ، إّمادوار باألساساأل

 .القرارات العائليّة

إّن بناء األنا عند الشاّب داخل العائلة إنّما يتّم عبر ترحال مستمّر بين صورة يرغب إليها عن ذاته 

هذا الترّدد بين بحث عن مكانة . وإن كانت ملتبسة غير مستقّرة وصور أخرى  ترغب العائلة إليها

لب األحيان عبر سلوك حمائي لحدود الذات قد تلعب العائلة فيه دورا ومعارضة ألدوار يتحقّق  في غا

 .العائلةناك طلب للشيء وتخّوف منه في شأن ه. إيجابيّا رغم كونها مستهدفة منه

وأالّ تكون السياسة حاضرة داخل العائلة إالّ قليال، فد فّضلها الشباب خارجها حيث يكون لهم أن 

سياسيّة مشبعة ( عائليّة)أكثر مّما هم هويّات جماعيّة " سياسيّة"رديّة يكونوا أفرادا فرادى، هويّات ف

الشأن  إمكان تشكيل موقف من بإمالءات ومرجعيّات أخالقيّة واجتماعيّة قد تسطّر حدود الرأي وتضيّق

 .العامّ 

 المسجد في الدرك األسفللزوم الطاعة واالنضباط كانت معيّة وألّن العائلة مثقلة بالضوابط  وب 

ولعلّه بسبب ذلك احتّل المقهى ودار الشباب والمدرسة المراتب . من تراتب فضاءات التنشئة السياسيّة

 .استقالليّةبحث عن  األولى وكانت أقرب إلى ذواتهم التي تتشّكل في سيرورة فردنة و

ذلك فإّن للعائلة أمكنة ومواقع من الشباب شتّى، إذ يفصح شباب المناطق الريفيّة عن إيثار  مع

لشباب  % 25,5منهم أن يحلّوها الدار األولى مقابل   % 30,5للعائلة بما هو فضاء تنشئة سياسي فيرى 

 . لمناطق الحضريّة

قيّة بفارق كبير مقارنة بشكل مفارق تحضر العائلة على جهتها تلك أكثر في  المناطق الشر

جهة أّما  (.% 0,0الجنوب الغبي  -% 0,0: الوسط الغربي -% 5,8: الشمال الغربي) بالجهات الغربيّة

والوسط الشرقي  % 29,1مهم للعائلة الدور األّول والشمال الشرقي  % 53,0تونس الكبرى فقد أعطى 

أن : تعطي تفسيرا لتلك النسب وجهان إّن الفرضيّة األقرب كي. % 100,0والجنوب الشرقي  % 36,5

ينتصر الشباب الريفي للعائلة على خالف الشباب الحضري فهو ليس تثمينا لدور العائلة في التنشئة 

السياسيّة إنّما تثمينا لدورها ككّل داخل الفضاء الريفي باعتبارها جزءا من مشهد اجتماعي أكثر تجّذرا 
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لعامل االنتماء الجهوي للمترشحين مرجعيّة  الريفي نح الشبابفال غرو على هذا السبيل أن يم. ووزنا

وأن يمنح ( لشباب المناطق الحضريّة % 43,3مقابل  % 49,3)مكانة أكبر الختيار القائمات االنتخابيّة 

وأن يمنح بالمقابل مكانة أعلى ( % 92,0مقابل  % 88,1)نسبة أدنى للمدرسة والجامعة من شباب الحضر 

ومكانة أعلى للمسجد من المكانة  التي منحها ( % 51,9مقابل  % 69,0)باب الحضري للمقهى من الش

 (.% 0,7مقابل  % 5,1)شباب الحضر 

العائلة تنحو  الريفي مقارنة بالشباب الحضري عن الندرة النسبيّة لفضاءات يستعيض بها الشباب

ر السياسي للعائلة وتوّسع مجاالت أّما الوجه اآلخر فيقضي بأّن ظهور الدو. به إلى التمّسك أكثر بها

تنشئتها متوقّف إلى حّد كبير على مستويات التحّول في العالقات بين أفرادها والتغيّر الذي أصاب  

فالمكانة التي يوليها شباب الجهات الشرقيّة إنّما يعود إلى انفتاح العائلة على أدوار . مرجعيّاتها ومعاييرها

أن تكون هنا العائلة . لرقابة قدر ما فيها االعتراف بخصوصيّة الشاّب والشابّةجديدة وأنماط تربية فيها من ا

 هو  أكثر مّما ولو نسبية لعالقاتها" دمقرطة"و  مقّدرة تقديرا جيّدا مؤّشر لفقدانها سلطتها التقليديّة

الفرد من إمكانات وشروط  –أو احتماء بسلطتها تلك، هذا الفارق يحدث بما هو متاح للشاّب " خضوع"

العالقة بين الفضاء العاّم والفضاء  -المرجعيّة القيميّة -نسب التمدرس)تيّسر سيرورة الفردنة السياسيّة 

 (.ثقافيّة باألساس -اقتصاديّة)ونمط التنشئة داخل األسرة والموارد التي تمتلكها ( الخاصّ 

الريفي عموما منها وفيها، إذ أّن ما يحكمها وضع الشابة من العائلة وفيها أقرب إلى وضع الشباب 

في المرتبة األولى  و  11,1%) إن مرّد تثمين الشابّة للعائلة. نقصان في هامش بناء الذات المستقلّة

في المرتبة الثانية للذكور  16,1%في المرتبة األولى و  15,5 %في المرتبة الثانية  لإلناث مقابل  %11,1

يعيشانه  الذي تمارسه العائلة عليها مقارنة بالشاّب، ذلك أّن نمطي التنشئة الذي أقرب إلى وقع الرقابة( 

. خضع الفتاة إلى رقابة أكبر خصوصا في عالقتهّن بالفضاء الخارجيمختلف بعضه عن بعض حيث ت

 األمر الواقع" تفضيلهنّ "لذلك يبدو تفضيل الشابات الحديث في السياسة في حدود فضاء العائلة يعود إلى 

العالقة الرمزيّة بين الداخل واألنثى في البنية الثقافيّة تشّرع مثل هذه . أكثر مّما هو تفضيل بين اختيارات

هذا التقسيم الذي أضحى  .العالقة بين العائلة والشابّة في حديثها عّما هو من الفضاء العاّم والشأن العامّ 

عالقات  -إعالم -مدرسة)رى يّة ثانويّة أخسر أكثر فأكثر بحكم توّسع دور مؤّسسات تنشيئتسييره أع

مقايضة داخل العائلة يُفسح بمقتضاها المجال فأكثر مرونة و أصبح موضوع  اتّخذ أشكاال أكثر...( الرفقة

صيانة عالقة . على عالقتهّن بالفضاء الخارجيللشابّات بإبداء الرأي والجدال باستقالليّة نسبيّة مقابل رقابة 

تفاوض يومي تقوم عليها العالقات  اعتبارها عالقة مرغوب فيها ورهانوعائالتهّن بالثقة بين الشابات 

األسريّة  ورأس مال عائلي يستدعي رعاية مستمّرة هي التي تفّسر إلى حّد كبير إيثار اإلناث من الشباب 

 .الفضاء للشابات على مجالس حديث  في السياسةسري وتفّسر تبعا تفّسح ذاك للمحيط األ

مال الثقافي مفّسر أيضا لبعض التنّوع في الموقف من العائلة على جهة كونها فضاء تنشئة رأس ال

 .سياسي

(  % 0,0)ها في المركز األّول شيئا ويمنح األّمي قيمة تذكر للعائلة هنا فهم مااّب بال يسند الش

ة اتّسم به التوّجه العاّم لبقيّ  هذا التوّجه(.  % 66,7)ثم الثالثة (  % 33,3)ورتّبوها في المرتبة الثانية 

رت مكانتها إلى أخرى لكن مع فوارق في التقدير فصحيح أّن العائلة اُخِّ الشباب من مستويات تعليميّة 

للشباب ذي مستوى التعليم الثانوي  % 56,7للشاّب ذي مستوى التعليم أساسي و % 48,8الرتبة الثالثة 

ورها السياسي كما لم يثن أثنوا عليها في د لكنّهم جميعهم. ى التعليم العاليللشاّب ذي مستو % 66,4و

 % 27,5في المرتبة األولى بالنسبة إلى الشاّب ذي مستوى التعليم األساسي و % 28,7)عليها األّميون 

 (.للشاّب ذي مستوى التعليم العالي % 23,2للشاّب ذي مستوى التعليم الثانوي و

من مستويات تعليميّة مختلفة أمسك بالعائلة من غيرهم للتّنشئة كّل ما يمكن قوله هنا أّن الّشباب 

ته و يضعفان عالق الشاّب األّمي ولعلّه ألسرته معا فقدان المؤهاّلت الثقافيّة أو ضعفها لدى. السياسيّة

العائلة ما  تبحيث ال يسمح الفقر الثقافي بأن تكون العائلة فضاء تنشئة سياسي وليس ،"بالسياسة" عالقتها
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ارتفاع تلك المؤهالت أيضا يرفّع على نحو ما إمكانات التميّز . على جهة بنية عالقاتهافقط حول دون ذلك ت

عن العائلة مؤهاّلت تتيح له رسم مسافات عنها وتوسعة هوامش ذات اجتماعيّة مستقلّة مقبولة " السياسي"

 .من قبل العائلة

حيث  "سياستهم"مكنة يتأتّى للشباب فيها اصطناع مكنة ترسم العالقة بالسياسة فألنّها أإذا كانت األ

ين مّما يمّكن من أن اءات الّضبط والّرقابة االجتماعييحفظ استقالليّة الذات االجتماعيّة وحيث تبعد فض

يعيش الشاّب تجربة سياسيّة وفق حدود االعتراف بالخصوصيّة واالستقالليّة صلب عالقات األقرب أن 

 .تكون أفقيّة

 26,3مقابل  % 32,3هذه الخلفيّة هي التي ت ْسنُُد تصّدر اإلنترنت مصادر المعلومة السياسيّة بنسبة 
لكن . للصحافة على سبيل المقاربة اإلجماليّة % 8,7للراديو و % 10,7لإلشاعة و % 22,0للتلفزة و %

العلميّة تحول دونه ودون  ّي في هذه الّصدارة أدناها ففقره الثقافي على معنى الشهادةمألفارق ابشكل م

وبين السياسة من جهة وبين بقيّة الشباب من جهة االستخبار السياسي باإلنترنت مّما يزيد في الفجوة بينه 

كذلك هو حال األّمي ال يُعطي مثقال ذّرة قيمة إلنترنت في أّي من الّرتب الخمسة المقترحة في . أخرى

لمستوى التعليمي األساسي أّن اإلنترنت تحتّل المرتبة األولى من الشباب ذي ا % 57,2بينما قال . السؤال

ي الّرتبة األولى  لإلنترنت وكذلك ومن الشباب ذوي المستوى التعليمي الثان % 65,4لديهم وأعطى 

 .% 58,8الشباب ذي المستوى التعليمي العالي بنسبة 

ما يتعلّق بأولويّة  اإلنترنت  أّما متغيّر الجهة فعلى ما يبدو من توزيع جهوي متقارب للنّسب في

مصدرا للمعلومة السياسيّة، تشّذ عنه جهة الجنوب الشرقي لكنّما دون تأثير في داللة تأثير متغيّر الجهة 

على هذا النّحو أيضا لمتغيّر الوسط أو النّوع أو التديّن بالكاد تأثير على مؤّشر . على مؤّشر اإلنترنت

المرتبة األولى والثانية على جهة ارتياد الشباب لإلنترنت لغاية اإلخبار ذلك أنّه يستأثر بين . اإلنترنت

 التي رتّب وفقها تأثيره الخمسة من مجموع الّرتب 11من  5السياسي بأكثر من 

 غير متديّن متديّن ريف حضر أنثى ذكر 

 مجموع النّسب

 للمرتبة األولى والثانية 

85,8 % 87,6 % 85,3 % 8,1 % 87,2 % 85,2 % 

 متغيرات  5دور األنترنيت كمصدر للمعلومة السياسية بحسب : 11الجدول 

نجد تجانسا إجماليّا بين من خالل اإلنترنت أّوال ذلك أنّنا  حماسة الّشباب لإلنترنت حماسة للسياسة

ارتفاع 

نسب 
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 .الغربيّة وارتفاعها بالنّسبة إلى االستخبار الّسياسي عبر اإلنترنات المشاركة الحزبيّة في الجهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المشاركة في اجتماعات  الجهة

 حزبيّة

اإلنترنت مصدرا لألخبار 

 1السياسيّة المرتبة 
مجموع المرتبة األولى 

 والمرتبة الثانية

 % 82 % 65,0 % 19,0 تونس الكبرى

 % 95,8 % 58,3 % 17,3 الشمال الشرقي

 % 100 % 67,7 % 25,8 الشمال الغربي

 % 90,9 % 69,2 % 22,0 الوسط الشرقي

 % 100,0 % 78,4 % 30,5 الوسط الغربي

 % 34,0 % 0,0 % 17,2 الجنوب الشرقي

 % 97 % 67,7 % 25,0 الجنوب الغربي

 نسب المشاركة حسب إستعمال األنترنات: 11الجدول 

داللة إالّ إذا عدنا إلى مقارنة ثانية بالّصحافة التي تغيب في الجهات إّن ما سيق ليس يحظى بكبير 

الغربيّة حيث أسند لها شباب الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي في المرتبة األولى صفر في 

المائة لكل منهم في حين منح شباب تونس الكبرى والشمال الشرقي والوسط الشرقي والجنوب الشرقي في 

مقارنة ثالثة بنسب الربط و إلى  ، (% 38,0 و % 7,6و % 16,7 و % 18,0)رتبة األولى  تباعا الم

 .1111باإلنترنيت وفق التعداد العاّم لسّكان  لسنة 

فإذا أخذنا مؤّشر نسبة مستخدمي اإلنترنت حسب الجهات لمن سنّهم خمس سنوات فما فوق نجد أّن 

والوسط الشرقي  % 19,2أعلى النّسب  إنّما ترتكز في الجهات الشرقيّة حيث تستأثر تونس الكبرى بنسبة 
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والحال . % 5,4والجنوب الغربي  % 2,3الغربي  والوسط  % 4,8أّما الشمال الغربي فـ  % 9,6بنسبة 

ر اختالف بالنسبة إلى مؤّشر نسبة األسر التي لديها فرد يستخدم اإلنترنت حيث نجد أكبر النّسب ليس بكبي

 14,9في حين أّن النسبة في الشمال الغربي  % 26,7فالوسط الشرقي  % 48,6في جهة  تونس الكبرى 
في الجنوب الغربي  % 18,3في الوسط الغربي و % 7,7و %

1
طيات التي تقّدمها الوكالة التونسيّة المع. 

لإلنترنت
2
على ما ورد في الصدد إذ يبلغ عدد المنخرطين باإلنترنت إلى   والتّعداد العاّم للسّكان يبرهنان 

أّما . عنوانا 737.275منخرطا وعدد عناوين البريد اإللكتروني   1.148.494 1111غاية شهر ديسمبر 

فقط  % 7,9تونسيّا وتونسيّة،في حين يتبيّن أّن  4.200.000عدد مستعملي شبكة اإلنترنت فيبلغ أكثر من 

 170.700من األسر التونسيّة أحد أفرادها مرتبط باإلنترنت بالمنزل أو خارجه أي ما يعادل  1111سنة 

 .أسرة

وهي نسب تميل لصالح كفّة النترنت اربط بال مقارنات أّن هناك مفارقة بين نسبمحّصلة ال

الجهات الشرقيّة أساسا بفارق كبير ونسب استعمال االنترنت مصدرا لألخبار السياسيّة وهي نسب تميل 

 .لصالح كفّة الجهات الغربيّة على ضعف ربطها باالنترنت مقارنة بالجهات األخرى

يها الّشباب بفعل حالة الثورة التسيّس التي انخرط ف" موجة"لكن أيضا لالنترنت حضور ما قبل 

من التالميذ، يستخدمون االنترنت وهي فئات تقابل  % 33,3من الطلبة و % 23,3عند الّشباب أنفسهم فـ 

إلى  بالنّسبة % 3,4سنوات فما فوق و 5بالنسبة إلى الطلبة من مجموع الفئة السكانيّة  % 18,5نسبة 

كبرها عند كّل فئة فإنّها أعلى النّسب من بين نسب جميع ومهما يكن من أمر صغر النّسبة من . التالميذ

 .الفئات السكانيّة

هذا الجموح إلى اإلنترنت يّسر عالقة بالسياسة يصطنعها الّشباب ألنفسهم فينتقون من العالقات ما 

المجال السياسي الذي " افتراضيّة"القول هنا بـ ليس . يرغبون بالطريقة التي يرتاحون ومع من يختارون

على "  قب ليّة سياسيّة"قة محكومة بضرب من إيثار يخيّره الّشباب نقيضا لماديّة عالقتهم به لكنّها عال

تتميّز باستقالليّتها وبمرونة االنتماء إليها والصعلكة عنها ورسم  Michel Meffesoliالمعنى الذي قصده 

التها االجتماعيّة إنّما هو يفّسر في صون الذات االجتماعيّة وحّرية رسم ص. فيها وإزاءها  "االختيارات"

السياسيّة خالفا "  الحلقة الحميمة"شكل كبير النزوع إلى اإلنترنت بما توفّره من قدرة على التشبيك ونسج 

 .االجتماعية بما هي كائن خصوصيحيث تغيب الذات  Anonynatللجمهرة والنُكريّة 

على جهة أّن أدوات االنخراط في السياسة " حداثي"إّن بناء األنا السياسي للشباب يتميّز بأنّه بناء 

ب الطّلب و الرخو والمخاتل حسواختيار مصادر المعلومة السياسيّة هي األكثر تقانة تمّكن التسيّس المرن 

à la carte  أين ينتقي الشباب ما يرغب فيه وليس ما يُفرض عليه ولعلّه يسهم في صنع  األخبار السياسيّة

 .ا وفق ما يستأنس به من صورة عن ذاته السياسيّةوتداولها وتبادله

اإلنترنت ثّم التلفزة هي أهّم المصادر أّما الراديو ثّم الصحافة فهي أبعد ما يكون عن أن تكون 

مصدرا  لألخبار السياسيّة، مقارنة بسيطة بين مختلف المصادر في ضوء المتغيّرات تظهر إيثار الّشباب 

استثناء يبرز . االستثناء يظّل دوما لألميّين منهم. ى حساب القنوات الكالسيكيّةللقنوات الحديثة للتواصل عل

 .رأس المال الثقافي في ربط  الشاّب بالشأن  السياسي أهّمية

 

 

 المصادر الكالسيكيّة المصادر الحديثة المستوى التعليمي

                                                           
1
 .، المي ع الرسمر المعهد اليطنر لإلزصيء1111انظر التعداد العي  للسّ ين لسنا  - 

o
2

 .انظر المي ع الرسمر للي يلا التينسّاا لإلنترن  - 
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 الصحافة الراديو التلفزة اإلنترنت

 % 0,0 % 100 % 14,3 % 0 أّمي

 % 13,2 % 0,7 % 31,2 % 57,2 أساسي

 % 8,2 % 1,3 % 27,7 % 65,4 ثانوي

 % 8,8 % 5; 1 % 31,5 % 58,8 عالي

نسبة الرتبة األولى بالنسبة إلى مصادر األخبار السياسيّة حسب متغيّر المستوى : 11الجدول 

 التّعليمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر الكالسيكيّة المصادر الحديثة الجهة

 الصحافة الراديو التلفزة اإلنترنت

 % 18,0 % 0,0 % 29,0 % 65,0 تونس الكبرى

 % 16,7 % 7,1 % 23,5 % 58,3 الشمال الشرقي

 % 0,0 % 2,0 % 31,6 % 67,67 الشمال الغربي

 % 7,6 % 1,0 % 22,6 % 69,2 الوسط الشرقي

 % 0,0 % 0,0 % 21,6 % 78,4 الوسط الغربي

 % 38,0 % 0,0 % 62,0 % 0,0 الجنوب الشرقي
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 % 0,0 % 4,0 % 29,0 % 67,7 الجنوب الغربي

 الرتبة األولى بالنسبة إلى مصادر األخبار السياسيّة حسب الجهة. 11الجدول 

 

 المصادر الكالسيكيّة المصادر الحديثة النوع

 الصحافة الراديو التلفزة اإلنترنت

 % 10,1 % 2,2 % 28,7 % 61,4 ذكر

 % 13,2 % 1,3 % 34,0 % 54,3 أنثى

 

 الرتبة األولى بالنسبة إلى مصادر األخبار  السياسيّة حسب النوع : 11الجدول 

 

 

 

 المصادر الكالسيكيّة المصادر الحديثة الوسط

 الصحافة الراديو التلفزة اإلنترنت

 % 11,9 % 1,9 % 30,1 % 58,4 منطقة حضريّة

 % 8,7 % 1,8 % 31,1 % 61,6 منطقة ريفيّة

 

 الرتبة األولى بالنسبة إلى مصادر األخبار السياسيّة حسب الوسط :11الجدول

 

 

 المصادر الكالسيكيّة المصادر الحديثة 

 الصحافة الراديو التلفزة اإلنترنت التديّن

 % 11,4 % 2,3 % 27,2 % 61,3 نعم

 % 11,0 % 1,6 % 32,3 % 57,8 ال

 الرتبة األولى بالنسبة إلى مصادر األخبار السياسيّة حسب متغيّر إقامة الشعائر الدينيّة :15الجدول 
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تراجع مصادر األخبار الكالسيكيّة أمام التقانات الحديثة والتلفزة مرجعا ُمخبرا عن السياسة لدى 

 : الّشباب يثير مالحظتين

على مرجعيّة المشاركة بعد أن كانت  األولى، لقد أصبحت مرجعيّة التنشئة السياسيّة للشباب تقوم

لكنّها مشاركة في  (التلفزة)ثّم  على الوساطة ( راديو خاّصة)تقوم في السبعينات على التربية والتلقين 

دون أن تضمن استقالال سياسيّا  autonomieفضاءات مفتوحة تضمن حّدا من استقالليّة 

indépendence بر السياسي استهالكه أكثر مّما هو إنتاجه وصنع على اعتبار أّن منزلة الّشباب من الخ

اإلنترنت والتلفزة يذهب بالقول في ناحية المسافة إلى  عنصر الصورة الغالب في حاملي. ياسيللحدث الس

أّن العالقة بالسياسة عالقة حداثيّة، إّن وسيط الّشباب إلى السياسة إنّما هو الصورة وهي في جميع األحوال 

ي عدم هل يسعف ذلك في تفسير بعد الّشباب عن السياسة الترابية وف. بل سريعة االستهالك ماّدة استهالكيّة

وفي زهدهم في  (المسجد والعائلة)قدرتهم أو رغبتهم في إدالء بدلوهم في السياسة في فظاءات مغلقة 

 . (تديّن ،أحزاب" )الّصلبة"ّورات واألفكار والمرجعيّات التص

 بالشبكات تكثر ة لإلشاعة خصوصا وأنّهالّشباب تجعلهم أكثر حساسيّ لالسياسيّة  الرخاوة إنّ 

إّن تثمين . االجتماعيّة التي يرتادها الّشباب أو المقاهي بما هي فضاءات مفتوحة تتغّذى فيها وتعّشش

 .حامل اإلشاعةهي االجتماعيّة التي اإلشاعة مصدرا للخبر تثمين للعالقة 

ضعف الثقة أو انعدامها في عقل  ". العقالني"رجوع إلى ما هو يفّسر ال  ف من السياسةخوّ تثّمة 

في السياسة "  حديث"السياسي  والعقل السياسي على حّد سواء يجعل الشباب يلوذون إلى ما هو غير 

ولعلّه إلى موقعهم في الحقل السياسي المحكوم بشروط يبحثون عّما يقّربهم أكثر إلى انتظاراتهم وترجيّاتهم 

في وقعهم أو النفاذ إلى وسائل إنتاج وإدراك العالم االجتماعي والتعبير عنه وهي شروط امتالكهم م

 .ال  االقتصادي ورأس المال الثقافيرأس الم: جوهرها سوسيولوجية

 :على هذا النّحو تصبح اإلشاعة بالنّسبة إلى الشباب

أخبار عبر قنوات  صالت عنصرا باعثا على الثقة في الشأن  السياسي عبر االنخراط فيه بتداول  -

شبكات )اجتماعيّة قائمة على ضروب من الثقة أكانت عالقات اجتماعيّة مباشرة أو افتراضيّة 

 (.اجتماعيّة

اعتماد اإلشاعة إقرار بهذا الفقر  .يكشف عن افتقار الشباب ألدوات إنتاج الخبر والحدث السياسيّين -

 .السياسي

السياسي بفاعليه المهيمنين خصوصا وأنّها تعطي تفسيرا الثقة في اإلشاعة انعدام ثقة في الحقل  -

 .وفهما ومصداقيّة للشأن واستقرار أمام تشّوش للمشهد السياسي

يتدّعم مناخ الثقة في اإلشاعة كلّما كان الشاّب فاقدا االستعدادات التي تخّول له إدراك الرؤى  -

عل هذا النّحو يقبل . منها عسيرا أو قليال االجتماعيّة المتنافسة في الحقل السياسي، وكلّما كان تمّكنه

الشاّب األّمي اإلشاعة مصدرا لألخبار السياسيّة وإن في الرتبة الثانية أكثر مّما يتبنّاها الشاّب ذو 

بالنسبة إلى األّمي مقابل بالنسبة إلى الشباب  تباعا  % 85,7)المتوّسط أو العالي المستوى التعليمي 

 (.% 46,1و % 46,5و % 49,2ساسي والثانوي والعالي ذوي المستوى التعليمي األ

 % 22ومهما كان من أمر مكانة اإلشاعة فإنّها تظّل في الرتبة الثالثة من زاوية نظر إجماليّة بنسبة 

وهو ما يجعل لها قدرة  على التعبئة والتّجييش السياسيّين ويؤّشر على قابليّة الشاب ليس لمرونة سياسيّة 

الستثمار السياسي وكالهما قد يفضيان إلى تغذية االستعداد على االحتجاج  يستحيل في كبيرة بل أيضا ل

 .سياقات دون أخرى إلى  احتجاج عنيف

ة في ثقافة التسيّس للشباب، فبناء اعيّة مكانة رئيسالثابت في حكم المرجعيّات أّن للصالت االجتم

مّر بين تسييج استقالليّة سياسيّة تمثّل المرجعيّة الذات السياسيّة للشباب إنّما يتّم عبر  الترّدد المست
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في فضاءات تضمنها وعبر مصارد أخبار حديثة من األكسيولوجيّة للمشاركة السياسيّة الناشطة أو الخاملة 

تخفيه ربّما عدم )ى عجز أو االنخراط فيه ، ومن جهة أخر بالشأن السياسي أكثر مّما هو االهتمامجهة 

الل سياسي يضحي بمقتضاه الشاّب فاعال سياسيّا ممتلكا ألدوات إنتاج الرؤى إقامة استقعن ( رغبة

من أجل ذلك ينحو الشباب إلى تسيّس . والخطابات والمفاهيم السياسيّة للموارد الضروريّة لذلك اإلنتاج

 يغلب عليه رأس مال عاطفي أكثر مّما يغلب عليه رأس مال سياسي ُسلِبوه لكونهم ُسلِبوا Lightخفيف 

موسوم بهشاشة وضعيّتهم في الحقل السياسي ثّم االجتماعي أو هو يعبّر  تسيّس. أدوات إنتاجه الشرعيّة

 .عنها ويعيد إنتاجها

وفي سياقات عالئقيّة مفتوحة ترابيّة ميل الشباب إلى ممارسة ذاتويّة للسياسة يتهيّأ عبر فضاءات 

يجب أالّ يواري ( نترنيتا) أو افتراضيّة ( المدرسةامعة أو مقهى، دار الشباب، الج)تتشّكل في كّل حين 

التّجربة السياسيّة خصوصا إذا استندت إلى انتماءات غير سياسيّة أو هي سياسيّة ما قبل حداثيّة " هشاشة"

 .مثلما هي حداثة مصادر المعلومة السياسيّة بما هي فضاءات تنشئة وممارسة سياسيّين

يليه نجاعة ( % 34,7)ات اختيار القوائم االنتخابيّة رأسها  كذلك هو العامل الجهوي يأتي مبّرر

انتهاء إلى ( % 14,9)فوفرة التمويل ( % 19,5)فالبرنامج السياسي ( % 22,7) الحمالت  اإلشهاريّة 

 .(% 8,2)الدعاية الدينيّة 

جحان الفارق بين االنتماءات السياسيّة واالنتماءات ما تحت سياسيّة على حساب األولى يصّدق ر

الثقة في الحقل السياسي وتدنّي  تدنّي(. واطنةمال)وهزال مرجعيّات  حداثيّة "  أنتروبولوجيّة"مرجعيّات 

حداثيّة السياسة نّه يكشف  الاألكيد أ. الثقة في الفاعلين السياسيّين يعطي تفسيرا للواقع األكسيولوجي للشباب

لجهويّة واالجتماعيّة قبل االنتماءات الحزبيّة والفكريّة واألكيد أيضا أّن الركون إلى االنتماءات ا. في تونس

االستعدادات التي يشترطها الحقل السياسي إنتاجا  ففقدانه. ة ركون المضطّر إلى ذلكأو اإليديولوجيّ 

إلى البنية  لحقل السياسي نفسه على ذاته ونظراواستهالكا للسلع السياسيّة والعتمة التي يضربها ا

كلّها جمعاء يصبح مسّوغا  بمقتضاها فهم أن يكون  لبيّتها ومواقعها وعالقات الّسلطة فيها االجتماعيّة  ترات

 .االنتماء الجهوي المحّدد األّول الختيارات القائمات االنتخابيّة

تفصيل القول في هذا من تفصيل المشهد العاّم لعامل االنتماء الجهوي الذي هو بدوره من تفصيل 

في المرتبة األولى بال منازع ويتقلّص بارتفاع عند األّمي -أي العامل الجهوي  –فهو  ,بنية الحقل السياسي

وهو أرفع (. % 35,3، العالي % 41,5، الثانوي % 50,1األساسي %  111األّمي )المستوى التعليمي 

 43,0ولإلناث  % 46,4و % 49,8)منه عند اإلناث من الذكور سواء رتّب في  المرتبة األولى أو الثانية 
وهو كذلك أكثر وقعا بالنسبة إلى المناطق الريفيّة مقارنة بالمناطق الحضريّة ( للذكور % 43,9و %

تثمين الروابط األسريّة والجهويّة في حدود الدوائر االنتمائيّة الضيّقة لدى (. % 43,3مقابل  % 49,3)

ي خصوص تفضيلها لفضاءات التنشئة ريفيّة يتناسب مع النتائج التي توّصلنا إليها فلاإلناث والمناطق ا

 .في السياسة" البدائيّة"السياسيّة األسريّة وأهّمية  الروابط 

 -اسيّة تفصلهمال بالذكر هنا أّن العالقة بين المفوَّضين والمفوِّضين تؤّشر إلى مسافة سياأله

ك التفاضلي ألدوات إنتاج يقلّصها الشباب اجتماعيّا، فألّن االمتال -ترسمها المواقع في البنية االجتماعية

" طبيعي"يكون التّسليم بهم ولهم على قاعدة ما هو  ي باالعتقاد في منتجي تلك الّسلع،السلع  السياسيّة يقض

فليس أفضل من شرعنة تقسيم العمل السياسي عند وجود (. االنتماء االجتماعي)في العالقة بالسياسة 

نزع ما هو سياسي في  للعالقة السياسيّة أو أفضل مناس تطبيع توزيع غير متوازن للسياسة على أس

 .منها األنثروبولوجيلبقى الممارسة السياسيّة 

ى التميّز السياسي ويغّذى االعتقاد في شرعنة هذا التميّز عبر انتماء غير  على هذا النّحو يوار 

رها في يمتأّخرة على جهة تأثإّن تراجع البرامج السياسيّة إلى مراتب (. االنتخابات)سياسي لعمليّة سياسيّة 

اجتماعيّا أقوى، إنّما  بما أّن الثقة فيهم المفوَّضفيه اهتزاز ثقة ليس في  االختيارات االنتخابيّة للّشباب بناء

 .ةيالسياسّ  باب على التعامل السياسي مع سلع المفوَّضينفي استعدادات الش
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التبعيّة المتبادلة يبرز في سبيل  علىمال سياسي ال رأسو  العالقة بين رأس المال الثقافي 

العالقة بين رأسي المال س البرامج السياسيّة حيث تكون إستراتيجيّة اختيار القائمات االنتخابيّة على أسا

الثقافي تدنّت هنا كلّما تدنّى رأس المال  .معاكسة للّتي هي عليه في مؤّشر االختيار حسب االنتماء الجهوي

ي في ما رتّبه في أساس البرنامج السياسي، كذلك هي النسبة بالنسبة إلى األمّ االختيار على نسبة تفضيل 

بالنسبة إلى  % 15,7بالنسبة إلى الشاب ذي مستوى التعليم األساسي و % 16,1و.  % 0,0: الرتبة األولى

 .بالنسبة إلى ذي المستوى التعليمي العالي % 20,6ذاك ذي المستوى التعليمي الثانوي و

ى حاضرا في اإلستراتيجيّات االنتخابيّة للشباب فقد كان لهم اهتمام البرنامج معطً أالّ يكون 

، ونسبة 1115حسب استشارة الشباب  لسنة  6,5  %  بالمشاركة السياسيّة واالجتماعيّة في البالد لم يتعّد 

ونسبة  % 27,7 بـ...( أحزاب، جمعيّات، نواد، نقابات)مشاركة في مناسبات انتخابيّة على اختالف أطرها 

 .من الشباب المستجوب لم تكن االنتخابات الحزبيّة تعينهم % 49

" منطق"الترتيب ما بين خمس رتب لمؤشر البرنامج السياسي بما هو  حسب نسبالإّن تشتّت 

فإن كان لمتغيّر . االختيار حسب الجهات يعطي صورة صادقة الهتزاز الثقة في العمل السياسي وفاعليه

دون أن يكون  ةالجهة تأثير كبير على الموقف من البرامج السياسيّة فإّن توّزع  النسب على الرتب الخمس

ركز ثقل لرتبة دون أخرى أيّا كانت الجهة ال يؤّشر إلى  اهتمام بالبرامج السياسيّة للقوائم االنتخابيّة ثّمة  م

فتشتّت النّسب دليل على ضعف تأثير البرامج . إنّما على العكس إلى إهمال لها واستواء األمر حيالها

 .بة وفي أّي منهاالسياسيّة على االختيارات االنتخابيّة للشباب بحيث تبدو في كّل مرت

التي تحظى بها الصورة في تحديد  إّن ما تكشفه اإلستراتيجيّات االنتخابيّة للشباب المكانة

التوّجهات السياسيّة، فإضافة إلى تصّدر اإلنترنت ثّم التلفزة قائمة مصادر األخبار السياسيّة تحتّل الحمالت 

 .% 22,7ع التي ترسم االختيار السياسي بنسبة اإلشهاريّة لألحزاب المكانة الثـانية في قائمة الدواف

اإلجماع على اإلشهار السياسي في هذا الشأن  إجماع على المراوحة بين فضاءات  مرجعيّة 

 .والمقهى قبالة  اإلنترنت انتماء  جهوي قبالة إشهار سياسي : لكن أمكن التوفيق بينها متباعدة

فلئن بدت حساسيّة األّمي أقّل من . نّوع المتغيّر المعتمدبيد أّن وقع الّدعاية السياسيّة وقع متنّوع ت

 % 12,5يمنح األّمي في الترتيب األّول بنسبة صفر بالمائة و)تلك التي لذوي مستويات تعليميّة متوّسطة 

 %12,3للشباب ذي المستوى التعليمي الثانوي و % 22,0لدى الشاّب ذي المستوى التعليمي األساسي و

وإن بدت المناطق الريفيّة أكثر تفضيال من المناطق الحضريّة . للشباب ذي المستوى  التعليمي العالي

نلقاه عند بسط منزلة اإلنترنت من مصادر المعلومة تفضيال ( % 13,6و % 16,1تباعا )للدعاية السياسيّة 

الدعاية الدينية  للشعائر ، والمقيم (للوسط الحضري % 58,4للوسط الريفي مقابل  % 61,6)السياسيّة 

وهو ما يتناسب مع إيثار المتديّنين لإلنترنت (  % 11,7مقابل  % 18,7)أحّب إليه من غير المقيم بها 

وللّذكر غلبة طفيفة على ( % 57,8مقابل  % 61,3)مصدرا لألخبار السياسيّة أكثر من غير المتديّنين 

رق أيضا في النسب المتّصلة بموقع اإلنترنت مصدرا نلقاها  في الفا( % 12,8مقابل   % 14,9)األنثى 

، فإّن النّسب المتعلّقة بأثر الحمالت  اإلشهاريّة في رسم (لإلناث % 54,3و % 61,4)لألخبار السياسيّة 

لجهة  % 49,5االختيارات االنتخابيّة، تبيّن توّزعا مختلفا جّدا حسب الجهات في المرتبة األولى تتباين من 

لجهة الشمال الغربي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي وذلك بخالف  موقع  % 0,0إلى  الوسط الغربي

 .الشباب من عامل االنتماء الجهوي في االختيار السياسي

كان من الممكن تعداد النّسب المستخرجة من األجوبة عن االختيار االنتخابي على قاعدة الحمالت 

راج من تأثير متغيّر على مؤّشر، لم فيه تعّسف الستخفي ذلك قليلة  ةالدعائيّة حسب الجهة إالّ أّن الفائد

ت التوزيع ال يعني تأثير متغيّر الجهة على النتائج، فّرة اللهم تلك التي تقضي بأن تشتّ اللة ذاتيّة  غير متود

تأثير  فالتوزيع لمختلف بغير نفس الطريقة ال يعني توزيعا يعبّر عن اختالف جذري بقدر ما يعني هامشيّة

 .المتغيّر على الختيارات السياسيّة على أساس الدعاية السياسيّة
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ى في حكم عامل داللة تشتّت النّسب تلك تًقرأ مقارنة بثبات النسب المتمركزة في الرتب األول

 .ضعف النّسب المتعلّقة بتأثير الدعاية الدينيّة على االختيار االنتخابياالنتماء الجهوي وب

 ،التديّن مؤّشرا أو متغيّرا، أنّه يبرز بشكل خاّص وبصورة قد ال تبرزها مؤّشرات المفيد في تناول

 .ما للبعد الثقافي في معناه العاّم من أهّمية في تحديد التّجاهات السياسيّة للشباب

أدرجناه في  نيّة أنّىإّن الشباب الذين يتدنّى لديهم تأثير متغيّر التديّن على معنى إقامة الشعائر الدي

تفسير المؤشرات المرتبطة بالدين بما هو عامل محّدد، ال يُحدث الدين،  مؤشرا، لديهم الفارق أيضا على 

 .جهة الموقف أو الممارسات أو الهويّات السياسيّة لشبّاب أفرادا فرادى

تباعا )إن ففّصلنا األمر نجد أن ال فرق ذي داللة من أمر التديّن بين الذكر واألنثى من الشباب 

أّمي  )وال يشّكل الدين أيضا ثقال بين الشباب على جهة اختالف مستواهم التعليمي ( % 37,4و % 38,4

منطقة حضرية )و ال على جهة الوسط  (عالي % 38,0، % 39,0، ثانوي % 37,9أساسي ، % 28,6

فباستثناء جهة الشمال الشرقي وجهة الوسط . وال على جهة الجهة ( 15,6%، منطقة ريفية 16,1%

فإّن بقيّة الجهات لم تتجاوز المعّدل  ،(% 53,6و % 51,0تباعا )بة التديّن الغربي الذي ترتفع فيهما نس

 (.% 38,1)العاّم للتديّن 

مقابل  % 28,9لكّن الدين يحدث الفارق في نسب المشاركة في األنشطة الحزبيّة لصالح المتديّن 

ن السياسة والدين مثلما يتّضح يقة بلغير المتديّن فارق ال يتعيّن أن يحمل على القول أّن ثّمة عال % 18,4

فاختيار القائمات االنتخابيّة للمجلس التأسيسي ينأى بنفسه من عامل . ذلك في الموقف من الدعاية الدينيّة

في حين أنّنا نجد تأثيره ( سواء للمتديّن ولغير المتديّن % 0,0فهو حاضر في المرتبة األولى بنسبة )الدين 

 .لغير المتديّن % 52,5للمتديّن و % 52,8رجأ إلى الرتبة الخامسة بنسبة مُ 

للمتديّن عالوة على الموقف من الّدعاية الدينيّة ال نعثر على أثر هاّم للمسجد في التنشئة السياسيّة و

للمسجد في الرتبة األولى وعلى نحو مفارق  % 1,4لمتديّن غير نسبة ال يعطي اعلى غرار غير المتديّن إذ 

المقارنة بين النّسب في الرتبة الثانية تعضد التوزيع حتّى  .للرتبة عينها % 2,5يعطي غير المتديّن نسبة 

وحتّى االختالف في تقدير دور المحيط (. لغير المتديّن % 93,7مقابل  % 87,0)األّول في الرتبة األولى 

في حين أعطى  غير   % 19,5العائلي في التنشئة السياسيّة حيث يمنحه المتديّنون في الرتبة األولى نسبة 

، يُبين عن أّن العامل الجيلي يفّسر المسافة من السياسة داخل % 31,9المتديّنين في الرتبة عينها نسبة 

 .ثر مّما يفّسرها العامل الّدينيالعائلة أك

الموقف المتحفّظ من الّدين يعاين أيضا في تشخيص المخاطر التي تتهّدد العمليّة االنتخابيّة حيث 

في المرتبة األولى بالنسبة إلى  % 61,2)يحتّل خطر التشّدد الديني الرتبة الثالثة بعد خطر الثورة المضادة 

لغير  % 21,8عند  المتديّن و % 16,7)وعدم استقالليّة القضاء ( متديّنبالنسبة لغير ال % 58,4المتديّن و

  % 20,6)ومن داخل هذا التحفّظ يصـبو المتديّنون أكـثر من غير المتديّنين ولو بفارق نقطتين ( المتديّن

بيّة قبل خطرا محدقا بالعمليّة االنتخا إلى اعتبار التشّدد الديني( غير المتديّنعند % 18,8وعند المتديّن 

 .(عند غير المتديّن  % 1,1في الرتبة األولى عند المتديّن و  % 1,4)خطر التبعيّة لألجنبي 

المتديّن من  ال يسّجل فارق هنا عندثّم إّن مكّون الدين يأتي في الرتبة الثانية بعد مكّون العروبة و 

في الرتبة األولى لمكّون الدين اإلسالمي بما هو عنصر من  % 34,8فكالهما يمنح نسبة . غير المتديّن

 .الهويّة الجماعيّة

. المرتبة الثانية % 49,8من الشباب المتديّن المرتبة األولى لمكّون العروبة و % 45,2لقد أسند 

 .يةلمرتبة الثانفي ا % 46,3و مرتبة األولى الللمكّون عينه في  % 47,3 غير المتديّن منهم نسبة وأسند

 غير متديّن متديّن المكّون
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 % 93,6 % 95 العروبة

 % 88,1 % 82 اإلسالم

 % 17,1 % 19,1 البربر

 % 0,8 % 1,0 المتوّسط

 % 1,0 % 0,7 إفريقيا

مجموع المرتبة )جدول مقارن بين مكّونات الهويّة لدى الشباب حسب متغيّر التديّن : 16الجدول

 (األولى والثانية

 

صيغة السؤال المتعلّق بطبيعة الهويّة التي يرغب الشباب في التنصيص عليها في استنادا إلى 

ثالثة مر الذي يبدو ذا أهّمية هاهنا أنّه ثّمة إقرار بمكّونات فإّن األ ة،الدستور تفاضليّا تبعا لرتب خمس

تفاضل وليس عالقة تربط بينها عالقة مكّونات . اإلسالم والعنصر البربريأوال ثم  العروبة :رئيسة

التي عبّر عنها  الشباب إعادة تشكيل على أساس المفاضلة لكنّه  هذه الهويّة المرغوبةولقد شهدت . إقصاء

تراجعت  فيه مكّونات وبرزت أخرى وهو ما يجعلنا نجزم بديناميّة الهويّة رغم ثبات نواة صلبة   تشّكل

 .المحلّية والدوليّةفيها تتبادل بين مكّوناتها المواقع بحسب السياقات 

أّن الفضاء  1111سنة  الستشارة الشبابيّة األولى فقي دراسة لفضاءات االنتماء للشباب، أظهرت ا

وجاء في الترتيب الثالث العالم  % 27,2العربي  متقّدما الفضاء % 30,8اإلسالمي رأس الفضاءات بنسبة 

الفضاء المتوّسطي فقد احتّل المرتبة الخامسة  أّما .% 11,9ثم المغرب العربي بنسبة  % 17,4ككّل بنسبة 

ويثبت االنتماء اإلسالمي  في مكانه  في االستشارة . % 6,5يليه  الفضاء  اإلفريقي بنسبة  % 7,2بنسبة 

أّما . بل ازداد رسوخا على حساب انتماءات أخرى تقلّصت % 42,7بنسبة  1115الشبابيّة الثالثة في سنة 

 24,2بنسبة  إلى االنتماء المغاربي ممكانه واوترك % 22,6الثالثة بنسبة  ةالمرتبالعرب فقد تراجعوا إلى 
متوسط وإفريقيا فقد ظالّ  في موقعهما ال.  1,1% إلى المرتبة الرابعة بنسبة" العالم ككلّ "وتراجع معهم  %

 .% 1,5و % 4,0في المرتبة الخامسة والسادسة لكن بنسب أدنى تباعا 

مكّونا رئيسا للهويّة أمام تقّدم عنصر اللّغة والتاريخ والتراث المشترك تراجع  عنصر الدين 

الذي تبرزه نتائج االستبيان على األقّل في مستوى تأثير متغيّر الدين على الموقف من ( العرب والبربر)

كن الدين صاحبه تراجع لعنصري  المكّون المتوسطي والمكّون اإلفريقي للهوية المتراجعين أصال إن لم ي

أّما ما بقي . بترتيبها فبنسبها من استشارة إلى أخرى ليؤّكد ثانويّة موقعهما في تمثاّلت الشباب للهويّة

يقتضيه السياق السياسي  اصامدا أمام التغييرات فهو العرب والمسلمون يتبادالن المواقع بحسب م

ن طالما  أنّهما يعبران عن انتماء عاّم أن يكون  الشاّب عربيّا مسلما أو مسلما عربيّا فهما سيّا. واالجتماعي

 .حّرية تشّكل الذات االجتماعيّة: الشاب" هويّة"ثقافي وغير إيديولوجي وطالما أنّه يحفظ 

 (% 8,2)هكذا يحتّل الدين المرتبة األخيرة لما يتدّخل في السياسة ويوظّف في الدعاية السياسيّة 

 7,8المسجد في المرتبة األخـيرة بنسبة )ار ة واستقاء األخباتّخذ دور التنشئ وهو على هذه الحال أيضا إذا
%). 

قد يكون التخّوف على الّدين يفّسر المكانة المتميّزة للفضاء اإلسالمي لدى الشباب طيلة العقدين 

الفارطين على األقّل ولعلّه الخوف منه ما  جعله يتراجع بعد الفضاء العربي، تخّوف يحتّد ويضعف حسب 

 .جتماعيّةالّشروط اال
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الذي يفّضل ( في الرتبة األولى % 44,0مقابل  % 52)العروبة أقرب إلى الريف منها إلى المدينة 

لكنّه من ( في المرتبة األولى % 31,8مقابل  % 36,1)بخالف ذلك وبفارق بسيط أكثر االنتماء اإلسالمي 

بيد (. % 84,5و % 85,9)األولتين  إذا ما رجعنا إلى مجموع المرتبتينغير تأثير جذري في الموقف العاّم 

مقابل  % 21,7)أّن الوسط الحضري أكثر تخّوفا من خطر التشّدد الديني على الثورة من الوسط الريفي 

 (.في المرتبة األولى % 14,1

فاإلناث . ثقافيالتباين من الدين يكتسي داللة ذات أهّمية خاّصة في حكم النوع وحكم رأس المال ال

 (.في المرتبة األولى  % 44,3مقابل  % 51,1)أكثر من الذكور منهم " ينبيعرو"من الشباب 

فالتقارب بين الذكور . ال يحمل هذا التوزيع تموقعا مختلفا جذريّا حيال المكّونْين للهويّة المنتظرة

 واإلناث في نسب ممارسة الشعائر الدينيّة وكذا في تقدير التشّدد الديني على أنّه خطر على العمليّة

، أو ما كان من استهجان اختيار (لإلناث في المرتبة األولى % 21,0الذكور و 1% 8,9)االنتخابيّة 

 للذكور مقابل  % 4,8للجنسين في المرتبة األولى و % 0,0)القائمات االنتخابيّة على أساس الدعاية الدينيّة 
 .جميع ذلك يفيد في القول أالّ جنسنة في التحديد العاّم للهويّة( لإلناث في المرتبة الثانية % 2,1

اإلناث للعروبة قائم على توّجس لديهن  تفضيلف. ة أيضاثقافي بيد أّن للتفضيل الذي سلف مرجعية

تلك فرضيّة لفهم لجوء . بشرعيّة دينيّة لما يكون مكّونا رئيسا ومتصّدرا الهويّة" ذكوريّة"من هيمنة  ريبة

الوضع بالنسبة إلى الشباب الذكور غير الوضع، إذ يلقى في اإلسالم . اإلناث إلى العروبة أكثر من اإلسالم

الثقافيّة والدينيّة حسب النوع وعلى جهة أّن " المكاسب"ما ال تلقاه اإلناث منهم فيه على األقّل على جهة 

يطرحه على  ما رسيولوجيّا ال يطرح رهانات أمام الذكور قدحضور الدين في سياق الثورة سياسيّا وسو

  الشباب والذكور منهم تعريفات  ناالجتماعي لإلناث م" البؤس"د درجات اإلناث على هذا النّحو تُحدِ 

 .و مقاديرها مكّوناتهاالهويّة، 

رقات قليلة بين ويْ ــُـــكلّية الهويّة  التي تحرص زاوية النظر اإلجماليّة على تقديمها  ولو في ف

ال ريب أّن رأس لمال الثقافي  .العنصر العربي والعنصر اإلسالمي هي هنا مع المستوى التعليمي متغيّرة

جتماعي  ليس ألنّه موضوع رهان ا. يقف محّددا ال يتسنّى تجاهله وال تجاوزه في رسم المواقف من الهويّة

ا أيضا ألنّه موضوع رهان ميدة للدول الحديثة إنّ المعالم الكبرى للهويات الجدازدادت أهّميته  في رسم 

 .ينقوى االجتماعيّة والفرقاء السياسّ سياسي تكّرست  أهّميته بين التوّجهات السياسيّة واإليديولوجيّة لل

التوّجه العاّم بالنظر إلى الترابطات بين مكّونات الهويّة المفترضة  في الدستور والمستوى 

يتبع أو هو يتوازى عموما مع مبالغات من أمر الهويّة  يالمستوى التعليم أّن انخفاضيقضي بالتعليمي 

 .مقارنة ببقيّة المستويات

فإنّنا  لجميع المستويات التعليمية إن اكتفينا بمعّدل القيمة المسندة لمكّون الـعروبة في المرتبة األولى

هذا الفارق أي غلبة  % 43,3في حين نجد أّن معّدل مكّون الدين اإلسالمي  % 35,5نجده في حدود 

العاّم لكال عنصر الدين على عنصر العروبة هو على عكس الفارق الذي يالحظ  في مستوى المعّدل 

 (15 %مقابل 16,1 (  %ظهيرا ينالد عنصر العروبة على عنصرالمكّونين حيث 

ي الرتبة الثانية الذي أحدث الفارق هو األّمي من الّشباب،  العروبة بالنسبة إليه أدرجها جميعها ف

من الشاّب  % 71فقد رأت نسبة أّما اإلسالم . ولىمن سلم تقييمه لموقعها من الهويّة وغيّبها من الرتبة األ

و  األّمي أن تقّدره في الموقع األّول، وهو التقدير على سبيل التثمين الذي يوليه الشاّب األّمي لعامل الدين 

عندما يتعلق األمر بترتيب المخاطر على العمليّة  من حيث النسبة لكنه متفّق من حيث الداللة عكسيّاإن بدا 

 .التشّدد الديني هو أقّل األخطار تقديرا مقارنة باألخطار األخرى عند األّمي. االنتخابيّة

 

 النسبة الخطر الترتيب
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 % 42,9 الثورة المضادة 3

 % 28,6 التبعيّة لألجنبي 4

 % 14,3 استقالليّة القضاءعدم  0

 % 14,3 التشّدد الديني 2

 ترتيب األخطار المحدقة بالمليّة  االنتخابيّة عند األّمي حسب الرتبة األولى: 15جدول  

 

توزيع النسب بين بقيّة هنا  ب ر التفاضل بين الرتبة الثالثة والرابعة على تساوي النّسب بينهمايُبرَّ و

في حين أّن النسبة عينها  % 71,4الّرتب حيث يحتّل خطر عدم استقالليّة القضاء في الرتبة الثانية نسبة 

تقدير هذا الخطر يزداد كلّما ارتفع . بالنسبة إلى خطر التشّدد الديني في الرتبة الخامسة واألخيرة هانجد

مستوى للشاب ذي  % 20,7التعليم األساسي ومستوى اب ذي لشبالنسبة إلى ا % 18,6)المستوى التعليمي 

 1115الدراسة أنجزها المرصد سنة  (.التعليم العاليمستوى بالنسبة لذي  % 20,7التعليم الثانوي و

من الذين ليس لهم مستوى تعليمي   51,15%ذلك أن  3توّصلت إلى عين ما توصلت إليه هذه الدراسة

و تتقلّص النسبة عند الشباب ذوي المستوى التعليمي العالي . المكّون األول للهوية يقرون بأّن الدين يمثّل 

 .   %11,66لتصل 

حتّى الدعاية الدينيّة التي ال يوليها الشاّب األّمي كبير اهتمام ويرتّبها في الدرجة الثانية بنسبة  

المستويات التعليميّة األخرى إلى  الشباب األّمي أكثر من بقيّة الشباب ذوي فإنّه يعبّر عن صبو  % 28,6

للشباب ذي المستوى  التعليمي  % 2,5للمستوى التعليمي األساسي و % 40لألّمي،  % 28,6)تثمينها 

لذي يفصح عنه الشباب األّمي ليس الحماس الديني ا(. لذي  المستوى التعليمي العالي % 4,4الثانوي و

من  % 37,9مقابل من الشباب األمي  % 28,6)ئر الدينيّة تديّن فهم أقل الشباب إقامة للشعاحماسا إلى 

من  % 38,0لتعليم  الثانوي ومن الشباب ذوي مستوى ا % 39,0 و لتعليم األساسيالشباب ذوي مستوى ا

 (.لتعليم العاليالشباب ذوي مستوى ا

 

 .15، المرصد الوطني للشباب، مصدر سابق، ص،1115االستشارة الشبابية الثالثة تونس  -1

للدين يبدو ربطا فّجا تخالفه عالقة ما بين انخفاض المستوى " التعّصب"الربط بين التديّن و

التعليمي وبين موقف انفعالي من الدين يبدو أنّه موقف خلفيّته ثقافيّة على معنى عاّم إذ يحتّل الخطر من 

تقطاب في رسم مصادر هذا الضرب من االس. من جملة المخاطر المحدقة بالثورة اآلخر المرتبة الثانية

الخطر التي تهّدد العمليّة االنتخابيّة وفي مرجعيات الهويّة فيه رجوع إلى الذات مقابل تخّوف من  اآلخر 

غياب عنصرين الموارد بين األنا واآلخر والتي تحتّد عند " العداوة"القة وصعود للدين إلى الواجهة في ع

موقف نجده في أكثر نقديّة وتحفّظ  توّجههو . الحقل السياسيدرة على التأثير في قالثقافيّة والثقة في ال

 لشباب ذي المستوى التعليم العالي منا
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 :الترّجيات والتوقّعات

متى يأتي البحُث الّشباب  بيانًا لتوقّعاتهم وبسطا لترّجياتهم من انتخاب المجلس  التأسيسي إالّ وجد 

 % 23,2 لتكوين حكومة جديدة و % 35,9لكتابة الّدستور و % 40,9كتابة الّدستور أعالها جميعا 

وأنّى قلّبنا (. كتابة الدستور، تكوين حكومة جديدة، انتخاب رئيس جمهوريّة)النتخاب رئيس الجمهوريّة 

 .هذه التوقّعات متسّولين المتغيّرات اإلجماع على الّدستور راسخ ال يتزحزح

 

 انتخاب رئيس جمهوريّة جديدةتكوين حكومة  كتابة الّدستور المتغيّر

 % 20,3 % 31,6 % 48,1  التديّن

 % 19,9 % 32,5 % 47,65 النّوع

 % 18,6 % 33,8 % 47,55 الوسط

 % 19,68 % 33,36 % 46,98 الجهة

 % 22,12 % 31,72 % 46,17 المستوى التعليمي

حسب  المتغيّرات جدول مقارن لتوقّعات الّشباب من انتخاب المجلس التأسيسي . 16الجدول 

 (معّدل الرتبة األولى)

 

أكثر مّما هي ( الّدستور)األولى أّن الشباب ينحون نحو عمليّة  تأسيسيّة : يثير الجدول مسألتين

هو انتحاء فيه استعجال للثورة بالعمليّة السياسيّة مسكون (. حكومة منتخبة  أو رئيس منتخب)عمليّة تقنيّة 

الثورة المضاّدة باعتبارها رأس الخطر الذي يتهّدد الثورة واالعتقاد القوّي  في الخوف من . بتخّوف عليها

من وراء انتخاب المجلس  ّول الذي يحمله الّشبابحدوث االنتخابات في موعدها امتداد للترّجي األ

 (.االنتخابات تحديدا)التأسيسي، لذلك يبدو األمر بعيدا أن يكون انخراطا في العمليّة السياسيّة 

ر، الناظر إلى االنتخابات، منها تحقيق توقّعاته وانتظاراته ورغباته  من إذ هو أقرب إلى المنتظِ 

 هكذا يتعيّن أن نقرأ المجلس التأسيسي عند الشباب ترجٍّ من السياسة وليس فعال فيها. الثورة

 

المتوقّع من انتخاب  المتغيّر

المجلس التأسيسي كتابة 

 الدستور

خطر ال)الثورة المضاّدة 

 (المهّدد لثورة

هل تعتقد أّن االنتخابات 

 ستجري في موعدها؟
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 % 85,13 % 56,35 % 46,98 الجهة

 % 86,05 % 59,75 % 47,65 النّوع

 % 86,1 % 60,5 % 47,55 الوسط

 % 86,9 % 59,8 % 48,1 التديّن

 % 87,65 % 55,7 % 46,17 المستوى التعليمي

الرتبة األولى لمؤشرات كتابة الدستور والثورة المضاّدة  جدول لمعّدل النّسب في: 11الجدول 

 واالعتقاد في حدوث  االنتخابات حسب المتغيّرات

 

أّما المسألة الثانية فهي أّن توقع أن يكون الّدستور ثمرة انتخابات المجلس التأسيسي تكثيف 

للحماسة للثورة وتعبير عن ضعف الثقة في مؤّسسات الدولة تجد مبرراته فيما سلف منها فيما قبل الثورة 

فوس الشباب كما يجد ما ولعلّه لهذا األمر كان التوقع من انتخاب رئيس الجمهوريّة أكره التوقعات إلى ن

يبّرره  في الفترة القريبة لما بعد أحداث الثورة، ذلك أّن رصد مستويات الثقة في شهر أوت تخبر عن 

وفق منتدى العلوم االجتماعيّة التطبيقيّة انحدرت الثقة في الوزير . أدناها فيما يخّص الحكومة أو رئيسها

وانعدام الثقة من  % 41,7إلى  % 30,8بة الحذر من وارتفعت تبعا نس % 26,5 إلى  % 62األّول من 

 .% 31,8 إلى  % 5,7

هذا إضافة إلى ما حاق بالثقة في األحزاب من انحدار زاد على الريبة منها ريبة جّراء سوء أدائها 

السياسي وتأثير المشاحنات السياسيّة والشخصيّة في أوساط الشباب وما أفرغ عليها من  اتّهامات طالتها 

 .المالي والنفوذمن الشبهات تتعلّق بتداخل النفوذ السياسي 

أن فرضت  على  الوراء انتقاما منها، لربّما، بعدسياسي دفع بمؤسّسات الدولة إلى عتمة األفق ال

ما يهّم هنا أّن . فيها اسة فأغلقتها في وجهه، أو تشّككاً الشباب طوال أمد أن يكون واجهته الوحيدة للّسي

روبولوجي هره أنثقانوني سياسي لكنّه في جو األولويّة ليست لشكلنة الثورة بل لتأسيسها ومأسستها في فعل

إليها في  اتلك هي توقعات الشباب من انتخاب المجلس التأسيسي منظور. لكونه مؤّسس الجتماع جديد

 .تمفصلها مع بقيّة المؤشرات

قراءة التوقعات من داخل المتغيّرات ال تعطي كبير اختالف مع ما يحمله التوّجه العاّم على 

 .ربطها بالمواقع االجتماعيّة التي ترسم المسافة من السياسةداللتها في . الفروق التي تحصل هنا وهناك

 الجهات برّمتها ذهبت إلى اعتبار الدستور مهّمة رئيسة للمجلس التأسيسي ما عدا الجنوب الغربي

إّن ما يستدعي التعّمق هنا (. % 8,0و % 26و % 66,0تباعا )الذي آثر الحكومة والرئيس على الدستور 

جاهات لدى جهة الجنوب الغربي حيث أنّها تختّص بنشازها عن الجهات األخرى في هو  التناسب في االتّ 

باب التوقعات من انتخاب المجلس التأسيسي إذ لها أقل نسبة في الرتبة األولى كما أّن لها أقّل نسبة  في 

لغربي األقّل فالجنوب ا. مؤّشرين آخرين يفسران ليس  على نحو سببي إنّما تساوقي هذا التميّز في التوقّع

وهو الثاني من (  % 63,0)استعدادا من بقيّة الجهات على القيام بثورة ثانية إن رأى لها تهديدا يتربّص بها 

في الرتبة األولى بالنسبة إلى االعتقاد في وقوع االنتخابات  في موعدها  % 79 حيث تدنّي الترتيب بنسبة 

وهو الثاني في الترتيب ( % 37,0)على تنظيم االنتخابات وهو األدنى أيضا في تقدير أّن الحكومة مسؤولة 

وهو تبعا قبل األخير  في الترتيب في ( % 50)بالنسبة إلى تقدير عدم استقالليّة القضاء خطرا على الثورة 

لكنه األول في اعتبرا االنتماء الجهوي للمرشحين  % 32,0اعتبار الثورة المضادة خطرا على الثورة 
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هذه المعاينة التي تذهب إلى إعطاء قيمة لهذا التناسب . في  اختيار القائمة في االنتخاباتالمحّدد األّول 

باطيّة المتوازي أو العكسي للمؤشرات ليست تفسيرا ما لعالقة ما بين تلك النسب بقدر ما تؤشر على ال اعت

االنتخابيّة لألحزاب أو الفاعلين لحمالت المحلي ل سياقالنفترض هاهنا أّن  .تلك النسب المعّددة أعاله

و للرئاسة بالخصوص افتراض يستحق للحكومة أتأسيسي ونوايا ترشحاتهم المعلنة السياسيّين للمجلس ال

يقرأ حسابا لالنتماءات ما تحت الجنوبي الغربي وهو افتراض ال يمكن أالّ  االختبار لفهم هذا االستثناء

 .سياسية، أي القبلية

فإّن اإلناث يتوقعون من المجلس التأسيسي كتابة الدستور أكثر مّما يتوقعه  أّما من جهة النوع

  % 34,8)الذين يتوقعون منه تشكيل حكومة جديدة أكثر من اإلناث (  % 45,9مقابل  % 49,4)الذكور 

لإلناث مقابل  % 20,4)ويتساويان تقريبا في توقعاتهم من انتخاب رئيس الجمهورية ( % 30,2مقابل 

ليس هذا في حّد ذاته مهّما لكنّه يصبح كذلك إذا ما قرأنا تلك النّسب بالنّسب التي أفضى (. للذكور % 19,4

إليها السؤال عن االستعداد للمشاركة في إعادة القيام بالثورة  التي نجدها ولو بفارق غير ذي كبر بين 

ز هذا التوّجه في االعتقاد في ويتعزّ ( % 84,1مقابل  % 82,2)اإلناث والذكور لصالح اإلناث من الشباب 

وفي تقدير ( % 84,0مقابل  % 88,1)إجراء االنتخابات في موعدها المحّدد حيث يغلب اإلناُث الذكور  

 )المخاطر على الثورة حيث يرى الذكور أّن عدم استقالليّة القضاء أخطر على الثورة أكثر من اإلناث 
 )با مع فارق طفيف لإلناث فيما يتعلّق بالثورة المضاّدة في حين يتساويان تقري(. % 16,9مقابل  % 20,9
إّن ما يمكن الوْصُل به بين النسب أنّه متى كان التوقّع من انتخاب المجلس (. % 59,2مقابل  % 60,3

كا بالرغبة في التأسيسي كتابة الدستور كان التوّجه إلى موقف أكثر جذريّة من العمليّة السياسيّة وأكثر تمسّ 

  توى قواعد اللّعبة وليس اللعب صلبفي مس تأصيال شكليّا على معنى التجذيرتأسيسا وليس " تأصيلها"

 .القواعد القائمة

 

لكن شباب و .بين الريف والمدينة نعثر على نفس التّجانس بين توّجه إلى التأسيس عبر الدستور

لى بالمجلس يرى الشباب الريفي أّن كتابة الدستور أوْ  .من الثورة" جذريّة"ل إلى موقف أكثر أمي  الريف 

الذي مع تساويه في مسألة  انتخاب الحكومة (  % 45,8مقابل  % 49,55)من الشباب الحضري  يالتأسيس
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مع الشباب الريفي ينتصر أكثر مّما ينتصر الشباب الريفي النتخاب رئيس الجمهورية باعتباره ما 

توّجس شباب الريف من  الثورة المضادة أكثر من شباب   .(% 16,1مقابل  % 21,1)ينتظرون منه 

ولو ( % 83,7)واستعدادهم العالي على إعادة الثورة إن اقتضى الحال ( % 58,1مقابل  % 62,9)المدينة 

قة بين توقع بفارق بسيط عن الشباب الحضري يصّب في اتّجاه مقبوليّة افتراض في هذا المستوى عال

فالذين يقيمون الشعائر الدينيّة يتوقعون  .ــديّنخّوف على الثورة يتكّرر حتّى في متغيّر التكتابة الدستور وت

وهم أيضا ( % 43,0مقابل  % 53,2 ) أكثر من الذين ال يقيمونها من المجلس التأسيسي كتابة الدستور 

لشباب ذوي المستوى ا(. % 58,4مقابل  % 61,2)من الثورة المضاّدة أكثر من غير المتديّنين المتخوفون 

التعليمي الثانوي يثبتون هذه العالقة المتكّررة بين الّرغبة في أن يكون الّدستور ما يفرزه المجلس 

متقّدما بقيّة الّشباب من المستويات التعليميّة األخرى، مّما يجعله  % 52,8بدرجة أولى بنسبة  يالتأسيس

التأسيسي هو ذاته الذي يتقّدم ببقيّة الشباب في تقدير الثورة عات األخرى من المجلس متأّخرا عنهم في التوقّ 

وأولئك األكثر استعدادا على إعادة القيام بالثورة من  % 63,3األّول على الثورة بنسبة  المضاّدة الخطر  

أولئك هم األدنى حماسة للقيام  و % 83,4ي المستويات التعليميّة األخرى بنسبة وغيرهم من الشباب ذ

 13,7و % 14,3في حين كانت النسبة بالنّسبة إلى األّمي  % 9,4 تاء إلى جانب االنتخابات بنسبة ستفالبا
تلك  .% 49,5ي المستوى  التعليمي العالي وهي األكثر رفضا لهذا المقترح بنسبة وللشباب ذ  %

 Entretiensالمعاينات تحتاج لتعميق دالالتها السوسيولوجية جهدا في مستوى مقابالت نوعية 
qualitatifs  المنهج المتَّبع في هذا البحث ال طاقة له بها ، . 

متغيّر النوع أيضا يعضد هذه العالقة إذ يرى اإلناث من الشباب اللواتي تحّمسن أكثر من الذكور 

 46,8ويرفضنها بنسبة  % 6,0لكتابة الدستور أّن االنتخابات مسألة ثانوية فال يعرنها الموافقة بغير نسبة 
رفض المتديّنين كان أكبر . % 43,4ورفضوها بنسبة  % 13,8في حين أّن  الذكور استحسنوا بنسبة   %

أيضا من رفض غير المتديّنين الذين ذهبوا أقّل من األولين في توقع كتابة الدستور ذلك أّن الفارق كان 

ستفتاء كانت نسبتها اكبر من لغير المتديّنين رغم أّن موافقتهم على اال % 43,8للمتديّنين مقابل  % 45,2

كذلك هو الحال بالنسبة إلى شباب المنطقة الريفيّة الذين نحوا إلى  .(% 9,7مقابل  % 14,7 )اآلخرين 

االستفتاء مقابل   % 64,2فضوا بنسبة هم ركتابة الدستور في توقّعاهم من انتخاب المجلس التأسيسي ذلك أن

 .للشباب الحضري % 43,5

 

 

 

 

 

 

 

غالب على  قبول به يبيّنه  له ى الشباب رفضفيما هو من أمر االستفتاء أّن لدما يمكن قوله 

 :الجدول التالي

 

 ال أعرف ال نعم المتغيّر

 % 43,05 % 44,62 % 12,1 الجهة
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 % 43,3 % 44,5 % 12,2 إقامة الشعائر الدينيّة

 % 44,85 % 44,85 % 10,3 الوسط

 % 47,37 % 40,47 % 12,12 المستوى التعليمي

 % 45 % 45,1 % 9,9 النوع

جدول معّدل نسب اإلجابات عن سؤال القيام باالستفتاء إلى جانب االنتخابات بالقبول : 11الجدول 

 والرفض والترّدد حسب المتغيّرات

 

 ل الفروق بين الرافض منها وب  قِ ي وجوهنا لّ ليس المهّم عند النظر إلى المواقف من االستفتاء أن نو  

أّما  11,1 %القابل، فاالتجاه لدى الشباب هنا واحد يذهب إلى الرفض بنسبة كبيرة عند كّل المتغيرات

و  11,11 %د معّدل نسب الذين قالوا باالستفتاء ة تجخذ مثال متغير الجه.  11,5%القبول فبنسبة 

  %  القبول لن معدو خذ مثال  متغيّر المستوى التعليمي حيث كا.  11,61 %عارضوهم بمعّدل نسب بلغ
إذ كان  .س على ذلك موقف الشباب من خالل بقية المتغيراتق و،  11,15 %باء ل اإلو معدّ  11,11

وكان معدل القبول بالنسبة إلى . 11,5 %بينما كان معدل الرفض 11,1   %المعدل حسب متغير اللتدين

ومعدل   1,1%وكان معد القبول وفق متغير النوع . 11,65 %و معدل الرفض 11,1 %متغير الوسط 

باب و إن أبرموا أمرا يقضي الش لكن األمر الذي يستفز المطّلع على االجابات أنّ  . 15,1  %الرفض

د يحوق بالكثير من مواقفهم فمعدالت ذلك أن التردّ  .برفض االستفتاء فإنهم لم يحزموا أمرهم على ذلك

كذلك هي تباعا  . تضاهي االجابات الرافضة(  %11,1المعدل االجمالي يقّدر بـــــ )دة  االجابات المتردّ 

و    11,16%و    15,16%الوسط و النوع و التديّن بالنسبة إلى متغير المستوى التعليمي و الجهة و 

ارة إلى المالحظات اآلتية ليس من باب مر يستدعي اإلشتفصيل  األ.  11,1%و   %15و   11,65%

 :تخفي دالالت سوسيولوجية ف فقط بل من باب البحث عن تقاطعاتصالو

من بقية الشباب من مستويات تعليمية   11,1 %إّن الشاب األمي إن كان األكثر قبوال باالستفتاء_ 

نتباه هو أنه سوى أّن ما يسترعي اال. األمر منطقي على ما يبدو.  16,6 %أعلى فهو أيضا األقل رفضا له

 قرارا منه رفضا أمبما يسّوغ القول أّن ما يظهر  55,1 %ة تردد حيال االستفتاء أعلى نسبعينه صاحب 

المستويات الشباب من من ارتباك أكثر   قبوال  ليس إالّ عجزا عن تحديد موقف من األمر و ارتباكا

الشابة و  ( 11,5%مقابل  %16,1)شباب الريف متردّد أيضا أكثر من شباب الحضر . التعليمية األخرى

و الشاب غير المتدين أكثر ترددا من الشاب المتديّن (.  11,6%مقابل  15,1%)لشاب مترّددة أكثر من ا

 (. 11,1%مقابل  %16,5)

المتعلقة بها باالرتباك في أخذ القرار من  مها النسبُ صِ الفئات الثالث التى ذكرنا و التي ت   -

االستفتاء هي ذاتها التي نجدها على رأس الباقي من العناصر المكونة للمتغير  فيما يتعلّق باالشتراك في 

ق باالستعداد تها فيما يتعلّ االجتماعات الحزبية وهي التي نجدها أيضا على رأس باقي العناصر من متغيرا

أيضا على رأس باقي العناصر المكونة للمتغير فيما يتعلق بكتابة  اة و هي التي نجدهثانيثورة على القيام ب

رض التفسير المفت. ليس في ذلك صدفة. الدستور باعتباره المتوقّع كل التوقّع من انتخاب المجلس التأسيسي

العملية  عن فّك رموز العملية السياسية  و موقف متجّذر منما  عجز هو أن ثمة عالقة تجانس بين  

 . السياسية

إن عددنا المشاركة في االجتماعات  ،ليس التسيّس الحزبي اعتمادا على المالحظة أعاله يتبيّن أنْ -

فإن  الحزبية كذلك، ضمانة لثقافة سياسية و كفاءة تتيح إمكان التقرير فيما يتعلق بالعمليات السياسة الكبرى
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الخطر الذي يتهدد الثورة إنّما هو بدرجة أولى  ريب فيها و أنّ هي أيقنت نعم اليقين أّن االنتخابات واقعة ال 

أكثر هشاشة صلب عالقات ( فيما يخص الوسط الريفي و الشابة و األّمي)هي كانت  الثورة المضادة و إنْ 

د يكشف عن هشاشة ذلك الموقع القوى االجتماعية ، فإّن األقرب إلى أن يكون قراءة مستساغة هو أن التردّ 

إما ممارسة حتمية تترجم موقعا مهيمنا عليه في   و أّن التّسيس الحزبي  ليس إالّ ثاني اثنين نهو يعبر ع

ولكونها واعية بذلك الموقع وجدت في الثورة و البنية العامة و الحقل السياسي بصفة أخّص أو هو ممارسة 

االستفتاء . الموقع غير الموقع في الحضور في الحقل السياسي مناسبة لحراك اجتماعي ما قد يُب ّدل فيه 

أما رفضه فهو رغبة في إنجاح الثورة بما هي . ه قدر الترّدد في شأنه إرباك لهذا الهدف لذلك هو رفضُ 

و أما أن يكون الشاب ال من . مثله وصونا لها من الثورة المضادة ما انفتح في وجه الشباب أفق   ،أفق

. مؤّشر على افتقاده موّجهات و مرجعيات لممارسته السياسية هؤالء الرافضة و ال من هؤالء القابلة فهو

كذلك هي المواقف لدى الشباب من الثورة مشاعرية تذهب بهم القهقرى في تراتبية الحقل السياسي فال 

 .تتيح لهم إمكان تمكين سياسي لكونهم يفتقرون إلمكان تمكين اجتماعي



 


