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المعرفة السياسية لدى الشباب العراقي
دراسة استطالعية

متهيد:

تتوقف أزمة املشاركة السياسية عند الشباب عند رفض التسجيل يف اللوائح االنتخابية والتصويت يف 
االنتخاابت، بل تتعداه إىل عدم االخنراط يف األحزاب السياسية، وتنتهي ابللجوء لألساليب غري املؤسساتية، 
مثال ذلك االحتجاج والتظاهر ومقاطعة البضائع، بدال من التواصل مع املسؤولي احلكوميي، ومثلت يف هذا 

الصدد مظاهرات تشرين عالمة ابرزة، كان الشباب قاعدهتا األساسية.

هتدف هذه الورقة إىل وصف وقياس حالة املعرفة السياسية لدى الشباب العراقي، ومدى أتثريها يف 
مستوى مشاركتهم؟ فهل أن زايدة املعرفة السياسية تؤدي إىل زايدة املشاركة السياسية؟

وستعتمد الورقة احلالية منهجية قائمة على دراسة مسحية يف حمافظة بغداد، ابعتبارها العاصمة السياسية 
وأكرب الدوائر االنتخابية، حيث يركز الفاعلون السياسيون )األحزاب واحلركات األحتجاجية( فعالياهتم. 

الشباب بني املعرفة واملشاركة السياسية
الدراسة فئة اجتماعية نشيطة وفاعلة ترتاوح اعمارها بي  املتبع يف هذه  إن »الشباب« ابملعىن 
)18 - 36( سنة من الذكور واإلانث وتستمر خبدمة اجملتمع لفرتة أطول وذلك لقدرهتا على النشاط 

واحلركة والعمل والبناء وحتقيق طموحات اجملتمع اآلنية واملستقبلية )1(

ويقصد بـ »املعرفة السياسية« ذلك املستوى املعي من املعرفة واملعلومات واملفاهيم واحلقائق السياسية 
يتسم  ابسلوب  تواجهه  اليت  واملشكالت  القضااي  مع  التعامل  له  يتسىن  حىت  الفرد  ميتلكها  أن  ينبغي  اليت 
ابلوعي)2(. وجدير ابلذكر أن املعرفة السياسية يتم تعريفها على أهنا معلومات يف السياسة خيزهنا الناس على 
أثناء احلمالت االنتخابية واليت يتحصل  املدى الطويل، وعادة ما تكون هذه املعلومات متنوعة خاصة يف 

اجلمهور عليها عن طريق املناظرات، واإلعالانت والبياانت)3( 

1. Mourad Wahba )Ed(، Youth Intellectuais And Social Change، The Angio- Egyptian 
Book Shop، Cairo، 1983، P.32-142.
2- Holl، Penelope: Social Services Of Modern England، Routledge And Kegan Paull، 
London، 1976، P. 126.-
3- Kaid L. Mckinney، M. Tedesco. Political Information Efficacy And Young Voters، 
American Behavioral Scientist 50; 1093- 1111/2007

* استاذ علم االجتماع يف جامعة واسط ** ابحث متخصص يف علم االجتماع.

د. جميل محسن* -  احمد خضير**
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وهكذا ال ميكن فصل املشاركة السياسية عن املعرفة السياسية ومن مث يرجع عزوف الشباب عن املشاركة 
السياسية لنقص شديد يف معرفتهم وثقافتهم السياسية او إلملام شديد ولو بشكل تلقائي وغري تقليدي على 

مستوى الفئات املهمشة حيدو هبم إىل إحجام عن املشاركة نظرا إلدراك غريزي مسبق ملال مشاركتهم)4(

وتتأثر مشاركة الفرد يف احلياة العامة جبملة من املتغريات، أمهها كم ونوع املنبهات او احملددات السياسية 
اليت يتعرض هلا وحالته االقتصادية وخلفيته االجتماعية ومستواه التعليمي، ومدى توافر الضوابط والتنظيمات 
القانونية وفاعلية القنوات املؤسسية للتعبري عن رأيه والعمل السياسي، فكلما تطور وضع الفرد االقتصادي 
ابرتفاع مستوايت دخله وتعليمه ساعد ذلك على زايدة اكتسابه املهارات والفرص والدوافع الالزمة واحملفزة 

للمشاركة السياسية)5(

القائمة:  السياسية  النظم  مع نوعية  السياسية وذلك متاشياً  وتشري األدبيات إىل تنوع أمناط املشاركة 
املشاركة متوسطة، لكنها  تعترب مستوايت  الدميقراطية،  الدول  النظم. ففي  مستوى، وطبيعة، واهداف هذه 
ذات طبيعة تطوعية وهتدف يف املقام االول إىل التاثري على عملية صنع القرارات، لكن مستوايت وطبيعة 
واهداف املشاركة السياسية ختتلف يف إطار النظم الديكتاتورية والشمولية، حيث تعترب منخفضة، وموجهة 
وهتدف إىل محاية النظام القائم يف احلالة االوىل، وتعترب عالية واجبارية وهتدف إىل دعم احلكومات القائمة يف 

احلالة الثانية)6(.

ال يتعلق األمر فقط ابلشباب امنا ابملخاطر اليت تعرتض مشاركتهم السياسية من حيث النقاط االتية:

الظروف االقتصادية السائدة وضعف املوارد املالية للمنظمات التطوعية	 

بعض االمناط الثقافية السائدة يف اجملتمع كالتقليل من شأن الشباب والتمييز بي الرجل واملرأة	 

ضعف الوعي مبفهوم بفوائد املشاركة يف العمل االجتماعي التطوعي	 

قلة التعريف ابلربامج والنشاطات التطوعية اليت تنفذها املؤسسات احلكومية واالهلية	 

عدم السماح للشباب ابملشاركة يف اختاذ القرارات	 

4 - Yordan Petrov/ Political Participation Of Young People; How Do Young People 
Perceive Their Political Participation And Their Opportunities For Participation? Masters 
Thesisintional Admintration And Global Governance Uni Versity Of Gothenburg 2014.

5 - بورغدة وحيد، اجمللة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، خريف 2012، العدد36، ص136
6- املصدر نفسه، ص138.
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قلة الربامج التدريبية اخلاصة بتكوين جيل جديد من املتطوعي قلة تشجيع العمل التطوعي.	 

فضال عن ذلك تتمخض عدة حتدايت ملشاركة الشباب السياسية منها ما يلي:

سياسة التخويف من عملية املشاركة ذاهتا ونتائجها فكثري من الشباب خيشون التعبري عن رأيهم خاصة 	 
اذا كان خمالفا او معارضا للسياسات الرمسية او احلكومية حىت الحيسب عليهم.

مازالت العديد من املؤسسات او القيادات املسئولة عن صنع القرار التعري االهتمام الراء املواطني او 	 
لالراء املخالفة بشكل عام.

غياب اهلدف لدى الشباب، خاصة تلك الفئة اليت تعاين من املشكالت االقتصادية حيث ال تتوافر كل 	 
احتياجاهتم املعيشية

وجود بعض املعوقات القانونية والبريوقراطية اليت تفسد محاس الشباب للمشاركة مثل )مشكالت التسجيل 	 
يف جداول القيد االنتخايب او املشكالت املتعلقة ابخطاء تلك اجلداول.

أشكال التدخل االداري يف العملية االنتخابية، واليت تصل يف احيان كثرية إىل درجة سافرة يتم فيها تزوير 	 
ارادة الناخبي )معنواي عن طريق التأثري على اراداهتم، او ماداي عن الطريق  اللجوء اىل التزوير املادي( 

جبانب جلوء بعض القوى السياسية واملرشحي لعمليات شراء االصوات واستخدام أساليب العنف.

وافتقاد 	  الوطنية  بروح  االحساس  غياب  نتيجة  اجتماعية  فئات  عدة  بي  االجتماعي  االندماج  ضعف 
حقوقها، ووجود اشكال متباينة من التمييز على خلفيات متباينة.

ضعف مؤسسات املشاركة السياسية خاصة االحزاب السياسية، وهشاشة بنيتها وعدم سيادة الدميقراطية 	 
بداخلها.

تدهور االوضاع االقتصادية، واملشكالت االجتماعية النامجة عن الفقر والبطالة مما يؤثر ابلسلب على 	 
اجتاهات ومستوايت املشاركة خاصة بي الشباب)7(

7- علي الدين هالل، ملتقى الشباب العريب للفكر واالصالح، دار اإلسكندرية، القاهرة، 2007، ص20-21.
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النظام الدميقراطي

أنظمة  النظام األفضل من بي  الدميقراطي هو  النظام  أعترب)8( 52.2 % من املستطلعة آراؤهم أن 
احلكم االخرى، ما يفسر األمر تلك العالقة الوطيدة مبستقبل الشباب انفسهم، فضال عن اكتساب ثقافة 
الدميقراطية اليت ختوهلم املبادرة واألقدام على التاثري يف صنع السياسة العامة بصفة مستمرة، يليها بنسبة38.8 
% تبي لألشخاص )الشباب( مثلي ليس من املهم نوع احلكومة لدينا، وبنسبة 13 % حتت ظروف معينة 

فأن األنضمة الغري الدميقراطية تكون مفضلة.

شكل)1( يبني العبارات االقرب لوجة نظر الشباب %

  

 النظام الديمقراطي

فضد  النظام الديممرااي  هدا النظدام اأ نأاؤهم آرمن المستطلعة  %52.2 (8)ة  رل      

 ،العالقة الاييية بمسترب  الشباب انفسهم تلك مانظمة الحكم االخاى، ما مفسا اأأ من بين

قديام علدا التداثيا فد   دن  راايية الت  تخالهم المبداررة ااأفضال عن اكتساب ثرافة اليمم

مثل  ليس من  )الشباب(شخاص تبين لأل% 38.8مليها بنسبة ،السياسة العامة بصفة مستماة

نضدددمة ال يدددا فدددان اأتحدددر فدددااة معيندددة  %13ابنسدددبة  المهدددم نددداو الحكامدددة لددديمنا،

 اليممراايية تكان مفضلة.

 ( يبين العبارات االقرب لوجة نظر الشباب%1شكل)

   

 

 

 

                                                             
 ةةم  ،ي لوثةةي (414)وق ةةت إلةةح  ،يةةؤا  ايييةة ي (20)يةة  يةا  دوةةةت يةة  إاة يةةةت الةرايةةا الي ةاة ةةا ة ةةح  -8

للتعوطه  ،طايعوة االسوةلةتنوعوف فيهوا  ،الوصول ال  م ة  بر ق ال و  ةع العاةواى  دة  قةية   الدةرر والرصةيدا

   .هتماما  والنشاطا  السياسية التي يحملها الشبابعلع طايعة اأ
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 نوع الحكومة لدينا

تحت ظروف معينة فأن االنظمة 
 غير الديمقراطية تكون مفضلة

ان الديمقراطية هي االفضل من 
 بين انظمة الحكم االخرى

8- اعتمدت الدراسة امليدانية على إستبانة تكونت من )20( سؤاال اساسيا، وجهت إىل )414( مبحواث، مت الوصول اليهم عن طريق التوزيع 
العشوائي يف جانيب الكرخ والرصافة، تنوعت فيها طبيعة االسئلة، للتعرف على طبيعة األهتمامات والنشاطات السياسية اليت حيملها الشباب. 
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املؤيدون للنظام الدميقراطي: مسات وتوجهات عامه

     يف الوقت الذي رفض 13 % من أفراد العينة التوجه الدميقراطي، فضل حنو 52.2 % من افراد 
العينة النظام الدميقراطي من بي انظمة احلكم االخرى، ومن الضروري اعطاء صورة اكثر تفصيلية هلذه الفئة 

فمن املفضلون للنظام؟ وما خصائصهم؟

     كشفت نتائج التحليل االحصائي أن املفضلي للنظام الدميقراطي انقسموا حسب التوزيع العمري، 
إذ جاءت الفئة )18 - 24( بنسبة )26.1 %(، يليها الفئة العمرية )30 - 35( بنسبة )21.7 %(، 
واظهرت الفئة العمرية )31 - 36( نسبة )4.3 %(، يبدو أن غالبية املشاركي ابالستطالع اظهروا أتييدا 

واضحا هلذه العبارة، وهذا ما يظهر يف الشكل )2(

شكل )2( يبني الفرق بني العمر وطبيعة العبارات

 المؤيدون للنظ"م الديمقراطي: سم"ت وتوجه"ت ع"مه

فضددد  نحدددا  ،فدداار العيندددة التاددددر الدديممرااي أمدددن  %13فدد  الاقدددر الدد   رفددد       
امدددن  ،الحكدددم االخددداى % مدددن افددداار العيندددة النظدددام الددديممرااي  مدددن بدددين انظمدددة52.2

الضددداار  اعطدددا   دددارة اكثدددا تفصددديلية لهددد و الفندددة فمدددن المفضدددلان للنظدددام  امدددا 
 خصائصهم 

انرسدددددماا للنظدددددام الددددديممرااي   المفضدددددلينن أكشدددددفر نتدددددائا التحليددددد  اال صدددددائ       
مليهددددا الفنددددة  ،%(26.1بنسددددبة )( 24-18)دددددا ف الفنددددة  إذ ،التازمدددد  العمددددا   سدددد 

( نسددددددبة 36-31اافهدددددداف الفنددددددة العمامددددددة ) ،%(21.7( بنسددددددبة )35-30العمامددددددة )
فهدددددااا تاميددددديا اا دددددحا لهددددد و ن غالبيدددددة المشددددداركين باالسدددددتطالو اأمبددددديا  ،%(4.3)

 (2مظها ف  الشك  ) اه ا ما ،العبارة

 العبارات( يبين الفرق بين العمر وطبيعة 2شكل )

 

اذ بل دددر المعيشددد  نرسدددماا  سددد  المسدددتاى ا ن غالبيدددة المفضدددلين للنظدددام الددديممرااي أ
مليهدددددا المسدددددتاى المعاشددددد  ال يدددددي  ،%(21.7نسدددددبة المسدددددتاى المعاشددددد  الضدددددعي  )

   دددا  تكدددان اكثدددا قلردددا علدددا مسدددتربلهم فددد امدددن الاا دددذ ان هددد و الفنددداف %(30.4)
 (3ال يال )اال ياث االت يااف ال ارمة امظها خالل 
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املستوى  نسبة  بلغت  اذ  املعيشي  املستوى  حسب  انقسموا  الدميقراطي  للنظام  املفضلي  غالبية  أن 
املعاشي الضعيف )21.7 %(، يليها املستوى املعاشي اجليد )30.4 %( ومن الواضح ان هذه الفئات 

تكون اكثر قلقا على مستقبلهم يف ضوء االحداث والتغريات اجلارية ويظهر خالل اجلدول )3(
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 بارات( يبين الفرق بين المعيشة وطبيعة الع3شكل)                                          شكل)3( يبني الفرق بني املعيشة وطبيعة العبارات

 

 المش"ركة المدنية.

  %60.9عمامددددا تعتبددددا المشدددداركة المينيددددة مهمددددة للشددددباب فدددد  العدددداا  فرددددي  ددددا       

نهدددم ملتنمدددان لخيمدددة أاا  ، دددااب العدددام لتحريدددج اهدددياة ادتماعيدددة اا سياسددديةمشددداركان باأ

المدددددااف متعدددديرة خا دددددة مبدددددارران فدددد  تازمددددد  المنشدددداراف   %47.8ا ددددا   ،خددددامناآل

% 43.8مليهددددددا بنسددددددبة  ،او قضبببببب"ي" اجام"عيببببببة او بي يببببببة  ،)بحمببببببوت الاوعيببببببة ال ببببببحية

ا ددددداال الدددددا المشددددداركة فددددد  التظددددداهااف  ،محشددددديان عبدددددا اسدددددائ  التاا ددددد  االدتمددددداع 

 %43.5لدددا الحدددنب السياسددد  التددد  سددد لر نسدددبةإامدددا االنتمدددا   ،كاسددديلة  ددد ي لتحريدددج غامدددة

ن االنتمددددا اف السياسددددية المريددددية فكامدددددا أمظهددددا مسددددتاى الدددداع  الفكددددا  بددددين الشددددباب ا  

خددددد ف باالهتمدددددام لددددديى الشدددددباب مدددددا معكدددددس العالقدددددة االم ابيدددددة بدددددين المعافدددددة السياسدددددية أ

فددد  ااسددداي الشدددباب ل دددا   زا  المشددداركة المينيدددةأاالمشددداركة الددد   مظهدددا االنفتدددا  العدددام 

اهدددد ا مددددا  ،خددددامناا متطاعددددان لخيمددددة مصددددلحة اال تحريددددج اهددددياة ادتماعيددددة اا سياسددددية

 (.4مظها خالل الشك  )
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لالشخاص مثلي ليس من المهم 
 نوع الحكومة لدينا

تحت ظروف معينة فأن االنظمة 
 غير الديمقراطية تكون مفضلة

ان الديمقراطية هي االفضل من 
 بين انظمة الحكم االخرى

 جيد ضعيف

 جيد جدا

املشاركة املدنية.

     عموما تعترب املشاركة املدنية مهمة للشباب يف العراق فقد صرح 60.9 %  يشاركون ابألضراب 
العام لتحقيق اهداف اجتماعية او سياسية، او أهنم يلتزمون خلدمة اآلخرين، وصرح 47.8 % يبادرون يف 
توزيع املنشورات  وملرات متعددة خاصة )حبمالت التوعية الصحية، او قضااي اجتماعية او بيئية(، يليها 
بنسبة 43.8 % حيشدون عرب وسائل التواصل االجتماعي، وصوال اىل املشاركة يف التظاهرات كوسيلة ضغط 
لتحقيق غاية، اما االنتماء إىل احلزب السياسي اليت سجلت نسبة43.5 % يظهر مستوى الوعي الفكري بي 
الشباب اي أن االنتماءات السياسية املقيدة فكراي أخذت ابالهتمام لدى الشباب ما يعكس العالقة االجيابية 
بي املعرفة السياسية واملشاركة الذي يظهر االنفتاح العام أزاء املشاركة املدنية يف اوساط الشباب لغرض حتقيق 

اهداف اجتماعية او سياسية او يتطوعون خلدمة مصلحة االخرين، وهذا ما يظهر خالل الشكل )4(.
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 من النشاطات العامة في االونة االخيرة( يبين المشاركة بمجموعة 4شكل)شكل)4( يبني املشاركة مبجموعة من النشاطات العامة يف االونة االخرية

 
 أولوي"ت المش"ركة المدنية:

فهددداف تبامندددا  دددارا أالحنبددد   االنتمدددا مسدددتاماف المشددداركة فددد  التظددداهااف ايبيعدددة  إن     
ن غالبيدددددة أاذ كشدددددفر نتددددائا التحليددددد  اال صددددائ   ،لدددديى الشدددددباب بحسدددد  التازمددددد  العمددددا 

 %21،7 اذ بل ددددر نسددددبتهم.  24-18) اأعمددددارهددددم مددددن فنددددة  المشدددداركان فدددد  المظدددداهااف
 لتددددناماالالدددد من افهددددااا يبيعددددة  %8.7مرابدددد   ،شدددداركاا المددددااف متعدددديرة فدددد  المظدددداهااف

اكمدددا ما دددذ بالشدددك  رقدددم  ،(36-31) اأعمدددارمدددن فندددة  اف متعددديرةااالنتمدددا  الحنبددد  المدددا
(5-6  

 الجدولين ماوصق"ت للموحظة والا ميم لطف"---

 ( الفرق بين العمر وطبيعة االنتماء للحزب6شكل)      التظاهراتالفرق بين العمر/ ( يبين 5شكل)
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أولوايت املشاركة املدنية:

     إن مستوايت املشاركة يف التظاهرات وطبيعة االنتماء احلزيب أظهرت تباينا حادا لدى الشباب 
حبسب التوزيع العمري، اذ كشفت نتائج التحليل االحصائي أن غالبية املشاركون يف املظاهرات هم من فئة 
األعمار )18 - 24( اذ بلغت نسبتهم. 21،7 % شاركوا وملرات متعددة يف املظاهرات، مقابل 8.7 
% الذين اظهروا طبيعة االلتزام واالنتماء احلزيب وملرات متعددة من فئة األعمار )31 - 36(، وكما موضح 

ابلشكل رقم )5 - 6(.
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شكل)5( يبني الفرق بني العمر/ التظاهرات      شكل)6( الفرق بني العمر وطبيعة االنتماء للحزب

 من النشاطات العامة في االونة االخيرة( يبين المشاركة بمجموعة 4شكل)

 
 أولوي"ت المش"ركة المدنية:

فهددداف تبامندددا  دددارا أالحنبددد   االنتمدددا مسدددتاماف المشددداركة فددد  التظددداهااف ايبيعدددة  إن     
ن غالبيدددددة أاذ كشدددددفر نتددددائا التحليددددد  اال صددددائ   ،لدددديى الشدددددباب بحسدددد  التازمددددد  العمددددا 

 %21،7 اذ بل ددددر نسددددبتهم.  24-18) اأعمددددارهددددم مددددن فنددددة  المشدددداركان فدددد  المظدددداهااف
 لتددددناماالالدددد من افهددددااا يبيعددددة  %8.7مرابدددد   ،شدددداركاا المددددااف متعدددديرة فدددد  المظدددداهااف

اكمدددا ما دددذ بالشدددك  رقدددم  ،(36-31) اأعمدددارمدددن فندددة  اف متعددديرةااالنتمدددا  الحنبددد  المدددا
(5-6  

 الجدولين ماوصق"ت للموحظة والا ميم لطف"---

 ( الفرق بين العمر وطبيعة االنتماء للحزب6شكل)      التظاهراتالفرق بين العمر/ ( يبين 5شكل)
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وملرات  التظاهرات  يف  مشاركتهم  يؤكدون  الشباب  أن  يف  االحصائي  التحليل  نتائج  بينما كشفت 
متعددة، و تزداد عند فئة الذكور، مقارنة بفئة اإلانث، بنسبة بلغت )34.8 %(، يقابلها طبيعة االنتماء 

احلزيب حيث تزداد عند فئة الذكور  بنسبة بلغت )30.4 %(. وكما موضح يف الشكلي أدانه )7 - 8(

شكل )7( يبني الفرق بني اجلنس/ التظاهرات      شكل )8( الفرق بني اجلنس وطبيعة االنتماء احلزيب

 
مشددددداركتهم فددددد  مؤكددددديان  الشدددددبابفددددد  أن بينمدددددا كشدددددفر نتدددددائا التحليددددد  اال صدددددائ         

بنسدددبة بل دددر  ،اإلنددداثبفندددة مرارندددة  ،فندددة الددد كارتدددنرار عندددي  المدددااف متعددديرة، ا التظددداهااف
بنسددددبة بل ددددر عنددددي فنددددة الدددد كار   يددددد تددددنرار  يبيعددددة االنتمددددا  الحنبدددد ، مرابلهددددا % 34.8)
 (8-7) ةةيه   لد  الاد وديي يوضح  .% 30.4)
 الجدولين ماوصق"ت للموحظة والا ميم لطف"---

 الفرق بين الجنس وطبيعة االنتماء الحزبي( 8شكل )           التظاهرات بين الفرق بين الجنس/ي( 7شكل )

  
 الشباب والسياسة

ةةةةةم رغةةةةم الةيةةةة ا لهةةةة   الة ةةةةيىجيةةةة ة يب ي يةةة  هةةةةذه لهةةةةم ا ددةةةةير ال ةةةة   يدةةةة  للةةةةا ل  ل    
لةةةةم  فطةةةةة الاةةةة يب  يلدييةةةةل اه يةةةةيي م  يلي ييةةةةا او  ،األيةةةةي العيل ةةةةا لياةةةةيةر ال   ةةةةا ودطةةةةةا  

لدةةةة  ا رقةةةةيم  ،  ييةةةة وا ا ه يةةةةيم والةاةةةةيب الي ييةةةة  يةةةةة فشلا  عةةةةةوا ةة ةةةةي. صةةةةل ح 
غيل ةةةي يةةةي  ،ل ةةةم الاةةة يبإالةةةذي  اةةة ر    ةةةر اةةةال يةةة  ا ر  ةةةيب. دي ه يةةةيم او ق  ةةةم  يلي ييةةةا 

وهةةةةذا يةةةةي  اليؤييةةةةي  ا او الل   ةةةةا. ،ي ا "الرد عةةةةا الييةةةة وا" ةةةةر  ب دطةةةةب  يلي ييةةةةا الريةةةة
%( محا دددددددان علددددددا متابعدددددددة المشدددددددارم  21.7ن )أنتدددددددائا التحليدددددد  اال صدددددددائ   ركشددددددفت

ن دددي الشدددباب مطلعدددان علدددا كفدددا ة  ،االبدددااما التددد  معلدددن عنهدددا الماشدددذ السياسددد . مددد  ذلدددك
%( 17.4نسدددددبة )تتددددااا  كمددددا  ،%(26.1ابنسددددبة) ،اسددددياة الماشددددذ السياسدددد  لالنتخابدددداف

امتابعددددة ثرافددددة كدددد   ،االكتدددد  السياسددددية اأ ددددنابلددددا معافددددة نشدددداياف إمسددددعان بددددين مددددن 
خا ددددان مدددد  اسدددداهم فدددد  %( مددددن الشددددباب م4.3) ابنسددددبة  ،اال ددددناب السياسددددية فدددد  البلددددي

فالشدددباب ليسددداا  ،. كددد  هددد و المؤشدددااف تظهدددا فهدددم ااسددد  للسياسدددة الياميدددةنراشددداف سياسدددية
بمعنددددا اخددددا هنددددا  امكانيدددداف  ،ة المؤسسدددداتية اال منفدددداان منهددددامحبطددددين تمامددددا ازا  السياسدددد

وديةةةي يوضةةةح   9)كبيددداة فددد  ااسددداي الشدددباب لتحريدددج ت ييدددا بندددا  للنظدددام السياسددد  المسدددتربل 
 (..9د  الادل )

                                                             
 ،حار ال اقي ،ترجمع: مار ا الحو هي ،مثاق الابال في الارق ا و ط ،هك   ورال  ورغ  غرت   -9
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الشباب والسياسة

    أن أحدى أهم االفكار اليت ميكن أستنباطها من هذه النتائج هي أنه رغم النسبة العالية ملشاعر 
اخليبة وفقدان األمان، مل يفقد الشباب ابلكامل اهتمامهم ابلسياسة او ابتعدوا عنها. صحيح أن مستوى 
قلته ابلسياسة  او  السياسي منخفض، لكن االرقام تظهر شئ من االرتياب. فاالهتمام  االهتمام والنشاط 
الذي يشري إليه الشباب، غالبا ما يرتبط فقط ابلسياسة الرمسية »الرفيعة املستوى«، املؤسساتية او احلزبية. 
وهذا ما كشفته نتائج التحليل االحصائي أن )21.7 %( حيرصون على متابعة املشاريع والربامج اليت يعلن 
السياسي لالنتخاابت،  املرشح  الشباب يطلعون على كفاءة وسرية  السياسي. مع ذلك، جند  املرشح  عنها 
وبنسبة)26.1 %(، كما ترتاوح نسبة )17.4 %( بي من يسعون إىل معرفة نشاطات األحزاب والكتل 
السياسية، ومتابعة ثقافة كل االحزاب السياسية يف البلد،  وبنسبة )4.3 %( من الشباب خيوضون مع اسرهم 
يف نقاشات سياسية. كل هذه املؤشرات تظهر فهم اوسع للسياسة اليومية، فالشباب ليسوا حمبطي متاما ازاء 
السياسة املؤسساتية وال ينفرون منها، مبعىن اخر هناك امكانيات كبرية يف اوساط الشباب لتحقيق تغيري بناء 

للنظام السياسي املستقبلي)9( وكما موضح يف الشكل )9(..

شكل)9( يبني مدى االهتمامات اليت ميتلكها الشباب جتاه النشاطات السياسية %
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 %( يبين مدى االهتمامات التي يمتلكها الشباب تجاه النشاطات السياسية9شكل)

 

 : مستويات االهتمام
فددد  الاقدددر الددد   تبدددامن فهدددم تعدددابيا ااالهتمامددداف التددد  ممتلكهدددا الشدددباب ت ددداو النشددداياف      

مدددددن الضددددداار  اعطدددددا   دددددارة اكثدددددا تفصددددديلية لهددددد و الفندددددة فمدددددن المفضدددددلان  ،السياسدددددية
 للساسية  اما خصائصهم 

ن غالبيدددة المفضدددلان للنشددداياف السياسدددية هدددم مدددن فندددة أكشدددفر نتدددائا التحليددد  اال صدددائ       
 .%8.7 اإلناثمراب   ،%43.5 كار  اذ بل ر نسبتهمال 

هددددم مددددن ذا  المسددددتاى المعيشدددد   الضددددعي   بالنشدددداياف السياسددددية المهتمددددينن غالبيددددة أ     
التددد  ممتلكهدددا الشدددباب ت ددداو النشددداياف السياسدددية ذا   هتمامدددافاال يدددد تدددنرار  ،االمتاسدددي 

%(، 26.1بيرددددددة اكبدددددا مرارندددددة ببريدددددة المسدددددتاماف بنسدددددبة ) ،الضدددددعي الددددديخ  المعيشددددد  
 %(.26.1اتترارب م  المستاى المعيش  ال يي بنفس النسبة)

 االهتماماتو ( يبين الفرق بين المعيشة 11شكل)             ( يبين الفرق بين الجنس واالهتمامات10شكل)
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

12

مستوايت االهتمام: 

يف الوقت الذي تباين فهم تعابري واالهتمامات اليت ميتلكها الشباب جتاه النشاطات السياسية، من 
الضروري اعطاء صورة اكثر تفصيلية هلذه الفئة فمن املفضلون للساسية؟ وما خصائصهم؟

كشفت نتائج التحليل االحصائي أن غالبية املفضلون للنشاطات السياسية هم من فئة الذكور  اذ 
بلغت نسبتهم 43.5 %، مقابل اإلانث 8.7 %.

أن غالبية املهتمي ابلنشاطات السياسية هم من ذوي املستوى املعيشي “الضعيف واملتوسط”، حيث 
تزداد االهتمامات اليت ميتلكها الشباب جتاه النشاطات السياسية ذوي الدخل املعيشي الضعيف، بدرجة اكرب 
مقارنة ببقية املستوايت بنسبة )26.1 %(، وتتقارب مع املستوى املعيشي اجليد بنفس النسبة)26.1 %(.

شكل)10( يبني الفرق بني اجلنس واالهتمامات     شكل)11( يبني الفرق بني املعيشة  واالهتمامات
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 %( يبين مدى االهتمامات التي يمتلكها الشباب تجاه النشاطات السياسية9شكل)

 

 : مستويات االهتمام
فددد  الاقدددر الددد   تبدددامن فهدددم تعدددابيا ااالهتمامددداف التددد  ممتلكهدددا الشدددباب ت ددداو النشددداياف      

مدددددن الضددددداار  اعطدددددا   دددددارة اكثدددددا تفصددددديلية لهددددد و الفندددددة فمدددددن المفضدددددلان  ،السياسدددددية
 للساسية  اما خصائصهم 

ن غالبيدددة المفضدددلان للنشددداياف السياسدددية هدددم مدددن فندددة أكشدددفر نتدددائا التحليددد  اال صدددائ       
 .%8.7 اإلناثمراب   ،%43.5 كار  اذ بل ر نسبتهمال 

هددددم مددددن ذا  المسددددتاى المعيشدددد   الضددددعي   بالنشدددداياف السياسددددية المهتمددددينن غالبيددددة أ     
التددد  ممتلكهدددا الشدددباب ت ددداو النشددداياف السياسدددية ذا   هتمامدددافاال يدددد تدددنرار  ،االمتاسدددي 

%(، 26.1بيرددددددة اكبدددددا مرارندددددة ببريدددددة المسدددددتاماف بنسدددددبة ) ،الضدددددعي الددددديخ  المعيشددددد  
 %(.26.1اتترارب م  المستاى المعيش  ال يي بنفس النسبة)

 االهتماماتو ( يبين الفرق بين المعيشة 11شكل)             ( يبين الفرق بين الجنس واالهتمامات10شكل)
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الفرتة االنتخابية 

الفارق الزمين بي االنتخاابت تلو االخرى، جاء بنسبة )47،8 %( حتديد الفارق الزمين »سنتان« بي 
فرتة انتخابية واخرى حسب اجاابت الشباب، وبنسبة )30.4 %(، حددوا الفارق الزمين »اربع سنوات« 
بي فرتة انتخابية واخرى، كما تبي بنسبة )21.7 %( ثالث سنوات الفارق الزمين بي فرتة انتخابية واخرى 

حسب ما كشفت نتائج التحليل االحصائي.

شكل)12( يبني معرفة املستطلعني بتحديد الفرتة االنتخابية

    

  الفارة االناخ"بية

%( تحيمددددي الفددددار  47،8دددددا  بنسددددبة ) ،تلددددا االخدددداى االنتخابددددافالفددددار  النمندددد  بددددين      
 ،%(30.4ابنسددددبة ) ،النمنددد   سدددنتان  بدددين فتددداة انتخابيددددة ااخددداى  سددد  ادابددداف الشدددباب
كمددددا تبددددين بنسددددبة  ، دددديراا الفددددار  النمندددد   اربدددد  سددددنااف  بددددين فتدددداة انتخابيددددة ااخدددداى

ى  سدددد  مددددا كشددددفر %( ثددددالث سددددنااف الفددددار  النمندددد  بددددين فتدددداة انتخابيددددة ااخددددا21.7)
 نتائا التحلي  اال صائ .

 احديد الفارة االناخ"بيةمعرفة المساطلعين ب  يبين 12شكل)

     

 
 اولوي"ت االهام"م

 ،يبيعددددة العالقددددة بالسياسددددة لدددديى الشددددباب االنتخابددددافمحددددير الفددددار  النمندددد  بددددين      
ابندددا  علدددا ذلدددك نكتشددد  عالقدددة ام ابيدددة بدددين  ،اأعمدددارا ،ال نسددد ابحسددد  التازمددد  

 االنتخابددددافن الفددددار  النمندددد  اربدددد  سددددنااف بددددين أالشددددباب االفددددار  االنتخدددداب ، ا  
الفنددددداف  ببريدددددةمرارندددددة  ،%(26.1( ابنسدددددبة )24-18تدددددنرار عندددددي الفندددددة العمامدددددة )

( اذ تددددنرار عنددددي فنددددة الدددد كار 18العمامددددة، مرابلهددددا دددددنس الشددددباب معا ددددها الشددددك  )
 يدددد  اإلندداثبيردددة اكبدددا مرارنددة ب  ،%(30.4بنسددبة ) ،لنمندد  اربدد  سدددناافالفددار  ا

%( مرابلهدددا 26،1مليهددا الفدددار  النمنددد  سدددنتان ابنسدددبة ) ،تنعدديم فددد  هددد و الفندددة العمامدددة
 يدددد لدددا ب ان يبيعدددة االدابدددة  ،االنتخابددداف يدددد الفدددار  النمنددد  سدددنتان بدددين  اإلنددداث

مندددددد  ثالثددددددة سددددددنااف بددددددين ندددددداث تا ددددددذ الفددددددار  النلإل ،%(8.7دددددددا ف بنسددددددبة )
  14-13يظهر ذلك من خول الجدول رقم) ،االنتخاباف

47.8 

21.7 
30.4 

 اربع سنوات ثالثة سنوات سنتان

اولوايت االهتمام

حيدد الفارق الزمين بي االنتخاابت طبيعة العالقة ابلسياسة لدى الشباب، وحبسب التوزيع اجلنسي، 
واألعمار، وبناء على ذلك نكتشف عالقة اجيابية بي الشباب والفارق االنتخايب، اي أن الفارق الزمين اربع 
سنوات بي االنتخاابت تزداد عند الفئة العمرية )18 - 24( وبنسبة )26.1  %(، مقارنة ببقية الفئات 
العمرية، يقابلها جنس الشباب يعرضها الشكل )18( اذ تزداد عند فئة الذكور الفارق الزمين اربع سنوات، 
بنسبة )30.4 %(،  بدرجة اكرب مقارنة ابإلانث حيث تنعدم يف هذه الفئة العمرية، يليها الفارق الزمين 
سنتان وبنسبة )26،1 %( يقابلها اإلانث حيث الفارق الزمين سنتان بي االنتخاابت، حيث لوحظ ان 
طبيعة االجابة جاءت بنسبة )8.7 %(، لإلانث توضح الفارق الزمين ثالثة سنوات بي االنتخاابت، يظهر 
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ذلك من خالل اجلدول رقم )13 - 14(

   الفرق بين الجنس والفارة االناخ"بية14شكل)          الفرق بين العمر والفارة االناخ"بية13شكل)شكل)13( الفرق بني العمر والفرتة االنتخابية        شكل)14( الفرق بني اجلنس والفرتة االنتخابية

 
 الخالصة:

 ،ثرافدددة سياسدددية ااعيدددة عكسدددر مشددداركة الشدددباب نحدددا النظدددام الددديممرااي   دددارة     
 ،امددد  الت ييدددااف السياسدددية ااالدتماعيدددة ،العالقدددة الاييدددية بمسدددتربلهم مدددامدددا مفسدددا اأ

نفتددددا  العددددام االعالقددددة ذلددددك االت دددداو مفسددددا اأ ،هدددديافهمأت يدددداف امضددددا قدددديم الشددددباب ا
االم ابيدددة ازا  المشددداركة المينيدددة فددد  ااسددداي الشدددباب ااسدددتعيارهم للتعبيدددا االمطالبدددة 

 ة لمصلحة االخامن.لتحريج اهياة ادتماعية اسياسية اا تريمم خيم
هميدددددة السياسدددددة النشددددداياف التددددد  ممتلكهدددددا الشدددددباب بحسددددد  المسدددددتاى أتظهدددددا      

 ،اسدددداي الشددددباب الدددد من ممتلكددددان مينانيددددة )متاسددددطةأالميدددد  الرددددا  فدددد   ،المعاشدددد 
 ددددعيفة( ليكاندددداا اكثددددا اهتمامددددا بالسياسددددة مددددن االشددددخاص الدددد من مملكددددان امكانيدددداف 

 المستاى المعاش  زار االهتمام بالسياسةن كلما انخف  أا   ،مارمة مافر

  تةم  علب ت ق ق مها  ا ا  ع بالحرجع ا  اس أ ت ت  علب القوى ال  ا  ع الفاعلع      
 .نتخابا وتجن ل التثج    المتكرري لأل ،عا ترا  المواع ح والمه  الح تور 
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اخلالصة:

عكست مشاركة الشباب حنو النظام الدميقراطي صورة ثقافة سياسية واعية، ما يفسر األمر العالقة 
الوطيدة مبستقبلهم، ومع التغيريات السياسية واالجتماعية، تغريت ايضا قيم الشباب وأهدافهم، ذلك االجتاه 
يفسر األنفتاح العام والعالقة االجيابية ازاء املشاركة املدنية يف اوساط الشباب واستعدادهم للتعبري واملطالبة 

لتحقيق اهداف اجتماعية وسياسية او تقدمي خدمة ملصلحة االخرين.

تظهر أمهية السياسة النشاطات اليت ميتلكها الشباب حبسب املستوى املعاشي، امليل القوي يف أوساط 
الذين  االشخاص  من  ابلسياسة  اهتماما  اكثر  ليكونوا  ضعيفة(  )متوسطة،  ميزانية  ميتلكون  الذين  الشباب 

ميلكون امكانيات مادية مرفه، اي أن كلما اخنفض املستوى املعاشي زاد االهتمام ابلسياسة

يتحتم على القوى السياسية الفاعلة أن تعمل على حتقيق مهام اساسية ابلدرجة االساس احرتام 
املواعيد واملهل الدستورية، وجتنيب التأجيالت املتكررة لألنتخاابت.


