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 تقديم

ف  دخلي
َّ
ؤل
ُ
اهتمامات الباحثين املتعلقة باألسئلة الكبرى التي تطرح على املجتمع املغربي من خالل  فيامل

 حوادث، تؤكد التحوالت املتسارعة للمجتمع املغربي، وال2006 (مغرب الشباب) شبابه. فبعد كتاب

مفادها أن املجتمع الذي و  ،ِصدقية الطروحة التي يدافع عنها الباحثان مؤخًراالحتجاجية والسياسية ا

هو ذلك املجتمع الذي يرتقي إلى مستوى طرح  -اونسائه أيضً  -يفكر بالجدية السياسية الضرورية، في شبابه

سيما في سياق تهتز فيه وال اء عليها، األسئلة الكبرى عن ذاته، وتاريخه، وقيمه، واختياراته املستقبلية، والبن

املقوالت التقليدية بحكم التنامي املضطرد للمجاالت الحضرية، وبروز ظواهر من الفصام والتمزق 

ا، الوجودي بسبب تحديث مادي ناقص، وحداثة مشوهة، وغياب مشروع ثقافي وتعليمي يستجيب، حق  

 .شبان، وفي طليعتهم اللهاك ملقتضيات التأسيس ملجتمع ديمقراطي يعترف بفئاته

 
ً
ا لتنظيمات املجتمع املدني، وظهور فاعلين ا الفتً يرى املؤلفان أن املغرب شهد في العقد األخير نشاط

للتضامن تحل محل االنهيار التدرجي  اتجديد صوًراو جدد، وحركات شبابية ونسائية، وتجمعات مهنية، 

تهالك املتوحشة. وهو ما أّدى إلى إطالق حركات لإلحساس اإلنساني بالتضامن بسبب اجتياح قيم االس

تونس ومصر سنة  حوادثاحتجاج وانتفاضات، وإلى صيغ مبتكرة من املطالب، ساعدت على تأجيجها 

في غالبيتهم، مدعومين بأشواق  اشبانً فبراير التي دفعت إلى الواجهة فاعلين  شباط/ 20، وحركة 2011

 .وسياسية ومنظمات حقوقيةوتطلعات، ووسائل تواصل جديدة، 

ودعوة أصحاب القرار  ،في املجال العام تطلعات مجتمع بأكمله شبانحضور ال طرائقو وتؤكد تعبيرات 

 .العدالة، واحترام الكرامة واالعتراف إلىإلى اإلنصات إلى حقوقه اإلنسانية األساس، وإلى نزوع واضح 

 القرار فياملغرب اليوم من طرف صانعي  نبشبا إدريس الكــراوي ونــور الدين أفايـــة أن االهتمامد ويع

ا ا قادرً ا جديً ا مجتمعيً ا، إن لم يتطلب مشروعً ا واستراتيجيً ا تاريخيً ، يستلزم اختيارً اتمستوياتهم املختلف

فاعلين رئيسين في توطين قيم املجتمع هم عّدِ و على تعبئة الشباب، وخلق شروط إدماجهم في املؤسسات، 

 .الديمقراطي

  ن،الشبا شكلةملكتاب الضوء على مختلف األبعاد الرئيسة لايسلط 
ً
ا من فحص دينامية وذلك انطالق

التغيير. سيتناول في القسم األول سؤال الشباب في العلوم االجتماعية، واآلليات املنتجة لإلقصاء، واإلطار 

ناقشات الجارية حول الفكري والسياس ي لقضايا االلتزام والتنمية، وضرورات توسيع دائرة الحريات، وامل

عن املعاني الجديدة لاللتزام؛ أما القسم  نفي تعبيرات الشبا نترنتأدوار شبكات التواصل االجتماعي واإل 

شاب مغربي وأجنبي حول تصوراتهم لاللتزام السياس ي  200الثاني فهو بحث استقصائي، ميداني شمل 

ت الكبرى التي تواجههم. وذلك ضمن منظور يبرز واملدني، اليوم، وعالقته بالتنمية، وموقفهم من التحديا

بين أسباب الخيبة التي تستولي عليهم بسبب الصعوبات الكبرى التي يواجهها هذا الجيل،  شبانتوزع ال
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وانتزاع االعتراف بهم من الناحية والسياسية  ،وضرورات التعلق بالتفاؤل املطلوب إلثبات الذات

 .واملجتمعية

البحث امليداني ومن خالل هذا الكتاب، سيقدم حالة التماثالت التي ينخرط  ومن جهة أخرى، فإن هذا

فيها الشباب بخصوص التنمية، باقتراحاتهم للقضايا الكبرى واألولويات من أجل التنمية واألمن اإلنساني 

توضيح جدلية الخيبة واألمل التي تميز شعور وسلوك الشباب ملواجهة  الهدف في العالم؛ وسيكون 

 .قبلاملست

 

 املـدخل

التوازن بين املدينة والبادية،  غياببدأ النمو السريع للتحضر املتزايد والعشوائي، والتوازن الجديد، أو 

بدأ يخلخل االستراتجيات  (املدن الكبرى ) . التحول نحوإلى أسوأ سيئوالتحدي الحضري، يتعقد من 

صعوبات موضوعية يتعين الرد عليها بطريقة يضع الدولة أمام  من ثمَّ و ، كلها سياسية القطاعية-السوسيو

التعليم، و السكن، و ، عملما يتعلق بال في شبانال خصوًصان، امركزية من أجل تلبية حاجات السك

 .الترفيه والبيئةو  الثقافة،و ، رئيسةالالخدمات االجتماعية و الصحة، و 

 غالًبا فيها تحكميمكن الال  يالتالتي ظهرت بفعل الدينامية الخاصة باملدينة والتمدن، ات حاجالفهذه 

بسبب األزمة الهيكلية للتغيرات االجتماعية الجارية. لذا تطرح مسألة قدرة السلطات العمومية على التعامل 

 شبانالو مع اإلكراهات الجديدة للساكنة، أن تكون على أهبة االستماع إلى الرواد الجدد في املجتمع، 

 .انتظاراتهم وتطلعاتهمو  للتعبير عن قلقهم شبانلتي يبتكرها الالتنديد الجديدة ا صور ، وإلى خصوًصا

تسجل في هذا السياق العام املتميز بالتحوالت العميقة التي يعرفها البلد اليوم، في  شبانفمسألة ال

املتراكم  املختلف لخللالرغم من محدوديته من أجل إصالح اعلى ا في الجهد املبذول مفارقاته، لكن أيضً 

املبادرة ومشاركة و اإلبداع، و لم تسهل وتقيم إمكانات االبتكار،  التيعقود من التسيير  ةمن أربعمنذ أكثر 

 .في بناء املغرب الحديث شبانال

 

 ودينامية التغيير نشباال

  حسب امليادين يظهر إلى أي مدى يبدو وضعهم العامكله بفي العالم  شبانتحليل حال ال
ً

. فعندما مشكال

في املئة على الصعيد العاملي  18مليون من الشباب بنسبة  400فإن املعطيات تظهر بأن  يتعلق األمر بالفقر

ما يتعلق  مليون يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم. وفي 515يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم، بينما 

يون ال يذهبون إلى مل 113في ازدياد، إال أن  تعلمينالرغم من أن عدد املعلى  1995بالتربية، فمنذ سنة 
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تبقى  شبانفإذا كانت نسبة البطالة في فئة ال ،مليون أمي من الشباب. ومن ناحية أخرى  130املدرسة، و

 
ً
الذين  شبانا على الا كبيرً مرتفعة في أفريقيا الشمالية وفي دول الساحل، فإننا نالحظ أن هناك ضغط

ما يتعلق باملغرب، فكثير من  على العالم. وفيا األكثر انفتاًح ل عماليواجهون منافسة شديدة في أسواق 

في هذا البلد، وعلى النظرة الخاصة التي يوجهونها إلى املجتمع.  شباناملؤشرات تشهد على خصوصية ال

والصعوبات التي يتعين مواجهتها تولد حاالت  كالتاملشاألكثر هشاشة، إن تراكم  شبانفئة الإلى فبالنسبة 

 ون يواجه شبانإضافة إلى انتشار البطالة، فإن ال ،ل محاوالت الهجرة السريةمثبا مأسوية، تكون أحيانً 

  .في املجتمع اأصبح جليً  ذيالالوضع االقتصادي والتفاوت الطبقي  وال سيما فيمن االنكسارات،  اكثيرً 

 رباملغ نتساؤالت حول شبا

من املالحظات  كثيًراعالم، فإن في املغرب وفي ال شبانال مشكلةومن خالل تحليل التساؤالت التي تبحث في 

وهذا ما  ،اليوم، ال تنقص شبانداخل املجتمع. فاألحكام على ال في شبانما يتعلق بتنظيم ال تتجلى في

الوعي السياس ي، ولن ينخرط في العمل  يملك على نفسه. لن اومنطويً  ،ااستهالكيً و ا، سيجعله فردانيً 

ر غيابه عن أجهزة التشاور املوضوعة رهن اإلشارة من طرف عي، النقابي أو السياس ي. وهذا ربما يفساالجم

التي يتعين إعطاؤها في إطار  اليوم يبدو شديد الحذر أمام املجهود شبانفإن  وأخيًراالسلطات العمومية. 

أن بشعور  أنفسهم، فلديهم شبانأما بالنسبة إلى ال ،لعمالالتكوين وأمام املسؤوليات ومتطلبات عالم 

 .في املجتمع أو أولوية ارهانً هم ديع، وال يستثنيهم في القرارات املصيرية عالم الكبار

 

 التماثالت /اإلقصاء: الوقائع

مع التماثالت االجتماعية  اتمختلف ارتباط بصور لها  وتهميشهم شباناألسئلة املتعلقة بإقصاء ال

 ، قد باشرت في مواجهةًصاخصو للمجتمع أو فئة اجتماعية محددة. فالعلوم اإلنسانية، وعلم االجتماع 

اتجاه ، في (ا مجتمعيانموذًج )، فاإلقصاء أصبح Paugman بوغمانإلى . بالنسبة اتاملختلف التهميش صور 

ق ائا في طر ا جادً لتعكس تفكيرً  ،التماثالت االجتماعية التي من شأنها أن تحث املجتمع بكامله تكثيف

اصعب الحديث عن اإلقصاء االستخدام والتنظيم وفي أسسه. ولهذا يبدو من ال
ً
فهناك قبل  ،امطلًق  حديث

في الواقع إدماج  أينش ،لكل تنظيم اجتماعي اتستراتيجياال  االختياراتفأمام  ،، جدليات معقدةهلك ذلك

 .بعض الشرائح وإقصاء الشرائح األخرى 

ت اإلدماج. إلمكانا الئممفهم التماثالت التي يضعها املجتمع حول املقص ي تكون حاسمة للبحث عن حل 

قشات السياسية، لكن هذه انوسائل اإلعالم وامل فيما نسمع عادة بمثل فال يتعلق األمر بمحاربة اإلقصاء، 

املحاربة تنجح عندما تتبلور املعرفة بالظواهر املتعلقة باإلقصاء مع رغبة الفاعلين السياسيين 

ظوظ من أجل اإلدماج، وذلك عن طريق من شأنها أن تسهل توفير الح (ميكانيزمات)واالجتماعيين في خلق 
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حسن ) . فاملجتمع الذي يكون بمقدوره خلق وتأمينوكذلك باالعترافالتنمية وإعطاء الحقوق والحريات 

 .توفير عوامل التماسك االجتماعيبن، من شأن ذلك أن يقلل من الهوة والفوارق اللسك (العيش

 

 التـهمــيش و/أو اإلقــصـــاء

ا ما تستغل في ، وكثيرً كلها في االتجاهات ها الجميعستخدمي (اإلقصاء)و (يشالتهم)إن مصطلحات 

وأبعادها االجتماعية والسياسية. فنجد في الكتابات ها هوماتملفدون تحديد مضبوط من النزاعات واملزايدات 

 
ً
األخذ دون من لكن هل يمكن قبول تلك الصيغ العامة  ،املقص ى املهمش أو شبانالبمثل ا واملناقشات صيغ

تجانسها  عدمفي  شباندون وضع فئة المن و  ،اقتصادية والسياسية-السياقات السوسيو بالحسبان

 بيراتالتدالحقيقي، تنوعها الجغرافي وتعقيداتها الذاتية؟ فاإلقصاء في الحقيقة، هو نتاج مجموعة من 

ات لكي ال تستفيد من ا، من أجل وضع العراقيل أمام األشخاص والجماعوالتدخالت، أقل أو أكثر تنظيًم 

  .الخدمات التي يستفيد منها اآلخرونو املوارد، و الفرص، و الحقوق، 

 

  في املــغرب نإقصاء الشبـــا

في املغرب ترجع إلى األمية والبطالة. إنها نتيجة سياسة عشرات السنوات من  شبانمسألة إقصاء ال

قاعدة، وفي التسيير كانت الالمساواة بوصفها ة كان التهميش يطول األقاليم مع شيوع الرشو  إذهيمنة املركز 

 فيالجهد املبذول من رغم على الاالقتصادية في توزيع الثروات الوطنية. ف سياسةال لىعهي السمة الطاغية 

ا من أجل مواجهة العجز السنوات عشر األخيرة، فإن املغرب ما يزال بحكم ذلك املاض ي يؤدي الثمن غاليً 

تنمية البشرية، في هشاشة النسيج االقتصادي والتكافل االجتماعي. تقوية املالئمة املتراكم في مؤشرات ال

هو مطلب جوهري من أجل تخفيف عجز السياسة ل عموالوتنمية الجسور والتكامل بين التربية، التكوين 

. فعندما العمومية التي لم تعد تسهل املرور من حالة العزوبة إلى مرحلة تكوين أسرة واالنخراط في املجتمع

لنجاح في لت ضرورية يايمكنه من الحصول على كفال عمعن الولوج إلى  ينفي وضعية العاجز  نيكون الشبا

من العزلة  شبانالبشري يضيع والبلد ال يستطيع الرد على تحديات املنافسة. وإخراج ال فرأس املالالحياة، 

ديين واالجتماعيين من خلق إمكانات ش يء ممكن، وذلك ابتداء من تمكن الفاعلين السياسيين، االقتصا

الهم  واملشاركة املواطنة. يتجلى -السكن -الزواج -لعمال -الولوج إلى خمس فرص لإلدماج وهي: التعليم

ا، أغلبية الشبان يحصلون على تكوين أكثر أو أقل تقدًم  إذ إن؛ لعموال في مسألة التعليم الكبير للحكومات

 ن إفي حين 
ً

ا ا ما يكون العمل مالئًم رً دينجحون في انتقال سريع إلى العمل، لكن نامنهم هم الذين  قليال

يمكنهم من تأمين الظروف املادية  عمل مستقرا. قليلون هم الذين يستطيعون الولوج إلى ومستمرً 

 .لالستقرار واالندماج
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 ، الحرية والتنميةنالشبا

الجامحة في املشاركة واالنخراط الطوعي، بين الرغبة  افي مجتمعنا يبقى في حالة انتظار، موزعً  شبانال

ما كانت معقولة وموجهة  مهمة، إذاقوة جسمانية ومعنوية  ديعوالخوف من أن يكون ضحية. إن الشباب 

إثبات عن ا فبإمكانها أن تكون أحد األصول للجهد الوطنية في التنمية. وذلك ألن الشباب يبحث دوًم  اعقالنيً 

  عدياعي جماعة. الرباط االجتمللنفسه 
ً

 للتحرك بامتياز. وسواء كان ذلك موجها باختيارات الرقي عامال

 .، فشبابنا معرض بشدة إلى هذه املفارقةأحياًنا ا بأفكار رجعية وعنيفةوالديمقراطية، أو محفزً 

الثقة تجاه  غيابالشباب، ويمكن أن تعيق ليس فقط تعميق  فيتفكك الروابط االجتماعية تؤثر 

لك إنتاج أزمة الديمقراطية التمثيلية، حتى لو كانت ما تزال في طور التكوين. إن أزمة السياسية، لكن كذ

، لكن لعمللالعنف ضد املمتلكات العمومية. الشباب محتاج  صور ثقة الشباب هذه تتجلى في بعض 

 .وقيمة العمل نفسه ،يتهمكفادون التساؤل عن من يريد االنخراط مباشرة في وظيفة عمومية  همبعض

 

 في التنمية نيكانيزمات مشاركة الشبام

فاألفراد في هذه املرحلة يكونون ثروة  ،ن الشباب مرحلة ثمينة واستثنائية في حياة الشخصإالقول 

 .وقيمة ال تعوض في حياة املجتمع واألمة بفضل القوة، الحماس والحيوية التي يتمتع بها

ضمانات العامة التي تمنح له حسن العيش حياة كريمة في حدود ال يحصل على إلى أن الشباب يتطلع

املشاركة  من ثمَّ و ا، ا اجتماعيً وتكوين أسرة تجعله يحقق ذاته ليكسب وضعً ل عمالبا، وذلك املطمئن نسبيً 

ا مبدأ املواطنة في ثنائية تفرعه إلى حقوق يقوي حًق  شبانفي حياة املجموعة. فتوسيع إمكانات مشاركة ال

ور االنتماء إلى املجموعة الوطنية. فاالعتراف بالحاجات كاف من الناحية يسهم في ترسيخ شعو وواجبات، 

الشكلية، وذلك ألن التوجيه السياس ي في هذا الخصوص يفترض تطوير نماذج تنموية، تقحم منذ البداية 

من أجل  شبانالهيئات املحلية، بجعلها تشارك في تحديد األولويات والحاجات، وفي إعطاء املسؤولية لل

تبدأ حينما يضع املجتمع  شبان. املسؤولية االجتماعية للوتكامل اإلجراءاتللموارد البشرية ل اعفتسيير 

رحم الدولة املدنية، بمرجعيتها الدستورية والقانونية، املرتكزة على ها وصفبالسياس ي أسس املواطنة 

 و العدالة، و املساواة واإلنصاف، 
ً
  .شباننة الحية وااللتزام املدني للللمواط ااحترام الكرامة شروط
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 االلتزام السياس ي و/أو االلتزام املدني غياب

وسائل الحراك السياس ي وإدارة الحمالت االنتخابية، وذلك بالحث على التسجيل  فيثورة  نترنتأحدث اإل 

يمكن ة العامة. املنفع يذ نشاطال، املشاركة في كلها الدعم أو التنديد صور في اللوائح االنتخابية، تنظيم 

 .حرية االعتقاد والحقوق الثقافيةبمثل للدفاع عن قضايا الحريات والحقوق األساس  شبانال تأطير

عاش، أظهرت فعالية 
ُ
 الرغم من نسبيتهاعلى حركات التنديد التي عرفتها تونس ومصر، وأخرى ما زالت ت

  عديدة. ما تمر به األقطار العربية والشبكات االجتماعية في الحراك ضد األنظمة املستب نترنتاإل  في
ً
ا حدث

ظهرت مجموعات شبابية من تلقاء نفسها، تثور من أجل ابتكار لغات  إذا بما في الكلـــــمة من معنــــــى. تاريخيً 

 .حضور مختلفة في الفضـــــاء العمــومي صور و 

وكسر  ،رؤوس التسلط قوطسمن الحذر من أجل الرد عليها، ألنه ال يكفي  اهذه املسألة تفترض كثيرً 

الخوف والتوفر على شجاعة الكالم عن شخصيته الفريدة، االستعمال الذكي للتقنية الرقمية،  حواجز

للمطالبة بدولة ديمقراطية، من أجل الوصول إلى الهدف األخير الذي تعبر عنه الجماهير،  شبانوطليعية ال

 .يتجلى في الحق والكرامةو 

 

 نتمامات الشباالشبكات االجتماعية واه 

رغبتهم في املشاركة في  شبانأظهر الو . ةجماعي صورةب الشبكات االجتماعية واإلنترنت شباناستخدم ال 

 تجري السلطوية. استوعبوا أن عملية التنمية ال يمكنها أن  لىعالجهد الجماعي من أجل التغيير والخروج 

 االنخراط السياس ي للمواطن بصور التي تسمح وبتوسيع فضاءات الحرية  ،إال بإزالة العراقيل واملمنوعات

 كلها.

والشبكات االجتماعية،  نترنتلم تكن بسبب اإل ة امالعفتلك الثورات التي اجتاحت الشوارع والساحات 

بل السبب هو تراكم الظلم، الرشوة، القمح الوحش ي، اإلذالل. إن الشبكات االجتماعية أصبحت ملجأ 

 .رف التسلطملواجهة العراقيل املفروضة من ط

 

 في مواجهة عرض الفاعلين في الحقل السياس ي نالشبا

ا في ا حاسًم العدد دائًم  وإن كان هذا لم تكن محددة بعدد األشخاص املصوتين، شبانمشاركة ال

تحتاج كذلك  شبانالرهانات االنتخابية. إن العملية الديمقراطية السليمة والعادية التي تضمن انخراط ال

لين، و ية جيدة، من حيث توسيع الحريات، إلى آليات مؤسسات ِ
ّ
َمث

ُ
 ،تقوية وسائل املراقبةو موثوقية األعضاء امل
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التعبئة املنبثقة  (ميكانيزماتبـ )وتنظيم الحياة العمومية الوطنية. فالتاريخ السياس ي للمغرب الحديث يتميز 

 .األحزاب السياسيةبمثل من أعلى الدولة  -في كثير من األحيان-

. االنتماء إلى هذه وحدهم شباني السياسة مسألة شمولية؛ فال يمكن أن يقتصر على الاالنخراط ف

ألن األمر يتعلق بكيان اجتماعي غير متجانس، متأثر ، (سياسية)الطبقة االجتماعية ال يرجع إلى حساسية 

 باتجاهات، توجيهات، اختيارات متعددة ومتناقضة. وهكذا فإن الذي يعطي شيئا من الشرعية إلى

في  شبانهو الدينامية الخاصة التي تفرق بين هذه الطبقة واملجتمع. فدور ال شبانال إلىالخطابات املوجهة 

دون منازع، حاسمة في سير املجتمع من من الحراك االجتماعي والحضور الفعلي في الهياكل الجمعية هي 

 (.وجع التنميــــة)أجل الخروج من 

 

 نشباالحقل املعقد والواقع الجديد لل

 ،شبانمن العدة تجدر اإلشارة إلى وجود فئات  -هذا املستوى  في- ويشوبه التعقيد ،حقل الشباب متباين

يتعين األخذ  إذ: وفي إطار هذا التعقيد بالذات، املختلفة وطرق تنظيم عالقاتهم مع مكونات املجتمع والدولة

 .ووجودهم شباناملؤشرات النسبية لحياة ال بالحسبان

سنة،  24و 15في الشريحة ما بين  شبانن التقييم الكمي للمؤشرات الخاصة بالإستوى، ففي هذا امل

حياة ومعيشة صعبة في سبيل البحث عن حياة كريمة، ثقتهم في املجتمع وضاع أتكشف في الواقع 

 .ومؤسساته، وكذلك مشاركتهم املواطنة في مسيرة تنمية البلد

منهي، ومستوى تغطيتهم -وتدرجهم السوسيو ،باملدارس نشباالتحاق المستوى  فيفحقيقة كهذه تظهر 

 .االجتماعية والصحية إدماجهم الثقافي

 

 الهدر املرتفعة ياتنسبة األمية الكبيرة ومستو 

الرغم من الجهد املبذول من طرف الدولة خالل السنوات املاضية لوجود الحلول املستدامة لجودة على 

صلة بتلك املستويات، باألخص ال كثيرةإن املالحظ هو أن املؤشرات التعليم والتغطية الشاملة للحاجات، ف

. جميعهم سنة، هي أقل من توقعات الفاعلين في نظام التعليم الوطني 24و 15تلك املتعلقة بالشريحة ما بين 

 الئممدون تأهيل  من في سن العمل شبانالنتائج األكثر منطقية لهذه الحقيقة هي وجود كتلة من ال

 شبان، فهناك تقاعس لللعمللمستوى السوق الوطنية  فياملعبر عنها من املقاوالت واإلدارات للحاجات 

، الثقافية كلها املستويات املهنية في يجعلهم في وضعية اإلقصاء، التهميش، والهشاشة والضعف

مة، مع غير القانوني والعشوائي، في الهجرة والجري نشاطالمع لزوم البحث عن بدائل في  ،واالجتماعية
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إلى الحلم بالطوباوية التخريبية وثقافة املوت التي  شبانلجوئهم إلى العنف، وفقدان األمل الذي يؤدي بال

 .تقوي من وضعيتهم في البطالة ملدة أطول 

ا مع تخصيص جزء صحية ضعيفة جًد السنة والتغطية  24إلى  15من  شبانال في جيلالبطالة مرتفعة 

 .في امليزانية العامة للدولة شبانة للا من املوارد املاليقليل جًد 

 وتمثيلهم في االنخراط من أجل التنمية نالشبا

 شباناللى إيجابية إنظرة  يملكون  واكانلذين إلى اومختلفة. بالنسبة ة نوعمتاملقدمة كانت ات سوغامل

ملستجوبين، بعض الشبان اإلى ، يحسبون ذلك بفعل ديناميته واهتمامه بتنمية البلد. بالنسبة غربيينامل

ويناضل  ،ويشعر باملسؤولية عن مستقبل بلده. فهو يطمح إلى التغيير ،يحب وطنه يناملغربي نفإن الشبا

 .اقتصادية للمغرب-من أجل املشاركة في تحسين الحالة السياسية والسوسيو

إلى جوبين ونظرة الشبان املغاربة املست ،حسب الشبان املغاربة املستجوبينبمستقبل التنمية في املغرب 

 :مستقبل املغرب

ا ما تظهر غالبً  التيتنمية البلد  فيتؤثر  اتحسب الشبان املغاربة املستجوبين، فإن خمس قضايا رئيسب

(، في املئة 70البطالة ) (،في املئة 70.7)األمية (، في املئة 67.9ا بالفقر )في ردودهم. ويتعلق األمر خصوصً 

 (،في املئة 49.3طبقي يأتي في املرتبة الخامسة )التفاوت ال، (في املئة 70.7) الرشوة

ولين ؤ مراقبة الحسابات اإلدارية للمسغياب بعض الشبان املستجوبين ذكروا كذلك اقتصاد الريع و 

 .السياسيين واإلداريين

 

 املغاربة املستجوبين نحسب الشبابأولوية النشاط الحكومي 

وأثيرت اقتصادية للمغاربة. -الحالة السوسيو ضرورة تحسين نعاملستجوبون باإلجماع  نالشباعّبر 

طابع اجتماعي. ويتعلق  اله ى. األولصور . ويمكن ترتيبها في ثالث املوضوعات املعنية بعملية التنمية كلها

وي الشهادات، محاربة األمية، محاربة الفقر والفوارق ذ خصوًصا، لعملل إيالؤها يجبباألهمية التي 

عالقة  اله ةالصحية للسكان. والثاني وتحسين الحالة ،ة التربوية والتكويناالجتماعية، إصالح املنظوم

محاربة الرشوة، و طابع مؤسساتي. ويتعلق بإصالح العدالة، أمن املواطنين،  اله ةوالثالث ،باالقتصاد

حكامة الجيدة التسهيل الولوج إلى املعلومة ووضع مبادئ و واملحاباة،  الوساطةو محاربة االمتيازات، و 

 .واملحاسبة
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وأولويات التنمية والسالمة  ياتالقضايا الكبر  في موتقديراته نالشبا

 البشرية في العالم

مختلف أبعاد  فياملستجوبين  نإثارة تقديرات الشبا رأتفي ما يتعلق بأهمية هذا املوضوع، فالدراسة 

ا أساًس  ركزت. فاألسئلة الفئة االجتماعية والجهةو الجنس  حسببالسالمة البشرية بإبراز وجهات النظر 

فريقية، وعراقيل التنمية في القارة، القارة األ  نالعالم، وتلك املتعلقة بشبا شبانليات على القضايا الكبر 

املغاربة األجانب تجاه مستقبل أفريقيا، فرص االندماج  نمستقبل السالمة البشرية في العالم، نظرة الشباو 

 .في العشرية القادمة نمليادين ذات األولوية ملصلحة الشبامن األزمة، ثم ا امخرًج بوصفه الجهوي 

 

 املستجوبين نحسب الشبابالعالم  نلشبا ياتالقضايا الكبر 

في  70)العالم  شبانالتي تؤرق  ياتالكبر  كالتاملش، فإن كلها لجنسياتلحسب الشبان املستجوبين، ب

ثارة اإل كثيرةهي ت شكال املفهذه  ،ربوية والتكوين( من بينهم، هي البطالة والفقر والخلل في املنظومة التاملئة

العوائق الكبيرة النخراط  إحدىظاهرة البطالة ون ّد يع في املئة 36.5ن إمن طرف املستجوبين. وهكذا ف

لالستثمار  اوهدرً  ،كرامة الشبانب امًس ل عمالفي عملية التنمية. فهم يرون إقصائهم في سوق  نالشبا

 .باء في تهيئتهم للحياة العمليةالشامل من طرف الدولة واآل 

 

 الخاصة بالشبان األفارقة تاملشكال 

ا هشاشة هيكلية. فالقارة حًق عد فريقية، تإن األنماط املعتمدة للتنمية من طرف عدد من البلدان األ 

تواجه تحديات التنمية التي لها وقع سلبي على ظروف املعيشة للسكان. وفي هذا اإلطار، فإن نظرة الشبان 

التي تؤثر في تلك الفئة  اتالراهنت شكال امليعكس  ينفريقياأل  شبانلل اتالرئيس تاملشكال  إلىستجوبين امل

 .االجتماعي والبشري و ، كلها مستوى أبعاد النمو االقتصادي فيمن السكان، وذلك 

 

 والتنمية في أفريقيا نالشبا

تلك التي تعرقل التنمية في  (الحكامةسوء ـ )ب اتعبر الشبان املستجوبون باإلجماع عن العوامل املتعلق

املديونية و  النزاعات املسلحة،و االستقرار السياس ي،  وغيابغياب الديمقراطية،  مثلب، القارة األفريقية

من طرف الذكور، وكذلك أم وغياب النخبة امللتزمة. فهذه املعاينة كانت متقاسمة سواء من طرف اإلناث 

 .ستجوبين. الفرق الوحيد يكمن في ثقل كل عامل من العواملبين الشبان املغاربة واألجانب امل
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الهيكلية للتنمية التي أثارها الشبان  كالتاملشالرغم من على  شبانحسب البمستقبل أفريقيا 

من بينهم عبروا عن تفاؤل حقيقي تجاه مستقبل أفريقيا. لقد برروا ردودهم  في املئة 66املستجوبون، 

فريقية ومواردها الطبيعية املهمة. فهذه القارة مشبعة باألمل من أجل حل ارة األ باإلمكانات االقتصادية للق

 .في القارة تطبيق الديمقراطيةا لدينامية ا حقيقيً األزمات السياسية لتعطي نفًس 

 

 حسب الشبابب والسالمة البشريةاملستقبل 

ن من التي تواجه العالم وأثرها على السالمة ا ياتالكبر  تملشكال إلى اا نظرً 
َّ
لبشرية، فإن البحث قد مك

فهم  فيمستقبل هذه السالمة مع استحضار إحساسهم إلى تحديد وجهة نظر الشبان املستجوبين 

ا، مع اتجاه ا متقاسًم ا قويً االقتصادية واالجتماعية عبر العالم. وهكذا نجد شعوًر و  االتجاهات السياسية

مون مستقبل السالمة البشرية في العالم من ا في املئة 8.5نحو نوع من التشاؤم. وهكذا نجد  ّيِ
َ
لشبان ُيق

 .الذكور  عند في املئة 10.3اإلناث و عند في املئة 5.3بكثير من التفاؤل، 

 

 التكامل الجهوي، نظرة الشباب

الشبان مقتنعين بضرورة بناء التجمعات  ؛والتحديات املستقبلية اتحليل الحالة الراهنة في أفريقييجعل 

 ،اإلناث عند( 83.9من الشبان املستجوبين )( في املئة 77.3)ـ امل الجهوي. واألمر يتعلق بالجهوية والتك

ا إضافة ا استراتيجيً دوًر  ؤدييحسب هؤالء الشبان فإن اختيار االندماج الجهوي بو  ،الذكور( عند( 73.3و)

االقتصادي، تبادل  الصراعات، والتآزر إلى وحدة الشعوب وتثمين الثروات، التي تضمن التكامل وتفادي 

يم الحالة و وسيلة لتق ديعالخبرات، الشراكة، التعاون والقدرة على املنافسة التي يخلقها االندماج. االندماج 

تعزيز سياسة القرب و االبتكارات، و التكنولوجيا، و املعلومات، و التعاضد بالوسائل، و وإعادة توزيع األدوار، 

 .من الثروات امزيًد  ومن ثمَّ  ،تجلب االستثمارات اتممهاق وتقاسم األدوار. فاالندماج يسهل خلق أسو 

 

 حسب الشبانبلتعاون الدولي في اات األولوية و امليادين ذ

ا على األمن حسب الشبان املستجوبين فإن امليادين ذات األولوية للتعاون الدولي يجب أن ترتكز أساًس ب

 .للثرواتتعزيز السلم والتبادل العادل و حماية البيئة، و الغذائي، 
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 خالصة عامة

وحركات املحرومين في أوروبا ، (الربيع العربي)ا منذ العالم، وخصوصً  شباندينامية التغيير التي يحملها 

، تتغير بسرعة شبانال وفي مقدمتهاوخصوم املضاربات املالية في الواليات املتحدة، تكشف أن مجتمعاتنا، 

السوسيولوجي والثقافي. لكن الجهد من أجل و تصادي االقو السياس ي و كبيرة على الصعيد الديمغرافي 

الحميمية والحقيقية للتحوالت و ستطع فهم األبعاد الخفية، يلم ومصاحبها، استيعاب تلك التغيرات 

 -مبأغلبيته- ون ويرفض ون يحتج شبانتلك التغيرات. فتلك التغيرات تعكس أن ال التي تشكلهاالكبرى 

وشاذة، ويخلقون فضاءات جديدة، أصلية  ،سياسية التقليدية-يواالندماج في الحقول واألطر السوس

 .، بما في ذلك التعبير الرمزي جاتهمحاو آمالهم و على الرد على تطلعاتهم،  بأنهم قادرون يظنون 

 التياملؤسسات واألطر االجتماعية املهيمنة، ن إ، في حين ةكبير  صورةبفمجتمعاتنا أصبحت استهالكية 

ى تأطيرهم، بقيت متوغلة في التقاليد وممارسات الوعود من طرف النخب، املنتمية من شأنها أن تعمل عل

 .همنلشبا اتإلى األجيال، التي لم تعد تتالءم مع الحقائق الجديد

ضوء هذا التحول، إذا لم نقل الهوة التي توجد بين التغيرات  فيا هذه لم تعد تفاجئ بتاتً مثل فحقيقة 

جديدة من االحتجاج،  صور فهذا التناقض قد أدى إلى ظهور وتطور  حكامتها.ق ائالتي تعرفها مجتمعاتنا وطر 

الحزب و املدرسة و ضد مؤسسات املجتمع سواء كانت العائلة  نالتنديد، السخط والثورة التي يحملها الشبا

 .آليات الدولة مالسياس ي أ

حكم املجمعات بنسخ الدرس الكبير الذي يمكن استخالصه من هذا الوضع هو أنه ال نستطيع اليوم 

بتغيير  ون يطالب واكان كله العالم نهذا املستوى كأن شبا فيوا على نخب املاض ي. النماذج القديمة اعتمادً 

وحراك اجتماعي مفترض.  ،حقيقي في حكامة املجتمعات وفي اقتصاداتها، واملطالبة بتغيير حقيقي للنخب

، لكن كذلك فحسب األحزاب السياسية ال، نالشبامطالبة من طرف  كلها املؤسسات تبدو هذا املستوى  في

العائلة واملؤسسات الدينية. و اإلدارة العامة للدولة، و النقابة، و املدرسة، و ، كلهم الفاعلين في املجتمع املدني

بصفة عامة، إذا ما  كلها ، وبعجالة يتعين ضرورة تحسين املؤسساتنومن ثم، فإنه من وجهة نظر الشبا

املجتمعية املدمجة والسلمية  روعاتاملشلخلق  وضاعاأل أن تتجنب اليوتوبيا املدمرة، وتيهئ  أردنا ملجتمعاتنا

، نالشبا عندهي الوحيدة التي يمكنها أن تنتج األمل الحقيقي  روعاتاملشاملوجهة نحو املستقبل. فتلك 

وقراءة سياسية  ،جتمعيةفإنهم ُمطالبون بمنحه رؤية م من ثمَّ و وإعادة األمل والثقة في املجتمع ومؤسساته. 

 .واضحة

إلى فاعل من أجل التغيير املنتج للقيم،  نتلك املقاربة الجديدة ستكون ال محالة كفيلة بتحويل الشبا

املشاركة والتآزر االجتماعـي والتضـامن و اإلدماج، و العدالة، و موازاة مع تطلعاته بخصوص الحرية، 

 .والكرامة
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 تعريف باملؤلفين

 

 الكراوي الدكتور إدريس 

من املسؤوليات في مؤسسات وطنية ودولية، أهمها املجلس الوطني للشباب  احمل إدريس الكراوي عددً 

ا لجمعية ضفاف ا منتدبً ا لجمعية الدراسات من أجل التنمية، ورئيًس . ورئيًس 1998و 1991واملستقبل بين 

اإلداري للجمعية املغربية املتوسط. وعضو اللجنة العلمية إلنسيكلوبيديا املتوسط، وعضو املجلس 

قتصادي، ونائب رئيس لألبحاث االقتصادية، وعضو مؤسس ونائب رئيس الجمعية املغربية للذكاء اال

قتصادي الفرانكفونية. وعضو الجمعية الدولية لألبحاث العلمية حول املجتمع، الجمعية للذكاء اال

ملغاربة من أجل األلفية الثالثة. وهو رئيس منسق ملنتدى الشباب ا ،للتواصل الثقافيوالجمعية الدولية 

ا بالقضايا االجتماعية األول مكلًف  را للوزيالشبكة املغربية للمجلس العاملي للعمل االجتماعي. عين مستشارً 

، وكذا 1999منذ  .  عضو في اللجنة املكلفة بتنظيم املؤتمرات الدولية للقمة العاملية للشباب1999سنة 

مجلس في ا ماء الشباب. ومن آخر مسؤولياته الدولية الرفيعة، انتخابه منذ سنة تقريبً القمة العاملية للزع

.  نفسها املنظمةفي فريقيا أورئيس منطقة الشرق األوسط وشمال  ،إدارة املجلس العاملي للعمل االجتماعي

من  كثيرله  (Jacques Berque جاك بيرك)اللجنة العلمية ملجلس األبحاث العاملي في عضو  وهو أيًضا

 .1985املؤلفات منذ سنة 

 

 نور الدين أفايةمحمد الدكتور 

 .اململكة املغربية -الرباطفي جامعة محمد الخامس في أستاذ الفلسفة الحديثة 

الهيئة العليا لالتصال ) الهاكــا باملغــرب سابق في دكتوراه الدولة في فلسفة التواصـــل، عضــوحاز شهادة  

له مقاالت فلسفية  .(ARCI)لجمعيـــــة البحث والتواصل بين الثقافـــات ورئيـــــس، HACA) السمعي البصري 

 ل عميمجموعة من الصحف واملجالت الوطنية: االتحاد االشتراكي، أنوال، الكشكول. في وسياسية 
ً
ا أستاذ

  .الدار البيضاءفي   -ابن مسيك  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  في امساعًد 

 .إلى عدد من الكتب، واملقاالتإضافة 
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