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دراسات

� والقيم: الشباب المغرىى�
� الثبات والتغرى بںى�

املغربية،  السوسيولوجيا  اشتغلت 
عىل  تقريبا،  قــرن  نصف  امتداد  عىل 
من  حشد  يتوفر  إذ  الشباب،  قضايا 
من  اختلفت  وإن  التي  األدبيات  هذه 
واملضمون،  واملنهج،  املقاربة،  حيث 
خالله،  أنجزت  الذي  التاريخي  والسياق 
تاريخية  كرونولوجية  وفق  تقدميها  فإن 
الكشف  يف  يسهم  أن  شانه  من  معينة، 
املنظومة  مست  التي  التحوالت  عن 
عند  خصوصا  املغريب،  للمجتمع  القيمية 

الشباب.
إن عرض هذه الدراسات عرضا نقديا، 
ميكن أن يعكس املؤرشات والعوامل الدالة 
ودرجة  االجتامعية،  التغريات  حجم  عىل 
تأثريها يف القيم املسرية للمجتمع، وذلك 
تحوالت  يحدث  االجتامعي  التغري  لكون 
من املمكن مالحظتها والتحقق منها عرب 
التاريخ، سواء تعلق األمر بالجامعات أو 
هذه  موضوعات  وتنقسم  املؤسسات.1 
الدراسات اىل محاور شتى ميكن أن نختار 

منها الحقول القيمية التالية: 
 يتعلق هذا املحور 
بالتعرف عىل مواقف الشباب من الزواج، 
الرشيك  األول،  الزواج  عند  املثايل  السن 
املثايل، إلخ، وما يرتبط بها من قيم تنتظم 
اآلباء  عالقة  الزواجية،  العالقات  وفقها 

باألبناء والروابط القرابية.
 يرتبط هذا املحور بدراسة 
بالعمل،  املتصلة  التمثالت  مختلف 
األجر  املثايل،  الشغل  اجتامعية،  كقيمة 

واملبادرة الحرة.
 نتوخى من خالل هذا الشق 
من البحث دراسة عالقة الشباب بالدين، 
الدين  مختلفني:  سجلني  عىل  الرتكيز  مع 

الرسمي، والدين الشعبي.

املرتبطة  القيم  بدراسة  األمــر  يتعلق 
باملشاركة يف الشأن العمومي، عرب قياس 
كاملشاركة  ـــؤرشات،  امل من  مجموعة 

االنخراط  االنتخابية،  االستحقاقات  يف 
الجمعيات،  السياسية،  ــزاب  ــاألح ب

النقابات، إلخ.

I. اال�دبيات
موضوع العرض والنقاش

بالشباب  املرتبطة  القضايا  اسرتعت 
البحث  اهــتــامم  املــغــريب  املجتمع  يف 
ستينيات  بداية  منذ  السوسيولوجي، 
يف  التفكري  بدأ  حني  العرشين،  القرن 
دراسة الشباب2 يف عالقته مبجموعة من 
السوسيولوجية،  واإلشكاالت  القضايا، 
وضعية  بتشخيص  أســاســا  املرتبطة 
الشباب املتمدرس، مبدينتي فاس والدار 
البيضاء، وذلك يف إطار دراسة التحوالت 
يف  املجتمع  شهدها  التي  االجتامعية 
تلك املرحلة، والتعرف عىل آراء الشباب 
البحث  أن  إال  التغريات.  هذه  بخصوص 

1 - G. Rocher. Introduction à la Sociologie Générale : Le Changement Social. Editions HMH. Paris. 1968. p. 17.
2 - André Adam. Une Enquête Auprès de La Jeunesse Musulmane du Maroc, Publications des Annales de la Faculté des Lettres. Aix-en 
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واجه  الفرتة،  تلك  يف  السوسيولوجي 
التي  والعراقيل  الصعوبات  من  الكثري 
إذ  البحث،  مجال  طبيعة  إىل  تعزى 
جاءت هذه الدراسة بعد سنوات قليلة 
من  متأججة  مرحلة  يف  االستقالل،  من 
أفكار  بوجود  طبعت  املغرب  تاريخ 
سياسية مبطّنة لدى الساكنة، وبحضور 
شعور من الحذر والحيطة من األجنبي 
صورة  لها  بالنسبة  ميثل  كــان  الــذي 

املستعمر.3
األدبيات  وتصنيف  قــراءة  تجعلنا 
الشباب  حول  املغربية  السوسيولوجية 

كان  ــإذا  ف هامة؛  مفارقة  عىل  نقف 
الشباب حارضا بقوة كمتغري رقمي داخل 
  ، املشهد الدميوغرايف يف املجتمع املغريب4
فإنه ال يعرف نفس هذا الحضور داخل 
االهتاممات السوسيولوجية، نعني القول 
بوجود هوة بني مكانة الشباب الضعيفة 
الدميوغرايف  وحضوره  الدراسات  هذه  يف 
الطاغي، لذا تم نعته بـ «القريب األفقر 

ألبحاث العلوم االجتامعية».5
من  بعض  ــراءة  ق ــادة  إع أن  يبدو 
التحوالت  ضوء  عىل  الــدراســات،  هذه 
املغريب،  املجتمع  عرفها  التي  االجتامعية 
مست  التي  التغريات  عىل  الرتكيز  مع 
-الشباب-،  األبــحــاث  هــذه  مــوضــوع 
مسار  كحصيلة  نتائجها  أهم  واستخالص 
خمسة  يناهز  معريف  وتراكم  علمي، 
عىل  اإلجابة  من  سيمكننا  خلت،  عقود 
هذه  وتوضيح  التساؤالت  هذه  من  شق 

املفارقات.
جميع  جرد  املحاولة  هذه  تدعي  ال 

الشباب  حول  السوسيولوجية  الدراسات 
املغريب، بل هي مجرد تقديم ملجموعة من 
بني أهم الكتابات التي عالجت املوضوع، 
وفرتات  متعددة،  سجالت  من  انطالقا 
ومنهجيات  مختلفة،  وتاريخية  زمنية 
بحث متباينة، وذلك سعيا منا إىل التوقف 
عند املحطات الهامة، التي تعكس تطور 
البحث السوسيولوجي املغريب، سواء من 
املستهدفة،  الفئة  أو  املنهجية  الناحية 
وفق  صنفنها  دراسات،  ست  اخرتنا  لهذا 

املحاور التالية:
1 . دراسة ذات قيمة «تاريخية»:

وبنطاهر،  باسكون،  ــة  دراس متثل 
املعنونة «ما رصح به 296 شابا قرويا» 
األعامل  أول  بني  من  واحدة   6(1969)
السوسيولوجية حول الشباب، إال أن لها 
خصوصيتها املتميزة من ناحيتني، األوىل، 
وهو  املغريب  الشباب  من  فئة  دراسة  يف 
الشباب القروي، والثانية، الحقبة الزمنية 
التي أجريت فيها والتي تفصلنا عنها زهاء 
األربعة عقود، غري أن أهميتها العلمية ال 
يجب أن تخفي «قدمها»، الذي ال يعني 

بالرضورة تجاوزها. فإذا مل يتمكن البحث 
السوسيولوجي، بحكم مقتضيات التحول 
عىل  الحفاظ  من  ووثريته،  االجتامعي 
إال  األعوام،  مبرور  العلمية  قيمته  نفس 
تفقد  مل  الدراسات  هاته  من  البعض  أن 
يف  رائدة  كدراسات  «التاريخية»  قيمتها 

هذا املجال.
يف  وبنطاهر  باسكون،  دراسة  تندرج 
هذه الخانة من املحاوالت، ففي دراستهام 
طرح  ــاوال  ح ــقــروي،  ال الشباب  حــول 
السؤال حول قضايا مرتبطة بالشباب، يف 
زمن كان فيه البحث السوسيولوجي بعد 
فتيا يف املجتمع املغريب، والسؤال العلمي 

شبه محظور اجتامعيا وسياسيا.7
املوضوعية،  العقبات  هــذه  رغــم 
آراء  عىل  التعرف  من  الباحثان  متكن 
ــورا  (ذك ــروي  ق شــاب  ومــواقــف 296 
و30  بني 12  ما  أعامرهم  ترتاوح  فقط)، 
صلة  ذات  مختلفة  مواضيع  حول  سنة، 
مبارشة بواقعهم. مكنت املعرفة املسبقة 
من  الدراسة،  مجال  بطبيعة  للباحثني 
املوجهة  الجامعية  شبه  املقابلة  اختيار 

دراســات
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وبنطاهر،  باسكون،  ــة  دراس متثل 
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املوضوعية،  العقبات  هــذه  رغــم 
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دراســات
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كتقنيتني  املوجهة  شبه  الفردية  واملقابلة 
للبحث.

وإشكالية  الشباب  حول  دراسات   . 2
القيم:

هناك العديد من األبحاث التي تندرج 
املغريب  «الشباب  أولها  الباب،  هذا  يف 
من  سعت  التي  والتمرد»8  الخضوع  بني 
خالله منية بناين الرشايبي، الوقوف عىل 
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السائدة  القيمية  املنظومة  فهم  وبالتايل 

باملجتمع املغريب.
من  دراستها  خالل  الباحثة  انطلقت 
الساكنة  من   %70 أن  التالية:  املعاينة 
سنة،   30 أعامرهم  تتجاوز  ال  املغربية 
الساكنة  نسبة  يف  االرتفاع  هذا  ويرجع 
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الشباب الجامعي املغريب.

3 - Ibid. p. 8-9.
4 - وصلت نسبة األشخاص املرتاوحة أعامرهم ما بني 15 و24 سنة %18.3، وذلك حسب دراسة رسمية قامت بها املندوبة السامية للتخطيط-املغرب، سنة 2012. 

5 - R. Bourqia, M. El Ayadi, M. El Herras, H. Rachik. Les jeunes et les valeurs religieuses, Eddif-CODESRIA, Casablanca, 2000. p. 9.
6 - Paul Pascon, Mekki Bentaher. Ce que disent 296 jeunes ruraux, Bulletin Economique et Social du Maroc (BESM) n° 112-113, janvier-

juin. Rabat, 1969. p. 145-287.
7 - نشري هنا إىل أن هذا البحث أنجز قبيل اغالق معهد العلوم االجتامعية بقرار حكومي، سنة 1971، وكان املرشفان عىل هذه الدراسة من بني أساتذته أو املتعاقدين معه.

8 - Mounia Bennani-Chraibi. Soumis et Rebelles. Les Jeunes au Maroc. Editions du CNRS. Paris. 1994.
9 - R. Bourqia, M. EL Harras, D. Bensaid. Jeunesse Estudiantine Marocaine. Valeurs et Stratégies. Fondation Konrad Adenauer. Rabat. 

1995.
10 - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، كلية العلوم القانونية واالقتصادية، كلية العلوم، كلية الطب والصيدلة، معهد الزراعة والبيطرة واملعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد 

التطبيقي.
11 - R. Bourqui, M, EL Harras, D. Bensaid. Op.cit. p.9
12 - Mekki Merrouni, L’enseignement supérieur au Maroc, Faculté des sciences de l’Education, Rabat, Avril 1991, p 52, cité par R. Bourqui, 

M, EL Harras, D. Bensaid; op.cit.  p. 15.
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طالب،   500 مــن  العينة  تتكون 
الطلبة  مجموع  بني  من  اختيارهم  تم 
السنة  برسم  الرابعة  بالسنة  املسجلني 
منهج  وفــق   1992-1991 الجامعية 
كتقنية  االستامرة  اعتمدت  «الكوطا»، 

للبحث.
القيم  حــول  الوطني  البحث  أمــا 
عىل  الــتــعــرف  فيتوخى   13(2005)
ومازال  عرفها  التي  القيمية  التحوالت 
الهدف  إن  املغريب.  املجتمع  يعرفها 
الوصول  البحث  حــاول  الــذي  الرئيس 
التي  القيمية  املنظومة  تحديد  هو  إليه، 
تحديد  أي  املجتمع،  وفقها  يشتغل 
لدى  املفضلة  القيم  أو  الغالبة»  «القيم 
عىل  الوقوف  ذاته  الوقت  ويف  األفــراد، 
«القيم غري الغالبة» التي ميكن أن تندرج 
ضمن القيم «القدمية أو املتقادمة»، التي 
وكذا  التهميش،  من  نوعا  تعرف  بدأت 
دراسة صنف آخر من القيم وهي القيم 

«الناشئة».
ــاب  ــشــب ال حــــول  دراســــــات   . 3

والتدين:
تتعلق الدراستان اللتان يتم تناولهام 
باملجتمع  الدينية  بالقيم  الباب  هذا  يف 
الشباب  لدى  التدين  احتل  إذ  املغريب، 
مكانة متميزة يف األدبيات السوسيولوجية، 
فإذا كانت دراسة أندري آدام14، وأعامل 
بطابعها  تتميز  أخــرى15،  سوسيولوجية 
القيم  دور  عن  وبالتساؤل  التاريخي 
االستقالل،  بعد  ما  مجتمع  يف  اإلسالمية 
فإن هاتني الدراستني قد واكبتا الدينامية 
التي خلقها ظهور الحركات اإلسالمية منذ 
وعقب  املايض،  القرن  سبعينيات  نهاية 

أعادت  التي   ،2003 ماي   16 أحــداث 
اإلسالمية،  التنظيامت  دور  املواجهة  إىل 
وتوجيه  الشباب  تجنيد  عىل  وقدرتها 

قيمهم االجتامعية والثقافية.
املقدم  الخامس  البحث  يتوخى 
خالل هذه األدبيات، الذي يحمل عنوان 
 ،16(2000) الدينية»  والقيم  «الشباب 
يحملها  التي  الدينية  القيم  عىل  التعرف 
الدراسة  هــذه  تعد  املغريب؛  الشباب 
سنة  إنجازه  تم  ميداين  بحث  حصيلة 
شمل 865  والذي  الرباط،  مبدينة   1995
إىل  ينتمون  وطلبة  تالمذة  مستجوبا 
مختلفة.  وجامعية  تعليمية  مؤسسات 
فقد  البحث،  تقنيات  يخص  فيام  أما 
االستامرة  تقنيتي  عىل  االعــتــامد  تم 

واملقابلة.
قيم  دراســـة  عــىل  البحث  ارتــكــز 
ومعتقداتهم  املستجوبني،  ومــواقــف 
وعىل  والثاين)  األول  (الفصالن  الدينية 
الشباب  وانتظارات  األرسية،  العالقات 
درجة  وكذا  الثالث)  (الفصل  املتمدرس 

تسامحه (الفصل الرابع). 
املعنونة  السادسة  ــدراســة  ال ــا  أم
«اإلسالم يف اشتغاله اليومي» (2007)17، 
يف  الديني  املعتقد  بــدراســة  فتتعلق 
يقرتح  إذ  و«املألوف»،  الواقعي  اشتغاله 
البحث قراءة جديدة للمامرسات الدينية 
اليومية وتوضيح الحدود الفاصلة واللبس 
و«الدين  العالِم»  «الدين  بني  املوجود 

الشعبي».
تتكون  متثيلية  عينة  البحث  شمل 
من 1156 مستجوبا ينتمون إىل مختلف 
جهات املغرب، ميثل اإلناث 47.3% من 

الذكور،  من   %52.7 مقابل  املستجوبني، 
ينتمي 58.2% منهم للوسط الحرضي من 
بينهم 32.4% ينحدرون من مدن كربى، 
للوسط  العينة  من   %41.8 ينتمي  فيام 
سنة  من 25  أقل  الشباب  ميثل  القروي. 
نسبة 28.3% من مجموع العينة، بينام 
سنة   60 البالغني  األشخاص  يشكل  ال 

فأكرث سوى %16.

II. تحليل النماذج المختارة

1 . دراسة ذات قيمة «تاريخية»:
القروي  الشباب  تعريف  شكل 
نقطة  يعيشونها  ملرحلة  املستجوب 
اختالف وتباين، إذ كشفت أجوبتهم عن 
وجود مفارقة صارخة بني تعريف مرحلة 
الشباب كام يعيشه الذكور، وكام تعيشه 
إىل  القروية  الفتاة  متر  حيث  ــاث؛  اإلن
مكانة الزوجة، واألم دون املرور مبراحل 
وسيطة، بينام نجد أن الشباب واملراهقة، 
الذكور  عند  الرشد  سن  قبل  ما  ومرحلة 
مسارهم  يف  امتدادا  األكرث  الفرتات  هي 

العمري.18
ارتبط  هــاتــه،  النظر  وجــهــة  مــن 
الشباب  إىل  الطفولة  مــن  االنتقال 
بالنسبة ل23% من الشباب املستجوب، 
عن  والتخيل  الكبار  بجامعات  باالندماج 
أن  منهم  اعترب %15  بينام  الصغار،  عامل 
للفرد  املجال  يفسح  الدراسة  استكامل 
يف  الكبار،  عامل  عىل  واالنفتاح  للتفكري 
حني ربط بعض املستجوبني هذا االنتقال 
فيزيولوجية-بيولوجية،  مبــحــددات 

3الشباب المغربي و القيم : بين الثبات و التغير



88
مجلـة رهانـات
العـدد 41 - 2017

طالب،   500 مــن  العينة  تتكون 
الطلبة  مجموع  بني  من  اختيارهم  تم 
السنة  برسم  الرابعة  بالسنة  املسجلني 
منهج  وفــق   1992-1991 الجامعية 
كتقنية  االستامرة  اعتمدت  «الكوطا»، 

للبحث.
القيم  حــول  الوطني  البحث  أمــا 
عىل  الــتــعــرف  فيتوخى   13(2005)
ومازال  عرفها  التي  القيمية  التحوالت 
الهدف  إن  املغريب.  املجتمع  يعرفها 
الوصول  البحث  حــاول  الــذي  الرئيس 
التي  القيمية  املنظومة  تحديد  هو  إليه، 
تحديد  أي  املجتمع،  وفقها  يشتغل 
لدى  املفضلة  القيم  أو  الغالبة»  «القيم 
عىل  الوقوف  ذاته  الوقت  ويف  األفــراد، 
«القيم غري الغالبة» التي ميكن أن تندرج 
ضمن القيم «القدمية أو املتقادمة»، التي 
وكذا  التهميش،  من  نوعا  تعرف  بدأت 
دراسة صنف آخر من القيم وهي القيم 

«الناشئة».
ــاب  ــشــب ال حــــول  دراســــــات   . 3

والتدين:
تتعلق الدراستان اللتان يتم تناولهام 
باملجتمع  الدينية  بالقيم  الباب  هذا  يف 
الشباب  لدى  التدين  احتل  إذ  املغريب، 
مكانة متميزة يف األدبيات السوسيولوجية، 
فإذا كانت دراسة أندري آدام14، وأعامل 
بطابعها  تتميز  أخــرى15،  سوسيولوجية 
القيم  دور  عن  وبالتساؤل  التاريخي 
االستقالل،  بعد  ما  مجتمع  يف  اإلسالمية 
فإن هاتني الدراستني قد واكبتا الدينامية 
التي خلقها ظهور الحركات اإلسالمية منذ 
وعقب  املايض،  القرن  سبعينيات  نهاية 

أعادت  التي   ،2003 ماي   16 أحــداث 
اإلسالمية،  التنظيامت  دور  املواجهة  إىل 
وتوجيه  الشباب  تجنيد  عىل  وقدرتها 

قيمهم االجتامعية والثقافية.
املقدم  الخامس  البحث  يتوخى 
خالل هذه األدبيات، الذي يحمل عنوان 
 ،16(2000) الدينية»  والقيم  «الشباب 
يحملها  التي  الدينية  القيم  عىل  التعرف 
الدراسة  هــذه  تعد  املغريب؛  الشباب 
سنة  إنجازه  تم  ميداين  بحث  حصيلة 
شمل 865  والذي  الرباط،  مبدينة   1995
إىل  ينتمون  وطلبة  تالمذة  مستجوبا 
مختلفة.  وجامعية  تعليمية  مؤسسات 
فقد  البحث،  تقنيات  يخص  فيام  أما 
االستامرة  تقنيتي  عىل  االعــتــامد  تم 

واملقابلة.
قيم  دراســـة  عــىل  البحث  ارتــكــز 
ومعتقداتهم  املستجوبني،  ومــواقــف 
وعىل  والثاين)  األول  (الفصالن  الدينية 
الشباب  وانتظارات  األرسية،  العالقات 
درجة  وكذا  الثالث)  (الفصل  املتمدرس 

تسامحه (الفصل الرابع). 
املعنونة  السادسة  ــدراســة  ال ــا  أم
«اإلسالم يف اشتغاله اليومي» (2007)17، 
يف  الديني  املعتقد  بــدراســة  فتتعلق 
يقرتح  إذ  و«املألوف»،  الواقعي  اشتغاله 
البحث قراءة جديدة للمامرسات الدينية 
اليومية وتوضيح الحدود الفاصلة واللبس 
و«الدين  العالِم»  «الدين  بني  املوجود 

الشعبي».
تتكون  متثيلية  عينة  البحث  شمل 
من 1156 مستجوبا ينتمون إىل مختلف 
جهات املغرب، ميثل اإلناث 47.3% من 

الذكور،  من   %52.7 مقابل  املستجوبني، 
ينتمي 58.2% منهم للوسط الحرضي من 
بينهم 32.4% ينحدرون من مدن كربى، 
للوسط  العينة  من   %41.8 ينتمي  فيام 
سنة  من 25  أقل  الشباب  ميثل  القروي. 
نسبة 28.3% من مجموع العينة، بينام 
سنة   60 البالغني  األشخاص  يشكل  ال 

فأكرث سوى %16.

II. تحليل النماذج المختارة

1 . دراسة ذات قيمة «تاريخية»:
القروي  الشباب  تعريف  شكل 
نقطة  يعيشونها  ملرحلة  املستجوب 
اختالف وتباين، إذ كشفت أجوبتهم عن 
وجود مفارقة صارخة بني تعريف مرحلة 
الشباب كام يعيشه الذكور، وكام تعيشه 
إىل  القروية  الفتاة  متر  حيث  ــاث؛  اإلن
مكانة الزوجة، واألم دون املرور مبراحل 
وسيطة، بينام نجد أن الشباب واملراهقة، 
الذكور  عند  الرشد  سن  قبل  ما  ومرحلة 
مسارهم  يف  امتدادا  األكرث  الفرتات  هي 

العمري.18
ارتبط  هــاتــه،  النظر  وجــهــة  مــن 
الشباب  إىل  الطفولة  مــن  االنتقال 
بالنسبة ل23% من الشباب املستجوب، 
عن  والتخيل  الكبار  بجامعات  باالندماج 
أن  منهم  اعترب %15  بينام  الصغار،  عامل 
للفرد  املجال  يفسح  الدراسة  استكامل 
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املتعلقة أساسا بعالمات البلوغ (%11)، 
 ،(%6) الجنسية  واملامرسات  وبالرغبات 
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حول األرسة، انطالقا من الربط بني ثالثة 
مستويات: (أ) النموذج السلطوي، (ب) 

االستشارة، (ج) أبعاد األرسة.
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الذكورية، إال أن سلطة الجيل عرفت 
تتجاوز  مل  إذ  للنظر،  الفت  تراجعا 
مسؤولية  لهم  املوكل  األجداد  نسبة 
ــحــاالت  ال ــن  م  4% ســـوى  األرسة 
املدروسة، مقابل %71 بالنسبة لآلباء 
و25%  جيلهم،  نفس  من  واألشخاص 

بالنسبة للشباب.
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13 - H. Rachik. Rapport de Synthèse de l’Enquête Nationale sur les Valeurs, Cinquantenaire de l’Indépendance du Royaume du Maroc. 
2005. 

14 - A. Adam. Op. cit.
15 - P. Pascon, M. Bentaher; op.cit.
    - Mohamed Tozy. Champ et Contre Champ Politico-Religieux Au Maroc, Thèse De Doctorat d’Etat. Aix-en-Provence. 1984.
    - M. Bennani-Chraibi. Soumis Et Rebelles, Les Jeunes Au Maroc. CNRS-Editions. Paris.1994.
    - R. Bourqia, M. El Harras, D. Bensaid. 1995. op. cit.
16 - R. Bourqia. M. El Ayadi. M. El Harras. H. Rachik. 2000. op. cit.
17 - M. El Ayadi, H. Rachik, M. Tozy. l’islam au quotidien, Enquête Sur les Valeurs et les Pratiques Religieuses au Maroc, Editions 

Prologues, Casablanca, 2007.
18 - P. Pascon, M. Bentaher. op.cit. p. 212.
19 - Ibid. p.   242
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الزوج  ومساعدة  األبناء  وتربية  املنزلية 
أن  كام  له،  املتعة  وتوفري  رغباته  وتلبية 
مجادلته  وعــدم  ــزوج  ال طاعة  وجــوب 
رشط يجب توفره بالزوجة، وهذا ما عرب 
اىل  املستجوبني.  الشباب  من   22% عنه 
جانب ذلك، ال يجب عىل الزوجة مغادرة 
الغرباء  مع  التكلم  وال   ،(%24) البيت 
(24%)، وال العمل خارج البيت (%16)، 
باللباس)  يتعلق  (فيام  املوضة  اتباع  وال 

.20%7
بعيد،  حد  اىل  الزوجة،  اختيار  يظل 
واألقـــارب  باألبوين  مرتبطة  مسألة 
بينام  و%6)،   %38 التوايل  عل  (النسب 
سوى  لرشيكته  الشاب  اختيار  يشكل  ال 

.%40
بالنسبة  العمل  يعترب 
عنه،  مــؤدى  نشاطا  القروي  للشباب 
تجاه  معنويا  واجبا  ،أو  وعناء  جهدا،  أو 
أن  القروي  الشباب  من  قلة  أكد  اآلباء. 
تروقهم،  أنشطة  هي  الفالحية  األعامل 
يقبلوا  من  منهم  تقريبا   %40 أن  غري 
طموحات  لديهم  و%23  العمل،  بهذا 
كبرية باملقارنة مع وسطهم يف أن يصريوا 
 %10 أما  أطــرا،  أو  موظفني،  أو  طلبة، 
ويود  باملصانع،  العمل  فرييدون  منهم 
أو  مهنة  تعلم  املستجوبني  من   %9
املهن  من   %28 أما  متخصصة.21  حرفة 
السبيل  املدرسة  فتظل  فيها،  املرغوب 
كالتوظيف  عليها  للحصول  الوحيد 
بعض  أو  الحكومية  القطاعات  بإحدى 
املهن الحرة، بينام مييل 12% من الشباب 
خدماتية  أو  تجارية  أنشطة  مزاولة  إىل 

بينام  ضخم،  رأسامل  تتطلب  أال  رشيطة 
املستجوب  الشباب  من   %60 يعترب 
مراكز التكوين هي الحل للولوج للعمل 

املرغوب فيه.
تخىل الشباب عن العامل الذي يؤمن 
التجاري  العامل  لصالح  الذايت،  باالكتفاء 
أن  الشاب  يعترب  حيث  املأجور،  والعمل 
عمله داخل حقول األرسة واجبا والتزاما 
معنويا، إال أن حلمه هو أن يصبح عامال 
داخل ورشة يعمل وفق ساعات محددة، 

وأجر معروف.
للولوج  والحاجة  الرغبة  تظل  لذا 
القروي،  الشباب  لدى  ملحة  للمدرسة 
فهم  عىل  هاته  رغبتهم  تتوقف  حيث 
أكرث  يهتمون  كام  بهم،  املحيط  العامل 
وحاجياتهم  رغباتهم  بإشباع  آبائهم  من 
الشباب  يجد  واملعرفية.  الفكرية 
العلمية  للمعرفة  الولوج  يف  املستجوب 
من  للهروب  األنجع  الوسيلة  الحديثة 
إليه،  ينتمون  الذي  املخيف»22  «العامل 
إىل  لهم،  بالنسبة  التمدرس،  ليتحول 
بالتعلم  واملستمرة  الــدامئــة  العالقة 
تظل  أن  يجب  حيث  والكتابة،  والقراءة 
تراب  من  نظيفتني  «الــطـَـالـْـب»  يــدي 

األرض.23
القروي  للشاب  بالنسبة  املدرسة  إن 
منبهرا  يجعله  الذي  املخدر24  ذلك  هي 
فك  أجل  من  التعلم  يف  الرغبة  ودائــم 
رموز العامل، وأن يكون إىل جانب نظرائه 
أشياء  الغد؛  واسترشاف  التقدم  مركز  يف 
عنها،  التخيل  أو  استبدالها  الصعب  من 
يشغل  والذي  املطروح  املشكل  أن  غري 

تكييف  كيفية  هو  الــقــروي  الشباب 
املدرسة، وطبيعة العامل القروي لالستجابة 

ملتطلبات هذه الفئة وانتظاراتها.
عن  املستجوب  الشباب  عرب  إذا 
تشكل،  املدينة  فإن  باملدرسة،  انبهارهم 
للتسلية،  مجاال  لهم  بالنسبة  بدرورها، 
اإلداريـــة،  للمشاكل  حــل  التعليم، 
حرية  الحديثة،  الصحية  املؤسسات 
الجنس، جاملية السكن والتمدن. عالوة 
فاملدينة،  جميعها  األشياء  هذه  عىل 
وكسب  للعمل  املوفر  الفضاء  وبأفضلية، 

املال.25
كشف إجابات املبحوثني عن األسئلة 
عىل  الدراسة،  هذه  محاور  شكلت  التي 
«محيط  املغريب  القروي  الشباب  أن 
سبيال  يجد  مل  أنه  إال  االنتظارات»،  من 
أن  الشباب  بإمكان  كان  فقد  لتحقيقها، 
للمجتمع  فكريا  الحاملة  الجامعة  يكون 
أتيحت  ما  إذا  الفعيل،  ومحركه  الجديد 
له الفرصة أن يأخذ مكانه داخل سريورة 
فمن  أفكاره،26  تطبيق  وضامن  اإلنتاج، 
يف  الفردية  املبادرة  روح  غياب  املالحظ 
خطاب الشباب املستجوب، إذ نجد أنهم 
يف حالة دامئة من املطالبة بحل مشاكلهم 
إيجاد  مسؤولية  الــدولــة  ويحملون 
لكون  السلبية  هذه  تعزى  الحلول.27 
إعطاءه  وفرص  الشباب  تدخل  هامش 

املبادرة ال يزال ضيقا ومحدودا.
نتائج  وحسب  الشباب،  يشكل  ال 
لكون  ذلك  اجتامعية؛  فئة  البحث،  هذا 
مجرد  هو  الشباب  مرحلة  إىل  االنتامء 
كان  فــإذا  انتقالية.  مرحلة  إىل  انتامء 
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السن  طريق  عن  يتم  للشباب  الدخول 
هذا  لنفس  مغادرته  عملية  تخضع  فال 
من  الخروج  يتم  حيث  (السن)،  املعيار 
مرحلة الشباب يف أحيان كثرية عن طريق 

الزواج.28
لفئة  املبحوث  الشاب  انتامء  إن 
الجامعة  نظر  يف  تجعله  الــشــبــاب 
انــتــامؤه  ــان  ك كيفام  «مستصغرا»، 
أمام  غني،  ابن  أو  فقري  ابن  االجتامعي، 
ملكية األرض. إن الفرق الوحيد املوجود 
الغنية  األرسة  ابن  أن  هو  الشابني  بني 
دراسته  متابعة  يف  أوفر  حظوظه  تكون 
أن  دون  موظف،  أو  كمدرس  والعمل 
مالكا  ما  يوما  يصبح  أن  يف  األمل  يفقد 

لألرض بعد وفاة األب.29
الشباب  تفكري  طريقة  كانت  إذا 
تتوافق مع طريقة آبائهم بخصوص تدبري 
املنطق  لنفس  وتخضع  املــال،  ورصف 

وتتسم بنفس «الحكمة»30 القائلة بتوافق 
الطموحات مع اإلمكانيات املتوفرة، فإننا 
الطرفني  بني  االتفاق  هذا  نفس  نجد  ال 
إن  الزوجات.  بتعدد  األمر  يتعلق  عندما 
بهذا  واآلباء  األبناء  بني  املوجودة  الفرق 
هذا  للتعدد،  الشباب  رفض  هو  الشأن 
الذي  املنطق  نفس  عىل  املبني  الرفض 
من خالله يدبر الشاب إمكاناته املادية، 
قبولهم  عدم  املستجوبون  برر  حيث 
مالمئة  لعدم   (%70) الزوجات  بتعدد 
تاليف  يف  وبرغبتهم  االقتصادية،  الظروف 
املشاكل التي تحول دون سعادة الزوجني 
يف  الرغبة  وكذا  األبناء،  مستقبل  وتهدد 
عن  الناجمة  املشاكل  هامش  تقليص 
املشاكل  بينها  ومــن  الــزوجــات  تعدد 

الجنسية.31
قد  الدراسة  هاته  نتائج  كانت  إذا 
وساءلت  القروي،  العامل  شباب  همت 

قيمهم وتطلعاتهم، فإن الدراسات املوالية 
لكنها  الشباب،  أي  الفئة،  بنفس  ستهتم 

ستسائلها يف سياقات مختلفة.
وإشكالية  الشباب  حول  دراســة   . 2

القيم:
الخضوع  بني  املغريب  الشباب   أ. 

والتمرد:
إن املشكل الذي أثار اهتامم الرشايبي 
مثانينيات،  نهاية  خالل  املغرب،  أن  هو 
كان  املايض،  القرن  تسعينيات  وبداية 
يعرف مشكل اندماج الشباب املتلهف إىل 
تحقيق ما أسمته «بالحلم الجامعي»32، 
ما  إىل  تصل  مل  والوعود  املنجزات  أن  إال 

يتوق إليه هؤالء الشباب.
املشاكل  مختلف  أن  الباحثة  اعتربت 
واملتمثلة،  املغريب،  املجتمع  تعرتض  التي 
يف الرشوة، البطالة والزبونية، إلخ، تشكل 

20 - Ibid. p. 259.
21 - أغلبهم من منطقتي سوق السبت وتادلة أي من مناطق قريبة من املعامل.

22- P. Pascon, M. Bentaher; op. cit. p. 176.
23 - Idem
24 - Ibid. p. 177.
25 - Ibid. p. 205.
26 - Ibid. p. 277-278.
27 - Ibid. p. 278
28 - Ibid. p. 282
29 - Ibid. p. 282-283 
30 - Ibid. p. 237
31 - Ibid p.263.
32 - M. Bennani-Chraibi. Op. cit. p. 23. 
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حاالت من اإلحباط االجتامعي والسيايس 
بجعل  الباحثة،  حسب  كفيلة،  وعوامل 
من  «حــالــة  يعيش  املــغــريب  املجتمع 

التحول».
من بني أهم الخالصات والنتائج التي 
بروز  بداية  هو  البحث  هذا  إليها  خلص 
جامعته،  عن  التدريجي  وانفصاله  الفرد 
جديدة  لتمثالت  الشباب  بناء  وبداية 
حول ذواتهم وإنتاجهم لقيم وانتظارات 
التغيري  يف  رغبتهم  يف  ترتبط  جديدة، 
حتى ولو تعلق األمر بانتهاك «املحرمات 
فرسته  الذي  اليشء  والجنسية»،  الدينية 
بني  الحاصل  بـ«التجاذب»  الباحثة 
املعياري،33  والنسق  الرباغاميت  النسق 
إال أن هذا املوقف الفردي يالزمه خوف 
العالقات  تهديم  من  املستمر  الشباب 

االجتامعية.
تبعا  الشباب،  اندماج  مسالة  تظل 
لهذه الدراسة، مهمة صعبة لكون النسق 
من  ميكنهم  ال  والسيايس  االجتامعي 
لديهم  يخلق  مام  انتظاراتهم،  تحقيق 
تشكل  فامزالت  باإلحباط».  «شعورا 
(العارفة  والجربوت  للقوة  مركزا  الدولة، 
بكل يشء، املوجودة يف كل مكان وواضعة 
اليد عىل كل األقطاب)، األمر الذي حول 
الدولة، حسب متثل الشباب املستجوب، 
عن  املسؤول  ضمني،  أو  فعيل  بشكل 
والالمساواة  والجور  الظلم  الــرشــوة، 

االجتامعية، ....
تفرز هذه األشياء مجتمعة جملة من 
بالسيايس،  العالقة  تحكم  التي  التمثالت 
املفرتضني  وسطائه  مبختلف  وبالتايل 

(الدولة، الحزب، ...)، مام يجعل الفرد يف 
محاولة مستمرة لالنفصال عن الجامعة، 
إىل  جاهدا  يسعى  فرد  إفــراز  وبالتايل 
مع  عالقاته  بناء  وإعادة  التفكري  إعادة 

اآلخرين.
قيم  ــجــامــعــي:  ال ــشــبــاب  ال ب. 

واسرتاتيجيات:
الشباب  حــول  ــة  ــدراس ال خلصت 
النتائج،  من  مجموعة  إىل  الجامعي 
بالنقط  واملتعلقة  منها  جزء  سنقدم 

اآلتية:
الشباب  ســـؤال  عند   
متثل  التي  املؤسسات  عن  املستجوب 
بالنسبة لهم مجال األمان ومصدر الثقة، 
بنسبة  األوىل  املرتبة  األرسة  احتلت 
التنظيامت  تشكل  مل  بينام   ،%79.8
السياسية، والنقابية سوى نسب ضعيفة 
(2.2% الدولة، 1.8% النقابات واألحزاب 
دائرة  إىل  الجامعة  انضمت  السياسية). 
«عدم الثقة»، حيث مل يعرب سوى %3.8 
من الطلبة املستجوبني عن ثقتهم بهذه 

املؤسسة.
املادي  الدعم  مصدر  األرسة  مازالت 
الطلبة  من  ل%80.8  بالنسبة  األسايس 
املستجوبني، أما املنح الدراسية فال تشكل 

سوى 9.6% من هذا الدعم. 
والطاعة  ــوالء  ال عالقة  وجــود  رغم 
أغلب  عند  غالبة  كقيمة  ــاء  اآلب تجاه 
قيم  بروز  نالحظ  أننا  إال  املستجوبني، 
يعترب  التفاهم.  عىل  مبنية  جديدة 
هي  الطاعة  أن  الشباب  من   %30.6
القيمة املنظمة لعالقتهم بآبائهم، إال أنه 

من املالحظ ظهور عالقة التفاهم كعالقة 
تحكم صلة اآلباء بأبنائهم بنسبة %48.2، 
أما العالقة املبنية عىل الرصاع فال تشكل 

سوى %4.2.
املستجوبني  الطلبة  أغلب  أكد  كام 
آبائهم،  وبني  بينهم  تواصل  وجود  عىل 
ومن بني أهم القضايا التي تكون موضوع 
املواضيع  وأرستــه  الطالب  بني  الحوار 
 ،(%55) األرسيـــة  بالحياة  املرتبطة 
السياسية  املواضيع   ،(%21) الدراسة 

.(%6.8)
الطالب  بني  التعليمي  الفارق  يحد 
الجيلني،  بني  التواصل  درجة  من  وأبويه 
عىل اعتبار أن أغلب أرس الطلبة تنحدر 
من طبقات سوسيو-مهنية جد متواضعة، 
األمر الذي ينعكس عىل طبيعة املواضيع 

التي يتناقشون حولها.
األرسة  أن  إىل  ــة  ــدراس ال خلصت 
املغربية مازالت تحتفظ بدور ريادي يف 
بحياته  األمر  تعلق  سواء  الطالب،  حياة 
املعيل  أنها  إذ  الجامعية،  أو  الشخصية 
الدرايس  مساره  خالل  للشاب  األسايس 
والجامعي -عىل املستوى املادي، املعنوي 
الثقايف  ـــوروث  امل يشكل  والــنــفــيس-. 
واالجتامعي محددا لهذه العالقة، لتظل 
األرسة ويف تراجع أدوار باقي التنظيامت 
الرئيس  املعيل  واالجتامعية  السياسية 

ألبنائها.
ــدرايس  ال املسار  يعد   
مرحلة انتقالية يعيشها الطالب، وينتظر 
من املرحلة التي تليها تحقيق االستقرار 
قار،  عمل  عىل  بحصوله  واالستقاللية 
وواقعا  فعال  أصبح  االنتظار  هذا  أن  إال 
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حاالت من اإلحباط االجتامعي والسيايس 
بجعل  الباحثة،  حسب  كفيلة،  وعوامل 
من  «حــالــة  يعيش  املــغــريب  املجتمع 

التحول».
من بني أهم الخالصات والنتائج التي 
بروز  بداية  هو  البحث  هذا  إليها  خلص 
جامعته،  عن  التدريجي  وانفصاله  الفرد 
جديدة  لتمثالت  الشباب  بناء  وبداية 
حول ذواتهم وإنتاجهم لقيم وانتظارات 
التغيري  يف  رغبتهم  يف  ترتبط  جديدة، 
حتى ولو تعلق األمر بانتهاك «املحرمات 
فرسته  الذي  اليشء  والجنسية»،  الدينية 
بني  الحاصل  بـ«التجاذب»  الباحثة 
املعياري،33  والنسق  الرباغاميت  النسق 
إال أن هذا املوقف الفردي يالزمه خوف 
العالقات  تهديم  من  املستمر  الشباب 

االجتامعية.
تبعا  الشباب،  اندماج  مسالة  تظل 
لهذه الدراسة، مهمة صعبة لكون النسق 
من  ميكنهم  ال  والسيايس  االجتامعي 
لديهم  يخلق  مام  انتظاراتهم،  تحقيق 
تشكل  فامزالت  باإلحباط».  «شعورا 
(العارفة  والجربوت  للقوة  مركزا  الدولة، 
بكل يشء، املوجودة يف كل مكان وواضعة 
اليد عىل كل األقطاب)، األمر الذي حول 
الدولة، حسب متثل الشباب املستجوب، 
عن  املسؤول  ضمني،  أو  فعيل  بشكل 
والالمساواة  والجور  الظلم  الــرشــوة، 

االجتامعية، ....
تفرز هذه األشياء مجتمعة جملة من 
بالسيايس،  العالقة  تحكم  التي  التمثالت 
املفرتضني  وسطائه  مبختلف  وبالتايل 

(الدولة، الحزب، ...)، مام يجعل الفرد يف 
محاولة مستمرة لالنفصال عن الجامعة، 
إىل  جاهدا  يسعى  فرد  إفــراز  وبالتايل 
مع  عالقاته  بناء  وإعادة  التفكري  إعادة 

اآلخرين.
قيم  ــجــامــعــي:  ال ــشــبــاب  ال ب. 

واسرتاتيجيات:
الشباب  حــول  ــة  ــدراس ال خلصت 
النتائج،  من  مجموعة  إىل  الجامعي 
بالنقط  واملتعلقة  منها  جزء  سنقدم 

اآلتية:
الشباب  ســـؤال  عند   
متثل  التي  املؤسسات  عن  املستجوب 
بالنسبة لهم مجال األمان ومصدر الثقة، 
بنسبة  األوىل  املرتبة  األرسة  احتلت 
التنظيامت  تشكل  مل  بينام   ،%79.8
السياسية، والنقابية سوى نسب ضعيفة 
(2.2% الدولة، 1.8% النقابات واألحزاب 
دائرة  إىل  الجامعة  انضمت  السياسية). 
«عدم الثقة»، حيث مل يعرب سوى %3.8 
من الطلبة املستجوبني عن ثقتهم بهذه 

املؤسسة.
املادي  الدعم  مصدر  األرسة  مازالت 
الطلبة  من  ل%80.8  بالنسبة  األسايس 
املستجوبني، أما املنح الدراسية فال تشكل 

سوى 9.6% من هذا الدعم. 
والطاعة  ــوالء  ال عالقة  وجــود  رغم 
أغلب  عند  غالبة  كقيمة  ــاء  اآلب تجاه 
قيم  بروز  نالحظ  أننا  إال  املستجوبني، 
يعترب  التفاهم.  عىل  مبنية  جديدة 
هي  الطاعة  أن  الشباب  من   %30.6
القيمة املنظمة لعالقتهم بآبائهم، إال أنه 

من املالحظ ظهور عالقة التفاهم كعالقة 
تحكم صلة اآلباء بأبنائهم بنسبة %48.2، 
أما العالقة املبنية عىل الرصاع فال تشكل 

سوى %4.2.
املستجوبني  الطلبة  أغلب  أكد  كام 
آبائهم،  وبني  بينهم  تواصل  وجود  عىل 
ومن بني أهم القضايا التي تكون موضوع 
املواضيع  وأرستــه  الطالب  بني  الحوار 
 ،(%55) األرسيـــة  بالحياة  املرتبطة 
السياسية  املواضيع   ،(%21) الدراسة 

.(%6.8)
الطالب  بني  التعليمي  الفارق  يحد 
الجيلني،  بني  التواصل  درجة  من  وأبويه 
عىل اعتبار أن أغلب أرس الطلبة تنحدر 
من طبقات سوسيو-مهنية جد متواضعة، 
األمر الذي ينعكس عىل طبيعة املواضيع 

التي يتناقشون حولها.
األرسة  أن  إىل  ــة  ــدراس ال خلصت 
املغربية مازالت تحتفظ بدور ريادي يف 
بحياته  األمر  تعلق  سواء  الطالب،  حياة 
املعيل  أنها  إذ  الجامعية،  أو  الشخصية 
الدرايس  مساره  خالل  للشاب  األسايس 
والجامعي -عىل املستوى املادي، املعنوي 
الثقايف  ـــوروث  امل يشكل  والــنــفــيس-. 
واالجتامعي محددا لهذه العالقة، لتظل 
األرسة ويف تراجع أدوار باقي التنظيامت 
الرئيس  املعيل  واالجتامعية  السياسية 

ألبنائها.
ــدرايس  ال املسار  يعد   
مرحلة انتقالية يعيشها الطالب، وينتظر 
من املرحلة التي تليها تحقيق االستقرار 
قار،  عمل  عىل  بحصوله  واالستقاللية 
وواقعا  فعال  أصبح  االنتظار  هذا  أن  إال 
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لطلبة  بالنسبة  وخصوصا  مؤجلني، 
إن  حيث  والعلوم،  والحقوق  اآلداب، 
الحصول عىل الشهادة ال يعني بالرضورة 
الحصول عىل عمل. لذا ال تنتهي «مرحلة 
تليها  بل  الحد،  هذا  عند  التمدرس» 
وبالاليقني،  باالنتظار،  مشحونة  مرحلة 
ومحاوالت متكررة من البحث عن فرص 

للتشغيل.

بالنسبة  العمومية  الوظيفة  تشكل 
الوحيدة  الوسيلة  أي  «األمان»،  للطلبة 
للحصول عىل راتب شهري قار، فبالنسبة 
تعد  املستجوبني،  الطلبة  من   %36 لـ 
كام  األمثل،  االختيار  العمومية  الوظيفة 
أنها أيضا مطلب وأمل طلبة كلية اآلداب 
كلية  طلبة  من   %27.6 مقابل   %50.5)

الطب).
خلصت الدراسة أيضا إىل أن الرغبة 
تقل  العمومية،  بالوظيفة  االشتغال  يف 

كلام انتقلنا من الطبقة الفقرية إىل الطبقة 
عىل  (النسب  امليسورة  ثم  املتوسطة 
التوايل: 47.5%، 37.5%، 14.3%)، اليشء 
الذي يؤكد أن هذا القطاع ميثل بالنسبة 
كام  النجاة».  وطوق  األمان  «بر  للطلبة 
أن باقي الطلبة املنحدرين من الطبقات 
الهاجس  نفس  لديهم  ليس  ــرى،  األخ
املرتبط بالحصول عىل عمل، أو باألحرى 
بنفس  حارضا  يكون  ال  وجــوده،  ورغم 

الحدة، هذا من جهة. أما من جهة أخرى، 
رأسامل  وذات  متعلمة  ألرسة  فاالنتامء 
الطلبة  ميكن  معينني،  واجتامعي  ثقايف 
الجامعية  ملساراتهم  موجه  اختيار  من 
مهنية  ملناصب  ولوجهم  سهولة  وبالتايل 
تتوافق ومتطلبات سوق الشغل. يف حني 
أصبح القطاع الخاص محط اهتامم عدد 
تكوينا  كبري من الطلبة، غري أنه يتطلب 
غالب  يف  توفره  ال  الذي  اليشء  تأهيليا، 

األحيان الجامعة املغربية.

تظل  التأهيل،  ــذا  ه غــيــاب  يف 
والــرأســامل  الشخصية  ــات  ــالق ــع ال
القطاع  لولوج  املــحــددان  االجتامعي 
عند  تكونت  التي  القناعة  إن  الخاص. 
الطلبة هي أن الشهادة رضورية ولكنها 
ليست وحدها كافية للحصول عىل عمل، 
فإىل جانب الشهادة يجب أن تتوفر لدى 
الشخصية  العالقات  من  شبكة  الطالب 
من  وافر  قسط  وكذا  والدعم  والتوصية 
 %37 به،  منهم   %11 يؤمن  إذ  الحظ، 
الطلبة  متثل  أن  غري  والدعم.  التوصية 
بل  «املطلق»،  الحظ  ذلك  ليس  للحظ 
العالقات  توفر  عىل  املبني  الحظ  ذلك 

الشخصية والرأسامل االجتامعي.
لقد عرب أغلب املستجوبني عىل أن 
يوجدان  واالستحقاق  العلمية،  الكفاءة 
والوساطة؛  الزبونية  مع  رصاع  حالة  يف 
كاسرتاتيجيات اجتامعية ما فتئت تصبح 
املغريب،  املجتمع  عىل  املهيمنة  السمة 
الواقع  صعوبات  عىل  وللتغلب  لذلك 
وضامن عمل قار، يلجأ الشباب إىل البحث 
االسرتاتيجيات،  هاته  لتفعيل  سبل  عن 
اليشء الذي يصعد من حدة عدم الثقة 

يف مستقبلهم.
 
مشاركة  نسبة  ضعف  الدراسة  سجلت 
املجتمع  تنظيامت  يف  الجامعي  الشباب 
ال  إذ  السياسية،  والتنظيامت  املــدين 
 ،%10.8 املشاركة  هذه  نسبة  تتجاوز 
كام مل يبد سوى 19.6% من الشباب غري 

33 - M. Bennani-Chraibi. op. cit. p. 317
الهوامش
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املنخرط يف هذه التنظيامت عن رغبتهم 
املستقبلية يف االنخراط فيها. 

انخراط  نسبة  يف  الرتاجع  يرتجم 
السياسية  التنظيامت  يف  الــشــبــاب 
وتنظيامت املجتمع املدين عدم الثقة يف 

هذه املؤسسات.
الصعب  من   
يشتغل  الــذي  القيمي  النسق  تحديد 
املكونات  لتعدد  املغريب،  املجتمع  وفقه 
يعرفها  التي  والثقافية  االجتامعية 
حول  فالتساؤل  وبالتايل  مجتمعنا، 
ليس  املغريب  للشاب  القيمية  املنظومة 
العمل  هذا  حاول  ولهذا  اليسري،  باألمر 
من  العينة  هذه  مواقف  عىل  التعرف 
«املثل  وبعض  مامرساتهم،  بعض  خالل 
املستوى  عىل  النقاش  تثري  التي  العليا» 

اإليديولوجي (الدين، الهوية...).
داخل  مهمة  مكانة  الدين  يحتل 
فأغلب  للمجتمع،  القيمي  املخزون 
الطلبة يؤدون الصالة، إما بشكل منتظم 
تعاليم  يحرتمون  كام  منتظم،  غري  أو 
اإلسالم، األمر الذي ينطبق مع التعريف 
املغريب  املشرتك  الحس  يعطيه  الــذي 
هذا  أن  يعترب  الذي  الجيد»،  «للمسلم 
األخري ليس بالرضورة هو الشخص الذي 
ميارس جميع الطقوس اإلسالمية، بل من 

يحرتم تعاليم اإلسالم.34
بأن  الدراسة  هذه  نتائج  من  يتضح 
بصفة  مست  قد  االجتامعية  التحوالت 
عىل  أما  الشباب،  اسرتاتيجيات  أساسية 
يظهر  التحول  فــإن  القيمي  املستوى 
بعض  سجل  قد  أنه  كام  أبطئ،  بوثرية 
بعد  سنوضحه  أمر  وهو  الرتاجعات، 

الدراسات  نتائج  استعراض  من  االنتهاء 
األخرى.

ــول  ح الــوطــنــي  ــث  ــح ــب ال ج. 
القيم:

ارتكزت األسئلة املتعلقة بهذا املحور 
عىل تحديد مواقف ومتثالت املستجوبني 
تجاه السياسة بصفة عامة، حيث توصلت 
غياب  «شبه»  وجود  إىل  الدراسة  هذه 
املدين  املجتمع  منظامت  يف  املشاركة 
نسبة  إن  حيث  السياسية،  واملنظامت 
االنخراط يف األحزاب السياسية ال تتعدى 
يف  االنخراط  نسبة  تتجاوز  ال  كام   ،%2
يف  االنخراط  نسبة  أما   ،%2 النقابات 
الجمعيات فتعرف ارتفاعا نسبيا باملقارنة 
مع التنظيامت السابقة الذكر بنسبة %7 
وجمعيات  التنمية  جمعيات  وخصوصا 

األحياء.35
عمل البحث أيضا عىل رصد مستقبل 
هذه  مثل  يف  املبحوثني  انخراط  وآفاق 
التنظيامت،36 فعرب املستجوبون، وبنسب 
يف  لــالنــخــراط  ميلهم  عــن  متفاوتة، 
تنظيامت املجتمع املدين، فكانت النتائج 

كالتايل:
يف  االنــخــراط  يف  يرغبون   %10
يف  رغبتهم  أبدوا   %12 سياسية،  أحزاب 
إىل  مييلون   %36 للنقابات،  االنضامم 
 %41 إىل   %32 تعاونيات،  يف  االنخراط 

يرغبون االنخراط يف جمعيات.
ما  أعامرهم  املرتاوحة  الشباب  أما 
بني 25 و34 سنة،37 فقد كانت مواقفهم 

كاآليت:
52% من الشباب مقابل 72% من 

األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة 
من  املغرب، %44  مستقبل  يف  ثقة  لهم 
االنضامم  يف  رغبتهم  عن  عربوا  الشباب 
األشخاص  من   %13 مقابل  لجمعيات، 
الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة، 9% من 
مقابل  جمعيات،  يف  منخرطون  الشباب 
3% من األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 

59 سنة.
فقد  السيايس،  الشأن  يخص  فيام  أما 
من  فقط  أن 50%  إىل  البحث38  توصل 
االنتخابية  باللوائح  مسجلني  الشباب 
يف  ـــارك  ش ــن  م فــقــط  منهم  و%38 
االنتخابات، وبخصوص تقييم املستجوبني 
نجد  السياسية،  التنظيامت  النجازات 
رضاهم  عن  عــربوا  من  فقط   %13 أن 

بخصوص أداء األحزاب السياسية.
مشاركة  ضعف  مــن  الــرغــم  عــىل 
الشباب السياسية (38%)، وتعبريهم عن 
(نسبة  األحزاب  أداء  عىل  رضاهم  عدم 
الرضا:13%)، إال أنهم أكرث دراية واضطالعا 
بالسياسة -باملقارنة مع  األشخاص الذين 
نجد  حيث  سنة-،   59 عمرهم  يتجاوز 
من   %49 مقابل  الشباب  من   %23 أن 
األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة، 
يرصحون عن اهتاممهم بالسياسة، واألمر 
درجة  هو  التوجه  هذا  أيضا  يؤكد  الذي 
األخرية،  بهذه  املرتبطة  بالقضايا  إملامهم 
من   %12 مقابل  الشباب  من   %22 ف 
األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة 
نسبة  بينام  السيايس،  بتوجههم  يقرون 
االنخراط يف األحزاب السياسية ال تتعدى 
1% مقابل 3% بالنسبة لألشخاص الذين 
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املنخرط يف هذه التنظيامت عن رغبتهم 
املستقبلية يف االنخراط فيها. 

انخراط  نسبة  يف  الرتاجع  يرتجم 
السياسية  التنظيامت  يف  الــشــبــاب 
وتنظيامت املجتمع املدين عدم الثقة يف 

هذه املؤسسات.
الصعب  من   
يشتغل  الــذي  القيمي  النسق  تحديد 
املكونات  لتعدد  املغريب،  املجتمع  وفقه 
يعرفها  التي  والثقافية  االجتامعية 
حول  فالتساؤل  وبالتايل  مجتمعنا، 
ليس  املغريب  للشاب  القيمية  املنظومة 
العمل  هذا  حاول  ولهذا  اليسري،  باألمر 
من  العينة  هذه  مواقف  عىل  التعرف 
«املثل  وبعض  مامرساتهم،  بعض  خالل 
املستوى  عىل  النقاش  تثري  التي  العليا» 

اإليديولوجي (الدين، الهوية...).
داخل  مهمة  مكانة  الدين  يحتل 
فأغلب  للمجتمع،  القيمي  املخزون 
الطلبة يؤدون الصالة، إما بشكل منتظم 
تعاليم  يحرتمون  كام  منتظم،  غري  أو 
اإلسالم، األمر الذي ينطبق مع التعريف 
املغريب  املشرتك  الحس  يعطيه  الــذي 
هذا  أن  يعترب  الذي  الجيد»،  «للمسلم 
األخري ليس بالرضورة هو الشخص الذي 
ميارس جميع الطقوس اإلسالمية، بل من 

يحرتم تعاليم اإلسالم.34
بأن  الدراسة  هذه  نتائج  من  يتضح 
بصفة  مست  قد  االجتامعية  التحوالت 
عىل  أما  الشباب،  اسرتاتيجيات  أساسية 
يظهر  التحول  فــإن  القيمي  املستوى 
بعض  سجل  قد  أنه  كام  أبطئ،  بوثرية 
بعد  سنوضحه  أمر  وهو  الرتاجعات، 

الدراسات  نتائج  استعراض  من  االنتهاء 
األخرى.

ــول  ح الــوطــنــي  ــث  ــح ــب ال ج. 
القيم:

ارتكزت األسئلة املتعلقة بهذا املحور 
عىل تحديد مواقف ومتثالت املستجوبني 
تجاه السياسة بصفة عامة، حيث توصلت 
غياب  «شبه»  وجود  إىل  الدراسة  هذه 
املدين  املجتمع  منظامت  يف  املشاركة 
نسبة  إن  حيث  السياسية،  واملنظامت 
االنخراط يف األحزاب السياسية ال تتعدى 
يف  االنخراط  نسبة  تتجاوز  ال  كام   ،%2
يف  االنخراط  نسبة  أما   ،%2 النقابات 
الجمعيات فتعرف ارتفاعا نسبيا باملقارنة 
مع التنظيامت السابقة الذكر بنسبة %7 
وجمعيات  التنمية  جمعيات  وخصوصا 

األحياء.35
عمل البحث أيضا عىل رصد مستقبل 
هذه  مثل  يف  املبحوثني  انخراط  وآفاق 
التنظيامت،36 فعرب املستجوبون، وبنسب 
يف  لــالنــخــراط  ميلهم  عــن  متفاوتة، 
تنظيامت املجتمع املدين، فكانت النتائج 

كالتايل:
يف  االنــخــراط  يف  يرغبون   %10
يف  رغبتهم  أبدوا   %12 سياسية،  أحزاب 
إىل  مييلون   %36 للنقابات،  االنضامم 
 %41 إىل   %32 تعاونيات،  يف  االنخراط 

يرغبون االنخراط يف جمعيات.
ما  أعامرهم  املرتاوحة  الشباب  أما 
بني 25 و34 سنة،37 فقد كانت مواقفهم 

كاآليت:
52% من الشباب مقابل 72% من 

األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة 
من  املغرب، %44  مستقبل  يف  ثقة  لهم 
االنضامم  يف  رغبتهم  عن  عربوا  الشباب 
األشخاص  من   %13 مقابل  لجمعيات، 
الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة، 9% من 
مقابل  جمعيات،  يف  منخرطون  الشباب 
3% من األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 

59 سنة.
فقد  السيايس،  الشأن  يخص  فيام  أما 
من  فقط  أن 50%  إىل  البحث38  توصل 
االنتخابية  باللوائح  مسجلني  الشباب 
يف  ـــارك  ش ــن  م فــقــط  منهم  و%38 
االنتخابات، وبخصوص تقييم املستجوبني 
نجد  السياسية،  التنظيامت  النجازات 
رضاهم  عن  عــربوا  من  فقط   %13 أن 

بخصوص أداء األحزاب السياسية.
مشاركة  ضعف  مــن  الــرغــم  عــىل 
الشباب السياسية (38%)، وتعبريهم عن 
(نسبة  األحزاب  أداء  عىل  رضاهم  عدم 
الرضا:13%)، إال أنهم أكرث دراية واضطالعا 
بالسياسة -باملقارنة مع  األشخاص الذين 
نجد  حيث  سنة-،   59 عمرهم  يتجاوز 
من   %49 مقابل  الشباب  من   %23 أن 
األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة، 
يرصحون عن اهتاممهم بالسياسة، واألمر 
درجة  هو  التوجه  هذا  أيضا  يؤكد  الذي 
األخرية،  بهذه  املرتبطة  بالقضايا  إملامهم 
من   %12 مقابل  الشباب  من   %22 ف 
األشخاص الذين يتجاوز عمرهم 59 سنة 
نسبة  بينام  السيايس،  بتوجههم  يقرون 
االنخراط يف األحزاب السياسية ال تتعدى 
1% مقابل 3% بالنسبة لألشخاص الذين 
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يتجاوز عمرهم 59 سنة.
املستجوبني،  برغبة  يتعلق  فيام  أما 
الشباب املستجوب واألشخاص املتجاوزة 
يف  ــســواء،  ال عىل  سنة،   59 أعــامرهــم 
فتشكل  لألحزاب،  املستقبيل  االنضامم 
عىل التوايل 12% مقابل 7%، اليشء الذي 
املشاركة  عن  العزوف  أن  عىل  يكشف 
السياسية هو موقف ال يرتبط بالرضورة 

بدرجة الثقافة السياسية.
املدين  املجتمع  تنظيامت  تعترب  ال 
ـــزاب  (األح السياسية  والتنظيامت 
أغلب  اهــتــامم  مــصــدر  والــنــقــابــات) 
األمر  تعلق  إذا  وخصوصا  املستجوبني، 
ومشاركتهم  انخراطهم  درجــة  بقياس 
من  يعود،  الذي  األمر  التنظيامت.  بهذه 
البلد  مستقبل  يف  الثقة  عدم  إىل  جهة، 
والرضا  الثقة  عدم  وبالتايل  عامة،  بصفة 
التنظيامت  مختلف  وانجازات  أداء  عن 
املدين،  املجتمع  تنظيامت  أو  السياسية 
إال أنه وبالرغم من هذا «الصدود»، تظل 
باملقارنة  بسيط  وبتفاوت  الجمعيات، 
اهتامم  محط  التنظيامت،  باقي  مع 
خصوصا،  الشباب  املستجوبني،  وثقة 

يزال  ال  بها  الفعيل  االنخراط  أن  رغم 
الرغبة  أن  إال   ،(%9) «محتشام»  بعد 
درجة  عن  والتعبري  االنخراط (%44)  يف 
الرضا بخصوص أدائها، يعكسان نوعا من 

التفاؤل بعمل الجمعيات.
3 . الشباب والتدين:

 أ. الشباب والقيم الدينية:
الوقوف  إىل  الدراسة  هذه  عمدت 
واملــؤرشات  املتغريات،  من  جملة  عند 
عىل  التعرف  خاللها  من  ميكن  التي 
عرب  جهة  مــن  املستجوبني،  مــواقــف 
جهة  ومن  بها،  يقومون  التي  املامرسات 
ثانية، عرب التعبري عن أرائهم بخصوص ما 

ميارسونه.
رصح   
10.8% من الشباب املستجوب بانتامئهم 
إىل أحزاب سياسية، و19.6% منهم عربوا 
التنظيامت  إىل  االنضامم  يف  رغبتهم  عن 
املوجود  التناقض  أن  إال  الذكر.  اآلنفة 
فقط   %6.6 أن  هو  املستوى  هذا  عىل 
السياسية  األحــزاب  أن  عىل  أكــدوا  من 
تستحق أن ينضم لها املواطنون، و%1.8 

 %2.2 أما  فيها.  الثقة  لديهم  من  فقط 
من املستجوبني من عربوا عن ثقتهم يف 
الدولة مقابل 79.8% والذين ال يتقون يف 

أية مؤسسة ماعدا األرسة.
الذي  األسايس  الدور  يربز  هنا  من 
املنقولة  القيم  إنتاج  يف  األرسة  تلعبه 
الرتبوية،  املؤسسات  أن  إال  للشباب، 
النظراء، الجمعيات،39 املقاهي،... فتدخل 
لتعديل  األرسة،  مع  منافسة  يف  جميعها 
عىل  عالوة  القيم،  هاته  صياغة  وإعادة 

االحتكاك بثقافات أخرى.40
يــؤدي   
الصالة  املستجوبني  الطلبة  من   44.7%
ال  ممن   46% مقابل  منتظم  بشكل 
يؤدوا  مل   8.9% منتظم،  بشكل  يصلون 
من   58.3% رصح  بينام  قط41.  الصالة 
ارتــداء  لفكرة  بتأييدهم  املستجوبني 
الحجاب، مقابل %9.6 من هم ضد ذلك 
و%32.1 بدون رأي (%60.8 من اإلناث 
 54.8% مقابل  الحجاب،  ارتــداء  مع 
 13.6% أخــرى:  جهة  من  الذكور،  من 
من   6.7% مقابل  الحجاب،  ارتداء  ضد 
األكرث  هن  اإلنــاث  أن  يالحظ  ــاث).  اإلن

34 - R. Bourqia, M. EL Harras, D. Bensaid. op. cit. p. 87
35 - H. Rachik. 2005. op. cit. p 49
36 - Idem
37 - Ibid. p: 54-55
38 -Ibid. p. 55.

39 - % 15.1 منخرطون يف جمعيات
40 - R. Bourqia. M. El Ayadi. M. El Harras. H. Rachik. 2000. op. cit. p. 21
41 - Ibid. p. 43
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تشبثا ودفاعا عن ارتداء الحجاب مقارنة 
األنثى  جسد  حامية  أن  رغم  بالذكور، 
«إيديولوجية أبيسية»، إال أنها عملية تم 

استدخالها من طرف اإلناث.
املطلقة  الوصاية  عن  الذكور  يعرب 
املجتمع  عىل  خاللها  ومن  األنثى،  عىل 
مسألة  ترتيب  يعيد  الذي  األمر  بكامله، 
ضمن  حولها  الدائر  والنقاش  الحجاب 
الجنسني،  بني  والعالقة  النوع  إشكالية 
السلوك  أو  العقيدة  مستوى  عىل  وليس 
لذلك  تؤسس  كام  واألخالقي  الديني 
وتكرسها  للحجاب  النمطية  الصورة 
املصاحبة  اإليديولوجي  االسرتجاع  آليات 

واملكرسة لها.42
 
بوجود  املستجوبني  من   75.8% يؤمن 
 55.6% يصدق  كام  الرشيرة»،  «العني 
منهم بأن «الحسد» يؤذي الناس، ويعتقد 
شخصا  يعرفون  و49.2%  بالسحر،   69%
من   %39.9 أن  كام  الجن،  ــه»  «رضب
قاموا  أن  لهم  سبق  املستجوب  الشباب 
بزيارة األرضحة والصلحاء، لتمثل اإلناث 
أيضا  يالحظ  اإلجابات.  هذه  من   44%
األكرث  هن  اإلناث  أن  املستوى  هذا  عىل 

إميانا بهذه املعتقدات من الذكور.
عرب   
قبولهم  عن  املستجوبني  من   91.3%
 8.7% مقابل  املدرسة،  داخل  باالختالط 
اختالف  مع  ذلــك،  ضد  هم  من  فقط 
معاينة  متت  وقد  الجنسني،  بني  بسيط 
بالعمل  لالختالط  بالنسبة  املنحى  نفس 
فـ %84.5 من الذكور املستجوبني ليسوا 

ضد هذا األمر.

أغلب  قــبــول  ــن  م ــم  ــرغ ال ــىل  ع
من   %81) ــرأة  امل بعمل  املستجوبني 
مقابل  املرأة  بعمل  يقبلون  املستجوبني 
يظل  أنــه  غري  يرفض)  ممن   16.4%
من   56% إن  حيث  «مرشوطا»،  قبوال 
الشباب يقبلون مبشاركة املرأة يف الحياة 
السياسية مقابل %22.9، إال أن %20 من 

املستجوبني يظلون بدون رأي.
الرتدد  من  نوع  التوجه  هذا  يطبع 
الشأن  يف  املــرأة  مشاركة  بخصوص 
الفاعل  هو  الرجل  باعتبار  السيايس، 

الرئيس يف املشهد السيايس.
أجاب 37.9%   
باإليجاب،  السؤال  هذا  عن  الشباب  من 
مقابل %62.1، مع العلم أن %90.4 من 
كام  بعد،  يتزوج  مل  املستجوب  الشباب 
ترتاوح أعامرهم بني 16 و27 سنة. بينام 
أجاب %72.4 من الذكور باإليجاب حول 
اإلناث،  أما  جنسية،  بتجارب  مرورهم 
بـ  إجاباتهن  كانت  من  فقط  فـ 13.3% 

«نعم».
نسبة  ارتفاع  وراء  السبب  يرجع 
املستجوبني الذين يقرون بعدم مامرستهم 
لعالقات جنسية سابقة إىل أمرين اثنني: 
يشكل  يــزال  ال  الجنس  أن  هو  األول 
ومازالت  املغريب،  املجتمع  يف  طابوها 
العالقة الجنسية أمرا من الصعب البوح 
املؤسسة الزواجية.  به، إذا مورس خارج 
أما السبب الثاين، فريجع إىل طبيعة القيم 
املغريب،  الشاب  يستدمجها  التي  الدينية 
والتي تعترب العالقة الجنسية خارج إطار 
-حسب  «زنا»   أو  محرم  مبثابة  الزواج 
فإذا  املامرسة-.  لهذه  الديني  الوصف 

«محظورا  املامرسة  من  النوع  هذا  كان 
دينيا» عىل كال الجنسني، فاألمر يختلف 
املامرسة  ألن  الثقايف،  املستوى  عىل 
أمر  الــزواج  قبل  الذكور  عند  الجنسية 
وثقافيا،  اجتامعيا  ومحبذ،  بل  مقبول، 
عندما  رصيح  بشكل  مرفوضة  أنها  إال 
تحت  تظل  التي  باألنثى،  األمر  يتعلق 
مستمرتني.  اجتامعيتني  ومراقبة  رقابة، 
بني  املوجود  «التناقض  نالحظ  هنا  ومن 
السجل الديني والسجل الثقايف بخصوص 

الجنس».43
 
عرب 59.4% من املستجوبني عن رفضهم 
لتعدد الزوجات، مقابل %21.7. كام اعترب 
ميزة  أهم  هو  التعليم  أن  منهم   34.9%
املستقبيل،  الرشيك  يف  تتوفر  أن  يجب 
أما %29 فريجحون كفة التدين، 18.6% 
 7.7% أخرى،  ميزة  إىل  باإلضافة  التدين 
النموذج،  األرسة  بخصوص  أما  الجامل. 
اىل  املستجوبني  من  فقط ذهب 64.4% 
بني  هو  لألبناء  املثايل  العدد  أن  اعتبار 
من 24%  مقابل  أطفال،  ثالثة  إىل  طفل 
التايل:  الشكل  عىل  إجابتهم  كانت  ممن 

«اليل بغا اللّه».44
 إذا كان األبوان 
التعليمية  لألسالك  الولوج  يف  حظا  أقل 
العليا، فلم مينعهم ذلك من دعم أبنائهم 
يحمل  جهتهم،  ومن  ذلك.  من  للتمكن 
لألرسة،  آخر  تصورا  املستجوب  الشباب 
مختلف  منوذج  إىل  االنتقال  عربه  سيتم 
من  فبالرغم  املوجهة.  األرسة  منوذج  عن 
ربات  هن  املستجوبني  أمهات  اغلب  أن 
بيوت، إال أن الشباب قد عربوا عن ميلهم 
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تشبثا ودفاعا عن ارتداء الحجاب مقارنة 
األنثى  جسد  حامية  أن  رغم  بالذكور، 
«إيديولوجية أبيسية»، إال أنها عملية تم 

استدخالها من طرف اإلناث.
املطلقة  الوصاية  عن  الذكور  يعرب 
املجتمع  عىل  خاللها  ومن  األنثى،  عىل 
مسألة  ترتيب  يعيد  الذي  األمر  بكامله، 
ضمن  حولها  الدائر  والنقاش  الحجاب 
الجنسني،  بني  والعالقة  النوع  إشكالية 
السلوك  أو  العقيدة  مستوى  عىل  وليس 
لذلك  تؤسس  كام  واألخالقي  الديني 
وتكرسها  للحجاب  النمطية  الصورة 
املصاحبة  اإليديولوجي  االسرتجاع  آليات 

واملكرسة لها.42
 
بوجود  املستجوبني  من   75.8% يؤمن 
 55.6% يصدق  كام  الرشيرة»،  «العني 
منهم بأن «الحسد» يؤذي الناس، ويعتقد 
شخصا  يعرفون  و49.2%  بالسحر،   69%
من   %39.9 أن  كام  الجن،  ــه»  «رضب
قاموا  أن  لهم  سبق  املستجوب  الشباب 
بزيارة األرضحة والصلحاء، لتمثل اإلناث 
أيضا  يالحظ  اإلجابات.  هذه  من   44%
األكرث  هن  اإلناث  أن  املستوى  هذا  عىل 

إميانا بهذه املعتقدات من الذكور.
عرب   
قبولهم  عن  املستجوبني  من   91.3%
 8.7% مقابل  املدرسة،  داخل  باالختالط 
اختالف  مع  ذلــك،  ضد  هم  من  فقط 
معاينة  متت  وقد  الجنسني،  بني  بسيط 
بالعمل  لالختالط  بالنسبة  املنحى  نفس 
فـ %84.5 من الذكور املستجوبني ليسوا 

ضد هذا األمر.

أغلب  قــبــول  ــن  م ــم  ــرغ ال ــىل  ع
من   %81) ــرأة  امل بعمل  املستجوبني 
مقابل  املرأة  بعمل  يقبلون  املستجوبني 
يظل  أنــه  غري  يرفض)  ممن   16.4%
من   56% إن  حيث  «مرشوطا»،  قبوال 
الشباب يقبلون مبشاركة املرأة يف الحياة 
السياسية مقابل %22.9، إال أن %20 من 

املستجوبني يظلون بدون رأي.
الرتدد  من  نوع  التوجه  هذا  يطبع 
الشأن  يف  املــرأة  مشاركة  بخصوص 
الفاعل  هو  الرجل  باعتبار  السيايس، 

الرئيس يف املشهد السيايس.
أجاب 37.9%   
باإليجاب،  السؤال  هذا  عن  الشباب  من 
مقابل %62.1، مع العلم أن %90.4 من 
كام  بعد،  يتزوج  مل  املستجوب  الشباب 
ترتاوح أعامرهم بني 16 و27 سنة. بينام 
أجاب %72.4 من الذكور باإليجاب حول 
اإلناث،  أما  جنسية،  بتجارب  مرورهم 
بـ  إجاباتهن  كانت  من  فقط  فـ 13.3% 

«نعم».
نسبة  ارتفاع  وراء  السبب  يرجع 
املستجوبني الذين يقرون بعدم مامرستهم 
لعالقات جنسية سابقة إىل أمرين اثنني: 
يشكل  يــزال  ال  الجنس  أن  هو  األول 
ومازالت  املغريب،  املجتمع  يف  طابوها 
العالقة الجنسية أمرا من الصعب البوح 
املؤسسة الزواجية.  به، إذا مورس خارج 
أما السبب الثاين، فريجع إىل طبيعة القيم 
املغريب،  الشاب  يستدمجها  التي  الدينية 
والتي تعترب العالقة الجنسية خارج إطار 
-حسب  «زنا»   أو  محرم  مبثابة  الزواج 
فإذا  املامرسة-.  لهذه  الديني  الوصف 

«محظورا  املامرسة  من  النوع  هذا  كان 
دينيا» عىل كال الجنسني، فاألمر يختلف 
املامرسة  ألن  الثقايف،  املستوى  عىل 
أمر  الــزواج  قبل  الذكور  عند  الجنسية 
وثقافيا،  اجتامعيا  ومحبذ،  بل  مقبول، 
عندما  رصيح  بشكل  مرفوضة  أنها  إال 
تحت  تظل  التي  باألنثى،  األمر  يتعلق 
مستمرتني.  اجتامعيتني  ومراقبة  رقابة، 
بني  املوجود  «التناقض  نالحظ  هنا  ومن 
السجل الديني والسجل الثقايف بخصوص 

الجنس».43
 
عرب 59.4% من املستجوبني عن رفضهم 
لتعدد الزوجات، مقابل %21.7. كام اعترب 
ميزة  أهم  هو  التعليم  أن  منهم   34.9%
املستقبيل،  الرشيك  يف  تتوفر  أن  يجب 
أما %29 فريجحون كفة التدين، 18.6% 
 7.7% أخرى،  ميزة  إىل  باإلضافة  التدين 
النموذج،  األرسة  بخصوص  أما  الجامل. 
اىل  املستجوبني  من  فقط ذهب 64.4% 
بني  هو  لألبناء  املثايل  العدد  أن  اعتبار 
من 24%  مقابل  أطفال،  ثالثة  إىل  طفل 
التايل:  الشكل  عىل  إجابتهم  كانت  ممن 

«اليل بغا اللّه».44
 إذا كان األبوان 
التعليمية  لألسالك  الولوج  يف  حظا  أقل 
العليا، فلم مينعهم ذلك من دعم أبنائهم 
يحمل  جهتهم،  ومن  ذلك.  من  للتمكن 
لألرسة،  آخر  تصورا  املستجوب  الشباب 
مختلف  منوذج  إىل  االنتقال  عربه  سيتم 
من  فبالرغم  املوجهة.  األرسة  منوذج  عن 
ربات  هن  املستجوبني  أمهات  اغلب  أن 
بيوت، إال أن الشباب قد عربوا عن ميلهم 
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للزواج من نساء شغيالت.
رغم املفارقات املوجودة بني األبوين 
وأبنائهم، عىل املستوى القيمي، غري أنهام 
عمال عىل تقوية «الحركية البيجيلية»45، 
لتحسني  األبوين  دعم  نجد  جهة،  فمن 
بدعمهم  أي  التعليمي،  أبنائهم  مستوى 
الذي  االبن  منوذج  من  االنتقال  لذلك 
الحقل،  يف  أبيه  بجانب  يكون  أن  يجب 
أو الورشة، أو املقاولة األرسية، إىل منوذج 
املهنية،  باختياراته  االبن  فيه  يتفرد  آخر 
جهة  من  أرسته.  عن  املعرفية  وتوجهاته 
من  االنتقال  بدوره  االبن  يحاول  ثانية، 
من  يختار  حيث  آخر،  إىل  أرسي  منوذج 
عمل  عن  عملها  يختلف  زوجة  خالله 
عمل  أي  البيت)  داخــل  (العمل  أمه 
يتخطى عتبة البيت للتوجه نحو العمل 

املأجور.
من  الدراسة  نتائج  استخالص  يفيدنا 
يعيش «حالة  املغريب  الشباب  إن  القول 
من  الرسمي  التدين  بني  التمزق»،  من 
ثانية،  جهة  من  الشعبي  والتدين  جهة، 
واملرجعيات الحداثية (القبول باالختالط 
و  واملــدرســة،  العمل  يف  الجنسني  بني 
تبنيهم لسياسات التخطيط العائيل) من 

جهة أخرى، األمر الذي يؤدي إىل ظهور 
املستوحاة  غري  املامرسات  من  مجموعة 
تارة  بل  ووحيدة،  معينة  مرجعية  من 
كاإلميان  محلية  ثقافية  معتقدات  من 
بوجود «العني، السحر أو الحسد»، وتارة 
أخرى، لالستجابة لحاجيات سيكولوجية46، 
كزيارة األرضحة والصلحاء كميكانيزمات 
فرتة  قرب  عن  ناتج  خوف  من  دفاعية 
االمتحانات مثال، أو الرغبة يف الزواج أو 

البحث عن الحظ.
الشباب  مرجعيات  تعدد  خضم  يف 
وسلوكاته،  ومواقفه  الختياراته  املحددة 
يالحظ نوع من «التناقض واملفاوضة»47 
سجالت  بني  وسيطة  كاسرتاتيجيات 

مختلفة: ثقافية، دينية واجتامعية. 
االقــتــصــاديــة  ــحــوالت  ــت ال ــل  ظ يف 
املجتمع  يعرفها  التي  واالجتامعية 
املغريب، لحقت باملراحل العمرية، بشكل 
تعديالت  خاص،  بشكل  وبالشباب  عام، 
مختلفة، ليصبح مرور الشاب من املسار 
الدرايس وولوجه إىل سوق الشغل، ليس 
فرص  فقلة  فوريا،  وال  محسوما  أمــرا 
فرتة  يف  يظل  بأن  الشباب  تلزم  العمل 
تبعية أطول لألرسة، مع ما تفرضه هذه 

أن  فبعد  التكيف،  رضورة  من  التبعية 
تظن األرسة أنها قد أكملت مهمتها، تجد 
نفسها من جديد مسؤولة عن «شاب» مل 
يستقر بعد يف عمل أو مل يستقل بعد يف 

بيته الخاص. 
«الراشد  الشباب  أو  األرسة  ليست 
ظل  يف  الوحيدين  املحبطني  املؤجل» 
اإلحباط  حالة  تطال  بل  الوضع،  هذا 
هاته التالميذ والطلبة الذين يستشعرون 
مساراتهم  وبالتايل  طموحاتهم  تأجيل 
أغلبهم  عزوف  يفرس  ما  وهذا  الحياتية، 
أمام  العقبة  باعتبارها  الــدراســة  عن 

انتقالهم من سن آلخر.
ب. «اإلسالم املألوف» :

الدراسة  هذه  خالل  الباحثون  عمل 
بالديني48،  الشباب  عالقة  دراسة  عىل 
وذلك عرب تحليل آراء ومواقف مختلف 
العينة.  يف  املمثلة  العمرية  الفئات 
النقط  حــول  الــدراســة  محاور  تتبلور 

التالية:
وقفت   
أن  وهي  التالية:  املعاينة  عىل  الدراسة 
الدينية  للطقوس  مامرسة  أقل  الشباب 

42 - ادريس بنسعيد، الشباب والحجاب يف املغرب، الجمعية املغربية لنساء املغرب، 2007. ص: 76.
43 - R. Bourqia. M. El Ayadi. M. El Harras. H. Rachik. 2000. op. cit. p 77
44 - Ibid. p 82
45 - Ibid. p. 175
46 - Ibid. p. 69
47 - Ibid. p. 84

48 - حاولنا من خالل هذه القراءة الرتكيز عىل الفصل الثاين من الكتاب لدراسته للرشيحة التي تهتم بالشباب.
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ترتفع  املامرسة  هذه  أن  إال  الكبار،  من 
السن،  يف  الفرد  تقدم  كلام  نسبتها 
غاية  يف  أمر  إىل  أيضا  الدراسة  وتوصلت 
األهمية مفاده أن الشباب املغريب املسلم 
هذا  يف  األمس»،  «شباب  من  تدينا  أكرث 
أمام  نحن  هل  الباحث:  يتساءل  الصدد 

فعل السن أم تأثري الجيل؟49 
أن  إىل  املــعــايــنــة  هـــذه  تــفــيض 
ومامرسة  بااللتزام  أساسا  يتعلق  التدين 
عىل  املبني  التدين  وليس  الطقوس، 
اإلميان واالعتقاد. يتجىل التقيد بالطقوس 
بعامل  ترتبط  والتي  الصالة  مامرسة  يف 
كلام  السن  يف  الفرد  تقدم  فكلام  السن، 
يصبح  وبالتايل  املوت،  فكرة  لديه  تدنو 
مواظبا عىل جملة من املامرسات الدينية 
نشهد  اليوم  أننا  غري  الصالة،  وخصوصا 
األشخاص  نسبة  ارتفاع  مبكرة  سن  ويف 
املامرسني للطقوس الدينية، لذا ال ميكن، 
محدد  عىل  االقتصار  للدراسة،  وتبعا 
السن البيولوجي لفهم هذه الظاهرة، لذا 
للواقعة  تحليلهم  خالل  الباحثون  عمد 
كبناء  الجيل  وهــو  آخــر  محدد  عــىل 
واإلشكال  يتالءم  وتاريخي  سوسيولوجي 

املطروح.
تحديد  عىل  أيضا  الدراسة  ركزت 
باملامرسات  املستجوبني  التزام  مدى 
األساسيني  الركنني  يف  املتمثلة  الدينية 
،وقد  والصوم  الصالة  وهــام  لإلسالم، 
كانتا مجاال للتحليل النسقي خالل هذه 

الدراسة. 
يؤدي  الصالة،  مبامرسة  يتعلق  فيام 
صلواتهم  املستجوبني  مــن   %73.7
بينهم  ومــن  يــومــي،  بشكل  الخمس 

65.7% ممن يقومون بها بشكل منتظم، 
و8% يؤدنها بشكل غري منتظم. بينام ال 
ميارس 14.6% منهم الصالة ومل يقم بها 
املستجوبني  من  املايض سوى %11.7  يف 

إال أنهم مل يستمروا يف أدائها.
مع  الدينية  املامرسة  نسبة  ترتفع 
التقدم يف السن، لذا فالشباب أقل مامرسة 
وأقل مواظبة عىل أداء املامرسات الدينية 

وخصوصا الصالة.
يجب  الصيام،  عن  الحديث  عند 
التمييز بني صيام شهر رمضان، كمامرسة 
أوقات  وصيام  املسلمني،  لدى  شائعة 
معينة كاالثنني والخميس من كل أسبوع 
وغريها،  شعبان  بشهر  ــام  األي وبعض 
طريق  عن  نقلها  تم  دينية  كمامرسات 

التقليد «اقتداء» بالرسول محمد. 
بالنسبة  رمضان  شهر  صيام  يعد 
ألغلب املستجوبني معيارا أساسيا الختبار 
درجة  اختالف  يفرس  مام  املسلم،  إميان 
تسامح املستجوبني بخصوص عدم صيام 
شهر رمضان وعدم أداء الصالة، حيث ال 
يقبل 40.1% من املبحوثني بعدم الصيام، 
بينام يعتقد 19.7% بأن عدم أداء الصالة 

املفارقة  أن  غري  فيه.  التسامح  ميكن  أمر 
أن  هي  املستوى  هــذا  يف  تظهر  التي 
أكرث  فأكرث  سنة   60 البالغني  األشخاص 
بالفئة  مقارنة  الجانب  هذا  يف  تسامحا 
مقابل   %28.3) املستجوبني  من  الشابة 
45.1%). رغم ضعف نسبة الصيام خارج 
شهر رمضان، فإن األشخاص البالغني 60 
أكرث  بشكل  بذلك  يقدمون  فأكرث  سنة 
 18-24 البالغني  األشخاص  مع  مقارنة 

سنة.
بني  املقارنة  عند  األمر  يتوقف  ال 
الفئتني العمريتني فقط عند املامرسة يف 
حد ذاتها، بل وأيضا عند املواظبة عليها، 
وهذا ما لوحظ بالنسبة لألشخاص األكرب 
من  أكرث  يواظبون  والذين  بالعينة،  سنا 
الجمعة  صالة  أداء  عىل  الشابة  الفئة 
األمــر  نفس  لوحظ  جــامعــي.  بشكل 
وعيد  األضحى  عيد  صالة  ألداء  بالنسبة 

الفطر وليلة القدر.
كشفت   
معايري  ثــالثــة  وجـــود  عــن  ــدراســة  ال
أهمها  الزوج؛  الختيار  محددة  أساسية 
معيار  يليه   ،(%62.5) عمل  عىل  توفره 
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ترتفع  املامرسة  هذه  أن  إال  الكبار،  من 
السن،  يف  الفرد  تقدم  كلام  نسبتها 
غاية  يف  أمر  إىل  أيضا  الدراسة  وتوصلت 
األهمية مفاده أن الشباب املغريب املسلم 
هذا  يف  األمس»،  «شباب  من  تدينا  أكرث 
أمام  نحن  هل  الباحث:  يتساءل  الصدد 

فعل السن أم تأثري الجيل؟49 
أن  إىل  املــعــايــنــة  هـــذه  تــفــيض 
ومامرسة  بااللتزام  أساسا  يتعلق  التدين 
عىل  املبني  التدين  وليس  الطقوس، 
اإلميان واالعتقاد. يتجىل التقيد بالطقوس 
بعامل  ترتبط  والتي  الصالة  مامرسة  يف 
كلام  السن  يف  الفرد  تقدم  فكلام  السن، 
يصبح  وبالتايل  املوت،  فكرة  لديه  تدنو 
مواظبا عىل جملة من املامرسات الدينية 
نشهد  اليوم  أننا  غري  الصالة،  وخصوصا 
األشخاص  نسبة  ارتفاع  مبكرة  سن  ويف 
املامرسني للطقوس الدينية، لذا ال ميكن، 
محدد  عىل  االقتصار  للدراسة،  وتبعا 
السن البيولوجي لفهم هذه الظاهرة، لذا 
للواقعة  تحليلهم  خالل  الباحثون  عمد 
كبناء  الجيل  وهــو  آخــر  محدد  عــىل 
واإلشكال  يتالءم  وتاريخي  سوسيولوجي 

املطروح.
تحديد  عىل  أيضا  الدراسة  ركزت 
باملامرسات  املستجوبني  التزام  مدى 
األساسيني  الركنني  يف  املتمثلة  الدينية 
،وقد  والصوم  الصالة  وهــام  لإلسالم، 
كانتا مجاال للتحليل النسقي خالل هذه 

الدراسة. 
يؤدي  الصالة،  مبامرسة  يتعلق  فيام 
صلواتهم  املستجوبني  مــن   %73.7
بينهم  ومــن  يــومــي،  بشكل  الخمس 

65.7% ممن يقومون بها بشكل منتظم، 
و8% يؤدنها بشكل غري منتظم. بينام ال 
ميارس 14.6% منهم الصالة ومل يقم بها 
املستجوبني  من  املايض سوى %11.7  يف 

إال أنهم مل يستمروا يف أدائها.
مع  الدينية  املامرسة  نسبة  ترتفع 
التقدم يف السن، لذا فالشباب أقل مامرسة 
وأقل مواظبة عىل أداء املامرسات الدينية 

وخصوصا الصالة.
يجب  الصيام،  عن  الحديث  عند 
التمييز بني صيام شهر رمضان، كمامرسة 
أوقات  وصيام  املسلمني،  لدى  شائعة 
معينة كاالثنني والخميس من كل أسبوع 
وغريها،  شعبان  بشهر  ــام  األي وبعض 
طريق  عن  نقلها  تم  دينية  كمامرسات 

التقليد «اقتداء» بالرسول محمد. 
بالنسبة  رمضان  شهر  صيام  يعد 
ألغلب املستجوبني معيارا أساسيا الختبار 
درجة  اختالف  يفرس  مام  املسلم،  إميان 
تسامح املستجوبني بخصوص عدم صيام 
شهر رمضان وعدم أداء الصالة، حيث ال 
يقبل 40.1% من املبحوثني بعدم الصيام، 
بينام يعتقد 19.7% بأن عدم أداء الصالة 

املفارقة  أن  غري  فيه.  التسامح  ميكن  أمر 
أن  هي  املستوى  هــذا  يف  تظهر  التي 
أكرث  فأكرث  سنة   60 البالغني  األشخاص 
بالفئة  مقارنة  الجانب  هذا  يف  تسامحا 
مقابل   %28.3) املستجوبني  من  الشابة 
45.1%). رغم ضعف نسبة الصيام خارج 
شهر رمضان، فإن األشخاص البالغني 60 
أكرث  بشكل  بذلك  يقدمون  فأكرث  سنة 
 18-24 البالغني  األشخاص  مع  مقارنة 

سنة.
بني  املقارنة  عند  األمر  يتوقف  ال 
الفئتني العمريتني فقط عند املامرسة يف 
حد ذاتها، بل وأيضا عند املواظبة عليها، 
وهذا ما لوحظ بالنسبة لألشخاص األكرب 
من  أكرث  يواظبون  والذين  بالعينة،  سنا 
الجمعة  صالة  أداء  عىل  الشابة  الفئة 
األمــر  نفس  لوحظ  جــامعــي.  بشكل 
وعيد  األضحى  عيد  صالة  ألداء  بالنسبة 

الفطر وليلة القدر.
كشفت   
معايري  ثــالثــة  وجـــود  عــن  ــدراســة  ال
أهمها  الزوج؛  الختيار  محددة  أساسية 
معيار  يليه   ،(%62.5) عمل  عىل  توفره 
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واملــال  الغنى  ثم   ،(%34.3) التدين 
.(%9.9)

مع  املستجوبني  جميع  يتفق 
هذه  حول  العمرية،  انتامءاتهم  اختالف 
املعايري وأولويتها مع تفاوت يف النسب، 
حيث تقل نسبة تفضيلية العمل كمعيار 
فئة  من  انتقلنا  كلام  الرشيك،  اختيار  يف 
الشباب إىل فئة األكرب سنا، لرتتفع نسبة 
معيار التدين بالنسبة لهذه الفئة األخرية 
املعايري  تعرف  ال  الشباب.  عند  وتقل 
السابقة نفس الثبات عندما يتعلق األمر 
املعيار  هو  فالتدين  الزوجة،  باختيار 
األسايس (51.6%) بالنسبة للمستجوبني، 
ثم   ،(%12.5) النسب  معيار  يليه 
العمل  وأخــريا   ،(%11.5) «املعقول» 

.(%9.7)
عىل الرغم من اإلجامع عىل أهمية 
التدين، كمعيار أسايس يف اختيار الزوجة، 
من طرف الفئتني العمريتني املستجوبتني، 
فئة  من  تختلف  تواتره  نسبة  أن  إال 
املعايري  ترتيب  وكذا  أخرى،  إىل  عمرية 
حسب األولويات. فبالنسبة للشباب، يأيت 
يحتل  بينام  العمل.  الدين،  بعد  مبارشة 
هذا األخري املرتبة الرابعة عند األشخاص 
ليتوسطاهام «األصل»  سنة،  البالغني 60 

(النسب) و«املعقول».

املستجوبني  موقف  بخصوص  أما 
ميل  نالحظ  فإننا  الزوجات،  تعدد  من 
تعدد  إىل  الشباب،  من  أكرث  سنا،  األكرب 
انتقلنا  كلام  أنه  هو  واملالحظ  الزوجات، 
عمرية  فئة  إىل  أصغر  عمرية  فئة  من 
أكرب، كلام ارتفعت نسبة األشخاص الذين 

يقبلون بتعدد الزوجات.
املبحوثني  من  فقط   %24.4 يعتقد 
للرجل،  بالنسبة  إسالمي  زي  بوجود 
من  اعتقادا  أقل  فهم  الشباب  وخصوصا 
بهذه  فأكرث  سنة   60 البالغني  األشخاص 
املسالة، لكن يختلف األمر عند الحديث 
حيث  للمرأة،  اإلســالمــي»  ــزي  «ال عن 
بوجود  املستجوبني  من   %66.1 يجمع 
هذا الزي، مع تفاوت بسيط بني الشباب 
إذ  فأكرث،  سنة   60 البالغني  واألشخاص 
«الزي  إىل  بالرجوع  هنا  األمر  يتعلق  ال 
«التقليدي» الذي كان (وال يزال) منترشا 
لدى جيل األمهات، وإمنا بظاهرة جديدة 
تجعل من شكل ومواصفات اللباس لدى 
أو  االنتامء  رموز  من  أساسيا  رمزا  املرأة، 
التعاطف مع مرشوع مجتمعي وسيايس 
جديد، يجعل من تطابق لباس املرأة مع 
مواصفات أخالقية أو دينية محددة أحد 

أهم مكوناتها».50
كشف   

االختالط  قبول  عن  املبحوثني  مواقف 
من   %77.2 ـــ  ل بالنسبة  بــاملــدرســة 
االختالط  قبول  ميثل  بينام  املستجوبني، 
األرسية  االحتفاالت  خالل  الجنسني  بني 
أن  غري  اإلجــابــات،  مجموع  من   %50
أضعف نسبة قد سجلت بالنسبة لقبول 
تتفاوت   .%29.8 بالشاطئ  االختالط 
العمرية  الفئات  حسب  النسب  هذه 
أكرث  الشباب  يقبل  بحيث  املستجوبة، 
فأكرث  سنة   60 البالغني  األشخاص  من 
مختلف  يف  الجنسني  بني  باالختالط 

الفضاءات التي حددتها الدراسة.
ببعض  االعتقاد  يظل   
الشعبي  بالدين  املرتبطة  املامرسات 
إذ  املغريب،  املجتمع  يف  بقوة51  حارضة 
بخصوص  مهمة  نسبا  الدراسة  سجلت 
الجن،  السحر،  الرشيرة،  بالعني  اإلميان 
بني  املوجودة  االختالفات  رغم  وغريها، 
بدرجة  واملتعلقة  املستجوبني،  مختلف 
واملامرسات  املعتقدات  بهذه  اإلميــان 
إال  املستجوبة،  العمرية  الفئات  بني 
بعني  أخذه  ميكن  ال  بسيطا  اختالفا  أنه 
املامرسة  متغرية  ربط  أجل  من  االعتبار 

الشعبية مبؤرش السن.
 يف ظل العزوف 
عن الشأن السيايس لدى الشباب املغريب، 

49 - M. El Ayadi, H. Rachik, M. Tozy. Op. cit. p. 109.
50 - ادريس بنسعيد.  2007. مرجع مذكور. ص. 5.

51 - يؤمن 92.25% بالعني الرشيرة، يعتقد 90.93% بالسحر، و90.84% بالجن، و74.82% «التقاف» (العجز الجنيس الناتج عن طريق السحر) ثم% 39.84 ب «الشوافة» 
(العرافة).
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ُسجل «اهتامم ناشئ»52 عند هذه الفئة 
املجتمع  وتنظيامت  الجمعوي  بالعمل 
املدين. يف هذا السياق توصل البحث إىل 
أن 4% من املبحوثني ينتمون إىل جمعيات 
املجتمع املدين، وخصوصا الفئات الشابة 
«االهتامم  هذا  يعزز  كام  املستجوبة.53 
الناشئ» رغبة 56.1% من املستجوبني يف 

االنضامم لجمعيات.54
الحياة  توجيه  يف  الدين  يتدخل 
بالنسبة  والسياسة  للفرد  الشخصية 
بينهم  من  املبحوثني،  من   44.8  % ل 
للفئة  املنتمني  الشباب  من   %45.2
من   %60 مقابل  سنة   18-24 العمرية 
األشخاص البالغني 60 سنة فأكرث. كام ال 
أن  املبحوثة  الفئات  من   %48.8 يعتقد 
تدخل الدين يف السياسة ميكن أن يكون 
الفئة  نسبة  متثل  وخيمة.  عواقب  له 
 ،%46.4 سنة:   18-24 البالغة  العمرية 
 60 البالغني  األشخاص  من   %60 مقابل 

سنة فأكرث.
التي  النتائج  مختلف  ضــوء  عىل 
توصلت إليها هذه الدراسة، تبني وجود 
ارتباط مهم –باملعنى اإلحصايئ للكلمة-
بني التقدم يف السن وارتفاع نسبة تواتر 
من  وبالرغم  أنه  إال  الدينية،  املامرسة 
بني  وواضحة  مهمة  رقمية  فوارق  وجود 
وخصوصا  املدروسة،  العمرية  الفئات 
 60 البالغني  واألشــخــاص  الشباب  بني 
املامرسات  بحجم  واملرتبطة  فأكرث  سنة 
الدينية، إال أننا نقف عند مفارقة هامة 
تتجىل يف كون الشباب املغريب اليوم أكرث 
إقباال  أكرث  وبالتايل  السابق،  من  تدينا 
األشخاص  بينام  الدينية،  املامرسات  عىل 

أجيال  من  تدينا  أقل  حاليا  املسنون 
املايض.

وجد  االستنتاج،  هــذا  خــالل  مــن 
يف  الباحثون  منه  انطلق  الذي  السؤال 
بالدين،  الشباب  لعالقة  دراستهم  بداية 
السن  تأثري  هل  الدينية:  «املامرسات 
لتضاف  له  إجابة  الجيل؟»55،  تأثري  أم 
هل  أخرى:  تساؤالت  السابق  للتساؤل 
ترتبط املامرسة الدينية بالسن أم الجيل 
أم الحقبة الزمنية والتحوالت االجتامعية 
نتاج  هي  أم  تعرفها،  التي  والسياسية 

تأثري هذه العوامل جميعها؟56
ال  اليوم،  املغريب  الشباب  كان  فإذا 
الدينية  للطقوس  مامرسته  درجة  تقل 
من الفئات العمرية األكرب سنا، فال ميكن 
اعتبار السن البيولوجي، إذا، املحدد لهذه 
والحقبة  الجيل  تأثري  ليظل  املامرسات، 
التاريخية اللذان يؤطران هذه املامرسات 
عودة  تفسري  مع  وانسجاما  توافقا  أكرث 

وإحياء التدين باملجتمع املغريب. 
يجرنا الحديث عن الحقبة التاريخية 
التطرق  إىل  الدينية  للمامرسات  املؤطرة 
السيايس  حاليا  تربط  التي  للعالقة 
حيث  اإلسالمية،  باملجتمعات  بالديني 
التحوالت  ظــل  ويف  الــحــديــث،  ــدأ  ب
السيايس  املــشــهــدان  يعرفها  الــتــي 
واالجتامعي، عن «غليان» سيايس بالعامل 

اإلسالمي.57 
السيايس  بــني  الــعــالقــة  أفصحت 
عىل  املستجوبني،  وحسب  والديني، 
التعليمي  املستوى  بني  املوجودة  الصلة 
وتقييم هذه العالقة، بحيث ترتفع نسبة 

اإلجابات ب «ال نعرف» أو «ال مبايل» يف 
األمر  املتمدرسني،  غري  املبحوثني  صفوف 
الذي يعكس عدم قدرة هذه الرشيحة يف 
تقييم عالقة السياسة بالدين. بينام تستند 
إجابات الشباب، مقارنة باألشخاص األكرب 
السيايس،  اإلســالم  مرجعيات  إىل  سنا، 
ميكن  إذ  غالبة،  إجابات  ليست  أنها  إال 
اعتبارها تعبريا عن رأي أقلية من الشباب 

املبحوث املتمدرس.

السوسيولوجية  اال�دبيات   .III
والمتحول  الثابت  المدروسة: 

� المنظومة القيمية ىڡ�

بعد استعراض نتائج هذه الدراسات 
من  قرن  نصف  يناهز  ما  غطت  التي 
تاريخ املغرب املعارص، سوف نتساءل عن 
الثابت واملغري يف القيم التي تطرقت لها 
كل هذه الدراسات، بدرجات ومستويات 
مختلفة، وسرنكز بصفة خاصة عىل القيم 
الــزواج  ــاألرسة،  ب املرتبطة  واملامرسات 
والقيم  االجتامعي،  النوع  وإشكالية 
بالدين،  املتعلقة  وتلك  بالعمل،  املتصلة 
بشكليه الرسمي والشعبي، وكذا املشاركة 

السياسية والجمعوية.
والــنــوع  ــــــزواج  ال األرسة،   . 1

االجتامعي:
املغربية  األرسة  تنهج  األرسة:   أ. 
تسعى  والتي  الخاصة،  إيديولوجيتها 
عن  واالستقاللية  التفرد  نحو  خاللها  من 
بني  ومن  والجوارية،  القرابية  الروابط 
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ُسجل «اهتامم ناشئ»52 عند هذه الفئة 
املجتمع  وتنظيامت  الجمعوي  بالعمل 
املدين. يف هذا السياق توصل البحث إىل 
أن 4% من املبحوثني ينتمون إىل جمعيات 
املجتمع املدين، وخصوصا الفئات الشابة 
«االهتامم  هذا  يعزز  كام  املستجوبة.53 
الناشئ» رغبة 56.1% من املستجوبني يف 

االنضامم لجمعيات.54
الحياة  توجيه  يف  الدين  يتدخل 
بالنسبة  والسياسة  للفرد  الشخصية 
بينهم  من  املبحوثني،  من   44.8  % ل 
للفئة  املنتمني  الشباب  من   %45.2
من   %60 مقابل  سنة   18-24 العمرية 
األشخاص البالغني 60 سنة فأكرث. كام ال 
أن  املبحوثة  الفئات  من   %48.8 يعتقد 
تدخل الدين يف السياسة ميكن أن يكون 
الفئة  نسبة  متثل  وخيمة.  عواقب  له 
 ،%46.4 سنة:   18-24 البالغة  العمرية 
 60 البالغني  األشخاص  من   %60 مقابل 

سنة فأكرث.
التي  النتائج  مختلف  ضــوء  عىل 
توصلت إليها هذه الدراسة، تبني وجود 
ارتباط مهم –باملعنى اإلحصايئ للكلمة-
بني التقدم يف السن وارتفاع نسبة تواتر 
من  وبالرغم  أنه  إال  الدينية،  املامرسة 
بني  وواضحة  مهمة  رقمية  فوارق  وجود 
وخصوصا  املدروسة،  العمرية  الفئات 
 60 البالغني  واألشــخــاص  الشباب  بني 
املامرسات  بحجم  واملرتبطة  فأكرث  سنة 
الدينية، إال أننا نقف عند مفارقة هامة 
تتجىل يف كون الشباب املغريب اليوم أكرث 
إقباال  أكرث  وبالتايل  السابق،  من  تدينا 
األشخاص  بينام  الدينية،  املامرسات  عىل 

أجيال  من  تدينا  أقل  حاليا  املسنون 
املايض.

وجد  االستنتاج،  هــذا  خــالل  مــن 
يف  الباحثون  منه  انطلق  الذي  السؤال 
بالدين،  الشباب  لعالقة  دراستهم  بداية 
السن  تأثري  هل  الدينية:  «املامرسات 
لتضاف  له  إجابة  الجيل؟»55،  تأثري  أم 
هل  أخرى:  تساؤالت  السابق  للتساؤل 
ترتبط املامرسة الدينية بالسن أم الجيل 
أم الحقبة الزمنية والتحوالت االجتامعية 
نتاج  هي  أم  تعرفها،  التي  والسياسية 

تأثري هذه العوامل جميعها؟56
ال  اليوم،  املغريب  الشباب  كان  فإذا 
الدينية  للطقوس  مامرسته  درجة  تقل 
من الفئات العمرية األكرب سنا، فال ميكن 
اعتبار السن البيولوجي، إذا، املحدد لهذه 
والحقبة  الجيل  تأثري  ليظل  املامرسات، 
التاريخية اللذان يؤطران هذه املامرسات 
عودة  تفسري  مع  وانسجاما  توافقا  أكرث 

وإحياء التدين باملجتمع املغريب. 
يجرنا الحديث عن الحقبة التاريخية 
التطرق  إىل  الدينية  للمامرسات  املؤطرة 
السيايس  حاليا  تربط  التي  للعالقة 
حيث  اإلسالمية،  باملجتمعات  بالديني 
التحوالت  ظــل  ويف  الــحــديــث،  ــدأ  ب
السيايس  املــشــهــدان  يعرفها  الــتــي 
واالجتامعي، عن «غليان» سيايس بالعامل 

اإلسالمي.57 
السيايس  بــني  الــعــالقــة  أفصحت 
عىل  املستجوبني،  وحسب  والديني، 
التعليمي  املستوى  بني  املوجودة  الصلة 
وتقييم هذه العالقة، بحيث ترتفع نسبة 

اإلجابات ب «ال نعرف» أو «ال مبايل» يف 
األمر  املتمدرسني،  غري  املبحوثني  صفوف 
الذي يعكس عدم قدرة هذه الرشيحة يف 
تقييم عالقة السياسة بالدين. بينام تستند 
إجابات الشباب، مقارنة باألشخاص األكرب 
السيايس،  اإلســالم  مرجعيات  إىل  سنا، 
ميكن  إذ  غالبة،  إجابات  ليست  أنها  إال 
اعتبارها تعبريا عن رأي أقلية من الشباب 

املبحوث املتمدرس.

السوسيولوجية  اال�دبيات   .III
والمتحول  الثابت  المدروسة: 

� المنظومة القيمية ىڡ�

بعد استعراض نتائج هذه الدراسات 
من  قرن  نصف  يناهز  ما  غطت  التي 
تاريخ املغرب املعارص، سوف نتساءل عن 
الثابت واملغري يف القيم التي تطرقت لها 
كل هذه الدراسات، بدرجات ومستويات 
مختلفة، وسرنكز بصفة خاصة عىل القيم 
الــزواج  ــاألرسة،  ب املرتبطة  واملامرسات 
والقيم  االجتامعي،  النوع  وإشكالية 
بالدين،  املتعلقة  وتلك  بالعمل،  املتصلة 
بشكليه الرسمي والشعبي، وكذا املشاركة 

السياسية والجمعوية.
والــنــوع  ــــــزواج  ال األرسة،   . 1

االجتامعي:
املغربية  األرسة  تنهج  األرسة:   أ. 
تسعى  والتي  الخاصة،  إيديولوجيتها 
عن  واالستقاللية  التفرد  نحو  خاللها  من 
بني  ومن  والجوارية،  القرابية  الروابط 
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التي  واالستقاللية  التفرد  مظاهر  أهم 
أصبحت تعرفها األرسة املغربية:

الحارض  الهم  كان  فــإذا  النسب:  عىل 
النسب  تأكيد  هو  السابقة  األجيال  لدى 
بتوريث االبنة اسم جدتها أو االبن اسم 
املــوروث  عىل  للحفاظ  كآليات  جــده، 
كذلك  يبق  مل  فاألمر  ــألرسة،  ل الرمزي 

اآلن،

ــظــروف  وال ــاملــدن  ب السكن  طبيعة 
تعيشها  التي  واالقتصادية  االجتامعية 
كانت  عام  تختلف  جوار  روابط  األرسة، 
قيم  عىل  تنبني  والتي  السابق،  يف  عليه 

جديدة،

مركز  النووية  األرسة  صــارت  األرسي: 
االهتامم عوض األرسة املمتدة، ومن بني 
تراجع  األرسي  التضامن  تراجع  مظاهر 
متجاوزا،  أصبح  الذي  الداخيل  الــزواج 
الزوجة  أو  ــزوج  ال اختيار  بات  حيث 
اختصاصات  نطاق  عن  يخرج  اختصاصا 

األرسة.

ب. الزواج:

لفرتة  كبري  امتداد  إىل  األول،  ــزواج  ال
حدود  إىل   1960 إحصاء  منذ  العزوبة، 
إحصاء 2004، وصل إىل 7.6 سنة بالنسبة 
 5.4 مقابل  الحرضي،  بالوسط  للذكور 
سنة بالوسط القروي و9.6 سنة بالنسبة 
لإلناث بالوسط الحرضي، مقابل 8.3 سنة 
بالوسط القروي، وهو ما يطرح التساؤل 
يف  واملؤسسات  التنظيامت  دور  عن 
تأطري، واحتواء هؤالء الشباب املوجودين 
ومن  مبنينة،  اجتامعية  مؤسسة  ،خارج 

بينها مؤسسة الزواج.

بالنسبة  رسيعا  تطورا  هناك  أن  األفقية، 
للسن عند الزواج األول، أي أن الشباب 
الذي شارك يف دراسة باسكون وبنطاهر 
بينام  واقــعــي،  أمــر  عن  يتحدث  كــان 
الدراسات  يف  املشارك  الشباب  يتحدث 
أن  أي  افـــرتايض،  اختيار  عن  ــرى  األخ
جانب  تدريجيا  عــوض  القيم  جانب 

االسرتاتيجيات الزواجية الواقعية.

تفيض هاتني املعاينتني، من ناحية، إىل 
الزوجة58،  اختيار  معايري  حول  التساؤل 
ومن جهة ثانية، إىل كيفية تدبري الشاب 
خارج  الجنسية)  (الرغبة  طبيعية  لحالة 

مؤسسة الزواج.
اختيار  معايري  عن  الحديث  عند 
من  منظومتني  عند  نقف  ــزوجــة،  ال
حيث  األبناء،  وقيم  اآلبــاء  قيم  القيم: 
عىل  منطقها  فرض  منظومة  كل  تحاول 

األخرى.
االبن  فيه  يرغب  الذي  الوقت  ففي 
حديثة  قيم  وفــق  رشيكته  اختيار  يف 
الحقوق  يف  املساواة  عىل  تنبني  وناشئة 
تقسيم  األرسي،  التعاون  والواجبات، 
منظومة  تدخل  إلخ،  والعقالنية،  العمل، 
املتمثلة  مقتضياتها  فرض  يف  اآلباء  قيم 
«الرزانة»،  «املعقول»،  الطاعة،  قيم  يف 
«الحداكة»...، كمعايري أساسية يف اختيار 
الزوجة، قيم تتعارض مع النسق القيمي 
اختيار  االبــن  خالل  من  يحاول  الــذي 

رشيكته.
اآلباء  قيم  بني  التباين  هذا  يــؤدي 
محاولة  إىل  الخصوص،  بهذا  واألبناء 

52 - M. El Ayadi, H. Rachik, M. Tozy. op. cit. p. 158.
53 - من بينهم 5.5% من الفئة العمرية 24-18 سنة، 3.8% من فئة 34-25 سنة، 3.8% من املستجوبني 59-45 سنة، و0.7% فقط من األشخاص البالغني 60 سنة 

فأكرث. 
54 - رأي مختلف للفئات العمرية: 24-18 سنة: 67.5%، 34-25 سنة: 61.7%، 59-45 سنة: 53.9%، البالغني 60 سنة فأكرث: %42.

55 - M. El Ayadi, H. Rachik, M.Tozy. op. cit. p.109.
56 - Ibid. p. 230.
57 - Idem. 

58 - اكتفينا بتحليل الشق املتعلق مبعايري اختيار الزوجة، وذلك ألننا حاولنا مساءلة قيم الشباب بخصوص النوع االجتامعي وتحديدا يف عالقته باملرأة.

الهوامش
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التفاوض حول املعايري التي تريض الطرفني 
الزواج  مؤسسة  تكييف  وبالتايل  معا، 

ومنطق املنظومتني القيميتني. 
فإذا  الجنسية،  باملسألة  يتعلق  فيام 
وصل،  األول  الــزواج  عند  السن  كــان 
سنة،   28.7 إىل   ،2004 إحصاء  حسب 
هو  بإلحاح  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال 
منذ  الجنسية  حياته  الشاب  يدبر  كيف 
لفرتة  أي  السن،  تلك  إىل  البلوغ  سن 

تتجاوز 14 سنة؟ 
يطرح سؤال تدبري املامرسة الجنسية 
تــســاؤالت  ــــزواج،  ال مؤسسة  خـــارج 
من  الشاب،  بعالقة  باألساس  ترتبط 
أخرى،  ناحية  ومن  بالجنس،  ناحية، 

بالدين.
يف هذا اإلطار، نجد أن املجتمع يقوم 
إسرتاتيجية  تكريس  عرب  األمــر  بتدبري 
أبيسية تجعل من تجربة الفتى الجنسية 
وتتويجا  اجتامعيا  ومقبوال  محبذا  أمرا 
بالنسبة  األمر  يختلف  بينام  لفحولته، 
الديني  ــوازع»  «ال يربز  حيث  بالفتاة، 
املغيب اجتامعيا يف عالقة الفتى بالجنس، 
باملامرسة  الفتاة  عالقة  يف  بحدة  ليربز 
الجنسية خارج مؤسسة الزواج، إذ تبدو 
و«مرفوضة»  دينيا  «محرمة»  مامرسة 
األرسة  «عرض  ب  الرتباطها  اجتامعيا، 
تعد  التي  الفتاة،  و«بكارة»  ورشفها» 
جزء من رأس املال االجتامعي والرمزي 
حول  التفاوض  خالله  من  يتم  الذي 
واسرتاتيجيات  الرشيك  اختيار  معايري 

التبادل املرتبطة بطقس الزواج.
آراء  تعكس  االجتامعي:  النوع  ج. 

األدبيات،  هذه  مختلف  عرب  الشباب 
متثالتهم  بني  «الالتجانس»  من  حالة 
أمناط  تجاه  ومواقفهم  االجتامعي  للنوع 
االجتامعية  الحياة  يف  ــرأة  امل مشاركة 

والسياسية.
يف  الجنسني  بني  االختالط  كان  فإذا 
والعمل  النقل  كوسائل  العامة،  األماكن 
تدريجيا  تحول  التعليمية،  واملؤسسات 
أن  غري  اجتامعية،  مقبولة  مامرسة  إىل 
يعترب  حيث  مرشوطا،  يظل  القبول  هذا 
شبه  ــرا  أم مثال  الشاطئ  يف  االختالط 
املدروسة،  األدبيات  حسب  مرفوض، 
فكرة  استمرارية  يعكس  الذي  اليشء 
بدرجات  األنــثــوي»،  الجسد  «حامية 
(إناثا  الشباب  خطاب  يف  متفاوتة، 
«دينية»  كقناعة  فقط  ليست  وذكورا)، 
بــرضورة  املبحوث  الشباب  يرتجمها 
ارتداء الحجاب، بل كإيديولوجية أبيسية 
تكريس  تحاوالن  اجتامعية  وإسرتاتيجية 

صورة املرأة «العورة».
املــرشوط»  «القبول  نفس  يسجل 
فعىل  املرأة،  بعمل  األمر  يتعلق  عندما 
الرغم من قبول الشباب بعملها، إال أنهم 
تدبري  يف  مشاركتها  مضض  عن  يقبلون 

القيادة  ملناصب  وتقلدها  العام  الشأن 
والزعامة.

تبني  إذن،  املوقف،  هــذا  يعكس 
من  ملنظومتني  ذاتــه،  اآلن  يف  الشباب، 
األمر  و«التقليدية»،  «الناشئة»  القيم: 
الرفض  خالله  من  نفرس  أن  ميكن  الذي 
أو القبول للعديد من املامرسات املرتبطة 

بالنوع االجتامعي.
االجتامعي  النوع  قيمة  إذن،  تندرج، 
القيمية  املنظومة  من  الثابت  خانة  يف 
مازالت  لكونها  املــغــريب،  للمجتمع 
داخل  األكرب  املكانة  جهة،  من  تحتل، 
االسرتاتيجيات الزواجية، ومن جهة أخرى، 
املحافظة  املرأة  صورة  تكريس  استمرار 

عىل «عرض ورشف» األرسة.
2 . العمل:

خالل  من  العمل  قيمة  قراءة  تفيض 
الشباب  أن  إىل  إليها،  املشار  الدراسات 
قد  األدبيات)،  هذه  خالل  (املستجوبني 
لتحقيق  وسيلة  العمل  اعتبار  إىل  ذهبوا 
غالب  يف  يلخصونه  والــذي  طموحهم، 

األحيان يف الحصول عىل املال.
يف  املستجوب  الشباب  ذهب  فإذا 
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التفاوض حول املعايري التي تريض الطرفني 
الزواج  مؤسسة  تكييف  وبالتايل  معا، 

ومنطق املنظومتني القيميتني. 
فإذا  الجنسية،  باملسألة  يتعلق  فيام 
وصل،  األول  الــزواج  عند  السن  كــان 
سنة،   28.7 إىل   ،2004 إحصاء  حسب 
هو  بإلحاح  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال 
منذ  الجنسية  حياته  الشاب  يدبر  كيف 
لفرتة  أي  السن،  تلك  إىل  البلوغ  سن 

تتجاوز 14 سنة؟ 
يطرح سؤال تدبري املامرسة الجنسية 
تــســاؤالت  ــــزواج،  ال مؤسسة  خـــارج 
من  الشاب،  بعالقة  باألساس  ترتبط 
أخرى،  ناحية  ومن  بالجنس،  ناحية، 

بالدين.
يف هذا اإلطار، نجد أن املجتمع يقوم 
إسرتاتيجية  تكريس  عرب  األمــر  بتدبري 
أبيسية تجعل من تجربة الفتى الجنسية 
وتتويجا  اجتامعيا  ومقبوال  محبذا  أمرا 
بالنسبة  األمر  يختلف  بينام  لفحولته، 
الديني  ــوازع»  «ال يربز  حيث  بالفتاة، 
املغيب اجتامعيا يف عالقة الفتى بالجنس، 
باملامرسة  الفتاة  عالقة  يف  بحدة  ليربز 
الجنسية خارج مؤسسة الزواج، إذ تبدو 
و«مرفوضة»  دينيا  «محرمة»  مامرسة 
األرسة  «عرض  ب  الرتباطها  اجتامعيا، 
تعد  التي  الفتاة،  و«بكارة»  ورشفها» 
جزء من رأس املال االجتامعي والرمزي 
حول  التفاوض  خالله  من  يتم  الذي 
واسرتاتيجيات  الرشيك  اختيار  معايري 

التبادل املرتبطة بطقس الزواج.
آراء  تعكس  االجتامعي:  النوع  ج. 

األدبيات،  هذه  مختلف  عرب  الشباب 
متثالتهم  بني  «الالتجانس»  من  حالة 
أمناط  تجاه  ومواقفهم  االجتامعي  للنوع 
االجتامعية  الحياة  يف  ــرأة  امل مشاركة 

والسياسية.
يف  الجنسني  بني  االختالط  كان  فإذا 
والعمل  النقل  كوسائل  العامة،  األماكن 
تدريجيا  تحول  التعليمية،  واملؤسسات 
أن  غري  اجتامعية،  مقبولة  مامرسة  إىل 
يعترب  حيث  مرشوطا،  يظل  القبول  هذا 
شبه  ــرا  أم مثال  الشاطئ  يف  االختالط 
املدروسة،  األدبيات  حسب  مرفوض، 
فكرة  استمرارية  يعكس  الذي  اليشء 
بدرجات  األنــثــوي»،  الجسد  «حامية 
(إناثا  الشباب  خطاب  يف  متفاوتة، 
«دينية»  كقناعة  فقط  ليست  وذكورا)، 
بــرضورة  املبحوث  الشباب  يرتجمها 
ارتداء الحجاب، بل كإيديولوجية أبيسية 
تكريس  تحاوالن  اجتامعية  وإسرتاتيجية 

صورة املرأة «العورة».
املــرشوط»  «القبول  نفس  يسجل 
فعىل  املرأة،  بعمل  األمر  يتعلق  عندما 
الرغم من قبول الشباب بعملها، إال أنهم 
تدبري  يف  مشاركتها  مضض  عن  يقبلون 

القيادة  ملناصب  وتقلدها  العام  الشأن 
والزعامة.

تبني  إذن،  املوقف،  هــذا  يعكس 
من  ملنظومتني  ذاتــه،  اآلن  يف  الشباب، 
األمر  و«التقليدية»،  «الناشئة»  القيم: 
الرفض  خالله  من  نفرس  أن  ميكن  الذي 
أو القبول للعديد من املامرسات املرتبطة 

بالنوع االجتامعي.
االجتامعي  النوع  قيمة  إذن،  تندرج، 
القيمية  املنظومة  من  الثابت  خانة  يف 
مازالت  لكونها  املــغــريب،  للمجتمع 
داخل  األكرب  املكانة  جهة،  من  تحتل، 
االسرتاتيجيات الزواجية، ومن جهة أخرى، 
املحافظة  املرأة  صورة  تكريس  استمرار 

عىل «عرض ورشف» األرسة.
2 . العمل:

خالل  من  العمل  قيمة  قراءة  تفيض 
الشباب  أن  إىل  إليها،  املشار  الدراسات 
قد  األدبيات)،  هذه  خالل  (املستجوبني 
لتحقيق  وسيلة  العمل  اعتبار  إىل  ذهبوا 
غالب  يف  يلخصونه  والــذي  طموحهم، 

األحيان يف الحصول عىل املال.
يف  املستجوب  الشباب  ذهب  فإذا 
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القول: «ال  إىل  وبنطاهر  باسكون  دراسة 
  ، املال»59 عىل  للحصول  بل  لننتج  نعمل 
فإننا نلمس نفس األمر بالنسبة للشباب 
الهاجس  أن  إذ  ــدراســات،  ال باقي  يف 
عمل  عىل  الحصول  هؤالء  لدى  األكرب 
يف  التفكري  دون  العمومي،  بالقطاع 
إنهم  حيث  واملنصب،  املؤهل  معادلة 
يرغبون يف وظيفة قارة وأجر يتجاوز يف 
كام  وخرباتهم60،  مؤهالتهم  كثرية  أحيان 
املبادرة  روح  الشباب  هؤالء  عند  تقل 
ميلهم  يؤكد  الذي  األمر  مقاولة،  وخلق 
كمجال  وليس  للامل  كمصدر  للعمل 

لإلنتاج.
للعمل  تفضيلهم  الشباب  ــربر  ي
حسب  جهة،  من  لكونه،  العام  بالقطاع 
ومن  لألمان»61،  «مجاال  نظرهم،  وجهة 
يتطلب  املقاولة  إنشاء  ألن  أخرى،  جهة 
رأس مال ضخم وعناء هم يف غنى عنه، 
والذي يعزونه لتعقد املساطر واإلجراءات 

اإلدارية.
3 . الدين:

العديد  من  الشباب  ثقافة  تستمد 
الحداثة،  واملرجعيات:  التيارات  من 
نالحظ  حيث  املحلية،  والثقافة  الدين، 
أنهم ينخرطون يف نفس اآلن يف سريورة 

الحداثة عن طريق االختالط بني الجنسني 
يف املدرسة ويف العمل، وبقبولهم بتطبيق 
جهة  ومن  األرسي،  التخطيط  سياسة 
الحداثة،  هذه  جانب  وإىل  نجد  ثانية، 
الديني  باملوروث  تتعلق  أخرى  مرجعية 

املكتوب والثقافة الشعبية.
لذا نجد أن اختيار قيم الشباب املغريب 
ومواقفهم الدينية مسألة رهينة بالعديد 
أو  الرسمي  الدين  سجل  السجالت:  من 
وسجل  الشعبي،  الدين  وسجل  املكتوب 
التعدد  هذا  األرسية....  الدينية  التنشئة 
يف  املتدخلة  السجالت  مستوى  عىل 
موقف  يجعل  الدينية،  التنشئة  سريورة 
من  الكثري  يطبعه  «الدين»  من  الشاب 

الغموض.
تبني «جنيالوجية»62 املواقف الدينية، 
للتنشئة  االجتامعي  اإلطار  دراسة  وكذا 
الدينية تأثر هذه املواقف بأربع قنوات 

تنشئوية عىل األقل:

عىل  وتنشئه  باملقدس  الطفل  تعرف 
ألنها  األم،  طرف  من  وخصوصا  الديني، 
تعترب الوسيط األسايس يف سريورة التنشئة 
داخل األرسة، غري أنها ويف غالب األحيان 
للطفل  فتمرر  متعلمة  غري  تكون  ما 

إسالما مبنيا عىل االعتقاد والثقة بالقدر، 
اليشء الذي يجعل األم يف عالقة قوية مع 

الدين الشعبي،

يتلقى من خالله الطفل تنشئته الدينية 
ألنها  األرسة،  تنشئة  عن  تختلف  والتي 
املرحلة  هذه  ويف  املكتوب،  عىل  مبنية 
األرسية  الدينية  الرتبية  تصحيح  يتم 

الشفوية،

اآلراء  تــبــادل  عــرب  التنشئة  يف  مهام 
االختيارات  يف  تؤثر  وبالتايل  واألفكار 
الدينية للفرد وهو اإلطار التنشئوي غري 

الرسمي،

الخاص والذي يدور حول فلك العوملة63 
(املكتوبة  الصحافة  فرضتها  الــتــي 
ملخزون  كحامل  والسمعية-البرصية) 
وضعت  التي  والدالالت  الرموز  من  آخر 
الشاب يف قلب الحداثة وبالتايل يف فضاء 

بيثقايف64.
ــة  ــي ــاس ــي ــس ال املــــشــــاركــــة   . 4

والجمعوية:
املشار  الدراسات  مختلف  سجلت 
تطبع  «التوتر»  من  حالة  وجود  إليها، 

59 - P. Pascon, M. Bentaher. op. cit. p. 202.
60 - Consultation Nationale Des Jeunes, Ministère De La Jeunesse Et Des Sports, 2001. pp. 142-144.
61 - R. Bourqia, M. El Harras, D. Bensaid. op. cit. p. 72.
62 - R. Bourqia. M. El Ayadi. M. El Harras. H. Rachik. 2000. op. cit. p 21.
63 - Ibid. p 24
64 - Idem

الهوامش
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65 - R. Bourqia, M. El Ayadi, M. El Harras, H. Rachik. 2000. op. cit. p.24
     - M. El Ayadi, H. Rachik, M.Tozy. 2007. op. cit. p.140-143.

الهوامش

الجمعوية  بالتنظيامت  الشباب  عالقة 
بأشكال  ذلك  عن  عربوا  إذ  والسياسية، 
مختلفة من العزوف والقطيعة مع هاته 

املؤسسات.
التي  للنسب  الرقمية  القراءة  إن 
بخصوص  الــدراســات  هذه  بها  جــاءت 
السيايس،  الحزب  أو  بالجمعية  االنخراط 
باالنتخابات  املــشــاركــة  نسب  وكــذا 
مؤرشات تعكس حالة التوتر تلك. عالوة 
عىل ذلك، تبني من خالل تحليل خطاب 
الشباب املستجوب (األدبيات املدروسة)، 
حالة من اإلحباط التي تم ترجمتها بعدم 
رفض  وبالتايل  السيايس،  العمل  يف  الثقة 
وموقف  فعل  كرد  السياسية  املشاركة 
عزوفه  الشاب  خالله  من  يجسد  رصيح 
عن هذا العمل، باملقابل مازالت تشكل 
باملشاركة  مقارنة  الجمعوية،  املشاركة 
«آمنا»  افــرتاضــيــا  مجاال  السياسية، 
االنخراط  نسبة  لكون  للشاب،  بالنسبة 
غري  ضعيفة،  بدورها،  تظل،  الجمعية  يف 
أن عدم الثقة يف العديد من املؤسسات 
وخاصة   ،(... الحزب،  املدرسة،  (الدولة، 
الحزب السيايس، خلق عند بعض الشباب 
ملشاركتهم  بدائل  عن  البحث  يف  الرغبة 
يفرس  الذي  األمر  االجتامعية،  الحياة  يف 
التزايد التدريجي لنسب الشباب الراغب 

يف االنضامم للعمل الجمعوي.
عىل  جميعها  الدراسات  هذه  تؤكد 
من  «حالة  يعيش  املغريب  الشباب  أن 
هذا  يتجىل  «التمزق»؛  ومن  اإلحباط» 

انتظارات  بني  التوازن  عدم  يف  اإلحباط 
لديه  متوفر  هو  وما  وتطلعاته  الشباب 
وما ميكن أن يوفره له املجتمع مبختلف 

تنظيامته مستقبليا.
ال يقترص األمر عىل احتياجات الشاب 
باإلحساس  حاجته  وأيضا  بل  املادية، 
إن  املجتمع.  ــل  داخ ودوره  مبكانته 
يف  الــشــبــاب  مــشــاركــة  نسبة  ضعف 
ما  الجمعوي  والعمل  السياسية،  الحياة 
عدم  عن  وتجليات،  متظهرات،  إال  هي 
يجد  ال  إذ  االستياء،  من  وموقف  الرضا، 
تستجيب  مؤسسات  املجتمع  يف  الشاب 
التنظيم  األرسة  تظل  لذا  النتظاراته، 
املفضل واألسمى بالنسبة للشاب املغريب. 
التعليمية  املؤسسة  دور  تراجع  أن  كام 
عزز  املــغــريب،  الشاب  عند  ومكانتها 
احتفاظ األرسة بجميع أدوراها التقليدية 

تجاه األبناء. 
تعدد  ظل  يف  التمزق؟  حالة  ملــاذا 
(املدرسة،  املهيكلة  التنشئة  سجالت 
ــاء،  ــدق (األص املهيكلة  ــري  وغ األرسة) 
والقنوات  العوملة  لتأثري  ونظرا  األقران)، 
الفضائية وتقنيات التواصل واملعلوميات، 
يف  واحــد  آن  ويف  نفسه  الشاب  يجد 
كل  يحاول  مجاالت  ويف  مختلفة،  عوامل 
خاصة  قيم  منظومة  تكريس  منها  واحد 

به.65
واالختالف،  التعدد  هذا  خضم  يف 
يف  يجعله  حل  إيجاد  الشاب  يحاول 

والثقايف،  االجتامعي  التوازن  من  حالة 
ليدخل يف تفاوض حول القيم التي ميكن 
وتبعا  الحديث،  ميكن  ال  لذا  استدخالها. 
املقدمة،  الدراسات  وخالصات  لنتائج 
التي  القيمية  املنظومة  بني  قطيعة  عن 
لآلباء،  املسرية  وتلك  األبناء،  يتلقاها 
تفاوض  بوجود  القول،  يصح  ما  بقدر 
أن  من  فبالرغم  القيم،  حول  ضمني 
هذه  أن  ،إال  جديدة  قيام  يتبنون  األبناء 
لألجيال  «صــادمــة»  تكون  ال  ــرية  األخ
ثنائية- وجود  نالحظ  أننا  كام  األخرى، 
واآلباء  األبناء  قيم  منظومة  يف  ازدواجية 
الفتاة  بعمل  يقبل  فاألب  السواء،  عىل 
أو  لزوجته  يسمح  مل  بينام  وبتمدرسها، 
أخته يف املايض بذلك؛ ويتيح لالبن حرية 
اختيار الرشيك، يف حني يقلص من حرية 
اختيار االبنة لرشيكها. يف اآلن ذاته يختار 
املرجعية  القيم  وفق  رشيكته  الشاب 
تكييفها  مبحاولة  لكن  للمجتمع،  املسرية 
التغيري  ومقتضيات  الجديدة  القيم  مع 

االجتامعي.
اجتامعي،  بناء  الشباب  أن  يتضح 
القيم  مع  كبري،  حد  إىل  يتامهى  وثقايف، 
ويتحدد  املغريب،  للمجتمع  املرجعية 
أن  يتبني  ــاس،  األس هذا  وعىل  وفقها، 
عن  عزلها  ميكن  ال  الشباب  دراســـة 
،والقيمية  االجتامعية  التحوالت  صريورة 
األعــامر  بناء  يطبع  ــذي  ال للمجتمع، 

بخصوصيته. 
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الهوامش
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رفض  وبالتايل  السيايس،  العمل  يف  الثقة 
وموقف  فعل  كرد  السياسية  املشاركة 
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يف  الــشــبــاب  مــشــاركــة  نسبة  ضعف 
ما  الجمعوي  والعمل  السياسية،  الحياة 
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ثنائية- وجود  نالحظ  أننا  كام  األخرى، 
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أو  لزوجته  يسمح  مل  بينام  وبتمدرسها، 
أخته يف املايض بذلك؛ ويتيح لالبن حرية 
اختيار الرشيك، يف حني يقلص من حرية 
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