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 مقدمة عامة

 

 التونسي البحث، والسياق الوطني والصورة العامة للشباب 

 

"Generation What   هو برنامج مشاركة وتفاعل بتمويل من االتحاد األوروبي. وهو ثمرة تطور الدراسة الكبرى "

« Generation What  » دولة داخل أوروبا، بهدف يرسم  19في  2016في فرنسا و 2013التي أجريت عام

 سنة.  34إلى  18صورة الشباب من 

دول عربية: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، االردن، فلسطين،  8سة لتشمل ، اتسعت الدرا2018-2017في 

 لبنان. 

سمحت باستجواب، في حالة 1تقنية البحث التي استعين بها في االستبيان األوروبي والعربي، هي طريقة كمية، لالستبيان

 شاب.  902تونس، 

سؤال، تم نشره على االنترنت لحصد إجابات الشباب، وهو  149صاغ االستبيان خبراء في علم االجتماع، وتألف من 

 يواصل هدف التعرف على تطلعات، وآمال، ومخاوف هذا الجيل الجديد. 

ديو حول العديد من في مجتمعات الشباب وتصويرها بالفي2إلى هذه التقنية الرئيسية في االستبيان، تمت االستعانة بلقاءات

 موضوعات االستبيان.  

اإلشراف على مقاطع الفيديو التي نشرت على االنترنت يسمح بفهم أفضل لردود فعل الشباب على األسئلة المطروحة، 

 وتأكيد الميول في اإلجابة على االستبيان وأخذها في االعتبار عند التمثيل. 

عينة الشباب الذين تمت لقاءات معهم التنوع االجتماعي والثقافي وتعكس  3تتناول مقاطع الفيديو مواضيع متنوعة

واإلقليمي. على االنترنت تتوالى أنماط مختلفة تارة ومتشابهة تارة أخرى، لتكون حوار بين مجموعات منحصرة في 

عن ذلك مناقشة شخصين أو ثالثة أو حتى شخص بمفرده، أثناء إجاباتهم على األسئلة، مع الحرص على قراءتها أوالً. نتج 

 جماعية، أتيحت للجمهور العريض: 

دقائق تقريباً ويتناول موضوع محدد، في شكل حوار يدور بكل حرية. كانت هذه أول مرة لشباب تونس  10مدة كل فيديو 

ً أحمر "تابو"  ً خطا ، السياسة، الدين، اإلرهاب -للتعبير عن رأيه في جميع المواضيع، حتى تلك التي كانت تشكل سابقا

 .4بحرية مدهشة -الجنس 

 

1 what.org/fr/data/all-https://tn.generation 
2 i-and-myself-what.org/fr/portrait/me-https://tn.generation 
وتناولت الفيديوهات المواضيع التالية: "كبارنا قدوتنا، حميمية، تسامح، السياسيون، مدمن، العالم العربي، سن الرشد،  3

مواطن، أي مستقبل،  بلدي والبالد األخرى، الالمساواة في العمل، في أزمة، أنا ووالدي، رومانسية، زواج للجميع،
-https://tn.generation« )الثانوية أو الموت، ميدان الثورة، أنا ونفسي، قيمي، نسوية، في كلمة واحدة. 

what.org/fr/data/map/have-and-have-not) 
ل ، التي نفذت وأشرفت على تسجيTV Nationale1وأود أن أتوجه بشكري إلى سميرة مهداوي، الصحفية بالتليفزيون  4

اللقاءات، لمالحظاتها الثمينة حول العينة ومحتوى الفيديوهات. وأوجه شكري أيضا إلى آن موكسيل، من أجل مساعدتها 
في تدوين نتائج الفرز المنفرد والمتقاطع لالستبيان ولصديقي دريم البسام، الخبير االجتماعي ومدير برنامج األمم المتحدة 

 .« Generation What »ر حول استبيان  اإلنمائي سابقاً، على التبادل المثم
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وقبل أن نتطرق إلى تحليل الدراسة، ينبغي أن نبدأ باستمارة تعريف البلد من أجل تحديد طريقة توزيع العينة على المجتمع 

المشمول باالستبيان حسب المتغيرات المحددة )الجنس، العمر، مستوى التعليم، الوضع المهني(، ثم نصف بإيجاز السياق 

 ات اإلحصائية، وأخيراً نختم هذا التمهيد برسم صورة عامة للشباب التونسي.  القومي بعد الثورة اعتماداً على البيان
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 2011السياق الوطني لتونس بعد 

 

التي أدت إلى سقوط الحكم السابق تمخضت عن حركة اعتراض انطلقت من إشعال شاب تاجر جوال  2011إن ثورة 

يع الفئات االجتماعية، وبشكل خاص الشباب المتطلع إلى النار في نفسه، محمد بوعزيزي، تبعتها حركة احتشاد شملت جم

 العمل والحرية والكرامة.  كان ذلك من الشعارات التي اجتمعت حولها "ثورة الكرامة".  

 11434994بـ 2017% من الشعب التونسي الذي قُدر عدده عام 57سنة يشكلون األغلبية: يمثلون  35الشباب دون 

 نسمة.  

%، بتوزيع بحسب الجنس 15.4، فإن نسبة البطالة الوطنية هي (INSالوطني لإلحصاء ) وحسب مؤشرات المعهد

 % من النساء. 28.8% من الرجال و71% للنساء، علماً بأن العاملين في تونس يعدون 22.7% للرجال و12.5

 % رجال. 19.4و% نساء 40.4%، منهم 30.5فيما يتعلق بالبطالة، فنسبة العاطلين من حملة المؤهالت العليا هي 

، توجد اختالفات إقليمية تنعكس في التكدس في 5عالوة على عدم المساواة االجتماعية بين الجنسين في العمل والبطالة

ً مكثفاً، وبطالة وفقراً متزايداً عن  العاصمة، والتكثف على المناطق الساحلية وتهميش متصاعد لألقاليم التي تشهد نزوحا

 .6الوطنيةالمتوسطات 

% عام 20% مقارنة بنسبة 15.2إلى  2015بلغت عام  7نسبة الفقر أي نسبة األسر التي تقل نفقاتها عن حد الفقر

%. وعلى الرغم من الميل إلى 2.9% إلى 6من  2015-2010. كما أن الفقر المدقع تراجع في الفترة من 2010

أن الفقر المدقع يكاد يكون غائباً في المدن الساحلية الرئيسية وعالياً االنخفاض، إال أن الالمساواة الوطنية تظل عالية، بما 

بشكل ما في واليات قيروان، الكاف، القصرين، سليانة. بالنسبة للفقر العام، نجد تقريباً نفس األقاليم في وسط وغرب البالد 

% 34.2ص والكاف بواقع أشخا 5% أي شخصين كل 34.9التي تسجل النسب األعلى، وتحديداً في قيروان بواقع 

 %.  27.8% وسليانة 32% وباجة 32.8والقصرين بواقع 

يمر االقتصاد الوطني بأزمة اقتصادية ومالية حادة حيث أن البلد ال يملك سوى القليل من المصادر الطبيعية وأن المصدر 

هذه األعوام األخيرة إال أنه . حدث، بال شك ارتفاع في 2015الرئيسي للدخل وهو السياحة انخفض من جراء اعتداءات 

 لم يصل إلى المستويات السابقة. 

%، لجأت الحكومة 80% من الناتج القومي اإلجمالي وأن الدين الخارجي حوالي 70وحيث أن نقص الميزانية العامة بلغ 

وتجميد  إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي، مما أدى فرض حركات إصالحية صارمة تصاحبها تخفيضات في الميزانية

 المرتبات وتدني الحماية االجتماعية للمعوزين. 

 

5 http://www.emploi.nat.tn/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/indicateurs%20aout%202018.pdf 

6 https://www.researchgate.net/publication/323153139_Disparites_regionales_en_Tunisie 

7 2.pdf-fr2-2016-cons-http://www.ins.nat.tn/sites/default/files/publication/pdf/Bulletin%20 
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% من قيمتها بالنسبة لليورو 21%، وانخفاض قيمة العملة الوطنية التي فقدت 3كما أن التنمية االقتصادية تظل أقل من 

رنة مقا 2016% في 9.4مع ارتفاع أسعار الواردات يجعل الوضع مقلق، ناهيك عن تدهور االستثمارات األجنبية )

 بين الشباب(.  %30( وارتفاع البطالة )%6(، وتفاقم التضخم )2015بـ

ارتفاع تكلفة الحياة المقترن بثقل عبء الضرائب عامة يخلق اضطرابات اجتماعية موجهة، وبشكل استثنائي في الدول 

ً برف ع المرتبات وبنموذج تنمية العربية والعالم الثالث بشكل عام، نرى أن اتحاد النقابات يتفاوض مع الحكومة، مطالبا

 بديل.   

األزمة االقتصادية في تونس تقترن بأزمة أخالقية وسياسية مترتبة على ضعف سلطة الدولة وانتهاء التسوية، التي تمت 

 بين القوى السياسية الرئيسية، وهي الحزب العلماني نداء تونس وحزب النهضة اإلسالمي.  2013في 

وأزمة ثقة في السياسة والمؤسسات، اعترفت  8تمر بها تونس تمخضت تحديات للديمقراطيةمن هذه األزمة العامة التي 

 .9% من الشباب لم يعد يثق في الدولة62الحكومة نفسها بها، ومنها وزير الدولة لشؤون الشباب الذي صرح بأن 

إال أن الثقافة  -ير المشروعة خاصة غ -وإذا بدا أن االقتصاد والسياسية في طريق مغلق ويدفعان الشباب نحو الهجرة 

  تمر، على إثر تحرر الكلمة وانبعاث المجتمع المدني، بفترة إبداع فكري وفني ثرية. 

 

تجعلنا نرى فئة « Generation What »الصورة العامة للشباب التونسي بالشكل الذي ظهرت به من استبيان 

لعالم وتملك حرية تعبير شديدة على السواء وفي نفس الوقت اجتماعية حية، ونشطة، ومركبة. فهي متعلمة، منفتحة على ا

تتعاطف مع األسرة وعالقات الود والصداقة. صراع األجيال أخف وطأة في تونس حيث أن الشباب يعيشون مع والديهما 

 ويعتمدون عليهما مادياً. 

ت، عن انفتاح على قيم العالم بأسره. ويعبر الشباب عن تمسكهم بمراجع الهوية المحلية والقومية وأيضاً، وفي نفس الوق

 وبدون أن يكونوا مسيسين أو مرتبطين بمنظمات حزبية، لدى شباب تونس وعياً سياسياً حاداً بالظلم. 

وبالرغم من ذلك، ما يقلق الشباب في المقام األول ليست الديمقراطية وال الهوية ولكن العمل بما يمنحه من أمان، حيث 

ال وتأسيس األسرة، وإنجاب األطفال بناء على قيم التضامن واإلخالص. لهذا السبب يبدو الشباب يسمح بالحصول على الم

غير متحمس ألشكال االقتران الجديدة وال المثلية الجنسية. ومع ذلك، وعلى مستوى العادات والحياة الخاصة، فالشباب 

ته الحب والسعادة الشخصية وكذلك حرية االختيار يناقش بحرية تامة، ويتطلع للمزيد من الحرية ويضع في قائمة أولويا

 في الزواج. 

غير أن مسألة المساواة بين الجنسين فهي مثار جدل وتنقسم اآلراء بين المؤيد والمعارض. ويسري الحال على كافة 

 عم/ال". األسئلة المتعلقة بالمعايير حيث يفرض "ما يجب أن يكون" نفسه على "ما هو موجود" أو الشرط الموضوعي "ن

وفيما يتعلق باالنتماءات التي تحدد الهوية، مثل تلك التي تحيل إلى العروبة فهي لم تعد تحشد الشباب حيث أنهم أكثر تعلقاً 

ً بأنهم من مواطني العالم. هذه االنتماءات للوطن بشكل عام والمدينة بشكل خاص تصاحب  بوطنهم ويشعرون أيضا

 ين وكذلك رفض العنف واإلرهاب. بالتسامح إزاء األجانب، والنازحين والمهاجر

 

a voie de la Etat ou comment reprendre l’La démocratie en quête dأنظر محمود بن رمضان، تونس  8

prospérité partagée, Tunis, Sud Editions, 2018. 
9 -a-confiance-plus-font-ne-jeunes-les--saadaoui-http://www.businessnews.com.tn/abdelkoddous

letat,520,85078,3 
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وبالنسبة ألوروبا، فاآلراء تتفاوت، باعتبار أن النموذج االقتصادي واالجتماعي لالتحاد األوروبي من وجهة نظر الشباب 

 جذاب ولكن تمثيله كقلعة أو قوة مهيمنة ذات مصالح يثير اشمئزازهم.  

داخل الديني والسياسي. وهم يعارضون الزواج الديني، وتعدد ويعبر الشباب عن عدم ثقتهم في المؤسسات الدينية وفي ت

 الزوجات والطالق. ويؤيدون في الغالب ارتداء الحجاب اإلسالمي كخيار شخصي عندما ال يكون هناك ما يفرضه.    

حركات ال يؤهل الشباب ل -اإلعالم، الشرطة، المدرسة، القضاء  -عدم الثقة في السياسة ومؤسسات الدولة العلمانية 

جماهيرية جديدة تمهيداً لثورة. السبب في ذلك هو خيبة األمل التي تمخضت عن الثورة التونسية والربيع العربي عالوة 

 على عدم الثقة في السياسة. 

وعلى العكس، فالقيم المدنية والجمهورية عميقة بقوة لدى الشباب وكذلك مكانة الجيش اإليجابية لديهم. نحن أمام شباب 

 بالقانون، ذو نزعة ديمقراطية وإيكولوجية، متطلع إلى التوفيق ما بين التنمية االقتصادية وحماية البيئة. متمسك 

ما هو جديد ومختلف بالنسبة لألجيال السابقة، هو إرادة الشباب التونسي في التحكم في مصيره والحياة أفضل من أبويه. 

ً لدى الشباب ميل قوي للفردية، والقضاء  على الفروق بين الجنسين والمطالبات المتعلقة بالعمل والكرامة ونجد أيضا

 وإصرار على السفر للخارج سعياً لتحقيق الذات وبحثاً عن حياة أفضل.   
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 واقع الحال وتأثيره على الشباب  -1

 

تعددت وتنوعت الدراسات حول الشباب في تونس، القديمة منها والجديدة.  مجال البحث الخاص بالشباب خضع للعديد من 

الدراسات القيمة من حيث الكمية والجودة. تمحورت جميع تلك الدراسات حول إشكالية التغير الذي يمكن أن نالحظه في 

األوبئة، االقتصاد، الثقافة والسياسة. وتفوق وجه على اآلخر يتوقف على هذه األوجه المتعددة: توالي األجيال، المجتمع، 

 السياق االجتماعي وأيضاً على موقف األفراد ومؤسسة البحث في العلوم االجتماعية. 

ولكي نتعرف بدقة على الشكل العام والعناصر المكونة لمجال البحث المعني، يمكننا أن نشير، من قبيل اإليجاز، إلى ثالث 

 نواع من الدراسات تقابل ثالث أوقات متعاقبة تصاحب تشكيل الشباب عبر التاريخ: أ

(، وينظر للشباب كفئة من األجيال التي تعتمد 1956النوع األول ظهر خالل العقدين األولين من االستقالل الوطني ) -

لشباب على أنه مرحلة انتقالية في الحياة على العائلة وتتحول بفعل منطق التطور الموجه من الدولة القومية.  وينظر إلى ا

وللشباب على أنهم أفراد مندمجون في الخلية العائلية، وأساس المجتمع والذي تكون الدولة هي الموجه له وحاميه على 

 طريق التحديث المتسلط. 

الدولة القومية ويتطلع  النوع الثاني يتناول الشباب كفاعل اجتماعي مستقل بدرجات متفاوتة، ويحاول الخروج عن رقابة -

، التي تقابل نهاية والية 1984-1978إلى المزيد من الحرية السياسية واالستقاللية االقتصادية. كل ذل يحدث في سنوات 

مؤسس الدولة الجديدة، الحبيب بورقيبة، كما لو كان الشباب في حالة طالق مع النظام السياسي. غير أن محاولة استرداد 

( الذي كان يُعظم الشباب في الخطاب الرسمي، ويشجع 2011-1987ت حكم المستبد بن علي )الشباب نُظمت تح

الدراسات ذات الطابع الثقافي والوبائي أساساً، من أجل معرفة الشباب عن كثب والرقابة عليه، هذا الفاعل االجتماعي 

 المتحول، على غرار باقي المجتمع. 

حيث كرست الشباب كمواطنين في حركة، يتحدون الدولة ومؤسساتها التمثيلية،  2011وتأتي الفترة الثالثة عقب ثورة  -

وخاصة األحزاب السياسي والعملية االنتخابية. أثناء هذه الفترة االنفصالية المتبوعة باالنتقال للديمقراطية الليبرالية كان 

وري واإلحساس باالستبعاد من المجتمع ينمو شعور ارتباك لدى الشباب الذي وجد نفسه ممزقاً بين مركزية الدور الث

 واإلحباط السياسي الذي يشعر به هؤالء الفاعلين المواطنين الباحثين عن االعتراف بهم. 

كانت تلك األنواع واللحظات التاريخية الثالثة الذي نحاول إعادة تكوينها في الحاضر "واقع الحال" بهدف عرض أهم 

 ى محتواها وبشكل خاص األبحاث التي تمت حديثاً. الدراسات حول الشباب، مع التركيز عل

 

 الشباب، العائلة، التطور -أ

 

انصبت الدراسات االجتماعية على فئة الشباب بالتحليل من منطلق تطور وتحول الخلية  1970-1960ابتداء من 

ميقة للشباب كارمل كما حدث خالل العقود األولى من االستقالل الوطني. كان أول من أقدم على دراسة ع 10األسرية

، كان من أشهر ممثلي 1922كاميليري، العالم النفساني واالجتماعي. ولد في قرية في بورتو فارينا )حالياً غار الملة( عام 

 

10 -socioCf. CAMILLERI Carmel, Jeunesse, famille et développement : essai sur le changement 
culturel dans un pays du tiers-monde (Tunisie), Paris, CNRS, 1973 ; DEMEERSMAN André, La 

famille tunisienne et les temps nouveaux, Tunis, MTE, 1967 ; BOORMANS Maurice, Statut personnel 

et famille au Maghreb de 1940 à nos jours, Paris-La Haye, 1977. 
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الجالية المالطية في تونس وخبير باللغات الدارجة في البلد )العربية والفرنسية واإليطالية( وبعقلية السكان. دراسته حول 

مساهمة قيمة في معرفة التغير االجتماعي والثقافي المستقى من العصرية الغربية في دولة من دول العالم  الشباب تشكل

الثالث. وتقع أهمية دراسته في العمل التجريبي وربطه بالمقترب النظري المايكرو سوسيولوجي. كانت نقطة البدء هي 

سنة في األسرة، مع اعتبار متغيرات  30إلى  17ن استطالع رأي، في شكل مجموعة أسئلة، حول نسبة الشباب من س

الجنس، والعمر، والتعليم، والسكن والمستوى االجتماعي واالقتصادي. وأضاف المؤلف إلى البحث الكمي الذي تم على 

فرد، بعض الدراسات لحاالت مختارة من بين الطبقة األرستقراطية، والطبقات المتوسطة ثم الطبقات الشعبية.  918

استنتاجاته الرئيسية عن وجود مرونة في المواقف لدى الشباب وانتقائية تنتهي بتوازن بين اتخاذ المواقف التقليدية  وكشفت

والعصرية. اتفاق الشباب المدهش حول القيم األسرية، التي يعترضون عليها بشكل سلمي، مرتبط بما يسميه كاميليري 

ً والقيم الجديدة التي يعيشوها يومياً، مثل االختالط بين الجنسين.  "بالفصل" بين القيم العتيقة التي يدافعون عنها شفهيا

قوة بفضل موقف آخر سماه "محاكاة" وهو ثمة "تالعب نرجسي للتطبع الثقافي" يتمثل في  وتزداد تلك النسبية االجتماعية 

ت هناك منظومة متكاملة من المحافظة على التوازن القديم بين النوعين ولكن في أشكال سلوك جديدة. وهكذا، كان

التسويات وعمليات الوساطة بغية التعايش بهدوء مع الثقافة الجديدة والجانب المأسوي ألزمة التغيير داخل المجتمع 

 التونسي.  

( وخبير مرموق في المجتمع التونسي حيث IBLAومن جانبه، األب أندريه ديميرسمان، مؤسس معهد اآلداب العربية )

كبر من حياته، يرسم صورة للعائلة التونسية وهي تواجه "األزمنة الحديثة". ويقترح دراسة طوبولوجية أمضى الجزء األ

مكونة من ثالث أنواع عائالت: العائلة المتطورة، العائلة المحافظة، والعائلة المتحولة. ويشرح ايضا كيف توجد لدى 

على العالم وفي نفس الوقت تمسك بالماضي. على  المراهقين والشباب، بشكل عام، مطالب وخيارات شخصية مفتوحة

الصعيد العائلي، هم يريدون تأسيس أسرة مستقلة، واختيار شريك/شريكة حياتهم. وعلى الصعيد النفسي، يتمسك الجيل 

الجديد بال شك بقيم أجداده ولكنه ال يلتزم بها. على العكس، لديه تطلعات ثقافية وطنية وسياسية متجهة نحو الحرية، 

. باختصار، كان االتجاه ينحو نحو "تلخيص القيم" في إطار "الثورات 11وبنزعة روحية تتحدى المادية واإللحاد

 .12االجتماعية واالقتصادية"

عن قرب بتزايد فئة الشباب حيث أنها أصبحت األغلبية  13وبالتوازي مع هذه الدراسات االجتماعية، اهتم علماء الديمغرافيا

ً وكذلك بشكل متحكم فيه من خالل تنظيم األسرة  -تناميها وتطورها  السكانية، وركزوا على ، وترابطها القوي -طبيعيا

بالتحول الديمغرافي. وتمت الدراسة، هنا كما في الدول العربية األخرى، في جيل واحد فقط بينما امتدت في أوروبا على 

تي تتمثل في انخفاض المواليد والوفيات على السواء، بفعل أكثر من قرن من الزمن. هذه العملية الديمغرافية والتاريخية، ال

انتشار التعليم، والمهنية ووسائل تحديد النسل، تقتضي تحوالت اجتماعية هائلة على مستوى العقليات، والبنية العائلية 

 .14والعالقات بين المدن والقرى

 

 

11 428 ; Cf. également Du même auteur, Tunisie, sève -312 et 427-Cf. DEMEERSMAN, op. cit., p. 304

nouvelle, Paris, Casterman, 1957, p. p. 208 suiv. 
12 op. cit., p. 185 suiv…, DEMEERSMAN, La famille tunisienne. 
13 Tunisie, Tunis, CICRED, 1974SEKLANI Mahmoud, La population de la . 
14 FARGUES Philippe, « La génération du changement dans les pays arabes », Quaderns de la 

Mediterrrània, n°4, 2003, pp. 43-57. 
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 الشباب، هذا الفاعل االجتماعي الوليد والمقلق -ب 

 

، بدأ تناول موضوع الشباب حسب النشاط المعارض للحركات الجماهيرية: حركة "الخميس األسود" 1980ابتداء من 

(، التي شهدت تدخل الجيش، عقب المواجهة الحادة بين حزب الدولة واتحاد النقابات، ثم 1978يناير/كانون الثاني  26)

ح ضحيتها مئات األشخاص وأصيبت أعداد كبيرة.  (، وكالهما صاحبتهما أعمال العنف التي را1984"انتفاضة الخبز" )

عالم االجتماع الدكتور عبد القادر الزغل انكب على موضوع الشباب وتناوله كغرض علمي يحتاج الدراسة من منطلق 

. واعتبر أن الشباب 15عالقته بالسياق التاريخي واالجتماعي الثقافي، على المستوى القومي واإلقليمي العربي على السواء

 يُعرف بفئة عمر فحسب ولكن "كامتداد للطفولة ذو طابع مؤسسي" وأنه في المجتمعات العربية يتم بلوغ سن الرشد ال

بزواج اإلناث ودخول الرجال مجال العمل. إال أن، التحضر المتضامن مع انتشار الصناعة ونزوح سكان القرى للمدن 

باب وسن الرشد. باللجوء إلى المقترب االجتماعي النفسي، أبرز قلب األوضاع وبدأ تضمين النساء تدريجياً في دورة الش

الزغل أن هناك أزمة هوية جماعية ومحاولة التشبه باألب تنتج من التعارض بين استمرارية وجود القيم األبوية وامتداد 

عارضة وتحكم حزب الدولة األسرة النواة على حساب األسرة التقليدية. ويترابط مع هذه األزمة، غياب الصيغة القانونية للم

في الشباب مما أدى لتفجر رؤى مثالية عنيفة من بينها "عودة اإلسالم" الذي يحتل مكانة مرموقة. في الواقع، يتعلق األمر 

بـ"مطلب إيديولوجي" قوي لدى الشباب في المدارس، وخاصة األقسام العلمية، الباحث عن الهوية الثقافية والعدالة 

 شلت الدولة والحركات العلمانية في توفيرها.      االجتماعية التي ف

. وكانت 16وبدورهم، ساهم علماء النفس واالجتماع اآلخرين في دراسة الشباب، من زوايا التحليل المختلفة والمتكاملة

المحصلة هي وجود علم اجتماع خاص بالشباب ومختلف عن سلفه، على مستوى االحتياجات والتطلعات التي تجعل 

 .17اد يتمحور حول السياسية، مروراً بالنقابات، مع التركيز على أزمة القيماالقتص

، تهتم بها السلطات 18ومن هذه اآلونة وموضوع "الشباب" يفرض نفسه كتساؤل حول فئة إحصائية واجتماعية مميزة

ً في "قوة ا1990التي، ابتداء من سنوات  لجيل"، مع منح ، أصبحت تركز على معرفة الشباب تمهيدا للتحكم سياسيا

 

15 Cf. les contributions de ZGHAL Abdelkader, « Le retour du sacré et la nouvelle demande 
idéologique des jeunes scolarisés. Le cas de la Tunisie », Annuaire de l’Afrique du Nord, 1979, pp. 

18-58 ; « La jeunesse arabe vigile de la société » in La jeunesse dans les années 80, Paris, Les 
Presses de l’Unesco, 1981, pp. 270-295 ; « Note pour un débat sur la jeunesse arabe », in Jeunesse 

et changement social. Actes du colloque de Tunis, 8-13 novembre 1982, Tunis, CERES, Série 
sociologique n°9, 1984, pp. 7-41 ; « Jeunesse et violence » in Tunisie, terre de dialogue : valeurs 

politiques et socio-culturelles comme lieu de rencontre Orient-Occident. Actes du séminaire tuniso-

allemand 20-22 février 1984, Tunis, CERES, Série sociologique n°11, 1985, pp. 153-170. 
16 Cf. « Jeunesse et changement social », Cahiers du CERES, Série sociologique n°10, 1984. 
17 de BOUHDIBA Abdelwahab, À la recherche des normes perdues, Tunis, MTE, 1973  Cf. les travaux

 ; Culture et société, Tunis, Publications de l’Université de Tunis, 1978 ; Quêtes sociologiques. 

Continuités et ruptures au Maghreb, Tunis, Cérès, 1995. 
18 Vol. I. Données de base, Tunis, Club Unesco Alecso, hui. ’Cf. La jeunesse tunisienne aujourd

Cuatmedia, 2000. 



 

 
11 

والمؤسسي عالوة على أن الخبراء الجامعيين ينظرون إلى الشباب كفئة لم تخضع لكثير من  19األولوية للمقترب الثقافي

ً  التحليل   .20وتحتاج تدابير رسمية، بتوفير الموارد وتأسيس هياكل بحث مخصصة لتعريف هذه الفئة علميا

( وحددت أهدافه الرئيسية في التعرف ONJلوطني التونسي للشباب )، قررت الدولة تأسيس المرصد ا2002وهكذا في 

 .21على احتياجات الشباب، وتنظيم استشارات الشباب على المستوى الوطني وإجراء البحوث والدراسات االستشرافية

. 22لثقافيةوضمن نفس المسار، نظمت األجهزة الوطنية تحقيقات بهدف معرفة ديناميكيات الشباب التونسي االجتماعية وا

 على نفس منوال العقود السابقة، بترابط وثيق مع األبحاث االجتماعية.  23وبالتوازي، أجريت الدراسات الديمغرافية

على الصحة اإلنجابية  2004-1997والحقيقة الالفتة للنظر، هي اتجاه الدراسات حول الشباب إلى التركيز خالل الفترة 

األمراض المنقولة جنسياً/نقص المناعة  -م الحماية من األمراض المعدية وكل ما يتعلق "بمرض المجتمع" مثل عد

أو حتى استعمال ألفاظ مبتذلة ينظر إليها كنوع من أنواع "العنف اللفظي" في الحيز العام، باالستعانة  -المكتسب )اإليدز( 

ً "التركيز على المجموعات" في إطار األبحاث من ن )معرفة، مواقف،  CAPوع بالمنهج الكمي والتفسيري وايضا

ممارسات(. مثل تلك الدراسات تدير ظهرها للمنهج المتعلق بالجودة والفهم والروابط بين المتغيرات المستقلة )العمر، 

 .24الجنس، مستوى التعليم، المهنة، مكان السكن( والبيئة االجتماعية والثقافية والدينية

المنطلق السوسيولوجي، هو محصلة "عدم تزامن قوي لعتبات: انتهاء  في الواقع، كان ظهور الشباب كفاعل اجتماعي، من

الدراسة، الدخول إلى عالم العمل والحصول على منصب مستقر، الزواج، االستقاللية السكنية". هذه العملية المتكاملة التي 

ديداً والعرب بشكل أعم، تستمد قوة، في حالة تونس تح 25تسعى إلنتاج "حاالت ترقب جديدة" مقترنة "بمصاعب االندماج"

من األزمة المزدوجة السياسية واالقتصادية التي تمخضت من سلطوية منصبة على السلطة الشخصية والمحسوبية العائلية 

 والحزبية.  

 

   الشباب كمواطنين متحررين ومستبعدين على السواء  -ج 

 

 

19 Cf. KERROU Mohamed, « Les pratiques culturelles des jeunes dans le grand Tunis », in Les 
pratiques culturelles des jeunes au Maghreb, Publications du CEDODEC, Ministère de la Culture, 

1993, pp. 9-36. 
20 Cf. LABIB Tahar, BEN SALEM Lilia, MAMLOUK Zeineb & ZAIM Hédi, La jeunesse tunisienne. 

Interprétations et recommandations à partir de l’enquête nationale sur la jeunesse en 1996, Tunis, 

Document ronéotypé, 1998. 
21 www.onj.tn 
22 MAHFOUDH Dorra, BEN AMOR Ridha & BEN FRAJ Slah, Jeunes, -Cf. MELLITI Imed, DRAOUI

dynamiques culturelles et frontières identitaires, Tunis, UNICEF, 2008 وسبق هذه الدراسة تحقيقاً حول .
 MELLITI Imed & DRAOUI-MAHFOUDH Dorra, De la difficulté de grandir. Pour une sociologieالشباب. 

de l’adolescence en Tunisie, Tunis, CPU, 2006. 
23 CHIR Mongi, La population tunisienne : caractéristiques et évolution récente, Tunis, ’Cf. B

ISEFC/FNUAP, 1986 ; BOUKHRIS Mohamed, La population en Tunisie. Réalités et perspectives, 
Tunis, ONFP, 1992 ; VALLIN Jacques & LOCOH Thérèse, Population et développement en Tunisie. 

La métamorphose, Tunis, CERES Editions, 2001. 
24  Cf. MELLITI Imed, « Les études qualitatives autour des jeunes en Tunisie. Approche critique »,

Revue Tunisienne des sciences sociales, n°134, 2007, pp. 45-66. 
25 Cf. MAHFOUDH Dorra, Aperçu sur la sociologie de la jeunesse en Tunisie », in Jeunes. 

Dynamiques identitaires & frontières culturelles, Tunis, Actes du Colloque de Hammamet, UNICEF, 

2007, p. 20. 
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، التي كانت على سبيل المثال ال الحصر ثمرة 2011الكرامة" حدث التغير في دراسات الشباب في اليوم التالي لـ"ثورة 

تهميش هذا الفاعل االجتماعي الغالب والمتميز. وكرد فعل، شارك الشباب بنشاط في حركات االعتراض التي قادت إلى 

على ظهور تغيير النظام السياسي، ولكن بدون تلبية طلباتهم حول العمل والكرامة. والحدث غير المسبوق لم ينصب فقط 

سنة، وثلث السكان، ولكن  29إلى  15حرية التعبير لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب الذي يشكل فئة العمر من 

ً القضاء على العراقيل التي تحول دون البحث العلمي. وفي هذا الصدد، انصبت العديد من األبحاث على مواضيع  أيضا

والحركة، والعالقة بالحي، والمحلي والسياسة. ويسري ذلك، مثالً على البحث حساسة، مثل الدين، والمشاركة السياسية، 

.  المقترب المزدوج، 26االجتماعي حول الشباب في "حيين شعبيين" في تونس الكبرى، وهما دوار هيشر وحي التضامن

ى الراب التي تعتبر الكمي والنوعي، يسمح بسبر وتقييم أشكال العنف والمعارضة السياسية والثقافية، وخاصة موسيق

 ممارسة منفصلة تماما عن األشكال الفنية المكرسة والراسخة في الحيز المحلي لتلك األحياء الشعبية.  

، دراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 27زمنياً، سبقت هذه الدراسة دراسات أخرى من بينها تلك التي أجراها البنك الدولي

 الوطني التونسي للشباب.  والتحريات التي قام بها المرصد

( إلى تحقيق هدف استراتيجي وهو إدراج الشباب المهدد بالبطالة، وهجر المدارس، 2014سعت دراسة البنك الدولي )

وانعدام النشاط، واإلحباط. تم تعريف االندماج حسب مقترب متعدد األبعاد يسعى إلى تناول مختلف أنواع التهميش: 

ً بنماذج الشباب التي تنظر إليهم ك"مكسب" االقتصادي واالجتماعي والث قافي والسياسي. هذا المقترب مرتبط عضويا

ديمغرافي، أو ثمرة فشل السياسيين في التعليم، أو حالة انتقال بين فترات العمر أو كمسارات فردية متضامنة مع "قصة 

 جيلية" تتصدى ألنواع الحكم االستبدادي. 

غي أن نعرف جيداً مختلف آليات استبعادهم. ولعالج ذلك، يقترح خبراء البنك الدولي ومن أجل ضمان اندماج الشباب، ينب

سياسة ثالثة الجوانب تتركز في المشاركة ونشاط المواطنة، والحصول على الفرص االقتصادية وخلق خدمات مناسبة 

 للشباب على المستوى المحلي.

ت إحصائية ديمغرافية واقتصادية وسبر اآلراء حول الظروف وما هو جدير باالهتمام في تلك الدراسة هو توفير بيانا

الواقعية بتعبير الشباب أنفسهم. وهكذا نجد أن مجاالت الثقة في المؤسسات، والوعي السياسي، بحسب الجنس واإلقليم 

يعتمدون  والوسط )مدني، ريفي(، واستعمال االنترنت، يتم التحري عنها عن كثب. ونعلم منها، فيما نعلمه، أن الشباب

%. وال شك 80بشكل أساسي على أسرهم، والجيش، والمؤسسات الدينية، والتي إن جمعناها تحصد عامل ثقة يصل إلى 

ً بينما  أنه يوجد في جميع المجاالت التي يتم دراستها فراق ما بين عالم المدن وعالم الريف. حيث يظل األخير مهمشا

ية أخرى، نرى أن االهتمام بالسياسة واألعمال الخيرية يظالن ضعيفان لدى الفوارق بين الجنسين تتسم بقلتها. ومن ناح

الشباب، وأكثر من جهة اإلناث مقارنة بالذكور. ويبقى أن استبعاد اإلناث يظل العائق األساسي في المساواة في الحصول 

 

26 Ettadhamen. Une ’LAMLOUM Olfa & BEN ZINA Mohamed Ali (dir.), Les jeunes de Douar Hicher et d

enquête sociologique, Tunis, Arabesques/International Alert, 2015 وتجدر اإلشارة إلى أن عالم االجتماع .
 Cf. son article « Jeunes etاألربعة الجانبية. رضا بن عامر هو الذي أطلق العمل الميداني في هذه األحياء 

reconnaissance sociale », in Jeunes. Dynamiques identitaires…, op. cit., pp. 145-162 وفي هذا، سار .
، وتميز عنه في االستعانة بالمنهج البيوغرافي. 1980-1970على خطى عالم اجتماع آخر قام بدراسة حي التضامن منذ 

Cf. CHEBBI Morched, «  Pratiques et logiques en matière de planification urbaine. Le plan de 
restructuration du quartier Ettadhamen à Tunis », in L’urbain en Tunisie. Processus et projets, Tunis, 

Nirvana, 2012, pp. 188-199. 
27 Tn, -inclusion des jeunes, Rapport n° 89233’es obstacles à lBanque Mondiale, Tunisie. Surmonter l

Washington, 2014. 
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حرومة، والشباب العاطلين على الفرص االقتصادية. ومن هنا أتت أهمية إطالق سياسات عامة تسعى لدمج المناطق الم

 والنساء، حيث ما يقرب من الثلثين، ضحايا التمييز في سوق العمل. 

ً لبرامج السوق والخدمات، وتركز بشكل خاص على التحديات في مجال  باختصار، تمنح دراسة البنك الدولي تقييما

م أن ينشروها بغية ضمان اندماج الشباب. االتصاالت والتوعية التي ينبغي على المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعا

إال أن هذا المقترب، الوصفي والمعياري على السواء، في مجمله مؤسسي ومن الواضح أنه مبتعد عن واقع الشباب وكذلك 

عن العالقات الحقيقية بين المواطنين والدولة. وتتأرجح تلك العالقات ما بين القانونية والشرعية، حسب شروط تاريخية 

 تماعية، وتتطور ما بين انحرافات وإعادة ضبط، وما بين التغيير واالستمرارية.     واج

 1000أما دراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتي أجريت عامين بعد "انتفاضة الكرامة"، على عينة ممثلة ألكثر من 

ين بينما الكثير منهم قد شارك، منذ عام % فقط من هذه الفئة هو عدد المنضمين والنشطين السياسي13، تبين أن 28شاب

(. أما فيما بتعلق %20.6( أو إضراب )%25.9(، أو اعتصام )%45.7(، في مظاهرة شارع )2012مضى )

، فلم يشترك فيها إال أكثر من النصف بالكاد. نفس الدراسة افترضت، 2011بانتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية عام 

نسبة ستظل على ما هي في االنتخابات القادمة. نسبة االمتناع في االنتخابات التشريعية عام بمنظور متفائل، أن هذه ال

، كانت نسبة 2014بينما في انتخابات  29% لدى األكبر عمراً 14سنة و 34-18% بين الشباب من 25كانت  2011

 .30المشاركة أقل على الرغم من زيادة عدد الناخبين، بما فيهم الشباب

سنة، إال أن نسبة االمتناع بين الشباب في االنتخابات البلدية عام  36ثلث الناخبين عمرهم على األقل حتى وإن كان 

% من المقاعد فاز بها 37(. حقاً أن أكثر من نصف المرشحين نساء وشباب وأن %35.6كانت مرتفعة جداً ) 2018

 عام. 35ألول مرة في التاريخ شباب دون 

والمحلي تلقى ضوءا مختلفاً على التوزيعة االنتخابية والرهانات السياسية األخرى حيث أن  غير أن العالقات بين القومي

نظرة الشباب للحوكمة المحلية تعبر، في حالة هاتين البلديتين الكبيرتين في الجنوب الشرقي، مدنين وتطاوين، عن عدم 

 . 31المحليةالثقة في مؤسسات الدولة وفي نفس الوقت عن شعور بالثقة في النيابات 

أما بالنسبة إلشكالية البطالة التي تطال الشباب أكثر من أي فئة اجتماعية أخرى، وخاصة حديثي التخرج، فكانت موضوع 

. وتمخضت الدراسة عن تحليل 32، من حيث عالقتها باالقتصاد غير الرسمي(BITدراسة من مكتب العمل الدولي )

% للجنسين بحصة 15.2كانت  2014أعلى النسب في المنطقة، ففي  لوضع البطالة بين الشباب التونسي التي تمثل

سنة  29إلى  15في شريحة العمر  2012%. الشباب هم ضحية تفاقم مستوى البطالة حيث نجد عام 21.5لإلناث 

ر، فهم ضعف نسبة البطالة مقارنة بالراشدين. إلى جانب معاناتهم من البطالة فالشباب يعانون أيضاً من العمل غير المستق

يدخلون سوق العمل من خال االقتصاد غير الرسمي. والخالصة أنه إذا كان ثلث الشباب بدون نشاط، فثالث ارباع 

. ومن هنا يلد الشعور باإلهمال بين الشباب تجاه النظام الحالي. ومن هنا تنبع 33العاملين نجدهم في القطاع غير الرسمي

 

28 égard du processus constitutionnel et de la ’PNUD, Enquête nationale sur les attentes des jeunes à l

transition démocratique en Tunisie, Tunis, PNUD, 2013. 
29 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.onj.nat.tn/pdf/Rapportje.pdf, p. 10. 
30 

https://www.ndi.org/sites/default/files/Tunisia%20Election%20Report%202014_FR_SOFT%20(1).pdf 
31 2018_FR.pdfhttps://www.asf.be/wpcontent/uploads/2018/05/ASF_TUN_SondageGESRNA_ 
32 économie informelle, ’étude du Bureau International du Travail (BIT), La jeunesse tunisienne et l’Cf. l

2015. 
33 Ibid., p. 78. 
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لتدريب داخل الشركات، والتوافق بين المدرسة والسوق والقطاعات توصيات تحسين مستوى المؤهالت المهنية، وا

 المفتوحة للعمل مثل االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

وسمحت تحريات المرصد الوطني التونسي للشباب بشكل أساسي بإجراء دراسة واسعة النطاق حول "نظرة مختلفة حول 

. بعد الثورة، واصل المرصد 2010، 2005، 2000الشباب"، اعتمدت على ثالث استشارات قومية أجريت في 

وركز اهتمامه على عدة جوانب، أهمها االندماج  دراساته وأبحاثه، بالمشاركة مع البنك الدولي ومنظمات البحث الدولية،

(، إلخ. وحالياً، يقوم المرصد 2013(، الشباب واألسر في األوساط الريفية )2013في الحياة العملية والمواطنة )

شاب، كان ينتظر نتائجها بغية فهم "مجرات  20000باستخدام البيانات التي جمعت خالل دراسة واسعة النطاق بين 

 في تونس بشكل أفضل. الشباب" 

وتستمر الدراسات حول الشباب وينشرها األجهزة والباحثون، من أحدثها والتي تستحق االهتمام تلك التي تتعلق من ناحية، 

ومن ناحية أخرى، التعبير والخطاب المتعلق بإشكالية  34بالتقييم الذاتي لالحتياجات والتطلعات لدى الشباب أنفسهم

 .35العدالة

بين المناهج الكمية المنصبة على اإلحصائيات  2017-2016سة التي أجرتها مؤسسة فريدريش إيبرت، في وجمعت الدرا

والمناهج النوعية الني نركز على اللقاءات. وأوضحت هذه الدراسة أن هناك شباب في تونس يعاني من "إحباط متعدد 

الثورة قد سرقت منهم مضافاً إلى عدم االستقرار السياسي، األوجه" أو "متعدد األبعاد" في قسم التقييم الذاتي. فالشعور بأن 

واألزمة االقتصادية واألمنية الحالية، يهدد االنتقال بشدة ناهيك عن زيادة العنف بشكل حاد وتحديدا على المستوى النفسي. 

مة، وقلة فرص العمل فصعوبة دخول العالم السياسي والمشاركة في الحياة السياسية، والضغوط الملموسة في الساحة العا

والتنمية الشخصية ضمان الحقوق المدنية بشكل غير متساو من الدولة، كل ذلك يدفع الشباب للهجرة. وهكذا يجد الشباب 

أنفسهم "عالقين"، فال هم باقون وال هم راحلون. ومن هنا برزت الحاجة الملحة لتخفيف الضغوط والشعور باإلحباط من 

 ولة.   أجل إنقاذ عملية تحول الد

وأخيرا، كان اإلحباط لدى الشباب من خالل مشاعر الظلم التي تولد االستنكار موضوع دراسة مشتركة تهدف إلى تحديد 

السياقات التي تبنى حولها الحدود بين ما هو عدل وما هو ظلم. ومن هنا أتى تسليط الضوء على العروض لمرة واحدة في 

تجارب والحياة اليومية. وهكذا يبدو أن القدرة على التعبير عما يرتبط بالعدالة سياق التحول الديمقراطي انطالقا من ال

االجتماعية من نظر الشباب وشجب ندها وهو الظلم متعددة بشكل واضح. وهي تُعرف بحسب الوسط )المدرسة، العائلة، 

يدون من المزايا على حساب العمل، اإلقليم( وأيا كان الوسط، يعتبر الشباب أنهم دائما نفس األشخاص الذين يستف

متكرر ويترجم الشعور بالظلم العميق. حقاً، أن هذا  -بين "األعلى" و"األسفل"  -المعدمين. عدم التناظر في األوضاع 

الخطاب يقترن بتمثيل الكرامة اإلنسانية بحيث يعطي اإلحباط النابع من منطق الهيمنة للمحكومين حق المطالبة وتقييم 

، يتم تعويض مشروعية الالمساواة بعملية إزالة الطابع الشرعي وتعريف مضاد لآلخر الذي يمثله الشباب الذات. وبالتالي

واألثرياء والمفضلين. ومن هنا جاءت المطالبات القوية بالعدالة والمواطنة وكذلك رفض المحاباة، االجتماعية واإلقليمية 

" في المطالبة بالعدالة بين الشباب المشمول بالدراسة وفق المنهج على السواء. ومن هنا كانت مركزية "المسألة اإلقليمية

الكمي للقاءات شبه الموجهة التي تمت في خمس أقاليم بتونس )تونس العاصمة، جندوبة، مهدية، قيروان، قبلي(.  

 

34 évaluation de la jeunesse tunisienne, -DIHSTELHOFF Julius, Faire face à la frustration : une auto
Etude de la Friedrich Ebert Stiftüng relative à la jeunesse dans la région MENA, analyse de pays : la 

Tunisie, 2018. 
35 injustice. Expériences, registres ’MELLITI Imed & MOUSSA Hayet (dir.), Quand les jeunes parlent d

et mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, 2018. 
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قة مشدودة أو وتمخضت الدراسة عن مجموعة متنوعة من التمثيلية والتجارب المتعلقة بالظلم الذي يعيشه الشباب في عال

 .36"إصابات رمزية" ونقد موجه للدولة، من منظور االعتراف االجتماعي

 تعريف وتمثيل الشباب )هم اليوم، وهم غداً(  -2

 

تونس"، كثير من الشباب التونسي يرى أنه سيد مصيره. وهم  Generation What »من بين المجيبين على استبيان 

منهم يرون أنهم  1/5% صرحوا بأنهم خاضعون لمصيرهم بينما 9% إلى 4%، وقلة منهم فقط من 68.5يمثلون 

 مسيرون لمصيرهم تماماً. 

ين كل البعد عن السلبية ( تقول أنها تسير مصيرها بنفسها. وهذا يوضح أن الشباب التونسي بعيد%91األغلبية المطلقة )

أو االستسالم بل هم مصرون ومتأكدون مما يريدون. في الوقع، عدد الذين يسيطرون على مصيرهم أكبر قليال لدى 

 اإلناث، األكبر سناً، واألكثر تعليماً والالتي حققن نجاحاً مهنياً. 

لسواء إلى إرادة واضحة التخاذ القرار % من الشباب يعتقدون أن "من اراد استطاع"، وهذا يشير على ا85إجماالً، 

 .37واندفاع صبياني بدرجات متفاوتة، نحو االستقاللية والفردية

وبالربط مع تمثيل الذات، فإن السؤال حول سن العشرين كأجمل سن في الحياة يوضح نفس االتجاه، وهو قوي من جانب 

% يعتقدون أن سن العشرين هو أجمل سن في الحياة مقابل 56.8الذكور، األقل سناً، واألكثر تعليماً عن الطلبة. وإجماالً، 

 % يرفضون هذه الفكرة. 41.5

ً بالدين والوطن عن الشبان الذين  أما عن الشعور بالسعادة، فيختلف حسب نوع الخضوع. فنرى أن الشابات أكثر تمسكا

%( أما من يرون 49إلى  %48نفس النسب )بدوا أكثر تمسكاً بالمعلوماتية والجنس. غير أن الجنسين متمسكان بالعائلة وب

 %(. 81إلى  %71السعادة ممكنة بدون روابط بالوطن فكانت نسبهم أعلى )

 

 

36 injustice. Expériences, registres ’ed & MOUSSA Hayet (dir.), Quand les jeunes parlent dMELLITI Im

et mots en Tunisie, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 19 & pp. 227-232. 
الفردية هنا يقصد بها "عملية طويلة األجل لبناء الفرد كشخص...متحرر من القيود الجماعية واألوامر  37

 Cf. Béraud Céline, « Individualisation », in Paugamية...وترتبط هذه العملية بالديمقراطية والسوق". التنظيم

Serge (dir.), Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF, coll. « Que Sais-Je ? », p. 73-74 إال أن "ظهور .
 .Cfهائي بل يلعبه كل ممثل من جديد وفي كل فترة". الفرد مروراً بالمجتمع الصغير إلى المجتمع الواسع ليس ن

MARTUCELLI Danilo, Grammaires de l’individu, Gallimard, coll. « Folio », 2001, p. 33 ينبغي أن نضيف .
ية أن هذا المرور يتوقف أيضا على الثقافة والمجتمع، وحتى وإن كانت عملية االنفرادية شاملة، إال أنها تبقى غير متساو

 وقابلة للتراجع عنها.
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بالنسبة ألغلبية أنواع الخضوع )العائلة، الوطن، وسائل اإلعالم، الجنس(، فنجد أن األقل تعليماً ال يتميزون بحماس معين 

%( عن الطلبة 46مقابل  %48بالدين، المتعلمون يعبرون عن تمسكهم بشكل أقوى )ولكن األمر يختلف عندما يتعلق 

 24-18% من 56سنة مقابل  34-25% من 31واألقل سناً. ونرى أن الجنس يكتسب أهمية كبيرة لدى األكبر سناً )

 %(. 27مقابل  %55سنة( ولدى الذكور عن اإلناث )

لدى الفتيات الصغيرات واألقل سناً أو يعود لتفاقم األزمة الجنسية لدى الشباب فهل كان هذا بسبب الرقابة األخالقية األقوى 

 مع  تقدم العمر؟ االفتراضان محتمالن وال يتعارضا 
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" يعتقد أن  Generation What »% من الشباب التونسي الذي أجاب على استبيان 73وبالنسبة للمصاعب الحالية، 

ً أن مستقبلهم سيكون أفضل من حياة والديهماألجيال السابقة هي المسؤولة  ونجد هذا  38عنها. كما أنهم مقتنعون أيضا

 التفاؤل أقوى لدى اإلناث، واألقل سناً، واألقل تعليماً والطلبة. 

ويبقى أن إبعاد األبوين ال يعني صراع بين األجيال. على العكس، فالعالقات بين الشباب ووالديهم تبدو هادئة، مع 

 في االختالف في المواقف والخطاب. االستمرار 

% قالوا 16.1% فقط صرحوا بأنهم ليسوا راشدين بينما 1االعتراف بحالة الرشد يمثل اتجاه قوي بين الشباب حيث 

العكس واألغلبية المطلقة ترى أنها راشدة بدرجات متفاوتة. والذين يرون أن الشباب هي حالة انتقالية، يحكمها التطلع 

 (. %59.1للنضج وتحمل المسؤولية )

( والعمل %16.1( واالستقاللية المالية )%7(، تأتي نهاية الدراسة )%4.4خارج منزل العائلة ) وأكثر من السكن

%( كضمانات للشباب لدخولهم عالم الناضجين. وعلى الرغم من أن االستقالل السكني ال يأتي في مقدمة 10.8)

مة الحالية حيث نبحث عن المالذ وسط األولويات، إال أن االستقالل المهني والمالي يتصدران القائمة، وفي زمن األز

العائلة والعالقات المقربة. وتأتي المراجع المهنية وغير المهنية في أول مراتب األهمية لدى الشباب. بالفعل، فالعمل يحتل 

ثور % يذكرونه كإرادة "تحمل المسؤولية" يتبعه محاولة "الع42.5مركزاً مهماً داخل المنظومة المثالية لحياة النضج، إذ 

(، و"إيجاد موقعهم" للحصول على الشهادة الجامعية %31على الذات"، مع االنفصال عن األسرة وتجربة الحياة بأنفسهم )

حتى يصبح الشاب مستعداً للحياة الزوجية  39( وأخيراً، "السكن" مع البقاء في منزل العائلة13.3%ودخول سوق العمل )

 (.  %11.8وتأسيس األسرة )

استراتيجيات شتى لتحقيق الذات، من خالل المناقشات والتسويات مع الوسط العائلي والبيئة االجتماعية كل ذلك ينم عن 

 واالقتصادية. 

( من الشباب التونسي معتقد أنه يمكن أن يكون سعيدأً بدون معتقدات دينية بينما أغلبية نسبية %47.6أكثر من النصف )

، يتأكد وبنفس النسب 40ن استمرار وجود المرجع الديني، عن ميل للعلمانية%( تعتقد العكس. وينم ذلك، على الرغم م52)

 % ال(. 50.8نعم و %48.4مع تأسيس األسرة تمهيداً لتحقيق السعادة الفردية )

% يعتقدون أنه ال يمكن أن نوجد ونعيش 79.4وهكذا، يأتي الدين والعائلة بعد العمل الذي يفرض نفسه كدعامة للسعادة، 

( والجدير %52.9ويسري الحال على االنترنت، فعشق الشباب المتمسك بها يأتي بنفس نسب الدين )بدون عمل. 

ً ال يمكن التغاضي عنه في السعادة واألكثر منه 60.5باالهتمام أنه يقل عن الحب الذي يعتبره  % من الشباب شرطا

 %.    77.4الموسيقى بواقع 

تسمح بتراجع المعتقدات القديمة لتترك مكانها لمعتقدات جديدة وتمثيل  كل شيء يمر كما لو كان هناك ثمة متعة شخصية

ينحى إلعطاء قيمة أكبر للفرد على حساب المجتمع. ونجد الفردية على جميع المستويات داخل عملية االندماج في 

 

 Cf. MELLITI, « Jeunes et dynamiquesالشعور بالقيمة الشخصية ال يستبعد الشعور بتسامح الشباب إزاء والديهم.  38

familiales », in Les jeunes de Douar Hicher et d’Ettadhamen…op.cit., p. 63. 
هذه اإلقامة المشتركة بين الشباب ووالديهم داخل المسكن العائلي تنبع على السواء من "نموذج األسرة االنتقالية"  39

و"نموذج األسرة العصرية"، مع إيجاد روابط نفسية واجتماعية واستقاللية اقتصادية ال تتعارض مع التحمس لالستقالل 
 .Cf. DEMEERSMAN, La famille tunisienne et les temps nouveaux, op. citالفردي. 

نقصد هنا بالعلمانية، العملية التاريخية التي تسعى إلضعاف وزن االنتماءات الدينية، غير المنفصلة عن الخصخصة  40
 Cf. BERGER Peter, La religion dans la conscienceوالفردية في الشعور الدين داخل المجتمعات المعاصرة. 

moderne, Paris, Le Centurion, 1971. Sur le paradigme de la sécularisation, cf. TSCHANNEN Olivier, 

Les théories de la sécularisation, Genève-Paris, Librairie Droz, 1992. 
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ي، والتعبير عن صورة المجتمع، العائلة والحيز العام، مروراً بالمدرسة، والعالقات المهنية وشبكات التواصل االجتماع

نحن" ليس تلقائي في جميع األحيان، -للذات أكثر تركيزاً على "األنا" من "نحن". إال أن هذا االنقالب في العالقة بين "أنا

 .41حيث أنه مشروط بتغير العالقات بين الحضارات

ا، الرياضة بالترتيب وباألغلبية على على مستوى المراجع التي تؤثر في السعادة الشبابيةـ يأتي األصدقاء، الكتاب، السينم

الممتلكات المادية مثل السيارة والتليفزيون والوجبات السريعة. وإن نم ذلك على شيء فينم عن القيمة الفردية والجماعية 

 لما يرتبط بالمجتمع والرموز مقارنة بالجوانب المادية للمجتمع االستهالكي.  

الشباب المجيب. ومن جانبها، العائلة تثير مشاعر  1/5ؤمن السعادة إال لدى يبقى أن المرجع الوطني في الحياة ال ي

متضاربة، تتقاطع فيها الهوية واالنفصال، كما يتضح في اللقاءات، العالقات "المحدودة" بين الشباب ووالديهم على مستوى 

 .42خته وبين األمهات/اآلباء والشبابشبكات التواصل االجتماعي وعالقات "الرقابة" بين الجنسين، وتحديداً بين األخ وأ

( يعتقدون أن اآلباء فخورون بمسارهم، إال أن األغلبية تغذي حلم الهجرة، %83.4وإذا كان صحيح أن أغلبية الشباب )

 ( يعتقد "أن حياته جيدة جداً هنا". %10سواء كانت الفكرة حقيقية أو محتملة.  الكثير من الشباب )

على مستوى المجتمع واألسرة، ولكن ال يعبر عنه. فهو ثمرة ودافع على السواء لمشاعر اإلحباط نشعر هنا بعدم االرتياح، 

 الفردي والجماعي، مما يخلق أزمة هوية وتعريف بالنسبة للسلطة. 

فالفخر المنسوب لألبوين، حول مسار الشباب الذي تحقق، ليس وهم بل حقيقة، ولكن مع حجب التعارضات ما بين 

ء واألبناء، من ناحية، وإمكانية تحقيق الذات، في الحياة الخاصة والعامة، من ناحية أخرى، وبالذات في الحياة تطلعات اآلبا

 وفي عالم العمل حيث نسبة البطالة مرتفعة وتحقيق الذات غير واضح.  43الخاصة حيث يفتقر الحوار

الذين يعتقدون أن المستقبل سيكون مثل  ( بينما%68.5غير أن الشباب التونسي في أغلبه، متفائل حول المستقبل )

( فيمثلون، مجتمعين، ثلث الشباب المجيب. وعلى العكس، فالشباب الذي يعتقد %16.5( أو أسوأ منه )%17الحاضر )

ً منهم )%69.1أن مستقبله سيكون أفضالً من حياة والديهم يمثلون األغلبية ) ( والطلبة %76(. وبالذا األصغر سنا

مون ذلك، وليس هناك فارق كبير في هذا الشأن بين الجنسين، أو مستويات التعليم المختلفة أو الحالة %( الذين يجز74)

 المهنية. 

% هي التي تعتقد العكس، ويعتبر أغلب الشباب 4.9يعتقد أغلب الشباب أن لديهم فرصة للنجاح. أقلية قليلة ال تتجاوز 

 األزمة االقتصادية الحالية كتهديد لمستقبلهم. 

( ينصب على فكرة العمل، خاصة الحصول على عمل %27.8لنجاح في الحياة لدى نسبة كبيرة من الشباب المجيب )ا

(، حتى وإن كانت %14.3( ومشروع تأسيس أسرة )%14.5شيق، يتبعه أو باألحرى يسير حذوه الحصول على المال )

% من اإلجابات. هذا االتجاه 42.1ل المرتبة األولى السعادة التي تكمن في الحياة يوما بيوم، وبدون عمل، وال أسرة تحت

ً وليس بين الطلبة. البحث عن السعادة يمثل بطريقة ما دعامة الخيال الشبابي،  يقوى لدى األكبر سناً، واألكثر تعليما

 كنموذج مثالي ينبغي الحصول عليه أو كغاية يجب تحقيقها. 

 

 

41 Cf. ELIAS Norbert, La société des individus, Paris, Fayard, 1991, p. 282. 
42 i-and-parents-what.org/fr/portrait/my-https://tn.generation 
43 what.org/fr/portrait/intimacy-https://tn.generation 
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تسعى لرسم صورة الشباب التونسي، ركز الشباب على العالقة العضوية وغير وفي تجميع اللقاءات المسجلة بالفيديو التي 

 .44القابلة للفصل بين العمل، المهنة، المال واألسرة لبلوغ السعادة في نهاية المسار

( نحو الزواج والحصول على األوالد، ولكن أن صورة الشاب %62.5إال أن تصور الشباب لمستقبلهم يتجه لدى أغلبهم )

(، وكذلك الحاالت "وسيطة" كالعزوبة وحياة الوحدة، أو %6لعازب ولديه أوالد وغير متزوج فال تحظى باإلقبال )األب ا

% على التوالي(. يدل ذلك 12.8و %13.1مشاركة حضانة األوالد في حالة الطالق، فتحظى كل منها بالضعف تقريباً )

، الذي يضمره الشباب، لحالة العزوبة أو األسرة بدون أوالد عن مدى أهمية الزواج واألسرة واألوالد والرفض االجتماعي

 كما بدت أشكال االقتران الجديدة في تزايد، بالعالقة مع تجول المجتمع.  

إجماال، جاءت تعاريف وتمثيل الشباب في الحاضر والمستقبل، متفقة مع صورة الشباب الفاعل الديناميكي، والواثق في 

ز عن آباءه وعن األجيال السابقة، مع التمسك باالرتباط بالعائلة والدين، كحمايات تؤمن الوقاية نفسه، ذو إرادة قوية، يتمي

في مشوار البحث عن المراجع األساسية والتي تتمثل في العمل والحب بغية السعادة وتأسيس أسرة )نووية( مؤلفة من 

قيان يعمال كتعويض لتغير القيم والشك في العالم زوجين وأوالد، تخضع لمبادئ التضامن واإلخالص. هذان المبدآن األخال

 الذي أحدثته العولمة.   

 

  

 

44 what.org/fr/portrait/kidult-https://tn.generation 
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 االندماج االجتماعي ودخول حياة البالغين )العالقة بالعمل، تعريف حياة الرشد( -3

 

% من الشباب التونسي المجيب مقتنعون بأنه لكي ينجحوا في الحياة، يجب أال يعتمدون إال على أنفسهم، بينما 78.2

( يمكننا أن %78( عن الذكور )%81% ال يوافقونهم هذا الرأي. وبما أن هذا  الرأي شائع أكثر بين اإلناث )22.9

 ين من التمييز على الصعيد المهني واالجتماعي. نفترض أو االنفرادية أقوى لديهن، وال ننسى أنهم يعان

 

  

 

% أنه "عندما نريد نستطيع". نجد هنا تأكيد موقف شبابي يؤيد القتال من أجل االعتراف 85.4ويعتقد الشباب أيضاً بنسبة 

 بالشخص في مجال عمله والمجتمع.  

( وللشباب %68.8بية األولوية للمواطنين )وعلى السؤال، لمن يجب حجز المناصب في فترة بطالة عالية، أعطت األغل

%، 30.2(. من اعترض على هذا االختيار يمثل على التوالي %16.4( ثم الرجال ولكن بأقلية )%64.4بشكل خاص )

%. يدل ذلك بشكل واضح على أن العالقة في العمل هي عالقة فردية، تخضع لمنطق المساواة، والمحلية %84.7، 35

 ال.  ومراعاة تعاقب األجي

%، بينما الباقين يعتبرونه، 8ومن جانبه، لم يكن النظام التعليمي لدى الشباب يمنح الفرصة للجميع، إال لدى أقلية ال تتعدى 

(. %22.6( أو بتاتاً )%39.8(، أو أنه ال يراعي المساوة تماما )%29.2بحسب الحال، أنه يراعي المساواة إلى حد ما )

ً لم تعد تحظى المدرسة  بنظرة مثالية من لحظة تحولها إلى "مصنع لتخريج العاطلين" مقارنة برسالتها األساسية وأيضا

"وسيلة رقي اجتماعي" وأن اإلصالحات التي تمت فيها فشلت في تحقيق االبتكار التربوي، وحتى في تحقيق التوافق بين 

التعليمي ال يمنح اإلعداد المناسب لميدان  % من الشباب يعتقد أن النظام43.6التعليم والتدريب المهني. والدليل هو أن 

% فقط يؤيدون أن النظام 1.2% أنه يمنح اإلعداد بقدر قليل و12.2% يعتقدون أنه ال يمنح اإلعداد الجيد و42.8العمل، 

غلبية % في االعتقاد بأن النظام التعليمي يكافئ االستحقاق والجدارة. األ2.3التعليمي يحقق هذه المهمة.  وال يزيدوا عن 

% يعتقدون أن النظام التعليمي 23.3المطلقة لآلراء ال تحبذ فكرة االستحقاق في النظام التعليمي ولكن بدرجات متفاوتة: 

 % ال يتوجه إطالقا. 30.6% ال يتوجه بدرجة عالية و43.6يتوج االستحقاق والجدارة بقدر قليل، و 
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الشباب التونسي وبنسبة تقارب الثالث ارباع أن الدولة هي التي  وفيما يتعلق بتمويل الدراسة واالندماج في العمل، يرى

مجتمعين(  %37.1(، ثم الشاب من خالل عمله والقروض )%39.5ينبغي أن تضطلع بهذه المسؤولية، تتبعها األسرة )

 (.  %14.7فالشركة )

يتوازن، بين الشباب، بدور اقتصادي  وهكذا نرى أن الطلب الشديد على الدولة والذي يميز الثقافة السياسية التونسية بدأ

 متزايد لألسرة والفرد، في فترة تتسم بأزمة سلطة تواجه الدولة وخالل الفترة الحالية للتحول السياسي. 

أما نواة االندماج االجتماعي والدخول في حياة البالغين من خالل العمل فتكمن أساسا في االعتراف بدور الشباب 

 افية وفاعل اجتماعي رئيسي. وموضعهم، كأغلبية ديمغر

( أن الدولة ال تمنحه السبل للتعبير عن قدراته الحقيقية.  ويرى الشباب %84.9غير أن الشباب التونسي يشعر بنسبة )

(، %17.8(، وحيدون )%23.8أنفسهم مكبلون ومحبطون، خاصة أنه خالل سنوات الدراسة شعروا بأنهم في معاناة )

 (. %21.8( ومسنودة )%25.2(، وسعيدة )%38منهم شعرت بأنها محترمة )حتى وإن كانت أعداد أكبر 

وبالتالي تخف حدة الشعور السلبي وعدم االعتراف وتتباين آثار السلطة على الشباب. وخاصة أنه في العمل، بعد إنهاء 

ذين يشعرون باالنفتاح ( يتساوون ويمكن أن يقارنوا بال%10.3الدراسة، نجد أن الذين ال يشعرون إطالقاً باالنفتاح )

ً بأن األغلبية الباقية تتأرجح بين الحالتين وبدرجات متفاوتة. فالذين يعتقدون أن عملهم مناسب جداً 10.7) %(؛ علما

 (. %10.2( وكذلك الذين يعتقدون أن مرتبهم مناسب لكفاءتهم وخبراتهم )%14.6لكفاءتهم ليسوا كثيرين )

( بينما غياب %48.7حوها للعمل وتقترب نسبة إجابات الشباب هنا من النصف )واألهم هو بال شك األهمية التي يمن

(، حتى مع أن الجهود في العمل ال تكافأ تماماً إال لدى %0.3األهمية الممنوحة لهذا النشاط الحيوي تكاد تكون منعدمة )

 ( يرون أن جهودهم ال تكافأ بالمرة. %16.7( وأن أكثر من الضعف )%7.3نسبة قليلة )

يدل ذلك على أن العمل ال يزال قيمة محورية وأن الشعور بالرضا في الحياة المهنية، على الرغم من أهميته في التوازن 

النفسي للفرد، ال يشكل عائقاً في عملية االندماج في المجتمع، وهي تبدو مضمونة ومؤكدة على الرغم من "اختالل تزامن 

تتأثر أيضاً بدخول حياة الرشد، سواء من خالل العمل، أو بالبطالة  45جديدة" العتبات" الذي يؤدي لخلق "مستويات ترقب

الحقيقية أو المقنعة عبر دوائر االقتصاد غير الرسمي أو الموازي حيث تكثر أعداد الشباب نظراً لنسبة البطالة المرتفعة 

 .46بينهم وبشكل خاص اإلناث

ماج يمكن أن يتحقق في بيئة أمان وحرية أو، على العكس، في بيئة ويكمن السؤال برمته هنا في معرفة ما إذا كان االند

 يغلب عليها الحرمان؟ 

 

  

 

45 Cf. MAHFOUDH & MELLITI, op. cit. 
46 étude du Bureau International du Travail (BIT), op. cit’Cf. l. 
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 تصور المجتمع )الرقابة االجتماعية والحرية، المخاوف ومواضيع القلق( -4

 

قتراح % مقتنعة أن المال يحتل مكانة مهمة جداً في الحياة. اال97.7بالنسبة لتصور الشباب للمجتمع، األغلبية المطلقة 

% ال يوافقون. وهكذا، 56.7% يوافقون عليه بينما 42.8البديل "إذا لم تستغل الناس استغلوك" ال يجمع األغلبية فقط 

%، 78.7ففكرة الشباب المادي واالنتهازي تسقط تماماً بسبب االعتقاد المزدوج بضرورة التضامن في المجتمع، ذكرها 

 % من الشباب. 49والمساواة بين الجنسين، ويتفق عليها 

يبين ذلك أن لدى الشباب معتقدات سياسية وأخالقية قوية. ومع ذلك، فللشباب أحياناً مواقف غير واضحة حول المواضيع 

المعيارية التي تثير الحوار داخل المجتمع، مثل مسألة المساواة بين الرجال والنساء والتي توجد في الوقت الحالي على 

وإعداد قانون المساوة بشأن  47إلعالم، بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواةالمحك في الساحة العامة وا

 النوع. 

واختلفت اآلراء، وتعكس في ذلك االنقسام في الحياة السياسية، بين العلمانيين العصريين واإلسالميين المتحفظين. حتى 

واة بين الجنسين، إال أن بعض التيارات الدستورية، على وإن كان العلمانيون العصريون في أغلبهم موافقين على المسا

سبيل المثال، ال تتفق معهم. كما أن أقلية من اإلسالميين المحافظين ال تعارض هذا اإلصالح التي يبدو أن زعمائهم 

 يناقشونها حسب عالقات القوة السياسية. 

% من الشباب يوافقون على ذلك 50.3الرجال/النساء"،  وفيما يتعلق بالسؤال "ال زلنا بعيدين كل البعد عن المساواة بين

% ال يوافقون. مسألة المساواة بين الجنسين، تُكمن إشكالية تحرر المرأة، وتسلط الضوء على االنقسام القوي في 49و

 اآلراء والثنائية القطبية في تونس للحياة السياسية واإليديولوجية. 

وبالنظر إلى ما سبق، فمن الصعب أن نفهم من خالل السؤال على النحو الذي طرح به، المواقف المؤيدة والمعارضة 

للمساواة بين الجنسين. غير أن الفوارق التي توجد بين الجنسين، واألعمار، ومستويات التعليم جديرة بالذكر. في الحقيقة، 

(. وينم ذلك %48زلنا بعيدين كل البعد عن المساواة أعلى نسبة من الرجال ) ( الالتي يعتقدن أننا ال%52أن عدد اإلناث )

عن طفرة تحررية لدى المرأة أعلى من الرجال، بهدف تغيير وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويسري نفس 

نة(، وبين األقل تعليماً س 24-18سنة( مقارنة باألصغر ) 34-25الحال، بنسب متشابهة إلى حد ما، على األكبر عمراً )

 (. %49( مقارنة بالطلبة )%51(، وغير الطلبة )%49%( باألعلى تعليماً )51)

اختالفات المواقف التي نالحظها تساعدنا على فهم التفاوتات من فئة ألخرى والتي تبقى، مع ذلك، متشابهة وال تقود أبداً 

 وال تصور تلك الفئة االجتماعي والسياسي.   الستخالص فكرة محددة حول مسألة المساواة بين الجنسين

   

 

. على خطى اإللغاء 2017أغسطس/آب  13يس الجمهورية في تم إنشاء لجنة الحريات الفردية والمساواة من قبل رئ 47
، عرضت فيه قائمة 2018يونيو/حزيران  12الرسمي لمنع زواج المسلمة بغير المسلم، أعدت اللجنة تقريراً وقدمته في 

محتدم  للقوانين القامعة للحريات ومشروع قانون حول الحقوق والحريات الفردية. ومنذ نشر مشروع اللجنة والنقاش حوله
في الساحة العامة، بين مؤيد ومعارض. إسالميو حزب النهضة وبعض التيارات السياسية األخرى يرفضون المساواة بين 

الجنسين وقانون الحريات الفردية. غير أن زعيم الحزب اإلسالمي، راشد غنوشي، صرح حديثاً بأنه موافق على اإلصالح 
المقدم لمجلس النواب يترك الحرية لالختيار بين القسمة بالتساوي والقسمة الجديد بشأن اإلرث حيث أن مشروع القانون 

 حسب الشريعة.
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% من 81.7% ترى أن هناك الكثير من المعتمدين على مساعدات الدولة، و 53.6ومن ناحية أخرى، هناك أغلبية نسبية 

% أن هناك الكثير من 61.4% أن هناك الكثير من الفقراء، و94.3الشباب بعتقدون أن هناك الكثير من الالمساواة، و

 ن الموظفين العموميين. % يعتقدون أن هناك الكثير م82.1األثرياء في تونس، و

وفي هذا المستوى بالتحديد، يؤكد ترتيب التقدير الميل القوي لعدم الثقة في النظام الذي ينظر إليه الشباب كنظام 

 بيروقراطي، عديم المساواة منحاز لألثرياء وذوي السلطة. 

على العالم ومتسامح يمنح اعتباراً هناك صورة أخرى تفرض نفسها من خالل البيانات التي جمعناها: صورة شباب منفتح 

 (. %82.9كبيراً للهجرة ويعتبرها مصدراً للثراء الثقافي )

%، بما فيه الظلم الضريبي الذي 96.7ومن هنا كذلك، نجد أنسنا في مواجهة شباب ناقض يدرك جيداً وجود الظلم، بنسبة 

 % من الشباب.  81ندد به 
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الذين ظهروا عقب الثورة، ال  48ة "المواطنين المعترضين" و"المنشقين الجدد"إال أن هذا الوعي الناقض الذي يؤكد صور

 % من الشباب التونسي أنه يتفشى. 93.3يصاحبه ثناء على العنف الذي يرى 

% من المجيبين من الشباب التونسي ال يرى 80وعلى عكس تصور الشباب لكثرة الظلم وكثرة عدد الموظفين العموميين، 

% فقط 37.9( ينظر لذلك بعين االعتبار، وال الكثير من الحريات، %50.8من المسنين إذ نصفهم فقط )أن هناك الكثير 

 يعتقدون ذلك. 

( واألقل %34( عن األكبر سناً )%45(، واألصغر سناً )%36( عن اإلناث )%40هذا التصور أقوى لدى الذكور )

 (. %34غير الطلبة )( عن %42( والطلبة )%36( عن األعلى تعليماً )%43تعليماً )

( واالنزعاج %77.3(، والمخدرات )%72.8وعلى عكس الحريات التي تعتقد األغلبية أنها ليست مفرطة، فإن الفردية )

( تثير مخاوف أكثر لدى الشباب. بالفعل، كان السؤال %86.3من "الرجال الذين يصفرون على النساء في الشارع" )

( %82( بنفس قدر الذكور )%85ساحة العامة مسبب لإلزعاج لدى اإلناث )حول التحرش بالبنات الصغيرات في ال

(.  ويدل ذلك على اتجاه لمسح الحدود بين الجنسية وحساسية للمساواة %85( والطلبة )%86وخاصة لدى األقل سناً )

 والنسوية على السواء لدى الشباب التونسي المتعلم. 

يق بالتغير في المعايير في الساحة العامة وأساليب الحكم، في بيئة توجد وتظهر مخاوف ومشاغل الشباب مرتبطة بشكل وث

فيها الحرية وتقل فيها رقابة المجتمع بدون أن يؤدي ذلك لتراخي الروابط االجتماعية أو هيمنة العنف بشكل عام وخارج 

 عن السيطرة. 

سلط عليه الضوء ديميرسمان منذ أكثر من هل السر في هذا التوازن النفسي واالجتماعي ال يكمن لدى الشباب في ما 

أو ما عرفه عبد الوهاب بوحديبة بظهور "استراتيجيات جديدة تجمع بين  49نصف قرن وعرفه بـ "الميل لتلخيص القيم"

 ؟ 50التقاليد العتيقة وممارسات جديدة جداً"

 

  

 

48 FINAN Khadija & VERMEREN Pierre, Dissidents du Maghreb depuis les -Cf. MOHSEN

indépendances, Paris, Belin, 2018, p. 25 suiv. 
49 DEMEERSMAN, op. cit. 
50 alliance au sein de la famille maghrébine », ’Abdelwahab, « Stratégie du secret et de lBOUHDIBA 

in Quêtes sociologiques, Tunis, Cérès, 1995, p. 125. 
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 العادات، الحياة الخاصة )الزواج، األسرة(، الحب والجنس  -5

 

هي صورة شباب عصري ومتفتح تلك التي تظهر من األسئلة حول العادات والحياة الخاصة. على األقل على مستوى 

% 83.9التصريحات والتصورات. وبالفعل، على السؤال حول "ال ينبغي أن يكون التكلم عن الجنس محظوراً في بلدي"، 

 % مختلفون. 15.1من الشباب متفقون و

% ترى أن "كل شخص حر أن يعيش 95.6تحول المجتمع التونسي، أن هناك أغلبية مطلقة  وما هو ذو مغزى قوي في

% فقط يعتقدون العكس. ينم ذلك 4.3عالقاته الحميمة كما يريده في حيزه الخاص بشرط أن يكون االثنان متفقين عليها". 

قل رقابة المجتمع التي تستمر من حيث على طلب قوي لدي األفراد على حرية العادات كما يعتبر عن تطلعهم للتحرر من ث

 الممارسة الجنسية في األساس. 

وفي الحياة الواقعية، نعلم أن هذا المبدأ األخالقي الصارم حول الممارسة الجنسية يتناقض إذ يتساهل فيما يُعتبر من وجهة 

الما أنها تتم بعيداً عن األنظار، نظر اإلسالم األخالقية، "الستر" أو حماية السلوكيات المنحرفة، التي يتغاضى عنها ط

 ومحصورة في الحيز الحميمي وتحت األرض.   

على أي حال، الشباب التونسي ال يعاني من ضغط  الرقابة على التقاليد ويبدو أنه متطلع إلى "ثورة تقاليد" باستعمال كافة 

ة الجديدة"، وهو ما يستشف من إجابته على الوسائل اإلعالمية، وتكريس كل "فن الوساطة وعمليات التيسير إلرساء الثقاف

 .51هذا السؤال وغيره من األسئلة

% ال يجدونها كذلك ولم يكن هناك سوى 55.5%، إال أن 44.1بالفعل، نجد أن المثلية الجنسية ال تزال مزعجة لألغلبية 

جتمع تغلب عليه األخالقيات شخصين ممتنعين عن اإلجابة. وينم ذلك على ثمة قبول لمناقشة هذه المسألة الحساسة في م

 الدينية في إمالء السلوكيات، على مستوى الخطاب والتصورات. 

ويجدر بنا أن نذكر بأن "ثورة الكرامة" سمحت بمناقشة مواضيع كانت تشكل خطاً أحمراً وأولها المثلية الجنسية واألقليات 

ً والمتحولين جنسياً )السود، اليهود، البهائيون...( بشكل عام. وهكذا، حصلت جمعية "شم س" للدفاع عن المثليين جنسيا

ومزدوجي الميول الجنسية )إل جي بي تي( على تصريح من السلطات لممارسة نشاطها. وهي تنظم بشكل دوري 

ً بأن أعضاءها يتعرضون لضغوط وإهانات شتى، فبعض الشباب يتعرض للهجوم، واالعتقال ويضطر  مظاهرات، علما

للتأكد من مثليته الجنسية أو عدمها. إال أن القتال قد بدأ بالفعل وألول مرة في التاريخ اصبحت للخضوع الختبار شرجي 

 المسألة معروضة على الرأي العام. هنا يوجد تقدم لم يسبق على مستوى الحقوق الفردية والحريات العامة. 

% ال يشتركون في 68.2الشباب، بينما  % من30ومن ناحيتها، تطبيقات التعارف على االنترنت من قبيل "تيندر" تزعج 

 نفس الشعور تجاه التطبيق. 

ويجدر بنا أن نوضح، في هذا الشأن، أن مقتطفات الفيديو تبين أن كلمة "مثير للصدمة" عندما ترجمت للغة العربية، غدت 

 "مزعج" ما يؤثر على المعنى، نظراً للفارق بين الكلمتين من حيث قوة التأثير. 

% من الشباب ال يرون فيها أية "صدمة" أو إزعاج. وفيما يتعلق بالثالث 83.6لق بمالبس النساء الضيقة أما فيما يتع

حاالت المتعلقة بالعادات، ينبغي أن نثير اهتمام القارئ للمتغيرات التي أبقينا عليها، حيث يبدو أن المثلية الجنسية تزعج 

%(، ويحدث العكس فيما يتعلق 11مقابل %19الضيقة ) ( وكذلك المالبس%41( أكثر من اإلناث )%47الذكور )

 

51 Camilleri, op. cit. 
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%(، وهذا ربما يعود الرتباطها باإلباحية أو 28مقابل  %32بتطبيقات التعارف على االنترنت التي تزعج اإلناث أكثر )

 بفرط تجسيم جسم المرأة. 

نا أن نستخلص مما سبق أن الشباب، أما متغيرة العمر، فكانت الحاالت الثالثة أكثر إزعاجاً للصغار وكذلك الطلبة. يمكن

خاصة الذكور، أكثر تحفظاً وصرامة إزاء االنحراف، ولكن بدون أن يؤثر ذلك على الميل الغالب للشباب للتسامح وتقبل 

 االختالفات.   

وبالنسبة للكحول، وهو موضوع محرم في جميع الدول اإلسالمية مع اتجاه واضح في تونس، منذ الثورة، لالستهالك 

% يقولون أنهم ال يتناولونها 21.8% و 39.4% من الشباب يرى فيه لذة، أو عادة غير مزعجة لدى 38.3، 52لمفرطا

 الشباب المجيب على السؤال.  1/5وأنها مخالفة لقيمهم، والحالة األخيرة وحدها تمثل 

ستوى العام حيث وهكذا نرى أن موضوع الكحول ال يزال محل اختالف في الرأي على مستوى الضمائر وليس على الم

ال يتعرض له ألسباب أخالقية وسياسية. وكموضوع مشمول بالمعيارية، فال يوجد اتفاق عليه إن لم يكن موضع شك لدى 

ً والطلبة وغير الطلبة فآراءهم متفاوتة. وفي الواقع، يبدو أن  ً بينما األكثر تعليما الجنسين، وخاصة الشباب األصغر سنا

%. 20% مقابل 24%( حتى وإن كان مخالف لقيمهم بنسبة 32مقابل  %44ير الطلبة )تناول الخمور هي لذة لدى غ

 %. 36% مقابل 43ولكنه ال يعد "عادة" لديهم وال يزعجهم بنسبة 

وهكذا نرى أن الكحول لم يعَف من تناقض المشاعر وتصورات الشباب. وبقدر ما يستسيغه البعض بقدر ما يرفضه أو 

 خر، بدون مغاالة.  أحياناً يتحمله البعض اآل

. وال 53وتختلف النسب واألحكام عندما نتطرق للمخدرات، وهي محظورة رسميا، ومع ذلك تمثل داء متفشي في المجتمع

 %. 49% وتخالف قيم أغلبية نسبية قدرها 34.4%، وهي ال تسبب إزعاجاً لـ16.3تمثل المخدرات لذة إال لدى 

ً نجد أنفسنا أمام موضوع معيار ي محل اختالف عام داخل المجتمع التونسي، وبالذات خالل هذه السنوات وهنا أيضا

 األخيرة حيث عدد من الجمعيات واألفراد تطالب السلطات بإلغاء حظر المخدرات الخفيفة.  

% من الشباب يقولون أن والديهم 64.8فيما يتعلق بالعادات والسلوكيات المنبثقة من العالقات بين الشباب ووالديهم، 

حان لهم أن يعيشوا كما يشاءون. رقابة الوالدين إذن ليست مبالغ فيها، وال هي تتم بشكل منهجي حتى وإن صرح يسم

% من الشباب بأنهم ال يدخنون وال يشربون الخمر في حضرة والديهم، ولكن ذلك من قبيل االحترام عنه لسبب آخر ال 81

% من الشباب يعملون ذلك 18ما أم ال. ويجدر بنا أن نالحظ أن  سيما أن الوالدين يعلمان إذا كان ابنهم مدمن على شيء

 في حضرة والديهم، ما ينم على تساهل أكبر مما مضى. 

% من الشباب قال أنه يصدم من عدم معاقبة مرتكبو الجرائم الجنسية أمام القضاء، إال أن هذا التأكيد يحتاج إلثبات. 89

اعية للجرائم الجنسية، مع أن هذا التعبير غير ُمعرف وال دقيق: فهل يتعلق على ذلك نرى أن هناك إدانة أخالقية واجتم

 األمر بانحراف القصر، أو اغتصاب األطفال، أو النساء، أو الفتية؟ هل يتعلق ذلك بدعارة النساء، الرجال؟ 

المالحظة أيضاً، إن لم بأي حال، واألهم أن نالحظ تغير العادات الجنسية من جيل آلخر، ومن حقبة ألخرى. ومن الجدير ب

 يكن أهم مما سبق، المقاومة التي تواجه التغيرات الجارية. 

% يخالفونهم الرأي. 44.7% يصرحون بأنه ينبغي تصريح العالقات الجنسية قبل الزواج، إال أن 54.4حقاً، إذا كان 

% إلجابة 45% و44بة "نعم" وما بين % إلجا54الموقفان المتناقضان متساويان لدى اإلناث والرجال بنسبة قوية نسبياً )

 

52 -en-alcoolisees-boisons-des-tunisienne-consommation-la-http://www.kapitalis.com/conso/20120
hausse-depuis-la-revolution.html 

53 ouvert,519,67481,3-ciel-a-drogues-de-supermare-un--tunisie-http://www.businessnews.com.tn/la 



 

 
29 

% لألصغر سناً وإجابة 42% مقابل 61"ال"(.   والعكس، فبالنسبة للعمر، نجد أن نسبة "نعم" أكبر لدى األكبر سناً بواقع 

 %. ويسري الحال نفسه على األكثر تعليماً وغير الطلبة. 56% مقابل 39"ال" أقل 
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وكما لو كانت أزمة العالقات الجنسية تتفاقم بمرور العمر. وبالتالي، نجد األصغر أكثر تساهالً، من منطلق المنفعة 

 الشخصية  وربما أيضاً من واقع إدراك حدة األزمة. 

بنسبة  % والثانية فظيعة86.8وفيما يتعلق بتعدد الزوجات والتطليق، يجد الشباب أن األولى غير مقبولة وبنسبة عالية 

%( ولدى األصغر سناً عن األكبر 82مقابل  %92%. رفض تعدد الزوجات بال شك أقوى لدى اإلناث عن الذكور )36

 %(، ولدى األعلى تعليماً وغير الطلبة.  82% مقابل 90)

وال عالوة على ذلك فالعادتين، تعدد الزوجات وتطليق الزوجة، محظورتان في تونس منذ أن عدل بورقيبة قانون األح

عام. وفي هذا المجال، تكون تونس استثناء في العالم العربي واإلسالمي. وبالتالي، فالسؤالين  60الشخصية منذ أكثر من 
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مغلوطان تاريخياً. إذ ال يأخذا في االعتبار طفرة تحرر النساء والتحوالت الداخلية لدى عدد كبير من األفراد داخل 

 .54المجتمع التونسي

، تم في كثير من -وهي التي استخدمت في ترجمة االستبيان من الفرنسية  -نالحظ أنه في اللغة العربية ويمكننا أيضاً أن 

األحيان مزج المفهومين في كلمة واحدة "الطالق" حتى وإن كان الطالق إجراء مدني بينما التطليق فهو إجراء من دافع 

 إرادة اإلنسان وأضفت الشريعة اإلسالمية الشرعية عليه. 

سنة مما يفسر اتفاق الشباب  18ن ناحية أخرى، سن الزواج األدنى المحدد في قانون األحوال الشخصية التونسي هو وم

سنة على األقل" ترجع  12سنة على األقل"، وحتى " 15%. وبالتالي فمسألة الزواج المبكر "89.1في غالبيتهم عليه 

 لعقود بالية. 

ة لتحديد سن الزواج فذلك من قبيل المقاومة والحنين للماضي، إن لم يكن خيال ويبقى أن وجود أقلية تعتقد أنه ال حاج

 "العادات النبوية" التي يشيد بها السلفيون. 

وعلى ذلك فالغلط التاريخي الذي اتسمت به األسئلة قد يعود لوجود مقاومة بدرجات ال نتخيلها، كما هو الحال في مبدأ 

% سيء بواقع 29.3%، عادى بنسبة 2.1ي يرى الشباب أنه ضروري بنسبة التطليق )ويقرأ طالق في تونس( والذ

 %. 36% ومروع بواقع 30.1

 في الواقع، تعبر هذه األرقام عن تصورات متفاوتة لعمل تدينه األغلبية حتى وإن كانت بدرجات مختلفة. 

اآلباء يتدخلون فيما يعتقدونه مصلحة ومن بين مكامن المقاومة األخرى، يوجد اختيار قرين/قرينة الحياة حيث الكثير من 

% 42.6% من الشباب المجيب، إال أن آخرين وبنسبة متقاربة 46.2األبناء. وإذا كان هذا االختيار الشخصي يعترف به 

% ال تقف ضد منع كلي من 10.6يصرحون بأن المسألة يمكن أن تُناقش ولكن يبقى للحب الكلمة األخيرة، بينما أقلية 

مع وجود رأي شخصي في ذلك. مما ينم في وقت واحد على تزايد الفردية بين الشباب وكذلك على ثمة طرف العائلة 

تضارب في العالقات بين األجيال حول مؤسسة مثل الزواج، الذي يجرف معه الكثير من الرهانات الفردية والعائلية 

 واالقتصادية واالجتماعية والسياسية. 

% 26.2% يراها مهمة، و43.4ا عدد كبير من الشباب، فهي تتراوح بدورها حيث أن أما عالقات الحب التي يعترف به

%. يدل ذلك على أهمية الحب المحورية والتي تبعد كثيراً 1.8% يراها أساسية وبدون أهمية لدى 18ال غنى عنها، بينما 

 عن األحادية وإنما تكون متغيرة وديناميكية حسب تصور الشباب لها.  

% يعتقد 28.1للزواج في مفهوم الشباب، فهو يعكس معتقدات مختلفة بحسب األسئلة المطروحة: العدد األكبر أما بالنسبة 

% حلم حب 20.6% ممن يرون أنه ضرورة إجبارية، و25.6أنه ال يتعدى قطعة من الورق ال معنى لها، يتبعهم 

 ة معا و/أو إنجاب األطفال. ويواجههم في ذلك "نوع متجاوز" يفضل على الزواج التزامات أخرى كالحيا

 

وفي رسمه لصورة وضع المرأة، بعد عشرة أعوام من االستقالل، يقول هشام جعيط: "...إن الدفعة التي منحت لتحرر  54
ت في مجال األحوال الشخصية قد غيرت من مفهوم الجنسية. المسافة الالمتناهية بين المرأة واإلصالحات التي تم

الجنسين، والتي ظلت شاغرة، بدأت في االنضمام، وانتشر االختالط في الفصول بالمدن والمؤسسات المدرسية. مما قاد 
إلغراء في سن الرشد والمراهقة. " النخفاض القمع، وأصبحت النساء أقل خوفاً، وزادت وتيرة العالقات الجنسية وزاد ا

وفي صفحات أخرى، يخفف الكاتب من الحديث ويحذر من وهم تعميم على المجتمع برمته ما هو إال "ظاهرة جزئية حتى 
وإن كانت ذات مغزى": "المجتمع يظل في أغلبه مجتمع قمع يهين الرجال عليه من خالل مؤسسة الزواج، وبالتالي من 

 ,Cf. La personnalité et le devenir arabo-islamiques, Paris, Seuil, 1974وسياج الغيرة".  خالل "تابو" العذرية

pp. 217-218. 
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ماذا يمكننا أن نستخلص من ذلك؟ سوى أن الزواج بشكل عام والعالقة الزوجية بشكل خاص في طور تغير في خيال 

الشباب، ألسباب اجتماعية واقتصادية ومؤسسية ورمزية على السواء. هذا النوع من التغيير ليس تونسي فحسب وإنما ذو 

 وما تحملها من وتيرة، سريعة تارة وغير متعادلة تارة أخرى.  طابع عالمي متصل بالعولمة

%. ويعتبره إرث من 14.8% ولكنه غير منهجي لدى 77.9أما اإلخالص والوفاء بين الزوجين، فهو حيوي لدى 

 %. 1.7% ويمكن االلتفاف بسهولة عليه لدى أقلية قليلة 4.7السابقين ومفهوم قديم 

عالية إال أنه من الصعب أن نخرج بخالصات حاسمة، نظراً لالختالف بين الخطاب  وحتى وإن بدا اإلخالص ذو قيمة

والممارسات من ناحية، وبين الخيارات شبه المفتوحة المقترحة في السؤال )حيوي، غير منهجي، مفهوم قديم، يمكن 

 االلتفاف عليه( وهو بال شك يمنح معنى ولكنه محدود. 

كداء القرن العصري حيث أن األشخاص ال يفكرون سوى في سعادتهم الشخصية  % من الشباب18أما الطالق، فيراه 

 % من الشباب ضرورة في طريق البحث عن السعادة الشخصية.  81.2والفورية. كما يراه 

% من الشباب أما بالنسبة 79.4إال أن تصور الشخص المتزوج الذي يستمر في مغازلة شخص آخر مزعج بالنسبة لـ

بب إزعاجا. وبالتالي نرى أن األخالق االجتماعية تظل قوية جداً وبالنسبة للشباب، يوجد تناسب شديد % فال يس19.9لـ

 بين قيم الحب واإلخالص بين الزوجين.  

(، %37.4فما هو إذن مفهوم الزواج في تصور الشباب التونسي؟ حسب ترتيب اإلجابات، هو شرط لصيق بالحب )

(، وأخيراً عذاب ومصدر %10.9(، لذة جسدية )%24.5عث طمأنينة وراحة )(، مب%24.2التزام متجدد كل يوم )

 (. %1.1شقاء لدى )

يبدو في الوهلة األولى أن هناك على مستوى المراجع األخالقية والنفسية، ميل لتصور الزواج في صورة مثالية في هذا 

الزواج والجنسية مركب كما يظهر في العالقة  الوقت الذي تستعر فيه األزمة االقتصادية وتتزايد الشكوك. إال أن مفهوم

(، وإضفاء "الحرافة الجنسية" %35.7باإلباحية التي حكم عليها الشباب بطريقة متفاوتة تتأرجح بين الحميمية )

 (. %16.1( أو التقزز )%20.3(، الوقوع عليها صدفة )%10.6%(، أو المزحة المشتركة )16.1)

% نفى ذلك. وكذلك الحال بالنسبة 74.6عدة عالقات حب في نفس الوقت بينما % من الشباب يعترف أنه عاش 24.4

 %.  6.5% وحدث بالفعل لدى 28.6%، بينما قد يحدث لدى 64.5لغياب الحب بين الزوجين الذي ال يتصوره 

فعلى مستوى وفي مجمله، يبدو أن الشباب التونسي يغذي عالقات متضاربة، في منتصف الطريق بين االنفتاح واالنغالق. 

التصرف الفردي نجدهم متمسكين بالحرية ومع ذلك مكبلين بالقيم القديمة التي يحاولون تحديثها باسم األخالق التي 

 يستعينون بها لرسم مالمح الشخصية في عصر يتسم بالتغير السريع مما يزعزع المؤسسات والسلوكيات. 
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 الشباب والدين -6

 

، جاءت 55الذي تغلب عليه حالة "غليان الدين" نتيجة أزمة الديمقراطيات الحديثة الملغومة بالعولمةفي هذا الخضم العالمي 

 مواقف الشباب التونسي مختلطة، ومتأرجحة بين الهوية واالبتعاد عما هو ديني. 

تاريخ المجتمع هذا االنقسام يرتبط بدون شك بثنائية الساحة السياسية العصرية تارة واإلسالمية تارة أخرى وكذلك ب

 والسياسة العصرية في دولة تحاول علمنة اإلسالم منذ بداية القرن الثامن عشر.  

( يختلف في %40.1( تعتقد أن الدين يحظى بمكانة بالغة االهتمام، فعدد كبير )%59.5وإذا كانت هناك أغلبية نسبية )

 ذلك ولكن بدون تحديد نوع الفصل الذي تم أو سيتم. 

ا أن نتخيل طبيعة هذا الموقف العلماني إذا ما ربطناه باألسئلة حول تدخل الزعماء الدينيين في السياسة إال أنه بوسعن

 والموقف إزاء الزواج الديني في مقابلة الزواج المدني.  

% فقط يؤيدون تدخل 17.1( ال يوافق على وجود الزعماء الدينيين في السياسة بينما %80.7الشباب ) 3/4أكثر من 

 ن في السياسة. الدي

% مقابل 84(، واألصغر سناً )%78( عن الرجال )%83ومن بين األصوات الرافضة، نجد النساء بنسبة كبيرة )

 %(. 80مقابل  %81%(، ولكن تقريباً نفس النسب لدى الطبية وغير الطلبة )76مقابل  %83%( واألكثر تعليماً )75

 

 

 

55 CORM Georges, La question religieuse au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2006. 
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ومع تمسك الشباب بتاريخه، نجد أن اتجاه العلمنة تضاعف خالل السنوات األخيرة بسبب وجود إسالميين في الساحة 

السياسية وتصاعد السلفية الجهادية على المستويين المحلي والعالمي، مما أدى لرفض اإلسالم السياسي المقترن بالعنف 

 اإلرهابي. 

والوصول للحكم بترجيح وضعهم  2011ميين بالفوز باالنتخابات البرلمانية في سياق ما بعد الثورة سمح بال شك لإلسال

. إال أن اإلسالم السياسي فقد من عنفوانه بوصوله للحكم وكذلك لغياب، على 2014بثمة "توفيق تاريخي" غداة انتخابات 

ن الهوية والعدالة كما كان الحال التي يمكنها أن تعوض البحث ع 56مستوى الشباب، "الطلب على اإليديولوجية اإلسالمية"

 في العقود السابقة. 

في الواقع، وفيما يتعلق مثالً بالزواج الشرعي، نجد بين الشباب نفس النسب ونفس المواقف كما في تدخل الدين في 

 % مؤيد. 19.8% معارض و77.9السياسة: 

% مقابل 82واألكثر من األصغر سناً ) (،%74( عن الرجال )%81ومن بين األصوات المعارضة، الكثير من النساء )

 %(.  76مقابل  %79%( واألكثر تعليماً عن األقل تعليما )72

ويجدر إيضاح أن الزواج الشرعي في تونس، على خالف كافة الدول العربية واإلسالمية األخرى، عفا عليه الزمن مع 

 كل الوحيد للزواج. الذي جعل الزواج المدني الش 1956صدور قانون األحوال الشخصية عام 

إال أن الزواج ال  -في الجامع وتوقيع عقد الزواج لدى موثق قانوني  -حتى وإن كانت مراسم الزواج تتم بالطريقة الدينية 

 قيمة له ما لم يسجل في السجل المدني لدى السلطة البلدية التي تمنح شهادة زواج رسمية. 

لى هامش الحياة المؤسسية وفي سياق أزمة سلطة الدولة، ظهرت أشكال وعلى ذلك، نالحظ أنه في السنوات األخيرة، وع

زواج عرفي في األوساط السلفية الحديثة، كما ظهرت في األوساط الجهادية حاالت زواج إجباري/بالتراضي تسمى "جهاد 

واج العرفي يٌقدم كما نكاح" أو "زواج جهادي" في ميادين القتال في سوريا وليبيا حيث يوجد شباب مقاتل تونسي. هذا الز

 لو كان زواج شرعي. إال أنه ليس له أية قيمة قانونية مدنية كما أن الحاالت قليلة جداً ومنعزلة. 

 

56 ques des jeunes Le retour du sacré et la nouvelle demande idéologi ZGHAL Abdelkader, «

scolarisés. 
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هل المقصود بذلك الحجاب أم  -% بأنها تقبل الحجاب اإلسالمي 87.4أما عن اللباس الشرعي، فأجابت األغلبية المطلقة 

النقاب ؟  بمعنى غطاء الرأس البسيط أم الغطاء الكامل؟ السؤال في الصيغة التي ُطرح بها ال يحدد أي منهما؛ غير أن 

ويراه الشباب اختيار  -الساحة السياسية واإلعالمية فيحيل غالباً للحجاب  المعنى الضمنى لكلمة حجاب كما هو متداول في

 ( فال يتعدون األقلية. %7.3% أو على العكس، حظره )4.3شخصي أما الذين يسعون لفرضه وهم 

يما وينم كل ذلك عن عقلية منفتحة ومتسامحة بين أغلب الشباب التونسي وكذلك عن تهوين الحجاب في الساعة العامة. وف

يتعلق بالتسامح، فالحجاب، أو هذا "الغطاء" كما تحدده إحدى المجيبات على االستبيان في الفيديو المخصص لهذا 

 فهو اختيار شخصي ال يزعج على اإلطالق، طالما أنه ال يصاحب بقيد على اآلخرين.   -57الموضوع

يو إلشكالية الدين من منطلق انتشار عقائده وإن لم يتطرق استقراء رأي الشباب من خالل األسئلة والتسجيالت الفيد

أن الشباب  58وممارساته، إال أننا نعلم من خالل دراسات أخرى تمت في علم االجتماع وتركزت على هذا الموضوع

التونسي والمغربي يلجئون للترتيبات والتسويات سعياً لمصالحة العلمانية االجتماعية والثقافة الدينية، إال أن ذلك لم يقض 

لى التشوش الديني. وفي قلب تلك الممارسات شبه الدينية وشبه العلمانية يضفي قسم  كبير من الشباب أهمية كبرى ع

ً الذين يميلون لقراءة متشددة وسلوكاً  للنصوص القرآنية وإقامة الصالة ويأتي ذلك ضمن أولويات الشباب األعلى تعليما

 ناقداً للدولة والمؤسسات الدينية.   

لك ال يحول دون مالحظة أنه ال يحتل في الساحة العامة وعلى مستوى الخطاب والتصورات إال مركزاً محدوداً غير أن ذ

على نقيض الفرضية التي تنادي "بعودة الديني". فالشباب لديه في األغلب شواغل متعلقة بالتحديات المادية والرموز 

 والرحيل للخارج من أجل تحقيق الذات.   المختلفة، مثل العمل، والسعادة، والحب وتأسيس األسرة، 

 

  

 

57 what.org/fr/portrait/tolerance-https://tn.generation 
58 Cf. MELLITI Imed, « Les rapports au religieux chez les jeunes », in Les jeunes de Douar Hicher et 

Ettadhamen, op. cit., pp. 147-166رة مع تونس ويختلف كثيراً أيضاً، . بالنسبة للمغرب الذي يتشابه في أوجه كثي
. أنظر BOURQIA Rahma & Al., Les jeunes et les valeurs religieuses, Casablanca, Eddif, 2000أنظر  
 ً  EL AYADI Mohammed, RACHIK Hassan & TOZY Mohamed, L’islam au quotidien. Enquête surأيضا

les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Casablanca, Prologues, 2007. 
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 تصور العالم العربي والهوية العربية  -7

 

( لم تجب على هذا السؤال، ما ينم عن حرية %0.8على السؤال "إلى أية درجة تثق في العالم العربي؟ " أقلية قليلة فقط )

 تعبير لدى الشباب التونسي مقارنة بباقي دول المنطقة. 

التي فتحت الطريق للتعددية. فجميع المواضيع يمكن أن تناقش وليست هناك أية رقابة  2011ثمرة ثورة  هذه الحرية هي

 رسمية. هذا ما بفسر قلة حاالت االمتناع عن اإلجابة واالهتمام الذي يصبه الشباب على الحوار العام.  

لتامة في هذه الكتلة من الدول العربية التي % فقط من الشباب التونسي المجيب يعبر عن ثقته ا1فيما يتعلق بالعروبة، 

كثيراً ما تُعرف بأنها موحدة غير أن الواقع هو أنها منقسمة ومشكلة من دول شتى ومجموعات فرعية )المغرب العربي، 

 الفارسي( المختلفة عن بعضها. -الشرق األوسط، دول الخليج العربي

% واآلخرون فثقتهم مزعزعة ومتفاوتة إن لم تكن غائبة. ونالحظ أن 53.6الذين ال يثقون أبداً في العالم العربي يشكلون 

غياب الثقة أقوى لدى الشبان عن الشابات، وبين األكبر سنا، واألقل تعليماً وغير الطلبة كما لو كانت خيبة األمل هي ثمرة 

 التجربة االجتماعية المباشرة. 

 ً  من تصاعد التطرف بينما الشعور بالعروبة أقوى لدى اإلناث عن غير أن اإلناث وصغار السن المتعلمين هم األكثر قلقا

 %( وال تتغير هذه النسبة بفعل السن وال مستوى التعليم أو المكانة المهنية.   51مقابل  %56الرجال )

 %، وفي مواجهتهم الذين يعتقدون أنه60.4إجماالً، فالذين يعتقدون أن الوحدة العربية هي "وهم تاريخي" يمثلون 

"مشروع المستقبل الوحيد" ال يتعدون عشر الشباب المجيب. والذين يعتقدون في نمو التطرف في هذه المنطقة كظاهرة 

( من الشباب التونسي المجيب على االستبيان يعتقد أنه يجب فتح %33.7%. ويبقى أكثر من الثلث )64.8سلبية فنسبتهم 

رب وحاملي الشهادات العليا من العالم أجمع. ويحلم الشباب، في الحدود للجميع وبشكل خاص النازحين من مناطق الح

 ثلثهم، باتحاد اقتصادي وسياسي في العالم العربي، بينما الثلث اآلخر ال يأمل ذلك وال يرى جدواه.   

ى ( ضعيف بينما يقو%6.7( واإلسالمية )%7.5وفي الواقع، فإن مشاركة الروابط والمصير مع الدول العربية األخرى )

( حتى وإن كان مبدأ السيادة واالستقالل هو %18.9( واألوروبية )%24.9على مستوى التصورات في دول المتوسط )

 %. 38.7الذي يربط هذه البنية وينادي به الشباب بنسبة 

يحيل (. غير أنه %35.8أما االتحاد األوروبي فيراه شباب تونس على أنه نموذج ديمقراطي يتجه نحو السالم والتنمية )

ً لتصورات أكثر تبايناً، كقلعة، أو إنشاء اصطناعي، شراكة تسعى لتحقيق المصلحة، وتدخل في شؤون الدول  ايضا

 % من الشباب.   23.2األخرى، لدى 

% ال يعترفون بذلك. 45% يشعرون بأنهم عرب بينما 53.8بالنسبة للعروبة، فالشباب التونسي منقسم بدرجة كبيرة حيث 

( يرفض العروبة ويطالب بشخصيته الخاصة، التونسية، وهذا كان واضح أكثر بين اإلناث %33.9وثلث الشباب )

 (. %35%( مقارنة بالذكور )48)

في الواقع، أن مفهوم العروبة متعدد المعاني ال سيما أن تعاريفه تختلف، إذ يكتسي أبعاداً شتى يغلب عليها الفتور، مثل 

ع علم األمة األكثر افتخارا في العالم، أو المشاركة في نفس القيم، إال عندما نتعرض المجتمع الذي يتجاوز الحدود، أو رف

(.  إال أن هذه الهوية المشتركة تظهر بشكل أفضل في %24.4"للهوية الواحدة" فهنا تقفز النسبة إلى ربع المشتركين )
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د انتماءات أخرى وأن المراجع العربية الوصف، وتحديدا في مقاطع الفيديو حيث نالحظ أن الشعور بالعروبة ال يستبع

 .59المشتركة ال تستبعد انتماءات أخرى مثل شعور الشباب بأنهم "تونسيون" أوالً أو من "مواطني العالم"

% فقط قالوا أنهم ينتمون للعالم العربي، بينما 4.5ونجد أنه عند اإلجابة على السؤال حول إطار االنتماء والهوية، 

 % لمدينتهم أو إقليمهم األصلي. 16.4% للعالم أجمع و36.5% صرحوا بانتمائهم لوطنهم تونس، و41.7

 

 

 

 

 

 

 تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:

 

59 world-what.org/fr/portrait/arab-https://tn.generation 
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نجد هنا تشكيل هوية جديد يختلط فيه المحلي، والقومي، واإلقليمي والعالمي بنسب متفاوتة حسب األفراد والسياق 

التاريخي الذي يميل إلى العالمية، ولكن بدون إقصاء االرتباط بالمحلي والوطني بينما اإلقليمي يبدو أقل جاذبية إن لم يكن 

 مخذل ووهمي. 

( ليس لهم أصدقاء في دولة عربية أخرى بينما %34.2فهناك أكثر من ثلث الشباب التونسي )لكي يكون تعبيرنا أدق، 

ً بأنه ال توجد عائلة تونسية ليس بها قريب هاجر ألوروبا.  اآلخرون لديهم أصدقاء في دولة أو دولتين أجنبيتين، علما

و أوروبا والغرب أكثر من العالم العربي وبالتالي، نجد أن شبكات التواصل االجتماعي، القديمة والحديثة، تتجه نح

 واإلسالمي.  

فمن الواضح أن الشباب يبحث عن االنفتاح نحو أوروبا التي تتمتع في مخيلة الشباب بصفات ومزايا النموذج االقتصادي 

في نسب  واالجتماعي والسياسي. وفي نفس الوقت، يشعر الشباب، إناثه وذكوره على السواء، بآثار االستعمار األوروبي
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% من اإلجابات على هذا السؤال. وهذا وراء الشعور المتضارب إزاء أوروبا والغرب 72.3تقارب الثلثين، وتحديداً 

 بنفس قوة الصراع الدائر بين االنفتاح واالنغالق، اآلخر والهوية، التغيرات والمقاومة في البنى وفي العقول. 
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 ثقة في المؤسسات، اإلرهاب( السياسة، الديمقراطية وااللتزامات )ال -8

 

% فقط بينما 7% مقابل شعور بالثقة لدى 59فيما يتعلق بالثقة في المؤسسات، نجد أن الميل يتجه نحو عدم الثقة بواقع 

 % يعبرون عن آراء متفاوتة.  34

وغير الطلبة. غير أن وإذا نظرنا عن كثب، نجد أن االرتياب في المؤسسات أقوى من جهة الذكور واألكثر سناً والمتعلمين 

% يثقون 32.1عدم الثقة شعور يكاد يكون عام. المؤسسة الوحيدة التي ال يرتاب حولها الشباب التونسي هو الجيش بنسبة 

 % ال يثقون فيه. 4.5% بدرجات متفاوتة وفقط 60فيه ثقة تامة، وحوالي

عبر عنه من احترامه لمؤسسات الدولة إذ قصر هذا الموقف يرتبط بالدور المدني والجمهوري الذي للجيش التونسي بما 

دوره على األشغال العامة وحماية الحدود والتراب والمباني العامة كما يدل على ذلك موقفه خالل "ثورة الكرامة" 

 ( وخالل هذه الفترة االنتقالية الديمقراطية.   2011)

والقضاء والمدرسة. وترتفع درجة عدم الثقة نسبياً وال تحظى باقي المؤسسات بثقة الشباب، ال سيما اإلعالم والشرطة 

 %. 18.1%، 17.1%، 38.2%، 46.2حيث أنها تقع، على التوالي، ما بين 

% 5.9% في المدرسة، و8.1% في الشرطة، و3.1وهكذا نرى أن الثقة تضعف في تلك المؤسسات بما أنها ال تتعدى 

غياب المصداقية في المؤسسات العامة التي كان باألحرى أن  % في اإلعالم. وتوضح تلك النسب عن0.4في العدالة، و

تعزز وتساند التحول للديمقراطية. وتسير األمور كما لو كانت هناك أزمة مؤسسية وفجوة بين الشباب و"أجهزة الدولة 

 األيديولوجية". 

ك التي يغذيها ضد الشرطة إذ أن ويتفاقم غياب الثقة أكثر إزاء المؤسسات الدينية. ويشعر بها الشباب بشكل أقوى من تل

%. ويتضح هنا أن الشباب يرفض إسالم الدولة الذي فرغ تدريجيا رجال الدين ذوي المعرفة 48.7نسبتها تصل إلى 

)العلماء( ليقتصر على رسالة صدى الخطاب الرسمي والرقابة على المساجد. غير أنه إذا كان الحال كذلك أيام االستبداد، 

هد استمرار عالقة عدم الثقة هذه التي يغذيها الشباب إزاء اإلسالم الرسمي للمساجد الذي لم يعد تحت فمن الغريب أن نش

 .60سيطرة الدولة تماماً وإنما تقتسمه الدولة واإلسالم السياسي

تياب (، فالمنظمات اإلنسانية ال تثير إال القليل من االر%9.6وحتى وإن كانت نسبة الشباب التي ال تثق فيهم ضعيفة )

 %. 82%( وبالنسبة لآلخرين، فدرجة الثقة تتأرجح بين مستويين حول 7.9)

ونسبة ثقة تامة  -%17.1% و44.8بتفاوت نسبي لآلراء على درجتين  -% 35.7أما النقابات فهي موضع عدم ثقة يبلغ 

 % فقط. 1.6

ندها اتحاد النقابات والذي أصبح ينبغي قراءة هذا التمثيل في سياق اإلضرابات واالعتصامات التي نظمها و/أو سا

 مسؤوالً، على مستوى اإلعالم االجتماعي والرأي العام، عن األزمة االقتصادية التي يخوضها تونس منذ سنوات. 

% يرفضون هذه "الخدمة". ونالحظ أن 64.3% فقط يريدون إعطاء المزيد من السلطة للنقابات بينما 34.5وبالتالي، 

ً )61مقارنة باإناث  %68)الميل أقوى بين الذكور  %( واألعلى تعليماً 53مقارنة باألقل سناً  %71%(، واألكثر سنا

 %(. 59عن الطلبة  %69%( وغير الطلبية )58% عن سواهم 67)

 

 

60 Essai, autre révolution. ’espace public », in L’islam dans l’irruption de l’Cf. KERROU Mohamed, « L

Tunis, 2018, pp. 69-95. 
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( يعتقد أن %54.7( ترى أن المالية هي التي تحكم العالم، فأكثر من النصف )%87.8وإذا كانت هناك أغلبية قوية )

تختلف  61(.  وينم ذلك من ناحية، عن عقلية متفهمة61%رجال السياسة كلهم فاسدين تقريباً وأنه لم يعد لديهم أية سلطة )

تماما علن تعميم المنطق العام ومن ناحية أخرى عن وعي سياسي قوي لدى الشباب بدون أن يترجم ذلك باهتمام ما 

 "للعملية السياسية" أو مشاركة حزبية. 

% 50.1ال حول احتمال المشاركة في حركة ثورية مثل "الربيع العربي"، أقل من النصف أجاب نعم بينما عند السؤ

% وأنها "لم تغير أي 47أجابوا ال، قد يكون ذلك مرتبطاً بال شك بفكرتهم عن "الثورات العربية" "سلبية بشكل عام" لدى 

 (. %28.6ملها" فهم اقل من الثلث )% بينما الذين يعتقدون أنها "إيجابية في مج22.9شيء" لدى 

 وفي الواقع، نالحظ أن اإلناث والطلبة واألصغر سناً واألقل تعليماً هم األقل تحمساً للمشاركة في موجة ثورية جديدة. 

 

 

 

61 corrupt-all-re-portrait/they/what.org/fr-https://tn.generation 
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جميعاً  سنوات، فتور نحو الثورة التونسية والثورات العربية 7هذه المواقف التي تميل لالبتعاد تعكس كلها، بعد مضي 

التي فشلت في تحقيق األهداف المرومة وهي العمل والكرامة. ال شك أنها ضمنت الحريات، إال أنها عزلت الشباب عن 

مجال التمثيل وصناعة القرار السياسي. وحقاً أيضاً أن الشباب لم يشاركوا بنشاط في العملية االنتخابية البرلمانية والرئاسية 

 . 2018نتخابات البلدية عام وال في اال 2014و 2011عامي 

في هذا الصدد، يجدر بنا ان نأخذ في االعتبار نفور الشباب من "العملية السياسية" حيث أن القليل منهم فقط الذي اشترك 

% فقط شاركوا في منظمة سياسية، ونفس العدد حاول المشاركة ولكن ذلك لم يهمه بينما الضعف قد 8في منظمة سياسية. 

 % ال تهتم بالسياسة. 62ركة في المستقبل، وما هو مدهش أن األغلبية يفكر في المشا

% فقط من الشباب يعربون عن ثقتهم التامة فيها. أضف على ذلك أن 0.8% ال يثقون بالمرة في السياسة و64فضالً عن 

  وغير الطلبة. غياب المشاركة السياسية وعدم الثقة في السياسة أقوى بين اإلناث واألكثر سناً واألكثر تعليماً 
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(، أو %24.2ومع ذلك فال يرفض الشباب كلية عالم الجمعيات إذ نرى أن عدد كبير منهم مشترك في جمعية رياضية )

 (.%57.8( وخاصة في مشروع خارج الدراسة أو العمل )%37.6(، محلية أو أحيائية )%32.2ثقافية )

مجمل تلك المعطيات يشير إلى أن المشاركة مهمة ولكن خارج السياسة، على عكس المشاركة السياسية التي ينظرون إليها 

نظرة سلبية وقد يكون ذلك بسبب إحباط شخصي لدى الذين اشتركوا في حزب سياسي، أو بسبب الصورة السلبية لرجال 

 السياسة الذين فقدوا مصداقيتهم لدى الشباب. 

عند هذا المستوى، نفس المواقف التي عبروا عنها وجمعناها عقب الثورات في إطار بحث برنامج األمم المتحدة  ونجد،

 ( حول المشاركة في الجمعيات واألحزاب واالنتخابات. 2013اإلنمائي )

ا نشطين % فقط كانو13( تعترف بضرورة المشاركة في الجمعيات، إال أن %59.9وفي الحقيقة إذا كانت األغلبية )

ً بها و59.2داخل تلك الهياكل. بالنسبة للسياسة،  ً سواء كمشتركين 10% ال يهتمون إطالقا % كانوا نشطين سياسيا

(. وبذلك نرى أن هناك استمرارية في عدم االكتراث وعدم المشاركة السياسية بين %4.1%( أو كأعضاء نشطين )6.3)

 الشباب في تونس عقب الثورة. 

( ال توافق على رجوع الخدمة العسكرية %54.7قات تنقلب في حالة القيم المدنية والجمهورية. األغلبية )إال أن تلك العال

( لعدم الموافقة على فرض خدمة بديلة عن الخدمة العسكرية، انسانية، صحية، %87.4اإلجبارية، وترتفع النسبة كثيرا )

 بيئية ، اجتماعية مثال.  

( ال يجوز بالنسبة للقوانين اإلنسانية، وغير مطابق مع %94.6لمطلقة من الشباب )وكذلك فاإلرهاب لدى األغلبية ا

%.  حق التصويت في االنتخابات هو 67.1مهمة بواقع  62( وعلى العكس فهم يعتبرون الديمقراطية85.4%اإلسالم )

المرشح  ( لتفضيل%38.3( مع ميل قوي نسبياً )%26.1( وهو ليس وهم )%37.9( وحق )%35.6واجب وطني )

 الذي يدعو إلى "التقدمية االجتماعية". 

( يرى أنه لكي نتفادى كارثة البيئة %63.2وأخيراً، فيما يتعلق بالبيئة، ظهر الشباب التونسي إيكولوجي بحق. ففي أغلبه )

فيض ( وتنشيط القرى لتخ%56.1القادمة يجب فرض قواعد التنمية المستدامة والتغيير الشامل ألساليب االستهالك )

( إدماج موضوع البيئة في البرامج الدراسية %63.5(. وتأمل نسبة كبيرة من الشباب )%35.2مساحات لمدن الكبرى )

 ( ينكرون وجود كارثة بيئية.  %2.5وقليل فقط )

عطاء % من الشباب التونسي إ52ويذهبون ألبعد من ذلك، ففي حالة النزاع بين نمو البلد االقتصادي وحماية البيئة، اختار 

% أعطوا األولوية للنمو االقتصادي. ما نالحظه من تقدم نسبي لإليكولوجية على االقتصاد ليس 47األولوية للبيئة و

مستغرب إذا ما وضعناه في سياق الدولة غير النامية التي تمر بأزمة تحول وتطلع للنمو االقتصادي مع حركة إيكولوجية 

 في طور التكوين.   

 

  

 

وليس من المؤكد أن السؤال عن الديمقراطية "كأسوأ نظام حكم باستثناء كل األنظمة األخرى" قد ترجم بشكل صحيح  62
الذي يتردد كثيراً في الخطاب السياسي، ملتبس ألول  1947وفهمه المجيبون. والقول المأثور لوينستون تشرشل عام 

على التأكيد على الفكرة )السلبية( لعبارة "أسوأ أشكال الحكم" أو الفكرة )اإليجابية( المكملة لها  وهلة. ويتوقف تفسيره
 "باستثناء جميع األشكال األخرى" )التي ُجربت في الماضي(.
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 خالصة عامة

 

تونس"، تتضح لنا صورة الشباب التونسي كشباب  Generation What »وفي ختام هذا التقرير، بالنظر إلى استبيان 

يتسم بدينامية مدهشة وببنية مركبة شيئا ما بسبب التغيرات االجتماعية ومقاومة التغيرات التي تندرج ضمن إطار العولمة. 

 م، الجديدة والقديمة، أو التي تظهر على هذا النحو. ونحصل من ذلك على توازن متفاوض عليه بين القي

نحن أمام شباب تونسي حي، نشط وحر. فالشباب يطالبون صراحة بالسيطرة على مصيرهم والتحكم في مجريات حياتهم. 

وهم مصرون ومتأكدون مما يريدونه. ويعتقدون أن مستقبلهم سيكون أفضل من حياة والديهم الذين يغذون معهم عالقات 

ختلفة، قد ال تصل لحد صراع األجيال. حيث أنهم يعيشون تحت سقف واحد في معظم الحاالت ويعتمدون على والديهم م

ً ما  ً وأن الوالدين، حسب الصورة التي رسمها الشباب، غالبا ً وعاطفياً. وبالتالي يبدو أن صراع األجيال يمر هادئا ماديا

يمنع هؤالء من التطلع نحو آفاق آخرى، بما فيها الرحيل للخارج من أجل  يكونون فخورين بمسار أبنائهم ؛ إال أن ذلك ال

تحقيق الذات. فحلم الرحيل، كما كافة مشاكل الشباب، يعبرون عنه بدون مواراة وبكل حرية في جو من حرية التعبير، 

 قراطية. وأدت لسقوط الديكتاتورية وفتحت الطريق نحو الديم 2011عقب "ثورة الكرامة" التي نشبت عام 

القيم الغالبة لدى الشباب هي العمل، والحب، والصداقة، والسعادة كل يوم بيومه وتأسيس األسرة. وهم ال يتخيلون أنفسهم 

في غير هذا الهيكل الداعم للمجتمع، حتى أن مواضيع المناقشة المعيارية مثل المثلية الجنسية، أو المشروبات الكحولية، 

.تفرض المشاركة في اآلراء وانقسام المواقف والتصورات لشقين باختالفات بين الذكور والمخدرات، والزواج، إلخ..

واإلناث، بينما األسئلة حول المواضيع الفعلية وليس المعيارية، فيبدو أنهم متفقين عليها وهنا ال يوجد اختالف بين 

 الجنسين. 

نية من ناحية، وبين السعادة وتأسيس األسرة من ناحية نجد نفس االتجاه في تصور العالقات بين السعادة والمعتقدات الدي

َ اختلفت اآلراء، بيد أن الرأي الغالب هو الذي يتجه نحو المصلحة المادية، بميل أقل أو أكثر للفردية  أخرى. هنا أيضا

 "االعتماد على النفس" والعلمانية "الفصل بين الدين والسياسة". 

أغلب الشباب، وأكثر ضمن اإلناث عن الذكور حتى وإن كان ثالث ارباع نالحظ أن الفردية ميل واضح وقوي لدى 

المجيبين يقولون أنهم يعتمدون على أنفسهم. كما أنهم يولون أهمية كبيرة للعمل الذي ينظرون إليه من زاوية المساواة 

ة كل يوم بيومه. التصور والوطنية وتعاقب األجيال. إال أن األهمية المنصبة على العمل واألسرة تتراجع أمام السعاد

الشخصي للعادة يختلف من نوع آلخر، مع وجود تشابهات واضحة. ونالحظ أن الشابات أكثر تمسكاً بالدين والوطن عن 

ً بالمعلوماتية والجنس. إال أن االثنين يصرحان بتمسكهما بالعائلة ويرون أنه يمكنهم أن  الشبان الذين بدوا أكثر تمسكا

 ا عاشوا بعيداً عن الوطن. يكونوا سعداء حتى إذ

وإذا كان هناك تسويات بين المدني والديني، إال أن االتفاق مستحيل على مستوى المعايير، حتى وإن كانت روح التسامح 

تغلب في أغلب األحيان، كما نرى في موقفهم من الحجاب اإلسالمي الذي يعتبرونه اختيارا شخصيا أو نحو الهجرة التي 

 در رخاء ثقافي أو النازحين األجانب الذين يودون استقبالهم.  ينظرون إليها كمص

الشباب التونسي منفتح على العالم بنفس درجة ارتباطه بعائلته وأصدقائه وبهويته المحلية وبمواطنته التونسية. أما اإلسالم 

ة مسلمة. إال أن أغلب الشباب واألكثر منه العروبة فلم تعد مراجع مهمة حتى وإن كانت األغلبية تعرف نفسها بأنها عربي

ال يثق في العالم العربي كمشروع سياسي موحد ويميل بكثرة نحو فصل السلطة الدينية عن السياسية ونحو رفض زواج 
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الشريعة، وتعدد الزوجات، وتطليق الزوجات. كما عبر الشباب التونسي عن رفضه التام للعنف واإلرهاب. مما ينم عن 

 ان. تطلع قوي للسالم واألم

وفيما يتعلق بأوروبا، جاءت اإلجابات متناقضة، بسبب جاذبية نموذج النمو االقتصادي والديمقراطي لالتحاد من ناحية 

 ورفض صورة القلعة المغلقة أمام اآلخرين والقوة التي تسعى أوال لتحقيق مصالحها الخاصة من ناحية أخرى.  

وبالنسبة للمؤسسات الرسمية، سواء أكانت دينية يمثلها الزعماء الدينيون أو علمانية تمثلها الشرطة والعدالة واإلعالم 

والمدرسة، عبر الشباب عن عدم ثقتهم فيها باستثناء الجيش الوطني. كما عبروا عن نفورهم من رجال السياسة واألحزاب 

ات المجتمع المدني التي تحظى بفكرة إيجابية. وبالتالي، فالمشاركة الوطنية السياسية. ولم يكن الحال هكذا إزاء منظم

 مهمة؛ كما الحظنا فيهم وعيا إيكولوجي قوي يصاحب مشكلة النمو االقتصادي.  

إلى جانب نقدهم للظلم والالمساواة التي يولدها النظام السياسي فالشباب التونسي غير متحمس للمشاركة مرة أخرى في 

تفاضة واسعة النطاق لما يشعر به من إحباط إزاء "الربيع العربي" وعدم الثقة التي يغذيها في الفاعلين حركة ان

 والمؤسسات السياسية.  

ويبدو من ذلك أننا لسنا أمام جيل من الشباب الثائر والهائج بل شباب مندمج يغلب عليه القلق واليأس، ويظل مع ذلك واعياً 

 -االجتماعية والمهنية، التي ال يرى لها مستقبالً وضد الظلم الذي يعانيه على كافة المستويات وثائرأ أخالقيا ضد ظروفه 

 ابتداء من الحلقة المدرسية إلى الساحة السياسية، ومروراً بوسط العمل. 

"األنا إجماالً، يبدو أن البحث عن االعتراف المهني واالجتماعي الذي يصاحب الميل للفردية لدى الشباب الذي يؤسس 

الشخصية" يغلب على "األنا الوطنية" ليعكس بهذا الشكل االنقسام بين "الخاص" و"العام" في انتظار مساهمة التحوالت 

 االقتصادية والتعليمية والثقافية في الربط بين هذين الشقين األساسيين في الحياة االجتماعية العصرية.  
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