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جـــمـــيـل حـــمــــــــــداوي@

الـشبـاب العــربي واملـشـاركـة
الــــــــســــيـــــــــــاســــيــــــــــــــة

توطئة البد منها:
اليمـكن احلديث عن الديمقراطـية يف الوطن العريب إال بمشـاركة الشباب العريب يف إدارة
شؤون بالدهم داخليا وخارجيا ،وترصيف سـياساهتا العمومية بشكل إجيايب .ومن ثم،
يقـدر عدد سكـان الوطن العـريب بثلثامئـة مليون نـسمة ،والـشباب يـشكلون قـرابة
ثلثه.ويعني هذا أن ساكنة الوطن العريب شبابية بامتياز .وما زال الشباب العريب يعانون
من مـشاكل عدة كـالفقر ،واألميـة ،والبطالـة ،واجلهل ،والتخلف ،واجلنـوح ،والعزوبة،
والعـنوسـة ،والتغـريب ،واالسـتالب،واإلقصـاء ،والتهمـيش ،والـيأس ،واإلحـباط،
والتعاسة ...عىل الرغم من املحـاوالت احلثيثة التي تقوم هبا بعض الدول العربية للخروج
من أزماهتا اخلانقة  ،والسيام الدول التي تعرف نموا ديمغرافيا من جهة ،وفقرا يف املوارد
من جهة أخرى.
وما هيمنا يف هذا الصـدد هو التوقف عند مـوضوع سوسيو -سيـايس بامتياز ،يتمثل يف
دراسـة (املشرتك واملختلف بني شباب احلرض والريف ىف املجتمعات العربية حول رؤيتهم
للقضايا الداخلـية واخلارجية ىف دوهلم) ،وفق منظور علم االجتامع السيايس الذي يدرس
أثر املجتمع ونخبه وفئاته ومجـاعاته وفئاته يف السياسـة واختاذ قراراهتا ،بالضغط عىل
احلكومة من جهة ،وتوجيه دفة املجتمع السيايس (األحزاب السياسية والنقابات العاملية)
من جهة أخرى.

(@) أسـتــــاذ الـتـعلـيـم
العالي  -املغرب.
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املبحث األول :مفهوم املشاركة السياسية
يقصد بـاملشاركة السياسية اهتامم األفراد بالشؤون السياسية أو االبتعاد عنها .وبتعبري
آخـر ،يعني هذا املصطلح املشاركة يف الشأن الـسيايس للبلد ،أو االمتناع عن املشاركة فيه،
أو االلتـزام باحلياد اجلـزئي أو الكيل .وتعرب هذه املـواقف الثالثة (املشـاركة ،واالمتناع،
واحلياد) عن فلـسفة املشـاركة السـياسية للـشباب احلرضي أو القـروي ،سواء أكانت
إجيابية أم سلبية.
ومن هنا ،تعني املـشاركة السياسية انخـراط أفراد املجتمع الواحد يف إدارة أمور بالدهم،
واالهتامم بمختلف شؤوهنا عىل مجيع األصعدة واملستـويات ،واملسامهة أيضا يف التأثري
يف القرار السيايس الداخيل واخلارجي .ومن ثم ،تعد املشاركة السياسية وسيلة للتعبري عن
املواطنـة املتمدنـة ،واالنخراط يف الشفـافية احلقـة ،وإرساء احلكامـة اجليدة  ،واإليامن
بالديمقـراطية التشاركية( ، )1وبنـاء املجتمع املدين ،وحتقيق التنمية الـسياسية الشاملة،
وحتـديث املجتمع.ومن ثم ،تكـون املشاركـة السياسيـة باالنخراط يف املجـتمع السيايس
لتحقيق رغبة شخصية ،أو من أجل حتقيق مصلحة جمتمعية عامة.
عالوة عىل ذلك ،تعني املـشاركة السياسيـة تلك األنشطة اإلرادية أو التـطوعية أو املنظمة
التي يقـوم هبا املواطنون بغـية التأثري  ،بشكل مبـارش أو غري مبارش  ،يف خمتلف القرارات
التي تتخذها احلكـومة ،أو يف اختيار النخـب السياسية ،أو انتقـاء احلكام ،أو املشاركة يف
توجيه السياسات العامة للـدولة .ومن هنا " ،فاملشاركة السياسية نشاط ،وليست جمرد
اجتاه أو اعـتقاد فقد يشعر املرء شعورا عميقـا بأمهية اإلدالء بصوته يف االنتخابات ،دون
أن يـديل بالفعل بصـوته يف االنتخابات ،ومـن ثم اليعد ذلك مشـاركة .وإن االختالف بني
الفعل واالعتقاد يامثل الفرق بني دراسة املشاركة السياسية ،ودراسة الرأي العام ،وهتتم
املشاركة السياسية بالنشاط الذي يقوم به األفراد ،عىل نحو ما تكون اإلشارة إىل اجلامعة
يف جمال املشـاركة السيـاسية مثل الـكيفية التي كـان عليها إدالء الرجـال بأصواهتم يف
االنتخابـات السابقة ،مع األخذ يف االعتبار أن هذا يـرتكز عىل مشاركة األفراد ،فاجلامعات
التشارك إنام األفراد هـم الذين يشاركون  ،فمشاركـة اجلامعة ما هي إال بيانات أو توقع
إحصائي خاص بسلوك األفراد األعضاء يف اجلامعة(." )2
ومن ثم ،تقوم املـشاركة السـياسية عىل اإلرادة احلـرة والرغبة الـذاتية يف االنضامم إىل
التـنظيامت ذات األهداف املدنـية من أجل مساعـدة الدولة عىل حل جممـوعة من املشاكل
املستعصية  ،أو من أجل حتقيق مصالح مشرتكة يتفاوض عليها أعضاء املجتمع املدين من
أجل حتقيقها .ومن هنا " ،تعترب املـشاركة السياسية عملـية اختيار حيث البعض يشارك
والبعض اليشارك ،وقد تـكون املشاركة بطريقة مـعينة ،ويف أمور معينة ،وعىل ذلك هناك
اختيار يف طريقة املـشاركة ونوعها مثل اإلدالء بـاألصوات يف االنتخابات ،واالنضامم إىل
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تنظـيم حزيب ،كـذلك جيب عىل املـواطنني اختيـار اجتاهـات مشـاركتهم ،فيخـتارون من
سيعطونه أصواهتم يف االنتخابـات ،أو اختيار املشاركة يف احلمالت االنتخابية وأي األحزاب
التي يعملون مـعها وأي اجلامعات أو املنظامت التي يـرغبون يف االنضامم إليها وأي الربامج
واملـوضوعات الـتي جتذهبم لالختـيار .وبذلـك يمكن تعريف املـشاركة الـسياسيـة بأهنا
النشاطـات واالختيارات الواعية.وتعبري الـوعي يعني الدراية بالبـدائل ثم املشاركة العملية،
ورغم هذا فليس من الرضوري أن يتوافر يف هذا النشاط عقالنية القرار(." )3
واليمكن احلديث عن مشـاركة سياسية إال بـارتباطها بنـظام سيايس متغري ورضوري ،
ينبغي أن يكون رشعيا وقانونيا ودستوريا من جهة أوىل ،ويف خدمة املواطن والشعب من
جهة ثـانية ،وحيقـق األمن والسلم واالسـتقرار من جهـة ثالثـة ،واليتحقق ذلك كله إال
باملشاركة السياسية التي تعرب عن مدى ديمقراطية املجتمع ورشعيته.
ومن املعروف أن النظام الـسيايس ،سواء أكان بسيطا أم معقدا ،له عالقة وطيدة باملجتمع،
ويمكن تشبيه تـلك العالقة باملدخالت واملخرجـات حسب دافيد إيستون(David Eas-
) ، )4(tonفالنظام السيايس يستوعـب طلبات املجتمع وحاجياته ويتفهمها بشكل جيد ،ثم
يستجيب له بـاملخرجات يف شكل قـرارات سياسية ،أو قـوانني ترشيعية تـكون يف خدمة
املجتمع .بمعنى أن " حركة النـظام السيايس هي جمموعة التفاعالت بني مطالب اجلامهري
وقرارات احلكومة(." )5
ومن هنا ،يعد نموذج دافيد إيستون من " أفضل وأبسط النامذج األولية الشارحة لطبيعة
عمل النظام السيايس ،ويقوم هذا النموذج عىل أن العنرص األكرب املؤثر يف استقرار احلكومة
هو اجلمهـور الذي يرتجم مـا يفكر فيه إىل مطـالب تعرب عن حاجـاته كام يعرب عن درجة
رضاه مـن خالل األقوال واألفعال ،هذه الطلبات تسـتقبل يف النظام السيايس عرب األحزاب
الـسياسية أو مؤسسات املجتمع املدين؛ حيث تـشذب وتقدم للحكومة  ،تستقبل احلكومة
هذه املـدخالت وتتفاعل معها لتخـرج بقرارات وسياسات داخليـة وخارجية تنعكس عىل
اجلمهور ،فتعدل سلبا أو إجيابا يف مطالبه ودرجة تأييده ،ثم تستمر العملية.وبالتايل يبدو
النظام قادرا عىل االستمرار بقدر تعـديله يف القرارات والسياسات للحصول عىل حد أدنى
من القبول" الرشعية" لدى اجلمهور.
أي إن الوظيفة الرئيسة للحكومة هي اختاذ القرارات ،وهذه القرارات إما أن تكون رشيدة
ولصالح الناس؛ فيصـبح هناك رضا شعبي ،أو تكون قـرارات غريرشيدة وضد مصالح
الناس؛ فيصبح هناك سخط عام (.")6
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ومن ثم ،يكون السخط اجلامهريي العام بأشكال متعددة ،قد يكون يف شكل متلمل ؛ حيث
هيمـس الناس لـبعضهم البـعض ،وهبذا تبـدأ الثورة حتـت السطح يف شكل إرهـاصات
جنينية .وبعـد ذلك ،يتحول التململ إىل ردود أفعال احتجاجيـة بسيطة يف شكل كتابات
إعالمية وسياسية حمدودة ومتناثرة .وبعد ذلك ،تتحول إىل أعامل سخط ظاهرة يف شكل
إرضابات ومظـاهرات وأشكال من العصيـان للدولة تتسع وتنـتظم .ويتحول هذا كله إىل
العنف الثوري .أي :إىل أعىل درجـات السخط والغضب  ،وخـروج اجلامهري إىل الشارع
للتأثري يف قرارات احلكومة  ،واملناداة بمطالب جذرية راديكالية(. )7
ويعني هذا كله أن النـظام السيـايس الحيافظ عىل تـواجده واستقراره وتـوازنه إال بوجود
مشاركـة سياسيـة شبابيـة مجاهريية فعـالة تكون يف خـدمة النظـام ،والبد أن تكون تلك
املشاركـة إجيابية تضفي الرشعية عىل هذا النظـام السيايس ،وتكسبه مصداقية داخل الوطن
وخـارجه .وتتحقق تلك املشاركة السيـاسية عرب جمموعة من القنـوات والوسائط كاملجتمع
املـدين ،واألحزاب السيـاسية ،والنقـابات املهنـية والعامليـة ،ومجاعت املـصالح ،والنخب
بمختلف أنواعها (السياسية ،واإلدارية ،واالقتصادية ،والدينية ،والعلمية ،والثقافية).
وعىل العـموم ،فاملـشاركة الـسياسيـة هي انخراط املـواطنني بشـكل إرادي وتطوعي يف
األحزاب السياسية ونقـاباهتا للتأثري يف قرارات الدولـة  ،أو حتديد املواقف السياسية ،أو
اختيار احلكـام والقادة واملنتخبني ،وانتقاء النخب السيـاسية املؤهلة ،أو رسم السياسات
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العامـة للدولة .وتكون املـشاركة السـياسية بالـطرائق التقليديـة باالنخراط يف األحزاب
السياسية والنقابات ومجـاعات الضغط بالدعاية هلا ،أو املشاركة يف الندوات واملؤمترات،
والتصـويت ،واالقرتاع ،واالنتخـاب ،والرتشح للمنـاصب العامـة ،وتويل املسـؤوليات
الـسياسيـة .وقد تـكون املشـاركة الـسياسيـة بالطـرائق غري التقليـدية كـاالحتجاج،
واملظاهرات ،واإلرضابـات ،والتطرف ،والتخـريب ،واحلروب األهليـة ،وممارسة العنف
الثوري ،واالنقالبات...
وتتمـيز املشاركـة السياسيـة بمجموعـة من السامت واخلصـائص النوعـية التي يمكن
حرصها فيام ييل:
 -1املشاركـة السيـاسية سلـوك تطوعي بـامتياز ،ونـشاط إرادي مبنـي عىل االقتناع
الشخيص؛
 -2املشاركة السياسية سلوك مكتسب عن طريق التفاعل مع األفراد من جهة ،واالحتكاك
باملجتمع ومؤسساته وهيئاته واملجتمع املدين من جهة أخرى؛
 -3املشاركـة السياسيـة سلوك إجيايب واقعي مـرتبط باملامرسـة السياسيـة امليدانية
والعملية ؛
 -4املشاركـة السياسيـة عملية اجتامعيـة ومجاهريية عـامة وشاملة وكـاملة ومتعددة
اجلوانب تسهم يف التنمية السياسية ؛
 -5املشاركة السيـاسية عبارة عن سلوك إجيايب يسهـم يف التأثري يف القرارات السياسية
بتأكيدها أو رفضها أو تعديلها أو تغيريها؛
 -6التقترص املشـاركة السياسية عـىل حدود جغرافية معينـة ،بل تتجاوز ماهو حميل إىل
ماهو جهوي ،ووطني ،وإقليمي ،ووطني؛
 -7املـشاركة السياسيـة أساس مهم من أسس املواطنـة احلقة ،وحق من حقوق اإلنسان
وواجباته؛
 -8املشاركة السياسية أساس الديمقراطية احلقة؛
 -9املشاركة السياسية أساس التحديث والتغيري السيايس؛
 -10املشاركة السياسية هي السبيل األفضل لتحقيق التنمية السياسية واالجتامعية .
ولـلمشاركة الـسياسية جمـموعة من الرشوط األسـاسية التي يمكن ذكـرها عىل الشكل
التايل:
 -1وجود بيئة ديمقراطية ناضجة وواعية باملامرسة السياسية ،تعرتف بكينونة اإلنسان،
وتسمح له بالتعبري عن آرائه بكل حرية وصدق؛
 -2وجود ترسـانة قانونية جتيـز للمواطن باالنخراط يف التنـظيامت املدنية واالجتامعية
والسياسية؛
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 -3عدم حمـاسبة املـواطن املدين احلـر عىل إبداء آرائه احلـرة ،أو وضعه أمام مـساطري
املحاسبة واملحاكمة والعقاب اجلنائي واملدين؛
 -4متتع املشارك السيايس باحلرية الكاملة للتعبري والتجمع من أجل الوصول إىل السلطة؛
 -5عـدم وجود قيود وعـراقيل وقوانني متنع املـشارك السيـايس من الرتابط والتكتل يف
مجاعات ومؤسسات وهيئات سياسية أو مدنية ؛
 -6املسامهة يف اخـتيار الزعامء والقـادة والنخب والصفوة الـسياسية املفـضلة لتمثيل
اجلامهري سياسيا ونقابيا؛
 -7رضورة االعرتاف بالعـضوية الـكاملة لـلجامعات والتنـظيامت السيـاسية واملـدنية
واالجتامعية؛
 -8توفري املناخ الديمقراطي احلقيقي ملامرسة املشاركة السياسية احلقة؛
 -9أال تكون املشاركة السياسية فوضوية وعبثية وغري منظمة  ،بل البد من تنظيمها وفق
أهداف مشرتكة لتحقيق الصالح العام؛
 -10أن تكون تلك املـشاركة السيـاسية بناءة وهـادفة ومثمرة ومتمـدنة  ،يف إطار نظام
سيـايس رشعي وديمقـراطي تعـددي وتشـاركي ،يعرتف بـدور اآلخرين يف الـتأثري يف
استصدار القرارات السياسية.
ومن جهة أخرى ،يمكن احلديث عن أنواع عدة من املشاركة السياسية التي يمكن حرصها
يف ما ييل:
 -1املشـاركة املؤسسـاتية أو الرسمـية التي يقوم هبـا املسؤولون الـسياسيون وفق
وظيفتهم داخل السلطة احلاكمـة ،أو نظرا لتمثيلهم ملؤسسات الدولة الرسمية  ،كالوزراء،
وكتاب الدولة ،والـكتاب العامني ،واألعوان التنفيـذيني ،والوالة ،وعامل األقاليم ،والقواد،
والباشوات...
 -2املشـاركة املنظمة :هي التي تـكون بواسطة مؤسسـات املجتمع السيايس التي تكون
حلقة وصل بني املواطـن والسلطة العليا  ،وتتمثل هذه املـؤسسات يف األحزاب السياسية،
والنقابات العاملية واملهنية واحلرفية ،ومجاعات املصالح.
 -3املشاركـة املستقلة الفـردية هي تلك املشـاركة القائمـة عىل اإلرادة احلرة املنفردة؛
حيث ينخرط املـواطن يف أمور الدولة ،ويشارك يف بناء قـراراهتا السياسية( . )8وقد تكون
هذه املشاركة إمـا باالندماج الكيل ،وإما بـالرفض ،وإما باحليـاد .بيد أن ثمة دوال تفضل
(.)9
املشاركة الفردية .يف حني ،توجد دول تفضل املشاركة الرسمية واملؤسساتية واملنظمة
وهناك أيضا املشاركـة االختيارية أو التلقائـية العفوية القائـمة عىل اقتناع املواطنني
برضورة املشاركة يف الشأن العام الـداخيل واخلارجي للدولة .ويف املقابل ،هناك املشاركة
اإلجـبارية التي تفـرض عىل املواطنني للمـشاركة إذعانـا وجربا  ،كام يبدو ذلك يف بعض
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الدول الدكتاتورية الشمولية ،أو يف بعض دول العامل الثالث.
وثمة جمموعة من املستويات للمشاركة السياسية ،ويمكن حتديدها فيام ييل:
 -1التصـويت يف االنتخابات ،ويعد أضعف مستويات املشاركة السياسية ،وقد اليعرب عن
الوعـي السيايس وال النضـج املعريف لدى املواطـن .وهناك من يعترب التـصويت رشطا من
رشوط املشـاركة السياسيـة .وغالبا ،ماتـرتبط املشاركـة التصويتيـة باألمية ،واالنتامء
الوالئي والقبيل ،ومـن ثم ،له تأثري ضئيل يف القرارات ؛ ألنه ينتهي بمجرد وضع الورقة يف
الصندوق ،وليس هناك متابعة مستمرة للقرارات.
 -2املشاركة غري املـبارشة التي تتمثل يف املـشاركة يف الندوات ،واملـؤمترات ،والتعليقات
الصحفية واإلعالمية ،وارتداء أزياء معينة ،ومحل شارات معينة...
 -3املشاركة يف تنظيم احلمالت االنتخابية.
 -4الرتشيح ملنصب سيايس.
 -5تويل املناصب القيادية يف الدولة.
ومـن جهة أخرى ،ترتبط املشاركة السياسيـة بالوضع الطبقي للفرد ،وبانتامءاته اجلغرافية
والنـوعية ،وجذوره العرقية ،ووالءاته العقدية ،وثقـافته التعليمية ،ووعيه السيايس ،وثقافته
الـسياسية ،وتنـشئته السياسـية ،والوضع االقتصـادي واالجتامعي .وكلام ارتفع الوضع
االقتـصادي واالجتامعي للمـواطن ازدادت مشاركته الـسياسية اإلجيـابية .لكن يالحظ يف
بعض الدول الغربـية الديمقراطية ،كالواليـات املتحدة األمريكية ،أنه كلام ازداد التعليم قلت
نسبة املشاركة السياسية؛ مما أثار جدال كبريا يف األوساط السياسية.
واليمكن احلديث عن تنمية سياسية هادفة ومثمرة وحقيقية إال بوجود مشاركة سياسية
إجيابية وفعالـة ومتميزة ،تسهم يف بناء الدولة وحتديثها وتطويرها  ،وإخراجها من نظام
سيايس استبدادي متعفن إىل نظام ديمقراطي تشاوري وتشاركي.
وعليـه ،فاملـشاركـة السـياسـية هـي أساس الـتنمـية الـسيـاسيـة واالقتصـادية
واالجتامعيـة.ويعني هذا أن املشاركـة الفردية أو اجلامعية للـمواطنني يمكن أن تسهم يف
استصدار قـرارات سياسية خلـدمة الدولـة وتطويرهـا وتنميتها وحتـديثها عىل مجيع
األصعدة واملستويـات .كام تعرب املشاركة السـياسية التطوعيـة الفردية أو اجلامعية عن
سـيادة دولة احلق والقانون .وتـعرب أيضا عن مدى تقدم الـدولة واملجتمع عىل حد سواء،
ومـدى متتع املواطن بكـامل حرياته الـطبيعية واملـكتسبة ،ومـدى انتشار ثقـافة حقوق
اإلنـسان.والبد أن تعرب املشاركـة السياسية عن مـدى مراعاة الدولة لـثقافة النوع؛ حيث
تتساوى املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات.
ومن جـانب آخر ،يكون الغرض مـن املشاركة السيـاسية الوصول إىل الـسلطة ،أو خدمة
املجتـمع ،أو الرفع من مستوى الـدولة عىل مجيع األصعدة واملستـويات .ويكون الغرض
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أيضـا هو االنخراط يف مـؤسسات الـدولة أو املجتمع املـدين عرب التصـويت واالنتخاب
واالقرتاع بغية اختيار النخب السيـاسية املؤهلة لتسيري دواليب املجتمع .واهلدف الرئيس
من املشاركة السياسيـة هو التأثري يف قرارات الدولة لتكـون لصالح الفئة املشاركة .ومن
ثم ،تكون املشاركـة السياسية فعالة إذا كانت تستهـدف توجيه أعامل احلكومة بانتقادها
وتقويمـها بشكل مفيـد ومثمر وبنـاء ،وتقديم النـصائح ،واالستشـارات ،والتوصيات،
ومـراقبة أجهزهتا .ويكون الغرض من املشاركـة السياسية املبارشة وغري املبارشة اختيار
النخـب القياديـة الكفئـة ،ورسم سيـاسة الـدولة ،ومـساعـدهتا عىل وضع املخـططات
اإلسرتاتيجيـة لتحقيق التنمية الـسياسية واالقتصـادية واالجتامعية والثقـافية ،وتنفيذ
الربامج واملشاريع التنمـوية ،واختبار الـطرائق والسبل والوسـائل املمكنة لتحقيق ذلك،
واالهتامم بالقضايا املحلية ،واجلهوية ،والوطنية ،واإلقليمية ،والدولية.
ومن أهداف املشاركة السياسية كذلك تعويد األفراد واجلامعات عىل ممارسة الديمقراطية
بغية إرسـاء جمتمع تنمـوي ديمقراطي فعـال ،والتعبري عن اآلراء بكل حـرية دون مس
بكـرامة الفرد واملواطن.ويعني هذا أن املشاركة الـسياسية هتدف إىل تكوين مواطن مدين
حر يسهم يف بناء جمتمعه ،وحتقيق تطلعاته السياسية.
ومن ثم " ،تؤثر املشاركة السيـاسية يف األفراد ويف السياسة العامة للدولة عىل حد سواء،
فعـىل مستوى الفرد تنمي املـشاركة فيه الشعور بـالكرامة والقيمة واألمهـية السياسية،
وتنبه كال مـن احلاكم واملحكـوم إىل واجباته ومـسئولـياته ،وتنهـض بمستـوى الوعي
السيـايس .كام أهنا تساعـد عىل خلق املواطن املنتمـي الذي يعد عامد قوة وعـافية اجلسد
الـسيايس .وعىل صعيد السياسة العامـة ،جتلب املشاركة أعظم خري ألكرب عدد من األفراد،
إذ أهنا تدفع احلاكـم إىل االستجابة إىل مطـالب املواطنني ،وتسهـم يف إعادة توزيع موارد
املجتمع بشكل أكـثر عدالة ،ومن ثم يؤدي ازدياد عدد املـشاركني السياسيني إىل مزيد من
العدل االقتصادي واالجتامعي (.")10
وعليه ،تسهم املشاركة السياسية يف الرفع من مستوى البالد وحتديثها وتنميتها سياسيا،
واقتصاديا ،واجـتامعيا ،وثقافيـا.كام تسهم يف ترسـيخ ثقافة حقوق اإلنـسان ،والسمو
باملواطنة احلقـة ،ومتثل املقاربة التفاوضية والتشاركيـة يف تسييس أمور الدولة الداخلية
واخلارجية من أجل دمقرطة املجتمع.

املبحث الثاين :شباب األرياف ومدى اهتاممهم بالشأن الداخيل واخلارجي لبلداهنم
اليمكن احلديث عن الديمقراطية والتنمية السياسية إال إذا قسنا نسبة املشاركة السياسية
يف بـلد من البـلدان ،وقسـنا أيضـا مدى متتـع املواطنني الـشباب بـاحلريـات الطبـيعية
واملكتسبة ،ومدى انتشار ثقافة حقوق اإلنـسان يف البلد نظرية وخطابا وممارسة ،ومدى
السامح لـلمواطنـني بالتعـبري عن آرائهم بكل حـرية دون خـوف ،أو عنف ،أو ضغط ،أو
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حماسبة.إذاً ،تقـاس ديمقراطية الدول وتـنميتها السياسـية بنسب املشاركـة السياسية،
وانتعاش الثقافـة السياسية ،ومدى مسامهة مـؤسسات الدولة وجمتمعها املدين يف إثراء
الـتنشئـة السيـاسية لـدى املواطن .وعلـيه " ،تعترب املشـاركة الـسياسيـة هي أساس
الـديمقراطية مـن خالل اتساع االقرتاع الشـامل وامتداده بدرجـات خمتلفة من دولة إىل
أخرى لكل أعضـاء املجتمع حيث الرجال مثل النساء ومن خالل أيضا املؤسسات الرشعية
التي تشجع وتيرس اللقاءات والتجمعـات السياسية ،والتواجد احلزيب أو التنظيمي ،وحق
وضع امللصقات  ،والقيـام باالتصاالت وغري ذلك ،ويـساهم تشجيع املـشاركة يف تطبيق
الرشعية السياسية مما جيعل اإلنسان كائنا سياسيا(.")11
ومن هنا ،فـاملشاركة السـياسية هي أس الديـمقراطية واملواطنـة يف بلد ما  ،ومن خالهلا
نحكم عىل بلد ما بأنه بلد ديمقراطي أو متخلف.
ويعني هذا كله أن أحـد ركائز التـنمية اآلن " هي أن تتـاح لكل فرد املشـاركة يف احلياة
السياسـية؛ ألن املشاركة تعنـي حصاد الفرص املتاحـة أمام الشخص لكي يلعب دورا يف
األهداف املجـتمعية والتخطيـط هلا ولوسائـلها .وعىل هذا فقد أكـد العلامء والباحثون أن
انخفاض معدالت املشاركـة السياسية يشكل أزمة عارمة أمام النظام السيايس القائم عليه
أن يواجهها  ،ويتصدى للسلبيات النامجة عنها(.")12
وختتلف املشاركة الـسياسية للـشباب حسب النـوع واجلغرافيا والبـيئة.ويعني هذا أن
العمـل السيـايس" اليامرس يف فـراغ ،وإنام داخل حـيز مـكاين وجغـرايف له سامته
الفردية ،ويف بنية جمتمعية له خصائص معينـة.فاحليز املكاين حمكوم بمساحة حمددة،
وبموقع جغرايف له خصائص وتضاريس ومناخ وحدود معينة ،وبموارد طبيعية قد تكون
شحيحة أو وفرية متنوعة أو غري متنوعـة...إلخ.أما البنية املجتمعية ،فهي حمكومة بشعب
له خصائص اجتامعية وثقافية وعرقيـة ولغوية ودينية معينة.وهذه كلها سامت وعوامل
من شأهنا أن تؤثر تأثريا كبريا يف العملية السياسية يف أي جمتمع ،وتتيح فرصا أو تفرض
قيودا قد تضيق أو تتسع فيام يتعلق بإرادة شؤون الدولة واملجتمع( ." )13ومعنى ذلك أن
" لكل نظام سيايس بيئـة تؤثر فيه ويؤثر فيها.فالنـظام السيايس ،بشكل عام ،واحلكومة،
بشكل خاص ،مهـا مرآتا البيئة وإفـرازان هلا كام أهنام قد يكونـان أداة لتغيري هذه البيئة
وتطويرها يف الوقت نفسه .ولذلك تبدو العالقة بني النسق السيايس والفاعل السيايس
عالقة تفاعلية يف األساس ،وتسري دائام يف اجتاهني وليس يف اجتاه واحد(.")14
ومن هنا ،يتأثـر الفعل السيايس جغـرافيا وبيئيـا ومكانيا ،كـاختالف املشاركة الـسياسية
الشبابية من دولة إىل أخرى ،ومن منطقة فقرية إىل منطقة غنية  ،ومن املدينة إىل البادية .وهنا،
يمكن احلديث عن علم االجتامع السيايس القروي ،وعلم االجتامع السيايس احلرضي.
كام ختتلف املـشاركة الـسياسيـة من حيث النـوع واجلندر.أي :بـني الرجال والـنساء.
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وختتلف كـذلك حسب الفئـات العمريـة ،كاختالف املـشاركة الـسياسيـة بني األطفال،
والشباب ،والكهول.
وعليه ،فامزال شباب األرياف والبوادي باملجتمع العريب أقل اهتامما بالشؤون السياسية
الداخلية واخلـارجية لوطنهـم مقارنة بشـباب املدن واحلوارض العـربية .ويعود ذلك إىل
عوامل ذاتية وموضوعية التي يمكن حرصها فيام ييل:
 -1هجرة الشباب العريب من الريف إىل املـدينة بحثا عن العيش األفضل ،أو هجرهتم من
دوهلـم إىل الضفة األخـرى للبحث عن لقـمة اخلبـز؛ مما جيعلهـم اليبالـون ،بشكل من
األشكال ،بالشأن العام لبلداهنم عىل املـستويني الداخيل واخلارجي.ومن هنا ،يركز هؤالء
الشباب ،بالدرجة األوىل ،عىل اهلموم االقتصادية واالجتامعية والدينية عىل حساب اهلموم
السياسية الـتي تقلقهم وتزعجهم وترهـبهم .ويعني هذا أن البوادي العـربية غري جذابة
لقاطنيها وساكنيها وشباهبا .ومن ثم ،اليمكن االستقرار فيها بسبب غياب البنية التحتية،
وانعدام املرافق العامة ،وعدم الـثقة يف األحزاب السياسية من جهـة ،والسلطة السياسية
مـن جهة أخرى .وعند عودة هـؤالء الشباب املغرتبني إىل بلداهنم العـربية لقضاء عطلهم ،
هيتمون فقـط بأرسهم وعائالهتم القريبـة والبعيدة  ،واالنشغال بـالبناء والعمران إليواء
أوالدهم ،والعنايـة بالفـالحة والزراعـة وسقي األرض وتربيـة احليوانـات والدواجن،
والتشبث بالعـادات والتقاليد واألعراف ،وامليل نحو العبادة والتدين بشكل كبري .ومن ثم،
الهيتمون باألمور السياسية التي التعنيهم يف يشء ،والسيام أن سياسة الدول العربية  ،يف
عمومهـا ،سياسة مستبدة قائمة عىل العـنف والتسلط والرتويع والرتهيب ،تفتقد الرشعية
الـسياسية والديمقراطية احلقة .وقد يـسهم العنف التسلطي يف توليد العنف املضاد  ،كام
يبـدو ذلك يف التطرف ،واإلرهـاب ،وظهور مجاعـات عنيفة الـتي تتكون خاليـاها إما يف
البوادي العربية ،وإمـا يف هوامش املدن واحلوارض.ومـن ثم ،اليمكن فصل العنف املضاد
عن واقعه السـوسيواقتصـادي؛ ألن التطرف نـتاج الظلم االجتـامعي ،والغبن املتفيش يف
مجيع املجاالت واألصعدة واملستويات ،وانعدام العـدالة احلقيقية ،وغياب تكافؤ الفرص،
وانتشار األنظمة املستبدة والعسكرية  ،ووجود تفاوت طبقي اجتامعي بسبب الرأساملية
املتـوحشة النـاجتة عن العوملـة" املغوملة" الـتي تؤمن بمنـطق الربويـة ،واالحتكار غري
املرشوع ،والتنـافس غري الرشيف ،واستغالل العـامل والطبقات الكادحـة ،وانتشار الفقر
والفـاقة والبـؤس ،واهنيار القـيم األخالقية األصـيلة يف املجتمـعات املنحطـة واملوبوءة
بـاألمراض واآلفات املـادية واملعنـوية ،وانتـشار الفسـاد اإلداري عىل حساب احلـكامة
اجليدة ،وبـروز الرصاع الطبـقي واالجتامعي الـذي يولـد احلقد الـدائم ضد األغـنياء
املفسدين ،ويدفع الشباب العريب املنبوذ إىل ممارسة العنف بمختلف أشكاله املمكنة.
 -2انعزال أهـل البوادي العربـية يف الكهوف واخلـيام واجلبال واملغـارات والصحارى ،
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وابـتعادهم عن بعـضهم البعض يف قمـم اجلبال وروابيهـا وتالهلا ومـفاوزها حمـافظة
ومقاومة ومتـنعا ؛ مما جيعل هـؤالء بعيدين عن أمـور السياسـة الداخليـة واخلارجية
لبلداهنم ،أو غري راغبني يف ممارسة الفعل السيايس بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .
 -3بعد شبـاب البوادي واألريـاف العربيـة عن مراكـز احلرض ؛ مما يـمنعهم ذلك من
االستـفادة املثىل من التوعية السيـاسية ،والتنشئة السيـاسية ،والتثقيف احلقيقي .ناهيك
عن قلـة املؤسسات الـسياسية واألحـزاب والنقابات الـتي تقوم بدور التـأطري والتوعية
السيـاسية يف األرياف والبوادي العربية ،وغياهبا أو ضعف أدائها يف بعض الدول العربية،
والسيام الدول اخلليجية منها.
 -4ضعف أداء األحـزاب السياسيـة والنقابات العـاملية التي يمـكن أن يكون هلا دور يف
تفعيل املجـتمع القروي العـريب ،وتنميـته سياسيـا وثقافيـا ،عىل الرغم مـن الشعارات
الـسياسية الكربى التي ترفعهـا األحزاب السياسية من بلـد عريب آلخر .ناهيك عن غياب
املؤسسات الرتبوية والتعليمية والفنية والثقافية التي يمكن أن تعد قاطرة التنمية بمختلف
أنواعها.
 -5صعوبـة احلديـث عن جمتمع مـدين يف بوادي املجتـمع العريب وأريـافه  ،بمختلف
مقوماته وأسسه الديمقراطية والتشـاركية ،وحتى إذا وجد هذا املجتمع ،فإنه يتخذ طابعا
اجتامعيا واقتصـاديا حمليا يعنى بـمشكل اجلفاف ،ومشكل البطـالة ،ومشكل التصحر،
ومـشكل البيـئة ،ومشـكل الطاقـة ،ومشكل الرتبـية والتعلـيم ،ومشكل الـنقل ،ومشكل
الصحة.وقلام هيتم بـالقضايا والشؤون الـسياسية الكربى الداخلـية واخلارجية؛ بسبب
اخلوف من السلطة احلاكـمة املستبدة ،وعدم اجلدوى من اخلـوض يف املشاكل السياسية
التي التعود عىل الشباب القروي إال بالويل ،والثبور ،واهلالك ،واملحاسبة.
 -6انتـشار األمـية واجلهل والفقـر والتخلف بـني شباب األريـاف والبوادي بـاملجتمع
العريب ،وانقـطاعهم عن الدراسة املبـكرة بسبب ارتفاع نسـبة اهلدر املدريس ،واهتاممهم
بـالفالحة والزراعـة .ناهيك عـن بعد املدارس واملـؤسسات التـعليمية عـن أغلب املناطق
الريفية ،وخاصة اجلبلية منها.
 -7ضعف املشـاركة السياسيـة يف االنتخابات العربيـة مقارنة بنسبـة املشاركة يف املدن
واحلـوارض ؛ بسبب الـالمباالة ،وانشـغال الشبـاب بأمورهـم الشخصيـة  ،ورغبتهم يف
اهلجـرة نحو املدن ،أو اهلجرة نحو اخلارج للبـحث عن العمل الرشيف ،ثم اقتناعهم األكيد
بعدم جدوى الفعل السيايس بشكل من األشكال.
 -8غياب الـوعي السيايس لـدى معظم شباب األريـاف يف املجتمع العريب ،مـاعدا شباب
اجلامعات الذين يعودون إىل مواطنهم يف حلظة من اللحظات ،ولكن دون أن يكون هلم دور
مهـم يف التغيري السيـايس ،أو يف توعية أهل األريـاف الذين يغرقـون يف دياجي االستالب
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والوعي الساذج والالمباالة ،وعدم االهتامم بأمور السياسة الداخلية واخلارجية.
 -9إذا كانت هناك مـشاركة سيـاسية ضيقـة وضئيلة وحمـدودة يف البوادي واألرياف
العربية  ،فـإن ذلك خيضع ملنطق الوالءات املـصلحية واالنتهازيـة رغبة يف إرضاء بعض
الشخصيات الكاريزميـة النافذة يف البادية أوالريف ،أو من أجل الـدفاع عن عصبية قبلية
معينة قـصد تثبيت نفوذها ماديـا ومعنويا ،أو مساندة األقـرباء احرتاما لرابطة الدم  ،أو
دفاعا عمـن حيامي الدين وفق إيديولوجية املعتقد ،أو نزوال عند إغراءات املال والفساد ،أو
املشاركـة يف االنتخابات الـوطنية أو املحلـية خوفا مـن العقاب واملحاسبـة ،وعدم قضاء
حاجياته اإلدارية واملرفقية .وقلام نجد من يـشارك سياسيا يف االنتخابات بسبب الربامج
السياسيـة  ،ويعود ذلك إىل انتشـار األمية ،واجلهل ،والتخلف ،وغـياب وسائل اإلعالم،
وانعدام البنية التحتية واللوجيستيكية.
 -10يالحظ غيـاب الديمقراطية احلقيقيـة والتنمية السياسيـة يف البوادي العربية بشكل
كبري؛ بسبب رقابة التسلط ،ووصاية املحاسبة ،وشطط املحاكمة ،وانتشار األمية واجلهل
والتخلف ،وغياب التنشئة السياسية ،وانعدام الوعي والثقافة السياسية لدى معظم شباب
الـبوادي العربيـة.لذلك ،فهم الهيـتمون بالـشأن الداخيل العـام ،فكيف هيتمون بـالشأن
اخلارجي الذي اليعنيهم يف أي يشء? !!
وخالصة القول ،اليمكن لشباب األريـاف والبوادي يف املجتمع العريب املشاركة يف احلياة
السيـاسية ،واالنخراط يف املجـتمع املدين والسيـايس إال إذا وجدت بنيـة حتتية مـناسبة
ومالئمة لإلقالع االقتصادي والتنمـوي ،وتوفرت مؤسسات تربوية وجامعية وسياسية
ومدنية وإدارية كافية لتسمح للـشاب البدوي أو الريفي العريب باملسامهة يف إثراء احلياة
السياسية وتنشيطها وتفعيلها .ولن يتحقـق ذلك أيضا إال بوجود تنمية شاملة اقتصادية
واجتـامعية وبرشية حتد من بـطالة الشباب العـريب بشكل تدرجيي ،بخلق فرص العمل،
وتنمية القطـاع الزراعي ،وبناء املعامل واملـنشآت والوحدات اإلنتـاجية يف جمال الفالحة
والزراعة والقطـاع احليواين ،وجلب االستثـامرات الوطنية واألجنـبية إىل القرى ،وخلق
التعـاونيات الفالحية والـصناعية ،وتـثقيف الشباب سيـاسيا ومدنيـا ،وتأسيس فروع
خمتلفـة لألحزاب السياسـية والنقابات الـعاملية يف كل نواحي البـوادي العربية ،ورسم
سيـاسية إسرتاتيجيـة للحد من الفقـر واألمية واجلهل والتـخلف ،وبناء قرى نـموذجية
جمهزة باملاء ،والكهربـاء ،واهلاتف ،واإلنرتنيت...لذلك ،نالحظ مشـاركة ضعيفة لشباب
البوادي واألريـاف يف املجتـمعات الـعربيـة مقارنـة بشبـاب املدن واحلـوارض الكربى
واملتوسطة والصغرية .بيد أن مشاركة هؤالء الشباب مشاركة حمدودة وضيقة وضحلة،
ولكـنها تتميـز بالعنف الثـوري ،وامليل نحو االحتجـاجات الصاخـبة ،واستعامل العنف
والتطرف والتشدد يف التغيري مقارنة باالحتجاجات السلمية يف املدن واحلوارض.
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عالوة عىل استخدام الـوسائل السياسية التقليـدية يف هذه البوادي  ،مثل :استغالل الوالء
والقرابة والديـن والتصوف وهيبة الـشخصية يف حث الشبـاب عىل االندماج واالنخراط
واملشاركة السياسيـة .ومن هنا ،فمشاركة شباب البوادي هي مشاركة تقليدية عىل عكس
املشاركة يف املدن واحلوارض هي مشـاركة سياسية عرصية وتقنـية واعية بمعنى الكلمة.
ويرى صاموئيل هانتغتون يف كتابه (النظام السيايس ملجتمعات متغرية) أن" املشاركة
السياسية يف املجتمعـات التقليدية منترشة عىل مستـوى القرية ،لكنها يف أي مستوى أعىل
من القريـة تكون حمدودة يف فئة صغرية جـدا .وقد تتوصل املجتمعـات التقليدية الكبرية
أيضا إىل مستويات عـالية نسبيا من السلطة العقالنيـة والتفصيل البنيوي؛ لكن املشاركة
السيـاسية ستكون أيضا حمـدودة يف نخبة أرستقراطية وبريوقـراطية صغرية نسبيا.إن
أهم أوجه العرصنة السياسية هـو ،بناء عىل ذلك ،مشاركة فئـات اجتامعية يف السياسية ،
فوق مستوى القرية أو املـدينة ،يف نطاق املجتمع كله ،وتطوير مؤسسات سياسية جديدة،
كاألحزاب السياسية ،لتنظيم هذه املشاركة(." )15
ويعني هذا أن البـوادي العربيـة مازالت تتـوفر عىل نخب أرستقـراطية أو بريوقـراطية
حمدودة ومعدودة هي الـتي متتلك الوعي الـسيايس ،وتتحكم يف إدارة شـؤون القرية أو
البادية يف عالقـة تامة بالسلطة احلاكمـة  ،ويكون هلا اطالع حمدود عىل ماهو سيايس عىل
الصعيدين الداخيل واخلارجي ،كام هو حال العمدة يف البوادي والقرى املرصية.
وعىل العمـوم ،نسجل ،إىل حد كبري ،غياب الثقافة الـسياسية بني شباب البوادي واألرياف
العربية ،بغياب فروع األحزاب السيـاسية والنقابات املهنية واحلرفية التي تتمركز ،غالبا،
يف املدن واحلـوارض .ناهيك عـن ضعف األداء احلزيب والنقـايب بصفة عـامة يف املجتمع
العريب بـسبب فقدان الثقـة يف هذه املؤسـسات املدجـنة .ناهيك عـن غياب الديـمقراطية
احلقيقية ،وغياب املشاركة السياسيـة ،وانعدام احلريات وحقوق اإلنسان ،وتدين الوعي
الـسيايس ،وغطرسـة احلكم االستبدادي ،وفسـاد النظام السيـايس ،والعزوف السيايس،
وفساد االنتخابات ،وغياب النزاهة واملصداقية والرشعية.
ومن هنا ،نالحظ عزوفا سيـاسيا عاما لدى معظـم الشباب العريب يف البوادي واألرياف؛
بسبب غيـاب التنمية الشـاملة واملستدامـة ،وإحساسهم باإلقصـاء والتهميش والضياع
واالغرتاب ،وتـأرجحهم بني احليـاة واملوت ،وانعدام مـرافق التعليم والـصحة والرتفيه،
وغياب فرص العمل حتى يف جمتمعات اخلليج العريب املعروفة باقتصاد الريع .لذا ،الهيتم
هـؤالء الشباب بالشـأن العام الداخيل واخلارجي لبلـداهنم إال يف حاالت نادرة .ناهيك عن
احلروب األهلية الطائشة التي سامهت ،بعد ثورات الربيع العريب ،يف هتجري أبناء البوادي
إىل املدن  ،أو إىل مناطق نائيـة ،أو إىل دول جماورة ،كام هو حال العراق ،وسوريا ،واليمن،
وليبيا ،والصومال ،ولبنان...

210
املبحث الثالث :شباب احلوارض و مدى اهتاممهم بالشأن الداخيل واخلارجي لبلداهنم
إذا كـان شباب األريـاف والبوادي يتمـيزون بالالمـباالة والعزوف الـسيايس عىل مجيع
األصعدة و املـستويـات واملجاالت ،فـإن شباب املـدن واحلوارض ،يف املجتـمع العريب،
هيتمـون بأمـور بالدهم السيـاسية عىل الـصعيدين الـداخيل واخلارجي ،سـواء أكانت
مشاركتهم إجيابية أم حمايدة أم سلبية.
ولقد كان شـباب احلوارض أكثر نـشاطا ومشـاركة ووعيا يف سنـوات الستني والسبعني
والثامنني والتسعني من القرن املايض ،بعد صعود أحزاب اليسار التي كانت أحزابا شعبية
راديكالية تعارض توجهات األحزاب اليمينية من جهة ،وتعارض سياسة احلكام من جهة
أخرى ،كام يـبدو ذلك يف معظم الدول العربيـة بشامل أفريقيا  .بيـد أن السلطات احلاكمة
كانـت متنع هذه األحزاب املعـارضة من أداء دورها الـسيايس واإليديـولوجي كام جيب،
بإغالق مقراهتـا  ،ومصادرة صحفهـا ومطبوعـاهتا وكتبهـا وبيانـاهتا ومنـشوراهتا،
وحمـاكمة زعامئها .نـاهيك عن انقالبات عسـكرية عديـدة شهدها املجـتمع العريب ،منذ
استقالل الدول العـربية ،بعضها نجح  ،وبعضهـا فشل ،كام يبدو ذلك واضحا يف العراق،
ومرص ،واجلزائر ،واملغرب ،وليبيا  ،وموريطانيا  ،والسودان  ،والصومال ...؛ مما أثر ذلك
يف الوضع السيايس للبلدان العربية بشكل سلبي ،والسيام بعد فشل ثورات الربيع العريب
يف جل الدول العربية ،وإن كانت ثورة تونس قد فشلت بدورها  ،عىل الرغم من االنتخابات
الـديمقراطية الشكلية التي زادت يف تعميق أزمـات الدولة ،وكانت سببا يف تردي األوضاع
االقتصادية ،واالجتـامعية ،والسياسيـة .وقد نتج عن ذلك كله عزلـة الشباب العريب عن
املشـاركة يف األحزاب السـياسية املوالـية للحكام والسالطـني والرؤساء ،أو االنخراط يف
العمل السيايس بشكل عام ،وخاصـة بعد فشل التجارب احلكومية واحلزبية والربملانية يف
جل الدول العـربية .ولقد ازداد العزوف السيايس عند الشباب يف مدن املجتمع العريب ،بعد
فشل جتارب األحـزاب الوطنية واليسـارية واإلسالمية .ويف الوقـت نفسه ،تعاظمت قوة
املجـتمع املدين بعد فـشل األحزاب السيـاسية والنقـابات العامليـة  ،وأصبح قوة مهددة
وضاغطة عىل الدول العـربية  ،مادام هذا املجـتمع املدين إطارا مجعويـا عفويا غري منظم
وغري مؤطر .وبالتايل ،يصعب التحكم يف انفعاالته وثوراته وانتفاضاته.
ومل يقترص اهتامم شبـاب احلوارض واملدن يف املجـتمع العريب عىل الشـأن العام الداخيل
لدوهلم  ،بالرتكيز عىل قضايا التنمية الداخلية عىل مجيع األصعدة واملستويات  ،بل اهتموا
كذلك بـأمور األمة عىل الـصعيد اخلارجي ،كـاالهتامم بمسـار القضية الفلـسطينية عىل
املستوى الدويل ،والتوقف عند تداعيات احلروب األهلية بسوريا ،واليمن ،والعراق ،وليبيا،
ومرص...عالوة عىل سرب أغوار ملف الـدواعش واإلرهابـيني واملتطرفـني عىل الصعيدين
املحيل والدويل ،واخلـوض يف القضايـا األفريقيـة واألوروبية واألمرييـكية واآلسيـوية
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بمختـلف ملفاهتا السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية ،والرياضية ،واألمنية.
عالوة عىل االهتامم بقضايـا املسلمني يف معظم البلدان العربـية واإلسالمية ( الروهينغيا،
وأفغانستان ،والباكستان ،والشيشان ،)...واالهتامم بامللف النووي اإليراين ،وتتبع ملف
التـشيع يف الوطن العـريب ،وترقب أحـوال الرصاع العريب داخل جملـس اخلليج العريب
(قطر ،والسعودية ،والبحرين ،واإلمارات العربية املتحدة) ،واخلوض يف امللف اليمني وفق
ما تثبته األجندات الداخلية واخلارجية...
ومن هـنا ،ستظل مشـاركة الشبـاب العريب يف املدن واحلـوارض مشاركة بـارزة وفعالة
ومتميزة عربيا ،سواء أكانت مشاركة إجيابية ،أم مشاركة حمايدة ،أم مشاركة معارضة.
وإذا كان شـباب احلوارض العربية الـكربى أكثر حضورا وفعالـية يف السنوات التي خلت،
فإن شباب املـدن املهمشة واملقـصية  ،كام يف تونـس ،واجلزائر ،واملغرب ،ومـوريطانيا،
وليبيا ،أصبحـت هلم كلمتهم يف إشعال فـتيل احلراك االجتامعي مـن أجل حتقيق العدالة
االجتامعية ،واحلد من الفساد السيايس.
وغالـبا ،ما حيتكم شباب املدن إىل الـربامج السياسية لألحزاب السـياسية املتعددة ،بامليل
نحو األحزاب اليـسارية املعارضـة ،أو امليل نحو األحزاب اإلسالميـة التي تستغل الدين
للوصول إىل السلطة  ،أو االنخراط يف األحزاب أو اجلامعات املمنوعة بقوة القانون (مجاعة
العدل واإلحسان باملغرب ،واألحزاب اإلسالمية والسلفيني واجلهاد بمرص ،وحركة أحرار
البحرين اإلسالمية وحزب الوفا اإلسالمي بالبحرين ،إلخ... )...
وعىل العمـوم ،يمكن اخلـروج بمجمـوعة مـن املالحظات املـتعلقة بـاالهتامم الـشبايب
احلرضي العريب بشؤون دوهلم الداخلية واخلارجية ،ويمكن حرصها يف النقط التالية:
 -1برزت ظاهرة العزوف السيـايس  ،بام فيه العزوف االنتخايب ،يف املجتمع العريب ،عند
الـشباب القاطنني باملـدن واحلوارض بعد فشل الربيع العـريب ،وانتشار احلروب األهلية،
وتـدمري الوطن العريب ،وانـتشار الفساد اإلداري والـسيايس ،وتعاظم القـوى السياسية
املستدبة ،وفشل األحزاب السياسية اإلسالمية .وقد اتسع ذلك العزوف اتساعا كبريا بعد
سنوات األلفية الثالثـة ،بمقاطعة االنتخابات املزيفة واملـزورة واملطبوخة مسبقا ،والنفور
مـن العمل السيايس نظـرية وخطابا وممـارسة وأداء ومشاركـة ،وعدم الثقة يف األحزاب
الـسياسية أو يف النقـابات العاملية ،وعـدم االنشغال بالشـأن العام الداخيل أو اخلارجي
لدول الوطن العريب؛ ألن اخلطاب السيايس العريب ،بصفة عامة ،جمرد شعارات طوباوية،
أو خطـاب ديامغوجي أو إيديولوجي فارغ  ،ومل يتعـد ذلك إىل ممارسة عملية واقعية حية
وفعالة .نـاهيك عن كون األحزاب الـسياسية العـربية التؤمن بـالديمقراطيـة الداخلية،
فاألمـني العام للحزب اليتغري عرب انتخابات املؤمتـرات املزيفة املتوالية ،بل يظل عىل كريس
األمانة حتـى يشيخ أو يموت ليتـوىل ابنه أو أقرباؤه احلكم بعـد ذلك .بعني أن ثمة وراثة
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مـستدامة عىل مـستوى احلكم من جهـة ،وعىل مستوى األحـزاب السياسيـة والنقابات
العاملية من جهـة أخرى .ومن ثم ،لـيست هناك ديـمقراطية مـواطنة حقيقيـة .وهذا هو
السبب الذي جعل الـشباب العريب باحلـوارض واملدن يبتعدون عـن األحزاب والنقابات،
مادامـت غري ديمقراطية ،وغري عـادلة إطالقا .ويف الوقـت نفسه ،تظل مكاتبهـا السياسية
املركزية مغلقة يف وجه الشباب بصفة عامة.
ويالحظ كـذلك أن األمني العام وأصحابه املقربني أو املناضلني أو أفراد العائلة هم وحدهم
الذين يصلون إىل احلكم أو إىل الربملان بطرائق مرشوعة أو غري مرشوعة ،ثم يتنافسون عىل
املال واجلاه والسلطة والنساء ضمن ما يسمى بالفساد السيايس.
 -2للعزوف السيايس عنـد الشباب العريب بـاحلوارض عوامل ذاتية ومـوضوعية ،يمكن
حرصهـا يف استبداد النظـام السيايس  ،وفـساد املخزن ،وغيـاب الديمقراطيـة احلقيقية،
وانتشار الفـساد بمختلف أنـواعه ،وضعف أداء األحزاب السيـاسية الوطـنية ،وتداخل
العمل النقايب بالعمل السيايس ،والمباالة احلكومات السياسية ،وضعف املشهد الربملاين،
وغياب معـارضة حزبـية وبرملـانية حـقيقية ،وغيـاب الفعاليـة عىل مستوى املـشاركة
السياسيـة ،وضعف الثقافة السياسيـة ،وغياب التنشئة السيـاسية الفعالة ،وعدم وجود
نخـبة سياسيـة عضوية قـائدة لتأطري الـشباب وتوعيـتهم وتوجيههم وجهـة سياسية
إجيابية .ومن هنـا ،فالعزوف السيايس أنامط متباينة " ،وليس نمطا واحدا ،فهناك عزوف
موقفي مبني ومؤسـس ،وواع بأهدافه ومراهناته السيـاسية واالجتامعية ،وهناك عزف
ناجم عن بـدائل استقطاب متعـددة مثل االنشغال بـثقل األعباء اليومـية وبعض أشكال
التـدين والتصـوف ،أو تفضيل العمـل اجلمعوي والثقـايف ،أو تعاطي املخـدرات وارتياد
املالهي ومقـاهي األنرتنيت ونوادي األلعاب الـرياضية...وهناك عـزوف المبال ناتج عن
نفور جمـاين من املشـاركة الـسياسيـة عمومـا كنوع مـن الرفض للـواقع االجتامعي
والسيايس( . ")16وأكثر من هذا فلقد حتول العمل السيايس  ،يف الساحة السياسية العربية،
إىل لعبة إيديولوجية ميكيافيلية قائمة عىل املراوغة ،واملكر  ،واخلداع ،والدهاء ،والتسويف،
ودغدغة عـواطف الشباب بـغية الوصـول إىل احلكم من أجل االستفـادة من االمتيازات
املادية واملالية واملعنوية.
 -3يمكـن احلديث عـن أنواع وفئـات متعددة مـن شباب احلـوارض باملجتـمع العريب،
كالشباب اجلامعي ،وشباب املجتمع املدين ،وشباب األحزاب السياسية ،وشباب النقابات
العامليـة ،والشباب احلاكم ،والـشباب املثقف ،وشباب التـنظيامت واجلمعيات واألحزاب
الـدينية واإلسالمية ،والشبـاب الريايض ،والشباب الالمبـايل ،والشباب املنشق املعارض،
والشباب الـراديكايل املتـطرف ،والشبـاب الفايسبـوكي ،والشباب املـدافع عن اهلويات
العرقية واللغوية كام يف اجلزائر ،واملغرب ،وتونس ،وليبيا...
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ويمكن تصنيف هؤالء الشباب احلرضي ضمن ثالث فئات كربى عىل النحو التايل:
أ -الفئة اإلجيـابية املنخـرطة من خالل اهتاممهـا بشؤون الـدولة الداخليـة واخلارجية
كشباب اجلامعات و األحزاب السياسية والنقابات العاملية؛
ب -الفئة املحايدة التي هلا موقف معني مـن سياسة الدولة الداخلية واخلارجية كالشباب
املثقف الواعي؛
ج -الـفئة املعـارضة الـسلبيـة التي تلـتجىء إىل آليـات احلجاج ،واحلـراك االجتامعي،
والرفض ،واإلرضابـات ،واملظاهرات ،واملقـاطعة كشبـاب الضواحي املهمـشة يف تونس،
واملغرب ،واجلزائر؛ واجلمعيات اإلسالمية والدينية املعارضة يف مرص ،واملغرب ،واألردن،
واجلزائر ،وتونس ،إلخ...
 -4تراجع نسبة املـشاركة السيـاسية لدى الشبـاب العريب بصفة عـامة ،وشباب املدن
واحلوارض بصفـة خاصة ،من انتخاب إىل آخر ،بفعل تكرار االنتخابات السياسية الفاسدة
واملزورة التي سئم منها الشباب والكبار.
 -5يمكن احلديث عن عوامل ذاتية وموضوعية عدة وراء نفور الشباب احلرضي العريب
مـن املشاركـة السيـاسية  ،وعـدم االنشغال بـأموردوهلم الـداخلية واخلـارجية ،وفق
استامرات واستجوابـات ميدانية ،ويـمكن حتديد هـذه العوامل يف غياب ثقـة الشباب يف
األحزاب الـسياسية الـتي تتناسى حـاجيات الشبـاب ورغاباهتم عنـد وصوهلا إىل سدة
احلكم ،وعـدم االطمئنان إىل أدائها يف احلكم واملعارضة ،وعـدم امتالكها السلطة احلقيقية
التي يمتلك احلكـام فعليا ،وعدم االقـتناع بالـشخصيات املـنتخبة التي تـوضع يف بداية
الالئحـة االنتخابـية ،وضعف الربامج الـسياسيـة ،وعدم واقعـيتها عىل مـستوى األداء
واإلنجاز واملـامرسة ،وتفيش ظـاهرة الفـساد السـيايس واإلداري ،ثم ضعف املـستوى
التعليمي لدى املرشحني لـتويل زمام السلطة ؛ ألن أغلب هـؤالء أميون جهلة من أصحاب
النفوذ واألموال  ،هـدفهم األول هو محاية ممتلكاهتم يف إطـار احلصانة الربملانية أوال ،ثم
التهرب مـن فاتورة الرضائب من جهة ثـانية ،ثم احلصول عىل االمتيـازات املادية واملالية
واملعنوية من جهة ثـالثة .دون أن ننسى أن اإلحساس باإلحباط هو من العوامل الرئيسة
التي جتعل الشبـاب العريب يف املدن واحلـوارض الهيتمون بـأمور السـياسية الـداخلية
واخلارجية لبالدهم بشكل أخص .وقد يتحـقق هذا اإلحباط النفيس بعجز املجالس املحلية
عن حل مشاكل الشباب املختلفة ،وقصورهم يف إجياد احللول الواقعية املستعجلة ملختلف
أزماهتم الكثرية? منهـا أزمة السكن ،وظاهـرة البطالة ،وظاهـرة الفساد اإلداري ،وغياب
اخلدمات .وثمة سبب آخر يتمثل يف الوعود الومهية الزائفة التي يئس منها الشباب العريب
احلرضي والبدوي معا من فينة ألخرى ،أو من انتخاب آلخر.
وهناك أسباب أخـرى للعزوف السيـايس تتمثل يف غياب الـديمقراطية احلـقيقية ،وغياب
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منـظومة حقوق اإلنـسان ممارسة وتـطبيقا وواقعا ،وفـقدان املواطنة احلـقيقية ،وغياب
االهتامم باملـواطن العريب باعتبـارها كائنا إنسـانيا ،وهتافت السلـطة احلاكمة عىل مجع
الثروات وهنبها ،واستغالل املـرفق العام لتحقيق أغراضها وامتيـازاهتا املادية واملعنوية.
نـاهيك عن غيـاب املواطـنة احلقيقـية ،وضعف املجـتمع املدين ،وتـراجع األداء احلزيب
والنقايب ،وحياد املثقف العريب ،وعدم وجود نخبة سيـاسية مؤطرة وقائدة وكاريزمية،
كام كان ذلك يف سنـوات اخلمسني والـستني والسبـعني والثامنني من القـرن العرشين (
مجال عبد النارص ،وأنـور السادات ،وصدام حسني ،ومعـمر القدايف ،وحسني آيت أمحد ،
وعبد الرحيم بوعبيد ،واحلبيب بورقيبة .)...عالوة عىل إقصاء الكفاءات السياسية الفاعلة
واملـنتجة واملتميزة عىل الصعيـد العريب ،والسيام الكوادر والنخب الـسياسية املعارضة،
بمامرسة لـغة التهميـش والالمباالة يف حقهـم ،ومنعهم من أي مشـاركة إعالميـة تظهر
قدراهتم وكفـاءاهتم ومهاراهتم املـتميزة ،حـتى أضحى اإلعـالم العريب بوقـا للتدجني
واالستالب والتخديـر املجاين ،يعتمد عىل قنـوات إيديولوجيـة متارس العنف الرمزي يف
حق الشباب العريب املقهور واملنخور عىل مجيع األصعدة واملستويات.
و أكثر من هـذا اليستطيع شـباب الوطـن العريب التعبـري بحرية وصـدق عن مواقفهم
السـياسية؛ بسبب سلطة القهر والقـمع واملحاسبة والتضييق.وهذا إن دل عىل يشء ،فإنام
يـدل عىل غياب الديمقراطيـة احلقيقية يف الوطن العريب ،وانعـدام مفهوم املواطنة ،وغياب
املفهوم احلقيقي للمجتمع املـدين الفعال واملنتج ،يف ظل أنظمـة إقطاعية مسـتبدة تقليدية
وتيـوقراطية الرشعـية هلا ،مهها الـوحيد هو تـرويع الشعوب اآلمنـة ،بتوظيف الدين يف
ختديرها من جهة أوىل ،والتهديـد باللجوء إىل السالح العسكري من جهة ثانية ،وتوظيف
اإلعالم الزائف الستالب الشباب من جهة ثالثة.
وللتمثيل ،فلقـد استجوبت جـريدة االقتصـادي L’Economiste /املغربيـة عينة من
الشباب املغاربة  ،فكانت النـتيجة أال أحد " من الشباب املبحوثني تقريبا يعلن انخراطه يف
نشـاط مجعوي أو سيايس ،وأن  95بـاملائة من هـؤالء الشباب جيـمعون عىل القول إهنم
الجيـدون ذواهتم يف أي تيـار سيايس ،و  68بـاملائـة منهم يرصحـون فقداهنـم الثقة يف
السيـاسة كلية ،و 73باملـائة من العينات مـوضوع الدراسة املشـار إليها يرون أن الذين
يمثلوهنم يف املجالس املمنتخبة يقومون بذلك بكيفية سيئة(. ")17
ويمكن احلـديث كذلك عن جممـوعة من املامرسات الـسلوكية الـسيئة التي تـدفع الشباب
العـريب إىل االنزواء واالبتعـاد عن السـياسيـة ،كالغـش والتزويـر ،واستعامل الـرشوة
والـزبونية ،وبلقنـة اخلريطة الـسياسية ،وإخـضاع التقطيع االنتخـايب للسلطة الـتقديرية
لوزارات الداخلية( . )18ناهيك عن استعامل الدين الستغالل الشباب والوصول إىل السلطة.
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املبحث الرابع :املشرتك واملختلف بني شباب األرياف واحلوارض يف املجتمع العريب
فيام يتعلق باملختلف بني شباب األرياف واحلوارض يف املجتمع العريب ،نثبت أن الشباب
العرب املوجودين بالـبوادي واألرياف اليبالون بالشؤون السياسية لبلداهنم بشكل كبري
عىل املستويني الداخيل واخلارجي ؛ والسبب يف ذلك انعدام البنية التحتية املالئمة عىل مجيع
األصعـدة واملستويات ،وغياب املؤسسات الـسياسية  ،وضعف املجتمع السيايس ،وغياب
الثقافة السياسية لغياب التنشئة السياسية لألحزاب السياسية من جهة ،وانعدام التكوين
النـضايل للنقابات العاملية واملهـنية من جهة أخرى .ناهيك عـن التأثريات السلبية للهجرة
والفقر واألمـية واجلهل والتخلـف والبطالـة واهلدر املـدريس يف املشاركـة السيـاسية ،
واالنخـراط يف شؤون الدولـة عىل الصعيدين الـداخيل واخلارجي .ومن ثم ،فـفاقد اليشء
اليعطي بطبيعة احلال .وإذا كانت هناك مشاركة سياسية ،أو اهتامم بالشأن العام الداخيل
أو اخلارجي يف البوادي العربية ،فتبـقى تلك املشاركة حمدودة وضيقة ونسبية اليمكن
القياس عليها ،وليس هلـا أي تأثري فعال يف القرارات الـسياسية التي تتخـذها السلطات
العـربية احلـاكمة .أمـا شباب املـدن واحلوارض يف املجتمع العـريب ،فهم أكثر مـشاركة
مقارنة بشباب البـوادي واألرياف؛ بسبب نضج وعيهم السيـايس ،واكتساهبم للثقافة
السـياسية املـتينة ،واالستفـادة من التنشئـة االجتامعية يف حـضن األحزاب السـياسية
والنقابـات العاملية منذ سنوات السبعني من الـقرن املايض إىل غاية سنوات التسعني؛ فرتة
بداية العـزوف السيايس.ومن ثم ،فمشاركة الشبـاب يف احلوارض واملدن مشاركة إجيابية
بكل املعاين ،فهي ،أوال  ،مشاركة منخرطة فـاعلة ومثمرة بالفعل واملامرسة .وثانيا ،فهي
مشاركـة بالرفض واالمتناع واملقاطعة واالحتجاج والـتظاهر والثورة والتطرف .وثالثا،
فهي مشاركـة حمايدة لدى الشباب املـثقفني الذين يرفضون التعـامل مع ماهو سائد من
األنظمة واحلكـومات السيـاسية الفاسـدة .فضال عن تكتل الشبـاب يف منظامت املجتمع
املدين للضغط عىل احلكومة لتغيري قراراهتا السياسية أو تثبيتها أو تعديلها أو توجيهها.
واملختلف أيضا أن شباب املدن واحلـوارض أكثر وعيا وعلام ومعرفة  ،كام يبدو ذلك جليا
يف تنظيم مظاهرات وإرضابات واحتجاجات سلمية ناجحة يف املدن العربية الكربى.يف حني،
يميل شباب البوادي والقرى إىل العنف والتطـرف والتشدد واستعامل القوة مع العسكر
والسلطـة احلاكمة ؛ بسبـب كثرة اإلحباط والقلق واخلـوف من املستقبل املرتدي يف واقع
موبوء ومنحط ميؤوس منه .ومن ناحية أخرى ،يستعمل شباب املدن واحلوارض الوسائل
اإلعالمية الرقمية واإللكرتونية واملنشورات الورقية بكثرة ،إذا ما قورن ذلك بأغلب شباب
الـبوادي الذيـن مايزالـون يفتقدون الكهـرباء من جهـة ،واليملكون أجهـزة احلاسوب
واإلنرتنيت من جهة أخرى.
بيد أن املشرتك  -اليـوم -الذي جيمع بني هذيـن النوعني من الشبـاب العريب هو الفقر
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املـدقع ،والبطالـة املتزايدة  ،واملعـاناة السـيزيفية ،ومـواجهة الواقع العـريب باالنزواء،
والعـزوف السيايس ،وعدم املشاركة يف االنتخابات املـزيفة ،وعدم االنشغال بالشأن العام
الداخيل واخلارجي ،عىل الرغم من وجود مشاركة نسبية عرب الفايسبوك واألنرتنيت جليل
جـديد من الشباب العريب الـذين يستعملون سالح املقاطعـة والتثوير والعنف والتطرف
واإلرهاب ملواجهـة الظلم و االستبـداد والفساد بكـل أنواعه فضحا ،وتـشهريا ،وتعرية،
ونقدا ،وسجاال ...هذا ،ولقد عجزت الدول العربية عن حتقيق التنمية البرشية املستدامة يف
البوادي واحلـوارض العربيـة  ،وقد نص بـرنامج األمم املتحـدة اإلنامئي عىل أربع دوائر
للحرمان ،وهذا نص التقرير:
" أوال احلرمان والتهميش االجتامعي...من صحة وتعليم ونظم احلامية االجتامعية؛
وثانيا التهميـش االقتصادي...وتراجع مستوى الـدخل واألمن الغذائي بسبب التضخم
وتدهـور البيئة...وهـيمنة االحتكـار...وعجز السيـاسات الكليـة عن جماراة التغريات يف
التوقعـات لدى جيل الشباب العريب ،أما الدائرة الـثالثة ،...فهي دائرة السياسة واحلكم
بكل أبعادها  ،خصـوصا فيام يتعلق بحـوكمة التنميـة ،حيث سيادة مؤسـسات شديدة
املركزية المتلك احلد األدنى من الشفافية واملساءلة واملحاسبة أو املشاركة...
أما الدائـرة الرابعة ،فهـي اخللل الشديـد يف موارد امليـاه والرتبة والـطاقة ،وارتـباطها
باستدامة النمو والعجز يف املوازنات احلكومية.")19(...
ومازالت التنمية يف العامل العريب قارصة عن حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية الناجعة لوجود
اقتصاد الريع ،وعدم تنـويع املداخل واملخارج االقتصادية ،وهـيمنة القطاع التقليدي عىل
مستـوى املنتج الفالحي أو الـصناعـي ،وكثرة الـواردات مقارنـة بالصـادرات،وفشل
السيـاسات التنـموية واإليـكولوجـية ،وهدر الـطاقات واملـوارد اإلنتاجيـة بشكل دائم
ومـستمر ،واالكتفـاء بتصديـر املواد اخلام ،أو تصـدير املنتجـات الطاقويـة التي تعرف
أسعارها تقلبات دورية يف السوق ،وعدم االهتـامم بالبحث العلمي والتقني ،وعدم تطوير
البنيات التعليمية والصحية واالستشفائية والصناعية ،و التبعية للدول األجنبية ،وتفاوت
بني الدول العـربية عىل مستـوى الدخل الفردي من درجـة مرتفع جدا (الـكويت ،وقطر،
واإلمـارات العربـية املتحـدة) إىل درجة متـوسط (املغرب ،وتـونس ،ولبنـان)  ،ودرجة
ضعيف(اليمن ،ومرص ،وسوريـا) .ناهيك عن جمموعة من األدواء اإليكـولوجية والبيئية
واالجـتامعية ،مثل :اجلفاف ،والتصحـر ،والفقر ،واهلشاشة ،ونضـوب املوارد الطبيعية،
وقلة التغذية ،ونقص املياه الصاحلة لـلرشب ،والتلوث ،وازدياد النمو الديمغرايف الكبري يف
بعض الدول كمرص ،واملغرب ،واجلزائر ...دون أن ننسى بعض الويالت واآلفات اخلطرية
والسلبية كاالستعامر (فلسطـني) ،والتطرف ،واإلرهاب ،والتكفري ،واحلروب بني اإلخوة
العرب ،والـرصاع املذهبي والسـيايس واحلركي ،وهجـرة املواطنني واألدمغـة العلمية إىل
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اخلارج بطرائق رشعية أو غري رشعية...
وعىل الرغم من " اجلهود التـنموية التي شهـدهتا العقود املنرصمـة ،فإن مجيع األقطار
العربية ماتـزال تعترب ضمن جمموعة بـلدان العامل الثالث ،حيث تعـاين اقتصادياهتا من
مظاهـر التخلف والتبعيـة التجاريـة للخارج...فـام تزال بقايـا العالقات األبـوية وشبه
اإلقطاعـية الباليـة تعيق تطور العالقـات اإلنتاجية الـرأساملية  ،وتطـور املجتمع املدين
احلديث .كام تعيق حتقيق عـملية التنويـر الرضورية للمجتمع الـتي حتققت يف أوربا منذ
قرون .ويف الـوقت الذي مل حتقق هـذه املجتمعات ثـورهتا الصـناعية األوىل ،يـمر العامل
العريب باملرحلة الـثالثة من الثورة الصناعية ،وهـو تعبري عن الفجوة احلضارية والتقنية
التي تفصل العامل الغريب عن العامل العـريب اإلسالمي حاليا .فام يزال االقتصاد الوطني
وحيـد اجلانب ومشوها وريعيا( ، )20سواء كان زراعـيا أم نفطيا ،كام أن الصناعة التزال
ضعيفة التـطور ،ومشوهة البنية حتى يف أكثـرها تقدما.ويتجىل ذلك يف اعتامد هذه البلدان
الواسع عىل االسترياد لتغـطية نسبـة عالية جـدا من حاجاهتـا املحلية ،ويف تشـوه البنية
االجتامعية ،وختلف الوعي االجتامعي للسكان ،واملستوى الضعيف لتطور املجتمع املدين
سـياسيا وحضاريـا .فإىل جانب ختلف البنـية االجتامعية تنتـرش األمية عىل نطاق واسع
وخاصة يف الريف وبني النساء(.")21
ويعني هذا كله أن العامل العريب مل يتجاوز بعد التنمية االقتصادية املحضة التي تستهدف
الـنمو  ،لينتـقل  ،بعد ذلك ،إىل أنواع أخـرى من التنميـة كالتنـمية االجتامعيـة ،والتنمية
البرشية ،والتنميـة املستدامة ،والتنمية الثقافية الشـاملة ،والتنمية احلقوقية .لكننا نالحظ
أن الـتنمية يف العـامل العريب هيددهـا االستغالل واحلروب والتـبعية األجنبـية من جهة،
والعنف الداخيل القائم عىل التطرف واإلرهاب والثورة من جهة ثانية.
ومن هنـا ،يسهم ضعف التنمية ،وفشـل األنظمة السياسية يف تـوليد العنف السيايس عند
الشبـاب العريب من جهة ،وعدم الثـقة يف حكوماهتم من جهـة أخرى .ومن ثم ،فالعزوف
السيايس للشباب العـريب ،يقول الباحث السوسيولوجي املغريب عبد اهلل محودي يف كتابه
(مصري املجتمع املغريب) " هـو نقد ضمني للمـامرسة السياسيـة للمجتمع وللمجتمع
السيايس ملساره العام اليوم وهذا يف ظني أمـر خطري جدا هذا االبتعاد من قبل الشباب عن
العمل الـسيايس يمكن أن يفرز ممارسـات هلا أبعاد ومغازي سياسـية ضمنية (احتجاج،
رفـض )...مل نتوصل بعـد لتأويلهـا بشكل دقـيق ،ومن جهة أخـرى هذا االبتعـاد وهذا
االحتجاج يمكن هلام أن يفضـيا إىل أعامل خطرية يف املجال العام يف حتـركات هذا الشباب
غري املؤطـر ،كالفوضى يف الشـارع أو عدم احرتام القانون أو املس بكـرامة الناس ،وحتى
التظاهر السيـايس واالجتامعي يف الشارع يمكن أن تنجـم عنه أعامل ختريب يف املمتلكات
وهو ما قد يثري غضب الدولة لرتد عىل هذه األعامل بشكل قوي وصارم مما سيفرز نتائج
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دامية وضحايا كثرا ،واألكـثر خطورة من كل هذا أن هذه النتائج الدامية التكون هلا فائدة
يف جمال التـعبري عن رؤية جديدة أو أهنا التكـون سببا يف املراجعة العامـة للسياسة حتى
نقول :إن ضحايا هذه احلوادث جاءت بنتيجة(. ")22
ومؤخرا ،يمكن احلديث عن ظـاهرة الفتة لالنتباه تتمثل يف تراجع أداء األحزاب السياسية
عن مهـامها النضالية احلقيقية ،وضعف دورالنقابـات العاملية يف توجيه الشباب سياسيا
ومهنيا وحـرفيا ،ليـحل حملها املجتمع املـدين الفايسبـوكي الذي التجـأ إىل سالح النقد
والفضح والتعرية للـتأثري يف القرارات السياسـية واالقتصادية التي تـتخذها احلكومات
العربية من جهة ،أو يتخذها سامرسة االقـتصاد لتجويع شعوب املجتمع العريب من جهة
أخرى.

اخلامتة:
تلكم  ،إذاً ،نظرة مقتضبـة إىل واقع الشباب العريب يف البوادي واألرياف؛ ذلك الواقع الذي
يتميـز بعدم انشغـال الشباب بـأمور دوهلم وشؤوهنـا السياسـية واملجتمعيـة داخليا
وخارجيـا .بمعنى أن اهتاممهـم بأمور السيـاسية حمدود وضعيف جـدا ؛ بسبب غياب
البنيـات التحتية ،وانعـدام الوعي السيـايس ،وانتشار الفقـر و األمية واجلهل والتخلف.
نـاهيك عن غيـاب اإلعالم الرقـمي واإللكرتوين ،واستعـامل القوة والعنف والـتطرف يف
ممارسة الرفض واالحتجاج واملقاومة وقيادة احلراك االجتامعي.
أما شـباب احلوارض واملدن العـربية ،فهم أكثـر اهتامما بالـشؤون السياسـية لبلداهنم ؛
بسبب انتشار الوعي السيـايس واحلزيب واملدين ،ووجود البنيات واملؤسسات السياسية
والثقافية بشـكل وافر ،وتعاملهم املستمر مع التكنولـوجيا الرقمية املعارصة يف االحتجاج
والرفض واملقاطعة واملشـاركة .بيد أننا نسـجل عزوفا سياسيا لـدى هؤالء الشباب منذ
تسعينيات القرن املايض وسنوات األلفية الثالثة.
أما املشرتك بـني هؤالء الشبـاب العريب ،سواء أكـانوا يف البوادي أم يف املـدن ،فيتمثل يف
اإلحساس باملعاناة املجتمعيـة والسياسية نفسها ،وامليـل نحو العزوف السيايس النسبي
من فئـة إىل أخرى بسبب انعـدام الثقة يف السلطـة احلاكمة مـن جهة ،وضعف األداء عند
األحزاب السياسية والنقابات املهنية من جهة أخرى.
بيد أن املستقبل السـيايس اإلجيايب واحلقيقي فهو للمجـتمع املدين الذي سريسم خرائط
سياسـية جديدة ومتنـوعة للوطن العريب ،والسـيام الشباب العريب الفـايسبوكي الذي
يمتلك مؤهالت رقمية وإعالمية خارقة ،وملكـات كفائية هائلة ستجعله قادرا عىل اإلنجاز
والفعل والتغيري .
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