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مقدمة عامة
يأخذ هذا التقرير في االعتبار ثالث مجموعات بيانات ،هي:
-

تذكير بالمعارف المتوفرة حول وضع الشباب في المجتمع الجزائري،

-

عرض وتحليل البيانات التي جُمعت من خالل استبيان ?  Generation Whatالجزائر،

-

مالحظات ميدانية تمت طوال بضع عقود من االنغماس في المجتمع الجزائري ،وتحليل لإلعالم الوطني،
وخاصة من خالل مقاالت مخصصة لحياة الشباب اليومية وبرامج حول الشباب.

وقبل أن نبدأ في عرض أقسام الدراسة ،سنقوم بشرح بعض العوامل السياقية المتعلقة بظروف جمع معلومات استبيان
?  Generation Whatفي الجزائر .عندما بدأت الدراسة ،كان من المفترض  -وما أملنا عمله بقوة – هو أن يقوم
المسؤولون في التليفزيون الجزائري بدعوتي لمتابعة سير الدراسة ،ولكن ذلك لم يحدث ،باستثناء مكالمتين هاتفيتين مع
المسؤولة عن العالقات الخارجية بالقناة ،وإذاعة لقاء تليفزيوني قصير ،قدمت خالله المشروع .ونأسف لعدم هذا التعاون
مع جهاز البث الذي حال دون جمع صور لقاءات أكثر خالل الفيديوهات التي تم تنفيذها في إطار القسم النوعي في
البحث.
في الجزائر ،تم تنفيذ استبيان ?  Generation Whatفي إطار بيروقراطي تابع لجهاز البث والفاعل المحلي الرئيسي
وهو التليفزيون الجزائري .ولم تُسهل العالقات التي تربط التليفزيون الجزائري بالسلطات العامة إدراك الشباب للبحث
كمستقل وحر ،إذا ما اعتبرنا االرتياب الذي يشعر به الشباب حيالها .التليفزيون الجزائري في نظر الكثيرين إعالم تابع
للدولة وذو مصداقية ضعيفة.
كما أن الشباب الجز ائري منجذب بشدة لوسائل اإلعالم الجديدة وال يشاهد إال بشكل هامشي القنوات الخمسة للتليفزيون
الجزائري التابع للدولة .أما "الشباب كهدف مفترض" الذي ركز عليه التليفزيون الجزائري فكان في حالة ارتياب من
استبيان  Generation Whatولذلك حاولنا البحث عن وسائط أخرى بالتوازي وحشدها.
على الرغم من تلك الصعوبات واالنحرافات التي أثقلت ظروف جمع البيانات ،إال أننا نجحنا في Generation What
في الحصول على بيانات غير مسبوقة وثمينة للتعرف على وضع الشباب الحالي في الجزائر .وهي األولى من نوعها التي
تخضع للدراسة.
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أوال  -عناصر تحديد ظروف الشباب الجزائري
مثلت العينة شرائح الطفولة والشباب بشكل واسع كما يتضح من الرسم التالي.

أ – هيمنة شرائح الشباب في المجتمع الجزائري :ثروة ،عبء استثماري ثقيل وقلق الجيل
تشير أحدث البيانات اإلحصائية إلى أن  8.76مليون نسمة أقل من  25سنة ،ضمن عدد سكان  42.2مليون نسمة
(المكتب الوطني لإلحصاء ،يناير/كانون الثاني .)2018
وقد تغار من هذه الطاقة الرائعة العديد من دول أوروبا الغربية وكندا أو استراليا .إال أنه في الواقع الموضوعي للجزائر،
فهذه القدرة هي أوالً عبء استثماري ثقيل (التعليم ،التأهيل ،الحماية االجتماعية .)...غير أن النموذج االقتصادي للتنمية
الذي يستند على دخل النفط ،وأنظمة الحياة السياسية التي تخضع في هياكلها لدولة متسلطة ،أدت إلى تفاقم األزمة
االجتماعية التي أصابت شرائح كبيرة من المجتمع ،وخاصة منذ  2014مع انهيار أسعار المركبات الهيدروكربونية.
ك ما أن االستثمارات الثقيلة التي تمت منذ االستقالل في قطاعات التعليم والتأهيل ،وبشكل أعم في التنمية البشرية ،تدل
على أن جهود االستثمار كانت هائلة .غير أن غياب األفق ،والحلول ،والشعور بالركود إن لم يكن التراجع ،والصعوبة
التي تعانيها الدولة في المحافظة على اال ستثمارات كل ذلك يثير في كثير من األحيان لدى شباب هذا الجيل حالة إحباط
مزمن ،إن لم يكن يأس.
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ب  -التعليم ،التأهيل ،الحماية االجتماعية :استثمارات ثقيلة وسياسات عامة متسلطة
التقرير الذي أعده المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ( )CNESعام  2016سجل أداءات قيَمة في المجاالت
السياسية سعيا ً لتحقيق التنمية البشرية في الجزائر.
شكل  :1تطور مؤشر التنمية البشرية في الجزائر مقارنة بمناطق
العالم األخرى من  1990حتى 2014

شكل  :2تطور مؤشر التنمية البشرية في الجزائر مقارنة بالمناطق
الخمسة من  1990حتى 2014
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منذ االستقالل بذل الجزائر جهودا هائلة لتعميم التعليم والتأهيل ليغطي جميع األطفال والشباب .وكرس لذلك جزءا هاما
من ثروته الوطنية .المدارس في الجزائر مجانية في جميع مراحلها وإجبارية حتى  16سنة.
ما يقرب من  8مليون تلميذ يتردد على المدارس االبتدائية حتى المرحلة الثانوية وهناك مليون ونصف طالب في
الجامعات .نسبة الطالبات في الجامعات %68 ،تقريباً.
غير أن الشاب الجزائري يبني نفسه في ظل العديد من مراجع الهوية والثقافية ،الداخلية والخارجية .استعمال اللغة
الفرنسية (واالنجليزية التي تدرس في المدرسة) يعد وسيلة انفتاح على العصرية .أما اللغات واللهجات األخرى ،العربية
الفصحى والدارجة ،واألمازيغية تساعد في تعدد المراجع الثقافية واإليديولوجية.
كما أن انفتاح البلد على اإلذاعات والقنوات التليفزيونية الخاصة سمح لهذا الجيل بأن يعيش بشكل منفتح ثقافة المدن
الجديدة ،ال سيما موسيقى الرا ي والراب والموسيقى العالمية ،إلخ ،...بجانب البحث المستمر عن جذوره ،كما يتضح ذلك
من إحياء مختلف أنواع الموسيقى الشعبية اإلقليمية.
هذه المراجع الثقافية واإليديولوجية تتقاطع مع خطاب وممارسات الدين اإلسالمي .أن تكون شابا في الجزائر اليوم يعني
التزحلق على كل تلك التقاطعات ،التي تتسارع بفعل التكنولوجيات الحديثة مثل االنترنت والهواتف المحمولة ،وفي نفس
الوقت تعيش في قلب العادات القديمة للعائلة الموسعة (من القرية أو الحي بالمدينة) التي يستمر كل شاب في الحياة فيها
حتى عمر متقدم.
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وبالتالي ،ال يوجد بالجزائر شباب واحد من  18إلى  35سنة ،بل فئات اجتماعية موزعة على الدولة بأسرها التي تتجاوز
مساحتها  5أضعاف دولة مثل فرنسا ،وتعد أكبر دول إفريقيا من حيث المساحة.
التحضر السريع (أكثر من  7جزائريين من  10يسكنون في المناطق الحضرية) يعد ظاهرة تؤثر بقوة على تحديد ظروف
اندماج الشباب في المجتمع ،ومصدر لمراجع ثقافية جديدة ،قد تتعارض و/أو تتوافق مع تلك الموروثة من التقاليد.

ج  -عمل ضعيف :بطالة متفشية ،أشغال للبقاء على قيد الحياة ،مهارة التجارة غير الرسمية (التي كانت
تسمى "طرابندو" قديماً)

منذ عام  2014الذي تزامن مع انهيار أسعار المركبات الهيدروكربونية ،تفشت البطالة بشكل خطير .وجفت منافذ
استيعاب البط الة في القطاع العام ،وفشل خلق الوظائف بفعل االستثمار الخاص األجنبي والقومي في تحقيق معجزة ما بعد
الدخل النفطي.
السلطات العامة ،والمستثمرون ،والنخبة جميعهم يعلمون ذلك ويقرون به :أن آثار البطالة في الجزائر هائلة وخطيرة،
خاصة بين فئات الشباب في المجتمع .كما أن أشغال الشباب الجديدة غير المستقرة ،وغالبا ً غير المعلنة للتأمينات
االجتماعية ،ال تفتأ تعزز هذا التهميش.
قد يدفعنا ذلك لالعتقاد بأن المشكلة قاصرة على الشباب األقل تأهيالً .في الواقع أن الجهود المبذولة في التعليم دفعت قسم
كبير من الشباب نحو التعليم العالي ،ومنحت شهادات لمئات اآلالف ولكن بدون منافذ عمل ،وال تأهيل وال أية قدرات
حقيقية تجعلهم يمارسون مهنة محددة.
الجدول التالي يعرض آخر البيانات اإلحصائية الرسم ية حول العمل في الجزائر .سنالحظ الوزن الذي تمثله أعداد الشباب
العاطل %39.7 :بين الذكور ،و %28.2بين اإلناث 3.9 .مرة أكثر بين الصغار عن الراشدين 3.1 ،مرة لإلناث
الشابات عن الراشدات.
توزيع نسبة البطالة بين الشباب:
نسبة البطالة ()%
الجميع
الشباب ( 16-24سنة)
الراشدون ( 25سنة فما فوق)
العالقة بين نسبة البطالة بين الشباب ونسبة البطالة بين الراشدين
نسبة الشباب العاطل مقارنة بمجموع العاطلين
نسبة الشباب العاطل مقارنة بمجموع الشباب ( 15-24سنة)

رجال
8.1
22.3
5.7
3.9
39.7
9.2

إناث
20.0
49.9
16.2
3.1
28.2
4.1
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المجموع
10.5
26.7
7.9
3.4
35.4
6.7

إن أثار البطالة المستشرية ثقيلة جداً .وتظهر أوالً في مشاكل اإلسكان .الجدول التالي يشير لتوزيع السكن في منزل األسرة
والسكن المستقل (بعيدا ً عن الوالدين) 18% .فقط من األكثر من  25سنة ال يسكنون مع والديهم .وتتكاثر األعداد في
المناطق الحضرية حيث  %10على األقل من الشباب يعيشون في مسكنهم الخاص.

توزيع الشباب حسب مكان السكن ،الجنس ،العمر ووسط اإلقامة:
يسكن مع والديه

%

العدد

يسكن مع أحد والديه

%

العدد

ال يسكن مع والديه

%

العدد

الجنس
ذكر

837

82.5

136

13.4

42

4.1
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723

73.3

103

10.4

160

16.2
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53

9.0

20

3.4

<= 19
24 –20

547
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51

7.5

 25فأكثر

495

68.2

100

13.8

131

18.0

الحالة االجتماعية
أعزب
خاطب ،مرتبط
متزوج
آخر

1348

85.2

202

12.8

32

2.0

164

81.2

28

13.9

10

5.0

43

20.6

9

4.3

157

75.1

5

62.5

0

0.0

3

37.5

بيئة اإلقامة
المدينة

947

77.6

154

12.6

119

9.8

الريف

1559

78.0

239

12.0

202

10.1

المجموع

1560

78.0

239

11.9

202

10.1
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د -كرة القدم ،الحراقة (حرق الحدود) :مستقبل واحد؟
بال عمل وال سكن ،بال أية وسيلة عيش مستقلة ،أصبح اختيار الهجرة حلما ً لماليين الشباب الجزائري .هذه الرغبة
المشتركة بين شباب المدن والريف ،تعتبر ظاهرة حقيقية في المجتمع وتحدي رئيسي للجزائر وكذلك الدول األوروبية
المتاخمة ،كما يتضح من "الحراقة" الذين يستميتون للوصول لسواحل إيطاليا أو إسبانيا على متن قوارب صغيرة .هذه
الظاهرة ،أكثر من غيرها ،تظهر الشعور المتغلغل باليأس والهجر الذي يشعر به شباب الجزائر.
هؤالء الشباب ي حرقون مستندات هويتهم ومعها وطنهم ،بشكل رمزي .وتحتاج الهجرة ألكثر من محاولة انتحارية قبل أن
تنجح .العديد منهم يقبض عليه حراس الحدود الجزائريين أو بمجرد وصولهم لشاطئ المتوسط الشمالي ،ولكن الكثيرون
يدفعون حياتهم ثمنا لعبور المتوسط .ليست هناك إحصائيات دقيقة حول عدد الشباب الذين ينجحون في العبور .ولكن
الفكرة المهيمنة في عقول الشباب هي“ :أنا أفضل أن يأكلني السمك أو أقتل وتلتهمني الديدان وال أواجه المشاكل هنا”.
وهناك أيضا ً ظاهرة متصلة بذلك وهي تصريف االنفعال على المدى الواسع ،وشبه المستمر ،في مباريات كرة القدم.
هوس كرة القدم ،أو اإلدمان على كرة القدم ،ظاهرة تعرفها الدول األخرى بال شك ولكن في الجزائر تأخذ مغزى خاص،
محاربة السياسة .غالبا ً ما يعقب المباريات أعمال فوضى وشغب هائلة ،وفي المدرجات تتوالى شعارات التحدي ضد
رجاالت الحكم وأناشيد تشجيع الفرق.
تعاطي المخدرات ما هو إال وجه آخر لهذا الشعور باليأس .فقد انفجرت أعداد عمليات مصادرة قوات األمن للمخدرات،
وأصبح استهالك "الكيف" متفشي .بدون عمل ،وال سكن ،ليس هناك أمام الشباب سوى "السطلة" (تعاطي المخدرات).

هـ  -مؤسسات إدارة الشباب ،حياة الجمعيات والعالقات بالحياة السياسية

من المفترض أن العديد من المؤسسات السياسية معنية ومسؤولة عن مستقبل الشباب الجزائري .تلك المؤسسات ،العديدة
التي تلتهم المال العام ،هي وزارة الشبا ب والرياضة ،وزارة التعليم الوطني ،وزارة التعليم العالي ووزارة التأهيل المهني.
وتالحظ كافة وسائل اإلعالم الفجوة الشاسعة بين أعمال تلك الهيئات وتطلعات الشباب.
أجريت دراسة واسعة النطاق استمرت من  15إلى  25يونيو/حزيران  2017حول "الشباب والسياسة" من قبل الجمعية
الجزائرية األكثر نشاطا ً ضمن هذه الفئة من السكان :تجمع-عمل-شبيبة ( .)RAJواستفادت الدراسة من اإلشراف المنهجي
والفني للمكتب الوطني لإلحصاء ( .) ONSوكانت هذه ثاني عمل من هذا القبيل بعد الدراسة التي أجريت عام 2012
وشملت  1462شاب من  18إلى  35سنة في  41والية من .48
الخالصة األولى ،ال مباالة شبه تامة بالنشاط السياسي الوطني % 37 .فقط من الشباب الذي تم استجوابه صرح بأنه اهتم
بالحملة االنتخابية األخيرة لمجلس النواب .في هذه المجموعة %85 ،لم يتابعوا الحملة سوى من خالل اإلذاعة
والتليفزيون %24.5 .قالوا إنهم وجدوا هذه الحملة "مرضية جداً" إلى "مرضية إلى حد ما" .أما األسباب التي تقود
8

للتصويت فهي "حب الوطن" و"الواجب" ويجتمع حولها  % 40.5من الشباب المشمول بالدراسة" .األمل في التغيير" لم
يحصد سوى  %12.4من األسباب ،بينما  %6.7صرحوا بأنه ال يوجد ما يشجعهم على اإلطالق.

النتائج التي توصلت إليها الدراس ة أقلقت رئيس جمعية  ، RAJعبد الوهاب فرساوي الذي صرح "هذا التراجع في
االهتمام بالسياسة ليس سوى نتيجة السياسات التي يتبعها حكام البلد ،والذين ال يبخلون بجهدهم من أجل إبعاد الشباب عن
السياسة ...شباب اليوم لم يعد يؤمن بالسياسة وحتى الذين يصوتون ال يفعلون ذلك من باب اإليمان وإنما المصلحة .وهذا
واقع يستحق التحليل والدراسة عن قرب حيث أنه خطير" .
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ثانيا  -نتيجة استبيان  Generation Whatالجزائر

سنة  18-34شريحة بين %

نساء

رجال

العمر

آخر

العائلة منزل في يقيم يزال ال

طالبا ً يزال ال
مستوى التعليم حسب ISCED

دائم عقد

مؤقت عقد

حرة أعمال

عاطل

داخلي تدريب

آخر

نوع عقد العمل ( %54.4من بين المعنيين)

موظف

كوادر

حرة أعمال

مناوبة

الوضع المهني ( %54.4من بين المعنيين)
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آخر

أعداد مجتمع عينة البلد وتوزيعها بحسب فئات الجنس والعمر (ابتداء من العمر في  4شرائح):

 19-18سنة
 24-20سنة
 29-25سنة
 34-30سنة

إناث

رجال

المجموع

70

73

143

4.9

5.1

9.9

209

215

425

14.6

15.0

29.5

221

225

446

15.4

15.6

31.0

214

211

14.7
المجموع

14.9

727

711

50.5

49.5

425

29.5

1438
100.0

قراءة الجدول :عدد اإلناث من  19-18سنة الالتي أجبن على استبيان  ،Generation What 70وتمثل عينتهن %4.9
من مجموع المجيبين في البلد.

أ  -تعريف وتمثيل الشباب (هم اليوم ،وهم غداً)
بصفة عامة ،هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟
اإلجابات حسب الجنس:
بصفة عامة ،هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟

نعم (" "3أو " "4أو ""5
= أنا مسير مصيري بنفسي)

النسب

ال (" = "0ال ،أخضع
لمصيري ولما يجري في
حياتي أو " "1أو ")"2

رجال

إناث
الجنس

كانت اإلجابات أول ما أدهش المراقب :فأغلبية كبيرة من شباب الجزائر يؤكد أنه "سيد مصيره وقائد حياته" مما يثبت بال
شك تراجع فكرة االستسالم ،و"المكتوب" والخضوع إلرادة خارجية ،غير مختارة .الجداول التالية توضح استقرار مدهش:
أيا كان الجنس ومستوى التعليم والموضع االجتماعي ،نجد دائما هذه األغلبية الواضحة التي تضع اإلرادة واالختيار
الشخصي في قلب مشوار الحياة.
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بصفة عامة ،هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟

نعم (" "3أو " "4أو ""5
= أنا مسير مصيري بنفسي)

النسب

ال (" = "0ال ،أخضع
لمصيري ولما يجري في
حياتي أو " "1أو ")"2

سنة 18-24

سنة 25-34
العمر

تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
بصفة عامة ،هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟

النسب

نعم (" "3أو " "4أو ""5
= أنا مسير مصيري بنفسي)
ال (" = "0ال ،أخضع
لمصيري ولما يجري في
حياتي أو " "1أو ")"2

ISCED >4

 ISCED >4أو غيره
التعليم مستوى

العاطلون هم الوحيدون الذين يؤكدون في غالبيتهم أنهم "يخضعون لألمور" (.)54%
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اإلجابات حسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):

بصفة عامة ،هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟

نعم (" "3أو " "4أو ""5
= أنا مسير مصيري بنفسي)

النسب

ال (" = "0ال ،أخضع
لمصيري ولما يجري في
حياتي أو " "1أو ")"2

عقد عمل دائم

عاطلون

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال

"سن العشرين هو أجمل سن في الحياة"
بالتساوي تقريبا ً ،اإلناث ( )58%والرجال ( ) 57%يؤيدون في مجملهم فكرة أن سن العشرين "هو أجمل سن في الحياة".
بين األصغر سناً ،تصعد الذروة إلى  .%65وبين األعلى تعليماً ،نصل إلى .%63
اإلجابات حسب الجنس:
سن العشرين هو أجمل سن في الحياة

غير موافق

النسب

موافق

إناث

رجال
الجنس
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اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
سن العشرين هو أجمل سن في الحياة

غير موافق

النسب

موافق

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
سن العشرين هو أجمل سن في الحياة

غير موافق

النسب

موافق

ISCED >4

 ISCED >4أو غيره
التعليم مستوى

وبالطبع ،تأتي متغيرة الوضع االجتماعي كي تخفف بقوة من الموافقة على فكرة أن "سن العشرين هو أجمل سن في
الحياة" .فالشباب العاطل ال يتفق معها بنسبة  ،% 61بينما الذين يتمتعون بالعمل فيوافقون بنسبة .%51

14

سن العشرين هو أجمل سن في الحياة

غير موافق
موافق

النسب

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال

اإلجابات "نعم" على السؤال "هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون "...على كل اقتراح في المحور السيني بالرسم البياني

تصور السعادة أو عدمها انطالقا من عدة عناصر في الحياة يؤكد أوالً الظاهرة االجتماعية التي ازدادت قوة في العقود
الثالثة األخيرة :الرغبة في الرحيل من البلد ،الهجرة ،وخاصة نحو أوروبا الغربية وكندا أو الواليات المتحدة تفسر سبب
تأكيد  %70من الشبان و %65من الشابات على "إمكانية السعادة بدون الحياة في" الجزائر .كما تثير الدهشة أيضا ً
اإلجابات بنعم على السؤال "هل يمكنك أن تكون سعيدا ً بدون نشرة األخبار واألحداث؟" %64 :من الذكور و %62من
اإلناث .يمكننا أن نفسر ذلك بأنه رد فعل منطقي على حملة الدعاية المفرطة الحالية في الحيز اإلعالمي الوطني ،الذي
يعبر عن نفسه بأكثر من عدم االكتراث لكن ال يوجد في االستبيان ما يؤكد ذلك.
ولنالحظ اآلن وزن الممارسة الدينية .ثلث الشباب الذكور ( ) 32%يؤكدون أنهم قد يكونوا سعداء بدون معتقدات دينية.
وربع الشباب اإلناث ( )25%يشاركن نفس اإلحساس .ونجد مرة أخرى هذه األقلية القوية التي يمكن أن تكون سعيدة
بدون تأسيس أسرة ( 36%و % 30على التوالي بين الذكور واإلناث) .في مجتمع حيث اإلسالم هو دين الدولة وأحد
دعائم الهوية الوطنية ،فتلك األرقام صارخة.
االستبيان يوضح لنا إذن أن هناك أقلية علمانية ذات مغزى ،في جيل يتفق على أنه يمكن أن يكون سعيدا ً جدأ ً إذا عاش
خارج الجزائر ،وبدون أخبار أو أحداث ...ويتعدى ذلك الظاهرة الفردية إذ يمثل مؤشراً للفرار ،ورفض النموذج
الجزائري كما هو حالياً.
هذه الميول العامة تزداد دقة في الرسوم البيانية التالية عندما تضاف إليها بارامترات أخرى .األصغر سنا ً ( )70%هم
األكثر ميالً عن األكبر منهم ( )65%للتأكيد على إمكانية السعادة بدون السكن في الوطن ،وهم األقل تمسكا ً بمشروع
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تأسيس أسرة ( )37%مقارنة باألكبر منهم ( .) 30%متغيرة "مستوى التعليم" تشير إلى أنه كلما ارتفع مستوى التعليم كلما
زاد االنطباع بإمكانية السعادة بالعيش خارج الجزائر.
اإلجابات حسب الجنس:
اإلجابة "نعم" على السؤال " هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون "...على كل
اقتراح في المحور السيني

إناث

النسب

ذكور

بدون أخبار وال
أحداث

بدون السكن في بلدي

بدون تأسيس أسرة

بدون معتقدات
دينية

اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
اإلجابة "نعم" على السؤال " هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون "...على كل
اقتراح في المحور السيني

 24- 18سنة
 34- 25سنة

النسب

بدون أخبار وال
أحداث
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بدون السكن في بلدي

بدون تأسيس أسرة

بدون معتقدات
دينية

تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
اإلجابة "نعم" على السؤال " هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون "...على كل
اقتراح في المحور السيني

أو آخر

النسب

بدون أخبار وال
أحداث

بدون السكن في بلدي

بدون تأسيس أسرة

بدون معتقدات
دينية

اإلجابات حسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
اإلجابة "نعم" على السؤال " هل يمكنك أن تكون سعيداً بدون "...على كل
اقتراح في المحور السيني

ال يزالوا طلبة
عقد عمل دائم

النسب

عاطلون

بدون أخبار وال
أحداث

بدون السكن في بلدي

بدون تأسيس أسرة

بدون معتقدات
دينية

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال
"بالمقارنة مع والديك ،هل تظن أن مستقبلك سيكون"...
على الرغم من عدم الثقة الذي يتسم به هذا الجيل في الوعود التي تقدمها له الجزائر ،إال أنه يبقى متفائال بشدة حول
مستقبله الفردي .ما يقرب من الثلثين ( )62%من الشباب ،إناثا وذكورا ،يعتقدون أن مستقبلهم سيكون "غالبا ً أحسن" من
حياة والديهم % 15 .فقط يعبرون عن تشاؤم قوي ويجيبون أن مستقبلهم سيكون أسوأ.
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نحن بعيدون عن شعار "ال مستقبل" الذي يرددونه في جميع األوقات .وحتى إذا الحظنا أنه كلما تقدم الشباب نحو حالة
الرشد كلما تشتت هذا التفاؤل .فاألصغر سنا ً ( )70%يميلون بوضوح نحو االعتقاد أن مستقبلهم سيكون "غالبا ً أحسن"
بينما بعد  25سنة يتراجع الرقم إلى  .%56هذه الصورة المتشائمة للكبار منهم تعززها نسبة الذين يرون مستقبلهم غالبا ً
أسوأ ( )18%مقارنة باألصغر منهم ( )11%أو مماثل.
اإلجابات حسب الجنس:
بالمقارنة مع حياة والديك ،هل تظن أن مستقبلك سيكون...

مشابه

النسب

غالبا ً أسوأ
غالبا ً أفضل

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
بالمقارنة مع حياة والديك ،هل تظن أن مستقبلك سيكون...

مشابه

النسب

غالبا ً أسوأ
غالبا ً أفضل

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

في الرسوم البيانية التالية ،متغيرة مستوى التعليم ال تحدث أي اختالف يذكر بين مستويات التعليم المختلفة :إذ كانت النسب
 %62و %61على التوالي في التعبير عن الثقة في النفس والثقة في المستقبل.
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تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
بالمقارنة مع حياة والديك ،هل تظن أن مستقبلك سيكون...

مشابه

النسب

غالبا ً أسوأ
غالبا ً أفضل

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات حسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
بالمقارنة مع حياة والديك ،هل تظن أن مستقبلك سيكون...

مشابه

النسب

غالبا ً أسوأ
غالبا ً أفضل

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال
"بخصوص مستقبلك ،هل تعتبر نفسك"...
التفاؤل الشخصي ينعكس في تصور الشاب لمستقبله :ثالث ارباع الشباب تقريبا ( 74%من اإلناث و %72من الذكور)
يقولون إنهم "بخصوص مستقبلهم ،متفائلون تقريباً" .األصغر سنا ً ( )75%واألكثر تعليما ً يتفاءلون أيضا ً حول مستقبلهم
أكثر من سواهم .هنا أيضا ً نالحظ أن العاطلين يتراجعون ( 56%يشتركون في الرأي اإليجابي).
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اإلجابات حسب الجنس:
بخصوص مستقبلك ،هل تعتبر نفسك...

متفاءل جدا ً

النسب

متشاءم جداً

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
بخصوص مستقبلك ،هل تعتبر نفسك...

متفاءل جدا ً

النسب

متشاءم جداً

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر
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تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
بخصوص مستقبلك ،هل تعتبر نفسك...

متفاءل جدا ً

النسب

متشاءم جداً

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات حسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
بخصوص مستقبلك ،هل تعتبر نفسك...

متفاءل جدا ً

النسب

متشاءم جداً

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال
"النجاح في الحياة بالنسبة لك ،هو قبل كل شيء"...
هذا الجدول هو من أهم جداول الدراسة .إذ أنه يبين لنا أهم ما يبحث عنه كل شاب كي يشعر بأنه نجح في حياته .في هذا
الصدد ،ينقسم الشباب الجزائري إلى  4كتل ال تعبر كلية عن االتجاه الغالب.
الثراء ،المال ،الوضع االجتماعي تمثل شروط النجاح في الحياة لشاب واحد من خمسة بالكاد ( )21%وشابة واحدة من
تسعة ( .)12%هذه النسبة تمثل النواة الصلبة التي ال ينبغي اسقاطها ،وتعبر أيضا ً على أنه من بين كل ثمانية شبان من
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 10وكل  9شابات من  ،10ال يتوقف النجاح على المال والثراء .ليس هناك شك في أن هذا الجيل ال يدخل ضمن نموذج
"الرجل الناجح" أو "المرأة الناجحة" المتعارف عليه.
ونجد أن الثلث ،بالتساوي (اإلناث ( )33%والذكور ( ))35%يؤكد أن النجاح هو قبل كل شيء أن يكون اإلنسان سعيدا ً
كل يوم بيومه حتى وإن كان بال عمل وال أسرة .فالنجاح من وجهة نظرهم هو توازن اإلنسان قبل كل شيء.
ويمكننا أن نضيف لهذا الثلث ،كتلة من  %19من اإلناث و % 17من الذكور الذين يعتبرون أنهم ناجحون إذا كان لديهم
"عمل شيق" .ومن وجهة نظرهم ،أهمية "المال" ليست محددة للنجاح مثل الحب والعمل الشيق .هنا أيضا ً نجد أن التوازن
هو الذي يحظى باألولوية.
يبقى ثلث أخير ( 34%من اإلناث و % 28من الذكور) الذين يعتبرون أن مصدر النجاح يكمن في تأسيس األسرة قبل
السعادة الشخصية أو الثراء.
ونستخلص أنه فيما يتعلق بمشوار النجاح ليست هناك نظرة أحادية لدى هذا الجيل باستثناء االتفاق الغالب على "عدم
اختيار" المال وكافة القيم اللصيقة به:
اإلجابات حسب الجنس:
النجاح في الحياة بالنسبة لك ،هو قبل كل شي...
بيومه يوم كل سعيداً أكون أن
أسرة أو عمل بدون حتى
المال = الحصول على دخل جيد

النسب

مهنة على الحصول = العمل
شيقة
أسرة تأسيس = العائلة

إناث

رجال
الجنس
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اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
النجاح في الحياة بالنسبة لك ،هو قبل كل شي...
بيومه يوم كل سعيداً أكون أن
أسرة أو عمل بدون حتى
المال = الحصول على دخل جيد

النسب

مهنة على الحصول = العمل
شيقة
أسرة تأسيس = العائلة

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

وفي الرسوم البيانية التالية ،نالحظ اختالفات طفيفة في توزيع العائالت األربعة الرئيسية .األكثر تعليما ً ( )35%يميلون
أكثر للتأكيد على أنهم قد يكونوا سعداء بدون عمل وال أسرة .كما نالحظ أيضا ً أن الطلبة ( )21%يميلون إلعطاء أهمية
أكبر للمال كشرط للسعادة عن العاطلين ( )9%والعاملين ( .)11%كما أنهم يتجهون أكثر نحو العمل الشيق كشرط
للسعادة .الشباب الحاصل على عقد عامل دائم ( )42%هم األكثر ميالً لتأسيس األسرة كشرط للنجاح في الحياة عن الطلبة
(.)%22
تنقسم اإلجابات حسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
النجاح في الحياة بالنسبة لك ،هو قبل كل شي...

بيومه يوم كل سعيداً أكون أن
أسرة أو عمل بدون حتى
المال = الحصول على دخل جيد

النسب

مهنة على الحصول = العمل
شيقة
أسرة تأسيس = العائلة

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم
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اإلجابات حسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
النجاح في الحياة بالنسبة لك ،هو قبل كل شي...
بيومه يوم كل سعيداً أكون أن
أسرة أو عمل بدون حتى
المال = الحصول على دخل جيد

النسب

مهنة على الحصول = العمل
شيقة
أسرة تأسيس = العائلة

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال

الشباب العاطل أو العامل بعقد مؤقت ( ) 28%يتجهون نحو التأكيد بأن العمل الذي يعملونه ال يتناسب إطالقا مع كفاءاتهم
عن العاملين بعقد دائم (.)18%

هل تقول اليوم أن عملك يتناسب مع كفاءاتك؟
(الحقل :الذين أنهوا دراستهم)

تماما ً

النسب

أبدا ً

عاطلون
الوضع (غير حصري)

24

عقد عمل دائم

ب -تصور المجتمع (الرقابة االجتماعية والحرية ،المخاوف ومواضيع القلق)

"في بلدي ،ال تزال المساواة بين الرجل والمرأة مستبعدة"
يهدف هذا السؤال قياس تصور الشباب لالمساواة بين الجنسين ،وليس واقع هذه الالمساواة .الجزائر تحتل المركز 120
على المستوى العالمي من حيث المساواة بين دخل الرجل والسيدة ،في قائمة من  144دولة ،حسب تقرير The global

 World Economic Forum gender gap reportالذي نشر عام .20161
ويبدو أن نصف الشباب الجزائري الذكور لم يعلموا بذلك أو لم يطلعوا عليه % 48 :هم الذين أكدوا أن الجزائر ليست
بعيدة عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة .الشابات مدركات أكثر كثيرا ً لهذا الوضع :فثلثيهن يؤكدن أن الجزائر "بعيدة
كل البعد" عن تحقيق هذه المساواة .متغيرة شريحة العمر ال تؤثر على هذا االتجاه.
اإلجابات حسب الجنس:
في بلدي ،ال تزال المساواة بين الرجل والمرأة مستبعدة

غير موافق

النسب

موافق

إناث

رجال
الجنس

1

25

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_G

اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
في بلدي ،ال تزال المساواة بين الرجل والمرأة مستبعدة

غير موافق

النسب

موافق

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

الرسوم البيانية التالية تشير إلى أن متغيرة مستوى التعليم تحدث فرقا ً واضحاً :فالذين واصلوا تعليمهم بعد الثانوية العامة
يؤيدون صراحة ( )60%عن الشباب األقل تعليما ( )52%أن بلدهم ال يزال بعيدا ً عن المساواة بين الرجل والمرأة.
ويأتي الوضع االجتماعي ليرسم فاصالً جديداً :العاملين بعقد دائم ( )63%يميلون لإليجاب عن العاطلين (.)48%
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
في بلدي ،ال تزال المساواة بين الرجل والمرأة مستبعدة

غير موافق

النسب

موافق

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم
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اإلجابات حسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
في بلدي ،ال تزال المساواة بين الرجل والمرأة مستبعدة

غير موافق

النسب

موافق

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

"اليوم ،في مجتمعنا :هناك الكثير من الحريات".
يا له من سؤال حيوي ومعقد في الجزائر :العالقة بالحريات .إن نظام الحكم السياسي استبدادي ،ومع ذلك يمكننا أن نقول
كل ما نريده في الساحة العامة  -إال أن ذلك ال يؤدي في الواقع لتغيير ما في تركيبة النظام وال الواقع.
انتهاء الحرب المدنية ،في نهاية التسعينات ،أثمر طلبا ً على النظام ،والسلطة والفعالية 20 .عام بعد ذلك ،ما هو الوضع؟
فالسؤال "في مجتمعنا توجد الكثير من الحريات" يفترض شيئا ً أهم :هل الحريات الديمقراطية الممنوحة في نهاية الثمانينات
تشكل جزءا من المشكلة الجزائرية؟
اإلجابة ال تحتاج لتعليق .في الرسمين البيانيين التاليين ،نكتشف أن هناك أغلبية قوية ،بين اإلناث ( )66%والذكور
( )%70على السواء ،تؤكد أنه ال يوجد الكثير من الحريات في البلد .وال تشكل شرائح العمر اختالفا يُذكر في هذا
االتجاه.
اإلجابات حسب الجنس:

27

اليوم ،في مجتمعنا :هناك الكثير من الحريات

ال

النسب

نعم

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
اليوم ،في مجتمعنا :هناك الكثير من الحريات

ال

النسب

نعم

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

توضح الرسوم البيانية التالية ،حسب مستوى التعليم والوضع االجتماعي ،بعض االختالفات :األقل تعليما ً ( )45%يميلون
أكثر من سواهم ( ) 27%للتأكيد على أن هناك الكثير من الحريات في البلد .ونالحظ أيضا أن العاطلين يميلون لالنضمام
لهذا الرأي .أما إغراء االستبدادية فيطال الطبقات األقل تعليما ً و/أو األكثر فقراً.
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
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اليوم ،في مجتمعنا :هناك الكثير من الحريات

ال

النسب

نعم

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
اليوم ،في مجتمعنا :هناك الكثير من الحريات

ال

النسب

نعم

عاطلون

عقد عمل دائم
الوضع (غير حصري)

ال يزالوا
طلبة

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

"الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع"...
هل يمثل تحرش الرجال بالنساء في الشوارع موضوع جدل في الجزائر؟ نعم ،بالنسبة لثمان شباب من  ،10وهذه نسبة
عالية جداُ .واألغرب أنه ال يوجد فارق في ذلك بين الذكور ( )78%واإلناث ( .)76%وال تغير شرائح العمر هذا الرأي.
اإلجابات حسب الجنس:
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الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع...

يزعجني ذلك

النسب

ال يزعجني ذلك

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات حسب العمر في شريحتين:
الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع...

يزعجني ذلك

النسب

ال يزعجني ذلك

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

ومستوى التعليم ال يحدث فارقا ً كبيراً :فاألكثر تعليما ً ( )79%يقولون إن ذلك يصدمهم أكثر من سواهم ( .)71%وال
يتدخل الوضع االجتماعي في هذا االتجاه بشكل هام.
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الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع...

يزعجني ذلك

النسب

ال يزعجني ذلك

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع...

يزعجني ذلك

النسب

ال يزعجني ذلك

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.
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ج -العادات ،الحياة الخاصة (الزواج ،األسرة) ،الحب والجنس.

"أجد أن تطبيقات التعارف على االنترنت كالتيندر وغيرها مزعجة"
"هل يزعجك رؤية سيدة بمالبس ضيقة؟"
أن نقبل التطبيقات الجديدة للتعارف بين الرجال والنساء من نوع "تيندر" بمثابة ثورة في الجزائر حيث قانون األسرة ال
يزال سار %57 .من الشابات و % 62من الشبان ال "ينزعجون" من هذه التطبيقات ،وبالتالي ما تتضمنه من عالقات.
وأيضاً %57 ،من اإلناث و % 60من الذكور ال "يزعجهم" مشاهدة سيدة ترتدي المالبس الضيقة في الشارع.
يدل ذلك على أن هناك مشكلة بالنسبة لـ  4شبان من  10بشأن مالبس النساء في األماكن العامة ،وكذلك على مقاومة
تحرر األشخاص.
هنا أيضاً ،يلعب مستوى التعليم دورا ً حاسما ً في النظر للمشكلة :فشاب واحد من اثنين األقل تعليما ً ينزعج لمشاهدة النساء
بالمالبس الضيقة ،بينما ال يوجد سوى  % 38من حاملي الشهادات الذين يتفقون معهم .واألكثر تأثيرا %60 :من العاطلين
تزعجهم مشاهدة النساء بمالبس ضيقة ،بينما  %39من الطلبة فقط ينزعجون من ذلك.
اإلجابات حسب الجنس:
هل يزعجك...

نساء

النسب

رجال

مشاهدة سيدة بمالبس
ضيقة

تطبيقات التعارف على
االنترنت مثل "تيندر"

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
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هل يزعجك...

النسب

تطبيقات التعارف على
االنترنت مثل "تيندر"

مشاهدة سيدة بمالبس
ضيقة

تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
هل يزعجك...

أو آخر

النسب

مشاهدة سيدة بمالبس
ضيقة

تطبيقات التعارف على
االنترنت مثل "تيندر"

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
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هل يزعجك...

ال يزالوا طلبة
عقد عمل دائم

النسب

عاطلون

مشاهدة سيدة بمالبس
ضيقة

تطبيقات التعارف على
االنترنت مثل "تيندر"

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.
هاذان السؤاالن يعطونا صورة منقسمة لشباب هذا الجيل حول التقاليد فهناك غالبية قوية تتوافق مع أساليب المغازلة،
واإلغراء والحرية المتاحة لها .ولكن أقلية ال تقل قوة تنزعج من هذه الحريات ،واألكثر من مالبس الفتيات في الشارع عن
التطبيقات التي تسمح بال مواراة بمخالفة القوانين الدينية حول العزوبة.

"في رأيك ،شرب الكحول هو"...
وتظل الكحول سلعة يرفضها الشباب الجزائري .أقل من شاب من خمس ( )18%يجرؤ على اإلفصاح بأنه يشربها من
أجل اللذة التي تمنحها له ،وأقل من شابة من عشرة ( )9%تفصح بذلك أيضاً .ثالثة من عشرة أكثر تساهالً عن سواهم :ال
يشربون ولكن ال يزعجهم أن يروا اآلخرين يشربون الخمور (ونفس النسبة لدى الشابات كالذكور (.)31%
يبقى  %50من الشباب الذكور و %60من اإلناث يرون أن الخمور "مخالفة لقيمهم" .األكثر من  25سنة ()37%
يبدون أقل انزعاجا ً عن األكبر سنا ً ( ) 27%عند رؤية اآلخرين يشربون الخمور ،غير أنهم يميلون بنسبة أكبر (%58
مقابل  )%50للتأكيد بأنها مخالفة لقيمهم.
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اإلجابات بحسب الجنس:
في رأيك ،شرب الكحول هو...

النسب

غير منطبق مع قيمي
الشخصية ،لكن ال يزعجني
ذلك من قبل اآلخرين
غير منطبق مع قيمي
الشخصية
عبارة عن لذة
نساء

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
في رأيك ،شرب الكحول هو...

غير منطبق مع قيمي
الشخصية ،لكن ال يزعجني
ذلك من قبل اآلخرين

النسب

غير منطبق مع قيمي
الشخصية

عبارة عن لذة
 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

متغيرات مستوى التعليم والوضع االجتماعي تؤكد النزعة للتسامح :فاألعلى تعليما هم األقل انزعاجا ً ( )34%من رؤية
اآلخرين يشربون الكحول ،واألقل تعليما ً ليسوا سوى  %24تعبيرا ً عن التسامح.
ويأتي الوضع االجتماعي ليخط خطا ً فاصالً :فالعاطلين يؤكدون بنسبة غالبة ( )73%على أن شرب الخمور مخالف
لقيمهم الشخصية .أما الطلبة فيجدون فيه لذة ( )13%عن باقي الفئات ،والعاملين أقل انزعاجا ً لرؤية اآلخرين يشربون
الكحول ( )33%عن العاطلين (.)21%
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
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في رأيك ،شرب الكحول هو...

غير منطبق مع قيمي
الشخصية ،لكن ال يزعجني
ذلك من قبل اآلخرين

النسب

غير منطبق مع قيمي
الشخصية
عبارة عن لذة
 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
في رأيك ،شرب الكحول هو...

غير منطبق مع قيمي
الشخصية ،لكن ال يزعجني
ذلك من قبل اآلخرين

النسب

غير منطبق مع قيمي
الشخصية

عبارة عن لذة
عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

"تعدد الزوجات مقبول"
المادة  8من قانون األسرة تنظم قواعد تعدد الزوجات في الجزائر" :يُسمح بالزواج من أكثر من زوجة في حدود الشريعة
اإلسالمية متى وجد المبرر الشرعي ،وتوافرت شروط ونية العدل " .في الواقع ،فإن النقاش محتدم ويثير بانتظام اإلعالم
والمجتمع المدني.
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استبيان  Generation Whatالجزائر يظهر ،حول هذا الموضوع ،أكبر فارق بين رؤية الرجال والنساء في كل
االستبيان % 71 .من الشابات تجدن أن تعدد الزوجات غير مقبول ،بينما ال يوافقهم هذا الرأي سوى  %52من الشبان،
أي بفارق  20نقطة تقريباً .غير أنه ،وعلى عكس الرأي الشائع ،حاالت تعدد الزوجات نادرة في الجزائر ،حيث نسبة
الرجال المتزوجين عدة زوجات انتقلت من  %15عام  1886إلى  %1.5في Tabutin, 1974 ; Ajbilou, ( 1986

 .)1998كما لوكان "تعدد الزوجات المقبول" هو في البداية قبول وهم رجولي أكثر منه طلبا ً حقيقيا في المجتمع.
يبقى اتجاه مفاجئ :شريحة العمر الدنيا تعترض في أغلبها على تعدد الزوجات ( )69%بينما األكبر من  25سنة ال
يعترضون إال بنسبة .%56
اإلجابات بحسب الجنس:
تعدد الزوجات مقبول...

نعم

النسب

ال

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
تعدد الزوجات مقبول...

نعم

النسب

ال

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر
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غير أن مستوى التعليم والوضع االجتماعي يقسمون ذلك إلى فئات فرعية .فتعدد الزوجات غير مقبول من الشباب األكثر
تعليما ً بنسبة  % 65بينما األقل تعليما فيعترضون عليه بنسبة  .%54والطلبة بنسبة  %66ال يقبلون تعدد الزوجات بينما
العاطلين يعارضوه بنسبة .%55
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
تعدد الزوجات مقبول...

نعم
ال

النسب

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية) :الطلبة ( )66%بأغلبية تعارض تعدد
الزوجات ،يتبعهم العاملون بعقد عمل دائم ( )59%فالعاطلين (.)55%

تعدد الزوجات مقبول...

نعم

النسب

ال

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.
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د -الدين
"ال ينبغي أن يتدخل الزعماء الدينيون في السياسة"
مرة أخرى نجد أن الشباب الجزائري منقسم لفريقين .ثلثه (أكثر بين الشابات عن الشبان %34 ،ضد  )%31يريد تدخل
الزعماء السياسيين في السياسة .والثلثان اآلخران معارضان ( 63%للشابات و %67للشبان).
هذه المسألة حساسة جدا ً في الجزائر ،ولكن شابين من ثالثة ال يوافقان على تدخل رجال الدين في السياسة .ويمكن أن
نحيل ذلك إلى مؤشرات العلمانية المتعددة ،والتسامح والتعاطف مع الحريات الفردية ،التي تبعد كل البعد عن الصور
المقلقة حول هيمنة اإلسالميين :أغلبية الشباب في الجزائر يوافقون على فصل الدين عن الدولة.
يبقى لدينا هذا الثلث من الشباب ،وتساعدنا الجداول التالية على فهمه بشكل أفضل.
ال أريد رؤية الزعماء الدينيون يتدخلون في
الشؤون السياسي ة

غير موافق

النسب

موافق

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
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ال أريد رؤية الزعماء الدينيون يتدخلون في
الشؤون السياسي ة

غير موافق

النسب

موافق

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

وبدون مفاجأة ،األكثر تعليما ً ( )68%ال يريدون رؤية القادة الدينيين يتدخلون في الشؤون السياسية .ويسقط هذا الرقم إلى
 %57لدى األقل تعليماً ،بفارق  11نقطة .غير أن متغيرة العاطل-الطالب-األجير تظهر فوارق أقل حدة ( %68من
الطلبة معارضين ،مقابل  %61من األجراء و %60من العاطلين :وباعتبار هوامش الخطأ ،نستطيع أن نجزم بسهولة أن
الوضع المهني ال يؤثر إال طفيفا ً على اإلجابة).
ال أريد رؤية الزعماء الدينيون يتدخلون في
الشؤون السياسي ة

غير موافق

النسب

موافق

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
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ال أريد رؤية الزعماء الدينيون يتدخلون في
الشؤون السياسي ة

غير موافق

النسب

موافق

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

الشباب الجزائري في أغلبه يريد إقصاء رجال الدين عن الساحة السياسية .ولنُذكر أنه في  ،1991خالل االنتخابات
الوحيدة التي نظمت في الجزائر وسمحت بترشيح اإلسالميين ،حصدت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  %44من األصوات في
الدور األول .وانطوت صفحة نهائياً ،وحتى إن كان هناك الثلث من الشباب يظل راغبا ً في عودة الزعماء الدينيين للحياة
السياسية في البلد.

" الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني"
غالبا ً ما يرتبط بتعدد الزوجات ،ولكنه يفتح أيضا باب التساؤل حول تطليق الزوجة ،والطالق والحقوق الفردية ،موضوع
عقد الزواج ،المدني و/أو الديني ،ال تزال تقسم المجتمع الجزائري .فالزواج المدني يحمي حقوق المرأة بشكل ال يضاهى
خاصة إذا ما قورن بالزواج الديني .وأمام ظهور حاالت زواج ديني بدون عقد مدني ،حدد المشرع مؤخراً :أن الجزائر ال
تعترف بالزواج الديني في غياب الزواج المدني.
ويبقى الجدل في المجتمع .ما هو رأي الشباب الحقيقي؟ اإلناث ( )73%هن األكثر رفضا ً للزواج الديني المنفرد؛
والذكور يتبعونهن مباشرة ولكن بنسبة أقل ( .)61%ويوجد اتفاق عام بين فئات عمر المجيبين تسير في نفس االتجاه
الغالب.
ولنالحظ أنه في الواقع ،توجد نسبة ما من المجتمع النسائي ،وتحديدا ُ ابتداء من سن الثالثين تقبل "على الرغم من كل
شيء" الزواج بعقد ديني فقط (حتى تحصل على الوضع االجتماعي للسيدة المتزوجة) .هذا "الترتيب" يترك للرجل حرية
ممارسة تعدد الزوجات.
في الرسمين البيانيين التاليين نالحظ أن هناك فارق يحدثه مستوى التعليم :فاألقل تعليما ً هم األقل تحمسا ً ( )59%لحظر
الزواج الديني في غياب الزواج المدني عن األكثر تعليما ُ ( .)70%وال يوجد اختالف ملحوظ حسب الوضع االجتماعي.
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اإلجابات بحسب الجنس:

" الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني

غير موافق

النسب

موافق

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:

" الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني

غير موافق

النسب

موافق

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر
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تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
" الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني

غير موافق

النسب

موافق

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
" الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني

غير موافق

النسب

موافق

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.
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هـ تصور العالم العربي والهوية العربية

"إلى أية درجة تثق في العالم العربي؟"
السؤال غير مسبوق ويستحق التعمق حيث أن الكيان الجزائري في الغالب خيالي ،بعادات مختلقة ومثالية بدرجات
متفاوتة .على الرغم من أن الجزائر عضو في جمعية الدول العربية ،إال أنه خلق هوية ثقافية مركبة ،فخلط بين اللغات
المختلفة (البربرية ،والعربية والفرنسية) وربطها ب التاريخ والثقافة والمجتمع المرتبط بالساحل الشمالي للمتوسط .محاوالت
المملكة العربية السعودية ،ومصر وقطر األخيرة في الهيمنة على المنطقة عززت الشك واالرتياب لدى قطاعات واسعة
في المجتمع الجزائري حول الكيان المسمى "العالم العربي" .وهكذا نفسر الرسمين البيانيين األول والثاني :فالرجال
( )%83بالتساوي تقريبا ً مع النساء ( )82%ال يثقون في العالم العربي (البتة ،ال على اإلطالق ،شبه ال) ،أيا ً كانت
شريحة العمر.
الجنس:
بحسب
اإلجابات
العربي؟
في العالم
درجة تثق
إلى أية

تماما ً

النسب

إطالقا ً

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
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إلى أية درجة تثق في العالم العربي؟

تماما ً

النسب

إطالقا ً

 24-18سنة

 34-25سنة
العمر

كلما تقدم الشباب في العلم كلما زادت عدم ثقتهم ( 84%مقابل  %77لألقل مستوى في التعليم).
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:

إلى أية درجة تثق في العالم العربي؟

تماما ً

النسب

إطالقا ً

 ISCED <4أو آخر

مستوى التعليم

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
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إلى أية درجة تثق في العالم العربي؟

تماما ً

النسب

إطالقا ً

عقد عمل دائم

عاطلون

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

ز -السياسة ،الديمقراطية والمشاركات (الثقة في المؤسسات ،اإلرهاب).

مؤشر عدم الثقة في المؤسسات:
لم نتمكن في الجزائر من طرح التسع أسئلة حول الثقة في المؤسسات :طلب التليفزيون الجزائري حذف السؤال "هل تثق
في السياسة؟" من المجموعة .وبالتالي بُني "مؤشر عدم الثقة في المؤسسات" اعتمادا ً على إجابات  1040شاب أجابوا
على األقل على سؤال من بين األسئلة الثمانية حول الثقة في المؤسسات المختلفة .هذا المؤشر هو بمثابة مقياس هام :علما ً
بأن النقابات ،والشرطة ،والجيش ،والعدالة ،واإلعالم ،والمؤسسات الدينية ،والمؤسسات التعليمية ،والمنظمات غير
الحكومية هي التي تؤلف هياكل المجتمعات الحديثة .عندما تكون درجة الثقة عالية في المقياس أو المؤشر ،دل ذلك على
أن أغلب الشباب في سالم مع النظام الجم هوري والهياكل الوسيطة في الدولة :وهو دليل على الصحة الجيدة بشكل عام.
وعلى العكس ،إذا كانت درجة الثقة منخفضة في المقياس ،دل ذلك على انشقاق بين الشباب في الدولة والنظام العام .ولكي
نفسر حيز المؤشر "المختلط" ،ينبغي أن نتغلغل في التفاصيل.
أقلة فقط من الشباب الجزائري الذين يثقون في مؤسساته %17 :فقط من الشابات و %13من الشبان يعبرون عن ثقتهم.
والفارق بين األعمار ليس ذو مغزى .وإذا جمعنا الذين يعبرون صراحة عن عدم الثقة ( )55%والذين لديهم رأي مختلط
غير واضح ( )30%نصل لمجموع .%85
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وإذا تعمقنا ،نجد مؤسستين يكاد يتفق الجميع حولهما :اإلعالم (" 87%عدم ثقة") والنقابات ( .)81%وبنسبة أقل نجد
العدالة ( )69%ثم المؤسسات الدينية ( )63%والشرطة ( )59%والنظام التعليمي ( )58%فالمنظمات غير الحكومية
( )%52التي ال تحظى بالثقة.
الجيش فقط وبالكاد بنسبة  % 38عدم ثقة ،يظل موضع ثقة لدى األغلبية .ومع أن الجيش هو الدعامة األساسية للحياة
السياسية واالقتصادية في البلد ،إال أن الشباب ينظرون له أوالُ كمؤسسة تضمن األمن العام ،وهي التي صمدت أثناء
الحرب المدنية ،وهي أيضا ُ التي سيمضي فيها كل شاب  18شهر من عمره 6 ،أشهر إعداد عسكري و 12شهر خدمة
مدنية.
وال تصمد أي مؤسسة أخرى أمام عدم الثقة.

اإلجابات بحسب الجنس:

الثقة في المؤسسات الجزائرية
(مؤشر اعتماداً على  8أسئلة)

ميل للثقة

النسب

تأرجح ما بين الثقة وعدم
الثقة
ميل لعدم الثقة

رجال

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
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إناث

الثقة في المؤسسات الجزائرية
(مؤشر اعتماداً على  8أسئلة)

ميل للثقة

النسب

تأرجح ما بين الثقة وعدم
الثقة
ميل لعدم الثقة

 34-25سنة

 24-18سنة

األكثر تعليما ً ( )87%هم األكثر ارتيابا من األقل تعليما ً ( .) 79%المتغيرة الوحيدة التي تظهر اختالف في التقدير هي
الوضع االجتماعي :العاطلين ( )42%لديهم رأي مختلط أكثر من العاملين المستديمين ( )28%والطلبة (.)28%
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
الثقة في المؤسسات الجزائرية
(مؤشر اعتماداً على  8أسئلة)

ميل للثقة

النسب

تأرجح ما بين الثقة وعدم
الثقة
ميل لعدم الثقة

 ISCED <4أو آخر

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
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الثقة في المؤسسات الجزائرية
(مؤشر اعتماداً على  8أسئلة)

ميل للثقة

النسب

تأرجح ما بين الثقة وعدم
الثقة
ميل لعدم الثقة

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

"يجب إعطاء سلطة أكبر للنقابات المهنية".
بعد العالمة السيئة التي حصلنا عليها في درجة الثقة في النقابات (عدم الثقة بنسبة  )%81كان علينا أن نتوقع رفضا ً عاماً.
إال أن الموقف اختلف تماماً!  %58من الذكور و %52من اإلناث يرغبون إعطاء المزيد من السلطة للنقابات.
وبالتالي فاالرتياب الذي الحظناه في السؤال السابق ليس موجها ً "للوظيفة النقابية" في حد ذاتها ،وإما لضعف سلطة
النقابات في الجزائر .فالشباب الجزائري يريد نقابات أقوى ،وسلطات أكثر.
الرسمان البيانيان ،األول والثاني ،يوضحان أن اإلناث (مع أنهم في الغالب األكثر خضوعا ً في مجاالت العمل) أقل ميالً
( )%52عن الرجال ( )58%للموافقة على إعطاء المزيد من السلطة للنقابات .متغيرة شريحة العمر توضح أن األكبر
سنا ً ( )60%هم األكثر ميالً عن األصغر سنا ً ( )47%للمطالبة بإعطاء سلطات أكثر للنقابات.

اإلجابات بحسب الجنس:
هل توافق على الفكرة التالية:
يجب إعطاء المزيد من السلطة للنقابات المهنية

غير موافق
موافق

النسب

رجال
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الجنس

إناث

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
هل توافق على الفكرة التالية:
يجب إعطاء المزيد من السلطة للنقابات المهنية

النسب

غير موافق
موافق

سنة 18-24

سنة 25-34
العمر

الشباب العامل ( ) 64%الذي واجه الواقع الميداني يوافق أكثر على توسيع سلطات النقابات عن العاطلين ( )57%أو
الطلبة (.)50%
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:

هل توافق على الفكرة التالية:
يجب إعطاء المزيد من السلطة للنقابات المهنية

غير موافق
موافق

النسب

ISCED >4

 ISCED >4أو غيره
التعليم مستوى

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):

50

هل توافق على الفكرة التالية:
يجب إعطاء المزيد من السلطة للنقابات المهنية

غير موافق
موافق

النسب

عقد عمل دائم

عاطلون

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

"هل سبق أن شاركت في منظمة سياسية؟"

أمام نظام سياسي استبدادي وشعبوي في الجزائر حالياً ،يعبر الشباب عن عدم اهتمامهم بالحياة السياسية بالسخرية :شبكات
التواصل االجتماعي وعالم الشبكة العنكبوتية عامة تستقبل وتنشر ذلك على نطاق واسع .فهي منصة تصريف االنفعال
الهائلة وغير الخاضعة ألي رقابة ،حيث أن التعبير العام في أغلب األحيان مجهول االسم ،ولكنها ال تشكل حيزا ً عاما ً
حقيقياً .ففي واقع الدولة ،غالبا ُ ما ترتبط األحزاب الحاكمة (حزب جبهة التحرير الوطني ( )FLNوحزب التجمع الوطني
الديمقراطي ( )RNDيهيمنان على مجلس النواب) بشخصيات الحكم الحقيقي ،وتشكل مصادر مصلحة ألعضائها.
في هذا السياق %57 ،من الشباب الذكور (و % 68من اإلناث) ممن أجابوا أن "المشاركة في منظمة سياسية" أمر ال
يهمهم ال يحققون اإلجماع .حيث أن في مواجهتهم  %42من الذكور و % 30من اإلناث ال يرون األشياء بهذه البساطة.
اإلجابة "ال ،لكن المجال ال يزال مفتوحا ً" ( 28%من الذكور و % 23من اإلناث) يعبرون عن احتمال حقيقي ،وترقب،
ثمة مخزن شباب يمكنهم أن يشاركوا ولكن بشرط .ربع الجيل ليس بأمر هين! .وإذا أضفنا إليهم  %7الذين أجابوا "نعم،
جربت ذلك وأعجبني كثيراً" ( 3%من اإلناث) فنحصل على ما يقرب من ثلث الذكور وأكثر من ربع اإلناث يرون أن
المشاركة السياسية ذات معنى.
 %7من الذكور و % 3من اإلناث أجابوا أنهم جربوا ذلك ولكنهم لن يكرروه .هذه هي محصلة خيبة األمل أكثر منها
رفض السياسة في حد ذاتها.
بعد أن رسمنا مشهد الحال نتساءل .على الرغم من شروط ممارسة السياسة في الجزائر التي وضحناه أعاله 4 ،شبان من
( 10و 3شابات من  )10اشتركوا سابقاً ،سيشتركون أو قد يشتركون في منظمة سياسية .يدل ذلك على اهتمام حقيقي
بالعملية السياسية .وتوجد قوة تحتاج فقط أن تعبر عن نفسها.
إال أن الفارق يظل شاسعا ً بين الرجال والنساء 12 .نقطة تفصل مجموع اإلجابات الثالثة غير السلبية .بكل وضوح،
مجال السياسة في الجزائر ال يجذب النساء.
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اإلجابات بحسب الجنس:
هل سبق أن شاركت في منظمة سياسية؟

ال ،ال يهمني ذلك!

النسب

ال ،لكن المجال ال يزال مفتوحا ً
نعم ،ولكن ال يهمني ذلك
نعم ،جربت ذلك وأعجبني كثيراً

رجال

إناث
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
هل سبق أن شاركت في منظمة سياسية؟

ال ،ال يهمني ذلك!

النسب

ال ،لكن المجال ال يزال مفتوحا ً
نعم ،ولكن ال يهمني ذلك
نعم ،جربت ذلك وأعجبني كثيراً

 18-24سنة

 25-34سنة
العمر

متغيرة مستوى التعليم تكاد ال تؤثر بالمرة على االتجاه العام لعدم الثقة إن لم يكن رفض المشاركة في المنظمات السياسية.
وكالعادة ،نالحظ أن الطلبة أكثر ميالً ( )40%عن العاملين أو العاطلين ( 31%و %35على التوالي) لإلجابة باإليجاب
على أحد الخيارات الثالثة.
تنقسم اإلجابا ت بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
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هل سبق أن شاركت في منظمة سياسية؟

ال ،ال يهمني ذلك!

النسب

ال ،لكن المجال ال يزال مفتوحا ً
نعم ،ولكن ال يهمني ذلك
نعم ،جربت ذلك وأعجبني كثيراً

ISCED >4

 ISCED >4أو غيره
التعليم مستوى

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
هل سبق أن شاركت في منظمة سياسية؟

ال ،ال يهمني ذلك!

النسب

ال ،لكن المجال ال يزال مفتوحا ً
نعم ،ولكن ال يهمني ذلك
نعم ،جربت ذلك وأعجبني كثيراً

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

"يجب االحتفاظ/الرجوع للخدمة العسكرية اإلجبارية للجميع"
الخدمة العسكرية في الجزائر مدتها  18شهر .وتسري فقط على الذكور .وهي إجبارية :وال يعفى منها سوى ألسباب طبية
تمنع التأهيل.
وبالتالي فالسؤال يتعلق "بالتعميم" أي خضوع اإلناث مثل الذكور .بينما ثلثي الذكور معترضون ،إال أن نصف اإلناث
موافقات!
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قد يكون انحراف في السؤال هو الذي أدى لهذا الرفض العام من قبل الذكور :فجميع الدراسات الميدانية تثبت أن الغالبية
الكبرى من الشباب تعتبر مدة التجنيد طويلة جداً ،ويعيشوها كعبء وعائق لنشاط الفرد في البحث عن العمل أو مواصلة
التعليم.
اإلجابات بحسب الجنس:
يجب االحتفاظ/الرجوع للخدمة العسكرية
اإلجبارية للجميع

غير موافق
موافق

النسب

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
يجب االحتفاظ/الرجوع للخدمة العسكرية
اإلجبارية للجميع

غير موافق
موافق

النسب

 18-24سنة

 25-34سنة
العمر

االنحراف في السؤال (اإلجابة على "االحتفاظ" بالخدمة العسكرية أو اعتبارها "إجبارية للجميع") هو السبب في الفارق
الملحوظ بين األكثر تعليما ً عن سواهم .الطلبة وهو  % 60ممن أجابوا "غير موافق" قد يفكرون في التأخير الذي سيسببه
ذلك على مسيرتهم المهنية ،بينما األقل تعليم فليسوا معنيين.
ونالحظ أيضا ً أن الحالة االجتماعية تؤثر بدرجة كبيرة :فالعاملين بعقد عمل دائم ( )62%يميلون أكثر نحو رفض تعميم
التجنيد .ومالحظة واقع الحال تدل على أن الشباب حديث العمل يرغب في المحافظة على عمله ،بدون توقف بسبب
54

الخدمة العسكرية .أما العاطلين فليسوا سوى  9( %53نقاط أقل) ممن يرفضون الخدمة للجميع ،ربما سبب ذلك أن
الخدمة تؤثر أقل على مشاكلهم المهنية.
تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
يجب االحتفاظ/الرجوع للخدمة العسكرية
اإلجبارية للجميع

غير موافق
موافق

النسب
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التعليم مستوى

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):

يجب االحتفاظ/الرجوع للخدمة العسكرية
اإلجبارية للجميع

غير موافق
موافق

النسب

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.
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"التصويت في االنتخابات بالنسبة لك"...
تمهيداً ،يجدر بنا أن نالحظ أن تصور الحكم الديمقراطي حسب صياغته وتنفيذه في العالم الغربي أساسا ً قد فقد مصداقيته
تماما ً بفعل اإليديولوجية اإلسالمية ،التي اعتمدت على لغة السيف ووحشيتها في الجزائر في سنوات  1990حيث أعلنها
مؤيدو الجبهة اإلسالمية "كفر" .وبالتالي حكم على الديمقراطية بالردة.
نما الشباب في هذه الفترة اإليديولوجية ،فترة األسلمة الناعمة التي تميل دائما ً لالستبداد ،وفرض احترام هياكلها.
وفي خيال الشباب ،ترجم ذلك بعدم مصداقية العملية الديمقراطية التي تتمثل في التصويت في االنتخابات ،حيث فقدت
الثقة أمام ممارسات الحكام المضادة للديمقراطية والتزوير في االنتخابات .لقد الحظنا خالل الفقرات السابقة مؤشرات عدم
الثقة القوية للشباب إزاء السلطات المؤسسية( .أنظر أيضا ً في قسم "السياق" الدراسة التي أجرتها جمعية تجمع-عمل -
شبيبة.)RAJ ،
فهل يرجع ذلك لفعل القوتين مجتمعتين (التأثير اإلسالمي والتزوير في االنتخابات) ويكفي لتفسير حكم الشباب الجزائري
في أغلبه" :التصويت في االنتخابات وهم ديمقراطي بدون فائدة" لدى  %53من الشبان و %57من الشابات .أو السبب
أعمق من ذلك ،وكما في أوروبا ،الشعور بأن عملية التصويت في االنتخابات لم تعد ضمان للديمقراطية الحقيقية؟
أيا كان السبب ،فإن األرقام مرتفعة ،فالشباب الجزائري هم الوحيدين في العالم العربي الذين أجابوا باألغلبية أن التصويت
في االنتخابات وهم ديمقراطي .وكما رأيناه أعاله (في السؤال "هناك كثير من الحريات") ال توجد نزعة استبدادية خاصة
بين الش باب الجزائري .وما نراه وراء هذا الرقم هو محصلة االرتياب العميق إزاء عمل وطني فقد مصداقيته بسبب
الممارسات المناقضة للديمقراطية.
التفاوتات بين الفئات االجتماعية ،الجنس ومستوى التعليم تبدو لنا هامشية مقارنة بهذا االستنتاج :جميع الفئات تتجاوز
 %50من اإلجابة "التصويت في االنتخابات وهم".
اإلجابات بحسب الجنس:
التصويت في االنتخابات بالنسبة لك...

وهم ديمقراطي بدون فائدة

النسب

حق أساسي للجميع
واجب وطني ينبغي أن يكون
إجباريا ً

رجال

إناث
الجنس
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اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
التصويت في االنتخابات بالنسبة لك...

وهم ديمقراطي بدون فائدة

النسب

حق أساسي للجميع
واجب وطني ينبغي أن يكون
إجباريا ً

 18-24سنة

 25-34سنة
العمر

تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:
التصويت في االنتخابات بالنسبة لك...

وهم ديمقراطي بدون فائدة

النسب

حق أساسي للجميع
واجب وطني ينبغي أن يكون
إجباريا ً
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التعليم مستوى

اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):
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التصويت في االنتخابات بالنسبة لك...

وهم ديمقراطي بدون فائدة

النسب

حق أساسي للجميع
واجب وطني ينبغي أن يكون
إجباريا ً

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

"هل تشعر اليوم بآثار االستعمال األوروبي؟"
في  2022سوف تحتفل الجزائر بالذكرى الستين الستقاللها .ويتضح من تركيبة السكان في البلد أن أجداد الشباب
المشتركين في االستبيان هم الذين عرفوا االستعمار فقط .ومع ذلك ،وبالرغم من مرور السنوات ،إال أن األغلبية الساحقة
للشباب الجزائري ال تزال تشعر اليوم بآثار االستعمار % 73 :من مجموع العينة! هذه نسبة ضخمة ،وهذا الشعور منتشر
على مستوى شمال المتوسط.
وعلى أقصى تقدير ،نالحظ أن األقل من  25سنة ال يجمعون بهذه الدرجة ( )69%مقارنة باألكبر من  25سنة
( ،)% 77وبدون أن ينبئ ذلك باتجاه عميق :في مواجهة البطالة  %81يشعرون بآثار االستعمار ،و %77من العاملين،
كما لو كانت تحديات الحياة تقوي من هذا الشعور .أما الفوارق األخرى فهامشية.
اإلجابات بحسب الجنس:
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هل تشعر اليوم بآثار االستعمال األوروبي

نعم

النسب

ال

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
هل تشعر اليوم بآثار االستعمال األوروبي

نعم

النسب

ال

 18-24سنة

 25-34سنة
العمر

تنقسم اإلجابات بحسب مستوى التعليم إلى شريحتين:

59

هل تشعر اليوم بآثار االستعمال األوروبي

نعم

النسب

ال
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اإلجابات بحسب فئات الوضع (بعينة كافية لدراسة فئات المجيبين الفرعية):

هل تشعر اليوم بآثار االستعمال األوروبي

نعم

النسب

ال

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.

"في حالة النزاع بين النمو االقتصادي في بلدك وحماية البيئة ،فلمن تعطي األولوية؟"
مع أنهم يواجهون بطالة مكثفة ،إال أن جملة الشباب الجزائري أدركوا الكوارث اإليكولوجية الحالية وعواقبها الوخيمة على
قارة األرض ،لدرجة أنهم يعطون األولوية لحماية البيئة على النمو االقتصادي .وهم  %60في جميع الفئات ممن يؤكدون
ذلك.
وهذا بال أدنى شك أكبر تحول الحظناه في هذه الدراسة ،وهو ما لم نتوقعه فرضاً ،وهو ما يجعل الشباب الجزائري مواكبا ً
لشباب العالم.
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في الواقع أن الشباب الجزائري يرى كل يوم آثار الكوارث اإليكولوجية .فاالحترار العالمي شعروا به بشكل خاص في
الصيف الماضي ،حيث وألول مرة في التاريخ تجاوزت درجات الحرارة في الظل  50درجة مئوية .ومن ناحية أخرى،
وخالل السنوات األخيرة  ،ازداد التلوث بنسب مأسوية ،ولم ينجح أي إجراء هام وفعال من جانب السلطات العامة ،وال
زيادة حس المواطنة بين المواطنين ،في عالج ذلك .عالوة على تراجعها وراء النمو االقتصادي المتحرر واالستهالك
المتسارع فإن المسائل المتعلقة بالبيئة تلقى مقاومة من سكان المدن الكبرى بشكل خاص وما يعرفون به من سلوكيات
منافية للبيئة.
اإلناث ( )63%أكثر حساسية للمسألة عن الرجال ( .)58%واألكبر سنا ( )63%يجتمعون أكثر حول هذا التأكيد عن
األصغر منهم (.)56%
اإلجابات بحسب
الجنس :وحماية البيئة،
االقتصادي في بلدك
في حالة النزاع بين النمو
فلمن تعطي األولوية؟

النمو االقتصادي

النسب

البيئة

إناث

رجال
الجنس

اإلجابات بحسب العمر في شريحتين:
في حالة النزاع بين النمو االقتصادي في بلدك وحماية البيئة،
فلمن تعطي األولوية؟

النمو االقتصادي

النسب

البيئة

 18-24سنة

 25-34سنة
العمر
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الرسوم البيانية التالية ال تشير لتفاوتات ملحوظة في االتجاه العام حسب مستوى التعليم .ولكن المدهش ،هو أننا نجد بين
الطلبة النسبة األقل المؤيدة لحماية البيئة ،حيث أنهم ال يتعدون  %58في إعطاء األولوية للبيئة على االقتصاد ،بينما
العاملين والعاطلين يؤيدون ذلك بنسبة .%62
وحماية البيئة،
االقتصادي في
اإلجاباتبين النمو
حالة النزاع
في
شريحتين:
بلدك إلى
التعليم
بحسب مستوى
تنقسم
فلمن تعطي األولوية؟

النمو االقتصادي

النسب

البيئة

ISCED >4

 ISCED >4أو غيره
التعليم مستوى

وحماية البيئة،
االقتصادي في
بين النمو
فئاتالنزاع
بحسب حالة
في
المجيبين الفرعية):
بلدكفئات
لدراسة
(بعينة كافية
الوضع
اإلجابات
فلمن تعطي األولوية؟

النمو االقتصادي

النسب

البيئة

عاطلون

عقد عمل دائم

ال يزالوا طلبة

الوضع (غير حصري)

مالحظة :يجدر االنتباه إلى أن أقل من  90شاب يشكلون هنا فئة "العاطلين" الذين أجابوا على هذا السؤال.
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خالصة عامة
إن الشباب الجزائري متعدد .بمراجعه الثقافية ،وبمواقفه األيديولوجية ،وبظروف حياته اليومية ،في دولة شاسعة المساحة
(أكبر دولة في إفريقيا) ،فإنه يعيش انفصاالً حقيقيا ً مع األجيال السابقة.
وعلى ضوء عناصر وضع األمور في سياقها الصحيح الذي قمنا به في القسم األول من هذا التقرير فسوف نستعرض
بإيجاز في هذه الخالصة أهم االتجاهات التي يمكن أن نستخلصها من تحليلنا للمعطيات الفائقة الثراء التي أنتجها استبيان
.Generation What
إجابات الشباب تدل على عقلية متفتحة جداً وعصرية في طريقة رؤية واقع الحياة في الجزائر والتعبير عن الرغبات
واألحالم للمستقبل .غياب متغ يرة الطبقات االجتماعية منعتنا من معرفة التطورات التي تعبرها من منظور التغيرات الهامة
االجتماعية واالقتصادية التي بدأت منذ بداية األلفية الثانية .ولكننا نالحظ أنه في مجتمع حيث الفكرة الواحدة ارتقت لمرتبة
العقيدة والمبدأ ،فإن نسبة الشباب الذين عبروا عن آراء تقدمية تشير لبوادر استقرار عصرية جديدة وبناء مواطني.
ولقد الحظنا ثالث اتجاهات رئيسية في نتائج استبيان Generation Whatالجزائر ،يجدر بنا أن نحتفظ بها في
ذاكرتنا.

أ  -في تصور النموذج الديمقراطي وواقعه
إذا كان نظام الحكم في الجزائر يتسم باالستبدادية ،إال أن التعبير االجتماعي الفردي يظل حر بقدر كبير  -ويصح ذلك
حتى وإن كان هامش الحركة لتغيير مجريات النظام ضعيفاً .في الجزائر العاصمة ،تواجه مبادرات المسيرات السلمية في
أغلب الحاالت بالقمع ،والحركات الجماهيرية ،التي في أغلبها شبابية ،تردد التعبير عن "كفاية" عامة .بال شك ،أن أغلب
الشباب (الذكور ( )70%واإلناث ( ))66%يؤكدون أنه ال يوجد الكثير من الحريات في البلد.
وبالنسبة لل رهانات وقيمة التصويت في االنتخابات ،يبدو شباب الجزائر "عائم" بين صيغتين ،األولى تأتي من اإلسالم
السياسي (عندما يعلن مثال أن الديمقراطية ضرب من الكفر) ،والثانية من واقع الديمقراطية الرسمية السارية في البلد،
وميل نحو االبتعاد في طريقة رؤيتهم للدولة .وقوى هذا االتجاه بفضل المحتويات المتداولة على االنترنت .إن التصويت
في االنتخابات في الجزائر فقد مصداقيته وأصبح ضحية الشك بسبب الممارسات المنافية للديمقراطية من قبل الحكام.
اإلناث ( )57%أكثر ميالً من الرجال ( )53%اعتبارا للتصويت كوهم حيث أنه ال يفيد بشيء في الجزائر .وهن أيضا ً
أكثر تشاؤما ً بشأن انتهاك حقوقهن األساسية.
السياسات العامة الموجهة بشكل خاص للشباب تتسم بارتفاع ميزانياتها بشدة (التعليم ،التأهيل ،بناء المدارس االبتدائية
والثانوية والجامعات ،إلخ )...ومع ذلك فليس هناك ال حق مراقبة وال تواصل بين الحكام ،وهيئات الخدمة العامة
والمستفيدين منها .أما الخطابات الشعبوية للحكام المتواليين فتؤكد دائما ً على بعض األمثلة الناجحة في التعليم وإنشاء
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المشروعات ال صغيرة لتبرير سياستهم العامة .المنطق في تلك السياسات هو السعي نحو تقليل أعداد الشباب الذي يتجه
للمعارضة والحركات الجماهيرية .تصور المؤسسات السياسية وأعمالها يثير الكثير من الشك %17 .فقط من اإلناث
يعبرن عن ثقتهن إزاء المؤسسات الجزائرية و %14من الذكور.
أما عدم اهتمام الشباب بالحياة السياسية فإنما وهم .السخرية على شبكات التواصل االجتماعي  -منصة تصريف االنفعال
الهائلة غير الخاضعة ألي رقابة ،وبشكل مجهول  -ولكنها ال تشكل حيزا ً عاما ً حقيقيا ً للمعارضة وال تقود إلى إمكانية
التغيير السياسي .ولكن الرغبة السياسية حاضر ة وبقوة ،وكذلك الرغبة في المشاركة ،وإعطاء أغلبية الشباب األولوية
للبيئة على النمو االقتصادي يوضح االتجاه الذي يريد هذا الجيل توجيه الجزائر نحوه.
توضح نتائج االستبيان أن اإلناث ( )68%أكثر عددا ً من الذكور ( )57%في إعالن عدم اهتمامهن بالمشاركة في منظمة
سياسية .أما نسبتهن فقليلة مقارنة بالذكور في التصريح بأنهن جربن ذلك وأعجبن كثيراً بالتجربة ( 4%مقابل  .)%7هذا
العنصر مقلق إذ أنه يوضح مدى فشل النظام السياسي في الجزائر في جمع المواطنين حوله.
مع أنه في الوسط المهني ،وبالذات الشركات الخاصة ،غالبا ما تُنتهك الحقوق األساسية للعاملين ،إال أن ضرورة إعطاء
المزيد من السلطة للنقابات المهنية ال تجمع سوى مشاركة متباينة من الشباب .واإلناث (مع أنهن في الغالب األكثر
خضوعا ً في مجاالت العمل) فهن أقل ميالً ( )52%عن الرجال ( )58%للموافقة على إعطاء المزيد من السلطة للنقابات.

ب  -تصور تأثير النظام الديني على المجتمع
التأكيد "ال أريد أن أرى الزعماء الدينيين يتدخلون في الشؤون السياسية" يشارك فيه ثلثين الشباب ( :)65%اإلناث
( )%63والذكور ( .) 67%هذا التطور يتضح أكثر في دولة مثل الجزائر التي كادت أن تنقلب خالل حقبة  1990في
نظام سياسي ديني تحت حكم الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ .وبالتالي ،يظهر التراجع النسبي للسلطة الدينية في النظام السياسي
وتنظيم الحياة في المجتمع كأسنان المنشار .فإرادة الشباب في االنفصال عن السلطة الدينية يعبرون عنها صراحة ،في
الساحة العامة وفي الحياة الخاصة.
ثلث الشبان ( )32%وربع الشابات ( ) 25%يؤكدون على أنهم "سعداء بدون معتقدات دينية" .وهذا لم يكن متوقعا ً.
إجابات الشباب حول قدرتهم على أن يكونوا سادة مصيرهم وكذلك انطباعهم بالشعور بأنهم قادة حياتهم يقلل من ثقل
االستسالم "المكتوب" الذي كثيرا ً ما يتكرر لتقديم صورة ساخرة للدول اإلسالمية .غير أن الشابات ( )66%يؤكدن
باألغلبية على أن الجزائر ال تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ،يتبعهن الشبان بنسبة .%50
وفي كثير من الحاالت مع االرتباط بعادة تعدد الزوجات ،يمثل عقد الزواج ،المدني و/أو الديني موضوع ينقسم حوله
المجتمع الجزائري .ثالث ارباع الشابات ( ) 73%يرفضن الزواج الديني غير المصاحب بزواج مدني :حيث أن ذلك يمنح
حقوقا أكثر للرجل ويترك الساحة لتعدد الزوجات % 61 .من الشبان (أي الثلثين) يتبعوهم في الرأي .وبين الشباب حاملي
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الشهادات ،تصل هذه النسبة إلى  % 71 .%70من الشابات يقلن "ال" لتعدد الزوجات (و %52من الشبان) .وكذلك
التحرش في الشارع ("الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع") مرفوض بقوة ،من ثمان شباب من عشرة.
تبقى أقلية قليلة التي تريد فرض االحتشام في الساحة العامة %43 .من الشابات و %40من الشبان ينزعجوا من المالبس
الضيقة التي ترتديها الفتيات .هي أقلية في الواقع ولكنها حاضرة بثقل .غير أن تطور العادات أمر يدركه الشبان والشابات
بنفس القدر .فقط  % 38من الشبان ينزعجون من تطبيقات التعارف على االنترنت مثل "تيندر" ( 43%من الشابات) .إن
عدم اإلفصاح عن االسم الذي تسمح ب ه االنترنت سمح بتحرير ساحة عامة أكثر حرية للعالقات الحميمة ،ويبين االستبيان
اتجاه نحو تساهل أكبر في هذا الصدد ،ويقبله بواقع الحال كحيز حرية.

ج  -نحو الفردية" :حياتي ،ماذا أعمل بها؟ " ،حتى بعيداً عن الوطن واألسرة
 %62من الشباب (إناث وذكور على السواء) يعتقدون أن مستقبلهم سيكون أفضل من حياة والديهم .نحن بعيدون جدا ً عن
شعار "ال مستقبل" الصريح والمتكرر في السلوكيات االجتماعية اليومية .إن واقع الحياة في البلد على المستويين
االقتصادي واالجتماعي تأثر منذ االستقالل بتغيرات عميقة ،نحو حياة مادية أفضل مؤكدة .فالجيل الجديد يستطيع أن
يقارن سبل حياته بوالديه أو أجداده ليالحظ مدى التحسن الذي طرأ عليها.
إال أن ذلك ال يحول دون الشعور بالكبت ويولد المطالب.
أولها المطالبة بالمزيد من الحريات والعدالة ضد "الحقر" (ازدراء السلطات في النظام الحاكم) الذي يشعرون أنهم
ضحيته .كما أن تفاقم ظاهرة الحرقة (مغادرة البلد وحرق الحدود) (مع حصيلتها من جثث تم التقاطها على السواحل
الجزائرية) هو دليل على االنفصال بين األجيال .إن الهجرة ليست ظاهرة جديدة في الجزائر .ولكنها اليوم تأخذ شكل
استماتة الفرصة األخيرة واليأس أكثر من أي شيء .وإذا بنا أمام أفواج من الشباب اليائس .وتعززت هذه الظاهرة في
العقود الثالثة األخيرة :رغبة أعداد هائلة (وغالبا ً ما يتم تنفيذها) في مغادرة البلد ،وخاصة باالتجاه نحو دول أوروبا
الغربية وكندا والواليات المتحدة األمريكية .من ضمن الشباب الجزائري %70 ،من الذكور و %65من اإلناث يؤكدون
أنهم يمكن أن يكونوا سعداء بدون السكن داخل بلدهم.
وبنسبة مشابهة ،بين اإلناث ( )33%والذكور ( ،)35%يؤكدون أنه يمكنهم أن يكونوا سعداء كل يوم بيومه ،حتى بدون
عمل وال أسرة .إال أنهم ينقسمون حول المال :فالذكور ( )21%أكثر تمسكا ً به من اإلناث ( .)12%واألكثر سنا ً من بين
المجيبين على االستبيان ( )39%يميلون بشكل واضح عن األصغر منهم ( )19%في التصريح بأن النجاح في الحياة
بالنسبة لهم يكمن في تأسيس األسرة.
وعلى السؤال "هل تشعر اليوم بآثار االستعمار األوروبي؟ ،أجابت أغلبية قوية بنعم %76 :من الشبان و %72من
الشابات .يتعلق األمر بال شك بحركة مزدوجة :جذب ورفض للعالم الغربي لدى الشباب.
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فمن بين "آثار االستعمار األوروبي" نالحظ في المجتمع الجزائري ساحة لغات تتداول فيها بكل حرية اللغة الفرنسية
المختلطة بالعربية الدارجة واألمازيغية (البربر) .وتعود اللغة الفرنسية لالنتشار من خالل المدارس الخاصة ،من الحضانة
إلى الثانوية ،حتى وإن كانت مصاريف االلتحاق بها تمثل ميزانية ثقيلة خاصة بالنسبة لفئات المجتمع ذات الدخل المتوسط.
فالصالت االقتصادية والثقافية والهجرة متعددة بين فرنسا والجزائر .ما يقرب من  %13من المهاجرين المقيمين في
فرنسا من أصل جزائري ،أضف إليهم ماليين الفرنسيين من أصل جزائري .العودة المنتظمة لهؤالء إلى الجزائر ينسج
روابط وثيقة ومركبة ،خاصة لدى الشباب من البلدين ،ويخلق تيار جذب للهجرة.
جيل الشباب الجزائري يجرف معه الكثير من الصدمات ،مثل الكارثة الوطنية في  1990التي كادت أن تقلب الدولة
واألمة بكاملها .عقب ذلك ،عانى سكان المدن الكبرى في سائر أنحاء العالم من عمليات اإلرهاب اإلسالمي ،الذي أحيته
منظمة داعش .شباب اليو م عاش تلك الصدمات في مراحل طفولته ومراهقته .آثار الحيرة وفقد المراجع أمام المستقبل
الذي يشعر به جزء ليس بقليل من الشباب الجزائري اليوم تجد منبعها أيضا في هذه الندبات ،التي قلما تظهر للعيان ،وتثار
حولها األسئلة.
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