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عبد الحليم مهورباشة

*

اتجاهاتفئةالشبابالجامعينحوالمشاركة
في االنتخابات الرئاسية في الجزائر

ســعت هــذه المداخلــة العلميــة إلى قياس اتجاهــات فئة الشــباب الجامعي نحــو االنتخابات
الرئاســية فــي الجزائــر ،عن طريــق إجراء دراســة ميدانية بكليــة العلوم االجتماعية واإلنســانية،
جامعة ســطيف ،2مســتخدمة االســتمارة أداة رئيســة ،للتعرف إلــى مواقفهم مــن االنتخابات
إحــدى آليات المشــاركة السياســية ،وكذلــك تحديد جملــة العوامل التي تدفع الشــباب إلى
ً
إضافة إلى سعي الدراسة لتحديد العوامل التي تساهم
المشاركة في االنتخابات الرئاسية،
في الحد من مشاركة الشاب الجامعي في االنتخابات ،وتوصلت الدراسة الميدانية المط ّبقة
علــى عينــة بلغ عددهــا  129مفردة ،إلى جملة مــن النتائج نوجزها في :الموقــف اإليجابي لدى
فئــة الشــباب الجامعــي مــن العمليــة االنتخابــات ،فــي حيــن تباينــت مواقفهــا بيــن الســلب
واإليجــاب مــن إمــكان أن تغ ّيــر االنتخابات الرئاســية الواقــع االجتماعي واالقتصــادي للمجتمع
أن مســألة المشــاركة في االنتخابات تتعلق بالدوافع الذاتية ،ما
الجزائري ،ورأى أغلب الشــبان ّ
ينــم عــن وعــي سياســي لــدى هــذه الشــريحة االجتماعيــة فــي المجتمــع الجزائــري ،كمــا رأوا
ّ
االنتخابات أهم آلية للتداول السلمي للسلطة السياسية ،وأرجعت غالبيتهم عدم المشاركة
فــي االنتخابــات إلى الممارســات المنحرفة التي رافقت هــذه اآللية الديمقراطيــة ،كعمليات
التزويــر التي تطال االنتخابات في كل مرة ،وســعي المترشــحين إلى الرئاســيات إلى تحقيق
مصالحهم الشخصية ،وأخي ًرا مأزق الخطاب السياسي المبني على الوعود الوهمية.
*

أكادميي جزئراي وأستاذ محارض يف قسم علم االجتامع يف جامعة سطيف  _2الجزائر.
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مقدمة
إن التغريات السياسية واالقتصادية التي تخرب بها املجتمعات العربية
تحتاج إىل دراسات علمية جادة وعميقة ،لرصدها ومحاولة فهمها
وتقديم تفسريات علمية لها .ومن الحقول املعرفية التي يع ّول عليها
يف تفسري الحراك السيايس واالجتامعي يف العامل العريب املعارص،
تخصصا معرف ًيا ينتمي إىل حقل
علم االجتامع السيايس بصفته
ً
السوسيولوجيا ،ويهتم بدراسة األنساق السياسية يف عالقتها باألنساق
االجتامعية ،وبتوزيع القوة السياسية وتأثريها يف مختلف الرشائح
االجتامعية ،ومن الظواهر التي يهتم بتحليلها املشاركة السياسية يف
املجتمعات الحديثة.
فمن املتعارف عليه يف مختلف األدبيات العلمية أ ّن املشاركة
وأشكال عديدة ،وتتعلق املشاركة بطبيعة
ً
السياسية تأخذ أساليب
النظام السيايس ،وبطبيعة اآلليات املعتمدة يف عملية تداول السلطة
السياسية يف املجتمع ،وتُع ّد االنتخابات أحد أشكال املشاركة السياسية
يف عاملنا الراهن ،وعىل الرغم من أنها تتميز بالظرفية واملوسمية،
عكس املشاركة السياسية التي تكون عن طريق انخراط األفراد يف
األحزاب السياسية ،فإ ّن االنتخابات أداة مهمة يتم االعتامد عليها يف
التداول السلمي للسلطة يف النظم السياسية الدميقراطية املعارصة.
يف املقابل ،تشري عديد الدراسات التي تنتمي إىل تخصصات معرفية
عديدة ،كالعلوم السياسية وعلم االجتامع السيايس ،إىل أ ّن نسب
املشاركة يف االنتخابات تعرف تذبذبًا مستم ًرا ،من مرحلة تاريخية إىل
أخرى ،ومن دولة إىل أخرى ،بحسب طبيعة النظام السيايس ،وكذلك
درجة التطور الحضاري والثقايف للمجتمع .وتتفاوت نسب املشاركة
يف االنتخابات بني مختلف الرشائح والفئات االجتامعية ،ومن املتداول
أ ّن الشباب من الفئات االجتامعية التي متيل إىل التمرد عىل النظم
والقواعد واألعراف املجتمعية ،لذلك تقاطع يف الغالب االنتخابات
بحجة عدم تحقيقها لتطلعاتها ومتطلباتها االجتامعية.
يف املجتمع الجزائري الذي تطغى فئة الشباب عىل بنيته الدميغرافية،
تعرف نسب املشاركة يف االنتخابات تراج ًعا من استحقاق انتخايب
إىل آخر ،وتأيت فئة الشباب يف مقدمة من يقاطعون االنتخابات،
وتشري اإلحصاءات التي تنرشها املؤسسات الرسمية املنظمة
للعملية االنتخابية أو بعض مؤسسات املجتمع املدين ،إىل أ ّن فئة
الشباب ال تويل أهمية كبرية لالنتخابات يف املجتمع الجزائري،
بسبب أوضاعها االجتامعية التي تحياها ،كالبطالة ،واالنحراف،
واالغرتاب و"الحرقة" ... ،إلخ.

ومن هذا املنطلق ،تسعى هذه الدراسة اإلمربيقية التي أجريت
بجامعة سطيف  ،2إىل دراسة اتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو
املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ،ومحاولة الكشف عن العوامل التي
تدفع الشاب إىل عدم املشاركة فيها.

إشكالية الدراسة
توجهت معظم النظم السياسية يف العامل بعد انهيار االتحاد
السوفيايت وسقوط جدار برلني ،نحو تبني الخيار الدميقراطي آلي ًة
للتداول السلمي للسلطة السياسية ،وانترشت فكرة الحرية السياسية
والتعددية الحزبية يف املجتمعات السياسية املعارصة ،غري أ ّن هذه
الوصفة السحرية بدأت تشوبها الكثري من التناقضات عىل مستوى
املامرسات ،فإذا كانت األطر النظرية للدميقراطية قد اكتملت وصيغت
يف قوالب معرفية ونظرية جامدة ،وصيغت يف شكل قوانني نرثت يف
الدساتري ،فإ ّن املامرسات السياسية الواقعية أظهرت فروقًا كبرية بني
ما هو نظري وما هو إجرايئ عميل ،فمن بني الظواهر التي طغت
عىل السطح إشكالية نسب املشاركة يف االنتخابات ،وتنامي عزوف
املواطنني عن الحياة السياسية برمتها ،فكام هو معلوم يف األعراف
السياسية أ ّن نسب املشاركة ال تعني أرقا ًما إحصائية تعطى بعد نهاية
كل استحقاق انتخايب ،إنّ ا ضعف نسب املشاركة يؤكد تأكّل رشعية
من يديرون السلطة السياسية ،لذلك تسعى اليوم عديد الدراسات يف
علم االجتامع السيايس إىل تقديم تفسريات لهذه الظاهرة التي ترتبط
بشكل ما بالبنى االجتامعية والثقافية للمجتمعات ،وتتعلق باملتغريات
العوملية التي أفرزتها فواعل جديدة كـ "امليديا" التي أصبحت تقولب
وعي األفراد وتشكّله وفق معدالت االستهالك املفرط.
وإذا كانت بعض املجتمعات العربية ما تزال تنعدم فيها أوجه املشاركة
السياسية يف إدارة الشأن العام ،بسبب االنغالق السيايس كبعض
مجتمعات الخليج العريب ،وبعضها اآلخر يعيش حياة التحول الدميقراطي
تحول سياسيًا منذ ما يزيد
كليبيا واليمن ،فإ ّن املجتمع الجزائري عرف ً
عىل العقدين من الزمن ،عندما أقر دستور  1989التعددية السياسية
واإلعالمية يف الجزائر ،وفتح املجال أمام األفراد بكل حرية إلنشاء
الجمعيات واألحزاب ،وت ّم تنظيم انتخابات ترشيعية تعددية يف مطلع
التسعينيات ،فاز بها أحد األحزاب املحسوبة عىل الحركات اإلسالمية،
وما تبع ذلك من إلغاء املسار االنتخايب بحجة حامية الجمهورية من
املتطرفني ،والدخول يف أزمة أمنية معقدة ،تم تجاوزها مع بداية هذه
األلفية عن طريق املصالحة الوطنية التي أعادت االستقرار السيايس

العدد 13

104
للجزائر مجد ًدا ،غري أ ّن السؤال عن طبيعة التحوالت السياسية يف
الجزائر ،وعن اآلليات التي تستخدم يف عملية التداول السلمي للسلطة،
يعود اليوم بقوة يف مجتمع يُفرتض أنه تجاوز مرحلة التأسيس القانوين
فعل حضاريًا.
للدميقراطية إىل مرحلة تعزيزها ً
تشري بعض الدراسات األكادميية يف الجزائر إىل إشكالية املشاركة
املجتمعية يف االنتخابات التي تنظمها السلطة يف كل مرحلة زمنية،
فالجزائر نظمت خمسة انتخابات رئاسية وترشيعية بعد إقرار
التعددية السياسية مطلع التسعينيات ،وعىل الرغم من التباين من
منطلق سوسيولوجي بني الفئات االجتامعية وموقفها من االنتخابات
من مرحلة إىل أخــرى ،فإ ّن املالحظ هو تدين نسب املشاركة يف
االنتخابات من استحقاق إىل آخر ،وبتعيري دقيق ميكن أن نصفها
بظاهرة العزوف عن املشاركة يف الفعل االنتخايب.

آذار  /مارس 2015

مهم ،لذلك أنجزت هذه الدراسة للكشف عن اتجاهات
وعا ًء انتخاب ًيا ً
الطلبة الجامعيني نحو االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،من خالل
محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
•ما هي مواقف فئة الشباب الجامعي من املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية يف الجزائر؟
•ما هي األسباب التي تدفع الطلبة الجامعيني للمشاركة يف
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر؟
•ما هي املعيقات التي متنع الطلبة من املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية يف الجزائر؟

أهداف الدراسة
•إن الدراسة العلمية التجاه الطلبة الجامعيني نحو املشاركة يف
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،متكننا من الوقوف عىل األسباب
الحقيقية التي تدفعهم للمشاركة يف االنتخابات ،بصفتها أحد
أوجه املشاركة السياسية ،وكذلك الوقوف عىل بعض العوامل
التي متنعهم من املشاركة فيها.

لذلك ،تحتاج التجربة الجزائرية يف مجال الدميقراطية واملامرسات
االنتخابية إىل دراسات سوسيولوجية ،تكشف عن الطبيعة الجدلية
التي تحكم النسق السيايس يف عالقته بالنسق االجتامعي ،مبعنى
آخر كيف تؤث ّر املحددات االجتامعية للناخبني يف توجهاتهم
السياسية ،والتي عىل أساسها مييلون إىل املشاركة أو عدم املشاركة
ويرى العديد من الباحثني أ ّن عدم املشاركة يع ّد
يف االنتخابات؟
ّ
يعب عن خلل ما يف العملية االنتخابية
يف حد ذاته موقفًا سياسيًاّ ،
بصفتها آلية لتداول السلطة السياسية ،وأرجعها الباحثون إىل جملة
من العوامل التي أدت إىل تفاقمها؛ كبعض املامرسات االنتخابية التي
طالتها عمليات التزوير املتكررة فتدفع إىل الحد من املشاركة يف
االنتخابات ،ومنها ما هو متعلق مبأزق الخطاب السيايس الذي يكون
يف الغالب مبن ًيا عىل الوعود الوهمية ،يف كل مرحلة يكتشف جمهور
يغي واقعهم االجتامعي واالقتصادي،
املصوتني يف االنتخابات أنه مل ّ
ومنها ما هو متعلق برصاع األجيال وغريها .ومن هذا املنطلق يع ّد
الجمهور الطاليب يف الجزائر من الناحية الكمية يف تزايد مستمر ،فآخر
االحصاءات تشري إىل أ ّن أكرث من مليون طالب تتجاوز أعامرهم 18
سنة يدرسون يف الجامعات ،وميثّل هذا العدد من الناحية السياسية

•تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن طبيعة الوعي السيايس
للطلبة الجامعيني ،من خالل معرفة اتجاهاتهم نحو أهم
حدث سيايس يف الجزائر ،وهو االنتخابات الرئاسية ،والكشف
عن األسباب التي تدفع الشاب الجامعي إىل عدم املشاركة يف
االنتخابات.

أسباب اختيار موضوع الدراسة
•الرغبة الذاتية للباحث يف استخدام أدوات البحث امليداين
(مقياس االتجاه) يف معرفة اتجاه الطلبة الجامعيني نحو
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر.
•املساهمة العلمية يف فهم ظاهرة مشاركة الشباب يف االنتخابات،
فإذا كانت بعض املجتمعات العربية تحلم برتسيخ الدميقراطية،
فإنّها مل تعد تثري الكثري من الوهج لدى فئات اجتامعية عديدة
يف الجزائر ،ومن بينها فئة الشباب التي تعزف عن املشاركة يف
كل استحقاق انتخايب.
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مالحظات منهجية حول كيفية
إعداد الدراسة
•تم إعداد هذه الدراسة امليدانية تحت تأطري مخرب املجتمع
الجزائري املعارص ،ومل تكن لدى الباحث اإلمكانيات املادية
الالزمة لتوظيف محققني اجتامعيني .أردنا فقط التعرف إىل
اتجاهات فئة الشباب الجامعي من االنتخابات الرئاسية يف
الجزائر ،يف الفرتة ذاتها التي وقعت فيها االنتخابات الرئاسية،
لذلك كان حجم العيّنة صغ ًريا ،نظ ًرا لكون مفردات مجتمع
الدراسة متجانسة نسب ًيا .وآثرنا الع ّينة العمدية العرضية لسهولة
الوصول إىل املستجيبني ،إذ كان الباحث يجلس أمام املدخل
الرئيس للكلية يف فرتة الذروة (من الساعة  9.30إىل الساعة )11
ويقوم بتوزيع االستامرة واسرتجاعها يف تلك اللحظة.
•إ ّن القاعدة العامة يف املنهجية تؤكد أنه إذا كانت "مفردات
موضوع الدراسة من النوع املتجانس ،فإ ّن الع ّينة الصغرية
تكون كافية ،أما إذا كانت مفردات العيّنة أو الوحدات محل
الدراسة من ذلك النوع املتباين ،فينبغي أن تكون الع ّينة كبرية
الحجم"((( .كانت العيّنة يف هذه الدراسة متجانسة ،لذلك ميكّننا
حجمها الصغري من التعبري عن كامل مفرداتها.
أ ّما املقصود بالع ّينة العمدية ،فهي ذلك النوع من العينات التي
يكون سحب مفرداتها بطريقة عشوائية "اتباع طريقة شبه عشوائية
قد تكون شبيهة باملسامة ( ،)Haphazardتحدد فيها مجموعة من
األماكن اإلسرتاتيجية التي يرتادها أفراد املجتمع – الدراسة ،لتطبيق
االستامرة عىل من قد يوجد فيها"" ،إذ يختار الباحث كل من يصادفه
وتنطبق عليه رشوط الع ّينة التي حددها"(((.
•إ ّن الهدف الرئيس من وراء هذه الدراسة ليس تعميم النتائج
عىل بقية فئة الشباب الجامعي الجزائري ،بقدر ما هو لفت
انتباه الباحثني إىل رضورة إجراء دراسة أكادميية حول مشاركة
الشبان الجامعيني يف االنتخابات ،تتحرى املوضوعية العلمية،
وتكون بعيدة عن لغة الخطاب السيايس ،واللغة الخشبية
املعروفة يف عاملنا العريب.

 1عيل غريب ،أبجديات املنهجية يف كتابة الرسائل الجامعية (قسنطينة :منشورات جامعة
منتوري ،)2006 ،ص.56
 2فوضيل دليو وآخرون ،األسس املنهجية يف العلوم االجتامعية (قسنطينة :منشورات
جامعة منتوري ،دار البعث ،)1999 ،ص .150

اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة
تحديد المفاهيم
مفهوم المشاركة السياسية

يعني مفهوم "املشاركة ببساطة االعرتاف والترصف يف تفاعل املرء
مع مجتمع أكرب أو شبكة من املثل الفلسفية ،قد يحس الناس الذين
يصوتون يف انتخابات أنهم سيشاركون يف عمليات دميقراطية ،حتى
وإن مل ينخرطوا يف منظامت سياسية"((( ،فاملشاركة تعني التفاعل
بشكل ما تجاه قضايا املجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان ،بينام
املشاركة السياسية بصفتها أحد أنواع التفاعالت االجتامعية املرتبطة
بحقل السيايس ،فهي "عملية ديناميكية ،يشارك الفرد من خاللها
يف الحياة السياسية املجتمعية بشكل إرادي وواعٍ ،من أجل التأثري
يف املسار السيايس العام ،مبا يتفق مع أرائه وانتامئه الطبقي ،وتتم
هذه املشاركة من خالل مجموعة من األنشطة؛ االشرتاك يف األحزاب
السياسية [ ،]....واالهتامم بالحياة السياسية والتصويت"(((.
إذًا ،يع ّد التصويت أحد أوجه املشاركة السياسية يف االنتخابات ،فعن
طريقه يحرص الفرد عىل أن يكون له دور إيجايب يف الحياة السياسية،
من خالل مزاولة إرادية لحق التصويت ،أو الرتشيح للهيئات املنتخبة،
أو مناقشة القضايا السياسية مع اآلخرين ،أو االنضامم إىل املنظامت
الوسيطة"(((.
ومن الباحثني من يخترص املشاركة السياسية يف عمليات التصويت
يف االنتخابات" ،إذ تختزل املشاركة السياسية يف عملية التصويت
واملشاركة يف االنتخابات ،أو ما يس ّمى السلوك االنتخايب ،والرتكيز عىل
السلوك االنتخايب ،مل يكن ينبع من فراغ ،وإنّ ا يستند إىل أهمية هذا
الفعل يف التأثري يف صناعة القرارات املصريية بالنسبة إىل املجتمع
والجامعة"((( ،وتع ّد املشاركة يف االنتخابات أحد أوجه املشاركة
السياسية التي متنح القابعني عىل هرم السلطة املزيد من الرشعية،
ويرى فيليب برو " Philippe Braudأ ّن االنتخاب العام والشامل
 3طوين بيت وآخرون ،مفاتيح اصطالحية جديدة ،معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع،
سعيد الغامدي (مرتجم) ،ط( 1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص.619
 4سليم العزي ،املفاهيم السياسية املعارصة ودول العامل الثالث ،دراسة تحليلية ونقدية،
(الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.154 ،)1987 ،
 5كامل املنويف ،الثقافة السياسية املتغرية يف القرية املرصية (القاهرة :مركز الدراسات
السياسية واإلسرتاتيجية ،)1979 ،ص.34
 6بوبكر جيميل" ،الشباب واملشاركة السياسية يف الجزائر" ،رسالة دكتوراه علوم (غري
منشورة) جامعة قسنطينة-الجزائر ،2010 ،ص.52
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يقوم ،عىل األقل ،بوظيفتني :إعطاء املزيد من الرشعية ألولئك الذين
ميارسون السلطة ،وينشّ ط اإلحساس لدى املحكومني بانتامئهم
للمجموعة الكبرية ،بفضل مامرستهم الجامعية المتياز مشرتك"(((.
فعل إراديًا يتمكّن من خالله
ويف األخري ،تُع ّد املشاركة يف االنتخاب ً
املواطنون من اختيار من يحكمهم و"ت ُع ّد املشاركة يف االنتخابات
عملية إرادية واعية ومرتاكمة ،وإن كانت موسمية ،يتمكن الشبان
من لهم الحق يف مبارشة حقوقهم السياسية من خاللها إمكانية
االنتامء أو االختيار أو املفاضلة أو االقرتاع عىل من ميثلونهم أو
ينوبون عنهم"(((.
مفهوم االتجاه

هناك العديد من املفاهيم والتعاريف التي تناولت االتجاه سواء
سيكولوج ًيا بصفته شعو ًرا نفس ًيا ،أو سوسيولوج ًيا بصفته استجاب ًة
تتجسد يف السلوك االجتامعي" ،فاالتجاه عبارة عن حالة من االستعداد
العقيل والعصبي نشأت من خالل التجارب والخربات السابقة التي
مرت باإلنسان ،وهو يؤث ّر تأث ًريا دينامكيًا يف استجابات الفرد إزاء جميع
املوضوعات واملواقف التي لها عالقة به"((( ،و"االتجاه هو عبارة عن
استعداد نفيس أو تهيؤ عقيل عصبي متعلم لالستجابة املوجبة أو
السالبة نحو األشخاص أو مواقف أو أشياء أو موضوعات ،أو رموز يف
البيئة التي تستثري االستجابة"(.((1
أما ميشال أرجيل  ،Mechel arguleفيع ّرف االتجاه بأنّه امليل أو
السلوك أو التفكري بطريقة متعددة إزاء أناس آخرين أو منظامت أو
موضوعات أو رموز ،ويواصل قائال" :لقد اعتقد بعض الباحثني لفرتة
طويلة أ ّن االتجاه ذو طبيعة بسيطة وأنّه ذو بعد واحد ،ولكنهم
اآلن يؤكدون أنّه ليس كذلك ،وأنّه ذو بناء مركّب ،ويتكون من ثالثة
عنارص هي الشعور والسلوك والتفكري"(.((1
 7فيليب برو ،علم االجتامع السيايس ،عرب صاصيال (مرتجم) (لبنان :املؤسسة الجامعية
للدراسات والنرش والتوزيع ،)1998 ،ص.305
 8أحمد الفاروق ،محمد صالح" ،استخدام جامعة املهام يف تنشيط اتجاهات أعضاء مراكز
الشباب نحو املشاركة االنتخابية ،دراسة تطبيقية عىل مركز شباب املدينة الفيوم" ،مجلة علم
النفس املعارص والعلوم اإلنسانية ،املجلد  ،12الجزء  ،3مركز البحوث النفسية ،كلية اآلداب
جامعة املنيا ،)2001( ،ص.7
 9صالح مخيمر ،عبد مخائيل رزق ،املدخل إىل علم النفس االجتامعي (مرص :دار املعارف
الجامعية ،)1960 ،ص.147
 10حامد عبد السالم ،علم النفس االجتامعي ،ط( 5مرص :عامل الكتب ،)2003 ،ص.136
 11عبد السالم الشيخ ،علم النفس االجتامعي (اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي،)1992 ،
ص.10

آذار  /مارس 2015

املفهوم اإلج ـرايئ لالتجاه" :ميثل االتجاه جملة من املعتقدات
والتصورات واملشاعر التي عىل أساسها يتخذ الشباب الجامعي
موقفًا من املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،ويكون موقفًا
إيجاب ًيا يعنى إمكانية املشاركة أو موقفًا سلب ًيا مبعنى مقاطعتها ،لكن
هذا املوقف تحكمه جملة من العوامل االجتامعية والسياسية التي
تساهم يف تشكّله وعىل أساسها يرتجم فيام بعد يف السلوك االنتخايب".
مفهوم فئة الشباب الجامعي

متثّل فئة الشباب" كام هو معروف يف األدبيات ،الرشيحة األكرب عد ًدا
أساسا مجتمعات شابة ،وهي الرشيحة
يف املجتمعات النامية ،وتُع ّد ً
األكرث حساسية عىل املستوى االجتامعي ،لناحية وضعها ومسارها
ومصريها"(.((1
وتشري اإلحصاءات الرسمية يف الجزائر ،إىل أ ّن نسبة الشبان تفوق
 %70من إجاميل السكان ،وأصبحت فئة الشباب الجامعي ضمن
هذه الرشيحة ذات وزن نوعي وكمي ،فقد أدت دميقراطية التعليم
ومجانيته يف الجزائر إىل تزايد كمي لعدد الطلبة يف الجامعات
واملعاهد واملراكز العلمية ،إذ ارتفع عددهم من  2725يف املوسم
الجامعي  1963/1962إىل  1077945يف السنة الجامعية ،2011/2010
وارتفع عدد الطلبة املسجلني يف ما بعد التدرج من  165طال ًبا يف
السنة الجامعية  1963/1962إىل 60617طالبًا يف السنة الجامعية
 ،2011/2010ما يدل عىل منو كمي كبري يف مجال التعليم الجامعي،
والتعليم يف الجزائر ترعاه وترشف عليه الدولة ،عن طريق التوجيه
واإلنفاق املايل ،فتخصص مبالغ مالية ضخمة لعملية التعليم ،إذ
انتقلنا من ثالث جامعات يف سبعينيات القرن املايض إىل أكرث من
 45جامعة(.((1
إذًا ،تح ّول الشبان الجامعيون يف الجزائر إىل وعاء انتخايب مهم من
الناحية الكمية ،إذ يفوق عددهم املليون طالب ،وكام هو معلوم
"الشباب الجامعي يقصد به مرحلة تقع ما بني  19و 24سنة ،وهي
الفرتة التي يكون فيها الشاب قاد ًرا عىل القيام بأدوار اجتامعية،
 12مصطفى حجازي ،سيكولوجية اإلنسان املهدور ،دراسة نفسية تحليلية ،ط( 2الدار
البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ص.203
13 “L'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique en Algérie: 50
Années au Service du développement, 1962/2012”, Publication du Ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Algérien
(Algérie, 2012), at: https://www.mesrs.dz/
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ويستطيع املشاركة الف ّعالة يف شتى مناحي الحياة املختلفة ،ويكون
قاد ًرا عىل املامرسة الناضجة لحقوق الراشدين ،وااللتزام الواعي
بواجباتهم"(.((1

شكل من املشاركة
من هذا املنطلق ،وضع لسرت أربعة عرش نو ًعا أو ً
السياسية ،ورأى أ ّن التصويت أحد هذه األنواع ،بل وع َّد عدم املباالة
تعب ًريا عن وعي سيايس لدى أصحابها ،لهذا تختلف أشكال املشاركة
يف االنتخابات بني الــدول ،ويقول إسامعيل عيل سعد يف الدول
الدميقراطية العريقة أنّ" :نسبة املصوتني عىل املستوى القومي يف
انتخابات الرئاسة األمريكية بلغت  85يف املئة ،ويف الرنويج  79يف املئة،
ويف إيطاليا  90يف املئة ،ويف بريطانيا  80يف املئة ،ويف فرنسا  78يف
املئة ،أ ّما إذا نظرنا إىل هذه النسب عىل املستوى املحليات ،فإنها
تهبط إىل ما يعادل النصف تقري ًبا"(.((1

االنتخاب إحدى آليات المشاركة السياسية
في المجتمعات المعاصرة

لذلك ،تختلف نسب املشاركة يف االنتخابات بحسب طبيعة النظام
السيايس لكل دولة ،وإن كان البعض يذهب إىل أ ّن عملية التصويت
ت ُع ّد طريقة أو وسيلة من وسائل املشاركة السياسية ،ونشري إىل أنها
"عمل يحاول به املواطن أن يظهر مدى والئه للنظام السيايس أكرث
من أي يشء آخر ،وقد تقوم عملية التصويت عىل أساس أ ّن املواطن
يرغب يف أن يكون صال ًحا يؤدي واجبه املدين"( ،((1يف الجزائر نلحظ
تراج ًعا مستم ًرا يف نسبة املشاركة يف االنتخابات إىل "نحو  15يف املئة
عام  ،2012بعد أن بلغت عام  2007نحو  36يف املئة  ،وعام 2002
نحو  46يف املئة"(.((1

املفهوم اإلجرايئ لفئة الشباب الجامعي" :رشيحة اجتامعية مهمة
تنتمي إىل رشيحة الشباب الجزائريني بصفة عامة ،يزاولون دراستهم
يف الجامعات الحكومية ،أعامرهم بني  18و 30سنة ،ميكنهم سنهم من
الناحية القانونية من أداء الفعل االنتخايب ،ومن االنخراط يف األحزاب
السياسية ،واملنظامت املجتمعية".

تُعد االنتخابات إحدى اآلليات التي ابتدعتها النظم السياسية
الدميقراطية املعارصة ،فيت ّم عن طريقها إرشاك املواطنني يف عمليات
اتخاذ القرار ،وبواسطتها يتمكن األفراد من اختيار من ميثلونهم يف
املجالس النيابية والرئاسية ،وتع ّد االنتخابات إحدى عمليات املشاركة
السياسية ،بيد أ ّن مستويات املشاركة يف هذه العملية تختلف من
دولة إىل أخرى ،بحسب طبيعة النسق السيايس ،وطبيعة البنية
االجتامعية لكل ملجتمع ،ما يعني أنها تخضع لجملة من الدوافع
التي تعززها ،ويف املقابل هناك جملة من املعيقات التي تساهم يف
تخفيض نسبها.
مستويات المشاركة السياسية

ق ّدم لسرت ميلرباث  Lester Walter Milbrathيف كتابه املشاركة
السياسية ،ثالثة أمناط من املواقف السياسية تجاه املشاركة السياسية،
وهي اآلتية:
•املجادلون :وهم الذين يكونون يف حالة نشاط دائم يف مجال
السياسة ،وهم ميثّلون من  5إىل  47يف املئة.
•املتفرجون :وهم الذين يشاركون يف السياسة عند الحد األدىن،
وميثّلون نحو  60يف املئة.
•الالمبالون :وهم الذين ال يشاركون يف السياسة عىل اإلطالق،
وميثّلون نحو  33يف املئة.
 14سامي بن عبد الرحمن الحليفي" ،اتجاهات الشاب الجامعي نحو املشاركة يف
االنتخابات البلدية" ،رسالة ماجستري (غري منشورة) جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض –
اململكة العربية السعودية ،2010 ،ص .8

إذًا ،هناك عوامل تساهم إيجاب ًيا يف زيادة مشاركة املواطنني يف
االنتخابات ،ويف املقابل هناك معيقات تح ّد من هذه املشاركة ،ففي
الجزائر تشري اإلحصاءات إىل أ ّن أكرب الرشائح التي تقاطع االنتخابات
هي فئات الشباب التي متثّل الفئة الغالبة من الناحية الدميوغرافية
 15إسامعيل عيل سعد ،املجتمع والسياسة :دراسات يف النظريات واملذاهب والنظم
(مرص :دار املعرفة الجامعية ،)1995 ،ص.276
 16املرجع نفسه ،ص.277
 17مصطفى بلعور" ،طبيعة العالقة بني السلطة الترشيعية والتنفيذية" ،مجلة دفاتر
السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح( ،ورقلة ،حزيران /جوان  ،)2011ص.1
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يف املجتمع ،بسبب أوضاعها االجتامعية املرتدية املتمثّلة يف ارتفاع
معدالت البطالة بني أوساطها ،وغياب األفق السيايس الرحب ،إضاف ًة
إىل عدم ثقتها يف العملية السياسية برمتها ،بسبب عمليات التزوير
التي طالت يف مرات عديدة االنتخابات.
العوامل التي تدفع إلى المشاركة في
االنتخابات

هناك جملة من العوامل االجتامعية والثقافية التي تساهم يف
تعزيز مشاركة مختلف الفئات االجتامعية يف الحياة السياسية ،إذا
ك ّنا نع ّد املشاركة يف االنتخابات متثّل الحد األدىن من مستويات
املشاركة السياسية" ،فأي فعل سيايس ال بد له من دافع ،عادة من
الواقع املحيط أو البيئة االجتامعية التي يعيش فيها ،محدد للفعل،
والفعل السيايس يُع ّد واح ًدا من تلك األفعال املتاحة واملتباينة التي
يقوم بها الفرد داخل نطاق املجتمع"(.((1
لذلك ،يخضع فعل املشاركة السياسية لعدة عوامل ،منها ما هو ذايت
يتعلق بالدافعية والوعي السيايس لدى الفرد ،ومنها ما هو متعلق
بعوامل موضوعية كطبيعة االنتامء إىل الجامعات االجتامعية ،أو
إىل تأثري األفراد يف السلوك السيايس" ،فتتأثر مشاركة الفرد يف الحياة
العامة بجملة من املتغريات أهمها نوعية املنبهات وك ّمها ،أو
املحددات السياسية التي يتع ّرض لها ،وحالته االقتصادية والخلفية
االجتامعية ومستواه التعليمي ،ومدى توافر الضوابط والتنظيامت
القانونية ،وفاعلية القنوات املؤسسية للتغري والعمل السيايس"(.((1
يف املقابل ،تحتاج عملية تحليل ظاهرة املشاركة السياسية إىل
األخذ باملنهج املتعدد األبعاد ،بسبب ارتباط هذه الظاهرة بعديد
األسباب التي تنتجها يف كل مرحلة زمنية ،ويف هذا الصدد يقول
عادل عبايس إ ّن" :محاولة فهم السلوك االنتخايب للمواطنني تقتيض
م ّنا منذ البداية رضورة التسليم بالتعددية السببية التي هي مبدأ
أسايس عند تحليل الظواهر السياسية ،ذلك أ ّن السلوك االنتخايب
للمواطن ما هو إالّ محصلة جملة من العوامل املتضافرة واملتفاعلة،
فتدفع الناخب نحو سلوك معني ،إيجاب ًيا أكان أم سلب ًيا"(.((2
 18سعد ،املجتمع والسياسة ،ص.286
 19وحيدة بورغدة" ،املشاركة السياسية والتمكني السيايس للمرأة :حالة الجزائر" ،املجلة
العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 36شتاء ،)2013ص.136
 20عادل العبايس" ،واقع النشاط الحزيب يف الجزائر وانعكاساته عىل الهيئة الناخبة ،دراسة
يف ضوء ترشيعات  2007وإطاللة عىل الترشيعات املقبلة" ،مجلة العربية للعلوم السياسية،
العدد  ،)2012( 35ص.24
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يأيت يف مقدمة العوامل التي تساهم يف عملية املشاركة يف
االنتخابات ،القناعات الذاتية لألفراد وطبيعة وعيهم السيايس،
ومدى شعورهم بانتامئهم للجامعة السياسية للمجتمع الكيل
"الدوافع الذاتية كالشعور بأ ّن املشاركة واجب والتزام من كل فرد
تجاه املجتمع الذي يعيش فيه ،ما يستوجب مشاركة الجامهري
فيعبون عن آرائهم وأفكارهم
بفاعلية يف الحياة العامة للمجتمعّ ،
ورغباتهم ،يف ما يجب من اتخاذ قرارات وقوانني وسياسات ،ويف
الربامج والسياسات التي تتخذ استجابة لحاجة املواطنني"(.((2
يف حني ،ربط بعض الباحثني بني املشاركة يف االنتخابات واألوضاع
االقتصادية واالجتامعية للمصوتني ،ويرى بول لزارفل د �Paul La
 zarfeldأحد أهم رواد هذا النموذج أ ّن "كل حزب ميثّل من خالل
طبقة أو مجموعة اجتامعية مع ّينة ،والتصويت هنا محدد بالوضع
االجتامعي للناخب ،وكذلك دينه ،ومكان سكنه ،وعليه ،يعطي
اإلشارة الستعداد سيايس لدى الناخب"(.((2
لذلك ،ترتبط املشاركة السياسية بجملة من املتغريات االجتامعية
واالقتصادية ،كاملتغري السيايس والدميوغرايف ،والجنس واإلقامة
والكثافة السكانية ،والتي يتحدد بها منط االنتخاب ،إذ تختلف
مثل ،ونسبة مشاركة كل فئة منهام،
اتجاهات الرجال عن النساء ً
كام أ ّن هناك متغريات تتعلق بالعمل واملهن واالنتامءات الطائفية
والعرقية والوالءات الدينية ،فاالنتخاب سلوك فردي "لكنه محدود
ومؤطّر ومو ّجه مبتغريات وأطر وعوامل اجتامعية مثل األدوار
االجتامعية والعائلة واآلراء االجتامعية واملجموعات االجتامعية
والفكر السيايس لدى اللجان االجتامعية وغريها"(.((2
ج  -عوامل تحد من المشاركة في االنتخابات
في الجزائر

لقد تعددت املقاربات السياسية التي حاول من خاللها الباحثون
يف الجزائر أو املهتمون بالشأن السيايس الجزائري ،تحديد العوامل
 21خميس حزام وايل ،إشكالية الرشعية يف األنظمة السياسية العربية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)2001 ،ص.159
22 Antoine Roger, “Le comportement électoral dans les pays d'Europe
centrale et orientale: A la recherche d'un modèle explicatif,” Revue critique
Internationale, n 11, (Avril, 2001), p 54.
 23بارة سمري ،ليامم سلمى" ،النامذج االنتخابية :نحو مقاربة ميدانية لتحليل األمناط
االنتخابية يف الجزائر" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عدد خاص ،جامعة قاصدي مرباح،
ورقلة ( ،)2011ص.159
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التي تؤدي إىل عزوف الهيئة الناخبة عن أداء واجبها االنتخايب،
فهناك من حللها من زاوية االستبداد التسلطي الذي متارسه النخب
الحاكمة عند اتخاذ القرارات املصريية ،ما يجعل مشاركة املواطنني
فيها ال تعدو أن تكون أم ًرا شكل ًيا صوريًا ،كام وصفها الباحث
طارق عاشور بقوله" :إذ تتصف املشاركة السياسية يف الجزائر
بالشكلية واملوسمية وعدم الفاعلية ،ذلك أ ّن القرارات السياسية
عادة ما تحسمها النخب الحاكمة ،وترتك للجامهري مهمة إضفاء
الرشعية الصورية عليها ،من خالل انتخابات معلومة النتائج سلفًا،
إذ يستأثر حزب الحكومة عادة بكل الضامنات الكفيلة بتحقيق
النسب املطلوبة يف االنتخابات ويقوم مبامرسة الضغوط عىل
الناخبني"(.((2
وأرجعها بعض الباحثني إىل غياب فاعلية األحزاب السياسية التي
وصفوها بالجامعات الضاغطة التي تفتقد إىل مشاريع سياسية
بديلة ،فيكون نشاطها محكو ًما باملوسمية والظرفية ،ما يجعلها
عاجزة عن تفعيل الحياة السياسية ،وإقناع املواطنني باالقرتاع
"إ ّن األحزاب السياسية يف الجزائر ،غري مصمصة بصفتها تنظيامت
مستقلة ،تحمل رؤى خاصة باملصلحة العامة ،واألصح أنّها أجهزة
للدولة تعمل عىل ضامن الوظائف املستقرة ورشعنة عمل اإلدارة
أمام الرأي العام"(.((2
يف حني ،ذهب باحثون آخرون إىل أ ّن مامرسات النظام السيايس
الجزائري وفشله يف إدارة مشاريع التنمية االقتصادية ،أدى إىل
إحباط العديد من الفئات االجتامعية كالعامل والطلبة ،والتي
فقدت الثقة يف السلطة السياسية ،ومل تعد لديها الرغبة يف املشاركة
يف الحياة السياسية ،وعليه ،مل تعد لديها الرغبة يف االنتخاب ،وأكرب
املح َبطني الشباب الجزائريني ،يصفها محمد بوضياف بقوله" :لقد
أنتجت هذه املامرسات ثقافة اليأس والقنوط من جهة ،وثقافة
االنتهازية واالستغالل من جهة أخرى ،وأصبح املواطن يعيش حالة
من االغرتاب يفكر معها يف 'االنتحار' و'الهجرة' ومامرسة العنف،
وطبع سلوكه اإلحباط وعدم املباالة ،وقد زاد من تعقيد هذه
 24طارق عاشور" ،معوقات الجربة الربملانية يف الجزائر( )2001-2007دراسة يف بعض
املغريات السياسية" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 34صيف  ،)2012ص.35-34
 25نورالدين ثنيو" ،األحزاب السياسية يف الجزائر والتجربة الدميقراطية" ،يف :محمد مايل
وآخرون ،الدميقراطية يف األحزاب السياسية يف البلدان العربية ،عىل خليفة الكواري (محرر)
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2004 ،ص.229

الحالة سوء األوضاع املعيشية وفشل برامج التنمية التي أطلقتها
الدولة ،ورصفت عليها من األموال ما يفوق آالف املليارات"(.((2

اإلجراءات المنهجية للدراسة
الميدانية
من أجل قياس اتجاه الطلبة الجامعيني نحو املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية يف الجزائر ،قمنا بإجراء دراسة ميدانية استطالعية بجامعة
سطيف  ،2وأجريت هذه الدراسة يف املوسم الجامعي 2014/2013
عىل عينة من  129مفردة ،وقد سحبت بطريقة عمدية بحيث روعي
فيها أن تشمل كل التخصصات التي تدرس يف جامعة سطيف  ،2وتم
توظيف االستامرة أدا ًة رئيس ًة يف هذه الدراسة ،واحتوت االستامرة
عىل ثالثة محاور كربى هي اآلتية:
•املحور األول :موقف الطلبة الجامعيني من االنتخابات الرئاسية
سؤال.
يف الجزائر ،واحتوى عىل ً 12
•املحور الثاين :العوامل التي تدفع الطلبة الجامعيني إىل املشاركة
سؤال.
يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر وتض ّمنً 17
•املحور الثالث :بعض العوامل التي تدفع الطلبة الجامعيني إىل
سؤال.
عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ،وتض ّمن ً 11

المجال الزمني للدراسة
تم توزيع االستامرة أيام  ،14و ،15و 16نيسان /أبريل  ،2014مع التذكري
أنها األيام التي سبقت االنتخابات الرئاسية مبارشة ،وبعد انتهاء الحملة
علم أ ّن
االنتخابية التي امت ّدت من  2014/03/01إىل ً ،2014/04/13
االنتخابات الرئاسية أجريت يوم الخميس  17نيسان /أبريل .2014
المجال الجغرافي للدراسة
أجريت هذه الدراسة بجامعة سطيف ،2وهي جامعة تض ّم ثالث
مجال
ً
كليات :كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية والتي اتخذتها
جغراف ًيا للدراسة امليدانية ،وكلية الحقوق والعلوم السياسية ،وأخ ًريا
كلية اآلداب واللغات ،ويزاول بها نحو عرشة آالف طالب الدراسة ،عرب
عرشات التخصصات عىل مستوى الليسانس واملاسرت.
 26محمد بوضياف" ،النظام السيايس يف الجزائر يف ظل املصالحة ،خيار املصالحة الوطنية:
التطورات واملشاهد املحتملة" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 29شتاء  ،)2011ص.34

العدد 13

110

آذار  /مارس 2015

الجدول (:)1
التوزيع والتوزيع النسبي لخصائص العينة
املستوى الجامعي

الجنس
العدد

%

ذكور

33

25

إناث

96

75

املجموع

129

100

سن

العدد

%

ليسانس

81

62.79

ماسرت

43

33.33

دكتوراه

5

3.90

أكرب من 26

املجموع

129

100

املجموع

تخصص
العدد

%

العدد

%
فلسفة

34

26.36

20-18

3

2.3

علم االجتامع

20

15.5

23-21

99

77.3

علم التاريخ

33

25.59

26

20.15

26-24

20

15.6

علم النفس

12.4

7

5.5

تربية بدنية

16

100

129

100

مجموع

129

الجدول (:)2
الحالة االجتامعية واملنطقة السكنية للمستجيبني
الوضعية االجتامعية

العدد

%

منطقة اإلقامة

العدد

%

عازب

114

88.37

مدينة

46

35.65

متزوج

11

8.6

شبه حرضي

49

38

مطلّق

4

3.1

ريف

34

26.35

املجموع

129

100

املجموع

129

100

الجدول (:)3
الوسط األرسي للمستجيبني
املستوى التعليمي لألب

املستوى االقتصادي لألرسة

املستوى التعليمي لألم

العدد

%

ابتدايئ

10

7.8

ابتدايئ

ثانوي

20

15.5

ثانوي

20

جامعي

53

41.1

جامعي

40

31.0

أمي
ّ

46

35.7

أمي
ّ

65

50.4

املجموع

129

100

املجموع

129

100

العدد

%

العدد

%

٢١

16.25

4

3.2

ج ّيد

76

15.5

متوسط

98

سيّئ

10

7.75

املجموع

129

100
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تحليل نتائج الدراسة الميدانية
المحور األول:
البيانات الشخصية للمستجيبين
تظهر بيانات الجدول ( )1أ ّن  75يف املئة من عينة الدراسة من فئة
اإلناث ،يف مقابل  25يف املئة من فئة الذكور ،وهذا مألوف ،أل ّن
اليوم يف الجامعات الجزائرية ،وخاصة يف كليات العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،متثّل فئة اإلناث العنرص األكرب من حيث العدد ،إذ تشري
بعض التقارير الصادرة عن وزارة التعليم العايل إىل أ ّن أكرث من 70
يبي الجدول توزيع
يف املئة من عدد املتمدرسني من فئة اإلناث ،كام ّ
املستجيبني بحسب التخصص الجامعي ،إذ ظهر أ ّن  63يف املئة من
املستجيبني تخصص الليسانس ،ألنهم ميثلون الفئة األكرب من الناحية
اإلحصائية يف الجامعة ،أ ّما عن التخصصات التي يدرسونها فيظهر
الجدول أ ّن توزيعها متوازن إذ شمل كل الفروع العلمية التي تدرس
يف كلية العلوم االجتامعية يف جامعة سطيف  ،2وإن ظهرت بعض
التخصصات أكرب من الناحية الكمية ،كالفلسفة وعلم التاريخ ،وهذا
متعلق بالبؤرة البحثية التي اخرتناها أماكن لتوزيع االستامرة ،ورمبا
صادف حضور عدد أكرب من الطلبة يف هذين التخصصني.
ويف ما يتعلق بالحالة االجتامعية للمستجيبني ،يظهر من خالل
الجدول ( )2أ ّن النمط الغالب هو فئة العزاب ،إذ بلغت نسبتهم 89
يف املئة ،نظ ًرا أل ّن أغلبهم شباب ال يزالون يف مرحلة التعليم الجامعي،
يبي
ومنطق ًيا ال مييلون إىل تكوين أرس ،وحتى من الناحية العمرية ّ
الجدول ( )1أ ّن الشباب الذين يُع ّدون غالبية مفردات الع ّينة أعامرهم
بني 21و 23سنة ،إذ بلغت نسبتهم  77يف املئة ،يف حني جاءت بقية
النسب ضعيفة ومتقاربة ،ومثال ذلك أ ّن الذين تجاوزوا  25سنة
بلغت نسبتهم  3.9يف املئة.
كام كشفت الدراسة أ ّن  35يف املئة يقطنون املدينة ،و 38يف املئة
يسكنون مبناطق شبه حرضية ،يف حني أ ّن  26يف املئة يقيمون يف
الريف ،وتبدو هذه النسب متقاربة ،ما يؤكد أ ّن التعليم الجامعي
يف الجزائر أصبح متا ًحا لكل الفئات االجتامعية وملختلف املناطق،
إذ توفر وزارة التعليم العايل اإلقامات السكنية للطلبة الذين يبعد
مقر سكنهم عن الجامعة مسافة  50كلم ،يف حني أنّها توفر للمناطق
األخرى حافالت خاصة للطلبة ،تقلهم يوم ًيا إىل الجامعة مجانًا ،ما
سمح لعدد كبري من الفتيات القاطنات يف املناطق الريفية بااللتحاق
بالجامعة للتعليم والتكوين.
تظهر بيانات الجدول ( )3أ ّن  41يف املئة من عينة املستجيبني آباؤهم
ذوو مستوى تعليمي جامعي ،يف حني بلغت نسبة الذين آباؤهم

111
أميون نحو  35يف املئة ،أي ما يعادل ثلثي حجم العينة ،وإذا أضفنا
نسبة األميني إىل نسبة ذوي املستوى االبتدايئ التي ظهرت بـ  7.8يف
املئة ،نجد أ ّن أكرث من نصف عينة املستجيبني آباؤهم ذوو مستويات
تعليمية محدودة ،وهذا ما نالحظ انعكاسه يف ما بعد عىل تأثري
األرسة يف دفع الطالب للمشاركة أو مقاطعة االنتخابات ،يف املقابل
تظهر نتائج الجدول أ ّن أمهات املستجيبني مستوياتهن التعليمية أكرث
األمي بـ  50.4يف املئة،
تدن ًيا من اآلباء ،إذ ظهرت أعىل نسبة للمستوى ّ
إضاف ًة إىل  3.2يف املئة من ذوي املستوى االبتدايئ ،يف حني ظهرت نسبة
 31يف املئة يف ما يخص األمهات ذوات املستوى التعليمي الجامعي ،ما
يؤكّد أ ّن هناك حراكًا تعليم ًيا سهرت عليه الدولة الجزائرية من خالل
مجانية التعليم وتعميمه.
وأثبتت نتائج الجدول ( )3أ ّن أغلب املستجيبني ،أي  83يف املئة منهم،
يع ّدون أرسهم منتمية إىل الطبقة الوسطى ،أي إ ّن الحالة االقتصادية
ألرسهم متوسطة ،أ ّما الذين أق ّروا بأ ّن حالة أرسهم االقتصادية ج ّيدة،
فمثّلوا  9.3يف املئة ،أ ّما الذين ع ّدوا أرسهم تنتمي إىل طبقة الفقراء،
أي إ ّن األوضاع االقتصادية ألرسهم سيئة فمثّلوا  7.8يف املئة من
املستجيبني.

المحور الثاني:
موقف فئة الشباب الجامعي من المشاركة
في االنتخابات الرئاسية في الجزائر
يتضح من الجدول ( ،)٤أ ّن هناك تباي ًنا يف طبيعة املواقف من
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر لدى أفراد عينة الدراسة ،وإن اتفقوا
عىل جملة من العوامل التي تجعل موقفهم إيجاب ًيا من االنتخابات
الرئاسية ،إذ أجاب أغلب املستجيبني بنسبة  62يف املئة أ ّن االنتخابات
ذات أهمية كبرية بالنسبة إليهم ،يف حني رأت أغلبيتهم بنسبة 73
يف املئة أ ّن االنتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية ،والبعض اآلخر ،ما
عامل
يقارب  48يف املئة من املستجيبني ،ع ّد املشاركة يف االنتخابات ً
مهم يف االستقرار الوطني ،وتدل هذه اإلجابات عىل وعي سيايس لدى
ً
الطلبة الجامعيني بأهمية االنتخابات الرئاسية من الناحية الشكلية
والعقالنية واملنطقية ،وعىل وعي بأهمية الدميقراطية بصفتها أداة
التداول السلمي للسلطة السياسية.
يف املقابل ،تتباين مواقف الطلبة (إيجاب ًيا وسلب ًيا) من مربرات املشاركة
يف االنتخابات ،إذ رأى  42يف املئة من املستجيبني أ ّن االنتخابات
تساهم يف التغيري االقتصادي واالجتامعي للمجتمع الجزائري ،بينام
رأى  40يف املئة أ ّن املشاركة لن تؤدي إىل أي تغيري ،ويعتقد  35يف
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الجدول (:)4
مواقف الطلبة الجامعيني من املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر
موافق

محايد

ال أوافق

رقم

فقرة

1

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية لها أهمية كبرية

80

2

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف التغيري السيايس
واالقتصادي للمجتمع الجزائري

55

42.6

3

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف تعزيز األمن واالستقرار

63

48.8

42

4

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية

95

73.6

18

14.0

5

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف تعزيز التداول السلمي
للسلطة السياسية

46

35.7

49

38.0

31

6

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تدفع إىل تعزيز الدميقراطية يف
الجزائر

48

37.2

50

38.8

31

24.32

7

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر تساهم يف اختيار
الرجل املناسب لقيادة الدولة الجزائرية

55

42.6

48

37.2

26

20.15

8

أشارك أل ّن الربامج السياسية التي يطرحها املرشحون تساهم
يف حل مشكالت الجزائر

37

28.7

66

51.2

26

20.15

9

تغي شيئًا
املشاركة يف االنتخابات الرئاسية لن ّ

52

40.3

60

46.5

17

13.17

10

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ال تساهم يف حل املشكالت
االجتامعية واالقتصادية للجزائريني

51

39.5

55

42.6

23

17.82

11

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية مضيعة للوقت والجهد

31

24

71

55

27

21

12

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية عبارة عن فعل حضاري

83

64.3

20

15.5

26

20.15

العدد

%

العدد

%

العدد

%

62.0

31

24.0

15

11.62

57

44.2

17

13.17

32.6

24

18.6

16

12.4
26.35

فيها أو اتخاذ موقف منها ،لذلك ظهرت نسبة مهمة من املحايدين ،كام
ظهرت يف البند رقم ( )10إذ امتنع نحو  23مستجي ًبا عن اإلدالء برأيهم.

املئة منهم أ ّن االنتخابات تساهم يف تعزيز التداول السلمي للسلطة
السياسية ،أ ّما نسبة املستجيبني الذين لديهم اعتقاد بأ ّن املشاركة
يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف تعزيز الفعل الدميقراطي فكانت
 37يف املئة ،وعىل عكس كل اآلراء السابقة يرى  40يف املئة من
تغي شيئًا ،ووصل األمر بـ 24
املستجيبني أ ّن االنتخابات الرئاسية لن ّ
يف املئة إىل ع ّد االنتخابات الرئاسية مضيعة للوقت واملال والجهد.

المحور الثالث:
العوامل التي تســاهم في مشاركة فئة
الشباب الجامعي في االنتخابات الرئاسية
في الجزائر

أثبتت نتائج الدراسة أ ّن املجتمع الجزائري وعىل الرغم من الوعي
تكتم
العلمي والثقايف الذي تتم ّيز به رشيحة الطلبة ،فإنّه ّ
ظل يعرف ً
كب ًريا يف املسائل السياسية ،حتّى أ ّن بعضهم مييل إىل عدم إبداء آرائهم

يتضح من بيانات الجدول ( ،)5أ ّن العامل الذايت يع ّد أهم عامل
يساهم من وجهة نظر املستجيبني يف عملية املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية ،فقد أظهرت النتائج أ ّن  84يف املئة من عينة املستجيبني
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الجدول (:)5
عوامل مشاركة فئة الشباب الجامعي يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر
موافق

محايد

ال أوافق

رقم

الفقرة

1

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية قناعة ذاتية (شخصية)

109

2

األرسة هي التي تدفع الطالب للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية

11

8.5

3

األصدقاء هم من يدفعون الطالب للمشاركة يف االنتخابات
الرئاسية

12

9.3

101

4

االنخراط يف حزب سيايس لديه مرشح

39

30.2

52

40.3

5

االنخراط بصفة عضو يف جمعية تساند مرش ًحا سياسيًا

40

31.0

54

41.9

35

6

يشارك يف االنتخابات الرئاسية مقابل حصوله عىل املال

48

37.2

59

45.7

22

17.1

7

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن الرئيس القادم سيوفر للطالب
منصب عمل

58

45.0

50

38.8

21

16.3

8

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن الرئيس القادم سيضمن
التوزيع العادل للرثوة

49

38

52

40.3

28

21.8

9

يشارك يف االنتخابات أل ّن الطالب سيستفيد من شهادة جامعية
مجانية

34

26.4

79

61.2

16

12.4

10

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن برامج املرتشحني تركّز عىل
تطوير الجامعات الجزائرية

43

33.3

60

46.5

26

20.2

11

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن الربامج السياسية املطروحة
لديها الكثري من الوعود للشباب الجزائري

55

42.6

57

44.2

17

13.17

12

يشارك يف االنتخابات لتأثري وسائل اإلعالم الجزائرية يف الطالب
الجامعي

37

28.7

71

55.0

21

16.3

13

يشارك يف االنتخابات الرئاسية ألنّه حق كفله الدستور الجزائري

60

46.5

45

34.9

24

18.6

14

بدل منه
يشارك الطالب يف االنتخابات الرئاسية لكيال يصوتوا ً

70

54.3

42

32.6

17

13.17

15

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن األوضاع االقتصادية
واالجتامعية للجزائر ستتحسن

66

51.16

39

30.2

24

18.6

16

يشارك يف االنتخابات الرئاسية لطبيعة برامج املرشحني القوية
والواقعية

45

34.9

61

47.3

23

17.8

17

يشارك يف االنتخابات الرئاسية لتجنب الرصاع الداخيل (الفتنة)

71

55.0

39

30.2

19

14.8

العدد

%

العدد

%

العدد

%

84.5

12

9.3

8

5.3

110

85.3

8

6.2

78.3

16

12.4

38

29.5
27.2
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ع ّدوا املشاركة يف االنتخابات قناعة ذاتية ،وثاين العوامل يتمثّل يف
الوعي القانوين للطالب بحقه يف االنتخاب الذي كفله له الدستور،
إذ أكد  46يف املئة أنهم يشاركون يف االنتخابات ألنها حق قانوين،
يف حني رأى أكرث من نصف املستجيبني أ ّن املشاركة يف االنتخابات
تساهم يف تجنيب املجتمع الجزائري الرصاع الداخيل (الفتنة) ،أ ّما
الذين ينتخبون ودافعهم يف ذلك حامية أصواتهم من التزوير فقد
بلغت نسبتهم  55يف املئة ،ففي بعض املامرسات االنتخابية يف
الجزائر ،عندما يتخلف الناخبون عن أداء الفعل االنتخايب ،يقوم بعض
بدل منهم ملصلحة املرشح
القامئني عىل مكاتب االقرتاع بالتصويت ً
الذي يختارونه.
أما عن العوامل االجتامعية كتأثري أرس املستجيبني ،فأثبتت نتائج
الجدول ( )5أ ّن تأثريها بات محدو ًدا ج ًّدا بنسبة  8.5يف املئة من
حجم العينة ،ونفس املالحظة تنطبق عىل تأثري األصدقاء يف الطالب
للمشاركة يف االنتخابات ،ما يؤكد أ ّن الفرد الجزائري املعارص تح ّرر
نسبيًا من األطر االجتامعية التقليدية ،كالعائلة والقبيلة وغريها ،يف
حني رأى أكرث من نصف حجم الع ّينة أ ّن العامل االقتصادي يساهم
يف املشاركة يف االنتخابات ،ذلك أ ّن  51يف املئة من املستجيبني رأوا
أ ّن انتخاب الرئيس يساهم يف تحسني األوضاع االقتصادية للمجتمع
الجزائري ،ويف ما يخص املكاسب الشخصية (الرباغامتية) ،أظهرت
النتائج أ ّن  45يف املئة من حجم العينة أكدوا أنهم سينتخبون أل ّن
الرئيس سيوفر لهم مناصب عمل ،و 33يف املئة سيقرتعون أل ّن برامج
املرشحني للرئاسيات تويل أهمية لتطوير الجامعات الجزائرية.
•يف األخري ،وجد  37.2يف املئة من املستجيبني أ ّن مشاركتهم يف
االنتخابات تحقق لهم بعض العوائد املادية ،وهي من مظاهر
الفساد السيايس يف املجتمع الجزائري املعارص ،فأصبح بعض
املرشحني مييل إىل رشاء أصوات املنتخبني للتصويت ملصلحتهم،
ويرى  26.4يف املئة من املستجيبني أ ّن املشاركة يف االنتخابات
تضمن لهم الحصول عىل شهادات جامعية مجانية.
•وتظهر نتائج الجدول ( )5أ ّن هناك تباي ًنا يف املوقف من دور
األحزاب السياسية وبرامج السياسيني يف الدفع بالطلبة لالنتخاب
يف الرئاسيات ،فأظهرت النتائج أ ّن  30يف املئة من عينة البحث،
أكد فيها املستجيبون أ ّن انتامءهم إىل حزب سيايس يدفعهم إىل
االنتخابات الرئاسية ،أي أقل من ثلثي العينة ،يع ّدون منخرطني
يف الحياة السياسية الفعلية ،وأكد  31يف املئة انخراطهم يف
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جمعيات تساند حزبًا سياس ًيا ،ما يؤكد أ ّن أكرث من ثلثي عينة
البحث ال يشاركون يف الحياة السياسية بصورة مبارشة.

•يف حني ،قال  42يف املئة من املستجيبني أنّهم يشاركون يف
االنتخابات أل ّن الربامج السياسية لديها الكثري من الوعود
للشباب الجزائري ،و 34يف املئة أنّهم سيصوتون يف االنتخابات
الرئاسية أل ّن برامج األحزاب السياسية واقعية ،أ ّما عن تأثري
وسائل اإلعالم يف الوعي السيايس للشبان الجامعيني ،فريى أكرث
من نصف املستجيبني ،أي نحو  55يف املئة ،أ ّن مشاركة الشباب
يف االنتخابات ال عالقة لوسائل اإلعالم بها ،وهذا منطقي أل ّن
الجزائر مل تحرر القطاع السمعي البرصي ،وبعض وسائل اإلعالم
املحلية الخاصة مازالت غري قادرة عىل صناعة الرأي العام،
لتتمكن من توجيه الناخبني للتصويت ملرشح محدد.

المحور الرابع:
بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم مشاركة
فئة الشباب الجامعي في االنتخابات الرئاسية
في الجزائر
تظهر نتائج الجدول ( )6أ ّن جملة العوامل الرئيسة التي تؤدي إىل
عزوف الشباب عن املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،تتعلق
أولّ بتزوير االنتخابات ،إذ أكد أكرث من  65يف املئة من املستجيبني
أ ّن االنتخابات ستكون مز ّورة ،وعليه ،فال جدوى من املشاركة فيها،
ويعزز هذه الفكرة  69يف املئة من عيّنة الدراسة الذين أكدوا أنهم
لن يشاركوا يف االقرتاع ،أل ّن نتيجته محسومة سلفًا ملرشح السلطة،
أ ّما العامل الثاين فهو مأزق الخطاب السيايس للمرتشحني للرئاسيات،
فقد رأى  72يف املئة من حجم العينة ،أنهم ال يرغبون يف املشاركة
يف االنتخابات أل ّن املرتشحني ال يسعون سوى لتحقيق مصالحهم
الشخصية ،أ ّما ثالث العوامل فيتعلق بالخطاب السيايس لألحزاب
واملرتشحني للرئاسيات ،إذ يرى ما نسبته  69يف املئة من املستجيبني
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الجدول (:)6
عوامل عدم مشاركة فئة الشباب الجامعي يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر
موافق

محايد

ال أوافق

رقم

الفقرة

1

االنتخابات الرئاسية ستكون مز ّورة

84

2

دعوة بعض األحزاب السياسية للمقاطعة

53

41.1

3

دعوة بعض الحركات السياسية إىل املقاطعة

45

34.9

53

4

تغي األوضاع
ال يشارك الطالب أل ّن االنتخابات الرئاسية ال ّ
االقتصادية واالجتامعية للمجتمع الجزائري

69

53.5

37

28.7

5

ال يشارك الطالب يف االنتخابات الرئاسية أل ّن النتيجة
محسومة ملرشح السلطة

90

69.8

31

24.0

8

6

ال يشارك الطالب يف االنتخابات الرئاسية أل ّن املرتشحني
للرئاسيات يسعون لتحقيق مصالحهم

94

72.9

23

17.8

11

8.6

7

عدم تحقق وعود املرتشحني يف االنتخابات السابقة

89

69.0

28

21.7

12

9.4

8

ضعف الربامج التي يطرحها املرتشحون لالنتخابات الرئاسية
وعدم واقعيتها

86

66.7

24

18.6

19

14.8

9

االعتقاد الديني مينع الطالب من املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية (تحريم التحزب)

16

12.4

82

63.6

31

24.1

10

كون أفراد أرسة الطالب ال يشاركون يف االنتخابات الرئاسية

16

12.4

87

67.4

26

20.1

11

أل ّن الطالب مل يستفد من الدولة يف أي يشء (الريع البرتويل)

61

47.3

52

40.3

16

12.4

أنهم لن ينتخبوا أل ّن املرتشحني السابقني مل يلتزموا وعودهم ،يف حني
أكد نحو  66يف املئة بأنهم لن يشاركوا أل ّن برامج املرتشحني وهمية
وغري واقعية.
وأثبتت نتائج الجدول ( )6أ ّن عدم مشاركة الشباب يف االنتخابات
الرئاسية ،ليس له عالقة ذات داللة إحصائية باألرسة أو األصدقاء ،إذ
ظهرت نسبتاهام كاآليت 12.4 :يف املئة ،و 12.4يف املئة ،وحتى الخطاب
الديني الذي كان له تأثري يف السباق من خالل إصدار فتاوى تح ّرم أو
تدعو للتصويت ملرشح ما ،مل يظهر لها أثر كبري ،إذ أكد  67يف املئة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

65.1

24

18.6

21

16.3

48

37.2

28

21.7

41.1

31

24

23

17.8
6.2

من املستجيبني أنهم ال يرون للمعتقد الديني دو ًرا يف عملية املشاركة
يف االنتخابات.
ويف األخري ،نلحظ من نسب الجدول ( )6أ ّن هناك تباي ًنا يف مواقف
الطلبة من بعض العوامل املبارشة التي تساهم يف عدم مشاركتهم
يف االنتخابات الرئاسية ،كدعوة بعض األحزاب السياسية إىل مقاطعة
االنتخابات بنسبة  41يف املئة ،و يرى  34يف املئة من عينة املستجيبني
أ ّن املقاطعة كانت نتيجة لدور بعض الحركات السياسية ،كحركة
بركات ،أو حركة مالك القبائلية وغريها من الحركات الهامشية التي
دعت إىل املقاطعة ،أما العامل االقتصادي الذي له تأثري يف مقاطعة
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االنتخابات ،فقد أكد  53يف املئة أنهم لن يشاركوا يف االنتخابات ألنّها
تغي األوضاع االجتامعية واالقتصادية للمجتمع الجزائري ،وهو
لن ّ
نوع من اإلحباط يعاين منه الشباب وميتد إىل رشائح اجتامعية عديدة
من بينها رشيحة العامل ،وأكد ما نسبته  47يف املئة من حجم عينة
الدراسة ،أ ّن عدم االستفادة من الريع البرتويل هو الذي يدفع الشباب
إىل عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر.

خاتمة
توصلت هذه الدراسة إىل جملة من النتائج ،تتعلق باتجاهات فئة
ّ
الشباب الجامعي نحو املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ،ونوجزها
كاآليت:
•أظهرت نتائج الدراسة أ ّن هناك موقفًا إيجاب ًيا لدى فئة الشباب
الجامعي من االنتخابات الرئاسية ،إذ رأت أ ّن عملية االنتخاب
يف حد ذاتها سلوك حضاري تتصف به املجتمعات املعارصة،
وع ّدتها إحدى اآلليات السلمية التي تستخدم يف عملية التداول
السلمي للسلطة السياسية ،وموقفها اإليجايب من االنتخابات
مرده إىل قناعات ذاتية ولعوامل موضوعية ،كرضورة املشاركة
الختيار من يحكم الجزائر ،وأ ّن املشاركة يف االنتخابات الرئاسية
تساهم يف تعزيز املامرسات الدميقراطية ،لكن ظهرت مواقف
سلبية لهذه الفئة تجاه االنتخابات الرئاسية ،إذا ُع ّدت أدا ًة
لتغيري الواقع االجتامعي واالقتصادي للمجتمع الجزائري ،ما
يؤكد أ ّن فئة الشباب الجامعي لديها وعي سيايس عىل األقل
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بفكرة االنتخابات بصفتها أداة دميقراطية معارصة ،لذلك فإ ّن
موقفها السلبي من االنتخابات تشكّله املامرسات التي تتبع
هذه األداة ،وليس رفض االنتخابات يف حد ذاتها.

•أثبتت نتائج الدراسة أ ّن جملة من العوامل تدفع فئة الشباب
الجامعي للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،ويأيت
عىل رأسها العامل الذايت ،أي إ ّن املشاركة يف االنتخابات تتعلق
بالوعي االجتامعي والسيايس للفرد ،ثم يأيت الوعي القانوين
بالحق يف االقرتاع ،وكذلك من العوامل التي تدفع الشباب إىل
املشاركة أنها تساهم يف تجنيب الجزائر الرصاعات الداخلية،
وهناك من رأى أ ّن املشاركة تحمي صوته من التزوير ،وأظهرت
نتائج الدراسة أ ّن فئة الشباب الجامعي مل تعد تؤطّرها بشكل
كبري األطر االجتامعية التقليدية كاألرسة وغريها ،يف املقابل،
تباينت مواقف الطلبة بني اإليجاب والسلب من املشاركة يف
االنتخابات ،إذا ربطناها بالعوامل االقتصادية واالجتامعية ،فإذا
أكد بعض الطلبة أ ّن االنتخابات تساهم يف تحسني األوضاع
االقتصادية للمجتمع الجزائري ،فإ ّن البعض اآلخر رأى أنها لن
تغي من الوضع القائم يف يشء.
ّ
•ب ّينت نتائج الدراسة أ ّن ثالثة عوامل تح ّد من مشاركة فئة
الشباب الجامعي يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،أولها التزوير
الذي يطال يف أغلب املرات عمليات االنتخاب ،إذ يعد أحد
العوامل الرئيسة التي متنع الشبان من املشاركة يف االنتخابات،
وخاصة فكرة التزوير ملرشح السلطة ،ما يجعل النتائج االنتخابية
محسومة سلفًا ،وثاين العوامل يتعلق بفقدان الثقة يف املرتشحني
للرئاسيات ،إذ ترى فئة الشباب الجامعي أ ّن أغلب املرشحني
للرئاسيات يسعون إىل تحقيق مصالحهم الشخصية ،وثالث
العوامل يرتبط مبأزق الخطاب السيايس يف املجتمع الجزائري ،إذ
يكون يف الغالب خطابًا مبن ًيا عىل الوعود ،ففي كل مرة تكتشف
فئة الشباب أنها وعود وهمية أديرت بها الحمالت االنتخابية،
لذلك تعزف عن املشاركة يف االنتخابات الرئاسية.

