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  :الشباب
بين المدافعين عن العمل السياسي ممن يعتبرون المشاركة السياسية ركيزة البناء  طغت على ساحة النقاش في الجزائر، في الفترة األخيرة، تجاذبات

والشباب  الديمقراطي، وبين القائلين إن النفور من العمل السياسي أصبح واقعا معيشا، خاصة لدى فئة الشباب بفعل عوامل متعددة، جعلت المواطنين،
الهتمام أكثر بالسياسة الغربية و المطالبة فقط بالمساواة االجتماعية دون التدخل الفعلي و بصفة أخص، ينصرفون عن العمل السياسي في الجزائر ل

  .االنخراط في الحياة السياسية
الشباب وهيمنت على النقاش مقولة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية بسبب ما يعتبره بعض المهتمين جمود الحياة السياسية و غلق األبواب أمام 

سؤوليات وتراجع دور األحزاب في الساحة السياسية وفي المجتمع بفعل ترهلها، مع الزمن، وعدم استيعابها للتحوالت التي يعيشها المجتمع لتقلد الم
  .الجزائري

لنخب، وهناك من يرجع نفور الشباب من العمل السياسي إلى عوامل مرتبطة بما أصبح شائعا تحت يافطة شيخوخة الزعامات الحزبية وعدم تجديد ا
وعقم العمل السياسي، وتهميش الشباب الناتج عن طغيان هاجس الوصاية المفروضة عليهم من طرف القيادات السياسية، مما جعل مجال استقطاب 

  .الشباب عصيا 
يطة في العمل الميداني ومن الالفت أن عددا متزايدا من الشباب في الجزائر أصبحوا، في الوقت الراهن، يتوجهون نحو جمعيات المجتمع المدني النش

  .في مختلف القطاعات، والمهتمة بمختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين
تيحه هذا العمل من فرص للتعبير عن الذات والكشف عن الطموحات وإبراز الطاقات  ُ وينبع تفضيل الشباب االنخراط في العمل الجمعوي، مما ي

  .الكامنة في الشباب
مل مع الشباب بمنطق الوصاية واإلرشاد، في الوقت الذي يحرص فيه الشباب على الرغبة في فرض النفس وتفجير طاقاتهم فالتجمعات السياسية تتعا

  .وإبراز مواهبهم وتحقيق الذات، والرغبة في طرح اإلشكاالت بحرية ودون قيود 
وأن هناك جهودا تُبذل من طرف الفاعلين السياسيين، قصد لكن هناك رأيا آخر يؤكد أن العمل السياسي ما زال يستقطب عددا متزايدا من الشباب، 

  .إعادة الثقة بالعمل السياسي لدى المواطنين، وخاصة فئة الشباب
ربعة ويربط العديد من الشباب والمهتمين بين المشاركة السياسية للشباب وبين التطور الديمقراطي وتعمق حس المواطنة، على أساس أن العقود األ

  .انعكاسات سلبية على حجم المشاركة السياسية للشباب ، بسبب غياب هذين العنصرين، وهو ما يتعين العمل على تصحيحه مستقبالالماضية خلفت 
قراطية األحزاب السياسية في موقع المساءلة ويقول بعض الشباب إن العديد منهم أصبحوا يعتقدون بال جدوى االنخراط في األحزاب، طالما أن الديم

ألحزاب لم تترسخ بعد، وطالما أن الجو العام السائد داخل األحزاب ال يوفر أي هامش للعمل السياسي البناء والمثمر المبني على تفجير الداخلية ل
  .الطاقات والمواهب التي يزخر بها الشباب

ُخول ويذهب بعضهم إلى أن االنخراط في الجمعيات ال يعني انصرافهم عن الشأن العام، على اعتبار أن العمل  داخل هيئات المجتمع المدني ي
ر المشاركة في تدبير الشأن العام وإن بشكل غير مباشر، من خالل المساهمة في تطوير المجتمع، ودعم التنمية، والمساهمة في محاربة الظواه

  .العامة لإلنسان والمجتمع االجتماعية السلبية، فضال عن أن العمل الجمعوي يمكن الشباب من تأكيد ذواتهم بالعمل في ما يدر المصلحة
فعندما يشعر الشاب أنه يعيش في مجتمع يحسن اإلنصات إليه . إن موضوع الشباب يطرح مسألة اآلفاق والمكانة التي يفتحها المجتمع لألجيال الشابة

ة الهشة في المجتمع هم الشباب إلى أن الفئ. ويمنحه االهتمام المستحق والرعاية الالزمة، فإنه ينخرط بحماس في العمل السياسي، والعكس صحيح
و يمثلون أهم موارد المجتمع هي الموارد البشرية، التي ينبغي . جانب النساء واألطفال، على اعتبار غياب المكانة االجتماعية المخصص لهذه الفئة

ن متنفسا لهم، فإن ذلك يدفعهم إلى االنصراف عن االعتناء بها، والشباب يتميزون بطاقة هائلة يسعون إلى تفجيرها والتعبير عنها، وعندما ال يجدو 
  .العمل السياسي المقنن إلى أشياء آخرة كاإلرهاب أو استهالك المخدرات و االنخراط في التنظيمات اإلجرامية إلثبات الذات

ي أيام االستعمار نالحظ أن المقاومين  ونؤكد أن العالقة الشباب و العزوف عن السياسية يستلزم استحضار معطيات عديدة من ضمنها ما هو تاريخي، فف
كانوا شبابا، وكذلك الشأن بالنسبة إلى حرب التحرير، التي كان الشباب هم محركوها،   1988كانوا كلهم شباب، كما أن الذين ساهموا في أحداث 

ن إلى ذلك ويعملون له بكد، لكن الذي ذلك أن اآلفاق كانت مفتوحة للشباب وكان الشباب متحمسين إليجاد موقع قدم لهم في المجتمع ومتطلعي
م حدث بعد اليوم هو أن الشباب أصبحوا يحسون أنه لم تعد لهم مكانة في مجتمعهم، وال يجدون أنفسهم في المستقبل مما أدى إلى عدم االهتما

م يعودوا يحسون أن لهم مكانة في بالعمل السياسي عموما، وهذا ال يعني أن الشباب غير مُسيسين، بل بالعكس، فذلك يؤشر إلى أن الشباب ل
  .المجتمع



. معاكس اآلن الشباب ال يجد نفسه في المجتمع، األحزاب الموجودة أعادت إنتاج البنية نفسها، ال تعنى بالشباب وبالتالي أصبح الشباب له رد فعل
ة االنخراط القوي المعاكسة للدولة و لألحزاب، انصراف الشباب عن العمل السياسي واكبه بروز ظاهر . الجمعيات تستهوي الشباب بسياسة القرب

كرها، وألن الشباب، أيضا، يشعرون أنه لم يبق لدولة و لألحزاب ما تمنحها لهم بعد أن عجزت عن مواكبة التحوالت المجتمعية ذ وذلك ألسباب سبق 
  .تهم وطموحاتهم بشكل حر كما يرغبونللجزائر وأصبحت عاجزة عن فهم تطلعات وانتظارات الشباب، وال تسمح لهم بالتعبير عن ذوا

في العمل السياسي وظلوا » القيمة المستحقة له«عزوف الشباب عن الممارسة السياسية له أسباب تاريخية، إذ لم تعط للشباب , في هذا السياق 
وأفكارهم، وهو ما دفع بالشباب إلى االنخراط في الرفض المتواصل لكل القرارات و قطع  مهمشين ولم تعط لهم فرصة حقيقية للتعبير عن ذواتهم

  . الصلة بالدولة ورجالتها
 يجب اعتماد سياسة القرب، وخاصة خاليا األحياء التي تلعب دورا بارزا في هذا الصدد،  -1
  .المساهمة في الدفع باألشياء نحو األمامالخاليا عموما، تمنح للشباب فرصة للعمل الميداني بشكل يحقق طموحهم في  -2

و يجب ذكر أيضا عوامل اجتماعية أخرى مثل البطالة . إن فقدان الشباب الثقة في السياسية جعل نسبة كبيرة منهم ال تنخرط في العمل السياسية
على "  شباب االنتفاضة" عاطى للعملية السياسية  مثلإضافة إلى غياب التطبيق لبرامج األحزاب السياسية، وظهور مجموعة من اللوبيات التي تت. والفقر

  .صفحات التواصل االجتماعي وهو ما جعل الشباب يتجهون نحوها
وان مفهوم السياسة كإدارة للشأن العام والمشاركة فيه أصبح في هذه المرحلة ,يظهر واقع الشباب السياسي في الجزائر وكأن الحياة السياسية في غيبوبة 

السياسيين في  األمر الذي ساهم في إبعاد الناس عن السياسة وجعل,سوبية والمنافع واستغالل النفوذ والناس لمصالح فئوية وشخصية ضيقةمرتبطا بالمح
ليس متاحا للشباب الجزائري في معظم التراب الوطني االنخراط في العمل السياسي عبر القنوات . واد والناس عامة والشباب خاصة في واد آخر

ذلك أن الفساد السياسي واإلداري ضارب في غالبية .ال يعبر منها إال بعض الساعين إلى مكاسب,كون هذه القنوات شبه مغلقة,اتية المؤسس
زاء في غياب القدرة على التغيير والتأثير وإ, وهو واقع ال يقابله الشباب الجزائري بغير النفور واالستياء,المؤسسات السياسية على امتداد التراب الوطني

يضع الشباب الجزائري , هذا الواقع الذي تنعدم فيه الحياة السياسية وتتراجع فرص مشاركة الشباب بفاعلية في مجتمعهم واستشراء الفساد السياسي
  .نصب عينيه الهجرة سبيال للخالص

  

ألنها ,في المائة اعتبروا أنهم ال يهتمون بالشؤون السياسية والعامة في الجزائر  30لقد بينت دراسة استطالعية آلراء ألف شاب وشابة في القضايا العامة 
مائة إلى أنهم يشاركون في في ال 7.27في حين أشار , في المائة من العينة أنهم يهتمون لكنهم ال يشاركون 47بينما اعتبر . قضايا ال تعنيهم وال تهمهم

  .شكل مستمر
  :الحلول المقترحة

 .تحديد عدد مقاعد الشباب قانونيا في البرلمان  -1
  

  إطالق حرية العمل السياسي لفئة الشباب  -2
  

  . تشجيع الطلبة في الجامعات على تأسيس نوادي تهتم بعلم السياسة وبالعمل السياسي -3
  

  .امة ليس في الجامعات فحسب بل حتى في الثانويات أيضاتدريس حقوق اإلنسان والحريات الع -4
  

  تأسيس برلمان مصغرة على مستوى الجامعات وعلى مستوى الثانويات يحس من خاللها الشباب أنهم بالفعل  -5
  .نوابا وقادة وممثلين للشباب وللشعب ومن ثم يتدربون على فن اإللقاء والتواصل الجماهيري

  

طرح فيها الشباب مشكالتهم وهمومهم والمعوقات التي تقف أمامهم في جميع المجاالت، بحضور الشباب يتخصيص برامج إعالمية  -6
  .والمهتمين بقضايا الشباب

  

  .تنظيم ندوات ودورات تدريبية ومحاضرات خاصة بالشباب وبقضاياهم تتيح الفرصة لهم للتعبير عن أرائهم وانشغاالتهم وطموحاتهم -7
  

ة البرلمانيين أوال االضطالع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم إزاء صياغة السياسات االجتماعية و االقتصادية ، واتساقا مع مبدأ أن زيادينبغي على 
ور مشاركة الشباب في الحياة العامة يعتبر عنصرا حاسما في نجاح كل برامج التنمية، فان البرلمان يتحمل دون شك مسؤولية كبيرة في تعزيز د

  :لشباب في المجتمع السيما في ترسيخ المسيرة الديمقراطية و تحسين عملية التنمية، وذلكا
  



إلى التصديق على االتفاقيات و المواثيق الدولية ذات الصلة، و قرارات األمم المتحدة المتعلقة  ةحكومالأن يسعى البرلمانيون إلى انضمام  -1
  .بالشباب

ا الشأن،من خالل وسائل الرقابة البرلمانية المختلفة،من استجوابات ذاللتزاماتها الدولية في ه ةضمان التنفيذ الفعال من جانب الحكوم -2
  .وطلبات إحاطة و أسئلة ، فضال عن إمكانية إنشاء لجان تحقيق خاصة وغير ذلك من وسائل

كته في الحياة السياسية،مع االهتمام بمتابعة سن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الوسائل واآلليات الكفيلة بخلق مناخ الشباب لزيادة مشار  -3
  .تنفيذ القانون من خالل القائمين على وضعه موضوع التطبيق

تطوير لتشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم إلجراء التنمية وإعطاء دور اكبر للشباب لكي يسهم في  -4
راءات المقررة في المواثيق الدولية المختلفة في حاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات تحسين عملية التنمية ، حيث تظل اإلج

  .والبرامج والتشريعات الوطنية
ات يتحمل البرلمانيون مسؤولية ضمان التطابق بين النصوص القانونية الوطنية السارية في المجتمع وبين رفع التعارض بينها بما لهم من كفاء -5

  .ية و بالدراسات المتعمقة التي يقومون بها حول مختلف قضايا الشبابقانونية و فقه
حرص الكثير منهم على جب أن يكذلك يتولى البرلمانيون اهتماما كبيرا بالدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أرقى صور الدبلوماسية الشعبية، في -6

ي المحافل والملتقيات لبرلمانية اإلقليمية والدولية، ومما الشك فيه أن توطيد عالقاتهم ببرلمانات العالم المختلفة وعلى التواجد المؤثر ف
لكثير من المجاالت خاصة مجالي الديمقراطية و التنمية ،خاصة في اذلك يوفر فرصا علنية لتبادل الخبرات في نطاق تعزيز دور الشباب في 

أهمية قصوى للعناية بحقوق اإلنسان و متابعة مدى احترامها و ضوء التطور الذي شهده المجتمع الدولي في السنوات األخيرة من ايالء 
  .تتعرض لقضايا حقوق اإلنسان أو الموضوعات وثيقة الصلة لها اااللتزام بها ، ذلك أن الملتقيات البرلمانية بأشكاله المتعددة غالبا م

ب في الديمقراطية وتحسين مناخ التنمية وأعمالها في الواقع كما يتحمل البرلمانيون، باإلضافة لما سبق، مسؤولية العمل على تعزيز دور الشبا -7
  .من خالل القوانين التي تصدر عن البرلمان، والتي تحكم المؤسسات السياسية والقانونية و القضائية

لمتابعة العملية العمل على تقوية العالقة بين الشباب والبرلمان عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطالب و الشباب إلى البرلمان  -8
هم التشريعية،وااللتقاء بممثليهم،و التوسع في نشر برامج برلمان الشباب،وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح ل

 .والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية لنموذج مجلس الشعب في الجامعات. فرصة العمل كمساعدين ألعضاء البرلمان
ركة الشباب في العملية االنتخابية من خالل زيارة عدد من مرشحي الحزب من الشباب في االنتخابات العامة والمحلية، وتحفيز دعم مشا -9

 .الباب على المشاركة في االنتخابات، وتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة االنتخابية، و تسهيل عملية التصويت
الرؤى السياسية،وتقوم  وأصحاب ة يشارك فيها المتخصصون المعنيونشكيل لجنة قوميتنمية الثقافة السياسية للشباب عن طريق ت - 10

  .بمراجعة مناهج التربية الوطنية
  

  دور المشاركة السياسية في تحصين كرامة اإلنسان 
  

  :العناصر األساسية لتحقيق الكرامة اإلنسانية من خالل المشاركة في الحياة السياسية 
  

  :الحق في الحرية  -1
  

وتعد تنمية .أو طبقة, أو جنس, الحرية قوام كرامة اإلنسان ومع إن البشر قد يمتلكونها على درجات متفاوتة فأنها ليست امتيازا خاصا ألي فرد
  .ومهمة لكل إنسان, والدعوة لممارسة الحرية هي دعوة شاملة, ومقدمة لما يشبه القرابة العالمية, الحرية مدخال للوحدة الوطنية

  

   :ين الحرية الشخصيةتأم  -2
  

فالمواطن يجب أن يكون على ثقة على ,تحافظ على كرامة اإلنسان داخل مجتمعه،, على أن المشاركة السياسية الشعبية يجب أن تكون حرة نؤكد
لحرية التي تجعل وقد حددت المادة التاسعة عشر من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ضمانات ا.أنه لن يتعرض لألذى الشخصي نتيجة المشاركة

والتحرر من ,المشاركة السياسية عمال آمنا في ظل احترام المبادئ الواردة في هذه المواد التي تدافع عن الحق في الحرية
وكذلك التحرر من ,أو العقوبة القاسية و الالإنسانية أو المهينة ,وغيره من ضروب المعاملة,والتحرر من التعذيب,واالسترقاق,االستعباد

والمراسالت مع ,أو في شؤون األسرة أو المسكن,فضال عن التحرر من التدخل التعسفي في الحياة الخاصة ,واالحتجاز والنفي التعسفي,قالاالعت
  .واختيار محل اإلقامة ,ضمان حرية التنقل



  

  :ضمان الحريات التي تطور األداء -3
  

تبرز وذلكم من خالل إتاحة الفضاء السياسي للفرد ليشارك في العملية السياسية، وبالتالي للرفع من مستوى المشاركة السياسية وفي هذا الصدد  
ثقيف وأنشطة ت,والحماية من التمييز ,وتكوين الجمعيات واإلجراءات القضائية المستقلة ,والتجمع ,واإلعالن ,وحرية التعبير ,حقوق حرية الرأي

  .وتطوير قدرتها على المشاركة الفاعلة ,وحرية التنظيمات السياسية في أداء عملها ,والتجمعات السياسية ,واالجتماعات ,الناخبين 
  

  :التأكيد على المساواة وعدم التمييز -1
  

وقد جاءت الدعوة لمكافحة ,لتمتع بهافراد والمجموعات من اوحرمان لأل, إن التمييز إنكار للحقوق األساسية والمقبولة عالميا لجميع البشر 
أو ,أو أي رأي آخر ,أو الرأي السياسي,أو الدين,أو اللغة,أو الجنس,أو اللون,سواء بسبب العنصر,التمييز في الفوانين الدولية كافة في أي نوع

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  لقد كفلت االتفاقيات الدولية.أو أي وضع آخر ,أو الثروة أو الميالد ,أو االجتماعي ,األصل الوطني
  .وعدم التمييز,وحق البشر في التمتع الكامل بمبدأ المساواة 

  

  : احترام حق الشباب في العمل السياسي -5
  

والتسويق السياسي حلية في الدعاية السياسية ملألسف ما نراه في مجتمعانا عموما هو استغالل الشباب فقط عند اقتراب االنتخابات التشريعية وال
كرامتهم ليس إال، وهو ما يعتبر انتقاص من كرامتهم السياسية ولذلك فإنني أطالب بالدفاع عن حق الشباب في المشاركة السياسية وبالتالي احترام  

  :اإلنسانية في هذا الجانب
  

  . لمانبان تسن قوانين جديدة تتعلق بتحديد نسبة تمثيلية الشباب في المجالس التشريعية والبر  -
  

  . أدعو إلى تأسيس لجنة برلمانية تعنى بقضايا الشباب -
  

  . أدعو إلى االهتمام بالشباب المهاجرين في بالد أخرى ودعم حقهم في المشاركة السياسية في بلدانهم األصلية -
  

أدعو الشباب إلى الدفاع عن حقهم في اتخاذ القرار من داخل األحزاب السياسية وذلك بداية عن طريق التثقيف السياسي وفهم السياسة  -
العامة التي تنتهجها الدولة في سياقها الجيوسياسي والمتوسطي والدولي وكذا بتأسيس نوادي تهتم بحقوق اإلنسان وبعلم السياسة وبعلم 

رها في مختلف الجامعات ،من شان هذه النوادي السياسية أن تصقل قدرات الشباب وتحقق ذاتهم وترفع من معنوياتهم االقتصاد وبغي
 .وتحافظ على كرامتهم وحقهم في التعبير و التغيير و اتخاذ القرار

  

  :اآلثار اإليجابية للمشاركة السياسية على األفراد
  

  . تؤثر المشاركة على األفراد وعلى السياسة العامة للدولة 
اته فعلى مستوى الفرد تنمى المشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة واألهمية السياسية وتنبه كال من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولي -1

  . وتنهض بمستوى الوعي السياسي
 ى .عماد قوة وعافية الجسد السياسي ي يعدكما أنها تساعد على خلق المواطن المنتمي الذ -2
هم وعلى صعيد السياسة العامة تجلب المشاركة أكبر منفعة ألكبر عدد من األفراد إذ أنها تدفع الحاكم إلى االستجابة لمطالب المواطنين وتس -3

 . في إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة 
  .مزيد من العدالة االقتصادية واالجتماعية عن طريق قيام الحكومة بإعادة توزيع الدخل والثروةومن ثم حيث يؤدى ازدياد عدد المشاركين إلى  -4

  

االعتراف بالكرامة المتأصلة وبالحقوق المتساوية والثابتة لجميع أفراد األسرة البشرية هو أساس "إذا كان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد أن  
فانه من باب أولى االعتراف بحق الشباب في المشاركة السياسية وفي المساهمة في اتخاذ القرار السياسي من  ". لمالحرية والعدل والسالم في العا

بتمثيلية داخل الهيئات السياسية بإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى مراكز قيادية داخلها ومن داخل المجالس التشريعية بتخصيص نسبة مائوية خاصة 
ومن داخل الحكومة وهذه الدعوة أوجهها إلى المسؤولين في البرلمان و الحكومة وذلكم بضخ دماء شابة جديدة  ℅30تقل عن الشباب واقترح أال 

سن في شريان الحكومة وتشبيب الوزارات من الداخل من جهة  ومن جهة أخرى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من داخل الهيئات السياسية ب
  .حدد نسبة تمثيلية الشباب في أعلى هيئة سياسية قوانين جديدة التي ت



  

وتنمية أكانت سياسية أم وأخيرا، فالشباب عموما هم ثروة البالد الحقيقية في عالمنا ، فهم الحاضر والمستقبل، هم األمل والطموح لكل تقدم 
 اقتصادية أم ثقافية ولذلك وجب صون كرامة الشباب بإعادة االعتبار لدورهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة أماجتماعية


