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  المرشح شفیق تـــــومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  : للشباب و قدرتھ على التسییر و التغییر السلمي و تعزیز الحكم الرشید المرشحنظرة 
  
  

ولعل من أھم ھذه المشاكل ھو غیاب الحكم الرشید و . تعاني الجزائر من مشاكل أدت إلي تأخر عملیة التنمیة خاصة في المجاالت االقتصادیة والسیاسیة
یقوم علي مبادئ  أما الحكم الرشید الذي. فالحكم الفاسد یعتبر واحدا من أھم أسباب فشل الدولة والتخلف االقتصادي واالجتماعي. النظرة المستقبلیة

وتحمل المسؤولیة والشفافیة والمحاسبة والرؤیة اإلستراتیجیة فینظر , والمساواة و تكافؤ الفرص, وسیادة القانون, واحترام حقوق اإلنسان, المشاركة
 .إلیھ بشكل متزاید علي أنھ عامل رئیسي في ضمان االزدھار الوطني وتحقیق التطور االقتصادي واالجتماعي

  
ھو في الحقیقة ضعیف رجوعا إلي متوسط التوزیع العالمي في مقیاس  -وعلي الرغم من حضوره دائما في الخطابات والمؤتمرات والبیانات -كمھذا الح

 ولھذا الوضع المتردي. وكذلك األمر بالنسبة لفعالیة الحكم ونوعیة المؤسسات فلم تتجاوز المتوسط العالمي . التنمیة اإلنساني الخاص بالمحاسبة
 .ومشاكل اقتصادیة خطیرة وفي بعض الحاالت اضطرابات اجتماعیة وانتفاضات شعبیة, عواقب خطیرة تتمثل في تنمیة بطیئة وغیر مستدامة

  
سانیة ھناك اتفاق عام بین النخب والمسئولین وعامة الناس في الجزائر علي أنھ بدون الحكم الصالح المبني على الشباب فلن یكون ھناك تنمیة إن

قطاعات  فان إیجاد مثل ھذه القیادة ھي في الحقیقة مسؤولیة جمیع, وإذا كان الحكم الصالح والقضاء علي الفساد یحتاج إلي قیادة راشدة. مستدامة
 . فان دور الشباب في إیجاد ھذا النوع من القیادة والحكم ھو أمر أساسي, بالمئة أو یزید في الجزائر 75والن الشباب یشكلون نسبة . المجتمع وفئاتھ

  
ندما یتم إشراكھا بشكل أو بأخر ع حتى و, اآلن حتىإال أن المشكلة ھي أن فئة الشباب في الجزائر مثلھا مثل الحكم الصالح نفسھ غائبة ولم یتم توظیفھا 

ھذا ال یعني أن الجزائر لم تتخذ . في القرارات التي تتعلق بقضایاھم الخاصة أو مستقبلھم حتىأو , فال یكون لھا عادة دور فاعل في عملیة صنع القرار
وھي علي كل حال دون , لتعلیم والریاضةإال أن ھذه الخطوات غالبا ما تتعلق بقطاعات محددة مثل ا. خطوات ھامة لضمان تطور قطاع الشباب

عالوة علي ذلك فان السیاسات التي یتم تبنیھا من قبل بعض األحزاب و الشخصیات الطامحة للرئاسة للتعامل مع ھذه القضیة غالبا ما . الطموحات
 .تتجاھل العقبات الحقیقة التي تواجھ الشباب الجزائري ألنھا أصال ال تعرفھ و ال تفھمھ 

  
وإنما أیضا ألسباب ترتبط مباشرة بالشباب , لة تتمثل في غیاب ھذا الدور لیس فقط ألسباب تتعلق بالسیاسات المتبعة علي المستوي الرسميفالمشك

: نولھذا فإننا نسعي في التجمع من أجل الوئام الوطني ھنا لإلجابة علي تساؤلین اثنی. أنفسھم من جھة وبالمجتمع والثقافة السائدة من مھمة أخري
 لماذا الیزال الشباب الجزائري مقارنة بنظرائھم في . األول

 
 أالن توظیفھم واالستفادة من طاقاتھم في عملیة التنمیة؟  حتىخاصة في العالم المتطور غائبین أو لم یتم  األخرىالدول 

 
 في المشاركة فیھ أیضا؟ ما ھي العقبات التي تحول دون وجود دور فاعل للشباب في إیجاد الحكم الصالح و , بمعني أخر

 
 الثاني كیف یمكن التعامل مع ھذه العقبات والتغلب علیھا؟

  
ومع ذلك فھناك عدد قلیل من الدراسات التي تناولت . اآلن التعامل مع ھذه المسالة بشكل شامل ومنظم حتىعلي الرغم من أھمیة ھذا اإلشكال فلم یتم 

وأحدث ھذه الدراسات التي قام بھا اتحاد البرلمانیین . لھا مع مواضیع التنمیة البشریة في العالم العربيولكن غالبا في إطار وسیاق تعام, ھذا الموضوع
قامت ھذه الدراسة بمسح ). 2007(العرب الشباب بالتعاون مع برنامج التنمیة في جامعة القاھرة وبدعم من برنامج التنمیة التابع لألمم المتحدة

عالم العربي وحالة التشریعات التي تم سنھا من قبل البرلمانات والحكومات العربیة لضمان حقوق الشباب ومعالجة الظروف الحالیة للشباب في ال
ولھذه الدراسة أھمیة خاصة ألنھا تزودنا بقاعدة بیانات ألوجھ محددة للظروف االقتصادیة واالجتماعیة . المشاكل التي یواجھونھا في العالم المعاصر

ذلك وألن مدي الدراسة ھو التعامل مع ھذه الظروف من منظور قانوني فھي لم تتعامل مع األسباب التي أدت إلي االنخراط الضعیف  ومع. للشباب العرب
 . للشباب الجزائري في الحیاة العامة وفي حل مشاكلھم

 
البرنامج یصدر تقریرا سنویا شامال عن حالة التنمیة اإلنسانیة في العالم  فھذا. وھناك دراسة أخري ھامة قام بھا برنامج التنمیة التابع لألمم المتحدة

قام بتحلیل التنمیة اإلنسانیة ' خلق فرص ألجیال المستقبل' الخاص ب 2002فتقریر عام. والتي تتضمن مسائل تتعلق بالدیمقراطیة والحكم الصالح
ونسبة , وتعلیم البالغین, متوسط الحیاة: التنمیة اإلنسانیة من خالل أربعة متغیرات فقام بقیاس مؤشر, دولة عربیة بطریقة صریحة واستشرافیة 22في

واعتمادا علي استطالعات الرأي . تناول التقریر وضع الشباب كقسم أو جزء من االنجاز المعرفي. والناتج المحلي اإلجمالي, االنخراط في التعلیم
من الشباب %  61وان, والتعلیم والمشاركة السیاسیة ھي من بین أھم اھتمامات الشباب الجزائريواالستبیانات فقد أشار التقریر إلي أن التوظیف 

وقد اعتبر ھذا معیارا علي عدم رضاھم وخیبة أملھم من األوضاع الحالیة وتوقعات المستقبل في , األكبر سنا عبروا عن الرغبة في الھجرة إلي الخارج
طموحات الشباب وانجازاتھم أدي في بعض الحاالت إلي االنعزالیة والعدائیة للدولة والالمباالة لقرارات الحكومة  وعلیھ فان عدم االنسجام بین. الجزائر

  . والشعور بعدم الرضا اتجاه كل المسئولین 
  

لة السیاسیة و االقتصادیة وفي نفس السیاق فقد أظھر استطالع للرأي قام بھ التجمع من اجل الوئام الوطني أن معظم الجزائریین الشباب یرون المشك
مھما كان  2012إلى  1962وخاصة البطالة كتحد حقیقي وكمشكلة أساسیة تواجھھم ھذه األیام و علیھ فكل أنواع المقاطعة لكل من شارك في الحكم من 

  .انتمائھ أو أفكاره
  

  و مضمونا و التي تحاول بغض النظر على المسرحیات السیاسیة التي تدور بین أطراف منبوذة في أوساط الشباب شكال
  .التالعب بعواطف الشباب الستدراجھم في خططھم االنتخابیة و االنتحاریة فقد أصبحت مصدر للنكت 

  
  
 



  
قة للعقبات الحقیومع كل ھذا فحتي اآلن فان تقاریر ودراسات برنامج التنمیة التابع األمم المتحدة والدراسات األخري ذات الصلة لم تعط اھتماما مناسبا 

لقد قامت معظم الدراسات بوصف ظروفھم وأكدت علي األھمیة . التي تواجھ الشباب الجزائري وتحد من دورھم في المشاركة في الحكم مباشرة
قیقیة إال أنھا فشلت في تتبع الجذور أو األسباب الح, وفي عملیة صنع التنمیة, والحاجة إلي توظیف طاقات الشباب في التنمیة السیاسیة واالقتصادیة

  .للمشكلة
لتحقیق ھذا قمت بمراجعة لنتائج الدراسات المتعلقة بھذه . ومن ھنا تھدف ھذه األزمة إلي التعامل مع ھذه األسباب الجذریة ومناقشة الحلول المقترحة

حددت العقبات األساسیة التي تواجھ ثم . ولتقاریر األمم المتحدة ولعملیات المسح المیدانیة واستطالعات الرأي التي أجریت حول ھذا الموضوع, القضیة
بعد ذلك تمت مناقشة بعض الحلول المقترحة وبیان إمكانیة . الشباب الجزائري وتحد من دورھم في المشاركة و تعزیز الحكم الصالح في الجزائر

 .مساھمتھا في حل المشكلة
  

 :العقبات التي تحد من دور الشباب في إیجاد الحكم الصالح
  

واعتمادا علي البیانات . العدید من العقبات والعوائق التي تحد من مشاركة الشباب في العمل العام وتقید دورھم في إیجاد الحكم الصالح ھناك
 : المستخلصة من الدراسات والتقاریر الخاصة بواقع الشباب الجزائري فقد تم تحدید مجموعة عوائق رئیسیة

  
 ,فھناك عوائق تربویة تعلیمیة -1
   

 ; وعوائق اجتماعیة ترتبط بالتقالید واألعراف السائدة -2
  
 ;وعوائق سیاسیة ترتبط بغیاب الممارسة الدیمقراطیة الحقیقیة وعدم احترام حریة الرأي -3

  
 ; وأسباب قانونیة تتمثل في غیاب التشریعات التي تضمن وتنظم مشاركة فعالة للشباب في الحیاة العامة -4

  
 ; تبطت بالقمع أو الكبت لیس فقط ذلك المرتبط بالسلطة بل ما تعلق منھ باألسرة أیضاو عوامل نفسیة ار -5

  
 ; و عوائق ترتبط بانعدام الھیاكل المالئمة التي یفترض أن تتولي تنظیم النشاطات الشبابیة في المجال السیاسي -6

  
 ; ا الشبابو عوائق ترتبط بانعدام اھتمام العدید من منظمات المجتمع المدني بقضای -7

  
 ; وعوائق ترتبط بنظم التعلیم و األمیة -8

  
 ; وعوائق تتعلق بالمشكالت االقتصادیة -9

  
  ; وھناك عوائق ترتبط بالضعف العام لألحزاب السیاسیة والتنظیمات الحركیة المتعددة -10
  
  . المواضیع التي تتعلق بتنمیة مھارات المشاركة السیاسیة وعوائق تتعلق بتجاھل أو عدم تناول وسائل اإلعالم الجاد لقضایا الشباب وعدم طرح  -11
  

 :وفیما یلي عرض ألھم العوائق والعقبات التي تحول أو تحد من انخراط الشباب في العمل العام ومن تفعیل دورھم في إیجاد الحكم الرشید 
  
 :ـ العوائق المرتبطة بالتعلیم1

  
ولقد ركز اإلسالم وغیره من الدیانات السماویة علي أھمیة العلم ودوره . شریة وفي نشوء األمم وانحاللھاتلعب نظم التعلیم دورا أساسیا في التنمیة الب

المجتمع الذي یستند علي المعرفة ھو المجتمع الذي تكون فیھ عملیة إنتاج ' ووفقا لتقریر التنمیة اإلنسانیة العربي فان. في بناء المجتمعات والحضارات
أي أن الثقافة في المجتمع یمكن أن توفر الوسیلة لتوسیع مدي الحریات : فة ھي المبدأ الناظم لكل أوجھ النشاط اإلنسانيوتوزیع وتطبیق المعر

  '.انیةاإلنسانیة وتعزیز القدرة علي ضمان تلك الحریات من خالل الحكم الصالح وتحقیق األھداف اإلنسانیة األخالقیة العلیا من عدل وكرامة إنس
فان المجتمع الجزائري یعاني من مشاكل في التعلیم تنعكس سلبا علي عملیة , اإلرث التاریخي العریق للجزائر في مجال العلم والمعرفة وعلي الرغم من

بین األسباب  یعتبر النظم التعلیمیة الفقیرة ومعدل األمیة المرتفع علي أنھا من 2002فتقریر التنمیة اإلنسانیة لعام. اإلصالح والتنمیة التي تحتاجھا األمة
  . الرئیسیة لضعف وفقر القدرات البشریة في الجزائر

 
 :وھناك أوجھ متعددة لضعف النظم التعلیمة في الجزائر

  
تراجع لدور المدرسة  فھناك. فالمدارس والجامعات تركز بشكل عام علي التلقین أكثر من التفكیر النقدي والمستقل. األول یتعلق بالمناھج الدراسیة

ویترتب علي . بل وإتباع أسالیب التلقین وعدم تشجیع الطلبة علي االستقاللیة في التفكیر و حریة الرأي, وعدم قدرتھا أحیانا علي أداء واجبھا التربوي
وعملي في مناھج التربیة والتعلیم وغیاب  كما أن تعمد إھمال قضایا الحكم والسیاسة من منظور علمي. ھذا بالطبع ضعف الثقة بالنفس وانعدام اإلبداع

ي لعلب دور برامج التنشئة والتثقیف السیاسي في معظم نظم التعلیم وبمراحلھ المختلفة خاصة مرحلة المدرسة یشكل عائقا رئیسیا أمام قدرة الشباب عل
لمناھج الجزائریة وعلي مستویات مختلفة خاصة في ونفس الشيء فان غیاب التربیة السیاسیة البناءة في معظم ا. فعال في الوصول إلى الحكم 

فبدل أن تركز مناھج التاریخ والثقافة السیاسیة مثال علي . المدرسة أدي إلي ظھور جیل غیر واع أو غیر مدرك لحقوقھ وواجباتھ المدنیة والسیاسیة
فقد أصبحت , رس وتكریس الحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطنینو بدال من غ, مبادئ الحكم الصالح وكیف یمكن تطبیقھا وممارستھا في الحیاة الیومیة

 .بینما قطعت حاضر ھذه األمة بأولھا, وتناول نظم الحكم الغربیة من جھة أخري, تتمحور حول تمجید الزعماء والنخب السیاسیة من جھة



  
, لتي یترتب علیھا فقدانھ لحقوقھ االجتماعیة والسیاسیة األخرىالمظھر الثاني لضعف التعلیم ھو األمیة التي تحرم المواطن حقا من حقوقھ األساسیة ا

فتقریر التنمیة اإلنساني . كعدم القدرة علي االنخراط أو اإلسھام في المجال السیاسي أو في تكوین الرأي العام وصنع السیاسة والقرارات العامة
, من إجمالي عدد السكان في الجزائر % 29.7بـ 2007في تقریرھا الصادر عام فقدرت العدد) االلسكو( و منظمة التربیة والثقافة العالمیة 2002لعام

وعلي الرغم من أن أبعاد وتأثیرات ھذه المسألة تختلف . ھذا العدد یعتبر رعبا حقیقیا . سنة 45و 15من ھؤالء تتراوح أعمارھم ما بین%  75حوالي
فان ھذه الزیادة الحادة في نسبة األمیة تبرھن علي فشل نظم التعلیم في , االقتصادیة والیة إلي أخري بسبب االختالف في عدد السكان والموارد;من 

 .واألكثر خطورة فإنھا تشكل تھدیدا خطیرا للتنمیة االجتماعیة , الجزائر
  

عدد مستخدمي االنترنت  2002فقد استخدم تقریر عام. المظھر الثالث لتخلف نظم التعلیم ھو ضعف الوصول أو االستفادة من وسائل المعرفة الحدیثة
واستنتج أن الجزائر تحتل مستوي متدني جدا علي الصعید العالمي بالنسبة الستخدام واستغالل تكنولوجیا , كمقیاس أو معیار للوصول إلي المعرفة

ت وطنیة خاصة بالمعلوماتیة تقوم وقد عزا التقریر ھذا الوضع إلي غیاب سیاسا. حتي أقل من منطقة إفریقیا وراء الصحراء, المعلومات واالتصاالت
وبتنسیق القطاعات المختلفة وبتشكیل وصیاغة بدائل إستراتیجیة فیما یتعلق بإیجاد البنیة التحتیة وتطویر الموارد البشریة , بتحدید األھداف واألولویات

 .والمعلوماتیة
  

عادة ما . المظھر الرابع والذي یؤثر سلبا علي تقویة وتوظیف الشباب ھو معدل اإلنفاق المتدني جدا علي البحث العلمي وعملیات التطویر في الجزائر
ئر الستراتیجیات یفتقد البحث العلمي في الجزا, فنیا وتنظیمیا: وأخري مالیة اقتصادیة, یعزي ضعف البحث العلمي في الجزائر إلي مشاكل فنیة تنظیمیة

 . مالیا واقتصادیا فھو یعاني من نقص حاد في الموازنات أو المخصصات; وسیاسات طویلة األمد
  

یضا في رسم كل ھذه المشاكل تمثل معوقات أساسیة أمام تفعیل دور الشباب لیس فقط في الوصول إلى الحكم و إنما إیجاد الحكم الرشید الصالح و إنما أ
 .ي ینتظرھممعالم المستقبل الذ

  
 :ـ المعوقات المرتبطة بالمشكالت االقتصادیة 2

  
. ومن أھم ھذه المشاكل الفقر المنتشر والبطالة, فان ھناك تفاقما للمشكالت االقتصادیة , علي الرغم من ضخامة الموارد الطبیعیة التي تملكھا الدولة 

ولعل النمو السكاني الكبیر یعتبر واحدا من األسباب . التي تواجھ الشباب الجزائري وعلي الرغم من ترابطھما فان األخیر یعتبر المشكلة األكثر خطورة
عالوة علي ذلك فان فشل نظم التعلیم الجزائریة في االستجابة بشكل سلیم لمتطلبات . ملیون وظیفة سنویا 1خاصة وان ھذا النمو یتطلب علي األقل

 .لشباب الذین یمتلك غالبیتھم مؤھالت علمیة عالیةالسوق أدي إلي زیادة عالیة في نسبة البطالة بین ا
  

من فالبطالة المتزایدة وانحسار فرص العمل خاصة مع االنتقال إلي اقتصاد السوق والخصخصة دون مراعاة الظروف االقتصادیة للغالبیة العظمي 
م مشاركة الشباب في الحیاة السیاسیة والعمل بجدیة إلیجاد المواطنین وما یحملھ ذلك من توترات اجتماعیة وسیاسیة خطیرة یشكل ھو اآلخر عائقا أما

. إن خطورة البطالة تكمن لیس فقط في عواقبھا المؤذیة علي مستوي المعیشة وإنما أیضا في انعكاساتھا االجتماعیة الخطیرة. وتعزیز الحكم الصالح
فقد أشارت . مثال تزید من احتماالت االنخراط في أعمال إجرامیة و إرھابیة فھي . فالبطالة قد تخلق أثارا نفسیة فیما یعلق بعملیة التكیف االجتماعي

وجرائم االعتداء علي % 3.4وجرائم العنف بنسبة, %6.7في معدل البطالة یؤدي إلي زیادة جرائم القتل بنسبة% 1دراسات إلي أن التغیر بنسبة
وبالتالي فان أي تطور اقتصادي , إلنسان ھو المورد االقتصادي األول في أي مجتمعفا: عالوة علي ھذا فان للبطالة آثار اقتصادیة%. 2األمالك بنسبة

والبطالة تضعف قیمة اإلنسان كمصدر اقتصادي . یعتمد علي إعداد ھذا المورد علمیا من أجل أن یكون قادرا علي أداء دوره في نمو وتطور مجتمعھ
 .ومن ثم تھدر الموارد البشریة

  
ولھذا فان ھناك إحساسا متزایدا بین . القتصادیة فان العدید من الشباب العربي مھتم بإیجاد العمل وإشباع حاجاتھم األساسیةبسبب كل ھذه المشاكل ا

فھم لیسوا . الشباب في الجزائر بعدم جدوي مشاركتھم في الحیاة السیاسیة العتقادھم بان ھذه المشاركة لن تؤدي إلي حل مشاكلھم االقتصادیة
 .وإنما أیضا محبطین ألن المشاكل االقتصادیة تتفاقم بشكل خطیر في معظم البالد  ,متشائمین فقط

  
 :ـ العوائق االجتماعیة أو الثقافیة 3

  
إن اإلسالم یعتبر األسرة اللبنة األساسیة في عملیة التربیة وبناء . تلعب األسرة دورا ھاما في حیاة المجتمعات عامة وفي حیاة الجزائریین خاصة

وعلیھ فان التنشئة العائلیة لھا دور أساسي في تشكیل منظومة القیم التي تزید أو تحد من االنخراط اإلیجابي للشباب في العمل العام . الصالحالمجتمع 
أدي إلي ظھور  إال أن ابتعاد العدید من اآلباء واألمھات عن إتباع األسالیب السلیمة في التربیة. وفي عملیة اإلصالح والتغییر التي یحتاجھا المجتمع

وھذا بدوره یؤدي إلي . بعض العادات والتقالید االجتماعیة الخاطئة والتي من ضمنھا التبعیة والكبت و أحیانا القمع وما یرتبط بھ من عوامل نفسیة
وضعف الشخصیة , تطویر أنماط من السلوك السلبي لدي الشباب من ضمنھا عدم القدرة علي إبداء الرأي حتي في المسائل التي تخصھ أحیانا

ولقد بینت دراسات أجریت في ھذا . وھو ما یؤثر سلبا علي عملیة اإلبداع و التفكیر السلیم والقدرة علي حل المشكالت, واالستعداد المبدئي للتلقین
و , م بین األجیال احیاناوصعوبة التفاھ, إن تدخل األسرة في شؤون الشباب, السیاق للتعرف علي بعض آراء الشباب حول بعض القضایا التي تھمھم

وأخیرا ضعف دور األسرة في تنشئة الشباب بشكل , وعدم مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات داخل األسرة, التمییز بین البنین والبنات في بعض األسر
  .اني منھا المجتمععام تعتبر من العوائق التي تحد من دور الشباب في العمل العام والمساھمة بفعالیة في حل المشاكل التي یع

  
  
  
  
  
 



  
 :ـ العوائق المرتبطة بالثقافة السیاسیة السائدة4

  
; التقالید والعادات واألعراف السائدة; القیم والتعالیم الدینیة: وفقا لعوامل من أھمھا, تتشكل ثقافة أي مجتمع ومن ضمنھا الثقافة السیاسیة بالطبع

وفي ھذا . سواء كان ذلك من خالل مجالس نیابیة أو مجالس استشاریة, و درجة المشاركة السیاسیة ;مستوي الوعي العام المرتبط بالتعلیم والمعرفة
لظروف السیاق تتشابھ الثقافة السیاسیة منذ االستقالل مع وجود اختالف بسیط في طبیعة القیم الحاكمة لھذه الثقافة من مرحلة إلي آخرة وفقا ل

ولكن المالحظ أن ما یحكم ھذه الثقافة بشكل عام ھي قیم الوالء للسلطة و للنظام الحاكم ربما أكثر . ع الجزئريوالتجارب التاریخیة التي مر بھا المجتم
وغالبا ما . و القبول باألمر الوقع والتعصب الفكري وعدم تقبل االختالف والنقد والحوار المبني علي أسس موضوعیة, من الوالء للمجتمع والوطن
ي تشكیل ھذه الثقافة كاألسرة والمدرسة والجامعة و أحیانا المسجد باإلضافة إلي بعض التنظیمات السیاسیة والحركات تلعب مؤسسات عدة دورا ف

وانعدام الثقة بالسلطة الحاكمة عند البعض , فتبرز قیم تمجید السلطة عند البعض, وتؤثر مثل ھذه الثقافة علي سلوكیات الشباب وثقافتھم العامة. الدینیة
ومما یزید من تفاقم ھذه المشكلة ویساعد علي تعزیز ھذا الشعور السلبي ھو عدم اھتمام . یما تسود الالمباالة أو عدم االكتراث عند العدید منھمف, اآلخر

  .السلطة الحاكمة بحل مشاكل الشباب وھمومھم و تطلعاتھم
  
 :ـ العوائق المرتبطة بأوضاع األحزاب السیاسیة والمجتمع المدني 5

  
إال أن . لتنظیمات السیاسیة والجماعات الدینیة ومنظمات المجتمع المدني من أھم القنوات الرئیسیة للمشاركة في العمل العام والحیاة السیاسیةتعتبر ا

. قل العامضعف ھذه القنوات والمشاكل المتعددة التي تواجھھا تشكل ھي األخري عائقا أمام قدرة الشباب علي إیجاد الطریق للحكم والمشاركة في الح
دارة والعمل فعدم اھتمام بعض األحزاب والتنظیمات السیاسیة والدینیة أیضا بالشباب أو استغاللھم ألغراض انتخابیة و عدم منحھم مواقع قیادیة في اإل

العظمي من الشباب الجزائري بھذه  مما یؤدي بدوره إلي عدم اقتناع الغالبیة, السیاسي یؤدي إلي انعدام الثقة بین الشباب والقائمین علي ھذه التنظیمات
فغالبیة ھذه التنظیمات ھي في الواقع تنظیمات نخبویة وتعتمد بشكل أساسي علي مجموعة من المتنفذین الذین عادة ما یسعون . الجماعات أو األحزاب

و , شكال و بتغییر الكالم و اإلبقاء على األفعالو البقاء في الحكم بكل األ, إلي المحافظة علي مكاسبھم وعدم إعطاء الفرصة للتجدید وتوریث القیادة
الحكم و ھناك من یستغل الشباب كشعار لحملة انتخابیة معینة وبالتالي الحیلولة دون مشاركة الشباب بشكل فعال في العمل العام واإلصالح وإیجاد 

ة علي استقطاب الشباب إما لطبیعتھا النخبویة أو الرتباط بعضھا كما أن مؤسسات المجتمع المدني الناشئة في البالد الزالت غیر قادر. المشاركة فیھ
المجتمع في بالخارج أو لفقدانھا البرامج الحقیقیة الستغالل طاقات الشباب وتفعیل دورھم في العمل العام و إعطائھم أدوارا قیادیة تؤھلھم لقیادة 

شكل قناعة لدي نسبة كبیرة من الشباب بعدم , السیاسیة وحتي الحركات اإلسالمیةھذا الواقع الذي تعیشھ العدید من األحزاب والجمعیات . المستقبل
  .جدوي مشاركتھم في مثل ھذه التنظیمات أو األحزاب

  
 ,ومیكانزمات فعالة لربط الشباب ببیئة النخب السیاسیة المؤثرة, إلي جانب عدم وجود آلیات حقیقیة, كل ھذه المشاكل المرتبطة بالتنظیمات السیاسیة

فبسبب . والمشاركة بفعالیة في جھود ترویج الدیمقراطیة و الشاركة وتعزیز الحكم الصالح, حدت من المساحة المتوفرة للشباب للتعبیر عن آرائھم
ت لن ومنظمات المجتمع المدني فان غالبیة الشباب أصبحوا یعتقدون أن أیة مشاركة في ھذه التنظیما, الوضع الصعب والمتردي لألحزاب السیاسیة
 .تكون مجدیة ولن تحقق لھم التغییر المطلوب

  
 :ـ العوائق القانونیة6

  
تحدیات تتمثل العوائق القانونیة في غیاب التشریعات التي تشجع وتنظم وتضمن مشاركة فعالة للشباب في الحیاة السیاسیة ومساھمتھم في مواجھة ال

وعلي الرغم من أن ھذا ال یعني بالضرورة أن الدولة تتجاھل ھذه الشریحة . لعالمیةالتي تواجھ مجتمعھم علي المستویات المحلیة واإلقلیمیة وا
  . فھو یظھر غیاب التصنیفات العمریة في الجزائر, األساسیة من المجتمع

  
ھم مراحل األداء كل ھذه القیود تحد من المشاركة السیاسیة للشباب وتحرمھم من فرص حقیقة لیصبحوا مواطنین صالحین وفاعلین خالل واحدة من أ

 .واإلبداع في حیاتھم
  

 :الحلول المقترحة: ثانیا
  

وبالتالي فھي تتطلب حلوال جوھریة وأساسیة في إطار خطط وطنیة , إن ھذه المشاكل والعقبات سالفة الذكر مترابطة ومتداخلة وتؤثر ببعضھا البعض
وإنما أیضا الشباب , عالجة ھذه المشاكل ھي مسؤولیة لیس فقط الحكومةوال شك أن إدارة وم. شاملة لإلصالح السیاسي واالقتصادي في الجزائر

 ومن بین المقترحات التي یمكن أن تساعد علي حل ھذه المشاكل ومن ثم تفعیل دور الشباب في إیجاد الطریق للوصول وتعزیز الحكم الرشید ما. أنفسھم
 :یلي
  
 :صالح النظم التعلیمیةاـ  1

  
, فمن الضروري إصالح المناھج التعلیمیة المدرسیة والجامعیة. یجب تطویر نظم التعلیم في الجزائر بطریقة تسمح بتعلیم وممارسة مبادئ الحكم الرشید

وھنا ال بد . ةخاصة ما یتعلق منھا بالتخصصات االجتماعیة واإلنسانیة بحیث تستمد شكال ومضمونا من قیم المجتمع السلیمة ومن تعالیم الدین السمح
إلي جانب البرامج المدروسة التي تعالج مشكالت الشباب , من تطویر مناھج خاصة تتناول مبادئ الحكم الرشید ووسائل إیجاده و نماذج من تطبیقاتھ

  .وتلبي احتیاجاتھم وتعدھم إعدادا سلیما في الدین والخلق والسلوك
  
  
  
 



  
تطویر برامج تربویة للطلبة والشباب في المدارس والجامعات یتم من خاللھا ممارسة الحكم الصالح و  وإلي جانب إصالح المناھج التعلیمیة فال بد من

ویجب أال تقتصر العملیة التعلیمیة وتطویر ھذه المناھج علي المدارس . عملیة الدیمقراطیة من أجل التأثیر في العملیة السیاسیة وعملیة صنع القرار
وال بد أیضا من نشر الوعي بمفھوم الحكم الرشید والمسؤولیة المدنیة لدي . لتصل إلي الشباب خارج المدرسة والجامعة بل یجب أن تتعداھا, والجامعات

وفي ھذا السیاق ال بد من إصدار مجالت متخصصة یتم عرضھا بأسلوب علمي مبسط ; جمیع فئات المجتمع وقیاداتھ السیاسیة والتقلیدیة والدینیة أیضا
 :الحكم الر شید وقدرتھ علي حل مشكالت المجتمع ومقنع یوضح أھمیة

  
 :ـ سن التشریعات القانونیة 2

  
یعات من أھم الخطوات التي یجب أن تتخذ لتفعیل دور الشباب في العمل العام وفي إصالح المجتمع وبالتالي إیجاد الحكم الرشید ھو إصدار التشر

ولعل مثل ھذا التقنین یقع في األساس علي عاتق السلطات والمجالس , دعمھا وتشجیعھاالخاصة بالشباب وتقنین األنشطة والتنظیمات الشبابیة و
فالشباب . وفي ھذا السیاق یمكن للشباب أن یضغطوا علي ھذه المجالس من خالل دعم المرشحین والكتل التي تتبني برامجھم وطموحاتھم. التشریعیة

كما أن . ي ولھذا فان لدیھم القدرة علي لعب دور حاسم في تشكیل البرلمانات والمجالس التشریعیةیشكلون القوة االنتخابیة األكبر في المجتمع الجزائر
مة عالقات علي المجالس التشریعیة سواء كانت برلمانات أو مجالس استشاریة القیام بتشكیل لجان برلمانیة دائمة تعني بقضایا الشباب وحثھا علي إقا

والقیام بوضع برامج لتبادل اللقاءات وعقد الندوات بین البرلمانیین الشباب في البرلمانات والمجالس ; بابیة فعالة مع المنظمات واالتحادات الش
 .و من المھم أیضا أن یتم تنظیم ندوات ومنتدیات برلمانیة منتظمة أو دوریة لبحث ومعالجة القضایا التي تھم الشباب. الموجودة في البالد 

  
 :لیة الدیمقراطیةـ انخراط الشباب في العم 3

  
ویعتبر دور الشباب حاسما وھاما في ترویج وتعزیز ھذه التحوالت ولھذا البد من العمل علي إشراكھم بفعالیة في ھذه . شھدت الجزائر تغییرات ھامة

الشباب یتمیزون بالحیویة والدافعیة ف. وإنما أیضا العمل علي توجیھم وتنظیمھم بشكل مناسب, والمشاركة الفعالة ال تعني فقط الشباب بفعالیة. العملیة
وأن یدركوا حقوقھم وواجباتھم و األدوار التي یمكن أن , ولھذا فان علیھم أن یفقھوا أھمیة الدیمقراطیة وطبیعة عملھا, والرغبة والقدرة علي التغییر

تشاركیة للدیمقراطیة والحكم الصالح یمكن أن تساھم في ھذا سیؤدي بالمقابل إلي نشر مقاربة شبابیة . والمسؤولیات التي علیھم تحملھا, یقوموا بھا
 .عملیة التنمیة المستدامة التي یكثر الحدیث عنھا في السنوات األخیرة في الجزائر

  
  
 :ـ المشاركة المباشرة في عملیة صنع القرار 4

  
اب في ھذه العملیة ھو من صمیم النقاش االجتماعي فمشاركة الشب. إن تقویة الشباب وتفعیل دورھم یتطلب أیضا انخراطھم في عملیة صنع القرار

. فمفھوم الحكم الجید یقع في إطار المبادئ الواسعة التي تتطلب مشاركة كل القطاعات والفئات في عملیة صنع القرار وفي الحكم. والسیاسي الحالي
بل انھم یعاملون . الھام ال یشارك عادة في عملیة صنع القراروعلي الرغم من األھمیة التي یعلقھا المجتمع والحكومة علي الشباب فان ھذا القطاع 

وإعادة . ھذا الوضع یتطلب من صناع القرار إعادة النظر في الطریقة التي ینظرون بھا إلي مشاركة الشباب. دائما علي انھم الجیل القادم وقادة الغد
یشكل فقدانھم للتفكیر اإلستراتیجي والوعي السیاسي عقبة متفاقمة أمام  النظر ھذه ال تشمل فقط صناع القرار بل تتعداھم لتشمل الشباب الذین

 ولھذا فان ھناك أسبابا عدة توجب علي الحكومة العمل علي تفعیل دور الشباب. مشاركتھم السیاسیة
 

 :مع بقیة المواطنین في عملیة صنع القرار من أھمھا
  
وھي تعود , وعدم الثقة ھذه تزداد یوما بعد یوم. فھناك انعدام واضح للثقة في النخب والمؤسسات السیاسیة في المجتمع: الثقة محاربة الشك وعدم -1

وإلعادة بناء الثقة والتعاون بین . إلي حد كبیر إلي االعتقاد السائد بأن المؤسسات العامة قد فشلت في تحقیق الصالح العام وتلبیة احتیاجات المجتمع
 ;لحكومة و الشعب فال بد من إدخال المواطنین ومن ضمنھم الشباب في عملیة صنع القرارا

  
إن انخراط مختلف شرائح المواطنین في عملیة صنع القرار یساعد علي تطویر ھذه العملیة ویزود الحكومات بتصورات : تطویر عملیة صنع القرار -2

إن انخراط الشباب في حقل صناعة القرار یؤدي : زیادة الوعي العام; كل التي تواجھ الدولة والمجتمعمتعددة للقضایا العامة وتقدیم حلول متنوعة للمشا
فإذا ما أرید لمبادئ الدیمقراطیة أن تعمل و تنجح فان ذلك یتطلب مستوي معینا من . إلي وجود وعي وفھم عام اكبر وبالتالي یعزز التعلیم المدني العملي

 ;جمیع فئات المجتمع المنافسة السیاسیة من قبل
  
إن زیادة المساحة المتاحة للمواطنین ومن ضمنھم الشباب للتفاعل والتعاون مع الحكومة في تطویر السیاسة وعملیة : تعزیز مبادئ الحكم الصالح -3

قیقیة لمنظمات المجتمع المدني باإلضافة إلي أن ذلك یوفر فرصا ح, صنع القرار یؤدي إلي تعزیز قواعد الحكم الرشید وتكریس مبادئ الدیمقراطیة
 ;النامیة في بالدنا لكي تصبح أكثر انخراطا وتفاعال مع مشكالت المجتمع والمساھمة في حلھا

  
ومن ثم تطویر مھاراتھم , إن انخراط الشباب في عملیة صنع القرار یوفر لھم فرصا مھمة لتولي أدوار متقدمة في المجتمع: تأھیل كوادر قیادیة -4

ھذه الخبرات تزود . فمشاركتھم تساعدھم علي تطویر التفكیر النقدي ومھارات القیادة والتنظیم وفھم أفضل لعمل الحكومة والمجتمع المدني .القیادیة
  .الشباب باألدوات التي یحتاجونھا لیصبحوا عناصر وقیادات فاعلة في مجتمعاتھم في المستقبل

  
  
  
  
 



  
 :لتنظیمات غیر الحكومیةـ انخراط الشباب في األحزاب السیاسیة وا6

  
كما أن المنخرطین منھم ال زالوا بشكل , ال زال الغالبیة من الشباب الجزائري سلبیین أو ربما مترددین في االنضمام أو التفاعل مع األحزاب السیاسیة

ون كوكالء أو ربما أدوات لتعزیز وھم أیضا یستخدم. عام مھشمین أو ربما ینحصر دورھم في إطار أجنحة الشباب التي تستحدثھا بعض األحزاب
ومن أجل تغییر ھذا الواقع فال بد من تشجیع الشباب علي االنخراط والمشاركة في األحزاب . المكانة السیاسیة لألحزاب والقوي المختلفة في المجتمع 

فعلي . ذه األحزاب والمنظمات من جھة أخريوتقویة وتعزیز مكانة األعضاء الشباب المنخرطین في ھ, السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني من جھة
والحكم عند الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة أن تساعد الشباب علي التفاعل واالنخراط فیھا وإعطائھم أدوارا قیادیة تمكنھم من إدارة شؤون الدولة 

م برامج متخصصة من اجل جلبھم إلیھا وتشجیعھم علي وتنظی, وھذا ال یتم إال خالل تشكیل لجان خاصة بالشباب. تولي السلطة أو المشاركة فیھا
 .التفاعل معھا

  
 :ـ محاربة الفساد وبناء اإلدارة األخالقیة 7

  
ذر بكوارث أحد أھم مظاھر انعدام الحكم المتناسق مع الشباب في الجزائر ھو انتشار الفساد بشكل ال یعیق التنمیة وحسب بل ویبدد مقدرات األمة وین إن

بدور ھام في وألن الشباب یشكلون األكثریة في ھذه المجتمع وھم الذین سیتولون مواقع المسؤولیة في المستقبل فیجب أن یقوموا . اجتماعیة خطیرة
ولعل من أھم الوسائل التي تمكن الشباب من القیام بھذا الدور والحیلولة دون أن یصبحوا ھم أنفسھم جزءا من الفساد خاصة عندما , محاربة الفساد

نھا أن تحقق النجاح المطلوب إن أیة مؤسسة عامة أو خاصة ال یمك. یتولوا المسؤولیة ھو تنمیة المعاییر الخلقیة والسلوكیة التي تدعوا إلیھا األدیان
أخالقیة  وبغض النظر عن نوع البیئة االقتصادیة التي تعمل فیھا أو طبیعة العمل الذي تمارسھ ما لم تعمل وفقا ألسس اإلدارة السلیمة وعلي قاعدة

قع علي عاتق كل واحد منا وكل مسئول یتحمل ولذلك ی. فاإلدارة األخالقیة تساعد لیس فقط علي الحد من الفساد أو الجشع بل تمنع حدوثھ أصال. متینة
وتزویدھم بالموارد , وإلعداد الشباب للقیام بھذا الدور الھام فال بد من إقامة نشاطات منتظمة ومستمرة لھم. المسؤولیة للعمل علي بناء ھذا األساس

وانعكاساتھ الخطیرة علي مستوي , الشباب بالفساد و أسبابة فال بد من توعیة. واألدوات التي یحتاجونھا لبناء ما یمكن تسمیتھ اإلدارة األخالقیة
ومن ثم غرس القیم األخالقیة السلیمة في مختلف مراحل نموھم في البیت والمدرسة والجامعة واالستمرار في ذلك حتي عند االنتقال إلي , معیشتھم

ال شك . للمؤسسات الدینیة كالمساجد أن یكون لھا دور ھام في ھذا المجال ویمكن. ویتم ھذا من خالل لجان تشجیع التعلیم والتربیة المدنیة. سوق العمل
إال أن علي الشباب بشكل عام أن یقوموا مثال بإنشاء أندیة محاربة الفساد في , أن اإلجراءات التي یمكن أن تتخذ ربما تختلف من منطقة إلي آخر

ووسائل , وتطالب بمواد دراسیة أو دورات خاصة عن محاربة الفساد, ناقشات الجماعیةوتشجع الم, تقوم بتنظیم أنشطة اجتماعیة, الجامعات والمعاھد
 .تعزیز الحكم الرشید وتنمیة األخالق

  
 :ــ االستفادة من وسائل اإلعالم 8

  
في تفعیل دور الشباب في  - إذا ما استغل بطریقة سلیمة-ولعل تطور وسائل اإلعالم, یلعب اإلعالم دورا أساسیا في تشكیل منظومة القیم لدي الشباب

وفي ھذا السیاق ال بد من وجود برامج متخصصة للشباب . ویشجھم علي االنخراط بإیجابیة في عملیة إیجاد الطریق للحكم و ترشیده, العمل العام
أن یكون لھم دورا فاعال في الحیاة العامة كما علي الشباب أنفسھم إذا ما أرادوا . والقیام بحوارات حیة تتناول أھمیة ھذا الحكم ومبادئھ وإمكانیة تطبیقھ

وھنا یأتي دور اآلباء والعلماء والدعاة والجھات . وعدم إضاعة الوقت في أمور ھامشیة أو ربما مضرة, أن یستغلوا وسائل اإلعالم المتاحة بشكل مفید
 .الرسمیة في توجیھ الشباب وتوعیتھم بكیفیة االستغالل السلیم واألمثل لھذه الوسائل

  
 :ــ تفعیل التعاون اإلقلیمي 9

  
وحتي لإلرادة السیاسیة إلشراك الشباب ودمجھم في , والیة میثاق خاص بالشباب, تفتقد المنطقة الجزائریة لسیاسات شبابیة مشتركة مع دول متوطرة

 كما أن التصدیق علي االتفاقیات و المواثیق الدولیة التي تعالج قضایا . صیاغة السیاسات
 

 : علي مستویات ثالث, وعلیھ فال بد من تفعیل التعاون بین الدول المتطورة علي األقل إقلیمیا. ئة ھي األخرىالشباب بطی
  
وھنا ال بد من مناقشة . ال بد من العمل معا لوضع إستراتیجیة موحدة تعني بالشباب وتروج لقواعد ومبادئ الحكم الصحیح, علي المستوي الحكومي -1

والمؤسسات غیر الحكومیة مثل الندوة العالمیة للشباب وغیرھا من المؤسسات والمنظمات المعنیة ; مثل جامعة الدول العربیة دور المنظمات الحكومیة
  ; والمھتمة بقضیة الحكم الرشید

  
د تشریعاتھم ذات وتوحی ,وتبادل خبراتھم المحلیة, فعلي المجالس التشریعیة أن تشكل لجان شباب لتنسیق جھودھم, وعلي المستوي البرلماني -2

  ; الصلة
  
وبالنتیجة البد من إیجاد سیاسة أو میثاق . فان علي اتحادات الطلبة في الجامعات تنسیق نشاطاتھم واستراتیجیاتھم, وعلي مستوي الشباب أنفسھم -3

 .ولجان خاصة لتشجیع وتنظیم نشاطات الشباب وتفعیل دورھم , متكامل للشباب
  
 :ـ لقیام بدراسات متخصصة 10
  

, ومدي مشاركتھم في الحیاة السیاسیة وإیجاد الحكم الصالح في مجتمعنا, ال بد من القیام بدراسات متخصصة عن وضع الشباب في المجتمع الجزائري
ب المجتمعات وفي ھذا السیاق یمكن االستفادة من تجار. بھدف توفیر قاعدة بیانات متكاملة یمكن الرجوع إلیھا في عملیة التخطیط والمتابعة والتنفیذ

طبعا مع مراعاة القیم والثوابت , األخرى التي حققت تطورا ملحوظا في مجال الشباب وتفعیل دورھم في ترسیخ مبادئ الحكم الصالح وممارستھا
  .الخاصة

  



  
  
  
  
 
  

وضرورة , حلة التي تمر بھا اآلمةھذه ھي أھم المقترحات للتجمع من أجل الوئام الوطني التي یجب التعامل معھا من اجل توعیة الشباب بخطورة المر
, وتحققت التنمیة, استقر األمن, فإذا ما قام الحكم الرشید في جمیع مؤسسات المجتمع. إیجاد الطریق للحكم الرشید كمدخل لحل مشكالت المجتمع 

 .وازدھرت األمة
  

  :الخالصة
وال یمكن أن . نمیة خاصة في المجاالت العلمیة واالقتصادیة والسیاسیةإن غیاب مبادئ الحكم الرشید في الجزائر أدي إلي التبعیة وتأخر عملیة الت

وعلي الرغم من أن القیام بھذه المھمة مسؤولیة جمیع . وتستعید الجزائر دورھا الریادي كأمة إال بتطبیق مبادئ الحكم الرشید وتعزیزھا, تتحقق التنمیة
وألنھا تتمیز بالحیویة والقدرة علي اإلبداع من , سي في ذلك ألنھا تشكل غالبیة السكان من جھةإال أن لفئة الشباب الدور األسا, قطاعات المجتمع وفئات

ویعود ذلك إلي عوائق وعقبات مترابطة من أھمھا . إال أن الواقع یشیر بوضوح إلي أن ھذه الفئة ال زالت غیر قادرة علي القیام بھذا الدور. جھة أخري
وغیاب التشریعات الالزمة لتشجیع وتنظیم وتعزیز دور , كل االقتصادیة كالبطالة والفقر وتدني مستوي المعیشةوالمشا, ضعف أو تخلف نظم التعلیم

وعوائق اجتماعیة ترتبط بالتقالید االجتماعیة السائدة كعدم الثقة بالشباب , وضعف األحزاب والتنظیمات السیاسیة القائمة, الشباب في العمل العام
وغیاب الممارسة , وعوائق ترتبط بالثقافة السیاسیة السائدة كقیم الوالء األعمى للسلطة, المشاركة في الشؤون العامةوإبعادھم عن , وقدرتھم

وغیرھا من المشاكل التي تمثل عوائق أمام قیام الشباب بدور أساسي وفعال في إصالح , الدیمقراطیة في المؤسسات المتعددة وعلي مختلف المستویات
وال یمكن أن یتحقق ھذا دون تكامل جھود كافة قطاعات . وتغییر ھذا الواقع یتطلب تبني استراتیجیات وحلول شاملھ. لحكم الرشیدالمجتمع وإیجاد ا

فالمسؤولیة ھنا مشتركة وتقع علي عاتق اآلباء و الشباب والعلماء والدعاة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني واألحزاب والتنظیمات . المجتمع
وسن , ولعل من أھم الحلول المقترحة في ھذا السیاق ھي إصالح نظم التعلیم وتطویر مناھج خاصة للتوعیة بمبادئ الحكم الرشید. لقائمةالسیاسیة ا

, وإدخال الشباب بشكل مباشر في العملیة الدیمقراطیة وفي عملیة صنع القرار, التشریعات الالزمة لضمان وتشجیع مشاركة الشباب في العمل السیاسي
إن نشر الوعي بمفھوم . واالستفادة من تجارب اآلخرین في ھذا المجال, وتفعیل التعاون اإلقلیمي, و إصالح اإلعالم, محاربة الفساد بكافة أشكالھو

دة التي ومبادئ الحكم الرشید لدي جمیع فئات المجتمع وقیاداتھ السیاسیة والتقلیدیة والدینیة من خالل استحضار صفات ومواصفات القیادة الرشی
فتراقب , وتدرك مسؤولیة موقفھا, وتتحري العدالة في مواقفھا, وتلتزم المعاییر األخالقیة في التعامل مع غیرھا, تستوعب المعطیات التي تدور حولھا
 .سیساعد علي إیجاد الحكم الرشید الذي یمنع الفساد ویحقق التنمیة المنشودة, الحق والقانون في أعمالھا وقراراتھا

  
ولھذا فان األمل في التحول االجتماعي السیاسي االقتصادي المطلوب . إن مستقبل الجزائر یكمن في ازدھار و رفاھیة أبنائھ و شبابھ, وأخیرا ولیس آخر

األمن والتنمیة فاالستثمار في الشباب الیوم ھو في الحقیقة ضمان ' :منذ زمن یعتمد بشكل حاسم علي االستثمار في ھذه الفئة األساسیة من المجتمع
فكل . االبتعاد عن كل أوالئك الذین شاركوا في الحكم و بعث كوادر جدیدة منبثقة من أوساط الشباب لتولي أمور الحكم و ترشیده' .المستدامة غدا

ألنھ ال یمكن التغییر , ابالتجارب السابقة تدعوا مجتمع الشباب الجزائري للتفكیر في ترشیح شخصیة لھا صلة مباشرة معھم و منبثقة من أوساط الشب
  .كثیرة و متعددة األمثلةعلى الحكم ألجل الحكم و  ءاالستیالتفكر في  التيبالعقول الجامدة  بالقدیم و ال یمكن التطور

 

 


