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 بني أزمة املشاركة و حتديات التمكني  يف اجملتمع اجلزائري الشباب
 

                                                الجزائر-بسكرة-جامعة محمد خيضر  –  يزيد عباسي. د                    
 الملخص:
الدالة على مدى تناغم الفررد مرع الوا رع امجتمراعي  تعتبر المشاركة في الحياة العامة واحدة من أهم األبعاد        

فري مجتمرع مرا و المشراركة بهردا المعنرى م يسرعى  كما أنها دليل على درجة الومء و امنتماء اللتان يتمتع بهمرا الفررد
 يتمترع بهرا األفرراد و خاارة الشربابفها الفرد إم بتروفر واحردا مرن الماومرات األساسرية لنوعيرة الحيراة الحدي رة التري خل

الشررعور بامنتمرراء و ، الررتاتيترريل للشرراب درجررة عاليررة مررن تارردير  هرردا البعررد هررو التمكررين بمفهومرر، الرروا عي ،حيرر  أنرر،
ممررا يكررون لديرر، نزعررة ايجابيررة نحررو الجماعيررة ،مشرراركا و  ،ودوره فرري المجتمررع ككررلبأهميررة مكانترر،  كررتلا اسحسررا 

 حالرة ووا رع الشرباب فري الجزائرر و الرورن العربري  مسراهما و فعرام فري الحيراة الخاارة و العامرة علرى السرواء ، لكرن
 رازهإبرلمجموعة من المبررات و الدواعي و هدا مرا سرنحاول  ةليست باسيجابي ،فيما يتعلق ببعدي المشاركة و التمكين

 في هده الور ة البح ية.
 الشباب ، التمكين ، المشاركة.  الكلمات المفتاحية:

Youth in Algerian society between the crisis of participation and the 

challenges of empowerment 

 
: Abstract 

                      Participation in public life is one of the most important indicators of the degree 

of harmony of the individual with social reality as well as a proof  of the degree of his sense of 

loyalty and belonging to his society. Participation in this sense will not be perceived as a goal to 

be pursued by any individual unless a necessary condition of the quality of modern life  is met, 

namely empowerment. Indeed, empowerment enables the members of any human society ,in 

general, and youth ,in particular, to develop a high degree of self- esteeme, sense of belonging 

as well as the perception of the important rank and role he has in society as a whole, which 

fosters in him a positive inclination towards collectivity through participation, contribution, and 

agency in private as well as in public life. the collective life of . does not seek the successor of 

the individual only one of the basic components of the quality of modern life, Which is enjoyed 

by individuals, especially young people. This dimension is empowerment in its realist sense. It 

gives young people a high degree of self-esteem, a sense of belonging and a sense of the 

importance of their status and role in society as a whole. Private and public life. However, the 

situation and reality of the youth in Algeria and the Arab world in terms of participation and 

empowerment are far from being satisfactory due to several factors and reasons ;the goal of the 

present paper is to attempt  to highlight the factors and reasons responsible for this deplorable 

situation.  

Keywords : Youth, participation, empowerment. 
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 مقدمة:
هناا اختالف في نوعية المشاكل التي يعاني منها أو يواجهها الشباب في بلدان الورن العربي ، و األسباب متعددة 
 في هدا امختالف بسبب تباين مستويات الترور السياسي و املتزام الفعلي لهده الدول بايم الديمارارية ،خااة ما

الفئات امجتماعية في عمليات التنمية ،و كتلا التباين في مستوى تعلق بالمشاركة الواسعة لجميع الاراعات و 
 وة و حضور المجتمع المدني ومؤسسات، في سيرورة الحياة امجتماعية تسجل كتلا في هدا ،النمو ام تاادي 

 منالسياق العديد من التحديات يواجهها اناع الارار في الدول العربية فيما يخص  ضايا الشباب وفي تلا جملة 
المبررات يمكن التعرض لها في شكل مالمل و مالحظات حول السياسة الشبابية أو ما يارلل علي، في الخراب 

 .الورنية حول الشباب اسستراتيجيةالسياسي العربي 
تتاارع السياسيات الورنية في العالم  مالحظات حول السياسة الشبابية في الجزائر و الوطن العربي::0

 ن الناار أهمها:العربي في جملة م
تمييز السياسة الشبابية عن غيرها من السياسات داخل الدولة و المجتمع ،لي  تمييزا إيجابيا بادر ما ينظر إليها *

 .م غير تتمحور حول الرياضة و الترفي، انوية،  ،كسياسة فرعية
،الشيء   تنفيتهاإعدادها و وجود السياسة الشبابية كسياسية بينية ياتضي إشراا أك ر من هيئة في اياغتها و *

تفتاد إلي، أغلب امستراتيجيات  التي يترلب مستوى و درجة عالية من التعاون و التكامل و التنسيق ،وهدا ما
 م تفي بمستوى ترلعات األجيال المتعا بةالورنية حول الشباب في العالم العربي ، األمر التي جعل من النتائج 

بالرغم من اختالف تتكرر  شباب المنراة العربية  التي يرتابها  لب و امنتظاراتالحظ دوما أن نف  المرانحي  
 امجتماعية. األزمنة و تغير األنظمة

 عن  ضاياهم و حاجاتهم المختلفة. ولةؤ المس*ضعف مستويات ال اة لدى الشباب في الهيئات و الجهات 
شباب ، حي  نالحظ توجهات تحمل ضمنيا  يم سيررة ال اافة األبوية على البرامج و الخرر المتعلاة بال *

اجتماعية سلبية اتجاه الشباب عبر مختلف المسارات التي مرت بها المجتمعات العربية المعاارة ، مما يولد اهتزازا 
 .(0)في مؤشر ال اة لدى فئة الشباب التي تحتل مساحة ديموغرافية و اجتماعية معتبرة داخل هده المجتمعات

جاه حاجات و  ضايا الشباب تررح باوة البدائل و اآلليات التي من خاللها ينخرر الشباب في الفعل هده الموا ف ات
المجتمعي ،ومن اآلليات التي أ بتت فاعليتها في الدول المتادمة خااة مع الشباب من أبناء المهاجرين و شباب 

 تهما بكل وا عية.بمختلف معانيهما و مؤشراالرباة المتوسرة ،آليتي المشاركة و التمكين 
      وبالرجوع إلى أدبيات التنمية خااة ما روج ل، في سبعينيا و  مانينيات الارن الماضي نجد أن كل من التمكين 

على اعتبار أنهما من   د أختا مساحة كبيرة من امهتمام سواء عند المنظرين أو عند الساسة المشاركةو 
و المبادرات المحلية، كالتنمية بالمشاركة و التنمية جاهاتها حول الحركات مرتكزات التنمية البديلة والتي تمحورت ات

و المستدامة و التنمية البشرية،كما أن معايير النموتج التنموي الناجل لم تعد تأخت فار مؤشرات النمو ام تاادي 
تنموي الناجل ،تلا التحضر السريع وغيرها من المؤشرات تات الرابع المادي ، بل أابل ينظر إلى النموتج ال

 .(0)التي ينرلق من األسفل أي التي يتبنى منظور اناعة الفرد الناجل المتمكن
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 :الشباب في الجزائر وتحديات التمكين:0
عند التعرض لتحديات التمكين الشبابي في المجتمع الجزائري وجب التعرض  :التمكين مؤشرات و أبعاد:0-0

تشمل كل من  كمنظومةاألعمال التي تم فيها امشتغال على عملية التمكين لمفهوم، ومؤشرات كما هي متداولة في 
 التربية والتعليم و التكوين و التأهيل .

فمن الناحية النظرية يعرف التمكين بأن، عملية لتغيير عال ات الاوة بما يتيل الفراة لألفراد متخات المبادرات و 
الحياة الفردية ،الشيء التي يجعل من النظم امجتماعية و  واكتساب  درا إضافيا من السيررة علىالارارات 

خااة المهمشة للمشاركة في عملية ام تاادية تتخلى عن هامش من سلرتها و إتاحة الفرص لألفراد و الجماعات 
 .(0)انع الارار و لعب أدوار مؤ رة في مجتمعاتهم

 :(2)يده من حالل المؤشرات التاليةمن الناحية اسجرائية ،يمكن تحد(Empowerementأما التمكين )
 الادرة على اتخات الارار.-
 إمكانية الحاول على الموارد و المعلومات.-
 الادرة على امختيار ما بين البدائل و الفرص المتاحة.-
 شعور الفرد بادرت، على إحدا  التغيير.-
 ي.شعور الفرد بأن، جزء من مجموعة بمعنى آخر اسحسا  بالابول امجتماع-
 حاول الفرد اليافع على المهارات الضرورية لممارسة نشار أو وظيفة.-
 ال اة بالنف  و تادير التات.-
 امعتماد على التات.-
 امتالا ماادر الاوة و التمييز م ل التعليم و العمل.-

 امتداد لهده المؤشرات يمكن تبيان أبعاد التمكين التي يجب أن تتاح و يتمتع بها الشباب.
 والتي يجب أن يكون نوعي استجابة للضرورات التنموية و ما تترلب، التغيرات المستمرة عل سوق الشغل. ليم:*التع

خااة فيما يتعلق بالتحكم في التكنولوجيا الحدي ة ، مهارات إدارة األزمات، مهارات  *التدريب و بناء المهارات:
دارة المشاريع الخااةالتواال و التفاوض و حل المشكالت ، مهارات التنظيم والاي  .(1)ادة و التدريب على إنشاء وا 

وتلا من خالل إتاحة فرص العمل للشباب تتناسب مع  دراتهم و خبراتهم ، ما من شأن، الواول بهم التوظيف: *
إلى مستوى معين من اسشباع المادي و المعنوي ، ويمكنهم تلا من تحايق دواتهم كم يعزز لديهم ال اة في  دراتهم 

 .مكانياتهمإو 
ويشتمل هدا البعد على تحسين نوعية الخدمة الاحية التي يستفيد منها الشباب ،إضافة إلى توعيتهم  *الصحة:

 .اسنجابيةوخاواا في الموضوعات تات الالة بالاحة الجنسية و الاحة 
اج الجميع اجتماعيا مع والتي يشير إلى عملية المشاركة الديناميكية في المجتمع ،تسمل بإدم اإلدماج االجتماعي:*

الحفاظ على التنوع و الفردية ،بمعنى آخر هو محاولة لتشكيل مجتمعية متكاملة ، يحترم فيها اآلخر بالرغم من 
امختالفات و الفوارق،كما يشتمل اسدماج امجتماعي على المبادرات الحكومية والسياسات و بناء الادرات الفردية ، 

التي ياوم على امستبعاد الممنهج و التمييز بين األفراد اعتاد على التفاوت في  و هو عك  اس ااء امجتماعي
 ال روة و كتلا األاول امجتماعية و الجغرافية.
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زيادة الوعي لدى الشباب و توسيع فرص حاولهم على الماادر المعرفية و إتاحة الفراة من خالل  *الثقافة:
 ية و الفنية.لهم للتعبير عن  دراتهم و مواهبهم ال ااف

الحق  الحق في التعليم ،الحق في الاحة، الحق في العمل و التوظيف،أهمها الحق في التنمية ، حقوق الشباب:*
في إرار الضوابر و في المشاركة السياسية وامجتماعية ،الحق في التعبير عن المرالب و ممارسة الحريات 

سعى تم اياغة نهج  ائم على حاوق اسنسان من أجل تعزيز و في هدا الم ، امجتماعيةالاواعد المنظمة للحياة 
،وتلا من 4102-4102تمكين الشباب في إرار إستراتيجية برنامج األمم المتحدة اسنمائي للمساواة بين الجنسين 

 : (5)خالل التركيز على مجموعة ن الجوانب و هي
تضررين من فيرو  ناص المناعة البشرية الاحة: من خالل ضمان الواول إلى العالج و الرعاية للشباب الم-

 )اميدز(.
 م ل إشراا الشباب في بناء جهود السالم العالمي.: المشاركة-
 التعليم :من خالل تعزيز حق الشباب في التعليم في بيئة تتمتع باألمن و األمان.-
 العمليات السياسية. المساواة بين الجنسين: وتلا من خالل تعزيز تكافؤ الفرص أمام الشباب للمشاركة في-
امشتراا في اناعة الحياة العامة: من خالل اساالح الاانوني لمكافحة التمييز و ضمان إتاحة سبل اسنااف -

 و العدالة أمام الشباب.
 م ل دعم  منظمات الشباب و شبكات، و حركات، للمشاركة المدنية الفعالة. حرية الرأي و التعبير و التجمع:-
 من خالل حل مشكالت الحواجز الهيكلية التي يواجهها الشباب في سوق العمل. العمل الالئق:-

 هدا البعد يركز على آليات مساعدة الشباب في است مار أو ات فرغهم في مجامت نافعة مساعدة *أوقات الفراغ:
  على تنمية مهاراتهم و حمايتهم من األمراض امجتماعية المختلفة.

هدا البعد هو تركيزه على تجاوز امختالفات الجندرية و التعامل مع الجنسين بادر  ميزيأهم ما  *الفتاة الشابة:
 في األسرة أو المؤسسات التعليمية أو بيئة العمل ،وفي المجال العام. سواءمعين من المساواة 

تزامن انتشار و تداول مفهوم التمكين :تحديات التمكين الشبابي في الجزائر و الوطن العربي: 0-0
خااة في الدول العربية مع ظهور تحديات تعلات أساسا بتمكين الشباب و بالتحديد على الاعيد السياسي ،ومن 

 أهم هده التحديات و الرهانات:
عدم بلوغ النتائج المتو عة لسياسات التمكين المتبعة و المخرر لها من  بل الدولة، مما زاد من دعوات -

 ية و التي كان الشباب أحد ركائزها و أدواتها.اساالحات التي ميزت المنراة العرب
تواضع وهشاشة مستويات التمكين و الدليل على تلا انخفاض نسب تم يل الشباب من الجنسين في المجال  -

المنتخبة ، نف  امنخفاض يسجل في تولي الشباب لمنااب  يادية في األحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع 
 المدني.

و مظاهر التمكين و مشاركة الشباب في الحياة العامة بظروف ووضعية ام تااد الورني ارتبار مستويات -
،فكلما كان الوضع ام تاادي ضعيفا كلما انعك  سلبا على نسب المشاركة الشبابية في الفعاليات السياسية، وأهم 

 ماهيرية ضد األوضاع الاائمةلج لة في امحتجاجات امما يميز المشاركات الشبابية في هدا امتجاه المرلبية مت
 بحي  تكون في أولويات المرالب توفير و تأمين الحاجات األساسية دون اعتبار سياسي آخر.
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عدم وجود اتفاق جامع حول الشباب في الجزائر و الورن العربي من الناحية المفاهيمية حي  نالحظ أن هناا -
،و التي حار  0897م المتبنى من  بل األمم المتحدة منتعدم توافق التعاريف الواردة بخاوص الشباب مع المفهو 

الشيء التي يررح العديد من اسشكاليات المرتبرة بتاييم أوضاع الشباب  سنة(،42-09الشباب في الفئة العمرية)
 .(2)في الجزائر و الورن العربي حول الشباب ديموغرافيا، تعليميا ، مهنيا ، سياسيا.....إلخ

ت المرتبرة و المعبرة فعليا عن نسب مشاركة الشباب في المواعيد و امستحاا ات غياب وناص البيانا-
جمعيات ، األحزاب السياسية،الناابات ،التنظيمات و حجم عضويتهم في مؤسسات المجتمع المدني)الامنتخابية،

ستراتيجيات الرالبية (، مما ياعب من إمكانيات التحليل الد يق ألوضاعهم و  ضاياهم و وضع الخرر و ام
 لتحسن أوضاعهم على كافة المستويات.

ضعف وتراجع مستويات التأهيل المهني و العلمي ،حي  أن أغلب المسارات التكوينية في الجامعات و المعاهد -
 المتخااة و مراكز التكوين المهني تركز على التكوين النظري و المجرد.

الحياة العامة و ما يع  تلا ضعف مظاهر األنشرة تراجع اتجاهات الشباب نحو امنخرار اميجابي في -
بضعف المسؤولية التروعية في الوا ع امجتماعي بالماابل سيادة ظاهرة امنسحاب من الحياة العامة معبر عنها 

 و العب ية و لة امهتمام بالشأن العام . امجتماعية
ية من البرالة الهيكلية خااة لدى حاملي االبة وضبابية أسواق الشغل، الشيء التي يولد دوما معدمت عال -

 الشهادات العليا في الجزائر و الورن العربي.
يرهن مساعي استمرار مظاهر التمييز الجندرية سواءا في التعليم أو العمل أو في المجال العام الشيء التي -

 معات في هدا الجانب.اسنااف و العدالة في الوا ع امجتماعي ماارنة بالمنجزات التي حااتها بعض المجت
و  ضعف مؤشر الادرة على اتخات الارار و امختيار لدى الشباب خااة عندما يتعلق األمر بالمستابل المهني-

الزواجي بالرغم من وجود هامش ن امستااللية في تدبر األمور الشخاية إم أن تلا م يعني امستااللية بالمعنى 
 ال اافية و التربوية المعاارة. التي تنادي ب، المنظورات الحاو ية و

 الشباب و أزمة المشاركة في الجزائر و الوطن العربي:-0
تررح أزمة المشاركة الشبابية كامتداد لتحديات التمكين ،فالمشاركة في أوسع :أبعاد و مستويات المشاركة: 0-0

جماهيرية أو المشاركة الشعبية أو المشاركة العامة ، وفي مجملها تتفق على معنى معانيها تشير إلى المشاركة ال
واحد أم وهو ساهمة كل فرد من أفراد المجتمع في معظم األعمال وفي كل المستويات في مختلف أوج، الحياة 

ن المجتمع و لي  من ام تاادية و امجتماعية و السياسية بمعنى آخر المشاركة المباشرة للجماهير في إدارة شؤو 
 .(2)خالل المشاركة النيابية كمم لي الشعب أو المجال  المنتخبة التي تعد مشاركة غير مباشرة

فتشير إلى العملية التي يلعب من خاللها الفرد دورا في الحياة السياسية و المجتمعية ، حي   أما المشاركة السياسية
ألهداف العامة للمجتمع وضبر أفضل الوسائل سنجازها ،كما تمنل ل، الفراة للمساهمة في اناعة و اياغة ا

 .(8)يمكن أن تكون هده المشاركة من خالل األنشرة المباشرة وغير المباشرة
وم تتو ف مشاركة الفرد في المشاركة السياسية في أي مجتمع بل تتجاوز تلا إلى مظاهر أخرى للمشاركة 

في التنمية ، حي  تعتبر التنمية بالمشاركة مااربة حدي ة في تفعيل و ،كالمشاركة ام تاادية من خالل المشاركة 
 تعزيز الادرات التنموية ألي مجتمع.
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من وهناا المشاركة المجتمعية التي تعبر عن درجة امندماج و التماسا داخل المجتمع ، إتا كانت حاياة وا عية 
ت الحياة اليومية لألفراد و الجماعات و تسمل خالل األنشرة و الممارسات التي تهدف إلى حل و تجاوز مشكال

 .(9)بتحايق هامش من التماسا و التضامن امجتماعيين
وفي هدا السياق تم وضع نموتج في إرار برنامج األمم المتحدة اسنمائي اارلل علي، النهج ال ال ي العدسات إزاء 

 :(02)مشاركة الشباب و التنمية يضم
 إلى العمل مع الشباب مستفيدين. المجموعات المستهدفة و تهدف-
 مجموعة المتعاونين و تهدف إلى امنخرار ع الشباب كشركاء.-
 فئة المبادرون من الشباب وتهدف إلى دعم الشباب كاادة.-

هدا النهج يهدف كلية إلى التركيز على العمل الشباب و ألجل الشباب نحو تنمية فعالة، كما تتحدد مستويات 
 .(00)بأربع مستوياتالمشاركة السياسية 
توفر شرر ويم ل، الممارسون الحايايون للنشار السياسي ويشترر في من ينتمي إلى هدا المستوى *المستوى األول:

العضوية أو امنتماء لمنظمة أو حزب سياسي،التبرع و المساهمة المادية للحزب أو مرشح،، المداومة امستمرارية 
 شاركة الفعلية في الوا ع السياسي.لحضور فعاليات الحزب السياسي و الم

و تتضمن األشخاص توي امهتمامات السياسية ، المتابعين لما يجري في الوا ع السياسي  *المستوى الثاني:
 كاألكاديميين و اسعالميين و الرلبة.

ر ما يميز هده تم ل، الفئة الهامشية الالمنتمية وغير المهتمة بما يحد  في الوا ع السياسي أك *المستوى الثالث:
الفئة هو عدم امهتمام أو عدم إعراء أدنى امعتبارات لما يحد  سياسيا، وا  بال، على أداء الواجب امنتخابي في 
خامت الخوف و أ ناء أزمة ما أو في حالة الشعور بأن الماالل المباشرة ل، مهددة أو تحت الخوف من العاوبة و 

 الخرر.
المتعابة أو المتررفة ، التين ينتالون و يعملون سياسيا خارج اسرار ب النزعة ويم ل، أاحا *المستوى الرابع:

 الشرعي ، و أهم ما يميزهم استخدام أساليب الترهيب و العنف.
على ضوء المفاهيم و التاسيمات  :مالمح أزمة المشاركة الشبابية في الجزائر و الوطن العربي:0-0

كة السياسية للشباب في الجزائر و معظم الدول العربية و التي تتمظهر في الساباة يمكن إيضاح معالم أزمة المشار 
 :(00)مجموعة المشاهد

وتتلخص في مجموعة من األسئلة يررحها الشباب دوما على نفس، في مجتمعنا ، من أم لتها ما التي  الحيرة:*
لمتالحاة؟ ، ما هو مو عنا مما يحد  في مجتمعنا و من حولنا ؟، كيف نستريع استيعاب التغيرات المتسارعة و ا

 يجري في العالم ؟، نحن م ندري ماتا يحد  بالضبر؟.
في خضم هده التساؤمت و غيرها يجد الشباب أنفسهم في حيرة اتجاه العالم التي يتغير و يتحول بسرعة ،و الوا ع 

امستجابة من خالل اعتماد  امجتماعي التي يميزه البرء في امستجابة لهده التغيرات و الجدل التي يميز هده
الل رفض، من جهة و من جهة  انية خمن تنا ض من مجتمعنا على الخبرات الخارجية وما يكتنف هدا امعتماد 

 العيش بمنرلاات اآلخر فكرا و أسلوبا إضافة إلى العجز عن تاديم أو إيجاد البديل المناسب ل اافتنا و وا عنا.
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والالق من الحاضر و ؤمت الوجودية المعبرة أساسا عن الشعور بعدم األمان مشهد الحيرة مليء بالتسا*العزلة:
الخوف من المستابل ،ليكتمل تلا بالعزلة و امنسحاب ،اللتان يلجأ  أو يفر إليهما الشباب فهما البديل التي يعتاد 

ار الرسمية ، لينتج بعض الشباب أن، مخرجا أو منفتا لتجاوز الحيرة و الالق في ظل ضعف  نوات و آليات الحو 
 عن تلا تراجعا للدافعية لديهم و ضعف الحافز للمشاركة في مختلف الفعاليات امجتماعية و السياسية على السواء.

امناسام و التشظي  داخل المجتمع ، الشيء التي يزيد من كمحالة ألزمة الحيرة و العزلة يترسخ  االنقسام:*
امجتماعي و السياسي ،كما أن،  د تتعمد بعض النخب السياسية الحاكمة  الفرد و النظاميناتساع المسافة بين 

استبعاد بعض الفئات امجتماعية عن إدارة الشأن العام ، ليتحول امناسام إلى  اافة و د يترور و يتحول لمشكلة 
 غير متو عة للنظام السياسي.

تي تناولت ظاهرة امغتراب ت و البحو  الالبح ي األكاديمي العربي مليء بالدراسا المنتوجفي هدا السياق 
امجتماعي و النفسي لدى فئة الشباب الظاهرة المعبرة عن فادان األمن و األمان في المجتمع، وهدا ما جعل العديد 
من أجيال الشباب في المنراة معرضة لالناسام بين الاوى امجتماعية و السياسية ، هده األخير تكونت لديها نظرة 

بية اتجاه الشباب ،بالماابل الشباب يعتبرون أنفسهم ضحية أو نتاج سلبي للضغور و امناسامات التي نمرية  سل
مما عزز تعرفها مجتمعاتهم ،هدا الوضع أدى بالشباب إلى الشعور بعدم الادرة على مواجهة األحدا  و التحكم فيها 

 ن ،دعاة....ألخ(.لديهم عدم ال اة في الاادة داخل مجتمعاتهم)ساسة ،مفكرين ،فناني
هدا مل نالحظ، في  يم السلبية و الرفض ومظاهر التعبير عن أزمة امناسام لدى الشباب العربي ك يرة، من 

 .(00)أم لتها؛ العنف، امنسحاب، هجرة المجتمع سواء نحو خارج الحدود الاررية أو إلى الماضي بأغواره و خفاياه
بين الوا ع والرموحات لسياسية عند الشباب الاراع الناجم عن التباعد من أبرز مظاهر أزمة المشاركة ا *الصراع:

و د يكون داخليا بين المناضلين الشباب أنفسهم بسبب توجهات فكرية معينة كما  د يكون كنتيجة محتواء الشباب ،
 رات التوتر .من  بل الاوى السياسية و لعبهم كبيادق أو كأوراق سياسية خالل الحمالت امنتخابية أو خالل فت

يتضل الاراع كتلا في العال ة السائدة بين األجيال في المجتمعات العربية و التي مادره عال ة الفرد بالجماعة 
و تلا بتبنيها للشباب حي  تحاول النخب السياسية تجسيد أفضلية الجماعة على الفرد  ، المجتمعاتفي هده 

لمستمرة، في حين ينزع الشباب نزعة فردية كتعبير عن كينونت، كموضوع للخراب السياسي أو كأداة في اراعاتها ا
 و هويت، الفردية.

ال ورة امتاالية ، التي أضعفت من سروة ال اافة هده النظرة التاليدية لعال ة النخبة السياسية بالشباب أتت عليها 
اد الماارنات ، ووفرت لديهم األبوية  و نزعة الوااية على جيل الشباب ،كما أتاحت بالماابل مجام للشباب لع

و التعبير عن استاالليتهم و لو نسبيا من خالل إ بات آليات أك ر مرونة و أك ر شفافية و حرية مكتشاف دواتهم 
 دراتهم على تحايق مكاسب عجزوا عن تحاياها عن رريق األرر النظامية الرسمية للمشاركة ، وما يتداول و ينشر 

 الحوار و موا ع التواال امجتماعي إم دليل على تلا.  على افحات الويب و منتديات
هدا المشهد هو محالة ونتيجة لألزمات الساباة ،و الشباب العربي في السنوات األخيرة أابل أك ر  االنفالت:*

تهيؤا لالنفالت أو امنرالق العشوائي، حي  شهدت أغلب مجتمعات المنرق العربية حراكا شبابيا غير مسبوق من 
وهدا ما يضع السلرة السياسية في هده الدول أمام تساؤمت بخاوص فئة  ات امستاالل الورني لهده الدول ،حرك

 الشباب و إمكانية التعامل معها كشريا و كفاعل في عمليات التجديد السياسي.
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كم فيهم فكريا بخاوص األجيال الجديد من الشباب عربيا وعالميا  اعوبة مرا بتهم و التحما هو جدير بالمالحظة 
و سلوكيا ، سياسيا و دينيا ، بالموازاة المجتمع و الاوى السياسية تخشى الاادم و المجهول في حين تلا ما يستهوي 

 .(00)الشباب و ماادهم
مظاهر امنفالت في التدين و الممارسات الراوسية  العديد من و في جوانب من الوا ع امجتماعي العربي تبرز

الوا ع امفتراضي بمضامين، المختلفة حسب المهتمين و إلى ها و مشاربها الفكرية ، وهدا مرده توجهات مختلفة في
الباح ين  في الشأن الشبابي، و السياق عين، تمكنت الشخاية الشبابية في مجتمعاتنا من امرالع على ماادر 

ناسبها استعراضيا تارة و عن غير وعي متنوعة و متعددة للمعرفة الدينية و السياسية الشيء التي جعلها تنتاي ما ي
ما يظهر بين الفينة و األخرى من  إزاءتارة أخرى هدا األمر جعل السلرتين السياسية و الدينية في وضع حرج 

 .(01)أفكار و توجهات غريبة عن ما هو مألوف في النسق التربوي و الديني و ال اافي و السياسي
والجزائر جزء من، يتبين أن مشاركة الشباب في الفعل السياسي  ي العربيمن الوا ع امجتماعي و السياس خاتمة:

إتا ما  ورنت بالفئات العمرية األخرى  ، األمر التي يمكن عده ضمن نراق مساءلة النظامين  ة،غير معتبر 
نسبة مبرر تلا و مرروحة  ضية امستبعاد العمري في الايادات الحزبية  لتستمر وما ،مالسياسي و امجتماعي ع

 .األعمارسنة  لية إتا ما  ورنت بباة  57األعضاء المنتخبين في المجال  المحلية أو النيابية أل ل من 
مؤشر  اة الشباب في المؤسسات السياسية ضعيف و تعاري، مع السياسة يكاد يكون سلبي خرابيا كما نالحظ أن 

على هده الحاياة التي تتجاوز أحيانا الناد وفق  واعده  و تعبيريا، و المتفحص لتعاليق   راء الجرائد املكترونية ياف
 األخال ية و ضوابر، الاانونية.

في منظومات  اساالحاتبالماابل تباى مؤهالت الشباب و  دراتهم في مجتمعاتنا محل استفهام خااة وأن توالى 
 و عدم الرضا من  بل المختاين .التربية و التعليم بمختلف األروار تلاى الناد 

 ىحول أزمة المشاركة و التمكين لدى الشباب علامتداد لما تم التعرض إلي،  مة ما يمكن ررح، من تساؤمت 
الاعيدين المجتمعي و السياسي و تتمحور في مضامينها حول آليات تعزيز ال اة في الشباب ، التغيير امجتماعي 

وضمان امنتاال السياسي المرن على شاكلة ما  دور و أهمية الشباب في الفعل السياسي كأولوية لتجسيد الحوكمة
 يحد  في الدول المتادمة.
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