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الفرص املتاحة للشباب يف املناصب السياسية
 اجلزائر،2 جامعة اجلزائر، ميينة خمتاري:الدكتورة
:امللخص
إن دعم ممارسة الدميقراطية وترسيخها يف اجملتمع يتطلب إتاحة الفرص املتساوية أمام
 وصياغة احلكم واإلسهام يف تقرير مصري الوطن ورسم سياساته،املواطنني ملمارسة السياسية
 من خالل تفعيل الدور اإلجيابي للفرد يف احلياة السياسية عرب التصويت،التنموية املستقبلية
 أو مناقشة القضايا السياسية مع اآلخرين بكل حرية ومسؤولية،والرتشح للهيئات املنتخبة
 ومتكني الشباب،وشفافية واعتالء مناصب سياسية تسمح له باملمارسة اجلادة واملهمة للسياسة
من املشاركة يف الشأن السياسي يعكس مدى الوعي بأهمية جيل الشباب ودوره يف تنمية اجملتمع
.والنهوض بواقعه وتطويره وحتديثه
Abstract :
.

The support of the practice and deependemocracy in society

requiresequalaccess of citizens to political practice , and the wording
of the provision and contribute to decide the fate of the nation and
draw future developmentpolicies , through the activation of the
positive role of the individual in political life through the vote and run
for elected bodies , or discusspolitical issues withothers in all freedom
and responsibility , transparency and ascend the political positions
allowhim to practice the serioustask of policy , and to enableyoung
people to participate in politicalaffairsreflects the awareness of the
importance of the youngergeneration and itsrole in the development of
society and the advancement of its reality , develop and update .
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مقدّمة:
ميثل الشباب غالبية اجملتمع جزائري ،وهلذا تهتم الدولة كثريا
بإدماجالشباب يف كل خمططاتها التنموية ،مبا يف ذلكالتنمية السياسية ،فالتنمية
السياسية ألي جمتمع تتضمن يف إحدى جوانبها تنمية روح املواطنة ،والوالء
واملشاركة السياسية ،حيث تعد هذه األخرية مؤشر مهم يدل على مدى تطور
اجملتمع ونظامه السياسي ،وهلذا يرى الكثري من العلماء املنظرين أن املشاركة
السياسية لكل فئات اجملتمع وبطريقة عاد لة توفر تنمية سياسية جيدة ،وتزيد من
تطور اجملتمع واستقراره.
 .1واقع الشباب يف السياسة:
تعترب املشاركة السياسة على مجيع مستوياتها ،واحد من أهم املؤشرات
الدالة على تطور اجملتمع ،والنظام السياسي ،خاصة إذا اقرتنت بالتداول على
املناصب اهلامة بني كل فئات اجملتمع ،كما يرى ''صامويل هنتنجتون أن احلداثة
السياسية والتنمية السياسية تتحقق عندما تتوفر ثالثة عوامل ،األوىل ترشيد السلطة
وأن يتم ممارستها واستالمها وتداوهلا على أساس قانون أو دستور حمدد ،والثانية
متايز وتنوع الوظائف السياسية وإجياد البنية املتخصصة هلا ،والثالثة زيادة املشاركة
السياسية للمواطنني' (.)0
ويؤيده يف الرأي '' أملوند غابرييل الذي يرى أنه من أهم أزمات التنمية
السياسية عدم وجود فرص للمشاركة السياسية وغياب آلياتها ملشاركة املواطنني يف
عمليات صنع القرار يف النظام السياسي (.)2
ويتفق معهما يف الرأي لوسيان الذي يرى أزمة املشاركة السياسية تشري إىل مدى
مشاركة املواطنني يف احلياة السياسية ،ويف صنع القرار(.)3
وهذا يعين أن للمواطن حقا ودورا ميارسه يف عملية صنع القرارات ،فهي
مساهمة الفرد يف أحد األنشطة السياسية اليت تؤثر يف عملية صنع القرار واختاذه،
واليت تشمل التعبري عن رأى يف قضية عامة ،والعضوية احلزبية ،واالنضمام
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ملؤسسة من مؤسسات اجملتمع املدني أو التعاون معها ،والرتشيح يف االنتخابات،
وتوىل أي من املناصب التنفيذية والتشريعية.
وانطالقا من هذه اآلراء وبالنظر إىل الشباب كواحد من أهم مكونات
اجملتمع اجلزائري ،غائب أو مغيب عن املشاركة السياسية ،فكما يقول مصطفى عبد
القادر" واقع الشباب العربي شبه معدوم ألن هذا القطاع املهم من اجملتمع مغيب
عن املشاركة السياسية إما بقرار رمسي من احلكام أو من الشباب أنفسهم (.)4
ال ختلو من أزمة املشاركة السياسية ،من طرف الشباب ،فإذا نظرنا
للخطابا ت السياسية اليت نسمعها بشكل يومي جند أن الكل ينادي بضرورة دخول
الشباب عامل السياسة ،وأنه جيب على املوجودين من السياسيني تسليم املشعل -
كما يرتدد على ألسنة أغلبهم -إىل الشباب ،لكن باملقابل ال جند وجود للشباب
بشكل واضح يف عامل السياسة خاصة ذلك الوجود متعلق مبمارسة العمل
السياسي من خالل املؤسسات السياسية الرمسية ،واملعتمدة من طرف الدولة
كاألحزاب ،فال ميكن جتاهل أن الطاقم الوزاري آلخر عشرة سنوات جتاوز
أعضاؤه  55سنة ،فأصغر جيل كان يف احلكومة والذي ميكن اعتباره ولو جزئيا
جيل شباب هو "ذلك اجليل الذي ميثله أمحد اوحيي (من مواليد  )1551كما ميثله
على بن فليس وامحد بن بيتور وحتى مقداد سيفي (من مواليد .)5( " )1591
وهذه الشخصيات كلها كانت قد جتاوزت مرحلة الشباب فرتة توليها
مناصب سياسية هامة يف الدولة ،أما يف ما خيص سن الوزراء فنجد على أنه
غالبيتهم جتاوزوا سن اخلمسني حبسب سنة  1111فمثال:دحو ولد قابلية 55
سنة ،مراد مدلسي  86سنة ،عبد املالك سالل  86سنة ،بوعالم اهلل غالم اهلل 55
سنة ،مجال ولد عباس  55سنة.
كما نالحظ نفس الشيءعلى باقي املناصب السياسية خاصة تلك اليت
يصل إليها الفرد من خالل االنتخابات أو االستفتاءات الشعبية ،وهذا ما تثبته
نسبة الشباب املرشحني للوصول إىل هذه فاالنتخابات التشريعية لسنة 1115
كانت نسبة املرشحني من الشباب األقل من  91سنة (%99.61أنظر الشكل
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األول) وهي أقل بقليل مقارنة بتشريعيات  1111اليت جتاوزت بها نسبة الشباب
املرشحني لالنتخابات األقل من  91سنة (%95أنظر الشكل الثاني) ،أما يف
االنتخابات التشريعية لسنة  1111جند أن الشباب األقل من  91سنة جتاوزت
نسبتهم ( %51أنظر الشكل الثالث)  ،فكما نالحظ أن هناك زيادة يف نسبة الشباب
املرشحني لالنتخابات مقارنة بسنة  1111و  ،1115وهذا قد نفسره باعتماد
الكثري من األحزاب السياسية ،واليت جتاوزت ثالثون حزبا،فاملادة  91من الدستور
اجلزائري 1558تنص على حق إنشاء األحزاب السياسية ،حتت شروط معينة،
وحق كل فرد بلغ ن الرشد باالخنراط إىل هذه األحزاب،لكن ورغم هذا ،إذا
الحظنا من هم على رأس هذه القوائم جند أن الشباب ال ميثلون أكثر .)6( %19

3%

44%

53%

املصدر:وزارة الداخلية واجلماعات احمللية االنتخابات التشريعية 1115

3%

55%

42%

املصدر:وزارة الداخلية واجلماعات احمللية االنتخابات التشريعية 1111
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المصدر:وزارة الداخلية والجماعات المحلية االنتخابات التشريعية 2102

وهذا ما يوضح أكثرالغيابالسياسي من طرف الشباب ،فالدور الذي يلعبه
الشباب يف احلزب نادرالفعالية ،كما أنه حني جند شباب يف تنظيم سياسي غالبا ما
يكون يف منصب يكاد ال يرى ،وهلذا جندهم يف االنتخابات وال جندهم بعدها ،ويف
كل هذه احلاالت نسجل غياب الشباب اجلزائري عن العمل السياسي،فهل
الشباب غائب أم مغيب عن املناصب السياسية وما هي أسباب ذلك ؟وملاذا دائما
جند املنتخبني مبؤسسات الدولة السياسية غالبيتهم كبار يف السن يف حني يغيب
الشباب عن هذه املناصب؟
الفرضيات:
كإجابة مؤقتة لألسئلة السابقة وضعنا هذه الفرضية واليت مفادها أنغياب
الشباب اجلزائري عن مناصب السياسية راجع إىل نقص الفرص املتاحة هلم يف هذا
اجملال ،مبعنى أنه ال توجد فرص مغرية جتذب الشباب ملمارسة السياسة ،وكل ما
هو متوفر من عروض ال يستهويهم ،وال يقنعهم لدخول عامل السياسة.
 .1قصة الالحب بني الشباب والسياسة:
إذا كان ماركس ق د ركز على فكرة صراع الطبقات ،واالغرتاب وتصوره
للمجتمع الشيوعي ،واهتم فيرب بتأثري البريوقراطية على النظام الدميقراطي ،وذهب
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أصحاب نظرية النخبة إىل تأكيد حكم األقلية حيث عمل باريتو  Paretoعلى
تعميم فكرة أن السيطرة على اجملتمع تتناوبه خنبتان ،ووضع جانبا مشاركة اجلماهري
يف احلكم ،كما أبدى موسكا  Moscaاهتمامه بتوفري قدر حمدود من الدميقراطية
الليبريالية ،مع أنه مل خيرج عن كون القوة والسيطرة تكون للنخبة احلاكمة ،أما
ميشلز والذي يرى أن الذي ميارس السلطة وتعود عليها جيد صعوبة يف التنازل
عنها ،فممارسة السلطة حتدث حتوال يف شخصية القائد ،كما يؤكد أن زعما
األحزاب يأتون من الطبقة الوسطى ،ويتميزون بالتفوق ،وبوصول القادة إىل مراكز
القوة يتحولون إىل خنبة أو جزء مكمل هلا ،مما جيعل مصاحلهم تتعارض مع مصاحل
اجلماهري ،فيصبح من الصعب التنازل عن تلك السلطة (.)2
وأبرز إسهامات قدمت يف نظرية النخبة نذكر رايـت ميلـز RIGHT

 MILSالذي إىل أن هذا اجملتمع حمكوم بتلك اجملموعة السياسية واالقتصادية
والعسكرية التيتشرتك فيوضع القرارات السياسية ،وحسب رأيه يكون يف كل
جمتمع ثالث مؤسسات مسيطرة هـي:اجليش والساسة ورجال األعمال وهم الذين
ميثلون خنبة القوة يف اجملتمع (.)8
وإذا أسقطنا هذه النظرية على الواقع اجلزائري والرتكيـز علـى النخبـة
احلاكمة اليت جتسدها أطراف مدنية وعسكرية كثر احلـديث عـنها تأثرياتهـا وعـن
التحالفات والصراعات فيما بينها وأصبح االعتقاد أن حركية النظام السياسي
اجلزائري تتبع توجهات وحركية هذه النخبة ،وبالنظر إىل جاءت به نظرية النخبة
مع باريتو وميشلز وموسكا ،وميلزمكونالشبابفي اجملتمع اجلزائري جند أنه هذه
النخبة البد أن تكون للشباب أو على األقل مكملة هلا ،ف من املفروض على هؤالء
الشباب أن يكون هلم دور فاعل يف هذه السياسةلكننا إذا نزلنا إىل ارض الواقع ال
جند هذا األمر ،فالشباب هنا غاليا ما يكون غائبا عن السياسة ،بقرار رمسي أو من
دونه ،ف الشباب ال عالقة له بالسياسة وهذا ما استنتجناه من خالل مالحظات
 GerardLechaبني السياسة
"
أولية للشباب حول اهتمامهم بالسياسة ،فكما يقول
والشباب ال يوجد حب كبري (.)9
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وهلذا ال يكفي أن تصبح الدولة دميقراطية من خالل نقل املؤسسات
الدميقراطية ،ليصبح النظام دميقراطي ،بل ال بد من تنمية القواعد العملية للنظام
الدميقراطي ،مثل السلوك السياسي ،واختاذ القرار والعالقة بني احلاكم واحملكوم،
وهذا الكل الثقايف يرتبط بعالقات إنسانية تتطور من خالل املواطنة وتساهم يف
وجود مواطن فعال يف عملية املشاركة السياسية (.)01
فاذا الحظنا املناصب السياسية املهمة يف الدولة جند انه كل من يعلوها
فوق عتبة اخلمسني ،سواء يف الطاقم احلكومي والوزاري أو يف األحزاب السياسية
املعرتف بها أو املهمة يف الدولة وب املقابل جند أن غالبا ما اهتم املختصني بعالقة
الشباب بالسياسة من جانب املشاركة السياسية عموما واالنتماءات احلزبية
واملنظمات السياسية ،لكن االهتمام الشباب بالسياسة يف مراكز اختاذ القرار نادر ما
يولي هلا املختصني اهتمام.
املشاركة السياسية تعزز وترسخ قيم االنتماء والوالء للوطن ،كما ترتجم
"
شعور املواطنني باملسئولية االجتماعية جتاه جمتمعهم ،واملشكالت املشرتكة اليت
تواجههم والرغبة يف حتويل األهداف اليت يريدون بلوغها إىل واقع ملموس (،)00
"و املشاركة مبدأ أساسي من مبادئ تنمية اجملتمع ،فالتنمية احلقيقية الناجحة ال تتم
بدون مشاركة ،كما أ ّن املشاركة تعدّ أفضل وسيلة لتدعيم الشخصية الدميقراطية
وتنميتها على مستوى الفرد واجلماعة واجملتمع (.)02
 .6تنشئة وثقافة فمشاركة:
أ.

املشاركة السياسية:

املشاركة السياسية يستدل بها على أنها املشاركة يف كل املكاسب
"
االجتماعية،وتعين كذلك التعاون يف جمال احلصول عليها ،أوعلى جزء منها ،وهي
كذلك اقتسام األرباح واخلسائرمعا (.)03
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ومن الصعب حصر مفهوم املشاركة السياسية يف عدد معني من األشكال،
فكلما توسعنا ظهرت أشكال وأمناط أخرى الميكن أن تتالقى وتوجد بينها
مقاطعة حقيقية ،فال ميكن مجع التجمعات السلمية مع أعمال العنف يف تصنيف
واحد بالرغم من أن التجمع السلمي قد ينتهي بالعنف يف غياب الثقافة
الدميقراطية ،لكن العكس ليس صحيحا.
أما يف هذه الدراسة فنقصد باملشاركة السياسية تلك املشاركة السياسية اليت
يقوم بها األفراد عامة والشباب خاصة يف العمل السياسي من خالل توليهم
مناصب سياسية ،مبعنى أخر ممارسة الشباب للعمل السياسي ،على مستوى أعلى
وليس جمرد املشاركة يف االنتخابات واالجتماعات وحضور املناقشات وإمنا تقلد
املناصب السياسية أو السعي لشغله.
أ .املناصب السياسية:
كثريا ما نقصد بالعمل السياسي كل عمل له عالقة بالسياسة كالرتشح
ل النتخابات والتصويت واملشاركة يف الدعايات واحلمالت االنتخابية ،وغريها من
األعمال املوجودة خلدمة السياسة ،وكما أن هناك من يرى أن العمل السياسي هو
كل عمل يقوم به الفرد خلدمة جمتمعه "واجملتمع احلالي يف كل البلدان يعاني ،من
عدمالتمكّن من صنع مؤسسات حللّ املشاكل بشكل أوسع ،وليس هناك
مؤسسات رقابة على تطبيقالعمل السياسي للتأكّد من املصداقية يف هذا اجملال،
بالتالي ال يوجد حتديد واضحلهذا العمل ميكن من اإلحاطة به داخل السلطة
وخارجها ،أو على األقل ليعرف ممتهنالسياسة على تفاصيل وحدود منصبه
السياسي (.)04
"
فالعمل السياسي يتطلب القيامبدراسة احلوادث والظواهر دراسة
"
موضوعية حيادية تبتعد كل البعد عن التحيز والتعصّبواألفكار الشخصية والذاتية،
وما حيصل يف الواقع هو االعتماد على الدراسة الشموليةوالكلية للظواهر املنوي
االهتمام بها ،أما عمليا ،فإن غالبية العاملني يف احلقاللسياسي ال يعريون شأنا هلذه
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املوضوعية والشمولية واحليادية ،ما يشكل معضلة أماماعتماد السياسة احلقيقية يف
تصرفات طبقة الـسياسيني يف معظم دول العال (.)05
تولي منصب سياسي هو جزء مهم من العمل السياسي وهلذا كان يف
دراستنا هذه الدراسة الرتكيز على العمل السياسي من خالل املناصب السياسية
املتاحة للشباب وهو كل عمل مرتبط مبنظمة سياسية أو عمل حزبي أو منصب
سياسي وحتى الرتشح لالنتخابات ،أو مبعنى آخر هو كل منصب سياسي يصل
إليه الشباب وعلى أساسه ميارسون السياسة بشكل أعمق ،ويكون هلم دور فعال
يف اختاذ القرار يف املؤسسة السياسية اليت ينتمون إليها.
أ .التنشئة االجتماعية:
إن عملية التنشئةاالجتماعية من أهم العمليات تأثريا على األبناء يف خمتلف
مراحلهم العمرية فالتنشئة االجتماعية هي عملية تكييف الفرد معب يئته
االجتماعية ،وتشكيله على صورة جمتمع هوصياغته يف الشكل الذي يرتضيه
فهي "عملية تربية ،وتعليم الطفل قصد امتثاهللمطالباجملتمع،واندماج يف ثقافته،
واخلضوع اللتزاماته ،وجماراة اآلخرين بشكل عام (.)06
وبالتالي تكون التنشئة االجتماعية يف هذه الدراسة متمثلة يف جمموعة
املكتسبات اليت يتلقاها الشاب من خالل خمتلف الوسائط أواملصادر من مولده إىل
أن يصبح شاب راشد له حقوق وواجبات حنو جمتمعه.
أ.

التنشئة السياسية:

يقصد بالتنشئة السياسية " تشكياللوعيالسياسي،أي جممل العمليات اليت يتم من
خالهلا إكساب الفرد سلوكا ومعايري وقيم اواجتاهات سياسية متناسبة مع أدوار
جمتمعية معينة ،حتى لومليمارسال فردنشاطا سياسيا يف حزب أو مجعية أواهتماما
بالشأن العام ،وتكون هذه العملية مستمرة منذ الوالدة إىل املمات ،وتعد مرحلة
الشباب من أهم مراحل التنشئة اإليديولوجيةالسياسية،حبكم السمات العامة هلذه
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املرحلة ،إذ تبدأ خالهلا بالتكون مواقف الفرد السياسية ،وقيمه االجتماعية ،وأمناط
سلوكه االجتماعي والسياسي (.)02
أما املوندفريى بأنها العملية اليت تتشكل بها الثقافة السياسية وتتغري ،ولدى
كل نظام سياسي هياكل مهمة تنفذ مهمة التنشئة السياسية وتلقنا ملبادئ السياسية
اليت حتتوي على قيم سياسية وتوجيه املهارات السياسية للمواطنني وللنخب معا
(.)08
فالتنشئة السياسية هي إكساب املواطن" السياسية املوجودة يف
البنيةاالجتماعية لالجتاهات ،والقيم السياسية ،اليت حيمله معه ،ليجند يف خمتلف
األدوار االجتماعية (.)09
والتنشئة السياسية اليت يف هذه الدراسة هي كل تنشئة تهتم بتطوير جانب
املعرفة السياسية للفرد ،فتمكنه يف األخري من تكوين فكر سياسي يسمح له بتحليل
وادراك ما يدور يف جمتمعه من أحداث سياسية.
أ .الثقافة السياسية:
يتفقعلى أن الثقافة السياسية هي النتاج األول للتنشئة السياسية،
أيقبلدخواللفردميدانالسياسة،ليصبح سياسيمؤيد ،أومعارض،أو غري ذلك للسلطة
اليت حتكم جمتمعه.فالثقافة هي" ذلك النسيج الكلي املعقد املتمثل يف األفكار،
واملعتقدات ،والعادات ،والتقاليد ،والقيم ،وأساليب التفكري ،وأمناط السلوك،
وطرق معيشةاألفراد ،وقصصهم ،وألعابهم ،ووسائل االتصال ،وبالتالي الثقافة
هي"الكل املركب" واالنتقال ،وكلمات وارثه اإلنسان ،وأضافه إىل تراثه الذي
اجملتمع (.)21
"
يتألف من كلما نفكرفيه ،أو نقوم بعمله ،ونسلكهكأعضاءيف
والثقافة السياسية تتكون من جمموعةاملعارف ،واملعتقدات ،اليت تسمح
لألفراد بإعطاء معنى للتجربة الروتينية لعالقته مبالسلطةاليت حتكمهم ،كما تسمح
للمجموعات باستخدامها كمرجع للتعريف بهواياتها ،أنها تسمح لكل منهم
بتحديد موقعه يف جمال املعقد السياسي.
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من مجلة هذه التعريفات يتضح أن الثقافة السياسية تشمل عناصرمعنوية
متعددة ومهمة مثل املعارف ،واملفاهيم ،والقيم ،واالجتاهات السياسية ،السلطة،
كما أنها تؤثر يف توجيه السلوك ،والفصل السياسي لألفراد حكاما ،وحمكومني،
ومتثل الثقافة السياسة يف هذه الدراسة جمموعة املعارف واملكتسبات السياسية اليت
يكتسبها الفردخالل حياته فتنمي لديه حسه السياسي بشكل جيعله قادر على
املشاركة يف اختاذ القرارات السياسية اليت ختص جمتمعه ليس من خالل صناديق
االقرتاع فقط وإمنا حتى من خالل تقلد مناصب سياسية وتعمقه يف مراكز اختاذ
القرار يف خمتلف املؤسسات السياسية.
.9الفرص املتاحة للشباب يف املناصب السياسية
مالحظة :األرقام والنسب املذكورة يف هذا اجلزء من البحث ختص ما حتصلنا عليه
من خالل العمل امليداني.سنحاول أن نربهن عن الفرضية واليت هي :غياب
الشباب اجلزائري عن مناصب السياسية راجع إىل نقص الفرص املتاحة هلم يف هذا
اجملال ،وذلك من خالل الدراسة امليدانية اليت تناولنا فيها بعض املؤشرات اليت رأينا
أنها قد تكون سبب مهم وراء غياب الشباب عن السياسة ،وكان ميدان هذه
الدراسة شباب والية تيبازة ،مبختلف فئاته العمرية ،ومستوياته التعليمية ،حيث
أجري البحث يف الفرتة املمتدة بني شهر أوت وشهر ديسمرب  ،1116وقد أخذنا
عينة حجمها  655شاب ،واليت حاولنا أن تكون ممثلة لكل شباب ووالية تيبازة،
إدراجأغلب بلدياتها يف البحث،
فرص الشباب يف السياسة:
من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا بها توصلنا إىل أن غالبية الشباب ال
يرون توفر أي فرصة للعمل بالسياسية ،خاصة يف فئة الشباب اجلامعي والفئة
العمرية  91-61اليت تتجاوز نسبة الرأي فيها نسبة  %80وهذا ما ميكن تفسريه
بالنضج السياسي هلذه الفئات سواء بتقدمها يف السن أو خربتها يف احلياة ،بارتفاع
مستواها العلمي الذي جيعلها تنظر للعامل بشكل خمتلف عن الباقي فئات اجملتمع.
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مجيع الفئات العمرية تتفق على أن الشباب ال فرصة له بالسياسة بنسب
متقاربة ،فنسجل أعلى نسبة يف الفئة ( )91-61بـ%65ويتقارب الفئتني (-16
 )19و( )61-19بـ  %77.2و %76.6على التوالي وهذا ما ميكن تفسريه بأن
الشباب كلما تقدم به العمر أصبح أكثر تقربا من السياسة وبالتالي مالحظة كل ما
خيصها ومن ضمن ذلك فرصهم بها.
نسجل أيضا  %2.3من الشباب اجلامعي ال يرى أن هناك فرص متاحة
للشباب للعمل بالسياسة من خالل املؤسسات الرمسية مقابل  %81.3منهم
ينفي وجود أي فرصة متاحة للشباب ألجل العمل بالسياسة ،يف حني أن %8.7
من الشباب الثانوي يرى أن ،هناك فرص متاحة للعمل بالسياسة مقابل %79.3
منهم ال يرون أي فرصة متاحة هلم وهنا ميكن تفسري هذه املفارقة بني الشباب
بكون للمستوى التعليمي تأثري على رؤية الشباب للسياسة والفرص املتاحة هلم
بها.
عقبات يف طريق الشباب الراغب مبمارسة السياسة:
يرجع الشباب املعوقات اليت بينهم وبني السياسة إىل الفساد املتفشي يف
اإلدارة والذي مينعهم من ممارسة السياسة بنسبة  ،%43.5أما الرأي الثاني فريى
أن النضح السياسي من أهم األسباب اليت ال ختول الشباب برتأس السياسة حيث
جيب على الشباب قبل ممارسة السياسة وامتهانها عليهم التكون بشكل جيد يف
هذا اجملال وتقدر نسبة أصحاب هذا الرأي بـ  ،%14.5يف حني  %10.9منهم
يرجعون األسباب إىل إمكانيات املادية اليت تلعب دورا كبري يف ممارسة السياسة،
على مجيع مستوياتها.
يعترب املستويني املتوسط واجلامعي هما أكثر مستويني يرون أن فساد
اإلدارة هو أهم ما مينع الشباب عن ممارسة السياسة بنسبة  %48.6و%46.1
على التوالي ونفسر هذا االرتفاع يف هذين املستويني ،اجلامعي كون هذه الفئة
تكون أكثر تتبعا ملا حيصل يف اجملتمع مما يسمح هلم بالقدرة على نقد وحتليل
الظروف وما جيول يف اجملتمع ،أما املستوى املتوسط فيمكن تفسريها بتواجد هذه
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الفئة بكثرة يف اجملتمع ويف أماكن التوتر ،خاصة اذا اعتربنا هذه الفئة بسبب
مستواها العلمي تفقد فرصها يف العمل الذي حتلم به بشكل عام ،وهذا ما قد
جيعلهم يرون الفساد اإلداري متفش يف اجملتمع ،يف حني %39.3من املستوى
الثانوي يرون الفساد اإلداري عائق أمام الشباب ملمارسة السياسة ،مقابل
 %11.1منهم يرجعون السبب إىل قلة الوعي السياسي وحاجة الشباب للنضج
السياسي
وبالتالي الشباب يرون أن الفساد اإلداري أهم عائقبينهم وبني السياسة،
ثم الرأي الثاني الذي يرى أن عدم النضح السياسي للشباب يعترب عائق ملمارسة
السياسة ،حيث جيب على الشباب قبل ممارسة السياسة التكوين بشكل جيد يف
هذا اجملال ويف األخري يرجعون األسباب إىل إمكانيات املادية اليت تلعب دورا كبري
يف ممارسة السياسة ،على مجيع مستوياتها.
شباب يف املناصب السياسية:
أغلبية الشباب يرى أنه جيب على الدولة توفري املناصب سياسية للشباب،
وذلك من خالل توفري التكوين املناسب هلم بـ ،%22.3حتى يكونوا جديرين
باملسؤولية واملنصب املوكل هلم ،وبالتالي القيام مبهامهم على أكمل وجه ،كما
يطالبون الدولة بفتح اجملال أمام الشباب إلثبات نفسهم من خالل مدهم بالثقة
الكاملة اليت يستحقونها للربوز يف مثل هكذا مهام بنسبة قدرت بـ ،%33.1
ومبقابل هذا الطلب جند أنه حتى تعطى هذه الفرصة للشباب بشكل جيد جيب
إحالة كبار السن على التقاعد حتى ال حيدث أي صدام بني األجيال ،وتعطي
للشاب الفرصة بشكل أكرب ليبدع أكثر ،وقدر أصحاب هذا الرأي بـ،%16.7
كما توجد نسبة امتنعت عن إعطاء رأي مربرة ذلك بأنها ال تعلم وال عالقة هلا
بالسياسة من قريب ،أومن بعيد بنسبة  ، %18.7وهي نسبة ال يستهان بها ،فحتى
إن كان الشاب بعيد عن السياسة فهو مطالب أن يعرف مبا يدور حوله على األقل،
خاصة إذا علمنا أن نسبة الشباب اجلامعي متثل منهم  ،%15.6باعتبار أن هذه
الفئة يعول عليها اجملتمع يف الكثري من األحيان ويف العديد من اجملاالت.
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يتفق الشباب على أنه عليهم تعلم السياسة وإتقانها قبل الدخول اجلدي
يف جماهلا ،حيث جيب على الشاب احلصول على تكوين بالسياسة ،وهذا التكوين
ال يكون نظري فقط ،وإمنا جيب أن يتماشى مع تكوين ميداني كمتابعته للسياسة
واالخنراط يف األحزاب الكتساب خربة وبناء قاعدة لنفسه بنسبة ،%39.6
فالتكوين اجليد للشاب هو الذي مينحه الثقة يف قدراته.
املنافسة السياسية بني الشباب والشيوخ:
أردنا التطرق إلىاملنافسة بني الشباب والشيوخ يف ممارسة السياسة هذه
النقطة ألنه كثريا ما تثار هذه النقطة يف جمتمعنا ،وكثريا ما جند مطالبة الشباب
بتقاعد الشيوخ وفتح اجملال أما الشباب ،وباملقابل جند أيضا رجال السياسة يف
خمتلف املؤسسات السياسية سواء األحزاب أو املنظمات السياسية ،وحتى
مؤسسات الدولة ،خطاباتهم كلها ،تصب يف فتح اجملال للشباب ،وتسليم الشعلة
للشباب ،والكثري من الشعارات ،اليت ينادي بها السياسيني بشكل عام ،ومن هنا
أردنا معرفة رأي الشباب يف هذا املوضوع.
عدم توفر الرغبة للشباب يف ممارسة السياسة:
الشباب سوا ء توفرت له الفرصة أو مل تتوفر فهو ال يرغب دخول السياسة
وحياول جتنبها بكل الطرق وهذا ما أثبتته النتائج حيث أن  %11.4منهم فقط من
جيد يف السياسة مبتغاه وحياول االخنراط والعمل بها وحيلم بأن يكون بأحد
مراكزها ومناصبها إن توفرت له ،وباملقابل  %88.6يرفضون نهائيا أي صلة
بالسياسة ومناصبها اليت يراها بعضهم مغرية وتنفعهم يف الكثري من األمور،
ويفضلون العمل يف جماالت أخرى بعيدة عن السياسة ،وهذا بغض النظر عن عمر
الشاب أو مستواه التعليمي أو حتى جنسه ،أما اليت جتد نفسها يف العمل السياسي
واليت على قلتها متثل  %11.4فنجد أغلبها من الفئة العمرية األوىل ()19-16
بـ  %14.2وميكننا تفسري هذا بكون هذه الفئة يف بداية شبابها فهي أكثر محاسا وهلا
طاقة كبرية ورؤيا خمتلفة للمجتمع تريد أن تثبت نفسها من خالهلا ،ويف نفس
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الوقت املستوى التعليمي اجلامعي ميثل  %12.5من جمموع الشباب الذي يرغب
بالعمل بالسياسة حيث ميكننا تفسري هذا األمر بأن الشباب من هذا املستوى
يريدون إثبات نفسهم من خالل تكوينهم العلمي فهم يرون يف نفسهم األقدر
واألوىل على حتمل املسؤولية ،وعلى اعتالء املناصب املهمة يف السياسة.
رئيس الشباب يف العمل:
غالبية الشباب يفضلون أن يرأسهم يف عملهم الشباب  %63.0وبنسبة
أقل يفضلون أن يرأسهم كبار السن  %37.0لكن ال ميكن جتاهل هذه األخرية
حيث وإن كانت نسبة صغرية مقارنة مبن يفضلون الشباب إال أنها متثل شرحية
كبرية من الشباب ،خاصة منه الشباب األقل من  19والذي ميثل مستقبل اجملتمع،
وأيضا الشباب دون املستوى اجلامعي نسبة كبرية منه – جتاوزت  -%40ممن
يفضلون العمل مع الشيوخ كرؤساء يف عملهم  ،وهنا يظهر الصراع بني الشباب
والشيوخ من ناحية وبني الشباب أنفسهم بني من يفضل رئاسة شاب ومن يفضل
رئاسة شيخ وكلكل مربراته ،و"الصراع يعترب شكل من أشكال النضال قد يكون
مباشرا واضحا أو ضمنيا وقد يكون معوقا وقد يكون وظيفيا حيث يساعد يف
التغيري والوحدة والتضامن (.)20
كما جند أن بعض الشباب يناقض نفسه من ناحية يطلب بضرورة تواجد
الشباب يف السياسة ومراكز القيادة ومن ناحية أخرى يفضلون أن يكون رئيسهم
كبري يف السن خلربته ورزانته وقدرته على ال تحكم يف األمور خاص الفئتني األوىل
( )19-16والثانية ( ،)61-19وكلما ارتفعنا باملستوى التعليمي للشاب زاد
اقتناعه بأهمية الشباب يف املناصب القيادية  ،حيث تقدر النسبة يف املستوى
املتوسط  ،%54.2ويف املستوى الثانوي نسجل  ،%60.0ويف املستوى اجلامعي
نسجل أعلى نسبة  %71.1يف من يفضلون الشباب.
غالبية الشباب املبحوث يفضل الشباب يف املراكز القيادية مربرون رأيهم
حبيويته ونشاطه ومحاسه وطموحه املندفع ألجل حتقيق األهداف اليت يسطرها
وبالتالي إثبات نفسه ،وإبراز شخصيته من خالل العمل الذي يقوم به ،يف حني
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يرون الشيوخ يأخذون من امل ناصب الرئاسية والقيادية جمرد صورة يتباهون بها يف
اجملتمع ،ويف أحيان أخرى لقضاء بعض املصاحل اليت ختصهم" ،فاألفراد يف اطار
املناخ السياسي للمشاركة السياسية يبحثون عن املنفعة ،واليت قد ال تكون عائدا
نقديا ،ولكن مزايا ومنافع أخرى مثل احلصول على القوة والنفوذ ،أو اخلدمات
العامة (.)22
أما من يفضل الشيوخ على رأس العمل فهم يربرون رأيهم بأن الشيوخ
أكثر خربة من الشباب ،وأكثر حنكة منه ،خاصة يف جمال السياسة ،حيث ميكن
للشيخ أن يرى ما ال ميكن للشاب رؤيته ،أما الشباب غالبا ما يكون متهور
ومتسرع مما جيعله يقع يف الكثري من األخطاء.
توفر الفرصة ال تعين إجيابية املشاركة:
فكرة أن غياب الشباب اجلزائري عن مناصب السياسية راجع إىل نقص
الفرص املتاحة هلم يف هذا اجملال ،قد ال حتقق دائما وهذا ما توصلنا إليه من خالل
النتائج امليدانية ،حيث حاولنا التأكد من هذه الفكرة من خالل الفرص اليت يراها
الشباب متوفرة هلم من أجل ممارسة السياسة ،والعقبات اليت تواجههم يف حالة
التفكري بالعمل بالسياسة ،واملطلوب من اجلهات املسؤول إلدماج الشباب
السياسة ،كما تطرقنا إىل عنصر املنافسة أو املواجهة بني كبار السن والشباب ،الذي
يعتربه الشباب يف الكثري من األحيان سبب رئيسي لعزوفهم السياسي ،وعائق
أساسي ملمارسة السياسة ،وباملقابل يرى الشيوخ الشباب أنهم قليلي خربة
وحيتاجون إىل متابعة مستمرة ،من طرف من هم أكثر خربة منهم ،مما حيدث صراع
فكري بني الفئتني ،إضافة إىل ذلك تطرقنا إىل رأي الشباب ووجهة نظرهم يف رغبة
بعض الشباب مل مارسة السياسية ،واملطلوب منهم حتى يكونوا يف املستوى
املطلوب ،وانطالقا من هذه املعطيات توصلنا إىل أن غالبية الشباب ال يرون توفر
أي فرصة للعمل بالسياسية ،خاصة يف فئة الشباب اجلامعي والفئة العمرية -61
 91اليت تتجاوز نسبة الرأي فيها نسبة .%80
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عدم وجود فرص للعمل بالسياسة حبسب رأي الشباب مرتبط مبجموعة
من املعوقات أهمها الفساد املتفشي يف اإلدارة والذي مينعهم من ممارسة السياسة
خاصة املستويني املتوسط واجلامعي ،ف اجلامعي يكون أكثر تتبعا ملا حيصل يف اجملتمع
مما يسمح له بالقدرة على نقد وحتليل ،واملستوى املتوسط متواجد بكثرة يف اجملتمع
ويف أماكن التوتر ،خاصة اذا اعتربنا هذه الفئة بسبب مستواها العلمي تفقد فرصها
يف العمل الذي حتلم به بشكل عام ،إضافة إىل نضجهم السياسي الذي يعتربونه
غري كاف ملمارسة السياسة فقبل ممارسة السياسة عليهم التكون بشكل جيد يف هذا
اجملال ،كما يرى الشباب أن لإلمكانيات املادية دورا كبري يف ممارسة السياسة على
مجيع مستوياتها.
كما يلوم أغلبية الشباب الدولة يف عدم توفري مناصب سياسية للشباب
وذلك من خالل عدم االهتمام بتوفري التكوين املناسب هلم حتى يكونوا جديرين
باملسؤولية واملنصب وبالتالي القيام مبهامهم على أكمل وجه ،كما يطالبون الدولة
فتح اجملال أمام الشباب إلثبات نفسهم من خالل مدهم بالثقة الكاملة اليت
يستحقونها للربوز يف مثل هكذا مهام ،ومبقابل هذا الطلب جند أنه حتى تعطى
هذه الفرصة للشباب بشكل جيد جيب إحالة كبار السن على التقاعد.
رغبة الشباب يف ممارسة العمل بالسياسي قليلة ،فهم حياولون االبتعاد عن
السياسة وجمرياتها بشكل عام ،والقليل منهم من يفضل العمل بها ،فالشباب سواء
توفرت له الفرصة أو مل تتوفر فهو ال يرغب دخول السياسة وحياول جتنبها وهذا ما
أثبتته النتائج حيث أن  %11.4منهم فقط من جيد يف السياسة مبتغاه وحياول
اال خنراط والعمل بها وحيلم بأن يكون بأحد مراكزها ومناصبها إن توفرت له،
وباملقابل  %88.6يرفضون نهائيا أي صلة بالسياسة ومناصبها اليت يراها بعضهم
مغرية وتنفعهم يف الكثري من األمور ،فاملستوى اجلامعي ميثل منه  %12.5من
جمموع الشباب الذي يرغب العمل بالسياسة حيث ميكننا تفسري هذا األمر بأن
الشباب من هذا املستوى يريدون إثبات نفسهم من خالل تكوينهم العلمي فهم
يرون يف نفسهم األقدر واألوىل على حتمل املسؤولية ،وعلى اعتالء املناصب املهمة
يف السياسة.
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بهذه املعطيات ميكننا القول أن فرضيتنا قد حتققت ،وأنه ال توجد
فرصمغرية ومقنعة للشبابل ممارسة السياسة بالشكل الذي يريدونه ،فحتى يكونوا
مبراكز اختاذ القرار أو املناصب السياسية املهمة هم حباجة للكثري حتى يصلون
إليها ،وتواجههم الكثري من العقبات ،كما أنه ليس العقبات فقط من متنع الشباب
عن ممارسة السياسة أو عدم توفر الفرص هلا ،بل هناك من الشباب وهم األغلبية
من ال يرغبون مبمارسة السياسة عن قناعة ،ألنها ليست من اهتماماتهم ،أو
ينفرون منها ملا فيها من متاعب ومشاكل.
خامتة:
موضوع السياسة يف نظر الكثري من أفراد اجملتمع ال يزال خط أمحر ،وال
ميكن جتاوزه وال ميكن احلديث عنه مع أي كان ،ولتفعــــيل مشاركة الشباب يف
احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية وضعنا بعض التوصياتواملقرتحاتوهي
كالتالي:
 _0تقوية العالقة بني احلكومة والشباب وإجياد جسر من التفاهم والتواصل بينهما.
 _2سن التشريعات اليت من شأنها تذليل كل العقبات القانونية والسياسية اليت حتدّ
من مشاركة الشباب يف احلياة السياسية.
 _3نشر الوعي بأهمية املشاركة السياسية للشباب يف اجملتمع .
 _4تقديم برامج إعالمية تهدف إىل التوعية السياسية للشباب .
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