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  م ـــــتقدي
  

ية في الشأن العام، بوصفها إحـدى       تتنامى أهمية المشاركة الشباب   
أهم دعامات المواطنة وديمقراطيـة المـشاركة لـدى المجتمعـات           

فالمشاركة وبخاصة من جانـب الـشباب تعـد المـدخل           . المعاصرة
الحقيقي لتعبئة طاقات األجيال الصاعدة وتجديد الدماء فـي شـرايين           
 النظام السياسي واالجتماعي للوطن والمساهمة في حركـة التنميـة          

  . المتواصلة
وإذا كانت قضايا الشباب متعددة ومتنوعة، فإن مسألة المـشاركة          
الشبابية أصبحت موضوع الساعة اليوم وأكثر من أي وقت مـضى،           
سواء في مجال البحث العلمي أو في ميـدان الـسياسات الموجهـة             
للشباب، وهي على درجة كبيرة من األهمية، ألنها تتعلق بإطار أشمل           

  . اثة والبناء الديمقراطيهو مشروع الحد

 

والمشاركة السياسية تعني في أبسط تعريفاتها إسهام المواطن في         
 مـن االنـضمام لألحـزاب        ابتداء ، ممارسة حقوقه المدنية والسياسية   

واالتحادات المهنية والنقابية إلى الترشيح للمناصب العامة وتولي تلك         
والبرلمانيـة  إلى التصويت فـي االنتخابـات الرئاسـية         .  المناصب
 إلى المشاركة في الحمالت االنتخابية والمؤتمرات والندوات        ، والمحلية

 وممارسة المشاركة السياسية ال تبـدأ        . المعنية بتسيير شئون المجتمع   
 وإنما تبدأ من حصاد أو تراكمات التنشئة السياسية للمواطن           ،من فراغ 

رحلة الشباب إلى   ابتداء من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الطالئع إلى م        
٣



 من منطلق أن التنـشئة الـسياسية عمليـة           ، مرحلة النضج السياسي  
 حيث تستهدف نقـل الثقافـة        ، مستمرة وال تتوقف عند مرحلة معينة     

السياسية من جيل إلى جيل أو إحداث تغييـر جزئـي أو كلـي فـي          
 وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، أصبح مطلباً        . مكونات هذه الثقافة  

 فئـة المهتمـين     قلـة القوى السياسية وذلك للقضاء على ظاهرة       لكل  
  . سياسياً

وانطالقاً من وعينا وإيماننا بأهمية الشباب في بناء المستقبل، يأتي          
هذا الكتاب ليضعنا أمام مهمة البحث في المشكالت والتحديات التـي           
تواجه الشباب، والدفع باتجاه تفعيل طاقات الشباب وإشـراكهم فـي           

العامة التي تحفز روح المواطنة والعمل المنـتج، وإكـسابهم          الخدمة  
مهارات قيادية تمكنهم من الحصول علـى دور فعـال فـي خدمـة              

  . المجتمع
ويعالج الكتاب مجموعة من المفاهيم المحورية التي تدور حـول          
معنى المشاركة السياسية وأشكالها ومستوياتها، وآليـات المـشاركة         

ويختتم بالحديث عن دور الشباب في      . تقليديةالسياسية، المستحدثة وال  
المشاركة السياسية وواقع المشاركة الشبابية فـي مـصر ومقومـات           

 من هنا، فإن موضوع هذا الكتاب هو أمر صـعب           .تفعيل هذا الدور  
في حد ذاته، ألنه يتعلق بأكثر األرقام تعقيـداً فـي معادلـة الحيـاة               

    . السياسية المصرية، وهو الشباب
  تإسماعيل خير/ السفير    

  رئيس الهيئة العامة لالستعالمات
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  قدمةامل
  

تشكل المشاركة السياسية أضالع مثلث متكامل ومتـداخل هـو          
مثلث الديمقراطية الذي قد تختلف أشكالها ومظاهرها من مجتمع إلى          

  .   واحداًكماً  تظل في جوهرها  ) أي الديمقراطية(   ولكنها ، مجتمع آخر
وقد لفتت ظاهرة انخفاض نسب المشاركة الـسياسية واالهتمـام          

صر نظر الكثيرين، ذلك أن المجتمع المصري الراهن        بالسياسة في م  
يتميز بالمحدودية الشديدة في االهتمام بالشؤون العامة وفي القلب منها          
السياسة، وينعكس ذلك بشكل واضح في المعدالت شديدة االنخفـاض          
للمشاركة السياسية، فقد أصبح من الشائع طـرح الـسؤال المتعلـق            

أغلب المصريين عن االهتمام بالحيـاة      باألسباب التي من أجلها يمتنع      
السياسية، حتى أن توسيع نطاق المشاركة السياسية، أصبح مطلباً لكل          
القوى السياسية بما فيها الحزب الوطني الحاكم وأطراف فـي داخـل      

  . )١(نخبة الحكم نفسها
وتوجد المشاركة في كافة األنظمة السياسية على اختالفهـا وإن          

 وضوحاً وصراحة في التعبير عن نفسها فـي         كانت بالطبع تبدو أكثر   
التي تتيح مساحات أكبر من الحرية      العريقة  ظل األنظمة الديمقراطية    

 ،واحتراماً لمنظومة حقوق اإلنسان وانتخابات دورية حرة وتنافـسية        
وبالتالي تتيح قدراً كبيراً لمشاركة المواطن بشكل فاعل فـي الحيـاة            

افعين عن مشاركة أكبر فإن االنغماس      السياسية، وبالقدر الذي يهم المد    
جعل صقل هذه القرارات أكثر     يالحقيقي في عملية صنع القرار سوف       

عالقة بالحاجات الحقيقية للمشاركين، وبالتالي أكثر تقبالً من جانبهم،         
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وبعبارة أخرى أنه كلما زادت درجة المشاركة كلما ارتفـع مـستوى            
  . )٢(الشرعية نتيجة لذلك
كة السياسية والعمل العام عالقة تـأثير وتـأثر،         وما بين المشار  

فالشخص الذي يشارك في خدمة مجتمعه، من خالل محو األميـة أو            
حماية البيئة أو ترشيد المستهلك أو توفير العالج أو التعليم المدني أو            

واألرجح أن يقوده ذلـك   . غير ذلك، يرتقي وعيه السياسي بالضرورة     
ية سواء من خـالل ممارسـة عمـل         إلى المشاركة في الحياه السياس    

  .  سياسي أو االهتمام بما يحدث من تطورات في هذا المجال
ويأتي هذا الكتاب في مرحلة هامة تشهدها مـصر وهـي علـى             

، ليؤكـد علـى     )٢٠١١(ورئاسية  ) ٢٠١٠(أعتاب انتخابات برلمانية    
دور الشباب وأهمية مشاركته في مناقشة القضايا الملحة على الساحة          

ة والدولية ألن الشباب هم دائماً أصحاب المصلحة الكبرى فـي           المحلي
   . خلق مستقبل أفضل يسمح بتحقيق أحالمهم وطموحاتهم

إن إيمان القيادة على أي مستوى وفي كل موقف بفلسفة مؤداهـا            
أن الشباب جزء هام في كيان المجتمع، وأن انعـدام مـشاركة هـذا              

 فاالقتنـاع بـدور     ،ككلالجزء وتهميشه يعود بالضرر على المجتمع       
الشباب من شأنه أن ينعكس إيجابياً على تهيئة الظـروف المناسـبة            
الندماج الـشباب فـي أنـشطة المجتمـع ومـشاركته فـي األدوار            

  . المطروحة

  أحمد سعيد تاج الدين

  باحث في العلوم السياسية
 

 ٦



  الفصل األول 
  تعريف املشاركة السياسية 

  
تُعد المشاركة السياسية أحد األبعاد المهمة لتحديد السلوك السياسي         

كما أنها أحد المحاور األساسية في مجال اهتمام علم السياسة          لألفراد،  
والعلوم االجتماعية وعلم النفس السياسي، وتتفق الدراسـات واآلراء         
على تأكيد الدور اإليجابي للفرد في الحياة السياسية من خـالل حـق             
الترشيح أو التصويت في االنتخابات، أو االهتمام بالقضايا واألمـور          

…… قشتها مع اآلخرين، أو العضوية في المنظمـات         السياسية ومنا 
والمـشاركة عمليـة    . إلخ؛ فهي محاولة للتأثير على متخذي القـرار       

إرادية واعية وتأكيد للحق الديمقراطي ألفراد المجتمع، وهي ركيـزة          
أساسية من ركائز الديمقراطية، ألنها تعني ممارسة الشعب لحقه فـي           

  .حكم نفسه بنفسه
سية ال تعني مشاركة كل المـواطنين فـي كـل           والمشاركة السيا 

األنشطة والمجاالت السياسية المختلفة في كل األوقات فحـسب بـل           
تعني مشاركة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في أكبر عدد ممكن            
من هذه األنشطة والمجاالت، بقدر ما تسمح به اسـتعدادات هـؤالء            

  .األفراد وقدراتهم وميولهم
فرد لسلوك المشاركة السياسية علـى تـوافر        وتتوقف ممارسة ال  

القدرة والدافع لدى الفرد، والفرص التي يتيحهـا المجتمـع بتقاليـده            
وأيديولوجياته، وكذا الظروف التي تحددها طبيعة المنـاخ الـسياسي          
واالجتماعي واالقتصادي السائد في المجتمع، ومن هنا تبرز أهميـة          
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وتكوينه، إذ أنها تزود الفرد     التنشئة ودورها في خلق سلوك المشاركة       
بالمثيرات التي يستقبل من خاللها قيم المشاركة، وكلما كثـرت هـذه            
القيم ازداد احتمال مشاركة الفرد في األنشطة والمجـاالت المختلفـة           

  .وازداد عمق هذه المشاركة
من هنا، فإن المشاركة السياسية في أي مجتمـع هـي محـصلة             

ماعية االقتصادية والمعرفية والثقافيـة     نهائية لجملة من العوامل االجت    
والسياسية واألخالقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه         
السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العالقات االجتماعية        
والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيـسياً           

ة الحديثة، المجتمعات التي أعـاد العمـل        من معالم المجتمعات المدني   
الصناعي وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة الموضوعية والثقافة الحديثة        
بناء حياتها العامة وعالقاتها الداخلية، على أساس العمـل الخـالق،           
والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدوى واإلنجاز، وحكم القـانون، فـي          

د عمومية المجتمع وشكله السياسي     إطار دولة وطنية حديثة، هي تجري     
 .وتحديده الذاتي

بعبارة أخرى، المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ         
طمـة  نالدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز فـي ضـوئه األ           

الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقـوق          
دادية، الشمولية أو التسلطية التي تقوم      والواجبات، من األنظمة االستب   

  . على االحتكار
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א: א
يقتضي االقتراب من مفهـوم المـشاركة الـسياسية توضـيح           

المقصود بمصطلح المشاركة بصفة عامة، تمهيداً لطـرح مفهـوم          

 .. المشاركة السياسية

  :تختلف مسمياتها.. فالمشاركة -

 وهنـاك مـن     ،"المشاركة الجماهيرية "هناك من يطلق عليها      •
وبالرغم من  ". المشاركة العامة "أو  " المشاركة الشعبية "يسميها  

اختالف هذه المسميات إال أنها تدور كلها حول معنى واحـد           
أال وهو مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع في كل األعمـال            

 الحيـاة الـسياسية      أوجـه  وفي كل المستويات في مختلـف     
االجتماعية وغيرها، أي المـشاركة المباشـرة       واالقتصادية و 

للجماهير في شئون المجتمع، وليس عن طريـق المـشاركة          
النيابية كممثلي الشعب أو المجالس المنتخبة والتـي تعتبـر          

 . مشاركة غير مباشرة

تتعدد التعريفات الخاصـة بالمـشاركة      ف: أما المشاركة السياسية  
  :السياسية
فرد أو الجماعة باإلسهام الحـر      عملية يقوم من خاللها ال    فهي   •

. والواعي المنظم في صياغة نمط الحياة السياسية للمجتمـع        
وتتم عملية المشاركة السياسية في مجتمع سياسي، قد يكـون          

الـدول والمنظمـات     (عـصرياً ، أو   )قبيلة أو عشيرة   (بدائياً
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وبالنسبة للدول قد يكون المجتمع محـل المـشاركة         ). الدولية
بفئة محددة ومن ذلك المجتمعات المهنية مثـل         اً خاص اًمجتمع

النقابات المهنيـة أو العماليـة، أو المجتمعـات التطوعيـة           
وقد يكون هذا المجتمـع داخـل الدولـة         . كالجمعيات األهلية 

مجتمعاً عاماً على المستوى المحلي أو على المستوى الشامل         
  . )٣(للدولة

دوراً في الحيـاة    العملية التي يلعب من خاللها الفرد       كما أنها    •
السياسية أو المجتمعية، وتكون لديه الفرصة ألن يساهم فـي          
صنع األهداف العامة في المجتمع، وتحديد أفـضل الوسـائل         
إلنجازها، وقد تتم من خـالل األنـشطة المباشـرة وغيـر            

 . )٤(المباشرة

والمشاركة السياسية أيضاً، هي تلك األنشطة االختياريـة أو          •
 أفراد المجتمع عن طريقها في اختيـار        التطوعية التي يسهم  

حكامهم، وفي وضع السياسة العامة بشكل مباشـر أو غيـر           
التـصويت،  : مباشر، واألشكال التقليدية لهذه األنشطة تشمل     

والمناقشات، وتجميع األنصار، وحضور االجتماعات العامة،      
ودفع االشتراكات المالية واالتصال بالنواب، أما أكثرأشـكال        

االنضمام لألحزاب، والمساهمة في الدعاية     : فتشملالمشاركة  
  .االنتخابية، والسعي لإلطالع بالمهام الحزبية والعامة
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א:
لما كانت المشاركة السياسية تعني بصفة عامـة تلـك األنـشطة            
االختيارية أو التطوعية التي يسهم المواطنون من خاللها في الحيـاة           

 فإن هذه المستويات لمشاركة المواطنين في الحيـاة العامـة            العامة،
ويتوقف .. تختلف من دولة ألخرى ومن فترة ألخرى في الدولة نفسها         

ذلك على مدى توافر الظروف التي تتيح المشاركة أو تقيدها، وعلـى            
  . مدى إقبال المواطنين على اإلسهام في العمل العام

  : )٥(ويات للمشاركةهناك أربعة مست: مستويات المشاركة  -١

  ممارسو النشاط السياسي : المستوى األعلى •

:  شروط من سـتة    ةويشمل هذا المستوى من تتوافر فيهم ثالث      
عضوية منظمة سياسـية، والتبـرع لمنظمـة أو مرشـح،           
وحضور االجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة في       
الحمالت االنتخابية، وتوجيه رسائل بشأن قـضايا سياسـية         
للمجلس النيابي، ولذوي المناصب الـسياسية أو للـصحافة،         
والحديث في السياسة مع أشخاص خـارج نطـاق الـدائرة           

  . الضيقة المحيطة بالفرد
  المهتمون بالنشاط السياسي: المستوى الثاني •

ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون في االنتخابات ويتابعون        
  . بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية

  

 ١١



  الهامشيون في العمل السياسي: المستوى الثالث •

ويشمل من ال يهتمون باألمور السياسية وال يميلون لالهتمام         
بالعمل السياسي وال يخصصون أي وقت أو موارد لـه، وإن           
كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقـات          
األزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو         

  . روف حياتهم معرضة للتدهوربأن ظ
  المتطرفون سياسياً: المستوى الرابع •

وهم أولئك الذين يعملون خارج األطـر الـشرعية القائمـة،           
والفرد الذي يشعر بعداء تجـاه      . ون إلى أساليب العنف   أويلج

المجتمع بصفة عامة أو تجاه النظام السياسي بصفة خاصـة          
 إلى صـفوف    إما أن ينسحب من كل أشكال المشاركة وينضم       

، وإما أن يتجه إلى استخدام صور من المـشاركة          المتقاعسين
  . تتسم بالحدة والعنف

  :هناك أربع مراحل للمشاركة: مراحل المشاركة -٢

 ويندرج هذا االهتمام من مجرد االهتمـام        :االهتمام السياسي  •
أو متابعة االهتمام بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قـد          

. افة إلى متابعة األحـداث الـسياسية      تطول أو تقصر، باإلض   
حيث يميل بعض األفراد إلـى االشـتراك فـي المناقـشات            
السياسية مع أفراد عائالتهم أو بين زمالئهـم فـي العمـل،            

  . وتزداد وقت األزمات أو أثناء الحمالت االنتخابية

 ١٢



 والمقصود هنا هو المعرفة بالشخـصيات       :المعرفة السياسية  •
مجتمع على المستوى المحلـي أو      ذات الدور السياسي في ال    

القومي مثل أعضاء المجلس المحلي وأعضاء مجلس الشعب        
 . والشورى بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء

األجهزة الرسـمية   وتتمثل في االتصال ب    :التصويت السياسي  •
وتقديم الشكاوى وااللتماسـات واالشـتراك فـي األحـزاب          

تصال باألجهزة الرسمية   وتتمثل في اال  . والجمعيات التطوعية 
وتقديم الشكاوى وااللتماسـات واالشـتراك فـي األحـزاب          

 . والجعيات التطوعية
ن للمــشاركة الــسياسية تــضمهما اوبالتــالي، فهنــاك نمطــ

   -:)٦(مجموعتين، وهما
  : المجموعة األولى -٣

وهي عبارة عن أنشطة تقليدية أو عاديـة أبـرز مالمحهـا             •
 في الندوات والمؤتمرات    التصويت في االنتخابات واالشتراك   

واالنضمام لألحزاب السياسية والـدخول ضـمن جماعـات         
المصالح والتقدم في الترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب        

ويأتي التصويت على رأس هـذه األنـشطة فهـو          . السياسية
موجود في كافة األنظمة سواء كانت ديموقراطيـة أو غيـر           

ار أن التـصويت فـي      ديموقراطية ذلك مع األخذ في االعتب     
النظم الديموقراطية يعتبر وسيلة المفاضلة بـين المرشـحين         

  ).اخبنمن وجهة نظر ال(الختيار أفضلهم 
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  :المجموعة الثانية  -٤

ويقصد بها األنشطة غير التقليدية والتي كثيراً ما يلجأ إليهـا            •
المواطنون للتعبير عن مطالبهم أو لالحتجاج علـى سياسـة          

امهم الطرق وتتفرق بهم السبل ويرون      الحكومة عندما تسد أم   
أن دور الدولة بالنسبة لهم سلبي غير ذي جدوى ومن أمثلـة            
هذه األنشطة المظاهرات وتخريـب الممتلكـات والتطـرف         

واألنـشطة غيـر    . واالغتيال والحروب األهلية واالنقالبات   
التقليدية تظهر أكثر في الدول المتخلفة التي تعاني عادة مـن           

تعبير الشرعي مثل عدم وجود أحزاب سياسية       غياب قنوات ال  
أو ضعف دور النقابات العمالية و استمرارية مالحقة الـدول          

  . ألخ.. للسياسيين المعارضين 
وقد أسفرت نتائج الدراسات الميدانية عن تباين فـي أنمـاط            •

المشاركة السياسية واألسباب التـي تـدفع المـواطن لهـذه           
ياسية متعـددة المقـاييس،     المشاركة، وأن فكرة المشاركة الس    

وأن األفعال السياسية ال تميز من حيث درجـة صـعوبتها،           
وإنما تميز من حيث إنها تتخذ نماذج مختلفـة يحـاول عـن             

  .طريقها المواطنون االرتباط بالحكومة السياسية
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א: א
  : )٧(تتسم المشاركة السياسية بالخصائص التالية

 وهي الحركة النشطة للجمـاهير فـي اتجـاه          :Actionالفعل   -٥
   . تحقيق هدف أو مجموعة أهداف معينة

 بأن تقدم جهود المـواطنين طواعيـة،        :Voluntaryالتطوع   -٦
وباختيارهم تحت شعورهم القوى بالمسئولية االجتماعية تجـاه        

ولـيس تحـت تـأثير أي        القضايا واألهداف العامة لمجتمعهم،   
  . عنويضغط أو إجبار مادي أو م

 بإعطاء الحق للمشاركين بتقـديم المـساندة   :Choiceاالختيار   -٧
والتعضيد للعمل السياسي والقادة السياسيين، واإلحجام عن هذه        
المساندة، وذلك التعضيد في حالة تعـارض العمـل الـسياسي           
  . والجهود الحكومية مع مصالحهم الحقيقية وأهدافهم المشروعة

يد بحدود جغرافية معينـة فقـد       غير محددة بمكان محدد وال تتق      -٨
  . تكون على نطاق محلي أو إقليمي أو قومي

المشاركة حق وواجب في آن واحد فهي حق لكل فرد من أفراد             -٩
المجتمع وواجب والتزام عليه في نفس الوقت، فمن حـق كـل            
مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا التي تهمه وأن ينتخـب           

ه إذا ارتأى فـي نفـسه       من يمثله في البرلمان وأن يرشح نفس      
 في المجالس   االقدرة على قيادة الجماهير والتعبير عن طموحاته      

فالمشاركة هـي الوضـع الـسليم للديمقراطيـة فـال           . النيابية
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ديمقراطية بغير مشاركة، كما أن المشاركة واجب علـى كـل           
مواطن، فهو مطالب بأن يـؤدي مـا عليـه مـن التزامـات              

 مجتمعه إلحـداث التغييـر      ومسؤوليات اجتماعية تجاه قضايا   
  . الالزم نحو التوجه التنموي في المجتمع

وعلى هذا األساس ال يمكن النظر إلـى المـشاركة الـسياسية            
باعتبارها سلوكاً تطوعياً أو كعملية طبيعية يولد بها اإلنسان أو          
يرثها، وإنما هي عملية مكتسبة يتعلمها الشخص أثناء حياتـه،          

 Referenceن الجماعات المرجعية وخالل تفاعله مع العديد م

Groups         من األسرة وتدرجاً مع جماعة الفصل وجماعة ابتداء 
  .إلخ... النادي وجماعة األصدقاء، وجماعة العمل 
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تتطلب المشاركة ضرورة توافر عدد من العوامل التي تزيد مـن         

مرارها، وتساعد على تحقيق أهدافها     فاعليتها وتضمن بقاءها واست   

  :)٨( وأهم هذه المتطلبات. بما يدفع بمعدالت التنمية الشاملة

ضرورة ضمان تـوفير المتطلبـات واالحتياجـات األساسـية          -١
للجماهير مثل الغذاء والكساء والمسكن المالئم والصحة والتعليم        
وفرص العمل وحرية التعبير وغيرها من االحتياجـات التـي          

إلشباع المادي والنفسي لإلنسان، ويتيح له قـدراً مـن          تحقق ا 
  . االستعداد للمشاركة في الحياة العامة داخل وطنه

ارتفاع مستوى وعي الجمـاهير بأبعـاد الظـروف الـسياسية            -٢
واالقتصادية واالجتماعية التي يمر بها المجتمع، ويكتسب هـذا         

ب إما عن طريق سعي األفراد لبلوغ هذا القدر المطلو        : الوعي
من المعرفة، أو عن طريق الوسائل المختلفة لتكـوين الـرأي           
العام داخل المجتمع مثل المؤسسات الحكومية العاملة في مجال         
اإلعالم والثقافة والتعلـيم أو المؤسـسات غيـر الحكوميـة،           
كالنقابات المهنية والعمالية أو الجمعيات الخاصة، واالتحـادات        

 . باإلضافة إلى األحزاب السياسية
لشعور باالنتماء للوطن، وإحساس المواطنين بأن مـشاركتهم        ا -٣

في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمـع تمثـل         
 . واجباً تفرضه العضوية في هذا الوطن
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فإحساس المواطن بأهمية المـشاركة     : اإليمان بجدوى المشاركة   -٤
وفاعلية هذه المشاركة وسرعة استجابة المسئولين، يعمق مـن         

وره بجدوى مشاركته ومردودها المباشـر علـى تحـسين          شع
 . صورة حياته وحياة اآلخرين داخل المجتمع

وضوح السياسات العامة المعلنة وذلك يتأتى من خالل اإلعالم          -٥
الجيد عن الخطط واألهـداف ومـدى مواءمتهـا الحتياجـات           

 . المواطنين
 فـي   إيمان القيادة السياسية واقتناعها بأهمية مشاركة الجماهير       -٦

صنع وتنفيذ السياسات العامة، وإتاحة الفرصـة لـدعم هـذه           
المشاركة من خالل ضمان الحرية السياسية وإتاحة المجال أمام         
الجماهير للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم ورأيهم فـي قـضايا          
مجتمعهم ومشكالته ومناقشة تصريحات المسئولين والقـوانين       

 وفـي النـدوات     العامة سواء داخل البرلمان أو عبر الصحف      
العامة، وفي ظل مناخ آمـن ودون تعرضـهم ألي مـساءلة            

 . قانونية
وجود التشريعات التي تضمن وتحمي المشاركة وكذلك الوسائل         -٧

ــار   ــرض اآلراء واألفك ــديم وع ــة لتق ــاليب المتنوع واألس
واالقتراحات بوضوح تام وحرية كاملة، ومع توافر األسـاليب         

ى توصيل هذه األفكار والتي     والوسائل واألدوات التي تساعد عل    
 . تضمن وصول هذه المشاركات لصانع القرار
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في مواقع المسئولية سـواء فـي       هم  وجود برامج تدريبية لمن      -٨
الحكومة أو في المؤسسات غيـر الحكوميـة لتـدريبهم علـى            
مهارات االستماع واالنصات واحترام فكر الجمـاهير وكـذلك         

نمية قـدراتهم علـى     على أساليب استثارة اهتمام الجماهير وت     
 . المشاركة

وجود القدوة الصالحة في كل موقع من مواقـع العمـل ممـا              -٩
يستلزم التدقيق في اختيار القيادات، والتأكد من وضع الرجـل          

فهذه القدوة الصالحة من شـأنها      . المناسب في المكان المناسب   
كما يفترض فيهـا    . أن تكون مشجعة وليست معوقة للمشاركة     

 . ت الشباب ودوره في عملية التنميةإيمانها بإمكانا
الالمركزية في اإلدارة مما يفسح المجال أمام الجمـاهير لكـي            -١٠

تشارك في إدارة شئون حياتها، ويفتح البـاب لكـل الجهـود            
 . والمساهمات التي تقدمها الجماهير

زيادة المنظمات التطوعية ورفع مستوى فاعليتها حتى تغطـي          -١١
ل مكان وفي كل نـشاط، وأن       أكبر مساحة ممكنة فتنتشر في ك     

يكون لها دور فاعل من خالل إتاحة صالحيات أكثر لها ممـا            
 . يجعلها أكثر تأثيراً في خدمة المجتمع

األسرة : تقوية دور مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية مثل       -١٢
والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية واألحـزاب ووسـائل        

رس قيم المشاركة لـدى     وتشجيعها على غ  .. االتصال وغيرها 
 . الجماهير

 ١٩



א: א א
إن مشاركة الفرد في الحياة العامة تتأثر بالعديد من المتغيـرات           

  : )٩( لعل من أهمها

  المنبهات السياسية   -١

إن تعرض الفرد للمنبهات السياسية يزيد من معارف الـسياسة          
ه االستعداد لمزاولـة    وينمي اهتماماته العامة ومن ثم يكون لدي      

األنشطة السياسية، هذا الفرض يعنـي أن تعـرض اإلنـسان           
للمنبهات السياسية يزيد من احتمال مـشاركته، دون أن يعنـي           

والمنبهـات الـسياسية هـي تلـك        . بالضرورة مشاركته فعالً  
وكذا . المعلومات واألخبار التي تبثها وسائل اإلعالم الجماهيرية      

العامة والمحادثات الشخصية وما يثار     ما يثار في االجتماعات     
  . في الحمالت االنتخابية

والحقيقة أن مستوى التعرض للمنبهات السياسية يرتبط بالعديد        
من العوامل كاالنتماء الطبقي والمستوى التعليمـي والوضـع         

وبالتالي فإنه يمكـن القـول أن الطبقـة         . الثقافي ومحل اإلقامة  
أكثـر اسـتعداداً لقبـول      الوسطى وسكان الحضر والمتعلمين     

المنبهات السياسية بخالف غيرهم من العمال وسـكان القـرى          
كذلك لشخصية الفرد دور هـام فـي التـأثر          . والبدو واألميين 

بالمنبهات السياسية فالفرد الحزبي أو العقيدي أكثر مـيالً إلـى           
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استقبال المنبه السياسي والتفاعل معه قياساً بالـذين ال هويـة           
  . حزبية لهم

  لمتغيرات االجتماعية ا -٢

مستوى المشاركة السياسية يـرتبط بالعديـد مـن المتغيـرات           
االجتماعية كالجنس وعامل السن والغنـى والفقـر والـصحة          
والمرض والبعد والقرب من المدن والمعرفة والجهل، فليس من         
شك أن التحسن في المستوى المعيشي يسهم ولو بقدر ضـئيل           

السياسية فأصـحاب الـدخل     في رغبة المواطن في المشاركة      
المتوسط أكثر استعداداً للمشاركة من نظائرهم من ذوي الدخول         

كذلك فإن ارتفاع مستوى التعليم يجعل اإلنسان أو الفرد         . الدنيا
المتعلم أكثر إيماناً وأشد وعياً بأهمية المـشاركة وال شـك أن            
األمية تأتي في مقدمة العوائق التي تعـوق المـواطنين عـن            

ة السياسية، ولعل هذه اإلشكالية تأتي في مقدمة العوامل         المشارك
  .التي تعوق التنشئة السياسية في الدول النامية
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على الرغم من أهمية المشاركة بالنسبة للديمقراطية، فإن هـذا          

الحق ال يمارس بواسطة كل الذين يملكونه بدرجة واحدة إذ تختلف           

  : إلىالمشاركة تبعاً نسبية 

حيث يختلف إقبال الناس علـى      . اختالف الوقت والمكان والحالة    •
االنتخابات المختلفة، فيقبل كثير مـنهم علـى التـصويت فـي            
االنتخابات القومية عن اإلقبال فى االنتخابـات المحليـة، وفـي           
الرئاسية أكثر من السنوية أو الدورية ويتوقف مـدى مـشاركة           

   السياسي علي اهتماماته بالدرجة األولىالمواطن فى العمل
كثيراً ما يناقش الناس السياسة أكثر من       ، ف نمط المشاركة اختالف   •

أن يصوتوا ويدلون بأصواتهم أكثر من أن يرتبطوا باألحزاب أو          
يعملوا في الحمالت االنتخابية، وكثيرَ من الناس يميلون إلـى أن           

 . نغمسوا فيهايناقشوا ويقرءوا األنشطة السياسية من أن ي

ففي المجتمعات الغربية   . على المناخ السياسي الذي يسود المجتمع      •
تعتبر المشاركة السياسية واجباً مدنياً علـى المـواطنين، وكلمـا         
زادت المشاركة كلما كان ذلك دليالً على صحة المناخ الـسياسي           

 . وسالمته
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..

فعلى .. مة للدولة   تؤثر المشاركة على األفراد وعلى السياسة العا      
مستوى الفرد تنمى المشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة واألهميـة          

 من الحاكم والمحكوم إلى واجباتـه ومـسؤولياته         السياسية وتنبه كالً  
كما أنها تساعد على خلق المواطن      . وتنهض بمستوى الوعي السياسي   

وعلـى   . الذي يعد عماد قوة وعافية الجسد الـسياسي         لوطنه المنتمي
صعيد السياسة العامة تجلب المشاركة أكبر منفعة ألكبر عـدد مـن            
األفراد إذ أنها تدفع الحاكم إلى االستجابة لمطالب المواطنين وتـسهم           

  .)١٠(في إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة
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  الفصل الثاني 
  آليات تفعيل املشاركة السياسية 

  
 تتعدد آليات تفعيل المشاركة الـسياسية       ما بين التقليدي والحديث   

لجذب المواطن المصري وخاصة فئة الشباب القادرة علـى إحـداث           
  : وهو ما يمكن رصده في اآلتي. نهضة تنموية وحراك سياسي فاعل

א: א א
  األحزاب والمشاركة السياسية -١

فحجـر  . لديمقراطيـة  هي جوهر ا   -كما سبق القول  -المشاركة  
األساس في الديمقراطية كطريقة في الحيـاة الـسياسية كمـا يـذكر             
الفيلسوف جان دوي، هو مشاركة األفراد الناضجين في وضع القـيم           

والديمقراطية وفق هذه النظرة تعني مشاركة      . التي تنظم حياة الجماعة   
 األفراد وقدرتهم على التأثير في صنع السياسات العامة فـي دولهـم،           

  . ويكون ذلك في أغلب األحيان من خالل قناة األحزاب السياسية
وتساهم األحزاب في تشجيع التجمع اإلنساني بكل صوره لتحقيق         
أهداف مشتركة، وبصفة خاصة التجمع السياسي، وتدريب المواطنين        
على العمل السياسي، والمشاركة في شئون بالدهم، وتـشجيع الفـرد           

ركة باالنتماء إلى جماعة سياسية منظمـة       على اإلقدام على هذه المشا    
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في حزب من األحزاب، ومن ثم شعوره باألمن السياسي، مما تتحقق           
  . معه الشجاعة األدبية في إبداء الرأي في المسائل العامة

فحريـة انـضمام    . ويكفل تعدد األحزاب عنصر االختيار لألفراد     
أهميـة  الفرد إلى حزب ما، أو رفض االنخراط في عضويته أمر له            

كبرى في تحقيق الديمقراطية، وذلك عن طريـق تعـدد التنظيمـات            
المختلفة والمفتوحة أمام األفراد وأمام الناخبين مـن أجـل انتخـاب            

والتوزيع االختياري هو الذي يحـدد      . المجالس النيابية ممثلين لهم في    
  .  ما يحصل عليه كل حزب من مقاعد في البرلمان والحكومة

 هي التي تقدم المرشحين الـصالحين لتـولي         واألحزاب السياسية 
الوظائف النيابية واإلدارية والعامة، وهي التي تقدم البرامج السياسية         

وإذا . والطرق الالزمة لتنفيذها والوسائل الفعالة لنقد أعمال الحكومـة        
كان الشعب في مجمله يستطيع الحكم على صالحية السياسة الحكومية          

يستطيع أن يقدم سياسة بديلة عنها، إال في        أو عدم صالحيتها، فإنه ال      
حالة توافر التنظيمات السياسية وغيرها من اإلمكانات التي توفرهـا          

  . األحزاب، وتتيح لها المعلومات الكافية لفهم هذه السياسة
في هذا اإلطار يمكن القول إجماالً أن األحزاب الـسياسية تقـدم            

ركة الـسياسية وعـدم     مة لتحقيق المـشا   ءاإلطار األكثر أهمية ومال   
قصرها على فئة أو طبقة اجتماعية معينة خاصة مع اتساع وسـائل            

ذلـك أن ظهـور األحـزاب       . االتصال الجماهيري وانتشار التعلـيم    
السياسية نفسها يمكن أن يزكي لدى األفراد الرغبة فـي الممارسـة            
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على أن مجرد وجود األحزاب أو النظام الحزبي ال يضمن          . السياسية
فهناك بعض النظم الحزبيـة التـي       . يق المشاركة السياسية  قحبذاته ت 

وقد حدد بعض علماء السياسة عدة عوامـل تـؤثر          . تقلص المشاركة 
على قدرة النظام الحزبي في استيعاب أو قمـع مطالـب المـشاركة             

  :   )١١(السياسية
القيم التي تتبناها النخبة الحاكمة عند تبلور النظام الحزبي، وهـل            -

  . قيم على توسيع قاعدة هذه المشاركة أم تقليصهاتشجع هذه ال
االجتماع السائد في المجتمع حول موقع قيمة المشاركة وبالتـالي           -

 . حول دور النظام النيابي

مدى مرونة النظام الحزبي وقدرته على استيعاب األجيال الجديدة          -
 . االراغبة في المشاركة وتوفير فرص له
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  األحزاب السياسية في مصر
وفقـاً لتـاريخ    بعد ثورة يوليو    كن تصنيف األحزاب في مصر      يم
إلى ثالثة أجيال، وذلك على النحو      ) بعد عودة الحياة الحزبية   ( نشأتها  
  :التالي

  :ويضم) ١٩٧٦تأسس عام ( الجيل األول  •

  .حزب مصر العربي االشتراكي -١
 .حزب األحرار االشتراكيين -٢

 . حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي -٣

  : ويضم) ١٩٩٠-٧٦تأسس خالل الفترة ( لثاني والجيل ا •

  . الحزب الوطني الديمقراطي -٤
 .حزب الوفد الجديد -٥

 .حزب العمل االشتراكي -٦

 . حزب األمة -٧

) ٢٠٠٧ – ١٩٩٠تأسس خالل الفتـرة مـن       ( والجيل الثالث    •

  :ويضم

  . حزب الخضر المصري -٨
 . الحزب االتحادي الديمقراطي -٩

 .حزب مصر الفتاة -١٠

 .اطي الناصريالحزب العربي الديمقر -١١

 . حزب الشعب الديمقراطي -١٢
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 . حزب العدالة االجتماعية -١٣

 . حزب التكافل االجتماعي -١٤

 . حزب الوفاق القومي -١٥

 .٢٠٠٠حزب مصر  -١٦

 .حزب الجيل الديمقراطي -١٧

 .حزب الغد -١٨

 .الحزب الدستوري االجتماعي الحر -١٩

 .حزب شباب مصر -٢٠

 .حزب السالم الديمقراطي -٢١

 .حزب المحافظين -٢٢

 .الحزب الجمهورى الحر -٢٣

  .زب الجبهة الديمقراطيةح -٢٤
 األحزاب وجذب الشباب نحو المشاركة 

ين هو عمل األحزاب السياسية     أ :السؤال الذي يطرح نفسه بقوة    
 وأين أثـرهم فـي عمليـة        ؟وخاصة المتكفلين من أعضائها بالشباب    

اإلغواء واالستقطاب للطاقات الشابة من أجل خلق الديناميكية المثلى         
اعي الشامل، الذي يبدأ بتطـوير األحـزاب        في عملية التطوير االجتم   

السياسية وأفكارها، عبر تجديد دمائها بإطالق أيدي الشباب في تقلـد           
 ن يكون فعـالً   أالمسؤولية داخل هذه األحزاب، والذي من الضروري        

  ومـؤثراً   فـاعالً   ليتواصل وجود األحزاب نفسها وجـوداً      متواصالً

 ٢٨



 باللعبة السياسية المتطورة     في الحراك االجتماعي في ما يتعلق      ومبدعاً
نفسها، التي يتفق الجميع اليوم على أنها البد أن تكون لعبة ديمقراطية            
حتى تواكب العصر بشروطه الحضارية، أي باألداء السياسي الـذي          

  ؟يناضل من أجل رفعة حقوق اإلنسان الشاملة
يفرض واقع الحال على كل من يتقلد موقع المسؤولية داخـل           و

اسية على تبني برامج توعية للشباب من أجـل دفعـه         األحزاب السي 

وذلك عبر تنمية الرغبة    . لالنخراط وبشكل واع في الواقع السياسي     

لديه في المشاركة السياسية وهو هدف يمكن الوصول إليه من خالل           

  :تربيته سياسيا على العناصر التالية

  ويندرج هذا االهتمام من مجرد االهتمـام أو        :االهتمام السياسي  •
متابعة االهتمام بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول أو          

حيث يميل بعض   . تقصر، باإلضافة إلى متابعة األحداث السياسية     
األفراد إلى االشتراك في المناقشات السياسية مع أفراد عـائالتهم          
أو بين زمالئهم في العمل، وتزداد وقت األزمات أو فـي أثنـاء             

 .الحمالت االنتخابية

 والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات       :المعرفة السياسية  •
 مثل  ي أو القوم  يالدور السياسي في المجتمع على المستوى المحل      

 وأعضاء مجلـس الـشعب والـشورى        يأعضاء المجلس المحل  
 .بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء
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 ويتمثل في المشاركة في الحمالت االنتخابية       :التصويت السياسي  •
الدعم والمساندة المادية من خالل تمويل الحمـالت ومـساعدة          ب

 .المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت

 وتتمثل في االتصال باألجهزة الرسمية وتقديم       :المطالب السياسية  •
الشكاوى وااللتماسات واالشتراك فـي األحـزاب والجمعيـات         

  .التطوعية
 جد أن الحـزب الـوطني الـديمقراطي       وعلى األرض الواقع، ن   

هو أكثر األحزاب فعالية فـي محاولتـه اسـتقطاب          ) الحزب الحاكم (
   -:العناصر الشابة وذلك من خالل اآلتي

ن الحزب قام قبيل فتح باب القيد فى الجداول االنتخابية بتعريف           أ •
الشباب بأهمية الصوت االنتخابى وتنظيم عـدة دورات باألمانـة          

نتخابات البرلمانيـة   للتوعية السياسية، قام فيها الشباب بمحاكاة اال      
 . يعداد برنامج انتخابإوآلية 

لتوعية الـشباب   التي ينظمها الحزب    أنه يتم استغالل المعسكرات      •
فيها بأهمية المشاركة السياسية، واستخدام المناسبات الرياضية في        

 . تعميق االنتماء
نتخابـات الداخليـة    مقعدين للشباب فـي اال    خصص  حزب  أن ال  •

، وذلك  ٢٠٠٩الحزب خالل شهر أغسطس     األخيرة التي أجراها    
وتم السماح للـشباب  . بزيادة مقعد عن االنتخابات الداخلية السابقة   

بالمنافسة على باقي المقاعد االنتخابية وذلك بهدف تفعيل دورهم         
  .وزيادة تمثيلهم خالل المرحلة القادمة
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  المجتمع المدني والمشاركة السياسية -٢

   المجتمع المدني شريك في التنمية

ترتبط الحياة الديمقراطية بدور حقيقي وقوي للمجتمـع المـدني،          
" فالمجتمع المدني هو القطاع غير الحكومي الذي يطلق عليه أحيانـاً            

لتمييزه عن الحكومة من ناحية والقطاع الخاص مـن         " القطاع الثالث 
ناحية ثانية، فهو يتكون من منظمات وجمعيات وروابط تقـوم علـى            

وفـي اللغـة االنجليزيـة      .  تسعى لتحقيق الربح   العمل التطوعي وال  
 والتي كانت حتى وقـت  Civil Societyتستخدم كلمة مجتمع مدني 

قريب تترجم في اللغة العربية إلى مجتمع أهلي لتدل علـى ارتبـاط             
مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تنـشأ لتحقيـق أهـداف            

عـاني التـضامن    اجتماعية باألهل واألقارب والجيران بما يوحي بم      
تلك األهمية الحيوية للمجتمع المـدني تبـرر        . والوالء وقوة االرتباط  

اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع هذا النوع من المنظمات وتوسـيع          
فالدولة المصرية تنظر للمجتمع المدني كشريك      . المجال أمام حركتها  
  . )١٢(في عملية التنمية

   السياسية دور المجتمع المدني في تفعيل المشاركة

لقد أصبح دور مؤسسات المجتمع المدني يمثل أساساً مهماً فـي           
المشاركة السياسية للمجتمع في تحديد أهدافـه وتنـصيب البـرامج           

ومن هنا ينجلي دور مؤسسات المجتمع المدني باعتباره قناة         . التنموية
 يمكن من   ،ربطهم مصلحة أو هدف   تلكل فرد أو مجموعة أو شريحة       
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نظمات أن يشاركوا باتخاذ القرارات العامـة وتنفيـذها         خالل هذه الم  
  . وتقييمها على اعتبار أنهم جزء ال يمكن تجاهله في المجتمع

ويأتي دور مؤسسات المجتمع المـدني فـي تحقيـق المـشاركة            
السياسية من خالل التوعية بعمليات المـشاركة والطـرق الواجـب           

 بااللتزامـات   اتباعها إليصال أفكار ومطالـب األفـراد والتعريـف        
  . والواجبات التي تفرضها عملية المشاركة

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً في ترويج ثقافة المشاركة         
في االنتخابات، حيث يشعر األفراد مـن خـالل المجتمـع المـدني             
ومؤسساته بأن لديهم قنوات مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم         

ياسـتها للتعبيـر عـن      بحرية حتى لو كانت تعارض الحكومـة وس       
مصالحهم ومطالبهم بأسلوب منظم وبطريقة سلمية ودون حاجة إلـى          

والحقيقـة أن   . استعمال العنف طالما أن البديل السلمي متوافر ومتاح       
هذه الوظيفة تؤدي إلى تقوية شعور األفراد باالنتماء والمواطنة وبأنهم         

د، بـل   قادرون على المبادرة بالعمل اإليجابي التطـوعي دون قيـو         
  . تشجعهم الحكومة على التحرك المستقل بحرية

  اإلعالم وتدعيم ثقافة المشاركة السياسية  -٣

ذا كانت المشاركة السياسية هي عنصر حيوي من العناصر التي          إ
ن أن ذلـك يعنـي      إ ف ،تقوم عليها عملية التنمية السياسية في المجتمع      

اطنين نحـو   ن تسهم بدورها في دفـع المـو       أعالم تستطيع   وسائل اإل 
قناعهم بالتخلي عن السلبية    إالمزيد من المشاركة في الواقع السياسي و      

فراد المجتمع ممن يطلـق علـيهم       أصبحت سمة مميزة لغالبية     أالتي  
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حداث السياسية فـي المجتمـع    التي ال تؤثر في األ    "غلبية الصامتة األ"
 اث وبالتالي فهي مجموعة ليس لها دور في       دحوال تتفاعل مع هذه األ    

يجاد حالة الحراك السياسي التي تتطلبها عمليات التغيير السياسي في          إ
  .ي مجتمع يرغب في تحقيق تنمية سياسية حقيقيةأ

وتلعب وسائل اإلعالم دوراً رئيسياً وفاعالً فـي تـشكيل سـياق            
التحول السياسي في المجتمعات المختلفة، فهي تعكس طبيعة العالقـة          

  . وة والجماهيربين الدولة والمجتمع وبين الصف
ويتوقف إسهام ودور وسائل اإلعـالم فـي عمليـة اإلصـالح            
والمشاركة السياسية والتحول الديمقراطي على شكل ووظيفة اإلعالم        
في المجتمع وحجم التحديات وتعدد اآلراء واالتجاهات داخـل هـذه           
الوسائل، فضالً عن العوامـل الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية           

وتعد وسائل اإلعـالم مـن األدوات       . ئدة في المجتمع  والسياسية السا 
  .الرئيسية الحاسمة في تدعيم الديمقراطية في المجتمعات

إن لوسائل اإلعالم قدرة مهمة في تشكيل المـدركات الـسياسية           
لألفراد من خالل تزويدهم بالمعلومـات عـن الـشؤون والقـضايا            

 لما تقـدم مـن      السياسية، وتركيز إدراكهم ألهمية هذه القضايا، وفقاً      
وقد تعـددت   . مضامين في تفسير وتحليل األحداث وترتيب أولوياتها        

التأثيرات الخاصة بثورة المعلومـات واالتـصاالت علـى التطـور           
  :)١٣(السياسي والديمقراطي، وأهم هذه التأثيرات

  .نشر الوعي السياسي لدى المواطنين •
 .تدعيم دور المعارضة السياسية •

 . اصتدعيم دور القطاع الخ •
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  دور اإلعالم في تمكين المواطن 
 في تمكين المواطن من فهم ما يجـري         يتركز دور االعالم أساساً   

 وتنمية قدراته للمشاركة السياسية باعتبارها حق        ،  ودولياً  وعربياً محلياً
 وهنا تكتمل رسالة االعالم فـي أسـمى أدوارهـا            . وواجب المواطنة 

توبة والمسموعة والمرئية ليتحقق    بتوزيع تلك األدوار بين الكلمة المك     
 مردود اعالمي أقوى وأفضل وأشمل يخاطب الضمير والوجدان جنباً        

 مشاعر الوالء الوطني إلـى إرادة  ة مخاطبة العقول وترجم  ،إلى جنب 
 إلى االنخراط في المجتمع واالندماج فيه إلـى          سياسية تدفع المواطن  

ة المجتمعيـة ككـل      وهنا تتحقق أعلى مراحل المشارك      .. حد الذوبان 
 ونجاح االعالم في هـذه       . والمشاركة السياسية على وجه الخصوص    

المسئولية الوطنية يكتمل بمخاطبة مختلف قطاعات وفئات المجتمـع         
ينتمـون إلـى أحـزاب أو        المدني وأيضا فئات المهمشين الـذين ال      

 ويتحقق هذا بدور االعـالم فـي        ، اتحادات ومنظمات المجتمع المدني   
ثقافة سياسية ترسخ قيم الممارسة الديمقراطيـة وتنـشط دور          بلورة  

المجتمع المدني وتروج قيم التسامح الفكري وقبول اآلراء ووجهـات          
النظر األخرى في إطار الحوار البناء إلحداث التفاعل الخـالق بـين    

    .)١٤( الرأي والرأي اآلخر في إطار المصلحة العليا للمجتمع
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א: אא
تمثل األفكار المستحدثة جوهر االتصال التنموي، الذي يـستهدف         
تطوير فكر أفراد المجتمع وتكوين االتجاهات اإليجابية نحو بـرامج          

  . التنمية للوصول إلى سلوكيات تترجم السياسات
 والفـيس بـوك     bloggsوأصبحت مفـردات مثـل المـدونات        

facebook   واليوتيوب youtube         من األلفاظ الـشائعة فـي مجـال 
  .العمل السياسي في العديد من دول العالم

  تمكين الشباب في عصر االنترنت -١

وبنيـة   هي تقنية وقناة وبنية معلوماتيـة     . االنترنت مرآة للمجتمع  
معرفية ساهمت وتساهم في ربط وترابط األفراد والمجتمعات عبـر          

جنـاس وعبـر    المـذاهب الفكريـة، عبـر األ       أو الحدود الجغرافية 
االفتراضي أو مـا   الحضارات، واألفراد والمؤسسات، بل عبر العالم

دعوة السيدة الفاضلة   من هنا كانت     ... بالحياة الثانية أو الخيالية    ىيسم
لكترونـي كركيـزة لـسالم    ومؤازرة السالم اإل سوزان مبارك لدعم
 ىوالـزمن والمحتـو    دعوة رائدة في الفكر   ، إنها   المجتمع المعاصر 

عالم عن أهمية نشر الـوعي واالسـتخدام        إلوهي دعوة ا   ..وسائلوال
   .لالنترنت اآلمن
يتضح استخدام االنترنت كأداة سياسية في العديد من المجاالت،         و

ـ     ىحد المصادر المهمة لد   أفاالنترنت أصبح     ى الشباب للحـصول عل
وقد انتشرت المواقع االلكترونيـة التـي تقـدم          .المعلومات السياسية 
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 االنترنت، وسعت الحكومـات واألحـزاب       ىت السياسية عل  المعلوما
فـراد إلنـشاء   ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز األبحاث بـل واأل   

مواقع الكترونية تقدم المعلومات لمستخدمي االنترنت، كمـا سـعت          
 تقـديم خـدماتها     ىوسائل اإلعالم التقليدية خاصة المطبوعة منها إل      

  . شبكه االنترنتىاإلخبارية عل
 أدوات المشاركة السياسية للشباب، وتتـيح       ىحدإثل االنترنت   ويم

لهم فرصة التعبير عن وجهات نظرهم والحوار بين بعضهم الـبعض           
كبر من السهولة والحرية من األطـر       أحول القضايا المختلفة بدرجة     

التقليدي للمشاركة ويساهم هذا في الحد مـن ظـاهرة االغتـراب و             
ويزيد من درجـة اهتمـامهم بالقـضايا        الالمباالة السياسية للشباب،    

اإلحـصاءات   وتـشير . العامة، واإلحساس بالمسؤلية تجاه المجتمـع     
 االنترنت كمصدر   ى عل ن الشباب هم أكثر الفئات اعتماداً     أ ىالدولية إل 

 األدوات األقل تكلفـة واألكثـر       ىحدإللمعلومات السياسية باعتبارها    
لكون الرئيـسيون   وهم المـسته  ،   المعلومات ىسرعة في الحصول عل   

للتكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها المختلفـة؛ وبالتـالي فإبـداعاتهم،         
وفكرهم، وطاقاتهم الستخدام هذه األدوات والخدمات هي التي تـدفع          

 االنترنت فـي مـصر      ييقدر عدد مستخدم   (.التطور في هذا المجال   
 مليون مستخدم طبقاً لنشرة مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا        ١٤,٤ب
  .)٢٠٠٩ في ديسمبر  عن وزارة االتصاالتعلومات الصادرةالم
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 كأداة للتعبئة السياسية للشباب وتـسهيل       ويستخدم االنترنت أيضاً  
جهود تجميعهم وتنظيمهم لتحقيق هدف سياسي معـين مثـل تحفيـز            
الشباب للتسجيل في قوائم الناخبين، أو المـشاركة فـي مـشروعات            

ـ      خدأالخدمة العامة، أو تنظيم حمالت ت       ى شكل التأييد أو االحتجاج عل
 ٧٥٠سياسات أو تصرفات معينة، فعلي سبيل المثال شارك أكثر من           

 االنترنت ضد موقع الفـيس بـوك        ىلف شاب في حملة احتجاج عل     أ
عندما أضاف هذا الموقع آلية تكنولوجية اعتقد هؤالء الشباب بأنهـا           

وقـع   قـام الم   ه أثر ىتنتهك خصوصية المستخدمين لهذا الموقع وعل     
  .)١٥(ليةآلبإلغاء هذه ا

كما يستخدم االنترنت في تعبئة الشباب في العديد مـن القـضايا            
وقد برز استخدام االنترنت كأداة      .المتعلقة بالحريات والحقوق العامة   

 حتى وصل األمـر     .لتعبئة الشباب في االنتخابات األمريكية األخيرة     
ن أوبامـا   ا كـان أل   االنترنت م بالبعض إلى االعتقاد مجازاً أنه لوال       

ن يسخر االنترنت للتواصـل     أ البيت األبيض حيث استطاع      ىيصل إل 
والحوار مع الشباب، وإقناعهم بأهمية مـشاركتهم فـي االنتخابـات           
وقدرتهم في إحداث التغيير واستخدام الشبكات االجتماعية المختلفـة         

وباما في اسـتخدام هـذا      أقد برع الرئيس األمريكي     و.  االنترنت ىعل
سلوب سواء خالل حملته االنتخابية أو بعد تولية الرئاسة حيث قام           األ

بتطوير الموقع االلكتروني للبيت األبيض واستمر في استخدام البريد         
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لتواصل مع المواطنين، وقام بتسجيل عدد من الخطب       اااللكتروني في   
  . شبكة االنترنتىالسياسية التي وضعت بشكل حصري عل

وات األخيرة تزايد استخدام االنترنت     شهدت مصر في السن   كذلك  و
  . وخاصة بين الشبابوتنموية  سياسية اةدأك

ن االنترنت يوفر إمكانيات هائلة للتواصـل       أ يمكن القول    وأخيراً
مع الشباب وزيادة معارفهم السياسية ودمجهـم فـي إطـار النظـام             

 عاتق المؤسسات القومية دور هام فـي تطـوير          ىالسياسي ويقع عل  
 ىلالنترنت وكذلك تحويل المشاركة االفتراضية للشباب عل      استخدامها  

  .رض الواقعى أ مشاركة فعلية علىمواقع االنترنت إل
  الفيس بوك لتشجيع المشاركة السياسية في مصر  -٢

أصبحت المدونات والفيس بوك أداة لحـشد الـشباب وتـوعيتهم           
 تم  وليس أدل من ذلك، تلك الحملة التي      .  في الحياة السياسية   ةشاركلمل

 من جانب المدونين المصريين  علـى        ٢٠١٠إطالقها مع بداية عام     
 االنتخابية، وهذه الحملة بعنوان    موقع الفيس بوك الستخراج البطاقات      

حث الشباب المصري على    وتهدف الحملة إلى    . " خلي عندك صوت  "
 .٢٠١١ و   ٢٠١٠ التي ستجرى خالل عامي      المشاركة في االنتخابات  

فيديو مدته ثالثون ثانية تدور فكرته حول شـباب         أنجز المدونون   وقد  
يتحدثون عن آرائهم في أحوال البلد ولكن يظهر كالمهم غير مسموع           

   . يعبرون به عن أنفسهم انتخابياًألنهم ال يملكون صوتاً
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   عام الفيس بوك  ٢٠٠٩ 

أعلن أحد أكبر المراكز اإلعالمية األمريكية بوالية كارولينـا أن          
فـي نهايـة عـام      في موقع توتير االلكتروني وصل      عدد المشتركين   

بينما وصل عدد مـستخدمي موقـع       .  مليون مشترك   ٤٠ ىإل ٢٠٠٩
  ، االنترنت ى شبكة التواصل االجتماعي ذائعة الصيت عل       ،الفيس بوك 

 مـن وكـاالت األنبـاء       وهو ما دفع عدداً     ، مليون مستخدم   ٣٥٠ ىإل
    . ير والفيس بوكنه عام توتأ ب ٢٠٠٩   وصف عامىالعالمية إل
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  الفصل الثالث
  يف مصر للشباب املشاركة السياسية 

  

بفتـرة التنـشئة       يمـر    مـا زال     الجيل الذي ذلك  نقصد بالشباب   
  الحياة االجتماعيـة واالقتـصادية،       تهيئه لالندماج في     واإلعداد التي 

يقهم يتلمـسون طـر      فيهـا ومـازالوا      مكاناً   وكذلك من احتلوا حديثاً    
  مرحلة تتدخّل فيها كافة المؤسسات االجتماعية وفي         وهي ..  لالستقرار

والمؤسسة التربوية والتعليمية والـشارع ووسـائط          مقدمتها األسرة،  
  .وبخاصة منها االتصال واإلعالم   التنشئة والتثقيف المستحدثة،

ـ    يمثل رصيده الحـي      قلب المجتمع إذ     في   الشباب إذن،  دد والمتج
  وهو الطاقة البشرية والتنموية التي       يضمن استمراره وتواصله،     الذي

يطرح اسـتحقاقات      وهو من هذا المنطلق      تحرك دواليبه ومؤسساته،   
إلى العمل على ضـوئها        يتعين إدراكها والسعي     وإشكاليات وتحديات 

  . كل ما تضعه الدول من برامج ومخططات للحاضر وللمـستقبل            في
ن الشباب هو نتاج المجتمع بما فيه من نجاحات واخفاقات، ومـن            أل

عوامل ومؤثرات وما يملك من حـصاد التجربـة وأرث الحـضارة            
  . فالشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل

وليس أدل على ذلك من عبارة الرئيس مبارك الذي يـدعو فيـه             
إننـي   " الستيعاب الشباب ومحاولة دمجهم في المجتمع، حيث قـال        

أشعر بشعور كل أب مصري، حين أجد آالفاً من الشباب القادر على            
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العمل عاجزين عن العثور على عمل يتيح لكل منهم أن يعبـر عـن              

طاقته الكامنة، ويحقق ذاته ويبين مستقبله، وليس أقسى على نفسي          

من التفكير فيما ينال هذه الفئات من شباب مصر من إحباط فـضالً             

الطاقة الشابة القـادرة علـى اإلنجـاز        عن حرمان الوطن من هذه      

  ".  والبناء
، " المشاركة الشبابية  قضية"  هامة أال وهي     قضيةإذن، نحن أمام    

تحقيق التنميـة الـشاملة        من العناصر الفاعلة في      عنصراًوالتي تعد   
  يمكـن أن     للتنميـة ال     ألن تكريس محورية البعد الثقافي       للمجتمعات،

تطـوير     يؤديه الشباب في     اف بالدور المهم الذي   يتحقق بدون االعتر   
وبدون االستجابة على النحـو األكمـل لحاجـات الـشباب              الثقافة،
  . )١٦(النوعية

وإذا كانت المشاركة الشبابية ما تزال تقطع طريقها نحو الترسـخ       
البلدان النامية بدرجات متفاوتة مـن         في   استراتيجي   كاختيار مجتمعي 

أضحت    عزوف الشباب عن الشأن العام       فإن ظاهرة    لثبات،السرعة وا 
  حتى أن بعض الدارسـين أطلـق عليهـا مـصطلح           ظاهرة عالمية،   

  ".الالمباالة المدنية "
من مجموع السكان   % ٦٠وألن الشباب في مصر يمثل أكثر من        

فهو عنصر فاعل وحاسم في قضايا التنمية، فالتنمية البد أن تبدأ مـن             
  . ه يملك الطاقة والقدرة على العطاءالشباب ألن
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ويمكن الحديث عن تمكين الشباب كمكون بنائي في عملية الحكم          
الجيد، أو كمنتج مصاحب لها، وفي الحـالتين يـصبح لـدينا عـدة              
مؤشرات أساسية لقياس نوعية الحكم، أهمها درجة كبيرة من احترام          

اسبة، وتـشجيع   سيادة القانون، والشفافية في صنع القرار وآليات المح       
  . المشاركة في الحياة العامة

والحكمة االخالقية التي تقضي باعتبار مشاركة الـشباب هـدفاً          
رئيسياً في استراتيجيات وسياسات اإلصالح، وطنياً وعالمياً، تـستند         

أي أن تمكين   . ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب       : على مبدأ مفاده أن   
شريعات والسياسات والممارسـات    الشباب يتطلب إعادة النظر في الت     

من منظور الجيل، طالما اعتبرنا تمكـين الـشباب هـدفاً ووسـيلة             
  . لإلصالح والتنمية
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א: א
ن البحث في المشاركة الـسياسية بـشكل عـام والمـشاركة            إ

خاص يتطلب ضرورة وجود أرقام ونسب حقيقيـة   االنتخابية بوجه
المنهجي  بحيث أن البحث، )المشاركة الشبابية (نقاشعن موضوع ال

اسية في بلد بال أرقام كالـسير بمركـب كاملـة           يفي المشاركة الس  
    : )١٧(جفت مياهه التجهيز في نهر

من الناحية الديموجرافية، عرفت السياسـة القوميـة للسكان  -١
فى مصـر، وإستراتيجية الشباب المنبثقة عنها، وكذلك 

 يرافى بالقاهرة الشباب على أنهم السكان فالمركز الديموج
  .  سنة٢٩ – ١٥الفئة العمرية من 

من إجمالى   مليون نسمة٢٣,٥١٩ بلغ عدد الشباب فى مصر -٢
 مليون نسمة، من بينهم ٧٦عدد السكان البالغ حوالى 

". اناث" مليون نسمة ١١,٥٩٠و" ذكور" مليون نسمة ١١,٩٢٩
  أنثى١٠٠ر لكل  ذكو١٠٣وتبلغ نسبة النوع بين الشباب 

التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة واألحصاء في (
  .)٢٠٠٨أغسطس 

 ١٩ – ١٥(أن الفئة األولى من الشباب وهى فئة المراهقين  -٣
مليون نسمة ويشكلون نسبة  ٨,٨٠٦يبلغ عددهم ) عاما

)  سنة٢٩ - ٢٠( ، والفئة الثانية وهى فئة الشباب %٣٧,٤٤
التقرير  (%.٦٢,٥٦ون نسمة بنسبة  ملي١٤,٧١٣يبلغ عددهم 
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الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة واألحصاء في أغسطس 
٢٠٠٨(.  
يظهر أن ) الهرم السكانى(التوزيع العمرى للسكان ف: إذن

حيث أن ذلك الهرم ، )شاب(الشعب المصرى هو شعب فتى 

ذو قاعدة عريضة مما يعنى أنه لعدة سنوات طويلة قادمة 

  .يا سيبقى المجتمع فت
 مليون ٦,١٢٧ يبلغ يعدد الشباب مستخدمى الحاسب اآلل -٤

% ٥٦ر٩١ مليون بنسبة ٣,٤٨٧شاب يشكل الذكور منهم 
  %.٤٣,٠٩ مليون بنسبة ٢,٦٤٠بينما تشكل األناث 

 مليون شاب ٢,٣٧٦ اإلنترنت من الشباب ييبلغ عدد مستخدم -٥
 ويبلغ . لالناث٣٩,٢مقابل % ٦٠,٨يشكل الذكور منهم نسبة 

 مليون ١,٣٩٨نترنت لألغراض التعليمية  اإليخدمعدد مست
لألناث، % ٤٤,٦ مقابل %٥٥,٤شاب يشكل الذكور نسبة 

مستخدمى اإلنترنت الحاصلين على ، بينما يبلغ عدد الشباب
 ألف شاب يشكل الذكور منهم نسبة ٣٥٦شهادة جامعية 

التقرير الصادر عن الجهاز  ( .لألناث% ٣٩مقابل % ٦١
  .)٢٠٠٨واألحصاء في أغسطس المركزي للتعبئة 

 ٤٤٣ اإلنترنت من المشتغلين يبلغ يأن عدد الشباب مستخدم -٦
% ٢٥مقابل % ٧٥ألف شاب يشكل الذكور منهم نسبة 

  .لألناث

 ٤٤



حسب نتائج بحث )  سنة٢٩-١٥(بلغت قوة العمل من الشباب  -٧
 مليون فرد من الجنسين، ٨,٧٧٣ ٢٠٠٧القوة العاملة لعام 

مقابل % ٧٥ الذكور بنسبة  مليون فرد من٦,٥٤٤منهم 
من إجمالي % ٢٥ مليون فرد من اإلناث بنسبة ٢,١٨٩

وبلغت جملة المشتغلين . الشباب في قوة العمل داخل هذه الفئة
من إجمالي % ٧٨,٣ مليون مشتغل بنسبة ٦,٨٣٩من الشباب 

 مليون مشتغل من الذكور بنسبة ٥,٥٥٩قوة العمل منهم 
 مليون ١,٢٨٠نة بـ من إجمالي المشتغلين مقار% ٨١,٣

وتختلف نسبة الشباب المشتغل حسب %. ١٨,٧مشتغلة بنسبة 
الشباب  الغالبة من حيث تتمثل النسبة المهنة، معيار

حين يمثل أصحاب  في العمال والفالحين، فى%) ٧،٥٤(
     %٣،٢٣المهن الفنية والعلمية 

 انخفاض نسبة الشباب الذين ىأشارت غالبية الدراسات إل -٨
وأظهرت %. ١٨قات انتخابية بحيث ال تتعدى لديهم بطا

منهم ال يهتمون باألحداث % ٧،٨٢بعض الدراسات أن 
ال يحرصون على متابعة البرامج السياسية % ٥٧السياسية، و

  .  الشعب والشـورىيأو الندوات أو جلسات مجلس
 ،٢٠٠٩ في أغسطس  الشبابيكشف أحدث استطالع لرأ -٩

حول  تماعية والجنائية للبحوث االجيأجراه المركز القوم
من الشباب المستطلع % ٩٨المشاركة السياسية للشباب، أن 

 ٤٥



 الحزب الوطنى:  من األحزابأراؤهم أكدوا أنهم يعرفون
، وجاء بعد ذلك األحزاب األخرى كالوفد والغد يالديمقراط

من الشباب يعرفون بوجود أحزاب % ٩٠واألمة، كما أن 
   .اسياسية غير أنهم ال يعرفون أهدافه

مفهوم الالمركزية لدي أعضاء المجالس "كشفت دراسة حول  -١٠
أعدها مركز دراسات اإلدارة العامة بكلية " الشعبية المحلية

االقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مبادرة الالمركزية 
 عن حدوث تطور في تركيبة أعضاء ٢٠٠٩المصرية عام 

اب في عضوية  باتجاه مشاركة الشب المجالس الشعبية المحلية
 ٢٠٠٨ حيث شهدت دورة عام  ، المجالس الشعبية المحلية

   نحوى سنه إل ٣٠ زيادة نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن
 بالمقارنة بالدورة السابقة التي لم  من إجمالي حجم العينة% ٤

  .   من إجمالي األعضاء %١  ىتزد النسبة فيها عل
دراسة التي أجراها مركز بلغ عدد المدونات المصرية وفقاً لل −١١

المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مايو 
" فضاء اجتماعي جديد: المدونات المصرية"  بعنوان ٢٠٠٨
من المدونات العربية، ويقع % ٣٠,٧ ألف مدونة بنسبة ١٦٠

 ألف مدون في ١٦٢غالبية عدد المدونين المصريين أكثر من 
  .  سنة٣٠-٢٠الفئة العمرية 

 ٤٦



قام المجلس القومي للشباب بتعديل الئحة مراكز الشباب  −١٢
لزيادة نسبة عضوية الشباب في مجالس إدارات مراكز 

مع ضمان تمثيل الفتيات % ٥٠الشباب بحيث ال تقل عن 
.بمقعدين على األقل من عشرة مقاعد

 ٤٧



א: אא א
א א

بوصفها إحدى     الشأن العام،    امى أهمية المشاركة الشبابية في    تتن
أهم دعامات المواطنة وديمقراطية المـشاركة لـدى المجتمعـات          

كفضاء    وذلك بالموازاة مع تزايد أهمية المجتمع المدني         المعاصرة،
وقد ظهرت بوادر المطالبة بتوسيع مجاالت هـذه المـشاركة           .  لها

السياسات الدولية والوطنية أثنـاء انعقـاد          في   اسياًأس   وإقرارها بنداً 
للـسياسات الثقافيـة       منتدى الشباب على هامش المـؤتمر الـدولي       

   حيث أكد الشباب على     . ١٩٩٨    بستكهولم سنة    عقد  الذي   لليونسكو،
وليس فقط     دورهم كقوة دافعة كبرى وراء اإلنتاج واالبتكار الثقافي        

  وضـع أي     يستمع إليهم في     أن   ومن ثم حقهم في      كجمهور مستهلك، 
يعكـس مـدى       وهو ما    المستقبل،   سياسات بهذا الشأن وتنفيذها في     

واقتـران هـذا       شعورهم بتعرضهم لالستبعاد والتجاهل والتهميش،    
  المـشاركة بـشرط أن تتـاح لهـم الفـرص             الشعور برغبتهم في  

    ). التمكين (

برنامج    أشمل هو    سياق أممي    وة تندرج في  والواقع أن هذه الدع   
تبنتـه     والذي وما بعده      ٢٠٠٠   من أجل الشباب لعام      العمل العالمي 

تمكـين     إلـى    ويهدف هذا البرنـامج    .  الجمعية العامة لألمم المتحدة   
عمليات صنع القرار علـى المـستويات       الشباب ودعم مشاركته في   

 ٤٨



التنمية    من أجل تفعيل دوره في       والسياسية،االجتماعية واالقتصادية   
على موجهات وإرشادات      ينطوي   كما .  التعاون الدولي    الوطنية وفي 

وآليـات متابعـة       لتصميم برامج العمل الوطنية المتصلة بالشباب،     
ويشير صراحة إلى أن األهداف الشاملة         وتقييم نتائج هذه السياسات،   

تحقيـق الـسالم والتنميـة         مية تتجـسد فـي    للسياسة الشبابية العال  
هـذا     وقد تم تحديد أولويات العمل مـع الـشباب فـي           .  والمشاركة

  الفقـر،    الجـوع،    التوظيف،   التعليم، :  المجاالت التالية    البرنامج في 
  الفـراغ،    جنوح األحـداث،     سوء استخدام العقاقير،     البيئة،   الصحة، 
عمليـة اتخـاذ       مشاركة الشباب فـي      لصغيرات،الفتيات والنساء ا   

مرض نقـص      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،     العولمة،   القرار،
    . منع الصراعات بين األجيال   ، ) اإليدز  ( المناعة المكتسبة

بأهميـة تفعيـل دور        على المستوى الـدولي      هنالك إذن وعي  
فأكثر    يمثلون طاقة الفعل الحقيقية،      وذلك ألنهم    المجتمع،   الشباب في 

سـن     مطلع األلفية الثالثـة هـم فـي          من نصف سكان األرض في    
مليار من الـشبان       ٦ , ٢   وينتظر العالم أكثر من      الخامسة والعشرين، 

  ويمثل تطوير أوضاع الـشباب اسـتحقاقاً        .  ٢٠١٥   مع حلول سنة  
  وتسديد حاجاته،    ت إلى اإليفاء به،   تسعى المجتمعا    وتنموياً   اجتماعياً 
  ظـل تعقّـد مـسالك اإلدمـاج االقتـصادي            ومواجهة تحدياته في   
يعيشه العالم من أزمـات        إطار ما    وازدياد ضيقها في     واالجتماعي 

اقتصادية ومالية وما تفرزه العولمة من اختالالت وفجوات مجحفـة          

 ٤٩



لى تحقيـق أهـدافها     أضعفت قدرات االقتصادات الوطنية النامية ع     
التنموية وبخاصة منها تمكين الشباب وإدراجه ضـمن المنظومـة          

  .)١٨(  المجتمعية

 ٥٠



א..א: א
وبالرغم مما تقوم به الدولة في مصر من محاوالت جادة لدفع            

الشباب للمشاركة في العمل من خالل تحفيزه المستمر، حيث نجـد           
حكومـة الـدكتور     (م عصب التكوين الوزاري الحالي    أن الشباب ه  
، وعصب القيادات الصحفية، وهـم المحـرك داخـل          )أحمد نظيف 

 ىأزمة المـشاركة الـسياسية لـد      مؤسسات الدولة المختلفة، إال أن      
الشباب عن المشاركة في     لدى   عزوففهناك  . مازالت قائمة الشباب  

سية واالجتماعيـة   الحياة السياسية بشكل جذب اهتمام الدوائر الـسيا       
ومن ثم تعتبر مرحلة    .  دراسة هذا الموضوع من جوانب متباينة      إلى

ففي هذه المرحلة   . الشباب ذات أهمية خاصة من المنظور السياسي      
دراكـاً  إ ويصبحون أكثر    ، مرحلة الرشد  ىيحاول الشباب االنتقال إل   

للسياسة ويكونون مواقفهم االجتماعية والسياسية التـي يمـر بهـا           
  . بالشبا

وليست المشاركة السياسية للشباب عملية طبيعية يرثها اإلنسان        
وإنما هي عملية مكتسبة يتعلمها الشباب وتنمو خالل مراحل حياتـه        

ويتوقـف  . وتفاعله داخل الجماعات المرجعية التي ينتمـي إليهـا        
 توافر المقدرة والدافعيـة والفـرص       ى مد ىممارسة الشباب لها عل   

المجتمع له والتقاليد الـسياسية واأليديولوجيـة       الحقيقية التي يتيحها    
  . السائدة في المجتمع

 ٥١



 الرغم من أهمية المشاركة السياسية للشباب فـي مجـال           ىوعل
ـ تنمية الشباب وفي مجـال تحق      ق أهـداف التنميـة االجتماعيـة       ي

 المجتمع ككـل وفـي تـدعيم        ى مستو ىواالقتصادية والسياسية عل  
 حقاً مطلقاً يمارسه كل الذين      تسن حق المشاركة لي   فإ ،الديمقراطية

يملكونه إذ تختلف المشاركة السياسية للـشباب بـاختالف الوقـت           
والمكان وظروف العمل الـسياسي وبـاختالف نـوع المـشاركة           

ن إسهام الشباب المصري فـي      أومن الجدير بالمالحظة    . وصورها
صور المشاركة السياسية ال يتم بدرجة واحدة وإنما بدرجات متباينة          

زيد مشاركة الشباب في الحياة السياسية بين الفئات األكثر تعليماً          وت
والناجحين في حياتهم العملية والذين اعتادوا ممارسة حقهـم فـي           
التصويت االنتخابي وبين الذين تتوافر لديهم معرفة كافية بالقـضايا          

ـ            ىالسياسية التي تدور في مجتمعهم وبين فئات الشباب القادرين عل
األحداث المجتمعية العامة التي تحدث خـارج نطـاق         ربط أنفسهم ب  

 الحيـاة العامـة     ىأي الذين يستطيعون التأثير عل    . حياتهم الخاصة 
 ىلمجتمعهم ويخرجون من نطاق االهتمامات ذات الطابع الخاص إل        

إال أن بعض فئات الشباب     . االهتمامات ذات الطابع المجتمعي العام    
ات السياسية لعدم الثقة في     المصري تعزف عن االشتراك في المناقش     

كما تبدو بعض مظاهر االغتراب     . اآلخرين ولوجود الشك السياسي   
دالء بأصـواتهم فـي      اإل ىبين الشباب المصري بعدم الحرص عل     

االستفتاء أو في االنتخابات العتقادهم بأن أصواتهم غير موثرة وال          

 ٥٢



 قيمة لها في توجيه مسار العمل السياسي في بالدهم وفـي اختيـار            
 مواجهة الحياة بصورة دفاعية وتحمـل       ىلذا لجأ الشباب إل   . ممثليهم

آالمها بهدوء وكبت داخليين مما جعل السلوك االجتماعي الـسياسي          
للشباب يتميز بالسلبية والعجز والهروب من المسئولية والرضـوخ         

  . للسيطرة
ن ضعف المشاركة أصبحت ظاهرة عامـة فـي         أويمكن القول   
 مجموعة متـشابكة مـن العوامـل        ىجع إل ر، وت المجتمع المصري 

وفي إطـار   . والظروف التاريخية واالجتماعية والسياسية والثقافية    
سعي المجتمع المصري كغيره من المجتمعات النامية لتغيير النظام         

من نظام الحزب الواحد إلي نظام التعددية الحزبيـة فـي           . السياسي
ت الـسياسية   النصف الثاني من السبعينيات توفرت بعض المعطيـا       

التي يمكن أن تحد أو تخفف من أزمة المـشاركة الـسياسية فهـذا              
 التحول الديمقراطي في الحيـاة    ىالتوجيه الجديد كان يعني السعي إل     

السياسية في مصر وهذا التحول الديمقراطي يتطلب أول ما يتطلب          
  . تنشيطاً لعملية المشاركة السياسية ودعمها

ـ       ة المـشاركة فـي األحـزاب       ومن ثم تأتي أهمية دراسة أزم
 موقف الـشباب مـن العمـل الـسياسي     ىالسياسية في التعرف عل   

ن هناك الكثير من الدراسـات      أخاصة إذا ما عرفنا     . والمشاركة فيه 
والتـي  .  الشباب في المجتمع المصري    ىاإلمبريقية التي أجريت عل   

ن قلـة الـوعي الـسياسي       أ نتيجة هامة مؤداها     ىانتهي معظمها إل  

 ٥٣



 إحجام وعزوف كثير    ىالثقافة السياسية بدرجة ما يؤديان إل     وانعدام  
من الشباب عن االشتراك والمساهمة في العمل الـسياسي ويعتبـر           

 الـذي   ،الشباب هم القوة الدافعة التي يعتمد عليها العمل الـسياسي         
يستهدف تلبية حاجـات ومـصالح كافـة الطبقـات والجماعـات            

لمصرية خالل القرن الماضي    والمتتبع لحركة السياسة ا   . االجتماعية
يتضح له الدور الهام الذي أحدثته المشاركة الشبابية، فخالل ثـورة           

 كانت مؤسسة الجامعة هي المؤسسة النشطة فـي المطالبـة           ١٩١٩
 يوليـو   ٢٣وقامـت ثـورة     . بالحقوق المشروعة للشعب المصري   

 على أكتاف شباب داخل مؤسسة الجيش العريقة قـرروا أن           ١٩٥٢
  .   لعصور من الظلم والطغيانيضعوا حداً

سهام في مجال من مجـاالت      إذا أحجم الشباب عن اإل    من هنا،   
 فإننا بذلك نفقد طاقة وعنصراً هامـاً مـن          ،تنمية المجتمع وتطوره  
ال وهو عنصر القيادات الـشابة الواعيـة        ، أ عناصر العمل السياسي  
  . )١٩(والمثقفة والنشطة سياسياً

 ٥٤



א:א א
في ظل حالة الحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية في          
مصر، وكذا الدخول في معترك استحقاقات سياسية كبرى البد مـن           

التجديد النـصفي   (مشاركة شبابية فاعلة فيها كاالنتخابات البرلمانية       
، ٢٠١٠عــام ) لمجلــس الــشورى وانتخابــات مجلــس الــشعب

كان من الضروري التطرق إلى      ،   ٢٠١١واالنتخابات الرئاسية عام    
  .  موضوع االنتخاب بشىء من اإليجاز

. بداية، البد أن يعرف شبابنا أن االنتخاب هو نوع من االختيار          
فاإلنسان يمارس حق االختيار في حياته على مستويات مختلفة فـي           

ولكن هناك اختياراً عاماً كذلك البد أن يمارسـه         . أموره الشخصية 
ويشمل ذلـك حقـه فـي       . ألساسية كمواطن اإلنسان ضمن حقوقه ا   

اختيار من يمثله أو ينوب عنه في التعبيـر عـن مـصالحه فـي               
  . البرلمان

وقد بدأ نظام االنتخابات حينما صار للشعب حق اختيار ممثلين          
وذلك ما عـرف    . عنه ليتولوا وظيفة التشريع في الدولة لمدة معينة       

شعب علـى اختيـار     باسم الديمقراطية النيابية، حيث يقتصر دور ال      
عدد معين من المواطنين من بين متنافسين في الـدوائر االنتخابيـة           
المختلفة ليتولوا باسم الشعب سلطة أساسية هي التـشريع ومراقبـة           

  . أعمال الحكومة والوزراء

 ٥٥



ومن المعروف أنه يسجل في جداول االنتخابات في مصر كـل           
 وذلـك   ،"سـن الرشـد الـسياسي     " من بلغ ثماني عشرة سنة وهو       

 والخـاص   ١٩٥٦ لسنة   ٧٣بمقتضى المادة األولى من القانون رقم       
: وقد عددها القانون المذكور بأنها    . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية   

) اآلن باالنتخاب المباشـر (االستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية  
أو انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب أو مجلـس الـشورى أو             

ويدخل في هيئة الناخبين هـؤالء الـذين        . لمحليةالمجالس الشعبية ا  
ويمـارس  . يحملون جنسية البلد الـذي تجـرى فيـه االنتخابـات          

المتجنسون بجنسية هذا البلد حقوقهم السياسية بعد مضي فترة معينة          
  ). خمس سنوات في القانون المصري(

ومن أبرز القضايا التي تعلقت في الفترة األخيرة باالنتخابـات          
ية سلبية الناخبين، حيث يتخلف الناخبون عن اإلدالء        في مصر قض  

  :)٢٠( بأصواتهم من زوايا متعددة
 أو أنثى أن ال يقيد إسمه    اً ذكر  كان فمن ناحية يمكن للشاب سواء     •

في جداول االنتخابات، ومن ثم فلن يطالبه أحد بأن يتوجه إلـى            
  . لجان االنتخابات

 جداول االنتخاب،   أن يسجل المواطن إسمه في    : والناحية الثانية  •
  .ولكنه ال يذهب وقت االنتخابات

 ٥٦

والناحية الثالثة أشبه بالتخلف عن اإلدالء بالصوت، وهي وضع          •
  . ورقة االنتخاب في صندوق االنتخاب دون تأشيرات



א: א
لالستفادة القصوى من جانب الدولة من الطاقـات واإلمكانـات          

 الشباب لكي يشارك في كافة األنشطة والجهود في كافة          الكامنة لدى 
  : مناحي الحياة، يتأتى ذلك من خالل توفير المقومات التالية

وتتـضمن قاعـدة    : إعداد قاعدة بيانات أولية عن الـشباب       -١

  : البيانات الجوانب التالية
 . تعداد الشباب في المجتمع المصري •

 . توزيعهم على الفئات العمرية المختلفة •

 . توزيع الجغرافي بين الريف والحضرال •

 . المستويات التعليمية •

 . توزيعهم من حيث الجنس •

 . الوضع االقتصادي •

 . الحالة االجتماعية •

 . االنتماءات العقائدية •

وألن الشباب يمثل شريحة كبيرة من الجماهير المصرية، فعلى         
ضوء رسم خريطة إحصائية دقيقة لخـصائص وسـمات الـشباب           

عداد الخطط والسياسات بشكل يـضمن اسـتيعابه        المصري يمكن إ  
  . ضمن اإلطار المجتمعي
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 حل مشاكل الشباب وتلبية احتياجاته  -٢

الشك أن اهتمام الدولة بمؤسساتها المختلفة بحل مشاكل الشباب         
وتلبية احتياجاته سينعكس إيجابياً على مشاركة الشباب الفاعلة فـي          

كين يزيـد اإلنتـاج     وبتعدد المشار . كل ما يجري على أرض مصر     
وترتقي الممارسة الديمقراطية، وتختفـي الـسلبية، ويـزل شـبح           

  . الالمباالة شيئاً فشيئاً
  تنمية وعي الشباب بقضايا مجتمعه  -٣

ينبغي على كل مؤسسات التنشئة والقائمين على أمرها أن تضع          
بين أيدي الشباب كافة القضايا والمستجدات التي تفرض نفسها على          

غة سهلة وبسيطة بعيـدة عـن الغمـوض والتجريـد           المجتمع في ل  
متحاشية استخدام األساليب الخطابية الرنانة والمصطلحات العلميـة        

مع شرح المصطلحات الجديدة التي بدأت تتردد علـى         . المتخصصة
مسامعنا كالخصخصة والعولمة وصراع الحضارات والنظام العالمي       

 بقـضايا   كما أنه من الضروري خلـق رأي عـام مـؤمن          . الجديد
وفي مجال  . بطها بالمصلحة المباشرة للشباب   رالمجتمع المختلفة مع    

ترسيخ قيم الديمقراطية في وجدان الشباب ومناقـشة أبعـاد هـذه            
القضية فإنه ينبغي اإلعداد الجيد للشباب وإكـسابه قـيم التعـاون            
والمشاركة وتعويد الشباب على أن كل حق يقابله واجب وترسـيخ           

ه من خالل إدراك حقوقه وواجباته وإشعاره بأهمية        قيم المواطنة لدي  
  . وجدوى مشاركته وفاعليته
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  االستعانة بقادة الرأي في معالجة قضايا الشباب -٤

يمثل قادة الرأي أحد المتغيرات األساسية فـي عمليـة التـأثير            
الشخصي، حيث أنهم يعتبرون ركيزة مهمة في نقـل المعلومـات           

وقادة الرأي هم األشخاص    . للجمهور عن طريق االتصال الشخصي    
الذين يمارسون تأثيراً كبيراً على غيرهم من األفراد فـي مواقـف            
معينة، البد لهم من القيام باالتصال المباشر بالتابعين، حتى يتمكنوا          

ويـذكر أن   . من تحقيق أهدافهم والقيام بأدارهم في عملية التنميـة        
 الشباب خاصة في    القادة غير الرسميين يمارسون تأثيراً كبيراً على      

  . )٢١(أوقات األزمات أكثر من القادة الرسميين
وهذا يؤكد الدور المهم والفعال الذي يمكن أن يقوم به قادة الـرأي             
المحليون في معالجة قضايا الشباب ومن ثم المساعدة فـي تحقيـق            

  . عملية التنمية الشاملة في شتى المجاالت

 ٥٩



א: א אא
 القوميـة للـشباب     ةسياسالقطعت مصر شوطاً كبيراً في صياغة       

 من مؤسسات القطـاع     يبالمشاركة مع الجهات المعنية بالعمل الشباب     
وبالرغم من الدعوات المتكـررة     . الخاص ومؤسسات المجتمع المدني   

للشباب للمشاركة في الحياة السياسية فإن نسبة مـشاركتهم ال تـزال            
ستوى المرجو، السيما في ظل ارتفاع نـسبة الـشباب بـين            دون الم 

وتقترح السياسة القومية للشباب مـا يلـي فـي مجـال            . المواطنين
  : )٢٢(المشاركة السياسية

غرس قيمة المشاركة في نفوس الشباب عن طريق المؤسسات          -١
  . التعليمية وأجهزة اإلعالم وجهود المجتمع المدني

ي وإعداد القيادات الشبابية بمـا      التوسع في برامج التعليم المدن     -٢
يسهم في تنمية معارف الطالب فيما يتعلق بالدستور والنظـام          
السياسي المصري وحقوق المواطن وواجباته باإلضـافة إلـى         

 . ترسيخ قيم االنتماء والوالء للوطن

تسهيل عملية الحصول على البطاقة االنتخابية، وربط التسجيل         -٣
 .  القوميفي الجداول االنتخابية بالرقم

التوسع في برامج التثقيف السياسي لطالب المدارس والجامعات         -٤
من خالل المعسكرات الصيفية وغيرها من أمـاكن التجمعـات       

 . الشبابية
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توسيع مشاركة الشباب في إدارة الهيئات الـشبابية الرياضـية           -٥
 . ومؤسسات المجتمع المدني

لجـان  تسهيل عملية التصويت في االنتخابات عن طريق زيادة          -٦
 . التصويت، وإتباع إجراءات تتسم بالبساطة والسهولة

دعوة األحزاب المختلفة إلى إتاحة الفرصـة للـشباب لتـولي            -٧
 . المواقع القيادية داخلها

تطوير مقررات التربية الوطنية، وتدريب المدرسين القـائمين         -٨
 . على تدريس تلك المواد

ارس تنظيم ندوات ومحاضرات تثقيفية وسياسـية داخـل المـد     -٩
والجامعات من خالل التنسيق مع وزارتـي التربيـة والتعلـيم           
والتعليم العالي، ومع الجامعات بهدف زيـادة نـسبة مـشاركة           

 . الطالب في االنتخابات والترشيح لالتحادات الطالبية

تطوير الئحة االتحادات الطالبية للجامعات بحيث تتالءم مـع          -١٠
الب فـي إدارة    المستجدات وتتيح بدرجة أكبر من مشاركة الط      

 . أمورهم باستقاللية تامة

تطوير برامج برلمان الشباب وبرلمان الطالئع، وتحويلها إلـى          -١١
نموذج لبرامج المحاكاة والتي يتعرض لذات القضايا والملفـات         
والتشريعات، التي يتناولها البرلمان على التوازي وبحيث تكون        

مـن  بمثابة منبر لحوار الشباب للتعرف على ما هو مطـروح           
 . قضايا وتشريعات ترتبط بمختلف القضايا العامة
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تبقى مشاركة الشباب في الحياة الـسياسية بأنماطهـا وأوجههـا           
المتعددة العامل األهم في تحديد مستوى انتمـاء وانـدماج الـشباب            
العربي في مجتمعهم من جهة، والمؤشر األكثر داللة على النـضوج           

  .المعنية من جهة أخرىالسياسي وديمقراطية أنظمتهم السياسية 
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  نماذج تطبيقية للمشاركة الشبابية : سابعاً
  

  برلمان الشباب  -١

في إطار اهتمام المجلس القومي للشباب بتدريب الـشباب علـى           
كان تأسيس  الممارسة الديمقراطية وتدريبهم على المشاركة السياسية،       

 لمحاكاة مجلـس     الشباب الذي يعد بمثابة تدريب عملي       برلمان نموذج
الشعب، والتعرف من خالله على قواعد العمل البرلمـاني ووسـائل           

  .الرقابة البرلمانية
أيضاً علـى تمكـين النـشأ        القومي للشباب    وحرصاً من المجلس  

ينظم المجلس عدداً من البرامج والـدورات     والطالئع والشباب سياسياً    
المعـسكرات  مثل دورات التعليم المدني وندوات التثقيف الـسياسي ب        

 والتنمية السياسية   الصيفية والشتوية ودورات التنشئة الوطنية للطالئع     
  . للشباب، وإصدرات الموسوعة السياسية للشباب

  
    نماذج المحاكاة -٢

من أجل إكساب أبنائها الطالب خبرات عملية في مجال المشاركة          
ذج السياسية، ركزت كلية االقتصاد والعلوم السياسية على تنظيم نمـا         

المحاكاة التي يتدرب فيها الطالب على أداء األدوار في المؤسـسات           
ويتم بصفة دورية سنوية تنظيم نماذج محاكاة       . السياسية واالقتصادية 

 ٦٣



لكل من مجلس الشعب وجامعة الدول العربية والكونجرس األمريكي         
  . واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، وغيرها من نماذج المحاكاة

  
  طاء الشباب  حملة ع-٣

تهدف حملة الشباب التي نظمتها أمانتي اإلعالم والشباب بالحزب         
 أبريـل   ١٥ مـارس إلـى      ١٥الوطني الديمقراطي خالل الفترة من      

  : ، والتي فتحت الباب لمشاركة كل شاب وفتاة مصرية إلى٢٠١٠
تنظيم عدد من األنشطة والفاعليات الشبابية فـي المجـاالت           -

  . الفنية والفكريةاالجتماعية والرياضية و
زيادة مشاركة الفتيات في األنشطة التي ينظمها الحزب إيماناً          -

 . بدورهن في المجتمع

تنمية روح المنافسة بين الشباب والكـشف عـن المواهـب            -
 . الشبابية

 . التعاون مع الجمعيات األهلية المهمتة بقضايا الشباب -

تثقل الشباب  وفي إطار الحملة، تم تنظيم العديد من األنشطة التي          
وأيضاً أنـشطة فنيـة     ) أعرف محافظتك ( مثل تنظيم رحالت شبابية     

  . وأدبية وتثقيفية
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  الخاتمة
  

 كانـت   ١٩٨١مع تولي الرئيس مبارك لمقاليد الحكم في أكتوبر         
من وإعادة االستقرار   أولى مهامه هي العمل على تدعيم الديمقراطية        

  :  هيخالل ركائز أربع
مواطن حق المـشاركة وفـق أحكـام        تتيح لكل   ديمقراطية   •

  .الدستور في مسئوليات الحكم وإصدار القرار
 . مواجهة الشعب بالحقائق المجردة من أي تلوين أو تزوير •

 . طهارة الحكم وقدسية القضاء •

التصدي لألزمة االقتصادية بوسائل علمية مدروسة ومخططة        •
لحماية المستقبل ولمعالجة مشكالت الحاضر بنظرة واقعيـة        

 . دقةصا

وفي واقع األمر، فإن النظام السياسي في عهد الـرئيس مبـارك            
شدد على الديمقراطية أكثر من أي شىء آخر كمصدر لشرعية النظام           

أن فرص التعبير والمشاركة من جانب      باعتبار  . ال يمكن المساس به   
تعـزز مـن مكانتهـا       و المواطن تؤدي إلى تحسين قدرة الحكومـة      

وكانت  ، ة إلى معرفة رأي المجتمع في قضية ما        فهي الساعي   ،  مجتمعياً
في مشاركة شبابية مجتمعية فاعلة تتيح إحـداث        األولوية لدى الدولة    

يعتبر الشباب  ذلك أن    ،تنمية مجتمعية شاملة وحراكاً سياسياً مستنيراً     
ساسية في المجتمع واللبنة األهم في بناء النظم الـسياسية          الركيزة األ 
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 ة، من حيث المشاركة في صنع القـرار سـواء         الديموقراطية المتقدم 
، المحليـات نتخاب أعضاء البرلمان او     اكانت مشاركة عامه تتمثل  ب     أ

   .حزاب أهم مظاهرهاخرى والتي تشكل األاو المشاركات السياسية األ
وكان اختيار الدولة ليوم الشباب المصري في التاسع من فبرايـر           

فـؤاد  (ة جامعة القاهرة    مع ذكرى تضحيات طلب   من كل عام ليتزامن     
، ١٩٤٦ فـي عـام      والتي عرفت بحادثة كوبري عباس    ) األول سابقاً 

حيث يعتبر هذا اليوم من األيام الخالدة في تاريخ الحركـة الطالبيـة             
لدليل على اهتمام الدولة بدفع المشاركة السياسية       والشبابية في مصر،    

  . للشباب
لحقيقيـة بـين    ن المـشاركة ا   أبات من الواضح للجميع     وهكذا،  

 والمـشاركة   ،ساس التقدم واالنجـاز للمجتمـع     أمكونات للدولة هي    
السياسية تعتبر نقطة تحول لبناء ديمقراطية صحيحة تسعى في نهاية          

  .لى دولة القانون والشفافيةإالمطاف للوصول 
ونختتم حديثنا، باقتراح وضع استراتيجية إلعداد سياسة للتمكـين         

    .)٢٣(راتيجية تقوم على ثالثة محاور، هذه االستالسياسي للشباب
هل يعنينا متغيـر    : بلورة أهداف التعامل مع الشباب     :المحور األول 

  الجيل؟ 

فالمقصود في هذا المحور ليس هو مضمون السياسات الالزمـة          
لتنمية قدرات الشباب أو تمكينهم، بأن نخصص نسبة للـشباب فـي            

هـل  : ولكن المقصود هومقاعد السلطة مثالً، وهذا أمر وارد بالطبع،   
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نعتقد أن عنصر الجيل يؤثر على نمط التفكير وترتيـب األولويـات            
ونوعية المصالح ومستوى القدرات بين المواطنين، بحيث ينتج عنـه          
اختالفات نوعية في مواقف األفراد، وبالتالي فال يجب وضـع كافـة            
األجيال في سلة واحدة؟، أم أنه عنصر هامشي ليس له تأثير جوهري            
في سلوك األفراد، وبالتالي فال نحتاج إلى الحديث عـن خـصوصية            

  الشباب؟
من المستقر علمياً وعالمياً أن الشباب لهم خصوصية،        لقد أصبح   

يجب مراعاتها في صنع السياسات العامة وخصوصاً فـي عمليـات           
اإلصالح، بمختلف أبعادها، وسواء كـان توجـه هـذه الـسياسات            

يح خلل في نصيب الشباب من أعباء       والعمليات اإلصالحية هو تصح   
وعوائد التنمية أو كان الرغبة في استثمار قدرات الـشباب لتعزيـز            

قد ال يعني ذلك تفصيل دسـتور أو        . قدرات المجتمع ككل على النمو    
  . قانون على مقاس الشباب ولكن األمر يتعلق بالسياسات

ة االتفاق على وزن عنصر الجيل في صنع الـسياس        : المحور الثاني 

  ماذا نريد للشباب؟ : العامة

من الثقة في اختيار الشباب وأن نترك لهم تحديد أولويـاتهم،           البد  
اقتناعاً بأن الخبرة تأتي مع الممارسة وأن الـصبر علـى الـشباب              

.. ضروري لكي نعطيهم الفرصة إلجادة التجريب والتعلم من األخطاء        
" ولكن هو   " ب؟ماذا نريد للشبا  " والسؤال الذي ينبغي طرحه ليس هو       

ويترتب على هذا التزاماً بالرجوع إلـى       " ماذا يريد الشباب ألنفسهم؟   
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الشباب بكافة الطرق المباشرة الممكنة لمعرفـة أولويـاتهم وقيـاس           
  . قدراتهم وتنمية مهاراتهم

ماذا نريد معرفتـه    : بناء قواعد بيانات موثوق فيها    : المحور الثالث 

  عن الشباب؟

د بيانات مواتية للغرض مـن سياسـات        من الضروري بناء قواع   
  . تمكين الشباب، وكافية لقياس العائد منها، من واقع الشباب أنفسهم
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  املراجع
  

البرلمـان  ( وحيد عبد المجيد، التطور الديمقراطي في مصر        . د )١
، مركـز األهـرام     )واألحزاب والمجتمع المدني فـي الميـزان      
   . ٢٠٠٣للدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة 

البرلمـان  ( وحيد عبد المجيد، التطور الديمقراطي في مصر        . د )٢
  .مرجع سابق، )واألحزاب والمجتمع المدني في الميزان

، موسوعة المفـاهيم والمـصطلحات      )محرر( عمرو هاشم ربيع     )٣
االنتخابية والبرلمانية، مركـز االهـرام للدراسـات الـسياسية          

  .٢٠٠٩واالستراتيجية، القاهرة 
زيدي، الشباب والتنشئة على قيم المواطنة، ورقة مقدمة        المنجي ال  )٤

رهانات الحاضـر   : إلى مؤتمر قضايا الشباب في العالم اإلسالمي      
 ٢٦-٢٤وتحديات المستقبل، منظمة المؤتمر اإلسالمي، تـونس        

  .  ٢٠٠٨نوفمبر 
منى محمود، المشاركة السياسية، موسـوعة      . السيد عليوة ود  .  د )٥

 خاصـة يـصدرها مركـز األهـرام         سلسلة( الشباب السياسية   
  .  ٢٠٠٨، القاهرة )للدراسات السياسية واالستراتيجية

محمد نبيل الشيمي، أنماط المشاركة السياسية وأهميتها، الحـوار          )٦
  .  ٢٠٠٩ فبراير ١١، ٢٥٥٤المتمدن، العدد 
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عطا أحمد علي، تقدير الذات والمشاركة الـسياسية لـدى طلبـة             )٧
ر، معهد البحـوث والدراسـات      الجامعة في غزة، رسالة ماجستي    

  .  ٢٠٠٩العربية، القاهرة 
منى محمود، المشاركة الـسياسية، مرجـع       . السيد عليوة ود  . د )٨

  .سابق
محمد نبيل الشيمي، محددات المشاركة السياسية، الحوار المتمدن،         )٩

 . ٢٠٠٩ فبراير ٨، ٢٥٥١العدد 
10) Richard Johnston, Political Participation, 
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سلسلة ( هالة مصطفى، األحزاب، موسوعة الشباب السياسية       . د١ )١١

ــسياسية   ــات ال ــرام للدراس ــز األه ــصدرها مرك ــة ي خاص
  . ٢٠٠٨، القاهرة )واالستراتيجية

 ناهد عزالدين، المجتمع المدني، موسـوعة الـشباب الـسياسية          )١٢
سلسلة خاصة يصدرها مركز األهـرام للدراسـات الـسياسية          (

  . ٢٠٠٨، القاهرة )واالستراتيجية
عقـب  ( ، مـصر واإلصـالح      )محـرر ( عمرو هاشم ربيع    . د )١٣

، مركـز األهـرام للدراسـات       )االنتخابات الرئاسية والبرلمانية  
  .٢٠٠٦السياسية واالستراتيجية، القاهرة 

ة السياسية في اإلعـالم،     أحمد يوسف القرعي، ثقافة المشارك    . د )١٤
  . ٤٤٩٧١، العدد ١٣٥، السنة ٢٠١٠ يناير ٢١األهرام ، 
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 أبريل  ٤،  ٣٣٦١الشباب واالنترنت والسياسة، أخبار اليوم، العدد        )١٥
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يوسف الورداني، نسب إحصائية عن مشاركة الشباب في مصر،          )١٧
   ٢٠١٠ ينـاير  ٣١ الحـزب الـوطني الـديمقراطي،    موقـع 

www.ndp.org.eg   
المنجي الزايدي، الشباب والتنشئة على قيم المواطنة، مرجـع         . د )١٨

  . سابق
وجدي عبد البديع، الـشباب وأزمـة المـشاركة الـسياسية،           . د )١٩
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خاصة صـادرة عـن مركـز األهـرام للدراسـات الـسياسية             
  . ٢٠٠٨، القاهرة )واالستراتيجية

د سلوى إمام علي، اإلعالم والمجتمع،      .د منى سعيد الحديدي، أ    . أ )٢١
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