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 الشباب المصري والمشاركة السياسية: بين التظاهر والعزوف وإعادة التمكين

 زياد عقل

 خبير بمركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية

 مؤسسة األهرام

 محتويات الورقة

 ُمقدمة -

 وضع الشباب المصري وموقفه من المشاركة السياسية في السنوات العشر األخيرة -

 ثورة يناير وما تالها من أحداث على نسب مشاركة الشباب أثر -

 ُطرق إعادة دمج الشباب في العملية السياسية -

 دور المجتمع المدني في إعادة تمكين الشباب من المشاركة السياسية -

 كيفية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لرفع نسب مشاركة الشباب -

 توصيات -

 

 مقدمة

ل السنوات األربع الماضية بدور هام في العملية السياسية في مصر. فمن المشاركة قام الشباب المصري خال

في أحداث ثورة يناير، ثم المشاركة في فعاليات سياسية مختلفة كاإلستفتاءات واالنتخابات، وإنتهاءاً بحركة 

ة االخوان للتخلص من حكم جماع 6\30تمرد ودورها في التعبئة ضد نظام محمد مرسي والحشد للنزول في 

المسلمون. وقد أثبتت هذه الفترة أن دور الشباب في العملية السياسية من خالل المشاركة يُعد أحد أهم الثروات 

الحقيقية التي يمتلكها المجتمع المصري، كما أنها ألقت الضوء على سنوات من اإلهمال لهذه الثروة 

ك، وقدمت السنوات األربع الماضية نموذجاً االجتماعية والسياسية واالقتصادية خالل سنوات حكم مبار

 واضحاً لكيفية االستفادة من الشباب من خالل التشجيع والتمكين والدعم على المشاركة. 

إال أنه بات واضحاً أن نسب مشاركة الشباب في العملية السياسية في الفترة األخيرة تتراجع، ولذلك فمن المهم 

مرة أخرى لالنخراط في العملية السياسية الشرعية، والتنقيب عن  البحث في العوامل التي تدفع الشباب

، الدوافع التي بإمكانها أن تحول طاقة الشباب المصري إلى مشاركة بناءة يستفيد منها المجتمع المصري ككل

ط ولعل البحث في األنما. بعيداً عن التطرف، أو التحرك غير البناء، أو التوجه للعمل االجتماعي غير السلمي

كما انه يلقى الضوء على مدى توافق هذه األنماط مع المختلفة للمشاركة السياسية يوضح تنوعها وتعددها، 

السياق السياسي العام للظروف السياسية في المجتمع ككل. ومن ثم، تهدف هذه الورقة للبحث في أنماط 

المشاركة السياسية للشباب للتعرف على أسباب االنخفاض في نسب المشاركة، وكيفية االستفادة القصوى من 

تفق مع السياق السياسي واألمني الذي تمر به الدولة المصرية والمجتمع المصري أنماط المشاركة التي ت
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ككل، وكيفية تمكين الشباب المصري واالستفادة من طاقاته في العملية السياسية من خالل تدعيم المشاركة 

 السياسية السلمية والشرعية بأنواعها المختلفة. 

 ملة(الشباب المصري والمشاركة السياسية )نظرة شا

من الغير الممكن أن نشرع في الحديث عن الشباب المصري والعالقة التي تربطه بالمشاركة السياسية 

وإحصائية عن شباب مصر. فوفقاً ألحدث تقرير عن الشباب  واالجتماعية دون التطرق لحقائق ديموغرافية

، يمثل الشباب حوالي 2015في مصر الصادر عن المجلس القومي للخدمات والتنمية االجتماعية في أبريل 

مليون نسمة من سكان مصر  32،5، فالتقرير يشير إلى وجود من إجمالي تعداد الشعب المصري 37،5%

مليون نسمة كإجمالي تعداد السكان. كما أنه من المتوقع أن يفوق عدد  86،6 في شريحة الشباب من إجمالي

مليون نسمة بعد عشر سنوات، ولكن التقرير كشف عن أرقام أخرى يجب أن توضع  40الشباب في مصر 

في الحسبان في سياق الحديث عن الشباب والمشاركة السياسية، فعلى سبيل المثال، كشف التقرير أن نسبة 

، كما سجل رغبة واحد من بين كل %2،5الشباب في األحزاب السياسية والعمل التطوعي ال تتعدى  مشاركة

من العاطلين في مصر تقل  %61ثالثة ذكور في الهجرة خارج مصر، هذا باإلضافة إلى الكشف عن كون 

 . 1سنة 29من العاطلين تحت سن  %91سنة، وترتفع النسبة لتصل إلى  25أعمارهم عن 

خوض في باقي اإلحصاءات واألرقام التي قام التقرير بعرضها، تشير المعلومات السابق ذكرها إلى ودون ال

دالالت هامة وخطيرة، فالشباب المصري يشكل ثلث تعداد السكان، وبالرغم من ذلك نجد أن هناك غياب 

يفكر في الهجرة بعد واضح إلستراتيجية عامة للنهوض بأوضاع هذا الشباب الذي بدأ واحد من كل ثالثة بينه 

أن عصفت البطالة بأحالمه وطموحاته لسنوات طويلة. وبمعنى آخر، فإن األزمة الحقيقية التي يواجهها 

الشباب في مصر، وتواجهها معه مؤسسات الدولة والمجتمع ككل على السواء هي أزمة إهدار لموارد بشرية 

في الوقت الحالي، ولكنها مما ال شك فيه ستتجلى بعد  إستراتيجية، قد ال تتضح التكلفة الحقيقية لهذا اإلهدار

سنوات قليلة عندما تصل مصر إلى فراغ تنموي ونخبوي نتيجة للنقص في وجود شباب مؤهل ومدرب وعلى 

استعداد لتحمل المسئولية بعد سنوات من اإلهمال لمتطلباته واإلهدار لطاقاته. ومن ثم، يُعد البحث في قضية 

، حيث أن المشكلة ال يمكن أن تتجزأ عن األبعاد أحد أبعاد المشكلة بحثاً في السياسيةالشباب والمشاركة 

 التنموية واالقتصادية واالجتماعية التي تشكل جوانبها المختلفة. 

ومما ال شك فيه، قد واجه الشباب المصري مرحلة صعبة من التهميش والتجاهل خالل فترة حكم مبارك التي 

استمرت ثالثون عاماً، فلم تكن هناك رؤية واضحة أو رغبة عملية في النهوض بالشباب، بل على النقيض 

من النخبة من الوظائف من ذلك، تم لفظ الشباب خارج الحياة العامة سواء من خالل تمكين قطاع محدد 

العمومية حتى وإن تجاوزوا السن القانونية، أو من خالل غياب مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص عن هيكل الدولة 

الذي اهتم بالمد للوجوه التي تقوم بخدمته أكثر من اهتمامه بتمكين وتطوير مهارات جيل جديد من الشباب، 

ساد، والمحسوبية، وغياب األجهزة الرقابية المستقلة. ولم يكن كما ساعدت على ذلك عوامل متعددة مثل الف

غريباً في ظل هذا المناخ الطارد للشباب، خاصة هؤالء الراغبين في المشاركة السياسية، ان يبتعد قطاع 

                                                           
  2015\4\10لإلطالع على ملخص التقرير انظر جريدة الوطن "الوطن تنشر تقديرات الدولة السرية عن أحول الشباب بمصر" 1 
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عريض من الشباب عن العملية السياسية التي ترعاها الدولة، ووجد هذا القطاع متنفساً في الحركات 

 ر المؤسسية والتي بدأت تظهر خالل السنوات العشر األخيرة من حكم مبارك. االجتماعية غي

وربما كانت نقطة البداية للعمل االحتجاجي غير المؤسسي في مصر هي اإلعالن عن تأسيس اللجنة الشعبية 

، حيث أن هذه الحركة على وجه التحديد تحولت إلى نموذج لحركات أخرى 2000لدعم االنتفاضة في عام 

رة تبنت هيكلها التنظيمي المرن، وانتماءاتها اإليدولوجية الواسعة، واستخدامها لتكتيكات العمل االحتجاجي كثي

 . 2المباشر بعيداً عن األطر المؤسسية

، 2010إلى العام  2000وبدأت الحركات االجتماعية الدخول في مرحلة صعود سياسي في الفترة من العام 

وبعد ذلك التحرك لرفض  عود ألرضية القومية العربية ومقاومة إسرائيلوبالرغم من أن البداية كانت ت

كان أحد أهم عوامل  2005-2004االحتالل األمريكي للعراق، إال أن ظهور حركة "كفاية" في الفترة بين 

إعادة إحياء الحراك السياسي غير المؤسسي في مصر، واجتذاب قطاع عريض من الشباب للعودة إلى المجال 

بعد سنوات طويلة من التهميش والعزوف. وتوالت بعد ذلك موجة من ظهور حركات اجتماعية جديدة العام 

أبريل" و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي" و"شباب من أجل العدالة والحرية" و"كلنا خالد سعيد"،  6مثل "

مرن، وفكر متعدد وتمكنت هذه الحركات من اجتذاب عدد كبير من الشباب لصفوفها من خالل هيكل قيادي 

االنتماءات، وأرضية وطنية واسعة تقوم على رؤى مختلفة لإلصالح السياسي والدستوري، واحترام حقوق 

االنسان، ورفض فكرة التوريث التي بدأت تنتشر خاصة بعد التعديالت الدستورية التي أجراها مبارك. 

تاج أن ظهور الحركات االجتماعية في وتذهب بعض الدراسات التي نُشرت بعد قيام ثورة يناير إلى استن

مصر واجتذابها لقطاع عريض من الشباب أحدث حالة من الحراك السياسي واالجتماعي، وساعد في كسر 

حاجز الخوف من المشاركة السياسية أو العزوف عنها، ونشر ثقافة االحتجاج، وهو ما أفضى بدوره إلى قيام 

ن القصور في هذه الرؤية، حيث أن ظهور حركات اجتماعية جديدة . وفي الواقع، هناك الكثير م3ثورة يناير

وتصاعد تأثيرها التعبوي والسياسي يُعد مما ال شك فيه أحد األضالع المهمة التي أفضت إلى قيام ثورة يناير، 

ولكن من غير الممكن النظر ألسباب قيام ثورة يناير من منظور ظهور حركات اجتماعية جديدة وتجاهل 

رى ال تقل أهمية مثل تفاقم القمع األمني والسياسي من قبل نظام مبارك، وتزوير انتخابات مجلس عوامل أخ

لكي يفوز بها الحزب الوطني بأغلبية كاسحة، والترويج لفكرة توريث الحكم، والبعد  2010الشعب عام 

 اإلقليمي ُممثالً في قيام الثورة التونسية. 

ويدل هذا العرض السريع على أن الشباب المصري، وبالرغم من ابتعاده عن المشاركة السياسية الفاعلة 

لسنوات طويلة، إال أنه كان قادراً على إحداث فارق ملموس في الحياة السياسية المصرية من خالل 

لوب المشاركة، وفتح المشاركة، وهذا بعد أن قامت كيانات سياسية واجتماعية جديدة من تطوير مفهوم وأس

مجال للشباب للتعبير عن أفكاره وعن رؤاه وتطلعاته الوطنية لمستقبل هذا البلد. وبمعنى آخر، استطاعت 

الحركات االجتماعية خالل العقد األخير من حكم مبارك أن تعيد تمكين الشباب وتساهم في عودته للمشاركة 

                                                           
، انظر في ذلك دينا شحاتة "عودة السياسية: الحركات االحتجاجية الجديدة في مصر" مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، مؤسسة األهرام2 

  2010مصر، 
ات المجتمع المدني، انظر والء جاد الكريم "المشاركة السياسية للشباب بين البنى الحزبية والحالة الثورية: الحالة المصرية نموذجاً"، مركز دراس3 

 2012القاهرة، ديسمبر 
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الدولة هذه الثروة، وعملت على تدعيم عملية سياسية مرة أخرى في المجال العام، في حين تجاهلت مؤسسة 

 منقوصة وتفتقد للشفافية وتكافؤ الفرص. 

 أثر ثورة يناير وما تالها من أحداث على نسب مشاركة الشباب

بمثابة بداية جديدة لعودة الشباب لتصدر  2011فبراير  11كان رحيل حسني مبارك عن حكم مصر في 

نوات من الغياب والتغييب، فبدأت الحركات االجتماعية تنتشر وتجتذب المشهد السياسي في مصر بعد س

أعضاء جدد، كما بدأت مجموعة من هذه الحركات الدخول في ائتالفات وتحالفات سياسية، وسعت بعض 

الحركات األخرى إلى التحول لمؤسسات سياسية معلنة من خالل اإلعالن عن إنشاء حزب سياسي بإسم 

الحركات االجتماعية مرحلة صعود سياسي بعد إسقاط حكم مبارك، شهدت الحلقات  الحركة. ومثلما شهدت

، فكان هناك حضور المختلفة من العملية السياسية المؤسسية إقباالً متزايداً من قبل الشباب على المشاركة فيها

عب في على التعديالت الدستورية، ثم في انتخابات مجلس الش 2011ملموس للشباب في استفتاء مارس 

واالنتخابات الرئاسية في نفس العام. ومع األداء السياسي الهزيل إلدارة محمد مرسي، تراجعت نسب  2012

 %32.9، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة في هذا االستفتاء 2012مشاركة الشباب في اإلستفتاء على دستور 

ستفتاء التعديالت الدستورية في في ا %42من إجمالي الهيئة الناخبة مقارنة بنسبة مشاركة وصلت إلى 

التي أدت إلى إسقاط حكم محمد مرسي  6\30وبالرغم من اإلقبال الشديد على المشاركة في أحداث  2011.4

، إال أن نسب المشاركة في وإنهاء سيطرة جماعة اإلخوان المسلمون على مصر خاصة من قطاع الشباب

عة هي األخرى، سواء في االستفتاء على الدستور الجديد أو لم تكن مرتف 6\30فعاليات العملية السياسية بعد 

، وشهدت هذه الفعاليات تراجعاً واضحاً في نسب مشاركة قطاع الشباب على 2014في انتخابات الرئاسة في 

 %38.6على سبيل المثال، وصلت نسبة المشاركة إلى  2014وجه الخصوص. ففي االستفتاء على دستور 

، كما تشير بعض 2011خبة، وهي أيضاً نسبة أقل من تلك التي ُسجلت في استفتاء من إجمالي الهيئة النا

، وهو ما يشير 5%16األرقام إلى أن المشاركون أقل من ثالثون عاماً لم تتعدى نسبة مشاركتهم في االستفتاء 

نسب في لحالة واضحة من التراجع في نسب المشاركة السياسية للشباب بعد االرتفاع الذي شهدته هذه ال

 أعقاب ثورة يناير. 

ويدل هذا العرض الموجز على وجود ارتباط وثيق بين هامش الحريات المتاح في المجتمع والمجال العام 

وبين نسب مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وهو ارتباط قد يكون موجوداً في عدد كبير من المجتمعات، 

صية نظراً لتراكم مشكالت متعددة تتعلق بالشباب خاصة فيما إال أن له في الحالة المصرية نوعاً من الخصو

يخص عالقته بالدولة، وباألنظمة الحاكمة، وبالعملية السياسية الشرعية التي ترعاها تلك األنظمة. فبعد ثورة 

ير، يناير كانت هناك مرحلة انتقالية لم تفرز بعد نظاماً سياسياً جديداً، ومن ثم كانت هناك مساحة واسعة للتعب
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كما أن القدرات التعبوية للحركات االجتماعية والقوى السياسية في تلك المرحلة كانت في أعلى مستوياتها، 

وهو ما يدعونا للربط مرة أخرى بين نسب المشاركة السياسية للشباب وبين مجال مفتوح أمام قوى وكيانات 

 ركة.سياسية واجتماعية متنوعة قادرة على جذب الشباب وحثه على المشا

وكان من المتوقع أن تنخفض نسب المشاركة السياسية للشباب بعد تولي محمد مرسي لرئاسة مصر في  

، حيث أن محمد مرسي 2012، وهو ما انعكس على نسب المشاركة في االستفتاء على دستور 2012

ومن تحالف معهم من تيارات إسالمية، مارسوا كل أنواع اإلقصاء السياسي  وجماعة اإلخوان المسلمون

الممكنة، وتعاملوا مع نتيجة انتخابات الرئاسة وأغلبية البرلمان كمبرر للسلطوية واالنفراد بالقرار، ومن ثم 

عملية انقلبت القوى السياسية واالجتماعية على العملية السياسية، وتراجعت نسب مشاركة الشباب في ال

السياسية كنتيجة لغياب الثقة في النظام الحاكم. ولعل أحداث "االتحادية" التي تلت صدور اإلعالن الدستوري 

كانت خير دليل على ضعف رؤية النظام للعملية السياسية الشرعية، وعلى حجم التباين بين  2012في نوفمبر 

اإلعالن الدستوري الذي وضع كل السلطات في الشباب الذي اندفع إلى ساحة قصر االتحادية اعتراضاً على 

تجد إدارة ولم  وبين النظام الحاكم في ذلك الوقت. يد رئيس الدولة وحصن قراراته من المراجعة أو المسائلة،

سوى االعتماد على عناصر الجماعة للتصدي للشباب الذي أحاط بقصر  محمد مرسي حلوالً لهذه األزمة

 ات محمد مرسي األخيرة.االتحادية اعتراضاً علي قرار

، ودعم قطاع عريض من 6\30وبالرغم من التأييد الشعبي الواسع إلسقاط حكم محمد مرسي بعد تظاهرات 

الشباب وأغلب القوى السياسية واالجتماعية للمرحلة االنتقالية التي تلت إعالن خارطة الطريق، إال أن نسب 

لمعدالت المتوقعة، خاصة بعد اإلقبال الشديد والمشاركة مشاركة الشباب في العملية السياسية لم ترتفع با

، وهنا تتبلور معضلة رئيسية تتعلق بنسب المشاركة 6\30العريضة للشباب كشريحة مجتمعية في تظاهرات 

السياسية للشباب من غير الممكن التغاضي عنها أو إغفالها في سياق الحديث عن إعادة تمكين الشباب 

 ل عودته للمشاركة السياسية الشرعية.المصري والبحث في عوام

فرضا على مصر ونظامها السياسي مواجهة  6\30فالسياق السياسي والواقع األمني في مرحلة ما بعد  

تهديدات أمنية ُممثلة في تطور ملحوظ للتنظيمات اإلرهابية التي تتبنى العنف والجهاد المسلح تحت راية الدين 

ياسي اإلقليمي في كل من ليبيا، وسوريا، والعراق قد أفرز تشكيالت إرهابية منهجاً لها، كما أن الواقع السك

جديدة تهدد األمن القومي المصري، خاصة في ظل الصراع السياسي والسجال العسكري المستمر على 

الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، ولم يكن من الممكن أو من المنطقي أن يتجاهل النظام الحاكم في مصر سواء 

ل المرحلة االنتقالية التي تلت إسقاط حكم محمد مرسي أو في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح خال

السيسي هذا التهديد، خاصة بعد أن شهدت العمليات اإلرهابية تحوالت نمطية وأصبحت تستهدف قطاعات 

البنى األساسية. وفي وفئات مختلفة من الشعب المصري، بخالف األهداف المعتادة كالمنشآت الحيوية و

محاولة لمواجهة تلك التهديدات، قامت الدولة بإصدار حزمة من التشريعات التي من شأنها الحفاظ على حالة 

، والحد من العمل االحتجاجي الذي بات من الصعب تأمين المشاركين فيه، أو ضمان من االستقرار األمني

التشريعات قيوداً على العمل العام، خاصة فيما يتعلق  عدم تحوله لعمل غير سلمي يتسم بالعنف. ووضعت هذه

بالعمل السياسي غير المؤسسي، وعلى بعض األنشطة لمنظمات المجتمع المدني، وعلى المشاركة السياسية 

للشباب في الجامعات، وهو ما قوبل بالرفض من قبل قطاع عريض من الشباب الذي فسر هذه التشريعات 
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د، واتجه عدد كبير من الشباب للعزوف عن المشاركة السياسية كنتيجة لغياب الثقة كنوعاً من اإلقصاء المتعم

. وهنا في العملية السياسية في ظل تشريعات تفاعل معها قطاع واسع من الشباب على أنها تشريعات قمعية

تهديدات تتبلور المعضلة التي يواجهها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي من واجبه مواجهة تحديات و

والتوصل للحلول التي تمكنه من التصدي بفاعلية لهذا الخطر من خالل أمنية متزايدة ومتغيرة من ناحية، 

استخدام األدوات السياسية، والتشريعية، واألمنية المتاحة، ومن واجبه أيضاً إعادة دمج الشباب في العملية 

اعية واالقتصادية الُممثلة في الشباب المصري من السياسية الشرعية لالستفادة من الثروة السياسية واالجتم

 ناحية أخرى. 

وبالتالي، يتبين لنا أن قضية إعادة دمج الشباب في الحياة السياسية من خالل المشاركة، والعمل على خلق 

منطقة وسطى بين التمرد أو االحتجاج، والعزوف عن المشاركة، هي في الحقيقة قضية متعددة األبعاد في 

، أو تشريعي اق السياسي الراهن. فمن غير الممكن حل المسألة من منظور سياسي فقط، أو أمني فقطظل السي

فقط، ولكن من الضروري العمل على التنسيق بين األبعاد المختلفة للقضية للتوصل إلستراتيجية تمكن الدولة 

ة اعتبارات أمنية قد تتعلق بالظرف من إعادة ثقة الشباب في العملية السياسية، ولكن دون التقليل من أولوية أي

الراهن الذي تمر به البالد، وفي نفس الوقت تمكن الشباب من العودة للمشاركة الشرعية والمؤسسية في الحياة 

السياسية بعد التأكيد على شفافيتها، وفاعليتها، وجدواها، وقدرتها على تحقيق الطموحات الوطنية لشباب 

 مصر بمختلف توجهاته. 

 إعادة دمج الشباب في العملية السياسيةُطرق 

يتضح لنا من متابعة تأثيرات وُمخرجات ثورة يناير، والربط بين هذه المخرجات وبين نسب مشاركة الشباب 

وانخراطهم في العملية السياسية، أن هناك عالقة وثيقة بين زيادة نسبة المشاركة السياسية للشباب وبين مناخ 

يات، وأيضاً عالقة وثيقة بين ثقة الشباب في العملية السياسية الشرعية ومن ثم يسمح بهامش عاِل من الحر

. كما أن النقطة األخرى التي ال تقل أهمية وبين حجم الشفافية والرقابة على العملية السياسية ،مشاركته فيها

هي أن األحزاب ، 6\30والتي بدا تأثيرها واضحاً خالل ثورة يناير وأيضاً في مرحلة اإلعداد لتظاهرات 

المصرية أو الكيانات السياسية التقليدية لم تعد قادرة على اجتذاب الشباب كفئة اجتماعية وكرأس مال سياسي 

، وهذه الحقيقة المحزنة تنطبق على أحزاب ما قبل الثورة وأحزاب ما بعد الثورة على السواء. إلى صفوفها

لمصرية منذ إعادتها للحياة السياسية في سبعينيات القرن وفي الواقع، ال تشير الخبرة التاريخية لألحزاب ا

الماضي أنها كانت يوماً قادرة على اجتذاب شريحة شبابية لعضويتها، وهي بالطبع أحد العوامل المؤثرة على 

واقع المشاركة السياسية للشباب في مصر خالل السنوات األخيرة. وهو الواقع الذي يقودنا للتساؤل عن مدى 

علية األحزاب السياسية في الخريطة السياسية المصرية الحالية، ومدي قدرتها على تقديم منتج جدوى وفا

سياسي واجتماعي جاذب للشباب، ومدى ارتباطها باألداء العملي على أرض الواقع في محافظات مصر 

 المختلفة بعيداً عن اإلعالم وعن قاعات الحوار السياسي. 

في العملية السياسية الشرعية قضية متعددة األبعاد، ويجب تناول أبعادها  وبالتالي فإن إعادة دمج الشباب

المختلفة حتى نتمكن من التوصل إلستراتيجية واقعية وعملية تساهم في عودة الشباب للحياة السياسية بعد 

ات مرحلة من العزوف، وفي ظل تواجد ملحوظ لعدد من التوجهات المتطرفة التي من المهم االنتفاع من طاق
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فأوالً، من المهم إعادة الثقة في العملية السياسية الشرعية الشباب المصري في مواجهتها من خالل المشاركة. 

حتى تتمكن تلك العملية من اجتذاب قطاع عريض من الشباب سواء من خالل المشاركة عن طريق االنتخاب 

لى العملية السياسية من خالل السماح أو الترشح، وفي هذا السياق، البد من إضفاء المزيد من الشفافية ع

لإلعالم بتغطية فعاليتها المختلفة، ووجود رقابة حكومية على مجريات العملية السياسية، وأيضاً وجود رقابة 

مستقلة من قبل منظمات المجتمع المدني على اإلجراءات المختلفة المتضمنة في سياق العملية السياسية 

أن تتوافق إجراءات العملية السياسية الشرعية مع مجموعة من التعديالت  وثانياً، من الضروريالشرعية. 

التشريعية التي تسمح بحالة من االنفتاح النسبي للمجال العام، مع مراعاة األبعاد األمنية الضرورية التي تتعلق 

ة حالة فوضوية من بالحفاظ على حياة المواطنين. والبد هنا من التنبيه أن فتح المجال العام ال يعني بالضرور

، فتلك الوسائل ال تتعدى كونها أدوات تستخدمها الحركات عتصاماتالتظاهر االحتجاجي واإلضرابات واإل

االجتماعية والكيانات والقوى السياسية، ومن الممكن طرح بدائل أكثر سلمية وأقل قابلية إلثارة الفوضى لهذه 

الوسائل أمام القوى السياسية واالجتماعية، مع مراعاة تقنين هذه البدائل وتأمينها من قبل الدولة إذا تضمنت 

تواجد جمعي في المساحة العامة. ومما ال شك فيه أن هناك ارتباط وثيق بين االنفتاح النسبي للمجال العام 

وبين خلق مساحة ملموسة لحرية اإلعالم، وخاصة اإلعالم المستقل واإلعالم غير المؤسسي، حيث أن تجربة 

من اإلعالم التقليدي على تعبئة الشباب  األربع سنوات الماضية توضح أن هذه النوعية من اإلعالم أكثر تأثيراً 

عتماد ثالثاً، من الضروري إلعادة دمج الشباب في الحياة السياسية االللمشاركة في فعاليات العملية السياسية. 

خاصة في ظل حالة الضعف الملحوظ  دوات سياسية واجتماعية مختلفة،على وسائل تعبوية جديدة، وأ

على جذب الشباب للمشاركة في صفوفها، ومن ثم، من الممكن االعتماد على لألحزاب السياسية وعدم قدرتها 

حركات اجتماعية وقوى سياسية غير مؤسسية شرطاً أن يكون لها منهجاً يتسم بالسلمية وبالبعد عن العنف، 

 وتكون لها أولويات وطنية وتطلعات بناءة لمستقبل مصر. ولعل تجربة حركة "تمرد" في التعبئة للتظاهر ضد

خير دليل على حجم التأثير السياسي واالجتماعي للحركات  2013حكم جماعة اإلخوان المسلمون في 

االجتماعية غير المؤسسية، خاصة تلك التي ينتمي أغلب أعضاءها وقياداتها لفئة الشباب، على مستويات 

 المشاركة السياسية للشباب في مصر. 

  من المشاركة السياسيةدور المجتمع المدني في إعادة تمكين الشباب 

ومثلما تحتاج قضية إعادة دمج الشباب في الحياة السياسية لجهود وتغييرات تقوم بها الدولة، فهى أيضاً تحتاج 

لدور فاعل وداعم لمنظمات المجتمع المدني، والتي يجب أن تكون بمثابة منطقة وسطى بين الدولة وبين 

بشكل كلي، أو غير المقتنعين بجدوى العملية السياسية الشرعية الشباب، خاصة هؤالء العازفين عن المشاركة 

عموماً، أو هؤالء المتخذين من التظاهر االحتجاجي منهجاً أحادياً للعمل العام والمشاركة السياسية. ففي الكثير 

تباع النهج وص، يكون العزوف عن المشاركة أو إمن األحيان، وفي الحالة المصرية على وجه الخص

جي نتيجة لغياب الثقة في مؤسسات الدولة وفي العملية السياسية التي ترعاها تلك المؤسسات. ومما ال االحتجا

شك فيه، هناك الكثير من الموروثات السلبية التي تتعلق بالعملية السياسية التي ترعاها الدولة في النموذج 

ل مواد من الدستور لخدمة رؤى المصري، فمن غير الممكن نسيان أمور مثل تزوير االنتخابات، أو تعدي

ومصالح غير وطنية، أو التعامل مع قوى المعارضة بأسلوب قمعي وعنيف، أو التضييق على مؤسسات 

المجتمع المدني كرقيب على العملية السياسية في ظل تغييب المؤسسات الرقابية التابعة للدولة، وهي كلها 

 ت السياسية المصرية على مدار ثالثون عاماً. أمور قام نظام حسني مبارك بترسيخها في الممارسا
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وبالتالي، فدور منظمات المجتمع المدني يكمن باألساس في إقامة جسور ثقة بين الشباب وبين العملية 

السياسية، وتلك الجسور يجب أن تكون مبنية على أسس وطنية واضحة، آخذة في االعتبار أن األولوية األولى 

االجتماعية والسياسية الُممثلة في الشباب، وعدم إهدار طاقاته وطموحاته. ومن ثم، هي االستفادة من الثروة 

يجب أن تفتح الدولة المجال أمام منظمات المجتمع المدني للعب دور إستراتيجي وتعبوي بغرض إعادة تمكين 

قد تكبل عمل  الشباب وحثه على المشاركة السياسية الشرعية، وهو ما سيتطلب التخفيف من حدة القيود التي

 هناك منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تتعلق بقانون الجمعيات األهلية. وبالضرورة سوف تكون

من المهم أال تتحول هذه الرقابة إلى أداه لتضييق الخناق أمام رقابة على هذه المنظمات من قبل الدولة، ولكن 

دعماً أجنبياً أو محلياً مشكوكاً في مصادره، أو  عمل منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي ال تتلقى

منظمات المجتمع المدني المدعومة من جهات شرعية ال غبار على توجهاتها وأهدافها سواء كانت أجنبية أو 

 محلية. 

جتمع مات الوتعليمي، فمن المهم أن تبدأ منظم ولعل الدور األكثر أهمية في المرحلة الراهنة هو دور تثقيفي

في اإلعداد لدورات تدريبية وتثقيفية عن المشاركة السياسية وأساليبها ومفاهيمها، وعن القضايا التي المدني 

تتعلق بالمواطنة وبحقوق الفرد وواجباته في سياق مجتمعي بناء، والتوجه بهذه الدورات لقطاع الشباب على 

تعمل على قضايا الشباب  كما أنه من الضروري أن ترعى منظمات المجتمع المدني التي وجه الخصوص.

منتديات حوارية يعبر من خاللها قطاع الشباب عن أفكاره، وطموحاته، والتحديات والصعوبات التي تواجه 

هذه األفكار والطموحات، بحيث يكون هناك حواراً مجتمعياً قائماً بين جهات مستقلة وبين شريحة الشباب 

ركة السياسية والمجتمعية، أو اعتماده على أنماط من بغرض التعرف على أسباب انقطاع الشباب عن المشا

والبد أيضاً في هذا السياق أن تتعاون منظمات المجتمع المدني مع الكيانات السياسية المشاركة غير الشرعية. 

لمحاولة إنشاء أجنحة شبابية فاعلة داخل هذه  المؤسسية كاألحزاب أو غير المؤسسية كالحركات االجتماعية

بحيث يكون هناك نوعاً من الربط بين األداء السياسي واالجتماعي لهذه الكيانات وبين وجود رأس الكيانات، 

مال سياسي داعم لتوجهاتها مكون من قطاع شبابي عريض، وهى مسألة في غاية األهمية حيث أن العديد من 

برة التدريبية والتعبوية، الكيانات السياسية التي ظهرت بعد ثورة يناير)خاصة األحزاب السياسية( تفتقر للخ

وتفتقد القدرات المهنية والكوادر المدربة القادرة على إنشاء وتدريب وتمكين قطاع شبابي قد ال يمتلك خبرة 

  المشاركة السياسية في الكثير من األحيان. 

 كيفية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لرفع نسب مشاركة الشباب

هو من المهم أن تتعاون منظمات المجتمع المدني مع األحزاب السياسية والكيانات االجتماعية غير  ماكو

المؤسسية للنهوض بنسب مشاركة الشباب في الحياة السياسية، فالبد أيضاً أن يكون هناك تعاون مستمر بين 

ون قائماً على رؤية وطنية الدولة والمجتمع المدني من اجل نفس الغرض. ومن الضروري أن يكون هذا التعا

تركز في األساس على المصلحة القومية الُمتضمنة في عودة الشباب للمشاركة في العملية السياسية الشرعية 

وفي هذا السياق، يجب أن تقوم ورفع نسب هذه المشاركة، بعيداً عن أية مصالح مباشرة ألطراف محددة. 

، أن تكون طرف محايد يحاول الجمع بين مؤسسات الدولة منظمات المجتمع المدني بدوران رئيسيان، أوالً 

من ناحية وبين الشباب من ناحية أخرى لتقريب وجهات النظر بين الطرفان وإقامة حوار بناء بينهم، وتوفير 

مناخ مناسب لتبادل اآلراء والمقترحات ووجهات النظر تحت مظلة مستقلة ومحايدة. وثانياً، أن تقوم الدولة 
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مات المجتمع المدني من لعب دور رقابي على ُمجريات العملية السياسية كاالنتخابات، وعمليات بتمكين منظ

 الفرز، والدعاية االنتخابية، وسائر الممارسات الُمتعلقة بإجراءات العملية السياسية. 

قضايا ومن هذا المنطلق، يجب أن تتعاون منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة المختلفة المعنية ب

الشباب بغرض البدء في إقامة حوار بين األطراف المتعددة التي تمثل أضالعاً في المشكلة والحل في آن 

واحد. ومن الضروري في هذا السياق أن تقوم الدولة بمد منظمات المجتمع المدني بالمعلومات واإلحصاءات 

ية، والسياسية للشباب لالستفادة منها في واألرقام التي تتعلق باألوضاع االجتماعية، والثقافية، واالقتصاد

محاوالت تمكين وإعادة دمج الشباب في الحياة السياسية. فالدولة المصرية تمتلك أكثر من جهاز وأكثر من 

مؤسسة بحثية تقوم بإجراء دراسات تتعلق بالشباب بشكل دوري، ومن المهم في هذه المرحلة أن يتم اإلعالن 

توصيات تلك الدراسات بشكل كامل حتى يتم تحقيق االستفادة القصوى منها. عن ُمخرجات، واستنتاجات، و

كما أنه من المهم في هذا الشأن أن تحافظ منظمات المجتمع المدني على استقالليتها وحيادها فيما يتعلق 

بنشاطها في قضية إعادة دمج وتمكين الشباب المصري، فيجب أن تكون األجندة التي تعمل من خاللها تلك 

المنظمات أجندة موضوعية تُراعي وجهات النظر المختلفة لطرفان القضية )الدولة والشباب( بصورة 

متساوية وغير منحازة. وأخيراً، من الضروري أن تقوم الدولة باالعتماد على منظمات المجتمع المدني لتكون 

اسية التي ترعاها الدولة، وهو ، خاصة في ظل حالة غياب الثقة في العملية السيحلقة وصل بينها وبين الشباب

ما بدا واضحاً من خالل االنخفاض المستمر لحجم المشاركة الشبابية في فعاليات هذه العملية، وبالتالي يكون 

اللجوء لطرف محايد ومستقل أحد عوامل المساعدة في عملية بناء الثقة مرة أخرى في العملية السياسية 

 ورعايتها. الشرعية التي تقوم الدولة بتنظيمها 

 توصيات

إعادة بناء الثقة في العملية السياسية من خالل زيادة حجم الشفافية وإشراك أطراف محايدة ومستقلة  -

 في الرقابة على فعاليات تلك العملية. 

التخفيف من القيود التشريعية التي قد تحد من هامش الحريات، أو تقوض عمل منظمات المجتمع  -

 ية واالجتماعية السلمية. المدني أو الكيانات السياس

العمل على تشكيل كيان موحد داخل الدولة يكون معنياً بقضية المشاركة السياسية للشباب لمعالجة  -

مشكلة تعدد وتداخل االختصاصات بين مؤسسات الدولة المختلفة فيما يتعلق بملف الشباب وإعادة 

 دمجه في الحياة السياسية. 

ت االجتماعية والسياسية غير المؤسسية التي تعمل في سياق ضرورة االستفادة من بعض الكيانا -

سلمي وعلى أرضية وطنية كأحد عوامل التعبئة إلعادة الشباب للمشاركة في الحياة السياسية من 

 خالل إطار شرعي. 

الزيادة من نشاط منظمات المجتمع المدني في مجال تثقيف وتدريب الشباب، ومن األفضل أن يكون  -

ذلك على مستوى شباب األحزاب والحركات السياسية واالجتماعية، وأيضاً على مستوى الشباب غير 

 الُمسيس أو العازف عن المشاركة. 
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الدولة، وخاصة تلك المعنية بالحكم  العمل على إنشاء كيانات شبابية استشارية في بعض مؤسسات -

المحلي، بحيث يكون الهدف من هذه الكيانات هو االستماع لوجهات نظر الشباب، وتدريبه داخل 

 إطار مؤسسي قريب من مشاكله اليومية.  

 

 

 تمت.

 

 

   

 


