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تتنامى أمهية املشاركة الشبابية يف الشأن العام ،بوصفها إحدى أهم دعامات املواطنة والدميقراطية فاملشاركة
وخباصة من جانب الشباب تعد املدخل احلقيقي لتعبئة طاقات األجيال الصاعدة وجتديد الدماء يف شرايني
النظام السياسي واالجتماعي للوطن واملسامهة يف حركة التنمية املتواصلة.
وإذا كانت قضايا الشباب متعددة ومتنوعة ،فإن مسألة املشاركة الشبابية أصبحت موضوع الساعة اليوم
وأكثر من أي وقت مضى ،سواء يف جمال البحث العلمي أو يف ميدان السياسات املوجهة
للشباب ،وهي على درجة كبية من األمهية ،ألهنا تتعلق بإطار أمشل هو مشروع احلداثة والبناء الدميقراطي.
واملشاركة السياسية تعين يف أبسط تعريفاهتا إسهام املواطن يف ممارسة حقوقه املدنية والسياسية ،ابتداءً من
االنضمام لألحزاب واالحتادات املهنية والنقابية إىل الرتشيح للمناصب العامة وتويل تلك
املناصب .وإىل التصويت يف االنتخابات الرئاسية والربملانية واحمللية ،إىل املشاركة يف احلمالت االنتخابية
واملؤمترات والندوات املعنية بتسيي شؤون اجملتمع وممارسة املشاركة السياسية ال تبدأ
من فراغ ،وإمنا تبدأ من حصاد أو تراكمات التنشئة السياسية للمواطن تبدأ من مرحلة الطفولة إىل مرحلة
املراهقة و مرحلة الشباب مث مرحلة النضج السياسي ،من منطلق أن التنشئة السياسية عملية مستمرة وال
تتوقف عند مرحلة معينة ،حيث تستهدف نقل الثقافة السياسية من جيل إىل جيل أو إحداث تغيي جزئي
أو كلي يف مكونات هذه الثقافة وتوسيع نطاق املشاركة السياسية ،أصبح مطلباً لكل القوى السياسية
وذلك للقضاء على ظاهرة قلة فئة املهتمني سياسياً.
وانطالقًا من اإلميان بأمهية الشباب يف بناء املستقبل ،تأيت هذا املشاركة ليضعنا أمام مهمة البحث يف
املشكالت والتحديات اليت تواجه الشباب ،والدفع باجتاه تفعيل طاقات الشباب وإشراكهم يف اخلدمة
العامة اليت حتفز روح املواطنة والعمل املنتج ،وإكساهبم مهارات قيادية متكنهم من احلصول على دور فعال
يف خدمة اجملتمع والدولة.
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وحبيث نعاجل جمموعة من املفاهيم احملورية اليت تدور حول معىن املشاركة السياسية وأشكاهلا ومستوياهتا،
وآليات املشاركة السياسية ،املستحدثة والتقليدية وبدور الشباب يف
املشاركة السياسية وواقع املشاركة الشبابية يف الوطن العريب ومقومات تفعيل هذا الدور من هنا ،فإن
هذا موضوع هو أمر صعب يف حد ذاته ،ألنه يتعلق بأكثر األرقام تعقيداَ يف معادلة احلياة السياسية ،وهو
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