
  

1 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 

 

 

 خارطة المشاركة السياسية للشباب في فلسطين

 

 

 (IDSمعهد دراسات التنمية )

 2014العام: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 الفريق البحثي:

 

 الباحث الرئيسي: محمد عبد الوهاب ابو هاشم 

 ماجستير حقوق االنسان جامعة يورك البريطانية، باحث قانوني، ومدرب في مجال حقوق االنسان 
    :البريد االلكترونيmooh79@hotmail.com 

 

 

 )عطا هللا( مساعد الباحث: اسالم موسى

 باحث في المجال السياسي 
  :البريد االلكترونيislamaaa@hotmail.com 

 

 

 مصمم الخارطة االلكترونية: 

 مصمم ومبرمج مواقع الكترونية 
 :البريد االلكتروني 

 

 

 مالحظة:  يوجد نسخة إلكترونية من هذه الخارطة مصممة بنظام )(

 

 

 

 



  

3 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 

 

 

 

 

 

"ال أحد يولد مواطن صالح، وال أمة ولدت ديمقراطية، ولكنهما يأتيان من خالل عملية مستمرة 
تتطور عبر الحياة.  الشباب يجب أن يتم دمجهم في المشاركة األساسية من لحظة الميالد.  

 والمجتمع الذي يفصل نفسه عن شبابه يهدد استمرار حياته، وهو مجتمع سينزف حتى الموت" 

 

 ان، السكرتير السابق لألمم المتحدةكوفي عن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 المحتويات

 5 ............................................................................................................................ مقدمة

 7 ................................................................................ السياسية المشاركة: نظري إطار االول الفصل

 7 .................................................................................... الشبابية السياسية المشاركة مفهوم: أوالا 

ا   9 ............................................................................................ للشباب السياسية المشاركة: ثانيا

ا   10 ........................................................................ السياسية المشاركة في الشباب ادماج أهمية: ثالثا

ا   11 ....................................................................... للشباب الفاعلة السياسية المشاركة متطلبات: رابعا

ا   13 ................................................................................ للشباب السياسية المشاركة عقبات: خامسا

ا   14 ....................................................... فلسطين في للشباب السياسية بالمشاركة المتعلقة القوانين: سادسا

 16 .................................................................. الفلسطيني للشباب السياسية المشاركة واقع: الثاني الفصل

 16 ....................................................................................................................... مقدمة

 17 .................................................................. :الفلسطيني السياسي القرار عصن مراكز:  األول القسم

 24 ...................................الفلسطيني السياسي النظام في القرار صنع مراكز في الشباب مشاركة: الثاني القسم

 24 .................................................................................................. :التحرير منظمة: أوالا 

ا   27 .............................................................................. (:الفلسطينية السلطة) الدولة هيئات: ثانيا

 34 .............................................................................................. الفلسطينية األحزاب: ثالثا

 54 ........................................................................... للشباب فاعلة سياسية مشاركة نحو: الثالث الفصل

 54 ................................................................................................. النتائج تحليل: األول القسم

 71 ......................................................................... للشباب فاعلة سياسية مشاركة نحو: الثاني القسم

 85 ........................................................................................................................ المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 مقدمة

 

تمثل المشاركة السياسية الفاعلة أحد أهم ضمانات الحكم الصالح الذي يضمن تحقيق تنمية مستدامة.  وتعتبر 
شريحة الشباب في أي مجتمع المحرك الدافع لعجلة التنمية وخاصة في المجتمعات الفتية، التي يمثل فيها الشباب 

في المجتمع الفلسطيني الذي تتعدى هذه الفئة شريحة كبيرة من المجتمع، كما هو الحال  (سنة 35إلى  18من )
شرعية ال مقاييسالمن إجمالي السكان.  وتعتبر نسبة المشاركة السياسية وخاصة بين الشباب أحد أهم  % 25فيه 

نظام سياسي معين، وكلما زادت نسبة المشاركة السياسية في المجتمع كلما دل ذلك على وجود نظام شرعي يمثل ل
شباب، حيث المشاركة السياسية لل المشاركة السياسية حيوية في عملية التنمية المستدامة، وخاصةالشعب.  وتعتبر 

    1ن المشاركة السياسية للشباب من أهم متطلبات التنمية المستدامة.إ

ام الذي يمكن بأنه هو النظ ف النظام الديمقراطيوتعتبر المشاركة السياسية المكون األساسي للديمقراطية، حيث ُعر  
وقد عرفت المشاركة السياسية بأنها   2المواطنين من المشاركة في الحوار والجدل القائم لصياغة شكل حياتهم.

المجتمع في اختيار الحكام، وتكوين السياسة العمومية بشكل  أعضاءاألنشطة اإلرادية التي عن طريقها يساهم 
اركة السياسية كل عمل إداري ناجح أو فاشل، منظم أو غير منظم، مرحلي مباشر أو غير مباشر، وتتضمن المش

  3أو مستمر، هدفه التأثير على عملية صناعة القرار على كل المستويات الحكومية، المحلية أو الوطنية.

ان كوقد تطور مفهوم المشاركة السياسية وآلياتها بشكل كبير بتطور المجتمعات والنظام الديمقراطي، وبعد أن 
مفهوم المشاركة السياسية محصور في التصويت والترشح في االنتخابات، وهو ما يطلق عليه "المشاركة التقليدية"، 

وأساليب  عمل السلطات متابعةر التقليدية، والتي تشمل وسائل اتسع المفهوم وشمل العديد من الصور االخرى غي
   4.الضغط المختلفة عليها

( من القانون األساسي الفلسطيني 26سياسية خمسة صور وفق ما قررته المادة )ويشمل مصطلح المشاركة  ال
، فهو ال يقتصر على الوجود في مركز القرار، بل يشمل أيضًا المشاركة في تنفيذه والتأثير عليه.  وهذا 2003

ذه األماكن هيتطلب بداية التعرف على مراكز صنع القرار في النظام السياسي الفلسطيني، ومن ثم من يشغلون 
 والقوى التي تؤثر عليهم ومراكز صنع القرار في هذه القوى. 

)الخارطة( رصد تواجد الشباب، باألرقام واإلحصائيات، في مراكز صنع القرار سواء  البحثونهدف من خالل هذه 
السياسية.   حزاباألفي الهيئات المنتخبة أو غير المنتخبة، تابعة للسلطة كانت أو لمنظمة التحرير الفلسطينية أو 

 اً مختصر  اً ظرين اً إطار  البحثوتمت برمجة خارطة إلكترونية، لعرض النتائج بطريقة سهلة الوصول.  وكما يقدم هذا 

                                                           
1 Joerg Forbrig, Revisiting youth political participation, (2005) p12, Council of Europe Publishing 
2 Joerg Forbrig, Revisiting youth political participation, (2005) p20, Council of Europe Publishing 

 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة، العولمة" عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب السياسية لدى المشاركة "مستوىمحمود الشامي،   3

 1238،   2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
4 Joerg Forbrig, Revisiting youth political participation, (2005) p14, Council of Europe Publishing 
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ها لدالالت هذه اإلحصائيات، والبحث عن اإلشكاليات التي تتعلق ب قدم تحليالً حول المشاركة السياسية للشباب، وي
 وسبل حلها.  

ام لمشاركة السياسية للشباب في فلسطين باألرقمن االسئلة أبرزها: ما هو واقع ا اإلجابة عن عدد البحثيحاول هذا 
والنسب؟ كيف تغير مستوى المشاركة السياسية للشباب منذ قيام السلطة وحتى األن؟ هل توجد عقبات في سبيل 

 السياسية للشباب؟المشاركة السياسية للشباب في فلسطين؟ وما هي ؟ ما هي سبل تعزيز المشاركة 

الكيفي، بين االسلوب الكمي و لإلجابة على هذه االسئلة المنهج الوصفي والتحليلي، وسيجمع  البحثيعتمد هذه 
نه يسعى إلى وصف المشاركة السياسية للشباب في القرار السياسي بالنسب واألرقام، ويغطي الفترة الزمنية حيث إ
تحليل  البحثومن ثم يقدم   . 2000ة االطار أو الهيئة وحتى العام أ، مع ذكر لمتوسط النسبة منذ نش2000منذ 

ات عن جمع المعلومات من المقابالت الشخصية واالدبي فريق البحث عملتنموي وقانوني للنتائج.  وفي سبيل ذلك 
االتجاهات  تمثل مختلفوالمواقع االلكترونية والقوانين ذات العالقة، كما سيقوم الباحث باالجتماع بمجموعة بؤرية 

 الشبابية. 

ا ة.  الجزء األول تمهيدي يتحدث عن المشاركة السياسية واهميتها ومتطلباتهإلى ثالث أجزاء رئيس البحثوينقسم هذا 
وعقباتها مبينه االطار القانوني الذي ينظم المشاركة السياسية للشباب في فلسطين.  ويعرض الفصل الثاني حجم 

 ألحزاباي مواقع اتخاذ القرارات المختلفة، سواء في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية او التمثيل الشبابي ف
السياسية.  أما الفصل الثالث فيعمل على تحليل النتائج االحصائية، وتقديم الحلول والمقترحات من أجل مشاركة 

 سياسية فاعلة للشباب في المجتمع الفلسطيني.
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 نظري: المشاركة السياسية الفصل االول إطار

 

 أوالً: مفهوم المشاركة السياسية الشبابية

يمكن تعريف المشاركة السياسية بانها أي نشاط مباشر أو غير مباشر يستهدف تعديل أو تغيير تراتبية القيم 
ولما كان القرار اإلداري هو اداة السلطة االساسية في العمل   5والمعايير القائمة في السلطات والمؤسسات الرسمية.

و ار أشتراك المباشر في صياغة القر ، فإن المشاركة السياسية تنصب على المشاركة في اتخاذ القرار من خالل اال
 التأثير على من بيدهم اتخاذ القرار لتعديله أو إلغائه أو منع صدوره. 

لمشاركة في ي افلتنمية البشرية المشاركة السياسية ، بأنها "حق جميع الرجال والنساء ف التقرير العربي األول لعر  و 
اس سصالحها،  وهي مشاركة مبنية في األصناعة القرار سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق مؤسسات شرعية تمثل م

 6.على الحق في تشكيل الجمعيات والحق في حرية التعبير والقدرة على المشاركة البناءة"

وقد تطور مفهوم وآليات المشاركة السياسية بتطور الديمقراطية وانظمة الحكم الصالح والعولمة وتكنولوجيا 
االتصاالت ووسائل المواصالت، فبعد أن كانت مقتصره تقريبًا على التصويت باالنتخابات، أصبح للتصويت أهمية 

ح المشاركة السياسية، بل يعتقد البعض إنه أصب ضئيلة في المشاركة السياسية إذا ما قورنت مع غيرها من طرق 
عملية تبعية أو مجاملة مجتمعية، ال ترقي إلى أهداف المشاركة السياسية، والمتمثلة في تحقيق شراكة حقيقية في 

جاد آليات يكما ساهمت تكنولوجيا االتصاالت واالنترنت في إ 7صنع القرار تمثل متطلبات وتطلعات المواطنين.
اركة السياسية، مثل مواقع االتصال االجتماعي وأجهزة االتصال المحمولة وغيرها من الوسائل الحديثة.  جديدة للمش

 آلياتها مسألة متطورة ال يمكن حصرها استنادا إلى زمان او مكانو يمكن اعتبار مفهوم المشاركة السياسية  ،وبالتالي
 معين.  

، واعتبره حق من 2003يني من القانون األساسي الفلسط (26)وقد جاء مصطلح المشاركة السياسية في المادة 
 ةو جماعي، ومن ثم عددت المادة المذكورة أهم خمسأن يمارسه كل فلسطيني بشكل فردي نسان، يمكن حقوق اإل

 صور للمشاركة السياسية وهي:

 واالنضمام إليها. األحزابتشكيل  .1
 واالندية والمؤسسات الشعبية.تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط  .2
 التصويت والترشيح في االنتخابات. .3

                                                           
5 Joerg Forbrig, "Revisiting youth political participation", Council of Europe Publishing, (2005) p26   
6 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p15 < http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 

 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى"  ي،الشام محمود 7

  2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
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 تقلد المناصب العامة وفق قاعدة تكافؤ الفرص. .4
 عقد االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وعقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة.  .5

 

 : يأتيثة كما وهناك عدة أساليب للمشاركة في اتخاذ القرار، يمكن تصنيفها إلى ثال

 اتخاذ القرارات بصورة مباشرة: .1

 نفي أحد الهيئات المنتخبة، وذلك ع ويكون له ذلك إذا أصبح في محل اتخاذ القرار مثل أن يكون عضواً 
شح، أو أصبح موظفًا عامًا، وذلك من خالل التمتع بالحق في تقلد ر  في الت   حقهطريق ممارسة المواطن 

 الوظائف العامة.  

 

 ممثلين التخاذ القرارات:اختيار  .2

ويكون ذلك عن طريق ممارسة الحق في االنتخاب.  ويالحظ أن جميع المسؤولين عن اتخاذ القرار في الدولة إما 
ر المشاركة في .  وبذلك تعتببشكل مباشر أو غير مباشر ممثلين منتخبين، أو تم تعيينهم من خالل هؤالء الممثلين

يعتبر ر.  و كل من يشغلون الوظيفة العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباش االنتخابات هي مشاركة في اختيار
.  البلديات، من قبيل المشاركة في اتخاذ القرار، من وجهين أعضاءالمجلس التشريعي و  أعضاءاختيار رئيس الدولة و 

لناخب من ني، إن ااألول، أن االختيار في حد ذاته يمثل قرارا يؤدي إلى تعيين من تم اختياره في منصبه.  الثا
المرشح المنتخب،  االتجاه العام لسياسةتمثل التي ، و الكتلة المنتخبةبرنامج السياسي للمرشح أالمفترض انه يختار ال

وبالتالي القرارات المتوقعة لهذا المرشح أو الكتلة.  كما أن المنتخب عند اتخاذه أي قرارات يراعي إرضاء الناخبين، 
 بينهم، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على مستقبله في أي انتخابات الحقة. حتى يعزز الثقة بينه و 

 

 التأثير على أصحاب القرار .3

شاط . ويؤثر نالعمل من خالل المجتمع المدنيأو  القرارات من خالل تشكيل األحزابويمكن التأثير على صناعة 
قراراتها.  فإذا اعترض و بشكل أو بأخر على سياسة الدولة  مؤسسات المجتمع المدنيوما يصدر عن  األحزاب
قرارات الدولة واستطاع أن يجند الرأي العام معه، فإن هذا قد يؤدي قرار من على أو مؤسسة مجتمع مدني حزب 

 مدنيالمجتمع ال مؤسساتإلى إلغاء أو تغيير القرار.  كما أن التقارير والبيانات الصحفية والنشاطات التي تقوم بها 
أخر على القرار السياسي، فالسلطة عادة تحاول تجنب النقد باتخاذ قرارات مالئمة، وفي بعض بتؤثر بشكل أو 

مية هتخاذ القرار.  هذا باإلضافة إلى أ بصورة مباشرة في ا مؤسسات المجتمع المدنياالحيان تضطر إلى مشاركة 
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لمطالبة والخلل في هذه القرارات، وبالتالي توجه الجمهور لهذه التقارير والبيانات في تعريف الجمهور بمواطن القوة 
بتعديل الخلل.  كما أن الحركات االحتجاجية والحمالت المنظمة تؤثر على عملية اتخاذ القرار وقد تؤدي إلى 

 تعديله أو حتى إلغاءه.

 

 ثانياً: المشاركة السياسية للشباب

نا عملية اتخاذ القرار بشكل مباشر أو غير مباشر كما وضح يقصد بالمشاركة السياسية للشباب إشراك الشباب في
في السابق. وتختلف الدول فيما بينها في تحديد الفئة العمرية التي تدخل ضمن مصطلح الشباب.  وقد حددتهم 

أما في فلسطين   8عامًا. 24إلى  15أغلب كيانات األمم المتحدة وجمعيتها العامة بانهم الفئة العمرية التي تقع بين 
ن كان قانون الشباب الفلسطيني رقم ) الصادر عن كتلة  2011( لسنة 2فال يوجد تعريف أو تحديد لفئة الشباب وا 

 من العمر.  35إلى  18التغيير واالصالح في غزة قد عرف فئة الشباب بأنها الفئة التي تتراوح اعمارهم ما بين 

في  أقد بدو  بعاد خاصة، في القرن الثامن عشر. أنها ذات خصائص وأ وقد بدأ ظهور مسمى فئة الشباب، واعتبار
وب قدرة بأهمية هذه الفئة، بصفتها أكثر فئات الشع رن  التاسع عشر.  ومن ثم بدأ االعترافالدولة العثمانية في الق

في المشاركة  جمع الدراسات على أن االندماجوتكاد تُ   9على إحداث التغيير والتنمية في مطلع القرن العشرين.
السياسية مسألة تدريب وتعود، وبالتالي فإن تجاهل إدماج الشباب في المشاركة السياسية في المراحل األولى من 

جنب المشاركة السياسية في المراحل الالحقة من عمرهم،  تكون الفرضية المرجحة هي عدم استمرارهم في تً 
 10عمرهم.

ة لعدة اسباب، أهمها أن الشباب بما يمتلكونه من خصائص بيولوجية وتبرز الحاجة إلى تحديد الشباب كفئة خاص
ورغبة في التغيير هم اساس التنمية المستدامة واصحاب القدرة على التغيير ومفتاح االستقرار.  ورغم ما تتميز به 

بالتالي لتعليم.  و فئة الشباب واآلمال المعقودة عليها  إال أنها فئة  تعاني عادة من نقص في الموارد والمهارات وا
ة ن تمارس دورها المنوط بها في المجتمع، بداًل من أن تتحول عالم فئة الشباب حتى تستطيع أعنى بدعفإن الدول تُ 

عليه.  وهذا ما أكدته األمم المتحدة في أحد القرارات الصارة عن الجمعية العامة والتي جاء فيها أن الشباب هو 
ي نمية، وأنهم الفئة القادرة على تحقيق التغيير االجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي فأهم الموارد البشرية لتحقيق الت

 11المجتمعات.

                                                           
8 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p13  < http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
9 Joerg Forbrig, Revisiting youth political participation, (2005) p13, Council of Europe Publishing 
10 Joerg Forbrig, Revisiting youth political participation, (2005) p13, Council of Europe Publishing 
11United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p14 < http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
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وتشير الدالئل إلى اتجاه الشباب بصفة عامة إلى المشاركة السياسية في المؤسسات غير الرسمية عن طريق 
 أنهم القوة االساسية في حركاتنشاطات التحشيد والضغط المختلفة، مثل االعتصامات، الحمالت، المظاهرات، و 

التغيير المختلفة.  وتعتبر الثورات العربية خير مثال على اشتراك الشباب في العملية السياسية، حيث قامت هذه 
نت من اسقاط أنظمة استبدت وتمكنت في الحكم الثورات في األساس على المشاركة الشبابية الواسعة، والتي مك  

طيني فيتميز بوضع خاص عن الشباب العربي، لظروف االحتالل، ولهذا يعتبر من أما الشباب الفلس  12لعقود.
التنظيمات  ط ملحوظ فيوغير الرسمية، وله نشا الرسميةالعربية اشتراكا في الفعاليات السياسية  الشعوبأكثر 

طاب منتسبين قوتكاد كل التنظيمات السياسية تمتلك جناح شبابي، يعتبر الجناح المسؤول عن است الفلسطينية. 
 جدد من الفئة الشابة. 

 

 13المشاركة السياسية في دماج الشبابأهمية اثالثاً: 

يتميز الشباب بصفة عامة بالحيوية والنشاط والسعي نحو العمل، وبالتالي يعتبر إدماج الشباب في عملية اتخاذ 
القرار مسألة مهمة الستثمار هذه الطاقات في التنمية المستدامة.  وللمشاركة السياسية للشباب أهمية كبيرة للمجتمع 

 : يأتيح ذلك في مطلبين كما ككل بما فيه النظام السياسي وللشباب أنفسهم، سنوض

 أهمية المشاركة السياسية للنظام السياسي القائم: .1
عاته، وهو ما تطلفمشاركة الشباب دليل على وجود ديمقراطية سليمة يمثل النظام السياسي فيها الشعب و  -أ

 نظمة الحاكمة لتأكيد شرعيتها. تسعى إلثباته األ
التالي بمجتمعهم ومشاكله، وب اً ، وتجعلهم أكثر ارتباطز االنتماء لدى الشبابيكما أنها تساهم في تعز  -ب

 من المشكلة .  امن الحل، بداًل من أن يصبحوا جزءً  ايصبحون جزءً 
ل و  عنه عادة ما يتسبب في تحويل الشباب م  تداعيات خطيرة على المجتمع، حيث إهمال الشباب إلإن  -ت

 لتنمية.  ًا لهدم في المجتمع، بداًل من أن يكونوا رواد
إلى دفعهم  ا يؤديمحالة الفراغ التي قد تعتري الشباب نتيجة لعدم إدماجهم في المشاركة السياسية عادة م -ث

للعمل ضد مجتمعهم بصورة مباشرة أو غير مباشر.   وقد يأخذ العمل ضد المجتمع بصورة مباشرة عدة 
أو  ام الديمقراطي فيه،النظو صور أبرزها االنضمام إلى جماعات إرهابية أو متطرفة تعمل ضد المجتمع 

اتجاههم إلى الجريمة.  وقد تأخذ صورة غير مباشرة، ومن أبرزها اتجاه الشباب إلى التدمير الذاتي عن 

                                                           
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014  
12 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p15 < http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 

  91ص  الشبابي، شارك منتدى ("2009-2004) السياسية المشاركة تفعيل في الفلسطينية المحلية الهيئات انتخابات أثر" عثمان، رائد 13
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طريق تعاطي المخدرات و االنحراف السلوكي أو من خالل هجرة العقول الشابة أو الالمباالة تجاه مشاكل 
 المجتمع.  

القرار من التعرف على مشاكل الشباب الحقيقية، وبالتالي العمل المشاركة السياسية للشباب تمكن صناع  -ج
 على حلها بصورة سليمة. 

تعكس المشاركة السياسية الشعور بالمسؤولية المجتمعية والرغبة في التصدي للمشاكل المشتركة، ودليل  -ح
هم لتحقيق معلى االحساس باالنتماء والرغبة في صنع التغيير، ولهذا تعتبر المشاركة السياسية شرط 

 14التنمية المستدامة.

 

 أهمية المشاركة السياسية للشباب أنفسهم: .2
شكالت حل متعتبر الطريقة الوحيدة لتوصيل صوتهم وطلباتهم لصناع القرار،  مما يساهم في  -أ

ن بروزهم كقوة في المجتمع، تجعل المستوى السياسي عاجز عن تجاوزهم إالشباب المختلفة، حيث 
 أو إهمالهم.  

 الطريقة االمثل لقطع الطريق على محاوالت تهميشهم أو االستبداد بالسلطة تشكل -ب
ن المشاركة السياسية تعزز المواطنة وتحد من الشعور باالغتراب، وتزيد من االحساس بالكرامة كما أ -ت

  15 وعدم الخوف من السلطة الحاكمة.

 

 لمشاركة السياسية الفاعلة للشبابرابعاً: متطلبات ا

من المتطلبات لكي تكون فاعلة.  وال يعني ذلك أن المشاركة السياسية ال تكون إال  اً المشاركة السياسية عددتحتاج 
في حالة وجود هذه المتطلبات، فالمشاركة السياسية حق، والحق يخول صاحبه انتزاعه بغض النظر عن رضا 

عاتهم والمشروعة للتعبير عن طلباتهم وتطل ساليب الممكنةوللشباب الحق في استخدام كافة األالسلطات الحاكمة.  
في واقع ومستقبل أفضل.  ولذا فإننا نعرض هنا المتطلبات التي يجب أن تسعى السلطات الحاكمة لتوفيرها إذا 
رغبت في توفير بيئة مناسبة وتحفيزية للمشاركة السياسية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال إدراك السلطة الحاكمة ألهمية 

 ب في عملية اتخاذ القرار.  فيما يلي أبرز هذه المتطلبات: إدماج الشبا

وجود إطار قانوني يمكن الشباب من المشاركة السياسية، فوجود قوانين تحمي الحقوق والحريات، وخاصة  .1
حرية الرأي والتعبير والحق في تشكيل الجمعيات والحق في التجمع السلمي والحق في انتخابات حرة 

                                                           
 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى"  الشامي، محمود 14

  2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى"  الشامي، محمود 15

   2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
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قدرة للتوجه ؤمن لهم الب من ممارسة النشاط السياسي بصوره المختلفة، وتن الشبانزيهة يساعد في تمكي
للقضاء القتضاء هذه الحقوق والدفاع عنها.  كما إن عدم وجود تعقيدات إجرائية أو تعريفات مالية مبالغ 

 فيها لممارسة هذه الحقوق يساعد في تشجيع المشاركة السياسية للشباب. 
وعدم معرفة الشباب  16هارية لدى الشباب تمكنهم من المشاركة السياسية الفاعلة.وجود قاعدة معرفية وم .2

بوسائل المشاركة السياسية وأهميتها في حياتهم تجعلهم ال يكترثون بها، أو يعتبرونا من االشياء الهامشية 
مشاركة لفي حياتهم التي ال يلزم إشغال نفسهم فيها.  وبالتالي فإن العمل على توعية فئة الشباب با

 السياسية وآلياتها وأهميتها ومهاراتها له دور كبير في تحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة. 
 ومن أهم سمات البيئة المحفزة، أن ال يتعرض الشباب لخطر وجود بيئة محفزة للمشاركة السياسية الفاعلة، .3

مة واالبتعاد ثار الساليلشباب إلى إوجود البيئة القمعية قد تدفع ا جراء رغبتهم في المشاركة السياسية. 
عن عالم السياسية حتى يجنبوهم خطر القمع.   بعيداً عن السياسية، كما تدفع االهل إلى تربية أوالدهم 

له اوقد تعمل بعض االنظمة على تحييد الشباب من العمل السياسي وذلك من خالل العمل على إشغ
ب حباط في نفوس الشباعدم المشاركة من خالل بث اإلقافة وتعزيز ث بأمور أخرى بعيد عن السياسة،

يهامهم  باب تتوفر لدى الشمور السياسية تحتاج مقدرات خاصة ال بأن األمن مقدرتهم على التغيير وا 
 قصاء الشباب. وغيرها من طرق إ

 ر هذهن توافاسية فاعلة، حيث إوجود آليات محاسبة ومسائلة، ويعتبر ذلك عامل مهم لوجود مشاركة سي .4
ليات يعطي الشباب أمل في قدرتهم على التغيير وبالتالي يدفعهم أكثر للمشاركة السياسية، خاصة اآل

 حينما يشعرون بالنتائج المهمة ألفعالهم على صناعة القرار السياسي. 
توافر الحقوق والحريات وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تشكيل الجمعيات والحق في  .5

لمي.  إن مجرد وجود قوانين تحمي الحقوق والحريات غير كافي بحد ذاته، بل يلزم أن تكون التجمع الس
هذه القوانين مطبقة على ارض الواقع، وتوجد وسائل قضائية نزيهة تمكن الشباب من اقتضاء حقهم عند 

 اللزوم. 
انين.  وبالتالي يات وقو وترتبط المشاركة السياسية ارتباط وثيق بالتنشئة، حيث إنها ثقافة أكثر منعا آل .6

  17تحتاج الدول التي تسعى للديمقراطية إلى تربية االجيال على فلسفة ومبادئ المشاركة السياسية.
نما عملية واستراتيجية  .7 يجب أن ال تكون علمية دمج الشباب في اتخاذ القرار مسألة لحظية أو قرار وقتي، وا 

شباب حتى يكون لهم القدرة على المشاركة بفاعلية بعدية المدى يجب أن تتضمن اعداد وبناء قدرات ال
 وبالتالي يجب أن تكون عملية مستمرة، وليست موسمية.   18في الحياة السياسية. 

                                                           
16 Joerg Forbrig, "Revisiting youth political participation", Council of Europe Publishing, (2005)   

 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في طينيالفلس الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى"  الشامي، محمود 17

 2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
18 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p13 < http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
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يجب أن تكون استراتيجية دمج الشباب فعالة وذات أهداف وتكتيكات واضحة ومنظمة، وليست شكلية أو  .8
 19فارغة المضمون.

 

 عقبات المشاركة السياسية للشباب خامساً:

للمجتمع وللشباب أنفسهم، كما بينا سابق.  ويالحظ أن انخفاض  ماسة السياسية للشباب حاجة ةتعتبر المشارك
المشاركة السياسية الشبابية في األطر الرسمية ال يعني بالضرورة إحجام الشباب عن العمل السياسي، فربما يرجع 

او ة، رسمية والتي تتميز بالمرونال غيرالسبب إلى رغبة الشباب في ممارسة النشاط السياسي عن طريق االطر 
وهناك الكثير من العقبات التي قد تحول دون مشاركة  20لجوئهم لذلك بعد أن أغلقت أبواب األطر الرسمية أمامهم.

سياسية فاعلة للشباب، بعض هذه العقبات قد يكون في جنب النظام السياسي وبعضها في الشباب أنفسهم.  ويمكن 
 تقسيم الممتنعين عن المشاركة السياسية إلي نوعين.  

 ر المهتمين بالعمل السياسي:غي .1

نما  وتتمثل هذه الفئة في الشباب الذين ال يرغبون في االشتراك في أي عمل يتعلق بالسياسية، ليس عن موقف وا 
بسبب عدم اكتراثهم.  وعادة ما تتميز هذه الفئة بالضعف الشديد في ثقافتهم السياسية، فهم غير متابعون للشأن 

 :21اركة في اتخاذ القرار أو التأثير عليه.   وذلك قد يكون لعدة أسباب أبرزهاالسياسي، وغير معنيين بأي مش

 الضعف الشديد في الثقافة السياسية. -أ
 عدم إدراكهم ألهمية المشاركة السياسية. -ب
 التنشئة التي يقصد بها األهل إبعاد أبنائهم عن الشأن السياسي. -ت
 ل القمعية.الخوف من التعرض لالضطهاد او المضايقة، وخاصة في الدو  -ث
 الجهل والفقر المدقع.  -ج
 22حساس بأن الموضوع أكبر منهم، ويحتاج إلى خبراء.اإل -ح
 حساس باالنتماء.فقدان اإل -خ
 ائدة، السيما في الديمقراطيات العريقة. ز االستقرار والطمأنينة ال -د

                                                           
19 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p3 < http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
20 Joerg Forbrig, Revisiting youth political participation, (2005) p140, Council of Europe Publishing 

 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى"  الشامي، محمود 21

  2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، سعالتا المجلد( اإلنسانية الدراسات
 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى"  الشامي، محمود  22

  2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
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 لعمل السياسي:المقاطعين ل .2

خذوه بعد العمل السياسي نتيجة لموقف سياسي أت وتتمثل هذه الفئة في الشباب الذين ال يرغبون في المشاركة في
 تفكير وتمحيص، أو مجرد تقليد لألخرين. ويمكن أن يرجع ذلك لعدة اسباب:

حالة االحباط التي اعترتهم من النظام السياسي القائم، وفشلهم السيما المتكرر في تحقيق أي تغيير، ومن  -أ
 23 ثم وصولهم لقناعة بعدم جدوى المشاركة.

 االستمرار في العمل السياسي خوفا من شدة القمع. الرغبة فيعدم  -ب
 غياب آليات واضحة للمشاركة السياسية، وخاصة آليات المحاسبة. -ت
اونة ، بمعلجماعات ترفض الديمقراطية أو حتى العمل السياسي، باعتباره أمر للحاكم وحده االنتماء -ث

 . مستشاريه
 
 

 في فلسطين السياسية للشبابسادساً: القوانين المتعلقة بالمشاركة 

 :2003القانون األساسي الفلسطيني  .1

( منه على حق كل فلسطيني في المشاركة السياسية، وبالتالي 26نص القانون األساسي الفلسطيني في المادة )
مكن يفالمادة تشمل شريحة الشباب أيضًا.  وقد اعتبرت المادة المذكورة المشاركة السياسية كحق، وبالتالي فإنه ال 

مصادرتها أو تجزئتها، وتتميز أهمية كونها حق في قدرة صاحبه على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه، واقتضاءه 
 على: ةعدمه.  وقد نصت في المادة المذكور  أوبغض النظر عن رضا السلطة 

آلتية: ا "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق 
تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات  -2السياسية واالنضمام إليها وفقًا للقانون.  األحزابتشكيل  -1

التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين  -3والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. 
تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ  -4منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقًا للقانون. 

عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة والمواكب  -5الفرص. 
 والتجمعات في حدود القانون.

 

                                                           
 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى"  الشامي، محمود  23

 2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
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 :2005قانون االنتخابات  .2

تمعية مجالحال تعرض للشريحة اللم يتضمن قانون االنتخابات أي اشارة أو تمييز معين للشباب، إال إنه بطبيعة 
ك في عدة نصوص لها عالقة بالحق في االنتخاب والترشح.  فقد نص القانون في عامًا، وذل 18التي تتجاوز 

سنة من عمره يوم االقتراع.  وبالتالي فإن  18تم االنتخاب حق لكل مواطن فلسطيني أ ( منه على أن9المادة )
تمده هذا البحث،  جميعها لها الحق في التصويت لالنتخابات. أما المادة شريحة الشباب، وفق المفهوم الذي اع

عامًا، وبالتالي حرمت فئة الشباب 40( من ذات القانون فاشترطت أن يكون المرشح النتخابات الرئاسة قد اتم 12)
للمجلس  ( من القانون على جعل سن الترشح15من الترشح النتخابات الرئاسة بشكل كامل. كما نصت المادة )

عامًا، وهو ما أخرج شريحة كبيرة من الشباب من إمكانية الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وهي  28التشريعي 
 سنة. 28إلى  18الشريحة التي تتراوح أعمارها ما بين 

 

 :2011( لسنة 2قانون الشباب الفلسطيني رقم ) .3

شريعي زة، والتي كانت تعقد جلساتها باسم المجلس التُاصدر هذا القانون من قبل كتلة التغيير واإلصالح في قطاع غ
.  وباإلضافة إلى ما يعتري هذا القانون من مشاكل 2007الفلسطيني في أعقاب انقسام السلطة الفلسطينية في العام 

في آلية إقراره، وكذلك مصيره المجهول بعد تطبيق اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الفلسطيني في يونيو 
، فقد تميز هذا القانون بالقصور الواضح في تحقيق تطلعات الشباب، بل تضمن بعض االليات التي تعتبر 2014

قاطع طريق على حرية الشباب في ممارسة نشاطهم وفعالية مشاركتهم السياسية.  ورغم ذلك، فقد جاء القانون 
ية ائهم الحق في تشكيل جمعيات شبابل من غيرهم، من خالل إعطتمكن الشباب من مشاركة سياسية أق بآليات قد

( من القانون المذكور، وذلك تحت أسم "المراكز 7تكون تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بموجب المادة )
، والتي 2000الشبابية.  وهذا الوضع يعتبر أفضل من حال الجمعيات المشكلة بموجب قانون الجمعيات لسنة 

حجام إلالجمعية، بل يدفع الكثيرين لهذا من تدقيق أمني مستمر يقيد عمل  يتبعا تشرف عليها وزارة الداخلية، وم
 عن تشكيل الجمعيات من األساس. 

مان شبابي تحت أسم "برلمان الشباب ل( من القانون المذكور على إنشاء بر 12، 11، 10كما نصت المواد )
( جعلت وزير الشباب هو 11ن المادة )ظ أحياته وكيفية وضع نظامه الداخلي.  ويالحالفلسطيني"، وحددت صال

ظامه ن لهذا البرلمان الذي ال يملك حتى وضع للبرلمان، مما يعدم أي استقاللية المسؤول عن وضع النظام الداخلي
فإن المادة المذكورة جاءت لتكرس وصاية الكبار على الشباب مرة أخرى.  ويالحظ أيضًا  الداخلي بنفسه.  وبهذا

من مشاركة حقيقية للشباب في اتخاذ القرارات السياسية، وجعلة جسم تدريبي للشباب، إال إنه ؤً أن البرلمان لم يُ 
ال، ر غير كافي بطبيعة الحإعطاء مالحظات على القوانين التي تخص الشباب، وهو ام في حقالأعطى البرلمان 

 . المتعلقة بهم غة القوانينابل كان من األجدى إعطاء دور للشباب في صي
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 الفصل الثاني: واقع المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني
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لحالة ا الفلسطيني، أكثر من أي بلد أخر، وذلك لخصوصيةالسياسي تتنوع مراكز صنع القرار في المجتمع 
هيئات إلى  ،الفلسطينية، والتي تتميز بازدواجية في هرم السلطة متمثلة في وجود منظمة التحرير بهيئاتها باإلضافة

السلطة الفلسطينية التي أنشأتها منظمة التحرير بموجب اتفاق أوسلوا الموقع مع االحتالل االسرائيلي.  ويضاف 
سلطة، متع أغلبها بهيكليات حزبية.  وقد شارك العديد منها في معترك الإلى ذلك حركات التحرر الفلسطينية والتي تت

.  2006، 1996في االنتخابات التي عقدت في العامين  األحزابوامتنع البعض االخر، حيث اشتركت بعض 
 وبالتالي أصبح لهذه الحركات دور حزبي يسعى للوصول للسلطة باإلضافة إلى كونها حركة تحرر.  

ل هذا الفصل عدم توافر كافة المعلومات عن مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار، رغم الجهود ويالحظ من خال
 ألحزاباالتي قام بها القائمون على البحث والتي شملت عشرات المقابالت مع مسؤولين وصناع قرار، وخاصة في 

مات لدى إحصائيات أو معلو الفلسطينية.  وسنوضح في الفصل األخير بشيء من التفصيل مدلوالت عدم توافر 
الهيئات الفلسطينية المختلفة عن مشاركة الشباب الفلسطيني فيها، ومدلوالت وأثر ذلك على المشاركة السياسية 

 للشباب في صنع القرار. 

لدولة )السلطة افيما يلي عرض مفصل لمراكز صنع القرار في كل من مؤسسات الدولة، منظمة التحرير الفلسطينية، 
المشاركة في السلطة الفلسطينية.  كما سيقدم نسبة مشاركة الشباب في كل مركز،  األحزابنية(، وأبرز الفلسطي

 عليها.  ات التي استطاع فريق البحث الحصولوفق المعلوم

 القسم األول:  مراكز صنع القرار السياسي الفلسطيني:

السياسي الفلسطيني بخصوصية عالية، نظرًا لطبيعة نشأته كحركة تحرر.  وتعتبر منظمة التحرير  النظاميتمتع 
، 1993الفلسطينية هي النواة األولى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي بدورها انشأت السلطة الفلسطينية في العام 

ها نشأت نحيث إ األحزابغيرها من خصوصية عن الفلسطينية ب األحزاببموجب اتفاقية أوسلو.  كما وتتمتع 
له بح لها وجه حزبي، تسعى من خالصا أو أغلبها في العمل السياسي، وأكحركات تحرر، ومن ثم انخرطت بعضه

المشاركة في العملية الديمقراطية.  ويمكن القول بأن حركات التحرر الفلسطينية  عن طريقلحصول على السلطة، ل
 لبحثالها تأثير مهم على القرار السياسي الفلسطيني، وحتى تلك التي ال تشترك في العملية الديمقراطية، إال أن هذا 

 . اقتصر على أبرز الحركات التي شاركت في العملية السياسية، دون الحركات األخرى 

السياسية  ألحزابافيما يلي هياكل توضيحية لألطر القيادية في كل من منظمة التحرير، الدولة الفلسطينية، وأبرز  
 الفلسطينية المشاركة في العملية السياسية للدولة الفلسطينية. 
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 منظمة التحرير الفلسطينية: .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدولة  الفلسطينية: .2
 

 

 

 

 التحرير منظمة

 المجلس الوطني المجلس المركزي التنفيذيةاللجنة 

 الدولة الفلسطينية
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 الفلسطينية: األحزاب .3

 

 

 

 

ي
يع

ر
ش
الت

س 
جل

لم
ا

 

ية
حل

لم
 ا
س

جال
لم

ا
 

ية
ضائ

الق
ة 

ط
سل

ال
 

 التحرير الوطني )فتح( حركة

اء
ر
ز
لو

 ا
س

جل
م

 

 المؤتمر العام

سة
رئا

 ال
سة

س
مؤ

 

ية
ج
ر
خا

 ال
ت

ليا
مث

لم
ا

 

أصحاب 

الوظائف 

 العليا

قادة 

األجهزة 

 األمنية



  

20 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )حماس(حركة المقاومة االسالمية 

 مجلس الشورى العام

يم
ظ

تن
وال

ة 
بئ
تع

 ال
ب

كت
م

 
 اللجنة المركزية

 المجلس الثوري

 لجنة اإلقليم

 مؤتمر اإلقليم

 لجنة المنطقة

 مؤتمر المنطقة



  

21 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

 المكتب السياسي

 مجلس شورى اإلقليم

 مكتب سياسي اإلقليم

 المؤتمر العام

 اللجنة المركزية

 إداريات األقاليم

 الخارج

 الضفة

 غزة

 الخارج

 الضفة

 غزة

 الكبرى

 المحلية



  

22 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 الكونفرنس

 

 المؤتمر الوطني العام

 المكتب السياسي

 اللجان الفرعية

 المحليات

 المناطق

 اللجنة المركزية



  

23 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حزب المبادرة الوطنية

 المكتب السياسي

ية
ز
رك

لم
 ا
ية

اب
رق

 ال
نة

ج
الل

 

 المجلس المركزي

 هيئة مكتب

 مؤتمر الفرع

 مؤتمر المنطقة 

 قيادة الفرع

 لجنة الفرع

 مؤتمر المنطقة

 لجنة المنطقة

 المنظمة القاعدية

 مؤتمر الرابطة

 لجنة الرابطة



  

24 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النظام السياسي الفلسطينيالقسم الثاني: مشاركة الشباب في مراكز صنع القرار في 

 أوالً: منظمة التحرير:

منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في األمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني 
بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني األول في القدس نتيجة لقرار  1964عام داخل وخارج فلسطين.  تأسست 

 ألحزابا)القاهرة( لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية وهي تضم معظم الفصائل و  1964مؤتمر القمة العربي 
لشعب الفلسطيني في االفلسطينية الوطنية تحت لوائها.  ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيسا لفلسطين و 

األراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى فلسطينيي الشتات.  

 قيادة منطقةهيئة 

 هيئة تنسيقية محافظة
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ة، وهي المجلس الوطني، المجلس المركزي، واللجنة بعملها من خالل ثالث هيئات رئيس وتقوم منظمة التحرير
 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

 المجلس الوطني الفلسطيني: .1

وهو عبارة عن الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، ويشمل  
، الالجئون 1948، والفلسطينيون سكان المناطق المحتلة عام 1967الفلسطينيون سكان المناطق المحتلة عام 

وهو  سطينيو المنفى، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية،الفلسطينيون في مختلف مناطق لجوئهم، وفل
 .1964دورة منذ العام  21الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها.  وقعد عقد المجلس 

-18عدد الشباب ) 25عدد الحضور 24رقم الدورة 
35)26 

نسبة مشاركة  
 الشباب

)متوسط  %23,8 ؟ ؟ 2000قبل العام  1
 النسبة، تقديري(

 %0 028 38927 (2009استثنائية )  2
 %0 0 ؟ (2014العام ) 3

 %7,9 النسبة الكليةمتوسط 
 

 :29المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .2

وهو صاحب القرار في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، وهو من 
رات المجلس متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرابيقر الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية. ويقوم 

                                                           
 2011يونيو  7"، منشور بتاريخ 1996 ـ 1964 الوطني المجلس "دوراتالمجلس الوطني الفلسطيني ، 24

<=article&id=http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view542%3A2011-06-27-09-43-

21&catid=94%3A2010-05-25-10-53-41&Itemid=357&lang=ar  15/6/2014<، تصفح 
 2011 يونيو 7 بتاريخ منشور"، 1996 ـ 1964 الوطني المجلس دورات، " الفلسطيني الوطني المجلس 25

<http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=542%3A2011-06-
27-09-43-21&catid=94%3A2010-05-25-10-53-41&Itemid=357&lang=ar  ،>15/6/2014 تصفح 

 ص،  اعيةاالجتم و السياسية البنية الفلسطيني الوطني المجلس، التحرير منظمة،  الفلسطيني الوطني المجلس، إبراهيم المصري 26

 35عاماا، وليس فقط حتى  40، ويالحظ أن النسبة هنا تشمل الفئة العمرية حتى دكتوراه رسالة، (1083-1964) تحليلية دراسة، 154

ا، وبالتالي فهي تشمل اعضاء من غير الشباب.   عاما
 الفلسطيني" > الوطني للمجلس العادي غير االجتماع من المسائية "الجلسة المجلس الوطني الفلسطيني ، 27

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=345&la
ng=ar  30/10/2014< تصفح 

، سابقال الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة ضوع، نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 28

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

) و افاد بأنه ال يوجد حتى تاريخ هذه المقابلة في  30/10/2014 بتاريخ موسى، إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام

 عام ( 35الى  18المجلس أي عضو بهذا العمر ما بين 
ال تتوفر أي معلومات حول مشاركة الشباب في المجلس المركزي، وال توجدي أي إحصاءات ، ولم نستطع إال الحصول على نسبة  29

 االستاذ أحمد نصر،  وهو أحد كوادر حركة فتحتقديرية متوسطة من 

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=542%3A2011-06-27-09-43-21&catid=94%3A2010-05-25-10-53-41&Itemid=357&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=542%3A2011-06-27-09-43-21&catid=94%3A2010-05-25-10-53-41&Itemid=357&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=345&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=345&lang=ar
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المجلس الوطني ويكون رؤساء اللجان الدائمة من  ءأعضاالوطني.  ويتكفل أيضا بتشكيل لجان دائمة من بين 
 المجلس المركزي، تكون مهمتها إعداد البحوث حوال المسائل والقضايا التي تتناولها اللجنة التنفيذية.  أعضاء

رقم المجلس المركزي ) 
 (الجلسة

-18عدد الشباب ) عدد المشاركين
35) 

 نسبة الشباب

  ؟ - 2000قبل العام  1
 
 
 
 

متوسط مشاركة 
 ، نسبة تقديرية 5%

من الجلسة األولى 
وحتى الجلسة 

 الخامسة والعشرون 

 ؟ 127 (2000الرابعة عشر ) 2
 ؟ - (2000الخامسة عشر ) 3
 ؟ 127 (2000السادسة عشر ) 4
 ؟ 127 (2003السابعة عشر ) 5
 ؟ 113 (2007الثامنة عشر ) 6
 ؟ 113 (2007التاسعة عشر ) 7
 ؟ 113 (2008العشرون ) 8
 ؟ 117 (2008الحادية والعشرون ) 9

 ؟ 117 (2009الثانية والعشرون ) 10
 ؟ 129 (2009الثالثة والعشرون ) 11
 ؟ 12230 (2011الرابعة والعشرون ) 12
 ؟ 16131 (2011الخامسة والعشرون ) 13
 33%0 ؟ 11332 (2014السادسة والعشرون ) 14

 تقريباً  %2,5 الكليةالنسبة متوسط 
 

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: .3

صدار ا، وتتولى االشراف على تشكيالت المنظمة، و لعالمتمثيل الشعب الفلسطيني أمام اوهي الهيئة التي تتولى 
واعداد ميزانيتها  ،للمنظمةلية تنفيذ السياسة المارات الخاصة بتنظيم اعمال المنظمة، و اللوائح والتعليمات واتخاذ القرا

دائرة ، لعسكريةالدائرة ا:  نشاء الدوائر التاليةا  ، و طات التي يقرها المجلس الوطنيتنفيذ السياسات والبرامج والمخطو 
، دائرة البحوث والمؤسسات المختصة، دائرة الشؤون الدائرة االعالمية، دائرة الشؤون السياسية، الصندوق القومي

                                                           
المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الرابعة و العشرون ، دورة استحقاق الدولة ،  30

g/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=345&lahttp://www.palestinepnc.or
ng=ar  15/6/2014تاريخ الوصول للموقع 

الدورة الخامسة و العشرون ، البيان الختامي الصادر عن الدورة ’ المجلس الوطني الفلسطيني  31

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=345&la
ng=ar  15/6/2014تاريخ الوصول لموقع 

الدورة الخامسة و العشرون ، البيان الختامي الصادر عن الدورة ’ المجلس الوطني الفلسطيني  32

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=345&la
ng=ar  15/6/2014تاريخ الوصول لموقع 

 2014يونيو  7 أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ ،الوطني المجلس في الالجئين لجنة سر أمين ،العوض وليد مقابلة 33

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=345&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=345&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=345&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=345&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=345&lang=ar
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=345&lang=ar
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ية تنسيق العمل بين المنظمة وجميع المنظمات والمؤسسات العرب، وتعمل أيضاً على بتوثيق العالقاتالقيام االدارية، 
 أو تعينها على تحقيق اغراضها.األهداف، والدولية التي تتفق معها في 

 نسبة الشباب 34عدد الشباب عضاءعدد األ اللجنة التنفيذية 
 35%15,4 0 ؟ 2000قبل العام  1
2 200936 18 037 0%38 
3 2010 18 0 0% 
4 2014 18 0 0% 

 %3,8 متوسط النسبة الكلية
 

 ً  : هيئات الدولة )السلطة الفلسطينية(ثانيا

، وتم االعتراف 1967على جزء من االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1993تأسس السلطة الفلسطينية في العام 
، على األرض التي احتلتها  2011المتحدة في العام األمم الجمعية العامة في بها كدولة غير عضو من قبل 

ساسي ف بالقانون األالمجلس التشريعي، ُيعر   .  وللدولة الفلسطينية دستور أقر من قبل1967إسرائيل في العام 
   ، حددت فيه، من ضمن أمور أخرى، السلطات وصالحياتها.2003المعدل لسنة 

 

 مؤسسة الرئاسة .1

                                                           
 دراسة،  ماعيةاالجت و السياسية البنية الفلسطيني الوطني المجلس، التحرير منظمة،  الفلسطيني الوطني "المجلس، إبراهيم المصري 34

 للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو، نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة؛ 190ص،  دكتوراه رسالة، "(1083-1964) تحليلية

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو، السابق الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس  في تحف لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا
ا  ، الجنوبية المحافظات  بتاريخ ،هللا عط إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام المفوض ، شعث نبيل للدكتور ونائبا

، كما عرف 35؛  ويالحظ أن االعداد والنسب المذكورة هي لجميع الشباب في الثالثينيات من العمر وليس فقط لعمر الـ 23/6/2014

 هذا البحث سن الشباب
 2014يونيو 7 بتاريخ،  موسى إسالم الباحث المقابلة أجرى الوطني، المجلس في الالجئين لجنة سر أمين، العوض وليد مع مقابلة 35
مساء ، عضو اللجنة التحضيرية  المصغرة للمؤتمر السادس لحركة فتح و عددها  4، س 23/6/2014مقابلة ، أحمد نصر ، تاريخ  36

ا لسر الهيئة القيادية العليشخص ، عضو المجلس الثوري السابق، عضو لجنة مركزية سابقة ،  23 ات ا لحركة فتح في المحافظمينا

ا للدكتور نبيل شعث ، المفوض العام   والتنظيم للتعبئةالجنوبية ، ونائبا
مساء ، عضو اللجنة التحضيرية  المصغرة للمؤتمر السادس لحركة فتح و عددها  4، س 23/6/2014مقابلة ، أحمد نصر ، تاريخ  37

ا لسر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات سابقة ،  شخص ، عضو المجلس الثوري السابق، عضو لجنة مركزية 23 مينا

ا للدكتور نبيل شعث ، المفوض العام   والتنظيم للتعبئةالجنوبية ، ونائبا
مساء ، عضو اللجنة التحضيرية  المصغرة للمؤتمر السادس لحركة فتح و عددها  4، س 23/6/2014مقابلة ، أحمد نصر ، تاريخ  38

ا لسر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات ضو المجلس الثوري السابق، عضو لجنة مركزية سابقة ، شخص ، ع 23 مينا

ا للدكتور نبيل شعث ، المفوض العام   والتنظيم للتعبئةالجنوبية ، ونائبا
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ن كان يميل أكثر إلى النظام تتبع فلسطين نظام حكم مختل ط يجمع ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وا 
إال أن الحكومة  ،الرئاسي، ويعتبر الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة مجرد مساعد له في تنفيذ مهامه

   39.المجلس التشريعي لمباشرة مهامهاتأخذ الثقة من 

-18الشباب )عدد  العدد رئيس السلطة 
35) 

 نسبة الشباب

 %0 0 1 2000قبل العام  1
 %0 0 240 2000بعد العام  2

 %0 متوسط النسبة الكلية
  

 المجلس التشريعي  .2

ناطق السلطة مة المسؤولة عن التشريع في الرئيسيعتبر المجلس التشريعي وفق القانون األساسي الفلسطيني الجهة 
ن بموجب القانو  منوحة لهالمختلفة الم السلطة التنفيذية من خالل وسائله، كما يتولى مهمة الرقابة على الفلسطينية

 .األساسي والنظام الداخلي الخاص به

 نسبة المشاركة الشبابية 41(35-18عدد الشباب ) الكلي عضاءعدد األ الهيئة 
المجلس التشريعي األول  1

(1996-2006) 
88 242 2,3% 

التشريعي الثاني  المجلس 2
(2006- 2014) 

132 343 2,3% 

 %2,3 النسبة الكليةمتوسط 
 

                                                           
 لمنصب الترشح يريد لمن األربعين سن بلوغ اشترط منه( 12) المادة بموجب والذي الفلسطيني االنتخابات قانون بموجب أنه ويالحظ 39

 .القانون هذا وجد طالما لفلسطين شاب رئيس هناك يكون لن وبالتالي الرئيس،
هناك أثنين تولوا منصب رئيس السلطة الفلسطينية أحدهم توالها بصفة مؤقته بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات إلى حين تسلم الرئيس  40

، وهو رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح والذي تولى منصب رئيس السلطة الفلسطينية 2005المنتخب محمود عباس في العام 

 ( من القانون األساسي الفلسطيني.  37بموجب المادة )
ائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، أجرى المقابلة عبر الهاتف الباحث اسالم موسى ، قابلة مع النائب عماد الفالوجي، نم 41

يونيو  18أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ  ،البرلمانية فتح كتلة،  هولي أبو أحمد النائب مع مقابلة؛ 2014نيو يو18بتاريخ 

2014 
تم الحصول على هذه المعلومات من خالل تبع السيرة الذاتية لكافة أعضاء المجلس التشريعي السابق، حيث لجأ الباحث إلى مقر  42

، إال أنهم أجابوا بأن هذا التصنيف غير مدرج لدى المجلس، وليس لديهم معلومات 2014يونيو  16بتاريخ  المجلس التشريعي في غزة

 عنه.
الحالي، حيث لجأ الباحث إلى لجنة  التشريعي المجلس أعضاء لكافة الذاتية السيرة تبع خالل من المعلومات هذه الحصول على تم 43

، إال أن مكتب اللجنة أكد أن البيانات المطلوبة غير مدرجة لديهم، وال يوجد لديهم 2014يو يون 16االنتخابات المركزية )غزة( بتاريخ 

 تصنيف حسب الفئات العمرية، للناخبين أو المرشحين. 
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 مجلس الوزراء: .3
يعتبر مجلس الوزراء األداة التنفيذية واإلدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرامج التي  تقرها السلطة 

حددها  والتي ،لرئيس السلطة الوطنية الصالحيات التنفيذية المخولةالتشريعية موضع التنفيذ.  وفيما عدا 
   44القانون األساسي، تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

عدد وزراء  مجلس الوزراء )الحكومة( 
 45الحكومة

-18عدد الشباب )
35)46 

 نسبة المشاركة الشبابية

 %0 0 18 (1996-1994األولى ) 1
 %4,3 1 23 (1998-1996الثانية ) 2
 %3,4 1 29 (2000-1998الثالثة ) 3
 %0 0 21 (2002-2002الرابعة ) 4
 %0 0 20 (2003-2002الخامسة ) 5
 %0 0 24 (2003-2003السادسة ) 6
 %0 0 8 (2003-2003السابعة ) 7
 %0 0 25 (2005-2003الثامنة ) 8
 %4 1 25 (2006 -2005التاسعة ) 9

 %0 0 24 (2007 -2006العاشرة ) 10
 %0 0 25 (2007-2007الحادية عشر ) 11
 %0 0 23 (2009-2007الثانية عشر ) 12
 %0 0 22 (2012-2009الثالثة عشر ) 13
 %0 0 24 (2013 -2012الرابعة عشر ) 14
 %0 0 25 (2013-2013الخامسة عشر ) 15
 %0 0 24 (2013-2013السادية عشر ) 16
 %0 0 17 (2014السابعة عشر ) 17

 %0,07 النسبة الكليةمتوسط 
 

 

 

                                                           
  63، المادة 2003القانون األساسي الفلسطيني  44
وكالة األنباء و المعلومات الوطني )وفاء( ، "الحكومات الفلسطينية" ،  45

<<http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3637  16/6/2014، تصفح 
 بتاريخ، السابق، أجرى المقابلة عبر الهاتف الباحث إسالم موسى الوزراء مجلس عام حجازي، مدير الدكتور محمد مقابلة مع  46

29/6/2014 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3637
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3637
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 الهيئات التمثيلية الخارجية:  .4

 نسبة الشباب (35-18عدد الشباب ) العدد الهيئات التمثيلة الخارجية 
 ؟ ؟ ؟ 2000ما قبل  1
 ؟ ؟ 47؟ 2014ما قبل  2
 %0 049 8048 (2014) سفراء 3

 %0 النسبة الكليةمتوسط 
 

 القضاء  .5

يعمل القضاة على الفصل في النزاعات وتقرير العقوبات على المخالفين للقانون، وتختلف درجات القضاة حسب 
درجة المحكمة التي يتبعون لها، على اربعة أنواع، قضاة الصلح، وقضاة البداية، وقضاة العليا، وقضاة المحكمة 

 . حثالبالمحكمة العليا، إلى وقت إعداد هذا  أعضاءالدستورية.  ويالحظ أن قضاة المحكمة الدستورية هم نفس 

-18عدد الشباب ) العدد القضاء 
35) 

 نسبة الشباب

 ؟ ؟ ؟ 2000القضاء النظامي قبل العام  1
 2000من العام القضاء النظامي  2

 2014 وحتى العام
 ؟ ؟ ؟

قطاع ) 47 (2014القضاء النظامي )  3
 50(غزة

4 8,5% 

الضفة ) 182
 51(الغربية

47 25,8% 

 %17,2 النسبة الكليةمتوسط 
 

 

                                                           
) مندوب من مكتب الرئيس ، مندوب عن منظمة  2007و تشكلت لجنة للسفارات عام  2005السلك الدبلوماسي عام اقر قانون  47

التحرير ، وزير الخارجية ( ويوجد صعوبة في الحصول على تواريخ الميالد و يعود الى عملية الخالف على صالحيات السفرات 
سة فاروق القدومي و السلطة الوطنية برئاسة محمود عباس  ، مقابلة مع مأمون بالخارج بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير برئا

 17/6/2014سويدان ، مدير مكتب الدكتور نبيل شعت وزير الخارجية السابق ، بتاريخ 
الخارج"  في الفلسطينية الدبلوماسية البعثاتمركز المعلومات الفلسطيني وفا، " 48

<http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=2339> 20/6/2014 الوصول تاريخ 
 8رام هللا، عبر الهاتف، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ  –مقابلة مع االستاذ تيسير جردات، وكيل وزارة الخارجية   49

 2014يونيو 
 2014أكتوبر  9غزة، رد على مراسلة رسمية أرسلت باسم معهد دراسات التنمية،  –ديوان رئيس المجلس األعلى للقضاء النظامي  50
ردأ على مراسلة رسمية أرسلت باسم معهد دراسات التنمية،  رام هللا،  –المستشار نصار منصور، األمين العام لمجلي القضاء األعلى  51

 2014أكتوبر  9
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 المجالس البلدية  .6

هي عبارة عن مجالس منتخبة تعمل على ضمان توفير الخدمات االساسية للسكان المحليين، وتقوم بإعداد الخطط 
المتعلقة بتطوير وتنمية المنطقة الجغرافية التي تمثلها.  وللمجالس المحلية شخصية قانونية واستقاللية كبيرة فيما 

 تها. الضرائب والرسوم والتي تمثل الجزء األكبر من ميزاني يتعلق بإدارتها ومصادر تمويلها.  ولها صالحية في جمع

 نسبة الشباب (35-18عدد الشباب ) العدد المجالس البلدية 
)قطاع غزة  2000ما قبل العام  1

 ية(بوالضفة الغر 
 ؟ ؟ ؟

)قطاع غزة  200552ما قبل العام  2
 ية(بوالضفة الغر 

 ؟ ؟ ؟

في الضفة  2012وحتى  2005 3
 53الغربية

 ؟ ؟ ؟

إلى األن )الضفة الغربية  2012 4
 54فقط(

 ؟ 56؟ 55؟

 18)لعدد  184 وحتى االن ) قطاع غزة( 2005من  5
من   57هيئة فقط
هيئة  25أصل 

 في غزة(

1258 6,5% 

 59؟ النسبة الكليةمتوسط 
 

 

                                                           
، مراسلة  هللا رام - المحلي الحكم وزارةفي  المعلومات و الدراسات دائرة ، مدير هللا جاد محمد ،2005ال توجد أي بيانات قبل العام  52

 15/10/2014رسمية أرسلت بتاريخ 
 و لدراساتا دائرة ، مدير هللا جاد محمدالبيانات المتعلقة بالفئة العمرية غير  متوفرة سواء في غزة أو الضفة . المصدر، مقابلة مع  53

  2014أكتوبر  20هللا ، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ  رام - المحلي الحكم وزارةفي  المعلومات
، ولم تجري االنتخابات البلدية في قطاع غزة 2012أكتوبر  20أجريت االنتخابات البلدية في أغلب مدن الضفة الغربية فقط بتاريخ  54

 وذلك بعد رفض حركة حماس إلجرائها في قطاع غزة
أي معلومات أو إحصائيات لدى وزارة الحكم المحلي عن عدد أعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية أو نسبة الشباب ال يوجد  55

هيئة حكم محلي.  وهذا ما أفادت به وزارة الحكم المحلي في رام هللا، في ردها  408فيها، وكل ما هو متوفر لديهم ان الضفة الغربية 

  2014أكتوبر  15معهد دراسات التنمية لهم، بتاريخ  على مراسلة رسمية أرسلت باسم
أفادت وزارة الحكم المحلي في رام هللا بعدم توفر أي معلومات لديها او أي احصاءات حول عدد أعضاء الهيئات المحلية ما دون الـ  56

هد دراسات التنمية للوزارة في عاما أو أي تصنيفات عمرية أخرى لألعضاء.  وذلك في ردهم على مراسلة رسمية أرسلت باسم مع 35

 2014 أكتوبر 15 بتاريخ ،رام هللا
هيئة محلية في قطاع غزة، وهي غزة، دير البلح، الفخاري، البريج، النصيرات،  25هيئة محلية من أصل  18هذا العدد يمثل فقط  57

 ، المغازي، وداي السلقا، القرارة، المغراقة.  رفح، خان يونس، بيت الهيا، جباليا، الزهراء، وادي غزة، الزوايدة، الشوكة، بني سهيال
ا لهذا البحث من قبل وزارة الحكم المحلي بغزة، ولم  58 من الجدير بالذكر أن المعلومات المتعلقة بنسبة مشاركة الشباب صممت خصيصا

 يكن التصنيف العمري موجود لدى الوزارة من قبل. 
ال يمكن تقدير نسبة كلية، دقيقة أو حتى تقريبية لعدم توافر حد ادنى من المعلومات لدى وزارة الحكم المحلي أو لجنة االنتخابات  59

 المركزية 
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 في المناصب اإلدارية العليا العاملون  .7

ومسؤولي الوحدات االدارية، وفق ما نص عليها دليل وتشمل هذه الفئة جميع المدراء العامون ومدراء االقسام، 
   60الوظيفة العامة.

-18عدد الشباب ) العدد العاملين في المناصب اإلدارية العليا 
35)61 

 نسبة الشباب

 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
 %3,3 600 17700 2000العام  2
 %3,1 600 19100 2001العام  3
 %3,3 700 20800 2002العام  4
 %3,6 800 22000 2002العام  5
 %4,2 900 21300 2004العام  6
 %4,1 900 21600 2005العام  7
 %5,5 1,200 21600 2006العام  8
 %4,8 1,300 26800 2007العام  9

 %3,5 1,000 28200 2008العام  10
 %3,8 1,500 38900 2009العام  11
 %4,3 1,600 37100 2010العام  12
 %3,1 1,300 41300 2011العام  13
 %3,2 1,400 42600 2012العام  14
 %3,7 1,200 31900 2013العام  15

 %3,8 النسبة الكليةمتوسط 
 
 

 رؤساء االجهزة األمنية )منذ مجيئ السلطة وحتى االن( .8
منية هم االشخاص الذين تم تعيينهم في أعلى السلم الوظيفي لألجهزة االمنية المقصود برؤساء األجهزة األ

المختلفة في السلطة الفلسطينية، كجهاز االمن الوطني، والشرطة، واالمن الوقائي، والمخابرات، واالستخبارات 
ساسية أجهزة االعسكرية، والدفاع المدني، والقضاء العسكري.  ويالحظ أنه تم إدماج هذه االجهزة في ثالث 

.  إال أن التشكيالت القديمة ما 2005( قانون الخدمة في قوى االمن الفلسطيني لسنة 3وذلك بموجب المادة )

                                                           
 2008 للمهن، المعياري الدولي التصنيف حسب الفلسطيني، المهني التصنيف (، دليل2014) الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز 60
 فلسطين -هللا رام ( 2014"، )2013-2000 العاملة، القوى بيانات "قاعدة الفلسطيني، لإلحصاء مركزيال الجهاز 61
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زالت قائمة، ولكنها انطوت فقط تحت أحدى التصنيفات الثالث وهي األمن الوطني، واالمن الداخلي، 
 والمخابرات العامة. 

 األجهزة االمنية والعسكرية 
إلى  1994 منذ العام

2014 

عدد من تقلدوا منصب مدير 
جهاز حتى االن )حكومة رام 

 62هللا(

عدد الشباب منهم 
(18-35)63 

 نسبة الشباب

 %0 0 4 الشرطة  1
 %33,3 1 3 الوقائي  2
 %0 0 7 االمن الوطني 3
 %0 0 3 حرس الرئيس 4
 %0 0 3 البحرية  5
 %0 0 3 المخابرات  6
 %0 0 2  17قوات ال 7
 %0 0 3 الخدمة العامة 8
 %0 0 2 الحدودية  9

 %3,7 متوسط النسبة الكلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، أجرى المقابلة الباحث هللا عطا سامر المقدم/،  )مدير االستخبارات العسكرية( سابقا عرفات موسي اللواء مكتب مدير مع مقابلة 62

 20/6/2014بتاريخ ، اسالم موسى
 20/6/2014 بتاريخ، موسى اسالم الباحث المقابلة أجرى ، هللا عطا سامر/ المقدم،  سابقا عرفات موسي اللواء مكتب مدير مع مقابلة 63
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 الفلسطينية األحزابثالثا: 

 

 

 فتح  -حركة التحرير الوطني الفلسطيني  .1
 

، وهي الحركة التي كانت 1965علن عن انطالقها في العام الفلسطينية، أُ أقدم وأكبر حركات التحرر  أحد هي
، وحتى العام 1993واستلمت زمام السلطة بشكل شبة كامل منذ نشأت السلطة في العام  خلف تسوية أوسلو،

متع بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي.  وفي ت، حيث كانت تتولى قيادة مؤسسة الرئاسة، وت2006
  64فقدت هذه األغلبية لصالح حركة حماس. 2006االنتخابات التشريعية في العام 

 

 

 المؤتمر العام: -أ

أعلى سلطة في الحركة حال انعقادها وهو مجلس ذي صالحيات تنفيذية وتشريعية، ومهمتها االساسية مناقشة  هو
تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسبتها ومناقشة اعمال األجهزة والمؤسسات الحركية.  وهو أيضًا من 

ع ه، كما له سلطة وضأعضاءثقة عنه أو عن أحد المجلس المركزي للحركة، كما له سلطة حجب ال أعضاءينتخب 
  65وتعديل النظام االساسي للحركة، وغيرها من السلطات التي تجعل منه السلطة االولى في الحركة حال انعقاده.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نتخاباتاال في عباس محمود الرئيس فوز بعد الرئاسة بمؤسسة فتح حركة احتفاظ حركة حماس السلطة مع حركة فتح، مع اقتسمت 64

 حيث عام، من أكثر المشاركة لهذه يكتب ولم  ،2006وقد تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في العام    .2005 العام في عقدت التي

 أثره على سيطرت ،2007يونيو في الفلسطينية السلطة في دموي بانقسام انتهت والتي والصراعات، النزاعات من الكثير تخللتها

 .غزة قطاع على حماس حركة
 2009(، تم اعتماده في المؤتمر السادس في العام 16الفلسطيني فتح، النظام الداخلي، المادة )حركة التحرير الوطني  65
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 نسبة الشباب عدد الشباب عدد الحضور المؤتمر العام 
 2000قبل العام  1

 66(1988الخامس )
 69%25 )غير دقيق(( 312) 250 68(1251) 100067

 - - رةفي هذه الفت لم يعقد مؤتمر 2009إلى  200من العام  2
تقريبًا )غير  40073 72 (2338) 155071 70(2009السادس ) 3

 74دقيق(
25,8%  

(17,1%) 
وحتى العام  2009من العام  4

2014 
 - - رةفي هذه الفت يعقد مؤتمر لم

 %22,6 النسبة الكليةمتوسط 
 

 

 المجلس الثوري: -ب

هو أعلى سلطة في الحركة حال انعقاده بين دورتي المؤتمر العام، ويقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، 
وقرارات واعمال اللجنة التنفيذية، واعمال األجهزة المركزية في االقاليم والشؤون العسكرية، وله صالحية ملئ الشواغر 

 في اللجنة التنفيذية.

                                                           
-pages/ahttp://aljazeera.net/coverage/3f8a313-67f2موقع الجزيرة نت ، "المؤتمر السادس لحركة فتح" ، > 66

4689-830ced-e58d8562b7   19/6/2014<، تصفح 
 ،" 2005-1957  فتح حركة، " بكر ابو بكر الكاتب موقع 67

<<http://www.bakerabubaker.info/index.php?action=show&pageID=241  24/10/2014 تصفح 
عضو المجلس الثوري السابق، عضو لجنة مركزية سابقة،  مقابلة ، أحمد نصر ، عضو اللجنة التحضرية المصغرة لحركة فتح، 68

ا للدكتور نبيل شعث  المفوض العام أ ا لسر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية ، وتعينه نائبا ، والتنظيم لتعبئةلمينا
  23/6/2014أجرى المقابلة الباحث اسالم موسي، بتاريخ 

،  بقةسا مركزية لجنة عضو، السابق الثوري المجلس عضو، فتح لحركة المصغرة التحضرية اللجنة عضو،  نصر أحمد،  مقابلة 69

ا  ا  وتعينه ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر أمينا ، والتنظيم للتعبئة امالع المفوض  شعث نبيل للدكتور نائبا

 23/6/2014 ريخبتا موسي، اسالم الباحث المقابلة أجرى
67f2-http://aljazeera.net/coverage/pages/a3f8a313-" ، >فتح لحركة السادس المؤتمر، " نت الجزيرة موقع 70

4689-830e-ced58d8562b7  ،>19/6/2014  تصفح 
"، لحم تبي في المقبل اغسطس من الرابع في السادس المؤتمر عقد يقرر فتح لحركة الثوري لمجلسصحيفة الشعب اليومية ،  " 71

 14/6/2014تصفح  http://arabic.people.com.cn/31662/6686074<.html>  2014يونيو  25خبر بتاريخ 
، ابقةس مركزية لجنة عضو، السابق الثوري المجلس عضو، فتح لحركة المصغرة التحضرية اللجنة عضو،  نصر أحمد مع مقابلة  72

ا  ا  وتعينه ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر أمينا ، والتنظيم للتعبئة امالع المفوض  شعث نبيل للدكتور نائبا

 23/6/2014 بتاريخ موسي، اسالم الباحث المقابلة أجرى
،  ابقةس مركزية لجنة عضو، السابق الثوري المجلس عضو، فتح لحركة المصغرة التحضرية اللجنة عضو،  نصر أحمد مع مقابلة 73

ا  ا  وتعينه ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر أمينا .،  والتنظيم للتعبئة امالع المفوض  شعث نبيل للدكتور نائبا

 23/6/2014 بتاريخ موسي، اسالم الباحث المقابلة أجرى
أرقام دقيقة حول عدد الشباب الحضور يرجع إلى أن كشف الحضور ال يتضمن الفئة العمرية، كما أن االعضاء هم عدم وجود  74

أعضاء في هيئات أخرى داخل الحركة، فهم أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري ، المجلس االستشاري، ممثلي األقاليم 
ع  أمين مقبول ، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، أجرى المقابلة عبر الهاتف المنتخبين في مؤتمرات األقاليم.  المصدر، مقابلة م

 2014يونيو  18الباحث إسالم موسى بتاريخ 

http://aljazeera.net/coverage/pages/a3f8a313-67f2-4689-830e-ced58d8562b7
http://aljazeera.net/coverage/pages/a3f8a313-67f2-4689-830e-ced58d8562b7
http://arabic.people.com.cn/31662/6686074%3c.html
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 نسبة الشباب 76عدد الشباب 75ضاءععدد األ المجلس الثوري  
 2000قبل العام   1

)لمؤتمر الخامس 
1988) 

 78؟ 77؟ 121

حتى  2000من العام  2
 2009العام 

لم يعقد المؤتمر العام 
 النتخاب مجلس جديد

- - 

المؤتمر السادس   3
(2009) 

في حده  )تقريبي 6 12179
 80(األعلى

4,9% 

حتى  2009من العام  4
 2014العام 

المؤتمر العام  لم يعقد
 النتخاب مجلس جديد
 حتى تاريخ هذه الدراسة

- - 

 %4,9 النسبة الكليةمتوسط 
 

 اللجنة المركزية:  -ت

منهم  18عضوًا،  21هي بمثابة السلطة التنفيذية للحركة والتي لها كافة الصالحيات التنفيذية للحركة، وتتكون من 
، بأغلبية الثلثين.  ويشترط 18بالتعيين يتم اختيارهم من قبل المنتخبين الـ  3يتم اختيارهم من قبل المؤتمر العام، و

 مًا دون انقطاع، وتولى مسؤولية أمين سر. عا 15في العضو أن يكون عضو في الحركة لمدة 

 نسبة الشباب 81عدد الشباب عضاءعدد األ اللجنة المركزية 

                                                           
of-members-http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120- > ،الثوري" المجلس "أعضاء ،الطيراوي توفيق اللواء موقع 75

fatah.html-of-council-revolutionary-<the 19/6/2014، تصفح 
عاما، ويرجع ذلك إلى اتالف االرشيف الخاص بالحركة خالل أحداث  35ال توجد أرقام دقيقة حول أعضاء المجلس الثوري دون الـ  76

 للمؤتمر مصغرةال التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلةاالنقسام الفلسطيني، ولم تعد هذه االقام متوفرة بشكل رسمي، 
ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو، السابق الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس  في تحف لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا

ا  ، الجنوبية المحافظات  بتاريخ ،هللا عط إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام المفوض ، شعث نبيل للدكتور ونائبا

23/6/2014 
حول عدد الشباب الحضور يرجع إلى أن كشف الحضور في المؤتمر العام ال يتضمن الفئة العمرية، كما عدم وجود أرقام دقيقة  77

أن االعضاء هم أعضاء في هيئات أخرى داخل الحركة ويكون له ذاتية االلتحاق داخل اقليمه ، أتصال هاتفي مع ، أمين مقبول ، 
 .18/6/2014أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، بتاريخ ،

عدم وجود أرقام دقيقة حول عدد الشباب الحضور يرجع إلى أن كشف الحضور في المؤتمر العام ال يتضمن الفئة العمرية،  78

كما أن االعضاء هم أعضاء في هيئات أخرى داخل الحركة ويكون له ذاتية االلتحاق داخل اقليمه ، أتصال هاتفي مع، أمين 

 .18/6/2014تح ، بتاريخ ،مقبول ، أمين سر المجلس الثوري لحركة ف
of-members-http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120- > ،الثوري" المجلس "أعضاء ،الطيراوي توفيق اللواء موقع 79

fatah.html-of-council-revolutionary-<the 19/6/2014، تصفح 
 18/6/2014، بتاريخ أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، ،فتح لحركة الثوري المجلس سر أمين، مقبول أمين مقابلة مع 80
، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 81

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

 23/6/2014 بتاريخ ،موسى إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام

http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120-members-of-%3cthe-revolutionary-council-of-fatah.html
http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120-members-of-%3cthe-revolutionary-council-of-fatah.html
http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120-members-of-%3cthe-revolutionary-council-of-fatah.html
http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120-members-of-%3cthe-revolutionary-council-of-fatah.html
http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120-members-of-%3cthe-revolutionary-council-of-fatah.html
http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120-members-of-%3cthe-revolutionary-council-of-fatah.html
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 2000قبل العام  1
 )المؤتمر الخامس

1988 )82 

21 0 0% 

حتى  2000من العام  2
 2009العام 

لم يعقد المؤتمر العام 
 النتخاب مجلس جديد

- - 

 %0 0 23 (2009السادسة ) 3
حتى  2009 من العام 4

 2014العام 
لم يعقد المؤتمر العام 
 النتخاب مجلس جديد

- - 

 %0 متوسط المشاركة الشبابية
 

 مكتب التعبئة والتنظيم: -ث

جدد للحركة وتنظيم الرتب والمسؤوليات داخل  أعضاءهو الجهة االدارية العليا في الحركة المسؤول عن تنسيب 
الحركة، ووقف وانهاء العضوية في الحركة، واالشراف على االنتخابات، ترشيح بعض الفئات لحضور المؤتمر 

 العام لحركة فتح، وغيرها من المهام االدارية.

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ مكتب التعبئة والتنظيم 
 %0 0 27 2000قبل العام  1
حتى  2000من العام  2

 2014العام 
27 0 0% 

 %0 083 27 2014العام  3
 %0 متوسط النسبة الكلية

 

 

 

 

 

                                                           
، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 82

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

 23/6/2014 بتاريخ موسى، إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام
، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 83

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

 23/6/2014 بتاريخ موسى، إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام
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 مؤتمر االقليم: -ج

هي الجهة المسؤولة عن مناقشة تقرير لجنة االقليم وقراراتها واعمالها ومحاسبة أعضائها، وتضع الخطط 
االستراتيجية للحركة على مستوى االقليم، ومناقشة القضايا العامة في الحركة، ورفع التوصيات للمجلس 

عضو واحد عن كل منظمة لجنة المناطق و  أعضاءة االقليم و لجن أعضاء منالمركزي.  ويتكون المؤتمر 
 شعبية في االقليم، وكفاءات حركية فاعلة. 

 84نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ مؤتمر اإلقليم 
 %95 تقريبا 367 كحد أدنى 387 2000قبل العام  1
وحتى  2000من العام  2

 2006العام 
 %95 تقريبا 367 كحد أدنى 387

 %75 تقريباً  283 كحد أدنى 378 2007 - 2006 3
إلى  2007من العام  4

 2014العام 
 ؟ ؟ ؟

 %88,3 متوسط النسبة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 84

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

 23/6/2014 بتاريخ ،موسى إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام
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 لجنة اإلقليم: -ح

وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الهيئات القيادية العليا، وتضح الخطط الالزمة لذلك، وتتولى الحفاظ على 
زيد عن وال ي أعضاءتماسك وتألف وتنظيم العمل داخل االقليم.  وتتألف لجنة االقليم من عدد ال يقل عن خمسة 

( شريطة ان يكون قد انقضى 78ة )هـ( من المادة )احد عشر عضوا يجرى انتخابهم من مؤتمر االقليم وفق الفقر 
 على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات. 

 86نسبة الشباب 85عدد الشباب عضاءعدد األ لجنة اإلقليم 
في كل إقليم، وفق  9-5 2000قبل العام  1

المنسبين  عضاءعدد األ
 في االقليم

في كل  أعضاء 7 -4
 إقليم )غزة(

 

 غزةمتوسط، قطاع  80%
 

في كل  أعضاء 8 – 5
 إقليم )الضفة الغربية(

متوسط، الضفة  85%
 الغربية

وحتى  2000من العام  2
 2007العام 

في كل إقليم، وفق  5-9
المنسبين  عضاءعدد األ

 في االقليم

في كل  أعضاء 7 -4
 إقليم )غزة(

 

 متوسط، قطاع غزة 80%
 

في كل  أعضاء 8 – 5
 إقليم )الضفة الغربية(

متوسط، الضفة  85%
 الغربية

كل إقليم من  11 – 9 201487 - 2007 3
، ويتحدد 2009بعد 

 عضاءوفق عدد األ
 المنسبين في االقليم

عضو في كل  2 – 1
 إقليم )غزة(

 متوسط، غزة 10%
 

 
عضو في كل  3إلى  1

 إقليم )الضفة الغربية(

 
متوسط ، الضفة  12%

 الغربية
 %58,6 متوسط النسبة الكلية

 

                                                           
، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 85

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا
 23/6/2014 بتاريخ ،موسى إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام

، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 86

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

 23/6/2014 بتاريخ هللا، عط إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام
 فى االعالمية اللجنة مفوض - غزة غرب اقليم قيادة عضو عابد، سالى مع مقابلة المصدر، ،2007 عام منذ انتخابات تحدث لم 87

 30/10/2014 بتاريخ موسى اسالم الباحث الهاتف عبر المقابلة أجرى االقليم،
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 مؤتمر المنطقة: -خ

وتتولى مهمة مناقشة قرارات واعمال لجنة المنطقة ومحاسبة أعضائها، ومناقشة القضايا العامة ورفع التوصيات 
 بشأنها. 

 88نسبة الشباب عدد الشباب عدد الحضور مؤتمر المنطقة 
 %80 103 129 2000قبل العام  1
وحتى  2000من العام  2

 2007العام 
129 103 80% 

وحتى  2007من العام  3
 89 2014العام 

 ؟ ؟ ؟

 %80 متوسط النسبة الكلية
 

 لجنة المنطقة: -د

 والقرارات على االرض. مهي عبارة عن القيادة التنفيذية المباشرة التي تتولى تنفيذ المها

 90نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ لجنة المنطقة 
 %95 ؟ 9 -7 2000قبل العام  1
وحتى  2000من العام  2

 2007العام 
 %95 ؟ 9 -7

وحتى  2007من العام  3
 91 2014العام 

 ؟ ؟ ؟

 %95 متوسط النسبة الكلية
 

                                                           
، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 88

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

 23/6/2014 بتاريخ هللا، عط إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام
 فى االعالمية اللجنة مفوض - غزة غرب اقليم قيادة عضو عابد، سالي مع مقابلة المصدر، ،2007 عام منذ انتخابات تحدث لم 89

 30/10/2014 بتاريخ موسى اسالم الباحث الهاتف عبر المقابلة أجرى االقليم،
، لسابقا الثوري المجلس وعضو، فتح لحركة السادس للمؤتمر المصغرة التحضيرية اللجنة عضو،  نصر أحمد االستاذ مع  مقابلة 90

ا ،  سابقة مركزية لجنة عضو ا  ، الجنوبية المحافظات في فتح لحركة العليا القيادية الهيئة لسر وأمينا  المفوض ، شعث لنبي للدكتور ونائبا

 23/6/2014 بتاريخ هللا، عط إسالم الباحث المقابلة أجرى والتنظيم، للتعبئة العام
 فى االعالمية اللجنة مفوض - غزة غرب اقليم قيادة عضو عابد، سالى مع مقابلة المصدر، ،2007 عام منذ انتخابات تحدث لم 91

 30/10/2014 بتاريخ موسى اسالم الباحث الهاتف عبر المقابلة أجرى االقليم،
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 حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( .2

، وقد امتنعت منذ نشوء السلطة عن المشاركة 1987وهي أحد أكبر حركات التحرر الفلسطيني، أسست في العام 
 المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي في العام توالبقاء كحركة تحرر، إال إنها قرر في العملية السياسية، 

واستطاعة تحقيق أغلبية مريحة في المجلس التشريعي.  وقد سيطرت الحركة على قطاع غزة في اعقاب  2006
 االنقسام في السلطة الفلسطينية. 

 

 مجلس شورى الحركة: -أ

يع الهيئات ، وله السلطة العليا في جموتتولى تحديد السياسات العامة للحركةهي أعلى هيئة تشريعية في الحركة، 
 األخرى في الحركة، وقراراتها ملزمة للجميع. 

 نسبة الشباب عدد الشباب 93عضاءعدد األ 92مجلس شورى الحركة 
 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
حتى  2000من العام  2

 2014العام 
 ؟ ؟ ؟

 94%0 0 ؟ 2014العام  3
 %0 متوسط النسبة الكلية

 

 

 

                                                           
 األزهر جامعة،  ماجستير رسالة" ، 2009 - 2000 حماس اإلسالمية المقاومة حركة علي وأثرها الداخلية التطورات، "الدبس معتز92

 فلسطين،  غزة، 
،  Arab Times Blogsعلي  عبد العال، منشورة، المصدر ال غيرعدد االعضاء االساسي في كافة هيئات الحركة من األمور السرية 93

،  < http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374، >لحماس" التنظيمي الهيكل.. للغاية سري"

 13/6/2014سري للغاية ، الهيكل التنظيمي لحماس ، تصفح  
 بتاريخ، ، سىمو إسالم الباحث المقابلة أجرى اإلصالح، و التغير كلته عن ريعيالتش المجلس في النائب موسي، يحي النائب مع مقابلة94

 2014 سبتمبر 10

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374
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 المكتب السياسي للحركة: -ب

 .وهي أعلى سلطة تنفيذية في الحركة

المكتب السياسي  
 95للحركة

 نسبة الشباب عدد الشباب 96عضاءعدد األ

 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
حتى  2000من العام  2

 2014العام 
 ؟ ؟ ؟

 97%0 0 ؟ 2014العام  3
 %0 متوسط النسبة الكلية

 

 :اإلقليممجلس شورى  -ت
 وهي أعلى هيئة في اإلقليم

 نسبة الشباب عدد الشباب 99عضاءعدد األ 98مجلس شورى اإلقليم 
 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
حتى  2000من العام  2

 2014العام 
 ؟ ؟ ؟

 100%0 0 ؟ 2014العام  3
 %0 متوسط النسبة الكلية

                                                           
 األزهر جامعة،  ماجستير رسالة" ، 2009 - 2000 حماس اإلسالمية المقاومة حركة علي وأثرها الداخلية التطورات، "الدبس معتز95

 فلسطين،  غزة، 
،  Arab Times Blogsعلي  عبد العال، عدد االعضاء االساسي في كافة هيئات الحركة من األمور السرية غير المنشورة، المصدر 96

،  < http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374، >لحماس" التنظيمي الهيكل.. للغاية سري"

 13/6/2014سري للغاية ، الهيكل التنظيمي لحماس ، تصفح  
 بتاريخ، ، سىمو إسالم الباحث المقابلة أجرى اإلصالح، و التغير كلته عن التشريعي المجلس في النائب موسي، يحي النائب مع مقابلة97

 2014 سبتمبر 10
 األزهر جامعة،  ماجستير رسالة،  "2009 - 2000 حماس اإلسالمية المقاومة حركة علي وأثرها الداخلية "التطورات، معتز الدبس98

 فلسطين،  غزة، 
،  Arab Times Blogsعلي  عبد العال، منشورة، المصدر الغير هيئات الحركة من األمور السرية عدد االعضاء االساسي في كافة 99

،  < http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374، >لحماس" التنظيمي الهيكل.. للغاية سري"

 13/6/2014سري للغاية ، الهيكل التنظيمي لحماس ، تصفح  
أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى ،  ،النائب في المجلس التشريعي عن كلته التغير و اإلصالح موسي، النائب يحيمقابلة مع 100

 2014سبتمبر  10بتاريخ، 

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374
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 مكتب سياسي اإلقليم: -ث

 نسبة الشباب عدد الشباب 102عضاءاأل عدد 101مكتب سياسي اإلقليم 
 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
حتى  2000من العام  2

 2014العام 
 ؟ ؟ ؟

 103%0 0 ؟ 2014العام  3
 %0 متوسط النسبة الكلية

 

 

 إداريات اإلقليم: -ج

 نسبة الشباب عدد الشباب 105عضاءعدد األ 104إداريات اإلقليم 
 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
حتى  2000من العام  2

 2014العام 
 ؟ ؟ ؟

)غزة  %10الكبرى  ؟ ؟ 2014العام  3
 106 فقط(

                                                           
 األزهر جامعة،  ماجستير رسالة" ، 2009 - 2000 حماس اإلسالمية المقاومة حركة علي وأثرها الداخلية التطورات، "الدبس معتز101

 فلسطين،  غزة، 
،  Arab Times Blogsعلي  عبد العال، منشورة، المصدر الغير هيئات الحركة من األمور السرية عدد االعضاء االساسي في كافة 102

،  < http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374، >لحماس" التنظيمي الهيكل.. للغاية سري"

 13/6/2014سري للغاية ، الهيكل التنظيمي لحماس ، تصفح  
 ، وسىم إسالم الباحث المقابلة أجرى اإلصالح، و التغير كلته عن التشريعي المجلس في النائب موسي، النائب يحي مع مقابلة103

 2014 سبتمبر 10 بتاريخ،
 ، وسىم إسالم الباحث المقابلة أجرى اإلصالح، و التغير كلته عن التشريعي المجلس في النائب موسي، يحي النائب مع مقابلة104

 2014 سبتمبر 10 بتاريخ،
،  Arab Times Blogsعلي  عبد العال، منشورة، المصدر الغير هيئات الحركة من األمور السرية عدد االعضاء االساسي في كافة 105

،  < http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374، >لحماس" التنظيمي الهيكل.. للغاية سري"

 13/6/2014سري للغاية ، الهيكل التنظيمي لحماس ، تصفح  
 سبتمبر 10 ،بتاريخ ، موسى إسالم الباحث المقابلة أجرى اإلصالح، و التغير كلته عن التشريعي المجلس في النائب موسي، يحي النائب مع لةمقاب106

2014 

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374
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)غزة  %30المحلية 
 107 فقط(

 %20 متوسط النسبة الكلية
 

 

 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .3

كامتداد للفرع الفلسطيني  1967حزب يساري فلسطيني، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. تأسست الجبهة عام 
من حركة القوميين العرب.  وهي أحد الفصائل المكونة لمنظمة التحرير، وشاركت في العملية السياسية الفلسطينية 

 نذ نشأت السلطة الفلسطينية. منذ بدايتها، حيث شاركت في جميع االنتخابات التي عقدت م

 المؤتمر العام: -أ

يتولى مهمة مناقشة تقارير واعمال اللجنة المركزية، ولجنة الرقابة المركزية، ويتولى مهمة إقرار وتعديل برنامج 
قرار كافة القضايا األساسية للحزب وقضايا الوطن والثورة. كما يتولى  الحزب ونظامه الداخلي، وبحث ومناقشة وا 

  108المرشحين لها. عضاءنتخاب اللجنة المركزية الجديدة واألمهمة ا

 نسبة الشباب 110عدد الشباب 109عضاءعدد األ المؤتمر العام 
 ؟ ؟ ؟ 2000111قبل العام  1
وحتى  2000من العام  2

2013 
 %1,1 65 600أكثر من 

 %38,3 230 600أكثر من  2014العام  3
 %13,1 متوسط النسبة الكلية

 

 الكونفرنس:  -ب

                                                           
 2014مايو  2 أحد قيادات حركة حماس البارزين، أجري المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ دكتور خليل الحية، معمقابلة  107
، </ http://www.abuali.ps/nedam>، "2000األساسي: المؤتمر السادس، تموز  "النظام، فلسطين لتحرير  الشعبية الجبهة 108

 13/6/2014 التصفح
عدد األعضاء بشكل دقيق يعتبر من االمور السرية في الحركة، ولكن أكد االستاذ عماد أبو رحمة القيادي في الجبهة أن العدد ال يقل  109

 . 600عن 
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 110
يعتبر عدد أعضاء المؤتمر العام من االمور السرية المطلقة، وامتنعت الحركة عن كشف أي معلومات عن هذه  2000قبل العام  111

 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانةاألعداد.  
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، وتتولى مهمة اتخاذ القرارات التنظيمية أو السياسية انعقادههيئة حزبية عليا لها صالحيات المؤتمر في حال 
 األساسية بما في ذلك إجراء تعديالت على الهيئات الحزبية المركزية المنتخبة، أو انتخاب هيئات جديدة.

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ اسم الهيئة 
 ؟ ؟ ؟ 112الكونفرنس 

 ؟ متوسط النسبة الكلية
 اللجنة الرقابية المركزية: -ت

تتولى مهمة الرقابة على تطبيق النظام الداخلي وشروحا ته واللوائح المقرة ، ومدى التقيد باالنضباط الحزبي من 
على كل المستويات.  ومن حقها إلغاء أية أعمال تخالف التفسيرات ومنطوق النظام الداخلي  عضاءقبل الهيئات واأل

قبل المؤتمر الوطني لمدة خمس  نتخب لجنة الرقابة المركزية منتُ ) وشروحاته ، كما وتراقب على مالية الحزب.
 113( .الوطني طبيعيين في المؤتمر أعضاءعتبر أعضائها سنوات ، ويُ 

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ الرقابية المركزيةاللجنة  
 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
، وحتى 2000من العام  2

 2014العام 
 ؟ ؟ ؟

 %0 0115 114؟ 2014 3
 %0 متوسط النسبة الكلية

 اللجنة المركزية: -ث

بة المركزية، وا عالن ولجنة الرقاتعتبر الهيئة التنفيذية العليا في الحركة، وتتولى مناقشة تقارير المكتب السياسي 
ولها   حالة الطوارئ في الحزب وتجميد العمل بالنظام الداخلي كليا أو جزئيا وتتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر.

 مستنتخب اللجنة المركزية لمدة خ صالحية دعوة الكنفرنس الحزبي لالنعقاد عند حدوث تطورات تستدعي ذلك.
 116نيأعوام من قبل المؤتمر الوط

 نسبة الشباب 118عدد الشباب 117عضاءعدد األ اللجنة المركزية 

                                                           
 يونيو 24 اريخبت غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانةكل المعلومات المتعلقة به سرية،  112

2014 
 /http://www.abuali.ps/nedam> ،2000تموزالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النظام الداخلي ، المؤتمر الوطني السادس،  113

 7/11/2014تاريخ التصفح  ،<
 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانةالمعلومات المتعلقة به سرية،  114

2014 
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 115
 / http://www.abuali.ps/nedam،2000الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النظام الداخلي ، المؤتمر الوطني السادس، تموز 116

 7/11/2014،تاريخ التصفح 
 24 تاريخب موسى، إسالم الباحث المقابلة أجرى فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة في القيادي، رحمة أبو عماد األستاذ مع مقابلة 117

 ن المعلومات المتعلقة بهذه الهيئات تعتبر من االمور السرية في الحركة، وال توجد اعداد دقيقة، حيث إ2014يوليو 
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 118

http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
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 ؟ ؟ ؟ 2000119 العام قبل 1
وحتى  2000من العام  2

2013 
 %0,06 2 300أكثر من 

 %4,6 14 300أكثر من  2014 3
 )تقريبي( %1,5 متوسط النسبة الكلية

 
 المكتب السياسي: -ج

  الحزب بين دورتي اللجنة المركزية . ، ينفذ سياسات وقراراتالمكتب السياسي هو الهيئة التي تتولى مسؤولية 
اللجنة المركزية ويتابع تنفيذ قراراته . ، يقدم للجنة المركزية تقارير دورية عن مختلف أعماله وأوضاع الحزب، 

العاملين ما عدا حق التصويت،  عضاءالمرشحون للمكتب السياسي جميع حقوق وواجبات األ عضاءيمارس األ
 120أعوام من قبل اللجنة المركزية ينتخب المكتب السياسي لمدة خمسة تبر أصواتهم استشارية.وتع

 نسبة الشباب 121عدد الشباب عضاءعدد األ المكتب السياسي 
 ؟ ؟ ؟ 2000 العام قبل 1
، وحتى 2000من العام  2

 2013العام 
18 1 5,5% 

3 2014 18122 0 0% 
 )تقريبي( %2,7 متوسط النسبة الكلية

 

 123مؤتمر الفرع: )غزة فقط، الضفة والخارج سرية( -ح

 يناقش مؤتمر الفرع تقارير لجنة الفرع المركزية ولجنة الرقابة الفرعية ويتخذ قرارا بشأنها أو يبدي رأيه فيها
 124الفرع لمدة عامين وينتخب مؤتمر

 

                                                           
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة متوفرة، معلومات توجد ال 119
 / http://www.abuali.ps/nedam،2000موزالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النظام الداخلي ، المؤتمر الوطني السادس، ت 120

 7/11/2014،تاريخ التصفح 
 2014 يونيو 24 بتاريخ ،مع فرعها في غزة إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 121
 17 تاريخخبر صحفي ب ،العام " لألمين نائبا فؤاد احمد وأبو الشعبية للجبهة السياسي المكتب أعضاء انتخاب "، لألنباء وطن وكالة 122

 14/6/2014 تصفح،  <http://www.wattan.tv/ar/news/84253.html>، 2014يناير 
أكدت أمانة سر الحركة أن عدد أعضاء الهيئات من االمور السرية، ولم تزودنا إال بعدد الشباب في غزة فقط، دون أن تزودنا بالعدد  123

 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانةاالساسي. 
 / http://www.abuali.ps/nedam،2000النظام الداخلي ، المؤتمر الوطني السادس، تموزالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  124

 7/11/2014،تاريخ التصفح 

http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
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 نسبة الشباب 125عدد الشباب عضاءعدد األ مؤتمر الفرع 
 ؟ ؟ ؟ 2000 العام قبل 1
، وحتى 2000من العام  2

 2013العام 
 ؟ 2 سري 

 ؟ 1 سري  2014 3
 ؟ متوسط النسبة الكلية

 

 لجنة الفرع المركزية : )غزة فقط، الضفة والخارج سرية( -خ

تتولى لجنة الفرع المركزية، في الفترات الفاصلة بين دورات مؤتمر الفرع، تنفيذ قرارات الهيئات القيادية العليا في 
 مؤتمر الفرع وقراراتها ، وترفع تقاريرها بصورة منتظمة إلى الهيئات الحزبية األعلىالحزب وقرارات 

 نسبة الشباب 126عدد الشباب عضاءعدد األ لجنة الفرع المركزية 
 ؟ ؟ ؟ 2000 العام قبل 1
وحتى  2000من العام  2

 2013العام 
 ؟ 9 سري 

 ؟ 14 سري  2014العام  4
 127؟ متوسط النسبة الكلية

 

 الفرع: )غزة فقط، الضفة والخارج سرية(قيادة  -د

تنفذ قيادة الفرع كافة قرارات الهيئات المركزية العليا في الحزب ، وقرارات مؤتمر الفرع ولجنتها المركزية وقراراتها ،  
الفرع من  تنتخب قيادة يحق لقيادات الفروع تشكيل ما تراه مناسبا وفق حاجة العمل من مكاتب ولجان ومؤسسات

 128نة الفرع المركزيةقبل لج

 نسبة الشباب 129عدد الشباب عضاءعدد األ قيادة الفرع 
 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1
وحتى  200من العام  2

 2010العام 
 ؟ ؟ ؟

                                                           
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 125
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 126
 ال يمكن تقدير متوسط النسبة الكلية لعدم توافر المعلومات، لسريتها 127
 / http://www.abuali.ps/nedam،2000الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النظام الداخلي ، المؤتمر الوطني السادس، تموز 128

 7/11/2014،تاريخ التصفح 
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 129

http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
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 %0 0 سري  2010 3
 %0 0 سري  2012 4
 %0 0 سري  2014 5

 %0 متوسط النسبة الكلية
 

 

 

 مؤتمر المنطقة: )غزة فقط، الضفة والخارج سرية( -ذ

يناقش مؤتمر المنطقة تقارير القيادة المناظرة ويدرس أية مسالة أخرى متعلقة بالحزب بشكل عام، وينتخب القيادة 
 130ينتخب مؤتمر المنطقة لمدة عامين المناظرة والمندوبين إلى مؤتمر المنطقة والفرع.

 نسبة الشباب 131عدد الشباب عضاءعدد األ مؤتمر المنطقة 
 ؟   2000قبل العام  1
وحتى  2000من العام  2

 2010132العام 
 ؟ ؟ ؟

، وحتى 2010من العام  3
2012 

 ؟ 78 سري 

 ؟ 93 سري  2012 4
 ؟ 93 سري  2014 5

 ؟ متوسط النسبة الكلية
 لجنة المنطقة: )غزة فقط، الضفة والخارج سرية( -ر

قة لمدة تنتخب لجنة المنط كل ما تراه من مكاتب ولجان ومؤسسات تعمل تحت قيادتها.ش  يحق للجنة المنطقة أن تُ 
 133عامين

 نسبة الشباب 134عدد الشباب عضاءعدد األ لجنة المنطقة 
 ؟ ؟ ؟ 2000قبل العام  1

                                                           
 / http://www.abuali.ps/nedam،2000ادس، تموزالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النظام الداخلي ، المؤتمر الوطني الس 130

 7/11/2014،تاريخ التصفح 
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 131
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانةال توجد معلومات متوفرة،  132
 / http://www.abuali.ps/nedam،2000الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النظام الداخلي ، المؤتمر الوطني السادس، تموز 133

 7/11/2014،تاريخ التصفح 
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانة 134

http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
http://www.abuali.ps/nedam/
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وحتى  2000من العام  2
 135 2010العام 

 ؟ ؟ ؟

وحتى  2010من العام  3
2012 

 ؟ 63 سري 

 ؟ 70 سري  2012 4
 ؟ ؟ ؟ 2014العام  5

 ؟ متوسط النسبة الكلية
 

 الجبهة الديمقراطية  .4

، وهي حركة تحرر لها برنامج سياسي ووجه حزبي، وتشارك في 1969حركة يسارية فلسطينية تأسست في العام 
العملية السياسية بانتظام، حيث شاركت في جميع االنتخابات التي عقدت في ظل السلطة الفلسطينية، وهي أحد 

 المكونة لمنظمة التحرير.  األحزاب

 العام:المؤتمر  -أ

سنوات، ومهمته  5 - 4بة من المنظمات المحلية صعودًا وينعقد مرة كل خً نتً هو أعلى سلطة سياسية وتشريعية مُ 
قرار النظام الداخلي وتعديله، وانتخاب اللجنة  قرار برنامجها السياسي وتعديله، وا  رسم السياسات العامة للجبهة، وا 

 الرقابية المركزية. 

 137نسبة الشباب عدد الشباب 136عضاءعدد األ المؤتمر العام 
 )متوسط( %22 ؟ ؟ 2000قبل العام  1
إلى  2000من العام  2

 3013العام 
 )متوسط( %22 ؟ ؟

المؤتمر السادس  3
(2013) 

 تقريبا %22 )عدد تقديري( 99 450

 تقريبا %22 )عدد تقديري( 99 450 2014العام  4
 )تقريبي( %22 متوسط النسبة الكلية

 

                                                           
 2014 يونيو 24 بتاريخ غزة، في فرعها مع إلكترونية مراسلة فلسطين، لتحرير الشعبية الجبهة سر أمانةال توجد معلومات متوفرة،  135
( 2013)، فلسطين لتحرير الديمقراطية للجبهة السادس العام الوطني المؤتمر أعمال عن الصادر الختامي البالغ 136

<http://saotaliassar.org/Button/01012013/DemokFront1001.htm> ، 14/6/2014 تصفح 
يونيو  16، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ الديمقراطية للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  137

2014 
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 المركزية:اللجنة  -ب

مرات  4هي القيادة السياسية والتنظيمية األولى، في الفترة ما بين مؤتمرين، وتنتخب من المؤتمر العام. تنعقد 
سنويًا.  وتضطلع بمهام تحديد االهداف واالتجاهات السياسية لنشاط الحزب فى اطار السياسية العامة، وانتخاب 

 لموازنة و المصادقة عليها، وتشكيل الدوائر و اللجان المختلفة.امين عام اللجنة المركزية و نائبه، واقرار ا

 

 

 

 139نسبة الشباب عدد الشباب 138عضاءعدد األ اللجنة المركزية 
 )متوسط( %23 ؟ ؟ 2000قبل العام  1
إلى  2000من العام  2

2013 
 )متوسط( %23 ؟ ؟

اللجنة المركزية التاسعة  3
(2013) 

 تقريباً  %23  )عدد تقديري( 26 115

 تقريباً  %23 140 )عدد تقديري( 26 115 2014العام  4
 )تقريبي( %23 متوسط النسبة الكلية

 

 المكتب السياسي: -ت

وهو عبارة عن الهيئة التنفيذية العليا للجنة المركزية، ويتولى تنفيذ قراراتها، ويترأسه االمين العام للجنة المركزية، 
 لدورات اللجنة المركزية. ويقدم تقريرا عن أعماله بصورة منتظمة

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ المكتب السياسي 
 141متوسط %18 ؟ ؟ 2000قبل العام  1
 142متوسط %18 ؟ ؟ 2013إلى  2000من  2

                                                           
، 2013فبراير  21بتاريخ  ،نائبين" وسليمان ليلى وابو لها امينا حواتمة انتخاب تجدد "الديمقراطية،  معا كالةو 138

<http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=567714>   ،14/6/2014 تصفح 
يونيو  16الباحث إسالم موسى، بتاريخ ، أجرى المقابلة الديمقراطية للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  139

2014 
يونيو  16، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ الديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  140

2014 
يونيو  16موسى، بتاريخ  ، أجرى المقابلة الباحث إسالمالديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  141

2014 
يونيو  16، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ الديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  142

2014 
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 143)نسبة تقديرية( %18 )عدد تقديري( 3 – 2 15 2013العام  3
 144)نسبة تقديرية( %18 )عدد تقديري( 3 – 2 15 2014العام  4

 )تقريبي( %18 متوسط النسبة الكلية
  

 اللجان الفرعية: -ث

تتولى مهام التوجيه واإلشراف على النشاط النضالي والداخلي والجماهيري للمنظمات العامة في نطاقها وفقا لقرارات 
تقدم و وتوجيهات مؤتمر الفرع ولجنة اإلقليم بما يوحد نشاط هذه المنظمات في دائرة عملها على مختلف الصعد.  

تقريرا عن نشاطها إلى مؤتمر الفرع وتقدم تقاريرها الدورية الى الهيئة الحزبية األعلى، وتتولى مسئولية التمثيل 
 السياسي للجبهة على صعيد الفرع.

 145نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ اللجان الفرعية 
 متوسط %60 ؟ ؟ 2000قبل العام  1
وحتى  2000العام من  2

 2013 العام
 متوسط %60 ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟ 2014العام  3
 )تقريبي( %60 متوسط النسبة الكلية

 

 مؤتمرات المناطق: -ج

خب مؤتمر ت  ن  ي  و  ،يتولى مناقشة خطة عمل على مختلف الُصعد السياسية والنضالية والجماهيرية والمالية ويبت فيها
 أعضائه بعد تحديد حجمها.المنطقة مندوبي للمؤتمر األعلى كما ينتخب لجنة منطقة من بين 

 146نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ المناطق 
 متوسط %40 ؟ ؟ 2000قبل العام  1
وحتى  2000من العام  2

2013 
 متوسط %40 ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟ 2014العام  3

                                                           
يونيو  16خ ، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريالديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  143

2014 
يونيو  16، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ الديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  144

2014 
يونيو  16، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ الديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  145

2014 
يونيو  16، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ الديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  146

2014 
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 )تقريبي( %40 متوسط النسبة الكلية
 

 :المناطق -ح

تماد  م خطة عمل الفترة الزمنية المنصرمة و اعيمناقشة و تقيتولى التشكيالت القيادية في الحزب،  وتر هي أصغ
 خطة عمل المنظمة المحلية للفترة القادمة انتخاب اللجنة المحلية بعد أن يحدد المؤتمر المؤسس تشكيلها.

 

 

 

 147نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ المناطق 
 متوسط %25 ؟ ؟ 2000قبل العام  1
وحتى  2000من العام  2

 2013العام 
 متوسط %25 ؟ ؟

 ؟ ؟ ؟ 2014العام  3
 )تقريبي( %25 متوسط النسبة الكلية

 

 

  148المبادرة الوطنية .5

هي حركة أسسها كل من الدكتور حيدر عبد الشافي في قطاع غزة والدكتور مصطفى البرغوثي في مدينة رام هللا 
 في وقت واحد في السابع عشر من حزيران، من العامبالضفة الغربية، واألستاذ إبراهيم الدقاق في مدينة القدس، 

، وهي مبادرة وطنية فلسطينية للنهوض بالشعب الفلسطيني نحو الحرية واالستقالل، ومن أجل العدالة 2002
 149والنزاهة والعيش الكريم وحماية القرار الفلسطيني المستقل وتحقيق السالم العادل.

 المجلس المركزي  -أ

                                                           
يونيو  16، أجرى المقابلة الباحث إسالم موسى، بتاريخ الديمقراطية  للجبهة السياسي المكتب عضومقابلة مع طالل أبو ظريفة،  147

2014 
 7/2014/ 9مراسلة إلكترونية، بتاريخ  ،غزة بقطاع التنظيم ملف مسئول، عليا في المبادرة الوطنية قيادية عضو، البهداري سامي 148
 المبادرة الوطنية الفلسطينية، "عن المبادرة"، > 149

http://www.almubadara.org/details_ar.php?id=ej4479a2789y4pgbx30gq> 
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ر الحركة ومتابعة في تطوي ويساهماستراتيجيات الحركة ويقرر عن الحالة التنظيمية والسياسية للمبادرة،  هو المسؤول
 .الملفات التنظيمية

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ المجلس المركزي  
وحتى  2002من العام  1

2013 
 ؟ ؟ ؟

 )متوسط( %27 8-5 24 2014العام  2
 %27 متوسط النسبة الكلية

 

 هيئة مكتب -ب

تتولى مهمة تنظيم الملفات التنظيمية والسياسية، وتتابع العمل اليومي للحركة و تتولى كذلك متابعة المستجدات 
 السياسية والتنظيمية.

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ هيئة مكتب 
وحتى  2002من العام  1

2013 
 ؟ ؟ ؟

 %28,5 2 7 2014العام  2
 %28,5 الكلية متوسط النسبة

 

 هيئة تنسيقية لكل محافظة -ت

هي الجهة المسئولة عن الحالة التنظيمية والسياسية للمبادرة بالمحافظة، متابعة الحالة التنظيمية داخل المناطق 
 بالمحافظة.

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ هيئة تنسيقية لكل محافظة 
وحتى  2002من العام  1

2013 
 ؟ ؟ ؟

 (متوسط) %36 5 - 3 11 2014العام  2
 

 %36 متوسط النسبة الكلية
 

 هيئة قيادة المنطقة -ث
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ركات الوطنية جدد للمبادرة والتحشيد للمشا أعضاءوتتولى مهمة متابعة الوضع التنظيمي بالمنطقة الجغرافية، وتنظيم 
 والتنظيمية، وتفعيل دور القطاعات بالمنطقة هيئة تنسيقية محافظة

 نسبة الشباب عدد الشباب عضاءعدد األ قيادة منطقةهيئة  
وحتى  2002العام من  1

2013 
 ؟ ؟ ؟

 )متوسط( %77 6 -4 9 – 7 2014العام  2
 %77 متوسط النسبة الكلية

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: نحو مشاركة سياسية فاعلة للشباب

 

 القسم األول: تحليل النتائج

صناعة القرار  150أطريتبين من خالل عرض البيانات في الفصل السابق ان المشاركة السياسية للشباب في 
الفلسطيني تتراوح ما بين ضعيفة وضعيفة جدا، وتزيد مشاركة الشباب كلما اتجهنا إلى قاعدة الهرم القيادي.  وكانت 

ليًا إلى صفر % مع العلم أن منظمة من حيث مشاركة الشباب، حيث تصل حا إطارمنظمة التحرير هي أقل 
 ن القيادة فيها لم تتجدد منذ زمن طويل، وأن أخر انتخابات تمتمن الشباب، إال أ جيدةاتها بنسبة التحرير بدأت حي

 وكان تمثيل الشباب في الهيئات القيادية العليا ضعيف جداكما  ، للمجلس الوطني. 1996فيها كانت في العام 
مقارنة ، وكان التمثيل في الهيئات القيادية الدنيا ضعيف نسبيًا، بالبل معدوم في بعض االحيان، في مختلف الهيئات

 مع نسبة الشباب في المجتمع. 

خيصها في يمكن تلركة السياسية للشباب في مراكز صنع القرار، المشا وقد أبرز البحث العديد من النتائج حول
جدا  فرة، مشاركة الشباب ضعيفةمات وضعف دقة المعلومات المتو عدم توافر معلو : يأتيكما  ةعناوين رئيس ستة

 ةاب ضعيف، مشاركة الشباألحزابيادية في منظمة التحرير والدولة و في االطر القيادية العليا لمختلف الهيئات الق

                                                           
هذه الدراسة استخدمت كلمة أطر، للتعبير عن الجهات الثالث االساسية المسؤولة عن صناعة القرار السياسية الفلسطيني، وهي  150

 منظمة التحرير والدولة واألحزاب، وقد استخدمت الدراسة أسم الهيئة للتعبير عن المؤسسات التي تتكون منها هذه األطر. 
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اب في الهيئات وجود الشب ،نسبيا في األطر القيادية الدنيا، نسبة تواجد الشباب في الهيئات المنتخبة ضعيف جدا
   .2014، انخفاض نسبة الشباب بشكل كبير في كل من منظمة التحرير والدولة في العام التي تتم بالتعيين ضعيف

 . ومسبباتها النتائجلهذه فيما يلي تحليل 

 

 

 

 

 

 

 

 .، وعدم دقة المعلومات المتوفرةأواًل: عدم توافر المعلومات

 المتوفرة في األطر المختلفةنسبة المعلومات متوسط 
نسبة متوسط  الهيئة 

البيانات 
 المتوفرة

 151(الرسمية)

نسبة متوسط 
البيانات 
 المتوفرة

 152(الكلية)

 مالحظات

منظمة  1
 التحرير

ال توجد أي معلومات لدى هيئات منظمة التحرير عن  100% 0%
نسبة مشاركة الشباب في هيئاتها، والمعلومات التي تم 
جمعها بهذا الخصوص هي من دراسة دكتوراه حول 
منظمة التحرير ومقابلة مع أحد الكوادر السياسية من 
حركة فتح، وهو الفصيل االكبر في المنظمة، ويالحظ 

لعدة أسباب أهمها غير دقيقة،  أن كل االرقام المتوفرة
عدد المشاركين في العشرات والثالثينات من  أنها تمثل

وهو سن الشباب وفق  35العمر، وليس فقط حتى السن 
 هذه الدراسة.

                                                           
المعلومات التي قدمت للباحثين من خالل القنوات الرسمية في كل إطار وهيئة، أو حتى من  والمقصود بالمعلومات الرسمية هي 151

 خالل المواقع اإللكترونية الرسمية.
المعلومات الكلية وتشمل بجانب المعلومات الرسمية، تلك المعلومات التي تم الحصول عليها من دراسات سابقة أو من خالل  152

 خالل التقديرات من قبل كوادر بارزين في الهيئات لعدم وجود إحصاءات وأرقام رسمية موثقة.  قيادات في هذه الهيئات، أو من
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كان االسوأ توافر المعلومات التي تتعلق بعدد الشباب  %58,4 %29,2 الدولة 2
في المحليات، حيث لم توجد أي إحصاءات أو بيانات 
متوفرة لدى الجهات الرسمية أو غير الرسمية، حتى عن 

البلديات، سواء في الضفة الغربية أو في  أعضاءأعداد 
 قطاع غزة. 

كما لم يتوافر أي معلومات لدى المجلس التشريعي أو 
نة االنتخابات المركزية حول مشاركة الشباب.  وقد لج

تم جمع المعلومات الخاصة بمشاركة الشباب في 
 المجلس التشريعي  من خالل تتبع السيرة الذاتية.

 
عدم تعاون من الجهات الرسمية، حيث لم يتعاون 
مجلس الوزراء مع الباحثين لتوفير أي معلومات، وتم 

مع شخصيات  جمع المعلومات عن طريق مقابالت
 اعتبارية، ومواقع االنترنت.

 تقديره األحزابأغلب النسب واالرقام المقدمة من قبل  %51 %12,6 األحزاب 3
 وغير دقيقة.

متوسط النسبة 
 الكلية

13,9% 69,8%  

 

 

 

 

 نسبة المعلومات المتوفرة في األحزاب محل الدراسة
نسبة البيانات  الحزب 

المتوفرة 
 )الرسمية(

البيانات نسبة 
 المتوفرة
 )الكلية(

 مالحظات

0%

29%
13%

100%

58% 51%

منظمة التحرير  الدولة األحزاب 

ة نسبة المعلومات الرسمية والكلية المتوفرة حول مشارك
الشباب في األطر محل الدراسة

الرسمية  الكلية
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ال توجد أي معلومات عن تشكيل الحركة في غزة،  %80,6 %0 حركة فتح 1
وقد تم إتالف أرشيف الحركة في غزة، في أحداث 
االنقسام.  وكل المعلومات المتوفرة عن الحركة، 
 معلومات تقديرية، تم جمعها من كوادر في الحركة. 

أغلب المعلومات في الحركة فيها سرية، بما فيها  %11 %0 حركة حماس 2
تشكيل الحركة، وعدد األعضاء االساسيين في 
الهيئات المختلفة فيها، ولكن تم توفير نسبة 
مشاركة الشباب في هيئاتها المختلفة، من خالل 
مقابلة مع أحد كوادر الحركة، ولكن هي معلومات 
 تقديرية غير دقيقة، ونسبة المعلومات الدقيقة

، وذلك الن تشكيل الحركة وهيكليتها وعدد 0%
أعضاء تشكيالتها من المسائل السرية.  وحتى 
المعلومات غير الدقيقة التي تم توفيرها، هي للعام 

فقط، وهي تخص قطاع غزة فقط، دون  2014
 الضفة الغربية أو الخارج. 

انة سر الحركة يالحظ أن المعلومات التي قدمتها أم %13,3 %13,3 الجبهة الشعبية 3
عن مشاركة الشباب فيها، كلها معلومات تقديرية 
غير دقيقة.  وقد بلغت متوسط نسبة المعلومات 

من المعلومات المطلوبة، وهي  %16,6الدقيقة 
عادة االرقام التي أفادت بعدم وجود مشاركة.  

 والمعلومات المتوفرة هي عن غزة فقط. 
الجبهة  4

 الديمقراطية
ال توجد أي معلومات أو إحصاءات دقيقة لدى  100% 0%

الحركة عن مشاركة الشباب، وكل االرقام المتوفرة 
 تقديرية وغير رسمية. 

قدمت معلومات كاملة عن واقع الحركة، ولكن لم  %50 %50 المبادرة الوطنية 5
يكن لديها معلومات عن مشاركة الشباب في 

  2002الحركة منذ تأسيسها في العام 
  %51 %12,6 النسبة متوسط
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يتبين من العرض في الفصل السابق عدم توافر المعلومات المتعلقة بتواجد الشباب في مراكز القرار السياسي 
وفر وكان االسوأ في تالسياسية.   األحزابة أو منظمة التحرير أو يني، سواء على مستوى هيئات الدولالفلسط

منظمة التحرير حيث لم يوجد لديهم أي احصاءات عن مشاركة الشباب.  أما المعلومات الرسمية بين األطر، هي 
 %58نسبة المعلومات التي تم الحصول عليها  متوسط تللمعلومات فكانت الدولة، حيث بلغ أقل الجهات توفيراً 

لى أن منها فقط رسمي، ويرجع ذلك إ %29، بالرغم من أن فقط، إال أنها جمعيا معلومات دقيقة وليست تقديرية
 . هناك العديد من الجهات التي تجري دراسات عن عمل الدولة، ومنها مركز االحصاء الفلسطيني

كان االسوأ من حيث توفير األرقام واالحصائيات حول مشاركة الشباب على مستوى الدولة، أما في داخل األطر، ف
 يث بلغت، حوحركة فتح الديمقراطيةوالجبهة  حماس حركة الفلسطينية، هم األحزابلية، وفي حهي الهيئات الم

 وتعتبر حركة حماس والجبهة الشعبية األسوأ من  الثالث صفر%. األحزابنسبة المعلومات الرسمية في  متوسط
، حيث أن المعلومات %11حيث توافر المعلومات بشكل عام، حيث كانت حركة حماس هي األقل، حيث كانت 

وربما يعود ذلك في جزء منه  فقط.  2014غزة فقط، وفي العام  المتوفر عن حركة حماس، اقتصرت على قطاع
ظمة وفي من وعدم وجود أي احصاءات عن مشاركة الشباب. بها مع االرقام،  يتعاملون لسرية الشديدة التي إلى ا

 تقديرية توفرةالماالرقام  وكلالتحرير ال توجد أي احصاءات أو حتى معلومات تتعلق بمشاركة الشباب في هيئاتها، 
ل المشاركة السياسية للشباب رقام حو األويرجع غياب االحصاءات و . ، وخاصة في المجلس الوطنيوغير رسمية

 :يرى الباحث أن أبرزهاإلى عدة عوامل، 

الوحيد الذي  ن القانون الفلسطينيالعمرية التي تمثل الشباب، حيث إ عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه للفئة .1
سنة هو قانون صادر عن كتلة التغيير واإلصالح في  35إلى  18الفئة العمرية ما بين يعرف الشباب في 

إقراره،  .  وهذا القانون محل جدل في دستورية آلية2011لسنة  (2رقم ) غزة، وهو قانون الشباب الفلسطيني

0% 0%
13%

0%

50%

81%

11% 13%

100%

50%

فتح حماس الشعبية الديمقراطية  المبادرة

ركة نسبة المعلومات الرسمية والكلية المتوفرة حول مشا
الشباب في الهيئات القيادية في األحزاب

الرسمية  الكلية
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أي هيئة إحصاءات  دكما أنه غير معترف به من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.  وبالتالي، لم تعتم
، فمثال، بعض االحصاءات ذكرت نسبة الشباب في الثالثينيات، 35إلى  18تتعلق بالفئة العمرية ما بين 

سنة، وبالتالي ال يمكن استخراج فئة الشباب  39وبالتالي فهي تشمل على من هم من سن الثالثين، وحتى سن 
فرة.  ويذكر كمثال على ذلك االحصاءات الواردة بشأن في هذه الحالة بشكل دقيق من األرقام أو النسب المتو 

مشاركة الشباب في كل من المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في الفصل السابق، فقد جاء 
، وبالتالي فالنسب المتوفرة، ال تفيد 35كالهما ليبين مشاركة الشباب في الثالثينيات، وليس الشباب حتى 

للمشاركة السياسية للشباب.   ويرى الباحث أنه لو وجد تعريف معتمد من الجهات الرسمية بالحكم الحقيقي 
 ومستخدم من جهة الباحثين سيسهل الحصول على إحصاءات دقيقة، حول مشاركة الشباب. 

 
عدم وجود استراتيجية لمتابعة المشاركة السياسية للشباب من أجل تطويرها، بل ليس هناك أي توجه داخل  .2

 الفلسطينية، لتوثيق تطور المشاركة السياسية للشباب في األحزابمنظمة التحرير أو الدولة الفلسطينية او 
جم المختلفة خالية من أي إشارة إلى ح هيئات هذه االجسام.  وبهذا جاءت البيانات المتوفرة لدى هذه الهيئات

كما ولم يكن هناك أي توجه لتحديد فئة الشباب أو العمل   مشاركة الشباب، او إي إحصاءات عمرية أخرى.
 على سن قانون بشأنها، رغم المحاوالت والضغوطات الكثيرة لسن قانون للشباب قبل االنقسام.  

 
 

الفلسطينية نظرا لظروف االحتالل االسرائيلي لألرض  اتباع السرية في تشكيل بعض حركات التحرر .3
االسرائيلي عن تشكيل هذه الحركات، وأعدادها.   لالحتاللالفلسطينية، والتخوف من تقديم معلومات جاهزة 

في هيئاتها المختلفة.  ورغم ذلك،  عضاءولهذا ترفض أغلب حركات التحرر المشاركة الكشف عن اعداد األ
المختلفة، لم نحصل على أرقام تقديرية للمشاركة الشبابية في هذه الهيئات،  األحزابمع  ومن خالل المقابالت

 مما يكشف عن غياب التوجه لمتابعة حجم المشاركة الشبابية، كأحد االدوات الهامة لتطويرها. 
 

ات معدم وجود قانون فلسطيني خاص بحرية الوصول للمعلومات، يضمن حق الجميع في االطالع على المعلو  .4
غير السرية التي تحتفظ بها هيئات الدولة وهيئات العمل العام األخرى.  ومن الجدير بالذكر أن هناك مشروع 

، 2013قانون يتعلق بحرية الوصول بالمعلومات، اعتمدته الحكومة للعرض على الرئيس الفلسطيني في العام 
 ولكنه لم يتم إقراره لالن. 

لمشاركة الفعلية للشباب في األطر المختلفة في إنها خطوة اولية في أي مساعي وتكمن أهمية توافر معلومات حول ا
الي ن هذه االرقام تساعد في فهم المشكلة وحجمها، وبالتاركة السياسية لدى الشباب.  حيث إتهدف إلى تعزيز المش

قام عبر ر مراقبة تطور األه الجهود من خالل إيجاد الحلول العملية لها، ومن ثم المقدرة على قياس نسبة نجاح هذ
 الزمن. 
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ورأى بعض الشباب المشاركين في المجموعة البؤرية التي استعان بها فريق البحث، أن عدم وجود معلومات يرجع 
إنها  ه رأىفإن النتقاد.  أما البعض األخرلإلى أن القيادة السياسية ال ترغب في كشف االرقام، حتى ال تتعرض 

ن الشباب بالنسبة للكبار مجرد أدوات. ترجع إلى عدم االهتمام ب  الشباب، وا 

 153.ثانيا: مشاركة الشباب ضعيفة جدا في االطر القيادية العليا

 محل الدراسة جدول يوضح مشاركة الشباب في الهيئات القيادية العليا في األطر
 نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية العليامتوسط  اإلطار 
 % 4,7 منظمة التحرير  1
 %%0,8 الدولة 2
 %10,2 األحزاب 3

 %5,2 متوسط المشاركة الشبابية
 

 

 

 

 األحزابنسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية العليا في متوسط جدول يوضح 
 نسبة مشاركة الشباب متوسط  الحزب )الحركة( 
 %1,6 حركة فتح 1
 %0 حركة حماس 2

                                                           
 العليا لقياديةا الهيئات أن ، أناعتبر الباحث أن األطر القيادية العليا في منظمة التحرير هي كل من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية 153

 الهيئات هي األحزاب في العليا القيادية الهيئاتوأن  .الفلسطيني التشريعي والمجلس ءالوزرا ومجلس الرئاسة مؤسسة هي الدولة في
)وتم استثناء المؤتمر العام، رغم أنه هيئة قيادية عليا، إال أنه يتكون  .إقليم قيادية من أعلى هو ما كل وهي العامة، المسؤولية ذات القيادية

 باألساس من كل القيادات في الهيئات المختلفة، وبعض من يتم تعيينهم في بعض االحزاب، مثل حركة فتح(

5%

1%

10%

منظمة التحرير  الدولة األحزاب

العليا متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية
في األطر 
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 %1,4 الجبهة الشعبية 3
 %20,5 الجبهة الديمقراطية  4
 %27,7 المبادرة الوطنية 5

 %10,2 متوسط النسبة الكلية
 

 

 

يالحظ من خالل النتائج المعروضة أن المشاركة الشبابية في االطر القيادية العليا في كل من منظمة التحرير 
منذ  لعلياا الفلسطينية ضعيفة جدا، حيث بلغت متوسط نسبة مشاركة الشباب في هيئات منظمة التحرير األحزابو 

في الدولة الفلسطينية منذ قيام  154العليا، وبلغت متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية %74,ها ئنشو 
الفلسطينية  األحزابفي  155القيادية العليا(، ومتوسط مشاركة الشباب في االطر %0,8) السلطة الفلسطينية

، وأكثرها في %0( تقريبًا،  وكان أقل نسبة مشاركة في حركة حماس حيث بلغت %10,2بلغت ) 156مجتمعة
  .  %27,7المبادرة الوطنية حيث بلغت 

لى تولي ع إلى عدم االعتراف بقدرة الشباب الضعف الشديد لتواجد الشباب في األطر القيادية العلياوربما يرجع 
المناصب القيادية العليا، لضعف قدرتهم وخبرتهم من وجهة نظر الكبار وحتى الكثير من الناخبين، كما أشارت 

وقد أكد الشباب المشاركين في المجموعة البؤرية التي   157لذلك بعض االبحاث في مجال المشاركة السياسية.
                                                           

 تشريعي الفلسطيني. اعتبر الباحث أن الهيئات القيادية العليا في الدولة هي مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس ال 154
هي الهيئات القيادية ذات المسؤولية العامة، وهي كل ما هو أعلى من قيادية  األحزاباعتبر الباحث أن الهيئات القيادية العليا في  155

 إقليم. 
 ، في ضوء االرقام المتوفرة.األحزابهذه في هذه النسبة تمثل متوسط المشاركة الشبابية  156
 16ص ،( 2009) ،" محدق خطر أم فرصة: فلسطين في الشباب وضع"  الشبابي، شارك منتدى 157

2%
0%

1%

20%

28%

فتح حماس الشعبية الديمقراطية  المبادرة

في نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية العليا
األحزاب
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ن القيادات ذوي أيضًا، أ ة.  وأضافواسباب الرئيسيعتبر من األنتائج، أن هذا السبب استعان بها الباحث لتحليل ال
لبقاء في منهم في ا عليا، رغبةالقيادية المناصب الوصول إلى ترفض ترك المجال للشباب لل العمرالكبار في 
 مناصبهم.  

ظمة التحرير نويرى الباحث أن هناك بعض القوانين التي تحول دون إمكانية تولي الشباب مناصب قيادية عليا في م
، يشترط 2005السياسية.  فمثال بموجب قانون االنتخابات الفلسطينية لسنة  األحزابأو الدولة الفلسطينية أو في 

( منه، وبالتالي ال يمكن تصور وجود رئيس 12عامًا، وذلك في المادة ) 40أن يكون مرشح الرئاسة ال يقل عن 
( منه، قد اشترط أن يكون المرشح 15القانون، وفي المادة ) شاب فلسطيني في ظل هذا القانون.  كما أن نفس

عاما، وبالتالي استثنى فئة كبيرة من الشباب من حق الترشح  28النتخابات المجلس التشريعي ال يقل عمره عن 
 النتخابات المجلس التشريعي. 

ة اب إلى مناصب قياديقواعد تجعل من غير الممكن وصول الشب األحزابكما تضمنت النظام األساسي لعضوية 
أن يكون قد  فتح في حركة ساسي للترشح لعضوية اللجنة المركزيةلى سبيل المثال، يشترط النظام األعليا فيها.  ع

عامًا، سندرك أنه  18ولو علمنا أن العضوية في الحركة تبدأ من  عاما على األقل.  20ضى على عضويته انق
عاما  15ال يمكن أن يترشح شاب لعضوية اللجنة المركزية. كما واشترط للترشح لعضوية المجلس الثوري انقضاء 

من النظام الداخلي 15على العضوية، وأن ال تقل عضويته عن عضو لجنة إقليم، وفق ما نصت عليه المادة 
عامًا.  كما اشترط لعضوية المؤتمر العام في  33كة.  وبالتالي ال يتصور عضو في المجلس الثوري أقل من للحر 

من النظام االساسي.   (15أعوام، في المادة ) 10الحركة أن يكون قد مضى على عضويته العاملة في الحركة 
حكام تجعل فرصة الشباب للتواجد في األعامًا.  وهذه  28ن أن يقل عمره عن ن عضو المؤتمر ال يمكوبالتالي فإ

  أو حتى معدومة، إال من خالل مقاعد التعيين في هذه الهيئات.   هذه الهيئات ضئيلة جداً 

التي راعت إمكانية وجود تمثيل أفضل للشباب في قوانينها على االقل، مثل الجبهة  األحزابإال أن هناك بعض 
عامًا كما هو الحال في  18عامًا، وليس من  16ضويتها تبدأ من الديمقراطية لتحرير فلسطيني التي جعلت ع

حركة فتح.  وجعلت الترشح عضوية لجنة االقليم و لمؤتمر الحركة،  حق لمن قضى سنتين فقط في عضوية 
سنوات على االقل،  4لجنة المركزية لمن مضى على عضويته في الحركة لالحركة. كما جعل الترشح لعضوية ا

، ويمكن أن 16انية الترشح لشخص في العشرين من عمره إذا التحق بالحركة كعضو في سن الـ وهذا يجعل إمك
المكتب السياسي إذا تم انتخابه من قبل اللجنة المركزية.  وبالتالي ال توجد عقبات قانونية  أعضاءيكون أيضًا أحد 

عليا واجد شبابي ضعيف جدا في القيادة الأمام تولي الشباب لمراكز قيادية عليا في الحركة، إال أن الواقع يفرز ت
 للحركة.  

( اشترطت لعضوية اللجنة 29أما الجبهة الشعبية، فجاءت في منتصف الطريق بين الحزبين السابقين، ففي المادة )
سنوات في الحركة، وأن يكون قد شغل عضوية اللجنة  8المركزية أن يكون قد انقضى على عضوية المرشح 
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لعامين على االقل، ولما كان  االنتساب لمؤتمر الفرع أو لجنة الفرع تشترط أن يلتزم بالحزب مدة  المركزية الفرعية
عامًا في الحركة لكي يترشح كعضو لجنة مركزية.   14يحتاج العضو أن يقضي  (، إذاً 33اربع سنوات، في المادة )

عامًا عضوًا في اللجنة  30هو أقل من  عامًا، ال يمكن أن يكون من 16ولما كانت العضوية تبدأ في الحركة من 
 المركزية للجبهة الشعبية.   

ن الشباب يحتاجون إلى وقت للوصول إلى المناصب أن النسبة الحالية طبيعية، حيث إ المشاركينويرى بعض 
قصائهم من مراكز اتخاذ القيادية العليا.  في حين، يرى البعض األخر أن هذه الن سبة تعكس تهميش للشباب وا 

القرار، وأنهم الكبار ال يريدون أن يتركوا مكانهم.  ويرى البعض أن هناك تحجيم للشباب، وخاصة من خالل 
ا الجانب أن ويرى هذ القوانين التي تشترط سن معين للترشح، ال يمكن من خالله وصول الشباب لمراكز القرار. 

الخوف من قدرة الشباب على التغيير.  وتساءل أحد الحضور ما السبب في فرض سن معين  ببههذا التحجيم س
ذا وصل شاب في مقتبل العمر على إقناع الشباب ب  هللترشح، إذا كان الناخبين في النهاية هم من سيختار، وا 

 فلماذا ال يعطى الفرصة للوصول؟!

 

 158ية الدنياثالثًا: مشاركة الشباب ضعيف نسبيا في األطر القياد

 محل الدراسة نسبة مشاركة الشباب في الهيئات الدنيا في األطر متوسط جدول يوضح
 نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية الدنيامتوسط  اإلطار 
 -  159منظمة التحرير 1
 %6,1 الدولة 2
 %46,2 األحزاب 3

 %26,1 متوسط النسبة الكيلة
 

                                                           
المقصود باألطر القيادية الدنيا في الدولة في هذه الدراسة كل من، القضاة، والسفراء، والمدراء العامون، وقادة االجهزة االمنية،  158

 وأعضاء المجالس البلدية، 
كل هيئات منظمة التحرير الرئيسية هي هيئات عليا، الن منظمة التحرير أسست لكي تكون هيئة قيادية شاملة لحركات العمل  159

 الوطني. 
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 األحزابنسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية الدنيا في  متوسط جدول يوضح
 نسبة مشاركة الشبابمتوسط  الحزب )الحركة( 
 %80,4 حركة فتح 1
 %6,7 حركة حماس 2
 ?160 الجبهة الشعبية 3
 %41,4 الجبهة الديمقراطية  4
 %56,5 المبادرة الوطنية 5

 %46,2 متوسط النسبة الكلية
 

 
                                                           

ال يمكن حتى إعطاء أن نسبة تقديرية عن حجم مشاركة الشباب في هيئات الجبهة الشعبية الدنيا، وذلك للسرية الشديدة التي تحيط  160

وبأعداد المنتسبين لها، وخاصة في الهيئات القيادية الدنيا.  والمعلومة الوحيدة المتوفرة أن قيادة الفرع في قطاع الحركة نفسها بها، 
 غزة، نسبة الشباب فيها صفر. 

6%

46%

الدولة األحزاب

ة الدنيا متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادي
في األطر

80%

7%

41%

56%

فتح حماس الديمقراطية المباردة 

ة الدنيا متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادي
في األحزاب
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تعداد من  % 60أكثر من  35ات الفتية التي يمثل فيها ما هم دون سن الـ المجتمع الفلسطيني من المجتمعيعتبر 
السكان، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على مستوى وجود الشباب في الهيئات القيادية السيما في الهيئات 

ة مع نسبة اجد الشباب في هذه المراكز بالمقارنالقيادية الدنيا، ولكن االرقام المتوفرة تشير إلى الضعف الكبير لتو 
 تمثيلهم في المجتمع.   

ومن خالل الفصل السابق، تبين أن مشاركة الشباب الضعيفة في األطر القيادية الدنيا في الدولة الفلسطينية، حيث 
( فقط،  وكانت النسبة االكبر %6.1بلغت متوسط نسبة الشباب الذين يتقلدون مناصب إدارية عليا في الدولة إلى )

 األحزابا في القيادية الدني الهيئاتفي الدرجات الدنيا من جهاز القضاء.  وبلغت متوسط نسبة مشاركة الشباب في 
، واالدنى في حركة حماس، حيث %80,4، وكانت النسبة االعلى في حركة فتح حيث بلغت %46,2مجتمعة 
أنه ال تتوفر أي معلومات عن نسبة المشاركة في الجبهة الشعبية بسبب فقط، ومن الجدير بالذكر  %6,7بلغت 

السرية التي تحيط بها الحركة تشكيالتها.  ويالحظ أن نسبة الشباب تزيد بشكل كبير كلما اقتربنا من القاعدة في 
 يها شباب. ى فالفلسطينية، وبالتالي نجد أن القدر القيادية على مستوى المنطقة يكون األغلبية العظم األحزاب

 أن ضعف نسبة مشاركة الشباب في االطر وترى بعض الدراسات السابقة التي أجرتها مؤسسة شارك الشبابية
القاعدية لألحزاب يرجع إلى عدم رضى الشباب عن سلوك التنظيمات، وخاصة في اعقاب االنقسام الفلسطيني.   

دم تشجيعهم بشكل جيد على االنخراط في العمل ومن جهة أخرى يرجع إلى عدم إعطاء فرصة كافية للشباب وع
 الحزبي الفعال.  

تى عض االخر يرى إن حبالرية أن نسبة المشاركة مقبولة.  و ويرى بعض الشباب المشاركين في المجموعة البؤ 
 النسبة الموجودة ال تمثل مشاركة حقيقية، وأنهم ليسوا ذي تأثير.  ويرى البعض أن النسبة ال تمثل حجم الشباب

  في التنظيمات وفي المجتمع.

 

 الهيئات المنتخبة ضعيف جدااألطر و رابعًا: نسبة تواجد الشباب في 

 جدول يوضح متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات المنتخبة في األطر
 نسبة مشاركة الشباب اإلطار 
 %3,8 منظمة التحرير  1
 %1,1 الدولة 2
 %26,9 األحزاب 3

 %9,3 الكليةمتوسط النسبة 
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 محل الدراسة األحزابجدول يوضح متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات المنتخبة في 
 نسبة مشاركة الشباب الحزب )الحركة( 
 %54,3 حركة فتح 1
 %4 حركة حماس 2
 %1 الجبهة الشعبية 3
 %33,2 الجبهة الديمقراطية  4
 %42,1 المبادرة الوطنية 5

 %26,9 المشاركة الكليةمتوسط نسبة 
 

 

 

4%
1%

27%

منظمة التحرير  الدولة األحزاب

ة في متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات المنتخب
األطر

54%

4% 1%
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42%

فتح حماس شعبية ديمقراطية المبادرة

ة في متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات المنتخب
األحزاب محل الدراسة
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كان المختلفة  في االطلأن متوسط النسبة الكلية لتواجد الشباب في الهيئات المنتخبة  يتبين من العرض السابق
فقط.   وكانت  (%1,1) ، حيث بلغتالدولةفي مشاركة الشباب هي  اً عفضعيف بشكل عام، وكان أكثر األطر ض

وربما يرجع ذلك إلى ضعف إمكانيات الشباب وفقدانهم .   (%23,2) ، حيث بلغتاألحزاب النسبة األعلى في
للمهارات الالزمة لحشد االصوات وخوض غمار االنتخابات، ومن جهة أخرى ربما يرجع إلى تكالب الفئات العمرية 

.  تاألكبر )وهي االكثر نفوذًا وقوة( على المواقع القيادية، مما يجعل الشباب في موقف ضعيف في أي انتخابا
ويضاف إلى ذلك أيضًا القوانين المانعة للشباب، وهي القوانين التي تشترط سن معين او مرور مدة معينة، للترشح 

 لمراكز القيادية العليا، كما سبق وأن اوضحنا.  البعض 

هات ات المنتخبة يرجع إلى أن الجرية أن ضعف تواجد الشباب في الهيئالشباب في المجموعة البؤ  بعض ويرى 
الشباب إلى قائمة المرشحين، بل أن قائمة المرشحين والقوائم في االنتخابات تعد من قبل القيادات،  تدمجمختلفة ال ال

ضعها على و والن فئة الشباب ال تمتلك القوة والعالقات الالزمة، لكي يتم الواسطة والمحسوبية،  ةبناء على فكر 
 القوائم، إذا فإن من يعدون القوائم يميلون إلى ملئها باألسماء الرنانة من الكبار، أصحاب السطوة والمال والسلطة. 

ن الشباب، مما سليم بيالغير م، حيث إن هناك نوع من التنافس ويرى بعض الشباب أن المشكلة في الشباب أنفسه
ويتجهون بدعمهم إلى القيادات صاحبة السلطة والقوة، والتي يمكن أن يجعلهم ال يميلون إلى دعم بعضهم البعض، 

  تحقق لهم فائدة عملية.  

 الهيئات التي تتم بالتعيين ضعيف خامسا: وجود الشباب في

 جدول يوضح متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات التي يتم شغلها بالتعيين في األطر
 نسبة مشاركة الشباب اإلطار 
 %5,2 منظمة التحرير  1
 %4,9 الدولة 2
 - األحزاب 3

 %5,2 متوسط النسبة الكلية
 

 

5% 5%

منظمة التحرير  الدولة

م شغلها متوسط نسبة مشاركة الشباب في الهيئات التي يت
بالتعيين في األطر 
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 األحزابجدول يوضح نسبة مشاركة الشباب في الهيئات التي يتم شغلها بالتعيين في 

لفلسطيني ايتبين من النتائج أن نسبة وجود الشباب في المراكز القيادية التي تشغل بالتعيين ضعيفة، رغم أن المجتمع 
ط متوسمتوسط نسبة منظمة التحرير أعلى من كانت .  وقد من الناخبين %25 أكثر من  مجتمع فتي يمثل الشباب

 الدولة فكانت نسبتها أما 161،%5,2الهيئات التي يتم شغلها بالتعيين، حيث بلغت منظمة التحرير في نسبة الدولة 
من هيئات منتخبة، حسب النظام  أعضاءباالنتخاب، أو بفكل الهيئات يتم شغلها  األحزاب(.  أما في 4,9%)

، ونسبة الشباب 162التعبئة والتنظيمهيئة وحركة فتح هي الحزب الوحيد الذي لدية هيئة بالتعيين، وهي   .االساسي
 فيها صفر%. 

عدم ع إلى جويرى الشباب في المجموعة البؤرية أن تدني نسب الشباب في المراكز القيادية التي تشغل بالتعيين، ير 
رغبة كبار السن في إعطاء فرصة للشباب لعدم ثقتهم في قدرتهم على القيادة أو لرغبتهم في االحتفاظ بالمراكز 
القيادية.  ويرى البعض االخر أن ذلك يرجع إلى عدم وجود كفاءات من الشباب، إال أن أخرين أكدوا أن هذا الكالم 

وجودها، فستكون مشكلة االطر المختلفة التي لم تهتم بتأهيل دقيق، والكفاءات موجودة، وحتى في حال عدم 
 الشباب، وتدريبهم. 

النسبة الموجودة من الشباب في المراكز القيادية التي يتم  أن الشباب المشاركين يعتقد بعض، وفي كل االحوال
شغلها بالتعيين ليست في أغلبها اعتراف بأهمية دور الشباب أو بقدرتهم على تولي مناصب قيادية، بل ناتج في 
أغلبه عن الواسطة والمحسوبية لبعض الشباب. وهم في نهاية االمر ال يعبرون عن شريحة الشباب وال يعملون 

و واجب وبالتالي ال يشعرون بأي دين أ أثيرهم فضل في وجودهم في مواقعهم،لها، وليس لمجتمع الشباب أو لتألج
تجاه مجتمع الشباب، بل تجاه أولئك الذين أوصلوهم إلى مناصبهم.  وبهذا ال تمثل نسبة الشباب الموجودة في 

 فلك مجتمع الكبار المسيطر بأحكام على الهيئات القيادية دعم لمجتمع الشباب، بل هي على االغلب تدور في
 مراكز القرار.  

   
  2014في العام  هيئات منظمة التحرير والدولةنسبة مشاركة الشباب في انخفاض ملحوظ في  :سادساً 

 2014جدول يوضح متوسط النسبة الكلية في األطر في العام 
 نسبة مشاركة الشباب اإلطار 
 صفر% منظمة التحرير  1
 %3 الدولة 2
 %26,3 األحزاب 3

                                                           
من المفرض أن تكون كل هيئات منظمة التحرير باالنتخاب، إال انه في الواقع يتم وفق نظام للمحاصصة ال يوجد له معايير وال  161

قابلة مع ملكن في كل االحوال بقت اللجنة التنفيذية كلجنة منتخبة حيث انه تم انتخابها من قبل المجلس الوطني. القياس عليه.  و يمكن

يوليو  7، بتاريخ اجرى المقابلة الباحث اسالم موسيمحاضر لعلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية، الدكتور إبراهيم المصري، 

"، الناشر المركز  2006ياسين ، "أربعون عام من حياة منظمة التحرير الفلسطينية ، الطبعة األولي حزيران ؛  عبد القادر، 2014

   الفلسطيني للتوثيق و المعلومات
 ، وكل من يشغلون الهيئات في الفترة الحالية تم تعيينهم بنظام التكليف.2007لم تحدث انتخابات في حركة فتح منذ العام  162
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 %9,7 متوسط النسبة الكلية
 

 

 

 2014في العام  األحزابمتوسط النسبة الكلية للمشاركة السياسية للشباب في 
 نسبة مشاركة الشباب الحزب )الحركة( 
 163؟ حركة فتح 1
 %4 حركة حماس 2
 %8,6 الجبهة الشعبية 3
 %29,4 الجبهة الديمقراطية  4
 %42.1 المبادرة الوطنية 5

 %26,3 متوسط النسبة الكلية
 

                                                           
، بحجة عدم وجود ظروف مالئمة، ويتم االن شغل عضوية الهيئات بالتكليف.  2007خابات في حركة فتح منذ العام لم تحدث انت 163

نه يتم تغييرها من وقت ألخر، وفي بعض االحيان أكثر من مرة في العام الواحد، علومات عن الهيئات المكلفة، حيث إوال تتوفر أي م

 ، على سبيل المثال. 2012رات في العام م 3حيث تغيرت الهيئات القيادية العليا 

0%

3%

26%

منظمة التحرير الدولة األحزاب

القيادية متوسط النسبة الكلية لتمثيل الشباب في المراكز
2014المختلفة في العام 
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تشير األرقام المتوفرة إلي انخفاض ملحوظ في مشاركة الشباب في مراكز اتخاذ القرار في كل من منظمة التحرير 
.  ويرجع 2014فقط في الدولة في العام  %3، و2014والدولة، حيث بلغت في منظمة التحرير صفر% في العام 

، وبالتالي 1996ن المجلس الوطني لم ينعقد منذ العام ، أ2014ي منظمة التحرير في العام تمثيل الشباب ف انعدام
لم تحدث أي انتخابات أو تعيين فيها منذ ذلك الحين.  أما بالنسبة للدولة، فيرجع انخفاض تمثيل الشباب في جزء 

الشباب في المجلس التشريعي سن الشباب.   عضاءاعوام، وبالتالي تخطى األ 8منه إلى عدم إجراء انتخابات منذ 
  ست األخيرة لم يكن أي شاب ضمن الوزراء. كما يالحظ أن الحكومات الفلسطينية ال

وبالنسبة لألحزاب الفلسطينية، فحركة فتح لم تجري في أغلب هيئاتها انتخابات في السبع سنوات االخيرة، بحجة 
رى، فهناك حركات اتجهت في الفترة االخيرة إلى ادماج شباب في هيئاتها االنقسام.  وأما بالنسبة للحركات االخ

حسن في ، ولهذا فيمكن القول بأن هناك ت، والجبهة الديمقراطيةالجبهة الشعبيةية، حتى العليا منها، وأبرزها القياد
مر بها  وف التينسبة مشاركة الشباب في الهيئات القيادية لألحزاب،  وربما يرجع ذلك في جزء منه إلى الظر 

   الوطن العربي، وما يسمى بالربيع العربي، الذي أعطى دور مهم للشباب في االربع سنوات األخيرة.  

 

 

 

 

 

4%

9%

29%

42 %

حماس الشعبية الديمقراطية  المبادرة 

ي متوسط تمثيل الشباب في مختلف هيئات األحزاب ف
2014العام 
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 القسم الثاني: نحو مشاركة سياسية فاعلة للشباب

لشباب اتشير الدراسات التي أجرتها الجهات المختلفة وخاصة منتدى شارك الشبابي عن حالة إحباط كبيرة تعتري 
من الشباب  %40ومن المؤشرات والنتائج الخطيرة على ذلك أم نسبة   164الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

وترى أغلب هذه الدراسات أن هذه الحالة هي أحد اسباب  165يودون الهجرة للخارج. 24-18الفلسطيني بين سن 
دم عيل المشاركة السياسية للشباب، وعاالهتمام بتف مللشباب.  ويرى الباحث أن عدضعف المشاركة السياسية 

 ي الشباب. ة في االحباط العام الذي يعتر سباب الرئيساألإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، وقمع الحراك الشبابي، هي 
ضعف  لإلحباط، أكثر من كون االحباط سبب في اسية للشباب هو السبب الرئيسوبالتالي تقويض المشاركة السي

المشاركة السياسية للشباب.  المشاركة السياسية الفاعلة والقدرة على التأثير في القرار السياسي، هي من تعطي 
 بمجتمعهم.  اً الشباب القدرة على تحمل الظروف الصعبة، وتجعلهم أكثر التصاق

متطلب حيوي لتحقيق التنمية المستدامة، كما تعمل على  في كونهاتبرز أهمية المشاركة السياسية والحقيقة أن 
تقوية الشعور القومي، واالنتماء للمجتمع وقضاياه، تعزيز ثقافة الديمقراطية، تعزيز ترابط النسيج االجتماعي، تقوية 

جب للديمقراطية ي أثبتت التجارب أن الدول التي تمر بمرحلة انتقاليةوقد  166روح المبادرة وااليجابية لدى الشباب.
المرحلة، حتى تتمكن من بناء ديمقراطية سليمة.  واستثناء الشباب  هإلى دمج فئة الشباب من بداية هذ أن تسعى

من عملية التحول الديمقراطي ومن المشاركة فيها قد يدفعهم إلى االحباط،  بل قد يدفعهم إلى االندماج في القوى 
  167اطي.التي تسعى إلى تعطيل التحول الديمقر 

نهاء االحتالل فهي تحتاج بشكل كبير لطاقة وفاعلية الشباب،  ولما كانت فلسطين في مرحلة تحول للديمقراطية وا 
ضمن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى الوصول إلى اقصى درجة من المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني.  

سات على الشباب أنفسهم، وما يحمله ذلك من انعكا وا همال فئة الشباب كما ذكرنا من قبل قد يكون لها تبعات وخيمة
 خطيرة على االمن والتنمية في الدولة الفلسطينية.  

للشباب الفلسطيني دور ريادي ومهم في العمل السياسي الفلسطيني للتخلص من االحتالل  ما كانوبالرغم 
االسرائيلي، إال أن هذا الدور لم ينعكس على واقع الشباب، ولم يجعل منهم مجتمع متماسك قادر على التأثير في 

الكبار من  كأدوات في صراعصناعة القرار.  وقد اقتصرت المشاركة السياسية للشباب في أغلبها على استغاللهم 
 %37من الشباب ال يرون أنفسهم ناشطين سياسيًا،   %70تبين أن  2008السياسيين. ووفق مسح أجري في العام 

 168شابات. %25شباب مقابل  %36في الضفة الغربية، و  %26رأوا أنفسهم ناشطين سياسيا في غزة، مقابل 
                                                           

 تم االشارة إلى العديد من الدراسات عن الشباب خالل البحث، منها ثالثة لمنتدى شارك الشبابي 164
 53ص  ،(2009) ،" محدق خطر أم فرصة: فلسطين في الشباب وضع"  الشبابي، شارك منتدى 165
 منتدى شارك الشبابي، ("،2009-2004الفلسطينية في تفعيل المشاركة السياسية )رائد عثمان، "أثر انتخابات الهيئات المحلية  166

  17ص
167 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p 16< http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 

 13(، ص2009منتدى شارك الشبابي،  "وضع الشباب في فلسطين: فرصة أم خطر محدق" ، ) 168



  

72 
 

أعدت ضمن مشروع شباب اليوم قادة الغد تنفيذ معهد دراسات التنمية بالشراكة 
 . 2014مع المساعدات الشعبية النرويجية 

 يسي : محمد عبد الوهاب أبو هاشم                               الباحث الرئالفريق البحثي /  
 الباحث: إسالم موسى )عطا هللا(مساعد                      

 

دام االفق انع السياسي لفقدانهم االمل في التغيير.  ويدعم ذلكوهذه االرقام تعكس أما عزوف الشباب عن العمل 
شراكهم في  السياسي وعدم ثقة الشباب في النظام السياسي القائم وعدم المؤسسات الرسمية والحزبية إلدماجهم وا 

 169.لهم فريسة سهلة لألفكار المتطرفةالحياة السياسية، مما قد يجع

س ومحزب، إال أن أحد الدراسات المسحية أفادت ي  س  سطيني هو شباب مُ وبالرغم مما يشاع حول أن الشباب الفل
ال  %20منهم ذلك لفقدان الثقة في التنظيمات،  %39من الشباب ال ينتمون ألي فصيل.  وقد أرجع   %73بأن 

   170تركوا انتمائهم بعد االنقسام. %10تمثل مصالحهم وال وجهات نظرهم، 

 الشباب الفلسطيني إال أن أكثر من نصف الشباب الفلسطيني يعتقد بقدرته على ورغم هذه الصورة السوداوية لواقع
وهذا يعتبر مؤشر إيجابي جيد يجب أن يدفع الجميع للعمل من أجل انتشال  171التغيير، وخاصة في قطاع غزة.

م من عالمجتمع الشبابي من واقعه السيء، ووضعه على الطريق السليم.  وبالتالي فهؤالء الشباب يحتاجون د
مختلف الجهات وخاصة من المجتمع المدني لتأهيلهم ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم لكي يكونوا قوة قادرة على 

 إدماج رؤيتها في النظام السياسي الفلسطيني. 

 

 وساط الشبابوم وأهمية المشاركة السياسية في أتعزيز مفه .1

، معناها الواسعب هم الوسائل لتعزيز المشاركة السياسيةأحد أ السياسية وأهدافها وأهميتها تعتبر زيادة الوعي بالمشاركة 
انخفاض المشاركة السياسية وخاصة في اوساط ياسية وأهميتها أحد أهم االسباب فعدم إدراك الناس لمشاركة الس

وبالتالي فإن رفع الوعي، وخاصة من خالل الممارسة العملية، هي دائما الخطوة األولى لمشاركة  172الشباب.
 ية فاعلة.  سياس

 هيو تعتبر برامج إعداد القادة الشباب التي تحتوي على جانب عملي من أهم وسائل التوعية بالمشاركة السياسية، 
خطوة مهمة على طريق وصول الشباب لمراكز صنع القرار.  كما أن إنشاء الجمعيات الشبابية وممارسة نشاطات 

نوا قوة فاعلة هل الشباب لكي يكو ، وهذا سيؤ أكبر وأكثر فاعلية يعتبر ضرورة لمشاركة سياسية من خاللها اجتماعية
في المجتمع تفرض نفسها في مراكز صنع القرار، السيما في األطر االنتخابية.  ولكي تتحول المشاركة السياسية 

 ي لثقافة في المجتمع يجب إدخال المشاركة السياسية في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، بشكل نظر 

                                                           
 13ص ، (2009) ،" محدق خطر أم فرصة: فلسطين يف الشباب وضع"  الشبابي، شارك منتدى 169
 57ص  ،(2013) ،"الباب يقرع المستقبل: 2013الفلسطيني الشباب واقع تقرير" الشبابي، شارك منتدى 170
 58ص  ،(2013) ،"الباب يقرع المستقبل: 2013الفلسطيني الشباب واقع تقرير" الشبابي، شارك منتدى 171

172 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p 21- 22 < 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
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وعملي، حتى يتمكن الشباب من فهم المشاركة السياسية بشكل عميق، مع دعم هذه الفهم بممارسة عملية في األطر 
 الطالبية.

هوم نفسه أو ، فيما يتعلق بالمفالمشاركة السياسية للشباب في المجتمعبوهناك العديد من المغالطات التي تتعلق  
ركة السياسية ابين المش واالشباب أن يفرق سبيل المثال، على علىو .  ، وهي ما تحتاج إلى تصحيحارسته العمليةمم

 واعية يشارك فيها الفرد في تحديد األهداف والخططديناميكية فالمشاركة السياسية عملية واالنقياد السياسي.  
ة ميكانيكية، غير يهي عملأما االنقياد السياسي ف  االستراتيجية والخطوات التكتيكية ومن ثم االشتراك في تحقيقها.

وعادة ما تنشأ هذه الحالة من ضعف الوعي عاقلة، تتمثل في تنفيذ األوامر، من جهة تحتكر التخطيط والقرار. 
  اب حينها مجرد أدوات في يد غيرهم.السياسي، ويصبح الشب

اني منها الشباب يع، نجد أنه بالرغم من المشاكل الكبيرة التي االنقياد السياسي للشباب الفلسطينيومن إرهاصات 
جمعات ، إال أن أغلب تتعليمية، وغالء التعليم الجامعيفي المجتمع، وخاص البطالة، والفقر، وضعف المؤسسة ال

لسياسية .  ربما يرجع ذلك إلى الحالة االكبار يتبناهاالعامة الكبيرة، التي ونشاطات الشباب تنصب على القضايا 
رجع إلى ي.  إال أن البعض وبحق يرى أن ذلك االحتالل واالنقسام الداخليوجود المعقدة للمجتمع الفلسطيني من 

   173.في يد غيرهم ، وأنهم ما زالوا مجرد أدوات"عدم بلورة الهوية الخاصة بهم كشباب"

ة السياسية .  المشاركأو مصدر للمال كما على الشباب أن يفرقوا بين المشاركة السياسية، والعمل السياسي كحرفة
حق وواجب فردي وجماعي، وهو أحد أهم الوسائل للعيش بكرامة ونيل الحقوق.  وبالتالي، فالمشاركة السياسية 
ليست خيار لمن أراد العيش بكرامة.  أما العمل السياسي كحرفة فهو أمر مختلف يتعلق بالوصول للمناصب 

 تأهيل خاص.  وبالتالي فإننا عندما نتحدث عن المشاركة السياسية،السياسية، وهو أمر خياري للفرد يحتاج قدرات و 
ويرى الباحث أن أحد أسباب غياب فاعلية المشاركة السياسية الشبابية،  نتحدث عن جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان. 

يراه  أن كثير من الشباب ال يرى العمل السياسي إال وسيلة للوصول إلى فرصة عمل، أو مكسب مادي آني، وال
وهذا الفهم المغلوط للمشاركة السياسية يستغله من هم في مراكز القرار للسيطرة على  كوسيلة لتغيير المجتمع.

 .  خدم فئة الشباب أو المجتمعالشباب.  وهكذا يتبع الشباب مراكز المال والسلطة، ويبتعدون عن العمل الذي ي

 

 مختلف األطر الرسمية والحزبية اعداد قاعدة بيانات رسمية بالمشاركة الشبابية في .2

يحتاج العمل على حل أي مشكلة إلى معلومات كافية عن حجم المشكلة وأسبابها، للعمل على وضع الخطط 
وبالتالي، فإن عدم توافر المعلومات عن المشكلة يجعل من حلها أمرًا مستحيال، ويبقى وجودها المالئمة لحلها.  

                                                           
، 13ص( 2010" )األمل وخيبة الخوف إلى الريادي االنخراط من: السياسية والتنظيمات الفلسطيني الشباب" الشبابي، شارك منتدى 173
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الجهات الرسمية عادة بعدم وجود المشكلة، بل تعمل في بعض االحيان على في حد ذاته محل جدل، حيث تدعي 
 إخفائها.  

ذلك عدم وجود قانون  ومنساهم في نجاحهم دم تقديم معلومات حول المشكلة، وتومن ضمن محاوالت االخفاء، ع
ه الخارطة، ث في اعداد هذيلزمهم باالحتفاظ بالمعلومات اواًل، ومن ثم تقديمها للجمهور.  وهذا ما واجهه فريق البح

معلومات، خاصة لو ن المعلومات غير موجوده أصاًل، ناهيك عن عدم التعاون مع بعض الجهات لتقديم حيث إ
وأغلب المعلومات التي حصل عليها فريق البحث لم تكن معلومات موثقة بكتاب  كانت محرجة للجهة الرسمية. 

بل اقتصر األمر على تقديم معلومات دون أن يأخذ هذا التقديم رسمي يمكن الطعن فيه في حال تبين عدم صحته، 
طابع رسمي، وبالتالي فليس هناك أي دليل حقيقي على صحتها، بالرغم من أنها صادرة عن جهة رسمية أو جهة 

 اختصاص، وذلك لعدم وجود أي قانون يجبر هذه الجهات على تقديم معلومات موثقة، بشكل إجرائي سليم. 

ر معلومات حول المشاركة السياسية للشباب في مختلف الجهات الرسمية والحزبية الخطوة االولى ألي ويعتبر توفي
مسعى لتعزيز المشاركة السياسية للشباب، كما بينا.  ويستلزم ذلك تحديد الفئة العمرية لسن الشباب، من خالل 

انون يديولوجيات.  ويلزم أيضًا وجود ققانون للشباب يشارك في اعداده الشباب انفسهم من مختلف التيارات واال
يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات من مختلف االوساط الرسمية والحزبية والمجتمع المدني.  ويجب أن 
يتضمن هذا القانون نصوصاً تجبر هذا الجهات على إعداد إحصاءات حول المشاركة الشبابية في االطر والفعاليات 

 المختلفة. 

لمعلومات ونشرها على العلن في حد ذاته أحد وسائل تعزيز المشاركة السياسية للشباب، حيث قد ويعتبر توفير ا
يدفع ذلك الجهات المختلفة السيما التنظيمات الفلسطينية إلى العمل على تحسين مستوى المشاركة الشبابية، أماًل 

ظهار نفسها كحاضنة للشباب.  كما إنها ستحسم الجدل اركة حول وجود مشكلة في المش في تحسين صورتها، وا 
السياسية للشباب وبالتالي ستوجه الجهود والطاقات، السيما في المجتمع المدني على التحرك لتقديم المقترحات، 

فعلى سبيل المثال يدعي البعض أن هناك مبالغة في القول بوجود أزمة بين التنظيمات والشباب، لتنفيذها. والسعي 
 174 التنظيمات من الشباب.وأن أغلب منتسبي 

 

 مكن الشباب من المشاركة السياسيةسن قوانين تشجع وت   .3

يعتبر وجود قوانين "صديقة" للشباب أحد أهم وسائل دفع الشباب للمشاركة السياسية.  ولما كانت المشاركة السياسية 
مهم ألي دولة قبل أن يكون للشباب أنفسهم وخاصة في الحالة الفلسطينية، كما اوضحنا من حيوي و للشباب أمر 

ن صديقة ولسن قوانيإن السعي لسن قوانين صديقة للشباب يجب أن يكون أحد أولويات المرحلة القادمة.  قبل، ف
                                                           

 والتنظيمات يالفلسطين الشباب" الشبابي، شارك منتدىقيس أبو ليلي، قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المصدر،  174

 14ص( 2010" )األمل وخيبة الخوف إلى الريادي االنخراط من: السياسية
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ع عن سن أي ول االمتنااال أمرين أساسيين:تلتزم بالجهات التشريعية في مختلف الهيئات أن  على للشباب يجب
قانون من شأنه عرقلة المشاركة السياسية للشباب.  والثاني، سن قوانين تحفز الشباب على المشاركة السياسية. 

 فيما يلي شرح ذلك:

 

 من شأنه أن يعرقل مشاركة الشباباالمتناع عن سن أي قانون  -أ

يجب على الجهات السياسية المختلفة االلتزام باالمتناع عن سن أي قوانين من شأنها عرقلة المشاركة السياسية 
ب على الجهات اع الواجمن ضمن االمتن المشاركة السياسية للشبابويعتبر تعديل القوانين التي تعرقل للشباب.  
، والذي وضع شروط 2005ومن ضمن القوانين التي تحتاج لتعديل، قانون االنتخابات الفلسطيني للعام المختلفة.  

تتعلق  اً يودالتي وضعت ق األحزابعلى سن الترشح للمجلس التشريعي وللرئاسة.  ويضاف إلى ذلك بعض قوانين 
عامًا،  18عامًا بداًل من  16صويت إلى كما ويفضل خفض سن التللهيئات القيادية العليا.   الالزمة للترشحدد بالمُ 

 من أجل توسيع دائرة الناخبين وتدريب الشباب من سن مبكر على المشاركة السياسية والقدرة على تحديد الخيارات.  

عامًا حق التصويت، مثل  16ويختلف سن التصويت والترشح من بلد ألخر، فبعض البالد تعطي لكل من بلغ  
عامًا مثل الكويت ولبنان وماليزيا وعمان  21والبرازيل وكوبا، وبعضها يرفع سن التصويت إلى استراليا واالرجنتين  

ثلث دول العالم سن الترشح لالنتخابات وتحدد   عامًا . 18وسنغافورا ، إال أن أغلب الدول تحدد سن التصويت بـ 
عتبر مًا مثل ألمانيا وسويسرا .  ويعا 20عامًا كحد ادنى، وبعض الدول تخفض هذا السن حتى  25البرلمانية بـ 

، ومتوسط سن الترشح للهيئات 22,1وسن الترشح للهيئات التمثيلية الدنيا  18,2 متوسط سن التصويت في العالم
. وتحث األمم المتحدة الدول على جعل سن التصويت والترشح للهيئات التمثيلية نفس السن.  28,9التمثيلية العليا 

ون في الجيوش ويقيمون األسر ويلتحقون بالعمل فلماذا ال يكون لهم حق التصويت والترشح وترى أن الشباب يخدم
 175لالنتخابات.

ويجب أن تلتزم الجهات المختلفة باالمتناع عن سن أي قانون يتعلق بالشباب دون إشراك المؤسسات والقيادات 
سياسية.  تشتمل على عراقيل للمشاركة ال الشبابية المختلفة في اعداده، واالمتناع عن تضمينه أي نصوص ممكن أن

 ويجب مراعاة مصالح الشباب الفضلي في أي قانون او قرار يصدر من الجهات الرسمية أو الحزبية المختلفة.  

 العمل على سن قوانين تحفز الشباب على المشاركة السياسية -ب

                                                           
175 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p 21- 22 < 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
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كة السياسية، لمشار على اتعمل الدول على تشجيع المشاركة السياسية للشباب من خالل سن قوانين تحفز الشباب 
ومن أبرز هذه القوانين قانون الكوتا الشبابية.  وتقوم فكرة هذا القانون على إعطاء الشباب نسبة مفروضة في اللجان 

بت الهشة فرصة الوصول إلى مراكز صنع القرار حتى تث المنتخبة.  وتكمن فلسفة الكوتا في أنها تعطي الفئات
بأنها قادرة على تحمل المسؤولية من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم مجتمعها من موقعها القيادي.   وبالتالي، 

 على المشاركة سيساهم في تحفيز الشباب فإن إعطاء الشباب كوتا انتخابية في الهيئات المنتخبة الرسمية والحزبية
  السياسية، حيث ستعزز هذه الكوتا ثقتهم في قدرتهم على التغيير. 

عين موقد عملت بعض الدول على فرض كوتا للشباب في الهيئات التمثيلية، حيث نصت على ضرورة وجود عدد 
ص يمقاعد في البرلمان، وفي كينيا يتم تخص 5فمثال القانون األوغندي يجعل للشباب  من الشباب في هذه الهيئات. 

في كل قائمة  شباب 2مقعدا للفئات المهمشة ومنها الشباب والمعاقين.  وفي روندا أشترط القانون وجود  12
اب الجديد وفي المغرب اشترط قانون االنتخ  وجود شاب واحد في كل قائمة انتخابية. ، وفي الفلبين اشترطانتخابية

وفي تونس يجب أن يكون هناك شاب تحت   امًا.ع 40مقعدا في البرلمان لمن تقل أعمارهم عن  30أن يكون 
عاما،  35ممن دون  نوامن القوائم االنتخابية يجب أن يكو  %40في سيريالنكا  176الثالثين في كل قائمة انتخابية.

ية، أن يحددوا نظام الكوتا المناسب للحالة الفلسطين األحزابوللمشرع الفلسطيني والمشرعين في  . %10وفي البيرو 
مع مراعاة أن الشباب يمثلون نصف الكتلة االنتخابية في فلسطين، وبالتالي يحتاجون إلى كوته تعبر عن هذه 

 النسبة الكبيرة. 

 ، حيث يروايةاب في الهيئات التمثيلأن النظام االنتخابي له أهمية كبيرة في ضمان تمثيل الشببحق ويرى البعض 
أن نظام القوائم أفضل من نظام الدوائر في لضمان تمثيل الشباب، حيث أثبتت التجارب االنتخابية في العديد من 

ن فرصتهم للمنافسة ضعيفة أمام كبار السن.  إإدراج شباب في نظام الدوائر حيث تحجم عن  األحزابالدول أن 
رشحين، وبالتالي كبيرًا لشخصيات الم اعتباراً  مج الحزب، وال يضعوايصوتون لبرنا أما بالنسبة للقوائم فإن الناخبين

  177 لن يضير الموقف التنافسي لألحزاب تضمين شباب في هذه القوائم.

في ظل سيادة قانون، أحد أهم المحفزات للشباب لمشاركة  جود اليات حقيقية لمحاسبة صانعي القرارو ويعتبر كما 
الي فإن وجود وبالت ة السياسية وبقدرتهم على التغيير. تشعرهم بجدوى المشاركن هذه االليات حيث إ 178،السياسية

                                                           
176 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p 21- 22 < 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
177 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p 21- 22 < 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
178United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013)p13 -16 < 
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قوانين وهيئات فعالة لمالحقة الفساد، يمكن لألفراد والمؤسسات الوصول إليها بسهولة، يشجع الشباب على تولي 
ة معينة في مسألور رقابي على المسؤولين وصناع القرار، بل وتكوين مؤسسات أو حركات شبابية للرقابة على د

 الدولة أو الحزب. 

 

 تشجيع ومساعدة الشباب على تنظيم انفسهم .4

وف خلفها صياغة مطالبهم ومن ثم الوق اب المهارات الالزمة لكي يستطيعوايحتاج الشباب إلى تنظيم أنفسهم واكتس
وساط ة في أالمشاركة السياسيية لتعزيز أي استراتيج تتضمن أنلهذا يجب ودفعها إلى مقدمة أجندة صناع القرار.  و 

ن الشباب من إقامة جمعيات شبابية دون تعقيدات إجرائية تثنيهم عن إقامة تجمعات لتحقيق أهدافهم تمك ،الشباب
 ومن ثم االهتمام بالجمعيات الشبابية وبالقائمين عليها، وتزوديهم بالمهارات والمعلومات التي تلزمهم.   179الخاصة.

بية لإلصالح االجتماعي أحد أهم النشاطات لخلق قيادات شبابية قادرة على تمثيل مجتمعها وتمثل المبادرات الشبا
هناك العديد من مبادرات المجتمع المدني التي دشنت برلمانات شبابية لمراقبة ومتابعة و   في الهيئات المختلفة.

اللجنة ب والتي شكل فيها الشباعمل البرلمان الرسمي ومتابعة التشريعات التي تتعلق بالشباب.  مثل جاميكا، 
مباردة شبابية تحت اسم "مراقبة البرلمان" أطلقت وفي ألمانيا،  . 2009الوطنية الشبابية لرقابة البرلمان" في العام 

في  .  وبالتالي فعلى الشباب الفلسطيني المبادرةأطلقت لتمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم في البرلمان
جتماعية المختلفة، والعمل على التشبيك بينها، وعلى الجهات المختلفة دعمهم بالمهارات وتسهيل تكوين حركاته اال

  مهامهم، وخاصة في الولوج للمعلومات. 

شبابية، االهتمام بالمؤسسات ال األحزابوعلى الجهات القيادية في الهيئات المختلفة في منظمة التحرير والدولة و 
ذ القرار، على االقل بشكل تدريجي، حتى يصل الشباب لمرحلة يكون فيها قادرًا على وا عطائهم دور في عملية اتخا

الشعور بأن الشخص يمارس عمل يحقق نتيجة تعود على مجتمعة بالرخاء إثراء عملية التنمية.  ويجب أن نالحظ 
بشكل كبير في  فاعلة يساهمللمشاركة السياسية، وبالتالي وجود آليات وسبل المشاركة السياسية ال اً مهم اً يمثل حافز 

يعود بفائدة كبيرة على السلطة السياسية نفسها والمجتمع ككل، كما وضحنا  وهذا بدوره 180زيادة نسبة المشاركة.
 في الفصل األول، من هذا البحث.   

                                                           
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014  
179 United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the 
Electoral Cycle" (2013) p16 < http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-
governance/electoral_systemsandprocesses/enhancing-youth-political-participation-throughout-the-
electoral/ > Accessed in 18 June 2014 
180 Joerg Forbrig, Revisiting youth political participation, (2005) p23, Council of Europe Publishing  
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وبالمقابل، فإن التضييق على عمل ونشاط المؤسسات الشبابية، السيما تقييد الحق في حرية التعبير والحق في 
التجمع السلمي، كلها أسباب تجعل من المؤسسات الشبابية، مؤسسات غير فاعلة.  ولذلك نجد أنه وبالرغم من 

ضعيف جدًا  ، والمؤسسات الشبابية، إال أن تأثيرهاالعدد الكبير نسبيًا لمؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالشباب
يعتري بعض هذه المؤسسات ساهم في تفاقم مشكلة عدم فاعليتها، وسهل  الذيعلى فئة الشباب، ولعل الفساد 

 مهمة السلطة في قمعها.  
 
 

 احترام وتشجيع الحريات السياسية  .5

اهتمامًا بالسياسة لظروف االحتالل، ولوجود منظمة شبابية  في العالم الشباب الفلسطيني هو من أكثر الشباب
ألغلب التنظيمات الفلسطينية القائمة، وكثرة الحراك الشعبي المتعلق بمناهضة االحتالل وغيرها من القضايا الداخلية، 

 أن الباب في الحراك السياسي في فلسطين، إورغم الدور التاريخي للش 181والتي يكون الشباب عنصر فعال فيها.
بعدون ، واألهالي أصبحوا يأو التشوية لقمعل خشية التعرضيخاف من المشاركة السياسية  وم أصبحالشباب الي

من  %40وقد أكد  182.والدهم عن المشاركة السياسية، لما قد يتضمنه ذلك من خطورة على حياتهم ومستقبلهمأ
إنهم يخافوا التعبير عن آرائهم ، 2009الشباب المستطلعة آرائهم  في دراسة أجرتها مؤسسة شارك في العام 

 183.السياسية بصراحة

ام جو سحجام الشباب عن المشاركة السياسية، حيث خلق االنقام السياسي الفلسطيني أحد أسباب إوقد كان االنقس
م يجد أغلبهم ليمانهم بقدرتهم على التغيير، وبالتالي فقدان الشباب إ، مما تسبب في سياسي بوليسي يسوده القمع

 27.9 )  نسبة أن فاعدها الدكتور محمود الشامي،  آلراء الشباب وبناء على دراسة مسحية.  من المشاركةجدوى 
 23.9 ) نسبة و، الفلسطيني أهداف المجتمع تحقق ال الحالية السياسية المشاركة أن من عينة الدراسة أكدت (%
 في تؤثر ال للشباب الحالية المشاركة أكدت أن (% 31.1 ) نسبة جيدة، و غير التنظيمات أداء أن أكدت (%
 24.9 ) نسبة ومؤثر، و فعال غير التنظيمات في عضاءدور األ أن أكدت( % 28.6 ) نسبة و الحكومة، قرارات
 االنتماء أن أكدت (% 22.2 )نسبة ، واألحزاب لقيادة مؤهلين هم غير حالياً  الموجودة القيادة أن أكدت (%

 يكون  لكي الشخص يؤهل ال االنتماء أن أكدت (% 41.6 )نسبة بسبب اإلغراءات، و يتم األحزابو  للتنظيمات
 المشكالت حل في للمساهمة الشباب تشجع ال المشاركة أن أكدت (% 37.7 )المجتمع، ونسبة في دور له

والواقع  184.ومشاكل متاعب إلى يتعرض الحكومة حزب لغير ينظم من أن (  أكدت%24,9و نسبة )، المجتمعية
يجب أن تدفع الجميع للعمل من أجل اعادة الثقة للشباب في المشاركة أو الذي تبرزه هذه االرقام تدفع  السيء

 السياسية وجدواها.
 

                                                           
 13ص  ،(2009) ،" محدق خطر أم فرصة: فلسطين في الشباب وضع"  الشبابي، شارك منتدى 181
 15، 14ص  ،(2009) ،" محدق خطر أم فرصة: فلسطين في الشباب وضع"  الشبابي، شارك منتدى 182
 15ص  ،(2009) ،" محدق خطر أم فرصة: فلسطين في الشباب وضع"  الشبابي، شارك منتدى 183
 سلسلة) اإلسالمية الجامعة مجلة ،"العولمة عصر في الفلسطيني الجامعي الشباب لدى السياسية المشاركة مستوى" الشامي، محمود 184

 2011 يونيو 1277 ص – 1237 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد( اإلنسانية الدراسات
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سن قوانين تؤكد على الحريات وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع وحرية  يجب على السلطة التشريعيةبالتالي، و 
تشكيل الجمعيات، لتشجيع الشباب على االنخراط في العمل السياسي دون خوف شديد.  كما يجب تعزيز سيادة 

مجتمع لالقانون بما يضمن عدم وجود تجاوزات من قبل الجهات األمنية أو إجراءات تعسفية ضد الشباب النشيط.  ول
قوق إنشاء مؤسسة حك، السيما مؤسسات حقوق االنسان.  وربما تكون فكرة المدني دور مهم وكبير في ضمان ذل

   .، أحد األفكار التي يمكن أن يتبناها الشباب لتحسين أوضاعهمإنسان، تكون متخصصة في متابعة حقوق الشباب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
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  :الدراسات السابقة

، "مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني في عصر العولمة"، مجلة الشامي، محمود .6
ص  – 1237الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، ص 

 1238،   2011يونيو  1277
("، 2009-2004في تفعيل المشاركة السياسية ) رائد عثمان، "أثر انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية .7

 منتدى شارك الشبابي
، "المجلس الوطني الفلسطيني ، منظمة التحرير ،المجلس الوطني الفلسطيني البنية المصري، إبراهيم .8

 ("، رسالة دكتوراه1083-1964السياسية و االجتماعية ، دراسة تحليلية )
" ، 2009 - 2000علي حركة المقاومة اإلسالمية حماس ، "التطورات الداخلية وأثرها الدبس، معتز .9

 رسالة ماجستير ، جامعة األزهر ، غزة ، فلسطين
 ( 2009منتدى شارك الشبابي،  "وضع الشباب في فلسطين: فرصة أم خطر محدق" ، ) .10
 (2013: المستقبل يقرع الباب"، )2013منتدى شارك الشبابي، "تقرير واقع الشباب الفلسطيني .11
منتدى شارك الشبابي، "الشباب الفلسطيني والتنظيمات السياسية: من االنخراط الريادي إلى الخوف وخيبة  .12

 ( 2010األمل" )
 2006، الطبعة األولي حزيران  "أربعون عام من حياة منظمة التحرير الفلسطينية"عبد القادر، ياسين ،  .13

 ، الناشر المركز الفلسطيني للتوثيق و المعلومات  

 :اقع اإللكترونيةالمو 

 2011يونيو  7"، منشور بتاريخ 1996ـ  1964المجلس الوطني الفلسطيني ، "دورات المجلس الوطني  .14
<http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id

=542%3A2011-06-27-09-43-21&catid=94%3A2010-05-25-10-53-
41&Itemid=357&lang=ar > 15/6/2014، تصفح 

المجلس الوطني الفلسطيني ، "الجلسة المسائية من االجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني"  .15
 <

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
565&Itemid=345&lang=ar  30/10/2014< تصفح 

الرابعة و العشرون ، دورة استحقاق الدولة ، المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة  .16
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

532&Itemid=345&lang=ar  15/6/2014تاريخ الوصول للموقع 
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الدورة الخامسة و العشرون ، البيان الختامي الصادر عن الدورة ’ المجلس الوطني الفلسطيني  .17
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

584&Itemid=345&lang=ar  15/6/2014تاريخ الوصول لموقع 
الدورة الخامسة و العشرون ، البيان الختامي الصادر عن الدورة ’ المجلس الوطني الفلسطيني  .18

http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
584&Itemid=345&lang=ar  15/6/2014تاريخ الوصول لموقع 

وكالة األنباء و المعلومات الوطني ) وفاء( ، "الحكومات الفلسطينية" ،  .19
<http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3637 16/6/2014> ، تصفح 

ية الفلسطينية في الخارج" مركز المعلومات الفلسطيني وفا، "البعثات الدبلوماس .20
<http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=2339 20/6/2014< تاريخ الوصول 

(، دليل التصنيف المهني الفلسطيني، حسب التصنيف 2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) .21
 2008الدولي المعياري للمهن، 

موقع الجزيرة نت ، "المؤتمر السادس لحركة فتح" ،  .22
<http://aljazeera.net/coverage/pages/a3f8a313-67f2-4689-830e-

ced58d8562b7   19/6/2014<، تصفح 
"،  2005-1957موقع الكاتب بكر ابو بكر ، "حركة فتح   .23

<<http://www.bakerabubaker.info/index.php?action=show&pageID=241   تصفح
24/10/2014 

صحيفة الشعب اليومية ،  "لمجلس الثوري لحركة فتح يقرر عقد المؤتمر السادس في الرابع من اغسطس  .24
>  2014يونيو  25المقبل في بيت لحم"، خبر بتاريخ 
http://arabic.people.com.cn/31662/6686074<.html  14/6/2014تصفح 

موقع اللواء توفيق الطيراوي، "أعضاء المجلس الثوري"، >  .25
http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1120-members-of-<the-revolutionary-council-

of-fatah.html 19/6/2014، تصفح 
، "سري للغاية.. الهيكل التنظيمي لحماس"،  Arab Times Blogsعلي  عبد العال،  .26

<http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=12374  ، >
 13/6/2014اية ، الهيكل التنظيمي لحماس ، تصفح  سري للغ

"، > 2000الجبهة الشعبية  لتحرير فلسطين، "النظام األساسي: المؤتمر السادس، تموز  .27
http://www.abuali.ps/nedam 13/6/2014/<، التصفح 
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ألمين العام لوكالة وطن لألنباء، " انتخاب أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية وأبو احمد فؤاد نائبا  .28
< ، http://www.wattan.tv/ar/news/84253.html، >2014يناير  17"، خبر صحفي بتاريخ 

 14/6/2014تصفح 
البالغ الختامي الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني العام السادس للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  .29

(2013< )http://saotaliassar.org/Button/01012013/DemokFront1001.htm ، >
 14/6/2014تصفح 

فبراير  21وكالة معا، "الديمقراطية تجدد انتخاب حواتمة امينا لها وابو ليلى وسليمان نائبين"، بتاريخ  .30
2013< ،http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=567714 تصفح ،  >

14/6/2014 
المبادرة الوطنية الفلسطينية، "عن المبادرة"، >  .31

http://www.almubadara.org/details_ar.php?id=ej4479a2789y4pgbx30gq> 

 

 :القوانين

 2003القانون األساسي الفلسطيني  لسنة  .1
 2011( لسنة 2قانون الشباب الفلسطيني رقم ) .2
 2005( لسنة 9رقم ) قانون االنتخابات الفلسطيني .3
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، تم اعتماده في المؤتمر السادس في العام   النظام الداخلي .4

2009 
البرنامج السياسي والنظام الداخلي لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تم اعتماده في المؤتمر الوطني  .5

 2013العام السادس في العام 

 

 :المقابالت

مع االستاذ أحمد نصر، عضو اللجنة التحضيرية المصغرة للمؤتمر السادس لحركة فتح، وعضو   مقابلة .1
المجلس الثوري السابق، عضو لجنة مركزية سابقة ، وأمينًا لسر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في 

 والتنظيم.المحافظات الجنوبية ، ونائبًا للدكتور نبيل شعث ، المفوض العام للتعبئة 
 .مقابلة وليد العوض، أمين سر لجنة الالجئين في المجلس الوطني .2
 فتح.ائب في المجلس التشريعي عن حركة نمقابلة مع النائب عماد الفالوجي،  .3
 .مقابلة مع  الدكتور محمد حجازي، مدير عام مجلس الوزراء السابق .4

http://www.almubadara.org/details_ar.php?id=ej4479a2789y4pgbx30gq
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 .الهاتفرام هللا، عبر  –مقابلة مع االستاذ تيسير جردات، وكيل وزارة الخارجية  .5
غزة، رد على مراسلة رسمية أرسلت باسم معهد دراسات  –ديوان رئيس المجلس األعلى للقضاء النظامي  .6

 2014أكتوبر  9التنمية، 
رام هللا،  ردأ على مراسلة رسمية أرسلت  –المستشار نصار منصور، األمين العام لمجلي القضاء األعلى  .7

 2014أكتوبر  9باسم معهد دراسات التنمية، 
رام هللا ، مراسلة رسمية  -حمد جاد هللا ، مدير دائرة الدراسات و المعلومات في وزارة الحكم المحلي م .8

 15/10/2014أرسلت بتاريخ 
 .2014سبتمبر  25وزارة الحكم المحلي، مراسلة رسمية أرسلت بتاريخ  .9

 .مقابلة مع مدير مكتب اللواء موسي عرفات سابقا ، المقدم/ سامر عطا هللا  .10
 .ة مع أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتحمقابل .11
 .مفوض اللجنة االعالمية فى االقليم -مقابلة مع سالى عابد، عضو قيادة اقليم غرب غزة  .12
مقابلة مع النائب يحيا موسى، عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة  .13

 حماس.
 .حد كوادر حركة حماسالدكتور خليل الحية،  أمقابلة مع  .14
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