
اثجاهات الرأي للنخبة السياسية الفلسطينية حول 

 مشاركة الشباب السياسية

2015 

 

  
 6341

 اعداد فريق البحث:

 رامي مراد .1

 اسالم موس ى .2

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 صفحة فيخس الجراسة
 3-2 ممخز الجراسة بالمغة اإلنجميدية

 7-4 ممخز الجراسة بالمغة العخبية
 11-8 مجخل مفاليسي

 12 مقجمة عامة
 12 شبيعة الشطام الدياسي الفمدصيشي

 18-14 دراسات سابقة
 19 السشيجية

 21-20 أدوات البحث
 26-22 الذباب مغ مشطػر الشخب الدياسية

 30-27 مفيػم الذباب وفق السعاييخ الجولية والسؤسداتية ومجى تػافقيا وأراء الشخب الدياسية
 34-31 الشخبةدور الذباب تجاه القزايا الكبخى مغ وجية نطخ 

 40-35 الذباب أداة في التحػل الجيسقخاشي داخل الشطام الدياسي
 41 األدوات الالزمة لمتغيخ

 45-42 الشطام الدياسي الفمدصيشي إشارالتخشح واالنتخاب لفئة الذباب في 
 49-46 واقع الذباب عمى الخخيصة الدياسية واجشجة، وسياسات اإلصالح الدياسي

 53-50 الفمدصيشي اولػيات الذباب
 54 وجية نطخ الشخب مغ نطخة الذباب لمسػقف مغ حل الجولتيغ

 55 وغدةفي حل ازمة الذباب في الزفة  والذتات لمسداىسةدور الفمدصيشي في الجاخل 
 58-56 خالصة واستشتاجات

 59 التػصيات مغ وجية نطخ الشخب الدياسية
 62-60 تػصيات عامة

 64-63 السخاجع 
 65 السالحق



2 
 

Summary 

The main goal of this research paper Titled "Measuring Decision Makers View points on Youth 

Political Participation" was to point out the main ideologies and thoughts possessed by 

Palestinian effective and heard decision makers and shapers on a national and regional level 

concerning youth political participation. This research effort was conducted under the umbrella 

of the Institute for development Studies (IDS) during the months of July and August of the year 

2015. This research is a continuation for the institute's efforts in this regard, for the institute 

heavily concerned and engaged in researching youth matters. The IDS conducted a research that 

mapped out the Palestinian Youth political participation in the Palestinian polit ical system and in 

political parties over time until the year 2014 when it was published. In that research, where the 

youth stood became clear, and their thoughts on the matter were exhibited. By achieving this 

research goal, the gap between the youth and the leaders is clear (find more details in the 

conclusion). 

For the purpose of conducting this research, a descriptive analytical method was used to measure 

decision makers view points on youth political participation. The previous literature were 

reviewed and studied, mainly the "Palestinian Youth Political Participation Map" and a poll 

results also conducted by the IDS to measure youth view points in the Palestinian political 

system. The researchers also conducted a number of Simi-structured interviews with leading 

Palestinian figures and a focus group with leading Palestinian youth from different Palestinian 

political affiliations. 

Leaders Views and reasons for retreating youth role in the political life: 

There is a gap in defining the term "Youth" between leaders and youth, and amongst leaders' 

them-selves. Some limit the definition to the age constraint, and more connect the definition to a 

political definition that goes beyond the age constraint to include ability to serve and experience 

in the political life, the reason why some indicate that the age constraint should reach 40 years. 

The laws and bylaws in both the Palestinian political system and the parties limit and prevent 

youth from being involved, the reason why some leaders point out the necessity of waiving 

number limitations, they say "active youth of today are the leaders of tomorrow even if they 

passed a certain age". 

Youth role in political life faced many limitations because the current time in Palestinian politics 

need much experience in political decision making, shaping, and analysis. According to 

Palestinian leaders, youth do not have those abilities. As for youth themselves, they give a deeper 

explanation for their deteriorating role, they link it to the weak political parties' ideologies and 

connectedness, and they also point out the mistake in putting them aside in such times that could 

carry great learning values that could benefit them and the country in the future, all that is 

associated with weak university education and an absent democratic student life in councils and 

clubs.             

Decision makers and leading Palestinian politicians also connect the deteriorating youth political 

participation to the decreasing connectedness to national issues such as the occupation and the 
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right of return among other issues. At the same time there is a greater interest in the economic 

situation and youths strive to secure a decent life, there is a general consent that the economic 

issue is number one priority for youth in Palestine. 

 

Means of bridging the Gap 

A gap appeared clearly, between what youth want and expect with what leaders expect of youth 

in the political life. Youth expect that their right to participate the Palestinian political system 

must be respected, acknowledged, and supported by the elite leading figures and the older 

generation in general. While leaders of the Palestinian political life expect more from youth, each 

according to their ideology and party ideology, and some leaders were clear in making the point 

that "many of the Palestinian leaders whether in government institutions ore in parties hold tight 

to their position that they see as a right deserved and earned". 

To bridge the gap, much work and effort should take place. Parallel work with youth and 

decision makers must occur so that cooperation and continues educational talks take place. This 

must occur according to the following: 

The results of the interviews and the focus group clearly pointed out that there must be an honest 

desire for change and also pointed out the importance of youth participation in the politics at all 

levels. All leaders showed openness to the idea and stressed on its importance with some 

disparity. However, there seemed to be some mistrust in the intentions of the leaders among each 

other, the rights and the lefts, the religious and the non-religious. From here comes the 

importance of the work of an external unaffiliated party to bring together view points from 

different backgrounds and from different age categories.          
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 ممخز الجراسة

عمى خارشة السذاركة الدياسية  تحت مطمة معيج دراسات التشسية عميو استشاداُ  البحثالحؼ عسل فخيق  الجراسة إشارفي 
زمة الشطاـ الدياسي الفمدصيشي عميو، أخ غػر الػاقع الذبابي وانعكاسات ، تع سب2014لمذباب والتي نفحىا السعيج خالؿ عاـ 

الدابقة مغ االعتساد عمى بشاء قجرات الذباب وفحريا في سبيل تسكيشيع اقتراديا  وعمى عكذ ما نفح خالؿ الفتخات الصػيمة
الشخب الدياسية التي تحتكخ صشاعة القخار  وأراء واجتساعيا وسياسيا فقج اعتسج فخيق البحث ىحه السخة عمى فحز اتجاىات

 الدياسي تجاه الذباب والجور الستػقع مشيع.
 السشيجية:

السشيج الػصفي التحميمي لكياس اتجاىات الشخبة الدياسية حػؿ السذاركة الدياسية لمذباب، حيث تع اعتسجت الجراسة عمى 
 IDSمخاجعة الجراسات الدابقة وتمخيز اىع مخخجاتيا، ركد فخيق البحث عمى خارشة السذاركة الدياسية لمذباب في فمدصيغ )

(، حيث تع السقابالت، والسجسػعات السخكدةت البحث الشػعي )ة واستخجاـ ادواالى مشيجية البحث بالسذارك باإلضافة(، 2014
(، وتع تشطيع ذهثالثة عذخ مقابمة معسقة مع الشخب الدياسية والسجتسعية )صانعي القخار الدياسي او السؤثخيغ في اتخااجخاء 

 ات الذباب.\مجسػعة عسل مخكدة ضست عيشة مغ الشاشصيغ
 ور الذباب:اتجاىات الشخب الدياسية، وأسباب تخاجع د

 فجػة في تعخيف الذباب:
الشخب الدياسية والسجتسعية تخػ اف الذباب يعخؼ نطخيًا باعتباره يسثل فئة عسخية محجدة ال تتجاوز الخسدة والثالثيغ مغ 

ات العسخ، ولكشيا تخػ اف التعخيف الدياسي لفئة الذباب يجب اف يتجاوز ىحا العسخ العتبارات اىسيا اف الشطاـ الجاخمي والي
تشطيع العسل الحدبي والدياسي الفمدصيشي ال يدسح لمذباب في الفئة العسخية الشطخية مغ الػصػؿ الى مخاكد صشاعة القخار او 
السدتػػ االوؿ مغ الكادر الحدبي، ولحلظ فاف مرصمح قيادات شابة في الشطاـ الدياسي الفمدصيشي تتصمب تػسيع الفئة العسخية 

 لترل الى سغ االربعيغ.

 فجػة في اتجاىات الشخب والذباب حػل القجرة عمى السذاركة في صشاعة القخار الدياسي:

اف السخحمة الحالية تكاد تكػف معقجة ومتذابكة، فالتحػالت الجراماتيكية الستدارعة خالؿ العقج االخيخ مغ حياة الذعب 
حجاث لمػصػؿ الى استشتاجات تخسع التحميل وربط األخفة والقجرة عمى الفمدصيشي واالقميع، تتصمب قجرا كبيخا مغ الػعي والسع

قيادات العسل الدياسي  بحدب تعبيخ -مالمح الػاقع وتحجد مطاىخ االزمة وادوات تجاوزىا، وىػ ما يفتقج اليو الذباب
وراء  يئيدالتحميل، حيث اف الدبب الخ  آللياتمغ فقجاف الذباب  اكثخ تعقيجاً  مغ وجية نطخ الذباب، ولكغ االمخ -الفمدصيشي

الدياسي عمى الشطخيات الدياسية واالدبيات الفكخية  الشرءذلظ ىػ تخاجع دور االحداب الدياسية باتجاىاتيا الفكخية في تخبية 
والتشطيسية التي تسكغ الذباب مغ القجرة عمى تحميل الػاقع ارتباشا بشطخيات عمع االجتساع الدياسي، كسا اف التعميع الجامعي 
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 وتجفقالتعمع الشذط وتعديد التبعية الفكخية والدياسية والجسػد التشطيسي والفكخؼ غيب بيئة حاضشة لترارع  التقميجؼ وغياب
 االفكار.

 ذاركة الدياسية الفاعمة لمذباب:سمحجدات وعػامل تحكع اتجاىات الشخب نحػ ال

لمذأف الدياسي الفمدصيشي اف مغ اىع العػامل والسحجدات التي تحكع اتجاىات الشخبة الدياسية اتجاه  ومتابعػف يخػ خبخاء 
 ػ التالي:لمذباب في صشاعة القخار عمى الشح السذاركة الفاعمة

قػد ما قبل اتفاؽ اوسمػ كاف عشػاف السخحمة ىػ التحخر والفعل الشزالي والسقاـو لالحتالؿ، وبالتالي كاف الذباب ىع و  -1
الشزاؿ ومغ يجفع ثسشو، وانخخط السجتسع الفمدصيشي كػحجة متساسكة في مػاجية االحتالؿ وشارؾ الذباب في 

الدمصة ذىب لتعديد مفاليع تتعمق بتحػؿ مغ مياـ التحخ ر  وتأسيذصشاعة القخار وحسمو ميجانيا، اما بعج اوسمػ 
 قادةمع ذاتيا باعتبارىا دولة، مسا شكل اتجاىا كبيخا في في مسارستيا الجوالنية وتعاممت  وأمعشتالى بشاء الجولة، 

العسل الدياسي الفمدصيشي يسيل نحػ جشي ثسار نزاليع خالؿ الفتخة الدابقة وراحت نحػ تػلي مشاصب وضيفية عميا 
 وىسذت فئة الذباب.

ولة، ومع اخفاقيا الدمصة باعتبارىا حمقة وسيصة لمتحػؿ مغ حخكة تحخر وصػال لمج تأسيذخالؿ عذخوف عاما مغ  -2
رت مجسػعة مغ السرالح لمشخب السديصخة عمى مخاكد الشطاـ جولة او العػدة لحخكة التحخر، تجد لمػصػؿ الى ال

ب والسرالح مع السشرب الدياسي بسا دفع ىحه الشخب الف تعصل مدصيشي، ونطخا اللتراؽ ىحه السكاسالدياسي الف
 في االشخ التشطيسية لفئة الذباب.اصب الحياة الجيسقخاشية وتجافع االجياؿ لتػلي مش

السخحمة في ضل التحػالت الجراماتيكية تتصمب قجرا كبيخا مغ العقالنية الدياسية وعجـ التدخع في اتخاذ القخار بسا قج  -3
 يجفع بالقزية الفمدصيشية نحػ الياوية، وىػ ما يفتقجه الذباب.

 :وارتباشيع بيا غياب لجور الذباب في القزايا الػششية الكبخى 

دور في القزايا الػششية الكبخػ، بالخغع مغ اف الذباب الفمدصيشي  أؼعغ  تطيخ آراء الشخب الدياسية أف الذباب مغيب تساماً 
ىػ مغ أكثخ الذباب في العالع اىتسامًا بالدياسة، لطخوؼ االحتالؿ، ولػجػد مشطسة شبابية ألغمب التشطيسات الفمدصيشية 

لحخاؾ الذعبي الستعمق بسشاىزة االحتالؿ وغيخىا مغ القزايا الجاخمية، والتي يكػف الذباب عشرخ فعاؿ القائسة، وكثخة ا
ويعمق مأمػف سػيجاف بأف التجسعات الذبابية غيخ كافية فشحغ بحاجة الى تجسعات شبابية أكبخ وأكثخ. ويقػؿ الذباب  1فييا.

 القخار الدياسي في ضل عجـ سساح الشخب والكيادات. أنفديع انيع غيخ مؤىميغ لتػلى مشاصب قيادية في صشاعة

                                                
1

 31،ص(9007)محدق"،خطرأمفرصة8فلسطٌنفًالشبابالشبابً،"وضعشارنمنتدى
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كباقي قصاعات السجتسع في القزايا اليػمية والحياتية التي تسذ حياتيع، فشدب البصالة التي  أكثخكسا اف الذباب بات ييتع 
حرار وغياب االفق ات، وأزمات الحياة الستكخرة مغ انقصاع لمتيار الكيخبائي وال\ات الجامعييغ\% بيغ الخخيجيغ50تعجت اؿ 

نحػ السدتقبل بات يحجد اتجاىات الذباب نحػ االرتباط مع السذخوع الػششي واليع الػششي العاـ. ويخجع الذباب ىحا الػضع 
سا يجفعيع نحػ التفكيخ الججؼ الديئ الى استسخار االنقداـ الدياسي وتجاعياتو الكارثية عمى مجسل الحياة لمذباب الفمدصيشي، وب

 ىحا الػاقع بعج اف فقجوا الثقة في الشطاـ الدياسي الفمدصيشي بخمتو. خوب مغبالي

 :واليات التجخل السقتخحة سبل جدخ اليػة

خب مغ فئة الذباب، شوما يتػقعو اصحاب القخار وال أنفديعفجػة كبيخة بيغ ما يخاه الذباب  فخيق البحثوخالؿ ىحا الفحز وجج 
اليػة يتصمب بالزخورة اف يتع العسل بالتػازؼ مع الشخب الدياسية والذباب، ويتع ذلظ بسا يجعل التجخالت لتجاوز وجدخ ىحه 

 وفقا لمتالي:

 حجاث إباب دورىع في الذ يأخح: أفادت نتائج السقابالت والسجسػعة السخكدة مجػ الحاجة الفعمية الف الخغبة في التغييخ
ىسية ودور كبيخ لمذباب أ يخغبػف في إحجاث التغييخ ويخوف  التغييخ السصمػب، وىػ ما يعشي ضسشًا، أف معطع الشخب

بكيادتو رغع تفاوت وجيات الشطخ حػؿ شبيعة الجور السصمػب، وعمى أقل تقجيخ، بإمكانية اف يزصمع الذباب بفعل شيٍء 
قفيع ما عمى شخيق تحديغ أوضاعيع والخخوج مغ السأزؽ الحالي. لكغ ورغع ىحه القشاعة والخغبة في التغييخ، ومػ 

، غيخ أنيع يجركػف أف ثسة شخوط مبجئية واجبة لالنصالؽ: التغييخ يذتخط العسل  اإليجابي مشو عمى وجو العسـػ
الجساعي، كسا يذتخط تغميب السرالح العامة لمسجسػع عمى السرالح الفئػية والحاتية، وأف التغييخ يتصمب وقتًا وجيجًا 

ارب اآلخخيغ، والذخط األىع ىػ إثارة وعييع وإخخاجيع مغ حالة الخػؼ تخاكسيًا والتعمع مغ التجارب الدابقة ومغ تج
 والدمبية ورفس التدميع باألمخ الػاقع وبشاء تيار قػؼ واعي في صفػفيع يؤمغ بزخورة التغييخ ويعسل عميو.

 ة حػلو؛ يسكغ : في غسار البحث عغ اإلشار العاـ لمتغيخ، وإمكانية بمػرة رؤية شبابية مػحجنحػ رؤية شبابية لمتغييخ
 االستشاد إلى التالي:

 العشاصخ الدياسية العامة .1

 .ضخورة إنياء االنقداـ الدياسي ووقف كافة أشكاؿ القسع والتعدف التي تسارس في الزفة الغخبية وقصاع غدة 
  الصسػح إلى بشاء مجتسع ديسقخاشي في ضل دولة سيادية في مشاخ مغ األمغ والدالـ واالستقخار بحيث تتػاصل مع

 العالع الخارجي دوف قيػد.
  بيئة سياسية داخمية آمشة ومدتقخة، تحت حكع القانػف وسيادتو، تدسح بحخية التعبيخ والحخكة، وتقصع الصخيق عمى

 الفػضى والفمتاف والفداد، خالية مغ مطاىخ العشف والتعرب واإلقراء الدياسي.
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 خ االجتساعية واالقترادية العامةالعشاص .2

  الصسػح إلى بشاء مجتسع أكثخ إنرافًا وعجالة، تراف فيو الحقػؽ والحخيات، ويكفل تحقيق أىجاؼ التشسية اإلندانية
وبشاء مؤسدات فاعمة وجادة ويخفس كافة أشكاؿ التسييد والتيسير  السأسدةالسدتجامة وغاياتيا، يقـػ عمى 

 االجتساعي.
 التحدغ السصخد في األوضاع االقترادية )وقف االنييار،  مجتسع يتيح أوسع فخص لمسذاركة واالنجماج ويزسغ

 مكافحة الفقخ، إتاحة فخص العسل، والشسػ االقترادؼ(.

   العشاصخ الذبابية .3

 إتاحة فخص التػاصل والتفاعل والحخكة دوف قيػد أو محجدات، مذاركة سياسية فعمية )داخل التشطيسات، في ا  سياسي :
 ذ القخار(، بيئة خالية مغ العشف واإلقراء.السجمذ التذخيعي، في عسميات اتخا

   إتاحة فخص الكياـ بأعساؿ وأنذصة مجتسعية مفيجة، الحرػؿ عمى مدتػيات تعميسية مخغػبة اجتساعيا  واقتراديا :
وفخص أوسع في االنجماج الكامل في السجتسع واالقتراد، تػفيخ تدييالت التخفيو والتشذيط واكتداب الثقافة والسيارات 

ضاعيع االجتساعية واالقترادية ومعالجة الحياتية والعسمية وتشسية القجرات والسػاىب وتذجيع اإلبجاع، تحديغ أو 
، ضساف والتديذبقزاياىع ومرالحيع بعيجًا عغ التحدب والتحيد  عشىت  قزاياىع وحاجاتيع األساسية، بشاء مؤسدات 

 حقيع في العسل بكخامة، والسذاركة عمى قجـ السداواة.  
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 مفاليسي مجخل 
 الشخب الدياسية .1

يقرج بكيادات الشخبة الدياسية جسيع  ،2014التي أصجرىا السعيج في العاـ  الدياسيةبحدب خارشة فمدصيغ لسذاركة الذباب 

وىيئاتو الكيادية الفاعمة والتي ليا  الشطاـ الدياسي الفمدصيشيالكيادات التي تحتل السػاقع الكيادية في الػقت الحالي في 

  لدياسي بسا يتعمق بالسػضػع الفمدصيشي سػاء في الجاخل او الخارج.صالحيات التذخيع وصشاعة القخار ا

 مفيػم الذباب .2

. وعجـ االتفاؽ عمى تعخيف مػحج شامل،  ال يػجج تعخيف واحج لمذباب، وىشاؾ صعػبة في إيجاد تحجيج واضح ليحا السفيـػ

السفاليع واألفكار العامة التي يقػـ عمييا يعػد ألسباب كثيخة أىسيا اختالؼ األىجاؼ السشذػدة مغ وضع التعخيف وتبايغ 

 لحلظ، فإف مفيـػ الذباب يتدع لمعجيج مغ االتجاىات التالية:، و االجتساعي الحؼ يخجـ تمظ األىجاؼالتحميل الديكػلػجي و 

 :ف، الحؼ أو شػر مغ أشػار نسػ اإلندا ةالبيػلػجية باعتبارىا مخحمة عسخيوىحا االتجاه يؤكج الحتسية  االتجاه البيولوجي
، وىشاؾ مغ يحجدىا سشة 25-15فيو يكتسل نزجو العزػؼ الفيديقي، وكحلظ نزجو العقمي والشفدي والحؼ يبجأ مغ سغ 

 سشة. 30-13مغ 
  يخػ ىحا االتجاه أف الذباب حالة عسخية تخزع لشسػ بيػلػجي مغ جية، ولثقافة السجتسع مغ جية  :السيكولوجياالتجاه

انتياء بجخػؿ الفخد إلى عالع الخاشجيغ الكبار، حيث تكػف قج اكتسمت عسميات التصبيع أخخػ بجءًا مغ سغ البمػغ، و 
 االجتساعي. وىحا التعخيف يحاوؿ الجمج بيغ االشتخاشات العسخية والثقافة السكتدبة مغ السجتسع )الثابت والستغيخ(.

  قة اجتساعية وليذ ضاىخة بيػلػجية فقط، يشطخ ىحا االتجاه لمذباب باعتباره حكي )االجتماعي(: السيسيولوجيااالتجاه
 بسعشى أف ىشاؾ مجسػعة مغ الدسات والخرائز إذا تػافخت في فئة مغ الدكاف كانت ىحه الفئة شبابًا.

 
 سغ مغالذباب ىػ  وف العسخ الحؼ يعخؼ بإف فمدصيغ،لكػف ىحه الجراسة مبشية عمى خارشة السذاركة الدياسية لمذباب في و 

 .سشة 35وحتى  18
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 الدياسية التدمصية .3

التدمصية الدياسية تعشي استفخاد األقمية بالحكع، وفخض سيصخة شاممة عمى السحكػميغ. وىي نكيس الذخعية الدياسية التي 
يخسع بجقة معالع  تقـػ عمى أساس قبػؿ األغمبية حق فخد )أو جساعة( في الحكع ومسارسة الدمصة. ىحا التعخيف السبدط

 يػضح أف "قبػؿ السحكػميغ" وقشاعتيع، وليذ "إذعانيع"، ىػ جػىخ الحكع السدتشج إلى السذخوعية والذخعية. :الذخعية. أوالً 

   الرالح الحكع .4

حدب بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي ومشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية فإف الحكع الرالح يعتبخ قيسًة تزبط مسارسة   
ـد بتصػيخ مػارد الجولة ونسػىا، وفقا لخصة شػيمة األمج تأخح بعيغ االعتبار مرالح وحقػؽ الدمصة الدياسية باتجاه تشسػؼ يمت

أجياؿ متعجدة قادمة، وىػ الحكع الحؼ يػفخ الشداىة والسداءلة، بػاسصة الشاس، ويزسغ احتخاـ السرمحة العامة، ويدتيجؼ في 
 الشياية تحقيق مرمحة عسـػ السجتسع.

لمشطاـ الدياسي، فيػ يػفخ بيئًة مغ السسيدات الحدشة، تحقق الذخعية وتػفخ الحخية إلنذاء  والحكع الرالح ىػ عشرخ قػة
مشطسات السجتسع السجني، تختقي بالسجتسع وتفعل السذاركة االيجابية في الحياة العامة وتجعع حخية التعبيخ، تزسغ وجػد 

شداىة والسداءلة وحكع القانػف في عسل كل اإلدارات، وتحقق لياكل ونطع قانػنية وتذخيعية ثابتة وعادلة، وتعتسج الذفافية وال
 التعاوف السثسخ بيغ الحكػمة ومشطسات السجتسع السجني.

إف الذفافية والشداىة والسداءلة وحكع القانػف مقػمات أساسية مغ مقػمات الحكع الرالح الحؼ يذكل شخشًا مدبقًا مغ شخوط 
 ل مشيا األخخػ.تحقيق التشسية، فيي مفاليع مترمة تزسغ ك

 التشطيع صشسية .5

تعشي فكخة الرشع الجسػد الفكخؼ والتػقف عغ التججيج واإلبجاع، وتحػؿ الػسائل إلى غايات، فعبخ التاريخ كاف قياـ األحداب 
مبخرًا بتحقيق أىجاؼ وششية أو قػمية أو ديشية، فالحدب وسيمة وليذ ىجفًا قائسًا لحاتو، لكغ ما يحجث مع مخور الػقت أف 
الػسيمة تتحػؿ إلى غاية، فيكػف تزخع الحدب، واكتدابو مخكدية القزية التي مشحتو مبخر وجػده، وحيشيا يكػف انحخاؼ 

 البػصمة عغ األىجاؼ الكبخػ، واالنذغاؿ بالسحافطة عمى جدع التشطيع وتدسيشو وحسايتو مغ األخصار.

خاضعًا لسقاييذ التشطيع، وليذ العكذ، وربسا تأثخت حيغ يحجث ىحا االنحخاؼ تتبجؿ األولػيات، فيربح العسل الػششي 
األنذصة الػششية في ضػء الحدابات التشطيسية التي تفقج أصحابيا كثيخًا مغ السخونة، وتقيج انصالقتيع الحخة، فسا كاف مدسػحًا 

بية تأثخ مرالحو التشطيسية بو خارج دائخة التشطيع ومحققًا لألىجاؼ الػششية بفاعمية يتحفع التشطيع عغ الكياـ بو حيغ تخد ش
بيحا الشذاط الػششي، وفي ىحه الحالة فإف العسل الػششي سيفقج تخكيده وزخسو؛ ألنو لع تعج ىشاؾ غاية واحجة تخكد فييا الجيػد، 
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 وتتجو إلييا األنطار، بل غايات متفخقة وشخكاء متذاكدػف؛ فتتذتت الجيػد وتزعف قػة االنصالقة في ضل تػزيع االىتساـ بيغ
 .التشطيع والػشغ

ىشاؾ دور حيػؼ لػجػد التشطيع يتسثل في إكداب العسل الػششي قػًة عبخ تذكيل إشار ناضع لمجيػد الفخدية ولمتشديق بيغ القػػ 
السبعثخة؛ لكغ بقاء حيػية التشطيع مخىػنة ببقاء فاعميتو الػششية، وعجـ تزخسو إلى الحج الحؼ يكدبو مخكديًة تذغل أبشاءه عغ 

األساسية، وحيغ يعصى التشطيع السخكدية عمى حداب الػشغ فإنو يتحػؿ إلى صشع معيق لتحقيق األىجاؼ التي بخر القزية 
 نذأتو بيا.

 الذبابي الحخاك .6

يسكغ فيع الحخاؾ في سياؽ مفيػميغ آخخيغ: ىسا التحخيظ والحخكة، فالتحخيظ يقرج بو ىشا التعبئة والتحذيج والتأشيخ لسشاصخة  
االنتقاؿ مغ شبقة إلى شبقة أخخػ ويكػف التعميع -كسا ىػ مػضح في كتب عمع االجتساع -ؾ االجتساعي يقرج بوكخة، والحخاالف

أحج روافعيا، والحخكة االجتساعية يقرج بيا الحخكة السشطسة أو شبو السشطسة التي تدعى إلى تحقيق مرالح الفئة التي تسثميا 
 عبخ مسارسة أنذصة احتجاجية.

حرؼ ال يحجث إال مغ خالؿ قػػ مشطسة تقـػ بو كالحخكة االجتساعية، وحتى تتذكل ىحه الحخكة االجتساعية ال إذًا التغييخ الج
بج مغ تجسيع القػة الداكشة غيخ الستحخكة عبخ تعبئتيا وتحذيجىا باتجاه اليجؼ السذتخؾ الحؼ يجسعيا فيحجث بعج استجابة 

 تساعي والحؼ يتع تشطيسو وتأشيخه في حخكات اجتساعية.الفئة لمتعبئة والتحذيج فعل الحخاؾ الدياسي واالج

  الجيسقخاشي التحػل .7

عسمية مدتسخة تتجو صػب العبػر مغ نطاـ سياسي مغمق مدتبج، ال يشفتح عمى التعجد واالختالؼ، وال يدسح بالسذاركة 
نطاـ سياسي مفتػح يتيح مذاركة أوسع لمسػاششيغ، ويقـػ عمى تجاوؿ الدمصة.  إلىالدياسية، ويسشع حخية التعبيخ عغ الخأؼ، 

الجيسقخاشية. وتذسل عسمية التحػؿ  إلىأف ىشاؾ مسخًا مغ الدمصػية  عمىوبالتالي أف التحػؿ الجيسقخاشي ىػ عسمية معقجة تجؿ 
بسخاحل التحػؿ  وتدسى ىحه السخاحل السخكبة خاشي.مخاحل متعجدة ومتبايشة تتخمميا لحطة االنتقاؿ الجيسق عمىالجيسقخاشي، 

تتسثل في الفتخة التي تشقزي بيغ  :السخحمة األوليالجيسقخاشي، مفادىا أف عسمية التحػؿ الجيسقخاشي تسخ عبخ ثالث مخاحل: 
السخحمة . وىحه مخحمة تتدع بعجـ اليقيغ الدياسي. أما الدمصة عمىيحل محمو سيصخة تامة  سقػط نطاـ وسيصخة الشطاـ الحؼ

فيي مخحمة تجعيع الجيسقخاشية وتعشي ثبات مدتػؼ سمػؾ القادة الدياسييغ والتفديخ العمسي والتشفيح الفعمي لمسؤسدات  :الثانية
والقبػؿ الحكيقي لمجيسػقخاشية مغ جانب السحكػميغ ومغ جانب الشخبة وإقامة آلية سياسية ججيجة تحسي السرالح وتزسغ 

وباخترار فإف التجعيع يعشي نياية مخحمة تعميع الجيسقخاشية.  السختمفة،السجتسع الػساشة بيغ السجتسع والجولة وبيغ قصاعات 
ىي مخحمة استقخار الجيسقخاشية وتجحر مؤسداتيا في السجتسع وتتذكل ثقافة السجتسع الدياسي بسا يؤدؼ إلي  :لسخحمة الثالثةا

 الجيسقخاشية ذاتيا. إلىؿ الميبخالية الدياسية والتحػ  إلىرفس كل بجائل الجيسقخاشية وىسا التحػؿ 



66 
 

 ويب باتخيظ ومعادلة البذخي  األمغ مفيػم .8

  في عسمية التحميل لػاقع الذباب ودراسة احتياجاتيع؛ كاف مغ الزخورؼ بسكاف استخجاـ بعس األشخ التحميمية
السعخوفة، مثل إشار األمغ البذخؼ، ومعادلة "باتخيظ ويب" حػؿ االنكذاؼ وعالقتو بالتيجيجات وأشكاؿ التكيف. حيث 

الرادر  1994س ألوؿ مخة في تقخيخ التشسية البذخية عاـ ُشخح مفيـػ األمغ البذخؼ كإشار لمتفكيخ والتحميل والكيا
 .UNDPعغ بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي 

  وقج شكَّل ىحا السفيـػ نقمًة نػعيًة في التفكيخ التشسػؼ. ومشح ذلظ الػقت جخػ تػسيع السفيـػ وتعجدت تعخيفاتو بتعجد
 الجيات والػكاالت التي استخجمتو.

 
 ويب" معادلة "باتخيظ .9

 ا أف األمغ البذخؼ يعشي تأميغ مدتػػ الحج األدنى مغ البقاء وتقجيع الحج األدنى مغ الحساية في مػاجية التيجيجات بس
الحياتية مغ ناحية، ودعع الحاجات الشفدية واالجتساعية األساسية مغ ناحية ثانية، فيسكغ اعتباره مفيػمًا مخكبًا قائسًا 

ى ذلظ، يتع استخجاـ معادلة "باتخيظ ويب" التي يتع الخبط فييا بيغ االنكذاؼ عمى أساس مفيـػ القجرات. واستشادًا إل
 مغ ناحية وبيغ مرادر التيجيج أو الخصخ والتكيف مغ ناحية أخخػ. 

 
 

 االنكذاف مفيػم .10

 بسا ،التكيف خيارات تقمز الدياسية، القػة مغ الحخماف االجتساعية، الحساية نقز األساسية، الحاجات األمغ غيابىػ انعجاـ 
 عغ تختمف وأولػيات أجشجات يتبشػف  اليـػ حادث ىػ كسا يجعميع بسا الذباب لفئة اإلرادة ومرادرة التجخالت مغ لسديج يدسح

 .لمذباب تكػف  أف يجب التي تمظ
 
 
 
 
 



62 
 

 عامة مقجمة 

يػلج مػاششا صالحا. وال تػجج دولة ديسقخاشية مشح السشذأ. إنسا ىي عسميات تدتسخ في التصػر عمى مجػ العسخ. يجب  "ال أحج
 ".حتى السػت حياتو ويشدؼتزسيغ الذباب مغ الػالدة. إف السجتسع الحؼ ييسر شبابو يقصع شخياف 

 "كػفي عشان، األميغ العام لألمع الستحجة"

الذباب في السجتسع الفمدصيشي متدامشًا مع ما تسخ بو القزية الفمدصيشية مغ تحػالت عسيقة؛ حيث يأتي الحجيث عغ ضاىخة 
صعػد اتجاىات فكخية ججيجة تعيج قخاءة الحالة الفمدصيشية في سياؽ ثقافي مغايخ لسا ىػ سائج. يأتي ذلظ في ضل كثافة 

خ الدياسي واالجتساعي، والخىانات السعػلة عمييع في ضل الحجيث عغ الذباب ودورىع في السجتسع، ومجػ مداىستيع في التغيي
إخفاقات األشخ التسثيمية التقميجية. في ىحا الػقت تذيج القزية الػششية الفمدصيشية تحجيات تدتجعي وقفًة نقجيًة شاممًة تأخح 

اإلندانية، سيسا عجـ تصابق بعيغ االعتبار الػاقع الحؼ يبجو وكأنو ال يعسل لرالح شسػح الذعب الفمدصيشي الػششي وحقػقو 
 التزحيات الفمدصيشية اليائمة في ميجاف السػاجية مع االحتالؿ مع السشجد الدياسي.

ومع أف روح التزحية ضخورية لتسشح الذعػب السزصيجة القجرة عمى معادلة اختالؿ مػازيغ القػػ مع االحتالؿ، بيج أنيا ال  
في الشياية إلى قصف ثسخة سياسية، فال بج مغ وجػد مداحة لمعقل تتجاوز مجخد تكفي اف لع تػجو في اتجاه مثسخ وإف لع تؤد 

لمذعب السزصيج كي يتصابق العقل مع  والسثاليةاالنفعاالت لمشفاذ إلى اكتذاؼ مسكشات الػاقع لترػيبيا نحػ التصمعات الكيسية 
 الكػف.  

 

 شبيعة الشطام الدياسي الفمدصيشي 
مغ عجمو، بالسعشى التقميجؼ السعخوؼ في الجوؿ السدتقخة، نطخًا لخرػصية  2فمدصيشي ثسة خالؼ عمى وجػد نطاـ سياسي

الحالة الفمدصيشية حيث يجخؼ الحجيث عغ شعب بال دولة يشاضل في سبيل تحخيخ بالده وتقخيخ مريخه. ىحه الخرػصية 
وخمقت األجػاء لتػزيع ىحه السخكدية  الفمدصيشية أدت ضاىخيًا إلى تحخيخىا مغ السخكدية السصمقة لمجولة واحتكارىا لمقػة والشفػذ

عمى قػًػ متعجدة. إال أف جػىخ السذكمة ال يداؿ قائسًا فقج انتقل ىحا االحتكار لمشفػذ والقػة مغ نطاـ سياسي ىخمي واحج اسسو 
لشزاؿ الجولة إلى مجسػعة مغ الفرائل وقػػ الييسشة داخل ىحه الفرائل، ورغع أف مبخر نذػء ىحه الفرائل ابتجاًء كاف ا

 .والعسل الػششي أؼ أف االنتساء إلييا ىػ استحقاؽ يتصمب جيجًا وعساًل وليذ مجسػعًة مغ السدايا
وحخفتو عغ بػصمتو، مغ ىحه العػامل مغ وجية نطخ إال أف عػامل متعجدًة ساىست في إحجاث خمل في بشية العسل التشطيسي 

 : الشخب

                                                
 
2
لدراسة -  الفلسطٌنٌة المؤسسة مواطن أوسلو، بعد الفلسطٌنً السٌاسً النظام هالل جمٌل أنظر8 الفلسطٌنً، السٌاسً النظام حول للمزٌد

9001الدٌممراطٌة،رامهللا،
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 إلى اء الػاقع في حاؿ استشفار دائع والسيل البذخؼ الصبيعي شػؿ أمج الرخاع مع االحتالؿ الحؼ يرعب معو إبق
  التخاخي ومسارسة حياة شبيعية.

  نذيج داخل  فاصبحشاارتباط االنتساء لمتشطيسات بالسرالح الذخرية مغ قبيل تجفق الجعع السالي والسكانة الدياسية
ىحه التشطيسات بشدب متفاوتة مخاكد قػػ وليسشة تدعى الحتكار الشفػذ والرالحيات وتسارس استبجادًا داخل التشطيع 
ذاتو وتعصل اآلليات الجيسقخاشية، ورأيشا انعكاس ىحه الحالة في العالقات بيغ التشطيسات، وبمغت ىحه الحالة أوجيا 

دوات األمشية واالقترادية والدياسية لمييسشة عمى الدمصة وامتالؾ األ بتسكغ بعس التشطيسات مغ الػصػؿ إلى
 .الداحة واالستفخاد ومحاربة نذػء قػػ ججيجة تشطخ ىحه القػػ إلييا بأنيا ميجدة لشفػذىا وامتيازاتيا

الستخاكسة في السجتسع ورغع غمبة الصبيعة الدياسية لمقزية الفمدصيشية إال أف ذلظ ال يمغي وجػد السذكالت الجاخمية 
الفمدصيشي، فالجبية الفمدصيشية الجاخمية مددحسة بسذكالت متعجدة السرادر مغ بيشيا جسػد الفكخ التشطيسي/الحدبي، غياب 

استبجاد الدمصة وعجـ احتخاميا القانػف،  الجيسقخاشية سػاًء داخل األشخ الحدبية/التشطيسية، أو في داخل مؤسدات الحكع، 
ذباب والسخأة، فزاًل عغ مذكالت البصالة والفداد والفقخ، وىي مذكالت وإف بجت داخميًة إال أنيا ذات ارتباط تيسير دور ال

، وذات ارتباط وثيق بالعالقات الجولية ومػازيغ السرالح الفخدية والسذتخكة في العالع. فقػة السػقف ؿوثيق بالسعخكة ضج االحتال
حتالؿ، والقجرة عمى إبجاع أفكار ججيجة فاعمة في ساحة الشزاؿ ليذ سػػ ثسخة وجػد الدياسي والشزالي في مػاجية جخائع اال

 بيئة ديسقخاشية صالحة داخمية تعدز االنتساء الػششي وتذجع اإلبجاع وتقػؼ الذعػر بالعجالة والسداواة في نفػس السػاششيغ.
فمدصيشي الذخوع الفػرؼ بعسمية مخاجعة شاممة إف اندجاد األفق الدياسي وتخاكع السذكالت الجاخمية يحتع عمى الذعب ال

في العقػد الساضية واالجتساعي بعج اف اثبتت العقمية الدائجة لإلصالح الجاخمي وتعديد الجيسقخاشية وتججيج الفكخ الشزالي 
، حيث مغ قرػرًا عغ االستجابة لحجع التحجيات الستججدة والستعاضسة. في ىحا الدياؽ تأتي ضخورة الحجيث عغ دور الذباب

الصبيعي أف يكػف الذباب ىع أصحاب الجور الخئيذ في أية عسمية مخاجعة وتغييخ جحرية مختجاة، فال يسكغ لمعقػؿ التي 
 صشعت األزمة أف ترشع ذاتيا الحل، والعقػؿ الذابة بصبيعتيا أكثخ ديشاميًة وتحخرًا وإبجاعًا وتسخدًا وثػرية.  

في الداحة الفمدصيشية ال بج أف يسخ بالزخورة عبخ تدميط الزػء عمى أوضاع الذباب إف التصمع إلى أية عسمية تغييخ جادة 
الفمدصيشي باعتبارىا الذخيحة االجتساعية األوسع، وتحميل واقعيع ومذكالتيع ورصج احتياجاتيع والبحث عغ الػسائل اإلبجاعية 

الشػعية القادرة عمى التججيج واإلبجاع والسغامخة والتسخد  لتسكيشيع والجفع بيع إلى مػاقع السبادرة والكيادة، كػف الذباب الفئة
حاضشة  تسكيشيوالستكذاؼ آفاؽ ججيجة. إف مقتزى السدئػلية االجتساعية والػششية تدتجعي العسل بججية عمى خمق بيئة 

إلى مخبع السداىسة  لمذباب وتعسل عمى تفعيل شاقاتو في كل السحافل، وتذجيع الذباب عمى مغادرة مخبع كػنيع أدوات تشفيحيةً 
الحكيكية في الحخاؾ الػششي واالجتساعي وتبػأ مػاقع الخيادة والتأثيخ والفاعمية. وقبل ذلظ التحدب والتحػط مغ التججيغ في 

 إشار القػػ التقميجية التي تعسل عمى احتػائيع في أفق مديصخ عميو في إشار حقل مزبػط.
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شح فتخة شػيمة عمى تثكيف وتػعية شخيحة واسعة مغ الذباب الفمدصيشي الخاغبيغ يقـػ معيج دراسات التشسية في غدة بالعسل م
والسذاركيغ في التحخكات الذبابية اليادفة لمسذاركة في إحجاث تصػر ونسػ مجتسعي مغ شانو تغييخ الػضع الدمبي الحؼ 

الفمدصيشي والشخب الدياسية الفمدصيشية الذباب حػؿ الشطاـ الدياسي  فمدصيغ. قاـ السعيج باستصالع آراءيعيذو غالبية شباب 
مؤسدات وقاـ السعيج بإعجاد خارشة فمدصيغ لمسذاركة الدياسية والتي حجدت وبذكل واضح التسثيل الحكيقي لمذباب في 

الدياسي الفمدصيشي وفي األحداب الدياسية الفمدصيشية. وفيسا يمي )الجراسات الدابقة( تدتعخض الجراسة ممخز  الشطاـ
مغ اجل الخخوج بخارشة ب الدياسي. وتكسمة ليحه الجيػد و ع الخأؼ ألىع ما ورد في خارشة فمدصيغ لسذاركة الذباالستصال

اتجاىات الخأؼ لمشخبة  الجراسة تحت عشػاف " ىحه بإعجادشخيق واضحة مبشية عمى بحث عمسي مسيد وحجيث، قاـ السعيج 
ات التي الدياسية حػؿ السذاركة الدياسية لمذباب" والتي تدتيجؼ نخبة مغ السجتسع الفمدصيشي نافحة في قخاراتيا في السؤسد

 يسثمػىا سػاء حكػمية او حدبية.  
     

 سابقة دراسات 

دصيغ، معيج دراسات التشسية بالذخاكة ، خارشة السذاركة الدياسية لمذباب في فم2014دمحم ىاشع، إسالم )عصا هللا(،  .1
 مع السداعجات الذعبية الشخويجية، قصاع غدة، فمدصيغ.

في ضل الشطاـ الدياسي الفمدصيشي  2014الي 2000سمصت ىحه الجراسة الزػء عمى و واقع الذباب الفمدصيشي مشح العاـ 
يشية، و ناقذت و اقع الذباب في ىحه األشخ مغ القائع و السكػف مغ مشطسة التحخيخ و الدمصة الػششية و األحداب الفمدص

خالؿ رصج تػاجج الذباب، باألرقاـ واإلحرائيات، في مخاكد صشع القخار سػاء في الييئات السشتخبة أو غيخ السشتخبة، التابعة 
ا إشارًا نطخيًا لمدمصة الػششية الفمدصيشية أو لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية أو األحداب الدياسية،  وكسا قجمت الجراسة  ىح

 مخترخًا حػؿ السذاركة الدياسية لمذباب، وقجمت تحمياًل لجالالت ىحه اإلحرائيات واإلشكاليات التي تتعمق بيا وسبل حميا.  
حاولت الجراسة اإلجابة عغ عجد مغ االسئمة أبخزىا: واقع السذاركة الدياسية لمذباب في فمدصيغ باألرقاـ والشدب، تغيخ مدتػػ 

الدياسية لمذباب مشح قياـ الدمصة وحتى األف، وعغ العكبات التي تػاجو السذاركة الدياسية لمذباب في فمدصيغ، السذاركة 
 وكيفية تعديدىا.

مصمػب مشيع التفخيق بيغ  الحؼالجراسة الى ضخورة تعديد مفيـػ وأىسية السذاركة الدياسية في أوساط الذباب، وخمرت 
 اسي.السذاركة الدياسية واالنكياد الدي

و ىشاؾ ضخورة إلعجاد قاعجة بيانات رسسية بالسذاركة الذبابية في مختمف األشخ الخسسية والحدبية ويعتبخ تػفيخ معمػمات 
حػؿ السذاركة الدياسية لمذباب في مختمف الجيات الخسسية والحدبية الخصػة االولى ألؼ مدعى لتعديد السذاركة الدياسية 

غ الذباب مغ السذاركة الدياسية ، واالمتشاع عغ سغ أؼ قانػف مغ شأنو أف يعخقل مذاركة لمذباب، و سغ قػانيغ تذجع وُتسك
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الذباب، إضافة الى تذجيع ومداعجة الذباب عمى تشطيع انفديع مغ خالؿ إقامة تجسعات لتحقيق أىجافيع الخاصة وثع االىتساـ 
 مات التي تمدميع.  بالجسعيات الذبابية وبالقائسيغ عمييا، وتدودييع بالسيارات والسعمػ 

والعسل عمى تعديد واحتخاـ وتذجيع الحخيات الدياسية وبالتالي، يجب عمى الدمصة التذخيعية سغ قػانيغ تؤكج عمى الحخيات  
وخاصة حخية التعبيخ وحخية التجسع وحخية تذكيل الجسعيات، لتذجيع الذباب عمى االنخخاط في العسل الدياسي دوف خػؼ 

د سيادة القانػف بسا يزسغ عجـ وجػد تجاوزات مغ قبل الجيات األمشية أو إجخاءات تعدفية ضج الذباب شجيج.  كسا يجب تعدي
الشذيط.  ولمسجتسع السجني دور ميع وكبيخ في ضساف ذلظ، السيسا مؤسدات حقػؽ االنداف.  وربسا تكػف فكخة إنذاء مؤسدة 

 كار التي يسكغ أف يتبشاىا الذباب لتحديغ أوضاعيع.  حقػؽ إنداف، تكػف متخررة في متابعة حقػؽ الذباب، أحج األف
 

، رؤية نقجية استذخافية " الحخكات الذبابية الفمدصيشية"، السخكد الفمدصيشي 2013جسيل ىالل، مجسػعة مغ الباحثيغ،  .2
 بػل األلسانية، البيخة، رام هللا، فمدصيغ. ألبحاث الدياسات والجراسات االستخاتيجية "مدارات" مع مؤسدة ىشخير

سمصت ىحه الجراسة عمى مجسػعات شبابية سعت الى التغيخ في عجد مغ السػاقع بعج تفجيخ انتفاضات البمجاف العخبية، حيث 
سعػ الى الجخػؿ السباشخ في مجاؿ الفعل الدياسي و االجتساعي  و كحلظ ناقذت الجراسة الرعػبات و السذكالت التي 

اجيػىا ىؤالء الذباب، و أفادت الجراسة الى قرػر في تحػؿ السجسػعات الذبابية الى حخكات مجعػمة شعبيا، و عجـ قجرة و 
معطع السجسػعات الذبابية في الحفاظ عمى زخع انصالقتيا و تػاصميا ، و بقيت محاصخة في مػاقعا السحمية و يغمب عمييا 

الحخكات الذبابية و كيفية مخاشبة الجسيػر األوسع بجال مغ التخكيد عمى الحات، و  التخدد و عجـ الجخاءة لتحجيج ما تخيج ىحه
السرخؼ حيث  الذبابيفي معطع الحالالت لع تعسل السجسػعات عمى تصػيخ و تشػيع اشكاؿ حخاكيا كسا كاف في الحخاؾ 

و ميل معطسيا الى االندحاب مغ التشػع الذجيج، كسا أضيخت قرػرا فاضحا في القجرة عمى بشاء جدػر مع بعزيا البعس 
،  و ال يعػد كل ىحا الى ضعف اليسة و االستعجاد عشج معطع ىحه الذمميةساحة الفعل السشفتح الى دائخة العسل الحمقي و الخوح 

 السجسػعات الذبابية فيحاف تػافخا بكثخة ، لكغ يعػد جدء مغ القرػر و ليذ جسيعو الى الذخوط السػضػعية التي أحاشت بيحه
الحخكات عجـ وجػد الػعي الدياسي و االجتساعي و الفكخؼ و عشرخ التشطيع الحػ يػفخ القجرة عمى تػليج و ادامة و تػسيع 
الرالت بيغ افخاد السجسػعة و تػاصميع و تػليج الخوابط بيغ السجسػعات الذبابية و الذباب بذكل عاـ ، وصػال الى تذييج 

 ا عغ الشدعة التعميسية و الشخبػية .عالقة متدعة مع الجسيػر األوسع بعيج
الى  والحاجةالحاجة الى ربط السفيـػ بقزايا تيع الذباب وتصخح كسا سمصت الجراسة الزػء عمى ضبابية مفيـػ الذباب 

التسيد العشرخؼ تصمعاتيع عمى الرعيجيغ الػششي )مشاىزة االحتالؿ واالستيصاف والججار و و واحتياجاتيع مخاشبة اىتساماتيع 
ة في الحياة السذاركاتو عبخ قزايا ممسػسة كالتعميع والبصالة و عمى الرعيج القصاع الخاص بكل فئحق العػدة( و والحرار و 

 الخياضية.السجتسعية السجنية والدياسية والثقافية و 
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ة العاـ ( ىع "شباب التغييخ" في فمدصيغ السحتم2013-2010قجمت الجراسة قخاءة في تجخبة خسذ حخكات شبابية لمفتخة)
، وبعس السجسػعات الذبابية في القجس السحتمة، وبعس الحخكات الذبابية في بكية الزفة الغخبية، اضافة الي الحخاؾ 1948

 الذبابي في قصاع غدة، واخيخًا تجخبة الحخاؾ الذبابي في الذتات)لبشاف(.
وتقييع واقع الحخاؾ الذبابي الفمدصيشي  وخمرت الى ضخورة بمػرة واصجار وثيقة مشيجية عمسية تدعي مغ جانب الي تػثيق

خرػصية  معفعالية ىحا الحخاؾ بسا يشدجع شعاراتو ومشصمقاتو الشطخية والعمسية، ومغ جانب آخخ تقجـ رؤية وأداء و وأىجافو و 
 السػضػعية التي تحيط بعسل الحخاؾ الذبابي الفمدصيشي في مختمف التجسعات الفمدصيشية.والطخوؼ الػاقع الفمدصيشي 

 
 في فمدصيغواألحداب الذباب  ،2008عساد غياضة،  .3

سعت ىحه الجراسة لفحز واقع الذباب ومكانتيع ودورىع في الحياة الدياسية الفمدصيشية، وإف كانت مقترخة عمى التيار الػششي 
يزًا، عسل اختخاؽ في الحخكة الػششية الفمدصيشية، اال انيا حاولت فحز امكانية قجرة الذباب الفمدصيشي، والقػػ الدياسية أ

 متبادؿ ومجؼ تحسل االحداب لسدؤولية الذباب.
كسا ناقذت دور الذباب والعسل الحدبي لقػػ وأحداب مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، وأوضحت اف ىحه القػػ الدياسية تجاه 

رؤية عسمية مسارسة  الذباب، عانت حاالت الجسػد في البخنامج والسشصمقات التي تعتسجىا كقػاعج نطخية، وكحلظ عجـ تػفخ
لتفعيل دور الذباب في مخاكد صشع القخار، كػنيا ال تخػ في الذباب سػػ ما تخاه الثقافة الدائجة مغ عجـ البمػغ، وعجـ القجرة 

 عمى تحسل السدؤولية وقمة الخبخة وقرػر الثقافة. 
 يسكغ تكميفيع السدؤوليات العامة والحدبية، فسغ وجية نطخىع اف الذباب ما زالػا، وإف بمغػا األربعيغ مغ العسخ قاصخيغ، ال 

حتى إنيع مجخد عشاصخ وجشػد ال تتجاوز أدوارىع التزحية مغ اجل الحدب، والجفاع عغ مػقف الحدب، واليتاؼ لمقائج الخالج 
 ومغ حػلو مغ قيادة قج تجاوز عسخىا الدتيغ عامًا.

 الدياسي الفمدصيشي لسا لمذباب مغ أىسية، مغ أجل وضع واوصت الجراسة بزخورة   تقييع دور ومكانة الذباب في العسل
ترػرات ورؤػ وحمػؿ ألزمة الحدب الدياسي الفمدصيشي، أو القػػ الدياسية الفمدصيشية التي تقف اليـػ أماـ تحجيات في 

لحخكة الغالب تؤدؼ إلى تخاجع ىحه الحخكات، أو ضعفيا وحتى مػت البعس مشيا، خاصة أف الدياؽ العاـ الحؼ يحكع ا
الدياسية الفمدصيشية يتجو إلى القصبية الثشائية، مع بخوز قصب ثالث شبابي عازؼ عغ العسل الدياسي والحدبي. وعمى ضػء 
 فذل غالب السحاوالت لتذكيل تجسعات ومشطسات شبابية بعيجة عغ البشى الدائجة سياسيًا، فإف أىسية تشاوؿ السػضػع تدتجعي

تػفخ الفخصة لتذكيل محخكات عسل سياسي شبابي، إما أف تكػف تمظ التجسعات والسشطسات التخكيد عمى ما ىػ قائع، حتى ت
الذبابية مذاِركة بذكل يسثل حجػميا ودورىا، وإما أف تشصمق لترشع لشفديا مكانًا في الحيد الدياسي الفمدصيشي. وإذا كاف 

اج إلى ذلظ، حتى تدتصيع مخاجعة مكانتيا ودورىا الذباب بحاجة إلى دراسة وتحقق وفحز، فإف القػػ الدياسية، أيزًا، تحت
ومدتقبميا، بعج سشػات شػيمة مغ التأسيذ، وجسػد البخامج، وتكمذ البشى، وافتقاد اآلليات التي تسكشيا مغ تججيج نفديا. ففي 
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مختمفيغ،  أغمب التقجيخات، فإف قػػ العسل الدياسي الفمدصيشي ال تقل سشػات تأسيديا عغ عقجيغ ونرف، في زمغ وواقع
.  وأماكغ مختمفة عسا نحغ عميو اليـػ

" فرائميةكانت الحاجة لجراسة الذباب والعسل الحدبي والدياسي مصمبًا شبابيًا، فيي حاجة حدبية " إذاكحلظ، انو  وأضافت 
قج يكػف عفا ألغمب القػػ والتذكيالت الدياسية، حتى ال تخدخ ما تبقى لجييا مغ عػامل جحب وأدوات تجشيج وآليات استقصاب 

 عمييا الدمغ، وتجاوزىا واقع الذعب الفمدصيشي.
نة لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية تعاني مغ أزمة شبابية فييا، حتى وإف وقعت و  خمرت الي اف األحداب الفمدصيشية الػششية السكػِّ

أف و  .2008الفمدصيشية عاـ فخوقات ندبية بعج االنقداـ في غدة كاف ليا وقعيا في انتخابات مجالذ الصمبة في الجامعات 
العػامل وإشكاالت العالقة بيغ األحداب والذباب لع تتع حمحمتيا مغ قبل األحداب، والعػامل الجافعة لعدوؼ الذباب لع يتع 

أف تشطخ األحداب في بخامجيا ولػائحيا، وكحلظ في ليكميتيا، وفق ترػرات  الي ضخورةأوصت ومعسق، و  تشاوليا بذكل ججؼ
 وب مع التحػالت التي أصابت العسل الدياسي والحدبي، خاصة إفخاد ما يتالءـ وفئة الذباب وىسػميع وقزاياىع.واقعية تتجا

 
، أثخ السذاركة الذبابية عمى التشسية في فمدصيغ، مؤسدة ممتقي الصمبة مع 2012رمدي عػدة، بالل عداف،  .4

 السداعجات الذعبية الشخويجية، بيت لحع، فمدصيغ

لى التحػؿ الجيسقخاشي في السجتسع لفمدصيشي ومجؼ قابميتو ليحا السفيـػ وانعكاسو عمى الذباب، كسا وسمصت تصخقت الجراسة ا
الزػء عمى أثخ االنقداـ عمى تخاجع حالة الجيسقخاشية، وفحرت واقع الذباب في أراضي الدمصة الػششية الفمدصيشية في أثخ 

 رب العسل الذبابي في فمدصيغ.الخبيع العخبي، كسا بيشت بعس الشساذج مغ واقع تجا
وأوضحت إف غالبية الذباب الفمدصيشي وعمى اختالؼ انتسائيع الدياسي يؤيجوف الثػرات الذبابية في البالد العخبية ويخوف  

األحداب والحخكات الفمدصيشية ال تعبخ عغ  إفمصالبيا عادلة.  وندبة كبيخة مغ الذباب الفمدصيشي وعمى اختالؼ جشديع قالػ 
تصمعاتيع واف ىحه األحداب والحخكات ال تشتيج الدمػؾ الجيسقخاشي في اختيار قياداتيا، كساف أف االنقداـ الدياسي بيغ 

ىػ ما أدػ إلى تخاجع كبيخ في الػضع الجيسقخاشي ومذاركة الذباب خس الفئػية وسيادة والحدب الػاحج و الفرائل الفمدصيشية يك
ؼ انتساءاتيع الدياسية أف ىشالظ تيسير كبيخ لجورىع لمسذاركة في األحداب والفرائل الدياسية.  ويخػ الذباب وعمى اختال

 الدياسية الفمدصيشية واف ىحه األحداب باتت تػصف بأنيا ىخمة بكياداتيا.
كسا أضيخت اف معطع الذباب يعانػف مغ أوضاع اقترادية متخدية تداىع بذكل ممحػظ في تخاجع اىتساـ السػاششيغ بالعسمية 

السؤثخة في الحالة  أف االنقداـ الدياسي بيغ الفرائل الفمدصيشية كاف اىع تمظ العػاملخاشية الستسثمة في االنتخابات. و الجيسق
كخس الفئػية وسيادة الحدب الػاحج وأدؼ إلى تخاجع كبيخ في الػضع الجيسقخاشي ومذاركة الذباب الدياسية،  الحؼو الفمدصيشية 

ثخ لمذباب في األحداب الدياسية الفمدصيشية وأنيع لع يرمػا لسخحمة تذكيل أجداـ ضاغصة داخميا، ما جعل تخاجع لجور مؤ  وىػ
 لحلظ ىشاؾ حاجة ماسة لػجػد جدع شبابي مدتقل
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 وخمرت الجراسة الي أىسية إشخاؾ الذباب الفمدصيشي في عسمية صشع القخار في الشطاـ الفمدصيشي باعتبار الذباب قػة
بة في الداحة الدياسية واالجتساعية واالقترادية. أف السجتسع الفمدصيشي يديخ باتجاه الحخاؾ اجتساعية ميسذة ومغي

واستيعاب الجيسقخاشي متأثخا بالثػرات الذبابية التي حجثت مؤخخا في الجوؿ العخبية السجاورة وىحا يتصمب تعديد لقجرات الذباب 
 قداـ.التحػؿ الجيسقخاشي وإنياء االن واإلسخاع بخصى مصالبيع

والستسثمة ىػ يحتاج أساسا إلى تغييخ الرػرة الشسصية الدائجة عشو في السجتسع الفمدصيشي شاقات كبيخة وكامشة و  يستمظ الذباب 
إشخاؾ الذباب في تذكيمة  فافلحلظ جعة في السجتسع الفمدصيشي. السعخفة حتى يدتصيع اف يخخج شاقاتو السبلمخبخة و  بافتقاره

 نتخابات السجالذ البمجية واألحداب سيؤدؼ إلى تغييخ مثل ىحه الشطخة الدمبية.مجمذ الػزراء أو في ا
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 السشيجية 
لكياس اتجاىات الشخبة الدياسية حػؿ السذاركة الدياسية لمذباب. حيث تع  السشيج الػصفي التحميميتعتسج الجراسة عمى 

وتع مخاجعة خارشة السذاركة الدياسية  مخخجاتيا،مخاجعة األدبيات والجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع الجراسة وتمخيز أىع 
ستخجاـ ادوات البحث الشػعي ) وايزا تع االعتساد عمى مشيج البحث بالسذاركة وا (،IDS 2014)لمذباب في فمدصيغ 

 والسشخخشة فيوحيث تع استيجاؼ الشخب الدياسية الفاعمة في الشطاـ الدياسي الفمدصيشي السقابالت، والسجسػعات السخكدة (، 
ال تداؿ غيخ مشخخشة أو مغ خالؿ األحداب التي انخخشت في العسل الدياسي والتي  السشطسة،مغ خالؿ مؤسدات الدمصة أو 

عبخ تشفيح ثالثة عذخ مقابمة معسقة، ومجسػعة  بعس الفاعميغ في مؤسدات السجتسع السجني والشاشصيغ الذباب، و عمةلكشيا فا
 لصخح مجسػعة مغ التػصيات.لكي يخخج البحث بسخخجات واضحة وشاممة يسكغ االعتساد عمييا  مخكدة، 

فيسا سبق تع عخض مجسػعة مغ التعخيفات كأساس يتع البشاء عمية بيجؼ إتساـ ىحه الجراسة التي اعتسجت عمى استصالع الخاؼ 
والتي تع تمخيريا بذكل مػسع في  التشسية،معيج دراسات  اأعجىالسذاركة الدياسية لمذباب في فمدصيغ الحؼ  الذبابي وخارشة

 جدئية الجراسات الدابقة. 
الحالي رغع االختالؼ عمى  بذكمو(، الحؼ يعخض مكػنات الشطاـ الدياسي الفمدصيشي القائع 1اضح في ججوؿ )كسا ىػ و 

السشخخشة والعاممة تحت  وحتىالحكيقي مغ وجية نطخ العجيج مغ الذخريات الفمدصيشية السدتقمة والسشتسية  ووجػده فاعميتو
الشطاـ الدياسي الفمدصيشي تع استيجاؼ العجيج مغ الشخب الدياسية مطمة ىحا الشطاـ. عمى اساس ىحا الججوؿ السػضح لذكل 

 ع القخار الفمدصيشي السؤثخ، ولسديج مغ التفاصيل حػؿ الشخب التي تع استيجافيا الخجػعمدصيشية السدئػلة والستشفحة في صشالف
  لمسالحق في نياية البحث. 

 (: مكػنات الشطام الدياسي الفمدصيشي1ججول )

 الدياسي الفمدصيشيالشطام 

 األحداب الفمدصيشية الدمصة الفمدصيشية مشطسة التحخيخ
 أحداب إسالمية الدمصة التشفيحية السجمذ الػششي
 أحداب عمسانية الدمصة القزائية المجشة التشفيحية

 أحداب يدارية الدمصة التذخيعية السجمذ السخكدؼ 
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 أدوات البحث 

 مخاجعة االدبيات: : أوال  
السذاركة الدياسية  خارشة) ىسيابسخاجعة األدبيات والجراسات الدابقة الستعمقة بسػضػع البحث والتي كاف ا  البحثفخيق قاـ 

 .(صيغمدلمذباب في ف

 السقابالت شبة السشطسة: : تانيا  
مع مجسػعة مسثمة مغ الشخب الدياسية في الشطاـ الدياسي الفمدصيشي. وتع إجخاء  السقابالت بإجخاء العجيج مغ البحثفخيق قاـ 

وقج أو مغ ليع عالقة مباشخة مع الذباب.  الذباب،السقابالت عمى وجو الخرػص مع الشخب الدياسية السدئػلة عغ ممفات 
 السقابالت. ىحهاعتسج البحث في معطسة عمى مخخجات 

 مجسػعو مخكدة: : ثالثا  
تع إجخاء العجيج مغ السقابالت مع بعس أعزاء ىحه  ثع،ومغ  الصالبية،بإجخاء مجسػعة مخكدة مع األشخ  فخيق البحثقاـ 

 خالؿ الشقاش أثشاء السجسػعة السخكدة.        عسيقاً  وفيساً  األشخ الحيغ اضيخوا تسيداً 

 لمجراسة ةسالئسال ةشطخيال اتشار اال:  
 الخشيج كسجخل لتسكيغ الذباب(. )الحكعنطخية الحكع الخشيج  .1
الشخب، مدتػاىا التعميسي، ووضعيا الصبقي، الدغ، االنتساء، الخمفية االجتساعية، مجيشة، حي،  )شبيعةنطخية الشخبة  .2

 قخية، السدتػػ االقترادؼ، دوراف أو تججيج الشخب(.  
الشطاـ الجيسقخاشي يدسح بالسذاركة  وتغييخ تػقعات الذباب يجفع لمتغييخ، أف )ارتفاعنطخية التحػؿ الجيسقخاشي  .3

 الدياسية، تأثيخ شبيعة الشطاـ الدياسي عمى الذباب، كمسا كاف ديسقخاشيا ازدادت فعالية الذباب والعكذ(.
 .ات وسبل التكيف معيا او مػاجيتياباتخيظ ويب حػؿ مرادر التيجيج لمذباب والي )معادلةاالنكذاؼ  .4

  عمى مجاخل نطخية ثالث: الجراسةستعتسج 
مجخل شبيعة الشطاـ الدياسي الفمدصيشي، والعالقة بيغ الشطاـ الدياسي والسجتسع السجني وتأثيخىا عمى العالقة  .1

 .الحقًا بيغ مؤسدات الشطاـ الدياسي القائع والحخاؾ الذبابي
وروافجىا االقترادية مثل الخيع مجخل االقتراد الدياسي الججيج والبحث في الجحور االقترادية لمدمصة الدياسية  .2

)واالعتساد في  وغياب القاعجة اإلنتاجية، التسػيل الخارجي، وغياب قصاعات إنتاجية عجيجة في الحالة الفمدصيشية
االستخزاؽ عمى الفرائل الدياسية واألحداب( وتأثيخ كل ذلظ عمى حالة التبعية بيغ مؤسدات الدمصة االقترادية 

 .التشطيسية والحخاؾ الذبابي وأشخه
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مجخل الصبيعة البشائية لمسشطسات غيخ الحكػمية "السجتسع السجني والحخاؾ الذبابي": الحجيث عغ إفخاغ  .3
السؤسدات التسثيمية لمقصاعات والفئات االجتساعية عبخ تفخيغ كػادرىا عمى كادر الجياز البيخوقخاشي وتحػيميا 

 3.الشطاـ الدياسي القائع تجريجيا إلى حالة تسثيل شكمي أو ديكػرؼ ال تؤثخ في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.
3
السٌاسٌ  النظم حسنٌنتوفٌكإبراهٌم، المداخلالنظرٌة،أنظر8 العربٌة8االتجاهاتالحدٌثةفًدراستها،مركزدراساتالوحدةللمزٌدحولهذه ة

.حسنٌنتوفٌكعلً،األبعادالسٌاسٌةالزمةالتنمٌةاإلنسانٌةفًالوطنالعربً،ف8ًالنموااللتصاديوالتنمٌةالمستدامةفً9003العربٌة،بٌروت،
 .9031وحة،الدولالعربٌة،المركزالعربًلألبحاثودراسةالسٌاسات،الد
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 الذباب مغ مشطػر الشخب الفمدصيشية .1

رغع التقجـ الحاصل في العسل وسط الذباب بالسعشى الشدبي، فسا زاؿ ىشاؾ نقاشات ووجيات نطخ مختمفة مثارة حػؿ الدبل 
السفزمة لمتخبية والتكيف الدميع لمذباب بسا يزسغ انخخاشو في السجتسع، حيث لع تتػقف الشقاشات بيغ عمساء االجتساع 

ات الذبابية والشخب الدياسية، حػؿ أنجع وأفزل الدبل لتشذئة الذباب وتخبيتو والتخبية والشاشصيغ في حقل الذباب والسشطس
 تخبية متػازنة تزسغ تكيفو اإليجابي مع ما يحرل مغ تصػرات، وتحسيو مغ التقػقع واالنكفاء أو االندحاب. 

تتعجد السجارس التي أدلت بجلػىا في ىحا السجاؿ؛ فسجرسة التخبية الرحية والشفدية تخكد عمى أىسية الخعاية الشفدية والرحية 
لمذباب، التي مغ خالليا يسكغ حفع تػازف الذخرية، وعجـ إصابتيا بتذػىات خالؿ السخحمة االنتقالية مغ الصفػلة إلى 

رسة التخبية الخياضية التي تخػ في التشذئة الخياضية لمذباب أساسًا سميسًا لمذخرية الذباب؛ باعتبارىا مخحمة حخجة. ومج
الذبابية الستفاعمة إيجابيًا مع محيصيا؛ فيسا تغحؼ السجرسة العقالنية )التي تخكد عمى التعميع السعدز بسشيج ديسقخاشي( الخوح 

سة عمى أساس احتخاـ العقل والقشاعات، وليدت عسمية تمقيشية وتشسي السجارؾ العقمية، شخيصة أف تكػف العسمية التعميسية قائ
ميكانيكية. أما السجرسة الدياسية؛ فيي تخػ أف التخبية الدياسية لمذباب وزرع الكيع والسثل الرحيحة، وصقل الذخرية 

عمة، قادرة عمى تحسل بالسسارسة واكتداب الخبخة وبشاء الذخرية الكيادية، تسثل مجخاًل مشيجيًا لبشاء شخرية متػازنة وفا
األعباء ومػاجية الرعاب، بسا يحقق اآلماؿ العخيزة والكبيخة عمى الذباب، وفي غسار ىحه السجارس الستعجدة كاف لمشخب 

 الدياسية الفمدصيشية وجيات نطخ تتفق وتختمف ندبيا مع ما يقجمو عمع االجتساع الدياسي.

 .ػم الذبابحػل مفي والسجتسعيةياسية آراء الشخب الد :اوال  

تبايشت آراء الشخب الفمدصيشية، حػؿ وجػد فخوؽ بيغ التعخيف الشطخؼ لمذباب القائع عمى اساس العسخ، وبيغ التعخيف الدياسي 
يخػ احسج نرخ الكيادؼ في حخكة فتح اف حيث  لمذباب؟  وانعكاس التعخيف عمى السػقف مغ السذاركة الدياسية لمذباب

في ضل العسل الػششي يكػف الذباب ىع الصاقة الالزمة لمثػرة وال يكػف حداب مفيػميع وفقًا -لسفيـػ الذباب ثالث مخاحل: 
لمعسخ، في ضل االستقخار يكػف السصمػب حداب السفيـػ وفقا لمعسخ، وحدب التجخبة والخبخة وىحه مخحمة ال تكػف مغ نريب 

حكسة الذيػخ. وبالتالي لحاجتيا الى خبخة و ستخاتيجية لمذباب القزايا اال لكػنو ال يسكغ اف تتخؾ ادارة، بالسعشى العسخؼ  الذباب
تكػف السذاركة الدياسية مشػشة بكل مخاحل مغ السخاحل الثالثة. وتقػؿ نيي البحيري الكيادية في حخكة فتح، العصاء بعسخ 

ى إدارة االزمات وثقة أكبخ. الذباب يكػف أكبخ وما بعجه يكػف أقل، لكغ تكػف الحكسة في مخاحل ما بعج الذباب أكثخ وأقجر عم
ال يػجج تأثيخ لمسذاركة ليا عالقة بالعسخ. وبحدب مأمػف سػيجاف مدتذار الخئيذ لذؤوف الذباب في قصاع غدة انو ال يػجج 
فخؽ بسفيـػ العسخ لمذباب الف الذباب شاقة وششية وال اعتقج اف العسخ عائق اماـ السذاركة الدياسية ألنيا ال تقترخ عمى 

 يشو.عسخ بع
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و مغ و جية نطخ الكيادؼ في حخكة الجياد اإلسالمي خالج البصر  أف ىشاؾ مخحمة زمشية مغ العسخ ال يسكغ اف تقػؿ عشيا 
غيخ انيا فتخة الذباب، وىشاؾ مخحمة اخخؼ ال يسكغ ترشيفيا ضسغ مخحمة الذباب، ويجب التسييد بيغ الذباب ومخحمة العصاء 

قادر عمى العصاء، وىشاؾ رجل بعسخ األربعيغ قادر عمى العصاء، ىحه قجرات لكغ الذباب في مخحمة الذباب، فيشاؾ شاب غيخ 
شخيحة ميسة في السجتسع والبج االستفادة مشيا، الخسػؿ صمى هللا عميو وسمع قاؿ" نرخت بالذباب"، لكغ يجب اف نقخ اف ىشاؾ 

اف تدتكسل بسفيـػ العصاء الجائع، فالخسػؿ صمى هللا  جبمخحمة عسخية نقخ بيا انيا لمذباب، لكشيا ليدت نياية التعخيف التي ي
 عميو وسمع قاد العسل وصشع الدياسات واقخ الجستػر وحسمو الذباب ميجانيا.

وبتػافق معطع الشخب عمى اف العسخ ال يسكغ اف يكػف خالفا عمى تدسية قدع بأنو شاب، لكغ ال يؤثخ عمى السذاركة  
السجمذ التذخيعي، تقديع الذباب مغ ناحية تعخيفات امسية  واإلصالح فيعغ كتمة التغيخ  الدياسية، يقػؿ يحيى مػسي الشائب

ودولية وغيخة امخ وارد، ولكغ التقديع والتفتيت وتشاوؿ كل شخيحة عمى حجة ليذ مغ صالح السجتسع الفمدصيشي، الكل 
 الحؼو  كيادؼ في حخكة حساس ىاني مقبليخالف ذلظ رأػ ال والالفمدصيشي ميع وعمى كل شخيحة اف تكػف مكسمة لألخخػ. 

ال يجب اف يختبط تعخيف "مغ ىع الذباب" بعسخ معيغ خاصة في العسل  انويعتبخ مغ الكيادات الذابة في الحخكة، حيث يخؼ 
 الدياسي في بمج مثل فمدصيغ انسا يجب اعصائيع دورىع في السذاركة الدياسية بحدب تسثيميع الحكيقي لػجػدىع في السجتسع.

-15ىشاؾ فخؽ بيغ التعخيف الشطخؼ لمذباب ) ،تقػؿ اإلعالمية وفاء عبج الخحسغكغ مغ وجيات نطخ نخبة السجتسع السجني، ل
عاـ( والتصبيقي وليذ الدياسي، وتصبيكيًا ونطخًا لحالة الذيخػخة التي أصابت الشطاـ الدياسي الفمدصيشي، تع رفع سغ  29

بسعشى ىحا يؤثخ عمى مذاركة الذباب )في الجيل الشطخؼ والستعارؼ عميو عالسيًا(  عاـ. وبالصبع 40، وأحيانًا 35الذباب ؿ 
يزيف األستاذ غداف أبػ حصب الباحث في بخنامج بيخزيت، عغ تأثيخ العسخ عمى السذاركة أف مذاركتيع متجنية ججا. و 

ذبابي يعتبخ مذاركة سياسية سػاء شارؾ الدياسية "اف السذاركة الدياسية ىي التعبئة والتحذيج وجسيػر التشطيع مغ الػسط ال
في احتجاج أو إضخاب أو مديخة ولكغ السذاركة الدياسية بسفيػميا األكاديسي ىي أف تتاح السذاركة بكل السجاالت في 

مؤسدات السجتسع السجني والحؼ يعاني مغ نفذ اإلشكاليات  عمىونفذ الذيء يشصبق  ،صشاعة القخار والتأثيخ في الدياسات
 عانيا مشيا الذباب سياسيا".التي ي

يغ يكػف الذاب سػاء إػانيغ األحداب فيي التي تحجد لكغ الذباب أنفديع ليع آراءىع الخاصة التي تقػؿ اف مذاركتيع مشػشة بق
في مخاحل التشطيع او في السؤسدات، الف ىشاؾ فمدفة سائجة لجػ ىحه السؤسدات انيا تكيذ عسخ الذباب مغ تاريخ دخػلو 

 العسل  او السشرب الدياسي، و بالتالي اذا كشت في مشرب ما فعسخؾ يكػف ىػ عسخ خبختظ الدياسية، و بالتاليمعتخؾ 
ماكغ صشع القخار، و ىشاؾ نطخة لصبيعة السػقع اذا ما كاف السشرب حداس فيشا ندتخجـ ىشاؾ ضخورة لػصػؿ الذاب الكفؤ أل

 .ال يكػف حاجة لتفعيل القانػف ف دونىقػانيغ تشحى الذباب، اما اذا ما كاف السشرب 
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 .رواد السجتسع السجني جعشالسذاركة الدياسية لمذباب عشج الشخب الدياسية و : ثانيا  

، أف مؤسدات السجتسع السجني تشطخ لمذباب مغ نػاحي عسخية و اف في الجياد االسالمي خالج  البصر يقػؿ الكيادؼ  
ه ىي التشسية و الجيسقخاشية و األسذ السدتػردة مغ و مختكد عمييا في تفكيخ خس عمييا العػامل التي يجب اف يكػف الذباب متس

، ى عمييا مشطػمة الذباب في فمدصيغمشطػر غيخ الفمدصيشي فشحغ تحت احتالؿ بالتالي يجب التسييد في األسذ التي تبش
ة فيي تجرس متصمبات الذباب بذكل ىشاؾ اختالؼ بيغ متصمبات الحخكة الػششية و الػزارة و السؤسدات الخسسية و الغيخ رسسي
الشائب عغ حخكة حساس يحيى  ويؤكجمختمف، و نحغ في حخكة الجياد اإلسالمي نشطخ ليا عمى مجػ مذاركتو في العسل. 

مػسي ىحه التعخيفات ليدت مػحجة، سػاء التي تخز السجتسع السجني او مجتسع العسل الدياسي وانا لدت مع التقديع والتفتيت 
 .، نتعامل مع السجتسع كػحجة واحجةبكل أشكالو

لصبيعة  نيي البحيري انيا السذاركة في ىيئات الشطاـ الدياسي كمو، لكغ وفقاً في حخكة فتح و  الكيادؼأحسج نرخ  ويخػ  
كانت السخحمة تحتاج الى  وإذافي مخحمة استقخار اف يتشاسب معيا، خحمة ثػرة يجب اف يتشاسب معيا، و كشا في م إذاالسخحمة، 

 اف الذباب يذاركػا سياسيًا وفقا لحلظ. ؼيجب اف يتشاسب مفيـػ السذاركة معيا، ا، فحل االنتقاليةافي السخ  الحاؿخبخات كسا 
اف يذارؾ في مخاكد صشع ىي ؼ عمى فكخة السذاركة الدياسية و وال يخػ مأمػف سػيجاف مدتذار الخئيذ لذؤوف الذباب اختال

ويزيف الجكتػر عاشف أبػ . قادر عمى السذاركةومثقف و يكػف متػاجج فييا، لكغ البج مغ اف يكػف الذباب واعي القخار، و 
تكػف ممكا لمجسيع، فممجسيع الحق في السداىسة  ألنيامفيـػ السذاركة الدياسية عمى سيف الكيادؼ في حخكة فتح انو ال خالؼ 

 الدياسي. في مجخالت الشطاـ

ال يسكغ وضع السجتسع "ال يػجج تعخيف مػحج لسذاركة الذباب مغ قبل قيادات السجتسع السجني و حسغ انعتبخ وفاء عبج الخ ت
السجني في سمة واحجة، ولكغ يبجو أف ىشاؾ اتجاه عاـ لقرخ السذاركة الدياسية عمى األحداب واالنتخابات. بخأيي أف 

الخ  األحياء،، كحلظ الجسعيات، والسؤسدات، والبمجيات، ولجاف االنتخابات ميسة، واألحداب ميسة، ولكغ الشقابات ال تقل أىسية
 مذاركتووجسيػر التشطيع مغ الػسط الذبابي يعتبخ  ،. ويعتبخىا غداف أبػ حصب انيا التعبئة والتحذيج"كميا مذاركة سياسية

ىي أف تتاح السذاركة بكل  سياسية سػاء شارؾ في احتجاج أو إضخاب أو مديخة ولكغ السذاركة الدياسية بسفيػميا األكاديسي
ني مغ نفذ مؤسدات السجتسع السجني والحؼ يعا عمىيشصبق  لذيءونفذ ا، عة القخار والتأثيخ في الدياساتالسجاالت في صشا

 .مشيا الذباب سياسيا اإلشكاليات التي يعاني
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 .الشطام الدياسي التجاىات الذباب معخفة الشخب الدياسية في مؤسدات: ثالثا  

تفعيل دور الذباب في الشذاط الدياسي بسختمف جػانبو، سػاء الشذاط الػششي العاـ، أو الشذاط مغ خالؿ مشطسات وأحداب 
سياسية، كاف ومازاؿ الياجذ لكل القػػ الدياسية التي تستمظ مذخوع سياسي اجتساعي تغييخؼ، باعتبار الذباب قػة تغييخ 

بجوف -خ ابتعاد الذباب واستشكافيع عغ الشذاط الدياسي مغ خالؿ األحداب، وىحا معتبخة ومػازنو في السجتسع. والالفت لمشط
أسبابو السختبصة بصبيعة ىحه األحداب وبخامجيا السػجية لمذباب والتي إما أنيا ال تعصي االىتساـ السصمػب لمذباب، أو  لو-شظ

لستصمبات الذباب العرخية واحتياجاتيا الخاىشة؛ أف خصابيا الدياسي ال يذكل عامل جحب ليع، بدبب تقادميا وعجـ مػاكبتيا 
 األمخ الحؼ يتصمب إعادة الشطخ فييا لجية دراسة كيفية تفعيل شاقات الذباب وإعادة جحبيا إلى األحداب والعسل العاـ.

 :في مصمق األحػال ىشاك مجسػعة مغ االشتخاشات واألسذ التي إن تػافخت ارتفعت مسكشات مذاركة الذباب وىي 

أحداب ديسقخاشية التكػيغ تذكل جاذبًا لمذباب لمجخػؿ الصػعي الحخ فييا، وتفتح أماميع األفاؽ لإلبجاع وإشالؽ وجػد  .1
الصاقات والتقجـ في الحياة الحدبية دوف عكبات، وتعصي السجاؿ مغ خالؿ الجيسقخاشية الجاخمية الػاسعة ال السقششة، أو 

ذة وإبجاء الخأؼ والسذاركة في صشاعة القخار إلى جانب التقخيخ في السسخكدة بغصاء ديسقخاشي كامل الحق في السشاق
القزايا السحمية أو القصاعية التي تخز )الذباب، السخأة، العساؿ(، بذكل ديسقخاشي دوف التعارض مع الدياسة العامة، 

 عات.وبسا يخاعي االحتياجات والستصمبات الحياتية والسعيذية والجيسقخاشية االجتساعية ليحه القصا
تصػيخ الشطاـ التعميسي في السجتسع، وبشاؤه بسشحى ديسقخاشي يعصي قيسة كبخػ لمعقل ويشسي مغ قجرات الذباب في   .2

 التفكيخ وصقل السػاىب، ويعسل عمى تذجيع قيع السذاركة في السجتسع لجػ الذباب.
حخ ومفتػح حػؿ مجسل القزايا التي صحافة حخة ومدتقمة، ىجفيا البحث عغ الحكيقة والذفافية، وإعالـ حخ يتدع لشقاش  .3

تيع السجتسع بقصاعاتو السختمفة، ويتدع لتشطيع حػار مجتسعي حػؿ األحداب ودورىا الدياسي، وحػؿ الدياسات الحكػمية 
 .تيع الفاعمة في مختمف السياديغوالتذخيعات التي تحسي الذباب وتزسغ حقػقيع ومذارك

ارة روح الغيخة والسدؤولية وتشػيع األنذصة الثقافية والفشية والفمكمػرية دعع روح الحساسة لجػ الذباب، مغ خالؿ إث  .4
والخياضية، وكل ما يثيخ الحسية والسشافدة الذخيفة في نفػس الذباب، ويكدخ الخوتيغ والختابة والسمل والزجخ الحؼ يقػد 

 إلى البالدة والالمباالة.
لػياتيا وبخامجيا اندجامًا مع األجشجة الػششية العامة، بسا تفعيل دور السشطسات غيخ الحكػمية، مغ خالؿ صياغة أو   .5

يكامل في العسل بيشيا وبيغ السؤسدات الخسسية، ويجعل مغ ىحه السشطسات مشطسات ميشية وجساىيخية لكي تحطى 
 بسرجاقيتيا أماـ الجسيػر.

تجاوؿ السدؤوليات فييا بذكل وجػد نقابات ديسقخاشية تسثل العساؿ وتعكذ مرالحيع وتػجياتيع ومصالبيع، ويتع  .6
 .اس االنتخابات الحخة الجيسقخاشيةديسقخاشي عمى أس
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 سبق كان لشخب الشطام الدياسي وجيات نطخ تسثمت في التالي: عساوليذ بعيجا 

تحاج الى مذاركة الذباب السعخفة يقػؿ الكيادؼ في حخكة فتح احسج نرخ، ليذ كل الشخب عمى دراية باتجاىات الذباب، ىحه 
لحلظ، فسغ يختمط بالذباب ىػ مغ يتابع ويذارؾ مذاكميع  ةمتفخغ معطع الشخب الدياسية ليدتزاياىع وتصمعاتيع، و ق

حخكة الذبيبة الصالبية مثال والصالئع، ال يسكغ لسغ يتػلى ممف مثل شبابية  ومذاريعيع، وبالحات مغ عسل في ممفات
 التي ويزيف خالج البصر، يجب التسييد بيغ الشخب الدياسية لمذباب.كالسفاوضات مثال اف يكػف عمى عمع باالتجاىات 

نحغ نتحجث عغ حخكة الجياد كحخكة تحخر وششي  فسثال ،تقػد حخكات تحخر وششيالتي تتػلي الحكع وبيغ نخب سياسية 
قانػني لمسخحمة فيشاؾ مغ العسخ ال دػد معخكة مع السحتل الرييػني، لحلظ نحغ بحاجة لكل الذخائح الذبابية واف تعجقإسالمية ت

لجيو قجرة في العصاء والقتاؿ ما بعج عسخ الذباب ويدتصيع اف يقاتل ويشجد أفزل، فشحغ ال نتحجث عغ وزارات فيي تختمف، 
 .نحغ بحاجة كل شخز قادر عمى العصاء

نعكذ عمى معخفة تصمعات العرخ تختمف، ومخحمتشا كانت أفزل مغ السخحمة الحالية، وىػ ما ا اف وتخػ نيي البحيري 
وليذ كل الذخائح الذبابية بسختمف تصمعاتيا واىتساماتيا، وبالتالي  ألزمات الحالية،الحيغ تفاعمػا مع ابالذباب  الدياسية الشخب

ويؤكج عمى ذلظ مأمػف سػيجاف قائال اف الشخب  غيخ تمظ السبشية عمى مرمحة. مذاركةباؼ شاخ جيج يدسح ليذ ىشاؾ م
وبحدب . لذباب بشطخة عرخية بل بشطخة قجيسة ضسغ ادوات قجيسة في ضل الفجػة التكشمػجية وفارؽ العسخالدياسية ال يخوف ا

وفاء عبج الخحسغ أف الشخب ليدت معشية بسعخفة تػجيات الذباب إال لمحاجات االنتخابية، وبعجىا يجخؼ التغاضي عغ ىحه 
 .اىات الذباب، والجسيع يكتفي بثقافة القبيمة واالنتساء ليااالتجاىات، والجليل أف ال بخامج سياسية تأخح باالعتبار اتج
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 .أراء الشخب الدياسيةمفيػم الذباب وفق السعاييخ الجولية والسؤسداتية ومجى تػافقيا و  .2

تختمف الجوؿ فيسا بيشيا في تحجيج الفئة العسخية التي تجخل ضسغ مرصمح الذباب.  وقج حجدتيع أغمب كيانات األمع الستحجة 
أما في فمدصيغ فال يػجج تعخيف أو تحجيج لفئة الذباب   4عامًا. 24إلى  15وجسعيتيا العامة بأنيع الفئة العسخية التي تقع بيغ 

الرادر عغ كتمة التغييخ واالصالح في غدة قج عخؼ فئة الذباب  2011( لدشة 2وإف كاف قانػف الذباب الفمدصيشي رقع )
مغ العسخ. ويعتبخ الذباب أىع السػارد البذخية لتحقيق التشسية، وأنيع الفئة  35إلى  18ما بيغ بأنيا الفئة التي تتخاوح اعسارىع 

 5القادرة عمى تحقيق التغييخ االجتساعي واالقترادؼ والتكشػلػجي في السجتسعات.

ليع ال يشتيي بانتياء  وىحا االعتبار يتػافق مع أراء الشخب الدياسية، لكغ ال يتػافق ومفيـػ العسخ حيث اف الذباب بالشدبة
حزػره  في التعخيف لكغ ويبجو اف ىشاؾ تأثيخ مغ السجرسة الشخبػية عمى  سغ معيغ، بالخغع مغ اف العسخ لو العسخ عشج

مفيـػ الذباب ، يخػ أحسج نرخ بأف في بعس السخاحل ال يسكغ لمذباب اف يقػد ألنيا تحتاج الى خبخة و حشكة سياسية 
غيخ دالة -شػات، و بعس الشخب تقـػ بإعادة تعخيف مفيـػ تسكيغ الذباب الى مؤشخات كسية تكتدب مغ خالؿ العسل لد

عمى الحالة الشػعية، مثل الدعع بأف تعييغ بزعة وزراء مغ الذباب داللة كافية وقاشعة عمى تحقيق التسكيغ الدياسي  -غالبا
وزيخ تع تعيشيع مشح نذأة الدمصة الػششية  350أصل لمذباب ككل، ووفقا لخارشة الذباب الدياسية انو تع تعيغ وزيخاف مغ

في  2أعزاء  5ـ حتى تاريخ الحكػمة الدابعة عذخ، و كحلظ اف مغ التحقػا بالسجمذ التذخيعي في فتختيو فقط ىع 1994عاـ
 الفتخة األولي ، و ثالثة أعزاء في الفتخة الثانية.

ب، أما السجتسع فيػ الحػ ال يدتػعب ىحا الخصاب،  و تجلل "الخصاب الدياسي عمى مذاركة الذبا فيو بعس الشخب تؤكج 
الشخب عمى ذلظ مغ خالؿ بعس السؤسدات التي يذارؾ فييا الذباب مثل،  إنذاء مجمذ لمذباب و بالتالي ال يحق ألحج بعج 

يخ واألحداب في كل مغ مشطسة التحخ  لتػاجج الذباب في االشخ الكيادية العمياو في رصج  ذلظ الحجيث باسع الذباب"، 
تذيخ الى ضعف كبيخ  2014بحدب خارشة السذاركة الدياسية لمذباب والتي اعجىا معيج دراسات التشسية عاـ الفمدصيشية 

%، وبمغت متػسط ندبة 4,7، حيث بمغت متػسط ندبة مذاركة الذباب في ىيئات مشطسة التحخيخ العميا مشح نذػئيا ججا
%(، ومتػسط مذاركة 0,8في الجولة الفمدصيشية مشح قياـ الدمصة الفمدصيشية ) 6العميامذاركة الذباب في الييئات الكيادية 

في األحداب الفمدصيشية ) حخكة فتح، الجبية الذعبية ، الجبية الجيسقخاشية، حخكة حساس،  7الذباب في االشخ الكيادية العميا
                                                
4
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 
5
United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout the Electoral 

Cycle" (2013) p14 < 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 

6
الهٌئاتالمٌادٌةالعلٌافًالدولةهًمؤسسةالرئاسةومجلسالوزراءوالمجلسالتشرٌعًالفلسطٌنً.
7
 الهٌئاتالمٌادٌةالعلٌافًاألحزابهًالهٌئاتالمٌادٌةذاتالمسؤولٌةالعامة،وهًكلماهوأعلىمنلٌادٌةإللٌم.
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%، وأكثخىا في 0ركة في حخكة حساس حيث بمغت %( تقخيبًا،  وكاف أقل ندبة مذا10,2حدب السبادرة الػششية ( بمغت )
 %.  27,7السبادرة الػششية حيث بمغت 

وربسا يخجع الزعف الذجيج لتػاجج الذباب في األشخ الكيادية العميا إلى عجـ االعتخاؼ بقجرة الذباب عمى تػلي السشاصب 
الشاخبيغ، كسا أشارت لحلظ بعس االبحاث في  الكيادية العميا، لزعف قجرتيع وخبختيع مغ وجية نطخ الكبار وحتى الكثيخ مغ

في العسخ تخفس تخؾ السجاؿ لمذباب لمػصػؿ إلى السشاصب  يخةإضافة الي أف الكيادات الكب 8مجاؿ السذاركة الدياسية.
مبخريغ ذلظ انو مغ الرعب تأسيذ نطخية تخبط الذباب بالتغييخ  ،الكيادية العميا، رغبة مشيع في البقاء في مشاصبيع

جتساعي وبالتشسية ألف الذباب تجسع وليذ جساعة، يسكغ ترشيفيع كجدء مغ الدكاف، ولكغ ال يسكغ ترشيفيع عمى أساس اال
 .أنيع جساعة تتسيد بدسات عامة ال تشدحب عمى قصاعات السجتسع األخخػ 

خ. صحيح أف التغييخ وىحا يخالف رؤية الذباب التي تقػؿ اف مغ يسمظ الذباب يسمظ السدتقبل، ألنيع أىع عػامل لمتغيي
االجتساعي، بزخوراتو وقيػده البشيػية، ليذ متعمقًا بجساعة معيشة ، ولكغ إذا تجشبشا الخؤية الكمية لمسجتسع أصبح مغ السيدػر 
اختيار قدع مغ السجتسع "كعامل لمتغييخ" وعشجىا يربح مغ السذخوع الشطخ لمذباب بػصفيع عػامل لمتغييخ االجتساعي، وذلظ 

تسع بخمتو مخكب بصخيقة ال تدسح لمقدع الحؼ ال يسثل الذباب أف يكػف مؤىاًل لسدؤوليات التغييخ، وألف الذباب ليدػا ألف السج
مجخد مجسػعة أفخاد وإنسا مقػلة حائدة عمى سسة الكمية التي تجعميا قادرة عمى ريادة التغييخ و اف مذاركتيع الدياسية ضخورة  

الدياسي أسيل ،وتعتبخ السذاركة الدياسية بانيا أؼ نذاط مباشخ أو غيخ مباشخ يدتيجؼ وبالتالي يكػف دمجيع ضسغ الشطاـ 
، و ال يخػ مأمػف سػيجاف اختالؼ عمى فكخة  9تعجيل أو تغييخ الكيع والسعاييخ القائسة في الدمصات والسؤسدات الخسسية.

متػاجج فييا، لكغ البج مغ اف يكػف الذباب و السذاركة الدياسية لمذباب و ىي اف يذارؾ في مخاكد صشع القخار، و يكػف 
 اعي و مثقف و قادر عمى السذاركة.

يقػؿ أحسج  .وميسةقادر عمى اف يكػف في أماكغ حداسة ومثقف و  ياعشخب الدياسية ال تخػ في الذباب و وال الكيادات ولكغ
صمعاتيع، وليذ الذباب قزاياىع وت اج الى مذاركةتنرخ ليذ كل الشخب عمى دراية باتجاىات الذباب، ىحه االتجاىات تح

القخار اإلدارؼ ىػ اداة الدمصة االساسية في العسل، فإف السذاركة الدياسية تشرب عمى السذاركة  ويعتبخمعطسيع متفخغ لحلظ. 
ئو أو مشع في اتخاذ القخار مغ خالؿ االشتخاؾ السباشخ في صياغة القخار أو التأثيخ عمى مغ بيجىع اتخاذ القخار لتعجيمو أو إلغا

 .عغ الذباب صجوره بالتالي اف محجدات رؤية الشخب إلمكانية دمج الذباب في القخار الدياسي مختمف

 

 
                                                

 34،ص(9007)،"فرصةأمخطرمحدق8منتدىشارنالشبابً،"وضعالشبابفًفلسطٌن8
9
JoergForbrig, "Revisiting youth political participation", Council of Europe Publishing, (2005) p26   
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 د اتجاىات الشخب ىػ أكثخ مغ عاملما يحج، السجسػعة البؤرية التي استعان بيا فخيق البحث حدب: 
  والتحػالت الجراماتيكية الستدامشة تؤثخ بالعالع او باإلقميعمتذابكة سػاء أوليا اف الشطاـ والحالة الفمدصيشية معقجة و ،

في مخكد صشاعة تكػف نخب تستمظ الػعي الكافي ليحه السخحمة السعقجة جحريا عمى صشاعة القخار، وبالتالي يجب اف 
يكمف الشطاـ الفمدصيشي خدائخ باىزو غيخ س ألنوذباب لسػاجية ىحه التحػالت ال بانجفاعاف ال تحىب القخار و 
 ػف الذباب في صشاعة القخار.لجفعيا، لحلظ يجب اف ال يك جاىديغ

  ىحه السرالح وبالتالي خاكست مجسػعة مغ السرالح تالي لمشخب الحالية الثاني انو خالؿ تاريخ العسل الشزوالعامل
ستكػف حالة إزاحة ليحه الذخرية  مؤىل،شباب  وجػدىي مغ يحجد مجػ تسدظ الشخب بيحه السخاكد، وفي حالة 

 .ومرالحياخصخا عمى ىحه الشخبة  ستذكلوبالتالي التي ارتبصت بسرالح معيشة 
  الفمدصيشي مخ في أكثخ مغ مخحمة  و اف مخحمة ما قبل اسمػ  كانت تختمف عغ ما  الدياسيالسحجد الثالث اف الشطاـ

كانت الكيادة  بالتاليحمة دفع الفاتػرة و العسل السيجاني و ما قبل اسمػا كانت ىحه الشخب تخػ اف ىحه مخ  ،بعج اسمػ
الدياسية صانعة القخار ىي ذاتيا الكيادة التي تتخجع القخار ميجانيا و ىي ذاتيا التي تجفع فاتػرة ىحا القخار سػاء في 

الفمدصيشية مغ  الدجػف او االستذياد او اإلصابة او الى غيخ ذلظ، و ىشا كاف العرب األساسي لمكيادة الدياسية
الكيادات  بالتاليالذباب، و بعج اسمػا الدمصة اوىست السجتسع انشا في مخحمة الحراد و بشاء الجولة و مأسدتيا  و 

التي دفعت الفاتػرة في مخحمة ما قبل اسمػ بجأت تتجحر في مػاقعيا و تحىب مشجفعة لجشى الثسار لسا راكستو في 
و ليذ عمى أساس  الشزالية فكخة التػضيف وكدب الشفػذ عمى أساس التاريخ الدشػات الساضية ، فيشا عدزت الدمص

الكفاءة، و معاييخ االرتقاء في الدمع الػضيفي لمدمصة بشاء عمى سشػات التشطيع و الدجغ و ليذ الكفاءة ، و ىشا 
لمحفاظ عمى و  ،ت تبشى مرالحأاوزت عسخ الذباب و ىحه الحالة بجاعتبخ كأنو مكافئة ليحه الكيادات التي تج

بجأت  بالتالي، و قعيع السختبصة بسرالح ىحه الفئاتمرالحيا عصمت العسل الجيسقخاشي حتى ال يرل الذباب الى مػا
 تيـخ ىحه األحداب.

بعس الذباب تعتخؼ بحق الذيػخ الحيغ حسمػا الثػرة، لكغ يجب اف ال يكػف عمى حداب األجياؿ التي يجب اف 
سخ حيػية الشطاـ الدياسي، فال يجػز اف تيـخ األحداب بيخمية مؤسدييا الحيغ يستشعػف تزخ الجماء الججيجة حتى تدت

شباب، الحدب أو  وعجـ وجػدالحدب في ضل ىخميتو  ونذاط فيعغ تخؾ مشاصبيع، فكيف سيكػف ىشاؾ حيػية 
 .وتشيارالسؤسدة سػؼ تسػت 

 ث حاليا في الشطاـ الدياسي و مكػناتو، حيث  ة القزية و عجـ تجافع األجياؿ ىػ ما أدػ الى االنييار الحادششخر
تيا و مػاكبة روح العرخ و تصػراتو وابتكاراتو، لػ انخخط الذباب في ار دأكل فتخة زمشية جيميا القادر عمى أف  ل

رات العسل الدياسي الحالي و ادراؾ امخاحل العسل الدياسي في كل مقاماتو و أزمشتو سيكػف قادر عمى متابعة ومج
فالذباب قادر عمى التعاشي مع كل اشكاؿ التصػر و  ،ت اكثخ مغ الكيادات الكبيخة التي ليا نسط تفكيخ قجيعالستغيخا

الف قيادات العالع تتغيخ وأصجقاء الكيادات اليخمة  ئوكفابمػاكبتو و يسكغ اف يكػف اقجر عمى بشاء العالقات الجولية 
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 27كيادؼ عجػز اف يشذئ عالقة شيبة مع و زيخ اوربي ابغ اؿزالت ووارتيا ديسقخاشيات العػالع األوربية ، فكيف ل
 مغ العسخ.

 الف ىخمية ، عاما أخخ 20، يجب اف اضخ شباب حتى تحيا عاما 20لو  الحؼالحخكة او الحدب ج يججت يتع حتى
االزمة ىي األحداب نفديا التي ىي االف  أحجثما و  حالي.ال يادؼالشطاـ الدياسي مختبصة حاليا بيخمية الجيل الك

عصمت ضخ دماء ججيجة داخميا مسا أصابيا باليخمية وبالتالي تعصييا لمجيسقخاشية داخميا عجـ أصال في أزمة نتيجة 
عجـ ديشاميكيتيا التي أصبحت ال تجارؼ التغيخات الجراماتيكية و وتباشئيا التي أصبحت غيخ قادرة عمى أداء دورىا 

 .ا بالظ ببشاء وشغالحاصمة فس
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 .مغ وجية نطخ الشخبة دور الذباب تجاه القزايا الكبخى  .3

زت فتخة الدمصة الػششية الفمدصيشية إشكالية الخبط الججلي بيغ الشزاؿ ببعجيو الدياسي واالجتساعي، وشفت عمى الدصح خ أب
وفي الشقاشات العامة مجػ قجرة الحخكة الذبابية عمى قػلبة ىحه العالقة في إشار نزالي مػازؼ لذخوط السخحمة ومتجاوب مع 

وقيادتو الدياسية شقػسًا ورمػز دوالنية، وبالغت في ترػيخ الػاقع باعتباره مكتسل متصمباتيا، فقج مارس الذعب الفمدصيشي 
ومتحخر مغ قيج االحتالؿ، واستخجاـ خصاب متزخع بالسعاني العالية، أثخ ذلظ عمى الذباب وعمى عسل الحخكة والسؤسدات 

د ما تع زرعو مغ دور نزالي زمغ الثػرة، الحقػقي؛ وحرا-أنيع برجد إعصاء أولػية لمشزاؿ االجتساعي واعتقجناالذبابية، 
أماـ  تتياوػ ولكشيا أيزًا إشكالية مفتعمة ال تعكذ الػاقع فدخعاف ما كانت ساحة االختبار )الدمصة الفمدصيشية والحكع الحاتي( 

لبيخوقخاشي واإلدارؼ الرجمات والستغيخات الدياسية اإلقميسية والجولية وفي العالقة مع االحتالؿ، فشذأة الدمصة ووالدة الجياز ا
وحخكة التػضيف والخواتب لع تشيى الرخاع الفمدصيشي اإلسخائيمي، بل غيخت مزاميشو وأدواتو بذكل جعل الفمدصيشيػف أكثخ مغ 
أؼ وقت مزى بحاجة إلى تعديد البعج االجتساعي وحذج الصاقات الفمدصيشية لسخحمة ججيجة مغ الرخاع مع العجو الرييػني، 

 جولة والسجتسع الفمدصيشي. وإعادة بشاء ال

لع يكغ ذلظ مشكذفًا تسامًا إال مع حجع تأثيخ الستغيخات والطخوؼ التي تعير بيا سمصة الحكع الحاتي، واألحجاث الغيخ مدبػقة 
الجانب التي قامت بيا إسخائيل خرػصًا مع االندحاب مغ قصاع غدة  لدمصة داخميًا، والدياسات أحاديةفي الرخاع عمى ا

أولػيتو ولكغ بأشكاؿ مختمفة ىحه السخة، وليذ في ذلظ دعػة إلى  الػششي الدياسياءت ىحه الستغيخات لتعيج لمبعج ، ج2005
 وتجاخميا في بشية ججلية دائسة.  تالزميتياتأجيل الشزاؿ االجتساعي الحقػقي، بل التأكيج عمى 

اليػية الفمدصيشية بسجسميا، فيػ يػاجو أزمة السجتسع وجج الذباب الفمدصيشي نفدو مججدًا أماـ تحجيات قجيسة متججدة تػاجو 
الدياسي، واندجاد أفق الحخكة الدياسية واصصجاـ بخامجو بػاقع معقج لع يدتصع مجاراتو، كسا وجج الحالة الفمدصيشية بسجسميا 

الية، وإشكاليات أماـ تحجيات اقترادية خصيخة، كحلظ ضسػر الحخكة االجتساعية والعدوؼ عغ التذكيالت الدياسية والشز
التحػؿ الجيسقخاشي. وانجخار الرخاع إلى ساحة مختمفة وأدوات مختمفة، ومغ جية الشزاؿ مغ أجل حقػؽ الذباب الفمدصيشي 
فقج انجخ ىحا الحقل بجوره إلى تجاذبات سياسية وأيجيػلػجية، وابتعج كثيخًا عغ تخاكسية ىحا الشزاؿ باتجاه إعصاء الذباب حقو 

عسل والتسثيل السجتسعي والدياسي، فقج شخعت مشاشق الحكع الحاتي أبػابيا ألجشجات العسل الجولية، وتزاعفت واعتباره في ال
بذكل ممحػظ السؤسدات غيخ الحكػمية والسجنية التي تذتغل في مػضػعات الذباب، كحلظ تداحست السذخوعات الػششية 

 ا شقيا السجتسعي.بالجولية تحت سقف ما أسستو مديخة التشسية في فمدصيغ السيس
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 .مع إسخائيل واالنقدام، وفي الرخاعدور الذباب في القزايا السريخية الكبخى لمفمدصيشييغ: كالتحػل الجيسقخاشي،  :أوال  

مفاليع ىحه القزايا مع بعزيا البعس في الػقت الخاىغ، التحػؿ  تيقػؿ الكيادؼ في حخكة فتح احسج نرخ لقج تجاخم
أصبح ىشاؾ سيػلة وتجاخل في ىحه القزايا لجرجة اف الذباب أصبح حائخا وال يعمع كيفية  ،الجيسقخاشي مع الرخاع واالعتجاءات

حمو سمسيا اـ ثػريا، امكانية  عمىأصبحت نتائجو كارثية في اإلقميع، والرخاع مع إسخائيل اختمف  .متحػؿ الجيسقخاشيلالتػجو 
وبالتالي دورىع مغيب بفعل التجاخل والتساىي وعجـ وضػح السفاليع والسحجدات لصبيعة ىحه السفاليع. فيسا يخؼ الكيادؼ في 
حخكة الجياد اإلسالمي خالج البصر أف الذباب اجمت الشزاؿ، وأصبحػا غيخ معشييغ بالشزاؿ الفمدصيشي مع االحتالؿ فقج 

وىشاؾ ضخورة . مغ أولػياتيا واىتساماتيالع يعج  ،تحػلػا الى مشاضميغ فيذ بػؾ، واعتسادييغ، ىحه الذخيحة اجمت الشزاؿ
األوضاع، ويعتقج  ىحهالذباب عبئ عمى أىميع في ضل  وأصبحججيجة، ىشاؾ عدوؼ عغ العسل، وابجاعات لمبحث عغ اعساؿ 

الستصمبات في  ىحهالذاب بكل  يصالباف االصل ، وغيخة ية احتياجاتو مغ العسلة قادرة عمى تمببيدولة غخ في يعير  انوالذاب 
 ال اف يجاىج ويزحي.المسجتسع  ال يسكغوششي في مخحمة تحخر  البمج سيادؼ، شالسا افوقخارىا دولة مدتقمة 

تخاجع دورىع في ضل األزمات الحالية  ، بلالقزايا ىحه في بديط ليع دور افحخكة فتح نيي البحيري في  تزيف الكيادية
دورىع ، اف الذباب مأمػف سػيجافويؤكج مدتذار الخئيذ لذؤوف الذباب  األوضاع االقترادية التي ىي األىع بالشدبة ليع.و 

 عمى سبيل السثاؿ، مغيب في ىحه القزايا الػششية الكبيخة، يجب التعامل معيع كذخكاء، ال يػجج اتحادات شبابية جامعة ليع
غيخ مػجػد بذكل فيي  تاف وججي فمدصيغ و ىحه االتحادات غائبة فمثل اتحاد شبابي،  1400يػجج في بخيصانيا ال يقل عغ 

سيف عاشف أبػ في حخكة فتح  الكيادؼأما  . احجقادرة عمى بمػرة نفديا تحت سقف و ي غيخ ياتحادات ف تججمؤسدي، واف و 
الذباب يقػمػف بجور كبيخ في مجاؿ الشزاؿ الػششي التحخرؼ اليػمي. وحاولػا الكياـ بجور كبيخ في ردـ اليػة في اف  يقػؿ

اف اإلعالمية وفاء عبج الخحسغ وتخػ  .مغ مقجرتيع عمى تكػيغ حالة شبابية ضاغصة أكبخالخالؼ الجاخمي لكغ الفجػة كانت 
السذاركة الذبابية تشحرخ في كػنيع أدوات تشفيح، أو حصب يحتخؽ )شباب  ع.ىشاؾ ارادة لتغييبيتسامًا واف  ػف لذباب مغيبا

العسل الدياسي الخارجي  وشكل-السقاومةالسقاومة يحسمػف الدالح، ويحسمػف الحجارة( ولكغ صشاعة القخار في شكل ووضيفة 
 .كسحكسة الجشايات، فيع مغيبػف عشيا تساماً 

الذاب اف والجياد مغ أجل الػشغ و  الشزاؿر الذباب يجب أف يتسحػر حػؿ دو  افيحي مػسي يخػ الشائب عغ حخكة حساس 
بخامج التسػيل وبخامج التبادالت الثقافية ىػ الحؼ يترجر  صشعتوولكغ الذاب الحؼ  الحكيقي،السجاىج ىػ صاحب الجور 

التي يجب اف يكػف عمييا  ، وىحا يجب اف ال يكػف. نحغ ال يجب اف نتحجث عغ شخيحة واحجة ونقـػ بتحميل الكيفيةالسذيج
، مذكمتشا االساسية مكػناتووبكل  بأكسموواف فعمشا فيجب اف يكػف ىحا الجيج تكسمة لغيخة، يجب اف نتحجث عغ مجتسع  دورىع،

 السذكمة.  ليحه مكػناتوالسجتسع بكل  يترجػىي مذكمة احتالؿ، ويجب اف 
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 ع وحخكتيع.سياسة تشطيسي ويتبعػا وف اف الغالبية مغ الذباب مؤشخ الذاب في حخكة حساس ىاني مقبل  الكيادؼفيسا يخػ 
وشالب الذباب بزخورة وجػد فرل بيغ االشخ الذبابية واالحداب الدياسية وعجـ التأثيخ عمييا لتذكل عامل ضغط محايج نحػ 

مغ القزايا الخاىشة مشيا التغيخ في كثيخ  قادر عمىاجساع والتقاء شبابي وششي تكػف ضخورة واكج عمى ، الػششية اقزاياى
السصالبة باالتفاؽ عمي وثيقة وششية لمذباب عمي غخار وثيقة االسخػ تذسل بشػد تحجد السدار االيجابي لمسذاركة الدياسية 

واضحة لمتحػؿ الي  فاؽ عمي بشػدىا لتذكل خارشة شخيقوالتحػؿ الجيسقخاشي والحؼ مغ شأنيا التفاؼ الذباب عمييا واالت
واوضح اف ىشاؾ جانب سمبي مغ تأثيخ االحداب عمي الحخاؾ الذبابي وقاؿ انيا احج ابخز العػائق التي ، قخاشيالسدار الجيس

تقف اماـ مذاركة الذباب بفعالية واشار الي تفخد القخار في االحداب واالختالؼ بيشيا ارىق العسل الذبابي واضعف الكثيخ مغ 
  .الذبابيةالفعاليات 

الحاجة باف نطخة الشخب الدياسية لجور الذباب في ىحه القزايا ىي نطخة استخجاميو يػضفػنيا حدب  حصب،غداف أبػ يخػ 
االستفادة مشيع حدب الحاجة وجخؼ العسل كثيخا لزخب افكار الذباب مشح والدتيا قبل اف يربح ىشاؾ حالة  عمى ويعسمػف 

 فأعجادىع، ولكشيع واف وججوا التغييخ عمىفكخا ولجيو القجرة  اف ىشاؾ جدء مغ ىحه الحالة يحسل ال يعشيفاعمة لجؼ الذباب وىحا 
 ال يكاد يحكخ. تأثيخىعمحجودة وبالتالي 

لدشا مؤىميغ لكيادة مخحمة معقجة الذباب  نحغقػليع انشا  ػف فيسا يخػ الذباب في السجسػعة البؤرية التي استعاف بيا الباحث
ؾ خبخة ياسي، فيحه السخحمة تحتاج الى تخ الشخب في االنخخاط في العسل الدكالحالية، الف الدبب يكسغ في عجـ الدساح لشا مغ 

، فيػ ال يكفي فيحه السخحمة أكاديسياو قارغ، واف كشت مبجعا او باحثا اف تكػف مجارؼ ليذ كستصمع افي العسل الدياسي و 
ميسة، الف األحداب لع تؤىمشا كسا يجب لتحسل  ة مخحمةمدؤولي ونتحسلندتصيع اف نجرؾ  حتىتحتاج الى مسارسة عسمية جادة 

الحكيقة التي انسا تشع عغ فيسيع ووعييع وعجـ  هبيحالذباب  فيوقت الحؼ يعتخؼ ػ . ولكغ، في نفذ التبعات مثل ىحه السخحمة
خبخة السخحمة ليكػنػا عمى جاىدية و  ىحهعمى ضخورة اشخاكيع في سياسة مثل  أكجوا، شسعيع لذغل مشاصب العسل الدياسي

  لكيادة السخحمة السقبمة.

 .فعالية الشطام الدياسي القائع في دمج الذباب داخل مؤسداتو: ثانيا  

الكيادؼ في حخكة الجياد اإلسالمي خالج البصر الشطاـ الدياسي الحالي غيخ مكتسل، ىػ نطاـ مخحمة انتقالية، وبالتالي   يقػؿ
، وبالتالي رؼ جح كل القػانيغ الحالية ىي قػانيغ ،قاصخة، تحتاج في حاؿ التحػؿ الي دولة فمدصيشية انذاء هللا الي إعادة نطخ

يا التي يجب اف نزع ليا قػانيغ و ضػابط و مخاسيع لمحفاظ عمييا، و ىي ما يشعكذ عمى ىشا يسكغ الشطخ الى جسيع القزا
قػانيغ الذباب أيزا، لكشيع ضسشػا بعس الحقػؽ لكشيا ال يسكغ اف تصبق في ضل االحتالؿ عمى سبيل السثاؿ حخية التشقل مغ 

ة او تسارس حقػؽ انتخابية شبيعية، بالتالي الزفة لغدة او في الزفة نفديا تجج الحػاجد كثيخة كيف لظ اف تشذئ مؤسد
الكيادية في فتح نيي البحيري أف ىشاؾ وتؤكج  .حخية او عسمية بشاء ألؼعائق ؿ عائق كبيخ أساسي فػجػده محبط و االحتال



43 
 

دوف حاؿ وتبعاتو قبل االنقداـ كاف ىشاؾ قػانيغ يجب اف تقخ لرالح الذباب لكغ االنقداـ  ألنوضخورة إلصالح القػانيغ، 
نو ىشاؾ حاجة بأ الكيادؼ في حخكة فتح عاشف أبػ سيفئيذ لذؤوف الذباب مأمػف سػيجاف و مغ مدتذار الخ  ويػفقيا كل .ذلظ

. ويقػؿ الكيادؼ في فتح احسج نرخ اف الطخوؼ لجمج الذباب فيػ غيخ مشاسب ابجا ،الفمدصيشيالى تحجيث كامل لمشطاـ 
 الحالية ال يسكغ اف يشجرج فييا الذباب.

يقػد السجمذ األعمى لمذباب "شاب سبعيشي"، فيحا مؤشخ كاؼ لفعالية الشطاـ مغ  اف وفاء عبج الخحسغضافت اإلعالمية ا
، وفي القصاع، حيغ يتع تذكيل مجمذ "شبابي" مغ لػف واحج، وبجوف و لتصمعات الذباب )ىحا في الزفة(الدياسي واستجابت

تعيغ شاب ىشا بسشرب كبيخ، وشاب ىشاؾ ال يعشي أبجًا دمج واف . كايةمذاورات مع الذباب، فيحا أيزًا مؤشخ يمخز الح
 . ودمجو واحتػائوالذاب  الذباب وال االستجابة لتصمعات الذباب، فالتعييشات تتع بحداب الػالءات وال عالقة ليا بالجيل

ليذ ىشاؾ نطاـ سياسي و"الشطاـ" القائع ال يجمج مغ ىع مغ قيادات ىحا اف  يقػؿيحي مػسي الشائب عغ حخكة حساس 
عغ دور  تداءلشافال يقترخ  زعيع لكل شيء. انوعمى  نفدوىشاؾ رجل واحج متفخد في صشع القخار ويخؼ  ،بأكسموالسجتسع 

عمى عجـ فعالية  ىاني مقبلساس في ح الكيادؼويؤكج  عغ دور الكبار والقادة. ونتداءؿالذباب ومذاركتيع في صشع القخار، بل 
في األساس فذل في ضع مغ لجييع الخبخة األكبخ والتاريخ االقجـ مغ قيادات  ألنوال يدتصيع اف يزع الذباب  وانوالشطاـ القائع 

تغيخ انطستيا الجاخمية لكي يكػف  مى. ولكغ لػ كاف الشطاـ يدتػعب الذباب لعسمت االحداب عكموونخب الذعب الفمدصيشي 
الحالة سيكػف ىشاؾ  ىحه، في مثل اب السيدة السزافةد االح ىحهابيا ىع مغ يسثل شخيحة الذباب في الحكػمة مسا يعصي شب

       مشافدة، وستكػف السشافدة ايجابية.

القػؿ بأف ىشاؾ نطاـ سياسي فمدصيشي بالسعشي الحكيقي الف الشطاـ الدياسي لو  اال يسكشش انويقػؿ ف غداف أبػ حصباما 
اضافة  ،داـ السجمذ التذخيعي معصل والدمصة التشفيحية تائية ىشا وىشاؾ بدبب االنقداـ محجدات ومعاييخ في عمع الدياسة وما
، فال يسكغ اف ذباب داخل مؤسدات الشطاـ الدياسيالسجاؿ لمسذاركة الفاعمة لم حال يتيالي اف الشطاـ القائسة عميو االحداب 

 طاـ سياسي. نتحجث عغ ن
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 .الجيسقخاشي داخل الشطام الدياسي الذباب أداة في التحػل .4

لمذباب تشجمج داخل الشطاـ الدياسي، لكغ تكػف لسخحمة  كػتوفي حخكة فتح احسج نرخ، انا مع اف يكػف ىشاؾ  الكيادؼيقػؿ  
خالج ، في حخكة الجياد اإلسالمي الكيادؼأما  معيشة حتى تشزج التجخبة، حتى ال يكػف نقز في مفيـػ الجيسقخاشية فيسا بعج.

 حتى، نحغ ال نعير حالة دكتاتػرية مغ نطاـ سياسي واالنقداـال يػجج تحػؿ ديسقخاشي في ضل االحتالؿ  انوفيقػؿ  البصر
، او نطاـ مدتقل وغيخ، وبخأؼ اف الشطاـ الدياسي ليذ لو سيادة وششينعسل عمى تحػؿ ديسقخاشي، نحغ نعير حالة تحػؿ 

يذ الدمصة االنتقاؿ الى ئحتى في حالة قخار ر  ،ا نطاـ سياسي غيخ مدتقلحى سياسي مدتبج فخض شخوشو عمى السجتسع.
في القخار الدياسي والػششي  واالستقالؿمكاف ما خارج الػشغ يجب اف يأخح ترخيح تشقل، فكيف يسكغ اف يكػف االستقخار 

 .(؟حتى يكػف تحػؿ ديسقخاشي سميع )ايغ يػجج التحػؿ الجيسقخاشي في ضل االحتالؿ

ة لتػجيو الذباب باالتجاىات الدميسة مختمفة لسدتذار الخئيذ لذؤوف الذباب مأمػف سػيجاف يقػؿ اف ىشاؾ ضخور  رؤيةوفي 
 وسياسية واجتساعية سميسة.مغ خالؿ سياسات اقترادية 

الذباب بإمكانيع أف يكػنػا أداة فاعمة داخل األحداب أوال برشاعة حالة مغ الجيسقخاشية تذكل اف  غداف أبػ حصبيزيف 
الشػاة التي تستمظ الػعي واف يستمكػا رؤية مختمفة عسا ىػ  إلىنسػذج داخل األشخ والتجسعات الذبابية الخاصة بيع وىحه تحتاج 

نفديع ىحه الخؤية ومغ السسكغ اف يكػف ىشاؾ دور لسؤسدات السجتسع السجني بسداعجة الذباب ولكغ ألقائع وأف يزع الذباب 
 .بدماـ السبادرة والعسل الجاد ىع الذباب يأخحسبيل االستئشاس وليذ االلداـ ومغ يجب عميو لغ  عمى

الذباب أداة لكغ بالسفيـػ الدمبي حيث انيع  أف وىي فمجييع رؤية مختمفة ػف،التي استعاف بيا الباحث بؤريةال اما السجسػعة
 فيع حالة مغ االنقداـ داخل فئة الذباب، تالتعبئة الحدبية اوجج .الدياسيةوالشخب  ميغ كجية تشفيحية لخغبات الكياداتمدتغ

 ،جدء مغ الحل العتبارات أىسيا اف ازمة الشطاـ الدياسي انعكدت عمى واقع الذباب ودورىع االف جدء مغ السذكمة وليدػا
فأصبحت األحداب الدياسية التي ىي جدء مغ الشطاـ الدياسي واحج مجخالتو تعير حالة أزمة بشيػية جعمتيا تغيب عغ 

احدابشا أصبحت يفتخض أف الحدب في عمع االجتساع الدياسي ىػ أداة لتحقيق مذخوع، وعشجما ف ،ارتباشيا بالسذخوع الػششي
اف األحداب تحػلت مغ أداة  أؼتحػلت بحاتيا الى مذخوع خاص،  ،مع السذخوع الػششي االرتباط تالدياسية في ازمة وفقج

بجأت تمقغ وتخبي أبشائيا  ومشاصخييا عمى  اليبالتانيا اصبحت بحج ذاتيا ىجؼ، و  أؼ ،لتحقيق السذخوع الػششي، الى ىجؼ
مذخوع الحدب والسذخوع عغ االنتساء لمحدب و ليذ لسذخوع الحدب، واصبح الذباب مجافعيغ مدتسيتيغ عغ الحدب و ليذ 

، وىػ ما  أسذ لفكخة التعرب التي بجأت تسدؽ الحخكة الذبابية، حيث اصبح الذباب مشتسيغ الى أحداب و يقجسػنيا الػششي
ويتغشػف بيا وأصبحت ىحه الثقافة لجػ الذباب ال تعصييع الجخأة والقػة عمى انتقاد قيادتيع لقشاعتيع اف الحدب في مؤامخة، 

يج بشاء وىػ ما سػؼ يؤثخ عمى استقخار و ال أكػف يج ىجـ بل  يجب اف ال أكػف احج أدوات السؤامخة ضج الحدب و اف وبالتالي
 قػة عغ بقاء الحدب و قيادتو.قػة الحدب لحلظ يجب اف اقاتل ب
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أف ثقافة القصيع غيخ  ويؤمغ، حيغ يؤمغ بقجرتو عمى التغييخوفاء عبج الخحسغ اف دور الذباب يتبمػر، بحدب اإلعالمية 
ويخخج لمذارع بجؿ نزاؿ  يعسل عمى خمق تحالفات لفئات ميسذة مثمو )الشداء، الشقابيغ(واف  مججية، وعميو أف يشفرل عشيا

 اداة تشفيح.حيشيا يسكغ اف يقػد التحػؿ الجيسقخاشي ولغ يكػف فقط  االفتخاضيالعالع 

 .في ضػء الػاقع الفمدصيشي القزايا الكبخى : دور الذباب في اوال  

تخافق وضع الذباب الفمدصيشي والترق بصبيعة السخاحل التي مخت بيا القزية الػششية ككل، فقج كانت الفتخة التي شيجت 
الثػرؼ العاـ، مع تػارؼ السصالب ذات -الدياسي-الذباب في الشزاؿ الفمدصيشي يصغى عمييا الصابع الػششيتصػرًا لسذاركة 

الصابع االجتساعي والحقػقي لمذباب الفمدصيشي باعتبار أف الػقت لع يحغ بعج لمعسل عمى حل ىحه السذكالت، أو الخبط بيغ 
ؿ وتحخيخ فمدصيغ سػؼ يحل تمقائيًا جسمة السذكالت التي يعاني تحقيق االنترار في القزية الػششية والتخمز مغ االحتال

 مشيا الذباب عمى مدتػػ الحقػؽ والػاجبات.

جاء اتفاؽ اسمػا بسشاخ التدػية الحؼ فخض عمى السشصقة والفمدصيشييغ اختبار حكيقي لقجرة الذباب ، سيسا وأف أدوات الشزاؿ 
سقاومة والكفاح السدمح ودخمت الحالة الفمدصيشية لسدار التدػية، واختبار ذاتيا قج تغيخت، وىجخت مشطسة التحخيخ خشجؽ ال

الججارة في بشاء الجولة، حيث شخأ تغيخا واضحا وممسػسا في شكل ونػعية الخصاب الدياسي الفمدصيشي في ىحه الفتخة عشو قبل 
صيشية ومشيا دور الذباب، وألىسية ىحه الفتخة اتفاؽ اوسمػ وانصالؽ عسمية التدػية وىحا ما أثخ عمى مختمف مشاحي الحياة الفمد

مغ تاريخ الذعب الفمدصيشي، فقج انكبت مختمف الكتابات عمى الفحز والبحث في مذاركة الذباب الفمدصيشي في ضل ىحا 
السشاخ، حيث تبجؿ شكل ومزسػف الشطاـ الدياسي مغ مشطسة تحخيخ تعتسج اسمػب الكفاح السدمح إلى سمصة وششية فمدصيشية 
محكػمة باشتخاشات سياسية وأمشية واتفاقيات تع تػقيعيا، فمع تعج ىشاؾ ثػرة كسا لع تقاـ بعج الجولة، ونتيجة لحداسية مػقع 
الذباب وكذف مجػ قجرتو عمى حذج التأييج والسشاصخة لقزاياه الحقػقية واالجتساعية، فإذا كانت الثػرة حجة لتأجيل الشزاؿ 

الشخب الدياسية تخػ اف قزايا   عسببانتيائيا لع يشتيى االنتطار، ف قج انتيت الثػرة، لكغاالجتساعي والسصمبي لمذباب، ف
تصمب أدوات ووسائل نزالية تشاسب السخحمة االنتقالية الججيجة، واف ىشاؾ حاجة الى تحػؿ ديسقخاشي كامل لكغ تكاتفاؽ اسمػا 

بع ذلظ مغ ئيل لع يشتيي و اف الجولة لع تعمغ بعج، و ما تبعج اف يكػف لشا دولة ذات حجود معمػمة ، و اف الرخاع مع إسخا
 كاالنقداـ الفمدصيشي واالزمة اإلقميسية.قزايا معيقة استخاتيجيا 

دور في القزايا الػششية الكبخػ، بالخغع مغ اف الذباب  أؼوتطيخ آراء الشخب الدياسية أف الذباب مغيب تساما عغ 
لطخوؼ االحتالؿ، ولػجػد مشطسة شبابية ألغمب التشطيسات  ،ع اىتسامًا بالدياسةالفمدصيشي ىػ مغ أكثخ الذباب في العال

الفمدصيشية القائسة، وكثخة الحخاؾ الذعبي الستعمق بسشاىزة االحتالؿ وغيخىا مغ القزايا الجاخمية، والتي يكػف الذباب عشرخ 
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ويقػؿ  بحاجة الى تجسعات شبابية أكبخ وأكثخ. أف التجسعات الذبابية غيخ كافية فشحغبمأمػف سػيجاف  يعمقو  10فعاؿ فييا.
  الذباب أنفديع انيع غيخ مؤىميغ لتػلى مشاصب قيادية في صشاعة القخار الدياسي في ضل عجـ سساح مغ الشخب والكيادات.

أوجج شعػر قج حجىع دوف إشخاؾ الذباب واستكساؿ السذخوع الػششي و بإدارة الرخاع  اف تسدظ الكيادات ويخػ الذباب 
باالغتخاب وعجـ تحقيق الحات لمذباب والحؼ جدجه غياب وتأجيل الشزاؿ االجتساعي ضج أبػية السجتسع والثقافة والدياسة، 
وذلظ لحداب الشزاؿ الدياسي الحؼ استشدؼ قجرة الذباب وفخغ شاقتو الكفاحية في وعائيا الدياسي الشزالي السختبط بالقزية 

الشزاؿ االجتساعي جدء مغ الشزاؿ الدياسي، وأف العالقة بيشيسا ججلية بشيػية ال يسكغ  الػششية، دوف االدراؾ والعسل عمى أف
  الفرل بيشيسا.

نطخة متفائمة تجاه الذباب في  تحسل ألالشخب  الباحث في مخكد دراسات التشسية بجامعة بيخزيت، اف يقػؿ غداف أبػ حصب
وا القالب ويػجيػا خ الذباب اف يغيخوا مغ ىحه الشطخة واف يكد عمىولكغ  ،ادوات بأنيعىحه القزايا الحاسسة ولكشيع يشطخوف ليع 

رسالة واضحة الي كل الشخب بأنو يكفي ما وصل اليو مذخوعشا الػششي مغ تجىػر وحالة انييار ويكفي تالعب بسريخ الذعب 
 ألنيانطسة السػجػدة يجب اف تتغيخ قػاعج المعبة واالىع مغ ذلظ اف اال فياف تغيخ الكثيخ  بإمكانياىحه الخصػة  .الفمدصيشي

، ويذتخط لتحقيق ذلظ اف يقجـ الذباب رؤيتيع وضعت في الدبعيشيات والثسانيشيات مغ القخف الساضي والعالع كل يـػ يتصػر
 الستكاممة لتجاوز ازمة الشطاـ الدياسي الفمدصيشي.

 .واختالفو مع رؤية الشخب الفمدصيشي، تقاربوضل الػاقع  الذباب فيدور : ثانيا  

لقج غمب عمى تعامل القػػ التقميجية مع الذباب أسمػب االحتػاء بجؿ أسمػب إتاحة الفخصة لمتسكيغ الحكيقي ليع، فالقػػ 
التقميجية ال تشطخ إلى الذباب بأنيع يحسمػف فكخًا ججيجًا، بل يشطخوف إلييع بأنيع حالة تسخد تيجد امتيازاتيع فػجب استقصابيع 

حيث أشارت الجالئل إلى اتجاه الذباب برفة عامة إلى السذاركة الدياسية عغ شخيق نذاشات  ت العباءة التشطيسية.تح
التحذيج والزغط السختمفة، مثل االعترامات، الحسالت، السطاىخات، وأنيع القػة االساسية في حخكات التغييخ السختمفة، والتي 

لعخبية خيخ مثاؿ عمى اشتخاؾ الذباب في العسمية الدياسية، حيث قامت ىحه الثػرات الثػرات ا مرالحيع، وتعتبخيسكغ اف تيجد 
أما الذباب   11في األساس عمى السذاركة الذبابية الػاسعة، والتي مّكشت مغ اسقاط أنطسة استبجت وتسكشت في الحكع لعقػد.

بخ مغ أكثخ الذعػب العخبية اشتخاكا في الفمدصيشي فيتسيد بػضع خاص عغ الذباب العخبي، لطخوؼ االحتالؿ، وليحا يعت
الفعاليات الدياسية الخسسية وغيخ الخسسية، ولو نذاط ممحػظ في التشطيسات الفمدصيشية.  وتكاد كل التشطيسات الدياسية تستمظ 

 جشاح شبابي، يعتبخ الجشاح السدؤوؿ عغ استقصاب مشتدبيغ ججد مغ الفئة الذابة. 
                                                

10
 31،ص(9007)محدق"،خطرأمفرصة8فلسطٌنفًالشبابالشبابً،"وضعشارنمنتدى

11
 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 
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قادر دائسا عمى االبجاع وتأمل اف يكػف لو دور ججيج ومبجع لمخخوج الى الػضع الفمدصيشي  وتخػ الشخب الدياسية اف الذباب
الديئ، الف الحاجة الى الذباب ال تشتيي بانتياء مخحمة نزالية او سياسية فبشاء الػشغ ال يتػقف بانتياء جيل معيغ، بل اف 

دماء ججيجة مدتسخة، فيقػؿ خالج البصر اف الحاجة مػجػدة دائسا لمذباب، ىع األساس في تحخيظ وضخ الحاجة الى التججيج 
 حتىالثقافة الػششية لمذباب لحلظ يجب اف يعػد الحذ الػششي و  في تاريخ الشزاؿ الفمدصيشي والحاسسةالقزايا الػششية الكبيخة 

 يكػنػا قادريغ عمى احجاث التغييخ.

عسل الذبابي بعج بخوز دور الذباب في الخبيع العخبي فإف القػػ التقميجية أخحت تػضف ىحا السرصمح وفي غسخة رواج سسعة ال
لتعديد حالة الخكػد بجؿ أف تدتثسخه لمخخوج مشيا، إذ أخحت الفرائل تجفع شبابيا السؤشخيغ تشطيسيًا تحت اسع "ناشط شبابي" 

تجاه الحؼ يخجـ أجشجة التشطيع، وليترجروا وسائل اإلعالـ، مع ليؤثخوا عمى الذباب في مػاقع التػاصل االجتساعي في اال
إمجادىع بتػجييات وتعميسات حػؿ ما يتحجثػف بو، ىحا الذكل السيجغ مغ الذباب التشطيسي ىػ في مطيخه الخارجي "ناشط 

الداحة الفمدصيشية، فيػ شبابي" لكشو في حكيقتو ليذ أكثخ مغ إعادة استشداخ لحات الفكخ التقميجؼ الجامج الحؼ تعاني مشو 
ناشق إعالمي باسع ىحا التشطيع أو ذاؾ مع إضافة بعس التجسيالت الذكمية إلخخاجو عمى ىيئة ناشط شبابي مدتقل، وبيحا 
األسمػب تع قتل روح العسل الذبابي واإلساءة إليو وتفخيغو مغ مزسػنو، وحخمت الفرائل نفديا فخصًة ثسيشًة لمتججد واالستفادة 

 لذباب.مغ روح ا

وكاف االنقداـ الدياسي الفمدصيشي أحج أسباب إحجاـ الذباب عغ السذاركة الدياسية، حيث خمق االنقداـ جػ سياسي بػليدي 
يدػده القسع، مسا تدبب في فقجاف الذباب إيسانيع بقجرتيع عمى التغييخ، وبالتالي لع يجج أغمبيع ججوػ مغ السذاركة.  وبشاء 

 السذاركة أف مغ عيشة الجراسة أكجت (% 27.9 )  ندبة ذباب اعجىا الجكتػر محسػد الذامي، فأف عمى دراسة مدحية آلراء ال
 ) ندبة جيجة، و غيخ التشطيسات أداء أف أكجت (% 23.9 ) ندبة الفمدصيشي، و أىجاؼ السجتسع تحقق ال الحالية الدياسية

 في دور األعزاء أف أكجت( % 28.6 ) ندبة الحكػمة، و قخارات في تؤثخ ال لمذباب الحالية السذاركة أكجت أف (31.1%)
 )ندبة األحداب، و لكيادة مؤىميغ ىع غيخ حالياً  السػجػدة الكيادة أف أكجت (% 24.9 ) ندبة ومؤثخ، و فعاؿ غيخ التشطيسات

 يؤىل ال ءاالنتسا أف أكجت (% 41.6)ندبة بدبب اإلغخاءات، و يتع واألحداب لمتشطيسات االنتساء أف أكجت (% 22.2
 السذكالت حل في لمسداىسة الذباب تذجع ال السذاركة أف أكجت (% 37.7 )السجتسع، وندبة في دور لو يكػف  لكي الذخز

األرقاـ  وتبخز ىحه 12.ومذاكل متاعب إلى يتعخض الحكػمة حدب لغيخ يشطع مغ أف (  أكجت%24,9السجتسعية، و ندبة )
 اف تجفع الجسيع لمعسل مغ أجل اعادة الثقة لمذباب في السذاركة الدياسية وججواىا ويجبوالػاقع الديء لمذباب، 

في أوقات  وويقػؿ احسج نرخ ان ،ويخػ بعس الشخب اف الذباب يحتاجػف إلى وقت لمػصػؿ إلى السشاصب الكيادية العميا
بحاجة الي  نحغاالستقخار، ال يػجج مانع في اف يتػلى الذباب مشاصب حداسة، لكغ في الػقت الحالي في ضل ىحه الطخوؼ 

                                                
12
الدراساتسلسلة)اإلسالمٌةالجامعةمجلة،"العولمةعصرفًالفلسطٌنًالجامعًالشبابلدىالسٌاسٌةاركةالمشمستوى"الشامً،محمود

 9033ٌونٌو3955ص–3915صالثانً،العددعشر،التاسعالمجلد(اإلنسانٌة
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فيػ لجيو خبخة صامتة اكتدبيا عمى مجػ تاريخ  أؼ شخز، لذعب لغ يقبلا رجل حكيع، لو تجخبة كبيخة في العسل الدياسي.
وىشاؾ مغ يخػ أف ىحا التحجيع سببو الخػؼ مغ قجرة الذباب  .غ يسثمو في مخاحل بعيشيياالقزية وبالتالي يعمع كيف يختار م

ىشاؾ مػاقع ال يجب أف يرميا الذباب مغ باب أف ىحه ػ حصب أف الشخب الدياسية تخػ اف يقػؿ غداف أبو  عمى التغييخ،
ىحه السشاصب أصبحت مغ حقيع ويجب بعس الكيادات وذلظ الف الكيادة الدياسية تعتقج باف  عمىالسػاقع أصبحت حكخ 

 رؤوسيع. عمىعمييع أف يػرثػىا لسغ يذاؤوا ومغ مشصمق أخخ خػفا مغ أف تشقمب الصاولة 

بعس الجراسات الدابقة التي أجختيا مؤسدة شارؾ الذبابية أف ضعف ندبة مذاركة الذباب في االشخ القاعجية استشادا ل
التشطيسات، وخاصة في اعقاب االنقداـ الفمدصيشي. ومغ جية أخخػ يخجع لألحداب يخجع إلى عجـ رضى الذباب عغ سمػؾ 

 إلى عجـ إعصاء فخصة كافية لمذباب وعجـ تذجيعيع بذكل جيج عمى االنخخاط في العسل الحدبي الفعاؿ. 

 .استعخاض آلراء الشخب الدياسية والسجنية لخؤيتيا لجور الذباب إيجابيا أم سمبيا :ثالثا  

يخػ الكيادؼ في حخكة فتح احسج نرخ اف عمى الذباب اف يقػدوا حخكات تداىع في احجاث تغيخ عمى السدتػيات  
االستخاتيجية لمقزايا العالقة، الذباب ىع السحخؾ األساسي ليا، ىع مغ ساىع في االنتفاضة االولي والثانية، وىع االقجر 

سيعيذػف تبعات تأـز الرخاع اف استسخ عمى ما ىػ عمية. وال  ألنيعالقزايا  ىحهواالججر اف يداىسػا في اصالح او حل 
 القزايا، لحلظاألساس في تحخيظ ىحه  ألنيعالكيادؼ في الجياد اإلسالمي خالج البصر الحاجة الجائسة لػجػد الذباب  يخفي

وتؤكج الكيادية في حخكة فتح  يكػنػا قادريغ عمى احجاث التغييخ. حتىلمذباب  والثقافة الػششيةيجب اف يعػد الحذ الػششي 
لخئيذ لذؤوف الػششي. ويقػؿ مدتذار ا واالقتراد وكل السذخوععمى اف الذباب ىع الخكيدة األساسية لمسقاومة  البحيرينيي 

اف الذباب مبجعيغ ووششييغ وحديع وششي عسيق، وعمييع اف يبتكخوا ما ىػ ججيج، لحلظ ال يسكغ  الذباب مأمػف سػيجاف
الف قجرتيع عمى التغيخ تكػف  الػششية،القزايا  والفاعميغ فياال بيع ونحغ بحاجة لتدايج الذباب غيخ التابعييغ  احجاث التغيخ

 مغ قجرة غيخىع.  أفزلفي بعس االحياف 

 عمىادوات ولكغ  بأنيع الشخب يشطخوف لمذبابأما غداف أبػ حصب لع يكغ متفائال لشطخة الشخب تجاه الذباب، وقاؿ اف  
الذباب اف يغيخوا مغ ىحه الشطخة واف يكدخوا القالب ويػجيػا رسالة واضحة الي كل الشخب بأنو يكفي ما وصل اليو مذخوعشا 

اف تغيخ الكثيخ فى قػاعج المعبة  بإمكانياالػششي مغ تجىػر وحالة انييار ويكفي تالعب بسريخ الذعب الفمدصيشي ىحه الخصػة 
وضعت في الدبعيشيات والثسانيشيات مغ القخف الساضي والعالع كل  ألنياجػدة يجب اف تتغيخ واالىع مغ ذلظ اف االنطسة السػ 

 يـػ يتصػر. 

حػؿ إمكانية اعادة االعتبار لجور الذباب قاؿ الذباب في السجسػعة البؤرية التي استعاف بيا الباحثػف انو يجب اف يتع  
ية التي تحجع مغ دورىع. و اف ىشاؾ ضخورة الف يكػف قائسة تخفيس سغ التخشح لكل السشاصب، وفي كل القػانيغ السجن
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انتخابية خاصة بالذباب و ذلظ الف البخلساف األوؿ كاف محتكخا عمى حخكة فتح فقط و لع يقجـ خجمات لمذباب، اما البخلساف 
% و 2ذباب مشو فقط الثاني فكاف مذكال مغ حدبيغ تشافدا عمى الدمصة الى درجة الرخاع الجامي، إضافة الى اف تذكيل ال

شيء ال  التذخيعيىحه ندبة غيخ مذجعة، واضافة الى اف مػازنة قصاع الذباب في السػازنة العامة التي اقخىا السجمذ  بالتالي
%، لحلظ  ىشاؾ تعديد لتيسير لجور الذباب مغ خالؿ 3% مقارنة ب 35يحكخ بسقارنة األجيدة األمشية الزخسة التي تتجاوز

يسكغ اف  يدج الذباب في مشطػمة فاسجة ىػ خصا فسا بشي عمى باشل ىػ باشل، لحلظ يجب العسل عمى شيء ىحه الشدبة، وال 
شبابية كالشطاـ  مع حكػمة ضل وافاد اخخيغ انيع، غط ال إشكالية اف تقػدىا  مؤسداتاو جساعات ض مػازؼ كالبخلساف الذباب،

 البخيصاني.

مشتج، فال يسكغ اف يقجـ الذباب ججيجا اذا ما اتجيػا لمتكيف مع الػاقع وادواتو  مع اىسية االشارة الى عجـ ججوػ انتاج ما ىػ
واسدػا حدبا سياسيا يقـػ عمى اساس العسخ، لكػنو سيخزع لحات االشتخاشات لقائسة وبالتالي سيتحػؿ تجريجيا بعج تججيشو الى 

، مسا دفع بعس الذباب اف يتجيػا نحػ الزغط مغ اجل تبشي نطاـ الكػتا الذبابية في مؤسدات  جدء مغ ازمة الشطاـ السأزـو
الشطاـ الدياسي الفمدصيشي، كسخحمة اولى باتجاه تجعيع السذاركة الدياسية لمذباب في مخاكد صشاعة القخار، لكغ ذلظ ال يشفي 

 ضخورة العسل والتفكيخ الجاد لبمػرة رؤية شبابية فمدصيشية تتجاوز مأزؽ الشطاـ الدياسي الفمدصيشي.
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 .زمة لمتغيخال األدوات ال .5

وىشاؾ ، أفزل واألحػاؿ االقترادية أكبخيقػؿ الكيادؼ في حخكة فتح احسج نرخ أف الزفة تختمف عغ غدة، فييا مداحات 
ندبي مقارنة بغدة. مع ضخورة اتاحة الفخصة وكف يج االمغ عغ تشطيع التطاىخات بسا يداىع في تستيغ الشطاـ  استقخار

بالزفة، حجة مشيا  أكثخيجب اف تكػف األدوات ، لحلظ واألحػاؿ قاسيةاما في غدة، فاألوضاع سيئة  الدياسي الفمدصيشي.
دىا وتػجيييا، بسا يزسغ اف تكػف مداىسة في التغييخ لألفزل واف التطاىخات والعرياف والحخاؾ الذبابي أدوات يجب تعدي

 تجعع فكخة الػحجة الػششية.

في حخكة الجياد اإلسالمي خالج البصر يخػ اف الػسائل متعجدة، جدء مشيا يسكغ لمذباب الكياـ بو بالشدبة لمذأف  الكيادؼاما 
خ لكغ يلمتغي أشكالوالجاخمي فيع أداة ضغط عمى كل السدتػيات فيسا يتعمق بالذأف الجاخمي، يسكغ اف يدتخجمػا االعالـ بكل 

 أؼتغييخ ولمزغط عمى صشاع القخار، السقاشعة  إلحجاثاقاتيع في التكشمػجية التػجيو ليع قج يكػف ضخوريا لكي يػجيػا ش
السحجثيغ والسداىسيغ في االنقداـ الفمدصيشي، إضافة الى التطاىخ واالعترامات، كل ىحه األدوات يجب  غالدياسييمقاشعة 

ية واف تكػف السقاشعة قائسة عمى عدؿ كل شخز متدبب في االزمة الجاخم أؼاف تكػف مػجيو باالتجاه الرحيح، السقاشعة 
 وششية راسخة.

االعالـ والحخكات الذبابية و واالنتخابات  )التطاىخاتفيسا تخػ الكيادية في حخكة فتح نيي البحيري أف األدوات الحالية  
الخئيذ لذؤوف األدوات تأثيخا ىي العرياف. ويخالفيا مدتذار  أكثخاالجتساعي( تكػف مؤثخة لػ تع استخجاميا بذكل جيج، لكغ 

الذباب في قصاع غدة مأمػف سػيجاف في اف التطاىخ والعرياف ادوات قجيسة لع تعج ترمح لمػاقع الخاىغ، ال بج مغ ابتكار 
عمى تصبيقيا ويعسمػا ليا الذباب، يؤمشػا بيا  ويدتجيبلمػاقع  وفكخة تدتجيبادوات ججيجة تكػف معسقة بأفكار ذات رسالة 

واعية بثقافة سياسية  باب القزايا الحقػقية واف يصالب بحقػقو ضسغ اشخ مؤسداتية مغ خالؿ عسمية، واف يفعل الذوتفعيميا
 لتحقيق مصالبيع. وتكيسو الػاقع  دراؾإقادرة عمى 

تخػ انو مصمػب مغ الذباب اف يقف، يقخأ الػاقع، ويحمل ويزع خصػات عسمية قادرة عمى عبج الخحسغ  اإلعالمية وفاءاما  
الرياديغ، التحالفات )تحالفات شبابية، تمييا تحالفات مع الحخكة الشدائية، والسعاقيغ، و  وبشاءالسذيج الرعب،  ىحا-اختخاؽ

، وتحزيخ بخنامج سياسي، اجتساعي اقترادؼ مغ وجية نطخ شبابية، والتجييد لالنتخابات بكل والسدارعيغ، والعساؿ(
وخػضيا بقػائع تحالفية قادرة عمى عسل اختخاقات الفتة، وخػض مدتػياتيا )الجامعة، الشقابات، المجاف، السؤسدات(، 

التطاىخات والعرياف ىي األداة األخيخة في حاؿ فذل األدوات ؿ قائسة انتخابية تحالفية. اما االنتخابات التذخيعية مغ خال
حيحة لمػاقع، لغ تؤتي ثسارىا، الدابقة ولكشيا ليدت األولى. أخيخًا، أؼ تحخؾ عمى األرض إف لع يختبط بقخاءة واقعية وشبو ص

 وسيعيج الذباب انتاج الشطاـ الدياسي الحالي ووجػدىع وعجمو لغ يعشي شيء.
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الف  أشكالوفي مجاالت محاربة االحتالؿ بكل  و الشائب عغ حخكة حساس يحي مػسي أف ىشاؾ ضخورة لمتصػيخاما تػج
دور الذباب السبجعيغ  يأتيحارب االحتالؿ اعالميا، وىشا االحتالؿ ىػ الدبب االساس لسذكالتشا كذعب فمدصيشي. يجب اف ي

 الجاخميفي مجاؿ االعالـ ووسائل التػاصل االجتساعي ليقػمػا بسثل ىحا الجور، ولشجاح مثل ىحا االمخ وغيخة يجب عمى صفشا 
اـو االحتالؿ، وىحا ما اف يكػف مػحجا وقػيا، ال مفتتتا ومشفخدا وضعيف كسا ىػ حالة االف. في كل السجاالت يسكششا اف تق

 يجب عميشا فعمة.  
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 .الشطام الدياسي الفمدصيشي إشاري التخشح واالنتخاب لفئة الذباب ف .6

 الدياسيشطام القػانيغ ضل  يالذباب ف: اوال  

مخاكد صشع القخار في السجتسع الدياسي الفمدصيشي، أكثخ مغ أؼ بمج أخخ، وذلظ لخرػصية الحالة الفمدصيشية، والتي تطيخ 
تتسيد بازدواجية في ىـخ الدمصة متسثمة في وجػد مشطسة التحخيخ بييئاتيا باإلضافة، إلى ىيئات الدمصة الفمدصيشية التي 

السػقع مع االحتالؿ االسخائيمي.  ويزاؼ إلى ذلظ حخكات التحخر الفمدصيشية  أنذأتيا مشطسة التحخيخ بسػجب اتفاؽ أوسمػا
والتي تتستع أغمبيا بييكميات حدبية.  وقج شارؾ العجيج مشيا في معتخؾ الدمصة، وامتشع البعس االخخ، حيث اشتخكت بعس 

لحخكات دور حدبي يدعى لمػصػؿ .  وبالتالي أصبح ليحه ا2006، 1996األحداب في االنتخابات التي عقجت في العاميغ 
مذاركة و بالخغع مغ تعجد السخاكد الكثيخة التي ُتأثخ في القخار الفمدصيشي اال اف لمدمصة باإلضافة إلى كػنيا حخكة تحخر. 

الذبابية في االشخ الكيادية العميا في كل مغ مشطسة التحخيخ واألحداب الفمدصيشية ضعيفة ججا، حيث بمغت متػسط ندبة 
%، وبمغت متػسط ندبة مذاركة الذباب في الييئات الكيادية 4,7ة الذباب في ىيئات مشطسة التحخيخ العميا مشح نذػئيا مذارك

في  %(، ومتػسط مذاركة الذباب في االشخ الكيادية العميا0,8العميا في الجولة الفمدصيشية مشح قياـ الدمصة الفمدصيشية )
%، وأكثخىا في 0( تقخيبًا،  وكاف أقل ندبة مذاركة في حخكة حساس حيث بمغت %10,2بمغت ) األحداب الفمدصيشية مجتسعة

 13%. .27,7سبادرة الػششية حيث بمغت ال

ويخػ بعس السذاركيغ أف الشدبة الحالية شبيعية، حيث إف الذباب يحتاجػف إلى وقت لمػصػؿ إلى السشاصب الكيادية العميا.  
تعكذ تيسير لمذباب وإقرائيع مغ مخاكد اتخاذ القخار، وأنيع الكبار ال يخيجوف في حيغ، يخػ البعس األخخ أف ىحه الشدبة 

أف يتخكػا مكانيع.  ويخػ البعس أف ىشاؾ تحجيع لمذباب، وخاصة مغ خالؿ القػانيغ التي تذتخط سغ معيغ لمتخشح، ال يسكغ 
 مغ خاللو وصػؿ الذباب لسخاكد القخار. 

وفمدفة  التشطيع، ىشاؾالػششية ىي مغ يحجد ايغ سيكػف الذاب في مخاحل  والسؤسدات حيث أف القػانيغ الشاضسة لعسل األحداب
كشت في  إذا وبالتاليالسشرب سياسي،  العسل اوعسخ الذباب مغ تاريخ دخػلظ معتخؾ لجػ ىحه السؤسدات انيا تكيذ  سائجة

ىشاؾ ضخورة لػصػؿ الذاب الكفؤ الماكغ  وبالتاليمشرب ما فعسخؾ يكػف ىػ عسخ خبختظ الدياسية التي بيحا السشرب، 
ما كاف  إذاما كاف السشرب حداس فيشا ندتخجـ قػانيغ تشحى الذباب، اما  إذانطخة لصبيعة السػقع  وىشاؾصشع القخار، 

 وتعتبخ القػانيغ الفمدصيشية مغ السعيقات لػصػؿ الذباب ألماكغ صشع القخار فال يكػف حاجة لتفعيل القانػف. دونيالسشرب 
، 2005في مشطسة التحخيخ أو الجولة الفمدصيشية أو في األحداب الدياسية.  فسثال بسػجب قانػف االنتخابات الفمدصيشية لدشة 

                                                
13
تشرٌعًالمٌادٌةالعلٌافًمنظمةالتحرٌرهًكلمناللجنةالمركزٌةواللجنةالتنفٌذٌة.الدولةهًمؤسسةالرئاسةومجلسالوزراءوالمجلسالاألطر

 الفلسطٌنً.

منلٌادٌةاعتبرالباحثأنالهٌئاتالمٌادٌةالعلٌافًاالحزابهًالهٌئاتالمٌادٌةذاتالمسؤولٌةالعامة،وهًكلماهوأعلى
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( مشو، وبالتالي ال يسكغ ترػر وجػد رئيذ شاب 12عامًا، وذلظ في السادة ) 40يذتخط أف يكػف مخشح الخئاسة ال يقل عغ 
( مشو، قج اشتخط أف يكػف السخشح النتخابات السجمذ 15نفذ القانػف، وفي السادة ) فمدصيشي في ضل ىحا القانػف.  كسا أف

 عاما، وبالتالي استثشى فئة كبيخة مغ الذباب مغ حق التخشح النتخابات السجمذ التذخيعي.  28التذخيعي ال يقل عسخه عغ 

الذباب إلى مشاصب قيادية عميا فييا.  كسا تزسشت الشطاـ األساسي لعزػية األحداب قػاعج تجعل مغ غيخ السسكغ وصػؿ 
عمى سبيل السثاؿ، يذتخط الشطاـ األساسي لمتخشح لعزػية المجشة السخكدية في حخكة فتح أف يكػف قج انقزى عمى عزػيتو 

عامًا، سشجرؾ أنو ال يسكغ أف يتخشح شاب لعزػية  18عاما عمى األقل.  ولػ عمسشا أف العزػية في الحخكة تبجأ مغ  20
تقل عزػيتو عغ عزػ  وأالعاما عمى العزػية،  15ة السخكدية. كسا واشتخط لمتخشح لعزػية السجمذ الثػرؼ انقزاء المجش

مغ الشطاـ الجاخمي لمحخكة.  وبالتالي ال يترػر عزػ في السجمذ الثػرؼ أقل مغ 15لجشة إقميع، وفق ما نرت عميو السادة 
أعػاـ، في  10عامًا.  كسا اشتخط لعزػية السؤتسخ العاـ في الحخكة أف يكػف قج مزى عمى عزػيتو العاممة في الحخكة  33

عامًا.  وىحه األحكاـ تجعل  28طاـ االساسي.  وبالتالي فإف عزػ السؤتسخ ال يسكغ أف يقل عسخه عغ ( مغ الش15السادة )
 فخصة الذباب لمتػاجج في ىحه الييئات ضئيمة ججًا أو حتى معجومة، إال مغ خالؿ مقاعج التعييغ في ىحه الييئات.   

مذباب في قػانيشيا عمى االقل، مثل الجبية الجيسقخاشية إال أف ىشاؾ بعس األحداب التي راعت إمكانية وجػد تسثيل أفزل ل
عامًا كسا ىػ الحاؿ في حخكة فتح.  وجعمت التخشح  18عامًا، وليذ مغ  16لتحخيخ فمدصيشي التي جعمت عزػيتيا تبجأ مغ 

لمجشة لسغ قزى سشتيغ فقط في عزػية الحخكة. كسا جعل التخشح لعزػية ا ولسؤتسخ الحخكة، حقعزػية لجشة االقميع 
سشػات عمى االقل، وىحا يجعل إمكانية التخشح لذخز في العذخيغ مغ  4السخكدية لسغ مزى عمى عزػيتو في الحخكة 

، ويسكغ أف يكػف أيزًا أحج أعزاء السكتب الدياسي إذا تع انتخابو مغ قبل 16عسخه إذا التحق بالحخكة كعزػ في سغ الػ 
قانػنية أماـ تػلي الذباب لسخاكد قيادية عميا في الحخكة، إال أف الػاقع يفخز تػاجج  المجشة السخكدية.  وبالتالي ال تػجج عكبات

 شبابي ضعيف ججا في الكيادة العميا لمحخكة.  

( اشتخشت لعزػية المجشة السخكدية أف 29أما الجبية الذعبية، فجاءت في مشترف الصخيق بيغ الحدبيغ الدابقيغ، ففي السادة )
سشػات في الحخكة، وأف يكػف قج شغل عزػية المجشة السخكدية الفخعية لعاميغ عمى  8يكػف قج انقزى عمى عزػية السخشح 

(، إذًا يحتاج 33سشػات، في السادة ) أربعع أو لجشة الفخع تذتخط أف يمتـد بالحدب مجة لسؤتسخ الفخ  كاف االنتداباالقل، ولسا 
عامًا،  16عامًا في الحخكة لكي يتخشح كعزػ لجشة مخكدية.  ولسا كانت العزػية تبجأ في الحخكة مغ  14العزػ أف يقزي 

 14 ية الذعبية.عامًا عزػًا في المجشة السخكدية لمجب 30ال يسكغ أف يكػف مغ ىػ أقل مغ 
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 49،معهددراساتالتنمٌة،غزة،فلسطٌن،ص9032،الخارطةالسٌاسٌةللشباب،اسالمعطاهللا-دمحمأبوهاشم
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 .والخئاسيةرؤية الشخب الدياسية والسجنية لتخفيس سغ التخشح لمسجالذ الشيابية ثانيا: 

 واعصي الفخصالقانػف تعجؿ  إذاأف ىشاؾ قػانيغ تحكع الشاس، لكغ  في حخكة الجياد اإلسالمي خالج البصر الكيادؼيخػ 
ويؤكج ىاني مقبل . استصاع اف يقشعيع بذخرو إذا والشاس تحكعالقانػف أتاح ذلظ، الشاس تقخر  واف كاف ال.لساذا  أكثخلمذباب 

واف مشعيع القانػف فسغ  بيحا،سػقع شالسا اف القانػف يدسح ليع حساس اف مغ حق الذباب اف يرمػ لالكيادؼ الذاب في حخكة 
مسا ىػ عمية االف، وما كاف عمية في  أكبخف استيعابيا لمذباب حقيع العسل الجاد عمى تغيخه. اـ بالشدبة لمكيادات فيجب اف يكػ 

 الساضي. ويؤكج الديج مقبل عمى ضخورة وجػد قيادة شابة قادرة عمى فيع الػاقع والتعامل معو. 

وال يخػ مدتذار الخئيذ . الذباب في مخاكد صشع القخار واف يكػف أما الكيادية في حخكة فتح نيي البحيري تخػ انو البج 
لذؤوف الذباب في قصاع غدة مأمػف سػيجاف اف ىشاؾ ضخورة لمحػاجد العسخية حتى لػ تػلي الخئاسة شاب في العذخيغ، شالسا 

مثل القزاء والخئاسة وبعس  اؾ مػاقع تتصمب خبخةفي حخكة فتح عاشف أبػ سيف يؤكج اف ىش اما الكيادؼ اف ىشاؾ كفاءة.
ولكغ األساس ىػ عجـ فخض قيػد عمى فخص ومسكشات وصػؿ الذباب إلى مجالذ الػزارات الفشية مثل الجاخمية والسالية. 

 التسثيل وبالتالي السذاركة في الخقابة عمى األشخ والييئات التشفيحية والسداىسة في تذكيميا.

بالد عاـ( الحؼ نعصيو حق الترػيت الختيار مغ يقػد ال 18انو شالسا مغ حق الذاب ) تقػؿ اإلعالمية وفاء عبج الخحسغ
وال أستصيع التفكيخ في أؼ مػقع ال يدتصيع الذاب شغمو، بسا في ذلظ قيادة حدب أو بمج ، لساذا ال نثق بو، ويحجد مدتقبميا

  عمى رأسيا(؟ شاب أف يكػف ب)حتى الخئاسة، في أؼ نطاـ ديسقخاشي، ليدت فخدية، بل ىشاؾ مؤسدة تقػد وتخأس، فسا السذكمة 

تخفيس سغ التخشح، وبالخغع مغ اف بعس لاع مغ معطع الشخب عمى اف ىشاؾ حق لمذباب اف ىشاؾ اجس فخيق البحث ويخػ 
الطخوؼ الحالية غيخ مشاسبة الف العسل الدياسي يحتاج الى تجخبة كبيخة، لكغ ال يػجج مانع في وصػؿ  قالت افالشخب 

 يل الذباب مغ سغ العذخيغ.االكبخ لتسثما تعجلت القػانيغ وأعصيت الفخصة  إذاالذباب الى مخاكد صشع القخار 
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 .، وسياسات اإلصالح الدياسيجشجةاو الذباب عمى الخخيصة الدياسية  واقع .7

 احتػاء الشخب الدياسية لمذباب :أوال  

تكذف لشا مجػ عدوؼ الذباب عغ السذاركة راسات التشسية دالع نفحه معيج صؼ التي جخت مؤخخا ومشيا استاستصالعات الخأ
وىحا ناتج عغ شػؿ أمج االستبعاد الحؼ مػرس ضج  واالجتساعية،واالبتعاد عغ الشذاشات الدياسية  السجتسع،في قزايا 

 .الذباب وعدليع عغ الحياة العامة وخاصة الدياسية سػاء في السجارس والجامعات أو في السشطسات الذعبية والجيسقخاشية
خار في إبعاد جيل الذباب في عالسشا عغ السذاركة الكاممة في وسشختكب أخصاء أكثخ فأكثخ إف نحغ ترّػرنا أف بإمكانشا االستس

لغ يتسكشػا مغ ضبط إيقاع الحياة دوف الذباب ومذاركتيع  الذباب،في عرخ يقػده  فالكبار، مدتقبمو،إدارة شئػف حياتو ورسع 
الدخيع ال يعػد اآلباء فييا التي تتعخض لمتغيخ التقشي  السجتسعات،وقج دلت الجراسات واألبحاث الحجيثة عمى أف  الكاممة،

ألف معارفيع تفقج مالءمتيا لمػاقع الججيج والسدتجج. فكيف بدماف كدمانشا الحؼ فاقت سخعة التغيخ  ،ألبشائيعيسمكػف ما يقّجمػنو 
 .التقشي فيو بسالييغ السخات سخعة التغيخات التقشية التي أصابت السجتسعات البذخية القجيسة

فيع يكادوف  سبقػيع،ا عادوا يسمكػف معطع اإلجابات عغ أسئػمة أكثخ وأعقج مسا ال يقاس مسا تػافخ لسغ فجيل الكبار في زمانشا م
وليذ حكيكيا اف الذباب غيخ قادر عمى  .أف يفقجوا السػقع الحؼ يخّػليع أف يقػػلػا لمذباب ماذا يفعمػف وماذا ال يفعمػف 

الستاحة كسػاقع التػاصل االجتساعي، قادريغ عمى اف يغيخوا  ػسائلوبأرخز اللقج اثبت الذباب انيع  الدياسية،السذاركة 
أنطسة حكع، واف لجييع قجرة عمى التعاير الدياسي واستيعاب األيجولػجيات السختمفة، فقج بجأ واضحا مغ خالؿ أحجاث الثػرة 

وشيػعي، وإسالمي بدبب  اشتخاكيليبخالي، رغع اختالؼ التػجيات األيجلػجية لمسجسػعات السديدة مشيع ما بيغ  السرخية،
 ."وحجة اليجؼ" اإلشاحة بالشطاـ

وأماـ ىحا السذيج، شيجت الداحة الفمدصيشية في األعػاـ األخيخة محاوالت شبابيًة لتجاوز األشخ التشطيسية وتذكيل تجسعات 
سا في ضل تخاجع ثقة الذباب متحخرة مغ سصػة التشطيسات التقميجية لمكياـ مغ خالليا بأنذصة نزالية ضج االحتالؿ؛ ال سي

بالتشطيسات القائسة، وذلظ بالبحث عغ صيغ ججيجة بعيجة عغ فكخة الفرائمية والتشطيع الدياسي بحيث يصغى عمى أدائيا فكخة 
الدمسية أو السقاومة الشاعسة، بصخيقة تعسل عمى إيجاد نػع مختمف مغ الشزاؿ؛ فانتذار مػاقع التػاصل االجتساعي في 

خيخة ساىع في خمق بيئًة لمحػار ونذخ األفكار وتذكيل التػجيات العامة والحذج لألنذصة، وقج مثمت مػاقع التػاصل الدشػات األ
االجتساعي كدخًا لالحتكار الحؼ تسارسو وسائل اإلعالـ التقميجية التي ال تسخر سػػ األنذصة واألفكار التي تخجـ مرالح الجية 

جتساعي كدخ مخكدية اإلعالـ، وحػلو إلى إعالـ شعبي تفاعمي، ووجج الذباب السسػلة، لكغ شيػع وسائل التػاصل اال
عمى شخح األفكار غيخ التقميجية ولسخالصة ء لمتجخ الفمدصيشي في ىحه الػسائل الججيجة فخصًة لمخخوج مغ عباءة التقميج، و 

 بية سػاًء كانت سياسيًة أو اجتساعية.الذباب العخبي اآلخخ، وكانت ىحه السػاقع التفاعمية ىي مشصمق أكثخ األنذصة الذبا
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باإلضافة إلى ذلظ، بثت الثػرات العخبية التي كاف وقػدىا الذباب العخبي روحًا ججيجًة، وأعادت الثقة لمذباب بقجرتيع عمى 
تشحي الخئيذ التغييخ خارج األشخ التقميجية، وقج بجا تأثخ الذباب الفمدصيشي بخوح الثػرات العخبية واضحًا خاصًة بعج مذيج 

والحؼ جاء بعج أسابيع قميمة مغ ىخوب الخئيذ التػندي  2011السرخؼ حدشي مبارؾ في الحادؼ عذخ مغ فبخايخ مغ عاـ 
زيغ العابجيغ بغ عمي، وشكل ىحا السذيج ذروة حساس الذباب العخبي ومغ بيشو الذباب الفمدصيشي وأليع الذباب الفمدصيشي 

مدصيشية، لكغ السذكمة كانت في أنو ال يػجج في فمدصيغ نطاـ إلسقاشو، فكاف الذباب مغ لسحاولة استحزاره في الداحة الف
جية متجفقًا شاقًة وعشفػانًا ورغبًة في التغييخ واالنعتاؽ مغ جاذبية القػػ التقميجية، لكشو مغ جية أخخػ ال يستمظ مدارًا واضحًا 

ت الذباب في ميجاف التحخيخ عذػائيًة ىالميًة غيخ واضحة لتػجيو ىحه الصاقة، لحلظ كانت االستجابة األولى لرجػ صػ 
 السعالع.

  عالمة  فارقة :  2011شكل خخوج الذباب الفمدصيشي في الخامذ عذخ مغ آذار مارس 
مغ حيث اعتباره الحجث الحروة في حخكة الذباب مشح انجالع االنتفاضة الثانية، وبػصفو نتاج عسمية  :أوال   .1

 تخاكسية. 
مغ حيث أنو أزاح عغ واجية السذيج الذبابي اتجاه العشف والتصخؼ مغ ناحية، واتجاه االنكفاء والعدلة مغ  :ثانيا   .2

 ناحية ثانية. 
مغ حيث أنو أسذ إلمكانية حكيكية ألوؿ مخة أف يزصمع الذباب بجورىع التاريخي في تحسل مدؤولية  :ثالثا   .3

وقيادتو، بعج أف كادت تحوؼ ىحه السزاميغ في زحسة إعادة االعتبار لسزاميغ السذخوع الػششي والسجتسعي 
 االنقداـ واستغػاؿ االحتالؿ عمى األرض.

وبالخغع مغ استمياـ دروس الخبيع العخبي وأنساشو الستعجدة )تجخبة تػنذ ومرخ وبعس مغ تجخبة ليبيا وسػريا واليسغ(، غيخ 
كبخػ في التاريخ الفمدصيشي، وإنسا محاولًة إلعادة ترحيح لع يكغ ربيعًا فمدصيشيًا إذ لع يكغ انعصافًة  2011آذار  15أف 

السدار وتأكيج ريادة الذباب واإلجياز عمى مخمفات الشطاـ القجيع، ستتمػىا بالزخورة محاوالت أخخػ. لع يكغ مقجرًا لسحاولة 
فاصمًة بيغ زمشيغ: زمغ االستالب أذار أف تحقق كل ذلظ فػرًا. يسكغ رؤية ىحا الحجث الدخيع، السفعع بالجالالت باعتباره نقصًة 

وزمغ الخىاف عمى السدتقبل، زمغ االستقصاب وزمغ الدعي نحػ استعادة الػحجة، زمغ التكيف وزمغ التسخد. فبحخاكيع 
وبخخوجيع عغ الرست، دششػا بجايات وإرىاصات في اتجاه الخخوج مغ السأزؽ: أعادوا االعتبار لفكخة التعبئة الذعبية، أسقصػا 

كبيخًة مغ األوىاـ التي رافقت االنقداـ وبخرتو، أعمشػا عغ رفزيع الػاضح لبقاء الحاؿ عمى ما ىػ عميو، قجمػا  مجسػعةً 
ترػرات أوليًة لسا يجب الكياـ بو، وخرػصًا دعػتيع لتغييخ نسط العالقة وليذ إزاحة قػػ بعيشيا، لع يدتيجؼ الحخاؾ إسقاط 

 عمى أسذ ديسقخاشية.نطاـ وإنسا إعادة بشاء نطاـ يذسل الجسيع 

آذار وقف ليع الشطاـ القجيع/الججيج بالسخصاد ولع يتخدد في بحؿ محاوالت االحتػاء والقسع  15في خخوجيع الكبيخ يـػ 
واإلجياض. غيخ أنو مع الػقت راح يتكيف مع واقع بات الذباب يذكل أبخز ديشامياتو وستعبخ ججلية التكيف والتسخد عغ ذاتيا 
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سكغ ىحا الجيل مغ انتداع زماـ السبادرة ويتغمب عمى قػػ الشطاـ التقميجية. اتدع مػقف األشخاؼ األخخػ مخًة أخخػ حتى يت
 ، )التشطيسات الدياسية، قيادة الدمصة ونخبيا ىشا وىشاؾ، نخب السشطسات األىمية( بالححر والخيبة والدمبية عمى وجو العسـػ

وغة أو بدمػؾ سياسي تحايمي. ىحه ىي القػػ التي تبمػر الحخاؾ ضجىا: حتى وإف جخت التغصية عمى ذلظ بمغة دبمػماسية مخا
عغ وصػؿ السذخوع الػششي إلى شخيق مدجود، ومدئػلة عغ االنقداـ، وعغ تخدؼ -مغ وجية نطخ الذباب-فيي السدئػلة

. واجيت قػػ أوضاعيع وىي التي تقف حجخ عثخة في شخيق تصػرىع واضصالعيع بكيادة السذخوع الػششي في شػره الججيج
الشطاـ حخكة الذباب بالتذػيو والتذكيظ في القجرات والشػايا، وبخكػب بعس الجيات السػجة العالية، اختخاؽ الرفػؼ ومحاولة 
التأثيخ في مجخػ العسمية )تقجيع الػعػد وشخاء الحمع، التخىيب والتخغيب(، تحسيل السبادرة شعارات أكبخ مغ شاقتيا وأقل مغ 

لحخاؾ قزيًة خالفيًة تشجرج في سياؽ االستقصاب، إجياض التحخؾ بػقف تجحخجو وتػسعو وتخاكسو، وبالتحكع شسػحاتيا، جعل ا
 في ديشامياتو ومآالتو، االتياـ بالتػاشؤ مع الخارج.

كشو يخخج ليكافح مذاريع االحتالؿ، ل الحؼولع تكغ تحخكات الذباب ىحه تعبيخا عغ الحاالت الػششية فقج كاف الذباب دائسا ىػ 
بعج شعػره بالزياع نتيجة األوضاع االقترادية الديئة التي بجأت  الجاخمية،ىحه السخة خخج ليكافح مذاريع التقديع الفمدصيشية 

 .السذاريع الػششية أولػية عمىتأخح 
 

  .الشخب الدياسية وجية نطخ الدياسي مغ وأجشجة اإلصالحعمى الخارشة الدياسية  واقع الذباب :ثانيا  
 الحل الدياسيو السذكمة ما كان الذباب جدء مغ  إذاحػل  .1

الذباب مشجمجيغ الف عمى انيع ليدػا جدء مغ السذكمة، لكشيع جدء مغ الحل، البصر خالج  اإلسالميالكيادؼ في الجياد  يػكج
حا االنجماج، كحدب سياسي، وبالتالي يشصمق في تفديخاتو مغ ى وبأيجولػجيتيا ومحجداتيابيا  وىع ممتدمػف في مؤسدات وأحداب 

مدتقل، الذباب مشجرجيغ تحت سياسات ىحه السؤسدات واألحداب  أحجوبالتالي ىشا ىػ جدء مغ الحخكة الدياسية، ال يػجج 
وعمى  .ف يػجيو باالتجاه الػششيالوبالتالي ىع جدء مغ الحل، وىحا بحاجة الى تػجيو مغ مؤسداتيع واحدابيع، تعجيل مدارىع 

االخخ يخؼ ىاني مقبل اف الذباب كانػا جدء مغ السذكمة، وانيع يربحػف تجريجيا جدء مغ الحل. ىع جدء مغ السذكمة  الػجو
ال يؤمشػا بقجراتيع والجدء االخخ ىػ اف الذباب يشطخوف الي مرالحيع الزيقة )الحدبية( واكج عمي اف الطخوؼ الدياسية  ألنيع

جانب واالنصالؽ نحػ رؤية  عمىما تع وضع االنتساء الحدبي  إذاالحل فحكخ انو  اما عغ السخحمة. ىحهاوصمت الذباب الي 
غيخ حدبية( فانيع بتأكيج سيكػنػف العامل الحؼ يػصل الػشغ الي الحل، الكيادات السدتفخدة بالكيادة  –شبابية مػحجة )وششية 

 . ىي السذكمة، يشبغي عمييا اف تذخؾ الذباب ال اف تقرييع

أف الذباب ال يذكمػف مذكمة لكغ الطخوؼ الدياسية واالحتياجات الحالية ىي  ي حخكة فتح احسج نرخف الكيادؼيقػؿ 
مغ صشع السذكمة، في مخحمة متقجمة سيكػف الذباب ىع الحل الكامل بعج انخخاشيع بالعسل الدياسي، لكغ بعج االستقخار. 
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في  الكيادؼاما . ةاف يشخخشػا في الحياة الدياسيبج ىع الحل والالذباب  البحيري اف فتح نييوتزيف الكيادية في حخكة 
بالتالي استعادتيع ليحا الجور ولفعاليتيع السجتسعية ىػ  غياب دورىع ىػ نتيجة قيخية، أف سيف يزيفعاشف أبػ حخكة فتح 

الخئيذ لذؤوف  ريػافقو مدتذاو  .لمحل الحكيقييكػنػا ىع السجخل  وبالتالي السجخل األمثل الستعادة شباب الشطاـ الدياسي
قراء الذباب اأف  وفاء عبج الخحسغوتقػؿ . يع واستغالؿ شاقتيع في العسلشخاكالذباب مأمػف سػيجاف أف ىشاؾ ضخورة إل

 .الدياسيةوالحل ىػ فخض وجػدىع عمى االجشجة ىػ السذكمة، 

ىػ سبب عجم قجرتو عمى  الحيم مغ وجية نطخىع و لكغ ىحه الشخب لع تخفى واقع الشطام الدياسي الفمدصيشي الساز 
في حخكة فتح احسج نرخ أف ىشاؾ ازمة مع حساس، ومأزؽ مع العجو الرييػني، لحلظ  الكيادؼ فيقػؿ ،استيعاب الذباب

. ويؤكج نحتاج الخخوج مغ السأزؽ حتى نتفخغ لألزمة الجاخمية السختبصة بأجشجة خارجية وىي مدتخجمة في تعسيق السأزؽ الحالي
شخز ابػ  يفػدهالشائب في السجمذ التذخيعي الديج يحي مػسي اف الشطاـ الدياسي "الحؼ ىػ ليذ نطاما بل دكتاتػرية" الحؼ 

ىػ السذكمة الحكيكية التي تسشع الذباب وغيخ الذباب مازف وحجة ويدتثشي القخيب والبعيج مغ قيادات ونخب الذعب الفمدصيشي 
ىحه الثشائية تعبخ بامتياز عغ مأزؽ  سمية صشع القخار الفمدصيشي وفي الدياسة الفمدصيشية عسػما.مغ السذاركة الفاعمة في ع

 الشطاـ الدياسي الفمدصيشي االقرائي.

النو بشي عمى أرضية الشطاـ الفمدصيشي كمو في أزمة ، يػكج عمى اف  خالج البصر اإلسالميفي حخكة الجياد  الكيادؼاما  
  ألنيايغ لمتعامل مع مخحمة انتقالية، و جاءت الدمصة لتعير في شكل الجولة و قػانيشيا غيخ صالحة القػان غيخ سػية، بشيت

 بالتاليبشيت عمى قػانيغ انتقالية و تتعامل كأنيا دولة، و تجج نفديا في تعارض مع اتفاقيات وقعتيا كػنيا سمصة انتقالية، و 
مخحمة تحخر و ششي، لكغ أقػؿ انشا في مخحمة تحخر و ششي و القػانيغ  فيسمصة ذات سيادة اـ ما اذا كشا تحت نعمع  النحغ 

، وعمى االخخيغ اف يعخفػا مػقفيع بػضػح حتي يتدشى لمػشغ الفمدصيشي سخحمة انتقالية ليدت صالحة ليحه السخحمةلالتي بشيت 
اصحاب الخبخات. اما بػجػد الدمصة، الػصػؿ الى الػحجة التي ستسكغ الذباب مغ ادارة السخحمة القادمة بسداعجة مغ الكبار 

الشطاـ الدياسي الفمدصيشي في ازمة يؤكج اف  غداف أبػ حصباما اصحاب السرالح.  أنفديعفاف الكبار اصحاب الخبخات ىع 
 .ولكغ ىحه االزمة قج تؤسذ النصالقة ججيجة بشيػية قاتمة

مغ حل السذاكل  جدأً في الشطاـ الدياسي الفمدصيشي تجسع بعس الشخب ضسغ قائسة السقابالت اف الذباب وانجماجو و 
، وال يػجج ثقة مغ الذباب بيحا مأزؽ  لشطاـ الفمدصيشي كمو فياواف اقرائيع سيديج مغ عسق السذكمة، الف  االستخاتيجية الكبيخة،

مغ خالؿ إعادة ظ وذللحلظ دمج الذباب ضخورة . بشي عمى أرضية غيخ سػية ألنو، احتياجاتيع أدنيال يمبى  الحؼالشطاـ 
 والخخوج مغة عمى استيعاب الذباب قػانيغ قادر وتذخيع ي نحغ برجدىا الػششية الت وتعخيف السخحمةتعخيف الشطاـ الدياسي 
 .والكل الػششياالزمة مغ خالؿ الػحجة 
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 .الفمدصيشيالذباب  اولػيات .8
 سياسية اقترادية اجتساعية" أولػيات الذباب الفمدصيشي :وال  أ

ساىست الطخوؼ والزغػط الدياسية واالقترادية التي يتعخض ليا الذعب الفمدصيشي كافة والذباب خاصة في زيادة األزمات 
وتفاقسيا، فاالحتالؿ اإلسخائيمي وإجخاءاتو، واالنغالؽ الدياسي، والحرار االقترادؼ واإلغالؽ، واالنقداـ الفمدصيشي، وما نتج 

في خمق ىحه الطخوؼ السأزومة. فاألزمة بالشدبة لمذباب الفمدصيشي ىي حكيقة مغ حقائق  عشيا مغ فقخ وبصالة، كميا ساىست
الحياة أحالت واقعيع إلى واقع قاس وصعب أصبحػا عاجديغ عغ حل مذكالتيع وإشباع حاجاتيع وتحقيق شسػحاتيع التي 

 شالسا حمسػا بيا. 

ألؼ ازدىار مدتقبمي حكيقي، والسدتيجفة فئة الذباب بالقتل واالعتقاؿ االحتالؿ ومسارساتو الشافية لمتشسية، والسعػقة بالخغع مغ 
اال اف كل الشخب في السقابالت تجسع عمى اف  ، والحخماف مغ الحخكة والتشقل والسالحقة األمشية وغيخ ذلظ مغ مسارسات

باب إلي الجانب االقترادؼ حىب رؤية الذتغالبا ما  أولػيات الذباب ىي اقترادية بالجرجة االولي، يقػؿ غداف أبػ حصب
الف الجانب االقترادؼ ىػ ما يسشحيع فخص لحياة أفزل وبالتالي الػضع االقترادؼ ىػ ما يخخشو مغ خالؿ العسل بالجانب 

 .والدياسيةمشيا االجتساعي والحؼ بجوره يجخمو في األولػيات األخخػ الثقافية 

ىػ  ألنو مغ االحتالؿ التحخريقػؿ خالج البصر اف ال مانع اف يفكخ الذباب بالقزايا االقترادية، لكغ يجب اف يعسل عمى 
األساس، وىحا ال يسشع اف يفكخ في حقػقو  ىػ ىحاو  ،الحخكة وحخيةوتشسيتو والتشقل يسشعو مغ مسارسة ديسقخاشيتو  الحؼالدبب 

يذيخ جياز  .والسدئػليغ في الدمصة اف يداعجوا عمى تػفيخىا عمى البخلساف السشتخبيجب  ػؽ ىحه حق ،واالجتساعيةاالقترادية 
في الخبع  275،100سشة فأكثخ( في فمدصيغ مغ  15اإلحراء الفمدصيشي الى ارتفاع عجد العاشميغ عغ العسل )مغ سغ 

 141,600الغخبية  في الزفةو ، 159,600شخز حيث اف العجد في غدة ارتفع الى  301,200الى  2013 الثالث لعاـ
لعاـ % خالؿ الخبع األوؿ 52.5الذباب التحجيات حيث بمغت بيغ  أكثخوتعتبخ بصالة الخخيجيغ  خالؿ نفذ الفتخة.

لمذباب فإف جسيع البيانات تذيخ الى ارتفاع في معجالت  االقترادؼمؤسدة التسكيغ وحدب مشتجػ شارؾ الذبابي و 2013
وندبة بذكل خاص اذ اف ثمث الذباب الفمدصيشي يعانػف مغ البصالة  والذبابالفقخ والبصالة في السجتسع الفمدصيشي بذكل عاـ 

% 40سل كسا اف حػاليفأعمى عاشمػف عغ الع )دبمـػ الخخيجيغنرف  حػالياف  تعميسًا اذتختفع بيغ الذباب األعمى  البصالة
 15مغ أفخاد السجتسع الفمدصيشي يعانػف مغ الفقخ.

دور ريادؼ وميع في العسل الدياسي الفمدصيشي لمتخمز مغ االحتالؿ االسخائيمي، إال  مغ كاف لمذباب الفمدصيشي مساوبالخغع 
ثيخ في صشاعة القخار.  وقج أف ىحا الجور لع يشعكذ عمى واقع الذباب، ولع يجعل مشيع مجتسع متساسظ قادر عمى التأ

اقترخت السذاركة الدياسية لمذباب في أغمبيا عمى استغالليع كأدوات في صخاع الكبار مغ الدياسييغ. ووفق مدح أجخؼ في 
                                                

15
 ،عكٌلة،سامً23ص،الشبابالفلسطٌنًالوالعواالحتٌاجات،مؤسسةأمانفلسطٌن،مالٌزٌا،مكتبفلسطٌن،9033
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% رأوا أنفديع ناشصيغ سياسيا في غدة، مقابل 37% مغ الذباب ال يخوف أنفديع ناشصيغ سياسيًا، 70تبيغ أف  2008العاـ 
% شابات. وىحه االرقاـ تعكذ عدوؼ الذباب عغ العسل الدياسي لفقجانيع 25% شباب مقابل 36والغخبية، % في الزفة 26

 أجخاه ، وىحا ما اكجة استصالع لمخاؼ االمل في التغييخ. ويجعع ذلظ انعجاـ االفق الدياسي وعجـ ثقة الذباب في الشطاـ الدياسي
 معيج دراسات التشسية في غدة.

% مغ 73وبالخغع مسا يذاع حػؿ أف الذباب الفمدصيشي ىػ شباب ُمَدَيذ ومحدب، إال أف أحج الجراسات السدحية أفادت بأف 
% ال تسثل مرالحيع وال وجيات 20% مشيع ذلظ لفقجاف الثقة في التشطيسات، 39الذباب ال يشتسػف ألؼ فريل.  وقج أرجع 

يتيع وكبت بصالة والفقخ عمى الذباب وعمى حخ تشعكذ ىحه الشدب في ال وبالتالي% تخكػا انتسائيع بعج االنقداـ. 10نطخىع، 
حالة مغ الذعػر باليأس وتتػلج مغ السذاركة الفعالة في السجتسع،  وحخمانيعالقجرات والصاقات وتقف حائال أماـ تحقيق ذواتيع 

سدار الػششي والبحث عغ مجاخيل مادية يسكغ اف وىػ ما يجفع الذباب الى االنحخاؼ عغ ال األمل بالتغييخ. واإلحباط وفقجاف
مع غياب األساس االقترادؼ  16.تكػف مغ شخؽ غيخ شخعية، إضافة الى التفكيخ الجائع باليجخة باحثا عغ مدتقبل أفزل

 ستدتسخ السذاكل البصالة والفقخ، والذباب ىع أبخز ضحاياىا. 

ف السذاركة الدياسية لمذباب.  وأف عجـ االىتساـ بتفعيل وتخػ أغمب ىحه الجراسات أف ىحه الحالة ىي أحج اسباب ضع
السذاركة الدياسية لمذباب، وعجـ إشخاكيع في عسمية اتخاذ القخار، وقسع الحخاؾ الذبابي، ىي األسباب الخئيدة في االحباط 

أكثخ مغ كػف االحباط  العاـ الحؼ يعتخؼ الذباب.  وبالتالي تقػيس السذاركة الدياسية لمذباب ىػ الدبب الخئيذ لإلحباط،
سبب في ضعف السذاركة الدياسية لمذباب.  السذاركة الدياسية الفاعمة والقجرة عمى التأثيخ في القخار الدياسي، ىي مغ 

 تعصي الذباب القجرة عمى تحسل الطخوؼ الرعبة، وتجعميع أكثخ التراقًا بسجتسعيع.

 أف أكثخ مغ نرف الذباب الفمدصيشي يعتقج بقجرتو عمى التغييخ، ورغع ىحه الرػرة الدػداوية لػاقع الذباب الفمدصيشي إال
وخاصة في قصاع غدة. وىحا يعتبخ مؤشخ إيجابي جيج يجب أف يجفع الجسيع لمعسل مغ أجل انتذاؿ السجتسع الذبابي مغ واقعو 

اصة مغ السجتسع السجني الديء، ووضعو عمى الصخيق الدميع.  وبالتالي فيؤالء الذباب يحتاجػف دعع مغ مختمف الجيات وخ
ما اضيختو وىػ لتأىيميع ومداعجتيع عمى تشطيع أنفديع لكي يكػنػا قػة قادرة عمى إدماج رؤيتيا في الشطاـ الدياسي الفمدصيشي. 

  .المقاءات مع السجسػعات الذبابية
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 20،معهددراساتالتنمٌة،غزة،فلسطٌن،ص9032السٌاسٌةللشباب،،الخارطةاسالمعطاهللا-دمحمأبوهاشم 
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 واالجتساعية()االقترادية والدياسية  الكيادات الدياسية وجية نطخالذباب مغ  أولػيات: ثانيا  

في حخكة الجياد اإلسالمي خالج  ويقػؿ الكيادؼ اقترادية،لمذباب ىي  األولػية بالشدبةمعطع الشخب الدياسية عمى اف  تجسعأ
يحاوؿ  الذباب التفكيخ الػششي ىػ جدء مغ تفكيخ الذباب، لكغو ، االقترادؼالبصر انو ال مانع مغ اف يفكخ الذباب بالجانب 

يقشع نفدو بأف السذخوع الػششي ىكحا. لكغ يجب اف يجرؾ اف االحتالؿ وىػ قزايا الجيسقخاشية والتشسية اف يشحخؼ عشيا الى 
لحلظ يجب اف يعسل  ،سبب أزمتو االقترادية ، وانويسشعو مغ مسارسة ديسقخاشيتو وتشسيتو والتشقل وحخية الحخكة الحؼىػ الدبب 

 الذباب عمى اف يكػف حخا مغ االحتالؿ.

غالبا ما تحىب رؤية الذباب إلي الجانب االقترادؼ الف الجانب االقترادؼ ىػ ما يسشحيع فخص  ،أبػ حصب ويزيف غداف
معسل بالجانب االجتساعي والحؼ بجوره يجخمو في األولػيات األخخػ ل يجخمولحياة أفزل وبالتالي الػضع االقترادؼ ىػ ما 

الحالية مغ ضسشيا االقترادية ىي التي تجعل مغ اليجخة حاًل أمثل و تخػ الشخب الدياسية اف االزمات الثقافية والدياسية 
أنو  في ضل غياب األفق الدياسي ووضػح الخؤية وعسق اإلشكاليات  في حخكة فتح احسج نرخ الكيادؼبالشدبة لمذباب فيقػؿ 

 يء. والقسع الحػ تدتخجمو حساس والحخوب السدتسخة، عمى قصاع غدة  افقج الشاس الثقة بكل ش

 ىجخة،األمغ يدبب قمة لسذاكل وقمة االستقخار و ايحي مػسي باف قػؿ الشائب عغ حخكة حساس في السجمذ التذخيعي وي
، في قصاع غدة فبالتالي وجػد اليجخة امخ شبيعي الي حج ما. ولكغ ال أرؼ اف ىشاؾ أؼ مذكمة حكيكية في ىحا الخرػص

. ولػ اتيشا الى االحرائيات نجج اف اليجخة مغ الزفة ىحا االمخ مػضػع اليجخة انا لدت قمق مشة ولكغ ال يجب تجاىل مثل
وبالخغع مغ كل الحخوب اال اف الكثيخ مغ الفمدصيشييغ يخجعػف الى غدة وكثيخ مغ الشازحيغ  انوالغخبية ابخ مشيا في غدة، ونجج 

ما بعج ذلظ  ،48اؿ واججادنا في  اأباءونمى اليجخات التي ىاجخىا عىجخات  وأخصخ أكبخيخغبػف بذجة الف يخجعػا الى غدة. 
 استثشيشا بعس الحػادث مثل ىجخة مجسػعو مغ الذباب عبخ البحخ ووفاتيع.  إذايشجرج تحت التشقالت واليجخات الفخدية 

 فسغ يبحثفي حخكة الجياد اإلسالمي خالج البصر يخػ اف اليجخة تختمف مغ شخز ألخخ فيشاؾ مغ ىجختو مبخرة،  ؼالكيادو 
عغ عسل في السشفي ليعدز صسػد اىمو في فمدصيغ ال يػجج لجيو مذكمة، لكغ الذخيحة التي تيخب مغ فمدصيغ بال مبخر 

كبيخة، الف ىحه ارض مقجسة وقزية مقجسة، لكغ الذخيحة التي تفكخ باليجخة ألنيا يائدة ىي شخيحة  لميخوب فيحه مذكمة
ولغ سابقا  1948نحغ شعب جخب اليجخة عاـ السعبخ.اس الى غدة وكانت عمى والجليل انو في الحخب األخيخة عادت الش قميمة،

ال يػجج  مقبل انو ىانيفي حخكة حساس  والكيادؼ الذاب سػيجاف الذباب مأمػف ثانيا. ويتػافق مدتذار الخئيذ لذؤوف  نعيجىا
ولو  وشغ مقجسنتحجث عغ  نحغ ،بكثيخ مغ الحياة بالجاخلبالخارج لغ تكػف أفزل الفمدصيشي فحياه  ،لميجخة ما يبخرىا

  .االولي والقزية الػششيةدوؿ العالع فيي فمدصيغ  باقيتختمف عغ  خرػصية
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 ؼمغ مقػمات الحياة والبقاء فيسا رأ أؼحيث ال تخػ بغدة  وال يتػافق ما قالو البصر مع الكيادية في حخكة فتح نيي البحيري 
وفاء عبج  .تخاود الجسيع ويأمل ليا الجسيع في ضل األوضاع الحالية الخحسغ انيا فكخة ووفاء عبجكل مغ عاشف أبػ سيف 

 يالتعميع والفخص االقترادية ى ،حدب عسمي معيع، وحدب االستصالعات ،اليجخةبأغمب الذباب يحمسػف قالت اف " الخحسغ
واضحا ا غداف أبػ حصب فكاف ام". الخ( ...وحرار.األسباب التي تجفعيع لميجخة، تمييا األسباب الدياسية )احتالؿ وانقداـ، 

 معالجة قزاياما ىػ عميو ولكغ إذا تع  عمىاقرى حج قائال إذا فتحت أبػاب اليجخة سيياجخ الذباب إذا بقي الػضع  الى
 .اليجخةب واالذباب بكافة مجاالتيا اعتقج باف الذباب لغ يفكخ 
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 .خة الذباب لمسػقف مغ حل الجولتيغنطخ الشخب مغ نط وجية .9

ليع حياة  وتشقل يتيحبحخية  وحجود لمعيرسيادة  وشغ ذويحتاجػف الى "في حخكة فتح احسج نرخ اف الذباب  الكيادؼيخػ 
الػششية وال يخػ خالج البصر اف ىشاؾ تفكيخ مغ الذباب بالقزايا ". يخيجوف دولة بحجود بال حخوب، ىكحا يشطخوف  ،كخيسة

الدياسية الف بالحمػؿ  الذباب ؼال يػجج اىتساـ لج"ويقػؿ مأمػف سػيجاف انو . الػششيةتفكيخه في القزايا  وااف يعيج وانيع يجب
ذلظ  عاشف أبػ سيفويعمل  ".أىسيتوبالخغع مغ  يشدجو الدياسيػف  الى ماىػ األولػية، ال يشطخوا  واالىتساـ االقترادؼ الجافع
 .في الذارع الفمدصيشي أنرارحل الجولتيغ بات بال  وبسذاكميع، وافالتي يعيذػنيا  باألزمات أكثخ يغمختبص بأنيع

 مع دولة،حساس قالت انيا لغ تكػف معػؽ لكياـ  قائع،ولع يعج مذخوع  انتيي،حل الجولتيغ اف  مػسي يقػؿيحي الشائب 
فتح ذىبت تكسغ في اف  األخخػ لمحل والشقصة  االحتالؿجـ وجػد نية حكيكية عشج والفذل يعػد لع ،ىحا االمخلفكخة ا يتمعارض

ال يخيجوف أؼ حمػؿ  غاإلسخائيمييوتسدكت بخيار الدمسية رغع معخفتيا باف  بسفاوضات لػحجىا بعيج عغ السجسػع الفمدصيشي
الحخكات االسالمية ال تؤمغ بحل اف ىاني مقبل ويزيف  .الدمصة ولعجـ نيتيا لسقاومة االحتالؿ ـالستدال اشسأنػا ألنيع

ال يثق بالشطاـ و  ليا، وال يأبو والػششية الكبخػ ال يتيع بالقزايا االستخاتيجية جسعت معطع الشخب أف الذباب أ .الجولتيغ مصمقا
  .الجستػرب يثقكيف لو اف الدياسي كمو ف
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 .وغدةفي حل ازمة الذباب في الزفة  والذتات لمسداىسةدور الفمدصيشي في الجاخل  .10

أضاؼ انو ال بج اف يكػف ف والجسيع يجب اف يداىع لحميا. اما خالج البصر وششيو قزيةالذباب  أف قزية يخػ احسج نرخ 
ع تتػافق نيي البحيري مع ضخورة مداىسة لو . السقاومةفي االستثسار  اىسيةوال يغيب  شعبشا،دور في تعديد صسػد  مكلل

 نبشيفكيف  االستثسار،ار يؤثخ عمى عجـ االستقخ  وبالتاليحمػؿ الف السشاخ الدياسي غيخ مشاسب  أؼ والجاخل فيالذتات 
غيخ قادريغ  وبالتالي ىعاما عاشف أبػ سيف يخػ اف فمدصيشي الذتات أوضاعيع السالية صعبة . ما نشجده واالحتالؿ ييجـ

يقػؿ انو واجب وششي ورأس الساؿ الفمدصيشي  مأمػف سػيجاف عمى مدؤولياتيع كيف ليع اف يقجمػا السداعجة لغدة او الزفة.
قامت اسخائيل في بجايتيا عمى رأس الساؿ الييػدؼ الجاعع لشذأة  التيجي مقرخ بذكل كبيخ في ىحه القزايا، في الػقت الخار 

  .اسخائيل

 ذلظ،، بالخغع مغ ولكغ الحؼ ىسر والغي دورىع بفعل اتفاقيات اوسمػ كبيخ، ليع دورويزيف يحي مػسي انو يجب اف يكػف 
كسا ىػ الحاؿ في الجاخل، ولكغ البيئة الكيادية يجب اف تتستع بذيء مغ االنتساء  فمدصيشيي الذتات متحسدػف ومدتعجوف 

 واالخالص لخجمة القزية 

عمى اف األولػية الحالية لمذباب ىي اقترادية في ضل األوضاع الفمدصيشية الرعبة التي  لع تختمفاف الشخب  ػف ويخػ الباحث 
 اقترادؼالقزية باألساس عمى عقػؿ الذباب بجانب بحثيع عغ مخخج  ىحهوتديصخ يجفعيع لميجخة،  وىػ مايعيذيا الذباب، 

لحلظ ال بج مغ دمج الكل الفمدصيشي  ،عمى حداب دور الذباب في القزايا الكبخػ كحل الجولتيغ مثال وىحا يأتي، ألزماتيع
عمية الشائب في السجمذ  أكج . وىحا االمخ الحؼأزمات الذباب والتغمب عمىسػاء في الجاخل أو في الخارج إليجاد الحمػؿ 

، الف التذخيعي يحي مػسى "ضخورة الحجيث عغ دور الكل الفمدصيشي وتجشب التفتيت ووضع فئات السجتسع في شخائح كثيخ
   اف يكخس التذتت واالنقداـ". شانوىحا االمخ مغ 
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 .خالصة واستشتاجات  .11

أو كانت عمى تساس مشيا، وبالخغع مغ تمسذ بعس الخالصات  الجراسةال يسكغ حرخ كل السػضػعات التي تصخقت ليا 
واالستشتاجات وما يسكغ اف ندسيو تػصيات، خاصة فيسا يتعمق بصبيعة العالقة بيغ الذباب واألبعاد الستجاخمة في حياتو والتي 

فاعل الكمية محل البحث، كسا الذباب كسكػف فاعل بحج ذاتو وكحلظ كجدء مكػف لبشية الت الجراسةتؤثخ ويتأثخ بيا، فقج تشاولت 
تع تشاولو كحلظ باعتباره ىجؼ وباعتباره يدعى لتحقيق وضعية خاصة مغ خالؿ بمػرة مصالبو في اشارىا السختبط مػضػعيًا مع 
مكػناتو السحيصة، وذلظ مغ خالؿ نزالو متعجد االشكاؿ لمسداىسة في البحث عغ مػقع أكثخ قخبًا مغ شسػح الذباب ومصالبو، 

 لجوره ومكانتو. والئقاً 

االقترادية لمذباب في سمة واحجة وإشالؽ حكع معيغ  -الثقافية، وكحلظ الدياسية –فال يسكغ وضع كل اإلشكاليات االجتساعية
عمييا، بل تغيخت ىحه االعتبارات وتبمػراتيا مغ فتخة ألخخػ، ومغ مػضػع آلخخ حدب شبيعة العالقة التي تحكع الشدق العاـ 

دق الدياسي الستذكل والقائع، كحلظ والسكػف االقترادؼ الحؼ يتفاعل معو ويشجرج ضسشو، فقج ركد البحث عمى بيغ الذباب والش
تمظ السزاميغ والسعادالت التي تحكع ىحه العالقات اكثخ مغ كػنو يغػص في جانب معيغ مشيا، حيث أثخت شسػلية مػضػع 

ثع استخجاـ معصيات البحث خجمة لمػصػؿ الى ربط نطخؼ  البحث عمى اتداع الجانب الشطخؼ لفحز ىحه العالقات، ومغ
يأخح بعيغ االعتبار الذباب والتذاركية والسػضػعات الدياسية واالقترادية ومجػ تأثيخىا وارتباشيا بػضعية الذباب ودوره 

 الػضيفي العاـ والخاص.

خ بيا، ومجى مداىستو في تكػن ىحه وبحلظ مغ خالل فحز السجاالت والقشػات التي يداىع الذباب في صياغتيا والتأثي
 البشى وىشا نجج بعس االستشتاجات، كالتالي:

إف الذباب يجج في االبعاد االجتساعية والتخبػية والعسميات السختبصة بو مكانًا ثابتًا وىامًا، بحيث يعتبخ ىحا البعج ممترق  .1
االجتساعية والتخبػية يكػف الذباب اماـ خيارات أوسع إلى حج كبيخ بػضيفة الذباب، وأنو كمسا اتدع ىامر االعتبارات 

لمتأثيخ، ومغ خالؿ تشاوؿ السجتسع الفمدصيشي نجج أف الذباب الفمدصيشي اضصمع بأدواره االجتساعية والتخبػية وتأثخ بسا 
 تأثخ بو ىحا الجور ومكانتو وتغيخاتو ضسغ تفاعالت السجتسع.

 
اب الفمدصيشي كانت محجودة ليذ بالشطخ الى الجور الحؼ يقـػ بو في ىحا إف السداىسات االقترادية والدياسية لمذب .2

االسياـ، ولكغ بسجػ حزػره في صشاعة ىحا الشدق والسذاركة في تكػيشو وتجديجه، وىشا نجج أف الذباب الفمدصيشي 
يع ىحه األدوار وبخغع األدوار االقترادية والدياسية السختمفة التي اضصمع بيا الذباب مازاؿ غيخ قادر عمى تصػ 

والسداىسات في خجمة قزية الذباب ومصالبو، وتحخره مغ القيػد االقترادية والدياسية التي تحجع ىحا اإلسياـ السباشخ 
 والغيخ مباشخ لمذباب.
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إف مػقع الذباب مغ خخيصة القػػ الدياسية واالقترادية يتحجد ويكػف رىيغ بسجػ قجرة الذباب عمى ايجاد ىحا السػقع،  .3
تيح لو القػػ الدياسية واالقترادية مكانًا ثابتًا، وىحا ما يثبتو التبايغ بيغ دور الذباب الدياسي واالقترادؼ مغ ولع ت

مشصقة ألخخػ ومغ ضخؼ آلخخ، وأف ىحه الجدئية أبانت عغ مداىسة نػعية لمذباب في القاعجة االقترادية والدياسية، 
ولكشو قج يدعى الى تشاسب الجور مع الػضيفة وتشاسب الػضيفة مع  دوف اف يكػف لو مػقع محجد محرػر بيحه الخخيصة،

الذباب الفمدصيشي أف مػقعو ال يتشاسب مع اسيامو  تعتبخالسػقع والسكانة، وىحا ما لع يتحقق في الحالة الفمدصيشية، حيث 
 الفعمي، بالخغع مغ الخرػصية وبالخغع مغ أىسية دوره الشزالي عمى السدتػػ الػششي.

 
أف الذباب الفمدصيشي قج اختمف دوره ومداىستو في الحياة الدياسية واالقترادية بتبجؿ الطخؼ السػضػعي،  لجراسةاتبيغ  .4

الى فحز ىحا الطخؼ والبحث في مجػ تأثيخه، أكثخ مغ دراسة مجػ تأثيخ الذباب، ألنو بات حدب  الجراسةوىحا ما شج 
 رىيشة ليحا الطخؼ السحيط. الجراسة

 
التغيخات الفػقية عمى مدتػػ شبيعة الشطاـ الدياسي القائع والسعادالت التي باتت تحكع نذأة وعسل الدمصة قج أبانت  .5

الفمدصيشية والعالقة مع االحتالؿ التي فخضتيا شخوط التدػية الدياسية، فقج ميج ضيػر الدمصة إلى كذف الشقاب عغ 
باب مغ السؤسدات التي نالت نريب مغ التغيخ عمى حجع دور وفعل مختمف مكػنات الحالة الفمدصيشية، وكاف الذ

مدتػػ شكل الشزاؿ ومزسػنو، وعمى مدتػػ مػقعو مغ خخيصة القػػ الدياسية واالجتساعية واالقترادية التي احجثيا 
نذأة الدمصة الفمدصيشية، حيث تصخؽ البحث الى استقراء التغيخ الحاصل في تأثخ الذباب بالػضع العاـ، وزاد التأكج 

اىسية الفرل الشدبي بيغ السؤثخات السختمفة والسشجدات الستحققة، فبالخغع مغ تجخبة االنتخابات عمى السدتػػ  مغ
الدياسي، إال انيا لع تشتج حخكة شبابية سياسية وازنة تدتصيع التأثيخ عمى صشاعة وصياغة القخار الدياسي، وبالخغع مغ 

نو لع يشل نريبو الػافي في مخاكد صشع القخار والجرجات الػضيفية العميا، انخخاط الذباب في بشية الدمصة ومؤسداتيا إال ا
والييئات الكيادية، كحلظ ما تعمق بالستغيخات االقترادية، فقج اضصمع الذباب بأدوار لع تشعكذ عمى وضعيتو االقترادية 

ذباب مغ قيػد جاثسة تحج مغ الكمية، وحتى االستقالؿ السالي الحؼ حاز عميو بعس الذباب لع يكغ كفياًل بتحخر ال
 فعاليتو ودوره االقترادؼ في البشاء الػششي.

 
مع استيجاؼ الدمصة بذكل مباشخ مغ قبل االحتالؿ، ومع عسمية الحرار االقترادؼ والدياسي، وتراعج وتيخة العجواف  .6

ني مدتػػ خجمات التعميع االسخائيمي، ومع حجع الستغيخات الجاخمية مغ انقداـ وفمتاف وانييار الكيع السجتسعية وتج
والرحة، واألخصار البيئية، والكثافة الدكانية كميا قزايا أثخت بذكل مباشخ عمى الذباب بحج ذاتو وعمى دوره العاـ، 
وتحػلت اجشجات العالج ذات شابع دولي لع يخاعي الى حج كبيخ خرػصية الذباب الفمدصيشي وبحلظ انربت ىحه 

الصابع السعيذي وليذ االدائي، بسعشى االىتساـ اكثخ بالعالجات اآلنية االغاثية دوف أف  السعالجات في أغمبيا الى تحديغ
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تتبشى رؤية تشسػية واضحة لشيزة الذباب وإعادة دمجو في السخكب العاـ بػضائفو الستعجدة، ولع يأتي ىحا الحكع إال بعج 
فيػ بات ضحية كل ىحه الستغيخات، وما يؤكج الحؼ بات الذباب الفمدصيشي يعير بو،  االنكذاؼاستقخاء سخيع ألوجو 

الجساىيخية إلى الدمفية، وتججد ضيػر اشكاليات قجيسة اعادت إنتاج ذاتيا بفعل السشاخ -ذلظ ارتجاد القاعجة السجتسعية
السزصخب الحؼ يتعاشى مع الذباب باعتباره بشج ميسل وميسر لو دور وضيفي ادائي بحت بعيج كل البعج عغ صشاعة 

 وىحا ما جعل الذباب انفديع وقػد لالنقداـ وىػ ذاتو مغ يجفع باستسخار فاتػرة غياب ثقافة التدامح والحػار. القخار،
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 .الشخب الدياسية وجية نطخمغ  التػصيات .12

 في ضل تعصل عسمية التحػل الجيسقخاشي نتيجة االنقدام 

 .حمقة ضغط عمى االنقداـ لمتخمز مغ ىحه األزمة الحالية الذباب اف يكػف  .1
اف يغمب القزايا الػششية حتى تتيح لو الخاصة و ومرالحو مغ انانيتو  واف يخففلمقزايا الػششية،  الذباب اف يمتفت .2

 .و األجػاء السشاسبة لتحقيق ذاتويؤمغ ل ومشاخ أفزل وضع سياسيفي ضل  أفزلبمػرة مدتقبل 
 والكبيخة التيأجل انياء االنقداـ السعزمة الحكيكية  ويزغصػا مغاف يعسمػا و فاعمة في اجداـ  أنفديعيجب اف يػحجوا  .3

 .تػاجييع
 .فمدصيغإعادة تفعيل االتحاد العاـ لصالب   .4
 .إعادة تفعيل االنتخابات .5
 .والذبابي الشقابيإعادة االعتبار لمعسل   .6
وتجاوز مأزؽ الشطاـ مشطسة التحخيخ  تفعيل إلعادة لكافة مؤسدات مشطسة التحخيخ الفمدصيشية كسجخل عقج االنتخابات .7

 الدياسي الفمدصيشي.
 .عقج االنتخابات في كل الجامعات الفمدصيشية بذكل دورؼ  .8
 .قزايا حياتية والذبابي اتجاهالحخكة الصالبية دورىا لكيادة العسل الصالب  تأخحأف  .9

 .واالحتػاء وتربح مشفرمةالصالبية مغ عبائة التشطيع الدياسي  الحخكة اف تخخج  .10
 
  في ضل حكػمة الػفاق الػششي 

 .وتحقيق أىجافيعبمػرة مصالبيع  والقجرة عمىالقػة  يعصي الذباباالنجماج في العسل الػششي  .1
عمى الحكػمة لتحديغ الػضع االقترادؼ مغ خالؿ اف يخفزػا مذاريع البصالة، حتى تجبخ الجوؿ  يزغط الذباباف  .2

 .دائسة يسكشيا اف تدتػعب الذبابالسانحة لتقجيع مذاريع 
 .عمى السصالبة بحقػقيع الجساعيةشبابية قادرة  ـأجدا يبمػروااف  .3

 
 في ضل التجىػر الحاصل في عسمية الدالم 

مغ اجل  الشزاؿ وكافة اشكاؿاألدوات  ومسارسة كافةال يسشح الدالـ عمى شبق مغ فزة لحلظ ال بج مغ استخجاـ  .1
احقاؽ القزايا  وبترسيع حتىاف يشخخشػا في ىحه االعساؿ بقػة  والذباب دورىع، وشاملالحرػؿ عمى سالـ عادؿ 

 العادلة. لحلظ عمييع اف يعػدوا لمعسل الػششي.
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 يشجمج في عسمية الشزاؿ الذاممة ضج االحتالؿ.عمى الذباب اف  .2
بج لمذباب مغ تفعيل القزايا الػششية وابخازىا لإلعالـ واالعالـ االجتساعي كحلظ مشاىزتيا مغ خالؿ األنذصة ال .3

 .والتطاىخكاالحتجاج 
اف يتحخكػا بأدواتيع البديصة في استخجاميا  مغ الذبابومصمػب ، والتأكيج عمييا، واألخالقيةاالستقامة الفكخية  .4

وإذا  السجتسع، وتبشي قزاياالػششي،  اإلشارتػجيييو في  والعسل عمىلمقزية الػششية واف تكػف مػجيو لمخأؼ العاـ 
 األصمح.  نحػاالنتخابات القادمة اف يتع تػجيو الخأؼ العاـ  جاءت

 تحمياًل صحيحًا لبشاء خصة عسل واستخاتيجيات قادرة عمى عسل اختخاؽأف يقخأ الذباب السذيج/الػاقع جيجًا، وأف يقجمػا  .5
 .الدياسي الخاىغ في الػاقعحكيقي 

 ػصيات عامةت .13
 نحػ رؤية ججيجة، تقجمية ونزالية:

بذكل عاـ، تعشي مذاركة الذباب انخخاشيع الفاعل كسػاششيغ في عسميات تصػيخ البخامج والدياسات واتخاذ القخارات واحتالؿ 
قيادية مخمػقة عمى مدتػػ السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية. والسذاركة فمدفة تحتاج دومًا إلى تخصيط وتذجيع وتػجيو  مػاقع

وتصػيخ، وتدداد مذاركة الذباب قػًة وتربح أكثخ استجامة إذا ما انخخشػا أنفديع بصخيقة مشطسة ومدتسخة في العسل العاـ. 
السػرد الخئيذ الحؼ يستمكو السجتسع الفمدصيشي؛ وبالتالي فإف أية تشسية تختبط بذكل ويججر اإلشارة إلى أف الذباب يعتبخوف 

مباشخ بسجػ إمكانية تصػيخ قجرات وإمكانيات ىحا السػرد، إف تعديد مذاركة الذباب تقـػ عمى قاعجتيغ: التسكيغ والحقػؽ. أؼ 
يتصمب تأميغ بيئات قانػنية ومجتسعية مالئسة، عبخ  بشاء القجرات وإتاحة فخص استخجاميا في تػسيع خيارات البذخ. وىػ ما

عسميات اإلصالح الذامل، وتصػيخ مشاىج التعميع، واعتساد أساليب تخبػية حجيثة في التشذئة االجتساعية تقـػ عمى الحػار 
 واإلقشاع واالعتخاؼ بالذباب كسػاششيغ ججيخيغ باألىمية السجنية وبالحذ بالسدؤولية السجتسعية.

ع الدياسي وزيادة ندبة تسثيميع في الييئات والسؤسدات الدياسية االجتساعية وتأكيج حقيع في التشطيع والتعبيخ عغ رفع وعيي
الخأؼ والجفاع عشو واالنخخاط في جساعات الزغط والسرالح، والتخمز مغ مفيـػ األب والسعمع والدعيع نحػ السذاشخة في القػة 

 والسدؤولية.
طيسات الدياسية؛ عبخ تذجيع ىحه التشطيسات عمى إعادة بشاء لياكميا التشطيسية وتصػيخ بخامجيا تفعيل دور الذباب في التش

الدياسية بسا يشدجع مع السشطػر الذبابي. تعديد الجيسقخاشية الجاخمية واعتساد االنتخابات كآلية الختيار الكيادات، واستعادة دور 
 كيادة. األحداب كقشػات لمتشذئة الدياسية والتعمع عمى ال

يتػجب اإلدراؾ أف السدتقبل مخىػف بسجػ الججية في التعاشي مغ قبل جسيع األشخاؼ بسا يتعمق بالذباب الفمدصيشي، فإما أف 
وىحا مخىػن بسجى ججية التجخالت السصمػبة، التي يخاىا يبقػا عبئًا، أو أف يربحػا قػًة تجفع عسمية التشسية نحػ األماـ، 

 لي:الباحثػن عمى الشحػ التا
: التػعية، استيعاب شاقات الذباب وتشسية قجراتيع وتذجيعيع عمى االنجماج السجتسعي والسذاركة )مذاريع السؤسدات األىمية

تذغيل، العسل الصػعي، مبادرات شبابية، أنذصة تخفيو إبجاعي( تذجيع البخامج والسذاريع التشسػية السدانجة لحقػؽ الذباب 
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وح الفخيق، ومحاربة البصالة، تذجيع مذاركة الذباب في عسميات التخصيط والتشفيح والستابعة والسعدزة ليا، تذجيع العسل بخ 
 لألنذصة والسذاريع والبخامج كافة.

: نبح العشف الدياسي، تذجيع السذاركة الدياسية، التػقف عغ االقتتاؿ والرخاعات، محاربة التعرب التشطيسات الدياسية
التذجيع عمى تحسل السدؤولية، التعبئة الدياسية واالجتساعية اإليجابية، التػعية، تشسية الحذ  وتشسية ممكات التفكيخ اإلبجاعي،

بالسػاششة الفاعمة، تعديد آليات التػاصل مع الجسيػر وبشاء الثقة، الجفاع عغ السرالح وتبشي القزايا واالحتياجات القصاعية 
 خ داخل أشخ الحخكة. واالجتساعية، وفتح حػارات داخمية حػؿ التغييخ والتصػي

: ال يسكغ إحجاث تحػؿ ديسقخاشي في الشطاـ الدياسي، قبل إحجاث عسمية تحػؿ داخل الشبى واليياكل دمقخشة الحياة الدياسية
التشطيسية، فال ديسقخاشية بجوف ديسقخاشييغ، أؼ بجوف تأصيل لمجيسقخاشية في الحياة الدياسية داخل التشطيسات واألحداب 

أجل تأسيذ عالقات ديسقخاشية وحياة سياسية داخمية سميسة، عمى قادة الجيسقخاشية باعتبار أف الجيسقخاشية نطاـ الدياسية، مغ 
 .       17حكع ومشيج عقالني إلدارة أوجو االختالؼ في الخأؼ وتعارض السرالح، وليدت عقيجة جامجة تقري غيخىا مغ العقائج

باب وإدارة بخامج تشسية شبابية مع تخريز السػارد واإلمكانات الالزمة، سغ : تبشي سياسات مشاصخة لمذالدمصة الفمدصيشية
القػانيغ اليادفة إلى تسكيغ الذباب، تػفيخ فخص عسل عمى قاعجة التشسية وليذ إثقاؿ كاىل مػازنة الدمصة ببصالة مقشعة، وىحا 

الزمة ليا، ضساف األمغ واالستقخار يكػف بتػجو داعع لمسذاريع الرغيخة وتدييل شخوط حرػؿ الذباب عمى القخوض ال
وتكخيذ سيادة القانػف، دمج السشطػر الذبابي في التشسية في بخامج الػزارات وخصصيا ومذاريعيا وفي السػازنة العامة، استعادة 

مرالحة وحجتيا لتفعيل دور السجتسع وضساف انرياعو لدياساتيا وتػجياتيا، تذجيع ثقافة التعجد والسذاركة والتدامح، إجخاء 
وششية شاممة، بشاء قجرات السؤسدات الخسسية عمى أسذ مغ الذفافية والسداءلة، إعادة الشطخ في الشطاـ التعميسي عمى شخيق 
تصػيخه بسا يخجـ تصمعات الذباب، تصػيخ التعميع: تصػيخ السشاىج الجراسية، تجريب السجرسيغ وإعادة تأىيميع. تقجيع الجعع 

وسائل اإلعالـ وحخيتيا، تذجيع بيئة االستثسار وخرػصًا في القصاعات اإلنتاجية، تحقيق درجة  لمسؤسدات، ضساف استقاللية
 عالية مغ الحساية االجتساعية وتقجيع الخجمات األساسية بشػعية جيجة والتخكيد عمى الفقخاء.

، التذجيع عمى التفكيخ الشقجؼ، إتاحة : التشذئة االجتساعية الدميسة، بيئة أسخية مذجعة، التػعية، تمبية متصمبات الذباباألسخة
فخص التعبيخ عغ الحات والذعػر باالستقاللية، تصػيخ مشطػمة قيع إيجابية، الحس عمى التعميع والعسل ونبح الكدل 

 واالعتسادية.
دصيشي في : تقجيع التسػيل والسعػنات الالزمة غيخ السذخوشة، الزغط عمى إسخائيل، احتخاـ خيار الذعب الفمالسجتسع الجولي

أية انتخابات قادمة، السداىسة اإليجابية في حل الشداع وضساف الحل العادؿ والذامل. اختيار السؤسدات السحمية ذات الذفافية 
عشج تقجيع الجعع والتسػيل، التخكيد عمى إعادة تأىيل البشية التحتية، التخكيد عمى فئة الذباب واحتياجاتيا، االستسخار في دعع 

يشي سياسيًا وماديًا. تسػيل بخامج خمق فخص عسل لمذباب، وكحلظ السشح والقخوض وتذجيع السبادرات الذبابية الذعب الفمدص
 والسداىسة في تكػيغ جدع شبابي قادر عمى حسل أجشجة شبابية والتعبيخ عغ مرالح الذباب. 

                                                
17

.6،ص9002علىخلٌفةالكواري،الدٌممراطٌةداخلاألحزابفًالبلدانالعربٌة،مركزدراساتالوحدةالعربٌة،بٌروت،  
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التحخيس الستبادؿ، محاربة التعرب بالتعاوف بيغ : تعديد مفاليع التدامح والحػار، وقف وسائل اإلعالم والسؤسدات التعميسية
التعميع واإلعالـ، تػسيع فخص التعميع، تصػيخ السشاىج الجراسية بسا يتساشى مع التصػر التكشػلػجي والرشاعي والسجتسعي، 

 تغييخ األساليب الشسصية في التجريذ.
البحث عغ بجائل تكيف إيجابي، بشاء القجرات وتشسية السػاىب ورفع الػعي، العسل الجساعي السشطع والسذاركة  الذباب:

الشذصة، االستثسار األمثل في السػارد الستاحة، التسدظ بكيع السػاششة السجنية وتعديد االنتساء الػششي، اكتداب السعخفة، التعخؼ 
حميا عبخ االنخخاط في تجسعات ومبادرات شبابية تعبخ عغ مرالح الذباب  عمىسل عمى السذكالت التي تػاجو الذباب والع

واحتياجاتيع بسا ال يتشافى مع االنخخاط الػاعي في األحداب الدياسية ورفس التعرب واالنجخار وراء العشف، وإضيار اإلحداس 
 بالسدؤولية.
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 .السخاجع .14

، رؤية نقجية استذخافية " الحخكات الذبابية الفمدصيشية"، السخكد 2013جسيل ىالؿ، مجسػعة مغ الباحثيغ،  .1

الفمدصيشي ألبحاث الدياسات والجراسات االستخاتيجية "مدارات" مع مؤسدة ىشخير بػؿ األلسانية، البيخة، راـ هللا، 

 فمدصيغ.

الذبابية عمى التشسية في فمدصيغ، مؤسدة ممتقي الصمبة مع ، أثخ السذاركة 2012رمدؼ عػدة، بالؿ عداؼ،  .2

 السداعجات الذعبية الشخويجية، بيت لحع، فمدصيغ

، عكيمة، سامي 41ص، مكتب فمدصيغ، ، مؤسدة أماف فمدصيغ، ماليدياالذباب الفمدصيشي الػاقع واالحتياجات .3

2015. 

 فمدصيغ. واألحداب فيالذباب  ،2008عساد غياضة،  .4

الشطاـ الدياسي الفمدصيشي، أنطخ: جسيل ىالؿ الشطاـ الدياسي الفمدصيشي بعج أوسمػ، مػاشغ السؤسدة لمسديج حػؿ  .5

 .2003الفمدصيشية لجراسة الجيسقخاشية، راـ هللا، 

لمسديج حػؿ ىحه السجاخل الشطخية، أنطخ: حدشيغ تػفيق إبخاليع، الشطع الدياسية العخبية: االتجاىات الحجيثة في  .6

. حدشيغ تػفيق عمي، األبعاد الدياسية الزمة التشسية اإلندانية 2005دراسات الػحجة العخبية، بيخوت،  دراستيا، مخكد

في الػشغ العخبي، في: الشسػ االقترادؼ والتشسية السدتجامة في الجوؿ العخبية، السخكد العخبي لألبحاث ودراسة 

 .2013الدياسات، الجوحة، 

 62، معيج دراسات التشسية، غدة، فمدصيغ، ص2014رشة الدياسية لمذباب، ، الخااسالـ عصا هللا-دمحم أبػ ىاشع .7

 .40، معيج دراسات التشسية، غدة، فمدصيغ، ص2014، الخارشة الدياسية لمذباب، اسالـ عصا هللا-دمحم أبػ ىاشع .8

التشسية بالذخاكة معيج دراسات ، خارشة السذاركة الدياسية لمذباب في فمدصيغ، 2014، إسالـ )عصا هللا(، دمحم ىاشع .9

 ، قصاع غدة، فمدصيغ.مع السداعجات الذعبية الشخويجية

 الجامعة مجمة ،"العػلسة عرخ في الفمدصيشي الجامعي الذباب لجػ الدياسية السذاركة مدتػػ " الذامي، محسػد .10

 2011 يػنيػ 1277 ص – 1237 ص الثاني، العجد عذخ، التاسع السجمج( اإلندانية الجراسات سمدمة) اإلسالمية
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 .13، ص(2009) فخصة أـ خصخ محجؽ"،: مشتجػ شارؾ الذبابي، "وضع الذباب في فمدصيغ .11

 16(، ص2009) فخصة أـ خصخ محجؽ"،: مشتجػ شارؾ الذبابي، "وضع الذباب في فمدصيغ .12

 13، ص(2009) فخصة أـ خصخ محجؽ"،: مشتجػ شارؾ الذبابي، "وضع الذباب في فمدصيغ .13

 الييئات الكيادية العميا في األحداب ىي الييئات الكيادية ذات السدؤولية العامة، وىي كل ما ىػ أعمى مغ قيادية إقميع.  .14

 الييئات الكيادية العميا في الجولة ىي مؤسدة الخئاسة ومجمذ الػزراء والسجمذ التذخيعي الفمدصيشي.  .15

16. 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. 

17. United Nation Development Program, "Enhancing Youth Political Participation throughout 

the Electoral Cycle" (2013) p14 < 

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 

18. JoergForbrig, "Revisiting youth political participation", Council of Europe Publishing, 

(2005) p26   

19. 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 
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 السالحق

 10/7/2015حتى  1/7/2015تع عقج مقابالت مغ تاريخ 

 حخكة فتح احسج نرخ

 الجياد اإلسالمي خالج البصر

 حخكة فتح نيي البحيري

 مدتذار الخئيذ لذؤوف الذباب مأمػن سػيجان

 حخكة فتح عاشف أبػ سيف

 إعالمية وفاء عبج الخحسغ

 حخكة حساس ىاني مقبل

 القزاء الذخعي حدغ الجػجػ

 السجمذ التذخيعي_حساس يحيى مػسى

 الجبية الذعبية جسيل مدىخ

 الجبية الجيسقخاشية سسيخ أبػ مجهلل

 مجتسع مجني غدان أبػ حصب

 مجتسع مجني ىجاية شسعػن 

 13/7/2015تع عقج السجسػعة البؤرية بتاريخ 

 سكختاريا العسل الذبابي دمحم الججيمي

 سكختاريا العسل الذبابي دمحم الذخيف

 حخكة حساس فادي أبػ ناصخ

 الجبية التحخيخ العخبية بخار الفار

 حدب الذعب معتد الدمصان

 حخكة فتح دمحم نجع
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