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ػخ شيبػػا مباركػػا فيػػو ،ثػػع أتقػػجـ بجديػػل
الحسػػج والذ ػ خ مػػغ قبػػل ومػػغ بعػػج ،حسػػجا كثيػ ا
الذ خ والعخفاف إلى كل مغ ساىع في إتساـ ىحه الج ارسػة ،وأخػز بالػحكخ األخ الػجكتػر
رياض األسصل ،والجكتػر صبلح أبػ ختمة ،لسا بحاله مغ جيج حثيث في تقػجيع الشرػح
واإلرش ػػاد والتػجي ػػو األك ػػاديسي ال ػػبلزـ إلتس ػػاـ ى ػػحه الج ارس ػػة ،جع ػػل هللا ى ػػحه الجي ػػػد ف ػػي
ميدانيع ،والذ خ مػصػؿ ألعزاء لجشة السشاقذة األكارـ األستاذ الجكتػر عبػج الشاصػخ
سػػخور و الػػجكتػر زىيػػخ السرػػخي لتفزػػميسا بقبػػػؿ مشاقذػػة الج ارسػػة ،والذ ػ خ مػصػػػؿ

ألعزػػاء الييئػػة التجريدػػية فػػي كميػػة اآلداب والعمػػػـ اإلندػػانية بجامعػػة األزىػػخ ،وأتػجػػو
بالذػ خ ألعزػػاء لجشػػة تح ػػيع أداة القيػػاس الكػخاـ ،لسػػا خررػػػه مػػغ جيػػج ووقػػت ،ولسػػا
أبػػجوه مػػغ معخفػػة ومبلحطػػات بشػػاءة ،والذ ػ خ خػػاص وجديػػل ،إلػػى صػػاحب العصػػاء فػػي

السعخفػػة ،الػػجكتػر عمػػى أبػػػ زيػػج عمػػى دعسػػو ومػػا قجمػػو مػػغ عػػػف ،والذ ػ خ كػػل الذ ػ خ

ألص ػػجقائي األعػ ػداء االس ػػتاذ اس ػػساعيل وىب ػػة واالس ػػتاذ حمس ػػي ابػش ػػو واالس ػػتاذ أش ػػخؼ
ابػشو ،ثػع الذػ خ والتقػجيخ لجػامعتي الغػخاء جامعػة األزىػخ بغػدة التػي أتاحػت لػي التػدود

مغ بحخ عمسيا ،والػصػؿ إلى ىحه الجرجة العمسية.

فجداىع هللا خيخ الجداء .

الباحث

ت

السمخص
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى واقع الثقافة الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لمذباب
في محافطة رفح ،ومعخفة محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ الفمدصيشي مغ وجية نطخىع
باإلضافة إلى دراسة أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى واقع السذاركة الدياسية لمذباب،
والتصخؽ إلى معخفة مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب الفمدصيشي في السحافطة،
إضافة إلى معخفة دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية السذاركة الدياسية لجى الذباب
الفمدصيشي ،وقج استعاف الباحث ألجل ذلظ بالسشيج الػصفي التحميمي الحي تكسغ أىسيتو بػصف
وتفديخ ما ىػ كائغ ويعبخ عشو تعبي اخ كسيا وكيفيا ،ولتمبية ذلظ قاـ الباحث بترسيع استبانو لتمبية
الػصػؿ إلى أىجاؼ وفخضيات الجراسة ،وجسع البيانات األساسية عغ عيشة الجراسة ،وقج اعتسج الباحث
عمى بعس األساليب اإلحرائية في مشاقذة الشتائج وتحميميا تع تصبيقيا عمى البخنامج اإلحرائي
لمخوزـ االجتساعية (.)SPSS
ويتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع الذباب في محافطة رفح في الفئة العسخية ( 35 – 18سشة) .بمغ
عجد س اف محافطة رفح في مشترف عاـ 2014ـ وفق بيانات التعجاد العاـ لمد اف والسشذآت
) )217.758ندسة ،وقجر عجد الذباب في الفئة العسخية ) )35 –18سشة ما مجسػعو ()95.327
شاب بسا ندبتو  %43,77مغ س اف السحافطة.
وأجخيت الجراسة السيجانية عمى عيشة مغ الذباب ،كانت عجدىا ( )400شاب وشابة ،واستبعج
مشيا عجد ( )15استبياف نط اخ لعجـ تحقيقيا لمذخوط السصمػبة لئلجابة عمييا ،وبحلظ تكػف االستبيانات
السعتسجة عجدىا ( )385استبياف ،حيث أجابػا عغ األسئمة الستعمقة بقياس الثقافة الدياسية كسخحمة
أولى لقياس الثقافة الدياسية والسعمػمات الػششية العامة الخاصة بالقزية الػششية الفمدصيشية ،ومغ ثع
أجابت عيشة الجراسة عمى أسئمة االستبياف والتي ىجفيا قياس اثخ الثقافة الدياسية الدائجة عمى واقع
السذاركة الدياسية القائسة لمذباب في محافطة رفح.
وخخجت الجراسة بعجد مؽ الشتائج مؽ أىسيا:
 .1أف مدتػى الثقافة الدياسية لجى الذباب فػي محافطػة رفػح متػسػا بسػا انع ػذ بذػ ل سػمبي عمػى
واقع ومطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة بيغ أوساط الذباب في محافطة رفح.

ث

 .2أف السرادر الحدبية ىي السرجر الخئيذ في إكداب الذباب الثقافة الدياسية بذػ ل عػاـ ،حيػث
شػ ل اإلعػػبلـ الخػػاص (الفرػػائمي) والجامعػػات الفرػػائمية والذخرػػيات القياديػػة مػػا ندػػبتو %70
مغ مرادر الثقافة الدياسية لمذباب في محافطة رفح ،وذلظ يشع ذ عمى مفيػـ الثقافة الدياسية
لجى الذباب في السحافطة بدبب االزدواجية في السعاييخ والقيع لجى األحداب الفمدصيشية القائسة.
 .3أف عيشػػة الج ارسػػة التػػي أجابػػت عمػػى أداة قيػػاس الثقافػػة الدياسػػية بذ ػ ل صػػحيح بمغػػت مػػا ندػػبتو
 %65وأف الػػحيغ أجػػابػا بذ ػ ل خػػاش مػػا ندػػبتو  ،%32بسػػا يػػجلل عمػػى مدػػتػى فػػػؽ الستػسػػا
لمثقافػة الدياسػػية الػػحي يػػشع ذ بالتػػالي عمػػى حجػػع ومطػػاىخ السذػػاركة الدياسػػية القائسػػة فعميػػا لػػجى
الذباب في محافطة رفح.

ج

ABSTRACT
The study aimed to identify the reality of political culture and its effect on
Rafah governorate youth political participation and to understand the determents and
the dimensions of the political culture of the Palestinian political system from the
perspective of the youth. In addition to studying the impact of Social and economical
factors on the reality of youth participation in Rafah governorate , and getting to
study to identify the current aspects of Rafah governorate youth political
participation and shedding the lights on the role of the formal and informal
institutions in developing the Palestinians youth in political participation.
The researcher adopted the descriptive analytical approach, which is significant
in describing and explaining what is existed and explain it quantitatively and
qualitatively. The researcher designed a questionnaire to accomplish the study
objectives , test the hypothesis and collect the primary dat. The researcher used SPSS
program to get , analyze and discuss the results.
The study population consists of the Rafah governorate youth aged between
(18-35 years) and counted up to 2170758 according the Palestinian Central Bureau
of Statistics data 2014. The estimated number of youth is about (95.327) which
represent 43.77% of the governorate residents. The filed study was applied on a
sample of youth consists of (400) both male and female. A number of 15
questionnaire forms were excluded. Consequently the approved number of
questionnaires is (385). The respondents answered questions related to measuring
the political culture as a primary phase, then filled in the questionnaire that has been
designed to measure the effect of current political culture on the reality of political
participation of youth in Rafah governorate.
The study come out with the following results , among the most important ones
are the following:
1- The level of political culture of youth in Rafah governorate is moderate which
reflects negatively on the reality and aspects of dominant political
participation among youth.
2- The political parties resources are the main source in acquiring the youth the
political culture in general . where the political parties media and political
affiliated universities and the leading characters constituted about 70% of the
political culture main sources in Rafah governorate which affects the concept
of poltical culture of the youth due to the duplication of standards and the
values of the Palestinian Parties.
3- The percentage of respondents who answered correctly on the questionnaire
provisions related to Measuring the Political Culture estimated about
(65%)which is over moderate which reflects on the size and aspects of the
current political participation of youth in Rafah Governorate .
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الفصل األول
االطار النظري للدرادة
أوالا .مقجمة:
تذ ل الثقافػة الدياسػية الدػائجة فػي أي مجتسػع مػغ السجتسعػات حرػيمة التفػاعبلت الجاخميػة فيسػا
بيشيسا ،إضافة إلى الشسا الدائج الستكػف نتيجة ىحه العبلقات بيغ األفخاد والجساعات بذ ل عاـ ،والثقافة
الدياس ػػية تتسح ػػػر ح ػػػؿ ق ػػيع واتجاىػ ػات وقشاع ػػات شػيم ػػة األم ػػج بخر ػػػص الطػ ػػاىخ الدياس ػػية ،فالثقاف ػػة
الدياسية ألي مجتسع ىي األساس في بشاء السجتسع وفي تػحجه وتسد و ألنيا مدتسجة مػغ قيسػو وعاداتػو
وتقاليجه ،والتي بجورىا تحافظ عمى مفيػـ وقيع السػاششة ،في ضل تشذئة السجتسع وفق ثقافة وششية واحػجة
تعدز مغ قيع السػاششة لجيو (السشػفي.)86 ،1985 :
وبالسقابل فانو مغ الياـ معخفة معصيات التشذئة الدياسية ،ألنيا العسمية التي تشتقل عبخىا الثقافة
الدياسػػية ،وبيػػا تدػػتسخ ومػػغ خبلليػػا تتغيػػخ ،ومػػا ي ػختبا بيػػا مػػغ دوائػػخ تخبػيػػة وتػعػيػػة وتعميسيػػة ،بػػجءا
باألسخة ومخو ار بالسجرسة والشادي والحدب وانتياء بالجولة.
وبشاءا عميػو فػنف السذػاركة الدياسػية مختبصػة ارتباشػا وثيقػأ بالثقافػة الدياسػية ،التػي ي سػغ معشاىػا
في دخػؿ الشطاـ الدياسي في حياة األفخاد مغ ناحية اإلدراؾ ،حيث يسخ الفخد في مختمف مخاحل حياتػو
بالعجيج مغ السؤسدات السختمفة ي تدػب مػغ خبلليػا العجيػج مػغ الدػمػكيات والقػيع التػي تػؤثخ عمػى سػمػكو
الدياسي وتتجسع لجيو خبخات سياسية ،مغ خبلؿ احتكاكو مع رجاؿ الحخكػات الدياسػية مػغ ناحيػة ،ومػغ
ناحيػػة تعخضػػو لػسػػائل االترػػاؿ الدياسػػي و تػػأثخه بصبيعػػة تمػػظ العبلقػػات وتفاعميػػا فػػي الحيػػد العػػاـ الػػحي
يذ ل جدءا أساسيا في تكػيشو مغ ناحية اخخى ،ويذ ل الذباب في السجتسع الفمدصيشي العسػاد األساسػي
لمسجتسػػع ،لسػػا يتستعػػػا بػػو مػػغ قػػػة حزػػػر وتسثيػػل ،والتصمػػع دائسػػا إلػػى كػػل ججيػػج ،والثػػػرة عمػػى التبعيػػة
والتقاليج الدمبية التي تحج مغ أدوارىع بسختمف أنػاعيا.
ونط ػ اخ لسػػا يذػػيجه الػاقػػع مػػغ تغي ػخات متدػػارعة فػػي كافػػة مجػػاالت الحيػػاة ،كػػالثػرة السعمػماتيػػة،
والتصػر االقترادي واالجتساعي والدياسي ،وفي ضل األوضػاع الحاليػة التػي تذػيجىا السجتسعػات بذػ ل
عاـ والسجتسع الفمدصيشي بذ ل خاص مغ خبلؿ تبعيات مػا يدػصخه االنقدػاـ مػغ حالػة ت اخجػع عمػى كافػة
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السد ػػتػيات الشفد ػػية والسادي ػػة واالجتساعي ػػة ،وم ػػا نج ػػع ع ػػغ ذل ػػظ م ػػغ مط ػػاىخ االنح ػػجار داخ ػػل التك ػػػيغ
السجتسعي ،وانتذار مطػاىخ ججيػجة ودخيمػة عمػى السجتسػع الفمدػصيشي ،كتعػاشي األتخمػاؿ وعسالػة األنفػاؽ
والػػدواج السب ػػخ ،وانتذػػار حػػاالت الصػػبلؽ ،وحػػاالت االغت ػخاب االجتسػػاعي لػػجى أوسػػاط الذػػباب ،وحالػػة
البلمباالة الدائجة في أوساشيع ،وضاىخة اإلقباؿ عمى اليجػخة رغبػة فػي تحقيػق الػحات ،كػل ذلػظ سػاىع فػي
تشسيا الدمػؾ العاـ لمذباب في السجتسع الفمدصيشي بدمػكيات ومسارسات ججيجة.
ومغ ىشا تبخز أىسية الجراسة التي سي ػف اىتساميا استيزاح واقػع الثقافػة الدياسػية الدػائجة لػجى
الذباب الفمدصيشي الػحي يذػ ل مػا ندػبتو نرػف تسثيػل السجتسػع الفمدػصيشي ،وأثػخ ذلػظ األمػخ عمػى واقػع
السذاركة الدياسية لجييع سػاء بالدمب أو باإليجاب ،وبسا يعصي داللة عمى واقع الطػخوؼ السحيصػة بيػع
ومجى مداىستيا في تغييخ الدمػؾ واألنساط لجييع تجاه القزايا الدياسية الستشػعة.

ثاني ا .مذكمة الجراسة:
تذ ل مدألة السذاركة الدياسية لمذػباب الفمدػصيشي السدػألة الحاضػخة الغائبػة؛ نطػ اخ ألف الذػباب

يفخضػػػف أنفدػػيع بذ ػ ل جػػجي عمػػى واقػػع السجتسػػع الفمدػػصيشي مػػغ ناحيػػة التسثيػػل الػػجيسػغخافي باإلضػػافة

لػاقع ندبتيع العالية والتي قجرت وفقػا إلحرػائيات جيػاز اإلحرػاء السخكػدي الفمدػصيشي بػػشدبة %29.9
مغ إجسالي الد اف لمفئات العسخية ما بيغ ( 29-15سشة) في فمدصيغ.

وىحا يػضح الػزف الشدبي الحاضػخ بقػػة مػغ الشاحيػة الػاقعيػة ،إال أف ىػحه اإلحرػائيات ال تعبػخ
عػغ واقػػع الػػجور الحقيقػػي لمذػػباب ،ولػع تػشع ذ عمػػى مدػػتػى واقعيػػع االجتسػاعي واليػػػمي الػػحي يسيػػل إلػػى
عدوفيع عغ السذاركة الدياسية الفاعمة؛ نط اخ لػجػد العجيج مغ العثخات الكبيخة ،كحالة االنقداـ الدياسػي
القائسػ ػػة بػ ػػيغ شػ ػػصخي الػ ػػػشغ ،إضػ ػػافة إلػ ػػى حالػ ػػة االسػ ػػتقصاب الحدبػ ػػي الحػ ػػادة ،مػ ػػع ازدواجيػ ػػة الخصػ ػػاب
اإلعبلمػػي ،ومػػا نجػػع عػػغ ذلػػظ مػػغ شػػخخ اجتسػػاعي حػػاد عمػػى مدػػتػى العبلقػػات االجتساعيػػة بػػيغ األف ػخاد
واألسخ والجساعات بذ ل عاـ ،إضافة إلى ما ضيخ لمدصح مغ ضػاىخ دخيمة عمى السجتسع الفمدػصيشي،
كانت دافعا لميخوب مغ الػاقع بذ ل حالة مغ العدلة واالغتخاب االجتساعي.
مسػػا أسػػيع فػػي رسػػع صػػػرة ججيػػجة عػػغ واقػػع الثقافػػة الدياسػػية الشاتجػػة عػػغ تػػجاعيات تمػػظ الطػػاىخ
وانع اس ذلظ عمػى شبيعػة السذػاركة الدياسػية لػجييع ومػا يػختبا بيػا مػغ مفػاىيع ومطػاىخ وأشػ اؿ يتبعيػا
ويتبشاىا الذباب بذ ل عاـ في إشار عسمية فيسيع لصبيعة دورىع ومذاركتيع الدياسية بذ ل عاـ.
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وعميػػو فػػنف الج ارسػػة تبحػػث فػػي شبيعػػة الثقافػػة الدياسػػية الدػػائجة بػػيغ أوسػػاط الذػػباب الفمدػػصيشي،
بذ ل عاـ وفي مجيشة رفح بذ ل خاص ،والتي أثخت عمى شبيعة مذاركتيع الدياسية ومدػاراتيا وشبيعػة
فعاليتيا ،وبسا يفزػي فػي الشيايػة إلػى تحجيػج مػقػع قصػاع الذػباب فػي محافطػة رفػح مػغ قزػية السذػاركة
الدياسية وصػرىا القائسة عمى أرض الػاقع.

ثالثا .تداؤالت الجراسة:
تتسثل مذ مة الجراسة في االجابة عمى التداؤؿ الػخئيذ التػالي :مـا طبيعـة الثقافـة الدياسـية
الدائجة وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لجى الذباب في محافغة رفح؟ .
ويتفخع مشو االسئمة الفخعية اآلتية:
 .1ما محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ الفمدصيشي؟
 .2ما مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب الفمدصيشي في محافطة رفح؟
 .3ما دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية في تشسية السذاركة الدياسية لجى الذباب الفمدصيشي؟
 .4ما العػامل السشبثقة مغ الثقافة الدياسية الدائجة والتي تػؤثخ عمػى السذػاركة الدياسػية لمذػباب فػي
محافطة رفح؟
 .5ما أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى السذاركة الدياسية لمذباب في محافطة رفح؟
 .6مػػا الشتػػائج التػػي تختب ػت عمػػى شبيعػػة السذػػاركة الدياسػػية لػػجى الذػػباب الفمدػػصيشي مػػغ مخخجػػات
سياسية واجتساعية؟

رابع ا .فخضيات الجراسة:
استشجت الجراسة عمى فخضيات أساسية ،ىي:
الفخضــية األولــى :ال تػجػػج عبلقػػة شخديػػة ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية والسذػػاركة
الدياسية عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
الفخضية الثانية :ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات مدتػى الثقافة أو عػامل أثخ الثقافة
الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لمستغيخات الذخرية.
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الفخضية الفخعية األولى :ال تػجج ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات مدتػى الثقافة أو
عػامل أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لستغيخ العسخ.
الفخضية الفخعية الثانية :ال تػجج ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات مدتػى الثقافة أو
عػامل أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لستغيخ الجشذ.
الفخضية الفخعية الثالثة :ال تػجج ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات مدتػى الثقافة أو
عػامل أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لستغيخ االنتساء الدياسي.

خامدا .أىجاف الجراسة:
تيجف الجراسة إلى التعخف عمى الثقافة الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لمذـباب فـي
محافغة رفح ،وذلػ مؽ خالل تحقيق االىجاف التالية:
 .1التعخؼ عمى ماىية الثقافة الدياسية وم ػناتيا.
 .2تػضيح واقع السذاركة الدياسية لمذباب في ضل التغيخات السحيصة بيع.
 .3استيزاح أىع السذ بلت واألزمات التي ساىست في التأثيخ في الثقافة الدياسية لجى الذباب.
 .4بياف أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى السذاركة الدياسية لمذباب في محافطة رفح؟
 .5بياف السخخجات الدياسية واالجتساعية لمسذاركة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح.
 .6تحفيد واقع الذباب الحي يبحث عغ فخصة حقيقية مغ أجل مذاركة سياسية.

سادسا .أىسية الجراسة:
تشبع أىسية الجراسة في كؾنيا تتيح التعخف عمى حجؼ وطبيعة السذاركة الدياسية لمذباب في

ضؾء خمفيتيؼ عؽ الثقافة الدياسية ،كسا وتتسثل األىسية فيسا يمي:

 .1كػنيػػا الج ارسػػة األولػػى التػػي تػخبا بػػيغ واقػػع الثقافػػة الدياسػػية وأثخىػػا عمػػى السذػػاركة الدياسػػية لػػجى
الذباب في محافطة رفح ،وذلػظ فػي ضػخوؼ دقيقػة تسػخ بيػا القزػية الفمدػصيشية بذػ ل عػاـ وقصػاع
غدة بذ ل خاص ،وستؤسذ ىحه الجراسة لسعخفػة االتجاىػات والسيػػؿ الخاصػة بالذػباب الفمدػصيشي
محجدا في مجتسع الجراسة الستسثػل فػي الذػباب بسحافطػة رفػح مػغ ناحيػة واقػع مذػاركتيع الدياسػية،
ومبلمدة الخمفية الثقافية الدياسية التي يبشػا عمييا اتجاىات وأش اؿ مذاركتيع الدياسية.
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 .2أنيػػا تعبػػخ عػػغ آراء ش ػخيحة ال يدػػتياف بيػػا فػػي السجتسػػع الفمدػػصيشي ،وليػػا حزػػػر ديسغ اخفػػي كبيػػخ
وصمب في بشية السجتسع الفمدصيشي ،ويس غ معخفة ميػليع تجاه قزايا أخخى ذات صمة بحلظ.
 .3أف ىػػحه الج ارسػػة تؤسػػذ لسجسػعػػة مػػغ الج ارسػػات الستختبػػة عمييػػا وتدػػاىع فػػي انيػػا تػػػفخ مػػادة عمسيػػة
لسديج مغ الباحثيغ لمخػض في ىحا السجاؿ.

سابعا .حجود الجراسة:
تتسثل حجود الجراسة في الحجود التالية:
 .1الحج السكاني :أجخيت ىحه الجراسة في محافطة رفح ،وتأخح عيشة مغ الذباب في مجيشة رفح
 .2الحج الدماني :اقترخت عمى الفتخة الدمشية الػاقعة في الشرف األوؿ مغ العاـ 2015ـ.

ثامشا .مشيج الجراسة:
 – 1السشيج الؾصفي التحميمي:
اعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي التحميمي في تحجيج أبعاد السذاركة وتػصيف أوضاع الذباب
الفمدصيشي الدياسية واالجتساعية واالقترادية ،وبخاصة في محافطة رفح ،كسا اعتسج ىحا السشيج في
تػصيف الشتائج الجدئية وفي استخبلص الشتائج العامة واستذخاؼ أفق تصػيخ دور الذباب الفمدصيشي
في السذاركة الدياسية.
ويع ػػػد اعتس ػػاد الباح ػػث عم ػػى الس ػػشيج الػص ػػفي التحميم ػػي لسبلئست ػػو حيثي ػػات الج ارس ػػة ومز ػػسػنيا
وشخيقػػة الػصػػػؿ إلػػى أىػػع العشاصػػخ والسحػػاور األساسػػية التػػي شػػسميا البحػػث ،ألف السػػشيج الػصػػفي يقػػػـ
عمى أساس تحجيج خرائز الطاىخة ووصف شبيعتيا ونػعية العبلقة بيغ متغيخاتيػا وأسػبابيا واتجاىاتيػا
وما إلى ذلظ مغ جػانب تجور حػؿ سبخ أغػار مذ مة أو ضاىخة معيشة والتعػخؼ عمػى حقيقتيػا فػي ارض
الػاقع.
كسػا أف الباحػث اسػتخجاـ أدوات مدػاعجة تػتسع مفيػػـ وفمدػفة السػشيج الػصػفي التحميمػي والستسثػل
في االستبياف الحي ساىع في قياس آراء واتجاىات الذباب الفمدصيشي في محافطػة رفػح مػغ سػغ (- 18
 )35عاما اتجاه متغيخات الجراسة.
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تاسعا .مرظمحات الجراسة:
 .1الثقافة
تعجدت اآلراء حػؿ مفيػـ الثقافة اصصبلحا ،فبل يػجج تعخيف جامع مانع لمثقافة ،وذلظ يخجع
الختبلؼ العمساء في تحجيج مفيػـ كمسة " ثقافة" بحدب تخرراتيع ومحاىبيع الفكخية ،وكحلظ ألف
الثقافة تذسل جسيع جػانب حياة اإلنداف وسمػكو ،وألف الثقافة يختمف معشاىا في األمػر السعشػية عشيا
في الحدية وىحه بعض تعخيفات الثقافة:
 يعخف السجسع المغؾي الثقافة :بأنيا جسمة العمػـ والسعارؼ والفشػف التي يصمب الححؽ بيا. وعخفيــا بعــض السفكــخيؽ السدــمسيؽ :بأنيػػا الخقػػي فػػي األفكػػار الشطخيػػة وذلػػظ يذػػسل الخقػػي فػػيالقػػانػف والدياسػػة واإلحاشػػة بقزػػايا التػػاري السيسػػة والخقػػي فػػي األخػػبلؽ والدػػمػؾ وأمثػػاؿ ذلػػظ
االتجاىات الشطخية (الشجار.)17 ،2002 :
 كسا عخفيا بعض العمساء الغخبييؽ :مػغ أمثػاؿ (ىشػخي الوسػت) إف الثقافػة ىػي مجسػعػة األفكػاروالعبادات السػروثة التي يتكػف فييا مبجأ خمقػي ألمػة مػا ،ويػؤمغ أصػحابيا برػحتيا وتشذػأ مشيػا
عقمية خاصة بتمظ األمة تسيدىا عسا سػاىا (سعج الجيغ.)19 ،2005 :

التعخيف الجخائي لمثقافة:
تعخؼ الثقافة بأنيا حريمة مغ السعارؼ والخبخات لؤلفخاد والجساعات والتي مغ خبلليا تتسيد كل
أمة عغ سػاىا مغ خبلؿ ىحا التبايغ في السجخبلت ليحه العسمية الستخاكسة عبخ الدمغ.

 .2الثقافة الدياسية:
تذيخ إلى االعتقادات السذتخكة بيغ الشاس والتي تعمسػىا مغ السجتسع ،فاألفخاد يسمكػف اعتقادات
مختمفػػة ،إال أنيػػع ال يتسد ػ ػف بػػشفذ السعتقػػجات السذػػتخكة ،فاألعزػػاء مػػغ نفػػذ الثقافػػة ي تدػػبػف نفػػذ
أنطسة السعتقجات وىحه تذ ل القػانيغ والستػقػع أف تح ػع ترػخفاتيع ،وتػؤثخ عمػى شبيعػة تفكيػخىع وشخيقػة
تحمػػيميع ،وتػػشطع السعمػمػػات ،والثقافػػة تذ ػ ل اليػيػػة ورؤيػػة العػػالع والقػػيع التػػي نسمكيػػا ىػػي مرػػجر رئػػيذ
لميػية ،واليػية ىي الصخيقة التي يعخض فييا الشػاس أنفدػيع ،وكيػف يعػخفيع بيػا اآلخػخيغ ،فاليػيػة تذػبع
قامات البذخ كي ي ػنػا شيء أكبخ مغ أنفديع ،وقج أثبتػت الج ارسػات أف ىشػاؾ تػأثيخ لمثقافػة عمػى شخيقػة
تفكيخ الشاس وسمػكيع اليػمي (.)Margret: 2009, 29
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ويعتقػػج غابخييػػل ألسػنػػج ( )G.Almondأحػػج رواد السجرسػػة الػضيفيػػة فػػي العمػػػـ الدياسػػية أف أي
ثقافة مغ الثقافات تزع ثبلث جػانب؛ جانب معخفي يتعمػق بسعػارؼ السػخء عػغ الشطػاـ الدياسػي ،وجانػب
ش ػػعػري يخ ػػز التعم ػػق الذ ػػعػري بالق ػػادة والسؤسد ػػات القائس ػػة ،وجان ػػب تقييس ػػي يذػ ػ ل األح ػػاـ واآلراء
التقييسيػة عػػغ الطػػاىخ الدياسػػية الدػػائجة ،ومشػػو يس ػػغ تعخيػػف الثقافػػة الدياسػػية بأنيػػا " :مجسػػػع مػػا يسمكػػو
الفخد مغ معارؼ عغ الشطاـ الدياسي ،ومذاعخ إيجابية أو سمبية نحػ القادة والسؤسدات وأح ػاـ تقييسيػة
بذػػأف الط ػػاىخ والعسميػػات الدياسػػية " وىشػػاؾ تعخيػػف آخػػخ أشػػسل وأوجػػد مفػػاده أف الثقافػػة الدياسػػية ىػػي"
الجػانػػب الدياس ػػية لمثقاف ػػة الد ػػائجة فػػي مجتس ػػع م ػػغ السجتسع ػػات باعتبػػار أف ى ػػحه الجػان ػػب تذػػ ل جسم ػػة
متشاسقة األجداء (.)Mourise: 1973, 86
كسا عخفت الثقافة الدياسية عمى أنيا تمظ األنذصة الدامية دوف أف تكػف متزايقة مع بعزيا
البعس ،واذ اف ىشاؾ أنطسة يس غ أف تتشاسب مع أي ثقافة ،إال أف الشتائج الغيخ مقرػدة لبعس
السؤسدات الدياسية يس غ أف تغيخ في الثقافة التي أوججوىا ،فالثقافة الدياسية تتكػف مغ السعتقجات
التي اكتدبػىا وتعمسػىا مغ الشطاـ الدياسي ،وكحلظ دورىع في ىحا الشطاـ ،فالثقافة الدياسية تؤثخ عمى
الصخيقة التي يخى بيا الشاس العالع الدياسي ،فيي تؤثخ عمى أكثخ ما يقجره الشاس في العالع الدياسي
فبعس الثقافات الدياسية تزع قيسة عميا عمى الحخية الفخدية ،بيشسا تؤكج ثقافات سياسية لجى مجتسعات
أخخى عمى التزامغ السجتسعي ،وىحه القيسة الدياسية تذ ل دور البذخ واألفخاد وكحلظ سمػكيع في
العالع الدياسي (.)Dowley:2000,72

التعخيف الجخائي لمثقافة الدياسية:
تعخؼ الثقافة الدياسػية بأنيػا مجسػػع مػجركات ومعتقػجات األفػخاد لػشطع العبلقػات التػي تسػذ الجانػب
الدياسي مغ ناحية تفكيخ الشاس وضبا سمػكيع اليػمي وخمفيتيع السعخفية حػؿ الشطاـ الدياسي.

 .3الجيسقخاطية:
الجيسقخاشيػة تعشػػي ح ػػع الذػػعب ،وىػػي تتزػػسغ مبػػجأ سػيصخة الذػػعب عمػػى صػػشاعة القػخار مػػغ خػػبلؿ
عصػف الحق في تقخيخ الدياسة العامة نيابة عغ الذعب ،وتقػـ الجيسقخاشية عمى مبجأ ح ع
مسثميو الحيغ ُي ْ
األغمبية التي تأتي عغ شخيق صشاديق االنتخابات ،وعمى االعتخاؼ بحقػؽ األفػخاد وضػساف حخيػاتيع فػي
ضػػل ح ػمػػة دسػػتػرية قائسػػة عمػػى مبػػجأ سػػيادة القػػانػف ،كسػػا تقػػػـ عمػػى حخيػػة اختيػػار الح ػػاـ مػػغ خػػبلؿ
االنتخابات نفذ السبجأ (ىيجػت.)247،1997:
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التعخيف الجخائي لمجيسقخاطية:
تعػػخؼ الجيسقخاشيػػة عمػػى أنيػػا الشطػػاـ الزػػامغ ألف ي ػػػف لمذػػعب سػػمصتو وكمستػػو األولػػى فػػي تقخيػػخ
مرخيو مغ خبلؿ أدوات وإجخاءات ي ػف ىػ صاحب الديادة فييا.

 .4الدمظة:
ىي التس غ واالستئثار بالقػة والقجرة عمى التػجيو واإلجبار لآلخخيغ عمػى اتبػاع سػمػؾ معػيغ ،وىػي
تعشػػي الرػػبلحية والقػػػة التػػي تحػػػز عمييػػا السؤسدػػات أو الح ػػاـ اسػػتشادا إلػػى القػػانػف الشػػاضع ،وتعػػػد إلػػى
الذخعية وتبخيخ الحق في اسػتخجاـ وسػائل محػجدة لتحقيػق أىػجاؼ محػجدة ،وفػي أنطسػة الح ػع الجيسقخاشيػة
يعػػج الذػػعب مرػػجر الدػػمصات ،يقػػػـ بتفػيزػػيا إلػػى مسثمػػيغ يجػػخي انتخػػابيع لتػػػلي السدػػؤوليات السختمفػػة
نيابة عشو (شيػاف.)97 ،2001 :

التعخيف الجخائي لمدمظة:
تعخؼ الدمصة بأنيا القػة التي يدتشج تشفيحىا إلى الذخعية التي يعصييا األفخاد لمسؤسدات الخسسية
بح ع القانػف.

 .5الذباب:
ىػع مػغ فػػي مخحمػة القػػػة والعصػاء فػػي حيػاة اإلندػػاف ،وتشحرػخ بػػيغ العػاـ الخػػامذ عذػخ والعػػاـ
الثبلثيغ مغ عسخ اإلنداف" (الرػفي.)951 ،2004:
ويعػ ػػخؼ الذػ ػػباب كػ ػػحلظ بأنػ ػػو " مخحمػ ػػة قػ ػػػة بػ ػػيغ ضػ ػػعفيغ ،قػ ػػػة بػ ػػيغ ضػ ػػعف الصفػلػ ػػة وضػ ػػعف
الذيخػخة ،وىػي مخحمػة عسخيػة بػيغ ( (25-15سػشة كسػا حػجدىا مػؤتسخ وزراء الذػباب األوؿ فػي جامعػة
الجوؿ العخبية بالقاىخة اندجاما مع السفيػـ الجولي الستفػق عميػو فػي ىػحا الذػأف ،عمسػا بػأف السػجى العسػخي
لمذباب يختمف باختبلؼ البمجاف والسجتسعات (الجعب.)3 ،2011:

التعخيف الجخائي لمذباب:
تعخؼ مخحمة الذباب عمػى انيػا الفتػخة العسخيػة اليامػة فػي عسػخ اإلندػاف والتػي مػغ خبلليػا ي ػػف
فػػي أوج عصائػػو وشاقتػػو التػػي يس ػػغ اسػػتغبلليا لرػػالح بشػػاء السجتسػػع ،ويعتسػػج الباحػػث الذ ػخيحة العسخيػػة
السستػػجة بػػيغ ( 17إلػػى  )35عػػاـ كذػخيحة شػػباب وفػػق مػػا تشاولػػو الجسػػتػر الفمدػػصيشي ،وكذػخيحة تػػع اخػػح
عيشة الجراسة مشيا.
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 .6الذخعية
تعشي قجرة الشطاـ الدياسي القائع وما يصخحو مغ سياسات وحمػؿ عمى خمق اعتقػاد عػاـ بأنػو مبلئػع
لمجسيػػع ،ويحطػػى بشػػػع مػػغ اإلجسػػاع داخػػل الشطػػاـ ،والشطػػاـ الذػػخعي نطػػاـ قػػانػني يدػػتسج شػػخعيتو مػػغ
القانػف ،ولكشو نجح في جعل السػاششيغ يعتقجوف أنو نطاـ مشاسب ليع وأنيع يقبمػف االمتثاؿ لح سو ولسػا
يتختب عميو مغ استحقاقات (ىيجػت.)254 ،2001:

التعخيف الجخائي لمذخعية:
تعػػخؼ الذػػخعية عمػػى انيػػا األدوات والػسػػائل التػػي مػػغ خبلليػػا يدػػتسج الشطػػاـ الدياسػػي القػػائع بقائػػو
بخضا األفخاد والجساعات عغ أدائو.

 .7العقج االجتساعي:
يتفػق (لػػػؾ مػػع ىػػبد) فػػي القػػػؿ بػأف العقػػج االجتسػػاعي ىػػ أسػػاس الح ػمػػة الرػالحة وأنيػػا إحػػجى
ذرائع العقج البذخي الحي ال يختز بو إقميع دوف غيخه ،وىػ ال يػرث بالتقاليج والعػادات القػيسػة ،ومػغ ثػع
فنف العقج االجتساعي ىػ اتفاؽ بيغ الحاكع والسح ػـ عمػى إنذػاء نطػاـ سياسػي صػالح يفزػي إلػى إقامػة
الجولة عمػى أسػاس عقػج أو اتفػاؽ واع بيشيسػا (الحػاكع والسح ػػـ) ،ويجػب أف تكػػف الدػمصة العامػة مصمقػة
قػية إلى أبعػج حػج بحيػث ال يعػػد الفػخد بنزائيػا شػيئا مػحكػرا ،وي ػػف واجػب الخزػػع السصمػق ،واال كانػت
حالة الخراـ والتشابح (كخـ.)55-51 ،1957 :

 .8السذاركة الدياسية:
السذاركة الدياسية تعشي في أبدا تعخيفاتيا إسياـ السػاشغ في مسارسة حقػقو السجنية
والدياسية ،ابتجاء مغ االنزساـ لؤلحداب واالتحادات السيشية والشقابية إلى التخشيح لمسشاصب العامة
وتػلي تمظ السشاصب ،إلى الترػيت في االنتخابات الخئاسية والبخلسانية والسحمية ،إلى السذاركة في
الحسبلت االنتخابية والسؤتسخات والشجوات السعشية بتدييخ شئػف السجتسع ،وىي ال تعشي مذاركة كل
السػاششيغ في كل األنذصة والسجاالت الدياسية السختمفة في كل األوقات فحدب بل تعشي مذاركة أكبخ
عجد مس غ مغ أفخاد السجتسع في أكبخ عجد مس غ مغ ىحه األنذصة والسجاالت ،بقجر ما تدسح بو
استعجادات ىؤالء األفخاد وقجراتيع وميػليع ( تاج الجيغ. )37 ،1999:
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التعخيف الجخائي لمسذاركة الدياسية:
تعػػخؼ السذػػاركة الدياسػػية عمػػى انيػػا األدوار الستشػعػػة التػػي يقػػػـ بيػػا الس ػػاشغ ،كػػل حدػػب قج ارتػػو
وميػلو ومػقعو االجتساعي ،في إشار الكياف الدياسي.

 .9الشغام الدياسي:
عبػػارة عػػغ مجسػعػػة مػػغ العشاصػػخ الساديػػة السدػػتشجة إلػػى الدػػمصة والػضيفػػة والرػػبلحيات والشفػػػذ،
التػػي تتفاعػػل وتتذػػابظ فػػي إشػػار سياسػػي معػػيغ ،ولمشطػػاـ الدياسػػي خرػػائز تسيػده عػػغ غيػخه مػػغ الػػشطع
االجتساعية ،إذ يقػـ عمى أساس عبلقة ارتباط بيغ الح ػاـ والسح ػػميغ ،واحتكػار الح ػاـ الدػمصة وأدوات
اإلكخاه السادي (ميشا.)63 ،2005 :

التعخيف الجخائي لمشغام الدياسي:
يعػػخؼ الشطػػاـ الدياسػػي عمػػى أنػػو مجسػػػع السػػجخبلت الػضيفيػػة واألدوات التػػي تذ ػ ل إشػػار سياسػػي
يشزع تحتو الح اـ والسح ػميغ في سياؽ تفاىع وتبادؿ مشافع ضسغ مشطػمة القانػف الدائج.

عاشخ .الجراسات الدابقة:
ا
 - 1دراســة ىذــام الخاليمــة (2012) ،بعش ـؾان ( :أثــخ الصــالح الدياســي عمــى عسميــة
السذــــاركة الدياســــية فــــي السسمكــــة األردنيــــة الياشــــسية )  ،2012–1999رســــالة
ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،جامعة الذخق األوسط ،عسان.
ىػػجفت الج ارسػػة إلػػى التعػػخؼ عمػػى واقػػع عسميػػة اإلصػػبلح الدياسػػي فػػي األردف لمفت ػخة الػاقعػػة بػػيغ
1999ـ و 2012ـ ،كس ػػا ى ػػجفت إل ػػى تحجي ػػج مفي ػػػـ السذ ػػاركة الدياس ػػية ف ػػي إشاريي ػػا الشط ػػخي والعسم ػػي
وأىسيتيػػا فػػي األردف ،والتعػػخؼ عمػػى آليػػات التفاعػػل بػػيغ عسميػػة السذػػاركة الدياسػػية والقػخار الدياسػػي ،مػػع
إبخاز أثخ اإلصبلح الدياسي عمى قشػات السذاركة الدياسية.
وتؾصمت الجراسة الى الشتائج اآلتية:
 .1صحة وجػد عبلقة شخدية بيغ اإلصبلح الدياسي وعسمية السذاركة الدياسية.
 .2تػصػػمت إلػػى عػػجة اسػػتشتاجات مػػغ بيشيػػا :أف لمسذػػاركة الدياسػػية أىسيػػة كبي ػخة عمػػى صػػعيج الفػػخد
والسجتسع؛ ألنيػا تس ػغ الفػخد مػغ أداء دور سياسػي فػي مجتسعػو ،وتدػيع فػي تحقيػق السدػاواة فػي

10

تػزي ػػع الس ػ ػػارد بػػػيغ أبشػ ػػاء الذػ ػػعب الػاحػػػج ،وتحق ػػق لمجولػػػة الػح ػػجة الػششيػػػة ع ػػغ شخيػ ػػق إدمػ ػػاج
السػاششيغ في الحياة العامة.

 .2دراســـة :محســـؾد الذـــامي (2011) ،بعشـــؾان( :مدـــتؾى السذـــاركة الدياســـية لـــجى
الذباب الجامعي الفمدظيشي في عرخ العؾلسة ،دراسة ميجانية عمى عيشة مـؽ طمبـة
جامعة األقرى ،فمدظيؽ.
ىػػػجفت ىػ ػػحه الج ارسػ ػػة إلػ ػػى معخفػ ػػة مدػ ػػتػى السذػ ػػاركة الدياس ػػية لػ ػػجى الذػ ػػباب الجػ ػػامعي
الفمدػ ػػصيشي ،واسػ ػػتخجـ مقيػ ػػاس مدػ ػػتػى السذػ ػػاركة الدياسػ ػػية لػ ػػجى الذػ ػػباب الجػ ػػامعي الفمدػ ػػصيشي،
وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 .1اف الجرجػػة الكميػػة لسدػػتػى السذػػاركة الدياسػػية لػػجى الذػػباب الفمدػػصيشي بمغػػت  %66.9ومجػػاؿ
الشذػػاط الدياسػػي حرػػل عمػػى ندػػبة  %73.5يميػػو مجػػاؿ السعخفػػة الدياسػػية وحرػػل عمػػى ندػػبة
 %63.7ثع مجاؿ االىتساـ الدياسي ،وحرل عمى ندبة . %63.6
 .2صػػشف الذػػباب الفمدػػصيشي بػػيغ مدػػتػييغ مػػغ السذػػاركة الدياسػػية مدػػتػى نذػػيا سياسػػي ،وشػ ل
أكثخ مغ نرف مجتسع الجراسة ،ومدتػى غيخ نذيا سياسي وش ل أكثخ مغ الثمث.
 .3أكج الذباب أف االنتساء الفرائمي ىػ أفزل أش اؿ السذاركة الدياسية.
 .4أسباب العدوؼ عغ السذاركة الدياسية التي حجدىا الذباب ىي :أف الفرػائل تدػعى لسرػالحيا
وليذ لمسرمحة الػششية ،وال تػجج حخية وتدامح في السجتسع الفمدصيشي ،واالنتساء لمفرائل يتع
بدبب اإلغخاءات السادية ،واالنتساء لفريل غيخ الح ػمة بدبب السذاكل.

 .3دراسة وسام دمحم صـقخ ( )2010بعشـؾان :الثقافـة الدياسـية وانعكاسـيا عمـى مفيـؾم
السؾاطشة لجى الذباب الجامعي في قظاع غدة ( ،)2009-2005رسـالة ماجدـتيخ
غيخ مشذؾرة ،جامعة األزىخ ،غدة .
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى الثقافة الدياسػية فػي إشارىػا العػاـ .كسػا ىػجفت إلػى تػضػيح أىػع
العػامػػل التػػي سػػاعجت عمػػى تذػ يل الثقافػػة الدياسػػية الفمدػػصيشية فػػي مػػجلػليا الخػػاص ،عمػػى السدػػتػى
الع ػػاـ لمسجتس ػػع ،وعم ػػى السد ػػتػى الخ ػػاص لمذ ػػباب وإل ػػى اس ػػتخبلص أى ػػع أبع ػػاد السػاشش ػػة بسفيػمي ػػا
العر ػػخي م ػػغ خ ػػبلؿ أدبي ػػات الفك ػػخ الدياس ػػي واالجتس ػػاعي وإل ػػى إلق ػػاء الز ػػػء عم ػػى أى ػػع الستغيػ ػخات
السعاصخة السؤثخة في مفيػـ وقيع السػاششة.
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وتؾصمت الجراسة الى الشتائج التالية:
 .1أف ىشاؾ عجـ رضا وثقة بالثقافة الدياسية الفمدصيشية.
 .2أف الثقافػػة الدياس ػػية الفمد ػػصيشية مذ ػػػىة وغي ػػخ واض ػػحة السعػػالع بالشد ػػبة لمصمب ػػة مس ػػا أوج ػػج تف ػػاوت
وتبايغ كبيخ في درجة الػالء.
 .3أف السرجر األوؿ مغ مرادر الثقافة الدياسية لمصمبة ىي الفرائل واألحداب.
 .4أف التذػه الكبيخ فػي قػيع وم ػنػات وعشاصػخ الثقافػة الدياسػية الفمدػصيشية قػج انع ػذ وبذػ ل سػمبي
عمى مفيػـ ومبادئ وقيع السػاششة.

 .4دراسة مشحر الديج أحسـج الحمـؾلي )2009( ،بعشـؾان ،الثقافـة الدياسـية وأثخىـا عمـى
التحـــؾالت الجيسقخاطيـــة فـــي السجتســـع الفمدـــظيشي ،رســـالة ماجدـــتيخ غيـــخ مشذـــؾرة،
جامعة األزىخ ،غدة .
تيػ ػػجؼ ىػ ػػحه الج ارسػ ػػة إلػ ػػى إلقػ ػػاء الزػ ػػػء عمػ ػػى أثػ ػػخ الثقافػ ػػة الدياسػ ػػية فػ ػػي التح ػ ػػالت الجيسقخاشيػ ػػة
الفمدصيشية ،كسا تيجؼ إلى معخفة ىل تذ ل الجيسقخاشية أسمػب الح ع لمدمصة القائسة عمػى إرادة الذػعب
ومسارسة الذعب لحخيتو ،وإلى الكذف عغ آليات التحػؿ الجيسقخاشي في السجتسع الفمدصيشي.
وتؾصمت الجراسة إلى جسمة مؽ الشتائج عمى الذكل التالي:
 .1أف الثقافة الدياسية الفمدصيشية اعتخاىا صػخاعات فكخيػة متشاقزػة ،وأصػبحت التعبئػة ىػي :أسػاس
العسل الدياسي لقػى السجتسع الفمدصيشي ،وأف األغمبية الرػامتة فػي السجتسػع الفمدػصيشي تذػ ل
ندبة كبيخة مغ أفخاد السجتسع ،ولكشيا مرابة بالعجد والذمل ،وسيصخة االستقصاب الفرائمي.
 .2أف القػػى الفمدػػصيشية والتشطيسػات الدياسػػية ومؤسدػات السجتسػػع السػجني ،تذػ ل وعيػا غيػػخ كامػػل
بالتحػؿ الجيسقخاشي وبسفاىيع اإلصبلح الدياسي ،وانييار شخعية الشطاـ الجيسقخاشي الفمدػصيشي،
وعجـ تسثيل ىحا الشطاـ لسختمف القيع ومرالح السجتسع.
 .3أف العامل الجيشي يمعػب دو ار ميسػا فػي الثقافػة الدياسػية الفمدػصيشية ،كسػا تمعػب األسػخة والعائمػة،
أىع العػامل الجاخمية في مقػمات التحػؿ الجيسقخاشي الفمدصيشي.
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 .5دراسة غدان سعيج عيدى يؾسف (2009) ،بعشؾان ( :أثـخ ازدواجيـة الدـمظة عمـى
التشسيـــة الدياســـية فـــي الدـــمظة الؾطشيـــة الفمدـــظيشية بعـــج االنتخابـــات التذـــخيعية
الثانية) ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،جامعة الشجاح الؾطشية ،نابمذ.
تشاول ػت ىػػحه الج ارسػػة أثػػخ ازدواجيػػة الدػػمصة عمػػى التشسيػػة الدياسػػية فػػي الدػػمصة الفمدػػصيشية بعػػج
االنتخابات التذخيعية الثانية عاـ 2006ـ ،وىي تشصمق الجراسة مغ فخضية أف ازدواجية الدمصة أثخت
برػػػرة سػػمبية فػػي عسػػل مؤسدػػات الدػػمصة الفمدػػصيشية وأدائيػػا ووضائفيػػا ،بعػػج فػػػز حخكػػة حسػػاس فػػي
االنتخابات ،وأدت تمظ االزدواجية إلى صخاع وتشازع لمربلحيات بيغ مؤسدات الشطاـ الدياسػي وبػيغ
الح ػخكتيغ الكبي ػخيغ فػػي الدػػمصة ،والػػحي أفزػػى إلػػى االنقدػػاـ الدياسػػي والجغ اخفػػي لسؤسدػػات الدػػمصة
الفمد ػػصيشية وأجيدتي ػػا ،م ػػا ي ػػؤدي إل ػػى عخقم ػػة إم اني ػػات وآف ػػاؽ التشسي ػػة الدياس ػػية لمد ػػمصة الفمد ػػصيشية،
واستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي لئلجابة عغ أسئمة الجراسة وبحث فخضياتيا.
وتؾصمت الجراسة إلى ما يمي:
 .1أف مسارسػػة الدػػمصة فػػي الشطػػاـ الدياسػػي الفمدػػصيشي وتػػجاوليا ال يجػػخي وفقػػا لمقػاعػػج الجسػػتػرية
والقانػنيػة السحػػجدة ،وبخاصػػة القػانػف األساسػػي ،وضيػػخ كػحلظ ت اخجػػع قػػجرات الشطػاـ الدياسػػي فػػي
القياـ بػضائفو االستخخاجية والتػزيعية لمسػارد الستاحة واالستجابية كحلظ .
 .2عج ػػد مؤسد ػػات وأجي ػ ػدة الشط ػػاـ ع ػػغ مػاجيػ ػػة وح ػػل مذ ػػاكل وأزمػػػات التشسي ػػة الدياس ػػية :أزمػػػة
الذخعية؛ أزمة التغمغل؛ أزمة التػزيع؛ أزمة السذاركة ،التي تعػدزت نتيجػة الرػخاع عمػى الدػمصة،
إضػػافة إلػػى عػػجـ تػػػفخ السدػػاواة بػػيغ السػػاششيغ أمػػاـ القػػانػف وفػػي االسػػتفادة مػػغ الفػػخص والسػػارد
الستاحة.

 .6دراســــة :محســــؾد الذــــامي )2006) ،بعشــــؾان ( :الثقافــــة الدياســــية لــــجى الذــــباب
الفمدــظيشي :دراســة ميجانيــة عمــى عيشــة مــؽ الذــباب فــي محافغــة رفــح ) ،رســالة
دكتؾراه غيخ مشذؾرة ،جامعة الجول العخبية ،معيج البحؾث والجراسات العخبية :قدـؼ
البحؾث والجراسات االجتساعية ،القاىخة.
سػعت الج ارسػػة لمتعػػخؼ عمػػى الثقافػة الدياسػػية لػػجى الذػػباب الفمدػصيشي فػػي محافطػػة رفػػح
مغ خبلؿ اإلجابة عمى بعس التداؤالت التي تتزسغ الكذف عغ تػجيات الذباب الفمدصيشي نحػ
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قيع الجيسقخاشية والثقافة الدياسية والسعخفة الدياسية اتجاه الذخريات والسؤسدات الدياسػية وبعػس
القزػػايا الدياسػػية ،باإلضػػافة إلػػى مرػػادر تذػ يل الثقافػػة الدياسػػية لمذػػباب الفمدػػصيشي ،ومدػػتػيات
السذاركة الدياسية لمذباب ومػقفيع مغ العسل الدياسي بذ ل عاـ.
وتؾصمت الجراسة الشتائج التالية:
 .1أنػػو يػجػػج ت اخجػػع فػػي مدػػتػى السذػػاركة الدياسػػية لمذػػباب الفمدػػصيشي فػػي محافطػػة رفػػح نتيجػػة
تػ ػػجاخل عػ ػػجة عػامػ ػػل مػ ػػغ أىسيػ ػػا حالػ ػػة االسػ ػػتقصاب التشطيسػ ػػي الحػ ػػاد فػ ػػي صػ ػػفػؼ الذػ ػػباب
الفمدصيشي.
 .2غياب لجور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية في العسل عمػى تشسيػة وعػي الذػباب الفمدػصيشي
الدياسػػي بسػػا يعػػدز قػػجرتيع عمػػى اكتدػػاب تقشيػػات السذػػاركة الدياسػػية اإليجابيػة وتعديػػد الػػشيج
الجيسقخاشي لجييع.
.7

دراسة عسخ مرظفى دمحم سسحة ( )2005بعشؾان :العؾلسة الثقافية والثقافـة الدياسـية العخبيـة:
بـخامج الصــالح الــجيسؾقخاطي والثقافــة الدياســية التذــاركية فــي الــؾطؽ العخبــي ،جامعــة الشجــاح
الؾطشية ،نابمذ.
ىجفت الجراسة إلى فحز التجاعيات التي تزعيا بخامج اإلصػبلح الدياسػي الغخبيػة ،فػي سػياؽ
عػلسة الثقافة ،والثقافة الدياسية العخبية في بعجىا التذاركي.
وتػصمت الجراسة الى الشتائج التالية:
 .1أف العػلسة قج أثارت ججال واسعا فػي األوسػاط الثقافيػة العخبيػة كغيخىػا مػغ الػجوؿ الشاميػة وأخػخى
متقجمة ،ويس غ حرخ األدبيات الرادرة في ثبلثة اتجاىات وىامة:

أ .اتجاه يخى في العػلسة ش اخ مدتصي اخ ييجد اليػية الثقافية واالستقبلؿ والديادة ،ويشػحر بسخػاشخ كبيػخة
تيجد الجوؿ والسجتسعات العخبية ويجعػ إلى رفزيا.
ب .اتجػػاه يشدػػجع مػػع الخؤيػػة الغخبيػػة وبػػخى فػػي العػلسػػة الصخيػػق الػحيػػج إلنقػػاذ الػػجوؿ العخبيػػة مػػغ حالػػة
التخمف التي تعانييا ،ودخػل فػي جػجؿ مػع االتجاىػات األخػخى مػغ مشصمػق أف العػلسػة حتسيػة ومػغ
غيخ السس غ االنغبلؽ أماـ نتائجيا االقترادية والثقافية.
ت .اتجػاه يحػػاوؿ السػاءمػػة بػيغ الػػجخػؿ فػػي عرػػخ العػلسػة لبلسػػتفادة مػػغ إيجابياتيػا مػػع الحػػخص عمػػى
تبلفي سمبياتيا في سياؽ حػار الثقافات وليذ صجاميا بالزخورة.
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 .2أف عسميػة التحػػؿ الػػجيسقخاشي تتصمػب مقاربػات جػػادة إل ازلػة مػػا يس ػغ أف يذػ ل تعارضػػا بػيغ مػػا
ىػػػ ثػابػػت السجتسػػع ومػػا ىػػػ مػػغ ثػابػػت الجيسقخاشيػػة .وأف حالػػة االسػػتبجاد فػػي الػػػشغ العخبػػي،
تذ ػ ل ضػػاىخة مخكبػػة تعػػػد فػػي جػػدء مػػغ أسػػبابيا إلػػى شبيعػػة الشخػػب الحاكسػػة والخب ػخة التاريخيػػة
الستخاكسػػة لػػجى السجتسػػع ،وإلػػى الثقافػػة الدياسػػية ،بذػػقييا الخسػػسي والذػػعبي ،والتػػي تجػػل الدػػمصة
وتعمي مغ شاف اإلذعاف ليا ،إلى جانب ضعف وعجد القػى السشاضمة مغ أجل الجيسػقخاشية.

 .8دراسة :عبج الخالق عبج هللا وأمـاني عسـخان ،(2001) ،بعشـؾان ( :الثقافـة الدياسـية
لظمبة جامعة المارات ) مجمة دراسات الخميج والجديخة العخبية ،العجد ).)85
ىجفت الجراسة الستكذاؼ عشاصخ الثقافة الدياسية بذ ل عاـ وما يسيد الثقافة الدياسية لمذباب
فػػي اإلمػػارات بذ ػ ل خػػاص ،وفػػق مػػشيج السدػػح االجتسػػاعي مػػغ خػػبلؿ اسػػتصبلع الجانػػب الحدػػي
والجانب السعخفي الستعمق باالنتساء والػالء وتحجيج األنساط الخاصة بحلظ.
وقج تؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 .1أف مدتػى السعخفة الدياسػية لمصػبلب تتػخاوح مػا بػيغ الستػسػصة والستجنيػة مػغ حيػث الكػع ومحػجودة
مغ حيث الشػع وأنيا محرػرة في الػقائع الدياسية العامة.
 .2واف ىشػػاؾ حاجػػة لتعديػػد لػػجور السؤسدػػات الػششيػػة فػػي إكدػػاب ش ػخيحة الذػػباب لمثقافػػة الدياسػػية
لمذباب مغ خبلؿ أنذصة ىادفة ومحجدة تتيح ليع تعديد ىػيتيع الػششية وتعديد االنتساء لمػشغ.

 .9دراســة :محســؾد أبــؾ لسغــي ،)2000(،بعشــؾان ( :دور التخبيــة الدياســية فــي تشسيــة
الؾعي الدياسي الؾطشي في السجتسـع الفمدـظيشي بسحافغـة غـدة ) ،رسـالة ماجدـتيخ

غيخ مشذؾرة ،كمية التخبية ،جامعة األزىخ ،غدة.
حاولػػػت الج ارسػػػة التعػ ػػخؼ عمػ ػػى واقػ ػػع التخبيػػػة الدياسػ ػػية فػػػي السجتسػ ػػع الفمدػ ػػصيشي وأثػ ػػخ
االح ػػتبلؿ اإلسػ ػخائيمي عمييػ ػا ،باإلض ػػافة لمتع ػػخؼ عم ػػى مر ػػادر التخبي ػػة الدياس ػػية الفمد ػػصيشية ودور
السؤسدات التخبػية الفمدصيشية الشطامية والغيخ نطامية في تعديد روح االنتساء لمػشغ والسجتسع.
وقج تؾصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا:
 .1أف ىشػاؾ اتفػاؽ عػاـ بػػيغ أفػخاد عيشػة الج ارسػػة عمػى أف التخبيػة الدياسػػية غيػخ الشطاميػة تمعػػب دو ار
كبي اخ في تشسيػة الػػعي الػػششي لػجى األفػخاد مػغ التخبيػة الدياسػية الشطاميػة ،واف الجامعػات تمعػب
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دو ار كبي ػ اخ فػػي تشسيػػة مفيػػػـ االنتسػػاء لػػجى شمبػػة الجامعػػات وفػػي تعديػػد الثقػػة بأنفدػػيع وإكدػػابيع

السفاىيع الستعمقة بحقػؽ اإلنداف.

 .2أف ىشاؾ اتفاؽ واندجاـ بيغ الصمبة وأساتحة الجامعػات وأعزػاء الس تػب الدياسػي والحخكػي عمػى
فقخات االستبانة ك ل.

 .10دراسة :فجيمي فالديسيخ  (1994) Vujilae Vladimirبعشـؾان( :الثقافـة الدياسـية
والتشذئة الدياسية) ،تخجسة  :سسية فمؾ عبؾد ،دار الداقي ،بيخوت.
ىجفت الجراسة لمتعخؼ عمى دور السجرسة في عسمية التشذئة الدياسية وتصػر الثقافػة الدياسػية لمذػباب
وقج استخجمت التحميل السقارف لتصػر الثقافة وعسميات التشذئة الدياسية لمذباب في كخواتيا وأمخي ا.
وتؾصمت الجراسة إلى الشتائج األتية:
 .1أف التعميع الدياسي السبشي عمى مبادئ الحخية والجيسقخاشية ميع في السجتسع السعاصخ.
 .2أف سياسة التعميع التي تشقريا التػجيػات الدياسػية تكػػف سياسػة خاشئػة ،وقػج تػصػمت الج ارسػة
إلى أف السخحمة االبتجائية ىي نقصة الحدع التي يتع فييا تذ يل االتجاىات الدياسية اتجاه األمة
والح ػمػػة والقػػانػف والخمػػػز والجيسقخاشيػػة والكفػػاءات الدياسػػية ،واف ىػػحه االتجاىػػات جػػاءت عشػػج
الذػػباب الكخواتػػي متػػأخخة عػػاميغ عػػغ الذػػباب األمخي ػػي ،واف الصػػبلب الكػػخواتييغ لػػجييع مدػػتػى
كفاءة سياسية اقل مغ األمخي ييغ.

 .11دراســـة أمـــاني قشـــجيل )1992) ،بعشـــؾان( :السذـــاركة الدياســـية وتقـــؾيؼ السسارســـات
الحدبية لجى عيشة مؽ أعزاء الشقابـات السيشيـة) ،جسيؾريـة مرـخ العخبيـة ،السجمـة
االجتساعية القؾمية ،السجمج( ،)29العجد (.)1
ىػػجفت الج ارسػػة لمتعػػخؼ عمػػى مػػجى السذػػاركة الدياسػػية لعيشػػة مختػػارة مػػغ أبشػػاء الشقابػػات السيشيػػة،
ومجالديا في األحداب ،وانع اس ذلظ عمى السسارسات الحدبية في مرخ.
وقج تؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 .1أف ربػع العيشػة ىػع أعزػػاء فػي أحػداب سياسػػية ،وتسثمػت أسػباب تفدػيخ عػػجـ انزػساـ بػاقي أفػخاد
العيشة لؤلحداب الدياسية بسحاوالتيع السحافطة عمى استقبلؿ اآلراء والسبادئ الخاصة بيع.
 .2عجـ االىتساـ مغ قبل العيشة بالحياة الدياسية في صػرتيا الحالية.

16

 .3أف االنتخاب ػػات م ػػغ أى ػػع وس ػػائل الت ػػأثيخ عم ػػى السذ ػػاركة الدياس ػػية باإليج ػػاب ،وبش ػػاء الثق ػػة ب ػػيغ
الس ػػاشغ والشطػػاـ ،وبسػػا يع ػػذ لػػجييع حجػػع االنعػػجاـ الشدػػبي لثقػػتيع بػػالػاقع الدياسػػي الدػػائج فػػي
السخحمة الحالية

 .12دراســــة :ياســــخ أبــــؾ عجــــؾة )1991) ،بعشــــؾان ( :التشذــــئة االجتساعيــــة والــــؾعي
الدياسي في األسخة الفمدظيشية ) دراسة ميجانية عمـى عيشـة مـؽ األسـخ الفمدـظيشية
في مجتسعيؽ عخبييؽ ،مجمة الجامعة السالمية ،غدة.
ى ػػجفت الج ارس ػػة لمتع ػػخؼ عم ػػى ح ػػجود التذ ػػابو واالتد ػػاؽ أو التش ػػاقس ب ػػيغ أس ػػاليب تشذ ػػئة الصف ػػل
الفمدصيشي في السجتسع القصخي مقارنة بالسجتسع السرخي والتعػخؼ عمػى نقػاط االلتقػاء والتبػايغ بػيغ
الذخائح الفمدػصيشية فػي قصػخ وفػي مرػخ فػي أسػاليب تشذػئتيا لؤلشفػاؿ ومػجى تػأثيخ خبػخات الػالػجيغ
التعميسية والعمسية وتشقبلتيع وحجود اشبلعيع وثقافتيع ومعخفتيع لمقزايا الفمدصيشية عمى تشذئة وعي
الصف ػػل الفمد ػػصيشي ،والتع ػػخؼ عم ػػى م ػػجى ت ػػأثيخ ن ػػػع الصف ػػل ( ذك ػػخ /أنث ػػى ) عم ػػى وعي ػػو الدياس ػػي،
وخمرت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 .1انو يػجج ثقافة مختمفة لجى األشفػاؿ فػي كػبل السجتسعػيغ تػع اكتدػابيا نتيجػة العػامػل الػاقعيػة فػي
كػبل السجتسعػيغ ،إال أف ىشػاؾ عػامػل مذػتخكة فػي الثقافػة الدياسػية الشاضسػة لكػبل السجتسعػيغ فػي
عجيج مغ القزايا الػششية التي تتعمق بفمدصيغ كػشغ.
 .2أف مؤسدات التشذئة االجتساعية تقػـ عمى تعديد الثقافة السحمية لسفيػػـ الػػشغ وىشػا ي ػػف دور
األس ػخة الفمدػػصيشية فػػي الحفػػا عمػػى واقػػع بقاءىػػا كأس ػخة فمدػػصيشية مشح ػجرة مػػغ فمدػػصيغ ،وبسػػا
يداعج في الحفا عمى ىػيتيا الػششية.

 .13دراســة دايفجســؾن وكــؾىخ (1989)،بعش ـؾان( :العالقــة بــيؽ السذــاركة الدياســية
والحداس بالؾطؽ في واليتـي ألبامـا ،وبخنجيـام .الكؾيـت ،سمدـمة عـالؼ السعخفـة،
العجد( ،)166الكؾيت.
سعت الج ارسػة لمتعػخؼ عمػى العبلقػة بػيغ السذػاركة الدياسػية ومػجى اإلحدػاس بػالػشغ فػي كػل مػغ
والية ألباما وبخنجياـ األمخي يتيغ ،إضافة إلى استيزاح مجى التػخابا بػيغ الستغيػخيغ فػي الدػمػؾ الطػاىخ
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لمسػاششيغ في الػاليتيغ ،وصػال إلى معخفة أىع االستخبلصات التي تحػجد مفيػػـ اإلحدػاس بقيسػة الػػشغ
والدمػؾ السختبا بيحا اإلحداس لجى السػاششيغ.
وقج تؾصمت الجراسة إلى الشتائج اآلتية:
 .1وجػد عبلقة مػجبة بػيغ السذػاركة الدياسػية والدػمػؾ االنتخػابي والسذػاركة فػي السيػاـ الدياسػية
والعسل في القزايا العامة.
 .2أنػػو ال تػجػػج عبلقػػة مػجبػػة بػػيغ اإلحدػػاس بػػالػشغ والسعد ػ خات أو الحػػجيث عػػغ الدياسػػة ،بسػػا
يع ذ اف تشسية مفيػـ السػاششة لجى السػاششيغ بحاجة لسديج مغ التخكيد عمػى الجػانػب الستعمقػة
بسطاىخ السذاركة في االنتخابػات وتعديػد السذػاركة فػي السطػاىخ الجيسقخاشيػة لمتعبيػخ عػغ الػخأي
في القزايا العامة في الػاليتيغ.

التعقيب عمى الجراسات الدابقة:
تعجدت الجراسات الدابقة واختمفت مزاميشيا مغ حيث تشاوليا لسفيػـ الثقافة الدياسية والسذاركة
الدياسية في إشارىا الشطػخي واإلشػار السيػجاني والعسمػي الػحي شػسل عيشػة الج ارسػة مػغ الج ارسػات السيجانيػة
وقػج تسػت ىػحه الج ارسػػات فػي دوؿ متعػجدة وحػػاالت متشػعػة ،وتعتبػخ أىسيػة الج ارسػػات التػي تشاولشيػا بالػػحكخ
كػنيا تعتبخ م سمة ألدبيات البحث فيسا يتعمق بسػضػع الثقافة الدياسػة وأثخىػا عمػى السذػاركة الدياسػية،
وإعػػادة ربػػا ذلػػظ السفيػػػـ عمػػى الحالػػة الفمدػػصيشية مػػغ اجػػل اسػػتخبلص الشتػػائج التػػي تس ػػغ الباحػػث مػػغ
الػصػؿ ألفزل الشتائج عمى مدتػى الجراسة السيجانية ولقػة اإلشار الشطخي الشاضع لسػضػع الجراسة.
ويس غ لمباحث أف يدتفيج مغ الجراسات الدػابقة فػي بعػس السفػاىيع ود ارسػة العبلقػة بػيغ الثقافػة الدياسػية
وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لمذباب بالذ ل الشطخي ،ولكؽ ىحه الجراسة تتسيد بسا يمي:
.1

أنيا تعتسج مشيج الجراسة العسمية السيجانية في البحث.

.2

أنيا تخكد عمى الذخيحة الذبابية في محافطة رفح ،عمى وجو التحجيج.

.3

أنيػػا تػػجرس فت ػخة حداسػػة مػػغ فت ػخات الحيػػاة الدياسػػية فػػي فمدػػصيغ ،وىػػي تتسيػػد بػجػػػد حالػػة
اس ػػتثشائية م ػػغ االنقد ػػاـ والرػ ػخاع الدياس ػػي ال ػػجاخمي ،وبتعث ػػخ السفاوض ػػات م ػػغ جي ػػة واش ػػتجاد
الحرار مغ جية أخخى.

.4

أنيػػا تعػػالج األوجػػو الستعػػجدة لمسذػػاركة الدياسػػية ولػػيذ فقػػا فػػي مجػػاؿ االنتخابػػات والسسارسػػة
الجيسقخاشية فقا.
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الفصل الثاني

الثقافة الدياسية والسذاركة الدياسية :دراسة في السفاىيؼ وحجود السرظمحات

مقجمة.
السبحث األول :مفيؾم الثقافة الدياسية.
السبحث الثاني :مفيؾم السذاركة الدياسية وأنساطيا.
السبحث الثالث :رؤية الشغام الدياسي الفمدظيشي لمسذاركة الدياسية لمذباب.
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مقجمة:

تمعب السذاركة الدياسية دو ار ميسا في تصػيخ آليات وقػاعج الح ع الجيسقخاشي ،والسذاركة

الدياسية كسفيػـ أصبح قيج التجاوؿ الدياسي في الػقت الخاىغ ،في إشار ما يعخؼ بالتشسية السدتجامة
لمسجتسعات ،وخاصة في مجتسعات العالع الثالث التي تػصف أنطستيا بالذسػلية ،أو بديادة السفاىيع
الستػارثة عمى مفاىيع السػاششة والسذاركة في صشع القخار وتحجيج الشخبة الحاكسة ،وىي في ىحا اإلشار
ركيدة أساسية مغ ركائد الشطاـ الدياسي ولذخعيتو الجستػرية والذعبية .ويذ ل التفاعل بيغ الثقافة
والسجتسع وجػد حالة مساثمة واندجاـ تاـ بيغ تصمعات الثقافة وحخكة السجتسع ،بحيث أف تكػيغ الحخكة
االجتساعية في اتجاىاتيا السختمفة ترب في قشاة تصػيخ الثقافة والسجتسع ،مسا يؤىل السجتسع ألف ي ػف
مجتسعا حزاريا وتاريخيا ،وحيشسا تتحػؿ الثقافة إلى ندق ثقافي اجتساعي يسارس دوره ويبمػر مقاصج
الشاس.
ويس ػغ القػػؿ إف عػامػػل التفاعػل بػػيغ الثقافػة والسجتسػع تػػػفخت وتحققػت عمػػى السدػتػى العسمػػي،
وحػػيغ نجػػج الثقافػػة لػػجى جساعػػة أسػػمػب اسػػتخجاـ إلم انياتيػػا البذػخية والساديػػة ونػعيػػة اسػػتيبلكيا لبيئتيػػا،
وي ػف نجاح الثقافة وتصػرىا بقجر فعاليتيا في تحقيػق االسػتخجاـ األمثػل إلم اناتيػا (الجساعػة) ،وبيػحا ال
تكػف الثقافة مجخد الشتاج الفكخي أو الشطخي الحي يقػـ بو السثقف ،بػل ىػي كػائغ حػي يدػتسخ فػي الشسػػ،
وكحلظ سيخورة تاريخية واجتساعية؛ فالثقافة ىي بسثابة الذجخة ذات الكيشػنة الحية السبجعة التي ال تتػقف
عغ إنتاج الثسار لراحبيا ،ويبمػغ التفاعػل ذروتػو حيشسػا تكػػف الثقافػة ىػي السجتسػع والسجتسػع ىػػ الثقافػة
واليػية لو وتتػلػج عػغ ذلػظ ثقافػة سياسػية تحقػق إنتػاج نطػاـ سياسػي سػػي خاصػة فػي ضػل األنطسػة ذات
التعجديػػة الدياسػػية واإلعبلميػػة ،بسػػا يعػػػد بالفائػػجة عمػػى واقػػع الشتػػاج والح ػخاؾ السجتسعػػي الػػجائخ فػػي ىػػحا
الرجد" (غميػف.)142 ،2001 :
وتعتبػػخ مذػػاركة الذػػباب أحػػج أش ػ اؿ الجيسقخاشيػػة التذػػاركية ،وىػػي أحػػج أش ػ اؿ الح ػػع الرػػالح
وش ل مػغ أشػ اؿ الخقابػة الذػعبية ومعػدز إضػافي لمتشسيػة الدياسػية ،وتفعيػل مذػاركة الذػباب يعتبػخ حػبل
لدج حالة الفخاغ الدياسي التي يعيذيا الذباب عبخ تيسيذيع وعجـ االىتساـ بقزاياىع في بػخامج وأنذػصة
األحداب الدياسية ،وذلظ مػختبا بصبيعػة التػجيػات ونطػخة األحػداب إلػى دور الذػباب ،وبخامجيػا السػجيػة
ليػػع كػػحلظ ،األمػػخ الػػحي يتصمػػب إعػػادة الشطػػخ فػػي كيفيػػة تفعيػػل شاقػػات الذػػباب ،واف يػػتع اعتبػػار الذػػباب
شخيظ يسخ مغ خبلؿ احتخامو كذخيظ ووكيل عغ الفعل والتغييخ الدياسي واالجتساعي.
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المبحث األول
مفيؾم الثقافة الدياسية
أوالا .تعخيف الثقافة الدياسية:
لمثقافػ ػػة مػ ػػجلػؿ لغػ ػػػي فيػ ػػي تعشػ ػػي " الحػ ػػحؽ والفيػ ػػع أو سػ ػػخعة الػ ػػتعمع" وىػ ػػي كمسػ ػػة مذػ ػػتقة مػ ػػغ
الفعػ ػػل الثبلثػ ػػي ( ثقــــف ) ،فثقفػ ػػت الذػ ػػيء أي ححقتػ ػػو وثقػ ػػف الػلػ ػػج أي صػ ػػار حاذقػ ػػا أي أصػ ػػبح س ػ ػخيع
الفي ػ ػػع ،وت ػ ػػجؿ الكمس ػ ػػة أيز ػ ػػا عم ػ ػػى الفصش ػ ػػة وال ػ ػػحكاء"؛ ومعش ػ ػػى م ػ ػػادي لمثقاف ػ ػػة ح ػ ػػيغ يقر ػ ػػج بي ػ ػػا تد ػ ػػػية
الخمح وجعمو حادا (معجع الكشد.)725 ،2003:
تتعجد وتختمف التعاريف السحجدة لسفيػـ الثقافة؛ وذلظ الختبلؼ اآلراء والسجارس واالتجاىػات التػي
عالجػػت السػض ػػػع م ػػغ حي ػػث س ػػياقاتيا الستبايش ػػة ومتشػع ػػة االتجاىػ ػات ،فيش ػػاؾ تعخيف ػػات تشاول ػػت الشاحي ػػة
الػصفية ،وأخخى الشاحية التاريخيػة وثالثػة الشاحيػة السعياريػة وأخػخى الشاحيػة البشيػيػة أو الشاحيػة التصػريػة،
وأخي اخ الشاحية الذسػلية.
وورد فػػي كتػػاب ت ػػايمػر(1871ـ) " الثقافػػة البجائي ػػة " تعخيفػػا لمثقاف ػػة بأنيػػا " :ذل ػػظ الكػػل السخك ػػب
السعقػػج الػػحي يذػػسل السعمػمػػات والسعتقػػجات والفػػغ واألخػػبلؽ والعػػخؼ والتقاليػػج والعػػادات وجسيػػع القػػجرات
األخخى التي يدتصيع اإلنداف أف ي تدبيا بػصفة عزػا في السجتسع ".
إف مغ أبدا تعخيفات الثقافة وأكثخىا وضػحا ذلظ التعخيف الػحي قجمػو عػالع االجتسػاع ( روبػخت
بيخستيج) 1963( Robert Bierstedtـ) مفاده أف" :الثقافة ىي ذلظ الكل السخكب الػحي يتػألف مػغ كػل
ما نفكخ فيو أو نقػـ بو أو نتسمكو كأعزاء في السجتسع " ( تػمبدػ وآخخوف.)125 ،1997 :
ويعتب ػ ػػخ ( ت ػ ػػايمػر ) "مػػ ػػغ ال ػ ػػخواد األوؿ الػػ ػػحيغ ص ػ ػػاغػا مفيػم ػ ػػا اص ػ ػػصبلحيا لمثقافػػ ػػة وق ػ ػػج تػػ ػػع
اس ػ ػ ػػتخجامو باإلنجميدي ػ ػ ػػة ألوؿ مػ ػ ػ ػخة ف ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػػاـ 1871ـ مد ػ ػ ػػتعي اخ إي ػ ػ ػػاه م ػ ػ ػػغ المغ ػ ػ ػػة األلساني ػ ػ ػػة وتعش ػ ػ ػػي
 ( Kulturالداعاتي.)132 ،1983 :
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وىشػػاؾ تعخيفػػات تشطػػخ لمثقافػػة كعسميػػة تكيػػف وتػافػػق وأداة لحػػل السذ ػ بلت ،كػػحلظ التعخيػػف الػػحي قجمػػو
(سسشخ وكمخ) 1927ـ " اف الثقافة ىي مجسػعة أساليب تكيػف الشػاس لطػخوؼ حيػاتيع ،وىػحا التكيػف ال
يس غ الػصػؿ إليو إال مغ خبلؿ أفعاؿ تجسع ما بيغ التشػع واالنتقاء واالنتقاؿ" .
وتخجع جػحور البحػث فػي الثقافػة الدياسػية إلػى كتابػات االنثخبػلػػجيغ االوائػل مثػل (روث بشػجكت
 ) Bindictو(مارجخي ػ ػػت مي ػ ػػج  )Margretح ػ ػػػؿ الص ػ ػػابع الق ػ ػػػمي ،والت ػ ػػي عشي ػ ػػت بالكذ ػ ػػف ع ػ ػػغ الق ػ ػػيع
والسعتقجات والسسارسات الفخيجة التي تسيد ثقافة ما ( خصاب. )63 ،2004 :
وقج كاف الباحث األمخي ي (جبخابيػل السػنػج) 1956ـ أوؿ مػغ أدخػل مفيػػـ الثقافػة الدياسػية فػي
العػػاـ 1965ـ ،فػػي محاولتػػو السب ػخة لترػػشيف الػػشطع الدياسػػية حيػػث عخفيػػا بأنيػػا ( مجسػعػػة التػجيػػات
الدياسػػية واالتجاى ػات واألنسػػاط الدػػمػكية التػػي يحسميػػا الفػػخد اتجػػاه الشطػػاـ الدياسػػي وم ػناتػػو السختمفػػة،
واتجاه دوره كفخد في الشطاـ الدياسي ) ( ،القربي.) 18 ،2006:
ويعخؼ (سيجني فيخبا) الثقافة الدياسية عمى أنيا " السعتقجات والخمػز التعبيخية والقيع التػي تحػجد
السػقف الحي تحجث مغ خبللو الحخكة الدياسية" ( .)Sidney Verba: 1968, 92
بيشسػػا يعػػخؼ ( لػشػػياف) الثقافػػة الدياسػػية بأنيػػا "مجسػعػػة االتجاىػات والسعتقػػجات والسذػػاعخ التػػي
تعصي نطاما ومعشى لمعسمية الدياسية وتقجـ قػاعج مدتقخة تح ع ترخفات أعزاء الشطاـ الدياسػي وتػشطع
العبلقة بيشيع"( .) Lucine Pye:1968 , 55
ويعخؼ ( صامػيل بييخ) الثقافة الدياسػية عمػى أنيػا تمػظ القػيع والسعتقػجات واالتجاىػات العاشفيػة
التي تػضح ما يتػقع عسمو مغ الح ػمة وما يشبغي عمييا عسمو لكي تدتسخ(.)Beer:1966, 117
ف ػ ػػي ح ػ ػػيغ أف ( ق ػ ػػامػس اكد ػ ػػفػرد ) يع ػ ػػخؼ الثقاف ػ ػػة الدياس ػ ػػية عم ػ ػػى أني ػ ػػا االتجاىػ ػ ػات والق ػ ػػيع
التػ ػػي تترػ ػػل بعسػ ػػل نطػ ػػاـ سياسػ ػػي محػ ػػجد وتعػ ػػج بسثابػ ػػة معخفػ ػػة متزػ ػػسشة لعشاص ػ ػخه وميػ ػػارات م تدػ ػػبة
لػ ػػجييع عػ ػػغ عسػ ػػل ىػ ػػحا الشطػ ػػاـ كسػ ػػا تتزػ ػػسغ اتجاى ػ ػات إيجابي ػ ػة أو سػ ػػمبية نحػ ػػػه ،إلػ ػػى جانػ ػػب أح امػ ػػا
تقييسية بذأنو ( .)Laine Mclean:1966, 88
أمػػا ( فيميػػب بػػخو ) فعخفيػػا بأنيػػا مجسػػػع مػػغ السعػػارؼ والسعتقػػجات التػػي تدػػسح لؤلف ػخاد بنعصػػاء
معشػػى لمتجخبػػة الخوتيشي ػة لعبلقػػاتيع بالدػػمصة التػػي تح سيػػع ،كسػػا تدػػسح لمسجسػعػػات باسػػتخجاميا كسخجػػع
لمتعخيػف بيػيتيػا ،فيػي تدػسح لكػل مػػشيع بتحجيػج مػقعػو فػي السجػاؿ الدياسػػي وذلػظ مػغ خػبلؿ تعبئػة حػػج
أدنى مغ السعالع الػاعية أو الغيخ واعية التي تخشجه في سمػكو (.) Feleb pro:1998, 47
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وىشاؾ مغ يشطخ إلى الثقافة الدياسية مغ الجانب السياري الحي يخكػد عمػى الدػمػؾ لػجى فػخد مػا
تجاه الشطاـ الدياسي ،وبشاء عميو يس غ تحجيج وقياس الثقافة الدياسية ألي مجتسػع مػغ السجتسعػات ،مػغ
خػػبلؿ معخفػػة مػػجى إدراؾ وشػػعػر وتقيػػيع األفػخاد ألربعػػة جػانػػب أساسػػية مػػغ الحيػػاة الدياسػػية الستسثمػػة فػػي
الحجع والسػقع والذ ل والجستػر ،والتي مغ خبلليا يس غ تقجيع السصالب السختمفة إلى الدمصات الدياسية
لتحػيميػػا إلػػى قػ اخرات ممدمػػة ،وجانػػب السخخجػػات ووضػػع وتشفيػػح الدياسػػات العامػػة فػػي السجتسػػع ،ومػػا ىػػي
البشػػى التػػي تقػػػـ بيػػحه العسميػػة ،وكػػحلظ دور الفػػخد الػػحي يمعبػػو فػػي الحيػػاة الدياسػػية ومػػجى معخفتػػو لحقػقػػو
وواجباتو ،وقجراتو الدياسية ،وكيفية السذاركة في الحياة الدياسية وماىية السعاييخ التي يدتخجميا لتكػيغ
آرائو حػؿ الشطاـ وتقجيسو لجػانيو السختمفة ،كحلظ فنف الثقافة الدياسية لبمج ما ىي خميا لعشاصخ أو قػيع
مغ ثقافات مختمفة وقج تكػف ىحه الثقافة ذات مشحى ديسقخاشي وقج ال تكػف.
ويخى (دايسػنج ولشد ولبدت) أف الثقافة الدياسية الجيسقخاشية ( أو ذات السشحى الجيسقخاشي)
تذتسل عمى معتقجات وقيع مثل اإليساف بذخعية الجيسقخاشية والتدامح مع األحداب ،والخغبة في التػصل
إلى تدػيات وحمػؿ وسا مع السعارضة الدياسية والثقة بالفاعميغ الدياسييغ والتعاوف معيع واالعتجاؿ
في السػاقف وكياسة أو لصف الخصاب الدياسي واحتخاـ آراء اآلخخيغ والسذاركة الدياسية القائسة عمى
مبجأ السداواة الدياسية ومغ ناحية الػالء لمدمصة الدياسية مغ ناحية أخخى وبسا يجعل الجسيع متفيغ
عمى اف ىشاؾ قيع ومعتقجات مذتخكة تح سيع.)Linz and Lipset،Diamond: 1995,19( .
ويتزح لشا مغ خبلؿ التعخيفات الدابقة أف ىشاؾ مغ الباحثيغ مغ يشطخ إلى الثقافة الدياسية
بنعتبارىا مفيػـ يغمب عميو الخؤية السعيارية أو السعخفية ،وتخكد عمى جانب السعاييخ والقيع واالتجاىات
لجى أفخاد السجتسع وعبلقتيع بالشطاـ الدياسي ،وأف تعجد السفاىيع الستعمقة بتعخيف الثقافة الدياسية يعػد
إلى شبيعة السجخبلت التي يقجميا كل باحث أو عالع أسيع في إضافة تعخيفو مغ زاوية رؤيتو وإدراكو
لػاقع كافة العشاصخ االجتساعية والثقافية والدمػكية الشاضسة في مجتسعو وىحا ما يفدخ تعجد ىحه
التعاريف وتشػع مجركاتيا بالشدبة لكل باحث أو عالع قجـ ليحا الجانب وأسيع فيو.
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ثانيا :أنساط الثقافة الدياسية:
قجـ كل مغ الباحثيغ ( السػنج وفيخبا ) ترشيفا ألنساط الثقافة الدياسية في كتابيسا (الثقافة
السجنية) ،وقج قاما بتقديع الثقافة الدياسية إلى ثبلثة أنساط سياسية ،ىي:
أ .الثقافة الدياسية التابعة والستقؾقعة:
وىحا الشسا مغ الثقافة ي ػف مغ ناحية اإلدراؾ إيجابيا بحيث يجرؾ السػاششػف الشطاـ مغ جانب
السخخجات وتحبحب مغ جانب السجخبلت ،أما مغ ناحية السذاعخ والتقييع فنف ىؤالء السػاششيغ قج
ي ػنػف مؤيجيغ أو معارضيغ ،أما سمػكيع فعادة ما ي ػف سمبيا ،نط اخ لعجـ قجرتيع أو شعػرىع بعجـ
قجرتيع عمى التأثيخ في الشطاـ .فالكثيخ مغ ىؤالء ال يذاركػف مذاركة فعمية في العسمية الدياسية بحيث
يشراعػف بذ ل سمبي لمح ػمة والسدئػليغ ،وفي نفذ الػقت ال يرػتػف وال يتجخمػف في الدياسة
(القربي.)72 ،2006 :
ويتبيغ مغ ذلظ أف ىحا الشسا مغ أنساط الثقافة الدياسية يدػد نتيجة لفقجاف السػاششيغ لمثقة في
الشطاـ الدياسي وقجرتو عمى تمبية احتياجاتو بسا يعدز لجيو الحخص عمى السذاركة بذ ل إيجابي في
الشطاـ الدياسي كسػاشغ فاعل لجيو القجرة عمى التغييخ.
ب .الثقافة الدياسية السحجودة والخاضعة:
يقر ػ ػػج بي ػ ػػحا الش ػ ػػػع م ػ ػػغ الثقاف ػ ػػة أف السػ ػ ػػاششيغ ال يعخف ػ ػػػف إال القمي ػ ػػل ج ػ ػػجا ع ػ ػػغ األى ػ ػػجاؼ أو

الغايػ ػ ػػات الدياسػ ػ ػػية ،كسػ ػ ػػا أنيػ ػ ػػع ال يدػ ػ ػػتصيعػف تقػ ػ ػػجيع أي نػ ػ ػػػع مػ ػ ػػغ األح ػ ػ ػػاـ الرػ ػ ػػحيحة عػ ػ ػػغ ىػ ػ ػػحه
األىػ ػػجاؼ أو الدياسػ ػػات العامػ ػػة التػ ػػي تػجػ ػػج فػ ػػي مجػ ػػتسعيع ،وأنيػ ػػع ال يدػ ػػتصيعػف تقػ ػػجيع أي نػ ػػػع م ػ ػػغ

التأييػػػج أو السعارضػ ػػة مػػػغ الدياسػ ػػات العامػ ػػة أو حتػ ػػى إلػ ػػى القيػػػادات الدياس ػػية التػػػي تػج ػػج فػػػي الشطػػػاـ
الدياس ػػي ،حي ػػث يب ػػجي االفػ ػخاد في ػػو ت ػػخددا عالي ػػا ف ػػي التػجي ػػات نح ػػػ الشط ػػاـ الدياس ػػي وبذػ ػ ل خ ػػاص
نحػ مخخجاتو ،في حيغ تكػف تػجياتيع نحػ الشطاـ ونحػ الحات كسذارؾ ضعيفة ججا.

فػػالفخد ي ػػػف واعيػػا عمػػى نحػػػ تػػاـ بالشطػػاـ الدياسػػي ومػػا يرػػجر عشػػو مػػغ أعسػػاؿ قػػج يحبيػػا أو قػػج
ي خىيػػا ،ولكػػغ لػػيذ لػػو إال شػػعػر ضػػئيل بػػالتصػر مػػغ خػػبلؿ السؤسدػػات التػػي تأخػػح عمػػى عاتقيػػا تحقيػػق
السصالػػب االجتساعيػػة ،وإال ش ػػعػر مجػػخد بفعاليػػة الدياس ػػة .أمػػا العبلقػػات ب ػػيغ األف ػخاد والشطػػاـ الدياس ػػي
فتكػف ساكشة أو سمبية عمى الخغع مغ وجػد ش ل محجد مغ التشافذ الحي ي ػف مبلئسا لثقافػة الخزػػع،
فالخاضػػع ي ػػػف مػػجركا لمدػػمصة الح ػميػػة ،وي ػػػف مشجػػحبا بقػػػة تجاىيػػا ،وربسػػا إلػػى حػػج التبػػاىي بيػػا ،وقػػج
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ي ػف غيخ مشجحب تجاىيا بػصفيا غيخ شخعية ،لكغ عبلقتو بالشطاـ ومخخجاتو تكػف فػي إشػار الدػاكغ
أو الجامج (.)Hichmer and Leviene: 1980,37
ويتزػػح مػػغ ذلػػظ الػػشسا أف ذلػػظ نػػاجع عػػغ غيػػاب الػػجور الحقيقػػي لمسؤسدػػات الشاشػػئة لمجولػػة،
وغيػػاب تحقيػػق السسارسػػة الفعميػػة لػػؤلدوار الدياسػػية الشاضسػػة لصبيعػػة دور السػػاشغ فييػػا مػػغ ناحيػػة حقػقػػو
وواجباتو تجاه الجولة ،بسػا يػلػج لػجييا مفيػػـ السذػاركة الفاعمػة سػػاء كػاف ذلػظ لمسػػاشغ أـ لمسؤسدػة التػي
تقجـ خجماتيا لؤلفخاد داخل الجولة .ففي ضل ىحه الثقافة يعتخؼ األفخاد بػجػد الشطاـ الدياسػي لكػشيع يبقػػا
غخيبيغ عشو ،فيع يشتطخوف مشو تقجيع الخجمات ليع في نفذ الػقػت الػحي يخذػػف فيػو متصمباتػو الفادحػة،
لكػػغ ف دوف التفكيػػخ بالقػػجرة عمػػى تغييػػخ مدػػيخة عسمػػو بذػ ل ممسػػػس ،مسػػا يؤشػػخ لغيػػاب دور الفػػخد داخػػل
الشطاـ الدياسي ب افة عسمياتو.
ج .الثقافة الدياسية السذاركة:
ي ػػػف السػاشش ػػف فػػي مثػػل ىػػحا الػػشسا مػػغ ناحيػػة اإلدراؾ عمػػى وعػػي ومعخفػػة بالشطػػاـ الدياسػػي
وبالبشى التي تحتػييا األدوار الدياسية ،حيث يقػمػػف بػجور فعػاؿ مػغ خػبلؿ التػأثيخ فػي الشطػاـ الدياسػي
بصػ ػػخؽ مختمفػ ػػة ،كالسدػ ػػاىسة فػ ػػي االنتخابػ ػػات .ويرػ ػػاحب ىػ ػػحا اإلدراؾ نػ ػػػع مػ ػػغ السذػ ػػاعخ واألحاسػ ػػيذ
باإلضافة إلى التقييع والح ع عمى الشطاـ وم ػناتو ،مغ خػبلؿ عسميػة السذػاركة والخقابػة عمػى أداء الشطػاـ
الدياسي ك ل.
ىػػحه الشسػػاذج لمثقافػػة الدياسػػية ىػػي نسػػاذج مثاليػػة ( أو نقيػػة ) ،ففػػي كثيػػخ مػػغ السجتسعػػات الشاميػػة
تتػاجػج عشاصػػخ مػػغ ىػحه الشسػػاذج الثبلثػػة ،ففػػي السشػاشق الخيفيػػة الشائيػػة فػػي ىػحه السجتسعػػات تدػػػد الثقافػػة
الستقػقعػة ،حيػػث تشحرػػخ آفػاؽ السػػاشغ واىتساماتػػو بسػػا يجػخي فػػي مشصقتػػو .وفػي العػاصػػع ،حيػػث يختكػػد
عسػػل الح ػمػػات ويختفػػع مدػػتػى التعمػػيع وتتدػػع ندػػبيا آفػػاؽ الس ػػاشغ ،السػػيسا السػػتعمع ،وتػػدداد اىتساماتػػو
الدياسػػية ،وقػػج يحػػاوؿ السذػػاركة ف ػػي عسميػػة صػػشع الق ػخار ( ،مػػثبل م ػػغ خػػبلؿ السصالبػػة بتػػػفيخ خ ػػجمات
ضخورية) (القربي.)75 ،2006 :
ويدتخمز مغ ذلػظ أف السجتسعػات التػي تػخزح تحػت أنطسػة ح ػع تدػمصية ،يتػخؾ جػدء كبيػخ مػغ
ُ

عامة الشػاس ،حتػى فػي العػاصػع والحػاضػخ الخئيدػة ،الدياسػة لمدياسػييغ خػفػا مػغ الشطػاـ واعتقػادا مػشيع
أف الشطاـ دائسا عمى صػاب ،وى حا يس غ القػؿ أف الثقافػة الدياسػية فػي بمػج مػا ىػي خمػيا لعشاصػخ مػغ

الثقافػ ػػات الػ ػػثبلث ،مػ ػػع العمػ ػػع أف عشاصػ ػػخ الثقافػ ػػة السذػ ػػاركة األكثػ ػػخ انتذػ ػػا ار فػ ػػي السجتسعػ ػػات الستقجمػ ػػة
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والجيسقخاشية ،والتي تكػػف دائسػا فػي حالػة حػخاؾ وتصػػر باالتجػاه الػحي يعصػي األولػيػة لمسػػاشغ والتخكيػد
عمى القزايا التي تيسو وتديع في تصػر سبل السعيذة السحيصة بو.

ثالث ا :عشاصخ الثقافة الدياسية
تعجدت عشاصخ الثقافة الدياسية بيغ الكتاب والسفكخيغ ،كل مػشيع حػجد عشاصػخ الثقافػة الدياسػية
حدب رؤيتػو الخاصػة ،وحدػب الػاقػع والبيئػة التػي رأى مػغ خبلليػا ىػحه العشاصػخ والتػي تذػتق غالبػا مػغ
التعخيف الحي يخاه ىؤالء الكتاب ،ويخى الجكتػر كساؿ السشػفي أف لمثقافة الدياسية ثبلثة عشاصخ متخابصة
تتسثل في ( :السشػفي)8 ،2008:
 .1تجد ػ ػيج الثقافػ ػػة الدياسػ ػػية أساسػ ػػا فػ ػػي القػ ػػيع واالتجاى ػ ػات والدػ ػػمػكيات والسعػ ػػارؼ العامػ ػػة ألف ػ ػخاد
السجتسع ،وىي بيحا تعبخ عغ عشاصخ مادية أو معشػية.
 .2أف الثقافة الدياسية ثقافة متفخعة مػغ الثقافػة العامػة لمسجتسػع ،وبػخغع أنيػا مدػتقمة بجرجػة مػا عػغ
الشطاـ الثقافي العاـ فأنيا تتأثخ وتؤثخ بو.
 .3أف الثقافة الدياسية تتذػ ل مػغ الػاقػع االقترػادي والسيػخاث التػاريخي واإلشػار الصبيعػي والتشذػئة
االجتساعية ونسا الح ع والدياسة.
ويذجد ،عمى وجػد ستة عشاصخ لمثقافة الدياسية الجيسقخاشية وىي ( :السشػفي)67 ،1985 :
 .1الذعؾر باالقتجار الدياسي :وىػ شعػر السػاششيغ بالقجرة عمى التأثيخ في مجخيات الحياة الدياسية
مغ خبلؿ تػجيو الشقج لمسدئػؿ وإبجاء ال أخي في مختمف القزايا التي تػاجو السجتسع .
 .2االستعجاد لمسذاركة الدياسية :وىػ مذاركة أغمب السػاششيغ في صياغة الدياسات واتخاذ
الق اخرات واختيار الح اـ وأعزاء السؤسدات التسثيمية عمى الرعيجيغ السخكدي والسحمي.
 .3التدامح الفكخي الستبادل :أي الدساح لكافة اآلراء والتػجيات بأف تعبخ عغ نفديا دوف قيػد شالسا
ال تذ ل تيجيجا لمشطاـ العاـ .
 .4تؾفخ روح السبادرة :سػاء لسشاىزة الطمع والصغياف أو لمسذاركة في الجيػد اإلنسائية.
 .5ال شخرانية الدمظة :بسعشى االعتقاد بأف الدمصة الدياسية مػدعة في مؤسدات وغيخ متػحجة
مع شخز الحاكع .
 .6الثقــــة الدياســــية :وى ػػي الذ ػػعػر بالثق ػػة الستبادل ػػة بػػػيغ السػ ػػاشغ والشط ػػاـ الدياس ػػي وك ػػحلظ بػػػيغ
السؤسدات الدياسية السختمفة.
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ويدتخمز مغ ذلظ أف التختيب الخاص بعشاصخ الثقافة الدياسية يذ ل حريمة التخاكع السعخفػي
ُ
لمجساعات داخل أي كياف اجتساعي يجرؾ قجرتو عمى التأثيخ الدياسػي والقػجرة عمػى الفعػل والسذػاركة ،ثػع
االنتقاؿ لخوح السبادرة التي تعبخ عغ اإلدراؾ الستقجـ لمثقافة الدياسية ومغ ثع الذعػر بقػة تأثيخ السػػاشغ

في الشطاـ الدياسي.

رابع ا :الثقافة الدياسية الفمدظيشية:
بسػا أف السجتسػع الفمدػصيشي ىػػ جػدء مػغ السجتسػػع العخبػي الػاسػع ،فػيس غ القػػؿ إف دائػخة الثقافػػة
الدياسية الفمدصيشية تتقاشع في جدء كبيخ مشيا مع دائخة الثقافة الدياسية العخبية بالسفيػـ الذػسػلي الػحي
كػنتو العقمية والتخاث العخبي في ىحا الذأف ،مع وجػد فػػارؽ بػيغ الػجائختيغ بح ػع الثقافػة الخاصػة لمثقافػة
الدياسية الفمدصيشية وخرػصية تكػيشيا (األزعخ.)45 ،1996 :
ومػػغ ىشػػا فػػنف الػػجائختيغ الثقػػافيتيغ تتقاشعػػاف باحتػائيسػػا عمػػى قػػيع تقميجيػػة غيػػخ ديسقخاشيػػة مثػػل
الدمصة األبػية والشدعة العزػية والسعتقجات الجبخية والدمفية ،كسا تتقاشع الثقافة العخبية والفمدصيشية فػي
تأثخىسا بالثقافة العخبية ،خاصة وأف فمدػصيغ كانػت جػدءا مػغ سػػريا حتػى نيايػة الحػخب العالسيػة األولػى،
وبعػػج انتيػػاء تمػػظ الحػػخب ،وفرػػل فمدػػصيغ عػػغ سػػػريا وصػػجور وعػػج بمفػػػر وترػػاعج الخصػػخ الرػػييػني،
ومصالػػب األح ػداب والسشطسػػات والييئػػات العخبيػػة فػػي فمدػػصيغ بنقامػػة نطػػاـ ح ػػع ديسق اخشػػي يسثػػل العػػخب
والييػػػد تسثػػيبل حقيقيػػا ،وتسدػػظ عػػخب فمدػػصيغ بيػػحا السصمػػب الػػػششي والػػجيسقخاشي حتػػى قيػػاـ إس ػخائيل "
كجولػػة" عػػاـ 1948ـ ،عمس ػػا أف الييػػػد فػػي فمد ػػصيغ قػػج رفز ػػا ى ػػحا السصمػػب لكػنػػو يمغ ػػي فك ػخة ال ػػػشغ
الييػدي ( الذػيخي.)72 ،2000 :
كسػػا وإف لكػػل ثقافػػة قصخيػػة فػػي الػػػشغ العخبػػي خرػصػػيتيا ،فػػأف الثقافػػة الدياسػػية الفمدػػصيشية ال
تتصػػابق بذ ػ ل كامػػل مػػع الثقافػػة الدياسػػية العخبيػػة ،وذلػػظ فػػي ضػػل االفتقػػار ألبحػػاث ميجانيػػة ججيػػة حػػػؿ
اتجاىات الجسيػر في الػشغ العخبي نحػ الجيسقخاشية ،فاالنصباع الدائج لجى العامػة أف الثقافػة الدياسػية
الفمدصيشية ،وربسا المبشانية والسرخية ،أقخب إلى الثقافة الجيسقخاشية مػغ الثقافػة الدياسػية الدػائجة فػي بقيػة
الػػػشغ العخبػػي ،حيػػث ال تػداؿ تدػػيصخ أنطسػػة تدػػمصية قسعيػػة ،وحيػػث الجسيػػػر ،عمػػى مػػا يبػػجو ،ال تذػػغمو
كثيػ اخ مدػػألة الجيسقخاشيػػة ،فقػػج أشػػارت د ارسػػة ( لسػػارؾ تدػػمخ ) بعشػػاف ( اإلسػػبلـ والجيسقخاشيػػة فػػي الذػػخؽ
األوسا ) إلى أف السرخييغ والفمدصيشييغ يعصػف أىسية لمجيسقخاشية أكثػخ قمػيبل مػغ السغاربػة والج ادئػخييغ
مغ ناحية االىتساـ وشبيعة اش اؿ السذاركة (.)Tessler:2002, 345
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وتذػػيخ الج ارسػػات أف ىشػػاؾ تػجيػػات ديسقخاشيػػة فػػي الثقافػػة الدياسػػية الفمدػػصيشية ،فقػػج أجخيػػت فػػي
الزػػفة الغخبيػػة وقص ػػاع غ ػدة بعػػج قي ػػاـ الدػػمصة الفمدػػصيشية ع ػػجة د ارسػػات حػػػؿ اتجاىػ ػات الجسيػػػر نح ػػػ
الجيسقخاشية ،وأضيخت ىحه الجراسات وجػد قيع ديسقخاشية في الثقافة الدياسية الفمدصيشية.
فقج وجج ( خميل الذقاقي ) في استصبلعات الخأي التي أجخاىا أف الفمدصيشييغ في الزفة
والقصاع يؤيجوف تأيجا واسعا قياـ نطاـ سياسي ديسقخاشي ،وإجخاء انتخابات دورية ،ويطيخوف استعجادا
لمسذاركة في العسمية الدياسية ،كسا أنيع يؤيجوف حخية الرحافة وحقػؽ السعارضة وحقػؽ السخأة في
السذاركة الدياسية ( الذقاقي.)163 ،1996:
اما ( جسيل ىبلؿ ) فػجج أف غالبية أفخاد العيشة التي درسيا يؤيػجوف إقامػة نطػاـ ح ػع ديسق اخشػي
يتسثل بػجػد بخلساف مشتخب وتعجدية حدبية وسياسية وانتخابات عامة ودورية ،وحخية الخأي والتعبيخ ونبػح
السحدػبية والػاسصة ،وانتقاد الدمصة دوف خػؼ ( ىبلؿ.)203 ،1998 :
وىشا قج أسيست التعجدية الدياسية في الحالة الفمدصيشية بذ ل كبيخ في رسع مبلمح الثقافة
الدياسية الفمدصيشية ،حيث تصػرت في السجتسع الفمدصيشي في عيج االنتجاب مؤسدات سياسية ،أىسيا:
األحداب كحدب الجفاع الػششي ،والحدب العخبي الفمدصيشي ،أما بعج نكبة عاـ1948ـ فقج تػزع
الشاشصػف الدياسيػف الفمدصيشيػف عمى تشطيسات حدبية وسياسية عخبية أو أنذأوا مشطسات ذات مبلمح
حدبية ( األزعخ.)35 ،1996 :
وقج اعتخؼ السيثاؽ الػػششي الفمدػصيشي فػي عػاـ 1968ـ بالتعجديػة الدياسػية وأجازىػا فػي ىياكػل
مشطسة التحخيػخ الفمدػصيشية ،وعمػى الػخغع مػغ نػػاقز التعجديػة الدياسػية الفمدػصيشية ،الستسثمػة فػي سػيصخة
الدمصة الفخدية وضعف دور السؤسدات في صشع القخار وإدارة الخبلؼ داخل السؤسدػة أحيانػا باالنذػقاؽ
عشيػػا وضيػػػر الذػػممية والجيػيػػة والػػخوابا العائميػػة وال ػػالء الذخرػػي لمقائػػج ووجػػػد السحدػػػبية واستذ ػخاء
التبعية ( األزعخ.)54 ،1996 :
ويزػػاؼ إلػػى ذلػػظ أنػػو قػػج انع دػػت التعجديػػة الدياسػػية عمػػى الشخبػػة الدياسػػية فػػي الزػػفة الغخبيػػة
وقصػػاع غػدة ،فعمػػى الػػخغع مػػغ الخبلفػػات العقائجيػػة والدياسػػية بػػيغ ناشػػصييا فقػػج اسػػتصاعت القػػػى الػششيػػة
فييا تحقيق درجة معيشة مغ التػافق والتدامح والتشديق فيسا بيشيا ( الجخباوي.)34 ،1989 :
وقج بخز ىحا التشدػيق بػيغ القيػادات التشطيسيػة آنػحاؾ فػي فرػائل مشطسػة التحخيػخ الفمدػصيشية فػي
الزفة الغخبية وقصاع غػدة ،وتسثػل ذلػظ فػي أنػو ومػع انػجالع االنتفاضػة األولػى فػي أواخػخ العػاـ 1987ـ
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حيث تست السبادرة إلػى تذػ يل قيػادة لبلنتفاضػة ُعخفػت باسػع ( القيػادة الػششيػة السػحػجة ) ونػتج عػغ ىػحه
التعجدية إجخاء االنتخابات تحت االحتبلؿ اإلسخائيمي في مؤسدات فمدصيشية مختمفة كننتخابات السجالذ
الصبلبي ػػة ف ػػي الجامع ػػات ،ث ػػع االنتخاب ػػات الخئاس ػػية والتذػ ػخيعية ،الت ػػي ج ػػخت بسػج ػػب اتفاقي ػػة أوس ػػمػ ع ػػاـ
1996ـ ،والػاضح أف التعجدية الدياسية قج انع دت أيزا عمى الجسيػػر الفمدػصيشي فػي الزػفة الغخبيػة

وقصاع غدة ،حيث تعاير الفمدصيشيػف مع تيارات سياسية مختمفة ،وناد ار ما تػتخت العبلقات االجتساعية
بيػػشيع بدػػبب ىػػحه التعجديػػة ،وى ػػحا نسػػت لػػجى ىػػحا الجسيػػػر قػػيع التعجديػػة والتدػػامح واحت ػخاـ ال ػخأي وال ػخأي

اآلخخ ( الجخباوي. )41 ،1998 :

ويدتشتج مغ ذلظ انو وبالخغع مغ االحتبلؿ وما تدبب بو مغ عػامل التذتيت لمشدػيج الفمدػصيشي
ُ

عمى الجواـ؛ فننػو يػجػج ىشػاؾ العجيػج مػغ اإلسػيامات التػي قػجمت باتجػاه وجػػد ثقافػة ديسقخاشيػة فمدػصيشية

مغ خبلؿ الخصػات التي تذ مت نتيجة وعي حقيقي بأىسية الديخ باتجاه تعديد واقع العسميػة الجيسقخاشيػة
مغ قبل الشخب الدياسية عمى مجار تاري القزية الفمدصيشية.

خامدا :العؾامل السكؾنة لمثقافة الدياسية الفمدظيشية:
مغ األساسيات اليامػة التعػخؼ عمػى العػامػل الخئيدػية التػي أسػيست فػي تذػ يل الثقافػة الدياسػية
الفمدػػصيشية ،وذلػػظ كسػػجخل أساسػػي وحقيقػػي فػػي فيػػع شبيعػػة الشطػػاـ الدياسػػي الفمدػػصيشي القػػائع ،ومعخفػػة
مػقػػع السؤسدػػات الدياسػػية وكػػحلظ األف ػخاد مػػغ ىػػحا الشطػػاـ ،فالثقافػػة الدياسػػية الفمدػػصيشية ىػػي حرػػيمة
تفػػاعبلت متعػػجدة وفخيػػجة مػػغ نػعيػػا ،ناتجػػة عػػغ عجيػػج مػػغ العػامػػل اليامػػة التػػي سػػشأتي عمػػى ذكخىػػا وىػػي
عمى الشحة التالي:

 - 1تجخبة االحتالل السخائيمي والمجؾء الفمدظيشي:
يعتبخ االحتبلؿ مغ أىع العػامل اليامة في التأثيخ عمى الثقافة الدياسية الفمدصيشية ،وما يبلزميا

م ػػغ تػجي ػػات عب ػػخت ع ػػغ نفد ػػيا بع ػػج ذل ػػظ ،وذل ػػظ بح ػػع م ػػا تخك ػػو م ػػغ تذ ػػػيو وض ػػعف لسختم ػػف البش ػػى
االجتساعية واالقترادية والدياسية لمسجتسػع الفمدػصيشي ،والتػي بقيػت وسػتبقى ممقيػة بطبلليػا عمػى الحالػة
لفت ػخة شػيمػػة مػػغ الػػدمغ ،فقػػج تخكػػت سػػشػات االحػػتبلؿ عبئػػا نفدػػيا ثقػػيبل تسثػػل فػػي اإلحدػػاس بالزػػعف
والسيانػػة واإلحبػػاط ،فالخزػػػع لقسػػع االحػػتبلؿ وبصذػػو قػػج عسػػق لػػجى الفمدػػصيشييغ شػػعػ ار عسيقػػا باإلىانػػة،

مسا انع ذ عمى قشاعتيع وترػراتيع ومعتقجاتيع ،وألقى ضبللو بالتالي عمى سػمػكيع الدياسػي شػػاؿ ىػحه

الدػػشيغ ،وأصػػبح متعػػح ار عمػػى األف ػخاد والجساعػػات ،التخصػػيا والتختيػػب لذػػئػف حيػػاتيع والتغمػػب عمػػى مػػا
يػاجييع مغ تحجيات ،فالتيجيج السدػتسخ لػؤلرض وتقصيػع أوصػاليا ،واالسػتيصاف وتقدػيع الفمدػصيشييغ إلػى
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جيػب س انية مبعثخة ،وتسديق الخوابا االجتساعية لع يؤثخ فقا عمى البشػى االجتساعيػة واالقترػادية ،بػل

أدى إلػػى ادراؾ عسيػػق ومػػؤلع بػػأف التػقعػػات الدياسػػية الفمدػػصيشية البػػج أف تبقػػى متػاضػػعة شالسػػا بقيػػت
الحالة الفمدػصيشية عمػى تمػظ الجرجػة مػغ االنكدػار والزػعف ،الػحي يتدػبب بػو االحػتبلؿ اإلسػخائيمي عمػى
الجواـ.

ولقػػج شغػػى ولفت ػخة ليدػػت قرػػيخة ،شػػعػر بالدػػمبية حػػاؿ دوف مقاومػػة صػػمبة ومتساس ػ ة لبلحػػتبلؿ

لدػػشػات عػػجة ،حيػػث بقيػػت مقاومػػة االحػػتبلؿ ىذػػة وضػػعيفة وصػػمت حػػجىا األدنػػى إذا مػػا اسػػتثشيشا سػػشػات
االنتفاضػػة ،فقبػػل انػػجالع االنتفاضػػة ،اتدػػست السقاومػػة بػػالتبعثخ والزػػعف والسػسػػسية وضمػػت شػػأنا نخبػيػػا
بالجرجة األولى ،أكثخ مغ كػنيا حالة شعبية وجيجا واسعا وعسيق الجحور( أبػ عسخو.)96 ،1995 :

وقػػج كػػاف الفتػػا لبلنتبػػاه أيزػػا أف شػخائح اجتساعيػػة ميسػػة أخػػحت فػػي الحقيقػػة تتعػػاير وتتػػأقمع مػػع
وجػد االحتبلؿ وإف اخزاتو كالعسػاؿ والتجػار ،وتذػ ل شػػاؿ الدػشيشغ شػعػر خػادع بالدػيخ الصبيعػي لؤلمػػر،

عػػبلوة عمػػى ذلػػظ ضيػػخت واحػػجة مػػغ أكبػػخ الدػػمبيات وأكثخىػػا خصػػػرة عمػػى الجيسقخاشيػػة ،وىػػي تبمػػػر ثقافػػة
الػخفس والعرػػياف الدػػمبي ،ففػػي خزػػع الدياسػػات القيخيػػة والقيػػػد القاسػػية التػػي فخضػػيا االحػػتبلؿ ،شػػػر
الفمدػػصيشيػف مفيػمػػا عػػجائيا تذ ػ كيا تجاىيػػا .فقػػج تعمػػع الشػػاس عمػػى سػػبيل السثػػاؿ ،عػػجـ الثقػػة بػػالقػانيغ
وعر ػػيانيا أو االلتف ػػاؼ عميي ػػا ،لجرج ػػة أف أفع ػػاال " ك ػػالتيخب م ػػغ دف ػػع الزػ ػخائب واالس ػػتحقاقات السالي ػػة

الستختب ػػة عمػ ػى الخ ػػجمات السجني ػػة ،أو السخالف ػػات" اعتب ػػخت مقبػل ػػة ،ب ػػل مدتحد ػػشة م ػػغ الداوي ػػة الػششي ػػة
واألخبلقية حيث تعج ىحه األفعاؿ نزاال يرب في خانة مجابية االحتبلؿ.

وتتسثػػل الخصػػػرة التػػي تتختػػب عمػػى ذلػػظ فػػي حقيقػػة أف جػػبلء االحػػتبلؿ لػػغ يعصػػي جػػبلءا مسػػاثبل
لعشاصػػخ ثقافػػة الػخفس تمػػظ والنع اسػػاتيا الدػػمبية عمػػى مػضػػػع السػاششػػة ،والتػػي تقتزػػي احتػخاـ القػػانيغ
والقبػؿ بالشطع وعجـ االلتفاؼ عمييا أو عريانيا (.) M.Moaz:1993, 23

أمػػا األثػػخ السػػجمخ والستختػػب عمػػى ميػػػؿ الجسيػػػر ،ولدػػشػات شػيمػػة إلػػى التذػ يظ والعجائيػػة اتجػػاه القػػانيغ
والدياسات ،فقج شق شخيقػو إلػى الثقافػة الدياسػية الفمدػصيشية ،األمػخ الػحي يجعميػا عمػى األقػل فػي الػقػت

الحاضخ أقل تقجي اخ لمجيسقخاشية ولستصمباتيػا ،وأقػل مشاصػخة لسػا تقػػـ عميػو الجيسقخاشيػة مػغ ُمثػل وقػيع ،بػل
ربسا يجعميا ،وذلظ عمى أقل تقجيخ ،أكثخ صب اخ واحتساال لمتأخيخ الستكخر لبلنتخابات.
وعشج الحجيث عغ التأثيخ اإلجسالي لدشػات االحتبلؿ عمى الفمدصيشييغ ،وعمى ثقافتيع الدياسية،
يشبغي اإلشارة إلى وجية نطخ يػتع التعبيػخ عشيػا فػي بعػس الػجوائخ مفادىػا أف االحػتبلؿ وعمػى الػخغع مسػا

سببو مغ قيخ وآالـ قج تخؾ آثا ار إيجابية عمى الثقافة الدياسية ،ومػغ ىػحه اآلثػار أنػو عػخض الفمدػصيشييغ

لجيسقخاشية السجتسع اإلسخائيمي ،مػا أدى إلػى تعػخيفيع بالسبػادئ الجيسقخاشيػة ومسارسػة االنتخابػات ،إضػافة

إل ػػى أف االح ػػتبلؿ وبذػ ػ ل غيػػػخ مقر ػػػد س ػػاعج ف ػػي إخ ػ ػخاج ووالدة مجتس ػػع م ػػجني فمد ػػصيشي ،حيػػػث إف
مؤسدات ىحا السجتسػع جػاءت كػخد فعػل عمػى االحػتبلؿ وسياسػتو القسعيػة .وتزػيف وجيػة نطػخ فػي ىػحا
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الرجد القػؿ بأف الفمدصيشييغ مجيشػف لبلحتبلؿ بتعجدىع ،فيػ الػحي دفعيػع إلػى التعػاير فػي ضػل التبػايغ
واالختبلؼ (.)M.Moaz:1993, 29

في حيغ يخى البعس إف مثل ىحا الخأي ال يشصػي عمى مرجاقية كسا أنو مجاؼ لمحقيقة ،فيػ
ال يذيخ إلى ما تخكو االحتبلؿ مغ آثار سمبية عمى مختمف جػانب مدتػيات الحياة الفمدصيشية ،بسا في

ذلظ عمى مجسػعة العشاصخ البلزمة لشذػء وتعديد الجيسقخاشية .فالقسع الجاري لع يجعل فقا تصػر
السجتسع الفمدصيشي يديخ بخصى بصيئة ،وإنسا أدى إلى تذػيو وإضعاؼ الكثيخ مغ البشى والتخاكيب
االجتساعية واالقترادية البلزمة لحسايتو وبقائو ،ومغ خبلؿ مرادرة األراضي وتزييق الخشاؽ
االقترادي ،وتصبيق القػانيغ والدياسات الجائخة والقسعية ،وضعف االقتراد وتحػؿ الفبلحيغ إلى عساؿ

رخيري األجخ في سػؽ العسل اإلسخائيمية ،وأصبحػا يبحثػف عغ رزقيع في أماكغ مختمفة وميغ
مختمفة األمخ الحي سيل اليجخة مغ الببلد لمخارج (.)Naser H Aruri: 1995, 125

ومغ جانب آخخ أصبح الفمدصيشيػف تابعيغ ،عمييع إشاعة قػانيغ االحتبلؿ الجائخة والعير

بسػجبيا ،أكثخ مغ كػنيع مػاششيغ ذوي حقػؽ سياسية ومجنية أصيمة ،يتستعػا بسجتسع مدتقخ يشتج مغ

خبللو عشاصخ العسمية الجيسقخاشية التي تح ع العبلقات بيغ مؤسداتو وأفخاده بذ ل مدتقل وبعيجا عغ

سصػة االحتبلؿ ومرادرتو لكل تمظ السقػمات األساسية في بشاء العسمية الجيسقخاشية وإقخارىا كسشيج
وسمػؾ لجى السؤسدات واألفخاد داخل السجتسع.
أما األشخ والسشابخ التي أفخزىا السجتسع شيمة سشػات االحتبلؿ ،كالجسعيػات الخيخيػة واالتحػادات

والشقابات والسشزسات الصبلبية والجسعيات العمسية والسيشية ،والسشطسػات الشدػػية ،فقػج نذػأت لػيذ بيػجؼ

أف تكػف بشى عازلة لمسػاشغ ومحرشة لو مغ ىيسشة وجبخوت الجولة السحتمػة ،وإنسػا كػأدوات لبشػاء مجػاؿ

سياسػي متحػجي لبلحػتبلؿ ومقػاوـ لبصذػػو .وعمػى الػخغع مػغ أف ىػحه البشػػى واألشػخ كانػت مديدػة بامتيػػاز
وأنيػا اتخػػحت دو ار فػػاعبل فػػي مقاومػة االحػػتبلؿ ،فػػنف تػجياتيػػا وميػليػا الجيسقخاشيػػة كانػػت وليػػجة الحزػػػر
وناشئة يس غ البشاء عمييا .

ويتزػػح مػػغ ذلػػظ أف الػضػػع الػػحي خمفػػو االحػػتبلؿ فػػي السجتسػػع الفمدػػصيشي أدى ومػػا زاؿ يػػؤدي

إل ػػى تذ ػػػيو مجس ػػل السف ػػاىيع ذات العبلق ػػة الحسيس ػػة م ػػع الجيسقخاشي ػػة ومتصمباتي ػػا ،كالسػاشش ػػة ،واليػي ػػة،
والسػقف مغ الدػمصة ،والعبلقػة بػيغ الحػاكع والسح ػػـ وغيخىػا ،بح ػع شػجة التػجاخل الػحي فخضػو االحػتبلؿ

في الذئػف اليػمية لمسػاشغ الفمدصيشي ومحاولة سيصختو عمى زماـ ومفاصل السجتسػع الفمدػصيشي وجعمػو

مفكظ وتابع لو بجرجة كبيخة ،ومثاؿ ذلظ الفكخة الشسصية لمسػاشغ عغ التيخب الزخيبي مغ الخجمات عمى
انيا ش ل نزالي كاف يسارس ضج االحتبلؿ ،وما زلت ش ل قائع لجى السػاششيغ.
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ولفيػ ػػع شبيعػ ػػة الشخبػ ػػة الدياسػ ػػية وخاصػ ػػة الذ ػ ػخيحة السييسشػ ػػة عمػ ػػى تػجياتيػ ػػا وميػليػ ػػا القيسيػ ػػة

والدياسية ،فنف األمخ يدتجعي تحميل وفيع مجسػعة الطػخوؼ والعػامػل التػي سػاىست فػي تذػ يل ثقافتيػا

الدياسػػية ،والتػػي ىػػي محرػػمة معصيػػات داخميػػة وأخػػخى خارجيػػة ارتبصػػت جػػجليا ببعزػػيا الػػبعس ،لكػػغ
وعمػػى الػػخغع مػػغ األىسيػػة العطسػػى لكػػل مشيػػا ،فػػنف ىشػػاؾ غمبػػة ممحػضػػة فػػي الحالػػة الفمدػػصيشية لمعػامػػل

الخارجية الستسثمة في تجخبتي االحتبلؿ والمجػء الفمدصيشي وفي مجى تأثيخىػا عمػى بشيػة وتػجيػات الثقافػة

الدياسػػية الفمدػػصيشية ،وخاصػػة تمػػظ السختبصػػة بالشخػػب ذات الشفػػػذ ،ويتسثػػل تػػأثيخ العػامػػل الخارجيػػة عمػػى
تمظ الشخب وثقافتيا الدياسية في أنيا ساىست في تعديد وتحويب ندعات وتػجيات قسعية واقرائية ،لجى

مختمػػف ش ػخائح الشخبػػة الدياسػػية ذاتيػػا ،األمػػخ الػػحي يعشػػي أف تمػػظ التقاليػػج وتبعياتيػػا سػػتطيخ فػػي سػػياؽ

العبلقػػة بػػيغ الشخػػب نفدػػيا مػػغ جيػػة وبػػيغ الشخػػب والجسػػاىيخ مػػغ جيػػة أخػػخى ،وبخاصػػة عشػػجما يتحقػػق
االستقخار ()Naser H Aruri: 1998, 126

أمػػا مػػغ زاويػػة التػػأثيخ عمػػى البشػػى والتخاكيػػب االجتساعيػػة ،فقػػج سػػاىع عػػامبل االحػػتبلؿ والمجػػػء فػػي
تذػيو عسميات التصػر االجتساعية واالقترادية والدياسية الصبيعية لمسجتسع الفمدصيشي ،وذلظ مغ خبلؿ

إخزػػاعيا وإخزػػاع الشخػػب والتجسعػػات السختمفػػة إلػػى عسميػػات متبايشػػة فخضػػتيا اسػػتثشائية الطػػخوؼ التػػي
أحاشػػت بيػػا ،وأثػػخت بيئػػة الذػػتات وتعقيػػجاتيا ومػػا رافقيػػا مػػغ سػػسات قسعيػػة وإلغائيػػة لػػيذ فقػػا عمػػى بشيػػة

الشخب الفمدصيشية وشبيعة تذ ميا وإنسا ايزا عمى خصابيا وسمػكيا المحيغ شغػت عمييسػا ندعػات وميػػؿ

سػػمصػية تذ ػ كية وندعػػات الييسشػػة واالس ػتفخاد بالدػػمصة ،والبلتدػػامح والخػػػؼ مػػغ التعجديػػة الحقػػة وغيػػاب
اإليس ػػاف الحقيق ػػي والر ػػادؽ باالنتخاب ػػات وبسب ػػجأ الفر ػػل ب ػػيغ الد ػػمصات ،وبد ػػيادة القػ ػػانيغ إض ػػافة إل ػػى

شخرػػشة الذػػأف العػػاـ ،واإلغ ػخاؽ فػػي الخمديػػات ،ومػػغ االنع اسػػات األخػػخى السيسػػة أيزػػا ليػػحه الطػػخوؼ
القدخية ،أنيا أنتجت نخبا غيخ مػحجة ،ال تتستع إال بقجر يديخ مغ التكامل واإلجسػاع القيسػي ،وقػج تختػب
عمى ذلظ تعديد مجسػعة مغ التقاليج والقيع غيخ السػؤازرة لمدػمػؾ الػجيسقخاشي ،كخؤيػة العبلقػات الدياسػية

فيسا بيغ الذخائح السختمفة لمشخبة الدياسية مغ مبجأ الغالب والسغمػػب والتذػ ظ واالرتيػاب والشطػخة الدػمبية

لسبػػجأ الحم ػػػؿ الػس ػػا ،والشػػدوع إل ػػى إقر ػػاء اآلخ ػخيغ ،وتز ػػييق حي ػػد التدػػامح معي ػػع ،إف ى ػػحه الشدع ػػات
وغيخىا ميدت في الدابق ومازالت اآلف تسيد السداحة األكبخ مغ الحياة الدياسية الفمدػصيشية ،وقػج تجمػت

مثل ىػحه القػيع والتقاليػج وعبػخت عػغ نفدػيا عمػى الػجواـ فػي سػياؽ العبلقػة بػيغ الذػخيحة السييسشػة واألقػػى

مشيػػا ،والستسثمػػة فػػي الشخبػػة الدياسػػية وبقيػػة الذػخائح أو بػػيغ الدػػمصة الػششيػػة وأشػخاؼ السعارضػػة وخاصػػة
اإلسبلمية مشيا كسا ىػ واضح لمعياف ،والع ذ صحيح في شبيعة العبلقة القائسة بيغ الدمصة القائسة في

غدة وشبيعة تعامميا مع اشخاؼ السعارضػة وخاصػة الػششيػة مشيػا ،فالعبلقػات بػيغ ىػحه األشػخاؼ تح سيػا

درجة ممحػضة مغ التػتخ وتثقميا تبايشات سياسية وأيجلػجية وعقجية ميسة.
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ومغ العػامل التي تغحي وتداىع في زيادة ىحه التبايشات لجى مختمف شخائح الشخبة الدياسية مشح

قياـ الدمصة الػششية ،تمظ السجسػعات مغ القيػد والسحجدات الشاجسة عغ فقجاف الديادة واالستقبلؿ واقعيا

عمى األرض ،فتحت تأثيخ وضغا ىحه القيػد تعير الشخب الدياسية السختمفة حالة مغ االرتباؾ

والتذػير والقمق لكػنيا تعير حالة دائسة مغ تعخيف وإعادة تعخيف مرالحيا وتحالفاتيا في إشار كياف

ناش

تحتاج مبلمحو إلى بعس الػقت لتتزح وتباف ،وحيث أف ىحه الذخائح تيتع غالبا بتعخيف

مرالحيا الحاتية وتحجيج مشافعيا فننيا تعتبخ مدألة تػافقيا أو اختبلفيا مع اآلخخيغ أولػية تفػؽ مغ
حيث أىسيتيا ،مدألة اختيار اآلليات والػسائا التي يس غ أف بيا تجديج ىحه السرالح بأفزل وجو،
وفي الػقت الحي يتع فيو الشطخ إلى الكياف الشاش

بالجرجة األولى كحاضغ لسرالح وتػجيات ىحه

الذخائح فنف الجيسقخاشية كآلية تخجـ مرالح ىحه الذخائح بأفزل وجو ،تبقى مشدمخة وبعيجة عغ مشطػمة

الطخوؼ الدياسية واالجتساعية واالقترادية التي تجعميا خيا ار ال نداع حػلو وبالتالي تكػف مجتدأة
(.)Naser H Aruri: 1984, 128

 - 2الرث الثقافي والدياسي لسشغسة التحخيخ الفمدظيشية:
إف السشاقذػػة والبحػػث فػػي الشطػػاـ الدياسػػي الفمدػػصيشي وفػػخص الجيسقخاشيػػة فػػي الحيػػاة الدياسػػية
الفمدػػصيشية تتصمػػب إلقػػاء نط ػخة ولػػػ س ػخيعة عمػػى اإلرث الثقػػافي الدياسػػي التػػي راكستػػو مشطسػػة التحخيػػخ
الفمدػػصيشية عبػػخ الدػػشيغ ،وذلػػظ لتقيػػيع مػػجى قػػجرة ذلػػظ اإلرث عمػػى السدػػاىسة فػػي تذ ػ يل نطػػاـ سياسػػي

ديسق اخش ػػي ف ػػي فمد ػػصيغ ،وم ػػغ السفي ػػج ف ػػي ى ػػحا الد ػػياؽ ع ػػخض ص ػػػرة تاريخي ػػة م ػػػجدة لسشطس ػػة التحخي ػػخ
الفمدصيشية وإرثيا وتشاوؿ الطخوؼ التي أحاشت بتذ يميا والكذف عغ الصخيقة التػي اتخػحت بيػا القػ اخرات

وسيخت بيا الدياسات والذػئػف العامػة خاصػة إذا أخػحنا بعػيغ االعتبػار حالػة التذػتت والمجػػء الفمدػصيشي

في الجاخل والخارج.
ففي الػقت الحي أصبح يشطخ فيو إلى مشطسة التحخيخ الفمدصيشية كتجديج لمصسػحات الػششية

الفمدصيشية ،كانت ىحه السشطسة في الحقيقة امتجادا لمدياسة العخبية وانع اسا لجيشامي ياتيا إلى جانب
كػنيا تعبي اخ عغ الصسػحات الفمدصيشية وانع اسا لئلرادة الفمدصيشية الجاخمية ،ففي خزع السذاحشات

العخبية العخبية ،تأسدت ىحه السشطسة عاـ 1964ـ لتكػف في البجاية سبلحا سياسيا بيج الخئيذ السرخي

جساؿ عبج الشاصخ الحي كاف ييجؼ في ذلظ الػقت إلى تعديد دوره وم انتو في العالع العخبي مغ خبلؿ
تبشي الذعارات القػمية والػحجوية وتحخيخ فمدصيغ ،وبالتالي المجػء الى انذاء وتذ يل جدع يػكل لو

ىحه السيسة ( .)Pamela Ann Smith:1984, 125

وحي ػػث إف ى ػػحه الط ػػخوؼ أحاش ػػت باإلجس ػػاؿ ف ػػي م ػػيبلد مشطس ػػة التحخي ػػخ الفمد ػػصيشية ،فف ػػي ى ػػحا

الدػػياؽ إف إم انيػػة تحػػجي ىػػحا الجدػػع لمدياسػػة العخبيػػة ومعارضػػتيا الجػػادة أصػػبحت غيػػخ قابمػػة لمترػػػر،
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فتخكيبػػة السشطسػػة إضػػافة إلػػى سياسػػتيا ونسػػا اتخػػاذ القػ اخرات لػػجييا ،ع دػػت تػجيػػات وندعػػات لػػع تختمػػف

جحريا عغ تمظ الشدعات والتػجيات البلديسقخاشية التي عست العالع العخبػي آنػحاؾ ،فػالدعيع األوؿ لسشطسػة

التحخيػػخ ( أحسػػج الذػػقيخي ) والػػحي اختػػاره ال ػخئيذ عبػػج الشاصػػخ بقػػي وشػػػؿ فت ػخة واليتػػو يدػػيصخ شخرػػيا
عمى جسيع الييئات السختمفػة داخػل السشطسػة بسػا فػي ذلػظ التشفيحيػة ومػا أصػبح يعػخؼ فيسػا بعػج بػالسجمذ

الػػػششي الفمدػػصيشي ،األمػػخ الػػحي جعػػل مػػغ عسميػػة صػػشع الق ػخار عسميػػة فخديػػة يدػػيصخ عمييػػا رجػػل واحػػج
ويزع مفاصل الدمصة بيغ يجيو في ارساء لميػية الحقيقية في نسا الح ع الحي سػاد فػي اوسػاط الييئػات

التي مثمت السشطسة في حيشو (البجيخي.)70 ،1995 :

وفػػي أعقػػاب ىديسػػة 1967ـ ش ػ أخ تحػػػؿ ميػػع عمػػى مشطسػػة التحخيػػخ الفمدػػصيشية ،حيػػث أصػػبحت
تتستػػع بقػػجر مػػغ االسػػتقبلؿ عػػغ البمػػجاف العخبيػػة ،مػػا جعميػػا أكثػػخ قخبػػا مػػغ الفمدػػصيشييغ وأعطػػع قػػجرة عمػػى

التعبيخ عغ ىسػميع وتصمعاتيع الػششية ،ولكغ ىحا التحػؿ بقي محجود ولع يسثػل نقصػة انصػبلؽ رادي اليػة

تختمػػف ع ػػغ الد ػػشػات األول ػػى لمسشطس ػػة ،فعم ػػى ال ػػخغع م ػػغ تسثيمي ػػا لتخكيب ػػة مختمف ػػة ،وتستعي ػػا بجرج ػػة م ػػغ

االستقبللية عغ الرخاعات العخبية الجاخمية حيشئح ،فنف مشطسة التحخيػخ بذػ ميا الججيػج ضمػت فػي جػىخىػا

امتػػجادا لمشطػػاـ القػػجيع وأكثػػخ مػػغ كػنيػػا تحػػجيا أو إلغػػاء لػػو ،فقػػج اسػػتسخت بػػالتعبيخ عػػغ رؤيتيػػا وبخنامجيػػا
الدياسػػي بػػالػتيخة الدػػابقة وفػػي سػػياؽ مػػا أممتػػو عمييػػا الطػػخوؼ العخبيػػة مػػغ تػجيػػات وسياسػػات كدياسػػة

الحفػػا عمػػى عبلقاتيػػا مػػع الػػجوؿ العخبيػػة التػػي كانػػت تدتزػػيف مئػػات اآلالؼ مػػغ البلجئػػيغ الفمدػػصيشييغ
الػحيغ عػامميع الدعسػاء العػخب السترػػارعػف مػغ أجػل الييسشػة فػي أحيػػاف كثيػخة كخىػائغ سياسػييغ وكػػأوراؽ
ضغا بيجؼ السشاورة ،كػل حدػب بخنامجػو الدياسػي وشبيعػة تحالفاتػو السحميػة واإلقميسيػة فػي ىػحا الدػياؽ

(.)Naseer:1995,89

أم ػػا نس ػػػ وتز ػػخع السشطس ػػة وىياكمي ػػا واتد ػػاع س ػػمصتيا وتسثيمي ػػا ،والت ػػي أص ػػبحت ت ػػجيخ ش ػػئػنا
فمدصيشية داخمية كثيخة وتقيع عبلقات مػع مشطسػات ودوؿ ،فقػج أسػيع فػي تحػيػل السشطسػة إلػى جدػع كبيػخ

والػػى كيػػاف يذػػبو الجولػػة ،وتػػع فػػي ذلػػظ اإلشػػار خمػػق العجيػػج مػػغ البشػػى والػػجوائخ والس اخفػػق فػػي السجػػاالت

الدياسػػية واالجتساعيػػة واالقترػػادية والجبمػماسػػية والعد ػ خية وغيخىػػا ،وفػػي الدػػشػات التػػي تمػػت اسػػتسخت
القيػػادة فػػي تػسػػيع التخاكيػػب السختمفػػة ،واألجي ػدة اإلداريػػة واألشقػػع والك ػػادر البذ ػخية العاممػػة ،إلػػى درجػػة

إدخػػاؿ نسػػا مػػغ الييسشػػة ،حيػػث ضيػػخ عذػخات اآلالؼ مػػغ البيخوقػخاشييغ والجشػػػد والجبمػماسػػييغ ونذػػصاء
االتحادات وغيخىع مسغ أصبحػا العسػد الفقخي لسشطسة التحخيخ ،كسػا أصػبحت السشطسػة السالػظ لسشطػمػة

مالية واسعة تستػج لتذػسل السػدارع وخصػػط الصيػخاف والفشػادؽ والخػجمات األخػخى ،وتػجيخ عبلقػات وشػب ات
سياسية ودبمػماسية عمى السدتػى الجولي ،وحػلػت مقاتمييػا وفرػائميا إلػى قػػات شػبو نطاميػة ذات قػاعػج

عد خية ثابتة ونطخيات قتالية تذبو العقائج القتالية الكبلسي ية لمجوؿ ومسا شجع ىحا التػسع ،وربسا ساعج
تبخي ػخه كس ػػا ك ػػاف واض ػػح السب ػػالغ الساليػػة الكبيػ ػخة م ػػغ ال ػػجعع الس ػػالي الػػحي قجمت ػػو ال ػػجوؿ العخبي ػػة ،وخاص ػػة
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الخميجيػػة مشيػػا بعػػج االعتػخاؼ الػػجولي والعخبػػي بسشطسػػة التحخيػػخ كسسثػػل شػػخعي ووحيػػج لمذػػعب الفمدػػصيشي

العاـ 1974ـ وشػاؿ عقج الدبعيشات.

إف ىحا الشسػ السؤسداتي الػاسع والدخيع قج حػؿ مشطسة التحخيخ وبالتجريج إلى بشية ذات شبيعة
بيخوقخاشية مسا جعميا جدسا أكبخ حجسا وأكثخ اتداعا مغ أف تػجار شػئػنو بدبلسػة وفعاليػة ،األمػخ الػحي

أدى إلػػى فػػتح البػػاب أمػػاـ نسػػػ األم ػخاض واآلفػػات الدياسػػية والتشطيسيػػة والعد ػ خية وفػػي مجسػػل العبلقػػات
الفمدصيشية الجاخمية والخارجية ( .)Chery Rubenberg:1983,111

وُيدتشتج مغ ذلظ أنو ومغ األمػر التػي أثػخت بيػا السشطسػة عمػى الػجاخل وثقافتػو الدياسػية مدػألة
الصخؽ واألساليب التي إتبعتيا السشطسة في إدارة الذػأف الػػششي العػاـ ،فكثيػخ مػغ القػيع والتقاليػج السأزومػة
شقت شخيقيا وفخضت نفديا عمى الجاخل ،كالعفػيػة واالرتجػاؿ وضػعف التخصػيا والتشطػيع واإلغػخاؽ فػي

الخمديػػات والذخرػػانية إضػػافة إلػػى غيػػاب الػػخؤى االسػػتخاتيجية والتسػػخس أحيانػػا خمػػف العقائػػج والسبػػادئ
والتعامل مع اآلخخيغ بجرجة كبيخة مغ التػجذ والخيبة كسا أفقجت عسمية الشزاؿ والسقاومة ضج االحتبلؿ

لمب ػخامج الػاضػػحة والخصػػا السجروسػػة وحػػل بػػجؿ مشيػػا نػػػع مػػغ االنح ػخاؼ جعميػػا ضػػعيفة ومتعث ػخة وأبقاىػػا
ورمديػػة ،األمػػخ الػػحي أبقاىػػا عخضػػة دائسػػة لبلنتكاسػػات وأدى لئلسػػياـ فػػي إضػػعاؼ ىػػحه العسميػػة وأفقػػجىا

الفعالية ،كحلظ فنف تمظ األمػاؿ الصائمة التي أغجقت عمى الجاخل والتي كاف مغ السفتخض أف تيػجؼ إلػى
تعديػػد الرػػسػد وااللترػػاؽ بػػاألرض ،إال أنيػػا وألسػػباب كثي ػخة لػػع تحقػػق ذلػػظ ولػػع تخزػػع إال لميدػػيخ مػػغ

الخقاب ػػة والسد ػػاءلة كس ػػا أدت ى ػػحه األمػ ػػاؿ إل ػػى تخى ػػل الس اخف ػػق والسؤسد ػػات الػششي ػػة وال ػػى تذ ػػجيع الفد ػػاد
واستذ ػخائو ،األمػػخ الػػحي سػػاىع بالتػػالي فػػي حػػخؼ العسميػػة الشزػػالية عػػغ مدػػارىا وجعميػػا مشاسػػبة لمث ػخاء

وتعطيع الشفػذ ،الخاص بقيادات السشطسة والجائخة السحيصة بيع دوف عغ غيخىع.

أما بالشدبة لمدمػؾ الدياسػي الدػائج فقػج أصػبح شخرػانيا إلػى درجػة أف الػػالء األعسػى لمقائػج أو

الػ ػػدعيع أصػ ػػبح مصمػبػ ػػا ،كسػ ػػا أف التػافػ ػػق والسػافقػ ػػة فػ ػػي داخػ ػػل الفئػ ػػات الدياسػ ػػية شغيػ ػػا عمػ ػػى الخػ ػػبلؼ
واالختبلؼ ،ما جسج بيئتيػا الجاخميػة ،وقػج حػج بالتػالي مػغ قػجرتيا عمػى اإلبػجاع والعصػاء ،فالتعجديػة الفعالػة
غابت عغ الحقل الدياسي الفمدصيشي ،ما جعمو تحت تأثيخ وىيسشة فريل واحج وبالتالي في قبزة زعيع

واحػػج أو نخبػػة مححػػجة ،لػػحلظ فػاف مجسػػل ىػػحه التقاليػػج والسسارسػػات والتػػي جمػػب الجػػدء األكبػػخ مشيػػا البيئػػة

السحيص ػػة ،جعم ػػت فمد ػػصيشيي الز ػػفة الغخبي ػػة وقص ػػاع غػ ػدة ف ػػي نياي ػػة السص ػػاؼ دوف تجخب ػػة حقيقيػ ػة ف ػػي
التعػامبلت واألعػخاؼ الجيسقخاشيػػة األمػػخ الػػحي سػػيجج تجمياتػػو الحقػا بعػػج إنذػػاء الدػػمصة الػششيػػة ،فمػػع تكػػغ
التجخبػػة الدياسػػية الفمدػػصيشية ديسقخاشيػػة الجػػػىخ حيػػث أنيػػا عػػدزت تقاليػػج احتكػػار الدػػمصة وصػػشع الق ػخار
وتفػػخد الشفػػػذ وضػػعف التقميػػج السؤسدػػاتي والتذػػبث بشطػػاـ الكػتػػا والفرػػائمية واالفتقػػار إلػػى آليػػات مدػػاءلة
وشفافية حقيقية وغيخ ذلظ ،وتتع ىشا عادة مشػاضخة وتذػبيو الدػمصة الػششيػة باألنطسػة العخبيػة األخػخى مػغ
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حيػػث افتقارىػػا لمتػجيػػات الجيسقخاشيػػة الحقيقيػػة التػػي تعبػػخ عػػغ دور أكبػػخ لمسؤسدػػات فػػي الشطػػاـ الدياسػػي
وليذ لؤلشخاص ( البجيخي.)87 ،1995 :

ويتزح مغ ذلظ أف مشطسة التحخيخ الفمدصيشية أسيست بذ ل كبيخ في إيجاد كياف فمدصيشي
تجرج في الفعل حتى أصبح يقػد اليػية الػششية الفمدصيشية بس ػنات مؤسداتية ساىست في لع شسل

الفمدصيشييغ في الجاخل والخارج بالذ ل السبجئي ،ومغ ثع أسيست في وضع أسذ متيشة في مديخة بشاء

الشطاـ الدياسي ،إال أنيا ونتيجة تخىميا وتزخع مجخػالتيا ركشت إلى تعطيع ىحه السجخػالت عمى حداب
تعديد صسػد الفمدصيشييغ بأش اؿ تقاوـ فييا تعاضع الػجػد االستيصاني اإلسخائيمي عمى األرض

الفمدصيشية ،وبالتالي الخخوج عغ سياؽ الفعل الحقيقي واليجؼ االسسى الحي أنذئت ألجمو السشطسة.

 - 3عيؾر وتبمؾر خظاب السالم الدياسي:
جاء الخصاب الجيشي بذ مو العاـ كسشطػمة مغ الخؤى والترػرات ذات الشدعة الدمفية اتجاه

العجيج مغ جػانب ومدتػيات الذأف اإلنداني ،ويصغى عمييا ميل لسراىخة األصػؿ الدمفية وما تعبخ
عشو مغ مبادئ ومشصمقات ونرػص مع معصيات عرخية مادية تتدع بجرجة عالية مغ التذابظ
والتعقيج ،ومغ القجرة عمى التأثيخ العسيق في حياة األفخاد والجساعات ،أما الحيد الحي يصسح ىحا

الخصاب إلى تغصيتو ومغ ثع الديصخة عميو فيػ رحب وواسع ،حيث يذسل الدياسة واالقتراد واالجتساع
كسا القانػف والعمػـ والثقافة والفشػف واألخبلؽ ،ويتع التعبيخ العسمي عغ مزسػنو بسدتػييغ مغ الفعل
والشذاط حيث يتجمى األوؿ في الحيد السجتسعي ويتخح أش اال تعبػية دعػية محػرىا السدجج
والسؤسدات والسشابخ االجتساعية السختمفة ،بيشسا يتجمى الثاني في الحيد الدياسي ،ويتخح ش ل السذاركة

في مؤسدات الجولة ،أحيانا والسذاركة مغ خارجيا أحيانا أخخى ،كسا يعبخ ىحا الخصاب عغ ذاتو
بمغتيغ :األولى سمسية تتجدج بالسذاركة الشقابية والتذخيعية العامة والثانية غيخ سمسية تتجدج بالعشف أو
بالتيجيج بو لتحقيق م اسب سياسية( .البخغػثي)25 ،2000 :
وي ذف ىحا الخصاب وعمى الخغع مسا يػحي بو ضاىخه مغ اندجاـ وتشاغع عغ أنساط التبايغ

واالختبلؼ في بشيتو الجاخمية تتجمى في تعجد مشابخه وعجـ تساثل مشصمقاتو واختبلؼ أدواتو ،أما التحجيات

الكثيخة التي تحيا بو فقج دفعتو إلى التديذ ،األمخ الحي حػؿ ذاؾ الخصاب إلى مشطػمة أيجلػجية
كغيخىا مغ األيجلػجيات تخزع لؤلخح والخد ولمتغيخ والتعجيل.
أما بالشدبة لمشسػذج الفمدصيشي مغ ىحا الخصاب ،فيبقى وربسا بدبب خرػصية الحالة

الفمدصيشية وعجـ رتابتيا وضخوفيا االستثشائية حجيث الشذأة وضعيف البشية ومحجود االنتذار ،وقج جاءت
األحجاث متبلحقة مشح عقج الثسانيشات في ىحا الرجد ،فقج بخز ىحا التحجي بعج أف ضعفت مشطسة

التحخيخ الفمدصيشية بفعل تبلقي عجد مغ األحجاث والتغييخات عمى األصعجة السحمية ،واإلقميسية والجولية،
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فقج تع في تمظ الفتخة إخخاج مؤسدات مشطسة التحخيخ الفمدصيشية مغ لبشاف بعيج الغدو اإلسخائيمي لمبشاف
وحرار عاصستو خبلؿ صيف 1982ـ ،وتبع ذلظ بعج فتخة قريخة مجدرة صب اخ وشاتيبل عمى أيجي

الكتائب المبشانية وبجعع إسخائيمي ،وقج شيج ىحا العقج أيزا انقداـ حخكة فتح ،والحي أدى إلى انقداـ
مشطسة التحخيخ الفمدصيشية لفتخة دامت خسدة أعػاـ ،وقج شيجت الثسانيشات أيزا حخوبا ضج السخيسات
الفمدصيشية في لبشاف ،عمى أيجي حخكة أمل ،وشيج أواخخ العاـ 1987ـ انجالع االنتفاضة األولى ضج

االحتبلؿ اإلسخائيمي ،كسا أف أواخخ الدبعيشات شيجت تػقيع اتفاقية كامب ديفيج 1979ـ ،ونجاح الثػرة
اإليخانية ،حيث كاف ليحيغ الحجثيغ أثخىسا عمى القزية الفمدصيشية ،فيسا شيجت بجاية التدعيشات انييار

االتحاد الدػفييتي والكتمة االشتخاكية ،والمحيغ ش ّ بل الحميف الجولي الخئيدي لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية،
أما حخب الخميج الثانية ،فقج أدت إلى نذػء بشى لقػى إقميسية ججيجة ،التي كاف ليا انع اساتيا عمى
تخاجع م انة ودور مشطسة التحخيخ الفمدصيشية (ىبلؿ.)63 ،2002 :

وفي ىحا الخزع انتعر اإلسبلـ الدياسي في كثيخ مغ البمجاف العخبية ومغ ضسشيا فمدصيغ،

ومغ العػامل األخخى التي ساىست في تعديد ذلظ الخصاب وترميب عػده في فمدصيغ ،ضعف

الخصاب اآلخخ الستسثل بالػششي العمساني بسختمف تسػجاتو ،وخاصة بعج تيميل بشية مشطسة التحخيخ
الفمدصيشية وم انتيا في أعقاب ىديستيا في لبشاف عمى يج اإلسخائيمييغ في العاـ 1982ـ وكحجث في
غاية األىسية ،جاءت االنتفاضة العاـ 1987ـ ،لتسشح ذلظ الخصاب فخصة لمتعبيخ عغ نفدو بذ ل

عسمي وممسػس ،األمخ الحي تسخس عشو تحػؿ ذلظ الخصاب إلى بخنامج مقاوـ ضج االحتبلؿ وتس شو

مغ بشاء األشخ السشطسة السعبخة عشو ،والتي تجدجت بحخكتي الجياد اإلسبلمي وحساس.

أما الفتخة التي تمت االنتفاضة ،وتسثمت بجخػؿ الحالة الفمدصيشية عيج العسمية الدمسية ،فقج ألقت

ىحه التصػرات بطبلليا ب ثافة عمى بشية الخصاب الجيشي ،وعمى مختمف األدوات والتعبيخات الجالة عميو،
وحيث وضعتو وجيا لػجو أماـ الرعب مغ األسئمة والبل مألػؼ مغ التحجيات ،ومغ ىحه األسئمة
والتحجيات السفاىيسية والشطخية حػؿ مدألة أساسية واحجة ولكشيا معقجة وشائكة وتتعمق ب يفية عرخنة

الفيع اإلسبلمي لجعمو أكثخ استجابة وأقل تعارضا مع السعصيات والحقائق السختمفة في السجتسعات

السعاصخة ومغ ضسشيا فمدصيغ (البخغػثي.)27 ،2000 :

ومغ السدائل السيسة التي تسثل وبقػة أماـ اإلسبلمييغ الفمدصيشييغ مدألة العبلقة مع إسخائيل

ومبجأ الرمح معيا واتفاقيات أوسمػ والعبلقة مع العمسانييغ ،والسػقف مغ الغخب ،إضافة إلى أسئمة

أخخى تتعمق بقزايا ومعزبلت مجتسعية داخمية كقزية الجيسقخاشية ،وحقػؽ اإلنداف ،والسخأة وتذخيعات
األحػاؿ السجنية ،وعسمية البشاء الػششي القائسة اآلف في فمدصيغ.

ومغ السدائل الرعبة التي يػاجييا اإلسبلمييغ مدألة الكيفية التي يس غ مغ خبلليا لمخصاب

الجيشي أف يتدع الستحقاقات البعجيغ التحخري الػششي والستسثل بالتحخر مغ إسخائيل والبشائي السجتسعي
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الجاخمي الحي تقػده الدمصة الفمدصيشية ،إضافة إلى كيفية التػفيق بيغ أش اؿ الكفاح الدمسية والعشيفة،
كسا يذغل اإلسبلميػف أنفديع بسدائل أخخى ميسة تتعمق مباشخة بػجػدىع ،كالحفا

عمى وحجتيع

الجاخمية في ضل تعجد مشابخىع الدياسية وتأميغ مرادر الجعع السالي ،وتجشب الرجاـ مع الدمصة
الػششية الفمدصيشية ( الدبيجي.)67 ،2003 :

وجانب آخخ انو مغ الرعب إنكار حقيقة أف اإلسبلمييغ نجحػا بتخؾ برسات ميسة عمى

الحياة الدياسية الفمدصيشية الخاىشة ،ولكغ الدؤاؿ االكبخ ىػ ىل لبرساتيع الدياسية تمظ مغ تأثيخ عمى
الثقافة الدياسية الفمدصيشية؟ وإذا كانت اإلجابة بشعع فيربح الدؤاؿ عشجئح :ىل يس غ اعتبار ذلظ التأثيخ
إيجابيا بالشدبة لمجيسقخاشية أـ أنو غيخ ذلظ؟

أم ػػا الذ ػػق األوؿ م ػػغ الدػ ػؤاؿ فتسي ػػل ى ػػحه الج ارس ػػة إل ػػى أف اإلجاب ػػة عش ػػو ب ػػشعع ،حي ػػث تعتق ػػج أف
الخصاب الجيشي ومػا تسخػس عشػو مػغ ضيػػر التيػار االسػبلمي أصػبح وبػبل شػظ ،أحػج العػامػل السدػاىسة
في بشية وتػجيات وميػؿ الثقافة الدياسية الفمدصيشية القائسػة اآلف ،فالخصػاب الػجيشي وكغيػخه مػغ العػامػل
يستمظ السفاىيع والخؤى والسػاقػف والتػجيػات وىػػ بحالػة دائسػة مػغ التػأثيخ والتػأثخ بسختمػف جػانػب الحيػاة

الدياسػػية الفمدػػصيشية ،كسػػا يدػػتصيع ىػػحا الخصػػاب أيزػػا وبح ػػع امتبلكػػو األيػػجلػجيا والس ػػارد واألدوات أف
يحػؿ رؤاه وترػراتو ومػاقفو إلى تجميات عسمية وممسػسة ذات تأثيخ ممحػ في ميػؿ األفخاد وتػجياتيع

وعمى الكثيخ مغ آرائيع ومػاقفيع الدياسية ( أبػ عامخ.)12 ،2006 :
ويؤثخ ىػحا الخصػاب بشدعاتػو السختمفػة ،لػيذ فقػا فػي إتبػاع االسػبلـ الدياسػي وحسػل رايتيػا وإنسػا

عمى مجسل الخخيصة األيجلػجية والفكخية والدياسية في فمدصيغ ،فقج نجح تيار االسبلـ الدياسي في نقل
مفػػخدات ومفػػاىيع وتعبي ػخات ورمػػػز خصػػابيع الػػى قمػػب الخصػػاب الدياسػػي الفمدػػصيشي العػػاـ ،ليحتػػل م انػػة
ليدت ىامذية في سياقو.

أمػػا التجميػػات السمسػسػػة والسباش ػخة لمخصػػاب الػػجيشي فيػػتع التعبيػػخ عشيػػا بسدػػتػييغ متسػػايديغ مػػغ
الذ ػ ل الخػػاص باإلسػػبلـ الدياسػػي :األوؿ اجتسػػاعي وفيػػو يؤخػػح الػػجيغ كقيسػػة مصمقػػة اإليجابي ػة ،وكحيػػد
يسثل مشطػمة معيارية صالحة لسختمف دروب الحيػاة ويشتذػخ ىػحا السدػتػى فػي صػفػؼ قصاعػات واسػعة

مػػغ عامػػة الشػػاس" ،ويس ششػػا أف نصمػػق عميػػو اإلسػػبلـ الذػػعبي ،أمػػا الثػػاني فيػػػ سياسػػي وفيػػو يؤخػػح الػػجيغ
كعقيػػجة سياسػػية وكسجػػاؿ لمتعبئػػة والتػػأثيخ بيػػجؼ اسػػتحػاذ القػػػة واسػػتبلـ الدػػمصة والتػػأثيخ عمييػػا ،وال يساثػػل
ى ػػحا السد ػػتػى وف ػػي أرض الػاق ػػع السد ػػتػى األوؿ م ػػغ حي ػػث درج ػػة ت ػػأثيخه وانتذ ػػاره وال س ػػيسا أف حز ػػػره
يقترػخ عمػى فئػػات وحخكػات سياسػػية ديشيػة محػػجدة كحخكتػي حسػاس والجيػػاد اإلسػبلمي والمتػػيغ ىسػا عمػػى
احتكاؾ ومػاجية في ىحا السجاؿ واالقتخاب مغ مخاكد الدمصة والجخػؿ فييا"( رشػاف.)97 ،2006 :
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وم ػػغ ىش ػػا يتز ػػح أف الخص ػػاب ال ػػجيشي يع ػػاني م ػػغ اإلشػ ػ اليات والتح ػػجيات ذاتي ػػا الت ػػي واجيتي ػػا

مشطػمػػات الخصػػاب العمسػػاني بسختمػػف ندعاتيػػا والتػػي حالػػت دوف تخجستيػػا إلػػى حقػػائق عمػػى األرض كسػػا
تسشػت ،أمػا السجػاالت التػي تتجمػى فييػا ىػحه اإلشػ اليات والتحػجيات فيػي عمػى درجػة مػغ االتدػاع لتذػسل

الجػانب الدياسية واالقترادية واالجتساعية والتاريخية والعجيج مغ العػامل واالعتبارات الخارجية.

وُيدتشتج مغ ذلظ أنو ما دامت الثقافة الدياسية تتأثخ باإلخفاقات كسا تتأثخ بالشجاحات ،وكػف
إخفاقات الخصاب الجيشي وتجمياتو العسمية تتخؾ برساتيا عمى الثقافة الدياسية بذ ل ال يقل كثافة وعسقا
عغ تمظ البرسات التي تتخكيا نجاحاتو ،فنف االستشتاج األكثخ مشصقية يفزي إلى القػؿ بأف الخصاب

الجيشي بالزخورة ،ولكػنو بالسحرمة مجسػعة نجاحات وإخفاقات ،ذو أثخ وحزػر في الثقافة الدياسية
الفمدصيشية ،ولكشو بحاجة الى االجابة عغ العجيج مغ االسئمة الرعبة التي تتعمق بتػجياتيا الػششية

وصياغتيا لبخامجيا السجتسعية والتشطيسية الستعمقة بحياة الشاس بحيث تكػف قابمة لمفيع والتصبيق

والتعاشي مع الذئػف اليػمية في حياتيع.
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المبحث الثاني
مفكوم المذاركة الديادية وأنماطكا
أوالا .مفيؾم السذاركة:
تختمػػف مدػػسيات ومفػػاىيع السذػػاركة ،فيشػػاؾ مػػغ يصمػػق عمييػػا السذػػاركة الجساىيخيػػة ،وىشػػاؾ مػػغ
يدسييا السذاركة الذعبية أو السذاركة العامة.
وتأخػػح السذ ػػاركة مفيػمػػا قيسي ػػا إيجابيػ ػا بالشدػػبة لم ػػشطع الدياس ػػية السعاص ػخة ،ويد ػػتخجـ مر ػػصمح
السذاركة ليذيخ غالبا إلى السدانجة الذعبية لمقيادات الح ػمية في مجاؿ قيادتيا وإدارتيا لمعسػل الدياسػي
وتعشي أيزا مصالب شعبية تختبا عادة بيحه السدانجة.
ويقػػػـ مفيػػػـ السذػػاركة عمػػى أسػػاس واضػػح محػػجد مػػغ دخػػػؿ السػػاشغ العػػادي ،بسحػػس اختيػػاره
وكامل إرادتو في نذاط جساعي اجتساعي تتجاخل فيو مرمحة الفخد بسرمحة السجسػػع إلػى درجػة يرػبح
فييا مغ الرعب الفرل بيغ ىحه السرالح ،وإف تخاوحت حجتيا حدب الػضػع أو السجتسػع السعػيغ الػحي
تتع فيو عسمية التجاخل بيغ الفخد والسجسػع ( مخاد.)127 ،1990:
وب ػػحلظ بالسذ ػػاركة تعشػ ػي ،أي عس ػػل تص ػػػعي م ػػغ جان ػػب السػ ػػاشغ ،بي ػػجؼ الت ػػأثيخ عم ػػى اختي ػػار
الدياسات العامة وإدارة الذئػف العامة أو اختيار القادة الدياسييغ عمػى أي مدػتػى ح ػػمي أو محمػى أو
قػمي .وىشاؾ مغ يعخفيا عمى أنيا عسمية تذػسل جسيػع صػػر اشػتخاؾ أو إسػيامات السػػاششيغ فػي تػجيػو
عسل أجيدة الح ػمة أو أجيدة الح ػع السحمػى أو لسباشػخة القيػاـ بالسيػاـ التػي يتصمبيػا السجتسػع سػػاء كػاف
شابعيا استذاريا أو تقخيخيا أو تشفيحيا أو رقابيا ،وسػاء كانت السداىسة مباشخة أو غيخ مباشخة بسا يفزي
في الشياية الى عسمية يعتسج قػاميا عمى السػاشغ ( عتخاف.)129 ،1991 :
وقج ال ي ػف ليػحا الشذػاط الستعمػق بالسذػاركة والػحي يسارسػو الفػخد العػادي ،بذػ ل عفػػي وفػخدي
فػػي البجايػػة ،تػػأثيخ إيجػػابي عمػػى مجخيػػات األمػػػر أحيانػػا ،األمػػخ الػػحي يحػػبا الفػػخد العػػادي ،أو يخمػػق لجيػػو
إحداسا بالحاجة إلى نسا أرقى وش ل أكثخ تشطيسا مغ أش اؿ الشذاط ،وىشا يأتي دور مشطسات السجتسع
السجني القائسة ،أو الفئات الستشػرة اجتساعيا أي الشخبة ،لمبجء بالعسل السشطع الجساعي وفق بخنامج نطخي
وبخنػػامج عسػػل متجػػانذ ،وي ػػػف ىػػحا العسػػل الش ػػاة األولػػى لعسميػػة السذػػاركة الدياسػػية الفاعمػػة ليػػحا الفػػخد
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ضػػسغ إشػػار مجسػعػػة مشطسػػة ىػػي مشطسػػة السجتسػػع السػػجني .ولكػػغ يشبغػػي اإلشػػارة ىشػػا إلػػى أف مفيػػػـ
السذػػاركة الدياسػػية بسحتػػاه العػػاـ ،ال يعشػػي بالزػػخورة مذػػاركة الفػػخد بالعسميػػة الدياسػػية بسفيػميػػا السحػػجد
الزػػيق الخػػاص بدياسػػة الجولػػة أو الشطػػاـ الدياسػػي مباش ػخة ،بػػل يس ػػغ ليػػحا السفيػػػـ أف يخػػتز بجانػػب
واحج مغ جػانب السذاركة الدياسية مثل اإلصبلح االجتساعي أو اإلصبلح الجيسقخاشي وحتى العسل فػي
السشطسػػات السجنيػػة القصاعيػػة الستخررػػة ،حيػػث ي ػػػف ىػػحا الشذػػاط جػػدءا مػػغ مجسػػل الشذػػاشات التػػي
يسارسيا أفخاد السجتسع ضسغ مشطساتيع السجنية مغ أجل خمق صػرة شاممة وواسػعة لسجسػل السجتسػع مػغ
خػػبلؿ مذػػاركة الجسيػػع فػػي رسػػع ىػػحه الرػػػرة ولكػػغ مػػغ مشصمػػق التخرػػيز والشذػػاط االحت اخفػػي ال ػػاعي
والسسشيج .ويدتخجـ مرصمح السذاركة لمجاللة عمى الجيػػد الذػعبية الشاجحػة التػي تدػتيجؼ التػأثيخ عمػى
ق اخرات وأفعاؿ الح ػمة أو عشج اختيار القيادات الح ػمية ،وىشاؾ مغ يعتبػخ أف السذػاركة ،برػفتيا ىػحه،
عبارة عغ األفعاؿ التي يقػػـ بيػا السػاششػػف وي ػػف ليػا الذػخعية القانػنيػة التػي تػختبا بعسميػات االنتخػاب
والترػػػيت والتطػػاىخ وكتابػػة وتشطػػيع الع ػخائس واالشػػتخاؾ فػػي عسميػػات صػػشع الق ػ اخرات الدياسػػية .وي ػػػف
التسثيل بػاسػصة االنتخابػات ىػػ الذػ ل السشاسػب الػحي يس ػغ أف يتحقػق مػغ خبللػو السذػاركة عمػى أوسػع
نصاؽ فػي السجتسعػات الحجيثػة وي ػػف مػغ الرػعب عمػى مبليػيغ السػػاششيغ االشػتخاؾ السباشػخ فػي الح ػع
وصياغة الق اخرات الدياسية ( شاىيغ.)53 ،2007 :
وعشج الحجيث عغ السذاركيغ أنفديع فأنشػا نقرػج بػحلظ ىػؤالء السػػاششيغ الػحيغ يترػفػف بالشذػاط
والفعاليػػة ويذػػتخكػف فػػي العسػػل الدياسػػي واالجتسػػاعي العػػاـ ،ويحزػػخوف االجتساع ػات العامػػة ويشزػػسػف
إل ػػى األحػ ػداب والتشطيس ػػات الدياس ػػية ويخرر ػػػف ج ػػدء ىام ػػا م ػػغ وق ػػتيع وي خس ػػػنو لبلىتس ػػاـ بالقز ػػايا
واألمػر والسذ بلت العامة لسجتسعيع.
وكػػحلظ تتزػػسغ بعػػس تعخيفػػات السذػػاركة تمػػظ األنذػػصة الذػػعبية التػػي تعشػػى فقػػا بالتػػأثيخ فػػي
عسميػػات اختيػػار القيػػادات الدياسػػية أو بالتػػأثيخ فػػي وضػػع الدياسػػات القػميػػة ،وفػػي جسيػػع األحػػاؿ يجػػب
اعتبار السذاركة ىي الجيػد الذػعبية التصػعيػة السشطسػة التػي تترػل بعسميػات اختيػار القيػادات الدياسػية
وص ػػشع الدياس ػػات ووض ػػع الخص ػػا وتشفي ػػح البػ ػخامج والسذ ػػخوعات سػ ػػاء عم ػػى السد ػػتػى الخ ػػجمي أو عم ػػى
السدتػى اإلنتاجي ،وكحلظ عمى السدتػى السحمي أو السدتػى القػمي ،عمى أف تتزسغ السذػاركة معػاني
التعزيج والسدانجة الذعبية ،وإضفاء الذػخعية عمييػا مػغ أجػل العسػل الدياسػي ،كسػا تتزػسغ فكػخة إعصػاء
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الحػػق لمسػػاششيغ لحجػػب تأييػػجىع ومدػػانجتيع إذا تصمػػب السػقػػف ذلػػظ ،وفكػخة تقػػجيع مصالػػب عامػػة ليػػع فػػي
بعس السػاقف األخخى ( الجػىخي.)51 ،1985 :
ومعشػػى السذػػاركة يعصػػي لمسذػػاركيغ مػػغ الس ػػاششيغ أف ػخاد السجتسػػع فخصػػا متكافئػػة لكػػي يق ػػخروا
ألنفديع مػاجية حل مذػ بلتيع ،كسػا يعصػي لمسػػششيغ الحػق فػي صػياغة شػ ل ونػػع الطػخوؼ الدياسػية
واالقترادية واالجتساعية التي يحيػنيا .وىحا يتزسغ تحجيج األىػجاؼ العامػة السترػمة بحيػاتيع السذػتخكة
في مجتسع معيغ.
وعمى أي حاؿ ،يجب أف يتػافخ لمسذاركة وفقا لمسفيػـ الحي تػع مشاقذػتو ثػبلث خرػائز رئيدػية
ىي( :عمي.)89 ،2009 :
 الفعل :بسعشى الحخكة الشذصة لمجساىيخ في تحقيق ىجؼ أو مجسػعة أىجاؼ معيشة.
 التظـــؾع :بسعشػػى أف تقػػجـ جيػػػد الس ػػاششيغ شػاعيػػة وباختيػػارىع تحػػت شػػعػرىع القػػػي بالسدػػئػلية
االجتساعيػػة تجػػاه القزػػايا واألىػػجاؼ العامػػة لسجػػتسعيع ولػػيذ تحػػت تػػأثيخ أي ضػػغا أو إجبػػار
مادي أو معشػي.
 االختيـــار :ويعش ػػي إعص ػػاء الح ػػق لمسذ ػػاركيغ بتق ػػجيع السد ػػانجة والتعز ػػيج لمعس ػػل الدياس ػػي والق ػػادة
الدياس ػػييغ وحجػػػع ى ػػحه السدػ ػػانجة وذل ػػظ التعزػػػيج ف ػػي حالػػػة تع ػػارض العسػ ػػل الدياس ػػي والجيػػػػد
الح ػمية مع مرالحيع الحقيقية وأىجافيع السذخوعة .
وقج كانت السذاركة الدياسية ،حتى العرخ الحجيث ،مقترخة في الغالب عمػى أثخيػاء القػػـ ووجيػائيع
مغ أصحاب السػلج الشبيل أما األغمبية الداحقة فكانت بعيػجة عػغ السذػاركة .ومشػح مصمػع عرػخ الشيزػة
حتػػى القػػخف الدػػابع عذػػخ بػػجأ االتجػػاه نحػػػ مديػػج مػػغ السذػػاركة الدياسػػية .وبمػػغ ىػػحا االتجػػاه ذروتػػو أثشػػاء
الثػرة الرشاعية في اوروبا مشح القخنيغ الثامغ عذخ والتاسع عذخ.
و يخجع ذلػ إلى العؾامل التالية.)Johnston: 2000, 125( :
 .1الحخكة الشذصة لمترشيع ونسػ السجف وازدياد التعميع والحي تختب عميػو ضيػػر قػػى اجتساعيػة ججيػجة
(عساؿ ،تجار ،أصحاب ميغ حخة) حيث استذعخت في نفديا القجرة عمى تذػ يل مرػيخىا فصالبػت
بجدء مغ القػة الدياسية.
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 .2ضي ػػػر ال ػػجعػات الت ػػي حس ػػل لػاءى ػػا السثقف ػػػف م ػػغ فبلس ػػفة وكت ػػاب وص ػػحفييغ والت ػػي تش ػػادى بق ػػيع
السداواة والحخية والسرمحة العامة بذ ل أدى إلى تغحية السصالبة بسذاركة أوسع لمشاس في العسميػة
الدياسية
 .3التصػػر فػي وسػػائل الشقػل والسػاصػبلت واالترػػاالت والػحي أدى إلػى انتذػػار ونقػل األفكػار الججيػػجة
حػؿ الجيسقخاشية والسذاركة بدخعة وسيػلة ندبية.
 .4الرخاع بيغ القيادات الدياسية ،ففي ضل التشافذ عمى الدمصة تشاضل القػى السترارعة في سبيل
كدب التأييج الذعبي وىحا في حج ذاتو يعصى الذخعية لفكخة السذاركة الجساىيخية.
 .5التجخل الح ػمي الستدايج في الذئػف االجتساعية واالقترادية والثقافية والحي أصبحت معػو الحيػاة
اليػميػػة لؤلف ػخاد تتػقػػف عمػػى أعسػػاؿ الح ػمػػة برػػػرة حاسػػسة ،وبػػجوف الحػػق القػػانػني فػػي السذػػاركة
الدياسػػية يرػػبح الفػػخد بػػبل حػػػؿ وال قػػػة فػػي مػاجيػػة الح ػمػػة التػػي قػػج تزػػخ بسرػػالحو ،مػػغ ىشػػا
كانػػت السصالبػػة بسػػشح الحقػػػؽ الدياسػػية لؤلف ػخاد وتييئػػة إم انيػػة مسارسػػتيا بفاعميػػة ،وذلػػظ لمحػػج مػػغ
سصػة الح ػمة ونفػذىا.
ويتزح مغ ذلظ انو بالخغع مغ اختبلؼ ىحه العػامل والجوافع إال أنيا تػجور كميػا حػػؿ معشػى واحػج
أال وى ػػػ ،مد ػػاىسة ك ػػل ف ػػخد م ػػغ أفػ ػخاد السجتس ػػع ،ف ػػي ك ػػل األعس ػػاؿ وف ػػى ك ػػل السد ػػتػيات ،وف ػػي مختم ػػف
مجػػاالت الحيػػاة الدياسػػية واالقترػػادية واالجتساعيػػة وغيخىػػا ،أي السذػػاركة السباشػخة لمجسػػاىيخ فػػي شػػئػف
السجتسع ،وليذ عغ شخيق السذاركة الشيابية كسسثمػي الذػعب أو السجػالذ السشتخبػة والتػي تعتبػخ مذػاركة
غيخ مباشخة .

ثانيا .مفيؾم السذاركة الدياسية:
يعخؼ بعس الباحثيغ وعمساء الدياسة السذاركة الدياسية مغ عجة زوايا عمى الذ ل التالي:
 .1أنيػػا تمػػظ األنذػػصة اإلداريػػة التػػي يذػػارؾ بسقتزػػاىا أف ػخاد مجتسػػع فػػي اختيػػار ح امػػو وفػػي صػػياغة
الدياسػػة العامػػة بذ ػ ل مباشػػخ أو غيػػخ مباشػػخ ،أي أنيػػا تعشػػي اشػػتخاؾ الفػػخد فػػي مختمػػف مدػػتػيات
العسل والشطاـ الدياسي ( .)McCllosky: 1968, 253
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 .2عخفي ػػا فيخب ػػا  ،Verbaون ػػاي  ،Nieوك ػػيع  :Kimبأني ػػا األفع ػػاؿ القانػني ػػة الت ػػي يق ػػػـ بي ػػا مػاشش ػػػف
مدتقمػف ،وىي أفعاؿ مػجية مباشخة بجرجة أو بأخخى نحػ التأثيخ عمى اختيار األفخاد الح ػػمييغ أو

األفعاؿ التي يقػمػف بيا ).( Verba: 1978, 46
فالسذػػاركة الدياسػػية بسشطػػػر عمػػع الدياسػػة وبسعشاىػػا الػاسػػع تترػػل بنعصػػاء الحػػق الػػجيسقخاشي
الجستػري لكافة أفخاد السجتسع البالغيغ العاقميغ فػي االشػتخاؾ برػػرة مشطسػة فػي صػشع القػ اخرات الدياسػية
التػػي تترػػل بحيػػاتيع معػػا فػػي مجتسػػع مػػغ السجتسعػػات عمػػى أال تكػػػف السذػػاركة الدياسػػية قاص ػخة عمػػى
إعصػػاء ىػػحا الحػػق أو الػػشز عميػػو فػػي الجسػػتػر فقػػا ،ولكػػغ بسسارسػػة ىػػحا الحػػق مسارسػػة فعميػػة بعيػػجا عػػغ
عػام ػػل الز ػػغا واإلجب ػػار واإللػ ػداـ إذ يج ػػب أف تط ػػل ف ػػي إش ػػار ديسق اخش ػػي يتد ػػق مع ػػو إش ػػار الذ ػػعػر
بالسدئػلية االجتساعيػة اتجػاه األىػجاؼ السجتسعيػة العامػة ،وفػي إشػار الذػعػر بحخيػة الفكػخ وحخيػة العسػل
وحخيػػة التعبيػػخ عػػغ ال ػخأي ،فالسذػػاركة الدياسػػية فػػي أي مجتسػػع ىػػي محرػػمة نيائيػػة لجسمػػة مػػغ العػامػػل
االجتساعيػػة االقترػػادية والسعخفيػػة والثقافيػػة والدياسػػية واألخبلقيػػة التػػي تتزػػافخ متحػػجة فػػي تحجيػػج بشيػػة
السجتسػ ػػع السعشػ ػػي ونطامػ ػػو الدياسػ ػػي وسػ ػػساتيسا وآليػ ػػات اشػ ػػتغاليسا ،وتح ػػجد نسػ ػػا العبلقػػػات االجتساعيػػػة
والدياسية ومجى تػافقيا مع مبجأ السذاركة الحي بات معمسا رئيدا مغ معالع السجتسعات السجنيػة الحجيثػة،
السجتسعػػات التػػي أعػػاد العسػػل الرػػشاعي وتقػػجـ العمػػػـ والسعخفػػة السػضػػػعية والثقافػػة الحجيثػػة بشػػاء حياتيػػا
العامة وعبلقاتيا الجاخمية ،عمػى أسػاس مػغ العسػل الخػبلؽ ،والسبػادرة الحػخة ،والسشفعػة والجػجوى واإلنجػاز،
وح ػػع القػػانػف ،فػػي إشػػار دولػػة وششيػػة حجيثػػة ،وىػػي تجخيػػج عسػميػػة السجتسػػع وش ػ مو الدياسػػي وتحجيػػجه
الحاتي ( شحادة.)6 ،2005 :
وعميػػو يس ػػغ القػػػؿ ،بعبػػارة أخػػخى ،إف السذػػاركة الدياسػػية مبػػجأ ديسق اخشػػي مػػغ أىػػع مبػػادئ الجولػػة
الػششية الحجيثة؛ مبجأ يس ششػا أف نسيػد فػي ضػػئو األنطسػة الػششيػة الجيسقخاشيػة التػي تقػػـ عمػى السػاششػة
والسدػػاواة فػػي الحقػػػؽ والػاجبػػات بػػيغ كػػل افخادىػػا ،ومػػا بػػيغ األنطسػػة االسػػتبجادية ،الذػػسػلية أو التدػػمصية
التي تقػـ عمى االحتكار .وىحا السبجأ يقػيع فخقػا نػعيػا بػيغ نطػاـ وششػي ديسق اخشػي قػامػو الػحػجة الػششيػة،
وحجة االختبلؼ والتشػع والتعارض الجػجلي ،ونطػاـ شػسػلي أو تدػمصي قػامػو الفػخوؽ االجتساعيػة والحػخب
األىمية الكامشة التي يس غ أف تشفجخ عشفا تجمي اخ ذاتيا في أي وقت ،مبجأ سياسي وأخبلقي يقيع فخقا نػعيا
بيغ الحخية واالستبجاد ( عبج العاشي.)4 ،2012 :
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وبشػ ػػاءا عمػ ػػى مػ ػػا سػ ػػبق يس ػػػغ القػ ػػػؿ ،إف السذػ ػػاركة الدياسػ ػػية ىػػػي التعبيػ ػػخ العسمػ ػػي عػ ػػغ العقػ ػػج
االجتسػػاعي الصػػػعي ،ال فػػي مفيػمػػو فحدػػب ،بػػل فػػي واقعػػو العسمػػي أيزػػا ،إذ تعيػػج السذػػاركة الدياسػػية
إنتاج العقػج االجتسػاعي وتؤكػجه كػل يػػـ؛ أي إنيػا تعيػج إنتػاج الػحػجة الػششيػة وتعدزىػا كػل يػػـ .وىػحه أي
"الػحػػجة الػششيػػة" مػػغ أىػػع مشجػدات الحجاثػػة ،وال سػػيسا االعتػخاؼ بػػالحقػؽ الشاجسػػة عػػغ االعتسػػاد الستبػػادؿ
بيغ مختمػف الفئػات االجتساعيػة وإسػياـ كػل مشيػا فػي عسميػة اإلنتػاج االجتسػاعي عمػى الرػعيجيغ السػادي
والخوحػػي ،أي اإلنتػػاج واالسػػتيبلؾ والتػزيػػع والتبػػادؿ .وىػػي مػػغ ثػػع تعبيػػخ عسمػػي عػػغ السػاششػػة ،أي عػػغ
صػػيخورة الفػػخد ،مػػغ الجشدػػيغ بالتدػػاوي ،عز ػػا فػػي الجولػػة الػششيػػة متدػػاويا ،بفزػػل ىػػحه العزػػػية ،مػػع
سػػائخ أف ػخاد السجتسػػع وأعزػػاء الجولػػة فػػي جسيػػع الحقػػػؽ السجنيػػة والحخيػػات األساسػػية ،ويس ػػغ القػػػؿ إف
السذػػاركة الدياسػػية ىػػي جػػػىخ السػاششػػة وحقيقتيػػا العسميػػة ،وىػػي التػػي تحػػجد الفػػارؽ الشػػػعي بػػيغ الخعايػػا
والسػػاششيغ وبػػيغ االمتيػازات .وحقػػػؽ ،ذوي االمتيػػازات ،فػي كػػل عرػخ وفػػي كػػل نطػاـ .فػحوو االمتيػػازات
ليدػا وششييغ ،ألف الػششية تتشافى مع االمتيػازات عمػى شػػؿ الخػا ،والشطػاـ الػحي يقػػـ عمػى االمتيػازات
وتدمدل الػالءات ليذ نطاما وششيا بأي معشى مغ السعاني .الػششية ىشا مخادفة لكميػة السجتسػع وعسػميػة
الجولػػة وسػػيادة الذػػعب ،وليدػػت ح ػػع قيسػػة أو صػػفة أخبلقيػػة ،السػاششػػػف فقػػا ىػػع ذوو الحقػػػؽ السجنيػػة،
االجتساعيػػة واالقترػػادية والثقافيػػة والدياسػػية التػػي يعتػػخؼ بيػػا الجسيػػع لمجسيػػع بح ػػع العقػػج االجتسػػاعي،
ويرػنيا القانػف الحي يعبخ عغ ىحا العقج.
وعشج الحػجيث عػغ تعخيفػات السذػاركة الدياسػية ال بػج مػغ اإلشػارة إلػى ارتبػاط مػضػػع السذػاركة
الدياسية بسػضػع التشذئة الدياسية التي تسثل عسمية تييئػة وإعػجاد لمسػػاشغ كػي يرػبح مػؤىبل لمسذػاركة
في الحياة الدياسية في مجتسعو ،فالسذاركة الدياسية ىػي الجدػخ الػخابا بػيغ الفػخد ،كعزػػ فػي جساعػة،
والفخد كسػػاشغ سياسػي ،وتبلقػي التشذػئة الدياسػية م انػا ىامػا فػي ميػجاف عمػع االجتسػاع الدياسػي ،كػنيػا
إحجى مػضػعات االلتقاء االجتساعي بالدياسي ،وباعتبارىا ثقافة سياسية ترػيخ الحػاكسيغ والسح ػػميغ
فػػي بػتقتيػػا ،ويس ػػغ اعتبارىػػا اآلليػػة التػػي بسقتزػػاىا يتكػػػف اإلندػػاف الدياسػػي وتتبمػػػر الثقافػػة الدياسػػية
لسجتسع مغ السجتسعات (آركػف.)125 ،2003 :
وتب ػػخز أىسي ػػة التشذ ػػئة الدياسػػػية حالي ػػا عب ػػخ الرػ ػخاع والتشػػػافذ ال ػػجائخيغ ب ػػيغ الشط ػػاـ الدياسػػػي
ومشطسات السجتسع السجني ،حيث يدعى كل شخؼ مشيسا لمييسشة أو التأثيخ عمى قشػات التشذئة الدياسية
لمحفا عمى استقخار الشدق الدياسي وإضفاء شابع السذخوعية عمى نفػذىع وسمصتيع ،ويدعى كل مشيسا
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لمتح ع أو التأثيخ عمى قشػات التشذئة بػجءا مػغ السجرسػة-التعمػيع الخسػسي -وانتيػاء بػسػائل اإلعػبلـ ،ومػع
كػل األىسيػػة الكامشػة فػػي عسميػة التشذػػئة الدياسػػية ،إال أف تعخيفػا محػػجدا لمتشذػئة الدياسػػية لػع يتبمػػػر حتػػى
الخسدػػيشات مػػغ القػػخف الساضػػي ،حيػػث كػػاف العػػالع األميخكػػي ىخبػػخت ىايسػػاف أوؿ مػػغ اسػػتخجـ مرػػصمح
التشذػػئة الدياسػػية فػػي كتابػػو د ارسػػة فػػي الدػػمػؾ االجتسػػاعي الدياسػػي ،حيػػث قػػاؿ"إف االىتسػػاـ بالتشذػػئة
الدياسػػية جػػاء مرػػاحبا لمج ارسػػات الستعمقػػة بالدػػمػؾ الدياسػػي" ،ويعػػخؼ ىيمسػػاف التشذػػئة الدياسػػية بأنيػػا
"تعمع الفخد ألنساط سمػكية-اجتساعية تداعجه عمى أف يتعاير مع األعزػاء اآلخػخيغ فػي السجتسػع وذلػظ
عغ شخؽ مختمف مؤسدات السجتسع مسا يداعج ىحا الفخد عمى أف يتعاير سمػكيا مع ىحا السجتسػع .إف
الجور الياـ الحي تمعبو التشذئة الدياسية في السجتسع قج ال يؤدي لميجؼ السقرػد وىػ التشسية الدياسػية،
أو إلػى تخسػي مفػػاىيع الجيسقخاشيػة الحقػػة ،وذلػظ بدػػبب شبيعػة الثقافػة الدػػائجة فػي السجتسػػع ،ونػػع التعمػػيع
ودرجة استقبللية وسائل اإلعبلـ ،وىحه األمػر ىػي مػغ السحػجدات الصبيعػة والسخكديػة لمتشذػئة الدياسػية (
شاىيغ.)36 ،2007 :
وعميو فننو يس غ الشطخ الى مرصمح السذاركة الدياسية عمى أنو يذيخ إلى:
 .1أفعػػاؿ الػػجعع السقػػجـ إلػػى الشخػػب الحاكسػػة ،وكػػحلظ الستختبػػة عمييػػا أي أنيػػا ال تدػػتخجـ غالبػػا إال
لتعشي جيػد لمتأثيخ عمى أفعاؿ الح ػمة واختيار قادة الح ػمة.
 .2أفعاؿ السػاششيغ التػي يحػجدىا القػانػف عمػى أنيػا شػخعية( كالترػػيت ،واالنتخابػات والسطػاىخات،
وااللتساسات واالجتساعات).
 .3عجـ السذاركة السباشخة أو السعارضة مغ قبل السػاششيغ تعتبخ ش ل مغ أش اؿ السذاركة.
ويقػد ىحا التدمدػل فػي التعخيػف إلػى القػػؿ بػأف مرػصمح السذػاركة الدياسػية ىػػ فػي الػاقػع مػغ
الشاحية السعيارية مرصمح إيجابي في كل األنطسة الدياسية السعاصخة .ومغ ثع فنف ما يخاه البعس جانبا
إيجابي ػا مػػغ أفعػػاؿ السذػػاركة الدياسػػية قػػج ال ي ػخاه الػػبعس اآلخػػخ إال سػػمبيا .وشبقػػا لػػحلظ ي ػػػف لمسذػػاركة
الدياسية مفيػػـ واسػع يتزػسغ كػل األفعػاؿ ذات السطيػخ الدياسػي ،ومفيػػـ ضػيق ال يتزػسغ إال بعػس
األفعاؿ الدياسية ،التي يعتقجىا البعس إيجابية مغ وجية نطخه ( .الجػىخي)144 ،1985 ،
ولمسذاركة الدياسية العجيج مغ الجوافع الذخرية والسجتسعية ،مثل :الذعػر بأف السذاركة واجب
والتداـ مغ كل فخد تجاه السجتسػع الػحي يعػير فيػو ،وحػب العسػل العػاـ ،والخغبػة فػي مذػاركة اآلخػخيغ فػي
تصػػػيخ السجتسػػع وتحدػػيغ مدػػتػيات الخجمػػة فيػػو ،والخغبػػة فػػي تقػيػػة الػػخوابا بػػيغ مختمػػف ىػػحه الفئػػات،
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وك ػػحلظ محاول ػػة الت ػػأثيخ عم ػػى ص ػػشع الدياس ػػة العام ػػة ف ػػي السجتس ػػع ،وتحقي ػػق الس ان ػػة الستسيػ ػدة ب ػػيغ أفػ ػخاد
السجتسع ،وتحقيق مرالح شخرية ،والستسثمة فػي :الدػيصخة والتستػع بػالشفػذ وتحقيػق مشػافع ماديػة وغيخىػا
مغ السرالح الذخرية ( بخكات.)38 ،1995 :
وم ػػغ ىش ػػا يس ػػغ االس ػػتخبلص أف " السذ ػػاركة ال تقتر ػػخ ،ف ػػي ال ػػجيسقخاشيات السعاصػ ػخة ،وعم ػػى
الشذاط االنتخابي فحدب ،وإف كاف ىحا الشذاط ىػ الحي يمتدـ بػو أكبػخ عػجد مػغ األفػخاد ،فيػي تعبػخ عػغ
نفدػػيا بنش ػ اؿ وأنسػػاط أخػػخى ،مشجمجػػة تسامػػا بالمعبػػة الدياسػػية " ألف مثػػل تمػػظ السذػػاركة ىػػي السؤشػػخ
األى ػػع ،الحتس ػػاالت قي ػػاـ مجتس ػػع ديسق اخش ػػي ،يػ ػػازف ب ػػيغ الحخي ػػة والعجال ػػة االجتساعي ػػة؛ وألف الجيسقخاشي ػػة
الحقيقية ال تتع دوف أف يتحسل الذعب عب مدؤوليتو بتشطيع نفدو مغ خػبلؿ أشػ اؿ اجتساعيػة وسياسػية
متشػعػػة ومتعػػجدة وتخسػػع فػػي الشيايػػة صػػػرة ومػقػػع ودور كػػل فػػخد فييػػا بسػػا يػػخى ىػػػ نفدػػو ،وبػػيغ مػػا ي ػخاه
السجسػع ألنفديع.

ثالثا .نغخيات تفديخ السذاركة الدياسية:
إف عسمي ػػة التشذ ػػئة االجتساعي ػػة والدياس ػػية ،والت ػػي تب ػػجأ باألسػ ػخة م ػػخو ار بالسؤسد ػػات االجتساعي ػػة
األخ ػػخى مث ػػل :السؤسد ػػات الجيشي ػػة والتعميسي ػػة انتي ػػاء بػس ػػائل االتر ػػاؿ الجس ػػاىيخي م ػػغ إذاع ػػة وص ػػحافة
وتميفدي ػػػف ،ك ػػل ى ػػحه السؤسد ػػات الت ػػي اص ػػصمح عم ػػى تد ػػسيتيا بسؤسد ػػات التشذ ػػئة تغ ػػخس ق ػػيع الصاع ػػة
واإلذعػػاف والقبػػػؿ لػػجى الػػبعس ،وقػػيع الح ػػع لػػجى الػػبعس اآلخػػخ ،وتشقدػػع الجسػػػع إلػػى فئتػػيغ :فئػػة قميمػػة
ترػػجر األوامػػخ وتح ػػع ،وأخػػخى أكبػػخ وأوسػػع تذ ػ ل غالبيػػة األف ػخاد تقبػػل وتستثػػل ألوامػػخ الفئػػة الحاكسػػة،
ولتغي ػػخ األس ػػذ والسقػم ػػات الت ػػي تختك ػػد عميي ػػا عسمي ػػة الذ ػػخعية م ػػغ ناحي ػػة وإح ػػبلؿ العػام ػػل العقبلني ػػة
والسػضػعية بعيجا عغ التقميجية مغ ناحية ثانية ،تبخز أىسية الشطخيات السفدخة لديادة السصالبة بالسذػاركة

الدياسية ( معػض.)108 ،1983 :

الشغخية األولى:
تقتخف باسع كل مغ (كارؿ دويتر) ،و(ليخند) المحيغ يقخراف أف مغ شأف عسمية التحجيث أف تقػد
إلى تغيخات في عسمية السذاركة ،يػخى ليخنػد التخكيػد عمػى تػأثيخات التحزػيخ واالىتسػاـ بػسػائل االترػاؿ
الجساىيخي ،في حػيغ أشػار كػارؿ دويػتر إلػى مػا أسػساه "التعبئػة االجتساعيػة" .إذ لػيذ مػغ الزػخوري أف
تقػد التعبئة االجتساعية لسديج مغ السذاركة الدياسية ،ولكغ قج يشجع عشيا مػقف ججيج ،حيث في إشارىا
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يربح عجد كبيخ مغ األفخاد في متشاوؿ قجرة الشخبة الحاكسة عمى السشاورة .كسا أشار دويتر إلى تأثيخات
التعػخض إلػػى مجسػعػػة مػغ التغيػخات االجتساعيػػة مثػل :وسػػائل االترػػاؿ الجسػاىيخي ،التغيػػخ فػػي اإلقامػػة،
زيػػادة مدػػتػيات التعم ػػيع ونػعػػو ،زيػػادة ال ػػجخل ،فكػػل ىػػحه التغيػػخات ت ػختبا بأش ػ اؿ ججي ػػجة مػػغ السذ ػػاركة
الدياسية وتدتجعييا (بخكات.)29 ،1989 :

الشغخية الثانية:
ت ػخبا ىػػحه الشطخيػػة بػػيغ السذػػاركة والتخكيػػب االجتسػػاعي مفتخضػػة أف مػػغ أىػػع مؤش ػخات ودالئػػل
عسمية التحجيث السختمفة التغيخات التي تص أخ عمى نطاـ التخكيػب االجتسػاعي ،وفحػػى ىػحه الشطخيػة يتسثػل
فػػي أف عسميػػة التح ػػجيث تخمػػق جساع ػػات وش ػخائح اجتساعي ػػة ججيػػجة ل ػػع يدػػبق وجػدى ػػا ،وأف ضيػػػر ى ػػحه
الجساعات والذخائح االجتساعية ال بج وأف يغيخ نسا وشبيعػة العبلقػات بػيغ الجساعػات القائسػة مػغ جيػة،
وبيشيا والججيجة مغ جية أخخى ( دبػر.)25 ،2013 :
ويدػ ػػتخمز مػ ػػغ ذلػ ػػظ أف مػ ػػغ أىػ ػػع الشتػ ػػائج التػ ػػي تػ ػػشجع عػ ػػغ عسميػ ػػة التحػ ػػجيث ،تعقػ ػػج التخكيػ ػػب
ُ
االجتساعي ،إذ يسيل الشدػيج االجتسػاعي إلػى التعقيػج عمػى صػػرة تشػامي الذػخائح االجتساعيػة التػي يتكػػف
مشيػػا ،اذ انػػو لػػع تعػػج السصالػػب محرػػػرة فػػي السصالػػب الساديػػة لمذػخائح التقميجيػػة ،بػػل تتعػػجاىا إلػػى مصالػػب
معشػي ػػة بجػ ػػار الد ػػابقة ،وتش ػػادي بالسدي ػػج م ػػغ السد ػػاىسة ف ػػي ص ػػشع الدياس ػػات العام ػػة ،وعمي ػػو فالسصالب ػػة
بالسذػػاركة الدياسػػية ال تشحرػػخ فقػػا لػػجى أف ػخاد الصبقػػات والذ ػخائح الججيػػجة ،بػػل تستػػج إلػػى تمػػظ التقميجيػػة
القجيسة (القبيمة ،العذيخة) والتي تخذى تشامي دور الذخائح والصبقات الججيجة.

الشغخية الثالثة:
وىي نطخيػة الشخبػة السثقفػة ،وتجػج أصػػليا وتجمياتيػا لػجى أنرػار السجرسػة التاريخيػة الػحيغ أولػػا
الحخكات القػمية واألفكار األيجيػلػجية اىتساما كبي اخ في عبلقتيا بالسذاركة الدياسية ،ويخكد أنرار ىػحه
الشطخية عمى الجور الحي تمعبو الحخكات القػمية في نذخ أفكار السداواة والعجالة ومبادئ القػمية ،وكػحلظ
في إثارة حساسة الجساىيخ لسسارسة العسل الدياسػي ،فيػع يؤكػجوف عمػى أىسيػة أفػخاد ىػحه الشخبػة فػي خمػق
األفكػػار القػػادرة عم ػػى تغييػػخ االتجاى ػات وأنس ػػاط الدػػمػؾ الدياسػػي ل ػػجى الصبقػػات االجتساعيػػة األخ ػػخى (
شػفاليو.)154 ،1993 :
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رابعا :عالقة الثقافة الدياسية بالسذاركة الدياسية:
يحتاج أي نطاـ سياسي إلى وجػد ثقافة سياسية تغحيو وتحافظ عميو ،فالح ع الفخدي تػائسو ثقافة
سياس ػػية ل ػػجى أفػ ػخاده تتسح ػػػر عشاص ػػخىا ف ػػي الخ ػػػؼ م ػػغ الد ػػمصة واإلذع ػػاف لي ػػا ،وض ػػعف السي ػػل إل ػػى
السذػػاركة ،وفتػػػر اإليسػػاف ب اخمػػة وذاتيػػة اإلندػػاف ،وعػػجـ إتاحػػة الفػػخص لطيػػػر السعارضػػة ،أمػػا الح ػػع
الجيسقخاشي فيتصمب ثقافة تؤمغ بحقػؽ اإلنداف ،وتقتشع بزخورة حساية اإلندػاف وكخامتػو فػي مػاجيػة أي
اعتػجاء عمػػى ىػحه الحخيػػات ،حتػى لػػػ كػاف مػػغ قبػل الدػػمصة نفدػيا ،كسػػا يذػتخط السػػتسخار الشطػاـ والحفػػا
عمى بقائو تػافخ شػعػر متبػادؿ بالثقػة بػاآلخخيغ فػي ضػل مشػاخ اجتسػاعي وثقػافي يعػج اإلندػاف لتقبػل فكػخة
وجػػػد الػخأي والػخأي اآلخػػخ ،ويدػػسح بػجػػػد قػػجر مػػغ السعارضػػة فػػي إشػػار قػاعػػج وأشػػخ سياسػػية مػضػػػعة
بجقػة لكػػي تػشطع العبلقػػة بػيغ أفػخاد السجتسػع الدياسػػي ،وتدػاىع الثقافػػة الدياسػية الدػػائجة فػي السجتسػػع إلػػى
حػػج كبيػػخ فػػي بمػػجاف كثي ػخة فػػي تحجيػػج ش ػ ل نطػػاـ الح ػػع ،بػػل أنيػػا قػػج تدػػاىع فػػي تحجيػػج عشاصػػخ القيػػادة
الدياسػػية ،فقػػج تكػػػف القيػػادة الدياسػػية ح ػ اخ عمػػى عائمػػة معيشػػة أو عمػػى مجسػعػػة صػػغيخة ذات وضػػعية
خاصػػة ديشيػػة أو محىبيػػة أو عخقيػػة أو تعميسيػػة ،بسػػا تحػػجده فػػي الشيايػػة خبلصػػة الثقافػػة الدياسػػية الدػػائجة
لجى السػاششيغ واألفخاد في ىحا الشطاـ (الجبػري.)29 ،2009 :
وقج ارتبا مفيػـ السذاركة في أذىاف كثيخيغ مغ العامة بالدياسة ،وساعج عمى ذلظ شيػع تعبيخ
السذػاركة الدياسػية ،وعشػجما نتحػجث عػغ السذػاركة الذػعبية ،يدػػد اعتقػاد بػأف السقرػػد بيػا ىػػ مذػاركة
الذػعب فػي أمػػر الدياسػػة والح ػع دوف غيخىػا؛ فالشذػػاط الدياسػي ىػػ أحػج أشػ اؿ السذػاركة ،ولكشػو لػػيذ
الذ ل الػحيج ليػا؛ "وأف ارتفػاع معػجالت السذػاركة فػي ىػحا الشػػع مػغ األنذػصة ،ي ػػف مؤشػ اخ عمػى ازديػاد
ىػػحه السعػػجالت فػػي مجػػاالت أخػػخى :اجتساعيػػة وتشسػيػػة وثقافيػػة وتعميسيػػة وبيئيػػة وغيخىػػا؛ غيػػخ أف ىػػحا ال
يعشي؛ أف السذاركة في الدياسة ىي األصل؛ وأف ما عجاىا مغ أش اؿ ىػي فػخوع ،ولػيذ ىشػاؾ مػا يثبػت
افتخاضا شػائعا مػؤداه؛ أف تػسػيع نصػاؽ السذػاركة فػي الدياسػة ىػػ السفتػاح ،ألشػ اؿ أخػخى مػغ السذػاركة
فػػي مجػػاالت متشػعػػة ،فيشػػاؾ عبلقػػة تػػأثيخ وتػػأثخ ،أو تغحيػػة متبادلػػة بػػيغ السذػػاركة الدياسػػية وبػػيغ العسػػل
العػػاـ فػػي مجػػاالت أخػػخى ،فالذػػخز الػػحي يذػػارؾ فػػي خجمػػة مجتسعػػو ،مػػغ خػػبلؿ محػػػ األميػػة وحسايػػة
البيئػة ،أو تخشػيج السدػػتيمظ وغيخىػا ،يختقػى وعيػػو الدياسػي ،أو االىتسػاـ بسػػا يحػجث مػغ تصػػػرات فػي ىػػحا

السجاؿ (عبج السجيج.)39 ،2000 :
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ويقتزػػي فػػي ىػػحا الرػػجد االقتػخاب مػػغ مفيػػػـ السذػػاركة الدياسػػية ،تػضػػيح السقرػػػد بسرػػصمح
السذػػاركة برػػفة عامػػة ،فالسذػػاركة قػػج تعشػػي أي عسػػل تصػػػعي مػػغ جانػػب السػػاشغ ،بيػػجؼ التػػأثيخ عمػػى
اختيار الدياسػات العامػة ،وإدارة الذػئػف العامػة ،أو اختيػار القػادة الدياسػييغ عمػى أعمػى مدػتػى ح ػػمي
أو محمي أو قػمي ،وىشاؾ مغ يعخفيا عمى؛ "أنيا عسمية تذسل جسيع صػر اشتخاؾ وإسيامات السػاششيغ
في تػجيو عسل أجيدة الح ػمة ،أو أجيدة الح ع السحمي ،لسباشخة القيػاـ بالسيػاـ ،التػي يتصمبيػا السجتسػع،
سػاء كاف شابعيا :استذاريا أو تقخيخيا أو تشفيحيا أو رقابيا ،وىي قج تعشي لجى البعس ،الجيػد التصػعية
السشطسػة التػػي تترػػل بعسميػػات اختيػػار القػػادة الدياسػية ،ووضػػع الخصػػا وتشفيػػح البػخامج وإسػػياـ السػػاششيغ
بجرجػػة أو بػػأخخى ،فػػي إعػػجاد وتشفيػػح سياسػػات التشسيػػة السحميػػة ،وقػػج تعشػػي أيزػػا تمػػظ الجيػػػد السذػػتخكة
الح ػميػػة واألىميػػة فػػي مختمػػف السدػػتػيات ،لتعبئػػة الس ػػارد السػجػػػدة ،أو التػػي يس ػػغ إيجادىػػا لسػاجيػػة
الحاجة الزخورية ،وفقػا لخصػة مخسػػمة عمػى السػجى القخيػب ،وفػي حػجود السذػاركة الدياسػية االجتساعيػة

لمسجتسع (عميػة.)112 ،2000 :
ولسا كانت الثقافات الدياسية متفاوتػة بػيغ فػخد وآخػخ ،تػجيػا وعسقػا وضخوفػا سياسػية واجتساعيػة،
فنف ،السذاركة الدياسػية تعشػي برػفة عامػة تمػظ األنذػصة ،التػي يدػيع السػاششػػف مػغ خبلليػا فػي الحيػاة
العامة ،ومغ تمظ السدتػيات كالتالي:
 .1مدـــتؾى أعمـــي :وىػػػ مسارس ػػة الشذػػاط الدياسػػي ،مث ػػل :االنتسػػاء لؤلحػػداب الدياسػػية ،وحز ػػػر
الجمدات الدياسية ،والسذاركة في الحسبلت االنتخابية.
 .2مدتؾى ثان :مثل مدتػى الحيغ يرػتػف في االنتخابات ،ويتابعػف بذ ل عػاـ مػا يحػجث عمػى
الداحة الدياسية.
 .3مدتؾى ثالث :يذسل اليامذييغ فػي العسػل الدياسػي ،ويذػسل مػغ ال ييتسػػف بػاألمػر الدياسػية،
وال يسيمػف لبلىتساـ الدياسي.
 .4السدتؾى الخابع :ىع الستصخفػف سياسيا ،وىع أولئظ الحيغ يعسمػف خارج األُشػخ الذػخعية القائسػة،
ويمجئػف إلى أساليب العشف ب افة أش الو الجارجة.
وتسخ السذاركة الدياسية بأربع مخاحل تبجأ بالثقافة الدياسية ،وىحه السخاحل ىي :مخحمػة االىتسػاـ
بالقزايا العامة ومتابعة األحجاث الدياسية والػعي بأبعادىا والعػامل السؤثخة فييا ،حيث يسيل األفخاد إلى
االشػػتخاؾ فػػي السشاقذػػات الدياسػػية مػػع أفػخاد عػػائبلتيع أو بػػيغ زمبلئيػػع فػػي العسػػل ،وتػػدداد وقػػت األزمػػات
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وأثشاء الحسبلت االنتخابية ،ويأتي ثاني تمظ السخاحل مغ خبلؿ السعخفة الدياسية بالذخريات ذات الجور
الدياسػػي فػػي السجتسػػع ،وىػػػ مػػا يعشػػي الػػػعي الثقػػافي بآليػػة صػػشع القػخار الدياسػػي ودور الشخبػػة فيػػو  .ثػػع
يػػأتي الترػػػيت الدياسػػي والسذػػاركة فػػي الحسػػبلت االنتخابيػػة ثالػػث ىػػحه الس اخحػػل ،بيشسػػا تػػأتي السصالػػب
الدياسية التي تتسثل في االتراؿ ،باألجيدة الخسسية رابع مدتػيات السذاركة الدياسية ،وىػ ما يعشي أف
عسػق الثقافػػة الدياسػػية قػػج تػخجع ذاتػػو فػػي عسػػق الدػمػؾ الدياسػػي الفاعػػل مػػغ خػبلؿ التعامػػل السباشػػخ مػػع
الشخبة القابزة عمى زماـ األمػر.
ومع ذلظ فنف إدراؾ السرمحة الػششية العميا قج يتحقق بأدنى مدتػى مػغ الثقافػة الدياسػية .ومػغ
ىشػػا عػػخؼ الػػبعس "السذػػاركة الدياسػػية بأنيػػا مجسػػػع الشذػػاشات الجساعيػػة ،التػػي يقػػػـ بيػػا السح ػمػػػف،
وتكػػػف قابمػػة ألف تعصػػييع تػػأثي اخ عمػػى سػػيخ عسػػل السشطػمػػة الدياسػػية ،ويقتػػخف ىػػحا السعيػػار فػػي الػػشطع
الجيسقخاشية ،بسفيػـ السػاششة (.فيميب بخو)302 ،1998:
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السبحث الثالث

رؤية الشغام الدياسي الفمدظيشي لمسذاركة الدياسية لمذباب
مغ السعػخوؼ أف السفػاىيع االجتساعيػة ومػغ ضػسشيا مفيػػـ "الذػباب" مػا ىػي إال مفػاىيع تاريخيػة
متخاكسػة تطيػخ وتختفػي حدػب حاجػة السجتسػع السػػتخجاـ أي مشيػا ،فيػي مفػاىيع يػتع إنتاجيػا واسػػتخجاميا
لمتعبيخ عغ ضاىخة محجدة في الدماف والس اف ،الحي يػتع مػغ خبللػو تشػاوؿ احػج تمػظ السفػاىيع ،وأف ىػحا ال
يعشي إف حالة الذباب بسا ىي حالة بيػلػجية لع تكغ قائسػة عمػى مػجى تػاري البذػخية سػابقا ،فكػل إندػاف
يسػ ػػخ بالسخحمػ ػػة العسخيػ ػػة لمذػ ػػباب إذا قػ ػػجر لػ ػػو أف يعػ ػػير ىػ ػػحه الدػ ػػشػات ،بػ ػػل السقرػ ػػػد السفيػ ػػػـ واألدوار
واالحتياجات واليػية الثقافية ليحه الفئة االجتساعية التي لع تكغ مػجػدة في مجتسعات مػا قبػل ال أخسػسالية
عمى سبيل السثاؿ (سالع ويػنذ.) 67 ،2007 :
إف نطاـ التعميع الحجيث السخافق لشسػ العبلقات الخأسسالية الحجيثة أدى إلى ضيػر ما يدسى بفئػة
الذباب ،تمظ الفئػة التػي تتػخاوح أعسارىػا حدػب تعخيػف األمػع الستحػجة مػا بػيغ ) )24-15سػشة ،أي الفئػة
الت ػػي ل ػػع تع ػػج ض ػػسغ ع ػػجاد األشف ػػاؿ ولك ػػغ ل ػػع يتد ػػغ لي ػػا بع ػػج االنخػ ػخاط واالن ػػجماج الكام ػػل ف ػػي مجتس ػػع
الشاضجيغ ،إال أف ىحا التعخيف لفئة الذباب يبقى قاص اخ ما لع نأخح بعيغ االعتبػار االختبلفػات الجشدػية
واالجتساعية واالقترادية .فالفئة العسخية بيغ ( )24-15سػشة تتػألف مػغ شػباب وشػابات ،وىػحا يعشػي أف
االختبلفات الجشدية واختبلفات الشػع االجتساعي تمعب دو ار في تحجيج احتياجات الجانبيغ وأدوارىػع ،ففػي
مجتسػػع أبػػػي كػػالسجتسع الفمدػػصيشي ،يدػػتجيب كػػل مػػغ الذػػاب والذػػابة بذ ػ ل مختمػػف لسحػػجدات الدػػمصة
األبػيػػة ،والدػػبب يعػػػد إلػػى شبيعػػة الشطػػاـ األبػػػي الػػحي يمقػػي عمػػى االختبلف ػات البيػلػجيػػة تسػػايدات فػػي
األدوار والفخص والحقػؽ وتخجـ عبلقات القػة القائسة عمػى أسػاس الجػشذ والشػػع االجتسػاعي الدػائحة فػي
السجتسع (سالع ويػنذ.)69 ،2007 ،
باإلضافة إلى ذلظ ،فػاف فئػة الذػباب تتسػايد داخميػا إلػى مجسػعػة فئػات حدػب مػقعيػا فػي الدػمع
االجتسػػاعي والصبقػػة والسشصقػػة) قخيػػة ،مخػػيع ،مجيشػػة) ،وكػػحلظ تتسػػايد فػػي الصخيقػػة التػػي يدػػتجيب بيػػا كػػل
ش ػاب فخدي ػا لمفػػخص والتحػػجيات مدػػتخجما مػػا تػػػفخ لػػو مػػغ م ػػارد وإم انػػات ومػػا ت ػخاكع لجيػػو مػػغ معػػارؼ
وخبػخات ومػػا يستمكػػو مػػغ دعػػع نفدػػي وقػػجرات بجنيػػة لكػػي يحقػػق أىػػجافا قػػج ال تكػػػف متدػػقة مػػع انصباعاتشػػا
السدبقة عشو.
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وقج ش مت مدػدة الجستػر الفمدصيشي السخجع األساسي في إم انية فيع رؤية الشطاـ الدياسي
الفمدصيشي لجور الذباب وماىية األدوار السشاشة بو مغ ناحية الػاجبات والحقػؽ ،ومجى إيسانو بػجػد
دور حقيقي لذخيحة الذباب ضسغ مؤسداتو ،وحيث أف مدػدة الجستػر الفمدصيشي نرت في السادة رقع
( )21عمى انو " لكل فمدظيشي يبمغ مؽ العسخ ثساني عذخة سشة ميالدية حق االنتخاب ،وذلػ وفقا
لمذخوط السشرؾص عمييا في القانؾن ولكل مؽ يحسل الجشدية الفمدظيشية أن يخشح نفدو لخئاسة
الجولة أو لعزؾية السجمذ الشيابي و/أو أن َّ
يؾلى الؾزارة ،أو القزاء ،ويشغؼ القانؾن الدؽ وسائخ
الذخوط الالزمة لتؾلي ىحه السشاصب" (مدػدة الجستػر الفمدصيشي :مادة .)21
ويذ ل الذباب في الزفة الغخبية وقصاع غدة حػالي  %62.8مغ مجسػع الد اف وفقا لتقجيػخات
الجياز السخكدي لئلحراء مشترف العاـ 2013ـ ،كسػا يذػ ل الذػباب السدػجميغ لػجى لجشػ ػة االنتخابػات
السخكديػػة ،الػػحيغ أعسػػارىع مػػا بػػيغ  18إلػػى  30عػػاـ ح ػػالي  %44مػػغ مجسػػل الشػػاخبيغ السدػػجميغ فػػي
الدجل االنتخابي (الجياز السخكدي لئلحراء.)27 ،2013 :
تتعػػجد وتتشػػػع قزػػايا السذػػاركة الدياسػػية باعتبارىػػا السػػجخل الحقيقػػي لتعبئػػة األجيػػاؿ القادمػػة التػػي
تعسل عمى تججيج الجماء في القائسيغ عمى الح ع والجولة مغ أجل السداىسة في حخكة التشسية الستػاصمة،
ويعتبػػخ الذػػباب فػػي السجتسػػع الفمدػػصيشي مديدػػا بدػػبب األوضػػاع التػػي عاشػػيا ويعيذػػيا مشػػح بػػجء الرػخاع
العخبػػي اإلسػخائيمي ،والطمػػع التػػاريخي الػػحي عاشػػو الذػػعب الفمدػػصيشي ،وىػػػ الػػحي أدى إلػػى تذػ يل الػػػعي
الدياسػػي لمذػػباب الفمدػػصيشي اتجػػاه قزػػيتو حيػػث ش ػ ل الذػػباب الػقػػػد والسحػػخؾ لسدػػيخة الثػػػرة والعسػػل
الػششي الفمدصيشي (الذامي.)1240 ،2006:
ويعتبػػخ ال ػػبعس أف ميسػػات البش ػػاء ىػػي السيس ػػات الجيسقخاشيػػة تقابمي ػػا السيسػػات الػششي ػػة ،مسثم ػػة
ػدف مػغ
بالشزاؿ الفمدػصيشي ،حيػث أف كػبل العسميتػيغ :البشػاء الػجيسقخاشي والشزػاؿ ضػج االحػتبلؿ ىسػا ج آ
السدألة الػششية ( سالع ويػنذ.)39 ،2007 :
وقج كاف الذباب ىع نػاة تذ يل القػى الفمدصيشية في الخسديشيات والدتيشات ،كسا لعب الذػباب
الفمدصيشي والسيسا الحخكة الصبلبية دو ار ىاما فػي التػاري الدياسػي الفمدػصيشي الحػجيث ،الػحي بمػغ ذروتػو
في االتحادات الذبابية والقػى الحدبية واألشخ العد خية التي قػادت العسػل الفمدػصيشي حتػى اليػػـ ،إال أف
اسػػتسخار ىػػحه القيػػادات فػػي م اخكػػد الدػػمصة والقػػػة كانػػت ليػػا مؤش ػخات سػػمبية باالىتسػػاـ بالذػػئػف الدياسػػية
العامػػة  ،فقػػج كانػػت السذػػاركة عمػػى نحػػػ عػػاـ ضػػعيفة ،وبعػػج اتفاقيػػة أوسػػمػ 1993ـ اعتقػػج الذػػباب انػػو
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سي ػف ليع دور في السذاركة ،ولكغ ما حرل الع ذ فبالخغع مغ أف الذيجاء في االنتفاضة األولػى ىػع
مغ الذباب وكحلظ السعتقميغ ،وكحلظ القيادة الفمدصيشية السػحجة لبلنتفاضة كانت كحلظ مغ الذػباب ،كسػا
فػػي حيشػػو أدت االنتفاضػػة إلػػى إضػػعاؼ سػػمصة الحسػلػػة والعذػػيخة لرػػالح السػقػػف الػػػششي الستػافػػق عميػػو
بيغ القػى الػششية واإلسبلمية والتي ش مت فػي حيشػو المجػاف الػششيػة والذػعبية واإلصػبلحية إلدارة شػئػف
السجتسع ( أبػ رمزاف.)62 ،2008 ،
وتتسثل اىع السؤشخات حػؿ واقع الذباب الفمدصيشي العرخية عمى الذ ل التالي:
 .1ندـــبة الذـــباب مـــؽ السجســــؾع العـــام لمدـــكان :حد ػػب آخ ػػخ تق ػػجيخات لمجي ػػاز السخك ػػدي لئلحر ػػاء
الفمدصيشي في العاـ 2013ـ أف عجد الفمدصيشييغ في األ ارضػي الفمدػصيشية يقػجر ب ػ ()3.825.149
واف ما ندبتو  %26.8ىع مغ الذباب %27 ،ىع مغ الحكػر ،و %26.5مغ اإلنػاث ،ويذػ ل ذوي
االحتياجات الخاصة ما ندبتو .%1.6
 .2الذــــباب أربــــاب األســــخ :بمغػ ػػت ندػ ػػبة األسػ ػػخ التػ ػػي يت أخسػ ػػيا شػ ػػباب  %16.4مػ ػػغ مجسػ ػػػع األسػ ػػخ
الفمدػػصيشية ،وىػػحا ميػػع ديسغخافيػػا إذا عمسشػػا أف معػػجؿ الخرػػػبة الكميػػة  ،4.6وتدػػيع فئػػة الذػػباب بسػػا
ندبتو  % 26.3مغ الخرػبة الكمية في األراضي الفمدصيشية.
 .3الذباب في مجال التعميؼ :تذ ل ما ندبة  %42.5مغ الذباب الفمدصيشي مغ السمتحقيغ بالتعميع،
فيسا تبمغ األمية بيغ الذباب ما ندبتو ،%1.1وىشاؾ ُ %3.7ممع ،وما ندبتو  %15.7بالسخحمة
االبتجائية وما ندبتو  %45.4بالسخحمة اإلعجادية ،وما ندبتو  %24.2مغ السخحمة الثانػية ،وما
ندبتو  %3.3مغ الجبمػـ متػسا و %6.4ب الػريػس فأعمى ،وأيزا ىشاؾ  %47.0مغ الذباب
يدتخجمػف الحاسػب ،و %20.3يدتخجمػف اإلنتخنت ( الجياز السخكدي لئلحراء.)2005 ،
 .4الذباب في سؾق العسـل :ندػبة مذػاركة الذػباب فػي القػػى العاممػة فػي العػاـ 2005ـ ترػل إلػى مػا
ندبتو  ،% 55.1وىحا يعج انخفاضا عسا كانػت عميػو عػاـ 2000ـ ،إذ كانػت ترػل ندػبة السذػاركة
إلػػى  ،%61.9فػػي حػػيغ أف تػزيػػع الذػػباب حدػػب نػعيػػة الشذػػاط االقترػػادي كػػاف بحدػػب الجػػجوؿ
التالي:
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ججول رقؼ ( )1يؾضح تؾزيع الذباب حدب نؾعية الشذاط االقترادي

السيشة

الشدبة %

السذخعػف ومػضفػ الفئات العميا

1

الفشيػف والستخررػف والسداعجوف والكتبة

18.6

العاممػف في الخجمات والباعة في األسػاؽ

23.2

العساؿ السيخة في الريج والدراعة

10.4

العاممػف في السيغ وما آؿ إليو مغ السيغ

18.9

6

مذغمػ اآلالت ومجامعييا

8.1

7

السيغ األولية

19.8

الخقؼ
1
2
3
4
5

السجسػع

%100
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 .5الذباب والسذاركة االجتساعية والثقافية وقزاء األوقات :تذ ل ندبة ) )%50.5مغ ىؤالء الذباب
يتخددوف عمى دور العبادة ،و) )%12.4مغ الذباب يتخددوف عمى الشػادي الخياضػية ،و)) %11.8
عم ػػى الش ػػجوات و) (%9.5عم ػػى حف ػػبلت مػس ػػيقية ،و) )%6.9عم ػػى الس تب ػػات العام ػػة ،و))%6.0
يحزخوف نذاشات ثقافية ،وبيغ مدح الذباب  2003كػحلظ أف ندػبة السشتدػبيغ لمسؤسدػات البلحقػة
كالتػػالي :الخياضػػية ( ،(%6.8الثقافيػػة ) ،)%3.2الس تبػػات ( ،)%4.4الجسعيػػات الخيخيػػة((%3.9
أمػػا بخرػػػص قزػػاء أوقػػات الف ػخاغ فيذػػيخ مدػػح الذػػباب  2003إلػػى أف ( (%76.6مػػغ الذػػباب
يقزػػػف أوقػػات فػخاغيع فػػي السشػػدؿ وىػػحه الشدػػبة األكبػػخ عمػػى اإلشػػبلؽ ،فػػي حػػيغ أف بعزػػيع يقزػػي
وقػ ػػت الف ػ ػخاغ مػ ػػع األصػ ػػجقاء ) ،(%12.4وآخ ػ ػخيغ فػ ػػي دور العبػ ػػادة ) ،(%2.1والش ػ ػػادي الجامعيػ ػػة
والسجرسػػ ػ ػػية ) ،(%1.6وفػػ ػ ػػي الذػ ػ ػ ػػارع ) ،(%2.2وم اخكػ ػ ػ ػػد الذ ػ ػ ػػباب والش ػ ػ ػ ػػادي ) ،(%1.7وم ػ ػ ػ ػػاف
آخخ)(%3.4

( الجياز السخكدي لئلحراء.)2005 :

 .6الذــباب وقيــادة السجــال العــام :تعػػج فئػػة الذػػباب الفئػػة األكثػػخ انخ اخشػػا فػػي قزػػايا السجتسػػع ،واألكثػػخ
مداىسة في كافة الفعاليات واألنذصة السجتسعية والدياسية والتشطيسية ،ولعل بخوز م انػة الذػباب قػج
تجمت بػضػح مغ خبلؿ مداىستيع في االنتفاضػات الستعاقبػة التػي خاضػيا الذػعب الفمدػصيشي ضػج
االحػػتبلؿ اإلس ػخائيمي ،وكانػػت ليػػحه السدػػاىسة انع اسػػات إيجابي ػة فػػي تعديػػد م انػػة الذػػباب ودورىػػع،
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وفي الػقت ذاتو فنف الذباب ىع األكثػخ تعخضػا لتحسػل نتػائج وتبعػات األوضػاع العامػة التػي تعيذػيا
الداحة الفمدصيشية وتعقيجاتيا.
 .7الذباب الفمدظيشي واالنتخابات :تعج االنتخابات مغ أىع مؤشخات قياس دور الذباب وم انتيع
وقجرتيع عمى إحجاث التغييخ ،سػاء عبخ السذاركة في عسمية االقتخاع أو التخشح الفعمي ،فقج شيجت
الداحة الفمدصيشية مذاركة كبيخة مغ الذباب في كل مغ االنتخابات الخئاسية والتذخيعية والسحمية (
الجياز السخكدي لئلحراء.)2006 :

االنتخابــــات الخئاســــية :عسمي ػػا ،اس ػػتبعج الشط ػػاـ األساس ػػي الفمد ػػصيشي الذ ػػباب م ػػغ إم اني ػػة التخش ػػح
لبلنتخابػات الخئاسػػية ،فقػج نرػػت الفقػخة  2مػػغ السػادة  12مػػغ قػانػف االنتخابػػات رقػع  9لدػػشة 2005
عمى ضخورة أف ي ػف السخشح لبلنتخابات الخئاسية قج أتع األربعيغ أو أكثخ فػي اليػػـ السحػجد إلجػخاء
االقتخاع ولكغ ،عمى رغع ذلظ ،لعب الذباب دو ار محػريػا ومػؤث اخ فػي عسميػة الترػػيت الختيػار رئػيذ
لمدمصة الفمدصيشية في عامي  1996و 2005عمى التػالي.
االنتخابات التذخيعية :مثمػت االنتخابػات التذػخيعية عػاـ  1999التجخبػة الفمدػصيشية األولػى الختيػار
مسثمػػي الذػػعب الفمدػػصيشي الذػػعب الفمدػػصيشي داخػػل الزػػفة الغخبيػػة وقصػػاع غ ػدة والقػػجس الذ ػخقية،
األم ػػخ ال ػػحي أدى إل ػػى انتخ ػػاب  88نائب ػػا ف ػػي السجم ػػذ لتذػ ػخيعي ،حي ػػث ك ػػاف م ػػغ ب ػػيغ الف ػػائديغ م ػػا
مجسػعػػو  15شػػابا دوف سػػغ األربعػػيغ .أمػػا االنتخابػػات التذػخيعية الثانيػػة عػػاـ  2006فقػػج تخشػػح ليػػا
 122شابا  18أنثى و 104مغ الحكػر عمى مدتػى الػجوائخ والقػػائع مػغ أصػل  728مخشػح وكانػت
الشتيجػػة أف فػػاز مػػا مجسػعػػو  18شػػابا ( مػػشيع أُنثيػػاف و 16ذكػػخ مػػغ أصػػل  132عز ػػاىع مجسػػػع
أعزػػاء السجمػػذ التذػخيعي وتػػػزع الذػػباب الفػػائدوف عمػػى كتمتػػي "حسػػاس" و"فػػتح" ،ولػػع تدػػجل القػػائع
األخخى نجاحا ألي شاب ،عمسا أف عجد السخشحيغ حدػب نطػاـ القػػائع كػاف  68مخشػحا .ومػغ جيػة
أخػ ػػخى فقػ ػػج بػ ػػخزت مذػ ػػاركة الذػ ػػباب واضػ ػػحة فػ ػػي عسميػ ػػة االقت ػ ػخاع ليػ ػػحه االنتخابػ ػػات ،حيػ ػػث شػ ػػارؾ
 696.406شابا في عسمية االقتخاع مغ أصل  1.042.424مقتخعا ،وذلظ عمى الذ ل التالي:
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ججول رقؼ ( )2يؾضح تؾزيع الذباب الفائديؽ في انتخابات السجمذ التذخيعي حدب الجشذ واالنتساء الدياسي

إناث

ذكؾر

السجسؾع

القائسة
التغييخ والصالح

1

11

12

فتح

1

5

6

قؾائؼ أخخى ومدتقمؾن

0

0

0

السجسؾع

2

16

18

(*السرجر :الجياز السخكدي لإلحراء)2007 ،

 .8الذباب في الؾعائف العميا في الدمظة الؾطشية:
تعج مؤسدة مجمذ الػزراء السؤسدة األقل تسثيبل لمذباب ،فقج بقيت شػاؿ عسخ ثساني ح ػمات
مزت مغ بجاية الدمصة وحتى مصمع العاـ  2005دوف أي وزيخ شاب وفي ضبلؿ الح ػمة التاسعة
دخل أوؿ شاب مجمذ الػزراء وزي اخ لبلتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات ،ثع ساىست الح ػمة العاشخة
بجفع شابيغ ما دوف األربعيغ عاما إلى داخل مجمذ الػزراء وزيخيغ لمعسل والح ع السحمي وعسميا فنف
ىحه السذاركة بقيت محجودة ،فسغ أصل  237مشربا و ازريا لع يحرل الذباب إال عمى ثبلثة وزراء
فقا ،إضافة إلى انعجاـ وجػد الذباب في قيادة الييئات الح ػمية التي عادة ما ي ػف رئيديا بجرجة
وزيخ.
وتذيخ اإلحراءات في العاـ  2014إلى أف  %1فقا مغ الذباب يشتسػف لمفئات العميا مغ
الػضائف الح ػمية وغيخ الح ػمية ،وىحه الشدبة مجحفة بحق الذباب الحيغ ىع العسػد الفقخي لمسجتسع
الفمدصيشي ومؤسداتو ،وىحه الشدبة ال تع ذ أىسية الذباب وم انتيع ودورىع السفتخض أف يسارسػه،
عمسا أف عجد السػضفيغ في القصاع العاـ  145ألفا ،مشيع  76ألفا في غدة ،و 69ألفا في الزفة الغخبية.
 .9الذباب في مؤسدات مشغسة التحخيخ الفمدظيشية:
كانت مؤسدات مشطسة التحخيخ في بجاياتيا تقاد بذ ل مصمق مػغ الذػباب ،ولكػغ غيػاب التججيػج
الػػػجيسقخاشي ،وعػ ػػجـ تفعيػ ػػل مشطسػ ػػة التحخيػ ػػخ وىياكميػ ػػا كالسجػ ػػالذ السخكدي ػ ػة والمجشػػػة التشفيحيػ ػػة والسجمػ ػػذ
الػػػششي ،دفعػػا باتجػػاه جسػػػد داخػػل ىػػحه السؤسدػػات وصػػعػبة حرػػػؿ األجيػػاؿ الججيػػجة عمػػى عزػػػيتيا
واستسخارىا ( الجياز السخكدي لئلحراء.)2006 :
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.10

الذباب في السؤسدات الدياسية والتشغيسات:
ىشاؾ حالة جسػد تريب كافة القػى والفرػائل الفمدػصيشية ،فسػغ الرػعػبة بس ػاف مذػاىجة شػاب

فػػي الس اخكػػد القياديػػة ألي مػػغ ىػػحه القػػػى أو الفرػػائل -باسػػتثشاء حخكػػة حسػػاس وفػػجا وحػػدب الذػػعب التػػي
ىي حخكات فتية ،ولجييا قيادات شابة بدبب التججيج السدتسخ ،وعقج السػؤتسخات بذػ ل مشػتطع مػع التأكيػج
أف معطع الحيغ نذػاىجىع اليػػـ فػي مػاقػع القػخار داخػل التشطيسػات الفمدػصيشية قػج تدػمسػا ىػحه القيػادة وىػع
شباب دوف األربعيغ في غالبيتيع ،لكشيع وبح ع عجـ التججيج الجيسقخاشي بقػا عذخات الدشػات عمػى رأس
اليخـ التشطيسي لتشطيساتيع الدياسية ،وىشاؾ اآلف نجاءات ترجر عغ شػباب التشطيسػات تػجعػ إلػى إجػخاء
مخاجعػة حقيقيػػة لسػاقػف ىػػحه التشطيسػات مػػغ الجسػػػد الحاصػل ،وإجػخاء انتخابػات مػػغ أجػل التججيػػج ،وفػػتح
الصخيق أماـ الذباب لمػصػؿ إلى مخاكد صشع القخار.
ججول رقؼ ( )3يؾضح آخخ مؤتسخ عام لألحداب الفمدظيشية الخئيدية

سشة انعقاد آخخ مؤتسخ

التشغيؼ

2013

حخكة فتح
حخكة حساس

شػرى سخية

الجبية الذعبية

2000

الجبية الجيسقخاشية

1998

فجا

2000

حدب الذعب

1998

الجياد اإلسبلمي

شػرى سخية

السبادرة الػششية

2002

(*السرجر :الجياز السخكدي لإلحراء)2007 ،
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.11

السخاكد والشؾادي الذبابية:
ىش ػػاؾ م ػػا يق ػػارب  366نادي ػػا ومخكػ ػ اد ش ػػبابيا ف ػػي فمد ػػصيغ إض ػػافة إل ػػى  28مخكػ ػ اد ند ػػػيا داخ ػػل

السخيسػػات ،ىػػحا دوف إغفػػاؿ جسمػػة السشطسػػات الذ ػػبابية ،كاالتحػػاد الػػجيسقخاشي الفمدػػصيشي -فػػجا ،واتح ػػاد
الذباب الجيسقخاشي– أشج ،واتحاد الذباب التقػجمي الفمدػصيشي ،وجبيػة العسػل الصبلبػي التقػجمي ،ومشطسػة
الذبيبة الفتحاوية ،وشبيبة حدب الذعب ،واتحاد الذباب اإلسػبلمي الفمدػصيشي ،واتحػاد شػباب االسػتقبلؿ،
والكتمػػة اإلسػػبلمية والس تػػب الصبلبػػي لجبيػػة التحخيػػخ ،وتجسػػع الذػػباب التصػػػعي ،وجسمػػة مػػغ السؤسدػػات
الستخررة في مجاؿ الذباب ،مثل :مشتجى شارؾ الذبابي ،وتعاوف ،ومخكد يافا ،وإبجاع.
وعسميػا ،فػنف السؤسدػػة األكثػخ فاعميػػة لػجى الذػػباب ىػي مجػػالذ الصمبػة فػػي السعاىػج والجامعػػات،
وىػػي مػػغ السؤشػخات القػيػػة لقيػػاس مػػجى جساىيخيػػة التشطيسػػات ،خرػصػػا فػػي أوسػػاط الصمبػػة ،ولكػػغ ىػػحه
الحخكػػة الصبلبيػػة تعػػاني مػػغ ضػػعف الب ػخامج ،وانحرػػار عسميػػا فػػي مجػػاالت التػػأشيخ الفئػػػي والسػسػػسي
أوقات االنتخابات ( الجياز السخكدي لئلحراء.)2006 :
وعميو ُيدتخمز بأف السعصيات والسؤشخات التي سبقت حػؿ واقع تسثيل الذباب وحزػػرىع ليػي

دليػػل عمػػى الحزػػػر الكبيػػخ فػػي معطػػع مطػػاىخ السذػػاركة الدياسػػية وم اخفػػق السجتسػػع ،بذ ػ ل يعصػػي لشػػا
ترػر عغ واقع الشتائج الحيػية في حاؿ تع تفعيميا والرػرة التي يس غ أف تشتج عغ استغبلليا ووضػعيا
فػػي سػػياقيا الصبيعػػي وتفعيػػل شاقاتيػػا بذ ػ ل يدػػسح االسػػتفادة مػػغ قػػجراتيع فػػي جسيػػع مشػػاحي السؤسدػػات
الح ػميػػة والسجتسعيػػة ،فاألرقػػاـ واإلحرػػائيات تذػػيخ إلػػى تخبػػع الذػػباب عمػػى مدػػتػى الحزػػػر فػػي كافػػة
السجاالت الحيػية ،غيػخ أف الدػؤاؿ األىػع ىػػ مػجى فعاليتيػا فػي سػياؽ ىػحا الحزػػر الستشػػع وىشػا ي سػغ
جػػػىخ الج ارسػػة والتػػي تتشػػاوؿ أثػػخ الثقافػػة الدياسػػية الدػػائجة فػػي ىػػحه األوسػػاط عمػػى السذػػاركة الدياسػػية
لمذباب ،واستخبلص الخؤى والترػرات حػؿ تفعيل ىحه الػجػه.
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الفصل الثالث
محجدات السذاركة الدياسية وأبعادىا لجى الذباب الفمدظيشي

مقجمة:
السبحث األول :محجدات السذاركة الدياسية لجى الذباب الفمدصيشي والعػامل السؤثخة فييا.
السبحث الثاني :األوضاع االجتساعية واالقترادية لمذباب في محافطة رفح.
السبحث الثالث :أش اؿ وصػر السذاركة الدياسية القائسة لمذباب.
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مقجمة:
يمعب الذباب دو ار رئيديا وحيػيا فػي البشػاء السجتسعػي عسػمػا وفػي العسميػة التشسػيػة خرػصػا،

لػحلظ أعتبػخ الذػباب ىػع وقػػد الحخكػات الدياسػية واالجتساعيػة ومحخكيػا األساسػي فػي العجيػج مػغ دوؿ

العالع ،وعمى السدتػى الفمدصيشي و بالخغع مغ أف فئة الذباب تذ ل أعمى ندبة في السجتسع الفمدصيشي

ب ػنيا تسثل حػالي  %27إجسالي الد اف ،وبالخغع مداىستيسا الخئيدية في الشيػض بالحالػة الفمدػصيشية

وقيادة العسل الفعمي عمى مدتػى السػاجية مع االحتبلؿ مغ ناحية وعمى مدتػى البشاء الجاخمي لمسجتسػع

السحمػي ،وصػػال إلػى تحقيػق أىػجافيا الستسثمػة فػي التحػخر واالسػتقبلؿ وإقامػة الجولػة وتحقيػق التشسيػة

والتصػر ،فقج بقيت ىحه الفئة االجتساعية بعيجة عغ أعػيغ السخصصػيغ و ارسػسي الدياسػات الػحيغ لػع يػلػػا

الذباب األىسية السصمػبة فػي خصصيػع التشسػيػة الػششيػة والسجتسعيػة ،ضػسغ بيئػة تشسػيػة مػاتيػة لتحقيػق
غايػات وشسػحػات الذػباب انفدػيع وشسػحػات السجتسػع ك ػل ،وذلػظ باعتسػاد سياسػات وخصػا وششيػة

لقصػاع الذػباب ،تأخػح بعػيغ االعتبػار تشػػع وجيػات الشطػخ ،وتزػسغ دمجػا لسرػالح واىتسامػات الفئػات
العسخية السختمفة.
وليػحه الفئػة االجتساعيػة الخاصػة بالذػباب سػسات وخرػائز ومذػاكل وتصمعػات فػاف التغييػخات
االقترػادية والدياسػية واالجتساعيػة فػي السجتسػع تتػيح إلػى حػج بعيػج فخصػا وتحػجيات ىائمػة لمشاشػئة
الفمدصيشية ،ولكشيا تديج مغ إم انية التػتخ والتذػير التي يسخ بيا الذباب الفمدصيشي عشجما يعاصػخوف
أوضاعا وضخوفا غيخ مدتقخة كالتي نعيذيا اليػـ ،وكثي اخ ما ي ذف البؤس االجتساعي واالقترادي عػغ
نفدو في أوساط الذباب ،ليحا فننو يػجج حاجة إلػى إعػادة الشطػخ فػي مجسػل سياسػات وتػجيػات وبػخامج
وتخصيا العسل مع الذباب ،ليذ انصبلقػا مػغ معخفػة ىػحه الدػسات والسذػاكل والتصمعػات ود ارسػتيا وإنسػا
بسخاعاة عجد مغ السحجدات ،كصبيعة السجتسع الفمدصيشي التػي تػاجيػو والتػجيػات التشسػيػة الدػائجة اليػػـ،
وبتدايج التخكيػد فػي الطػخوؼ الخاىشػة عمػى القصػاع الذػبابي ،لػجوره وم انتػو فػي صػياغة وتقخيػخ اتجاىػات
الجػانػب الستعػجدة لمػاقػع والسدػتقبل الفمدػصيشي ،ولسػا يحتمػو ىػحا القصػاع مػغ حزػػر محػػري فػي أجشػجة
االتجاىػات واأللػػاف الدياسػية والفكخيػة واالجتساعيػة السختمفػة فػي الدػاحة الفمدػصيشية ،وليػحا كػاف مػغ
الزػخوري العسػل عمػى د ارسػة السحػجدات الخاصػة بالسذػاركة الدياسػية وأبعادىػا لػجى الذػباب الفمدػػصيشي،
مغ خػبلؿ د ارسػة االوضػاع االقترػادية واالجتساعيػة القائسػة لمذػباب باإلضػافة الػى تشػاوؿ أشػ اؿ وصػػر
السذاركة الدياسية القائسػة لمذػباب فػي محافطػة رفػح بسػا يدػاىع فػي اعصػاء الرػػرة الحقيقيػة القائسػة عػغ
شبيعة الثقافة الدياسية الدائجة وانع اسيا عمى السذاركة الدياسية ليع.
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المبحث األول
محجدات السذاركة الدياسية لجى الذباب الفمدظيشي والعؾامل السؤثخة فييا
لسعخف ػػة اس ػػتعجادات الذ ػػباب وانخػ ػخاشيع ف ػػي العس ػػل السجتسع ػػي سػ ػػاء أك ػػاف نذ ػػاشا اجتساعيػ ػا أو
سياسػػيا أو تشسػي ػا ،فػػنف السصمػػػب معخفػػة االحتياجػػات األساسػػية لمذػػباب ،والعسػػل عمػػى تمبيتيػػا أو أخػػحىا
بع ػػيغ االعتب ػػار ل ػػجى ص ػػياغة الخص ػػا والبػ ػخامج ،باعتبارى ػػا متصمب ػػات ض ػػخورية يج ػػب إدراكي ػػا م ػػغ قب ػػل
السعشيػػيغ ،مػػع اإلشػػارة إلػػى أف مفيػػػـ الحاجػػات مفيػػػـ ندػػبي يختمػػف مػػغ مجتسػػع إلػػى آخػػخ تبع ػا لصبيعػػة
وخرػص ػػيات السجتس ػػع الس ػػجني ،ومد ػػتػى التص ػػػر االجتس ػػاعي واالقتر ػػادي ،ويتف ػػق الستخرر ػػػف ف ػػي
العسػل مػػع الذػػباب عمػػى الحاجػػات التاليػػة باعتبارىػػا حاجػػات عامػػة تشصبػػق عمػػى جسيػػع فئػػات الذػػباب كسػػا
حجدتيا مشطسة اليػنيديف الجولية ( )2001وىي:
 .1الحاجة إلى تقبل الذباب ونسػه العقمي والجدسي حيث يدعى إلدراؾ ما يجور حػلو.
 .2الحاجػػة إلػػى تػزيػػع شاقاتػػو فػػي نذػػاط يسيػػل إليػػو ،وخرػصػا أف الذػػباب لجيػػو شاقػػات ىائمػػة وعػػجـ
تفخيغيا في أنذصة بشاءة يديج مغ حالة االضصخاب والسمل والتػتخ لجيو.
 .3الحاجة إلػى تحقيػق الػحات ،بسػا يعشيػو مػغ اختيػار حػخ وواعػي لػجوره ومذػاركتو السجتسعيػة وشػعػره
باالنتساء لفكخه أو مجسػعة اجتساعية ليا أىجاؼ عامة.
 .4الحاجػػة إلػػى الخعايػػة الرػػحية والشفدػػية األوليػػة ،والتػػي مػػغ شػػانيا أف تجعػػل مػػغ نسػػػه نسػػػا متػازنػػا
وإعصاءه ثقافة صحية عامة تس شو مغ فيع التغيخات الجدجية في مخحمة السخاىقة كسخحمة حخجة.
 .5الحاجػة إلػػى السعخفػػة والتعمػيع ،لسػػا ليسػػا مػػغ دور مفتػاحي وأساسػػي فػػي حيػاة الفػػخد ،ولكػنيػػا تػسػػع
األفاؽ والسجارؾ العقمية .وىػ حق م تدب وضخوري مثل الساء اليػاء فػي عرػخ لػيذ فيػو م ػاف
لمجيبلء.
 .6الحاجػػة إلػػى االسػػتقبلؿ فػػي إشػػار األسػخة كسقجمػػة لبشػػاء شخرػػيتو السدػػتقمة ،وتأىيمػػو ألخػػح ق اخ ارتػػو
السريخية في الحياة والعسل واالنتساء ،بصخؽ شػعيو بعيجا عغ التجخل.
 .7تمبيػػة الحاجػػات االقترػػادية األساسػػية مػػغ مأكػػل ومذػػخب وممػػبذ ومد ػ غ والتػػي بػػجونيا سيرػػبح
مذخدا أو متدػال.

62

 .8الحاجػػة إلػػى التخفيػػو والتػػخويح ،فحيػػاة الذػػباب ليدػػت كميػػا عسػػل ونذػػاط جػػجي ،بػػل يحتػػاج الذػػباب
إل ػػى ت ػػػفيخ أم ػػاكغ لمت ػػخويح وم اخك ػػد تخفييي ػػة ثقافي ػػة (دور س ػػيشسا ،مد ػػخح ،مشتدى ػػات ،معدػ ػ خات
شبابية).
ويدػػتشتج مػػغ ذلػػظ أف مػػغ األىسيػػة بس ػػاف التعػػخؼ عمػػى شبيعػػة الطػػخوؼ والسحػػجدات التػػي تػػجفع
ُ
شخيحة الذباب لمسزي قجما في عسمية السذاركة الدياسية إضافة إلى أىع السحجدات التي ي ػف بسػجبيا
الذباب بذػ ل عػاـ تػجيػاتيع نحػػ عسميػة السذػاركة والتفاعػل مػع الػسػا السحػيا بيػع وصػػال إلػى التػأثيخ
اإليجػػابي فػػي القزػػايا السجتسعيػػة مػػغ حػػػليع وفػػي محافطػػة رفػػح بذ ػ ل خػػاص ،فيػػحه بصبيعػػة الحػػاؿ ليػػا
انع اسػػاتيا اإليجابيػة فػػي حػػاؿ تػػافخت أو الدػػمبية عمػػى جسيػػع شػخائح السجتسػػع فػػي حػػاؿ غيابيػػا بسػػا فييػػا
شػ ػخيحة الذ ػػباب أنفد ػػيع ،فالجرج ػػة م ػػغ الفعالي ػػة الت ػػي تك ػػػف عميي ػػا تق ػػجـ مؤشػ ػخات ح ػػػؿ واق ػػع الذ ػػباب
الفمدصيشي ومػجى إدراكيػع لحقػػقيع حدػب مػا نرػت عميػو الذػخائع الجوليػة والسحميػة ،فسخحمػة الذػباب مػغ
أىػػع م اخحػػل الحيػػاة التػػي خبلليػػا ي تدػػب الفػػخد ميا ارتػػو اإلندػػانية البجنيػػة والعقميػػة والشفدػػية واالجتساعي ػػة
البلزمة لتجبيخ شػئػف حياتػو وتشطػيع عبلقاتػو مػع اآلخػخيغ .وىشػاؾ العجيػج مػغ الدػسات التػي تسيػد الذػباب
كػف الذباب السخجعيات
الفمدصيشي ،كػنو جدءا أساسيا مغ نديج السجتسع الفمدصيشي ،والتي مغ خبلليا ُي ّ
الخاصة بالسذاركة الدياسية والستسثمة في األمؾر التالية( :الغباشي.)124 :2007 ،

 - 1االستعجاد لمتغييخ:
وألف الذػػباب بح ػػع الصبيعػػة الخاصػػة بيػػع كسخحمػػة تغيػػخ بيػلػػػجى ونفدػػي واجتسػػاعي يعيذػػيا
اإلندػػاف ،فننيػػا يس ػػغ أف تتدػػق مػػع تغيي ػخات مقابمػػة فػػي الثقافػػة الساديػػة والسعشػيػػة ،وكػػحلظ فػػي أسػػاليب
الحيػػاة ،تمػػظ التغي ػخات التػػي تعشػػى بيػػا األنطسػػة االجتساعيػػة ،وبالتػػالي فػػنف دمجيػػا ضػػسغ عسميػػة التشسيػػة
كتغييخ تجج أخرب الفخص وأثخاىا لمشجاح في وسا بيئة الذباب الستغيخة بصبيعتيا ،ويؤكج ذلػظ أف الفػخد
في مخحمة الذباب ي ػف في شػر تمقى واكتداب قيع السجتسع وتقاليجه وعاداتػو ،ولػع تخسػ بعػج فػي نفدػو
أو تتغمغل في ذاتو ومغ ثع لع تربح جدءا وشيجا مغ ندػيجو القيسػي والثقػافي ،وىػػ مػا يجعػل تقبمػو لمقػيع
الججي ػػجة الت ػػي ت ػػأتى بي ػػا التشسي ػػة أكث ػػخ يدػ ػ اخ وبد ػػاشة إذا م ػػا ق ػػػرف ب ب ػػار الد ػػغ الشاض ػػجيغ أولئ ػػظ ال ػػحيغ
أصبحت القيع والثقافة الدائجة جدءا ال يتج أد مغ خرائريع الحاتية ويبادروف بالجفاع عشيا ضج محاوالت
تغييخىا ،ومغ ثع ال يبلقػف جيػد التشسية في ىحا السزسار بالسقاومة والرج والخفس.
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 - 2الظسؾح والتظمع لمسدتقبل:
تتسي ػػد مخحم ػػة الذ ػػباب بأني ػػا مخحم ػػة التصم ػػع إل ػػى السد ػػتقبل بصسػح ػػات عخيز ػػة ف ػػي إش ػػار م ػػغ
السثاليػات ،فسخحمػػة الذػػباب ىػػي السخحمػػة التػػي تتسثػػل فييػا وبجرجػػة عسيقػػة السثػػل العميػػا لمحيػػاة ،وتبػػجو فييػػا
واضحا التصمع لسدتقبل زاىخ قبل أف تػأتى م اخحػل العسػخ التاليػة لترػجمو خػبلؿ الحيػاة بسعاناتيػا وتصحشػو
بر ػخاعاتيا وتفػػخض عميػػو التكيػػف بالتشػػازؿ عػػغ كثيػػخ مػػغ آمالػػو وشسػحاتػػو ومثالياتػػو التػػي عاشػػيا خػػبلؿ
مخحمة الذباب ،وىحا يجعل مغ الصبيعي أف ي ػف الذباب ىع أكثخ فئات السجتسع مدانجة لعسمية التشسية،
وىػػع جيذػػيا الحقيقػػي القػػادر عمػػى تحسػػل مدػػئػليات تزػػحياتيا مػػغ مشصمػػق رغبػػتيع األكيػػجة وتصمعيػػع إلػػى
بشاء مدتقبميع مغ خبلؿ ىحه التشسية.

 - 3التحبحب والتخدد:
الذباب في كل مجتسع وإف كانػا نبع الصاقة الحيػية ،فننو يذ ل مجسػعة مغ الستشاقزػات التػي
البج مغ فيسيا وتقبميا ،فالفخد خبلؿ ىحه السخحمة العسخية تشتابو مذاعخ وأحاسيذ شجيجة التقمب وتشع ذ
عمػػى ترػخفاتو بػػشفذ الجرجػػة فيػػػ قػػج ي ػػػف مخحػػا فػػي يػػػـ عابدػػا فػػي يػػػـ آخػػخ ،عقبلنيػػا تػػارة وعابثػػا تػػارة
أخخى قاببل لمشرح واإلرشاد في فتخة ورافزا وساخصا في فتخة أخخى ،ىحا التحبحب في التفكيػخ والسذػاعخ
والدمػؾ بيغ وقت وآخخ ،يع ذ الرخاع الحي يجور داخل الذباب جدجيا وعقميا وانفعاليا ،فيػ حائخ بػيغ
شسػحو البلنيائي وإم انات تحج مغ ىحا الصسػح عمى ارض الػاقع.

 - 4القجرة عمى اكتداب السعمؾمات:
أدت متغيخات العرخ الحجيث الستشػعة وثػرة االترػاؿ والتقػجـ اليائػل فػي تقشياتػو ووسػائمو ،إلػى
تيديخ حرػؿ الذباب عمى كع كبيخ مغ السعمػمات في أي مجاؿ مغ مجاالت السعخفة ،فالبيئة السحيصة
بالذباب تسػج بالسعمػمػات مػغ خػبلؿ وسػائل االترػاؿ السختمفػة ،فزػبل عػغ أف الذػباب أصػبح معخضػا،
بجرجة أكبخ مػغ شػباب األجيػاؿ الدػابقة ،آلراء متعػجدة ووجيػات نطػخ متبايشػة وأفكػار مختمفػة فػي مختمػف
مجػػاالت وميػػاديغ الحيػػاة مثػػل الػػجيغ واالجتسػػاع واالقترػػاد والدياسػػة واألخػػبلؽ ،وبقػػجر مػػا ىػػحا االتدػػاع
الخحػػب لمسعػػارؼ واآلراء الستاحػػة يعػػج فػػي صػػالح الجيػػل الػخاىغ مػػغ الذػػباب ،إال أف ذلػػظ يػاكبػػو فػػي نفػػذ
الػقت عجـ تػافخ سبل اإلرشاد إليزاح ما ىػ زائف وما ىػ صحيح في وسا ىحا الخزع الستبلشع مػغ
السعمػمات واآلراء الستجفقة ،مسا يعج مرج ار رئيديا لكثيخ مغ مذاكل شباب الجيل الحالي.
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 - 5التعميؼ وتحدؽ مدتؾى الشزج العقمي:
إضػافة أف ندػػبة كبيػخة مػػغ شػػباب الجيػل الحػػالي قػج حطيػػت بتمقػػي تعمػيع نطػػامي أعمػى ب ثيػػخ فػػي
السدػتػى وأشػػؿ فػي السػجة مػغ األجيػاؿ الدػابقة ،مسػا أسػيع فػي تحدػيغ مدػتػى الشزػج العقمػي االنفعػػالي
لمذباب إذا ما قػرف بأقخانيع في العسخ مغ األجياؿ الدابقة ،وىػ ما انع ذ عمى كػف الذػباب السعاصػخ
يذ ل مجسػعة مدتشيخة ولجييا خبخة في أمػر عجيجة بجرجة لع تكغ متػافخة ألمثاليع فػي فتػخات سػابقة مسػا
خم ػػق لػػػجييع مذػ ػػاكل االغت ػ ػخاب عػػػغ السجتسػػػع ،لعػػػجـ قػػػجرة السجتسػ ػػع عمػػػى اس ػػتيعاب إم انػ ػػاتيع الججيػػػجة
والستبلحقة ،فكاف السقابل مديج مغ الشقج الرخيح والخفس مغ جانبيع ألفكار الكبار وأسمػبيع في الحياة.
وي ػختبا واقػػع الذػػباب الحػػالي بالعجيػػج مػػغ السذ ػ بلت الخاصػػة باليػيػػة السحػػجدة لمرػػػرة العامػػة
لمذباب والتي تعصي نسصا عاما لمحالة الجارية عشج الذباب بذ ل عاـ وتحجد تػجياتو وميػلو وىي عمػى
الذ ػ ل التػػالي كسػػا أوردىػػا مخكػػد الج ارسػػات الدياسػػية واالسػػتخاتيجية بػػاألىخاـ لسجسػعػػة بػػاحثيغ (،2009
 )22عمى الذ ل التالي:
 .1سخعة التغيخ فـي السجتسـع :أف الحالػة العامػة لمحيػاة وسػخعة التحػخؾ فييػا وشػعػر اإلندػاف بيػحه
الحياة مػغ زاويػة مفاىيسػو عػغ الدمػاف والس ػاف والعبلقػات االجتساعيػة تتعػخض ليػدات عشيفػة ،بػل
إف مفاىيع السجتسع نفدو والثقافة قج أصابيسا التغييخ.
 .2التحجيث :وتتسثل مذػ مة التحػجيث فػي التغيػخ الزػخع الذػامل فػي كػل م ػاف ،حيػث ال تدػتصيع
أي جساعة أف تفمت مغ التغييخ الجاري .لقج نتج عغ عجـ القجرة عمى التعامل بشجاح مع مجتسع
ديشامي ي كثيخ مغ التغييخ والفػضى وعجـ الخضا .وفى الشياية اىتداز اليػية لجى الذباب نتيجػة
لرجمات التغييخ.
 .3التذتت الشفدي :ويحجث ىحا التذػتت بػيغ القػجيع األصػيل والججيػج السدػتػرد ،وبػيغ قيسػة العسػل
اليػػجوي وعائػػجه وبػػيغ الػضيفػػة ونتيجػػة لتمػػظ السذػػاكل يذػػعخ الذػػباب بػػاالغتخاب فػػي وششػػو بد ػبب
فتػر العبلقات اإلندانية وش و في كل شيء ،مسا يؤدى إلى وجػد صػخاع بػيغ اليػيػة القػميػة أو
الػششية وبيغ الحزػارة الحجيثػة ،وقبػػؿ أو عػجـ قبػػؿ تقػػيع الحزػارة الغخبيػة لحزػارتشا الػششيػة
وقيسيا ورمػزىا وشخيقة حياة شعبشا.
ويدػػتخمز مػػغ ذلػػظ أف ىشػػاؾ تشػع ػا بػػيغ السحػػجدات والعػامػػل الشاضسػػة لعسميػػة تفعيػػل السذػػاركة
ُ

الدياسية لمذباب مغ مجتسع آلخخ ،وحيث أف ذلظ يخزع لعجيج مغ االستعجادات الستعمقة بالسجتسع مغ
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ناحية ،ومغ ناحيػة أخػخى متعمقػة بالذػاب نفدػو ،وىػحا التبلقػي يس ػغ أف يعصػي لشػا التصبيػق العسمػي عمػى
صحة ىحه العسمية بحيث تعصي لسغ يخاقبيا مغ الباحثيغ درجة التقجـ في مجتسع ما مغ السجتسعات التي
ىي مػضػع البحث.
ولذخيحة الذػباب الفمدػصيشي سػسات وخرػائز وتصمعػات خاصػة بحاجػة لتعديػد دورىػا فػي ضػل
التغيي ػخات االقترػػادية والدياسػػية واالجتساعيػػة الستدػػارعة فػػي السجتسػػع ،والتػػي تديػػج مػػغ إم انيػػة التػػػتخ
والتذػير التي يسخ بيا الذباب الفمدصيشي عشجما يعاصخوف أوضاعا وضخوفا غيخ مدتقخة كالتي يعيذيا
فػػي ضػػل الحرػػار واالنقدػػاـ ( ،)2015-2007وكثي ػ اخ مػػا ي ذػػف البػػؤس االجتسػػاعي واالقترػػادي عػػغ
نفدو في أوساط الذباب والشاتج عػغ االحػتبلؿ وسػػء إدارة السػػارد ،فانػو ثسػة حاجػة إلػى إعػادة الشطػخ فػي
مجسػػل سياسػػات وتػجيػػات وب ػخامج وتخصػػيا العسػػل مػػع الذػػباب ،لػػيذ انصبلقػػا مػػغ معخفػػة ىػػحه الدػػسات
والسذاكل والتصمعات ودراستيا وإنسا بسخاعاة عجد مغ السحجدات كصبيعة السجتسع الفمدصيشي التػي تػاجيػو
والتػجيات التشسػية الدائجة اليػـ ،وخرػصا التػجو التشسػي السبشي عمػى حػق السذػاركة ونتػائج التجػارب
الدػػابقة فػػي العسػػل مػػع الذػػباب إضػػافة إلػػى متصمبػػات الشيػػػض بالحالػػة الفمدػػصيشية وص ػػال إلػػى تحقيػػق
أىػػجافيا الستسثمػػة فػػي التحػػخر واالسػػتقبلؿ وإقامػػة دولػػة عر ػخية وتحقيػػق التشسيػػة والتصػػػر ،وقبػػل كػػل ذلػػظ
باالستشاد إلى السعمػمات والجراسات السيجانيػة السعسقػة التػي تػتع بسذػاركة الذػباب أنفدػيع ،ويت اديػج التخكيػد
في الطخوؼ الخاىشة عمػى القصػاع الذػبابي لػجوره وم انتػو فػي صػياغة وتقخيػخ اتجاىػات الجػانػب الستعػجدة
لمػاقع والسدتقبل الفمدصيشي ،ولسػا يحتمػو ىػحا القصػاع مػغ حزػػر محػػري فػي أجشػجة االتجاىػات واأللػػاف
الدياسية والفكخية واالجتساعية السختمفة في الداحة الفمدصيشية (أسعج.)27 ،2006 :
ويتزح مػغ ذلػظ أف ىػحه السحػجدات والعػامػل قػج شػ مت شبيعػة الثقافػة الدياسػية الشاضسػة لدػمػؾ
أقخن ػو فػػي ال ػجوؿ
الذػػباب الفمدػػصيشي بسػػا يعصيػػو درجػػة الخرػصػػية الفخيػػجة التػػي يتسيػػد بيػػا عػػغ بػػاقي ا
واألقصار العخبية األخخى؛ وليحا يجب أف تؤخح ىػحه السحػجدات والعػامػل بعػيغ االعتبػار حػاؿ د ارسػة واقػع
الثقافة الدياسية لمذباب الفمدصيشي.
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المبحث الثاني
األوضاع االجتساعية واالقترادية لمذباب في محافغة رفح
أوالا .الؾاقع الجيسؾغخافي:
تقع محافطػة رفػح فػي جشػػب قصػاع غػدة ،وفػي أقرػى جشػػب الدػيل الدػاحمي الفمدػصيشي ،عمػى
الحجود الفمدصيشية السرخية عمى خا الصػؿ الذخقي ( )52-30وخا العخض الذسالي ( ،)36-29كسا
تبتعػػج عػػغ مجيشػػة غػدة  38كػػع وعػػغ خػػاف يػػػنذ  13كػػع وعػػغ قخيػػة الذػػي زويػػج فػػي سػػيشاء  16كػػع وعػػغ
مجيشة العخير السرخية  45كع ،وتختفع رفح عغ سصح البحخ بػ  48متػخا ،وتتسيػد بأرضػيا الخمميػة حيػث
تحيا بيا الكثباف الخممية مغ كل جية.
وقػػجر السخكػػد الفمدػػصيشي لئلحرػػاء عػػجد سػ اف قصػػاع غػدة حتػػى مشترػػف العػػاـ  2014بحػػالي
 1.76مميػف ندسة ،مشيع  894ألف ذكخ و 866ألف أنثى ،كسا بمغت ندبة الد اف الحزػخ بشػاء عمػى
ىحه التقجيخات مشترف عاـ  2014حػػالي  ،%73.9وندػبة الدػ اف السقيسػيغ فػي الخيػف  ،%16.7فػي
حػػيغ بمغػػت ندػػبتيع فػػي السخيسػػات ،%9.4كس ػا أضيػػخ السخكػػد أف الكثافػػة الد ػ انية فػػي فمدػػصيغ مختفعػػة
بذ ل عاـ وفي قصاع غدة بذػ ل خػاص ،إذ بمغػت الكثافػة الدػ انية السقػجرة لعػاـ  2014نحػػ  756فػخدا
/كع 2في فمدصيغ ،بػاقػع  493فػخدا /كػع 2فػي الزػفة الغخبيػة مقابػل  4.822فػخدا /كػع 2فػي قصػاع غػدة
(السخكد الفمدصيشي لئلحراء.)125 ،2014 :
وبمغ عجد الد اف في محافطة رفػح  209.287ألػف ندػسة حتػى مشترػف العػاـ 2012 ،حدػب
إحرػػائية لػػػ ازرة الجاخميػػة الفمدػػصيشية ،حيػػث بمػػغ عػػجد البلجئػػيغ فػػي محافطػػة رفػػح  141.759الجئػػا أي
بشدػػبة  %84.3مػػغ مجسػػل الد ػ اف الفمدػػصيشييغ فػػي السحافطػػة ،مػػػزعيغ بػاقػػع 102.527الجئػػا فػػي
السش ػػاشق الحزػ ػخية بشد ػػبة  ،%80م ػػغ مجس ػػل الدػ ػ اف الفمد ػػصيشييغ السقيس ػػيغ ف ػػي السش ػػاشق الحزػ ػخية،
و 5.634الجئػػا فػػي الخيػػف ويذػ مػف مػػا ندػػبتو  %90.9مػػغ مجسػػل الدػ اف الفمدػػصيشييغ السقيسػػيغ فػػي
الخيػػف ،و 33.589الجئػػا فػػي السخيسػػات ويذ ػ مػف مػػا ندػػبتو % 99.3مػػغ مجسػػل الد ػ اف الفمدػػصيشييغ
السقيسيغ في السخيسات في محافطة رفح (السخكد الفمدصيشي لئلحراء.)12 ،2007 :
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وبػػالشطخ إلػػى الػاقػػع الػػجيسغخافي فػػي محافطػػة رفػػح نجػػج أف ندػػبة البلجئػػيغ فػػي محافطػػة رفػػح يبمػػغ
نحػػػ ثمثػػي عػػجد الد ػ اف .وىػػحا يعشػػي أف االتجػػاه العػػاـ لػػجى الذػػباب سػػي ػف نحػػػ التسدػػظ بحػػق العػػػدة
باعتباره السختكد األساسي في الحقػؽ الدياسػية ،كسػا يعشػي أف فئػة الذػباب قػج دعسػت وسػتجعع الفرػائل
والكتل الدياسية األكثخ تسد ا بيحا الحق.
ويز ػػاؼ إل ػػى ذل ػػظ أف شبيع ػػة الكثاف ػػة الدػ ػ انية داخ ػػل مخيس ػػات رف ػػح تجع ػػل م ػػغ الذ ػػباب كتم ػػة
مزغػشة قابمة لبلنفجار والسذاركة في أية مديخات أو مطاىخات أو مػاقف تشػجد بػاالحتبلؿ وتحػث عمػى
السقاومة ،وبخاصة في حالة تعخض محافطة رفح لبلعتجاءات اإلسخائيمية ،وىي اعتجاءات كثيخة ومتكخرة.

ثانيا .الؾاقع التعميسي والقيسي:
اسػ ػ ػػتشادا لمبيانػ ػ ػػات الستػ ػ ػػػفخة مػ ػ ػػغ التعػ ػ ػػجاد العػ ػ ػػاـ لمد ػ ػ ػ اف والسشذػ ػ ػػئات 2007ـ ،انػ ػ ػػو قػ ػ ػػج كػ ػ ػػاف
عػ ػ ػ ػػجد األف ػ ػ ػ ػخاد السقيسػ ػ ػ ػػيغ فػ ػ ػ ػػي محافطػ ػ ػ ػػة رفػ ػ ػ ػػح مػ ػ ػ ػػغ عسػ ػ ػ ػػخ 5سػ ػ ػ ػػشػات فػ ػ ػ ػػأكثخ والسمتحقػ ػ ػ ػػيغ بػ ػ ػ ػػالتعميع
( )65,252ف ػ ػػخدا ،بس ػ ػػا ند ػ ػػبتو  %46.8بيشس ػ ػػا بم ػ ػػغ ع ػ ػػجد األمي ػ ػػيغ  6,784ف ػ ػػخدا بس ػ ػػا ند ػ ػػبتو %7.3
مػغ نفػذ الفئػة العسخيػة ،وقػج بمػغ عػجد الدػ اف فػي محافطػة رفػح الحاصػميغ عمػى مػؤىبلت دبمػػـ
متػسا فأعمى  ( 15,80السخكد الفمدصيشي لئلحراء.)22 ،2007:
ىحا وتػجج في محافطػة رفػح عػجد مػغ الجامعػات السحميػة مػا بػيغ م اخكػد رئيدػية ومػا بػيغ فػخوع لجامعػات
كبيخة ووششية مثل جامعة القجس السفتػحة /فخع رفػح الػحي تػع افتتاحػو فػي العػاـ 2002ـ ويدػتفيج مشػو مػا
يديج عغ  20ألف شالب وشالبة ( مػقع جامعة القجس السفتػحة االلكتخوني).
باإلضافة إلى وجػد لجامعة الكمية العخبية لمعمػـ التصبيقية التػي تأسدػت سػشة 1999ـ بتػخخيز
واعتسػػاد م ػػغ و ازرة التخبي ػػة والتعم ػػيع الع ػػالي بش ػػاء عمػػى د ارس ػػة كامم ػػة لستصمب ػػات السجتس ػػع والحاج ػػة الساس ػػة
لتأسػػيذ كميػػة تقشيػػة فػػي جشػػػب القصػػاع حيػػث اعتسػػجت تخررػػات مسيػدة وفخيػػجة لدػػج الحاجػػة الدػػػؽ بسػا
يمبي حاجات وشسػح الصػبلب مشبثقػة عػغ السعيػج العخبػي الثقػافي الػحي تأسػذ سػشة 1994ـ ،لتكػػف أوؿ
كمية أىمية تسشح درجة الجبمػـ الستػسا في جشػب القصاع بسجيشة رفح ( مػقع جامعة الكمية العخبية لمعمػـ
التصبيقية االلكتخوني ).
كسػػا وقػػج افتتحػػت جامعػػة بػليتكشػػظ فمدػػصيغ فػػخع ججيػػج ليػػا فػػي رفػػح التػػي تأسدػػت سػػشة 2005ـ كجامعػػة
تصبيقية تصسح الى مشح شبلبيا درجة الجبمػـ والساجدتيخ عمى أساس األنطسة والمػائح السعتسجة مغ و ازرة
التخبية والتعميع العالي ،بيجؼ تشسية وتصػيخ قصاع التعميع العالي في قصاع غػدة عمػى عػجة مدػتػيات مػغ
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بيشيػػا ،بشػػاء القػػجرات ،زيػػادة القػػجرة عمػػى االلتحػػاؽ بخػػجمات التعمػػيع العػػالي ،ورفػػع الجػػػدة وتحدػػيغ مػػجى
االرتباط مغ اجل خمق اقتراد مبشي عمى السعخفة وقج افتتحت مقخىا فػي محافطػة رفػح فػي العػاـ 2013

(مػقع جامعة بػليتكشظ فمدصيغ االلكتخوني ).
ثالثا .واقع سؾق العسل:
بمغ عجد الفمدػصيشييغ الشذػيصيغ اقترػاديا فػي محافطػة رفػح بػيغ األفػخاد الفمدػصيشييغ  10سػشػات
فأكثخ 34,830فردا يذ ل ما ندبتو  %30.0مغ مجسل الد اف  10سشػات فأكثخ في السحافطة مػزعيغ
ػخ ويذ ػ مػف مػػا ندػػبتو  % 52.3مػػغ مجسػػػع الفمدػػصيشييغ الػػحكػر  10سػػشػات فػػأكثخ
بػاقػػع  409،30ذكػ ا
و 421،4أنثى بشدبة  % 7.6مغ مجسػع اإلناث  10سشػات فأكثخ.
بمػغ عػػجد الدػ اف الفمدػػصيشييغ فػي السحافطػػة العػاشميغ عػػغ العسػل والػػحيغ يبمغػػف مػػغ العسػػخ 10
سػػشػات فػػأكثخ  49،12فػػخدا يذ ػ مػف  %35وبمغػػت ندػػبة البصالػػة حدػػب نػػػع التجسػػع فػػي الحزػػخ بػػيغ
األفخاد الفمدصيشييغ  10سشػات فأكثخ  %36وفي السشاشق الخيفية بشدبة  %48.8وفي السخيسػات بشدػبة
( %32.4السخكد الفمدصيشي لئلحراء.)35 ،2007 :

ويدتخمز مغ ىحه الحقائق الخقسية االعتقاد بأف شباب محافطة رفح يتسيدوف بعجـ الخضى عػغ
ُ

القػػػى الدياسػػية القائسػػة ،لعجدىػػا عػػغ الػفػػاء بسصػػالبيع االقترػػادية واالجتساعيػػة .ولكػػغ يذػػار ىشػػا إلػػى أف
الصفخة االقترادية وتصػرات سػؽ العسل الشاجسة عػغ الحرػار مػغ جيػة ،وعػغ االشػتغاؿ بتجػارة األنفػاؽ
ومػػا نػػتج عشيػػا مػػغ شبقػػة شفيميػػة سػخيعة التحػػػؿ مػػغ حالػػة الفقػػخ إلػػى حالػػة الغشػػى -قػػج أدى إلػػى تحبػػحب
مػاقف الذباب في محافطة رفح ،حيث وجج عجد مشيع أف االنخػخاط فػي ىػحا الشذػاط االقترػادي يقتزػي
أف ي ػػػف السذػػارؾ فيػػو أكثػػخ قخبػػا مػػغ الحخكػػة السييسشػػة عمػػى ىػػحا التجػػارة والتػػي تػػجيخىا بذ ػ ل كامػػل مػػغ
خػػبلؿ مرػػالحيا ومػػا تختزػػيو لشفدػػيا مػػغ مدػػؤوليات تعمػػق بػػالػاقع الفمدػػصيشي فػػي قصػػاع غ ػدة خاصػػة
وبسجسل الػاقع الفمدصيشي ،برفة عامة .ومع ذلظ فنف مغ الزخوري أف نأخح ىحه السقػلػة بحػحر ،حيػث
يس ػػغ تسييػػد عػػجد ال بػػأس بػػو مػػغ الذػػباب السشخػػخط بيػػحا القصػػاع االقترػػادي ،مػػغ الػػحيغ انر ػخفػا إلػػى
مرالحيع اآلنية مع عجـ السباالة بسا يحجث مغ حػليع مغ تصػرات وخبلفات سياسية.
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ويدتشتج ايزا أف إغبلؽ الجانب السرخي لسعطع األنفاؽ وتخاجع دور ىػحا الشذػاط قػج فػتح أعػيغ
ُ

شباب السحافطة إلػى ضػخورة مخاجعػة السػاقػف الدياسػية ،وإلػى البحػث فػي أنجػع الدػبل الكفيمػة بػالتخمز

مػػغ أزمػػة الحرػػار االقترػػادي فػػي إشػػار العسػػل الػػػششي الشػػاجد .ومػػغ ىشػػا أصػػبح شػػباب رفػػح مػػغ أكثػػخ
الذباب السصالبيغ بننياء االنقداـ والجاعيغ إلى عػدة عسل السعابخ وبخاصػة معبػخ رفػح بالذػ ل الدػابق،
والحي يتسيد بقمة اإلغبلؽ وبانديابية أفزل لحخكتي الشاس والبزائع.

رابع ا .واقع األوضاع والعالقات االجتساعية:
يذ ل الذباب في محافطة رفح جدءا ال يتج أد مػغ واقػع الذػباب الفمدػصيشي فػي محافطػات قصػاع
غػدة ،وحيػث أنيػع يتعخضػػا النتياكػات عجيػجة لحقػػقيع فػي عػجة جػانػب ومطػاىخ :مشيػا وأىسيػا الحػق فػػي
الحياة وكحلظ الحق في العسل باإلضافة لمحػق فػي األمػغ الذخرػي والحػق فػي مدػتػى معيذػي مشاسػب،
والحق في الحخية الذخرية ،والحق في السأكل ،والحق في السذخب والحق في الخجمة العامة والحق فػي
الخعاية الذخرية ،والحػق فػي التعمػيع وحخيػة التشقػل والحػق فػي السدػاواة أمػاـ القػانػف ،والحػق فػي تأسػيذ
الشقابػػات والسؤسدػػات األىميػػة ،والحػػق فػػي السمكيػػة وحخيػػة التعبيػػخ والػخأي ،والحػػق فػػي مدػػتػى مشاسػػب مػػغ
الرػػحة الشفدػػية والجدػػسية باإلضػػافة لمحػػق فػػي ايجػػاد بيئػػة آمشػػة لصسػحػػاتيع ومػػاىبيع وقػػجراتيع االبجاعيػػة
(الييئة الفمدصيشية لحقػؽ السػاشغ.)16،2008 :
وحيػ ػ ػػث إف الذػ ػ ػػباب فػ ػ ػػي ضػ ػ ػػل ىػ ػ ػػحا الػاقػ ػ ػػع وبػ ػ ػػجال مػ ػ ػػغ االنخ ػ ػ ػخاط فػ ػ ػػي السذػ ػ ػػاركة السجتسعيػ ػ ػػة
واإلصػ ػ ػػبلح فػ ػ ػػي الجانػ ػ ػػب السجتسعػ ػ ػػي والػ ػ ػػجيسقخاشي وحقػ ػ ػػػؽ اإلندػ ػ ػػاف ،وفػ ػ ػػي ضػ ػ ػػػء ثقافػ ػ ػػة التعرػ ػ ػػب
الد ػ ػػائجة ف ػ ػػي السجتس ػ ػػع الفمد ػ ػػصيشي بذػ ػ ػ ل ع ػ ػػاـ ول ػ ػػجى شػ ػ ػخيحة الذ ػ ػػباب بذػ ػ ػ ل خ ػ ػػاص ،ف ػ ػػنف الذ ػ ػػباب
أصػ ػػبحػا ى ػ ػػع م ػ ػػغ أبػ ػػخز أدوات وض ػ ػػحايا الخبلف ػ ػػات الدياس ػ ػػية ،واالنقدػ ػػاـ والسذ ػ ػػاكل العائمي ػ ػػة ،إض ػ ػػافة
إل ػ ػػى م ػ ػػا تق ػ ػػجـ ف ػ ػػنف الذ ػ ػػباب يفتق ػ ػػخوف إل ػ ػػى وال ػ ػػػعي بحق ػ ػػػؽ اإلند ػ ػػاف وبحق ػ ػػػؽ الذ ػ ػػباب ،وأني ػ ػػع غي ػ ػػخ
ػار لمثقاف ػ ػػة
مشطس ػ ػػيغ ،ويطي ػ ػػخوف ض ػ ػػعفا ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ نق ػ ػػل مذػ ػ ػ بلتيع وحق ػ ػػػقيع لر ػ ػػشاع القػ ػ ػخار ،وافتق ػ ػ ا
التي تس شيع مغ التخفيف مغ ضغػشاتيع الشفدية (صافي.) 28 ،2008 :
ولقج عانى س اف قصاع غدة مغ الشتائج الدػمبية والخصيػخة التػي نتجػت عػغ عػامػل مختمفػة تذػسل
االنقداـ القائع ما بيغ غدة والزفة الغخبية مغ خبلؿ وجػد ح ػػمتيغ واحػجة فػي الزػفة والثانيػة فػي غػدة،
كػػل مشي ػػا تػػجعي أني ػػا الذ ػػخعية بالشدػػبة لمدػ ػ اف الفمدػػصيشييغ والقر ػػػر ف ػػي السسارسػػات الجيسقخاشي ػػة ف ػػي
السؤسدػػات الح ػميػػة واألحػداب الدياسػػية ومؤسدػػات السجتسػػع السػػجني ومجمػػذ تذػخيعي فمدػػصيشي يعػػاني

70

شػػمبل تامػػا فػػي إصػػجار قػػانػف واحػػج يدػػتجيب لصسػحػػات ومذ ػ بلت الس ػػاششيغ ،وانتذػػار ضػػاىخة الفئػيػػة
الدياسػػية ،وانػػجالع الش ادعػػات العدػػ خية الفرػػائمية ،وازديػػاد السذ ػ بلت العائمي ػػة ،وبػػخوز ضػػاىخة السجتس ػػع
األبػي ،والتسييد الػاضح ضج السخأة في كل السجاالت ،وانتذػار ثقافػة العشػف والتعرػب والكخاىيػة ورفػس
اآلخػػخ وضػػعف الشطػػاـ األمشػػي الدػػائج ،وغيػػاب سػػيادة القػػانػف ،وانتذػػار مطػػاىخ الفدػػاد ،وغيػػاب الح ػػع
الرػػالح والذػػفافية والسدػػاءلة فػػي مؤسدػػات الدػػمصة واألحػداب الدياسػػية والسؤسدػػات األىميػػة الفمدػػصيشية،
في ضل حرار اقترادي دولي ومسارسات احتبللية ،ما يؤكػج أف ىشػاؾ انتيػاؾ لحقػػؽ اإلندػاف والقػانػف
الجولي (.مجمذ حقػؽ اإلنداف)19 ،2007 :
والبلفت أنو بيشسا تعاني كل شخائح السجتسع الفمدصيشي في قصاع غدة جػخاء ىػحا الػضػع الكػارثي
السخيف ،فنف شخيحة الذباب وتحجيػجا الػحيغ يقصشػػف فػي السشػاشق السيسذػة ،قػج كانػت ىػي ابػخز ضػحايا
ىحا الػضع واألكثخ تزخ ار (السخكد الفمدصيشي لتعسيع الجيسقخاشية بانػراما.)26 ،2007 :
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المبحث الثالث
أشكال وصؾر السذاركة الدياسية القائسة لمذباب
كانت بجاية البخوز السبلحظ لجور الذباب في تاري فمدصيغ الحجيث مشح تذ ل فخؽ الكذافة في
العيج العثساني ،وجسعيات الخصابة الصبلبية في اوائل العذخيشيات مغ القخف الساضي ،ومؤتسخات الذباب
الفمدصيشي الستعجدة مشح عاـ 1932ـ ثع نذاشات الخوابا واألشخ الصبلبيػة السختمفػة خػبلؿ فتػخة 1948ـ
وحتى العاـ 1967ـ ثع تبل ذلظ مذاركة الذباب والصمبة الػاسعة في إيقاد شعمة الشزاؿ الجساىيخي ضج
االحتبلؿ مشح سشػات الدػبعيشيات السب ػخة ،وصػػال إلػى نتػائج انتفاضػة عػاـ 1987ـ التػي أبػخزت بػضػػح
دور الذػػباب الحيػػػي فػػي قيػػادة العسػػل السيػػجاني أثشػػاء تمػػظ الفت ػخة ،أمػػا الػػجوافع ليػػحه الرػػحػة فيػػي مختمفػػة
باختبلؼ الجيات الستػجية نحػ الذباب مشح مصمع التدعيشيات فرػاعجا ،فيشػاؾ مػغ يتػجػو نحػػ الذػباب
انصبلقػػا مػػغ أف التدػػػية تتصمػػب التيجئػػة ،وبسػػا أف الذػػباب ىػػع الفئػػة األكثػػخ حساسػػا ،فػػنف الب ػخامج اليادفػػة
لمتيجئة يجب أف تتػجو إلييع ،وفي السقابل فنف ىشالظ مغ يدتيجفيع مغ مشصمقات تشسػية ووششية صادقة
وخالرػػة تدػػتشج إلػػى أنػػو بػػجوف مذػػاركة الذػػباب وبػػجوف الػقػػػؼ عمػػى احتياجػػاتيع الحقيقيػػة لػػغ يػػتع إنجػػاز
خصػات نحػ التشسية في فمدصيغ ،كسا أف ىشالظ فئة ثالثة تشفح السذاريع الخاصة لمذباب بػصفيع إحجى
"الفئات السدتيجفة ،دوف أف يختبا ذلظ بخؤية واضحة ضسغ إستخاتيجية تشسػيػة شػاممة وىشػا ي سػغ الفػارؽ
بيغ الشطخية والتصبيق ( سالع وآخخوف.)45 ،2009 :
ويدتجيب كل مغ الذاب والذابة في مجتسع أبػي كالسجتسع الفمدصيشي بذ ل مختمف لسحػجدات
الدػػمصة األبػيػػة ،إذ تتعػػخض ومشػػح الرػػغخ إلػػى عسميػػات تػجيػػو مشطسػػة عمػػى إبقػػاء سػػيصخة الشطػػاـ األبػػػي
السقيت سػػاء كػاف ذلػظ فػي البيػت أو السجرسػة أو الحػدب أو السشطسػة األىميػة أو اإلدارة الح ػميػة بآليػات
وأشػ اؿ مختمفػػة تبػػجأ مػػغ الدجػػخ عسػػا يعتقػػجه األىػػل خصػػا فػػي سػػمػؾ الصفػػل ثػػع التمقػػيغ والتحفػػيظ واإلجبػػار
عمى االستطيار في السجرسة ،واحتقار العقل وتبجيل الغيب واجتخار السعمػمات ومشػع الذػظ واالسػتخفاؼ
بدؤاؿ الحقيقة  ...ال مغ اآلليات التي تدتخجميا األحداب الدياسية تحػت عشػػاف التعبئػة الحدبيػة ولػيذ
انتياء بالسشطسات األىمية الجيسقخاشيػة حتػى الشخػاع والذػفافة حتػى العػخي ،ال نػشذ فػي ىػحا السقػاـ العشػف
السدتذػػخي بأش ػ الو مػػغ تأنيػػب وتقخيػػع وذـ وتدػػخيف وغيخىػػا ،إلػػى أش ػ الو العميػػا الستسثمػػة بذػػتى أش ػ اؿ
القراص والعقاب السعشػي والبجني ( سالع وآخخوف.)17 ،2009 :
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إف أش ػ ػ اؿ "التخبيػ ػػة" و"التأىيػ ػػل" و"التشسػػػيا" الدػ ػػائجة فػػػي السجتسػ ػػع الفمدػ ػػصيشي متشػعػػػة :نفدػ ػػية
واجتساعيػػة واقترػػادية وسياسػػية ،وىػػي كميػػا تدػػعى لئلبقػػاء عمػػى عبلقػػات الدػػيصخة األبػيػػة القائسػػة .وفػػي
إشػار ذلػػظ ترػػبح التخبيػػة فػػي األسػخة قسعػػا ،ويرػبح التعمػػيع السجرسػػي اسػػتبلبا ،وبػخامج السشطسػػات األىميػػة
نحػ الذباب تججيشا ،وتسدي عبلقات الذباب مع رؤسػائيع فػي الػػ ازرات والسؤسدػات تدلفػا وتجليدػا وى ػحا
ال يػػتع إعػػادة إنتػػاج عبلقػػات القػػػة القائسػػة عمػػى الدػػيصخة فحدػػب بػػل الشسػػاذج البذ ػخية التػػي تحفػػظ وتخعػػى
وتزسغ إعادة إنتاج ىحه العبلقات سػاء وقعت ىحه الشساذج في الصخؼ السدتفيج أو في الصخؼ السدػتمب
فكبلىسػػا جػػدء مػػغ السعادلػػة ،فػػبل يس ػػغ مػػثبل إلبقػػاء رأس العذػػيخة بػػجوف مخؤوسػػيغ ،وال رئػػيذ حػػدب بػػجوف
مػاليغ ،وال أب مديصخ دوف أوالد وبشات خانعيغ وال زوج مييسغ دوف زوجة ،باإلضافة إلى ذلظ فاف فئة
الذباب تتسايد داخميا إلى مجسػعة فئػات حدػب مػقعيػا فػي الدػمع االجتسػاعي والصبقػة والسشصقػة ( قخيػة،
مخيع ،مجيشة ) وكحلظ تتسايد في الصخيقة التي يدتجيب بيا كل شػاب فخديػا لمفػخص والتحػجيات مدػتخجما
ما تػفخ لو ،مغ مػارد وإم انات وما تػخاكع لجيػو مػغ معػارؼ وخبػخات ومػا يستمكػو مػغ دعػع نفدػي وقػجرات
بجنيػػة لكػػي يحقػػق أىػػجافا قػػج ال تكػػػف متدػػقة مػػع انصباعاتشػػا السدػػبقة داخػػل السجتسػػع وبالتػػالي اعػػادة انتػػاج
لشفذ دائخة العبلقات االجتساعية (.)Needs, 1998, 25

ويتزح مػغ ذلػظ أف الرػحػة القائسػة اتجػاه الذػباب ال ازلػت فػي جػدء كبيػخ مشيػا صػحػة وىسيػة،
وإف أحػػج السػػجاخل السقتخحػػة لتعػػجيل شبيعػػة العبلقػػات االجتساعيػػة القائسػػة ىػػػ السػػجخل الحقػػػقي الػػحي يػػخى
في إدراؾ تداوي البذخ في الحقػؽ بغس الشطخ عغ الدغ والجشذ مجخبل مشاسبا .كسا يدػتشتج مػغ ذلػظ
أف غالبيػػة ىػػحه البػخامج الحاليػػة لمذػػباب تعبػػخ عػػغ تػجػػو فػػػقي كسػػا ىػػػ حػػاؿ الكثيػػخ مػػغ البػخامج التشسػيػػة
التػػي لػػع تدػػتصيع أف تؤسػػذ لتغييػػخ فػػي السفػػاىيع والعبلقػػات بحيػػث يتدػػشى لمذػػباب السذػػاركة الفعالػػة فػػي
صياغة مدتقبميع ،ولعل ما يداىع في تغييخ ىحا التػجو الفػقي ،ىػ ضػخورة تأصػيل الػػعي بػأف الذػباب
ليدػا مجسػعػة ىبلميػة ضػبابية األبعػاد نتػجػو إلييػا بالج ارسػة والفحػز والتسحػيز وكأنيػا "فئػخاف اختبػار"
لسعخفة صبلحية ىحا البخنامج أو ذاؾ لمعسل ،وال ىع أيزا "مجسػعات مدتيجفة " ضػسغ بػخامج السػانحيغ
كسػػا ىػػػ ارئػػج اليػػػـ ،وإنسػػا الذػػباب ىػػع معقػػج أمػػاؿ السجتسػػع كػػػنيع أكثػػخ السجسػعػػات االجتساعيػػة حيػيػػة
وانفتاحػػا وأكثخىػػا قػػجرة عمػػى اختبػػار الججيػػج وأكثخىػػا انػػجفاعا وحساسػػة ،ولكػػشيع فػػي نفػػذ الػقػػت أقػػل الفئػػات
امتبلكا لسػارد القػة مؤسديا وثقافيا واجتساعيا وسياسيا واقتراديا.
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وفيسا يمي رصج ألشػ اؿ وصػػر مذػاركة الذػباب القائسػة فػي السجتسػع السحمػي فػي محافطػة رفػح
وىي عمى الذ ل التالي:

 .1السذاركة في فعاليات السؤسدات الذبابية:
حي ػػث تتق ػػاشع غالبي ػػة السؤسد ػػات األىمي ػػة ف ػػي بخامجي ػػا السػجي ػػة لمذ ػػباب ،وق ػػج تبلح ػػظ أف ى ػػحه
السؤسدات تصخح نفذ البخامج ،وقميمة ىي السؤسدات التي تصخح بػخامج مسيػدة عػغ غيخىػا ،وبالتػالي نجػج
أف ىحه السؤسدات تتقاشع فػي بػخامج التثقيػف السػجني كالػجورات وورش العسػل والسحاضػخات والشػجوات فػي
مػاضػ ػػيع الجيسقخاشيػ ػػة وحقػ ػػػؽ اإلندػ ػػاف والعسػ ػػل التصػ ػػػعي وغيخىػ ػػا مػ ػػغ الب ػ ػخامج ،بسعشػ ػػى آخػ ػػخ إف ىػ ػػحه
السؤسدػػات تتػداحع وال تتعػػاوف فػػي بخامجيػػا السػجيػػة تجػػاه الذػػباب ،وال نجػػج مؤسدػػة شػػبابية تصػػخح ب ػخامج
مدتقمة غيخ تقميجية فالجسيع يخكد عمى مػضػعات التثقيػف دوف غيخىػا ،وقػج يخجػع الدػبب فػي ذلػظ إلػى
عػػجـ وجػػػد التخصػػيا الدػػميع أو بعيػػج الشطػػخ ،والػػحي مػػغ شػػأنو أف يزػػيف إضػػافات نػعيػػة عمػػى الب ػخامج
التقميجية ،أما أىع األنذصة والبخامج ليحه السؤسدات فيي:
 السخيســـات الرـــيفية :تق ػػػـ السؤسد ػػات الذ ػػبابية بتشط ػػيع السخيس ػػات الر ػػيفية بذػ ػ ل دوري عم ػػى
األغمػػب ،مسػػا يجعػػل ىػػحا الشػػػع مػػغ الشذػػاشات ذو مػػخدودات إيجابي ػة عمػػى السذػػاركيغ مػػغ حيػػث
تػجيو سمػكيع ،وتشػع ثقافتيع تعميسيا وإبجاعيا وأدبيا باإلضافة إلى سج وقت الفػخاغ عشػجىع .أضػف
لحلظ البخامج والسدابقات الثقافية واألدبية.
 الشجوات والجورات والسحاضخات وورش العسل :جسيع السؤسدات الذبابية تسارس جسيع الشذاشات
التثقيفي ػػة والتػعػي ػػة لمذ ػػباب ،ف ػػبل يػج ػػج مؤسد ػػة ش ػػبابية إال وعق ػػجت العذػ ػخات م ػػغ السحاضػ ػخات
والشجوات.
 األنذظة الخياضية :تستمظ السؤسدات الذبابية السيسا األنجية واألشخ الذػبابية التابعػة لمتشطيسػات
الدياسية فخقا رياضية بعزيا محتخؼ ويذارؾ في بصػالت محمية وإقميسية.
 األنذظة والبخامج الخاصة :ىشاؾ بعس البخامج واألنذػصة التػي تقػػـ بيػا بعػس السؤسدػات دوف
غيخىا وحدب أىػجافيا وفمدػفتيا .وتتسحػػر ىػحه البػخامج واألنذػصة فػي مػاضػع مثػل البيئػة والتػخاث
واآلفات والطػاىخ الدمبية (تقخيخ واقع الذباب الفمدصيشي.)39 ،2013 :
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 .2االنتداب لمكتل والتشغيسات الدياسية:
ش ػ ل اإلشػػار السخجعػػي لمذػػباب والسسثػػل فػػي األشػػخ الصبلبيػػة الحدبيػػة أحػػج أىػػع األش ػ اؿ التاريخيػػة
التػػي ان ػجمج تحتيػػا جسػػػع الصػػبلب والذػػباب مػػغ أجػػل التعبيػػخ عػػغ آرائيػػع واحتياجػػاتيع وآرائيػػع الدياسػػية،
وحيػث ما ازلػت الحخكػة الصبلبيػة الفمدػػصيشية أسػيخة لتجخبتيػا الدػابقة ولػػع تدػتصع حتػى اآلف اختػخاؽ واقعيػػا
الججيج بخؤى مختمفة ومتججدة عسا ساد السخحمة التي تذ مت فييا بسفيػـ أو بآخخ وىػي كػحلظ لػع تدػتصع
إحجاث ما يس غ أف ي ػف نقمة نػعية لحاتيا وبخامجيا وتػجياتيػا التػي ارتبصػت سػابقا بعامػل أولػي رئيدػي
وىػ مقاومة االحتبلؿ والتعبئة والتجشيج مغ أجل ذلػظ ،عمػى الػخغع مػغ أف نزػاليا السصمبػي والشقػابي كػاف
قائسػػا ،وحقػػق العجيػػج مػػغ اإلنجػػازات فػػي الشرػػف الثػػاني مػػغ الدػػبعيشيات حتػػى مصمػػع انتفاضػػة 1987ـ،
فكاف ذلظ في مجاؿ رسػـ التعميع والتسثيل الصبلبي في مؤسدات التعميع ،وقج اكتدبت م انتيا مغ خبلؿ
زيادة نذاشيا في مجاؿ مقاومة االحتبلؿ.
إف احتخاؼ الفرػائل الدياسػية لمعسػل الدياسػي وسػيادة نسػا التفػخغ لمعسػل الحدبػي ضػبل سػسة سػائجة
فػػي شػػخؽ عسػػل الفرػػائل فػػي الشطػػخ لػػجور الذػػباب فخصػػا لمشذػػاط لػػيذ ضػػسغ عسػػل أح ػدابيع وفرػػائميع
فحدػػب ،بػػل ضػػسغ السشطسػػات الذػػعبية واألىميػػة التػػي اتخػػحت فػػي الثسانيشي ػات والتدػػعيشيات شابعػػا أكثػػخ
ميشية وأقل عبلقة بالعسل الدياسي السباشخ ،لقج أصبح الكثيخ مغ ىؤالء يذ مػف حاليا نخبة العامميغ في
ػار وحاض ػػشة لشذ ػػاط الذ ػػباب الدياس ػػي وق ػػج كان ػػت
م ػػا يصم ػػق عمي ػػو مشطس ػػات السجتس ػػع الس ػػجني ،وى ػػي إش ػ ا
الجامعات الفمدصيشية تذ ل السخجعية في ذلظ ،إذ كخس الذباب الجامعي معطع فعالياتو غيػخ األكاديسيػة
لمعسػػل الدياسػػي خرػصػػا بفت ػخة االنتفاضػػة األولػػى ،إال أف تمػػظ السذػػاركة اإليجابي ػة والفعاليػػة السيجانيػػة
تخافقت مع العجيج مغ السذاكل التي لحقت ىحا التػجو (مخكد بانػراما.)89 ،2010 :
إف ىػػحا الػػجور الستقػػجـ فػػي البػػحؿ والعصػػاء مػػغ أجػػل صػػياغة السدػػتقبل الػاعػػج لفمدػػصيغ فػػي الحخيػػة
واالستقبلؿ لع يمق الرجى اإليجابي مغ قبل قيادات الفرائل الدياسية التي احتكخت سػمصة اتخػاذ القػخار
الدياسي وأعاقت الذباب عغ السداىسة الفعالة في صشع القخار.
ويدتجؿ مغ ذلظ عمى أف الذباب صجـ فػي أحبلمػو وتصمعاتػو ،وفقػج الس انػة االجتساعيػة والدياسػية
التي مشحتو إياىا مذاركتو الفعالة في قيادة العسل الشزالي أثشاء االنتفاضة ،وانيارت قيسة التزامشية مع
بخوز واتداع السحدػبية ،فاتجػو الػبعس نحػػ االنكفػاء عمػى الػحات واتخػح مػغ التصػخؼ الػجيشي بػجيبل ولقػج
تبشى الكثيخ مغ الذباب أفكار األصػلية الجيشية ،التي ال تتخح مغ الػاقع مشصمقا وال مغ السدتقبل أفقا بػل
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ػاىد يعفػػي الذػػاب مػػغ مػاجيػػة ضػػيق األفػػق فػػي الحاضػػخ
تػػخى فػػي الساضػػي والعػػػدة إليػػو سػػبيبل وبػػجيبل جػ ا
ويدتبجلو بسسارسة الصقػس الجيشية واالنعداؿ وفقجاف األمل.
في حيغ شخؽ بعزيع اآلخخ التصخؼ السقابل ،حيث ندع إلى تبشي مجسػعة مغ الدمػكيات الغخبية
الستسثمة باالىتساـ بذ ل السمبذ ومػسيقى الخوؾ وغيخىػا مػغ االىتسامػات العػابخة وعػدؼ كميػا عػغ العسػل
الدياسي معتب اخ إياه واحجا مغ مخمفات العرخ الساضي ،فتقػقع عمػى ذاتػو الفخديػة مقػجما نسػذجػا ناصػعا
ألزمػػة اليػيػػة أو أزمػػة ضػػياع اليػيػػة ،إف كػػبل السػػػقفيغ يؤشػخاف بػػبل شػػظ إلػػى اندػػحابية واغتػخاب وتذ ػ ظ
وسعي نحػ الحمػؿ الفخدية نتيجة لئلحباط وانعجاـ الثقة ،إف ىحه الطاىخة التي ما فتئت تتكػخر فػي الكثيػخ
مغ السجتسعات العخبيػة واإلسػبلمية تذػيخ فػي جػدء مشيػا إلػى اسػتسخار أزمػة الحجاثػة واالحباشػات الستكػخرة
التي تػاجييا األجياؿ في محاولتيا اليائدة في لرياغة حاضخىا ورسع مدتقبميا.

76

الفصل الرابع
الجراسة السيجانية

السبحث األول :مجتسع وعيشة وأدوات الجراسة
السبحث الثاني :التحميل الؾصفي لعيشة الجراسة
السبحث الثالث :التحميل االستجاللي لعيشة الجراسة والحكؼ عمى الفخضيات

77

المبحث األول
مجتسع وعيشة وأدوات الجراسة
يعػػخض ىػػحا السبحػػث اإلج ػخاءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث لتصبيػػق الج ارسػػة السيجانيػػة ،تسييػػجا لتحميػػل
وتفديخ الشتائج في السبحثيغ البلحقيغ عمى التػالي ،قاـ الباحث ببياف ىحه اإلجخاءات عبخ عشاويغ فخعية
اسػػتيمت بعػػخض مػػشيج ،محػػجدات الج ارسػػة ،وخرػػائز مجتسػػع الج ارسػػة ،باإلضػػافة لبيػػاف خصػػات تصػػػيخ
أداة الجراسة والصخؽ العمسية واإلحرائية السدتخجمة لمتحقق مغ صجقيا وثباتيا إلثبات صبلحيتيا لجراسة
الثقافػػة الدياسػػية وأثخىػػا عمػػى السذػػاركة الدياسػػية لػػجى الذػػباب فػػي محافطػػة رفػػح ،ويختػػتع ىػػحا السبحػػث
بعخض السعالجات اإلحرائية التي تع استخجاميا في تحميل بيانات االستبانة.

أوالا :مشيج الجراسة:
اعتس ػػج الباح ػػث عم ػػى الس ػػشيج الػص ػػفي التحميم ػػي ف ػػي تحجي ػػج أبع ػػاد السذ ػػاركة وتػص ػػيف أوض ػػاع
الذ ػػباب الفمد ػػصيشي الدياس ػػية واالجتساعي ػػة واالقتر ػػادية ،وبخاص ػػة ف ػػي محافط ػػة رف ػػح ،كس ػػا اعتس ػػج ى ػػحا
السشيج في تػصيف الشتائج الجدئيػة وفػي اسػتخبلص الشتػائج العامػة واستذػخاؼ سػبل تصػػيخ دور الذػباب
الفمدصيشي في السذاركة الدياسية.
ويع ػػػد اعتس ػػاد الباح ػػث عم ػػى الس ػػشيج الػص ػػفي التحميم ػػي لسبلئست ػػو لحيثي ػػات الج ارس ػػة ومز ػػسػنيا
وشخيقة الػصػؿ إلى أىع العشاصخ والسحاور األساسية التي سيذسميا البحث ،إذ أف السشيج الػصفي يقػـ
عمى أساس تحجيج خرائز الطاىخة ووصف شبيعتيا ونػعية العبلقة بيغ متغيخاتيػا وأسػبابيا واتجاىاتيػا
وما إلى ذلظ مغ جػانب تجور حػؿ سبخ أغػار مذ مة أو ضاىخة معيشة والتعػخؼ عمػى حقيقتيػا فػي أرض
الػاقػع ،ويعتبػخ بعػس البػاحثيغ أف السػشيج الػصػفي يػػجعع كافػة السشػاىج األخػخى بسػا فػي ذلػظ السشيجػػيغ:
التاريخي والتجخيبي ،ألف عسمية الػصف والتحميل لمطػاىخ تكاد تكػف مدألة مذ ػتخكة ومػج ػػدة فػي كافػة
أنػػاع البحػ ػػث العمسيػػة ،ويعتػ ػسج السشي ػج الػصػ ػفي عمػػى تفدػ ػيخ الػض ػع القائػ ػع (أي مػػا ىػػػ كػػائغ) وتحجيػػج
الطػػخوؼ والعبلقػػات السػجػػػدة بػػيغ الستغي ػخات ،كسػػا يتعػػجى السػػشيج الػصػػفي مجػػخد جسػػع بيانػػات وصػػفية
حػػؿ الطػػاىخة إلػػى التحميػػل والػخبا والتفدػػيخ ليػحه البيانػػات وترػػشيفيا وقياسػػيا واسػػتخبلص الشتػػائج مشيػػا (
ىادي.)23 ،2010 :
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كس ػػا أف الباح ػػث قػ ػاـ باس ػػتخجاـ أدوات مد ػػاعجة ت ػػتسع مفي ػػػـ وفمد ػػفة الس ػػشيج الػص ػػفي التحميم ػػي
والستسثل في (االستبياف) الحي سيداىع في قياس آراء واتجاىات الذباب الفمدصيشي في محافطة رفح مغ
سػػغ ( )35 - 18عامػػا اتجػػاه متغيػخات الج ارسػػة ،وشبػػق الباحػػث أسػػمػب العيشػػة نطػ اخ كبػػخ حجػػع السجتسػػع
وصعػبة الػصػؿ لجسيع مفخداتو.
 – 2السشيج التاريخي:
كسا اعتسج الباحث عمى السشيج التاريخي في الزبا الدمشي لسػضػػعات البحػث ،وفػي التػجقيق فػي
مر ػػادر السعمػم ػػات وف ػػي بي ػػاف ح ػػجود الط ػػاىخة مػض ػػػع الج ارس ػػة وبخاص ػػة ف ػػي بع ػػجييا الدم ػػاني والبيئ ػػي
السختبا بالعػامل السؤثخة في الثقافة الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية.
 – 3مشيج دراسة الحالة:
واسػتعاف بػػو الباحػػث فػػي التَّعػػخؼ عمػػى خرػائز ومزػػسػف حالػػة أو ضػػاىخة واحػػجة برػػػرة مفرػػمة
ودقيقة .فيػ يختكد عمى تحجيج حالة َّ
محجدة بعيشيا ،ثع يتع جسع معمػمات مفرمة ودقيقة عشيا ،ثع يتػػلى
تحميل السعمػمات التي تع جسعيا بصخيقة عمسية ومػضػعية لمحرػؿ عمى نتػائج محػجدة يس ػغ تعسيسيػا،

واقتخاح أساليب معالجتيا بشاءا عمى تمظ الشتائج ،وعمى ما تػصمت إليو حاالت أخخى مذابية.
ثانيا :مجتسع الجراسة:
يتكػف مجتسع الجراسة مغ جسيع الذػباب فػي محافطػة رفػح فػي الفئػة العسخيػة ( 35 – 18سػشة).
بمػػغ عػػجد س ػ اف محافطػػة رفػػح فػػي مشترػػف عػػاـ  2014وفػػق بيانػػات التعػػجاد العػػاـ لمد ػ اف والسشذػػآت
 217.758ند ػػسة وق ػػجر ع ػػجد الذ ػػباب ف ػػي الفئ ػػة العسخي ػػة  35 –18س ػػشة ( )95.327ش ػػاب بس ػػا يسث ػػل
 %77،43مغ س اف السحافطة ( الجياز السخكدي لئلحراء.)2014 ،2013 :

ثالث ا :عيشة الجراسة:
إلتسػاـ إجػخاءات الج ارسػػة السيجانيػػة ،اسػػتخجـ الباحػػث أسػمػب العيشػػة لتحقيػػق ىػػجفيغ رئيدػػيغ وىسػػا،
التحقق مغ صجؽ وثبات استبانة الجراسة عبخ عيشة استصبلعية ،وفيع خرائز السجتسع واإلجابة عمى
أسئمة الجراسة والح ع عمى فخضياتيا عبخ عيشة الجراسة كسا ىػ مبيغ في التالي:
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العيشة االستظالعية:
قاـ الباحث باختيار عيشة عذػائية استصبلعية حجسيا  30شاب مغ محافطة رفح ،وذلظ لمتحقق
مغ صجؽ وثبات االستبانة كأداة بحث أساسية في ىحه الجراسة باستخجاـ السعالجات اإلحرػائية السشاسػبة
والسبيشة الحقا في ىحا الفرل.

عيشة الجراسة:
وضفت الجراسة أسمػب العيشة العذػائية متعجدة السخاحل لزػساف تسثيػل العيشػة لخرػائز مجتسػع
الجراسة .تع تقجيخ حجع العيشة باستخجاـ القانػف التالي (:)Bartlett, 2001
z 2 pq
e2

n0 

حيث  zىي قيسة التػزيع الصبيعي السعياري وتداوي  1.96عشج مدتػى داللة 0.05
 pىي ندبة الشجاح في التجخبة العذػائية.
 qىي ندبة الفذل في التجخبة العذػائية ،بحيث . q  1  p
 eىي مقجار الخصأ في التقجيخ.
ونطػ ػ اخ ألف احتس ػػاؿ مػافق ػػة مجتس ػػع الج ارس ػػة عم ػػى فقػ ػخات االس ػػتبانة غي ػػخ مع ػػخوؼ ف ػػي أي م ػػغ
الجراسات الدابقة ،فننشػا نفتػخض أف قيسػة  pتدػاوي  0.5وبالتػالي تكػػف قيسػة  qتدػاوي  0.5وباعتبػار
أف مقجار الخصأ في التقجيخ تداوي  0.05فنف التقجيخ السبجئي لحجع العيشة يحدب كالتالي:
)(1.96) 2 (0.5)(0.5
n0 
 385
(0.05) 2

وتحدبا لحاالت عػجـ االسػتجابة فقػج تػع اعتسػاد تػزيػع  400اسػتبانو ،وبيػحا تسثػل عيشػة الج ارسػة مػا ندػبتو
 %0.4مغ حجع مجتسع الجراسة.
وقػج قػاـ الباحػث وبسدػاعجة فخيػق مػغ الستصػػعيغ السػجربيغ عمػى إجػخاءات اختيػار العيشػة ،وكػحلظ
عمػػى داللػػة ومعشػػى األسػػئمة الستزػػسشة فػػي االسػػتبانة باختيػػار العيشػػة مػػغ بػػيغ الذػػباب فػػي محافطػػة رفػػح
خبلؿ شيخ يػنيػ .2015
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رابعا :محجدات الجراسة السيجانية:
عخؼ الباحث دراستو السيجانية ضسغ الحجود التالية:
 .1الحج السكاني :محافطة رفح بقصاع غدة.
 .2الحج الدماني :نفحت الجراسة السيجانية خبلؿ شيخ يػنيػ .2015
 .3الحج البذخي :الذباب ضسغ الفئة العسخية ( 35- 18سشة) مغ كبل الجشديغ في السحافطة.

خامدا :أداة الجراسة:
استخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات الستعمقة بسػضػع الجراسة كػف أحج مشاىجيا ىػػ السػشيج
الػصفي التحميمي ،وشػر الباحث أداة الجراسة بنتباعو الخصػات التالية:
 .1االشبلع عمى الجراسات الدابقة السختبصة بسػضػع الجراسة واالستفادة مشو مشيج الجراسة وكحلظ في
تحجيج محاور االستبانة وفقخاتيا.
 .2إعجاد االستبانة في صػرتيا األولية ،وعخضيا عمى السذخؼ لتشقيحيا وشخح التعجيبلت السصمػبة.
 .3عػػخض االسػػتبانة عمػػى مجسػعػػة مػػغ ( )5مػػغ السح سػػيغ ذوي االختراصػػات السختمفػػة لمتحقػػق مػػغ
كفايتيا لتحقيق أىجاؼ الجراسة ،وإجخاء التعجيبلت السصمػبة.
 .4شبػػق الباحػػث أداة الج ارسػػة عمػػى عيشػػة اسػػتصبلعية م ػنػػة مػػغ  30شػػباب وشػػابة مػػغ محافطػػة رفػػح
الختبار صجؽ وثبات االستبانة.
 .5تجييد االستبانة في صػرتيا الشيائية.
لئلجابة عمى تداؤالت الجراسة والح ع عمى فخضياتيا صشفت متغيػخات الج ارسػة إلػى ثبلثػة فئػات عمػى
الشحػ التالي:
أوالا :متغيخات البيانات األولية :وتذسل العسخ (  24-18سشة 29-25 ،سػشة 35-30 ،سػشة) ،الجػشذ
( ذكػػخ ،أنثػػى ) ،السؤىػػل العمسػػي ( ثػػانػي فأقػػل ،ب ػػالػريػس ،د ارسػػات عميػػا )،العسػػل ( أعسػػل بػػأجخ ثابػػت،
أعس ػػل ب ػػأجخ متقص ػػع ،ال أعس ػػل نيائي ػػا ) ،االنتس ػػاء الدياس ػػي( حس ػػاس ،ف ػػتح ،الجي ػػاد اإلس ػػبلمي ،الجبي ػػة
الذعبية ،الجبية الجيسقخاشية ،غيخ ذلظ ) ،الحالة االجتساعية ( أعدب ،متدوج ،غيخ ذلظ ).
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ثانيا :محؾر قياس الثقافة الدياسية :وتذػتسل عمػى ثػبلث مجػاالت لتقيػيع الفػخد لسدػتػى ثقافتػو ،مرػجر
الثقافة الدياسية ،باإلضافة إلى  13سؤاال لتقييع مدتػى الثقافة الدياسية.
ثالث ا :أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسـية لمذـباب :وتذـتسل عمـى أربعػة مجػاالت مبيشػة فػي
ج ػػجوؿ رق ػػع ( ،)4ويع ػػخض قائس ػػة السج ػػاالت ف ػػي ك ػػل م ػػغ مح ػػػري قي ػػاس الثقاف ػػة الدياس ػػية وأث ػػخ الثقاف ػػة
الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب.
ججول رقؼ ( )4يؾضح :تؾزيع الفقخات عمى متغيخات االستبانة

السحؾر

قياس الثقافة
الدياسية

السجال

تقييع الفخد لثقافتو الدياسية

1

مرجر الثقافة الدياسية

1

أسئمة تقييع الثقافة الدياسية

13

مجسؾع فقخات السحؾر األول

15

محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ الفمدصيشي
مغ وجية نطخ الذباب
أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى واقع
أثخ الثقافة الدياسية السذاركة الدياسية لمذباب في محافطة رفح
عمى السذاركة

الدياسية لمذباب

عجد الفقخات

مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب
الفمدصيشي في محافطة رفح
دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية
السذاركة الدياسية لجى الذباب الفمدصيشي
مجسؾع فقخات السحؾر الثاني

السجسؾع

10
10
10
10
40
55

ولقيػػاس درجػػة اسػػتجابة عيشػػة الج ارسػػة لكػػل فق ػخة مػػغ فق ػخات السقيػػاس فػػي السحػػػر األوؿ ،اسػػتخجـ
الباحػػث مقيػػاس متعػػجد االختيػػارات عمػػى أف يقػػػـ الباحػػث باحتدػػاب درجػػة لكػػل إجابػػة صػػحيحة بحي ػػث
تدتخجـ كسؤشخ لسدتػى الثقافة الدياسية.
في السحػر الثاني استخجـ الباحػث مقيػاس لي ػخت ( )Likert Scaleالخساسػي ،والس ػػف مػغ خسػذ رتػب
تتجرج تشازليا في تقييع درجة السػافقة الفقخات كسا ىػ مػضح في ججوؿ رقع (:)5
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ججول رقؼ ( )5يؾضح :األوزان الخقسية لجرجات السؾافقة في مقياس ليكخت الخساسي

درجة الموافقة

مؾافق تساما

مؾافق

غيخ متأكج

غيخ مؾافق

5

4

3

2

الؾزن

غيخ مؾافق
إطالق ا
1

وألغ ػخاض التحقػػق مػػغ صػػجؽ أداة الج ارسػػة وك ػحلظ لئلجابػػة عمػػى تدػػاؤالتيا ،اعتسػػج الباحػػث قيسػػة
الجرجة الكمية لئلجابات الرحيحة في أسئمة تقييع الثقافة الدياسية فػي السحػػر األوؿ ،واسػتخجـ الستػسػا
الحدػابي لفقػخات كػػل مجػاؿ لتكػػػف مؤشػ اخ رقسيػا لكػػل مجػاؿ مػػغ مجػاالت السحػػر الثػػاني ،وكػحلظ اسػػتخجـ
الستػسا الحدابي لفقخات السحػر الثاني ،وبػحلظ ترػبح درجػة كػل مجػاؿ أو محػػر محرػػرة بػيغ الػاحػج
والخسدػة ،وبػحلظ تذػيخ الجرجػة السشخفزػة إلػى عػػجـ مػافقػة عيشػة الج ارسػة ،بيشسػا تذػيخ الػجرجات السختفعػػة
عمى السػافقة مغ وجية نطخىع.

سادسا صدق االستمارة:
يعبخ صجؽ األداة عغ قجرتيا عمػى قيػاس مػا وضػعت مػغ أجػل قياسػو ،وكػحلظ عػغ درجػة تفدػيخ
القػػيع الشاتجػػة ج ػخاء تصبيقيػػا( .مخفػػق  .)1تتشػػػع أسػػاليب التحقػػق مػػغ صػػجؽ اسػػتبانة الج ارسػػة ،فقػػج اسػػتخجـ
الباحث ثبلث اختبارات لقياس صجؽ استبانة الجراسة وىي:
أ .صجق السحكسيؽ:
ويع ػػخؼ أيز ػػا بالر ػػجؽ الط ػػاىخي ،ويي ػػجؼ الختب ػػار م ػػجى ص ػػبلحية االس ػػتبانة لج ارس ػػة الثقاف ػػة
الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح .ولتحقيق ذلظ قاـ الباحث بعخض
االستبانة بذ ميا السبجئي مبيغ فييا عشػانيا ،مشيجيا ،أىجافيا ،محجداتيا وتداؤالتيا عمػى ( )5مح سػيغ–
(مخفػػق  )2قائس ػػة بأس ػػساء والخت ػػب األكاديسي ػػة لمسح س ػػيغ ،وذل ػػظ لمح ػػع عم ػػى م ػػجى ص ػػحة بش ػػاء االس ػػتسارة،
وصياغة وتػزيع فقخاتيػا ،واندػجاـ اتجاىاتيػا باإلضػافة إلػى كفايػة خياراتيػا بسػا يحقػق صػبلحية االسػتبانة
لقياس الثقافة الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح.
تسػػت االسػػتجابة لمتعػػجيبلت التػػي اتفػػق عمييػػا غالبيػػة السح سػػيغ ،واستخشػػج بسػػا لػػع يتفػػق عميػػو بعػػج
التذاور مع مذخفي الجراسة.
وبعج إتساـ الباحث لمتعجيبلت السصمػبة ،قاـ بتصبيقيا عمى عيشة استصبلعية حجسيا  30شاب وشابة مغ
محافطة رفح الختبار صجؽ اتداقيا الجاخمي والبشائي.
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ب .صجق االتداق الجاخمي:
ويقرػػج بػػو مػػجى اتدػػاؽ كػػل فق ػخة مػػغ فق ػخات االسػػتبانة مػػع السجػػاؿ الػػحي تشتسػػي إليػػو ،ويحدػػب
االتدػاؽ الػػجاخمي مػػغ خػبلؿ إيجػػاد معامػػل ارتبػػاط بيخسػػف( )Pearson’s Correlation Coefficientلكػػل
فقػخة مػػغ فقػخات السجػػاالت العذػخة مػػع الستػسػػا الحدػػابي لمستغيػػخ الػػحي تشتسػػي لػػو الفقػخة .يبػػيغ جػػجوؿ رقػػع
( )3معػػامبلت ارتبػػاط درجػػة كػػل فقػخة مػػغ االسػػتبانة مػػع درجػػة الستغيػػخ الػػحي تشتسػػي إليػػو ،ضػػسغ السحػػػر
الثاني "أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب".
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ججول رقؼ ( )6يؾضح :معامالت ارتباط درجة كل فقخة مؽ فقخات محؾر أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية
لمذباب مع درجة السجال الحي تشتسي إليو(.ن =)30

معامل

القيسة

االرتباط

االحتسالية

*0.786

0.00
0.00

الفقخة

الستغيخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

السجاؿ األوؿ/

*0.552

محجدات وأبعاد

*0.532

0.00

*0.546

0.00

*0.701

0.00

*0.509

0.00

*0.559

0.00

وجية نطخ

*0.460

0.01

الذباب

*0.434

0.02

*0.534

0.00

السجاؿ الثاني/

*0.516

0.00

*0.556

0.00

أثخ العػامل

*0.603

0.00

*0.362

0.00

*0.677

0.00

*0.723

0.00

*0.713

0.00

*0.757

0.00

*0.811

0.00

*0.564

0.00

الثقافة الدياسية
لجى الشطاـ
الفمدصيشي مغ

االجتساعية

واالقترادية عمى
واقع السذاركة

الدياسية لمذباب
في محافطة رفح

الفقخة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الستغيخ

السجاؿ الثالث/
مطاىخ السذاركة

معامل

القيسة

االرتباط

االحتسالية

*0.520

0.00

*0.767

0.00

*0.652

0.00

*0.686

0.00

الدياسية الدائجة

*0.631

0.00

لجى أوساط

*0.597

0.00

*0.706

0.00

*0.683

0.00

الذباب الفمدصيشي
في محافطة رفح

*0.377

0.03

*0.612

0.00

*0. 420

0.01

السجاؿ الخابع/

*0.421

0.01

دور السؤسدات

*0.623

0.00

*0.604

0.00

*0.675

0.00

*0.686

0.00

*0.611

0.00

*0.546

0.00

الخسسية وغيخ

الخسسية في تشسية

السذاركة الدياسية
لجى الذباب
الفمدصيشي

*0.779
*0.405

0.00
0.02

*االرتباط داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
تػػجلل الشتػػائج فػػي جػػجوؿ رقػػع ( )6عمػػى صػػجؽ االتدػػاؽ الػػجاخمي لفقػخات اسػػتبانة الثقافػػة الدياسػػية
وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح ،حيث أف ىشػاؾ ارتباشػا داال إحرػائيا عشػج
مدتػى داللة (  )   0.05بيغ كػل فقػخة والستػسػا الحدػابي لمسجػاؿ الػحي تشتسػي إليػو ضػسغ محػػر "أثػخ
الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب في محافطة رفح".
ج .الرجق البشائي
يقرػج بالرػػجؽ البشػػائي قيػػاس معامػػل االرتبػػاط بػػيغ الجرجػة الكميػػة لكػػل مجػػاؿ والجرجػػة الكميػػة لمسحػػػر
الحي يشتسي إليو باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف ،كسا ىػ مبيغ في ججوؿ رقع (.)4
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ججول رقؼ ( )7يؾضح :معامالت االرتباط بيؽ السجاالت والجرجة الكمية لمسحؾر الثاني( ،ن =)30

السجال

السحؾر

محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ

الفمدصيشي مغ وجية نطخ الذباب
أثخ الثقافة

أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى واقع

السذاركة

مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط

عجد

معامل

القيسة

الفقخات

االرتباط

االحتسالية

10

*0.708

0.00

*0.698

0.00

*0.825

0.00

10

الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب في محافطة رفح
الدياسية
لمذباب

10

الذباب الفمدصيشي في محافطة رفح

دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي
تشسية

السذاركة

الدياسية

لجى

10

الذباب

*0.745

0.00

الفمدصيشي
*االرتباط داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
وتذ ػػيخ الشت ػػائج ف ػػي ج ػػجوؿ رق ػػع ( )7عم ػػى الر ػػجؽ البش ػػائي لبلس ػػتبانة حي ػػث أف ىش ػػاؾ ارتباش ػػا داال
إحرػػائيا عشػػج مدػػتػى داللػػة (  )   0.05بػػيغ السج ػػاالت األربعػػة والجرجػػة الكميػػة لسحػػػر "أثػػخ الثقاف ػػة
الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب".
استشادا لشتائج اختبارات صجؽ أداة الجراسة ،خمز الباحث إلى الح ع بربلحية االستبانة لجراسة
الثقافة الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح.

سابعا :ثبات االستبانة:
يعبػخ ثبػػات أداة االسػػتبانة عػغ تحػػخر األداة مػػغ خصػأ القيػػاس العذػػائي ،ويقرػج بالثبػػات حدػػاب قػػجرة
األداة عمى إنتاج نفذ الشتائج إذا تكخر استخجاميا تحت نفػذ الطػخوؼ ( تصبيقيػا عمػى نفػذ األشػخاص
وضسغ نفذ البيئة السحيصة ) ،يعتبخ ثبات أداة الجراسة أحج أىع خرائز أدوات الجراسة.
قيػػاس ثبػػات األداة يتصمػػب إعػػادة تصبيػػق نفػػذ األداة ( (Test-retest reliabilityمػخة أخػػخى بفػػارؽ
زمشي وعمى نفذ األشخاص وضسغ نفذ الطػخوؼ ،ونطػ اخ لرػعػبة ىػحا األمػخ مػغ الشاحيػة العسميػة ،لػحا
اسػػتخجـ الباحػػث ش ػخيقتيغ بػػجيمتيغ لقيػػاس ثبػػات أداة الج ارسػػة وىسػػا ،اختبػػار كخونبػػاخ ألفػػا ( Cronbach
 )Alphaلحداب ثبات االتداؽ الجاخمي لمسقياس ،وكحلظ شخيقة التجدئة الشرفية ).(Split-Half
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أ .معامل كخونباخ ألفا:
يقيذ معامل كخونباخ ألفا مجى ارتباط مجسػعة مغ الفقخات لتذ ل مقياسا متدق داخميا ،ويعتبخ
مػػغ أكثػػخ معػػامبلت قيػػاس االتدػػاؽ الػػجاخمي اسػػتخجاما فػػي الج ارسػػات االجتساعيػػة ،وتذػػيخ ارتفػػاع قيسػػة
كخونباخ ألفا (أكثخ مغ  )0.7إلى ثبات السقياس.
ججول رقؼ ( :)8يؾضح معامل الثبات كخونباخ ألفا لستغيخات ومحؾري االستبانة (ن = )30

السجال

السحؾر

محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ الفمدصيشي

مغ وجية نطخ الذباب

أثخ الثقافة

أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى واقع

السذاركة

مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب

الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب في محافطة رفح
الدياسية
لمذباب

الفمدصيشي في محافطة رفح
دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية
السذاركة الدياسية لجى الذباب الفمدصيشي
الجرجة الكمية لمسحؾر

عجد
الفقخات

معامل
كخونباخ
ألفا

10

0.772

10

0.824

10

0.794

10

0.734

50

0.800

تطيخ الشتائج في ججوؿ رقع ( )8قيع معامل كخونباخ ألفا لكػل مجػاؿ مػغ مجػاالت االسػتبانة ،وكػحلظ
لمسحػػػر الثػػاني ،ويتز ػػح أف جسيػػع ق ػػيع معػػامبلت كخونب ػػاخ ألفػػا أعمػػى م ػػغ  ،0.7مسػػا يػ ػجلل عمػػى ثب ػػات
االتداؽ الجاخمي الستبانة الثقافة الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح.
ب .طخيقة التجدئة الشرفية:
نطػ اخ لرػػعػبة إعػػادة تصبيػػق األداة عمػػى ذات السجسػعػػة لس ػخة ثانيػػة تحػػت نفػػذ الطػػخوؼ ،تعتػ ػبخ
شخيقػػة التجدئػ ػة الشرفيػ ػة بػػجيبل عسم ػ ػيا لػػحلظ ،وتق ػ ػػـ ع ػ ػمى تجدئ ػ ػة فق ػ ػخات االسػػتبانة إلػػى ج ػدأيغ وىسػػا
كالت ػػالي ( :األس ػػئمة ذات األرق ػػاـ الفخدي ػػة ،واألس ػػئمة ذات األرق ػػاـ الدوجي ػػة) وم ػػغ ث ػػع حد ػػاب معام ػػل
االرتب ػ ػػاط بيشيس ػ ػػا ،ويػ ػ ػتع تر ػ ػػحيح معام ػ ػػل االرتب ػ ػػاط باس ػ ػػتخجاـ معام ػ ػػل س ػ ػػبيخماف (-،Sperman's
 )Coefficientلمسحػػاور ذات عػػجد الفق ػخات الدوجيػػة ،ويعػػخض جػػجوؿ رقػػع ( )6قػػيع معامػػل الثب ػػات
بصخيق ػػة التجدئ ػػة الشر ػػفية لك ػػل مج ػػاؿ م ػػغ مج ػػاالت االس ػػتبانة ،وك ػػحلظ لسحػرى ػػا الث ػػاني ويتز ػػح أف
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معػػامبلت االرتبػػاط لجسيػػع السجػػاالت دالػػة إحرػػائيا عشػػج مدػػتػى داللػػة (  ،)   0.05وبػػحلظ تػافقػػت
نتائج تصبيق اختباري كخونباخ ألفا والتجدئة الشرفية عمى ثبات أداة الجراسة.
ججول رقؼ ( )9يؾضح :معامل الثبات ( التجدئة الشرفية ) لستغيخات ومحؾري االستبانة (ن = .)30

السجال

السحؾر

محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ

أثخ الثقافة
الدياسية
عمى

السذاركة

الدياسية
لمذباب

الفمدصيشي مغ وجية نطخ الذباب

أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى واقع

عجد

معامل

الفقخات

االرتباط

10

0.627

10

السذاركة الدياسية لمذباب في محافطة رفح

مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط

10

الذباب الفمدصيشي في محافطة رفح

دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية في تشسية

10

السذاركة الدياسية لجى الذباب الفمدصيشي

50

الجرجة الكمية لمسحؾر

0.679
0.725
0.629

معامل
االرتباط
السعجل
*0.771
*0.809
*0.841
*0.772

0.915* 0.844

*االرتباط داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
تطيخ نتائج اختبارات الرجؽ والثبات الستبانة الثقافة الدياسية وأثخىػا عمػى السذػاركة الدياسػية لػجى
الذػػباب فػػي محافطػػة رفػػح والسصبقػػة عمػػى عيشػػة اسػػتصبلعية مػػغ مجتسػػع الج ارسػػة ،صػػبلحيتيا لج ارسػػة مػػا
صػػسست مػػغ أجمػػو ،وبالتػػالي اعتسػػج الباحػػث عمػػى االسػػتبانة فػػي صػػػرتيا الحالػػة (ممحػػق رقػػع  )4دوف أي
تعجيل أو ححؼ في فقخاتيا أو مجاالتيا.

ثامنا :المعالجات اإلحصائية:
اسػػتخجـ الباحػػث بخنػػامج الخزمػػة اإلحرػػائية لمعمػػػـ االجتساعيػػة Statistical Package for Social

 )SPSS(Sciencesاإلصجار  20إلدخػاؿ البيانػات عبػخ تخميػد الخيػارات ،ومعالجػة القػخاءات الذػاذة والقػيع
السفق ػػػدة ،باإلضػ ػػافة إل ػػى حدػ ػػاب الق ػػيع الكميػ ػػة لمسج ػػاالت والسحػػػاور .وخ ػػبلؿ التحميػ ػػل اس ػػتخجـ الباحػػػث
االختبارات اإلحرائية التالية:
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أ-

التك اخرات ،الشدب السئؾية ،الستؾسط الحدـابي واالنحـخاف السعيـاري (،Percentages ،Frequency

 :) Mean and Standard deviationوتدػػتخجـ لػصػػف التك ػ اخرات فػػي عيشػػة الج ارسػػة ،وتختيػػب
األولػيات وفي اختبار الفخضيات.
ب -معامل ارتباط بيخسؾن) :(Pearson’s Correlation Coefficientلقياس درجة االرتبػاط ،واسػتخجميا
الباحػػث لحدػػاب االتدػػاؽ الػػجاخمي لبلس ػتسارة وكػػحلظ فػػي شخيقػػة التجدئػػة الشرػػفية لقيػػاس الثبػػات،
باإلضػافة إلػػى د ارسػة العبلقػػة بػيغ مدػػتػى الثقافػة الدياسػػية ومجػاالت محػػػر أثػخ الثقافػػة الدياسػػية
عمى السذاركة الدياسية.
ت -اختبار كخونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) :لقياس ثبات فقخات مجاالت االستبانة.
ث -معامـــل ارتبـــاط ســـبيخمان بـــخوان( (Spearman-Brownلقي ػػاس ثب ػػات االس ػػتسارة بصخيق ػػة التجدئ ػػة
الشرفية.
ج -اختبار "ت" لمفخق بيؽ عيشتـيؽ مدـتقمتيؽ ( )Independent Samples T-Testلسعخفػة مػا إذا كػاف
ىش ػػاؾ ف ػػخوؽ ذات دالل ػػة إحر ػػائية ب ػػيغ مجس ػػػعتيغ مد ػػتقمتيغ م ػػغ البيان ػػات ،واس ػػتخجمو الباح ػػث
لجراسة أي فخوؽ تعدى لستغيخ الجشذ.
ح -اختبـار تحميـل التبـايؽ األحـادي( :)One Way ANOVAاختبػار معمسػي لسعخفػة مػا إذا كػاف ىشػاؾ
فخوؽ ذات داللة إحرائية بػيغ أكثػخ مػغ مجسػػعتيغ مػغ البيانػات .واسػتخجمو الباحػث لج ارسػة أي
فخوؽ تعدى لمعسخ.
خ -اختبــار كخوســكال والــيذ ( :) Kruskal-Wallisاختبػػار المعمسػػي لسعخفػػة مػػا إذا كػػاف ىشػػاؾ فػػخوؽ
ذات داللة إحرائية بيغ أكثػخ مػغ مجسػػعتيغ مػغ البيانػات .واسػتخجمو الباحػث لج ارسػة أي فػخوؽ
تعدى لبلنتساء الدياسي.
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المبحث الثاني
التحميل الؾصفي لعيشة الجراسة
أوالا :وصف العيشة بحدب البيانات الذخرية
بمغت عيشة الجراسة  400شاب وشابة مغ محافطة رفح ،تػزعػا بحدب بياناتيع الذخرية كسػا ىػػ مبػيغ
فػػي جػػجوؿ رقػػع ( .)10حيػػث مثمػػت الفئػػة العسخيػػة  30-35سػػشة ربػػع العيشػػة ،بمغػػت ندػػبة الػػحكػر مػػغ بػػيغ
السدتجيبيغ ( )%51.2بسا يع ذ تسثيل العيشة لتػزيع الذباب حدب الجشذ فػي السحافطػة ،حػػالي ثمثػي

العيشػػة ( )%68.1حاصػػمػف عمػػى الجرجػػة الجامعػػة الب ػػالػريػس ،بيشسػػا ح ػػالي ربػػع العيشػػة ( )%25.3قػػج
حرمػا عمى مؤىل الثانػية العامة أو أقل ،فيسا حرل ( )%6.6مغ العيشة عمى درجات عميا.
ججول ( :)10تؾزيع عيشة الجراسة بحدب البيانات الذخرية(ن =)376
م

الستغيخ

1

العسخ

2

الجشذ

3

السؤىل العمسي

4

العسل

5

االنتساء الدياسي

6

الحالة االجتساعية

الفئة

العجد
133

%35.4

 25-29سشة

149

%39.6

 30-35سشة

94

%25

ذكخ

188

%51.2

أنثى

179

%48.8

 18-24سشة

ثانػي فأقل

95

الشدبة السئؾية

%25.3

ب الػريػس

256

%68.1

دراسات عميا

25

%6.6

أعسل بأجخ ثابت

50

%13.3

أعسل بأجخ متقصع

113

%30.1

ال أعسل نيائيا

213

%56.6

حساس

61

%16.2

فتح

152

%40.2

الجياد اإلسبلمي

21

%5.6

الجبية الذعبية

27

%7.2

الجبية الجيسقخاشية
غيخ ذلظ
أعدب

9

%2.4

106

%28.2

191

%50.8

متدوج

165

%43.4

غيخ ذلظ

24

%5.9

400

%100

السجسؾع
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يع ػػذ التػزيػػع الشدػػبي لعيشػػة الج ارسػػة بحدػػب العسػػل مدػػتػى البصالػػة السختفػػع فػػي صػػفػؼ شػػباب
محافطة رفح ،حيث بمغت ندبة مغ ال يعسمػف مصمقا ( ،)%56.6فيسا أقخ حػالي ثمث العيشػة ()%30.1
بأنيع يعسمػػف بػأجخ متقصػع ،كسػا أضيػخت الشتػائج أف ) )%13.3يعسمػػف بػأجخ ثابػت ،وتبػخز ىػحه الشتػائج
بأف ما مجسػعو ( )%87مغ عيشة البحث مغ الذباب ال يػجج لجييع مرػجر دخػل ثابػت ،يسػا يػجلل عمػى
حجع حالػة عػجـ االسػتقخار االجتسػاعي واالقترػادي عشػج عيشػة الج ارسػة بذػ ل خػاص ،وبسػا ندتذػفو عمػى
عيشة الج ارسػة بذػ ل عػاـ ،وىػحا مػا أكجتػو و ازرة العسػل مػغ أف ندػبة البصالػة فػي فمدػصيغ تعتبػخ مػغ أعمػى
الشدػػب فػػي العػػالع حيػػث بمغػػت مػػا يقػػارب ( ،)%27مذػػي اخ إلػػى أف ىشػػاؾ  330ألػػف عاشػػل عػػغ العسػػل،
و( )%85مػػغ سػ اف قصػػاع غػدة يعيذػػػف تحػػت بشػػج السدػػاعجات االجتساعيػػة مػػغ خػػبلؿ مدػػاعجات الػػجوؿ
السانحة التي تقجميا لمذعب الفمدصيشي بعج أف كاف ليع مرجر دخػل يعتاشػػف مشػو إلعالػة أسػخىع(.تقخيػخ
و ازرة العسل)67 ،2015 :
وذلػػظ يعبػػخ عػػغ حالػػة عػػجـ اسػػتقخار وضيفػػي وبالتػػالي عػػجـ وجػػػد حالػػة اسػػتقخار مػػادي أو نفدػػي
لػػجى مجسػػػع عيشػػة الج ارسػػة مػػغ الذػػباب ،وذلػػظ نتيجػػة لمعجيػػج مػػغ العػامػػل التػػي أسػػيست فػػي مفاقسػػة ىػػحه
الشدبة بجرجة كبيخة مثل حالػة الحرػار االقترػادي السفػخوض عمػى قصػاع غػدة مشػح مػا يديػج عػغ الثسانيػة
سشػات ،إضافة إلى انتياء شبو كمي لطاىخة األنفاؽ والتي ش مت السخجعية األكبػخ لعسػل قصػاع كبيػخ مػغ
الذباب في محافطة رفػح وأصػبحػا فػي الفتػخة األخيػخة بػبل عسػل ،كػحلظ أسػيست عػامػل عجيػجة مشبثقػة مػغ
نتائج االنقدػاـ الدياسػي القػائع فػي الحالػة الفمدػصيشية بػيغ حخكتػي فػتح وحسػاس مػغ تقميػل فػخص حرػػؿ
الذباب عمى فخص عسل متكافئة ومدتحقة والخجػع إلى أولػيات تػضيفية تتعمق باالنتساء ولػيذ بالكفػاءة
لجى الخخيجيغ ،فكل تمظ العػامػل أسػيست بجرجػة كبيػخة فػي تفدػيخ ارتفػاع ندػبة العػاشميغ عػغ العسػل فػي
محافطػػة رفػػح بسعػػجالت عاليػػة جػػجا فػػي ضػػل أوضػػاع غيػػخ اعتياديػػة تعيذػػيا عمػػى مدػػتػى حالػػة االنقدػػاـ
الدياسػػي مػػغ ناحيػػة ووقػعيػػا عمػػى الحػػجود الجشػبيػػة لجسيػريػػة مرػػخ العخبيػػة وارتباشيػػا بطػػاىخة األنفػػاؽ،
مغ الشاحية االقترادية ،وتبعية الشاحية االجتساعية لمجانب االقترادي.
كس ػػا ت ػػػزع ش ػػباب محافط ػػة رف ػػح بحد ػػب االنتس ػػاء الدياس ػػي عم ػػى الشح ػػػ الت ػػالي )%40( :م ػػشيع
يؤي ػػجوف حخك ػػة ف ػػتح )%16.2( ،يؤي ػػجوف حخك ػػة حس ػػاس )%7.2( ،يؤي ػػجوف الجبي ػػة الذ ػػعبية)%5.6( ،
يؤي ػػجوف حخك ػػة الجي ػػاد اإلس ػػبلمي ،بيشس ػػا عب ػػخ ( )%28.2م ػػغ العيش ػػة ع ػػغ دعسي ػػع لفر ػػائل أخ ػػخى أو
مدتقميغ ،وىحا ما تػافق مع دراسة قاـ بيا ( مخكػد الديتػنػة لمج ارسػات واالستذػارات ) 2012 :أفػادت انػو
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عمى صعيج تأييج الحخكات في قصاع غدة احتمت فتح كحلظ السخكد األوؿ ،وحازت عمى ثقة وتأييج حػالي
( ،)%24تمتيا ىشاؾ حخكة الجياد بػ ( ،)%16متقجمػة عمػى حخكػة حسػاس التػي حطيػت فقػا ب ػ ()%13
مػػغ تأييػػج السدػػتصمعة آراؤىػػع ،ح ػػالي نرػػف العيشػػة ( )%50.8لػػع يدػػبق ليػػع الػػدواج ،بيشسػػا ()%43.4
متدوجػف ،فيسا كاف ) )%5.9مغ عيشػة الج ارسػة كػانػا إمػا مصمقػيغ أو أ ارمػل ،ويبلحػظ ارتفػاع ندػبة عيشػة
الذباب الحيغ لع يدبق ليع الدواج حيث أف الباحث يعدوه لدبب الػاقع االقترػادي واالجتسػاعي الرػعب
الحي يسخ بو قصاع الذباب وما أنتجتو الطخوؼ الدياسية السحيصة سػاء داخميا أـ خارجيا بػاقع السجتسع
الفمد ػػصيشي ك ػػل ،ويع ػػذ التػزي ػػع الشد ػػبي لعيش ػػة الج ارس ػػة بحد ػػب خرائر ػػيع الذخر ػػية تسثي ػػل العيش ػػة
لمذباب في السحافطػة األمػخ الػحي يؤكػج صػبلحية العيشػة لتسثيػل شػباب السحافطػة ،واالعتسػاد عمػى العيشػة
في دراسة الثقافة الدياسية وأثخىا عمى السذاركة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح.

ثاني ا :وصف العيشة بحدب مدتؾى الثقافة الدياسية لجى الذباب في محافغة رفح:
وصف ( )%64مغ عيشػة الج ارسػة مدػتػى ثقػافتيع الدياسػية بػالػاقع الفمدػصيشييغ بأنيػا متػسػصة،
فيسا اعتبخ ( )%23مشيع أنيا بديصة ،بيشسا اعتبخ ( )%13مشيع أف مدتػى ثقافتيع الدياسية عالية.
شكل رقؼ ( (1يؾضح :الجائخة البيانية لسدتؾى الثقافة الدياسية بالؾاقع الفمدظيشي مؽ وجية نغخ العيشة( ،ن=.)376
عالية
%13

بسيطة
%23

متوسطة
%64

وتقاربػت الشتػائج مػع مػا تشاولػو الباحػث محسػػد الذػامي لسدػتػى السذػاركة الدياسػية لػجى الذػػباب
الجػ ػػامعي الفمدػ ػػصيشي ،وحيػ ػػث أضيػ ػػخت أف الجرجػ ػػة الكميػ ػػة لسدػ ػػتػى السذػ ػػاركة الدياسػ ػػية لػ ػػجى الذػ ػػباب
الفمدػػصيشي بمغػػت ) ،)%66.9ومجػػاؿ الشذػػاط الدياسػػي( )%73.5يميػػو مجػػاؿ السعخفػػة الدياسػػية وحرػػل
عمػػى ندػػبة ) ،)%63.7ثػػع مجػػاؿ االىتسػػاـ الدياسػػي ،وحرػػل عمػػى ندػػبة ) %(63.6عمػػى عيشػػة مػػغ
الذباب بمغت  469شاب وشابة ( ،الذامي.)2011 ،1237 :
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وقج اعتبخ حػالي ربع العيشة ( )%25.8أف وسائل اإلعبلـ الخاصة ىي السرجر الخئيذ لمثقافػة
الدياس ػػية ،تم ػػى ذل ػػظ اعتب ػػار ( )%20.5م ػػغ العيش ػػة ب ػػأف األحػ ػداب ى ػػي السر ػػجر الػ ػخئيذ ل ػػحلظ وي ػػخى
) )%13.6و( )%12.2م ػػغ العيش ػػة ب ػػأف الجامع ػػة ووس ػػائل اإلع ػػبلـ الح ػمي ػػة ى ػػي السر ػػجر األساس ػػي
لثقافتيع الدياسية عمى التػالي.
ج ػػاءت الذخر ػػيات القيادي ػػة ف ػػي السختب ػػة األخيػ ػخة وبشد ػػبة ( )%9.8لسر ػػجر لمثقاف ػػة الدياس ػػية،
ويفدػػخ الباحػػث ذلػػظ بدػػبب ت اخجػػع دور القيػػادات التشطيسيػػة والحدبيػػة فػػي مػضػػػع التشطيػػخ والتػػأثيخ عمػػى
قصاع الذػباب بذػ ل مميػع وبذػ ل يذػ ل لػجييع حالػة القػجوة الشزػالية التػي يس ػغ أف يحاكييػا الذػاب فػي
نطختو لػاقع دوره التحخيخي ودوره االجتساعي محميا وعمى صعيج السػاجية مع االحتبلؿ ،إضافة إلى ميل
الذباب إلى االنفتاح عمػى مرػادر ججيػجة فػي اسػتقاء السعمػمػات فػي ضػل عػالع مفتػػح وغديػخ السعمػمػات
وفي ضل ثػرة إعبلـ مجتسعي ازالت كػل الجػجراف الثقافيػة والتقميجيػة التػي كانػت تذػ ل عػائق أمػاـ الذػباب
حتى وقت قريخ مغ وقتشا ،وأصبحت اليػـ متاحة لو بذ ل كبيخ وىحا مػا يفدػخ احػتبلؿ وسػائل اإلعػبلـ
الخاص السختبة األولػى بالشدػبة لعيشػة الج ارسػة فػي كػنيػا السرػجر الػخئيذ لمثقافػة الدياسػية لػجى الذػباب،
وذل ػػظ أيز ػػا لس ػػا تػلي ػػو وس ػػائل اإلع ػػبلـ الخ ػػاص م ػػغ اىتس ػػاـ تػلي ػػو لستمقيي ػػا ف ػػي شبيع ػػة البػ ػخامج والس ػػادة
اإلعبلمية التي تقجميا لجسيػرىا.
شكل رقؼ ) (2يؾضح :األعسجة السدتظيمة لمتؾزيع الشدبي لمسرجر الخئيذ لثقافة الدياسية( ،ن =)376
30.00%

25.80%

25.00%
20.50%
18.10%

20.00%
13.60%

12.20%
9.80%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

الكتب الثقافية

وسائل اإلعالم وسائل االعالم الشخصيات
القيادية
الخاص
الحكومية
المصدر الرئيس للثقافة السياسية

األحزاب
السياسية

الجامعة

لغػػخض تقػػجيخ مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية شمػػب مػػغ عيشػػة الج ارسػػة اإلجابػػة عمػػى  13سػؤاال سياسػػيا
مشػعا ومتعجدة الخيارات ،ججوؿ رقع ( )11يعخض التػزيع الشدبي لئلجابات الرحيحة مختبة تشازليا.
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وتطيػخ الشتػػائج أف أيػا مػػغ األسػئمة الثبلثػػة عذػػخ لػع تتجػػاوز ندػبة السجيبػػيغ عشػو إجابػػة صػػحيحة
) )%65.7وبيشسا كانت أدنى ندبة لمسجيبيغ إجابة صحيحة ).)%32.7
فقػػج حػػاز الدػؤاؿ " متػػى انػػجلعت االنتفاضػػة األولػػى؟ (انتفاضػػة الحجػػارة)" عمػػى أعمػػى ندػػبة إجابػػة
صحيحة ،تبلىا " في أي عػاـ انصمقػت حخكػة التحخيػخ الػػششي الفمدػصيشي ( فػتح )؟" بيشسػا جػاء الدػؤاؿ "
في أي عاـ عجؿ الشطاـ األساسي لمدمصة الػششية الفمدصيشية؟" في السختبة قبل األخيخة فيسػا جػاء الدػؤاؿ
" مغ ىػ مشجوب فمدصيغ باألمع الستحجة حاليا؟" في السختبة األخيخة.
ويدػػتخمز مػػغ ذلػػظ أف ىشػػاؾ فجػػػة كبي ػخة فػػي مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية الجارجػػة لػػجى الذػػباب
ُ

السبحػػػثيغ بحيػػث أنيػػع فقػػا يحػػافطػا عمػػى السعمػمػػات التاريخيػػة الخاصػػة بالقزػػية الفمدػػصيشية وىػػع غيػػخ
آبييغ بزخورة اإللساـ بسفارؽ ومعمػمات وتػػاري أخػخى تعتبػخ أسػاس مػغ أسػذ تذػ يل الثقافػة الدياسػية
الفمدصيشية ،إضافة إلى أف ذلظ ع ذ عجـ اىتساـ لجى الذباب في متابعة قزايا ذات بعج دولػي خاصػة
بالذأف الفمدصيشي ولػيذ أدؿ مػغ ذلػظ عمػى أنيػع ال يعخفػػا اسػع مشػجوب فمدػصيغ فػي األمػع الستحػجة ،بسػا
يفدػػخ عػػدوفيع عػػغ متابعػػة القزػػايا والق ػ اخرات األمسيػػة الخاصػػة بالذػػأف الفمدػػصيشي ،وىشػػا تتزػػح الفجػػػة
العسيقة في بيغ واقع ثقافة الذباب وبيغ واقع ما ىػ مصمػب مشيع ولػ بالحج األدنى.
ججول رقؼ ( )11يؾضح :ندب الجابات الرحيحة ألسئمة قياس مدتؾى الثقافة الدياسية( ،ن=)376

م

الجابة

الدؤال

الرحيحة

1

متى انجلعت االنتفاضة األولى؟ (انتفاضة الحجارة)

2

في أي عاـ انصمقت حخكة التحخيخ الػششي الفمدصيشي (
فتح )؟

1987ـ
1965ـ

ندبة

الجابة

الرحية
%65.7
%64.6

3

في أي عاـ وقعت أحجاث االنقداـ الفمدصيشي الجاخمي؟

2007ـ

%59.6

4

متى تأسدت مشطسة التحخيخ الفمدصيشية؟

1964ـ

%34.8

5

في أي عاـ أعمغ قياـ دولة إسخائيل؟

مايػ1948/ـ

%48.4

6

في أي عاـ أقخ السيثاؽ الػششي الفمدصيشي؟

1969ـ

%28.2

7

مغ ىػ أصغخ عزػ في السجمذ التذخيعي الفمدصيشي؟

مذيخ السرخي

%57.4

8

متى وقعت اتفاقية أوسمػ؟

1993ـ

%52.4

9

متى جخت أوؿ انتخابات لمسجمذ التذخيعي الفمدصيشي؟

1996ـ

%46.5
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 10كع عجد أعزاء السجمذ التذخيعي الفمدصيشي؟

 132عزػ

%41

 11ما ىػ القخار الجولي الخاص بعػدة البلجئيغ؟

قخار 194

%34.6

 12في أي عاـ عجؿ الشطاـ األساسي لمدمصة الػششية
الفمدصيشية؟
 13مغ ىػ مشجوب فمدصيغ باألمع الستحجة حاليا؟

2004
رياض مشرػر

%33
%32.7

أضيخت الشتائج أيزا أنو لع يتس غ أحج مػغ أفػخاد العيشػة مػغ اإلجابػة بذػ ل صػحيح عمػى جسيػع األسػئمة،
فيسا كاف ىشاؾ  5شباب بسا ندبتو ( )%1.32لع يتس شػا مغ إجابة أي سؤاؿ بذ ل صحيح.
بمػػغ متػسػػا عػػجد اإلجابػػات الرػػحيحة  )%45.7( 5.95إجابػػة وبػػانحخاؼ معيػػاري  2.9إجابػػة.
ججوؿ رقع ) (12يعػخض التػزيػع الشدػبي لسدػتػى الثقافػة الدياسػية لػجى شػباب محافطػة رفػح مػزعػا عمػى
خسدة فئات حيث تطيخ الشتائج أف حػالي ( )%33مغ عيشة السبحػػثيغ ثقػافتيع الدياسػية مختفعػة ،بيشسػا
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) )%م ػػغ الذ ػػباب ف ػػي محافط ػػة رف ػػح ل ػػجييع مد ػػتػى ثقاف ػػة سياس ػػية ض ػػعيف ،ف ػػي ح ػػيغ أن ػػو تب ػػيغ

( )%19.7مدتػى ثقافتيع الدياسية متػسا ،وذلظ بالشدبة لؤلداة التي استخجميا الباحث في العسل عمى
قياس الثقافة الدياسية لجى الذباب في محافطة رفح ،وىػحا مػؤثخ لصبيعػة الشتػاج الػحي تػخاكع الػحي أنتجتػو
مرادر تمقي الثقافة الدياسية الفمدصيشية الخاصة بالذباب الفمدصيشي.
ججول رقؼ ( )12يؾضح :التؾزيع الشدبي لسدتؾى الثقافة الدياسية لجى شباب محافغة رفح( ،ن=)376

السدتؾى
الجرجة

مختفع ججا

%100-%81

%80-%61

العجد ()%

)%7.2( 27

)%12.5( 47 )%35.1( 132 )%19.7( 74 )%25.5( 96

مختفع

متؾسط

ضعيف

ضعيف ججا

%60- %41

%40-%21

%20 -%0

ويتبػػيغ مػػغ خػػبلؿ ىػػحا التحميػػل أف ىشػػاؾ فخوق ػا شاسػػعة بػػيغ اإلجابػػات الخاصػػة بعيشػػة الج ارسػػة
اتزحت مغ خبلؿ إجابتيع عمى األداة التػي تقػيع حجػع ثقػافتيع الدياسػية ،وبسػا يعصػي لشػا صػػرة مرػغخة
عغ واقع الثقافة الدياسية الدػائجة لػجى أوسػاط العيشػة ،وبالتػالي مػجى السذػاركة الدياسػية لسجتسػع الج ارسػة
بذ ل عاـ التي كانت تسيل إلى كػنيا سمبية لجرجة كبيخة.
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ثالثا :وصف العيشة حدب أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة لجى الذباب في محافغة
رفح:
مقياس درجات السؾافقة:
اعتسج الباحث عمى مقياس لي خت الخساسػي فػي قيػاس أثػخ الثقافػة الدياسػية عمػى السذػاركة لػجى

الذػباب .حيػث أف مقيػاس لي ػػخت الخساسػي يتػجرج مػػغ ) 1إلػى  ) 5فبالتػالي فػػنف مػجى التػجريج ي ػػػف ،4
وبتقدػيع السػجى عمػى خسدػة درجػات مػغ السػافقػة؛ فػنف شػػؿ فئػة كػل درجػة مػافقػة يدػاوي ( )0.8وبػػػزف

ندبي ( ،)%16وبالتالي فنف درجة السػافقة لكل فقخة مػغ فقػخات السجػاالت صػشفت بشػاء عمػى قػيع التػزيػع
الشدبي كسا ىػ مبيغ في ججوؿ رقع (.)13
ججول رقؼ ) )13يؾضح :درجات السؾافقة لفقخات ومجاالت االستبانة
الؾزن الشدبي

درجة التؾافق
غيخ مػافق إشبلقا

مغ  20إلى 35.99
مغ  36.0إلى 51.99

غيخ مػافق

مغ  52.0إلى 67.99

غيخ متأكج

مغ  68.0إلى 83.99

مػافق
مػافق تساما

مغ  84.0إلى 100

الدؤال األول :ما محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشغام الفمدظيشي؟
لئلجابة عمى الدؤاؿ األوؿ استخجـ الباحث مجسػعة مغ اإلحراءات الػصفية وتذػسل الستػسػا
الحدابي ،االنحخاؼ السعياري ،الػزف الشدػبي ،درجػة السػافقػة والختبػة لكػل فقػخة مػغ فقػخات مجػاؿ محػجدات
وأبعػػاد الثقافػػة الدياسػػية لػػجى الشطػػاـ الفمدػػصيشي مػػغ وجيػػة نطػػخ الذػػباب كسػػا ىػػػ مبػػيغ فػػي الجػػجوؿ رقػػع
(.)14
ججول رقؼ ( )14يؾضح :الحراءات الؾصفية لفقخات مجال محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشغام الفمدظيشي
مؽ وجية نغخ الذباب (ن =)376

الحدابي

الستؾسط

السعياري

االنحخاف

الشدبي

الؾزن
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السؾافقة

بذ ل مدتقل.

3.30

1.25

65.96

درجة

1

ُبشػ ػ ػػي الشطػ ػ ػػاـ الدياسػ ػ ػػي الفمدػ ػ ػػصيشي عمػ ػ ػػى أسػ ػ ػػذ
ديسقخاشيػ ػػة كبػ ػػاقي الػ ػػجوؿ التػ ػػي بشػ ػػت ديسقخاشياتيػ ػػا

غيخ

متأكج

الختبة

م

الفقخات

6

2
3
4
5
6
7
8
9
10

شػ ػ مت اتفاقي ػػة أوس ػػمػ مخجعيػ ػػة قػي ػػة لبش ػػاء الشطػ ػػاـ
الدياسي الفمدصيشي.
بقيػػت مشطسػػة التحخيػػخ الفمدػػصيشية اإلشػػار السخجعػػي
لمشطػ ػ ػػاـ الدياسػ ػ ػػي الفمدػ ػ ػػصيشي بعػ ػ ػػج قيػ ػ ػػاـ الدػ ػ ػػمصة
الػششية الفمدصيشية.
أعصت الدػمصة الػششيػة الفمدػصيشية الذػخعية الجوليػة
لمشطاـ الدياسي الفمدصيشي.
تيػ ػ ػػتع الدػ ػ ػػمصة الفمدػ ػ ػػصيشية ببشػ ػ ػػاء قػ ػ ػػجرات الشطػ ػ ػػاـ
الدياسي الفمدصيشي.
تػجج مؤسدات قػية في الشطاـ الدياسي الفمدصيشي
تقػـ بجورىا عمى الػجو األكسل.
تدػػاىع األح ػداب الدياسػػية الفمدػػصيشية بػػجور إيجػػابي
ف ػػي بش ػػاء نطػػػاـ سياسػػػي ق ػػػي ،ويتكام ػػل م ػػع ب ػػاقي
الفاعميغ داخل الشطاـ الدياسي

تمعػػب الجامعػػات الفمدػػصيشية دور مخكػػدي ف ػػي بشػػاء
الثقافة الدياسية الفمدصيشية عشج الذباب.
وسػ ػػائل اإلعػ ػػبلـ والشخػ ػػب الدياسػ ػػية مػ ػػغ البلعبػ ػػيغ
األساسييغ فػي تعديػد الثقافػة الدياسػية وبشػاء الشطػاـ
الدياسي.

ثقاف ػ ػػة السقاوم ػ ػػة م ػ ػػػف أساس ػ ػػي لس ػن ػ ػػات الثقاف ػ ػػة
الدياسية الفمدصيشية

2.99

1.14

59.89

3.66

1.15

73.14

3.37

1.11

67.34

3.18

1.15

63.67

3.00

1.17

60.05

2.80

1.21

56.01

3.47

1.13

69.41

غيخ
متأكج
مػافق
غيخ

متأكج
غيخ
متأكج
غيخ
متأكج
غيخ

متأكج
مػافق

9
2
5
7
8
10
3

3.43

1.23

68.62

مػافق

4

3.80

1.18

75.96

مػافق

1

تطيخ الشتائج في ججوؿ ( )14أف جسيع فقػخات السجػاؿ مػافػق عمييػا بجرجػة متػسػصة (مػافػق أو
غيخ متأكج) ،حيث اعتبخ الذباب أف " ثقافة السقاومة م ػف أساسي لس ػنات الثقافة الدياسية الفمدصيشية
" السحػػجد األوؿ بػػػزف ندػػبي ( ،)%75.96تبلىػػا " بقيػػت مشطسػػة التحخيػػخ الفمدػػصيشية اإلشػػار السخجعػػي
لمشطػ ػػاـ الدياسػ ػػي الفمدػ ػػصيشي بعػ ػػج قيػ ػػاـ الدػ ػػمصة الػششيػ ػػة الفمدػ ػػصيشية" فػ ػػي الختبػ ػػة الثانيػ ػػة بػ ػػػزف ندػ ػػبي
( .)%73.14بيشسا جاء محجد "ش مت اتفاقية أوسػمػ مخجعيػة قػيػة لبشػاء الشطػاـ الدياسػي الفمدػصيشي" فػي
الختبة التاسعة وقبل األخيخة وبػزف ندبي ( ،)%59.89والفقخة "تداىع األحداب الدياسية الفمدصيشية بجور
إيجابي في بشاء نطاـ سياسي قػي ،ويتكامل مع باقي الفاعميغ داخل الشطػاـ الدياسػي" فػي الختبػة األخيػخة
بػزف ندبي ( ،)%56.0ويدتخمز الباحث عجد مغ الشقاط الستسثمة في أف الذباب لجييع األساس الستيغ
الحي يس غ البشاء عميو مغ الشاحية الثقافية الدياسية السس غ االنصبلؽ مشيا لسذاركة سياسية أكثخ فعاليػة
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وتػػأثيخ ،كػػػنيع مػػجركيغ لػاقػػع أىسيتيػػا وأنيػػا تذ ػ ل جػػدء مػػغ دورىػػع السقػػاوـ لبلحػػتبلؿ اإلس ػخائيمي عمػػى
أرضيع ،وأنيع بالتالي مصالبػف ببحؿ دور إيجابي بيحا الرجد ،بسا يذ ل ىػياتيع الخاصة كجدء أساسػي
مػػغ الرػػػرة العامػػة السصمػبػػة مػػغ الذػػاب الفمدػػصيشي ،خاصػػة مػػع إدراكيػػع أف ىشػػاؾ إشػػا ار مخجعيػػا لمشطػػاـ
الدياسي الفمدصيشي متسثل في مشطسة التحخيخ ،وتحفطيع عمى أف اتفاقية أوسمػ قػج شػ مت مخجعيػة قػيػة
لبشاء الشطاـ الدياسي الفمدصيشي ،وذلظ نتيجة العتبارات كثيخة مشيػا مػا ىػػ عمػى الرػعيج الػجاخمي كػنيػا
جدػػجت لسؤسدػػة الدػػمصة الػششيػػة الفمدػػصيشية وتفخيػػغ كػػل الكػػادر الػششيػػة كسػػػضفيغ ضػػسشيا مػػع إغفاليػػا
لصبيعػػة الر ػخاع الػػجائع مػػع االحػػتبلؿ ،إضػػافة إلػػى مػػا ىػػػ خػػارجي فػػي ضػػل غيػػاب الذ ػخيظ الحقيقػػي فػػي
العسمية الدمسية التي بقيت حب اخ عمى ورؽ حتى اآلف.
الدـؤال الثــاني :مــا أثــخ العؾامــل االجتساعيــة واالقترــادية عمــى واقــع السذــاركة الدياســية لمذــباب فــي
محافغة رفح ؟

اإلحرػػاءات الػصػػفية لفق ػخات مجػػاؿ أثػػخ العػامػػل االجتساعيػػة واالقترػػادية عمػػى واقػػع السذػػاركة
الدياسػػية لمذػػباب فػػي محافطػػة رفػػح مبيشػػة فػػي جػػجوؿ رقػػع ( )15وتطيػػخ أف درجػػة السػافقػػة عمػػى جسيػػع
فقخاتيػػا كانػػت بجرجػػة فػػػؽ الستػسػػصة (مػافػػق) ،حيػػث جػػاءت الفقختػػاف " حالػػة الفقػػخ السشتذ ػخة بػػيغ أوسػػاط
الذػ ػػباب وعػ ػػائبلتيع تدػ ػػاىع بذ ػ ػ ل سػ ػػمبي فػ ػػي ت اخجػ ػػع دورىػ ػػع فػ ػػي الشطػ ػػاـ الدياسػ ػػي" و" حالػ ػػة الحرػ ػػار
االقترادي تداىع في تخاجع مذاركة الذػباب فػي السجػاالت الدياسػية واالجتساعيػة ".فػي الػختبتيغ األولػى
والثانيػة بػػزف ندػػبي ( )%83.88و( )%83.19عمػى التػػالي ،بيشسػػا جػاءت الفقختػاف " يعػػير الذػباب فػػي
محافطػػة رفػػح حالػػة اغت ػخاب اجتسػػاعي يدػػيع فػػي عػػدوفيع عػػغ السذػػاركة الدياسػػية الفاعمػػة" و" العػػادات
والتقاليػػج العخفيػػة والق ػػانيغ الحاليػػة تدػػيع فػػي ت اخجػػع مذػػاركة الذػػباب الدياسػػية" فػػي ال ػختبتيغ قبػػل األخي ػخة
واألخيخة ضسغ متغيخ االتراؿ الشازؿ وبأوزاف ندبية ( )%75.43و( )69.57عمى التػالي.
ججول ( :)15الحراءات الؾصفية لفقخات مجال أثخ العؾامل االجتساعية واالقترادية عمى واقع السذاركة الدياسية
لمذباب في محافغة رفح (ن =)376

الحدابي

الستؾسط

السعياري

االنحخاف

الشدبي

الؾزن
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السؾافقة

وع ػػائبلتيع تد ػػاىع بذػ ػ ل س ػػمبي ف ػػي ت اخج ػػع

درجة

1

حالػ ػػة الفقػ ػػخ السشتذ ػ ػخة بػ ػػيغ أوسػ ػػاط الذػ ػػباب

4.19

0.97

83.88

مػافق

الختبة

م

العؾامل

1

دورىع في الشطاـ الدياسي.
تدػػاىع البصالػػة السشتذػخة بػػيغ أوسػػاط الذػػباب

 2ف ػ ػػي زي ػ ػػادة حال ػ ػػة الع ػ ػػدوؼ ع ػ ػػغ السذ ػ ػػاركة

3.89

1.07

77.82

مػافق

7

الدياسية ب ل مطاىخىا.

يعػػ ػػير الذػػ ػػباب فػػ ػػي محافطػػ ػػة رفػػ ػػح حالػ ػ ػػة

 3اغتػ ػخاب اجتس ػػاعي يد ػػيع ف ػػي ع ػػدوفيع ع ػػغ

3.77

1.06

75.43

مػافق

9

السذاركة الدياسية الفاعمة.
انتذػ ػػار السحدػ ػػػبية فػ ػػي االلتحػ ػػاؽ بػ ػػالفخص
 4الستاحة يديع في زيادة عػدوؼ الذػباب عػغ

3.94

1.07

78.78

مػافق

6

السذاركة الدياسية الفعالة.

حالة الحرار االقترػادي تدػاىع فػي ت اخجػع

 5مذػ ػػاركة الذػ ػػباب فػ ػػي السجػ ػػاالت الدياسػ ػػية

4.16

0.92

83.19

مػافق

2

واالجتساعية.

تيسير دور الذباب وتغييبيع عغ مدػتػيات

 6القخار الدياسي يدػيع فػي عػدوفيع عػغ واقػع

3.97

0.99

79.36

مػافق

5

السذاركة الدياسية.
ت اخجػػع دور السؤسدػػات الذػػبابية الفاعمػػة عػػغ
 7احتػ ػػاء الصاق ػػات الذ ػػبابية يد ػػيع ف ػػي ت اخج ػػع

4.00

1.00

79.95

مػافق

4

دورىع في السذاركة الدياسية

انتذػ ػ ػػار السذ ػ ػ ػ بلت االجتساعيػ ػ ػػة كػ ػ ػػالصبلؽ

 8والعش ػػف وعسال ػػة األنف ػػاؽ والتد ػػػؿ يح ػػج م ػػغ

3.89

1.01

77.82

مػافق

7

السذاركة الدياسية لمذباب.
عػػ ػ ػػجـ االىتسػػ ػ ػػاـ بتشسيػػ ػ ػػة ودعػػ ػ ػػع السذػ ػ ػ ػػاريع
 9االقتر ػ ػػادية الخاص ػ ػػة بالذ ػ ػػباب يد ػ ػػيع ف ػ ػػي

4.02

0.93

80.37

مػافق

3

تخاجع دورىع في السذاركة الدياسية.

 1الع ػػادات والتقالي ػػج العخفي ػػة والقػ ػػانيغ الحالي ػػة
 0تديع في تخاجع مذاركة الذباب الدياسية .

3.48

99

1.12

69.57

مػافق

10

ويدػػتخمز مػػغ خػػبلؿ الجػػجوؿ رقػػع ( )15تفدػػيخ ىػػحا السحػػػر أف الذػػباب يجسع ػػا عمػػى أسػػذ
عخفيػػة لػػجييع حػػػؿ شبيعػػة السذػػاركة الدياسػػية السفتخضػػة لػػجييع والتػػي يػػخوف أنيػػا يجػػب أف تكػػػف ضػػسغ
أجػاء صحية وفي أجػاء يػجج بيا ىػامر مػغ الحخيػات والسسارسػات الجيسقخاشيػة الستعمقػة بػحلظ مػغ اجػل
ضساف دور حقيقي ليع في البشاء الدياسي الفمدصيشي ،إضافة إلػى قشػاعتيع أف حالػة الحرػار السفػخوض
عمى قصاع غدة في ضل تخاجع دور حدبي داخمي يديع في عجـ قجرتيع عمى إعصاء ىػية حقيقية لصبيعة
مذاركتيع الدياسية واالنذغاؿ فػي القزػايا الدػصحية اآلنيػة التػي تكػػف وليػجة المحطػة مجتسعيػا وبالرػػرة
الكمية فمدصيشيا ،وىحا ما تػافق ندبيا مع ما تػصل إليو الباحث محسػد الذػامي في دراستو حؾل الثقافة
الدياسية لجى الذـباب الفمدـظيشي مػغ أنيػا تتػأثخ بعػامػل كثيػخة أىسيػا الفقػخ وحالػة اإلىسػاؿ السؤسدػاتي
لتمبية احتياجاتيع بسا يذعخىع بحالة مغ االغتخاب االجتساعي العسيق وبسا يفدخ تمقائيا حالة عدوفيع عغ
السذاركة الدياسية بذ ل فعاؿ.

الدؤال الثالث :ما مغاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب الفمدظيشي فـي
محافغة رفح؟
ججوؿ رقع ( )16يعخض اإلحراءات الػصفية لفقخات مجاؿ مطاىخ السذػاركة الدياسػية الدػائجة
لػػجى أوسػػاط الذػػباب الفمدػػصيشي فػػي محافطػػة رفػػح ،حيػػث بمغػػت درجػػة السػافقػػة لجسيػػع الفق ػخات "مػافػػق".
جػػاءت الفق ػخة " اعتبػػخ مذػػاركتي فػػي االنتخابػػات جػػدء ىػػاـ فػػي تعديػػد دوري فػػي السذػػاركة الدياسػػية" فػػي
الختبػػة األولػػى بػػػزف ندػػبي ( ،)%78.7تمتيػػا الفقػخة " اعتبػػخ أف الحػػجيث فػػي وسػػائل اإلعػػبلـ والػػجخػؿ فػػي
نقاش ػػات سياس ػػية س ػػبيل جي ػػج لمتعبي ػػخ ع ػػغ الػ ػخأي وتق ػػػيع الػاق ػػع الح ػػالي" ف ػػي الختب ػػة الثاني ػػة ب ػػػزف ند ػػبي
( ،)%77.7عمى الجانب اآلخخ جاءت الفقخة " تداىع الشخب الدياسية الذابة في تصػيخ السذػيج الحػالي
لمشطاـ الدياسػي الفمدػصيشي" فػي الختبػة قبػل األخيػخة وبػػزف ندػبي ( ،)%69.8والفقػخة " وجػػدي فػي تكتػل
شبلبي داخل الجامعة يزسغ تفعيػل مذػاركتي الدياسػية فػي القػخار الفمدػصيشي" فػي الختبػة األخيػخة وبػػزف
ندبي (.)%69.5
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ججول ) :(16الحراءات الؾصفية لفقخات مجال مغاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب الفمدظيشي
في محافغة رفح (ن =)376

الحدابي

الستؾسط

السعياري

االنحخاف

الشدبي

الؾزن

السؾافقة

1

درجة

م

الختبة

الفقخات
اعتبػ ػ ػ ػ ػػخ االنتدػ ػ ػ ػ ػػاب لؤلح ػ ػ ػ ػ ػداب والفرػ ػ ػ ػ ػػائل

الدياس ػػية م ػػغ السط ػػاىخ الجي ػػجة لتفعي ػػل دور

3.78

1.07

75.7

مػافق

4

الذباب في السذاركة الدياسية
أشػ ػػارؾ فػ ػػي الفعاليػ ػػات واألعسػ ػػاؿ التصػعيػ ػػة

2

3

4

كسطي ػ ػػخ م ػ ػػغ مط ػ ػػاىخ التعبي ػ ػػخ ع ػ ػػغ دوري

3.64

1.13

72.9

مػافق

7

السجتسعي.

أرى أف انتد ػ ػػابي لسؤسد ػ ػػة أو مشطس ػ ػػة م ػ ػػغ
مشطس ػ ػػات السجتس ػ ػػع الس ػ ػػجني س ػ ػػبيل لتفعي ػ ػػل

3.73

1.11

74.6

مػافق

5

دوري في السجتسع.

وج ػػػدي فػ ػػي تكتػ ػػل شبلبػ ػػي داخػ ػػل الجامعػ ػػة

يزسغ تفعيػل مذػاركتي الدياسػية فػي القػخار

3.47

1.08

69.5

مػافق

10

الفمدصيشي.
مذػ ػ ػػاركتي فػ ػ ػػي السجػ ػ ػػالذ السحميػ ػ ػػة ولجػ ػ ػػاف
5

6

7

8

األحي ػػاء س ػػبيل جي ػػج م ػػغ اج ػػل تفعي ػػل دوري

3.52

1.04

70.3

مػافق

8

الدياسي.

مذػ ػ ػ ػ ػ ػػاركتي فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الفعاليػ ػ ػ ػ ػ ػػات واألنذ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصة

الجساىيخيػػة والذػػعبية وجػػو مػػغ وجػػػه التعبيػػخ

3.70

1.02

73.9

مػافق

6

عغ دوري في السجتسع.

اعتبخ مذاركتي في االنتخابات جدء ىاـ في
تعديد دوري في السذاركة الدياسية.

3.93

1.04

78.7

مػافق

1

أرى أف وجػػػد قيػػادات شػػابة فػػي السؤسدػػات
الخسػػسية والحدبيػػة محفػػد لسديػػج مػػغ الذػػباب

3.87

1.09

77.3

مػافق

3

لتعديد دورىع في السذاركة الدياسية
9

اعتب ػ ػ ػػخ أف الح ػ ػ ػػجيث ف ػ ػ ػػي وس ػ ػ ػػائل اإلع ػ ػ ػػبلـ
والػػػجخػؿ فػ ػػي نقاشػ ػػات سياسػ ػػية سػ ػػبيل جيػ ػػج

3.89

101

1.05

77.7

مػافق

2

لمتعبيخ عغ الخأي وتقػيع الػاقع الحالي.
10

تدػػاىع الشخػػب الدياسػػية الذػػابة فػػي تصػػػيخ

السذيج الحالي لمشطاـ الدياسي الفمدصيشي.

3.49

1.09

69.8

مػافق

9

ويدتشتج مغ وجػد الفقخة" اعتبخ مذاركتي في االنتخابات جدء ىاـ في تعديد دوري في السذاركة
ُ

الدياسية" فػي الختبػة األولػى بح ػع الخمفيػة السعخفيػة اإليجابيػة التػي يستمكيػا الذػباب ألىسيػة السذػاركة فػي

العسميػة االنتخابيػة كجػػدء أساسػي مػػغ الػجور السشػػاط بيػع فػي العسميػػة الستعمقػة بالسذػػاركة الدياسػية ،بػػالخغع
مػػغ الطػػخوؼ والسسارسػػات الدػػمبية السحاشػػة بيػػع والتػػي تدػػيع فػػي ت اخجػػع دورىػػع فػػي الحيػػاة الدياسػػية ،فػػي
حيغ يعدو الباحث وجػد الفقخة "اعتبخ أف الحجيث في وسائل اإلعبلـ والجخػؿ في نقاشات سياسػية سػبيل
جيج لمتعبيخ عغ الخأي وتقػيع الػاقع الحالي" في الختبة الثانيػة بح ػع اإلدراؾ والػػعي الستقػجـ لػجى الذػباب
أىسية نذخ الػػعي السجتسعػي وأىسيػة دورىػع مػغ خػبلؿ وسػائل االترػاؿ والتػاصػل اإلعبلميػة بح ػع أثخىػا
الكبيػػخ فػػي الػصػػػؿ إلػػى قصاعػػات كبيػخة فػػي السجتسػػع وقػػجرتيا عمػػى التعبيػػخ عػػغ مذػػاكل وقزػػايا وىسػػػـ
الذػػباب بذ ػ ل عرػػخي ،ويفدػػخ الباحػػث وجػػػد الفق ػخة "وجػػػدي فػػي تكتػػل شبلبػػي داخػػل الجامعػػة يزػػسغ
تفعيػػل مذػػاركتي الدياسػػية فػػي الق ػخار الفمدػػصيشي" فػػي السختبػػة األخي ػخة بح ػػع إدراكيػػع الدػػمبي ومعايذػػتيع
الػاقعية لمسسارسة الدياسية الدمبية داخل الجامعات وانع اس التجاذبات الدياسية واالنقدػاـ الجػاري عمػى
الدػػاحة الفمدػػصيشية وتػػأثخىع بذ ػ ل مباشػػخ حيػػث التعصػػل شػػبو كامػػل لػػجور التكػػتبلت الصبلبيػػة والسسارسػػة
الجيسقخاشيػػة ليػػع داخػػل الجامعػػات ألسػػباب عجيػػجة ومتشػعػػة أىسيػػا رغبػػة إدارات الجامعػػات انتيػػاج سياسػػة
الشأي بالشفذ عغ أية تجاذبات داخل الحخـ الجامعي بيغ الصبلب ،وحالة االنقدػاـ العسيقػة التػي مػا ازلػت
قائسػػة بػػيغ األحػداب الدياسػػية الخئيدػػية فػػي الدػػاحة الدياسػػية الفمدػػصيشية مشػػح العػػاـ  2007وحتػػى اآلف،
وتبػػجو ىػػحه الشتػػائج قػػج تػافقػػت مػػا شخحػػو الباحػػث محسػػػد أبػػػ لسطػػي ،فػػي نتػػائج د ارسػػتو التػػي تحػػجثت عػػغ
دور التخبية الدياسية في تشسية الػعي الدياسي الػششي في السجتسع الفمدصيشي بسحافطة غدة وعغ الجور
الخيادي السشػط بالجامعات كسؤسدة مجتسعية عمييا يمقى الجور الكبيخ في تشذئة وترجيخ شباب مثقػف
وواعي سياسيا لمسجتسع ،وكحلظ قػجرة الذػباب عمػى اسػتخجاـ الصػخؽ الحجيثػة مػغ وسػائل اإلعػبلـ فػي إثػارة
ومشاصخة قزاياىع السجتسعية ،وىحا ما اقخ بأىسيتو عيشة الجراسة في الجراسة السيجانية.
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الدؤال الخابع :ما دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية السذـاركة الدياسـية
لجى الذباب الفمدظيشي؟
اإلحراءات الػصفية لفقخات مجاؿ دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسيػة السذػاركة
الدياسية لجى الذباب الفمدصيشي مبيشة في ججوؿ رقع ( ،)14ففي حيغ جاءت الفقخة " تعمسػت مػغ خػبلؿ
أس ػختي مسارسػػة أدب الح ػػار الػػجيسقخاشي ال ػػاعي ومسارسػػة الجيسقخاشيػػة" فػػي الختبػػة األولػػى وبػػػزف ندػػبي
( ،)%77.98وتمتيػػا الفقػ ػخة " تد ػػاىع األحػ ػداب الدياس ػػية القائس ػػة فػػي تشسي ػػة وع ػػي الذ ػػباب وتح ػػثيع عم ػػى
السذاركة الدياسية" في الختبة الثانية وبػزف ندبي ( ،)%69.26وبسا يجلل عمى وجػد دور إيجابي يؤمغ
فيػػو كػػل مػػغ الذػػباب السبحػػػثيغ لؤلسػخة فػػي عسميػػة التشذػػئة الدياسػػية باإلضػػافة إلػػى الػػجور الػػحي يجػػب أف
ي ػف عميو لؤلحداب الدياسية في تشسية وعي الذباب وحثيع عمى السذاركة الدياسية ودمجيػع فػي الحيػاة
الدياسػػية مػػغ خػػبلؿ السؤسدػػات السخجعيػػة فػػي ذلػػظ ،ويبػػجو ذلػػظ متػافقػػا مػػع مػػا تشاولػػو كػػبل مػػغ الباحػػث
فجيمي فبلديسيخ في دراستو التي جاءت بعشػاف ( الثقافة الدياسية والتشذئة الدياسية ،والتي أكج فييا عمى
الجور السخكدي لؤلسخة في إعجاد األبشاء واألشفاؿ لبلنجماج في الحياة الدياسية بذ ل إيجابي بالتػازي مع
ب ػػاقي السؤسد ػػات االجتساعي ػػة الستسثم ػػة ف ػػي الشػ ػػادي واألحػ ػداب الدياس ػػية وجساع ػػات الز ػػغا والسشاصػ ػخة
والسجارس ،إضافة إلى ما تشاولو الباحث محسػػد أبػػ لسطػي ،فػي د ارسػتو التػي جػاءت تحػت عشػػاف ( دور
التخبية الدياسػية فػي تشسيػة الػػعي الدياسػي الػػششي فػي السجتسػع الفمدػصيشي بسحافطػة غػدة والتػي خمػز
فييا إلى أف األسخة تديع بذ ل قػػي وفعػاؿ فػي عسميػة بشػاء وتشذػئة الثقافػة الدياسػية لؤلشفػاؿ حيػث أنيػع
مػػغ خػػبلؿ ىػػحا الػػجور يدػػتصيعػا القيػػاـ بالتػجيػػو اإليجػػابي لؤلبشػػاء وإكدػػابيع مبػػادئ الثقافػػة الدياسػػية التػػي
تكػف شخرياتيع االجتساعية والدياسية.
بيشسػػا جػػاءت الفق ػخة "تعمسػػت فػػي ( السجرسػػة /الجامعػػة ) مبػػادئ الجيسقخاشيػػة والعسميػػة االنتخابيػػة
والسذػػاركة التصػعيػػة" فػػي الختبػػة التاسػػعة وقبػػل األخيػخة وبػػػزف ندػػبي ( ،)%60.85تبعتيػػا الفقػخة " تستمػػظ
الدمصة الفمدصيشية رؤية واضحة حػؿ استيعاب الصاقات الذبابية وتػجيييػا ضػسغ مؤسدػاتيا" فػي الختبػة
األخيخة ضسغ مجاؿ دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسػسية وفػي تشسيػة السذػاركة الدياسػية لػجى الذػباب
الفمدصيشي وبػزف ندبي (.)%59.68
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ججول رقؼ ) )17يؾضح :الحراءات الؾصفية لفقخات مجال دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية
السذاركة الدياسية لجى الذباب الفمدظيشي (ن =)376

الحدابي

الستؾسط

السعياري

االنحخاف

الشدبي

الؾزن

السؾافقة

درجة

م

الختبة

الفقخات
تدػػاىع األح ػداب الدياسػػية القائسػػة فػػي تشسيػػة

 1وع ػ ػ ػػي الذ ػ ػ ػػباب وتح ػ ػ ػػثيع عم ػ ػ ػػى السذ ػ ػ ػػاركة

3.46

1.12

69.26

مػافق

2

الدياسية.
ىش ػ ػ ػػاؾ بخن ػ ػ ػػامج واض ػ ػ ػػح لسشطس ػ ػ ػػة التحخي ػ ػ ػػخ
 2الفمد ػ ػ ػ ػػصيشية ل ػ ػ ػ ػػجمج الذ ػ ػ ػ ػػباب ف ػ ػ ػ ػػي الػاق ػ ػ ػ ػػع

3.04

1.04

60.85

الدياسي.

تستم ػ ػػظ الد ػ ػػمصة الفمد ػ ػػصيشية رؤي ػ ػػة واض ػ ػػحة

 3حػػػؿ اسػػتيعاب الصاقػػات الذػػبابية وتػجيييػػا

2.98

1.12

59.68

ضسغ مؤسداتيا.

غيخ

متأكج
غيخ
متأكج

9

10

تعمس ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػػي السجرس ػ ػ ػػة /الجامع ػ ػ ػػة مب ػ ػ ػػادئ

 4الجيسقخاشيػ ػػة والعسميػ ػػة االنتخابيػ ػػة والسذػ ػػاركة

3.42

1.03

68.46

مػافق

3

التصػعية.
5
6

امتمظ معخفة بجور مؤسدات مشطسة التحخيخ
الفمدصيشية ودوائخىا
امتم ػ ػ ػػظ معخف ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػجور مؤسد ػ ػ ػػات الد ػ ػ ػػمصة
الفمدصيشية وأجيدتيا

3.33

1.07

66.60

3.15

1.06

62.93

أتمقػػى معمػمػػات ومػضػػػعات سياسػػية كافيػػة
 7ومػضػ ػ ػػػعية مػ ػ ػػغ خػ ػ ػػبلؿ وسػ ػ ػػائل اإلعػ ػ ػػبلـ

3.09

1.12

61.81

الح ػمية ( تمفديػف فمدصيغ ).

غيخ
متأكج
غيخ
متأكج
غيخ
متأكج

5
7

8

أتمقػػى معمػمػػات ومػضػػػعات سياسػػية كافيػػة
ومػضػ ػػػعية م ػ ػػغ وس ػ ػػائل اإلع ػ ػػبلـ الحدبي ػ ػػة

 8والخاصة ( محصة األقرى ،محصة القػجس،

3.29

1.11

65.74

محصػػة فمدػػصيغ اليػػػـ ،محصػػة معػػا ،محصػػة

غيخ

متأكج

6

العػدة).

 9عدزت مذاركاتي وفعالياتي في الجامعة مغ

3.42

104

1.08

68.40

مػافق

4

مسارسػ ػػاتي الجيسقخاشيػ ػػة والدياسػ ػػية وق ػ ػػجرتي
عمى التأثيخ.

1
0

تعمست مغ خبلؿ أسختي مسارسة أدب

الحػار الجيسقخاشي الػاعي ومسارسة

3.90

1.06

77.98

مػافق

1

الجيسقخاشية.
ويدػػتجؿ مػػغ الجػػجوؿ رقػػع ( )17انػػو مػػغ خػػبلؿ ىػػحه السؤشػخات أف البيئػػة السجتسعيػػة الستسثمػػة فػػي

السؤسدػػة السجتسعيػػة األولػػى البيػػت ىػػي بيئػػة مشتجػػة ألسػػذ العسميػػة التذػػاركية الفاعمػػة ،حيػػث أف الذػػباب
لجييع ما يس غ البشاء عميو لشقل الخبخات والقيع األساسية لمسذاركة الدياسية إلى الجائخة السجتسعية األولػى
الستسثمة في باقي مؤسدات التشذئة السجتسعية الس سمة لجور البيت في تأسػيذ وصػقل األبشػاء عمػى آداب
الحػار والسسارسة الجيسقخاشية بذ ل إيجابي ،وىحا ما يرصجـ مع واقع االنحرػار الػحي يػاجػو ىػحه القػيع
خارج بيئة البيػت ،والستسثمػة فػي كػل العقبػات والتحػجيات التػي تػاجػو الذػباب فػي السجتسػع السحمػي والػجور
السشقػص لؤلحداب الدياسية ،في حيغ يدتخمز الباحث ويفدخ تخاجع فقػخة الػجور الػحي تسارسػو الجامعػة
والسجرسػػة عمػػى صػػعيج تعديػػد السذػػاركة الدياسػػية ومسارسػػتيا فػػي الفق ػخة قبػػل األخي ػخة لدػػبب أف الدػػشػات
األخيخة مغ عسخ االنقداـ الدياسي القائع في الحالػة الفمدػصيشية أسػيع فػي إحجػاـ الجامعػات عػغ الػجخػؿ
فػػي حيثيػػات وتػػجاعيات ىػػحا األمػػخ وبسػػا سػػاىع فػػي تعصيػػل دورىػػا فػػي التشذػػئة الدياسػػية ومسارسػػة دورىػػا
األساسي في بشاء وتقػيع الثقافة الدياسية لجى جيل الذػباب باعتبارىػا مػغ السؤسدػات التعميسيػة الستحسمػة
لجور ريادي في ىحا الذأف كسا أثبتتو السعصيات التاريخيػة الدػابقة لسخحمػة االنقدػاـ الدياسػي الحػادث فػي
الحالة الفمدصيشية.
ف ػػي ح ػػيغ يد ػػتخمز الباح ػػث أف ت اخج ػػع فقػ ػخة ال ػػجور الخ ػػاص بخؤي ػػة الد ػػمصة الفمد ػػصيشية ح ػػػؿ
اسػػتيعاب الصاقػػات الذػػبابية وتػجيييػػا ضػػسغ مؤسدػػاتيا ،إلػػى الختبػػة األخي ػخة بدػػبب وجػػػد حالػػة اإلحبػػاط
الدػائجة لػػجى أوسػاط الذػػباب عمػػى آداء الدػمصة عمػػى اعتبػػار أنيػع لػػع يمسدػػا دور واضػح وحقيقػػي لمدػػمصة
فػػي اسػػتيعابيع كذػػباب وكخ ػخيجيغ وكصاقػػات لػػجييا ميػػارات متشػعػػة ،وىػػحا يعصػػي لػػجيشا صػػػرة عػػغ حجػػع
االنتقػاد والػػجور الغائػب لسؤسدػػة الدػػمصة الػششيػة الفمدػػصيشية عػغ تمبيػػة احتياجػػات واقػع الذػػباب ،وخاصػػة
فيس ػػا ت ػػبل مخحم ػػة االنقد ػػاـ الدياس ػػي الح ػػادث ف ػػي الد ػػاحة الفمد ػػصيشية وتعص ػػل عجم ػػة التشسي ػػة والتػضي ػػف
والسذاريع التشسػية التي تدتػعب القجرات والصاقات الذبابية.
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يع ػػخض ج ػػجوؿ رق ػػع ( )18اإلحر ػػاءات الػص ػػفية لستغيػ ػخات الج ارس ػػة ض ػػسغ مح ػػػر أث ػػخ الثقاف ػػة
الدياسػػية عمػػى السذػػاركة الدياسػػية لمذػػباب وكػػحلظ السحػػػر ك ػػل ،وتطيػػخ الشتػػائج أف مجػػاؿ أثػػخ العػامػػل
االجتساعيػة واالقترػػادية عمػى واقػػع السذػاركة الدياسػػية لمذػػباب فػي محافطػػة رفػح جػػاء فػي الختبػػة األولػػى
بػزف ندبي ( ،)%78.62تبله مجاؿ مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لػجى أوسػاط الذػباب الفمدػصيشي
في محافطة رفح في الختبة الثانية بػزف ندبي ( ،)%74.04يمييسا مجاؿ دور السؤسدات الخسسية وغيخ
الخس ػ ػػسية وف ػ ػػي تشسي ػ ػػة السذ ػ ػػاركة الدياس ػ ػػية ل ػ ػػجى الذ ػ ػػباب الفمد ػ ػػصيشي ف ػ ػػي الختب ػ ػػة الثالث ػ ػػة ب ػ ػػػزف ند ػ ػػبي
( ،)%66.17وجاء في الختبة األخيخة مجاؿ محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لػجى الشطػاـ الفمدػصيشي مػغ
وجي ػػة نط ػػخ الذ ػػباب ب ػػػزف ند ػػبي ( .)%66.01بم ػػغ ال ػػػزف الشد ػػبي لسح ػػػر أث ػػخ الثقاف ػػة الدياس ػػية عم ػػى
السذػػاركة الدياس ػػية لمذػػباب ( .)%71.21ويع ػػدو الباحػػث وج ػػػد السحػػػر الستعم ػػق بسجػػاؿ أث ػػخ العػام ػػل
االجتساعية واالقترادية عمى واقع السذاركة الدياسػية لمذػباب فػي محافطػة رفػح فػي الختبػة األولػى بح ػع
إدراؾ الذباب لػاقع العػائق والسدببات األساسية والحقيقية السػجػدة في البيئة الخارجية ،التي تعيقيع مغ
السذػػاركة الدياسػػية الفاعمػػة فػػي الحيػػاة الدياسػػية واألنذػػصة والسطػػاىخ السعب ػخة عػػغ واقػػع الػػجور السصمػػػب
مػػشيع مجتسعيػػا ،وأنػػو فػػي حػػاؿ تػافخىػػا يس ػػغ أف تت ػػافخ الجافعيػػة والخغبػػة فػػي تعديػػد ىػػحا التػجػػو لسذػػاركة
أكثػػخ فعاليػػة وتػػأثيخ ،وىػػحا مػػا تػافػػق فػػي الصػػخح مػػع د ارسػػة كػػبل مػػغ الذػػامي وأبػػػ لسطػػي والتػػي أكػػجتا اف
العػامل االجتساعيػة واالقترػادية مػغ العػامػل السذػجعة عمػى تفعيػل دور الذػباب فػي السذػاركة الدياسػية
وضساف تحقيقيا بسخاحميا الستعارؼ عمييا.
ججول رقؼ ( )18يؾضح :الحراءات الؾصفية لسحاور أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب
(ن =)376

م

السجال

1

محػػجدات وأبع ػػاد الثقافػػة الدياس ػػية ل ػػجى

الشط ػ ػػاـ الفمد ػ ػػصيشي م ػ ػػغ وجي ػ ػػة نطػ ػ ػػخ

الستؾسط
الحدابي

3.30

االنحخاف
السعياري

0.71

الؾزن

درجة

الخ

الشدبي

السؾافقة

تبة

%66.01

مػافق

4

الذباب
2

أث ػػخ العػام ػػل االجتساعي ػػة واالقتر ػػادية
عمػػى واقػػع السذػػاركة الدياسػػية لمذػػباب

3.93

0.63

%78.62

مػافق

1

مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى

3.70

0.70

%74.04

مػافق

2

في محافطة رفح
3
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أوساط الذباب الفمدصيشي في محافطة

رفح
4

دور السؤسدات الخسسية وغيػخ الخسػسية

وفػ ػػي تشسيػ ػػة السذػ ػػاركة الدياسػ ػػية لػ ػػجى

3.31

0.66

%66.17

مػافق

3

الذباب الفمدصيشي
5

أثػ ػػخ الثقافػ ػػة الدياسػ ػػية عمػ ػػى السذػ ػػاركة
الدياسية لمذباب

3.56

0.48

%71.21

مػافق

-

فػػي حػػيغ يدػػتخمز مػػغ وجػػػد السحػػػر الستعمػػق بسجػػاؿ مطػػاىخ السذػػاركة الدياسػػية الدػػائجة لػػجى
أوساط الذباب الفمدػصيشي فػي محافطػة رفػح فػي الختبػة الثانيػة لح ػع التختيػب السشصقػي الستختػب عمػى ىػحا
السح ػػػر والستعم ػػق بػج ػػػد عػائ ػػق خارجي ػػة اقتر ػػادية ومجتسعي ػػة تد ػػاىع ف ػػي ت اخج ػػع مج ػػاالت السذ ػػاركة
الدياسية وأشػ اليا لػجى الذػباب وبسػا يعصػي ت اختػب مشصقػي لشتػائج السحػػريغ اإلحرػائية ،ويعػدو الباحػث
وجػد السحػر الستعمق بسجاؿ دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية السذػاركة الدياسػية لػجى
الذ ػػباب الفمد ػػصيشي ف ػػي الختب ػػة الثالث ػػة بح ػػع الت اخت ػػب السشصق ػػي عم ػػى السح ػػػر الد ػػابق الستعم ػػق ب ػػالعػائق
االقترػػادية والسجتسعيػػة الحائمػػة دوف السذػػاركة الدياسػػية الفاعمػػة لمذػػباب ،وأف ىػػحا الت اختػػب يفدػػخ الػػجور
الست اخجػػع لمسؤسد ػػات الخس ػػسية الستسثم ػػة فػػي الد ػػمصة الفمد ػػصيشية ،وغي ػػخ الخسػػسية الستسثم ػػة ف ػػي مؤسد ػػات
السجتس ػػع الس ػػجني وذل ػػظ ف ػػي التغم ػػب عم ػػى العػائ ػػق السجتسعي ػػة واالقتر ػػادية الحالي ػػة ف ػػي تعصي ػػل عسمي ػػة
السذػاركة الدياسػػية الخاصػػة بالذػػباب ،كسػػا أف الباحػػث يعػدو الدػػبب األسػػاس فػػي وجػػػد السحػػػر الستعمػػق
بسجاؿ محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ الفمدصيشي مغ وجية نطخ الذػباب فػي الختبػة األخيػخة
بدبب نقج الذباب لحاتيع حػؿ شبيعة السفاىيع واآلراء والتػجيات الغائبة لػجييع والتػي سػاىست فػي تكػػيغ
ثقافتيع وآرائيع ومذاركتيع الدياسية.
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المبحث الثالث
التحميل االستجاللي لعيشة الجراسة والحكؼ عمى الفخضيات
رفح.

ييجؼ ىحا السبحث لمح ع عمى فخضيات الجراسة باالعتساد عمى العيشة السسثمة لذباب محافطة

الفخضية األولى :ال تؾجج عالقة طخدية ذات داللة إحرائية بـيؽ مدـتؾى الثقافـة الدياسـية والسذـاركة

الدياسية عشج مدتؾى داللة ( .)   0.05

لمح ػػع عم ػػى الفخض ػػية األول ػػى ق ػػاـ الباح ػػث بحد ػػاب معام ػػل ارتب ػػاط بيخس ػػػف ب ػػيغ الجرج ػػة الكمي ػػة
لمذػػباب فػػي مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية والستػسػػا الحدػػابي لمسجػػاالت األربعػػة ألثػػخ الثقافػػة الدياسػػية عمػػى
السذاركة الدياسية كسا ىػ مبيغ في ججوؿ رقع (.)19
ججول رقؼ ( )19يؾضح :معامالت ارتباط بيخسؾن بيؽ مدتؾى الثقافة الدياسية والسجاالت األربعة ألثخ الثقافة
الدياسية عمى السذاركة الدياسية( ،ن=.)376

السجال

معامل ارتباط

القيسة

*0.384

0.000

*0.205

0.00

*0.133

0.010

-0.016

0.760

بيخسؾن

محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشطاـ الفمدصيشي مغ وجية نطخ

الذباب

أثخ العػامل االجتساعية واالقترادية عمى واقع السذاركة الدياسية

لمذباب في محافطة رفح

مطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب الفمدصيشي في

محافطة رفح

دور السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية السذاركة الدياسية
لجى الذباب الفمدصيشي

االحتسالية

*االرتباط داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
تطيخ الشتائج أف ىشاؾ ارتباشا شخديا داؿ إحرائيا عشج مدػتػى داللػة (  )   0.05بػيغ مدػتػى
الثقافة الدياسية ووجيات نطخ الذباب في السجاالت الثبلثة األولى ألثخ الثقافة الدياسػية عمػى السذػاركة
الدياسػػية ،وىػػي محػػجدات وأبعػػاد الثقافػػة الدياسػػية لػػجى الشطػػاـ الفمدػػصيشي مػػغ وجيػػة نطػػخ الذػػباب ،وأثػػخ
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العػام ػػل االجتساعي ػػة واالقتر ػػادية عم ػػى واق ػػع السذ ػػاركة الدياس ػػية لمذ ػػباب ف ػػي محافط ػػة رف ػػح ،ومط ػػاىخ
السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب الفمدصيشي في محافطة رفح.
أي أنػػو تػجػػج عبلقػػة شخديػػة بػػيغ مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية والسذػػاركة الدياسػػية بفعػػل تػػأثيخ ابعػػاد
الثقافة الدياسية لمشطاـ الفمدصيشي إلى جانب تأثيخ العػامل االجتساعية واالقترادية وتشػع وتعجد مطاىخ
السذاركة الدياسية
بيشسا يػجج ىشاؾ ارتباط سمبي غيػخ داؿ إحرػائيا قيستػو ( )0.016بػيغ مدػتػى الثقافػة الدياسػية
ومجػاؿ دور السؤسدػػات الخسػػسية وغيػخ الخسػػسية وفػػي تشسيػة السذػػاركة الدياسػػية لػجى الذػػباب الفمدػػصيشي،
حيث حرمت فقخات ىػحا السجػاؿ عمػى درجػة مػافقػة (مػافػق أو غيػخ متأكػج) ،ويعػدو الباحػث ىػحا الدػبب
فػػي ت اخجػػع ثقػػة الذػػباب بػػجور السؤسدػػات الخسػػسية والغيػػخ رسػػسية فػػي قػػجرتيا عمػػى تبشػػي وتشسيػػة السذػػاركة
الدياسية لجييع وتبشػي دورىػع مػغ خػبلؿ تقػجيسيع لمسجتسػع ،وعػجـ قػجرتيع عمػى مبلحطػة ىػحا الػجور واقعيػا
بسا يبلمذ احتياجاتيع ويحقق مصالبيع بذ ل عسمي ،وبسا أعصى الرػرة الحالية السػجػدة واقعيا.
بيشسػػا يػجػػج عبلقػػة ع دػػية بػػيغ مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية وتأثيخىػػا عمػػى السذػػاركة الدياسػػية بفعػػل
دور السؤسد ػػات الخس ػػسية وغي ػػخ الخس ػػسية ،وذل ػػظ م ػػا يع ػػدز م ػػا تػص ػػل إلي ػػو الباح ػػث س ػػابقا م ػػغ أف تع ػػجد
مرادر الثقافة الدياسية غيخ الخسسية (الحدبية) قج أوجج حالة مغ االزدواجية في مفيػـ الثقافة الدياسػية
لجى الدباب مسا انع ذ سمبا عمى شبيعة السذاركة الدياسية ومطاىخىا.
الفخضية الثانية :ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات مدتؾى الثقافة أو عؾامل أثخ

الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لمستغيخات الذخرية.

لمح ػػع عمػػى الفخضػػية الثانيػػة قػػاـ الباحػػث بػػنجخاء مجسػعػػة مػػغ االختبػػارات اإلحرػػائية بحدػػب
شبيعة الستغيخات الذخرية لمح ع عمى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )   0.05
تعدى لستغيخات البيانات الذخرية.
فػػي ىػػحه الج ارسػػة تشػػاوؿ الباحػػث ثبلثػػة متغي ػخات شخرػػية وىػػي العسػػخ ،الجػػشذ واالنتسػػاء الدياسػػي،
ليتفخع بحلظ ثبلثة فخضيات فخعية عمى الشحػ التالي:
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أ -متغيخ العسخ
الفخضية :ال تؾجج ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات مدتؾى الثقافة أو عؾامل أثخ

الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لستغيخ العسخ.

نط اخ لكػف متغيخ العسػخ مػزعػا عمػى ثػبلث فئػات ( مػغ  24- 18سػشة ،مػغ  25إلػى  29سػشة،
مغ  30إلى  35سشة) ،استخجـ الباحث تحميل التبػايغ األحػادي الختبػار داللػة أي فػخوؽ بػيغ متػسػصات
مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية ومتػسػػصات درجػػة اسػػتجابة أف ػخاد العيشػػة فػػي محػػػر أثػػخ الثقافػػة الدياسػػية عمػػى
السذػػاركة الدياسػػية لمذػػباب .جػػجوؿ رقػػع ( )17يعػػخض اإلحرػػاء الػصػػفي لػػجرجات اسػػتجابة كػػل فئػػة مػػغ
فئػػات العسػػخ الثبلثػػة مرػػحػبا بقيسػػة اختبػػار تحميػػل التبيػػاف األحػػادي "ؼ" لكػػل متغيػػخ وكػػحلظ لسحػػػر أثػػخ
الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب.
تطيػػخ الشتػػائج أنػػو تؾجـــج فـــخوق ذات داللـــة إحرـــائية عشـــج مدـــتؾى داللـــة (  )   0.05بـــيؽ
متؾســظات مدــتؾى الثقافــة الدياســية تعــدى لستغيــخ العســخ .حيػػث تػضػػح الشتػػائج فػػي ممحػػق ( )1أف
مدتػى الثقافة الدياسػية لػجى الفئػة العسخيػة األصػغخ ( )25- 18يػشخفس بذػ ل داؿ إحرػائيا عػغ بقيػة
الفئػػات العسخيػػة ،ويعػػدى ىػػحا الدػػبب إلػػى أف الذػػباب ضػػسغ ىػػحه الفئػػة العسخيػػة ىػػع مػػغ عايذ ػػا مخحمػػة
االنقدػػاـ الدياسػػي الفمدػػصيشي أي مػػا يديػػج عػػغ ثسانيػػة سػػشػات ،وتذػ مت لػػجييع الثقافػػة السختبصػػة بسػػا افػػخزه
االنقدػػاـ عمػػى صػػعيج ت اخجػػع دور السؤسدػػات الخسػػسية وغيػػخ الخسػػسية فػػي إيجػػاد نػػػع مػػغ الثقافػػة الخاصػػة
والسشحرػخة فػػي التعرػب الحدبػػي واالسػػتخجاـ غيػخ العػػادؿ لصاقػاتيع فػػي التحذػػيج لػجى لؤلحػداب الدياسػػية
القائسة .
وكػػحلظ تطيػػخ الشتػػائج فػػي جػػجوؿ رقػػع ( )20أف متػسػػصات السجػػاالت األربعػػة باسػػتثشاء السجػػاؿ
الثالث تختمف بذػ ل داؿ إحرػائيا عشػج مدػتػى داللػة (  )   0.05بحدػب العسػخ ،حيػث تػضػح الشتػائج
ارتفاع متػسا درجات السجاالت لمفئة العسخية األكبخ ( 35 – 30سشة) مقارنة بالفئات العسخيػة األخػخى،
ويدتشتج مغ ىحا األمخ إلى أف مدتػى الثقافة الدياسية لمفئة العسخية مػا بػيغ ( )35 -30سػشة ىػي أكثػخ
اسػػتق اخ ار مػػغ بػػاقي الفئػػات عمػػى اعتبػػار أنيػػع عمػػى األقػػل عايذػػا عػػجدا مػػغ األحػػجاث التاريخيػػة الفمدػػصيشية
التػػي أسػػيست فػػي تذػ يل ثقػػافتيع الدياسػػية بجرجػػة كبيػخة إضػػافة لسعايذػػتيع تجػػارب االنتخابػػات التذػخيعية
والخئاسية إضافة إلى كػنيع كانػا جدء مغ عسمية االنتخابات والحخاؾ الذبابي داخل الجامعات السحمية.
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ججول رقؼ ( )20يؾضح :اختبار التبايؽ األحادي لستغيخات الجراسة في محؾر أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة
الدياسية لمذباب ،بحدب العسخ (ن =)376

العسخ
24- 18

سشة

السجال األول
السجال الثاني
السجال الثالث
السجال الخابع

25

الستػسا

3.29

3.20

3.47

االنحخاؼ

0.70

0.71

0.70

الستػسا

3.81

3.93

4.11

االنحخاؼ

0.72

0.58

0.53

الستػسا

3.68

3.68

3.76

االنحخاؼ

0.68

0.67

0.77

الستػسا

3.27

3.25

3.46

االنحخاؼ

0.69

0.61

0.68

–
29

سشة

الدياسية

30

االنحخاؼ

2.83

2.93

2.97

35

مدتؾى الثقافة

–
سشة

الستػسا

5.32

6.03

6.87

الستغيخ

قيسة ف

القيسة

االحتسالية

*7.93

0.00

*4.21

0.02

*6.37

0.00

0.45

0.64

*3.36

0.04

* داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
ب -متغيخ الجشذ
الفخضية :ال تؾجج ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات مدتؾى الثقافة أو عؾامل أثخ

الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لستغيخ الجشذ.

اسػػتخجـ الباحػػث االختبػػار السعمسػػي "ت" لعيشتػػيغ مدػػتقمتيغ لسعخفػػة مػػا إذا كػػاف ىشػػاؾ فخوقػػا دالػػة
إحرائيا بيغ متػسػصات مدػتػى الثقافػة الدياسػية ومتػسػصات درجػة اسػتجابة أفػخاد العيشػة فػي محػػر أثػخ
الثقافػػة الدياسػػية عمػػى السذػػاركة الدياسػػية لمذػػباب .نط ػ اخ العتجاليػػة تػزيػػع قػػيع اسػػتجابات السبحػػػثيغ فػػي
عيشػػة الج ارسػػة ،جػػجوؿ رقػػع ( )21يعػػخض نتػػائج اختبػػار "ت" لعيشتػػيغ مدػػتقمتيغ والتػػي تطيػػخ أف متػسػػا
اسػػتجابات الػػحكػر تديػػج قمػػيبل عػػغ متػسػػا اسػػتجابات اإلنػػاث فػػي جسيػػع الستغي ػخات محػػل الج ارسػػة ،حيػػث
يؾجج فخوق دالة إحرائيا عشج مدتؾى داللة (  )   0.05بيؽ متؾسط مدتؾى الثقافة الدياسية تعـدى

111

لستغيــخ الجــشذ لرــالح الــحكؾر ،متػسػػصات السجػػاليغ الثالػػث وال اخبػػع تختمػػف بذ ػ ل داؿ إحرػػائيا عشػػج
مدتػى داللة (  )   0.05بحدب الجشذ.
ويعػػدى ىػػحا األمػػخ نط ػ اخ ألف السحػػػريغ السذػػار إلػػييع يتعمقػػاف برػػػر ونسػػاذج مباش ػخة لسطػػاىخ
السذاركة الدياسية الدائجة لجى أوساط الذباب الفمدصيشي عمى اعتبار أف ىشاؾ مذ مة أصيمة في الثقافة
السجتسعية التي تسيل إلى الحكػر في التسييد عمى حداب وجػد السخأة وم انتيا بذ ل عاـ ،وتعػج مطػاىخ
السذاركة الدياسية الدائجة عمى الداحة تسيل أكثخ إلى الحكػر ،وليذ أدؿ مغ ذلظ عمى التسثيل الستجني
لمشداء في األحداب الدياسية والسؤسدات الخسسية بذ ل عاـ ،في حيغ انو وبشاء عمى أساس ىحه الشطػخة
الحكػريػة فننػو مػغ بػاب السشصػق أف ي ػػف الػحكػر ىػع أيزػا مػغ األكثػخ تفػاعبل مػغ اإلنػاث فػي تقيػيع دور
السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية وفي تشسية السذػاركة الدياسػية ،وبسػا يػجلل عمػى اىتسػاميع بيػحا الرػجد
وبذ ل يختمف عغ اىتسامات وميػؿ اإلناث.
ججول رقؼ ) )21يؾضح :نتائج اختبار "ت" لمفخق بيؽ متؾسظات متغيخات الجراسة في محؾر أثخ الثقافة الدياسية
عمى السذاركة الدياسية لمذباب ،بحدب الجشذ (ن =)376

الستؾسط

الستغيخ

مدتؾى الثقافة الدياسية
السجال األول
السجال الثاني
السجال الثالث
السجال الخابع

االنحخاف

الحدابي

السعياري

ذكػر

6.72

3.02

إناث

5.46

2.80

ذكػر

3.36

0.70

إناث

3.25

0.72

ذكػر

3.99

0.60

إناث

3.89

0.65

ذكػر

3.85

0.61

إناث

3.60

0.74

ذكػر

3.42

0.65

إناث

3.23

0.66

* داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
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الفخق بيؽ
الستؾسظيؽ

قيسة ت

القيسة
االحتسالية

1.26

*4.169

0.00

0.11

1.463

0.14

0.10

1.511

0.13

0.25

*3.464

0.00

0.19

*2.768

0.01

ج -متغيخ االنتساء الدياسي
الفخضية :ال تؾجج ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات مدتؾى الثقافة أو عؾامل أثخ

الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب تعدى لستغيخ اال نتساء الدياسي.

نطػ اخ لكػػػف متغيػػخ االنتسػػاء الدياسػػي مػزعػػا عمػػى سػػتة فئػػات ( حسػػاس ،فػػتح ،الجيػػاد اإلسػػبلمي،
الجبية الذعبية ،الجبية الجيسقخاشية ،غيخ ذلظ) ،ولكغ لعػجـ اعتجاليػة تػزيػع البيانػات وكػحلظ لػجػػد فئػات
بتكػ اخرات أقػػل مػػغ  30اسػػتخجـ الباحػػث تحميػػل كخوسػػاؿ والػػيذ ) ) Kruskal-Wallisالختبػػار داللػػة أي
فػػخوؽ بػػيغ متػسػػصات مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية ومتػسػػصات درجػػة اسػػتجابة أف ػخاد العيشػػة فػػي محػػػر أثػػخ
الثقافة الدياسية عمػى السذػاركة الدياسػية لمذػباب .جػجوؿ رقػع ( )22يعػخض اإلحرػاء الػصػفي لػجرجات
اسػتجابة كػل فئػػة مػغ فئػات االنتسػػاء الدياسػي الدػتة مرػػحػبا بقيسػة اختبػار تحميػػل التبيػاف األحػػادي "ؼ"
لكل متغيخ وكحلظ لسحػر محػر أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب.

تغيخ الشتائج أنو ال تؾجج فخوقا ذات داللة إحرائية عشـج مدـتؾى داللـة (  )   0.05بـيؽ متؾسـظات
مدتؾى الثقافة الدياسية تعدى لستغيخ االنتساء الدياسي.
ججول رقؼ ( )22يؾضح :اختبار كخوسكال واليذ لستغيخات الجراسة في محؾر أثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة
الدياسية لمذباب ،بحدب االنتساء الدياسي (ن =)376

االنتساء الدياسي
حساس

السجال الخابع

فتح

السجال الثالث

السالمي

السجال الثاني

الذعبية
الجياد

السجال األول

الجيسقخاطية
الجبية

الدياسية

الجبية

مدتؾى الثقافة

غيخ ذلػ

الستغيخ

6.61

5.76

6.29

6.63

5.78

5.85

االنحخاؼ 2.89

3.13

3.27

2.96

2.11

2.70

3.10

3.49

2.90

3.30

3.82

3.18

االنحخاؼ 0.87

0.64

0.86

0.72

0.87

0.56

3.97

3.83

3.82

4.13

4.36

3.99

االنحخاؼ 0.52

0.68

0.66

0.46

0.27

0.64

3.59

3.75

3.58

3.80

3.94

3.68

االنحخاؼ 0.83

0.67

0.72

0.67

0.59

0.67

3.18

3.46

3.19

3.43

3.71

3.12

الستػسا
الستػسا
الستػسا
الستػسا
الستػسا

113

قيسة

االختبار

1.37

القيسة

االحتسال
ية

0.235

*0.000 6.45
*0.029 2.53
0.90

0.481

*0.000 5.04

االنحخاؼ 0.76

0.61

0.56

0.68

0.57

0.63

* داؿ إحرائيا عشج مدتػى داللة ( .)   0.05
و تطيػػخ الشتػػائج فػػي جػػجوؿ رقػػع ( )22أف متػسػػصات السجػػاالت األربعػػة باسػػتثشاء السجػػاؿ الثالػػث
تختمػػف بذ ػ ل داؿ إحرػػائيا عشػػج مدػػتػى داللػػة (  )   0.05بحدػػب االنتسػػاء الدياسػػي ،حيػػث تػضػػح
الشتػائج ارتفػػاع متػسػػا درجػات مؤيػػجي الجبيػػة الجيسقخاشيػة مقارنػػة ببقيػػة االنتسػاءات األخػػخى فػػي مجػػاالت
السذاركة الدياسية األربعة ويعدى ذلظ إلى أف تشطيع الجبية الجيسقخاشية تشطيع صػغيخ يدػتصيع الػصػػؿ
إلػػى السشتسػػيغ لػػو بذػ ل يدػػتجيب لستصمبػػات التعبئػػة التشطيسيػػة وبسػػا يتػػيح لقيادتػػو االترػػاؿ والتػاصػػل مػػع
السشتدبيغ بذ ل أكثخ إيجابية مغ قجرة باقي التشطيسات الكبخى الػصػؿ إلػى عشاصػخىا بالذػ ل الػحي ىػػ
عميو الحاؿ لجى تشطيع الجبية الجيسقخاشية.
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خاتمة الدرادة
الشتائج والتؾصيات

أوالا .الشتائج
ثانيا .التؾصيات
ثالث ا .الخاتسة
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أوالً .النتائج
الثقافة الدياسية جدء مغ األزمة وجػىخ الشطاـ الجيسقخاشي السبشي عمػى التعجديػة وتػجاوؿ الدػمصة
والفرل بيغ الدمصات والتسييد بيغ دور األحداب والسؤسدات العامة ،مبيع وغيخ واضح وىشاؾ خما في
الحياة الدياسية الفمدصيشية ،نتيجة سػء العبلقة بيغ التشطيسات الفمدصيشية ،واعتبار الدمصة سمصة الحدب
الػاحج ،سمصة زبائشية ،تقػـ عمى ربا الشاس والسجتسع بخجمات بديصة،
تتسثػل كشتػائج
وبعج االنتياء مػغ الج ارسػة ،يس ششػا الػقػػؼ عمػى عػجد مػغ السحصػات السيسػة والتػي ّ
لمجراسة ،مشيا:
 .1أف مدػػتػى الثقافػػة الدياسػػية لػػجى الذػػباب فػػي محافطػػة رفػػح متػسػػا بسػػا انع ػػذ بذػ ل سػػمبي عمػػى
واقع ومطاىخ السذاركة الدياسية الدائجة بيغ أوساط الذباب في محافطة رفح.
 .2أف السرادر الحدبية ىػي السرػجر الػخئيذ فػي إكدػاب الذػباب الثقافػة الدياسػية بذػ ل عػاـ ،حيػث
ش ل اإلعبلـ الخاص (الفرائمي) والجامعات الفرائمية والذخريات القيادية مػا ندػبتو  %70مػغ
مرادر الثقافة الدياسية لمذباب فػي محافطػة رفػح ،مسػا انع ػذ عمػى مفيػػـ الثقافػة الدياسػية لػجى
الذباب في السحافطة بدبب االزدواجية في السعاييخ والقيع لجى الفرائل الفمدصيشية القائسة.
 .3أف عيشة الجراسة التي أجابت عمى أداة قياس الثقافة الدياسية بذػ ل صػحيح بمغػت فقػا  %65وأف
الػحيغ أجػابػا بذػ ل خػاش ىػع فقػػا  ،%32بسػا يػجلل عمػػى مدػتػى فػػؽ الستػسػػا لمثقافػة الدياسػػية
الحي يشع ذ بالتالي عمى حجع ومطاىخ السذاركة الدياسية القائسة فعميا لجى الذباب فػي محافطػة
رفح.
 .4أبخزت الشتائج أف " ثقافة السقاومة م ػف أساسي لس ػنػات الثقافػة الدياسػية الفمدػصيشية " لػجى عيشػة
الذباب حيث أف عيشة الجراسة أقخنػت الثقافػة الدياسػية بسطػاىخ يعػدز بيػا الذػاب مقاومػة االحػتبلؿ
والطمع والتحخر كيجؼ رئيدي يعدزه مغ خبلؿ مطاىخ السذاركة الدياسية الستاحة لجيو.
 .5إف السذػاركة الدياسػية لػجى الذػػباب الفمدػصيشي مختبصػة ارتباشػا وثيقػػأ بالثقافػة الدياسػية التػي ي سػػغ
معشاىػػا فػػي دخػػػؿ الشطػػاـ الدياسػػي فػػي حيػػاة األف ػخاد مػػغ ناحيػػة اإلدراؾ ،فيسػػخ الفػػخد فػػي مختمػػف
مخاحل حياتو بالعجيج مغ السؤسدات السختمفة ،ي تدب مغ خبلليا العجيج مغ الدمػكيات والقيع التي
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تػػؤثخ عمػػى سػػمػكو الدياسػػي وتتجسػػع لجيػػو خب ػخات سياسػػية مػػغ خػػبلؿ احتكاكػػو مػػع رجػػاؿ الحخكػػات
الدياسية مغ ناحية ،ومغ تعخضو لػسائل االتراؿ الدياسي مغ ناحية أخخى.
 .6إف عسمية التشذئة الدياسية القائسة لمذباب والتي تشتقل عبخىا الثقافػة الدياسػية تػختبا بػجوائخ تخبػيػة
وتػعػية وتعميسية ،بجءا باألسػخة ومػخو ار بالسجرسػة والشػادي والحػدب ،وانتيػاء بالجولػة ،وفػي كػل دائػخة
يػجج مجخبلت سمبية تديع في تخاجع مطاىخ السذاركة القائسة لمذباب.
 .7اف شخيحة الذباب في السجتسع الفمدصيشي تذ ل الشدبة األكبخ مغ التسثيل الد اني ،وفي محافطة
رفح بذ ل خاص ،وىي تحاط بالعجيج مغ السعيقات السجتسعيػة والدياسػية عمػى صػعيج تس يشيػا فػي
السجاالت التي تديع في تخاجع دورىا عمى السدتػى السجتسعي.
 .8لقج أسيع تخاجع بخوز دور الذباب في محافطة رفح إلى ضيػر العجيج مغ السطاىخ الدمبية وانتذار
مطاىخ ججيجة ودخيمة عمى السجتسع الفمدصيشي ،كتعاشي االتخماؿ وعسالة األنفاؽ والدواج السب ػخ،
وانتذار الصبلؽ ،وحػاالت االغتػخاب االجتسػاعي لػجى أوسػاط الذػباب ،وحالػة البلمبػاالة الدػائجة فػي
أوسػػاط الذػػباب ،وحػػاالت اإلقبػػاؿ عمػػى اليجػخة مػػغ الػػػشغ رغبػػة فػػي تحقيػػق الػػحات ،ولكػػل ذلػػظ اثػػخ
وسػػاىع فػػي تشسػػيا الدػػمػؾ العػػاـ لمذػػباب فػػي السجتسػػع السحمػػي بذ ػ ل عػػاـ بدػػمػكيات ومسارسػػات
ججيجة تعبخ عغ الرػرة العامة ليع.
 .9لقج أسيست عػامل عجيػجة فػي بشػاء وتحجيػج الثقافػة الدياسػية الفمدػصيشية عبػخ اإلرث التػاريخي الػحي
ارف ػػق بش ػػاء مشطس ػػة التحخي ػػخ الفمد ػػصيشية وعػام ػػل التذ ػػتيت لبلجئ ػػيغ الفمد ػػصيشييغ وضي ػػػر الخص ػػاب
الدياسػػي اإلسػػبلمي فػػي الشيايػػة ،مسػػا وضػػع أمػػاـ الذػػباب الفمدػػصيشي حرػػيمة تاريخيػػة مػػغ الثقافػػة
الخاصة التي بشي عمييا مفاىيسيع األساسية وواقع حياتيع الخاصة بالسذاركة الدياسية.
 .10إف السذػاركة الدياسػية بسشطػػػر عمػع الدياسػة وبسعشاىػػا الػاسػع تترػل بنعصػػاء الحػق الػػجيسقخاشي
الجسػػتػري لكافػػة أف ػخاد السجتسػػع البػػالغيغ العػػاقميغ فػػي االشػػتخاؾ برػػػرة مشطسػػة فػػي صػػشع الق ػ اخرات
الدياسػػية التػػي تترػػل بحيػػاتيع معػػا فػػي وىػػي مسارسػػة ىػػحا الحػػق مسارسػػة فعميػػة بعيػػجا عػػغ عػامػػل
الزغا واإلجبار واإللداـ إذ يجب أف تطل في إشار ديسقخاشي يتدق معو إشار الذعػر بالسدئػلية
االجتساعية تجاه األىجاؼ السجتسعية العامة.
 .11إف عسميػ ػػة التشذػ ػػئة االجتساعيػ ػػة والدياسػ ػػية لمثقافػ ػػة الدياسػ ػػية الفمدػ ػػصيشية ،تبػ ػػجأ باألس ػ ػخة مػ ػػخو ار
بالسؤسدػ ػػات االجتساعيػ ػػة األخػ ػػخى مثػ ػػل :السؤسدػ ػػات الجيشيػ ػػة والتعميسيػ ػػة انتيػ ػػاء بػسػ ػػائل االترػ ػػاؿ
الجس ػػاىيخي م ػػغ إذاع ػػة وص ػػحافة وتميفدي ػػػف ،كػ ػػل ى ػػحه السؤسد ػػات الت ػػي اص ػػصمح عم ػػى تدػ ػػسيتيا
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بسؤسدػػات التشذػػئة التػػي تغػػخس القػػيع كالصاعػػة واإلذعػػاف والقبػػػؿ لػػجى الػػبعس ،وقػػيع الح ػػع لػػجى
البعس اآلخخ.

ثانياً .التوصيات

في ضؾء ما تؾصمت اليو الجراسة مؽ نتائج فإن الباحث يؾصي بسا يمي:
 .1ضػػخورة العسػػل عمػػى تفعيػػل دور الذػػباب مػػغ خػػبلؿ إعصػػاؤىع األمػػل فػػي الحرػػػؿ عمػػى فػػخص
حقيقية تديع في بشاء مدتقبميع ،وذلظ مغ خبلؿ دمج الذباب في أماكغ صشاعة القخار لتس يػشيع
مغ تحجيج أولػياتيع وصياغتيا كدياسات قابمة لمتصبيق.
 .2ضػػخورة إنيػػاء االنقدػػاـ الدياسػػي الجػػاري كزػػخورة وششيػػة ممحػػة مػػغ شػػأنيا بػػث األمػػل وتعديػػد
فخص حرػؿ الذباب عمى مداحات مغ شأنيا التعبيخ عغ آرائيع وتػجياتيع.
 .3أىسيػػة العسػػل عمػػى تعديػػد االىتسػػاـ بسصمػػب تقػػجيع الذػػباب لمرػػفػؼ القياديػػة مػػغ خػػبلؿ عسميػػة
متكاممة مغ البشاء والتػجيو ليحه الصاقات ،وذلظ مغ خبلؿ االيساف لجى قيادات الرف الدياسػي
االوؿ بأىسية تس يغ الذباب وانع اسيا عمى عسمية التشسية الحقيقية.
 .4ضػػخورة وضػػع بخنػػامج لسعالجػػة الط ػػاىخ والسذ ػ بلت الخاصػػة بالذػػباب كالبصالػػة والسيػػل لميج ػخة
والشاجسػػة عػػغ االنقدػػاـ الدياسػػي عمػػى مػػجار عذػػخ سػػشػات ،وذلػػظ مػػغ خػػبلؿ تس ػػيغ مؤسدػػات
السجتسع السجني مغ رصج ومتابعة ىحه الطػاىخ والتعاوف مع السؤسدات والييئات الح ػمية ذات
العبلقة مغ أجل الحج مغ ىحه الطػاىخ.
 .5تفعيػ ػػل ثقافػ ػػة الح ػ ػػار وال ػ ػخأي ،وال ػ ػخأي اآلخػ ػػخ بػ ػػيغ أوسػ ػػاط الذػ ػػباب عبػ ػػخ التجػ ػػارب السؤسدػ ػػاتية
والسب ػػادرات اإلبجاعي ػػة ب ػػيغ الذ ػػباب ،م ػػغ خ ػػبلؿ أدوار تسارس ػػيا السؤسد ػػات والييئ ػػات الح ػمي ػػة
السعشية بالذباب في االنفتاح عمى مؤسدات السجتسع السجني ولتعاوف معيا ليحا الغخض.
 .6ضػػخورة تعديػػد ثقافػػة الجيسق اخشيػػة فػػي السجتسػػع الفمدػػصيشي مػػغ خػػبلؿ التػػجاوؿ الدػػمسي لمدػػمصة،
ونذخ مفػاىيع التدػامح والحػػار وحخيػة االخػتبلؼ وعػجـ اقرػاء اآلخػخ ،وذلػظ عبػخ تعديػد مفيػػـ
التجاوؿ الدمسي لمدمصة وتصبيقو مغ خبلؿ العسمية االنتخابية بذ ل دوري.
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 .7تفعيل عسل السؤسدات التذخيعية والتشفيحية بسا يزسغ ايجاد البيئة القانػنية واالجتساعية الشاضسة
لمعبلقات بيغ االفخاد والجساعات داخل السجتسع الفمدصيشي.

ثالثاً .الخاتمة
تذػ ل العبلقػػة بػػيغ الثقافػػة والسذػػاركة الدياسػػية عبلقػػة متكاممػػة ومتخابصػػة بحيػػث يتزػػح أنػػو كمسػػا
زادت الثقافة الدياسػية لسجتسػع مػا مػغ السجتسعػات فػنف مدػتػى السذػاركة الدياسػية ومطاىخىػا فػي ارتفػاع
دائػػع ،بحيػػث ي ػػػف ذلػػظ السؤشػػخ الحقيقػػي فػػي عسميػػة البشػػاء الدياسػػي الحقيقػػي فػػي السجتسعػػات السدػػتقخة،
عبلوة عمى صػر أخخى تطيخ نتيجة ىحا التفاعل الحقيقي بيغ الثقافة والسذاركة الدياسية ،تزع القػاعج
األساسػػية لبشػػاء العبلقػػة بػػيغ األف ػخاد كػػأفخاد وبػػيغ األف ػخاد والسجتسػػع ك ػػل متفاعػػل ،ويعصػػي مػػجلػؿ عمػػى
اإليجابية في ىحه العسمية.
وقػػج بػػخز لشػػا مػػغ خػػبلؿ السحصػػات التػػي تػقفشػػا عشػػجىا فػػي الج ارسػػة وجػػػد عجيػػج مػػغ السعيقػػات
والتحجيات التي تقف حائبل أماـ إيجاد ثقافة سياسية إيجابية ،وفاعمة لجى الذباب الفمدصيشي بذ ل عػاـ،
كجػػدء أصػػيل يذػ ل تسثيمػػو ق اخبػػة ثمػػث السجتسػػع الفمدػػصيشي ك ػػل ،ويعتبػػخ مػػغ ابػػخز ىػػحه التحػػجيات وجػػػد
االحتبلؿ ،الحي ش ل العائق األكبخ في بشاء الفمدصيشييغ بذ ل عػاـ لثقػافتيع الدياسػية السجنيػة السدػتقمة،
إذ انو قج حتع عمييع ربصيا ومشح إرىاصاتيا األولي بسقاومتو وإيجاد وإبجاع وسائل تقع ضسغ ىحا العبء،
وقػج ارفػق مذػػار تحػخر الفمدػصيشييغ مػغ االحػتبلؿ وتكػػيشيع ليػػيتيع الػششيػة عجيػج مػغ السحصػات كانػػت
تت ػخاوح مػػا بػػيغ الرػػعػد واليبػػػط فػػي األدوات والػسػػائل التػػي كانػػت تدػػاىع فػػي تذ ػ يل اليػيػػة الػششيػػة
الخاصػػة بالذػػعب الفمدػػصيشي ،إذ أف السحصػػات التاريخيػػة التػػي مػػخت بيػػا القزػػية الفمدػػصيشية وبالتحجيػػج
بجايات الشكبة تحجيا ،ومغ ثع إنذاء مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ،أحاشت بيسا العجيج مػغ السػجخبلت التػي
فخضػػت نفدػػيا مػػغ خػػبلؿ تبعيػػة الفمدػػصيشييغ لق ػخار الػػجوؿ واألنطسػػة العخبيػػة ،ذلػػظ مػػا أسػػيع فػػي تذػػتت
الفمدػػصيشييغ أحيانػػا ،وأحيانػػا دخ ػػليع فػػي تشػػاقس مػػع بعػػس األنطسػػة التػػي واجيػػتيع بالحجيػػج والشػػار تػػارة،
وتػػارة أخػػخى باألبعػػاد ،وتػػارة أخػػخى بػػالتخمي عػػغ الػػجعع السقػػجـ ليػػا ،كػػل ذلػػظ أعصػػى لسشطسػػة التحخيػػخ أف
تحػػحو باتجػػاه اسػػتقبللية الق ػخار ،ومحاولػػة لسمسػػة الذػػسل بجعميػػا السشطسػػة السسثػػل الذػػخعي والػحيػػج لمذػػعب
الفمدػػصيشي ،ومػػغ ثػػع تختيػػب البيػػت الفمدػػصيشي ،والػػجخػؿ فػػي عسميػػة ترػػػيب السدػػار ،واالىتسػػاـ بتعديػػد
صػػسػد الػػجاخل الفمدػػصيشي ،ومػػغ ثػػع بشػػاء مؤسدػػات الدػػمصة الفمدػػصيشية التػػي كانػػت ببشائيػػا نقصػػة تحػػػؿ
انتقاليػػة فػػي تػػاري الذػػعب الفمدػػصيشي ،وذلػػظ ببشػػاء الشطػػاـ الدياسػػي الفمدػػصيشي ومؤسدػػاتو ،وبشػػاء ىػيػػة
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وششية فمدصيشية خالرة ،مغ خبلؿ ىحه السؤسدات ،وقج سػاىست مؤسدػات الدػمصة الفمدػصيشية إلػى حػج
كبي ػػخ ف ػػي تمبي ػػة االحتياج ػػات الخاص ػػة بالذ ػػعب الفمد ػػصيشي الز ػػامشة لبقائ ػػو وص ػػسػده ،إال أني ػػا وبح ػػع
البيخوقخاشيػػة وتزػػخع الجيػػاز الح ػػػمي ،والسيػػل السػػتيعاب الكػػع األكبػػخ مػػغ الشاشػػصيغ وقيػػادات العسػػل
السيجاني ،قج أسدت لسطاىخ سمبية في الثقافػة الدياسػية الفمدػصيشية الشاضسػة لؤلجػػاء آف ذاؾ ،حيػث أنيػا
سػاىست فػي ضيػػر ثقافػػة التبعيػة والسحدػػبية والدبانيػػة وأصػحاب رؤوس األمػػاؿ والػاسػػصة إلػى حػج إفقػػاد
السػاشغ لمثقة بيا كجية مخجعية في تختيب الحياة العامة.
وتأسيدػػا عمػػى ذلػػظ ،فػػنف واقػػع الثقافػػة الدياسػػية الفمدػػصيشية لمذػػباب فػػي محافطػػة رفػػح ،ىػػػ جػػدء
أصيل مغ الثقافة الدياسية العامة لمذباب الفمدصيشي ،والتي تختبا معصياتيا بالعجيػج مػغ السحػجدات التػي
أسيست في تختيبيا وإبخازىا كيػية تعخيف خاصة بالذباب الفمدصيشي.
وق ػػج تب ػػيغ لمباح ػػث أف الذ ػػباب الفمد ػػصيشي ف ػػي محافط ػػة رف ػػح ل ػػجييع أس ػػاس مقب ػػػؿ م ػػغ الثقاف ػػة
الدياسػػية اإليجابيػػة ،التػػي اكتدػػبػىا نتيجػػة مدػػيخة حيػػاتيع واحتكػػاكيع داخػػل الجامعػػات ،ومذػػاركتيع فػػي
الفعاليػػات العامػػة والسجتسعيػػة فػػي داخػػل السحافطػػة ،إال أف السذػ مة تتسثػػل فػػي درجػػة مذػػاركتيع الدياسػػية
التػػي عبػػخوا عشيػػا بسطػػاىخ اإلحبػػاط الدػػمبية التػػي تشتذػػخ فػػي حػػجيثيع عػػغ التغييػػخ والسدػػتقبل والصسػحػػات
واآلم ػػاؿ ،وانتذ ػػار ض ػػاىخة تش ػػاوؿ العق ػػاقيخ السخ ػػجرة ب ػػيغ أوس ػػاشيع ،واند ػػجاد ف ػػخص العس ػػل الحقيق ػػي ف ػػي
السؤسدػػات الح ػميػػة ،ولجػػػئيع لمعسػػل بسيػػغ شػػاقة وخصي ػخة كالعسػػل فػػي حفػػخ األنفػػاؽ ،وجسػػع الحرػػى،
وغيخىا مػغ السيػغ التػي ال ي ػػف ليػا تػأميغ عمػى حيػاتيع ،وقػج جػاء ذلػظ ليتػخجع لشػا الدػبب األساسػي فػي
غياب الذباب عغ التسثيل في الييئات القيادية والػ ازرات والسؤسدات الح ػمية ،وركػنيع إلى الدمبية فػي
التعبيخ عغ ىحا الجور.
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Participation

Political

المالحق
ملحق ()1
الملحق الثاني
استبانة الجراسة
عديدي /تي الذاب /بة
تحية طيبة وبعج ،،،،

يقػـ الباحث /حاتؼ سسيح سـعيج ابؾطـو بج ارسػة ميجانيػة بعشػػاف ( :الثقافـة السياسـية وأثرهـا علـً
املشاركة السياسية لدي الشثاب يف حمافظة رفح (دراسة ميدانيـة) كستصمػب تكسيمػي لمحرػػؿ
عمى درجة الساجدتيخ ،أرجػ مداعجتكع وذلظ باإلجابة عمى فقخات االسػتبانة برػجؽ ومػضػػعية ،ونؤكػج

لكػػع أف السعمػمػػات ستدػػتخجـ ألغػخاض البحػػث العمسػػي فقػػا ،وسػػتبقى فػػي إشػػار الدػخية التامػػة ،وعميػػو ال
داعي لكتابة االسع أو أية معمػمات عغ شخر ع الكخيع راجيغ ما يمي:
 )1اإلجابة عمى جسيع فقخات االستبانة.

 )2إعصاء ح ع واحج فقا لكل فقخة مغ فقخات االستبانة.

الباحث

أوالا .البيانات األولية:

128

ثانيا .األسئمة الخاصة بالثقافة الدياسية:
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ثالث ا .اثخ الثقافة الدياسية عمى السذاركة الدياسية لمذباب.
العبارة

ـ

مؾافق
تساما

درجة السؾافقة
مؾافق

غيخ

غيخ

متأكج

مؾافق

البعج األول /محجدات وأبعاد الثقافة الدياسية لجى الشغام الفمدظيشي مؽ وجية نغخ الذباب
1

أقػ ػػيع الشطػ ػػاـ الدياسػ ػػي الفمدػ ػػصيشي عمػ ػػى أسػ ػػذ
ديسقخاشيػػة كبػػاقي الػػجوؿ التػػي بشػػت ديسقخاشياتيػػا

بذ ل مدتقل.
2

شػ مت اتفاقيػػة أوسػػمػ مخجعيػػة قػيػػة لبشػػاء الشطػػاـ

3

بقي ػ ػ ػػت مشطس ػ ػ ػػة التحخي ػ ػ ػػخ الفمد ػ ػ ػػصيشية اإلش ػ ػ ػػار

الدياسي الفمدصيشي.

السخجعػػي لمشطػػاـ الدياسػػي الفمدػػصيشي بعػػج قيػػاـ

الدمصة الػششية الفمدصيشية.
4

أعص ػ ػػت الد ػ ػػمصة الػششي ػ ػػة الفمد ػ ػػصيشية الذ ػ ػػخعية

5

اىتسػػت الدػػمصة الفمدػػصيشية ببشػػاء قػػجرات الشطػػاـ

الجولية لمشطاـ الدياسي الفمدصيشي.
الدياسي الفمدصيشي.
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غيخ
مؾافق
اطالق ا

6

تػجػ ػ ػػج مؤسدػ ػ ػػات قػيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الشطػ ػ ػػاـ الدياسػ ػ ػػي

7

تدػ ػ ػػاىع األح ػ ػ ػداب الدياسػ ػ ػػية الفمدػ ػ ػػصيشية بػ ػ ػػجور

الفمدصيشي تقػـ بجورىا عمى الػجو األكسل.

ايجابي في بشاء نطاـ سياسي قػي ،ويتكامل مػع
باقي الفاعميغ داخل الشطاـ الدياسي

8

تمعػ ػػب الجامعػ ػػات الفمدػ ػػصيشية دور مخكػ ػػدي فػ ػػي
بشاء الثقافة الدياسية الفمدصيشية عشج الذباب.

9

وسػػائل اإلعػػبلـ والشخػػب الدياسػػية مػػغ البلعبػػيغ
األساسػ ػػييغ فػ ػػي تعديػ ػػد الثقافػ ػػة الدياسػ ػػية وبشػ ػػاء

الشطاـ الدياسي.

 10ثقاف ػ ػػة السقاوم ػ ػػة م ػ ػػػف أساس ػ ػػي م ػ ػػغ م ػن ػ ػػات
الثقافة الدياسية الفمدصيشية

البعــج الثــاني /أثــخ العؾامــل االجتساعيــة واالقترــادية عمــى واقــع السذــاركة الدياســية لمذــباب فــي
محافغة رفح

 11حال ػ ػ ػػة الفق ػ ػ ػػخ السشتذػ ػ ػ ػخة ب ػ ػ ػػيغ أوس ػ ػ ػػاط الذ ػ ػ ػػباب
وعػائبلتيع تدػاىع بذػ ل سػمبي فػػي ت اخجػع دورىػػع

في الشطاـ الدياسي.
 12تدػػاىع البصالػػة السشتذػخة بػػيغ أوسػػاط الذػػباب فػػي
زيادة حالة العدوؼ عغ السذاركة الدياسػية ب ػل

مطاىخىا.

 13يعػػير الذػػباب فػػي محافطػػة رفػػح حالػػة اغت ػخاب
اجتس ػ ػػاعي يد ػ ػػيع ف ػ ػػي ع ػ ػػدوفيع ع ػ ػػغ السذ ػ ػػاركة

الدياسية الفاعمة.

 14انتذار السحدػبية في االلتحاؽ بالفخص الستاحة
يدػػيع فػػي زيػػادة عػػدوؼ الذػػباب عػػغ السذػػاركة

الدياسية الفعالة.
 15حالػ ػػة الحرػ ػػار االقترػ ػػادي تدػ ػػاىع فػ ػػي ت اخجػ ػػع
مذػ ػ ػ ػػاركة الذػ ػ ػ ػػباب فػ ػ ػ ػػي السجػ ػ ػ ػػاالت الدياسػ ػ ػ ػػية
واالجتساعية.
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 16تيسػ ػػير دور الذػ ػػباب وتغييػ ػػبيع عػ ػػغ مدػ ػػتػيات
القػ ػخار الدياس ػػي يد ػػيع ف ػػي ع ػػدوفيع ع ػػغ واق ػػع

السذاركة الدياسية.
 17ت اخج ػ ػػع دور السؤسد ػ ػػات الذ ػ ػػبابية الفاعم ػ ػػة ع ػ ػػغ
احتػاء الصاقات الذبابية يدػيع فػي ت اخجػع دورىػع

في السذاركة الدياسية

 18انتذار السذػ بلت االجتساعيػة كػالصبلؽ والعشػف
وعسال ػ ػػة األنف ػ ػػاؽ والتد ػ ػػػؿ يح ػ ػػج م ػ ػػغ السذ ػ ػػاركة

الدياسية لمذباب.
 19عجـ االىتساـ بتشسية ودعع السذػاريع االقترػادية
الخاص ػػة بالذ ػػباب يد ػػيع ف ػػي ت اخج ػػع دورى ػػع ف ػػي

السذاركة الدياسية.
 20العػػادات والتقاليػػج العخفيػػة والقػػانيغ الحاليػػة تدػػيع
في تخاجع مذاركة الذباب الدياسية .
البعـج الثالـث  /مغــاىخ السذـاركة الدياســية الدـائجة لـجى أوســاط الذـباب الفمدــظيشي فـي محافغــة

رفح

 21اعتبــخ االنتدــاب لألحـداب والفرــائل الدياســية مــؽ
السغاىخ الجيجة لتفعيـل دور الذـباب فـي السذـاركة
الدياسية
 22أشــارك فــي الفعاليــات واألعســال التظؾعيــة كسغيــخ
مؽ مغاىخ التعبيخ عؽ دوري السجتسعي.

 23أرى أن انتدابي لسؤسدـة أو مشغسـة مـؽ مشغسـات
السجتسع السجني سبيل لتفعيل دوري في السجتسع.

 24وجــؾدي فــي تكتـــل طالبــي داخـــل الجامعــة يزـــسؽ
تفعيل مذاركتي الدياسية في القخار الفمدظيشي.
 25مذـــاركتي فـــي السجـــالذ السحميـــة ولجـــان األحيـــاء
سبيل جيج مؽ اجل تفعيل دوري الدياسي.

 26مذــــاركتي فــــي الفعاليــــات واألنذــــظة الجساىيخيــــة

والذــعبية وجــو مــؽ وجــؾه التعبيــخ عــؽ دوري فــي

السجتسع.
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 27اعتبخ مذاركتي في االنتخابات جدء ىام في تعديـد
دوري في السذاركة الدياسية.

 28أرى أن وجـــــؾد قيـــــادات شـــــابة فـــــي السؤسدـــــات
الخسسية والحدبية محفـد لسديـج مـؽ الذـباب لتعديـد
دورىؼ في السذاركة الدياسية
 29اعتبخ أن الحجيث في وسـائل العـالم والـجخؾل فـي
نقاشـــات سياســـية ســـبيل جيـــج لمتعبيـــخ عـــؽ الـــخأي
وتقؾيؼ الؾاقع الحالي.
 30تداىؼ الشخب الدياسية الذابة في تظـؾيخ السذـيج
الحالي لمشغام الدياسي الفمدظيشي.
البعـــج الخابـــع /دور السؤسدـــات الخســـسية وغيـــخ الخســـسية وفـــي تشسيـــة السذـــاركة الدياســـية لـــجى الذـــباب
الفمدظيشي
 31تداىؼ األحـداب الدياسـية القائسـة فـي تشسيـة وعـي
الذباب وتحثيؼ عمى السذاركة الدياسية.
 32ىشــاك بخنــامج واضــح لسشغســة التحخيــخ الفمدــظيشية
لجمج الذباب في الؾاقع الدياسي.
 33تستمـــػ الدـــمظة الفمدـــظيشية رؤيـــة واضـــحة حـــؾل
اســـــتيعاب الظاقـــــات الذـــــبابية وتؾجيييـــــا ضـــــسؽ
مؤسداتيا.
 34تعمســت فــي السجرســة /الجامعــة مبــادئ الجيسقخاطيــة
والعسمية االنتخابية والسذاركة التظؾعية.
 35امتمـــػ معخفــــة بــــجور مؤسدــــات مشغســــة التحخيــــخ
الفمدظيشية ودوائخىا
 36امتمــػ معخفــة بــجور مؤسدــات الدــمظة الفمدــظيشية
وأجيدتيا
 37أتمقـــــى معمؾمـــــات ومؾضـــــؾعات سياســـــية كافيـــــة
ومؾضـؾعية مــؽ خـالل وســائل العـالم الحكؾميــة (

تمفديؾن فمدظيؽ ).

 38أتمقـــــى معمؾمـــــات ومؾضـــــؾعات سياســـــية كافيـــــة
ومؾضـــؾعية مـــؽ خـــالل وســـائل العـــالم الحدبيـــة
والخاصة ( محظة األقرى ،محظة القـجس ،محظـة
فمدظيؽ اليؾم ،محظة معا ،محظة العؾدة).
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 39عــــدزت مذــــاركاتي وفعاليــــاتي فــــي الجامعــــة مــــؽ
مسارســـاتي الجيسقخاطيـــة والدياســـية وقـــجرتي عمـــى
التأثيخ.
 40تعمست مؽ خالل أسختي مسارسة أدب الحؾار
الجيسقخاطي الؾاعي ومسارسة الجيسقخاطية.

134

ملحق رقم ()2
قائمة المحكمين

#

االسؼ

الجرجة األكاديسية

التخرص

.1

د .رياض األسظل

أستاذ مذارك

التاريخ الحجيث والسعاصخ

.2

د .صالح أبؾ ختمة

أستاذ مذارك

أستاذ عمؼ االجتساع

.3

د .محسؾد الذامي

دكتؾراه

عمؼ االجتساع

.4

د .مخيسخ ابؾ سعجة

دكتؾراه

العمؾم الدياسية

.5

د .عمي أبؾ زيج

دكتؾراه

االحراء
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)3( الملحق

Multiple Comparisons
Tukey HSD
95% Confidence Interval
Upper Bound

Lower Bound

Sig.

Std. Error

Mean Difference
(I-J)

Depende
nt
( العمرJ) ( العمرI) Variable

.0980

-1.5335-

.097

.34666

-.71777-

-.6351-

-2.4780-

.000

.39159

-1.55655

2.4780

.6351

.000

.39159

1.55655

1.7395

-.0619-

.074

.38278

.83878

25-29

.2805

-.1157-

.590

.08419

.08244

25-29

.0379

-.4096-

.125

.09510

-.18587-

30-35

.4096

-.0379-

.125

.09510

.18587

18-24

.4871

.0496

.011

.09296

.26831

.0550

-.2933-

.243

.07402

-.11917-

25-29

-.1017-

-.4952-

.001

.08361

-.29842

*

30-35

.4952

.1017

.001

.08361

.29842

.3716

-.0131-

.074

.08173

.17926

25-29

.2050

-.1633-

.962

.07825

.02085

25-29

.0176

-.3984-

.081

.08839

-.19040-

30-35

.3984

-.0176-

.081

.08839

.19040

18-24

.4146

.0079

.040

.08640

.21125

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

,,ًانته
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*

*

*

18-24 مستوى الثقافة
السياسية

30-35
18-24

30-35

18-24 المجال األول

30-35

25-29

*

*

25-29

18-24

25-29

18-24 المجال الثاني

30-35

18-24 المجال الرابع

30-35

