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أ

إىداء

إلى من شجعني عمى العمم وشكل لي قدوة في الحياة
إلى عنوان فخري واعتزازي والدي الحبيب
والى من غمرتني بحبيا وحنانيا وعطفيا أمي الغالية
والى أخوتي الذين شكموا خير سند لي وأختي التي أحب
إلى إنسانة الروح وعذبة السجايا زوجتي
إلى إبنتي جوري
إلى عماتي وخاالتي
إلى كل أقاربي
إلى رفاقي وأصدقائي األوفياء
إلى الشباب المنتفض
إلى الشيداء واألسرى
إلييم جميعا والى كل من يستحق أُىدي ىذه األطروحة

ب

شكر وتقدير

إنطبلقاً مف العرفاف بالجميؿ ،فإنو لمف دواعي سروري أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ ٍ
لكؿ مف األستاذ
ِ
ِ
الدكتور خالد رجب
أستاذ العموـ السياسية في جامعة األزىر – غزة ،و
الدكتور رياض عمي العيمة،
ِ
أستاذ العموـ السياسية المساعد ،المذيف منحاني شرؼ القبوؿ بإشرافيما عمى ىذه الدراسة،
شعباف،
حيث إنيما لـ يدخ ار أي جيد في تقديـ اإلقتراحات والتوجييات لي ،لما فيو تدعيـ لمدراسة وتصحيح

لبعض األخطاء فييا ،وأخصيما بالشكر لسعة صدرىما وصبرىما عمي طواؿ فترة كتابة ىذه الدراسة.

كما أتقدـ بالشكر والتقدير لؤلستاذ الدكتور إبراىيـ أبراش ،والدكتورة عبير ثابت ،المذيف شرفاني
بالموافقة عمى مناقشة ىذه الدراسة.
وال يسعني ىنا إال أف أتقدـ بخالص الشكر إلى كؿ مف الدكتور إبراىيـ أبراش والدكتور مخيمر أبو
سعدة ،والدكتور عاطؼ حمس ،والدكتورة عبير ثابت ،والدكتور حساـ أبو ستة واألستاذة غادة حجازي
لتحكيميـ إستبانة الدراسة.

وال أنسى أف أتقدـ بالشكر إلى زمبلئي وأصدقائي ورفاقي وكؿ الذيف قدموا لي نصيحة أو مشورة أو مف

أعطوني مرجعا أو دلوني عميو في سبيؿ إنجاز ىذه الدراسة ،والى مف ساندني بدعائو أو دعائيا.

كما ال أنسى أف أتقدـ بوافر الشكر لعمادات الشئوف األكاديمية والطبلب في كؿ مف جامعة األزىر،
والجامعة اإلسبلمية ،وجامعة القدس المفتوحة ،وجامعة األقصى لممعمومات التي قدموىا لي عف عدد

الطبلب والطالبات في كؿ جامعة ،والتسييبلت التي قدموىا حتى أتمكف مف توزيع اإلستبانة عمى
الطبلب والطالبات في كؿ جامعة منيـ.

وأخي ار أتقدـ بالشكر لمطالبات والطبلب الذيف ساعدوني بتعبئة اإلستبانة ،وأشكر كؿ مف أغفمتيـ دوف

قصد ،فأسأؿ اهلل أف يعينني ويوفقني في رد الجميؿ والمعروؼ إلى كؿ مف وقؼ إلى جانبي خبلؿ ىذه
المرحمة.

ج

ممخص الدراسة

تتناو ُؿ ىذه الدراسة أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني في المشاركة السياسية في قطاع غزة ،حيث
استعرضت الدراسة مفيوـ الوعي السياسي وأىميتو وقنوات التنشئة التي يكتسب مف خبلليا الشباب
عممية الوعي السياسي ،ومفيوـ الشباب واألزمة التي يمر بيا في ظؿ التشريعات والقوانيف الفمسطينية،
وكذلؾ تناولت مفيوـ المشاركة السياسية وأىميتيا ،وأىـ مظاىر المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني،
والتحديات التي تواجو المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني.

وتسعى ىذه الدراسة إلى إيضاح أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني في المشاركة السياسية في
قطاع غزة وذلؾ مف وجية نظر الشباب ،حيث تـ إجراء دراسة ميدانية مف أجؿ ذلؾ عمى عينة مف

الشباب المتمثؿ في جزء مف طمبة جامعات قطاع غزة ( األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى ،القدس المفتوحة
بفروعيا) ،حيث أجابوا عمى التساؤالت التي تضمنت الكشؼ عف نسبة المعرفة السياسية بيف الشباب،
ونسبة الوعي السياسي لو ،ونسبة المشاركة السياسية ،ونسبة اتخاذ القرار ،وذلؾ طبقاً لبلختبلؼ في

النوع والمحافظة والمستوى األكاديمي والجامعة واإلنتماء السياسي.

واعتمدت الدراسة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا واثبات فرضياتيا عمى المناىج العممية التي ترتبط بجمع

المعمومات والبيانات ودراسة الظواىر؛ بالرجوع إلى نشأتيا وتطورىا والعوامؿ التي أدت إلييا ،وتحديداً

المنيج الوصفي التحميمي الذي يضمف وصؼ ىذه الظواىر وتحميميا مف أجؿ الوصوؿ إلى أىداؼ

الدراسة واثبات فرضياتيا ،إضافة إلى وصؼ وتحميؿ نتائج األداة المستخدمة وىي االستبانة ،حيث تـ
إستخداـ مقياس خاص مف عمؿ الباحث (االستبانة) التي مف خبلليا تـ استطبلع أراء الشباب ،حيث
يتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة البكالوريوس.

وخمصت الدراسة بطرح العديد مف اإلستنتاجات والتوصيات التي توصؿ إلييا الباحث ،أبرزىا:
أف أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني في المشاركة السياسية تمثؿ في العديد مف مظاىر
المشاركة السياسية ليـ ،حيث إنو وفي ظؿ حرماف التشريعات الفمسطينية لمشباب مف حقوقيـ ،وفي
ظؿ استمرار الجرائـ اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني ،أصبح ىنالؾ وعي سياسي بماىية الدور

المطموب منيـ ،وبينت النتائج أنو ال يوجد ىنالؾ فروؽ في أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني
عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى النوع والجامعة والمستوى األكاديمي والمحافظة
واالنتماء السياسي ،ولكنيا وجدت بشكؿ جزئي في محاور المشاركة السياسية في االنتماء السياسي،

والمعرفة السياسية في المستوى األكاديمي والمحافظة.
د

Abstract

This study addressed the impact of political awareness of Palestinian youth in political
participation in Gaza Strip. This study reviewed the concept of political awareness and its
importance, the resources from which youth get their political awareness, and the concept
of youth and the crisis they go through in the light of the Palestinian laws and legislations.
The study also involves the concept of political awareness and its importance, and the most
important aspects of political participation for Palestinian youth, and the challenges facing
the Palestinian political participation of young people.
This study tried to clarify the impact of the political consciousness of the Palestinian youth
on the political participation in the Gaza Strip from young people’s perspectives. A field
study was conducted on a group of Gaza’s university students including (Alazhar, The
Islamic Univeristy, AlQqsa, AlQuds and its branches) where they answered questions
about the percentage of political awareness, political participation, and decision making
among youth, taking into consideration the differences in gender, province, the academic
level, university, and political affiliation.
The study relied on the scientific methods in order to achieve its objectives and
demonstrate its hypothesis. The scientific methods included obtaining data and observing
phenomena through tracing their origins and developments and the factors that led to them.
The study used specifically the descriptive analytical method which describes and analizes
the phenomena in order to achieve the study’s objective. The study described and analyzed
the results of the tool used which is the questionnaire. The targeted group of the survey
was the undergraduate students. The study concluded with many of the conclusions and
recommendations of the researcher, stated below are of the most notable conclusions:
The impact of political awareness of the Palestinian youth is demonstrated through the
different forms of political participation. Despite the deprivation of youth rights in the
Palestinian laws, and the continued Israeli crimes against the Palestinian people, the youth
are aware of their role in their communities. The results showed that gender, academic
level, university, and the political affiliation make no difference in the impact of political
awareness on the level of political participation. The differences are found partially in the
impact of political affiliation on political participation.
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 1.1المقدمة
عد الشباب أحد مكونات المجتمع األساسية حيث إنيـ يمتمكوف خصائص تميزىـ عف غيرىـ مف
ُي ّ
الفئات العمرية ،عمى الرغـ مف تحديد الفئة العمرية لمشباب ما بيف  24-18عاماً وفقاً لؤلمـ المتحدة
إال أف جياز اإلحصاء الفمسطيني حددىا ما بيف  34-18وبغض النظر عف التحديد العمري لمشباب

إال أنو يتفؽ عمى فاعمية الشباب في المشاركة السياسية إذا وعى وفيـ متطمباتيا أو عمؿ عمى اكتساب
وتنمية الميارات والخبرات العممية والعممية التي تعمؿ عمى فعالية ىذه المشاركة.

ولذلؾ ال تتـ المشاركة السياسية لمشباب إال مف خبلؿ الوعي السياسي الذي يتكوف أساسا مف خبلؿ
تنشئة سياسية سميمة تضع بيف أيدييـ كافة القضايا والمستجدات السياسية في لغة سيمة وبسيطة بعيدة

عف الغموض والتجريد ،وتسمح بإيجاد الصيغ المقبولة التي تسمح بنقؿ المعاني مف ثقافات أخرى مع
توضيح انعكاسات ىذه الثقافات عمى الشباب ،وبذلؾ تتشكؿ المشاركة السياسية لمشباب مف خبلؿ

معرفة مضمونيا وأبعادىا.

ومف خبلؿ الوعي السياسي يدرؾ الشباب حقوقيـ وواجباتيـ وما يجري مف أحداث ووقائع مف حوليـ

ويكونوف قادريف عمى التصور الكمي لمواقع السياسي المحيط بيـ ،كما يتمكنوف مف ضماف مشاركة
سياسية تطرح أفكارىـ بقوة في سبيؿ التأثير في الق اررات السياسية بوسائؿ سممية تقبؿ التعايش مع

وجيات النظر المختمفة ،أو وسائؿ عنفيو كما ىي الحالة الفمسطينية في مقاومتيا لبلحتبلؿ اإلسرائيمي.

وتأسيساً عمى ماسبؽ يمكف القوؿ إف الشباب الفمسطيني عرؼ المشاركة السياسية ،والتي تبمورت في
النضاؿ الفمسطيني ضد الممارسات اإلسرائيمية ،كاحتبلؿ قائـ عمى األراضي الفمسطينية ،حيث إف ىذه

المشاركة كانت فاعمة عمى مدار تاريخ النضاؿ الفمسطيني مف خبلؿ المشاركة في المظاىرات المنددة
باالعتداءات اإلسرائيمية ومقاومتيا ،ومف ثـ المشاركة في االنتخابات البرلمانية والرئاسية التي حصمت

بعد اتفاؽ إعبلف المبادئ واالنتخابات البرلمانية والرئاسية عاـ  2005و 2006عمى التوالي.

وبعد فوز كتمة التغيير واإلصبلح البرلمانية والمتمثمة بحركة المقاومة اإلسبلمية حماس وحصوليا عمى

األغمبية بمقاعد المجمس التشريعي عاـ  ،2006وتشكيميا لمحكومة الفمسطينية ،بدأت المناكفات
السياسية بيف قطبي السمطة والمتمثمة بحركة فتح وحركة حماس والتي أدت إلى حسـ حركة المقاومة

اإلسبلمية حماس لقطاع غزة عسكرياً في حزيراف  ،2007األمر الذي نتج عنو حدوث انقساـ سياسي

في شتى أرجاء الوطف.

وفي سبيؿ الخروج مف حالة االنقساـ ىذه كانت ىنالؾ محاوالت عمى كافة المستويات والقنوات الشعبية

دور في المشاركة السياسية إلنياء االنقساـ حيث تمثؿ ىذا الدور في
وفي مقدمتيا الشباب ،الذيف لعبوا ا

ورش العمؿ ،والندوات ،واإلعتصامات االحتجاجية ،والمظاىرات المنددة باالنقساـ والداعية إلى الوفاؽ
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والوحدة ونبذ الخبلفات ،إال أف ىذا الدور في المشاركة السياسية لـ يرتؽ إلى مستوى التأثير في

صناعة الق ارر السياسي الفمسطيني ،أو وضع األسس األولى إلنياء االنقساـ واحبلؿ الوفاؽ الوطني
الفمسطيني محمو.
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 2.1مشكمة الدراسة
إف قضية المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني ىي مف القضايا السياسية العامة التي تطرح نفسيا
خاصة في ىذه المرحمة التي وصمت إلييا القضية الفمسطينية في ظؿ سياسة االستقطاب والتجاذب

السياسي بيف الفصائؿ واألحزاب السياسية ،التي ليا إف ارزاتيا عمى الصعيد السياسي واالجتماعي
واالقتصادي والثقافي ،وبناء عمى ذلؾ ستحاوؿ ىذه الدراسة تناوؿ أثر الوعي السياسي لمشباب

الفمسطيني في المشاركة السياسية في قطاع غزة :دراسة ميدانية ،ورصد قنوات الوعي السياسي لمشباب

ومظاىر المشاركة السياسية لمشباب واظيار التحديات التي أبطمت مفعوليا ،والمعوقات التي ما زالت
تحوؿ دوف ظيور تمؾ المشاركة المنشودة ،معتمدة في ذلؾ عمى استخداـ العينة العشوائية البسيطة،

حيث إف مجتمع الدراسة ىو الشباب الفمسطيني وعينتيا ىي طبلب جامعات قطاع غزة ،وعميو
ستحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي ليا وىو:

إلى أي مدى أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة؟
ويتفرع مف ىذا التساؤؿ األسئمة التالية:

 .1ما ىي مصادر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني؟
 .2إلى أي مدى أثرت القوانيف والتشريعات عمى المشاركة السياسية لمشباب؟
 .3ما ىي أبرز مظاىر المشاركة السياسية لمشباب؟

 3.1فرضيات الدراسة
 .1يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب
الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة بيف ذوي المعرفة السياسية العامة األقؿ
درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجة في تعزيز الوعي السياسي.

 .2يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب
الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى النوع (ذكر ،أنثى).

 .3يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب
الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى المحافظة.

 .4يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب
الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى المستوى األكاديمي.
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 .5يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب
الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى الجامعة.

 .6يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب
الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى االنتماء السياسي.

 4.1أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .1التعرؼ عمى أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة.
 .2معرفة دور التشريعات والقوانيف الفمسطينية بالمشاركة السياسية لمشباب.
 .3التعرؼ عمى دور التنشئة والثقافة السياسية في الوعي السياسي.
 .4معرفة مظاىر المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني.

 .5معرفة دور الشباب في ظؿ االنقساـ السياسي.
 .6معرفة درجة ٍ
كؿ مف الوعي السياسي والمشاركة السياسية لمشباب وفقاً لمتغيرات (النوع،
المحافظة ،المستوى األكاديمي ،الجامعة ،االنتماء السياسي)

 5.1أىمية الدراسة
ترجع أىمية الدراسة إلى مجموعة مف العوامؿ أىميا:
 .1أنيا تقوـ بتسميط الضوء عمى أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في

قطاع غزة ،وفيـ أىمية دور وطموح الشباب في العممية السياسية.

 .2أنيا تساىـ بما تصؿ إليو مف نتائج ،وما تقدمو مف توصيات ،في مساعدة الشباب والمؤسسات
الشبابية في تحقيؽ فيـ الدور المطموب منيـ ،وكيفية تفعيؿ وعييـ السياسي وتفعيؿ مشاركتيـ

السياسية؛ لضماف حقوقيـ السياسية ومف ضمنيا المشاركة في اتخاذ القرار.

 .3أنيا تناقش قضية ىي موضع أزمة بالنسبة لجيؿ بأكممو في ظؿ انسداد األفؽ أماـ جيؿ الشباب

الذي أصبح يفكر باليجرة.
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 6.1منيج الدراسة
اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لوصؼ الدراسة ومفاىيميا وعرض
مصادر ومظاىر كؿ مف الوعي السياسي والمشاركة السياسية ،إضافة إلى تحميؿ رأي الشباب حوؿ

قضية الدراسة ،لموصوؿ لمعرفة نتائج فرضيات الدراسة ،وتحقيؽ أىدافيا ،واإلجابة عمى تساؤالتيا،

حيث اعتمدت الدراسة عمى أداة االستبانة التي تساعد في جمع المعمومات والحقائؽ مف خبلؿ اعتماد
أسموب العينة العشوائية البسيطة لمجتمع الدراسة المتمثؿ في طبلب جامعات قطاع غزة والتي يمكف

حصرىا في جامعة األزىر واإلسبلمية واألقصى والقدس المفتوحة ،إضافةً إلى أداتي المقابمة

والمبلحظة.

 7.1حدود الدراسة
 .1المجاؿ الزمني:

تـ إجراء ىذه الدراسة في عاـ 2015ـ.

 .2المجاؿ الجغرافي:

تـ إجراء ىذه الدراسة في قطاع غزة.

 .3المجاؿ البشري:

تـ إجراء الدراسة عمى مجموعة مف طمبة الجامعات في قطاع غزة عمى أساس النوع والجامعة

والمستوى األكاديمي والمحافظة واإلنتماء السياسي.

 8.1مفاىيم الدراسة
 .1الوعي :يشار إلى الوعي بوصفو حالة ذىنية تتمثؿ في إدراؾ اإلنساف لمعالـ عمى نحو عقمي أو
وجداني ،وىذا يعني أف الوعي ىو الخاصية التي تتيح لئلنساف أف يمتمؾ شروط وجوده عمى نحو

ذىني ،وتأسيساً عمى ىذا يتجمى الوعي اإلنساني في صور شتى تتبايف بتبايف المجاؿ المدرؾ أو
موضوع الوعي حيث يعرؼ اإلنساف أشكاال متنوعة مف الوعي كالوعي الديني والوعي السياسي
والوعي العممي والوعي

األخبلقي( وطفة ،ب.ت ،ص) 686
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 .2الوعي السياسي :مجموع األفكار والمعمومات المختمفة التي تكتسب مف خبلؿ الثقافة السياسية،
التي تنتقؿ لمفرد عبر عممية التنشئة السياسية بواسطة المؤسسات االجتماعية

المختمفة (.عبد الغفار؛

أبو سعدة ،2000 ،ص.) 542

 .3التنشئة السياسية :التمقيف الرسمي وغير الرسمي المخطط وغير المخطط لممعارؼ والقيـ
والسموكيات السياسية وخصائص الشخصية ذات الداللة السياسية ،وذلؾ في كؿ مرحمة مف مراحؿ

الحياة عف طريؽ المؤسسات المختمفة في المجتمع "( أبراش ،2011 ،ص.) 113

 .4الثقافة السياسية :مجموع ما يممكو الفرد مف معارؼ عف النظاـ السياسي ،ومشاعر إيجابية أو
سمبية نحو القادة والمؤسسات ،وأحكاـ تقييمية بشأف الظواىر والعمميات السياسية( عبداهلل،2001 ،

ص.) 7

 .5الشباب :ىـ الفئة العمرية التي تمتد مف سف الخامسة عشر وحتى سف التاسعة والعشريف ،حيث
تتسـ ىذه المرحمة بالعديد مف الخصائص البيولوجية ،والسموكية ،واالجتماعية ،والنفسية ،وتتحدد

بداية ىذه المرحمة ونيايتيا عمى أساس طبيعة األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية
والسياسية التي يمر بيا

المجتمع (.زكريا ،1999 ،ص) 260

 .6المشاركة  :ىي ما ينطبؽ عمى أنشطة الجماىير في كؿ مستويات النظاـ السياسي ،وتنطبؽ أحياناً
أخرى عمى التوجيات السياسية أكثر منيا عمى األنشطة ،فضبلً عف أنو ينطبؽ عمى المشاركة

فيما ىو خارج الحياة السياسية ( الزيات ،2002 ،ص.) 84،85

 .7المشاركة السياسية :تعتبر مف أىـ موضوعات عمـ االجتماع السياسي إال أنيا العممية التي يمعب
الفرد مف خبلليا دو اًر في الحياة السياسية لمجتمعو ،وتكوف لديو الفرصة ليشارؾ في وضع
األىداؼ العامة لذلؾ المجتمع ،كذلؾ لتحقيؽ وانجاز ىذه األىداؼ( الجوىري ،1985 ،ص.) 23-25

 .8األحزاب السياسية :تعني اتحاد ،أو تجمع مجموعة مف األفراد ذوي بناء تنظيمي عمى المستوييف
القومي والمحمي ،يعبر عف مصالح وقوى اجتماعية محددة ،ويستيدؼ الوصوؿ إلى السمطة

السياسية ،أو التأثير عمييا بواسطة أنشطة متعددة ،أو أف يتولى ممثموه المناصب العامة ،وتعتبر
األحزاب السياسية مف أىـ معالـ الديمقراطية ومؤسساتيا ،والفارؽ الحاسـ بيف المجتمعات

الديمقراطية والمجتمعات السمطوية( عبد الغفار؛ أبو سعدة ،ب.ت ،ص.) 584
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 3.1الدراسات السابقة
 .1دراسة محمود أبو ىاشم ،خارطة المشاركة السياسية لمشباب في فمسطين ،معيد دراسات التنمية
)2014 ،(IDSم.

تناولت الدراسة خارطة المشاركة السياسية لمشباب في فمسطيف مف خبلؿ رصد تواجد الشباب في
مراكز صنع القرار سواء في الييئات المنتخبة أو غير المنتخبة ،تابعة لمسمطة كانت أو لمنظمة

التحرير الفمسطينية أو األحزاب السياسية ،وتناولت مستوى تغير المشاركة السياسية لمشباب منذ قياـ

السمطة وحتى اآلف ،والعقبات التي تواجو المشاركة السياسية لمشباب في فمسطيف ،وسبؿ تعزيز

المشاركة السياسية لمشباب ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي في وصؼ المشاركة

السياسية لمشباب في القرار السياسي بالنسب واألرقاـ ،وخمصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز مفيوـ
وأىمية المشاركة السياسية في أوساط الشباب ،وسف قوانيف تشجع وتمكف الشباب مف المشاركة

السياسية.

 .2دراسة محمد الحورش ،الوعي والمشاركة السياسية لدى المواطن اليمني دراسة ميدانية ( دراسة
حالة ألمانة العاصمة صنعاء ) ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،األردن2012 ،م.

تناولت الدراسة طبيعة الوعي والمشاركة السياسية لدى المواطف اليمني ،وذلؾ طبقاً لبلختبلؼ في النوع
والعمر ومحؿ اإلقامة والمستوى التعميمي ،والتعرؼ عمى مصادر المعمومات السياسية التي يتمقاىا

المواطف اليمني ،حيث عمدت الدراسة مف أجؿ ذلؾ عمى اختيار عينة مف ٍ 1200
فرد مف المواطنيف

البالغيف  18سنة فما فوؽ في أمانة العاصمة صنعاء ،وتوصمت الدراسة إلى أف درجة الوعي السياسي
والمشاركة السياسية لدى المواطف اليمني تختمؼ بإختبلؼ ( النوع ،العمر ،المستوى التعميمي ،ومحؿ

اإلقامة ) ،وكانت الفروؽ لصالح الذكور بالنسبة لمتغير النوع ،ولصالح الفئات العمرية األكبر سناً

بالنسبة لمتغير العمر ،ولصالح المستويات التعميمية المتقدمة بالنسبة لمتغير المستوى التعميمي،

ولصالح أبناء الريؼ بالنسبة لمحؿ اإلقامة.

 .3دراسة خالد شعبان ،تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في الحياة السياسية الفمسطينية ،دراسة
مقدمة إلى مؤتمر الشباب والتنمية في فمسطين ،الجامعة اإلسالمية ،غزة2011 ،م.

تناولت ىذه الدراسة تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في الحياة السياسية الفمسطينية ،حيث اعتبرت أف
لممشاركة السياسية دو اًر في تعزيز بناء مؤسسات الدولة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية ،وأف
الشباب يحظوف بشكؿ عاـ في معظـ دوؿ العالـ باىتماـ ممحوظ بإعتبارىـ قادة المستقبؿ ،وبشكؿ
خاص في الحالة الفمسطينية يعتبر الشباب ىـ المستقبؿ سواء في النضاؿ الديمقراطي أو في مقاومة

اال حتبلؿ ،واتضح مف الدراسة أف المشاركة السياسية لمشباب سوؼ تؤدي إلى تعزيز وجود قيادات
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شابة ،قادرة عمى رسـ السياسة العامة لمدولة ،وأوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات والتي مف بينيا
إلزاـ األحزاب مف خبلؿ قانوف يدعو إلى تمثيؿ الشباب في المجاف المركزية والمكاتب السياسية فييا،

والدعوة إلى إنشاء برلماف شبابي يكوف معظمو مف الشباب وأف يكوف نسبة مف أعضائو أعضاء في

المجمس الوطني والمجمس التشريعي.

 .4دراسة لينا العممي ،العضوية في مواقع التواصل اإلجتماعي وأثرىا في تحسين الوعي السياسي
لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية (كمية اإلقتصاد) ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس2011 ،م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس دور مواقع التواصؿ اإلجتماعي في تحسيف الوعي السياسي لدى طبلب
جامعة النجاح الوطنية ،ودرجة تأثرىا بالمتغيرات المستقمة ،واشتمؿ دور مواقع التواصؿ االجتماعي

عمى أربعة متغيرات رئيسية ىي مقدار التفاعؿ مع مواقع التواصؿ اإلجتماعي ،مقدار الثقة في

المعمومات التي تقدميا ىذه المواقع ،الفترة الزمنية لمعضوية في مواقع التواصؿ اإلجتماعي ،والدافع مف

وراء اال شتراؾ في ىذه المواقع ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة معنوية بيف دور مقدار التفاعؿ مع
مواقع التواصؿ اإلجتماعي وبيف تحسيف الوعي السياسي ،ووجود تأثير ميـ ومعنوي لدور مقدار الثقة

في المعمومات التي تقدميا مواقع التواصؿ االجتماعي وبيف تحسيف الوعي السياسي ،ووجود عبلقة
معنوية بيف دور الفترة الزمنية لمعضوية وبيف الدافع وراء االشتراؾ في مواقع التواصؿ االجتماعي وبيف

تحسيف الوعي السياسي.

 .5دراسة شيرين الضاني ،دور التنظيمات السياسية الفمسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى
طمبة الجامعات في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة2010 ،م.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التنظيمات السياسية الفمسطينية في تنمية الوعي السياسي لدى
طمبة الجامعات في قطاع غزة ،وذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعات

قطاع غزة ( األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى ،القدس المفتوحة ) ،حيث أجابوا عمى بعض التساؤالت التي

تضمنت الكشؼ عف مستوى الوعي السياسي واالنتماء لميوية الوطنية ،والتنظيمات السياسية ودور
أنشطتيا التنظيمية الممارسة داخؿ الجامعات في تعزيز الوعي السياسي ألبنائيا الطمبة ،وتوصمت

الدراسة إلى انخفاض مستوى الوعي السياسي العاـ لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة،

وارتفاعو لكؿ مف :الطمبة الذكور مقارنة باإلناث ،لمطمبة الذيف تتراوح أعمارىـ بيف ( 32-28عاـ)

مقارنة بباقي الفئات العمرية ،وطمبة جامعتي اإلسبلمية والقدس المفتوحة مقارنة مع جامعتي األزىر
واألقصى ،وطمبة كمية اآلداب مقارنة بباقي الكميات ،والطمبة األعضاء في حماس مقارنة مع الطمبة

األعضاء في فتح والجبية الشعبية.

 .6دراسة وسام صقر ،الثقافة السياسية وانعكاسيا عمى مفيوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في
قطاع غزة 2009 – 2005م ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة2010 ،م.
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تعتمد ىذه الدراسة عمى توصيؼ وتحميؿ المعطيات الداخمية والخارجية التي أسيمت في تشكيؿ الثقافة

السياسية الفمسطينية ،مستخدمة أداة االستبياف عمى الشباب الجامعي ،لمعرفة مدى انعكاس الثقافة
السياسية الفمسطينية عمى المواطنة في ظؿ وجود العديد مف المتغيرات عمى الساحة الداخمية والعديد

مف التطورات ،وتناولت الدراسة الثقافة السياسية ومرتكزاتيا في إطارىا العاـ والخاص موضحة أىـ
مراحميا والعوامؿ التي أثرت في تشكيميا ،كما وتطؿ الدراسة عمى مفيوـ المواطنة في أدبيات الفكر

السياسي واالجتماعي ،وتوصمت الدراسة إلى أف الثقافة السياسية الفمسطينية مشوىة وغير واضحة
المعالـ بالنسبة لمطمبة مما أوجد تفاوتاً وتبايناً كبيريف في درجة الوالء مف قبؿ شريحة واحدة مف شرائح

المجتمع ،وأعطى مدلوالً عمى وجود خمؿ كبير وتشوه تاـ في الوالء فالمرجعية األساسية لمطمبة ىي
األحزاب وليست منظمة التحرير الفمسطينية.

 .7دراسة يوسف صافي ،متطمبات النيوض بحالة حقوق الشباب الفمسطيني دراسة قطاع غزة
نموذجا ،مركز ىدف لحقوق اإلنسان2008 ،م.

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى متطمبات النيوض بحالة حقوؽ الشباب ،مف خبلؿ التعرؼ

عمى واقع البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية وانعكاساتيا عمى شريحة الشباب في
محافظات قطاع غزة والخصائص الديمغرافية واالجتماعية لمشباب ،وكذلؾ تحديد المشكبلت التي

يعاني منيا الشباب مف وجية نظر طمبة الجامعات في محافظات قطاع غزة ،حيث تـ إستخداـ المنيج

الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،وخمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج والتي مف بينيا ،إنو
يوجد فروؽ أبعاد المشكبلت " السياسية ،واإلجتماعية ،والثقافية ،والتربوية التعميمية ،والدرجة الكمية

لبلستبانة " ،تعزى لمتغير التخصص لصالح طمبة العموـ اإلنسانية ولـ تكف ىناؾ فروؽ في بعدي
المشكبلت " اإلقتصادية ،والصحية " ،وبالنسبة لمتغير الجنس كانت الفروؽ لصالح اإلناث في
المشكبلت اإلقتصادية ،ولصالح الذكور في المشكبلت الثقافية والتربوية التعميمية ،وبالنسبة لمتغير

االنتماء والمحافظة والجامعة وجود فروؽ في جميع أبعاد المشكبلت عدا المشكبلت الصحية في
متغير االنتماء وعدا المشكبلت السياسية والصحية في متغير المحافظة.

 .8دراسة رفيق المصري ،الشباب والتنمية في المجتمع الفمسطيني "دراسة ميدانية لعينة من طمبة
جامعات قطاع غزة" ،قسم عمم االجتماع ،جامعة األقصى ،غزة2007 ،م ،رسالة ماجستير غير

منشورة.

تناولت الدراسة دور الشباب الجامعي الفمسطيني في التنمية ومدى مشاركتيـ في تنمية المجتمع

الفمسطيني ،وتحديد المعوقات التي تواجييـ ،وما التصور المقترح لتعزيز ىذه المشاركة ،إلى جانب
معرفة إذا ما كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى مشاركة عينة الدراسة في التنمية طبقا

لمتغيرات ( :النوع ،الجامعة ،مكاف اإلقامة ،التخصص ) وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا) 430 ( :
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طالباً وطالبة مف الجامعات الثبلثة بقطاع غزة ( اإلسبلمية ،األزىر ،األقصى ) وتوصمت الدراسة إلى

أنو ال توجد فروؽ في مدى مشاركة عينة الدراسة تبعاً لمتغير ( النوع ،والتخصص ،ومكاف اإلقامة )
عمى مستوى التنمية ،بينما وجدت فروؽ تبعاً لمتغير الجامعة لصالح جامعتي األزىر واألقصى في

مستويات المشاركة في التنمية السياسية والتنمية بشكؿ عاـ.

 .9دراسة زيرفان البرواري ،الوعي السياسي وتطبيقاتو –الحالة الكردستانية نموذجا2006 ،-م .
تناولت الدراسة الوعي السياسي وتطبيقاتو في أربعة فصوؿ رئيسية حيث تطرقت في الفصؿ األوؿ إلى
نشأة الوعي السياسي وماىيتو وأىميتو ،وفي الفصؿ الثاني أشارت إلى طرؽ اكتساب الوعي السياسي
ومعوقاتو ،وفي الفصؿ الثالث درست الحالة الكردستانية مف خبلؿ الكرد والوعي السياسي وتجميات

الوعي السياسي المعاصر عمى الحالة الكردستانية ،وفي الفصؿ الرابع تناوؿ التحوؿ الديمقراطي في

العراؽ وأثره في الوعي السياسي ،وتوصمت الدراسة إلى أف الوعي السياسي غالباً ما يتـ نشره عف

طريؽ وسائؿ اإلعبلـ إال أف االستغبلؿ واالحتكار ليا مف قبؿ السمطات االستبدادية أدى إلى تسطيح
الوعي السياسي لؤلفراد ،كذلؾ انعداـ المشاركة السياسية وعدـ وجود الحرية في عمؿ األحزاب

المعارضة في داخؿ المجتمع يؤدي إلى تخمؼ الوعي السياسي ،ولكي يصبح الوعي السياسي بشكؿ
عممي وفعاؿ ال بد مف بناء مؤسسات لمدراسات اإلستراتيجية ميمتيا دراسة الشارع الكردي وتفعيؿ

الرأي العاـ حتى يتمكف الفرد الكردي مف فيـ الواقع كما ىو.
التعقيب عمى الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة الوعي السياسي والمشاركة السياسية والشباب ،حيث إف المشاركة السياسية

تتعزز عندما يكوف ىنالؾ تنشئة سياسية لممواطنيف بشكؿ عاـ ،والتي تجعؿ األفراد والمواطنيف واعيف
بحقوقيـ ومتطمباتيـ السياسية ،والتي مف ضمنيا حقيـ في المساىمة في صناعة القرار السياسي داخؿ

بمدانيـ ،وتتفؽ ىذه الدراسات عمى أنو متى توفرت المشاركة السياسية الفاعمة وجدت الديمقراطية
الحقيقية التي تسعى الشعوب إلى تحقيقيا والتي تضمف إشراؾ الشباب في اتخاذ القرار ،وتوصي

الدراسات بأ ف توفر القيادات الرسمية في الدوؿ كافة الدعـ المادي والمعنوي لكافة فئات الشعب والتي
مف ضمنيا الشباب الذي يعتبر المدخؿ الحقيقي لتعبئة طاقات األجياؿ الصاعدة نحو التغيير والتجديد

الذي ييدؼ إلى التقدـ والرقي.

وتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا تمت في فترة زمنية تختمؼ عنيا ،واستندت إلى

أدوات مختمفة عف بعضيا البعض ،واستيدفت أيضا فئات تختمؼ عف بعضيا البعض فمنيا مف
اقتصرت دراستو عمى المنظمات النسوية ،أو الحركة الطبلبية أو المجتمع بشكؿ عاـ ودور كؿ منيا

في ترسيخ مفيوـ المشاركة السياسية ،وكانت كؿ رسالة قد اختمفت عف األخرى فيما توصمت إليو مف
أسباب ضعؼ دور المشاركة السياسية وكيفية تعزيز دورىا وتفعيمو.
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أما ىذه الدراسة فإنيا تتفؽ مع مضموف ما سبؽ تناولو مف دراسات سابقة في أنو متى تـ تبني

دور فعاؿ
استراتيجية تتضمف تنشئة سياسية وثقافة سياسية تكوف داعمة لموعي السياسي ،كاف ىنالؾ ٌ
لممشاركة السياسية ،ومتى كانت المشاركة السياسية فعالة وحاضرة وجدت الديمقراطية ،أما اختبلؼ
ىذه الدراسة عف سابقيا مف دراسات ففي أنيا تدرس واقع الوعي السياسي لمشباب المتمثؿ في طمبة

الجامعات وتحديد دور التشريعات والقوانيف في إتاحة الفرصة لممشاركة السياسية لمشباب بدور فاعؿ
في صنع القرار ،وانيا ستركز عمى مظاىر المشاركة لمشباب ومف بينيا الحراؾ الشعبي الفمسطيني

الذي انطمؽ في سبيؿ إنياء االنقساـ واألسباب التي حالت دوف استمرار مشاركة سياسية فاعمة فيو.
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الفصل الثاني :الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني.
مقدمة

المبحث األول :مفيوم الوعي السياسي.
المبحث الثاني :الشباب الفمسطيني.
المبحث الثالث :دور التنشئة والثقافة السياسية في بناء الوعي السياسي.
خاتمة
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مقدمة.

كاف أرسطو أوؿ مف نبو إلى وجود الوعي عند الحيواف ،غير أف ىيجؿ ىو الذي أشار إلى أنو وعي
ذو بعد واحد فحسب وىو اإلدراؾ الحسي بجزئيات العالـ دوف أف يكوف في استطاعتو التعبير عما
يدركو مف ىذه الجزئيات ،ألف وعيو ال يستطيع أف يرتد إلى نفسو فيدرؾ ذاتو ،أو يكوف تصو اًر كمياً،
وىنا كاف أفبلطوف عمى حؽ عندما ذىب إلى أف اإلحساس ال يؤدي إلى معرفة ،ألف المعرفة تصورية،
والتصورات ال تدرؾ بالحواس ،وانما ىي عمؿ مف أعماؿ العقؿ حيف يقارف ،ويقابؿ ،ويصنؼ ما تأتي

بو الحواس ،وبيذا يكوف إدراؾ اإلنساف ليذا الوعي يصؿ إلى ما نسميو الوعي الذاتي الذي ال يوجد
مباشرة وانما ينمو إلى أف يصؿ إلى حقيقة كاممة مف خبلليا يكوف قاد اًر عمى وصؼ األشياء وتمييزىا
عف غيرىا (.إماـ ،2006 ،ص.) 89-94

ومف خبلؿ ذلؾ يقوـ مفيوـ الوعي السياسي عمى إدراؾ المواطف لحقوقو األساسية التي ال تزدىر إال

في ظؿ نظاـ سياسي يتبنى التطبيؽ الدقيؽ لمديمقراطية ال تبنييا كشعار فقط( إماـ ،2006 ،ص،) 102-106
وادراكو لواجباتو وما يجري حولو مف أحداث ووقائع يؤىمو لقياـ تصور كمي لمواقع المحيط بو كحقيقة

قاصر عمى مجرد معرفة الفرد بقضايا
كمية مترابطة العناصر ،حيث لـ يعد مفيوـ الوعي السياسي
اً
مجتمعو ،بؿ امتدت لتشمؿ ضرورة الوعي بما يجري حولو مف أحداث ووقائع عمى المستوى

العالمي(.

الحويمة ،2009 ،ص.) 582

وقد يختمؼ مفيوـ الوعي السياسي ارتباطاً باالختبلؼ اإليديولوجي والبيئي لممجتمعات البشرية ،حيث
يعطي كؿ مجتمع تعريفاً خاصاً لموعي السياسي وذلؾ حسب نوعية ذلؾ المجتمع ونوعية اإليديولوجية

والنظاـ السياسي الذي يتـ

تبنيو (.البرواري ،2006 ،ص.) 24,25

ويتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني في ثبلثة مباحث ،األوؿ يتناوؿ
مفيوـ الوعي السياسي وأىميتو ومستوياتو ،ويتناوؿ المبحث الثاني مفيوـ الشباب أزمة الشباب في ظؿ

التشريعات والقوانيف الفمسطينية ،والثالث يتناوؿ دور كبلً مف التنشئة السياسية والثقافة السياسية في بناء

الوعي السياسي.
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المبحث األول :مفيوم الوعي السياسي.

المطمب األول :تعريف الوعي لغة واصطالحا.

أوال :الوعي لغة:
تكاد تتفؽ قواميس المغة العربية عمى أف الوعي يعني الحفظ واإلد ارؾ والفيـ لما يحيط بالفرد مف
أوضاع وأشياء ،وما يمر بعقمو مف األفكار أو المشاعر الخاصة بذاتو أو ما يحيط بو ،فقد جاء في

لساف العرب أف كممة وعي :الوعي :حفظ القمب الشيء .وعى الشيء والحديث يعيو وعياً وأوعاه:
حفظو وفيمو وقبمو أي عقمو إيمانا بو وعمبل ،فيو واع ،وفبلف أوعى مف فبلف أي أحفظ
منظور ،1990 ،ص،) 396

وافيـ( ابف

أما في مختار الصحاح فتناوؿ " وعى الحديث " حفظو وفيمو ،وأذف واعية أي
قموبيـ(

وعوف " أي يضمروف في
حافظة ،وقولو تعالى في سورة االنشقاؽ اآلية  " :23واهلل أعمـ بما ُي ُ
الرازي ،1939 ،ص ،) 729ويشير المصباح المنير إلى ذلؾ بقولو :وعيت الحديث وعياً ،حفظتو وتدبرتو،
وأوعيت المتاع في الوعاء ،والوعاء ما يوعى فيو الشيء أي يجمع ،والجمع أوعية ،وأوعيتو واستوعبتو

لغة في االستيعاب وىو أخذ الشيء

كمو( الفيومي المقري ،1975 ،ص.) 255

ثانيا :الوعي اصطالحا:
ال يوجد تعريؼ محدد متفؽ عميو بيف األوساط األكاديمية لتمؾ الحالة التي تتمثؿ بحالة الوعي ،وجميع

التعريفات كانت وال زالت متوارثة مف بحث ألخر بشكؿ متكرر دوف محاولة تفسيرىا أو الوقوؼ عندىا
حتى تعرؼ بشكؿ صحيح ،لذلؾ كانت وال زالت تعريفات ناقصة ،كالتعريؼ الذي يقوؿ " الوعي ىو

اإلدراؾ " ،أو " الوعي ىو صحوة الفكر أو العقؿ " ،ويمكف أف تكوف مجرد تعريفات توصيفيو مثؿ" :
يتجسد الوعي كأحاسيس أو أفكار أو شعور" ( مجمة االبتسامة.) 25/11/2007 ،

لكف ىذا المفيوـ ارتبط بجذور فمسفية قديمة قدـ الفكر اإلنساني نفسو ،إذ نجد التصورات عف الوعي،

قد بدأت حيف أثار الفبلسفة مشكمة العبلقة بيف الفكر والمادة لدى ىيراقميطس ،وسقراط ،وأرسطو ،إال
أف االىتماـ بدراسة ىذا الموضوع قد ارتبط بالفمسفة الحديثة لدى ىيغؿ ،وكانت ،وفورباخ ،كما تمت

دراستو بعمؽ أكثر عمى المستوييف الفمسفي ،واالجتماعي مف قبؿ ماركس ،ماكس فيبر ،ولوكاش،
وماركيوز ،وغيرىـ ،وانقسـ الفبلسفة إلى معسكريف بشأف اإلجابة عمى أولوية مف عمى اآلخر المادة أو

الوعي ،فمعسكر المادييف الذيف يقولوف بأولوية المادة عمى الوعي ،وبالتالي أولوية الوجود االجتماعي
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عمى الوعي االجتماعي ،ومعسكر المثالييف الذيف اعتبروا أف الوعي أولي ،بوصفو الواقع الحقيقي

الوحيد ،والمعرفة بالنسبة ليـ ليست انعكاساً لموجود المادي ،وانما مجرد إدراؾ الوعي لذاتو في صورة

إدراؾ

ذاتي( المصري ،2007 ،ص.) 39

وبناء عمى ذلؾ يعد الوعي حالة مف االنتباه والتيقظ واإلدراؾ الكامؿ ألساليب الحياة ،والقدرة عمى
إدراؾ وفيـ الحقائؽ والظروؼ الموضوعية المحيطة بموضوع ما أو قضية ما ،وكذلؾ القدرة عمى

معرفة العالـ الخارجي والتأثير فيو مف خبلؿ القدرات المعرفية التي يقوـ بيا

اإلنساف(الحويمة ،مرجع سابؽ،

ص ،) 581ولذلؾ يشار إلى الوعي بوصفو حالة ذىنية تتمثؿ في إدراؾ اإلنساف لمعالـ عمى نحو عقمي

أو وجداني ،وىذا يعني أف الوعي ىو الخاصية التي تتيح لئلنساف أف يمتمؾ شروط وجوده عمى نحو

ذىني ،وتأسيساً عمى ىذا يتجمى الوعي اإلنساني في صور شتى تتبايف بتبايف المجاؿ المدرؾ أو
موضوع الوعي ،حيث يعرؼ اإلنساف أشكاالً متنوعة مف الوعي كالوعي الديني والوعي السياسي
والوعي العممي والوعي األخبلقي( وطفة ،ب.ت ،ص.) 686

ثالثا :الوعي السياسي.
يعتبر الوعي السياسي أحد فروع الوعي الشامؿ والمتكامؿ الذي يعد مستوى مف مستويات الوعي ،وىو
عندما يكوف الفرد واعياً باألمور والقضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية في مجتمعو ،وعندما يعي

مدى المشاركة السياسية وعبلقة مجتمعو بالمجتمعات األخرى ،ولتفعيؿ ىذا الوعي ولكي يكوف حاض اًر
بشكؿ فعاؿ ومؤثر ،يجب عمى المؤسسات التعميمية والتثقيفية في المجتمع أف تحرؾ كوامف الوعي

داخؿ مف تضميـ بيف جوانبيا(.

الزيات ،2002 ،ص) 221

ويتأثر مفيوـ الوعي السياسي باليوية السياسية والفكرية التي تمتمكيا الشعوب ،فيو مؤشر لطبيعة
المنياج والنظاـ التي تتبعو ىذه الشعوب ،ولذلؾ تختمؼ التعاريؼ والمفاىيـ التي تناولت الوعي
السياسي ،وذلؾ حسب االختبلؼ السياسي والفكري لممجتمعات البشرية ونوعيتيا ،فمنيـ مف يكوف
منحى دينياً أو حسب
وعيو السياسي يرتكز عمى البعد القومي أو يرتكز عمى البعد االقتصادي أو يأخذ
ً
األيديولوجية التي يتبناىا النظاـ القائـ (.البرواري ،2006 ،ص) 24,25,27
وانطبلقاً مف ذلؾ فإف الوعي السياسي يعرؼ بأنو :نمط األفكار والقيـ واالتجاىات التي تتحدد مف

خبلليا األوضاع القائمة ،ويتجمى معيا الشعور بالوجود االجتماعي لطبقة أو حركة اجتماعية متميزة،
ومدى مواكبة موقفيا السياسي لمقتضيات التغيير وتمبية أىدافيا في السيطرة عمى

 ،2012ص) 10
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المجتمع (.الحورش،

وىنالؾ مف تناوؿ مفيوـ الوعي السياسي بالتركيز عمى مكوناتو وطرؽ اكتسابو ،حيث عرفو بأنو:

مجموع األفكار والمعمومات المختمفة التي تكتسب مف خبلؿ الثقافة السياسية ،التي تنتقؿ لمفرد عبر
عممية التنشئة السياسية بواسطة المؤسسات االجتماعية

المختمفة (.عبد الغفار؛ أبو سعدة ،2000 ،ص) 542

ويشار أيضاً إلى الوعي السياسي بأنو إدراؾ الشخص العادي بأنو عضو في المجتمع ،ويمكف أف

يكوف لو دور فعاؿ ،ويعرؼ أف لو حقوقاً وعميو واجبات ،وبيذا فإف الوعي السياسي يعد جزءاً مف

الثقافة السياسية التي تعني( معارؼ – اتجاىات – قيـ – مشاعر – ممارسات )( عبداهلل ،2001 ،ص،) 164
لكف ىنالؾ مف يرى أف المجتمع ال يكوف واعياً وعياً سياسياً مناسباً لمجرد متابعة األحداث السياسية أو

إدراكيا ،بؿ عندما تصؿ ممارسات اإلنساف في التوصؿ إلى حموؿ لممشاكؿ التي تواجو المجتمع
والقدرة عمى جعؿ المجتمع في أفضؿ حاالتو وأقربيا إلى

الحؿ (.العممي ،2011 ،ص) 16

وىناؾ مف حاوؿ استخداـ مفيوـ الوعي السياسي في ضوء بعض الفئات االجتماعية وعرفو تعريفاً

إجرائياً عمى أنو :معرفة الطالب بالقادات والمؤسسات وادراكو لمقضايا السياسية عمى المستويات
المحمية واإلقميمية ،والدولية ،وكذلؾ ممارستو لبعض األنشطة السياسية المباشرة مثؿ الترشيح

لبلتحادات الطبلبية والتصويت في انتخابات اتحاد الطبلب واالنتخابات العامة واالنضماـ ألحد
األحزاب ،أو غير المباشرة مثؿ قراءة الصحؼ والمجبلت ومتابعة نشرات األخبار والمشاركة في

مشروعات خدمة البيئة وحضور الندوات والمعسكرات

وغيرىا (.الحويمة ،2009 ،ص) 583

ومف خبلؿ التعريفات السابقة التي وضحت بأف الوعي السياسي يعمؿ عمى فيـ الواقع االجتماعي

وادراكو لممشكبلت المتعمقة بو سياسياً ،يمكف تحديد مفيوـ الوعي السياسي إجرائياً في اآلتي :أنو عبارة
عف مجموعة مف األفكار والمعمومات التي يكتسبيا الشباب مف خبلؿ عمميتي الثقافة والتنشئة السياسية
والتي تؤىميـ إلى فيـ وادراؾ حقوقيـ السياسية وواجباتيـ وما يجري حوليـ مف أحداث ووقائع عمى

الصعيد المحمي والدولي ،وذلؾ بما يضمف حقيـ في ممارسة الحرية السياسية والمساىمة في اتخاذ
الق اررات األمر الذي يؤدي بالوصوؿ إلى المستوى الديمقراطي الحقيقي.
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المطمب الثاني :أىمية الوعي السياسي ومستوياتو.

أوال :أىمية الوعي السياسي.
يعتبر الوعي السياسي ضرورة في إحداث التنمية في المجتمع مف خبلؿ تعزيز رؤية المواطف لقضايا
وطنو والظروؼ التي تؤثر فيو بصورة تحميمية واعية وتعبئتو ثقافياً وسياسياً ،باإلضافة إلى أنو يعد

مطمباً لموصوؿ إلى الديمقراطية وتجذيرىا في عمؽ المجتمع مف أجؿ تحقيؽ العدالة والمساواة متجاو اًز

كؿ التقاليد التي تقؼ حائبلً دوف ذلؾ.

وتكمف أىمية الوعي السياسي بارتباطو بالمعرفة التي تؤدي إلى فيـ لمختمؼ القضايا والظواىر

السياسية المتعددة ،حيث إف االزدياد في المعرفة يؤدي إلى فيـ أكبر ليذه القضايا السياسية ،وأيضاً
أنو مف بيف العوامؿ التي تقاس مف خبلليا تقدـ المجتمعات سياسياً ،فيو يساعد عمى تطوير التجارب
الديمقراطية ويساىـ في إثراء الحراؾ السياسي الذي تتمتع بو ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال يمكف أف تكوف
ىناؾ مشاركة سياسية في أي عممية انتخابية دوف أف يكوف لدى األف ارد الوعي التاـ الذي يدفعيـ

لمتصويت أو حتى

لمترشح) Huffingtonpost, 18/11/2012 (.

كما ترجع أىمية الوعي السياسي في أف انخفاضو لدى بعض الشرائح المجتمعية وخصوصاً الشباب
يؤدي إلى تذبذب األفكار وحدوث التناقض بيف ما يحممو وبيف الواقع السياسي واالجتماعي في

المجتمع ،وبالتالي يجعؿ الشباب مغتربيف عف مجتمعاتيـ ،األمر الذي يؤدي في النياية إلى ضآلة
حجـ ونطاؽ مشاركة الشباب في الحياة السياسية ،وفي عممية صنع القرار السياسي بوجو عاـ،
واقتصار المشاركة عمى العمميات االنتخابية وبمعدالت متدنية ،أو مسيرات التأييد لمصفوة الحاكمة مما

ييدر كثي اًر مف الطاقات والقدرات الشعبية التي تفيد في ترشيد عممية صنع القرار

السياسي (.طنطاوي،

 ،1996ص) 225,227

وباإلضافة لذلؾ يمكف تحديد أىمية الوعي السياسي في ضوء النقاط التالية(البرواري ،2006 ،ص:) 26-30
 يساعد عمى النيضة الحضارية مف خبلؿ معرفة األفراد بالظروؼ والتطورات ودور التكنولوجياالحديثة في مجاؿ التزويد بالمعمومات التي تعد بمثابة سبيؿ إلى الوعي السياسي باتجاه تطور

-

المجتمع.

يعمؿ عمى تحميؿ األحداث بصورة موضوعية وعممية بعيدة عف العواطؼ وتأثيرات البيئة

والمبالغة في رصد عوامؿ التخمؼ ،وكذلؾ رصد اإليجابيات ،حيث يساعد عمى تحميؿ األمور
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السياسية مف زوايا متعددة بحيث يعطي الواقع مشيداً عممياً وأكاديمياً يخدـ الدارسيف في ىذا

المجاؿ.

 يحدد دور الدولة ومؤسساتيا في التعامؿ مع القضايا الحيوية التي تحدث في داخؿ المجتمع .-

يساعد في القضاء عمى االستبداد السياسي الذي يعد مف أىـ المشاكؿ وأخطر األزمات التي

تمر بيا المنطقة والذي يعد السبب الرئيسي وراء التخمؼ في المجاالت األخرى االجتماعية
والثقافية واالقتصادية  ..الخ.

ثانيا :مستويات الوعي والوعي السياسي.
يعتبر الوعي السياسي أحد فروع الوعي الشامؿ والمتكامؿ والذي يعد مستوى مف مستويات الوعي
التالية( طنطاوي ،1996 ،ص:) 218-221
 الوعي الجماىيري :وىو الذي تدرؾ فيو الجماىير تصوراتيـ لواقعيـ ،وذلؾ مف خبلؿ عمؿجماعي عفوي ثـ منظـ ،يخطط أىدافيا ووسائؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ،وتعد الثقافة مف
متطمبات ىذا النوع مف الوعي ألنيا منتج جماىيري وحصاد لعمميـ.

 الوعي اإليديولوجي :وىو الذي يكوف فيو تأثير اإليديولوجية السائدة مييمف ومسيطر عمىوعي الجماىير بحمؿ تصورات وأفكار الطبقات الحاكمة والمسيطرة ،وىنالؾ مف يرى في ىذا
المستوى مف الوعي أنو نقيض لمعمـ.

 الوعي العممي :وىو المستوى الذي يقوـ بصياغة إيديولوجية عممية تتسؽ مع الطموحاتوالواقع وتتسؽ أيضاً مع اإلمكانات المتاحة والعمؿ عمى ىذه اإلمكانات التوظيؼ األمثؿ
واإلسياـ في صناعة التغيير.

 الوعي المطابق :ىو الوعي العقبلني الذي يتـ الوصوؿ إليو بالتحميؿ الدقيؽ لمعناصروالمكونات مستبعداً الرؤى المثالية أو اإلش ارفية ،وىو نسبي ال يمكف فيو إدعاء الحيازة عمى

الحقيقة المطمقة ،ويقوـ بإجراء نقد في رؤيتو لظواىر الواقع وفي موقفو منيا يؤكد الصحيح

ويقوـ الخطأ ،كما انو بوعيو التاريخي يمكف المطابقة لحاجات تخدـ الواقع ،وىو وعي تراكمي

ال يمكف اكتسابو دفعة واحدة عف طريؽ الكشؼ بؿ عبر االستفادة النقدية مف التجارب

التاريخية وعبر تصويب ىذا الوعي في عبلقتو بالممارسة.

 الوعي الشامل والمتكامل :وىو الوعي بالعبلقات االقتصادية والسياسية واالجتماعية وعبلقةالنظـ العالمية بالنظاـ الداخمي لممجتمع الذي يعيش فيو الفرد ويعد الوعي السياسي مستوى مف
مستويات الوعي الشامؿ والمتكامؿ.
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والى جانب ما سبؽ ىنالؾ مستويات أخرى لموعي السياسي كما يمي:
 المستوى النظري :وىو المعرفة التي يجوبيا موضوع الوعي مف قيـ ومعايير وأفكاروأيديولوجيات.

 المستوى الممارس :وىو القدرة عمى المشاركة السياسية أو العزوؼ عنيا أو القياـ بمواقؼ تبيفالرفض لبعض المواقؼ

السياسية (.عبد الغفار؛ أبو سعدة ،2000 ،ص) 542

 المستوى الفردي :وىو العالـ الروحي والذاتي لمفرد ،حيث يتبمور مف خبلؿ الخصائص التيتكمف في ذات الفرد مثؿ المشاعر واألفكار والعواطؼ والخصائص الشخصية ،وىذا المستوى

مف الوعي ال يمكف عزلو عف الوعي الجماعي الذي يوجو سموؾ األفراد والذي تزداد معو شدة

أو وضع الوعي

الفردي.

 -المستوى الجماعي :وىو المعارؼ والتصورات واألفكار واآلراء التي تجمع عمييا الطبقات

االجتماعية ،ويتشكؿ ىذا الوعي في إطار الممارسة العممية ويرتبط بالوضع القائـ ،ويتبمور

لدى األفراد عمى شكؿ أفكار وأطروحات نظرية ومشاعر ورغبات معينة ،تتسـ بيا مجموعة

مف األفراد الذيف يشتركوف في خصائص ذات جوانب عديدة ،ويعبر الوعي الجماعي عف

المصالح العامة ألولئؾ

األفراد (.عبد الحؽ ،2011 ،ص) 62

وىنالؾ مف يرى أف الوعي السياسي لو خمسة مستويات وىي اآلتي:

( سميماف ،2011 ،ص ) 4009,4010

 -الشخص األمي سياسي :حيث قد يكوف عمى دراية مف ىو رئيس أو حاكـ الدولة ،لكنو ليس لديو

معرفة بالقضايا السياسية أو األحزاب السياسية وال يصوت في االنتخابات.

 -شخص لديو معمومات خاطئة :وذلؾ عندما يكوف االنتماء عمى أساس عاطفي أو مرتبط بشخصية

كاريزمية ،ويكوف وجية نظره مبنية عمى عقيدة معينة ،ويعرؼ القميؿ عف وجيات النظر األخرى،
ويتصؼ بنوع مف الحماسة والصوت العالي في دفاعو عف وجية نظره ولكنو عاجز عف تطبيؽ ىذه

األفكار سياسياً.
 -شخص عاـ :وىو عندما يكوف عمى معرفة ببعض القضايا السياسية والفرؽ بيف األحزاب أو

المسئوليف الحكومييف ،وقد يكوف لو حافز قوي لقضية معينة ،ويختار مرشحو عمى أساس مف المعرفة

الشخصية بدالً مف االنتماء الحزبي ويقبؿ عمى التصويت.

 شخص نشط :وىو الذي يكوف لديو فيـ جيد لمقضايا السياسية ويتمتع بقراءة تفصيمية لكؿ الطوائؼداخؿ األح ازب ،وقارئ لمكتب السياسية ومتابع لؤلخبار اليومية ،ويعمـ بكؿ المرشحيف في االنتخابات،
ولو قدرة عمى جمع المعمومات وقد يكتب مقاالت ذات صمة سياسية.
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 -شخص خبير :وىو الذي يعرؼ جميع البلعبيف السياسييف والمرشحيف لمسمطة ،وعمى فيـ بمغة

الدبموماسية ،ويكتب السياسة ولو آراء ذات ثقؿ في المجتمع السياسي ويصوت في االنتخابات بشكؿ
عمني ،ويمكنو التعاوف مع منظمات المجتمع المحمي لوضع إستراتيجية ما.
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المبحث الثاني :الشباب الفمسطيني.

يقوؿ ىربرت مممر إف وجود نسبة كبيرة مف الشباب في المجتمع تؤثر عمى الطابع العاـ لمحياة ،فكمما

عظمت نسبة الشباب والبالغيف في المجتمع ،عظـ احتماؿ التغيير االجتماعي والثقافي

فيو( حجازي،

 ،1985ص ،) 83,84ولذلؾ يعتبر الشباب الركيزة األولى التي ترتكز عمييا المجتمعات في سبيؿ نيضتيا
ورقييا ،وخصوصاً أف ىذا الجيؿ مف العمر يتمتع بطاقة بشرية وحيوية قادرة عمى التفكير والتغيير
واإلبداع تفوؽ تمؾ التي تتمتع بيا باقي الفئات العمرية .

فالشباب طاقة وقوة واندفاع ،بحكـ التغيرات السيكولوجية والسموكية التي تنعكس عمى تصوراتو
وسموكياتو السياسية ،حيث إف سموكو السياسي يتسـ بالخيالية والمثالية ورفض الواقع والسعي لمتجديد،

وامتبلؾ قدر مف الوعي السياسي وخصوصاً طبلب الجامعات بحكـ تعميميـ يوفر ليـ القدرة عمى نقد

ممارسات وسياسات النظاـ وتقييميا ،كما أف تحررىـ مف المسئولية االجتماعية والتزاماتيا يقمؿ مف
القيود المفروضة عمى حركتيـ

السياسية( السيد؛ المنوفي ،1996 ،ص.) 298

ومما يجدر ذكره أف المجتمع الفمسطيني ىو مف بيف المجتمعات التي لعب الشباب فييا دو اًر فاعبلً
وذلؾ بحكـ الواقع السياسي الذي يفرض عمييـ بأف يكونوا شباباً مسيساً نظ اًر لما تعايشو فمسطيف مف

صراع عربي صييوني األمر الذي أدى إلى تشكيؿ الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني تجاه قضيتو
مما دفعو إلى االنخراط في العمؿ السياسي بشتى أنواعو ،إضافة إلى الواقع السياسي الراىف الذي
يعايشو الشباب مف جراء حالة االنقساـ السياسي بيف شطري الوطف والذي دفع الشباب إلى أخذ زماـ

المبادرة في االنطبلؽ بالحراؾ الشبابي إلنياء االنقساـ والذي عجز في تحقيؽ ىذا اليدؼ.

أوال :مفيوم الشباب.
شب أو شبب ،وىي جمع شاب ،وأيضاً الشباف والشابات والشبيبة
مف حيث المعنى المغوي مف مادة ّ
وتعني الحداثة ،وىو خبلؼ الشيب ،نقوؿ شب الغبلـ ويشب شباباً وشبيبة ،وامرأة شابة ،وىذا جميعو
يؤدي إلى نفس

المعنى (.رحاؿ ،2007 ،ص) 15

أما مف حيث االصطبلح فينالؾ صعوبة في إيجاد تحديد واضح ومتفؽ عميو لمفيوـ الشباب ،وذلؾ
يرجع إلى أسباب عديدة أىميا اختبلؼ األىداؼ المنشودة مف وضع التعريؼ وتبايف المفاىيـ واألفكار
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العامة التي يقوـ عمييا التحميؿ الذي يخدـ تمؾ األىداؼ ،ونتيجة ليذا االختبلؼ حوؿ تحديد مفيوـ

الشباب ،فقد ظير أكثر مف اتجاه فيما يتعمؽ بتعريؼ مفيوـ الشباب وذلؾ عمى النحو التالي:

 -1االتجاه البيولوجي :يميؿ أصحاب ىذا االتجاه إلى تحديد مرحمة الشباب عمى أساس اكتماؿ

نمو البناء العضوي والوظيفي لممكونات األساسية لجسـ اإلنساف ،سواء كانت عضوية داخمية

أو خارجية كالعضبلت وما إلى

ذلؾ( Flaks.R.,1971, p.38 ).

 -2االتجاه النفسي :وىو الذي يرى أف الشباب حالة نفسية تتميز بالحيوية وترتبط بالقدرة عمى
التعمـ ومرونة العبلقات اإلنسانية وتحمؿ المسئولية ،وىي المرحمة التي ينتقؿ فييا الشخص
مف مرحمة كاف يعتمد فييا عمى اآلخريف إلى مرحمة يصبح فييا معتمداً عمى

نفسو (.منصور؛

زايد ،ب.ت ،ص) 80

 -3االتجاه السوسيولوجي " االجتماعي " :وىو الذي يرى أف فترة الشباب تبدأ حينما يحاوؿ

المجتمع تأىيؿ الشخص لكي يحتؿ مكانة اجتماعية ،ويؤدي دو اًر أو أدوا اًر في بنائو ،وتنتيي
حينما يتمكف الشخص مف احتبلؿ مكانتو وأداء دوره في السياؽ االجتماعي وفقاً لمعايير

التفاعؿ

االجتماعي(.زكريا ،1999 ،ص) 260

 -4االتجاه السموكي :ىي مجموعة مف األفعاؿ السموكية التي إذا ما قاـ بيا اإلنساف وانطبقت
عمى شخصيتو وتصرفاتو وعمى أفعالو أمكف اعتباره

شاباً (.شعباف ،2011 ،ص) 13

وىنالؾ مف يتناوؿ الشباب عمى أنيـ مرحمة عمرية تبدأ في العادة بعد انتياء مرحمة الطفولة وتنتيي في

أواخر السنة الرابعة والعشريف ،حيث تقوـ األمـ المتحدة بتعريؼ الشباب عمى أنيـ الجيؿ الذي يبدأ مف
سف الخامسة عشرة وحتى سف الرابعة والعشريف

( رحاؿ،2007،

ص ،)15ويمثموف وفؽ جياز اإلحصاء

الفمسطيني السف ما بيف الثامنة عشرة وحتى سف التاسعة والعشريف( أبو رمضاف ،) 2008 ،أما قانوف الشباب
الفمسطيني فقد ذىب إلى أف جيؿ الشباب يبدأ مف سف الثامنة عشر وحتى سف الخامسة والثبلثيف (
شعباف ،2011 ،ص14

).

وانطبلقاً مما سبؽ يمكف تحديد مفيوـ الشباب مف خبلؿ اعتبارىـ أنيـ الفئة العمرية التي تمتد مف سف

الخامسة عشر وحتى سف الثبلثيف ،حيث تتسـ ىذه المرحمة بالعديد مف الخصائص البيولوجية،
والسموكية ،واالجتماعية ،والنفسية ،وتتحدد بداية ىذه المرحمة ونيايتيا عمى أساس طبيعة األوضاع

االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية التي يمر بيا

المجتمع (.زكريا ،1999 ،ص) 260

.

ويمثؿ الشباب في الفئة العمرية مف سف 15عاـ وحتى 29عاـ حسب الجياز المركزي لئلحصاء

الفمسطيني لمنتصؼ عاـ 2012ـ ما نسبتو  29.8%مف إجمالي سكاف الضفة الغربية وقطاع غزة
البالغ  4.29مميوف ،منيـ  39.6%في الفئة العمرية 15عاـ وحتى 19عمـ ،و 60.4%في الفئة

العمرية 20عاـ وحتى 29عاـ (.وفا) 12/8/2012 ،
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ثانيا :الشباب الفمسطيني والواقع السياسي.
إف الواقع السياسي الذي يعيشو الشباب الفمسطيني يفرض عمييـ أف يكونوا نشيطيف سياسياً وأف يتوفر

إلماـ ومعرفة بالقضايا واألحداث السياسية ،وىذا ما دفع الشباب باالنتماء إلى التنظيمات
لدييـ
ٌ
السياسية مف أجؿ صياغة الثقافة السياسية لمشباب( الشامي ،2011 ،ص ،) 1264وتنمية وعييـ بقضيتيـ
ودفعيـ لبلنخراط في العمؿ الوطني النضالي دفاعاً عف قضية شعبيـ وحقوقيـ المشروعة

( عبد العاطي،

 ،) 12/8/2008وباإلضافة إلى ذلؾ االنتماء إلى الحركة الطبلبية التي رفدت الحركة الوطنية الفمسطينية

بمختمؼ الكوادر والقيادات والتي شكمت في المجتمع الفمسطيني قوة اجتماعية مركزية محركة في
النضاؿ بكافة

أشكالو( أبو ساكور ،2009 ،ص.) 227

وعموماً كانت أبرز مبلمح ومظاىر واقع العمؿ السياسي لمشباب في سياؽ التجربة الفمسطينية قد تمثؿ
بالتالي:

 :)1العمؿ السياسي مف خبلؿ االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف حيث كاف لواقع أحداث عاـ 1948ـ تأثير
عميؽ عمى الشباب وخاصة الطمبة ،لذا كانت الحركة الطبلبية الفمسطينية أوؿ تنظيـ شعبي يشكؿ بعد

النكبة سواء كاف ذلؾ بما عرؼ وقتيا برابطة الطمبة الفمسطينييف ،أو االتحاد العاـ لطمبة
 ،2011ص64

فمسطيف( شقفة،

) ،والذي أصبح بعد تشكيؿ منظمة التحرير الفمسطينية واحداً مف االتحادات الشعبية

الممثمة فييا وفي مؤسساتيا مف خبلؿ المجنة التنفيذية لبلتحاد( وفا.) 6/4/2014 ،

 :)2العمؿ السياسي مف خبلؿ األطر الطبلبية التي بدأت في الظيور خبلؿ النصؼ الثاني مف عقد

السبعينيات حيث بدأت تتشكؿ في الجامعات والمعاىد الفمسطينية  ،وامتدت بعد ذلؾ إلى المدارس،
ولقد عممت معظـ األطر الطبلبية تحت إطار تنظيمي كامتداد لمفصائؿ والقوى واألحزاب السياسية

الفمسطينية ،وتتنافس ىذه األطر فيما بينيا في إطار انتخابات المجالس الطبلبية لمجامعات الفمسطينية
والتي عادة ما تعتبر نتائجيا مؤش اًر عمى مدى قوة وجماىيرية التنظيمات السياسية عمى صعيد الشارع

الفمسطيني( شقفة ،2011 ،ص ،) 65,66لكف الدور السمبي في أداء ىذه األطر في اكتفائيا بأف تكوف أداة

استقطاب لمعناصر الشابة ألحزابيا وابتعادىا عف ممارسة دورىا النقابي المطمبي أدى بيا إلى أف تفقد
خصوصيتيا واستقبلليتيا وبالتالي بدالً مف أف تكوف مشاركة في صنع القرار ،تكرست كأداة إلنفاذ

الق اررات عمييـ( عبد العاطي.) 2008/8/12 ،

 :)3العمؿ السياسي لمشباب مف خبلؿ وجود نظاـ مؤسساتي حكومي وفصائمي والذي نشأ بشكؿ فاعؿ

بعد التحوالت عمى البنية االجتماعية الفمسطينية بعد تأسيس السمطة عاـ

 (1994أبو رمضاف17/11/2008 ،

) ،والذي عكس نفسو عمى بنية العمؿ الشبابي والعمؿ الوطني عموماً حيث أصبح التشكيؿ الرسمي
معب اًر عنو بو ازرة الشباب والرياضة ،ويشرؼ عمى النشاط الشبابي في النوادي والمؤسسات
24

الشبابية،

إضافة إلى األطر الشبابية المحيطة بفصائؿ العمؿ الوطني والمنظمات غير الحكومية التي تعمؿ في

إطار الشباب

( وفا.) 6/4/2014 ،

ثالثا :أزمة الشباب في ظل التشريعات والقوانين الفمسطينية.
يأتي تناوؿ أزمة الشباب مف منطمؽ ثنائية الحقوؽ والواجبات ،أي بمعنى أنو ال يستطيع أحد أف يمنع
الشباب مف حقيـ في المشاركة ألنو مكفو ٌؿ دستورياً فقط؛ وانما ألف ىذا الحؽ الذي ُكفؿ دستورياً؛ ىو
بحد ذاتو واجب وطني ممقى عمى عاتؽ الشباب في تعزيز التنمية السياسية؛ وألنو يقمؿ مف حالة الفراغ

السياسي التي يعيشيا الشباب جراء التجاوز ليـ والتيميش وعدـ االىتماـ بقضاياىـ مف قبؿ الكبار.

والبلفت ىنا أف األزمة تتمثؿ في أف شريحة الشباب تتعرض لمتجاىؿ والتيميش رغـ أنيا األغمبية في
المجتمع الفمسطيني مف جية ،ومف جية ثانية أنو في ظؿ ما يحدث في األراضي الفمسطينية مف
ظروؼ سياسية جراء االحتبلؿ واالنقساـ وغيره مف ما يؤثر سمباً عمى القضية والمجتمع الفمسطيني فاف

العديد مف حقوؽ شريحة الشباب ىي في بؤرة انتياكات حقوؽ اإلنساف( صافي ،2008 ،ص.) 47

فعمى صعيد التشريعات الفمسطينية قد حرمت الشباب مف أىـ حؽ مف حقوقيـ مف خبلؿ أف يكوف ليـ
دو اًر ينسجـ مع نسبتيـ مف عدد السكاف في فمسطيف حيث إنيـ يشكموف أغمبية ،وينسجـ مع دور

الشباب التاريخي في عممية النضاؿ الفمسطيني ،وذلؾ بأف يتـ إشراكيـ بعممية صنع القرار مف خبلؿ
تمثيميـ في البرلماف الفمسطيني أو بأف تكفؿ ليـ التشريعات الفمسطينية بأف يكوف مف حقيـ الترشح

لمنصب الرئاسة.
ىذا ما تـ تجاوزه بحؽ الشباب مف قبؿ التشريعات والقوانيف الفمسطينية ،والتي حددت سف الترشح
لمبرلماف الفمسطيني في انتخابات عاـ 2006ـ بأف يكوف قد أتـ الثامنة والعشريف عاما وذلؾ استنادا
ألحكاـ قانوف رقـ ()9لسنة 2005ـ بشأف االنتخابات وعمبلً بالمرسوـ الرئاسي الصادر بتاريخ

20/11/2005ـ ( وفا  ،) 26/4/2014 ،وسف الترشح لمنصب الرئيس بأف يكوف قد أتـ األربعيف عاماً مف

العمر عمى األقؿ

(منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف -المقتفي .) 2007، -

األمر الذي أدى إلى تنفيذ حمبلت مف قبؿ المنظمات األىمية لممطالبة بتخفيض سف الترشح لمرئاسة

والتشريعي مثؿ حممة  25 - 30والتي يطالب أعضائيا بتعديؿ قانوف االنتخابات الفمسطيني رقـ ()9
المادة ( )12لسنة 2005ـ بما يخفض سف الترشح النتخابات الرئاسة مف عمر  40عاـ إلى سف 30
عاما ،وبالترشح النتخابات المجمس التشريعي مف 28عاما إلى 25عاما والتي القى ترحيب بدعـ

النائبيف جميؿ المجدالوي ومشير المصري وآخريف( موفع معا.) 26/4/2014 ،
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ومبادرة التشريعي بمناقشة مشروع قانوف الشباب الفمسطيني رقـ ( )2لسنة 2011ـ والذي نوقش بجمسة
 26/4/2011بالقراءة الثانية مف قبؿ المجمس التشريعي ،والذي نص عمى تشكيؿ برلماف الشباب

الفمسطيني يعمؿ عمى مشاركة الشباب في صنع

القرار( قانوف الشباب الفمسطيني رقـ ( )2لسنة

 ،) 2011إال أف

ىذا القانوف لـ يصبح ساري المفعوؿ بسبب عدـ إق ارره مف قبؿ الرئيس واصداره في الجريدة الرسمية
وعدـ توفر ثمثي قواـ العضوية في المجمس التشريعي أثناء مناقشتو والتصويت

عميو( مقابمة مع صبلح عبد

العاطي ).
كما أف أي محاولة لمتعديؿ القانوني مف أجؿ تخفيض العمر المحدد لمترشح ال يكفي وحده ،وانما
يقتضي أف يتوفر تغير بالثقافة والمفاىيـ بحيث يتـ إقناع األحزاب السياسية بأف تضع األولوية لمشاركة

الشباب عمى رأس قوائميا االنتخابية ،وكذلؾ إجراء تعديبلت ىيكمية في البنية التنظيمية بحيث تعزز
مف مشاركة الشباب في المستويات السياسية العميا والمقررة ،وذلؾ ليتسنى لجيؿ الشباب مشاركة
حقيقية مف خبلؿ تبوء المراكز القيادية بالمستويات القانونية

والسياسية( أبو رمضاف.) 2008/11/17 ،

ىذه الظروؼ أدت إلى الحد مف مشاركة حقيقية لمشباب وبالتالي عممت عمى ظيور أخطر جانب مف

جوانب أزمة الشباب وىي ما يعرؼ بأزمة اليوية  Identity Crisisوالتي تنشأ مف عدـ قدرة الشباب
عمى فيـ ذاتو وتقبميا والتعامؿ معيا( زكريا ،1999 ،ص ،) 273,274ويكتنؼ ىذه األزمة في الغالب شعور

الشباب باالغتراب السياسي واالجتماعي

واالقتصادي(عبدالعاطي،

 ،)30/9/2004مف خبلؿ مواجيتو

باألنظمة البيروقراطية وأنماط السمطة غير الديمقراطية التي جعمت دوره ينحصر في الخضوع ليا

وااللتزاـ بقوانينيا مما يشعره بالعجز وعدـ القدرة عمى تحقيؽ ذاتو وبالتالي االنسحاب مف المجتمع

والتمرد عميو( منتدى شارؾ الشبابي ، 2013 ،ص.) 56

ولذلؾ فإف األزمة التي يمر بيا جيؿ الشباب تكمف في رفضو لكثير مف أبعاد الواقع الذي يعيشونو
والذي ال يمثؿ أماليـ وطموحاتيـ؛ وىنا يأخذ الرفض كظاىرة شبابية أسموبيف

أساسيف( زكريا،1999 ،

ص:) 272,273,274
األسموب األوؿ :صريح يعمف رفضو المشاركة مف منطؽ الكبار أو رفضاً لمعاييرىـ ،وقد يتخذ الرفض

أيضا طمباً ايجابياً معمناً مف أجؿ المشاركة في دراسة القرار واصداره.

األسموب الثاني :الرفض بشكمو السمبي والذي يقطع فيو الشباب كؿ ارتباطاتو بالوطف إلحساسو بأنو ال
يوفر الطموح وامكانية المشاركة ،وتستمر ىذه الحالة إلى أف تتحوؿ فيو اليجرة المعنوية إلى ىجرة

حقيقية مما يولد لدى الشباب حالة مف االغتراب االجتماعي والسياسي واالقتصادي.
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المبحث الثالث :دور التنشئة والثقافة السياسية في بناء الوعي السياسي.

انطبلقاً مف المفيوـ الذي تـ تناولو في المبحث األوؿ أف الوعي السياسي يشير إلى "مجموعة األفكار
والمعمومات المختمفة التي تكتسب مف خبلؿ الثقافة السياسية ،والتي تنتقؿ لمفرد عبر عممية التنشئة

السياسية بواسطة المؤسسات االجتماعية المختمفة" ،يتضح أف الوعي السياسي يتطمب توفر تنشئة
سياسية تشمؿ عمى العديد مف المصادر الرسمية وغير الرسمية التي تساىـ في تشكيؿ الثقافة السياسية

لممجتمع ،والتي تمكف األفراد مف فيـ وتحميؿ األحداث السياسية الواقعة في مجتمعيـ المحمي والمجتمع
اإلقميمي والدولي ،ثـ تكويف وجية النظر الخاصة بيـ ،والتي يقوموف بالدفاع عنيا بالوسائؿ

المشروعة ،ومف ثـ المساىمة في تشكيؿ الوعي السياسي الخاص باألفراد.

كما أف الوعي السياسي مف خبلؿ توفر ىذه المصادر التي تساىـ في تشكيمو يساعد في فيـ طبيعة

العبلقة بيف األفراد ونظاميـ السياسي ،واألساليب التي ينتيجيا مف خبلؿ غرس قيـ وتوجيات ومبادئ
سياسية معينة لدى مواطنييا ،لخمؽ نوع مف االرتباط القيمي بيف النظاـ السياسي وأفراد المجتمع ضماناً
الستم اررية النظاـ واستق ارره( داوسف وآخروف ،1990 ،ص.) 5,6

وفي ضوء ما سبؽ فإنو سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف األوؿ ،يتناوؿ دور التنشئة السياسية في
بناء الوعي السياسي ،واآلخر دور الثقافة السياسية في بناء الوعي السياسي.
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المطمب األول :دور التنشئة السياسية في بناء الوعي السياسي.
تعرؼ التنشئة السياسية  Political Socializationبأنيا " التمقيف الرسمي وغير الرسمي المخطط
وغير المخطط لممعارؼ والقيـ والسموكيات السياسية وخصائص الشخصية ذات الداللة السياسية وذلؾ

في كؿ مرحمة مف مراحؿ الحياة عف طريؽ المؤسسات المختمفة في المجتمع

"( أبراش ،2011 ،ص) 113

وباعتبار أف ىذه العممية التنشئية تبدأ مع الفرد منذ والدتو وتستمر معو حتى مماتو فإف الفرد خبلؿ

ذلؾ يأخذ مف المصادر والقنوات التي يعتقد العمماء والباحثوف بأنيا جميعا تتعاوف وتتكامؿ في سبيؿ
خمؽ وعي سياسي لدى األفراد يتماشى وقيـ ومبادئ مجتمعو بما يحقؽ طموحاتيـ في تنمية المجتمع
تنمية سياسية واجتماعية

واقتصادية( الطبيب.) 2003 ،

وبناء عمى ما سبؽ سيتـ تناوؿ دور كؿ مصدر مف مصادر التنشئة السياسية " والتي تنقسـ إلى
مصادر غير مباشرة ومصادر مباشرة " والتي تساىـ في بناء الوعي السياسي وفؽ التالي:

أوال :المصادر غير المباشرة.
 -1األسرة:
تعتبر األسرة مف أىـ عناصر التنشئة السياسية ،وذلؾ لكونيا أوؿ مؤسسة يتعامؿ معيا الطفؿ ،وأيضا

يظؿ تأثيرىا مستم اًر عمى الطفؿ لفترة طويمة – بخاصة في مجتمعنا – كما أف القيـ التي يغرسيا اآلباء

في نفوس أطفاليـ يكوف مف الصعب تغييرىا مستقببلً( إسماعيؿ ،1997 ،ص ،) 35وذلؾ في ظؿ تأثير ثقافة
األسرة السياسية في ثقافة الفرد ومعموماتو السياسية واتجاىاتو نحو النشاطات

السياسية( عبد الغفار؛ أبو

سعدة ،2000 ،ص ،) 546لكف آخريف يروف أف ىناؾ أسباباً تجعمنا نتوقع أف تمعب األسرة دو اًر أقؿ أىمية

في التنشئة السياسية وبناء الوعي السياسي وذلؾ بسبب أف كثير مف األدوار والعبلقات السياسية ال تتـ
إال عند الكبر ،وأف األسرة عادة ال تيتـ كثي اًر بإعداد أبنائيا لمحياة السياسية مثؿ اىتماميا بإعدادىـ
ألدوار أخرى(

داوسف وآخروف ،1990 ،ص155,156

).

ويمكف تحديد الوسائؿ التي تتمكف األسرة مف خبلليا مف بث مفاىيميا التنشئوية السياسية فيما يمي

عبد الحؽ ،2011 ،ص:) 65

أ -تمقيف أفكار سياسية معينة :وذلؾ مف خبلؿ نقؿ األسرة التجاىات وأفكار محددة مسبقاً ،كأف
يطمب مف األبناء تأييد حزب ما أو فكرة سياسية تصب في صالح طرؼ مف أطراؼ الساحة

السياسية.

28

(

ب -تمقيف أفكار سياسية معينة بصفة غير مباشرة :وذلؾ وفؽ مشاركة األبناء ألحاديث الكبار في
األسرة ،وقد تكوف مشاركتيـ باالستماع فقط ،والفرد في صغره مولع بتقميد مف ىـ أكبر سناً
منو خصوصاً والديو.

ج -حظر أدوات التنشئة السياسية المخالفة :وذلؾ مف خبلؿ رقابة األولياء عمى ما يتعرض لو

األبناء مف وسائؿ تنشئة أخرى ذات توجياً مخالفاً لما يعتقد بو اآلباء.
 -2المؤسسات التعميمية ( المدرسة – الجامعة ):

تعتبر المؤسسات التعميمية وسيطاً ميماً مف وسائط التنشئة السياسية ييدؼ النظاـ السياسي مف خبلليا
وخصوصا مف خبلؿ مناىجيا الدراسية لمحفاظ عمى البناء السياسي

( إسماعيؿ ،1997 ،ص،) 39

والعمؿ

عمى توعية الطالب واطبلعو عمى األحداث السياسية الداخمية والخارجية ،والبدء في فيـ السياسة

كشيء متجسد في أشخاص ورموز ومؤسسات ،وتعمؿ عمى تمقينو أحكاـ ذات قيمة إيجابية أو سمبية
حوؿ الشأف السياسي( أبراش ،2011 ،ص.) 120
وتكمف أىمية المدرسة كوسيط مف وسائط التنشئة السياسية في أف مقرراتيا الدراسية تعمؿ عمى تعزيز
القيـ الثقافية والقيـ القومية والوطنية وخصوصاً مواد التربية الوطنية والتاريخ ،كما أف الكتب واألدبيات

المستعممة في المدرسة تعكس شكؿ إيجابي عف تاريخ األمة والدولة وتعمؿ مف أجؿ تعميـ المواطنة،
وبصفة عامة فإف القيادات السياسية والتربوية تنظر إلى المقرر عمى أنو قناة مناسبة لنقؿ المعرفة
والقيـ المؤدية إلى بناء المواطف الجيد( داوسف ،1990 ،ص.) 184,185

ولمجامعات دور كبير أيضاً في عممية التنشئة السياسية وزيادة الوعي السياسي لمشباب حيث إنيـ
يبدأوف بممارسة نضاؿ سياسي ييدؼ إلى تمرير خطاب سياسي خاص بيـ ،كالمطالبة بإصبلح

النظاـ الجامعي ،أو منح أكثر لمطمبة ،وقد تتجاوز ىذه المطالب لتمس السياسة العامة لمدولة
كالمطالبة بالديمقراطية أو التعبير عف مساندتيـ لقضية مختمؼ بشأنيا(

أبراش ،2011 ،ص121

مف خبلؿ العناصر التي تمعب دو اًر رئيسياً في تنمية الوعي السياسي داخؿ الجامعة ومنيا:

) ،وذلؾ

أ -الحركة الطبلبية :حيث إنيا تعتبر أحد المياديف الرئيسة لتربية الطبلب ديمقراطياً وتييئتيـ
لمدخوؿ في عممية تشكيؿ الوعي واالنخراط في عممية المشاركة في اتخاذ الق اررات داخؿ

مؤسساتيـ التعميمية وخارجيا ،ومف خبلؿ ما تتضمنو مف عمميات ترشح ،ودعاية وتصويت

وانتخاب ،وما يعقب ذلؾ مف مؤتمرات ومناقشات وبرامج ،كؿ ىذا يساىـ في تكويف الشخصية

الديمقراطية الواعية والمشاركة عمى أساس مف الوعي السياسي( الضاني ،2010 ،ص ،) 94,95لكف

واقع الحركة الطبلبية اليوـ يعبر عف اىتزاز الفعؿ الطبلبي كما وسبؽ توضيحو في المبحث

الثاني وذلؾ بسبب االكتفاء بأف يكونوا أداة الستقطاب العناصر الشابة ألحزابيـ وابتعادىـ عف
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ممارسة دورىـ النقابي والمطمبي وبالتالي بدالً مف أف يساىموا في صنع القرار أصبحوا أداة
لتنفيذ ىذه الق اررات.

ب -أعضاء ىيئة التدريس :ويساىـ عضو ىيئة التدريس في بناء الوعي السياسي مف خبلؿ
التدريس والبحث العممي واعداد التقارير واألبحاث وأوراؽ العمؿ حوؿ القضايا السياسية
المتنوعة ،ومف خبلؿ دوره المساىـ في تربية سياسية تقوـ عمى الفيـ واإلقناع

العممي( الضاني،

 ،2010ص.) 96

ت-المنياج الدراسي :حيث إف المقررات الدراسية ذات اثر كبير عمى الوعي السياسي لمطبلب،
ولكي تتكوف الثقافة السياسية لدى الطبلب ينبغي إعطائيـ المناىج المؤثرة في تكويف وتنمية

قيـ الوالء واالنتماء( الضاني ،2010 ،ص.) 96
 -3جماعة الرفاق والرأي العام:

وىـ بناء اجتماعي غير رسمي يضـ عدداً مف األفراد يجمعيـ تقارب السف أو قرب مكاف اإلقامة أو

تماثؿ الوضع الطبقي ،ويزداد تأثير ىذه الجماعة في فترات المراىقة والرشد حيث التفاعؿ المرتفع بيف
أعضائيا والخبرات التي يمتمكونيا وشعورىـ باألىمية الذاتية( أبو ساكور ،2009 ،ص ،) 230,231وتمعب ىذه

الجماعة دو اًر كبي اًر في التأثير عمى تنشئة الفرد سياسياً واجتماعياً ،حيث حالما يخرج الطفؿ مف نطاؽ
األسرة ويتحرر مف ضوابط المدرسة ،يندمج في عالـ أوسع ىو عالـ الشارع أو الجميور الواسع ،والذي
مف خبللو يدخؿ في نقاش متحرر مع رفاقو وزمبلئو حوؿ مختمؼ المواضيع السياسية ،فيعجب ببعض
األصدقاء أو الزمبلء واعجابو بيـ يدفعو لتبني أفكارىـ وميوليـ السياسية ،أو يكوف ذا قدرة إقناعيو
كبيرة وذا شخصية كارزماتية فيؤثر عمى مف يرافقونو( أبراش ،2011 ،ص.)124,125
 -4المؤسسات الدينية:
تنبع أىمية المؤسسات الدينية كمصدر لموعي السياسي مف تأكيدىا عمى غرس القيـ والمعتقدات الدينية
التي تؤثر في توجيو سموكيات األفراد في المجتمع ،وفي ظؿ ما شيده العالـ في السنوات األخيرة مف
انييار األنظمة البلدينية ال يمكف إغفاؿ دور الديف في السياسة ،وخصوصاً في ظؿ ضعؼ الدور التي
تبذلو الحمبلت العممانية التي تدعو مف خبللو إلى الفصؿ بيف الديف والسياسة(

إسماعيؿ ،1997 ،ص54

).

ويتضح دور المؤسسات الدينية في السياسة في العديد مف المظاىر والتي مف بينيا تداخؿ الديف مع
أيديولوجيا معينة مثؿ ما يحصؿ مع الديانة الييودية التي تتداخؿ مع الصييونية كأيديولوجية بيدؼ

التأثير عمى الرأي العاـ وعمى القرار السياسي في الدولة ،أو مف خبلؿ الدور الذي تمعبو المساجد
والمسيسيف مف رجاؿ الديف في زعزعة استقرار العديد مف األنظمة كما كاف األمر مع نظاـ الشاه في

إيراف وغيره مف األنظمة األخرى ( أبراش.) 123,124 ،2011 ،
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وىناؾ عوامؿ تؤثر عمى دور الديف في الوعي السياسي ،ومف بينيا ما يأتي( سالـ ،2000 ،ص:) 85
 -1مدى تدخؿ الديف في السياسة ،فكمما كاف الديف أكثر انغماساً في السياسة كمما أثر ذلؾ أكثر
عمى وعي أعضائو سياسياً.

 -2درجة إيماف الفرد بيذا الديف ،فكمما زادت درجة إيماف الفرد بالديف كمما زاد تأثير الديف عميو.
ثانيا :المصادر المباشرة.
 -1األحزاب السياسية:
ال شؾ أف دور األحزاب السياسية في عممية التوعية السياسية تختمؼ باختبلؼ المجتمعات ،ففي

المجتمعات المتقدمة يكوف دور األحزاب ضئيبلً بالنسبة لمتوعية السياسية ،وغالباً ما تكوف االتجاىات
التي تغرسيا األحزاب في الدوؿ المتقدمة منسجمة مع القيـ التي تغرسيا العائمة والمدرسة ،أما في
البمداف المتخمفة فتسعى األحزاب إلى غرس قيـ غالباً ما تكوف مختمفة عف القيـ التي تمقاىا البالغوف

في طفولتيـ حيث يقتصر التغيير والتطور عمى األحزاب في تمؾ المجتمعات( البرواري ،2006 ،ص.) 39,40

ويتمثؿ دور األحزاب في التوعية السياسية مف خبلؿ غرس قيـ محددة عبر العديد مف الوسائؿ والتي
تتمثؿ في البرامج التي تضعيا ،ووسائؿ األعبلـ الخاصة بيا ،والمحاضرات والندوات وغيرىا مف

األنشطة ،كما تسعى األحزاب إلى التأثير في غير أعضائيا بيدؼ الترويج لبرامجيا ،وانضماـ أفراد

جدد إلييا ،وترتبط وظائؼ األحزاب السياسية في عممية التوعية السياسية بثبلثة أبعاد تتمثؿ في البعد
األوؿ ويتعمؽ بالجانب المعرفي والخاص بتقديـ المعمومات ،والبعد الثاني يختص بالجانب الوجداني،

أما الثالث فيرتبط بالميارات والخاص بالمشاركة السياسية( إسماعيؿ ،1997 ،ص.) 43

ويتمثؿ دور األحزاب السياسية في بناء الوعي السياسي عمى الصعيد الفمسطيني بما يراعي الواقع

السياسي الذي تعايشو فمسطيف والمتمثؿ في سياسة تيويد األرض التي مارستيا الحركة الصييونية منذ
بدايات القرف الماضي مف جية ،ومف جية أخرى تبني األنشطة والبرامج المتعمقة بالمسيرة الديمقراطية،

والمساىمة في تطوير مفاىيـ الوعي الديمقراطي والتعريؼ بحقوؽ المواطف لموصوؿ إلى دولة

المؤسسات والقانوف ،لكف ما يجب أف تقوـ بو ىذه األحزاب ىو أف تمارس الديمقراطية داخؿ أطرىا
التنظيمية لتكوف قدوة يمكف االحتذاء بيا مف قبؿ المواطنيف( الضاني ،2010 ،ص.) 98,99
 -2جماعات الضغط:
تعمؿ عمى اكتساب الوعي السياسي مف خبلؿ التأثير المباشر والتأثير غير المباشر في الحكومات
عبر تمويؿ الحمبلت االنتخابية لصالح جماعات الضغط لوصوؿ أحد المؤيديف إلى دفة الحكـ،
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ويختمؼ دور وتأثير جماعات الضغط في تكويف الوعي السياسي باختبلؼ المجتمعات فيبرز دورىا في

ار مدنية عف طريؽ فرض
البمداف الغربية وخاصة الواليات المتحدة األمريكية حيث غالباً ما تكوف أدو اً
بعض االلتزامات االقتصادية واالجتماعية عمى الحكومات عف طريؽ الشركات ومؤسسات اإلعبلـ
والنقابات ،أما في بمداف الشرؽ األوسط فبل تزاؿ دور جماعات الضغط غير واضحة واف وجدت فإنيا
غير فعالة وتقميدية

( البرواري ،2006 ،ص.) 41,42

 -3النوادي االجتماعية الثقافية:
وتقوـ بدور ميـ في تشكيؿ الوعي السياسي لدى األفراد ،وذلؾ مف خبلؿ الندوات أو المحاضرات التي
تنظميا ىذه النوادي ،أو مف خبلؿ األصدقاء واألشخاص الذيف يتـ االلتقاء بيـ في ىذه النوادي

وخصوصا المنخرطيف في الحياة السياسية كأعضاء البرلماف أو الوزراء أو قادة األحزاب السياسية ،أو

األساتذة الجامعييف أو المثقفيف ،وبالتالي يتولد لدى األفراد ثقافة ووعي سياسي تجعميـ قادريف عمى
معرفة ما يجري حوليـ مف أحداث ووقائع( الحورش ،2012 ،ص.) 35
 -4مؤسسات المجتمع المدني:
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني إحدى السبؿ الميمة لموصوؿ إلى حالة الوعي السياسي عبر تنمية
الثقافة المستقمة والمطالبة باحتراـ حقوؽ اإلنساف وكرامتو ،وفضح الفساد وأصحاب النفوذ ،حتى أف
ىنالؾ مف يرى أف تعثر التحوؿ الديمقراطي في أي بمد يرجع إلى غياب أو توقؼ نمو المجتمع المدني
وتوقؼ ما يتبع لو مف تعزيز القيـ الديمقراطية التي توجو سموؾ المواطنيف في المجتمع وتييئيـ

لممشاركة في النشاط السياسي وفؽ ىذه القيـ.

ويتمثؿ البعد البنيوي لدور مؤسسات المجتمع المدني في سياؽ بناء الوعي السياسي في ثبلثة

مستويات( عبد المطيؼ :) 17/5/2014 ،

األوؿ :ىو دور تربوي ثقافي عبر استكماؿ حمقات وفرص التنشئة السياسية ذات المضموف الديمقراطي

لممواطنيف ،والتدريب العممي عمى األسس الديمقراطية في الحياة الداخمية لمؤسسات المجتمع المدني.

الثاني :ىو دور تعبوي يتحقؽ مف خبلؿ توسيع أفاؽ المشاركة السياسية ورفد المجتمع بكوادر وقيادات
سياسية واعدة.

الثالث :ىو دور الرقابة والنقد والضغط عمى الحكومة إذا ما تجاوزت حدود مشروعيتيا الدستورية.
 -5وسائل اإلعالم واالتصال:
تقوـ وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ في المجتمع الحديث بدور بارز في عممية التنشئة السياسية وتشكيؿ

الوعي السياسي ،وىذا الدور يزداد أىمية وتأثي اًر بانتشار ىذه الوسائؿ ،وتطورىا التقني ،واختراقيا
32

لجيات الحياة المختمفة ،وقبوليا الفاعؿ بيف األفراد وخاصة األطفاؿ والمراىقيف والشباب ،و ألف
اإلعبلـ ووسائمو لو دور في غرس القيـ السياسية وصقؿ الشخصية وتحديد المعايير الثقافية
ميدي ،2010 ،ص148

( حمس؛

) ،فانو يعتبر عنص اًر حاسماً وميماً لمدولة الحديثة ،تنتقؿ مف خبلليا المجتمعات

التقميدية نحو الحداثة واالندماج السياسي ،نظ اًر ألف وسائؿ اإلعبلـ تستطيع نشر الرسالة السياسية

بشكؿ ثابت ومتطابؽ وفي نفس الوقت إلى عدد كبير مف الناس ،فإنيا تستطيع أف تمعب دو اًر أساسياً

في التحوؿ السريع لممجتمع(داوسف وآخروف ،1990 ،ص.) 244,245

وبالرغـ مف دور وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ في عممية الوعي السياسي ،إال أف ىناؾ بعض االنتقادات

التي توجو إلييا وىي كاآلتي:
أ-

أف وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ تعمؿ عمى نشر المضاميف السياسية التي قامت وكاالت
أخرى

بتكوينيا( إسماعيؿ ،1997 ،ص.) 46

ب -أف تعددية وسائؿ اإلعبلـ ال تؤدي بالضرورة إلى تعددية في التثقؼ أو التنشئة
السياسية إال إذا ارتبطت ارتباطاً حقيقياً بثقافات مختمفة( أبراش ،2011 ،ص.) 127

ت -ارتباط دور وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ بفمسفة النظاـ السياسي أو إدارة وسائؿ االتصاؿ
الجماىيري فقد تكوف مشجعة أو غير مشجعة لقيـ المشاركة السياسية
 ،2000ص.) 95

33

والحرية( سالـ،

المطمب الثاني :دور الثقافة السياسية في بناء الوعي السياسي.

يعرؼ (ألموند وفيربا) الثقافة السياسية عمى أنيا" :مجموعة االتجاىات والمعتقدات والقيـ التي تنظـ
عبلقة األفراد بنظميـ السياسية" ( الشرافي ،2012 ،ص ،) 59ويعتقد غابرييؿ ألموند (  ) G. Almondأحد

رواد المدرسة الوظيفية في العموـ السياسية إلى أف أي ثقافة مف الثقافات تضـ ثبلثة جوانب ،جانب
معرفي يتعمؽ بمعارؼ المرء عف النظاـ السياسي ،وجانب شعوري يخص التعمؽ الشعوري بالقادة
والمؤسسات ،وجانب تقييمي يشكؿ األحكاـ واآلراء التقييمية عف الظواىر السياسية ،ومف خبلؿ ما

يعتقده الموند اتجاه الثقافة يمكف تعريؼ الثقافة السياسية عمى أنيا " :مجموع ما يممكو الفرد مف
معارؼ عف النظاـ السياسي ،ومشاعر ايجابية أو سمبية نحو القادة والمؤسسات وأحكاـ تقييمية بشاف

الظواىر والعمميات

السياسية"( عبداهلل ،2001 ،ص.) 7

ومف خبلؿ استعراض مفيوـ الوعي السياسي في المبحث األوؿ ومف ثـ مفيوـ الثقافة السياسية نرى أف

الثقافة السياسية ىي إفراز لموعي السياسي ومنتج تراكمي لو ،فمع ضعؼ الوعي السياسي يرافقو
ضعؼ في الثقافة السياسية وارتفاعو يؤدي إلى ارتفاع الثقافة السياسية ،وارتفاع أو انخفاض الوعي
والثقافة يختمؼ بشكؿ ممحوظ مف مجتمع إلى آخر مع تشابو أشكاؿ وأنماط بعض الثقافات السياسية،

فالثقافة السياسية في دوؿ الخميج تختمؼ عف الثقافة السياسية في دوؿ المغرب العربي أو مصر أو
غيرىا مف الدوؿ ،وذلؾ وفؽ المرجعية الفكرية أو الطبيعة االجتماعية لكؿ

).

مجتمع( العميوي ،2012 ،ص14

أوال :أنماط الثقافة السياسية.
يعتبر البحث المقارف الذي أجراه كبل مف الموند وفيربا في الفترة  ،1958 – 1963في خمس دوؿ

ىي الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وايطاليا والمكسيؾ ،مف أشير األبحاث التي أجريت حوؿ الثقافة
السياسية ،حيث ميز الموند وفيربا في ىذا البحث بيف ثبلثة نماذج لمثقافة
):

السياسية( ميعاري ،2003 ،ص13

ا : -الثقافة السياسية الرعوية (  :) Parochial political cultureوىي الثقافة التي ال يدرؾ الفرد
مف خبلليا أي شيء عف حقوقو وواجباتو ودوره في التأثير عمى النظاـ السياسي ،وال يستند إلى معايير

في صياغة أحكامو وآراءه

السياسية( سالـ ،2000 ،ص160

) ،وكذلؾ تكوف رغبتو في المشاركة العامة

متدنية ،وتنتشر ىذه الثقافة اليوـ في العديد مف المجتمعات النامية( صقر ،2010 ،ص.) 33
34

ب : -الثقافة السياسية الخاضعة (  :) Subject political cultureوىذا النمط يكوف فيو األفراد
واعيف لنتائج عممية الحكـ وال يشاركوف في الحياة العامة ،ويسود ىذا النموذج في ظؿ أنظمة مركزية

كاألنظمة الشيوعية( العميوي ،2012 ،ص ،) 16وغالباً ما يسود المجتمعات التي تعيش ىذا النوع مف الثقافة

العنؼ السياسي بسبب نقص اإلجراءات المدنية المقبولة مف غالبية السكاف ،كما تنتشر حالة عدـ الثقة
في ىذه المجتمعات التي تقود إلى فوضى وعدـ استقرار حكومي( سالـ ،2000 ،ص.) 162

ت : -الثقافة السياسية المشاركة (  :)Participant political cultureوىي الثقافة التي تشدد عمى
مشاركة المواطنيف في العممية ،فالمواطف يرى أنو يستطيع أف يؤثر عمى النظاـ السياسي وأنو يتأثر
بق اررات ىذا النظاـ ،وتسود ىذه الثقافة في المجتمعات المتقدمة وذات البنية
ص.) 14

الديمقراطية( ميعاري،2003 ،

ثانيا :مكونات الثقافة السياسية.
ىي مجموعة مف العناصر أو المكونات لمثقافة السياسية سواء تمؾ التي تتبناىا الدولة وتسمى الثقافة
الرسمية؛ والتي ىي عبارة عف نسؽ فكري يعتبر بمثابة ٍ
دليؿ لمعمؿ السياسي يطرح بو رؤيتو لمتاريخ
ويبرر بو ممارساتو االجتماعية والسياسية واالقتصادية ويضفي الشرعية عمى النظاـ السياسي ،أو تمؾ

السائدة لدى أفراد المجتمع والتي تسمى الثقافة غير الرسمية والتي تشير إلى ما لدى األفراد مف
معتقدات وقيـ واتجاىات ،وقد يوجد تطابؽ بيف الثقافتيف الرسمية وغير

الرسمية( طنطاوي ،1996 ،ص) 221

وىنالؾ بعض المحاوالت لتحديد مكونات الثقافة السياسية منيا عمى سبيؿ المثاؿ محاوالت كؿ مف
روبرت داؿ ،وسيدني فيربا ،ولوشياف باي وىي تتمثؿ في اآلتي:
أ -روبرت داؿ  Robert Dallحدد مكونات الثقافة السياسية فيما يمي:

 المرجعية :وتعني اإلطار الفكري الفمسفي المتكامؿ ،أو المرجع األساسي لمعمؿص،) 36

السياسي( صقر،2010 ،

وىنالؾ توجييف أساسيف حددىما روبرت في ىذا العنصر أحدىما برجماتي ويعني مواجية

المشكمة عند ظيورىا دوف االلتزاـ بإطار فكري مسبؽ ،واآلخر عقبلني وينطمؽ في معالجة المشكبلت
مف خبلؿ إطار عممي يقوـ عمى الربط المنطقي المحكـ بيف أسباب المشكمة ونتائجيا ( Robert .

)D, 1966 , p.352-354.
-

التوجو نحو العمؿ العاـ :ىناؾ فرؽ بيف التوجو الفردي الذي يميؿ إلى اإلعبلء مف شاف الفرد
وتغميب مصمحتو الشخصية ،وبيف التوجو العاـ أو الجماعي ،الذي يعني اإليماف بأىمية العمؿ

التعاوني المشترؾ ،في المجاليف االجتماعي

35

والسياسي( الحمولي ،2009 ،ص.) 33

-

التوجو نحو النظاـ السياسي :وىنا ميز داؿ بيف اتجاىيف األوؿ ينصرؼ إلى الوالء والتعمؽ

بالنظاـ والثاني إلى الشعور باالغتراب والعزلة النفسية وعدـ اإلحساس بالمواطنة المسئولة بما
يترتب عمييا مف حقوؽ وواجبات)( Robert . D, 1966, p.358-361.

ب-أما سيدني فيربا  Sidney Verbaفقد حدد عناصر الثقافة السياسية في األبعاد اآلتية:

 الشعور باليوية :إف الشعور باالنتماء مف أىـ المعتقدات السياسية ،ذلؾ ألف شعور األفرادبالوالء لمنظاـ السياسي يساعد عمى إضفاء الشرعية عمى النظاـ ،ويساعد عمى بقاء النظاـ

وتخطيو األزمات والمصاعب التي تواجيو( صقر ،مرجع سابؽ ،ص ،) 37واإلحساس باليوية ال يقؼ

عند الحد الجغرافي الذي يعيش فيو الفرد وانما يتجاوزه إلى البعد المعنوي والعاطفي ،وىو
عنصر فعاؿ في بناء مجموعة مف المؤسسات السياسية المسماة بالدولة القومية

(Sidny . V,

) .1965, pp529 - 531

-

عممية صنع القرار :ويدور ىذا العنصر حوؿ المعتقدات بمسمؾ الحكومة في إعداد القرار،

ففي بعض المجتمعات قد ال ييتـ األفراد بمعرفة قواعد وأساليب إعداد القرار حيث ينصب

اىتماميـ عمى ما يمكف أف يترتب عمى القرار مف نفع أو ضرر ،وفي ىذه الحالة يعتبر األفراد

مجرد رعية ،ولكف في المجتمعات األخرى تؤكد المعتقدات السياسية عمى ضرورة مشاركة

الفرد ايجابيا في إعداد المخرجات الحكومية ،وليس اإلذعاف لتمؾ المخرجات عقب
الشرافي ،مرجع سابؽ ،ص) 64

ج -وأيضا حدد لوشياف باي
بصورة أو بأخرى ألي مجتمع

Lucian Pye

صدورىا(

موضوعات عامة ينبغي أف تتناوليا الثقافة السياسية

ومنيا(): Lucian . P: Political cultural, (Ibd), pp531 – 533

 نطاؽ ووظيفة السياسة. مفيوـ السمطة :حيث يرى بأف الثقافة السياسية تتضمف غالبا تصورات مختمفة لطبيعة السمطةوىذا االختبلؼ يرجع إلى تبايف المجتمعات بخصوص حدود فاعمية السمطة مف ناحية ،ومصادر

شرعيتيا مف ناحية أخرى.
 التكامؿ السياسي :ويشير إلى العبلقة بيف اليوية الشخصية واليوية القومية ويتضمف معاييرأساسية لتقييـ فعالية األداء السياسي ،واقامة نوع مف التوازف بيف التعاوف والتنافس بيف أفراد

المجتمع.
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ثالثا :الثقافة السياسية في فمسطين.
تعتبر الثقافة السياسية في فمسطيف أقرب إلى الثقافة الديمقراطية مف الثقافة السياسية السائدة في
بقية الوطف العربي التي تحتوي عمى قيـ تقميدية غير ديمقراطية ،فنسبة كبيرة مف الفمسطينييف

يؤيدوف قياـ نظاـ سياسي ديمقراطي واجراء انتخابات دورية ،ويظيروف استعداداً لممشاركة في

العممية السياسية ،كما أنيـ يؤيدوف حرية الصحافة وحقوؽ المعارضة وحقوؽ المرأة في المشاركة
السياسية ،ويريدوف برلماناً منتخباً تكوف الحكومة مسئولة أمامو ،وتعددية حزبية وسياسية وانتخابات
عامة ودورية ،ويرغبوف باحتراـ استقبللية المحاكـ وأحكاـ

القضاة( معياري ،2003 ،ص28,29

) ،ومع

ذلؾ ال يمكف تجاوز أف الثقافة السياسية في فمسطيف تقوـ عمى مبدأ التحرر والنضاؿ بكافة أشكالو
وذلؾ في ظؿ خصوصية المجتمع الفمسطيني كمجتمع يرزخ تحت االحتبلؿ.

ولمتعرؼ أكثر عمى الثقافة السياسية في فمسطيف سيتـ تناوؿ بعض العوامؿ التي ساىمت في

تشكيميا ومف بينيا:

ا: -الحكم العثماني واالنتداب البريطاني.
خبلؿ ىذه الفترة الزمنية وبالذات خبلؿ عقود العشرينات والثبلثينيات واألربعينيات تشكؿ في

فمسطيف إطا اًر مف النخبة السياسية واالقتصادية كاف عمادىا كبار مبلؾ األراضي وكبار التجار
ووجياء المدف والبعض مف األقمية المسيحية ،كاف أساس عمؿ ىذه النخبة توظيؼ الرصيد

االقتصادي والمناصب اإلدارية العميا سياسياً ،إال أف ىذه النخبة بقيت أسيرة الشروط السياسية
واالقتصادية التي أقامتيا حركة االستعمار التي خضعت لو

فمسطيف( صقر ،2010 ،ص) 51,52,53

مف بعد ذلؾ تطورت في ظؿ االنتداب المؤسسات السياسية أىميا األحزاب حيث كاف في تمؾ
الفترة ثبلثة تيارات رئيسية ،تيار الوطنية القطرية ،وتيار القومية العربية ،وتيار الشيوعية األممية،
كانت الحدود بيف التياريف األوؿ والثاني تضعؼ أحياناً وتبرز أحياناً أخرى ،وكاف الدعـ

الجماىيري ليما يتبايف مف حيف إلى آخر ،أما التيار الثالث الشيوعي ،فبقي مستقبلً ومعزوالً عف
التياريف السابقيف وينقصو الدعـ الشعبي في األوساط العربية وذلؾ بفعؿ نشأتو بيف صفوؼ
المياجريف الييود اليسارييف ،لقد بقي التيار الشيوعي ضعيؼ الشعبية حتى بعد أف تطور لما سمي
بػ" عصبة التحرر الوطني " ذات األكثرية العربية( القمقيمي؛ أبو غوش ،2011،ص.) 4
وفي ظؿ ذلؾ إف أىـ ما ميز ىذه الفترة ىو أف الثقافة السياسية أكدت عمى القومية العربية،
وعمى أف فمسطيف جزء ال يتج أز مف الوطف العربي وأف الشعب الفمسطيني جزء مف األمة ،لكف
37

الواجب الوطني والدفاع عف األرض كاف بمثابة انفعاالت شعبية غير منظمة وغير نابع مف ثقافة
خاصة مميزة لمشعب الفمسطيني( ميعاري ،2003 ،ص.) 29

ب : -االحتالل اإلسرائيمي والشتات الفمسطيني.
ساىـ االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية وما نتج عنو مف تشتيت لممواطنيف الفمسطينييف في
التأثير السمبي عمى عممية التطور السياسي واالجتماعي لمشعب الفمسطيني ،وذلؾ مف خبلؿ
إخضاعيا واخضاع النخب والتجمعات المتناثرة في األراضي المحتمة والشتات إلى ديناميكيات
متباينة،وقد ترتب عمى ذلؾ العديد مف النتائج والتي مف بينيا ،العبلقات السياسية فيما بيف النخب

السياسية القائمة عمى سياسة الغالب والمغموب ،والتشكيؾ واالرتياب والنظرة السمبية لمبدأ الحموؿ
الوسط ،والنزوع إلى إقصاء اآلخريف ،وغياب اإليماف بالديمقراطية وسيادة القانوف ،وىذا يتفؽ مع
سياسة االحتبلؿ الذي ال يرغب بوجود كياف فمسطيني قادر عمى القياـ بميامو بجدارة

واقتدار(

الشرافي ،2012 ،ص ،) 71,72والتي أثرت عمى الثقافة السياسية الفمسطينية بجعميا غير واضحة المبلمح
وتسعى لبلعتماد عمى الغير الذي فرض نفسو بقوة ،حيث أصبحت المرجعية تعود لمنظاـ السياسي

القائـ( صقر ،2010 ،ص.) 66
ت : -نشأة منظمة التحرير الفمسطينية عام 1964م.
لقد شكؿ تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية التعبير األقوى عف اليوية الوطنية الفمسطينية مف

خبلؿ المقاومة التي مارستيا إلثبات الوجود في مواجية إرادة االجتثاث والنفي ،ومف خبلؿ اعتراؼ
الميثاؽ الوطني الفمسطيني بالتعددية السياسية حيث أجازىا في ىياكؿ المنظمة والتي عمى الرغـ
مف نواقصيا والمتمثمة بسيطرة السمطة الفردية وضعؼ دور المؤسسات في صنع القرار وادارة

الخبلؼ داخؿ المؤسسة أحياناً باالنشقاؽ عنيا إال أنيا عززت إلى حد ما نوعا مف التنسيؽ بيف
القيادات التنظيمية لفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية فعمى سبيؿ المثاؿ مع اندالع االنتفاضة
األولى في أواخر شير كانوف األوؿ عاـ 1987ـ سارعت إلى تشكيؿ قيادة لبلنتفاضة عرفت
باسـ " القيادة الوطنية الموحدة "

( ميعاري ،2003 ،ص.) 30

ويمكف تقسيـ مراحؿ وعي منظمة التحرير الفمسطينية لمفيوـ الكياف واليوية إلى أربع

مراحؿ(القمقيمي؛

أبو غوش ،2011 ،ص:) 5
المرحمة األولى :مرحمة الميثاؽ القومي الفمسطيني وىي منذ تأسيسيا وحتى حرب حزيراف 1967ـ،
حيث استولت إسرائيؿ عمى ما تبقى مف أرض فمسطيف قطاع غزة والضفة الغربية.
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المرحمة الثانية :مرحمة الميثاؽ الوطني الفمسطيني وىي منذ حرب حزيراف 1967ـ حتى حرب

أكتوبر 1973ـ ،والتي أصبح باإلمكاف مف بعدىا التعامؿ مع إسرائيؿ متجاوزيف البلءات الثبلث (
ال مفاوضات وال صمح وال اعتراؼ بإسرائيؿ ).

المرحمة الثالثة :وىي مرحمة تجاىؿ الميثاؽ الوطني الفمسطيني كمرجعية واعتماد ق اررات المجالس
الوطنية الفمسطينية ،وىي منذ حرب أكتوبر 1973ـ وحتى مؤتمر مدريد ثـ اتفاقية أوسمو

1993ـ ،حيث تواجيت دوؿ الطوؽ ( لبناف وسوريا واألردف ) ،ومنيـ الفمسطينيوف مع إسرائيؿ
عمى مقاعد المفاوضات وليس في مياديف القتاؿ.
المرحمة الرابعة :وىي مرحمة إلغاء الميثاؽ الوطني الفمسطيني وتجاىؿ ق اررات المجالس الوطنية
السابقة كمرجعية ،واعتماد ق اررات القيادة الفمسطينية وىي ىيئة غير رسمية تتكوف مف المجنة
التنفيذية ورئاسة المجمس الوطني ،والحكومة الفمسطينية وما تيسر مف أعضاء المجنة المركزية

لحركة فتح وىناؾ أشخاص تشارؾ بيذه الييئة رغـ أنيـ ليسوا أعضاء بإحدى الييئات المكونة
ليذه القيادة ،وتمتد ىذه المرحمة منذ اتفاقية أوسمو وحتى اآلف ،حيث التقت إسرائيؿ مع منظمة

التحرير الفمسطينية مباشرة حوؿ طاولة المفاوضات وقد تبادال اإلعتراؼ وصار لممنظمة حكماً

ذاتياً في غزة والضفة الغربية.

ث : -تبمور اإلسالم السياسي.
أدى انتصار الثورة اإلسبلمية اإليرانية سنة 1979ـ ،وانييار النموذج االشتراكي إلى تبمور اإلسبلـ

السياسي في مجتمعنا الفمسطيني ،وساعد عمى ذلؾ أيضا ضعؼ منظمة التحرير الفمسطينية بعد
خروجيا مف بيروت ،ودور االنتفاضة األولى عاـ 1987ـ حيث أعطت فرصة لئلسبلـ السياسي

الذي تجسد بحركتي حماس والجياد اإلسبلمي لمتعبير عف نفسو بشكؿ عممي وممموس ،حيث
نجحت الحركتاف بترؾ بصمات ميمة في الحياة السياسية الفمسطينية الراىنة وأثر ذلؾ عمى الثقافة

السياسية الفمسطينية( الحمولي ،2009 ،ص.) 58-61
وبالرغـ مف ىذا التبمور لئلسبلـ السياسي في فمسطيف ونجاح حركة حماس في انتخابات البمدية
في عاـ 2005ـ ،وانتخابات المجمس التشريعي عاـ 2006ـ ،إال أنو يواجيو معضمة في التوفيؽ
بيف مبدأ الحاكمية هلل ومبدأ السيادة الشعبية ،حيث ال يوجد توافؽ بيف الخطاب الديني الذي تقدمو

حركات اإلسبلـ السياسي وبيف مبدأ الديمقراطية الذي تعتمده المنظمة ،وىذا يتضح في نص المادة
" "27مف ميثاؽ حركة حماس الذي ينص عمى أنو "  ..ال يمكف أف نستبدؿ إسبلمية فمسطيف

الحالية والمستقبمية لتبني الفكرة العممانية  ..ويوـ تتبنى منظمة التحرير الفمسطيني اإلسبلـ كمنيج
حياة فنحف جنودىا ووقود نارىا التي تحرؽ األعداء "
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( موقع ويكي23/9/2014 ،ـ

) ،ومف خبلؿ ىذه

المادة نرى أف حركة حماس تمغي فكرة أف المنظمة ىي المرجعية السياسية لمشعب الفمسطيني،
وتفرض نفسيا كمرجعية لمشعب الفمسطيني األمر الذي يكرس نمطاً مف الثقافة السياسية الضيقة

داخؿ المجتمع بشكؿ عاـ والتي تقوـ عمى أساس التبعية مف قبؿ عناصرىا األمر الذي يؤدي إلى
عدـ وجود مشاركة في الحياة السياسية.

ومػػف خػػبلؿ ىػػذا الفصػػؿ الػػذي تنػػاوؿ الػػوعي السياسػػي لمشػػباب مػػف حيػػث مفيػػوـ الػػوعي السياسػػي ودور

التنشئة السياسية والثقافة السياسية في بناء الوعي السياسي لمشباب نستنتج أف الشباب يستمدوف وعييـ
السياسي مف خبلؿ العديػد مػف المصػادر والقنػوات التػي تتمثػؿ فػي عمميتػي التنشػئة السياسػية بمصػادرىا
المباش ػرة وغيػػر المباش ػرة والثقافػػة السياسػػية ،ليكون ػوا مػػؤىميف إلدراؾ حقػػوفيـ السياسػػية وفيػػـ وتحميػػؿ مػػا
يجري حوليـ مف أحداث ووقائع سياسية ،كذلؾ ىنالؾ مجموعة مف العوامؿ التػي سػاعدت عمػى تشػكيؿ

حالة مف الوعي السياسي لمشباب والتي تتمثؿ بطبيعة وواقع المجتمع الفمسطيني كمجتمع محتؿ.

وفػػي ظػػؿ تػػوفر الػػوعي السياسػػي لمشػػباب أصػػبح يػػدرؾ حقوقػػو السياسػػية وواجباتػػو تمامػاً ،حيػػث إنػػو وفػػي

ظؿ التشريعات والقوانيف القائمة ال يتمتع بحقو السياسي عمى أكمؿ وجو وخصوصاً أف ىذه التشػريعات
تقؼ حائبل أماـ مشاركتو السياسية في عممية صنع القرار وتمثيمو في الييئات القيادية ،حيث إف النسبة
التي يشكميا فػي المجتمػع مػف حيػث عػدد السػكاف وطبيعػة دوره النضػالي فػي عمميػة التحػرر الػوطني او

المجتمعي تكفؿ لو ىذ الحؽ.
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الفصل الثالث :المشاركة السياسية لدى الشباب الفمسطيني.
المبحث األول :المشاركة السياسية.
المبحث الثاني :مظاىر المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني.
المبحث الثالث :التحديات التي تواجو المشاركة السياسية لمشباب الفمسطيني.
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مقدمة.

تعد المشاركة السياسية مف الموضوعات الميمة في الوقت الراىف وخصوصاً أنيا أصبحت ال تقتصر
عمى الباحثيف الميتميف بيا فقط في المنطقة العربية ،فما حصؿ ويحصؿ في ىذه المنطقة مف حراؾ

شعبي يأتي في سبيؿ التأكيد عمى أف المشاركة أصبحت مطمباً ميماً لمجماىير والشعوب التي عانت
مف تسمط األنظمة ،وتناوليا ال يتـ بمعزؿ عف المناداة والمطالبة بالمساىمة الفاعمة في صنع القرار
وكافة المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية عمى كافة األصعدة وذلؾ مف خبلؿ إيجاد
نظاـ حكـ ديمقراطي يبتعد عف سياسة االنفراد والتسمط والطغياف.
والمشاركة ليست مف الموضوعات السياسية الحديثة التناوؿ ،فيي تعد مف المواضيع القديمة الحديثة

حيث اىتـ الفبلسفة منذ آالؼ السنيف بالسياسة ومف بينيـ أرسطو الذي اعتبر المشاركة الجماىيرية

مصد اًر لمحياة وحائط دفاع في مواجية الظمـ واالستبداد ووسيمة في تشريع الحكـ الجماعي مف خبلؿ

دمج الكثيريف في شئوف الدولة ،وكارؿ ماركس الذي ركز عمى فكرة صراع الطبقات واالغتراب
وديكتاتورية البوليتاريا ،وألموند فيربا عاـ 1963ـ الذي تناولت دراسات ليا عبلقة المشاركة السياسية

بمؤشرات مختمفة مثؿ المستوى االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة ،واالنتماء إلى جماعات ذات صبغة

دينية أو سياسية والتي أجريت عمى عدد مف الدوؿ األوروبية ومقارنتيا بالمكسيؾ والواليات المتحدة

األمريكية ،وكذلؾ المنظروف االنجموساكسوف روبرت داىؿ و جبرائيؿ الموند و سيدني فيربا و ألبرت
ىيرشماف الذيف يشيروف إلى تقمص المشاركة السياسية التي تتطمب اقتراعاً جماىيرياً واسعاً حيث

يفضؿ البعض التجمعات الصغيرة( صالح 2005 ،ص.) 17-9

ويتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ المشاركة السياسية لدى الشباب الفمسطيني في ثبلثة مباحث ،األوؿ
يتناوؿ مفيوـ المشاركة السياسية وأىميتيا ومستوياتيا ،ويتناوؿ المبحث الثاني مظاىر المشاركة

السياسية لدى الشباب الفمسطيني ،أما الثالث فسيتناوؿ التحديات الداخمية والخارجية أماـ المشاركة
السياسية وسبؿ مواجيتيا.
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المبحث األول :مفيوم المشاركة السياسية.
مفيوم المشاركة لغويا:
تعتبر المشاركة  Participationكممة مشتقة مف اسـ المفعوؿ لمكممة البلتينية ،Par-ticipare
ويتكوف ىذا المصطمح البلتيني مف جزئيف األوؿ  Parsبمعنى جزء  ،Partوالثاني وىو Compar

ويعني القياـ بػػ ،وبالتالي فإف كممة المشاركة تعني حرفياً  To take Partأي القياـ

بدور( عبد الوىاب،

 ،1999ص ،) 106أما في المغة العربية ووفؽ تناوؿ ابف منظور ليا في لساف العرب تعني االشتراؾ مع
شاركو صار شريكو ،واشتركا في كذا وتشاركا ،وشركة في البيع والميراث يشركو مثؿ عممو
منظور ،2002 ،ص67-68

تعممو( ابف

) ،ويتحدد مفيوـ المشاركة لغوياً بمجموعة مف المصطمحات والدالالت ،التي

تُستمد مف مجاالت استخداماتيا ،فيي مشتقة مف الفعؿ شارؾ ،يشارؾ ،مشاركة ،وتعني المساىمة،
المشتقة مف الفعؿ ،ساىـ ،يساىـ ،مساىمة ،وىي بيذا المعنى ُيستدؿ بيا عمى أنيا المشاركة في كؿ

المكاسب االجتماعية ،وتعني كذلؾ اقتساـ األرباح والخسائر

معا( ماشطي،2010 ،

ص ،) 145فعندما يقاؿ

شارؾ في الشيء فيذا يعنى أف لو فيو نصيب ،فالمشاركة ىي ربط الفردي
ص.)138

بالكمي( أبراش،2011 ،

مفيوم المشاركة السياسية اصطالحا:
ال يزاؿ مفيوـ المشاركة مف بيف المفاىيـ غير المتفؽ عمييا ،والمثيرة لمجدؿ والخبلؼ في الرأي بيف
الباحثيف والسياسييف والكتاب والميتميف بالشأف العاـ عمى حد سواء ،فالبعض يتناوؿ ىذا المفيوـ مف
منطمؽ السموؾ السياسي لممواطنيف في اختيار النخبة الحاكمة ،والبعض اآلخر يرى في ىذا المفيوـ

أنو يتسع ليشمؿ السموؾ السياسي لممواطنيف في صنع السياسة العامة واتخاذ الق اررات عمى كافة
المستويات مف خبلؿ المجالس المنتخبة

( عبد الغفار ،2009 ،ص58

) ،ومف بيف التبايف في اآلراء وتعدد

صيغ التعبير عف المشاركة أف ىناؾ مف يرى فييا أنيا تنطبؽ أحياناً عمى أنشطة الجماىير في كؿ

مستويات النظاـ السياسي ،وأنيا تنطبؽ أحياناً أخرى عمى التوجيات السياسية أكثر منيا عمى
األنشطة ،فضبلً عف أنو ينطبؽ عمى المشاركة فيما ىو خارج الحياة السياسية( الزيات ،2002 ،ص.) 85،84

والمشاركة قد تعني أي عمؿ تطوعي مف جانب المواطف ،بيدؼ التأثير عمى اختيار السياسات العامة،

أو اختيار القيادات السياسية وصنع السياسات ووضع الخطط ،وتنفيذ البرامج والمشروعات ،سواء عمى
المستوى الخدمي أو عمى المستوى اإلنتاجي ،وكذلؾ عمى المستوى المحمي أو المستوى

القومي( عميوة؛

محمود ،2000 ،ص ،) 15وقد يكوف ىذا التعريؼ أكثر عمومية بحيث قد يكوف ىذا العمؿ التطوعي ناجحاً
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مستمر ،مستخدماً أساليباً شرعية أو غير
أو غير ناجح ،منظماً أو غير منظـ ،عرضياً أو
اً
الوىاب ،1999 ،ص.) 107

شرعية( عبد

ويشير مصطمح المشاركة في مجاؿ عمـ االجتماع إلى السموؾ الرسمي أو غير الرسمي المنظـ أو

العفوي لئلفراد والجماعات ،مف أجؿ القياـ بمجموعة مف األنشطة التي تيدؼ إلى تحقيؽ الصالح العاـ
وتحقؽ المشاركة لؤلطراؼ التي تتبنى ىذا السموؾ نوعاً مف اإلشباع والرضا ،وذلؾ مف خبلؿ الوصؼ

لؤلىداؼ المراد تحقيقيا ،باإلضافة إلى أنيا تمنح المواطنيف فرصاً متساوية لتحديد طبيعة نظاـ الحكـ
والمساىمة في تقرير مصير ببلدىـ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً عمى النحو الذي يرغبوف الحياة في

ظمو ،ومنو تتبمور المشاركة مف خبلؿ ثبلث خصائص ىي( بنيني ،2006 ،ص:) 7

أ -الفعؿ :ويقصد بو الحركة النشيطة والفعالة لمجماىير لتحقيؽ ىدؼ أو عدة أىداؼ معينة.

ب -التطوع :ويقصد بو أف يقوـ المواطنوف بعممية المشاركة طوعاً واختيا اًر منيـ ،في انجاز
أىداؼ وقضايا مجتمعيـ بعيداً عف أي لوف مف ألواف الضغط واإلكراه.

ت-االختيار :ويقصد بو إعطاء الحؽ لممشاركيف بتقديـ المساندة والتعضيد لمعمؿ السياسي والقادة
السياسييف في حالة تعارض العمؿ السياسي والجيود الحكومية مع مصالحيـ وأىدافيـ.

وتقسـ المشاركة إلى أربعة أنواع مرتبطة مع بعضيا البعض وتتداخؿ تداخبلً قوياً ويؤثر كؿ نوع في

النوع اآلخر وتتمثؿ في اآلتي( عميوة؛ محمود ،2000 ،ص:)16,17,18

 -1المشاركة االجتماعية :وىي تمؾ األنشطة التي تيدؼ إلى التغمب عمى بعض المشكبلت العممية
اليومية ،وتسيـ في تحقيؽ قدر مف التضامف والتكافؿ بيف أعضاء المجتمع ،وذلؾ في مجاليف أساسييف

احدىما الجيود التطوعية واآلخر حؿ المشكبلت اليومية والخبلفات التي قد تنشأ بيف األفراد
والجماعات في المجتمع.

 -2المشاركة االقتصادية :وىي مشاركة الجماىير بالمساىمة في وضع ق اررات مشاريع التنمية
االقتصادية وتمويميا وتنفيذىا ،وتعني أيضاً األنشطة التي تقوـ بيا الجماىير لدعـ االقتصاد القومي
مثؿ دفع الضرائب والرسوـ وغيرىا ،وأف يقوـ الفرد بضبط إنفاقو بحيث يكوف استيبلكو في حدود

دخمو ،مع توفر درجة مف الوعي لمقاطعة التجار الذيف يغالوف في رفع األسعار.

 -3المشاركة في الحياة اإلدارية :ويظير ىذا النوع مف المشاركة في اإلدارة المحمية وذلؾ مف خبلؿ
إتاحة الفرصة لممواطنيف في اتخاذ وتنفيذ الق اررات السياسية التي تمس مصمحتيـ الذاتية ،بما يحقؽ

الصالح العاـ لمدولة ذلؾ أف نظاـ اإلدارة المحمية يقدـ لممواطنيف نوعيف مف المشاركة األوؿ :المشاركة

في التعبير عف وجية نظر الجماعة المحمية ،واآلخر :المشاركة في التقديـ الفعمي
 ،2006ص.) 10
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لمخدمات( بنيني،

 -4المشاركة السياسية :والمقصود بيا العممية التي يمعب الفرد مف خبلليا دو اًر في الحياة السياسية
لمجتمعو وتكوف لديو الفرصة ليؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر في عممية اختيار الحكاـ أو في

الق اررات أو السياسات التي يتخذونيا ،أو يسيـ في مناقشة األىداؼ العامة لممجتمع وتحديد أفضؿ
الوسائؿ إلنجازىا ،وقد تتـ ىذه المشاركة مف خبلؿ أ -أنشطة تقميدية :مثؿ التصويت أكثر أنماط
المشاركة السياسية شيوعاً ،وحضور الندوات والمؤتمرات العامة واالنخراط في عضوية األحزاب
والترشح لممناصب العامة وتقمد المناصب السياسية ،ب -أنشطة غير تقميدية :بعضيا قانوني مثؿ

الشكوى ،وبعضيا قانوني في بعض الببلد وغير قانوني في ببلد أخرى كالتظاىر واإلضراب والعنؼ
السياسي والثورة وغيره مف السموكيات السمبية.
وبعض عرض تقسيمات المشاركة يمكف تناوؿ المشاركة السياسية ومحاوالت تحديد المفيوـ ،حيث
تعرفو دائرة معارؼ العموـ االجتماعية (  ) 1968بأنو تمؾ األنشطة اإلدارية التي يشارؾ بمقتضاىا

أفراد المجتمع في اختيار حكاميـ وفي صياغة السياسة العامة بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،وىو يتفؽ
مع المعنى المتضمف في تعريؼ ناي  Naiو فيربا  Verbaحيث يعرفانيا بأنيا األنشطة المشروعة

التي تيدؼ إلى التأثير في اختيار الحكاـ ومياميـ التي يؤدونيا والتأثير في بعض الق اررات

السمطوية(

عبد الوىاب ،1999 ،ص ،) 108ولكنو يختمؼ معو في نوعية النشاط الذي يمارسو األفراد حيث حدد نوعيتيا
باألنشطة المشروعة ،ويختمؼ معو في أف نشاط األفراد ال يقتصر عمى اختيار الحكاـ فقط وانما يشمؿ

أيضا عممية التأثير في بعض الق اررات السمطوية .

ويعرفيا ليفمي بروىؿ بأنيا اليوية الرمزية المشتركة بيف األفراد ،والتي تتمخص بالخصائص غير

المادية التي تجمع بيف األفراد ،وىي االنتماءات السياسية والعقائدية واأليديولوجية التي تجمع بيف
األفراد وتحدد توجياتيـ ،والتي تكوف محكاً تحتكـ لو الجماىير عند تقويـ األفراد المنتميف
 ،2010ص5

ليا( ماشطي،

) ،ويتضح مف ىذا المفيوـ أف المشاركة السياسية تؤثر فييا بعض القيـ والعواطؼ التي

تحدد توجيات األفراد وارادتيـ في التغيير مف خبلؿ أشكاؿ المشاركة المختمفة وىذا المفيوـ يحتوي

عمى الشؽ النظري لممشاركة والذي يتمثؿ في طبيعة األفكار والمعتقدات لمفرد والتي تحدد سموكو
وعممو السياسي.

ويشار إلى المشاركة السياسية وفؽ عبد اليادي الجوىري إلى أنيا تعتبر مف أىـ موضوعات عمـ

االجتماع السياسي إال أنيا العممية التي يمعب الفرد مف خبلليا دو اًر في الحياة السياسية لمجتمعو
وتكوف لديو الفرصة ليشارؾ في وضع األىداؼ العامة لذلؾ المجتمع كذلؾ لتحقيؽ وانجاز ىذه

األىداؼ( الجوىري ،1985 ،ص23-25

) ،ويختمؼ ىذا التعريؼ عف غيره في استبعاده ألنشطة اختيار
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الحكاـ والتأثير في الق اررات التي يتخذونيا ،فيو يعمؿ عمى تعميـ دور المشاركة مف أجؿ أف تصبح
عممية ىدفيا صنع األىداؼ العامة لممجتمع.

ويعرؼ رش  Rushالمشاركة السياسية بأنيا مشاركة الفرد في مستويات مختمفة مف النشاط في النظاـ

السياسي ،وىي تتراوح بيف عدـ المشاركة وبيف شغؿ منصب

سياسي)( Rush, 1992, p110

 ،ويتسـ تناوؿ

رش لممشاركة السياسية في ىذا التعريؼ بالشموؿ واالتساع كما أف تعميمو لممفيوـ ال يستبعد أي عمؿ
سياسي.

ويعرفيا قريف شتايف  Greensteinبأنيا مجاؿ تمؾ األنشطة التي تأتي في فترة االنتخابات ،والتي
بواسطتيا يحاوؿ المواطنوف التأثير عمى الق اررات الحكومية التي تتعمؽ بالمشكبلت التي

تيميـ( سعدات،

 ،2008ص ،) 14وىذا التعريؼ ينظر إلى المشاركة السياسية نظرة ضيقة ويحصرىا في مجاؿ التصويت
واالنتخابات وىذا غير صحيح ألنو يستبعد الكثير مف صور ومظاىر المشاركة التي تأخذ بعداً أوسع

مف التصويت والمشاركة في االنتخابات لوحدىا.

ومف خبلؿ ما تـ عرضو مف مفاىيـ تناولت المشاركة السياسية يمكف تحديد المفيوـ اإلجرائي لممشاركة
السياسية بأنيا العممية االجتماعية السياسية بشقييا الطوعي والرسمي ،التقميدي وغير التقميدي ،التي
تمكف الشباب والمجتمع بشكؿ عاـ بعد إدراكيـ ووعييـ لحقوقيـ وواجباتيـ السياسية مف مباشرة دورىـ

في الحياة السياسية في المجتمع والمساىمة بشكؿ مباشر أو غير مباشر في صنع القرار والرقابة
عميو.
أىمية المشاركة السياسية:
إف األساس الذي ننطمؽ منو في تحديد أىمية المشاركة ىو الدور اإليجابي الذي تمعبو المشاركة في

محفز لمتحديث والتنمية داخميا ،وفي أنو مقياس صادؽ تقيـ وفقو درجة الديمقراطية
المجتمعات كونو
اً
في األنظمة السياسية ،فكمما ازدادت مشاركة المواطنيف في صنع القرار السياسي تأكدت الصفة
الديمقراطية لممجتمع ،وتمكف المشاركة السياسية القوى الوطنية مف طرح أفكارىا والدفاع عنيا في سبيؿ

التأثير في الق اررات السياسية بشتى الوسائؿ ،وتقبؿ التعايش مع وجيات النظر

المختمفة( سيدي باب،

 ،2005ص ،) 21ولذلؾ يقاؿ أف المشاركة السياسية ىي مؤشر عمى مدى تخمؼ أو تطور البناء السياسي

لممجتمع ( الزيات ،2002 ،ص.) 84

فنمو وتطور الديمقراطية في أي مجتمع يتوقؼ عمى مدى اتساع المشاركة السياسية وجعميا حقاً مف
الحقوؽ التي يتمتع بيا كؿ فرد في المجتمع ،وبالتالي تؤدي إلى استقرار النظاـ واإلحساس بشرعيتو،

ذلؾ أف المشاركة تعطي الجماىير حقاً ديمقراطياً يمكنيـ مف محاسبة المسئوليف عف األعماؿ
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والمسؤوليات التي يقوموف بيا إذا حدث أي تقصير مف لدييـ ،باإلضافة إلى أف المشاركة تدعـ

العبلقة بيف الفرد والمجتمع ،األمر الذي سينعكس عمى شعور الفرد باالنتماء لوطنو

الكبير( الحورش،

 ،2012ص.) 60
ومف خبلؿ المشاركة السياسية يكوف لئلنساف موقؼ معيف يستطيع مف خبللو اف يقوـ بعمؿ ما ،وأف
يصبح اإلنساف المشارؾ ىو جزء في جماعة تعكس رغبة اآلخريف ،حيث يجد نفسو يقتسـ مع غيره

المسئولية ويكوف ىناؾ أىمية لممعرفة والعمـ والوعي فغالباً ما تكوف ىناؾ فكرة أو عدة أفكار تجذبو

لمعمؿ مع غيره ( صالح  ،2005 ،ص ،) 27حيث تترجـ المشاركة شعور المواطنيف بالمسئولية االجتماعية
تجاه مجتمعيـ ،والمشكبلت المشتركة التي تواجييـ والرغبة في تحويؿ األىداؼ التي يريدوف بموغيا

إلى واقع ممموس

( شقفة ،2011 ،ص.) 49

وتعد المشاركة مبدأً أساسياً مف مبادئ تنمية المجتمع ،فالتنمية الحقيقية ال تتـ بدوف مشاركة فعالة

ألفراد المجتمع ،ومعرفة المواطنيف بأىداؼ التنمية ومدى تقبميـ ليذه األىداؼ يمثؿ أحد األبعاد
الرئيسية لممشاركة ،وليست المشاركة إال وسيمة لموصوؿ بالمجتمع إلى غايتو ،فإذا تمت مف جانب

المواطنيف دوف وعي وفيـ كانت النتيجة غير مقصودة وتخضع ألىوائيـ والحتياجاتيـ ،وبذلؾ تنتيي
أثر المشاركة بانتياء المشروع الذي يشارؾ فيو

المواطنوف( أبو الجدياف ،2010 ،ص) 48

أما إذا اتسعت

فرص المشاركة السياسية بوعي وفيـ مف قبؿ المواطنيف فاف ذلؾ يؤدي إلى القضاء عمى عمميات
إستغبلؿ السمطة والشعور باإلغتراب لدى الجماىير ،وكمما تحققت قيـ المساواة والحرية فاف ىذا يؤدي
إلى االستقرار السياسي العاـ لممجتمع ،وبالتالي يساعد عمى تحقيؽ الشروط االجتماعية والثقافية
والسياسية لنجاح خطط التنمية المختمفة( سعدات ،2008 ،ص.) 21

مستويات المشاركة السياسية:
تناوؿ العمماء مستويات وأشكاؿ المشاركة السياسية بما يراعي االختبلؼ بيف المجتمعات وأنظمتيا
السياسية ،لذلؾ تتخذ المشاركة السياسية أشكاالً مختمفة وفقاً الختبلؼ نمط النسؽ السياسي فكؿ نسؽ
يتضمف العديد مف األدوار التي يؤدييا األفراد داخمو ،فقد يتوقؼ ىذا الدور عمى اإلدالء بصوتو وقد

يصؿ إلى تولي المناصب السياسية العميا ،وىذا يتمثؿ في التسمسؿ اليرمي الذي اقترحو رش  Rushو

ألتوؼ  Althoffوالذي يغطي مستويات المشاركة السياسية ككؿ مف وجية نظرىما ،ويبلئـ مختمؼ
األنساؽ السياسية( عبد الوىاب ،1999 ،ص:) 21
 -شغؿ منصب سياسي أو إداري.

 السعي لشغؿ منصب سياسي أو إداري. عضوية نشطة في تنظيـ سياسي.47

 -عضوية نشطة في تنظيـ شبو سياسي.

 المشاركة في االجتماعات الشعبية والمظاىرات  ...الخ. -عضوية سمبية في منظمة سياسية.

 -عضوية سمبية في منظمة شبو سياسية.

 المشاركة في مناقشة سياسية غير رسمية. -بعض االىتماـ بالسياسة.

 التصويت في االنتخابات.وعمى الرغـ مف االعتقاد بشمولية ىذا التدرج لمستويات المشاركة السياسية إال أف ىنالؾ انتقاداً لو

فمف غير المنطؽ أف يتـ وضع شاغمي المناصب السياسية ورجاؿ اإلدارة في مستوى واحد وذلؾ
الختبلؼ دور ٍ
كؿ منيما وتبعية رجاؿ اإلدارة لرجاؿ السياسة ،كما أف تقمد المنصب السياسي في حد
ذاتو ال يعد شرطاً ضرورياً لممشاركة السياسية بوجو عاـ فقد يكوف دور المسئوؿ السياسي ال يزيد عف
دور الموظؼ العاـ وىذا غير أف ىنالؾ مف ىجر العمؿ السياسي منيـ ،باإلضافة إلى أف المشاركة
مف خبلؿ العضوية في التنظيمات السياسية أو شبو السياسية قد يكوف اليدؼ منيا دوافع ذاتية ،أو مف

أجؿ خدمة النظاـ السياسي القائـ مف خبلؿ احتواء الجماىير أو قوى المعارضة في داخميا ،كما يؤخذ
عمى المشاركة في االجتماعات والمظاىرات بأنيا قد ال تتسـ بالدواـ واالستمرار وقد تكوف نوعاً مف

المشاركة التعبوية الموجية مف قبؿ الحزب المسيطر عمى السمطة أو مواقع القوة في

المجتمع.

أما دراسة كارؿ دوتش في بداية الستينات فحدد مستويات المشاركة السياسية وفؽ

اآلتي( عميوة؛ محمود،

 ،2000ص:) 23،22

أ -المستوى األوؿ :وىو ممارسو النشاط السياسي.

وىو األعمى ويشمؿ عمى ستة شروط رأى دوتش أف توفر ثبلثة منيا في شخص يجعمو منتميا إلى ىذه
الفئة وىي :عضوية منظمة سياسية ،التبرع لمنظمة سياسية أو لمرشح االنتخابات العامة ،حضور
اجتماعات سياسية بشكؿ دوري ،المشاركة في الحمبلت االنتخابية ،توجيو رسائؿ بشاف قضايا سياسية

لمسمطة التنفيذية أو النيابية أو لمصحافة ،وأخي اًر الحديث في السياسة مع أشخاص خارج نطاؽ الدائرة

الضيقة المحيطة بالفرد.

ب -المستوى الثاني :الميتموف بالنشاط السياسي.
ويشمؿ ىذا المستوى الذيف يدلوف بأصواتيـ في االنتخابات ويتابعوف بشكؿ عاـ ما يحدث عمى

الساحة السياسية.
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ج -المستوى الثالث :اليامشيوف في العمؿ السياسي.
ويشمؿ مف ال ييتموف باألمور السياسية وال يميموف لبلىتماـ بالعمؿ السياسي وال يخصصوف أي وقت

أو موارد لو ،واف كاف بعضيـ يضطر لممشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات األزمات أو عندما
يشعروف بأف مصالحيـ المباشرة ميددة أو بأف ظروؼ حياتيـ معرضة لمتدىور.
د -المستوى الرابع :المتطرفوف سياسيا.
وىـ أولئؾ الذيف يعمموف خارج األطر الشرعية القائمة ،ويمجأوف إلى أساليب العنؼ ،وىـ بصفة

خاصة إما أف ينسحبوا مف كؿ أشكاؿ المشاركة وينضموا إلى صفوؼ البلمباليف ،واما أف يتجيوا إلى
استخداـ صور مف المشاركة تتسـ بالحدة والعنؼ.
دوافع المشاركة السياسية:
يسعى الفرد لممشاركة في الحياة السياسية أو غيرىا مف المجاالت األخرى انطبلقاً مف عدة دوافع منيا

ما يتصؿ بالمجتمع ككؿ ،ومنيا ما يتعمؽ باىتمامات الفرد واحتياجاتو

الشخصية( عميوة؛ محمود،2000 ،

ص ،) 29ولكف مف المتفؽ عميو أف دافعية الفرد ورغبتو في المشاركة تتوقؼ إلى حد كبير عمى كمية
ونوعية المواقؼ السياسية التي يتعرض ليا ،فكمما كثرت وتنوعت ىذه المواقؼ ازداد احتماؿ مشاركتو

في العممية السياسية ،وازداد عمؽ ومدى ىذه المشاركة والعكس صحيح ،غير أف التعرض لمثؿ ىذه
المواقؼ ال يكفي وحده لدفع الفرد إلى المشاركة السياسية ،وانما يمزـ أيضاً أف يكوف الفرد نفسو عمى
قدر معقوؿ مف الثقافة السياسية ،واإلدراؾ الواعي لمعطيات الحياة السياسية ومتغيراتيا ،وىو ما يتوقؼ
عادة عمى نمط تنشئتو المبكرة ،ومجموعة القيـ واالتجاىات والمعايير السموكية التي اكتسبيا عف طريؽ

ىذه العممية وأصبحت تشكؿ جزءاً ال يتج أز مف مكونات شخصيتو( الزيات ،2002 ،ص.) 92،91
ويمكف تناوؿ أىـ األسباب التي تدفع األفراد وتشجعيـ إلى المشاركة السياسية كما تناوليا أبراش والتي
تتمثؿ فيما يمي( أبراش ،2011 ،ص148،147؛ صالح ،2005 ،ص:) 91

 -1الدوافع النفسية :والتي تتمثؿ في سعي األفراد المشاركيف سياسياً إلثبات وجودىـ ،وتأكيد
ذاتيـ كأفراد أحرار قادريف عمى اتخاذ موقؼ في موضوع سياسي.

 -2المشاركة كتعبير عف وعي سياسي :وىو أف يدرؾ المشارؾ أف الدور الذي يقوـ فيو ىو

مسئولية وطنية ،وكما أنو يحصؿ مف خبللو عمى حقوؽ فيجب بالمقابؿ ربطيا مع واجباتو

اتجاه المجتمع.

 -3المشاركة السياسية كأداة لمتعبير عف مطالب :وقد تكوف ىذه المطالب ذات صبغة نقابية أو
سياسية أو اجتماعية.
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 -4الدوافع الدينية أو العرقية :ويظير بشكؿ واضح عند الحركات والجماعات الدينية ،حيث
يكوف اليدؼ مف المشاركة استعراض أفكارىـ ومعتقداتيـ وخدمة المصمحة الخاصة.

 -5المشاركة السياسية خوفاً مف السمطة :وىو عندما تكوف المشاركة مشاركة تأييد وخضوع
لمسمطة ،وأف االستنكاؼ عف التصويت قد يؤدي إلى إجراءات عقابية بحقيـ.

ٍ
لموقع وظيفي :وىو أف تكوف المشاركة ألغراض نفعية
لمنصب أو
ٍ
 -6المشاركة السياسية طمباً
وتمبية لطموح مف خبلؿ الوصوؿ لمنصب ما.

 -7المشاركة السياسية كسياسة دفاعية ضد خطر متوقع :حيث إف المواطف قد ال ييتـ بالمشاركة
ويكوف ال مباؿ سياسياً ،لكف خطر ما قد ييدد مصالحو أو ييدد حياتو بشكؿ مباشر يدفع بو

لممشاركة في الحياة السياسية.

 -8المشاركة كمظير مف مظاىر التضامف العائمي أو القبمي :ويتجمى ىذا األمر بشكؿ كبير
وواضح في التصويت في االنتخابات حيث يكوف اليدؼ مف التصويت ىو دعـ أخ أو قريب

لضماف نجاحو.

أشكال المشاركة السياسية.
يميز رايت  1992 Wrightبيف ثبلثة أشكاؿ لممشاركة السياسية ىي:
 -1المشاركة الحرة أو االختيارية :ويرى أنيا القاعدة في الديمقراطية ،حيث يستطيع األفراد أف

يختاروا ما إذا كانوا سيشاركوف أـ ال ،وكيفية مشاركتيـ واالستثناء الرئيسي لمطبيعة االختيارية في

ىذا النوع مف المشاركة ىو التصويت اإلجباري والمطبؽ في قميؿ مف الدوؿ مثؿ استراليا وبمجيكا
وىولندا حتى عاـ  (1970عبد الوىاب ،1999 ،ص ،) 23،22ويبنى ىذا النوع عمى عدة ركائز مف بينيا

خضوع السمطة السياسية لمشعب ،وايماف النظاـ السياسي بالمشاركة السياسية واحتراميا وسعيو

إلى توسيعيا ،وتمثيؿ شرائح المجتمع كافة بمختمؼ توجياتيا السياسية وانتماءاتيا الدينية والقومية
والطائفية والقبمية ،ووجود دستور ينظـ المشاركة السياسية ويحمييا والخضوع

لو( عبد الرزاؽ،2005 ،

ص.) 76

 -2المشاركة المقيدة بالنظاـ :فيي دعـ أفراد وسياسات الحكومة ،ووظيفتيا الرئيسية حشد الناس
خمؼ النظاـ في محاولة لتقوية سمطة الحكومة وىذا النوع مف المشاركة السياسية تأخذ بو أغمب

الدوؿ النامية( عبد الوىاب ،1999 ،ص ،) 23ومف أىـ خصائص ىذا النوع مف المشاركة تتمثؿ في
اختبلؿ شرائح المجتمع السياسي حيث تقميص شرائح المشاركيف وتضخـ في شرائح غير

الميتميف ،باإلضافة إلى أف ىذه المشاركة تكوف شكمية وموسمية وغير فعالة ومثاؿ ذلؾ ظاىرة
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المرشح الواحد وانعداـ المعارضة وما شابو ،وأيضا تدخؿ الدولة بشكؿ ممحوظ وواضح في تعبئة

الجماىير دوف تعبير عف مشاركة حقيقية مف جانبيا نابعة عف اىتماـ المواطنيف بما يجري مف
حوليـ في المجتمع السياسي وعدـ قدرتيـ عمى

التأثير( معوض ،1983 ،ص) 65

 -3المشاركة كوسيمة استخداـ شخصي( عبد الوىاب ،1999 ،ص.) 23

.

أما سعد فيميز بيف شكميف مف أشكاؿ المشاركة السياسية ( سعد ،1987 ،ص:) 365-359
 -1المشاركة السياسية الرسمية :وعمادىا الرسميوف وأصحاب المناصب ويقوموف بيا مف واقع
الحفاظ عمى مصالحيـ مف خبلؿ تحقيؽ الدواـ واالستمرار واالستقرار لمنسؽ الذي يييمنوف
عميو.

 -2المشاركة السياسية غير الرسمية :ويمارسيا مف ىـ خارج نطاؽ السمطة ،كاألحزاب السياسية
غير المشاركة في السمطة أو أفراد المجتمع واألقميات السياسية أو المعارضة ،وعادة ما

يمثموف حالة مف التنافس.

وبينما تناوؿ المنوفي أشكاؿ المشاركة السياسية وفؽ التالي( السيد؛ المنوفي ،1996 ،ص:) 133-123
 -1المشاركة في التصويت :حيث تعتبر أدبيات السياسة أف ممارسة الناخبيف لحؽ التصويت في
االنتخابات العامة والمحمية أحد مؤشرات المشاركة السياسية وأكثرىا شيوعاً ،ىذا واف لـ يكف

أكثرىا تعبي اًر عف اختيار الفرد ووعيو السياسي حيث يصوت البعض أحياناً خوفاً مف العقوبة

أو مسايرة لآلخريف.

 -2االىتماـ السياسي :حيث توجد عبلقة جدلية بيف االىتماـ بالشأف العاـ والمشاركة السياسية،
حيث أف االىتماـ مقدمة لممشاركة ومؤشر ليا ورافد يغذييا ،كما أف االنخراط في العمؿ

السياسي واالجتماعي العاـ يفضي بدوره إلى مزيد مف االىتماـ.

 -3الترشح لممناصب العامة :عمى الرغـ مف أنو أحد أشكاؿ المشاركة إال أنو يجتذب مجموعة
ضئيمة مف المواطنيف في أي مجتمع بسبب ما يتطمبو عادة مف إنفاؽ وقت أطوؿ وجيد أكبر
وماؿ أكثر مما تتطمبو ممارسة حؽ التصويت.

 -4عضوية األحزاب السياسية :وتعتبر مف أبرز أشكاؿ المشاركة في الحياة السياسية.
 -5المساىمات الذاتية ( الجيود التطوعية ) :وىي المشاركة الشعبية مف خبلؿ الجيود الذاتية في
تنمية المجتمع المحمي وحؿ مشكبلتو.

 -6أعماؿ الرفض واالحتجاج :وىي في معظميا ممارسات غير مشروعة أو غير قانونية ،منيا
ما ىو سممي كالعصياف المدني ،والتيرب مف القانوف أو التحايؿ عميو ،ومنيا ما ىو عنيؼ

مثؿ التجمير والتظاىر واإلضراب واالغتياؿ والتمرد والثورة وغير ذلؾ مف األشكاؿ األخرى.
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وتناوؿ أبراش أشكاؿ المشاركة السياسية ورأى أنيا تتمثؿ في أشكاؿ عدة مف

ص:) 154-149

بينيا( أبراش،2011 ،

 -1المشاركة السياسية المؤسساتية :حيث تشمؿ عمى العديد مف األشكاؿ والقنوات أىميا :المشاركة
عف طريؽ التصويت في االنتخابات ،والمشاركة عف طريؽ االستفتاء الشعبي وىو المجوء إلى

أخذ رأي الشعب في شيء قبؿ أخذ القرار فيو ،والمشاركة عف طريؽ االعتراض الشعبي عمى

قانوف صادر عف البرلماف خبلؿ مدة معينة ،والمشاركة عف طريؽ االقتراح الشعبي وىو أخذ رأي

الجماىير قبؿ إقرار الدساتير أو القوانيف مثؿ سويسرا ،والمشاركة عف طريؽ إعادة االنتخاب
والمجوء إلى وسائؿ الضغط سواء ممارسة اإلضراب أو المظاىرات ،والمشاركة عف طريؽ

تنظيمات المجتمع المدني كالجمعيات النسوية واالتحادات الطبلبية ،والجمعيات الثقافية والنقابات
والجمعيات الدينية وتكوف ميمة المشاركة بمورة رأي عاـ ضاغط عمى الحكومة ،والمشاركة عف

طريؽ األحزاب السياسية وىي مف أىـ المؤسسات السياسية التي تقوـ في األنظمة الديمقراطية
بميمة تجميع المطالب الشعبية والتعبير عنيا ،المشاركة السياسية الروتينية فعمى سبيؿ المثاؿ

أصبح التصويت في الواليات المتحدة األمريكية مف األنشطة الروتينية .

 -2المشاركة السياسية المنظمة :وىي المؤطرة في إطار مؤسسات أو تنظيمات تكوف ىي حمقة
الوصؿ بيف المواطف والحكومة ومف أمثمتيا المشاركة في األحزاب السياسية والنقابات والجماعات
الضاغطة حيث تجمع مطالب الجماىير وتعبر عنيا بالطرؽ القانونية.

 -3المشاركة المستقمة :وىي إعطاء الفرد حقو في إبداء رأيو بشكؿ مستقؿ ومنفرد ودوف تأثير مف
جية رسمية أو غير رسمية.

 -4المشاركة الظرفية :ويستخدميا المواطف لمرة واحدة ،أو لمرات متباعدة حسب الظروؼ
والمناسبات التي يوضع فييا ومف مظاىرىا التصويت في االنتخابات ،وىذا النوع يخص غالباً

غير النشيطيف أو المؤطريف سياسياً.

 -5المشاركة السياسية المستمرة أو الدائمة :وىي المشاركة في النضاؿ السياسي ،واالنخراط في
األحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات وجماعات الضغط.
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المبحث الثاني :مظاىر المشاركة السياسية لدى الشباب الفمسطيني.
تناوؿ المبحث السابؽ األشكاؿ التقميدية وغير التقميدية لممشاركة وأنواعيا والخصائص التي تتبمور مف

خبلليا المشاركة ،لكف ىذا المبحث سيتناوؿ أىـ أشكاؿ المشاركة السياسية وذلؾ وفؽ ما تناولتو
األدبيات والكتابات السياسية ،باإلضافة إلى أبرز مظاىر المشاركة السياسية في المجتمع الفمسطيني،

حيث إف أشكاؿ المشاركة واف كانت تتشابو في بعض الجوانب إال أنيا قد تختمؼ في بعض الجوانب

األخرى وقد تختمؼ مف دولة ألخرى ومف فترة ألخرى بما يراعي بيئة كؿ دولة وظروؼ كؿ فترة ولما
تقتضيو الحاجة والضرورة الستخداـ الشكؿ المناسب مف أشكاؿ المشاركة لموصوؿ إلى اليدؼ

المنشود.

مظاىر المشاركة السياسية لمشباب في فمسطين.
سبؽ وأف تناوؿ المبحث السابؽ أف تعدد صور المشاركة وأشكاليا ،واختبلفيا مف دولة إلى دولة ومف
نظاـ إلى نظاـ ،يرجع إلى االختبلؼ في المجتمعات نفسيا لعوامؿ ليا عبلقة بالوضع السياسي
واالقتصادي واالجتماعي لكؿ مجتمع مف ىذه المجتمعات ،ولذلؾ مف الطبيعي أف تختمؼ مظاىر

المشاركة لمشباب في المجتمع الفمسطيني عف غيره مف المجتمعات األخرى ،وذلؾ لعوامؿ عدة
أبرزىا :أوال :االحتبلؿ الذي جعؿ مظاىر المشاركة لمشباب في فمسطيف تختمؼ عف غيرىا في

المجتمعات األخرى حيث تمثمت المشاركة منذ سنوات عديدة وحتى اآلف بالمقاومة بشتى أشكاليا ليذا
االحتبلؿ مف خبلؿ انضماـ الشباب لحركات التحرر الوطني ،وثانيا :توقيع اتفاؽ أوسمو وبداية الحكـ

الذاتي الفمسطيني في مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غزة عاـ 1994ـ ،وما رافؽ ذلؾ مف تحوالت
سياسية ساعدت عمى التنوع في نوعية المشاركة وشكميا الذي تمثؿ في االنتخاب والترشح لمؤسسات

السمطة الدستورية والمدنية ،وثالثا :االنقساـ السياسي وما نتج عنو مف انقسامات في جوانب أخرى
تمثمت أوجو المشاركة لمشباب بعد ىذا االنقساـ بأكثر مف محاولة لتنفيذ حراؾ غالبيتو مف الشباب

ىدفو إنياء االنقساـ وغير ذلؾ مف األىداؼ التي رفعت في ظؿ المحاوالت التي بذلت مف أجؿ ذلؾ،
وفي ضوء ذلؾ يمكف تحديد بعض أىـ مظاىر المشاركة السياسية لمشباب في المجتمع الفمسطيني.

 .1المقاومة الشعبية بكافة أشكاليا في مواجية االحتبلؿ.
 .2المشاركة مف خبلؿ منظمات المجتمع المدني.
 .3المشاركة مف خبلؿ االنتخابات في ظؿ الحكـ الذاتي.
 .4الحراؾ الشعبي في ظؿ االنقساـ.

53

 .1المقاومة الشعبية بكافة أشكاليا في مواجية االحتالل.
إف الظروؼ التي عاشيا الشباب الفمسطيني ويعيشيا منذ بدء االنتداب البريطاني ومف ثـ االحتبلؿ
اإلسرائيمي لمشعب الفمسطيني تجعؿ منو شباباً مسيساً ،وبالتالي تفرض عميو أشكا ٌؿ متعددة مف

النضاؿ المسمح والسممي ضد االحتبلؿ مف خبلؿ تشكيمو لحركات التحرر الوطني والذي كاف نواة
تشكيميا األولى ،حيث اتسمت كؿ مرحمة مف مراحؿ تاريخ الشعب الفمسطيني بتقدـ أحد األشكاؿ عمى

األخرى ،وأحياناً تعايشت أشكاؿ نضالية مختمفة في نفس المرحمة ،ويمكف تناوؿ مراحؿ استخداـ

المقاومة الشعبية بشقييا المسمح والسممي في فمسطيف كالتالي:

 1.1المرحمة 1917ـ و 1935ـ.
كانت المقاومة الشعبية السممية ىي األبرز في ىذه المرحمة حيث ُعقدت المؤتمرات الوطنية والشعبية
وقُدمت العرائض وتـ تنظيـ اإلضرابات بإحياء الذكرى السنوية األولى لوعد بمفور في عاـ 1918ـ مف

قبؿ منظمتاف لمشباب المسيحييف والمسمميف في القدس ىما النادي العربي والمنتدى العربي ،وثورة

البراؽ عاـ 1929ـ التي نفذت في ظميا تظاىرات مف قبؿ حركة الكؼ األخضر وغيرىا رافضة
الدعاء الييود بممكية حائط البراؽ ودعـ االنتداب البريطاني ليـ ،والمؤتمر الذي عقده أميف الحسيني
عاـ 1935ـ والذي حظر فيو بيع األرض لمييود ورفض نتائج االنتداب ودعمو لمحركة الصييونية

(

قمصية ،2011 ،ؼ.) 6

 2.1المرحمة 1935ـ و 1946ـ.

وامتازت ىذه المرحمة عف التي سبقتيا بأنيا آمنت بالشكؿ المسمح ،حيث مع بداية عاـ 1935ـ كانت
الظروؼ مييأة لمثورة في ظؿ وجود أحزاب قادرة عمى قيادتيا مثؿ :حزب االستقبلؿ وحزب الدفاع
والحزب العربي ومؤتمر الشباب وحزب اإلصبلح وحزب الكتؿ الوطنية والحزب الشيوعي الفمسطيني
وجمعية العماؿ العرب ،وكانت ىذه األحزاب ىي التي فجرت الثورة الكبرى في فمسطيف التي تمثمت

باإلضراب طيمة ستة شيور واألخذ بالمقاومة المسمحة كضرورة ال بد منيا وذلؾ مف قبؿ الشيخ عز

الديف القساـ وغيره وذلؾ بعد فيميـ لممرامي الصييونية ودعميـ مف قبؿ االنتداب
 ،2011ص.) 157
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البريطاني( قمصية،

 3.1المرحمة 1947ـ و1949ـ.

وكانت الحرب النظامية مع العمؿ الفدائي المحدود ىي التي ميزت شكؿ المواجية بيف العرب
والفمسطينييف مف جانب وبيف المستعمريف البريطانييف واإلسرائيمييف مف جانب آخر.
 4.1المرحمة 1948ـ و 1968ـ.
حيث كانت السمة األبرز التوجو لؤلمـ المتحدة والمطالبة بتطبيؽ ق ارراتيا ،كما شيدت أشكاالً لممقاومة

السممية مثؿ مسيرات ،مؤتمرات واضرابات ضد التوطيف وضد األحبلؼ العسكرية.
5.1

المرحمة 1968ـ و 1987ـ.

حيث كاف العمؿ الفدائي والكفاح المسمح ىو السمة األبرز ،حيث وصمت الفصائؿ الفمسطينية والتي
كاف عمادىا الشباب في تمؾ المرحمة ،إلى أف العمؿ الفدائي ىو الطريؽ الوحيد لتحرير فمسطيف

مستميمة ذلؾ مف تجارب عالمية ،حيث جاء في المادة  9مف الميثاؽ الوطني الفمسطيني لعاـ 1968ـ
–قبؿ أف يعدؿ عاـ 1996ـ -أف " الكفاح المسمح ىو الطريؽ الوحيد لتحرير فمسطيف ،وىو بذلؾ

إستراتيجية وليس تكتيكاً ...إلى السير قدماً نحو الثورة الشعبية لتحرير وطنو والعودة إليو  ،"..وفي

المادة  " 21الشعب العربي الفمسطيني معب اًر عف ذاتو بالثورة المسمحة يرفض كؿ الحموؿ البديمة عف
تحرير فمسطيف تحري اًر كامبلً "..
6.1

( أبو ىواش) 22/5/2015 ،

مرحمة االنتفاضة األولى عاـ 1987ـ – 1993ـ.

امتازت االنتفاضة األولى انتفاضة الحجارة باستخداميا لكافة أشكاؿ المقاومة الشعبية فقد برز الدور
األساسي والمحوري لمشباب مف خبلؿ تنفيذه لممظاىرات و كتابة الشعارات الوطنية عمى الجدراف
واالعتصامات واإلضرابات ،ورمي الحجارة ،واحراؽ اإلطارات ورفع العمـ الفمسطيني فوؽ أسطح

المنازؿ وعمى أعمدة الكيرباء ،باإلضافة إلى استخداـ العمؿ المسمح إلى حد ما ،وكانت االنتفاضة
األولى بمثابة أوؿ تحرؾ جماىيري فمسطيني مف حيث الشمولية

الجغرافية( منتدى شارؾ الشبابي ،مرجع سابؽ،

ص.) 64
7.1

مرحمة عقد اتفاؽ اوسمو1993ـ.

وىي المرحمة التي تـ فييا تعديؿ الميثاؽ الوطني لمنظمة التحرير بما يتبلءـ مع طبيعة المرحمة

الجديدة ،باإلضافة إلى إضعاؼ السمطة لممقاومة مف خبلؿ فرض االعتقاالت والرقابة إلخماد كؿ
األشكاؿ التي تواجو االحتبلؿ( الضاني ،2010 ،ص.) 115-113
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8.1

مرحمة انتفاضة األقصى أيموؿ .2000

حيث اتسمت مقاومة الشباب في ىذه المرحمة بتعايش أشكاؿ متعددة لممواجية ،حيث اعتمدت في
بدايتيا عمى الحجر ثـ تطورت إلى اشتباكات مسمحة عمى نقاط التماس والحواجز العسكرية

اإلسرائيمية ،وشيدت عودة لمعمميات االستشيادية مف مختمؼ الفصائؿ التي تؤمف بالكفاح المسمح ،ىذه

المرحمة التي طغت عمييا صورة المواجية المسمحة العنيفة حتى اآلف وغالباً ما كانت السياسة
اإلسرائيمية ىي المسئوؿ المباشر عف طغياف العنؼ عمى ىذه المواجية( أبو ىواش ،مرجع سابؽ ) ،ومع ذلؾ

فقد كاف ىنالؾ أشكاؿ أخرى باإلضافة إلى الطابع المسمح لمعمؿ المقاوـ إباف االنتفاضة الثانية وقد
أخذ طابعاً شبابياً أيضاً ،ومف ضمنو مقاطعة بضائع المستوطنات إلى جانب المظاىرات السممية ضد
جدار الفصؿ العنصري ،وضـ األراضي لبناء المستوطنات ،والتي تقابؿ دائماً بعنؼ مف جيش
االحتبلؿ( عوض اهلل.) 2011 ،

وبعد ىذا االستعراض لمراحؿ استخداـ المقاومة الشعبية بكافة أشكاليا في فمسطيف ال بد مف التأكيد
عمى أىمية كؿ شكؿ مف أشكاؿ المقاومة فالمقاومة المسمحة في أواخر الستينات وأوائؿ السبعينات كاف

ليا دو اًر فاعبلً في إطبللة العالـ عمى القضية الفمسطينية ،كما أف خطاب عرفات في الجمعية العمومية
استحضر فيو السبلـ والكفاح المسمح ،وعمى ذلؾ اعترؼ العالـ بمنظمة التحرير الفمسطينية ،وفي ظؿ
االنتفاضة األولى والثانية أثبت الشباب مقدرتو عمى مقارعة المحتؿ مف خبللو استخدامو لكافة أشكاؿ

المقاومة السممية والمسمحة ونتج عف ذلؾ انسحاب االحتبلؿ أحادي الجانب عاـ 2005ـ ،وعميو فإف
كافة أشكاؿ المقاومة ميمة ومطموبة وكميا تكمؿ بعضيا لموصوؿ إلى ما تيدؼ.
 .2المشاركة من خالل منظمات المجتمع المدني.
نشأت منظمات المجتمع المدني منذ عشرينيات القرف الماضي عمى شكؿ جمعيات مدنية المظير،

سياسية الجوىر ،لتعبر عف رفض الفمسطينييف لممشروع االستيطاني ممثبلً بوعد بمفور وذلؾ مثؿ

المنتدى العربي والنادي العربي ،ورغـ ضعؼ تمؾ الجمعيات إال أنيا شكمت القاعدة األولى لمنظمات
المجتمع المدني الفمسطيني والتي مرت الحقاً بعممية تطور وتغيير في تركيبتيا وبنيتيا الداخمية وفي
أىدافيا وأساليب العمؿ ،حيث كاف لذلؾ أثره في تمكيف الشباب وتطوير قدراتيـ ومساندتيـ مف أجؿ

أخذ دورىـ في عممية البناء والتنمية في المجتمع( يوسؼ ،2009 ،ص ،) 32وتميزت التجربة الفمسطينية بتنوع
أنماط مؤسسات المجتمع المدني في مختمؼ مراحؿ تطورىا حيث يمكف تقسيميا إلى نوعيف:
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1.2

القوى واألحزاب السياسية:

تعتبر القوى واألحزاب السياسية أىـ منظمات المجتمع المدني ،ذلؾ ألنيا األقدـ واألكثر نفوذاً في

المجتمع ،وىي التي بادرت بتأسيس معظـ منظمات المجتمع المدني األخرى أو تحكمت في تطورىا
ونشاطاتيا ،حيث إف ىذه األىمية تنبع مف طبيعة مرحمة التحرر الوطني التي تحممت التنظيمات

السياسية مياميا وأعبائيا( شقفة ،2011 ،ص ،) 62وتختمؼ األحزاب الفمسطينية وفقا لمرجعيتيا األيديولوجية
فتكوف يسارية مثؿ الجبيتيف الشعبية والديمقراطية لتحرير فمسطيف وحزب الشعب الفمسطيني وغيرىـ،
أو إسبلمية مثؿ حركتي المقاومة اإلسبلمية حماس والجياد اإلسبلمي وغيرىـ ،أو عممانية مثؿ حركة
التحرير الوطني الفمسطيني فتح وتصنؼ بمعارضة وفؽ الموقؼ مف المنظمة أو وفؽ التعاطي مع
عممية السبلـ أو وفؽ الموقؼ مف السمطة( الضاني ،2010 ،ص.) 129

أما بالنسبة لدور الشباب في المشاركة السياسية مف خبلؿ األحزاب فقد كاف الشباب ىـ النواة األولى

ىاـ في
لتشكيؿ القوى الفمسطينية في الخمسينات والستينات ،كما كاف لمشباب ولمحركة الطبلبية ٌ
دور ٌ
التاريخ الفمسطيني ،حيث مارسوا النضاؿ الفمسطيني مف خبلؿ االتحادات الشبابية والقوى الحزبية
واألطر العسكرية ليا التي قادت العمؿ حتى اآلف ،وعمى الرغـ مف أف غالبية الشيداء واألسرى مف

الشباب وأنيـ النواة األولى لتشكيؿ األحزاب إال أنيـ اليوـ لـ يأخذوا فرصتيـ في الييئات القيادية في
األحزاب أو في مؤسسات السمطة التي قامت مف خبلؿ تضحياتيـ( شعباف ،2011 ،ص ،) 16،15لذلؾ تشير
بعض الدراسات والتقارير إلى انخفاض عضوية الشباب في الفصائؿ السياسية والمنظمات األىمية،

حيث عبر في إحدى نتائجيا أف  %73مف غالبية الشباب عف عدـ انتمائيـ ألي مف الفصائؿ

السياسية وعف خيبة أمميـ وفقداف ثقتيـ بيذه الفصائؿ وبخاصة لعدـ قدرتيا عمى إنياء حالة االنقساـ
وعدـ إيبلء الشباب أولوية في

2.2

برامجيا( ىبلؿ ،2013 ،ص.) 101

المنظمات األىمية:

تنقسـ المنظمات األىمية حسب طبيعتيا إلى - :الجمعيات الخيرية والتعاونية- ،والمنظمات

الجماىيرية- ،المؤسسات والمنظمات التنموية - ،المراكز ومؤسسات البحث واإلعبلـ وحقوؽ اإلنساف،
-ومؤسسات وىيئات الدفاع عف حقوؽ ومصالح فئات محددة( عمي ،2008 ،ص ،) 51والتي تطورت عبر

مجموعة مف المراحؿ التاريخية التي تمثمت بالتالي( حمودة ،2011 ،ص:) 70-68
 خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر حيث ظير دورىا في المجاؿ السياسي وتكونتمف الجمعية الخيرية المسيحية لمشباف األرثوذكس في القدس وجمعية شعبة المعارؼ في عكا.

 خبلؿ الفترة بيف عاـ  1948 -1917وفييا تصدت لميجرات الييودية ومصادرة األراضي إلىجانب تقديـ مساعدات إنسانية.
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 -خبلؿ الفترة بيف عامي  1967 -1949واتسمت بالركود الواضح في أدائيا لحالة اإلحباط

التي واكبت النكبة ،لكف بعد نكسة حزيراف  1967ظير ليا نشاط ممحوظ في تبني المقاومة
ومقارعة االحتبلؿ اإلسرائيمي باإلضافة إلى تقديـ المساعدات.

 بعد حرب 1982ـ عمى بيروت حيث ركزت الفصائؿ الفمسطينية عمى غزة والضفة الغربية فيممارسة أسموب المقاومة والنضاؿ مف الداخؿ وأوعزت بتكويف لجاف وىيئات جماىيرية لمزاولة

العمؿ السياسي وتقديـ خدمات تنموية بشكؿ مركز.

لكف مرحمة عمميا بعد قياـ السمطة تطورت فقد زاد االىتماـ بقطاع الشباب وبرز العديد مف المنظمات
التي تشجع العمؿ التطوعي ،وانصب اىتماـ العديد منيا في العمؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى الدعـ
والتمويؿ الخارجي الذي ساىـ في ابتعادىا بشكؿ تدريجي عف منابعيا التنظيمية والحزبية حيث لـ يعد

الطابع الوطني يظير في مبلمح وخطط وبرامج عمؿ تمؾ المؤسسات؛ ألنيا أصبحت ترتبط بأنشطة
وبرامج وسياسات المؤسسات الدولية الداعمة ،وبذلؾ أصبحت تعاني مف مشكمة حقيقية في تحديد

القضايا واالحتياجات األساسية لمشباب الفمسطيني ومعالجتيا؛ كونيا تعمؿ ضمف برامج ورؤية
المموؿ (.يوسؼ ،2009 ،ص.) 36-34
 .3المشاركة من خالل االنتخابات في ظل الحكم الذاتي.
دور ميماً وأساسياً في بعض المجتمعات لتحديد واختيار الحزب أو القيادة
عمى الرغـ مف أف لمتصويت اً

السياسية التي ستتقمد السمطة لفترة معينة ،إال إنو في بعض النظـ السياسية مجرد عممية شكمية ،لكنو
في أغمب النظـ السياسية الحديثة حؽ مقيد مرتبط بضوابط وشروط ليا عبلقة بالجنسية والعمر
واألىمية لبلنتخاب ،كما يعتبر التصويت في االنتخاب األسموب الشائع لممشاركة السياسية في مختمؼ

المجتمعات والنظـ السياسية إال أنو ذو أىمية ضئيمة قياساً مع غيره مف مظاىر المشاركة األخرى
والسبب بذلؾ أف التصويت عممية موقوتة تتأثر باالنتماء األسري أو الطبقي أو العرقي لمناخب أو

بمستوى ثقافتو ودرجة وعيو السياسي وقدرتو عمى المفاضمة بيف المرشحيف (.الزيات ،2002 ،ص.)112-107

ومف بيف المجتمعات التي مارست التصويت في االنتخاب المجتمع الفمسطيني حيث أجريت

االنتخابات بعد توقيع اتفاقية أوسمو واعبلف المبادئ عاـ 1993ـ ،فأجريت انتخابات رئاسية وتشريعية
عاـ 1996ـ ألوؿ مرة في فمسطيف بموجب نظاـ األغمبية وشارؾ  %75مف الناخبيف في القدس

والضفة الغربية وقطاع غزة النتخاب  88عضوا لممجمس

التشريعي( حمودة ،2011 ،ص84

) ،وأجريت

عممية التصويت الثانية النتخاب رئيس السمطة وفاز فييا ياسر عرفات بنسبة  %88مف األصوات
عمى منافستو سميحة خميؿ ،كذلؾ أجريت االنتخابات المحمية ألوؿ مرة في ظؿ السمطة في ديسمبر
2004ـ حيث جسدت تغي اًر واضحاً في الموازيف الداخمية لمقوى االجتماعية والسياسية وخصوصاً بيف
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حركتي فتح

وحماس( أبو عمرو ،2005 ،ص78

) ،وبعد وفاة رئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات في

 11/11/2004أجريت انتخابات رئاسية في  9يناير 2005ـ والتي فاز بيا الرئيس محمود عباس

حاصبل عمى  %63مف أصوات المقترعيف ،الذيف بمغت نسبتيـ  ،%67كما أجريت انتخابات تشريعية
ثانية بتاريخ 25/1/2006ـ مختمفة عف سابقتيا حيث تميزت بنظاـ انتخابي مختمط  %50دوائر و

 %50نسبي وزاد مقاعد المجمس مف  88إلى  132مقعد ،وأسفرت االنتخابات عف حصوؿ حماس
عمى  74مقعد و 45مقعد لحركة فتح و  3مقاعد لقائمة أبو عمي مصطفى ،ومقعديف لمبديؿ ،ومقعديف

لفمسطيف المستقمة ،ومقعديف لمطريؽ الثالث ،و 4مقاعد حصؿ عمييا  4مرشحيف مستقميف عف
حمودة ،2011 ،ص ،) 86،85حيث بمغ نسبة التصويت في جميع الدوائر

الدوائر(

 (%77عمي ،2008 ،ص.) 85

وتنحصر المشاركة السياسية لمشباب مف خبلؿ االنتخابات في فمسطيف في التصويت أو المشاركة في
الحمبلت االنتخابية ،حيث تعتبر نسبة الشباب في ٍ
كؿ مف انتخابات التشريعي التي جرت عاـ 1996
وانتخابات عاـ 2006ـ صفر ،والسبب في ذلؾ يعود إلى ما يسمح بو قانوف االنتخابات مف اشتراطو

لبموغ المرشح سف 28عاماً مف أجؿ قبوؿ ترشيحو ،باإلضافة إلى ما يتـ تخصيصو مف مقاعد إلى

األقميات أو تحديد كوتو لممرأة مستثنيا مف ذلؾ فئة الشباب الذيف يشكموف نسبة كبيرة في المجتمع
الفمسطيني مف الناحية العددية ،وفي المقابؿ ىنالؾ بعض القوانيف في بعض البمداف عممت عمى
تخفيض سف الترشح لمبرلماف ومف ضمنيا السويد التي سمحت لكؿ مواطف أتـ سف  18عاماً بالترشح

النتخابات البرلماف ،وتركيا في عاـ  2002خفضت سف الترشح مف  30إلى  25عاماً وتعمؿ اآلف
عمى تخفيضو ليصبح  18عاماً؛ ولذلؾ يتطمب األخذ بمطالب الحمبلت الشبابية والتي تتمثؿ في
تخفيض سف الترشح  25عاماً لعضوية المجمس التشريعي و 30عاماً لمنصب الرئيس.

 .4الحراك الشعبي في ظل االنقسام.
ارتبط مفيوـ الحراؾ في فمسطيف باالنقساـ السياسي الذي حصؿ في منتصؼ يونيو  2007بعد
أحداث دامية في قطاع غزة مف أجؿ التنافس عمى السمطة بيف حركتي فتح وحماس منتجاً في نياية

المطاؼ حكومتيف منفصمتيف إحداىما بغزة تحت إدارة حركة حماس واألخرى براـ اهلل تحت إدارة
السمطة الفمسطينية ،حيث يعد االنقساـ مف أخطر األحداث السياسية في تاريخ الحركة الوطنية
الفمسطينية والذي شتت أىداؼ القضية الفمسطينية وعمؿ عمى تدىور الوضع االقتصادي وتفكيؾ
النسيج االجتماعي الفمسطيني وبالتالي انعكس ذلؾ عمى السياسة الخارجية الفمسطينية التي تمارس

دورىا مف منطمؽ المنقسـ والضعيؼ الذي ال يمثؿ الكؿ الفمسطيني( عودة ،2014 ،ص.) 28

وبسبب ىذا االنقساـ كانت المبادرة مف قبؿ مجموعات شبابية بمحاوالت لتنفيذ حراؾ مع بعض
مؤسسات المجتمع المدني وعمى رأسيا بعض األحزاب السياسية وشبكة المنظمات األىمية ،مف أجؿ
59

إنياء االنقساـ الفمسطيني ،واعادة بوصمة النضاؿ مرة أخرى نحو إنياء االحتبلؿ ،واقامة الدولة

الفمسطينية ،حيث تشكمت ىذه المجموعات الشبابية مف شباب ناشطيف سياسيا بعضيـ ينتمي إلى
أحزاب وتنظيمات فمسطينية ،جزء منيـ سئـ العمؿ في أطر أحزابيـ ومف آخريف مستقميف ال ينتموف في
األصؿ ألي حزب سياسي فمسطيني ،وآخروف لـ يعتادوا في المجمؿ النشاط السياسي أو االجتماعي

العاـ.

ورفعت محاوالت الحراؾ أىداؼ ليا عبلقة بالظروؼ الموضوعية الخاصة في كؿ منطقة ،فعمى الرغـ
مف االتفاؽ بيف المجموعات الشبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة عمى إنياء االنقساـ ،إال أنو اختمؼ
عند فمسطينيي اؿ 48الذيف نددوا في حراؾ صيؼ  2013ضد مخطط برافر الذي ييدؼ إلى مصادرة
 800ألؼ دونـ مف أراضي النقب ،وتيجير 40ألؼ فمسطيني وىدـ  36مف قراىـ ،وفي القدس

المحتمة ركزت المجموعات الشبابية عمى الجوانب االجتماعية في البداية عاـ  2011ولكف نفذت بعد
ذلؾ فعاليات مساندة لؤلسرى ،وضد تيويد القدس ،وتطورت لبلحتكاؾ المباشر مع

المستوطنيف( ىبلؿ،

 ،2013ص ،) 21،20أما في سوريا كاف حراؾ الشباب الفمسطيني لو عبلقة بالعودة ،وىو ما جسده الحراؾ

في مسيرتو نحو الحدود مقابؿ بمدة مجدؿ شمس في الجوالف في الذكرى الثالثة والستيف لمنكبة في
 2011والذي استشيد فيو ثبلثة فمسطينييف وأصيب العشرات بجروح( ديب.) 22/5/2015 ،

لكنو في الضفة الغربية فقد كاف بدايتو ضد االحتبلؿ في قرية النبي صالح في أيموؿ مف العاـ ،2010
وبعد ذلؾ حاوؿ الشباب الخروج لمتضامف مع الحراؾ في ٍ
كؿ مف تونس ومصر ،ومف ثـ تـ توحيد

الجيود لتنفيذ اعتصاـ مفتوح -انتيى بعد 50يوما -في آذار  2011يطالب بانتياء االنقساـ واجراء
انتخابات لمجمس وطني جديد ،ومطالب أخرى تتعمؽ بالمفاوضات ،ومقاطعة المنتوجات اإلسرائيمية،
واسقاط اتفاقيتي أوسمو وباريس؛ لكف جرت محاوالت مف قبؿ السمطة الفمسطينية في ارـ اهلل الحتواء

الحراؾ وانتيى دوف االستجابة ألي مف مطالبو ،وفي قطاع غزة كانت أولى مظاىر الحراؾ في نيساف
 2006أبرزىا الحممة الشبابية لدعـ الوفاؽ الوطني :فمسطيف أكبر منا جميعا ،ومجموعتي حماية

واصحى ،لكنيا برزت بشدة في شير آذار  2011حيث االعتصاـ أماـ الصميب األحمر وفي ساحة

الجندي والمسيرات التي قدرت بعشرات اآلالؼ في ساحة الجندي ومف ثـ التوجو لمكتيبة بعد محاوالت
مف حماس الحتوائيا( ىبلؿ ،2013 ،ص ،) 30-24وكاف آخر تحرؾ لمشباب في قطاع غزة في  29نيساف
 2015عند مفترؽ الشجاعية ولكنو سرعاف ما فشؿ بسبب قمعو مف شباف حركة حماس واألجيزة

األمنية في غزة ،وكانت مف أبرز المجموعات الشبابية التي أشرفت عمى الحراؾ في الضفة وغزة

مجموعة  15آذار ،ومجموعة شباب  5حزيراف ،ومجموعة فمسطيف حرة ،ومجموعة شباب غزة ،وغيرىا
مف المجموعات األخرى ،وكاف اليدؼ الوحيد ىو إنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة.
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وفشؿ الحراؾ في الوصوؿ إلى األىداؼ التي انطمؽ مف أجميا؛ وذلؾ لجممة مف األسباب التي تتمثؿ

في التالي:

أوال :بالمجموعات الشبابية نفسيا حيث إف جزءاً مف الشباب الذي قاد الحراؾ غير مؤىؿ لقيادتو ،وىذا
برز في انييارىـ أثناء االعتقاؿ ليـ مف قبؿ األجيزة األمنية في القطاع ،وغياب النشطاء عف وسائؿ

اإلعبلـ ،والمناكفات التي حصمت بيف المجموعات عكست نفسيا عمى صياغة برنامج الفعاليات ،وعدـ
إعبلف برنامج موحد ،باإلضافة إلى االكتفاء بالتحشيد والدعوة مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي
وخصوصا الفيس بوؾ ،وذلؾ دوف النزوؿ إلى الجماىير والعمؿ عمى توعيتيـ مف مخاطر االنقساـ
وتحشيدىـ إلى المشاركة في الحراؾ ،باإلضافة إلى أف مجموعة مف الشباب كانت تطمح إلى الشيرة

والبروز اإلعبلمي ،والى أف تحؿ محؿ األحزاب بالتحريض عمييا والدخوؿ في صراع معيا وتناسي
نضاليا عمى مدار عشرات السنيف.
ثانيا :أسباب خارجة عف إرادة المجموعات الشبابية وتمثمت بمحاولة احتواء كؿ مف حكومتي غزة وراـ
اهلل لمحراؾ ،وذلؾ مف خبلؿ عناصر تتبع لمشبيبة في راـ اهلل ،وعناصر تتبع لمكتمة اإلسبلمية في غزة،
والتي نزلت بمسيرة ترفع رايات حركة حماس فييا واستخداـ أجيزة مكبرات الصوت واستخداـ ىتافات

وشعارات غير وطنية وانما فئوية وحزبية ،باإلضافة إلى استخداـ القمع والضرب اتجاه الشباب ،وبرز

بشكؿ واضح في الكتيبة والجندي ومع االعتصاـ أماـ بيت رئيس الحكومة المقاؿ إسماعيؿ ىنية حيث
تـ اقتحاـ االعتصاـ بالموتوسيكبلت واستخداـ الي اروات واألسمحة البيضاء لقمع ىذه التحركات،
باإلضافة الستخداـ أسموب التشيير غير األخبلقي اتجاه الشباب و مبلحقتيـ أمنيا وارساؿ استدعائات

ليـ ،باإلضافة لمحاولة كتائب القساـ بإطبلؽ عشرات قذائؼ الياوف اتجاه المستوطنات بعد صمت
طويؿ أفشمت توجو أبو مازف إلى غزة بعد الخروج بمؤتمر صحفي واإلعبلف عف ذلؾ مف خبللو ومف
ثـ ترحيب ىنية بذلؾ.
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المبحث الثالث :التحديات التي تواجو المشاركة السياسية لمشباب.
إف التحديات التي تواجو المشاركة السياسية لمشباب ناتجة عف تعرضو لمتجاىؿ والتيميش ،عمى الرغـ
مف أنو يمثؿ األغمبية في المجتمعات ،وأنو كاف عماد المشاركة السياسية ،والتي تمثمت في أساليب

النضاؿ والكفاح مف خبلؿ تأسيسو لحركات التحرر ،ولكف سرعاف ما تضاءلت وضعفت مشاركة

الشباب ألسباب وعوامؿ كثيرة ،وباإلضافة إلى التحديات التي تواجو الشباب ىنالؾ تحديات وعقبات
تواجو المشاركة السياسية بشكؿ عاـ في المجتمعات حيث يتـ فرض قيود متنوعة مف قبؿ األنظمة

السياسية فييا تحد مف مشاركة الجماىير واألفراد ومف بينيـ الشباب إذا ما كانت ىذه المشاركة
تتعارض مع ىذه األنظمة.

حيث توجد ىذه العقبات والتحديات في ظؿ ظروؼ وأوضاع معينة يمكف تحديد بعضيا في اآلتي(

الزيات ،2002 ،ص:) 127-125

 -1اعتقاد الفئة الحاكمة أف مف حقيا أف تحكـ بمفردىا ،وذلؾ استناداً الدعائيا أنيا تممؾ الحؽ
التاريخي أو الحؽ اإلليي ،أو تمتعيا بقدر كبير مف القوة ورفضيا اقتساـ ىذه القوة مع
اآلخريف.

 -2اعتبار الفئة الحاكمة بعض الجماعات أو المنظمات السياسية أو شبو سياسية المتطمعة إلى
المشاركة أنيا منظمات غير مشروعة عمى الرغـ مف إقرارىا أف مف حؽ المواطنيف تشكيؿ
مثؿ ىذه المنظمات.

 -3اعتبار المطالب التي يتقدـ بيا المواطنيف أو التنظيمات السياسية الساعية إلى المشاركة بأنيا
مطالب غير مشروعة.

 -4اعتبار الفئة الحاكمة مطمب المشاركة السياسية في حد ذاتو مطمباً غير مشروع ألف األسموب
الذي يطرح بو غير مشروع أصبلً ،وذلؾ كأساليب العنؼ أو المشاركة في الحياة السياسية
خارج عضوية الحزب الواحد أو المنظمات التابعة لو في النظـ الشمولية.

 -5اعتقاد الفئة الحاكمة أف التنظيمات التي تسعى إلى المشاركة السياسية ال تقصد اقتساـ

السمطة أو القوة السياسية معيا فقط بؿ أنيا تسعى إلى إبعادىا عف السمطة وحرمانيا مف تقمد

أي منصب داخؿ النظاـ السياسي.

وتعمد األنظمة السياسية إلى ما سبؽ لتتحكـ أكثر في قدرات النظاـ السياسي ووظائفو ،وبالتالي إعاقة

عممية التنمية السياسية والتقميؿ مف إمكانات تحقيقيا ،ألف ذلؾ يدفع باتجاه بروز صيغ وأساليب عديدة
ومتنوعة لمتعبير عف المشاركة ومظاىرىا حيث تزداد احتمالية التوجو لمعمؿ السياسي العمني أو السري

الذي يستخدـ أساليب االحتجاج أو العنؼ السياسي سواء عمى المستوى الفردي أو الجماعي ،فضبلً
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عف مواقؼ االستنكاؼ السياسي لمشباب ،واالغتراب ،وفقداف المعايير ،والتي تمثؿ أبرز مظاىر أزمة

المشاركة لدييـ وتحدياتيا ،والتي يمكف أف يمجا ليا الشباب تعبي اًر عما يواجيو مف قمع لحقو في

المشاركة ،وبطبيعة الحاؿ كاف مف بيف الشباب الذي أثرت ىذه التحديات عمى استخدامو لحؽ
المشاركة السياسية الشباب الفمسطيني حيث يمكف تناوليا باالتي:
أوال :عدم االىتمام بالعمل السياسي.
وتظير ىذه الحالة عندما يشعر الفرد بأف العمؿ السياسي ال يجذبو ،وغياب الحافز الذي يشجعو عمى

المشاركة السياسية ،وبالتالي يتخمى عف أي نشاط يتصؿ بالسياسة مف حيث إف النشاط السياسي ال
يتيح لو إشباعاً عاجبلً ،حيث يرى روزنبرج أف عدـ االىتماـ بالعمؿ السياسي يرجع إلى عوامؿ عديدة

أىميا انخفاض الوعي بأىمية النشاط السياسي ،كأف يرى الفرد أف النشاط السياسي ميدد لبعض
جوانب حياتو ،أو يؤثر عمى مكانتو االجتماعية ،وبالتالي يرى الفرد في ذلؾ األسموب األكثر مبلئمة لو

غير مجد
نتيجة ضغوط متعددة( عبد الوىاب ،1999 ،ص ،) 32كذلؾ اعتبار الفرد النشاط السياسي عمبلً َ
لشعوره بالعجز التاـ عف التأثير في مجرى األحداث ،واعتباره أف العمؿ السياسي عمبلً غير مثير لو
وغير مشبع لحاجاتو المادية( الزيات ،2002 ،ص.) 132،131

وتناولت دراسة بعنواف "خارطة المشاركة السياسية لمشباب في فمسطيف" األسباب التي تؤدي لعدـ

اكتراث الشباب بالعمؿ السياسي والتي مف

بينيا( أبو ىاشـ؛ عطاهلل ،2014 ،ص:) 13

أ -الضعؼ الشديد في الثقافة السياسية.

ب-عدـ إدراكيـ ألىمية المشاركة السياسية.
ت-تنشئتيـ مف قبؿ األىؿ بيدؼ اإلبعاد عف العمؿ السياسي.
ث-الجيؿ والفقر المدقع.

ج-فقداف اإلحساس باالنتماء.
ح-الخوؼ مف التعرض لبلضطياد أو المضايقة.

خ-اإلحساس بالعجز وعدـ القدرة ،وبالتالي السياسة بحاجة إلى خبراء.
ثانيا :االستنكاف عن العمل السياسي والزىد فيو.
ويختمؼ االستنكاؼ عف عدـ االىتماـ؛ حيث إف االستنكاؼ ىو عدـ الرغبة مف قبؿ األفراد بشكؿ عاـ
وفئة الشباب بشكؿ خاص في المشاركة بعد أف خاض تجربة معيا في استخدامو ليذا الحؽ ،وذلؾ
نتيجة لموقؼ سياسي اتخذوه تعبي اًر عف سخطيـ عمى النظاـ السياسي القائـ والنظاـ االجتماعي غير

العادؿ ،حيث يحمؿ أفراد ىذه الحالة نظرة تشاؤمية تدفع صاحبيا إلى االرتياب في كؿ ما يجري حولو
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مف وقائع وأحداث ،كما تحممو عمى التشكيؾ فيما يصدر عف اآلخريف مف أقواؿ وأفعاؿ  ،حيث يصبح

الزىد في الحياة السياسية ىو اإلحساس بأف أفعاؿ ودوافع اآلخريف موضع شؾ وريبة ،وأف الساسة
يتكمموف أكثر مما يفعموف ،واذا فعموا فممصمحتيـ الخاصة أو لمصمحة الحزب الذي ينتموف إليو وليس

لمصمحة المجتمع ،واذا وعدوا بشيء فيـ يرموف إلى كسب أصوات الناخبيف حتى إذا ما فازوا في
االنتخابات تنكروا ليـ( الزيات ،2002 ،ص.) 134،133

وىنا يحدد أبراش أسباب االستنكاؼ عف المشاركة السياسية بما يمي( أبراش ،2011 ،ص:) 146،145
 -1الخوؼ مف السياسية والسمطة ومف تبعاتيما وىو أمر ناتج عف واقعة محددة ،تعرض
بمقتضاىا المواطف لمضرر كالسجف أو الضرب أو الغرامة وذلؾ ألسباب سياسية.

 -2اإلحساس بعدـ جدوى المشاركة السياسية حيث تسود الديمقراطية الشكمية وغير النزيية.
 -3عدـ الرضا عف النسؽ السياسي القائـ حيث إف بعض األفراد مف ىـ في قوى سياسية

معارضة ينظروف إلى الحياة السياسية السائدة بأنيا ال تستند إلى مشروعية حقيقية وبالتالي
مشاركتيـ ضمف قنوات العمؿ السياسي يعتبر شرعنو وتزكية لموضع القائـ.

 -4ضعؼ الحس الوطني وغياب اإلحساس بالمسئولية لدى شرائح مف المجتمع وخصوصاً

الشرائح العميا المترفة ،ألنيـ يعتقدوف أف السياسة والمشاركة السياسية ما ىي إال ممياة لمفقراء
وممف ينتموف إلى الطبقة الوسطى.

أما دراسة خارطة المشاركة السياسية لمشباب في فمسطيف فأرجعت ىذه الحالة ألسباب عديدة ،وقد
تقاطع جزء كبير منيا مع األسباب التي تناوليا أبراش ،أما الجزء اآلخر فمو عبلقة بالقوانيف المتعمقة
بالمشاركة السياسية لمشباب فعمى الرغـ مما نص عميو القانوف األساسي الفمسطيني عاـ  2003في

المادة ( )26منو عمى حؽ كؿ فمسطيني في المشاركة السياسية ،وبالتالي شممت المادة شريحة الشباب
أيضا ،إال أف قانوف االنتخاب  2005لـ يتضمف أي إشارة أو تمييز معيف لمشباب ،حيث حصرت
االنتخاب بالفئة العمرية التي أتمت سف اؿ 18فما فوؽ ،كذلؾ حرمتيـ مف الترشح لمنصب الرئيس
والذي حددتو بعمر  40سنة وما فوؽ ،والترشح لممجمس التشريعي الذي حددتو بسف اؿ 28سنة وما

فوؽ ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لقانوف الشباب الفمسطيني رقـ ( )2لسنة  ،2011والذي أصدرتو كتمة
التغيير واإلصبلح في قطاع غزة فعمى الرغـ مف أنو لـ يستوؼ آلية إق ارره إال أنو أيضا تميز بالقصور

الواضح في تحقيؽ تطمعات الشباب عندما أعطاىـ حؽ إنشاء برلماف شبابي ولكنو حرميـ مف وضع
نظامو الداخمي بنفسو ،وانما مف يضعو وزير الشباب (.أبو ىاشـ؛ عطاهلل ،2014 ،ص.) 15،14
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ثالثا :االغتراب السياسي.
االغتراب السياسي أو البل انتماء أو اليامشية أو البل معيارية تقترب ىذه المفاىيـ مف بعضيا لتعبر
عف إحساس الفرد باالنفصاؿ والغربة عف المجتمع وثقافتو ،وبالتالي يستشعر العزلة واإلحباط والعجز
عف التحكـ في مصيره في ظؿ شعوره بانعداـ القوة السياسي حيث ال يستطيع التأثير عمى أفعاؿ

الحكومة ،ومف المتفؽ عميو بوجو عاـ أف فقداف المعنى السياسي حيث تكوف الق اررات السياسية غير
قابمة لمتنبؤ وغير واضحة وانعداـ القوة مف المظاىر اليامة لبلغتراب ،حيث إف في األولى يتضمف

االغتراب عف القيـ والمعايير ،في حيف إف في الثانية يتضمف االغتراب عف األدوار ،وقد تناولو كارؿ
ماركس حيث اعتبر أف اغتراب العمؿ أساس جميع األشكاؿ األخرى لبلغتراب ،والتي تؤدي إلى

العزوؼ عف المشاركة في العممية السياسية ،واالنسحاب مف الحياة السياسية ،وبذلؾ يصبح االغتراب

السياسي اعتذا اًر شخصياً عف فقداف اإلرادة السياسية ،بؿ أسموباً تمحى فيو شخصية الفرد

وتتبلشى(.

الزيات ،2002 ،ص.) 142-137

ويختمؼ االغتراب السياسي عف عدـ االىتماـ السياسي حيث يفرؽ المس  1976 Elmsبينيما
فالمغترب قرر عدـ المشاركة ،ألف النظاـ الحكومي في حد ذاتو سيئ ،والقيادات السياسية سيئة،
وكذلؾ المرشحوف وغيرىـ ،أما غير الميتـ فيو شخص تمت تنشئتو عمى اىتماـ قميؿ بالسياسة

واحساس منخفض بعبلقتيا بحياتو ،والمغترب قد يشارؾ ولكف صوتو يكوف صوت االستياء والرفض،
كما تـ توضحيو في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة ،ولكف غير الميتـ فانو ال
يشارؾ أبداً ،ولتفسير االغتراب بشكؿ أكثر وضوح ىنالؾ ثبلثة توجيات مف قبؿ عمماء النفس وىي

كالتالي (.عبد الوىاب ،1999 ،ص:) 63-58

التوجو األوؿ :ويأخذ منحى نفسي بحت ،حيث إف المغترب سياسياً ىو الذي نشأ تنشئة أسرية تعمـ

فييا االنعزاؿ واالنغبلؽ عمى نفسو وعدـ االكتراث بمجتمعو الصغير مف حولو ،ومع نموه نمت ىذه

العبلقات االنفعالية بينو وبيف اآلخريف ،وانسحبت بعد ذلؾ عمى عبلقاتو االجتماعية في المجتمع.

التوجو الثاني :وقد أخذ منحى نفسي اجتماعي ،حيث يرى المغترب سياسياً في المجتمع أنو أصبح
غاية في التعقيد ،وال يعطي أىدافاً واقعية في الحياة مف الممكف تحقيقيا ،ونتيجة لذلؾ يشعر المرء بأف

فرص الحياة أمامو محدودة مع شعور دائـ باإلحباط والدونية والفشؿ وبذلؾ يتولد الشعور باالغتراب
وبالتمرد السياسي.

التوجو الثالث :تبنى وجية نظر طبقية ،حيث إف االغتراب السياسي يمتاز فيو ذوي الطبقات
االجتماعية االقتصادية الدنيا نتيجة إلدراكيـ بأف ذوي األوضاع االجتماعية العميا يحصموف عمى

امتيازات اجتماعية كبيرة الرتباطاتيـ بالسمطة ،ومف ثـ يشعر أصحاب الطبقات الدنيا بالحرماف
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االجتماعي والذي يؤدي بطبيعة الحاؿ إلى تمرد سياسي ونظرة شؾ كبير في عدالة واخبلص النظاـ

القائـ.

وتجسدت حالة االغتراب السياسي عند الكثير مف الشباب في المجتمع الفمسطيني ،وخصوصاً بعد

االنقساـ السياسي الذي جرى بعد أحداث  ،14/6/2007حيث وصؿ المجتمع والشباب بشكؿ أساسي
إلى حالة مف اإلحباط واليأس والرجوع عف العمؿ السياسي بعد عدة محاوالت مف أجؿ إنياء االنقساـ
وتجسيد المصالحة إال أنو في كؿ مرة كانت تفشؿ ،حتى آخر ىذه المحاوالت التي تجسدت في اتفاؽ

الشاطئ والذي لـ يكف أي تجسيد حقيقي لممصالحة فيو وأف ما برز وظير بعد ىذا االتفاؽ مف ناحية

فعمية ىو االتفاؽ عمى إدارة االنقساـ ،ولذلؾ لـ يعد يصدؽ الشباب الساسة الفمسطينييف ،حيث أصيب
بخيبة أمؿ اتجاىيـ ،وأنيـ فقدوا مصداقيتيـ اتجاه أبناء شعبيـ ،واتجاه ىذا الواقع وغيره مف األوضاع

االقتصادية التي خمفيا االنقساـ مف حيث البطالة وعدـ توفر فرص عمؿ لخريجي الجامعات وانسداد

األفؽ لدى الكثير مف الشباب دفع نسبة كبيرة منيـ بالتوجو إلى المجوء واليجرة إلى دوؿ أوروبا ،رفضاً
منيـ ليذا الواقع الذي ال يمكف تغييره في ظؿ قمع وسمب الحريات ومواجية أي محاولة إلنياء االنقساـ
واإلصبلح بالسجف والقمع وقد تصؿ إلى التشويو األخبلقي حتى كما حصؿ في ظؿ فعاليات إنياء

االنقساـ.

رابعا :فقدان المعايير.
وتتسـ ىذه الحالة بالفوضى أو الغياب النسبي لمقيـ داخؿ المجتمع حيث انعداـ األمف وفقداف المعايير،
حيث يراىا بارسونز القطب المعارض لبلستقرار النظامي الكامؿ ،أو فقداف العناصر البنائية المكممة

لعممية التفاعؿ

( الزيات،

 ،2002ص ،) 146-142كذلؾ تتمثؿ في إدراؾ الفرد أف المعايير أو القواعد التي

تحكـ العبلقات السياسية قد انيارت ،وبأف االبتعاد عف السموؾ األمثؿ أصبح

ص ،) 60ومف أسباب ىذه الحالة( السيد؛ المنوفي ،1996 ،ص:) 312،311

شائعاً( عبد الوىاب،1999 ،

 -1تركز السمطة السياسية في مؤسسة الرئاسة بصفة أساسية واختبلؿ التوازف بيف السمطتيف
التشريعية والتنفيذية لحساب الثانية.

 -2ضعؼ التنظيمات الوسيطة كاألحزاب والنقابات واالتحادات وافتقادىا إلى االستقبللية

باإلضافة إلى ضعؼ القواعد االجتماعية لؤلحزاب فيي ال تتغمغؿ في القطاعات الجماىيرية

الواسعة.

 -3اتساع شريحة السمبييف وغير الميتميف وتضـ العناصر االجتماعية التي تعيش عمى ىامش

الحياة االقتصادية ،وخارج أطر مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني وىي تشكؿ مادة
خاـ لمعمؿ السياسي العنيؼ.
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 -4زيادة القيود القانونية وغير القانونية المفروضة عمى النشاط السياسي والتي تقيد مف حقوؽ
المواطنيف وحرياتيـ.

 -5تجريـ أساليب االحتجاج السممية كالمظاىرات واإلضرابات وتشديد العقوبات القانونية عمييا،
وىو األمر الذي يساىـ في تضييؽ القنوات السممية لتوصيؿ المطالب ،وإلعبلف الرفض
واالحتجاج ويفسح المجاؿ أماـ األساليب غير السممية.

ويتضح ذلؾ في المجتمع الفمسطيني حيث إف السمطة التشريعية معطمة وغير قادرة عمى إقرار أي

مشاريع قانونية؛ وذلؾ بسبب االنقساـ باإلضافة إلى االنقساـ الحاصؿ عمى صعيد السمطة التنفيذية،
حيث توجد حكومتيف تدير زماـ السمطة في كؿ مف راـ اهلل وغزة ،ويستمر ىذه االنقساـ في حالو في

ظؿ عجز األحزاب السياسية وعدـ قدرتيا عمى أخذ زماـ المبادرة لعبلج وتسوية الخبلفات القائمة بيف

قطبي االنقساـ ،لتتأزـ األوضاع أكثر ،ويتردى الوضع االقتصادي ،وتنتشر البطالة والفقر ليشكؿ تربة
خصبة لنمو أحزاب دينية متطرفة تستخدـ العنؼ في تسوية الخبلفات مثؿ السمفييف في غزة وغيرىـ،
حيث إف ىذا العنؼ مف المتوقع أال يقتصر فقط عمى األحزاب المتطرفة دينياً ،وانما قد يصؿ باقي

األحزاب األخرى في ظؿ سياسة القمع والمنع التي تمارسيا األجيزة األمنية والشرطية لؤلنشطة

السياسية التي تقوـ بيا الفصائؿ ،والتي كاف آخرىا في غزة مسيرة العماؿ في األوؿ مف أيار عاـ
.2015

نستخمص مف ىذا الفصؿ أف شكؿ المشاركة السياسية لمشباب في فمسطيف ومظاىرىا اختمفت عف
شكؿ ومظاىر المشاركة السياسية لمشباب في غيرىا مف المجتمعات ،حيث إف خصوصية المجتمع

الفمسطيني كونو مجتمعاً واقعاً تحت إحتبلؿ يفرض عميو أشكاؿ و مظاىر محددة مف المشاركة

السياسية تنسجـ مع ىذا الواقع  -والتي كانت المقاومة بكافة أشكاليا ،وبشكؿ رئيسي يغمب عمى كافة

مظاىر المشاركة السياسية  ،-بما يضمف تحقيؽ األىداؼ التي أدت إلى تحديد شكؿ المشاركة

السياسية ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمراحؿ سنوات النضاؿ في فمسطيف التي اختمفت كؿ مرحمة فييا عف
المرحمة األخرى ،بما ينسجـ مع طبيعة كؿ مرحمة وىذا األمر أيضاً أدى إلى تحديد شكؿ ونوع
المشاركة السياسية بما يخدـ األىداؼ المنشودة في كؿ مرحمة.
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الفصل الرابع :إجراءات الدراسة الميدانية والتحميل اإلحصائي ليا.
المبحث االول :مجتمع الدراسة وعينتيا.

المبحث الثاني :نتائج الدراسة وتفسيرىا.
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المبحث االول :مجتمع الدراسة وعينتيا.
تتناوؿ ىذه الدراسة أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية ،والذي يستمد وعيو

مػػف خػػبلؿ عػػدة وسػػائؿ تناوليػػا المبحػػث الثاالػػث مػػف الفصػػؿ الثػػاني ،حيػػث تتفػػاوت كػػؿ وسػػيمة مػػف ىػػذه
الوسائؿ فيما بينيا في شكؿ وقدر ومضموف التنشئة التي تستيدؼ الشباب لتشكيؿ وعيو السياسي وفػؽ

مػػا تيػػدؼ اليػػو ،ويتضػػح االخػػتبلؼ فػػي التنشػػئة السياسػػية والػػوعي السياسػػي لمشػػباب مػػف خػػبلؿ طبيعػػة

ونوعيػػة المشػػاركة السياسػػية لػػدييـ ومػػدى ضػػعفيا وقوتيػػا فػػي التػػأثير فػػي اتخػػاذ الق ػرار أو المشػػاركة فػػي
اتخاذه.

ولمعرفة األثر الذي يتركو الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمػى المشػاركة السياسػية تػـ إجػراء د ارسػة
ميدانيػػة تسػػتيدؼ نسػػبة مػػف الشػػباب والمتمثػػؿ فػػي طػػبلب جػػزء مػػف جامعػػات قطػاع غػزة وىػػي -جامعػػة

األزىر ،الجامعة اإلسبلمية ،جامعة القدس المفتوحة بفروعيا ،جامعة األقصػى بفرعييػا  ،-حيػث كانػت

الد ارسػػة تطمػػح الػػى أف تشػػمؿ كافػػة أنح ػاء الػػوطف بغػػرض التوصػػؿ إلػػى نتػػائج أكثػػر دقػػة ،ولكػػف واقػػع
المجتمػػع الفمسػػطيني كونػػو مجتمػػع يخضػػع لسياسػػة احػػتبلؿ حػػاؿ دوف ذلػػؾ األمػػر الػػذي جعػػؿ الد ارسػػة
تقتصر عمى جزء مف جامعات قطاع غزة.

ويستخدـ الباحث في دراستو أداة االستبانة والتي تتشكؿ مف خمسة محاور ىي كالتالي:

المحور األوؿ :يشتمؿ عمى البيانات العامة.

المحور الثاني :يشتمؿ عمى المعرفة السياسية العامة ،ويتكوف مف خمسة أسئمة ،واليدؼ منو مػدى دقػة

االختيار ما بيف البدائؿ.

المحور الثالث :يشتمؿ عمى الوعي السياسي.
المحور الرابع :يشتمؿ عمى المشاركة السياسية.

المحور الخامس :يشتمؿ عمى اتخاذ القرار.
مجتمع الدراسة.

توجو الباحث إلى عمادات القبوؿ والتسجيؿ لمجامعات األربعػة – األزىػر ،االسػبلمية ،القػدس ،األقصػى
– ليقػػوـ بمسػػح ميػػداني فػػي ىػػذه الجامعػػات ،حيػػث بينػػت نتػػائج ىػػذا المسػػح فػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف العػػاـ

 2014أف المجمػػوع الكمػػي لعػػدد الطمبػػة فػػي الجامعػػات قيػػد الد ارسػػة  61239طالػػب وطالبػػة ،مجمػػوع
الػػذكور مػػنيـ  24156ومجمػػوع االنػػاث  ،37083وبنػػاء عمػػى االرتفػػاع فػػي عػػدد افػراد العينػػة ،وبالتػػالي

صػػعوبة اسػػتطبلع كػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة المتمثػػؿ فػػي الشػػباب أو كافػػة طػػبلب الجامعػػات فػػي قطػػاع غػزة،

فاف الباحث مضط ار لمجوء الى اختيار أسموب العينػة العشػوائية مػف طمبػة الجامعػات وفػؽ أعػداد ونسػب
الطمبة في كؿ جامعة ،والجدوؿ رقـ "  " 1يوضح أعداد الطمبة حسب مصادر الجامعات:
جدول رقم ""1

إحصائية عدد الطمبة في الجامعات – األ زىر ،اإلسالمية ،القدس المفتوحة ،األقصى -
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الرقـ

الجامعة
جامعة األزىر بغزة

1

الفئة

العدد

العينة

النسبة

طبلب

6679

38

43.2%

طالبات

7523

50

56.8%

14202

88

طبلب

6792

46

43.4%

طالبات

10720

60

56.6%

17512

106

طبلب

5488

43

60.6%

طالبات

5937

28

39.4%

11425

71

طبلب

5197

30

26.5%

طالبات

12903

83

73.5%

113
157

41.5
58.5

2

المجموع الكمي لطمبة جامعة األزىر بغزة

3

الجامعة اإلسبلمية

4

المجموع الكمي لطمبة الجامعة اإلسبلمية

5

جامعة القدس المفتوحة

6

المجموع الكمي لطمبة جامعة القدس المفتوحة

7

جامعة األقصى

8

المجموع الكمي لطمبة جامعة األقصى

18100

9

المجم ػ ػ ػ ػ ػػوع الكم ػ ػ ػ ػ ػػي لط ػ ػ ػ ػ ػػبلب وطالب ػ ػ ػ ػ ػػات طبلب

24156

الجامع ػػات – األزى ػػر ،اإلس ػػبلمية ،الق ػػدس طالبات
المفتوحة ،األقصى -

37083

221

المجموع الكمي

61239

378

10

عينة الدراسة.
استخدمت الدراسة أسموب العينة العشوائية ،حيث تـ اختيار الطمبػة بشػكؿ عشػوائي فػي كػؿ مجتمػع مػف

مجتمعػػات الد ارسػػة األربعػػة ،وتػػـ تحديػػد العػػدد وفػػؽ نسػػبة عػػدد كػػؿ طػػبلب جامعػػة مػػف المجمػػوع الكمػػي
لمجامعػػات األربعػػة ،وتمثمػػت العينػػة بنسػػة  %0.62مػػف مجتمػػع الد ارسػػة الكمػػي والبػػالغ عػػدده ،61239
وجػػدوؿ رقػػـ " "1يوضػػح النسػػبة لكػػؿ جامعػػة مػػف المجتمػػع الكمػػي ،والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح توزيػػع عينػػة

الدراسة بحسب البيانات االولية:
جدول( ) 2

يوضح توزيع عينة الدراسة وفق البيانات األولية

1

النوع

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

157

41.5

انثى

221

58.5

71

المجموع

378

البياف
الشمال

غزة

المحافظة

الوسطى

خانيونس

رفح

مستوى أول

المستوى األكاديمي

مستوى ثاني

مستوى ثالث
مستوى رابع فأكثر
71

%100

النوع

التكرار

النسبة

ذكر

55

46.2%

أنثى

64

53.8%

ذكر

60

42.6%

أنثى

81

57.4%

ذكر

26

34.2%

أنثى

50

65.8%

ذكر

9

37.5%

أنثى

15

62.5%

ذكر

6

46.2%

أنثى

7

53.8%

ذكر

49

49.0%

أنثى

51

51.0%

ذكر

49

49.5%

أنثى

50

50.5%

ذكر

31

40.3%

أنثى

46

59.7%

ذكر

28

28.3%

أنثى

71

71.7%

حركة التحرير الوطني

ذكر

35

49.3%

الفمسطيني فتح

أنثى

36

50.7%

حركة المقاومة اإلسالمية

ذكر

28

37.8%

حماس

أنثى

46

62.2%

ذكر

12

52.2%

أنثى

11

47.8%

الجبية الشعبية لتحرير

ذكر

18

46.2%

فمسطين

أنثى

21

53.8%

الجبية الديمقراطية لتحرير

ذكر

3

50.0%

فمسطين

أنثى

3

50.0%

ذكر

5

45.5%

أنثى

6

54.5%

ذكر

47

39.2%

أنثى

73

60.8%

ذكر

9

26.5%

أنثى

25

73.5%

حركة الجياد اإلسالمي

االنتماء السياسي

حزب الشعب الفمسطيني

مستقل

غير ذلك

االنتماء السياسي

التكرار

النسبة المئوية

حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح

71

18.6

72

حركة المقاومة االسالمية حماس
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19.4

حركة الجياد االسالمي

24

6.3

الجبية الشعبية لتحرير فمسطين

39

10.2

الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين

7

1.8

حزب الشعب الفمسطيني

11

2.9

مستقل

121

31.8

غير ذلك

34

8.9

المجموع

381

100

وترجع األسباب التي أدت إلى اختيار ىذه الجامعات األربعة لبلعتبارات التالية:

 عمى الرغـ مف قرار منع األطر الطبلبية مف حقيا بممارسػة االنشػطة داخػؿ ىػذه الجامعػات االأنيا تمثؿ ثقؿ النشاط السياسي لفئة الشباب والمتمثمة في الطبلب.

 إف طبلب ىذه الجامعات يمثموف طيفا متنوعا مف جميع الشباب ،ممػا أدى الػى خمػؽ تنػوع بػيفأفراد العينػة بمػا يخػدـ العمميػة البحثيػة ،ففييػا طػبلب مػف جميػع المحافظػات والمنػاطؽ ومختمػؼ
االنتماءات السياسية والمستويات الثقافية والعممية.

 إف ى ػػذه الجامع ػػات تأخ ػػذ اىتم ػػاـ مختم ػػؼ األحػ ػزاب والتنظيم ػػات السياس ػػية داخ ػػؿ قط ػػاع غػ ػزة،وبالتالي تشكؿ نموذجاً أقرب إلػى الواقػع لكػؿ مػا يجػري داخػؿ المجتمػع مػف تفػاعبلت فػي اطػار

الوعي السياسي لمشباب وأثره عمى المشاركة السياسية والذي نحف في حاجة لدراستو.

اداة الدراسة.

مف أجؿ معرفة أثر الوعي السياسي لمشباب عمى المشاركة السياسية في قطاع غػزة قػاـ الباحػث بػإجراء

دراسة ميدانية لجمع البيانات مستخدماً مػف أجػؿ ذلػؾ أداة االسػتبانة ،حيػث وزعػت عػدد مػف االسػتبانات
عمػػى طػػبلب الجامعػػات بمػػا ينسػػجـ مػػع العػػدد الكمػػي لمجمػػوع الطػػبلب فػػي كػػؿ جامعػػة ،عممػاً أف عمميػػة

الصػػياغة األوليػػة لبلسػػتبانة تمػػت بعػػد االطػػبلع عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة التػػي شػػكمت إطػػا اًر
مرجعيػػا لمد ارسػػة وعػػدد مػػف رسػػائؿ الماجسػػتير التػػي ليػػا عبلقػػة بػػنفس مضػػموف ىػػذه الد ارسػػة وذلػػؾ بمػػا

يتناسب مع مجتمع الد ارسػة الػذي نحػف بصػدد د ارسػتو باالضػافة إلػى التشػاور مػع مشػرؼ الد ارسػة وعػدد

مف األكاديمييف والميتميف بموضوع الدراسة.

وق ػػد م ػػرت ى ػػذه االس ػػتبانة بع ػػدة م ارح ػػؿ حت ػػى ت ػػـ اقرارى ػػا بص ػػورتيا النيائي ػػة بم ػػا يتناس ػػب م ػػع أى ػػداؼ
وفرضػػيات الد ارسػػة ،وذلػػؾ بعػػد عرضػػيا عمػػى عػػدد مػػف أس ػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية لتحكيميػػا وابػػداء
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مبلحظ ػػاتيـ لتص ػػويب م ػػا يس ػػتوجب تص ػػويبو م ػػف أج ػػؿ ت ػػدعيـ االس ػػتبانة ،وتنقس ػػـ االس ػػتبانة بص ػػورتيا
النيائية إلى جزئيف:

أ .الجزء األوؿ :ويشػمؿ البيانػات العامػة لمشػباب والتػي مػف خبلليػا سػيتـ معرفػة نسػبة الشػباب فػي
كػؿ منيػػا واختبػار مػػدى التوافػػؽ مػف عدمػػو مػع فرضػػيات الد ارسػػة وتتضػمف ( النػػوع ،المحافظػػة،
المستوى االكاديمي ،الجامعػة ،االنتمػاء السياسػي ) ،باإلضػافة إلػى أنػو يتضػمف محػور المعرفػة

السياسية العامة والذي يحتوي عمى  5أسئمة تتطمب مف الشباب اإلجابػة عمييػا مػف أجػؿ الػربط
بيف ىذا المحور وخيارات الطبلب لمبدائؿ في محور الوعي السياسي.

ب.الج ػػزء الث ػػاني :ويش ػػمؿ ثبلث ػػة مح ػػاور تي ػػدؼ لمػ ػربط ب ػػيف آراء المبح ػػوثيف عم ػػى ب ػػدائؿ المحػ ػاور
وخياراتيـ في محاور الجزء األوؿ ،وتتمثؿ محاور الجزء الثاني في التالي:

 الػػوعي السياسػػي :ويتضػػمف  16فق ػرة تتعمػػؽ بمصػػادر الػػوعي السياسػػي فػػي قطػػاع غ ػزة ومػػدىالتأييد مػف عدمػو لػدور المناطقيػة والظػروؼ االقتصػادية واألحػزاب وغيرىػا فػي الػوعي السياسػي
اع سياسياً.
لمشباب ،ومدى رؤيتو لنفسو بأنو و ٍ

 المشػػاركة السياسػػية :ويتضػػمف ىػػذا المحػػور  14فق ػرة تتعمػػؽ بوسػػائؿ المشػػاركة السياسػية ومػػدىرؤية الشباب لفاعميتيا ،إضافة إلى رؤيتو لمدى فاعميتو ىو عمى صعيد المشاركة السياسية.

 اتخ ػػاذ القػ ػرار :ويتض ػػمف ى ػػذا المح ػػور  7فقػ ػرات تتعم ػػؽ بم ػػدى رؤي ػػة الش ػػباب لفاعمي ػػة األحػ ػزابومؤسسات المجتمػع المػدني فػي تشػجيع الشػباب عمػى اتخػاذ القػرار باإلضػافة إلػى مػدى رؤيػتيـ

-

ألنفسيـ أنيـ قادريف عمى اتخاذ القرار.

الصدق والثبات ألداة الدراسة

صدق المقياس:

الختبار مدى صبلحية االسػتبانة لقيػاس أثػر الػوعي السياسػي لمشػباب عمػى المشػاركة السياسػية " قطػاع
غزة " عرض الباحث االستبانة بشكميا األولي عمى  6محكميف وذلؾ مف أجؿ الحكػـ عمػى صػبلحيتيا،
ومعرفػػة مػػدى مبلئمػػة طػػوؿ فقراتيػػا وانسػػجاميا مػػع محػػاور االسػػتبانة ،إضػػافة إلػػى أف الباحػػث أرفػػؽ مػػع

االسػػتبانة خطػػة الد ارسػػة موضػػحا العن ػواف واألىػػداؼ والتسػػاؤالت والفرضػػيات حتػػى تعػػيف المحكمػػيف فػػي
الحكػػـ عمػػى فقػرات ومحػػاور االسػػتبانة ،حيػػث اسػػتجاب الباحػػث لبلقت ارحػػات والتعػػديبلت التػػي قػػدمت مػػف

قبؿ المحكيف.

واضافة إلى ما سبؽ وبيدؼ التحقؽ مف صدؽ المقياس تـ حساب الصدؽ بطريقيف وىما كالتالي:
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-1صدق االتساق الداخمي لمحاور مقياس الوعي السياسي ،المشاركة السياسية واتخاذ القرار:
ت ػػـ حس ػػاب مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف درج ػػة ك ػػؿ مح ػػور م ػػف مح ػػاور المقي ػػاس والدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس،
ومعامؿ االرتباط بػيف كػؿ فقػرة مػف فقػرات كػؿ محػور عمػى حػده ،والدرجػة الكميػة لكػؿ محػور عمػى حػده،
وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط المحاور بالدرجة الكمية لممقياس وكذلؾ لمعرفة مػدى ارتبػاط كػؿ فقػرة بالدرجػة

الكمية لكؿ محور عمى حده  ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( ) 3

معامالت االرتباط بين محاور مقياس الوعي السياسي والدرجة الكمية لممقياس

معامل

المحاور

االرتباط

مستوى
الداللة

الوعي السياسي

0.691

0.001

**

المشاركة السياسية

0.900

0.001

**

اتخاذ القرار

0.536

0.001

**

تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف محػػاور المقيػػاس تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط قويػػة ودالػػة إحصػػائياً  ،حيػػث

تراوح ػػت مع ػػامبلت االرتب ػػاط ب ػػيف ( ،)0.900 – 0.536وى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف مح ػػاور المقي ػػاس تتمت ػػع
بمعامؿ صدؽ عالي .وبما أف المقياس لدييا أربعػة محػاور فقػد تػـ إجػراء معػامبلت االرتبػاط بػيف فقػرات
كؿ محور مف المحاور األربعة والدرجة الكمية لكؿ محور عمى حده  ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجػداوؿ

التالية:
جدول( ) 4

معامالت االرتباط بين فقرات المحور األول (الوعي السياسي) والدرجة الكمية لممحور
N

1
2

فقرات المحور األول

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

تؤثر األحزاب السياسية في رفع الوعي السياسي

لمشباب الفمسطيني .

0.300

0.034

*

تؤثر األوضاع االقتصادية لمشباب في تشكيؿ
الوعي السياسي ليـ.

0.285

75

0.045

*

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13

تمعب المناطقية دو اًر سمبياً أماـ وعي المواطف

سياسياً.

0.323

0.024

*

يمكف لمجامعة أف تشارؾ في صياغة الوعي
السياسي لمطبلب عف طريؽ عقد الندوات
والمؤتمرات الثقافية.

0.051

0.725

تعبر النشرات الدورية ومجبلت الحائط في

الجامعة عف اآلراء السياسية لمطبلب بحرية تامة.

0.390

0.006

//
**

يساىـ اإلعبلـ في صياغة الوعي السياسي مف
خبلؿ نشر آراء مستنيرة تيدؼ لتوعية الشباب

سياسياً.

0.416

0.003

**

يمكف لؤلسرة أف تشارؾ في صياغة الوعي

السياسي لمشباب عف طريؽ تنمية القدرة عمى
الحوار والتفكير الناقد لمقضايا السياسية.

0.510

أخوض مع أسرتي في نقاشات سياسية.

0.311

0.000
0.033

**
*

أطمع عمى برامج األحزاب السياسية ألحدد إلى
أي حزب انتمي.

0.472

0.001

**

تزيد األنشطة التي تمارسيا الكتؿ الطبلبية مف
الوعي السياسي لدى الطمبة.

0.426

0.003

تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في بناء الوعي

السياسي لدى الشباب.

0.331

0.019

تحرص التنظيمات السياسية الفمسطينية عمى نقؿ

الثقافة السياسية.

0.312

0.029

**
*
*

أحرص عمى زيادة معرفتي بتاريخ القضية
الفمسطينية.

0.300
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0.038

*

14
15

أحرص عمى معرفة االتفاقيات الموقعة مع
إسرائيؿ

0.390

0.006

**

أحاوؿ اإلطبلع عمى الق اررات الصادرة عف األمـ
المتحدة بخصوص القضية الفمسطينية.

0.193

0.180

//

تمتمؾ المرأة ميارات وقدرات تؤىميا التخاذ ق اررات

16

سياسية عمى مستوى الدولة.

0.353

0.012

*

تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف فقرات المحور األوؿ (الوعي السياسي) تتمتع بمعامبلت ارتباط قوية

ودالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي داللػػة أقػػؿ مػػف  ، 0.05حيػػث تراوحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف (-0.285
 ،)0.510وىذا يدؿ عمى أف محور الوعي السياسي وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ ٍ
عاؿ .ما عدا الفقػرات

رقـ ( )15 ،4غير دالة ولذلؾ تستبعد ىذه الفقرات مف المحور.
جدول( ) 5

معامالت االرتباط بين فقرات محور (المشاركة السياسية) والدرجة الكمية لممحور

فقرات المحور الثاني

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

1

أعمؿ عضواً في حزب سياسي.

0.556

0.000

**

2

أكتفي بالمشاركة باألنشطة التي يقوـ بيا الحزب الذي انتمي إليو.

0.476

0.001

**

3

تحوؿ ممانعة األب واألىؿ دوف مشاركتي في األنشطة السياسية.

0.309

4

مؤشر عمى مدى المشاركة السياسية.
تعتبر الظروؼ االقتصادية
اً

0.482

5

6

0.033
0.000

يعتبر سبب ضعؼ المشاركة السياسية قمع األجيزة األمنية

لمحريات وحقيـ في التعبير.

0.448

0.001

أؤيد استخداـ المقاومة بكافة أشكاليا بما فييا المسمحة في مواجية
االحتبلؿ.

0.227

77

0.114

*
**
**
//

7

8

9

10

11

أثرت انتفاضة األقصى عمى إقباؿ الشباب عمى المشاركة
باإليجاب.

0.437

0.002

**

تحترـ السمطة الفمسطينية حؽ المواطف في المعارضة السياسية
والقياـ بمظاىرات وتجمعات احتجاجية.

0.429

0.002

ربط المشاركة السياسية باألداء العسكري يؤدي إلى حرماف بعض
األحزاب مف لعب أي دور سياسي مؤثر.

0.600

0.000

تؤكد بعض المواد في الدستور والنظاـ الفمسطيني عمى دور وأىمية

المشاركة السياسة.

0.323

0.024

**
**
*

تكمف أزمة الشباب في أنو يرفض كثير مف أبعاد الواقع الذي
يعيشونو والذي ال يمثؿ آماليـ وطموحاتيـ.

0.349

0.014

*

يعجز النظاـ السياسي عف استيعاب الحركة الشبابية وفرضو
 12الوصاية عمييا.
0.611

13

0.000

يفتقد الشباب المشاركة الحقيقية في عممية التنمية عندما تصبح

المصالح الشخصية تعمو المصالح العامة.

 14إذا أقيمت االنتخابات سأشارؾ في اإلدالء بصوتي.

**

0.484

0.000

**

0.600

0.000

**

تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف فقػرات المحػػور الثػػاني (المشػػاركة السياسػػية) تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة
إحصػ ػػائياً عنػ ػػد مسػ ػػتوي داللػ ػػة أقػ ػػؿ مػ ػػف  ، 0.05حيػ ػػث تراوحػ ػػت معػ ػػامبلت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف (-0.309
 ،)0.611وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف محػػور المشػػاركة السياسػػية وفق ارتػػو يتمتػػع بمعامػػؿ صػػدؽ عػػالي .مػػا عػػدا

الفقر رقـ ( )6غير دالة إحصائياً فمذلؾ يجب حذفيما مف البعد.
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جدول( ) 6

معامالت االرتباط بين فقرات المحور الثالث (اتخاذ القرار) والدرجة الكمية لممحور

فقرات المحور الثالث

N

1

معامالت
االرتباط

مستوى
الداللة

تساىـ األحزاب في مناصرة الشباب في التأثير

في التشريعات والقوانيف الخاصة برعاية الشباب.

0.487

0.000

تساىـ مؤسسات المجتمع المدني في التأثير في
2

التشريعات والقوانيف الخاصة برعاية الشباب.
0.620

3

0.000

أنا مع أف يكوف ىنالؾ دور فاعؿ لمشباب في
اتخاذ القرار.

0.518

0.000

تعود الشاب عمى الطاعة التامة يسمبو حرية

التفكير ويجعمو ضعيؼ الشخصية ومتردداً وغير

4

محتمؿ المسئولية.

5

يمكف لمشباب أف يحدثوا ضغطاً عمى الحكومة.

0.385

0.008

0.535

0.000

يقتصر دور الشباب في عممية المشاركة
6

7

السياسية عمى التنفيذ دوف المساىمة الحقيقية في
اتخاذ القرار.

0.443

0.002

يحدد الشباب البرامج والخطط الخاصة بيـ
بأنفسيـ.

0.552

0.000

تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات المحور الثالث (اتخاذ القرار) تتمتع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة إحصػائياً

عند مستوي داللة أقػؿ مػف  ، 0.05حيػث تراوحػت معػامبلت االرتبػاط بػيف ( ،)0.620 -0.385وىػذا
يدؿ عمى أف محور اتخاذ القرار وفقراتو يتمتع بمعامؿ صدؽ ٍ
عاؿ.
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ثانيا  :ثبات المقياس :
بعد تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات لو بطريقتيف وىما كالتالي:
 -1الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ : Alpha
ت ػػـ تطبي ػػؽ المقي ػػاس عم ػػى عين ػػة اس ػػتطبلعية قوامي ػػا (  )50م ػػف ط ػػبلب الجامع ػػات (األزى ػػر ،الق ػػدس
المفتوحػة ،االسػػبلمية واألقصػػى) فػػي قطػاع غػزة ،وبعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس تػـ حسػػاب معامػػؿ الفػػا كرونبػػاح

لقيػػاس الثبػػات بالنسػػبة لممقيػػاس ،حيػػث وجػػد أف قيمػػة ألفػػا كرونبػػاخ لممقيػػاس الكمػػي يسػػاوي  0.793ىػػذا
دليؿ ٍ
كاؼ عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
 -2الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
تػ ػػـ تطبيػ ػػؽ المقيػ ػػاس عمػ ػػى عينػ ػػة اسػ ػػتطبلعية قواميػ ػػا ( )50مػ ػػف طػ ػػبلب الجامعػ ػػات (األزىػ ػػر ،القػ ػػدس
المفتوحة ،االسبلمية واألقصى) في قطاع غزة  ،وبعد تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات بطريقة التجزئة
النصفية لممقياس  ،حيث تـ قسمة بنود المقياس إلى نصفيف وكذلؾ بنود كؿ بعد إلى قسميف ،حيػث تػـ

حسػػاب معام ػػؿ االرتبػػاط ب ػػيف مجمػػوع فقػ ػرات النص ػػؼ األوؿ ومجمػػوع فقػػرات النصػػؼ الث ػػاني لممقي ػػاس
وكػػذلؾ لكػػؿ بعػػد عمػػى حػػده ،حيػث بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط لبيرسػػوف لػػدرجات المقيػػاس الكمػػي بيػػذه الطريقػػة

( ،)0.684وبعػػد اسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف  -ب ػراوف المعدلػػة أصػػبح معامػػؿ الثبػػات ( ، )0.812ويػػدؿ
ىذا عمى أف المقياس لديو درجات ثبات مرتفعة،
جدول( ) 7
معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس أثر الوعي السياسي ومحاوره الثالثة والمعرفة السياسية العامة

الفقرات

معامل ألفا
كرونباخ

معامل ارتباط

الوعي السياسي

14

0.6293

0.6223

0.767

المشاركة السياسية

13

0.6817

0.591

0.744

اتخاذ القرار

7

0.552

0.497

0.667

المقياس الكمي

34

0.793

0.684

0.812

األبعاد

عدد

معامل الثبات

81

بيرسون

بطريقة

سبيرمان

براون المعدلة

المبحث الثاني :نتائج الدراسة وتفسيرىا.
يستعرض الباحث في ىذا المبحث النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة ،وذلؾ بعد التحقؽ مف

الفرضػيات باسػػتخداـ األسػػاليب االحصػػائية المناسػػبة لكػػؿ منيػػا ،وبعػػد أف يقػػوـ الباحػػث بتفسػػير ومناقشػػة
النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.
التساؤل االول :ما ىي درجة المعرفة السياسية العامة لدى الشباب الفمسطيني ؟
لئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث باسػتخداـ المتوسػط الحسػابي واإلنحػراؼ المعيػاري والػوزف النسػبي
الستجابات أفراد العينة عمى محور المعرفة السياسية العامة
جدول رقم ( : ) 8

درجة المعرفة السياسية

الفقرة
 -1مف ىـ الرؤساء الذيف تعاقبوا عمى رئاسة المجنة التنفيذية لمنظمة

الوزن

المتوسط االحراف

النسبي

الحسابي المعياري

()%

الترتيب

4

0.35

0.48

35.2

 -2عدد أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني الحالي:

0.60

0.49

60.4

2

 -3سف الترشح لعضوية المجمس التشريعي الفمسطيني ىو

0.28

0.45

27.6

5

التحرير الفمسطينية؟

-4عقدت االنتخابات ألوؿ مرة لعضوية المجمس التشريعي الفمسطيني

عاـ:

 -5عدد المرات التي تـ فييا إجراء انتخابات رئاسية في فمسطيف:
المجموع الكمي (الدرجة الكمية)

3
0.42

0.49

42.0

0.61

0.49

60.6

2.26

1.22

45.1

مػػف خػػبلؿ جػػدوؿ رقػػـ(  ) 8تبػػيف أف  %45.1مػػف الشػػباب الجػػامعي فػػي قطػػاع غػزة فقػط لػػدييـ معرفػػة

سياسية عامة ،فقد أجاب فقط  %27.6فقط بإجابة صحيحة عمى سؤاؿ سف الترشػح لعضػوية المجمػس

التشريعي الفمسطيني ،وأجاب فقػط  %35.2مػف أفػراد العينػة عمػى سػؤاؿ مػف ىػـ الرؤسػاء الػذيف تعػاقبوا
عمػ ػػى رئاسػ ػػة المجنػ ػػة التنفيذيػ ػػة لمنظمػ ػػة التحريػ ػػر الفمسػ ػػطينية؟ ،وقػ ػػد أجػ ػػاب  %42عمػ ػػى س ػ ػؤاؿ انعقػ ػػاد
81

1

االنتخابات ألوؿ مرة لعضوية المجمس التشػريعي الفمسػطيني إجابػة صػحيحة ،وكانػت إجابػات %60.4

صػػػحيحة عمػ ػػى عػػػدد أعضػ ػػاء المجمػ ػػس التش ػ ػريعي الفمسػ ػػطيني الحػ ػػالي ،وأعمػػػى نسػ ػػبة مػػػف اإلجابػ ػػات
الصحيحة تمثمت باالجابة عمى السؤاؿ عدد المرات التي تـ فييا إجراء انتخابات رئاسية في فمسطيف.

ويتضح مف خبلؿ ىذه النتائج أف نسبة الشباب الذي يمتمؾ معرفػة سياسػية ىػي نسػبة ضػعيفة لػـ تصػؿ

إلػػى نصػػؼ مجمػػوع العينػػة ،وذلػػؾ كمػػو يرجػػع إلػػى مجموعػػة العوامػػؿ والمسػػببات التػػي تركػػت أثرىػػا عمػػى
جم ػػوع الش ػػباب حي ػػث ك ػػاف م ػػف بيني ػػا وبش ػػكؿ رئيس ػػي طبيع ػػة التنش ػػئة السياس ػػية الت ػػي تمقاى ػػا الش ػػباب

وخصوصاً التنشئة التػي إعتمػدتيا األحػزاب السياسػية ووسػائؿ اإلعػبلـ والمؤسسػات التػي تتبػع ليػا حيػث
كاف تركيزىا عمى القضايا التي تصب في مصػمحة التنظػيـ دوف التركيػز عمػى القضػايا التػي تصػب فػي

تحصؿ عمييا الشباب تنشئة سياسية تقوـ عمى التشدد
المصمحة الوطنية وبالتالي التنشئة السياسية التي
َ
ونفػي اآلخػػر حيػػث إف كػػؿ شػػاب مػف الشػػباب أو كػػؿ طالػػب مػػف الطػبلب يعتبػػر الثقافػػة التػػي تمقاىػػا ىػػي
الثقافػػة الوطنيػػة وبالتػػالي يجػػب إلغػػاء كافػػة الثقافػػات األخػػرى؛ ألنيػػا تتعػػارض مػػع الثقافػػة الوطنيػػة التػػي
تمقاىػػا ،وباإلضػػافة إلػػى ىػػذه العوامػػؿ الظػػروؼ الت ػي يمػػر بيػػا المجتمػػع الفمسػػطيني فاالنقسػػاـ القػػائـ فػػي
المجتمع الفمسطيف كاف لو األثر السمبي عمى المعرفة السياسية لمشباب ،حيث أصبح ىنالػؾ إنقسػاـ فػي
كؿ المفاىيـ وتشتت بدرجة كبيرة في اليوية ،وبيذه العومؿ والظروؼ نجد أف المعرفػة السياسػية السػائدة

ىػػي المعرفػػة ضػػيقة األفػػؽ التػػي تنطمػػؽ مػػف منطمػػؽ المعرفػػة السياسػػية الخاضػػعة أو التابعػػة والتػػي سػػبؽ
توضيحيا في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة.

التساؤل الثاني :ما ىي درجة الوعي السياسي لدى الشباب الفمسطيني ؟
لئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث باسػتخداـ المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري والػوزف النسػبي
الستجابات أفراد العينة عمى محاور مقياس الوعي السياسي.
جدول رقم ( : ) 9

درجة الوعي السياسي

الفقرة

الوزن

المتوسط االحراف

النسبي

الحسابي المعياري

()%

الترتيب

الوعي السياسي

53.83

8.19

76.9

1

المشاركة السياسية

47.16

7.98

72.6

3

اتخاذ القرار

26.72

5.31

76.3

2

المقياس الكمي

128.12

16.43

75.4

82

تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف درجػػة المقيػػاس الكمػػي ( لمػػوعي السياسػػي ) لػػدى الشػػباب الجػػامعي كانػػت
 ،%75.4حي ػػث ك ػػاف اعم ػػى درج ػػة م ػػف درج ػػات المقي ػػاس ى ػػو درج ػػة مح ػػور ال ػػوعي السياس ػػي بنس ػػبة
 %76.9م ػػف الش ػػباب الج ػػامعي ،يميي ػػا اتخ ػػاذ القػ ػرار بنس ػػبة  ،%76.3وكان ػػت أق ػػؿ نس ػػبة ى ػػي لمح ػػور

المشػػاركة السياسػػية وقػػد كانػػت  ،%72.6وىػػذا النتيجػػة ترجمػػت مػػف خػػبلؿ الح ػراؾ الػػذي يق ػوده الشػػباب
المنتفض في شتى مناطؽ الوطف حيث إف الشباب بمقدار الوعي الػذي يمتمكػو كػاف مػؤىبل إلتخػاذ قػرار
بأخػػذ زمػػاـ المبػػادرة قبػػؿ الفصػػائؿ الفمسػػطينية والقيػػادة الفمسػػطينية لمتحػػرؾ واالنتفػػاض رداً عمػػى الج ػرائـ

اإلسرائيمية التي ترتكب في القدس واستمرار المشروع اإلستيطاني وعدـ تجميده في فمسطيف بشكؿ عاـ،

ورداً عمػػى إنسػػداد األفػػؽ السياسػػي واإلقتصػػادي واإلجتمػػاعي فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني ،ويتضػػح فػػي ظػػؿ

ىػػذا الح ػراؾ زيػػادة وتي ػرة المشػػاركة مػػف قبػػؿ الشػػباب فػػي ىػػذا الح ػراؾ الػػذي مػػا زاؿ ىنالػػؾ ع ػدـ توحػػد
لممفاىيـ مف قبػؿ الجميػع إف كػاف ذلػؾ انتفاضػة أـ ىبػة جماىيريػة وىػذا يرجػع الػى االنقسػاـ الجػاري فػي
الساحة الفمسطينية وعدـ وجود استراتيجية موحدة مف قبؿ الفصائؿ والقيادة الرسمية الفمسطينية.

التساؤل الثالث :ما ىي درجة الوعي السياسي لدى الشباب الفمسطيني ؟

لئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث باسػتخداـ المتوسػط الحسػابي واإلنحػراؼ المعيػاري والػوزف النسػبي
الستجابات أفراد العينة عمى محور الوعي السياسي

جدول رقم ( :) 10
درجة الوعي السياسي.

الفقرة

الوزن

المتوسط االنحراف

النسبي

الحسابي المعياري

()%

الترتيب

تؤثر األحزاب السياسية في رفع الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني .

4.05

1.24

80.9

4

تؤثر األوضاع االقتصادية لمشباب في تشكيؿ الوعي السياسي ليـ.

4.12

0.94

82.4

1

تمعب المناطقية دو ار سمبيا أماـ وعي المواطف سياسياً.

3.62

1.16

72.4

12

تعبر النشرات الدورية ومجبلت الحائط في الجامعة عف اآلراء السياسية
لمطبلب بحرية تامة.

10
3.66

1.20

73.1

يساىـ اإلعبلـ في صياغة الوعي السياسي مف خبلؿ نشر آراء مستنيرة تيدؼ
لتوعية الشباب سياسيا.

5
3.90

83

1.07

78.0

3

يمكف لؤلسرة أف تشارؾ في صياغة الوعي السياسي لمشباب عف طريؽ تنمية

القدرة عمى الحوار والتفكير الناقد لمقضايا السياسية.

4.05

1.02

81.1

أخوض مع أسرتي في نقاشات سياسية.

3.57

1.22

71.5

13

اطمع عمى برامج األحزاب السياسية ألحدد إلى أي حزب انتمي.

3.19

1.32

63.9

14

تزيد األنشطة التي تمارسيا الكتؿ الطبلبية مف الوعي السياسي لدى الطمبة.

3.77

1.20

75.4

7

تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في بناء الوعي السياسي لدى الشباب.

3.87

1.15

77.4

6

تحرص التنظيمات السياسية الفمسطينية عمى نقؿ الثقافة السياسية.

3.66

1.31

73.1

11

أحرص عمى زيادة معرفتي بتاريخ القضية الفمسطينية.

4.09

0.94

81.8

2

أحرص عمى معرفة االتفاقيات الموقعة مع إسرائيؿ.

3.71

1.15

74.3

8
9

تمتمؾ المرأة ميارات وقدرات تؤىميا التخاذ ق اررات سياسية عمى مستوى

الدولة.

المجموع الكمي (الدرجة الكمية)

3.66

1.18

73.3

53.83

8.19

76.9

تبيف مف جدوؿ (  ) 10أف نسػبة الػوعي السياسػي لػدى الشػباب الجػامعي ىػي  ، %76.9وقػد تراوحػت
نسب اجابة الشباب الجامعي عمى فقرات محور الوعي السياسػي بػيف ( ،)%82.4 - %63.9حيػث

أجاب ما نسبتو  %82.4مف الشباب الجامعي عمى أف األوضاع االقتصادية لمشباب تػؤثر فػي تشػكيؿ
الوعي السياسي ليـ .بينما كانػت أقػؿ نسػبة مػف الشػباب الجػامعي  %63.9تطمػع عمػى بػرامج األحػزاب

السياسػػية لتحػػدد إلػػى أي حػػزب تنتمػػي ،ويتضػػح مػػف نتػػائج ىػػذا الجػػدوؿ أف نسػػبة الػػوعي السياسػػي لػػدى

الشػباب الجػػامعي ىػػي نسػبة إيجابيػػة مػػف بػيف مجمػػوع العينػػة المختػارة حيػػث مػػف وجيػة نظػػر الشػػباب أف
ذلػػؾ يرجػػع لمجموعػػة عوامػػؿ مػػف بينيػػا دور األحػزاب فػػي رفػػع الػػوعي السياسػػي لمشػػباب ،ودور النشػرات

الدورية ومجبلت الحائط في الجامعة ،ودور اإلعبلـ بمختمػؼ أشػكالو ودور مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي

ودور األسرة ،ويتضح أيضاً مف ىذه النتػائج أف نسػبة كبيػرة مػف الشػباب ينظػر إلػى أف الػوعي السياسػي

لديو يتأثر باالوضػاع االقتصػادية؛ حيػث إف الشػباب اليػوـ يتجػو نحػو اإلعالػة وسػد حاجاتػو االجتماعيػة
عمى حساب زيادة تثقيفو ووعيو السياسي ،لذلؾ ال أعتقػد أف النسػب المرتفعػة فػي البنػود " أحػرص عمػى
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زيادة معرفتي بتاريخ القضية الفمسطينية " و " أحرص عمى معرفة اإلتفاقيػات الموقعػة مػع إسػرائيؿ " ،و

" أطمع عمى بػرامج األحػزاب السياسػية ألحػدد إلػى أي حػزب أنتمػي " دقيقػة وخصوصػاً أننػا نتحػدث عػف
دراسة ميدانية في قطػاع غػزة المحاصػر والػذي يعػاني مػف إرتفػاع فػي معػدالت البطالػة والفقػر ،كػذلؾ ال

أعتقد أف انتماء غالبية الشباب إلى األحزاب يأتي بعد اطبلعيـ عمى برامجيـ السياسية فيذا ال يبلمػس

الواق ػػع كثيػ ػ اًر وخصوصػ ػاً أف المجتم ػػع الفمس ػػطيني متػ ػرابط اجتماعيػ ػاً واالنتم ػػاء في ػػو ُيق ػػدـ عم ػػى األس ػػاس
العاطفي والقبمي.
التساؤل الرابع :ما ىي درجة المشاركة السياسية لدى الشباب الفمسطيني ؟
لئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث باسػتخداـ المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري والػوزف النسػبي
الستجابات أفراد العينة عمى محور المشاركة السياسية

جدول رقم ( :) 11
درجة المشاركة السياسية.

الفقرة

الوزن

المتوسط اال نحراف

النسبي

الحسابي المعياري

()%

الترتيب

أعمؿ عضواً في حزب سياسي.

2.95

1.55

58.9

13

اكتفي بالمشاركة باألنشطة التي يقوـ بيا الحزب الذي أنتمي إليو.

3.15

1.40

62.9

11

تحوؿ ممانعة األب واألىؿ دوف مشاركتي في األنشطة السياسية.

3.20

1.27

63.9

10

مؤشر عمى مدى المشاركة السياسية.
تعتبر الظروؼ االقتصادية
اً

3.82

1.19

76.3

6
7

يعتبر سبب ضعؼ المشاركة السياسية قمع األجيزة األمنية لمحريات وحقيـ

في التعبير.

3.81

1.21

76.3

أثرت انتفاضة األقصى عمى إقباؿ الشباب عمى المشاركة باإليجاب.

3.87

1.07

77.4

تحترـ السمطة الفمسطينية حؽ المواطف في المعارضة السياسية والقياـ
بمظاىرات وتجمعات احتجاجية.

12
3.02

1.39

60.4

ربط المشاركة السياسية باألداء العسكري يؤدي إلى حرماف بعض األحزاب
مف لعب أي دور سياسي مؤثر.

8
3.74
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4

1.18

74.7

تؤكد بعض المواد في الدستور والنظاـ الفمسطيني عمى دور وأىمية المشاركة

السياسية.

5
3.82

1.13

76.5

كثير مف أبعاد الواقع الذي يعيشونو ،والذي
تكمف أزمة الشباب في أنو يرفض اً
ال يمثؿ أماليـ وطموحاتيـ.

2
3.93

1.05

78.5

3

يعجز النظاـ السياسي عف استيعاب الحركة الشبابية وفرضو الوصاية عمييا.
3.90

1.10

78.0

1

يفتقد الشباب المشاركة الحقيقية في عممية التنمية عندما تصبح المصالح
الشخصية تعمو المصالح العامة.

4.07

1.00

81.4

إذا أقيمت االنتخابات سأشارؾ في اإلدالء بصوتي.

3.73

1.16

74.5

المجموع الكمي (الدرجة الكمية)

47.16

7.98

72.6

تب ػػيف م ػػف ج ػػدوؿ (  ) 11أف نس ػػبة المش ػػاركة السياس ػػية ل ػػدى الش ػػباب الج ػػامعي ى ػػي  ، %72.6وق ػػد

تراوح ػػت نسػػػب إجابػػػة الشػػػباب الجػ ػػامعي عم ػػى فق ػ ػرات محػػػور المش ػػاركة السياس ػػية ب ػػيف (- %58.9
 ،)%81.4حيػػث أجػػاب مػػا نسػػبتو  %81.4مػػف الشػػباب الجػػامعي عمػػى أنػػو " يفتقػػد الشػػباب المشػػاركة
الحقيقيػة فػي عمميػة التنميػة عنػػدما تصػبح المصػالح الشخصػية تعمػو المصػػالح العامػة" .بينمػا كانػت أقػػؿ

نسػػبة مػػف الشػػباب الجػػامعي  %58.9يعممػػوف أعضػػاء فػػي أحػزاب سياسػػية ،ويتضػػح مػػف ذلػػؾ أف نسػػبة
المشاركة لدى الشباب الجامعي مرتفعة إلى ٍ
حد ما حيث إف البيئة التػي تناولتيػا الد ارسػة ىػي الجامعػات
المركزية في قطاع غزة وأف ىذه البيئة ىي محور استقطاب مف قبؿ األطػر الطبلبيػة لمفصػائؿ وبالتػالي
تكوف ىنالؾ مساحة لمعمػؿ السياسػي والمشػاركة السياسػية فييػا ،لكػف ىػذه المشػاركة السياسػية فػي داخػؿ

ىػػذه البيئػػة تتػػأثر سػػمباً بقػرار منػػع األنشػػطة الطبلبيػػة فػػي بعػػض ىػػذه الجامعػػات واقتصػػارىا عمػػى االطػػار

الذي يتشكؿ منو مجمس الطبلب في ىذه الجامعػات ،وبالتػالي يكػوف ىنالػؾ ضػعؼ فػي بعػض األوقػات
فػػي عمميػػة المشػػاركة السياسػػية لػػدى الطػػبلب ،أيض ػاً عمػػى صػػعيد المشػػاركة السياسػػية لػػدى الشػػباب فػػي

المجتمػػع فتػػؤثر عػػدة عوامػػؿ سػػمباً عمييػػا ومػػف بينيػػا الظػػروؼ اإلقتصػػادية وكمػػا تػػـ ايضػػاحو فػػي السػؤاؿ

السػ ػػابؽ درجػ ػػة الػ ػػوعي السياسػ ػػي أف الشػ ػػباب يركػ ػػز فػ ػػي اىتماماتػ ػػو عمػ ػػى سػ ػػد احتياجاتػ ػػو االقتصػ ػػادية
واالجتماعية ويعطييا أولية عمى كؿ شيئ آخر ،كػذلؾ بالنسػبة لمسػمطات ففػي ظػؿ أنيػا تسػمح لممػواطف

في بعػض األوقػات بػأف يمػارس حقػو بالمعارضػة والقيػاـ بالمظػاىرات إال أنيػا فػي أوقػات كثيػرة تقػوـ فػي
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قمػػع الحريػػات ومواجيػػة التجمعػػات االحتجاجيػػة بػػالقوة وىػػذا مػػا عبػػرت عنػػو العينػػة فػػي اختيارتيػػا مػا بػػيف

البدائؿ حيث رأى  %76منيـ أف ضعؼ المشاركة السياسية سببو قمع األجيزة األمنية لمحريات والحػؽ
في التعبير ،ويضاؼ إلى ذلؾ أيضاً عجز النظػاـ السياسػي إلسػتيعاب الطاقػات الشػبابية والتعامػؿ عمػى

أنيا ما زالت قاصرة ليميد بذلؾ لفرض الوصاية عمى ىذا الجيؿ ،وكذلؾ عمو المصالح الشخصية عمى
المصالح العامة حيث إف كؿ ىذه العوامؿ تؤدي الى افتقاد الشباب لممشاركة الحقيقية في عممية التنمية
وبالتػػالي الوصػػوؿ إلػػى حػػد األزمػػة والتػػي تتمحػػور فػػي رفػػض ىػػذا الجيػػؿ لكثيػػر مػػف أبعػػاد الواقػػع الػػذي
يعيشونو والذي ال يمثؿ أماليـ وطموحاتيـ ومػف ثػـ التفكيػر بػاليجرة إلػى خػارج حػدود الػوطف ،وىػذا كمػو

ي ػػؤثر عم ػػى عممي ػػة المش ػػاركة حت ػػى ف ػػي أبس ػػط أش ػػكاؿ المش ػػاركة السياس ػػية ولك ػػف أىمي ػػا وى ػػي عممي ػػة

التص ػػويت ف ػػي االنتخاب ػػات حي ػػث إف اختي ػػار  %72م ػػف الش ػػباب ب ػػأنيـ سيش ػػاركوف ف ػػي التص ػػويت ف ػػي

االنتخابات ما زالت غير كافية وخصوصاً إذا كنا نتحدث عف أف المجتمع الفمسطيني مجتمع فتي.
التساؤل الخامس :ما ىي درجة اتخاذ القرار لدى الشباب الفمسطيني ؟

لئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث باسػتخداـ المتوسػط الحسػابي واإلنحػراؼ المعيػاري والػوزف النسػبي
الستجابات أفراد العينة عمى محور اتخاذ القرار
جدول رقم ( :) 12

درجة القرار السياسي.

الفقرة

الوزن

المتوسط اال نحراف

النسبي

الحسابي المعياري

()%

تساىـ األحزاب في مناصرة الشباب في التأثير في التشريعات والقوانيف

الخاصة برعاية الشباب.

الترتيب

2
3.87

2.29

77.5

6

تساىـ مؤسسات المجتمع المدني في التأثير في التشريعات والقوانيف الخاصة
برعاية الشباب.

أنا مع أف يكوف ىنالؾ دور فاعؿ لمشباب في اتخاذ القرار.

3.71

1.08

74.2

4.06

0.85

81.1

تعود الشاب عمى الطاعة التامة يسمبو حرية التفكير ويجعمو ضعيؼ
الشخصية ومتردداً وغير محتمؿ المسئولية.

5
3.76

87
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1.09

75.2

يمكف لمشباب أف يحدثوا ضغطاً عمى الحكومة.

3.84

1.98

76.7

يقتصر دور الشباب في عممية المشاركة السياسية عمى التنفيذ دوف المساىمة

7

الحقيقية في اتخاذ القرار.

3.58

1.29

71.6

يحدد الشباب البرامج والخطط الخاصة بيـ بأنفسيـ.

3.76

1.10

75.3

المجموع الكمي (الدرجة الكمية)

26.72

5.31

76.3

تبيف مػف جػدوؿ (  ) 12أف نسػبة  %76.3مػف الشػباب الجػامعي يػروف فػي أنفسػيـ أنيػـ قػادروف عمػى
اتخاذ القرار السياسي  ،وقد تراوحت نسب إجابػة الشػباب الجػامعي عمػى فقػرات محػور اتخػاذ القػرار بػيف

( ،)%81.1 - %71.6حيث أجاب ما نسبتو  %81.1مف الشباب الجامعي عمػى أنػو مػع أف يكػوف
ىنالؾ دور فاعؿ لمشباب في اتخػاذ القػرار ،بينمػا كانػت أقػؿ نسػبة مػف الشػباب الجػامعي  %71.6عمػى

أنػو يقتصػػر دور الشػػباب فػػي عمميػػة المشػػاركة السياسػية عمػػى التنفيػػذ دوف المسػػاىمة الحقيقيػػة فػػي اتخػػاذ

القرار ،وتفسر نتائج ىذا الجدوؿ أنو مف الطبيعي أف يرى غالبية الشباب في أنفسيـ أنيػـ قػادروف عمػى
اتخاذ القرار ،وخصوصاً بعد النسػب التػي تضػمنتيا الجػداوؿ السػابقة ،حيػث إف نسػبة كبيػرة مػف الشػباب
يرى في نفسو أنو يمتمؾ الوعي السياسي ونسبة كبيرة مف الشػباب يػرى فػي نفسػو أنػو يشػارؾ فػي عمميػة

المش ػػاركة السياس ػػية ،ول ػػذلؾ ك ػػاف ىنال ػػؾ العدي ػػد م ػػف المب ػػادرات الت ػػي تق ػػدمت بي ػػا األحػ ػزاب ومؤسس ػػات
المجتمػػع المػػدني والتػػي تيػػدؼ الػػى تعػػديؿ الق ػوانيف والتػػأثير عمػػى التش ػريعات الخاصػػة برعايػػة الشػػباب
والدفع بيـ بإتجاه مراكز صنع القػرار ،ولكػف ىػذه المبػادرات لػـ تكػف بالشػكؿ الممػنيج الػذي يحػافظ عمػى

اسػتم اررية ىػػذه المبػػادرات والضػػغط مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ التػي قامػػت مػػف أجميػػا بػػؿ كانػػت أشػػبو مػػا
تكػػوف بالعمػػؿ الموسػػمي أو أشػػبو بالعمػػؿ الػػذي ينفػػذ مػػف أجػػؿ اسػػقاط واجػػب ،واضػػافة ليػػذه المبػػادرات

يتحمؿ الشباب نفسو جزءاً كبي اًر مف المسػئولية حيػث قبِػؿ عمػى نفسػو أف يتعػود عمػى الطاعػة التامػة وأف
يكوف غير متحمؿ لممسئولية لكف في حقيقة األمػر أنػو يسػتطيع وقػادر عمػى أف يكػوف جػزءاً أصػيبلً مػف
عممية صنع القرار والتجربػة التػي تناوليػا الفصػؿ الثالػث فػي تحديػد مظػاىر المشػاركة السياسػية لمشػباب

والفصؿ الثاني حوؿ موضوع الشباب ىي برىاف ودليؿ مادي عمػى أف الشػباب يسػتطيع أيضػاً أف يحػدد

الب ارمج والخطط الخاصة بيـ بأنفسيـ ويستطيع أف يكوف لو دور فاعؿ في صنع القرار وقػادر عمػى أف
يحدث ضغطاً عمى الحكومة والنظاـ القائـ مف أجؿ ذلؾ.
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3

4

نتائج الفرضيات
الفرضــية األولــى :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي أثــر الــوعي
السياسي لمشـباب الفمسـطيني عمـى المشـاركة السياسـية فـي قطـاع غـزة بـين ذوي المعرفـة السياسـية
العامة األقل درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجة في تعزيز الوعي السياسي.

جدول ( :) 13

اختبار ت بين لمفروق في محاور الوعي السياسي ،المشاركة السياسية واتخاذ القرار تعزى لممعرفة السياسية العامة

(األقل درجة ،االعمى درجة)

المعرفة السياسية العامة
الدرجات األدنى
المتوسط

الدرجات األعمى

االنحراف

عدد
()101

المعياري

المتوسط

الداللة

االنحراف

عدد ( )160المعياري اختبار ت االحصائية

الوعي السياسي

53.6

8.2

54.5

8.1

-0.853

0.395

المشاركة السياسية

47.1

7.8

47.3

7.8

-0.181

0.857

اتخاذ القرار

26.6

6.1

26.6

5.2

-0.110

0.912

المقياس الكمي

128.3

17.6

128.7

16.0

-0.159

0.874

** داؿ عند 0.01

* داؿ عند 0.05

 //غير داؿ

محور الوعي السياسي  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي الػوعي السياسػي
بيف ذوي المعرفة السياسية العامة األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسػية األعمػى درجػة ،حيػث كانػت قيمػة

اختبػػار ( ت

 ،0.215-وقيمػػة المعنويػػة أكبػػر مػػف  ،)0.05وىػػذا تفسػػيره مػػا تػػـ تناولػػو اف الشػػباب

بشكؿ عاـ في ظؿ ضعؼ نسبة المعرفة السياسية لديو ،والذي تتحممو صػراحة قنػوات التنشػئة السياسػية

ليػػـ ،حيػػث إف كػػؿ قنػػاة مػػف ىػػذه القنػوات تعمػػؿ عمػػى توعيػػة الشػػباب فػػي إطػػار مػػا يخػػدـ مصػػمحة القنػػاة
نفسيا ال المصمحة العامة ،والتي تيدؼ لموصوؿ الى عممية تنمية حقيقية في المجتمع ،إال أنو يرى في
89

نفسػػو أنػػو يمتمػػؾ وعي ػاً سياسػػياً يؤىمػػو عمػػى إدراؾ األحػػداث السياسػػية التػػي تحصػػؿ فػػي المجتمػػع ،وىػػذه

الرؤية عند ذوي المعرفة السياسية العامة األقؿ واألعمى درجة.

محــور المشــاركة السياســية :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ) ،(α = 0.05فػػي المشػػاركة
السياسػػية بػػيف ذوي المعرفػػة السياسػػية األقػؿ درجػػة وذوي المعرفػػة السياسػػية األعمػػى درجػػة  ،حيػػث كانػػت
قيم ػػة اختب ػػار ( ت

 ،0.584-وقيم ػػة المعنوي ػػة أكب ػػر م ػػف  ،)0.05وى ػػذا يتض ػػح م ػػف خ ػػبلؿ نس ػػبة

المشاركة السياسية في جدوؿ رقـ( )11ونسبة المعرفة السياسية في جدوؿ رقـ ( ،)8وىذا يدلؿ عمى أف

المشاركة مرتفعة نسبتيا مقارنةً مع نسبة المعرفة السياسية ،وذلؾ يرجع أيضا لنفس األسػباب التػي أدت

إلػػى نتيجػػة محػػور الػػوعي السياسػػي فػػي ىػػذا التسػػاؤؿ ،ولكػػف فػػي ظػػؿ ارتفػػاع نسػػبة المشػػاركة ال بػػد مػػف

التأكيد عمى أنيا لـ ترت ِ
ؽ الى المستوى المطموب.

محور اتخاذ القرار :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي اتخػاذ القػرار بػيف ذوي
المعرفة السياسية األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجػة  ،حيػث كانػت قيمػة اختبػار ( ت
 ،1.727وقيمػػة المعنويػػة أكبػػر مػػف  ،)0.05وذلػػؾ يرجػػع ألف األسػػباب واحػػدة لكػ ٍػؿ مػػف ذوي المعرفػػة
السياسية العامة األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجة بالنسبة لمحور اتخاذ القرار وقد سبؽ
تناوؿ ىذه األسباب سواء أكانت ترجع لمنظاـ الحاكـ اـ لمقوانيف التي تتعمؽ بذلؾ.

الفرضــية الثانيــة :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي أثــر الــوعي

السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى النوع (ذكر ،أنثى).
جدول ( :) 14

اختبار ت بين لمفروق في محاور المعرفة السياسية العامة ،الوعي السياسي ،المشاركة السياسية واتخاذ القرار

تعزى لمنوع (ذكر ،أنثى)

النوع
ذكر
المتوسط

أنثى
االنحراف المتوسط

عدد
()155

عدد
المعياري ()220

الداللة

االنحراف

المعياري اختبار ت االحصائية

المعرفة السياسية
العامة

2.22

1.23

2.30
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1.22

-0.591

0.555

الوعي السياسي

53.11

9.40

54.41

7.21

-1.514

0.131

المشاركة السياسية

47.55

8.31

46.89

7.79

0.785

0.433

اتخاذ القرار

27.11

5.71

26.52

5.04

1.033

0.302

المقياس الكمي

128.59

17.70

127.96

15.59

0.364

0.716

** داؿ عند 0.01

 //غير داؿ

* داؿ عند 0.05

محور المعرفة السياسية العامة  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند ) ،(α = 0.05فػي المعرفػة
السياسية العامة تعزى لمنوع (ذكر ،أنثى)  ،حيث كانت قيمة اختبار ( ت

 ،0.555-وقيمة المعنوية

أكبر مف  )0.05وذلؾ ألف األسباب الموضوعية التي أدت إلى ضعؼ المعرفػة السياسػية لػدى الشػباب
عند كبل النوعيف ىي واحدة وأيضاً القنوات التي تعتمد عمييا اإلناث في المجتمع الفمسطيني ىي نفسػيا

التي يعتمد عمييا الذكور.

محور الوعي السياسي  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي الػوعي السياسػي
تعػػزى لمن ػػوع (ذك ػػر ،أنث ػػى)  ،حيػػث كان ػػت قيم ػػة اختب ػػار ( ت

 ،1.514-وقيمػػة المعنوي ػػة أكب ػػر م ػػف

 )0.05وتفسير ىذه النتيجة يرجع ألف كبل النوعيف لدييـ نفس الظروؼ السياسية مػف احػتبلؿ وتيجيػر

وتشريد ،وذلؾ يفرض عمى النوعيف تنشئة سياسية تيدؼ الى إدراكيـ لما يحصؿ في واقع قضػيتيـ مػف
قض ػػايا وأح ػػداث سياس ػػية ،ك ػػذلؾ ال تقتص ػػر عممي ػػة ال ػػوعي لئلن ػػاث م ػػف خ ػػبلؿ االحػ ػزاب او مؤسس ػػات
المجتمػػع المػػدني بشػػكؿ عػػاـ بػػؿ أصػػبحت وسػػائؿ التواصػػؿ االجتمػػاعي ميػػداناً ميم ػاً لمتفاعػػؿ والتحػػاور

السياسػػي وخصوصػاً فػػي ظػػؿ األحػػداث والمجريػػات السياسػػية وذلػػؾ عػػامبلً ميمػاً وقنػػاة ميمػػة ميمػػة فػػي
سبيؿ التوعية السياسػية لمشػباب ،وتختمػؼ ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة عطػا أبػو شػقفة؛ والتػي أرجعػت وجػود

الف ػػروؽ لطبيع ػػة القي ػػود االجتماعي ػػة المفروض ػػة عم ػػى المػ ػرأة ف ػػي المجتم ػػع الفمس ػػطيني واقتص ػػار العم ػػؿ
السياسػػي عمػػى الرجػػؿ ،وتتفػػؽ مػػع د ارسػػة يحيػػاوي عبػػد الحػػؽ؛ والتػػي رأت أف النػػوعيف لػػدييـ نفػػس البيئػػة
والظػػروؼ والتنشػػئة وألنيػػـ يقعػػوف تحػػت إحػػتبلؿ وبالتػػالي ىػػذه القضػػية فرضػػت التثقيػػؼ السياسػػي لكػػبل

النوعيف.

محــور المشــاركة السياســية :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ) ،(α = 0.05فػػي المشػاركة
السياسية تعزى لمنوع (ذكر ،أنثػى)  ،حيػث كانػت قيمػة اختبػار ( ت

 ، 0.785وقيمػة المعنويػة أكبػر

مف  ،)0.05وىػذه النتيجػة التػي توصػمت ليػا ىػذه الد ارسػة تختمػؼ مػع معظػـ الد ارسػات ،والتػي توصػمت

إلػػى أف الػػذكور أكثػػر مػػيبلً لممشػػاركة مػػف اإلنػػاث وتفسػػير ذلػػؾ أيضػػا طبيعػػة الظػػروؼ السياسػػية التػػي
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يعيشػػيا ك ػبلً مػػف الػػذكور واإلنػػاث ىػػي واحػػدة ،ولػػذلؾ ىػػذه الظػػروؼ تفػػرض عمػػى اإلنػػاث كمػػا الػػذكور

االلتحػػاؽ بػػاألحزاب السياسػػية والتجمعػػات الطبلبيػػة الفمسػػطينية ،وبالتػػالي نضػػج حريػػة التفكيػػر واالختيػػار
عنػػد اإلنػػاث كػػذلؾ يبػػرز دور اإلنػػاث بوضػػوح بالمشػػاركة بشػػكؿ فاعػػؿ فػػي أحػػداث انتفاضػػة القػػدس فيػػي

جنبػ ػاً إل ػػى جن ػػب م ػػع ال ػػذكور ،وذل ػػؾ إنطبلق ػػا م ػػف مب ػػدأ الشػ ػراكة السياس ػػية معي ػػـ عم ػػى ص ػػعيد القض ػػايا
الوطنية ،وتختمؼ ىذه الدراسة مػع د ارسػة شػيريف الضػاني ،والتػي رأت أف العمػؿ السياسػي يقتصػر عمػى

الرجؿ باإلضافة لطبيعة القيود المفروضة عمى المرأة.
محـور اتخـاذ القـرار :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي اتخػاذ القػرار تعػزى
لمنوع (ذكر ،أنثى)  ،حيث كانت قيمة اختبار ( ت

 ،1.033وقيمة المعنوية أكبر مف  ،)0.05وىذه

النتيجة وفؽ اعتقادي أنيا انعكاس حقيقػي لمواقػع فالشػباب ذكػو اًر و إناثػاً مقتنػع بأنػو يسػتطيع أف يمػارس

دو اًر ميم ػاً فػػي عمميػػة صػػنع الق ػرار والتجربػػة تؤكػػد ىػػذه القناعػػة والواقػػع يؤكػػد ذلػػؾ أيض ػاً حيػػث إف ىػػذه

اإلنتفاضػة التػػي تحصػػؿ فػي ىػػذا الوقػػت كانػت قػ ار اًر مػػف الشػباب والػػذي يشػػارؾ فييػا بقػػوة ،كػػذلؾ الػػذكور

واإلناث في ىذا الجيؿ بالتحديد يشعروف بأنيـ لـ يحصموا عمى حقوقيـ في المجتمع الفمسطيني؛ ولذلؾ
دور فاع ٌؿ في إتخاذ القرار.
ىـ بحاجة لتغيير واقعيـ المرير والمقيد مف أجؿ أف يكوف ليـ ٌ

الفرضــية الثالثــة :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي أثــر الــوعي

السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى الى المحافظة.
جدول ( :) 15

اختبار ت بين لمفروق في محاور المعرفة السياسية العامة ،الوعي السياسي ،المشاركة السياسية واتخاذ القرار

تعزى لممحافظة.

المعرفة السياسية
العامة
الوعي السياسي

مجموع

درجات

متوسط

اختبار

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

ف

االحصائية

بين المجموعات

17.4

4

4.3

داخل المجموعات

536.1

371

1.4

المجموع

553.5

375

بين المجموعات

350.8

4
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87.7

3.004

1.301

0.018

0.269

المشاركة
السياسية

داخل المجموعات

24938.9

370

المجموع

25289.7

374

128.1

4

32.0

داخل المجموعات

23505.2

369

63.7

المجموع

23633.3

373

148.9

4

37.2

داخل المجموعات

10178.7

362

28.1

المجموع

10327.7

366

بين المجموعات

1451.4

4

362.8

داخل المجموعات

99256.2

370

268.3

المجموع

100707.6

374

بين المجموعات

بين المجموعات
اتخاذ القرار

المقياس الكمي

67.4

0.503

1.324

1.353

0.734

0.260

0.250

محـور المعرفـة السياسـية العامـة  :توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي المعرفػة
السياسية العامة تعزى لممحافظة  ،حيث كانػت قيمػة اختبػار ( ؼ

 ،3.044وقيمػة المعنويػة أقػؿ مػف

 ،)0.05وقد أظير جػدوؿ اختبػار  LSDأف الفػروؽ لصػالح المحافظػات (الشػماؿ وخػانيونس ) مقارنػة
بمحافظػػة(غزة) ،ولػػـ تظيػػر أي فػػروؽ مػػع بػػاقي المحافظػػات ،وىػػذا يرجػػع إلػػى مػػا يميػػز ىػػذه المحافظػػات
بالتحديد مف حالة اإلستقطاب الحاد ما بيف مختمؼ األحزاب؛ حيث إف األحزاب ليا دور ميـ في بنػاء

المعرفة لدى الشباب ،حتى واف كانػت قػد تمػارس دو اًر سػمبياً عنػدما تعطػي األولويػة لمصػالحيا الخاصػة
عمى المصػالح العامػة أو عنػدما تعمػؿ عمػى تشػويو األفكػار عنػدما يكػوف ذلػؾ يصػب فػي خدمػة الحػزب

لكنيػػا تبقػػى عػػامبلً ميمػاً فػػي بنػػاء المعرفػػة ،والشػػباب ىػػـ جػػزء مػػف حالػػة اإلسػػتيداؼ فػػي عمػػؿ األحػزاب
حيث العمؿ ضػمف األطػر الطبلبيػة فػي الجامعػات واألطػر الشػبابية فػي اإلتحػادات والكتػؿ التػي تشػكميا

ىذه األحزاب.
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محور الوعي السياسي  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي الػوعي السياسػي
 ،1.301وقيمػة المعنويػة أكبػر مػف )0.05؛ وىػذا

تعزى لممحافظػة  ،حيػث كانػت قيمػة اختبػار ( ؼ
ألف الش ػػباب بشػ ػ ٍ
ػكؿ ع ػػاـ فػ ػػي جميػ ػػع المحافظ ػػات يػ ػػرى فػ ػػي نفس ػػو أنػ ػػو يمتمػ ػػؾ ال ػػوعي إضػ ػػافةً إلػ ػػى أف
المحافظات نفسيا تسػاىـ فػي تشػكيؿ وتحديػد طبيعػة وعػي الشػباب حيػث إف طبيعػة المجتمػع فػي قطػاع

غ ػزة ىػػو مجتمػػع قبمػػي تمعػػب العاطفػػة دو اًر ميم ػاً فػػي تحديػػد وعػػي الفػػرد وىػػذه حقيقػػة ال يمكػػف تجاوزىػػا،

دور كبي ٌػر لحركػات اإلسػبلـ
فعمى سبيؿ المثاؿ في بعض محافظات القطاع يبرز في جزء مػف مناطقيػا ٌ
بارز لمحركات العممانية.
دور ٌ
السياسي وبعض المناطؽ األخرى يكوف ىنالؾ ٌ
محــور المشــاركة السياســية :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ) ،(α = 0.05فػػي المشػػاركة
السياس ػػية تع ػػزى لممحافظ ػػة ،حي ػػث كان ػػت قيم ػػة اختب ػػار ( ؼ

 ، 0.503وقيم ػػة المعنوي ػػة أكب ػػر م ػػف

 ،)0.05وىنػا ال أعتقػػد أنػػو فػػي ظػػؿ حالػػة اإلسػػتقطاب التػي تحػػدثت عنيػػا بػػيف األحػزاب وخصوصػاً فػػي
محافظتي الشماؿ وخانيونيس أف تكوف ىذه النتيجة دقيقة فمف الطبيعي أف تعمؿ ىػذه األحػزاب وتسػخر

كؿ طاقتيا مف أجؿ تنفيذ العديد مف الفعاليات واألنشطة التي تحافظ عمى وجودىا في ىػذه المحافظػات
والت ػػي تس ػػتيدؼ إبػ ػراز دورى ػػا وألف المي ػػداف ى ػػو المك ػػاف ال ػػذي يس ػػاعد عم ػػى إس ػػتقطاب الجم ػػاىير فم ػػف

الطبيعػػي أف تعمػػؿ األح ػ ازب عمػػى ذلػػؾ ،وكػػذلؾ ألف الشػػباب جػػزٌء مػػف األحػزاب وأطرىػػا وألنيػػـ يشػػكموف
غالبية في عضوية األحزاب ارتباطاً بنسبتيـ الكبيرة مف حجـ السكاف فيبقوف الجزء األكبر المسػاىـ فػي
الفعػػؿ مػػع األخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار حالػػة اليػػأس واإلحبػػاط التػػي يمػػر بيػػا الشػػباب وحالػػة الت ارجػػع فػػي حجػػـ

المشػػاركة ،إضػػافة إلػػى أف المشػػاركة السياسػػية لمشػػباب تتػػأثر سػػمباً مػػف عمميػػة قمػػع األجيػزة األمنيػػة ليػػا
وحالة القمع األمني حقيقة تتفاوت مف محافظة لمحافظة ومف منطقة لمنطقة ،وفي خبلؿ صفحات ىذه
الدراسة سبؽ وتـ توضيح حاالت القمع التي تعرضت ليا أنشطة الشباب مف خبلؿ األجيزة األمنية.

محـور اتخـاذ القـرار :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي اتخػاذ القػرار تعػزى
لممحافظة ،حيػث كانػت قيمػة اختبػار ( ؼ

 ،1.324وقيمػة المعنويػة أكبػر مػف  ،)0.05وىػذا واضػح

مف االختيارات التي اختارىا الشباب مف بيف البػدائؿ الموجػودة فػي جػدوؿ رقػـ ( ،)12حيػث إف الشػباب

غػػالبيتيـ م ػػع أف يك ػػوف لي ػػـ دور فاع ػػؿ ف ػػي اتخ ػػاذ الق ػرار ف ػػي ظ ػػؿ حال ػػة التيم ػػيش لي ػػـ ،ولمنس ػػبة الت ػػي
يشػػكمونيا والػػدور الػػذي يمارسػػونو فػػي المجتمػػع ،فالشػػباب فػػي كػػؿ المحافظػػات يسػػتثنى مػػف عمميػػة صػػنع

القرار.

جدول ( :) 16
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غزة
الشمال
المحافظة

خانيونس

الوسطى

* 0.12 0.391
-0.27

غزة
الوسطى

رفح

-0.32

-0.15

*-0.708 -

-0.54

-0.44

-0.27
0.17

خانيونس

الفرضــية الرابعــة :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي أثــر الــوعي

السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى الى المستوى األ كاديمي.
جدول ( :) 17

اختبار ت بين لمفروق في محاور المعرفة السياسية العامة ،الوعي السياسي ،المشاركة السياسية واتخاذ القرار تعزى

لممستوى االكاديمي.

المعرفة السياسية
العامة

الوعي السياسي

مجموع

درجات

متوسط

اختبار

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

بين المجموعات

11.8

داخل المجموعات

546.8

374

المجموع

558.6

377

بين المجموعات

59.2

3

19.7

داخل المجموعات

25103.6

373

67.3

المجموع

25162.9

376

3

95

3.9
1.5

2.689

0.293

0.046

0.830

المشاركة
السياسية

بين المجموعات

15.0

3

5.0

داخل المجموعات

23623.4

372

63.5

المجموع

23638.4

375

31.6

3

10.5

داخل المجموعات

10299.3

365

28.2

المجموع

10330.9

368

168.8

3

56.3

داخل المجموعات

99950.8

373

268.0

المجموع

100119.6

376

بين المجموعات
اتخاذ القرار

بين المجموعات
المقياس الكمي

0.079

0.373

0.210

0.971

0.773

0.889

محـور المعرفـة السياسـية العامـة  :توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي المعرفػة
السياسية العامة تعزى لممستوى األكاديمي ،حيػث كانػت قيمػة اختبػار ( ؼ

أق ػػؿ م ػػف  ،)0.05وق ػػد أظي ػػر ج ػػدوؿ اختب ػػار LSD

 ،2.689وقيمػة المعنويػة

أف الف ػػروؽ لص ػػالح المس ػػتوى (ال ارب ػػع ) مقارن ػػة

بالمسػػتوى(األوؿ والثػػاني) ،ولػػـ تظيػػر أي فػػروؽ مػػع بػػاقي المسػػتويات ،وترجػػع فػػروؽ المعرفػػة لصػػالح

المستوى الرابع إلى تقدـ العمر والخبرة حيث إف الشخصػية تتطػور كممػا تقػدـ اإلنسػاف فػي العمػر بسػبب

خبرات الحياة االجتماعية ،إضافة إلى التقػدـ فػي المسػتوى التعميمػي يزيػد المعرفػة السياسػية ،وخصوصػاً

إذا مػػا كػػاف ىنالػػؾ بعػػض المسػػاقات الت ػي تتنػػاوؿ القضػػية الفمسػػطينية حيػػث إنيػػا تُعطػػى فػػي مسػػتويات
محددة ،وفي المستوى يكوف الطبلب كونوا عبلقاتيـ وانخرطوا أكثر في الحيػاة السياسػية داخػؿ الجامعػة

مػػف خ ػبلؿ المشػػاركة مػػع األطػػر الطبلبيػػة أو حضػػور الورشػػات والنػػدوات السياسػػية داخػػؿ الجامعػػة ،أمػػا
بالنسبة لمطبلب في المستوييف األوؿ والثػاني فيػـ يحتػاجوف إلبػراز شخصػياتيـ وتكػوف اىتمامػاتيـ كميػا

مركػزة فػػي الد ارسػػة ،وتختمػػؼ ىػػذه الد ارسػػة مػػع د ارسػػة شػػيريف الضػػاني ،والتػػي خمصػػت إلػػى أنػػو ال يوجػػد
فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية فػػي مسػػتوى المعرفػة السياسػػية بالنسػبة لمفئػػات العمريػػة ،وبالتػالي فػػإف الطمبػػة
بإختبلؼ الفئات العمرية لدييـ نفس المستوى في المعرفة السياسية.

محور الوعي السياسي  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي الػوعي السياسػي
تعزى لممستوى االكاديمي ،حيث كانت قيمة اختبػار ( ؼ
96

 ،0.293وقيمػة المعنويػة أكبػر مػف ،)0.05

وبشػػكؿ عػػاـ جميػػع الطػػبلب فػػي كافػػة المسػػتويات يمتمكػػوف الػػوعي السياسػػي مػػف خػػبلؿ األطػػر الطبلبيػػة

ودراسة بعض المساقات السياسية أو حضور الندوات السياسػية ويصػؿ األمػر إلػى أف المحاضػر بغػض
النظ ػػر ع ػػف طبيع ػػة المحاضػ ػرة سػ ػواء أكان ػػت سياس ػػية أـ ال ،يتط ػػرؽ إل ػػى الجان ػػب السياس ػػي حي ػػث إف
األحػػداث السياسػػية تفػػرض نقاشػػات وح ػوارات سياسػػية فػػي كػػؿ مكػػاف ،وليسػػت فقػػط فػػي داخػػؿ الجامعػػة،

وامػػتبلؾ الطػػبلب لػػنفس الدرجػػة مػػف الػػوعي ىػػو إدراكيػػـ لمػػا يحػػدث ويجػػري سياسػػياً فػػي ىػػذا المجتمػػع،

وادركيـ لدورىـ أيضاً ،ولـ تتفؽ ىذه الدراسة مػع د ارسػة شػيريف الضػاني التػي خمصػت إلػى وجػود فػروؽ
في مستوى الوعي السياسػي لطمبػة الجامعػات الفمسػطينية ،وذلػؾ لصػالح المسػتوييف األوؿ والثػاني وذلػؾ

مف غير المنطقي ،حيث إف اإلنسػاف كمػا سػبؽ تناولػو تػزداد خبرتػو ووعيػو كممػا تقػدـ فػي العمػر ،وكممػا
تقدـ في مستوى تعميمو أيضاً.

محــور المشــاركة السياســية :ال توجػػد فػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ) ،(α = 0.05فػػي المشػػاركة
السياسية تعزى لممستوى األكاديمي ،حيث كانت قيمة اختبار ( ؼ

 ،0.79وقيمة المعنوية أكبػر مػف

 ،)0.05فػػي ىػػذا المحػػور ،حتػػى واف كػػاف الشػػباب بدخولػػو الجامعػػة وخصوص ػاً فػػي المسػػتوييف األوؿ

والثاني ىي بداية المرحمة الجامعية وأنو مف المفروض أف يكوف كؿ تركيزه واىتماماتو لمدراسة حيث إف
ىذه المرحمة مرحمة جديػدة عميػو وأنػو يريػد أف يثبػت نفسػو عمػى المسػتوى التعميمػي ،إال أنػو فػي األسػاس

وقبؿ أف يصبح في الجامعة ىو يعيش في بيئة تتأثر في األحداث السياسية التي تحصؿ ومف الطبيعي

دور فػي ىػذه البيئػة وخصوصػاً مػف خػبلؿ مشػاركتو السياسػية بكافػة الوسػائؿ
أف يتأثر بيا وأف يكػوف لػو ٌ
الممكنػة والمتاحػػة لمشػػباب ،وىػػذا ال يكػػوف فقػػط فػػي داخػؿ المجتمػػع فقػػط بعيػػداً عػػف نطػػاؽ الجامعػػة وانمػػا
أيضا مجرد دخولػو إلػى الجامعػة قػد يكػوف محػدداً إنتمائػو الحزبػي مسػبقاً وألي اطػار طبلبػي سػينتمي أو
بعد دخولو سيحدد ىذا األمر وما ىو طبيعة نشاطو الذي سيكوف في داخؿ الجامعة ،ولػذلؾ نتيجػة ىػذا

المحور اتفؽ معيا تماماً.

محـور اتخـاذ القـرار :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي اتخػاذ القػرار تعػزى
لممستوى األكاديمي ،حيث كانت قيمة اختبار ( ؼ

 ،0.373وقيمة المعنوية أكبػر مػف  ،)0.05ىػذا

المحػػور غالبيػػة الشػػباب والطػػبلب متفقػػيف أنيػػـ يمتمكػػوف مػػا يػػؤىميـ ألف يكون ػوا جػػزءاً مػػف عمميػػة صػػنع

القػرار ،فالشػػاب اليػػوـ سػواء أكػػاف طالبػاً جامعيػاً أـ طالبػاً ثانويػاً يػػدرؾ أف الكبػػار عجػػزوا عػػف تحقيػػؽ مػػا

يصبو إليو شعبنا ،وفي ظؿ ىذا الحػاؿ أصػبح ىنالػؾ حالػة إحبػاط أصػابت الشػباب ،ورافقيػا حالػة وعػي

ػوس لمشػػباب لممطالبػػة بتمثيمػػو فػػي المؤسسػػات الرسػػمية والييئػػات
دور مممػ ٌ
لديػػو فػػؤلوؿ م ػرة يكػػوف ىنالػػؾ ٌ
القيادية فييا وتنفيذ مبادرات مف أجؿ المطالبة بذلؾ.
جدول ( :) 18
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اختبار  LSDلمفروق في محور المعرفة السياسية العامة تعزى لممستوى االكاديمي.

ثاني
المحافظة

اول

ثالث

-0.017

ثاني

رابع

0.068

* 0.406

0.085

* 0.423

ثالث

0.338

الفرضــية الخامســة :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي أثــر الــوعي

السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى الجامعة.

جدول ( :) 19
اختبار ت بين لمفروق في محاور المعرفة السياسية العامة ،الوعي السياسي ،المشاركة السياسية واتخاذ القرار

تعزى لمجامعة.

المعرفة السياسية
العامة

الوعي السياسي

بين المجموعات

مجموع

درجات

متوسط

اختبار

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

ف

االحصائية

5

6.9

1.4

داخل المجموعات

557.9

375

المجموع

564.8

380

بين المجموعات

381.5

5

76.3

داخل المجموعات

25067.1

374

67.0

المجموع

25448.5

379

179.8

5

36.0

23910.0

373

64.1

المشاركة

بين المجموعات

السياسية

داخل المجموعات

98

1.5

0.932

1.138

0.561

0.460

0.340

0.730

المجموع

24089.9

378

9.1

5

1.8

داخل المجموعات

10455.8

366

28.6

المجموع

10464.9

371

614.7

5

122.9

داخل المجموعات

101648.5

374

271.8

المجموع

102263.2

379

بين المجموعات
اتخاذ القرار

بين المجموعات
المقياس الكمي

0.064

0.452

0.997

0.812

محور المعرفة السياسية العامة  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند ) ،(α = 0.05فػي المعرفػة
السياسػػية العامػػة تعػػزى لمجامعػػة ،حيػػث كانػػت قيمػػة اختبػػار ( ؼ

 ،0.932وقيمػػة المعنويػػة أقػػؿ مػػف

 ،)0.05عمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذه النتيجػػة فػػي ىػػذا المحػػور إال أننػػي ال أتفػػؽ معيػػا حيػػث إف مسػػئولية كػػؿ

جامعة تتسع لتتعدى اإلعداد األكاديمي حيث تساىـ في تزويد الشباب بالمعرفة واعدادىـ لممشاركة فػي
الحي ػػاة السياس ػػية والمواطن ػػة ،ولك ػػف مس ػػاىمتيا ف ػػي تزوي ػػد الش ػػباب ف ػػي المعرف ػػة تبق ػػى ف ػػي ظ ػػؿ سياس ػػة
اإلستقطاب والترويج إلى سياسة الحزب المسيطر في داخؿ الجامعة ،ويتضح ىذا األمر تحديداً في ٍ
كؿ
مػػف الجامعػػة اإلسػػبلمية بغ ػزة والتػػي تسػػيطر عمييػػا حركػػة حمػػاس ،وجامعػػة األزىػػر بغ ػزة والتػػي تسػػيطر
عمييا حركة فتح ،وبالتالي يبقى الترويج لممعرفة السياسية في ىذه الجامعات مػف خػبلؿ المسػاقات التػي

تقػدميا يصػب فػػي خدمػة ىػػذا الحػزب المسػػيطر أو بمػا ال يختمػػؼ مػع سياسػػتيما وبالتػالي أعتقػػد أنػو مػػف
الطبيعي أف يكوف ىنالؾ فوارؽ في المعرفة السياسية تعزى الى الجامعة.
محور الوعي السياسي  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي الػوعي السياسػي
تعػػزى لمجامعػػة ،حيػػث كانػػت قيمػػة اختبػػار ( ؼ

 ،1.138وقيمػػة المعنويػػة أكبػػر مػػف  ،)0.05ويرجػػع

عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي الػػوعي السياسػػي يعػػزى لمجامعػػة لػػنفس األسػػباب التػػي تضػػمنتيا المحػػاور السػػابقة
فالشباب ىـ قبؿ أف يعبر الغالبية منيـ عف أنيػـ يمتمكػوف الػوعي السياسػي ىػـ يعيشػوف فػي بيئػة واحػدة

يتػػأثروف بمػػا يحػػيط بيػػـ مػػف وقػػائع سياسػػية وأحػػداث تفػػرض عمػػييـ ىػػذا الػػوعي ولكػػف يبقػػى ىػػذا الػػوعي
ينقصػ ػػو التطػ ػػور حتػ ػػى يمتمػ ػػؾ الشػ ػػباب معرفػ ػػة سياسػ ػػية عامػ ػػة بعيػ ػػداً عػ ػػف حالػ ػػة اإلسػ ػػتقطاب السياسػ ػػي
والتجاذبػػات السياسػػية السػػمبية ،والتػػي ال تعكػػس اإلدراؾ السياسػػي المطمػػوب ،أو بػػالمعنى األدؽ معرفػػة
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سياسػػية تشػػتمؿ عمػػى تػػاريخ القضػػية الفمسػػطينية والنظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني ،ومػػا يتضػػمنو وغي ػره مػػف

القضايا السياسية األخرى؛ ألف اعتبار الشباب لنفسو أنػو يمتمػؾ الػوعي السياسػي لػيس كافيػاً ،وانمػا إلػى

جانب ذلؾ ال بد مف أف يمتمؾ المعرفة السياسية العامة ،والتي تؤىمو كما ينبغي ألف يكوف جزءاً أصيبلً
مف عممية صنع القرار وعممية التنمية السياسية ،ونتيجة ىذا المحور اختمفت عف النتيجة التي توصػمت

إلييػػا د ارسػػة شػػيريف الضػػاني حيػػث إنيػػا توصػػمت إلػػى وجػػود فػػروؽ فػػي مسػػتوى الػػوعي السياسػػي لمطمبػػة
الذيف يدرسوف في الجامعات الفمسطينية األربعة لصالح الجامعة اإلسبلمية بدرجة أكبػر وجامعػة القػدس

المفتوحة بدرجة أقؿ.

محــور المشــاركة السياســية :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ) ،(α = 0.05فػػي المشػػاركة
السياسية تعزى لمجامعة ،حيث كانت قيمة اختبار ( ؼ

 ،0.561وقيمة المعنويػة أكبػر مػف ،)0.05

وفي ضوء ىذه النتيجة فإنني أختمؼ معيا حيث إف الواقع يػدحض ىػذه النتيجػة ،ففػي بعػض الجامعػات
والتػػي تضػػمنتيا الد ارسػػة يوجػػد ىنالػػؾ ق ػ اررات لحظػػر األنشػػطة فػػي داخػػؿ الجامعػػة ،وحتػػى إف كػػاف ىػػذا

الحظػػر ال يمنػػع بالشػػكؿ الكامػػؿ قيػػاـ األنشػػطة فػػي ىػػذه الجامعػػات ،إال أنػػو حقيقػػة قػػد أثػػر عمػػى عمميػػة

المشػػاركة السياسػػية سػػمباً فػػي داخػػؿ ىػػذه الجامعػػات ،والتػػي إقتصػػرت عمميػػة المشػػاركة السياسػػية ليػػا مػػف

خ ػػبلؿ قي ػػاـ األط ػػر الطبلبي ػػة المش ػػكمة لمج ػػالس الطمب ػػة فيي ػػا ،وتح ػػت عبائتي ػػا ،بتنفي ػػذ واقام ػػة االنش ػػطة

ػاء عمػػى ذلػػؾ أرى أنػػو فػػي ظػػؿ ذلػػؾ مػػف الطبيعػػي أف توجػػد فػػروؽ فػػي
السياسػػية بمختمػػؼ أشػػكاليا ،وبنػ ً
المشػػاركة السياسػػية تعػػزى إلػػى الجامعػػة وأف عمميػػة المشػػاركة تتفػػاوت مػػف جامعػة ألخػػرى وقػػد تأخػػذ لونػاً
واحداً وتحرـ أطيافاً أخرى.

محـور اتخـاذ القـرار :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي اتخػاذ القػرار تعػزى
لممجامعة ،حيث كانت قيمة اختبار ( ؼ

 ،0.064وقيمة المعنوية أكبػر مػف  )0.05وىػذا ال يختمػؼ

عف محاور اتخاذ القرار في كافة الفرضيات السابقة حيث نفس األسػباب التػي أدت إلػى النتػائج السػابقة

فييا ىي نفسيا التي أدت إلى الوصوؿ الى ىذه النتيجة في ىذه الفرضية.

الفرضــية السادســة :يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0.05فــي أثــر الــوعي

السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة تعزى إلى اإلنتماء السياسي.
جدول ( :) 20

إختبار ت بين لمفروق في محاور المعرفة السياسية العامة ،الوعي السياسي ،المشاركة السياسية واتخاذ القرار تعزى

الى االنتماء السياسي.
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المعرفة السياسية
العامة

الوعي السياسي

المشاركة
السياسية

المقياس الكمي

المربعات

الحرية

المربعات

ف

االحصائية

بين المجموعات

12.8

داخل المجموعات

552.0

373

المجموع

564.8

380

بين المجموعات

696.2

7

99.5

داخل المجموعات

24752.3

372

66.5

المجموع

25448.5

379

بين المجموعات

1802.2

7

257.5

داخل المجموعات

22287.6

371

60.1

المجموع

24089.9

378

287.9

7

41.1

داخل المجموعات

10177.0

364

28.0

المجموع

10464.9

371

بين المجموعات

5791.6

7

827.4

داخل المجموعات

96471.6

372

259.3

المجموع

102263.2

379

بين المجموعات
اتخاذ القرار

مجموع

درجات

متوسط

اختبار

الداللة

7

1.8
1.5

1.231

1.495

4.286

1.471

3.190

0.284

0.168

0.000

0.176

0.003

محور المعرفة السياسية العامة  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند ) ،(α = 0.05فػي المعرفػة
السياسػػية العامػػة تعػػزى لبلنتمػػاء السياسػػي ،حيػػث كانػػت قيمػػة اختبػار ( ؼ

 ،1.231وقيمػػة المعنويػػة

أقػػؿ مػػف  ،)0.05فمػػذلؾ إنطبلق ػاً مػػف أف كػػؿ حػػزب يعتمػػد أسػػاليبو الخاصػػة بػػو فػػي تنشػػئتو السياسػػية
ألعضائو والتي يتعمد مف خبلليا إيصاؿ األفكار الخاصة بو ،ومع األخذ بعيف اإلعتبار طبيعة العبلقة
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السػػمبية مػػا بػػيف الفصػػائؿ واألح ػزاب فػػي السػػاحة الفمس ػطينية وحالػػة اإلسػػتقطاب الحػػاد فيمػػا بيػػنيـ فمػػف
الطبيعي أف ينتج عف ذلؾ دحض األفكار التي تدعـ مواقؼ اآلخريف وآرائيـ ،وكذلؾ تجنب عممية بناء

معرفػػة سياسػػية وطنيػػة تصػػب فػػي خدمػػة الشػػأف العػػاـ ،لتتبنػػى اآلراء واألفكػػار والمعػػارؼ التػػي تػػدعـ كػػؿ

حزب مف أساليب التنشئة الخاصة بكؿ حزب ،وىذا يؤدي إلى أف يكوف الحاؿ إلى ما وصمت إليػو ىػذه

الفرضية وخصوصاً أف الحديث عف معرفة سياسية عامة تشتمؿ عمى معرفة األفكار السياسية والقضايا

الوطنية العامة.

محور الوعي السياسي  :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي الػوعي السياسػي
تعزى لبلنتماء السياسي ،حيث كانت قيمة اختبار ( ؼ

 ،1.495وقيمة المعنويػة أكبػر مػف ،)0.05

وىذا المحور ال يختمؼ مع محاور الػوعي السياسػي فػي الفرضػيات السػابقة أيضػاً مػف حيػث عػدـ وجػود

الفروؽ في الػوعي السياسػي ،حيػث إف الشػباب كمػا وتػـ توضػيح ذلػؾ أنػو يػرى فػي نفسػو يمتمػؾ اإلدراؾ

والوعي بكافة ما يدور حولو مف أحداث سياسػية ،ولكػف مػا يؤخػذ عمػى األحػزاب والفصػائؿ -وخصوصػاً

فػػتح وحمػػاس وألنيمػػا فصػػيميف حػػاكميف -أنيػػا قامػػت بإبعػػاد الجمػػاىير ومػػف بيػػنيـ الشػػباب عػػف القضػػايا
الرئيسػػية التػػي تواجػػو المجتمػػع الفمسػػطيني حيػػث االنشػػغاؿ األكبػػر بالقضػػايا الداخميػػة والتنظيميػػة عمػػى

حساب القضايا الوطنية العامة وتسخير اإلعبلـ الحزبي عمى ما يخدـ القضايا التي ليا عبلقػة بػالحزب
أكثر مف ما ىي تتعمؽ بالشأف الوطني العاـ.

محــور المشــاركة السياســية :توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ) ،(α = 0.05فػػي المشػػاركة
السياسية تعزى لئلنتماء السياسي ،حيػث كانػت قيمػة إختبػار ( ؼ

 ،4.286وقيمػة المعنويػة أقػؿ مػف

 ،)0.05وقد أظير جدوؿ اختبار  LSDأف الفروؽ لصالح (الجياد االسبلمي ) مقارنة مػع (حمػاس،
الجبية الشعبية ،الجبية الديمقراطية ،مستقميف وغير ذلؾ) ،كما ظير وجود فروؽ لصػالح (فػتح) مقارنػة

مػع (حمػاس وغيػر ذلػػؾ) ،وأظيػر وجػود فػػروؽ فػي المشػاركة السياسػة لصػػالح (حمػاس ،الجبيػة الشػػعبية
ومسػػتقميف) بمقارنػػة بغيػػر ذلػػؾ ،ولػػـ تظيػػر أي فػػروؽ بػػيف بػػاقي االنتمػػاءات السياسػػية ،وفػػي ظػػؿ ىػػذه

كبير مف الشباب لـ يعد يثؽ باألحزاب والفصائؿ السياسية والتي
النتائج ال يمكف تجاوز حقيقة أف جزءاً اً
تعجز عػف إيجػاد حمػوؿ لمقضػايا اإلجتماعيػة والسياسػية واإلقتصػادية ،حيػث أدت حالػة إنعػداـ الثقػة ىػذه
إلى تراجع حالة اإلنتساب مف قبؿ الشباب ليذه الفصائؿ ،وبالنسبة لوجود الفروؽ فإنو مف الطبيعي فػي

ظػؿ المتغيػرات الموجػػودة أف تكػػوف الفػػروؽ لصػػالح حركػة الجيػػاد اإلسػػبلمي حيػػث إف فئػػة الشػػباب تميػػؿ
بش ػ ٍ
ػكؿ عػ ػاـ إل ػػى المقاوم ػػة وألف الجي ػػاد اإلس ػػبلمي لدي ػػو م ػػف اإلمكاني ػػات المادي ػػة والعس ػػكرية م ػػا يؤىم ػػو

لممارسػػة دور فاعػػؿ مػػف خػػبلؿ عمميػػة المقاومػػة واألنشػػطة األخػػرى التػػي تاخػػذ الطػػابع السياسػػي كػػذلؾ
الحػػاؿ أنػػو فػػي ظػػؿ حالػػة المعارضػػة لممارسػػات حركػػة حمػػاس وفػػي ظػػؿ أف حركػػة الجيػػاد اإلسػػبلمي لػػـ

تكػف جػػزءاً مػف التشػػكيبلت الحكوميػػة التػي حصػػمت كانػػت ىػذه الفػػروؽ لصػػالح الجيػاد اإلسػػبلمي مقارنػػة
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مػع حمػاس والجبيػػة الشػعبية والجبيػػة الديمقراطيػة والمسػػتقميف وغيػر ذلػؾ ،أمػػا بالنسػبة لمفػػروؽ التػي ىػػي

لصػالح حركػػة فػػتح مقارنػػة مػػع حمػاس وغيػػر ذلػػؾ فيرجػػع الػػى طبيعػة الجامعػػات التػػي اسػػتيدفتيا الد ارسػػة
والتػي تكػاد باألغمػب اف تكػوف محسػوبة عمػى حركػة فػػتح والتػي تشػكؿ غالبيػة مجػالس الطػبلب فييػا مػػف

إطارىػػا الطبلبػػي بإسػػتثناء الجامعػػة االسػػبلمية ،وغيػػر ذلػػؾ مػػف األسػػباب مثػػؿ المسػػاعدات الماليػػة التػػي
يقدميا ىذا اإلطار أو طبيعة التناقض الذي يحصؿ مػا بػيف فػتح وحمػاس ومحاولػة قمػع األخيػرة لؤلولػى

يؤدي الى حالػة التعػاطؼ مػف قبػؿ الشػباب اتجػاه حركػة فػتح وىػذا يفسػر اف الفػروؽ لصػالح فػتح مقارنػة

مع حماس وغير ذلؾ.

محـور اتخـاذ القـرار :ال توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية عنػد ) ،(α = 0.05فػي اتخػاذ القػرار تعػزى
لبلنتماء السياسي ،حيث كانت قيمة اختبػار ( ؼ

 ،1.471وقيمػة المعنويػة أكبػر مػف  ،)0.05وىػذه

الفرضػػية تعكػػس الواق ػػع حيػػث ينف ػػرد بإتخػػاذ القػ ػرار السياسػػي ف ػػي فمسػػطيف بع ػػض األف ػراد دوف مش ػػاركة

حقيقيػػة لمشػػباب وتتحمػػؿ األح ػزاب فػػي ى ػذا جػػزءاً ميم ػاً مػػف المسػػئولية ،حيػػث إف غالبيػػة أعضػػاء ىػػذه

األح ػزاب ىػػـ مػػف الشػػباب لػػذلؾ مطمػػوب مػػف ىػػذه األح ػزاب الػػدفع بإتجػػاه الشػػباب ألف ُيمثم ػوا فػػي سػػمـ

الييئػػات القياديػػة فييػػا ومػػف ثػػـ العمػػؿ بشػػكؿ جػػاد عمػػى أف ُيمثػػؿ الشػػباب فػػي عمميػػة صػػنع الق ػرار عمػػى
دور ض ٍ
المستوى السياسي الرسمي وعدـ االكتفاء بالمبادرات التػي تقػدميا بػؿ مطمػوب ىػو ممارسػة ٍ
ػاغط
مف أجؿ ذلؾ ومف أجػؿ ضػماف الػتخمص مػف حالػة اإلحبػاط واليػأس التػي يعػاني منيػا الشػباب وإلشػعاره

بكيانو في المجتمع ،فالشباب يرى أنو مف حقو أف يكوف جزءاً مف عممية صنع القرار ويرى أف األحزاب

لـ تمارس الدور المطموب لتؤىمو ألف يكوف جزءاً مف ىذه العممية.
جدول ( :) 21

اختبار  LSDلمفروق في محور المشاركة السياسية تعزى الى االنتماء السياسي.

فتح
االنتماء
السياسي

حماس
الجياد
االسالمي

الجياد

الجبية

الجبية

حزب

حماس

االسالمي

الشعبية

الديموقراطية

الشعب

مستقل

غير ذلك

*2.69204

-2.92958

2.20200

4.49899

1.79770

1.83709

*7.01160

*-5.62162-

-.49004

1.80695

-.89435

-.85495

*4.31955

*5.13158
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*7.42857

4.72727

*4.76667

*9.94118

الجبية

2.29699

الشعبية
الجبية
الديمقراطية
حزب شعب
مستقل

-.40431

-.36491

*4.80960

-2.70130

-2.66190

2.51261

.03939

5.21390
*5.17451
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الخاتمة
مارس الشباب دو اًر ميماً في المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ دوره في المشاركة السياسية بكافة أشكاليا
عمى مدار سنوات القضية الفمسطينية ،متسمحاً بوعي سياسي إستمده مف خبلؿ قنوات التنشئة السياسية

في المجتمع الذي يعيش فيو ،والتي إكتسب منيا الشباب مجموعة مف األفكار والمعمومات التي أىمتو
إلى فيـ وادراؾ حقوقو السياسية وواجباتو ،وما يجري حولو مف أحداث ووقائع عمى الصعيد المحمي
والدولي ،حيث إف ىذا الفيـ واإلدراؾ دفع بالشباب نفسو لمنضاؿ مف أجؿ أف يضمف حقو في

المساىمة في عممية إتخاذ القرار وعدـ اإلكتفاء بالدور المطيع أو اإلمبلء عميو.

وفي ضوء ذلؾ سعت الدراسة لئلجابة عمى السؤاؿ الجوىري الذي تضمنتو والذي مفاده :إلى أي مدى

أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني في المشاركة السياسية في قطاع غزة؟؛ واتضح مف خبلؿ
الدراسة أف الوعي السياسي لو أىمية في تحديد سموؾ الشباب السياسي وتحديد أىدافو التي يريد

تحقيقيا مف خبلؿ عممية المشاركة ،وىو أنو يريد أف يكوف جزءاً أصيبلً مف عممية صنع القرار
لموصوؿ لعممية التنمية السياسية ،وأف ىذا حؽ لو في ظؿ الدور الذي يمارسو في عممية النضاؿ

الفمسطيني بكافة أشكالو في المجتمع الفمسطيني وخصوصاً أف نسبة كبيرة مف الشيداء الذيف إستشيدوا
خبلؿ عممية النضاؿ الفمسطيني ىـ مف الشباب ،إضافة إلى أف ىذا يجب أف ينسجـ مع النسبة التي

يشكميا الشباب في المجتمع الفمسطيني ،والتي ال تقؿ عف  %29.8مف إجمالي السكاف البالغ 4.29

مميوف نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وواجيت الشباب العديد مف المعيقات واإلشكاليات في نضالو مف أجؿ تحقيؽ أىدافو؛ جزء ميـ منيا

يتحمؿ مسئوليتو الشباب نفسو وخصوصاً أف جزءاً كبي اًر منو مر في حاالت يأس وال مباالة واغتراب
سياسي دفعت بو إلى التوقؼ عف النضاؿ مف أجؿ حقوقو والتفكير باليجرة الى خارج حدود الوطف،

وأف وعيو السياسي الذي يمتمكو يبقى بحاجة ممحة لمتنويع ما بيف القنوات التي يكتسب منيا ىذا الوعي
حتى يمتمؾ معرفة سياسية تؤىمو لمسعاه ،وأسباب أخرى خارجة عف إرادة الشباب نفسو منيا ما يرجع

إلى طبيعة القوانيف الموجودة والتي ال تيح الفرصة أماـ الشباب ألف ُيمثؿ في الييئات القيادية عمى
المستوى الرسمي تتعمؽ بسف الترشح لئلنتخابات أو تحديد نظاـ الكوتة لمشباب كغيره ممف أُتيحت لو
الفرصة لممشاركة في صنع القرار مف خبلؿ نظاـ الكوتة ،ومنيا ما يرجع إلى نظرة الكبار لمشباب أنو

ينقصو الخبرة والتجربة لذلؾ ،والتعنت الذي يمارسو الكبار والذي يمنع إتاحة الفرص أماـ الشباب.
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نتائج وتوصيات الدراسة
نتائج الدراسة.
توصمت الدراسة محؿ البحث إلى عدد مف النتائج التي إستطاع الباحث مف خبلليا اإلجابة عمى

تساؤالت وفرضيات الدراسة ،وتحقيؽ أىدافيا ،وكانت الدراسة قد انطمقت مف ست فرضيات وعدد مف

األسئمة المرتبطة بيا ،التي تمثمت في مجمميا حوؿ أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى
المشاركة السياسية في قطاع غزة ومدى اختبلؼ ذلؾ وفقا إلختبلفيـ مف حيث النوع والمحافظة

والمستوى األكاديمي والجامعة واإلنتماء السياسي.
و عموما كاف مف أىـ نتائج الدراسة اآلتي:

* يستمد الشباب الفمسطيني في قطاع غزة وعيو السياسي مف خبلؿ الثقافة السياسية والتي تنتقؿ إليو
عبر عممية التنشئة السياسية بواسطة المؤسسات اإلجتماعية المختمفة والتي تشمؿ عمى العديد مف

المصادر غير المباشرة وتتمثؿ في ( األسرة ،المؤسسات التعميمية –المدرسة ،الجامعة ،-جماعة الرفاؽ

والرأي العاـ ،المؤسسات الدينية ) والعديد مف المصادر المباشرة وتتمثؿ في ( األحزاب السياسية،

جماعات الضغط ،النوادي اإلجتماعية الثقافية ،مؤسسات المجتمع المدني ،وسائؿ اإلعبلـ واإلتصاؿ

).

* ساىمت قنوات التنشئة السياسية في المجتمع الفمسطيني في تشكيؿ الوعي السياسي لمشباب بما
يؤىمو إلدراؾ األحداث والقضايا السياسية التي تحصؿ في ىذا المجتمع وادراكو لحقوقو وواجباتو ،لكف

ما يؤخذ عمى ىذه القنوات أنيا لـ تخ ُؿ مف تغميب فمسفتيا ومصمحتيا الخاصة عمى حساب الفمسفة
التي تصب في خدمة المصالح العامة في المجتمع.

* تعدد مظاىر المشاركة السياسية لمشباب في المجتمع الفمسطيني بما يتناسب مع طبيعة الظروؼ

التي تحدث فيو ،حيث إف ىذا المجتمع ىو مجتمع محتؿ ،وذلؾ تتطمب أف يكوف في أعمى سمـ
مظاىر المشاركة السياسية لمشباب المقاومة الشعبية بكافة أشكاليا لمواجية ىذا اإلحتبلؿ ،إضافة إلى

المشاركة مف خبلؿ منظمات المجتمع المدني والتي عبرت عف رفض الشعب الفمسطيني لممشروع
اإلستطياني في البداية ومع مرور الوقت أخذ يتغير طبيعة وشكؿ المشاركة مف خبلؿ منظمات

المجتمع المدني وخصوصاً بعد توقيع إتفاقية أوسمو وبداية الحكـ الذاتي في فمسطيف عاـ 1994ـ
والتي أدت إلى تحوالت سياسية ساعدت في تنوع المشاركة السياسية حيث اإلنتخاب والترشح
لممؤسسات الرسمية والتي اقتصر دور الشباب فييا عمى اإلنتخاب دوف الترشح ألسباب قانونية حرمتو
مف ىذا الحؽ ،وفي ظؿ الظروؼ التي انتجتيا عممية اإلنتخابات البرلمانية عاـ 2006ـ والتي تمثمت
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في عممية اإلنقساـ السياسي تميز دور الشباب في عممية المشاركة السياسية بخطوات عممية تيدؼ

إلى إنياء ىذا اإلنقساـ والتي كاف مف ضمنيا حراؾ  15آذار 2011ـ.

* أف حرماف الشباب مف حقوقيـ والتي تتمثؿ في إشراكيـ في عممية صنع القرار مف خبلؿ تمثيميـ

في البرلماف الفمسطيني ،أو أف تكفؿ ليـ التشريعات الفمسطينية بأف يكوف مف حقيـ الترشح لمنصب

الرئاسة ،أثَر عمى عممية المشاركة السياسية بالسمب حيث أدى ذلؾ إلى الحد مف المشاركة السياسية
لجزء كبير مف الشباب إضافة إلى شعوره باإلغتراب السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي األمر الذي

أدى بو إلى التفكير باليجرة إلى الخارج.

* أف أثر الوعي السياسي عمى المشاركة السياسية لمشباب تمثؿ في العديد مف مظاىر المشاركة

السياسية ليـ ،حيث إنو وفي ظؿ حرماف التشريعات والقوانيف الفمسطينية لمشباب مف حقوقيـ أصبح

سياسي لدييـ بماىية الدور المطموب منيـ في ظؿ ىذا الواقع حيث تـ تنظيـ الحمبلت مف
وعي
ٌ
ىنالؾ ٌ
قبميـ ،والتي تطالب بتخفيض سف الترشح لمرئاسة والتشريعي مثؿ حممة  ،30 – 25وأيضا في ظؿ
وعيو لطبيعة الجرائـ التي يرتكبيا اإلحتبلؿ اإلسرائيمي بحؽ الشعب الفمسطيني وكيفية مواجيتيا كاف

ميز لمشباب حيث تنظيـ حمبلت المقاطعة لمبضائع الصييوينة ،والمسيرات المناىضة
دور م ٌ
ىنالؾ ٌ
لجدار الفصؿ العنصري ،وأيضاً أنو كاف جزءاً ميماً مف خبلؿ عممية المقاومة المسمحة لبلحتبلؿ،
حيث إف غالبية الشيداء كانوا مف جيؿ الشباب ،أما عمى صعيد اإلنقساـ السياسي فكاف واضحاً مدى
الوعي السياسي الذي تمتع بو الشباب والذي دفع بو إلى أخذه زماـ المبادرة والقياـ بتنفيذ األنشطة

والفعاليات إلنياء اإلنقساـ ،وىذا كمو يبيف أف الشباب يؤكد في كؿ مرة أنو ليس بعاجز ،وال بقاصر،
وأنو يعي حقوقو ،ويعي واجباتو ،وأف الدور الذي يؤديو في المجتمع يكفؿ لو بأف يمثؿ في الييئات

القيادية ،وأف يكوف جزءاً مف عممية إتخاذ القرار.

* أف  %45.1مف الشباب الجامعي في قطاع غزة لدييـ معرفة سياسية عامة حيث إف ىذه النسبة
الضعيفة ترجع إلى طبيعة التنشئة السياسية التي تمقاىا الشباب حيث إف قنواتيا ركزت عمى القضايا
التي تصب في مصمحتيا دوف التركيز عمى القضايا التي تصب في المصمحة الوطنية ،إضافة إلى

اآلثار التي تركيا اإلنقساـ السياسي حيث التشتت بدرجة كبيرة في اليوية.

* أف درجة المقياس الكمي لموعي السياسي لدى الشباب الجامعي كانت  %75.4حيث كاف أعمى

درجة مف درجات المقياس ىو درجة محور الوعي السياسي بنسبة  %76.9مف الشباب يمييا محور
إتخاذ القرار بنسبة  %79.3وكانت أقؿ نسبة ىي لمحور المشاركة السياسية وقد كانت ، %72.6

حيث إف ىذه النتيجة ترجمت مف خبلؿ الحراؾ الذي يقوده الشباب المنتفض في شتى مناطؽ الوطف
حيث إف الشباب بمقدار الوعي الذي يمتمكو كاف مؤىبلً إلتخاذ قرار بأخذ زماـ المبادرة قبؿ الفصائؿ
والقيادة الفمسطينية لمتحرؾ واإلنتفاض رداً عمى الجرائـ اإلسرائيمية التي ترتكب في القدس واستمرار
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المشروع اإلستيطاني وعدـ تجميده ،ورداً عمى انسداد األفؽ السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي في

المجتمع الفمسطيني.

* أف نسبة الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي ىي  %76.9وىي نسبة إيجابية مقارنة مع مجموع

العينة المختارة ،مع تسجيؿ رأي الباحث المعترض عمى النسب المرتفعة في البنود " أحرص عمى زيادة

معرفتي بتاريخ القضية الفمسطينية " و " أحرص عمى معرفة اإلتفاقيات الموقعة مع إسرائيؿ " ،و "

أطمع عمى برامج األحزاب السياسية ألحدد إلى أي حزب أنتمي " حيث إف نتائج درجة المعرفة

السياسية ال تبيف ذلؾ وأيضاً أف انتماء جزء كبير مف الشباب إلى األحزاب يرجع إلى األساس العاطفي
والقبمي.

* أف نسبة المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي ىي  ،%72.6وذلؾ يرجع إلى طبيعة البيئة التي

تناولتيا الدراسة وىي الجامعات المركزية في قطاع غزة حيث إنيا محور إستقطاب مف قبؿ األطر
الطبلبية لمفصائؿ وبالتالي تكوف ىنالؾ مساحة لمعمؿ السياسي فييا ،لكف ىذه المشاركة تتأثر سمبا

ببعض الق اررات التي تتخذ في الجامعات مثؿ قرار منع األنشطة الطبلبية ،أو محاوالت قمع األجيزة
األمنية لبعض األنشطة التي ال تنسجـ معيا.

* أف نسبة  %76.3مف الشباب الجامعي يروف في أنفسيـ أنيـ قادريف عمى إتخاذ القرار السياسي،
وىذا أمر طبيعي في ضوء النسب التي تضمنتيا محاور الوعي السياسي والمشاركة السياسية.

* فيما يتعمؽ في الفرضية األولى والتي تنص عمى أف ( يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة بيف
ذوي المعرفة السياسية العامة األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجة في تعزيز الوعي

السياسي ) .أثبت الدراسة عدـ تحقؽ الفرضية وذلؾ كاألتي:

 -محور الوعي السياسي :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في أثر الوعي

السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة بيف ذوي المعرفة السياسية العامة
األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجة ،وذلؾ يرجع لتغميب قنوات التنشئة السياسية لمشباب
مصالحيا الخاصة عمى المصالح العامة.

 محور المشاركة السياسية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المشاركةالسياسية بيف ذوي المعرفة السياسية األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجة.

 -محور اتخاذ القرار السياسي :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في اتخاذ

القرار بيف ذوي المعرفة السياسية األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسية األعمى درجة ،وذلؾ يرجع ألف
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األسباب واحدة لكبل مف ذوي المعرفة السياسية العامة األقؿ درجة وذوي المعرفة السياسي األعمى

درجة.

* فيما يتعمؽ في الفرضية الثانية والتي تنص عمى أنو ( يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة
تعزى إلى النوع ( ذكر ،أنثى ) ) .أثبتت الدراسة عدـ تحقؽ الفرضية وذلؾ كاألتي:
 محور المعرفة السياسية العامة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المعرفةالسياسية العامة تعزى لمنوع (ذكر ،أنثى) ،وذلؾ ألف األسباب الموضوعية التي أدت إلى ضعؼ

المعرفة السياسية لدى الشباب عند كبل النوعيف ىي واحدة وأف القنوات التي تعتمد عمييا اإلناث في
وعييا السياسي ىي نفسيا التي يعتمد عمييا الذكور.
 محور الوعي السياسي :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند ) ،(α = 0.05في الوعي السياسيتعزى لمنوع (ذكر ،انثى) ،وذلؾ ألف كبل النوعيف لدييـ نفس الظروؼ السياسية التي تفرض عمييـ

تنشئة سياسية واحدة تعمؿ عمى إدراكيـ لما يحصؿ في المجتمع الذي يعيشوف فيو.

 -محور المشاركة السياسية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المشاركة

السياسية تعزى لمنوع (ذكر ،أنثى) ،وىذا يرجع إلى طبيعة الظروؼ السياسية المشتركة لكبل النوعيف

وكذلؾ نضج حرية التفكير واالختيار عند اإلناث.
 -محور إتخاذ القرار :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في اتخاذ القرار تعزى

لمنوع (ذكر ،أنثى) ،وذلؾ ألف كبل النوعيف مقتنع بأنو يستطيع أف يمارس دو ار ميما في عممية صنع

القرار.

* فيما يتعمؽ في الفرضية الثالثة والتي تنص عمى أف ( يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )05.0في أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة
تعزى إلى المحافظة) .أثبتت الدراسة تحقؽ الفرضية جزئياً فقط ولكنيا لـ تتحقؽ عمى مستوى محاور

الوعي السياسي والمشاركة السياسية واتخاذ القرار وذلؾ كاألتي:

 -محور المعرفة السياسية العامة :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المعرفة

السياسية العامة تعزى لممحافظة ،حيث كانت الفروؽ لصالح المحافظات (الشماؿ وخانيونس) مقارنة
بمحافظة (غزة) ،ولـ تظير أي فروؽ مع باقي المحافظات وىذا يرجع إلى ما يميز حالة اإلستقطاب

الحاد بيف األحزاب في المحافظتيف حيث إف األحزاب تبقى عامبلً ميماً في بناء المعرفة واف كانت
تمارس دو اًر سمبياً في تغميب مصالحيا الخاصة عمى المصالح العامة.
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 -محور الوعي السياسي :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في الوعي السياسي

تعزى لممحافظة ،وىذا سببو أف جزءاً كبي اًر مف الشباب يرى في نفسو أنو يمتمؾ الوعي مع مبلحظة أف

المحافظات نفسيا تساىـ في تشكيؿ الوعي وخصوصاً أف طبيعة المجتمع في غزة أنو مجتمع قبمي
تمعب العاطفة فيو دو اًر ميماً.

 -محور المشاركة السياسية :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند ) ،(α = 0.05في المشاركة

السياسية تعزى لممحافظة ،مع مبلحظة رأي الباحث عدـ دقة ىذه النتيجة حيث إنو مف الطبيعي في
ظؿ حالة اإلستقطاب الموجودة بيف األحزاب أف تتفاوت المشاركة السياسية مف محافظة لمحافظة ومف

حزب آلخر.

 -محور اتخاذ القرار :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في اتخاذ القرار تعزى

لممحافظة ،وىذا يرجع ألف جميع الشباب يشعر بحالة تيميش ليـ وأنو يستثنى مف عممية صنع القرار.

* فيما يتعمؽ في الفرضية الرابعة والتي تنص عمى أنو (يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة
تعزى إلى المستوى األكاديمي) .أثبتت الدراسة تحقؽ الفرضية جزئياً فقط ولكنيا لـ تتحقؽ عمى مستوى
محاور الوعي السياسي والمشاركة السياسية واتخاذ القرار وذلؾ كاألتي:

 محور المعرفة السياسية العامة :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المعرفةالسياسية العامة تعزى لممستوى األكاديمي ،وذلؾ لصالح المستوى الرابع مقارنة بالمستوى األوؿ

والثاني ،ولـ تظير أي فروؽ مع باقي المستويات ،وىذا يرجع إلى التقدـ في المستوى التعميمي والذي

يزيد المعرفة وخصوصاً في ظؿ تدريس بعض المساقات التي ليا عبلقة بذلؾ واضافة إلى التقدـ
بالعمر وبالتالي زيادة الخبرة التي تتوافؽ مع تقدـ العمر.

 محور الوعي السياسي :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في الوعي السياسيتعزى لممستوى األكاديمي ،حيث إف كافة الطبلب في جميع المستويات يمتمكوف وعياً سياسياً مف خبلؿ

بعض المساقات السياسية أو حضور الندوات السياسية أو االنتماء إلى األطر الطبلبية.

 -محور المشاركة السياسية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المشاركة

السياسية تعزى لممستوى األكاديمي ،وىذا يرجع إلى طبيعة البيئة التي يعيش فييا الشباب حيث إنيا
تفرض عميو أف يكوف جزءاً مف عممية المشاركة السياسية حتى قبؿ دخولو الجامعة وليست فقط بدخولو

إلييا.
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 -محور اتخاذ القرار :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في اتخاذ القرار تعزى

لممستوى األكاديمي ،حيث إتفاؽ غالبية الشباب عمى امتبلكيـ لما يؤىميـ لممشاركة في عممية صنع
القرار وخصوصاً في ظؿ عجز الكبار عف تحقيؽ ما يسمو إليو الشعب.
* فيما يتعمؽ بالفرضية الخامسة والتي تنص عمى أف (يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة
تعزى الى الجامعة) .أثبتت الدراسة عدـ تحقؽ الفرضية وذلؾ كاألتي:

 -محور المعرفة السياسية العامة :ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند ) ،(α = 0.05في المعرفة

السياسية العامة تعزى لمجامعة ،مع مبلحظة عدـ اتفاؽ الباحث مع ىذه النتيجة حيث إف مساىمة كؿ
جامعة في تزويد الشباب بالمعرفة السياسية يبقى في ظؿ سياسة االستقطاب والترويج لسياسة الحزب

المسيطر في داخؿ الجامعة وىذا ما يتضح في جامعتي األزىر واإلسبلمية في غزة.

 -محور الوعي السياسي :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في الوعي السياسي

تعزى لمجامعة ،وىذا يرجع أيضا لطبيعة البيئة والظروؼ السياسية التي تفرض عمييـ ذلؾ.

 -محور المشاركة السياسية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المشاركة

السياسية تعزى لمجامعة ،مع مبلحظة رأي الباحث أف ىذه النتيجة ال تعكس واقع المشاركة في
الجامعات والتي تتفاوت فييا مف جامعة ألخرى وفقاً لق اررات منع األنشطة الطبلبية في الجامعات.
 -محور اتخاذ القرار :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في اتخاذ القرار تعزى

لمجامعة ،ويرجع ذلؾ لنفس األسباب التي أدت بالوصوؿ إلى نتائج محاور اتخاذ القرار في الفرضيات
السابقة.

* فيما يتعمؽ في الفرضية الرابعة والتي تنص عمى أنو (يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

داللة ( )0.05في أثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة
تعزى إلى االنتماء السياسي) .أثبتت الدراسة تحقؽ الفرضية جزئياً فقط ولكنيا لـ تتحقؽ عمى مستوى
محاور المعرفة السياسية السياسي والوعي السياسي واتخاذ القرار وذلؾ كاألتي:

 محور المعرفة السياسية العامة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المعرفةالسياسية العامة تعزى لبلنتماء السياسي ،وذلؾ أف كؿ حزب لو أساليبو الخاصة في تنشئتو السياسية

ألعضائو والتي يتعمد مف خبلليا إيصاؿ األفكار الخاصة بو ،كذلؾ حالة االستقطاب الحاد بيف
الفصائؿ أدى إلى دحض األفكار التي تدعـ مواقؼ اآلخريف وتبني األفكار التي تدعـ رؤية الحزب

نفسو ،كؿ ىذا أدى إلى ىذه النتيجة.
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 محور الوعي السياسي :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في الوعي السياسيتعزى لبلنتماء السياسي ،وذلؾ لنفس األسباب التي تضمنتيا محاور الوعي السابقة ،ولكف ما يؤخذ

عمى األحزاب والفصائؿ –وخصوصاً فتح وحماس ،وألنيما فصيميف حاكميف -أنيا قامت بإبعاد
الجماىير ومف بينيـ الشباب عف القضايا الرئيسية التي تواجو المجتمع حيث االنشغاؿ بالقضايا

الداخمية والتنظيمية عمى حساب القضايا الوطنية العامة.

 محور المشاركة السياسية :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في المشاركةالسياسية تعزى لبلنتماء السياسي ،وذلؾ لصالح الجياد اإلسبلمي مقارنة مع ( حماس ،الجبية

الشعبية ،الجبية الديمقراطية ،مستقميف وغير ذلؾ) ،كما ظير وجود فروؽ لصالح فتح مقارنة مع
(حماس ،غير ذلؾ) ،وأظير وجود فروؽ في المشاركة السياسية لصالح (حماس ،الجبية الشعبية،
مستقميف) مقارنة بغير ذلؾ ،ولـ تظير أي فروؽ بيف باقي االنتماءات السياسية.
 محور اتخاذ القرار :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ) ،(α = 0.05في اتخاذ القرار تعزىلبلنتماء السياسي ،حيث ينفرد باتخاذ القرار السياسي في فمسطيف بعض األفراد دوف مشاركة حقيقية

لمشباب وتتحمؿ األح ازب في ىذا جزءاً مف المسئولية حيث إف غالبية عضويتيا مف الشباب لذلؾ

مطموب منيا الدفع باتجاه الشباب نحو عممية صنع القرار.
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توصيات الدراسة:
بعد استعراض النتائج السابقة ،خرج الباحث بالعديد مف التوصيات ،وىي كما يمي:
 .1إجراء المزيد مف الدراسات حور دور التأثير اإليجابي لموعي السياسي لمشباب
الفمسطيني وتطويره بما يضمف عممية مشاركة سياسية حقيقية وفاعمة لمخروج بمزيد
مف النتائج التي مف شأنيا أف تخدـ الوصوؿ إلى عممية التنمية السياسية في المجتمع

الفمسطيني وتحقيؽ األىداؼ التي تكفؿ إشراؾ الشباب في إتخاذ القرار.

 .2األخذ بنظاـ التمثيؿ النسبي والذي يعتبر النظاـ األمثؿ لما يوفره مف نتائج إيجابية
وكونو يمكف الشباب مف الفوز في االنتخابات اذا ما تضمنتو القوائـ الحزبية.

 .3العمؿ عمى تخصيص مقاعد في البرلماف بما يتناسب مع نسبتيـ في المجتمع وذلؾ
عمى نطاؽ تخصيص مقاعد لممرأة أو المقاعد المخصصة عمى أساس ديني.

 .4تطوير نظاـ التعميـ بما يؤىؿ توفير تنشئة سياسية بعيدة عف تغميب المصالح الضيقة
عمى حساب المصالح العامة والتي تصب في خدمة المجتمع ،والذي أيضا يضمف

توفير وزيادة نسبة المعرفة السياسية لمشباب.

 .5تحديد لجنة خاصة في الشباب في المجمس التشريعي وليست بأف تكوف كما ىو قائـ
ضمف لجنة التربية والقضايا اإلجتماعية.

 .6ضرورة إعادة تشكيؿ المجمس األعمى لمشباب والرياضة مف الشباب والكفاءات
الرياضية وأساتذة الجامعات.

 .7العمؿ عمى تعديؿ القانوف اإلنتخابي بما يضمف خفض سف الترشح في االنتخابات،
وعمؿ إجراءات لصالح الشباب تيدؼ إلى تمثيميـ في الييئات القيادية والمؤسسات

الرسمية.

 .8أف تعمؿ التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عممية مراجعة وتقييـ شاممة
لبرامجيا الثقافية ووسائؿ إعبلميا المختمفة ،مف أجؿ االرتقاء بمستوى وعي الشباب

والذي ينعكس بطبيعة الحاؿ عمى المجتمع الفمسطيني ككؿ.

 .9العمؿ عمى رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي ،وتوفير فرص عمؿ لمشباب
والخريجيف والذي يحد مف تفاقـ األزمة بيف صفوؼ الشباب وشعوره بحالة االغتراب
بكافة أشكالو ،وذلؾ يضمف رفع درجة المشاركة السياسية لدى الشباب.

.10

العمؿ عمى انياء االنقساـ كضرورة وطنية ممحة تعمؿ عمى مواجية التحديات

التي تواجو المجتمع الفمسطيني وخصوصاً أف كافة اإلشكاليات وحالة االغتراب
السياسي واالقتصادي واالجتماعي لدى المواطنيف ىي ناتجة عف االنقساـ السياسي.
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 رحاؿ ،عمر ،الشباب والعمؿ التطوعي في فمسطيف ،مركز حقوؽ اإلنساف والمشاركة
الديمقراطية  -شمس.2007 ،

 زكريا ،خضر ،دراسات في المجتمع العربي المعاصر،األىمي لمطباعة والنشر ،دمشؽ،
.1999

 سالـ ،رعد ،التنشئة االجتماعية وأثرىا عمى السموؾ السياسي-دراسة اجتماعية سياسية تحميمية
مقارنة،-دار وائؿ لمنشر ،عماف.2000 ،

 سعد ،إسماعيؿ ،مقدمة في عمـ االجتماع السياسي ،دار المعرفة ،الجامعية ،اإلسكندرية،
مصر.1987 ،

 سيدي باب ،محمد األميف ،مظاىر المشاركة السياسية في موريتانيا ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت.2005 ،

 صالح ،سامية ،المشاركة السياسية والديمقراطية" اتجاىات نظرية ومنيجية حديثة تساىـ في
فيـ العالـ مف حولنا ".2005 ،

 عبد اهلل ،سي موسى ،الثقافة السياسية :الجزائر أنموذجا ،جامعة بشار ،الجزائر ،ب.ت.

 عبد الغفار ،عادؿ ،اإلعبلـ والمشاركة السياسية لممرأة رؤية تحميمية واستشرافية ،ط ،1الدار
المصرية المبنانية ،القاىرة.2009 ،

 عبد الوىاب ،طارؽ ،سيكولوجية المشاركة السياسية مع دراسة في عمـ النفس السياسي في
البيئة العربية ،دار غريب ،القاىرة.1999 ،

 عميوة ،السيد؛ محمود ،منى ،المشاركة السياسية ،موسوعة الشباب السياسية ،مركز الدراسات
السياسية واإلستراتيجية األىراـ ،القاىرة.2000 ،

 أبو عمرو ،زياد ،المجتمع المدني والتحوؿ الديمقراطي في فمسطيف ،المؤسسة الفمسطينية،
غزة.2005 ،

 عوض اهلل ،ربى ،دور الشباب الفمسطيني في المقاومة السممية الشعبية ،ب.ت.
 قمصية ،مازف ،المقاومة الشعبية في فمسطيف ،دار النشر البريطانية ،بموتو.2011 ،
 منتدى شارؾ الشبابي ،تقرير واقع الشباب الفمسطيني المستقبؿ الراىف. 2013 ،

 معوض ،عبداهلل ،أزمة المشاركة السياسية في الوطف العربي ،في :عمي الديف ىبلؿ وآخروف،
الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في الوطف العربي ،سمسمة كتب المستقبؿ العربي ،العدد( ،)4مركز

دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1983 ،

 ميعاري ،محمود ،الثقافة السياسية في فمسطيف"دراسة ميدانية" ،معيد إبراىيـ أبو لغد لمدراسات
الدولية ،راـ اهلل ،فمسطيف.2003 ،
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 ىبلؿ ،جميؿ ،رؤية نقدية استشرافية " الحراكات الشبابية الفمسطينية " ،المركز الفمسطيني
ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية -مسارات ،أكتوبر.2013 ،

ثانيا :الدوريات والمجالت العممية:
 الحويمة ،ىايؼ ىادي ،الوعي السياسي لدى طمبة جامعة الكويت وعبلقتو ببعض المتغيرات
المجتمعية " دراسة ميدانية " ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد .2009 ،143

 الشامي ،محمود محمد صالح ،مستوى المشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي الفمسطيني
نحو العولمة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،سمسمة الدراسات اإلنسانية ،المجمد  ،19العدد

.2011 ،2

 القمقيمي ،عبد الفتاح؛ أبو غوش ،احمد ،تطور اليوية الوطنية الفمسطينية ،حؽ العودة ،بديؿ
المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والبلجئيف ،العدد ،45السنة.2011 ،9

 المصري ،رفيؽ ،مستوى الوعي السياسي لدى أعضاء حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)
"دراسة تطبيقية" ،مجمة جامعة األقصى  ،المجمد  ،11العدد  ،2يونيو .2007

 حمس ،موسى عبد الرحيـ؛ ميدي ،ناصر عمي ،دور وسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ الوعي
االجتماعي لدى الشباب الفمسطيني (دراسة ميدانية عمى عينة مف طبلب كمية اآلداب جامعة

األزىر) ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموـ اإلنسانية ،المجمد ،12العدد.2010 ،2

 أبو رمضاف ،محسف ،دور الشباب في المشاركة السياسية وصناعة القرار ،ورقة عمؿ مقدمة
في مؤتمر الشباب الفمسطيني بيف تحديات الواقع وآماؿ المستقبؿ ،جمعية الوداد لمتأىيؿ
المجتمعي ،فندؽ جراند باالس ،غزة.17/11/2008 ،

 أبو ساكور ،تيسير عبد الحميد ،دور الجامعات الفمسطينية في جنوب الضفة الغربية في تنمية
الوعي السياسي ونشره لدى الشباب الجامعي ،مجمة جامعة الخميؿ لمبحوث ،المجمد ،4العدد،1
.2009

 سميماف ،سميـ شعباف ،التخطيط لتنمية الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي في ضوء التغير
الثوري " تطبيقا عمى كميات جامعة بورسعيد والمعيد العالي لمخدمة االجتماعية ببورسعيد "،
2011ـ.

 شعباف ،خالد ،تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في الحياة السياسية الفمسطينية ،دراسة مقدمة
إلى مؤتمر الشباب والتنمية في فمسطيف ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة2011 ،ـ.

 صافي ،يوسؼ ،متطمبات النيوض بحالة حقوؽ الشباب الفمسطيني دراسة قطاع غزة نموذجا،
مركز ىدؼ لحقوؽ اإلنساف.2008 ،
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 طنطاوي ،محمد محمد عبد الحميـ ،الوعي السياسي لدى طبلب جامعة الزقازيؽ ،مجمة كمية
التربية جامعة الزقازيؽ ،المجمد 1996 ،25ـ.

 عبد الرزاؽ ،خيري ،الرأي العاـ والمشاركة السياسية ودورىما في تعزيز الديمقراطية ،مجمة
دراسات عراقية ،العدد ( ،)1مركز العراؽ لمبحوث ولمدراسات اإلستراتيجية.2005 ،

 عبد الغفار ،أحبلـ رجب؛ أبو سعدة ،وضيئة محمد ،تصور مستقبمي لتنمية الوعي السياسي
لدى طالبات الجامعة المصرية في ضوء آراء النخبة الفكرية.2000 ،

 عبداهلل ،عبد السبلـ السيد ،التعبئة السياسية والوعي االنتخابي في القرية المصرية " دراسة
ميدانية في محافظة الدقيمية " ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة المنصورة ،العدد.2001 ، 29

 عبد العاطي ،صبلح ،مستقبؿ الشباب والعمؿ الشبابي في فمسطيف ،ورقة عمؿ مقدمة في
مؤتمر نحو شباب فمسطيني موحد ،جمعية الوداد لمتأىيؿ المجتمعي -غزة ومؤسسات أخرى،
.20/4/2014

 عودة ،ريياـ ،استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مف قبؿ الحراؾ الشبابي مف اجؿ إنياء
االنقساـ الفمسطيني ،مجمة سياسات العدد ،29أكتوبر.2014 ،

 ماشطي ،شريفة ،المشاركة السياسية أساس الفعؿ الديمقراطي ،الباحث االجتماعي ،عدد ( 10
) ،جامعة منتوري قسنطينة ،سبتمبر.2010 ،

 منصور ،سمير حسف؛ زايد ،سامي مصطفى كامؿ ،برنامج مقترح لتنمية الوعي السياسي لدى
الشباب " دراسة مطبقة بمركز شباب الحرميف باإلسكندرية " ،ب.ت.

 وطفة ،عمي اسعد ،التحديات السياسية واالجتماعية في الكويت والوطف العربي :بحث في
مضاميف الوعي السياسي عند طبلب جامعة الكويت ،مجمة جامعة دمشؽ ،ب.ت.

 ابو ىاشـ ،محمود؛ عطاهلل ،خارطة المشاركة السياسية لمشباب في فبسطيف ،معيد دراسات
التنمية (.2014 ،)IDS
ثالثا :الرسائل العممية.
 الحمولي ،منذر السيد احمد ،الثقافة السياسية وأثرىا عمى التحوالت الديمقراطية في المجتمع
الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،قسـ دراسات الشرؽ األوسط ،جامعة األزىر ،غزة.2009 ،

 الحورش ،محمد عبداهلل محمد ،الوعي والمشاركة السياسية لدى المواطف اليمني دراسة ميدانية

( دراسة حالة ألمانة العاصمة صنعاء) ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف-
األردف.2012 ،
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 الشرافي ،رامي حسيف حسني ،دور اإلعبلـ التفاعمي في تشكيؿ الثقافة السياسية لدى الشباب
الفمسطيني" دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،دراسات

الشرؽ األوسط ،جامعة األزىر ،غزة.2012 ،

 الضاني ،شيريف حربي جميؿ ،دور التنظيمات السياسية الفمسطينية في تنمية الوعي السياسي
لدى طمبة الجامعات في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،دراسات الشرؽ األوسط ،األزىر ،غزة،

.2010

 العممي ،لينا ،العضوية في مواقع التواصؿ االجتماعي وأثرىا في تحسيف الوعي السياسي لدى
طمبة جامعة النجاح الوطنية (كمية االقتصاد)،مشروع تخرج لنيؿ درجة البكالوريوس ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابمس.2011 ،

 بنيني ،احمد ،اإلجراءات المميدة لمعممية االنتخابية في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
باتنة.2006 ،

 أبو الجدياف ،عماد ،المشاركة السياسية لطمبة الجامعات وعبلقتيا بالتنمية السياسية دراسة
ميدانية عمى طمبة جامعة األقصى ،رسالة دكتوراه في الدراسات االجتماعية ،معيد البحوث
والدراسات العربية ،القاىرة.2010 ،

 حمودة ،حسف ،المنظمات األىمية ودورىا في تعزيز المشاركة السياسية في فمسطيف ،رسالة
ماجستير ،كمية اآلداب العموـ اإلنسانية ،قسـ دراسات الشرؽ أوسط ،جامعة األزىر ،غزة،
.2011

 سعدات ،عبد الكريـ ،المشاركة السياسية وعبلقتيا بالحاجات النفسية والذكاء االجتماعي لدى
المرأة المشاركة سياسيا في ضوء " نظرية محددات الذات " ،رسالة ماجستير ،قسـ عمـ النفس،
جامعة األزىر ،غزة.2008 ،

 شقفة ،عطا احمد عمي ،االتجاىات السياسية وعبلقتيا باالنتماء السياسي والعوامؿ الخمسة
الكبرى لمشخصية لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة ،رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة
الدكتوراه ،قسـ الدراسات التربوية ،عمـ النفس ،معيد البحوث والدراسات العربية ،المنظمة

العربية لمتربية والثقافة والعموـ ،جامعة الدوؿ العربية.2011 ،

 صقر ،وساـ محمد جميؿ ،الثقافة السياسية وانعكاسيا عمى مفيوـ المواطنة لدى الشباب
الجامعي في قطاع غزة 2005 – 2009ـ ( دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعات

قطاع غزة ) ،رسالة ماجستير ،قسـ العموـ السياسية.2010 ،

 عبد الحؽ ،يحياوي ،نشرات قناة الجزيرة اإلخبارية والوعي السياسي بالصراع العربي
اإلسرائيمي" دراسة عمى عينة مف أساتذة المرحمة الثانوية بمدينة الجمفة " ،رسالة ماجستير،

جامعة قاصدي مرباح.2011 ،
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 عمي ،ناصر ،دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فمسطيف ،رسالة
ما جستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس.2008 ،

 يوسؼ ،سناء ،دور الشباب الفمسطيني في رسـ السياسيات داخؿ المؤسسات الشبابية وأثره

عمى التنمية – متطوعو المؤسسات الشريكة لمركز بيساف لمبحوث واإلنماء نموذجا – (
 ،) 2007 – 2000رسالة ماجستير ،إشراؼ ا.د .عبد الستار قاسـ ،جامعة النجاح الوطنية،

كمية الدراسات العميا.2009 ،
رابعا :مواقع اإلنترنت:
 أبو ىواش ،سالـ ،التجربة الفمسطينية في المقاومة الشعبية المدنية ،منشور في جريدة حؽ
العودة العدد  ،22-21موقع بديؿ المركز الفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنة والبلجئيف،
.https://badil.org/haq-alawda/item/267-article10

 ديب ،رجا ،الحراؾ الشبابي الفمسطيني في سوريا :ربيع أزىاره لـ تتفتح بعد ،موقع بديؿ،
.22/5/2015 ،http://badil.org/ar/haq-alawda/item/1917-art23

 مجمة االبتسامة ،ما ىو الوعي.6/2/2014 ،: http://www.ibtesama.com/vb/http ،
 وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا ،اإلحصاء 29.8% :مف سكاف األرض الفمسطينية
شباب.16/4/2014 ،http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action ،

 وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا ،دور الشباب في عممية التغيير المجتمعي،
.21/4/2014 ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx

 منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف -المقتفي  ،-قرار رقـ ( ،)1لسنة 2007ـ بشاف
االنتخابات العامة..26/4/2014 ،http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp ،

 موفع معا.26/4/2014 ، http://www.maannews.net/arb/ ،

 عبد العاطي ،صبلح ،الحوار المتمدف.30/9/2004 ، http://www.ahewar.org/ ،
 عبد المطيؼ ،سامر ،مؤسسات المجتمع المدني ودورىا في البناء الديمقراطي ،مركز الفرات
لمتنمية

والدراسات

. 17/5/2014

اإلستراتيجية،

http://www.fcdrs.com/articles/p8.html

،

مراجع انجميزية:


Flaks.R., Youth and social change, Markham Publishing co., Chicago, 1971.p.38.
119

Huffingtonpost, Political Awareness, http://www.huffingtonpost.com/tag/political-



awareness, 10/2/2014.

Robert . D: Political opposition in Western Democracies ( New Haven, University,



1966 ).
Rush, M, Politics and Society, an Introduction to Political Sociology, New York,



Prentice Hall, p110, 1992.

Sidny . V: Comparative political culture in: Lucian Pye & Sidny Verba, ( eds)

Political cultural and Political Development. (New Jersey, Prinelon University
Press, 1965.

121



فيرس المالحق
عنوان الممحق

رقم الممحق

رقم
الصفحة

1

قائمة بأسماء المحكمين

121

2

استبيان الدراسة

122

121

ممحق رقم ()1

قائمة أسماء المحكمين
لقد قاـ الباحث بعرض االستبانة عمى عدد مف األساتذة في الجامعات الفمسطينية ،قبؿ تطبيؽ
االستبانة عمى افراد عينة الدراسة ،وذلؾ لمحكـ عمى مدى صبلحية ىذه االستبانة لتطبيقيا عمى أفراد

العينة بشكؿ صحيح.

وفيما يمي أسماء األساتذة الذيف شاركوا في التحكيـ.
الرقـ

اسـ المحكـ

التخصص االكاديمي

مكاف العمؿ

1

أ.د أبراىيـ أبراش

عموـ سياسية

جامعة األزىر  -غزة

2

د .مخيمر أبو سعدة

عموـ سياسية

جامعة األزىر  -غزة

3

د .عبير ثابت

عموـ سياسية

جامعة األزىر  -غزة

4

د .عرفات حمس

عمـ إجتماع

جامعة القدس المفتوحة  -النصر

5

د .حساـ أبو ستة

عمـ إجتماع

6

أ .غادة حجازي

صحة نفسية
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مركز التخطيط الفمسطيني

ممحؽ رقـ ()2
استبياف الدراسة

حوؿ اثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية في قطاع غزة

السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو:
يقوـ الباحث بإجراء دراسة حوؿ اثر الوعي السياسي لمشباب الفمسطيني عمى المشاركة السياسية

"دراسة ميدانية – قطاع غزة ،" -وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في العموـ السياسية لذا قاـ
الباحث بتطوير استبياف لقياس اثر الوعي السياسي في المشاركة السياسية لمشباب ،ستوجو إلى طبلب
الجامعات " األزىر ،اإلسبلمية ،القدس المفتوحة ،األقصى" كمثاؿ لمشباب.

لذا أرجو التكرـ بإبداء رأيكـ السديد ومقترحاتكـ بشاف فقرات االستبياف فيما إذا كاف صالحا أو غير
صالح ،ومدى انتماء كؿ فقرة لممجاؿ المحدد ليا ،وبنائيا المغوي ،وأية اقتراحات أو تعديبلت ترونيا

مناسبة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة الحالية عمما باف بدائؿ اإلجابة عمى الفقرات ىي ( :أوافؽ بشدة ،أوافؽ،
نادرا ،ال أوافؽ ،ال أوافؽ بشدة.).

مع خالص الشكر والتقدير
والسبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.
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أوال /البيانات العامة:

-1النوع :

أنثى ( )

ذكر ( )

-2المحافظة  :الشماؿ( )

-3المستوى األكاديمي :
فأكثر( )

غزة( )

الوسطى( )

مستوى أوؿ( )

-4الجامعة  :األزىر( )

خانيونس( )

مستوى ثاني ( )

اإلسبلمية( )

مستوى ثالث( )

القدس المفتوحة ( )

االنتماء السياسي :
حركة التحرير الوطني الفمسطيني ( فتح )( )
حركة المقاومة اإلسبلمية ( حماس )( ) حركة الجياد اإلسبلمي( )
الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف( ) الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف( )
حزب الشعب الفمسطيني( )

غير ذلؾ( )
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رفح( )

األقصى( )

مستوى رابع

ثانيا /المعرفة السياسية العامة:

-1مف ىـ الرؤساء الذيف تعاقبوا عمى تقمد مسئولية منظمة التحرير؟
احمد الشقيري ،يحيى حمودة ،ياسر عرفات ،محمود عباس) (.

أ-

ب-

احمد الشقيري ،سميـ الزعنوف ،ياسر عرفات ،محمود عباس) (.

ت-

احمد الشقيري ،فاروؽ القدومي ،ياسر عرفات ،محمود عباس) (.

-2عدد أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني الحالي:
أ-

 120عضو( ) ب 132 -عضو( ) ج 150 -عضو( ).

-3سف الترشح لعضوية البرلماف الفمسطيني ىو:
ا 25 -عاما ( )

ب 32 -عاما ( )

ج 28 -عاما( ) .

-4عقدت االنتخابات ألوؿ مرة لعضوية المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ:

ا1995 -ـ ( )

ج.) ( 1996 -

ب1994 -ـ ( )

 5نظاـ الحكـ في فمسطيف ىو :ا -ديمقراطي نيابي ( )

ج -برلماني( )

ب -رئاسي( )
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ثالثا /الوعي السياسي
أؤيد

الرقـ

العبارة

1

تؤثر األحزاب السياسية بصورتيا الحالية في رفع الوعي

2

تؤثر األوضاع االقتصادية لمشباب في تشكيؿ الوعي

أؤيد
بشدة

السياسي لمشباب الفمسطيني .
السياسي ليـ.

3

تمعب المناطقية دو ار سمبيا أماـ وعي المواطف سياسيا

4

يمكف لمجامعة أف تشارؾ في صياغة الوعي السياسي

لمطبلب عف طريؽ عقد الندوات والمؤتمرات الثقافية واصدار
نشرات دورية ومجبلت حائط ليعبر مف خبلليا الطبلب عف

آرائيـ السياسية بحرية تامة.
5

يؤثر نوع الجنس لمشباب في تشكيؿ الوعي السياسي ليـ.

6

يساىـ اإلعبلـ في صياغة الوعي السياسي مف خبلؿ نشر

7

يمكف لؤلسرة أف تشارؾ في صياغة الوعي السياسي لمشباب

آراء مستنيرة تيدؼ لتوعية الشباب سياسيا.

عف طريؽ تنمية القدرة عمى الحوار والتفكير الناقد لمقضايا

السياسية
8

أخوض مع أسرتي في نقاشات سياسية

9

اطمع عمى برامج األحزاب السياسية ألحدد إلى أي حزب
انتمي.

10

األنشطة التي تمارسيا الكتؿ الطبلبية تزيد مف الوعي

السياسي لدى الطمبة
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ال

ال

أؤيد

أؤيد

بشدة

11

تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي في بناء الوعي السياسي

12

التنظيمات السياسية الفمسطينية حريصة عمى نقؿ الثقافة

لدى الشباب
السياسية

13

احرص عمى زيادة معرفتي بتاريخ القضية الفمسطينية.

14

احرص عمى معرفة االتفاقيات الموقعة مع إسرائيؿ

15

أحاوؿ اإلطبلع عمى الق اررات الصادرة عف األمـ المتحدة
بخصوص القضية الفمسطينية.

16

لممرأة ميارات وقدرات تؤىميا التخاذ ق اررات سياسية عمى
مستوى الدولة.

رابعا /المشاركة السياسية
أؤيد

الرقـ

العبارة

1

اعمؿ عضوا في حزب سياسي

2

اكتفي بالمشاركة باألنشطة التي يقوـ بيا الحزب الذي انتمي

أؤيد

بشدة

ناد ار

ال

أؤيد

ال

أؤيد
بشدة

إليو
3

ممانعة األب واألىؿ تحوؿ دوف مشاركتي في األنشطة

4

الظروؼ االقتصادية مؤشر عمى مدى المشاركة السياسية

5

سبب ضعؼ المشاركة السياسية بسبب قمع األجيزة األمنية

السياسية

لمحريات وحقيـ في التعبير
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6

أؤيد استخداـ المقاومة بكافة أشكاليا بما فييا المسمحة في

7

ىؿ أثرت انتفاضة األقصى عمى إقباؿ الشباب عمى

مواجية االحتبلؿ.

المشاركة باإليجاب
8

السمطة الفمسطينية تحترـ حؽ المواطف في المعارضة

9

اقتصار المشاركة السياسية عمى ربطيا باألداء العسكري في

السياسية والقياـ بمظاىرات وتجمعات احتجاجية

فترة زمنية أدى إلى حرماف بعض الفئات المنزوعة السبلح

مف لعب أي دور سياسي
10

يجب استنباط مواد مف الدستور والنظاـ السياسي الفمسطيني

11

تكمف أزمة الشباب في انو يرفض كثير مف أبعاد الواقع الذي

12

عجز النظاـ السياسي عف استيعاب الحركة الشبابية وفرضو

تؤكد عمى دور واىمية المشاركة السياسة

يعيشونو والذي ال يمثؿ أماليـ وطموحاتيـ

الوصاية عمييا.

13

أصبحت المصالح الشخصية تعمو المصالح العامة مما افقد
الشباب المشاركة الحقيقية في عممية التنمية

14

إذا أقيمت االنتخابات سأشارؾ في اإلدالء بصوتي
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خامسا /اتخاذ القرار
أؤيد

الرقـ

العبارة

1

تساىـ األحزاب في مناصرة الشباب في التأثير في التشريعات

2

تساىـ مؤسسات المجتمع المدني في التأثير في التشريعات

أؤيد
بشدة

والقوانيف الخاصة برعاية الشباب.
والقوانيف الخاصة برعاية الشباب.

3

أنا مع أف يكوف ىنالؾ دور فاعؿ لمشباب في اتخاذ القرار.

4

تعود الشاب عمى الطاعة التامة يسمبو حرية التفكير ويجعمو
ضعيؼ الشخصية ومترددا وغير محتمؿ المسئولية.

5

يمكف لمشباب أف يحدثوا ضغطا عمى الحكومة.

6

يقتصر دور الشباب في عممية المشاركة السياسية عمى
التنفيذ دوف المساىمة الحقيقية في اتخاذ القرار.

7

يقوـ الشباب بتصميـ البرامج والخطط الخاصة بيـ بأنفسيـ.
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أؤيد

بشدة

