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 تقديم
 وانكساش وتسثيميا فعاليتيا تخاجع حيث مغ والتحجيات اإلشكاليات مغ عجيجال الفمدصيشية التحخيخ مشطسة تػاجو

 الفمدصيشية القيادة مخكد انتقالو  أوسمػ، اتفاق بسػجب الثانية تأسيذ مشح الػششية الدمصة لرالح صالحياتيا
 الججيجة والسخحمة تتشاسب تغيخات والدياسي الجغخافي التغييخ ىحا يخافق لع وقت في ،السحتل الػشغ داخل لىإ

 ،وتأثيخاتيا اتياومجخي العػدة بعج ما مخاحل فخزتياأ التي التجاعيات وبدبب ،عميو وبشاء التحخيخ، مشطسة في
 يحاكي كأساس الفمدصيشية التحخيخ مشطسة وىيكمة بشاءإعادة  في ممحة السصالبة صبحتأ ،االنقدام ومشيا
 لعالقة الحجود ويخسع ،وزخسيا ىيبتيا ليا يعيج ،فعال وأ عسمي جامع سياسي بخنامج وفقو  ،الفمدصيشي الكل

 مع والتفاوضي الدياسياألفق  اندجاد بعج خاصةوب ،العميا الػششية السخجعية كػنيا ،معيا الػششية الدمصة
 التحخري. السذخوع تسثل أجشجة تػضع وأن االحتالل،

 
 الكثيخ لو وعقجت الجراسات، مغ العجيج فيو وكتبت قجيع، ججيج الفمدصيشية التحخيخ مشطسة إصالح مصمب إن
 كان التي ،االنقدام إلنياء الفمدصيشية والفرائل القػى  ولقاءات حػارات إلى إضافة، العسل وورش الشجوات مغ

  وششية. مرالحة وال إصالحا   نذيج لع أنشا إال  التفاىسات. أوراق كل في حاضخا   السشطسة إصالح مػضػع
 كل في الفمدصيشي السجتسع وشخائح فئات كل يجسع عخيس جبيػي  كإشار تذكيميا في الكامشة السشطسة فقػة

 وآماليع شسػحاتيع عغ وتعبخ الفمدصيشي، السجتسع نرف تذكل التي الفمدصيشية السخأة  السيسا تػاججه، أماكغ
 الزفة شسال مغ امخأة  بو تحجثت ما ،القائسة باألزمة والتراقا   ،عاشةالس   لمسخحمة تػصيف وخيخ  الدياسية.

 بقػليا: الغخبية
 

 وأصبح ،البمج في لحالو عاير واحج "كل ،صػتشا" يدسع وبج   حج وفر ،بسثمشا حج فر "شبعا  
 1.السيسذات" الشداء عغ مر الشخب عغ الحجيثك الشداء وضع عغ الحجيث

 
 الفمدطيشية التحرير مشظسة تاريخ مراحل

 تابعا   الغخبية الزفة مغ كل في الفمدصيشي الذعب عاش ،1948 عامال الفمدصيشي والذتات الشكبة بعج
 الفمدصيشية التحخيخ مشطسة إنذاء زرع  العخبية. مرخ لجسيػرية غدة وقصاع الياشسية،األردنية  لمسسمكة

                                                             
 .2018ورشة مع نداء في القاعجة السجتسعية عقجت في نابمذ في أيمػل  1
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 الجاخمية والمػائح السيثاق أقخ حيث ،1964 عامال القجس في األول مؤتسخه في الجامع الفمدصيشي الكيان
 الفمدصيشي. الكل يزع الحي الجبيػي   اإلشار وأسذ لمسشطسة األساسي والشطام

 
 الػششي الشزال مغ شػيال   تاريخا   وخاضت نذأتيا، مشح العخبية الذخعية الفمدصيشية التحخيخ مشطسة اكتدبت

  ثانية. جية مغ قزيتو وتسثيل الفمدصيشي الذعب وقيادة جية، مغ الكػلػنيالي االحتالل ضج الفمدصيشي
 التالي: الججولكسا في  2،أساسية مخاحل خسذإلى  مبدط بذكل تقديسة يسكغ شػيل، تاريخ عبخ ذلظ وكان

 
 والتطهر الشذأة ... الفمدطيشية التحرير مشظسة: (1) رقم جدول

 عامال إلى 1964 عامال مغ وتستج لمسشطسة، العخبية الػالدة مخحمة عمييا؛ أشمق التي وىي الشذأة :األولى السخحمة
.1968 

 عمى السخاىشة وعجم، تججيج إلى بحاجة السشطسة وضع بات ،1967 حديخان ىديسة بعج السدمح الكفاح :الثانية السخحمة
 الجورة في السشطسة، إشار ضسغ، آنحاك، الفجائية السشطسات فجخمت العخبية، الجيػش

 الػششي إلى القػمي مغ السيثاق وعجلت ،1968 يػليػتسػز/ الػششي لمسجمذ الخابعة
  ليا. السشذئة العخبية والجول الجامعة سيصخة ونياية الفمدصيشية، االستقاللية عغ ليعبخ
 .1982 عامال إلى 1968 عامال مغ وتستج

 
 التدهية: الثالثة السخحمة

 الدياسية
 القيادة شعخت ،1974 عامال الفمدصيشية التحخيخ لسشطسة السخحمي البخنامج إقخار بعج

 كي ناضجة باتت الطخوف أن، الفمدصيشية التحخيخ مشطسة عمى )السديصخة( السييسشة
 في الفمدصيشي الػششي لمسجمذ )العذخيغ( الجورة فعقجت، سياسية مبادرة شخح عمى تقجم

 االستقالل إعالن السؤتسخ أعسال ختام في وأصجرت، 1988 الثاني تذخيغ في الجدائخ
 األمغ مجمذ قخاري  عمى السشطسة ومػافقة، فمدصيغ تقديع عمى مػافقتو أعمغ الحي
 الدياسية. لمتدػية كأساس 338و، 242

 
 الدمسية، العسمية مذاريع ضسغ سياسية تدػية عغ البحث مخحمة ىيىحه السخحمة و 

 األمخيكية الستحجة الػاليات إعالن تبعيا حيث، 1993 عامال إلى 1982 عامال مغ وتستج
 عقج ثع ومغ التحخيخ، مشطسة مع الحػار باب فتح 1988 نػفسبختذخيغ الثاني/ في

                                                             
 نطخ:ا ،لالستدادة 2
 .2015 ،مؤسدة الجراسات الفمدصيشيةرام هللا: ، "خسدػن عاما  عمى قيام مشطسة التحخيخ الفمدصيشية.  "الذخيفماىخ  -
 atemplate.aspx?id=3741http://www.wafainfo.ps/ة الخابط التالي: ر يسكغ زيا ،االستقالل إعالنلسديج مغ التفاصيل حػل وثيقة  -
 إبخاىيع أبخاش. -

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3741
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 .1993 عامال أوسمػ إلى وصػال   ،1991 سبتسبخأيمػل/ في لمدالم مجريج مؤتسخ
 

 الدمطة نذأة: الخابعة السخحمة
 الهطشية

ل الفمدصيشية الدمصة كيان بأن الػىع وشيػع التحخيخ مشطسة تيسير مخحمة ىي  سيتحػ 
 2002. عامال وحتى 1993 عامال مغ وتستج مدتقمة، دولة إلى

 
 السجمذ عقج حيث الفمدصيشية، الػششية الدمصة وإنذاء أوسمػ اتفاق إلى التػجو ىحا قاد

 صادق حيث 10/10/1993 في ،ا  واسعا  قميسيإو ا  دوليا  اىتسام نالت التي دورتو السخكدي 
 الػششية الدمصة إنذاء وعمى، أوسمػ اتفاقية عمى تمظ دورتو في السخكدي  السجمذ

 لمفمدصيشييغ، تسثيمية مطمة بػصفيا السشطسة إضعاف في تدبب الحي األمخ الفمدصيشية،
 انتقال ضل في، الذتات في لمفمدصيشييغ والتسثيمي الدياسي دورىا وتخاجع إضعاف وتع

 الػشغ. داخل إلى السشطسة ومؤسدات القيادة
 

 اإلصالح: الخامدة السخحمة
 والتفعيل

 وقجمت  اليػم. إلى 2002 عامال مغ وتستج الستعثخ، اإلصالح عغ البحث مخحمة وىي
 الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة وتفعيل إصالح مبادرات مغ الكثيخ الفتخة، ىحه خالل

 شامل إصالح عغ الحجيث جخى  حيث السرالحة، وحػارات لقاءات في خاصةوب
 الذاممة". "الخزمة الفمدصيشي لمػضع

 
 وشخائح فئات كل ومذاركة تسكيغ عغ الحجيث يجخ   لع أنو ذلظ، كل في لالنتباه الالفت

 وتقاسع محاصرة عغ الحجيث يجخي  وإنسا، الشداء خاصةوب الفمدصيشي، السجتسع
 لمسشطسة. اإلسالمية الحخكات وضع حدبي

 
 الفمدطيشية التحرير مشظسة عسل سشهات عبر الشداء تسثيل في واضح قرهر

نكػن  ،حيشسا نتحجث عغ السخأة الفمدصيشية ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية، شخيظ الخجل في الشزال الػششي
وحتى نكػن  أمام حقائق صادمة، إذا ما قخأنا أرقام وإحرائيات تسثيل السخأة في مشطسة التحخيخ الفمدصيشية. 

 انطخ الججول)، 1994عام السشدمط الزػء عمى تسثيل السخأة بعج نذأة الدمصة الػششية الفمدصيشية  ،أكثخ دقة
 3(.2 رقع

                                                             
 نطخا ،لالستدادة 3

 .2018مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، حػل . ورقة حقائق مفتاح -
السخكد رام هللا: ، ورقة تحميل سياسات، "نحػ تعديد دور وتسثيل السخأة في مػاقع صشع واتخاذ القخار في مشطسة التحخيخ" ىبو الجنف.  -

 .مدارات -الدياسات والجراسات اإلستخاتيجيةالفمدصيشي ألبحاث 
 .وفا - والسعمػمات الفمدصيشية األنباءدورات السجمذ السخكدي الفمدصيشي، وكالة  . وفا -
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 غدة.-، فمدصيغ40، العجد مجمة مركز التخطيط الفمدطيشي، "إمكانيات وتحجيات... السخأة الفمدصيشية والتخصيط التشسػي "مجج الػجيو ميشا.  -

 الهطشية الدمطة نذأة بعد التحرير مشظسة في السرأة تسثيل: (2) الجدول
 السرأة تسثيل ندبة الهطشي السجمس

 1996 ن و والعذخ  الحادية الجورة
 

 1996 لمعام الفمدصيشي الػششي السجمذ دورة في السخأة  تسثيل ندبة بمغت
 .ا  عزػ  730 أصل مغ امخأة  56 بػاقع %(،7.5) غدة مجيشة في عقجت التي

 
  2009 ن و والعذخ  الثانية الجورة
 عادية( )غيخ

 لجشة وانتخاب تججيج لغايات وذلظ ،2009 عامال في االستثشائية الجورة عقجت
 الفمدصيشية. التحخيخ لسشطسة ججيجة تشفيحية

 
 في %(10) 2018 لمعام الػششي السجمذ دورة في السخأة  تسثيل ندبة بمغت 2018 والعذخون  الثالثة الجورة

 أعزاء:ة خسد مغ السكػن  السجمذ رئاسة مكتب ويخمػ ،2018 العام دورة
 ندػي. تػاجج أي مغ الدخ، وأميغ العام، والسجيخ ونائباه، الخئيذ

 
 مغ امخأة  70 يتجاوزن  لع السذاركات الشداء أن تبي غ الػششي اجتساع عشج

 لسشطسة التشفيحية المجشة انتخاب عشج وحتى مذارك، 600 مغ أكثخ أصل
 .ا  عزػ  15 بيغ مغ عذخاوي  حشان الديجة اسع سػى  يطيخ لع، التحخيخ

 
 السرأة تسثيل ندبة السركزي  السجمس

 -ةعذخ  الثالثة الجورة ،1999 عامال الػششية الدمصة نذأة بعج فمدصيغ في السخكدي  لمسجمذ جمدة أول عقجت
 ورام غدة بيغ ما السخكدي، لمسجمذ دورة (18) عقج أي؛ دورةة عذخ  سبع تمتيا ثع ومغ  استثشائية. دورة وىي غدة،
 التالي: الشحػ عمى مختمفة زمشية فتخات في دورات ثالث نخصج السخأة  تسثيل عمى ولالشالع  هللا.

 
 2000 ن و والعذخ  الحادية الجورة

 غدة
 واحجة امخأة  سػى  تػجج ال حيغ في  (.28) أصل مغ (5) الشداء ندبة بمغت

 .التشفيحية المجشة في
 

 2009ن و الجورة الثالثة والعذخ 
 رام هللا-

أعزاء مغ أصل  5( 23بمغ عجد أعزاء السجمذ مغ الشداء في الجورة )
129. 

 2018الجورة الثالثػن 
 رام هللا-

، أن العجد اإلجسالي "وفا" –ذكخت وكالة األنباء والسعمػمات الفمدصيشية 
 مغ دون تفريل الجشذ أو األسساء.أعزاء  110 بمغ ألعزاء السجمذ
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 ما مصمق، بذكل ذكػرية رئاستيا أن ويتبيغ التحخيخ، مشطسة في الشداء واقع عمى واضح قرػر ىشاك زال ما
 والحي ،2018 العام جمدتو في السجمذ أكجه الحي ،2015 العام السخكدي  السجمذ لقخار واضحة مخالفة يعج
 السثال، سبيل فعمى.  السشطسة في %30 عغ تقل ال بشدبة السخأة  تسثيل تزسغ التي اآلليات وضع قخر

 لحخكة الثػري  السجمذ عزػ البخغػثي، فجوى  وىي واحجة، امخأة  بيشيع أعزاء، 7 مغ الجستػر لجشة تتكػن 
 عمى أكج الحي(، 27) العادية دورتو ختام في السخكدي  السجمذ قخار تجاوز، جمي بذكل، ويتبيغ  4.فتح

 التحخيخ مشطسة مؤسدات في الكاممة مذاركتيا تعديد خالل مغ لمسخأة، الكاممة السداواة  تحقيق ضخورة
 5.%30 عغ السؤسدات ىحه في مذاركتيا ندبة تقل ال نأو  كافة، الفمدصيشية

 
 التحخيخ مشطسة في الشدائية الكػتا ندبة تعكذ ال األرقام أن (،2رقع  )ججول إحراءات مغ لشا يتبيغ

 زيشب لمسخأة  القانػنية واالستذارات األبحاث مخكد مجيخة تقػل، الذأن ىحا وفي  ومجالديا. الفمدصيشية
 عخيزة فقجمغ، القيادية الييئات في تسثيميغ ندبة لخفعا  جيػد بحلغ الػششي السجمذ في الشداء إن الغشيسي،

 وحتى %،12 تتجاوز ال الػششي السجمذ في الشداء مذاركة ندبة أن اإلشكالية ولكغ السجمذ، لخئاسة بحلظ
 6.الخقع ىحا نرف تتجاوز ال، السخكدي  والسجمذ، التشفيحية المجشة في تسثيميغ ندبة فإن، الشدبة ىحه مع
 

 مغيحر   لع الشداء إنف الجشديغ، بيغ الحقيقية السداواة  تعكذ ال الشدػية الكػتا ندبة أنمغ  خغععمى ال
 ثسةو  العامة، الفمدصيشية الحياة في لمخجل مقاربة بشدب السخأة  تسثيل يشعجم بل فحدب، ىحا ليذ  بعج. نرفيا

 بل الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة في فقط ليذ فمدصيغ، في والشداء الخجال مذاركة ندبة بيغ كبيخة فجػة
 عالية تعميع ندبة ضل في والسعصيات األرقام ىحه نقخأ عشجما لكغ  القخار. وصشع العامة الحياة ليذسل ىاا يتعج

 أكبخ. بذكل الحكػري  السجتسع صػرة وتتزح أكبخ، الفجػة تربح الفمدصيشي، السجتسع في وحجسيا لمسخأة 
 

 بعج وبال رمػز بال باتت الفمدصيشية الحياة أن، السختمفة بخؤاىا السجتسعية القاعجة في الفمدصيشيات الشداء تخى 
 القائع الػضع ضل في عجة أشخاف مغ التحجيات تتػالى، بالعكذ بل تسثيمي،

 

                                                             
السخكد الفمدصيشي : " رام هللانحػ تعديد دور وتسثيل السخأة في مػاقع صشع القخار واتخاذ القخار في مشطسة التحخيخ"ورقة تحميل سياسات  . لجنفىبة ا 4

 .2018 "،مدارات" –ألبحاث الدياسات والجراسات االستخاتيجية 
تذخيغ  27، تاريخ الشذخ مهقع مشظسة التحرير الفمدطيشيةوالسقاومة الذعبية"،  ن "دورة الرسػدو الجورة الدابعة والعذخ " مشطسة التحخيخ الفمدصيشية.  5

 .2016أكتػبخ األول/
6 https://www.nawa.ps/post/39173 

https://www.nawa.ps/post/39173
https://www.nawa.ps/post/39173
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ومغ حقي إني ارتاح،  "أنا عذت وحسيت السشاضميغ والسصارديغ، وتعبت في حياتي،
، وفر حج يسثمشي ىأل في ىـاأليام.  ما أحمى الخجػع لمخمػز  ما حج سأل فيَّ

التاريخية أبػ عسار، وأبػ إياد، وأبػ جياد، كانػا بسثمػنا، بذ ىأل فر حج بسثل 
حجا/ وفتح بصمت فتح.  أنا كأسيخة محخرة في ضل الػضع، بالعكذ بالقي ضمع 

، وضمع مغ ال دمصة وقسع مغ األجيدة األمشية ومغ االحتالل، وىحا أنا مجتسعي عمي 
 7أسيخة، وكيف بجه يكػن وضعي وكيف مسكغ حجا يسثمشي لػال دعع أسختي وإخػتي".

 
 الفمدطيشي: الهطشي السجمس دورات في جذرية محطات

 
 جشدري: مشظهر من القرار خاذات   لياتآ مع ومقاربتو الداخمي الشظام .1

 الدمصة ىػ الػششي السجمذ يعتبخ، الفمدصيشية التحخيخ لسشطسة الجاخمي الشطام مغ( 7) السادة حدب
 السباشخ االقتخاع شخيق عغ الػششي السجمذ أعزاء يشتخب(، 5) السادة وبحدب التحخيخ، لسشطسة العميا

 بعيغ األخح يتع لع أنو إال الغاية، ليحه التشفيحية المجشة تزعو نطام بسػجب، الفمدصيشي الذعب قبل مغ
 محاصرة وعسمية التػافقي التشديب عسل تعي بل، األخيخ الػششي السجمذ في االنتخاب عسمية االعتبار

 الذعب إرادة متجاىميغ ىيسشة، األكثخ الفريل ولرالح، السشطسة في السذاركة الدياسية األحداب بيغ
 الخارج. دوائخ إقراء بجانب الشدػي  والتسثيل الجساىيخية والسشطسات

 
 السؤقت القيادي اإلشار ذكلت   التحخيخ، مشطسة إصالح عمى الفرائمي التػافق بعج األمام إلى خصػة في

 تفعيل بإعادة الخاصة الفمدصيشية التحخيخ مشطسة لمجشة األول االجتساع قجوع    السشطسة. وتفعيل إلصالح
 إعالن وفق، السؤقت" القيادي "اإلشار عمييا اصصمح التي التحخيخ مشطسة ىياكل وصياغة وتصػيخ
 لمفرائل العاميغ واألمشاء، لمسشطسة التشفيحية المجشة أعزاء عزػيتيا في تزع التي ،2005 القاىخة

 المحطة. حتى السشطسة إلصالح ممسػسة عسمية خصػات يحقق لع اإلشار ىحا أن غيخ  الفمدصيشية.
 

 البشاء عسمية أساس بسجسػعيا تذكل التي الفخعية، القزايا وتغييب بل غياب، ذلظ، مغ األخصخ
 لسذاركةبا العسمي والقبػل واالتحادات، الشقابات في كاالنتخابات الفمدصيشي، الدياسي الشطام في والتصػيخ

 لجى الخئيدية القزية ألن، %30 الشدػية الكػتا ندبة تصبيق األقل عمى القخار، صشاعة في الشدػية

                                                             
 .2018أيمػل  ،ورشة مع نداء في القاعجة السجتسعية عقجت في نابمذ 7
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 بشاء عسمية مخاوحو إلى أدى االتفاق وعجم السشطسة، داخل والتسثيل الشدب ىي الفمدصيشية، األحداب
 الفخعية اإلشكاليات معالجة تعصيل إلى أدى ما كافة، والمقاءات االجتساعات في السشطسة وتصػيخ

 وتفعيل إصالح مدسياتيا في ذلظ، أجل مغ القيادية والمقاءات والتفعيل، اإلصالح نجاءات فكل  األخخى.
 وحساس. اإلسالمي الجياد حخكتي وانزسام السحاصرة مزسػنيا لكغ السشطسة،

 
 الػششي فالسجمذ والحدبي، والسؤسداتي الشقابي السدتػى  عمى مغيبة السخأة ى تبق ذلظ، كل ضل في

 عسمية سػى  الفمدصيشية، لمسخأة  يتبق لع وبالتالي،  األشخ. ىحه مغ تخخج فيو، العزػية وتخشيحات
 ومعالجتيا. اإلشكاليات تمظ كافة تتشاول جحرية إصالح

 
 تاريخية: بسحطات ومقاربتها الفمدطيشي الهطشي السجمس دورات .2

 دخمت فقج والتصػيخ، اإلصالح في أمال   ىشاك بأن الصػيل، الفمدصيشية التحخيخ مشطسة تاريخ يخبخنا
 نستمظ  الفمدصيشي. الكل تسثيل في واستسخت تجاوزتيا أنيا إال صعبة، تاريخية بسحصات التحخيخ مشطسة

 ناجح. سياسي نطام أي في ومدتسخة دائسة عسمية ىي التصػيخ وعسمية ،ا  جامعا  فمدصيشيا  إشار 
 

 مغ سيخفف ألنو، ضخوري  الفمدصيشية التحخيخ مشطسة تأسيذ بجايات استحزار أن أبخاش إبخاىيع يخى 
 أخح سػاء؛ الفمدصيشي الػششي السذخوع بشاء إعادة إمكانية تجاه البعس تشتاب التي واإلحباط اليأس حالة

 صاحب وما، السشطسة تأسيذ عاصخت التي فالطخوف التدسيات، مغ غيخىا أو التحخيخ مشطسة تدسية
 التي الطخوف مع ندبيا   تتذابو -1967 حديخان حخب- أحجاث مغ السشطسة دىع وما، ججل مغ ذلظ

 حالة مغ السشطسة خخجت ثع ومغ عخبية، خالفات وسط 1964 عامال ضيخت فالسشطسة اليػم، نعيذيا
 وتفعيل إصالح إلى بحاجة نحغ اآلن  8.الفمدصيشية القػى  كل لتدتػعب، 1968 عامال والػصاية التيو

 الفمدصيشية. التحخيخ مشطسة
 

 ولجييا قائسة، فالسشطسة الػضيفي، بالسعشي فقط وتفعيميا السشطسة إصالح يعشي ال والتفعيل، اإلصالح إن
 التحخري  الػششي السذخوع عمى واالتفاق بشيػي، إلصالح بجاجة نحغ وإنسا  التشفيحية. وسمصتيا مجالديا
  السذخوعة. حقػقشا نيل حتى االحتالل ومقارعة القائسة، التحجيات مػاجيةى لإ الداعي الػششي وبخنامجو

                                                             
في  "،1968الػالدة الثانية لمسشطسة  بالػششية الفمدصيشية استميام تجخبة االلتدامالتحخيخ عمى قاعجة السذاركة الدياسية في مشطسة "  .إبخاىيع أبخاش 8

 .26 ، ص2014مخكد التخصيط الفمدصيشي،  :غدة ،"مشظسة التحرير الفمدطيشية :كتاب
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 الفمدصيشية، والسخأة  الذابة الصاقات كافة وإدماج كافة، الجاخمية اإلشكاليات معالجة دون  ذلظ يتع ولغ
 التحخري. الػششي السذخوع لرالح الحدبية البخامج عغ والشدول

 
أثار حالة  ،2018عام الما حجث في الجورة العادية لمسجمذ الػششي الفمدصيشي التي عقجت في رام هللا 

لعل أىسيا؛ تبعات انعقاد السجمذ  ،الججل والشقاش بيغ أشياف السجتسع الفمدصيشي، ألسباب عجيجةمغ 
 ةمغ حزػر السجمذ الػششي، وثاني ا  خ ث  ما يعيق أعزاء ك   ،األرض السحتمة لػششي الفمدصيشي فيا

السذخوع  مختبصة بأجشجة السجمذ الػششي الفمدصيشي في ضل خالفات مخكدية فمدصيشية حػل القزايا
تكخيذ لمػاقع  وما بيغ مذخوع التدػية لمدمصة الفمدصيشية وما تسثمو مغ ،التحخري الفمدصيشي الػششي 

 السعاش.
 

 عمى مػافقتيع بعجم رسالة الفمدصيشي الػششي السجمذ رئيذ نائب خخيذة حدغ مثميع عزػ 100 رفع
 مغ أكثخ مغ محكخة تػقيعإلى  الجورة ىحه في الشدػي  الحخاك وبادر  الػششي. السجمذ مغ الجورة ىحه عقج
 ولع، الخئاسة قبل مغ معيا التعامل يتع لع لكغ األمسي، 1325 قخار بتصبيق تصالب، األعزاء ثمثي

 السخكدي  السجمذ قخار عمى الجورة ىحه أكجت فيسا  التػصيات. بقية كسا الختامية الجمدة عمى تعخضيا
 ؤسدات مشطسة التحخيخ الفمدصيشية.م مختمف في لمشداء األدنى بالحج ندػية مذاركة بتصبيق الخاص

 
 الشداء تخى ، الخاىشة السخحمة في والسخكدي  الػششي لمسجمديغ متتالية دورات انعقاد تػالي ضل في

 الحالةوما يتبعو مغ استفخاد في  الحاكع، لمحدب ىػ الدياسي العسل في والسديصخ الدائج أن الفمدصيشيات
 الفمدصيشية:

 
الحدب الدائج ىػ إل ي كمستو مدسػعة، وما بعصػا مداحة لحج تاني يحكي، "

أو يأخح حقػقو، وال بدسػعشا، وال بجىع يدسعػنا، كيف مسكغ  أو يتسثل،
يسثمػنا؟ الحياة في البمج كميا مغ شخف واحج بتحكع فييا، ومدتفخد فييا، ال 
أحج يدسع وال أحج يسثمظ ويذاركظ مذاكمظ وىسظ، ال فرائل وال غيخه، 
وىيظ بشرل لسخحمة أقػلظ بجناش الػشغ فييا لألسف في ضل ىيظ 

 9ضخوف".

                                                             
 .2018ورشة مع نداء في القاعجة السجتسعية عقجت في نابمذ في أيمػل  9
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 محطة جشدري: مشظهر من االنقدام واقع مع ومقاربتها التحرير مشظسة تفعيلى لإ النتقالا .3

 10:والسسارسة الطرح بين ما متشاقزة
 عقجت التي العادية، دورتو في السخكدي  لمسجمذ انعقاد ،2018 نيدان في الػششي السجمذ انعقاد سبق

 بالعالقة مختبصة أىسية ذات بقخارات السخكدي  السجمذ خخج حيث ،هللا رام في 2018 الثاني كانػن  في
 التشديق ووقف فمدصيغ، بجولة تعتخف أن إلى لاالحتال بجولة االعتخاف تعميق أىسيا لعل، االحتالل مع

 حخكة بتبشي السجمذ قام، كحلظ.  الرالحيات كامل دولي مؤتسخ إلى والجعػة االحتالل، دولة مع األمشي
 أىسية عمى السجمذ أكج الفمدصيشي، الجاخمي بالػضع يتعمق وفيسا  لمسقاومة. نيج مغ تسثمو بسا السقاشعة

 في التشفيحية القاىخة وتفاىسات ،2011 عامال مغ أيار في السػقع االتفاق خاصةبو ، الجاخمية السرالحة
الػششي  السجمذ وعقج، االنتخابات وإجخاء، ولياتياؤ مد مغ الػششي الػفاق حكػمة وتسكيغ، 2017 العام

 .2018قبل نياية العام 
 
 الػششي السجمذ اجتساع عقجوقج  التشفيح، حيدو إلى وقخارات السخكدي  السجمذ تػصيات تخخج لع

 تػسيع تعو  االنعقاد، مكان أو، االجتساع أجشجة في سػاء؛ لمييسشة تكخيدو مع أشيخة ثالث بعج الفمدصيشي
 الػششي السجمذ اجتساعات في عجيجة وجػه ضيختإذ  وحررية، فرائمية تخشيحات عمى بشاء مكػناتو

 مغ أكثخ لييسشةى الإ االستساع صيغ كانت، االجتساع حزخوا مسغ عجيجال وحدب.  التػجو ىحا ضسغ
، جية مغ بالقخار والتفخد الييسشة ضل في اإلرباك حالةومع   السخكدية. القزايا حػل ججل أو حػارات أي

 خاصةوب تسثيمية، حالة أي عغ بسعدل يعذغ أنفديغ الفمدصيشيات الشداء تخى ، أخخى  جية مغ واالنقدام
 وأسخىغ الشداء باتت وكحلظ السخحمة، ىحه في الفمدصيشي اإلندان ليا يمجأ التي الحكػرية العذيخة قػة مغ

 التحخري. السذخوع في وتسثيل حساية أي عغ بسعدل، ومدتػششيو السحتل لسػاجو عخضة
 

نو ىاي أل ،ىال بتحسي حاليا وتسثيميا بالعذيخة والعائمة الكبيخة بشحذ الشاس"
بذ حج ثاني أحداب وال غيخه ما  ،بتداعجي ل  إوىي  ،يامي بتحسي ىاألل  إ

 في".
 

                                                             
 وانطخ رابط حػل القخار لمسجمذ الػششي األخيخ: ،http://www.plo.ps رابط مشطسة التحخيخ الفمدصيشية: انطخ 10

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=948323 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3cd088fa-99ac-44d9-bfd0-63c4dae431da
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لسا بجنا نمقط الدتػنات  ،ومرادريغ أراضيشا ،حشا السدتػششيغ بخخبػا عميشاإ"
نو إمع  ،عذان نقجر نرل الدتػنات ،بعسمػنا تشديق ،أكثخ إشي بعسمػنا إياه
ما  ،وبقميع ابعثػلشا جخافة تداعجنا ،وبشفتحيا بأيجنا ،الصخيق بتكػن مدكخة

 11أو بداعجونا بذػية فخش لمدتػنات أكثخ مغ ىيظ فر". ،ببعثػا
 

 مغ كشػع وعذيختيا وعائمتيا أسختياى لإ واضحا   بات ىاءانتسا نأ الشداء تخى ، التخاجع ىحا ضل وفي
، والحساية التسثيل وسائل غياب مع خاصة، وبالعذائخي  البعجمغ  أتيت الفخعية ػيتيات ىباتوقج  الحساية،

 لمعائمة ىي، الفخعية ىػيتيا ضسغ، ىاءوانتسا مخجعتييا نبأ الفمدصيشيات الشداء مغ %76 أفادت حيث
 12.والعذيخة

 
 غزة: قطاع وأوضاع، التحرير مشظسة مؤسدات وتفعيل، 2112 الهطشي السجمس .4
 إنياء إلنجاز السمحة األولػية عمى السجمذ وأكج غدة، قصاع في الػضع أمام مصػال   الػششي السجمذ تػقف

 غدة في دولة فال الذخقية، القجس فييا بسا والزفة غدة في فمدصيغ دولة أرض وحجة وعمى البغيس، االنقدام
 .غدة بجون  دولة وال
 

 كافة عمى الفمدصيشية الجولة فكخة تقػيس إلى تؤدي إقميسية حمػل ألي الحازم رفزو السجمذ أكج كسا
قصاع  في الػضع لسعالجة تمظ تأكيجاتو رفجأو .  االنتقالية الحمػل ورفس، 1967 عامال مشح السحتمة األراضي

 حتى، الفػر عمى غدة قصاع إدارة في صالحياتيا كامل الػششي الػفاق حكػمة تدمع ضخورة خالل مغ، غدة
 االقترادية األوضاع ومعالجة بيا، السعسػل واألنطسة القػانيغ وفق، كافة مدؤولياتيا تحسل مغ تتسكغ

 وتأميغ أشكالو، بكل الحرار إلنياء السدؤولية وتحسل اإلعسار إعادة واستكسال ،والتشسػية واإلدارية والسعيذية
 السسثل )م.ت.ف( إشار في الػششية الػحجة تعديد جلأ مغ الجيػد كل وتجشيج، القصاع وإلى مغ التشقل حخية

 بيغ السػقعة والتفاىسات االتفاقات لكافة والجقيق األميغ التشفيح خالل مغ، الفمدصيشي لمذعب والػحيج الذخعي
، 22/11/2017 القاىخة وبيان، 12/10/2017 اتفاق آخخىا كان التي، الػششية وقػاه  الػششي العسل فرائل
 جاءت كسا  .ججيج وششي مجمذ وعقج عامة انتخابات إجخاء خالل مغ، الذاممة الػششية الذخاكة إلى وصػال  
 ضجت أنيا إال الػششي، السجمذ قخارات مع متشاغسة ،2018 آب في والسشعقجة السخكدي  السجمذ قخارات

                                                             
 .2018أيمػل  ،عقجت في نابمذ ،ورشة مع نداء في القاعجة السجتسعية 11
أن األصػات إلى )مع التشػيو  2017نتائج دراسة لجامعة بيديت حػل الذباب الفمدصيشي دراسات حػل اليػية والسكان والسذاركة السجتسعية نطخ ا 12

 السخيسات الفمدصيشية في لبشان(.و  ،1948وفمدصيغ  ،وقصاع غدة ،الشدػية تمظ ىي مغ الزفة الغخبية
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 مدتقمة ولذخريات، والجيسقخاشية( الذعبية نا)الجبيت فمدصيشية لقػى  مقاشعة مع ججيجة وخالفات بانقدامات
 بو خخج ما مع، والدياسة السشيج حيث مغ، تتعارض قخاراتو أنمغ  الخغععمى  السخكدي، السجمذ ألعسال

السجمذ السخكدي باإللغاء الفػري لإلجخاءات التي اتخحت بذأن رواتب واستحقاقات وشالب   13.قخارات مغ
 ومعاممتيع أسػة بباقي مػضفي الدمصة الفمدصيشية. ،مػضفي قصاع غدة

 
 بل ،بذكل عام االنقدام وإنياء السرالحة واقع أو واقعيغ تخز األرض عمى مسارسات أي الشداء تخ   لع

 14:الػشغ معشى، القائع الػاقع مع، الشداء فقجت
 

الػضع زي ما ىػ، ما في تغييخ، وما في مرالح، وكل يػم اجتساعات "
حتى التزامغ السجتسعي قتمػه، زرعػا فيشا اليسػم،  كميا عمى الفاضي،

فر شي ججيج، الػضع عمى حالو، وهللا يعيغ  وصارت حياتشا كميا إحباط،
 ".الشاس في غدة والزفة، الػضع أعصل مغ بعزو

 
 رؤية ... الفمدطيشية التحرير ومشظسة السرأة

 
 الفمدطيشية التحرير مشظسة أمام ومعيقات تحديات .1

 تمقي زالت ما، الساضي القخن  اتيثسانيش مشح والسخكدي  الػششي السجمديغ مديخة في الحاصل اإلرباك إن
 مع والرالحيات األدوار بيغ التجاخل حالة، تمظ اإلرباك حالة مغ زاد وما.  الفمدصيشية الحالة عمى بطالليا
 التحخيخ مشطسة حداب عمى بالتػسع الفمدصيشية الدمصة بجأت حيث أوسمػ، عقب الفمدصيشية الدمصة

، السخكدي  السجمذ وقخارات، أوسمػ اتفاق حدب بيا السشػط اإلداري  دورىا مغ انتقمت بحيث- وصالحياتيا
 -الفمدصيشية الجولة إقامة حيغ إلى، الجاخل في يشييغالفمدص أمػر إلدارة بتذكيميا التشفيحية المجشة وقخار

 في االزدواجية مغ نػعا   خمقت وخارجية سياسية بأدوار والقيام، أمشية العتبارات أجيدتيا تذكيل إلى وعسجت
 اتخاذ تقميج تخسيخ إلى أدى، والسياميات حالرال في التجاخل ىحا إن  السشطسة. وبيغ بيشيا الرالحيات

 التحخيخ. مشطسة مؤسدات إشار خارج القخارات
 

                                                             
13 https://www.arab48.com/ 

 .2018أيمػل  ،ي القاعجة السجتسعية عقجت في نابمذورشة مع نداء ف 14
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 السجافع الػششي دورىا وضعف، الفمدصيشي لمكل كسسثل وصفتياالسشطسة  دور تيسيرى ذلظ عم تختبوقج 
 مشطسة وتفعيل بشاء إعادة أىسية الفمدصيشيات الشداء مغ %76 تخى  الػاقع ىحا وضسغ  الذعب. مرالح عغ

 بأنيا ذات الشدبة ورأت الفمدصيشي، الػاقع يػجييا التي الخاىشة األزمةمغ  لمخخوج كدبيل الفمدصيشية التحخيخ
 بيغ القائسة والتجدئة الذخذمة حالة في، رئيدي بذكل، ساىع الفمدصيشية التحخيخ مشطسة ضعف

 15.الفمدصيشييغ
 

 شأن لخفع االستخجامية االعتبارات عمىا  قائسا  نيج ىشاك نأب فمدصيشية وسياسية ندػية ناشصة أفادت كسا
 وجو عمى، والسخكدي  الػششييغ والسجمد السشطسة نأش رفع ثع ومغ، السشطسة عمى الػششية الدمصة

 ومؤسداتيا السشطسة مع التعامل حالة ليوإ تذيخ ما حيث إللغائو، مقجمة أو، التذخيعي لتيسير، الخرػص
 رافقالشذاط الحي  خالل مغ القػل ىحا سشقارب  الفمدصيشية. الفرائل أو الدمصة مؤسدات مع عالقتياىػ 

 .2018تحخيخ الخئيدية خالل العام ال مشطسة ىيئات حخكة
 

 القرارصشاعة و  التسثيل في الشداء انخراط .2
 عمىتأكيجه  الفمدصيشية"، الذخعية وحساية القجس "دورة 23الـ العادية دورتو ختام في، الػششي السجمذ ججد
 جسيع في، %30 ندبة عغ يقل ال بسا السخأة  بتسثيل قخاره لتشفيح باآلليات الخاص السخكدي  السجمذ قخار

 16.سيجاو واتفاقية يتالءم بسا القػانيغ ومػاءمة، فمدصيغ دولة مؤسدات
 

 الججد، الػششي السجمذ أعزاء انتخاب في سػاء الػششي، لمسجمذ الجاخمي لمشطام االحتكام يجخ   لع، إجساال  
 ىػ )السحاصرة( والتػافق  التشفيحية. المجشة رئيذ أو التشفيحية، المجشة أو السخكدي، السجمذ أعزاء أو

 الػششي القخار سمع في الفمدصيشيات الشداء انخخاط وبقي  السؤتسخ. جمدات خالل الستبع التشطيسي األسمػب
 السخكدي  السجمذ بيانات في تحكخ التي واإلجالل التحية عمى مقترخا  ، التحخيخ مشطسة بسديخة والخاص
 القائسة. الييسشة ضل في القخار سمصة في سياق أي دون  والػششي

 
عمى  ،عزػة أمانة في االتحاد العام لمسخأة  21بتسثيل  ا  أن ىشاك قخار إلى أشارت ناشصة سياسية وندػية 

الػششي والسخكدي  يغكجدء مغ تشفيح قخارات السجمد ،ىحا القخار جاءثع تع سحبو، حيث  ،%30شخيق تصبيق 

                                                             
 جامعة بيخزيت مخجع سابق. 15
 https://goo.gl/XG3hwhم 2018/ 5/5البيان الختامي لمسجمذ الػششي الفمدصيشي الجورة الثالثة والعذخون، السجمذ الػششي الفمدصيشي.  16

https://goo.gl/XG3hwh
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ختبط بغياب اإلرادة إلدماج الشداء في صشع القخار تن السساشمة في التصبيق أ%، و 30حػل تصبيق القخار 
 الػششي.

 
 في يسثميغ أحج ال أن (55-18 عسخ )بيغ الفمدصيشيات الشداء مغ %50 تخى  ككل، التسثيل إشكالية حػل

في  يخيغ %15 مقابل تسثميغ، مغ ىي الفمدصيشية الدمصة أن مشيغ %23 تخى  فيسا  الحالية. السخحمة
 في العسل ورشتيخالل  وفاق في السذاركات الشداء نػىت كسا  .17ليغ مسثال   الفمدصيشية التحخيخ مشطسة
 18.الفمدصيشي واالقترادي الدياسي القخار صشع عمى ذكػرية فرائمية ىيسشة ىشاك بأن هللا ورام نابمذ

 
 فقج الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة مؤسدات في التسثيمية حقػقيغفي  األمل فقجانيغ الفمدصيشيات الشداء تخى 
 أصل مغ أعزاء (5) 2009 العام السشعقجة (23) الجورة في الشداء مغ السخكدي  السجمذ أعزاء عجد بمغ

 وىعا ، عزػ  37 عغ أ عمغ فقج ،2018 لمعام السخكدي  السجمذ في الشداء بحرة يتعمق فيسا أما  .129
 بحكع السجمذ في أعزاء أخخيات 3 إلى إضافة نداء، 3 بيشيع مغ السجمذ، ضسغ السدتقميغ حرة

: مشاصبيغ،  العام األميغ برفتيا كسال، وزىيخة التشفيحية، المجشة فيا  عزػ  برفتيا عذخاوي، حشان وىغ 
 تسثيل ندبةتكغ  لع حيث الفمدصيشية، لمسخأة  العام االتحاد عغ مسثمة برفتيا الػزيخ وانترار فجا، لحدب
 19.الدابق مغ أفزل الشداء

 
 السجمذ دورة اختخقت، فعذخاوي( حشان )الجكتػرة واحجة المخأة  تسثيل فييا يػجج التي التشفيحية المجشة أما

 بشية في لمشداء إقراء ىشاك زال ماو   لمسخأة. العام االتحاد مغ بجعع 2009 عامال االستثشائية الػششي
 الشزال بػتقة وتعج التحخيخ، مشطسة قػاعج مغ جساىيخية كقاعجة والشقابات الذعبية االتحادات وتذكيالت
 سجالتتذيج  لع حيث، قزيتيع بذؤون  الفمدصيشييغ تػعية في مداىستيا خالل مغ الفمدصيشي السجتسعي

 20تأسيديا. مشح االتحادات رئاسة مدتػى  ضسغ لمشداءا  تػاجج التحخيخ لسشطسة الخسسي السػقع

                                                             
أن األصػات ب)مع التشػيو  2017 ،امعة بيديت حػل الذباب الفمدصيشي دراسات حػل اليػية والسكان والسذاركة السجتسعيةانطخ نتائج دراسة لج 17

 السخيسات الفمدصيشية في لبشان(.و  ،1948وفمدصيغ  ،وقصاع غدة ،الشدػية تمظ ىي مغ الزفة الغخبية
 نابمذ.في  ولاألوفي أيمػل وتذخيغ  ،رام هللاب في آفي  ،في رام هللا ونابمذ مفتاحورش عسل نطستيا عزػات  18
رابط مشطسة  نطخ كحلظا ،مخجع سابق "،نحػ تعديد دور وتسثيل السخأة في مػاقع صشع القخار واتخاذ القخار في مشطسة التحخيخ" :ورقة تحميل سياسات 19

 التحخيخ الفمدصيشية:
http://www.plo.ps/category/95/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
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 بقػليغ: ،الدياسية واألمشية في ضل السخحمة الحاليةبيشسا تخى الشداء بييسشة الدمصة عمى الحياة 

 
العالقة والتسثيل مختبصة بالعالقات الذخرية، أنت مغ التشطيع بتػصل لحقػقظ، 
وإل ي بجك إياه ألنو كمو عشج الدمصة فر أحداب وال مشطسة اليػم أجيدة أمشية، ىي 

وغيخك بخبح مغ  نتي بتخدخإالمي بتقخر، وناس واصميغ وفر عشجىع معيار 
ىالػضع.  التسثيل في ىـاأليام ىػ الػاسصة، وعذان ىيظ إنتي بتخدخ مدتقبل 
أوالدك، وبتخدخ مدتقبمظ مغ تحت راس ىالتسثيل ال ي كمو واسصة.  أنػه تسثيل، ىحا 
إت اليػم بتحذ حالظ مطمػم وبتعاني مغ الدمصة الفمدصيشية، ومغ االحتالل، ومغ 

.  السراري والفمػس والخشػة والػاسصة ىي ال ي بتسذي ضمع السجتسع، وفر حج معظ
 21شغمظ، وبتداعجك تا تػخح حقػقظ.

 
 رئيدية: استخالصات

 
 جشجري: بسشطػر سياساتي لتأشيخ تؤسذ لعميا، شخحيا وجب أىسية ذات عجيجة قزايا ىشاك

 
وعمى مدتػيات  ،يػاجو الذارع الفمدصيشي أزمة مختبصة باألشخ التسثيمية إشكالية التسثيل الفمدطيشي: -

عاشة باستجامتيا لسشطسة لعل أىسيا التسثيل الدياسي والحقػقي، حيث باتت األزمة الس   ،مختمفة
ومدائل  ،الخارج يفمدصيشيمدألة بخز مع ىحه اإلشكالية تو   التحخيخ الفمدصيشية محل تداؤل.

 أو في مخيسات الذتات. ،لسحتلالتيجيخ في الػشغ ا
 لمتدػية الجولية السخجعيات أن مشصمق مغ بخمتو الفمدطيشي الهطشي السذروع مدتقبل حهل إشكالية -

 الكل تسثيل ووحجة، غدةقصاع و الغخبية  الزفة وحجة عمى تقػم، العسمية وضخوراتيا والسقاومة
 التجخالت تأثيخ مغ وزاد، متشاحخيغ مذخوعيغ أوجج فاالنقدام والخارج، الجاخل في الفمدصيشي

 الفمدصيشية. الػششية القزية في الخارجية
 عمى تييسغ الفمدصيشية الدمصة زالت ما الفمدطيشي: السؤسداتي العسل تداخل: الثالثة اإلشكالية -

 الفمدصيشية، التحخيخ لسشطسة والخئيذ السخكدي  الجور سمب بحلظ محاولة، الفمدصيشية الحياة مجخيات

                                                             
 .2018ورشة مع نداء في القاعجة السجتسعية عقجت في نابمذ في أيمػل  21
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 الدمصة عشاصخ تحكسيا، ضيقة فرائمية لسرالح ومختيشة مختبصة التحخيخ مشطسة باتت حيث
 الدمصة. لسؤسدات السالية تبعيتيا مع خاصةوب الفمدصيشية،

 السخحمة عمى والكتاب الدياسييغ مغ جدءيرف  اتخاذه: وآلياتو القرار صشع: الرابعة اإلشكالية -
 مغ تتع الستخحة القخار لياتآ نأو  واالستفخادية،، والفخدية، الفئػيةب القخار اتخاذ عسمية في القائسة
  الدياسي.التخاجع  فتخات في معيشة ورؤى  قزايا لتسخيخ وىياكميا التحخيخ مشطسة استخجام مشطػر

 وتخاكسية التغيخات معذاتيا  والتذكيالت األشخفي  التحخيخ مشطسة سيخ اإلشكالية ىحه مع ويتقارب
 أوسمػ. بعج سشة 25 عبخ عسميا في التغييخ

 السرالحة سمفب االنذغال خزع في والسرجعية: والسدار بالرؤية السرتبطة الخامدة اإلشكالية -
، الفمدصيشية الجاخمية الداحة وقزايا أولػيات أخح يتع لع التحخيخ، مشطسة بشاء إلعادة ومجخميا

 الكل عمى، لحا.  السحمي السدتػى  عمى ضيقة مرالح ضسغ العسل يتع وإنسا الشداء، خاصةبو 
 لتأسيذ والخؤية القخار في الذعبي البعج انخخاط مغ التعامل، وتجسعاتو وفرائمو بقػاه ، الفمدصيشي

 جامع. مدار
 بات :ةالفمدطيشي التحرير مشظسة سياق في السرالحة بسفههم العسل مدار: الدادسة اإلشكالية -

 االستخاتيجي لمخمل إفخازات، عشو نتج وما، باالنقدام السختبصة والعاجمة الخاىشة القزايا عمى االشتغال
 ال وحتى واالستخاتيجي، العسمي بيغ ما غابت استخاتيجيات بيغ السػاءمة يتصمب فالعسل إليو، السذار

، وشكمي نطخي  فكخي  تخف مجخد االنقدام واقع عغ بسعدل السشطسة ممف عمى االقترار يكػن 
 مػاجيتو. مغ وتيخبا   لالنقدامصاء  غ ويذكل
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 سياسات تحميل ورقة

 
 22الفمدطيشي الكل وتسثيل التحرير مشظسة إلصالح فاعمة وطشية سياسات نحه

 
 مقدمة:

 إصالح ضخورة عغ وتحجث إال، األكاديسي أو السؤسداتي أو الدياسي السدتػى  عمى سػاء؛ فمدصيشي مغ ما
 ضخورات عغ نتحجث زلشا ما أنشا إال  تسثيميا . أو بشيػيا   كان إن ،ىاوتصػيخ  الفمدصيشية التحخيخ مشطسة

 بعج. لمتشفيح الجسعي العسل صيغة واآلراء التشطيخات تمظ تأخح ولع نطخيا ، والتصػيخ اإلصالح
 

 الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة وتفعيل إصالح مع، الدياسية واألحداب السشطسة، قيادة تعاممت ،وذات الدياق في
 دون  وفتح، حساس عمى اقترخت أو، كافة األحداب تذسل مػسعة كانت إن، المقاءات الشقاشات خالل مغ

 ىحا في نصخح ذلظ، ضػء في  السجني. السجتسع ومشطسات أشخ مذاركة أو إصالحية ورؤى  بخنامج وجػد
 عامة ولػائح وقػانيغ جامعة، وششية أسذ عمىيا وتفعيم السشطسة إصالح شأنيا مغ سياساتية بجائل الجانب،

 ون إصباغيا بخؤية فرائمية محجدة.د الفمدصيشي الكل بيا يمتدم
 

 الفمدصيشي الكل تسثيل إعادة شأنيا مغة، فاعم سياسات رسع في السداىسة الػرقة تحاول ذلظ، كل ضل في
 مشطسة إصالح األول، بعجيغ: ذات إشكالية معالجة أمام نحغ، وبالتالي  الفمدصيشية. التحخيخ مشطسة في

 البشيػي  اإلشار إصالحفيػ  الثاني، أما  أشخىا. ضسغ الفمدصيشي الكل وتسثيليا، وتفعيم الفمدصيشية التحخيخ
 عغ الشاتجة األخخى  الفخعية والقزايا الفمدصيشي، الػششي السذخوع إشكالية معالجة يزسغبسا  لمسشطسة
 وغيخىا، الفمدصيشية السخأة  وتسثيل والشقابات، االتحادات حداب عمى السشطسة محاصرة في األحداب مصالبة

 واالنتخاب. التسثيل بغياب قتتعس   التي اإلشكاليات مغ
 

 السقترحة الدياساتية البدائل
 أشخىا في الفمدصيشي الكل تسثيل وإعادة السشطسة إصالحفي  السصخوحة الدياساتية البجائل ستداىع

 التحخيخ مشطسة إلصالح السجني السجتسع ومؤسدات أشخ مصالب لتعديد مقتخحات وتقجم، ومؤسداتيا

                                                             
 الجنف ىحه الػرقة مغ قبل يحيى قاعػد وىبو إعجادتع  22
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 تعسق بدبب قتتعس   التي الفخعية والتشاقزات اإلشكاليات ومعالجة الفمدصيشي، الكل وتسثيل، الفمدصيشية
 آخخ. جانب مغ السشطسة إصالح وتعصيل جانب، مغ الفمدصيشي االنقدام

 
 واتحاداتيا السشطسة مؤسدات تختيب إعادة يتصمب التحخيخ، مشطسة وتفعيل إصالح إن ذلظ، إلى إضافة

 الفمدصيشية والفئات التيارات لكافة التسثيل إشكاليات يعالج السشطسة إصالح وبحلظ وششية، أسذ عمى ولجانيا
 التالي: الشحػ عمى سياساتية بجائل ثالثة الػرقة تصخح ذلظ، ولتحقيق  التشفيحية. المجشة حتى القاعجة مغ
 

 التشفيذية المجشة حتى القاعدة من دورية انتخابات عقد األول: البديل
وسيمة التغييخ واإلصالح الحاتي  بل ىي، أيزا ،، فحدبوسائل الجيسقخاشية  ىحجإإن االنتخابات ليدت 

لمجشة السخكدية، إلى اوصػال   ،األساسية لسشطسة التحخيخ الفمدصيشيةبذكل دائع ومدتسخ، فيي تبجأ مغ القػاعج 
االتحادات والشقابات، وىحا يتصمب إعادة ىيكمة وتختيب أشخىا حتى يتدشى عقج انتخابات دورية بذكل دائع مغ 

وإن لع تييئ الطخوف السحمية والجولية عقج االنتخابات السباشخة في كل أماكغ تػاجج الذعب ومدتسخ، 
زخورة أن تكػن تػافقات بيغ الفمدصيشي، فقج تكػن االنتخابات التػافقية ىي الحل األمثل، لكغ ليذ بال

 بسعدل عغ باقي مكػنات الذعب الفمدصيشي. ،فتح وحساس يالسيسا حخكت ،الفرائل الفمدصيشية
 
 السشطسة، وتفعيل إصالح بجانب ممحة وقزايا إشكاليات مجسػعة االنتخابات تعالج ،وذات الدياق فيو 

 واتحادات والسيشية، العسالية والشقابات القصاعية واألشخ فاالتحادات  والشداء. الذباب تسثيل قزية خاصةوب
 وتسكشيا وفرائميا، لمسشطسة عخيزة شعبية قاعجة تشطيع في تداىع وغيخىا، والكتاب والصمبة والعسال السخأة 

 صالت تذييج في تداىع كسا  الػششي. الشزال في الستعجدة الفمدصيشي الذعب فئات كل وإشخاك تعبئة مغ
 23.بيشيا الجغخافية والحػاجد الحجود متخصية والسشطسة، الفمدصيشي الذعب تجسعات بيغ تشطيسية

 
 البجيل:ىحا  لتحقيق ليياإ االستشاد يسكغ روافع

 
 أسذ عمى والخارج الجاخل في الفمدصيشي الذعب مكػنات لكل عادال   تسثيال   لشا البجيل حقق -

 الفمدصيشي. الذعب مكػنات ليتسث حداب عمى الحدبية السحاصرة دون  ديسقخاشية،

                                                             
 .3 ، ص2014ثاني التذخيغ  13مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، رام هللا: ، تسثيل الذعب الفمدطيشي ومرير مشظسة التحرير  جسيل ىالل. 23
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 واسعة جبية تذكيل يسكغ وبالتالي السشطسة، في اليخم إلى القاعجة مغ الذامل اإلصالح عمى العسل -
 السشطسة مجمديعمى  اقترارىا وعجم اإلصالح، عسمية في الفعمي لمبجء القخار صانع عمى لمزغط
 فإذا  واضحة. وعمسية مشيجية أسذ وفق لمسشطسة، التابعة والمجان االتحادات وإنسا التشفيحية، والمجشة

 نخيج. التي الذاممة اإلصالح عسميةى لإ نرل سػف، لمسشطسة السؤسدة القاعجة صمحت
 ىي االنتخابات بأن تقخ السجني السجتسع مكػنات فكل العام، الذعبي بالقبػل تحطى االنتخابات -

 لعقج معمػمة غيخ الدشػات تكػن  أن يعشي ال وىحا لحلظ، الفخصة سشحت كمسا لمتسثيل السثمى الػسيمة
 الذعب تػاجج أماكغ بعس في ليا السحجدة بالسػاعيج عقجىا يتعحر حيشسا لكغ االنتخابات،
 التػافقية. الجيسقخاشية عمى االعتساد يسكششا الفمدصيشي،

 
 هاوتفعيم التحرير مشظسة إلصالح برنامج إعداد الثاني: البديل

 وشسػح مصمبا   صار نوإ حتى؛ وشعبي ومؤسداتي،، حدبي مصمب الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة إصالح إن
 لجمقخشة الػحيجة الػسيمة فيػ  الفكخية. اتجاىاتيع بسختمف والخارج الجاخل في الفمدصيشييغ مغ كبيخ عجد

 24.واألحداب والدمصة السشطسة عسل في، والتػازن  الفداد، مغ وتخميريا الػششية الدمصة مؤسدات
 

 بخنامج، بجون  األقػال، مغ لكثيخى الإ حتاجت اليا وتفعيم السشطسة إصالح عسمية أن ششب، أبػ حديغ يعتقج
 انصالق عغ التشفيحية المجشة رئيذ يعمغ أن يمي: ما يتصمب التفعيل فإن، الدابقة السيجانية التجارب ضػء وفي

 إحياء إشار في التفعيل عسمية انصالق عغ الػششي السجمذ رئيذ يعمغ أن  والتفعيل. اإلصالح عسمية
 وضع إلى إضافة، المجان تمظ عسل يشطع الحي العام اإلشار ووفق، الذعبية واالتحادات السختمفة المجان
 25.القائسة التذكيالت في الشطخ وإعادة لمعزػيات، وحرخ لإلصالح، واضحة معاييخ

 
 القزايا وتدكيغ، لسحاصرةى الإ تأخحنا تفعيل،الو  لإلصالح تشفيحية بخامج دون  والمقاءات الحػارات إن

 لمبخامج الفعمي اإلعجاد حيث مغ تبجأ البجيل ىحا كفاءة، وبالتالي  معالجتيا. مغ بجال   والسؤسداتية الػششية
 حػليا. والسذاورة الحػار ثع ومغ، لإلصالح والمػائح والقػانيغ

 
                                                             

، 2014رام هللا،  -مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، فمدصيغرام هللا: ، خسدهن عامًا عمى قيام مشظسة التحرير الفمدطيشية ماىخ الذخيف.  24
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 البجيل:ىحا  لتحقيق ليياإ االستشاد يسكغ روافع
 

 األساسي ونطاميا ميثاقيا إصالح إلعادة حقيقية فخصة يعصي التحخيخ، مشطسة لتفعيل بخنامج إعجاد -
 ،(االجتساعية والعجالة الحخية،و  السداواة،) الجيسقخاشية والقيع اإلندان بحقػق  والتداميا ومسارساتيا،

 الفمدصيشية لمسخأة  مشرف وتسثيل 26،ذلظ شخوط تتػفخ حيث والتخشح االنتخاب في السػاشغ وحق
 السشطسة. في ججيجة شبابية دماء وضخ(، %49.2) السجتسع نرف تسثل التي

 وقصاع الغخبية الزفة في القخار صانع السجني عمى السجتسع مشطسات مغ ضاغصة جبية تذكيل -
 إرث إلى تدتشج مشيجية أسذ وفق والتفعيل"، اإلصالح بخنامج إعجاد في "البجء أجل مغ، غدة

 .ياوتاريخ السشطسة
 

 السشظسة إلصالح واسعة وطشية لجشة تذكيل الثالث: البديل
 الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة أشخ داخل والتسثيل السذاركة في الحق وفئاتو الفمدصيشي الذعب مكػنات لكل

، األشخاف كل عمىا  إيجابيا  وضغصا  مػحجا  شعبي فعال   يتصمب وىحا  والبشاء. اإلصالح وواجبيع حقيع كحلظ
 عاتق عمى تقع مدؤوليةيا، وتفعيممشطسة التحخيخ  إصالح ميسة وبالتالي،  والبشاء. اإلصالح في لمسذاركة
 الذباب فييعغ بس السجني، السجتسع ومشطسات أشخ عغ بسعدل، الفمدصيشية بالفرائل مخىػنة وليدت الجسيع،
  الفمدصيشي. الكل تسثل فالسشطسة السذاركة، ىػيا وإصالح السشطسة إحياء في األساس فالسجماك  والشداء.

 لية اإلصالح عمى الكل الفمدصيشي.مدؤو  تقع لحلظ،
 

 وىياكميا مكػناتيا بجسيع التحخيخ مشطسة إصالح بسمف البجء عمى الفرائل اتفقت ،2005 القاىخة اتفاق في
 نذيجه وما  فعميا . السمف ىحا فتح تجاه تقجم أي يحجث ولع ذلظ، تصبيق يتع لع أنو غيخ  الدياسية. وبخامجيا

 لكغ  27.السيسة ىحه إنجاز في يخغب ال مغ ىشاك كأن والتمكؤ، التجاىل ىػ اليػم حتى القاىخة اتفاق مشح
 ما الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة إصالح أجل مغ و"حساس"، "فتح"ى حخكت بيغ الثشائية الحػارات كل فذمت
 حخكتي عمى اقترارىا وعجم الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة إصالح لجشة لتػسيع وششية ضخورة أمام أنشا يعشي
 القيادي اإلشار تذكيل أن شظ وال  وإصالح. بشاء معػلا فديسن تعتبخان الحخكتيغ أن شالسا وحساس، فتح

                                                             
 .8 ص ،جسيل ىالل، مخجع سابق26
، 2014ثاني التذخيغ  21مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، رام هللا: ، الهطشي مشظسة التحرير الفمدطيشية وشرعية التسثيل  أسعج عبج الخحسغ. 27
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ة، بعج ىحه كافي ليدت ولكشيا، ميسة خصػة ،2005 عامال الفمدصيشية التحخيخ مشطسة إلصالح السؤقت
 الدشػات مغ السساشمة.

 
 البجيل:ىحا  لتحقيق ليياإ االستشاد يسكغ روافع

، زعت حتى لتػسيع بحاجةا لكشي السػحج"، القيادي "اإلشار التحخيخ مشطسة لتفعيل لجشة تذكمت -
 األقجر فيي، السجني السجتسع ومشطسات وأشخ والمجان، االتحادات كل الفمدصيشية، الفرائل بجانب
 لتأجيلى الإ تقػد الفرائمية الحػارات أن دامما  لإلصالح عسمية وبخامج آليات تقجيع عمى واألكفأ

 .دائسا  
 إلصالح مػسعة لجشة بتذكيل لمسصالبة الفمدصيشي السجتسع مكػنات كل مغ واسعة جبية تذكيل -

 عسمية تدخيع شأنيا مغ التي الخصػات ليحه عام وششي قبػل فيشاك  التحخيخ. مشطسة وتفعيل
 واقعة. حقيقة وجعميا اإلصالح

 
 البدائل بين السفاضمة

 ،ياوتفعيم الفمدصيشية التحخيخ مشطسة إصالح وىي، الػرقة مذكمة حل في السقتخحة الثالثة البجائل ترب
 التالي: الشحػ عمى التصبيق يكػن  بأن وتػصي معا ، السقتخحة الثالثة بالبجائل األخح الػرقة وتقتخح

 
 الػششية والمجشة أوال ، السشطسة ميسة اإلصالح بخنامج إعجاد فإن معا ، والثالث األول البجيل بتصبيق البجء

 التحخيخ مشطسة إلصالح واسعة لجشة تذكيل إلى يجعػ الثالث فالبجيل ،ياوتفعيم السشطسة إلصالح السػسعة
 فيػ الثالث، البجيل أما  وحساس. فتحي حخكت السيسا، الفمدصيشية األحداب عمى اقترارىا وعجميا، وتفعيم

 السباشخة االنتخابات خالل مغ يأتي فالتججيج والثالث، األول البجيميغ حققشا ما إذا تبشيو مغ البج الحي السدار
 الفمدصيشية. التحخيخ مشطسة في اليخم رأس حتى القاعجة مغ؛ والتػافقية
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 مهقف ورقة

 
 الفمدطيشية التحرير مشظسة في السرأة واقع

 
 التحخيخ مشطسة في الفمدصيشية السخأة  تسثيل مػضػع مغ القاعجيات" "الشداء مػقف بيان إلى الػرقة ىحه تيجف

 وأىع الحالي، الفمدصيشية السخأة  واقع استعخاض خالل مغ، القخار صشاعة في ومذاركتيا، الفمدصيشية
 الستختبة اآلثار االعتبار في األخح مع القاعجيات"، "الشداء مشيا تعاني التي واالجتساعية القانػنية اإلشكاليات

 وتفعيميا. السشطسة إصالح عسمية إتسام بعج السخأة  مشدلة عمى
 

 الفعمي السخأة  واقع تسثل ال الشدبة ىحه إنف %،30 الشدػية الكػتا ندبة إقخار مغ الخغععمى  أنو الػرقة تػضح
 لمسخأة  االجتساعية والعجالة السداواة  مغ األدنى الحج تعصي ال ذلظ إلى إضافة ومؤسداتيا، التحخيخ مشطسة في

 تسثيل وبالتالي(، %49.2) إحرائية خخآ حدب الفمدصيشي السجتسع نرف إلى وصمت التي الفمدصيشية
 الي وحاضخىا الفاعل بجانب الخجل.الشز تاريخيا يعكذ ال التحخيخ مشطسة في السخأة 

 
 والحالي، التاريخي الفمدصيشية التحخيخ مشطسة في الفمدصيشية السخأة  تسثيل األول محػرىا في الػرقة تدتعخض

 والدياق السشطسة في واالجتساعي القانػني الفمدصيشية السخأة  واقع إلى الثاني محػرىا في تتعخض بيشسا
 مذاركة وتعديد، التحخيخ مشطسة وتفعيل إصالح الػرقة تشاقرف واألخيخ، الثالث سحػرال في أما  الفمدصيشي.

 القاعجيات". "الشداء مػقف خالصة وىي االستشتاجات، مغ بسجسػعة الػرقة وتشتيي  الفمدصيشية. السخأة 
 

 الفمدطيشية التحرير مشظسة في السرأة تسثيل األول: السحهر
 

 خمفية
 وكانت  واالجتساعي. الدياسي االستقالل معخكة في تذارك الفمدصيشية والسخأة  العذخيغ القخن  بجاية مشح

 وبعج  الحياتية. السجتسع قزايا في االنجماج ليا زسغت يتال السذاركة، ليحه األولى الشػاة  الخيخية الجسعيات
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 الدياسي العسل في السخأة  مذاركة أىسية سجىب لػعييا ونتيجة ؛1964 عامال الفمدصيشية التحخيخ مشطسة إنذاء
 28.الػششي العسل ليذسل االجتساعي، دورىا السخأة  تجاوزت والعدكخي؛ واالجتساعي

 
 الفرائل مغ بقخار الشدػية األشخ تذكيل تع حيث ،1978 عامال في حجثت لمسخأة  الشػعية الشقمة أن إال

 ىحا أىسية وتكسغ.  كافة سكشاىع مشاحي في األحداب عبخ الشداء تأشيخ إلى القخار ىحا وىجف الفمدصيشية،
 الدمصة إقامة وبعج  29.أخخى  حداب عمى بذخائح االىتسام دون  كافة السجتسع شخائح تأشيخ في القخار

 والثقافية واالجتساعية واالقترادية الدياسية الحياة، مشاحي كافة في الشداء نذصت الفمدصيشية الػششية
 ت عسل الدمصة الشاشئة ومؤسداتيا.نطس التي التشفيحية، والمػائح القػانيغ إقخار بعج السيسا والػششية، والرحية

 
 مدتسر تراجع في السشظسة في الشداء تسثيل

في دوائخ  ،بذكل واضح وفاضح ،الفتخة األخيخة اإلصخار عمى إقراء وتيسير دور السخأة مغ الالفت في 
الػششي  السجمديغل في يورأيشا كيف أن دور السخأة أخح بالتخاجع في ندبة التسث ،صشع القخار الفمدصيشي

تجو نحػ تسثيل في الػقت الحي نخى العالع يف . لحخيةى الإلجولة تدعى  ا  خصيخ  ا  يذكل مؤشخ  ماوالسخكدي، 
 30.غدولة فمدصيغ نسعغ في إقرائيفإنشا في  ،أفزل لمشداء

 
 تخاجع ثع، عزػا   397 أصل مغ عزػا   15 إلى الشداء عجد وصل الػششي، لمسجمذ األولى الجورة في

 رفع السجمذ أقخ حيث، 1969العام  في الػششي لمسجمذ الدادسة الجورة إلى الثانية الجورة مغ السخأة  تسثيل
 تذكيل تع حيث ات،يالدبعيش مخحمة في لمسخأة  التسثيمية الشػعية الشقمة حرمت  عزػيغ. إلى السخأة  تسثيل
 في السجمذ في عزػا   293 مغ أعزاء ثسانية إلى الشداء عجد فػصل الفرائل، مغ بقخار الشدػية األشخ
 1977.31 الثالثة الجورة

 

                                                             
 :وفا - وكالة األنباء والسعمهمات الفمدطيشية، "السخأة الفمدصيشية والدياسية الجور.. والػاقع.. والعػائق"  أميغ عاصي. 28

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3193 
 السخجع الدابق. 29
 :2018آب  17نذخ بتاريخ  وكالة معًا،، "السخأة الفمدصيشية بيغ واقع القػانيغ ووىع التصبيق"  أمال حسج. 30

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=958693 
 :2015أيار  5، نذخ بتاريخ صحيفة دنيا الهطنواقع تسثيل السخأة في البخلسان والشقابات واالتحادات الذعبية،  عساد مػسى.  31
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 الخجل بيغ السداواة  عمى التأكيج خالل مغ االستقالل، إعالن وثيقة في السخأة  إنراف تع، 1988 عامال في
 الحادية الجورة عقجت حيث ،1996 عامال لغاية بالسائة 7.5ي حػال السخأة  مذاركة ندبة وكانت والسخأة،

خالل  مغ  32.عزػا   736 مغ عزػا   52 إلى الجورة في السذاركات الشداء عجد فػصل غدة، في والعذخون 
 خغعوذلظ عمى ال الفمدصيشية، التحخيخ مشطسة في لسخأة تسثيل الا  مدتسخ ا  تخاجع نخى  الدابقة، اإلحراءات

 الفمدصيشية، السخأة قادتيسا  وعسل ضغػط وبعج  الفمدصيشية. السخأة  بإنراف تشادي التي والقخارات التذخيعات
 السخأة  تحرل لع، ذلظ كلمغ  خغعوعمى ال  %.30 إلى وارتفعت %،20 بشدبة الشدػية الكػتا قختأ  

، ذلظمغ  خغعوعمى ال والسداواة، العجالة مغ األدنى الحج تعصي ال التي التسثيمية حقػقيا عمى الفمدصيشية
 السخأة  وجػد تخاجع ومؤسدات، حكػمة، الػششية والدمصة السشطسة إلييا خمرت التي الشتائج أثبتت

 الفمدصيشية.
 

 واالجتساعي القانهني الفمدطيشية السرأة واقع الثاني: السحهر
ومذاركتيا الخجل في كل  ،نزاالت السخأة الفمدصيشية عمى مخ تاريخ القزية الفمدصيشيةمغ  خغععمى ال

ي أقختو حلحج األدنى الى الإإن واقعيا التسثيمي لع يرل فالسجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية، 
 ،عية، واألوضاع الدياسية الجاخمية مغ انقدامبدبب العادات والتقاليج االجتسا ، وذلظالقػانيغ الفمدصيشية

 القزية الفمدصيشية.مدتػى  عمى ،وتخاجع
 

 قانهنياً  السرأة واقع
 والمجشة السخكدي  لمسجمذ تججيج مغ تاله وما ،2018 األخيخ الػششي لمسجمذ (23) الجورة نتائج أضيخت
 الػششي السجمذ في تسثيميا يتعجَّ  لع إذ لمسخأة، متجنية تسثيل ندبة الفمدصيشية، التحخيخ لسشطسة التشفيحية

 السختمفة السدتػيات ضسغ تسثيميا ندبة تحديغ أجل مغ السخأة  إليو سعت ما الشتائج تعكذ ولع  %.12
 ،أوال   الفمدصيشي األساسي والقانػن  االستقالل وثيقة أقختو الحي السداواة  مبجأ عمىا  تأسيد وذلظ لمسشطسة،

 في السخكدي  السجمذ قخارا  وأخيخ  ،ا  ثاني الفمدصيشية القيادة والتدمت فمدصيغ إلييا انزست التي "سيجاو" واتفاقية
 عغ السؤسدات ىحه في مذاركتيا ندبة تقل أال عمى التاسع البشج نز   إذ ،2015 العام في (27) دورتو

30%.33 
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 الػششية الدمصة في الدياسية حقػقيا عمى الحرػل أجل مغ الفمدصيشية السخأة  ناضمت ذلظ،مغ  خغععمى ال
 خالل ومغ ومشفخد، جسعي بذكل السدتسخة األعسال مغ العجيج قجمت فقج الفمدصيشية، التحخيخ ومشطسة

 فقج  الدياسية. حقػقيا عمى حرػليا شخيق عمى السيسة اإلنجازات مغ العجيج حققت الشدػية، السؤسدات
 نيدان مغ األول في السخأة  ضج التسييد أشكال جسيع عمى لمقزاء 34،سيجاو اتفاقية إلى فمدصيغ انزست
ى عم والقزاء، السداواة  وتعديد، بحقػقيغ السدتسخة والسصالبة والسشاصخة الزغط حسالت نتيجة وذلظ، 2014

 كافة أشكال التسييد ضج السخأة.
 

: وىي، الفمدصيشية السخأة  حقػق  لجعع ػششيةال اآللياتضسغ  الفمدصيشية الػششية والدمصة السشطسة تعسل
 ىحا، 2003 عامال تئأنذ التي السخأة، شؤون  وزارة، 1965 عامال تأسذ الحي الفمدصيشية، لمسخأة  العام االتحاد
 الجيػد ىحهمغ  خغعوعمى ال  35.الحكػمية غيخ السؤسدات-السجني السجتسع مشطسات آليات إلى إضافة

 الػاقع يعصي نتائج معاكدة لحلظ. إنف بالخجل، ومداواتيا السخأة  مذاركة لجعع السبحولة الحقػقية
 

 الحي (23) دورتو في الفمدصيشي الػششي السجمذ الجتساع الختامي البيان بشػد أحج يكػن  أن السدتغخب مغ
 مشطسة مؤسدات داخل %30 عغ يقل ال بسا الشداء تسثيل ضخورة، فمدصيشية تذخيعية سمصة أعمى ي عتبخ

 اتفاقية مع يتالءم بسا القػانيغ ومػاءمة، الكاممة السداواة  إلى وصػال  ، فمدصيغ ودولة الفمدصيشية التحخيخ
 36.لمػاقع مغايخة رنانة شعارات مجخد وكان، التحخيخ مشطسة أروقة داخل يصبق لع فعميا   ذلظ لكغ.  سيجاو

 
 اجتساعياً  السرأة واقع

 عشيا، الجيسقخاشي الصابع وغياب، الفمدصيشي الػاقع في الدياسية التشذئة ضعف السخأة  دور تيسير في ساىع
التي  والحكػرية األبػية الثقافة عمى وتعتسج سػاء، حج عمى والسخأة  الخجل مغ كل يتمقاىا التيتمظ التشذئة 

 37.الجشجري  السفيػم عغا  بعيج والعائمية العذائخية الشدعةتدػدىا 
 

 وبالتالي البيت، في القخار صشع عمى الخجل بديصخة والستسثمة، الفمدصيشي السجتسع في البصخيخكية العقمية إن
 خاذات   عمى القجرة ليا وليذ عاشفية، باعتبارىا لمسخأة  الجونية الشطخة إلى إضافة كافة، الحياة مشاحي في
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 مذاركة مغ تحجَّ  األمػر ىحه كل كالخجل، العخيزة الجساىيخ مخاشبة تدتصيع ال وأنيا الحاسسة، القخارات
 38.القخار صشع في السخأة 

 
 فيي الفمدصيشية، لمسخأة  السددوجة والسفاىيع والتقاليج، العادات بدبب مدتسخة الفمدصيشية السخأة  معاناةى تبق

 تؤمغ ذلظ،مغ  خغعوعمى ال  مخشحة. وليدت كرػت االنتخابفي  ومذاركة قخار، صانعة وليدت عاممة
 الثقافي، السػروث وتغييخ واالجتساعية، الدياسية حقػقيا لشيل وتتصمع، الخيادي دورىا في الفمدصيشية السخأة 
 القادم،ء الشرتخبية  أحدشت ما إذا بيجىا االجتساعي التغييخ فأدوات واالبشة، والدوجة واألخت األم فيي

 وفقا   تديج، أو الخجل، مع مشاصفة، كاممة التسثيمية حقػقيا عمى الحرػل أجل مغ الدياسي نزاليا وواصمت
 والتقجم. اإلنتاجية والقجرات لإلمكانيات

 
 الفمدطيشية السرأة مذاركة وتعزيز التحرير مشظسة وتفعيل إصالح الثالث: السحهر

دون الحجيث  ،اليياكل االقترادية واالجتساعية والدياسية في الجولة تزعال يسكغ الحجيث عغ تشسية شاممة 
وال يسكغ الحجيث عغ مذاركة  مكػنات السجتسع مغ الشداء والخجال. و عغ مذاركة فاعمة لجسيع شاقات 

عغ شخيق االعتخاف بجورىغ في عسمية  ،فاعمة لمشداء دون تعديد مكانتيغ التي تزسغ تمظ الفاعمية والتأثيخ
بسا يدسى بعسمية التسكيغ في جسيع  ،التشسية وإتاحة الفخص والطخوف السػضػعية إلثخاء ىحا الجور

وىي: السذاركة الدياسية  ةومتابعة مقياس تسكيغ السخأة لتصػيخه بذكل حثيث في أبعاده الثالث السجاالت،
 39وصشع القخار، السذاركة االقترادية، السذاركة االجتساعية.

 
 بحرز الخاص األساسي السؤشخ خالل مغ تقاس الفمدصيشية لمسخأة  القخار وصشع الدياسية السذاركة إن

 الػششي السجمديغ عمى اقتراره وعجم كافة، وأشخىا السشطسة في التسثيمية السقاعج في واإلناث الحكػر
 ىشاك وكحلظ ،ياوخارج السشطسة داخل تسثل ولجان حاداتوات   دوائخ ىشاك بل، التشفيحية والمجشة والسخكدي 

 والسخكدي. الػششي السجمديغ داخل ائخو ود لجان
 

 مدتسر نزال ... السرأة
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 واالتحادات، والشقابات الفمدصيشية، واألحداب التذخيعي السجمذ في الفمدصيشية السخأة  تسثيل ذأنل تتبعالس إن
 االستجابة إلى والسذخع الدياسي دفعت مجني، مجتسع ومشطسات ندػية، جيػدا   ىشاك أن سيالحظ

 االنتخابات في الفمدصيشية السخأة  حرجت فقج  السخأة. تسثيل ندبة في الشطخ وإعادة، الشدػية لمزغػشات
 40.مقعجا   عذخ سبعة، 2006 عامال الثانية االنتخابات في حرجت فيسا فقط،مقاعج  خسدة األولى

 
 وقج  هللا. الحسج رامي حكػمة في الفمدصيشية السخأة  تسثيل ندبة تخاجعت الحكػمي، التسثيل مدتػى  عمى حتى

 سفياأ عغ لالتحاد، فياصح بيان في، فجا -الفمدصيشي الجيسقخاشي لالتحاد العام كسال األميغ زىيخة أعخبت
 ست مغ عذخة الخامدة الحكػمة في السخأة  تسثيل تخاجع حيث الػزارية، الحقائب في السخأة  تسثيل لتخاجع
 41.حقائب ثالث إلى حقائب

 
 في استسخت ثع %،20 بشدبة الشدػية الكػتا لفخض الفمدصيشية السخأة  نزال بعج الدابقة الشتائج جاءت

 لع أنيامغ  خغععمى ال الشدبة تمظ تحقيق أجل مغ تشاضل واآلن  %.30 ندبة عمى حرمت حتى نزاليا
 أقختو ما وفق الكاممة السداواة  تسثل ال وأنيا ،2018 عامال والسخكدي  الػششي السجمديغ في عمييا تتحرل
 الجشديغ. بيغ القػانيغ

 
 الدياسية واإلشكاليات الفمدصيشية، السخأة  تػاجييا التي االجتساعية اإلشكاليات تدتسخ سبق، ماى لإ إضافة
 الفمدصيشية السخأة  أن يعشي ما، الفمدصيشية التحخيخ مشطسة مؤسدات وتخىل الفمدصيشي، االنقدام مغ الشابعة
 ثع ومغ ،ياوتفعيم الفمدصيشية التحخيخ مشطسة وإصالح االنقدام، إنياء أجل مغ نزاليا في تدتسخ سػف
 األقل. عمى السقخة الكػتا ندبة قتحقي أو الفمدصيشية، السخأة  تسثيل ندبة زيادة عمى العسل

 
 الخالصة

 كان وإن السخأة، حقػق ان عصيي ،التحخيخ مشطسة وقخارات األساسي، القانػن  أن ىحه السػقف ورقة مغ يدتجل
  بعج. حقػقيا عمى تحرل لع الفمدصيشية السخأة  أن غيخ  التحخيخ. مشطسة في خاصةوب متداو، غيخ بذكل

 ليذ الفمدصيشي، االنقدام -الخئيدية القزية بدبب قزيتيا وغيبت الفمدصيشية، السخأة  تسثيل ندبة تخاجعت وقج
 األحداب في الفمدصيشية السخأة  دور تخاجع وإنسا فحدب، الػششية والدمصة التحخيخ مشطسة مدتػى  عمى
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 فادحة لخدائخ السباشخ تعخضيامغ  خغععمى ال السجتسعية، السرالحة في دورىا تيسير إضافة، الفمدصيشية
 الػحجة وإتسام ،الفمدصيشي االنقدام إنياء أجل مغ لمعسل وقجرة رؤية ولجييا الفمدصيشي، االنقدام نتيجة

 الػششية.
 
 نزاليا بجانبو   الخجل. مع الستداوية حقػقيا أجل مغ ناضمت بل لػاقعيا، الفمدصيشية السخأة  تدتدمع لع

 مغ ئيديور  أساسي مكػن  ةالفمدصيشي فالسخأة  الخجل، بجانب االحتالل إنياء أجل مغ والصميعي الصبيعي
 الفمدصيشي. الذعب مكػنات

 
 صشاعة في ودورىا ،الفمدصيشية السخأة  بحقػق  ويقخون  إال والسشطسة، الدمصة حتى أو مؤسدة أو حدب مغ ما

 مذاركة يخيجون  أنيع لشا ثبتالػاقع ي أن إال ،الفمدصيشي الشزال في الفاعمة ومذاركتيا ،الفمدصيشي القخار
 التخشح. وليذ االنتخابي، لترػيتا في السخأة 

 
 الجاخميييغ السدتػ  عمى مدتسخ تخاجع مغ الفمدصيشية الحالة إليو وصمت ما القاعجيات" "الشداء تخفس

 في دورية انتخاباتإجخاء  ثع ومغ ،ياوتفعيم الفمدصيشية التحخيخ مشطسة إصالح إلى وتشطخ والخارجي،
 الفمدصيشية، لمسخأة  ا  حقيقي تسثيال   خالليا تزسغ، غدة قصاع في السحمية والبمجيات الفمدصيشية، الػششية الدمصة

 حقيقية ضغػط إلى تتصػر سػف السصالبات، وىحه  عمييا. الستفق %(30) الكػتا ندبة تصبيق األقل عمى
 وسياسيا . قانػنيا   السقخرة ػقياحق نيل أجل مغ ،القخار صانع نحػتقػدىا السخأة الفمدصيشية  ةمػجي


