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محليات

الله  س��م��ودي-)ج��م��ال  –علي  ج��ن��ن 
يرضى عليك ويفرجها عليك وعلى كل 
االسرى .... سلموا لي على جمال( كانت 
ت��ل��ك اخ���ر ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي رددت��ه��ا حتى 
املناضلة  االم  االخ��ي��رة  انفاسها  لفظت 
اب��و محسن ف��ي منزلها في  م��رمي ص��ادق 
طوباس الذي تسوده كما في سجن هدارمي 
مشاعر احلزن وااللم على رحيل تلك االم 
التي صبرت 19 عاما على عذابات ومعاناة 
السجون وهي تتامل ان تعانق جمال الذي 
ال��وداع  نظرة  القاء  من  االحتالل  حرمه 
السماح  ورفضت  وال��دت��ه،  على  االخ��ي��رة 
ال��ذي  جثمانها  تشييع  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  ل��ه 
شيع في موكب وطني رسمي وشعبي في 
العائلة في مدينة طوباس  مسقط راس 
التي تاثر اهلها وابناؤها على رحيل تلك 
االم التي وصفها محمود صوافطة مدير 

نادي االسير باملدرسة النضالية.
الذي  جمال  زي��ارة  من  عودتها  ومنذ 
وعمداء   « »فتح  ق��ادة حركة  من  يعتبر 
االسرى و القابع في سجن هدرمي االسبوع 
املاضي، يقول جنلها وليد كانت شديدة 
التاثر باالخبار التي حملتها من السجن 
حيث تصعد ادارة السجون من اجراءاتها 
التعسفية. واضاف: الصورة التي رافقتها 
اضافة ملعاناتها مؤخرا من مشاكل صحية 
وضعها  ع��ل��ى  انعكست  ال��ض��غ��ط  خ��اص��ة 
الصحي والذي يتدهور بشكل دائم بسبب 
قلقها وخوفها على مستقبل جمال ، فهي 
دائ��م��ة احل��دي��ث ع��ن��ه ل��ي��ل ن��ه��ار تصلي 
وتتامل ان تاتي اللحظة التي يتحرر فيها، 
بسرعة  الصفقة  تتم  ان  تتمنى  وكانت 
في  الوحيد  حلمها  حتقيق  من  وتتمكن 
رؤية جمال حرا دون قيود، وتفرح بزفافه، 
وكانت تردد دوما لن افرح اال عندما ينور 
جمال منزلنا ، لقد فرضوا علينا حياة 
والدتي  ان  حتى  وال��ظ��الم،  والظلم  االل��م 
كانت تقول بعد كل زيارة كلنا معتقلون 
ونعيش في نفس السجن الذي يغتصب 

حرية وزهرة شباب ابني.
ذكريات ال تنسى

الذي تقيم فيه  املستاجر  املنزل  وفي 
االحتالل  ق��وات  هدمت  بعدما  العائلة 
م��ن��زل��ه��ا ك��ع��ق��اب ج����راء اع��ت��ق��ال ج��م��ال، 
تتزين جدرانه بصور جمال الذي غادره 
في سن 20 عاما، ترتسم صور احلزن وااللم 
على رحيل الوالدة ام الوليد رغم توافد 
جموع االهل واالصدقاء ملشاطرة العائلة 

بعد 19 عاما من الصبر رحلت دون ان يتحقق حلمها

 احلاجة مرمي ابو محسن اغمضت عينيها وهي تردد اسم ولدها االسير جمال

احزانها ومصابها اجللل، وقال وليد بحزن 
باملرصاد  لنا  كان  دوم��ا  االحتالل  وم��رارة 
احالمنا وحلظات حياتنا  ليصادر  دائمًا 
وخاصة  مبناسبة  نفرح  فلم  اجلميلة، 
وال���دت���ي ال��ت��ي ح��رم��ه��ا االح���ت���الل حتى 
بالدراسة  حلمه  يحقق  وه��و  رؤي��ت��ه  م��ن 
متفوقا  تتمناه  دوم��ا  فكانت  اجلامعية 
وكانت  التعليمية،  حياته  ف��ي  وناجحا 
م��ق��اع��د جامعة  ع��ل��ى  ت����راه  ان  ت��ت��م��ن��ى 
ال��ن��ج��اح ، ف��ب��ع��د جن��اح��ه ف��ي ال��ث��ان��وي��ة 
العامة، ومع بداية االنتفاضة األولى أغلق 
االحتالل اإلسرائيلي اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية في فلسطن، وبعدما عجز عن 
حتقيق حلم امنا بالدراسة في النجاح ، 
حصل على قبول في جامعة اخلليل في 
كلية اآلداب قسم التاريخ ، فسجل املواد 
عاد  ثم  هناك،  اجلامعي  تعليمه  إلكمال 
إل��ى ط��وب��اس إلن��ه��اء وإجن���از م��ا تبقى من 
األوراق الثبوتية، ولكن االحتالل اعتقله 

بتاريخ 1991/10/4.
اع��ت��ق��ال جمال  : شكل  ول��ي��د  وي��ق��ول 
ل��وال��دت��ي ول���م تتوقف  ص��دم��ة ك��ب��ي��رة 
البكاء واالل��م واحل��زن خاصة بعدما  عن 
فقد  التحقيق  خ��الل  اخ��ب��اره  انقطعت 
كانت قلقه جدا عليه ، ووسط ذلك جاء 
احلكم القاسي عليه بالسجن املؤبد بتهمة 

عمليات  وتنفيذ  فتح  حلركة  االنتماء 
فدائية لتعيش والدتي وكل اسرتنا فصال 
جديدا في مسلسل املعاناة الطويل وادارة 
وسط   ، الخ��ر  سجن  م��ن  تنقله  السجون 
اجراءات عقابية لم تنتهي ، فقد تعرض 
للعزل والتعذيب واحلرمان من الزيارات ، 
والنفي في سجون املوت البطيء من جنيد 
وعسقالن والرملة ونفحة حتى بئر السبع 

واجللمة وهدارمي.
لالحتالل  كافيا  يكن  ل��م  واالع��ت��ق��ال 
الذي تفنن في االنتقام منه ومنا وعقابنا 
الوحيد  شقيقه  ك��ون��ي  رغ���م  فحرمني 
وبعد  زي��ارت��ه  م��ن  شقيقتاي  وك��ذل��ك  و 
رافقنا  ال��ذي  واالل��م  الفراق  11 عاما من 
بسبب شوقنا لرؤية اخي واثر تدخل عدة 
منحي  على  اس��رائ��ي��ل  واف��ق��ت  مؤسسات 
واحدى شقيقتي تصريحا لزيارته ولكن 
املؤلم ان جدتي توفيت وكانت تتمنى ان 

تراه ملرة واحدة.
جلمال  حبها  ش��دة  وم��ن  وليد  ويقول 
ولرفاقه في االسر، كانت تتابع اخبارهم 
وحترص على التواصل معهم واالطمئنان 
اح��دى  ف��ي  التقت  ذل��ك  وخ���الل  عليهم 
الفلسطيني  االسير  رفيقه  مع  الزيارات 
و االردن������ي اجل��ن��س��ي��ة ن��اص��ر ع��ب��د ال��ل��ه 
حرمان  من  يعاني  ك��ان  وال��ذي  ضراغمة 

 ، زي��ارت��ه  من  االردن  في  املقيمة  عائلته 
ولدى سماع القصة قررت تبنيه كجمال 
، واصبح احد افراد اسرتنا وهي شخصيا 
تتولى زيارته ومعاملته كجمال ورعايتهما 
رغ���م ك��ل ال���ظ���روف ال��ص��ع��ب��ة وامل���ري���رة ، 
ويضيف لم تكن في احاديثها تفصل او 
متيز بن جمال وناصر ودوما تدعوا لهما 
بدات  وعندما  بالفرج،  املعتقلن  ولكل 
لديها  جت���ددت  الصفقة  ع��ن  احل��دي��ث 
االمال بتحررهما، وكانت تقول سنحتفل 
بناصر قبل ان يلتحق بعائلته في االردن 

وسنقيم حفال لن يكون له مثيل.
قبل رحيلها بساعات فجر يوم الثالثاء 
، كان جمال احلاضر الوحيد في احاديث 
ودعاء والدته التي لم يكن يتوقع احد من 
افراد اسرتها انها ستكون االخيرة فرغم 
كل االيام العصيبة خاصة خالل صفقات 
ال��ت��ي شطب اسم  ال��ت��ب��ادل واالف���راج���ات 
جمال منها كنا نستمد الصبر والعزمية 
منها، وفي كل يوم كانت تبعث فينا امال 
جديدا بان حرية جمال قريبة وستفرح 
ان  وق��دره  الله  قضاء  شاء  ولكن  بزفافه، 

تغادرنا وغصة فراق جمال متال قلبها.
اللقاء االخير

سجن  ف��ي  كثيرا  املشهد  يختلف  وال 
ف��ي��ه ج��م��ال ممثل  ال���ذي يقبع  ه���درمي 
اسرى حركة فتح وناصر، فكالهما وجموع 
االس�����رى ت���ذوق���وا ع���ذاب���ات رح��ي��ل تلك 
واح��د منهم،  لكل  وال��دة  كانت  التي  االم 
الذي  العزاء  بيت  في  يتذكر  منهم  وكل 
اقامه االسرى ملؤازرة زميلهم، اخر اقوالها 
»للقدس« قبل 4 شهور من وفاتها ،« فشل 
صفقة ال��ت��ب��ادل ل��ن ي��دف��ن االم���ل ال��ذي 
فاالحتالل ميكن  يتجدد في كل حلظة 
ان ي��ف��ص��ل ب��ي��ن��ن��ا ب��س��ج��ون��ه وق��ض��ب��ان��ه 
ل��ن يتمكن من  ولكن  واس��الك��ه وح��راس��ه 
نبكي  لن  واحالمنا الننا  ارواحنا  تقييد 
نحو  روح��ي  تسافر  ليلة  ك��ل  ففي  لالبد 
جبهته  وت��ق��ب��ل  ج��م��ال  لتعانق  ال��س��ج��ن 
وتزرع في قلبه زهرة وتضيء في زنزانته 
الذي حرمنا منه  شمعه تبشرنا بالفرح 
االط��ف��ال  واجن��اب��ه��م  ابنائي  ب���زواج  حتى 
تلك  تتكسر  حتى  مؤجلة  افراحنا  فكل 
القوى  تتنازل  ال  ب��ان  ام��ل  وكلي  القيود 
االسرة للجندي شاليط عن احالمنا فبعد 
19 عاما ماذا بقي لنا غير ذلك االمل والى 

متى سنبقى ننتظر ؟«

– محسن اإلف��رجن��ي: ه��ل فكرت  غ��زة 
صحراء  ف��ي  »ق��س��را«  الصيف  تقضي  أن 
ق��اح��ل��ة ووس���ط ظ���روف غ��ي��ر إن��س��ان��ي��ة ال 
ت��ط��اق؟ ح���رارة اجل��و غير امل��ع��ت��ادة التي 
قد متنعك من التفكير في اإلجابة على 
السؤال املطروح هي أجواء يومية يعيشها 
النقب  سجن  في  الفلسطينيون  األس��رى 

الصحراوي.
»ف��اش��ت��داد أش��ع��ة ال��ش��م��س م��ن��ذ ب��دء 
ف��ص��ل ال��ص��ي��ف و م��وج��ة احل���ر احل��ال��ي��ة 
زادت من قسوة املناخ وفاقمت املعاناة إلى 
جانب رطوبة اجلو وسخونة الهواء وسوء 
املناخ الذي نواجهه » وفق أسرى املعتقل 
ال��ص��ح��راوي األس����رى ف��ي رس��ال��ة عاجلة 
األسرى  بشؤون  املختص  الباحث  وصلت 

عبد الناصر عوني فروانة .
وق��ال األس���رى ف��ي رس��ال��ت��ه��م:«األوض��اع 
املعيشية والصحية داخل معتقل النقب لم 
تعد تطاق ، فال مقومات للحياة البشرية ، 
كما أن سوء األحوال اجلوية صيفًا وشتاًء 
 ، املؤلم  الصحراوي  املناخ  لطبيعة  نظرًا 
تسبب مزيدًا من األم��راض في ظل سوء 

الرعاية الطبية« .
وه����و م���ا دف����ع ال���ب���اح���ث ف����روان����ة إل��ى 
املناخية  األج���واء  خ��ط��ورة  م��ن  التحذير 
 ، الصعبة ع��ل��ى ص��ح��ة وس��الم��ة األس����رى 
ظهور  ف��ي  لتسببها  ت��خ��وف��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
ض��رب��ات  مقدمتها  ف��ي  ع��دي��دة  أم����راض 
أج��زاء  جميع  منها  يتأثر  التي  الشمس 

العصبي  واجلهاز  واجللد  كالبشرة  اجلسم 
اإلعياء  أمراض  إلى  باإلضافة   ، واحلركي 
احلراري ونزيف األنف ) الرعاف ( وبعض 

متاعب القلب املفاجئة .
مخاطر الصيف »مرتفعة«..!

»تعرض  ف��إن  دراس��ات علمية  وحسب 
اإلن��س��ان ل��ف��ت��رات ح��ر ط��وي��ل��ة وش��دي��دة 
وتؤثر بدرجة كبيرة على  تضر بصحته 
القوى احليوية لديه ، كما تضر الرطوبة 
العالية أو املنخفضة بصحته« مؤكدة أن 
اجلو الرطب يساعد على منو البكتيريا 
واخلمول  الكسل  على  ويبعث  واجلراثيم 
، وأن آثار ذلك قد يظهر بشكل آني على 

صحة اإلنسان ، أو بعد فترة من الزمن .
وتشهد البالد أوضاعا مناخية »قاسية« 
اسحق مدير معهد  د. جاد  حسب وصف 
ال��ذي حذر  »أري��ج«  التطبيقية  البحوث 
من أن »االحتباس احلراري خالل األعوام 
ال��ق��ادم��ة سيكون أس���وأ مم��ا كان  ال��ع��ش��رة 

متوقعا«.
وقال د.اسحق »دول العالم الثالث مبا 
فيها فلسطن ستكون اكبر املتضررين من 
ارتفاع احلرارة بصورة مضطردة،  ظاهرة 
ح��ي��ث س��ت��ت��ن��اق��ص ك��م��ي��ة األم���ط���ار في 
-15 بنسبة   2020 العام  حتى  فلسطن 
مسبوق  غير  تغييرا  ستشهد  كما   ،%20
ال��ف��ص��ول وان��ح��ب��اس األم��ط��ار  ف��ي تقلب 

وانقطاعها لفترات طويلة ومتواصلة«.
امل��ع��ت��ق��ل  إدارة  أن  ف����روان����ة  وأوض�������ح 

عدة  وعراقيل  ق��ي��ودًا  تضع  اإلسرائيلي 
أم���ام األس���رى ل��ش��راء وإدخ���ال واق��ت��ن��اء ما 
التخفيف من شدة احلرارة  يساعد على 
ف��ي وق��ت ي��وص��ي فيه األط��ب��اء ب��ض��رورة 
آث��ار  وال��وق��اي��ة لتجنب  احل��ي��ط��ة  »أخ����ذ 
احلرارة الشديدة، وتوفير العالج السريع 

ملن يصاب بتلك األعراض«.
وقال »بدال من أن توفر لهم اإلدارة ما 
ميكن أن يقيهم شدة احلرارة داخل اخليام 
فترات  إبقاءهم  املعتقل  إدارة  تتعمد   ،
أط���ول حت��ت أش��ع��ة الشمس أث��ن��اء إج��راء 
العدد اليومي ال سيما وقت الظهيرة دون 

وضع أية أغطية على رؤوسهم«.
اإلهمال بديل الرعاية..!

لكن معاناة األسرى ال تتوقف عند هذا 
احلد ، »فبداًل من توفير العالج السريع 
ملن يصاب بأمراض الصيف ، تتباطأ في 
تقدمي الرعاية الطبية الالزمة ومتاطل 

في توفير العالج لهم«.
يواجهها  أخ��رى  بأشكال  معاناة  وثمة 
األسرى فإدارة املعتقل ال تكتف بحرمانهم 
بعد اعتقالهم أو في سجونها ومعتقالتها 
من العالج و إهمالهم طبيًا ، إمنا » جلأت 
والرعاية  للعالج  حاجتهم  استغالل  إلى 
الصحية ومسكنات اآلالم ، لتضغط عليهم 
، لتحول  اب��ت��زازه��م  وت��س��اوم��ه��م وحت����اول 
األمنية  املؤسسة  خلدمة  أداة  إلى  العالج 

» وفق الباحث فروانة.
وقال » سلطات االحتالل تبتز األسرى 

األجواء املناخية »احلارة« تزيد معاناة أسرى »النقب« الصحراوي 
لهم  العالج  بتقدمي  وتقايضهم  املرضى 
معلومات  أو  اع��ت��راف��ات  ت��ق��دمي  م��ق��اب��ل 
أو ال��ت��ع��ه��د ب��ال��ك��ف ع��ن مم��ارس��ة بعض 
النشاطات ، أو املوافقة على التعامل معهم 
والتجسس لصالح املخابرات اإلسرائيلية« 

.
وأكد فروانة أن السلوك اإلسرائيلي »الال 
املرضى  األس��رى  لم يقتصر على  إنساني 
مصابن  وه��م  اعتقلوا  مم��ن  أو   ، اجل��دد 
وجرحى بعد مواجهات مباشرة ، أو ممن 
املستشفيات  أس���رة  ع��ل��ى  م��ن  اخ��ت��ط��ف��وا 
واملراكز الطبية الفلسطينية أو من داخل 
س��ي��ارات اإلس��ع��اف ، ب��ل أنتهج أي��ض��ًا مع 
واجلرحى  املرضى  األس��رى  من  الكثيرين 
القابعن في سجون ومعتقالت االحتالل 
منذ فترات طويلة ، والذين هم بحاجة 

إلى عالج عاجل ورعاية طبية فائقة«.
بتقدمي  مقايضتهم  ت��ت��م  أن���ه  وذك���ر 
الالزم ، أو وعدهم بنقلهم إلى ما يسمى 
العملية  إلج��راء  الرملة  سجن  مستشفى 
ال���الزم���ة ، م��ق��اب��ل اخل���ض���وع ل��ت��وج��ه��ات 
النشاطات  ع��ن  »ال��ك��ف  و  السجن  إدارة 
أو الطلب   ، التحريضية » داخل السجن 
منهم التعامل مع إدارة السجن والتجسس 
على رفاقهم األسرى وجمع املعلومات عنهم 
واتصاالتهم  وتوجهاتهم  حتركاتهم  وعن 

ومراسالتهم .
وكانت قوات االحتالل فتحت معتقل 
 ،  1988 آذار   17 ف��ي  ال��ص��ح��راوي  النقب 
ب��األس��اس  ه��ي  عسكرية  منطقة  داخ���ل 
مالصقة  اإلس��رائ��ي��ل��ي  للجيش  معسكر 
ل��ل��ح��دود امل��ص��ري��ة ف���ي ص���ح���راء النقب 
إغالقه منتصف  ، ومت  فلسطن  جنوب 
افتتاحه من جديد  ، لتعيد  عام 1996 
خالل انتفاضة األقصى عام 2002 بهدف 
املعتقلن  من  الهائلة  األع��داد  استيعاب 
، ح��ي��ث اس��ت��ش��ه��د ب��داخ��ل��ه ط����وال تلك 
األس��رى  يواجهها  التي  القاسية  السنن 

) 9 ( أسرى .
ون���اش���د األس�����رى ف���ي م��ع��ت��ق��ل النقب 
الهيئات واملؤسسات والشخصيات الناشطة 
في مجال األسرى وحقوق اإلنسان ، ضرورة 
تفعيل دورها والتدخل العاجل ملساندتهم 
وتسليط  األساسية  حقوقهم  انتزاع  في 
الصور  م��ت��ع��ددة  معاناتهم  على  ال��ض��وء 
واألشكال ، وحمايتهم من حرارة الصيف 
، الس��ي��م��ا م��ن ن���ار ش��م��س »آب« احل��ارق��ة 
التي فاقمت معاناتهم وتسببت في ظهور 

أعراض مرضية وأمراض عديدة .

ج��ن��ن - ع��ل��ي س��م��ودي -  اك���د مركز 
"شمس"  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق 
هي  ع��ام  بشكل  السياسية  امل��ش��ارك��ة  ان 
عنها  الشباب  فئات  بن  انخفاضًا  أكثر 
في الفئات األخرى في املجتمع السياسي 
على  ل��ق��ائ��م��ة  ا بتركيبته  الفلسطيني 
الذي  األمر   ، الكبار  الرجال  نحو  التحيز 
ل��دى قطاعات واس��ع��ة م��ن شعبنا  ي��ؤدي 
ومن ضمنها الشباب لإلحساس باالغتراب 
ال��س��ي��اس��ي ، وب����روز ظ��واه��ر غ��ري��ب��ة عن 
مجتمعنا ، وفي التقرير الذي أصدره املركز 
حول مشاركة الشباب بعنوان : "احلق في 
للشباب  العاملي  اليوم  ملناسبة  املشاركة" 
الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
قاعدة  توسيع  أن  ،اك��د   1999 ال��ع��ام  ف��ي 
املشاركة هي تعزيز ملبدأ املواطنة بشقيها 
احلقوق والواجبات،وتعزيز ملبدأ االنتماء 
وملكانة   ، ككل  الوطن  ملصلحة  واالنحياز 
الشباب في املجتمع ، على طريق إحداث 
الهياكل  يشمل  مب��ا  ج��وه��ري��ة  ت��غ��ي��رات 
والثقافية  واالق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية 
والسياسية على طريق التنمية مبفهومها 

الشامل، موظفًا طاقات املجتمع ككل .  
ان���ه ال يكفي االع��ت��راف  امل��رك��ز  واك���د 
التنمية  بحاجة  الشكلية  الناحية  من 
لطاقات وجهود جميع فئات املجتمع مبا 
فيها الشباب والسعي إلتاحة املجال أمام 
الشباب جلهة التعليم والعمل وغير ذلك 
، واإلقرار بأن التنمية مبفهومها الشامل 
ب���دون  ت��ت��ح��ق��ق  وامل���س���ت���دام ال مي��ك��ن أن 
مساهمة جميع الفئات مبا فيها الشباب 
في بلد يعتمد أساسًا على موارده البشرية 
التنموية  اجلهود  في  كاملة  للمساهمة   ،
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا .

 وشدد مركز "شمس" على أن املشاركة 
للفرد  ،ال ميكن  عام  السياسية هي شأن 
فيه  فاعاًل  مشاركًا،أو  ،أو  مؤثرًا  يكون  أن 
العامة،  احلياة  في  ب��دوره  يعترف  لم  ما 
وبحقه في ممارسة هذا الدور دون قيود 

ذات طابع متييزي.  
عراقيل وعقبات 

واكد املركز أن هناك عراقيل وعقبات 
فيها  مب��ا  الفئات  بعض  ملشاركة  كثيرة 
من  السلبية  النظرة  أهمها  من  الشباب 
اجلانب  في  الشباب  لعمل  املجتمع  قبل 
السياسي، واضاف : لكي يشارك الشباب 
العقبات  إزالة جميع  بفاعلية ال بد من 
وال��ع��راق��ي��ل م��ن ط��ري��ق��ه��م اس��ت��ن��ادًا إل��ى 
اإلنسان،وكافة  حلقوق  الدولية  الشرعة 
اإلعالنات الدولية واإلقليمية والوطنية 
في  احلق  تؤكد على  والتي   ، الصلة  ذات 
مشاركة كاملة وفاعلة في جميع مناحي 
 . األساسية  حقوقهم  يضمن  مبا  احلياة 
املسؤولية  الشباب  تبوء  إن  امل��رك��ز  وق��ال 
ف���ي ال��ه��ي��ئ��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ال��رس��م��ي��ة لم 
ي��ع��د ي��ع��ت��ب��ر أح����د امل��ط��ال��ب األس��اس��ي��ة 
لدميقراطية النظام السياسي فحسب، بل 
يتعدى ذلك في أن مشاركتهم السياسية 
هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصاحلهم 
احلديث  فعالة ال ميكن  ،ف��دون مشاركة 
بن  والواجبات  احلقوق  في  مساواة  عن 
يضمن  ومب��ا   ، املختلفة  املجتمع  ف��ئ��ات 
التنموية  العملية  في  الفاعلة  املشاركة 
شيء  كل  قبل  يتطلب  ذل��ك  ان  مؤكدا   .

مجمل  على  ج��وه��ري��ة  تغييرات  إج���راء 
ال��ت��ش��ري��ع��ات وال��ق��وان��ن ال��ت��ي حت��د من 
تطور مشاركة الشباب ، و التصديق على 
بالشباب  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات 
، وم���ا ي��راف��ق ذل���ك م��ن ان��ع��ك��اس��ات على 
ال��ق��وان��ن احمل��ل��ي��ة،م��ث��ل م��ش��روع ق��ان��ون 
رع��اي��ة ال��ش��ب��اب .واش�����ار امل��رك��ز ال����ى  أن 
في  أكثر  بفاعلية  يشاركون  ال   الشباب 
سواء  الفلسطينية  واألح���زاب  الفصائل 
جل��ه��ة ال��ع��ض��وي��ة ،أو جل��ه��ة امل��ش��ارك��ة في 

الهيئات املختلفة لهذه التنظيمات .
املشاركة في  مواقع املسؤولية

وق����ال م��رك��ز ش��م��س: ت��ن��ظ��م ال��ل��وائ��ح 
الداخلية على اختالف تسمياتها عملية 
م��ش��ارك��ة أع��ض��ائ��ه��ا ال��ش��ب��اب ف��ي عملية 
النصوص  من  الرغم  القرار،وعلى  صنع 
اجلميلة الواردة في هذه اللوائح،إال أنها ال 
تعدو كونها نصوصًا على ورق في كثير من 
األحيان،ومع ذلك ال نستطيع اجلزم أن كل 
املؤسسات املبحوثة وغير املبحوثة تتساوى 
الشباب في مواقع،مبعنى  جلهة مشاركة 
أن هناك متايزا بن هذه املؤسسات جلهة 
أو  املسؤولية  مواقع  في  الشباب  مشاركة 

فيما يعرف بالقيادة ،
 ويقصد هنا حسب املركز في املشاركة 
في أنها كل ما يتصل باملشاركة في اتخاذ 
وال��ب��رام��ج  اخل��ط��ط  تنفيذ  أو  ال���ق���رارات 
التي تقدمها  م��ن اخل��دم��ات  واالس��ت��ف��ادة 
تنظيمات التنمية أو املشاركة في اخلدمات 
العامة أو املشاركة في احلفالت العامة التي 
تزيد من وحدة ومتاسك املجتمع أو الوعي 
إلى  املجتمع  تنمية  تسعى  التي  بالقيم 
حتقيقها.وهي أيضًا العملية التي يلعب 
الفرد من خاللها دورًا في احلياة السياسية 
لديه  مل��ج��ت��م��ع��ه،وي��ك��ون  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الفرصة في أن يشارك في وضع األهداف 
لتحقيق  الوسائل  أفضل  العامة،وكذلك 

وإجناز هذه األهداف.
في  القيادة  ه��ذه  أن  من  الرغم  وعلى 
أو هبة من  كثير من األحيان تكون مّنة 
فليس  صاحبتها،  أو  لصاحبها  السماء 
سرًا أن تبوء املراكز القيادية في املؤسسات 
االنتخابات،والتي  الشبابية  تكون بغير 
بالتزكيةأو  أو  بالتعين  عنها  يستعاض 
باألقدمية أوالعالقةالشخصية أو الوضع 
انه  الى  االقتصادي.واشار  أو  االجتماعي 
الدميقراطية  مم��ارس��ة  حالة  ف��ي  حتى 
ب��أب��ه��ا ص��وره��اع��ب��راالن��ت��خ��اب��ات احل���رة 
تبقى  أنها  والنزيهة،أال  والدميقراطية 
دمي���ق���راط���ي���ة ق���اص���رة ب��ف��ع��ل ال��ف��رض 
الداخلية  ،و"ال��ك��ول��س��ات"  واالم������الءات 
واجلهوية واملناطقية والعشائرية أحيانًا 

أخرى.
ونبه الى إن املؤسسات الشبابية حتاول 
في كثير من األحيان أن تبرر ذلك، بداًل 
م��ن القيام مب��ا ه��و واج��ب جت��اه مشاركة 
الشباب في مواقع املسؤولية، وكل مؤسسة 
تدافع  التي  نظرها  ووجهة  تبريرها  لها 
عنها وترى أن هذه الطريق أو تلك ،أملتها 
عليها ظروف ذاتية وموضوعية وأجبرتها 
في نهاية املطاف على أن تسلك مثل هذا 
السلوك سواء أكان دميقراطيًا أو يتناقض 

مع الدميقراطية.
وح����ول م��ش��ارك��ة ال��ش��ب��اب ف���ي األط���ر 

الشبابية ، ذكر املركز ان اللوائح واألنظمة 
تنص  الشبابية  األطر  جلميع  الداخلية 
أعضاء  يكونوا  أن  في  الشباب  حق  على 
أو ذاك  اإلط��ار  ه��ذا  فاعلن وعاملن في 
والترشيح،والذي  االنتخاب  طريق  ع��ن 
القيادية  امل��واق��ع  ال��ش��ب��اب  ت��ب��وء  يعني 
وه��������ذا ح�����ق أص����ي����ل ل���ل���ش���ب���اب،ول���ك���ن 
م����ن خ�����الل امل����ق����اب����الت ال���ت���ي أج���ري���ت 
املختلفة  ال��ش��ب��اب��ي��ة  األط����ر  م��ع مم��ث��ل��ي 
ال��ف��ت��ح��اوي��ة،احت��اد  الشبيبة  "م��ن��ظ��م��ة 
ش���ب���اب ال��ك��ت��ل��ة اإلس���الم���ي���ة،اجل���م���اع���ة 
التقدمي،احتاد  اإلسالمية،احتاد الشباب 
ش����ب����اب االس�����ت�����ق�����الل،احت�����اد ال���ش���ب���اب 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي،ال��ش��ب��ي��ب��ة 
ل��ش��ع��ب،  ا ح���زب  الفلسطينية،شبيبة 
وتعيينات  ان��ت��خ��اب��ات  ه��ن��اك  أن  ت��ب��ن 
يجمع  الكل  أن  وم��ع  ،وأق��دم��ي��ة  ،وتزكية 
على أن االنتخابات الدميقراطية املباشرة 
والسرية هي األساس في متكن الشباب 
من املشاركة في املواقع القيادية واملشاركة 
بشكل عام إال أن بعض الظروف حالت دون 

ذلك على حد تعبيرهم.
انتهاكات ممنهجة 

ويؤكد التقرير ان االنتهاكات املمنهجة 
عند  تقف  ال  الداخلية  للدميقراطية 
،وإمنا  االلتفاف عليها  أو  حد   تعطيلها 
الداخلي  النظام  خرق  الى  ذلك  يتعدى 
العضو  استمرار  جلهة  به  االلتزام  وع��دم 
ال��ق��ي��ادي ف��ي م��وق��ع��ه، وي��ض��ي��ف : فعلى 
الرغم من اشتراط بعض اللوائح أن يكون 
ال��ش��خ��ص ال����ذي ي��ق��ف ع��ل��ى رأس ال��ه��رم 
أن  نالحظ  طالبًا  التنظيمي  أو  اإلداري 
هؤالء ليسوا طالبا، بل أن بعضهم أقترب 
حفيدة  أو  حل��ف��ي��د  ج����دًا  ي��ك��ون  أن  م���ن 
،وباإلضافة لذلك نالحظ في بعض هذه 
املؤسسات واألطر أشخاصًا تزيد أعمارهم 
إلى 45 عامًا  أحيانًا  عن 37 عامًا وتصل 
أن  من  الرغم  القيادية،على  امل��راك��ز  في 
الداخلية لديهم تشترط عمرًا  األنظمة 
أقل من ذلك بكثير، مما يحرم الشباب من 
حقهم من املشاركة في موقع املسؤولية ، 

ومخالفن بذلك األنظمة الداخلية.

املؤسسات الشبابية 
امل��ؤس��س��ات  وال ي��خ��ت��ل��ف احل�����ال ف���ي 
مشاركة  جلهة  األط��ر  في  عنه  الشبابية 
ويتضح   ، املسؤولية  موقع  ف��ي  الشباب 
خ��الل حق  من  التقرير  يقول  كما  ذل��ك 
االنتخاب والترشيح للعضو العامل والذي 
ي��ع��ن��ي إم��ك��ان��ي��ة م��ش��ارك��ة ال��ش��ب��اب في 
االنتخابات  طريق  عن  املسؤولية  مواقع 
ولكن  وال��س��ري��ة  امل��ب��اش��رة  الدميقراطية 
مثلها  تعاني  الشبابية  املؤسسات  بعض 
أشخاص  الشبابية من وجود  األطر  مثل 
ع��ل��ى رأس���ه���ا ال ت��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��م ش���روط 
الشباب من  العضوية مما يعني حرمان 
والقيادة،  باملسؤولية  حقوقهم  ممارسة 
إمكانية  إل��ى  األم���ر  ه��ذا  البعض  وي��ع��زو 
التي  واخل��ب��رة  التجربة  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
يضطلع بها هؤالء األشخاص على اعتبار 
مع  ان��ه  العمل.واكد  ف��ي  متمرسون  أنهم 
الداخلية  ل��وائ��ح��ه��ا  امل��ؤس��س��ات  ل��ه��ذه  أن 
ت��ل��ت��زم بهذه  ق��ل��م��ا  أن��ه��ا  ودس��ات��ي��ره��ا إال 
وجود  بعدم  السائد  واالعتقاد  اللوائح، 
املساءلة واحملاسبة،وعدم وجود التقاليد 
الدميقراطية باملعنى احلرفي للكلمة من 
األسباب الرئيسة إلبقاء الوضع على ما هو 
عليه اآلن، هذا إذا ما أخذنا بعن االعتبار 
أن ذلك يعود أيضًا إلى نظام احملاصصة 

في بعض املؤسسات.
املشاريع الشبابية

األمر  وبحسب مركز"شمس "يختلف 
التابعة  الشبابية  املشاريع  يخص  فيما 
بالعمل  تعنى  التي  األهلية  للمؤسسات 
في  يعود  الشبابية.وهذا  املجموعات  مع 
كثير م��ن األح��ي��ان إل��ى ع��وام��ل ع��دة من 
العامل  األع��ض��اء،واخ��ت��ف��اء  صغر  أهمها 
األح��ي��ان، حيث  م��ن  كثير  ف��ي  السياسي 
أهلية وغير حكومية  املؤسسات  أن هذه 
وغير سياسية، قد تكون أجندتها مختلفة 
األخرى   الشبابية  املؤسسات  أجندة  عن 
ولهذا جند أن مشاركة هؤالء الشباب في 
املشاريع  ف��ي  وال��ق��ي��ادة  املسؤولية  موقع 
الشبابية  املؤسسات  من  أكثر  الشبابية 
األخ���رى،ب���ح���ي���ث ي��ت��رك ألع���ض���اء ه��ذه 

املشاريع حرية اختيار األنشطة املختلفة 
ف���ي عمليات  إش��راك��ه��م  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 

التخطيط والتنفيذ في أحيان كثيرة.
  الشباب واتخاذ القرار  

املؤسسات  أن   ،" "شمس  مركز  يؤكد 
تتمايز فيما  الشبابية على اختالفها،ال 
ال��ش��ب��اب في  م��ش��ارك��ة  م��دى  بينها جلهة 
ات��خ��اذ ال��ق��رار واالج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة ، 
على  املبحوثة  امل��ؤس��س��ات  ف��إن  وبالتالي 
الشباب  مشاركة  يخص  وفيما  اختالفها 
في اتخاذ القرار، ينطبق عليها ما يعرف 
ان  ال��ى  امل��رك��ز  ب��اإلع��الم.واش��ار  باملشاركة 
هذه املؤسسات لم تصل  إلى مبدأ املشاركة 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ألع��ض��ائ��ه��ا جل��ه��ة ات��خ��اذ 
املختلفة  بالنشاطات  املتعلقة  القرارات 
ال��ن��ش��اط��ات متعلقة  ك��ان��ت ه���ذه  س����واء 
بشكل  ب��امل��ؤس��س��ة  أو  أنفسهم  ب��ال��ش��ب��اب 
عام.  أما فيما يخص املشاريع الشبابية، 
في  الشبابية  املشاركة  أن  املركز  فاوضح 
األول  شكلن  تتخذ  القرار  صنع  عملية 
جميع  تترك  شبابية  مشاريع  هناك  ان 
أن  آخ��ر  مبعنى  ألعضائها  التفصيالت 
وات��خ��اذ  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط  عملية 
وه��ذا  أنفسهم  للشباب  يرجع  ال��ق��رارات 
بصرف  النشاطات  جميع  على  ينطبق 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، ب��ه��ذه امل��ش��اري��ع 
ويقررون  يجتمعون  الشباب  أن  نالحظ 
وينفذون جميع نشاطاتهم ، ومؤسساتهم 
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��راق��ب ل��ه��م ل��ي��س أكثر 
وزيادة على ذلك فأن املؤسسة توفر البيئة 
واإلمكانيات املختلفة من اجل تسهيل سير 
األعمال والنشاطات املختلفة والتي تكفل 
للشباب مشاركة فاعلة وأكبر في عملية 

صنع القرار.
املجموعات  أن  وم��ع  الثاني  الشكل  أم��ا 
الشبابية تشارك في عملية صنع القرار 
ولكن بنسبة أقل من النوع األول ومع أنهم 
يجتمعون ويقررون إال أن قراراتهم ال تكون 
منسقي  موافقة  بعد  إال  املفعول  سارية 
املؤسسات  ه��ذه  ف��ي  الشبابية  ال��ب��رام��ج 
احلال،واضاف  بطبيعة  املؤسسات  وإدارة 
يالحظ أن الشباب في هذه املؤسسات هم 

في  تقرير ملركز شمس: توصية مبشاركة الشباب في عملية صنع القرار 
الذين يقررون طبيعة نشاطاتهم املختلفة 
عليها  املوافقة  يتم  غالبيتها  في  والتي 
من قبل املؤسسة، واشار املركز الى أن مدى 
مشاركة الشباب في النوع الثاني محددًا 
هذا إذا ما أخذنا بعن االعتبار أن بعض 
املشاركة  الشباب  يستطيع  ال  املواضيع 
بها جلهة اتخاذ القرار مثل األمور املالية 

واإلدارية.
ويؤكد املركز أنه رغم  وضوح عملية 
امل��ش��ارك��ة م��ن خ���الل األن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح 
اختالفها،إال  على  الشبابية  للمؤسسات 
كذلك  ليس  العملية  الناحية  م��ن  أنها 
ألس��ب��اب ق��د ت��ب��دو م��وض��وع��ي��ة وأخ���رى 
ذات����ي����ة،واض����اف م���ع ت��ف��ه��م��ن��ا ف���ي بعض 
األح���ي���ان ل��ل��ظ��روف امل��وض��وع��ي��ة وال��ت��ي 
أننا  وعرضية،إال  مؤقتة  تكون  ما  كثيرًا 
الظروف  دميومة  نتفهم  أن  نستطيع  ال 
احلد  من  الشباب  حترم  والتي  الداخلية 
األدنى من حقوقهم األساسية،وعليه فإن 
باالحتكام  مطالبة  الشبابية  املؤسسات 
تفعيل  وإل��ى  الداخلية،بل  أنظمتها  إل��ى 

هذه األنظمة وااللتزام بها نصًا وروحًا.
معيقات املشاركة

وذكر مركز "شمس" ان اهم اإلشكاليات 
واملعيقات في مشاركة الشباب السياسية 
وم���ن  أواًل،  االج���ت���م���اع���ي  ال���ن���ظ���ام  ه����ي 
ث���م ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي ال��س��ائ��د وم���دى 
دمقرطته، والذي جاء تعبيرًا عن النظام 
االجتماعي في فلسطن ، هذا إلى جانب 
الدستورية  واملرجعية  السياسي  األساس 
فاملشاركة  واض���اف   . ل��ذل��ك  والقانونية 
ومبا  للفلسطينين  األول���ى  السياسية 
على  بناء  متت  شمولية  من  به  تتصف 
محددات اتفاق أسلو ، واالتفاق االنتقالي 
ط��اب��ا – واش��ن��ط��ن ، ب��ع��ب��ارة أخ���رى فقد 
متت االنتخابات حتت سقف االتفاقيات 
 ، ومحدداتها  اإلسرائيلية  الفلسطينية 
والتي حرمت أبناء الشعب الفلسطيني 
ف���ي ال��ش��ت��ات م���ن مم���ارس���ة ح��ق��ه��م في 
االنتخاب والترشيح،واقتصر ذلك على 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة 
إلى العائدين وسكان القدس الشرقية ، 
وق����د ح����ددت ه����ذه االت��ف��اق��ي��ات ع��دد 
وصالحياته  التشريعي  املجلس  أعضاء 
. وذكر املركز إن ضعف احلياة السياسية 
الدميقراطي،  ال��ت��ح��ول  عملية  وتعثر 
السائد  االعتقاد  األساس من  نابعة في 
السياسية  امل��ش��ارك��ة  ب���أن  امل��ج��ت��م��ع  ف��ي 
االنتخاب  عملية  في  وتنحصر  تتمثل 
إلى  أق��ص��ر ينظر  ب��ع��ب��ارة   ، وال��ت��رش��ي��ح 
موسمية  عملية  بأنها  املشاركة  عملية 
تأخذ  ال    ، االنتخابات  بانتهاء  تنتهي 
بعن االعتبار أي جهد سياسي منتظم 
في   تتمثل   ، مستمرة  ومشاركة  ودائ���م 
الفعال  النشاط  ف��ي  الفاعلة  امل��ش��ارك��ة 
املجتمع  السياسية ومنظمات  لألحزاب 
املدني ، إلى جانب ذلك هناك جتاوزات 
النظام السياسي وعدم احترامه للحقوق 
األس��اس��ي��ة مل��واط��ن��ي��ه ، ه���ي أي���ض���ًا من 
العقبات التي حتول دون عملية التحول 
الدميقراطي  الدميقراطي،فالتغيير 
ليس  مصلحة  متثل  التبدل  وإمكانية 
فقط لفئة بعينها وإمنا جلميع الفئات 

ف���إن بعض  ذل���ك  إل���ى ج��ان��ب   . املهمشة 
األم��ور  مجريات  على  املهيمنة  الفئات 
ترى في عملية التحول والتغيير تهديدًا 
وامتيازاتها  مواقعها  يفقدها  ق��د  لها 
ولهذا تقاوم التغيير ، وهذا يضاف إلى 

العقبات السابقة الذكر .
وعلى الرغم من أن الشباب يشكلون 
الفلسطيني  املجتمع  نصف  م��ن  أك��ث��ر 
أن��ه��م من  ال��ع��ددي��ة ،إال  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
ويرى   ، ليسوا كذلك  الفعلية  الناحية 
م��رك��ز "ش��م��س" ان��ه��م  مي��ث��ل��ون أقلية 
سيطرة  يعني  مما   ، السياسي  باملفهوم 
فإن  وعليه  األم��ور،  مجريات  على  فئة 
من  يجعل  ال���ذي  ه��و  السياسي  النظام 
كانت  س��واء   ، واقعية  حقيقة  امل��س��اواة 
امل���س���اواة ع��ل��ى أس���اس اجل��ن��س أو ال��ل��ون 
يحقق  ال���ذي  وه��و   ، اللغة  أو  ال��دي��ن  أو 
خالل  من  السلطات  مصدر  األم��ة  مبدأ 
إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات احل����رة وال��ن��زي��ه��ة 
وال��دوري��ة،وال��ت��ع��ددي��ة  والدميقراطية 
السلطات  ب��ن  وال��ف��ص��ل   ، ال��س��ي��اس��ي��ة 
واس��ت��ق��الل ال��ق��ض��اء ،وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون 
واح��ت��رام   ، اإلداري  ال��ت��ره��ل  وم��ح��ارب��ة 

احلريات العامة وحقوق اإلنسان .
ويحدد التقرير ان تعزيز دور الشباب 
ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رارات داخ��ل مؤسساتهم 
في  يعتمد  اخ��ت��الف��ه��ا  ع��ل��ى  الشبابية 
املقام األول على وجود حياة دميقراطية 
ال��وق��ت  ذات  ف��ي  وت��ع��زي��زه��ا  حقيقية 
داخ����ل ه���ذه امل���ؤس���س���ات،وإل���ى امل��س��اح��ة 
احلقيقة املمنوحة للشباب جلهة حرية 
ال�����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر، مب���ا ي��ض��م��ن تكافؤ 
للمشاركة  الشباب  جميع  أم��ام  الفرص 
ف���ي ب��ن��اء م��ج��ت��م��ع م��دن��ي دمي��ق��راط��ي 
قائم على املساواة والعدالة،حيث تشير 
بعض اإلحصاءات إلى ما نسبته %21.2 
اتخاذ  ف��ي  فقط  يشاركون  الشباب  م��ن 

القرارات في املجتمع احمللي.
 وبن مركز "شمس " كثرة القرارات 
املهمة واملصيرية التي يتم اتخاذها من 
على  تقف  الشباب  م��ن  مجموعة  قبل 
رأس الهرم لهذه املؤسسة أو تلك،وتكون 
حدودها  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  عملية  بالتالي 
ال��ش��ب��اب  ت���ت���ع���دى إع������الم  ال���دن���ي���ا وال 
اآلخ���ري���ن ف���ي أح��س��ن األح��������وال،أي أن 
القرار الذي اتخذ يتم إبالغه لآلخرين 
األخذ  ب��ذل��ك،دون  إعالمهم  طريق  عن 
املشاركة  الدميقراطي من خالل  باملبدأ 
عنها  يعبر  أن  مي��ك��ن  وال��ت��ي  الفعلية 
بالتصويت،أو بالشورى،من خالل مناخ 
إيجاد  ف��ي  ب��داي��ة  يتمثل  دمي��ق��راط��ي 
ال����رأي، واض����اف بعبارة  ه��ام��ش إلب����داء 
للتعبير  للشباب  امل��ج��ال  إف��س��اح  أخ��رى 
ولكن  دمي��ق��راط��ي،  بشكل  آرائ���ه���م  ع��ن 
وتفاعل  م��ش��ارك��ة  نتصور  أن  لنا  كيف 
وحرية رأي وتعبير لدى الشباب أن لم 
يكن لهذه املؤسسات تقاليد دميقراطية، 
التقاليد  وج���ود  ف��إن  احل���ال  وبطبيعة 
نتاج  ه��و  املؤسسات  ف��ي  الدميقراطية 
أن  ت��راك��م��ي��ة ط��وي��ل��ة،ال مي��ك��ن  عملية 
ت��ك��ون ذات ط��اب��ع إداري،ب����ق����در م��ا هي 
مم��ارس��ة س��ل��وك��ي��ة،وق��ن��اع��ة ذه��ن��ي��ة،أن 
ستفسح  والتقاليد  احل��ري��ة  ه��ذه  مثل 

املجال أمام الشباب للمشاركة في اتخاذ 
القرارات والتأثير عليها .  وشدد املركز 
املختلفة  الشبابية  للمؤسسات  إن  على 
التسميات،أي  مختلفة  قيادية  هيئات 
املسؤولون  ه��م  الهيئة  ه��ذه  أع��ض��اء  أن 
لهذه  اليومية  املهام  وتنفيذ  إدارة  عن 
املؤسسة أو تلك،وبالطبع فإن كل شخص 
م��ن ه����ؤالء األع���ض���اء ي��ن��اط ب��ه حسب 
الالئحة الداخلية مسؤولية معينة،من 
م��ن��ص��ب جلنة  ل��ك��ل  أن ي��ك��ون  امل��م��ك��ن 
مساندة مشكلة من مجموعة من الشباب 
وضع  مهمتها  ال��ق��ي��ادي  العضو  يرأسها 
املختلفة  والنشاطات  والبرامج  اخلطط 
ل��ه��ذه ال��ل��ج��ن��ة،ه��ذا م��ن ش��أن��ه أن يفعل 
الشباب في الهيئة العامة من جهة ومن 
عملية  ف��ي  إش��راك��ه��م  يتم  ثانية  جهة 
باألهمية جلهة  القرار،ويشعرهم  اتخاذ 
إل��ى حتملهم  ب��اإلض��اف��ة  ذات��ه��م  حتقيق 
إلى  . ويؤدي ذلك باعتقادنا  املسؤولية 
تطوير وتقوية العالقة ما بن الشباب 

وهيئاتهم املختلفة.
وخلص املركز لالشارة الى ان  االستبيان 
أو االستمارة ميكن ان تكون  احدى  طرق 
عملية  ف��ي  الشباب  دور  تعزيز  آل��ي��ات 
اتخاذ القرار للمؤسسات التي تطمح إلى 
في  تقوم  والتي  دائمًا  والتقدم  النجاح 
العادة في إشراك أعضائها إذا أرادت أن 
تتخذ قرارات مهمة ومصيرية ، اضافة 
ب��أول على  إلط��الع وإع��الم الشباب أوال 
التطورات والنتائج على اختالفها،وليس 
املشاركة  سابقًا  أشرنا  كما  هنا  القصد 
وبعدها  القرار  اتخاذ  باإلعالم،مبعنى 
إع����الم ال��ش��ب��اب أن ال���ق���رار ات��خ��ذ،ع��ل��ى 
أن يكون اطالعهم  العكس متامًا يجب 
وإع��الم��ه��م ب��امل��وض��وع��ات ع��ل��ى أرض��ي��ة 
وم��ش��اورت��ه��م.   واس��ت��ش��ارت��ه��م  مشاركتهم 
واقترح وجود صندوق لالقتراحات في 
املؤسسات املختلفة،من شأنها  أن تعبر وإن 
كان بجزء يسير عن املشاركة الشبابية 
في هذه املؤسسة أو تلك ، وعقد لقاءات 
 ، والشباب  العليا  الهيئات  بن  دوري��ة 
وتفويض جزء من السلطة والصالحيات 
لدى املؤسسة ،فاملركزية في العمل تؤدي 
في كثير من األحيان إلى إعاقة في ذات 
الوقت فال أحد يستطيع أن يعمل دون 
العودة إلى من هم في موقع املسؤولية.
وبذات الوقت ال يوجد دميقراطية في 
بعض  القرار،فتفويض  ات��خ��اذ  عملية 
اآلخ��ري��ن  إش����راك  ال��ص��الح��ي��ات يعني 
في اتخاذ القرار وهذا بالطبع ينعكس 
إيجابًا على العمل ويضفي عليه احليوية 

والديناميكية.
كما اوصى ببث القيم الدميقراطية 
ليؤدي  البناء  احلوار  بأسلوب  واالرتقاء 
إل��ى تعزيز دوره���م في  ف��ي نهاية األم��ر 
اتخاذ القرارات. واشار مركز شمس الى انه 
ميكن للمؤسسات الشبابية أن تستخدم 
االستفتاءات بن أعضائها في حال وجود 
قضايا مصيرية،ومن شأن ذلك أن يعزز 
دور الشباب في عملية صنع القرار داخل 
مؤسساتهم،وميكن أن يستخدم مثل هذا 
العضوية  ذات  املؤسسات  في  األس��ل��وب 

الكبيرة واملمتدة.


