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 المرأة والشباب في التاريخ الفلسطيني الحديث 

 

ومميزة عبر التاريخ الفلسطيني الحديث سواء كان ذلك من  الن    لعب الشباب والنساء أدوارا مختلفة

الحنت ال  المتعاقبنة، المساهمة الكبرى في العملية االقتصادية وتوفير الغذاء، او م  ال   مقارعنة ا

وأيضا من  الن   انناء الماسسنا  التني تقندم الخندما  لتعزينز ونمود المنوا ني س فعلن  المسنتوى 

االقتصادي كان للنساء الدور األكبر في هذه العملية حينث وقنع علن  عاتقتنا تاريخينا العمنز المنزلني 

يندال ن فني معنايير احتسناب  اليومي والعمز في الحقز شبه اليومي الغير مدفوعي األجنر واللنذان ال

ناتج الدالز القومي رغم اهميتتما في رفد العائلة االمردود االقتصاي ااالضافة لخروجتا لسوق العمز 

والنسناء أونحاب  ورغنم ان الشنبابما ساهم فني تعزينز دورهنا التنمنويس رغم قلة فرص التشغيز م

 الماسسنا ، وك همناوموظفنا  وفالحيتا، وهم عما  وعام   المصنع وموظفي األرض الحقيقيي  

كان له مساهمة هامة في العملية الفكرية والثقافية والحفاظ عل  اإلرث الثقافي الفلسنطيني النذي عمنز 

، اال انه را ااالنجليزي وانتتاء االصتيونيالمحتلي  عل   مسه ااتداء ااالحت   التركي العثماني مرو

  القرارستم اقصائتما تاريخيا ع  وناعة 

د كان للدور الذي لعبه الشباب في العملية اإلنتاجية وتنوفير الغنذاء ومقاومنة األعنداء دورا وموقعنا لق

متميننزا ومرموقننا فنني الماسسننا  النضننالية والسياسننية عبننر التنناريخ الفلسننطيني، وهنننا  شننواهد 

ي وماشنرا  شننبااية عديندة، ومنتننا منث  ان المناضننز الشننيخ عنز النندي  القسنام كننان قائندا  وريننا فنن

عاما، شتداء  ورة البنراق   52الفلسطيني وهو في الث  ينا  م  عمرة واستشتد وعمره    الدستورحزا

عامنا،  26، حيث تنم اعندام قادتتنا النث ث وهنم فنااد حجنا ي وكنان عمنره 1929التي اندلعت عام  

مقدسني عامناس امنا القائند ال 35عاما، والشتيد عطا هللا الزير وكنان عمنره   28والشتيد محمد جمجوم  

الكبير عبد القادر الحسيني الذي قاد المجموعا  المسلحة وهو في العشرينا  م  العمر واستشتد فني 

معركة القسطز وهو في األراعي  م  عمرهس ومفتي القدس ماسس ورئيس اللجنة العراية العلينا، فقند 

وهنو فني  1939-1936ترأس هذه اللجنة التي كاننت امثاانة منةمنة التحرينر الفلسنطينية اانان  نورة 

الث  ينا  م  عمنرهس وكنذلك المرحنوم الشنتيد ياسنر عرفنا ، وهنو من  ماسسني منةمنة التحرينر 

 عاماس 36، وكان عمره آنذا  1965الفلسطينية عام 

ضند حلنب اغنداد  1955اما المناضلة القائدة الشتيدة رجاء أاو عماشة، والتي قاد  المةاهرا  عنام 

م وهي في السااعة عشر م  عمرهناس وال ننسن  الشنتيدة ليننا الناالسني وتم اعدامتا قتلتا في نفس العا
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التي قاد  المةاهرا  ضد االحت   الصتيوني في مدينة ناالس وتم قتلتا وهي في السااعة عشر من  

 عمرهاس 

اما عل  مستوى اناء الماسسا ، فتنا  جمعية االتحاد النسائي العراي النذي تنم تيسيسنتا فني نناالس 

م  قبز مجموعة م  الشااا  الفلسطينيا  اتدف تقديم العنون للمحتناجي  واداينة تيسنيس   1921عام  

المجتمع المدني الفلسطيني لتدعيم ومود شعبنا ااان االنتداب البريطنانيس واعند ذلنك شناركت المنرأة 

الفلسطينية في كافنة نضناال  الشنعب الفلسنطيني، حينث الخنرول منع الثنوار الن  الميندان لمواجتنة 

 داء الذي  جوا اتا في المعتق  ساألع

السلطة الفلسطينية  لم تراعي أهمية مشاركة الشباب في العمز السياسي ولم تفنت  وفي هذا الصدد فين 

لتم األاواب في مواقع وناعة القرار، از تم االكتفاء اتنصيب القيادا  التاريخية الاونة التني عناد  

طة الفلسطينية،اما قيادة االنتفاضة األول  فقند اسنتبعد  اعد تيسيس السل  1994للو   م  المنف  عام  

جانبا، والن قيادة منةمة التحرير الفلسطينية لم تك  معنية ادور سياسي لقادة االنتفاضة األول ، وفني 

، وهنذا القنانون حند عامنا 30سن  الترشن  ل نتخاانا  ب   او  انتخااا  للمجلس التشريعي تم تحديند

ا م  قيادا  االنتفاضة األول  النذي  كنان لتنمون و ننا سياسنيا واجتماعينا واستبعد وهمش عددا كبير

لدى الناالبي  الفلسطينيي ، اال انتم لم يترشحوا لتلك االنتخااا ، وعملنوا ااألسناس كمنراقبي  لحماينة 

 العملية االنتخاايةس

 ا رومننع مننرور الوقننت، ومننع تراجننع العمليننة الديمقرا يننة وحصننر المشنناركة فنني وننناعة القننرا

االمجموعا  والقيادا  البروقرا ية، تم تيجيز االنتخااا  النيااية التي كان م  المفترض ان تعقد عام 

، وفي هذا العام تم تشنكيز الكتنز االنتخااينة من  قبنز نفنس القينادا  التقليدينة، 2006ال  عام    1999

دى الن  قتنز المشناركة عامنا ممنا أ 28واستبعاد الدماء الجديدة االرغم م  تخفيض س  الترشن  الن  

الديمقرا ينة الشنبااية لنيس فقن  فني العمنز السياسني والنديمقرا ي، انز أيضنا فني عملينا  ونناعة 

 س  ا القرار

ان ما نشتده اليوم م  غياب للمشاركة الشبااية والنسوية يعود عمليا ال  االعتداءا  علن  اإلنجنا ا  

خه الحنديث، حينث تقتصنر االن عملينا  ونناعة الديمقرا ية التي حققتا شعبنا الفلسطيني ال   تاري

ايد عدد م  القيادا  التي ال يزيد عددها ع  عدد أوااع اليدس لم تقتصر العملية في اسنتبعاد   ا القرار

السياسية  لألحزاب النتج الشباب والنساء م  المشاركة السياسية لدى السلطة الفلسطينية، از انتقز هذا

ت أنةمتتا الدااللية تصنا  من  قبنز قياداتتنا التقليدينة الك سنيكية ممنا التي تعمز دون قانون، وأوبح
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 االتراقتنا، أدى ال  اناء حصون وق ع حو  هذه القيادا ، وكان وما  ا  م  الصنعب علن  الشنباب 

، اال انتنا ساء والشباب ضنم  ارامجتنا الحزاينةورغم محاوال  االحزاب المتكررة ألدرال قضايا الن

تا في التطبيقا  العملية ممنا ادى الن  تواجند الشنباب والنسناء فني هيااتتنا القيادينة تتناقض في غالبيت

 الجو ساشكز 

 

 السياسات الفلسطينية المتعلقة بالشباب والمرأة على المستويين الحكومي والحزبي، 

 واإلجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن

 

 حزاب السياسية ل رتقناء االندور السياسني حقيقة هنا  غياب للسياسا  الواعدة الحقيقية للحكومة ول

وضنوحا االنسنبة للنسناء، حينث  أكثنرقند تكنون التوجتنا  الحكومينة اتنذا الشنين   سللشنباب والنسناء

، وهنذا ظتنر جلينا وانتقصت دوما م  حقوقتا كموا ننة  استمر  في تتميش المرأة ودورها السياسي

% فني المجلنس 30عل  الكوتنا النسنائية انسنبة عندما وافقت األحزاب السياسية كافة   2003منذ عام  

التشريعي التي تم العمز عليتا م  قبز الفريق الو ني لغيير قانون االنتخااا  الفلسنطيني السنااق،  ال 

س وهنا  أيضنا 2006انتم جميعا حكومة واحزااا لم يلتزموا اتذه النسبة في االنتخااا  التشريعية عام 

سياسي ممث  االسلطة الفلسطينية واألحزاب السياسية اما تم اقنراره امنا عدم التزام م  قبز المجتمع ال

عنام % للنساء في كافة التيانا  من  قبنز المجلنس المركنزي لمنةمنة التحرينر الفلسنطينية 30نسبته  

، ومنع ذلنك لنم يلتنزم أي من  2018ماع المجلس الو ني في العنام وما تم التيكيد عليه في اجت  2015

يضاف ال  ذلك عدم قيام جتا   ، لقرارا  التي جاء  لتعزيز دور المرأة السياسياأل راف في هذه ا

ونع القرار اااليفاء االتزاماتتنا اعند االنضنمام لعندد من  االتفاقينا  والموا ينق الدولينة التني تتطلنب 

   المساواةستحقيق 

 

دور الشباب المجتمعني اما فيما يتعلق اقطاع الشباب عامة، فبالرغم م  اعتراف الحكومة الفلسطينية ا

و االسنتراتيجية القطاعينة الشنبااية ونفحة 2023-2021الطوعي كما جاء في الخطة الو نية للتنمينة 

وعلنن  الرغننم منن  أهميننة فاننة الشننباب، ودورهننا فننني المسننناهمة ، حيث تم تدوي  ما يلي: " 43

التطوعني، يلحنن  أن الشننباب الفلسننطيني مننا   االتغييننر المجتمعنني، ومسناهماتتا القيمنة فني العمنز

 ا  يعانني من  ضعنب المشناركة المجتمعينة اصفنة عامنة، فندور الشننباب أوبنن  أكثننر انحسننارا  
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ليقتصنر علنن  المسنناهمة اتنفيننذ الحم   المجتمعيننة، وأنشننطة العمننز التطوعنني، وغيرهننا منن  

نة للمشنناركة السياسننية للشننباب تعتبننر محنندودة، وتقتصنننر فننني الحمن  ؛ فالمسنناحة المخصصن

الكثيننر منن  الحنناال  علنن  مجالننس الطلبننة فنني الجامعننا ، والتنني هنني عبنننارة عننن  امتنننداد 

 سل حننزاب السياسننية الو نيننة، وغالبننا مننا تكننون أرضيننة السننتمالة السياسننيي    مسنتقب "

 

"ان عدم اهتمنام األحنزاب السياسنية االندور الطليعني السياسني للشنباب أدى الن  فقندان  قنة الشنباب 

وفني  (سااالحزاب السياسية وقياداتتا، وعزوف الشنباب عن  العمنز السياسني" االناشن  محمند نينرب

 انينتم 25ال   18% فق  م  الشباب م  عمر 13استط ع اجراه مركز اوراد أشار ال  ان ما نسبته 

 (س44وفحة  -نفس المصدر السااق-منضمون لألحزاب السياسيةس االخطة الو نية

 

ان غياب االهتمام االقطاع الشبااي له تداعيا  كار ية وعل  رأستا التجرة الارل النو  ، فقند كاننت 

عيشنة للحصنو  علن  النسبة المرتفعة السباب التجرة م  الو   تتمثز فني عندم تحسني  مسنتوى الم

س ان د  هذا عل  شيء فتو يد  عل  غيناب 47وفحة  -، وكذلك التعليم والتدريبللشبابفروة عمز  

االهتمام االقطاع الشبااي الفلسطيني، وعدم االهتمام في  يجاد فنرص العمنز للخنريجي ، يضناف الن  

ذلك تراجع مستوى التعليم في المدارس وفي الجامعا  أيضا، لذلك هنا  نسبة كبيرة جدا م  الشنباب 

االحصائيا  الصنادرة  أحدث% يتاجرون للحصو  عل  العلم والتدريبس وياكد ذلك 5س12ال  تصز  

عامنا ممن  يفكنرون  29لغاية  15ع  جتا  اإلحصاء الفلسطيني التي تةتر ان نسبة الشباب م  س  

 (س  2021آب، -%س اتقرير جتا  اإلحصاء الفلسطيني5س23االتجرة تصز ال  

سطينية متتمة وملتزمة اتفعينز دور الشنباب السياسنير مراجعنة اسنيطة الساا  االن: هز السلطة الفل

والاوننة األجننزاء المتعلقننة  الحكومننة الفلسننطينيةالصننادرة عنن   2023-2021للخطننة االسننتراتيجية 

االتعليم والتدريب والدور السياسي يستنتج المنرء ان الخطنة االسنتراتيجية ال تطنرح الحلنو  الناجعنة 

الشبااي التعليمي والسياسي ال  المسنتوى المطلنوب، ال سنيما وان الحنديث التي ترتقي اوضع القطاع 

جناء  للشنباب فقندمبالغ اه في مجا  الرياضة والعمز التطوعي،  ال ان الحنديث عن  الندور السياسني 

 الجوال دون أية موا نا س 

جتمعننا وم  جتة االرى فنان النةنرة المتفحصنة ايضنالديموغرافيا المجتمنع الفلسنطيني تشنير انان م

%، ونسنبة 4س39عاما تصز الن   14الفلسطيني هو مجتمع فتي، فنسبة م  هم م  س  وفر ال  س  
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عامنا  59عاما الن   30%س اما الفاة العمرية ما اي  6س30عاما تصز ال   29ال    15م  هم م  س   

قينادا  اغلبية الوهذا يعني ان% فق س 5تصز نسبتتم ال   60%، وأاليرا لم  هم فوق س  ا  25فتي  

 ووانعي القرارا  في فلسطي  هم م  الفاة العمرية االاليرةس  

ورغم ان فلسطي  وقعت عل  ا نر قبولتنا كعضنو مراقنب فني هيانة االمنم المتحندة علن  العديند من  

، واهمتنا اإلعن ن العنالمي العدالنة والمسناواة المعاهدا  واالتفاقيا  الدولية التي تنن  علن  مبناد 

، 1966، والعتندي  الندوليي  للحقنوق الصنادري  فني العنام 1948در فني العنام لحقوق االنسان الصا

، وغيرهنا من  االتفاقينا  1325الممني ،  ضافة ال  القنرار ا1079واتفاقية سيداو الصادرة في العام 

ولنم تقنم انالخطوا  ال  منة لتحقينق العدالنة علن  هنذا االنضنمام    اال انتا لم تفي االتزاماتتا المترتبة

، كما ان عدم االيفاء اتذه اقيا  كان سياسيا االدرجة االول واة مما ياكد ان االنضمام لتذه االتفوالمسا

اه النتنوض اواقنع النسناء االلتزاما  يعكس ضعب االرادة السياسية لدى وانع القرار الفلسطيني اتج

 س  والشباب

، لكن  االلتنزام انالتطبيق أهنم ي متنماالقانون االساسي الفلسطين  هذه االتفاقيا  وااللتزام  فالتوقيع عل 

 ال يبقن  واقعنا ميسناويا اعيندا عن   وحت ، المطلوبب والنساء دون المستوى  الشبا  يبق  واقعحت  ال  

، وهذا احاجة ال  الط  و نية وموا نا  ومشاريع ضخمة يشنار  الدور الطليعي في كافة المجاال 

دالز الرئيسني للخنرول من  دائنرة التتمنيش الشباب والنساء في وياغتتا وتنفينذها كونتنا تشنكز المن

 سءواالقصا

 

 وح الشباب الفلسطيني والفرص المتاحةمواقع وط

 

تشنري  االو  منع مجموعنة شنبااية لمعرفنة منا   27ال   الجلسة البارية الثانية التي عقند  اتناريخ  

غلبينة من  يعتقده الشباب اماهية واقعتنمون و موحناتتمون فني مجنا  المشناركة السياسنية، اكند  األ

ويتم تتميشنتم من  ، حيث عدم اي ئتم أي اهتمام م  قبز وانعي القنرارا ، الشباب اانتمون متمشون

قبز السياسنيي  فني السنلطة الفلسنطينية واألحنزاب السياسنية كافنة، وتحند وا انيلم عن  عندم االلتنزام 

االنتخاانا    ااالنتخااا  الدورية، وعندم االسنتجااة لمطلنب الشنباب اتخفنيض سن  الترشن  لكنز من 

، ال تيالذ تطلعاتتم اعني  االعتبنار ، وأن األحزاب السياسية تخذلتم ااستمرار كونتاالبرلمانية والمحلية
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صر ادوارهم  االغالب عل  األعما  الميدانية الموسنمية التني تخندم القينادة الك سنيكية لألحنزاب توتق

 السياسيةس

رة عليتا حت  اعد عمليا  التغييرالتي  رأ  علن  اشتك  الشباب م  قيادة األحزاب السياسية المسيط

الشنباب المشناركي   أحندكمنا قنا     ، "حيث كانت في الخنادق وانتقلت للعمز السياسي"، هذه األحزاب

ترم ا ناء عمليا  التحرر الو ني تحدث ايضا ع  ان قيادة األحزاب التي كانت في قمة ال  االلقاء الذي

االنتقا  للسلطة والحكمس وتحدث مشار  االر ع  حركة فنت  الثنورة، اقوا في مواقعتم اعد  أنفستمهم  

حركة فت  الديمقرا ية، حركة فت  التي لم تعرف يوما الفردية از القيادة الجماعية التي كانت قياداتتنا 

تختلب، تناقش وم   م تقرر، وذلنك االممارسنة العملينة للحرينا  وعلن  رأسنتا حرينة النراي كاننت 

عبر هذا المشار  ع  حزنه لما آلنت  الحالية فقدلو نيس اما االن وفي ظز األوضاع تتوحد عند التم ا

اليه األوضاع الفلسطينية م  تحكم السلطة وم  الفساد، وم  عمليا  الجمود الذي يتحمنز مسناوليتتا 

 كافة مستويا  ونع القرار التي ال تريد التغييرس  

 

ة السياسية، وتحد ت عن  وجنود الشنباب فني األحنزاب كما تحد ت شااة االرى ع  فقدان الثقة االقياد

السياسية،  ال ان هاالء الشباب ليسوا في مواقع عليا في احزااتم، وم  الصعب لتم تبوأ مناوب عليا 

لغياب االنتخااا  الحزاية الدورية واالنتخااا  البرلمانية العامةس كما أشار شناب آالنر انتلنم ينرى أي 

اسنية او حزاينة جننراء فقندان الثقنة االقيننادة السياسنية، فتنو يطالننب ماشنرا  الي عملينة اونن ح سي

االتغيير الجذري الن الحا  الذي وولنا له من  فسناد وعشنائرية وقبلينة انتقلنت لألحنزاب السياسنية، 

 حيث أغلقت األاواب امام مشاركة الشبابس  

 

ياسنر عرفنا  ورفاقنه االمر لبداية ستينيا  القرن الماضني، وقنا  ان المرحنوم واسترجع شاب آالر  

كانوا يعيشون نفس أوضاع الشباب اليوم جراء هيمنة القيادة السااقة، اال ان عرفا  وااقي المناضنلي  

وارامجتم وشخووتم، وااشروا اصناعة مرحلة جديندة   أنفستمالشباب آنذا  تحدوا القيادة، وفرضوا  

ذا الناشن  اعندم االنتةنار، انز  النب في اناء منةمة التحرير الفلسطينيةس واناء عل  ما تقدم  الب هن

اضرورة اللق منصة جديدة للعمز السياسي الشبااي، م  الن   المطالبنة اقنانون األحنزاب السياسنية 

 سياسية جديدةسالوانشاء احزاب 
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فيما يتعلق االفرص تحدث أحد الناشطي  المشاركي  االلقاء  قائ : " لألسب فين الفرص ال تعطن  اال 

واسنتطرد ، كبنار السن ، وحنان الوقنت للتجديد" حالة وفاة احدهم ، فالقيادا  هنم من اتدالز التي  في  

"ال اد م  مراجعة شاملة ترتكز عل  استراتيجية واضحة تتمثز اانتاء االحت   وتعزيز العملينة :قائ 

الديمقرا ية واللق التنمية الحقيقية"، وشاب أالنر  اسنتعرض فني مجمنز حديثنة حنو  التغيينر  ن ث 

للعمز السياسي الذي يسترجع التيبة لتذا العمز، وهني الوحندة الو نينة علن  أسناس ارننامج   مقوما 

ومقاومنة االحنت  ، وهنذه سناحا   ن ث علن    سياسي، والمقا عنة الحقيقينة للمنتجنا  اإلسنرائيلية، 

الشننباب االسننتثمار والتقنندم والنشننا  فيتننا ال بننا  انفسننتم والووننو  النن  أهنندافتمس وأضننافت احنندى 

طا  قائلة: "نح  احاجة الجندة الاوة للشباب تااعة للمجتمع المدني تتمثز اإيجاد مجالس شبااية الناش

: " بيعنة نةامننا السياسني يعينق العملينة أالنر فقنا   امنا ناشن منتخبة، واناء الماسسنا  الشنبااية"س  

قننائ : الديمقرا يننة، فنن  رجنناء لعمليننة ديمقرا يننة فنني ظننز التيمنننة السياسننية الحاليننة"، وأضنناف 

"اوضاعنا وعبة ألننا حقيقة نعيش في ظز احت   وتيوني، وفي ظز نةام فلسطيني رأسمالي دمنر 

 اقتصادنا وهجر شباانا م  الو  "س 

 

 أحندينرى  المجتمنع، يكنون لتنم دورا فناع  فني   الشباب لمرحلنةنتقا   ع  اوحو  الساا  المطروح  

ن العنادة تعرينب النةنام السياسني الفلسنطيني، فتنز الناشطي  المشاركي  االلقاء ان هنا  أهمية امكا

نح  دولة ام حركة تحرر و نير، نح  احاجة ال  رؤيا جديدة، وال اند من   عنادة النةنر فني القينادة 

السياسية والحزاية الحالية النتا ا بتت فشلتا في عدم تحقيق أي م  األهنداف التني عملنت من  اجلتناس 

 : "ال يمك  ان نتحدث ع  تنمية في ظز الفكنر الليبرلني السنائد، اما ناش  آالر فقد لخ  االمر االقو

وفي ظز السياسا  الليبرالية االقتصادية واالجتماعية"س ول جااة عل  الساا  المطروح حو  فرونة 

: الناشنطي  أحندقنا   2021العنام كنانون األو  من     11الشباب في االنتخاانا  المحلينة القادمنة فني  

 ية، والتياا  المحلية ليست  موحا للشباب"س"توقفت عجلة الديمقرا 

 

الشباب الناشطي  ان هنا  شك لدى فاة واسعة م  الشباب  أحدنستنتج م  التصري  الوارد عل  لسان 

، واهمية العمز م  ال لتنا لتعزينز ودعنم ونمود المنوا ني  ية عقد انتخااا  التياا  المحليةهمفي أ

ضم  تحقيق كرامة الموا ني ، وهم ليسوا عل  وعني ايهمينة م  ال   تقديم الخدما  النوعية التي ت

هذه التياا  ااعتبارها مدارس للديمقرا ية التشاركية، وللعمز السياسي، وهي اوااا  واسعة اليصا  



 

 11 

الشباب للبرلمان، والدمة الشعب م  هنا س جاء هذا االستنتال م  ال   اإلجااة ع  السناا  المتعلنق 

باب الستغ لتا، حيث لم يتم التطرق ل نتخاانا  المحلينة التني سنتجرى فني االفرص المتاحة امام الش

س لقد حاو  ميسر الجلسة ان يتحدث ع  أهمية هنذه االنتخاانا  اال 2021م  العام  شتر كانون األو   

ان المشاركي  في الجلستي  الباريتي  األول  والثانية لم يتوولوا ال  ان التيانا  المحلينة وانتخاااتتنا 

، حيث عبر احند المشناركي  فيتا واستغ لتا في الوقت الحالياحد اهم الفرص الواجب االستثمار هي  

 اان التياا  المحلية ليست هي  موح الشباب، فالشباب يطم  للووو  للبرلمانس 

 

 المقترحةالحلول أو الخطوات 

هدا  اليومية، ومن  الن   لقد تبي  م  ال   مراجعة االدايا  السياسية الفلسطينية، وم  ال   المشا

المدال   التي تقدم اتا الشباب والشااا  في المجموعا  البارية ان هنا  تيكيد م  قبز الجميع علن  

ان هنا  غياب وتغييب لدور الشباب فني المشناركة السياسنية، فتنمون مسنتبعدون، ومتمشنون، وينتم 

حديث الشباب اشفافية واحرقة عل  اقصائتمون م  قبز المجتمع السياسي الحكومي والحزاي معاس ان  

واقعتمون الميساوي كمفعوال اه ليس قدرا، از هو وناعة السياسيي  التقليديي ، ومم  يدعون التقدمية 

أيضا، وهذا ماشر قوي عل  قدرة الشباب عل  فعز الكثير م  اجنز تغيينر هنذا الواقنع النذي وننعته 

 را  والسياسا  الفلسطينيةسمجموعة م  المستفيدي  والمتنفذي  في وناعة القرا

 

ان عدم حز المشكلة يادي ال  عدد كبير م  التداعيا  التي عمليا سنتخلق فراغنا سيسنتغله االحنت   

والقوى المتطرفة واألالرى الرجعية، وأو  هذه التداعيا  يتمثنز اتجنرة الشنباب من  النو   للبحنث 

فني حيناتتم اليومينة علن  اهناليتم وعلن  ع  او ان أالرى، و اني هذه النتائج تتمثز ااعتماد الشباب  

عائ تتم الممتدة، وهذا احد ذاته يبعدنا ع  أي  ورة ديمقرا ية شبااية كما حصز في رايع ارا  عنام 

، فاالتكالية عل  االالر توفر الحد األدن  م  المعيشة والحياة اعيدا ع  أي  موحنا ، وينادي 1968

تقليدية، وسيكتسبون رض  هذه الزعامة في حا  تمسنكوا ذلك ال  النوع الشباب للزعامة العشائرية ال

االقيم البطريركية واالقطاعية، وسيجدون انفستم نسنخة  بنق األونز عن  القينادة السياسنية الحالينة، 

وسيقومون اعد ووولتم ال  ما اعد الخمسي  االتمسك انادوا  القينادة التقليدينة وسنيحاراون األجينا  

 قبز السياسيي  وأوحاب القرارس الجديدة كما يُحاراون االن م 
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اسنتمرار هننذه المشنكلة يننادي الن  كننوارث اجتماعيننة ومجتمعينة والتنني عنوانتنا الننزوال المبكننر ان 

للطرفان، و بيعي ان تكون النسناء أولن  الضنحايا، حينث سنيتم حشنر المنرأة فني البينت النتنا غينر 

فنة والينا  االقتصناد المنزلني منتجة، و وجتا نصنب مننتج أيضنا، وك همنا يعتمندان ويمارسنان  قا

والعائلي الذي يبعدهم ع  أي عمز سياسي، او أي نشا  يدعم أي عملية للتغيير المجتمعيس ناهيك ع  

المسلكيا  المعيبة التي سيقوم اتا الشباب كالسرقة والتجنارة االممنوعنا  واالعتنداء علن  الحرينا ، 

 واالعتداء عل  االالر، واألالر هنا هو المرأةس

 

م مما ذكر هو كيب للشباب ان يواجتوا المشكلةر وهنذه  شنكالية لتنا فلسنفتتا ولتنا اسنتراتيجياتتا األه

واليا  عملتا الن التاريخ العراي عامة والفلسطيني اشكز الاص اعتاد علن  مواجتنة نتنائج المشنكلة 

ان حنز  أسنباب ار ينة ودينينة وتراوينة، فنالمعروف مجتمعينا  اوليس مواجتة أسبااتا، وهذا حقيقة لتن

مشكلة الفقر تيتي م  ال   مساعدة الفقراء واليتام  االما  وااالكز واالم اس المستعملة، وليس من  

ال   محاراة رأس الما  والع قا  االقتصادية التقليديةس ومعروف أيضا ان حز مشنكلة السنرقة تنتم 

االجتماعينة وتو ينع   م  ال   م حقة اللصوص، وليس معرفة أسباب السرقة، وليس اتعزيز العدالة

الثروةس وكذلك نقوم احز المشاكز البياية م  ال   عمليا  تنةيب الشوارع والعمز التطوعي، ولنيس 

 م  ال   الوعي والتثقيب والتراية وفرض القواني  الصارمةس 

 

 يمكن تلخيص األسباب الحقيقية لتهميش دور الشباب في المشاركة السياسية وصناعة القرارات:

 

 األسباب الموضوعية المجتمعيةأوال: 

وهذا يتعلق اطبيعة التراية البيتية والمدرسية والخنوف والتخنوف من  العمنز السياسني، حينث غيناب 

، و ن وجند القلينز منتنا فتني تتحندث عن  عملينا  اسي والحزاني من  المنناهج المدرسنيةالعمز السي

لمنناهج ان نتاينة الخليفنة او التوريث، وغياب أي  رث للتخلني  وعنا عن  السنلطة، انز تعلمننا من  ا

الرئيس  ما القتز او المو  الطبيعي، وليس الفشز فني االنتخاانا س يضناف الن  هنذا منا تعلمنناه عن  

أسلوب البيعة والخ فة، وليس ودفة اننا في فلسطي  والن   كنز منعطنب فينه تراجعنا سياسنا تقنوم 

 ماسسة الرئاسة اإجراء البيعة الميدانية للرئيسس 
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طي  وقعت تحت احت ال  متعاقبة، والن الدو  المحتلة كانت تتدف فق  لسرقة الثروة، ولم ن فلسألو

يك  ضم  أولوياتتا حماية السكان وفرض القانون، فقد كان البديز المتمثنز االحماينة العشنائرية التني 

ز تراجنع الوالء لتا وليس للو   النتا توفر الحماية واالم  والدعم الفرادهاس فالشنباب فني ظن  أوب 

سيادة القانون، وفي ظز عدم توفير العمز واالم  واألمان م  قبنز الدولنة اتجتنوا ل نضنمام وللنوالء 

االخدمنة من  األحنزاب السياسنيةس وي حن  انان هننا  ارتيناح   أجندرتصب  ااعتقنادهم    ألنتاللعشيرة  

،  م السياسنيع رؤوس األمنوا  واالسنالعضاء العشائر من  الشنباب الن العشنيرة عملينا تتحنالب من

وهاالء هم م  يقوم اعمليا  الدعم المدفوع والحماية المجتمعية، فيجدون للقاتز علن  اللفينة الشنرف 

مبررا دينيا، والعشيرة تدفع  م  المقتو  لحماية القاتز اصفته عضنوا فني العشنيرة، والقنانون المندني 

 يرة ااعداد واسلحة كثيرةس غن ، وللذي له عشطوة التي عادة تحكم لصال  األكثريصادر ال   الع

 

 ثانيا: األسباب الموضوعية االقتصادية

لقد شكز النةام االقتصادي الفلسطيني الرأسمالي عام  متما في ااعاد الشنباب عن  العمنز السياسني، 

فالشباب الفلسطيني  منا فقينرا عنا   عن  العمنز، و منا عنام  او موظفنا منديونا، واالتنالي االنتمناء 

نضمام للحزب السياسي ال تقع ضم  أولوياته وهمومه، فجشع راس الما  الذي يسنتثمر الحزاي او اال

% الارل الو   الاونة فني األردن ولبننان ومصنر والخلنيج 75% م  أمواله في الو  ، و25فق   

واعض الدو  االفريقية مما اللق البطالة، واالتالي الفقر في وفوف الشنباب، واسنتغ   العناملي  فني 

اوة والوظائب الحكومية، حيث الرواتب المحدودة التي ال تفي االحياة الكريمنة، عن وة الشركا  الخ

 عل  تقييدهم االديون للبنو  والشركا  الخاوةس

 

 ثالثا: غياب الوعي بالديمقراطية في المجتمع الفلسطيني:

ينة السياسنية غياب المعرفنة وااللتنزام والممارسنة العملينة امبناديء النديمقرا يا  النث ث الديمقرا 

والديمقرا يننة االجتماعيننة والديمقرا يننة التشنناركية علنن  المسننتوى الننو ني والحزانني والماسسنناتي 

أيضاس وحقيقة هنا  تشنو  فني فتمننا للديمقرا ينة، فتننا  من  يطالنب االديمقرا ينة دون المسناواة 

وينرفض الدولنة ودون العدالة االجتماعية، وهنا  م  يريد ديمقرا ية وفصنز اني  السنلطا  النث ث 

العلمانية، ويريد ديمقرا ية ويعارض االرتقاء االتشنريعا  الفلسنطينية الن  سنقب االتفاقينا  الدولينة 

 التي تتحدث ع  علمانية الدولة وانتاء كافة أنواع التمييز ضد المرأةس 
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 رابعا: غياب الديمقراطية داخل األحزاب السياسية

اشنكز سنري للغاينة، وقند  وأحياننالقرن الماضي اشكز سنري،  عملت احزاانا السياسية منذ    ينا  ا

الق  العمز السري اة له عل  الديمقرا ينة داالنز األحنزاب السياسنية التني تنم اسنتبدالتا االمركزينة 

التشاورية مما كان لذلك ا را في تعيي  وترفيع المواالة للقيادة ال  المسنتويا  العلينا وتتمنيش من  لنه 

لرغم م  مبررا  غياب الديمقرا ية في العمز السياسي السنري،  ال ان نفنس وجتة نةر مختلفةس واا

األسلوب يمارس االن في القرن الواحد والعشري  م  قبز نفس القيادا  التي مارسنت العمنز السنري 

القنرن الماضني، والتني لنم تتنحن  جانبنا فني ظنز العمنز السياسني    و مانينيافي ستينا  وسبعينا   

لسياسي العلني له اووله والياته وادواته التي تختلب كليا ع  اليا  وأدوا  العمنز العلني الن العمز ا

السريس والشيء اآلالر ان هذه القيادا  كانت تعمز ااان المد الثوري في الميدان الكفناحي ولنيس فني 

ة، الميدان السياسي، واعد االنتقا  م  الثورة للدولة جاء  نفس القينادا  واسنتولت علن  األدوار كافن

واالغلبية منتا لم تعتبر نموذجا يحتذى اه للشباب المناضلي ، فتا هم يحملون اطاقا  اشخصية هامنة 

هاالء في موقنع  وأوب جدا( ويتنقلون االجوا ا  ونمر السيارا  الحمراء مع الحرس والمساعدي ، 

ون سناحة من  ع  األالطاء والفسناد، وجعلنتتم يواجتن غالبيتتم يصمتون بقي وذو امتيا ا  جعلتتم 

 ينتقدهم، او م  ينتقد  م ئتم في القيادةس 

 

 خامسا: ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعمليات غسل الدماغ

كان الحزب ووحافته في القرن الماضي يعتبنر اهنم مصندر للمعلنوا  والمعرفنة، لكن  منع التطنور 

المنوا   لنيس احاجنة   أونب ا ،  التكنولوجي وووو  وسائز االتصا  الحديثة وتكنولوجيا المعلومن

 لنديتمسمتنوفر  أونب للحزب لتزوينده االمعلومنا  واالمعرفنة حتن  يختلنب عن  االالنري  الن ذلنك 

واالرغم م  أهمية التطور هذا  ال انه لعب دورا كبيرا أيضنا فني ااعناد الشنباب عن  العمنز السياسني 

ينة الفضنائية الليبرالينة العرايننة حيننث البنرامج التلفزيون 2015لغاينة عنام  2000الاونة اني  العنوام 

والتركية التي كانت تستتدف الشباب العرب م  ال   البرامج الدينية او البرامج الترفيتينة احينث تنم 

ااعنناد الشننباب العننرب عنن  قضنناياهم واولوينناتتم المتعلقننة اننالتحرر منن  الةلننم واالسننتغ   وغينناب 

 الديمقرا ية والغذاءس 
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 عن العمل: سادسا: العقلية العشائرية واالحتضان العائلي للمتعطلين

تقوم العائلة اتزويد المتعطلي  ع  العمز االحدود االقز م  الدنيا م  قبز ذويتم للحفناظ علن  تبعينتتم 

ل قتصاد العائلي والمن  العائلية، واالتالي الننوعتم وعندم انط قتنم للشنارع للمطالبنة احقنوقتم كمنا 

ي الثورة الديمقرا ينة الثانينة فني أوروانا عنندما انفصنز الشنباب عن  عنائ تتمون، واالتنالي حصز ف

واجتوا حكوماتتمون للوقوف ع  مساولياتتم و يجاد العمز لتمون واالتالي استق لتم االقتصادي الذي 

 كان اوااة للتحررالسياسي واالجتماعي، والحصو  عل  حقوق الموا ننة اصنفتتمون عناونر منتجنة

 وليست عالة عل  المجتمعس

 

 بالسياسة:استخدام الدين  سابعا:

هنا  في فلسطي  كما هو فني العنالم العراني رجنا  دين  يعملنون االسياسنة، وهننا  أيضنا سياسنيي  

يعملون في الدي ، فرجا  الدي  الذي  يسوقون للنةام السياسي واالجتماعي القنائم، والتعامنز منع من  

ومعةم هاالء يعملون اما لصنال  الحكومنة او لصنال  رأس  الدي ، ارل ع   اليطالب االتغيير اصفته  

س واسننتطاع هنناالء منن  النن   الترايننة والمننناهج التعليميننة ، او لصننال  افكننار مجتمعيننة تقليديننةالمننا 

توجينه النقند لتنم او رفضنتم  أونب واالع م الموجه ان يغلفوا رجا  الدي  اغن ف القدسنية، احينث 

وعل   لق حت  استطاع هاالء م  التيمنة عل  وسائز االع م، وعل  التراية والتعليميعتبر كفرا االخا

وتجل  ذلك االتجوم الممنتج سواء م  اعض األحزاب السياسنية األونولية أو القنوى مفاوز الدولة،  

  والنسويةسالماسسا  الحقوقية المجتمعية المحافةة او اعض رجا  الدي  المتشددي  عل  

 

 الفلسطيني:المجتمع المدني  فثامنا: ضع

ااتننت معةننم ماسسننا  المجتمننع المنندني الفلسننطيني  مننا حصننون وقنن ع لتعزيننز النةننام السياسنني 

واالجتمناعي واالقتصننادي القنائم، و مننا تطالننب الماسسنا  ااإلونن حا ، ولنيس لحننز المعضنن  س 

يعمز ارؤيا غرامشي الثورينة فالمجتمع المدني الفلسطيني منقسم ما اي  المجتمع المدني الثوري الذي  

لتغيير الواقع، و ما ماسسا  مجتمع مندني ليبرالينة مسنتفيدة من  تجميند عملينا  التغيينر الن معةنم 

قيادا  هذا المجتمع أوبحت في موقع  بقي يتعارض مع العدالة االجتماعية والديمقرا ية التشاركية 

فتي اما تنتمني الي من  األحنزاب التقليدينة او التي تفت  المجا  للمساءلة والمحاسبة وتغيير المواقع،  

 اليمينية او انتا جزء م  النةام السياسي واالجتماعي القائمس



 

 16 

 وسائل التغيير

 

 أوال: النضال من اجل قطاع تعليمي وطني مقاوم

الكم التائز من  التجنارب السياسنية فني عندة  ةال   الخبرا  الطويلة في العمز السياسي، ودراس  م 

ي العنالم تشننكز لندى الفلسنطينيي  معادلننة سياسنية تفتنرض انننه ال تحنرر وال اسنتق   منن  مننا ق فن

االحت   الصتيوني  ال ااستق لنا االقتصادي ع  دولة االحت  ، وهذا يعني ان أونحاب القنرار فني 

دولة االحت   يرون ااحت لتم لفلسطي  عبارة ع  مشروع مدر للرا ، وراما  يقناف حنفينة األراناح 

، حينث لنم يرحنز تحنت ضنغ  2005سيساهم في رحيز االحنت   كمنا رحنز من  قطناع غنزة عنام  

الرواص الفلسطيني، از رحز الن تكلفة االحنت   أونبحت تعناد  او اكثنر من  تكلفنة الندالز النذي 

كانت تدره غزة عل  االحت   االمعادله االمنيه(س فاستق لنا االقتصنادي هنو اواانة تحررننا السياسني 

ناالسو هز االستق   االقتصادي اوااة للتحرر السياسير( امنا قضنية ارض الميعناد وغيرهنا   اماتمر

ال  أنفسنتمم  الروايا ، فقند وننعتا أونحاب رؤوس األمنوا  وسياسنيي دولنة االحنت   النذي هنم 

 يامنون اتاس 

اء التحتنني التحرر االقتصننادي ال يمكنن  ان يتحقننق دون تنميننة حقيقيننة، فالتنميننة الحقيقيننة هنني البنننفنن

ال نتحدث ع  تنمية كاملة شاملة في ظز االحت  ، لك  هنا   مكانينا  للسنير ااتجناه    نح  ، ل قتصاد

التنمية و يجاد االقتصاد المقاوم الذي يحف  حياة الناس اما توفره م  شرو  الحياة دون االعتماد عل  

ال يمكن   كنريم، واندون ذلنكاقتصاد العدوس ااالتصار ليس مطلواا العيش فني احبوحنة، انز العنيش ال

لفلسطي  ان تضع قدميتا عل  سكة االستق   االقتصادي، لذلك نح  احاجة ال  التنمية اكافة اشنكالتا 

البشرية واالقتصادية والشاملة والمستدامة، ااإلضافة للتنمية القومينة والتنمينة المسنتقلةس فتحقينق هنذه 

 دقن ساقتصناديافلسنطي  ل سنق   عن  دولنة االحنت    التنمية ستلد حتما اقتصادا فلسطينيا قويا ياهنز

يتحدث البعض ع  الحصار االقتصادي واالغ قا  وغيرها من  السياسنا  اإلسنرائيلية، لكن  هننا  

تجارب كثيرة لدو  عديدة استطاعت ان تنتض في ظز الحصار، لندرس تجرانة النروس فني  رينق 

لحصار، ولندرس تجارب كواا وفيتننام وناميبينا التني كوالفوالمكس ااان الحرب العالمية الثانية ا ناء ا

نتضت اقتصادياتتا م  تحت االركام في ظز الحصارا س اصراحة هذا احاجة الن  تفكينر اقتصنادي 

و ني مقاوم وليس االعقلية السياسية والرأسمالية الفلسطينية الحالية التي تخض تجراة انناء االقتصناد 

 المقاومس 
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م"، أي التعلنيم لُ ع  كيب لنا ان نحقق التنمية الشاملةر اإلجااة اكلمنة واحندة "النت  الساا  المطروح االن:  

المتني الحواري النقدي التشاركي، وليس التعليم القائم عل  تقديس الن ، واالعتمناد علن  الغيبينا ، 

 والعيش في الماضي، هذا ناهيك عن  الطنرق واألسناليب التعليمينة الك سنيكية والتقليدينة التني تضنع

األستاذ في موقع الفاعز والطلبة في موقع المفعو  اهس هذا ناهينك عن  المنناهج التلقينينة التني تصننع 

االنسان الفلسطيني الخنوع الذي ال يطم  للتغيير، از يطم  ليكون جزء م  أداة القمنع السنلطوية، او 

 جزء م  الطبقة الرأسمالية المتنفذةس

 

والمساهمة لتغيير النةام التعليمي م  اجز  يجاد قطاع تعليمي   الشباب النضا   تقدم، عل اناء عل  ما  

وتيهينز مدرسني   ، متني علمي ااداعي في مدارسنا وجامعاتنا قائم عل  مناهج تتحندث عن  المسنتقبز

م وليس تعليم، نريد تفكيرا نقديا وليس الحفن  عن  لُ ع  ، نريد ت  والتعليم االاداعي الغير تلقينياما يتناسب  

 يد تعليما ينتج االاداعس ظتر قلب، نر

اما فيما يتعلق اجامعاتنا فتي أيضا احاجة ال  انتفاضة مناهج من  اجنز االنتقنا  الن  النتعلم والتفكينر 

الحواري التشاركي النقدي،  ضافة ال  اغ ق عدد كبير م  الكليا  غير المفيدة والغينر مطلوانة فني 

ا ننب وتسننتجيب للغننة واحتياجننا  القننرن الواحنند سننوق العمننز، واسننتبدالتا االكليننا  التقنيننة التنني تخ

والعشري ، واالتالي سيكون قطاعنا التعليمي رافعة كفاحية لصناعة التنمية الحقيقية المطلوانة لتحقينق 

 استق لنا االقتصادي اصفته اوااتنا للتحرر السياسيس

 

 ثانيا: النضال من اجل نظام اقتصادي مختلط ومقاوم

هنو السننبب الرئيسني للتحننديا  التني يواجتتنا شننعبنا الفلسنطيني عامننة نعنم، هننا  احننت   فاشني، و

والقطاع الشبااي اشكز الاص، لك  االتزا  مشناكلنا اناالحت   يعفني رؤوس األمنوا  الكمبرادورينة 

 ةالنو  س ولمواجتنم  مساوليتتا ع  الوضع الكار ي الذي يعيشه الشباب، وع  هجرة الشنباب من  

هائز م  النشا ا ، أولتا االعتصاما  امنام الشنركا  الخاونة العناارة رأس الما  يمك  القيام اعدد 

للقنارا ، والمطالبننة ااسنتثمارا  اننالو   انند  االسنتثمارا  فنني الخلننيج والسنودان ومصننر والنندو  

االفريقينةس ولتعرينة رؤوس األمننوا  االنسنبة الماوينة ل رانناح، وهنذا احاجنة النن  الدراسنا  العلميننة 

% في السلعة التي تباع للموا  س وعلن  500م   أكثراان البعض منتم يرا   اإلحصائية التي ستثبت
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الشباب أيضا مطالبة رؤوس األموا  االكب ع  العمز الخندماتي، واالنتقنا  الن  التصننيع واالرتقناء 

 سااالقتصاد الفلسطيني والسير ااالتجاه الصحي  وووال ل نفصا  ع  االقتصاد اإلسرائيلي

الشبااي فني هنذه العملينة علينة العمنز والنضنا  من  النارل ومن  داالنز السنلطة  وحت  ينج  القطاع

التي تقنر وتشنرع االقتصناد الرأسنمالي، والتني جناء   1و21التشريعية وماسسة الرئاسة لتغيير المادة  

، ويجو  للسنلطة االقتصاد الحرفيتا ما يلي: "يقوم النةام االقتصادي في فلسطي  عل  أساس مباديء 

 انشاء شركا  عامة تنةم اقانون"س التنفيذية  

من  اجنز تخفنيض  باالقتصاد المختتتلطمصالحتمون م  ال   المطالبة   درا عل  الشباب الفلسطيني 

األسعار وضب  رؤوس األموا ، او المطالبة االحد األدنن  ااقتصناد السنوق االجتمناعي النذي يعتبنر 

المعمو  اه في كز م  الضفة الغراينة وقطناع نوعا ما اقز استغ ال م  النةام االقتصادي الراسمالي 

 غزةس 

ان عملية التغيير هذه احاجة ال  أونوا  واعينة وجريانة لمسناءلة أونحاب القنرار النذي  يسنتغلون 

جناء  2010العنام القطاع الشبااي دون افادة هذا القطاع، ومثا  ذلك ماتمر ايت لحم االقتصنادي من  

لكن ، منا النذي حصنزر كاننت المشناريع المقدمنة سنطة"، تحت عننوان: "المشناريع الصنغيرة والمتو

والمقترحة ذا  ارقنام فلكينة، اسنتحوذ  عليتنا الشنركا  العناارة للقنارا  الفلسنطينية والعراينة ولنم 

 يحصز القطاع الشبااي عل  أي شيءس 

 

 ثالثا: مواجهة غياب الديمقراطيات الثالث:

امباديء هذه الديمقرا يا س فعل  المستوى الو ني يتم ذلك أوال م  ال   المعرفة والوعي وااللتزام  

علننيتم الخننرول للشننارع للمطالبننة اعقنند االنتخااننا  للجميننع رئاسننية وتشننريعية ومحليننة، وانتخااننا  

األحزاب والنقااا  واالتحادا  وغيرها م  الماسسا  العامة كانت حكومية او غير حكوميةس وعليتم 

ا  الث ث داالز احزااتم السياسية وماسساتتم االهلية واتحناداتتم أيضا المطالبة اااللتزام االديمقرا ي

الشعبيةس الجميع منا يعرف االنتخااا ، لك  هذا ليس كافيا، فاالنتخاانا  هني جزئينة اسنيطة جندا فني 

عملية التغيير االجتماعي، وحت  تكون أداة تغيير يلزم قواني  ومحددا  لنذلك، ومثنا  ذلنك المطالبنة 

السياسية الذي يحدد مث  الفترة الزمنية للقيادة الحزاينة، والنذي يبني  فنت  الحسنااا    اقانون لألحزاب

في ماتمرا  األحزاب مثز نقا  الموا نا  والميزانيا ، والخط  المقترحة وتقينيم الخطن  السننوية 
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دفة المنتتيةس ممارسة الديمقرا ية التشاركية داالز الماسسا  االهلية يتطلنب مشناركة الفانا  المسنتت

 االحديث ع  اوجاعتا وآالمتا واوجاعتا وع  دورهم في عملية التغيير والبناءس 

 

هذا ال ييتي اال م  ال   االنخرا  في هنذه التنةيمنا  الحزاينة واألهلينة والنقااينة والشنعبية، ولنيس 

د هذه التنةيما  ووضنع الم حةنا  و وندار الشنائعا  او االكتفناء اعملينا  النقن   ارللبقاء الارل 

 التي تكون امجملتا غير ما رة وغير اناءةس  

 

حقيقة هنا  فروة، از فرص امام الشباب لفرض الواقع الجديد، ومثا  ذلك عندم االكتفناء االتسنجيز 

ل نتخااا ، ورقااة العملية االنتخااية فني التيانا  المحلينة، انز يجنب ان يرتقني الن  تشنكيز القنوائم 

  وكمرشننحا ، وهننذا يتطلننب مواجتننة األحننزاب الة ميننة الشننبااية والننوض االنتخااننا  كمرشننيحي

 والعقلية العشائرية الرجعيةس 

ينتتي العمز فترة الوض االنتخااا ، از العمز علن  تغيينر قنواني  االنتخاانا  من    أالوم  الطبيعي  

عام كما هو س  الناالبي  سنواء كنان ذلنك علن  مسنتوى   18ال   النضا  لتخفيض س  الترش  ال   

ااا  المحلية او التشريعيةس وعل  الشباب أيضا ان يناضلوا م  اجز رفنع نسنبة الكوتنا النسنائية االنتخ

% االحنند 30% او االلتنزام اقننرارا  المجلنس المركننزي اتطبينق عملنني لنز 40مرحلينا لتصنز النن  

سناء األدن ، واإمكان القطاع الشبااي أيضا الن   العملينة االنتخااينة ان يعنري القنوائم التني تمثنز الن

والشباب االحدود الدنيا الاوة األحزاب السياسية التي ال تختلب م  حيث تمثيز النساء االحدود الندنيا 

 اامرأة في او  المس أسماء(س

 

 نااور نقنااي قند   وأكبنريتطلب االمر أيضا انشاء واناء الماسسنا  والنقاانا  واالتحنادا  الجديندة،  

وعلن  هناالء النوض االنتخاانا  اتندف تغيينر   يكون هو  ااور الخنريجي  المتعطلني  عن  العمنزس

التشريعا  والقواني  الفلسطينية التي تعفي الحكومة او السلطة الفلسطينية م  التزاماتتا اليجاد العمنز 

م  القانون الفلسطيني والتي جناء فيتنا: "العمنز حنق   1و25لكز م  هو قادر عليه، ومثا  ذلك المادة  

 لسلطة الو نية ال  توفيره لكز قادر عليه"سا  وتسعىلكز موا   وهو واجب وشرف 
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تلتزم وم  جتة االرى يجب النضا  لتغيير هذه المادة لتكون: "  جتة، وهذا ما يتعارض مع الواقع م   

 السلطة الفلسطينية وليس تسع س

 

 رابعا: تعزيز الديمقراطية داخل األحزاب السياسية:

ضاء األحزاب السياسية من  الشنباب ال يسنتطيعون تحدث الشبااوالشااا  في الجلسا  البارية اان أع

التغيير والووو  ال  المستويا  الحزاية العلياس حقيقة ال يمك  الحد ان يصز ال  التيانا  العلينا فني 

ظز غياب الديمقرا ية داالز األحزاب السياسية، واالتالي المطلوب م  الشباب الحزايي  النضنا  من  

 حزاية االلتزام اادايا  األحزاب التي تتغن  االديمقرا يةس  داالز احزااتم الجبار القيادة ال

 

وعل  الشباب أيضا العمز م  اجز  قرار قانون األحزاب السياسية الموجود اي  ملفا  السيد الرئيسس 

فوجود قانون ل حزاب السياسية يعز  مطالبة الشباب االلتزام االممارسة الديمقرا ينة داالنز الحنزب 

الضوء األالضر الجراء التعدي   التي تضم  وتكفز دورية االنتخاانا  ووضنع السايسي، وتعطيتم  

الحدود والمدد الزمنية للمناوب الحزاية العلياس ويضاف ال  ذلنك فنت  المجنا  امنام الشنباب لتيسنيس 

أحنزاب جديندة لتنا رؤياهننا وارامجتنا والينا  عملتننا التني تنسنجم لنيس فقنن  منع احتياجنا  الننو   

 ، از وأيضا للعمز وفقا لعقلية وأدوا  القرن الواحد والعشري س واحتياجا  الشباب

 

 خامسا: استغالل ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:

% من  الشنباب يسنتعملون 86ان  2021تشير أاحاث جتا  اإلحصاء الفلسنطيني الحديثنة لتنذا العنام 

لوقنت تتحندث األاحناث الصنينية االنترنت وااقي وسائز التواوز االجتماعي الحديثنة، لكن  واننفس ا

والمصننرية علنن  ان النسننبة العليننا فنني اسننتخداما  تكنولوجيننا المعلومننا  ال تننتم لمصننلحة الشننباب 

 نسبة ل ستثمار في ذلكس  أدنيوالتنمية، از للتسلية وقضاء الوقت الضائع دون 

 

وناشنرا ل البنار  حقيقة هذه فروة العمر للشباب الفلسطيني النذي اامكاننه ان يكنون ونحفيا ومنتجنا

وللمعرفة في حا  استثمر اادوا  االتصا  وتكنولوجيا المعلومنا ، فمنا علن  الشنباب الفلسنطيني  ال 

البحنث عن  المعلومنا  من  المصنادر األولينة المتنوفرة عبنر الشنبكة العنكبوتينة، ومن   نم تصنننيفتا 

ع عليتا واالستفادة منتناس ان وتبويبتا وفلسطنتتا، واالراجتا اعدة اشكا  جاذاة للقطاع الشبااي ل   
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هنذا الميندان التنام لنيس مسنتغ  من  قبنز احزااننا السياسنية الن قينادة احزااننا متخلفنة فني اسننتخدام 

 التكنولوجيا الحديثة، واالتالي هذه فروة للشباب للعمز في هذا الميدانس 

 

 سادسا: الحد من العقلية العشائرية والقيم االقطاعية

ا التحدي  ال اإيجاد العقلية والقيم المدنية الديمقرا ية واإلنسنانية وسنيادة القنانون، ال يمك  مواجتة هذ

وذلنك لتراجنع سنيادة القنانون وغيناب السنلطة  2000فتنا  كم هائز م  الزعاما  التقليدية منذ عنام 

ي قيادا  سياسية مكنام  ونناعة القنرارا  من  ذو   لىتبوأالقضائية وضعب السلطة التنفيذية،  ضافة  

نفس االنتماء والعقلية والقيم البطريركية، وعملية مواجتة هاالء ال تيتي اال م  ال   انخرا  الشباب 

في العمز السياسني والوونو  الن  أمناك  ونناعة القنرارا  ااالنتخاانا ، والوونو  الن  ونناعة 

نفسنتم القرارا  عل  المستوى المحلي واألهلي م  ال   التنصيب م  قبز الشعب، ولنيس تنصنيب ا

ما ن الحسيني(س وهنا يجنب رفنع أونوا  -عل  الشعب ام  كتاب دراسة في فكر غرامشي السياسي

الشباب ل رتقاء االتشريعا  والقواني  الفلسطينية ال  سقب االتفاقيا  الدولية التني تنم التوقينع عليتنا 

العلمانينة التني تلتنزم م  قبز فلسطي س حقيقة كافة هذه المعاهدا  تاسس للدولنة المدنينة الديمقرا ينة 

االعدالة االجتماعية والمساواة اي  كافة الموا ني  اغض النةر ع  الجنس او الدي  او الرأي في ظنز 

دستور يام  ويضم  ويكفز هذه الحريا  االتالي السير ااتجاه الدولة المدنية كمنا كنان الحنا  أواالنر 

 ضراا  االنتفاضة األول  المجيدةس  مانينا  القرن الماضي عندما تراجعت هذه الزعاما  تحت 

 

 سابعا: مواجهة وتعرية تجار الدين

المتام الواجنب القينام اتنا لحساسنيتتا، ولوجنود موقنع ممينز لتناالء  أوعبهذه المتمة م   ان  عتقد  ن

الرجا  في وجدان الشعب الفلسطيني، فتاالء النذي  يتحند ون عن  قضنايا لنيس لتنا ع قنة اتحنديا  

الواحد والعشري  ما هي اال  اقاء الحا  ال  ما هو عليه، وتعزينز الحكنم العشنائري الشباب في القرن  

البطريريكي كون هاالء حلفاء للعشائرية وللراسمالية، ومواجتة هاالء ال تكون اال االنضا  ضد من  

ي  يتاجر االدي  منتم، مع االالذ اعي  االعتبنار االحتنرام الكامنز للندي  وللمتنديني س وأيضنا االالنذ اعن

االعتبار ان هاالء اوجدوا هالة مجتمعية لتم احيث اوولوا رسالة للنرأي العنام انان أي نقند لتنم هنو 

اعتداء عل  الدي س لمواجتة هاالء عل  الشباب االستمرارفي مقاومة االحت   والفساد، والفصز اني  

الندي  اعيندا عن  السلطا  وفصز الدي  ع  الدولة، أي توعية الشعب ايهمية عمز رجا  الدي  فقن  ا
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السياسة، كما ان السياسي يمنع ان يعمز في قضايا الدي س وهنا ييتي دور الشنباب لمسناندة النسناء فني 

قضية حقوقت  وضمان القواني  العادلنة التني تسناوي منا اني  الرجنز والمنرأة وعلن  رأسنتا اتفاقينة 

ااالستخدام األمثز والمكثنب  م  ال   حم   التوعية والتعباة 1325سيداو، وترجمة القرار االممي 

 لوسائز التواوز االجتماعيس 

 

 ثامنا: االرتقاء بعمل المنظمات القاعدية وبناء المؤسسات الثورية التقدمية

تنتشر منةماتنا القاعدية في كافة المدن والبلدا  والقرى، اال انتا تعاني امعةمتا م  الترهز، وغياب 

لديمقرا ية نتيجة لتحكم مجموعا  وغيرة غينر منا رة فني هنذه اإلدارة الرشيدة، وغياب الممارسة ا

المنةما س انتا الفروة األكثر ترجمة للواقع للنشا  ولتنشي  هذه المنةمنا  التني تعتبنر ارض انور 

"اكر" للعمز السياسي، ففي النتاية هذه منةما  مجتمع مندني، والمجتمنع المندني االضنرورة يشنكز 

ل  الشباب اال االنضمام لتذه الماسسا  لتكنون القاعندة الفوالذينة للعمنز رافعة اساسية للتغيير، فما ع

السياسي، فم  يتق  العمز في المنةمة القاعدية يتق  العمز في التياة المحلية وفي الحكومة المركزينة 

هي امثااة دو  وغيرة لتا  2000م  العام  1وفي البرلمان، فتذه المنةما  التي تخضع للقانون رقم 

السننلطة التشننريعية( التنني تقننوم اوضننع -االفاننا  المسننتتدفة(، ولتننا ارلمانتننا االتياننة العامننة شننعبتا

التشريعا  والقواني ، وهي التي تنتخنب مجلنس اإلدارة، وتصنو  علن  الموا ننة والميزانينة وعلن  

 السنلطة التنفيذينة( حينث-الخطة السنوية والتقرير اإلداري السنويس وهننا  مجلنس اإلدارة االحكومنة

القيام اكافة المتام التنفيذية اصفتتا السلطة التنفيذية، حيث تقوم التياة العامة اانتخناب المجلنسو تتنااع 

 عمله، تدعمه او تحجب الثقة عنهس وهنا  أيضا لجان الرقااة التي تقوم ادور السلطة القضائيةس 
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 الفرص المتاحة امام الشباب للعب دورا سياسيا 

 

 مع الفلسطيني الفتي:أوال: االستثمار بالمجت

يتميز المجتمنع الفلسنطيني ااغلبيتنه العةمن  من  الفتينة والشنباب، لتنذا اإمكنان الشنباب لعنب الندور 

% من  المجتمنع الفلسنطيني، والفانة 35الرئيسي فيه، فتم حلقة الووز ما اي  األ فا  الذي  يشكلون 

مع الفلسطينيس وهذا االستثمار يتمثنز عما والتي تشكز راع المجت  49عاما و  30العمرية الثالثة ما اي   

 امعرفة االحتياجا  والتحديا ، وانفس الوقت االح م والطموحس 

 

 ثانيا: مقاومة االحتالل:

مما ال شك فيه ان االحت   الصتيوني يمثنز التحندي انز التتديند األكبنر لشنعبنا الفلسنطيني ولتتجينر 

،  سة، از وقاعدة انط ق للعمنز السياسني الشنباايشباانا م  الو  ،  ال انه في واقع الحا  يمثز فرو

وحت  يكون كذلك االضرورة ان ال يعيد الشنباب او يجتنروا مواقنب وانرامج واسنتراتيجيا  وأدوا  

%، انز علنيتم االنت ق تلنك 20القيادا  السياسية التاريخية التي أوبحت نسبة تيييندها ال تصنز الن  

  المعن ، وقيام الشنباب اتنفينذ التزامناتتم علن  األرض دون البرامج واالتيار تلك االليا  الجديدة ذا

انتةار االالري ، واالهم م  ذلك االاتعاد ع  الطرق البيروقرا ية في الوونو  الن  أمناك  ونناعة 

كمنا حصنز اانان االنتفاضنة األولن ، فلنم يكن  هننا  ىالقرارا ، از الشعب هو الذي ينصب القيادا  

 يا ، از كان هنا  نضاال  يومية افر   قيادا  تقدميةسانتخااا ، ولم يك  هنا  محسوا

 

 ثالثا: االستثمار بما تيسر من عمليات انتخابية:

هنا  فروة ذهبية امام الشباب تتمثز في العملية االنتخااية، فعل  الشباب ان يعدوا العندة، وان يكنون 

، يليتا انتخااا  اناقي التيانا    2021لتمون دور وا ن في االنتخااا  المحلية التي ستعقد نتاية العام  

س ان انجا  هذه االنتخااا  المحلية ما هو سنوى 2022اذار م  العام القادم  26المحلية التي ستعقد في 

اوااننة مفتوحننة لعقنند االنتخااننا  الرئاسننية والتشننريعية، ومننا علنن  القطنناع الشننبااي  ال ان ينندق انناب 

خااا  المحلينةس ان عملينة التنرويج والمطالبنة وعملينا  االنتخااا  التشريعية مباشرة اعد انجا  االنت

الضغ  عل  ماسسة الرئاسة لتحديد موعدا ل نتخاانا  الرئاسنية والتشنريعية تعتبنر فرونة  الانرا  

مجموعا  شبااية في كافة محافةا  الو  ، وهناالء االضنرورة يجنب ان يلعبنوا دورا ممينزا لنيس 
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ة االنتخااينة، انز وأيضنا للترشن  واعنداد الحمن   المتنينة فق  عل  مستوى االنتخاب ورقااة العملي

االوسائز الحديثة التي يعرفتا الشباب والتي تجتلتا القيادا  التقليدية الك سيكية التي لم تعند شنعاراتتا 

 ت قي الترحيب والدعم م  قبز الناالبي س

 

 رابعا: تبني عملية الضغط القرار قانون لألحزاب السياسية:

ي قانون لألحزاب السياسية، وغياب أي جسم سياسي للمطالبة اتذا القانون يجعز المطالبنة ان غياب أ

اقانون لألحزاب السياسية قضية رأي عام شبااي يتم م  ال له اانرا  الندور الممينز للشنباب، وينوفر 

قينادا  لتم المساحة الارا  القيادا  الشبااية، وتعريب المجتمع الفلسطيني عليتا، ويادي ال  احنرال 

األحزاب السياسية التي تنرى اناي قنانون الحزااتنا سنيكون ذا  تني ير سنلبي علن  هنذه القينادة غينر 

 الديمقرا يةس

 

اما عل  وعيد االعمز الميداني فلدى الشباب أفكار واليا  ومبنادرا  جاذانة غينر تقليدينة من  الن   

سياسنية، فتننا  قنانون مقتنرح فني القيام احم   اع م اجتماعي للمطالبة اإقرار قنانون لألحنزاب ال

مكتب الرئيس، علينا الضغ  م  اجز اقراره، وفور  قرار هذا القنانون يكنون من  البنديتي ان يشنكز 

وينشئ شباانا احزااتم السياسية، او االنضمام لألحزاب القائمة اقوة والعمز عل  تطوير وتدعيم ورفع 

 مستوى عمز هذه األحزاب ال  مستوى المتنيةس 

 

 ا: تأسيس حاضنة اهلية للمتعطلين عن العمل:خامس

الفروة األكثر جذاا للشباب الخريجي  تتمثز اإيجاد جسم فلسطيني اهلي يضم في ونفوفة المتعطلني  

النب  200ع  العمز م  الريجي جامعاتنا الفلسطينية، وهذا اال ار سيتحدث اصو  منا ال يقنز عن  

كاديمي ليس االشيء البسي ، از سنيجد الشنباب الب في ا ار ا 200الريج عا ز ع  العمز، ووجود 

ان  لثي هاالء ليسوا ااعضاء او ليسوا مايدي  الي حزب سياسي االتالي والئتمون سنيكون التحنادهم 

الذي يتدف ال  تغيير المعادلة القائمة، ووضع القطار عل  سنكته الصنحيحة من  الن   تطنوير انينة 

ل سنتثمار فني فلسنطي  ولنيس كمنا هنو الحنا  ال   أنةمة االستثمار، والضنغ  علن  رؤوس األمنوا 

 % م  رؤوس أموالتمس 25يستثمرون في الو   سوى 
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 سادسا: مبادرة للوحدة الوطنية على أسس برامجية:

اما فروة العمر للقطاع الشبااي والنسائي، فتي تتمثنز االفرونة السياسنية اعند فشنز كافنة األحنزاب 

سية سواء كان ذلك عل  مستوى الوحدة الو نية او عل  مستوى السياسية اتحقيق أي م  أهدافتا السيا

دحنر االحننت  ، االتننالي سنيكون امننام الشننباب فنرص كثيننرة وكبيننرة الالنذ  مننام المبننادرة، واجننراء 

االتصاال  واناء الجسور ما اي  شباب الضفة الغراية وقطاع غنزة لبنناء وحندة و نينة حقيقينة علن  

كفاحي(س وحقيقنة سيشنكز أي انجنا  وحندوي اني  رئتني -صادياقت-اجتماعي-أسس ارامجية اسياسي

الو   رافعة قوية اليصا  الشنباب الن  أمناك  ونناعة القنرارا  دون أي مننافس ممن  اونب  لتنم 

 مصلحة في االنفصا  السياسيس  

 

 سابعا: العمل على الجبهة الدستورية

لقادمة اي  الفصائز الفلسطينية ال م  المنتةر ان تكون القضية الدستورية هي احد المعار  السياسية ا

سيما وان هنا  االن لجنة دستورية توفيقينة تضنم فني عضنويتتا معةنم األحنزاب السايسنية اليمينينة 

واليسارية، والن هذه اللجنة سياسية ل  يكتب لتا النجاح، وهنا  ماشرا  عديدة علن  فشنلتا، ومثنا  

ننة اممثلني اليسنار الفلسنطيني أونبحت أسنوأ من  ذلك ان المسودة الدستورية الرااعة اعد تطعنيم اللج

المسودة الثالثة، وهذه المسودة األاليرة لم تيالذ اعني  االعتبنار توقينع فلسنطيني علن  عندد كبينر من  

االتفاقيا  والمعاهدا  الدولية، ولم تقترح اعن ء سنقب التشنريعا  والقنواني  الفلسنطينية الن  سنقب 

الشنباب، ومصنالحتمون حقيقنة تكمن  فني وضنع دسنتور فلسنطيني االتفاقيا  التي تم التوقيع عليتاس ف

التي جاء  لتاسس للدولنة  1988م  و يقة اع ن االستق   م  العام    12ينسجم عما جاء في الفقرة  

الفلسطينية المدنية الديمقرا ينة العلمانينة التني تلتنزم االعدالنة االجتماعينة والمسناواة لكافنة موا نيتنا 

 او الدي  او الرأي السياسي او األيديولوجيس اغض النةر ع  الجنس 

 

 ثامنا: تشكيل قائمة انتخابية لخوض االنتخابات البرلمانية

ان هذه أيضا فروة ذهبية في ظز غياب القوائم االنتخااية الموحدة، حيث تبي  ذلك ال   شنتر   نعتقد

ارل نطنناق الحزاننان حنني  تعنذر تشننكيز القننوائم االنتخاايننة المنافسنة منن  النن 2021العننام نيسنان منن  

الحاكمان في الضفة الغراية وقطاع غنزةس ان تشنكيز القائمنة االنتخااينة الشنبااية االضنرورة ستشنكز 

رافعة حقيقية اليصا  القطاع الشبااي ال  مواقع وناعة القرارا س وحت  يتحقنق ذلنك االضنرورة ان 



 

 26 

الية تغيير سياسية ومجتمعية انفس تشكز القائمة الشبااية  ورة حقيقية عل  الواقع الذي نعيش، وتشكز  

الوقت، حيث التمثيز النسوي االمناوفة، والبرنامج السياسي الواض  الذي يمثنز الحلنم لندى المجتمنع 

 الفلسطينيس 

وحتنن  تحقننق هننذه القائمننة انتصننارا فنني االنتخااننا  القادمننة ال انند منن  العمننز االن، فعمليننة الننوض 

تغرق عامنا كننام  االحنند األدنن ، فتنننا  التشننبيك انني  االنتخاانا  احاجننة للتحضننير الجيند الننذي يسنن

المجموعا  الشبااية في المحافةا  الستة عشر، وعملية انجا  االنتخااا  التمتيدية، وانناء البرننامج 

االنتخنااي، وونياغة رسنالة الحملنة الدعائينة،  ضننافة الن  الطنة اسنتتداف النناالبي  وتشنكيز لجننان 

صصنة المختلفنةس ااالتصنار شنديد وضنع االسنتراتيجية الشناملة االستتداف وغيرها من  اللجنان التخ

العةم  امساراتتا السبعة التي تنتتي االتيكلية وعمليا  التسكي س واالمناسبة اذا تم اسنتتداف القطناع 

% م  القنوة االنتخااينة، واذا تنم اضنافة 63هذا يعني استتداف   39ال  س     18الشبااي فق  م  س   

% من  النناالبي س العملينة اسنيطة وليسنت 79فبتنذه الحالنة ينتم اسنتتداف  عامنا 49الفاة لتصنز الن  

 مستحيلة، فق  احاجة ال  قرار شجاع م  قبز الشبابس 
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