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 السیاسیة" فصائلدور الشباب في ال"
  

سناء یوسف، محاسن عصام، دعاء الحدیدي، سالي أبو جبل، لطیفة عماد، إنصاف محمود، مھا  الحضور (مع حفظ األلقاب):
 سارة محمد، لمیس السردي، حیفاعلي،  عبد اهللا، ختام سمیر، أسمھان خالد، ھالة عماد، حمدة حماد، سامي أمین، منال أبو

  .أبو جامعالبیومي، والء القواسمي، إیناس 
  

 .عماد أبو رحمة، شامخ بدرة ن:المتحدثو
   الغول. شادیة  طاقم "مفتاح":

  
 :مقدمة

 
مشھد الفلسطیني، تتكشف األزمة التي باستمرار حالة التدھور وعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي التي تعتري ال

بین صفوف الشباب الفلسطیني، ناھیك عن تجاھل دور الشباب/ات فیھا ني منھا الفصائل السیاسیة، وعزوف المشاركة تعا
، وصوًال إلى ى الشعبياالنتفاضتین األولى والثانیة، وبالتحدید على مستوى القاعدة والمستو النضالي والذي كان بارزًا خالل

  مواقع صنع القرار السیاسي.
  
  

العمل الوطني  ، مع العلم أن الشباب ھم من قادث أسباب ھذا اإلقصاء، وسبر أغوار ھذا التراجعبد من بحوعلیھ كان ال
لكنھم وبعد أن تحولت مكاسب الثورة إلى محاصصة للمناصب والتشریفات، ظل ھؤالء في مراكزھم في مختلف مراحلھ، 

  وتشبثوا فیھا حتى شاخوا، وتجاھلوا القیادات الشابة الناشئة.
  

 النقاش:
  

  تراجع المستوى الثقافي والسیاسي
  

ما زال مجتمعًا أبویًا بالدرجة األولى، ویعاني من السلطة المطلقة  كحال المجتمعات العربیة نيإن المجتمع الفلسطی
ھذا ، وأنظمتھا الداخلیة التي كرست وأیدلوجیاتھاك على فكر الفصائل لوقد انعكس ذللكبیر على الصغیر في مختلف المجاالت، 

  وسن الترشح. التعییناتوالمركزیة وتجلت بوضوح في األبویة والتي اعتمدت منطق مبدأ الرجعي، في سلطتھا الھرمیة ال
  

، حراكًا من أجل استعادة دورھم الحقیقي في صنع القرار السیاسي، لكن قد بدأ الشباب في السنوات القلیلة الماضیةو
ما دعاھم للعزوف عن المشاركة السیاسیة، حالة من اإلحباط بین القیادات الشابة، ھذا الحراك أجھض مرارًا، األمر الذي خلق 

المقابل ال مفر من أن في ، وعزز الفجوة بین القیادات والشباب، وأدى النحسار دورھم في المجتمع الفلسطیني عما كان سابقًا
أن یستشعر أھمیة اإلرادة الحرة للخروج من حالة یمارس الشباب دوره، وأن ینتزع حقوقھ انتزاعًا وال یستجدیھا من أحد،  و

التي یعیشھا، وفي ذات الوقت البد من التركیز على تعزیز ثقافة الدیمقراطیة الحقیقیة، والوعي الثقافي والسیاسي  لفشل والتدنيا
حریات العامة والعدالة ، والدفاع عن حقھ في الممارسة السیاسیة، وعن التى یكون مستعدًا للمواجھة والعملحوالفكر التقدمي 

  االجتماعیة.
  

أھو في القادة الذین استأثروا بمواقع صنع القرار، حتى باتت  أین یكمن الخلل؟ھو ، األذھانإن السؤال الذي یتبادر إلى 
أم ھو في الشباب الذي تخلى عن دوره الثوري  وترفعوا عن المشاركة على مستوى القاعدة مع الشعب، حكرًا علیھم،

واإلجابة على ھذا السؤال ومن  یھ حقھ في المشاركة؟والنھضوي في بناء المجتمع، وجلس مكتوف األیدي في انتظار من یعط
ھم، ، فتراجع الوعي لدى الشباب وانعدام ثقتھم بأنفسطرفینال فإن المسؤولیة تقع علىخالل استعراض التجارب والمعطیات، 

في  ،فصائليغیبھم عن ساحة العمل ال ،ھمرجعیاتبوتقیدھم  فصیل، واختصار دورھم كأداة ألجندة الوالخوف من المجازفة
  وعدم خص الشباب بمیزانیات داعمة، ووضعھ كأولویة، عمق األزمة وفاقھما.، لوعي األیدیولوجي للفصائلتراجع ا المقابل فإن
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  األدوات التنفیذیة لدى الفصائل 
  

سط كل التغیرات السیاسیة والمجتمعیة الحاصلة على المجتمع الفلسطیني، إال أن الفصائل الفلسطینیة لم تغیر في و
بما یواكب متطلبات المرحلة، األمر الذي زاد من إقصاء الشباب وحصر العمل السیاسي في ید  أدواتھا وبرامجھا وآلیات عملھا

  .القادة
  

، أو 67أو نكسة  48بعد نكبة ، سواًء المختلفة التاریخي مراحل النضالالشباب كان حاضرًا في كل  غیر أن
السیاسیة تراجع واضمحل بعد أن تحولت المفاھیم  الفصائلاالنتفاضتین الشعبیتین، لكن ھذا الحضور على األرض أو في 

  .الوطنیة إلى نفعیة
  

ت سبل الحل الممكنة، كما أن فشل القیادات ومما الشك فیھ أن االنقسام عمق من األزمة التي یعیشھا الشباب، وتعطل
فشل المشروع الوطني، لذا البد من التعامل مع التغیرات الحاصلة في ھ وضیاعھ وفي احتضان الشباب وتوجیھھ أدى إلى تراجع

ة حالة متنورة على القضایا العصریة، ومعالج ، للخروج بإطاللةالمتزایدةالممارسات الدینیة واألصولیة مواجھة المجتمع، و
  .التدني المعرفي والوعي السیاسي لدى الشباب

  
  

 التوصیات: 
  

روج من حالة أن ینتزع حقوقھ انتزاعًا وال یستجدیھا من أحد،  وأن یستشعر أھمیة اإلرادة الحرة للخعلى الشباب  .1
 .اإلحباط التي یعیشھا

آذار إلنھاء  15التغییر الفلسطیني یتعین على الشباب/ات أن یمارس دوره على الصعید الوطني، كإحیاء حركة شباب  .2
  االنقسام على سبیل المثال. 

 احتضان الشباب وإعطائھم مساحة للممارسة الشباب/ات دورھم الطبیعي كفاعلین ومؤثرین في المجتمع الفلسطیني. .3
   تحاد.مجالس الطلبة للجامعات وااللتفعیل دور األطر الطالبیة، واالتحاد العام لطلبة فلسطین، وعقد انتخابات  .4
تطویر أدوات الفصائل وآلیات عملھا وبرامجھا، بما یضمن إشراك الشباب في العمل السیاسي وبما یتواءم مع متطلبات  .5

 الظروف الراھنة.
تى یكون مستعدًا للمواجھة ، والوعي الثقافي والسیاسي حلدى الفئة الشابة التركیز على تعزیز ثقافة الدیمقراطیة الحقیقیة .6

 دئ العدالة االجتماعیة واحترام الحریات.، وبث مباوالعمل
   .للنھوض بالشباب بحث ومناقشة الطرق واآللیاتل "مفتاح"تخصیص جلسة من جلسات السیاسات العامة في  .7

  


