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صدر 
ُ
معهد السياسات العامة، جمعية أهلية تأسست عام 2006 في رام الله، ت

إلى جانب »سياسات« أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج 

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات  »سياسات«  ترحب 

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة  في 

المواد إلى دراسات )6000-5000  العامة وتطبيقاتها. يتم تصنيف  السياسة 

كلمة( ومقاالت )3000-4500 كلمة( وعروض كتب )2500-1000(. 

بذلك ترحب »سياسات« بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو 

بلغة أجنبية. مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها 

وأال تكون  العلمية،  والصنعة  والرصانة  األصالة  والكتابة من حيث  البحث  في 

مقدمة ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو  نشر جزء منها.

تسلمها  من  شهر  غضون  في  للنشر  مادته  بقبول  الكاتب  »سياسات«  تبلغ 

للمادة. وتقدم »سياسات« مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.  

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البداية

دور  دون  العربّي  الربيع  تخّيل  ممكنًا  يكن  لم 

الشباب الفاعل فيه، فالشباب هم من أشعلوا فتيل 

الثورة التي اجتاحت الشوارع في كبريات العواصم 

العربية مطالبًة بالتغيير الذي يبدأ بإسقاط النظام. 

وبصرف النظر عن مآالت الربيع العربي، وما 

قاد إليه رمبا من نتائج غير مرجوة وغير متوقعة 

من إضعاف الدولة وتفكيك بنيتها في الكثير من 

الدول، فإن النتيجة احلتمية له كانت أن للشباب دورًا 

كبيرًا ال ميكن جتاهله. في احلالة الفلسطينية- حيث 

لم  الشباب-  فئة  السكان من  الكبرى من  النسبة 

يكن الواقع مختلفًا، إذ خرج الشباب مطالبني بإنهاء 

االنقسام، ملا تركه من أثر سلبي بالغ على حياتهم. 

«، في هذا العدد، أن تفتح ملف  رأت »

الشباب وتناقش موقعهم في احلياة العامة، ودورهم 

الفاعل فيها، من خالل مجموعة من الدراسات التي 

إلى  باملفهوم والدور  بدأت  عاجلت قضايا مختلفة 

املكانة والتأثير. 

« عددها بدراسة للباحث عياد  تبدأ »

جلهة  الشباب  مصطلح  فيها  يناقش  البطنيجي 

املفهوم وتفسيراته املختلفة، كمقدمة تصلح لتضع 

النقاش الالحق في سياق مفاهيمي أكبر. ثم يقوم 

العاطي  عبد  صالح  املجتمعي  والناشط  الباحث 

بني  الفلسطيني  »الشباب  بعنوان  دراسة  بتقدمي 

عبد  الباحث  يقدم  وبعدها  والبدائل«،  التحديات 

الشباب  واقع  حول  مفصلًة  دراسًة  الغني سالمة 

في فلسطني ونسبة متثيلهم في الفصائل واألحزاب، 

ومدى مشاركتهم في احلياة السياسية. 

وفي استكمال للبحث في دور الشباب وتشّكل 

أستاذ  الرب،  أبو  محمد  الدكتور  يقدم  هويتهم، 

اإلعالم في جامعة بيرزيت، دراسًة بعنوان »الشباب 

الفلسطيني والتباسات مفهوم الهوية عبر اإلعالم 

في  البحث   » « وتواصل  االجتماعي«. 

هجرة  قضية  خاصًة  املعاصرة  الشباب  قضايا 

الشباب، في دراسة للباحث في الشؤون االقتصادية 

»هجرة  بعنوان  دراسًة  يقدم  الذي  حلس  رائد 

الشباب الفلسطيني: آثار وأبعاد«، وكذا »الشباب 

والتشريعات القانونية« في دراسة الباحث محمد 

اخلطيب، فيما تقدم الباحثة نتالي حمدان دراسًة 

السياسات  صياغة  في  الشباب  »مشاركة  حول 

العامة وصنع القرار في فلسطني«.

« مجموعة  وتضم زاوية املقاالت في »

من  أخرى  جوانب  عن  تكشف  التي  املقاالت  من 

مشاركة الشباب في احلياة العامة، حيث يناقش 

في  الشباب  مشاركة  ركبة  أبو  طالل  الكاتب 

حضورهم  مناقشة  خالل  من  احمللية  االنتخابات 

في القوائم ومطالبهم، وهو بحث تواصله الناشطة 

حول  املفصلة  مقالتها  في  عودة  ريهام  والكاتبة 

املرأة ومشاركتها في االنتخابات البلدية، وبذلك ال 

بال  التي تشغل  « القضية األهم  تغفل »

الساحة الفلسطينية في األشهر األخيرة، واملتمثلة 

باالنتخابات البلدية التي تعثرت على عتبات اخلالف 

الداخلي والقضائي. 

وتقدم الباحثة واألكادميية سناء جنيب قصراوي 

املعطيات  منظور  من  الشباب  واقع  في  قراءًة 

املهندس  يكتب  فيما  املستجدة،  واإلحصاءات 

والروائي عارف احلسيني عن واقع الشباب املقدسي 
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لهم  ونترك  »ال«  ملاذا  للشباب  »لنقل  عنوان  حتت 

»الَنَعم«!«.

على   » « في  الشباب  عدد  ويحتوي 

«، واحدة في رام الله  ندوتني تنظمهما »

تستضيف نشطاء سابقني في احلركة الطالبية في 

والسياسة في  »الشباب  يناقشون  بيرزيت  جامعة 

فلسطني: مراجعات وتشخيص ومقترحات«، والثانية 

في قطاع غزة تناقش شباب »حراك 15 آذار« حول 

إنهاء  ومحاوالته  جتربته  ظل  في  احلراك  مآالت 

االنقسام وحتول أجندة املطالب الشبابية.  

 » وفي زاوية السياسات العامة تعرض »

دراسة عميقة للباحث محمود حسني عيسى حول 

الفلسطينية:  العمل  سوق  في  البنيوي  »االختالل 

الضوء  مسلطًا  التوازن«  إعادة  وآلّيات  األسباب 

على مكانة الشباب في سوق العمل وسبل حتسني 

شروط وجودهم.

لكتاب  تقدميًا  فتضم  الكتب  عرض  زاوية  أما 

والذي  أسدود،  بلدة  حول  زقوت  ناهض  الباحث 

قبل  البلدة  سكان  ألمالك  نادرة  وثيقة  فيه  يقدم 

العام 1948.

النقاش  تغني  أن   » « تأمل  بهذا 

حول الشباب ودورهم ومكانتهم، وتتمنى أن 

التأصيل  في  العدد  في هذا  تكون ساهمت 

على  الضوء  تسليط  في  واملمارسة  للمفهوم 

هذا اجلانب احليوي في السياسة واملجتمع 

الفلسطينيني.
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الشباب.. دراسة في المفهوم

باحث في العلوم السياسية.
 *

عياد البطنيجي*

المقدمة 
يثير مدرك الشباب جداًل واسعًا على املستويني 

النظري والعملي؛ بعد أن بات من أكثر املصطلحات 

التشوش  ينتابه من حالة من  رواجًا، فضاًل عما 

في  ُيعمي،  التشوش  هذا  أن  غير  استعماله،  في 

املتذرعة  السياسية  مضامينه  عن  احلال،  واقع 

العلوم  تفتقر  النظري،  املستوى  فعلى  وراءه. 

االجتماعية إلى تعريف مستقر للشباب يجمع عليه 

الشباب  النفس  علم  يحدد  فبينما  املتخصصون. 

واجلسمية،  النفسية  اخلصائص  أساس  على 

البيولوجية  البيولوجي على احلتمية  يقوم االجتاه 

باعتبارها مرحلة عمرية أو طورًا من أطوار منو 

اإلنسان الذي فيه يكتمل نضجه العضوي والعقلي 

والنفسي. كما تنطلق السوسيولوجيا من املجتمع 

عمرية  كفئة  الشباب  إلى  فتنظر  مرجعي  كإطار 

ترتبط بتعاقب األدوار االجتماعية في دورة احلياة 

إلى  بالوصول  له  الذي يسمح  والدور االجتماعي 

ينتمي  الذي  املجتمع  داخل  من  اجتماعية  مكانة 

إليه. أما علم القانون فيحدد سن الرشد بـالـ 18 

سنة والذي تبدأ منه فترة الشباب.

حول  فاالختالف  العملي،  املستوى  على  أما   

حتديد مصطلح الشباب له طبيعة خاصة، تتحدد 

واملوصول  وراءه  املتذرعة  السياسي  بالسياق 

مبسألة االلتفاف على التغيير في املجتمع وأدوات 

في  الفعالية  كانت حتصر  إذا  وما  التغيير،  هذا 

هامشًا  خارجها  يقع  مْن  ترى  ناجزة  تنظيمات 

ال يعترف بدوره، وبني من يرى أهمية االعتراف 

بوصفها  الشباب،  كفئة  كالسيكيني  غير  بفاعلني 

دراسات
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التي  التقليدية  احلزبية  التنظيمات  خارج  فعالية 

تاريخية جديدة جلهة حتديد أوسع  تتيح إمكانية 

السياسية  املجاالت  خارج  السياسي  للنطاق 

تعارض  السياسي  املعهودة، وتطوير أشكال من 

التي  بالقضايا  باالهتمام  وذلك  احلالي.  الوضح 

أهملتها األحزاب التقليدية، وتضمن للشباب دورًا 

سياسيًا بحسب تلك املزاعم. غير أنه عند تفكيك 

على  أنه  جند  املمارسة  منظور  من  األخير  هذا 

الشباب  مبوضوع  املتزايد  االهتمام  من  الرغم 

املمارسة  أو  األعمال  أجندة  في  النظر  عند  فإنه 

يتجلى األمر بأنه ليس ببعيد عن ماكينة مكافحة 

للحياة  املتزايد  التسييس  وعوض  السياسة. 

االجتماعية ما دمنا نضع السياسي في الصدارة، 

نرى إشغال الشباب في قضايا ثانوية كما سيتبني 

على  تركز  والتي  للشباب  املعطاة  التعريفات  من 

جوانب، بينما حتجب أخرى أهم، على الرغم من 

احملاوالت الرامية حلجب هذه احلقيقة.  

طبقي  فرز  على  تنهض  التي  املجتمعات  إن 

واضح وتركن إلى احلزب السياسي كإطار عملي 

لتنظيم عالقات القوة ال تظهر في تلك املجتمعات 

متجانسة،  وكفئة  بذاتها  قائمة  شبابية  فعالية 

وإمنا تظهر كفئة متضمنة في تنظيمات تشمل 

مطالب فئات متعددة وليس فئة الشباب فقط. 

الشباب  أن صعود خطاب  ُيالحظ  هنا  ومن 

كفئة عمرية تبحث عن مصاحلها أكثر ما يتجلى 

صيغة  إلى  تصل  لم  التي  املجتمعات  في  ذلك 

املقبول  غير  من  هنا  ومن  مقبولة،  سياسية 

فصل التعريف عن السياسة، وأن فكل تعريف 

يرمي إلى حتديد دور معني للشباب حسب كل 

سياق اجتماعي. فعند إجراء بحث على الشبكة 

وفاعليتهم  وأدوارهم  الشباب  حول  العنكبوتية 

على  حتصل  ال  املعاصرة  املجتمعات  بناء  في 

نتائج تذكر سوى في املجتمعات العربية.1 

وفي هذا اإلطار، فإن تعريف الشباب جزء من 

لم  التي  املجتمعات  في  أنه  أوسع، مبعنى  دينامية 

معنى  حول  عليها  متوافق  صيغة  إلى  بعد  تصل 

منفصل  غير  الشباب  تعريف  يصبح  السياسي؛ 

وصيرورة  ذاتها  السياسي  الصراع  عملية  عن 

التحول. وفي هذا السياق، يجري تعريف الشباب 

في املجتمعات بحسب مشروعات التنمية املمولة من 

جهات مانحة خارجية. فاألمم املتحدة حتدد الشباب 

كفئة عمرية تتراوح أعمارهم بني 15 و24 عامًا2 وهو 

ما ذهب إليه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

واجلامعة العربية والبنك الدولي3. وُيالحظ أن هذا 

التعريف يجعل حتديد االحتياجات مرتبطًا باملرحلة 

العمرية هذه، وهي كلها احتياجات اجتماعية متعلقة 

بالتعليم والصحة والعمل والزواج، بينما يغيب هو 

دورهم في التحول السياسي احلقيقي، وليس مجرد 

حشرهم في أدوار هامشية. 

المقولة الرئيسة
تنطلق هذه الدراسة من مقولة ترى أن تعريف 

السياسي،  االجتماعي  بالصراع  يرتبط  الشباب 

ذلك أن الشباب ليس مبعطى بيولوجي، بل ُينشأ 

إنشاًء، ويبنى بناًء اجتماعيًا. غير أن هذا اإلنشاء 

وذاك البناء ليسا عملية خطابية يجري فيها إيجاد 



11

إمكانية تصور لفئة الشباب في وضع لغوي مثالي 

الطغيان.  دفاعًا ضد  باعتباره  العوائق  خال من 

وإمنا يبنى في صورة ترويض تقوم به مؤسسات 

ترمي إلى تعريف الشباب تعريفًا اجتماعيًا بهدف 

إبعاده عن تسييس احلياة االجتماعية، بحيث ال 

استقرار  مراكز  تهدد  الشباب  فئة  ههنا  متسي 

كينونة  بناء  خالل  من  وذلك  السياسية.  السلطة 

لفئة تتبنى خطاب مجتمع مدني ليبرالي4 يغرس 

مفاهيم ترمي في نهاية املطاف إلى ترويض نزوع 

الشباب نحو التغيير السياسي احلقيقي، والتغيير 

الثوري بخاصة، في سياق مجتمعي ينغلق أفقه، 

للحيلولة دون االصطدام في صراع على التغيير 

من الصعوبة مبكان السيطرة عليه. تنمية الشباب 

الغرض  ليس  حوكمية  سياسية  تكنولوجيا  هي 

منها مكافحة فقر الشباب وحتسني سبل عيشهم 

وصل  خالل  من  عليهم  السيطرة  إحكام  وإمنا 

حياة الشباب باحلوكمة وتعويدهم على العيش من 

خاللها، وهذا بالتحديد يحد و/أو مينع معارضة 

السلطة السياسية.

ومن هنا، فإن تعريف الشباب مسألة سياسية 

فحسب،  حقيقية  إرادة  مسألة  وليست  بامتياز، 

عالقات  متضمنة  التعريف  مسألة  من  يجعل  ما 

قوى. وهذا بالتحديد ما يفسر السبب الذي يجعل 

من التعريف االجتماعي للشباب )مبا هو تعريف 

كالزواج  خاصة  اجتماعية  أدوار  في  يحصرهم 

التعريف  هيمنة  كما  والعمل(  والصحة  والتعليم 

البيولوجي للشباب )مبا هو تعريف متعلق مبرحلة 

السياسي  التعريف  بينما  املتغلب،  هو  عمرية( 

الذي تناول أدوارهم السياسية احلقيقية ليس له 

أثر في اخلطابات املتعلقة بالشباب. وذلك بهدف 

نظام  داخل  الشباب  على  السياسي  االستيالء 

حقيقة  لتحجب  السياسية  السلطة  حتتويه  أكبر 

الصراع الكامنة على السلطة مبا هو صراع ينتج 

فئة مستأنسة  الشباب  خصومًا وأصدقاء جلعل 

تشكل  الشباب  فئة  أن  وخاصة  القائم،  بالنظام 

العبء الذي تضيق به السلطات ذرعًا.5

املصرية  الثورة  إثر  في  املثال،  سبيل  وعلى   

النواب  مجلس  سن  به،  منيت  الذي  واإلخفاق 

الفتاح  عبد  احلالي  الرئيس  حكم  املصري حتت 

السياسي ما يسمى »قانون الشباب«، ويتضمن 

القانون حظر مباشرة الهيئات الشبابية أي نشاط 

رعايتهم  الدولة  تكفل  وأن  حزبي،  أو  سياسي 

قدراتهم  وتنمية  مواهبهم  اكتشاف  على  وتعمل 

واإلبداعية،  والبدنية  والنفسية  والعلمية  الثقافية 

والتطوعي.6  اجلماعي  العمل  على  وتشجيعهم 

يأتي هذا القانون بعدما جتلت أهمية الشباب التي 

تراها السلطة خطرًا عليها إثر الدور البارز لهم 

في قيام ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013 اللتني 

أسهمتا في بث روح األمل وتفكيك انغالق املجال 

العام. وبعد حالة الرفض للصيغة السياسية التي 

ترويض  بهدف  فرضها،  احلالي  النظام  يحاول 

يبقى  الذي  الدولة  في جهاز  واحتوائهم  الشباب 

قاصرة  اجتماعية  فئة  بوصفهم  رعايتهم  يحتكر 

بحاجة إلى من يرعاها، ليجعلها تتبنى الدور الذي 

تريده الدولة من خالل إصالحها وجعلها تتعايش 

مع دور السلطة الراهنة. وبالتالي هو قانون يرمي 



12العدد )37 و 38(  2016

»إصالح  قضايا  في  الشباب  فعالية  حصر  إلى 

بداًل من الصراع على ملفات سياسية  املجتمع« 

حقيقية تزعج الدولة وتهدد مصالح القائمني عليها. 

وأكثر ما تريده الدولة من هذا القانون هو غرس 

في  القائمة  بالسلطة  مستأنس  خطاب إصالحي 

عقول الشباب. وهكذا فاالهتمام املتزايد بالشباب 

ينحصر في جعلهم ينخرطون في قضايا إصالح 

يتصارعون  وال  واالستقرار،  للتعايش  املجتمع 

على ملفات حقيقية مثل عنف الدولة وسياساتها 

وما  الدولة  قضايا  يتبنون  وجعلهم  االقتصادية، 

التغيير  وخاصة  السياسي  التغيير  عوض  تريده 

هي  األساس  في  املشكلة  أن  باعتبار  الثوري، 

الثقافية  الذهنية  في  تتمثل  اجتماعية  مشكلة 

ال  اجتماعية  هي  احللول  وأن  والتربية  والتعليم 

متس مسألة السلطة السياسية.7 

في معنى مصطلح الشباب
في  الشباب  أهمية  على  إجماع  يسود 

ذاك  األهمية من  تلك  على  أدل  وليس  املجتمع، 

االهتمام املتزايد للحكومات في املنطقة العربية 

بالشباب، إذ بات وجود استراتيجية وطنية أشبه 

َبْيَد  بتقليد عام متبع لدى الدول العربية كافة.8 

أن محاوالت تناول موضوع الشباب باعتبارهم 

جتمعهم  واحدة  متجانسة  اجتماعية  شريحة 

خصائص بيولوجية واجتماعية عمرية ووظيفية 

ناجزة  كفئة  عزلها  محاولة  عن  فضاًل  واحدة، 

عملية  تبقى  اخلاصة  احتياجاتها  وفق  تشتغل 

غير رصينة9 وتثير الكثير من الشكوك. والبد من 

تختلف من حيث  الشباب  فئة  أن  إلى  اإلشارة 

وطموحاتها،  وإمكاناتها  وخصائصها  ظروفها 

بعض  لها  تروج  كما  واحدة  بشريحة  فليسوا 

اخلطابات  القسم  هذا  يتناول  األدبيات.10 

املتداولة حول حتديد مفردة الشباب.    

، الخطاب البيولوجي
اً

أول

الشباب  مفهوم  البيولوجي  اخلطاب  يحدد 

التي  الفسيولوجي  النضج  انطالقًا من عالمات 

الشريحة  هم  الشباب  أن  فيرى  عليهم.  تظهر 

العمرية املمتدة بني اكتمال النضج الفسيولوجي 

واجلسماني وبداية النضج االجتماعي.11 حيث 

خالل  من  عضوية  مبالمح  النضج  فترة  تتميز 

ظهور تغيرات جسدية كعالمات دالة على اكتمال 

النضج العضوي، إذ تعلن عن بدء نهاية مرحلة 

والدخول في مرحلة جديدة- مرحلة الشباب. 

يحدد  أنه  البيولوجي  اخلطاب  سمات  من 

كافيًا  يعتبر  ال  بينما  الشباب،  سن  بداية 

لتحديد املرحلة التي عندها ينتهي سن الشباب. 

مجتمع  من  يختلف  البداية  حتديد  أن  ناهيك 

النضج  عالمات  تظهر  مجتمعات  فهناك  آلخر، 

املناخ قد  العضوي في مرحلة مبكرة الختالف 

تكون في سن الثالثة عشرة، بينما في مجتمعات 

أخرى تظهر عالمات النضج في فترة اخلامسة 

عشرة كسن البداية التي يكتمل عندها النضج 

اجلسماني والعقلي. وهكذا فعلى الرغم من أن 

في  البيولوجي  البعد  إلى  يستند  اخلطاب  هذا 

عندما  مقنع  غير  أنه  غير  البداية،  سن  حتديد 
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وفقًا  أنه  وبخاصة  الشباب،  فترة  نهاية  يحدد 

للنضج البيولوجي فهو يحدد فترة الثامنة عشرة 

بأنها السن التي يكتمل عندها النضج اجلسماني 

نهاية  أيضًا  هي  الفترة  هذه  فهل  والعقلي، 

اخلطاب  من  يجعل  الذي  األمر  الشباب؟  سن 

البيولوجي فاقدًا للشرعية االجتماعية في حتديد 

فترة الشباب التي تركن إلى أداء معني أو أدوار 

بل  املجتمع،  في  الشباب  يؤديها  معينة مختلفة 

وعندما يحتل مكانة اجتماعية محددة تعبيرًا عن 

نضج اجتماعي وليس بيولوجيًا فحسب. 

ثانيًا، الخطاب الجتماعي 

املجتمع  إلى  االجتماعي  اخلطاب  يستند     

ينشأ  إذ  املعنى.  يحدد  مرجعيًا  إطارًا  بوصفه 

الشباب في بيئة اجتماعية تؤثر فيهم ويتأثرون بها، 

وحتدد حاجياتهم وقدراتهم وكيفية معاملتهم مع 

البيئة االجتماعية. فاملجتمع هو ما يحدد الوسائل 

هذه  على  التغلب  على  تساعدهم  التي  والطرق 

الصعوبات. فالشباب هم فئة اجتماعية بطبيعتها 

وال ميكن أن تعيش منفردة، فهذه الطبيعة تدفعهم 

إلى التعاون مع الفئات االجتماعية األخرى. ويبني 

جماعة،  كل  أفراد  بني  قويًة  روابط  التعاون  هذا 

وتدعيم  اجلماعات  قيام  على  يساعد  ما  وهذا 

رغباتهم  مع  يتمشى  مبا  األفراد  بني  العالقات 

وقدراتهم في إطار أهداف املجتمع الكلية. 

وهكذا ال يتناول التحديد االجتماعي للشباب 

الشباب  فترة  املغلق  البيولوجي  التعريف  كما 

وفقًا للتحديد العضوي، وإمنا يعمل على توسيع 

فكرة  حول  متحوره  خالل  من  الشباب  فترة 

املسؤولية حيث إن الشباب ال يصبح مكتماًل أو 

تعكس  إذا حتمل مسؤولية محددة  إال  ناضجًا 

املشاركة  حول  تبلور  الذي  االجتماعي  نضجه 

ويختلف حتديد  املجتمع.12  تنمية  في  اإليجابية 

املسؤولية وفقًا خلصوصية كل مجتمع، فبعض 

في  والبدء  املهنة  باختيار  حتددها  املجتمعات 

ممارسة العمل، وبعضها يحددها بأداء اخلدمة 

السياسية  احلقوق  ممارسة  أو  العسكرية، 

الزواج  ثم  القانون،  أمام  الكاملة  واملسؤولية 

واملسؤولية األسرية.13 

ينطلق من حس  وعليه، فاخلطاب االجتماعي 

علماء  يرى  هنا  ومن  االجتماعية.  املسؤولية 

االجتماع أن فترة الشباب تبدأ من دخول الشاب 

إلى املجتمع الذي يحاول بدوره إدماجه وتأهيله 

ليؤدي الشباب عملهم داخل املجتمع، ثم تنتهي 

بعد أن يحتل الفرد مكانة اجتماعية يكون فيها 

قادرًا على تأدية الدور بشكل مقبول ضمن النظام 

االجتماعي.14 لكن ما يحدده اخلطاب االجتماعي 

من مسؤولية تقع على عاتق الشباب هي بالفعل 

دراستهم  استكمال  مثل  اجتماعية  مسؤولية 

اجلامعية واالنخراط في الشغل وامتالكهم للدخل 

تكوين أسرة خاصة  بهدف  الزواج  ثم  واملسكن 

على  األهل.  تسلط  ومن  التبعية  من  خالية  بهم 

عكس األطفال فهم دائمًا في كنف األسرة وحتت 

رعاية سلطة اآلباء وسلطة املؤسسة املدرسية، ثم 

إلى جانب أن الشباب مختلفون عن الكهول في 

السن، فهؤالء، أي الكهول يصبحون غير قادرين 
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أسرهم  تدبير  وفي  مهنتهم،  في  العطاء  على 

نظرًا لتقدمهم في السن، وبالتالي فإنهم يتخلون 

سن  إلى  يصلون  عندما  االجتماعي  دورهم  عن 

التقاعد.15 وهكذا يعتبر اخلطاب االجتماعي أن 

الدور االجتماعي وحده ما يحدد مفردة الشباب 

إلى  والدخول  الدراسة  انتهاء  في  يتمثل  الذي 

الوظيفة واالستقالل عن العائلة. 

يؤاخذ على هذا التعريف أنه ال ميكن تعميمه، 

مانعًا  جامعًا  ههنا  االجتماعي  اخلطاب  فليس 

املسؤولية  على  ينهض  الذي  الشباب  ملفهوم 

كل  أن  من  يتأتى  وهذا  فحسب.  االجتماعية 

متخصص يتبني مفهومًا يستقيم مع تخصصه 

أن  آخر  مبعنى  األخرى.  املعاني  ويحبس 

املجتمعات العربية قلما يحقق الشاب املسؤولية 

االجتماعية فيها قبل الثالثني واخلامسة الثالثني، 

ما يجعل سن الشباب ال يتحدد قبل تلك الفترة 

في  االجتماعي  اخلطاب  يجعل  ما  العمر.  من 

تلك  في  فهمه  يحبس  الشباب  ملفهوم  حتديده 

فأما  قليلة،  فئة  املجتمع، وهي  املترفة من  الفئة 

أغبية فئة الشباب، وكما يقول مصطفى حجازي، 

داخل  حضورًا  األكثر  وهي  املهدورة  هي 

املجتمع، والتي ال تدخل ضمن حسابات السلطة 

ومخططاتها، إال في مجال القمع والردع.16 

معنى  على  مستقرة  غير  مجتمعات  ظل  في 

سياسية  نخبة  فعاليتها  وحتتكر  السياسي، 

واقتصادية، في مثل هكذا مجتمعات، فإن أي 

يبقى  الصدارة  في  السياسي  يضع  ال  حتديد 

قاصرًا ال بل متواطئًا مع مراكز السلطة بشقيها 

السياسي واالقتصادي معًا. ما يجعل الشباب 

التي حتمل  احلرجة  الكتلة  املجتمعات  هذا  في 

أهم فرص مناء املجتمع وصناعة مستقبله، كما 

الكبير  التحدي  يشكلون  نفسه  الوقت  في  أنهم 

مسارات  في  وإدماجهم  تأطيرهم  عملية  في 

احلياة االجتماعية والوطنية واإلنتاجية النشطة 

واملشاركة، إنهم يشكلون العبء األكثر إزعاجًا 

للسلطات.17 وهذا بالتحديد ما يدفع إلى التحديد 

السياسي وراء معطى الشباب. 

ثالثًا، الخطاب األنثروبولوجي

على  للشباب  األنثروبولوجي  اخلطاب  يتسند 

فالدراسات  للشباب.  املقارنة  البيوثقافية  دراسة 

اعتبرت  بالشباب،  اهتمت  التي  األنثروبولوجية 

أنهم يختلفون من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى 

أخرى، حيث تلعب الثقافة تأثيرًا كبيرًا على انتقال 

األطفال إلى سن الشباب. وال تركز  انثروبولوجيا 

الشباب على العوامل الفسيولوجية بقدر تركيزها 

ميد«  »مرغريت  فـدراسة  الثقافي.  العامل  على 

الساموا  مجتمعات  حول   )Magaret Mead(

“Samoa” وهي مجموعة من اجلزر التي تقع بني 

نيوزلندا وأستراليا، تشير إلى أن شباب الساموا 

يصبحون ناضجني منذ طفولتهم، ومندفعني اجتاه 

املخاطر ومواجهة أي صراع، ومتحررين من قيود 

يعتمدون  كيف  يتعلمون  حيث  اإلله،  ومن  أهلهم 

على أنفسهم وكيف يعيشون مع أنفسهم، ويظهر 

لديهم امليل للقيادة وإلى املنافسة، مما يسمح لهم 

باملرور إلى سن الشباب بسهولة.18 
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حتديد  أن  األنثروبولوجي  اخلطاب  ويبني 

سن  أي  وفي  تبدأ  سن  أي  في  الشباب  مرحلة 

تنتهي من أكثر الصعوبات التي تواجه أي باحث، 

وخاصة أنها تختلف من مجتمع آلخر. وقد قال 

السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو ذات مرة إن 

»احلدود بني األعمار أو الشرائح العمرية حدود 

اعتباطية، فنحن ال نعرف أين ينتهي الشباب لتبدأ 

الشيخوخة، مثلما ال ميكننا أن نقدر أين ينتهي 

أيضًا  إليه  ذهب  ما  وهذا  الغنى«19  ليبدأ  الفقر 

ويلفريد باريتو: »إننا ال نعلم متى تبدأ الشيخوخة 

ضوء  وعلى  الغنى«20.  يبدأ  متى  نعلم  ال  مثلما 

ذلك، فإن أي تعريف علمي محايد ملفهوم الشباب 

سيبقى دائمًا موضوعًا للنزاع. 

رابعًا، خطاب وكالت التنمية

ما  لكن  تنكر.  ال  أهمية  الشباب  تنمية  تشكل 

داخل  ومن  تنمية؟  إلى  التي حتتاج  اجلوانب  هي 

تنمية الشباب ذهابًا وإيابًا؟ ومن  أي أفق تتحرك 

هنا تعود أهمية تناول تعريف مصطلح الشباب في 

خطاب التنمية. وقبل ذلك حري بنا أن نبني من هم 

فاعلو التنمية املركزيون والتابعون. فالفاعلون الذي 

يتزايد نشاطهم عبر مختلف أرجاء العالم ما بعد 

االستعماري: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

الوكاالت  فهذه  الدولية.  للتنمية  األميركية  والوكالة 

وهي  لها  قاعدة  واشنطن  من  تتخذ  السياسية 

وكاالت تابعة للقطاع العام قد شكلت حتالفات مع 

أميركية  أجنبية  ووزارات  حكومية  وخزانات  بنوك 

وغربية أخرى ومجموعة متنوعة من القوى احمللية 

هذا  وفي  االستعمارية.21  بعد  ما  البلدان  داخل 

السياق، فإن موضوع الشباب في مجتمعات العالم 

فيه  أوسع- يسعى  عام  الثالث- كجزء من سياق 

الغرب إلى حتديد صلته بالالغرب. وذلك من خالل 

تنمية الشباب واملشاركة املدنية، ركيزتي مقاربات 

اإلدماج االجتماعي، كما وتشمل »إرساء دميقراطية 

الثقافة«، أو دعوة الشباب املهّمشني لالنضمام إلى 

التي  الثقافية«  »والدميقراطية  السائدة،  الثقافة 

تدعوهم إلى املشاركة وتنشئ أيضًا مساحة جديدة 

ومتكافئة لتنمية ثقافة شبابية ملا تصفهم بالقادمني 

اجلدد ليس من خالل االنضمام إلى النظام السائد 

فحسب وإمنا عبر »إغنائه« أيضًا.22 ومن هنا يتعني 

لها  ليتيح  الشباب  ملصطلح  املتحدة  األمم  تعريف 

والهدف  االجتماعي  النظام  لشكل  تنفيذ تصورها 

من عملية التحول السياسي.

وعليه، تعرف األمم املتحدة الشباب باألشخاص 

الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و24 سنة، تلك الفئة 

التي تشكل دعامة للمجتمع بخلق األجواء املالئمة 

لتأطير الشباب لبناء مجتمع مسؤول يساهم في 

فتي  العربي  العالم  أن  وخاصة  والتغيير  التنمية 

بلدان  في  السكان  أغلبية  تتجاوز  ال  إذ  نسبيًا، 

كثيرة سن اخلامسة والعشرين.23 وهي الفئة التي 

وقت  أي  من  عددًا  األكثر  الشباب  جيل  تشكل 

أجل  من  أكبر  تدخاًل  تستدعي  فهي  لذا  مضى، 

الفئة  وهي  دولهم،  في  السياسات  في  توظيفهم 

تتمحور  لذلك  العمل.  عن  وعطالة  األكثر حرمانًا 

إستراتيجية الشباب املوحدة األولى لبرنامج األمم 

عنوان  حتمل  التي   )UNDP( اإلمنائي  املتحدة 
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قدرة  حول  ُمستدام"  مستقبل  كن،  مُمَ "شباب 

الشباب على التحمل، والتنمية املستدامة والتنمية 

البشرية، واحلوكمة الفاعلة والدميقراطية. وتدعو 

هذه اإلستراتيجية أجيال الشباب إلى أن يشكلوا 

التنمية.24  عمليات  في  التزامًا  أكثر  تغيير  وكالء 

األولى  الدرجة  في  التركيز  أن  فيه  ومما ال شك 

أعمارهم  تتراوح  الذين  والشبان  الشابات  على 

بني 15 و24 عامًا، يجيز مواءمة تشكيل الشباب 

مع أجنع السبل للتدخل في السياسات الوطنية 

واحمللية من جانب األمم املتحدة. من جانب آخر، 

توسيع  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يقترح 

تتراوح  الذين  الشباب  لتشمل  هذه  الشباب  فئة 

ذلك  تخطي  وحتى  عامًا  و30   25 بني  أعمارهم 

احلقائق  إلى  مستندًا  عامًا،   35 إلى  وصواًل 

اإلقليمية  السياسة  بشأن  والتوجيهات  السياقية 

والوطنية املتعلقة بالشباب.25 

الشباب  إلى  املتحدة  األمم  خطاب  ينظر 

إلى  بحاجة  وضعيفة  هشة  فئة  بوصفهم 

متكني. ويركز على سياسات معينة يراها أكثر 

سبل  إيجاد  وهي  الهدف.  هذا  لتحقيق  جناعة 

الفقر وعدم املساواة والتمييز، وتعميق  ملكافحة 

االندماج واحلد من النزاعات، والقيام بذلك من 

إحلاق  أو  للخطر  اإلنسان  حقوق  تعريض  دون 

كما  البيئية.  بالنظم  لإلصالح  قابل  غير  ضرر 

االنتخابات  في  السياسية  املشاركة  على  يركز 

وهذا  والتعبير.  الرأي  وحرية  القرار،  وصنع 

التدخل  من  املزيد  التنمية  لوكالء  يتيح  بالتأكيد 

في شؤون العالم العربي من خالل الفتة متكني 

خلطاب  نقدية  دراسات  أثبتت  وكما  الشباب. 

التنمية أن الهدف ليس تنمية الشباب عن طريق 

سبل  وحتسني  والتهميش  الفقر  ملعاجلة  وعود 

هو  دومًا  املخفي  الهدف  كان  وإمنا  العيش، 

توسيع اجلهاز البيروقراطي احلكومي عن طريق 

اعتبار محاربة الفقر في املجتمع ولدى الشباب 

على وجه اخلصوص للتأثير عليهم إلبعادهم عن 

السياسة احلقيقية واحلد من قدراتهم ملعارضة 

الباحث  يقول  هنا  ومن  السياسية.  السلطة 

تكنولوجيا  هي  التنمية  إن  مالك  كرمي  املصري 

الشباب  فقر  مكافحة  منها  الغرض  ليس  دولة 

من خالل وصل  عليهم،  السيطرة  إحكام  وإمنا 

من  العيش  على  وتعويدهم  باحلكومة  حياتهم 

خاللها، وهذا بالتحديد يؤدي في نهاية املطاف 

إلى احلد من معارضتهم لها، وعبر خلق فرص 

بدورها  تقوم  ال  عندما  احلكومة  ملعارضة  لهم 

أو  املدني  للمجتمع  البعض منها  كاماًل وتخويل 

عندما تقوم بها عبر القمع، فاملعارضة تكون ضد 

الدولة  هيمنة  ضد  وليس  التنفيذية  السياسات 

الشبابية  الظاهرة  أن  وبخاصة  وسلطتها.26 

تفلت من فضاء العمل السياسي احلزبي،27 وهي 

كفئة تتم صناعتها وعزلها عن مجمل التفاعالت 

السياسية واملجتمعية بوساطة التمويل األجنبي، 

دورات  إقامة  على  ثابرت  التي  املؤسسات  تلك 

ورحالت وندوات حتت عناوين تقنية تهدف إلى 

تعزيز القيادة الشبابية ومتكني الشباب، وحتمل 

احلياة،  مجمل  عن  السياسة  يفصل  مضمونًا 

يحتفي  شبابي  جيل  إخراج  هو  املطلوب  حيث 
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بقضاياه اخلاصة املعزولة عن مجمل التفاعالت 

تقنية  بلغة  ويتحدث  واالجتماعية،  السياسية 

منزوعة السياسة.28

على سبيل الخاتمة 
معنًى  واللغوي  املعجمي  البحث  لنا  يوفر  ال 

مفيدًا، كسبيل نصل به إلى حتقيق وعي ناجز 

والدور  اللفظ  حيث  من  الشباب  ماهية  عن 

وهي  والسياق،  والتوظيف  واألهمية  واملكانة 

ال  الذي  معناه  املصطلح  متنح  عناصر  كلها 

لكون  ذلك  ويرجع  املعجمي.  للبحث  يتوفر 

مصطلح الشباب ليس دااًل لفظيًا فحسب ميكن 

مفهوم  هو  وإمنا  املعجم،  أرض  على  مقاربته 

اجتماعية  وشروط  تاريخية،  بسياقات  مرهون 

وسياسية عملت على بلورته وتكوينه في الواقع، 

وهو شديد الصلة باملسألة السياسية. ومن ثّم، 

يتجسد واقعًا ممارسًا قبل أن يستقر على هيئة 

مصطلح بني دفتي معجم مفصول عن املمارسة.

ميكننا  للشباب،  مفهوم  عن  البحث  سياق  في 

أن نقبض على اخُلالصات اآلتية: إن أي منهجية 

واضحة للتعامل مع مفهوم الشباب،  تكمن من خالل 

تتبع املمارسة التي تتناوله. لذا فمهوم الشباب ليس 

مبعجمي بقدر ما هو وظيفي يتذرع خلف سياسات 

معينة، وأن هذه الوظيفية وإن اتخذت عناوين تنموية 

مكافحة  خانة  في  تصب  جوهرها  في  فهي  تقنية 

السياسة. من خالل التركيز على منط من التنمية 

من  الفردي  اخلالص  على  الشباب  البشرية حتث 

خالل رفع جهودهم ملستوى مرتفع إلنتاج الدخل، 

ومن هنا يأتي تدريب القيادات الشبابية على مناذج 

عن  تدريب  وورش  صغيرة  فكرة  وراء  من  ملهمة 

الشابة،  القيادة  ودورات  الفكرة،  اإلجناز وحتقيق 

قيادة  صناعة  على  الدورات  مليارات  وتصرف 

شبابية فارغة من مضمون سياسي حقيقي ليسهل 

على مراكز القوى النظامية القبض عليهم.  

وعليه، تتحدد فئة الشباب في تلك الفئة غير 

الراضية أبدًا عن السلوك املجتمعي في مجتمع 

مسحوقة.  وأغلبية  مترفة  أقلية  إلى  منقسم 

كفئة  وال  بيولوجي  بتعريف  يتحدد  ال  فالشباب 

أدوار  في  ذواتها  تختصر  معزولة  اجتماعية 

هوياتية فردية خاصة ال متتد إلى السياق األعم 

الذي ساهم في صعودهم، بل ومن خالل ما ميكن 

الشباب من  أن نسميه باإلجنازي، ومبا يحمله 

ذاك  احلقيقي،  السياسي  بالتغيير  عامة  مطالب 

السبب الذي ينتج ويعيد إنتاج مشاكل املجتمع 

الفعالية  بالشباب.  اخلاصة  املشاكل  فيها  مبا 

السياسية هي من جتعل من شباب منتج يتميز 

عن الشباب ذي النزعة السياسية احملافظة. في 

ومتشوفة  التغيير  نحو  مشدودة  مجتمعات  ظل 

ملستقبل أفضل وتبحث عن أدوات سياسية أكثر 

يجدي  ال  التغيير،  حتديات  مواجهة  في  فعالية 

مع هذه البيئة شباب متكيف مع النظام السائد 

لتوزيع القوى ما يجعل الشباب في هذه احلالة ال 

يختلف عن الكهول. وهكذا فإن السياق املجتمعي 

العام هو من يحدد فعالية الشباب ومدى قدرتهم 

على التغيير، ما يسقط كل السرديات التي جتعل 

منهم فئة مفصولة وكأبطال منفردين.  
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الشباب الفلسطيني بين التحديات والبدائل 

محام وباحث وناشط اجتماعي وحقوقي.
 *

صالح عبد العاطي*

تقديم:
»إن فقدان طاقة الشباب أو أي عنصر منهم 

مجتمعنا  في  والصمود  القوة  ملصادر  فقد  هو 

الفلسطيني«

مشكالت  من  فلسطني  في  الشباب  يعاني 

أن  يتطلب  ما  طموحاتهم،  حتقيق  دون  حتول 

مواجهتها  على  وقادرين  لها  مستعدين  يكونوا 

هم مستقبل  اليوم  وألن شباب  ومتّكن،  بحكمة 

الغد، قادته، وحاملو هويته احلقيقية؛ يصبح من 

املوجهة  والبرامج  السياسات  تنمية  جدًا  املهم 

لتلبية حاجات الشباب الفلسطيني وتعزيز وجوده 

شريحة  الشباب  أن  ومبا  املجتمع،  في  ودوره 

مهمة في املجتمع فهم يعانون من مشكالته العامة 

ويواجهون أيضًا مشكالت خاصة به، فالشباب 

الفلسطيني يعانون من حتديات وتهميش مزدوج 

وممارساته،  اإلسرائيلي  االحتالل  بسبب  تارة 

من  بهم  االهتمام  نقص  بسبب  أخرى   وتارة 

فيه  تعززت  ومأزوم  منقسم  تقليدي  مجتمع 

تفاقمت  التي  واألزمات  املشكالت  من  مجموعة 

الرسمية،  املؤسسات  أداء  وتعطل  انقسام  مع 

من  الفلسطيني  الشباب  وحرمت  أعاقت  التي 

التمتع بجملة من احلقوق واحلريات.

الشباب  واقع  إلى  سريعة  نظرة  تكشف 

الثقافية  التحديات  مدى  الفلسطيني  واملجتمع 

التي  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 

إلى  املشاركة  انحسار  مناذج  فمن  تواجهه، 

واإلحباط  اإلنفاق  في  والعمل  والبطالة  الفقر 

وتناول  بالهجرة،  والرغبة  الهوية،  ومشكالت 

دراسات
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تلبية  الشباب  محاوالت  إلى  املخدرة،  العقاقير 

ما  استغالل  خالل  من  املختلفة  احتياجاتهم 

هو متاح أو من خالل توليد مبادرات وأنشطة 

العام  الشأن  في  شبابي  وحراك  وفعاليات 

سواء في محاوالتهم مقاومة االحتالل أو إنهاء 

االنقسام أو إزاء املطالبة بحقوقهم.

يشير  األفق  في  منظور  غياب  يؤدي 

بحركاته  الفلسطيني  املجتمع  قدرة  إلى 

السياسية واالجتماعية الراهنة على مواجهة 

استمرار  يفرضها  التي  التحديات  وجتاوز 

اجلسمية  واالنتهاكات  واحلصار  العدوان 

ومن  جهة،  من  اإلسرائيلي  االحتالل  من 

جهة أخرى جتاوز االنقسام السياسي وما 

اخلطط  غياب  أخطرها  تداعيات  من  يتركه 

اإلستراجتية والتنموية البديلة لتعزيز صمود 

لألزمات  مناسبة  حلول  وإيجاد  املواطنني 

لشريحة  وخاصة  الداخلية  واملشكالت 

الشباب  مشاركة  انحسار  إلى  الشباب؛ 

الفاعلة في قضاياه وقضايا املجتمع. 

جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن واقع 

تواجه  التي  والتحديات  الفلسطيني  املجتمع 

الشباب وحتول دون متكينهم وضمان مشاركتهم 

وردود  البدائل  رصد  جانب  إلى  فاعل،  بشكل 

الفعل التي جلأ إليها الشباب ملواجهة التحديات 

الوطنية، وخلصت الدراسة إلى رؤية تقوم على 

فكرة محورية هي االستثمار في تنمية احلركة 

يعزز  وطنيًا  اجتماعيًا  إطارًا  لتشكل  الشبابية 

من تفعيل دور الشباب في املجتمع الفلسطيني.

قسم الباحث الورقة إلى أربعة مباحث، ركز 

األول على وصف صورة بانورامية للمجتمع 

الفلسطيني، فيما تناول املبحث الثاني إطارًا 

مفاهيميًا للتنمية والشباب، إلى جانب رصد 

الفلسطيني،  املجتمع  في  الشباب  واقع 

وخصص املبحث الثالث للتحديات اخلارجية 

وتداعياتها  الشباب  تواجه  التي  والداخلية 

هذه  إزاء  الشباب  فعل  وردود  عليهم، 

رؤية  الرابع  املبحث  قدم  فيما  التحديات، 

مقترحة لتنمية بديلة تقوم على متكني الشباب 

في فلسطني.

المبحث األول

نظرة إلى المجتمع الفلسطيني

من الصعب احلديث عن مجتمع فلسطيني 

النكبة  وقعت  فحني  التشتيت،  بفعل  واحد، 

الهوية  تكن  لم  الفلسطيني  الشعب  وتشتت 

الفلسطينية )سياسيًا وثقافيًا( قد منحت فرصة 

التبلور الكامل، ولم يكن املجتمع الفلسطيني 

موحد،  مدني  كمجتمع  متامًا  تواصل  قد 

الفلسطيني  الشعب  تشكل  عملية  تكتمل  »لم 

أنها  واملفارقة   ،48 عام  قبل  موحد  كمجتمع 

)بشارة، 2000(،  الشتات«  تكتمل في  بدأت 

اإلسرائيلي  االحتالل  الناجتة عن  فاملشكالت 

كيفية  حول  تتمحور  الفلسطينية  لألراضي 

من  الفلسطيني  املجتمع  نسيج  صيانة 

الوطنية،  وهويته  مشروعه  وصيانة  التمزق 
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ممارسات  ومواجهة  االندثار،  من  ووجوده 

االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته الساعية إلى 

النسيج  ومتزيق  الفلسطينية  األرض  جتزئة 

االجتماعي والثقافي الفلسطيني والتحكم في 

الفلسطينيون  لذا شرع  الفلسطينيني؛  مسار 

في مواجهة املشروع الصهيوني بالتأكيد على 

هويتهم بوصفهم شعبًا طور هوية ثقافية على 

عناصر  على  اشتملت  الثقافة  هذه  أرضه، 

جتمع بني أمناط احلياة املميزة للفلسطينيني، 

ومتيزوا  أبدعوها  التي  املختلفة  الفنون  وبني 

بها وخاصة تلك التي تتعلق بالفلكلور والتراث 

واملشغوالت.

شكل البحث عن مقومات هذه الثقافة والتأكيد 

عليها وترويجها وإعادة إنتاج عناصرها واحدة 

وجودهم.  عن  الدفاع  استراتيجيات  أبرز  من 

املجتمع  مؤسسات  لعبت  )حجاوي،2001(، 

إطار  في  ملحوظًا  دورًا  املختلفة،  الفلسطيني 

الثقافي  ببعديها  الهوية   مقومات  عن  البحث 

عليها  والتأكيد  تطويرها  ثم  ومن  والسياسي  

عملية  بدأت   ،)2006 )محيسن،  وترويجها. 

تشكيل  مع  للفلسطينيني  ثقافية  هوية  تشكيل 

الرسمية والشعبية  )م.ت.ف( وقيام املؤسسات 

التي على الرغم من ضعفها ساهمت مساهمة 

)هالل،  الفلسطينية  الهوية  تثبيت  في  فاعلة 

الفلسطينية  السلطة  قدوم  يغير  ولم   ،)1998

خالل  األمر  تفاقم  وإمنا  احلقيقة،  هذه  من 

سنوات إلى احلد الذي متزقت فيه هذه الهوية 

املقاومة  إلى هويات جزئية، ومع صعود حركة 

أخرى  إشكالية  طرحت  »حماس«  اإلسالمية 

الفلسطينية  للهوية  اإلسالمي  باملكون  تتعلق 

وإبرازه على حساب املكونات األخرى، وهو ما 

أبعد عن  زالت  الفلسطينية ما  الهوية  أن  يعني 

النضج واالكتمال.

على  االتفاق  غياب  أدى  الذي  األمر 

إستراجتية وطنية للتحرر والبناء الدميقراطي، 

وقد كان سبب فشل السلطة الوطنية في ذلك 

اخلارجية،  باألسباب  يتعلق  األول  عامالن 

االحتالل  رأسها ممارسات  على  تقف  والتي 

واستمرار  وحصار  واستيطان  عدوان  ومن 

بناء اجلدار وتهويد القدس والتنكيل باألسرى، 

فاملتابع للسياسة اإلسرائيلية في حربها ضد 

على  تعمل  أنها  يلمس  الفلسطيني،  الشعب 

وسياسية  األرض  الحتالل  عسكرية  جبهتني 

الفلسطيني  اإلنسان  ذاكرة  لهزم  ثقافية 

الشعب  ليصبح  القضية،  تاريخ  وتشويه 

الفلسطيني شعبًا بال تاريخ وبالتالي بال هوية، 

وعندما تنتفي الهوية الوطنية عن شعب يسقط 

حقه في دولة مستقلة بل يفقد حقه باحلياة. 

)أبراش، 2007(.

من  والتي  الداخلية  باألسباب  يتعلق  والثاني 

في  والتعسف  اإلدارة  وسوء  الفساد  أهمها 

ترسيخ  عن  وعجزها  والفردية  السلطة  استخدام 

قيم الدميقراطية واملواطنة وسيادة القانون، األثر 

باالنتماء  املواطن  شعور  زعزعة  إلى  أدى  الذي 

الوالءات  انتشرت  وبالتالي  والشعب،  للوطن 

التقليدية الضيقة واألصولية الفكرية وتعززت حالة 
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العجز والتدهور وسيادة ثقافة التعصب والتطرف 

ثقافة  لتصبح  واملمارسة؛  التفكير  في  والعنف 

العنف تسم طبع العالقات السياسية واالجتماعية 

التي ترسخت بشكل غير مسبوق خالل االنتفاضة 

االجتماعي  التخلف  مظاهر  تزايدت  فقد  الثانية، 

العالقات  تراجعت  حيث  مسبوقة،  غير  بصورة 

على  القائمة  والسياسية  والثقافية  االجتماعية 

املجتمعي  والتماسك  الوطني  املشروع  أساس 

والعمل املنظم الفصائلي حلسابات عائلية وفئوية، 

والتفكك  النفاق  قيم  بروز  من  ذلك  يعنيه  وما 

االجتماعي واالنحطاط والفوضى واإلحباط بدياًل 

والتوحد  واملقاومة  والتضامن  التكامل  قيم  عن 

هذه  وأصبحت  واالجتماعي،  الوطني  الوعي  في 

املجتمع  أمن  فقط  ليس  تهدد  وغيرها  املظاهر 

معركته  مواصلة  على  قدرته  ولكن  الفلسطيني، 

املجتمع  وبناء  االحتالل  من  االنعتاق  أجل  من 

الدميقراطي. )الصوراني، 2006(.

والتحديات  االحتالل  أن  فيه  شك  ال  ومما 

جعل  عنه  الناجتة  والسياسية  االقتصادية 

االنشغال باألمور األمنية والسياسية على رأس 

السلطة  في  القرار  أصحاب  اهتمامات  سلم 

الفلسطينية، أما الثقافة فقد تراجعت إلى درجة 

متدنية من االهتمام، وشكل غياب الرؤية الثقافية 

الوطني بشكل عام وفي مؤسسة  في املشروع 

السلطة بشكل خاص سببًا آخر لتراجعها، ذلك 

أن اعتقادًا ساد وما زال بأن النشاط الثقافي 

وتقول  ترفعها  وخطابات  شعارات  إال  هو  ما 

بقاعات  مثقفون  أو  وقوى سياسية  أحزاب  بها 

مغلقة، وبالتالي يتداخل مفهوم الثقافة الوطنية 

والتنظير  احلزبية  والدعاية  األيديولوجيا  مع 

الفكري، أو أن الثقافة هي مجرد فرق فنية دبكة 

وغناء وموسيقى. )أبراش، 2007(.

وحصاره  االحتالل  ممارسات  ظل  وفي 

لألراضي الفلسطينية، وفي ضوء عجز السلطة 

وضعف بنى املجتمع املدني، وفي ظل تصارع 

بالرؤى  الكبير  وتأثرها  واألفكار  املدارس 

الثقافية  االستراتيجيات  غابت  السياسية؛ 

والدولي،  العربي  احمليط  مع  التعامل  وطرائق 

وكيفية استيعاب املستويات الثقافية الفلسطينية 

التعامل مع  املختلفات، وكيفية  في اجلغرافيات 

واقع االحتالل.

برز العنف والتعصب واالنفالت األمني كسمة 

أساسية من سمات هذا املجتمع، وانتشرت ظواهر 

والفئوية،  املسلحة  والعشائرية  القبلية  النزاعات 

األطر  مع  املتداخلة  احلزبية  األطر  بل وساهمت 

القبلية والعائلية نفسها بوسائل العنف والسالح، 

وأصبحت لهذه األطر سلطتها املنفصلة عن إطار 

السلطة الوطنية؛ ما أضعف من السلطة وأوجد 

االنتخابات  أثر  وعلى  السلطات،  في  ازدواجية 

التشريعية الثانية- وفوز حركة حماس وما تبعه 

من مناكفات وصراع على الصالحيات أدى إلى 

عمليات االقتتال والصراع على السلطة بني »فتح« 

و »حماس« في قطاع غزة والتي انتهت بسيطرة 

  - غزة  قطاع  على  السالح  بقوة  حماس  حركة 

ساهم  مسبوق،  غير  فلسطيني  انقسام  تكرس 

الفلسطيني،  السياسي  النظام  بدوره في تعطيل 
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الذي كان يعاني من اختالالت متعددة، األمر الذي 

املواطنني،  حياة  مناحي  جميع  على  بآثاره  ألقى 

تنمية  إحداث  أمام  معيقات جديدة  بدوره  وأفرز 

أو حتوالت دميقراطية، تعيد األمور إلى نصابها 

الصحيح مبا يكفل ترتيبات اجتماعية واقتصادية 

سلطة  تكريس  تكفل  وثقافية  وأمنية  وسياسية 

بطريقة  الفلسطينية  اجلماعية  بناء  وإعادة  عادلة 

الشعب  ملصلحة  الفرد  قيم  تشكيل  إعادة  تكفل 

واملجتمع الفلسطيني، وليس ملصلحة احلزب، أو 

العائلة أو الصالح اخلاص.

الدولية  الظروف  تلك  ملجمل  كان  ولقد 

وانعكاساتها  إسقاطاتها  واحمللية  واإلقليمية 

والصعد  احلقول  في  الفلسطيني  املجتمع  على 

وثقافيًا،  ونفسيًا  واجتماعيًا  اقتصاديًا  املختلفة 

ومباشرة،  ملموسة  وآثار  نتائج  لها  كانت  كما 

كالفقر والبطالة واحلرمان، والتعصب واالنفالت 

واإلقصاء وتعدد الهويات وغياب سيادة القانون 

أن  ظاهرًا  بدا  وقد  السلطة،  على  والصراع 

املجتمع الفلسطيني في حقبة العوملة يشهد حالة 

من االنزياح الثقافي والفكري والسلوكي جلهة 

واالقتصادي  السياسي  التوازن  عوامل  غياب 

واملجتمعي والثقافي الشامل.

األغنياء  بني  املسافة  اتسعت  ما  فإذا 

وظواهر  املنظمة،  اجلرائم  تنتشر  والفقراء، 

أو  احلقوق  واسترداد  والتطرف،  »البلطجة« 

نهبها باليد، وتطبيق الشريعة بالعنف والكره 

الغالء  ويزداد  الفساد  وينتشر  واإلجبار، 

والترف ملن ميلك املال، وتضيع القيم العامة، 

التفكك  ويزداد  الناس،  يربط  ما  وينتهي 

فرد وكل  االجتماعي، كل  والتشرذم  األسري 

جماعة أو طائفة تبحث لها عن قضية بعد أن 

غابت القضية العامة وبعد أن انحسر الوطن 

في قلوب املواطنني. )يوسف، 2004(، ويسود 

ويتوحد  القيم،  وتنقلب  العدمية،  وتعم  الشك 

العالم كله حتت سيطرة املركز، وتصبح ثقافته 

ثقافة  ابتالع  يعني  الثقافات، مبا  هي منوذج 

هوية  لتصبح  املركز،  ثقافة  داخل  األطراف 

بلدان األطراف الثقافية هوية تعتريها عوامل 

الناجمة  السريعة  التغيرات  بسبب  الضعف، 

شخصية  في  تآكاًل  يولد  ما  العوملة،  عن 

الفرد وتراجعًا في هويته وزعزعة روح الوالء 

واالنتماء للوطن وقضاياه. )أمني، 2004(

أثر  وحتت  شعورية  ال  بطريقة  ذلك  يتم 

يزداد  ما  ومبقدار  االستهالكية،  الثقافة 

التغريب في املجتمع، وتنتشر قيم االستهالك 

والفردية خاصة عند النخبة التي بيدها مقاليد 

تباعد اجلماهير عنها واجتاهها  األمر، يزداد 

بتقاليدها،  ومتسكها  التقليدية،  ثقافتها  إلى 

فالفعل يولد رد الفعل املضاد، ليس املساوي 

له بل األعنف منه، فتنشأ األصولية دفاعًا عن 

اللحاق  فبدعوى  بالهوية،  ومتسكًا  األصالة 

املاضي،  إلى  الرجوع  تأصيل  يتم  باملستقبل 

وباسم االنفتاح والتنوير يتم االنغالق والظالم، 

)حنفي، 1998-1999( وينشق الصف الوطني 

منهما  كل  واألصولية،  العلمانية  فريقني:  إلى 

وفي  يخونه،  أو  يكفره  لم  إن  اآلخر  يستبعد 
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النزاعات  هذه  مثل  تتحول  املتطرفة،  احلاالت 

هو  وهذا   )2005 )مناع،  قاتلة  نزاعات  إلى 

إلى  األمور  وصلت  حيث  فلسطني  في  احلال 

وتهديد  االجتماعي  النسيج  وتهتك  القتل  حد 

بلدان  بعض  في  احلال  وكذا  األهلي،  السلم 

امتالك  يدعي  فريق  فكل  العربي،  املجتمع 

فريق  وكل  اآلخر،  ويستبعد  املطلقة  احلقيقة 

يرى أنه أحق بوراثة احلكم من الفريق اآلخر 

الوطنية  السلطة  ضعفت  فعندما  مبفرده، 

الصراع  وصل  وداخلية  خارجية  ألسباب 

اآلخر  وتصفية  بالسالح  االقتتال  حد  إلى 

في  أعوانه  وجد  فريق  كل  املجتمع،  وانقسام 

اخلارج، وبات الوطن هو الضحية، فأصبحت 

الكبرى  القوى  املجتمع ميدانًا لصراع  ساحة 

باملال والسالح، وأصبح الوطن مستباح الدم 

الوفاق  وغاب   حرماته،  منتهكة  والعرض، 

الوطني أو املصاحلة الوطنية، وفشلت جلسات 

السياسية  القوى  وعجزت  الوطني  احلوار 

أطر  وغابت  الوطنية  الوحدة  استعادة  عن 

واستراتيجيات التوافق على املشروع الوطني 

االستراتيجية  وحتى  السياسي  والبرنامج 

عن  العجز  إلى  إضافة  الفلسطينية  النضالية 

ما  وهذا  للمواطنني،  اخلدمية  املشكالت  حل 

يعيشها  التي  الراهنة  االنقسام  حقبة  مييز 

الفلسطيني.  املجتمع  في  والشباب  الشعب 

أثرت  كيف  الورقة  خالل  لنا  يتضح  وسوف 

اإلشارة  السابق  الفلسطيني  املجتمع  ظروف 

إليها على التنمية وحال الشباب.

المبحث الثاني

إطار مفاهيمي حول التنمية والشباب

1.  الشباب محاولة لضبط المفاهيم

الشباب،  تعريف  صعوبة  على  اتفاق  ثمة 

االستغراق  جدوى  ال  إلى  االتفاق  ميتد  ورمبا 

في مثل هذا اجلدل، فثمة اجتاه معمم لتوسيع 

الشريحة العمرية التي يتم إدماجها حتت عنوان 

الشباب، ولعل ذلك يتفق وما تتجه إليه املواثيق 

قطاعات  حقوق  حماية  في  التوسع  من  الدولية 

سكانية أوسع، بغية أن تصبح مشمولة ضمن 

الدولي  العام  فلمناسبة  جديدة،  أمان  شبكات 

لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت   1985 للشباب 

املتحدة تعريفًا يحدد الشباب مبن هم بني 15 

القياس ملختلف  و24 سنة، وجرى اعتماد هذا 

فإن  املقابل  وفي  املتحدة،  باألمم  اإلحصائيات 

هم  من  كل  على  تسري  الطفل  حقوق  اتفاقية 

دون سن الـ18، ما لم يبلغوا األهلية قبل ذلك، 

مبقتضى التشريعات الوطنية، ويقابل ذلك على 

توسيع  الدارجة،  الوطنية  السياسات  صعيد 

جديدة  مقتضيات  ملواجهة  أعلى  من  الشريحة 

مراحل  في  التحول  االعتبار  في  األخذ  ميليها 

املؤسسات  أدبيات  في  جند  بحيث  احلياة، 

الشبابية الفلسطينية ونظمها ولوائحها أن سن 

الشباب يبدأ من 18 عامًا وحتى 35 عامًا، وهناك 

بعض القوانني والتشريعات وخاصة التشريعات 

أهلية  حتديد  في  اختلفت  باالنتخابات  املتعلقة 

االنتخاب والترشح، حيث جند قانون االنتخابات 
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العامة قد حدد سن الترشح النتخابات املجلس 

االنتخابات  وقانون  عامًا   28 بـ  التشريعي 

للهيئات واملجالس احمللية قد حدد سن الترشح 

لعضوية املجلس التشريعي بـ 25 عامًا، كما أن 

من  الشباب  مؤخرًا سن  حدد  اإلحصاء  جهاز 

تعريفات سابقة  وفي  أنه  ورغم  عامًا،   29-15

له كان يحدد سن الشباب من 15 -24 عامًا، 

حتديد  على  االتفاق  ضرورة  يؤكد  الذي  األمر 

املرحلة العمرية وتعريف من هم الشباب حلسم 

هذا اجلدل.

2.  التنمية البشرية

يؤكد مصطلح التنمية البشرية أن اإلنسان هو 

أداة التنمية وغايتها حيث تعتبر التنمية البشرية 

النمو االقتصادي وسيلة لضمان الرفاه للسكان، 

للخيارات  توسع  عملية  تعني  أخرى  وبعبارة 

املتاحة أمام اإلنسان باعتباره جوهر عملية التنمية 

ذاتها، أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس، كون 

ومنظمها  مجتمعه  في  احلياة  محرك  اإلنسان 

التنمية  هدف  إن  ومجددها،  ومطورها  وقائدها 

أبعاده  بكل  ما  مجتمع  في  اإلنسان  تنمية  يعني 

االجتماعية،  وطبقاته  والسياسية  االقتصادية 

واجتاهاته الفكرية والعلمية والثقافية.

البشرية  التنمية  مفهوم  فإن  نرى،  كما  إذًا، 

مركب يشمل مجموعة من املكونات واملضامني 

جملة  ونتائجه  عملياته  في  وتتفاعل  تتداخل 

املجتمعة  والسياقات  واملدخالت  العوامل  من 

وأهمها: عوامل اإلنتاج، والسياسة االقتصادية 

ومجاالته،  السياسي  التنظيم  مقومات  واملالية، 

عالقات التركيب املجتمعي بني مختلف شرائحه، 

متلكها  ومعايير  والثروة  السلطة  مصادر 

وتوزيعها، القيم الثقافية املرتبطة بالفكر الديني 

واإلمناء  للعمل  احلافزة  القيم  واالقتصادي، 

والتجديد  التطوير  بضرورة  والوعي  والهوية 

كأداة للتقدم والتنمية.

حقوق  من  حقًا  التنمية  في  احلق  ويعد 

اإلنسان كفله قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

821/14 املؤرخ في 4 كانون األول 1986 عبر 

التي  األولى  املادة  في  التنمية  في  إعالن احلق 

تنص على أن احلق في التنمية حق من حقوق 

يحق  ومبوجبه  للتصرف  القابلة  غير  اإلنسان 

لكل إنسان وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام 

في حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية 

ميكن  التي  التنمية  بهذه  والتمتع  وسياسية 

واحلريات  اإلنسان  حقوق  جميع  إعمال  فيها 

األساسية إعمااًل تامًا. وهنا البد من تناول أبرز 

لواقع التنمية والشباب في فلسطني وإن بصورة 

مختصرة:

3.  التنمية في المجتمع الفلسطيني 

في  الفلسطيني-  املجتمع  في  الغالبية  تربط 

التحرير  استكمال  مهمة  بني  الراهنة-  احلالة 

الوطني والتحول الدميقراطي في إطار السلطة 

يتعلق  فيما  وخاصة  واملنظمة،  الفلسطينية 

باملشاركة في صنع القرار من خالل االنتخابات 

البناء  إن  هؤالء  ويضيف  والدورية،  الشرعية 
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أهداف  حتقيق  فرص  من  يعزز  الدميقراطي 

الوطني في دحر االحتالل وقيام دولة  التحرير 

بالكفاح  إال  تتحقق  ال  والدميقراطية  مستقلة. 

والنضال الدؤوب ألجل حتقيقها. 

أن  طرابلسي  فواز  يرى  أخرى،  ناحية  من 

ثمة صلة عميقة بني قرار انفراد حركة التحرير 

ودميقراطية  للمجتمع  قطيعتها  وبني  بالسلطة 

التنظيم  ودميقراطية  تبنيه  الذي  النظام 

أن  طرابلسى  ويستنتج  السلطة،  لتلك  الداخلي 

الثورية  الشرعية  باسم  السلطة  وحدانية  قرار 

وأن  استبدادية،  سلطة  بناء  إلى  سلفًا  أدى 

أو  املجتمع  في  أو  السلطة  في  التعددية  تبني 

وليس  ضروري  شرط  االستبدادية  الدولة  في 

كافيًا للدميقراطية، والشرط الكافي هو حتويل 

سلف  كما   - دميقراطية  شرعية  إلى  الشرعية 

إطالق  مع  بالتوافق  دورية  انتخابات  عبر   -

احلريات كافة.  وأكد تقرير التنمية البشرية على 

أن »إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية 

االجتماعية  األصعدة  على  العمل  يتطلب 

واالقتصادية والسياسية كافة في الوقت نفسه 

التعلم من الدروس  وبتوازن دقيق، كما يتطلب 

مسؤول  بشكل  والتصرف  العبر  واستخالص 

حيال إصالح مؤسسات املجتمع.

لإلنسان  البشرية  التنمية  إعمال  على  طغت 

في  املتمثلة  السياسية  القضايا  الفلسطيني 

حترير األرض واإلنسان واخلالص من االحتالل. 

أن  على  جُتمع  الدولية  املنظمات  فتقارير 

األحوال املعيشية املتدنية التي يعيشها الشعب 

تساعد  ال  االحتالل،  وطأة  حتت  الفلسطيني 

في حتقيق التنمية، فالتنمية في فلسطني مكبلة 

املعيق  باعتباره  واحلصار  االحتالل  بأغالل 

ناهيكم  فلسطني.  في  التنمية  لعجلة  الرئيس 

االنقسام  فرضها  أخرى  ونواقص  قيود  عن 

والتي متثلت في استمرار سوء اإلدارة وغياب 

واخللل  التعليم،  جودة  ونقص  القانون،  سيادة 

التنمية  ومستوى  العمل  سوق  بني  احلادث 

جهة  من  التعليمي  النظام  وخريجي  جهة  من 

أخرى، وضعف إنتاجية العمالة واختالل هيكل 

والفقر  البطالة  وتفشي  واألجور  العمل  عالقات 

احلصار  بسبب  االقتصادية  األوضاع  وتدهور 

السياسي واملالي الذي تعيشه مناطق السلطة، 

ما يعني ضعف العائد االقتصادي واالجتماعي، 

على  يؤثر  بدوره  والذي   ،)2011 )الرياحي، 

معظم فئات املجتمع ومنها الشباب. 

أكدت تقارير التنمية املتعاقبة والتي أشرف على 

إصدارها برنامج دراسات التنمية بجامعة بيرزيت 

بيسان  مركز  وإصدارات  السابقة،  املعيقات 

للبحوث واإلمناء، والتي أضافت إن غياب التوافق 

التعليم وضعف  الداخلي وضعف دور  السياسي 

دور القوى التنموية في املجتمع الفلسطيني، تعد 

أسبابًا إضافية للحد من فرص التنمية.  

وعلى الرغم من أن البعض ينكر وجود احلق 

االحتالل،  وجود  ظل  في  وخاصة  التنمية،  في 

فقرًا،  الفقر  خط  في  هم  من  الزدياد  ونظرًا 

والفقيرة  الغنية  الطبقة  بني  الهوة  واتساع 

واستمرار معاناتهم من ويالت الفقر، )الرياحي ، 
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2011(  فإن إعمال احلق في التنمية يعني ضمان 

للحق  القصوى  األهمية  وهذه  اإلنسان،  حقوق 

في التنمية، ما يستدعي بدوره وجود تشريعات 

قانونية محددة ذات قوة إلزامية تتضمن النص 

على إنشاء هيئات يناط بها الرقابة على االمتثال 

والبت  التنمية  في  يرتبها احلق  التي  لاللتزامات 

في املنازعات التي نشأت من جراء غياب التوافق 

والشفافية  والدميقراطية  احلرية  ونقص  الوطني 

واإلدارة الرشيدة للموارد.

وتبني  بناء  على  للعمل  ضرورة  فهناك 

إستراجتية تنموية بديلة تقوم على الربط الوثيق 

بحيث  التحرري  الوطني  النضال  مبتطلبات 

الصمود  مقومات  توفير  على  فيها  التركيز  يتم 

)أيلني  الوطني.  االستقالل  معركة  في  للمجتمع 

هذه  تكون  أن  على   ،)2010  ، وآخرين  ك،   ،

اإلستراجتية البديلة محصلة ملشاركة فاعلة من كل 

القوى السياسية والفئات االجتماعية مع ضرورة 

اإلنسان  حقوق  باحترام  االستراتيجية  ربط 

في  والعدالة  الفرص  تكافؤ  مبدأ  والدميقراطية، 

توزيع ثمار التنمية. وحتسني األداء االقتصادي 

عبر تقليص اإلنفاق البذخ في مؤسسات السلطة 

املواد  الستخدام  أفضل  بشكل  التخطيط  وعبر 

املتاحة وإنهاء مظاهر االحتكارات وإنهاء انتهاك 

احلقوق االقتصادية للمواطن. 

في النهاية يجب االعتراف مبحدودية اخليارات 

في ظل تسلط االحتالل وقمعه، فالفلسطينيون ال 

ميتلكون إال خيارين، األول هو االنخراط التابع 

في االقتصاد الصهيوني اإلمبريالي املعولم، الذي 

الفلسطيني  املجتمع  أنه كبل تطور  الواقع  يؤكد 

التوجه  هو  الثاني  واخليار  املجاالت.  شتى  في 

نحو سوق عربية مشتركة واالنخراط في اخليار 

فتح سوق  باجتاه  وتقويته  به  والنهوض  العربي 

العمل العربي أمام قوى العمل الشابة الفلسطينية 

الراهنة،  االقتصادية  األزمة  من  للفكاك  كسبيل 

سياسي  وقرار  جهد  إلى  يحتاج  خيار  وهذا 

الواضح  ولكن  الشمولي.  باملعنى  واقتصادي 

الواقع  تطور  أمام  تقف  متعددة  حتديات  أن 

الفلسطيني، فاألوضاع االقتصادية  االقتصادي 

أوضاع مقررة في تطور املجتمع على املستويات 

كافة ولكم أن تتخيلوا ما يحدثه ذلك من تراجع 

ونكوص في املجتمع الفلسطيني. 

4.  الشباب والتنمية 

تعد فترة  الشباب األغلى في حياة اإلنسان، 

وقيمة،  ثروة  أغلى  باعتباره  الشباب  ويصنف 

فالشباب هم نصف احلاضر وكل املستقبل، فهم 

والشباب  عمومًا  اإلنسان  يعد  واحليوية.  القوة 

البشرية  التنمية  مادة  اخلصوص  وجه  على 

األساسي  والعنصر  وغايتها،  واالقتصادية  

ولعل  الواعد.  الشباب  هو  التنمية  عملية  في 

من أبسط مطالب الشاب أن يحيا حياة كرمية 

واملناخ  الكرمي  العيش  وآمنة، بحيث يجد سبل 

في  أساسية  كخلية  أسرية  حياة  إلقامة  اآلمن 

واملكانة  الذات  حتقيق  أجل  من  املجتمع  بناء 

االجتماعية املرموقة، كما أن الشباب بحاجة إلى 

االنتماء، وإلى من يشعره بالتقدير واالحترام. 
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في  الشباب  أدوار  أبرز  تلخيص  وميكن 

احتياجات  حتديد  في  املشاركة  في  التنمية: 

الالزمة  اخلطط  وإعداد  املختلفة  املجتمع 

في  الفعلية  واملشاركة  املجتمع،  لقدرات  تبعًا 

املجتمع واإلسهام  وتنمية  وبناء  عمليات حترير 

واالقتصادية  السياسية  األنشطة  مختلف  في 

وتوصيل  والتطوعية،  االجتماعية  واخلدمات 

ونقل خبرات وعلوم ومعارف وثقافات الشعوب 

األخرى، إلى جانب املشاركة في حماية الوطن 

وسيادته وحريته.  

فالشباب في أي مجتمع هم األمل إذا ما مت 

استثمار قدراتهم، وهم أيضًا مصدر اخلطر 

إذا ما مت تهميشهم وإقصاؤهم، استنادًا إلى 

ما ميثله الشباب من قوة مستمدة من مكانتهم 

املتميزة في بناء املجتمع، وحيث إن التربية لها 

دور أساسي في عملية التنمية البشرية، فالبد 

لتنمية  إنسان  كل  أمام  الفرصة  إتاحة  من 

الضرورية  الشروط  أهم  من  كونها  قدراته، 

والتعليم  الثقافة  في  اإلنسان  حق  إلتاحة 

في  األساسية  اإلنسان  حقوق  من  باعتبارها 

تنمية  في  فرد  لكل  الفرصة  وإتاحة  احلياة، 

الثقافة والتعليم،  طاقاته من خالل مؤسسات 

احلكومية  املؤسسات  في  احلرية  وإشاعة 

واألهلية وترسيخ أسس احلوار الدميقراطي، 

وجتديده  العمل  في  الكفاءة  لرفع  ضمانًا 

وتطويره، وترسيخ مبدأ املساواة وعدم التمييز، 

وتقدير كل فروع املعرفة واألنشطة اإلنسانية 

والعمل على تنمية الطاقات الشابة التي تتطلب 

حال  في  والتي  املختلفة،  باحتياجاتها  الوفاء 

توافرها من املمكن أن تخفف من التداعيات 

االجتماعي  واإلبداع  اجليد  كالتعليم  السلبية 

واملشاركة  والتكنولوجي،  واالقتصادي 

السياسية والثقافية. 

إلى  املاسة  ما سبق نستشعر احلاجة  ولكل 

تنمية بديلة في فلسطني تقوم على:  

حفز  نحو  وتركيزها  املتاحة  املوارد  حشد 

النمو االقتصادي الهادف إلى معاجلة ملموسة 

ملشكلتي الفقر والبطالة من خالل دعم املشاريع 

يوفر  والتي  العمل  كثيفة  واملتوسطة  الصغيرة 

احمللي  املجتمع  مبوارد  احلميم  التصاقها  لها 

وحاجاته حماية كافية من األثر التدميري للقيود 

واإلجراءات اإلسرائيلية.

والتقليص التدريجي لالعتماد على املساعدات 

الرأسمال  في  االستثمار  وتكثيف  اخلارجية 

البشري، مبا يراعي األولوية للمناطق والقطاعات 

االجتماعية احملرومة واملهمشة واألكثر تضررًا 

من إجراءات االحتالل اإلسرائيلي.

 وميكن لكل من القطاعني العام واخلاص أن 

يلعبا دورًا في هذه العملية على قاعدة التكامل 

تتطلب  التي  العملية  احلاجة  تتطلبه  ملا  ووفقًا 

التركيز على إعادة إعمار غزة، وإعطاء األولوية 

في الضفة للمناطق التي يعزلها اجلدار بهدف 

من  لتمكينهم  لسكانها  الصمود  مقومات  توفير 

دفعهم  محاوالت  وإحباط  أرضهم  على  الثبات 

إلى الهجرة. وكذلك يجب أن حتتل عملية تطوير 

البنى التحتية ملناطق الريف املهمشة - مبا في 
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الري،  أنظمة  وتوفير  األراضي  ذلك استصالح 

املكملة  واملشاريع  الزراعي  اإلنتاج  وتشجيع 

اخلدمات  عن  فضاًل  العمل،  لفرص  واملولدة  له 

سلم  في  رئيسًا  موقعًا  والصحية-  التعليمية 

ك،   ، )أيلني  البديلة.  التنمية  خطط  أولويات 

وآخرين ، 2010(.

المبحث الثالث

واقع الشباب الفلسطيني واحتياجاتهم
املجتمع  كبيرة من  الشباب شريحة   ميثل 

مجتمع  أنه  على  يصنف  الذي  الفلسطيني، 

فتي، حيث إن 70% من السكان هم دون سن 

)30 سنة(، ويشكل الشباب في الفئة العمرية 

)15-29 سنة( ما نسبته 30% من سكان دولة 

سنة(   29-15( الشباب  عدد  وبلغ  فلسطني. 

املقدر منتصف عام 2015 في فلسطني نحو 

مليون وأربعمائة ألف نسمة يشكلون ما نسبته 

ألف   716 منهم  السكان،  إجمالي  من   %30

مقدارها  بنسبة جنس  أنثى  ألف  و688  ذكر 

نسبة  وبلغت  أنثى.   100 لكل  ذكر   104.1

يترأسها شاب 14% من األسر،  التي  األسر 

في  و%17  الغربية  الضفة  في   %13 بواقع 

قطاع غزة. ويظهر التوزيع العمري للسكان أن 

الشعب الفلسطيني شعب فتي حيث إن الهرم 

السكاني ذو قاعدة عريضة ورأس مدبب، ما 

يعني أننا ولسنوات طويلة قادمة سوف نكون 

نسبيًا  املرتفعة  الطبيعية  الزيادة  تأثير  حتت 

الزيادة  معدالت  انخفاض  من  الرغم  على 

خالل  اخلصوبة  معدالت  وانخفاض  الطبيعية 

السنوات األخيرة )مسح الشباب، 2016( ما 

يؤكد الدور املتعاظم لهذا القطاع االجتماعي 

التأكيد  القول  نافلة  من  ولعل  واملهم،  الكبير 

املجتمعات  تنمية  في  الشباب  أهمية  على 

بضرورة  نسلم  أهمية جتعلنا  وهي  وتقدمها، 

وحماية  لتنمية  الواعي  والتخطيط  التفكير 

واحترام  التقليد،  إطار  خارج  شبابنا  وتربية 

اإلمكانيات  وحشد  حاجاته،  وتلبية  حقوقه 

واملوارد الالزمة لتحقيق هذه التنمية واحلماية 

وتقدمه  املجتمع  متاسك  يضمن  سليم  بشكل 

واستقراره وخالصه من االحتالل.

في  الشباب  قضايا  وسعة  لتعقد  ونظرًا 

املجتمع الفلسطيني ومشاكلهم سوف نورد هنا 

في  الشباب  بواقع  العالقة  ذات  القضايا  أبرز 

واالحتياجات  والتحديات  الفلسطيني  املجتمع 

واملشاكل التي يعانون منها:

مشكالت  من  فلسطني  في  الشباب  عانى 

حتقيق  دون  حالت  وخارجية  داخلية  وحتديات 

طموحاتهم، ونظرًا ألن شباب اليوم هم مستقبل 

احلقيقية،  هويته  وحاملو  قادته،  وهم  الغد، 

يصبح من املهم جدًا تنمية السياسات والبرامج 

الفلسطيني  الشباب  حاجات  لتلبية  املوجهة 

أن  ومبا  املجتمع،  في  ودوره  وجوده  وتعزيز 

الشباب شريحة مهمة في املجتمع فهم يعانون 

من مشكالته العامة ويواجهون أيضًا مشكالت 

والسياسية،  الوطنية،  الصعد  على  خاصة 

ورشة  )تقرير  واالقتصادية،  واالجتماعية، 
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يعانون  الفلسطيني  فالشباب  الشباب،1999(، 

من تهميش مزدوج:

أواًل: بسبب االحتالل اإلسرائيلي وممارساته 

التي حرمت الشباب الفلسطيني من حق التمتع 

وما  والعامة،  األساسية  وحرياته  بأدنى حقوقه 

من  طويلة  سنوات  منذ  فلسطني  له  تتعرض 

على  العالم  وصمت  اإلنسان  حلقوق  انتهاكات 

ما تقوم به إسرائيل - من أعمال قتل وتدمير 

عسكرية  وحواجز  وإغالقات  التحتية  للبنى 

واملستوطنات  العنصري  الفصل  جدار  وبناء 

الواسعة  واالعتقاالت  األراضي  ومصادرة 

أثر  احلصار-  وفرض  واالغتياالت  للشباب 

واألطفال  الشباب  على  ومباشر  كبير  بشكل 

تزيد  بنسبة  والبطالة  الفقر  انتشار  إلى  وأدى 

على 75% بني أبناء الشعب الفلسطيني حسب 

التقارير الدولية واحمللية، فالتصعيد اإلسرائيلي 

في األراضي الفلسطينية ومنذ بداية االنتفاضة 

الثانية أدى إلى تراجع في فرص تنمية الشباب 

وجتميد برامج النهوض بهم.

العسكري  اإلسرائيلي  االحتالل  أوجد  فقد 

مأساتهم  تنتهي  ال  ضحايا  لفلسطني  املستمر 

الدالالت  مستوى  على  فقط  ليس  ومعاناتهم، 

هم  كبيرًا  عددًا  إن  إذ  قياسها،  املمكن  الكمية 

واألسر  واملعتقلني،  واملهجرين،  الالجئني،  من 

املنكوبة سواء عائالت الشهداء أو أولئك الذين 

أحالم  على  عالوة  وممتلكاتهم،  بيوتهم  فقدوا 

الفلسطينيني املنكسرة ومشاريعهم غير املكتملة 

إدانة  من  الرغم  وعلى  املجهول،  ومستقبلهم 

السياسة،  لهذه  الدولي مرارًا وتكرارًا  املجتمع 

اإلسرائيلي ضد  االحتالل  دولة  متارسها  التي 

املدنيني الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية 

بل  توقفها،  لم  االحتالل  قوات  فإن  احملتلة، 

األراضي  في  اإلنسان  حقوق  وضع  تدهور 

الفلسطينية أكثر فأكثر، وقد طالت االعتداءات 

ممتلكات فلسطينية مبا فيها البيوت، وامللكيات 

واملنشآت  الزراعية،  واألراضي  التجارية، 

املياه  وشبكات  والثقافية،  والصحية  التعليمية 

والكهرباء والصرف الصحي، وقد أدى كل ذلك 

السكن، والظروف  إلى تدهور حاد في ظروف 

عام،  بشكل  الفلسطينيني  للمواطنني  احلياتية 

فإن  االحتالل  ممارسات  كل  من  الرغم  وعلى 

السمة األساسية للثقافة الفلسطينية كانت سمة 

وشعبها  وفلسطني  القرن  بداية  فمنذ  املقاومة، 

واالستيطاني،  االستعماري  املشروع  يواجهون 

فلسطني  فنون  على  طغى  احلال  هذا  ومثل 

في  دورًا  الثقافة  لعبت  حيث  كافة،  وآدابها 

ونثرًا وغناًء  الوطني وعبرت عنه شعرًا  الكفاح 

وتشكياًل. )عبد العاطي، 2013(.

مجتمع  من  االهتمام  نقص  بسبب  وثانيًا: 

مجموعة  فيه  تعززت  ومأزوم  منقسم  تقليدي 

الذي  للعنف  نتيجًة  االجتماعية  املشكالت  من 

النفسي  والضغط  الفلسطينيون  له  يتعرض 

الرسمية  املؤسسات  أداء  وضعف  املتواصل، 

بني  ومن  عملها،  وتعطل  انقسامها  وأخيرًا 

غير  السكاني  التزايد  أيضًا  املشكالت  هذه 

وطنية  سياسة  وجود  عدم  ظل  في  املنضبط 
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بني  املدارس  من  التسرب  معدالت  وارتفاع 

الثانوية، ويضاف إلى ذلك  الفتيات في املرحلة 

ارتفاع معدالت الفلتان األمني واجلرمية بشكل 

ناهيكم  البيئي،  الوضع  وتراجع  مسبوق،  غير 

وانتشار  ومنهك،  صعب  اقتصادي  وضع  عن 

الفقر  ظاهرة  تكرست  فقد  والبطالة،  الفقر 

ما   ،)2013 العاطي،  )عبد  واجلماعي  الفردي 

وانعدام  األمل،  بغياب  يشعرون  الشباب  جعل 

النتيجة  فكانت  والتحّدي،  واملغامرة  الطموح 

في نهاية األمر ذيوع حالة من اإلحباط الشديد 

الثقة  وغياب  الهدف،  على حتديد  القدرة  وعدم 

في الذات وفي املستقبل؛ لتتضافر هذه العوامل 

معًا مع كثرة أوقات الفراغ إلى االندفاع وراء 

جنوح من نوع ما، في ظل غياب عالقات أسرية 

نرى  أن  جدًا  املألوف  من  فأصبح  سليمة، 

الشباب الفلسطيني ينزعون إلى تبني قيم سلبية 

جتاه الذات واحلياة والعالم، فيما تغيب املنافذ 

توفيرها  املسؤولني  على  ينبغي  التي  الصحية 

قائم  متييز  بال  الشباب  هؤالء  طاقة  الستيعاب 

الشخصية،  العالقات  أو  االنتماء  أساس  على 

وحمايتها من اإلهدار اليومي )عثمان، 2006(.

باإلحباط  عام  شعور  أوساطهم  في  ويسود 

تشل  جهة  فمن  املستقبل،  من  واخلوف  والقلق 

ذكوري   مجتمع  في  األبوية  النزعة  هيمنة 

قدراتهم على التعبير عن أنفسهم وطموحاتهم، 

كما تقيد روح اإلبداع لديهم، مع ما يواكب ذلك 

خاصة،  الفتيات  جتاه  ومتييز  وكبت  قمع  من 

ومن جهة ثانية يزيد تردي األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية واألمنية - في ظل نظام سياسي 

السلطة- من وضع  هش وصراع محتدم على 

يقع  ذلك،  وأثناء  وضياعًا،  سوءًا  الفئة  هذه 

معظم الشباب ضحايا صراع القيم واملرجعيات 

وجتاذبتها،  والسياسية  واأليديولوجية  الثقافية 

ومتيل أعداد كبيرة منهم نحو العنف، ويتحولون 

اجتماعية  قوى  تسيرها  أدوات  مجرد  إلى 

وسياسية لها أجندات مختلفة عن تلك التي يجب 

البنى  يتزايد حتلل  إلى ذلك  للشباب،  أن تكون 

من  ذلك  يصاحب  ما  مع  بالكامل،  اإلنتاجية 

واالتكالية  كالكسل  التغيير،  على  قيم ال حتض 

وتتراجع  واالبتكار،  اإلبداع  عن  والعزوف 

التنمية،  على  واإلقبال  كالطوعية  إيجابية،  قيم 

وغيرها من سلم القيم الدافعة واحملفزة.

الشعور  حلالة  تفسيرًا  يعطينا  هذا  ورمبا 

باحلياة  اإلحساس  وفقر  القيمة،  بانعدام 

إيجابية  يدعم  أفضل  ومبستقبل  اإلنسانية 

العمل  وبقيمة  باملسؤولية  وإحساسه  اإلنسان 

الشباب  من  العظمى  الغالبية  لدى  واإلنتاج 

اآلخر  اجلانب  على  لنا  تبرز  فيما  الفلسطيني، 

فئة من الشباب استطاعت أن تتشرب بسهولة 

مجتمعنا  في  السائدة  السلبية  القيم  بعض 

كالنفاق االجتماعي والسياسي وتصيد األخطاء 

شخصية،  مكاسب  على  للحصول  واستغاللها 

العالقات  بأهمية  االعتقاد  ظاهرة  يفسر  كما 

الشخصية واحملسوبية في تسهيل أمور احلياة 

اجلودة  ومعايير  األحقية،  من  بداًل  اليومية 

أمام  والتعصب  التطرف  وإعالء  والقانون، 
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التسامح، واخلالف أمام التفاهم، والتسول أمام 

العمل، والذلة واملسكنة أمام الكرامة والكبرياء، 

ولألسف الشديد، فإن هذه القيم جتد لها رواجًا 

اجلميع  على  )شطارة(  وُتعتبر  مجتمعنا  في 

االحتذاء بها. )إسماعيل، 2004(.

من  يعاني  الفلسطيني  الشباب  يزال  ال  كما 

واالنتهاكات  واحلصار  العدوانية  احلروب  أثر 

الشباب  أغلب  يجد  حيث  واإلفقار،  االسرائيلية 

لهم،  حقيقية  مشاركة  ال  مهمشني  أنفسهم 

البعض  يلجأ  وقد  التطوعي،  العمل  عن  فيعزفون 

ثم  ومن  اإلدمان  أو  األخالقي  لالنحراف  منهم 

والنفسي،  اجلسدي  واملرض  واإلحباط  اليأس 

)يؤدي  فرويد  يقول  كما  واإلحباط،  فالتشاؤم 

املكبوتة،  والقاسية  العدوانية  الدوافع  إلى منشأة 

من  اخلوف  عن  ينم  التشاؤم  من  األكبر  فاجلزء 

شر مستطير(، وكانت هذه الدوافع العدوانية عند 

شباب فلسطني قد دفعتهم إلى حالة من النكوص: 

»إخفاق الطاقة في مواجهة املوقف الراهن«.

فاإلحصائيات الصادرة عن اجلهاز املركزي 

في  البطالة  نسبة  ارتفاع  إلى  تشير  لإلحصاء 

أوساط الشباب، وحيث تصل إلى قرابة %47. 

في  الشباب  من   %24 أن  النتائج  أظهرت  كما 

فلسطني لديهم الرغبة في الهجرة للخارج، وحول 

فإن  للخارج  الهجرة  في  الشباب  رغبة  أسباب 

معظمها يعود لألسباب االقتصادية، حيث أفاد 

إلى  بالهجرة  يرغبون  الذين  الشباب  من   %41

اخلارج بأن ذلك مرده حتسني ظروف املعيشة، 

و15% لعدم توفر فرص العمل في فلسطني.

وغياب  السياسي  االنقسام  ساهم 

في  بالشباب  للنهوض  التنموية  االستراجتيات 

لم  الذين  الشباب  أمام  إضافة حتديات جديدة 

وآليات  والتمكني  القدرة  مبقومات  مدهم  يتم 

التي  املقومات  وهي  واملعرفة،  والتحليل  النقد 

لم تسَع السلطة ومؤسسات املجتمع املدني إلى 

توفيرها بشكلها الصحيح والفاعل، املستند إلى 

ومشكالتهم  الشباب  الحتياجات  واعية  رؤية 

العامة،  الوطنية  باحلاجة  وربطها  وطموحاتهم 

فكانت النتيجة أشباه شباب وشبابًا مهمشني. 

سوف نستعرض بإيجاز أبرز حتديات الشباب 

الفلسطيني واحتياجاتهم:

مع  اقتصادية:  واحتياجات  حتديات  أ. 

اإلنتاجي  االقتصادي  األساس  غياب 

املتغيرات  في ضوء  تتفاقم  مستقلة،  لدولة 

األخيرة مشاكل البطالة والفقر في أوساط 

من  احلد  إلى  يحتاجون  الذين  الشباب 

الظروف  وحتسني  صفوفهم  بني  البطالة 

والشعور  الفرص  وتكافؤ  االقتصادية 

العمل،  فرص  وتوفر  االقتصادي  باألمن 

وإنشاء مصانع ومصادر اقتصادية منتجة 

وتوفير حضانات وبرنامج القروض امليسرة 

)عبد  الشبابية.  املشاريع  ومتويل  للشباب 

العاطي، 2010(.

وتتضمن  اجتماعية:  واحتياجات  حتديات  ب. 

مشاكل تتعلق باملناهج التعليمية من حيث 

العلمي  للتطور  مواكبتها  وضعف  كثرتها 

وعدم مواءمتها الحتياجات سوق العمل. إلى 
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املهني  بالتعليم  خاصة  مشاكل  فثمة  ذلك، 

التجهيزات  وضعف  الالمنهجية  واألنشطة 

والبنية التحتية للتعليم، وباستمرار أساليب 

العنف  ظاهرة  وتفشي  التلقيني  التعليم 

التفكك  ذلك  من  واجلامعات،  املدارس  في 

وبالتالي  والبطالة  الفقر  ومعاناة  األسري 

العنف  وتزايد  األسرية،  العالقات  ضعف 

اجلنس  أساس  على  التمييز  واستمرار 

املدرسي  التسرب  مشكلة  أيضًا  والعمر، 

ألسباب تتعلق باألسرة، إلى ذلك، فتهميش 

مبادراتهم  تشجيع  وضعف  الشباب  رأي 

ورعاية طموحاتهم وتقدير ميولهم وتطلعاتهم 

عليهم  تطرأ  التي  التطورات  مراعاة  وعدم 

أثناء منوهم، من بني القضايا التي مازالت 

تشكل عائقًا كبيرًا أمام الشباب؛ لذا جند 

تفاهم  وجود  بضرورة  يطالبون  الشباب 

بني األبناء واآلباء، وتعزيز الهوية واالنتماء 

وقدرة الشباب على حتديد هويتهم الثقافية 

واالجتماعية، ووجود فلسفة واضحة تساعد 

على االنتماء والتفاهم بني جيلني، وتخفف 

الشباب  ومنح  الشباب،  حرية  على  القيود 

حريتهم في إبداء آرائهم بخصوص قضايا 

والقسم  والزوجة  الزوج  كاختيار  مصيرية 

اجلامعي.

ترتبط  سياسية:  واحتياجات  حتديات  ج. 

للتنمية،  النافية  وممارساته  باالحتالل 

حقيقي،  مستقبلي  ازدهار  ألي  واملعوقة 

واالعتقال  بالقتل  الشباب  فئة  واملستهدفة 

واملالحقة  والتنقل  احلركة  من  واحلرمان 

األمنية وغير ذلك من ممارسات. من ناحية 

أخرى، يفضي انقسام النظام الفلسطيني 

التعقيدات  من  مزيد  إلى  نفسه  على 

وقود  فهم  الشباب،  فئة  على  والتحديات 

االقتتال وضحاياه، وهم مادة االستقطاب 

القيام  عن  النظام  عجز  أن  كما  وأدواته. 

وتلبية  واالجتماعية  االقتصادية  بوظائفه 

االجتماعية  والشرائح  الفئات  تطلعات 

األمل  فقدان  إلى  الشباب  يدفع  املختلفة 

والضياع. أخيرًا، نظام يقوم على الهيمنة 

والتراتبية الهرمية وتكريس منظومة قيمية 

املشاركة  على  الشباب  يشجع  ال  تقليدية 

بحياتهم  تتعلق  التي  القرارات  اتخاذ  في 

وتطلعاتهم وحاجاتهم. 

وتشريعية:  مؤسسية  واحتياجات  حتديات  د. 

مواقع  عن  الشباب  إقصاء  وأبرزها 

املؤسسات  مختلف  في  القرارات  صنع 

ثغرات  ثمة  وهناك  القيادية،  ومستوياتها 

الشباب  حلقوق  الناظمة  التشريعات  في 

الوسيطة  املؤسسات  وانعدام  وواجباتهم، 

القادرة حقًا على متثيل الشباب اجتماعيًا 

املؤسسات  ومحاولة  وثقافيًا،  واقتصاديًا 

على  وااللتفاف  الشباب  احتواء  القائمة 

واستغالل  احلقيقية  وقضاياهم  مصاحلهم 

حقًا  تنهض  أن  دون  ومواهبهم  قدراتهم 

االندماج  فرص  أمامهم  وتفتح  بقدراتهم 

يحتاج  لذا  الفعلية،  واملشاركة  والتطور 
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أمامهم  الفرص  توسيع  إلى  الشباب 

للمؤسسات  صوتهم  إيصال  أجل  من 

في  واملشاركة  القرار  وأصحاب  الرسمية 

صنعه، ووجود خطة وإستراتيجية شبابية 

املعنية  واملؤسسات  الوزارات  بني  واضحة 

قطاع  لدعم  احلكومية  غير  واملؤسسات 

انتشار  محاربة  على  والعمل  الشباب، 

على  والعمل  والفئوية  العشائرية  ظاهرة 

تفعيل دور االحتادات واملنظمات الشبابية. 

)عبد العاطي، 2010(.

باحثون  يرى  تنموية:  واحتياجات  حتديات  هـ. 

أن مشاركة الشاب في مواجهة العوملة يجب 

العوملة،  بهذه  إحساسهم  عبر  أواًل  متر  أن 

التنموية  املشاركة  خالل  من  يأتي  وذلك 

من  يستطيع  وقوانني  مؤسسات  كوجود 

خاللها الشباب أن يطالب بحقوقه وحرياته 

واملشاركة  إبداع،  من  لديه  ما  وتقدمي 

ووجود  والتغيير  االنتخاب  حق  وممارسة 

آليات احلوار والنقاش ومدى إطالع الشباب 

على املعلومات وحريتهم في الوصول إليها، 

عملية  في  الشبابية  املؤسسات  وإشراك 

تتبناها  تنموية  عمل خطة  يتم  وأن  التنمية، 

املؤسسات احلكومية لعكس أولويات الشباب 

وواقعهم. )رحال، 2004(.

الثقافة  تعتبر  ثقافية:  واحتياجات  حتديات  و. 

التقليدية السائدة بوجه عام في مجتمعنا غير 

وإشراكهم  وتنميتهم  الشباب  لتطور  داعمة 

املركب  املستقبلية،  خياراتهم  حتديد  في 

األهم في هذه الثقافة هو الدين، ولكن جتري 

للدين وترويج قراءة تقليدية  عملية استغالل 

للنصوص، تهدف إلى تسويغ وتبرير املواقف 

االجتماعية التقليدية جتاه الشباب أو فئات 

الثقافة  فذكورية  ذلك  إلى  أخرى  اجتماعية 

وفجوة  األجيال  بني  الفجوة  تعمق  وأبويتها 

التسلط  نزعة  تبرر  كما  االجتماعي،  النوع 

)عبد  والقرار.  احلقيقة  واحتكار  األبوي 

الثقافي بدوره  العاطي، 2004-أ( االنفتاح 

واحلوسبة  االتصال  وتقنيات  وسائل  عبر 

باألمناط  تتعلق  جدية  حتديات  يطرح 

مع  تنسجم  ال  التي  والقيمية  السلوكية 

لذا  الفلسطينية؛  االجتماعية  القيم  منظومة 

يحتاج الشباب إلى مواكبة التغيرات، وهذا 

يتطلب قدرًا من املرونة والقدرة على التكيف 

والتحرك، واإلملام بنواحي التقدم التكنولوجي 

والتقنية احلديثة من خالل اكتساب املعارف 

واملهارات التي تؤهل الشباب.

ردود فعل الشباب الفلسطيني إزاء التحديات:

جدارتهم  أثبتوا  الفلسطيني  »الشباب 

قهروا  إنهم  حيث  شتى،  ميادين  في  وأهليتهم 

الظروف الصعبة ولم يستسلموا لها«. 

أّكدت الدراسات التي أجريت في العديد من 

الدول العربية، وبني مختلف الطبقات االجتماعية 

البيروقراطية  باألنظمة  الشباب  مواجهة  أن 

تبقيه  ال  الدميقراطية  غير  السلطة  وأمناط 

ينحصر  دوره  جتعل  ولكنها  فقط،  خارجها 
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مما  بقوانينها  وااللتزام  لها  اخلضوع  في 

القدرة على حتقيق ذاته.  بالعجز وعدم  يشعره 

واالغتراب هنا هو مرحلة وسطى بني االنسحاب 

ثالثة  إلى  يلجأ  هو  عليه.  والتمّرد  املجتمع  من 

االنسحاب من هذا  إما  التصّرفات:  أنواع من 

الوقت  في  إليه  وأما اخلضوع  الواقع ورفضه، 

على  التمّرد  وإما  النفور،  من  فيه  يعاني  الذي 

هذا املجتمع ومحاولة تغييره.

ولعل الشباب العربي مر بهذه احلاالت الثالث 

عن  عبرت  التي  التمرد  ملرحلة  وصل  أن  إلى 

نفسها في الربيع العربي والثورات العربية التي 

قادها في البداية الشباب، والتي جاءت بسبب 

استمرار جتاهل احتياجات الشباب، واستمرار 

الدميقراطية  العدالة االجتماعية ومظاهر  غياب 

من  يتطلب  الذي  األمر  العربي،  املجتمع  في 

تبدأ  أن  املواقع  كل  في  والقيادات  احلكومات 

في وضع قضيتهم في مقدمة املسائل الوطنية، 

ملصلحة  وتطبيقها  احللول  وضع  في  وتشرع 

مشاركة  ضرورة   يؤكد  كما  الشباب،  أجيال 

القرارات  اتخاذ  في  رأيهم  وسماع  الشباب 

وتوسيع  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 

دورهم في املشاركة في كل ما يتعلق بحياتهم 

وتطلعاتهم وطموحاتهم.

واخليارات  البدائل  أهم  هنا  نورد  سوف 

التي جلأ إليها الشباب الفلسطيني في مواجهة 

التحديات:

يشير واقع احلال إلى »أننا نقف في الوسط 

من التنمية لكنهم يدفعوننا إلى طرف ما«، وميكن 

القول إن الشاب الفلسطيني وإزاء التعاطي مع 

التنمية حتكمه حالتان:

األولى: التفاعل واملشاركة.    

الثانية: االنعزال.   

واحلقيقة أن الشباب الفلسطيني يعيش كلتا 

احلالتني، انطالقًا من أن هذا الشباب مجموع 

متنوع، وليس كيانًا كتليًا يسهل توصيفه، ورسم 

اقتصاديًا  الشباب  تقسيم  ميكن  لذا  مالمحه، 

إلى ثالث فئات مختلفة تبعًا لتأثرهم:

اقتصاديًا  القادرين  فئة  األولى:  الفئة   -

احلصول  على  القادرة  القليلة  القلة  وهي 

املتاح،  من  أرقى  وخدمات  وظائف  على 

وفرص  أفضل،  معرفي  تطوير  وفرص 

السفر للخارج؛ األمر الذي أمد هذه الفئة 

حني  في  بالعالم،  أعمق  اتصالية  بعالقات 

لم  حيث  بوطنه،  بعالقته  الصلة  ضعفت 

جذبه  على  قادرة  وطنية  عوامل  هناك  تعد 

الوافدة  األحداث  كتلك  اهتمامه  وانتزاع 

ينزع  بعضهم  جند  لذا  التكنولوجيا،  عبر 

نحو الهجرة، وجزء ثان ينزع إلى االنعزال 

االختياري عن هموم املجتمع، وجزء ثالث 

قليل منهم يتفاعل وبشكل فوقي مظهري مع 

قضايا املجتمع. 

الفئة  الثانية: متوسطة، حتاول تقليد  الفئة   -

األولى سلوكيًا، حيث يتعاظم طموح هؤالء 

الشباب بالثراء والرغبة في التمتع بالسلع 

الفئة  هذه  فشباب  املنتشرة،  االستهالكية 

فرص  إلى  للوصول  دائم  سعي  حالة  في 
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ذلك،  ومع  القيود،  كل  رغم  واحلياة  العمل 

التصاقًا بهموم  الشباب هم األكثر  فهؤالء 

األكبر  هي  الفئة  هذه  وقضاياه،  الوطن 

فئة  فهي  الفلسطيني،  املجتمع  في  حجمًا 

من  وتعاني  االجتماعي  التوتر  يسكنها 

الضمور النسبي نتيجة حالة الفقر والبطالة 

جند  لذا  الفلسطيني،  املجتمع  في  العالية 

جزءًا كبيرًا منهم يبحث عن فرص للهجرة 

له  تتاح  ملن  للخارج  والدراسة  العمل  أو 

في  هي  الشباب  من  الفئة  وهذه  الفرص، 

الغالب القوة الشبابية الفاعلة في منظمات 

املجتمع املدني الفلسطينية.

فئة  فهي  األكبر  وهي  الثالثة:  الفئة  أما   -

من  تامًا  حرمانًا  محرومون  وهؤالء  الفقراء 

فرص التنمية وهم فئة واسعة، إال أن أخطر 

جديدة  لقيم  الكثيف  التعرض  مشكالتها 

تقدم بوساطة أنداد لهم من شرائح أخرى، 

األمر الذي يدفع شباب تلك الفئة إلى التقليد 

الذي  األمر  فكري،  بناء  إلى  االستناد  دون 

يكرس الشعور بالدونية واحلرمان لدى تلك 

أو  اليأس  إلى  ويدفعها  الشباب،  من  الفئة 

القوة  تشكل  الفئة  وهذه  والتطرف،  العنف 

في  والعنف  واملخدرات  للجرمية  األساسية 

ضريبة  تدفع  التي  الفئة  وهي  أشكاله،  كل 

والثقافية  واالقتصادية  السياسية  األوضاع 

السائدة في فلسطني.

ومما سبق نرى أن ممارسات الكبار وظروف 

املجتمع تدفع الشباب عمومًا إلى ثالثة مواقف، 

التمرد أو االنكفاء أو التسليم، وإذا كان التمرد 

يقدمون  ال  فلسطني  شباب  فإن  إيجابيًا،  فعاًل 

على  يساعدهم  ال  السياسي  الظرف  عليه؛ ألن 

والعالقات  النظم  على  الشباب  فتمرد  ذلك، 

إلى مناخ دميقراطي،  املقيدة حلركتهم، يحتاج 

اجلديد  لبروز  مناسب  اجتماعي  وضع  وإلى 

وتعبيره عن ذاته، وهذا غير متوافر في مجتمعنا، 

لذلك يجد قسم كبير من الشباب أنفسهم أمام 

طريق االنكفاء، واالبتعاد عن احلركة السياسية 

فيها  يعبرون  أخرى  مجاالت  إلى  واالنصراف 

الباقون  أما  طاقاتهم،  ويبّددون  ذاتهم  عن 

الوضع  مع  والتساوق  التسليم  في  فيجدون 

لهم  تكفل  التي  املخارج  أحد  ومجاراته  القائم 

بعض املصالح مثل العمل أو بعض املساعدات 

لعناصرها  فئوي  بشكل  األحزاب  تقدمها  التي 

)عبد العاطي، 2013(.

السياسية،  املجاالت  على  األمر  يقتصر  ال 

مجال  منها  أخرى،  مجاالت  إلى  ميتد  وإمنا 

الثقافة حيث عزفت نسبة كبيرة من الشباب عن 

املشاركة في احلياة األدبية والفكرية إبداعًا أو 

قراءة أو حوارًا، ولعل لهذا األمر سببني كبيرين، 

أولهما: ضعف دور الثقافة األدبية والفكرية في 

والعقلي  النفسي  التكوين  وفي  العامة  احلياة 

اإلبداع  مجاالت  تضييق  وثانيهما:  للناس، 

هوامش  بسبب ضيق  الشباب  أمام  واملشاركة 

حرية التفكير والتعبير، وهما سببان متالزمان، 

إلى  بالضرورة  يؤدي  الثاني  السبب  توفر  لكن 

عن  العزوف  في  احلاسم  وهو  األول،  تفاقم 
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الثقافية  النشيطة في احلركة  الشباب  مشاركة 

ازداد  فكلما   )2005 الشباب،  )ملف  والفكرية 

وقع الفقر واحلاجة للشباب زادت عملية تكيفهم 

وتسليمهم بالواقع ومجاراته.

الفلسطيني  الشباب  فعل  ردود  رصد  ميكن 

التحديات،  مواجهة  في  غزة  قطاع  في  وبالذات 

مبا يلي:

العزوف عن  بالواقع، مع  والتسليم  القبول   .1

التنظيمات  عن  واالنفضاض  السياسة 

السياسية باجتاه  اإلقبال على املؤسسات 

مبادرات  أو  مجموعات  بلورة  أو  األهلية 

ثقافية  مجاالت  في  وفاعلة  نشطة  شبابية 

وفنية واجتماعية.

على  والتقوقع  املنزل  في  واملكوث  االنكفاء   .2

الذات وقطع الصالت والروابط واالنسحاب 

تناول  إلى  جلأ  وبعضهم  املجتمع،  من 

العقاقير املخدرة )األترامال وغيره(.

اللجوء للعائلة طلبًا للحماية وتلبية احلاجات   .3

األساسية أو االنضواء في جماعات صغيرة 

من األصدقاء واألقارب بهدف إشغال الوقت 

االنضمام  أو  املنافع،  بعض  حتقيق  أو 

للتشكيالت املسلحة/ أجهزة أمنية.

الهجرة إلى اخلارج: سواء الهجرة الدائمة   .4

الستكمال  والهادفة  املقننة  الهجرة  أو 

التعليم أو للحصول على فرص العمل.

االتصال  أدوات  على  الشباب  تركيز   .5

الشباب  أظهر  فقد  احلديثة،  والتقنيات 

متثيل  في  مشرفة  صورة  الفلسطيني 

إنترنت  مواقع  إقامة  وفي  فلسطني، 

تشرح معاناة الشعب الفلسطيني وتفضح 

االنتهاكات اإلسرائيلية. وحشد أكبر إطار 

من التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني، 

تعزيز  في  املعلومات  ثورة  ساهمت  كما 

قدرة الشباب على النفاذ للمعارف والتعلم، 

واحلصول على منح دراسية وأعمال خارج 

فلسطني، وكما عززت من اتصال الشباب 

والعاملي،  العربي  بالشباب  الفلسطيني 

وعقد  التواصل  فرص  لهم  وأتاحت 

الصداقات وأحيانًا التعارف والزواج.

اإلقبال على املؤسسات األهلية بحثًا عن عمل   .6

مالية  على مساعدات  رغبة في احلصول  أو 

شبابية،  أنشطة  في  االنشغال  أو  وغذائية 

املهني  والتعليم  التدريب  في  واالستثمار 

املشاريع  نحو  التوجه  وتشجيع  والتقني 

واملبادرات التجارية الصغيرة ودعمها.  

حتويل بعض املوارد املتاحة واالستثمار فيها   .7

مثل إقامة مشروع صغير مدر للدخل، ومتابعة 

احلصول على التعليم والتدريب، واالستفادة 

من بعض مشاريع التشغيل املؤقت، وبعضهم 

في  األسرة  اقتصاد  ضمن  العمل  إلى  جلأ 

الزراعة أو احلرف املختلفة.

صوت  إسماع  ومحاوالت  الضغط  ممارسة   .8

على  التأثير  في  نفوذهم  وتعظيم  الشباب 

مثل  الدولي  املجتمع  جتاه  العام  الشأن 

وفضح  احلصار  رفع  حمالت  في  املشاركة 

السلطة  اجتاه  أو  اإلسرائيلية،   االنتهاكات 
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أجل  من  السياسية  والتنظيمات  الوطنية 

إنهاء االنقسام وإجراء االنتخابات التشريعية 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية إلخ.

والبدائل  اخليارات  على  اإلضاءة  من  وملزيد 

بتكثيف  نورد  سوف  الشباب  استخدمها  التي 

إليها  جلأ  وخيارات  وأمناط  مناذج  ثالثة  موجز 

أساسية  مجاالت  ثالثة  في  الفلسطيني  الشباب 

تضم اجلانب السياسي واالجتماعي واالقتصادي:

1.  المشاركة السياسية 

الحراك الشبابي 15 آذار 2011

بها  قام  والتي  اإليجابية  النماذج  أحد  وهو 

الشباب حيث مارس عملية ضغط شبابي وشعبي 

النضال  في  السابقة  جتاربه  من  واستفاد  فاعل 

الوطني وما حدث في املنطقة العربية، حيث كان 

الطابع العام لهذه احلركة مشابهًا لثورات الربيع 

العربي، حيث تأكد دور الشباب  الفلسطيني من 

في  العربي  الشباب  لدور  مقاربة  عمليات  خالل 

الربيع العربي، هذه املقاربة التي فرضت  ثورات 

في  الطليعي  لدورهم  مواكبني  الشباب  يكون  أن 

حتمل املسؤوليات جتاه عمليات التغيير التاريخية 

فالشباب  العربية،  الدول  التي شهدتها وتشهدها 

حاول  لذا  العربية،  الثورات  عماد  كانوا  العربي 

الذي  واجلسر  احلربة  رأس  يكونوا  أن  الشباب 

إنهاء  نحو  الفلسطيني  الشعب  خالله  من  يعبر 

املظاهرة  موعد  عن  اإلعالن  فتم  االنقسام، 

واعتصم  الفيسبوك  صفحات  عبر  ومطالبها 

عشرات اآلالف من املتظاهرين في كل من دوار 

املنارة في مدينة رام الله وميدان اجلندي املجهول 

مطالبني  املظاهرات  في  جديتهم  إلثبات  غزة  في 

بإنهاء االنقسام الفلسطيني والتوحد، وأهم ما في 

الرغم من  أنها كانت حركة شبابية، وعلى  األمر 

أهمية التحركات الشبابية التي قادها الشباب فإن 

محاوالتهم تعرضت إلى ثالثة حتديات متثلت في:

اإلقصاء وقمع أجهزة طرفي االنقسام األمنية.  .1

محاوالت االحتواء التي تعرض لها نشطاء   .2

التنظيمات السياسية  احلراك الشعبي من 

واحلكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحب  املبكرة  الزعامة  أمراض  ظهور   .3

الظهور لدى بعض قيادات احلراك الشعبي 

إلى  العوامل وغيرها أدت  الشبابي، وهذه 

بشكل  الشباب  ومراكمة  استمرار  عدم 

إلى  الهادفة  وحتركاتهم  حلراكهم  فاعل 

إنهاء االنقسام والدفاع عن حقوقهم، األمر 

على  الشباب  يراكم  أن  إلى  يحتاج  الذي 

هذه التجربة والتعلم من دروسها.

2.  المشاركة الجتماعية 

المؤسسات األهلية 

القطاع  احلكومية  غير  اجلمعيات  تشكل 

وتتحمل  املدني«  »املجتمع  قطاعات  بني  األوسع 

هذه املؤسسات واملنظمات - نتيجة اتساع نطاق 

عملها وتأثيرها - جزءًا مهمًا من مسؤولية النتائج 

اإليجابية والسلبية املترتبة على نشاطاتها الفردية 

واجلمعية، غير أن نشاطاتها ال تتجانس من حيث 
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الوظيفة التي تقوم بها، وال هي متجانسة من حيث 

الفردية واجلمعية،  تتركه نشاطاتها  الذي  التأثير 

فهناك فروق في التأثير بني عمل مؤسسة ومنظمة 

وعمل مؤسسة ومنظمة أخرى على املجتمع، كما 

باختالف  يختلف  ألدائها  املجتمع  استجابة  أن 

استجابتها حلاجاته. 

وبرامج  أنشطة  في  الشباب  وتعد مشاركة   

اجلمعيات أحد النماذج اإليجابية والتي ساهمت 

أدى  فقد  وتطويرها،  الشباب  قدرات  تنمية  في 

انخراط الشباب في العمل باملؤسسات األهلية 

واالجتماعية إلى استفادتهم من خدماتها التي 

ساهمت في تنمية الشباب واالهتمام بطاقاتهم 

وقدراتهم املختلفة وإتاحة الفرصة لهم ملمارسة 

والفنية  والرياضية  الثقافية  األنشطة  من  عدد 

من  مجموعة  الشباب  إنشاء  كما  والتراثية، 

املبادرات التنموية في مجاالت متعددة باالعتماد 

نشاط  هناك  فكان   ، املتوافرة  املقومات  على 

واالجتماعي  االقتصادي  املجال  في  ملجموعات 

والثقافي واإلنساني.

دورًا  األهلية،  املؤسسات  لعبت  وإجمااًل،   

مهمًا في مجال بناء الشباب الفلسطيني وتنميته 

زيادة مشاركة  نحو  ومدنيًا  وتثقيفه دميقراطيًا 

التطوعي  والعمل  املجتمع  حياة  في  الشباب 

األنشطة  من  وغيرها  الصيفية  واملخيمات 

املختلفة  واملجتمعية  والتربوية  والفنية  التعبيرية 

في حتد واضح لكل الظروف املعقدة والصعبة 

التي مير بها املجتمع الفلسطيني.

التي  واإلجنازات  النجاحات  كل  مع  ولكن 

والثقافية  الشبابية  املنظمات  بعض  قدمتها 

غزة خصوصًا  قطاع  في  للشباب  واالجتماعية 

وفي األراضي الفلسطينية عموما، فإنه يسجل 

على هذه املنظمات: أن معظمها ال يحمل فلسفة 

تنموية واضحة في عملها، وتركيز معظمها على 

األنشطة اإلغاثية، كما أن وجودها اقتصر على 

أماكن ومناطق محددة، باإلضافة لنقص وغياب 

اإلدارة الدميقراطية لديها، وقلة التنسيق بينها.

مجال  في  التجربة  وقلة  اخلبرة  ضعف  وشكل 

إلى  باإلضافة  آخر،  عاماًل  املؤسسات  إدارة 

أنشطتها،  في  والشباب  املرأة  مشاركة  نقص 

على  تأثيرها  محدودية  سبق  ما  لكل  ويضاف 

السلطة لضمان تقيدها باحترام حقوق الشباب 

أن  على  قدرتها  وتراجع  وضعف  واإلنسان 

ولعل  االنقسام،  إلنهاء  رئيسًا  ضاغطًا  تشكل 

شبابية  اجتماعية  حركة  غياب  إلى  يعود  ذلك 

وضعف  القاعدية،  باملنظمات  االرتباط  وغياب 

روابطها بأصحاب املصلحة »ضحايا االنتهاكات 

واملتضررين«، وغياب العالقة الفاعلة مع وسائل 

اإلعالم وتبعية معظمها لألحزاب السياسية،

إلى حتويل معظم  ويؤدي  أدى  الذي  األمر   

املنظمات الشبابية ومنظمات املجتمع املدني إلى 

فروع شجرة بال جذور، وحولها إلى مغناطيس 

يحرف اجتاه احلركة وجهود النشطاء ويستبدل 

وظيفتها، وحولها أيضًا إلى بنيان مهدد بالتصلب 

اجلدي  التصدي  عدم  كثيرة  وأحيانًا  والروتني 

لالنتهاكات التي يتعرض لها الشباب، وبصرف 

ملعظم  العام  الوضع  فإن  النوايا،  عن  النظر 
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منظمات الشباب ومنظمات املجتمع املدني مهدد 

مقطوع  معزول،  بيروقراطي  بناء  إلى  بالتحول 

التي  امللحة  املطالب  عن  وبعيد  بالناس  الصلة 

يحتاجها الشباب، وخاصة في ضوء تراجع دور 

الوطني  النضال  إطار  في  الشبابية  املنظمات 

والتحول الدميقراطي.

والتحول  التنمية  الصعوبة مبكان حتقيق  فمن 

السياسي،  االنقسام  حالة  ظل  في  الدميقراطي 

كما أنه ال ميكن ضمان استعادة عافية املجتمع 

ووحدة نسيجه دون دميقراطية النظام السياسي 

القانون  سيادة  ومرتكزات  أسس  على  القائم 

كان  بالتالي  اإلنسان،  وحقوق  واحلرية  والعدالة 

على املنظمات األهلية أن تعمل لتحقيق القضايا 

النضالي  اجلانب  إغفال  دون  للناس  املطلبية 

السياسي. املعركة من أجل االستقالل ومن أجل 

التنمية  غايات  حتقيق  أجل  ومن  الدميقراطية 

باملقام األول، أما  اإلنسانية هي معركة سياسية 

أعمال اإلغاثة اخليرية واالكتفاء بتقدمي اخلدمات 

والعزوف عن السياسة فمن شأنه أن يفاقم أزمة 

املجتمع املدني ويضعف دوره ومّيكن سلطتي رام 

الله وغزة من الزحف املنظم الحتالل الفضاء العام 

واالجتماعي  السياسي  الفعل  مساحة  وتقليص 

أمام اآلخرين. لذا وجدنا أنه كلما ارتفعت الفعالية 

املالحقة  حدة  خفت  املدني  للمجتمع  السياسية 

األمنية ومحاوالت تضييق اخلناق على احلريات.

لذا لم يكن غريبًا، القيام بهذا اجلهد، حيث 

تضررت قطاعات واسعة من االنقسام جراء ما 

تركه من تداعيات كارثية، لذا من أجل الدفاع 

عن مصاحلها مارست بعض املؤسسات الفاعلة 

باجتاه  وإعالميًا  سلميًا  وضغطًا  شعبيًا  جهدًا 

»فتح«  قيادات  لدى  القرار  صناع  على  التأثير 

إنهاء  في  املساهمة  أجل  من  »حماس«،  و 

بعض  أن  ومع  الوحدة.  واستعادة  االنقسام 

االحتواء  محاوالت  إلى  تعرضت  املؤسسات 

والقمع واإلقصاء، فإن بعضها لعب دورًا فاعاًل 

الوحدة  وتعزيز  العامة  احلريات  حماية  باجتاه 

من  العديد  خالل  من  ذلك  متثل  وقد  الوطنية، 

ظلت  وإن  واملؤسساتية،  الشعبية  املبادرات 

النسوية والشبابية  الفعاليات واملبادرات  معظم 

واملؤسساتية محدودة ومحصورة ألسباب تعود 

لضعف القائمني عليها، أو النحياز بعضها، أو 

خارجية،  ألسباب  أو  فيها،  شاملة  رؤية  لغياب 

هذه  أبرز  ولعل  كبير  أثر  لها  يكن  لم  وبالتالي 

يوم  والشعبي  الشبابي  احلراك  الفعاليات 

من  القمع  إلى حتدي  تعرض  والذي  آذار   15

األجهزة األمنية. إضافة إلى محاوالت االحتواء 

السياسية.  القوى  وبعض  االنقسام  طرفي  من 

بقي عامل ثالث مقرر في عدم استكمال احلراك 

لدى  املبكرة  الزعامة  أمراض  بروز  في  متثل 

القيادات الشابة املشرفة على احلراك.    

التي  التحديات  ذلك  إلى  أضفنا  ما  وإذا 

املدني  املجتمع  منظمات  وواجهت  تواجه 

وخاصة الشبابية منها فيمكننا القول إن مسيرة 

الفعاليات واملبادرات قد حجمت وتراجعت  تلك 

وانحسرت في نطاق محدود، مع أن الواقع يقول 

إن صوت وحراك الشباب إلى جانب الفعاليات 
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دورًا  لعب  قد  األهلية  املؤسسات  نظمتها  التي 

على  للتوقيع  السياسية  القيادات  باستجابة 

اتفاق القاهرة.

ومن اإلنصاف أيضًا القول إن بعض املنظمات 

اإليجابية  احملاوالت  بعض  عرفت  قد  األهلية 

لم  العملية  الوحدة إال أن هذه  واجلادة الستعادة 

تأخذ حقها بعد لتشمل ظهور قدرتها على تنظيم 

ائتالفات »أفراد ومؤسسات وجماعات«، فاحلصاد 

مرجعتيها  املبادرات  بعض  كون  محدودًا  يزال  ال 

الترقيع، أو التسليم بالواقع وقبول إدارة االنقسام 

طاقات  يتطلب  رمبا  هذا  االنقسام،  إنهاء  بدل 

الشبابية  القواعد  اجتاه  في  أشد  واندفاعًا  أكبر 

والفئات االجتماعية واستراتيجيات أكثر وضوحًا 

في االرتباط باحلركات االجتماعية، وبرامج وخطط 

عمل حتول هذه االستراتيجيات إلى أعمال ملموسة 

في مجال إنهاء االنقسام.

من هنا تأتي أهمية التشبيك بني قوى الشباب 

ثالث  لتيار  للتأسيس  املدني  املجتمع  ومنظمات 

واالجتماعي  السياسي  باملعنى  طليعي  دور  أو 

يسهم في إعادة صياغة مشروع وطني وخطاب 

وإنساني،  وطني  واجتماعي  وثقافي  سياسي 

وفي  الشباب  وقوى  املدني  العمل  فمؤسسات 

دور  تؤدي  أن  تستطيع  املجتمعات،  مختلف 

احلسم في الكثير من القضايا الوطنية احملورية 

وهي  فيه،  تعيش  الذي  املجتمع  في  واملفصلية 

مفاهيم  وتعزز  تدعم  أداة  تكون  أن  إما  بذلك 

والدميقراطية  والتسامح  والوحدة  احلرية 

واحلقوق األساسية أو أن تلعب الدور العكسي.

المبحث الرابع

نحو تنمية بديلة تقوم 

على تمكين الشباب
فشلت نظريات التنمية التقليدية في العالم النامي 

سواء منها تلك التي اعتمدت مدخل التحديث والنمو 

االقتصادي على غرار التجربة الغربية أو تلك التي 

اصطلح  ما  أو  االجتماعية  العدالة  مدخل  اعتمدت 

)برهوم،  االجتماعية«  بالدميقراطية  تسميته  على 

1998(، اليوم يسود اعتقاد بني خبراء التنمية أنه 

ال تنمية دون دميقراطية كما جاء في وثائق األمم 

تشكل  للتنمية  مداخل  خمسة  حتدد  التي  املتحدة 

والعدالة  االقتصادي  النمو  لتحقيق  واحدة  رزمة 

االجتماعية والدميقراطية واإلنصاف ومكافحة الفقر 

والبنية التحتية، فالدميقراطية ضرورة ال غنى عنها 

التنمية  أن  ذلك  التنمية وحتقيقها،  أهداف  إلجناح 

الناس،  لقدرات  الطوعي  احلشد  تتطلب  احلقيقية 

ومن غير املمكن حتقيق ذلك إال في مناخ دميقراطي 

يحارب ظواهر الفساد واالحتكارات والثراء السريع 

حقوقها  املبدعة  الكفاءات  ويعطي  املشروع  وغير 

الدميقراطي ميكن من  املناخ  فإن  ذلك  إلى  كاملة، 

إدارة املوارد القليلة املتاحة بطريقة رشيدة ونافعة، 

مفاعيل  اإلنسان  وحقوق  والدميقراطية  فالتنمية 

ينبغي لها السير معًا بصورة متناغمة.

وهذا هو نهج )التنمية البشرية االنعتاقية التي 

تسعى إلى الدمج احملكم واملتوازن بني متطلبات 

إليهما كوحدة  وتنظر  البشرية  والتنمية  التحرر 

متكاملة تعتمد عناصرها على بعضها البعض، 

مستمرة  عمليات  هي  والتحرر  التنمية  أن  كما 
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اخلالق  التفكير  يتطلب  ديناميكي  طابع  ذات 

التوازن  وحفظ  واملترافقة  املستمرة  واحلركة 

بني  احملكم  نهجهابالدمج  ويتلخص  واالجتاه، 

الطاقات  وتفعيل  والتنمية  املقاومة  متطلبات 

اإلنسانية من خالل املشاركة املجتمعية والتربية 

للمحافظة  والسعي  اجلهود  ومضاعفة  والتعليم 

على حقوق األجيال املقبلة في تفعيل دور املرأة 

وتكريس سيادة القانون( )بيرزيت، 2002(.

خلق  إلى  حتتاج  البديلة  املستقلة  فالتنمية 

االعتماد  مبدأ  على  تقوم  جديدة  إنتاج  عالقات 

على الذات، تنمية تهدف إلى رفع معدل إنتاجية 

البداية«،  »نقطة  الشرط هو  إذ إن هذا  العمل، 

االقتصاد  ألداء  واألكمل  األشمل  فاملقياس 

إلى  سنة  من  العمل  إنتاجية  ارتفاع  معدل  هو 

مبفهوم  ترتبط  اإلنتاجية  هذه  أن  على  أخرى، 

الدافعية كمبدأ رئيس في عملية التنمية، إذ إن 

باإلمكان  أن  يعرفون  الذين  األحرار  املواطنني 

تغيير احلاكم أو الرئيس من خالل الدميقراطية 

واحلياة احلزبية، يعرفون أن ثمار جهودهم تعود 

يستطيع  لن  أحدًا  وأن  أوالدهم،  وعلى  عليهم 

سلبهم حقوقهم.

معاجلة  تتطلب  سبق،  ما  إلى  استنادًا 

رؤية  وجود  الفلسطيني  املجتمع  مشكالت 

تنموي  ومنظور  وطنية  سياسية  وإستراجتية 

شامل متفق عليه يوجه أداء مؤسسات املجتمع 

كافة، يضمن االستثمار الفعال ملصادر املجتمع، 

ويتيح املجال لتفعيل طاقات املجتمع الفلسطيني 

ضمن إستراتيجية عمل تكاملية، تضمن ترتيب 

االنقسام،  حالة  وإنهاء  الفلسطيني  البيت 

الفلسطيني  السياسي  النظام  بناء  وإعادة 

القانون  على أسس دميقراطية، وتعزيز سيادة 

االجتماعية  للعالقات  كناظم  والدميقراطية 

والتعليم  التربية  أوضاع  وإصالح  والسياسية، 

أداء  وتطوير  الفلسطينية،  اجلامعات  وحتديدًا 

مختلف املؤسسات الفلسطينية.

وميكن تلخيص دور ومهام الشباب في إنهاء 

ممارسة  خالل  من  الوحدة  وحتقيق  االنقسام 

قوى  وتنظيم  واجلماهيري  الشعبي  الضغط 

الناس من أجل حتقيق جملة من املطالب لضمان 

استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي 

على أسس وطنية دميقراطية تضع على أجندتها 

النضال من أجل: 

الفعلي  التنفيذ  أجل  من  الضغط  أواًل:   -

التفاقية املصاحلة الوطنية على األرض دون 

إبطاء أو مماطلة، ومبا يضمن إعادة النظر 

نشأت مبوجب  التي  كافة  اإلشكاليات  في 

القيادي  اإلطار  ودعوة  االنقسام.  حالة 

املؤقت لالنعقاد لضمان إشرافه على تنفيذ 

االتفاقيات وعمله من أجل إصالح منظمة 

انتخابات  وإجراء  دورها  وتفعيل  التحرير 

املجلس الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية 

التشريعي  واملجلس  الرئاسة  وانتخابات 

التمثيلية  واألطر  املؤسسات  بناء  وإعادة 

آلية  عبر  البلديات  وكذلك  واملهنية  النقابية 

االنتخابات الدميقراطية املبنية على التمثيل 

النسبي مبا يضمن إعادة وحدتها.
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ثانيًا: تفعيل عمل املجلس التشريعي ليباشر   -

االنتخابات  إجراء  حلني  بفاعلية  أعماله 

التشريعية. 

ثالثًا: الضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية   -

تراعي مشاركة القوى السياسية وقطاعي 

النساء والشباب، ومتابعة تنفيذها لبرنامج 

عمل يتضمن إنهاء تبعات االنقسام.  

رابعًا: إعادة بناء وإصالح اجلهاز القضائي   -

وتشكيل مجلس القضاء األعلى على أسس 

القضائية  الكفاءات  بني  ما  جتمع  مهنية 

توحيد  مهمة  به  يناط  والقطاع  الضفة  في 

وضمان استقاللية السلطة القضائية.  

خامسًا: تطبيق للعدالة االنتقالية وإنصاف   -

هيئة  تشكيل  خالل  من  االنقسام  ضحايا 

من  واإلنصاف  للمصاحلة  فلسطينية 

بالدفاع  لها  ومشهود  مستقلة  شخصيات 

عن حقوق اإلنسان وحرياته، على أن يكون 

لهذه اللجنة دور وصالحية التحقيق وتقصي 

احلقائق، ويناط بذات اللجنة صالحية وضع 

األسس الكفيلة بإنصاف وتعويض ضحايا 

الفاعليات  إشراك  إلى  إضافة  االنقسام، 

املصاحلة،  عملية  في  واالجتماعية  الوطنية 

تلك  لتحقيق  ومبادرات  مقترحات  وتقدمي 

صياغة  إعادة  أجل  من  وذلك  املصاحلة 

املجتمع على أسس سيادة القانون ومبادئ 

املواطنة.

األجهزة  توحيد  لضمان  الضغط  سادسًا:   -

األمنية كي تقوم مبهمة حفظ األمن والنظام 

في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وفق 

واحترام  القانون  سيادة  مببادئ  التزامها 

حقوق اإلنسان وحماية أمن املواطنني.  

اإلنسان  وحقوق  احلريات  ضمان  سابعًا:   -

ومكافحة الفساد من خالل استخدام األدوات 

وعلى  العمل  وطبيعة  القانون  يتيحها  التي 

والتجمع  التظاهر  حرية  ممارسة  رأسها 

السلمي للقوى السياسية واالجتماعية على 

عن  للتعبير  أساسية  وسيلة  أنها  اعتبار 

الرأي ومنع أجهزة األمن في الضفة الغربية 

وقطاع غزة من التدخل والتضييق على أي 

جتمع سلمي. وكف يد األجهزة األمنية عن 

واجلامعات  اجلمعيات  شؤون  في  التدخل 

وأي أشكال تنظيم جماهيري أو نقابي أو 

مهني، وإطالق حرية التنظيم النقابي. 

ثامنًا: تقليص رقعة الفقر والبطالة في أوساط   -

الشباب وغياب املشاركة من خالل رفع نسبة 

ومستوى مشاركة الشباب بالذات في حتديد 

واإلستراتيجيات  والسياسات  األولويات 

الالزمة للتعامل مع املشكالت والتحديات على 

املدى البعيد من خالل خطط وبرامج تنموية 

وإعادة  الناس،  صمود  تعزيز  في  تساهم 

على  وتركيزها  احلكومية  املوارد  تخصيص 

مباشر  بشكــل  والبطالة  الفقر  استهداف 

االجتماعي،  للضمان  قانون  وإقرار  وفعال، 

تضامن  أو  اجتماعي  دعم  وإيجاد صندوق 

في  ملحة  حاجة  أصبح  والذي  اجتماعي 

املجتمع الفلسطيني الذي ترتفع فيه كل يوم 
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املواءمة بني  الفقر والبطالة، وحتسني  نسب 

واملهني  األكادميي  التعليم  نظام  مخرجات 

واإلقليمي  احمللي  العمل  سوق  ومتطلبات 

مكتسبات  توزيع  في  التفاوت  وتقليص 

وتصميم  القطاعات.  مختلف  بني  التنمية 

ثقافة  تعزيز  في  لتساهم  وآليات  أنظمة 

التكافل االجتماعي، وتغيير أمنـاط السلــوك 

االجتماعي، مثل: االتكال على احلكومة وثقافة 

تلقي املساعدة، والعزوف عن العمل اليـدوي 

الشهادات  على حتصيل  والتهافت  واملهني، 

األكادميية )بغض النظر عن مستوى التعليم 

على  والعمل  املتوافرة(،  العمل  فـرص  أو 

ورفده  الطلبة  لدعم  وطني  صندوق  إنشاء 

بالكوادر املتفرغـة واملوارد الكافيـــة إليصال 

للدعم  املستحقني  الطلبة  إلى جميع  خدماته 

وفق  الصندوق  يعمل  بحيث  عالية،  وبكفاءة 

وتشمل  عليهــا  املتعارف  الدوليـة  األسس 

املهنية  والكليات  املعاهد  طلبة  خدماته 

ودعوة  اجلامعات،  طلبــة  إلى  باإلضافــة 

بقضايا  املهتمة  واألهلية  الرسمية  اجلهات 

محلي  معلومات  بنك  تأسيس  إلى  الشباب 

تداولها  وحرية  املعلومات  توفير  في  يسهم 

لدى مجتمع الشباب. 

تاسعًا: تطوير مشاركة الشباب ودورهم في   -

األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني 

بحيث ميكن للشباب املهمش أن يستعيد دوره 

الفاعل واحلقيقي في مواجهة التحديات التي 

الشباب،  يستطيع  وبذلك  الواقع،  يفرضها 

التصدي  في  فاعل  كعنصر  يشارك  أن 

لظواهر البطالة والتخلف والفقر االجتماعي 

هي  املؤسساتية  التنمية  ألن  واالقتصادي، 

والتي  التحديات،  ملواجهة  السبل  أهم  من 

دونها لن يتم إيجاد تنمية حقيقية.

حتتاج هذه التوصيات وغيرها والهادفة إلى 

البديلة  التنمية  ووسائل  استراجتيات  تعزيز 

إلى مجتمع  في أوساط الشباب وفي املجتمع، 

تنموية،  خطط  وفق  يعمل  األدوار  فيه  تتكامل 

مجتمع يعي حسن التصرف في ظل األوضاع 

إسهام حقيقي  وإلى  الراهنة  واإلقليمية  الدولية 

من الشباب في الدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم 

وإلى حركة شبابية واجتماعية دميقراطية تسعي 

إلشراك الشباب وتطوير دورهم ومشاركتهم في 

التصدي للتحديات.

البشرية  إجنازات  من  االستفادة  علينا 

وجتاربها ومن التغيرات التي حتدث في املنطقة 

العربية، من خالل تبني إستراتيجية لتنمية بديلة 

الشباب  تنمية  على  منها  كبير  شق  في  تعتمد 

في مختلف املجاالت وتعزيز دورهم في قضايا 

ويجب  الدميقراطي،  والبناء  الوطني  التحرر 

احلذر من مخاطر غياب إستراتيجية فلسطينية 

درجة  من  يعمق  الذي  األمر  البديلة،  للتنمية 

شرائح  لكل  واإلقصاء  والتهميش  االستالب 

من  الرغم  على  الشباب.  وخاصة  املجتمع 

والتنمية  للتمكني  احلقيقي  املدخل  أن  إدراكنا 

متكني  في  يكمن  الفلسطينية  املناطق  في 

الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وإنشاء 
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دولته املستقلة وإنَّ تضافر اجلهود على قاعدة 

احترام حقوق اإلنسان وقواعد القانون الدولي 

الدولية  الشرعية  قرارات  وتطبيق  اإلنساني 

يقوم  أن  تكفل  أن  ميكنها  بفلسطني  املتعلقة 

الدولي،  املجتمع  مع  وبالتعاون  الفلسطينيون، 

بإنشاء دولة منوذج في التنمية والعدل والسالم. 

)تقرير التنمية البشرية، 2004(. 

إطار مقترح لتنمية بديلة

تقوم على تمكين الشباب  

إن الرد العملي على احتياجات الشباب يفرض 

على جميع املعنيني في منظمة التحرير والسلطة 

املدني  املجتمع  ومؤسسات  ومؤسساتها  الوطنية 

العمل  اخلاص  والقطاع  السياسية  واألحزاب 

واجلماعية،  الفردية  الشبابية  املشاريع  دعم  على 

التي تعمل على رفع القدرات الشبابية في املجال 

يكفل  بشكل  واالقتصادي  واالجتماعي  الثقافي 

الفعالة  ومشاركتهم  الشباب  طاقات  استثمار 

واجتماعيًا  ثقافيًا  املتكاملة  التنمية  عملية  في 

االحتادات  تأهيل  وإعادة  ودعم  واقتصاديًا، 

على  ومساعدتها  الثقافية  واملؤسسات  واألندية 

أكثر  أنها  اعتبار  على  املختلفة  باألنشطة  القيام 

املختلفة،  الشباب  الحتياجات  تلمسًا  اجلهات 

وتوفير  الترفيهية  الشبابية  األنشطة  ودعم 

السينما  دور  إعمار  وإعادة  للشباب،  حاضنات 

تتوافر  شبابية  مؤسسات  وإنشاء  واملسارح، 

من  تستطيع  التي  واإلمكانيات  األماكن  لديها 

السليمة  والتربية  الترفيه  خدمات  تقدمي  خاللها 

أندية  عامة،  متنزهات  مالهي،  )مدينة  للشباب 

تربوية واجتماعية(، تشجيع الشباب على القراءة 

شبابية  شبكات  وبناء  إقامة  خالل  من  واملطالعة 

مستفيدة من تكنولوجيا التواصل االجتماعي في 

املناطق والتجمعات الفلسطينية، والعمل على دعم 

مبادرات الشباب في املجاالت املختلفة، وإشراكهم 

مبا يكفل االستجابة الحتياجات الشباب وتطوير 

خالل  من  للشباب،  املقدمة  واخلدمات  البرامج 

االحتياجات  حتديد  في  املشاركة  مبدأ  اعتماد 

والتخطيط والتنفيذ والتقييم، واالهتمام مبشاركة 

الشباب في مواقع صنع القرار، من خالل تنظيم 

األطر الشبابية العامة وتشكيل املنظمات اخلاصة 

بهم، أو من خالل إعادة تفعيل االحتاد العام لطلبة 

وهيئات  شبابي  برملان  تشكيل  ودعم  فلسطني 

والعمل   - تنتزع  كون احلقوق  شبابية ضاغطة- 

الشباب،  لدى  الدميقراطية  املمارسة  تنمية  على 

وتنظيم  بحقوقه  للشباب  توعية  بحمالت  والقيام 

الرحالت واملخيمات الشبابية والكشفية واإلرشادية 

العلمية والثقافية والرياضية، منح الشباب فرصة 

واالجتماعات  واللقاءات  املؤمترات  في  املشاركة 

السياسية اخلارجية، والتعاون مع الهيئات احمللية 

وتساهم  بالشباب  تهتم  التي  والدولية  والعربية 

مع  الثقافي  والتواصل  طموحاتهم،  حتقيق  في 

احلوار  تشجيع  يضمن  مبا  العالم،  في  الشباب 

الرأي  اجلاد وتعويد الشباب على ممارسة حرية 

اآلخر  الرأي  وسماع  الغير،  واحترام  والتعبير 

ورعاية األفكار واألبحاث والدراسات واستقطاب 

املفكرين واملهتمني لتبادل وجهات النظر مبا يخدم 
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ومكانة  قدرات  وتعزيز  تنشيط  على  العمل  فكرة 

الشباب واحترام حقوقهم.

الذي وصفناه، وفي  العام  السياق  وفي ظل 

إطار محاولة التعامل بجدية مع التحديات التي 

املتزايدة  الشباب، واالستجابة حلاجتهم  تواجه 

باعتبار أن تنمية الشباب تعني توسيع خيارات 

الشباب وقدراته ومتليكه عناصر القوة واألمل ال 

بد من خلق حراك شبابي اجتماعي وحقوقي من 

خالل تنظيمات ومؤسسات سياسية واجتماعية 

على  والتأثير  فيها  املشاركة  للشباب  تتيح 

خالل  من  حقوقهم  وانتزاع  ومسارها  أهدافها 

فعاليات ضاغطة.

في هذا اإلطار، حاول بعض النشطاء ابتداع 

آليات ووسائل عمل متقدمة ومتوازية مع حجم 

حقوق  لها  تتعرض  التي  واالنتهاكات  الواقع 

اإلنسان والشباب من السلطات احلاكمة والتي 

حقوق  النتهاك  آليات  يوم  كل  بدورها  تبتدع 

وكرامة املواطنني الذين باتت حقوقهم وحرياتهم 

األساسية منهكة ومهددة.

شبابية  اجتماعية  حركة  بناء  يصبح  وهنا 

التنموية  االستراتيجيات  أهم  من  واحدة 

استثمار  إلى  تهدف  والتي  السياسية  وحتى 

متكني  في  تسهم  بصورة  الشباب  طاقات 

احلالة الفلسطينية عمومًا، على أن تسعى هذه 

التأثير،  وأنشطة  التعبئة  عمليات  عبر  احلركة، 

مختلف  في  الشبابي  املنظور  تضمني  إلى 

واإلجراءات  واخلطط  واملمارسات  العمليات 

ويشترط  املجتمع،  بإدارة  املرتبطة  املؤسسية 

الوعي في  زيادة  العمل على  لبناء هذه احلركة 

أوساط الشباب، وبناء الضمير اجلمعي وتطوير 

التوقعات اجلماعية عبر أنشطة جماعية ترويحية 

عن  بهم  تنأى  وتربوية،  وتطوعية  وتنشيطية 

الصراع الفئوي بأشكاله، وعن االنغالق الفكري 

على  وحتضهم  األعمى،  التنظيمي  والتعصب 

القيام مببادرات سلمية إلنهاء االنقسام وحلماية 

الشباب  قضايا  عن  والدفاع  األهلي  السلم 

الفعال  واالنخراط  ومصاحلهم،  وحقوقهم 

واملستمر في عمليات الكفاح الوطني والشعبي 

بكل صوره ضد االحتالل وممارساته من خالل 

تنشيط آليات مقاومة االحتالل الشعبية وتعزيز 

تفعيل  وإعادة  اإلسرائيلية  البضائع  مقاطعة 

اآلليات الشعبية في مواجهة االستيطان واجلدار 

والتضامن مع قضايا األسرى وفضح انتهاكات 

من  ومتكنهم  كما  وعزله،  ومحاسبته  االحتالل 

التفاعل مع القضايا اإلنسانية والعالم اخلارجي 

لتعزيز التضامن الشعبي مع قضاياهم والقضية 

التي  اإلمكانيات  من  مستفيدين  الفلسطينية 

تتيحها ثورة االتصاالت واإلعالم االجتماعي.

حتتاج هذه املرحلة إلى حفز ومساعدة الشباب 

املصلحة  أصحاب  باعتبارهم  مبادراتهم  وتبني 

الطوعي  العمل  تعزيز  خالل  من  قواهم  وحشد 

والبسيط،  والدؤوب  التراكمي  اليومي  والنضالي 

والذي قد يتعلق أحيانًا مبطالب صغيرة محدودة، 

من  محددة  بفئة  املرتبط  األخير  العمل  هذا  لكن 

الشباب واملواطنني ينطوي على تنوع هائل وقدرة 

العمل  في  املصلحة  أصحاب  جذب  على  أعلى 
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دائرة  توسيع  على  تراكمه  في  ويعمل  املباشر، 

يطرح  ولكنه  ممكن،  مدى  أقصي  إلى  املشاركة 

بسبب  لالنتهاك  منهم  النشطاء  تعرض  خطر 

ممارسات االحتالل أو عدم تقبل السلطة القائمة 

ضرورة  يفرض  الذي  األمر  وفعلهم،  النتقاداتهم 

تضامن الفاعلني في مجال العمل الشبابي للدفاع 

يضمن  بشكل  مجتمعهم  ومستقبل  أنفسهم  عن 

مناصرة وتضامن فئات املجتمع املعنية معهم.  

اإلجابة  تعتمد  ذلك؟  حتقيق  نستطيع  فهل 

السياسية  النخبة  وعي  على  التساؤل  هذا  عن 

واالقتصادية واستمرارية حراك ويقظة الشباب 

ومنظمات املجتمع املدني وقدرتهم على بناء حركة 

تساهم  ودميقراطية  مطلبية  شبابية  اجتماعية 

تنموية  نضالية  وطنية  استراتيجية  تبني  في 

بديلة تقوم على استعادة الوحدة الوطنية وإعادة 

بناء النظام السياسي على أسس دميقراطية من 

أجل حتقيق واقع تنموي أفضل يعزز مقومات 

الصمود للشباب، ويسعى لالستفادة من طاقتهم 

مستحياًل،  ليس  واألمر  االحتالل،  مواجهة  في 

ولكن احلقوق تنتزع وال توهب. 

تواجه  التي  التحديات  كل  من  الرغم  على 

الشباب فإنه ومن خالل ما مت استعراضه في 

في  الشباب  دور  أهمية  لنا  تظهر  الدراسة، 

والسلم  الوحدة  االنقسام وضمان  إنهاء  مجال 

األهلي، واحملافظة على النسيج االجتماعي ومبا 

يضمن تعزيز مقومات الصمود ومتكني شعبنا 

االستيطانية  االحتالل  مشاريع  مواجهة  من 

والعدوانية والتوسعية والعنصرية.

لرؤية  العريضة  اخلطوط  يشكل  تقدم  ما  ولعل 

اآلليات  وحتديد  عمل  وبرنامج  خطة  تتطلب 

مصالح  يحقق  مبا  واألدوات  املمكنة  واألساليب 

انتزاع  يتطلب  وهذا  وأهدافه  الفلسطيني  الشعب 

لضمان  الشباب  من  املؤسساتية  الشعبية  املبادرة 

املصاحلة  طريق  في  واالستمرار  الوحدة  حتقيق 

وطنيًا  وتطويرها  تعزيزها  بل  عنها  التراجع  وعدم 

الواقع يؤكد صعوبة  ودميقراطيًا وحقوقيًا، مع أن 

حتقيق املصاحلة الوطنية ما لم يتم تفعيل الضغط 

رحاب  إلى  االنقسام  دائرة  من  للخروج  الشعبي  

العامل  على  فالرهان  الوطنية،  والوحدة  املصاحلة 

الشعب  أهداف  بتحقيق  كفيل  التوحيدي  اجلماعي 

الفلسطيني في استعادة الوحدة الوطنية.

القفز  محاوالت  كل  شجب  من  بد  ال  وهنا 

فوق قوة العمل الهادفة إلى إعادة الوحدة وبناء 

نظام دميقراطي في املجتمع الفلسطيني الذي 

يعيش حتت االحتالل، وال يتحمل أي تباطؤ في 

في  حقهم  املواطنني  وإعطاء  االنقسام،  إنهاء 

العدالة والكرامة واالنتصاف قبل أن يضطرهم 

التمرد  إلى  والقمع  االنتهاكات  استمرار 

تهدد  قد  بصورة  جديد  من  العنف  واستخدام 

مستقبل املجتمع الفلسطيني وقضيته الوطنية، 

أفضل  والتوافق  القطيعة،  من  أفضل  فاحلوار 

بكثير من غياب االتفاق.

التحديات  كل  جتاوز  إلى  دعوة  إذًا  هي 

واملعيقات التي ميكن أن تعطل املصاحلة أو قيام 

مبكوناته  املجتمع  ونخب  ومؤسسات  الشباب 

كافة بدور فاعل في مواجهة التحديات الوطنية.   
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الشباب في فلسطين: 
حول التمثيل في الفصائل واألحزاب، وواقع المشاركة في 

الحياة السياسية

كاتب رأي، وباحث.
 *

عبد الغني سالمة*

مقدمة
رئاسة  عرفات«  »ياسر  الراحل  تولّى  عندما 

العام 1968،  الفلسطينية، في  التحرير  منظمة 

كان في الثامنة والثالثني من عمره، وحني قاد 

وقادة  املركزية  اللجنة  أعضاء  ومعه  الثورة 

التنفيذية  اللجنة  وأعضاء  الفدائية،  الفصائل 

للمنظمة كان أكثريتهم في حينها في العشرينات 

والثالثينات من أعمارهم، وكذلك كانت معدالت 

الذين  والشهداء  والكوادر  القادة  معظم  أعمار 

األهم  أحداثها  وصنعوا  املرحلة  تلك  خاضوا 

واألخطر في تاريخ القضية؛ ما يعني أن روح 

كانت  التي  النشطة،  الدؤوبة  واحلركة  الشباب 

سائدة في ذلك الوقت، هي التي ضخت الدماء 

وهي  ومؤسساتها،  التحرير  منظمة  عروق  في 

التي منحتها احليوية الالزمة لطرح القضية بقوة 

نفسه  الفلسطيني  الشعب  وأمام  العالم،  أمام 

قبل ذلك. 

 ،1974 العام  في  التحرير،  منظمة  نالت 

اعتراف اجلامعة العربية كممثل شرعي ووحيد 

ألقى  نفسه  العام  وفي  الفلسطيني،  للشعب 

املتحدة،  األمم  في  التاريخي  خطابه  »عرفات« 

وكان في بداية األربعينات من عمره، فيما أغلب 

رفاقه في اللجنة املركزية أصغر منه سنًا، كما 

أسس  الدميقراطية  اجلبهة  في  الرفاق  صاغ 

البرنامج املرحلي، الذي شّكل انعطافًة تاريخيًة 

في اخلطاب السياسي الفلسطيني، حني كانوا 

في الثالثة والثالثني من أعمارهم.

دراسات



52العدد )37 و 38(  2016

اللجنة  أعضاء  أعمار  معدل  يزيد  اليوم، 

التنفيذية للمنظمة على السبعني عامًا. وبعضهم 

املركزية  اللجان  أعضاء  أما  التسعني،  ولج 

األول  الصف  وقيادات  السياسية  واملكاتب 

للفصائل الوطنية واإلسالمية فأغلبهم من كبار 

السن، وفوق الستني عامًا، وال يوجد فيهم من 

اجليل الشاب إاّل ما ندر.

احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  حتى 

لم نعد نشاهد فيها  واألهلية والقطاع اخلاص 

عنصر الشباب ضمن الصف األول أو الثاني، 

ما يعني أن طاقة الشباب معّطلة أو محيدة. 

املاضي،  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  في 

على  الشباب  حمل  التسعينيات،  في  وحتى 

فكان  والوطنية،  النضالية  املسؤولية  كواهلهم 

الوطني،  العمل  طلبة اجلامعات رأس احلربة في 

فلسطني  لطلبة  العام  االحتاد  لعب  الشتات  وفي 

دورًا مهمًا على املستويات العسكرية والتنظيمية 

للطلبة  كان  الداخل  وفي  والسياسية،  واإلعالمية 

االحتالل  مواجهة  في  األساسي  الدور  والشبيبة 

القيادة  فشكلوا  ومخططاته،  ملشاريعه  والتصدي 

األولى.  االنتفاضة  حملت  التي  الفعلية،  امليدانية 

حتى أن قيادة منظمة التحرير في اخلارج لم تكن 

في حلظة ما لتتجاوز تطلعات هذه الفئة الشبابية 

وقراراتها. ولكن، ولألسف، انقلبت املوازين اليوم، 

نسبة  إن  حيث  احلقيقي،  الشباب  دور  وتعّطل 

البطالة، وخاصة خريجي  تعاني من  كبيرة منهم 

اجلامعات، الذين توضح اإلحصاءات الرسمية أن 

نسبة املتعطلني منهم بلغت أحيانًا %40. 

هل السبب في ذلك شهوة السلطة، بحيث إن 

من يجلس على »الكرسي« ال يرغب في مغادرته 

أسبابًا  هناك  أن  أم  القبر؟  إلى  محمواًل  إاّل 

أخرى؟ وقبل ذلك، هل الشباب فعاًل مغيبون؟ أم 

غائبون مبحض إرادتهم؟

أن  لنا  سيتضح  الدراسة  هذه  خالل  من 

تهميش الشباب وتعطيل دورهم قسرًا، أصابهم 

باإلحباط، فلم تعد اهتماماتهم تصب كثيرًا في 

مجرى السياسة أو التعبئة الوطنية، بقدر ما أن 

كل شاب بات مهتمًا مبستقبل أصبح في كثير 

أن  وسيتضح  الغموض.  يشوبه  األحيان  من 

جتاهل الشباب، وتغييب قدراتهم الكامنة، وعدم 

خطرًا  يشكل  ومشاكلهم،  الهتماماتهم  التطلع 

فرمبا  غدًا  يكن  لم  إن  املستقبل،  على  حقيقيًا 

بعد أعوام قليلة... فمع تراكم الضغط ستنفجر 

األوضاع، وسنتنبه حينها حلجم املشكلة، ولكن 

بعد فوات األوان.

األطر  تكلّس  يعني  الشباب  تهميش  أن  كما 

تراجع  وبالتالي،  هياكلها،  وتآكل  النضالية 

القضية الفلسطينية وأفولها تدريجيًا؛ فبعد أن 

والتسعينيات  والثمانينيات  السبعينيات  كانت 

تزخر باألحداث الصغيرة والكبيرة، والتغييرات 

من  حالة  في  اليوم،  بتنا  واملتواترة،  املستمرة 

السكون واجلمود، بحيث متر سنوات بأكملها، 

دون أن يتغير شيء، وإذا حدث تغيير ما، فعلى 

األغلب يكون نحو األسوأ!!

مع أنَّ اجلميع، أحزابًا وفصائل ومؤسسات، 

حريصون  أنهم  ويزعمون  ذلك،  عكس  يقولون 
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من  واالستفادة  فرصتهم،  الشباب  منح  على 

وحتمل  القرار  صنع  في  وإشراكهم  طاقاتهم، 

املسؤولية.. فإلى أي مدى هذه املقولة صحيحة؟ 

األحزاب  في  احلقيقي  الشباب  واقع  هو  وما 

والفصائل الفلسطينية؟ وما هو حجمهم، وحجم 

صعبة،  أسئلة  تأثيرهم؟؟  ومدى  مشاركتهم، 

يسعى هذا البحث لإلجابة عنها. 

ميداني  باستطالع  قمنا  الدراسة،  هذه  في 

الساحة  في  املوجودة  والفصائل  لألحزاب 

مع  مباشرة  حوارات  خالل  ومن  الفلسطينية، 

قادة وكوادر لهم عالقة مباشرة بهذا املوضوع، 

والبيانات،  األرقام  لبعض  إحصائي  وبتحليل 

الصورة،  جتميع  من  ما  حد  إلى  متكنا  حتى 

وتوضيحها قدر اإلمكان، ولكن بعد استعراض 

سريع لواقع الشباب الفلسطيني، لنتابع:

واقع الشباب الفلسطيني

:  أرقام ومعطيات
اً
أول

في مؤمتر صحافي ُعقد في رام الله، في آذار 

2016، أعلنت رئيسة اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني »عال عوض« نتائج »مسح الشباب« 

آب  شهري  خالل  ميدانيًا  اجلهاز  نفذه  الذي 

وأيلول من العام 2015، وأشار إلى أن املجتمع 

الفلسطيني مجتمع فتي.1

الشباب  فإن  للمسح،  الرئيسة  للنتائج  ووفقًا 

املجتمع  من   %30 نحو  ميثلون  سنة(   29-15(

الفلسطيني، أي أنهم قوة مهمة في حتديد مستقبل 

أي نظام أو حزب سياسي في البالد، فيما يشكل 

من هم دون هذه الفئة عمريًا )1-14 سنة( نحو 

الفلسطيني  40%.  مبعنى أن 70% من املجتمع 

أعمارهم أقل من 29 سنة؛ ما يؤكد أنه مجتمع 

فتي. وحسب هذه األرقام، وبعد حذف نسبة الذين 

ربع  نحو  يتبقى  عامًا،  عشر  ثمانية  من  أقل  هم 

املجتمع ممن أعمارهم ما بني )18-29(، وهؤالء 

انتخابات، ويشكلون  أي  في  املشاركة  لهم  يحق 

آخر  مبعنى  وهم  الناخبة،  الهيئة  في  مهمًا  ثقاًل 

وهم  ومبتغاها،  السياسية  األحزاب  عصب 

القادرون على إحداث التغيير.

الشباب  عدد  بلغ  املسح،  نتائج  وحسب 

مليون  نحو  سنة(   29-15( العمرية  الفئة  من 

وأربعمائة ألف نسمة، يشكلون ما نسبته %30 

من إجمالي السكان، منهم 716 ألف ذكر و688 

ألف أنثى، بنسبة جنس مقدارها 104.1 ذكر 

التي  األسر  نسبة  وبلغت  أنثى.   100 لكل 

الضفة  في   %13 بواقع   ،%14 شاب  يترأسها 

الغربية و17% في قطاع غزة.

كما أشارت البيانات إلى أن 37% من الشباب 

الضفة  في   %36 بواقع  بالتعليم،  حاليًا  ملتحقون 

نسبة  بلغت  وقد  غزة.  قطاع  في  و%38  الغربية 

اجلامعي  التعليم  مرحلة  أنهوا  الذين  الشباب 

»بكالوريوس فأعلى« 13% )11% للذكور مقارنة مع 

14% لإلناث( من إجمالي الشباب في هذه الفئة. 

 وأفاد 39% من الشباب احلاصلني على مؤهل 

علمي »دبلوم متوسط فأعلى« بأنهم عاطلون عن 

العمل بواقع 27% في الضفة الغربية و57% في 
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إلى أن 83% من  النتائج  قطاع غزة. وأشارت 

الشباب العاملني يشتغلون في القطاع اخلاص، 

مقابل 10% يعملون في مؤسسات الدولة. فيما 

حاول 21% من الشباب إنشاء مشاريع خاصة. 

الشباب  من  فقط  أن %13  النتائج  وأظهرت 

 )%6.3( العامة؛  احلياة  في  يشاركون 

رياضية،  ومراكز  أندية  إلى  ينتمون  منهم 

أو  ثقافية  أو  أهلية  بجمعيات  و)3%( ملتحقون 

إلى  ينتمون  و)%2.4(  حكومية،  غير  منظمات 

أقل  فيما  ونقابات مبختلف أشكالها،  احتادات 

أو  ألحزاب  ينتمون  الشباب  من   )%1.5( من 

حركات سياسية. واستهدف املسح الشباب من 

الفئة العمرية )15-29 سنة(.2

»رميا  د.  أجرته  آخر،  رأي  استطالع  وفي 

في  املرأة  دراسات  معهد  لصالح  حمامي«، 

جامعة بيرزيت، في الفترة ما بني 5-15 متوز/ 

 4028 شملت  عشوائية  عينة  على   ،2013

شخصًا من فئة الشباب في الضفة الغربية )مبا 

فيها القدس( وقطاع غزة، بهامش خطأ مقداره 

)± % 1.5(، تبني لها أن 1 من كل 3 أشخاص 

ذكور )32%( و)9%( من اإلناث ينتمون ألحزاب 

في  شاركوا  الذكور  من   %50 وأن  سياسية. 

أنشطة سياسية خالل السنتني األخيرتني، و%50 

من الذكور مقابل 37% من اإلناث شاركوا في 

والثقافية  املدنية  األنشطة  من  مختلفة  أنواع 

لم  من  أغلبية  برر  وقد  السابقة.  السنة  خالل 

يشارك في أنشطة ثقافية السبب في عدم وجود 

الوقت.3 وهنا ُتظهر نتائج االستطالع فروقًا عن 

استطالعات أخرى أجراها مركز أوراد، وكذلك 

لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  أجراه  الذي  املسح 

والتي أظهرت عزوفًا من الشباب عن املشاركة 

السياسية.

أن  اإلحصائي  املسح  نتائج  أظهرت  كما 

الرغبة  لديهم  فلسطني  في  الشباب  من   %24

قطاع  في  بواقع %37  للخارج،  الهجرة  في 

وحول  الغربية.  الضفة  في   %15 مقابل  غزة، 

أسباب رغبة الشباب في الهجرة للخارج، أرجع 

أفاد  معظمهم ذلك لألسباب االقتصادية، حيث 

إلى  بالهجرة  يرغبون  الذين  الشباب  من   %41

اخلارج بأن ذلك يهدف لتحسني ظروف املعيشة، 

و15% لعدم توفر فرص العمل في فلسطني.

خالل  شاركوا  الذين  الشباب  نسبة  وبلغت 

نحو  تطوعية  أعمال  في  للمسح  السابقة  السنة 

20%، حيث شارك الشباب في أعمال وأنشطة 

أو  للفقراء  املساعدة  )تقدمي  مادية  غير  خيرية 

لذوي الفئات اخلاصة( بنسبة 11% من إجمالي 

أنشطة  في   %7 نحو  شارك  في حني  الشباب، 

تنموية مجتمعية، ونحو 5% في أنشطة تعليمية، 

و6% في أنشطة جمع تبرعات، و1% في أنشطة 

تطوعية أخرى.

الذين  سنة(   29-15( الشباب  نسبة  أما 

يستخدمون احلاسوب فقد بلغت 69.7%، وحول 

البيانات  أظهرت  اإلنترنت  ومعرفة  استخدام 

ويستخدمون  يعرفون  الشباب  من   %69.7 أن 

اإلنترنت مقابل 23.3% يعرفون اإلنترنت ولكن 

الشباب  نسبة  بلغت  حني  يستخدمونه، في  ال 
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الذين ال يعرفون هذه اخلدمة وال يستخدمونها 

7.0%، وبلغت نسبة الشباب الذين يستخدمون 

وسائل التواصل االجتماعي، مثل )فيسبوك( أو 

)تويتر( بشكل يومي في فلسطني 44%، بواقع 

49% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة.4

ثانيًا: الشباب الفلسطيني 

في عهد السلطة الوطنية

املرحلة  طوال  الفلسطيني  بالشباب  أحاطت 

السابقة جملة من التحديات والعراقيل، أبرزها 

وأهمها  القمعية،  التعسفية  االحتالل  إجراءات 

االعتقاالت، فمنذ العام 1967 اعتمدت سلطات 

بحيث  لالعتقاالت،  ممنهجة  سياسة  االحتالل 

فئة الشباب، حتى وصل عدد  إنها ركزت على 

املواطنني الذين دخلوا السجون اإلسرائيلية حتى 

فلسطيني،   )700.000( يقارب  ما  اليوم  هذا 

ما  أي  وأطفال،  نساء  ومنهم  شباب،  معظمهم 

يقارب )27%( من إجمالي عدد سكان األراضي 

عام  األقصى  انتفاضة  اندالع  ومع  احملتلة. 

2000 زادت وتيرة االعتقاالت حتى وصل عدد 

األسرى إلى )7000( أسير.5 إضافة  لسياسات 

تترك  التي  البيوت،  وهدم  األراضي،  مصادرة 

حينما  خاصة  الشباب،  على  بالغًا  سلبيًا  أثرًا 

املستقبل  فيرى  أرضه،  أو  بيته  أحدهم  يفقد 

مبنظار يدعو للتشاؤم واإلحباط.

مشكلة  مثاًل،  االقتصادية،  التحديات  وأيضًا 

مجبر  وطني  اقتصاد  ظل  في  وخاصة  البطالة، 

االقتصادية  التبعية  على  بأخرى  أو  بصورة 

لالحتالل، مع ضعف املرتكزات األساسية الالزمة 

خللق اقتصاد فلسطيني مستقل يحمل رؤية تنموية 

ربط مشكلة  ذلك، ال ميكن  ومع  املعالم.  واضحة 

فهناك  فقط؛  لالحتالل  التبعية  بسبب  البطالة 

سياسة  تبني  أبرزها  ومن  مهمة،  داخلية  عوامل 

اقتصاد السوق املفتوح، وغياب العدالة في توزيع 

االستثمارية  االحتكارات  واملوارد،  االستثمارات 

ألكثر القطاعات تشغياًل، وعدم تطبيق احلد األدنى 

لألجور بحجج وذرائع مختلفة. 6 

الشبابية  احلركة  لواقع  سريع  وبتشخيص 

منذ  أي  املاضيني،  العقدين  خالل  الفلسطينية، 

نشوء السلطة الوطنية، سنجد هذا القطاع على 

الرغم من أهميته، عانى من التهميش واإلهمال، 

االنتكاس  من  عامة  حالة  يعيش  جعلته  لدرجة 

غياب  نتيجة  كافة،  املستويات  على  والتراجع 

الرؤية واإلستراتيجية الواضحتني، ولعدم وجود 

معالم واضحة لبلورة نهجه املستقبلي من السلطة 

الوطنية، وأيضًا بسبب املمارسات اإلسرائيلية 

االقتصادية  الظروف  وبسبب  القمعية، 

املجتمع  بنية  تضرب  التي  واالجتماعية 

املؤسسات  إهمال  وبسبب  بأكمله،  الفلسطيني 

الرسمية واألهلية لهذا القطاع، األمر الذي أدى 

في نهاية املطاف إلى حتول الشباب إلى مجرد 

أدوات تدور في أفالك أحزاب سياسية متكلسة، 

دورها  واختزلت  والتغيير،  املبادرة  روح  فقدت 

وفقًا لقوالب ومرجعيات جامدة ومتآكلة.  

ومعلوم أن أغلب جيل الشباب ولدوا وعاشوا 

وجود  فترة  في  أي  أوسلو،  اتفاقية  توقيع  بعد 
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السلطة الوطنية، وجزء كبير منهم ال يحمل في 

األولى  االنتفاضتني  جتارب  القصيرة  ذاكرته 

العمل  فترة  عن  القليل  إال  يعرف  وال  والثانية، 

الفدائي في األردن ولبنان واملواجهات العسكرية 

مع اجليش اإلسرائيلي ومعارك بيروت وغيرها.

الفصائل  تفتح وعيهم في مرحلة كانت  وقد 

الفلسطينية، )وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس( 

قد أخذت تفقد الكثير من شعبيتها، ومن قدرتها 

ولم  االستقطاب،  على  وجاذبيتها  التنظيمية 

في  والفاعلية  التأثير  من  نفسها  بالدرجة  تعد 

التطورات  تواكب  تعد  ولم  الداخلية،  الساحة 

من  ساعة  كل  تتبلور  التي  واملتسارعة  املذهلة 

هذه  في  اليسارية  القوى  كانت  وكذلك  حولها. 

وخبا  حضورها،  من  الكثير  فقدت  قد  احلقبة 

الكثير من بريق شعاراتها، ولم تعد تشكل حالة 

جذب واستقطاب.

اجليل  إن  القول  ميكن  نفسه،  السياق  وفي 

مختلفة  سياسية  أوضاع  ظل  في  نشأ  اجلديد 

كليًا عن املراحل السابقة، تغيرت فيها املعادالت 

املشهد  في  تتحكم  كانت  التي  السياسية 

السياسي العام، وفي بنية النظام الدولي، وكل 

ما يتصل به، وما يترتب عليه من تأثيرات، وما 

ينشأ عنه من تداعيات ونتائج، على املستويات 

والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

جديدة  اجتاهات  توقع  الطبيعي  من  وبالتالي 

ومختلفة، قد تكون امتدادًا للبنى القائمة، ولكن 

بوجه مختلف، وقد تنشأ بنى جديدة على أنقاض 

البنى احلالية بجوهر وشكل جديدين.

تسميته  ميكن  عّما  نتحدث  أننا  يعني  ما 

تاريخية  مرحلة  عن  أي  التاريخي،  بالقطع 

وسماتها  خصائصها  لها  منفصلة،  جديدة، 

املستقلة. وال يقتصر القطع على البعد الزماني؛ 

الراهن  الفلسطيني  الواقع  أن  نالحظ  حيث 

املجتمع  منفصلني:  مجتمعني  وجود  إلى  يشير 

مبؤسساتها  الوطنية  السلطة  ومتثله  الرسمي 

الوطنية  والفصائل  التحرير  ومنظمة  وأجهزتها 

املنظمات  جانب  إلى  السياسية،  واألحزاب 

مقابل  الشعبية..  واالحتادات  والنقابية  األهلية 

اجليل اجلديد الشاب، الذي بدا من خالل الهبة 

الثاني  تشرين  في  انطلقت  التي  اجلماهيرية 

2015، ودامت ألشهر عديدة، وكأنه منفصل عن 

املجتمع الرسمي، وله مفاهيمه وقيمه ومعاييره 

ومرجعياته اخلاصة به، حتى لو أنها لم تتشكل 

ولم تنضج إلى احلد الذي يسمح باإلعالن عن 

اجلنيني،  التشكل  طور  في  أنها  إال  ميالدها، 

الذي لن يتأخر كثيرًا.7

وفي حتليل للباحث »ماجد كيالي« خلص إلى 

الذي نشط  نتيجة مفادها أن احلراك الشبابي 

في العامني األخيرين، وكانت أبرز جتلياته الهبة 

قيادات  خلروج  املناسبة  البيئة  يوفر  الشبابية، 

الوطني،  الكفاح  روح  جتدد  شابة  فلسطينية 

التنظيمية  البنى  أوصال  في  احلياة  وتبعث 

لألحزاب والفصائل ومؤسسات منظمة التحرير.8

الوضع  »باحملصلة،  »كيالي«:  ويضيف 

بني  األول  جيلني،  إزاء  يقف  اليوم  الفلسطيني 

الستينات  أواخر  في  والثاني  والـ25،  الـ15 



57

وجيل  وشاب،  فتي  جيل  بني  أي  والسبعينات، 

ينطبق  ال  هذا  أن  علمًا  الشيخوخة،  في  ولغ 

على العمر فقط، إذ إنه يشمل األهلية النضالية 

وأمناط التفكير، وطرق العمل. فنحن إزاء جيل 

يعيش على القدمي، وجيل يتوق إلى التحرر من 

كل شيء، وقلب الطاولة على كل شيء«.

ثالثًا: ماذا يريد الشباب؟

الذي   »2015 الشباب  »مسح  نتائج  حسب 

وفيما  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  أجراه 

الشباب  لدى  األولويــــة  ذات  بالقضايا  يتعلق 

الفلسطيني، أشـــــارت النتائج إلى أن )%79( 

وبناء  االحتالل  إنهاء  أن  يرون  الشــــباب  من 

املجتمع  لدى  األولوية  ذات  القضية  هي  الدولة 

مستوى  رفع  قضية  ذلك  تال  الفلسطيني، 

املشاركة  إمكانية  )7%(. وحول  بنسبة  املعيشة 

من   )%40( أفاد  انتخابي،  استحقاق  بأي 

سيشاركون  بأنهم  سنة(   29-15( الشباب 

و%56.8  الغربية  الضفة  في   %29.4( بذلك 

في قطاع غزة(، في حني أفاد )29.4%( بأنهم 

رمبا يشاركون، و)12.6%( رمبا ال يشاركون 

و)18.1%( قطعًا بأنهم لن يشاركوا. )%16.4 

في الضفة الغربية و20.7% في قطاع غزة(.9

أجراه  للرأي،  آخر  استطالع  وفي 

والدراسات  للبحوث  الفلسطيني  املركز 

اإلستراتيجية، تبني أن )74.4%( من الشباب 

الفلسطيني يرفض فكرة التخلي عن اجلنسية 

وذلك  أخرى،  جنسية  أي  مقابل  الفلسطينية 

االستطالع  شمل  وقد  التوقعات.  كل  عكس 

املذكور عينة ضمت 312 فردًا من اجلنسني 

بنسبة )57.1%( للذكور و)42.9%( لإلناث، 

ضمت الفئة العمرية من )18-35 عامًا(، ممن 

يحملون شهادات جامعية. وقد أبدى )%37.2( 

إلى  رغبتهم بالهجرة  املشاركني  مجمل  من 

فيما ذكر )%17.9(  البطالة.  اخلارج بسبب 

أنهم يفضلون الهجرة بسبب االحتالل، بينما 

قال )17%( إنهم يفضلون الهجرة طلبًا للعلم 

و)9.9%( طلبًا للعمل. وذكر )71.8%( منهم 

السفر  حالة  في  الوطن  إلى  سيعودون  أنهم 

إلى اخلارج.10

املتخصص  للرأي  استطالع  نتائج  وأظهرت 

العالم  معهد  ونفذه  الفلسطيني،  الشباب  بفئة 

)شباط  »أوراد«،  والتنمية  للبحوث  العربي 

والالمباالة  االكتراث  عدم  في  تزايدًا   )2016

لدى الشباب بالنسبة للعمل السياسي والتأييد 

الضفة  في  وخصوصًا  السياسية،  لألحزاب 

صرحوا  الذين  نسبة  ارتفعت  حيث  الغربية، 

بأنهم لن يصوتوا في االنتخابات القادمة أو غير 

املقررين من 30% في استطالع متوز الشبابي 

للعام 2013 إلى 43% في االستطالع احلالي، 

كما ارتفعت هذه النسبة في غزة من 20% إلى 

التأييد حلركتي  تراجع  من  الرغم  وعلى   .%26

السابق  االستطالع  مع  مقارنة  وحماس  فتح 

حزب  تشكيل  يؤيدون  ال   %77 فإن   ،)2013(

سياسي جديد غير حركتي فتح وحماس، و%18 

فقط يؤيدون ذلك.
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وأظهر استطالع آخر أن حركة حماس، زادت 

اإلسرائيلي  العدوان  قبل   )%32( من  شعبيتها 

صيف 2014، إلى )39%( بعد العدوان، وحصلت 

من  بتراجع   )%36( بنسبة  دعم  على  فتح  حركة 

أن  أيضا  وأظهر  نفسها.  الفترة  خالل   ،)%41(

وهي  الهجرة،  في  يفكرون  غزة  أهل  من   )%50(

أعلى نسبة يتم تسجيلها حتى اآلن حسب تعبير 

»خليل الشقاقي« مدير املركز الفلسطيني للبحوث 

السياسية، الذي أجرى االستطالع. 11

يجريها  التي  الرأي  استطالعات  وحسب 

 – والتنمية  للبحوث  العربي  العالم  دوريًا مركز 

أوراد، فإن غالبية كبيرة قدرها 80% تؤيد إجراء 

االنتخابات التشريعية والرئاسية حااًل، وترتفع 

 ،%92 إلى  غزة  في  لالنتخابات  الـتأييد  نسبة 

للرئيس عباس، مقابل  منهم 36%  سيصوتون 

22% لهنية، و41% غير مقررين أو لن يصوتوا 

أبدًا. )أوراد 2016/2/26(

وأظهر استطالع آخر ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة 

املؤيدين الستخدام وسائل مسلحة ملهاجمة جنود 

االحتالل واملستوطنني، وارتفاعًا غير مسبوق في 

نسبة غير املؤيدين لألحزاب احلالية )30%(. فيما 

تشكيل  يؤيدون  الشباب  من  فقط   %18 أن  ظهر 

حزب سياسي جديد. فيما بقيت حركة فتح األكثر 

شعبية بني فئات الشباب. 

من   %  4 أن  ظهر  سابق،  استطالع  وفي 

تطوعي،  عمل  بأي  يومًا  يشاركوا  لم  الشباب 

الدولة  قيادة  على  بقدرتهم  الثقة  لديهم  و%87 

في املستقبل. و75% من الشباب على استعداد 

للمشاركة في تظاهرات ضد االحتالل )87% في 

غزة، 67% في الضفة(. و73% من شباب غزة 

و52% من شباب الضفة على استعداد للمشاركة 

في انتفاضة ثالثة. و34 % من شباب غزة و%18 

للمشاركة  استعداد  على  الضفة  شباب  من 

من   % و56  سياسي.  حزب  ضد  تظاهرة  في 

الشباب يستطيعون التعبير عن وجهات نظرهم 

العامة. مقابل 58 % من الشباب  في القضايا 

في  التأثير  على  الشخصية  بقدراتهم  يثقون  ال 

القضايا العامة. )أوراد 2013/8/17(.12

الشباب  لتوجهات  أمثلة  عن  عبارة  تقدم،  ما 

يفكرون  وما  وتوجهاتهم  ومعاييرهم  الفلسطيني 

فيه. وعادة ما يكون الستطالعات الرأي هامش 

خطأ يقدر من )3-5%(، بيد أن البعض يقلل من 

أهمية استطالعات الرأي التي جترى في فلسطني 

واملنطقة العربية عمومًا، ذلك ألن تركيبة املجتمع 

الذين  والشبان  واملراهقني  األطفال  من  معظمها 

وهكذا  شبابهم،  بداية  وفي  منفعلني  يزالون  ال 

السيكولوجيا  على  كثيرًا  تؤثر  دميغرافية  تركيبة 

اجتاه  في  للتطرف  ميالة  تكون  التي  االجتماعية 

االجتاه  في  لتطرف  تنقلب  ما  سرعان  معني، 

وعندما  ناضج.  غير  عام  رأي  أنه  أي  املضاد، 

 -  70( نحو  سنة   20 فوق  هم  من  نسبة  تكون 

عن  نتحدث  أن  حينها  املجتمع ميكن  من   )%75

معطيات رأي عام مستقرة وواضحة ودقيقة.13

تأتي  الرأي  استطالعات  من  العديد  عمومًا، 

الرأي، خاصة  متباينة في  أو  أحيانًا متناقضة 

إذا ما نفذت من حني آلخر في أوقات متباعدة، 
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تنفذ  أنها  من  الرغم  على  آلخر،  مكان  ومن 

اآلراء  أن  ذلك  في  والسبب  ومهنية،  باحترافية 

تتغير وفقًا لتغير املعطيات والظروف، خاصة أن 

الفئة املستطلعة هي فئة الشباب، وهي فئة غير 

مستقرة، ومتقلبة الرأي.

اليوم،  الفلسطيني  الشباب  واقع  هو  هذا 

البحثية،  الدراسة  هذه  عبر  أعمق،  وبتحليل 

احلياة  في  الشباب  انخراط  مدى  سنكتشف 

السياسية واحلزبية ومدى اهتمامهم في القضايا 

العامة، ومدى اهتمام منظمة التحرير والسلطة 

واملؤسسات  واألحزاب  والفصائل  الوطنية 

واملجتمع بهم. لنتابع: 

الفصائل  في  الشباب  تمثيل  نسبة 

واألحزاب والمؤسسات الفلسطينية

1.  منظمة التحرير الفلسطينية

تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في 28 

ضم  الذي  األول  مؤمترها  وفي   ،1964 أيار 

أول  انتخاب  مت  فلسطينية،14  شخصية   433

جلنة تنفيذية برئاسة املرحوم »أحمد الشقيري«، 

وكان حينها في السادسة واخلمسني من عمره، 

ومن بعدها جرى تغيير أعضاء اللجنة التنفيذية 

22 مرة، وآخر مرة كانت في آب 2009، تبعها 

تعديل طفيف في العام 2015، بإضافة أعضاء 

جدد بداًل من املتوفني.

وأعضاء اللجنة التنفيذية احلاليون، بالترتيب 

زهدي  محمد  هم:  األصغر  إلى  األكبر  من 

النشاشيبي )1925(، فاروق القدومي )1931(،  

محمود عباس )1935(، أحمد قريع )1937(، 

خالد  تيسير   ،)1942( إسماعيل  محمود 

)1941(، زكريا اآلغا )1942(، غسان الشكعة 

ياسر   ،)1943( اخلضري  رياض   ،)1943(

عبد ربه )1944(، عبد الرحيم ملوح )1945(، 

)شارف  إسحق  علي   ،)1945( رأفت  صالح 

على السبعني(، حنان عشراوي )1946(، أسعد 

الستينات(،  ويتساوى  )نهاية  الرحمن  عبد 

مجدالني  وأحمد  عريقات  صائب  األعمار  في 

)1955(، حنا عميرة )شارف على الستني(. ما 

يبلغ  التنفيذية  اللجنة  أعمار  متوسط  أن  يعني 

احلالي 2016(.  العام  )حسب  عامًا.   )77.3(

ومما سبق يتبني أّن أكبر أعضاء اللجنة التنفيذية 

هو: »محمد زهدي النشاشيبي« ويبلغ عمره 91 

مجدالني«  »أحمد  هما:  سنا  واألصغر  عامًا، 

و»صائب عريقات«، وتبلغ أعمارهم 60 عامًا.15

وحسب النظام األساسي ملنظمة التحرير، يأتي 

املجلس املركزي كحلقة وسطية بني اللجنة التنفيذية 

)احلكومة(، وبني املجلس الوطني )البرملان(، وفي 

ويضم  الوطني.  املجلس  بدور  يقوم  انعقاده  حال 

املجلس املركزي من 114- 124 عضوًا، هم أصاًل 

الفصائل  ميثلون  الوطني،  املجلس  في  أعضاء 

والعسكر واالحتادات الشعبية واملستقلني. 

وفي زيارتنا ملقر املجلس الوطني الفلسطيني 

وطلبنا  املجلس،  عام  مدير  التقينا  الله،  برام 

واملجلس  املركزي  املجلس  بأسماء  قائمة  منه 

عن  اعتذر  أنه  إال  ميالدهم،  وتواريخ  الوطني، 
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)رئيس  األديب  أبو  األخ  تعليمات  ألن  ذلك، 

املجلس( تقضي بعدم تقدمي مثل هذه القوائم، 

ونشرها  آلخر،  حني  من  وتتبدل  متغيرة  ألنها 

في هذا الوقت قد يثير حساسية لدى البعض. 

على  للحصول  أخرى  لوسائل  جلأنا  وبالتالي 

أسماء املجلس املركزي، ولم جند سوى كشف 

بأسماء املجلس في جلسته احلادية والعشرين 

)1996(، وفي هذه القائمة 123 عضوًا، توفي 

إضافة  متت  وقد  عضوًا،  عشرين  نحو  منهم 

أسماء جديدة من بعدهم، ولكن باملجمل جميع 

األعضاء أعمارهم فوق الستني عامًا، باستثناء 

فهمي الزعارير )49 عامًا(، واثنان آخران في 

بداية اخلمسينات.   

من:  فيتكون  الوطني  املجلس  مكتب  أما 

قبعة«  »تيسير  ونائبه   ،1933 الزعنون«  »سليم 

)1938- 2016(، والنائب الثاني املطران »إيليا 

خوري« )1921-2004(. ونظرًا الختالف عدد 

أعضاء املجلس املركزي الفلسطيني منذ بداية 

الهامش  في  نورد  فإننا  دائم،  وبشكل  تشكيله 

احلادية  الدورة  في  املعتمدين  األعضاء  أسماء 

والعشرين فقط، وهم )انظر للهامش(: 16

2.  الفصائل الوطنية واإلسالمية

قادة  أعمار  معدل  إلى  سريعة  وبنطرة 

الفصائل الوطنية سنجد أنه أكثر من 70 عامًا، 

وهم أيضًا ميثلون اجليل القدمي.. 

فتح  حركة التحرير الوطني الفلسطيني –   -

– محمود عباس 1935.

أحمد   - فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة   -

سعدات 1953، أبو أحمد فؤاد 1939.

 - فلسطني  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة   -

نايف حوامتة 1935، تيسير خالد 1941. 

 - فدا  الفلسطيني،  الدميقراطي  االحتاد   -

ياسر عبد ربه 1944، صالح رأفت 1945. 

حزب الشعب الفلسطيني - بسام الصاحلي   -

 .1960

مصطفى   - الفلسطينية  الوطنية  املبادرة   -

البرغوثي 1954. 

جبهة التحرير العربية - محمود إسماعيل   -

 .1942

أبو  واصل   - الفلسطينية  التحرير  جبهة   -

يوسف 1953.

 ،1952 فياض  سالم    - الثالث  الطريق   -

حنان عشراوي 1946.

جبهة النضال الشعبي -  أحمد مجدالني   -

.1956

اجلبهة العربية الفلسطينية – جميل شحادة   -

.1947

متوسط سنة امليالد 1943، ما يعني أن معدل 

أعمارهم 73 عامًا. بينما جند متوسط أعمار قادة 

وهو  الفصائل اإلسالمية في حدود اخلمسينات، 

أقل بشكل نسبي عن قادة الفصائل الوطنية.

حركة املقاومة اإلسالمية، حماس - خالد   -

مشعل 1956، إسماعيل هنية 1963.

اجلهاد اإلسالمي - رمضان شلح 1958،   -

زياد نخالة 1951. 
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3.  حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح

حركة فتح، كما يصفها أبناؤها، هي احلركة 

الساحة  على  شعبية  واألكثر  واألكبر  األقدم 

الفئات  صفوفها  في  تضم  والتي  الفلسطينية، 

كافة..  والطبقية  االجتماعية  والشرائح  العمرية 

وبالتالي، من املتوقع أن تضم في صفوفها نسبة 

عالية من الشباب، طاملا أن املجتمع الفلسطيني 

ُيصنَّف استنادًا للبيانات اإلحصائية بأنه مجتمع 

شاب وفتي..

اللجنة  عضو  محيسن«  »جمال  األخ 

اخلارجية،  األقاليم  مفوضية  ورئيس  املركزية، 

أن  أكد  احلركة،  قيادة  أعمار  عن  سؤاله  لدى 

الشباب ليس بالعمر، وإمنا بالقدرة على العطاء 

وقال:  معها،  التجاوب  وسرعة  املتغيرات  وفهم 

املركزية  اللجنة  أعضاء  معظم  أن  »صحيح 

هذا  لكن  ومخضرمون،  العمر،  في  متقدمون 

قراراتها  على  ويضفي  للحركة،  ضمانة  يعطي 

ومع  النظر،  وُبعد  والتروي  احلكمة  وتوجهاتها 

انتخابهم  مت  حني  مركزية  أعضاء  لدينا  ذلك 

أعمارهم«.  من  األربعينات  بداية  في  كانوا 

وأضاف »محيسن«: »على سبيل املثال ُعقد في 

دمشق في آب 2016 مؤمتر فتح/ إقليم سورية، 

بحضور مئات الكوادر، ومت انتخاب هيئة قيادية 

وقد  سنة،   60-40 من  أعمارهم  معدل  جديدة 

جانب  إلى  األصوات،  أعلى  على  سيدة  حازت 

ثالث أخوات في قيادة اإلقليم، وهذا دليل على 

الكبير  الدور  وعلى  الشباب،  بعنصر  االهتمام 

أعضاء  أن  »محيسن«  وأوضح  للمرأة«،  واملهم 

جلان األقاليم اخلارجية في أوروبا واألميركيتني 

بني  أعمارهم  تتراوح  أيضًا ممن  هم  وغيرهما 

األربعني والستني، مع استثناءات قليلة ألعضاء 

أكبر سنًا.

سر  أمني  مقبول«،  »أمني  األخ  سؤال  ولدى 

أعضاء  أعمار  متوسط  عن  الثوري  املجلس 

ضروري  »يعني  وقال:  مازحًا  ابتسم  املجلس، 

احلالي  املجلس  إن  أضاف  لكنه  اإلحراج؟«. 

أفضل من املجلس السابق من حيث ضخ دماء 

شابة فيه، فعندما مت انتخاب املجلس من املؤمتر 

سبع  نحو  قبل  هذا  )وكان  السادس  احلركي 

سنوات( مت انتخاب وتعيني العديد من األعضاء 

الذين هم نسبيًا بعمر الشباب، أي في أواخر 

الثالثينات وبداية األربعينات من أعمارهم. 

العضوية،  جلنة  رئيس  منورة«  »محمد  األخ 

العضوية،  مفوضية  سنوات  سبع  منذ  واملكلف 

قال إن نحو 70% من أعضاء جلان األقاليم هم 

أقل من 50 سنة، وأضاف: »حاليًا ال توجد لدينا 

إحصائيات دقيقة بالفئات العمرية لألعضاء، وذلك 

لصعوبة املوضوع من ناحية، حيث يدخل للحركة 

ثانية،  ناحية  ومن  مستمر،  بشكل  جدد  أعضاء 

فإن التصريح مبثل هذه البيانات يحتاج لقرار، 

ومثل هذا القرار يتطلب أن تكون هناك مصلحة 

وأوضح  اإلحصائيات«.  هذه  مثل  عن  لإلعالن 

يشترط  للحركة  الداخلي  النظام  أن  »منورة« 

أعمارًا محددًة للتقدم في الصفوف القيادية؛ مثاًل 

عضوية »جلنة املنطقة« تشترط ملن يترشح لهذا 

أقدمية  سنوات   7 عليه  مر  قد  يكون  أن  املوقع 
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في احلركة، وعضوية »جلنة اإلقليم« تشترط 10 

األدنى  احلد  أن  مبا  وبالتالي  وهكذا،  سنوات، 

عامًا   18 هو  عضويته  ُتقبل  حتى  العضو  لعمر 

يعني أن قيادات األقاليم ستكون أعمارهم أكثر 

هيئة  أي  ثانية،  جهة  من  ولكن،  سنة..   28 من 

قيادية ُيشترط أن تضم 20% منها من النساء، 

 %35 نحو  فإن  »منورة«؛  وحسب  أدنى.  كحد 

النسائي.. أي  العنصر  التنظيم من  من أعضاء 

لكن  الثلث، وهنَّ من مختلف األعمار،  أكثر من 

أكثريتهن شابات أقل من األربعني..

األخ »أحمد العامر« عضو جلنة قيادة الشبيبة 

في الضفة الغربية، قال إن نحو 60% من الطلبة 

الذين يدخلون املعاهد واجلامعات الفلسطينية مع 

كل سنة جديدة، ينتمون حلركة الشبيبة )الذراع 

هذا  أن  من  الرغم  على  فتح(،  حلركة  الطالبية 

ال ينعكس تلقائيًا على نتائج انتخابات املجالس 

الطالبية، والسبب في ذلك، حسب »العامر«، هو 

في  للمشاركة  الدافعية  وضعف  االلتزام،  عدم 

االنتخابات، وأحيانًا حسابات ضيقة تقوم بناء 

على فهم شخصي أو مناطقي لألمور، أو بسبب 

احلركة  »لدى  وأضاف:  املجلس..  أداء  ضعف 

اهتمام كبير باألجيال الطالعة، حيث تخصص 

تقل  الذين  والزهرات  لألشبال  دائمة  نشاطات 

أعمارهم عن 15 سنة، مثل املخيمات الصيفية، 

وهناك أيضًا »الشبيبة الثانوية«، الذين تتراوح 

االهتمام  زاد  وقد  أعمارهم بني 15-18 سنة، 

مؤخرًا بهذه الفئة، وأخيرًا لدينا »الشبيبة«، وهم 

ممن تتراوح أعمارهم بني 18-35 سنة.

العضوية(،  مفوضية  )رئيس  »منورة«  وقدم 

التنظيمية،  للهيكلية  ومختصرًا  مبسطًا  شرحًا 

بناء هرمي؛  التنظيم عبارة عن  أن  إلى  مشيرًا 

املجلس  يليها  املركزية،  اللجنة  جند  القمة  عند 

الثوري، ثم املؤمتر احلركي )وهو مبثابة البرملان 

الفتحاوي، الذي يقر توجهات احلركة ونظامها 

القاعدة  ثم  السياسي(،  وبرنامجها  الداخلي 

التنظيمية التي تبدأ بالعضو ثم جلنة املنطقة، ثم 

جلنة اإلقليم.. عادة كل دولة فيها جالية فلسطينية 

تعتبر إقليمًا، وتكون جلنة اإلقليم هي أعلى هيئة 

فتعتبر  الغربية،  الضفة  في  أما  فيها.  قيادية 

نحو  يضم  إقليم  وأصغر  إقليمًا،  محافظة  كل 

15 ألف عضو، مسجلني رسميًا، ما يعني أن 

احلركة تضم مئات اآلالف من األعضاء )رفض 

بالهرم  نزلنا  وكلما  دقيق(،  رقم  بأي  التصريح 

العمرية  الفئة  أن  سنجد  لألسفل  األعلى  من 

الساحقة  األغلبية  فإن  وبالتالي  تزداد،  للشبان 

من أبناء فتح هم من الفئات الشبابية.. ولكن، 

للحركة، ما زالت تضم  العليا  القيادية  الهيئات 

في  والسبب  القدمي،  اجليل  من  أكثرية ساحقة 

ذلك أن »فتح« تنظيم تاريخي، انطلقت قبل أكثر 

من خمسني سنة، وبالتالي فإن من انضم إليها 

شابًا في بداياتها هو اآلن فوق الستني أو فوق 

السبعني عامًا.. ومن البديهي أن يكون في موقع 

قيادي متقدم، والسبب الثاني أن احلركة تأخرت 

كثيرًا في عقد مؤمتراتها احلركية )بني املؤمتر 

اخلامس والسادس.. عشرون سنة(، كما أنها ال 

جتدد في هياكلها التنظيمية باستمرار.
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في مؤمتر »فتح« السادس، وهو آخر مؤمتر 

 ،2009 آب  في  حلم،  بيت  في  احلركة،  عقدته 

للحركة،  املركزية  للجنة  عضوًا   23 انتخاب  مت 

والكشف التالي يبني أسماءهم وتواريخ ميالدهم:

1( محمود عباس أبو مازن 1935. 2( أبو 

ماهر غنيم 1937. 3( محمود العالول 1950. 

نـاصـر  د.   )5  .1958 البرغوثي  مروان   )4

القــدوة 1953. 6( سـليم الـزعـنون  1933. 7( 

جــبريل الرجـــوب 1953. 8( توفـيق الطـيراوي 

1948. 9( صائب عريقات 1955. 10( عثمان 

أبو غربية 1946 )توفي(. 11( نبيل أبو ردينة  

1952. 12( محمد املدني 1948. 13( جمال 

محيسن 1949. 14( حسني الشيخ 1960. 15( 

عزام األحمد 1947. 16( سلطان أبو العينني 

1951. 17( الطـيب عبد الرحـيم 1944. 18( 

عـباس زكـي 1942. 19( نبيـل شعـث 1938. 

20( محـمد اشتيه 1958. 21( صخر بسيسو. 

دحالن  محمد   )23  .1942 اآلغا  زكريا   )22

1960 )مفصول حاليًا(. 24( آمال حمد. 

ما يعني أن متوسط سنة ميالد أعضاء اللجنة 

املركزية هو 1948، وبالتالي معدل أعمارهم 68 

 ،1960 العام  مواليد  من  سنًا  أصغرهم  سنة. 

وبالتالي هو في أواسط اخلمسينات، وأكبرهم 

سنًا »سليم الزعنون« )83 سنة(، يليه الرئيس 

»محمود عباس« )81 سنة(.

اللجنة  أعضاء  أعمار  كشف  إلى  واستنادًا 

املركزية يصعب القول إنهم ميثلون قيادة شابة.

 وباملثل، قمنا بإجراء حتليل إحصائي ملعدل 

أعمار أعضاء املجلس الثوري، الذي يعتبر ثاني 

أعلى هيئة قيادية في احلركة، أو مبثابة برملانها، 

منهم  عضوًا،   128 عضويته  في  يضم  والذي 

باالنتخاب  و80  املركزية  اللجنة  أعضاء   23

املدنية  الكفاءات  من   20 بينهم  بالتعيني،  و27 

والعسكرية و7 من األسرى. وهؤالء مت انتخابهم 

في املؤمتر احلركي السادس الذي عقد في بيت 

ترشح  حيث  عضوًا،   2355 فيه  وشارك  حلم 

للفوز  امرأة(   50 )بينهم  عضوًا   617 حينها 

مبقعد في املجلس الثوري.

خويرة«  »حنني  السيدة  من  حصلنا  وقد 

على  الثوري  املجلس  سر  أمني  مكتب  مديرة 

كشف مفصل بأسماء أعضاء املجلس الثوري، 

وسنوات ميالدهم. وبتحليل إحصائي، يتبني أن 

الثوري  املجلس  ألعضاء  امليالد  سنة  متوسط 

أعمارهم  معدل  فإن  وبالتالي   ،1957 سنة  هو 

قبل  انتخابهم  مت  أنه  مالحظة  مع  عامًا،   59

أنهم كانوا حينها  نحو سبع سنوات، ما يعني 

من  أفضل  رقم  وهو  سنة.   52 عمر  مبتوسط 

ومع  سنة(.   68( املركزية  اللجنة  أعمار  معدل 

ميثل  الثوري  املجلس  إن  القول  يصعب  ذلك، 

العنصر الشبابي، علمًا أن نحو عشرة أعضاء 

منه هم في بداية األربعينات.

املجلس  في  فتح  كتلة  لنواب  التالية  القائمة 

أسماؤهم  نائبًا،   45 وعددهم  التشريعي 

عزام   ،)1938( نبيل شعث  ميالدهم:  وسنوات 

 ،)1934( بلعاوي  حكم   ،)1947( األحمد 

عريقات  صائب   ،)1939( الله  عبد  الله  عبد 
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انتصار   ،)1950( العالول  محمود   ،)1955(

الوزير )1941(، سهام ثابت )1949(، فيصل 

أبو شهال )1950(، ربيحة ذياب )1954 وهي 

متوفى(،  وهو   1945( اآلغا  سفيان  متوفاة(، 

برغوثي  مروان   ،)1956( علي  أبو  محمد 

)1959(، أكرم الهيموني )1961 وهو متوفى(، 

عيسى قراقع )1961(، جناة أبو بكر )1964(، 

ياغي  الدين  عالء   ،)1963( القواسمي  سحر 

جمال   ،)1964( علي  الشيخ  نعيمة   ،)1966(

 ،)1967( زنيد  أبو  جهاد   ،)1965( الرب  أبو 

جمال حويل )1970(. أشرف جمعة )1964(، 

دحالن  محمد   ،)1966( الطيراوي  جمال 

يحيى   ،)1965( الشامي  شامي   ،)1960(

شامية )1949(، وليد عساف )1962(، أحمد 

هزاع شرمي )1948 وهو متوفى(، مهيب سالمة 

عواد )1965(. ماجد أبو شمالة، ناصر جمعة، 

جهاد طمليه، وهم في األربعينات من أعمارهم.

ويتضح من خالل البيانات أعاله أن متوسط 

هو  التشريعي  في  »فتح«  لنواب  امليالد  سنة 

هو  حاليًا  أعمارهم  معدل  وبالتالي   ،1956

60 سنة، ما يعني أن معدل أعمارهم حني مت 

انتخابهم كان 50 عامًا.

4.  حركة المقاومة اإلسالمية - حماس

وطنية  حركة  نفسها،  تعّرف  كما  حماس؛ 

مجموع  ومع  شعبها  مع  تعمل  فلسطينية، 

على  اإلسالمية  الوطنية  والفصائل  القوى 

األرض  وحترير  الصهيوني،  مقاومة االحتالل 

واملسيحية،  اإلسالمية  واملقدسات  والقدس 

املشروع  وإجناز  والنازحني،  الالجئني  وعودة 

الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الفلسطيني،  الوطني 

عن  انبثقت  احلقيقية.17  السيادة  ذات  املستقلة 

جماعة اإلخوان املسلمني، وأعلنت انطالقتها في 

كانون األول 1987. أبرز قادتها املرحوم الشيخ 

»أحمد ياسني«، ويترأسها حاليًا »خالد مشعل«.

املكتب  من  حلماس  القيادية  الهيئات  تتكون 

غير  وأعضاؤه  الشورى،  ومجلس  السياسي، 

حماس  عن  النائب  أكد  وقد  لإلعالم،  معروفني 

مكتبه  في  معه  لقاء  في  دراغمة«  »أمين  د. 

سرية،  الشورى  مجلس  عضوية  أن  الله،  برام 

وكذلك الهيئات القيادية امليدانية، وقيادة كتائب 

بأسماء  مفصاًل  كشفًا  لنا  قدم  ولكنه  القسام. 

ومعدالت  التشريعي  املجلس  في  حماس  نواب 

أعمارهم، ومن خالله ميكن إعطاء فكرة أوضح 

عن نسبة الفئة الشبابية في مراكز صنع القرار، 

وفي الهيئات القيادية للحركة.

وسنوات  السياسي حلماس،  املكتب  أعضاء 

ميالدهم: خالد مشعل )1956(، إسماعيل هنية 

)1963(، محمود الزهار )1945(، موسى أبو 

مرزوق )1951(، عماد العلمي )1956(، خليل 

عزت   ،)1963( نزال  محمد   ،)1960( احلية 

الرشق )1960(، سامي خاطر )1949(، صالح 

العاروري )1966(، نزار عوض الله )1957(، 

ماهر عبيد )1958(.18

وبالتالي   ،)1957( امليالد  سنة  متوسط 

هو  حلماس  السياسي  املكتب  أعمار  متوسط 

)59 سنة(.
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عن  التشريعي  املجلس  في  »حماس«  نواب 

سيدتان،  منهم   ،47 وعددهم  الغربية  الضفة 

عزام   ،)49( قفيشة  حامت  أعمارهم.19:  ومعدل 

الربعي )50(، عزيز دويك  سلهب )53(، خليل 

)61(، سمير القاضي )53(، محمد الطل )44(، 

محمد أبو جحيشة )64(، نايف الرجوب )50(، 

 ،)45( احلاليقة  سمير   ،)49( رمضان  نزار 

باسم   ،)58( النتشة  محمد   ،)60( بدر  محمد 

الزعارير )47(، إبراهيم أبو سالم )61(، محمد 

أحمد   ،)47( الرحمن  عبد  وائل   ،)40( طوطح 

 ،)64( طير  أبو  حسن  محمد   ،)41( عطوان 

علي سليم رومانني )50(، محمود داود اخلطيب 

)37(، أنور الزبون )41(، خالد طافش )45(، 

خالد عبد عبدالله يحيى )50(، خالد أبو حسن 

يوسف  حسن   ،)48( دحبور  إبراهيم   ،)42(

الرمحي  محمود   ،)56( حمدان  فضل   ،)54(

)53(، أمين دراغمة )46(، محمود مصلح )68(، 

عبد   ،)47( مبارك  أحمد   ،)55( صالح  مرمي 

فقهاء )43(، ناصر عبد اجلواد )44(،  اجلابر 

 ،)55( أبو طوس  )51(، خالد  عمر مطر مطر 

رياض رداد )50(، فتحي قرعاوي )52(، عبد 

الرحمن زيدان )49(، عماد نوفل )46(، أحمد 

علي أحمد )67(، رياض عملي )48(، حسني 

بوريني ياسني )54(، ياسر منصور )49(، منى 

منصور )47(، داوود أبو سير )54(. 

األرقام  هذه  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع 

ألعمارهم سجلت بعد انتخابهم بثالث سنوات، 

وكان حينها معدل أعمارهم 47.8 سنة.

5.  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، كما تعّرف 

نفسها، هي حزب سياسي كفاحي يعمل لتوعية 

أجل  من  الفلسطينية  اجلماهير  وقيادة  وتنظيم 

حق  مقدمتها  وفي  الوطنية،  احلقوق  استعادة 

املستقلة  الدولة  وإقامة  املصير  وتقرير  العودة 

طريق  على  مرحلي  كهدف  القدس،  وعاصمتها 

دولة  وإقامة  الفلسطيني،  التراب  كامل  حترير 

فلسطني الدميقراطية. تأسست في العام 1967، 

أبرز قياداتها  العرب.  القوميني  كامتداد حلركة 

والشهيد  حبش«،  »جورج  املرحوم  التاريخية 

»أبو علي مصطفى«، أمينها العام احلالي »أحمد 

سعدات«، معتقل منذ العام 2002 في السجون 

اإلسرائيلية. 20

الشعبية  اجلبهة  عقدت   ،2014 العام  في 

مؤمترها العام، وُأعيد انتخاب »أحمد سعدات« 

ومت  للجبهة،  عامًا  نائبًا  باإلجماع   )1953(

انتخاب »أبو أحمد فؤاد« )1939( نائبًا لألمني 

 ،)1945( ملوح«  الرحيم  »عبد  من  بداًل  العام، 

نهاية  في  آخرين  ثالثة  مع  استقالته  قدم  الذي 

من  أعضاء   6 انتخاب  مت  وقد   .2013 العام 

جميل  وهم:  السياسي،  للمكتب  غزة  قطاع 

رباح   ،)1946( الصوراني  جمال  أبو  مزهر، 

كايد   ،)1952( دقة  أبو  مرمي   ،)1947( مهنا 

لكنه  جديد  اسم  إلى  إضافة   ،)1950( الغول 

أعضاء  منهم   4 عنه،  الكشف  يتم  ولن  سري 

بقي  حني  في  مرة،  ألول  انتخابهم  يتم  جدد 

أعضاء املكتب السياسي في اخلارج كما هم، 
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أبو   ،)1944( خالد  ليلى  الطاهر،  ماهر  وهم: 

إضافة  الفاهوم،  مروان   ،)1939( فؤاد  أحمد 

اسمه.  عن  الكشف  يتم  لم  خامس  عضو  إلى 

فهم  الضفة  في  السياسي  املكتب  أعضاء  أما 

قدميان مت  وعضوان  منهم جدد،   5 أعضاء   7

ستبقى  أسماءهم  لكن  أخرى،  مرة  انتخابهم 

سرية، ولن يتم الكشف عنها. ويبلغ عدد أعضاء 

املكتب السياسي للجبهة الشعبية 18 عضوًا.21

ولدى اجلبهة الشعبية ثالثة نواب في املجلس 

التشريعي وهم: أحمد سعدات )1953(، وجميل 

مجدالوي، وخالدة جرار )1963(.

أعمار  متوسط  تقدير  ذلك، ميكن  على  وبناًء 

املكتب السياسي للجبهة ِبـ 66 سنة تقريبًا.

وفي مقابلة مع كادر متقدم من اجلبهة، فضل 

عدم الكشف عن اسمه )خ.ف( أوضح أنه من 

التنظيمية  باملراتب  التصريح  به  املسموح  غير 

التاريخية  القيادات  لقيادات اجلبهة، وباستثناء 

عن  الكشف  ألحد  يحق  ال  واملكشوفة  املعروفة 

أو  السريني،  السياسي  املكتب  أعضاء  أسماء 

على  وبناء  ذلك،  من  األقل  التنظيمية  احللقات 

ذلك يتعذر علينا توثيق الفئات العمرية لقيادات 

اجلبهة  أن  )خ.ف(  أوضح  جهته  ومن  اجلبهة. 

تولي اهتمامًا خاصًا وكبيرًا بالفئات الشبابية، 

الهيئات  في  مضمونة  مقاعد  لهم  وتخصص 

باإلضافة  املستويات،  كل  وعلى  القيادية، 

واستقطاب  احلزبي،  والتثقيف  التوعية  لبرامج 

انتخابات  في  واملشاركة  اجلديدة،  العناصر 

عن  فضاًل  هذا  اجلامعات،  في  الطلبة  مجالس 

اهتمامها املعروف باملرأة، وإدراكها أهمية ذلك 

كما  اجلماهيري..  والعمل  التنظيمي  البناء  في 

إن  القول  ميكن  »عمومًا  )خ.ف(:  الكادر  قال 

السن،  في  متقدمة  للجبهة  التاريخية  القيادات 

وعدد  السبعني،  ورمبا  الستني  جتاوز  وأغلبهم 

محدود جدًا ممن هم أقل من اخلمسني، ولكن 

القاعدة  وفي  الوسطى  القيادية  الهيئات  في 

التنظيمية، فإن عنصر الشباب موجود وبشكل 

واضح«. وأضاف قائاًل: »رمبا اجلبهة الشعبية 

الوحيدة التي جددت في قيادتها التاريخية وفي 

استقال  األخير،  املؤمتر  في  السياسي،  املكتب 

الرحيم  عبد  منهم  القدامى،  من  أعضاء  أربعة 

ملوح، وجميل مجدالوي وغيرهم، لتحل مكانهم 

قيادات من اجليل األصغر، وحتى القائد املؤسس 

الرفيق جورج حبش، كان قد استقال من رئاسة 

املكتب السياسي، وسلم القيادة للرفيق أبو علي 

مصطفى، الذي استشهد في العام 2001«.

6.  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

التحرير  منظمة  في  فصيل  أكبر  ثالث  وهي 

عن  انشقاقها  منذ  املاركسية  تتبنى  الفلسطينية. 

 ،1969 سنة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 

ويتزعمها نايف حوامتة. ميثلها في اللجنة التنفيذية 

التشريعي  املجلس  وفي  »تيسير خالد« )1941(، 

احلالي النائب »قيس عبد الكرمي« )1940( .

عبد  »قيس  الرفيق  مع  خاصة  مقابلة  وفي 

الكرمي«، عضو املكتب السياسي للجبهة، صّرح 

جتديد  على  وبجدية  اآلن  تعمل  اجلبهة  بأن 
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وأوضح  كافة،  املستويات  على  القيادية،  األطر 

أن اجلبهة في مؤمترها العام األخير الذي عقد 

الشباب  متثيل  نسبة  زيادة  قررت   ،2012 في 

إلى  لتصل  والتنظيمية كافة  القيادية  في األطر 

املؤمترات  في  بالفعل  مت  ما  وهذا   .%30 نحو 

العام احلالي  التي عقدت في مستهل  اإلقليمية 

2016، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 

نال الشباب متثياًل يزيد  ولبنان وأوروبا، حيث 

على الثلث. وباملثل جاء متثيل النساء.

وحول نسبة الشباب ومتثيلهم، أوضح الرفيق 

يضم  للجبهة  السياسي  املكتب  أن  ليلى«  »أبو 

19 عضوًا، 6 منهم من الضفة، و4 عن قطاع 

غزة، و9 ميثلون اخلارج. اثنان منهم دون الـ50 

بني 70-55  و8  عامًا،  بني 55-50  و6  عامًا، 

عامًا، و3 فوق الـ 70 عامًا. 

القيادية  احللقة  وهي  املركزية،  اللجنة  أما 

 101 فتضم  السياسي،  املكتب  بعد  التالية 

 %30 حيث  أعلى؛  فيها  الشباب  ونسبة  عضو، 

من اللجنة املركزية دون سن الـ35 عامًا. و%50 

فوق   )%20( والباقي  عامًا،   50-35 بني  منهم 

الـ50 عامًا، ثالثة فقط منهم فوق السبعني، هم 

)نايف حوامتة، تيسير خالد، قيس عبد الكرمي(. 

وفي املؤمتر العام، وهو الهيئة القيادية التي 

تشكل نواة اجلبهة، وتضم املئات، أوضح »عبد 

العام  املؤمتر  في  الشباب  نسبة  أن  الكرمي« 

والذين تقل أعمارهم عن الـ35 عامًا هي بحدود 

الـ40%، وفي املؤمترات اإلقليمية وصلت نسبتهم 

من %45-40.

انتخاب  مت  للضفة،  اإلقليمي  املؤمتر  وفي 

فوق  فما  محلية  جلنة  مرتبة  من  عضوًا،   970

أغلبيتهم من الشباب. وهناك توجه لرفع نسبتهم 

في املؤمتر القادم. ولدى اجلبهة مخطط لتأهيل 

الثالثني  دون  اجلبهة  شباب  من  كادرًا  ثالثني 

لتسليمهم  متهيدًا  تدريبية  دورات  عبر  عامًا، 

مواقع قيادية متقدمة.

املكتب  عضو  املصري«،  »ماجدة  الرفيقة 

بلدية  النتخابات  اجلبهة  ومرشحة  السياسي، 

نابلس، أوضحت في لقاء معها، أن قوائم مرشحي 

اجلبهة النتخابات البلديات معظمها من الشباب. 

وأن نسبة متثيل الشباب في أطر احلزب املختلفة، 

والتي ال تقل عن الثلث، تأتي كحق لهم، وليس من 

فمثاًل  النساء،  متثيل  وكذلك  الكوتا.  نظام  خالل 

نالت املرأة في مؤمتر إقليم الضفة الغربية نسبة 

29%، من خالل فوز 27 رفيقة.

7.  حزب الشعب الفلسطيني

على  جاء  كما  الفلسطيني،  الشعب  حزب 

وطني  فلسطيني  حزب  هو  الرسمية،  صفحته 

دميقراطي يساري اشتراكي، يناضل من أجل 

إجناز احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن 

أجل حقوق الفئات الفقيرة واملسحوقة واملهمشة، 

ويسعى لتحقيق العدالة االجتماعية، واملساواة، 

املجتمع  أبناء  لكافة  االجتماعي  والرفاه 

الفلسطيني، ويرى احلزب أن النظام االجتماعي 

العدالة  يكفل حتقيق  هدف  الذي  واالقتصادي 

املنسجم  االشتراكي  النظام  هو  االجتماعية 
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مبضمونه  احلزب  وميتاز  الفلسطيني،  والواقع 

للحزب  امتداد  وهو  التقدمي.22  الدميقراطي 

الشيوعي الفلسطيني، وقد تأسس عام 1982، 

وأمينه العام حاليًا هو »بسام الصاحلي«.

ومن أبرز قياداته التاريخية »معني بسيسو«، 

»سليمان  البرغوثي«،  »بشير  نصار«،  »فؤاد 

النجاب«. ومن قياداته احلالية: غسان اخلطيب 

»عبد   ،)1940( حمدان  املجيد  عبد   ،)1954(

األشهب  نعيم   ،)1933( الله  عوض  الرحمن 

طلعت   ،)1959( زيدان  الهادي  عبد   ،)1930(

 ،)1961( محيسن  تيسير   ،)1945( الصفدي 

عدنان الفقعاوي )1963(، وليد العوض، عاصم 

شنب،  أبو  حجازي  اغنيم،  نافز  الهادي،  عبد 

عطا أبو رزق، بسام جودة، عايش اعبيد، وجيه 

أبو ظريفة، عبد الله أبو العطا، جهاد عياش.23 

احلزب  وكوادر  قيادات  أسماء  في  ويالحظ 

السبعينات  في  هم  من  األول  جيلني،  وجود 

الشيوعي  للحزب  انضموا  وهؤالء  والثمانينات، 

الكوادر  من  الثاني  واجليل  األولى،  أيامه  منذ 

التي انضمت للحزب في فترات الحقة، وهؤالء 

في األربعينات واخلمسينات.

وفي لقاء مع »هديل شطارة« )24 عامًا(، وهي 

سكرتيرة شبيبة رام الله حلزب الشعب، قالت: »يركز 

احلزب بشكل خاص على فئة الشباب، خاصة في 

اجلامعات واملدارس. واجلسم الشبابي في احلزب 

مستقل بنشاطاته وبرامجه، مع التأكيد أن متثيل 

لم يأت عبر »الكوتا«؛  الشباب واملرأة في احلزب 

في  الثلث  بل كاستحقاق طبيعي، وهو في حدود 

بعد  احلزب  قيادة  أدركت  وقد  واألقاليم.  املناطق 

الهّبة الشبابية األخيرة حجم الفجوة بني الشباب 

برامج  ووضعت  التقليدية،  والقيادات  الفلسطيني 

الفجوة، قدر املستطاع، معتبرة  لردم هذه  واعدة 

أن الشباب هم الذين أقل من 28 عامًا«.

وأوضحت »شطارة« أنه في الهيكل التنظيمي 

للحزب يأتي املكتب السياسي كأعلى هيئة قيادية، 

 54( املركزية  اللجنة  تليه  عضوًا(،   13( ويضم 

عضوًا(، ثم املؤمتر العام. وآخر مؤمتر عام عقده 

الفترة  في  ولكنه   ،2008 العام  في  كان  احلزب 

أن  وقرر  إقليمية،  مؤمترات  عدة  عقد  السابقة 

عنصر  متثيل  زيادة  على  احلزب  توجه  ينصب 

العام، وفي غيره من األطر  املؤمتر  الشباب في 

أن  »شطارة«،  وأوضحت  والتنظيمية.  القيادية 

احلزب بعد أن غير اسمه في مستهل التسعينات، 

وبدأ بالتوجه الشعبي كاد يفقد سمته الشيوعية.. 

يعود  احلزب  داخل  الشيوعي  التيار  بدأ  اليوم، 

بقوة، وهؤالء أكثريتهم من الشباب.

وأضافت إن النظام الداخلي للحزب يشترط 

أال تزيد فترة األمني العام عن دورتني متالحقتني، 

أي بحدود الثماني سنوات، وهذا يضمن جتديد 

القيادة، وبالتالي فإن املؤمتر العام القادم على 

الرفيق  أن  خاصة  القيادة،  سيجدد  األرجح 

»بسام الصاحلي«، مت انتخابه في العام 2002. 

وهذه ليست املرة األولى التي يتغير فيها اسم 

املنصب  هذا  على  تداور  فقد  العام،  األمني 

وبسام  حمدان،  املجيد  وعبد  البرغوثي،  بشير 

الصاحلي.
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8.  حركة الجهاد اإلسالمي

فلسطيني  تنظيم  اإلسالمي؛  اجلهاد  حركة 

يصنف مع حركات اإلسالم السياسي، أسسها 

في بداية الثمانينات د. »فتحي الشقاقي«، وعدد 

في  دراستهم  أثناء  الفلسطينيني  الطلبة  من 

 ،)1979( اإليرانية  متأثرين بالثورة  مصر، 

التحرير،  منظمة  حتت  منضوية  غير  واحلركة 

في  تشارك  وال  أوسلو،  التفاقية  ومناهضة 

االنتخابات  قاطعت  إذ  السياسية،  العملية 

أمينها   ،2006 وسنة   ،1996 سنة  التشريعية 

العام احلالي »رمضان شلح«.

الشقاقي  فتحي  الشهيد  قياداتها،  أبرز  من 

نخالة  زياد   ،)1958( شلح  رمضان   ،)1951(

)1951(، عبد العزيز عودة )1950(، نافذ عزام 

)1958(، خالد البطش )1961(، خضر حبيب 

خضر   ،)1960( السعدي  بسام   ،)1962(

عدنان )1978(، محمد البزور )1980(، محمد 

 ،)1957( الشامي  الله  عبد   ،)1984( النجار 

أحمد املدلل )1959(، محمد الهندي، أنور أبو 

طه، أحمد بركة، أبو عماد الرفاعي، ناصر أبو 

الشريف، وهؤالء في اخلمسينات من أعمارهم. 

وبناًء على تواريخ ميالد أبرز القادة املعروفني 

تقدير متوسط  حلركة اجلهاد اإلسالمي، ميكن 

أعمارهم ِبـ 56 سنة.

جيلني؛  تضم  أنها  احلركة  قيادة  في  ويالحظ 

هم  ومن  أعمارهم،  من  اخلمسينات  في  هم  من 

هم  القدمي،  اجليل  من  القيادات  الثالثينات،  في 

املؤسسون الذين أتوا من خلفيات حزبية، وأكثرهم 

اقتنعوا  الذين  املسلمني،  اإلخوان  جماعة  من 

بضرورة  املاضي  القرن  ثمانينيات  بداية  مع 

االحتالل  فعلية ضد  مواجهة  برامج  بطرح  البدء 

الصهيوني، والبدء مبمارسة الكفاح املسلح. أما 

في  للحركة  انضموا  الذين  فهم  اجلديد،  اجليل 

مراحل الحقة، وتقدموا الصفوف القيادية.

كبير  حد  إلى  يشابه  اإلسالمي  اجلهاد  وضع 

القيادة  سرية  حيث  من  الشعبية  اجلبهة  وضع 

بالكوادر  املتعلقة  املعلومات  وسرية  امليدانية، 

على  احلصول  نستطع  ولم  القيادية،  والهيئات 

ما  إال  العمرية،  بالفئات  تتعلق  دقيقة  معلومات 

لإلعالم..  واملكشوفة  املعروفة  بالقيادات  يتعلق 

فّضل  احلركة،  في  قيادي  كادر  مع  لقاء  وفي 

احلركة  إن  )م.ن(  قال  اسمه،  عن  التصريح  عدم 

وإشراكهم  الشباب،  لكسب  خاصة  برامج  تتبنى 

في حتمل املسؤولية واملشاركة في صناعة القرار، 

خاصة فيما يتعلق بالعمل امليداني، وأكد )م.ن( أن 

احلركة تهتم بفئة الشباب، وتسعى ملنحهم الفرصة 

أغلب  أن  ذلك  ودليل  القيادية،  للمراتب  للوصول 

فئة  من  هم  للجهاد  التابعني  واألسرى  الشهداء 

الشباب. وأضاف قائاًل: »املسألة ليست فقط في 

الذين  بأن شيوخنا وقادتنا  نؤمن  األعمار، فنحن 

أسسوا هذه احلركة، ما زال بوسعهم العطاء«.

9.  المبادرة الوطنية الفلسطينية

فلسطينية،  اجتماعية  سياسية  حركة  وهي 

أسسها الدكتور "حيدر عبد الشافي" من قطاع 

مدينة  من  البرغوثي"  "مصطفى  والدكتور  غزة، 
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رام الله، و"إبراهيم الدقاق" من مدينة القدس، 

في السابع عشر من حزيران عام 2002.

وفي لقاء مع األخ "صالح اخلواجا"، مسؤول 

التنظيم في املبادرة، وممثلها لدى القوى الوطنية، 

قال: "املبادرة بحد ذاتها جتربة كفاحية جديدة، 

بتنظيم جديد، وقيادة شابة، على الرغم من أن 

سياسية  خلفيات  من  جاؤوا  قياداتها  أغلبية 

اخلاصة".  جتاربهم  ولهم  سابقة،  ونقابية 

ومؤثرًا  فعااًل  التنظيم  يكون  "حتى  وأضاف: 

عنصر  على  أكثر  االعتماد  من  بد  ال  وحيويًا، 

املبادرة  سياسة  "اخلواجا"  وأوضح  الشباب". 

الداخلي  النظام  أن  إلى  مشيرًا  الشباب،  جتاه 

للمبادرة أجنز بعد العام 2010، وقبل ذلك كان 

هناك فقط برنامج سياسي، اليوم توجد استمارة 

وأضاف:  لألعضاء.  إلزامي  واشتراك  عضوية، 

أربعة  إلى  يتوزع  للمبادرة  التنظيمي  "الهيكل 

املرأة،  الشباب،  قطاع  هي:  رئيسة،  قطاعات 

التنظيم، القطاع املهني والعمالي. وفي الهيئات 

سن  حتت  الشباب  نسبة  تصل  العليا  القيادية 

الـ35 سنة، إلى نحو 30%، وأعلى هيئة قيادية 

في املبادرة هي "هيئة قيادة احملافظات"، ويجب 

محافظة  كل  عن  اثنان  ممثالن  فيها  يكون  أن 

متثيل  نضمن  وكذلك  الشباب،  قطاع  ميثالن 

قطاع املرأة. ونسبة متثيل الشباب في كل هيئة 

قيادية في احملافظات تقريبًا النصف، مع ضمان 

متثيل القطاعات األربعة، وكذلك جلان التنسيق 

في احملافظات، أكثريتهم من الشباب واخلريجني 

اجلدد، وفي الهرم التنظيمي للمبادرة كلما نزلنا 

نحو القاعدة تزداد نسبة متثيل الشباب. وحاليًا 

أكبر شخص في الهيئات القيادية عمره 62 عامًا، 

األربعينات.  في  أعمارها  متوسط  الهيئة  وبقية 

وفي احلمالت واألنشطة واألعمال امليدانية يكون 

التركيز منصبًا على عنصر الشباب، وكذلك في 

الدورات والتكليفات".

املشاركة  في  الشباب  دور  عن  ولدى سؤاله 

في  "سنشارك  أجاب:  البلدية،  االنتخابات  في 

االنتخابات البلدية املزمع عقدها، بالتحالف مع 

القوى اليسارية اخلمس )الشعبية، الدميقراطية، 

فدا، حزب الشعب، املبادرة(، ولدينا إصرار على 

للشباب  قويًا  متثياًل  املرشحني  قوائم  تضم  أن 

عن  ممثلني  بعض  أن  من  الرغم  على  واملرأة، 

الفصائل األخرى يتحفظون على ذلك". 

10.  جبهة التحرير العربية

فلسطيني  تنظيم  العربية،  التحرير  جبهة 

االشتراكي  العربي  البعث  حزب  من  مقرب 

العراقي، تأسست في العام 1969، وهي ممثلة 

في  ومندوبها  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في 

اللجنة التنفيذية األخ "محمود إسماعيل".

الصيفي"،  "محمود  م.  األخ  مع  مقابلة  وفي 

العربي  البعث  حلزب  القطرية  القيادة  عضو 

االشتراكي، والقيادي البارز في جبهة التحرير 

العربية، قال إن نسبة متثيل الشباب في العضوية 

سواء في جلان األقاليم، أو احملافظات والهيئات 

اجلبهة،  أسرى  وأن   .%50 على  تزيد  القيادية 

أو  ُأِسروا  الشباب..  وشهداءها هم جميعًا من 
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وأضاف:  مبكرة.  أعمار  في  وهم  استشهدوا 

للبلديات  االنتخابية  القوائم  في  الشباب  "نسب 

تصل إلى 35% وقد شاركنا في االنتخابات منذ 

ولدينا  الوطنية،  السلطة  أقرتها  انتخابات  أول 

وأنا  وقروية..  بلدية  مجالس  وأعضاء  رؤساء 

حاليًا عضو مجلس بلدي "بيت فوريك" ممثاًل عن 

اجلبهة نتيجة انتخابات آخر دورة". 

تقسيمات  توجد  "ال  أنه  "الصيفي"  وأوضح 

خليط  هي  وإمنا  للعضوية،  العمرية  للفئات 

القيادة،  حتى  املؤيدين  من  مختلفة،  أعمار  من 

وتتحدد نتيجة لالنتخابات التنظيمية الداخلية". 

اهتمامًا  تولي  اجلبهة  أن  "الصيفي"  أكد  كما 

الشباب،  جتاه  سياساتها  في  وكبيرًا  خاصًا 

حيث  والتخطيط؛  القرار،  صنع  في  وتشركهم 

تشارك قيادات الطلبة والعمال واملرأة والشباب 

ولدى  دوري.  بشكل  اجتماعاتها  في  واملعلمني 

اجلبهة برامج خاصة بالشباب، وحمالت توعية 

مستمرة؛ فهم الذين يشكلون التنظيمات الشعبية 

)كفاح الطلبة، كفاح املرأة، كفاح العمال، كفاح 

املعلمني.. وغيرهم(، فمثاًل لدى اجلبهة مقعدان 

في احتاد طلبة جامعة النجاح، وكذلك في باقي 

التنظيمات الشعبية في الوطن. 

ملخص أولي

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  أعمار  متوسط   -

التحرير الفلسطينية يبلغ 77.3 سنة. 

املركزي  املجلس  أعضاء  أعمار  متوسط   -

فوق الستني عامًا.

الوطنية  الفصائل  قادة  أعمار  متوسط   -

الفصائل  قادة  أعمار  ومتوسط  سنة.   73

اإلسالمية في حدود اخلمسينات.

املركزية  اللجنة  أعضاء  أعمار  متوسط   -

حلركة فتح 68 سنة.

الثوري  املجلس  أعضاء  أعمار  متوسط   -

لـ"فتح" 59 سنة.

متوسط أعمار نواب كتلة فتح في املجلس   -

التشريعي 60 سنة.

السياسي  املكتب  أعضاء  أعمار  متوسط   -

حلركة حماس 59 سنة.

في  حماس  كتلة  نواب  أعمار  متوسط   -

املجلس التشريعي 58 سنة.

السياسي  املكتب  أعضاء  أعمار  متوسط   -

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 66 سنة.

متوسط أعمار أبرز القادة املعروفني حلركة   -

اجلهاد اإلسالمي، 56 سنة.

خالصة

في العقود األخيرة زاد االهتمام العاملي بفئة 

الشباب، ليس على مستوى البرامج املتخصصة، 

واملشاريع واخلطط واملوازنات الضخمة، وغيرها، 

وإمنا أيضًا على صعيد زيادة الثقة بهذه الفئة، 

اتخذوا  نفسه  الوقت  في  الشبان  أن  سيما  ال 

مسارات صعبة، شقوا من خاللها ألنفسهم طرقًا 

للوصول، وأثبتوا جدارة وكفاءة في ذلك. 

وفي العديد من الدول املتقدمة بدأت احلكومات 

وأحيانًا  متقدمة،  قيادية  مراكز  الشباب  تعطي 
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أن  عاديًا  وصار  واحلساسية،  اخلطورة  بالغة 

نسمع عن وزير أو وزيرة بعمر أقل من ثالثني 

اجلديدة  العدل  وزيرة  مثاًل،  سنة..  أربعني  أو 

العام  مواليد  هوفهنسيان"،  "أربينا  أرمينيا  في 

1983، وزيرة التعليم في السويد "عايدة حاج 

العالي  التعليم  وزيرة  مواليد 1987،  من  علي" 

 ،1977 مواليد  من  بلقاسم"  "جناة  فرنسا  في 

وزير اخلارجية في النمسا "سباستيان كورتس" 

مواليد العام 1986. وغيرهم كثيرون..

في املنطقة العربية يبدو أن اإلمارات العربية 

املتحدة، الدولة األولى، ورمبا الوحيدة التي بدأت 

تثق بالشباب، وتوليهم مناصب حكومية مهمة، 

املزروعي" )22 عامًا(  الشابة "شما  فقد عينت 

وزيرة لشؤون الشباب، لتكون بذلك أصغر وزيرة 

في العالم، وكذلك عينت "عهود الرومي" وزيرة 

للسعادة، وهي في العشرينات من عمرها. وفي 

السعودية ُعنينِّ األمير "محمد بن سلمان" وزيرًا 

للدفاع وهو في التاسعة والعشرين من عمره.. 

مع أن رأي بعض احملللني أن التعيينات في تلك 

الدول تتم بناء على معايير العائلة احلاكمة، وال 

تشترط املنافسة والكفاءة بالضرورة.

البلدان  في  احلال  هو  كما  فلسطني،  في 

الرغم  على  مهمشًا،  الشباب  يزال  ال  العربية، 

من حتصيلهم شهادات علمية عليا. وعلى الرغم 

ورجاالت  القدمي،  احلرس  فإن  كفاءتهم،  من 

الرعيل األول مازالوا هم الذين يتبوأون املراكز 

واملؤسسات  واألحزاب  الفصائل  في  القيادية 

قرن  ربع  ميضي  اجلامعة  رئيس  واجلامعات.. 

في موقعه دون أي احتمال لتغييره!! أمني عام 

أن  إلى  موقعه،  في  حياته  ُجلَّ  ميضي  احلزب 

يتوفاه الله، باستثناء حاالت معينة قليلة. أعضاء 

وقيادات  السياسية  واملكاتب  املركزية  اللجان 

الصف األول يبقون في مناصبهم إلى ما شاء 

ممن  جميعهم  الوزارات  ووكالء  الوزراء  الله. 

جتاوزا اخلمسني، وأكثرهم فوق الستني عامًا! 

احلالية  احلكومة  في  الوحيد  االستثناء  رمبا 

والتعليم د."صبري صيدم"،  التربية  هما: وزير 

"إيهاب  د.  الثقافة  ووزير   ،1969 مواليد  من 

بسيسو"، مواليد 1978.

أعمار  متوسط  أن  باألرقام،  لنا  تبني  وقد 

عامًا،   77 من  أكثر  التنفيذية  اللجنة  أعضاء 

وأعمار املجلس املركزي في أواسط الستينات، 

عامًا،   68 لــ"فتح"  املركزية  اللجنة  وأعمار 

أنه  مالحظة  مع  عامًا،   59 الثوري  واملجلس 

يعني  ما  سنوات،  سبع  نحو  قبل  انتخابهم  مت 

أنهم كانوا حينها مبتوسط عمر 52 عامًا. ومع 

الشباب.  عن  تعبر  وال  مرتفعة،  سن  فهي  ذلك 

وباملثل متوسط أعمار نواب كتلة فتح في املجلس 

التشريعي هو 60 عامًا، مع مالحظة أن معدل 

أعمارهم حني مت انتخابهم كان 50 عامًا.

املكتب  أعضاء  أعمار  متوسط  وكذلك 

السياسي حلركة حماس هو 59 عامًا. وللجهاد 

أعمار  متوسط  أن  ومع  عامًا،   56 اإلسالمي 

 58 التشريعي  املجلس  في  حماس  كتلة  نواب 

عامًا، إال أن معدل أعمارهم حني مت انتخابهم 

كان 48 عامًا. وهو أيضًا رقم مرتفع.
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قيادات  أعمار  املوضوع  في  املهم  وليس 

الفلسطينية؛  واملؤسسات  واألحزاب  الفصائل 

وإمنا هو عدم امتالكها آليات التجديد والتغيير 

الدورية  باالنتخابات  ال  السلطة،  وتدوير 

الذي  األمر  أخرى،  وسيلة  بأي  وال  املنتظمة، 

يبقيها متكلسة، ويضعف قدرتها على املبادرة، 

املتغيرات  الديناميكي احلي مع  التجاوب  وعلى 

العاملية. واألخطر من ذلك إبقاء الشباب خارج 

مواقع التأثير، وفي دائرة التهميش. خاصة أن 

الفصائل  عهد  أن  تؤكد  املؤشرات  من  الكثير 

واألحزاب والتيارات األيديولوجية قد بدأ يخبو، 

ما استمر على  وإذا  دوره،  ويتقلص  ويتراجع، 

هذا النحو، فإن مسألة انتهاء هذا العصر كليًا 

هي مسألة وقت، وأن البديل الذي سيحل مكانه 

غير  واجلماعية  الفردية  املبادرات  عصر  هو 

املؤطرة سياسيًا وأيديولوجيًا.

مدى  واإلحصائيات  باألرقام  الحظنا 

وضعف  العام،  بالعمل  الشباب  اهتمام  تراجع 

مشاركتهم في احلياة السياسية، وعزوفهم عن 

الوطنية  القضايا  مع  التفاعل  وعن  األحزاب، 

مقارنة بالفترات السابقة.

أن  تؤكد  والفصائل  األحزاب  جميع  أن  مع 

تخصص  وأنها  بالشباب،  كبيرًا  اهتمامًا  لديها 

ومتنحهم  تطوير،  وبرامج  وخططًا  مشاريع  لهم 

أن  إال  املتقدمة،  القيادية  املواقع  ليتبوؤا  الفرصة 

ليس تشكيكًا في  بعد، وهذا  لم تظهر  ذلك  نتائج 

أقوالها ونواياها وسياساتها جتاه الشباب؛ فرمبا 

نحتاج سنوات حتى نبدأ في تلمس نتائج التغيير.

والفصائل  األحزاب  تهتم  أن  الطبيعي  فمن 

املصدر  هم  الشباب  ألن  الشبابي؛  بالعنصر 

أعضاء  واستقطاب  التنظيمي  للكسب  الوحيد 

طبيعة  ذلك  من  األهم  ولكن  جدد،  ومؤيدين 

احلزب  وسياسات  ستحتويهم،  التي  البرامج 

أو الفصيل جتاههم، ومدى اجلدية في منحهم 

الفرصة للوصول للمواقع القيادية. 

اجلبهة  إن  القول  ميكن  الصدد،  هذا  وفي 

جتديد  في  جدية  األكثر  هي  الدميقراطية 

ومنحهم  الشبابي،  العنصر  وتأهيل  قياداتها، 

فرصة التقدم في املواقع القيادية، وباملثل ميكن 

القول عن املبادرة الوطنية، وإلى حد ما اجلبهة 

أن  على  التأكيد  مع  الشعب..  وحزب  الشعبية 

نتائج  ولكن  باملوضوع،  تهتم  الفصائل  بقية 

اهتمامها غير واضحة، حلد اآلن على األقل.

مرة  وألول   ،)2012( قليلة  سنوات  قبل 

لم  شعبية  مظاهرات  خرجت  فلسطني،  في 

حكومة  ضد  إمنا  االحتالل،  ضد  موجهة  تكن 

د."سالم فياض"، ولدوافع وأهداف اقتصادية، 

سببها املعلن االحتجاج على الغالء، وكان أغلب 

دالالت  له  وهذا  الشباب.  فئة  من  املتظاهرين 

كثيرة، لعل أبرزها ما يشير إلى الدور اجلديد 

واملتصاعد الذي بدأ يأخذه قطاع الشباب، وإلى 

تردي األوضاع االقتصادية والظروف املعيشية 

لدرجة لم تعد حُتتمل.

في  الشباب عن صمتهم  يخرج  ثانية،  ومرة 

خريف العام 2015، من خالل ما سمي حينها 

"الهبة الشبابية"، وكانت املواجهات حينها ضد 
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االحتالل بشكل واضح. لكن محللني رأوا أن هذا 

احلراك الشبابي إمنا هو شكل من االحتجاجات 

التي  االقتصادية  السياسات  ضد  الشعبية 

انتهجتها السلطة منذ نشأتها وخضوعها التفاقية 

والضريبية  املالية  السياسات  وبالذات  باريس، 

مشوهًا،  تابعًا  اقتصادًا  خلقت  التي  واألمنية، 

ولم تنب اقتصاد تنمية حقيقيًا، ويقول آخرون إن 

السبب والدافع هما انحراف البوصلة الوطنية 

املقاومة  فصائل  وحتول  املقاومة،  مسار  عن 

من  الناس  أولويات  وحتول  أمنية،  أجهزة  إلى 

النضال ضد االحتالل إلى تأمني لقمة العيش، 

احلكم  منوذج  تقدمي  في  السلطة  فشل  وأيضًا 

من  عديدة  حاالت  وظهور  والصالح،  الرشيد 

الفساد املالي واإلداري، وبالتالي خرج الشباب 

للتعبير عن رفضهم لألوضاع مبجملها، وللتعبير 

عن وجودهم، وعن خوفهم وقلقهم من املستقبل. 

 )2016( قصيرة  بفترة  الشبابية  الهبة  وتبع 

سلسلة احتجاجات شعبية اتخذت صيغة نقابية، 

مثل إضراب املعلمني واعتصاماتهم أمام مجلس 

الوزراء، وأيضًا مظاهرات واعتصامات للعمال 

وموظفي القطاع اخلاص ضد قانون التقاعد.

ليس غالء  على اخلروج  الشباب  يحّرض  ما 

أن  من  الرغم  على  البطالة..  وال  األسعار؛ 

لكنهم  تخيفهم،  والبطالة  أسرهم،  أرهق  الغالء 

كثيرة:  ودوافع  ألسباب  غاضبني  يخرجون 

أكثر من  على  واقع محبط  يوميًا من  يرونه  ما 

منذ  يسمعونها  التي  األخبار  نشرات  صعيد، 

حواجز  يُسـّر،  فيها  شيء  ال  والتي  ُولدوا،  أن 

التي  املستوطنات  االلتفافية،  والطرق  اجليش 

الهواء  حجب  الذي  اجلدار  قراهم،  على  تطبق 

عنهم، استفزازات املستوطنني، أصحابهم الذين 

غّيبهم املوت الباكر على يد احملتل، آباءهم الذين 

يرونهم يهرمون سريعًا، وطنهم الذي يصُغر في 

أعينهم بسبب االنقسام، وبسبب قضم أطرافه 

من االحتالل.. مستقبلهم املجهول..

انسداد األفق السياسي سبب دائم إلخراجهم 

غاضبني؛ ليس ألن ذلك يفقدهم األمل وحسب؛ 

وإمنا ألنهم لم يروا فعاًل ثوريًا يعمل على فتح كّوة 

فيه.. فقد غابت البنادق التي كانت تخترق كل 

اآلفاق، وغاب اخلطاب الثوري التعبوي، وجاءت 

بداًل منها خطط التنمية في اقتصاد تابع شبه 

البعض  سدها  الداخلية  اآلفاق  حتى  مشلول.. 

منا؛ فقد تعطلت املصاحلة، وتوقفت االنتخابات، 

وتوقفت ديناميكية املجتمع. 

اجليل  هذا  إن  القول  ميكن  احملصلة،  في 

ُترك وحيدًا.. ليكبر من دون توجيه، دون تنظيم 

زعيم  أو  أعلى،  مثل  ودون  يحتويه،  سياسي 

مقدمتها  وفي  الفلسطينية  التنظيمات  ملهم... 

حركة فتح تتحمل املسؤولية األولى عن ضياعهم.. 

هؤالء الشباب ال يكفيهم احلديث عن قضيتهم 

واجلامعية،  املدرسية  الكتب  خالل  من  الوطنية 

وال يحتاجون خطيبًا مفوهًا، وال كاتبًا مشهورًا. 

الهدف،  وحتديد  البوصلة،  إلى  يحتاجون 

تنظيمي  إطار  وإلى  القدوة،  إلى  يحتاجون 

وتشجع  الفاسد  حتاسب  سلطة  إلى  يجمعهم، 

املواهب بالدرجة نفسها من األهمية؛ يحتاجون 
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ومعلّمًا  اإلبداع،  معنى  تعرف  تربية  وزارة 

الساحات،  في  بالركض  لهم  ويسمح  يحبهم 

يكلمهم  ومسؤواًل  رأيهم،  يحترم  أبًا  يحتاجون 

ال  وكنائس  مساجد  يحتاجون  استعالء،  دون 

يعلمونهم  ال  دين  ورجال  الطائفية،  فيهم  تزرع 

وطنية،  وأحزابًا  تنظيمات  يحتاجون  التعصب، 

ويحتاجون  الفرصة،  ومتنحهم  تستوعبهم 

منظمات أهلية ال يكون هّمها تدبير منح مالية، 

إلى  يحتاجون  مفيدًا،  وقتًا  فيه  يقضون  وناديًا 

وأسلوب  بشكل  ولكن  بيان،  أو  مجلة  أو  كتاب 

العصر..  متغيرات  مع  يتناسب  جديدين، 

باختصار يحتاجون أن نفهمهم وأن نحّس بهم؛ 

سيحددون  الذين  هم  ألنهم  نحتاجهم..  فنحن 

شكل املستقبل، وإذا لم نوفر لهم ما يحتاجون.. 

فسيضيعون.. وسنضيع جميعًا.
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الشباب الفلسطيني والتباسات مفهوم الهوية 

عبر اإلعالم الجتماعي

أستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت
 *

maburub@ybirzeit.edu      

محمد أبو الرب*

تبحث هذه الورقة في متظهرات الهوية لدى 

االجتماعي  اإلعالم  عبر  الفلسطيني  الشباب 

ومدى القدرة على تطويع هذا الفضاء االفتراضي 

شرط  حتت  الواقعة  الفلسطينية  الهوية  خلدمة 

احتاللي، أخذًا باالعتبار أن اجلماعات – غالبًا 

- ما تبحث حتت التهديد عن معززات لهويتها؛ 

بهويتها  أكثر متسكًا  تكون  أن  إلى  يدفعها  ما 

من اجلماعات التي تعيش ظروفًا اعتياديًة تتسع 

فيها مساحة الهّم والرغبة الفرديني على حساب 

اجلمعّيني، فإلى أي حد ميكن القول إن املنبهات 

حاضرة  الفلسطينية  للهوية  واجلمعية  الفردية 

عبر اإلعالم االجتماعي؟ 

تبدأ  أن  بد  ال  أعاله  التساؤل  عن  اإلجابة 

عبر  الفلسطيني  الشباب  »واقع«  بتشخيص 

وصل  فقد  األرقام،  وبلغة  االجتماعي.  اإلعالم 

الغربية  الضفة  في  )فيسبوك(  مستخدمي  عدد 

وقطاع غزة إلى ما يقارب مليونًا ونصف املليون 

ألفًا   840 منهم  فعالة،  بحسابات  مستخدم 

بني  ومن  اإلناث.  من  ألف  و600  الذكور،  من 

مستخدميه، بلغ عدد الشباب من الفئة العمرية 

ألفًا، منهم  مليون وستني  )15-29 عامًا( نحو 

580 ألفًا من الذكور، و460 ألفًا من اإلناث،1

 أي أن ما يزيد على 70% من البالغني في 

فلسطني لديهم حسابات على موقع )فيسبوك(.      

شارك  منتدى  نفذه  للرأي  استطالع  وأظهر 

الشباب  من   %25 على  يزيد  ما  أن  الشبابي 

 6 على  يزيد  ما  يقضون  آراؤهم  املستطلعة 

دراسات
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ساعات يوميًا على الـ)فيسبوك(، وما ال يقل عن 

29% يقضون ما بني 3-4 ساعات يوميًا، و%19 

من 4-6 ساعات.2 زد على ذلك نتيجة استطالع 

 ،2016 منتصف  القدس  مركز  أجراه  آخر 

وأظهر أن ما يقرب من 80% من الفلسطينيني 

لتلقي  يعتمدون على )فيسبوك( كمصدر رئيس 

أطروحة  أشارت  في حني  واألخبار،  املعلومات 

ماجستير من غزة إلى أن ما نسبته 72% من 

جامعات  طلبة  وهم   - الدراسة  عينة  أفراد 

على  يعتمدون  واألقصى-  واألزهر  اإلسالمية 

)فيسبوك( كمصدر للمعلومات، فيما اعتبر %90 

التواصل  لشبكات  أن  املبحوثني  الشباب  من 

االجتماعي تأثيرًا على متابعتهم لوسائل اإلعالم 

وتصدرت  ما،  وإلى حد  كبير  إلى حد  األخرى 

 %52 نسبة  االجتماعي  التواصل  شبكات 

كمصدر أول للحصول على األخبار واملعلومات، 

نسبة  على  اإللكترونية  الصحافة  حصلت  فيما 

23%، والتلفزيون على نسبة 16%، واإلذاعة على 

6.6%، وتذيلت الصحف القائمة بنسبة %1.4.3 

تصدح األرقام واملعطيات أعاله بحقيقة أنه ال 

ميكن جتاهل دور اإلعالم االجتماعي في التأثير 

والشباب   – للفلسطينيني  اليومي  الواقع  على 

خصوصًا- على املدى القصير، وعلى متظهرات 

هويتهم الوطنية على املدى الطويل. والتساؤالت 

املشروعة في ضوء هذه األرقام: ما الذي يدفع 

لقضاء  الفلسطيني  الشباب  نصف  من  أكثر 

في  أدنى  كحد  يوميًا  ساعات   3 على  يزيد  ما 

أن  يعني  وماذا  االجتماعي؟  اإلعالم  استخدام 

يصبح أكثر من 80% من اجلمهور الفلسطيني 

معتمدًا على اإلعالم االجتماعي كمصدر رئيس 

للتزود باملعلومات؟ وما هي نوعية هذه املعلومات 

التي يتزود بها لندرك تأثير ذلك كله على هوية 

مستقبلهم؟  واستشراف  الفلسطيني  الشباب 

اإلجابة عن التساؤالت أعاله تستوجب التأسيس 

والواقع  »املادي«،  الفعلي  الواقع  ثنائية  على 

معارفنا  تتشكل  باتت  وكيف  االفتراضي، 

واهتماماتها في ضوء هذه الثنائية.

ثنائية الواقعين: »الفعلي«

و »الفتراضي«

 تنبه جدلية الواقع الفعلي والواقع االفتراضي 

إلى مسألة أن مجمل مظاهر التغيير احلاصلة في 

الواقع االفتراضي تعبر عن هوية هذا الفضاء 

وليس شرطًا أن تكون متثياًل حقيقيًا الحتياجات 

الرحمن  عبد  د.  وبلغة  أخرى،  بعبارة  الواقع. 

محددات  بني  واضحًا  فرقًا  هناك  فإن  عزي، 

اإلعالمي،4  الزمن  االجتماعي ومحددات  الزمن 

الزمن  هو  هنا  االجتماعي  بالزمن  واملقصود 

املعاش بظروفه ومحدداته، أما الزمن اإلعالمي، 

فهو في الغالب الزمن املتخيل أو الواقع املتخيل 

التاريخية  الذي جنده في األساطير والروايات 

السينما  مع  جماهيري  شكل  إلى  وحتول 

والتلفاز، ولن ينتهي مع اإلعالم االجتماعي.

شبكات  استخدامات  في  الرئيسة  املعضلة 

العالم  وعموم  فلسطني  في  االجتماعي  التواصل 
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العربي، هي فيما إذا كانت هذه الشبكات ال تعكس 

في فضائها العام الفضاَء االجتماعي والواقعي، 

فتصبح مكانة الهوية الوطنية- مبختلف سياقاتها 

اتسعت  فكلما  تساؤل،  محل  واجلمعية-  الفردية 

املسافة بني الواقع الفعلي والواقع االفتراضي- 

ازداد  االجتماعي-  والزمن  اإلعالمي  الزمن 

اغتراب املستخدم وابتعاده عن واقعه خصوصًا 

في املجتمعات التي لم تنضج فيها الهوية اجلمعية 

من  تعاني  زالت  ما  التي  تلك  أو  الفردية،  أو 

االحتالل  كحالة  هويتها  على  حقيقية  تهديدات 

اإلسرائيلي وسياساته لطمس الهوية الفلسطينية، 

وهذا ما يستوجب العمل املمنهج إلنضاج الهوية 

الفردية واجلمعية الفلسطينية. 

ال يتوقف تأثير شبكات التواصل االجتماعي 

على الهوية عند مسألة جتاوز الفضاء االجتماعي 

هوية  على  التأثير  إلى  يتعداه  وإمنا  والواقعي، 

هؤالء املستخدمني، فحسب د. بهاء الدين مزيد، 

االفتراضية،  املجتمعات  سمات  أبرز  من  فإن 

تفكيك  إلى  بالتدريج  تنتهي  أنها  الالمركزية، 

مفهوم الهوّية التقليدي سواء أكانت هوّية وطنّية 

أم قومية،5 وصواًل إلى الهوّية الشخصية. 

باألساس  االجتماعي  اإلعالم  هوية  وألن 

شبكات  انعكاسات  فإن  جمعية،  ال  فردية 

التواصل االجتماعي على حالة املجتمعات غير 

جمعية-  بقيم  احملكومة  املجتمعات  الصناعية- 

يفوق حجم تأثيرها وانعاكساتها على املجتمعات 

التي تعلي من القيم الفردية؛ فاألخيرة ممأسسة 

على قيم الفردانية كمعطى هوياتي، أما التقليدية 

أو احملافظة منها، فقد بات اإلعالم االجتماعي 

كمعطى خارجي، ميثل أحد أبرز مدخالت تشكل 

الهوية الفردية فيها.

التواصل  شبكات  حتديات  جوهر  إن 

االجتماعي على الهوية كامن في استخداماتها 

داخل املجتمعات التقليدية، فبداًل من أن تساهم 

واملعضالت  احليوية  القضايا  على  التركيز  في 

توفر  جتدها  واجلماعات،  األفراد  تواجه  التي 

مساحة من اإلشغال اليومي بعيدًا عن القضايا 

امللحة واجلوهرية، وحتت وقع التشويق واإلثارة 

والتسلية، وتدفع غالبية مستخدميها نحو إشباع 

تتعارض  التي  والغريزية  الثقافية  املكبوتات 

والهوية اجلمعية، وكأنها بذلك تدفع مستخدميها 

األمر  يصل  ورمبا  الشخصية،  ازدواجية  إلى 

تكون  بحيث  وجمعي،  فردي  فصام  حالة  إلى 

أبرز جتلياته استخدام أسماء مستعارة وصور 

البعض ألكثر من  امتالك  أو حتى  غير حقيقية 

مبضمون  منها  واحد  كل  على  يدون  حساب 

عن  العجز  وهو  بسيط  لسبب  مختلف  ومنطق 

اجلمعية  املجتمعية  واألفكار  القيم  حتدي 

عليه  ومتارس  بوتقتها  في  الفرد  تصهر  التي 

شبكات  في  الكثيرون  وجد  لذلك  رمزيًا،  عنفًا 

التدوين  في  ضالتهم  االجتماعي  التواصل 

على  قدرتهم  من  أكبر  بجرأة  بعضهم  والنشر، 

تقدمي أنفسهم في الواقع املادي، وآخرون كثر 

ما زالوا يخفون شخصيتهم احلقيقية في النشر 

والتدوين، فأي نوع من التغيير حتدثه شبكات 

التواصل االجتماعي على الهوية؟ 
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التقليدي،  باملعنى  الهوية  مفهوم  مقابل  في 

برزت الهوية الرقمية، والتي شكلت في كثير من 

األحيان فضاًء موازيًا للهوية الوطنية والقومية، 

وبعيدًا عن السياق التقني للهوية الرقمية، فهي 

أقرب لفضاء فردي على حساب اجلمعي، يشكله 

األفراد للتعبير عن رغباتهم وميولهم مبا ال يتاح 

لهم في فضائهم املادي، تتشكل هذه الهوية من 

تعبر عن  »افتراضي«  عادات تصفح واستهالك 

مكبوتات ال مصرح بها، لكنها توجه في احملصلة 

جمهور املستخدمني – كـ أفراد- إلى تعود جديد 

خارج عن سياق الهوية اجلمعية »األرضية«.

اهتمامات  محصلة  تتقاطع  أن  املمكن  ومن 

األفراد على الشبكات االجتماعية لتشكل هوية  

جمعية جديدة هي في الغالب على حساب الهوية 

الوطنية أو القومية اجلامعة.    

ما هي الهوية؟
بأنها: حقيقة  الهوية:  الوسيط  املُْعَجُم  يعرف 

غيره.  عن  متيزه  التي  خص  الَشّ أو  يء  الَشّ

حالة  فالهوية:  أكسفورد،  قاموس  وبحسب 

حِدّ  إلى  واملتماثلة  بإحكام،  املتطابقة  الكينونة 

معجم  أما  املطلق«.  التشابه  أو  التام  التطابق 

الثابتة  امليزة  »باعتبارها  الهوية:  فيحدد  روبير 

في الذات«، ويختزن هذا التحديد معنيني يعمل 

على توضيحهما معجم املفاهيم الفلسفية لفولتير 

متماثل،  هو  ما  ميزة  إنها  اآلتي:  الشكل  على 

التي  االستمرارية  بعالقة  األمر  تعلق  سواء 

العالقات  أو من جهة  ذاته،  يقيمها فرد ما مع 

التي يقيمها مع الوقائع على اختالف أشكالها«.6 

إليه معجم فولتير لوجدنا  لو دققنا فيما انتهى 

اجلديد  والتواصلي  االجتماعي  الفضاء  عالقة 

االجتماعية  التواصل  شبكات  خلقته  الذي 

فإذا  الفلسطيني،  الشباب  هوية  على  وتأثيرها 

ينتج  اليوم  »االفتراضي«  املتخيل  الفضاء  كان 

عن  املتمايزة  اجلديدة  ومتظهراته  سياقاته 

وهي سياقات  الواقعي-  املادي  الفضاء  سياق 

أو  الوطنية  بسياقاتها  الهوية  فإن  »هوياتية«- 

القومية تصبح محل تساؤل، وهذا سبق أن أكده 

بهاء الدين مزيد وآخرون.

كيف تتشكل الهوية؟ 
الهوية  البحث في مسألة تشكالت  يستوجب 

اجلماهير،  لعقائد  املشكلة  العوامل  إلى  النظر 

والتي صنفها غوستاف ليبون إلى نوعني: عوامل 

طويلة املدى، وعوامل قصيرة املدى.7 

العرق  املدى:  طويلة  العوامل  ضمن  ويقع 

والزمن...  والتربية  والدين  والتقاليد  والعادات 

فيما تتشكل العوامل قصيرة املدى من قوة بعض 

العبارات أو اجلمل أو الصور واالستعارات. ميكن 

االفتراض هنا أن مكونات الهوية الفلسطينية بنيت 

ولكنها  املدى،  طويلة  العوامل  على  بناء  وتعززت 

بالتأكيد تعززت من خالل األفعال واملواقف اآلنية 

غير  ومن  سبقها.  ما  على  راكمت  التي  اليومية 

الدقة مبكان االفتراض أنها- أي الهوية- »معطى 

جاهز قائم داخل زمنية مقدسة ال مجال ملساءلتها 

أو إضافة وتعديل عنصر منها«.8  
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هي  بل  ثابتاً،  معطى  ليست  الهوية  أن  أي 

نتاج  فهي  ومتجدد،9  متواصل  وبناء  صيرورة 

املدى،  طويل  واملعزز  بالراسخ  اآلني  تفاعل 

هذا التفاعل الذي مينح الهوية صيرورة تشكل 

مستمر، أي أنها ليست بقوالب جاهزة، بل هي 

أو  املتحجرة  الهويات  أما  ومتجددة،  متكيفة 

القاتلة فهي تلك التي تتقوقع حول ذاتها، فتفقد 

شيئًا فشيئًا من قدرتها على احتواء منتميها. إن 

مسألة احلفاظ على الهوية يتم بالتعزيز اليومي 

السؤال  لكن  مبكوناتها،  اليومي  االحتكاك  أو 

الذي يشغل بال الدارسني في حقل الهوية هو 

التكنولوجيا  تتعايش مع  أن  للهوية  كيف ميكن 

أنتجته،  الذي  املوازي  الفضاء  وهذا  الرقمية، 

والذي أعاد صياغة منطق التواصل والعالقات 

اإلنسانية باعتبارها أحد متظهرات الهوية.

الهوية الوطنية في

موازاة الهوية الفتراضية

يعتبر الفعل املقاوم من عوامل تغذية الهوية 

الوطنية الفلسطينية والذي يتقاطع مع السرديات 

الفلسطينية التي تستحضر الفعل املقاوم، لكن 

الفعل  وتراجع  السياسي  االستعصاء  حالة 

التسوية  ثقافة  لصالح  املقاومة  وثقافة  املقاوم 

السياسية، خلق فجوة في عملية التزويد اليومي 

هذا  محل  لتحل  الفلسطينية،  الهوية  يعزز  مبا 

استهالكية  مداخيل  التزويد،  في  التراجع 

وترفيهية آنية وحلظية أكثر تشويقًا وجذبًا مما 

هو أرضي ومتاح، ولقد لعب اإلعالم االجتماعي 

بكل تأكيد دورًا فعااًل في التأثير السيكولوجي 

العميق على رغبات جمهور الفضاء السبراني، 

وحاالت  والتشويق  والذهول  اجلذب  زاوية  من 

مستقطعة  أخرى  وأوقات  الفراغ،  وقت  تعبئة 

االهتمام  حساب  على  استهالكية  مبحتويات 

بالقضايا اجلوهرية والهم العام املرتبط أساسًا 

بالهوية الوطنية والقومية الفلسطينية.

وفي الوقت الذي يطغى فيه احملتوى الوطني 

األخرى  التفاعل  موضوعات  على  اجلدي  أو 

في اإلعالم االجتماعي بسبب تطورات ميدانية 

وحلظية  آنية  أحداث  أي  أو  مثاًل  االحتالل  مع 

أخرى، فإن اتساع االهتمام اجلماهيري العام 

بهذه األحداث يكون في الغالب بحدود الفضاء 

الغالب بدياًل عن  االفتراضي، والذي يكون في 

احلضور في الواقع املادي. كما أن التعود على 

تعويض العجز في احلضور املادي افتراضيًا، 

املمكنة  احلضور  أشكال  على  أيضًا،  انعكس، 

املستساغ  من  أصبح  وقد  املادي،  الواقع  في 

كتقدمي  االفتراضي  احلضور  في  استبدالها 

دون  إلكترونيًا  عدة  مناسبات  في  التهنئة 

انعكس،  الكالم  هذا  املادية.  للمشاركة  احلاجة 

والظاهرة  لالحتالل،  املقاوم  الفعل  على  أيضًا، 

على  إسرائيلي  عدوان  آخر  وقت  شاعت  التي 

قطاع غزة ومتثلت أحد مظاهرها بزيارة العموم 

ومنها  صور–  التقاط  لغرض  للمستشفيات 

أو  العدوان،  وجرحى  مصابي  مع  السلفي- 

واملشردين  املنكوبني  مع  صور  التقاط  حتى 
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أثناء تقدمي مساعدات لهم أمام الكاميرات مبا 

يعكس بشكل واضح اتساع ثقافة االستعراض 

حالة  في  يتكرر  ذاته  واألمر  الظهور،  وحب 

حتى  أو  الطعام  عن  املضربني  األسرى  زيارة 

واعتصامات،  مسيرات  في  للحواجز  التوجه 

مع  الصور- صورة  هذه  اشتغال  منطق  وكأن 

مصاب وجريح- تضع صاحبها مبوقع املصاب 

أو الفعل املقاوم ومكانته. 

بعبارة أخرى، فإن ثقافة استعراض الفعل 

املقاوم«  »السلفي  ظاهرة  شيوع  ومنه  املقاوم 

اليومية،  احلياة  املعبر عن  »السلفي«  من  بدل 

في  التقنية  حتوير  إمكانية  بوضوح  يعكس 

متظهراتها وتشكالتها املختلفة )ظاهريًا(، لكن 

دون القدرة على جتاوز أبجديات عمل التقنية 

املواضع  هذه  مثل  في  تعزز  والتي  نفسها 

تتوقف  وال  الظهور،  وحب  االستعراض  ثقافة 

من  املقاوم  الفعل  إفراغ  في  انعكاساتها 

مضمونه، وإمنا تتجاوزه إلشاعة حالة عامة من 

التراجع وحتوير أدوات الفعل املقاوم. هذا كله 

لم مينع طبعًا بروز مبادرات شبابية فلسطينية 

في جمع التبرعات ملنكوبي غزة وعكست بعض 

التنسيق  على  رهيبة  قدرة  املجموعات  هذه 

طواقم  من  االفتراضي  الفضاء  في  اجلماعي 

الغربية  الضفة  جمع املساعدات وشحنها من 

قطاع  في  أخرى  مجموعات  إلى  وإيصالها 

ذلك،  على  زد  احملتاجني.  على  وتوزيعها  غزة 

االحتالل  جرائم  لفضح  شبابية  مبادرات 

كل  من  الرغم  وعلى  لكن  األجنبية،  باللغات 

موسمية  مشاركات  فإنها  الفردية،  النجاحات 

وحلظية غالبيتها تنتهي بانتهاء العدوان، متامًا 

كما حصل في عدوان عام 2012-2013 حيث 

توقفت بشكل شبه كامل هذه املبادرات، واألهم 

أنها لم تؤسس حلالة عامة من التغيير متامًا 

الفلسطينية  األوساط  في  التخوفات  هي  كما 

املنتجات  مقاطعة  حملة  تراجع  من  اليوم 

والتي  الفلسطينية  األسواق  في  اإلسرائيلية 

انطلقت أثناء العدوان على غزة، خصوصًا بعد 

أن تراجعت حدة هذه احلمالت منذ حلظة توقف 

التخوفات  هذه  ومصدر  العسكري،  العدوان 

ليس بجديد، فقد نفذت حمالت سابقة وحققت 

جناحات آنية لكن سرعان ما هدأت وتراجعت، 

االتصال  أن  إلى  يعود  الرئيس رمبا  والسبب 

االجتماعي  التواصل  شبكات  على  والتواصل 

قائم أساسًا على اإلثارة والتشويق واالنفعال، 

ومن ذلك أن جمهور هذه الشبكات ال يستقر 

موضوع  إلى  ينتقل  حتى  معني  موضوع  عند 

آخر، وما أن ينشغل بظرف سياسي وإنساني 

كسقوط أطفال في قصف على مناطق سكنية 

إلى موضوع  ينتقل سريعًا  في سورية حتى  

والغريزية.  الثقافية  مكبوتاته  »يشبع«  آخر 

الهائل  التدفق  على  القائمة  الصيرورة  هذه 

اجلمهور  اهتمامات  تبدل  وسرعة  للمعلومات 

في  الراسخة  العناصر  مباشر  بشكل  متس 

وذهنيته،  االجتماعي  اإلعالم  جمهور  مخيلة 

هو  ما  حساب  على  واآلنية  للحظية  وتؤسس 

راسخ »طويل املدى«. 
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التحزب السياسي  وتشكالت الهوية 
قدرة  مدى  عن  التساؤل  يثار  ما  كثيرًا 

منتميها  هوية  على صقل  الفلسطينية  األحزاب 

ومناصريها، لكن التساؤل األدق هو في اجتاه 

هذا التعزيز: هل هو في سياق هوياتها الضيقة، 

أم في سياق الهوية الوطنية اجلامعة؟  

األفق  انغالق  أن  إلى  أشرنا  أن  سبق 

السياسي ومحدودية الفعل املقاوم على األرض، 

احلزبي  اخلطاب  من  عززا  املقاوم،  ال اخلطاب 

املنافسة واالستقطاب احلزبي على  القائم على 

لفئة  خصوصًا  الوطنية  الهوية  بناء  حساب 

املؤثرة  األحداث  بعض  تعايش  التي  الشباب 

أقرب  حالة  وهي  الفلسطينية،  الهوية  بناء  في 

احلزبية  للتعبئة  األعمى  لالنقياد  تكون  ما 

احلزبي  اإلعالمي  اخلطاب  عززها  والفصائلية، 

أن  مبعنى  االجتماعي؛  اإلعالم  عبر  خصوصًا 

ذكرى  كـ  معينة  تاريخية  مناسبات  استحضار 

أو  الفصيل  هذا  في  قيادي  استشهاد  أو  وفاة 

مجموعة  أو  شخص  ببطوالت  واإلشادة  ذاك، 

والتعبئة  االستقطاب  خدمة  في  كله  يصب  ما 

أو  اجلامعة،  الوطنية  الهوية  بناء  على  احلزبية 

حتى بناء معرفة عميقة لدى الشباب، فاقتباس 

مقوالت مجزأة أو أقول مأثورة لهذا القيادي أو 

السائد  النموذج  هو  ذاك  أو  املفكر  لهذا  ذاك، 

الفعل  في  واملشروعية  املطابقة  من  حالة  خللق 

واملكانة بني صاحب القول ومستخدمه. 

لنوعية  وفاحصة  سريعة  نظرة  ستكشف 

اإلعالم  صفحات  لكبريات  اإلعالمي  اخلطاب 

التي  تلك  وحتديدًا  الفلسطيني  االجتماعي 

حجم  عن  شك  دون  اليومي  الشأن  على  تركز 

والتعصب  التخوين  وخطاب  احلزبية  التعبئة 

األعمى ورفض اآلخر املختلف سياسيًا ودينيًا، 

بعد  يومًا  يتسع  اخلطاب  هذا  أن  واملالحظ 

واخليبات  السياسي  األفق  انغالق  يوم في ظل 

الفلسطينية،  املصاحلة  مسلسل  في  املتواصلة 

والتي ستزيد من اغتراب اجلمهور الفلسطيني 

احلزبية  الهويات  لصالح  اجلامعة  هويته  عن 

الضيقة والهويات السبرانية الطارئة.

بطالة الشباب والفضاء الجتماعي
وصلت نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية 

إلى ما يزيد على 25% من نسبة القوى العاملة 

تصاعد  حالة  في  وهي   10  .2015 العام  نهاية 

مستمر خالل السنوات املاضية، لكن االكتراث 

أصبح  رمبا  زيادتها  أو  ذاتها  البطالة  ملسألة 

ضمن دائرة التعود الفردي واجلمعي طاملا أن 

تشغل  أصبحت  االجتماعي  التواصل  وسائل 

وقت الكثير من الشباب، ويكفي أن ننظر فقط 

إلى جزئية أن من يقضون أكثر من 6 ساعات 

آراؤهم  املستطلعة  من   %25 هم  فيسبوك  على 

الوقت  وهذا  شارك،  منتدى  استطالع  في 

عمل  بساعات  أشبه  يوميًا  املستقطع  الطويل 

يومية ملوظف، إذا ما أضفنا إليها ساعات النوم 

واألكل وقضاء احلاجات األخرى. 

الكم  وتلقي  اإللهاء  على  اليومي  التعود  إن 

الهائل من املعلومات االستهالكية عن اآلخرين، 
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العقلية  حساب  على  التلصصية  عقلية  وسيادة 

النقدية التأملية دفعت الكثير من الشباب للركون 

لوضعهم احلالي دون التفكير بكيفية التغيير أو 

هذه  وجود  فلوال  عمل،  فرصة  على  احلصول 

املتجددة  والترفيه  التسلية  اليومية من  املساحة 

حتت  عمل  فرص  عن  للبحث  الشباب  الندفع 

ضغط امللل أو احلاجة ملواجهة الذات ومتطلبات 

احلياة اليومية.   

تصورات لمستقبل

 الشباب الفلسطيني

طويلة  العوامل  على  كثيرًا  التعويل  ميكن  ال 

إن  للقول  والتقاليد  والعادات  كالتربية  املدى 

التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني عبر 

الفضاء السبراني حتت السيطرة، ومن ذلك أن 

كثيرًا من األدوار االجتماعية املنوطة باألسرة، 

أصبحت تؤديها وسائل اإلعالم بفعل توسطها 

ليس  أنه  ببعضهم، كما  أفراد األسرة  لعالقات 

في  كمشاركني  األهل  على  التعويل  السهل  من 

تعزيز الهوية الوطنية للناشئة، طاملا أن اإلدمان 

اإللكتروني يصل إلى أرباب األسر ذكورًا وإناثًا.

احلزبية  العقيدة  على  التعويل  ميكن  ال  كما 

واالنتماء احلزبي وحتى الوطني، طاملا ال يتبعها 

عن  بعيدًا  للمعلومات،  ومتواصل  واع  تزويد 

الشعارات اجلوفاء أو التي يرددها املناصرون 

دون وعي وثقافة كافية، في ظل انشغال يومي 

باالستهالكي والترفيهي.        

منهجني  للتغير  أن  مسألة  تطرح  ما  كثيرًا 

عبر  مباشر  أو  مضمن،  تدريجي  تغيير  وهما: 

منطق الصدمة، لكن أيًا من النهجني قد يكون 

أكثر جدوى في حالة تعزيز الهوية الوطنية لدى 

عن  اإلجابة  االجتماعي؟  اإلعالم  وعبر  الناشئة 

هذا التساؤل بالتأكيد ليست باألمر السهل، مع 

يعتمد على  األمر في جوهره  أن  إدراك حقيقة 

وترويجها  تسويقها  يراد  التي  املسائل  طبيعة 

أسلوب  ينجح  ما  وغالبًا  املستهدف،  للجمهور 

بالتدريج في األمور غير املستساغة،  التضمني 

وفي حال كانت مباشرة فإن نتيجتها الرفض كما 

في حالة املعتقدات الدينية أو التقاليد املتوارثة 

التي يرفض الناس مجرد نقاش منطقيتها، أما 

منطق الصدمة فيفترض أن ينبه األنا لبعض من 

ضعفها أو تأزم عناصر هويتها. 

التدفق  فإن  االجتماعي،  اإلعالم  حالة  في 

يقلص  يوميًا  نتلقاها  التي  للمعلومات  الهائل 

من مساحة التفكير بكل ما هو جديد أو مشوق 

مبنطق الصدمة، بل هو أقرب للعقلية التواصلية 

القائمة أساسًا على فكرة  استمرارية التواصل 

كمدخل لتعزيز األنا. 

عند  تصيبنا  ما  غالبًا  التي  القلق  حالة  إن 

معارفنا  على  جديد  ُمدخل  كل  في  التفكير 

الفردية  لألنا  كمنبه  إيجابية  حالة  هي  وهويتنا 

واجلمعية، ومثلها قلق التقوقع حول الذات، لكن 

هذه احلالة- حالة القلق من التقوقع حول الذات- 

اإلعالم  عبر  خصوصًا  للعموم  ملحة  تعد  لم 

االجتماعي، طاملا أن التساؤالت اجلوهرية باتت 
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مؤجلة بفعل مساحة اللهو واالستهالك التي بات 

الواقع االفتراضي يتيحها جلمهوره.

في ضوء ذلك، فإن بناء أي تصور لفعل التغيير 

ليس باألمر السهل، لكن من املؤكد أن جناح أي 

الفلسطيني ال بد أن  لتعزيز هوية الشباب  خطة 

تنطلق من اإلعالم االجتماعي على املستوى قصير 

واستمرارية  مأسسة  تعكس  أن  بد  وال  املدى، 

وتراكمات، ال استجابات آنية وحلظية وقفزات في 

أما  أخرى.  إلى  قضية  من  اجلمهور  اهتمامات 

التربية  منهاج  تدريس  فإن  الطويل،  املدى  على 

العربية  الدول  بعض  به  بدأت  والذي  اإلعالمية 

من  كثيرًا  سيحل  لبنان  مدارس  وبعض  كقطر 

اإلشكاليات التي أنتجتها التقنية.

وفيسبوك  االجتماعي  اإلعالم  توظيف  يجب 

التأثير على الشباب،  على وجه اخلصوص في 

يضم  الذي  األوسع  الفضاء  ألنه  فقط  ليس 

الشباب، وإمنا أيضًا نظرًا للوقت الطويل الذي 

يقضيه الشباب في تصفح هذه املنصات والذي 

ال يقل عن 3 ساعات يوميًا على أقل تقدير. كما 

أن عملية منهجة اخلطاب يجب أن تراعي الفئات 

العمرية املختلفة أو مناطق جغرافية محددة، أو 

املستويات التعليمة أو... وهو ما يتيحه فيسبوك 

سبيل  على  للمنشورات  املمول  اإلعالن  بحالة 

الذكر ال احلصر. 

مجددًا، إن محاولة إنقاذ الشباب الفلسطيني 

الوطنية  الهوية  وتفكك  الثقافي  االغتراب  من 

فضائهم  عبر  بتخصصية  مخاطبتهم  يستوجب 

اإللكتروني ومبحتوى جاذب وقادر على جتاوز 

لصالح  والعشائرية  كاحلزبية  الضيقة  الهويات 

تعزيز الهوية اجلمعية، ومن غير املمكن جتاهل 

هذه الوسيلة- الفضاء اإللكتروني- أو استمرار 

االعتماد على طرق تقليدية لم تعد مدار اهتمام 

جمهور الشباب.

الهوامش
1 http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=1297e03y1949
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السكان الفلسطينيني في الضفة وغزة منتصف العام 2014 
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 goo.gl/rKVBWK
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موقع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.     10
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التداعيات القتصادية لهجرة الشباب الفلسطيني

باحث في الشؤون االقتصادية - غزة- فلسطني.
 *

رائد محمد حلس *

مقدمة
من  واحدة  الشباب  هجرة  مشكلة  تعتبر 

أخطر املشاكل التي تواجه البرامج التنموية في 

العالم الثالث، وباألخص دول العالم اإلسالمي 

وخطيرة  سلبية  ظاهرة  تشكل  كونها  والعربي، 

على هذه البلدان من الناحيتني العلمية واملادية. 

باإلضافة إلى حرمان هذه الدول من االستفادة 

فاملستفيد  وإمكانياتهم،  وطاقتهم  شبابها  من 

هي  الشباب  هجرة  ظاهرة  من  األكبر  والرابح 

وطرق  وسائل  عبر  تقوم  التي  املتقدمة  البلدان 

متعددة بجذب هؤالء الشباب وتأهيلهم وتدريبهم 

وتعليمهم في مؤسسات تعليمية متطورة، بحيث 

ميكن لهذا االنتقال أن يحقق الفائدة في تطور 

املتقدمة  الدول  في  التنمية  بعجلة  ويدفع  العلم 

ويؤدي إلى اكتساب خبرات جديدة.

تكمن املشكلة احلقيقية في هجرة الشباب في 

أوطانهم  ترك  على  الشباب  قدرة  أو  رغبة  عدم 

بعد  األصلية  أوطانهم  إلى  والعودة  اجلديدة 

حصولهم على اخلبرات العلمية واملهارات التقنية 

التي ميكنها دفع عجلة التنمية في وطنهم األم.

تشكل هجرة الشباب الفلسطيني حالة فريدة 

في نوعها، نتيجة معاناة األراضي الفلسطيني 

على مدار سنوات من هجرة شبابها وكوادرها 

نتيجة  كانت  والتي  للخارج،  العلمية  وكفاءاتها 

األوضاع  وتدهور  الفرص،  النعدام  طبيعية 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 يعاني االقتصاد الفلسطيني من حالة شلل 

دراسات
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املعيشة،  مستويات  وانخفاض  كامل،  شبه 

احلصار  من  طويلة  سنوات  إلى  باإلضافة 

املتكررة  اإلسرائيلية  واالعتداءات  واالنقسام 

وتأثيرها  الوضع  هذا  على  املترتبة  والتداعيات 

االقتصادي واالجتماعي، ومنها ارتفاع معدالت 

البطالة التي وصلت إلى معدالت غير مسبوقة، 

الفقر، األمر الذي دفع الشباب  واتساع دائرة 

إلى التفكير بالهجرة واعتباره احلل األمثل في 

مثل هذه األوضاع.

الفلسطيني  الشباب  هجرة  مشكلة  تتطلب 

إعادة النظر فيها ودراسة آثارها وأبعادها، كون 

الشباب مصدر القوة وقاعدة االرتكاز النطالق 

وذلك من خالل  بجميع جوانبها،  التنمية  عملية 

للتنمية البشرية،  رسم سياسات مالئمة وفاعلة 

تهدف في املقام األول إلى توفير البيئة املناسبة 

لشريحة الشباب، وضمان االستثمار األمثل في 

لتحقيق  مفتاحًا  يعد  والذي  البشري،  العنصر 

األجيال  ملستقبل  أفضل  غد  أجل  من  النمو 

القادمة والتي ستساهم في عملية التنمية والبناء 

والتطوير.

: مفهوم الهجرة 
اً
أول

تعريف الهجرة:

يشمل مفهوم الهجرة مرادفات متعددة منها: 

هجرة الكفاءات، هجرة األدمغة، نزيف األدمغة 

)Brain Drain(، هجرة العقول، هجرة الشباب.

ملفهوم  التعريفات  بعض  نورد  يلي  وفيما 

الهجرة، وما يشمله من املرادفات سالفة الذكر:

انتقال  لغويًا:  الهجرة  مبفهوم  يقصد   -

اإلنسان من حال إلى حال، أو ترك األرض 

عامة  الهجرة  وتعني  أخرى،  أرض  إلى 

االنتقال عامة، أي االنتقال من منطقة إلى 

أو  الدائمة  اإلقامة  بقصد  أخرى  منطقة 

املؤقتة )الرازي، 1984، ص790(.

يعرف اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني   -

أو  الشخص  انتقال  أنها:  على  الهجرة 

األسرة بالكامل من جتمع سكاني إلى آخر 

يجتاز  أن  أخرى، بشرط  إلى  دولة  أو من 

أو  وأقام  الدولة،  أو  التجمع  هذا  الفرد 

لو  حتى  الوصول  مكان  في  اإلقامة  ينوي 

آخر  مكان  إلى  بسيطة  زيارة  بفترات  قام 

الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز 

2011، ص26(.

الكفاءات،  هجرة  مصطلح  البعض  ويتبنى   -

اإلرادي  االنتقال  عن  ببساطة  يعبر  وهو: 

أو القسري لذوي الشهادات العلمية العالية 

واخلبرات الفنية من دولة إلى أخرى، سواء 

درسوا في وطنهم أو خارجه، بحيث يحقق 

دائم  بشكل  اخلارج  في  استقرارهم  لهم 

والعلمية  االجتماعية  البنية  في  االندماج 

)عفارة،  املهجر  ملجتمع  واالقتصادية 

2005، ص23(.

فيما يعتمد البعض مصطلح هجرة األدمغة،   -

وهو: حتويل عاملي للموارد البشرية بشكل 

رأسمال بشري ويطال إجمااًل هجرة ذوي 

الدول  من  املتعلمني  من  العالية  الكفاءات 
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هؤالء  ويشمل  املتقدمة،  الدول  إلى  النامية 

واألطباء  املهندسني  حصرًا  وليس  إجمااًل 

الكفاءات  أصحاب  من  وغيرهم  والعلماء 

 Docquier( اجلامعية  والشهادات  العالية 

.)and Rapoprt، 2006، p2

بشري،  نزيف  الهجرة  أن  يرى  من  هناك   -

البشري  النزيف  مبفهوم  يقصد  حيث 

الالزمة  احليوية  البشرية  العناصر  غياب 

ملجتمع  الشاملة  التنمية  عمليات  لتحقيق 

محددة  زمنية  فترة  في  املجتمعات،  من 

بالهجرة  يكون  قد  الغياب  هذا  حياته،  من 

أصاًل، أو باالمتناع عن العودة بعد قضاء 

فترة معينة في اخلارج بقصد الدراسة أو 

قصرت،  أم  الفترة  هذه  طالت  التدريب، 

أصحاب  حتته  يندرج  النزيف  وهذا 

الكفاءات العقلية النادرة واخلبرات العلمية 

التي  الدقيقة،  واملهارات  املستوى  العالية 

املجتمع  حياة  على  خطورة  غيابها  يشكل 

في حاضره أو مستقبله )مرسي، 1982، 

ص47(.

منظمة  اعتبرتها  فقد  العقول،  هجرة  أما   -

التبادل  أنواع  من  شاذًا  نوعًا  اليونسكو 

العلمي بني الدول يتسم بالتدفق في اجتاه 

واحد )ناحية الدول املتقدمة( أو ما يعرف 

هجرة  ألن  للتكنولوجيا،  العكسي  بالنقل 

العقول هي نقل مباشر ألحد أهم عناصر 

)االحتاد  البشري  العنصر  وهو  اإلنتاج، 

البرملاني العربي، 2001، ص3(.

أنها  على  الشباب:  هجرة  الباحث  يعرف   -

نشأ  التي  دولته األصلية  الشاب من  تنقل 

فيها إلى دولة أخرى بهدف حتسني وضعه 

أو  عمل  فرصة  عن  للبحث  أو  املعيشي 

مواصلة التعليم أو أي أسباب أخرى.

2.  أنواع الهجرة:

الدوافع  حيث  من  الهجرة  تصنيف  ميكن 

 ،2011 )صالح،  وهما  نوعني،  إلى  واملسببات 

ص145(:

الهجرة اإلرادية )االختيارية(: وهي النوع   -

الذي يتخذ فيها الفرد قراره باالنتقال إلى 

أو إجبار رسمي،  مكان آخر، دون ضغط 

وتسمى الهجرة اإليجابية.

النوع  وهذا  )اإلجبارية(:  القسرية  الهجرة   -

يشير إلى إجبار السلطات لبعض األفراد 

أو اجلماعات على الهجرة من منطقة معينة 

أو إخالئها، ويطلق على هذا النوع التهجير 

أو اإلخالء وتسمى أيضًا الهجرة السلبية.

أما من حيث أمد الهجرة، فيمكن تصنيف   -

الهجرة إلى نوعني، وهما ) فوجو، 2012، 

ص12(:

دون  الهجرة  وتعني  الدائمة:  الهجرة   -

العودة إلى الوطن األصلي، وتعتبر من 

أكثر األنواع خطورة.

الهجرة  هذه  وتكون  املؤقتة:  الهجرة   -

بشكل مؤقت بهدف التحصيل العلمي 

أو  املعيشي،  املستوى  لتحسني  أو 
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يعود  ألسباب سياسية وأمنية، بحيث 

الفرد املهاجر بعد حتقيق هدفه أو زوال 

املسببات املؤقتة إلى وطنه األصلي في 

نهاية املطاف.

ثانيًا: حجم ظاهرة الهجرة

 في فلسطين

يعتبر شح البيانات حول الهجرة وصعوبات تقدير 

خصائصها  إلى  بدقة  والتعرف  حجمها 

الباحثني  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من 

الهجرة، على  بقطاع  واملعنيني  واملخططني 

عدة  إلى  النقص  هذا  ويعود  سواء،  حد 

لها  ظاهرة  حصر  صعوبة  منها  عوامل، 

عالقة بعدة دول في الوقت نفسه، باعتبار أن 

حصر املهاجرين يستوجب معرفة أعدادهم 

التعدادات  وكون  كافة،  العالم  دول  في 

العامة للسكان واملسوح الوطنية ال تسمح 

إال مبعرفة املقيمني أو من لهم عالقة أسرية 

باملقيمني في أحسن األحوال، إضافة إلى 

ذلك هناك صعوبات تعود إلى ضعف تبادل 

املعلومات على الصعيد الدولي فيما يخص 

على  عالوة  وخصائصها،  الهجرة  حجم 

األسباب اإلدارية والسياسية وما تتضمنه 

قانونية  مسجلة  غير  هجرة  من  الهجرة 

)فوجو، 2012، ص13(.

في قراءة لواقع هجرة الشباب الفلسطيني، 

الفلسطينية  األراضي  في  الهجرة  مسح  أشار 

2010، الصادر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء 

نحو 22  أن  إلى  آذار 2011،  في  الفلسطيني 

األراضي  خارج  لإلقامة  هاجروا  فرد  ألف 

علمًا   ،2009-2007 الفترة  خالل  الفلسطينية 

هاجرت  التي  األسر  يشمل  ال  العدد  هذا  أن 

الفلسطينية  األسر  من   %67 أن  كما  بالكامل، 

لديها مهاجر واحد على األقل في اخلارج، بواقع 

لديها مهاجر واحد فقط في  3.4% من األسر 

لديها  الفلسطينية  األسر  من  و%1.1  اخلارج، 

مهاجران اثنان في اخلارج، في حني بلغت نسبة 

األسر التي لديها 5 مهاجرين فأكثر 1.2% من 

املركزي  )اجلهاز  الفلسطينية  األسر  إجمالي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2011، ص29(.

الهجرة،  املهاجرين حسب سنة  توزيع  وعند 

الصادرة  الرسمية  اإلحصاءات  أظهرت  فقد 

أن  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  عن 

قبل  هاجروا  للخارج  املهاجرين  من   %51.2

من   %28.4 هاجر  حني  في   ،2000 العام 

املهاجرين بعد العام 2005.

 %33 أن  أيضًا،  املسح،  نتائج  أظهرت  كما 

من املهاجرين هم ضمن الفئة العمرية املصنفة 

العمرية  الفئة  وجاءت  )15-29 سنة(،  كشباب 

بنسبة  الثانية  املرتبة  في  سنة(   44-30(

25.6% من املهاجرين، ومن املالحظ أن هناك 

حسب  للمهاجرين  العمري  التركيب  في  تقاربًا 

من  للخارج  املهاجرين  نسبة  وترتفع  اجلنس، 

الذكور مقارنة باملهاجرات اإلناث، فبلغت نسبة 

اجلنس للمهاجرين للخارج 152.2 مهاجر ذكر 
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لكل 100 مهاجرة من اإلناث )اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني، 2011، ص30(.

في  الشباب  نسبة  بلغت  نفسه،  السياق  في 

-15( العمرية  الفئة  من  الفلسطينية  األراضي 

29 سنة( الراغبني في الهجرة الدائمة للخارج 

خالل عام 2015 نحو 37.5% بواقع %27.1 

في الضفة الغربية و44.2% في قطاع غزة، في 

الهجرة  في  الراغبني  الشباب  نسبة  بلغت  حني 

املؤقتة في األراضي الفلسطينية 62.7% بواقع 

72.9% في الضفة الغربية و55.8% في قطاع 

الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  غزة 

2016، ص88(.

العلمية،  احلالة  حسب  للمهاجرين  وبالنسبة 

األراضي  في  الهجرة  مسح  نتائج  أشارت 

من  أكثر  أن  إلى   2010 لعام  الفلسطينية 

الشهادات  حملة  من  هم  املهاجرين  ثلث 

املهاجرين  نسبة  بلغت  فقد  واجلامعات،  العليا 

احلاصلني على بكالوريوس فأعلى نحو %35.7 

وبلغت  للخارج،  املهاجرين  عدد  إجمالي  من 

نسبة املهاجرين من حملة شهادة الثانوية العامة 

في  للخارج،  املهاجرين  إجمالي  من   %35.7

للخارج ممن  املهاجرين  نسبة  تتجاوز  لم  حني 

ال يحملون أي مؤهل علمي 1.3% من إجمالي 

لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  للخارج  املهاجرين 

الفلسطيني، 2011، ص 30(.

لعام  الفلسطيني  الشباب  ملسح  ووفقًا 

بلغت نسبة الشباب في األراضي  2015، فقد 

 )29-15( العمرية  الفئة  من  الفلسطينية 

فأعلى  الدبلوم  حملة  من  الهجرة  في  الراغبني 

الغربية  الضفة  في   %19.6 بواقع   ،%28.4

و41.8% في قطاع غزة، وبلغت نسبة الشباب 

الفلسطينية  الهجرة في األراضي  الراغبني في 

بواقع   ،%24.9 نحو  العامة  الثانوية  حملة  من 

18.2% في الضفة الغربية و35.8% في قطاع 

غزة، في حني بلغت نسبة الشباب في األراضي 

يحملون  الهجرة ممن  في  الراغبني  الفلسطينية 

مؤهاًل يقل عن الثانوية العامة نحو 21%، بواقع 

11.6% في الضفة الغربية و35.8% في قطاع 

الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  غزة 

2016، ص87(.

الهجرة  في  الرغبة  زيادة  أن  الواضح  ومن 

في   )29-15( العمرية  الفئة  من  الشباب  لدى 

الغربية،  الضفة  من  أكبر  مبعدل  غزة  قطاع 

واملتمثلة  القطاع  في  السائدة  لألوضاع  ترجع 

القطاع  على  املفروض  احلصار  استمرار  في 

منذ 9 سنوات واالعتداءات اإلسرائيلية املتكررة.

املهاجرين  نسبة  أن  يتضح  سبق  مما 

وخاصة  كبيرة   تزال  ال  للخارج  الفلسطينيني 

العلمية،  املؤهالت  وحملة  الشباب  صفوف  في 

وهذا يعني أننا نواجه مشكلة حقيقية، وهي هدر 

على  آثاره  له  الهدر  وهذا  والكفاءات،  الطاقات 

بناء املجتمع ومنائه وعلى صحة إنسانه وعافيته 

النفسية، وعلى األمن االجتماعي.

الظاهرة  هذه  محاربة  يتطلب  الذي  األمر 

الشباب  متكني  على  والعمل  كافة،  بالوسائل 

الشباب  كون  وإمكانياتهم،  طاقاتهم  واستغالل 
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حقيقية  تنمية  لتحقيق  األهم  العنصر  يعتبر 

خاصة  والبعيد،  القصير  املدى  في  ومستدامة 

أن الشباب هم صانعو التنمية، والتنمية أعدت 

من أجلهم.

ثالثًا:  أسباب الهجرة

في األراضي الفلسطينية
الشباب  تدفع  التي  األسباب  ترجع   

من  مجموعة  إلى  للخارج  للهجرة  الفلسطيني 

واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية  األسباب 

وميكن تفصيلها على النحو اآلتي:

1.  أسباب اقتصادية: 

تعتبر األسباب االقتصادية من أهم األسباب 

التي تدفع الشباب إلى الهجرة للخارج أو الرغبة 

بالهجرة دون االكتراث مبا يكتنفها من مخاطر 

األسباب  هذه  تلخيص  وميكن   سلبيات،  أو 

مشكالت  من  الفلسطيني  الشباب  يعانيه  فيما 

اقتصادية وهي: ارتفاع معدالت البطالة وخاصة 

وارتفاع  اجلامعيني،  اخلريجني  صفوف  في 

أسعار السلع، واحلصار االقتصادي املفروض 

وانخفاض   ،2006 العام  منذ  غزة  قطاع  على 

املواصالت،  أجور  وارتفاع  املعيشة،  مستوى 

توافر  وعدم  واألجور،  الرواتب  مستوى  وتدني 

في  والعمل  األساسية،  املعيشية  االحتياجات 

األكادميي،  التخصص  نطاق  خارج  مجاالت 

املؤسسات  في  واملالي  اإلداري  والفساد 

للمؤسسات  املقدم  الدعم  ومحدودية  احلكومية، 

الشبابية، ومحدودية ما يخصص لتنمية الشباب 

الفلسطينية،  احلكومة  موازنة  في  وتطويرهم 

وظاهرة الفساد اإلداري واملالي في املؤسسات 

األهلية )صافي، 2008، ص11(.

أخطر  من  اإلسرائيلي  االحتالل  يعتبر 

التحديات التي تواجه مجمل العمل الفلسطيني، 

ما فاقم أسباب ودوافع شريحة واسعة من الشباب 

الفلسطيني للهجرة للخارج أو حتى التفكير في 

يزال مستمرًا في فرض  الهجرة، فاالحتالل ال 

حصار شديد على قطاع غزة، والسيطرة على 

أجزاء كبيرة من األرض الفلسطينية في مناطق 

املنطقة »ج« والقدس  الغربية، مبا فيها  الضفة 

العنصري،  الفصل  جدار  بناء  وفي  الشرقية، 

ومصادرة  املستوطنات  بناء  في  واالستمرار 

الشرقية  القدس  عزل  ومحاوالت  األراضي، 

االحتالل  يزال  ال  كما  وتهويدها،  ومقدساتها 

الفلسطيني من حدود  يتحكم مبقدرات الشعب 

وأراض زراعية وموارد طبيعية وأجواء، ويقطع 

بذلك  ملحقًا  وحركته،  جتارته  ويقيد  أوصاله 

اإلسرائيلي  باالقتصاد  الفلسطيني  االقتصاد 

)سلطة النقد الفلسطينية، 2014، ص4(.

األراضي  في  السياسي  الوضع  أدى 

االقتصادي  الوضع  تراجع  إلى  الفلسطينية 

العام، ما انعكس في انخفاض معدالت النمو، 

وزيادة معدالت البطالة والفقر، وإفقار شريحة 

حجم  وتراجع  الفلسطيني،  الشعب  من  كبيرة 

االستثمار والوضع املعيشي العام للسكان.

فلسطني  في  البطالة  معدالت  تزايد  دفع 
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صفوف  في  لها  معدل  أعلى  سجلت  والتي   -

الشباب واخلريجني اجلامعيني – شريحة كبيرة 

من الشباب للتفكير في الهجرة للخارج، إذ إن 

احلصول على فرصة عمل سيفضي إلى حتسني 

الظروف املعيشية واحلد من البطالة والفقر، لكن 

البطالة وخاصة في صفوف اخلريجني  ارتفاع 

ال تزال مرتفعة في فلسطني، وذلك نتيجة فقدان 

من  احمللية  السوق  احتياجات  بني  التنسيق 

يتضاعف  الذي  اخلريجني  أعداد  وبني  العمالة 

عامًا بعد آخر مسببًا ارتفاعًا متزايدًا في أعداد 

العاطلني عن العمل. وبذلك شكلت معدالت البطالة 

تواجه  التي  املشكالت اخلطيرة  إحدى  املرتفعة 

املجتمع الفلسطيني مبا فيها شريحة الشباب، 

غير  إلى معدالت  البطالة  حيث وصلت معدالت 

في  البطالة  معدالت  أعلى  من  وتعد  املسبوقة، 

العالم، فحسب اإلحصائيات الرسمية الصادرة 

عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، فإن 

عدد العاطلني عن العمل في األراضي الفلسطينية 

وصل إلى 336 ألف شخص في العام 2015، 

بواقع 143 ألفًا في الضفة الغربية و193 ألف 

شخص في قطاع غزة.

ولعل عدد العاطلني عن العمل ُيظهر التفاوت 

الغربية  الضفة  بني  البطالة  معدل  في  الكبير 

قطاع  في  البطالة  معدل  بلغ  إذ  غزة،  وقطاع 

غزة 41% في العام 2015، مقابل 17.3% في 

الضفة الغربية.

في  البطالة  معدالت  أن  لالنتباه  والالفت 

صفوف الشباب سجلت أعلى معدل لها بنسبة 

36.5% )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

.)http://www.pcbs.gov.ps ،2016

لهجرة  االقتصادية  باألسباب  يتعلق  وفيما 

فقد  بالهجرة،  التفكير  أو  الفلسطيني  الشباب 

كان معظمها مرتبطًا بتحسني الظروف املعيشية 

وعدم توفر فرص العمل في فلسطني، والتعليم 

العائلية،  املشاكل  من  والهرب  والتدريب، 

واحلصول على عمل في اخلارج. 

الفلسطيني  الشباب  مسح  نتائج  أشارت 

الشباب  رغبة  سبب  أن  إلى   ،2015 للعام 

سنة(   29-15( العمرية  الفئة  من  الفلسطيني 

في الهجرة كانت األسباب االقتصادية املتعلقة 

فرص  توافر  وعدم  املعيشية  الظروف  بتحسني 

العمل، بواقع 40.8% لتحسني ظروف املعيشة، 

و%12.5  عمل،  فرص  وجود  لعدم  و%15.1 

املشاكل  من  للهرب  و%3.3  والتدريب،  للتعليم 

في  عمل  على  للحصول  و%11.3  العائلية، 

اخلارج )اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

2016، ص89(.

2.  أسباب سياسية:

مشكالت  من  الفلسطيني  الشباب  يعاني 

في  احلزبية  الفئوية  ظاهرة  أهمها  سياسية، 

التنقل  حرية  على  والقيود  الشباب،  أوساط 

والسفر، واستغالل األحزاب السياسية لطاقات 

في  التشريعي  املجلس  دور  وضعف  الشباب، 

قانون  توافر  وعدم  الشباب،  قضايا  معاجلة 

يحمي الشباب، وعدم توافر تشريعات تستجيب 
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مؤسسات  دور  وضعف  الشباب،  الحتياجات 

الشباب،  قضايا  معاجلة  في  املدني  املجتمع 

املناصب  في  الشباب  تقلد  فرص  ومحدودية 

مجال  في  الشباب  تواجه  التي  والقيود  العليا، 

املمارسات  وضعف  والتعبير،  الرأي  حرية 

الدميقراطية داخل املؤسسات احلكومية وداخل 

عن  الشباب  فئة  وغياب  السياسية،  األحزاب 

القيادات  وضعف  الشبابية،  املؤسسات  قيادة 

الدميقراطية  املمارسات  وضعف  الشبابية، 

املشاركة  وضعف  األهلية،  املؤسسات  داخل 

السياسية )صافي، 2008، ص11(.

كانت نهاية العام 2006، نقطة حتول في تفكير 

شريحة الشباب في الهجرة للخارج، إذ يعتبر العام 

األسوأ منذ االحتالل اإلسرائيلي في العام 1967،  

خاصة أن هذا العام شهد أحداثًا ساهمت بشكل 

السياسية  الفلسطينيني  أحوال  تردي  في  كبير 

أهمها  عوامل،  عدة  عن  نتج  وهذا  واالقتصادية، 

)ماس وآخرون، 2007(: 

سياسة  انتهاج  في  إسرائيل  استمرار   -

العنف والتصعيد وتكريس أعمال االغتيال 

احلركة  حرية  وشل  واإلغالق،  واحلصار 

لألفراد والبضائع على املعابر الفلسطينية، 

السلطة  مستحقات  دفع  عن  واالمتناع 

الوطنية الفلسطينية من عائدات الضرائب 

إسرائيل  جتبيها  التي  املقاصة(  )أموال 

مبوجب  الفلسطينية  السلطة  عن  نيابة 

والذي حرم  االقتصادي  باريس  بروتوكول 

السلطة الفلسطينية من أكثر من 60% من 

إيرادات احلكومة الفلسطينية وما ترتب على 

ذلك من عدم قدرة احلكومة الفلسطينية على 

تأمني فاتورة الرواتب للموظفني العموميني، 

انتهاج  تعمد  اإلسرائيلي  اجلانب  أن  كما 

لسياسة  واضح  بشكل  التجاهل  سياسة 

مائدة  إلى  والدعوة  والتهدئة  النفس  ضبط 

السلطة  بها  التزمت  التي  املفاوضات 

الفلسطينية ومعظم فصائل املقاومة.

للحكومة  الدولية  املقاطعة  استمرار   -

نتج  وما  دميقراطيًا،  املنتخبة  الفلسطينية 

عن ذلك من عدم وصول املساعدات العربية 

والدولية إلى الشعب الفلسطيني، ووصول 

املساعدات بطريقة غير مباشرة دون املرور 

بوزارة املالية.

التوصل  في  وحماس  فتح  حركتي  فشل   -

إلى اتفاق سياسي يحدد أولويات املشروع 

وما  املرحلة،  هذه  في  الفلسطيني  الوطني 

فراغ  حدوث  من  الفشل  هذا  عن  تأتى 

سياسي كبير، جنم عنه فلتان أمني خطير 

واقتتال وخراب ودمار.

بعد فشل حركتي فتح وحماس في التوصل   -

انقلبت حركة حماس  اتفاق سياسي،  إلى 

حزيران   14 في  الفلسطينية  السلطة  على 

على  بالكامل  سيطرتها  وأحكمت   ،2007

انقسام  وجود  إلى  أدى  ما  غزة،  قطاع 

فلسطيني داخلي ووجود حكومتني، احلكومة 

الفلسطينية في رام الله وحكومة أمر واقع 

في غزة تدير شؤونها حركة حماس.
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قاسيًة  ضربًة  الفلسطيني  االنقسام  شكل   

للمشروع الوطني الفلسطيني، ترتبت عليه 

الثقيلة  بظاللها  ألقت  خطيرة  سلبية  نتائج 

النتائج  ومتثلت  كافة،  احلياة  مناحي  على 

السلبية فيما يلي:

انقسام جغرافي بني الضفة الغربية وقطاع   -

الضفة  في  واحدة  حكومتني  ووجود  غزة 

والثانية في غزة، وكل منهما تدعي أنها متثل 

الشرعية بالنسبة للسكان الفلسطينيني.

في  الدميقراطية  املمارسات  في  قصور   -

السياسية  واألحزاب  احلكومية  املؤسسات 

املجلس  فيما  املدني،  املجتمع  ومؤسسات 

إصدار  في  تامًا  شلاًل  يعاني  التشريعي 

قانون واحد يستجيب لطموحات املواطنني.

انتشار ظاهرة الفئوية السياسية، وانتشار ثقافة   -

العنف والتعصب والكراهية ورفض اآلخر.

صناعة  في  املشاركة  عن  الشباب  غياب   -

من  األدنى  احلد  في  واملشاركة  القرار، 

تفاصيل احلياة اليومية.

على الرغم من االنفراج النسبي نتيجة توقيع 

اتفاق الشاطئ في الربع الثاني من العام 2014 

بني حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة توافق 

وطني، فقد ظل إرث االنقسام يلقي بظالله على 

االستقالل  مشروع  اكتمال  ويعقد  االقتصاد 

تخطيطية  إرباكات  إلى  أدى  كما  الدولة،  وبناء 

مع  تتواءم  ال  متوازنة  غير  مالية  ومسؤوليات 

الفلسطيني  املجتمع  جتاه  الواجبة  االلتزامات 

ككل، كذلك ظل تعطل املجلس التشريعي يعيق 

منظومة تشريعية عصرية وموحدة بني شطري 

الدولية  املعايير  مع  منسجمة  تكون  الوطن، 

)سلطة النقد الفلسطينية، 2014، ص5(.

شريحة  فإن  الكارثي،  الوضع  هذا  جراء 

في  يقطنون  الذين  أولئك  وحتديدًا   - الشباب 

قطاع غزة الذي تعرض إلى حصار مطبق منذ 

كانت من  العام 2006، تزامن مع االنقسام – 

أبرز ضحايا هذا الوضع واألكثر تضررًا منه.

فإن  اإلنسان،  حقوق  مجلس  تقرير  وحسب 

شريحة الشباب في قطاع غزة تتعرض النتهاكات 

واحلق  احلياة،  في  كاحلق  األساسية،  حلقوقها 

واحلق  الشخصي،  األمن  في  واحلق  العمل،  في 

في مستوى معيشي مناسب، واحلق في احلرية 

الشخصية، واحلق في السكن، واحلق في حرية 

الرأي والتعبير، واحلق في حرية احلركة والتنقل، 

واحلق في الرعاية الصحية .. وغيرها من احلقوق 

األساسية )مجلس حقوق اإلنسان، 2007(.

وكارثية،  خطيرة  نتائج  من  تقدم  ما  أمام 

من  واسعة  شريحة  لدى  الهجرة  مفهوم  تعزز 

الهجرة  في  يرى  ممن  الفلسطيني،  الشباب 

وسيلة للهرب من الواقع املرير وطريقًا لتحقيق 

األحالم والطموحات، بعدما منت لديهم مشاعر 

من  املشروعة  وطموحاتهم  أحالمهم  بأن  كبيرة 

الصعب حتقيقها، في ظل وجود االحتالل، وفي 

ظل الظروف األمنية والسياسية الراهنة، وغياب 

السياسي  االنقسام  واألهم  السياسي،  األفق 

والذي  املستقبلية  الرؤية  وغياب  حاليًا،  القائم 

كان ضحيته شريحة الشباب بالدرجة األولى.  
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وحول األسباب السياسية التي تدفع الشباب 

أشارت  فقد  بالهجرة،  التفكير  أو  الهجرة  إلى 

 ،2015 لعام  الفلسطيني  الشباب  مسح  نتائج 

سبب  يرجع  الشباب  من   %7.5 نحو  أن  إلى 

السياسية  الظروف  إلى  الهجرة  في  رغبته 

الشباب  من   %2.7 بينما  البلد،  في  واألمنية 

االحتالل  إلى  الهجرة  في  رغبته  سبب  يرجع 

اإلسرائيلي، ونحو 0.5% كانت بسبب احلصول 

لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  على جلوء سياسي 

الفلسطيني، 2016، ص89(.

3.  أسباب اجتماعية:

باألسباب  االقتصادية  األسباب  ترتبط 

وتراجع  فالبطالة  طرديًا،  ارتباطًا  االجتماعية 

عوامل  كونها  من  الرغم  على  املعيشي  املستوى 

اقتصادية فإن لها انعكاسات اجتماعية، وميكن 

تلخيص األسباب االجتماعية التي تدفع الشباب 

التفكير  أو  اخلارج  إلى  الهجرة  إلى  الفلسطيني 

اتساع  من  الشباب  يعانيه  فيما  الهجرة،  في 

وارتفاع  الشباب،  أوساط  في  الفقر  دائرة 

املجتمع  أوساط  في  والتعصب  الزواج،  تكاليف 

الشباب،  أوساط  في  والتعصب  الفلسطيني، 

أساس  على  الفلسطيني  املجتمع  في  والتمييز 

مناسبة  فرص  ومحدودية  السياسية،  اخللفية 

املجتمع،  في  والعنف  الفراغ،  أوقات  الستغالل 

وثقافة حب الذات وتضخيم الذات، وغياب ثقافة 

احلوار، والعشائرية والقبلية، والتدخل في زواج 

األبناء والبنات، وقلة األجسام الشبابية الضاغطة، 

وثقافة االستعراض، وجتاهل مؤسسات املجتمع 

الشباب  دور  وضعف  املتطوعني،  حلقوق  املدني 

على  والتمييز  املجتمعي،  اإلصالح  قيادة  في 

األسرة،  داخل  واملشكالت  اإلقامة،  موقع  خلفية 

األبوي  املجتمع  وظاهرة كراهية اآلخر، وسيادة 

أو التسلطي، والتمييز في مجال امليراث وخاصة 

والعنف  اجلنس،  خلفية  على  والتمييز  الفتيات، 

)يوسف،  املرأة  ضد  والعنف  األسرة،  داخل 

2008، ص11-12(.

االجتماعية  املشكالت  من  الهائل  الكم  هذا 

الفلسطيني،  الشباب  منها شريحة  تعاني  التي 

إلى  الهجرة  نحو  الشباب  من  بالكثير  يدفع 

اخلارج أو حتى التفكير بالهجرة، لذلك البد من 

التدهور  أن  منطلق  من  املشكالت  هذه  معاجلة 

الصحية  والرعاية  االجتماعية  العالقات  في 

جميع  على  سلبًا  يؤثر  البشري  املال  ورأس 

املواطنني، في حني أن االستثمار في اخلدمات 

واحلماية االجتماعية بشكل شمولي، يؤدي إلى 

)شبانة،  االقتصادي  والنمو  التنمية  استدامة 

2016، ص49(.

كلي  اقتصاد  سياسات  رسم  ذلك  يتطلب 

وتوفير  الالئق،  العمل  فرص  توليد  على  قادرة 

من  والتقليل  املهمشة،  للمجموعات  عمل  فرص 

النساء  فيها  يتركز  التي  الهامشية  الفرص 

التشريعي  اإلصالح  إلى  إضافة  والشباب، 

للممارسات  والتصدي  العدالة،  لتعزيز 

اإلقصائية ومعاجلة التمييز، وصياغة سياسات 

اجتماعية مبا في ذلك اإلحاطة وتوفير احلماية 
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للعمل غير املنظم، واالمتثال للتشريعات املتعلقة 

باحلد األدنى لألجور ومكافحة التمييز، وحتسني 

خدمات التعليم والتدريب عالي اجلودة، لتعظيم 

احلماية  برامج  وتعزيز  البشري،  املال  رأس 

االجتماعية، ليس فقط ضد االنخفاضات احلادة 

كاملرض  الطوارئ  حلاالت  نظرًا  الدخل  في 

أيضًا  وإمنا  وإجراءاته،  واالحتالل  واإلعاقة 

بأسباب هيكلية كغالء  املتعلق  الدخل  انخفاض 

املعيشة والتضخم.

كما يتطلب من السلطة الفلسطينية تعزيز 

واملعرفة،  املعلومات  إلى  الوصول  إمكانية 

اعتماد  خالل  من  الدخل،  توزيع  وإعادة 

موازنات حساسة للنوع االجتماعي، وموازنات 

محابية للشباب، وإصالح املنظومة الضريبية 

املراقبة  أدوات  وتطوير  الفقراء،  لصالح 

على  وأثرها  االقتصادية  السياسات  وتقييم 

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق 

الفاعلة  مشاركتهم  وضمان  الشباب  ومتكني 

في صناعة القرار، وتعزيز احلوكمة واملساءلة 

والشفافية. 

القائم بحاجة إلى  إن الوضع الفلسطيني 

خلق شراكات إبداعية تعزز الصمود وتتغلب 

على العوائق واملشكالت التي تواجه شريحة 

الشباب، من أجل متكني الشباب وخلق فرص 

أن  بد  الشراكات ال  لهم، وهذه  عمل جديدة 

الشراكات  يتجاوز  مبعنى  إبداعية  تكون 

التقليدية، فمثاًل قطاع غزة بحاجة إلى خلق 

شراكات تستفيد من العمالة وهي في مكانها، 

نظرًا للحصار اإلسرائيلي، وفتح أسواق عمل 

داخل  من  العمل  يتيح  تقليدية  غير  خارجية 

القطاع، كما أن صندوق التشغيل قد يشكل 

شراكات  تتضمن  عديدة  ملبادرات  مظلة 

إبداعية تشمل مشاريع مشتركة لدعم األجور 

األسرية  للمشاريع  إغاثة  وصندوق  والعمل، 

والقدس  غزة  قطاع  في  سيما  ال  الصغيرة، 

مصرفية  تسهيالت  وضمان  »ج«  ومناطق 

التدريب  ودعم  املهمشة،  للفئات  استثمارية 

حظًا  واألقل  األفقر  للشباب  والتقني  املهني 

)شبانة، 2016، ص57(.

الشباب  شريحة  أن  سبق  مما  نستخلص 

اقتصادية  متعددة  مشكالت  تواجه  الفلسطيني 

في  رئيسًا  سببًا  كانت  واجتماعية  وسياسية 

الهجرة إلى اخلارج أو التفكير بالهجرة خاصة 

حتسني  في  واملتعلقة  االقتصادية  األسباب 

الظروف املعيشية وعدم توافر فرص العمل.

الشباب  تفكير  في  األهم  السبب  فإن  لذلك 

الفلسطيني بالهجرة هو االحتالل اإلسرائيلي 

األوضاع  لتدهور  الرئيس  السبب  باعتباره 

في  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 

االحتالل  ساهم  حيث  الفلسطينية.  األراضي 

األوضاع  تعقيد  في  كبير  بشكل  اإلسرائيلي 

في  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 

األراضي الفلسطينية، من خالل قيامه  بثالث 

اعتداءات عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة 

خالل ست سنوات، إضافة إلى تسع سنوات 

من احلصار االقتصادي احملكم، الذي تزامن 
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الثقيلة  ألقى بظالله  مع حالة االنقسام والذي 

في  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  على 

األراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع 

هائل  دمار  إحلاق  ذلك  على  ترتب  مما  غزة. 

أصاًل،  املنهكة  غزة  لقطاع  التحتية  بالبنية 

مجااًل  يترك  ولم  اإلنتاجية،  بقاعدته  والفتك 

معقول،  اقتصادي  وإنعاش  إعمار  إلعادة 

كما أدى إلى إفقار السكان الفلسطينيني في 

سوءًا  أكثر  االقتصادي  رفاههم  وجعل  غزة، 

سابقني  لعقدين  عليه  كان  الذي  املستوى  من 

)األونكتاد، 2015، ص 11(.

وقف  إلى  بالفعل  االقتصادي  احلصار  أدى 

فرص  وفقدان  واسع  نطاق  على  اإلنتاج  عمليات 

العمل، وأحلق دمارًا هائاًل باالقتصاد احمللي لغزة 

التحتية وأثر بصورة  ومواردها اإلنتاجية وبنيتها 

املرافق  من  العديد  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

بسبب  والسكنية  والتجارية  والزراعية  الصناعية 

البنية التحتية املنهكة والندرة احلادة في املدخالت 

والكهرباء والوقود )األونكتاد، 2015، ص11(.

رابعًا: آثار هجرة الشباب

الفلسطيني وأبعادها

لها  الفلسطيني  الشباب  هجرة  أن  في  شك  ال 

واجتماعية  واقتصادية  سياسية  وأبعاد  آثار 

وثقافية، ولكن سوف نقصر احلديث هنا على اآلثار 

االقتصادية لهجرة الشباب الفلسطيني، وهي مركبة 

بحيث حتتوي على آثار سلبية وآثار إيجابية.

1.  اآلثار السلبية لهجرة الشباب 

رأسمال  أهم  انتقال  الشباب  هجرة  تعني 

يحتويه  البشري مبا  الرأسمال  وهو  اقتصادي 

واستقرارهم  وإمكانيات،  وطاقات  مؤهالت  من 

إلى  الرجوع  وعدم  اجلديدة  األوطان  في 

الشباب  هجرة  تشكل  وبذلك  األصلي،  وطنهم 

نتيجة  فادحة،  اقتصادية  خسارة  الفلسطيني 

الشباب  وإمكانيات  وطاقات  مؤهالت  استغالل 

في تطوير وتنمية الوطن اجلديد.

الدول  إلى  املهاجرين  أعداد  تزايد  أن  كما 

األوروبية وأميركا الالتينية املستقبلة للمهاجرين 

لعدم  الدول،  هذه  في  البطالة  مشكلة  من  فاقم 

عدد  تزايد  نتيجة  ألبنائها،  عمل  فرص  توافر 

في  ندرة  حدوث  إلى  يؤدي  ما  املهاجرين، 

الكفاءات واملتميزين من الشباب.

إضافة إلى ذلك فإن الدول املستقبلة للهجرة 

غالبًا ما ال تعترف بالدور اإليجابي للمهاجرين، 

تقدمها  التي  واملزايا  املعاملة  لهم  تقدم  ال  كما 

في  املهاجرين  دمج  إلى  تسعى  وال  ملواطنيها، 

في  أنه  واألخطر  فيه،  يعيشون  الذي  املجتمع 

 11 أحداث  بعد  سيما  وال  األخيرة  السنوات 

املهاجرين  إلى  النظرة  حتولت   2001 أيلول 

واالستقرار  األمن  على  خطرًا  اعتبارهم  إلى 

ومطالبتهم بالرحيل )شلبي، 2006، ص50(.

الشاب  إحباط  إلى  أيضًا،  الهجرة،  تؤدي 

الذي لم ينجح في الهجرة، وفقدانه حافز التقدم 

بعدم  الشعور  إلى  األمر  يصل  وقد  والتطوير، 

بني  املقارنة  نتيجة  الوطنية  للمؤسسات  الوالء 
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يتقاضاه  وما  وطنهم  في  الشباب  يتقاضاه  ما 

الشباب في دول املهجر.

بعض  أن  في  تتمثل  أخرى  سلبية  وهناك 

أعمال  في  العمل  على  يقبلون  قد  املهاجرين 

ما  املهنية،  وقدراتهم  مهاراتهم  مع  تتناسب  ال 

يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان هؤالء ملهاراتهم 

وتوقفهم عن اكتساب مهارات جديدة.

2.   اآلثار اإليجابية لهجرة الشباب

هناك آثار إيجابية لهجرة الشباب في اجلانب 

الفلسطيني  الشباب  إن  بحيث  االقتصادي، 

فرص  وجود  وعدم  البطالة  ارتفاع  من  يعاني 

عمل، وسوء الظروف االقتصادي، وبالتالي يجد 

الشباب الفلسطيني في الهجرة للخارج وسيلة 

إليجاد  وطريقًا  املعيشية  الظروف  لتحسني 

فرصة عمل حتقق ذواتهم وطموحاتهم.

الشباب  هجرة  ظاهرة  إيجابيات  من  أن  كما 

الفلسطيني التحويالت املالية التي تتدفق إلى ذويهم 

والتي تسهم في حتسني مستواهم املعيشي.

   تأثير ذلك على التنمية في فلسطني إيجابي 

من خالل أن هذا األمر يخفف من حدة البطالة 

املالية  التحويالت  من  االستفادة  إلى  باإلضافة 

لذوي الشباب املهاجرين واستغاللها في التطوير 

والتنمية في فلسطني.

الشباب  هجرة  إيجابيات  من  الرغم  وعلى 

املتمثلة في التحويالت املالية والتي قد يستفيد 

والتنمية،  التطوير  عمليات  في  األم  البلد  منها 

تتمثل في  يخلو من سلبيات  األمر ال  فإن هذا 

إلى  بالضرورة  تذهب  ال  التحويالت  هذه  أن 

أغلب  أن  خاصة  اإلنتاجية،  االستثمار  قنوات 

هذه التحويالت تذهب إلى النفقات االستهالكية 

قد  التي  السريعة  الربحية  ذات  املجاالت  وإلى 

تتعارض مع متطلبات التنمية احلقيقية.

خامسًا: الخالصة والتوصيات

الخالصة

من  وطنهم  خارج  الشباب  هجرة  تعتبر   -

واملتعددة  املركبة  املجتمعية  الظواهر 

عوامل  عن  ناجتة  ليست  فهي  األبعاد، 

ناجتة  هي  وإمنا  فحسب،  وإقليمية  محلية 

أيضًا عن أبعاد عاملية، حيث لعبت العوملة 

دورًا رئيسًا في تعزيزها، فهي قادرة على 

ذلك  في  يساعد  الوطنية  احلدود  اختراق 

من  اإلعالم  ووسائل  االتصاالت،  ثورة 

حيث قوة تأثيرها على سلوكيات، ومفاهيم 

األكثر  وهم  الشباب  فئة  خاصة  األفراد 

حساسية إزاء املجتمع. 

وعليها  الدولة،  مسؤولية  الشباب  هجرة   -

احملرك  يعتبرون  ألنهم  بهم،  االهتمام 

من  التي  ومؤسساتها  للتنمية  الرئيس 

املالئمة  البيئة  تطوير  على  العمل  واجبها 

لهم للحد من هجرتهم خلارج الوطن.

على الرغم من اآلثار اإليجابية لهجرة الشباب   -

الفلسطيني من خالل االستفادة من التحويالت 

فإن  لذويهم،  املهاجرون  يرسلها  التي  املالية 
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هجرة الشباب ال تزال مشكلة حقيقية تواجه 

التنمية في فلسطني،  نتيجة أن الهجرة وخاصة 

هجرة الشباب تسبب خسارة أهم عنصر من 

فإن  وبالتالي  الشاب،  وهو  التنمية  عناصر 

هجرة الشباب تعني هدر الطاقات والكفاءات، 

وهذا الهدر له آثاره على بناء املجتمع وتنميته، 

إضافة إلى أن هذا األمر ال يخلو من سلبيات 

بالضرورة  تذهب  ال  التحويالت  أن  في  تتمثل 

إلى قنوات االستثمار اإلنتاجية وإلى املجاالت 

مع  تتعارض  قد  التي  السريعة  الربحية  ذات 

التنمية احلقيقية واملستدامة.

القائم  واالقتصادي  السياسي  الوضع  أدى   -

في األراضي الفلسطينية إلى تراجع الوضع 

االقتصادي العام وانخفاض معدالت النمو، 

وإفقار  والفقر،  البطالة  معدالت  وزيادة 

الفلسطيني،  الشعب  من  كبيرة  شريحة 

الوضع  وتراجع  االستثمار،  حجم  وتراجع 

املعيشي العام للسكان، ما عزز من أسباب 

دفع الشباب الفلسطيني للهجرة.

خالل  من  اإلسرائيلي  االحتالل  ساهم   -

غزة  قطاع  على  املتكررة  االعتداءات 

سنوات   10 منذ  شاماًل  حصارًا  وفرضه 

والذي تزامن مع حالة االنقسام في تعقيد 

األمر  واالجتماعية،  االقتصادية  األوضاع 

الفلسطيني  الشباب  من  الكثير  دفع  الذي 

للتفكير جديًا في الهجرة.

هناك إجماع من الشباب الفلسطيني حول   -

الهجرة  في  لرغبتهم  الرئيسة  األسباب 

بتحسني  متعلقة  اقتصادية  أسباب  ومنها 

فرص  وجود  وعدم  املعيشية  الظروف 

التعليم والتدريب.

تترك هجرة الشباب الفلسطيني آثارًا سلبيًة   -

أهمها، أنها تؤدي إلى إحباط الشباب الذي 

التقدم  حافز  وفقدان  الهجرة  في  ينجح  لم 

للمؤسسات  الوالء  بعدم  والشعور  والتطور، 

الوطنية نتيجة املقارنة بني ما يتقاضاه الشباب 

في وطنهم مع ما يتقاضاه الشباب في دول 

قد  املهاجرين  أن بعض  إلى  املهجر، إضافة 

يقبلون على العمل في أعمال ال تتناسب مع 

مهاراتهم وقدراتهم املهنية، ما يؤدي مع مرور 

الوقت إلى فقد هؤالء مهاراتهم وتوقفهم عن 

اكتساب مهارات جديدة.

التوصيات

يعتبر  الفلسطيني  الشباب  أن  في  شك  ال 

العنصر األهم لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة 

في املدى القصير والبعيد، خاصة أن الشباب 

هم صانعو التنمية، والتنمية أعدت من أجلهم، 

بالتالي فإن محاربة ظاهرة الهجرة واحلد منها 

خالل  من  وطنهم  في  الشباب  بتمكني  يكون 

عمل  فرص  وإيجاد  املعيشية  الظروف  حتسني 

وبهذا  السياسي،  القرار  في  وإشراكهم  لهم 

اخلصوص يقترح الباحث التوصيات اآلتية:

االقتصادي  العون  تقدمي  على  العمل   .1

للشباب الفلسطيني من خالل إيجاد فرص 

عمل لهم، واحلد من مشكلة البطالة.
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في  اخلريجني  استيعاب  على  العمل   .2

املؤسسات احلكومية قدر اإلمكان، وفي ظل 

عدم قدرة القطاع العام على استيعاب هذا 

الكم من اخلريجني؛ يبقى القطاع اخلاص 

املالذ الوحيد الستيعاب جزء من اخلريجني 

في سوق العمل.

توفير تسهيالت مصرفية لفترة طويلة ودون   .3

فوائد للمشاريع الشبابية واإلبداعية.

إعداد دراسات حول احتياجات سوق العمل   .4

اجلامعية  التخصصات  من  الفلسطينية 

واملهنية تستفيد منها املؤسسات التعليمية 

عند توفير التخصصات لطالبها.

فرض قيود على هجرة الشباب، مع أهمية   .5

توفير فرص حقيقية دافعة لبقائهم، واحلد 

من العوامل الدافعة لهجرتهم. 

ضرورة اعتبار الشباب جزءًا ال يتجزأ من   .6

عملية التنمية، من خالل استثمار طاقاتهم 

بالفائدة  وطنهم  وعلى  عليهم  يعود  مبا 

التنمية  في  الفاعلة  مشاركتهم  يكفل  ومبا 

املتكاملة ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

تخصيص موازنات خاصة محابية للشباب   .7

ودعم  العمل  عن  العاطلني  اخلريجني 

في  بند  وتخصيص  اإلبداعية،  املبادرات 

املوازنة العامة ملشاريع الفئات غير املقتدرة 

وخاصة فئة الشباب.

العمل على توفير املنح الدراسية للشباب،   .8

ومتابعة اجلامعات الفلسطينية فيما يخص 

العملية  الرسوم مبا يضمن سالمة  حتديد 

التعليم  فرص  وتوفير  وجودتها  التعليمية 

أبناء األسر من أصحاب  للشباب، خاصة 

الدخول املنخفضة والفقراء.

يحمي  قانون  إصدار  ضمان  على  العمل   .9

حق الشباب ويصونه.

إلى  الفلسطيني  الشباب  وصول  ضرورة   .10

القرار،  صنع  وأماكن  التشريعية  الهيئات 

تعزز  التي  التشريعات  إصدار  خالل  من 

الشباب وتضمن  لدى  السياسية  املشاركة 

تقلدهم املناصب العامة، مع ضرورة خفض 

سن الترشح للمجلس التشريعي واملجالس 

احمللية إلى 25 سنة.

بهدف  التطوعي  املجتمعي  العمل  تكريس   .11

يخدم  مبا  الشابة  الطاقات  من  االستفادة 

املصلحة العامة وتنمية املجتمع.

تساهم  التي  الشبابية  املبادرات  تشجيع   .12

الفئات  مع  وتعاضدهم  دورهم  تطوير  في 

إيجابية سواء  آثار  لها من  ملا  االجتماعية 

أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم معنوية أم 

وطنية.

إعداد برامج توعوية لتثقيف اآلباء والشباب   .13

حول مخاطر الهجرة وآثارها على املجتمع 

ككل وعلى الشباب بشكل خاص.
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الشباب والتشريعات القانونية: 

دراسة مقارنة من منظور النوع الجتماعي

مختص في النوع االجتماعي والتنمية
 *

 Jerusalem.muk@gmail.com.

محمد خطيب*

يكون  أن  دون  العشرون  القرن  انقضى 

القانون  في  خصوصية  ذا  موضوعًا  الشباب 

 2003 العام  من  أيار   21 في  وفقط  الدولي. 

الشباب،   ظهر أول إعالن دولي حقوقي يخص 

الشباب  مشاركة  حول  األوروبي  )امليثاق  وهو 

 Charter on the( )في احلياة احمللية واإلقليمية

 Participation of Young People in Local and

Regional Life  Revised European  (1 وحلقت 

به في 11 تشرين األول 2005 مجموعة الدول 

وشبه  اجلنوبية  أميركا  في  باإلسبانية  الناطقة 

األيبرو  )املعاهدة  ظهرت  حيث  أيبريا  جزيرة 

 IBERO( الشباب(   بحقوق  املتعلقة  أميركية 

 AMERICAN Convention on Rights of

إفريقيا  2 متوز 2006 حلقت  وفي   2  )  Youth

للشباب(   اإلفريقي  )امليثاق  خالل  من  بالركب 

.3)African Youth Charter(

أوروبا  أمم  فيه  أفردت  الذي  الوقت  وفي 

والتزامات  وثائق  اجلنوبية  وأميركا  وإفريقيا 

واضحة خاصة بالشباب، فإن امليثاق العربي 

حلقوق اإلنسان4 الذي وضع في الفترة نفسها 

عن  واحدًا  بندًا  يورد  لم   )2004 أيار   23(

الشباب. 

وبناًء على ما سبق، فإن الشباب في فلسطني 

أو  عاملية  وثيقة  إلى  يفتقرون  العربي  والعالم 

من  واألسوأ  كشباب.  حقوقهم  تكرس  إقليمية 

في  بالشباب  خاصة  قوانني  وجود  عدم  ذلك 

فلسطني، ومعظم الدول العربية تقريبًا. 

دراسات
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في ظل غياب قانون للشباب أو إعالن عاملي 

دراسة  فإن  فلسطني،  دولة  من  عليه  موقع 

التشريعات ذات الصلة بالشباب تتم من خالل 

بامليادين  تتصل  التي  التشريعات  واقع  دراسة 

الشباب  أولويات  أجندة  في  املذكورة  اخلمسة 

بعد العام 2015، والتي تناولت حقوق الشباب 

العمرية  الفئة  في  وحصرتهم  األولوية  موضع 

عبارة  هي  التي  واألجندة  عامًا(،   24-15(

أممي  إجماع  نشوء  تعكس  عاملي  إعالن  عن 

على مقترحات صلبة ومتماسكة مليادين خمسة 

على  بالغ  وتأثير  جوهرية  أهمية  لها  مستهدفة 

الشباب. 

فهناك  التشريعات،  من  نوعان  هناك  عامليًا، 

تشريعات  وهناك  بالشباب،  خاصة  تشريعات 

خصوصيتهم  تلحظ  وال  الشباب  تذكر  ال 

مثل  تخصهم،  قضايا  تتناول  ولكنها  أصاًل، 

واخلاصة  الشخصية  واألحوال  العمل  قوانني 

والضرائب  واإلعالم  واألحزاب  باجلمعيات 

هناك  األحوال  كل  وفي  والتدريب.  والتعليم 

مواثيق دولية وقعت عليها الدولة وتبنت ما فيها 

من نصوص تشريعية.

تعريف الشباب:

يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الشباب5 

ولكنه  عامًا(،   24-15( العمرية  الفئة  بأنهم 

ومن  للشباب،  املختلفة  الدول  بتعريفات  يعترف 

التركيز  موضع  الفئة  هذه  اعتبار  يقترح  هنا 

األساسي وميكن توسيع الفئة إلى عمر 35 عامًا.

إعالن األمم املتحدة: أجندة

أولويات الشباب ما بعد 2015

لم تتوقف هذه الورقة عند مضامني )امليثاق 

احلياة  في  الشباب  مشاركة  حول  األوروبي 

أميركية  األيبرو  و)املعاهدة  واإلقليمية(  احمللية 

اإلفريقي  و)امليثاق  الشباب(  بحقوق  املتعلقة 

للشباب( والتي تبني حقوق الشباب التي اعترف 

بها العالم في مستهل األلفية الثالثة، وذلك من 

بعد  ما  الشباب  أولويات  فأجندة  اإليجاز،  باب 

2015 املستمدة من املواثيق السالفة ال تعطي 

املنظور  في  الشباب  موقع  على  إطاللة  فقط 

إطارًا  تشكل  وإمنا  احلالي.  الكوني  احلقوقي 

لقراءة التشريعات الفلسطينية من منظور حقوق 

الشباب.

 ،2014 حزيران  من  والثالث  الثاني  في 

واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  دائرة  نظمت 

في  الشباب  مكتب  مع  بالتعاون   )ECOSCO(

األمانة العامة لألمم املتحدة لقاًء بعنوان )ملتقى 

»االسوسكو« حول الشباب للعام 2014: إدراك 

في   إليه«(،6  يصبون  الذي  الشباب  مستقبل 

منظمة  ألف  من  أكثر  ضم  املتحدة  األمم  مقر 

أجندة  لصياغة  النقاش  في  للمشاركة  شبابية 

لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  بعد  جديدة  عاملية 

كي  بان  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ووجه 

يستحقون  أنهم  فيها  أكد  للشباب،  كلمة  مون 

صوتًا حقيقيًا في تشكيل السياسات التي تؤثر 

في  الشباب  بجهود  بان  وأشاد  حياتهم.  على 

ملا  التنمية  أعمال  جدول  تشكيل  في  املساعدة 
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األجندة تخصهم  أن  مؤكدًا  العام 2015،  بعد 

ألنها تتعلق مبستقبلهم، وقال: »يجب أن تكون 

أجندتكم، إنها ملستقبلكم أنتم«. وأشار بان إلى 

مليار شخص  البالغ عددهم 1.8  اليافعني  أن 

نوعها  من  فريدة  يواجهون حتديات  العالم  في 

األساسية  الصحية  والرعاية  اجليد  كالتعليم 

التحديات  مواجهة  وعليهم  الالئق،  والعمل 

العاملية أيضًا كقضية تغير املناخ.

ونتيجة مداوالت اليومني أعاله مت استخالص 

الصيغة النهائية لنتائج املداوالت التي استمرت 

حتى  الثاني  كانون  من  شهور  خمسة  نحو 

شبابية  منظمة   1700 مبشاركة   ،2014 أيار 

ومجموعة األمم املتحدة حول األطفال والشباب 

حكومية  غير  عاملية  ملنظمات  كونية  وشبكات 

مختصة بالشباب وأخرى حكومية.

استعرض املشاركون أبرز اإلشكاليات التي 

الثالث  العالم  العالم خاصة  تواجه الشباب في 

وتوقفوا مليًا عند اإلشكاالت اآلتية:

من  العالم  مستوى  على  نسمة   1,8 هناك   -

األضخم  العدد  وهو  عامًا،   24-15 الفئة 

في التاريخ لهذه الفئة.

90% من شباب العالم موجودون في الدول   -

النامية ويتجهون ليكونوا النسبة األكبر في 

العالم.

الفئة  ضمن  الشبان  من  مليون   500  -

املذكورة دخلهم أقل من 2$ يوميًا.

70 مليون شاب في العالم عاطل عن العمل،   -

وهناك حاجة لنحو 600 مليون وظيفة يجب 

توليدها في العالم حتى العام 2030.

ثالثة   24-15 الفئة  في  البطالة  نسبة   -

وفي  األكبر  الفئات  لدى  النسبة  أضعاف 

من  أكثر  الفئة  هذه  تشكل  البلدان  بعض 

50% من العاطلني عن العمل.

60 مليون مراهق من املرحلة املذكورة دون   -

الثانوية العامة خارج املدرسة.

النامية  الدول  واحدة من كل 3 فتيات في   -

مستوى  وعلى  عامًا،   18 سن  قبل  تتزوج 

العالم، فإن أكثر من 50% من االعتداءات 

اجلنسية تقع على فتيات تقل أعمارهن عن 

16 عامًا.

 30 من  أقل  معظمهم  مليار شخص   1,5  -

أو  الصراع  مناطق  في  يسكنون  عامًا 

مناطق تتسم بالفقر والهشاشة.

الشباب غير ممثلني، ومستبعدون من عمليات 

صنع القرار. وفقط أقل من 2% من البرملانيني 

في  فقط  و%12  أعمارهم،  من  العشرينات  في 

الثالثينات.

بعد  الشباب  أولويات  بأجندة  اخلروج  مت 

العام 2015 والتي هي عبارة عن إعالن عاملي 

يعكس نشوء إجماع أممي على مقترحات صلبة 

أهمية  لها  مستهدفة  مليادين خمسة  ومتماسكة 

جوهرية وتأثير بالغ على الشباب. وهذه امليادين 

هي:

التربية.   -  

العمل وريادة األعمال.  -  

الصحة.  -  
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احلكم الرشيد.  -  

السالم واالستدامة.  -  

في ظل غياب قانون للشباب أو إعالن عاملي موقع 

التشريعات  دراسة  فإن  فلسطني،  دولة  من  عليه 

ذات الصلة بالشباب تتم من خالل دراسة القوانني 

التي تتصل بامليادين اخلمسة املذكورة في أجندة 

هي  والتي   ،2015 العام  بعد  الشباب  أولويات 

عبارة عن إعالن عاملي يعكس نشوء إجماع أممي 

خمسة  مليادين  ومتماسكة  صلبة  مقترحات  على 

على  بالغ  وتأثير  جوهرية  أهمية  لها  مستهدفة 

الشباب. من خالل منظور النوع االجتماعي، ألنه 

)اإلناث(  اجلنس  أساس  على  التمييز  يعكس  ال 

فقط، وإمنا التمييز ضد مختلف الفئات املهمشة.

الثماني  األولويات  أساسًا  األجندة  أوردت 

اآلتية.7 وتوردها هذه الورقة باعتبارها احلقوق 

األساسية التي أقر العالم أن لها األولوية فيما 

التشريعات  فإن  وبالتالي   ،2015 العام  بعد 

تقاس بقدر ما حتققه من هذه األولويات.

نوعي  أساسي  لتعليم  الوصول  ضمان   .1

والتعليم ما بعد األساسي وتوسيع الوصول 

العادل للتعليم ما بعد الثانوي.

تعليميًة  ثمارًا  الشباب  يحقق  أن  ضمان   .2

رسمي  تعليم  مع  للقياس،  وقابلًة  جوهريًة 

وغير رسمي ومهني وتدريب نوعي يجهزهم 

التي  الصلة  ذات  واملهارات  باملعارف 

تقودهم حلياة آمنة وصحية وإنتاجية، مبا 

يتوافق مع احتياجات سوق العمل وتعزيز 

املواطنة العاملية وتنميتها.

تقليل أعداد الشباب الذين ليسوا في حالة   .3

الوصول  وزيادة  تدريب  أو  تعليم  أو  عمل 

متكينهم  خالل  من  الالئقني  والعيش  للعمل 

من الوصول لفرص التعليم ووضع سياسات 

للعمل  املدرسة  من  واالنتقال  التحول  تتيح 

وتقوية شراكة القطاعني العام واخلاص من 

أجل تالقح أفضل للمهارات، وتعزيز الوصول 

فرص  لزيادة  املالية  وغير  املالية  للخدمات 

وتعزيز  شباب  يقودها  التي  األعمال  ريادة 

النمو االقتصادي املستدام والشامل.

ضمان مشاركة الشباب اجلادة واجلوهرية   .4

والشاملة في عمليات صنع القرار واحلكم 

وبناء السلم، وفي التطوير والتنفيذ والتمويل 

للقطاعات  الكافي لسياسات شبابية عابرة 

ومراجعة اآلليات ضمن برنامج عاملي لعمل 

الشباب.

واالجتماعية  اجلسدية  الصحة  حتسني   .5

وتعزيز  والشباب  للمراهقني  والنفسية 

مخاطر  لتقليل  الصحية  السلوكيات 

املخدرات  وتعاطي  املعدية   غير  األمراض 

مقبولة  طبية  ومعلومات  خدمات  وكذلك 

بأسعار معقولة.

ضمان الوصول للصحة اجلنسية واإلجنابية   .6

نقص  يتضمن  مبا  اإلجنابية  واحلقوق 

ملنع  احلديثة  واألساليب  املكتسبة  املناعة 

اجلنسانية  حول  الشامل  والتعليم  احلمل 

على  تركيز خاص  مع  اجلنسي(  )النشاط 

الفتيات املراهقات.
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تعزيز حقوق اإلنسان واملساءلة القائمة على   .7

أشكال  على  والقضاء  االجتماعي  النوع 

والشباب،  املراهقني  ضد  والتمييز  العنف 

والشابات  املراهقات  ذلك  ضمن  ومن 

املبكر  الزواج  ذلك  ويتضمن  واألطفال، 

والزواج باإلكراه واملمارسات املؤذية.

تعزيز جمع البيانات وحتليلها حول املراهقني   .8

واجلنس  العمر  وفق  مصنفة  والشباب 

واحلالة الزواجية، وتعزيز املتابعة والتقييم 

واملساءلة والشفافية ودعم املناصرة وصنع 

السياسات.

أواًل - الحقوق ذات األولوية في التعليم:

تشير التقديرات األممية إلى أن ضمان معرفة 

واحلساب  والقراءة  الكتابة  مهارات  الشباب 

ميكن أن يخرج من الفقر )171( مليون شاب 

أي  منخفض،  دخل  ذات  دول  في  يعيشون 

على  العالم.  في  الفقر  من   %12 نحو  تقليص 

الرغم من أن املنجزات الكبيرة التي حتققت في 

التعليم األساسي خالل العقد املاضي فإن 69 

مليون مراهق في املرحلة دون الثانوية هم خارج 

املدرسة. تلك اجلهود تقوضت إلى درجة كبيرة 

نتيجة ضعف مستوى جودة األنظمة التعليمية. 

سن  في  طفل  مليون   250 من  أكثر  فهناك 

والكتابة  القراءة  يجيدون  ال  األساسي  التعليم 

حتى بعد 4 سنوات من الدراسة في املدرسة. 

في الدول األقل تطورًا فإن ربع الشبان الذكور 

فئة  من  اإلناث  الشابات  وثلث  عامًا   24-15

األميات نفسها. 

التعليمية  واملخرجات  النتائج  تؤثر 

إن  إذ  االقتصادي،  النمو  في  مباشرة 

ضمان استكمال املراهقات اإلناث  للتعليم 

ما بعد األساسي ميكن أن يضيف %1.5 

بينما  للدول،  القومي  الدخل  إلى  سنويًا 

من  العمل  سوق  في  مشاركتهن  ضمان 

أن يضيف  والتدريب ميكن  الدراسة  بوابة 

إلى الدخل القومي نحو %4,4.

ومن هنا طرحت أجندة الشباب ما بعد العام 

2015 8 األولويات اآلتية في مجال التعليم مع 

التركيز على الفئات األكثر تهميشًا:

نوعي سواء  لتعليم  عامليًا  الوصول  ضمان   .1

وتوسيع  األساسي  بعد  ما  أو  األساسي 

الدخول املنصف والعادل للتعليم العالي.

مختلف  في  الشباب  كل  أن  ضمان   .2

يحققوا  أن  يجب  الدراسية  املستويات 

ومحددة  جوهرية  ونتائج  مخرجات 

وآمن  نوعي  تعليم  عبر  للقياس  وقابلة 

ووثيق الصلة ويتم ذلك من خالل أعداد 

كافية من املعلمني الذين يحظون بالدعم 

البنى  ووجود  جيدًا  واملدربني  واإلسناد 

التحتية الكافية.

تعليم  إلى  يصلون  الشباب  أن  ضمان   .3

ميكن  وتدريب  رسمي  غير  وتعليم  رسمي 

تقدميه من خالل احلكومات والشركاء من 

املجتمع املدني والقطاع اخلاص واملنظمات 

واملهارات  باملعارف  وتزويدهم  الشبابية 

التي تقودهم حلياة صحية وإنتاجية تتالقى 
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مبا  العمل  ومطالب سوق  احتياجاتهم  مع 

يعزز مواطنة عاملية.

والتدريب  التعليم  إلى  الوصول  ضمان   .4

املعلومات  وتكنولوجيا  واملهني  التقني 

احلياة  حول  شامل  وتعليم  واالتصاالت 

وحقوق  احلياتية  واملهارات  اجلنسية 

اإلنسان وبناء السلم واالستدامة ومهارات 

والتعليم  العاملية  واملواطنة  األعمال  ريادة 

التعلم  وفرص  املستدامة  التنمية  أجل  من 

مدى احلياة.

زيادة املوازنات الوطنية املخصصة للتعليم   .5

وتقوية املساءلة واالستجابة لدى احلكومات 

الوطنية.

مراجعة الحالة الفلسطينية 

فلسطني  في  التعليم  يكون  أن  يفترض 

محكومًا بقانون التربية والتعليم رقم )16( لسنة 

1964. 9 وهناك تصريحات وأخبار متداولة في 

من  االنتهاء  قرب  عن  تتحدث  اإلعالم  وسائل 

قانون جديد للتربية والتعليم وأنه خضع لنقاش 

اجتماعي واسع. ولكن املفارقة أنه لم يتم نشر 

وسائل  في  ذلك  في  مبا  للنقاش  مسودة  أي 

اإلعالم االجتماعي اخلاصة باملؤسسة التربوية 

أهلية،  مبؤسسات  اخلاصة  حتى  أو  الرسمية 

وظل النقاش حبيس املدعوين للمشاركة فيه.

تتم  فال  نظريًا  املفعول  الساري  القانون  أما 

دراسات وخطط  من  ينشر  فيما  إليه،  اإلشارة 

هذا  مراجعة  في  يكون  وقد  وإستراتيجيات، 

حالة  نتيجة  الفكري  الترف  من  شيء  القانون 

ميكن  وهنا  به.  احمليطة  والتغييب  التهميش 

مالحظة ما يلي:

فإنه  حديثة،  أفكاره  أن  من  الرغم  على   .1

كانت  ماضية  تاريخية  بفترة  مرتبط 

اململكة األردنية  خاللها فلسطني جزءًا من 

إلى  يؤدي  تعديله مبا  يجر  ولم  الهاشمية، 

ربطه بدولة فلسطني.

نحو  وعلى  الواقع  في  يجري  الكثير  إن   .2

في  ملا  مخالف  بشكل  ومنتظم  منظم 

غير  القانون  في  مما  والكثير  القانون، 

أن  واألخطر  واألهم  الواقع،  في  موجود 

الذي  للقانون  يتم دون أي تعديل  ذلك كله 

حداثية  أفكاره  أن  على  التأكيد  من  بد  ال 

عمره  أن  مع  االحترام  وتستحق  وعصرية 

الزمني طويل.

قانون قدمي لكن عصري وحداثي.   .3

الورقة  تستعرض  تغييبه  من  الرغم  وعلى 

بعض بنوده:

فإنه  حديثة،  أفكاره  أن  من  الرغم  على   -

كانت  ماضية  تاريخية  بفترة  مرتبط 

اململكة األردنية  خاللها فلسطني جزءًا من 

إلى  يؤدي  تعديله مبا  يجر  ولم  الهاشمية، 

ربطه بدولة فلسطني.

املادة 3 أسس فلسفة التربية في األردن   

تنبثق فلسفة التربية في األردن من الدستور   

األردني، وتتمثل في األسس اآلتية:

اململكة األردنية الهاشمية دولة عربية ونظام   
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والشعب  وراثي  ملكي  نيابي  فيها  احلكم 

األردني جزء من األمة العربية.

بوتقة  في  السكانية  املجموعات  صهر  ج( 

مجتمع أردني عربي منسجم متماسك.

املادة 28  أعضاء اللجنة العليا   

تتكون اللجنة العليا من:

ممثل عن اجلامعة األردنية ينسبه مجلس   -

اجلامعة

أفكاره حداثية وعصرية  -

مدة  أن  على   10 املادة  في  القانون  ينص 

مرحلة اإللزام تسع سنوات تبدأ في أول العام 

من  السادسة  السنة  متام  يلي  الذي  الدراسي 

الدراسة  مدة   16 املادة  وفي  الطالب.  عمر 

الثانوية ثالث سنوات 

)على الرغم من أنه( منذ سنوات طويلة جرى 

متديد املرحلة اإللزامية إلى 10 سنوات وتقليص 

جرى  فقد  للقانون  خالفًا  سنتني.  إلى  الثانوية 

على  أساسية.  إلى  إلزامية  من  اسمها  حتويل 

الرغم من أن كلمة الزامية تركز على إلزام الدولة 

بها، أما كلمة األساسية فال حتمل معنى اإللزام 

بالوضوح نفسه. وهنا ميكن أن تثار التساؤالت 

حول سبب تغيير االسم.

يجوز  أنه  على   14 املادة  في  القانون  ينص 

خاص  نظام  مبوجب  املدرسية  التبرعات  جمع 

وجوهه.  مختلف  على  املدرسي  النشاط  لتقوية 

مع أن التبرعات عمليًا إلزامية ومن الشائع في 

املقتدرين  بعض  يقوم  أن  الفلسطيني  املجتمع 

الفقراء.  الطلبة  من  املطلوبة  املبالغ  بتسديد 

كما أن القانون يتعامل مع التبرعات باعتبارها 

مصدر  الواقع  في  ولكنها  األنشطة  لتعزيز 

أساسي للمصاريف اليومية للمدرسة والصيانة 

وأعمال التطوير البسيطة.

ينص القانون في املادة 18 على أنه ال يقبل 

الشهادة  يحمل  من  إال  الثانوية  املرحلة  في 

تعد  لم  التي  اخلاصة  املدارس  أما  اإللزامية، 

طالبها لتقدمي هذا الفحص، فتعطى مهلة سنتني 

من نفاذ هذا القانون لتحقيق هذه الغاية.  وفي 

في  عامًا  امتحانًا  الوزارة  جتري   55 املادة 

الناجحني  نهاية املرحلة اإللزامية متنح الطالب 

ويكون  اإللزامية(  )الشهادة  فيه شهادة تسمى 

الشهادة  منح  وشروط  االمتحان  هذا  تنظيم 

الوزارة.   تصدرها  خاصة  تعليمات  مبوجب 

على الرغم من أن هذه الشهادة ملغاة منذ نحو 

أربعني عامًا.

تشكيل  على   27 املادة  في  القانون  ينص 

اللجنة العليا للمناهج والكتب املدرسية تختص 

وضع  في  اتباعها  الواجب  السياسة  برسم 

املناهج وتأليف الكتب املدرسية وال يجوز تغيير 

املناهج أو تعديلها إال بعد موافقة اللجنة العليا. 

وفي املادة 28 أعضاء اللجنة العليا هم : ممثل 

عن اجلامعة األردنية ينسبه مجلس اجلامعة. 

 ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير.

ينسبه  العالي  التعليم  مؤسسات  عن  ممثل   

قدم  بحسب  منها  دوريًا  ويؤخذ  الوزير 

تأسيسها. ممثل عن املدارس األهلية اخلاصة 

والكتب  املناهج  قسم  رئيس  الوزير.  ينسبه 
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املدرسية )بحكم وظيفته كما يأتي فيما بعد( 

ويكون أمينًا لسر اللجنة، وال يجوز أن ينتخب 

رئيسًا أو نائبًا لرئيس اللجنة. ممثل عن نقابات 

احملاماة،  الصيدلة،  )الطب،  العليا  املهن 

الهندسة( تنسبه مجالس هذه النقابات دوريًا. 

تنسبه  والتجارية  الصناعية  الغرف  ممثل عن 

دوريًا مجالس هذه الغرف. عضوان من ذوي 

اخلبرة والرأي املهتمني بأمور التربية والتعليم 

من  الشخصية  بصفتهما  الوزير  ينسبهما 

خارج الوزارة.

مبثل  اللجان  هذه  فإن  العملي،  الواقع  وفي 

هذه التركيبة غير موجودة على أرض الواقع

- قانون قدمي لكن عصري وحداثي 

يطرح القانون أهدافًا جوهريًة وقابلًة للقياس 

وهي منسجمة مع أجندة الشباب ما بعد 2015 

الواقع  في  متحققة  غير  األهداف  هذه  ولكن 

املعاش وفق العديد من الدراسات املنشورة، ما 

يشير إلى غيابها عن أذهان املخططني وقيادة 

املؤسسة الرسمية.  

ينص القانون في املادة 4 األهداف العامة للتربية 

والتعليم 3-  تنمية املهارات األساسية اآلتية:

نقل األفكار بسهولة إلى اآلخرين عن طريق  أ. 

نقل  فصحى.  عربية  بلغة  الشفوي  التعبير 

طريق  عن  اآلخرين  إلى  بسهولة  األفكار 

التعبير الكتابي بلغة عربية فصحى.

بيسر في شؤون احلياة  األرقام  استعمال  ج. 

العامة.

ألقوال  الدقيقة  واملالحظة  املركز  اإلصغاء  د. 

لالستفادة  البيئة  في  يجري  وملا  اآلخرين 

من آراء اآلخرين وخبرتهم.

اتباع األسلوب العلمي في البحث والتفكير  هـ. 

املعلومات  بني  والتمييز  واالستنتاج 

الصحيحة واخلطأ.

البناء  بقصد  النقد  في  املوضوعية  اتباع  و. 

واإلصالح والتقدم املستمر.

وتنميتها  واملطالعة  القراءة  عادة  تكوين  ز. 

من  واالستزادة  املتعة  بقصد  باستمرار 

املعرفة.

وقابل  جوهري  األهداف  من  اجلزء  وهذا   

للقياس ومتالئم ومعايير أجندة الشباب ما 

بعد 2015 سالفة الذكر. 

رفع املستوى االقتصادي الفردي واجلماعي 

فرص  بإتاحة  وذلك  القومي،  الدخل  وزيادة 

تنويع  طريق  عن  للجميع  متساوية  تعليمية 

رغبات  مع  تتمشى  بحيث  التعليمية،  البرامج 

ناحية  من  وتفي  ناحية،  من  وميولهم  األفراد 

في  واملنتظرة  القائمة  البالد  بحاجات  أخرى 

جميع املجاالت ضمن مخطط اقتصادي شامل 

للدولة.

بتنويع  يرتبط  الذي  أيضًا  أعاله  واجلزء 

البالد املتوقعة ضمن مخطط  البرامج بحاجات 

التنموية  احلداثة  قمة  هي  شامل  اقتصادي 

وتتالءم إلى أبعد احلدود مع أجندة الشباب ما 

بعد 2015. واملشكلة األساسية أن هذا القانون 

أرض  على  عمليًا  موجود  غير  آلخر  أو  لسبب 

الواقع.
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التعليم مهنة ولها إجازة مقننة ومنظمة  ت. 

  وهذا التطور   يعبر عن تطور غير موجود 

السابقة  احملدودة  واجلهود  املنال  وبعيد 

والواقعية  والنضج  بالوضوح  ليست 

املوجودة في هذا القانون

إجازة  على   21 املادة  في  القانون  ينص   

من  ابتداًء  يعني  ال  التعليم:  مهنة  ممارسة 

أي  في  شخص  أي  القانون  هذا  نفاذ 

أو  حكومية  اململكة  في  تعليمية  مؤسسة 

التربية  وزارة  من  حصل  إذا  إال  خاصة، 

والتعليم على إجازة مبمارسة مهنة التعليم، 

هذا  نفاذ  قبل  عني  من  ذلك  من  ويستثنى 

املقطوعة  الرواتب  حساب  على  القانون 

والبلديات ووكالة الغوث.

  وفي املادة 22 شروط احلصول على إجازة 

اإلجازة  هذه  ملنح  يشترط  التعليم  مهنة 

للمعلمني الذين يعينون ابتداًء من نفاذ هذا 

القانون ما يلي )وتعتبر هذه الشروط حدًا 

أدنى(:

اإللزامية،  واملرحلة  األطفال  رياض  في   

شهادة الدراسة الثانوية العامة، باإلضافة 

العامة  الثقافة  تشمل  سنتني  دراسة  إلى 

يعادل  ما  أو  املسلكية  والتربية  واخلاصة 

هذه الدراسة ويجوز عند الضرورة االكتفاء 

بشهادة الدراسة الثانوية العامة وحدها. 

في املرحلة الثانوية: شهادة جامعية كاملة   

يعادلهما(  أو ما  ليسانس  أو  )بكالوريوس 

املسلكية  التربية  دراسة  إلى  باإلضافة 

ملدة سنة واحدة أو ما يعادلها من دورات 

التربية املسلكية ويجوز عند الضرورة  في 

االكتفاء بالشهادة اجلامعية وحدها.

املعاهد: شهادة تخصص جامعية في  في   

املوضوع الذي سيتولى املعلم تعليمه )مثل 

ماجستير أو دبلوم تخصص أو ما يعادلها( 

ويفضل في معاهد املعلمني باإلضافة إلى 

التربية  في  دراسة  على  احلصول  ذلك 

االكتفاء  الضرورة  عند  ويجوز  املسلكية، 

معلمي  في  توافرها  املطلوب  بالشروط 

املرحلة الثانوية فقط.

تتوافر  ال  من  تأهيل   23 املادة  وفي    

حدود  في   - الوزارة  على  الشروط:  فيهم 

والوسائل  الفرص  تهيئ  أن   - إمكانياتها 

احلكومية  التعليمية  املؤسسات  ملعلمي 

واخلاصة الذين عينوا قبل العام الدراسي 

فيهم  تتوافر  ال  والذين   1965/964

الشروط املنصوص عليها في املادة )22( 

وذلك  واملسلكي  العلمي  مستواهم  لرفع 

بتأسيس معاهد أو عقد دورات لتأهيل من 

يرغب في ذلك منهم.

انتقاء  نظام   26 املادة  في  القانون  وينص 

املعلمني ونقلهم على: يوضع نظام يشتمل 

نقلهم.  انتقاء املعلمني وقواعد  على شروط 

وعلى أرض الواقع –وخالفًا للقانون - ال 

يوجد نواظم ملهننة التعليم أو قواعد النقل.

مشاركة املجتمع مبختلف مؤسساته بلجنة  ج. 

املناهج.
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اللجنة  للواقع، حيث تتشكل  وهذا مخالف   

التربية  وزارة  مسؤولي  من  الواقع  في 

والتعليم ويتم تثبيت أسمائهم في الصفحات 

األخيرة من الكتاب املدرسي. 

على   27 املادة  في  القانون  وينص   

والكتب  للمناهج  العليا  اللجنة  تشكيل 

تختص  عليا  جلنة  تؤلف  املدرسية: 

في  اتباعها  الواجب  السياسة  برسم 

املدرسية  الكتب  وتأليف  املناهج  وضع 

وال يجوز تغيير املناهج أو تعديلها إال 

بعد موافقة اللجنة العليا.

وفي املادة 28 أعضاء اللجنة العليا   

تتكون اللجنة العليا من: ممثل عن اجلامعة   

األردنية ينسبه مجلس اجلامعة. ممثل عن 

وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير. ممثل 

عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير 

ويؤخذ دوريًا منها بحسب قدم تأسيسها. 

ممثل عن املدارس األهلية اخلاصة ينسبه 

الوزير.

رئيس قسم املناهج والكتب املدرسية )بحكم  هـ. 

أمينًا  ويكون  بعد(  فيما  يأتي  كما  وظيفته 

لسر اللجنة وال يجوز أن ينتخب رئيسًا أو 

نائبًا لرئيس اللجنة. ممثل عن نقابات املهن 

العليا )الطب، الصيدلة، احملاماة، الهندسة( 

تنسبه مجالس هذه النقابات دوريًا. ممثل 

تنسبه  والتجارية  الصناعية  الغرف  عن 

عضوان  الغرف.  هذه  مجالس  دوريًا 

بأمور  املهتمني  والرأي  اخلبرة  ذوي  من 

التربية والتعليم ينسبهما الوزير بصفتهما 

الشخصية من خارج الوزارة.

د.  جلنة املناهج متغيرة ومحدودة املدة. 

الذهنيات  جتدد  يتيح  املناهج  جلنة  تغير 

جتديدًا  يضمن  مبا  املناهج  تراجع  التي 

للمناهج.  سطحيًا  أو  شكليًا  ال  جوهريًا 

اللجنة  تعيني أعضاء  املادة 29 على  وتنص 

العليا: يعني عضو اللجنة العليا بتنسيب من 

الوزراء  مجلس  من  وبقرار  املختصة  اجلهة 

وال يعزل إال بقرار من مجلس الوزراء. وفي 

املادة 30 مدة العضوية  تكون مدة العضوية 

في اللجنة سنتان.

إعداد الكتب املدرسية متاح جلميع الكفاءات  هـ. 

في املجتمع من خالل طريقة املسابقة احلرة

في  غائب  أمر  وهو  القانون-  في  األصل 

الواقع- أن يكون إعداد الكتب املدرسية من 

إعالن  ونشر  احلرة  املسابقة  طريقة  خالل 

وأما  اليومية.  الصحف  في  مؤلفني  طلب 

حاالت  في  مقبواًل  القانون  فيعتبره  التكليف 

خطوات  يبني  القانون  أن  كما  فقط.  خاصة 

عملية لكل خيار،

تقرير  طرق   -  40 املادة  في  القانون  ينص 

الكتب املدرسية على:

طريقة  املدرسية  الكتب  تقرير  في  يتبع  ا( 

املسابقة احلرة وفي احلاالت اخلاصة يلجأ 

إلى طريقة التكليف.

يجوز كذلك عند الضرورة القصوى اتباع  ب( 

طريقة االختيار من السوق احلرة.
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طريقة  وفق  التأليف   41 املادة  وتوضح 

املسابقة احلرة: 

إذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة املسابقة  أ. 

في  األقل  على  مرتني  القسم  يعلن  احلرة 

حاجة  عن  محليتني  يوميتني  صحيفتني 

الوزارة إلى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط 

التي يعينها.

الكتب  مكتب  إلى  الكتب  مشروعات  تقدم  ب. 

املدرسية ويقدمها املكتب بدوره إلى القسم.

يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مع  ج. 

العليا  اللجنة  تؤلفها  التي  الفرعية  اللجان 

الدراسات  هذه  نتيجة  ويقدم  الغاية  لهذه 

إلى اللجنة العليا.

على الرغم مما ورد في املادة )33( تقدم  د. 

مشروعات  بشأن  قراراتها  العليا  اللجنة 

الكتب إلى الوزير إلقرارها وتنفيذها.

طريقة  وفق  التأليف   42 املادة  وتوضح   

التكليف: 

يطلب  التكليف،  طريقة  اتباع  تقرر  إذا   

القسم مبوافقة اللجنة العليا إلى شخص أو 

إعداد  املتخصصني ذوي اخلبرة  أكثر من 

مشروع الكتاب املطلوب وفق املنهاج املقرر 

والشروط التي تعني لهذه الغاية.

شروط املوجهني التربويني  و. 

يضع القانون شروطًا للموجه التربوي تعبر   

له خبرة في  عن بعد نظر، منها أن تكون 

يؤدي  مما  املدرسية،  اإلدارة  وفي  التعليم 

املوجه  في  اخلبرات  تنوع  ضمان  إلى 

في  الدماء  جتدد  إلى  يؤدي  كما  التربوي 

جزءًا  أن  خالل  من  املدرسية  اإلدارات 

أن  كما  التربوي  للتوجيه  سيتحول  منهم 

ذلك يضمن توفر الكفاءة التربوية في مدير 

املدرسة.

شروط  على   85 املادة  في  القانون  ينص   

املوجهني التربويني واإلداريني: 

واإلداريني  التربويني  املوجهني  في  يشترط   

في  خبرة  وذوي  جامعيني  يكونوا  أن 

وذوي  سنوات  أربع  عن  تقل  ال  التدريس 

خبرة في اإلدارة املدرسية ملدة ال تقل عن 

عن  التجاوز  الضرورة  عند  ويجوز  سنة 

شرط اخلبرة في اإلدارة املدرسية على أن 

يتم تدريب كل موجه تربوي أو إداري في 

دورات خاصة.

قيم متوازنة وشاملة ملختلف مناحي التنمية  ز. 

الشاملة. 

أسس  على   3 املادة  في  القانون  ينص   

فلسفة التربية في األردن على مختلف القيم 

مجتمع  لبناء  الالزمة  واحلقوقية  التنموية 

والتنمية  اإلنسانية  احلقوق  على  قائم 

املستدامة: 

املغتصبة  األجزاء  وجميع  فلسطني  عروبة   -

من الوطن العربي والعمل على استردادها. 

التفاهم الدولي على أساس العدل واملساواة   

واحلرية.

وتقدير  وحريته  الفرد  كرامة  احترام   -

يطغى  ال  بحيث  للمجتمع  العامة  املصلحة 
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أحدهما على اآلخر.

العدل االجتماعي، وإتاحة الفرص املتساوية   -

ضمن  وبناته  األردن  أبناء  جلميع  للتعليم 

إمكانيات األفراد أنفسهم.

السوي  النمو  على  طالب  كل  مساعدة   -

جسميًا وعقليًا واجتماعيًا وعاطفيًا ليصبح 

مواطنًا مسؤواًل عن نفسه وعن مجتمعه.

ما سلف أعاله هو استعراض لبعض نقاط   

يتم  لم  لإليجاز  ولكن  القانون،  في  القوة 

عرض ما ينبغي عرضه، ولكن ميكن القول 

ال   1964 لعام  والتعليم  التربية  قانون  إن 

يشكل مانعًا من أجل حتقيق أجندة الشباب 

يشكل  بل  ال  آنفًا،  الواردة  بعد 2015  ما 

حاضنة مالئمة إذا نال القانون مكانته التي 

يفترض أن ينالها.

وهو منسجم مع املواد 12-15 من العهد   

االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 

واالجتماعية والثقافية 10

ثانيًا: العمل وريادة األعمال 

أن  الى  املتحدة  األمم  تقديرات  تشير 

من  نسمة  مليون   200 شهد   2013 العام 

العاطلني عن العمل منهم 74 مليون في الفئة 

العمرية 15-24 عامًا. الشباب من هذه الفئة 

العمرية. تزايدت مشاركة الشباب بالعمل في 

القطاع غير املنظم، ويضعف وصول الشباب 

للوظائف بسبب نقص اخلبرة العملية ورأس 

املال االجتماعي وضعف اجلاهزية والتأهيل 

املجاالت  في  واإلرشاد  والتدريب  التعليمي 

ذات الصلة.

يواجهون  األعمال  رواد  الشباب  أن  كما 

ذات  ملعلومات  الوصول  تتضمن  مماثلة  عوائق 

املالية  للخدمات  الوصول  وضعف  كافية  صلة 

كل  وبعد  قبل  والدعم  املهارات،  على  والتدريب 

مراحل  في  سواء  املتعددة  املراحل  من  مرحلة 

انطالق املشروع أو في مراحل إدارة املشروع.

من  الفترة  في  أنه  إلى  التقديرات  تشير 

سوف  العاملي  االقتصاد  فإن   2030-2015

يحتاج لتوليد أكثر من 600 مليون فرصة عمل 

ملواجهة االنتشار احلالي للبطالة، والتواصل في 

زيادة السكان في سن العمل، علمًا أن 9 من كل 

10 فرص عمل مت توليدها من القطاع اخلاص.  

وتعزيز  لتقوية  خاصة  أهمية  ثمة  هنا  ومن 

التحفيز  لضمان  اخلاص  القطاع  في  التنمية 

التصنيع   وعبر  املستدام   االقتصادي  والنمو 

وضمان  واخلصوصيات  العوائق  ومراعاة 

االستخدام الكفؤ للمصادر.

وفرص  الالئق  العمل  لفرص  السعي  إن 

تبرز  وبالتالي  عاملية.  أولوية  الكرمي  العيش 

أهمية االبتعاد عن العمل االستغاللي، والتوجه 

للتدريب غير املدفوع واألجور املتساوية لألعمال 

ذات القيمة املتساوية. 

ومن هنا طرحت أجندة الشباب ما بعد العام 

2015 األولويات اآلتية في مجال العمل وريادة 

األعمال مع التركيز على الفئات األكثر تهميشًا

زيادة معدالت العمل بني الشباب والشابات   .1
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حظًا  األقل  الشباب  تستهدف  معايير  مع 

من  واالنتقال  التحول  سياسات  خالل  من 

املدرسة إلى العمل الالئق.

الشباب  مهارات  بني  أفضل  ربط  ضمان   .2

واحلاجات املتغيرة لسوق العمل من خالل تقوية 

الشراكة بني احلكومات والشركاء االجتماعيني 

واملؤسسات التعليمية والقطاع اخلاص.

والتدريب  للتعليم  الوصول  فرص  توفير   .3

مبا  واملهارات  املعارف  لتطوير  املالئم 

والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  يتضمن 

املعلومات  وإضافة  األعمال  ريادة  حول 

اجلديدة  واألسواق  العمل  فرص  حول 

وشبكات املستثمرين والدوليني.

األعمال  رواد  من  الشباب  وصول  ضمان   .4

املفصلة  املالية  خاصة  للمساعدات 

من  مرحلة  كل  في  خصيصًا الحتياجاتهم 

مراحل التأسيس واإلدارة.

املساواة  تتضمن  والتي  املساواة  ضمان   .5

اجلندرية مبا يتضمن فجوة األجور.

ضمان الوصول العاملي للحماية االجتماعية   .6

للحماية  األدنى  احلد  يتضمن  مبا  الكافية 

االجتماعية واملعيشية للشباب في القطاعني 

الرسمي وغير الرسمي وفق معايير منظمة 

العمل الدولية.

مراجعة الحالة الفلسطينية:

في فلسطني هناك ثالث مرجعيات تشريعية 

في مجاالت العمل وريادة األعمال هي:

لعام   1 رقم  االستثمار  تشجيع  قانون   -

.1998

قانون العمل.  - 

العهد الدولي اخلاص بـ احلقوق االقتصادية   -

واالجتماعية والثقافية 

وفيما يلي مراجعة لكل منها

قانون تشجيع الستثمار
رقم 1 لعام 1998 11

ما ميكن أن يهم الشباب في هذا القانون هما 

املادتان 23 و28، األولى تتحدث عن االستثمارات 

االستثمار  حول  والثانية  التحفيز،  تستحق  التي 

الذي ميكن إعفاؤه من ضريبة الدخل.

لكن سرعان ما يتبني أن الشباب مستبعدون، 

على  األولى  فقرتها  في   23 املادة  تنص  حيث 

فيجب  التسهيالت ممكنًا  تقدمي  يكون  أنه حتى 

أن تكون قيمة االستثمار مائة الف دوالر فأكثر 

ويكون التشجيع هو اإلعفاء من ضريبة الدخل 

ملدة 5 سنوات ثم  ميكن تخفيضها ملدة 8 سنوات 

إضافية وهو يخص  شركة املساهمة التي تطرح 

أسهمها لالكتتاب العام ويتم االكتتاب فيها مبا 

ال يقل عن 40% من رأسمالها.

ومن هنا ميكن القول إن القانون املذكور 

األعمال  رواد  من  العظمى  الغالبية  يفيد  ال 

والذين ال تتجاوز قيمة استثمارهم في الغالب 

ربع هذا املبلغ أو أقل. وبالتالي ليسوا جزءًا 

الشباب في عمر  األعمال  رواد  من تشجيع 

15-24 عاما.
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قانون العمل رقم 7 لعام 2000 12
العمل  قانون  في  مدمرتان  إشكاليتان  هناك 

هما:

والضمانات  الضمانات،  غياب  مشكلة   -

الزائفة.

مشكلة استمرار غياب مكمالت نص عليها   -

القانون

وفيما يلي استعراض لكل منها:

مشكلة غياب الضمانات، والضمانات الزائفة  -

الورقة. وفيما  األمثلة أكثر من أن تورد في 

يلي بعض األمثلة:

العمال على  تنص املادة 116 حول تأمني   .1

أنه يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع 

اجلهات  لدى  العمل  إصابات  عن  عماله 

املرخصة في فلسطني.

العمل عند  املادة )117( واجبات صاحب   .2

أنه عند وقوع إصابة عمل  العامل  إصابة 

على صاحب العمل القيام مبا يلي:

الالزمة  األولية  اإلسعافات  تقدمي   .1

للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعالج.

إصابة  أي  وقوع  فور  الشرطة  تبليغ   .2

به  أحلقت  أو  العامل  وفاة  إلى  أدت 

ضررًا جسمانيًا حال دون استمراره 

عن العمل.

لديها  املؤمن  واجلهة  الوزارة  إخطار   .3

خطيًا عن كل إصابة عمل خالل 48 

املصاب  ويسلم  وقوعها  من  ساعة 

صورة عن اإلخطار.

احلقوق  بهذه  العمل  صاحب  يلتزم  لم  وإذا 

املترتبة عليه لصالح العامل فإنه يعاقب بغرامة 

من )300-500( دينار وهي غرامة ليس فيها 

شيء أقل من الردع بل إن تكلفتها أقل بكثير  

وبال مقارنة مع تكلفة احلقوق التي ترتبها املادتان 

ال  زائفة.  ضمانة  العقوبة  فإن  وبالتالي  أعاله. 

التهرب من  بل تزود صاحب العمل الذي يريد 

واإلنساني مبخرج  األخالقي  بالواجب  االلتزام 

عالجه  يحتاج  قد  مصاب  عامل  جتاه  قانوني 

عشرات أو مئات آالف الدنانير وقد يتوقف عن 

العمل لسنوات.

وتنص املادة 135 حول عقوبة إعاقة أعمال 

مفتش العمل أو هيئة التفتيش على أن كل من 

ميانع أو يعارض أو يعيق أعمال مفتش العمل 

أو هيئة التفتيش يعاقب بإزالة املخالفة وبغرامة 

ال تقل عن )200( دينار وال تزيد على )500( 

البسيطة  الغرامة  هذه  فإن  هنا  ومن  دينار. 

تشكل داعمًا له في رفض التفتيش.

تنص املادة 95 حول حظر تشغيل األحداث 

أنه ال يجوز تشغيل األحداث في: 

بالصحة  الضارة  أو  اخلطرة  الصناعات   .1

التي يحددها الوزير.

أو  الرسمية  األعياد  أو  الليلية  األعمال   .2

الدينية أو أيام العطل الرسمية.

ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة   .3

اإلنتاج.

العمران  عن  البعيدة  أو  النائية  األماكن   .4

وتنص املادة 100 حول حظر التمييز بني 
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النساء والرجال على أنه وفقًا ألحكام هذا 

القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه يحظر 

التمييز بني الرجل واملرأة.

وتنص املادة 101 حول حظر تشغيل النساء 

على أنه يحظر تشغيل النساء في:

يحددها  التي  الشاقة  أو  اخلطرة  األعمال   .1

الوزير.

أثناء احلمل والستة  ساعات عمل إضافية   .2

أشهر التالية للوالدة.

التي  األعمال  عدا  فيما  الليل  ساعات   .3

يحددها مجلس الوزراء

ولكن عقوبة اإلتيان مبخالفة من هذه املخالفات 

اجلسيمة هي )200-500( دينار. وهذه الغرامة 

ال تدفع إال بعد الكشف عنها وثبوتها ويتطلب 

ذلك إجراءات معقدة إلثبات ذلك. 

نفسه  العامل  املخالفة  عن  املبلّغ  كان  وإذا 

العمال  يحمي  شيء  فال  آخر  كان شخصًا  أو 

احلصول  فإن  هنا  ومن  العمل.  فرصة  ويحفظ 

على أي حق من احلقوق غالبًا ما يرتبط بفقدان 

صاحب  يخبر  احلاالت  بعض  وفي  الوظيفة. 

العمل أصحاب العمل املجاورين ويحذرهم من 

مصلحة  تكون  هنا  ومن  املبلّغ.  العامل  تشغيل 

على  احملافظة  األحيان  من  كثير  في  العمال 

العمل وليس رفع الظلم الذي يعترف به القانون.

عليها  نص  مكمالت  غياب  استمرار  مشكلة 

القانون

 3 املادة  من  أحدهما  مثالني  الورقة  تطرح 

والثاني املادة 107

تنص املادة 3  حول نطاق التطبيق أنه تسري 

أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب 

العمل في فلسطني باستثناء:

موظفي احلكومة والهيئات احمللية مع كفالة   .1

حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.

خدم املنازل ومن في حكمهم على أن يصدر   .2

الوزير نظامًا خاصًا بهم.

الدرجة  من  العمل  صاحب  أسرة  أفراد   .3

األولى.

هذه  كتابة  من  عامًا   16 قبل  القانون  نص 

الورقة على حق موظفي احلكومة بتكوين نقابة 

نظامًا  يصدر  أن  العمل  وزير  على  وأن  لهم، 

ولم  حكمهم.  في  ومن  املنازل  بخدم  خاصًا 

يصدر وزراء العمل املتعاقبون النظام، ولم يتم 

ومت  احلكومة،  ملوظفي  نقابة  بإنشاء  السماح 

التضييق على من حاول إنشاءها. 

املثال الثاني هو املادة 107 حول هيئة تفتيش 

العمل وقد نصت املادة على: 

هيئة  الوزير  يشكل  القانون  هذا  مبقتضى   .1

مالئم  عدد  من  العمل  تفتيش  هيئة  تسمى 

ومهنيًا  أكادمييًا  واملؤهلني  املفتشني  من 

ملتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة 

الصادرة مبقتضاه.

في  العمل  تفتيش  هيئة  أعضاء  يتمتع   .2

الضبطية  بصالحيات  ملهامهم  ممارستهم 

القضائية.

تفيد عبارة )مبقتضى هذا القانون( اإللزام، 

ملزمني  كانوا  املتعاقبني  العمل  وزراء  أن  أي 
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كضمانة  يشكلوها  لم  التي  الهيئة  بتشكيل 

العدالة  ضمانات  كانت  مهما  القانون  لتطبيق 

فيها هشة.

 وعالوة على ما سبق، فإن القانون مبا يتسم 

به من نواقص صرح بها القانون ومبا يضمه من 

ضمانات وهمية أو غائبة فإنه ال ميكنه أن يلبي 

املواد 6-10 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي التزمت 

به دولة فلسطني.

ثالثًا:  الصحة
بالنمو  تتسم  حرجة  مرحلة  املراهقة  مرحلة 

السريع،  واالجتماعي  والعاطفي  اجلسدي 

وخاللها يقوم كل فرد بتطوير القدرات املطلوبة 

حلياة منتجة وصحية ومرضية. الصحة والتطور 

خالل تلك الفترة يؤثران على الصحة في فترة 

البلوغ.

وثلث  املبكرة  الوفاة  حاالت  ثلثا  تقريبًا 

مع  ترافقت  البالغني  تصيب  التي  األمراض 

الشباب  فترة  في  بدأت  سلوكيات  أو  ظروف 

البدني  النشاط  قلة  أو  السجائر  تدخني  منها 

التعرض  أو  اآلمنة،  غير  اجلنسية  املمارسة  أو 

للعنف.

عام  توفوا  مراهق  مليون   1,3 فإن  عامليًا 

الوقاية  ميكن  أمراض  بسبب  معظمهم   2012

منها أو عالجها.

هي:  املراهقني  ملوت  أسباب  ثالثة  وهناك 

حوادث الطرق واإليدز واالنتحار.

نتيجة  أكبر  أعباء  يحملن  الشابات  النساء 

باحلمل  تتعلق  تعقيدات  بسبب  واإلعاقة  الوفاة 

مما  اآلمن  غير  اإلجهاض  وتتضمن  والوالدة 

يزيد وفيات الفتيات من 15-19 عامًا في الدول 

ذات الدخل املتدني واملتوسط.

بعد عام 2015  ما  الشباب  أجندة  وطرحت 

التركيز  األولويات اآلتية في مجال الصحة مع 

على الفئات األكثر تهميشًا:

ضمان الوصول العاملي خلدمات ومعلومات   .1

ذات  والشباب  للمراهقني  مالئمة  صحية 

جودة ومقبولة وبأسعار معقولة.

جنسية  لصحة  عاملي  وصول  ضمان   .2

متعلقة  وإجنابية وحقوق إجنابية وخدمات 

منع  وأساليب  املكتسبة  املناعة  بنقص 

احلمل مع تركيز خاص على املراهقات.

خدمات  لدعم  مبكر  وعالج  كشف  ضمان   .3

الصحة العقلية للمراهقني والشباب.

حتسني الواقع الصحي للمراهقني والشباب   .4

املراهقني  تستهدف  برامج  خالل  من 

واحلوادث  العنف  منع  تتضمن  والشباب 

والكشف املبكر  وعالج الصحة العقلية.

زيادة االستثمار لتعزيز السلوكيات الصحية   .5

تقليل  إلى  الهادفة  الصحة  تعزيز  وبرامج 

والتدخني  املعدية  غير  األمراض  مخاطر 

وإصابات  والعنف  املفرطة  والسمنة 

حوادث الطرق وتقليل الضرر الناجت عنها 

وتعاطي املواد املخدرة مبا يشمل املخدرات 

والكحول.
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والسياسية  االجتماعية  احملددات  إدراك   .6

املساواة  عدم  أشكال  وطرح   للصحة 

واالقتصادي  االجتماعي  واإلقصاء 

صحة  لتحسني  كطريق  كافة  والسياسي 

الشباب واملراهقني.

مراجعة الحالة الفلسطينية

قانون  هو  فلسطني  في  األساسي  القانون 

وهو   2004 لعام   20 13رقم  العامة  الصحة 

قانون يعاني من إشكالية كبرى تتضمنها املادة 

2 حول مهام وصالحيات وزارة الصحة وتضم 

بترخيص  تتعلق  الساحقة  غالبيتها  مهمة   16

التي  النادرة  والبنود  واخلدمات،  املؤسسات 

والذي  البند 1  التراخيص منها  ال تتحدث عن 

احلكومية  الصحية  اخلدمات  تقدمي  عن  حتدث 

والتأهيلية،  والعالجية  والتشخيصية  الوقائية 

وإنشاء املؤسسات الصحية الالزمة لذلك.

التأمني  توفير  عن   5 البند  وحتدث 

املتوفرة. اإلمكانات  ضمن  للسكان   الصحي 

الوقائية  اخلدمات  توفير  حول    5 املادة  أما 

والتشخيصية والعالجية والتأهيلية فإنها تنص 

الوقائية  اخلدمات  توفير  الوزارة  على  أن  على 

املتعلقة  والتأهيلية  والعالجية  والتشخيصية 

بصحة األم والطفل، أي أن املقصود باخلدمات 

هو ما يتعلق بصحة األم والطفل.

مادة حول  القانون  في  ليس  بوضوح شديد 

احلديث  حتقيقها،  الوزارة  على  التي  األهداف 

فقط.  إجراءات  عن  القانون  مواد  مختلف  في 

عدم  الشمس  وضوح  والواضح  اجللي  ومن 

على  الوزارة  تقطعه  واحد  وتعهد  التزام  وجود 

نفسها في هذا القانون. 

وليس فقط ـ أن هذا القانون ال يلبي أدنى 

  2015 العام  بعد  الشباب  ألجندة  اعتبار 

الدولي  العهد  من   12 املادة  مع  يتواءم  وال 

واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 

الضعف  منتهى  في  يبدو  فإنه  والثقافية، 

مقارنة باملادة 97 مسؤولية الوزارة عن تأمني 

التربية  قانون  من  للطالب  الطبية  اخلدمات 

تنص  التي   1964 لسنة   )16( رقم  والتعليم 

تأمني  عن  مسؤولة  الصحة  وزارة  أن:  على 

املؤسسات  لطالب  العالجية  الطبية  اخلدمات 

التعليمية احلكومية مجانًا سواء في العيادات 

واملستوصفات واملستشفيات احلكومية أو في 

املؤسسات التعليمية.

وكذلك املادة 99 تعيني األطباء في املؤسسات 

تلزم  على:  تنص  التي  اخلاصة  التعليمية 

اخلدمات  بتأمني  اخلاصة  التعليمية  املؤسسات 

الصحية الوقائية والعالجية وذلك بتعيني طبيب 

ومعلميها  لطالبها  العامة  الصحة  على  يشرف 

وموظفيها ويجري لهم فحصًا طبيًا كاماًل دوريًا 

بجميع  ويتقيد  اخلاصة  عيادته  في  ويستقبلهم 

تعليمات قسم الصحة املدرسية.

رابعًا: السالم واألمن الشخصي

واحلاضنة  واآلمنة  املساملة  املجتمعات 

وانخراط  مشاركة  تتطلب  املتعددة  ملكوناتها 
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بني  كبير  وجود  لديهم  الشباب  الشباب. 

ضحايا العنف املباشر وغير املباشر سواء في 

اجلرائم.  أو  اإلرهاب  أو  املسلحة  الصراعات 

عامليًا فإن  43% من ضحايا جرائم القتل هم 

نصف  من  أكثر  أن  كما   .29-15 الفئة  من 

االعتداءات اجلنسية تقع على فتيات أعمارهن 

املتأثرة  البلدان  في  عامًا،   16 من  أقل 

بالصراعات فإن معدالت العنف ضد الشباب 

تكون غالبًا أكبر. الشابات والشبان يواجهون 

مخاطر جسدية أكبر وعنفًا وإقصاء. وهم أكثر 

استهدافًا وعلى نحو شديد سواء في التجنيد 

واستخدامهم  املسلحة  واجلماعات  للقوى 

العمل  في  بهم  االجتار  ويتم  صغار،  كجنود 

االستغاللي واالستغالل اجلنسي، ويتعرضون 

واملجتمع  واألصدقاء  العائلة  فقدان  لصدمات 

وفرص التعليم والرزق.

الدراسة  عمر  في  الالجئات  من  فقط %20  

اجلهود  الثانوية.  باملدارس  ملتحقات  الثانوية 

الشباب  تستهدف  قلما  والتنموية  اإلنسانية 

قرارات  في  باملشاركة  للشباب  يسمح  وقلما 

تستهدفهم، وبالتالي فإن دور الشباب في منع  

وحل الصراعات ومنع العنف والتطرف أساسي 

ومهم في حتقيق السلم املستدام.

فيما يلي ميادين مفتاحية في أجندة الشباب 

ما بعد 2015 في هذا املجال:

ضد  كافة  العنف  أشكال  على  القضاء   .1

األطفال والشباب مبا في ذلك املدارس 

ومراكز  العامة  واملجاالت  واألسر 

عبر  االفتراضي  الفضاء  وفي  االعتقال 

اإلنترنت.

ضد  كافة  والتمييز  العنف  أشكال  إنهاء    .2

العنف  يتضمن  مبا  والشابات  الفتيات 

اجلنسي واألطفال والزواج املبكر والزواج 

واالجتار  املؤذية  واملمارسات  باإلكراه 

وغيرها من أشكال العنف املبني على النوع 

االجتماعي.

أساسي  كشرط  الشباب  مشاركة  تعزيز   .3

ملجتمعات آمنة وساملة.

ضمان أن تطرح اجلهود التنموية واإلنسانية   .4

حاجات الشباب وحتمي حقوقهم كبشر.

وتربية  تعليم  في  الشباب  مشاركة  ضمان   .5

خالل  من  سواء  والسالم  اإلنسان  حقوق 

وكذلك  الرسمي  غير  أو  الرسمي  التعليم 

والعمل  الثقافي  التبادل  لفرص  الوصول 

التطوعي.

على  التنمية  لثمار  العادل  التوزيع  ضمان   .6

وساملة  آمنة  مجتمعات  لتعزيز  الشباب 

ومحصنة.

الحالة الفلسطينية:

ال يوجد قوانني فلسطينية حول هذه القضايا 

من  املواد  أهمها  دولية  مواثيق  توجد  ولكن 

1-19 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

للقضاء على  اتفاقية سيدا  والسياسية.14 وكذلك 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وهذان العهدان 

ملزمان لدولة فلسطني نتيجة توقيعها عليهما.
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خامسًا: الحكم والمشاركة 

يعرف احلكم بأنه قضية ذات أولوية عليا للشباب 

محاسبتها  تتم  احلكومات  رؤية  يريدون  الذين 

الوصول  متاحة  احلكم  بنى  أن  ويرون  بفعالية، 

لهم ومشاركتهم في صنع القرار. إن دولتني من 

أصل كل ثالث دول ال تستشير الشباب كجزء من 

عمليات التحضير الستراتيجيات محاربة الفقر أو 

الستراتيجيات وطنية أخرى.

يتطلبان  القانون  وسيادة  الصالح  احلكم 

مشاركة جوهرية للشباب وبالتحديد الشابات في 

عمليات صنع القرار وعلى املستويات كافة ومن 

للسياسات  والتقييم  والتنفيذ  التخطيط   ضمنها 

والبرامج مع الشباب كشركاء وقادة تنمويني.

االتصال  وتكنولوجيا  املدققة  املعلومات  جتعل 

من السهل على الشباب جمع والوصول للمعلومات 

صنع  عمليات  في  واحملاسبة  الشفافية  وزيادة 

فإن  والوطنية  احمللية  املستويات  على  القرار. 

مجالس شعبية للشباب يجب أن تنشأ وتتواصل 

القرار  الشباب وصناع  بني  دور جتسيري  للعب 

وأفضل املمارسات في صنع القرارات املشتركة 

واإلدارة املشتركة واملالئمة لكل من الطرفني.

أجندة  في  التالية  األولويات  ذلك  وتطلب 

الشباب ما بعد 2015:

وخصوصًا  للشباب  الشاملة  املشاركة  تعزيز   .1

الشابات في احلكم وعمليات صنع القرار على 

املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.

تطوير وتنفيذ سياسات شبابية عبر قطاعية   .2

ممولة على نحو كاف تتضمن املشاركة في 

العاملي  للبرنامج  ومطابقة  والتقييم  الرقابة 

لتحرك الشباب.

ضمان احلق  باملعلومات واجلمعيات وحرية   .3

يتضمن  للجميع مبا  الرأي  وحرية  التعبير 

الشباب املهمشني.

واملنظمات  والشبكات  احلركات  تعزيز   .4

وصولهم  وحتسني  شباب  يقودها  التي 

للمؤسسات التي تؤثر في حياتهم.

للشباب  املدنية   املشاركة  ودعم  تشجيع   .5

يتضمن  مبا  التنمية  أجل  من  والتطوع  

التعليم والتوعية حول حقوق اإلنسان.

للمساءلة  قابلة  شفافة  مؤسسات  تعزيز   .6

وفعالة على املستويات كافة.

العادل  الوصول  زيادة  وتعزيز  دعم   .7

سهلة  وموثوقة  جديدة  منفتحة  ملعلومات 

املعلومات  تكنولوجيا  عبر  والتوعية  النفاذ 

لتعزيز آليات مساءلة قوية ومشاركة أقوى 

في صنع القرار.

نحو  على  الشباب  ينخرط  أن  ضمان   .8

وعامليًا  وطنيًا  الرقابة  آليات  في  جوهري 

للمساءلة  قابل  نحو  على  االلتزام  لضمان 

في أجندة الشباب ما بعد العام 2015

حالة فلسطين:
فلسطينيًا هناك قانونان ليسا حتمًا خاصني 

بالشباب  خاصة  ملؤسسات  لكنهما  بالشباب 

في  الشباب  متكني  منهما  الهدف  أن  يفترض 
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املجلس  قانون15  هو  األول  القانون  فلسطني، 

األعلى للشباب والرياضة الفلسطيني الذي نشأ 

بتاريخ 2011/4/19 وقانون مؤقت ملؤسسة 16 

أن  علمًا   .1966 لعام   70 رقم  الشباب  رعاية 

مؤسسة  قانون  جتاهل  األعلى  املجلس  قانون 

املرسوم  ألن  يلغيه  أن  دون  الشباب  رعاية 

الرئاسي ألغى أي نظام سابق خاص باملجلس 

أنه  والالفت  بالشباب.  قانون خاص  أي  وليس 

أن  يتبني  القانونني  مقاصد  بني  املقارنة  لدى 

قانون العام 1966 أكثر تقدمًا وحداثًة من قانون 

العام 2011. علما أنه لم تنشأ في فلسطني منذ 

مؤسسة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تأسيس 

رعاية الشباب الواردة في القانون املذكور. 

للشباب  األعلى  املجلس   قانون  عن  تغيب 

والتفاصيل  الضمانات  الفلسطيني  والرياضة 

واملضامني والرؤى واألهداف واآلليات التي يزخر 

بها قانون متكني الشباب في جمهورية كوسوفو، 

الفلسطيني مجرد هيكل  ويظهر قانون املجلس 

الشبابية  باملؤسسات  ويستعني  يوظف  تنظيمي 

أن  بدل  الشباب  قطاع  وعلى  عليها  ويسيطر 

ميكنها في إطار رؤية حقوقية ذات بعد تنموي 

مستدام. وفيما يلي بعض بنوده:

والتعددية  التنوع  حظر  عن   )2( مادة  تعبر 

وتعددها  الرؤى  تنوع  أساس  على  التمثيلية 

والرؤى  واملنهجيات  واألفكار  األمكنة  بتعدد 

املجلس  املجلس:  يكون  بحيث  والطموحات 

األعلى للشباب والرياضة الفلسطيني هو الهيئة 

الشباب  أنشطة  كافة  عن  املسؤولة  الوحيدة 

واالجتماعية  والكشفية  الرياضية  الفلسطيني 

في جميع أماكن جتمع الشعب الفلسطيني. 

 تعبر مادة )3( عن االستحواذ والتفرد واحتكار 

القرار من نخبة متثيلية عليا بالتخطيط وعدم اتاحته 

مبدأ  يضرب  الذي  االمر  وشابة،  شاب  لكل  حقا 

هيئة  للمجلس  يكون   : القرار  في صنع  املشاركة 

وتقدمها  واخلطط  البرامج  وضع  تتولى  عليا  فنية 

ملناقشتها في املؤمتر وإقرارها، وتشكل هذه الهيئة 

من رؤساء الفروع وأعضاء املكتب التنفيذي. 

انضباطية  هرمية  حالة  عن   )5( مادة  تعبر 

فوقية تؤكد ما ذهبت اليه املواد السالفة واآلتية: 

والرياضة  للشباب  األعلى  للمجلس  يكون 

جتمع  أماكن  في  فرعية  مجالس  الفلسطيني 

الشعب الفلسطيني )باستثناء مكان وجود املكتب 

التنفيذي( ترتبط باملكتب التنفيذي مباشرة، وتعمل 

األعلى  املجلس  وأهداف  مخططات  تنفيذ  على 

للشباب والرياضة الفلسطيني، ويوضع لها نظام 

مبا يكفل سرعة وضبط وحسن سير العمل.

املواد  اليه  ذهبت  ما   )12( مادة  وتؤكد 

السالفة من أن االشتراك والعضوية امر محتكر 

من نخب وينحصران في االطر القيادية وليسا 

الرؤى  من  لديه  أن  يرى  شاب  لكل  متاحني 

واالفكار ومنهجيات العمل ما ميكنه من متكني  

هيئات  من  هيئة  عضو  في  يشترط  الشباب: 

املجلس األعلى للشباب والرياضة الفلسطيني: 

يؤدون  زالوا  ما  أو  أدوا  ممن  يكون  أن   -

خدمة  لهم  وممن  للشباب،  جليلة  خدمات 

طويلة في هذا املجال. 
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أن يأتي من خالل األطر التنظيمية.   -

اما املادة 10 اخلاصة باالهداف،  فتقوم على 

والسيطرة  والتوجيه  والتحشيد  التعبئة  معاني 

)التوجيه  عسكرية  نبرة  فيه  خطاب  باستخدام 

معاني  من  متامًا  خاليًا  لالسفل(  األعلى  من 

في  القرارات  صناعة  في  سيما  ال  التشاركية 

القضايا التي تصوغ الواقع التنموي واحلياتي 

نحو عالم يقوم على حرية الشاب/ املواطن في 

احلكم  مؤسسات  في  والتاثير  الواقع  صياغة 

املركزي )التنمية من أسفل ألعلى( 

للشباب  األعلى  املجلس  يهدف   :)10( مادة 

والرياضة الفلسطيني إلى :

جتاه  مسؤولياته  لتحمل  الشباب  إعداد   .1

الثورة والوطن.  

ليكون  الفلسطيني  الشباب  قطاع  تنظيم   .2

بني  يربط  الذي  القوي  البشري  احلزام 

قطاعات شعبنا األخرى.

3.  إعداد قادة الشباب فنيًا للمشاركة الفعالة 

في القيادة.

وغرس  للوطن،  والفداء  الوالء  روح  تعميق   .4 

روح الثورة والشجاعة في نفوس الشباب.

دورها  أخذ  من  الفلسطينية  الفتاة  متكني   .5

اإليجابي في ممارسة أنشطة الشباب.

واجلغرافي  التاريخي  االرتباط  تعميق   .6

بفلسطني.

ما ورد اعاله  يظهر في عباراته كأنه يعبر 

يفترض  اطار  عن  ال  عسكري  تشكيل  عن 

يكون  أن  على  يقوم  مدنيًا  تنمويًا  يكون  ان 

الفكرية  هويته  حتديد  في  احلق  شاب  لكل 

وأولوياته نحو معيشة الئقة ومشاركة جوهرية 

وتشييد  الواقع  وتشكيل  القرار  صناع  في 

وإبداع  مالمحه  وتصور  املستقبل  أساسات 

األدوات الكفيلة ببناء جسر متني بني احلاضر 

واملستقبل وبني الواقع واألمل وبني ما هو كائن 

وبني ما ينبغي أن يكون. 

في البنود السالفة كان الشباب في موقع 

املفعولية ال الفاعلية. في البندين األول والثاني 

يجري احلديث عن إعداد وتنظيم موجهني من 

األعلى ضمن رؤى مسلم بها، والبند الثالث 

وليس  الشباب(  )لقادة  اإلعداد  عن  يتحدث 

عن  يتحدث  اخلامس  والبند  الشباب،  لعامة 

سلبية   أدوار  وجود  تعني  ايجابية  ادوار 

متكني  وعدم  اإليجابية  متكني  يجري  بحيث 

للفتاة  يشير  بأكمله  البند  أن  كما  السلبية. 

يبدو  بحيث  كمكون.  ال  بالشباب  كملحق 

وكان  بالذكور.  خاصًا  الشباب  مصطلح 

االجدى ببند كهذا أن يؤكد عدم التمييز وأال 

يؤكد اإلحلاق.

مقارنة بني قانون متكني الشباب في كوسوفو 

في  والرياضة  للشباب  األعلى  املجلس  وقانون 

فلسطني

في  للشباب  األعلى  املجلس  قانون  لتقييم 

الشباب  متكني  بقانون  املقارنة  ميكن  فلسطني 

في دولة نامية فقيرة  من دول أوروبا الشرقية 

عانت ويالت حرب أهلية ومجازر وتطهير عرقي 

وهي دولة كوسوفو. 
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قانون تمكين الشباب، جمهورية كوسوفو

الالفت لدى قراءة قانون متكني الشباب في 

جمهورية كوسوفو17 أنه  يحيل القارئ في عديد 

من مواده  وعلى نحو متكرر إلى الدستور، وتال 

اسم القانون مباشرة إشارة  إلى أنه مستند إلى 

املادة 65 من الدستور. وفيما يلي استعراض 

ألبرز مضامينه.

تشكيل  واعادة  تعزيز  إلى  القانون  يهدف 

صنع  عمليات  في  الشباب  ملشاركة  مستمرة 

أي أساس من  على  اقصاء   أي  دون  القرار  

مجتمعا  وينمي  يطور  مبا  االختالف،  أسس 

املساواة  الشباب  فيه  يعيش  دميقراطيا 

واإلنصاف والوضعية االجتماعية الالئقة.

يتناول القانون اربعة مجاالت هي: 

قطاع  تقوية  هي  األساسية  املسؤولية   -

الشباب ودعم مشاركة الشباب في صناعة 

القرار.

املركزية  احلكومة  مؤسسات  مسؤوليات   -

الشباب  جتاه  احمللي  احلكم  ومجالس 

واملؤسسات الشبابية

الرسمية   غير  والتربية  التطوعي  العمل   -

هي  الرسمية  غير  والتربية  للشباب. 

حتسني  إلى  الهادفة  الثقافية  االنشطة 

يتعلق  فيما  والتنافسية  واملهارات  املعرفة 

وقطاع  واملجتمع  واملواطن  الفرد  بتطور 

الذاتي  التنظيم  في   الشباب  وحق  العمل 

املنظمات  وانشاء  التطوعي  والعمل 

بكل  الرسمية  وغير  الرسمية  واملجموعات 

واحترام  الدستور  مع  ينسجم  مبا  حرية 

واملكفولة  الناس  لكافة  والكرامة  املساواة 

مبوجب الدستور.

تنظيم وترخيص املراكز الشبابية  -

يبني القانون أن أجهزة احلكومة املركزية ومع 

وتنفيذ  تطوير  عن  مسؤولة  بالدستور  االلتزام 

بقطاع  الصلة  ذات  والبرامج  الوثائق  وتبني 

الشباب، ودعم البرامج التنموية وبناء القدرات 

حول  املعلومات  وجمع  الشباب،  قطاع  في 

قطاع الشباب وتزويد املعلومات واالستشارات 

وإدماج  ودعم  الشبابية.  والبرامج  للشباب 

ومشاركة الفئات املهمشة في املجتمع  من خالل 

واإلجراءات  البنى  وضمان  واحلمالت  البرامج 

املنظمات  في  الشباب  مشاركة  تضمن  التي 

الشبابية واحلكومية. وكما يفرض القانون على 

احلكومة أن حتدد الوزارات املفتاحية املسؤولة 

عن تعزيز وتنفيذ ما سبق.

على  مسؤوليات  هناك  أن  القانون  ويوضح 

ضمان  وهي  احمللية  واملجالس  البلديات  عاتق 

لتنفيذ  البشرية  واملوارد  املالية  املستلزمات 

الكافية  املستلزمات  وكذلك  الشبابية  البرامج 

الشبابي  املجلس  مع  باملشورة  العام  للحيز 

الشباب  حيث  البلدية  بأعمال  للقيام  احمللي 

يخططون ويديرون ويطورون أنشطتهم وتربيتهم 

التربية غير الرسمية  غير الرسمية وكذلك دعم 

التنموية  األنشطة  وسائر  الشباب  ملنظمات 

تطوير  إلى  إضافة  الشباب.  إليها  يبادر  التي 

مع  املشورة  خالل  من  الشبابية  السياسات 
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البلدية  أعمال  إلجناز  احمللي  الشباب  مجلس 

ضمان  واخيرًا  الشباب،  احتياجات  يالئم  مبا 

الشفافية في إدارة الشراكة مع املراكز الشبابية 

املرخصة من البلدية املعنية.

املركزي  املجلس  هو  جسمًا  القانون  يطرح 

للمنظمات  طوعية  منظمة  وهو  الشبابي،  للعمل 

مصالح  متثل  استشارية  مهمة  ذات  الشبابية 

احلكومة  مؤسسات  في  الشبابية  املنظمات 

قائمة  ومسؤولياته  الدولية.  واآلليات  املركزية 

على مبدأ املشاركة املتساوية واملنصفة للجميع 

كما أنه ميثل مصالح الشباب ومؤسساتهم في 

مؤسسات احلكم احمللي.

املجال  توفير  فمهمتها  الشبابية  املراكز  أما 

متاحة  هي  والتي  الشبابية  واألنشطة  للبرامج 

لكافة الشباب ويتم ترخيصها من دوائر مختصة 

تأخذ  احمللي،  احلكم  مجالس  ضمن  بالشباب 

البنى والبرامج واملهمات ذات الصلة  باالعتبار 

واجتماعيًا  ونفسيًا  جسديًا  الشباب  بتنمية 

والفرص  للمصادر  املجال  وتوفر  وروحيًا، 

لتطوير أنشطة التربية غير الرسمية وغيرها من 

األنشطة املخطط لها من الشباب.

يضمن القانون مشاركة الشباب في مجاالت 

االجتماعية  والشؤون  والصحة  والعمل  التعليم 

املدنية  والتربية  والترفيه  والرياضة  والثقافة 

احليوي  والتخطيط  والبيئة  والدميقراطية 

والتنمية الريفية.

القانون أن العمل التطوعي يعتبر مهمًا  يقر 

للمجتمع، وأنه ينظم من أشخاص طبيعيني أو 

اعتباريني شريطة أال يكون في مصلحة شخص 

أو عائلة أو يكون مأجورًا. وأنه ميكن الشباب 

وبالتالي  واإلمكانات  اآلفاق  إلى  الوصول  من 

حتسني املهارات املهنية واخلبرات واملمارسات 

بتعاقد  محكوم  التطوعي  العمل  وأن  التطوعية، 

بني املتطوع واملنظم ويعتبر كخبرة عملية تعتبر 

ذات أولوية في املنافسة على الوظائف.

الرسمية  غير  التربية  ان  القانون  ويؤكد 

ينبغي أن تكون متحققة كمتطلبات في الشباب 

إلى  تؤدي  إنها  حيث  الدولة،  قوانني  مبوجب 

مبا  باملواطنة  الوعي  تنمية  وتطور  تعزيز 

الدميقراطية  تخص  التي  املبادئ  مع  يتفق 

والهوية  البيئة  وحماية  واإلنسانية  والتسامح 

التاريخية والتطور الثقافي والتعددية واحلوار 

الصحية  والرعاية  والسياسي  االجتماعي 

والتربية البدنية والعمل وتعزيز الشباب. وان 

توثق بوساطة شهادات  الرسمية  التربية غير 

تدريبية تعطى للمتدربني.

قانون  في  ورد  مما  أي  في  ليس  باملجمل 

مجلس الشباب والرياضة الفلسطيني ما يتصل 

باإلعالنات الدولية حلقوق الشباب من قريب أو 

بعيد، بل هو يتناقض معها جملة وتفصيال.

منظور لفهم اإلشكالت السالفة

في التشريعات الفلسطينية

السالفة  اإلشكاالت  لفهم  أساسان  هناك 

اإلشكاالت  وهي:  الفلسطينية.  التشريعات  في 

من  التغيير  دعوات  وإشكاالت  التشريعية، 
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التوجه النسائي )مختلف عن التوجه النسوي(. 

وفيما يلي إضاءة على كل منها:

إشكاالت العملية التشريعية  -

اإلشكالية األساسية في هذا املجال أنه في 

عديد احلاالت تكون مسودات القوانني في احلالة 

الفلسطينية  عبارة عن قانون أو نظام من دولة 

أخرى، ويتم  إجراء تعديالت أولية أساسية ثم 

النقاش  يتاح  وال  للنقاش،  كمسودة  تداوله  يتم 

جميعها،  املجتمع  لفئات   - نادرًا  إال   – عادة 

وغالبًا ما يتاح النقاش لنخب ليس مؤكدًا درجة 

متاسها وعالقاتها مع الفئات ذات الصلة الوثيقة 

بالفئات األكثر تأثرًا بالقانون. 

قال أحد املختصني في ورقة بأحد املؤمترات 

)غير منشورة( إن عددًا من القوانني جاء متسرعًا 

العام بخصوصه قبل  للنقاش  ودون منح مجال 

إقراره نهائيًا  ... واجلزء األكبر منها لم يطرح 

في الصحف احمللية و/أو وسائل اإلعالم األخرى 

من  واملعرفة  الرأي  وأصحاب  املهنيني  لتمكني 

املشاركة في حتديد مواطن الصحة واخلطأ. 

القص  عمليات  إلى  اللجوء  إن  وأضاف 

إلى  أدى  الواحد  القانون  بناء  في  واللصق 

تشريعه،  اجلاري  القانون  من  الهدف  إجهاض 

وتطرق إلى عدم الدراسة اجلدية واملسبقة لنتائج 

إصدار القانون.

يأتي منعزاًل  الذي  القانون  فإن  باالختصار، 

تشاركية  عن  منبثق  وغير  تنموية  رؤية  عن 

حقيقية وفعلية ال ميكن أن يحقق مردودًا تنمويًا 

إيجابيا.  

ليست  القوانني  أن  هي  الثانية  اإلشكالية 

حيادية بطبيعتها، بل إنها  تنتمي إلى سياقات 

وبنى فكرية واجتماعية وسياسية وطبقية وعرقية 

االجتماعية  الطبيعة  بحكم   ... وطائفية  ودينية 

للبشر، ولكل تشريع تصوراته الفكرية والفلسفية 

للمجتمع والدولة والنظام السياسي واالقتصادي 

التشريعات  هذه  فإن  هنا  ومن  واالجتماعي، 

تعكس ذهنية القائمني على التشريع.

إشكاالت دعوات التغيير من التوجه النسائي 

)مختلف عن التوجه النسوي(:

تطلب  التوجه  النسائية  التغيير  دعوات 

القوانني  في  والنساء  الرجال  بني  املساواة 

النظر في جوهرها وجوهر فلسفتها  دون عناء 

ونتائجها  واهدافها  ومقاصدها  وأبعادها 

والبحث إن كانت هذه القوانني منصفة وتراعي 

مقاصد الدستور واملواثيق الدولية. 

تلك  »تتصف  الباحثات18:  إحدى  تقول   

يرتبط  فلم  جندريًا،  عمياء  بأنها  التشريعات 

الدعم  مظلة  بتوفير  القانونية  املساواة  مبدأ 

واملساندة للمرأة العاملة لتسهيل انخراطها في 

سوق العمل. وتخفيف األعباء عنها، حيث لم يتم 

توفير دور رعاية أطفال وحضانات قرب منشآت 

العمل، ولم يتم منح األمهات أدوات متكنهن من 

إجازة  تقصير  مت  بل  املرضى  أطفالهن  رعاية 

أشهر  ثالثة  من  بداًل  يومًا  إلى سبعني  األمومة 

كما كان معمواًل في التشريعات السابقة. 

كيف  نفسه،  يطرح  الذي  السؤال  ولكن 

اإليجابي  التمييز  قضايا  في  اخلوض  ميكن 
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واملساواة بني الرجال والنساء في قانون يفتقر 

للضمانات املتعلقة بحقوق ينص عليها القانون 

تتعلق  للقانون  اجلندرية  املراجعة  إن  ذاته، 

بالعدالة بتوزيع السلطة بني مختلف األطراف 

اخلاضعني له، فهل يوزع قانون العمل السلطة 

بني أرباب العمل والعمل على نحو عادل مينع 

ينص  وهل  اآلخر،  على  الطرفني  أحد  تغول 

على ضمانات جتعل عدم التقيد بالقانون بالغ 

األثر السلبي على الطرف الذي يتجاهل حقوق 

الطرف اآلخر. إن إغماض العني عن التوزيع 

العادل للسلطة في أي قانون أخذًا باالعتبار أن 

أطراف العالقة متباينون في  القوة والتنظيم 

ما  ذاته. وهذا  العمى اجلندري  والفاعلية هو 

ال  املشكلة  من  جزءًا  النسائية  اجلهود  يجعل 

جزءًا من احلل.

خاتمة
األوروبي حول مشاركة  )امليثاق  إعالن  ان 

الشباب في احلياة احمللية واإلقليمية( في العام 

2003 وبعده )املعاهدة األيبرو أميركية املتعلقة 

بحقوق الشباب( ثم )امليثاق اإلفريقي للشباب( 

يعكس وعيًا أمميا باحلالة املتردية التي وصلها 

الشباب  في مختلف أنحاء العالم، واذا كان 

هذا هو احلال في أوروبا فكيف هو احلال في 

االعتراف  عدم  إن  العربي،  والوطن  فلسطني 

وجتاهل  جتاهلهم  واستمرار  الشباب  بأزمة 

الدراسات  وفي  بل  القوانني  في  حقوقهم 

تعبير  هو  للتشريعات  النسائية  واملراجعات 

االجتماعي،  للدمار  وتعميق  األزمة  عن  عميق 

مفتوح  الرديء  الواقع  أن  على  عميق  ومؤشر 

وتراكمية،  األمد  وطويلة  مديدة   فصول  على 

وخالل ذلك ستواصل األجيال احلالية والقادمة 

تكشف  السالفة  املراجعة  باهظة.  أثمان  دفع 

في  بالشباب  الصلة  ذات  التشريعات  أن  عن 

حتتاج   ما  بقدر  لتجديد  حتتاج  ال  فلسطني 

للتحديات  ومدركة  منصفة  تنموية  رؤية  إلى 

واملخاطر.

الهوامش
1 http://www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/Youth_

Participation_Charter_en.asp
2	 www.refworld.org/pdfid/4b28eefe2.pdf
3 http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/african_

youth_charter_2006.pdf
4 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
 http://www.un.org/en/ecosoc/youth2014/pdf/back-

ground_note.pdf
5 www.undp.org/.../Youth/UNDP-Youth-Strategy-

2014-2017-AR.pdf?.
6 http://www.un.org/en/ecosoc/youth2014/pdf/back-

ground_note.pdf
7 www.un.org/youthenvoy/.../The_Global_Youth_

Call.pd..
8 www.un.org/youthenvoy/.../The_Global_Youth_

Call.pd..
9 www.dft.gov.ps/index.php?option=com...pid..
10	 www.arij.org/files/arijadmin/international_conven-

tions/cescr_arabic.pdf
11	 muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12442
12	 muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13975
13	 muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14778
14 www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.

pdf
15 www.wafainfo.ps
16 www.dft.gov.ps/index.php?option=com...pid
17 www.youthforum.org/.../Kosovo-Law-on-empow-

ermen..
في  التمييز  واقع  نصر، خديجة، 2011،  الكفري، صالح،   18

سوق العمل الفلسطينية من منظور النوع االجتماعي، نحو 

مستقبل يضمن املساواة بني اجلنسني، مؤسسة مواطن.
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مشاركة الشباب في صياغة السياسات العامة 

وصنع القرار في فلسطين

باحثة في العالقات الدولية.
 *

نتالي حمدان*

المقدمة
تشكل هذه الدراسة محاولًة لتسليط الضوء 

على واقع مشاركة الشباب في صياغة السياسات 

الفلسطيني،  الواقع  القرار في  العامة وصناعة 

وترتكز هذه املشاركة إلى جدلية العالقة بني دور 

الدولة )السلطة الوطنية الفلسطينية( ومكوناتها 

وبرامجها  والقانونية  التشريعية  ومنظومتها 

وآليات صنع القرار لديها، ومدى تطور شريحة 

املجتمع  في  وأساسية  فاعلة  كشريحة  الشباب 

وذات وعي شامل  ذات هوية واضحة ومحددة 

بدورها وطبيعة مجتمعها وقضيته الوطنية التي 

في  بحثها  مجال  ليس  لعوامل  بالتعقيد  تتسم 

هذه الدراسة. 

وفي هذا اإلطار، ال بد من اإلشارة إلى تداخل 

والواقع  واالقتصادي  باالجتماعي  السياسي 

بالقضية  ويؤثر  يحيط  الذي  والدولي  اإلقليمي 

الوطنية، خاصًة أن مرحلة التحرر الوطني في 

املجتمع الفلسطيني ال تزال قائمًة بالتوازي مع 

والدميقراطي  والتنموي  الوطني  البناء  عملية 

وعليه،  املنشودة.  الفلسطينية  الدولة  ألسس 

الشباب  واقع  إلى  سيتطرق  املقال  هذا  فإن 

إلقاء  سنحاول  حيث  الفلسطيني،  املجتمع  في 

الضوء على املفهوم الدولي لدور الشباب في أي 

مجتمع انطالقًا من الرؤية العامة التي جسدتها 

قرارات األمم املتحدة، وفي الوقت نفسه تقدمي 

املجتمع  في  الشباب  واقع  حول  موجزة  حملة 

الفلسطيني، آخذين بعني االعتبار أن مصطلح 

هناك  كانت  وإن  الشباب يشمل كال اجلنسني، 

دراسات
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تعقيدات وحتديات إضافية تكتنف وضع الشابة 

الفلسطينية.

كما ستتطرق الدراسة إلى آليات صنع القرار 

لدى السلطة الوطنية الفلسطينية )احلكومة(، مبينة 

أمام  الفرص  لتوفير  السليمة  البيئة  توافر  مدى 

صياغة  في  الشباب  وخاصة  املختلفة  الشرائح 

السياسات العامة ورسمها وصناعة القرار.

سبل  على  إطاللًة  الدراسة  هذه  تشكل  وأخيرًا، 

مشاركة  لتوسيع  تهدف  إيجابية  عالقة  صياغة 

قطاعات املجتمع وخاصة الشباب في احلياة العامة.

المفهوم الدولي لدور الشباب

في صناعة السياسات العامة

املواثيق  في  ودورهم  الشباب  تعريف  ينطلق 

هذا  ألهمية  الواسع  اإلدراك  من  عامة  الدولية 

واالجتماعية  السياسية  املستويات  على   الدور 

اعتبرت  حيث  كافة،  واأليديولوجية  والثقافية 

نظرًا  ومهمًا  حيويًا  القطاع  هذا  املتحدة  األمم 

التساع نطاق هذه الشريحة على مستوى العالم 

ومن  املجتمع،  في  النسبة  أو  العدد  حيث  )من 

الشباب  به  يضطلع  الذي  والدور  التأثير  حيث 

واملواثيق  اإلعالنات  في  فالشباب  أيضًا(. 

القرار،  في صنع  باملشاركة  احلق  لهم  الدولية 

والذي يتأصل بضمان ممارسة احلقوق الفردية 

فاملادة  نفسه.  الوقت  في  اجلماعية  واحلقوق 

»21« من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص 

إدارة  في  املشاركة  حق  لكل شخص  أن  على 

الشؤون العامة لبلده مباشرة أو بوساطة ممثلني 

من  األولى  الفقرة  تنص  كما  بحرية.  ُيختارون 

باحلقوق  اخلاص  الدولي  للعهد  األولى  املادة 

املدنية والسياسية على حق جميع الشعوب في 

تقرير مصيرها، ويشمل هذا احلق- في مفهومه 

العام- احلق في صنع السياسات العامة وصنع 

العهد  من   »25« املادة  نصت  كما  القرارات. 

والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 

متييز  أي  دون  مواطن  لكل  »يتاح  أنه  على 

املادة  في  عليها  املنصوص  االعتبارات  بسبب 

»2« ودون فرض أي قيد غير معقول« 1 )زريقي 

املعنية  املتحدة  األمم  جلنة  وأكدت   .)2016

 »25« رقم  العام  التعليق  في  اإلنسان  بحقوق 

املشاركة  أن   )6 )املادة   1996 في  الصادر 

العامة  الشؤون  إدارة  في  للمواطنني  املباشرة 

العامة  السياسات  صنع  في  املشاركة  تشمل 

وحق املشاركة في صنع السياسات من خالل 

بعض الدساتير.

وفي سياق الرؤية الشاملة لألمم املتحدة التي 

 2250 رقم  األمن  مجلس  قرار  عنها  متخض 

املجتمع  قلق  مدى  من  النابع  العام 2015  في 

الدولي من األثر املهم لهذا القطاع على السلم 

واألمن الدوليني خاصة بسبب النزاعات املسلحة 

بسبب  واللجوء؛  التشريد  في  املدمرة  ونتائجها 

ما  واالقتصاد؛  والعمل  التعليم  فرص  غياب 

زريقي، إسماعيل. 2016. »سبل تعزيز مشاركة املواطن في   1

 4-1 العربي.  الدميقراطي  املركز  العامة«.  السياسات  صنع 

ورقة بحثية.
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السالم  جهود حتقيق  على  خطيرًا  تأثيرًا  يؤثر 

الدائم واملصاحلة، كما وتنبع أهمية هذا القرار، 

أيضًا، من التسليم بالدور املهم واإليجابي الذي 

السالم  صون   أجل  من  الشباب  به  يساهم 

واألمن وتعزيزهما، والذي يقدمه الشباب- في 

املجاالت كافة- ملنع نشوب النزاعات، واإلسهام 

بحلها، معتبرًا تلك اإلسهامات مهمة الستدامة 

جهود حفظ السالم وشموليتها وجناحها، وفي 

الداخلية  االجتماعية  واملصاحلة  العدالة  حتقيق 

من  الشباب  شريحة  التساع  نظرًا  والدولية، 

دميوغرافيًا  عائدًا  وتتيح  توفر  التي  السكان 

فريدًا ميكن أن يسهم في حتقيق السالم الدائم 

شريطة  واالجتماعي،  االقتصادي  واالزدهار 

الدور  هذا  لتحقيق  الشاملة  السياسات  إيجاد 

وتفعيله، كما يالحظ الدور املهم الذي ميكن أن 

إيجابيًة  قدوًة  باعتبارهم  الشباب  به  يضطلع 

والذي  العنيف،  التطرف  مكافحة  أو  في صنع 

ميكن أن يفضي إلى اإلرهاب وتأجيج النزاعات 

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  وعرقلة 

اإلقليمي  الصعيدين  على  األمن  انعدام  وتفاقم 

لألمم  العام  األمني  دفع  الذي  األمر  والدولي، 

املتحدة لوضع خطة عمل واسعة بغرض إدراج 

عنصر مشاركة الشباب وتوليهم أدوارًا قياديًة 

ومتكينهم باعتبارهم من العناصر األساسية في 

إستراتيجية األمم املتحدة وأنشطتها. 

بناًء على ما سبق، ووفقًا لقرار األمم املتحدة 

باعتبار  والقاضي   2012 للعام   67/19 رقم 

املتحدة،  األمم  في  مراقبًا  عضوًا  فلسطني 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  على  يتوجب  فإنه 

الفاعلة  اجلهات  فيها  شاملة حتظى  بيئة  تهيئة 

بهم  باالعتراف  أطيافهم  مبختلف  الشباب  من 

وبدورهم، وتوفير الدعم املناسب لتنفيذ البرامج 

2250 حلث  قرار  »جاء  حيث  كافة،  واألنشطة 

بزيادة  الكفيلة  السبل  في  النظر  إلى  الدول 

صنع  عمليات  في  للشباب  الشامل  التمثيل 

القرارات على جميع املستويات في املؤسسات 

والدولية  واإلقليمية  والوطنية  احمللية  واآلليات 

ملنع نشوب النزاعات وحلها«. 2                                                                      

»الدولة وشريحة الشباب«

التأثير  صاحبة  احلديثة  الدولة  تعتبر 

االجتماعية  التغيرات  على  واجلوهري  الكبير 

بدقة  دورها  ويتبلور  والسياسية،  واالقتصادية 

والتشريعات  القرارات  من  شاملة  منظومة  عبر 

وغير  املباشرة  والتدخالت  واخلطط  والبرامج 

العامة،  احلياة  جوانب  مختلف  في  املباشرة 

الدولة  مفهوم  إلى  منيل  املجال  هذا  في  ولعلنا 

وأنظمة  وقوانني  دساتير  حتكمها  التي  املدنية 

مكونات  حريات  كما  الفردية،  احلريات  تضمن 

املجتمع كافة. وهي الدولة التي يشكل دستورها 

كنفها  حتت  ومُيارس  للناس  األوسع  املظلة 

احلريات والفكر، بحيث ال تفرض أو تهيمن فئة 

على أخرى وال يتغول فيها أحد على اآلخر، وهي 

دولة قانون ومؤسسات يتم فيها تطوير السلطة 

التشريعية والقضائية والتنفيذية وصواًل إلى نظام 

2  األمم املتحدة. قرار رقم 2250 لعام 2015 مجلس األمن 



130العدد )37 و 38(  2016

من الفصل والتوازن، ويلعب القانون فيها الدور 

السائد على اجلميع، بصرف النظر عن مكانتهم 

وإمكانياتهم،  ومناصبهم  ونفوذهم  وأصولهم 

مؤكدين في الوقت ذاته أن اإلشارة للدولة املدنية 

أيضًا،  الدميقراطية  بالدولة  إقرانها  تستوجب 

احلريات  واحترام  القانون  سيادة  تعني  والتي 

الفكرية  بالتعددية  واالحتفاء  السلطة  وتداول 

للمشاركة  كافة  املساحات  وتوفير  واجلندرية 

الفاعلة ملختلف قطاعات املجتمع وشرائحه.

اإلشارة  من  املجال  هذا  في  ورد  ما  يشكل 

والركيزة  القاعدة  النموذج،  الدولة  مفهوم  إلى 

الالزمة  البيئة  توافر  مدى  لقياس  األساسية 

وخاصة  وشرائحه  املجتمع  قطاعات  ملشاركة 

الشباب بفاعلية في احلياة العامة.

الدولة والسياسات العامة

شهدت السياسات العامة تطورًا في العقدين 

ومداخل  تعريفها  حيث  من  سواء  األخيرين 

صنعها وطرق حتليلها، وهذا ناجم عن التحول 

لتنظيم  وتعاظمها  الدولة  وظائف  في  الكبير 

مصاحله  وخدمة  وتنسيقها  املجتمع  شؤون 

السياسية  والتحوالت  التعقيدات  ومع  ورعايته، 

فقد  األمنية،  وحتى  واالجتماعية  واالقتصادية 

تغير مفهوم السياسة العامة، بحيث أصبح أكثر 

تعبيرًا عن مصالح أفراد املجتمع واحتياجاتهم 

والتكامل  التفاعل  حملصلة  جتسيدًا  وأكثر 

والتمازج القائم بني النشاطات املختلفة لالعبني 

الرسميني وغير الرسميني في املجتمع.

بالغ  دورًا  تلعب  العامة  السياسة  أن  ومع 

األسس  ووضع  احلاضر  تشكيل  في  األهمية 

املجاالت  في  وتنميتها  بالدولة  للنهوض  الرئيسة 

والنواحي كافة، فإن »السياسة العامة، لألسف، 

لم حتظ باالهتمام الكافي في املفاهيم والدراسات 

العربية، بسبب طبيعة األنظمة السياسية والنقص 

السياسية،  العملية  حول  املعلومات  في  الكبير 

األحادية  إلى  باإلضافة  قواعدها،  وغموض 

احلزبية املهيمنة في أغلب البلدان العربية«.

الالعبني من أهم املواضيع في  يعتبر موضوع 

نوع  على  انعكاسات  من  له  ملا  العامة،  السياسة 

السياسات وعالقتها بالفرد واملجتمع ونظام احلكم.    

الشباب والسياسات العامة

وإدماجهم في صياغة  الشباب  تعتبر قضية 

أصبحت  التي  القضايا  من  العامة  السياسات 

الدولية،  املستويات  على  كبيرًا  اهتمامًا  تأخذ 

احلكومات  لدى  العام  االجتاه  مع  متاشيًا 

صناعة  في  الشباب  إشراك  ضرورة  حول 

في  واالنخراط  وصياغتها  العامة  السياسات 

احلياة السياسية من خالل السياسات والبرامج 

ويتمتع  التنموي،  للعمل  الداعمة  واألنشطة 

تتمثل  استثنائية  بخاصية  الفلسطيني  املجتمع 

في ارتفاع نسبة الشباب مقارنة بعدد السكان، 

سن  من  فلسطني  في  الشباب  نسبة  بلغت  إذ 

وذلك  السكان،  إجمالي  من   %30  )29-15(

الفلسطيني  اإلحصاء  مركز  إحصائيات  حسب 

الفئة  في   %37 بواقع  يتوزعون   ،2015 لسنة 
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العمرية  الفئة  العمرية بني 15-19، و63% في 

بني 20-29 سنة. 3)مركز اإلحصاء الفلسطيني: 

إحصائيات 2015(.

وهذا يؤشر إلى أن ثلث املجتمع الفلسطيني 

 SWTS  فتّي، كما قامت منظمة العمل الدولية

أثر  رصد  بهدف  وذلك  نفسها؛  للفترة  مبسح 

لتوجيه  الشباب؛  تشغيل  وبرامج  السياسات 

هذه اإلحصائيات ووضعها أمام صّناع القرار 

بتنفيذ  يهتمون  الذين  االجتماعيني  والشركاء 

في  بالشباب  املتعلقة  والبرامج  السياسات 

أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

يشكل وضع املعطيات والدراسات واألبحاث 

االهتمام  من  املزيد  وإيالء  القرار  صّناع  أمام 

استثمارًا  والكبيرة  احليوية  الشريحة  لهذه 

عمليات  مختلف  في  الكامنة  للطاقة  إيجابيًا 

الدولة وخاصة التنموية منها، سواء احلكومية أو 

املؤسسات الرسمية واألهلية والتي من املفترض 

قيامها على أساس استراتيجي الستثمار هذا 

الدور في التنمية املنشودة.

الشعب  وطموحات  أهداف  تتحقق  ال   

وإقامة  االحتالل  بإنهاء  املتمثلة  الفلسطيني 

واملساواة  العدل  على  القائمة  املستقلة  الدولة 

والتي حتفظ لشعبها احلرية والتعددية واحلياة 

الكرمية في كنف القانون إال في إطار الشراكة 

حقيقيًا  متثياًل  تتيح  التي  الشاملة  املجتمعية 

للشرائح املختلفة في املجتمع، وخاصة الشباب 

3  اإلحصاء الفلسطيني ، رام الله . 2016 

حيوية  وطاقات  ومهارات  بقدرات  يتمتع  الذي 

وأساسية في عملية البناء الوطني العام.  

مر  على  املتطورة  الدولة  جتارب  وأثبتت 

يرتبط  التنمية  حتقيق  أن  والعصور  األزمنة 

ارتباط وثيقًا بتفعيل قطاع الشباب الذي ميكن 

التغيير  إحداث  في  كبير  بشكل  يساهم  أن 

في  الشريحة  هذه  إشراك  خالل  من  املطلوب 

صناعة السياسات العامة، باعتبارها رأس املال 

الوطني األبرز واألهم.

السلطة الوطنية الفلسطينية والشباب

الدولة  لعالقة  العام  املفاهيمي  السياق  يدفع 

بقطاع الشباب إلى التساؤل حول هذه العالقة 

في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث إن 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  احلال  واقع 

السلطتني  حتجيم  على  تقوم  سياسة  من  ينبع 

السلطة  نفوذ  وتعظيم  والقضائية  التشريعية 

التنفيذية، على اعتبار أن ذلك يصب في مصلحة 

البلد؛ ألن الدميقراطية قد جتلب عواقب وخيمة 

لم  الوقت  ومبرور  مضطرب،  إقليمي  مناخ  في 

تعد السلطة التنفيذية مهيمنة على صنع القرار 

فحسب، بل بات أيضًا لألجهزة األمنية دور أكبر 

في صناعة القرار من دور باقي األجهزة داخل 

السلطة التنفيذية نفسها، مبا في ذلك احلكومة، 

واستقراره،  البلد  ألمن  ضمانة  ذلك  باعتبار 

اجتماعي  لعقد  وفقًا  تعمل  البلد  إدارة  وباتت 

التنفيذية  السلطة  على  إن  يقول  مكتوب  غير 

وتعليم  وظائف  من  األساسية  اخلدمات  تأمني 
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غياب  مقابل  األساسية  للمواد  ودعم  وصحة 

القرار  صنع  عملية  في  للمواطن  فاعل  صوت 

ونزيهًا  عاداًل  متثياًل  تضمن  تشريعات  عبر 

والتوازن  الفصل  من  نظامًا  تضمن  كما  له، 

إلى  يدفع  مما  احلقيقيني،  واملساءلة  واملراقبة 

التساؤل املركزي حول طبيعة احلكم )الرشيد( 

الذي يفترض وضع منظومة شاملة من القوانني 

والتشريعات واإلجراءات )منظومة السياسات( 

يأخذ  ومؤسساتي  وإداري  تنظيمي  إطار  وفق 

بعني االعتبار الفصل املتوازن للسلطات وتكامل 

أدوارها، وما ينبثق عن ذلك من قرارات وأحكام 

وبرامج تدعم فرص وصول القطاعات املهمشة 

بالذكر  ونخص  املختلفة،  املجتمعية  والشرائح 

للوصول إلى حقوقهم في  هنا الشباب واملرأة، 

يكفل  ما  املساواة؛  قدم  على  املختلفة  امليادين 

لهم ضمانة العدالة والشعور باألمن اإلنساني، 

البرامجية  التدخالت  لفهم  املجال  يتيح  والذي 

مفهوم  حولها  يتمحور  التي  والسياساتية 

املشاركة، حيث يساهم ذلك في إدراك تأثير تلك 

املصادقة  عقب  الفئات  مختلف  على  التدخالت 

عليها من مختلف اجلهات املختصة، ومبا يؤهل 

ملستوى القرار، وبالتالي إتاحة الفرصة لتقومي 

العملية  هذه  يعتري  قد  قصور  أي  وتصويب 

)املشاركة(، وبالتالي أي خلل في مقومات هذه 

املعادلة، سيخلق فجوات من الصعب احلد من 

آثارها وتداعياتها.

وضع  املهم  فمن  سبق،  ما  على  وعطفًا 

فيها  البحث  شأن  من  التي  اآلتية  التساؤالت 

البنيوي  الواقع  بني  املقاربة  على  املساعدة 

السياساتية؛  عملياتها  وبني  )الدولة(  للسلطة 

وهذه  والتطبيق،  النظرية  بني  الفجوة  لتدارك 

التساؤالت تكمن في:

آلية صنع القرار في مؤسسات السلطة؟  .1

في  يتمثل  نظري  إطار  يوجد  أنه  يالحظ   

إلى  تفتقد  التي  والبرامج  واملفاهيم  الرؤية 

املنهجية  بغياب  وتتسم  الواقعي  التطبيق 

رؤية  )تبقى  والتطبيقية  واإلدارية  العلمية 

تلخيصه  مت  ما  حصيلة  وهذا  فقط(  عامة 

املتعاقبة  احلكومة  خطط  إلى  النظر  في 

مشاريع  وغياب  والتنمية  البناء  مجال  في 

الوجود  في  حيزًا  تأخذ  لم  التي  القوانني 

املباشر والتي جتمدت إلى مشاريع قرارات 

قانون  مشروع  املثال  سبيل  وعلى  فقط، 

مراجعة خلطط  )للتوثيق–  الشباب.  رعاية 

رعاية  قانون  مشروع  املتعاقبة  التنمية 

قرارات  أخرى،  مشاريع  وأي  الشباب 

احلكومة(.

هل رسم السياسات إطار واضح املعالم أم   .2

السياساتية  املواقف  تأثيرات  فيه  تتداخل 

ومجموعات  القوى  ومراكز  واالجتماعية 

الضغط املختلفة؟

وعلى  عليها  طرأ  قد  العامة  فالسياسات   

والتغيرات  التطورات  من  العديد  مكوناتها 

املنهجية والعلمية، سواء تعريفها أو مداخل 

في جعل  ما ساهم  صنعها وطرق حتليلها؛ 

التركيز منصبًا أكثر على مخرجاتها بداًل من 
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التركيز على مدخالتها، بحيث أصبح مفهوم 

مصالح  عن   تعبيرًا  أكثر  العامة  السياسة 

جتسيدًا  وأكثر  املجتمع،  أفراد  احتياجات 

بني  القائم  والتمازج  التفاعل  حملصلة 

وغير  الرسميني  لالعبني  املختلفة  النشاطات 

الرسميني؛ وألن السياسة العامة تلعب دورًا 

ووضع  احلاضر  تشكيل  في  األهمية  بالغ 

بالدولة  للنهوض  للمستقبل  األولى  األسس 

وتنميتها في املجاالت والنواحي كافة.

كيفية اتخاذ القرار الرسمي؟  .3

القرار  اتخاذ  مكونات  أن  من  الرغم  على   

)املعلومات،  متوافرة  النظرية  الناحية  من 

الدراسات،  األهداف،  البرامج،  اخلطط، 

غيابًا  هناك  فإن  الالزمة(،  التحليالت 

واستخالص  واملتابعة  التقييم  لعمليات 

غياب  إلى  باإلضافة  والعبر،  الدروس 

اجلدول الزمني في العملية.

من املالحظ أن آلية اتخاذ القرار تغلب عليها 

بعض  من  الرغم  على  والشخصانية  الفردانية 

أسس  على  القرار  لصناعة  اجلدية  احملاوالت 

لتطبيق  السعي  في  سليمة،  ومنهجية  علمية 

مبادئ احلكم الرشيد، والتي تتلخص في حتقيق 

مستوى مقبول من التوافق واملشاركة والتجاوب 

والشمولية في إعداد اخلطط والبرامج وحتقيق 

بحيث  القرارات،  تطبيق  في  والفاعلية  الكفاءة 

األساسي  القانون  من  املطبقة  القرارات  تنبثق 

والتشريعات ذات العالقة وفق نظام شامل من 

النزاهة واملساءلة والشفافية.

مما سبق، نستنتج أن واقع احلال ال يبشر 

بإمكانية مواءمة حقيقية بني )النظرية والواقع( 

في ظل االستنتاج السلبي اخلاص ببلورة تناغم 

رسم  آليات  وبني  والرؤية  الطموح  بني  وتكامل 

السياسات وصنع القرار، حيث تتم هذه العملية 

بصورة بعيدة نسبيًا عن فهم احتياجات املجتمع 

امللحة،  الشباب  احتياجات  خاصة  الرئيسة، 

لطبيعة  تستجيب  وبرامج  أولويات  وضع  ودون 

املشاكل التي تواجه هذا القطاع، وتوثر بشكل 

كبير على مقدرات املجتمع وعمليات التنمية.

دور الشباب في التنمية

إن احلديث عن تنمية حقيقية شاملة ومستدامة 

ألي مجتمع يعتمد كما ذكر سابقًا على مشاركة 

للشركاء وخاصة الشباب، ولتحقيق هذه  فعالة 

الغاية البد من سياسة وطنية شاملة وفق رؤية 

االجتماعية  أبعادها  في  للتنمية  إستراتيجية 

أساس  على  املنظور  هذا  ويقوم  واالقتصادية، 

مقاربات التنمية البشرية ومبادئها، من حيث إن 

التنمية حق فردي وجماعي، وإن الناس ليسوا 

هدفًا للتنمية فقط وإمنا هم صناع لها وراسمون 

لسياساتها أيضًا من حيث االستدامة واإلنصاف 

وضمان  احلريات،  وحماية  والتمكني  واملساواة 

احلقوق وإتاحة الفرص.

التعامل  يفترض  للتنمية  الشبابي  فاملنظور 

الشباب ليس كفئة مستهدفة من مخرجات  مع 

كمجموعة  وإمنا  فحسب،  التنموية  العملية 

تدفع  رؤية  ضمن  احتياجاتها  لها  اجتماعية 
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وتطلعاتهم  الشباب  احتياجات  تضمني  نحو 

العملية  مراحل  من  مرحلة  كل  في  وحاجاتهم 

التنموية ومبشاركة الشباب أنفسهم.

فاملنظور الشبابي يجب أال يتعاطى مع الشباب 

وإمنا  ضحايا،  بوصفهم  أو  مشكلة  بوصفهم 

مساهمة،  فاعلة  كشريحة  معهم  التعاطي  يجب 

عليها  واالعتماد  قدراتها  بناء  في  واستثمارها 

املنشود  التغيير  إحداث  في  ضروري  كشرط 

ترسيخ  يتطلب  وهذا  االجتماعي،  والتغير 

للتنمية والنضال من  القناعة باملنظور الشبابي 

والعمليات  املمارسات  أجل تضمينه في مجمل 

واالقتصاد  والسياسة  املجتمع  في  التنموية 

واإلدارة. وهذا ما يدفعنا إلى تساؤل كبير حول 

ما إذا استطاع أو يستطيع الشباب الفلسطيني 

دورهم  وحتديد  املعالم  واضحة  هوية  بلورة 

أشرنا  الذي  املنظور  في  ورؤيتهم  وأولوياتهم 

اإلشكاليات  من  العديد  يكتنفه  والذي  إليه، 

والتحديات واملعيقات، والتي باإلمكان اإلشارة 

إليها بشكل موجز على النحو اآلتي:

تهميش  من  الفلسطيني  الشباب  يعاني   .1

الشعب  من  جزءًا  بوصفهم  فهم  مزدوج، 

الفلسطيني الراسخ حتت االحتالل اإلحاللي 

واحلريات،  للحقوق  املضطهد  االستيطاني 

نظام  في  اجتماعية  فئة  بوصفهم  وتارة 

سياسي اجتماعي ال يوليهم القدر الكافي 

من االهتمام في رسم السياسات وصناعة 

عامًا  شعورًا  عليهم  يفرض  مما  القرار، 

باإلحباط والقلق واخلوف من املستقبل.

عدم قدرة الشباب على صياغة مشكالتهم   .2

األجندات  أولويات  إطار  في  ووضعها 

السياساتية الوطنية؛ ما يحول دون تشكيل 

هوية واضحة.

آفاق مشاركة الشباب

في الحياة العامة 

الشباب في رسم  كانت طبيعة مشاركة  إذا 

حيوية  كشريحة  القرار  وصناعة  السياسات 

ورئيسة تشكل ما يقارب ثلث املجتمع الفلسطيني، 

النظام  مكونات  بني  اجلدلية  بالعالقة  ترتبط 

السياسي الدميقراطي وبني قدرة الشباب على 

بلورة هوية واضحة ومنظمة وقادرة على فرض 

وجودها وأولوياتها واهتماماتها وبرامجها، فإن 

هذه العالقة املتبادلة واجلدلية يكتنفها العديد من 

اإلشكاليات والتعقيدات والصعوبات في طرفي 

السياسي،  النظام  فإن  ناحية،  فمن  العالقة. 

العديد  يشوبه  الدراسة،  سياق  في  ورد  وكما 

من أوجه القصور في تطوير البيئة السياساتية 

والتشريعية والقانونية واإلدارية واإلجرائية التي 

البيئة  بلورة  في  تساهم  أن  جميعًا  شأنها  من 

املناسبة لشراكة شاملة مع الشرائح املجتمعية 

مسألة  بني  نفسه  املسار  مع  وبالتوازي  كافة، 

في  الوطني  البناء  ومسألة  واالستقالل  التحرر 

حيث  كاملة،  سيادة  ذات  مستقلة  دولة  إطار 

من  متكنهم  وثرية  كاملة  بحياة  الشباب  يتمتع 

السياسات  فعالني في رسم  يكونوا شركاء  أن 
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واتخاذ القرارات وتخطيط النشاطات وتنفيذها 

وآمالهم  طموحاتهم  تلبي  والتي  وتقييمها، 

املشاركة  على  قادرين  يكونوا  وأن  وأحالمهم، 

واالقتصادية  السياسية  احلياة  في  الكاملة 

للمجتمع  والروحية  والثقافية  واالجتماعية 

فاعلية  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  الفلسطيني. 

دور الشباب في عملية اإلصالح والتنمية ترتبط 

أيضًا بقدرته على تنمية ذاته، حتى يصبح قادرًا 

على حتمل املسؤولية امللقاة على عاتقه، وتنمية 

الشامل  باملعنى  تفهم  أن  يجب  لذاته  الشباب 

وفي جوانبها الثقافية والبدنية والروحية واملهنية 

واملتعددة  الشمولية  النظرة  فهذه  والسياسية، 

هي  لذاته  الشباب  لتنمية  النظر  في  اجلوانب 

يعيشها  التي  العامة  احلالة  إطار  في  الكفيلة- 

واضحة  هوية  ببلورة  الفلسطيني-  املجتمع 

تواجه  التي  التحديات  مع  بجدية  للتعامل 

اجتماعية  حركة  بناء  يصبح  وبالتالي  الشباب، 

االستراتيجيات  أهم  من  واحدة  شبابية 

عليه من  تنطوي  ملا  السياسية؛  التنموية وحتى 

الشباب  في  االستثمار  وهي  محورية،  فكرة 

الفلسطينية  احلالة  متكني  في  تسهم  بصورة 

عمليات  عبر  احلركة  هذه  تسعى  حيث  عمومًا. 

والتأثير،  الضغط  وأنشطة  االجتماعية  التعبئة 

العمليات  في  الشبابي  املنظور  تضمني  إلى 

املؤسسية  واإلجراءات  واخلطط  واملمارسات 

والسياسة  واالقتصاد  املجتمع  بإدارة  املرتبطة 

هذا  وفي  والوطني،  احمللي  املستويني  على 

اإلطار، فإن بناء هذه احلركة يشترط العمل على 

زيادة الوعي في أوساط الشباب وبناء الضمير 

اجلمعي وتطوير التوقعات اجلماعية عبر أنشطة 

وتربوية  وتطوعية  وتنشيطية  ترويحية  جماعية 

تنأى بهم عن الصراع الفئوي بأشكاله العائلية 

االنغالق  عن  بهم  وتنأى  والسياسية،  والفئوية 

الفكري والتعصب التنظيمي، وحتثهم على القيام 

مببادرات سلمية حلماية السلم األهلي والدفاع 

ومصاحلهم،  وحقوقهم  الشباب  قضايا  عن 

واالنخراط الفعال واملستمر في عمليات الكفاح 

الشعبي ضد االحتالل وممارساته.

وأخيرًا، فإن متكني الشباب وإتاحة الفرص 

الدولة  مبادرة  على  تتوقف  ال  قضية  أمامهم 

يزيد  وإمنا  فحسب،  جهودها  أو  )السلطة( 

أنفسهم،  الشباب  موقف  املسؤولية  في  عليها 

واالنسحاب  والتشاؤم  والتقاعس  فاإلحباط 

والعزلة لن تفيد معها أي مبادرات رسمية ولن 

تدفع صانعي القرار إلى االلتفات اجلدي لهذه 

وبالتالي  عنها،  نيابة  بدورها  والقيام  الشريحة 

الفعل  ومغيبًا عن ساحة  غائبًا  الشباب  سيظل 

االجتماعي وحتديد مالمح مستقبله. 
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الشباب والنتخابات المحلية:
 آمال وتحديات ...!!

كاتب وباحث في شؤون حقوق االنسان.
 *

طالل أبو ركبة*

ميثلون  الشباب  أن  على  اثنان  يختلف  ال 

الفاعلة  األداة  وأنهم  للمجتمع،  الثروة احلقيقية 

الستكمال عملية التحرر وبناء الدولة الفلسطينية 

املستقلة، وأنهم يشكلون الرافعة احلقيقية لبناء 

عصب  هم  فالشباب  حقيقية،  مستدامة  تنمية 

املجتمع وأمله في التقدم والبناء والتغيير.

الفئة  حتديد  في  بينها  فيما  الدول  تختلف 

العمرية التي تدخل ضمن مصطلح الشباب، وقد 

املتحدة وجمعيتها  أغلب كيانات األمم  حددتهم 

 15 بني  تقع  التي  العمرية  الفئة  بأنهم  العامة 

يوجد  فال  فلسطني،  في  أما  عامًا.   24 إلى 

تعريف أو حتديد لفئة الشباب، ويرجع السبب 

وراء ذلك إلى عدم سن السلطة الوطنية قانونًا 

للشباب، فوزارة الشباب والرياضة حددت الفئة 

العمرية للشباب من 18 إلى 35 عامًا، في حني 

لسنة   )2( رقم  الفلسطيني  الشباب  قانون  أن 

2011 الصادر عن كتلة التغيير واإلصالح في 

غزة عرف فئة الشباب بأنها الفئة التي تتراوح 

أعمارها  بني 18 و35 عامًا.

نحو  متثل  التي  الشباب-  شريحة  تعتبر 

25% من إجمالي السكان في فلسطني- األكبر 

األخرى،  األعمار  بنسب  مقارنًة  فلسطني  في 

املجتمـع  أن  إلى  العمـري  التركيـب  يشـير  إذ 

الفلسـطيني مـا زال مجتمعـًا فتيـًا، فقـد قـدرت 

نسـبة األفراد فـي الفئـة العمريــة )0-14 عامًا( 

مـن   %39.4 بنحـو   2015 العـام  منتصـف 

نسـبة  وبلغـت  فلسـطني،  فــي  السـكان  مجمـل 

األفراد )15-29 عامًا( 30.0%، في حني بلغت 

مقالت
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عامًا   60( أعمارهم  تبلع  الذين  األفراد  نسبة 

فأكثر( 4.5% فقط.

تبلغ  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  وبحسب 

نحو  العامة  احلياة  في  الفاعلني  الشباب  نسبة 

 29-15( عمر  بني  الشباب  من  فقط   %13

الذين  الشباب  من   )%6.3( بينهم  من  عامًا(؛ 

و)%3(  رياضية،  ومراكز  أندية  إلى  ينتمون 

يلتحقون بجمعيات أهلية أو ثقافية أو منظمات 

احتادات  إلى  ينتمون  و)%2.4(  حكومية،  غير 

من  أقل  فيما  أشكالها،  مبختلف  ونقابات 

أو  أحزاب  إلى  ينتمون  الشباب  من   )%1.5(

حركات سياسية، وهذا يدل على وجود عدد من 

املعيقات الرئيسة أمام بروز الشباب الفلسطيني 

لالنتخابات  وترشحهم  العامة  احلياة  في 

والنهوض بقيادة مستقبلية بصورة خاصة.

كشفت مرحلتا التسجيل والترشح لالنتخابات 

احمللية في فلسطني، والتي مت تأجيلها حلني البت 

في قضية وقفها أمام محكمة العدل العليا برام 

الله، عن دور الشباب الفلسطيني املأمول سواء 

الهيئات  في  القرار  صنع  مواقع  اقتحام  في 

جهة،  من  مستوياتها  اختالف  على  احمللية 

وعلى مستوى املشاركة في عملية التسجيل من 

جهة أخرى، فقد بلغت نسبة الشباب املسجلني 

إجمالي  من   %40 االنتخابي  احلق  ملمارسة 

جلنة  وفق  االنتخابي  السجل  في  املسجلني 

االنتخابات الفلسطينية.

أن  للمرشحني  األولية  الكشوف  من  ويتبني 

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني )35-25 

عامًا( يشكلون أكبر عدد من املرشحني بنسبة 

31% من العدد الكلي للمرشحني في القوائم، 

وتشكل   عامًا   45-36 العمرية  الفئة  تليهم 

املرشحني ممن  نسبة  وصلت  حني  في   ،%29

من   %25 إلى  عامًا   55-46 بني  أعمارهم 

فوق  املرشحني  نسبة  فيما وصلت  املرشحني، 

سن 55 عامًا إلى %15.

القائمة  تصدرت  سلفيت  محافظة  أن  يذكر 

حيث  فيها،  املرشحني  الشباب  نسبة  حيث  من 

عن  أعمارهم  تقل  الذين  الشباب  نسبة  وصلت 

36 عامًا إلى 42% من العدد الكلي للمرشحني، 

مستوى  أدنى  القدس  محافظة  سجلت  بينما 

للفئة العمرية ذاتها بنسبة لم تتعد %21.

للمؤسسات  املعلن  اخلطاب  ومبراجعة 

الرسمية ومؤسسات املجتمع، جند أن اإلجماع 

الشباب في احلياة  ينعقد على أهمية مشاركة 

السياسية ومراكز صنع القرارات عبر متثيلهم 

من  وبالتدقيق  األولى،  القيادية  الهيئات  في 

بني  واسعة  فجوة  وجود  تبني  العملية،  الناحية 

تدلل  حيث  املمارسات،  وبني  النظري  اخلطاب 

اإلحصاءات مبا ال يقبل مجااًل للشك على حجم 

في  الشباب  يعانيه  الذي  الواسع  التهميش 

مراكز  في  الفاعلة  السياسية  املشاركة  مجال 

صنع القرار.

ال تشير األوضاع احلالية إلى وجود سياسات 

مشاركة  تعزيز  جتاه  املعالم  ومحددة  واضحة 

تناولها  ميكن  السياسية،  احلياة  في  الشباب 

بالتحليل والنقد مبا لها وما عليها، وذلك في ظل 
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من  الشباب  متكن  تشريعية  سياسة  وجود  عدم 

الوصول إلى مراكز صنع القرارات، وغياب خطة 

وتعزيز  الشباب  بواقع  للنهوض  موحدة  وطنية 

في  االنقسام  بفعل  وذلك  السياسية،  مشاركتهم 

الشباب  حقوق  وضع  وعدم  التنفيذية،  السلطة 

وتعزيز مشاركتهم السياسية على سلم األولويات 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهنا البد من الوقوف على جملة من احلقائق 

التي تشكل عائقًا أمام مشاركة الشباب سياسيًا 

على املستوى احمللي:

أواًل: على صعيد اخلطط والبرامج، يسهل   -

للمتابع أن يكتشف بسهولة عدم وجود خطة 

الفلسطينية  السلطة  أراضي  في  وطنية 

بشقيها تسعى للنهوض مبشاركة الشباب 

الشباب  وزارة  تقم  لم  حيث  السياسية، 

والرياضة بتنفيذ خطط وبرامج ذات عالقة 

فقد  للشباب،  السياسية  املشاركة  بتعزيز 

الرياضي،  النشاط  على  دورها  اقتصرها 

األعلى  املجلس  لدور  واضح  غياب  مع 

تعزيز  جتاه  وبرامجه  ورؤيته  للشباب 

مشاركة الشباب في احلياة السياسية.

والقوانني،  التشريعات  صعيد  على  ثانيًا:   -

املتعلقة  الفلسطينية  التشريعات  التزال 

مبشاركة الشباب في احلكم احمللي تعاني 

قصورًا واضحًا من حيث سن الترشح، فال 

تزال تستثني من هم دون الثانية والعشرون 

هذا  في  الشاب  أن  علمًا  احلق،  هذا  من 

العمر يكون قد أنهى حياته اجلامعية وبات 

اكتسبه  ما  خالل  من  العام،  للعمل  مؤهاًل 

من معارف ومهارات خالل رحلته العلمية، 

يضاف إلى ذلك أن الشباب في هذه املرحلة 

يتلقون العديد من الدورات عبر مؤسسات 

واإلدارة  للقيادة  تؤهلهم  املدني  املجتمع 

والدميقراطية  االستراتيجي  والتخطيط 

إدماجهم  أمل  على  االجتماعي،  والنوع 

مخرجاتها في احلياة العامة واملهنية.

ثالثًا: على صعيد الوعي املجتمعي، التزال   -

الثقافة األبوية وما يعتريها من قيم اندماجية 

الشباب  إلى حد كبير في تهميش  تساهم 

حيث  السياسية،  املشاركة  عن  وإقصائهم 

إحجام  في  دورًا  تلعب  القيم  هذه  تزال  ال 

الشباب أو منعهم من املشاركة السياسية 

وتسنم مراكز صنع القرار، وتشير األرقام 

في  الشباب  مشاركة  تدني  إلى  الكمية 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات 

املجتمع  ومؤسسات  الوطنية  والسلطة 

القوائم  معظم  في  ذلك  ولوحظ  املدني، 

كوقود  الشباب  مع  تعاملت  التي  احلزبية 

مشاركني  كونهم  من  أكثر  لالنتخابات 

فعليني فيها، ولم متهد أمامهم الطريق خللق 

الهيئات  في  يتم صقلها  مستقبلية  قيادات 

القوائم  إعداد  خالل  من  وذلك  احمللية، 

مع  يتناسب  شبابي  لوجود  افتقدت  والتي 

الرؤية  ومع  ناحية،  من  االنتخابي  حجهم 

املستقبلية خللق قيادات شابة في املجتمع 

الفلسطيني، يضاف إلى ذلك بروز القوائم 
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القوائم  في  واجلهوية  والعائلية  العشائرية 

املرشحة، وهو ما يعني تراجع القيم املدنية 

الدميقراطية التي متكن الشباب من الولوج 

في ظل ثقافة القبيلة والتي تستند إلى فارق 

السن كأساس للترشح.

على  الشباب،  متكني  صعيد  على  رابعًا:   -

الرغم من اجلهود التي تبذلها مؤسسات 

املجتمع املدني الفلسطيني لتمكني الشباب 

وإدماجهم في احلياة العامة، فإن أثر ذلك 

ال  ومتكينهم  الشباب  وعي  مستوى  على 

لدى  كبرى  استفهام  عالمة  يشكل  يزال 

الفلسطيني  الشباب  إن  حيث  اجلميع، 

التقليدية  البنى  لصالح  ذاته  على  يرتد 

هذا  يثمر  ولم  السياسي،  حزبه  في 

األنظمة  على  عملية  نتائج  أي  عن  اجلهد 

جتاه  وسياساتها  لألحزاب  الداخلية 

مشاركة الشباب، أضف إلى ذلك عزوف 

نتيجة  املشاركة،  عن  أنفسهم  الشباب 

بقدرتهم  إميانهم  وعدم  اإلحباط،  حالة 

ذلك  إلى  يضاف  التغيير،  إحداث  على 

سلسلة من األمراض املزمنة التي تضرب 

اإلطالق  على  أبرزها  ولعل  الشباب  فئة 

أمراض الزعامة املبكرة.

في واقع كهذا، ال ميكن التكهن ببديل سياسي 

محدد حول تعزيز مشاركة الشباب في احلياة 

الهيئات  في  قيادية  مراكز  وتبوئهم  السياسية 

الشباب  مشاركة  ارتباط  بسبب  وذلك  األولى، 

العام  السياسي  بالوضع  السياسية  في احلياة 

الرامية  وخاصة حالة االنقسام، وتعثر اجلهود 

القاهرة  اتفاقيات  وفق  املصاحلة  حتقيق  إلى 

من  أكثر  بصدد  نحن  لذا  والدوحة،  والشاطئ 

سيناريو متوقع على النحو اآلتي: 

هي  كما  األوضاع  بقاء  األول:  السيناريو   -

دون تعديل جدي، وذلك نتيجة استمرار حالة 

كافة،  املستويات  على  وترسخها  االنقسام 

والرئاسية  التشريعية  االنتخابات  وتعطل 

األوفر  السيناريو  هذا  يزال  وال  واحمللية، 

حقيقية  رغبة  وجود  عدم  ضوء  في  حظًا 

في حتقيق املصاحلة من طرفي االنقسام، 

االنقسام  إلنهاء  السابقة  التجارب  وفشل 

وتعدد  االتفاقيات  كثرة  من  الرغم  على 

املصاحلة،  لتحقيق  والتدخالت  اجلهات 

القوى  موازين  في  خلخلة  إحداث  وعدم 

احمللية تفرض حتقيق املصاحلة في املدى 

لدى  قناعات  تترسخ  باتت  وقد  املنظور. 

بعدم  الفلسطيني  الشعب  أبناء  العديد من 

املتعلقة  واالتفاقيات  االجتماعات  جدوى 

الثقة  وفقدان  االنقسام،  وإنهاء  باملصاحلة 

في مخرجاتها. وفي ظل عدم جدية طرفي 

ستستمر  املواطنني،  وسلبية  االنقسام 

حدوث  بانتظار  حالها،  على  األوضاع 

تغيرات دراماتيكية حترك املياه الراكدة. 

النظام  بناء  إعادة  الثاني:  السيناريو   -

وقانونية  دميقراطية  أسس  على  السياسي 

بناء على  اتفاق املصاحلة،  في إطار حتقيق 

املنطقة،  تشهدها  التي  اإلقليمية  التغيرات 
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األطراف  بعض  حتالفات  خارطة  وخاصة 

نسبيًا  سياساتها  وتعديل  الفاعلة  اإلقليمية 

كتركيا وقطر، وزيادة الضغط باجتاه حتقيق 

السيناريو  هذا  جناح  حال  وفي  املصاحلة، 

للمشاركة  للشباب  ستتوفر األجواء املناسبة 

السياسية في إطار العملية االنتخابية.

هذا  أمام  نسبيًا  كبيرة  فرص  يوجد   

بني  نسبيًا  العالقة  ترميم  بعد  السيناريو، 

العربية،  مصر  وجمهورية  حماس  حركة 

حماس  حلكومة  الداعمة  املواقف  وتراجع 

من تركيا وقطر، وتوجههما لترتيب العالقة 

مع الرئيس أبو مازن ومع جمهورية مصر 

العربية  مصر  جلمهورية  يعيد  ما  العربية، 

الدور الرئيس في ملف املصاحلة.

املصاحلة  اتفاق  حتقيق  الثالث:  السيناريو   -

دون  فلسطينية  داخلية  لعوامل  باالستناد 

التأثيرات اإلقليمية في إطار حراك جماهيري 

وقطاع  الغربية  الضفة  في  وشامل  واسع 

غزة، تشارك به فئات املجتمع املتضررة من 

االنقسام وفي املقدمة منهم الشباب، لتفرض 

السريعة  االستجابة  االنقسام  طرفي  على 

لتنفيذ اتفاق املصاحلة عبر الضغط املجتمعي 

فرص  محدودية  من  الرغم  وعلى  الثوري. 

إلنهاء  احمللي  الضغط  كون  السيناريو  هذا 

على  يقتصر  اللحظة  هذه  حتى  االنقسام 

هبات وأنشطة غير ممأسسة، وال تعمل في 

واضحة  اجتماعية ضمن خطة  إطار حركة 

اخليارات  أحد  يبقى  فإنه  املعالم،  ومحددة 

املصاحلة  أفق  انسداد  جراء  املتوقعة، 

واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  وتدهور 

على املستويات كافة، وفشل املراهنات على 

النوايا املعلنة لطرفي االنقسام، وعدم القدرة 

من  املجتمعي  املوقف  مبستقبل  التنبؤ  على 

استمرار حالة االنقسام.

ومن الواضح أن الظروف املوضوعية مهيئة   

توقع  يستطيع  أحد  وال  جماهيري،  حلراك 

حلظته  حتني  عندما  احلراك  هذا  وقف  أو 

السيناريو  هذا  جناح  حال  وفي  املناسبة.  

ستكون فرص تعزيز مشاركة الشباب أوسع، 

خاصة أنهم سيكونون طليعة هذا اخليار، ما 

لتعديل  مفاوضات  في  الدخول  من  ميكنهم 

التي تعزز مكانتهم  التشريعات والسياسات 

وفرصهم في املشاركة بصنع القرارات.

الرابع: تعزيز مشاركة الشباب  السيناريو   -

النظر  بصرف  واجلمعيات  األحزاب  في 

وهذا  عدمه،  من  املصاحلة  حتقيق  عن 

لألحزاب  الداخلية  األنظمة  تعديل  يتطلب 

الكوتا  بنظام  األخذ  جلهة  واجلمعيات 

الشبابية من اجلنسني في الهيئات القيادية، 

ونعتقد أن هذا السيناريو هو األكثر واقعية 

وإمنا  املصاحلة،  بتحقيق  متعلق  غير  كونه 

وما  ومؤسساتية.  حزبية  إلرادة  يحتاج 

تقبل  السيناريو  هذا  فرص  من  يعزز 

لهذا  املبدأ  حيث  من  واجلمعيات  األحزاب 

اخليار، والتعاون مع اجلمعيات التي نفذت 

مشاريع في هذا املجال. 
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الرغم  على  أنه  إلى  أخيرًا  نشير  أن  بقي 

ترتيب  مستوى  على  االنقسام  وتأثير  ثقل  من 

ال مينع  ذلك  فإن  والسلطة،  املنظمة  مؤسسات 

أنظمتها  تعديل  من  واملؤسسات  األحزاب 

من  الشباب  وصول  يضمن  مبا  وسياساتها، 

اجلنسني ملراكز صنع القرارات.

ختامًا، فإن املطلوب اآلن من أجل فتح آفاق 

أوسع للشباب في احلياة السياسية تعديل قوانني 

الترشيح  سن  وتخفيض  احمللية  االنتخابات 

القوائم  وإلزام  سنة(،   22( احمللية  الهيئة  إلى 

االنتخابية بكوتا شبابية من اجلنسني ال تقل عن 

البد  وكذلك  النجاح،  مواقع مضمونة  في   %30

من وجود نص في القانون األساسي الفلسطيني 

في الفصل اخلاص بالسلطة التنفيذية، يؤكد أال 

يقل متثيل الشباب في مجلس الوزراء عن %30، 

لألحزاب  الداخلية  األنظمة  وحتديث  وإصالح 

واألنظمة األساسية للجمعيات األهلية، مبا يؤمن 

كوتا شبابية من اجلنسني في املراكز القيادية ال 

تقل عن 30%، وتخصيص نسبة محددة للشباب 

من موازنة السلطة ال تقل عن %5.
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المرأة الفلسطينية والنتخابات البلدية: 

مشاركة رمزية وتحديات مجتمعية

كاتبة ومحللة سياسية.
 *

 رهام عودة *

املركزية،  االنتخابات  جلنة  أعلنت  أن  منذ 

الترشح  باب  فتح   ،2016/8/16 بتاريخ 

لالنتخابات احمللية  2016 في الضفة الغربية 

مجالس  انتخاب  لقانون  طبقًا  غزة،  وقطاع 

 2005 لسنة   )10( رقم  احمللية  الهيئات 

وتعديالته، دبت روح األمل والتفاؤل في نفوس 

اإلعالن  هذا  يكون  بأن  املواطنني،  معظم 

الفلسطيني  الشعب  على  خير  بادرة  الرسمي 

وخطوة إيجابية اجتاه إنهاء االنقسام.

بالتفاؤل  املواطنني  شعور  من  الرغم  وعلى 

بالقلق  كبير  شعور  هناك  كان  فقد  احلذر، 

السياسيني  الناشطني  بعض  لدى  والشك 

مدى  حول  احمللي  املجتمع  في  والفاعلني 

إمكانية جناح هذه التجربة االنتخابية البلدية 

التي مت تأجيلها في السابق عدة مرات بسبب 

السياسي  والصراع   الفلسطيني  االنقسام 

اتفاق  وجود  وعدم  الفلسطينية،  األحزاب  بني 

من  نوع  أي  إجراء  على  الفصائل  بني  نهائي 

االنتخابات في موعدها الطبيعي. 

التفاؤل  بني  املتذبذبة  املشاعر  تلك  لكن 

من  كبير  عدد  همة  تثبط  لم  والتشاؤم، 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  املواطنني 

في  بياناتهم  في حتديث  يترددوا  لم  الذين 

أو  املركزية،  االنتخابات  جلنة  سجالت 

ترشيح أنفسهم، وفق قوائم انتخابية حسب 

الهيئات  انتخابات  قانون  عليه  نص  ما 

احمللية لعام 2005.

مقالت
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أسباب مشاركة المرأة الفلسطينية

في النتخابات البلدية:
اعتبرت االنتخابات البلدية، التي كان من املخطط 

أن يتم إجراءها بتاريخ 2016/10/8، مبثابة فرصة 

يشاركن  لكي  الفلسطينيات  النساء  لبعض  كبيرة 

وذلك  احمللية،  للمجالس  االنتخابية  القوائم  ضمن 

حسب ما نصت عليه املادة رقم )17( من قانون رقم 

10 لعام 2005، التي شددت على أنه يجب أال يقل 

متثيل املرأة في املجالس احمللية عن نسبة )20 %( 

من العدد الكلي ألعضاء املجلس احمللي.

 لذا انضمت بعض النساء للقوائم االنتخابية 

ومن  احمللية  الهيئات  انتخابات  لقانون  تطبيقًا 

وفق  تتنوع  أيضًا  أهداف  عدة  حتقيق  أجل 

مكانة النساء األعضاء في تلك القوائم والدوافع 

السياسية واالجتماعية والقانونية التي شجعت 

القرية أو املدينة على تسجيل  املرأة سواء في 

اسمها كمرشحة ضمن نظام القوائم، لكي متثل 

أفراد مجتمعها في املجالس احمللية. 

على  للموافقة  املرأة  دفعت  التي  األسباب  تتعدد 

احمللية، حسب  الهيئات  انتخابات  لقوائم  االنضمام 

والدينية  والثقافية  السياسية  واخللفية  الطبيعة 

من   أن  هنا  أرى  لذا  املرشحة.  للمرأة  واالجتماعية 

األسباب التي جعلت املرأة الفلسطينية ترشح نفسها 

في قوائم االنتخابات البلدية للعام 2016 ما يلي: 

( أسباب حزبية وسياسية
اً
أول

والسياسية  احلزبية  باألسباب  هنا  أقصد 

االنتخابات  في  للمشاركة  املرأة  دفع  من  أن 

قرارًا  اتخذ  معني  سياسي  حزب  هو  البلدية 

سياسيًا بضم عضوات منتسبات رسميًا للحزب 

ولكنهن  باحلزب  جيدة  عالقة  ذات  أخريات  أو 

مستقالت أو قريبات من شخصيات قيادية في 

أن  هنا  وأعتقد  االنتخابية.  قوائمه  إلى  احلزب 

البلدية  االنتخابات  قوائم  في  النساء  مشاركة 

ومجرد  القانونية  للشروط  تلبية  مبثابة  كانت 

مشاركة رمزية وجتميلية، حتى ال تتهم احلركات 

النسوية احلزب بأنه ال يعترف بحقوق املرأة وأنه 

ال يأخذ بعني االعتبار قضايا اجلندر. 

لذلك من يطلع على القوائم االنتخابية املدعومة 

عدد  أن  الفاعلة، سيالحظ  الرئيسة  األحزاب  من 

اثنتني  يتجاوز  ال  االنتخابية  القوائم  في  النساء 

وأن معظم املقاعد االنتخابية يحتلها الرجال، حتى 

أنه من ناحية ترتيب أسماء األعضاء في القائمة 

قائمة  أي  تترأس  ال  املرأة  أن  جند  الواحدة، 

الثانية في  يذكر اسم املرشحة  انتخابية بل كان 

أغلب األحيان في نهاية القائمة االنتخابية.

ثانيًا( أسباب عشائرية وعائلية

في  املرأة  ملشاركة  األخرى  األسباب  ومن 

الكبرى  العائالت  رغبة  البلدية،  االنتخابات 

والعشائر في أن يشارك أعضاؤها بشكل كبير 

عملية  شهدت  فقد  احمللية،  املجالس  في  وقوي 

القرى  في  البلدية  االنتخابية  القوائم  تشكيل 

الغربية وقطاع  الضفة  والبلدات في محافظات 

غزة صراعًا بني العائالت والعشائر في السباق 

البلدية، وتغلبت  انتخابات مقاعد املجالس  نحو 
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العصبية العشائرية على االنتماء احلزبي.

القوائم االنتخابية  قانونية  ومن أجل ضمان 

بعض  أسماء  أدرجت  العشائر،  شكلتها  التي 

البلدية  االنتخابية  القوائم  في  العشيرة  نساء 

اإلميان  منطلق  من  وليس  قانوني،  كمتطلب 

بحقوق املرأة في املشاركة السياسية واملجتمعية.

االنتخابية  القوائم  على  االطالع  وعند   

الغربية، لوحظ أنه مت اختيار  للعشائر بالضفة 

في  الرجل  مكانة  حسب  املرشحات  النساء 

العشيرة، فقد متت دعوة زوجات وأخوات وبنات 

رجال العشيرة الذين يتمتعون مبناصب قيادية 

االنتخابية،  للقوائم  لالنضمام  العشيرة  في 

النساء  هؤالء  مستوى  عن  النظر  بصرف 

مدى  عن  النظر  وبغض  والثقافي،  التعليمي 

وعيهن بحقوقهن السياسية، حيث همش رجال 

العشيرة عددًا كبيرًا من النساء املرشحات على 

الرغم من مشاركتهن بشكل رسمي في القوائم 

االنتخابية.  

واتضح ذلك التهميش بشكل صريح وعلني، 

لنساء  الرسمية  األسماء  إخفاء  مت  عندما 

العشائر أثناء اإلعالن عن أسماء أعضاء القوائم 

بوضع  االكتفاء  مت  فقد  العشائرية،  االنتخابية 

كنية أو لقب عائلي بداًل من كتابة االسم الكامل 

للمرأة، فعلى سبيل املثال مت استبدال اسم املرأة 

حتى  س«،  »أخت  أو  س«   »زوجة  بـ  الرسمي 

كنية  أي  كتابة  تتم  أال  إلى  وصلت  األمور  أن 

للمرأة، وإمنا االكتفاء فقط بذكر كلمة »أخت« أو 

وضع رسم »زهرة« كإشارة إلى أن املشاركة في 

انتقادات الذعة  أثار  ما  امرأة،  االنتخابات هي 

من عدد كبير من املؤسسات النسوية والناشطني 

في اإلعالم االجتماعي، الذين تداولوا املوضوع 

كبير  باستهجان  االجتماعية  صفحاتهم  عبر 

الذكورية  والعقلية  البالية  العادات  من  وسخرية 

من  نوعًا  املرأة  اسم  ذكر  تعتبر  التي  املتطرفة 

العيب واإلهانة، ما دفع جلنة االنتخابات املركزية 

إلى أن تصدر تصريحًا إعالميًا يؤكد أن هؤالء 

املرشحات اخلجوالت سجلن أسماءهن الرباعية 

بشكل قانوني في سجالت املرشحني الرسميني 

ودون استخدام أي رموز.

ثالثًا( أسباب جندرية وحقوقية 

باإلضافة إلى األسباب السياسية والعشائرية 

في  أنفسهن  ترشيح  إلى  النساء  دفعت  التي 

كانت  القوائم،  نظام  ضمن  البلدية  االنتخابات 

املرأة على ترشيح  هناك دوافع أخرى شجعت 

نفسها وهي دوافع تتعلق بحقوق املرأة واجلندر.

النسوية  املؤسسات  بعض  شجعت  فقد 

تشكيل  على  النساء  من  مستقلة  مجموعات 

قائمة نسائية شبابية متثل املرأة في االنتخابات 

البلدية، وذلك لكي تلفت نظر املجتمع إلى أهمية 

ولكي  للمرأة،  واملجتمعية  السياسية  املشاركة 

وحقوق  اجلندر  اعتبار  لضرورة  الترويج  يتم 

تعتقد  حيث  العام.  الشأن  قضايا  من  املرأة 

املقاعد  نسبة  أن  النسوية  احلركة  ناشطات 

انتخاب  قانون  في  والواردة  للنساء  املخصصة 

مجالس الهيئات احمللية رقم )10( لسنة 2005 
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كافية،  غير   )12( رقم  بقانون  بالقرار  واملعّدل 

النسائية من %20  الكوتا  زيادة  تتم  أن  ويجب 

إلى 30 % على األقل، فقد جاء في القانون أن 

املجلس الذي ال يقل عدد مقاعده عن 13 عضوًا 

يجب أن تتمثل النساء فيه مبقعدين على األقل، 

وهذا يعتبر غير كاف بالنسبة للمطالبات بحقوق 

املرأة.

زيادة  لدعم  النسائية  احملاوالت  على  بناًء 

الكوتا النسائية في االنتخابات، ورغبة الناشطات 

صناع  على  التأثير  في  الشديدة  النسويات 

ألول  تشكلت  الفلسطيني؛  املجتمع  في  القرار 

الفلسطينية  البلدية  االنتخابات  تاريخ  في  مرة 

في  ناشطات  طرحتها  نسائية  انتخابية  قائمة 

شؤون املرأة، وذلك ملنافسة ست قوائم )حزبية 

احمللية  االنتخابات  في  ومستقلة(  وعشائرية 

ملجلس بلدي دورا مبحافظة اخلليل. 

اسم  حتت  النسائية  القائمة  تلك  وظهرت 

»عطاء بال حدود«، وضمت أسماء تسع نساء، 

في  احمللية  باالنتخابات  الفوز  على  تنافسن 

من  األولى  هي  في سابقة  دورا،  بلدي  مجلس 

نوعها على مستوى األراضي الفلسطينية. وذلك 

في محاولة من هؤالء النساء للمشاركة بفاعلية، 

للمرأة،  حقيقي  مكان  إيجاد  إلى  منهن  وسعيًا 

الفلسطيني  القانون  أقره  مبا  االكتفاء  وعدم 

االنتخابات  في  للنساء  املخصصة  الكوتا  حول 

احمللية. كما ضمت إحدى القوائم املتنافسة على 

مقاعد مجلس بلدي »أم النصر« في شمال غزة 

خمس نساء ورجاًل واحدًا.

رابعًا( أسباب مهنية

األسباب  من  أن  أعتقد  أخرى،  جهة  من 

للمشاركة  النساء  بعض  دفعت  التي  األخرى 

في القوائم االنتخابية البلدية الرغبة في تعزيز 

هناك  كانت  أنه  لوحظ  حيث  املهنية،  مواقعهن 

األكادمييات  النساء  بعض  من  كبيرة  مشاركة 

أو  الفلسطينية  اجلامعات  في  يعملن  اللواتي 

اللواتي يعملن في مجال العمل احمللي املجتمعي 

املتعلق بالبيئة واملياه، فقد مت جذب هؤالء النساء 

االنتخابية  القوائم  لبعض  لالنضمام  املهنيات 

قطاع  في  أكادمييون  شكلها  التي  املستقلة 

املهنيات  النساء  تشجيع  من  كنوع  وذلك  غزة، 

مرشحات  لصالح  التصويت  على  األخريات 

تشجيع  نفسه  الوقت  وفي  املستقلة،  القوائم 

مستقلة  قوائم  انتخاب  على  املجتمع  أفراد 

ملشاكل  ومهنية  عملية  حلواًل  تقدم  قد  ومهنية 

املجتمع احمللي بناء على خبرة أعضاء القائمة 

ثقة كبيرة  به من  يتمتعون  العلمية واملهنية وما 

في املجتمع احمللي.

خامسًا( أسباب شخصية

البد من اإلشارة إلى أن من بعض األسباب 

االنتخابات  في  املرأة  مشاركة  إلى  أدت  التي 

باملرأة  تتعلق  شخصية  أسباب  هي  البلدية 

وحتقق  ذاتها  تؤكد  أن  تريد  التي  نفسها، 

طموحها الشخصي للوصول إلى مناصب رفيعة 

في  الفعالة  املشاركة  في  وترغب  املجتمع  في 

صوتها  ورفع  الفلسطيني  القرار  صنع  عملية 
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مشاركة  يحبذ  ذكوري  مجتمع  ضمن  النسوي 

الرجال في الشأن العام أكثر من النساء.

الشخصية  األسباب  أهم  من  أن  أعتقد  لذا 

محاولة  البلدية  االنتخابات  في  املرأة  ملشاركة 

الذات،  وإثبات  والتقاليد  العادات  املرأة حتدي 

التغيير  على  والقدرة  بالنفس  العالية  والثقة 

املجتمعي وتقدمي حلول اجتماعية بشكل متساو 

مع الرجال. 

المرأة  التي تواجه  التحديات المجتمعية 

الفلسطينية في النتخابات البلدية:

بعد تناول األسباب الرئيسة املؤدية ملشاركة 

املرأة في االنتخابات البلدية، البد من القول إن 

تلك احملاوالت أبرزت بشكل واضح الكم الكبير 

املرأة  تواجه  التي  املجتمعية  التحديات  من 

املشاركة  على  إقدامها  عند  عادة  الفلسطينية 

في مجال  وباألخص  العام،  الشأن  في قضايا 

انتخابات  كانت  سواء  الفلسطينية،  االنتخابات 

فمازال  رئاسية.  حتى  أو  تشريعية  أو  بلدية 

كامل  بشكل  مقتنع  غير  الفلسطيني  املجتمع 

وال  االنتخابات،  في  النسائية  املشاركة  بأهمية 

يثق بقدرة املرأة الفلسطينية على إحداث تغيير 

سياسي أو اجتماعي،  أو املساهمة في عملية 

إصالح املجتمع وتقدمي حلول مستدامة للمشاكل 

مثل  املجتمع احمللي،  منها  يعاني  التي  اليومية 

من  وغيرها  والسكن  واملياه  الكهرباء  مشاكل 

املشاكل التي يعاني منها املجتمع بشكل يومي. 

املرأة  بدور  املجتمع  أفراد  ثقة  عدم  تعتبر 

أهم  من  القرارات  وصنع  احللول  تقدمي  في 

في  خاصة  النساء،  تواجها  التي  التحديات 

املجتمعات املغلقة التي حتكمها قوانني وأعراف 

قبلية وعشائرية، حيث تعتبر املجتمعات املغلقة 

أن الدور الرئيس للمرأة يجب أن يكون فقط في 

نطاق العائلة وخدمة الزوج وتربية األطفال، وإذا 

ما أرادت تلك النساء املشاركة في االنتخابات 

بناء  العام، فيجب أن يشاركن  وقضايا الشأن 

الكبرى  املصلحة  وتلبية  الرجل  موافقة  على 

للعائلة أو العشيرة، لذا عندما مت ترشيح بعض 

ذلك  للعشائر مت  االنتخابية  القوائم  في  النساء 

بناء على أوامر من شيخ العشيرة الذي أراد أن 

تشارك نساء العشيرة في القائمة فقط كإجراء 

قانوني وروتيني من أجل ضمان تسجيل قائمته 

االنتخابية في سجالت اللجنة االنتخابية املركزية 

التي تشترط وجود الكوتا النسائية في كل قائمة 

انتخابية حسب قانون االنتخابات الفلسطيني. 

بعض  من  أن  أيضًا،  بالذكر  اجلدير  ومن 

في  النساء  ملشاركة  املجتمعية  التحديات 

كبير  اهتمام  هناك  كان  أنه  البلدية  االنتخابات 

بضم  االنتخابية،  القوائم  مشكلي  معظم  من 

بنفوذ قوي  تتمتع  لعائالت كبيرة  ينتسنب  نساء 

اهتمام  هناك  يكن  ولم  احمللي،  املجتمع  في 

في  الفعال  دورهن  حسب  النساء  باختيار 

بعض  تنافس  إلى  أدى  ما  احمللي،  املجتمع 

األحزاب السياسية جلذب نساء ينتسنب لعائالت 

ذات مكانة كبيرة في املجتمع أو متزوجات من 
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النساء  مشاركة  تهميش  فتم  قياديني،  رجال 

املتوسطة،  املجتمع  طبقات  إلى  ينتمني  اللواتي 

السياسية  واملصلحة  القبلية  النزعة  ذلك  وأثار 

توظيف  سوء  مدى  أيضًا  وأبرز  املجتمع،  في 

دور املرأة الفلسطينية في تلك االنتخابات ومدى 

تهميش طبقات أخرى من املجتمع. 

آثار تأجيل النتخابات البلدية 

واجهتها  التي  التحديات  من  الرغم  وعلى 

املرأة الفلسطينية في عملية اإلعداد لالنتخابات 

في  دورها  بتعزيز  املطالبة  أجل  من  البلدية 

املشاركة بشكل فعال وإيجابي في املجتمع،  فال 

ميكننا أن نتجاهل احلالة السياسية الفلسطينية 

ظل  في  الفلسطيني  املجتمع  يعيشها  التي 

في  األمل  انتعش  أن  فبعد  االنقسام،  ظروف 

االنتخابات  انعقاد  بإمكانية  الفلسطينيني  قلوب 

البلدية في موعدها بشكل متواز بالضفة الغربية 

على  احلزبية  املصلحة  تغلبت  غزة،  وقطاع 

نزاهة  في  التشكيك  مت  فقد  الوطنية،  املصلحة 

وتوالت  بتنفيذها،  حتى  البدء  قبل  االنتخابات، 

الطعون االنتخابية من األحزاب املتنافسة ضد 

تبادل  ومت  االنتخابية،  القوائم  من  كبير  عدد 

التهديدات ضد أعضاء بعض القوائم االنتخابية، 

األمر الذي أثار حالة من القلق وعدم التيقن من 

حالة  وشيوع  االنتخابات،  تلك  جناح  إمكانية 

بأن  السلبية  واالنطباعات  والريبة  الشك  من 

هناك مخالفات قانونية كثيرة فيما يخص عملية 

تسجيل وتشكيل القوائم االنتخابية.

سادت  التي  املتوترة  األجواء  لتلك  ونتيجة 

من  كل  في  البلدية  لالنتخابات  اإلعداد  عملية 

محكمة  أصدرت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 

العدل العليا بتاريخ 2016/9/8، قرارًا بـتأجيل 

االنتخابات البلدية حتى إشعار آخر. 

باليأس  النساء  شعور  إلى  التأجيل  هذا  قاد 

في  املبذولة  اجلهود  تقدير  عدم  من  واإلحباط 

وشعور  البلدية،  االنتخابات  في  التسجيل  عملية 

القيادات السياسية  الثقة في  أفراد املجتمع بعدم 

بخصوص القدرة على  إنهاء حالة االنقسام وإجراء 

انتخابات بلدية نزيهة، قد تفرز قادة محليني يقدمون 

حلواًل فعالة ملشاكل املجتمع احمللي.

خاتمة:
املرأة  مشاركة  إن  القول،  ميكننا  أخيرًا 

لو  حتى  البلدية،  االنتخابات  في  الفلسطينية 

االجتاه  في  خطوة  تعد  رمزية،  مشاركة  كانت 

الفلسطينية  املرأة  دور  تفعيل  نحو  الصحيح 

في عملية صنع القرار وإشراكها في املناصب 

القيادية باملجتمع، فمجرد ورود أسماء نسائية 

بشكل علني في بعض القوائم االنتخابية، يعتبر 

مؤشرًا على مدى اندماج املرأة الفلسطينية في 

عمل املجتمع احمللي والتوافق املجتمعي الكبير 

على ضرورة إشراك النساء في كل االنتخابات، 

التي  والدوافع  األسباب  عن  النظر  وبصرف 

قوائم  أنفسهن ضمن  النساء  ترشيح  إلى  أدت 
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انتخابية متنوعة، فإن املرأة الفلسطينية ما زالت 

واالجتماعي  السياسي  املشهد  في  حاضرة 

ومازالت تتحلى بروح الصبر واملثابرة من أجل 

أن تفرض نفسها في مجتمع يتقلد فيه الرجال 

معظم املناصب العليا.

لذا، إن كانت مشاركة املرأة الفلسطينية في 

االنتخابات البلدية غير مكتملة بسبب تأجيل تلك 

االنتخابات حتى إشعار آخر، فال يوجد شك في 

أن تلك املشاركة غير املكتملة قد مهدت الطريق 

لقضايا  الترويج  أجل  من  نسويات  لناشطات 

حقوق املرأة واملطالبة بدعم زيادة نسبة الكوتا 

عملية  في  النساء  على متكني  والعمل  النسائية 

على  سواء  الوطنية  القرارات  بصنع  املشاركة 

فمشاركة  القرية،  أو  املدينة  أو  الوطن  مستوى 

وجميع  املجاالت  مختلف  في  مطلوبة  املرأة 

املناطق اجلغرافية.
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الشباب الفلسطيني: معطيات إحصائية ودللت

باحثة في التنمية االجتماعية.
 *

سناء قصراوي*

في  كبيرة  شريحة  الفلسطيني  الشباب  ميثل 

املجتمع، إذ تبلغ نسبة الشباب في الفئة العمرية 

)15-29 سنة( )30%( من مجموع أفراد املجتمع، 

 716( وبواقع  نسمة،  مليون   )1.404( مبجموع 

مقدارها  بنسبة  أنثى(  ألف  و)688  ذكر(  ألف 

)104.1( ذكر لكل )100( أنثى. فيما بلغت نسبة 

من   )%39.4( سنة(   14-0( بني  العمرية  الفئة 

عدد السكان، ما يشير إلى أن املجتمع الفسطيني 

البشرية  املوارد  من  ثروة  ميتلك  فتي  مجتمع 

إلى  أيضًا،  حتتاج،  والتي  للمستقبل،  الفاعلة 

التي  االحتياجات  وتوفير  اإلمكانات،  من  الكثير 

متكن من النهوض باملجتمع وتكون قادرة على أن 

تكون طاقًة فاعلًة مستقباًل. 

ِعماد املستقبل، فيجب  ومبا أن الشباب هم 

قدراتهم  تطوير  على  والعمل  بهم،  االهتمام 

والتدريب  التعليم  توفير  خالل  من  ومهاراتهم، 

واملجتمع  العمل  سوق  ورفد  لهم،  املناسبني 

يحتاجونها،  التي  املطلوبة  بالكفاءات واخلبرات 

من  أوضاعهم  حتسني  على  العمل  وكذلك 

والتي  لهم،  الكرمية  احلياة  سبل  توفير  خالل 

تستطيع أن توفر لهم عوامل االستقرار النفسي 

اخلطط  في  احتياجاتهم  وإدراج  واالجتماعي، 

التنموية بعيدة املدى. 

الشباب  لواقع  مسح  خالل  من  التعليم: 

سنة(،   29-15( العمرية  الفئة  في  الفلسطيني 

الفلسطيني  املركزي  اإلحصاء  جهاز  أجراه 

التي  األسر  نسبة  أن  لوحظ  العام 2015،  في 

مقالت
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 29-15( العمرية  الفئة  من  شباب  يترأسها 

سنة( بلغت )14%( موزعة بواقع )12.6%( في 

احملافظات الشمالية، و)16.6%( في احملافظات 

اجلنوبية، وأشارت الدراسة نفسها إلى أن نسبة 

بلغت  العمرية  الفئة  تلك  من  بالتعليم  امللتحقني 

)36.9%( توزعت بني )32.1%( للذكور، مقابل 

)42%( لإلناث، أما نسبة احلاصلني على دبلوم 

سنة(   29-18( من  العمرية  الفئة  في  متوسط 

احلاصلني  نسبة  كانت  فيما   ،)%13.1( فبلغت 

من  نفسها  للفئة  فأعلى  بكالوريوس  على 

اجلنسني )31.1%(، وميكن تفسير تلك النسب 

واملعطيات بتردي الوضع االقتصادي للشباب، 

عمل  عن  للبحث  الذكور  الشباب  يتوجه  إذ 

منهم  البعض  لقناعة  وأنفسهم،  أسرهم  إلعالة 

بعدم جدوى التعليم في ظل غياب فرص العمل 

التخرج.  في السوق احمللية في مرحلة ما بعد 

الوضع  تردي  يؤدي  فقد  لإلناث  بالنسبة  أما 

التعليم  من  حرمانها  إلى  لألسرة  االقتصادي 

وتزويجها مبكرًا للتخلص من عبئها االقتصادي 

واالجتماعي. 

من  اخلريجني  نسبة  أن  املسوح  تؤكد 

تصل  املتوسطة  املجتمع  وكليات  اجلامعات 

دراسات  أن  إال  سنويًا،  خريج   )40000( إلى 

أخرى أثبتت أن هناك عدم مواءمة بني مخرجات 

التعليم واحتياجات السوق الفلسطينية، ويرجع 

السائدة  الثقافة  أهمها  أسباب  لعدة  ذلك 

يتجهون  املجتمع  أفراد  جتعل  التي  املنتشرة 

ويبتعدون  محددة،  أكادميية  تخصصات  إلى 

غياب  إلى  باإلضافة  املهنية،  التخصصات  عن 

العالي  والتعليم  التربية  وزارة  من  جهود  أي 

مؤسسات  في  املطروحة  التخصصات  لتوجيه 

غياب  إلى  باإلضافة  وضبطها،  العالي  التعليم 

واملؤسسات  تنسيق مشترك بني اجلامعات  أي 

السوق  احتياجات  لتحديد  واألهلية  اخلاصة 

إلنشاء  العالي  التعليم  مؤسسات  وتوجيه 

تخصصات تتناسب معها. 

العمل: أما بالنسبة حلجم مشاركة تلك الفئة 

في القوى العاملة في السوق الفلسطينية، فقد 

العاطلني  من  هم   )%30.2( أن  املسح  أظهر 

العمل حسب  العاطلون عن  العمل، وتوزع  عن 

في   )%51.5( اآلتي:  النحو  على  املنطقة 

احملافظات اجلنوبية و)18.2%( في احملافظات 

بني  الواسعة  الفجوة  نرى  وهنا  الشمالية، 

تداعيات  الفجوة،  تلك  يفسر  ورمبا  املنطقتني، 

واحلصار  اجلنوبية  احملافظات  في  االنقسام 

احلدود  وإغالق  عليها  املفروض  اإلسرائيلي 

الشمالية  احملافظات  أن  حني  في  واملعابر، 

)الضفة( تشهد انفراجًا يتمثل في حرية التنقل 

العمل  سوق  وفتح  والتصدير،  واالستيراد 

اإلسرائيلية أمام الشباب الفلسطيني، ما ساعد 

على انخفاض نسبة البطالة فيها مقارنة بغزة، 

مخرجات  مالءمة  عدم  إن  القول  ميكننا  كما 

التعليم مع احتياجات سوق العمل من األسباب 

الرئيسة النتشار البطالة بني الشباب في الفئة 

العمرية )20-29 سنة(، إذ أظهر مسح الشباب 

األفراد  بني  بطالة  نسبة  أعلى  أن   )2016(
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الذكور )20-29 سنة( في العام )2015( كانت 

 ،)%52( اإلنسانية  العلوم  اآلتية:  املجاالت  في 

العلوم الطبيعية )51.5%(، علوم تربوية وإعداد 

في  فكانت  اإلناث  بني  أما   ،)%45.5( معلمني 

املجاالت اآلتية: الصحافة واإلعالم )%88.6(، 

املسح  أظهر  كما   ،)%79.6( اجتماعية  علوم 

الشباب  بني  اجلنس  موزعة حسب  البطالة  أن 

للذكور   )%25( اآلتي:  النحو  على  الفلسطيني 

لصالح  بينهما  كبير  وبفارق  لإلناث،  و)%60( 

اجتماعية  أسباب  إلى  ذلك  ويرجع  اإلناث، 

تسمح  التي  املهن  في محدودية  تتمثل  وثقافية 

للنساء مبمارستها وتتنافس عليها مع الذكور، 

من  أيضًا  التي حتد  والتقاليد  العادات  وكذلك 

أمام  املعيقات  العمل وتضع  النساء على  قدرة 

عمل املرأة مثل خروجها من البيت بشكل يومي، 

كما ترفض بعض املجتمعات احمللية خروج املرأة 

للعمل خارج منطقة سكناها أو االنتقال للعيش 

خارج بيت العائلة من أجل العمل، يضاف إلى 

ذلك سبب آخر هو تفضيل املجتمع الفلسطيني 

تزويج املرأة على العمل خارج البيت، كذلك ميكن 

الرعاية-  خدمات  توفر  عدم  إلى  ذلك  إرجاع 

احلضانة  كدور  املتزوجة-  للمرأة  بالنسبة 

واخلدمات املوجهة ألطفال النساء العامالت؛ ما 

يحد من مشاركتهن في القوى العاملة ويدفعهن 

للبقاء في البيت من أجل العناية باألبناء، وتعتبر 

مشاركة النساء في القوى العاملة في فلسطني 

األدنى بعد األردن في العالم، إذ بلغت في العام 

في  كانت  حني  في  فقط،   )%16.6(  )2011(

ما  إلى  أسبابها  وترجع   )%61.7( النرويج 

ذكر سابقًا. )مشاركة النساء في سوق العمل 

الفلسطينية، 2013(. 

وفي محاولة الشباب للخروج من حالة التعطل 

أو  مناسبة  عمل  فرص  وجود  وعدم  العمل  عن 

معدومة نهائيًا، أفاد )76.4%( من الشباب بأنه 

ال يوجد عمل مطلقًا، في حني رأى )9.6%( أن 

ملؤهلهم  املناسب  العمل  توافر  عدم  هو  السبب 

مشاريع  إنشاء  البعض  حاول  لذا  العلمي، 

واإلناث )%11.9(،  الذكور )%29.6(  خاصة، 

وقد جنح )16.1%( منهم في امتالك مشروعه 

النسبة  تلك  انخفاض  أسباب  وترجع  اخلاص، 

إلى ضعف املوارد املالية ونقص اخلبرة املهنية 

توفر  وعدم  املشروع،  الالزمة إلدارة  واملهارات 

سبل االستمرارية ألي مشروع في ظل التقلبات 

متأثرة  الفلسطينية،  السوق  تعيشها  التي 

لدى  السائدة  والسياسية  األمنية  باألوضاع 

املؤسسات  الشباب، كذلك عدم وجود دعم من 

مثل  إنشاء مشاريع  الشباب في  لفئة  الرسمية 

تضع  والتي  واملصرفية  اإلقراضية  املؤسسات 

تقف  والتي  القروض،  على  تعجيزيًة  شروطًا 

البرامج،  تلك  الشباب من  أمام استفادة  عائقًا 

بدعم  األهلية  املؤسسات  اهتمام  عدم  وكذلك 

خالل  من  اخلاصة  مشاريعهم  إلنشاء  الشباب 

املنح والقروض امليسرة، وتوفير فرص التدريب 

والتأهيل اجلاد واحلقيقي.

جاءت نسبة اإلناث اللواتي ميتلكن مشروعًا 

كل  إلى  باإلضافة  ذلك  ويرجع  فقط،   )%4.6(
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القرار  اتخاذ  من  املرأة  حرمان  إلى  سبق  ما 

مشروعها  امتالك  في  حقها  وممارسة  املستقل 

بإنشاء  يقمن  النساء ممن  من  فكثير  اخلاص، 

على  ُيجبرن  قروض  على  ويحصلن  مشاريع 

في  الذكور  أحد  باسم  مشاريعهن  تسجيل 

العائلة سواء كان زوجًا أو أخًا أو أبًا.

يعني  بالهجرة  الشباب  تفكير  إن  الهجرة: 

في  ومهمًة  فاعلًة  بشريًة  موارد  الوطن  خسارة 

عملية التنمية، ويعد ذلك خسارة عظيمة جلميع 

موضوع  في  خصوصية  ولفلسطني  الدول، 

الهجرة، إذ تعرضت فلسطني ملوجتني من الهجرة 

القسرية، في العام 1948، وفي العام 1967، 

إلى  باإلضافة  هذا  االحتالل،  نتيجة ممارسات 

الهجرة شبه الدائمة للشباب في مراحل مختلفة 

السيئ  واالقتصادي  السياسي  الواقع  سببها 

فلسطني  تشهد  كما  االحتالل،  يسببه  الذي 

أيضًا  سببها  ُأخرى  داخلية  قسرية  هجرة 

األراضي  ومنها مصادرة  االحتالل،  ممارسات 

وجدار  منها،  السكان  وطرد  عليها  واالستيالء 

أيضًا،  فلسطني،  أن  إال  العنصري.  الفصل 

الفترة  في  خاصة  للمهاجرين،  عودة  شهدت 

بني عامي )1994-1996( بعد إنشاء السلطة 

الوطنية الفلسطينية. 

الهجرة،  إلى  الشباب  من   )%23.6( مييل 

السياسية  األوضاع  إلى  ذلك  أسباب  وتعود 

األمن،  وغياب  االحتالل  واستمرار  السائدة 

األوضاع  على  تأثير  من  ذلك  عن  ينجم  وما 

عمل  فرص  توفر  عدم  وبالتالي  االقتصادية، 

مناسبة أو انعدامها كليًا، ويظهر ذلك بشكل أكثر 

مسح  أظهر  إذ  اجلنوبية،  احملافظات  في  حدة 

الهجرة في األراضي الفلسطينية )2010(، أن 

نسبة الراغبني في الهجرة بلغ )37%( في قطاع 

غزة، مقابل )15.2%( في احملافظات الشمالية، 

تقييد احلريات في غزة حتديدًا  وميكن إضافة 

انتشار  الى  باإلضافة  التعبير  حرية  وانعدام 

حساب  على  جهة  لصالح  واحملسوبية  الفساد 

جعل  الذي  األمر  األسباب،  تلك  إلى  أخرى 

الشعور بالظلم يسود في قطاع الشباب والذي 

يرى في الهجرة هروبًا من تلك األوضاع. 

الدوافع  أو  األسباب  أن  النتائج  أظهـرت 

بواقع  والدراسة  التعليم  كانت  للهجرة  الرئيسة 

للخـارج،  املهاجـرين  إجمالي  من   )%34.4(

 )%14.6( لنحو  الرئيس  الدافع  كان  فـي حني 

من املهاجرين حتسني مستوى املعيشة، مقابل 

في  عمل  فرص  توفر  لعدم  هاجروا   )%13.7(

نتائج  أظهرت  كمـا  الفلسطينية.  األراضي 

من  هم  املهاجرين  من   )%33.0( أن  املسح 

الفئة العمرية املصنفة كشباب )15-29 سنة(، 

وجاءت الفئة العمرية )30-44 سنة( في املرتبة 

الثانية بنسبة )25.6%( من املهاجرين للخارج. 

وبلغت نسبة املهاجرين ممن يحملون بكالوريوس 

املهاجرين،  إجمالي  من   )%35.7( نحو  فأعلى 

ال  املهاجرين ممن  نسبة  تتجاوز  لـم  حـني  فـي 

يحملون أي مؤهل علمي )1.3%( من إجمالي 

املهاجرين، ما يعني في احملصلة خسارة موارد 

بصرف  الدولة  تفقدها  ومدربة،  مؤهلة  بشرية 
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األموال  من  فائدة  هناك  كانت  إذا  عما  النظر 

ال  ألنها  املغتربني،  من  البلد  إلى  تتدفق  التي 

تعادل اخلسارة املترتبة على فقدان تلك املوارد 

املشاكل  إلى  باإلضافة  هذا  املؤهلة،  البشرية 

الفئة  في  خاصة  أيضًا-  الناجتة  االجتماعية 

األميركية  املتحدة  الواليات  إلى  تهاجر  التي 

والتي بلغت نسبتهم )21.6%( من املهاجرين- 

عن تلك الهجرة، حيث يستقر رب األسرة في بلد 

املهجر وتعود األم واألبناء إلى فلسطني وأحيانًا 

)كبار  اجلدين  رعاية  في  ليبقوا  وحدهم  األبناء 

السن( أو األعمام، وما ينتج عن ذلك من تفكك 

البيئة  من  األبناء  وحرمان  الفلسطينية  لألسرة 

الطبيعية للتنشئة املناسبة وما يترتب على ذلك 

من مشاكل سلوكية ونفسية. 

املشاركة املجتمعية، ال ميكن أن نغفل ضرورة 

املجتمع،  خلدمة  الشبابية  الطاقات  استثمار 

املجال،  هذا  في  جدًا  ضئيلة  محاوالت  فهناك 

تخصيص  من  اجلامعات  به  تقوم  ما  أهمها 

الطالب  على  يجب  مجتمعية،  خدمة  ساعات 

إنه إذا  القول  لتخرجه، وميكن  إنهاؤها كشرط 

فستعود  الصحيح  بالشكل  استثمارها  مت  ما 

بالفائدة على املجتمع وعلى الشباب أنفسهم. 

صقل  في  املجتمعية  املشاركة  أهمية  تكمن 

الشباب  أمام  الفرصة  وإتاحة  الفرد  شخصية 

وتعزيز  قدراتهم  وحتسني  مهاراتهم  لتطوير 

املبادئ والقيم املجتمعية اإليجابية لديهم، وميكن 

أن تعكس املشاركة املجتمعية ومشاركة الشباب 

واالستقرار  الرخاء  حالة  تطوعية  أعمال  في 

النفسي واالجتماعي، إال أن ذلك قد ال ينطبق 

الشباب  من  فالكثير  الفلسطيني،  الشباب  على 

الفلسطيني يشارك في أعمال تطوعية مجتمعية 

بهدف حتسني مهاراته وقدراته املهنية من خالل 

من  متكنه  قد  تدريبية  دورات  في  املشاركة 

احلصول على فرصة عمل مالئمة. 

وحسب ما جاء في مسح الشباب الفلسطيني، 

النتائج الرئيسة )2016(، فقد أفاد )%19.6( 

فقط ممن هم في الفئة العمرية )15-29 سنة( 

بأنهم شاركوا في أعمال تطوعية ولو ملرة واحدة 

إلى  الشباب  انضمام  بخصوص  أما  فقط، 

 )%6.3( أفاد  فقد  تطوعية،  شبابية  مؤسسات 

من الذكور بأنهم ينتمون ألندية شبابية ومراكز 

املراكز  تلك  ويستفيدون من خدماتها،  رياضية 

الترفيهية  البرامج  لهم  تقدم  بأن  تهتم  التي 

يعمل  بعضها  أن  علمًا  والثقافية،  الرياضية 

أوقات  وشغل  مواهبهم  وتطوير  تنمية  على 

أن  وباحث  متتبع  على  يخفى  ال  ومما  الفراغ، 

معظم التجمعات السكانية سواء في الريف أو 

احلضر وحتى املخيمات يوجد بها مركز شبابي 

أو ناد رياضي يعنى بالشباب الذكور، ويالحظ 

لدى  ملحوظة  بصورة  النسب  هذه  انخفاض 

بلغت  فمثاًل  بالذكور،  مقارنة  الشابات  اإلناث 

رياضية  ألندية  املنتمني  الذكور  الشباب  نسبة 

)10.6%( مقارنة بـ)1.6%( فقط لإلناث، وتعزى 

هذه النسبة املتدنية إلى عدم وجود مراكز وأندية 

نسائية في معظم التجمعات السكانية إلى جانب 

من  حتد  التي  السائدة  والتقاليد  العادات  أثر 
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حرية املرأة في اخلروج من املنزل لقضاء وقت 

في ناد ترفيهي أو رياضي وكذلك انشغال املرأة 

باألعمال املنزلية على عكس الرجل، ومع ذلك فإن 

نسبة انتماء الذكور لهذه األندية تبقى ضعيفة، 

وقد يعود ذلك لعدم قدرة تلك األندية على تلبية 

بذل  عدم  إلى  باإلضافة  الشباب،  احتياجات 

الهيئات املشرفة على تلك األندية جهودًا كافية 

الستقطاب الشباب وانحصار العضوية وتأثرها 

بالعائلية والعشائرية أحيانًا واالنتماءات احلزبية 

أحيانًا ُأخرى. 

بالنسبة لعضوية الشباب في اجلمعيات  أما 

األهلية غير احلكومية، فقد كانت نسبة الذكور 

املنتمني جلمعيات ومنظمات أهلية وغير حكومية 

)4%( مقارنة بـ )1.9%( لدى الشابات اإلناث. 

وجند أن ذلك ينطبق عليه ما ينطبق على النوادي 

أن  من  الرغم  على  القول  ميكن  إذ  الرياضية، 

توجب  األهلية  للجمعيات  الداخلية  األنظمة 

تعاني  املؤسسات  تلك  فإن  املفتوحة،  العضوية 

من انغالقها على عضوية محدودة وعدم التوجه 

نحو الشباب الستقطابهم للعضوية في الهيئات 

العمومية أو مجالس اإلدارة، مع العلم أنه وفي 

جمعيات  وأنشئت  نشطت  األخيرة  السنوات 

نسوية أيضًا في تلك التجمعات، وعلى الرغم من 

ذلك نرى أن مشاركة اإلناث تبقى ضئيلة، وفي 

الغالب تنحصر في املؤسسات النسوية فقط، أما 

عضوية أو مشاركة املرأة خاصة في التجمعات 

باحلصول  العائلة  من  مشروطة  فكانت  الريفية 

على منفعة مادية )مساعدة عينية(، فيما حترم 

ذاتها  لألسباب  املجتمعية  املشاركة  من  املرأة 

التي حتد من مشاركتها في القوى العاملة.  

الرغم  على  الشباب  إن  القول  إلى  نخلص 

من املعيقات الكثيرة التي تواجههم والنجاحات 

القليلة التي تصادفهم، يتحملون أيضًا املسؤولية 

على  األخرى، سواء  األطراف  بكل  أسوة  فيها 

املنظمات  )احلكومة،  الرسمية  املؤسسة  صعيد 

األهلية والقطاع اخلاص( في ظل الغياب الفاعل 

لها في مواجهة مشاكل الشباب أو على صعيد 

املؤسسة غير الرسمية )الفرد والعائلة واملجتمع( 

مبا حتمله من معتقدات وثقافة وعادات وتقاليد 

قد حتد من إمكانيات الشباب وتطورهم، وعودة 

بعض  عن  احلديث  من  بد  ال  سابقًا،  ورد  ملا 

مشاكل  حل  في  تساهم  قد  التي  االقتراحات 

الشباب في فلسطني. 

الدراسات  بينت  أن  بعد  التعليم:  مجال  في 

التعليم  مخرجات  بني  واضحة  فجوة  هناك  أن 

واحتياجات السوق الفلسطينية وغياب البرامج 

التدريبية التي متكن اخلريجني وتنمي مهاراتهم، 

ال بد من أن تقوم كل جهة مبسؤوليتها في هذا 

العالي  والتعليم  التربية  وزارة  فعلى  املجال، 

وضع سياسات تنموية وخطط استراتيجية يكون 

االهتمام  وكذلك  رئيسًا،  محورًا  فيها  الشباب 

بني  الفجوة  تقليص  يتم  بحيث  التعليم  بقطاع 

وذلك  السوق،  واحتياجات  التعليم  مخرجات 

وعدم  اجلامعات  على  الرقابة  من  مزيد  بفرض 

تخدم حاجة  كليات ال  التراخيص الفتتاح  منح 

السوق، وأن تعمل على تشجيع إنشاء املعاهد 
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والكليات املهنية بتقدمي الدعم املادي لها والعمل 

والتأثير  الوعي  زيادة  في  أكبر  جهد  بذل  على 

التخصص  اختيار  نحو  املجتمع  أفراد  بثقافة 

التعليم  مؤسسات  عاتق  على  يقع  كما  واملهنة، 

العالي )اجلامعات واملعاهد والكليات املتوسطة( 

ومناهجها  األكادميية  ببرامجها  النظر  إعادة 

النظري  األسلوب  من  بها  واالنتقال  التعليمية 

الذي  والعملي  املهني  التدريب  أسلوب  إلى 

وتهيئتهم  الطلبة  مهارات  تطوير  في  يساعد 

ملتطلبات سوق العمل ويلبي احتياجات املجتمع 

احمللي من السوق، كل ذلك من خالل التنسيق 

والقطاع  احلكومية  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

اخلاص واألهلي أيضًا، كذلك االهتمام بالبحوث 

والدراسات العلمية واملشاريع البحثية اخلاصة 

باحتياجات املجتمع والسوق والبعد عن األبحاث 

الثغرات  وسد  واملكررة  التقليدية  الوصفية 

يحتاجها  التي  والكفاءات  اخلبرات  حقل  في 

املجتمع. كما على املجتمع واألسرة واألفراد أن 

يغيروا اجتاهاتهم نحو التخصصات األكادميية 

التقليدية وأن يوجهوا أبناءهم نحو التخصصات 

وسوق  املجتمع  يحتاجها  التي  والعملية  املهنية 

العمل. 

احلديث عن التعليم يقودنا، أيضًا، إلى سوق 

بينهما،  الفصل  مبكان  الصعوبة  فمن  العمل، 

سوق  احتياجات  بني  املواءمة  تتم  أن  يجب  إذ 

العمل واالختصاصات املطروحة في مؤسسات 

جانبًا  أيضًا،  هناك،  أن  إال  العالي،  التعليم 

خالل  من  اخلاص  القطاع  على  املسؤولية  من 

مبادرته إلى تقدمي الدعم املادي للمعاهد املهنية 

أن  وكذلك  اجلامعية،  املهنية  والتخصصات 

اخلاص  القطاع  ومؤسسات  شركات  تساهم 

في  للعاملني  املستمر  املهني  التدريب  بتوفير 

بحسب  تدريبية-  برامج  وإعداد  السوق، 

القطاع اخلاص- تعمل على تطوير  احتياجات 

مهاراتهم أو إرسالهم إلى اخلارج لتلقي التدريب 

الالزم واالستفادة من اخلبرات.

قانون  لتطبيق  إضافي  جهد  بذل  من  بد  ال 

احلد  بتطبيق  العمال،  حقوق  وضمان  العمل 

األدنى لألجور وتطبيق نظام احلوافز، وحتسني 

شروط برنامج التقاعد أو الضمان االجتماعي- 

البحث  قيد  يزال  ال  النظام  أن  اعتبار  على 

العاملني،  مصالح  يكفل  مبا  لتعديل-  وبحاجة 

اخلريجني  تشجيع  في  وبقوة  يساهم  ذلك  كل 

املهنية  التخصصات  إلى  التوجه  على  اجلدد 

لهم  يكفل  ودخاًل  عمل  فرص  لهم  توفر  التي 

ما  فإذا  احتياجاتهم.  ويلبي  بكرامة  العيش 

سوق  وتطوير  التعليم  قطاع  استطعنا حتسني 

إلى  مباشر  بشكل  سيقود  ذلك  فإن  العمل، 

الكفاءات  ذوي  وخاصة  الشباب  توجه  تغيير 

الفلسطيني  فاملجتمع  الهجرة،  نحو  واملؤهالت 

بحاجة إلى كل أبنائه للصمود ومواجهة الهجمة 

يسعى  الذي  االحتالل  يقودها  التي  الشرسة 

على  الفلسطيني  الشعب  على  اخلناق  لتضييق 

للممارسات  إضافة  االقتصادي-  املستوى 

يعمل  فهو  األصعدة-  جميع  على  االحتاللية 

على  لإلبقاء  الفلسطيني  االقتصاد  تدمير  على 



157

تبعية االقتصاد الفسطيني القتصاد احملتل من 

سوقه  وفتح  الوطنية  الصناعات  محاربة  خالل 

للعمالة الفلسطينية- غير املاهرة وغير املدربة- 

قطاعا  أهمها  محددة  مجاالت  في  احملصورة 

مقارنة  العالية  األجور  ودفع  والبناء،  اخلدمات 

ومنافسة  الفسطينية،  السوق  في  األجور  مع 

األعلى  اجلودة  حيث  من  الوطنية  الصناعات 

أي  على  للقضاء  األسعار  ومنافسة  أحيانًا 

صناعة وطنية وإعاقة خلق اقتصاد وطني قوي.  

الشباب  مبشاركة  تتعلق  األخيرة  القضية 

تعزيز  في  القصوى  ألهميتها  نظرًا  املجتمعية 

وعلى  عليهم  يعود  فاعل  بشكل  مشاركتهم 

املجتمع بالفائدة.

يجب  بشريًا  مال  رأس  الشباب  يعتبر   

استثماره وعدم االستهانة به، كما أن إهمال 

إيجابي قد  الثروة وعدم توجيهها بشكل  هذه 

اجتماعية،  ومشاكل  وخيمة  عواقب  إلى  يقود 

أوقات  يشغل  ما  الشباب  يجد  لم  إذا  خاصًة 

العديد  في  وقوعهم  الى  يؤدي  ما  فراغهم؛ 

عالم  في  انخراطهم  بينها  ومن  املشاكل  من 

من  وغيرها  املخدرات  تعاطي  أو  اجلرمية 

اآلفات، لذا كان ال بد من العمل على استثمار 

إشراك  خالل  من  ذلك  ويتم  الطاقات،  تلك 

الشباب في أعمال مجتمعية تطوعية، والسماح 

القرار داخل  بأن يكونوا جزءًا من صنع  لهم 

على  وجب  لذا  التطوعية،  األهلية  املؤسسات 

على  الشباب  تشجع  أن  املؤسسات  تلك 

لهم في  العضوية  باب  التطوع من خالل فتح 

وكذلك  إدارتها،  ومجالس  العمومية  جمعياتها 

تبني مشاريع وبرامج تلبي احتياجات الشباب 

الشباب  قدرات  لبناء  ومشاريع  برامج  وتنفيذ 

ومتكينهم لبناء مشاريعهم اخلاصة مبا يخدم 

مصلحة املجتمع ومصلحتهم. 

ذات  العناصر  وتأثر  احملاور  ولتشابك 

العالقة بالشباب، توجب وضع إستراتيجيات 

تنموية على مستوى الدولة للنهوض بالشباب 

وإعدادهم للمرحلة القادمة، باعتبارهم املورد 

وقادته  الفلسطيني  للمجتمع  الثمني  البشري 

في املستقبل.

المصادر: 
الفلسطينية،  األراضي  في  الهجرة  مسح   .1

املركزي  اجلهاز   ،2010 الرئيس،  التقرير 

لإلحصاء الفلسطيني.

مسح الشباب الفلسطيني، النتائج الرئيسة   .2

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   ،)2016(

الفلسطيني. 

مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني    .3

الصحة  معهد   – سياساتية  ورقة   2013

العامة واملجتمعية – جامعة بير زيت.  
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َعم«!
َ
لنقل للشباب ماذا »ل« ونترك لهم »الن

روائي وناشط شبابي.
 *

م. عارف الحسيني*

في  ثائر  مقدسي  شاب  مشهد  استوقفني 

يهم، بكل قوته،  السابعة عشرة من عمره وهو 

بضرب عامود اإلشارة الضوئية املعدني الصلب 

شعفاط  منطقة  في  متواضعة  حديدية  مبطرقة 

وذلك  خضير،  أبو  محمد  الشهيد  منزل  مقابل 

بعد يومني على استشهاده، اقتربت من الشاب 

وكان قد جتّمع حوله عدد من أبناء جيله، وسألته 

عما يفعل، فنظر إلّي بلؤم شديد، وقال: »قتلوا 

ابن عيلتي وبدنا ننتقم!« فقلت: لكن هذه اإلشارة 

الضوئية في شعفاط، وليست للمستوطنني الذين 

يسكنون مقابل الشارع، دفعني ألبتعد عن طريقه 

وأكمل ما بدأه مع زمالئه، لكن دون إجناز، فال 

احلديدية  املطرقة  طرقات  من  سقطت  اإلشارة 

وال هو شفى غليله، وعلى األغلب دفع الحقًا ثمن 

انتقامه من اإلشارة الضوئية كفاالت وغرامات 

وأيامًا وليالي قاسية في أقبية التحقيق.

رويت ما شاهدت لقيادي فلسطيني متترس 

في موقعه منذ عقود، ولم تغب القدس عن لسانه 

في احملافل كلها، فلم يكترث أبدًا ملا قلت، ورد 

علي: هذا بالقدس فقط!

التداعيات  أكثر  أراقب  احلادثة  هذه  جعلتني 

في املشهد الشبابي في فلسطني خالل السنوات 

أن  أقتنع  ولم  فقط،  القدس  في  وليس  األخيرة، 

ما  أهم  ولعل  استثناء،  القدس  في  يجري  ما 

ميكن رصده أن شبابنا بشكل عام، وفي القدس 

بشكل خاص، يعيشون حالة ضياع، غاب عنهم 

احلال  كان  كما  السياسية  اأُلطر  التآلف ضمن 

األجندة  من  واختفى  األولى،  االنتفاضة  في 

مقالت
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اليومية دور التنظيم أو احلزب أو الفصيل الذي 

انحسر بالشعارات واملناكفات، فلم يعد االنتماء 

األفكار  حتمل  التي  السياسية  للجماعة  األول 

في  تنظيميًا  أعضاؤها  ويشترك  واأليديولوجيا 

حياة نضالية ترفع من مستوى الفرد عبر انخراطه 

في وحدة فكر ومبادئ وعمل وطني جامع بعيدًا 

عن املصلحة الشخصية أو العائلية، كان الشباب 

حتى مرحلة أوسلو يجتمعون حتى في املناسبات 

الفكرية  ومعتقداتهم  توجهاتهم  وفق  االجتماعية 

وخلفياتهم السياسية، أما اليوم فقد ذاب االنتماء 

العشيرة  فحضرت  احلياة،  تفاصيل  في  للوطن 

وعادت  اجلماعة،  شاغر  مللء  ومحفزة  واضحة 

العائلة والقبيلة لتحكم، وأصبح التعصب واجلهالة 

حالة عامة، حتى لو كان ذلك في قضية وطنية من 

الطراز األول مثل الشهادة، وفي بعض األحيان 

العشيرة،  أيضًا  فغابت،  الشباب،  حال  تدهور 

خلدمة  التجمع  وأصبح  العصابة،  فتشكلت 

املصلحة الفردية املادية البحتة مبختلف الوسائل 

العشيرة،  قيمية حتكمها حتى  دون أي منظومة 

فأين نحن وإلى أين نذهب؟

تشير اإلحصاءات إلى أن املجتمع الفلسطيني 

السنوات  ركام  من  النهوض  على  وقادر  فتّي 

األخيرة بسواعد شبابه إن أحسن األداء وجنح 

والشللية،  الفردانية  براثن  من  اخلروج  في 

بالواقع،  ُتذّكرنا  التي  األرقام  لبعض  وبالعودة 

في  املواطنني  من   %30 يشكلون  الشباب  فإن 

فيها  األسر  من  و%72  والقدس،  وغزة  الضفة 

شاب واحد أو شابة واحدة على األقل، وتشير 

معطيات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

الدكتور  الباحث  إليها  وأضاف  جمعها  والتي 

جميل هالل في بحثه حول دالالت الهبة الشعبية 

في   %28( الشباب  من   %35 أن  إلى  األخيرة، 

غزة(  قطاع  في   %46 مقابل  الغربية  الضفة 

أعلى  يرغبون في احلصول على درجات علمية 

وهي  ودكتوراه(،  )ماجستير  بكالوريوس  من 

نسبة تشير إلى توافر درجة عالية من الطموح 

بني الشباب الكتساب رأسمال ثقافي وحتسني 

دلّت  لألسف  ولكن  والدخل،  العمل  فرص 

شبابية  مجموعات  مع  أجريت  التي  املقابالت 

هو  التعليم  مواصلة  من  الهدف  أن  مختلفة 

النجاح في احلصول على تأشيرة للهجرة. 

غالبية  أن  ذاتها،  املعطيات  وفق  ويالحظ، 

مجالت،  أو  جرائد  تقرأ  ال   )%75.5( الشباب 

ونسبة مشابهة )76%( تستخدم احلاسوب بشكل 

التواصل  وسائل  عبر  بالعالم  وتتصل  يومي 

وهذه  هناك،  فرصها  عن  وتبحث  االجتماعي 

السياسي  األداء  تراجع  ظل  في  خطيرة  ظاهرة 

على مستوى القيادة، وذلك بسبب إصرار القيادة 

)الشباب(  شعبها  محرك  مخاطبة  على  احلالية 

للشباب  متت  ال  التي  نفسها  القدمية  بالوسائل 

بصلة، وال تصلهم وال يتفاعلون معها، ناهيك عن 

نوعية خطاب الشعارات الذي لم يعد فاعاًل. 

الغربية  الضفة  على  املؤشرات  هذه  تنطبق 

وغزة بشكل أساسي، أما في القدس، فإن وضع 

املدينة وشبابها أكثر تعقيدًا، فقد ُتركت القدس 

في اخللف لتقع فريسة لسياسات جهنمية تنفذها 
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سلطات احتاللية متتلك السيطرة الكاملة والوقت 

بضحاياها  تريد  ما  لتفعل  واإلمكانات  الكافي 

الذين فاق عددهم الثالثمائة ألف مواطن مقدسي، 

العنصري  الفصل  جدار  حدود  داخل  يسكنون 

الذي انتزعهم من احلضن الفلسطيني، فقد بلغت 

نسبة التسرب من املدارس الثانوية لدى الذكور 

في سن  الشباب  وأصبح   ،%50 من  أكثر  مثاًل 

العمالة  سوق  في  رخيصة  عاملة  أيدي  مبكرة 

البطالة  نسبة  انخفضت  وبالتالي  اإلسرائيلية، 

بني الشباب في القدس على عكس ما بلغت في 

الضفة الغربية في منتصف العام 2015 بواقع 

شباب  ألن  ليس  لإلناث،  و%60  للذكور،   %25

املؤهالت  ميتلكون  حتديدًا(  )الذكور  القدس 

تضمن  التي  العمل  إلى سوق  لينطلقوا  الالزمة 

لهم التطور واالرتقاء وإمنا ألن سوق اخلدمات 

يقضون  مقيمني  عمال  إلى  حتتاج  اإلسرائيلية 

حياتهم في وظائف خدماتية بسيطة، ال يتذمرون 

أو يشتكون وال يحّملون املشّغل اإلسرائيلي عبء 

استيرادهم وإسكانهم.

ورمبا ما يعبر بالفعل عن حالة اليأس التي 

مير بها الشباب الذين نتوقع منهم أن يحملوا 

الراية ويكملوا املسيرة هي اإلحصاءات اخلطيرة 

التي ال ينتبه إليها أحد حول مكانهم ودور اجليل 

وإللقاء  والوطني،  السياسي  املشهد  في  القادم 

عن  الشبابي  العزوف  حالة  على  قلياًل  الضوء 

املشاركة السياسية والتي ُتفسر الرغبة اجلامحة 

البرجوازية  غير  الفكرية  الشبابية  النخبة  لدى 

يجدر  آخر،  مكان  في  احلياة  وبدء  الهرب  في 

النشاطات  الشباب في  تدني مشاركة  مالحظة 

وتنظيمات  أحزاب  في  واالنخراط  العامة 

سياسية، وفي هذا السياق، أشارت أبحاث إلى 

أن نسبة املشاركة تقل عن 1.5% بني أوساط 

الشباب بني العمر 15-34 عامًا، أما عن توهم 

الشباب  انشغال  عن  البديل  أن  القادة  بعض 

ميكن  والذي  الوطني-  والعمل  بالسياسة 

هو   - بها  مرغوب  غير  تداعيات  له  تكون  أن 

االنخراط في نشاطات أخرى مثل الرياضة أو 

املشاركة في فعاليات مؤسسات املجتمع املدني 

الربحية،  وغير  الربحية  التنموية  واملنظمات 

من  فقط   %6.5 أن  إلى  دراسات  أشارت  فقد 

الشباب ينتمون ألندية ومراكز رياضية )6% في 

االنتماء  نسبة  وتتفاوت  الضفة و7% في غزة(. 

ألندية ومراكز رياضية بني الشباب والشابات، 

بني  من %2  وأقل  الشباب %11،  بني  بلغت  إذ 

بجمعيات  االلتحاق  نسبة  وبلغت  الشابات(. 

 %3 حكومية  غير  منظمات  أو  ثقافية  أو  أهلية 

)4% بني الشباب مقابل 2% بني الشابات(، أما 

والنقابات  االحتادات  في  الشباب  عضوية  عن 

مبختلف أشكالها، فقد بلغت 2.4%، فهل جنحت 

املنظمات األهلية واألندية الرياضية واحملاوالت 

األخرى في ملء الفراغ السياسي لدى الشباب 

قبل  وما  الثورة  بعد  ما  مرحلة  أحدثته  الذي 

يقبع  بلد  في  األرقام طبيعية  هذه  التحرر؟ هل 

حتت االحتالل ويتباهى بحركة التحرر الوطني 

التي قادتها عبر عشرات السنني نخبة شبابية 

ثائرة علّمت العالم معنى العنفوان ورفض الظلم 
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التاريخي الذي حّل بالشعب الفلسطيني؟

أعيننا  أغمضنا  لو  حتى  إنكاره  ال ميكن  ما   

عن األرقام واإلحصاءات وحتليل مواقف الشباب 

الثقة  فقدان  من  عامة  حالة  وجود  هو  وآرائهم، 

املنظمة وغير  الشبابية  الفئات  أغلب  لدى  الكامل 

منذ  مواقعها  في  جتمدت  التي  بالقيادة  املنظمة 

عقود طويلة، ذلك أن الشعور العميق الذي يسكن 

السواد األعظم من الشباب وعلى رأسهم شباب 

احلاكم  للحزب  تاريخيًا  وعائالتهم  هم  ينتمون 

الشعور  هو  غزة  في  أو  الغربية  بالضفة  سواء 

بالظلم جليلهم وجليلني سبقاه على األقل، الشعور 

حقيقية  فرصة  على  احلصول  من  باحلرمان 

لالنخراط الفعال في املعترك السياسي القيادي، 

والذي ميكن أن يدفعوا ثمنه الباهظ خلدمة قضية 

في  مكان  لهم  يكون  سوف  أيضًا  ولكن  عادلة، 

للرعيل األول في احلركة  القيادة، كما كان  حلبة 

الوطنية، أما ما يختلج في ذهن الشباب فهو أن 

عليهم التضحية وغيرهم سوف يقطف الثمار!

بات هذا الشعور العام أكبر وأعمق عند ظهور 

بناء  دعاية  وانهيار  الفردانية  احلكم  سياسة 

الدولة املدنية ومؤسساتها في نظر الشباب الذين 

يواجهون الواسطة واحملسوبية وكسر القوانني 

الدميقراطي  النظام  وتخطي  األمزجة  حسب 

فئة  مصالح  حسب  الشفافية  أسس  وتغييب 

متنفذة، وتكرر كل ذلك في مناحي احلياة العامة 

املختلفة والتي تشمل الصحة والتعليم والتشغيل 

وغيرها، لقد تفشت حالة من السأم لدى الشباب 

ومشاهدة  الرنانة  للشعارات  االستماع  من 

ممارسات معاكسة على األرض، وفي لقاء رصد 

عشرات  مع  وعقدته  الفلسطيني  الشباب  حالة 

وجهة  لنقل  حتضيرًا  والشابات،  الشباب  من 

نظرهم ملؤمتر سابق شارك فيه أصحاب القرار 

فوق  فما  عقود  أربعة  أمضوا  الفلسطيني ممن 

املركزية  اللجان  وعضوية  األحزاب  رئاسة  في 

املشاركني-  الشباب  على  طرحت  والتنفيذية، 

وأغلبهم متيزوا وأبدعوا في مجاالت عديدة أهمها 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والعمل املجتمعي 

الطوعي ويعتبرون من طالئع أبناء جيلهم الذين 

ترعرعوا في كنف »أوسلو«- العديد من األسئلة 

البسيطة واملركبة، فكانت اإلجابات عنها مؤشرًا 

سبيل  فعلى  الضياع،  حالة  جوهر  على  جديًا 

املثال لم ينجح ثالثون شابًا وشابًة في ذكر أكثر 

التحرير  منظمة  فصائل  من  فصائل  ثالثة  من 

أسماء  استذكار  من  يتمكنوا  ولم  الفلسطينية، 

عقودًا  قضت  التي  األحزاب  لتلك  عامني  أمناء 

واليأس  السوداوية  طغت  الزعامة.  في  طويلًة 

على املشهد املستقبلي، وأشار جميع املشاركني 

خارج  إلى  تأخذهم  فرصة  عن  بحثهم  إلى 

فلسطني، مؤكدين أنهم لم يجدوا أماًل في البقاء 

انتخابات  بكرامة. وحول  العيش  أو  التحرر  أو 

البلديات مثاًل فقد كانت هناك صراحة كبيرة في 

القول إن االنتماء هو للعائلة أو العشيرة ومن ثم 

البلدة ومن ثم املنطقة اجلغرافية األوسع، وفي 

املرشح حقيقة  ينتمي  إلى أي األحزاب  النهاية 

وليس ظاهريًا ليكسب األصوات، لكن أكثر من 

وحول  باملوضوع.  يهتموا  لم  الشباب  نصف 
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االنتخابات التشريعية والرئاسية، فإن اإلجماع 

أجريت  وإن  لن جترى،  أنها  على  منصبًا  كان 

القيادات  ألن  فيها  مكان  للشباب  يكون  فلن 

أحسن  وفي  تترشح،  سوف  نفسها  السياسية 

ألناس  أو  ألقاربهم  مناصبهم  يورثون  األحوال 

لغرابة  ويا  عليهم.  يسيطرون  منهم  منتفعني 

احلال بني الساسة، فجميعهم يقرون ويعترفون 

وينادون  الشباب،  وبني  بينهم  فجوة  هناك  بأن 

الفرصة  ومنحهم  الشابة  القيادات  دور  بتفعيل 

الكافية كتلك التي أخذوها في شبابهم، ولكن ال 

جند أيًا منهم يعلن تنحيه أو استقالته أو يبادر 

إلى عقد انتخابات في حزبه أو اإلطار السياسي 

الذي يتزعمه مع زمالئه منذ الصبا. 

ومع التأكيد على أهمية نقل تفاصيل التجربة 

النضالية لألجيال القيادية الشابة وحتقيق التراكم 

في التجربة النضالية التي نحلم بها ولم تتحقق 

حتى اآلن، وقد استمعنا للماضي كثيرًا وحتزبنا 

له ودافعنا عنه وسردناه كّل من وجهة نظره في 

إال  ال ميكن  اإلطار،  هذا  وفي  احملافل،  مختلف 

أن نعتز ونفتخر بالرصاصة األولى ومن أطلقها، 

وأن نبقيهم رموزًا نشحذ بقاماتهم الهمم، ال بد 

أن منّجد الثورة ونزهو مبرحلة لبنان واالنتفاضة 

األولى، لكن ال ميكن أن نبقى قابعني هناك! 

لعل أكثر ما أخشاه أننا وقعنا في أسر هذه 

الذكريات،  سوى  منها  يوجد  ال  التي  التجربة 

نعيش  نحن  التنفيذ،  في  استعادتها  ميكن  وال 

بادرنا  ألننا  ليس  متامًا،  مختلفة  مرحلة  اليوم 

اإلقليمية  الديناميكية  ألن  وإمنا  التغيير،  إلى 

الصراع  شكل  معها  وغيرت  تغيرت  والعاملية 

لكن  كبير،  كنز  اخلبرة  إثر  فاحلكمة  وأدواته. 

العملية النضالية املستمرة حتتاج ملواكبة وتطور 

رمبا  شبابية  طاقة  إلى  ذلك  من  أكثر  وحتتاج 

هناك  يكون  حتى  للتضحية  وجاهزة  مندفعة 

تراكم يؤدي إلى اإلجناز.

الشباب  ينهض  حني  نظري،  وجهة  من 

لن  القيادي؛  ودوره  مكانته  ويأخذ  الفلسطيني 

وشباب  القدس  شباب  بني  تفرقة  هناك  تبقى 

خصوصية  من  الرغم  وعلى  فلسطني،  باقي 

وآلة  املباشر  االحتالل  حتت  ووضعها  املدينة 

إلى  االنتباه  علينا  فإن  اليومي،  االضطهاد 

الفلسطيني  الهم  يحملون  املدينة  شباب  أن 

»خصوصية  نردد  أن  األفضل  من  وليس  ذاته 

شماعة  أصبحت  حتى  مكان  كل  في  القدس« 

للتخلي والكسل واخلنوع للعجز، وإمنا علينا أن 

نعطي شبابها أواًل كل ما يحصل عليه أي شاب 

فلسطيني في النهضة إن حدثت، سواء مببادرة 

البيولوجيا، ومن ثم نزيد على  القيادة أو بفعل 

االحتياجات  يلبي  آخر  عطاًء  والدعم  العطاء 

اخلاصة للمدينة النازفة.

األخيرة  والعشرين  الثالثة  السنوات  أمضينا 

أوسلو«،  »جيل  احلالي  الشباب  نسمي  ونحن 

بالرخاء  ورموزها  السياسية  احلالة  أقنعتهم 

قبل العام 2000م ومن ثم بالثورة املتجددة في 

املطلقة  بالدميقراطية  وبعدها  الثانية  االنتفاضة 

إلى  املسلوب  الوطن  قسمت  انتخابات  عبر 

معسكرين، ومن ثم تفشى احللم ببناء مؤسسات 
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تعودت  وقد  تتحقق،  لم  التي  املستقلة  الدولة 

احلكومات املتعاقبة على معونة دول العالم، ولم 

أي  وأن  قائمًا،  مازال  االحتالل  أن  إلى  تنتبه 

يكون  لن  إليه  يسعوا  أن  للشباب  منصب ميكن 

األرض،  على  السيادة  وجود  دون  سرابًا  إلى 

حيث ال ميكن لألدرينالني الشاب أن يتعامل مع 

لقد جمعوا  وتفهم.  ببرغماتية  املنقوصة  السلطة 

الشباب في احلافالت وحّملوهم األعالم وجلبوهم 

ليهتفوا لإلجنازات دون أن يروها، رفعنا رؤوس 

الشباب بالوهم، وقطعناها إن نقدوا أو تساءلوا 

بأدوات جاءت لتحميهم ال لتقصيهم، قلنا لهم في 

كل حلظة ما عليهم أن يفعلوا، لذا حان الوقت أال 

نكتفي بنصحهم مبا يجب عليهم أال يفعلوه فقط، 

الفلسطيني ليس رهن  الوجود  ألن احلفاظ على 

اإلسرائيلي،  اجلانب  مع  مفاوضات  أو  اتفاقات 

الال  باإلبقاء على حالة  قراره  األخير  فقد حسم 

حرب والال سلم، وأال يسمح بقيام دولة فلسطينية 

بأي حال من األحوال وأن يحافظ على منظومة 

ليكون  العنصري  اجلدار  جانبي  على  املصالح 

هناك دومًا ما يحمي الوضع القائم لكيال تتضرر 

مصاحله، وقد أنهى االحتالل حواره الداخلي حول 

القدس وأهلها وحسم مبدأ تهويدها وأسرلة من 

يتبقى من سكانها بعد تنفيذ سياسات التهجير 

الهادئ وخاللها. 

ماذا على شبابنا أال يفعلوا؟ عليهم أال يفقدوا 

للتاريخ  نظرة  وفي  بدايته،  في  فالصراع  األمل، 

فإن 68 عامًا من الطغيان ليست بالزمن الطويل 

في نضال الشعوب، وسوف ينتهي الصراع بعودة 

يكونوا  أن  عليهم  ولكن  ما،  يومًا  احلق ألصحابه 

موجودين يومها ولديهم الكفاءة والقدرة لبناء كيان 

سياسي، فالويل ملن يفقد األمل. على شبابنا أال 

يقدسوا املوت، وأن يعشقوا احلياة، فاحلياة عطاء، 

واحملبة صمود، وال يوجد خيار سوى الوطن الذي 

غسيل  حبل  املوت  من  جنعل  أال  يجب  يسكننا، 

لهمومنا، على شبابنا أال تخدعهم ضوضاء احملتل 

وأتباعه، وعليهم أن يتعلموا البرغماتية دون تنازل 

وأن يزرعوا بأنفسهم وفي أبنائهم من بعدهم روح 

نحّضر  لم  فنحن  الطويل،  والنفس  الدائم  التعلم 

من  تهيئة  وإياهم  علينا  ولكن  لواقعنا،  أبنائنا 

يورثنا ملواجهة ما هو قادم. 

على اجليل القادم أال يضرب باملطرقة عامود 

لينتقم  منزله  أمام  موجودة  ضوئية  إشارة 

الكهرباء  وصول  من  يتأكد  أن  بل  للعشيرة، 

حضارة  بفكره  ويبني  وبلده  أهله  ليحفظ  لها 

وازدهارًا، ويفعل كل شيء وهو حي يرزق ليحرر 

وطنه، ويتأكد أن من يرثه سيبني وال يهدم.

ليشكلوا  يريدون،  ما  فليفعلوا  ذلك،  دون 

وميسكوا  واجلماعات،  واألحزاب  التيارات 

احلكم ويعملوا بحق ويصيبوا ويخطئوا، ليجدلوا 

نسيجًا جديدًا من العالقات والتحالفات، ويؤمنوا 

من  يصنعوا  كي  االشتباك،  وليس  باالنشباك 

من  يتسرب  لوطن  مفخرًة  واملستقبل  احلاضر 

سنحوله  ولكنا  غيرنا،  وذنب  بذنبنا  أيدينا  بني 

إلى دولة مدنية في يوم من األيام، وهي قادمة 

ال محالة، فالطبيعة تكره السكون، والطاقة متأل 

الفراغ دومًا.
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الشباب والسياسة في فلسطين: 
أسئلة الدور والفاعلّية واألولويات 

أكادميي، وقيادي سابق في احلركة الطالبية الفلسطينية.
 *

قياديون سابقون في احلركة الطالبية، نشطوا في ساحة جامعة 
 **

)وبالتالي  الطالبية  كتلهم  في  قيادية  مراكز  وشغلوا  بيرزيت، 

في  قيادية  مراكز  في شغل  ومثلوها  السياسية(،  فصائلهم  في 

مجلس الطلبة: سلوى حماد، منسقة كتلة احتاد الطلبة التقدمية 

)2008-2009(، وعضو مجلس الطلبة )2006-2007(؛ رامي 

جبيل، سكرتير القطب الطالبي التقدمي )2005-2007(، وعضو 

مجلس  رئيس  القيق،  محمد  )2004-2005(؛  الطلبة  مجلس 

اإلسالمية  الكتلة  قيادة  جلنة  وعضو   ،)2007-2006( الطلبة 

)2005-2006(؛ عوض مسحل، رئيس مجلس الطلبة )2009-

2010(، ومنسق حركة الشبيبة الطالبية )2004-2005(. ]ُرتبت 

األسماء »أبتثيا« وفقا ألسماء العائالت[.

إدارة وتحرير: رشاد توام*

المشاركون: **

• سلوى حماد، حزب الشعب الفلسطيني.	

• رامي جبيل، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني.	

• محمد القيق، حركة املقاومة اإلسالمية »حماس«.	

• الوطني 	 التحرير  حركة  مسحل،  عوض 

الفلسطيني »فتح«. 

في  هي–  الفلسطينية  القضية  بأن  ُيقر  من 

ُيقر-  ووجود،  أرض  قضية  األول-  املقام 

كانت  الوطني  التحرر  رافعة  بأن  بالضرورة- 

و»حاضرنا«،  »ماضيهم«  بني  وما  الشباب. 

تعاقبت أحداث وتغيرت سياقات، تراجع خاللها 

دور الشباب واستتر، فمن حركة طالبية صالت 

معاصرة  »حركة«  إلى  آنذاك،  رائدًة  وجالت، 

من  فيها  ما  ومضى  »ديناميكيتها«،  فقدت 

النظام  بذور  زرعوا  شباب  ومن  »حرك«!  جذر 

السياسي الفلسطيني ونصبوا عماده، إلى نظام 

سياسي هرم ومنقسم، ُأقصي عنه الشباب! 

التاريخ، وتلك »احلقائق« أو  باستحضار ذاك 

نظرة  حول  األسئلة  من  جملة  تلح  »االدعاءات«، 

الشباب الفلسطيني إلى قضايا الشأن السياسي 

السياسات  السياق، نظم معهد  العام. وفي هذا 

الندوة )1(
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من  عدد  مبشاركة  املغلقة  الندوة  هذه  العامة 

السابقني.*  الفلسطينية  الطالبية  احلركة  قيادات 

عينة  بني  من  املتحدثون  ُدعي  منهجية،  ولغايات 

مختارة زمنيًا ومكانيًا: »زمنيًا« باختيارهم ممن 

نشطوا في قيادة احلركة الطالبية قبل نحو العقد، 

في  نشطوا  قد  جميعهم  يكونوا  بأن  و»مكانيًا« 

بيرزيت،  جامعة  اختيرت  وقد  ذاتها.  الساحة 

اجلغرافيا  في  وسطية  من  به ساحتها  ملا متتاز 

مراعاة  مع  كله  ذلك  السياسية؛  والتوجهات 

اختالف مشاربهم السياسية وخلفياتهم احلزبية. 

وقد التقوا ليتحاورا حول قضايا مركزية مختارة 

في الشأن العام الفلسطيني، صيغت على شكل 

أربعة محاور أساسية تقوم عليها هذه الندوة:

الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام.  .1

الشأن  في  السياسي  القرار  صنع   .2

الداخلي. 

الفلسطيني  الصراع  وإدارة  املقاومة   .3

اإلسرائيلي.

احلركة الطالبية الفلسطينية.  .4

*     *     *
معهد  أشكر  بداية  مساًء.  أسعدمت  توام: 

السياسات العامة على تشريفه لي للمرة الثانية 

إلدارة وحترير ندوة مهمة كهذه. في املرة األولى 

حاورت زمالء وأساتذة في مجال االختصاص 

القانوني بخصوص موضوع انضمام فلسطني 

العدوان  )إبان  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 

اإلسرائيلي على قطاع غزة، صيف 2014(. أما 

احلركة  في  سابقني  زمالء  فأحاور  املرة،  هذه 

)جامعة  املكان  إلى  إضافة  جمعنا  الطالبية، 

بيرزيت( والزمان )قبل نحو العقد(، الكثير من 

ما  على  طغت  لطاملا  التي  املشتركة  القواسم 

يفرقه تنوع املشارب السياسية.

أن  ويسعدني  بكم،  أرحب  األعزاء،  الزمالء 

نلتقي مجددًا بعد غياب، لنتحاور كما كنا نتحاور 

سيكون  املرة  هذه  أن  االختالف  رمبا  سابقًا. 

بإمكاننا إجراء مراجعات أكثر عمقًا وموضوعيًة 

بحكم الفترة الزمنية التي فصلتنا عن تلك املرحلة. 

ولعل في ندوتنا هذه - وفيما نناقشه خاللها من 

موضوعات حساسة، ورمبا ملجرد عقدها - رسالة 

نبرق من خاللها لقيادات الفصائل السياسية أن 

على  للحوار  يلتقي  ألن  دائمًا  مستعد  الشباب 

طاولة مستديرة، فأين أنتم من ذلك؟!

صورة  في  أضعكم  أن  لي  اسمحوا  بدايًة، 

تعدد  علينا  يفرضه  الذي  النقاش،  منهجية 

الندوة  وقت  ومحدد  املتحدثني،  وتعدد  احملاور 

تبعًا للمساحة املخصصة لنشر الندوة في املجلة. 

هذه احملددات تفرض علّي ابتداًء االقتصاد في 

طرح األسئلة، وبحيث أمّكن كاًل منكم من تقدمي 

مداخلة أساسية في كل محور. وأتوقع أن تكون 

الثالثة  احملاور  من  محور  كل  في  مداخالتكم 

تقييمكم   )1( مداخل:  ثالثة  على  قائمًة  األولى 

لواقع حال كل موضوع. )2( رؤيتكم لإلصالح 

في  كنتم  حال  في  موضوع  كل  بخصوص 

املعهد  مقر  الثالثاء، 20 أيلول 2016، في  الندوة مساء يوم  عقدت   *
برام الله. نص مداوالت الندوة هنا نقاًل عن جهاز تسجيل صوتي.
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التحول  التغيير/  قرار. )3( مدى  مواقع صنع 

املوضوع  لذات  نظرتكم  عن  اآلن  نظرتكم  بني 

قيادة  في  نشطاء  كنتم  عندما  العقد،  نحو  قبل 

)احلركة  الرابع  احملور  أما  الطالبية.  احلركة 

الطالبية الفلسطينية(، فطبيعته اخلاصة تتطلب 

به:  خاصة  مداخل  ثالثة  خالل  من  تناوله  منا 

اآلن  الطالبية  لواقع حال احلركة  تقييمكم   )1(

وأسباب ذلك. )2( دور احلركة الطالبية املنشود 

دور   )3( خاص.  بشكل  النقابي  العمل  في 

موضوع  بخصوص  املنشود  الطالبية  احلركة 

كل محور من احملاور الثالثة األولى. كما ألفت 

انتباهكم إلى أنه سيكون هناك تعقيب لكل منكم 

نهاية كل محور، جتيبون خالله عن سؤال  في 

في  وتعقبون  مداخالتكم،  من  أستشفه  مركزي 

الوقت نفسه على مداخالت بعضكم البعض إن 

وجدمت داعيًا لذلك.

المحور األول: الوحدة الوطنية

وإنهاء النقسام

االنقسام  على  ونيف  سنوات  عشر  توام: 

و»حسم  »انقالب«  بني  ما  مستمرًا،  زال  وما 

توصيف  في  مختلفني  عقدًا  قضينا  عسكري«، 

قاموس  في  متصدرًا  مركزًا  احتل  حدث 

تفاعلنا  وكشباب  اليوم،  الفلسطينية.  السياسة 

في  نسترسل  لن  بدايته،  منذ  االنقسام  مع 

آليات  في  احللول،  في  سنتحاور  بل  توصيفه، 

معيقات.  من  يعترضها  وما  االنقسام،  إنهاء 

آثار  توصيف  بداية  ذلك  منا  يتطلب  وغالبًا 

االنقسام وتفاعالتها.  

القيق: نحن منر في فترات متدحرجة في آليات 

العمل على إنهاء االنقسام، لكنها لألسف متدحرجة 

معضلتني:  نواجه  احلقيقة،  وفي  مكانها.  في 

الفلسطينية  عقليتنا  بتعلق  صلة  لها  األولى 

الوقت  في  منه  واخلشية  االقتراع  بصندوق 

املتبادلة  الثقة  بعدم  فتتعلق  الثانية،  أما  نفسه. 

االنقسام،  معادلة  في  الرئيسني  الطرفني  بني 

جتتمعان  املعضلتان  هاتان  و»حماس«.  »فتح« 

أتوقع- من خالل  التي  لغة اإلعالم  وتلتقيان مع 

متابعتي حملطات التلفزة الفلسطينية- أنها ليست 

بسياسة ممنهجة، بقدر ما هي توجيهات برؤوس 

التوتر  تعزيز  في  اإلعالميون  ليجتهد  أقالم، 

يقودنا  هذا  عليها.  بالتأسيس  االنقسام  وثقافة 

االجتماعي«،  »النسيج  على  خطيرة  مرحلة  إلى 

من  ومؤثر سواء  كبير  دور  من  لإلعالم  ملا  وذلك 

التلفزة  أو  االجتماعي  التواصل  شبكات  خالل 

مناصرين  جند  نكاد  أننا  وباألخص  غيرها.  أو 

البيت  في  الفلسطينية  الفصائل  ألغلب  ومنتمني 

قابل  االنقسام  »فيروس«  فإن  وبالتالي  الواحد، 

لالنتشار للنواة األولى في املجتمع.

الكبيرة،  املعادلة  في  يصب  التوتر  هذا 

مبعنى  العليا،  الوطنية  املصلحة  معادلة  وهي 

الوطنية  »املصلحة  عبارة  نستخدم  جميعًا  أننا 

يكون  التي  تصرفاتنا  من  أي  لتبرير  العليا« 

بات  وبالتالي  اآلخر.  الطرف  على  اعتداء  فيها 

الوطني،  التحرر  فهمنا ملشروع  في  ُلبس  لدينا 
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الفترة األخيرة  العليا. وفي  الوطنية  وللمصلحة 

إن  كالقول  خارجية،  مدخالت  لدينا  أصبحت 

»فتح« تصغي ألمركا، و»حماس« تنصاع ألمر 

اإلخوان املسلمني، واليسار يوالي بشار األسد 

وهكذا. وعلى ما يبدو صرنا نهرب من واقعنا 

احمللي في مواجهة االحتالل إلى واقع اإلقليم، 

ومنقسم،  ضعيف  اإلقليم  إن  والتبرير  بالقول 

فلماذا نحن ال نكون ضعفاء ونبقى منقسمني، إذ 

إن االنقسام لم يعد »موضة« فلسطينية، وإمنا 

صار »إستراتيجية« لدى اجلميع في اإلقليم.

إلنهاء  الشخصية  رؤيتنا  بخصوص  أما 

البيت  ترتيب  إلى  أواًل  بحاجة  فنحن  االنقسام، 

اإلعالمي الفلسطيني بجميع مشاربه، بحيث يتم 

توجيهه خلدمة القضية الفلسطينية. ال أقصد أن 

جتامل »فتح« »حماس« أو العكس، وإمنا أقصد 

أن يركز اإلعالم الرسمي والشعبي والفصائلي 

على ثالثة ملفات: القدس واألسرى واالستيطان. 

هذه القضايا من شأنها توحيد النفس الفكري 

عن  بعيدًا  فيها  بالتفكير  ينشغل  حتى  للشعب، 

تعزيز  وبالتالي  و»حماس«،  »فتح«  خالفات 

املقاومة. أما اآللية الثانية، فتتمثل بدمج املجتمع 

في ثقافة املقاومة وليس عزله عنها. وهذا يربطنا 

الشعب  استهدف  الذي  االقتصادي  باملشروع 

الفلسطيني، وهو مشروع خطير جعل كل شخص 

منا مرتبطًا بقرض أو شيك أو مؤسسة إقراض. 

هذا املشروع جعل املجتمع غير مترابط، ويعلق 

عدم ترابطه على شماعة االنقسام.

اليوم  نظرتنا  بتغير  يتعلق  فيما  أخيرًا، 

ال  فمما  سنوات،   10 قبل  كان  عما  للموضوع 

شك فيه لدينا نقطة تغيير في النظرة الفلسطينية 

معرفة  منطلق  من  نتكلم  اليوم  فنحن  العامة، 

كنا  البدايات  ففي  الوطنية؛  بالوحدة  أكبر 

نتساءل مستنكرين حول أهمية وجود أكثر من 

معينًا  واحدًا  برنامجًا  فليكن  سياسي،  برنامج 

نصل  بعد  فيما  لكن  وانتهى!  له  وفقًا  نسير 

من  أي  إقصاء  استحالة  مفادها  مرحلة  إلى 

ما  الفلسطينية  الفصائل  لدى  لآلخر.  األطراف 

يفرقها، ويكفي أن االحتالل  أكثر مما  يجمعها 

مييز  وال  نفسه  باملنطق  جميعها  معها  يتعامل 

إيجابيًا جتاه أي منها. ختامًا، نستطيع القول 

واملجتمع  الفصائل  في  السياسية  القيادة  إن 

واإلعالم إن أرادت تعزيز الوحدة الوطنية فهي 

إلنهاء  الشبابية  األصوات  ذلك  وتدعم  قادرة. 

االنقسام بالتأسيس على ثوابتنا وروح النضال 

جميع  لدى  الفلسطيني  التاريخ  في  الراسخة 

الفصائل. وعندها باستطاعتنا القول إن التغيير 

بات واردًا، بعد عشر سنوات من هذه املهزلة.

حتدث  التي  النقاط  بعض  إلى  أضيف  جبيل: 

فمن  بعضها؛  في  معه  وأتفق  محمد،  األخ  فيها 

االنقسام  إلنهاء  خطوة  أول  تتمثل  نظري  وجهة 

بإعادة القرار الفلسطيني الداخلي قرارًا مستقاًل. 

لم تكن املشكلة يومًا في اجلماهير، بل كانت املشكلة 

دائمًا على مستوى القيادة التي ال تتفق فيما بينها، 

وهذا مرتبط مبصالح معينة حترص عليها القيادة. 

وهنا أحتدث بشكل عام، وليس فقط قيادتي »فتح« 

و»حماس«. ال شك في أن املصاحلة الوطنية خطوة 
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جدية على طريق التحرر واالستقالل، ويتوجب أن 

يكون قرار حتقيقها مببادرة وإرادة داخلية. 

ميثله  وما  االنقسام،  من  سنوات  عشر  بعد 

يجب  كثيرًا،  للخلف  قضيتنا  أعادت  مهزلة  من 

الداخلية،  الفلسطينية  الثقافة  على  نعمل  أن 

األجيال  على  التركيز  خالل  من  وباألخص 

الوحدة  وعلى  مستهدفة(،  )كفئة  الصاعدة 

ومحتوى  )كجوهر  الداخلي  والتسامح  الوطنية 

للتعبئة الوطنية(، بصرف النظر عن فكر الطرف 

فبالنهاية  يكن،  ما  فليكن  انتمائه،  أو  اآلخر 

أحتدث  هنا  أنا  ورمبا  فلسطينيون.  جميعنا 

املدارس.  طلبة  مع  بالتعامل  واقع جتربتي  من 

من  مجتمعنا  في  الثقافة  هذه  تعميم  املفروض 

أي  إقصاء  ويتوجب  ومدارسنا.  إعالمنا  خالل 

هذه  زعزعة  يحاول  إعالمي  ظهور  له  شخص 

الثقافة، ولدينا الكثير على هذه الشاكلة. 

أما فيما يتعلق بظاهرة االنقسام في اإلقليم 

أن  أرى  فأنا  محمد،  األخ  عنها  حتدث  التي 

تكون  بأن  إيجابي،  بشكل  توظيفها  باإلمكان 

حافزًا إلنهاء االنقسام؛ فما يجري في اإلقليم من 

تفاعالت من شأنه أن يساعد في متزيق وحدتنا 

الوطنية بشكل أكبر. وبالتالي يتوجب أن نكون 

واعني لذلك، وأال ننساق إلى مساحات تضر بنا. 

عن  مسؤول  هو  من  كل  محاسبة  يتوجب  كذلك 

أنه  أرى  االنقسام؟  ننهي  كيف  االنقسام.  هذا 

ال ميكن إنهاؤه في مكة أو الدوحة أو سواهما، 

يتوجب أن يكون األمر داخليًا. بالفعل، اإلشكال 

ينهي  من  لكن  أصيلني،  فصيلني  بني  باألساس 

االنقسام ليس هذين الفصيلني فقط، فاملفروض 

الفصائل.  جميع  بتدخل  احلل  دائرة  توسيع 

الشباب  بتحرك  الشارع،  دور  ذلك  من  واألهم 

الضغط  باإلمكان  أرى  شخصيًا  الفلسطيني؛ 

إلنهاء االنقسام من خالل اعتصام الشباب ملدة 

الشارع  في  يكون  عندما  الشارع.  في  شهر 

شباب من مختلف الفصائل؛ سنعري بالضرورة 

كجمهور  نحن  االنقسام.  إنهاء  يرفض  من  كل 

كل  ففي  املصاحلة،  يعطل  من  حقيقة  نعرف  ال 

مرة يوظف كل طرف إعالمه لتبرئة نفسه واتهام 

اآلخر. لكن عندما تكون املبادرة داخلية، وخرجت 

من القاعدة للقمة، فباإلمكان حينها الوصول إلى 

مرحلة جدية في إنهاء االنقسام. أعود ألؤكد أن 

الفصائل،  في  الكوادر  بصغار  ليست  املشكلة 

املتنفذين  األشخاص  بعض  لدى  املشكلة  وإمنا 

ولذلك  الفصائل.  أغلب  قيادة  في  واملنتفعني 

يتوجب على الشارع الفلسطيني أن يقول كلمته،  

أن  يتوجب  بل  لألخبار،  متلقيًا  يكون  أن  يكفي 

يقوم بدوره في صنع القرار.

قبل  عما هي  اآلن  النظرة  بتغير  يتعلق  فيما 

عشر سنوات، ففي ذلك الوقت كان األمر صادمًا، 

فقد  وقت؛  بأسرع  االنقسام  إنهاء  نتوقع  وكنا 

علمنا التاريخ أن اجلرح الفلسطيني سرعان ما 

يلتئم بعد حدوث أي من االنقسامات. اليوم وبعد 

ندرك  بتنا  وتعزيزه  االنقسام  من  عشر سنوات 

أكثر عمق األزمة. ولذلك يتوجب أن يتراجع كل 

فصيل عن النظرة لذاته بأنه هو الوحيد الذي على 

الصواب ويسعى لالستقالل، وبالتالي يتوجب أن 
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جنتمع داخليًا ونتفق على مالمح أولية لبرنامج 

حترر وطني. ال نطالب بالضرورة بإلغاء جميع 

املتحدة،  التوجه لألمم  والتراجع عن  االتفاقيات 

وإمنا نطالب باالتفاق على حد أدنى.

واقع  قبالة  اليوم  أننا  في  شك  ال  مسحل: 

االنقسام،  استمرار  الرئيس  وسببه  مأساوي، 

تغنينا  لطاملا  التي  الوطنية  الوحدة  وانتهاك 

وباألخص  انتصار،  وقانون  أمان  كصمام  بها 

كون االحتالل هو املستفيد األول واحلقيقي من 

أتفق مع  تغذيته.  ينفك عن  ولذلك ال  االنقسام، 

خلخلة  هناك  أن  على  رامي  واألخ  محمد  األخ 

يقف  لم  سال  الذي  فالدم  االجتماعي،  للنسيج 

عند شخوص، وإمنا امتد اجلرح ليصل لكل بيت 

فلسطيني. هناك اختالف في الرؤى والبرامج، 

وهناك تدخل خارجي غير مباشر لعدم التوصل 

بعض  ملصالح  فائدة  هناك  كون  حل،  إلى 

األطراف اخلارجية. ويعزز ذلك وجود منتفعني 

داخليني من استمرار االنقسام. 

بالشباب  املناط  الدور  أن  اجلزم  باإلمكان 

حيزه  يأخذ  لم  والنخبوية  الشعبية  والفعاليات 

حقيقي  شعبي  هناك ضغط  يكن  فلم  الصحيح، 

يقود إلى إجبار القيادات على الرضوخ لطموحات 

جتربة  إلى  اإلشارة  بي  يجدر  ورمبا  الشعب. 

التحضير  إبان  استطعنا  قريبة، حيث  شخصية 

النتخابات الهيئات احمللية أن نشكل قائمة وحيدة 

من  أردنا  حمساوي،  وكادر  فتحاوي  كادر  من 

خاللها أن نبرق رسالة جدية في مضامني الوحدة 

تضافر  إلى  التجربة  هذه  جناح  يعود  الوطنية. 

جهود شبابية حقيقية همها الوطن؛ وساهم في 

إجناحها كون الثلة التي عملت على هذه املسألة 

داخل  بعض  إلى  تعرفوا  مناضلني  شبابًا  كانت 

سجون العدو املشترك. وبالتالي إذا كان املنطلق 

الولوج  فباستطاعتنا  اإلرادة  وتوفرت  وطنيًا 

باحلالة الفلسطينية إلى بر األمان. وباستذكار ما 

شهدته بعض الدول العربية من حتركات شعبية، 

نتذكر أن الشعب الفلسطيني حول شعارها إلى 

شعار »الشعب يريد إنهاء االنقسام«. وهذا توجه 

يحمل فكرًا عميقًا حال مت التقطاه. 

كل  على  يتوجب  الوطنية،  املصاحلة  لتحقيق 

من هو في منبر خطابي عام أو فصائلي التأكيد 

إنهاء  وضرورة  الوطنية  الوحدة  أهمية  على 

االنقسام. وفيما يتعلق بالفصيلني املتخاصمني 

بها  يحظيان  التي  املكانة  فإن  وحماس(،  )فتح 

عليهما  توجب  دولي  واهتمام  جماهيرية  من 

املطلوب  أما  أواًل.  مسؤولياتهما  عند  الوقوف 

»بيضة  وكأنها  تبقى  أال  فهو  اليسار،  من قوى 

القبان« في هذه املسألة، وإمنا عليها أن تقوم 

فإني  كذلك  اخلصوص.  بهذا  مبسؤوليتها 

يتصدروا  أن  الشباب  على  يجب  بأنه  ثقة  على 

سيحقق  القاعدة  من  االنطالق  كون  املبادرة، 

بالضرورة الوصول إلى نتائج حقيقية. 

طريق  في  تكون  أن  يجب  مقدرات  هناك 

وصواًل  الشعبي  الضغط  من  تبدأ  املصاحلة، 

بني  اختالفات  وجود  وبحكم  االنتخابات.  إلى 

بلورة  تعيق  قد  والبرامج،  الرؤى  في  الفصائل 

مرحلي  التفاق  التوصل  يجب  شامل،  برنامج 
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على األقل، من خالل تفعيل دور منظمة التحرير 

ومؤسساتها، وتوسيع رقعتها لتحتوي الفصائل 

هو  املرحلي  االتفاق  هذا  املنظمة.  خارج  من 

محلية  سواء  انتخابات  إجراء  إلى  ميهد  الذي 

كفالة  شأنه  من  مبا  ورئاسية،  تشريعية  أو 

ضخ دماء جديدة. هناك ضعف في الوعي لدى 

الوعي  لتغييب  تعمل  ماكينة  وهناك  الشباب، 

الوعي  اندثار  كون  على  مراهنة  الفلسطيني، 

جميع  اندثار  إلى  بالضرورة  سيقود  والثقافة 

القيم واملبادئ. وهنا »مربط الفرس« )بالعامية 

الفلسطينية( الذي يجبرنا على إعادة بث الوعي 

في صفوف شبابنا. كما أرجو أال نغفل عاماًل 

األهلية  املؤسسات  بعض  بدور  يتمثل  خطيرًا 

في  كبيرًا  دورًا  ولعبت  ساهمت  التي  املمولة 

الذي  امللف  هذا  إنهاء  يجب  االنقسام.  تعميق 

في  احلقيقي  األسود  امللف  بأنه  اجلزم  ميكن 

حالة  أن  وأعتقد  الفلسطينية.  القضية  تاريخ 

قادمة،  لسنوات  امتدت  ما  حال  في  االنقسام، 

ستكون لها خطورة على أفكارنا، بحيث يتعدى 

أثرها نفوسنا وأبناءنا إلى األجيال القادمة. 

حماد: بعد عشر سنوات من االنقسام، أرى أننا 

إستراتيجية  هناك  أن  فيها  أدركنا  ملرحلة  وصلنا 

واملجتمع  الفلسطيني  الشارع  على  للعمل  موجهة 

بداية  تتمثل  وهي  نتائجها،  تظهر  وبدأت  ككل، 

تقوم  كانت  الدور  هذا  والتثقيف.  الوعي  بغياب 

به- بشكل أساسي- الفصائل سابقًا، وباألخص 

اليسارية، وبدأ هذا الدور يتراجع خالل عهدنا في 

كليًا.  فاختفى  اليوم  أما  الطالبية،  احلركة  قيادة 

املناهج  طبيعة  وهي  أخرى،  آلية  إلى  يقودنا  هذا 

الدراسية التي تتم تنشئة طلبة املدارس استنادًا 

فيه طلبة مدارس كنا  الذي كنا  الزمن  إليها. في 

وما  فيها  ما  الفلسطينية،  اجلغرافيا  بجدية  نتعلم 

طفاًل  جتد  أن  النادر  فمن  اليوم  أما  بها.  يحيط 

بالكم  فما  غزة،  مكان  بدقة  يحدد  املدرسة  في 

مبكان عكا وحيفا ويافا! إضافة إلى ذلك، كان من 

مفردات هذه اإلستراتيجية ظهور مشاريع التطبيع 

الداخلية التي اتخذت أشكااًل وصورًا متعددة.

نحن، كشباب  كوننا  في  يتمثل  آخر  إشكال 

نختلق  أحزاب،  داخل  موجودين  فلسطيني 

بتنا  السياسية،  أحزابنا  داخل  االختالف حتى 

فرصة  أي  خلالف،  فرصة  أي  نلتقط  وكأننا 

املثال  بتبنيها. على سبيل  خلطاب مفرق ونقوم 

ال أذكر على عهدنا في اجلامعة أننا كنا نسمع 

جغرافي  أو  طائفي  أساس  على  التمييز  فكرة 

وهي  نسمعها  بتنا  اآلن  لألسف  حضري،  أو 

بالتجذر. هنا، كيف سنتحدث عن وحدة  آخذة 

وطنية وتوافق أحزاب سياسية إذا ما بتنا نبحث 

أساسًا عن نقاط اخلالف وننطلق منها. 

مسألة أخرى، أتفق مع األخ محمد في طرحه 

بقروض  الفلسطيني  الشباب  ربط  بخصوص 

وشيكات وأمور مالية واقتصادية. هذا هو رأس 

أننا ال  املال الذي يفترسنا، أصبحنا نفكر في 

نريد أن نقوم بشيء يؤثر على وظائفنا، بحكم 

أما  بها.  اإلخالل  نخشى  ارتباطات  لدينا  أن 

الهم الوطني، فإذا لم نكن نعمل بوظيفة مرتبطة 

أو  أهلية  مؤسسة  في  كالعمل  العام،  بالشأن 
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فتجدنا  محددة،  مشاريع  بتنفيذ  مهتمة  دولية 

وبالتالي  الوطني.  بالشأن  االهتمام  عن  نبتعد 

حتولنا إلى دمى لرأس املال، يتحكم بنا وينسينا 

الهم الوطني.

اإلصرار  يتوجب  األزمة،  هذه  من  للخروج 

مستويات  مختلف  )على  انتخابات  إجراء  على 

التمثيل( نحترم نتيجتها؛ فقد بات من الواضح 

احمللية  الهيئات  النتخابات  التحضير  بدء  منذ 

وتشكيل القوائم االنتخابية أن هناك إشكاليات 

باجتاه  فدعم  سياسي،  فصيل  لدى  وضعفًا 

فاليسار  أحد،  يعترض  ولم  االنتخابات.  تعليق 

مثاًل اكتفى باملتابعة. كذلك هناك مسألة أخرى، 

الشتات؛  في  بالفلسطينيني  نفكر  نعد  لم  نحن 

فحياتنا اليومية جعلتنا نفكر بأنفسنا وال نفكر 

مثاًل بالشباب في مخيم اليرموك أو في مخيمات 

يزداد  لديهم  الوضع  أن  الرغم من  على  لبنان، 

سوءًا من يوم إلى آخر. وهذا نتيجة ما يسمى 

»الربيع العربي« املشتعل على مقربة منا، وكنا 

كما بقية األحداث في املنطقة من ضحاياه. 

للموضوع  اآلن  نظرتنا  بني  بالفرق  يتعلق  فيما 

الوقت-  ذلك  ففي  سنوات،  عشر  قبل  كانت  عما 

نعتقد  الطالبية- كنا  عندما كنا في قيادة احلركة 

أننا مؤثرون وسيزداد تأثيرنا في املستقبل، ولكن 

بعد التخرج وجدنا أنفسنا ال منلك أي دور مؤثر. 

فها هي القيادة ذاتها منذ عشر سنوات تتحكم بكل 

شيء، ونحن بتنا متابعني فقط. كنا سابقًا ننظر إلى 

موضوع إنهاء االنقسام كمهمة صعبة، وقد متلكنا 

اإلحباط، إال أننا اليوم نعتقد أن األمر سهل، حال 

بأن عدونا األساسي هو االحتالل، وليس  اقتنعنا 

املنتمي لذلك الفصيل أو تلك املنطقة.

توام: بتشريح مداخالتكم، أالحظ أنكم جميعًا 

تركزون على اإلعالم كأداة لتعميق االنقسام، وفي 

الوقت نفسه ترون فيها أداة لتوجه عكسي بتعزيز 

حالكم  لسان  وكأن  الوطنية،  والوحدة  املصاحلة 

يقول »هو الداء والدواء«. سأترك لكم املجال اآلن 

للتعقيب على مداخالتكم، وأرجو خالله اإلجابة عن 

السؤال املركب التالي: نحن اآلن، وبعد تشخيص 

مقترحات  وتقدمي  باالنقسام  املتصلة  اإلشكاالت 

للحل، وفي حال صح توصيفنا كقيادات شابة، 

حتقيق  باجتاه  للدفع  نعمل  أن  بإمكاننا  ماذا 

أدوار  ممارسة  بإمكاننا  وهل  الوطنية؟  الوحدة 

جماعات ضغط على قيادات الفصائل؟ وما هي 

األدوات املمكنة على هذا الصعيد؟

القيق: لنكن منطقيني وواقعيني، ليس مبقدور 

أي منا أن يحرك شيئًا على املستوى السياسي 

معادلة  ألن  وإمنا  فينا،  لعجز  ليس  األعلى، 

باإلمكان  يعد  لم  فاألمر  ثقافة،  باتت  االنقسام 

حسمه بني »فتح« و»حماس« فقط، لو كان كذلك 

ولذلك  التأثير.  وباستطاعتنا  سهلة  فاملسألة 

الوحدة  ثقافة  بإنقاذ  االهتمام  علينا  يتوجب 

خرجت  عندما  املثال،  سبيل  على  الوطنية. 

عن  املفتوح  اإلضراب  بعد  األخير،  األسر  من 

خضراء  راية  ترفع  أال  على  أصررت  الطعام، 

واحدة، فهذا االنتصار ليس لشخص أو فصيل، 

هذا  في  وشارك  دعمني  فالكل  لفلسطني،  بل 

في  بعد  لذلك  يكون  أن  أردت  وقد  االنتصار. 
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في  كنت  البارحة  آخر،  مثال  الوطنية.  الوحدة 

زيارة للشمال، فزرت بيتًا لقيادي في »حماس« 

وزرت أيضًا بيتًا لقيادي في »فتح«. ملاذا؟ كي 

أترك انطباعًا لدى من ينظر إلّي كنموذج يقتدى 

به في أن االختالف الفصائلي ال يفرقنا. وبهذا 

الشكل بإمكاننا تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية من 

خالل تصرفاتنا. لألسف، لن يكون بإمكاننا قطع 

ثقافة االنقسام بضربة فأس واحدة، وبالتالي ما 

هو ممكن، أن يراكم كل منا- من جهته- مسالك 

من شأنها ترويض هذه الثقافة، وباألخص من 

خالل وسائل اإلعالم، بتهدئة األمور واحلد من 

التشنج الذي بات منتشرًا في املجتمع. 

علينا  السهل  من  ليس  أنه  املؤكد  من  حماد: 

هو ممكن  ما  بل  وسريع،  مباشر  بشكل  التأثير 

بالضغط  سنقوم  كيف  قادمة.  لسنوات  العمل 

بالضبط  نعلم  ال  ونحن  فصائلنا  قيادات  على 

ماذا يجري في لقاءاتهم املغلقة! نحن ال نستطيع 

الضغط على قيادتنا، فمن السهل عليهم الرد بأال 

دخلنا،  مصدر  في  يحاربونا  ورمبا  بل  نتدخل، 

فنصبح ضحايا ملقصلة رأس املال التي ما انفكت 

تفتك بالشباب الفلسطيني. كما أن فكرة التخوين 

باتت سهلة جدًا، وعنصرًا من الثقافة، لنأخذ مثاًل 

العمليات  على  أطلقت  التي  السلبية  األوصاف 

الفدائية التي حصلت مؤخرًا. هذه العمليات تشير 

إلى انبعاث جيل قادم، جيل مشبع بالعنف، ويصب 

جام غضبه من خالل املقاومة، تزامنًا مع ضعف 

هذا  جاء  الوطنية.  والتعبئة  السياسية  الفصائل 

العنف من وضع اجتماعي واقتصادي ومعيشي 

سيئ، ومن اجليد أنه يوجه ضد االحتالل، ومن 

اجليد أن من شأنه توريط القيادات السياسية.

مسحل: أختلف قلياًل عما تفضل به الزميالن، 

برأيي نحن باستطاعتنا التأثير، وهناك مواقف 

كثيرة تدعم ذلك، فعلى الرغم من ضعف الوعي 

الشباب  من  واعية  شريحة  هناك  فإن  العام، 

بإمكانها االنطالق لنشر ثقافة »ال«، ثقافة الرفض 

ملا يجري. هناك أجندة خارجية تفرض واقعها 

على القيادات السياسية، وهناك ارتباطات لكل 

فقط،  سياسية  ليست  الفلسطينية،  الفصائل 

وإمنا مادية أيضًا، فهناك من القيادات من هم 

أو شخصي.  إما بشكل حزبي  باملال،  مقيدون 

من  عال  بصوت  نصدح  أن  يتوجب  وبالتالي 

داخل الشعب، ألن الشعب ماكينة إذا حتركت 

أن  باعتقادي  فارقًا.  فسنشكل  صحيح  بشكل 

أن  بدل  نشعل شمعة  أن  اليوم،  ومن  بإمكاننا 

نلعن الظالم، بإمكاننا االنطالق من هذه الندوة 

دعوة  لبينا  فكما  االجتاه.  بهذا  شيء  لعمل 

هذه  على  مواضيع  لنقاش  لنلتقي  رشاد  األخ 

الدعوات  دائرة  توسيع  فبإمكاننا  احلساسية، 

ونشكل جماعة ضغط. ستكون البداية من خالل 

جدية  وقفات  بتنظيم  انتهاًء  وليس  الوعي،  بث 

يكون صوتها عاليًا يصل صداها لكل الشعب. 

بإمكاننا على سبيل املثال دعوة قيادات »فتح« 

و»حماس« لالجتماع، لتنظيم حوار مفتوح أمام 

كما  فنحن-  »عرابيه«،  ونكون  اإلعالم،  وسائل 

في  يحدث  ما  نعلم  ال  سلوى-  األخت  تفضلت 

في  علينا  يتصدقون  التي  املغلقة،  االجتماعات 
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ويتحدثوا  فليجلسوا  تذكارية.  بصور  نهايتها 

كما نفعل نحن اآلن، قد نختلف ويختلفون، ولكن 

بالتأكيد سنصل إلى حلول، طاملا أن اللقاء قائم 

على قاعدة احترام اآلخر.

جبيل: أتفق متامًا مع طرح األخ عوض. من 

الثالثة«،  »االنتفاضة  في  شخصية  جتربة  واقع 

الفصائل،  جلميع  واضح  غياب  هناك  كان 

من  الفلسطيني  الشارع  من  بتجربة  فخرجنا 

القوى،  تلك  عن  بديل  وكأنها  مختلفة،  مشارب 

يتساءلون  مباشرة،  القوى  تلك  إلينا  فتوجهت 

عن مطالبنا. وبالتالي في حال عملنا على تعرية 

القيادة، بالتأكيد سترضخ وتلجأ إلينا. نعم، لن 

يحصل ذلك بني ليلة وضحاها، ولكنه سيحصل 

بالنهاية. إذا ما كان الرسول األكرم )عليه الصالة 

والسالم( قال: »نصرت بالشباب« ليبني أمة، فما 

بالنا ال نوظف الشباب في إنهاء انقسام داخلي 

في بلد صغير كفلسطني. هذا األمر رمبا يتطلب 

منا أن نكون متطرفني بعض الشيء، بحيث جنبر 

اجلميع على حتقيق املصاحلة. إذا اقتنعنا داخليًا 

فلسطني،  لتحرير  أداة  فقط  هو  فصيل  أي  أن 

ينتهي  هنا  ذاته،  بحد  مقدس  بشيء  ليس  وهو 

مرحلي  وطني  برنامج  على  فلنتفق  االنقسام. 

قيادي  أي  هو  من  أتساءل:  جميعًا.  يجمعنا 

الشعب،  نحن  له؟!  يروق  كما  ليقرر  فلسطيني 

نحن اخلاسر في هذه املعادلة، وبالتالي الشعب 

هو صاحب القرار. تعلمون جميعًا كيف أن العمل 

امليداني يوحد مختلف املشارب، فلطاملا خبرناه 

في جامعة بيرزيت، لطاملا راهنا عليه ولم يخذلنا 

شاهدنا  الثالثة«،  »االنتفاضة  بداية  وفي  أبدًا. 

الكثير من الشواهد على ذلك. بالنسبة لي، جزء 

أساسي من مشاركتي في هذه الندوة هو محبتي 

للموجودين فيها، وكم أرغب أال ينتهي حوارنا أو 

كلما  أقول:  الندوة. ختامًا  نهاية هذه  في  دورنا 

تعززت املقاومة ضعف االنقسام.

السياسي  القرار  صنع  الثاني:  المحور 

في الشأن الداخلي
توام: ال شك في أن احملور األول- وإن انتهينا 

بظالله  ملقيًا  سيبقى  آخر-  حملور  وانتقلنا  منه 

ليس على هذا احملور فحسب، وإمنا على جميع 

عليها  قدمناه  ولذلك  الندوة.  هذه  في  احملاور 

في  األوسع  املساحة  له  أفردنا  ولذلك  جميعها، 

هذه الندوة. ولكن أرجو في هذا احملور أن تنصب 

املداخالت بشكل مباشر على عملية صنع القرار 

الفلسطيني.  السياسي  النظام  في  السياسي 

وباألخص حول مدى رضا الشباب عن آلية صنع 

القرار السياسي وموقع الشباب منه. وكيف ينظر 

قبالة  السياسي  النظام  في  دورهم  إلى  الشباب 

الدور السياسي الذي يلعبه نظراؤهم في البلدان 

املتقدمة والسائرة في ركاب التقدم؟

مسحل: مبا له صلة باحملور األول، أعتقد أن 

االنقسام  حلالة  رهينة  السياسي  القرار  صنع 

املوجودة على صعيد الكل الفلسطيني، وقد فشلت 

الوصول  في  املختلفة  مبشاربها  مؤسساتنا  كل 

إلى قرار فلسطيني يتعاطى مع الوضع الداخلي 

بكل جوانبه، وأنا مقتنع أن هذا األمر يتأثر طرديًا 



174العدد )37 و 38(  2016

املنظور،  هذا  ضمن  االنقسام.  تعميق  مبدى 

السياسية  للتنمية  حقيقيًا  فقدانًا  لدينا  أن  أرى 

املرتبطة بالبناء داخل املجتمع والوصول إلى عقد 

اجتماعي. وبالتالي فإن اإلشكال األكبر هو غياب 

قبالة  باألحرى،  تغييبنا  ورمبا  كشباب،  دورنا 

مراكمة مسؤوليات متعددة على أشخاص بعينهم! 

ال شك في أن القرار السياسي الفلسطيني مير في 

منظومة فشل حقيقي، وهذا له ارتباطاته املتعددة 

اليوم  أننا  كما  واملصالح.  اخلارجية  كاألجندات 

الفلسطينية  الساحة  في  موجودة  حلالة  واعون 

مرتبطة مبجريات الواقع اإلقليمي ومدى تأثيرها 

في  ونسمع  منقسم،  اإلقليمي  فالواقع  علينا، 

اآلونة األخيرة عن رباعية عربية وحتالف قطري 

تركي، وتدخل روسي إيراني. لألسف نحن نتغنى 

ليس  احلقيقة  وفي  املستقل،  الفلسطيني  بالقرار 

هناك قرار!

أمام  العراقيل  يضع  الواقع  أن  في  شك  ال 

فئة الشباب. لكن يتوجب أال نغفل أن لشخصية 

أكثر  نفسها  فرض  في  دورًا  الشابة  الكوادر 

فصائلها  لها  تخصصها  التي  املساحة  في 

تراجعت  الفصائل  أن  وباألخص  السياسية، 

حتجيم  على  يساعد  مبا  التعبوي  دورها  عن 

وتقزمي دور فئة الشباب. في املقابل، أنا فخور 

مواقع  في  شبابية  فلسطينية  بشخصيات  جدًا 

معينة، قدمت منوذجًا مشرقًا عندما توافرت لها 

لألسف  اليوم  نحن  والصالحيات.  اإلمكانيات 

القيادة على األصعدة  نعايش حقيقة شيخوخة 

كافة، بالكاد جند منهم من هو دون »عكازة«!

القرار  صنع  في  يتحكم  من  أن  أرى  جبيل: 

أفراد وليس مؤسسات، وبالكاد شخص أو اثنان. 

على سبيل املثال، قالت القيادة إنها لن تتوجه إلى 

املفاوضات إال بوقف االستيطان، بعد فترة جندها 

تقرر  االستيطان.  وقف  دون  للمفاوضات  تذهب 

القيادة أننا ذاهبون إلى انتخابات، الحقًا تتراجع. 

في  ينفردون  أشخاصًا  هناك  أن  على  يدلل  هذا 

هناك  أن  نغفل  ال  كما  السياسي.  القرار  صنع 

وباألخص  الداخلية،  شؤوننا  في  خارجيًا  تدخاًل 

اإلقليم، فترضية السعودية وإيران وغيرهما عامل 

مؤثر في صنع القرار لدينا. في ظل واقع كهذا، 

لألسف، ال يوجد دور للشباب، انظروا إلى القيادة 

هي  الفصائل،  فيها  ومبا  كافة،  املستويات  على 

الدم  بتجديد  التغني  من  تخجل  وال  قيادة هرمة. 

الدم  يوظفون  العملي  احملك  وعند  الفلسطيني، 

الفلسطيني الشاب فقط كرافعة لذات »اخلتيارية«. 

العافية«،  »يعطيهم  دورهم،  انتهى  برأيي 

فليستريحوا ولنأخذ فرصتنا نحن أيضًا مبمارسة 

دورنا في التحرير وخدمة الوطن. 

السياسي«  »القرار  مصطلح  بات  لألسف 

كان  كيف  قدميًا  أذكر  السخرية،  تثير  عبارة 

يشارك  الوطنية،  القوى  من  موحد  قرار  يوجد 

في بلورته اجلميع. أما اآلن على سبيل املثال، 

وعلى مستوى األحزاب اليسارية، كان موضوع 

وجزء  لدينا،  داخلي  خالف  موضع  االنتخابات 

كبير من كوادرنا كانوا ضد االنتخابات وننظر 

إليها كمؤامرة على الشعب الفلسطيني. ولكن ما 

حصل أنه اتخذ قرار حزبي داخلي في اجلبهة 
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غير  من  االنتخابات  في  باملشاركة  الشعيبة 

رجوع للقاعدة أصاًل. في احلقيقة، نحن أحوج 

ما نكون إلى »كراسي تيفال«، ال تلتصق.

فيما يتعلق بالفرق بني نظرتنا اآلن للموضوع 

كنت  شخصيًا  سنوات،  عشر  قبل  كانت  عما 

محطات  من  محطة  أنها  على  للجامعة  أنظر 

النضال، مثل السجن والعمل وغيرها. لم أتفاجأ 

كثيرًا الحقًا بحكم كوني كنت مطلعًا على معادلة 

على  أكبر  بشكل  صدمت  لكن  القائم.  الوضع 

قناعة  إلى  ووصلت  الداخلي،  احلزبي  املستوى 

الفصائل  وجميع  منزه،  فصيل  يوجد  ال  أنه 

تالميذ لدى املدرس نفسه. ختامًا، أبرق مجموعة 

التحرير  ملنظمة  االعتبار  إعادة  التوصيات:  من 

قرار  هناك  يكون  حتى  فيها  اجلميع  ودمج 

اخلارجية  للتدخالت  االنصياع  وعدم  مشترك؛ 

من  الشباب  ومتكني  الفلسطينية؛  الشؤون  في 

دورهم في اتخاذ القرار.

حماد: بداية، أرغب بإثارة مسألة مدى توافق 

أن  برأيي  الشارع،  وتطلعات  السياسي  القرار 

ذلك القرار وما ينبثق عنه من نهج سياسي ال 

يعبر عما يريده الشعب، وباألخص فئة الشباب. 

في  غاية  مسألة  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  كما 

اخلطورة تتمثل بتراجع مستوى احلريات، فيما 

متزايدة  سياسية  اعتقاالت  شكل  على  انعكس 

في الضفة والقطاع، وإضافة إلى الصحافيني، 

باتت هناك اعتقاالت على مشاركات عبر مواقع 

التواصل االجتماعي. 

هو  فيما  السياسي  القرار  يتخذ  أن  األصل 

لصالح املجتمع، وبحكم تعطل املجلس التشريعي، 

خالل  من  التشريع  إلى  التنفيذية  السلطة  جلأت 

القرارات بقوانني التي لم يتوافق العديد منها مع 

تطلعات املجتمع، بحكم  أنها ليست نتاج نقاش عام 

يأخذ باالعتبار تلك التطلعات. وقد تابعنا مؤخرًا 

وكم  االجتماعي،  الضمان  وأزمة  املعلمني  أزمة 

أثرتا على الشارع. هذا داخليًا، أما على الصعيد 

اخلارجي، فال أحد باستطاعته أن يقدم لك إجابة 

شافية حول سبب التوجه الرسمي لتوقيع هذا الكم 

الكبير من االتفاقيات الدولية، وال توجد مؤشرات 

تلمح إلى أن هناك دراسة مسبقة لهذا املوضوع، 

على  التزامات  من  ذلك  يفرضه  مبا  يتعلق  فيما 

فلسطني. أما على صعيد اخلطابات في احملافل 

الدولية، فإن املستوى السياسي الرسمي عادة ما 

يتبرأ دائمًا من العمليات الفدائية، ويصفها بأنها 

غير معبرة عن الشعب الفلسطيني، وكأن منفذيها 

من كوكب آخر! في املقابل، أرى أن القمع الذي 

متارسه السلطة في غزة مبنع إطالق الصواريخ، 

والضفة مبنع العمليات الفدائية سيقود في النهاية 

إلى انفجار الشارع.

فيما يتعلق بالرؤية لإلصالح، أرى أن من املهم 

إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، بحيث يعاد 

تفعيله؛ فهو املعبر األول عن إرادة الشعب. أما 

فيما يتعلق بتغيير النظرة للموضوع اآلن عما هو 

احلال قبل 10 سنوات، ففي الزمن الذي كنا فيه 

في قيادة احلركة الطالبية كنا قادرين على تنظيم 

أحداث حترك الشارع الفلسطيني، ومن هم قبلنا 

اليوم فذلك ليس متصورًا.  كانوا أقدر منا، أما 
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كبقية  »بيرزيت«  جامعة  ساحة  باتت  وبالتالي 

اجلامعات من حيث قوة التأثير على الشارع.

القيق: يبدو لي احلديث حول موضوع القرار 

أرغب  لذلك  الشيء،  بعض  ضيقًا  السياسي 

الشامل.  الفلسطيني  القرار  عليه  أطلق  أن  في 

غالبًا  األولى،  نقاط:  ثالث  حول  أحتدث  وهنا 

أنواع سيئة من  سنجد داخل كل فصيل ثالثة 

الكوادر، يتمثل األول بالكادر املتخاذل أو الذي 

الثاني  النوع  فيما  للمحتل كعدو؛  ينظر  يعد  لم 

هو الفاشل بطبيعته الذي لن يكون باستطاعته 

أما  مقاومة؛  استراتيجية  بلورة  في  املساهمة 

وال  يعمل  أن  يريد  ال  من  فهو  الثالث،  النوع 

يسمح لك بالعمل. وبالتالي كيف سنصنع قرارًا 

سياسيًا بوجود مثل هذه النماذج؟!

على  للفصائل  أوجهها  التي  االنتقادات  من 

لرأي  الفصائل  قيادات  مصادرة  الصعيد،  هذا 

على  بينهم  بالتوافق  رئيسه  اختيار  في  الشعب 

متديد والية أبو مازن في الرئاسة دون الرجوع 

للشارع. كذلك أستغرب من تبجح الفصائل في 

مسارعتها لتبني عمليات فدائية فردية أقدم عليها 

شبان صغار بسكاكني، أفال تخجل كفصيل لديك 

جناح مسلح من تبني عمليات كهذه ال تتوافر فيها 

أقل املستلزمات اللوجستية للعمل الفدائي؟! أكل 

ذلك ألجل مجد مزور ومصطنع؟! مثال آخر يتعلق 

باإلضراب الفردي عن الطعام، فجميع الفصائل 

متفقة على أنه محظور )الطريف أنهم في النهاية 

املدخل  كان هذا  إن  أمر!(. حسنًا،  على  اتفقوا 

ال  مسموح.  آخر  مدخل  إلى  فوجهونا  ممنوعًا، 

يوجد! لألسف احلركة األسيرة وضعها مأساوي، 

فقد أثر عليها الوضع الفلسطيني العام. 

مسألة أخرى، أتساءل إن كان هناك من يستطيع 

أن يجمع 15 ألف شخص حلفل غنائي في مدينة 

روابي، أال نستطيع أن جنمع مثل هذا العدد ألجل 

القرار  أصبح  لألسف،  موحد؟!  سياسي  هدف 

الكبرى )جوال  التجارية  الشركات  بيد  السياسي 

أن  تستطيع  وغيرها(، هي  واالتصاالت  والوطنية 

أكثر من أي طرف آخر.  والشارع  بالقيادة  تؤثر 

وبالتالي القرار السياسي مقيد مبنظومة اقتصادية 

خطيرة تعدت على كرامتنا وعزتنا.

هناك  أن  على  متفقون  أنكم  الحظت  توام: 

تغييبًا لدور الشباب في صنع القرار السياسي. 

ضمن التعقيب على مداخالتكم في هذا احملور، 

هل  اآلتي:  املركب  السؤال  عن  اإلجابة  أرجو 

السبب الوحيد لعدم مشاركة الشباب في صنع 

مستأثرًا  ذلك  عن  يغيبهم  من  هناك  أن  القرار 

باألمر؟ أم أن هناك تقصيرًا من طرف الشباب؟ 

يغيبهم  من  لهم  يتيح  أن  الشباب  ينتظر  وهل 

الفرصة أم ينتزعها انتزاعًا؟ 

جبيل: صحيح أن هناك من يغيبنا، وصحيح 

أيضًا أننا مقصرون كشباب. لن مُننح هذا احلق 

ما لم نطالب به. وليس هذا بحق يعود علينا باملنفعة 

بتحقيق  املشاركة  في  حقنا  هو  بل  الشخصية، 

أما  األفضل.  نحو  والتغيير  واالستقالل  احلرية 

فيما يتعلق بالتعقيب على مداخالت هذا احملور، 

فقد أثار انتباهي موضوع أثارته الرفيقة سلوى، 

تطلعات  مع  السياسي  القرار  توافق  مدى  وهو 
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سبيل  على  توافق.  يوجد  ال  بالتأكيد  الشارع. 

املثال: التنسيق األمني والتوجه للمحاكم الدولية، 

مع  مختلف  بخصوصهما  القيادة  توجه  فإن 

هموم  أن  الفكرة  جوهر  رمبا  الشعب.  تطلعات 

ال  فالقيادة  الشعب،  هموم  عن  تختلف  القيادة 

تعاني من ممارسات االحتالل اليومية كما يعاني 

التفاوض  يضيرها  ال  وبالتالي  الشعب.  منها 

اخلير  زال  ما  طويلة.  لسنوات  االحتالل  مع 

ما  االقتصادي  النظام  ماكنة  ولكن  في شعبنا، 

انفكت تذلنا، بحيث بتنا نحن كشباب مقصرين 

في أداء دورنا، فباإلضافة إلى تهديدات سلطات 

االحتالل هناك مسألة عدم األمان الوظيفي. على 

عملي  وبحكم  فأنا  الشخصية،  التجربة  صعيد 

ملجرد  عملي  عن  مرتني  توقفت  دولي  كموظف 

أصدقاء  مع  تضامنية  فعاليات  في  مشاركتي 

أسرى مضربني عن الطعام!

وفي  للشباب،  تغييب  هناك  بالفعل،  مسحل: 

إن  الشباب.  من  تقصير  هناك  نفسه  الوقت 

مؤسسات  وفي  فصائلنا  داخل  في  تأثيرنا  مدى 

الصعيد  على  معينة  بجوانب  القرار متصل  صنع 

الشخصي، كقدرتنا الشخصية على مواكبة وحتمل 

لنا.  املناكفة  القيادة  أساليب اإلحباط وممارسات 

هذا األسلوب لن يواتي اجلميع، بل نحن نتحدث 

الشباب  من  محدود  وعدد  محدودة  حاالت  عن 

الذين لديهم نفس طويل خلوض غمار حتّد كهذا. 

حماد: أتفق مع ما حتدث به رامي وعوض، 

في  أرغب  ما  التوسع.  أو  للتكرار  داعي  وال 

التحدث به هو اإلشارة إلى أننا بتخرجنا من 

اجلامعة بتنا نرى األمور بشكل أوسع. ورمبا 

ناشطة  كنت  شخصية:  جتربة  عن  أحتدث 

وعندما  اجلامعة،  في  احلزب  صفوف  داخل 

تخرجت من اجلامعة بقيت سنتني ناشطة في 

بعملي  التحقت  عندما  ولكن  أيضًا.  صفوفه 

»على  أتساءل:  بت  اجلدار  مبقاومة  املتصل 

به  تقوم  الذي  فالدور  أحارب؟!«.  كنت  ماذا 

لدي  باتت  وبالتالي  جدًا،  ضعيف  األحزاب 

قناعة أنه ليس من الضروري أن أكون قيادية 

أحافظ  أن  علّي  يتوجب  ما  بقدر  حزبي  في 

النضال  الشخصي في  على وطنيتي ودوري 

نفسي  أجد  بت  وبالتالي  به.  أقتنع  الذي 

الوطنية  احلملة  خالل  من  دور  صاحبة  اآلن 

لدى  احملتجزة  الشهداء  جثامني  السترداد 

االحتالل. وغالبًا هذه التوجه موجود لدى كل 

منا في املجال الذي يعمل به.

القيق: أرجو أال يفهم حديثنا جلدًا للفصائل، 

دورها  ونقدر  نحترمها  أننا  في  شك  ال 

التاريخي الذي نحتت ألجله في الصخر. ولكن 

ما ننتقده – وهو على سبيل النقد البناء وليس 

إليها،  التهجم- هو حالة الترهل التي وصلت 

وعدم جتديد الدماء فيها. كما أننا كنا ناقشنا 

أشكال االنقسام في املجتمع، وال نهدف البتة 

إلى إثارة نوع آخر من االنقسام، كاالنقسام 

والشباب.  السن  كبار  الفصائل  قيادات  بني 

الشباب  إحالل  إلى  بحديثنا  نسعى  وال 

الفصائل  فما حتتاجه  مكانهم بشكل مباشر، 

وعنفوان  الكبار  حكمة  يقتضي  إصالح  من 
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اإلصالح  من  انطلقنا  حال  وفي  الشباب. 

الداخلي في كل فصيل، نذهب في مرحلة تالية 

إلى التنافس الشريف بني الفصائل في خدمة 

القضايا واملصالح الوطنية.

المحور الثالث: المقاومة وإدارة 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

توام: كانت املقاومة رافعة القضية الفلسطينية، 

االهتمام  قمة  القضية  تصدرت  خاللها  ومن 

لتقرير  وحيدة  كآلية  املسلح  الكفاح  من  الدولي. 

والزيتون،  وغصن  البندقية  ثنائية  إلى  املصير، 

وصواًل إلى اليوم؛ كيف ينظر الشباب إلى املقاومة 

وآليات الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؟ هذا هو 

من  بد  ال  موضوع  وهو  احملور.  هذا  موضوع 

اخلوض فيه عند احلديث عن الشباب والسياسة 

في فلسطني.

موجودة  ستبقى  املقاومة  دواعي  إن  جبيل: 

والتهجير  واالستيطان  االحتالل  استمر  طاملا 

ووسائل  أشكال  جميع  فإن  وبرأيي  واالعتقال. 

حتت  إنسان  لكل  ومشرعة  مفتوحة  املقاومة 

االحتالل، وأعتقد أن جميع الوسائل مطلوبة. إن 

جتارب املقاومة املسلحة ما زالت مؤثرة وحتظى 

باحترام، ورمبا أقربها جتربتا غزة وحزب الله 

ال  بالقوة  أخذ  »ما  أن  في  وال شك  لبنان،  في 

يسترد بغير القوة«. في الوقت نفسه يتوجب علينا 

الدولية  املناصرة  استقطاب  أهمية  إغفال  عدم 

الدبلوماسية  اجلهود  من حيث  لقضيتنا، سواء 

وإدانة إسرائيل في احملافل الدولية أو مختلف 

أشكال املقاطعة. كما ال نقلل من أهمية أشكال 

العلم  وإن كانت رمزية كرفع  الدولي  التضامن 

الفلسطيني من مشجعي أندية رياضية أجنبية.

بالتأكيد لنا دور كشباب في هذا املوضوع، 

كمعارضة التنسيق األمني الذي أثر كثيرًا في 

يتوجب  نفسه  الوقت  في  ولكن  الغربية.  الضفة 

كشماعة  األمني  التنسيق  استخدام  عدم 

للتقصير في املقاومة، فمن يريد املقاومة بحق لن 

يعيقه أي تنسيق. كما أرجو التركيز على ثقافة 

املقاومة، بإعادة االعتبار لها ولكل رمزية وجتربة 

تعبر عنها: الشهيد واجلريح واألسير، وحتى من 

يرفع العلم ويهتف. باإلمكان العمل على إعادة 

التي  املقترحات  جملة  خالل  من  لها  االعتبار 

والتعبئة.  كاإلعالم  سابقًا،  جميعًا  بها  حتدثنا 

على صعيد آخر، يتوجب علينا مكافحة التطبيع 

شيء  أنه  على  كثيرون  معه  يتعامل  بات  الذي 

ظهور  التطبيع  معضلة  من  فاقم  وقد  طبيعي. 

دور  متارس  وعشائرية  اقتصادية  شخصيات 

النخبة دون ضوابط وطنية. بل هناك توجه إلى 

أن تكون بدياًل للسلطة على غرار روابط القرى. 

بوسائلها  املقاومة  شرعية  أن  أؤكد  ختامًا، 

)السلمية والعنفية( ال تغني عن ضرورة التناسق 

حتقيق  تضمن  إلستراتيجية  وفقًا  بينها،  فيما 

مكتسبات. 

حماد: ليس لدي ما أضيفه كثيرًا على حديث 

الرفيق رامي. ولكن ال بد من اإلشادة باملرحلة 

الشباب في تطويع أي شيء  إليها  التي وصل 
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كيفية  في  واضحًا  هذا  وكان  املقاومة،  لصالح 

استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي، سواء 

على صعيد نقل أخبار املقاومة أو احلشد ألشكال 

املقاومة الشعبية من مظاهرات واعتصامات وما 

إلى ذلك. ومبا من شأنه أن يسهم في النهاية في 

انتشار ثقافة املقاومة. كما أن من شأن العمل 

من خالل هذه الوسائل ربط الناشطني ببعضهم 

في مختلف البقاع في الداخل واخلارج. 

من جهة أخرى، لألسف فإن ثقافة املقاطعة 

الفلسطيني،  الشارع  في  جيدًا  منتشرة  غير 

تظهر  كذلك  االقتصادية.  املقاطعة  وباألخص 

جديدة  تطبيع  ظاهرة  وآخر  حني  بني  للسطح 

ومبتكرة، وآخر ما اطلعت عليه بهذا اخلصوص 

أن هناك أستاذًا في جامعة بيت حلم عمل على 

اجلامعة  في  أستاذ  مع  بالشراكة  مشروع، 

الفلسطينية  الروايتني  بني  يوائم  العبرية، 

لطلبة  متريره  ويحاول  للنكبة،  واإلسرائيلية 

الرابع(،  املدارس الفلسطينية )مستوى الصف 

مع العلم أنه كانت لديه موافقة من أحد وزراء 

التربية والتعليم في احلكومة الفلسطينية خالل 

فترة سابقة. ولم يقف هذا املشروع إال بضغط 

التصدي  وجوب  أؤكد  ختامًا،  املدارس.  مدراء 

ملوضوع التطبيع بشكل أكبر.

األنظمة  بأن  التذكير  بداية من  بد  القيق: ال 

مناصرة  من  تخجل  تعد  لم  حاليًا  العربية 

لم  باألصل  نحن  وبالتأكيد  عالنية.  إسرائيل 

احلدود  فتح  أو  ماديًا  دعمًا  منهم  ننتظر  نعد 

من  والغيظ  بالشفقة  أشعر  أحيانًا  لنصرتنا. 

اخلذالن الذي يتعرض له أبو مازن في احملافل 

الدولية، من أشقائه رؤساء الدول العربية. على 

لست  أنا  الذاتية،  الفلسطينية  املقاومة  صعيد 

قلقًا على غزة، فالفصائل هناك مستعدة دائمًا، 

أن  العلم  مع  الغربية.  الضفة  على  اخلوف  كل 

اخلطر احلقيقي على إسرائيل هو الضفة وليس 

الضفة  في  واحد  مقاوم  وجود  فإن  القطاع، 

في  مقاوم  ألف  من  أخطر  »مولوتوف«  سالحه 

غزة أسلحتهم صواريخ.

عناصر  ثالثة  حول  احلديث  بإمكاننا  هنا 

دمرت املقاومة الفلسطينية: األول، هو التنسيق 

قبل،  من  موجودًا  كان  التنسيق  هذا  األمني. 

)رحمه  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  ولكن 

الله( كان يديره بشكل ال يؤثر على تنامي القوة 

وعندما  املقاوم،  ونشاطها  للفصائل  العسكرية 

أما  باغتياله.  قامت  أسلوبه  إسرائيل  كشفت 

العنصر الثاني، فهو حالة االغتراب التي تعيشها 

الفصائل اآلن. ال أعلم كيف ارتضت الفصائل 

لنفسها أن تكون جميعها أشبه مبؤسسات حقوق 

إنسان، بحجة عدم رغبتها في تشويه صورتها 

ال  فصيل  أي  لوجود  الداعي  ما  الغرب.  أمام 

الفصائل  هذه  باتت  لألسف  باملقاومة؟!  يؤمن 

فما  الثالث،  العنصر  أما  ثقافية.  بأندية  أشبه 

باتت  لألسف  اإلعالم.  مشكلة  من  نعاني  زلنا 

أغلب وسائل اإلعالم ألصحاب رؤوس األموال 

القضايا  وليس  املال،  جمع  همهم  جل  الذين 

الوطنية، اتفاقًا ومصلحتهم بوجود تهدئة وأجواء 

تسمح لهم بزيادة استثماراتهم. ال شك في أن 
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أغلب أصحاب رؤوس األموال سيكونون خصمًا 

شرسًا لكل من هو مؤمن باملقاومة. على سبيل 

املثال: مؤخرًا قام »البنك« بإغالق حسابي بحجة 

أني على قائمة اإلرهاب، مبوجب قرار اتخذ في 

علم  ودون  األردن،  في  للبنك  اإلقليمية  اإلدارة 

سلطة النقد الفلسطينية.

االحتالل  استمرار  أن  في  شك  ال  مسحل: 

مبختلف  املقاومة  استمرار  بالضرورة  يعني 

الوسائل املتاحة، مبا فيها الكفاح املسلح. ونحن 

في ذلك لسنا متلهفني للموت أو األسر، بل نقاوم 

لألسف،  ولكن  واستقاللنا،  حريتنا  سبيل  في 

ألجل ذلك هناك »فاتورة« علينا تسديدها. تعزيز 

املقاومة يتطلب بداية أن نتغلب على ضعف الوعي 

الذي بات منتشرًا، وأراهن على أننا سنجد من 

بني طلبة املدارس من ليس باستطاعته التمييز 

شك  ال  الصخرة.  وقبة  األقصى  املسجد  بني 

إسرائيلية  ومنظومة  إستراتيجية  هناك  أن  في 

أنا مؤمن  تعمل على إضعاف وعينا. شخصيًا 

بأن مفاهيم من قبيل تنظيم النسل أدوات تعمل 

ضمن منظومة لتثبيط عزمية املقاومة؛ فإن أكثر 

الدميغرافي، وهذا  العامل  ما تخشاه إسرائيل 

ما تؤكده جملة من التقارير االستراتيجية.

يتعلق  فيما  طرحه  في  رامي  مع  أتفق 

 »BDS« املقاطعة  حركة  أن  وأرى  باملقاطعة، 

واالقتصادية  األمنية  املنظومة  على  أثرت 

الفصائل  تأثير  من  أكبر  بشكل  اإلسرائيلية 

بالتقارير  العقدين األخيرين. وهذا مثبت  خالل 

اإلسرائيلية. في احلقيقة كنت أمتنى أن يحمل 

العربي- والصراع  »املقاومة  عنوان  احملور 

اإلسرائيلي«، ألن هناك مشكلة في قبولنا بنسب 

الصراع لفلسطني فقط. برأي عندها لن يكون 

باستطاعتنا إدانة تطبيع احلكومات العربية مع 

األخ  أطلع  كنت  الندوة  بداية  فقبل  إسرائيل. 

القطرية  رامي على منوذج ملنهاج في املدارس 

ُيعرف القدس على أنها عاصمة إسرائيل.

على الصعيد الداخلي، ما زال التطبيع يبتكر 

مسيرة  تنظيم  آخرها  رمبا  جديدًة،  أشكااًل 

لنساء فلسطينيات تنطلق لتلتقي مبسيرة أخرى 

بصوت  »نداء  أجل  من  إسرائيليات  لنساء 

منزل  أمام  للتظاهر  به  يتوجهن  السالم«، 

أترون  السالم.  أجل  من  الستجدائه  نتنياهو 

إلى أين أوصلنا التطبيع إلى اآلن؟! إن املقاومة 

حقيقية،  إستراتيجية  إلى  بحاجة  الفلسطينية 

ونحن متيقنون أن الشباب وقود الثورة، كانوا 

أفكارنا  بث  علينا  يتوجب  ولذلك  وسيبقون. 

فعاًل  لدينا  تكون  حتى  املجتمعية  األوساط  في 

مقاومة ضمن استراتيجية موحدة قدر اإلمكان. 

ولذلك يتوجب علينا بداية إنهاء االنقسام وطي 

صفحة العار هذه.

دعم  في  تصب  مداخالتكم  جميع  توام: 

أو  عنفية  كانت  إن  كافة  بأشكالها  املقاومة 

سلمية. وبالتالي فقد حتدثنا عن أشكال املقاومة 

ضمن هذين احلدين )العنف والسلم(، لكن هناك 

مستوى آخر لتعريف أشكال املقاومة من حيث 

واملقاومة  املنظمة  كاملقاومة  التنظيمي،  البعد 

العفوية/ الفردية. خالل تعقيبكم على مداخالت 
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هذا احملور، برجاء اإلجابة عن السؤال املركب 

اآلتي: هل تؤيدون جميع أشكال املقاومة باملعنى 

شأن  من  هل  عليكم؟  عرضته  الذي  الثاني 

املقاومة العفوية أن حترز مكاسب تساوي على 

األقل خسائرنا املادية؟ مبعنى هل معادلة إثارة 

الذعر لدى إسرائيلي أو خدشه توازي استشهاد 

شاب فلسطيني هي معادلة مقبولة؟ أطرح هذه 

األسئلة وفي ذهني العديد من األمثلة املستقاة 

من الهبة الشبابية التي اندلعت قبل عام.

الشهداء  من  كبير  جزء  احلقيقة  في  حماد: 

عائالت  من  خرجوا  طعن  عمليات  نفذوا  الذين 

وطنية تاريخيًا، ولها تضحياتها. هناك منهم من 

وترصد،  إصرار  سبق  عن  بعملية  للقيام  ذهب 

وهذا حق مشروع لهم بغياب دور املقاومة الذي 

األمر  يخلو  ال  قد  قدميًا.  الفصائل  تلعبه  كانت 

من وجود بعض احلاالت القليلة التي خرج فيها 

شبان لتنفيذ عمليات متأثرين مبشاكل اجتماعية 

)وهو ما حتاول الرواية اإلسرائيلية تعميمه ضمن 

دعايتها املغرضة(، ولكن من اجليد تفريغ العنف 

املجتمعي في مقاومة االحتالل، فال شك في أن 

تأزمي أي مشكلة اجتماعية.  لالحتالل دورًا في 

في سياق متصل، رمبا جتدر بنا اإلشارة إلى 

بالصمود،  تتمثل  املقاومة  من  أخرى  أشكال 

فمجرد الصمود مقاومة. ومن ذلك رفض البدو 

من  لنقلهم  اإلسرائيلية  اخلطة  الفلسطينيني 

فيها  تتوافر  أخرى  أماكن  إلى  سكناهم  أماكن 

البلد  هذا  في  وجودنا  برأيي  خدمات حضرية. 

وعدم تفكيرنا بالهجرة هو بحد ذاته مقاومة.

القيق: ال يوجد أي محدد للمقاومة. مثل هذه 

الهبات الشبابية مفهومة في ظل واقع غابت عنه 

املنظمة. وغابت عنه أيضًا أي وسائل  املقاومة 

من شأنها مواجهة االحتالل، فحتى على صعيد 

ال  الدولية  اجلنائية  واحملكمة  الدولية  املنظمات 

على  التأثير  شأنه  من  ملموس  تقدم  أي  يوجد 

سلوى  األخت  به  حتدثت  ما  أؤكد  االحتالل. 

هم  األخيرة  العمليات  منفذي  من  الكثير  بأن 

من عائالت مرفهة ووضع اجتماعي واقتصادي 

ممتاز، ولم يدفعهم للمقاومة سوى حالة االنسداد 

في األفق السياسي العام. ما دفع بهذه املوجة 

من األعمال الفدائية هو وجود إنذار مبكر لدى 

هذه الفئة بتأزم الوضع السياسي، وأعتقد أن 

الفترة القادمة ستكون صعبة على اإلسرائيليني، 

ولن تنفعهم برامجهم االقتصادية واألمنية التي 

وجهوها للسيطرة علينا، بل رمبا سيكون لها أثر 

في زيادة الضغط املولد لالنفجار.

لكني  زمالئي،  به  تقدم  ما  مع  أتفق  جبيل: 

سياسيًا.  هدفًا  يخدم  الذي  املقاوم  العمل  مع 

وليس معنى كالمي هذا أني مع حتجيم العمل 

املقاوم مهما كان شكله أو وسائله. فليس هناك 

ليقاوم،  »سكني«  أمامه سوى  يجد  لم  ملن  ذنب 

بل الذنب على من تركه وحيدًا في امليدان. في 

الشباب  بتدريب  تقوم  الفصائل  كانت  السابق 

بعمليات  للقيام  نفسيًا  وتأهيلهم  وتقنيًا  بدنيًا 

فدائية، فعملية القتل ليست بالشيء الهني، حتى 

عددًا  جند  ولذلك  عدوًا.  املستهدف  كان  وإن 

غياب  الطعن.  لعمليات  الفاشلة  احملاوالت  من 
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دور الفصائل هو من دفع الشباب لإلقدام على 

وباعتقادي  جيد.  حتضير  دون  فردية  عمليات 

أنه في االنتفاضة الثانية، لم يكن العمل املقاوم 

منظمًا كما يجب. 

الزمالء؛  آراء  أخالف  ما  حد  إلى  مسحل: 

ولكني  املقاوم.  العمل  في  العشوائية  فأنا ضد 

في الوقت نفسه ال أدين احلاالت الفردية التي 

وجدت ذاتها في حلقة مفرغة. في املقابل، اكتفت 

الفصائل خالل الهبة الشبابية األخيرة باملتابعة 

والتسابق أحيانًا باملزاودات البينية على الرغم 

من أنه لم يكن ألي منها دور حقيقي فيما يجري. 

أعاود التأكيد على حاجتنا إلستراتيجية وطنية 

للمقاومة مبختلف أشكالها. 

المحور الرابع:

الحركة الطالبية الفلسطينية

القضية  تاريخ  يدرس  أحد  من  ما  توام: 

احلركة  دور  عند  مطواًل  ويقف  إال  الفلسطينية 

الطالبية فيها، وهم من نقلوها من قضية جلوء 

السياسي  الهم  هذا  ووجود.  أرض  قضية  إلى 

العمل  يؤثر على دور احلركة األساسي في  لم 

ومع  الدورين.  بني  باقتدار  فزاوجوا  النقابي، 

من  جزء  على  الوطنية  السلطة  مشروع  قيام 

احلركة  دور  أخذ  حتى  الفلسطينية  األرض 

الطالبية بالتراجع، واالنكفاء إلى سجاالت بينية 

احملور-  لهذا  الفصائلية.  االنتماءات  فرقتها 

فهو  لكم سابقًا- طبيعة خاصة،  كما أوضحت 

أخرى  جهة  من  وله  مستقل،  محور  جهة  من 

وعليه  األخرى.  الثالثة  احملاور  مع  تقاطعات 

بخصوصه  التحدث  منهجية  تكون  أن  أرجو 

الثالثة  املداخل  على  اإلمكان-  قدر  قائمة- 

اآلتية: )1( تقييمكم لواقع حال احلركة الطالبية 

الطالبية  احلركة  دور   )2( ذلك.*  وأسباب  اآلن 

خاص.  بشكل  النقابي  العمل  في  املنشود 

بخصوص  املنشود  الطالبية  احلركة  دور   )3(

موضوع كل محور من احملاور الثالثة األولى.

كبيرًا  تراجعًا  هناك  أن  في  شك  ال  حماد: 

في دور ومكانة احلركة الطالبية، شهدت بداية 

هذا التراجع عند التحاقي باجلامعة، أما اليوم 

فوصلت احلركة الطالبية إلى مرحلة من الضعف 

لم تصلها من قبل، ولم تعد قادرة على التأثير 

بالشارع. هذا التوصيف قبالة حقيقة أن احلركة 

الطالبية في عهدها الذهبي قد خرجت نخبة من 

في  اليوم  متقدمة  مكانة  تتبوأ  التي  القيادات 

الفصائل والنظام السياسي ككل. 

أما فيما يتعلق بأسباب التراجع، فال شك في 

السياسي  بالوضع  تأثرت  الطالبية  احلركة  أن 

واملواقف  األحداث  عليها  وانعكست  العام، 

تتعلق  تقنية  أثار املشاركون بهذا اخلصوص إشكالية  احملرر:   *
لتاريخ  تفصيلي  تشخيص  من  ميكنهم  لن  املتاح  الوقت  بكون 

احلركة الطالبية الفلسطينية وتراجع دورها ومكانتها. ولتالفي 

هذا اإلشكال اقترح مدير الندوة أن يحيل خالل حتريرها إلى 

دراسة منشورة له- في هذه املجلة- حول هذا املوضوع. انظر: 

املأزومة  الكاريزمة  الفلسطينية:  الطالبية  »احلركة  توام.  رشاد 

واملؤسساتية الضائعة«. مجلة سياسات، عدد 14-13 )2010(: 

التالي إلى نسخة إلكترونية من عدد  82-104. ]يحيل الرابط 

]goo.gl/hS8g8G :املجلة الذي نشرت فيه الدراسة
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خارج أسوار اجلامعات. كما أن هناك جملة من 

عهدنا.  في  نشهدها  لم  التي  اجلديدة  املؤثرات 

املعلومات  تلقي  مبصادر  متعلق  هو  ما  منها 

من  فيها  مبا  االجتماعي،  التواصل  كوسائل 

في  اختالف  هناك  كذلك  وإيجابيات.  سلبيات 

نوع العالقة بني األساتذة والطلبة، فقدميًا كنا 

بتوعية  أكثر  نسمع أن األساتذة كانوا مهتمني 

ثقافية  وأنشطة  حوارات  في  وإشراكهم  الطلبة 

وطنية غير منهجية. هذا األمر لم يعد موجودًا 

أسلوب  اختلف  متصل،  سياق  وفي  اآلن. 

أسلوب  وهو  تلقني،  عن  عبارة  التدريس، صار 

آخذ بالترسخ أكثر فأكثر.

للحركة  املنشود  النقابي  بالدور  يتعلق  فيما 

الطالبية، فباألساس أن يكون عملها نقابيًا. ولكن 

العمل السياسي في احلركة الطالبية الفلسطينية 

يعبر عن خصوصية كوننا شعبًا حتت االحتالل. 

الطالبية  الكتل  عالقة  تترسخ  أخذت  وهكذا 

وال  توجهها.  حسب  كل  السياسية،  بالفصائل 

شك في أن االشتغال في العمل السياسي بات 

يؤثر أكثر على نوعية العمل النقابي الذي تقدمه 

احلركة الطالبية. وباألخص أن االنتخابات باتت 

هي الشغل الشاغل للحركة الطالبية، تصب كل 

التراجع  عليه.  وتركيزها  ومواردها  اهتمامها 

على  يقتصر  ال  الطالبية  احلركة  لدى  احلاصل 

الدور النقابي، وإمنا تعداه إلى الدور السياسي، 

التعاطي مع موضوعات  ولذلك فإن دورهم في 

احملاور الثالثة األولى هو تعاط ضعيف. ورمبا 

أنصحهم بالتركيز أكثر على الشؤون النقابية.

جملة  اآلن  الطالبية  احلركة  تواجه  القيق: 

بالقبضة  األولى  العقبة  تتمثل  العقبات.  من 

قطاع  أو  الغربية  الضفة  في  سواء  األمنية، 

العقبة  تتمثل  فيما  الداخل.  في  وبالتأكيد  غزة، 

الثانية بحالة الفراغ في قيادة احلركة الطالبية. 

أشبه احلركة الطالبية الفلسطينية باألسد الذي 

قيده عامل احلديقة بالسالسل، فعندما أراد أن 

يتحرك وجد نفسه مقيدًا فجلس، حاول في اليوم 

التالي فوجد أنه ما زال مقيدًا فجلس، وفي اليوم 

لديه  باتت  ألنه  ليحاول،  األسد  يقم  لم  الثالث 

قناعة بأنه مقيد. فجاء عامل احلديقة وفك قيده، 

هو  هذا  مقيد.  أنه  ظانًا  جالسًا  األسد  وبقي 

واقع حال كوادر احلركة الطالبية الفلسطينية، 

فهم مقتنعون متامًا بأنهم مقيدون. برأيي على 

وغزة،  الضفة  في  تتحرك  أن  الطالبية  احلركة 

وعليهم أال يشعروا بأن تنظيم انتخابات مجالس 

الطلبة منة من أحد، بل هذا حق.

على الرغم من كل ذلك، أرغب باإلشارة إلى 

الطالبية  احلركة  عموم  بإمكان  ناجحة  جتربة 

االلتفات إليها واالستفادة منها. وتتمثل بتجربة 

لقنت  التي  بيرزيت  الطالبية في جامعة  احلركة 

بإمكان  ليس  أن  أثبتت  عندما  درسًا،  التاريخ 

القبضة األمنية أن تؤثر على مرحلة تشل فيها 

العمل الطالبي. فعلى سبيل املثال، فإن كوادر 

تعرضوا  بيرزيت  جامعة  في  اإلسالمية  الكتلة 

لالعتقال والتضييق من طرف االحتالل والسلطة 

الفلسطينية أيضًا. ولكنهم أثبتوا للكتل اإلسالمية 

في اجلامعات األخرى ومختلف الكتل الطالبية 
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عن  يثني  معيق  أي  يوجد  ال  أنه  فلسطني  في 

العمل. السؤال املهم: ملاذا ال تنتقل هذه التجربة 

إلى اجلامعات األخرى في الضفة وغزة؟! فسر 

النجاح هو الصبر واالستمرار في العمل.

باعتقادي باتت احلركة الطالبية في »بيرزيت« 

الطالبية  قدوة في هذا املجال. وتتمنى احلركة 

فإن  لذلك  مثلها.  تكون  أن  اجلامعات  بقية  في 

»بيرزيت«.  ساحة  عن  عينيه  يرفع  ال  االحتالل 

وأخشى بجدية أن االحتالل سيستهدفها بضربة 

املالية  لألزمة  يكون  أن  وأخشى  قوية،  معنوية 

التي تواجهها اجلامعة حاليًا أثر على واقع األيام 

القادمة. ما من أحد ينكر أن »بيرزيت« أيقونة 

أو  الوحدوية  مشرقة، سواء من حيث أجواؤها 

متيزها األكادميي والطالبي، ورمبا لذلك ال جند 

أي فصيل أو مسؤول يهتم بحل أزمتها!

في  كبير  تراجع  قبالة  اليوم  نحن  مسحل: 

تلخيص  باإلمكان  الطالبية، ورمبا  دور احلركة 

األول،  عناصر:  أربعة  في  التراجع  أسباب 

يتناسب  الطالبية  احلركة  دور  بأن  قناعة  لدي 

طرديًا مع مقاومة االحتالل، مبعنى كلما تصاعد 

في  نخبة  هناك  كانت  االحتالل  مع  صراعنا 

احلركة الطالبية قادرة على أن تقود. فيما يتمثل 

من  مهمة  مؤسسة  دور  بغياب  الثاني  العنصر 

مؤسسات منظمة التحرير، وهي االحتاد العام 

لطلبة فلسطني الذي لعب تاريخيًا دورًا محوريًا 

في  الفلسطينيني  الطلبة  شخصية  صقل  في 

مختلف أماكن وجودهم، وكان له مساهمة مهمة 

في إبراز الهوية الفلسطينية منذ انطالق ثورتنا 

بغياب  فيتمثل  الثالث،  العنصر  أما  املجيدة. 

عملية التعبئة والتأطير داخل الفصائل مبا أثر 

سلبًا على الدور احلقيقي للطلبة. ذلك فيما يتمثل 

العنصر الرابع باالنقسام الذي ما زال مستمرًا 

حتى اليوم ملقيًا بظالله على معادلة باتت فيها 

بحيث  مؤثرة،  وليست  متأثرة  الطالبية  احلركة 

احلركة  تعد  ولم  الفصائل.  من  تتلقى  أصبحت 

يسار  على  بأنها  تفاخر  عهدناها  كما  الطالبية 

فصائلها إذا أخطأت وعلى ميينها إذا أصابت.

بالرد  لي  تسمحوا  أن  فأرجو  اآلن،  أما 

انتقدت  محمد،  أخ  محمد.  األخ  مداخلة  على 

احلركة الطالبية في غزة بأنها لم تقاوم القبضة 

في  اإلسالمية  الكتلة  قاومتها  كما  األمنية 

جامعة بيرزيت. وفي احلقيقة أنا أستغرب ذلك 

غزة،  في  الطالبية  احلركة  أن  تعلم  فأنت  منك! 

فتح،  على  احملسوبة  الطالبية  الكتل  وباألخص 

وفي  بل  االنتخابات  في  املشاركة  من  ممنوعة 

الضفة  في  بينما  املبدأ.  حيث  من  النشاطات 

للكتلة اإلسالمية بذلك.  جميع الساحات تسمح 

رجل  دخول  الضفة  جامعات  من  أي  تشهد  لم 

في  ويحدث  كما حدث  أو سالحه  بعصاه  أمن 

جامعات غزة. ال أريد اإلطالة بعمل مقارنة بني 

ممارسات األمن في الضفة وغزة جتاه احلركة 

الطالبية؛ فالصورة أوضح من أن تكون بحاجة 

إلى شرح أو محاججة. بل أدعوك لنتشارك في 

مبادرة لتسوية اإلشكال على هذا الصعيد. هذه 

املبادرة تقوم على عنصرين أساسيني: صياغة 

اجلامعات  في  الطلبة  ملجالس  موحد  دستور 
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السياسية في كل  القيادة  والتزام  الفلسطينية، 

من الضفة وغزة بأال تعيق نشاط عموم احلركة 

الطالبية، مبا في ذلك املشاركة في االنتخابات.

أن  على  الزمالء  مع  أتفق  بالـتأكيد  جبيل: 

هذا  الطالبية.  احلركة  دور  في  تراجعًا  هناك 

قاد  من  أن  مفادها  تاريخية  حقيقة  قبالة  الواقع 

الطالبية،  احلركة  قيادات  هم  الفلسطينية  الثورة 

سواء في الداخل أو اخلارج، وأن عماد تأسيس 

الفصائل القائمة اآلن هو احلركة الطالبية أيضًا. 

السبب األبرز في تراجع الدور يعود إلى معضلة 

الضعيف  الوعي  ونوع  اآلن  القائمة  الثقافة  في 

الطالبية  للحركة  الذهبي  العصر  املنتشر. فخالل 

عليه  هي  مما  بكثير  أكبر  املادية  املعيقات  كانت 

مؤثرة.  كانت احلركة  ذلك  الرغم من  وعلى  اآلن، 

فجامعة بيرزيت مثاًل كان وضعها أكثر صعوبة، 

ذلك  ومع  اجلامعة،  باب  على  موجود  فاالحتالل 

وقائمة  البرغوثي  ومروان  الطيبي  شرف  خّرجت 

طويلة من الشهداء والقيادات، ومن »بيرزيت« كان 

املوحدة،  الفلسطينية  الوطنية  القوى  قرار  يصدر 

ومن ساحتها يأتي التصعيد في املواجهات. 

أتفق مع األخ محمد فيما حتدث عن الفجوة 

احلاصلة لدى قيادات وكوادر احلركة الطالبية 

وعدم  مساعدتهم  واجبنا  من  أن  وأعتقد  اآلن، 

وتثقيفهم  نصحهم  خالل  من  وحدهم،  تركهم 

يتوجب  خاص  بشكل  الوطني.  وعيهم  وتنمية 

أن تستعيد ساحة »بيرزيت« دورها في حتريك 

الشارع. وهو ما كنا حريصني عليه في عهدنا، 

وكان من سبقونا أكثر حرصًا على ذلك. ولطاملا 

حتدث اإلعالم احمللي بل وحتى إعالم االحتالل 

عن محورية ساحة »بيرزيت« في حتريك الشارع 

الفلسطيني. وفيما يتعلق بالدور النقابي املنشود 

للحركة الطالبية، أرى أن احلركة الطالبية هي 

وقيادات  اجلامعات  إلدارات  عنقها  سلمت  من 

الطالبية  أال تساوم احلركة  الفصائل. واألصل 

على دورها النقابي، فهو جوهر وجودها. 

عند احلديث عن احلركة الطالبية في فلسطني 

يجب أال يغيب عن ذهننا، ولو للحظة، أن الطالب 

القوى  أبرز  إحدى  هم  العالم  في  دولة  أي  في 

منها.  وتخشى  احلكومات،  تسترضيها  التي 

وقد شهد العالم الكثير من التحركات الطالبية 

التي أسقطت حكومات. للقيام بدور ضاغط على 

احلكومة يتوجب أن يكون العمل والتحرك بشكل 

منظم ومنهجي. 

توام: أقدر أن ضيق الوقت يعيق بلورة تصور 

كامل حول واقع وهموم احلركة الطالبية، ولكن 

ما قدمتموه  ضمن هذه املساحة الضيقة يلمح 

اآلن،  اخلصوص.  بهذا  اإلشكاليات  أبرز  إلى 

وعلى سبيل التعقيب على املداخالت، أرغب بأن 

نتحدث سريعًا حول أزمة جامعة بيرزيت القائمة 

اآلن كحالة تطبيقية ضمن هذا احملور،* وبالتالي 

هل  اآلتي:  املركب  السؤال  عن  اإلجابة  أرجو 

احملرر: انتهت األزمة عقب يومني من عقد هذه الندوة، وحتديدا   *
مساء 22 أيلول، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق بني إدارة اجلامعة 

جرى  الذي  احلوار  على  اإلبقاء  آثرنا  وقد  الطلبة.  ومجلس 

بخصوصها، للمحافظة على وحدة الندوة كعمل مكتمل، وباعتبار 

اجلامعات  من  أي  في  تتكرر  قد  حلالة  دراسة  احلوار  هذا 

الفلسطينية، وال بد من أخذ العبرة من جتارب سابقة. 
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احلركة  إليه  عمدت  الذي  األسلوب  أن  ترون 

لقرار  اجلامعة رفضًا  بوابات  بإغالق  الطالبية، 

املناسب  األسلوب  هو  الرسوم،  برفع  اجلامعة 

للتعاطي مع قرار كهذا؟ أليس هناك أسلوب أقل 

عزو  باإلمكان  هل  الضغط؟  ذات  يحقق  حدية 

هذا املسلك إلى تزعزع الثقة بني قيادة احلركة 

الطالبية والطلبة؟ بحيث ال تثق احلركة الطالبية 

بأن الطلبة سيلتزمون بقرارها بتعليق الدوام في 

ظل عدم إغالق اجلامعة. 

على  واف  بشكل  مطلعًة  لست  بدايًة  حماد: 

الطلبة  بني  ثقة  أزمة  هناك  فعليًا  ولكن  األزمة، 

واحلركة الطالبية، ورمبا نعزو ذلك إلى النظرة 

التي ترسخت لدى الطلبة حول احلركة الطالبية 

»لعبة  همها  جل  بأن  األخيرة  السنوات  في 

الطلبة  أن  وباألخص  واالنتخابات.  السياسة« 

ينتقدون- عن حق- بذخ الكتل الطالبية بالصرف 

هناك  كانت  ولطاملا  االنتخابية.  الدعاية  على 

مبادرات بتخصيص جزء من ميزانية احلمالت 

احملتاج،  الطالب  صندوق  لصالح  االنتخابية 

ولكن ال أعلم كيف بات الوضع اآلن. وبالتالي 

رمبا بإمكان عزو أزمة الثقة إلى تقصير احلركة 

الطالبية في عملها النقابي قبالة اهتمامها أكثر 

بالسجال احلزبي البيني.

القيق: يبدو أن اجلامعة تراهن على أن الطلبة 

إعالم  ماكنة  فإن  احلقيقة،  وفي  صفها!  في 

اجلامعة قوية، على الرغم من أن املفترض أن 

تكون ضعيفة بحكم أنها جامعة وليست بحاجة 

إلى إعالم من هذا النوع. ناهيك عن أن للجامعة 

بنظام  تتمثل  الطلبة  مع  مباشرة  اتصال  قناة 

»Ritaj«، الذي يتطلع إليه الطلبة نفسيًا بدرجة 

أكثر  قادرة  فهي  وبالتالي  الرسمية.  من  عالية 

النظام  للدوام. هذا  على إقناع الطلبة ودفعهم 

نقابة  لصالح  فيه  حيزًا  اجلامعة  إدارة  أتاحت 

العاملني، فيما ال تتيحه ملجلس الطلبة. بوجهة 

نظر احلركة الطالبية، فإن فتح أبواب اجلامعة 

واملراهنة على التزام الطلبة بتعليق الدوام يعتبر 

نوعًا من املغامرة، وعلى إثره فإن قرار احلركة 

صعيد  على  للكسر.  عرضة  سيكون  الطالبية 

متصل، لألسف إدارات اجلامعات معنية بكسر 

شوكة مجالس الطلبة مع أنها حتظى بشرعية 

انتخاب ال حتظى بها إدارات اجلامعات نفسها. 

هناك إصرار من احلركة الطالبية في اجلامعة 

حتى  واإلغالق  اإلضراب  استكمال  على  اآلن 

حاولنا  عندما  وحتى  بل  مطالبهم.  حتقيق 

وفد  )في  اجلامعة  أبواب  لفتح  باألمر  التوسط 

واألخ  كنت  الطلبة  ملجلس  سابقني  رؤساء  من 

عوض من بينهم(، كان ردهم بأنهم ال ينتظرون 

معهم،  لنفكر  حاجة  وال  التضامن،  سوى  منا 

إدارة اجلامعة  بإستراتيجية  دراية  أكثر  وأنهم 

في التعامل مع احلركة الطالبية.

»جنزرة«  ضد  أنا  احلقيقة  في  مسحل: 

األول،  لسببني:  الشكل  بهذا  اجلامعة  )إغالق( 

هذا األسلوب تعبير عن ضعف احلركة الطالبية، 

اخلطوات  في  تسلسل  هناك  يكون  أن  فاألصل 

بإغالق مبنى  تبدأ  تعثر احلوار، قد  بعد  النقابية 

اإلدارة اليوم ومبنى كلية في اليوم التالي وأخرى 
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ساحة  داخل  النقابي  العمل  وهكذا.  الثالث  في 

اجلامعة بوجود الطلبة واألساتذة واإلدارة يحقق 

للحركة  يبقي  نفسه  الوقت  وفي  أكثر،  نتائج 

الثاني،  السبب  أما  للتصعيد.  مجااًل  الطالبية 

على  يدلل  سلبي  مشهد  اجلامعة  »جنزرة«  فإن 

التي  العقلية  استحضار  أردنا  ما  إذا  الضعف. 

عملنا عليها نحن في إدارة أزمات كهذه سابقًا، 

فأنتم تتذكرون كيف كنا نلوح بـ »جنزرة« مداخل 

اجلامعة كتهديد إلدارة اجلامعة. وغالبًا كنا نصل 

أما  إلى هذا األسلوب.  الوصول  قبل  تفاهم  إلى 

أن تبدأ عملك النقابي بالدرجة األخيرة من السلم 

تتحدث  املقابل،  في  محترف.  غير  تصرف  فهذا 

اجلامعة )حتى اليوم( عن 26 يومًا من اإلغالق، 

 10 تتعطل سوى  لم  اجلامعة  احلقيقة  في  ولكن 

أيام دوام رسمي. وبالتالي إعالميًا حسبة األرقام 

نحن  باملجمل،  اجلامعة.  صالح  في  احلقيقية 

لألسف نشهد اإلغالق الثالث للجامعة خالل أربعة 

يلتزمون  ال  الطلبة  فإن  أيضًا،  ولألسف  أعوام. 

في  الطالبية  واحلركة  الطلبة  مجلس  بقرار  كليًا 

الوقت الذي يعاركون فيه ألجلهم. 

جبيل: أتفق مع الرسالء، كان املفروض تأخير 

يكون هناك مجال  أسلوب إغالق اجلامعة، حتى 

للتدرج في األدوات األخرى األقل حدية. وأعتقد 

أن اإلضراب مع وجود الطلبة في ساحة اجلامعة 

كذلك  اجلامعة.  إدارة  على  أكبر  ضغطًا  يشكل 

األمر على املستوى اإلعالمي، هناك فرق ببني 20 

طالبًا معتصمًا في اجلامعة وبني وجود ألف طالب 

مضرب فيها دون إغالق. لكن، وفق ما فهمناه من 

تبالي  ال  اجلامعة  إدارة  فإن  املعتصمني  الطلبة 

اهتمام.  أي  تعيرها  وال  الطالبية  باحلركة  البتة 

أستغرب  باإلغالق.  القيام  على  أجبروا  وبالتالي 

حقيقة من سياسة إدارات اجلامعات العازمة على 

كسر شوكة احلركة الطالبية. إن املنافع القائمة 

على التعاون بني اإلدارة واحلركة الطالبية أكبر 

تتطلع  التي  اآلنية  املنافع  من  البعيد  املدى  على 

في  اآلن  الطالبية  احلركة  رمبا  اإلدارة.  إليها 

تورطت في هذا األمر، وهذا  بيرزيت قد  جامعة 

واحدة،  مرة  السلم  صعدوا  أنهم  بحكم  طبيعي 

وبالتالي باتوا يتطلعون إلى مخرج مشرف يحافظ 

على ما تبقى من ماء الوجه. على صعيد متصل، 

تواصل  وسائل  جتد  أن  الطالبية  احلركة  على 

في  احلركة  بدور  لتوعيتهم  الطلبة  مع  مناسبة 

الدفاع عن مصالح الطلبة، ودور الطلبة بااللتزام 

بقرار احلركة الطالبية بتعليق الدوام، كي يتسنى 

بإغالق  التورط  دون  مصاحلهم  عن  الدفاع  لها 

اجلامعة. وبالتأكيد أقصد بذلك عالج أزمة الثقة 

بني الطلبة واحلركة الطالبية.

ملا  مداخالتكم  على  أعزائي  أشكركم  توام: 

اتسمت به من مصارحات وتفكير بصوت عال. 

أكثر  االلتقاء  نقاط  فإن  ابتداًء،  توقعت  وكما 

بكثير من نقاط اخلالف. وعندما كان ال بد من 

االختالف انبريتم في نقاشه بكل موضوعية وود. 

ونأمل في نهاية الندوة أن نكون وفقنا في إثارة 

نوع من التحريض على االنتقال من النقاش إلى 

العمل، نحو دور حقيقي للشباب الفلسطيني في 

السياسة، ومبا فيه مصلحة الوطن.



188العدد )37 و 38(  2016

حراك 15 آذار: مالبسات التجربة وما بعدها

إدارة الندوة: إبراهيم طالل*

جلست »سياسات« مع مجموعة من النشطاء 

بعد  آذار«،   15« جتربة  معهم  تناقش  الشباب 

إنهاء  حاول  الذي  احلراك  من  سنوات  خمس 

إنهاء  يريد  »الشعب  شعار  ورفع  االنقسام، 

ومتأثرًا  العربي  الربيع  أتون  في  االنقسام« 

أين  التجربة؟  وصلت  أين  إلى  له.  ومكماًل  به 

مستقبلي  دور  وأي  أخفقت؟  وأين  أصابت؟ 

هو  وما  همومهم؟  تغيرت  وكيف  للشباب؟ 

مستقبل احلراك والشباب؟ 

« على الشباب في  أسئلة طرحتها »

جلسة نقد ذاتي عميق.

: 15 آذار! كيف بدأت الفكرة؟

يوسف النوري: بدأ حراك 15 آذار مبجموعة 

في  وفشلها  الكرامة  ثورة  بعد  الشباب  من 

مختلف  من  كمجموعة  ارتأينا  حماس،  إسقاط 

في  وكأصدقاء  الفلسطينية،  السياسية  األلوان 

البداية، أنه في ظل حالة السكون التي يعيشها 

الشارع الفلسطيني البد من حالة حراك، وال بد 

من دور شبابي؛ ألن للشباب دائمًا دورًا طليعيًا، 

إلى إسقاط  التي تدعو  آذار  فأطلقنا فكرة 15 

االنقسام وإنهائه. كانت حالة نقل للحالة العربية، 

فالشباب العربي كان يدعو إلى إسقاط النظام، 

نزايد  ال  ألننا  االنقسام«؛  »يسقط  قلنا  ونحن 

على أحد، ألننا جميعًا أبناء فصائل ومؤطرون 

إلى  ندعو  نكن  ولم  أحد،  تاريخ  على  نزايد  وال 

نعيد  أن  نستطيع  ال  ألننا  األحزاب؛  إسقاط 

وأحمد  حبش  وجورج  عرفات  كياسر  شخصًا 

ياسني وكل أولئك املؤسسني، فانطلقنا من هذا 

ونستنهض  نصلح  أن  نريد  أننا  وهو  الباب، 

الندوة )2(
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الذي  الوجع  هذا  إسقاط  خالل  من  أحزابنا 

شباب،  كمجموعة  فانطلقنا  »االنقسام«،  اسمه 

ثم  الشباب،  بني  كالعدوى  احلراك  انتشر  ثم 

تواصل  لنا  يكن  لم  الفلسطيني،  الشارع  تبناه 

ثم  من  مصر،  مع  وال  البداية  في  الضفة  مع 

أصبح  فالكل  تلقائيًا،  احلالة  تتشابك  أصبحت 

حاماًل لهذا الشعار من الطبيب إلى املهندس إلى 

املزارع إلى العامل إلى مختلف مكونات الشعب 

الفلسطيني، وأصبحنا جزءًا من حالة جماهيرية 

كبيرة، وانطلقت من هنا فكرة 15 آذار، وتوحدنا 

طريقنا  في  وجذب  شد  حاالت  بعد  جميعًا 

كمجموعات  جميعًا  وتوحدنا  احلالة،  خلق  إلى 

شبابية في خانة 15 آذار على األقل كأبناء أطر 

وطنية وأناس موجوعة حقيقًة من هذا االنقسام 

الوطني  والتيار  اإلسالمي  التيار  بني  البغيض 

بشكل عام، والكل يعلم أننا عندما خرجنا إلى 

ساحة الكتيبة، خرج الكل الفلسطيني إلى هناك، 

ساحة  في  األمنية  وأجهزتها  »حماس«  وبقيت 

اجلندي املجهول.

أحمد أبو ظلفة: »15 آذار« ردة فعل طبيعية 

الفلسطيني،  الشارع  في  اإلحباط  حالة  على 

من  سنوات  سبع  على  طبيعية  فعل  وردة 

الوطني  الكل  شعور  ومن  والظلم  احلصار 

تعد  لم  الفلسطينية  القضية  بأن  الفلسطيني 

ومن  أجمع  العالم  من  حقيقي  اهتمام  محل 

الفلسطينية؛  واألحزاب  الفلسطينية  القيادة 

رافعة  تكون  أن  بها  منوطًا  كان  لألسف  ألنه 

فأصبحت  الفلسطيني،  الوطني  للمشروع 

الفلسطيني  والشباب  بينها،  فيما  متناحرًة 

الهرب  عن  يبحث  أصبح  السياسية  بأطيافه 

لدى  الفكرة  فكانت  املعاصر،  الواقع  من 

مجموعة من الشباب، الكل فيهم منتم ومؤطر 

البداية  في  الفكرة  كانت  ولكن  ومتحزب، 

االستقطاب  حالة  من  نخرج  أن  ميكن  كيف 

بني »فتح« و»حماس«؟ وكيف ميكن أن نخرج 

أن  ميكن  كيف  املوجودة؟  احلصار  حالة  من 

قطبي  بني  والتشاحن  االنقسام  حالة  ننهي 

في  الفكرة  فكانت  غزة؟  قطاع  في  االنقسام 

بداياتها تتمحور حول كيف لنا أن نخرج من 

الوطنية  املصاحلة  عملية  في  اجلمود  حالة 

الفلسطينية، خاصة بعد مسلسل من اتفاقيات 

القاهرة  وصنعاء والسنغال ومكة، واالقتتال 

املجموعة  الفلسطيني، فخرجت هذه  الداخلي 

من مجموعات شبابية، كل لديه انتماء حزبي، 

ولكن اتفقوا فيما بينهم على أننا يجب أن نخرج 

من أجل فلسطني وأن ننتصر لدماء الشهداء 

واجلرحى واألسرى، ويجب أن ننتصر ألنفسنا 

أصبحت  لألسف  التي  الفلسطينية  وللقضية 

تفاكروا  و»حماس«،  »فتح«  النقسام  ضحية 

فيما بينهم وجمعوا اآلراء وتباحثوا فيما بينهم 

كيف ميكن أن تطّبق هذه الفكرة وكيف ميكن 

أنه  االنقسام، خاصة  أن نضغط على طرفي 

بني  السياسية  االتفاقات  أن  املعلوم  من  بات 

طرفي االنقسام لم تنجح، ألنه ال يوجد ضغط 

حقيقي وضغط شعبي من املكلومني من أبناء 

هنا  من  الطرفني،  على  الفلسطيني  الشعب 
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والتباحث  التفاكر  بدأ  هنا  ومن  الفكرة،  أتت 

مع األطر السياسية كافة، ومع األحزاب ومع 

مكونات الشعب واالحتادات الشعبية والنقابات 

ألن  تنضج  الفكرة  وبدأت  والعمال،  واملرأة 

حالة  ألي  متعطشًا  كان  الفلسطيني  الشعب 

حراك حقيقي وطني صادق غير متحزب ولم 

»حماس«،  أو  »فتح«  إسقاط  أجل  من  يخرج 

فبدأت  الفلسطيني،  االنقسام  إلسقاط  خرج 

ذاتية  بجهود  فشيئًا  شيئًا  بالتبلور  الفكرة 

يكن  لم  خالصة،  وطنية  وجهود  الشباب،  من 

طرف  أي  من  مدفوعني  البداية  في  الشباب 

وحبهم  انتماؤهم  دافعهم  كان  األطراف،  من 

الفلسطينية  القضية  بأن  لفلسطني وشعورهم 

إلى  دفعهم  الذي  وهذا  على احملك،  أصبحت 

التنفيذ  إلى  إلى أن وصلنا  اخلروج والتحرك 

واخلروج بفكرة 15 آذار.

الشارع  فعل  ردة  كانت  كيف   :

مدى  وما  الحراك؟  هذا  على  الفلسطيني 

استجابة الشباب له؟

الشباب  فعل  ردة  كانت  شرخ:  أبو  إحسان 

مختلف  من  جدًا  إيجابيًة  آذار   15 على حراك 

الشرائح، مبا فيها املرأة، ألنه كان لدى الشعب 

الفلسطيني أمل واضح بإنهاء االنقسام، وترجم 

هذا باخلروج الكبير للشعب الفلسطيني يوم 14 

آذار سواء على مستوى طالب اجلامعات أو 15 

في  وطهارة  صادقة  نوايا  هناك  وكانت  آذار، 

العمل من أجل الهدف، ولم يكن هناك أي تدخل 

من أجل تفتيت هذه احلالة، وباختصار شديد، 

كانت هناك مشاركة جدية وواسعة خاصة من 

مشاركة  هناك  وكانت  الشباب  فئة  ومن  املرأة 

جماهيرية عامة.

أحمد أبو وطفة: 15 آذار شكل حالة فريدة؛ 

ألن الشعب الفلسطيني كان متعطشًا ألي حراك 

شبابي وألي فعل ضاغط على أرض الواقع على 

طرفي االنقسام، لذلك في يوم 15 آذار وجدنا 

تكاتفًا من الكل، شبابًا وشيوخًا نساًء وأطفااًل، 

االستمرار  على  قدرتهم  في  الحظناه  وهذا 

الكتيبة  ساحة  في  آذار   15 يوم  والصمود 

منهم  البعض  إن  بل  املجهول،  وساحة اجلندي 

آذار،   15 يوم  ما حصل  كل  مع  املبيت  فضل 

هذا يدل على أنه كان هناك تكاتف وتعطش من 

اجلماهير، أننا نريد التغيير وتغيير الواقع الذي 

نعيشه.

زاهر الغول: بعد الفراغ السياسي الذي كان 

موجودًا، وفي ظل حالة االنقسام املقيتة، كانت 

استجابة الشارع الفلسطيني  بأطيافه وألوانه 

استجابًة  آذار   15 حلراك  كافة  السياسية 

سريعًة جدًا، ألن اجلماهير شعرت مبدى املأزق 

فكانت  االنقسام،  أوجده  الذي  الفلسطيني 

وسائل  عبر  األطراف  جميع  من  االستجابة 

ولكن  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلعالم 

استمرارية  هناك  تكون  أن  املفروض  من  كان 

ودميومة في العمل وتنظيم أكثر، هنا نقول إن 

استجابة اجلماهير كانت سريعة جدًا ومشاركة 

فئات املجتمع كافة فاعلًة.
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بحالة  آذار   15 حالة  ارتبطت  هل   :

الربيع العربي؟ وهل لتعثر الربيع العربي وتعثر 

دور الشباب من تأثير؟

شّكل  الفلسطيني  االنقسام  محسن:  رامي 

عانى  الكل  الفلسطيني،  املجتمع  على  لعنًة 

واإلغالق،  واحلصار  االنقسام  هذا  ويالت  من 

وما  والقمع  احلريات  مصادرة  إلى  باإلضافة 

الفلسطيني  املجتمع  وصل  وبالتالي  ذلك،  إلى 

إلى حالة من السوداوية شملت مختلف مناحي 

احلياة في قطاع غزة، وبالتالي أصبح الشباب 

من  مخرج  عن  البحث  في  جدية  بطريقة  يفكر 

هذه األزمة التي من خاللها يستطيع أن يجبر 

اللحمة  وإعادة  االنقسام  إنهاء  على  الطرفني 

األراضي  إلى  والسياسية  واجلغرافية  الوطنية 

 15 حراك  دوافع  أحد  كان  وهذا  الفلسطينية، 

آذار، باإلضافة إلى أن الشباب الفلسطيني كان 

تأثرنا  نحن  العربي،  الربيع  ثورات  على  مطلعًا 

عن  شجاعة  نقل  ال  أننا  ورأينا  الثورات  بتلك 

نظرائنا من الشباب في الدول العربية احمليطة 

بنا، خصوصًا أننا منتلك جتربة نضالية فريدة 

طليعة  في  دائمًا  الفلسطيني  الشباب  وأن 

النضال في املشروع التحرري، وبالتالي كانت 

ثورات الشباب العربي قوًة دافعًة وحدت اجلهود 

الشباب  خروج  والدليل  الفكرة،  هذه  أجل  من 

»الشعب  شعار  مع  القطاعات  مختلف  وتفاعل 

يريد إنهاء االنقسام« وما يدل على ذلك خروج 

اليوم  ذلك  صباح  منذ  عفوي  بشكل  اجلماهير 

حتى ساعات متأخرة حتت السماء، وهذا يؤكد 

للتجربة  وقراءته  الفلسطيني  الشباب  فعالية 

العربية ودوره التاريخي املطلوب منه.

أحمد أبو وطفة: أعتقد أن 15 آذار وشبابه 

في  العربية  الثورات  إرهاصات  بدؤوا  من  هم 

يجب  التغيير  أن  إميانهم  وكان   ،2011 العام 

أن ينطلق من فلسطني كونها القضية املركزية، 

التجربة  استلهمت  العربية  الثورات  أن  وأعتقد 

الفلسطينية في رؤيتها وإرادتها للتغيير، لذا هنا 

أعتقد أن الشعب الفلسطيني هو من بدأ عملية 

العربية، وكان  الثورات  التغيير وإطالق شرارة 

مشجعًا وداعمًا لذلك في عام 2011.

: هل لتعثر الربيع العربي وتعثر دور 

الشباب تأثير على حراك 15 آذار؟

لدى  أنه  لدينا  التأثير  كان  النتيل:  محمد 

إلى  النزول  حالة  في  بأننا  شعور  الشارع 

الشعوب  إليه  وصلت  ما  إلى  سنصل  الشارع 

العربية، فكان هذا له األثر السلبي الكبير، إذا 

الواقع  أرض  على  احلال  نستحضر  أن  أردنا 

ونصنع حالة جديدة، فسنواجه صعوبة كبيرة، 

لنا  اجلماهير  استجابة  على  ستؤثر  وبالتالي 

وستكون االستجابة ضعيفة جدًا.

أجل  من  كان  العربي  الربيع  الغول:  زاهر 

وبوليسية،  قمعية  وأنظمة  حكومات  تغيير 

التغيير والقوة الدافعة كانت الشباب،  وأساس 

لكن نحن كشباب قطاع غزة عندما بدأت الفكرة، 

كان في داخل كل منا هدف تغيير الواقع املرير 

التجربة  ورأينا  أفضل،  واقع  إلى  نعيشه  الذي 
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التونسية الناجحة وما يسمى االنقالب األبيض 

حكم  من  آثاره  ورأينا  مصر،  إلى  انتقل  الذي 

عسكر، ونحن في داخلنا كشباب فلسطيني كان 

ينتابنا شعور بتغيير الواقع البوليسي املفروض 

من  قمع  فترة  هناك  كانت  ألنه  غزة  قطاع  في 

أجهزة األمن، وكانت هناك مالحقات للعديد من 

الناشطني، ففكرنا بشيء آخر، أن تكون هناك 

حرمة دم فلسطيني في املوضوع، وبدل »الشعب 

إنهاء  يريد  »الشعب  ال،  النظام«،  إسقاط  يريد 

االنقسام«، ألن االنقسام هو الذي ذهب بنا إلى 

تلك النتيجة.

: هل حقق 15 آذار أهدافه؟

يختلف  الفلسطيني  همنا  حمودة:  عالء  د. 

عن الهموم العربية، الهم العربي في أساسه هو 

الديكتاتورية والقمع  إزاحة نظام احلكم وإنهاء 

لكن  للدميقراطية،  والتعطش  أمده،  طال  الذي 

االنقسام،  كان  األساس  في  الفلسطيني  همنا 

وبالتالي أثرت الثورات العربية، أواًل حينما رأينا 

وينتفض  الشوارع  إلى  يخرج  بدأ  الشباب  أن 

ويفرض نفسه، فبدأت فكرة النزول إلى الشارع 

بالتالي  فينا،  شخص  كل  ذهن  إلى  تتبادر 

استلهمنا الفكرة من احتكاكنا بالثورات العربية 

مشهد  ثانيًا  التلفزيون.  خالل  من  ومشاهدتها 

الشوارع دون خوف  إلى  تنزل  اجلماهير وهي 

وقمع  ضرب  من  املوازي  البوليسي  واملشهد 

وبالتالي  و»مكملة«،  تهابهم  ال  اجلماهير  وأن 

الشارع،  إلى  تنزل  أن  إمكانية  هناك  أصبحت 

أن  على  يجرؤ  أحد  يكن  لم  املرحلة  تلك  وفي 

يتحدث بكلمة خوفًا من مالحقة األمن الداخلي، 

فعاًل أثر الربيع العربي فينا، طبعًا مع اختالف 

وهي  سابقة  جتربة  لدينا  والهموم.  األهداف 

التي  الشعبية  االنتفاضة  احلجارة،  انتفاضة 

شارك  منهم  وجزء  فعليًا،  اجليل  هذا  عايشها 

فيها، فمن شارك في حراك 15 آذار إما عاصر 

وإما شارك في انتفاضة احلجارة، وبالتالي هذا 

مشهد ليس جديدًا علينا من النزول إلى الشارع 

االحتالل  مواجهة  من  انتقلنا  القمع،  ومواجهة 

إلى مواجهة االنقسام الذي هو نكبة أخرى حلت 

بالشعب الفلسطيني.

بعد  اآلن  التجربة  لتلك  تقييمكم   :

خمس سنوات؟

يجرؤ  أحد  هناك  يكن  لم  حمودة:  عالء  د 

على أن يفتح فمه في وجه آلة القمع التي كانت 

الذي  االنقسام  وبعد  آذار   15 قبل  موجودة 

عسكرية  سيطرة  حتت  غزة  قطاع  فيه  أصبح 

مغلقة حلركة حماس وعلى أثره حدثت تداعيات 

االنقسام، فكان 15 آذار حلظة فارقة في تاريخ 

الشعب الفلسطيني وصناعها من أبطال احلركة 

وأصبح  غزة،  قطاع  في  والطالبية  الشبابية 

معركة فارقة ألنه كسر حاجز الصمت وهذا كان 

أو  هامشًا  أعطى  اليوم  هذا  ألن  إجناز،  أكبر 

مساحة من احلرية أتاحت للكل أن يتحدث، ألنه 

في السابق كان هذا ممنوعًا منعًا باتًا. أعتقد 

إجناز  أول  وكانت  ناجحة  جتربة  كانت  أنها 
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حققته 15 آذار بسواعد الشباب. ونقطة أخرى، 

أن اإلعالم قام بتصوير معاناتنا وسلط الضوء 

عليها، كان االنقسام ينهش جسد الشعب وعمر 

الشباب ومستقبلهم، وكان لدى الشاب طموح، 

ولم يكن يستطيع البوح به، وبالتالي خرج إلى 

اإلعالم ووجه رسالة إلى العالم أنه ال يزال هناك 

شعب حي، عادة عند قراءة ثورات الشعوب جتد 

أن طلبة اجلامعات والشباب هم من يقودون تلك 

في  الفلسطيني  للشباب  كان  وفعاًل  الثورات، 

قطاع غزة الدور األبرز في قيادة هذا احلراك، 

الضوء على هموم  وبالتالي جنحنا ومت تسليط 

والسلطة  الفلسطينية  الفصائل  وبدأت  غزة، 

هناك  وأن  غزة،  اسمه  شيئًا  هناك  بأن  تشعر 

شبابًا في غزة ينادي بشيء، وبالتالي أسمعنا 

صوتنا للعالم.

 15 حلراك  تقييمي  في  شرخ:  أبو  إحسان 

أهداف  حراك  أو  هبة  أي  في  هناك  آذار، 

من  جزءًا  حققت  آذار   15 ومعلنة،  موضوعة 

األهم  اجلزء  أخرى.  في  وأخفقت  األهداف 

لطبيعة  كاشفة  حركة  كانت  أنها  حققناه  فيما 

املشاركة،  صعيد  فعلى  الفلسطينية،  مشكلتنا 

من  حماس  حركة  من  شخصيات  هناك  كانت 

أنه  من  الرغم  على  شاركت  الشابة  القيادات 

االنغالق  وعناصرها  حماس  حركة  على  يغلب 

وتغليب املصلحة احلزبية على املصلحة الوطنية، 

وحدث هذا من شدة انتماء األشخاص للوطن، 

وكان دورنا ليس أكثر من مجرد موقظني لهذه 

على  تكن  لم  احلركة  أيضًا  الشبابية.  احلالة 

أيضًا  حراك  هناك  كان  فقد  فقط،  غزة  صعيد 

على صعيد الضفة الغربية، لكن تسليط الضوء 

على قطاع غزة له عالقة باملأساة التي يعيشها 

تزّعم  الذي  غزة  في  الشباب  واقع  غزة،  قطاع 

دوافع  لديه  كانت  الشارع  إلى  وخرج  احلالة 

ألنه  أكبر،  للتضحية  استعداد  وعنده  أصدق 

يعاني أكثر، فاستمرار حالة االشتباك في غزة 

إلى أسباب  تعود  آذار كانت  بعد 15  حتى ما 

الدافع  لكن  غزة،  قطاع  بخصوصية  عالقة  لها 

في  أنه  وأتذكر  موجودًا،  كان  العام  الوطني 

مقابل اعتصامنا في الكتيبة كان هناك اعتصام 

في رام الله تعرض للقمع أيضًا، لكن استمراره 

لم  ألنهم  خافتة،  كانت  دوافعه  غزة  خارج 

يكونوا يعانون املعاناة نفسها. النقطة الكاشفة 

في  فقط  ليست  األزمة  أن  وجدنا  أننا  األخرى 

»فتح« و»حماس« وليست فقط في مجرد موقف 

سياسي، وجدنا أن هناك تأصاًل ألزمة االنقسام 

ومعطيات االنقسام وتوغل بعض الفئات هناك، 

وهناك عدم اهتمام جدي لدى املستوى القيادي 

للفصائل في استمرار املواجهة. أهم مخرج أن 

احلالة الشبابية شكلت هاجسًا لدى التنظيمات 

منها  التخلص  وأصبح  قاطبة،  الفلسطينية 

ضرورة، وبالتالي من ساهم في عدم استمرار 

15 آذار وإحباط املشهد لدى اجلماهير بشكل 

التنظيمات،  هي  خاصة  الشباب  وفئة  عام 

وجميعهم بالتساوي في هذه املشكلة، عالوة على 

البعض  ومحاولة  والسياسية  األمنية  احملاربة 

اعتالء املشهد واختراقه عن طريق خلق حاالت 
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إفشال  حالة  شكلت  وبالتالي  موازية،  شبابية 

منظمة تقاطعت معها كل األطراف بال استثناء 

املدني  املجتمع  ذلك منظمات  إلفشالها مبا في 

الواقع  امتداد  أنها  على  عورتها  كشفت  التي 

التنظيمي. بالتالي نحن نتحدث عن حالة قد ال 

تكون قد حققت الهدف األسمى، لكنها كشفت 

عن حجم معاناة النظام السياسي الفلسطيني، 

قيادات  بني  ما  أزمة جيل حقيقي  عن  وكشفت 

أو  املعارضة  أو  السلطة  إطار  كانت في  سواء 

هو  الواقع  هذا  السياسي،  العمل  أو  املقاومة 

لم  أننا  إلى  بعد  فيما  أدت  التي  األسباب  أحد 

نر أي حالة بالعنفوان نفسه الذي كان عليه 15 

قناعة  على  اجلماهير  أصبحت  وبالتالي  آذار، 

أن  طاملا  ستفشل  املشاريع  هذه  كل  بأن  تامة 

لدينا معارضة من هذا النوع وأن تنظيمًا مثل 

حركة فتح يعاني من أزمة وأننا لم نأت من أجل 

تغيير األحزاب بل من أجل تصحيح املسار. كان 

هذا احلراك حتديًا حقيقيًا في ظل حالة اإلرهاب 

األمني الذي يعيشه قطاع غزة، لذلك ال نستطيع 

احلكم موضوعيًا أن احلركة فشلت في حتقيق 

أهدافها أو أنها جنحت في ذلك.

جلد  نظرية  مع  لست  أنا  وطفة:  أبو  أحمد 

 15 حتميل  مبدأ  أو  الذات  تفخيم  أو  الذات 

كانت  النهاية  في  ألنها  طاقتها؛  من  أكثر  آذار 

حركة شبابية وليست تنظيمًا سياسيًا له متويله 

أخوية  شبابية  حركة  كانت  وإمنا  وعناصره، 

السياسي  خرجت من أجل كسر حالة اجلمود 

ما،  نوعًا  أنها،  أعتبر  احلاصل.  واالنقسام 

في  في  أشارا  ومشعل  مازن  أبو  ألن  جنحت، 

القاهرة إلى أن الفضل في توقيع هذا االتفاق 

يعود للشباب الذي خرجوا يوم 15 آذار والذين 

علينا  وضغطوا  وأرغمونا  الشوارع  إلى  نزلوا 

مرحلة  إلى  وصلوا  هم  التوقيع،  هذا  أجل  من 

بكل  األمل  فقد  والشعب  ملتهب  الشارع  أن 

شيء وإذا لم نتحرك خطوة إلى األمام من أجل 

إلى  وتقود  ستنعكس  فاألمور  املصاحلة  إجناز 

من  الرغم  على  فتح.  وإسقاط  حماس  إسقاط 

 15 في حراك  والتنظيم  التمويلية  املصادر  قلة 

آذار فإنه استطاع وخالل فترة وجيزة أن يحقق 

أننا  نعلم  كنا  أننا  صحيح  املرجوة،  األهداف 

هذا  ألن  واحدة،  حركة  في  االنقسام  ننهي  لن 

االنقسام أصبح متأصاًل في النظام السياسي 

ولن  خارجية  بأجندات  ومرتبطًا  الفلسطيني 

احلراك  كان  ولكن  القاضية،  بالضربة  ينتهي 

أن  عليكم  يجب  بأنه  للخزان  قرع  عن  عبارة 

لذلك  املصاحلة.  اتفاقية  توقعوا  وأن  تتحركوا 

أعتقد بالدرجة التي ظهر عليها أنه جنح.

آذار   15 في  الشباب  حترك  الغول:  زاهر 

أعاد إنتاج الفعل الشبابي إلى طليعته، الشباب 

الثورة  وقود  البداية  منذ  كان  الفلسطيني 

آذار   15 يوم  الشباب  وخروج  الفلسطينية، 

بهم  املنوط  الطليعي  الدور  الشباب  إلى  أعاد 

الفلسطيني، سواء جنح  السياسي  احلراك  في 

أو فشل نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، لكن 

آذار  يوم 15  الشبابي  التحرك  أن  هنا  النقطة 

احتاج إلى تطوير واستمرارية للنهوض باحلركة 
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إعادة  إلى  هنا  نحتاج  نحن  ككل،  الشبابية 

صياغة احلركة الشبابية ومللمة صفوفها وإعادة 

تكوينها من جديد حتى يتصدر الشباب املرحلة 

القادمة وقيادة العمل السياسي، كل قادة العمل 

أو  الشباب  من  كانوا  بداياتهم  في  الوطني 

احتادات الطلبة، نحن نحتاج كشباب فلسطيني 

إلى أن نعيد الذات ألنفسنا. 

: اآلن بعد مرور سنوات على الحراك، 

كيف ترون الوضع؟

متفائل  الفلسطيني  الشباب  النوري:  يوسف 

منا  طلب  آذار   15 حراك  تشكيل  عند  دائمًا، 

مغادرة تنظيماتنا وبعد ذلك أنا واملجموعة التي 

منتمون ألحزاب، وخرجنا ألننا  شكلت احلراك 

نؤمن بعدالة القضية، وغلّبنا املصلحة الوطنية، 

وكنا منغلقني على أنفسنا داخل تنظيماتنا ولم 

احلراك،  هذا  خالل  من  إال  بعض  إلى  نتعرف 

وحتدث إحسان عن إخوة من حماس شاركونا 

احلراك متامًا، هذا كان إجنازًا ألنهم دافعوا عنا 

داخل حزبهم بعد أن تعرفوا إلينا وإلى أفكارنا. 

وكان العائق األساسي هو حديث الرئيس آنذاك 

أنه قادم إلى غزة، واتخذت حماس من هذا األمر 

ذريعًة من أجل إيقاف احلراك إال أنه وبعد ذلك 

لم تعد احملاربة فقط من حركة حماس وإمنا من 

مختلف األحزاب، لكننا استمررنا في حراكنا، 

 ،2012 العام  في  اخلروج  الشعب  وحاول 

القاهرة  اتفاق  توقيع  يوم  وخرجنا  منعه،  ومت 

أن  منا  املطلوب  اليوم  الرايات.  جميع  وحملنا 

واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  عن  نتحدث 

والسياسية وعملية تعّمق االنقسام بوتيرة أكبر 

وغياب بصيص األمل الذي كان موجودًا، اليوم 

اجتماعية جمة  أمل، مشاكل  يوجد بصيص  ال 

وجيش من العاطلني واخلريجني، أبناؤنا ميوتون 

من قلة العالج ومن االنتحار، وكل هذه املشاكل 

كشباب  نكون  أن  كشباب  عاتقنا  على  ملقاة 

انتفاضة احلجارة في العام 1987، أنهم فكروا 

أنهم بحاجة إلى انتفاضة في ذلك الوقت ليردوا 

على استشهاد أبنائنا في داخل اخلط األخضر، 

من  ننتفض  أن  إلى  احتجنا   2011 العام  في 

أجل إنهاء االنقسام دليل على نظافة هذا املعدن 

األصيل لدى الشباب الفلسطيني، نذكر أنه عند 

خروج فكرة مترد ضد »حماس« قمنا والشباب 

وكانت  االحتالل،  ضد  مترد  نحن  ال،   وقلنا 

التي قمعتنا سابقًا  الفكرة أمام »حماس«  هذه 

وقمنا بالذهاب إلى احلدود وفتحنا جبهة، خالل 

بشكل  نخرج  نحن  اآلن  احلاصلة  القدس  هبة 

مستمر سواء في هبات جماهيرية ضد االحتالل 

أو داعمة للرئيس أبو مازن في مسعاه الدولي 

وكلنا متجندون باجتاه الدولة الفلسطينية، لكننا 

اليوم متجندون باجتاه أوجاع الشعب ألن الهم 

زاد. واآلن الشباب يتشاور ويتحاور كيف نبلور 

االجتماعي  الوجع  هذا  ملواجهة  جديدة  فكرة 

الذي نعيش فيه، اليوم الشعب أرهق من شعار 

إنهاء االنقسام، ونحن أبناء هذا الشعب، فنحن 

راجعون للشارع لنحمل هم الشعب االجتماعي.

هي  األخيرة  النقطة  هذه  وطفة:  أبو  أحمد 



196العدد )37 و 38(  2016

ملسناه  ما  أخطر  وهذا  إليه،  وصلنا  ما  أخطر 

في محاولة إحياء 15 آذار من جديد في العام 

2016، في العام 2016 تشاورنا وقلنا إن 15 

آذار 2011 حققت إجنازًا صغيرًا، ومن املفترض 

أن نراكم على هذا اإلجناز الذي مت، دعونا نعيد 

ترتيب صفوفنا وننظم أوضاعنا ونخرج من جديد 

إلى الشوارع ضغطًا على »حماس« و»فتح« في 

ولكن لألسف  الوطنية،  سبيل حتقيق املصاحلة 

واألطر  السياسية  والنخب  الشباب  لقاء  وبعد 

الطالبية لم نلمس حالة الدافعية التي كانت في 

العام 2011، لألسف أوصلونا إلى أن اخلروج 

إلى الشوارع لن يقدم أي شيء، أصبح الواقع 

أنهم لن ينزلوا من أجل إنهاء االنقسام، بل أنا 

أريد اخلروج من أجل عمل أو كهرباء، أوصلونا 

مطالب  وليس  اجتماعية  مبطالب  املطالبة  إلى 

ألنهم  املوضوع،  في  ما  أخطر  وهذا  سياسية، 

أبعدونا عن الهدف األساسي والذي هو سبب 

كل تلك املشكالت أال وهو االنقسام.

د. عالء حمودة: أعتقد كما كان هناك الدور 

إلنهاء  املبادرة  زمام  أخذ  في  للشباب  الكبير 

كان  الصوت  هذا  وإعالء  البداية  من  االنقسام 

احلافز األساسي هو أواًل إنهاء االنقسام بسبب 

للحريات  كبت  من  أحدثه  الذي  السيئ  التغيير 

هذا  إلى  بادروا  من  هم  الشباب  والقمع. 

اخلروج، أرى أنه منذ انتهاء حراك 15 آذار وما 

حتقق بعده من إجنازات وما راكمنا عليه إلى 

هذه اللحظة ونحن في لقاء دائم، ولكن املطلوب 

تكون  بحيث  أوضاعنا  ترتيب  إعادة  بالتالي 

إمكانية خللق استراتيجية شبابية وطنية  هناك 

ملواجهة كل ما هو واقع على غزة من ظلم، الهم 

السياسي وهو االنقسام أولوية وثابت وال ميكن 

أن حتل محله القضايا االجتماعية، لكن أعتقد 

ناضجة  مراحل  إلى  وصل  السياسي  الهم  أن 

وتفاهمات...  هناك معضلة معينة  لقاءات  عبر 

إنهاء االنقسام،  التي تعيق  لدى أحد الفصائل 

وبالتالي أصبح املوضوع بيد السياسيني أكثر 

 15 قام  وبالتالي  األرض،  على  حراك  هو  مما 

مراحل  إلى  الفلسطينية  القيادة  بإيصال  آذار 

الشباب  أولويات  ترتيب  ثانيًا  املتقدمة.  احلوار 

من  جيش  لدينا  أصبح  حيث  البطالة  وأهمها 

أمامه،  منعدم  األفق  غزة  قطاع  في  اخلريجني 

هو  االنقسام  بأن  الصوت  نعلي  أن  لنا  وكيف 

قاتل أحالمهم، وهو سبب تكدس هذه املشاكل، 

الضفة  في  الشرعية  احلكومة  أن  أسبابه  ومن 

والتي ننتمي إليها هضمت حق غزة في الشواغر 

الوظيفية، وفي املقابل ال ميكن أن يتوظف أحد 

داخل حكومة حماس إال باملرور بأسرة املسجد، 

وبالتالي هذا الظلم الواقع على الشباب أدى إلى 

هذا التكدس.

 
اً

خصبة  
اً

أرضية هناك  أن  ترى  أنت   :

من أجل حراك آخر أشد جرأة؟

آذار   15 بعد  خرج  أكيد.  حمودة:  عالء  د. 

شبابية  متثل مبجموعات  الفعاليات  من  العديد 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ومجموعات 

ومجموعات شبابية من هواة رسم وفنون شعبية 
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من  سخطها  عن  تعبر  وكلها  ويرغول  ودبكة 

الواقع املوجود، كل هؤالء باإلضافة إلى األطر 

الطالبية بحاجة إلى جتميع وتوحيد، وكيف لنا 

أن نتحدث عن استراتيجية وطنية موحدة حتمل 

االنقسام أساسها  إنهاء  يكون  وأن  العام  الهم 

ثم نعرج على القضايا االجتماعية وصواًل إلى 

دمقرطة احلالة الفلسطينية على رأسها مجالس 

اجلامعية،  احلياة  دمقرطة  اجلامعات،  طلبة 

كانت  التي  االنتخابات  في  املجتمع  ودمقرطة 

التي  عطلت  التي  احمللية  االنتخابات  بدايتها 

من  بعضًا  فيها  نغربل  أن  املمكن  من  كان 

الوجوه املوجودة ونحصل على 30% من اخلطأ 

أن وسائل  الثالثة  املسألة  العشوائي احلاصل، 

الدعم التي تصب على الطرفني ال نحصل على 

أو خطط  فرص  توجد  ال  بالعكس  منها،  شيء 

لدعم  جاهزون  املمولني  وأن  مستدامة  لتنمية 

موحد  شبابي  جسم  وجود  حال  في  مشاريع 

وهذا كان من املفترض تشكيله ما بعد 15 آذار.

إحسان أبو شرخ: بالعكس املسألة وطنية، 

أتصور أن أي عمل إلنهاء االنقسام وإذا دخلنا 

في تفاصيله ستصيبنا عدوى النظام السياسي 

املتناحرة  واألطراف  الشعب  كل  أن  مبعنى 

بشكل  بعضها  مع  تلتحم  أن  إلى  مستعدة 

ولكن  املستفيدة  األطر  عن  أحتدث  وال  عام 

عن الغالبية العامة من املهمشني واملتضررين 

إنهاء  هدف  حتت  يتحالفون  الذين  والوطنيني 

يبدأ  ال  االنقسام  هذا  وإنهاء  االنقسام، 

االنتخابات  بدليل  عنها  نتحدث  التي  باآلليات 

البلدية التي حتولت إلى محطة عّمقت االنقسام 

وكشفت عن نوايا عدم الرغبة اجلدية في إنهاء 

احلقائق،  على  االلتقاء  نريد  ملاذا  االنقسام، 

إلنتاج  األطراف  زج  هي  احلقيقية  معضلتنا 

باجتاه  الضغط  للمصاحلة،  حقيقية  إرادة 

اإلرادة، وإذا وجدت لدى تلك األطراف تصبح 

القائم  اخلالف  وناجحة.  متاحة  اآلليات  كل 

البرامج  اختالف  عنوانه  سياسي  خالف  هو 

األساسية، وإذا دخلنا في التفاصيل فسندخل 

إلى مربع الشياطني. نحن أمام معضلة حقيقية 

كشفت عنها جتربة آذار، بأنه ال إرادة حقيقية 

لدى األطراف إلنهاء االنقسام وخاصة في غزة 

داخل  كانت  سواء  مصالح  مجموعات  لوجود 

اإلطار احلزبي احلاكم املسيطر على املشهد أو 

حتى خارج هذه األحزاب. إذا أردنا مناقشة 

اختالف  هناك  علمي،  بشكل  الراهن  الوضع 

جوهري بني 2012 واآلن، في 2012 كانت فئة 

املتضررين من االنقسام أقل من اآلن بكثير، 

والفئة التي كانت متضررة من االنقسام آنذاك 

اآلن  لدي  ومتزايدة،  متعاظمة  أصبحت  اآلن 

في  يستمر  أن  مستعد  املتضررين  من  جيش 

خرجت  التي  اجلماهير  أن  مبعنى  املواجهة، 

مظلمًا،  مستقباًل  تستشرف  كانت  آنذاك 

كانت مستعدة أن تصمد يومًا أو اثنني، لكن 

األمنية  املنظومة  مع  اجلادة  املواجهة  عند 

لكن  الكتيبة،  ليلة  حدث  ما  وهذا  ستتراجع، 

لهذه  جتييش  أي  حدث  لو  اليوم  أنه  أتصور 

هذه  ملست  ألنها  فستواجه،  املتضررة  الفئات 
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اآلالم. ثانيًا عند التحدث عن الفئات املستفيدة، 

لهم  الذين  اجلدد  التجار  جماعة  آنذاك  كانت 

عالقة باملنظومة األمنية في قطاع غزة من جتار 

ضد  كانوا  الذين  األنفاق  جتار  وخصوصًا 

املصاحلة، ألنهم عاشوا واعتاشوا ومنوا على 

هذا الواقع، أما املوظفون املدنيون والعسكريون 

فلديهم حس وطني بالتأكيد لكنهم ليسوا على 

االنقسام،  إنهاء  أجل  من  للتضحية  استعداد 

بالعكس هم منتفعون منه ألنهم يتلقون رواتب 

أخرى.  أعمااًل  لهم  أن  على  عمل، عالوة  دون 

عليه  كانت  عما  مختلفة  اآلن  املعطيات  إذن 

أكثر،  استمراره  وقابلية   2012 العام  في 

ولكن يكمن اخللل في أن الشعب الفلسطيني 

كاملة  ثقة  على  ليسوا  األحزاب  ذلك  في  مبا 

بالقيادات بألوانها كافة وعلى رأسها القيادات 

تدعي  التي  واألخرى  املعارضة  تدعي  التي 

التي  تلك  أنها صاحبة مشروع مقاومةـ حتى 

تدعي أنها صاحبة مشاريع سياسية أو حتى 

مؤسسات املجتمع املدني، ثانيًا أزمة التمويل 

وربطها باألجندات احلزبية أو حتى مؤسسات 

إلى  تهدينا  أن  املدني. جتربتنا يجب  املجتمع 

أو  بجلد  ال  موضوعي  بشكل  الواقع  حتليل 

ومجموعة  مالحظ  هناك جناح  كان  استهانة، 

وهو  رئيس  هدف  وبقي  حتقيقها  مت  أهداف 

كيف أن أضغط كابن تنظيم سياسي باجتاه 

إجناز املصاحلة الوطنية، وهذا األمر لألسف 

أصبح مرتهنًا حاليًا إلى األوضاع اإلقليمية.

يمكن  الجتماعية  القضايا  هذه   :

إستراتيجية  وتتبنى  الجسم  هذا  توحد  أن 

وطنية أساسها إنهاء النقسام وخلق حركة 

مطلبية جديدة. 

التي  الثقة  انعدام  حالة  شرخ:  أبو  إحسان 

سيطرت على الرأي العام والشارع الفلسطيني 

اليوم فريدة، الشعب الفلسطيني لم يعد كما في 

السابق، وعيه بالقيادات وعمق أزمتنا األساسية 

وهي  حقيقية  ثقة  أزمة  نواجه  نحن  اختلف، 

احلاضنة  إلى  أرجع  أن  األفضل  البديل،  أزمة 

التنظيمية وأقاتل من الداخل على أن أقاتل مع 

وأجندتهم،  انتماؤهم  هو  ما  أعلم  ال  أشخاص 

يثق  ال  غزة  في  وخاصة  الفلسطيني  الشعب 

بأحد بناًء على جتاربه وفهمه للواقع. 

ضياع  وهو  آخر،  دافع  هناك  محسن:  رامي 

املشروع الوطني، عمليًا ال العملية السلمية أثمرت 

إجناز  ال  مبعنى  أثمرت،  املتالحقة  احلروب  وال 

الدولة وال حترير القدس، باإلضافة إلى حتديات 

كالكهرباء  عنه  املنبثقة  واإلفرازات  االنقسام 

وما  األفق  وانعدام  واالنتحار  والبطالة واحلصار 

إلى ذلك من مشكالت، هناك معضلة أكبر، وهي 

ضياع املشروع الوطني لوجود حالة تنكر للدولة 

أن  باجتاه  يدفعنا  وهذا  وحقوقها،  الفلسطينية 

نستعيد حالة احليوية ألن املشروعني املتناقضني 

للشعب، وهم اآلن  قد فشال في إجناز وعودهما 

كاجلالس على شجرة دون سلم للنزول منها، اليوم 

وجود  بعدم  تقول  نتيجة  إلى  غزة  وصلت جماعة 

إمكانية لتكميم األفواه وتعلموا من درس 15 آذار 
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أننا  أنه ال ميكن صهر إرادة اجلماهير، والدليل 

أصبحنا نرى أن الكل يتكلم ويشتم في احلكومة 

وهذا  غزة،  في  وأجهزتها  املتالحقة  وضرائبها 

بني  متعاظمة  تذمر  حالة  هناك  ألن  محرمًا،  كان 

الشعب، ويشعر املسؤولون أنه في أي حلظة من 

اللحظات ستنفجر األمور، ألن واقع غزة احلاضر 

لم يسبق له مثيل في السوء سابقًا.

دور  تفعيل  كيفية  عن  دوريًا  نتباحث  نحن 

املوضوع  الشبابية،  اجلهود  قيادة  في  احلراك 

حي، لكن هناك عوامل مثبطة، لكن هم احلراك 

موجود وال تزال البذرة قائمة، الظرف الذي أتى 

به 15 آذار كان أكثر جمالية من ظروف اليوم، 

وهذا يضاعف من اإلحلاح على مبادرة الشباب. 

كنا كمجموعة مقتنعني  إذا  د. عالء حمودة: 

ومقنعني فسنحدث حالة نوعية ونبني استراتيجية 

وطنية إلنهاء هذه املسألة.

: غياب المشاركة السياسية للشباب 

كيف  الفلسطيني،  السياسي  المشهد  في 

السياسي  المشهد  في  الشباب  إشراك  يمكن 

الفلسطيني؟

إلى  الشباب  إعادة  ميكن  النوري:  يوسف 

احلياة السياسية الفلسطينية أواًل بانتشالهم من 

بوابة الوجع الذي يعيشونه ألنه ال ميكن جلائع أن 

يصنع ثورة أو أن يحرر وطنًا، فمثاًل ياسر عرفات 

سأل عن جوع الشعب الفلسطيني قبل أن يسأل 

اليوم يجب  الفلسطيني،  النضال  عن استمرارية 

الفئة  هذه  ننتشل  أن  شبابيني  كناشطني  علينا 

تتجه  وأصبحت  اإلحباط  أصابها  التي  املهمشة 

إنهاء  باجتاه  الهم  هذا  نوجه  أن  االنتحار،  نحو 

التي  املعضالت  جلميع  حل  حلها  ألن  االنقسام 

الفلسطيني  الشارع  نقنع  أن  ودورنا  نواجهها 

انعدام  هو  وجهنا  في  عائقًا  يقف  والذي  بهذا، 

أجل  من  أحد  في  ثقة  لدينا  يوجد  وال  التمويل، 

حالنا  على  نبقى  أن  ونفضل  منه،  التمويل  طلب 

املوجودين  من  لون  بأي  حراكنا  نصبغ  أن  على 

ونحن نتناقش دائمًا بأن أي حراك سيخرج يجب 

والذي  اجلرح  هذا  جيوب  من  مدفوعًا  يكون  أن 

يعيشه، شيء آخر أننا بحاجة إلى بديل في تلك 

الفترة كان لدينا أمل في فصائل العمل الوطني، 

ولكن اليوم لألسف لم يعطوا الشباب أي بصيص 

أمل من أجل التحرك، مثال على شباب ثورة مترد 

عندما خرجوا من أجل عبد الفتاح السيسي ليعيد 

تصحيح مسار الثورة لكن لدينا ملن نذهب.

زاهر الغول: نرى أن جميع القادة السياسيني 

الشباب  بدور  يتغنون  اإلنشائية  خطاباتهم  في 

الشباب  يأخذ  أن  ويجب  الشباب  دور  وتعزيز 

دوره في املجتمع، لكن على أرض الواقع األمر 

الفلسطيني  الشباب  على  يجب  لذلك  ذلك.  غير 

يكون مؤثرًا داخل  طرح رؤى استراتيجية كي 

حزبه أو مؤسسته. 

يوسف النوري: على الرغم من أن مجموعتنا 

استلهمت  ألونها  باختالف  املجموعات  وباقي 

خيرًا في الرئيس محمود عباس رأس الشرعية 

الفلسطينية ولم تسئ في أي حال من األحوال 

لرمزية الكيان الفلسطيني، فإن الرئيس لم يقم 
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بالسؤال عن مطالبنا ونظرتنا للمستقبل، وهنا أنا 

أحتدث على صعيد غزة، وقمنا بعدة مراسالت 

من أجل ذلك، وفي ظل عدم االستجابة أصبح 

لدينا إحباط. 

يواجه  غزة  قطاع  في  الشباب   :

أهدافه.  تحقيق  تعيق  التي  المشاكل  مئات 

في  الشباب  مشاركة  إن  يقولون  الكثيرون 

مواجهة الواقع أضعف من المطلوب.

بالتأكيد  األفق  انسداد  حالة  محسن:  رامي 

عامل إيجابي ألي حراك قادم، صحيح أن التمويل 

مهم ألي حراك لضمان استمراريته، ولكنه ليس 

العنصر الوحيد، إذ ما زلنا كنشطاء وأصحاب 

قادرون  وأننا  وفاعليتنا  بدورنا  نؤمن  جتربة 

على التحرك من الغد بسبب وجود حالة فراغ، 

وبالتالي من السهل جدًا حصول عملية اإلحالل 

كما حدث مع 15 آذار من التفاف املجموعات 

املجتمع  واألحزاب ومؤسسات  الشبابية حولها 

املدني، وبالتالي نحن باستطاعتنا إعادة إحياء 

السلبيات  نتجنب  أن  ولكن يجب  التجربة،  هذه 

التي كانت قائمة، إذا كانت لدينا الرغبة واتخذنا 

قرارًا بالتحرك، فسنتحرك وسيلحق بنا اآلخرون 

بزخم أكبر بسبب ما حتدثنا عنه من أوجاع.

تنتزع  احلقوق  أواًل  شرخ:  أبو  إحسان 

خصوصًا في ظل هذه األوضاع التي نعيشها 

األمر  كان  لو  وحتى  الواقعية  ثانيًا  غزة،  في 

سوداويًا ضرورية، ألن التجميل ينتج مزيدًا من 

اإلحباط والصدمات. لألسف النخب السياسية 

غزة،  في  القمع  ملواجهة  استعداد  على  ليست 

واملنظومة األمنية والنفعية في غزة على استعداد 

الرتكاب حماقات في سبيل إبقاء الوضع على ما 

هو عليه، ولن تسمح بحدوث مصاحلة والتراجع 

عن امتيازاتها وسلطتها في قطاع غزة. التفكير 

فكرة  آجاًل  أم  عاجاًل  بالتأكيد  سينتج  الواقعي 

من املمكن أن تكون قابلة للتطبيق.

املطلوب تدعيم قيادة شبابية من الذين يعانون 

تدعمهم  أن  اآلالف،  عشرات  أعدادها  بلغ  التي 

بالوعي وتفتح لهم اآلفاق وتعطيهم أماًل وأن تعزز 

دورهم. فيما يتعلق مبشاركة الشباب، الواقع ال 

التي  القيادة  لدى  تكلس  يوجد  يزال مزريًا، ألنه 

الشباب  أمام  املجال  إفساح  أهمية  تدرك  ال 

واقع  حل  من  يبدأ  الوطني  احلل  للمشاركة. 

ومتماسكة  قوية  كانت  لو  »فتح«  فتح، ألن  حركة 

لكان الوضع أكثر صالبة للفلسطينيني، ولو كان 

اليسار كمعارضة قويًا لكان هناك ضغط عليهم، 

ويتبقى احلركة التي حتكم هنا بالقوة وهي عبارة 

عن مزيج من معادلة إقليمية بني مشروع إسالمي 

ومنظومة أمنية على األرض وهذا املزيج ال يواجه 

إال باملواجهة وال يرتد إال باملواجهة الشعبية. 

التي  القمعية  الحالة  أثرت  هل   :

الحراك  مواصلة  على  آذار   15 حراك  واجهها 

لفعالياته المعلنة؟

وعلى أي جهد قادم؟

بسبب  البداية  في  أثرت  النوري:  يوسف 

القمع واخلوف والسياسة احلالية التي ال تزال 
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بعد  لكن  جدًا،  املتدني  احلريات  وسقف  قائمة 

بعض  للجماهير  عادت  القاهرة  اتفاق  توقيع 

أخرى  مسميات  مبادرات حتت  وقدمت  احلرية 

ومجموعات ضغط في العديد من القضايا.

: صحيح أن الحراك واصل محاولته 

في  لكن  نيسان،   29 تظاهرة  مثل  ذلك  بعد 

تكن  لم  الجماهيرية  المشاركة  الوقت  ذلك 

بالحجم المطلوب.

إحسان أبو شرخ: 15 آذار كان كاشفًا فعليًا 

بعض  ومحاوالت  ومعادالته  االنقسام  جلذور 

بعض  أي جهد شبابي وضخ  اعتالء  األطراف 

املجموعات،  هذه  قلب  في  األمن  من  الوجوه 

النخب  تخلي  وحالة  غزة  في  القمعية  وللحالة 

الوطني  املكون  أن  نعتقد  كنا  ألننا  السياسية، 

وأذكر  لنا،  داعمة  قوة  سيكون  أطيافه  بكامل 

في أحد اللقاءات بني الفصائل عندما دق خليل 

في  املتجمهرين  الشباب  وسأل  الطاولة  احلية 

الكتيبة وساحة اجلندي هل هم تابعون لكم ولم 

يجد ردًا، أصبح ثاني يوم هو يوم خصومة من  

القمعية  العملية  كانت  الفصائل حلراكنا،  باقي 

في  املباشرة  األسباب  من  سببًا  سافر  بشكل 

فشل أي حراك، وكانت املالحقة األمنية هاجسًا 

علينا  خرجت  ذلك  بعد  آنذاك.  الشباب  لدى 

كانت  نيسان  و29  اجلديدة  احلركات  موضة 

للتصوير  املدني  املجتمع  ومؤسسات  إحداها 

في  األمنية  املنظومة  وكانت  اإلعالمية  والدعاية 

غزة معنية أن تتابعها وأن تخترقها وأن تكون 

أن  حتاول  كانت  أحيانًا  بالعكس  منها،  جزءًا 

طرف  حساب  على  طرفًا  حترج  حتى  حتركها 

آخر، وبالعكس اكتشفوا أن هذه احلالة األمنية 

الشبابي  التحرك  هذا  وزر  حتمل  تستطع  لم 

سلطوا  ثم  ومن  الشجاعية  إلى  بنقلهم  فقاموا 

عليهم رجال األمن وفرقوهم. هذا الواقع األمني 

والتعاطي معه ال يكون  يزال موجودًا وبقوة  ال 

فاشاًل،  تعاطيًا  سيكون  ألنه  نفسه  بالشكل 

مخلصة  فعلية  سياسية  قوة  إلى  بحاجة  نحن 

لفكرة دعم اجلهد الشبابي وليس اعتالء اجلهد 

الشبابي. فيما يخص مسألة التمويل، لو وجدت 

املرحلة  هذه  إلى  ووصلنا  حقيقية  إرادة  هناك 

أنتظر مااًل، مثال موعدنا كان يوم 15  فأنا ال 

آذار بالعكس خرجت اجلماهير بزخم وعنفوانية 

احترام  واكتسبت  أكثر  الشارع  وعفوية وهزت 

أي  يواجهها  أن  يستطع  ولم  األطراف  جميع 

شخص، فخافت القوى األمنية من اليوم التالي، 

لو استمرت هذه السياسة سنخلق أجيااًل خانعة 

الصراع  في  تستمر  أن  تستطيع  وال  وضعيفة 

مع االحتالل اإلسرائيلي ولن تستطيع أن تواجه 

اإليفاء  حتى  تستطيع  ولن  إقليمية  معادلة  أي 

مبتطلبات احلياة البسيطة. املعادلة األخطر لها 

والذي  سينسحق  كاماًل  جياًل  لدينا  بأن  عالقة 

بعده سينسحق أكثر.

رامي محسن: األمن وأحد أهم أدواته خلق 

جسم بديل للحراك الشابي الذي كان موجودًا 

والقمع  والتعذيب  الترهيب  حملاوالت  باإلضافة 

ومصادرة حق شباب احلراك هو باألساس زج 
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بهم في مربع آخر، صحيح أن القضايا الوطنية 

ملحة  قضايا  هناك  ولكن  نفسه،  االهتمام  لها 

وبالتالي  فاعلني،  نكون  أن  منا  حتتاج  أكثر 

اللحظات  أنه في حلظة من  هذا صناعة األمن 

فكر في كيفية ضرب فكرة احلراك وحرف عنه 

الشعب  فئات  تتوجه  أن  بدل  بالتالي  البوصلة، 

أذهب  املجهول  اجلندي  ساحة  في  للتظاهر 

أن  يجب  الشباب  بالتالي  املنطار.  تل  إلى  بهم 

يكون له دور مهم في حل القضايا الرئيسة وأي 

قضايا أخرى يجب أن تتناغم ويجب على الفعل 

الشبابي أن يكون شموليًا، االحتالل واحلصار 

ال  واحدة  رزمة  هي  واملياه  والكهرباء  والبطالة 

تنتقي منها ما يخدم وجهة نظرك، كذلك األمر 

في حراك 29 نيسان والذي هو جزء منه والذي 

أفشله القائمون عليه، ألنهم كانوا ينفذون أجندة 

االندفاع  أخذه  آخر  وجزء  منهم  أو جزء  أمنية 

يريد  وبالتالي  التجربة  أحب  الثالث  واجلزء 

تقدمي شيء لبلده، خالل النقاشات الداخلية ما 

إلى  الذهاب  أراد  منهم  فجزء  انقسموا،  بينهم 

الشجاعية، وجزء آخر يريد الذهاب إلى السرايا 

وآخرون إلى الكتيبة.

يوسف النوري: فكرة 29 نيسان بدأت كفكرة 

الفلسطيني،  للشعب  يوم  وهو  متامًا،  آذار   15

كانت الفكرة كتجربة غير احلديث املتداول وربط 

القضايا االجتماعية بالقضايا السياسية، تفاجأنا 

بجزء من املضروبني بأن عليهم قضايا مشبوهة، 

الفكرة  كشفت  الشجاعية  إلى  الذهاب  وفكرة 

ألن الذهاب إلى الشجاعية لرمزيتها من احلرب 

كنت  ألني  منها  والهدف  والخ  حماس  وانتصار 

كثيرين،  أرهبت متخلفني  جزءًا من هذه احلالة، 

كان التخطيط شيئًا وما سبق التنفيذ بثوان قليلة 

شيئًا آخر متامًا، ولألسف ال أعلم إذا كانت بريئة 

أم ال من بعض القيادات لدى تلك األحزاب أنها 

مقاطعة  وتعميم  احلراك  لهذا  مقاطعتها  أعلنت 

غزة،  في  مكان  أي  في  الكل  على  احلراك  هذا 

فكرة  الشجاعية  إلى  الذهاب  فكرة  تبني  كانت 

أن  عناصرهم  على  وعمموا  األحزاب  أحد 

يشاركوا وأن ينتظروا حركة 15 آذار من أجل 

وأن  الشارع  أمام  صورتهم  وتشويه  ضربهم 

جزء  بحركة حماس،  مرتبطة  حركة  إنها  يقولوا 

واجهوا،  عندما  أزمة  األرض صنعوا  على  كبير 

وانقلب السحر على الساحر فيها.

ألن  المرأة؟  مشاركة  كانت  كيف   :

اإلسرائيلي  العربي  الصراع  امتداد  على  المرأة 

كانت في طليعة هذا الصراع والدرع الحامية له.

هي  تزال  وال  املرأة  كانت  النوري:  يوسف 

رأينا  جدًا،  فاعلة  مشاركتها  وكانت  الدرع، 

»املرأة  وقالت  خرجت  عندما  آذار   8 يوم  ذلك 

يوم  بيوم،  احلراك  وقبل  االنقسام«  إنهاء  تريد 

14 آذار، في يوم االعتصام األسبوعي لألسير 

خرجن وطالنب بهذا.

إحسان أبو شرخ: كان ليوم 8 آذار أثر كبير 

أذكر،  ما  على  الشوا«  »رشاد  في  كان  والذي 

كانت فعالية فيها نوع من العنفوان وأثرت علينا 

معنويًا كثيرًا، ألننا توقعنا أن يكون هناك قمع 
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لها، كان هناك عنفوان شديد واملرأة حتمل هذا 

ننطلق،  أن  كشباب  بنا  األجدر  فكان  املوقف، 

تعرضن  الكتيبة  ليلة  دافعًا وحتى  فكان دورها 

للضرب وإحداهن للطعن.

يوسف النوري: أيضا يوم اعتصام األزهر، 

وبعد ذلك بأسبوع أمام »الصليب« وقفت املرأة 

حاجزًا  بني الشباب وأجهزة األمن.

الحراك  اهتمام  انزياح  لوحظ   :

والمجموعات الشبابية نحو القضايا الجتماعية. 

في  سبب  النزياح  هذا  هل  ولكن  مهم،  هذا 

لم  الحراك  ألن  أو  السياسي  التغير  من  اليأس 

يحقق أهدافه السياسية؟

للشعب،  اهتمامات  هناك  النوري:  يوسف 

قضايا  هناك  ولكن  االنقسام  قضية  في  جربوا 

أخرى مهمة، الشباب جزء من منظومة املجتمع، 

لديهم عنفوان حلمل القضايا التي متس الشارع 

الفلسطيني، لم تعد قضية االنقسام األهم، أصبح 

هناك احلراك من أجل املطالب االجتماعية.

رامي محسن: هو التفاف على الفكرة، مبعنى 

أو حل  بحلحلة  املطالبة  نحو  الشباب  توجه  أن 

الناجمة عن االنقسام ليس من باب  اإلفرازات 

الفكرة،  على  االلتفاف  باب  من  وإمنا  اليأس 

العقل  قام  االنقسام  إنهاء  فكرة  أن  ورمبا 

واستهلكت  روتينًا  فأصبحت  بهضمها  اجلمعي 

من خالل الكثير من الفعاليات، لذلك علينا إحياء 

احلراك بطريقة جديدة غير مستهلكة وأن نتناوله 

بطريقة غير مباشرة عن طريق تناول القضايا 

اجلميع  ألن  االنقسام  عن  الناجمة  الكارثية 

يعاني من إفرازات االنقسام من كهرباء وبطالة 

وانكماش اقتصادي وضرائب باهظة، فاجتهنا 

إلى جتزئة تبعات االنقسام من مشاكل واملطالبة 

من  ومبادرات  إنشاء صالونات  وحاولنا  بحلها 

قضايا  آذار،   15 حراك  في  الناشط  الشباب 

األداة  رأس  تكون  املجموعات  وهذه  محددة، 

بحل إشكالية بعينها، وبالتالي ستظهر أن إنهاء 

االنقسام سينهي تلك املشاكل ويعيدها إلى مربع 

الصدارة، وبالتالي سنضغط على املنقسمني من 

أجل إيجاد حل لهذه املشكلة. هو ليس اإلحباط 

إنهاء  موضوع  عن  التخلي  وليس  الفشل  أو 

األلغام  حقل  عن  االلتفاف  هو  ولكن  االنقسام 

بحيث تدخله من طرق أخرى لم تستهلك.

كشباب  قادرين  زلنا  ما  هل    :

المراكمة  يمكن  وهل  الوضع؟  تغيير  على 

على ما سبق؟

زاهر الغول: بكل تأكيد الشباب الفلسطيني 

حقيقية  إرادة  إلى  نحتاج  لكننا  للتغيير  دافع 

من الشباب الفلسطيني في الشارع الذي يثقل 

كاهله العديد من الهموم والعقبات التي تواجهه. 

بكل تأكيد نحن كشباب على جهوزية تامة لتغيير 

واقعنا املرير والسيئ الذي نعيشه.

د. عالء حمودة: بعد 15 آذار انطلقت فعاليات 

أخرى متعاقبة مطالبة بشيء عملي ملموس، هذا 

امللموس ميكن أن يخرج زبدة.  العملي  الشيء 

وميكن املراكمة على ما سبق، كل هذه احلركات 
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والهمهمات املوجودة بني فترة وأخرى ميكن أن 

تتراكم إذا وجدت بيئة صاحلة وميكن أن تشكل 

وغطاء  لدعم  إمكانية  وجدت  وإذا  ضغط  حالة 

سياسي ودعم مادي وإمكانيات مرصودة بشكل 

دائمة  شبابية  حالة  توجد  أن  فيمكن  واضح 

الوجود وفاعلة وعلى استعداد وجهوزية تامة ألن 

الناشئة  االجتماعية  القضايا  في  خرقًا  حتدث 

والقضايا اليومية السياسية واحلياتية وأن تعبر 

عن موقف صريح وأن تراكم على عملية شبابية 

وعملية كي للوعي تؤدي إلى خرق لدى الشارع 

الفلسطيني.

إحسان أبو شرخ: الشباب بطبيعته غير قابل 

لإلحباط لديه طاقة مهولة ال ميكن االستهانة بها 

ترعب أي جهة ميكن أن تتحرك ضده، وأعتقد أن 

اجلميع يرقب حالة حترك شبابية، وأنا متفائل 

ومهيأة،  جاهزة  األرضية  ألن  األمر  بهذا  جدًا 

ليخرج.  يعاني  الذي  اجليل  لهذا  ستأتي حلظة 

االنغالق  من  حلظة  إلى  املجتمع  يصل  عندما 

وانسداد األفق ليفتش عن بديل ويتحول تلقائيًا 

إلى مجتمع مستعد للتضحية، واجليل الشبابي 

الذي يضيع مستقبله سيكون قنبلة موقوتة. فكرة 

أن يسود اإلحباط والتراجع فكرة لو سلمنا بها 

االحتالل  مع  معركتنا  في  بها  سلمنا  قد  لكنا 

اإلسرائيلي. نحن أمام معادلة صعبة من الهموم 

واملشاكل، لكنها كلها ستزول وتتكسر أمام هذه 

النظر  بصرف  شبابنا،  في  تضخ  التي  الدماء 

ستأتي عن طريق شباب حراك 15 آذار أو عن 

طريق من قادوا احلركات االحتجاجية.

ضد  النضال  في  مسيرتنا  محسن:  رامي 

االحتالل علمتنا أن الشعب الفلسطيني بطبيعته 

التحرر  الشباب في هذا  ال يكل وال ميل ودور 

يوصلنا  ما  وهو  طليعيًا،  دورًا  يزال  وال  كان 

إلى قناعة بأنه ال يأس مع احلياة وال حياة مع 

االنفجار  وأن  احلالة جاهزة  أن  أعتقد  اليأس. 

شحذ  يجب  األمل  ينعدم  عندما  وأنه  قادم 

الهمم وشد السواعد. هناك حالة من الغموض 

كما  حااًل  ستترجم  سائدة  واإلحباط  واليأس 

عودنا الشعب الفلسطيني أن كل حالة انسداد 

يتبعها انفجار، وبالتالي مسألة االنفجار قادمة 

ال محالة. 

الشعب  »إذا  بـ  هذا  أختم  النوري:  يوسف 

يوما أراد احلياة فالبد أن يستجيب شبابه«  
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الختالل البنيوي في سوق العمل الفلسطينية
 األسباب وآلّيات إعادة التوازن

باحث في الشؤون االقتصادية
 *

مركز التخطيط الفلسطيني  

محمود حسين عيسى*

الختالل البنيوي في سوق العمل 

الفلسطينية:  األسباب وآلّيات 

إعادة التوازن

ص الدراسة:
ّ

ملخ

أسباب  إلى  التعّرف  إلى  الدراسة  هدفت 

البنيوي في سوق العمل الفلسطينية،  االختالل 

وحتديد العوامل الرئيسة التي تؤّدي إلى تفاقم 

آلّيات  اقتراح  وأيضًا  االختالل،  هذا  حّدة 

وإجراءات عملّية ملعاجلة هذا االختالل وحتقيق 

توازن نسبي في سوق العمل.

اختالل  معاجلة  أّن  إلى  الدراسة  توّصلت 

شاملة  إصالح  برامج  تتطلّب  العمل  سوق 

ومتدّرجة ومتسلسلة، كما تتطلّب حتّواًل واسعًا 

الدوافع  لتعزيز  االقتصادّية؛  السياسات  في 

تطلّعات  وخلق  االقتصادي  للنمّو  اجلوهرّية 

قابلة للتحقيق، من حيث استحداث فرص عمل 

إلى  ستنضم  التي  املتنامية  األعداد  الستيعاب 

القوى العاملة خالل السنوات القادمة.

أوصت الدراسة بضرورة تدّخل الدولة بشكل 

تأدية  في  اخلاص  القطاع  لدعم  وفّعال  قوي 

التنمية،  عملية  في  مهّم  كفاعل  به  املناط  دوره 

الهيكلّية  التشّوهات  معاجلة  في  للشروع  وذلك 

االقتصاد  وبنية  العمل  سوق  في  املدى  طويلة 

الفلسطيني. 

سياسات عامة
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الختالل البنيوي في سوق العمل 

الفلسطينية: األسباب وآلّيات 

إعادة التوازن

مقّدمة

الختالالت  الفلسطيني  االقتصاد  تعّرض 

الّتي  واإلجراءات  السياسات  نتيجة  عديدة 

الفلسطينّية  األراضي  في  إسرائيل  مارستها 

عقب احتاللها في العام 1967، وكان االختالل 

تلك االختالالت، فقد  أبرز  العمل من  في سوق 

سعت السياسات اإلسرائيلّية إلى إعادة تشكيل 

احتياجات  مع  لتتالءم  اإلنتاجّية،  الهياكل 

سياسة  وفرضت  اإلسرائيلي،  االقتصاد 

منافسة  دون  حالت  التي  املفتوحة  اجلسور 

اإلسرائيلّية،  للمنتجات  الفلسطينّية  املنتجات 

فتدهورت القطاعات اإلنتاجّية، وخاصًة الزراعة 

هذه  مساهمة  تدني  إلى  أدى  ما  والصناعة؛ 

االقتصاد  يعد  ولم  التشغيل،  في  القطاعات 

الفلسطيني قادرًا على استيعاب األيدي العاملة 

الّتي تستغني عنها هذه القطاعات.

املرتفعة  األجور  ساهمت  ثانية،  ناحيٍة  من 

في سوق العمل اإلسرائيلّية في اجتذاب أعداد 

كبيرة من العمالة الفلسطينّية إلى تلك السوق، 

إلى  املصّدرة  العمالة  ما حتّولت هذه  وسرعان 

وجه  في  انفجرت  موقوتة،  قنبلة  إلى  إسرائيل 

اإلغالق  سياسة  بعد  الفلسطينّية،  احلكومة 

اإلسرائيلّية  السلطات  فرضتها  التي  واحلصار 

العّمال  ومنع  الفلسطينّية،  األراضي  على 

العمل  أسواق  إلى  التوّجه  من  الفلسطينّيني 

من  كبيرة  أعداد  فانضّمت  إسرائيل،  داخل 

هؤالء العّمال إلى صفوف العاطلني عن العمل، 

ما تسبب في تعزيز االختالل في سوق العمل، 

وتعميق آثاره السلبّية، االقتصادّية واالجتماعّية.

على  طرأت  الّتي  التطّورات  أبرز  من  ولعّل 

العمالة  الكبير في عرض  التزايد  العمل،  سوق 

وظهور  العالي،  التعليم  مؤّسسات  خريجي  من 

مشكلة فائض العمالة في بعض التخّصصات، 

وذلك في ضوء تزايد أعداد اخلّريجني من حملة 

عن  أساسًا  الناجم  العالية،  العلمّية  املؤّهالت 

البرامج  في  العالي  التعليم  مؤّسسات  توّسع 

والتخّصصات الّتي توّفرها للطلبة، ما أدى في 

العاملة  األيدي  من  فائض  وجود  إلى  احملصلة 

في الكثير من التخّصصات الّتي ال تنسجم مع 

متطلّبات سوق العمل واحتياجاتها. 

أهداف الدراسة:	 

حتديد  في  للدراسة  الرئيس  الهدف  متّثل 

أسباب االختالل البنيوي التي تعاني منها سوق 

تأثيرها  ودراسة  وحتليلها،  الفلسطينية  العمل 

على سوق العمل، كما هدفت الدراسة أيضًا إلى 

حتديد العوامل واملسّببات الرئيسة الّتي أّدت إلى 

تفاقم حّدة هذا االختالل، ومن ثّم تقدمي بعض 

التوصيات اإلجرائّية الاّلزمة، والّتي ُيتوّقع منها 

أْن تساهم في استعادة التوازن الداخلي لسوق 

استحداث  عملّية  وتسريع  الفلسطينية،  العمل 

فرص عمل دائمة ومناسبة.
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هيكل الدراسة: 	 

لتحقيق أهداف الدراسة، مّت تقسيم الّدراسة 

مفهوم  األّول  القسم  يتناول  أقسام،  ثالثة  إلى 

حسب  العمل  سوق  في  واالختالل  التوازن 

بينما  نظري-،  -إطار  االقتصادية  النظرّيات 

االختالل  أسباب  الثاني  القسم  يستعرض 

البنيوي الذي تعاني منه سوق العمل الفلسطينية، 

ويقّدم القسم الثالث عرضًا لآللّيات واإلجراءات، 

من  الّتي  املدى،  وطويلة  ومتوّسطة  قصيرة 

شأنها تسريع عملّية خلق فرص عمل مناسبة، 

الدراسة  وتنتهي  السوق،  لهذه  التوازن  وإعادة 

الّتوصيات  بعض  وتقدمي  النتائج  باستعراض 

اإلجرائّية املوّجهة للمعنيني.

سوق  في  والختالل  التوازن  مفهوم   -
اً
أّول

العمل حسب النظرّيات القتصادّية:

1.  النظرّية الكالسيكّية: 

التفاعل  فرضّية  إلى  النظرّية  هذه  تستند 

التلقائي بني القوى احملّددة لعرض العمالة وبني 

القوى احملّددة للطلب عليها، والدور الكبير الذي 

تلعبه األجور احلقيقّية في هذا الّتفاعل. وُيقصد 

باألجر احلقيقي األجر النقدي ُمقّومًا باملستوى 

هو  احلقيقي  األجر  أّن  مبعنى  لألسعار،  العام 

 ،1994 )خليل،  النقدي  لألجر  الشرائّية  القّوة 

على  أيضًا  النظرّية  هذه  تقوم  كما  ص154(، 

لو  العمل  سوق  أّن  مفادها  أساسّية  فرضّية 

مرونة  فإّن  خارجي،  تدّخل  دون  حّرة  ُتركت 

هذه  في  التوازن  تضمن  واألسعار  األجور 

السوق عند مستوى التشغيل الكامل، بحيث إّن 

القادرين على العمل والراغبني فيه  كّل األفراد 

وتقّر  التوازن سوف يجدون وظائف.  عند أجر 

فقط،  البطالة  من  نوعني  بوجود  النظرّية  هذه 

بطالة اختيارّية ناجتة عن رفض املتعّطلني العمل 

عند األجر السائد في السوق، وبطالة احتكاكّية 

ناجتة عن انتقال العّمال من وظائف إلى أخرى، 

وبالّتالي ال وجود للبطالة اإلجبارّية في النظرّية 

إن  البطالة،  هذه  أّن  تعتبر  ألّنها  الكالسيكّية، 

ُوجدت، فهي مؤّقتة وعرضّية، وسرعان ما تختفي 

التوازن  تعيد  سوف  الّتي  األجور  مرونة  بفعل 

تلقائّيًا إلى سوق العمل عند مستوى االستخدام 

الكامل )العدلي، 2006، ص60-57(.

2.  النظرّية الكينزّية:

ترفض هذه النظرّية مزاعم الّتفاعل الّتلقائي 

الذي ينتج عنه توازن اقتصادي عام، وترى أّن 

السوق ال متتلك آلّيات ذاتّية مُتّكنها من حتقيق 

وترى  الكامل،  التشغيل  مستوى  عند  التوازن 

في  العّمالّية  النقابات  تدّخل  أّن  النظرّية  هذه 

سوق العمل، أحدث تشّوهات حالت دون حّرّية 

كما  تنافسّية،  مستويات  إلى  األجور  انخفاض 

ترى هذه النظرّية أّن عرض العمل يعتمد على 

معّدل األجر النقدي وليس معّدل األجر احلقيقي، 

وأّن هذا املعّدل ال يكون تاّم املرونة في االجتاه 

العّمالية  النقابات  تدّخل  ألّن  االنخفاض،  نحو 

ال ميكن  النقدي  األجر  ملعّدل  أدنى  حّدًا  أوجد 

أن ينخفض عنه )مصطفى، 2000، ص223(، 
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يكون  العمل  عرض  أّن  النظرّية  هذه  واعتبرت 

متعّطاًل  العامل  يكون  عندما  املرونة  نهائي  ال 

يتوّقف  التشغيل  فإّن مستوى  لذلك  العمل؛  عن 

العرض،  جانب  على  وليس  الطلب  جانب  على 

الطلب  على  التشغيل  مستوى  يتوّقف  وحتديدًا 

الكلّي الفّعال. وعليه فإّن البطالة اإلجبارّية تنجم 

نادت  لذلك  الفّعال،  الكلّي  الطلب  قصور  عن 

مستخدمًة  الدولة  تدّخل  بضرورة  النظرّية  هذه 

في  القصور  ملعاجلة  توسعّية  مالّية  سياسات 

مشكلة  معاجلة  وبالّتالي  الفّعال،  الكلّي  الطلب 

البطالة )الدّباغ، 2007، ص170-169(. 

3.  النظرّية النقدّية:

)فريدمان(-  النقدّيون- وعلى رأسهم  اعتقد 

أساسًا  مييل  نظام  هو  الرأسمالي  النظام  أّن 

لالستقرار، وأّن التقلّبات الكبيرة الّتي يتعّرض 

والركود،  والبطالة  كالّتضخم  االقتصـاد،  لها 

ناجتة عن تغّير عرض النقود، ورفضوا منحنى 

)فيلبس( الذي يربط معّدل البطالة بعالقٍة عكسّيٍة 

مع معّدل الّتضخم، وأوضحوا أّنه ال توجد عالقة 

ظاهرة  فالتضّخم  الطويل،  املدى  على  بينهما 

نقدّية ال ترتبط بظاهرة ارتفاع األجور وضغط 

ناجمة-  البطالة  أّن  حني  في  العّمال،  نقابات 

حسب رأيهم- عن زيادة تدّخل الدولة في احلياة 

االقتصادّية إلى ذلك احلّد الذي عّطل كفاءة آلّية 

واعتبروا  العمل،  سوق  في  واألجور  األسعار 

البطالة تتسّبب في احلّد من  إعانات  أّن زيادة 

املستفيدين  العّمال  ألّن  العمل،  سوق  فاعلّية 

منها ال يبحثون عن العمل بجديـّة، وبالّتالي فإّن 

اختيارّية  بطالة  هي  النقدّيني  نظر  في  البطالة 

للبطالة اإلجبارّية من وجهة نظرهم،  وال وجود 

وأّن احلل األمثل ملواجهة البطالة يكمـن في عدم  

آللّيات  وتركها  املشكلة،  هذه  الدول حلّل  تدّخل 

 ،1997 )زكي،  عليها  بالقضاء  الكفيلة  السوق 

ص392-390(.

نستخلص مّما سبق أّن هناك اختالفًا وتعّددًا 

العمل  سوق  لتوازن  املفّسرة  النظر  وجهات  في 

واختاللها، والسبب في ذلك يعود إلى تعّدد أسواق 

االقتصادي،  النشاط  تطّور  مع  وتطّورها  العمل 

تأخذ  العمل  سوق  اختالل  مشكلة  أّن  مبعنى 

وطبيعتها  أسبابها  في  تختلف  متعددًة،  أشكااًل 

وكيفّية معاجلتها من مجتمٍع إلى آخر، ومن فترٍة 

عنصر  جتانس  عدم  أّن  كما  أخرى.  إلى  زمنيٍة 

ُيعتبر  واألوقات  املجتمعات  مختلف   في  العمل 

الّتي  األسباب  من  غيره  عن  أهميًة  يقّل  ال  سببًا 

بينها  فيما  تتباين  االقتصادّية  النظرّيات  جعلت 

هذا  وحتليله،  العمل  سوق  اختالل  تفسير  في 

باإلضافة إلى الديناميكّية املتسارعة لسوق العمل، 

والتغّيرات املستمّرة الّتي تؤّثر في هذه السوق.

ثانيًا أسباب الختالل البنيوي

في سوق العمل الفلسطينية:

هناك مجموعة من العوامل الّتي تسّببت في 

الفلسطينية،  العمل  سوق  في  االختالل  جتذير 

السوق،  هذه  هيكل  في  بنيوّيًا  خلاًل  وأحدثت 

كافية  عمل  فرص  توفير  على  قدرتها  من  حّد 

والسياسات  اإلجراءات  ولعّل  ومستمّرة، 
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اإلسرائيلّية، ُتعتبر السبب املباشر واألهّم الذي 

فاقم من حّدة هذا االختالل، وعكس آثارًا سلبّية 

حاّدة على االقتصاد واملجتمع الفلسطيني على 

حٍد سواء، هذا فضاًل عن األسباب اآلتية:

1.  ضعف القدرة اإلنتاجّية لالقتصاد الفلسطيني:

تدمير  إلى  اإلسرائيلّية  السياسات  سعت 

وخاّصًة  الفلسطينّية،  اإلنتاجّية  القطاعات 

قطاعي الزراعة والصناعة، فتسّببت في إحداث 

إلى  أّدى  ما  القطاعات،  هذه  في  هيكلي  خلل 

تّدني مساهمتها في التشغيل، فلم يعد االقتصاد 

الفلسطيني قادرًا على استيعاب األيدي العاملة 

ورّكزت  القطاعات.  هذه  عنها  تستغني  الّتي 

والصناعة،  الزراعة  قطاعي  على  الدراسة 

والسياسات  باإلجراءات  الشديد  لتأّثرهما 

اإلسرائيلّية الّتي أحدثت خلاًل هيكلّيًا أيضًا في 

بنية هذين القطاعني:

الخلل الهيكلي في القطاع الزراعي:	 

ُيعتبر  كونه  من  الزراعي  القطاع  أهّمّية  تنبع 

يؤّدي  كما  العمل،  فرص  لتوليد  مهمًا  مصدرًا 

القطاع الزراعي دورًا مهمًا في االقتصاد القومي، 

مهم  بنصيب  الزراعّية  الصادرات  تساهم  حيث 

في التجارة اخلارجّية، وتوفير العمالت األجنبّية، 

كما يوّفر القطاع الزراعي قاعدة مدخالت متنّوعة 

خاصًة  األخرى،  االقتصادّية  القطاعات  ملختلف 

للقطاع الصناعي.

إجمالي  بلغ  فقد  املنشورة،  للبيانات  وفقًا   -

املساحة املزروعة في األراضي الفلسطينّية 

خالل املوسم الزراعي 1996/1995 نحو 

1830 دومنًا، مشّكلة ما نسبته )%30.4( 

من إجمالي مساحة األراضي الفلسطينّية، 

الغربّية  الضفة  بني  املساحة  هذه  وتتوّزع 

 )%9.9(  ،)%90.1( بنسبة  غزة  وقطاع 

املركزّية  اإلحصاء  )دائرة  التوالي  على 

الفلسطينّية، 1997، ص19(، ثم بدأت هذه 

املساحة بالتقلّص واالنخفاض حتى وصلت 

في العام 2011 إلى 1035 دومنًا، مشّكلة 

إجمالي  من  فقط   )%17.2( نسبته  ما 

ويعود  الفلسطينّية،  األراضي  مساحة 

السبب في ذلك إلى اإلجراءات والسياسات 

ونفذتها  مارستها  التي  واملمنهجة  املنظمة 

إسرائيل جتاه األراضي الفلسطينّية:

اقتلعت  الغربية،  الضفة  صعيد  فعلى   -

إسرائيل )600,000( شجرة خالل سنوات 

االنتفاضة الثانية )2000-2006(، ناهيك 

عن جدار الفصل والتوّسع في املستوطنات، 

ألراض  فعلي  خسران  إلى  أّدى  الذي 

زراعّية وموارد مائّية مهمة، فقد حال جدار 

الفلسطينيني  املنتجني  الفصل دون وصول 

الزراعّية  كبيرٍة من األراضي  إلى مساحٍة 

الضفة  من  الغربي  اجلزء  في  اخلصبة 

آالف  تسعة  نحو  مصادرة  ومّتت  الغربية، 

لبناء  املروّية  الزراعّية  األراضي  من  دومن 

من   )%10( نحو  أّن  كما  الفصل،  جدار 

أراضي الضفة الغربية أصبحت محاصرة 

في منطقة التماس بني اجلدار وحدود العام 
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كثيرًة  قيودًا  إسرائيل  وفرضت   ،1967

حّدت من حرّية املزارعني في الوصول إلى 

أراضيهم والعمل فيها، فيما عجز أصحاب 

األراضي الزراعّية عن استصدار تصاريح 

املراعي  مساحة  حّتى  الزراعّيني،  للعّمال 

 2000 بـ  ُقّدرت  الّتي  الغربية  الضفة  في 

في  الرعي  من  الفلسطينّيون  ُحرم  دومن، 

)69%( منها، نتيجة سيطرة إسرائيل على 

املنطقة  في  الواقعة  الفلسطينّية  األراضي 

من   )%63( نسبته  ما  متّثل  الّتي  »ج«، 

فقد  وباإلجمال  الغربّية،  الضفة  مساحة 

من   )%40( الفلسطينّية  السلطة  خسرت 

أراضي الضفة الغربية لصالح املستوطنات 

والبنية التحتّية املرتبطة بها )وزارة الزراعة 

الفلسطينّية، 2010، ص7(.

أّدى  فقد  غّزة،  بقطاع  يتعلّق  فيما  أّما   -

املشّددة  والقيود  اإلسرائيلي  احلصار 

املفروضة عليه، إلى إنهاك القطاع الزراعي 

الضعيف أصاًل، حيث اقتلعت إسرائيل نحو 

مليون شجرة ، ودّمرت احلقول والدفيئات 

الرّي  والطرق وشبكات  واملشاتل  الزراعّية 

ومرافق اإلنتاج احليواني، ومنعت املزارعني 

املنطقة  داخل  أراضيهم  إلى  الوصول  من 

 %17( بني  مساحتها  تتراوح  الّتي  العازلة 

وتضّم  غّزة،  قطاع  مساحة  من   )%24  -

األراضي الواقعة في نطاق )500- 1500( 

متر داخل قطاع غّزة على امتداد الشريط 

احلدودي، البالغ طوله 58 كيلومترًا، وأشار 

تقرير خاص لألمم املّتحدة إلى أّن استمرار 

وجود هذه املنطقة يعني أّن نحو 35% من 

األراضي الزراعّية اخلصبة في قطاع غّزة 

عملّيًا ال يتّم استغاللها، ما يحرم أكثر من 

15% من مزارعي القطاع من فرص العمل 

في أراضيهم اخلاّصة، ما يعني انضمامهم 

إلى جيش العاطلني عن العمل، هذا باإلضافة 

إلى أّن نشاط الصيد انهار بالكامل نتيجة 

ففي  الصّيادين،  على  املفروض  احلصار 

حني أّن اتفاقات أوسلو نّصت على السماح 

لهم بالصيد حّتى مسافة عشرين مياًل، فإّن 

البحري  الصيد  عملّيات  منعت  إسرائيل 

أي  بحرّية،  أميال  ثالثة  على  تزيد  ملسافة 

أّن إسرائيل صادرت حق الصيد في %85 

من املناطق املسموح بالصيد فيها مبوجب 

اتفاقّية أوسلو، ما أّدى إلى انخفاض عدد 

العام  قبل  آالف(    10( من  الصيادين 

 2011 العام  في   )3500( إلى   ،2006

)األمم  الصّيادين  نقابة  إحصاءات  حسب 

املتحدة، 2010، ص12-10(.

أفضت األسباب سالفة الذكر، باإلضافة   -

إلى القيود الّتي فرضتها إسرائيل على نقل 

تسويق  والّتي حّدت من حرية  البضائع، 

املدخالت واملنتجات الزراعّية واستيرادها 

اإلنتاج،  تكاليف  زيادة  إلى  وتصديرها، 

الفلسطينّيني  املنتجني  أرباح  فانخفضت 

إلى احلّد الذي ال ميكّنهم من االستمرار 

األسباب  هذه  أفضت  كما  عملهم.  في 
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اإلنتاجّية  القاعدة  تآكل  إلى  مجتمعًة 

بلغت  فقد  الفلسطيني،  الزراعي  للقطاع 

 1995 العام  في  الزراعي  اإلنتاج  قيمة 

قيمة  وحّقق  دوالر،  مليون   )645.3(

أي  دوالر،  مليون   )388( بقيمة  مضافة 

أّما  اإلنتاج،  قيمة  من   )%60( بنسبة 

بلغت قيمة اإلنتاج  العام 2014 فقد  في 

وحّقق  دوالر،  مليون   )919.0( الزراعي 

دوالر،  مليون   )494.0( مضافة  قيمة 

أي أّن نسبة القيمة املضافة إلى اإلنتاج 

الزراعي تراجعت إلى )53.7%( )اجلهاز 

املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015(.

قطاع  واجهت  الّتي  األساسّية  اإلشكالّية   -

الناجت  في  مساهمته  تراجع  هي  الزراعة 

العام  في   )%12( من  اإلجمالي  احمللّي 

 ،2014 العام  في   )%3.9( إلى   ،1995

انعكس ذلك كما يدّل اجلدول رقم )1( على 

التشغيل،  في  الزراعي  القطاع  مساهمة 

حيث انخفضت نسبة العاملني في القطاع 

من  العاملني(  عدد  من  )كنسبة  الزراعي 

)12.7%( في العام 1995، إلى )%10.4( 

في العام 2014. 

جدول رقم )1( التوزيع النسبي للعمالة الفلسطينية في قطاعي الزراعة والصناعة 2014-1995

1995199619971998199920002001200220032004النشاط االقتصادي 

12.714.213.112.112.614.112.215.316.216.4الزراعة وصيد األسماك

18.016.816.415.915.514.213.812.712.512.6التعدين والصناعة التحويلية 

2005200620072008200920102011201220132014النشاط االقتصادي 

15.016.716.114.111.811.811.911.510.510.4الزراعة وصيد األسماك

12.912.312.512.312.111.411.811.912.212.6التعدين والصناعة التحويلية

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية، سنوات مختلفة، رام الله، فلسطني.

الذي  الوقت  في  أّنه  سبق  مّما  نستخلص   

على  قدرته  بارتفاع  الزراعي  القطاع  فيه  يّتسم 

اإلنتاجّية  القاعدة  تآكل  فإّن  التشغيل،  توليد 

قطاعًا  منه  جعل  الفلسطيني،  الزراعي  للقطاع 

ُيعتبر  وهذا  لها،  مستقطبًا  وليس  للعمالة  طاردًا 

تشّوهًا هيكليًا في هذا القطاع، فاالنخفاض في 

على  القدرة  وعدم  املزروعة،  األراضي  مساحة 

تسويق املنتجات الزراعّية محلّّيًا أو دولّيًا بالشكل 

املناطق  من  السّكان  حتّول  إلى  أّدى  املجدي، 

الريفّية إلى املناطق احلضرّية، مبعنى أّن العمالة 

العمالة  عرض  معّدل  فارتفع  املدن،  إلى  حتّركت 

ذات  أو  املاهرة  غير  العمالة  وخاصًة  املدن-  في 
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الطلب  زيادة  من  أكبر  بنسبة  املتدنية-  املهارة 

على العمالة، وبالتالي نتجت عن ذلك جتزئة سوق 

العمالة  من  فائضًا  خلق  ما  أكبر،  بشكل  العمل 

يواجه خيارين حتميني: إّما البحث عن فرصة عمل 

في أسواق العمل اخلارجّية، وإما االنضمام إلى 

صفوف العاطلني عن العمل.

القطاع الصناعي:    	 

لم يكن أداء القطاع الصناعي أفضل حااًل من   -

القطاع الزراعي، فقد عانى هذا القطاع من 

، أّدى إلى تآكل قدرته الّتصنيعّية،  خلل هيكليٍّ

في  ملموسة  تراجعات  القطاع  هذا  فشهد 

تشير  حيث  الرئيسة،  املؤّشرات  بعض 

البيانات إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع 

الصناعي في الناجت احمللّي من )20.1%( في 

العام 1995، إلى )14.1%( في العام 2014، 

أي أّن نسبة االنخفاض قاربت )30%( خالل 

نسبة  تراجعت  كما   ،2014-1995 الفترة 

من  الصناعي  اإلنتاج  إلى  املضافة  القيمة 

إلى )%44.8(  العام 1995،  في   )%46.8(

املركزي لإلحصاء  العام 2014 )اجلهاز  في 

الفلسطيني، 2015(.

التراجع األكبر في النشاط الصناعي  أّما   -

في  واضحًا  جتلّى  فقد  الفلسطيني، 

التشغيل،  في  الصناعي  القطاع  مساهمة 

حيث انخفضت نسبة العاملني في القطاع 

الصناعي من )18%( في العام 1995، إلى 

أّن  أي   ،2014 العام  في  فقط   )%12.6(

التشغيل  في  الصناعي  القطاع  مساهمة 

بيانات  حسب   )%30( بنسبة  تراجعت 

اجلدول رقم )1(.

حجم  عن  تكشف  املنشورة  البيانات  لعّل   -

الّتشّوه الهيكلي الذي يعاني منه هذا القطاع، 

ففي الوقت الذي ازداد فيه عدد املؤسسات 

من  الفلسطينية  األراضي  في  الصناعية 

)14169( مؤسسة في العام 1998 )اجلهاز 

 ،2009 الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي 

ص37(، إلى )17057( مؤسسة في العام 

2014، وازدادت القيمة املضافة التي حققها 

قطاع الصناعة من )667.25( مليون دوالر 

العام 1998، إلى )1712.37( مليون  في 

املركزي  )اجلهاز   2014 العام  في  دوالر 

لإلحصاء الفلسطيني، 2015، ص40(، فإّن 

التشغيل  في  الصناعي  النشاط  مساهمة 

تراجعت، كما ذكرنا سابقًا، بداًل من زيادتها 

انسجامًا مع التطور في هذه املؤّشرات.

للقطاع  واملتدّني  املتواضع  األداء  هذا 

اإلنتاجّية  القدرة  تآكل  عن  الناجت  الصناعي، 

التصنيعّية لهذا القطاع، كان سببه عّدة مشاكل 

واجهتها الصناعات الفلسطينّية متّثلت فيما يلي:

املتمّثلة  اإلسرائيلّية  اإلجراءات  تسّببت  أ. 

بإغالق املعابر، واحتجاز البضائع املستوردة 

وفي  املعابر  على  الفلسطينية  األراضي  إلى 

وصول  عرقلة  في  اإلسرائيلّية،  املوانئ 

األولّية  اخلام  واملواد  اإلنتاج  مستلزمات 

إلى املصانع الفلسطينّية، ما أّدى إلى نقص 

الّتي  الغيار  املعّدات واآلالت وقطع  كبير في 
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ارتفاع  عن  فضاًل  املصانع،  هذه  حتتاجها 

تكاليف هذه املستلزمات واملواد اخلام نتيجة 

زيادة تكاليف التخزين والشحن والتأمني، ما 

أضعف القدرة التنافسّية للمنتجات الصناعّية 

الفلسطينّية )نصر، 2002، ص23(.

تفتقر الصناعة الفلسطينّية إلى التكنولوجيا  ب. 

احلديثة، كما تفتقر إلى املؤّسسات املساندة، 

كمؤّسسات الّتمويل واالحّتادات والنقابات 

قوّية،  حتتّية  بنية  توفير  إلى  تهدف  الّتي 

للعاملني، ما  الفّني واملهني  ورفع املستوى 

ينعكس سلبًا على جودة اإلنتاج واإلنتاجّية، 

التنافسّية  القدرة  انخفاض  وبالّتالي 

)عبد  ودولّيًا  محلّيًا  الفلسطينّية  للصناعة 

اخلالق، 2004، ص21(.

الترابطات  إلى  الصناعي  القطاع  يفتقر  ت. 

العنقود  تكّمل  الّتي  واخللفّية  األمامّية 

الصناعي، مبعنى أّنه ال توجد حلقة إنتاج 

هذا  يّتصف  كما  الصناعة،  في  مكتملة 

القطاع بالطابع العائلي واحلرفي التقليدي، 

ولم  بدائّية،  الصناعّية  املؤّسسات  وبقيت 

مشهورة  جتارّية  عالمات  تطوير  تستطع 

)TRADE MARK(، واعتمدت في تسويق 

منتجاتها بشكٍل رئيس على السوق احمللّية، 

ولم تستطع املنافسة في األسواق اخلارجّية 

)هنية، 2005، ص53(.

الصناعي  القطاع  أّن  سبق  مّما  نستخلص 

في   تسّببت  بنيوّية،  هيكلّية  لتشّوهات  تعّرض 

متّثلت  التصنيعّية.  اإلنتاجّية  قدرته  إضعاف 

صناعّية  مؤّسسات  إنشاء  في  التشّوهات  هذه 

صغيرة احلجم وذات طبيعة حرفّية تقليدّية، فثلثا 

هذه املؤّسسات استوعبت أقّل من أربعة عّمال، 

كما تعّرض القطاع الصناعي لتشّوهات كبيرة 

في أسعار املدخالت الصناعّية، األمر الذي أّدى 

باحملصلة إلى تدّني القدرة التنافسّية للمنتجات 

الصادرات  فانخفضت  الفلسطينّية،  الصناعّية 

خالل  التجاري  العجز  واستمّر  الصناعّية، 

الفترة 1995-2010، وحتّول القطاع الصناعي 

أيضًا إلى قطاع طارد للعمالة بداًل من أْن يكون 

مستقطبًا لها، فلم يساهم هذا القطاع في حل 

مشكلة نسبة العرض املتزايد من القوى العاملة، 

ما أّدى إلى تفاقم هذه املشكلة، وتفاقم آثارها 

االقتصادّية واالجتماعّية.

تصدير العمالة الفلسطينّية  .2

إلى سوق العمل اإلسرائيلية:   

للوقوف على حجم اخللل الذي أحدثه تصدير 

العمالة الفلسطينّية إلى سوق العمل اإلسرائيلية، 

سنقوم بتحليل التطّورات الّتي طرأت على حجم 

العمالة الفلسطينّية في سوق العمل اإلسرائيلية، 

وتأثير ذلك على سوق العمل الفلسطينية:

سوق  في  الفلسطينّية  العمالة  حجم  تطّور  أ. 

العمل اإلسرائيلية:

تذبذبت نسبة العمالة الفلسطينّية الّتي تعمل   

في سوق العمل اإلسرائيلية، تبعًا للّتطّورات 

األراضي  الّتي شهدتها  واألمنّية  السياسّية 

تشير  حيث   ،1995 العام  منذ  الفلسطينّية 

إلى   )2( رقم  اجلدول  في  الواردة  البيانات 
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إسرائيل  في  الفلسطينّية  العمالة  نسبة  أّن 

العام 1995،  في   )%16.2( من  انخفضت 

إلى )14.1%( في العام 1996، والسبب في 

اإلسرائيلّية  اإلجراءات  هو  االنخفاض  هذا 

الّتي قلّصت نسبة العاملني داخل إسرائيل، 

عقب العملّيات الّتفجيرّية الّتي تكّررت خالل 

استمرار  من  الرغم  وعلى  الفترة،  هذه 

نتنياهو  بنيامني  استالم  بعد  العملّيات  هذه 

منتصف  منذ  إسرائيل  في  الوزراء  رئاسة 

العام 1996، وحتى منتصف العام 1999، 

الفلسطينّية في إسرائيل  العمالة  فإّن نسبة 

الفترة،  هذه  ملحوظًا خالل  ارتفاعًا  شهدت 

حيث وصلت في العام 1999 إلى )%22.9( 

من إجمالي عدد العاملني الفلسطينّيني، وهي 

-1995 الفترة  خالل  تتحّقق  نسبة  أعلى 

2010، والسبب في هذا االرتفاع هو زيادة 

الفلسطينّيني،  للعّمال  العمل  تصاريح  عدد 

للسّكان  االقتصادّية  األوضاع  لتحسني 

اجلمود  عن  لهم  تعويضًا  الفلسطينّيني، 

)أبو  الفترة  هذه  شهدته  الذي  السياسي 

ينسجم  ومبا  ص113(،   ،1998 شكر، 

للسالم  الداعية  »نتنياهو«  سياسات  مع 

االقتصادي كبديل عن السالم السياسي.

العام  منذ  أّنه  إلى  أيضًا  البيانات  تشير  كما   

الفلسطينّية  االنتفاضة  انطالق  إثر   ،2000

في  الفلسطينّية  العمالة  نسبة  بدأت  الثانية، 

حيث  متزايدة،  مبعّدالت  تتناقص  إسرائيل 

إلى   )%19.6( من  النسبة  هذه  انخفضت 

أقّل  متّثل  وهي   ،2004 العام  في   )%8.7(

إسرائيل  في  عملت  فلسطينّية  عمالة  نسبة 

على  أّما   ،2015-1995 الفترة  خالل 

العمالة  نسبة  انخفضت  فقد  املناطق،  صعيد 

الغربية  الضفة  من  إسرائيل  في  الفلسطينّية 

 )%11.6( إلى   ،2000 عام   )%22.4( من 

أقّل  أيضًا  متّثل  وهي   ،2004 العام  في 

من  إسرائيل  في  الفلسطينّية  للعمالة  نسبة 

 ،2015-1995 الفترة  خالل  الغربية  الضفة 

نسبة  انخفضت  فقد  غزة  لقطاع  وبالنسبة 

عام   )%1.1( إلى  منه  إسرائيل  في  العاملني 

2004، مقارنًة بـ )12.9%( في العام 2000، 

العمالة  نسبة  انخفاض  في  السبب  يعود  وال 

الفلسطينّية في إسرائيل خالل هذه الفترة إلى 

الفلسطينّية في  العمالة  الطلب على  انخفاض 

قيام  إلى  يعود  بل  اإلسرائيلية،  العمل  سوق 

األجنبّية،  العاملة  األيدي  باستيراد  إسرائيل 

بالتزامن  الفلسطينّية،  العمالة  محّل  لتحّل 

الذي  واحلصار  املتكّرر  اإلغالق  سياسة  مع 

الفلسطينّية،  األراضي  على  إسرائيل  فرضته 

والّتي بدأت بالسماح لنسبة محدودة فقط من 

أعمارهم  جتاوزت  الذين  املتزّوجني  العّمال 

األربعني عامًا بالدخول إلسرائيل والعمل فيها، 

ثّم اشتّد احلصار بعد ذلك في العام 2006، 

فلم تسمح السلطات اإلسرائيلّية ألّي عامل من 

قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل، وسمحت لـ 

)13%( فقط من عّمال الضفة الغربّية بالعمل 

داخل أراضيها )العبادسة، 2006(.  
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جدول رقم )2( التوزيع النسبي للعمالة الفلسطينية في إسرائيل 1995- 2015

1995199619971998199920002001املنطقة

20.216.619.524.025.922.418.0الضفة الغربية

3.38.111.016.215.712.91.9قطاع غزة

16.214.117.121.722.919.613.8األراضي الفلسطينية

2002200320042005200620072008املنطقة

13.312.511.613.813.013.115.6الضفة الغربية

---2.53.31.10.4قطاع غزة

10.39.78.79.99.69.411.6األراضي الفلسطينية

2009201020112012201320142015املنطقة

13.914.214.013.816.116.116.5الضفة الغربية

-------قطاع غزة

10.210.510.09.711.211.711.7األراضي الفلسطينية

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، التقارير السنوية 2015-1995.

أّما بخصوص الفترة 2007-2012، فقد   -

شهدت تذبذبات بسيطة في نسبة العمالة 

فتراوحت  إسرائيل،  في  الفلسطينّية 

و)%11.6(،   )%9.4( بني  النسبة  هذه 

أّي  متّكن  بعدم  الفترة  هذه  ومتّيزت 

الدخول  من  غزة  قطاع  عّمال  عامل من 

حني  في  فيها،  والعمل  إسرائيل  إلى 

من  الفلسطينّية  العمالة  نسبة  تراوحت 

العمل  من  متّكنت  التي  الغربية،  الضفة 

في إسرائيل، بني )13.1%( و)%15.6( 

كنسبة مئوّية من العدد اإلجمالي لعّمال 

الضفة الغربية خالل الفترة نفسها، حيث 

استمّرت السلطات اإلسرائيلّية باستيراد 

العمالة األجنبّية الّتي حلّت محّل العمالة 

اإلحالل  عملّية  يؤّكد  وما  الفلسطينّية، 

عملت  األجنبية  العمالة  غالبّية  أّن  هذه، 

تعمل  كانت  الّتي  نفسها  القطاعات  في 

فيها العمالة الفلسطينّية، حيث ترّكز نحو 

)70%( منهم في قطاع البناء )أبو شكر، 

2006، ص115(.

ارتفاعًا   2015-2013 الفترة  شهدت   -

الفلسطينيني  العمال  عدد  في  ملحوظًا 

في  يعملون  الذين  الغربية  الضفة  من 

ازداد  فقد  واملستوطنات،  إسرائيل 
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الربع  في  عامل   )93000( من  العدد 

األول من العام 2013، إلى )115200( 

عامل في الربع الرابع من العام 2015، 

الذين يعملون  العّمال  وذلك بسبب زيادة 

إلى  عددهم  وصل  والذين  تصريح،  دون 

)33400( عامل، مّمن استقطبهم قطاع 

البناء في إسرائيل، حيث جتاوزت نسبة 

العمالة الفلسطينّية في هذا القطاع أكثر 

في  الفلسطينّية  العمالة  من   )%60( من 

لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  إسرائيل 

الفلسطيني، 2016، ص6-5(.

في  الفلسطينية  العمالة  تذبذب  تأثير  ب. 

العمل  العمل اإلسرائيلية على سوق  سوق 

الفلسطينية:

غالبية  بأّن  اإلحصائّية  البيانات  تفيد   

العمالة الفلسطينية التي ُمنعت من العمل 

في إسرائيل، ألسباب سياسية أو أمنّية 

في  استيعابها  يتم  لم  اقتصادّية،  أو 

كامل،  بشكٍل  الفلسطينية  العمل  سوق 

البطالة  نسبة  على  األمر  هذا  فانعكس 

تذبذبت  التي  الفلسطينّية  في األراضي 

لنسبة  حصل  الذي  بالّتذبذب  متأّثرًة 

العمل  سوق  في  الفلسطينّية  العمالة 

إحصاءات  تشير  حيث  اإلسرائيلية، 

البطالة  أّن نسبة  إلى  اجلدول رقم )3( 

ارتفعت  قد  الفلسطينّية  األراضي  في 

إلى   ،1995 العام  في   )%18.7( من 

حيث   ،1996 العام  في   )%23.6(

 )%13.9( من  النسبة  هذه  ارتفعت 

الغربية،  الضفة  في   )%19.6( إلى 

في   )%32.5( إلى   )%29.7( ومن 

قطاع غزة خالل الفترة نفسها، ويرجع 

السلطات  تقييد  إلى  االرتفاع  هذا 

اإلسرائيلّية حلركة العّمال الفلسطينّيني، 

الّتي  الّتفجيرّية  العملّيات  عقب  وذلك 

إسرائيل  من  متفّرقة  أنحاء  في  حدثت 

في تلك الفترة.

شهدت  البطالة  نسبة  أّن  نالحظ  أّننا  إاّل 

الفلسطينّية  األراضي  في  ملحوظًا  انخفاضًا 

انخفضت  الفترة )1997-1999(، حيث  خالل 

 ،1997 العام  في   )%20.1( من  النسبة  هذه 

تسود  بطالة  نسبة  أدنى  وهي   ،)%11.8( إلى 

-1995( الفترة  خالل  الفلسطينّية  األراضي 

املناطق  صعيد  على  أيضًا  ونالحظ   ،)2015

الغربية  البطالة انخفضت في الضفة  أّن نسبة 

غزة  قطاع  وفي   ،)%9.5( إلى   )%17.3( من 

انخفضت أيضًا من )26.7%( إلى )%17.1( 

خالل الفترة نفسها.
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جدول رقم 3: تطورات البطالة في االراضي الفلسطينية حسب املنطقة 1995 - 2015

السنة

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

نسبة

%

عدد 

باآلالف

نسبة

%

عدد 

باآلالف 

نسبة

%

عدد

باآلالف

199518.79613.95029.746

199623.613219.67732.555

199720.112117.37426.747

199814.29111.55220.739

199911.8799.54417.135

200014.29512.25618.839

200125.216221.69733.965

200231.220528.212737.778

200325.618523.711629.469

200426.720122.811735.184

200523.618620.411030.376

200623.719818.810834.790

200721.719217.910729.785

200826.624119.712040.5121

200924.523317.711438.6119

201023.723217.211437.9118

201120.922217.312428.798

201223.025619.014131.0115

201323.427018.614132.6129

201426.933817.714343.9195

201525.933617.314341.0193

املصدر : اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية، سنوات مختلفة، رام الله، فلسطني.
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األراضي  في  البطالة  نسبة  انخفاض  ُيعزى 

إلى   ،)1999-1997( الفترة  خالل  الفلسطينّية 

إلى  الفترة  تلك  في  اإلسرائيلّية  احلكومة  توّجه 

تقليص االعتماد على العمالة الرسمّية الفلسطينّية، 

الضرر  إحلاق  دون  نطاق  أضيق  في  وحصرها 

باالقتصاد اإلسرائيلي، فعمدت إلى توفير العمالة 

الغربية  الضفة  من  حتتاجها  الّتي  الفلسطينّية 

الضفة  عّمال  دخول  إجراءات  تسهيل  خالل  من 

)الهيئة  إلى إسرائيل  الغربية بشكٍل غير رسمي 

العاّمة لالستعالمات، 2001، ص97(.

 ،)2002-2000( الفترة  بخصوص  أّما 

البطالة  ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة  فقد شهدت 

في  وصلت  حيث  الفلسطينّية،  األراضي  في 

أعلى نسبة  إلى )31.2%(، وهي  العام 2002 

خالل  الفلسطينية  األراضي  في  ُسّجلت  بطالة 

املباشر  السبب  ولعّل   ،)2015-1995( الفترة 

في ارتفاع نسبة البطالة خالل هذه الفترة هو 

أواخر  الثانية  الفلسطينّية  االنتفاضة  انطالق 

إجراءات  من  صاحبها  وما   ،2000 العام 

انتقال  حركة  أعاقت  إسرائيلّية  وممارسات 

إلى  تدفقهم  من  وحّدت  الفلسطينّيني،  العّمال 

إسرائيل بشكٍل ملحوظ.

أّما الفترة )2003-2006(، فقد شهدت تذبذبًا 

في نسبة البطالة في األراضي الفلسطينّية، نتيجة 

استمرار القيود على حركة العّمال الفلسطينّيني، 

ولكن حّدة هذه القيود خّفت بالنسبة لعّمال الّضّفة 

لعّمال  بالنسبة  حالها  على  بقيت  بينما  الغربّية، 

قطاع غّزة، انعكس هذا األمر على نسبة البطالة 

هذه  انخفضت  حيث  الفلسطينّية،  املناطق  في 

عام   )%23.7( من  الغربية  الضفة  في  النسبة 

2003، إلى )18.8%( عام 2006، بينما ارتفعت 

النسبة في قطاع غّزة من )29.4%( عام 2003، 

إلى )34.7%( عام 2006.

شهدت الفترة )2007-2015( تطّورات كثيرة 

واقتصادّيًا،  الفلسطينّية سياسّيًا  الساحة  على 

قطاع  على  حماس  حركة  سيطرة  أهّمها  كان 

نتيجة  أهّم  وكانت  العام 2007،  منتصف  غّزة 

للحصار  اإلسرائيلّية  السلطات  إحكام  لذلك 

إسرائيل  فمنعت  غّزة،  قطاع  على  املفروض 

أراضيها  إلى  الدخول  من  غّزة  قطاع  عّمال 

الفترة  هذه  وخالل  كامل،  بشكٍل  فيها  والعمل 

لم يدخل أّي عامل فلسطيني من قطاع غّزة إلى 

سّجلت  البطالة  نسبة  أّن  جند  لذلك  إسرائيل، 

 ،2014 العام  في   )%43.9( مستوياتها  أعلى 

غزة  قطاع  في  ُتسّجل  بطالة  نسبة  أعلى  وهي 

خالل الفترة )1995-2015(، وشّنت إسرائيل 

ثالث  أيضًا  الفترة  هذه  خالل  غزة  قطاع  على 

حروب، دّمرت خاللها مئات املصانع واملنشآت 

االقتصادّية، ما ضاعف من محنة آالف العمال 

فيها، كما شهدت هذه الفترة أيضًا إغالق األنفاق 

حتت احلدود الفلسطينّية املصرّية، وتعّطل قطاع 

الالزمة  البناء  مواد  استيراد  ومنع  اإلنشاءات، 

هذا  في  االستثمارات  فتوّقفت  اإلعمار،  إلعادة 

انخفضت  وبالتالي  كامل،  شبه  بشكل  القطاع 

مستوياتها،  أدنى  إلى  فيه  العاملني  نسبة 

وأصبح من أقّل القطاعات تشغياًل للعمالة، بعد 
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أْن كان من أكثرها قدرًة على خلق فرص عمل 

جديدة واستقطابًا للعمالة، وفي املقابل جند أّن 

نسبة البطالة لم تشهد تذبذبات ذات أهّمّية في 

الضفة الغربية خالل الفترة نفسها، وذلك بسبب 

سماح السلطات اإلسرائيلّية بدخول ما نسبته 

الغربية  الضفة  عّمال  من   )%14.8( باملتوسط 

إلى أراضيها، انعكس ذلك كما يرد في اجلدول 

األراضي  في  البطالة  نسبة  على   )3( رقم 

الفلسطينّية، الّتي شهدت تذبذبات طفيفة خالل 

طرأت  الّتي  بالتذبذبات  متأّثرًة  نفسها،  الفترة 

على نسبة العمالة من الضفة الغربية الّتي دخلت 

للعمل في إسرائيل.

العمل  سوق  أّن  سبق  مّما  نستخلص 

تشغيل  في  مهمًا  دورًا  لعبت  اإلسرائيلية 

فقد   ،2000 العام  حّتى  الفلسطينّية  العمالة 

العمل  سوق  في  الفلسطينّية  العمالة  شّكلت 

العمالة  حجم  من  كبيرة  نسبة  اإلسرائيلية 

الفلسطينّية في األراضي الفلسطينّية، وصلت 

في العام 1999 إلى الربع )25.0%(، ولكن 

سرعان ما حتّولت هذه األعداد إلى معّدالت 

العمل  سوق  إغالق  بعد  مرتفعة،  بطالة 

اإلسرائيلية في وجه العمالة الفلسطينّية، إثر 

 ،2000 العام  في  األقصى  انتفاضة  اندالع 

تتحّمل  الفلسطينّية  السلطة  أّن  واحلقيقة 

املشكلة  هذه  إزاء  كبير  حٍدّ  إلى  املسؤولّية 

املتفاقمة املتجّددة، حيث افترضت احلكومات 

الفلسطينّية املتعاقبة استمرار فتح سوق العمل 

اإلسرائيلية في وجه العمالة الفلسطينّية، على 

االقتصادّيني  من  العديد  حتذير  من  الرغم 

السوق  هذه  إغالق  اقتراب  من  الفلسطينّيني 

فضلّت  الفلسطينّية  السلطة  فإّن  تام،  بشكل 

املؤّجلة  التصّدي ملعاجلة هذه املشكلة  تأجيل 

قد  املشكلة  وكأّن  تصّرفت  بل  )املُصّدرة(، 

الفلسطينّية  العمالة  تصدير  خالل  من  ُحلّت 

انفجرت  حتى  اإلسرائيلية،  العمل  إلى سوق 

الفلسطينّية،  السلطة  وجه  في  املشكلة  هذه 

إلى  كبيرة  أعداد  انضمام  عن  وأسفرت 

صفوف العاطلني عن العمل، ووصلت ظاهرة 

البطالة وآثارها االقتصادية واالجتماعية إلى 

مستويات خطيرة من الترّدي. 

عدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب   .3

المهني واحتياجات سوق العمل: 

ُتعتبر إشكالّية املواءمة بني مخرجات التعليم 

العمل،  سوق  واحتياجات  املهني  والتدريب 

إحدى اإلشكالّيات الّتي تنعكس سلبًا على آفاق 

وقد  واالجتماعّية،  االقتصادّية  التنمية  عملّية 

أشارت العديد من الدراسات إلى تشّوه العالقة 

بني مخرجات النظام التعليمي من التخّصصات 

العلمّية واملهنّية املختلفة، وبني طبيعة احتياجات 

سوق العمل الفلسطينية من هذه التخّصصات، 

وتبرز هذه اإلشكالّية بوضوح من خالل ارتفاع 

كبيرًا في  ارتفاعًا  البطالة بني اخلّريجني  نسبة 

تباينها  من  الرغم  على  التخّصصات،  معظم 

الّتي  األسباب  وتتمّثل  آخر،  إلى  تخّصٍص  من 

مؤسسات  خّريجي  بني  واسعة  فجوة  أحدثت 
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واملهني(  )اجلامعي  الفلسطيني  العالي  التعليم 

ومتطلّبات سوق العمل الفلسطينية فيما يلي:

في  اخلّريجني  أعداد  في  املستمّر  التزايد  أ. 

ظّل ضعف القدرة االستيعابّية لسوق العمل 

الفلسطينية:

تخّرج مؤّسسات التعليم العالي الفلسطينّية 

أشارت  وقد  خّريج،   )40000( نحو  سنوّيًا 

اخلّريجني  أعداد  عن  املنشورة  اإلحصاءات 

أو  املتوسط  الدبلوم  شهادة  على  احلاصلني 

خالل  كبيرة  بنسب  زادت  أّنها  البكالوريوس، 

الفئة  من  عددهم  بلغ  حيث  املاضية،  السنوات 

خّريج   )192000( نحو  العمرية 20-29 سنة 

املركزي  )اجلهاز   2013 العام  نهاية  في 

تزامن  ص1(،   ،2014 الفلسطيني،  لإلحصاء 

تدّني  مع  اخلّريجني  أعداد  في  التزايد  هذا 

الفلسطينية،  العمل  لسوق  االستيعابّية  القدرة 

أسباب  وهناك  السوق،  هذه  حجم  ومحدودّية 

متداخلة حّدت من قدرة سوق العمل الفلسطينية 

على استيعاب معّدالت النمّو املتسارعة في قّوة 

العمل الفلسطينّية، من أهّمها:

ارتفاع معّدالت النمّو السّكاني في األراضي   -

الفلسطينّية )2.89%( سنوّيًا، وهي ُتعتبر 

العالم،  مستوى  على  املعّدالت  أعلى  من 

باإلضافة إلى فتّوة الهيكل السّكاني، حيث 

تشّكل نسبة السّكان أقل من 15 سنة نحو 

)40.8%( من مجموع السّكان. 

سياسات وممارسات السلطات اإلسرائيلّية   -

االقتصاد  تسخير  إلى  هدفت  الّتي 

اإلسرائيلي،  االقتصاد  خلدمة  الفلسطيني 

اإلنتاجّية  قاعدته  منّو  وتعطيل  ومنع 

والتشغيلّية. 

الفلسطينّية،  االقتصادّية  البنية  تخلّف   -

الفلسطيني،  االقتصاد  هيكل  وتشّوه 

وتراجع  اإلنتاجّية  القطاعات  وضعف 

أهّمّيتها، وعجزها املتنامي عن توفير فرص 

عمل، حيث إّن أكثر من )94%( من املنشآت 

هي منشآت صغيرة توّظف أقل من 5 عمال 

)عيسى، 2013، ص109(.

أعداد  )تزايد  مجتمعان  السببان  هذان   

العمل  سوق  حجم  ومحدودّية  اخلّريجني 

ظاهرة  انتشار  في  ساهما  الفلسطينية(، 

حيث  اخلّريجني,  صفوف  بني  البطالة 

بلغت هذه النسبة )25.9%( في األراضي 

بواقع   ،2015 العام  في  الفلسطينّية 

 )%41.0( الغربية،  الضفة  في   )%17.3(

في قطاع غزة، ومن حيث اجلنس توّزعت 

خّريجني،   )%22.5( على  النسبة  هذه 

املركزي  )اجلهاز  خّريجات   )%39.2(

لإلحصاء الفلسطيني، 2016، ص63(.

التعليم  مؤّسسات  خّريجي  كفاءة  ضعف  ب. 

العالي الفلسطينّية ومحدودّية مهاراتهم: 

اعتمدت مؤّسسات التعليم العالي الفلسطينّية 

منذ  املتوسطة(  والكلّيات  واملعاهد  )اجلامعات 

اخلارجي،  والدعم  املساعدات  على  تأسيسها 

وعجزها  الذاتّية،  مواردها  مبحدودّية  واّتسمت 

املتنامي عن تغطية نفقاتها اجلارية والتطويرّية، 
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املالّية  املساعدات  انخفضت  عندما  وبالّتالي 

العالي،  التعليم  ملؤّسسات  والدولّية(  )العربّية 

تلك  موازنات  في  العجز  تفاقم  إلى  ذلك  أّدى 

املؤّسسات، ولم تعد قادرًة على تأمني احتياجاتها 

واملختبرات،  واملعّدات  األجهزة  من  الضرورّية 

كما أّنها لم تستطع استقطاب الكفاءات العلمّية، 

واالحتفاظ بها للتدريس بسبب ضعف مرّتباتها، 

وقد جنم عن ذلك تراجع قدرة هذه املؤّسسات 

وخدمات  متطّورة،  أكادميّية  برامج  توفير  على 

وأبحاث واستشارات ممّيزة، هذا باإلضافة إلى 

تراجع قدرات كادر التدريس، وعدم متّكنه من 

مواكبة التطورات احلديثة واملتسارعة في مناهج 

إلى  كلّه  ذلك  فأّدى  التعليم،  ووسائل  وطرق 

تراجع قدرات اخلّريجني وافتقارهم إلى العديد 

من املهارات الالزمة الندماجهم في سوق العمل 

احمللّية )اجلعفري والعارضة، 2002، ص41(.

من ناحيٍة ثانية، هناك إشكالّية تدّني مستوى 

نوعّية التعليم العالي في األراضي الفلسطينّية، 

الفلسطينّية  واجلامعات  الكلّّيات  في  فالتعليم 

اإلبداع،  على  يعتمد  وال  التلقني،  على  يعتمد 

ومعظم املناهج والبرامج واملساقات ذات طابع 

تواكب  قوالب جامدة، ال  في  نظري، ومصبوبة 

تفتقر  كما  العلمّية،  واملستجّدات  التطّورات 

والتطبيقّية  التدريبّية  املساقات  إلى  جامعاتنا 

ومتطلّباتها،  العمل  بسوق  املرتبطة  احلديثة، 

اخلّريجني  كفاءة  في ضعف  أيضًا  ذلك  ساهم 

 ،2004 والفي،  )اجلعفري  مهاراتهم  وتدّني 

ص14-13(. 

ومن ناحيٍة أخرى، هناك إشكالّية حقيقّية في 

في  واخلّريجات  اخلّريجني  تخّصصات  نوعّية 

األراضي الفلسطينّية، حيث تشير البيانات إلى 

أّن )25.1%( من اخلّريجني 20-29 سنة في 

 ،2013 العام  نهاية  في  الفلسطينية  األراضي 

واإلدارية،  التجارية  األعمال  في  متخّصصون 

في حني كانت نسبة اخلّريجات من التخّصص 

في  املتخّصصون  أما   ،)%19.4( نحو  نفسه 

 ،)%13.0( نسبتهم  بلغت  فقد  الصّحة،  مجال 

تخّصصات  من  اخلّريجات  نسبة  بلغت  بينما 

والعلوم  اإلنسانّية،  والعلوم  التربوية،  العلوم 

 )%12.4(  ،)%18.1(  ،)%19.0( االجتماعية، 

لإلحصاء  املركزي  )اجلهاز  التوالي  على 

الفلسطيني، 2014، ص1(.

جانبًا  ذاتها  بحّد  النسب  هذه  تشكل 

مخرجات  بني  املواءمة  عدم  جوانب  من  مهّمًا 

العمل،  سوق  واحتياجات  اجلامعي  التعليم 

في صفوف  البطالة  نسبة  على  انعكست  ألّنها 

بني  البطالة  نسبة  ارتفعت  حيث  اخلّريجني، 

-20 لألفراد  الطبيعّية  العلوم  كليات  خّريجي 

من   )%69.9( إلى   2013 العام  في  سنة   29

مجموع اخلّريجني من تلك التخّصصات، بينما 

بلغت نسبة البطالة بني اخلّريجني 20-29 سنة 

التربوّية  والعلوم  اإلنسانّية،  العلوم  كليات  من 

وإعداد املعلّمني، والعلوم االجتماعّية للعام نفسه 

)64.0%(، )63.0%(، )58.0%( على الّتوالي 

التخّصصات،  تلك  من  اخلّريجني  مجموع  من 

كما أشارت البيانات أيضًا إلى أّن معّدل فترة 
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لم  التخّصصات  جميع  من  للخّريجني  التعّطل 

تقل عن سنة كاملة )اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني، 2014، ص1(.

ضعف بنية نظام التدريب املهني والتقني: ت. 

والتقني  املهني  التدريب  قطاع  يعاني 

املوازنات  في  املستمر  العجز  من  الفلسطيني 

ومراكز  التعليمّية  املؤّسسات  تخّصصها  التي 

والتطبيقّية،  التدريبّية  للبرامج  املهني  التدريب 

والناجم أساسًا عن عدم مقدرة هذه املؤّسسات 

واملراكز على تأمني التمويل الالزم لهذه البرامج. 

االقتصادّية  القطاعات  أّن  هنا  املالحظ  ومن 

من  األول  املستفيد  ُتعتبر  والّتي  املختلفة، 

تساهم  ال  والتقني،  املهني  التدريب  مخرجات 

في متويله، وال تقّدم شيئًا لتطويره وتنميته من 

ذاته معضلة؛ ألّن  بحّد  املتاحة، وهذا  مواردها 

عدم مساهمة القطاعات االقتصادّية املستخدمة 

يؤّدي  ال  متويله،  في  املهني  التدريب  ملخرجات 

من  والتقني  املهني  التدريب  حرمان  إلى  فقط 

زيادة  في  أيضًا  يساهم  وإمنا  مهمة،  موارد 

هذه  ومتطلّبات  التدريب  مخرجات  بني  الفجوة 

بعض  أّن  جند  لذلك  االقتصادّية،  القطاعات 

الصناعّية  املؤّسسات  تشّجع  املتقّدمة  البلدان 

التدريب  متويل  في  املساهمة  على  واإلنتاجّية 

املهني والتقني، مقابل مشاركة هذه املؤّسسات 

سياساته  وتقرير  التدريب،  هذا  تخطيط  في 

 ،2006 )عباس،  فاعليته  وتقومي  واجتاهاته، 

ص175-174(.

فترة  قصر  من  املهني  التدريب  يعاني  كما 

نظام  وجود  وعدم  العمل،  مواقع  في  التدريب 

في  تسّبب  ما  التدريب،  هذا  ينّظم  فلسطيني 

اخلبرة  إلى  املهني  التدريب  خّريجي  افتقار 

الكافية الّتي متّكنهم من األداء املهني الناجح. 

واملعّدات  األجهزة  نقص  إلى  باإلضافة  هذا 

الّتي  العملّية  للتطبيقات  الالزمة  اخلام  واملواد 

فانخفضت  واملشاغل،  املختبرات  منها  تعاني 

جودة التدريب، وأفرز مخرجات ال تنسجم مع 

التطّورات التكنولوجّية احلديثة )عدوان، 2009، 

.)28-27

أيضًا  املهني  والتدريب  التعليم  يعاني قطاع 

السائدة  والثقافة  الدونّية،  املجتمع  نظرة  من 

التي تفضل التعليم األكادميي على املهني، لذلك 

جند أّن نسبة إقبال الطاّلب على التدريب املهني 

منخفضة نتيجة استمرار هذه النظرة املجتمعّية 

أنظمة  ساهمت  وقد  املهني،  للتدريب  اخلاطئة 

التعليم في الدول العربّية عاّمًة، وفي األراضي 

السلبّية  النظرة  تكوين  في  خاّصًة  الفلسطينّية 

للمجتمع نحو التعليم والتدريب املهني، إْذ ميّثل 

خيار التدريب املهني والتقني خيار َمْن ال خيار 

له، من حيث قبول الطالب ذوي التحصيل العالي 

وحتويل  األكادميي،  الثانوي  التعليم  مسار  في 

التعليم  مسار  نحو  املتدّني  التحصيل  ذوي 

الثانوي املهني، وحتويل الطالب ذوي التحصيل 

األدنى إلى مسار التدريب املهني )علي، 2009، 

ص10(. 

بني  املواءمة  عدم  أّن  سبق  مّما  نستخلص   

العالي  التعليم  خّريجي  وتخّصصات  كفاءة 
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ومتطلّبات  احتياجات  وبني  املهني،  والتدريب 

إلى  مباشر  بشكل  أّدى  احمللّّية،  العمل  سوق 

البطالة بني خّريجي اجلامعات  ارتفاع معّدالت 

واملعاهد احمللّّية. 

ثالثًا - آلّيات وإجراءات

إعادة التوازن لسوق العمل الفلسطينية: 

ملشكلة  املتفاقمة  السلبّية  اآلثار  بسبب 

االقتصادّية  الناحية  من  العمل  سوق  اختالل 

الفلسطيني  االقتصاد  وحاجة  واالجتماعّية، 

السلبّية  لوقف حّدة هذه اآلثار  العاجل  للتدّخل 

للمشكلة، يقترح الباحث مجموعة من اإلجراءات 

في  تساهم  قد  الّتي  العمل،  سوق  في  للتدّخل 

)النسبي(  التوازن  وإعادة  اخللل،  هذا  معاجلة 

وردت  الّتي  باآللّيات  مسترشدًا  العمل،  لسوق 

في بعض الدراسات العربّية،)1( حيث مّت تقسيم 

املتوّقعة  الزمنّية  الفترة  حسب  اإلجراءات  هذه 

ملخرجاتها:

1.  إجراءات قصيرة المدى: 

وتهدف هذه اإلجراءات إلى البدء في استيعاب 

العاطلني عن العمل وتتمّثل في:

إنشاء صندوق خاص بالتشغيل والتدريب  أ. 

العمل  بأوراق  اإلجراءات  هذه  اقتراح  عند  الباحث  استرشد   1

في  انعقد  الذي  للتشغيل،  العربي  للمنتدى  قدمت  التي  الكاملة 

أحمد  وبدراسة    ،2009 األول  تشرين   21-19 في  بيروت 

في  االقتصادي  اإلصالح  ومتطلبات  سياسات  الشبيبي، 

 ،11 املجلد  العربي،  اخلليج  مجلة  مستقبلية،  رؤية  العراق.. 

األزمة  آثار  قعوار،  ماري  ودراسة   .2010 العراق،  البصرة، 

االقتصادية على تنمية املهارات والقدرة التشغيلية لدى الشباب 

في املنطقة العربية، منظمة العمل الدولية، املكتب اإلقليمي للدول 

العربية، كانون الثاني 2010.

إيرادات ضريبة  من  مُيّول  والتقني  املهني 

الدخل واألرباح، ومن املساعدات اخلارجّية 

املقّدمة للسلطة الفلسطينّية، بحيث ُيخّصص 

الصندوق  هذا  أموال  من  األكبر  القسم 

ملعاجلة  للتدريب  وطني  برنامج  إلطالق 

وخّريجي  الشباب  بني  البطالة  قضايا 

اجلامعات وحملة الدبلوم وخّريجي املدارس 

واألقّل تعليمًا.

االئتمانّية  التسهيالت  تقدمي  في  التوّسع  ب. 

وحول  واملتوسطة:  الصغيرة  للشركات 

هذا اإلجراء يقّدم الباحث اقتراحني: األّول 

يتعلّق بإنشاء صندوق للشركات الصغيرة 

التمويل،  فجوة  معاجلة  بهدف  واملتوسطة، 

للشركات  االئتمان  وتسهيل احلصول على 

الصغيرة واملتوسطة، بحيث يقوم الصندوق 

بتوفير قروض مرنة بنسب فائدة منخفضة 

وفترات سداد وسماح أطول.

صندوق  بإنشاء  يتعلّق  الثاني  واالقتراح  ت. 

الصادرات، بهدف إتاحة الوصول إلى سوق 

الصادرات، وتقدمي تسهيالت لضمان متويل 

الصادرات. ويتوّقع الباحث أّن التوّسع في 

لالستثمار  االئتمان  على  احلصول  سهولة 

في املشاريع الصغيرة واملتوسطة، ومتويل 

على  إيجابي  تأثير  له  سيكون  الصادرات 

خلق فرص عمل في املدى القصير.

اخلارج،  إلى  الفلسطينّية  العمالة  تصدير   -

واستغالل  استخدام  خالل  من  وذلك 

االقتصادّية  واالتفاقّيات  الدولّية  العالقات 
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دول  مع  الفلسطينّية  السلطة  تبرمها  الّتي 

العالم كرافعة للتشغيل باخلارج. ولكن على 

توفير  في  اإلجراء  هذا  أهّمّية  من  الرغم 

عن  للمتعّطلني  دخل  ومصدر  عمل  فرص 

العمل فإّنه يجب توّخي احلذر الشديد في 

تنفيذ هذه السياسة، حّتى ال تصبح تأجياًل 

للمشكلة وليس حاّلً لها، وهذا يتطلّب األخذ 

باالعتبار مجموعة من الشروط الّتي حتّسن 

االستفادة من هذا اإلجراء، ومنها:

مع  رسمّية  اتفاقّيات  عبر  العمالة  تصدير   -

الفلسطينّيني،  للعاملني  املستضيفة  الدول 

حُتّدد فيها شروط العمل، وحتافظ على حقوق 

العمال، وتضمن حسن اإلقامة واملعاملة.

تقدمي حوافز للعاملني باخلارج، لتحويل اجلزء   -

األكبر من أجورهم إلى ذويهم في األراضي 

مشاريع  في  منها  لإلفادة  الفلسطينّية، 

واستثمارات إنتاجّية مشغلّة للعمالة.

النشطة:  العمل  سوق  سياسات  استخدام  ث. 

واإلعانة  عمل،  فرص  خلق  إلى  تهدف  التي 

على إدارة مخاطر سوق العمل. وتشمل هذه 

السياسات: تقدمي الدعم لألجور، والتوظيف 

والتدريب وإعادة التدريب للعاطلني عن العمل، 

وظائف،  خللق  مباشرة  برامج  واستحداث 

وتقدمي خدمات للبحث عن فرص العمل. وعلى 

الرغم من أّن الشواهد املستقاة من جتارب 

الدول النامية أشارت إلى محدودّية دور هذه 

السياسات في معاجلة املشاكل البنيوّية في 

أسواق العمل، فإّن هذه السياسات قد تكون 

فّعالة إذا جرى تصميمها بعناية، وُأخضعت 

بداية  مرحلة  في  خاّصًة  دقيقة،  لرقابة 

استقالل الدولة الفلسطينّية )املدى القصير(، 

ُنُظم فاعلة للتأمني  كونها لم ُتطّبق فيها بعد 

ضد البطالة على املستوى القومي.

2. إجراءات متوّسطة وطويلة المدى:

اإلنتاجّية  زيادة  إلى  اإلجراءات  هذه  تهدف 

البشري  املال  رأس  هيكلة  إعادة  خالل  من 

واالقتصادي:

تعزيز الدور الريادي للقطاع اخلاص كمحّرك  أ. 

بلورة  التنمية، وذلك من خالل  لعملّية  رئيس 

رؤية استراتيجّية لقطاع خاص قوي وحيوي 

العربّية  األسواق  في  املنافسة  على  قادر 

واإلقليمّية والعاملّية من خالل زيادة اإلنتاجّية، 

ورفع كفاءة املنتج الفلسطيني، كنتيجة لتطوير 

وسائل اإلنتاج وإدخال التكنولوجيا املتطّورة 

واحلديثة، وذلك بهدف خلق فرص عمل دائمة 

ومناسبة للباحثني عن عمل.

وتطوير  االجتماعّية،  احلماية  في  التوّسع  ب. 

لتشمل  االجتماعي  الضمان  أنظمة 

الشركات الصغيرة واملتوسطة: 

دورًا  االجتماعّية  احلماية  مستوى  يلعب  ج. 

في تفضيل الشباب )ذكورًا وإناثًا( العمَل 

القطاع  في  العمل  على  العام  القطاع  في 

منافع  تساهم  لن  وبالتأكيد  اخلاّص، 

الصحي  والتأمني  االجتماعي،  الضمان 

لكّن  عمل،  فرص  خلق  في  مباشر  بشكٍل 

مستوى  حتسني  في  تتمّثل  مساهمتها 
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يواجهها  الّتي  األخطار  من  احلماية 

كما  إنتاجّيتهم،  حتسني  وبالّتالي  العّمال، 

أّنها ستقلّص الفجوة في سوق العمل بني 

القطاع العام والقطاع اخلاص عن طريق 

تشجيع الشباب )ذكورًا وإناثًا( على قبول 

العمل في الشركات الصغيرة واملتوسطة.

التعليم  خالل  من  املستقبل  في  االستثمار   

املبّكر لألطفال، والتوّسع في برامج االنتقال 

من الدراسة إلى العمل: 

وتعليم  بتنمية  االهتمام  يؤدي  أن  ميكن   

األطفال في السنوات اخلمس األولى احليوّية 

إلى تأثيرات إيجابّية طويلة األمد، وقد تكون 

واملكاسب  والصّحة  التعليم  على  دائمة 

لألطفال  املّبكر  التعليم  وتوفير  اإلنتاجّية. 

السبل  أجنع  من  ُيعتبر  الفقيرة،  األسر  من 

للخروج من حلقة الفقر، وبالّتالي ال بّد من 

إطالق برنامج وطني للتوّسع في التعليم ما 

قبل املدرسة؛ ألّن مثل هذا البرنامج سيكون 

في  اإلناث  مشاركة  على  مباشر  تأثير  له 

القوى العاملة، وذلك من خالل تخفيض احلّد 

األدنى املقبول من الرواتب بالنسبة لإلناث، 

وهناك تأثير آخر وهو خلق فرص عمل في 

احلضانات في قطاع التعليم.

إلى  الدراسة  من  االنتقال  صعيد  على  أّما   

العمل، فال بّد أيضًا من إطالق برامج وطنّية 

تساعد الطاّلب على إعداد أنفسهم لالنتقال 

إلى ميدان العمل، وذلك من خالل توجيههم 

الالزمة  املعلومات  وتوفير  مهاراتهم  وتنمية 

لهم، ومثل هذه البرامج سوف تظهر نتائجها 

الطويل  املدى  على  الفلسطينّية  الدولة  في 

التراكمي  الطلب  يتحّسن  أن  فرض  )على 

أّن  املتوّقع  ومن  ونوعًا(،  كّمًا  العمالة  على 

الفلسطيني  الشباب  بني  البطالة  نسبة 

باالنخفاض،  تبدأ  سوف  وإناثًا(  )ذكورًا 

مدروس  بشكٍل  البرامج  هذه  تنتشر  عندما 

ومخّطط له على املستوى الوطني.

وكخالصة يرى الباحث أّن معاجلة اختالل   

سوق العمل تتطلّب برامج إصالح شاملة 

حتّواًل  تتطلّب  كما  ومتسلسلة،  ومتدّرجة 

واسعًا في السياسات االقتصادّية، لتعزيز 

االقتصادي  للنمّو  اجلوهرّية  الدوافع 

حيث  من  للتحقيق،  قابلة  تطلّعات  وخلق 

األعداد  استحداث فرص عمل الستيعاب 

املتنامية الّتي ستنضم إلى القوى العاملة 

خالل السنوات القادمة.

وصيات:
ّ

رابعًا: النتائج والت

1.  النتائج:

النظرّيات  بني  واضح  تباين  هناك  أ. 

بتناولها  يتعلّق  فيما  املختلفة  االقتصادّية 

واختاللها،  العمل  لتوازن سوق  وتفسيرها 

وهذا التباين ناجم عن تعّدد أسواق العمل 

وتطّورها، وعدم جتانس عنصر العمل في 

األوقات،  مختلف  وفي  كاّفة  املجتمعات 

باإلضافة إلى الديناميكّية املتسارعة لسوق 

العمل، والتغّيرات املستمّرة الّتي تؤّثر فيها.



226العدد )37 و 38(  2016

للقطاعات  النسبّية  األهّمّية  تراجع  ساهم  ب. 

قطاعي  )وخاّصًة  اإلنتاجّية  االقتصادّية 

تشّوهاتها  بسبب  والصناعة(  الزراعة 

الهيكلّية في ضعف استيعابها للعمالة؛ ما 

العمل  على  الطلب  فجوة  تزايد  في  تسّبب 

في األراضي الفلسطينّية، أّي زيادة الفرق 

بني حجم القوى العاملة وعدد العاملني.

أّدى اعتماد العمالة الفلسطينّية على سوق  ت. 

العمل اإلسرائيلية إلى إضعاف القطاعات 

أّدى  كما  والصناعة(،  )الزراعة  اإلنتاجّية 

األراضي  في  البطالة  نسبة  ارتفاع  إلى 

ُأغلقت  عندما  ملحوظ،  بشكٍل  الفلسطينّية 

هذه السوق في وجه العمالة الفلسطينّية.

وتخصّصات  كفاءة  بني  املواءمة  عدم  أدى  ث. 

املهني  والتدريب  العالي  التعليم  خّريجي 

سوق  ومتطلّبات  احتياجات  وبني  والتقني 

إلى  مباشر  بشكٍل  الفلسطينية  العمل 

خّريجي  بني  البطالة  معداّلت  ارتفاع 

اجلامعات واملعاهد احمللّّية.

االقتصاد  في  البنيوّية  التشّوهات  تسّببت  ج. 

االحتالل  أحدثها  الّتي  الفلسطيني، 

في  طويلة،  سنوات  خالل  اإلسرائيلي 

وإحلاقه  الفلسطيني  االقتصاد  إضعاف 

باالقتصاد اإلسرائيلي عبر اإلخالل بتوازناته 

الداخلية وتعميق فجوة املوارد وتشويه سوق 

العمل، وبالتالي فإّن إصالح تلك التشّوهات، 

وخطط  وسياسات  استراتيجّية  إلى  يحتاج 

عمل جاّدة، تعمل على إعادة هيكلة االقتصاد 

الفلسطيني للتخلّص من اإلرث االستعماري 

التوازن  واستعادة  االحتالل،  خلّفه  الذي 

الداخلي، والقدرة على النمّو املستدام.

الفلسطيني  االقتصاد  استقرار  إّن  ح. 

العاملّية،  األسواق  في  واندماجه  وتنّوعه، 

للقطاع  وأساسّيًا  فاعاًل  دورًا  وإناطته 

كمحّرك  العام،  القطاع  بجانب  اخلاص، 

للتنمية ومشارك في برامج إصالح شاملة 

اختالل سوق  معاجلة  تستهدف  ومتدّرجة، 

العمل؛ من شأنه تسريع استحداث فرص 

فائض  واستيعاب  ومناسبة  دائمة  عمل 

العمالة الذي تعاني منه هذه السوق.

2. التوصيات:

وفّعال  قويٍّ  بشكٍل  الدولة  تدّخل  ضرورة 

مهّم  كفاعل  اخلاص  القطاع  دور  وتعزيز  لدعم 

وأساسي في عملّية التنمية من خالل إقامة عالقة 

واخلاص  العام  القطاعني  بني  حقيقّية  شراكة 

تستند إلى تكامل األدوار بينهما، وذلك للشروع 

في معاجلة التشّوهات الهيكلّية طويلة املدى في 

سوق العمل وبنية االقتصاد الفلسطيني كخطوة 

أولى على طريق بناء الدولة املستقلّة.

بالنشاط  اإلغاثي  اجلهد  ربط  على  العمل 

توجيه  إلى  احلكومة  تّتجه  بحيث  التنموي، 

والنشاطات  القطاعات  نحو  اإلغاثة  نشاطات 

النمّو  فرص  لتحسني  اإلنتاجّية  االقتصادّية 

لالنتقال  والشروط،  املقّومات  وحتضير  الذاتي 

املستدامة  التنمية  إلى  الفلسطيني  باالقتصاد 

بعد االستقالل.
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ضرورة دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

برامج  يرعى  صندوق  إنشاء  خالل  من 

وتقدمي  املشاريع،  لهذه  التنموي  اإلقراض 

التسهيالت االئتمانّية واخلدماتّية، واملساعدات 

التسويقّية  واالستشارات  والتدريبّية،  الفنّية 

لهذه املشاريع.

التعليم  في  باالستثمار  االهتمام  ضرورة 

التعليم  وخصوصًا  مراحله،  مبختلف 

والثقافة، مبا  العلمي  البحث  وفي  األساسي، 

تنافسّية  ونوعّية  وكفاءة،  إنتاجّية،  يضمن 

البشرّية  املوارد  إعداد  على  قادرة  عالية، 

املؤّهلة للدخول إلى سوق العمل.

التعليمي  النظام  إصالح  ضرورة 

التعليم  نظام  ربط  خالل  من  والتدريبي 

باحتياجات  فلسطني  في  املهني  والتدريب 

وتوفير  واخلارجية،  احمللية  العمل  أسواق 

برامج تدريبية متنّوعة ومتطّورة لرفع كفاءة 

القوى العاملة، وتوفير برامج إلعادة تدريب 

مهاراتهم  لتحسني  العمل  عن  العاطلني 

وقدراتهم الفنية والعملية.

الفلسطيني،  االقتصاد  إدماج  ضرورة 

األسواق  في  الفلسطينية  العمل  وسوق 

العربّية واإلقليمّية والعاملّية، وتنويع العالقات 

العالم  ودول  اجلوار  دول  مع  واالتفاقات 

األخرى؛ الستغالل هذه العالقات واالتفاقّيات 

العمالة  وتصدير  باخلارج،  للتشغيل  كرافعة 

خّطة  وفق  األسواق،  لهذه  الفلسطينّية 

مدروسة ومحكمة.
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»احتاد  باسم  متحدة  كنعانية  مدن  خلمس 

بنتابولس« الذي ضم إلى جانب أشدود كاًل من 

عاقر وغزة وعسقالن وجات )عراق املنشية(. 

األخذ  العرب  املؤرخني  على  الباحث  ويعيب 

من  الفلسطينيني  أصل  أن  التاريخية  بالرواية 

جزيرة كريت، فيما ثمة وثائق تاريخية كثيرة تثبت 

الباحث  ويواصل  العربية.  القبائل  إلى  نسبهم 

تنقيبه في تاريخ البلدة في الفترات الالحقة، حيث 

شمرا«  »راس  حفريات  في  وجدت  وثائق  تشير 

إلى العالقات بني أشدود ومدن الساحل الكنعاني 

بفضل  بينها،  واالقتصادي  التجاري  والتبادل 

الفلسطيني  الساحل  على  املهمة  أسدود  مكانة 

وموقعها املميز في الطريق إلى مصر.

كما  البلدة  تاريخ  إلى  الثاني  الفصل  يتعرض 

البلدة  وأحوال  العرب،  الرحالة  كتب  في  وردت 

خالل االنتداب وحتى النكبة في العام 1948 جلهة 

مكانتها بني البلدات الفلسطينية وعالقتها بها. 

ويذكر الباحث أن رحالة عربًا كبارًا أشاروا إلى 

أسدود ومكانتها من أمثال ابن بطوطة، وعبد الغني 

املغربي،  العياشي  الله  وعبد  النابلسي،  إسماعيل 

أوليا  التركي  والرحالة  اللقيمي،  املصري  والفقيه 

واإليطالي  تسيون،  بوغارد  واإلجنليزي  جلبي، 

مارينو سانوتو، وغيرهم. وعند احلديث عن مكانة 

البلدة يذكر الباحث أنه كانت بها سكة حديد وكان 

مسؤواًل عنها أحد أبناء البلدة وهو حسن السباخي. 

وقد سهلت السكة التبادل التجاري بني أسدود وبني 

بريد  مكتب  البلدة  في  وجد  كما  فلسطني.  مدن 

والعديد من أجهزة الراديو، وأقيم في البلدة مجلس 

وجد  كما  املاضي.  القرن  عشرينيات  منذ  بلدي 

ُيقدم الباحث ناهض زقوت كتابًة جديدًة لتاريخ 

البحر  ساحل  على  الواقعة  التاريخية  أسدود  بلدة 

املتوافرة  امللكية  املتوسط، تعتمد على قراءة وثائق 

التاريخ  قراءة  إلى  بذلك  ويعمد  البلدة،  أهالي  لدى 

االجتماعي واالقتصادي للبلدة الفلسطينية الساحلية 

املهمة التي سقطت في يد العصابات الصهيونية في 

العام 1948 لتتحول إلى ميناء بحري. 

يعرض زقوت لوثيقة مهمة احتفظ بها مختار 

البلدة شحادة عبد الهادي عبد احلميد الدعليس 

بها  واحتفظ  يده  بخط  بتسجيلها  قام  أن  بعد 

قرابة سبعني عامًا. 

مفصاًل  تسجياًل  النادرة  الوثيقة  ضمت 

ألمالك أهالي البلدة من األراضي، وتقسيم هذه 

األراضي فيما بينهم. 

األخطاء  الوثيقة  خالل  من  الباحث  ويكشف 

الواردة في كتاب وليد اخلالدي )كي ال ننسي( 

عن أمالك اليهود في البلد.

يقدم زقوت في الفصل األول قراءة في تاريخ 

بلدة أسدود منذ القرن السابع عشر قبل امليالد 

العام  في  البريطانية  القوات  من  احتاللها  حتى 

فلسطني  انتداب  من  ذلك  عن  نتج  وما   1917

وتسليمها لليهود. 

يذكر الباحث أن اسم البلدة مشتق من الكلمة 

الكنعانية »أشدود« والتي تعني الشدة واحلصانة 

واملنعة، حيث كانت مدينة ذات قالع وأسوار في 

العهد الكنعاني ومتيز سكانها بالشدة.

الوجود  تأصيل  في  الباحث  ويستطرد 

الكنعاني في فلسطني منذ فجر التاريخ، ويذكر 

عاصمة  تاريخية  حلظة  في  كانت  أشدود  أن 



233

األربعاء.  بسوق  عرفت  أسبوعية  سوق  القرية  في 

وبعضهم  الزراعة  في  البلدة  سكان  معظم  وعمل 

البلدة  متيزت  كما  أخرى.  حرفية  ومهن  بالتجارة 

بثوبها الفالحي املزركش مثل معظم البلدات والقرى 

مسجدان  البلدة  في  ووجد  األخرى.  الفلسطينية 

أحدهما يعتقد أنه مقام على قبر الصحابي اجلليل 

مقامات  ثالثة  البلدة  في  وتوجد  الفارسي.  سلمان 

سابق  الفارسي  سلمان  الصحابي  مقام  أولها 

الذكر، ومقام الشيخ إبراهيم املتبولي أحد األولياء 

الصاحلني، ومقام أحمد أبو اإلقبال الذي يعتقد أنه 

كان صاحب كرامات كثيرة. كما أن بها الكثير من 

األماكن األثرية منها: خان أسدود وبئر اجلوخدار 

وخربة أم الرياح وخربة ياسني وظهرات التوتة. 

للحياة  الباحث  يتعرض  ذلك،  كل  جانب  إلى 

الصحية والتعليمية في البلدة، ويسرد قائمة بأسماء 

من ارتادوا املدارس من البلدة قبل النكبة وعملوا 

في سلك التعليم فيها وفي القرى والبلدات املجاورة، 

عالوة على وجود مدرسة للبنات في البلدة. ويعرض 

الباحث الكثير من الصور التي تكشف بعضًا مما 

تبقى من هذه اآلثار واملنشآت حتى اليوم في البلدة، 

مما لم تطله يد الهدم والتخريب بعد ضياعها. وال 

في نضال  البلدة  التعرض ملشاركة  الباحث  يفوت 

والوجود  البريطاني  االحتالل  ضد  فلسطني  أهل 

االستيطاني الصهيوني. ويشير إلى انتماء الكثير 

وتأسيس  الوطني  التحرر  إلى عصبة  من سكانها 

البلدة  في  العرب  العمال  احتاد  لفرع  العصبة 

في  حتدث  حبيبي  إميل  أن  ويذكر   ،1945 عام 

في  العصبة  أقامتها  التي  الشعبية  اللقاءات  أحد 

البلدة. كما يذكر نشاطات لتنظيم النجادة أيضًا. 

بلدة  سقوط  عن  باحلديث  الفصل  الباحث  ويختم 

أبنائها  أسدود بيد العصابات الصهيونية، وكفاح 

وثائق  على  معتمدًا  العصابات  لهذه  ومقاومتهم 

التي  الشفوية  والذاكرة  تاريخية وكتابات مؤرخني 

سجلها سكان البلدة وأخذها عنهم.

أمالك  لدراسة  الثالث  الفصل  يخصص  فيما 

وأمالك  بها  األراضي  وتقسيم  البلدة  سكان 

حلصص  الباحث  ويعرض  وحصصها،  العائالت 

األمالك  عن  احلديث  الباحث  يفوت  وال  النساء. 

التي اشتراها اليهود ومساحتها وموقعها، مفندًا 

األرقام التي ترد في وثائق أخرى، إلى جانب تلك 

وسلطته.  السامي  للمندوب  اململوكة  األراضي 

يقول الباحث إن تعداد سكان أسدود عند النكبة 

كان 5359 ثم يعاود القول: إنه بلغ في نهاية العام 

1948 قرابة 8000 نسمة في تناقض واضح، إال 

إذ كان املقصود رمبا أن تعداد السكان زاد بسبب 

النكبة.  جراء  لها  األخرى  القرى  سكان  هجرة 

القرية  في  هناك  كان   1931 عام  إحصاء  ووفق 

أكثر من 700 بيت. ويقدم لنا الباحث صورة منزل 

املختار عبد احلافظ الدعليس مختار البلدة.

إلى  األساس  في  القرية  عائالت  كل  وتنتسب 

أربع حمائل هي زقوت والدعليس وجودة واملناعمة 

بأسماء  كشفًا  الباحث  ويورد  الباحث.  وفق 

عائالت  بعض  أن  ويذكر  البلدة.  حمائل  مخاتير 

البلدة األخرى تعود بجذورها إلى مصر من جنود 

وعائالت مصرية جاءت إلى فلسطني خالل حملة 

تفصيليًا  كشفًا  الباحث  ويقدم  باشا.  إبراهيم 

بانتساب عائالت البلدة املختلفة مبا فيها العائالت 

من أصول مصرية إلى احلمائل األربعة. 
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إن  الباحث  يقول  األراضي،  يخص  وفيما 

مجموع  من   %4.3 قرابة  ضمت  أسدود  بلدة 

أراضي قضاء غزة وهي نسبة كبيرة بلغت قرابة 

47.841 دومنًا. 

ثم يقوم الباحث بتقدمي قراءة للسجل الذي 

قرابة  في  يقع  والذي  القرية  مختار  امتلكه 

فيها  ويعتمد  اليد  بخط  مكتوبة  200 صفحة 

املوجود في  والطابو  السجل اإلجنليزي  على 

عن  احلديث  الباحث  يغفل  وال  غزة.  مدينة 

األراضي  بتلك  املتعلقة  اخلالفات  تسويات 

املجتمع  مكونات  يفكك  عميق  نقاش  في 

من  واالجتماعية  االقتصادية  األسدودي 

عليها  يشرف  كان  التي  التسوية  جلان  جهة 

التي  التملك  مخاتير احلمائل األربعة، وطرق 

تعتمد على الوراثة في األساس وبعضها على 

كانت  األراضي  بعض  أن  ويذكر  الشراء، 

مملوكة لعائالت من خارج البلدة. 

ووفق جدول يعرضه الباحث، فإن املرأة كان 

تأكيد  في  األراضي  ملكية  في  كبير  قسط  لها 

على الدور املتميز الذي قامت به املرأة في حياة 

البلدة. وفي حقيقة األمر فإن الباحث يقدم جهدًا 

والقسائم  القطع  بأسماء  التعريف  في  كبيرًا 

واستخالص النسب والتوزيعات واألرقام منها 

في جداول عز نظيرها في كتاب مثل هذا. 

ويخصص الفصل الرابع ملناقشة وثيقة املختار 

الدعليس حول أمالك السكان والعائالت. والفصل 

من  أكثر  في  للوثيقة  مفصل  عرض  عن  عبارة 

حيث  الكتاب(.  نصف  من  )أكثر  صفحة   250

يقوم الباحث بعرض بعض صفحات الوثيقة بخط 

يد املختار ثم يقوم بتقدمي جداول توضيحية لها 

تفصل ملكية كل سكان القرية وفي مرات يعمل 

مبضع الباحث في مناقشة ما يرد في الوثيقة من 

تعارض وتوافق مع وثائق أخرى. 

بذلك يقدم زقوت مقاربة جديدة ومهمة في قراءة 

أمالك  تاريخ  قراءة  خالل  من  الفلسطيني  التاريخ 

السكان وتوزيع األراضي فيما بينهم ويساهم في 

تسليط الضوء على جانب آخر من هذا التاريخ.

اجلهد  بهذا  اإلشادة  من  البد  اخلتام،  وفي 

التأصيل  في  الباحث  يقدمه  الذي  الكبير  البحثي 

ألمالك سكان بلدة أسدود من خالل عرض وحتليل 

البلدة  مختار  قام  نادرة  وثيقة  وشرح  وتفكيك 

بكتابتها وحفظها طوال سبعة عقود  ذاتي  بجهد 

من الزمن محافظًا عليها من التلف ومحافظًا على 

بحقوقهم  لسكانها  ومحتفظًا  النسيان  من  البلدة 

كما يجب على كل مسؤول أن يفعل. 

للمكتبة  الكثير  يضيف  جديد  كتاب  إنه 

كثيرًا  ويساهم  الفلسطيني  وللبحث  الفلسطينية 

الفلسطيني وعلى احلق  التاريخ  في احلفاظ على 

عن  يكشف  كبير  جهد  الضياع.  من  الفلسطيني 

أن احلق الفلسطيني ال يسقط بالتقادم وال يضيع. 

يذكر أن الباحث ناهض زقوت ينحدر من أسرة 

من بلدة أسدود ويعمل مديرًا عامًا ملركز عبد الله 

احلوراني للدراسات والتوثيق، وهو باحث وكاتب 

وناقد أدبي، وعضو في احتاد الكتاب، وسبق له 

الواقع  تعالج  التي  الكتب  من  العديد  أصدر  أن 

الالجئني  حول  كتابه  مثل  املعاصر،  الفلسطيني 

الفلسطينيني في العراق، كما سبق له أن نشر في 

»سياسات« أكثر من دراسة.


