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life
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الممخص :تعتبر المشػارةة السياسػية مػف همػـ المواعػيل التػي تبػتـ ببػا الػدوؿ لمػا
لب ػػذا الموع ػػوع م ػػف هي ػػر ب ػػالد ف ػػي إرس ػػاي واا ػػد الدول ػػة وتعزي ػػز بن ػػاي مؤسس ػػاتبا
السياس ػػية وامجتمااي ػػة وام ت ػػادية  .ةم ػػا ي ظ ػػى الش ػػباب ف ػػي معظ ػػـ دوؿ الع ػػالـ
بامتماـ مل وظ بااتبارمـ ادة المستقبؿ .وفػي ال الػة السلسػطينية يعتبػر الشػباب مػـ
المس ػػتقبؿ سػ ػواي ف ػػي النع ػػاؿ ال ػػديمقراطي هو ف ػػي مقاوم ػػة ام ػػتالؿ واتعػ ػ م ػػف
الدراسة هف المشارةة السياسية للشباب سوؼ تؤدي إلى تعزيز وجود يادات شابة
ادرة الى رسـ السياسة العامة للدولة .
Abstract: Political participation is of the most important
topics which states concern about because this subject has
central role in elements of bases of the states and in the
enhancement of building political social and economic
institutions. It also enjoys the young people in most countries
of the world considerable attention as future leaders, In the
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Palestinian case young people are considered the future in a
democratic struggle or to resist the occupation, It turned out
that the study of political participation of young people will
lead to strengthening the presence of young leaders, able to
draw a general policy of the state.
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المقدمة :
ي ظى الشباب في معظـ دوؿ العػالـ بامتمػاـ مل ػوظ مػف دولبػـ سػواي ةومػات هو
منظمات هملية لمػا للشػباب مػف مقػدرة الػى العطػاي ودور فااػؿ فػي امليػة التنميػة
التػ ػػي يعتبػ ػػر الشػ ػػباب منطلقػ ػػا هساسػ ػػيا لب ػ ػا.ةمػ ػػا امتمػ ػػت الػ ػػدوؿ بقعػ ػػية المشػ ػػارةة
السياسية للشباب بااتبارمـ ادة المستقبؿ

يث يتمتػل الشػباب بقػدرات ومبػارات م

تتػػوفر إم فػػي جيػػؿ الشػػباب وتعػػوؿ الػػدوؿ ةيي ػ ار الػػى الشػػباب فػػي امليػػات الت ػػوؿ
المجتمع ػػي والقيم ػػي وامرتق ػػاي ب ي ػػاة اإلنس ػػاف وال ػػدوؿ.ويعتبر المجتم ػػل السلس ػػطيني
مجتمعػا شػابا ومػو هيعػا جػزي مػف مجتمػل شػاب آخػر ومػو المجتمػل العربػي والػػذي
ةاف للشباب دور ماـ في اآلونة األخيرة مف خالؿ يػورات الربيػل العربػي والتػي ةػاف
ادتبا وشبداؤما مف جيؿ الشباب
وتعتبر المشارةة السياسية للشباب مف همػـ المواعػيل فػي الػدوؿ لمػا لبػذش المشػارةة
مػػف دور فػػي بنػػاي مؤسسػػات الدولػػة السياسػػية وامجتماايػػة وام ت ػػادية فبـ طا ػػة
ةبيرة يجب امستسادة منبا في استةماؿ هسس التنمية الشاملة في ةافة امتجامات .
مشكمة الدراسة
تعتبػػر امليػػة إاػػادة بنػػاي وتنميػػة المجتمعػػات والػػدوؿ وتطويرمػػا والعمػػؿ الػػى ترسػػي
هسػػس ومسػػاميـ ال ةػػـ الرشػػيد والديمقراطيػػة مػػدخالت هساس ػية لمشػػارةة الشػػباب فػػي
ػػنل القػ ػرار والمش ػػارةة ف ػػي تنسي ػػذش  .و تعتب ػػر مش ػػاةؿ و ع ػػايا الش ػػباب م ػػف هةب ػػر
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المعو ػات لمشػارةة الشػػباب فػي

ػػنل القػ اررات والعمػػؿ الػى رسػػـ السياسػة العامػػة

للدول ػة تجػػامبـ وهف مػػذش المشػػاةؿ م ت ػػؿ إم بإش ػراؾ الشػػباب هنسسػػبـ ف ػي ال ػػؿ
وتقرير م يرمـ وزيادة مشارةتبـ ةقيمة في

نل السياسات العامة للدولة.

أهمية الدراسة
 _1تنبل هممية مػذش الد ارسػة مػف ةونبػا تنػا ش موعػوع يتعلػؽ بمسػتقبؿ الػدوؿ ومػو
جيؿ الشباب .
 _2ي ظػػى الشػػباب العرب ػي اليػػا وخا ػػة بعػػد يػػورات الربيػػل العربػػي بتقػػدير دولبػػـ
والعالـ .
 _3يعتب ػػر جي ػػؿ الشػ ػباب السلس ػػطيني م ػػدر ػػوة التوجب ػػات النع ػػالية والسياسػػػية
السلسطينية .
أهداف الدراسة
 -1ت اوؿ الدراسة توعي المعو ات والع ار يؿ التي ت وؿ دوف المشارةة السياسػية
السلسطينية .
 _2ت ػ ػػاوؿ الد ارسػ ػػة تقػ ػػديـ شػ ػػرح موعػ ػػواي لإلشػ ػػةاليات السياسػ ػػية لػ ػػد الشػ ػػباب
السلسطيني .
 _3توع الدراسة اال ة الشباب بأزمات المجتمل السلسطيني .
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 _3التعرؼ الى مستو المشارةة السياسية لد الشباب السلسطيني .
فرضية الدراسة
تػػذمب فرعػػية الد ارسػػة الػػى هف الشػػباب السلسػػطيني ي ظػػى بمعرفػػة سياسػػية مرتسعػػة
الػى مسػتو المعرفػة بالقيػادات هو ال رةػات ال زبيػة والسياسػية إم هنػ مػف يػػث
الممارسػة فػإف ػدرة مػػذا الجيػػؿ منخسعػة فػػي امليػات

ػػنل القػرار .لػذلؾ م بػػد مػػف

تػوفر هةبػػر ػدر ممةػػف مػف المشػػارةة السياسػية  .ومػػف هجػؿ تسسػػير السرعػية فقػػد تػػـ
وعل العديد مف األسئلة ولبا :
تساؤالت الدراسة
 _1ما المق ود بجيؿ الشباب؟
 _2ما مي األسباب التي ت وؿ دوف المشارةة السياسية للشباب ؟
 _3مػػا هيػػر اسػػتمرار اػػدـ وجػػود دولػػة فلسػػطينية ذات سػػيادة الػػى مشػػارةة الشػػباب
السياسية؟
 _4مػػا هيػػر اسػػتمرار األجيػػاؿ الةبي ػرة فػػي السػػيطرة الػػى يػػادة المؤسسػػات ال زبيػػة
والسياسية خا ة بعد وجود السلطة الوطنية السلسطينية ؟
منهج الدراسة
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ػاـ البا ػث باسػتخداـ المػنب الت ليلػػي فػي امليػة الب ػث لمػػا لبػذا المػنب مػف ػػدرة
الى ت ليؿ المساميـ الخا ة بالدراسة والو وؿ إلى لوؿ لسرعية الدراسة .
الدراسات السابقة:
ةمػػا ذةػػرت سػػابقا فػإف جيػػؿ الشػػباب م ػػط هنظػػار الػػدوؿ وفخػػر مسػػتقبلبا ولػػذلؾ
فقد امتمت الدراسات السياسية والتنموية وامجتماايػة بد ارسػة الشػباب .ونتيجػة لةيػرة
الدراسات وؿ الشباب فإنني سأرةز الى دراسة تتعلؽ بموعوع الدراسة :
 -1دراسة م مود الشامي ()2111
مػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى التعػ ػػرؼ الػ ػػى مسػ ػػتو المشػ ػػارةة السياسػ ػػية لػ ػػد الشػ ػػباب
الجػػامعي السلسػػطيني فػػي ا ػػر العولمػػة وتةونػػت اينػػة الد ارسػػة مػػف  469طالبػػا
وطالبة  .و د تو لت الدراسة إلى النتائ التالية:
 يق ػػل مس ػػتو المش ػػارةة السياس ػػية للش ػػباب ب ػػيف نش ػػيط ومس ػػتو غي ػػرنشيط سياسي.
 ومف المتغيرات التي هيرت في مستو المشارةة السياسية النوع امجتماايودخؿ األسرة وامنتماي التنظيمي و د هةدت الد ارسػة هف امنتمػاي ال زبػي مػو
هفعػػؿ هشػػةاؿ المشػػارةة السياسػػية همػػا هسػػباب العػػزوؼ

سػػب د ارسػػة الشػػامي

فتميلت في هف بعض األ ػزاب تعمػؿ ل ػال با ولػيس للم ػل ة الوطنيػة  .ةمػا
هف امنتماي لغير زب ال ةومة يسبب المشاةؿ .
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أوال  :المشاركة السياسية
ترةػػز الد ارسػػة بشػػةؿ ا ػاـ الػػى امليػػة المشػػارةة السياسػػية للشػػباب

يػػث ظيػػت

المش ػػارةة السياس ػػية بامتم ػػاـ الم ػػاي السياس ػػة وامجتم ػػاع وال ػػـ ال ػػنسس والتنمي ػػة ...
وغي ػػرمـ م ػػف العلم ػػاي ول ػػذلؾ فق ػػد تع ػػددت تعريس ػػات ونظري ػػات المش ػػارةة السياس ػػية
وذل ػػؾ ب ػػاختالؼ اتجام ػػات ورؤ العلم ػػاي والمسةػ ػريف

ي ػػث ااتبرم ػػا ال ػػبعض تمي ػػؿ

موعواا م وريا مف موعواات الـ النسس السياسي (ابد الوماب )14 2111
والػػذي يعنػػي باألسػػاس امتمػػاـ المػواطنيف بالمسػػائؿ السياسػػية فػػي مجتمعػػاتبـ سػواي
مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ التأةيػ ػ ػ ػػد هو الرفض(سػ ػ ػ ػػعد  )191 1981هو المقاومػ ػ ػ ػػة هو التظػ ػ ػ ػػامر
(سعد . )297 1992ومناؾ تعريسات اديدة للمشارةة السياسية فمنبا ما يستبدؼ
هنشطة وهاماؿ واختيار ال ةاـ والتأيير في املية

ػنل القػرار وآخػر يػذمب إلػى

هنب ػػا املي ػػة يلع ػػب الس ػػرد خاللب ػػا دو ار ف ػػي ال ي ػػاة السياس ػػية والمش ػػارةة ف ػػي
األمػػداؼ العامػػة لمجتمعػ ػ

ػػنل

ويػػر آخ ػػروف هف المشػػارةة السياس ػػية تتسػػـ بالش ػػموؿ

وامتسػػاع يػػث تعتبػػر المشػػارةة السياسػػية هي امػػؿ سياسػػي بينمػػا يػػذمب الػػبعض
اآلخػػر للقػػوؿ بػػأف المشػػارةة السياسػػية مػػي المشػػارةة فػػي الت ػػويت (ابػػد الومػػاب
. )112-117 2111
ويال ػ ػػظ مػ ػػف خػ ػػالؿ التعريسػ ػػات السػ ػػابقة هف المشػ ػػارةة السياسػ ػػية تشػ ػػمؿ األامػ ػػاؿ
التطوايػػة للسػػةاف مػػف هجػػؿ التػػأيير الػػى اختيػػار السياسػػات العامػػة للدولػػة واختيػػار
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القػ ػػادة السياسػ ػػييف .وةػ ػػذلؾ مػ ػػي امليػ ػػة تشػ ػػمؿ جميػ ػػل

ػ ػػور وهشػ ػػةاؿ واسػ ػػبامات

المػواطنيف فػػي الدولػػة.وبالتػػالي مػػي تػػدور ػػوؿ معنػػى وا ػػد ومػػو مػػد مسػػاممة ةػػؿ
ف ػػرد هو هفػ ػراد الدول ػػة ف ػػي جمي ػػل األام ػػاؿ وال ػػى ة ػػؿ المس ػػتويات ف ػػي القع ػػايا الت ػػي
تتناوؿ ال ةـ والدولة وغيرما مف القعايا ام ت ادية وامجتمااية.
 -1المشاركة السياسية والتنشئة السياسية
تعتب ػػر المنبب ػػات الت ػػي يتعػ ػػرض لب ػػا األفػ ػراد ه ػػد ال ػػدوافل األساس ػػية إل ػػى امنسعػ ػػاؿ
واممتمػػاـ بقعػػايا المجتمػػل ومػػف يػػـ المشػارةة السياسػػية التػػي تعتبػػر م

ػػلة للقػػيـ

وامتجامػػات السياسػػية التػػي تتعلػػؽ بػػاألفراد فػػي مشػػارةتبـ امجتماايػػة والتػػي تعتبػػر
جر امرتةاز للمشارةة السياسية .
فالمشارةة السياسية مي ه د هنواع المشارةة المجتمعية والتي تتعمف يـ ومساميـ
وخبػرات واتجامػػات سياسػػية وتتعػػاوف مؤسسػػات المجتمػػل بدايػػة مػػف األسػرة و انتبػػاي
باأل زاب مف هجؿ تنميتبػا .ولػذلؾ يتو ػؼ نجػاح امليػة نشػر الػواي السياسػي الػى
م ػػا تتع ػػمن امليػػػة التنش ػػئة السياس ػػية مػػػف ػػيـ سياس ػػية يتقبلبػ ػػا ال ػػوطف (الشػ ػػامي
 )1245وتعتبػػر التنشػػئة السياسػػية مػػف همػػـ العمليػػات المػػؤيرة فػػي تةػػويف وتطػػوير
امتجامات السياسية للسرد وتشةيؿ وبلػورة سػلوة السياسػي وت ديػد دوافعػ وميولػ
تجػػاش المشػػارةة فػػي ال يػػاة السياسػػية هو مجػػاؿ آخػػر مػػف مجػػامت العمػػؿ السياسػػي (
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الزيػ ػػات ج .) 92 2112 1ةمػ ػػا تعمػ ػػؿ الدولػ ػػة واأل ػ ػزاب جميعػ ػػا فػ ػػي اتجػ ػػاش
الجبود مف هجؿ تطوير هوعاع اليقافة والمجتمل (ليلة . )182 2117
والواع ػ مػػف ذلػػؾ هف المشػػارةة السياسػػية م تبػػده مػػف ف ػراغ وانمػػا مػػي م

ػػلة

لتراةم ػات التنشػػئة السياسػػية للم ػواطنيف منػػذ مر لػػة الطسولػػة والتػػي يتلقامػػا السػػرد مػػف
األسرة إلى مر لة الشباب يث تتسل دائرة التسااالت سػواي مػف األسػرة هو المدرسػة
هو ال ي هو جمااة األ د اي يـ إلى مر لة النعوج السياسي .
 -2المشاركة السياسية والديمقراطية
تعتبػ ػػر المشػػػارةة السياسػ ػػية جػ ػػزي هسػ ػػاس وا ػ ػػد مؤش ػ ػرات الديمقراطيػ ػػة إذ ميمةػ ػػف
ت ػػور وجػػود نظػػاـ سياسػػي بػػدوف مشػػارةة سياسػػية وذلػػؾ باإلعػػافة إلػػى انا ػػر
ال ريػػة والمسػػاواة والس ػػؿ بػػيف السػػلطات .وتعتبػػر المشػػارةة الجماميريػػة فػػي التػػأيير
ال ػػى القػ ػ اررات السياس ػػية البامػ ػة م ػػي الس ػػمة األساس ػػية للديمقراطي ػػة وبالت ػػالي فػ ػإف
النظاـ الديمقراطي مو الػذي تػتـ فيػ مشػارةة المػواطنيف بشػةؿ واسػل مػف هجػؿ رسػـ
السياس ػػة العام ػػة للدول ػػة والق ػػدرة ال ػػى اختي ػػار ػػادة الدولة(م م ػػد )238 1999
وانطال ػػا مػػف ذلػػؾ فقػػد داػػا الةييػػر مػػف البػػا ييف إلػػى الترةيػػز الػػى د ارسػػة السػػلوؾ
السياسػػي لألف ػراد مػػف خػػالؿ امليػػة الت ويت(سػػعد. )24 1992ةمػػا تعتبػػر التنميػػة
السياسػػية بمعنامػػا ال قيقػػي فػػي رهي معظػػـ العلمػػاي مػػي بنػػاي الديمقراطيػػة وجػػومر
الديمقراطيػػة ال قيقػػي مػػو المشػػارةة السياسػػية وتوسػػيل ااػػدة المشػػارةة الشػػعبية فػػي
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ػػنل الق ػ اررات التػػي تػػؤير فػػي يػػاة الجمػػامير اع ػ ار ومسػػتقبال ( الزيػػات ج1
.) 123 2112
وةؿ ما سبؽ يمةف مال ظت في الػديمقراطيات الغربيػة همػا فػي مجتمعاتنػا الشػر ية
فالديمقراطية المطلوبة مي تلؾ التي تستبدؼ اإلنساف مف هجؿ هف يةوف اد ار الى
ممارس ػػتبا ب ػػورة فعلي ػػة ي ػػث تس ػػود ال ػػوميات للعائل ػػة واألفػ ػراد إل ػػى القب ػػوؿ بمب ػػده
التعددية ال زبية ومي ديمقراطية تقبؿ اآلخر وم تلغي  .باإلعافة إلػى عػية مامػة
انتشرت في مجتمعات العػالـ اليالػث ومػي عػية السسػاد المتػبج الػذي يت ػدث اػف
الطبارة والشسافية

يث هدت سيطرة ال زب ال اةـ الى مقاليد السلطة فػي بعػض

الدوؿ لسنوات طويلة إلى انتشار ظامرة السساد بيف رجػامت الدولػة ( ليلػ

2112

) 184
 -3آليات المشاركة السياسية
تنقسـ النشاطات السياسية التي يقوـ ببا األفراد إلى سميف:
 _1نشػ ػػاط تقليػ ػػدي ويشػ ػػمؿ مجمواػ ػػة األفعػ ػػاؿ ميػ ػػؿ الت ػ ػػويت ومتابعػ ػػة األ ػ ػػداث
واألمػػور السياسػػية واج ػراي منا شػػات النيػػة سياسػػية باإلعػػافة إلػػى عػػور النػػدوات
والمؤتمرات والمشارةة في ال مالت امنتخابية والترش للمنا ب العامة.
 _2نشػاط غيػػر تقليػػدي يشػػمؿ مجمواػػة مػػف األامػػاؿ ميػػؿ التظػػامرات وامع ػرابات
وتقديـ الشةاو إلى المسؤوليف (تاج الديف . ) 13
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همػػا اآلليػػات المسػػت دية فػػي المشػػارةة السياسػػية فتقػػوـ هساسػػا الػػى المسػػت ديات فػػي
الـ امت امت وخا ة امت اؿ التنموي الذي يستبدؼ تطوير هفةػار جديػدة ن ػو
المجتمػػل تسػػااد فػػي تطػػوير األفةػػار اميجابيػػة ميػػؿ السػػيس بػػوؾ وتػػويتر واليوتيػػوب
يػػث مػػا تػػـ مال ظت ػ نجػػاح يػػورات الربيػػل العربػػي مػػف خػػالؿ مجػػرد دا ػوات الػػى
وسائؿ امت اؿ املةترونية السابقة (تاج الديف .) 14
ثانيا  :الشباب الفمسطيني والمشاركة السياسية
 -1الشباب الفمسطيني
مسبوـ الشباب
تعددت التعريسات لمسبوـ الشباب ويذمب فيبا المسةروف إلى اػدة اتجامػات فػي
التعريػػؼ ام ػػطال ي همػػا مػػف يػػث اللغػػة فالشػػباب لغػػة مػػف مػػادة شػػب هو شػػبب
ومو جمل شاب وهيعا الشباف والشابات والشبيبة و تعني ال داية .
هم ػػا م ػػف ي ػػث ام ػػطالح ف ػػال يختلػ ػػؼ مسب ػػوـ الش ػػباب ا ػػف غيػ ػرش م ػػف المس ػػاميـ
امجتماايػ ػػة يػػػث تتعػػػدد وتتػػػداخؿ التعريسػ ػػات وذل ػػؾ ةمػػػا مػ ػػو معػ ػػروؼ بػ ػػاختالؼ
اتجامات البا ييف السةرية ومو ما معناش ان م يوجد تعريؼ وا ػد هو معػيف للشػباب
فبي تبده اند البعض بسف اليالية اشػرة ويػر الػبعض بػأف الشػباب مػو مر لػة
امريػػة تبػػده فػػي العػػادة بعػػد انتبػػاي مر لػػة الطسولػػة وتنتبػػي فػػي هواخػػر السػػنة الرابعػػة
والعشػ ػريف وتنتب ػػي ان ػػد ال ػػبعض إل ػػى ػػدود اليالي ػػيف اام ػػا وال ػػبعض اآلخ ػػر م ػػف
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الب ػػا ييف والمسةػ ػريف ال ػػذيف ي ػػروف بأنب ػػا ا ػػية ال ػػى الت دي ػػد تختل ػػؼ ف ػػي ب ػػداياتبا
ونباياتبػػا مػػف فػػرد إلػػى آخػػر ومػػف ج ػنس إلػػى جػػنس آخػػر ومػػف يقافػػة إلػػى يقافػػة
وهغلب امتجامات في ت ديد مسبوـ الشباب ةما يلي:
 _1امتجاش الزمني (العمري)  :ومي مر لة امرية تتراوح بيف سف  15ااما تػى
سف اؿ  31ااما.
 _2امتجػػاش السػػلوةي  :مػػي مجمواػػة مػػف األفعػػاؿ السػػلوةية التػػي إذا مػػا ػػاـ ببػػا
اإلنساف وانطبقت الى شخ يت وت رفات والى هفعال همةف ااتبارش شابا .
 _3امتجػػاش البيولػػوجي  :ويتج ػ ه ػ اب مػػذا ال ػرهي الػػى هف هسػػاس ت ديػػد مر لػػة
الش ػػباب يق ػػوـ ال ػػى اةتم ػػاؿ البن ػػاي العع ػػوي وال ػػوظيسي للمةون ػػات األساس ػػية لجس ػػـ
اإلنساف .
 _4امتجػػاش النسس ػػي  :وي ػػذمب ه ػ ػ اب م ػػذا ال ػرهي إل ػػى الق ػػوؿ بػ ػأف الش ػػباب ال ػػة
نسس ػػية تتس ػػـ بال يوي ػػة والنش ػػاط ال ػػذمني وت م ػػؿ المس ػػؤوليات واةتس ػػاب الخبػ ػرات
والتجارب ةما هن ه يانا متمرد ومشاةس ومغامر ومتعجؿ في اتخاذ القرار.
 _5التغير امجتمػااي  :تبػده فتػرة الشػباب انػد مػذا امتجػاش ينمػا ي ػاوؿ المجتمػل
تأميؿ الشخص لةي ي تؿ مةانة اجتمااية ويؤدي هدوا ار في المجتمل وتنتبي ينما
يػ ػ ػ ػػتمةف الشػ ػ ػ ػػخص مػ ػ ػ ػػف ا ػ ػ ػ ػػتالؿ مةانت ػ ػ ػ ػ وهداي دورش فػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػػياؽ امجتمػ ػ ػ ػػااي
(الخواجة .) 259-258 1999
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و سب تعريؼ األمػـ المت ػدة فػإف جيػؿ الشػباب يبػده مػف سػف الخامسػة اشػرة تػى
سػػف الخامسػػة والعش ػريف همػػا ػػانوف الشػػباب السلسػػطيني فقػػد ذمػػب إلػػى هف جيػػؿ
الشػػباب يبػػده مػػف سػػف اليامنػػة اشػػر اامػػا تػػى سػػف الخامسػػة والياليػػيف اامػػا همػػا
سػػب و ازرة ال ػ ة السلسػػطينية فبػػـ األشػػخاص الػػذيف تجػػاوزوا سػػف الرابعػػة اش ػرة
ااماً ( انجلر . )32 2111
وانطال ػػا مػػف ذلػػؾ يمةػػف هف يةػػوف منػاؾ تعريػػؼ شػػامؿ للشػػباب بأنبػػا السئػػة العمريػػة
التي تمتد مف سف الخامسة اشػر اامػا تػى سػف الياليػيف اامػا

يػث تتسػـ مػذش

المر لة مف امػر اإلنسػاف بالعديػد مػف الخ ػائص والقػدرات المختلسػة وتت ػدد بدايػة
مػ ػػذش المر لػ ػػة ونبايتبػ ػػا الػ ػػى هسػ ػػاس طبيعػ ػػة األوعػ ػػاع امجتماايػ ػػة وام ت ػ ػػادية
واليقافية التي يمر ببا المجتمل(.الخواجة .)161 1999
وتشير اإل

ػايات السلسػطينية إلػى هف الشػباب السلسػطيني مػف سػف  15اػاـ تػى

 29اامػػا يميلػػوف  %2996مػػف إجمػػالي السػػةاف مػػنبـ  %4192مػػف السئػػة العمريػػة
 19-15سػػنة ومػػا نسػػبت  %5998مػػف السئػػة العمريػػة ( )29-21اامػػا ( الجبػػاز
المرةػ ػػزي لإل

ػ ػػاي  ) 48 2111وتشػ ػػير اإل

ػ ػػايات السلسػ ػػطينية هيعػ ػػا هف

 %29مف الشباب ( )29-15سنة متسربوف مف التعليـ .
 -2المشاركة السياسية والشباب الفمسطيني
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تتع ػػدد وتتن ػػوع عػ ػػايا المش ػػارةة السياسػػػية بااتبارم ػػا الم ػ ػدخؿ ال قيق ػػي لتعبئػػػة
األجياؿ القادمة التي تعمؿ الى تجديد الػدماي فػي القػائميف الػى ال ةػـ والدولػة
مف هجؿ المساممة في رةة التنميػة المتوا ػلة ويعتبػر الشػباب فػي المجتمػل
السلس ػػطيني مسيسػ ػاً بس ػػبب األوع ػػاع الت ػػي ااش ػػبا ويعيش ػػبا من ػػذ ب ػػدي ال ػ ػراع
العربي اإلسرائيلي والظلـ التاريخي الذي ااشػ هبنػاي الشػعب السلسػطيني ومػو
الػػذي هد إلػػى تشػػةيؿ الػػواي السياسػػي للشػػباب السلسػػطيني تجػػاش عػػيت

يػػث

شػ ػػةؿ الشػ ػػباب الو ػ ػػود والم ػ ػػرؾ لمسػ ػػيرة اليػ ػػورة والعمػ ػػؿ الػ ػػوطني السلسػ ػػطيني .
(الشامي )1241
ويعتبر البعض هف مبمات البناي مي المبمات الديمقراطية تقابلبا المبمات الوطنيػة
مميلػػة بالنعػػاؿ السلسػػطيني يػػث إف ةػػال العمليتػػيف :البنػػاي الػػديمقراطي والنعػػاؿ
عد ام تالؿ مما جزياف مف المسألة الوطنية( .سالـ )39 2111
و د ةاف الشباب مـ نواة تشةيؿ القو السلسػطينية فػي الخمسػينات والسػتينات ةمػا
لع ػػب الش ػػباب السلسػ ػػطيني ومس ػػيما ال رةػػػة الطالبي ػػة دو ار مام ػػا ةبي ػ ػ ار ف ػػي الت ػػاري
السياسػ ػػي السلسػ ػػطيني

يػ ػػث مارسػ ػػوا النعػ ػػاؿ السلسػ ػػطيني والػ ػػذي بلػ ػػد ذروت ػ ػ فػ ػػي

امت ادات الشبابية والقو ال زبية واألطػر العسػةرية التػي ػادت العمػؿ السلسػطيني
تى اآلف .
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إم هف اسػػتمرار مػػذش القيػػادات فػػي م ارةػػز السػػلطة والقػػوة ةانػػت لبػػا مؤش ػرات سػػلبية
باممتمػػاـ بالشػػؤوف العامػػة السياسػػية فقػػد ةانػػت المشػػارةة الػػى ن ػػو اػػاـ عػػعيسة
وبعد اتسا ية هوسلو  1993ااتقد الشباب هن سيةوف لبـ مشارةة ولةف ما

ؿ

العةس فبالرغـ مػف هف الشػبداي فػي امنتساعػة األولػى مػف الشػباب وهف المعتقلػيف
مػػف الشػػباب وةػػذلؾ القيػػادة السلسػػطينية المو ػػدة لالنتساعػػة ةانػػت مػػف الشػػباب ةمػػا
هدت امنتساع ػػة إل ػػى إع ػػعاؼ س ػػلطة ال مول ػػة والعش ػػيرة ل ػػال المو ػػؼ الػ ػوطني
المتوافؽ الي بيف القو والسعاليػات الوطنيػة واإلسػالمية والتػي شػةلت إبانبػا اللجػاف
الوطنية والشعبية واإل ال ية إلدارة شؤوف المجتمل (هبو رمعاف )62 2118
ةما هسبمت امنتساعة في تعميؽ املية التسييس السائدة في المجتمػل السلسػطيني
مػػذش العمليػػة التػػي طالػػت األف ػراد والجمااػػات والمؤسسػػات الػػى ػػد س ػواي

يػػث

ةانػػت امنتساعػػة سػػببا فػػي انػػدفاع هاػػدادا ةبيػرة مػػف الشػػباب لالنخػراط فػػي األ ػزاب
والتنظيمات السياسية هو األطر والمنظمػات الجماميريػة األخػر التابعػة لبػا ومػو مػا
يميؿ رفعا مف الشباب للبنى القيادية التقليدية( .هبو امرو )96 1995
ومما م شؾ في هف نتيجة النعاؿ السلسطيني خالؿ امنتساعة األولى  1987مو
الذي هد إلى وجػود مساوعػات مدريػد  1991واتسا يػة هوسػلو  1993وبالتػالي إلػى
وجػ ػػود السػ ػػلطة الوطنيػ ػػة السلسػ ػػطينية ومعنػ ػػى ذلػ ػػؾ هف مػ ػػذش السػ ػػلطة امػ ػػت الػ ػػى
تع يات الشباب السلسطيني في العسة الغربية و طاع غزة بشةؿ خاص .
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وفػػي الب ػػث اػػف مشػػارةة الشػػباب فػػي بنػػاي مؤسسػػات السػػلطة الوطنيػػة السلسػػطينية
نج ػػد هف م ػػذش المش ػػارةة ةان ػػت مامش ػػية بس ػػبب س ػػيطرة الش ػػيوخ ال ػػى ي ػػادة معظ ػػـ
األ زاب السلسطينية ةمػا هف معظػـ القيػادات السياسػية واألمنيػة ةانػت مػف القيػادات
الوافدة

يث تـ استغالؿ الشباب بسياسة التعيينات فػي وظػائؼ إداريػة وهمنيػة دوف

إشراةبـ في مؤسسات اتخاذ القرار( .البرغويي . )235 1997
باإلعػػافة إلػػى ذلػػؾ فقػػد هدت سػػيطرة ال ػػزب الوا ػػد ووجػػود السئويػػة ال زبيػػة واػػدـ
وج ػػود برن ػػام اسػ ػتراتيجي لالمتم ػػاـ بالش ػػباب إل ػػى ابتع ػػاد الش ػػباب السلس ػػطيني ا ػػف
المشػػارةة فػػي العمػػؿ السياسػػي ومػػا زاد فػػي األمػػر مػػي عػػية امنقسػػاـ السلسػػطيني
والتػي هدت إلػى اػػدـ وجػود بػرام ونشػػاطات مػف هجػؿ تعزيػػز يمػة ال ػوار والتسااػػؿ
مف هجؿ القبوؿ بالرهي اآلخر.
ولػػذلؾ ومػػف هجػػؿ تعزيػػز المشػػارةة السياسػػية لػػد الشػػباب السلسػػطيني ومػػف هجػػؿ
تقريػػر م ػػيرش فػػال بػػد مػػف تسعيػػؿ طا ػػات هبنػػاي الشػػعب السلسػػطيني وخا ػػة جيػػؿ
الشباب ولذلؾ فإف مناؾ مباـ ةبيرة ملقاة الى الشباب السلسطيني منبا :
_ امستمرار في مقاومة ام تالؿ اإلسرائيلي.
_ العمؿ الى تعزيز و دة الشعب السلسطيني.
_ العمؿ الى وجود برنام سياسي فلسطيني مو د.
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_ العمؿ الى وجود رؤية فلسطينية مستقبلية.
_ المشارةة في السعاليات الوطنية الرسمية.
_ خدمة المجتمل ةقيمة مامة( انجلر .)49
واذا ةانت امنتخابات السلسطينية  2116 1996لػـ تػؤد إلػى تمييػؿ جيػؿ الشػباب
فػػي األولػػى وفػػي اليانيػػة فػػاز اينػػاف امرمم ػا ه ػػؿ مػػف  31اامػػا إم هف الػػة مػػف
ال راؾ الشبابي ااشبا المجتمػل السلسػطيني سػواي فػي العػسة الغربيػة هو طػاع غػزة
وم ػػو م ػػا يؤة ػػد نتيج ػػة هف المجتم ػػل السلس ػػطيني ش ػػاب ولة ػػف التميي ػػؿ الش ػػبابي ب ػػالد
الععؼ في المؤسسات الرسمية ومو ما يؤةد الى هف :
 _1النظاـ امنتخابي السلسطيني المتميؿ بالنظاـ المختلط غير مالئـ للشباب
يث يجمل بيف نظاـ القائمة والذي يرةز الى وجود شخ يات ياديػة فػي

ػسوف

األولى والمعمونة للبرلماف و نظاـ امنتخابات السردي الذي يقوـ الى خبرات
المرشػ يف ومةػػانتبـ المجتمعيػػة وةالممػػا مسقػػوداف لػػد الشػػباب ولػػذلؾ مبػػد مػػف
وجود تشريعات تعمف تمييؿ مشرؼ للشباب عمف القوائـ امنتخابية لأل زاب .
 _2ميمنة ةبار السف الى يادة األ زاب السلسطينية  .ومو ما يؤةد ادـ وجود يقة
مػػف الشػػباب تجػػاش األ ػزاب

يػػث هدت بعػػض اإلجػرايات ال زبيػػة إلػػى اػػدـ تسااػػؿ

الشباب مل األ زاب منبا:
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_ ادـ وجود ميةليات تنظيمية لبعض األ زاب (البرغويي )234 1997
_ ادـ وجود هماةف م ددة للشباب عمف وائـ ام زاب .
_ ادـ وجود انتخابات داخلية لمؤسسات ال زب .
_ ةيرة امنقسامات التي ت دث داخؿ األ زاب .
_ وجود يادات تاريخية هدت إلى ت ييد الشباب .
_ لػػـ تأخػػذ بػرام األ ػزاب السياسػػية بعػػيف اماتبػػار الت ػػومت السياسػػية وال زبيػػة.
والت ػػوؿ ف ػػي مطال ػػب الش ػػباب األم ػػر ال ػػذي هد إل ػػى ت ارج ػػل رؤي ػػة الش ػػباب للعم ػػؿ
السياسي .
_ انتش ػار ظػػامرة السسػػاد السياسػػي األمػػر الػػذي هد إلػػى ت ارجػػل انعػػماـ الش ػػباب
لأل زاب .
_ ااتبػػار هاعػػاي األجب ػزة األمنيػػة الػػى هنبػػـ اليػػورة الوطنيػػة وبالتػػالي م ػـ الػػذيف
ي ددوف الم ل ة العليا والى اآلخريف الخعوع لبـ  ( .سالـ )79 2111
_ إف التجربػة ال دييػة للسػػلطة الوطنيػػة السلسػػطينية والتػػي لػػـ تترسػ بوجػػود الػػة
مػػف التعدديػػة ال زبيػػة العلنيػػة المبنيػػة الػػى يقافػػة امخػػتالؼ واػػدـ ا تةػػار ال قيقػػة
والتسػػام

وا ت ػراـ ال ػرهي وال ػرهي اآلخػػر هدت إلػػى الػػة مػػف الت ػػادـ العنيػػؼ(.هب ػو

رمعاف )64 2118
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_ هد ترسي

اليقافة العشائرية في المجتمل السلسطيني بعد وجود السلطة الوطنية

السلسطينية مف خالؿ ديواف العشائر إلى وجود جمااات الم ال وبالتالي إلى
غياب يـ الشسافية( .هبو رمعاف )76 2118
 -3معوقات المشاركة الشبابية
مناؾ العديد مف المعو ات التي ت وؿ دوف إتماـ املية المشارةة الشبابية ومنبا:
 ادـ وجود تشريعات خا ة بالشباب وبمشارةتبـ السياسية. ادـ وجود مقررات مالية لداـ هنشطة الشباب. ارتساع نسبة البطالة بيف الشباب. وجود اامؿ البجرة بيف جيؿ الشباب إلى الدوؿ الغربية. انتشار األمراض امجتمااية بيف جيؿ الشباب ميؿ المخدرات والعنؼ. ةلما انخسض المستو التعليمي انخسعت نسبة المشارةة السياسية .وبػػالنظر إلػػى ال الػػة السلسػػطينية فإننػػا نجػػد هف منػػاؾ معو ػػات هخػػر خا ػػة تػػؤير
الى املية المشارةة السياسية ميؿ :
 _1تشتت الشعب السلسطيني في الداخؿ و في الخارج.
 _2ادـ وجػود دولػة فلسػطينية ذات سػيادة واػدـ وجػود دسػتور األمػر الػذي يعنػي
ادـ وجود نظاـ سياسي فلسطيني يشمؿ جميل السلسطينييف.
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 _3اػػدـ وجػػود سػػيادة فلسػػطينية الػػى األرض ومػػو مػػا يعنػػي اػػدـ سػػيطرة السػػلطة
الوطنية السلسطينية الى الموارد الطبيعية.
 _4ادـ استقرار نظاـ ال ةـ في فلسطيف.
 _5وجود تعددية زبية وسياسية بشةؿ يؤدي إلى م دودية التنمية .
 _6ادـ اةتماؿ السلطة الوطنية بسبب غياب السيادة وامستقالؿ والقيود
المسروعة الى السلطة و الة التشرذـ ال زبي وامستقطاب السياسي (هبو امرو
)111 1995
 -4آليات مشاركة الشباب في النشاطات التنموية السياسية
مف هجؿ ت قيؽ المشارةة السياسية الساالة للشباب مبد مف وجود مجمواة مف
اآلليات منبا(شمس : )15
 _1م بد مف وجود مجمواة مف التشريعات التي تقرر قوؽ و ريات الشباب .
 _2وجػػود مؤسسػػات يقػػوـ الشػػباب مػػف خاللبػػا ممارسػػة نشػػاطات فةريػػة وابداايػػة
ويشرؼ اليبا الشباب هنسسبـ .
_3م بد مف وجود املية تنمية قيقة في الدولة.
 _4العمؿ الى إزالة المعيقات والتي ت وؿ دوف مشارةة الشباب.
 _5هف تعةس املية التنمية في السلطة هولويات الشباب.
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 _6وجود داـ ةومي لمشرواات الشباب.
 _7العمؿ الى وجود برام وهنشطة خا ة بقعايا التمةيف وبناي القدرات
 _8هف تةوف لبرام التدريب وامليات المشارةة مردودات ملموسة
 _9هف يتسـ امؿ المؤسسات الخا ة بالشباب بالشسافية
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الخاتمة:
مػػل التأةيػػد الػػى هف الشػػباب مػػـ المسػػتقبؿ ولةػػف فيمػػا يبػػدو فػػإف منػػاؾ الةييػػر مػػف
التساؤمت التي تدور وؿ الوعل امستينائي الذي يعيشػ هبنػاي الشػعب السلسػطيني
مف تشتت وسلطة ةـ انتقالي إداري ذاتي مقل ة م تسػيطر الػى معظػـ ه ارعػيبا
وم سػػةانبا ومػػي مػػل ةػػؿ ذلػػؾ طبقػػت امنتخابػػات فػػي اختيػػار رؤسػػائبا وهاعػػاي
برلمانبا مل هف شعببا ما زاؿ يمارس جميل هنواع النعاؿ عد ام تالؿ.
إف فر ػػة التعبيػػر اػػف ال ػرهي والمشػػارةة مػػف الشػػباب سػػوؼ تػػؤدي إلػػى تعزيػػز ػػوة
المجتمػػل السلسػػطيني وةػػذلؾ تطػػور النظػػاـ الػػديمقراطي فػػي ال الػػة السلسػػطينية مػػف
خالؿ مشارةة شبابية مجتمعية فاالة في جميل المجامت امجتمااية وام ت ادية
والسياس ػػية واليقافي ػػة بااتب ػػار هف الش ػػباب م ػػـ الرةيػ ػزة األساس ػػية للسلس ػػطينييف ةما
م ظنػػا فػػي نعػػالبـ السياسػػي ونعػػالبـ اليػػوري والواع ػ هن ػ لػػـ تتػػوفر للشػػباب
فرص قيقية لإلبداع في مجاؿ المشارةة السياسية سو الرماف اليبـ فػي التنػافس
وام تتاؿ ومي ليست مسؤولية زب وا د وانما مي مسؤولية المجتمل.
ونتيجة لما سبؽ فإف م اولة إشراؾ الشباب في املية

نل القرار السياسي تعتبر

خطػػوة عػػرورية ومزمػػة بدايػػة مػػف امشػػتراؾ فػػي األ ػزاب السياسػػية مػػرو ار بانتخػػاب
ػاي بالترش ػ للمنا ػػب التش ػريعية باإلعػػافة إلػػى المشػػارةات
هاعػػاي البرلمػػاف انتبػ ً
السياسية األخر .
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ولذلؾ فإف الى ال ةومة السلسطينية والمجلس التشريعي السلسطيني وةذلؾ المجلس
الػوطني السلسػػطيني وعػػل اسػػتراتيجية شػػاملة للشػػباب تقػػوـ هساسػػا الػػى نشػر الػػواي
السياسي ةما يجب الى ال ةومة وعل التشريعات والقوانيف الخا ة بزيادة تسعيؿ
المش ػػارةة السياس ػػية لسئ ػػة الش ػػباب المتسػ ػربيف م ػػف التعل ػػيـ م ػػف خ ػػالؿ نش ػػر ال ػػواي
السياسي لديبـ مف خالؿ نشرات تيقيسية تبث مف خالؿ التلسزيوف هو الراديػو لػدفعبـ
الػػى المشػػارةة فػػي العمػػؿ المجتمعػػي مػػف هجػػؿ زيػػادة ػػيـ المشػػارةة المجتمعيػػة ن ػػو
الوطف.
إف تعزيز دور الشباب السياسي في ال الة السلسطينية يلزم اتجاماف هساسياف :
األوؿ هن مبد مف سياسة اامة في الدولة تتبنى جيؿ الشباب والياني يجب إرداؼ
السياسة العامة ببعض القػوانيف التػي تبػتـ بجيػؿ الشػباب الػى هسػاس هنبػـ العن ػر
المرةزي في املية التنمية في الدولة.
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التوصيات:
 _1تعزيز وجود المؤسسات الشبابية ذات األنشطة والدورات المختلسة .
 _2اممتمػػاـ بالش ػػباب المتس ػػرب م ػػف التعل ػػيـ مػػف خ ػػالؿ دورات فني ػػة والعم ػػؿ ال ػػى
تعزيز يمة المشارةة السياسية لديبـ .
 _3إشراؾ الشباب في مجالس إدارة المنظمات األملية .
 _4الداوة إلى إنشاي برلماف شبابي يةوف معظم مف الشباب والعمػؿ الػى وجػود
انوف يعمؿ الى هف يةػوف نسػبة مػف هاعػاي برلمػاف الشػباب هاعػاي فػي المجلػس
الوطني والمجلس التشريعي.
 _5العمؿ الى تعزيز السا ات الشعبية في األ ياي السةنية ووجود مشػرفيف اليبػا
مف الشباب .
 _6داـ المتسػو يف مػف جيػؿ الشػباب تعليميػا مػف هجػؿ امسػتسادة مػنبـ مسػتقبليا فػي
يادة الدولة.
 _7داػػوة الجامعػػات إلػػى إيجػػاد نمػػوذج الم اةػػاة فػي ةليػػات السياسػػة وامجتمػػاع
مػف هجػػؿ إةسػػاببـ خبػرات فػػي المشػػارةة السياسػية يتػػدرب الطػػالب مػف خاللبػػا الػػى
هداي هدوار القيادة في المؤسسات السياسية وامجتمااية ميؿ م اةاة امؿ الػو ازرات
هو ال ةومة.
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 _8إلزاـ األ زاب مف خالؿ انوف يداو إلػى مشػارةة الشػباب فػي اللجػاف المرةزيػة
والمةاتػػب السياسػػية لأل ػزاب الػػى هف تتعػػمف وائمبػػا امنتخابيػػة نسػػبة معينػػة مػػف
جيؿ الشباب .
 _9تدريب الشباب الػى اإللمػاـ بالقعػايا المتعلقػة بالقعػية السلسػطينية ميػؿ معرفػة
هسماي المدف والقوانيف الدولية ال ادرة في داـ القعية السلسطينية .
 -11تػػدريس المػواد المتعلقػػة ب قػػوؽ اإلنسػػاف فػػي المػػدارس اإلاداديػػة مػػل إ امػػة
ندوات لزيادة الواي السياسي .
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http://youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pdf
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اي السلسطيني 2111

ةتاب فلسطيف اإل
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pal.org/pages/arabic/researches/tanmya.pdf
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