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  والمشاركة السیاسیة الفلسطیني الشباب
  
  التغیر وصناعة 
  

  
طات الوطنیة یعتبر الشباب من أھم فئات المجتمع التي یجب اإلھتمام بھا ورعایتھا وجعلھا في أولویات األجندة والمخطا

یتمتعون بقدرات وطاقات عدیدة تجعل منھم فئة مؤثرة بالمجتمع نحو التغیر والتجدید والتطویر في بناء  والسیاسیة كونھم
  المجتمع ومؤسساتھ ونشر ثقافتھ وحضارتھ وقوتھ العلمیة .

  
ن حیث یكون الشاب في ریعا) سنة  30سنة وھناك من عرفھا حتى ( 1)  29-15الفئة العمریة الواقعة بین ( عرف الشباب ویُ

  .ونھوض بالمجتمع في مجاالتھ اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة .التي تؤھلھ للعمل واإلجتھاد  قدراتھ
  

یشكل الشباب في المجتمع الفلسطیني فئة ھامة جدا في الدفاع عن القضیة الفلسطینیة ونشر قضایاھا خاصة في ظل اإلنفتاح 
  الحضارات واألمم فیما بینھا . التكنولوجي وسرعة التواصل وإیصال المعلومة وتقارب

  
 29.8   % الفلسطینیة  األراضي في سنة2)  29- 15وحسب إحصائیات مركز اإلحصاء الفلسطیني بلغت نسبة الشباب ما بین ( 

ً ثلث المجتمع الفلسطیني  إجمالي من من لھم الرعایة الالزمة اإلھتمام وتقدیم على العمل مما یزید السكان حیث شكل تقریبا
  . والتفاعل السیاسي واإلجتماعي بكافة أشكالھ إشراكھم في صناعة القرارالمسئولین وصناع القرار نحو 

  
یلعب دور سیاسیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة والتربویة والإن العمل على توقیر إحتیاجات الشباب األساسیة في كافة المجاالت 

بعیدا عن المجاالت األخرى ال  تفعیل جانب واحد، فاإلقتصار على قوي في زیادة توجھ الشباب نحو اإلنتماء والعطاء واإلنتاج 
ھذه الحاجات  وإال انشغلوا بالبحث توفیر  ال بد من سیاسيفحتى  یتحقق تفاعل یحقق الھدف من إستغالل مھاراتھم وطاقاتھم 

  .لھم رھا یتوف أي مشاركة إجتماعیة وسیاسیة فمن  واجب الحكومةعن توفیرھا بعیدا عن 
  

  مفھوم المشاركة السیاسیة 
 3تعرف المشاركة أنھا مساھمة في الشأن العام على الصعید السیاسي والحزبي واإلجتماعي وغیره من المجاالت اإلجتماعیة،

ھي حلقة متصلة یقوم علیھا نجاح المجتمع أو فشلھ بالتنمیة كما ال یمكن فصل المشاركة السیاسیة عن اإلقتصادیة واإلجتماعیة ف
  أو اإلھمال .

و الھدف من دمج وتفعیل الشباب بالمشاركة السیاسیة مساعدتھم للوصول إلى مناصب قیادیة وإداریة علیا لیكون لھم دور فاعل 
تعاونیة تكاملیة بین فئة الشباب وأصحاب في صناعة القرار السیاسي ووضع السیاسات العامة لبناء وتنمیة المجتمع بصورة 

  الخبرات والتجارب الحیایتة المختلفة ممن یكبرونھم .
  

  حق المشاركة السیاسیةل يالقانوناإلطار 
حرصت القوانین الفلسطینیة على تعزیز نظام سیاسي یقوم على الدیمقراطیة وحمایة الحریات والحقوق لجمیع أفراد المجتمع 

وعدم التمیز بینھم سواء بالجنس أو الدین أو العرق أو اإلعتقاد فكان القانون األساسي أول القوانین الذي بادر لصناعة ھذا النظام 
  سطیني فنص على القانوني في المجتمع الفل

  4علىتنص )  26القانون األساسي في المادة رقم ( 
ً وجماعات ولھم على وجھ الخصوص الحقوق األتیة : - 1  للفلسطینین حق المشاركة في الحیاة السیاسیة أفرادا

 تشكیل األحزاب السیاسیة واإلنضمام إلیھا وفقا للقانون  -  أ
ً للقانون .تشكیل النقابات والجمعیات اإلتحادیة والروابط   - ب  واألندیة والمؤسسات الشعبیة وفقا

                                                             
، فلسطین) منتدى شارك الشبابي  2013تقریر واقع الشباب الفلسطیني (  1  
، مركز اإلحصاء الفلسطیني ، فلسطین 2013كتاب اإلحصاء السنوي لعام  2  
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ً للقانون .  - ت  التصویت والترشیح في اإلنتخابات إلختیار ممثلین منھم یتم إنتخابھم باإلقتراع العام وفقا
 تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص .  - ث
 واكب والتجمعات في حدود القانون .اإلجتماعات الخاصة دون حضور أفراد وعقد اإلجتماعات العامة والمعقد   -  ج

   
یالحظ أن القانون األساسي لم یتضمن قواعد قانونیة خاصة بالشباب وتنظیم حاجاتھم ومشاركتھم في الحیاة العامة وخاصة 

مجاالت التفاعل اإلجتماعي والسیاسي والعلمي حیث اقتصر على قواعد عامة لجمیع فئات المجتمع وخصص في الموضوعات 
  التعلیم والصحة وغیر ذلك .من 

كما لم یوضع قانون لرعایة الشباب الفلسطیني حتى اآلن یعمل على تنظیم اإلھتمام بھذه الفئھ وتوجیھ نشاطاتھا وقدرتھا نحو 
 مصلحة المجتمع وتطویره .

  
  الدیمقراطیة والعمل السیاسي

  
بي یعتمد على التعددیة في فلسطین نظام دیمقراطي نیانظام الحكم 5)  5مادة حسب القانون األساسي الفسطیني نصت المادة ( 

  ) ال مساس بحریة الرأي ولكل إنسان الحق في التعبیر عن رأیھ . 19ونصت المادة رقم ( السیاسیة والحزبیة .
  

لكن ما  ،القانون األساسي أكد على طبیعة نظام الحكم أن یقوم على دیمقراطیة وتعدد حزبي وحفظ حق الفرد في التعبیر والرأي 
تربیة الحزب ألفراده ال تقوم على إحترام حق اآلخر والتعایش ف ص علیھ القانون األساسي ، یحدث على الواقع یخالف ما ن

مما ولد الكثیر من والتبعیة التامة دون إستقالل شخصي للعضو في توجھاتھ والحوار بل یغلب علیھا الصفة التعصبیة للحزب 
  .بین أكبر فصیلین حركة ( فتح ) و حركة ( حماس )المشاحنات بین األحزاب وأنتج اإلنقسام السیاسي 

فالدیمقراطیة الحقیقیة ھي من تقوم على مبدأ المساوة وسیادة القانون وتوزیع السلطات والفصل بینھا واحترام الحقوق والحریات 
دافھا یجب عدم الخروج عن مسار الدیمقراطیة وتقبل اآلخر عند وصولھ للحكم والعمل على فمھما إختلفت أجندة األحزاب وأھ

األخطاء لھ إلسقاطھ فال دیمقراطیة دون تعدد حزبي وتداول للسلطة مع تصویبھ من قبل المعارضة ولیس العمل على تدمیره وج
  .واحترام كل منھما لحق اآلخر في الحكم بینھما 

  
  الفلسطیني الشباباإلنتخابات و 

  
) على أھلیة اإلنتخاب أن یبلغ الناخب الثامنة  27المادة رقم (  بشأن اإلنتخابات العامة 2007لسنة ار بقانون نص قر  - 

  ات العامةعشر من عمره على األقل یوم اإلنتخاب
وقطاع غزة اإلنتخاب حق لكل فلسطیني في الضفة الغربیة بما فیھا القدس الشریف ) أن  28ت المادة رقم ( ونص - 

نتماء السیاسي والمكانة اإلجتماعیة بغض النظر عن الدین الرأي أو اإل ) 27ضمن شروط األھلیة حسب المادة ( 
 یمارس كل شخص حقھ باإلنتخاب بصورة حرة ومباشرة وسریة وفردیة و واإلقتصادیة والعلمیة

  
ً من العمر أو أكثر أن یكون قد أ شروط الترشح لعضویة البرلمان حدد قانون اإلنتخابات من -  تّم الثامنة والعشرین عاما

ً عن فئة الشباب  االقتراع   في الیوم المحدد إلجراء  .مما حصر العمر بعیدا
 

من الشباب لم 6% 54أن نسبة  2013مشاركة الشباب المحلیة تبین من اإلستطالع الخاص بمنتدى شارك لعام  - 
% قالو أن  الھیئات 57% مارسوا حقھم ونسبة  46حتى الیوم و نسبة  2011یصوتوا في اإلنتخابات المحلیة من عام 

  المحلیة لیس لدیھا أي عضو شاب 
  

) لمن یحق لھ المشاركة في اإلنتخاب وھذا ینتقص من حق الشباب من الفئة  18یالحظ أن عمر الناخب إقتصر على سن ( 
  ) سنة في المشاركة والتفاعل . 17- 15العمریة ( 

) سنة مما یحرم فئة كبیرة من الشباب  28كما أن لجنة اإلنتخابات حددت من شروط الترشح أن یكون العمر ال یقل عن ( 
في  المؤھل بالقدرات والمھارات من المشاركة في صناعة القرار السیاسي وتنمیة المجتمع واإلقتصار على بقاء دوره فقط

                                                             
، المجلس التشریعي الفلسطیني 2003القانون األساسي المعدل لعام  5  
، منتدى شارك الشبابي ،ن فلسطین 2013تقریر واقع الشباب الفلسطیني  6  
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إعطاء صوتھ في صنادیق اإلقتراع مما یؤدي لإلحباط وضیاع الطاقات الشبابیة وشعورھم بالتھمیش واإلھمال من أصحاب 
  القرار والسیاسة .

  
  العضویة األحزاب السیاسیة و 

  
 تشكیل األحزاب السیاسیة واإلنضمام إلیھا وفقا للقانون7)  26نص القانون األساسي مادة (  - 

  . 81955سنة ل 15رقم   األردني قانون األحزاب السیاسیةالقانون المطبق في الضفة الغربیة وقطاع غزة حالیًا هو  - 
ها ر مناقشة عامة و قدمت اللجنة السیاسة تقری) 1998( ناقش المجلس التشریعي مشروع قانون األحزاب الفلسطینیة  - 

  وقدم للقراءة األولى للمجلس التشریعي ولم یكتمل حتى اآلن . 
  ولم تقدمة للسلطة التشریعیة  1996أعدت وزارة الداخلیة مشروع قانون األحزاب السیاسیة عام  - 
 11حسب بیانات مركز المعلومات الوطني الفلسطیني ( وفا ) بلغ عدد األحزاب داخل منظمة التحریر الفلسطینیة (  - 

ي مقدمتهم حركة فتح أكبر األحزاب السیاسیة أما باقي األحزاب خارج منظمة التحریر الفلسطینیة فبلغت ) حزب ف
  ) في مقدمتها حركة حماس وتحظى بشعبیة كبیرة أیضًا كما أن معظم هذه األحزاب توجهات إسالمیة .  11أیضًا ( 

 
  20139لعام حسب إستطالع مركز شارك الشبابي 

  
الفصائل  بھذه ثقتھم وفقدان أملھم خیبة وعن السیاسیة، الفصائل من ألي انتمائھم عدم عن الشباب غالبیة من ( 73 %)عبر" 

 ، .برامجھا في الشباب أولویة وعدم جعل  الضیقة مصالحھا في منھا كل وانشغال االنقسام، حالة إنھاء على قدرتھا لعدم خاصة
 على الموجودة القوى من أیًا أن الشباب من 42 % أفادو %38من الشباب أما المنظمات الشبابیة فبلغت نسبة العضویة فیھا 

ً  الفلسطینیة التحریر منظمة أن33 %) الشباب ثلث ویرى الفلسطیني، الشعب تمثل ال الفلسطینیة الساحة   شرع ممثال
 ، 1967 عام المحتلة الفلسطینیة األراضي على فلسطینیة دولة إنجاز إمكانیة بعدم الشباب من ( 60 %) رأى كما .للفلسطینیین

 بكافة للمقاومة دعمھم عن الشباب غالبیة عبر كما .دیمقراطي نظام تطبیق یفضلون الشباب من 52 % فإن الدولة ھذه قامت وإن
   " .االحتالل من للتحرر كاستراتیجیة (الشعبیة المقاومة خاصة أشكالھا

  
فلسطیني لتنظیم األحزاب السیاسیة الفلسطینیة مما یؤدي لعدم تنظیم العمل نالحظ مما سبق أنھ لم یتم حتى اآلن وضع قانون 

فق علیھا جمیع األحزاب السیاسیة ، وما زال العمل إلى اآلن بالقانون األردني القدیم والذي یحتاج الحزبي على قواعد ثابتھ تت
  إلى تعدیالت تتناسب مع التطورات السیاسیة واإلجتماعیة السریعة .

بدت ھناك فجوة كبیرة في الثقة األحزاب السیاسیة حیث  التشاؤم واإلحباط لفئة الشباب من مدىتائج اإلستطالع واظھرت ن
لكثیر منھم بعدم اإلنتماء ألي فصیل أو اإلنسحاب من العضویة وفشل ھذه األحزاب بتحقیق طموح الشباب باألحزاب مما أحجم ا

الح الضیقة للحزب والصراع على السلطة مما أنتج اإلنقسام في المجتمع ومشاركتھم في صناعة القرار واإلنشغال في المص
  صناعة القرار .شباب وابعادھم عن أي نشاط أو دور سیاسي لالفلسطیني والذي زاد من مشكالت ال

  
  لجامعات ودورھا في تفعیل المشاركةا

  
  10حسب إحصاءات مركز اإلحصاء الفلسطیني تبین أن :

) طالب وعدد طلبة كلیات المجتمع من  201.308بلغ  (  2013عدد طلبة الجامعات في فلسطین من الجنسین لعام  - 
  ) طالب  12.273بلغت (  2012كال الجنسین لعام 

 % 26.8% ونسبة الفتیات 73.2نسبة عضویة الشباب الذكور في مجلس الطلبة و   - 

                                                             
، المجلس التشریعي الفلسطیني 2003القانون األساسي المعدل  7  
إلنترنتموقع دیوان الفتوى والتشریع ومركز المعلومات الوطني وفا، فلسطین، ا 8  
، منتدى شارك ، فلسطین 2013تقریر واقع الشباب الفلسطیني لعام  9  
، مركز اإلحصاء الفلسطیني ، فلسطین 2013تقریر اإلحصاء السنوي لعام  10  



) تقریر حول الشباب الفلسطیني والمشاركة السیاسیة وصناعة التغیر ، المجلس التشریعي12/2013الباحثة آمال أبو خدیجة (   Page 5 
 

لصالح المنتمین لھا ، إعتبروا الكتل الطالبیة تعمل 11% 76أن  تبین 2013لعام  حسب إستطالع منتدى شارك للشباب - 
 یركز نشاطھ على السیاسة بمعناھا الضیق على حساب خدمة الطلبة %  73و  
  

مما یدعو لزیادة التفكیر بھذه الفئة ودمجھا في  المالجظ أن نسبة الشباب المتعلم كبیرة جدا في المجتمع الفلسطیني - 
  اسي من أجل إبراز دورھم في التأثیر وصناعة القرار وتنمیة المجتمع بكافة المجاالت التفاعل اإلجتماعي والسی

 لطلبة الذكورل بة حیث كان نصیب العضویة الطل سمجال اركة السیاسیة والمجتمعیة للشباب من خاللالمش برزت - 
أعلى من دور الفتیات مما یدعو لزیادة تفعیل دورالفتاة الجامعیة في المشاركة والتفاعل لتكون إلى جانب الرجل في 

  .وتركیز نشاط الكتل الطالبیة على خدمة الطلبة صناعة القرارات بنسبة متساویة 
صھا في تنمیة الطلبة لعمل على فصل مجالس الطلبة عن أي مناكفات وصراعات بین األحزاب السیاسیة وتخصیا - 

 فكریا وسیاسیا وقانونیا وتقدیم الخدمات المختلفة لھم لتسھیل عملیة التعلم الجامعي  . 
  

  12 لشباب في المناصب العلیا للسلطةمشاركة ا
  

ع االقتراقد أتم األربعین من العمر أو أكثر في الیوم المحدد إلجراء من شروط الترشح لھذا المنصب أن یكون الشخص  الرئاسة :
حسب قانون اإلنتخابات . ولم تبین أي إحصائیات أن ھناك من ترشح لمنصب الرئاسة من فئة الشباب المذكوره بھذه الدراسة مما یحرم 

  الفئة الشبابیة من تأھلت وتمیزت بقدرات عالیة من التمتع بھذا الحق بسبب العمر غیر مناسب للشروط .
ً بقرار من الرئیس : یتم تعینھ بقرار من  رئیس الوزراء الرئیس حیث یعتمد على المؤھالت العلیمة والخبرات أیضا ویتم إنھاء عملھ أیضا

لذا على الشباب أن یساھموا في نشاطاتھم وفعلیاتھم وزیادة من الوعي والثقافة والمعرفة والخبرات على كافة المجاالت لیك تكون أمامھم 
  فرصة لمنصب رئیس الوزراء أو الرئیس .

  س التشریعي الفلسطینيالمجل
سنة مما یحول من وجود عدد كافي من فئة الشباب كأعضاء في المجلس  28حسب قانون اإلنتخابات یكون عمر النلئب ال یقل عن 

التشریعي ونتیجة لشح البیانات اإلحصائیة حول ذلك ال أتوقع أن یكون ھناك أحد األعضاء داخل البرلمان الفلسطیني في المجلسین تحت 
ولكن وجد من ھم أكبر قلیال مثال ( النائب دالل سالمة، النائب عن حماس مشیر المصري ، ونائب عن فتح جمال سنة  28سن 

  حویل
رجة وزیر ووكیل إن المناصب العلیا في الحكومة یتم بقرار من الرئیس ولیس باإلنتخاب وھي من د:  الحكومة ( وزارة )
تحتل الفئة األولى من الموظفین في المناصب العلیا سلم  1998) لسنة  4حسب قانون الخدمة المدنیة رقم ( وزارة ومدیر عام 

)  تنقسم إلى 17الوظائف الحكومیة وھي تأتي بعد الفئة الخاصة التي یعین بدرجة وزیر أما آلیة التعین حسب القانون المادة (
لعامین والثانیة لتعین باقي الفئة األولى فیعین الوكالء والمدراء العامون بقرار قسمین واحدة لتعین وكالء الوزارات و المدراء ا

من الرئیس وتنسیب من مجلس الوزراء أما باقي الفئة العلیا كرؤساء الدوائر تعین بقرار من رئاسة الوزراء بقرار من مدیر 
ة دون تحدید للعمر مما یفتح المجال للشباب المتمیز الدائرة واقتصرت الشروط للتعین على المؤھالت العلمیة والخبرات المطلوب

للوصول إلى ھذه المراكز العلیا وخاصة مدراء عامون ولم أتمكن من الحصول على إحصائیة لعدد المدراء العامون الشباب في 
  وزارات السلطة الفلسطینیة أو غیرھا من المناصب العلیا األخرى .

وزار وإقرار من الرئیس بناء على المؤھالت والخبرات والقدرات العلمیة والعملیة أیضا یتم إختیاره من قبل رئیس ال : الوزیر
ً الشباب أمامھم الفرصة  28ولم أحصل على إحصائیات للوزراء وأعمارھم ولكن أتوقع أنھم من الفئة األكبر من سن  ولكن أیضا

ن لھم فرصة الوصول لھذا المراكز العلیا وصناعة القرار للتمیز واإلجتھاد والمشاركة بفاعلیة في المجتمع بكافة الجوانب لیكو
  السیاسي وغیره .

  
  

  مواقف الشباب لبعض القضایا السیاسیة 
  

  شعور الھویة واإلنتماء 
% یعرف نفسھ مسلم 31ھ فلسطیني ، ونسبة % من الشباب یعرف نفس57تبین أن  2013من خالل إستطالع منتى شارك لعام 

  % یعرف نفسھ عربي 7% و نسبة 29% و الضفة 41وترتفع ھذه في غزة 

                                                             
، منتدى شارك 2013تقریر واقع الشباب الفلسطیني لعام  11  
h p://www.ichr.ps/pdfs/sp24.pd12  ) دراسة حول المناصب العلیا في السلطة الفلسطینیة   2003عزیز كاید (  
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 كذلك للھدف الذي یریدلداخل وخارج الوطن وا الشاب في وتبین أن أسباب ذلك یعود للثقافة المنطقة الجغرافیة التي یعیش فیھ
  الشاب إیصالھ لآلخرین حول شخصیتھ .

كما أن ھناك تشوش في مفھوم الھویة لدى الشباب وذلك لضعف القیم الوطنیة وإرتباطھم بالتاریخ و القضیة الفلسطینیة مقارنة 
لصعوبة األضاع وفقدان الثقة بالسنوات السابقة وأصبح إھتمام الشباب أكثر نحو تحقیق الرفاھیة والحیاة المعیشیة الكریمة 

  بالمستقبل والقیادات
  

تحتوي على نسبة إحصائیة لكل تنظیم بعدد المنتمین لھ فكانت كما  1997وجدت دراسة قدیمة منذ عام لإلنتماء السیاسي بالنسبة 
  :یلي 

% والجھاد اإلسالمي 4% والجبھة الشعبیة حصلت على 17% وحركة حماس حصلت على 43حركة فتح حصلت على نسبة 
  13% 32% والمستقلون / ال أحد حصلت على 2لى % وحزب فدا ،حزب الشعب ، الجبھھ حصلت ع2حصلت على 

یالحظ أن اإلنتماء األكبر للتنظیمات األكثر تأثیرا على الواقع اإلجتماعي حیث التنافس بین أكبر فصیلین فتح وحماس ورغم أن 
لت الحركتان ھذه اإلحصاءات قدیمة نوعا ما واحتمال أن تكون النسب زادت لكل فصیل أو تغیرت ولكن في اإلطار العام ما زا

  المھیمنة على السطع اإلجتماعي والسیاسي الفلسطیني حركة فتح وحركة حماس .
  

  اإلنقسام السیاسي  
ً ی% من الشباب عبروا أن اإلنقسام السیاسي أدى إلضعاف الفلسطینین وحقوقھم عالم68نسبة  ً  ا % عبروا أن أي 42، و  وشعبیا

.أما إمكانیة إنجاز دولة فلسطینیة  % قالوا أن منظمة التحریر ھي الممثل الشرعي 33قوى على الساحة ال تمثل الشعب ، و 
   % في الضفة تفاءلوا بذلك 35% في قطاع غزة و 54عبر  67على حدود 

ق األھداف الوطنیة والسیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة یقوم الشباب بتحلیل توقعاتھم مما یلمسون على الواقع من غیاب لتحق
لدى المجتمع الفلسطیني ونتیجة لزیادة الصراعات والمناكفات السیاسیة بین األحزاب وبالذات فتح وحماس على حساب قضایا 

  الشعب الرئیسیة والقضیة الفلسطینیة .
  

  الشباب واإلحتالل اإلسرائیلي
وذلك علیھ العدوانیة وقعت أغلب الممارسات إلحتالل اإلسرئیلي بشكل كبیر أوالمقاومة لالنضال لقد برز دور الشباب في 

المجتمع والمطالبة بحقوقھ المشروعة ، إستشھد األالف من الشباب تأثیر بالتغیر وال إحداث الشباب فيفئة لخشیتھا من 
 ھدفد من الشباب الفلسطیني باإلسرائیلیة ملئت بالعدیالمعتقالت والسجون ، و الفلسطیني منذ اإلحتالل اإلسرائیلي حتى الیوم

حتى الیوم بلغ عدد المعتقلین في  1967حیث منذ عام كسر شوكتھم وطمس طموحھم وأحالمھم وحرمانھم من حق الحیاة 
الثانیة ، وكانت اإلنتفاضة األولى وحالة إعتقال من كافة المناطق الفلسطینیة ومن كال الجنسین  14ألف 750سجون اإلحتالل 

لھا على األرض مما أنتج الكثیر منھم قیادات بارزة أكبر دلیل على مدى مشاركة الشباب وتفاعلھ في العمل السیاسي والمقاومة 
  صناعة القرار .تأثیرھا السیاسي واإلجتماعي في 

 ینعلى الفلسطین أصبحت الثقافة الفلسطینیة ملیئة بالمفاھیم والمصطلحات السیاسیة من خالل الممارسات العدوانیة - 
 .  فة متجذرة معھم كل یوماحتى باتت ثق

كم أن اإلحتالل یضع المعیقات الكثیرة في تطور المجتمع الفلسطیني وإنفتاحھ على العالم مما ینعكس بأثره على  - 
 الشباب الطموح والمتطلع لإلنفتاح على العالم .

 
  أھم مشكالت الشباب  - 
سنة )  24- 20وكانت أعلى بطالة في الفئة العمریة (  15) 35.7صفوف الشباب ( البطالة حیث بلغت نسبة البطالة في  - 

  ننا ینذر بالخطر على مستقبل الشباب والمجتمع
  إستغالل طاقات الشباب من قبل اإلحتالل بالعمل داخل إسرائیل  - 
  وغیرھا  ارتفاع نسبة الفقر مما یحول من عدم تحقق حاجات الشباب بسھولة من التعلیم الجامعي والزواج - 
  الھجرة الملحوظة للخارج للبحث عن مستقبل أفضل  - 
  خطر المخدرات الذي یستغل من قبل اإلحتالل لدفعھم لالنحراف والجریمة في صفوفھم - 
  الحیاة المعیشیة الصعبة من كافة النواحي اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة - 

                                                             
) دراسة تحلیلیة للتوجھات السیاسیة واإلجتماعیة ، فلسطین 1997مركز البحوث والدراسات الفلسطینیة(  13  
، منتدى شارك الشبابي2013تقریر واقع الشباب  14  
2013مركز اإلحصاء الفلسطیني، تقریر  15  
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  نقص الشعور باألمن ورؤیة متفائلة للمستقبل  - 
 غیاب القیم الوطنیة والدینیة وضعف اإلنتماء وحب العطاء والتطوع  - 
 تھمیش الشباب من العمل السیاسي والقیادي والمناصب العلیا المختلفة - 
 اإلحتالل اإلسرائیلي الخطر األكبر على مستقبل الشباب الفلسطیني - 
 إزدواج المعاییر في الجانب السیاسي بسبب إزدواجیة السلطة والحكومة . - 
 شعور اإلغتراب بین الواقع والمستقبل   - 
  الخوف من اإلعتقال السیاسي من األجھزة األمنیة أو المسئولیة  - 

  
  التوصیات الحلول و 

إعادة تفعیلھم بمجاالت المجتمع ومن أھمھا إنھاء و تعزیز الثقة بأنفسھم إیجاد بیئة أمنھ وصحیة للشباب من أجل - 
 اإلنقسام السیاسي وتحقیق الوحدة الوطنیة 

 تربیة الشباب على القیادة الحكیمة والقدرة على إتخاذ القرار وصناعتھ  - 
 تربیة الشباب على الحوار والتعایش وإحترام اإلختالف بین األحزاب االخرى . - 
  بكل أشكالھ في حالة اإلختالف مع اآلخر .تربیة الشباب لعدم التوجھ للعنف  - 
برنامجھا وخططھا وأولویاتھا في اإلھتمام تطویر إلعادة الثقة بین الشباب واألحزاب یجب أن تعید األحزاب السیاسیة  - 

  بھم وجعلھم في مقدمة األھداف .
  إعطاء الفرصة للشباب لیتحملوا دور القیادة وصنع القرار في كافة مجاالت المجتمع - 
 تعزیز الھویة الوطنیة من خالل تطویر برنامج التربیة على القیم الوطنیة واألخالقیة واإلنتماء - 
 تعزیز دور وسائل اإلعالم في نشر الوعي الثقافي والتربوي والوطني لدى فئة الشباب . - 
 ة یة لیمارسو دورھم على الواقع في كافة المجاالت الحیاتیز دور الشباب في برامج عملیة واقعتعزی - 
  ة احتیاجاتھ وتنظیم أولویاتھ في التطویر والبناء عایة الشباب الفلسطیني وتوفیر كافالعمل على سن قانون یقوم على ر - 
وضع كوتھ شبابیة في نظام أو قانون اإلنتخابات الفلسطینیة تضمن وصول عدد محدد لھم للمراكز العلیا وصناعة  - 

  القرار
  باإلنتخاب أو الترشح لمن یحق لھ  يتوسیع دائرة السن القانون - 
  فصل الشباب عن النزاعات والمناكفات الحزبیة وإشغالھم في برامج التطویر والتنمیة - 
  عدم اإلقتصار على عضویة الحزب كرقم عددي فقط بل إعطاء الفرصة للشباب لقیادة الحزب وصناعة القرار - 
  المسارعة في إنھاء اإلنقسام وتدارك الوضع قبل إنھیاره - 
  وعي الشباب بأھمیة المشاركة السیاسیة واإلجتماعیة في تحسین ظروفھم وتنمیة قدراتھم  رفع - 
  یفیة ممارستھانحو مفھوم الدیمقراطیة الحقیقي وكتطویر وعي الشباب  - 
  كوسیلة سلبیة لتولید الصراع والتقاتل الحزبي   ھالتوعیة حول مفھوم اإلختالف وعدم استخدام - 
  ولیس ألفراد الحزب وحده ئح المجتمعتوجھ الحزب للعمل لكافة شرا - 
 وضع خطة وطنیة شاملة في تنمیة وتطویر الشباب  - 
وضع إستراتیجة موحدة للحراك الشبابي والمقاومة واستغالل مواقع التواصل اإلجتماعي في مواجھة االحتالل ونشر  - 

  الوعي الثقافي حول القضیة الفلسطینیة
 دمج الشباب في العمل التطوعي مقابل محفزات مادیة ومعنویة ترفع من قدراتھم وكفاءاتھم  - 
 إیجاد فرص عمل لھم والقضاء على الفقر والبطالة في صفوفھم . - 
 تطویر التربیة والتعلیم لینتج شباب یمتلء بالثقافة والعلم والتفكیر الناقد واإلنتماء الوطني والدیني  - 
 العقلیة والنفسیة والجسدیة لتشكیل شخصیة شبابیة كاملة متكاملة صالحة للمجتمع .تطویر قدراتھم  - 

  
  الباحثة                                                                                                   

  آمال إبراھیم أبو خدیجة
  المجلس التشریعي الفلسطیني

 


