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مقدمة
َّالفلسطين َّعىل َّمدارَّتاري خ َّالقضية َّالفلسطينيةَّكل َّماَّ يف َّاستطاعتهم َّتجاهَّ
قدَّم َّالشباب
ي
وكانَّكلَّماَّقدمهَّ
َّمنَّجانبَّ،وف َّمواجهةَّاالحتاللَّمنَّجانبَّآخرَّ َّ َّ .
المجتمعَّالفلسطين
ي
ي
ً
الن َّتطورَّعملهاَّ
ي َّ
الشبابَّغالبا َّضمنَّاألطرَّالتنظيميةَّ
ومنظماتَّالمجتمعَّالمدن َّالمتاحة َّ ،ي
َّموازَّلتعزيزَّمشاركةَّالشبابَّ
قبلَّنشأةَّالسلطةَّالوطنيةَّالعامََّّ1994وبعد َّ
هاَّ،ولمَّيتافقَّتطور ٍ
َّفَّ
ي َّ
الفلسطين َّمن َّقبل َّمؤسسات َّالمجتمع
َّالمدنَّ ،عىل َّالرغم َّمن َّزيادة َّنسبة َّالشباب ي
ي
الفلسطين َّالعامَّ
المجتمعَّالفلسطينَّ،فقدَّبلغتَّنسبتهمَّ ،وفقَّالجهازَّالمركزيَّلإلحصاءَّ
ي
ي
وتشتَّالدراساتَّإىلَّأنَّالشبابَّسيشكلونَّنسبةَّمتايدةَّ
َّ
َّ%30َّ،2017منَّمجموعَّالسكانَََّّّ1.
واإلرشادَّ يفَّالمجاالتََّّكافة َّ.
َّ
منَّالمجتمعَّالفلسطينَّ،لذلكَّيستحقونَّكلَّاالهتمامَّوالرعايةَّ
ي
برزتَّمبادراتَّعدةَّلتعزيزَّالمشاركةَّالسياسيةَّلدىَّالشبابَّ،فقدَّأطلقتَّمؤسسةَّالكويكرزَّ
َّفَّالعملَّ
ي َّ
مطلعَّالعامََّّ2003مبادرةَّبعنوانَّ"اإلنجاز
َّالنَّبرزَّدورها ي
َّالشعن"َََّّّ.ومنَّالمؤسسات ي
َّالشبابَّفَّمجاالتَّالحياةَّالقانونيةَّ
منتدىَّشاركَّالشبانَّ،الذيَّيقومَّبتفعيلَّدور
نَّ،
الشبا ي َّ
ي
ي
َّالفلسطينَّيريد"َّالعامَّ
َّالشبانَّ"الشباب
واالجتماعيةَّوالثقافيةَّكافةَّ،2وبرنامجَّمركزَّمسارات
ي
ي
َّ.2018
ً
ً
اجعاَّواضحَّاَّ
تَّالفاعلةَّفَّهذاَّالمجالَّ،فإنَّهناكَّتر َّ
منَّكلَّالمبادراتَّوالمؤسسا
وعىلَّالرغمَّ َّ
ي
َّالفلسطينَّ.
َّالمدنَّبرامجَّلتعزيزَّالمشاركةَّالسياسيةَّلدىَّالشباب
تبنَّمؤسساتَّالمجتمع
يفَّ ي َّ
ي
ي
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َّ
َّف َّتعزيزَّ
َّلتلق َّالضوء َّعىل َّإشكاليات َّالمجتمع
تأن َّهذه َّالورقة
ي
من َّهنا َّ ،ي
َّالمدن َّومعيقاته ي
ي
َّاقتَّاح َّبدائل َّعدة َّلمعالجة َّهذهَّ
َّالفلسطينَّ ،ومن َّثم َّ
المشاركة َّالسياسية َّلدى َّالشباب
ي
اإلشكالياتَّ.
َّ

املشكلة السياساتية
امجهاَّالن َّتستهدفَّ
َّالفلسطينَّ،وبر
مؤسساتَّالمجتمعَّالمدن
عىلَّالرغمَّمنَّارتفاع َّعددَّ
ي
ي
ي
ً
َّوالنضاىلَّ،
َّالوطن
ل
َّالعم
ة
أيقون
َّ
؛
َّللشباب
ة
َّالسياسي
ة
ك
للمشار
َّ
ا
َّ
حافز
ماَّيشكلَّ َّ
تنميةَّالمجتمعَّ َّ،
ي
ي
الشبابَّالفلسطينَّوتراجعهَّعنَّالمشاركةَّالسياسيةَّ،والمساهمةَّ،
فإنهَّمنَّالمالحظَّعزوفَّ
ي
بشكلَّدائمَّوفاعل َّ،يفَّالحياةَّالسياسيةَّالعامةَّ.
َّالمالكَّ،
َّف َّالمؤسساتَّ ،حيث َّخلصت َّدراسة
َّوتؤكد َّالدراسات َّضعف َّمشاركة َّالشباب ي
ي
َّف َّالمؤسساتَّ
وشلنَّ ،ولدادوة َّ(َّ ،)2007إىل َّنتيجة َّمفادهاَّعزوف َّالشباب َّعن َّالعضوية ي
ي
َّف َّالمؤسسات َّالشبابيةَّ ،يمثلونَّ
الشبابيةَّ،كماَّأن َّنسبةَّكبتة َّمن َّهؤالء َّالشباب َّاألعضاء ي
ضاءَّف َّمؤسساتَّشبابيةَّ
فقدَّبلغتَّنسبةَّالشبابَّالذينَّأفادوا َّبأنهم َّأع
َّ
النخبَّالشبابيةَّ ،
ي
َّ%17.2فقطَّ 3َّ.
َّالمدن َّمن َّجانبَّ ،وطبيعة َّاألوضاع َّالسياسيةَّ
إذاَّماَّنظرنا َّإىل َّعمل َّمؤسسات َّالمجتمع
َّ
َّو
ي
واالقتصاديةَّواالجتماعيةَّمنَّجانبَّآخرَّ،نجدَّأنَّهناكَّتحدياتَّكبتةَّوقائمةَّأمامَّمؤسساتَّ
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َّالفلسطينَّ ،بشكلَّ
ي َّ
َّ،وتعطلَّالنظامَّالسياس
َّظلَّاالنقسامَّالسياس
فق
ي
ي
ي
المجتمعَّالمدن َّ َّ َّ.ي
مهمةَّعملَّالمؤسساتَّصعبةَّللغايةَّ،وكذلكَّالتجاذباتَّالسياسيةَّ،واألهمَّهوَّ
َّ
عامَّ ،باتت َّ
ً
أنَّموضوعَّالشبابَّأصبحَّثانويَّاَّأمامَّالتحدياتَّوالمعيقاتَّالقائمةَّ،عىلَّالرغمَّمنَّأنَّالشبابَّ
َّكلَّالمجاالتَّالسياسيةَّوالشعبيةَّ
َّ
عنوانَّالنضالَّف
َّ،وهمَّ
يشكلونَّثلثَّالمجتمعَّالفلسطين َّ
ي
ي
واإلعالميةَّ َّ.
َّالفلسطين َّ ،يف َّظل َّحكم َّالسلطة َّالوطنيةَّ
وبالنظرَّإىل َّحجم َّالمشاركة َّالسياسية َّللشباب
ي
ر
َّفَّالعامَّ
َّ
َّالنَّجرت ي
يع ي
ومؤسساتهاَّ،سوفَّنجدَّأنَّنسبةَّالمرشحيَّالنتخاباتَّالمجلسَّالتش ي
ً
ر
يعيةَّالثانيةَّالنَّ
َّاالنتخاباتَّالتش
َّف
ا
َّكثت
ه َّصفرَّ َّ َّ.ولمَّيختلفَّاألمر
َّ 1996منَّالشباب َّ ،ي َّ
ي
ي
ً
َّالثان َّالعام ََّّ ،2006حيث َّإن َّعددَّالمرشحي َّمن َّالشباب َّبلغ َّأيضا َّصفرَّ،
ي َّ
َّف َّكانون
جرت ي
ً
والسببَّ ،ببساطةَّ ،أن َّقانون َّاالنتخابات َّيشتط َّبلوغ َّالمرشح ََّّ 28عاما َّمن َّأجل َّقبولَّ
ترشيحهَّ ََّّ4َّ.وهذاَّهوَّواقعَّالحالَّالذيَّتشهدهَّمنظمةَّالتحريرَّالفلسطينيةَّبدوائرهاَّالمختلفةَّ،
َّالمدنَّ ،والنقابات َّالشعبيةَّ ،واالتحاداتَّ ،من َّحيث َّنسب َّمشاركةَّ
ي َّ
ومؤسسات َّالمجتمع
فيهاَّ َّ.
الشبابَّ َّ
َّفَّتعزيزَّ
لذلكَّ،ستحاولَّهذهَّالورقةَّتحليلَّالدور
ي
َّالذيَّتقومَّبهَّمؤسساتَّالمجتمعَّالمدن ي
َّالفلسطينَّ ،ودراسة َّأسباب َّالفجوة َّبي َّمشاركة َّالشبابَّ
المشاركة َّالسياسية َّللشباب
ي
كةَّالشبابَّالفلسطينَََّّّ.
َّفَّتعزيزَّمشار
السياسيةَّودور
ي
َّمؤسساتَّومنظماتَّالمجتمعَّالمدن ي
ي
َّجعلَّمؤسساتَّالمجتمعَّالمدن َّقوةَّمنظمةَّقادرةَّ
حَّالورقةَّسياساتَّعمليةَّتسهمَّف
َّوتقت
ي
ي
كةَّالسياسيةَّ،للمساهمةَّفَّ
عىلَّاستيعابَّواستثمارَّقدراتَّالشبابَّ ،ودفعهمَّباتجاه َّالمشار
ي

 4عمر رحال ،الشباب والعمل التطوعي في فلسطين (بحث مقدم إلى مؤسسة الحياة لإلغاثة والتنمية)bit.ly/2LqlAJL .2006 ،
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َّوالمشوعَّ
ر َّ
َّالن َّتواجه َّالشباب
بناء َّنظام
اط َّقادرَّعىل َّمواجهة َّالتحديات ي
ي
َّسياس َّديمقر ي
الوطنََّّ .
ي

األهداف
الهدف العام:
َّفَّتعزيزَّالمشاركةَّ
 اقتاحَّسياساتَّوآلياتَّعملَّتزيدَّمنَّقدرةَّمؤسساتَّالمجتمع
ي
َّالمدن ي
السياسيةَّللشبابَّالفلسطينََّّ .
ي
األهداف الفرعيةَّ :
َّالفلسطين َّلتطويرَّودعمَّمشاركةَّالشبابَّ
حاتَّلمؤسساتَّالمجتمعَّالمدن
 تقديم َّمقت
ي
ي
يفَّالحياةَّالسياسيةَّالعامةَّ.
َّالفلسطينَّ،
َّالمدن َّوالشباب
 معالجة َّأسباب َّالفجوة َّالقائمة َّبي َّمؤسسات َّالمجتمع
ي
ي
َّالنَّتواجهَّ
وتحديدَّاألدواتَّالالزمةَّلمعالجةَّتلكَّالفجوةَّ،وتقليصَّالمعيقاتَّوالتحديات ي
اتَّالمجتمعَّالمدنَّ.
عملَّمؤسس
ي

مؤسسات املجتمع املدني والشباب الفلسطيني
ُ
ّ
للشعبَّالفلسطين َّ َّوممثله َّالوحيدَّ َّ،وقدَّ
َّ
مرجعيةَّالسياسيةَّالتاريخية
َّال
ر
َّالتحري
َّمنظمة
تعد
ي
ً
َّرسمَّسياساتها َّوتوجيهَّبوصلتهاَّالنضاليةَّ،فكانَّللشبابَّ
َّ
تاريخيا َّ يف
َّ
برزتَّمشاركةَّالشباب َّ
5

ً
ا
َّمؤسساتَّالمنظمةَّوهياكلهاَّ،وهمَّ
َّ
تمثيل َّحقيقيَّا َّ يف
َّ
دورَّفاعلَّومؤثرَّ َّ .وقدَّتمثلَّالشباب َّ
َّ
مؤسسوهاَّ،وبخاصةَّبعدَّدخولَّاألحزابَّالسياسيةَّالمنظمةََّّ.فالرئيسَّالراحلَّيارسَّعرفاتَّ
َّف َّطورَّشبابه َّمن َّالعام َّ-1952
ترأس َّاتحادَّطلبة َّفلسطي
َّوهوَّف َّعمرَّالثالثينيات؛ َّأي ي
ي
ً
وتدرجَّإىلَّأنَّأصبحَّرئيساَّلمنظمةَّالتحريرَّالفلسطينيةَّالعامََّّ َّ.1969
َّ
َّ،51956
ً
َّساهمتَّف َّتأسيس َّالمنظمةَّوقيادتهاَّوهمَّ
القياداتَّالتاريخيةَّالن
َّ
من
لعديدَّ
ا
َّ
،
هناكَّ،أيضا
ي
ي
ً
ً
كبتَّاَّ يف َّتأسيسَّ
إسهاماَّ َّ
َّ
يف َّعمرَّالشبابَّ،وقدَّكانواَّمنَّحملةَّالشهاداتَّالجامعيةَّ،ماَّأسهم َّ
يةَّف َّمؤسساتَّ
ي َّ
وتوجيهَّبوصلةَّالعملَّالنضاىل
َّالفلسطينَّ،ماَّيشتَّإىل َّأن َّالمشاركةَّالشباب ي
ي
َّللشعبَّالفلسطينَّ،
َّوالنضاىل
لسياس
المجتمعَّالمدنيةَّكانتَّمصدرَّالقوةَّ يفَّتنظمَّالعملَّا
ي
ي
ي
ً
ً
ً
أساسياَّ يفَّالحياةَّالعامةَّ،
َّ
افداَّ
َّولمَّتعدَّتشكلَّر َّ
َّسابقاَّمنَّقوة َّ
َّ
وهَّاآلنَّلمَّترقََّّإىلَّماَّكانتَّعليه
ي
التطورَّالتاريخ َّللحركةَّالنضاليةَّوالمؤسسيةَّالفلسطينيةَّيفتض َّزيادةَّ يف َّالمشاركةَّ
معَّأن َّ
ي
َّمؤسساتَّالمجتمعَّالمدنََّّ .
الشبابيةَّف
ي
ي

مؤسسات املجتمع املدني املتخصصة يف قضايا الشباب
بلغَّعددَّالمؤسساتَّالشبابيةََّّ372مؤسسةَّالعامََّّ َّ،62007ولعبتَّبعضَّمؤسساتَّالمجتمعَّ
ً ً
َّفَّالحياةَّالسياسيةَّالعامةَّ َّ،وتخصصتَّ
ب
َّالشبا
ة
ك
َّمشار
ز
َّتعزي
ف
َّ
ا
َّ
ز
المدن
ي
ي
َّالفلسطينَّدورَّاَّبار ي
ي
َّتبنَّتطويرَّقدراتَّالشبابَّ،وتعزيزَّمهاراتهمَّالقياديةَّ،لضمانَّمشاركتهمَّ
ي
هذهَّالمؤسساتَّف ي

 5الشهيد الخالد ياسر عرفات "أبو عمار" سيرة ذاتية  ..مسيرة شعب ،وكالة سما اإلخباريةbit.ly/2Aazwag .2012/11/10 ،
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َّالفلسطينَّ
السياسية َّالفاعلةَّ،كونهم َّالرافدَّاألساس َّوالرئيس َّلبناء َّالمؤسسات َّوالمجتمع
ي
واألهىل ََّّ .
ي َّ
الرسمَّ
ي
ويمكن عرض أهم مشاري ع تلك المؤسسات وبرامجها ،عىل النحو اآل يت:
 برنامج َّالمشاركةَّ :تبنت َّمؤسسة َّالمشاركة َّالشبابية َّبرنامج َّالمشاركة َّالهادف َّإىل َّرفعَّ
َّلدىَّالشبابَّف َّمختلفَّالموضوعاتَّ،وقدَّبدأَّتنفيذه العامَّ َّ 2014يفَّ
مستوىَّالوع
ي
ي
7.

محافظاتَّالضفةَّالغربية َّ

 ر
َّالشبانَّ ،وي هدف َّإىل َّتعزيزَّ
مشوع َّالمجالس َّالمحلية َّالشبابيةَّ :أطلقه َّمنتدى َّشارك
ي
قدراتَّالشبابَّالقياديةَّ،وخفضَّسنَّالتشحَّللشبابَّ،وإتاحةَّالفرصةَّللشبابَّللمشاركةَّ
8.

يفَّاالنتخاباتَّالمحليةَّ،وقدَّبدأَّتنفيذهَّالعامَّ َّ2009يفَّمحافظاتَّالضفةَّالغربيةَّ

 ر
مشوع َّاللجان َّالرقابية َّالمحليةَّ :الهادف َّإىل َّتشكيل َّلجان َّرقابية َّمحلية َّمن َّالشبابَّ
لتوجيه َّطاقاتهم؛ َّلمحاربة َّومواجهة َّالفسادَّف َّالمؤسساتَّ ،والمطالبة َّبسن ر
َّتشيعاتَّ
ي
ً
َّاللجنةَّالرقابيةَّف َّمدينةَّأريحاَّ،وقدَّبدأَّ
عضواَّ يف
َّ
قانونيةََّّ َّ.وكانَّأحدَّمعديَّهذهَّالورقة َّ
ي
تنفيذهَّالعامََّّ2009منَّقبلَّمعهدَّاألبحاثَّالتطبيقيةَّ"أري ج"َّ َّ،واالئتالفَّمنَّأجلَّالتاهةَّ
والمساءلة َّ"أمان" َّمن َّخالل َّ ر
مشوع َّاللجان َّالمحلية َّالشعبية َّلبناء َّالتاهة َّومحاربةَّ
9.

الفسادَّ
َّ
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مقابلة مع وسام الشويكي ،مدير مشروع المجالس الشبابية ،منتدى شارك الشبابي.2013-2009 ،
نضال جاليطة ،عضو لجنة الرقابة المحلية على عمل وأداء بلدية أ ريحا ،التابع لمشروع لجان الرقابة على عمل البلديات ،تنفيذ مؤسسة

األبحاث التطبيقية (أريج) واالئتالف من أجل النزاهة (أمان) .2013-2009
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مشوعَّزمامَّ:يسعَّإىلَّتعزيزَّدورَّالشبابَّفَّالمجتمعَّالفلسطين ،ر
 ر
َّونشَّقيمَّالديمقراطيةَّ
ي
ي
ر
المدنَّ
ي َّ
مؤسسةَّزمامَّورسكا َّؤهاَّمنَّمؤسساتَّالمجتمع َّ
والعدالةَّوالمساواةَّ،وقدَّبدأتَّ
10.

بتنفيذهَّالعامََّّ 2015

َّ

عىل َّالرغم َّمن َّحيوية َّهذه َّالمؤسسات ر
َّوكتتهاَّ ،فإنهاَّلم َّترتقَّ َّإىل َّحجم َّالتحديات َّووزنَّ
عملتَّفَّ
مدنَّ
َّالمجتمعَّالفلسطينَّ،فهناكَّمنظماتَّومؤسساتَّمجتمعَّ ي َّ
ي َّ
َّف
ي
الشبابَّالممتد ي
َّفيها َّلمواجهة َّتحديات َّالعملَّ ،إالَّأنهاَّ
مجاالت َّالتدريب َّوالتأهيل َّلتعزيزَّقدرات َّالعاملي َّ
أهملتَّدورَّالشبابَّوأهميتهَّ،فيماَّنجحتَّالمؤسساتَّالعاملةَّوالمهتمةَّوالمنفذةَّلمشاري عَّ
ً
َّفَّبناءَّمنظومتهاَّالمؤسسيةَّ،انطالقاَّمنَّ
شبابيةَّمتخصصة َّ،يفَّاعتمادهاَّعىلَّالقطاع
ي
َّالشبان ي
َّف َّتجنيد َّالمنح َّوالمساعدات َّالخارجية َّلتنفيذ َّأنشطةَّ
إيمانهاَّبأن َّالشباب َّواجهة َّحيوية ي
ً
العملَّالمجتمعَّ
َّ
أيقونة
وهمَّ
الحياةَّالعامةَّ،
َّ
ف
كتهمَّ
عىلَّمشار
َّ
إيجابا
َّ
وبرامجَّشبابيةَّتنعكسَّ
ي
ي
الن َّمن َّشأنهاَّالوصول َّإىل َّنتائجَّ
يف َّمجال َّتنظيم َّالفعاليات َّوحمالت َّالضغط َّوالمنارصة َّ ي
تفضَّإىلَّتغيتَّواقعَّالحياةَّالعامةَّ.
حقيقيةَّ
ي

التحديات أمام عمل مؤسسات املجتمع املدني لدعم تعزيز
املشاركة الشبابية
ً
المدت َّ
اط يف مؤسسات المجتمع
ي
أوال .ضعف البناء الديمقر ي
ا
َّحائلَّأمامَّمشاركةَّالشبابَّ
َّ
َّالنَّتقف
أبرزَّاإلشكالياتَّالخاصةَّبالمجتمع
هناَّ َّ
نذكرَّ َّ
َّ
ي
َّالمدن ي
اط َّ يف َّالعديدَّمن َّمنظمات َّومؤسساتَّ
يف َّصناعة َّالقرارَّ ،مثل َّضعف َّالبناء َّالديمقر ي َّ
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ً
اطَّ َّ،وعدمَّإجراءَّالعمليةَّ
َّفَّبنائهاَّالديمقر ي َّ
اجعا
النَّتشهدَّتر
َّالمدن
المجتمع
ي
ي
َّالفلسطين َّ،ي
ي
اط َّإنَّتمََّّ َّ.كماَّأنَّ
َّ
الديمقراطيةَّ يف
َّأجهزتهاَّالعاملةَّلديهاَّ،وعدمَّقبولهاَّللتحولَّالديمقر ي
َّ،إذ َّيخضع َّ ،يف َّكثتَّمنَّ
اطيةَّف َّبعضَّالمؤسسات َّ
ثغراتَّترافقَّإجراءَّالعمليةَّالديمقر
ي
األحيانَّ،إىلَّالتدخالتَّالسياسيةَّلفرضَّقوائمَّأوَّأشخاصَّبعينهمَّ،يتمَّاختيارهمَّلتمثيلَّ
ً
اطيةَّالن َّتخضعَّألجنداتَّوقيودَّ
ر
عىلَّالعمليةَّالديمق
َّ
تلكَّالمؤسساتَّ،ماَّيؤثرَّسلبا
َّ
ي
أوَّالنظامَّالسياس َّالحاكمَّ،أوَّقيودَّاقتصاديةَّ
سياسيةَّ ،تميلَّألحزابَّسياسيةَّمعينةَّ ،
ي
والممولي ََّّ .
َّ
مرتبطةَّبالجهاتَّالمانحةَّ
َّالسياسَّبيَّاألحزابَّوالفصائلَّالفلسطينيةَّ،
َّالسياسَّ،وحالةَّالتجاذب
ي َّ
ولعبَّاالنقسام
ي
ً
ً
دورَّا َّكبتَّا َّ يف َّانعدام َّالعملية َّالديمقراطية َّ يف َّحاالت َّعديدةَّ ،ما َّأدى َّإىل َّتراجع َّإجراءَّ
َّف َّالمؤسساتَّ ،األمرَّالذي َّأدى َّبدوره َّإىل َّتعطل َّعمل َّبعض َّالمؤسساتَّ
االنتخابات ي
اضَّ
وبعضها َّاآلخرَّأنىه َّعملهَّ ،وأغلق َّأبوابه َّجراء َّالواقع
َّالسياس َّالذي َّتعيشه َّاألر ي
ي
َّمؤسساتَّالمجتمعَّالمدنَّمنَّحيثَّ
فَّإضعافَّدور
الفلسطينيةَََّّّ.كماَّساهمَّاالنقسامَّ ي َّ
ي
ّ
عىلَّدورهاَّالتنمويَّوالحقوفَّ
َّ
،
بشكلَّكبت
َّ
َّ
،
ر
َّ
َّ
التنميةَّ،ماَّأث
َّف َّعملية َّ
ي
المشاركةَّوالتأثت ي
َّيتعلقَّبقضاياَّالشبابَّوالنهوضَّبدورهم ََّّ .
َّ
فَّالمجتمعَّ َّ،وبخاصةَّفيما
والثقافَّ ي َّ
ي
المؤسس َّعىلَّ
االنغالقَّ
َّالمدن َّحالة َّمنَّ َّ
من َّجهة َّأخرىَّ ،تعيش َّمؤسسات َّالمجتمع
ي
ي
َّماَّيخصَّ
َّغالبَّاألحيانَّالَّيوجدَّتعاونَّوانفتاحَّحقيق َّبي َّالمؤسساتَّ يف َّ
نفسهاَّ،فق
ي
ي
تعزيزَّالمشاركة َّالشبابيةَّ ،أ َّوَّتفعيل َّأدوارهاَّالمختلفة َّاتجاه َّالمجتمع َّعامةَّ ،والشبابَّ
وتدن َّاحتامَّالرأيَّوالرأيَّاآلخرَّلدىَّالمؤسساتَّوانعكاس َّذلك َّعىلَّالمجتمعَّ
خاصة َّ،ي َّ
أبرزهاَّ
َّ
كماَّأنَّترسيخَّاالنقسامَّالسياس َّأنتجَّتداعيات َّسلبيةَّلدىَّالمؤسساتَّ ،
ككلَّ َّ .
ي
وجودَّقياداتَّحزبيةَّللمؤسساتَّتميلَّلخدمةَّأحزابهاَّوأهدافهاَّومصالحهاَّعىلَّحسابَّ
الشبابَّوالمجتمعَّ.
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ً
.
السياس
النظام
إشكاليات
ثانيا
ي
المؤسس:
َّالنَّتعيشهاَّ
الفلسطين والتجاذب
 االنقسام
إنَّحالةَّاالنقسامَّالسياس ي
ي
ي
ي
السياس َّبيَّ
اض َّالفلسطينيةَّمنذَّالعامََّّ،2007نتيجةَّلحالةَّالرصاعَّوالتنافس َّ
األر ي َّ
ي
ً
الذيَّباتَّواضحاَّ
َّ
الفصائلَّالفلسطينيةَّ َّ ،وبخاصةَّالفصيلي َّالكبتينَّفتحَّوحماسَّ،
ّ
ً
وبشكلَّكبتَّ،عىلَّالحياةَّاالجتماعيةَّ
َّ
سلباَّ
َّالسياسَّ،أَّثرَّ َّ
أنهَّرصاعَّعىلَّالسلطةَّوالقرار
ي
َّالفلسطينَّ ،ما َّأدى َّإىل َّزيادة َّحجم َّالفجوة َّاالجتماعية َّوالثقافيةَّ
لدى َّالمجتمع
ي
والسياسيةَّبيَّفئاتَّالمجتمعَّ،وانعكسَّذلكَّعىلَّجيلَّكبتَّمنَّالمجتمعَّ َّ،وبخاصةَّ
ً
َّسلبا َّعىل َّحالة َّاالنتماء َّللوطن َّومؤسساته َّالرسمية َّواألهليةَّ
َّ
َّ،كماَّانعكس
الشباب َّ
كمؤسساتَّالمجتمعَّالمدنَّ.
ي

ً
ً
لدىَّالشبابَّالفلسطينَّ،الذيَّيشعرَّبحالةَّ
َّ
ا
َّ
كبت
َّ
َّتحديا
َّ
شكلَّاالنقسامَّالسياس
كماَّ
ي
ي
َّالن َّتتمثلَّ
من َّالفراغ َّالناتج َّعن َّحجم َّالرصاع َّوالتصارع َّالسلطوي َّبي َّاألحزاب ي
بمجموعة َّمن َّاألشخاص َّواألسماء َّالذين َّالتصقت َّأسماؤهم َّبتلك َّاألحزابَّ
والمؤسساتَّمنذَّعقودَّ،ماَّأدىَّإىلَّانعدامَّثقةَّالشبابَّبمؤسساتَّالمجتمعَّالمدنَّ
ي
والفصائلَّواألحزابَّ،األمرَّالذيَّأدىَّ،بدورهَّ،إىلَّتراجعَّالشبابَّوابتعادهمَّعنَّالحياةَّ
السياسيةَّواالجتماعية ََّّ .
اض َّالفلسطينيةَّ،
 القواني المنظمة لمشاركة الشباب يف االنتخابات :شهدتَّاألر ي َّ
ً
تاريخياَّ،حالةَّمنَّالتعدديةَّالقانونيةَّ َّواألنظمةَّواللوائحَّالناظمةَّلطبيعيةَّالعملَّوإدارةَّ
َّ
اض َّالفلسطينيةَّ،الذيَّيعتَّ
َّالسائدَّف َّاألر ي َّ
َّ،ومنهاَّالنظامَّاالنتخان
شؤونَّالمجتمع
ي
ي
ينَّ ،والحالة َّالسياسية َّغت َّالمستقرة َّللشعبَّ
َّاالجتماع َّالفلسط ي َّ
عن َّالنظام
ي
سلن َّ يف َّضبطَّالحياةَّ
أثرَّ ي َّ
َّمنذَّعقودَّ َّ َّ َّ.وكانَّلتعدديةَّاألنظمة َّوالقواني َّ َّ
َّ
الفلسطين
ي
ً
َّفَّمراكزَّ
عائقاَّأمامَّمشار
َّ،وشكلتَّ َّ
العامةَّللشعبَّالفلسطين َّ
كةَّالشبابَّالفلسطين ي
ي
ي
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صنع َّالقرارَّ ،وتعزيزَّمشاركته َّالسياسية َّوحضوره َّلدى َّالمؤسسات َّالرسمية َّوغتَّ
الرسميةَّ.
ً
ً
يشارَّإىلَّأنَّالعديدَّمنَّمؤسساتَّالمجتمعَّالمدن َّلعبَّدورَّا َّبارزَّاَّ يف َّعقدَّالدوراتَّ
ي
وورشَّالعملَّوإجراءَّلقاءاتَّمعَّالقادةَّوالمسؤولي َّمنَّمختلفَّالفصائل َّواألحزابَّ
والوزراءَّ ،كما َّنظمت َّتلك َّالمؤسسات َّحمالت َّالضغط َّوالمنارصةَّ ،للضغط َّعىلَّ
السلطةَّوالحكومةَّ،برصورةَّإعادةَّالنظرَّف َّ ر
يعاتَّالقانونيةَّالن َّتمنحَّالشبابَّ
التش
ي
ي
ر
يعَّوتعطلهَّعنَّ
الحقَّ يفَّالمشاركةَّ يفَّاالنتخاباتَّالعامةَّ،إالَّأنَّغيابَّالمجلسَّالتش ي
ً
عائقا َّأمام َّالضغط َّعىل َّالحكوماتَّ
السياسَّ ،شكل َّ َّ
الحياة َّالعامة َّبسبب َّاالنقسام َّ
ي
وصناع َّالقرار َّلتغيت َّتلك ر
َّالتشيعاتَّ ،من َّأجل َّتعزيز َّمشاركة َّالشباب َّالسياسيةَّ
ر
اكهمَّفَّمواقعَّصنعَّالقرارَّ َّ.
وإرس
ي
َّفَّ
ويمكن َّالتوقف َّ ،يف َّهذا َّالسياقَّ ،أمام َّأبرز َّالدالالت َّحول َّمشاركة َّالشباب ي
َّمستوياتهاَّ،الرئاسية َّ،ر
والتشيعيةَّ،والمحليةَّ َّ:
َّ
االنتخاباتَّفَّأبرز
ي
َّالفلسطينَّالشبابَّمنَّإمكانيةَّ
َّاألساس
 )1االنتخابات الرئاسية :استبعدَّالنظام
ي
ي
التشحَّلالنتخاباتَّالرئاسيةَّ َّ .فقدَّنصتَّالفقرةََّّ 2منَّالمادةََّّ 12منَّقانونَّ
االنتخابات َّرقم ََّّ 9لسنة ََّّ ،2005عىل َّرصورة َّأن َّيكون َّالمرشح َّلالنتخاباتَّ
ر
َّف َّاليومَّالمحددَّإلجراءَّاالقتاعَّ َّ .ولكنَّعىلَّ
الرئاسيةَّقدَّأتمَّاألربعيَّ َّأوَّأكت ي
ً
ً
ً
َّعمليةَّالتصويتَّالختيارَّ
َّ
محورياَّومؤثرَّاَّ يف
َّ
الرغمَّمنَّذلكَّ،لعبَّالشبابَّدورَّاَّ
11.
رئيسَّللسلطةَّالوطنيةَّالفلسطينيةَّفَّانتخاباتَّالعاميَََّّّ1996وَّ 2005
ي

11
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 )2االنتخابات ر
التشيعية :مثلت َّاالنتخابات ر
َّالتشيعية َّالعام ََّّ ،1996التجربةَّ
َّالشعبَّالفلسطين َّداخلَّالضفةَّالغربيةَّ،
الختيارَّممثىل
الفلسطينيةَّاألوىل َّ
ي
ي
ً
نائباَّ يفَّالمجلسَّ
بماَّفيهاَّالقدسَّ،وقطاعَّغزةَّ،األمرَّالذيَّأدىَّإىلَّانتخابََّّ َّ88
ً
ر
شاباَّدونَّسنَّاألربعيََََّّّّ.
يعَّ،حيثَّكانَّمنَّبيَّالفائزينَّماَّمجموعةََّّ َّ15
التش ي
ً
ر
شاباَّ(َّ18
االنتخاباتَّالتشيعيةَّالثانيةَّالعامََّّ،2006فقدَّترشحَّلهاََّّ َّ 122
أماَّ
َّ
ً
مرشحا)ََّّ.وكانتَّ
َّ
ذكورَّعىلَّمستوىَّالدوائرَّوالقوائمَّمنَّأصلََّّ728
أننَّوَّ َّ104
ر َّ
ً
ً
شاباَّ(منهمَّأنثيان َّوَّ 16ذكرَّا)َّمنَّأصل ََّّ132
النتيجةَّأنَّفازَّماَّمجموعهََّّ َّ 18
ً
عضوا َّمجموع َّأعضاء َّالمجلس ر
يعَّ َّ َّ.ومنَّجهة َّأخرىَّ ،برزت َّمشاركةَّ
َّالتش ي َّ
َّ
الشبابَّواضحةَّفَّعمليةَّاالقتاعَّلهذهَّاالنتخاباتَّ ،حيثَّشاركََّّ696,406
ي
ً 12.
عاَّ
شبابَّ يفَّعمليةَّاالقتاعَّ،منَّأصلََّّ1,042,424مقت َّ
َّاإلحصاءاتَّالخاصةَّبلجنةَّاالنتخاباتَّالمركزيةَّ،
َّ
 )3االنتخابات المحلية :تشت
ً
ً
كةَّالشبابَّف َّعمليةَّالتشحَّلالنتخاباتَّ
ملموساَّ يف َّمشار
َّ
إىلَّأنَّهناكَّتقدماَّ
َّ
ي
ً
شاباَّ،منهمَّ
َّالنَّتمتَّبمراحلهاَّاألرب عَّ،فقدَّترشحَّماَّمجموعهََّّ َّ2958
المحلية ي
ً
شاباَّ171َّ،
منَّالذكورَّ ،وقدَّفازَّماَّمجموعهََّّ َّ 870
َّ
َّ 761منَّاإلناثَّ ،وَّ 2193
ً
علماَّأنَّهذهَّاالنتخاباتَّجرتَّالنتخابََّّ263
منَّالذكورَّ َّ،
َّ
منَّاإلناثَّ،وَّ699
ً
ً
13.
وبلديةَّفَّالضفةَّالغربيةَّوقطاعَّغزةَّالعامََّّ 2006
َّ
محليا
َّ
َّ
مجلسا
َّ
ي
الفلسطين والوظائف يف مؤسسات السلطة
 الشباب
ي

12
13
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للشبابَّمنَّالتعييناتَّالنَّ
استثناءَّ
اَّ
اضَّالفلسطينيةَّ،منذَّنشوءَّالسلطةَّ،
ي
شهدتَّاألر ي
َّف َّبعضَّ
َّالن َّتمت ي
تمت ي
َّف َّمراكزَّصنع َّالقرارَّالوزارية َّمنها َّواإلداريةَّ ،والتعيينات ي
المجالسَّالبلديةَّوالقرويةَّ،واإلداراتَّالعامةَّ،للوزاراتَّوالمؤسساتَّالرسميةَّ َّ.
َّف َّالسلطةَّ ،و يف َّالسفاراتَّ
فعىل َّالرغم َّمن َّأن َّهناك َّالكثت َّمن َّالوظائف َّالعليا ي
والقنصلياتَّ،ومؤسساتَّمنظمةَّالتحريرَّ،الممتدةَّفَّالوطنَّودولَّالعالمَّ،والوزاراتَّ
ي
ً
ا
حقيقياَّ يفَّتمثيلَّ
َّ
تمثيلَّ
َّ
وغتهاَّمنَّالمؤسساتَّالتابعةَّللسلطةَّ،فإنَّالشبابَّلمَّيلقََّّ
وقيادةَّتلكَّالمؤسساتَّ،وحرصتَّوظائفهمَّف َّاألعمالَّ َّوالمهام َّالبسيطةَّكموظفيَّ
ي
َّ،وهمَّمهدد َّونَّبمغادرةَّتلكَّالوظائف ََّّ .
عاديي َّ
ا
ثمانَّ
َّ
تعد َّمؤسسة َّمجلس َّالوزراء َّاألقل
َّتمثيل َّللشبابَّ ،فقد َّبقيت َّعىل َّمدى َّ ي
وفَّظلَّ
حكوماتَّمضتَّمنَّعمرَّالسلطةَّوحنَّالعامََّّ،2005دونَّأيَّوزيرَّشاب َََّّّ.ي
ً
الحكومة َّالتاسعةَّ ،دخل َّأول َّشاب َّمجلس َّالوزراء َّوزيرَّا َّلالتصاالت َّوتكنولوجياَّ
ً
المعلوماتَّ ،ثم َّساهمت َّالحكومة َّا ر
عاما َّإىلَّ
لعارسة َّبدفع َّشابي َّما َّدون َّاألربعيَّ َّ َّ
ً
وعملياَّ ،فإن َّهذه َّالمشاركة َّبقيتَّ
َّ
َّالمحىلَّ َّ .
ي َّ
مجلس َّالوزراء َّوزيرين َّللعمل َّوالحكم
ً
ً
إالَّعىلَّثالثةَّوزراءَّفقطَّ،
ارياَّ،لمَّيحصلَّالشبابَّ َّ
منصباَّوز َّ
َّ
محدودةَّ،فمنَّأصلََّّ237
َّالنَّعادةَّماَّيكونَّرئيسهاَّ
إضافةَّإىلَّانعدامَّوجودَّالشباب ي
َّفَّقيادةَّالهيئاتَّالحكومية ي
بدرجةَّوزيرَّ َّ .وتشتَّاإلحصائياتَّإىلَّأنََّّ%1منَّالشبابَّينتمونَّللفئاتَّالعلياَّمنَّ
14.

الوظائفَّالحكوميةَّوغتَّالحكوميةَّ

َّ

ً
ثالثا .إشكاليات اجتماعية واقتصادية
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لفلسطين َّكبقيةَّالشعوبَّالعربيةَّ،وطبيعةَّاألنظمةَّ
إنَّالفكرَّالسائدَّلدىَّالمجتمعَّا
ي
َّقبىلَّوعشائريَّوربماَّفرديَّ،منَّخاللَّقرارَّالرجلَّ
َّ
النَّبدورها
َّتحكمَّالبالدَّ،منَّمنظور ي
ي
ً
ً
لتعزيزَّ
َّ
ومانعاَّأمامَّالشبابَّ
َّ
ادعاَّ
الواحد َّ،يفَّوضعَّأشبهَّبكبتَّالعشتةَّأوَّالمختارَّ،يمثلَّر َّ
َّ
أفقدَّالشبابَّ
مشاركتهمَّالسياسيةَّوانفتاحهمَّعىلَّالمؤسساتَّالمدنيةَّواألهليةَّ،وهوَّماَّ َّ
ً
ً
ً
وثقافياَّ يفَّالمجتمعَّ َّ.
َّ
واقتصادياَّ
َّ
كتهمَّالعامةَّسياسياَّ
َّ
الدافعيةَّنحوَّمشار
َّفَّفلسطيََّّ،واالحتكامَّلنظامَّالقبليةَّوالعشائريةَّ،الذيَّ،
كماَّأنَّطبيعةَّالنظام
َّاالجتماع ي
ي
بدورهَّ ،يعتت َّالشباب َّغت َّقادرين َّعىل َّالمشاركة َّوالتأثت َّبما َّيخدم َّالعملية َّالتنمويةَّ
والثقافية َّواالقتصاديةَّ ،تعودَّإىل َّاعتقادات َّسائدة َّتحكم َّبشكل َّمسبق َّعىل َّالشبابَّ
اطَّوالتنمويَّ َّ.
بأنهمَّليسواَّمحلَّثقةَّلقيادةَّالمؤسساتَّ،والمشار ي
كةَّفَّبنائهاَّالديمقر ي
َّالفلسطينَّ،
َّالن َّيعيشهاَّالمجتمع
كماَّأن َّاألوضاع َّاالجتماعية َّواالقتصادية َّالصعبة ي َّ
ي
ً
ً
َّتحدياَّكبتَّاَّأمام َّتفعيلَّدورَّمؤسساتَّالمجتمعَّ
َّ
والشبابَّعىلَّوجهَّالخصوصَّ ،تعتت
َّيعان َّالشباب َّمن َّضائقةَّ
َّف َّالحياة َّالعامةَّ ،حيث
َّ
َّف
ي
ي
َّتعزيز َّمشاركة َّالشباب ي
المدن ي
َّباتتَّمنَّأهمَّأولوياتَّالشبابَّالنَّتدفعَّ
قلةَّفرصَّالعملَّ،الن
اقتصاديةَّكبتةَّبسببَّ
ي
ي
بهم َّللبحث َّعن َّفرص َّعملَّ ،لضمان َّتوفت َّاالحتياجات َّالرصورية َّوالحياتية َّللعيشَّ
ً
أيضاَّ،إىلَّالدفعَّبأعدادَّكبتةَّمنَّالشبابَّللهجرةَّمنَّأجلَّالعملَّ
بكرامةَّ،وهذاَّماَّأدىَّ َّ،
َّف َّالمؤسسات َّالتعليمية َّالفلسطينيةَّ ،أمام َّندرةَّ
والتعليم َّالذي َّبات َّباهظ َّالتكاليف ي
فرص َّالعملَّ ،واالعتبارَّالسائد َّلدى َّالمجتمع َّبأن َّالتعيينات َّالوظيفية َّتتم َّبناء َّعىلَّ
ً
والمحسوبيةَّ،بعيداَّعنَّمبدأَّتكافؤَّالفرصَّوالعدالةَّ َّ.
َّ
االعتباراتَّالحزبيةَّ،والواسطةَّ،
َّ

البدائل
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َّالدولَّ،هوَّالمساهمةَّالفاعلةَّفَّ
َّف
ي
ي
إنَّالدورَّاألساسَّوالرئيسَّلمؤسساتَّالمجتمعَّالمدن ي
بناء َّمؤسسات َّالدولةَّ ،وتعزيز َّالمواطنة َّالصالحة َّلألفرادَّ ،من َّخالل َّمشاركتهم َّالفاعلةَّ
والقائمة َّعىل َّمبادئ َّالعدالة َّوالديمقراطية َّوالحقوق َّوالواجباتَّ ،والمتمثلة َّبالقوانيَّ
اد َّوواجباتهمَّ،ماَّيساهمَّ يف َّتنشئةَّ
واألنظمةَّالناظمةَّلعملَّتلكَّالمؤسساتَّ ،وحقوقَّاألفر َّ
َّفَّالمجتمعَّ،
جيلَّمنَّالشبابَّقادرَّعىلَّالمشاركةَّالسياسيةَّواالجتماعيةَّ،وتعزيزَّسبلَّالتنمية ي
ووجودهمَّفَّقيادةَّالمؤسساتَّواألحزابََّّ .
منَّخاللَّ رإرساكهمَّ
ي
َّلمؤسساتَّالمجتمعَّالمدنَّالَّيخدمَّواقعَّالشبابَّلتعزيزَّمشاركتهمَّالسياسيةَّ
الواقعَّالحاىل
ي
ي
ا
أوَّغتَّالرسميةَّ،
سواءَّفَّالمؤسسةَّالرسميةَّ َّ
وتنشئتهمَّقادةَّقادرينَّعىلَّإدارةَّالحياةَّالعامة؛َّ
َّ
ي
ً
ً
َّالفلسطينَّ ،ويشكل َّأيقونة َّالعملَّ
ي َّ
أساسيا َّللمجتمع
َّ
افدا َّ
َّالفلسطين َّيشكل َّر َّ
كون َّالشباب
ي
إذاَّماَّتمَّ رإرساكهَّ يفَّالحياةَّالعامةَّ َّ.
َّوالسياسَّ َّ
النضاىل
ي
ي
ا
َّأولَّ،منَّخاللَّاألنظمةَّوالقوانيَّ
َّالمدن َّ
َّالمؤسسَّلمؤسساتَّالمجتمع
ي َّ
َّفَّالبناء
ي
ويكمنَّالحل ي
اعَّحاجةَّالشبابَّ،
َّالنَّمنَّالمهمَّوالمفتضَّأنَّتر ي
النَّتنظمَّإدارةَّوعملَّالمؤسساتَّالمدنية ،ي
ي
وتشتَّإىلَّذلكَّعتَّأنظمتهاَّالداخليةَّوبرامجهاَّالعمليةَّ،حنَّيستطيعَّالشبابَّاالنتقالَّبالعملَّ
والمشاركةَّالسياسيةَّمنَّواقعَّالمؤسساتَّالمدنيةَّإىلَّالحياةَّالسياسيةَّالعامةَّ،منَّخاللَّ
ر
حليةَّوالتشيعيةَّوالرئاسيةَّومواقعَّصنعَّالقرارَّ،كونَّالمؤسسةَّ
المشاركةَّ يف َّاالنتخاباتَّالم
المدنيةَّالَّتستطيعَّدعمَّالشبابَّلدىَّالمؤسسةَّالرسميةَّ،وهَّتحولَّدونَّتمثيلهمَّ ر
وإرساكهمَّ
ي
يفَّبنائهاَّوعملهاَّ َّ.
ً
َّ،كونهَّ
َّمعا َّ
يشكلَّهذاَّالبديلَّمقبوليةَّلدىَّالشبابَّومؤسساتَّالمجتمعَّالمدن َّ
المقبوليةَّ َّ:
ي
يعتَّعنَّحقوقَّالمجتمع َّوواجباتهَّ ،والحاجةَّالوطنيةَّإىل َّتفعيلَّالمشاركةَّالسياسيةَّ،كونَّ
15

َّف َّبناءَّالمجتمعَّ،وكونهَّيشكلَّحلقةَّتدريبَّ
الشبابَّيعتَّعنَّقوةَّفاعلةَّ،منَّشأنهاَّالتأثت ي
وتأهيلَّلقياداتَّشبابيةَّواعدةَّ،تكشَّبهاَّطوقَّاالحتكارَّالتقليديَّللممارسةَّالسياسيةَّ َّ.
اط َّلمؤسساتَّالمجتمعَّ
المعقوليةَّ :وجودَّبرامجَّوأنظمةَّتساهم َّ يف َّتفعيلَّالبناءَّالديمقر ي
المدنَّ،وترتكزَّعىلَّالمشاركةَّالسياسيةَّللشبابَّ َّ.
ي
َّمؤسساتَّالمجتمعَّالمدنَّ،وفقَّ
ورقيَّه َّ يف
اط َّ َُّ
المنفعة والخسارة :إن َّتطورَّالبناءَّالديمقر ي َّ
ي
ً
ً
ً
قتصادياَّ،يضمنَّتوفتَّبيئةَّ
َّ
وسياسياَّ َّوا
َّ
احلَّالزمنيةَّوحاجاتَّالمجتمعَّوتطورهَّاجتماعياَّ
َّ
المر
امجَّالن َّتعملَّبهاَّمنظماتَّ
األطرَّوالت
تشاركيةَّنوعيةَّ،تتيحَّللشبابَّالمشاركةَّالفاعلةَّ َّوفقَّ َّ
ي
َّالفلسطينَّومؤسساتهََّّ.كماَّإنَّوجودَّرؤيةَّجامعةَّوخطةَّإستاتيجيةَّللشبابَّ
ي َّ
َّالمدن
المجتمع
ي
وتأثتهم َّ يف َّعمليةَّالبناءَّوالتنميةَّ،ماَّيعززَّمنَّمقبوليتهمَّ
والمؤسساتَّيعززَّمنَّإنتاجيتهم َّ َّ
االجتماعيةَّواستقطابَّالجماهتَّ.
اطَّللمؤسساتَّ،يزيدَّويدفعَّبالشبابَّللعملَّلدىَّ
ي
الوع العامَّ:تطويرَّمستوىَّالبناءَّالديمقر ي
المؤسساتَّ،والمشاركةَّالسياسيةَّضمنَّبرامجهاَّالتعدديةَّالمجتمعيةَّوالفكريةَّ.

البديل الثاني :توعية الشباب بأهمية دورهم السياسي

َّالشبابَّبدورهمَّالسياس َّوأهميتهَّ،منَّخاللَّ
وع
ي
يقومَّهذاَّالبديلَّعىلَّرصورةَّاالرتقاءَّب ي
َّمنظماتَّالمجتمعَّالمدنَّ،ومعرفتهمَّ
دورهمَّالسياس َّوالعالقة َّبينه َّوبي
إدراكهم َّألهميةَّ
ي
ي
ً
َّالفلسطينَّ ،وهذه َّمهمة َّمؤسسات َّالمجتمعَّ
َّالسياس
َّوفقا َّللنظام
َّ
بحقوقهم َّالسياسية
ي
ي
تبنَّبرامجَّتوعيةَّللشبابَّمنَّأج لَّدفع همَّ
ي َّ
المدنَّواألحزابَّالسياسيةَّ،منَّخاللَّالعملَّعىلَّ ي
َّالسياسَّ َََّّّ.ويمكنَّالعملَّعىلَّتحقيقَّذلكَّعتَّتنميةَّالرغبةَّ
لالنخراطَّ،وبشكلَّواع َّ،يفَّالواقع
َّ
ي
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َّالشبابَّفَّ
لدىَّالشبابَّمنَّالجنسيََّّ يفَّالمشاركةَّالسياسيةَّ،وهوَّهدفَّنابعَّمنَّأهميةَّدور
ي
بناءَّمجتمعاتهمَّ َّ.
تبن َّالمؤسساتَّتنظيمَّلقاءاتَّودوراتَّومؤتمراتَّللشبابَّ ،وتدعمَّ
كماَّأنَّهناكَّرصورةَّل ي َّ
سبل َّتفعيل َّدورهم َّومشاركتهم َّوتحفتهمَّ ،وتوفر َّلهم َّسبل َّالممارسة َّالقيادية َّلخوضَّ
األطر َّالطالبية َّالنتخابات َّمجالس َّاتحادات َّالطلبةَّ ،أو َّاالنتخاباتَّ
َّف َّ َّ
االنتخابات؛ َّسواء ي
وهَّبذلكَّتقدمَّلهمَّالختةَّالرصوريةَّلممارسةَّ
المحليةَّ،وانتخاباتَّالمؤسساتَّوالجمعيات َّ،ي
ً
المؤسساتَّنفسهاَّتصبحَّممارسا َّلدورَّالرقيبَّالنشطَّ
َّ
الحياةَّالسياسيةَّبمسؤوليةَّ،كماَّأن َّ
عىلَّأعمالَّالحكومةَّ،والصوتَّالصادقَّالنابعَّمنَّالقاعدةَّالشعبيةَّالمتمثلةَّبالشباب ََّّ .
تفعيلَّوتبنَّ
َّ،وبشكلَّأقلَّلدىَّالمستوىَّالرسمَّ َّ َّ.
المقبوليةَّ :مقبوليةَّعاليةَّلدىَّالشباب
ي
ي
الشبابَّمنَّقبلَّمنظماتَّومؤسساتَّالمجتمعَّالمدن َّهوَّمطلبَّمهمَّ،ولكنَّ
دعمَّتوعيةَّ
ي
َّالفلسطين َّوالمؤسسات َّالمدنية َّهناك َّعدم َّمقبولية َّلتفعيل َّدورَّ
َّالرسم
عىل َّالمستوى
ي
ي
الشبابَّ،إلدراكهمَّبأهميةَّهذهَّالدورَّوخوفهمَّمنهَّ َّ.
المعقوليةَّ :عاليةَّجداَّلدىَّالشبابَّ،منَّخاللَّمبادراتَّشبابيةَّوحمالتَّضغطَّومنارصةَّ
ومواقعَّالتواصلَّاالجتماعَّالمختلفة ََّّ .
َّاآللياتَّالحديثةَّكاإلنتنتَّ
َّ
عىلَّالمؤسساتَّ،واستثمار
ي
الن َّمنَّ
ي َّ
المنفعة والخسارةَّ :يزيدَّهذاَّالبديلَّمنَّثقةَّ
الشبابَّبمؤسساتَّالمجتمعَّالمدن َّ ي
َّعملَّمؤسساتَّالدولةَّومرَّاكزَّ
َّ
كةَّالشبابَّوتفعيلَّدورهمَّف
المهمَّلهاَّأنَّتعتمدَّعىلَّمشار
ي
ابطَّالمجتمعَّالفلسطينَّ،
ي َّ
صنعَّالقرارَّ،منَّخاللَّتبنيهاَّلهمَّ ،وتوعيتهم ََّّ،كماَّيحافظَّعىلَّتر
ّ
َّف َّالشبابَّ ،وممارسة َّقيمَّ
َّويحسن َّصورة َّالمؤسسات َّمن َّحيث َّاالنطباع َّباالستثمار ي
الديمقراطيةَّوالمشاركةَّ َّوالحرياتَّ َّ.
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َّالسياسَّ،
َّوعَّكبتَّلدىَّالشبابَّوالمجتمعَّبأهميةَّتوعيةَّالشبابَّبدورهم
ي
الوع العامَّ:هناك ي
ي
َّالرسميةَّ،وأهميةَّممارسةَّالشبابَّ
َّ
يفَّعمليةَّالتنميةَّوالبناءَّلمؤسساتَّالدولة َّالرسميةَّوغت
ً
ا
ارَّ.
فاعلَّ يفَّصنعَّالقر َّ
دورَّاَّ َّ

البديل الثالث :توجيه التمويل بما يخدم واقع مشاركة الشباب وحاجاتهم

ً
َّداخلياَّ،والعالقةَّمعَّ
َّ
َّالمدن
َّوالروابطَّالمتيشةَّبيَّمؤسساتَّالمجتمع
توجيهَّعاملَّالعالقات َّ
ي
ً
ً
ما َّيوفرَّمنحَّا َّمالية َّمن َّشأنهاَّدعم َّمشاري ع َّوبرامج َّتعززَّواقع َّالشبابَّ
َّخارجياَّ َّ ،
َّ
المانحي
َّألنشطةَّمنظماتَّالمجتمعَّالمدنَّ
ي َّ
َّودعمَّعالم
هناكَّاهتمامَّدوىل
ومشاركتهمَّالسياسيةَّ،ف
ي
ي
أةَّوالحكمَّالرشيدَّ،الن َّمنَّشأنهَّاَّاستثمارَّطاقاتَّالشبابَّ
العاملةَّفَّقطاعات َّالشبابَّوالمر
ي
ي
َّ،وإعدادَّقياداتَّشبابيةَّواعدةَّتساهمَّفَّبناءَّ
وتوجيههاَّبماَّيخدمَّالحياةَّالعامةَّفَّفلسطي
ي
ي
خطط َّإستاتيجية َّوطنية َّلدعم َّمشاركة َّالشباب َّوتصويب َّأوضاعهم َّاالقتصاديةَّ
واالجتماعيةَّ ،وتدعم َّتطلعاتهم َّودمجهم َّ يف َّالحياة َّالسياسية َّالعامة َّعىل َّاألصعدةَّ
والمستوياتَّكافةَّ َّ.
اآلنَّ ََّّ :
يتطلبَّ َّ
األمرَّبناءَّإستاتيجيةَّعملَّمؤسسيةَّتشاركيةَّتقومَّعىلَّ ي
خاصةَّالنَّتعملَّعىلَّتنميةَّ
َّمنظماتَّالمجتمعَّالمدنَّ،وب
ي َّ
 وجودَّإستاتيجيةَّمتكاملةَّبي
ي
قدراتَّالشباب َّ،ر
وإرساكهمَّ يفَّصناعةَّالقرارَّ.
َّالمدنَّ،
اإلستاتيجيةَّمستمرةَّوليستَّموسميةَّحسبَّدعمَّمؤسساتَّالمجتمع
 أنَّتكونَّ َّ
ي
َّفَّمؤسساتَّالمجتمعَّ
بلَّالعملَّعىلَّتال ي َّ
َّالنَّتعتضَّمشاركةَّالشباب ي
فَّكلَّنقاطَّالضعف ي
المدنَّ.
ي َّ
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 تشكيلَّقاعدةَّعملَّشبابية َّبعدَّتوعيةَّالشبابَّبحقوقهمَّمنَّقبلَّمؤسساتَّالمجتمعَّ
َّفَّ
َّ
المدن َّألخذ َّحقوقهم َّالسياسيةَّ ،ال
ي
َّف َّالتشح َّواالنتخاب َّوالمشاركة ي
َّسيما َّحقهم ي
صناعةَّالقرارَّوفقَّقوانيَّمنظمةَّالتحريرَّوالسلطةَّالوطنيةَّ.
اإلستاتيجيةَّالمنظمَّوالموجهَّلدورَّالمؤسساتَّبتفعيلَّوتعزيزَّالمشاركةَّالشبابيةَّ
َّوتكونَّهذهَّ َّ
والخارجَّالذيَّتحصلَّعليهَّ
التمويلَّالمحىل َّ
بماَّيضمنَّتسختَّ
َّ
يفَّالحياةَّالسياسيةَّالعامةَّ،
ي
ي
ولتعزيزَّمشاركتهم َّالشبابيةَّ
َّ
المدنَّ،لخدمة َّحاجةَّالشباب َّوتطلعاتهمَّ،
ي َّ
مؤسساتَّالمجتمع َّ
العمليةَّ َّ.
المقبوليةَّ :إعادة َّتوجيه َّالمنح َّوالتمويل َّوالعالقات َّمع َّالمؤسسات َّالمحلية َّوالخارجيةَّ
ورةَّملحةَّومطلبَّشعنَّ،الستثمارَّهذهَّاإلمكانياتَّبماَّيخدمَّحاجةَّالشباب َّوواقعهمَّ،
رص
ي
َّالرسم َّهناك َّمحاولة َّلتوجيه َّالتمويل َّعت َّقنواتهاَّالرسمية َّمن َّخاللَّ
لكن َّعىل َّالمستوى
ي
ر
َّبشكلَّمبارسَّ َّ.
أوَّمؤسساتهاَّالمنبثقةَّعنها
الحكومةَّ َّ،
َّالمدن َّتوجيه َّالمنح َّوالتمويلَّ ،عت َّقنواتهَّاَّ
المعقوليةَّ :تستطيع َّمؤسسات َّالمجتمع
ي
الصحيحةَّ،بماَّيخدمَّالتامجَّالعمليةَّلتعزيزَّمشاركةَّالشبابَّودمجهمَّ يفَّالحياةَّالعامةَّ،منَّ
خاللَّإستاتيجيةَّمؤسسيةَّوطنيةَّمهنيةَّ َّ.
المنفعة والخسارة :استثمارَّالمنحَّوالتمويلَّمنَّشأنهَّتحسيَّالقدراتَّالمؤسسيةَّلمؤسساتَّ
َّتساهمَّفَّ
الشبابيةَّالن
المجتمعَّالمدن َّوكوادرهاَّ،ويزيدَّمنَّتقديمَّالخدماتَّواالحتياجاتَّ
ي
ي
ي
َّفَّتحديدَّأولوياتَّالعملَّلدىَّالشبابََّّ .
تعزيزَّمشاركةَّالشبابَّالسياسيةَّ،كماَّيساعد ي
َّالمدنَّ ،بأهمية َّتوجيه َّالمنحَّ
َّوع َّلدى َّالكثت َّمن َّمؤسسات َّالمجتمع
ي
الوع العامَّ :هناك ي
ي
والعالقاتَّالنَّتربطهاَّبالمموليَّالخارجييََّّ،بماَّيخدمَّويعززَّمشاركةَّالشبابَّ َّ.
والتمويلَّ،
ي
19

املفاضلة بين البدائل والتوصيات
هناكَّأهميةَّلجميعَّالبدائلَّالمطروحةَّفَّحلَّالمشكلةَّ،وقدَّتمَّرصدهاَّوترتيبهاَّوفقَّأهميةَّ
ي
َّجاءَّفَّالتتيبَّ
ورةَّتبنَّالبدائلَّوفقَّأهميةَّكلََّّمنهاَّحسبَّما
َّتوضَّالورقةَّبرص
كلَّمنهاَّ،لذا
ي
ي
ي
ً
بدءاَّبالبديلَّاألولَّالذيَّمنَّشأنهَّأنَّيوفرَّبيئةَّجاذبةَّالستقطابَّالشبابَّوتفعيلَّمشاركتهمَّ
َّ
َّالمدنَّ،وينقذهاَّ
ي َّ
َّالثانَّالذيَّيعززَّثقةَّالشبابَّبمؤسساتَّالمجتمع
السياسيةَّ،ومنَّثمَّالبديل ي
اآلخرَّللمؤسسةَّالرسمية؛َّإذَّإنَّالنجاحَّفيهماَّ
منَّالتهمَّالموجهةَّإليهاَّ،عىلَّاعتبارَّأنهاَّالوجهَّ َّ
َّ
وطنيةَّتساهمَّفَّجعلَّ
لحالةَّاستقطابَّفاعلةَّومستمرةَّللشبابَّ،ويبنَّإستاتيجيةَّ
يؤسسَّ
ي
ي
المؤسساتَّالمدنيةَّقوةَّفاعلةَّباعتمادهاَّعىلَّالشباب َََّّّ.ومنَّثمَّالعملَّبالبديلَّالثالثَّالذيَّ
منَّشأنهَّتوجيهَّالدعمَّوالتمويلَّ،واستثمارَّعالقةَّالمؤسساتَّالمحليةَّوالمجتمعَّالدوىلَّ،
ي
ً
ا
فَّتعزيزَّمرتكزاتَّالبناءَّالوطنَّالقائمَّعىل ر
َّالشاكةَّالمجتمعيةَّللمجتمعَّ
َّ
َّ
فاعل
َّ
َّ
َّنموذجا
َّ
َّويشكل
ي
ي
الفلسطين َّبأفرادهَّ ،ومؤسساتهَّالرسميةَّوغتَّالرسميةَّ َّ ،وبخاصةَّجيلَّالشبابَّالذيَّيعتتَّ
ي
هماَّ َّ.
وتطور َّ
َّ
ةَّأساسيةَّفَّبناءَّاألنظمةَّوالدولَّ
ركت
ي
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