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الشباب الفلسطيني من خالل اإلحصائيات واألرقام:  

يظهر في مسـح الشـباب الفلسـطيني عام 2019، الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء، أن 

تقديـرات عـدد السـكان فـي كل مـن الضفـة وقطـاع غـزة تشـير إلـى أن إجمالـي عدد السـكان 

بلـغ نحـو 4.98 مليوًنـا، وأن نسـبة الشـباب منهـا كانت نحو %23 )18-29 سـنة(. 

وتشـير اإلحصائيـات الخاصـة بالشـباب فـي كل مـن الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، إلى معدل 

البطالة مرتفع وفي تزايد عبر الزمن، فقد ارتفع معدل البطالة بين الشـباب )18-29 سـنة( 

ليصـل إلـى %45 )%36 بيـن الذكـور، و%70 بيـن اإلنـاث(، مقارنـًة مـع %37 )%36 بيـن 

الذكـور و%43 بيـن اإلنـاث( فـي العـام 2008. مـن جانـب آخـر انخفـض معـدل البطالـة بيـن 

الشـباب )18-29 سـنة( فـي الضفـة الغربيـة مـن %28 عـام 2008 إلـى %27 عـام 2018، 

وارتفعـت بشـكٍل ملحـوظ فـي قطـاع غـزة مـن %53 إلـى %69 خـال نفـس الفتـرة. وأن 

نصـف الشـباب ليسـوا فـي دائـرة العمـل بواقـع %41 في الضفة الغربيـة مقابل %63 في 

قطـاع غـزة، أمـا علـى مسـتوى الجنـس فقـد بلغـت النسـبة %35 و%65 للذكـور ولإلنـاث 

علـى التوالـي. وأظهـرت البيانـات أن الشـباب العامليـن فـي مراكـز صنـع القـرار ال يتجـاوز 

عددهـم عـن %1 وأن %0.9 مـن الشـباب يعملـون فـي مهنـة مشـرعو وموظفـو إدارة عليـا 

بواقـع %1.0 فـي الضفـة الغربيـة و%0.4 فـي قطـاع غـزة 1.

باإلشـارة إلـى موقـع الشـباب فـي مؤسسـات األحـزاب والتنظيمـات، يتبيـن أن هنـاك حالـة 

مـن الجمـود تصيـب كافـة القـوى والفصائل الفلسـطينية، فمن الصعوبة بمكان مشـاهدة 

شـاب فـي المراكـز القياديـة ألي مـن هـذه القـوى أو الفصائـل -باسـتثناء حركة حمـاس وفًدا 

__________

1.    هذه البيانات مأخوذة عن الجهاز المركزي لإلحصاء. متاح على الرابط:
www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529       
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حـزب الشـعب التـي هـي حـركات فتيـة، ولديهـا قيـادات شـابة بسـبب التجديـد المسـتمر، 

وعقد المؤتمرات بشـكل منتظم- مع التأكيد أن معظم الذين نشـاهدهم اليوم في مواقع 

القـرار داخـل التنظيمـات الفلسـطينية قـد تسـلموا هـذه القيـادة وهـم شـباب دون األربعين 

فـي غالبيتهـم، لكنهـم وبحكـم عـدم التجديـد الديمقراطي بقوا عشـرات السـنوات على رأس 

الهـرم التنظيمـي لتنظيماتهـم السياسـية 2.

__________

2.    حقائق حول الشباب الفلسطيني، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطي، متاح على الرابط: 
www.miftah.org/Publications/Books/Youth_2.pdf       
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__________

3.   ماهر الشريف وعصام نصار، تاريخ الفلسطينيين وحركتهم الوطنية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2018، ص293-297. 
4.   سارة روي، قطاع غزة: السياسة االقتصادية لإلفقار التنموي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2018، ص10.

5.   جامعة بيرزيت - برنامج دراسات التنمية، دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع وتمكين اإلنسان الفلسطيني،
      في: تقرير التنمية البشرية، فلسطين 2004، جامعة بيرزيت، 2005، ص87.

ُيعانـي الوضـع الفلسـطيني العـام مـن ضعـف الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية، واالنقسـام 
الفلسـطيني الـذي يهـدد وحـدة الشـعب الفلسـطيني ويضعـف نضالـه الوطنـي، وتقـادم 
النظـام السياسـي الفلسـطيني والعجـز عـن إصاحـه 3، ومـا اسـتجد عليـه مـن تطـورات بعـد 
االنتفاضـة الثانيـة، ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن تدميـر منهجـي لبنـى المجتمـع الفلسـطيني، 
واكتمـال السياسـات االقتصاديـة لإلفقـار التنمـوي التـي مـن شـأنها جعـل الفلسـطينيين غير 
قادريـن علـى البقـاء اقتصاديـًا 4. كل ذلـك يشـير إلـى مسـتقبل قاتـم يفتقـر إلـى اليقين، فمن 
المتوقع أن تتفاقم أزمة الشباب الفلسطيني، السيما استمرار معاناة الشباب على الصعد 
كافـة: االقتصاديـة واالجتماعيـة والمعنويـة، فضـًا عـن تشـاؤمه تجـاه المسـتقبل. وبطبيعة 
الحال، فإن هذا السـياق الفلسـطيني العام يفتح إمكانيات على مزيد من انسـحاب الشـباب 
مـن العمـل العـام واالنطـواء مزيـدًا نحـو الـذات بإعطاء أولويـة لاهتمامات اليوميـة والخاصة 

لتدبيـر سـبل العيـش، إضافـة إلـى البحـث عـن سـبل أخـرى للخـاص كالهجـرة أو السـفر.
ولقـد جـاءت بعـض الدراسـات لتؤكـد علـى التأثيـر السـلبي للسـياق أعـاه، أي علـى ضعـف 
مشـاركة الشـباب في المؤسسـات، حيث خلصت دراسـة إلى نتيجة مفادها عزوف الشـباب 
عـن العضويـة فـي المؤسسـات الشـبابية، كمـا أن نسـبة كبيـرة مـن هـؤالء الشـباب األعضـاء 
في المؤسسـات الشـبابية، يمثلون النخب الشـبابية، فقد بلغت نسـبة الشـباب الذين أفادوا 

بأنهـم أعضـاء فـي مؤسسـات شـبابية %17.2 فقـط 5.



4

العقوبات األمريكية التي ترافقت مع إعالن الصفقة

أواًل/ الفلسطينيون والمعونات الخارجية: سياق عام
يعتمـد الفلسـطينيون فـي الضفـة وقطـاع غـزة بشـكل أساسـي علـى المعونـات الخارجيـة، 
وفـي سـياق مـا يسـمى بعمليـة السـام بيـن منظمـة التحريـر وإسـرائيل، قـدم المجتمـع 
الدولـي مسـاعداٍت إنسـانية واقتصاديـة كبيـرة ومتنوعـة للشـعب الفلسـطيني ومـن خـال 
عـدة قنـوات، حكوميـة وأهليـة )فلسـطينية ودوليـة(، كوسـيلة للحفاظ على عملية السـام. 
مـن جانـب آخـر، تصنـف الـدول التـي تقـدم مسـاعدات للفلسـطينيين إلـى سـبع مجموعات: 
الـدول العربيـة، واالتحـاد األوروبـي، والواليـات المتحـدة، واليابـان، والمؤسسـات الدوليـة 
)بمـا فـي ذلـك وكاالت منظومـة األمـم المتحـدة( والـدول األوروبيـة، ودول أخـرى. وتعـد 
الواليـات المتحـدة إحـدى أهـم الـدول سـواء التـي تقـدم المعونـات للسـلطة أو مـن جهـة 
قدرتهـا علـى التأثيـر علـى سياسـات تلـك المعونـات الممنوحـة للفلسـطينيين، علمـًا بـأن 
الواليـات المتحـدة قطعـت المسـاعدات عـن األراضي الفلسـطينية كجزء مـن إجراءات إعان 
الفلسـطينية علـى عـدم تعاطيهـا مـع اإلدارة األمريكيـة  للقيـادة  القـرن وكعقـاب  صفقـة 

وإعانهـا إيقـاف المفاوضـات مـع الجانـب اإلسـرائيلي.

غيـر أنـه عنـد النظـر إلـى النتائـج الملموسـة يتبيـن لنـا أن مـا هدفـت إليـه الجهـات المانحـة 
مـن خـال تلـك المعونـات هـو مسـاعدة االقتصـاد الفلسـطيني علـى تحمـل أعبـاء االحتال 
اإلنسـانية واالقتصاديـة وليـس إلـى تمكيـن الفلسـطينيين اقتصاديـًا بخلـق اقتصـاد مكتف 
ذاتيًا ومنتج فعليًا. وفي دراسة نقدية لبرنامج المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين، 
ُيؤخذ على هذه المساعدات أنها أخفقت في تعزيز فرص االقتصاد الفلسطيني وإمكاناته؛ 
لانعتـاق مـن التبعيـة القسـرية لمنظومـة السـوق اإلسـرائيلي. كمـا أخفقـت فـي تقليـل 
اعتماديـة المؤسسـات الرسـمية واألهليـة علـى المسـاعدات الخارجيـة ذاتهـا لصالـح عجلـة 
النمـو الذاتـي، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فيمكن أن تكون هذه المسـاعدات قد سـاهمت 

فـي تمويـل أعبـاء إعـادة االحتـال اإلسـرائيلي لمناطـق السـلطة 6.

__________

6.    نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(، 
       رام الله، 2005، ص11.
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وفـي مـوازاة ذلـك، ال تنفـك تلـك المسـاعدات الخارجيـة عـن سـياق التحالـف بيـن الواليـات 
المتحـدة وإسـرائيل، األمـر الـذي يجعـل مـن المسـاعدات األمريكيـة ورقـة ضغـط هائلـة على 
السـلطة الفلسـطينية لدفعهـا لقبـول اإلمـاءات اإلسـرائيلية في كثير مـن األحيان، وجعلها 
فـي كثيـر مـن األحيـان تقايـض للحصـول علـى األمـوال بالسـير قدمـًا فـي العملية السـلمية 
التي تصب في مصلحة إسـرائيل ولم تحقق مطالب الفلسـطينيين في االسـتقال وتقرير 

المصير. 

ثانيًا، صفقة القرن والعقوبات األمريكية على السلطة الفلسطينية:
أعلـن الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب خطتـه للسـام فـي الشـرق األوسـط، متعهـدًا بـأن 
تبقـى القـدس عاصمـة "غيـر مقسـمة" إلسـرائيل، واقتـرح حـل الدولتيـن، مبيًنـا أنـه لن يجبر 
أي إسـرائيلي أو فلسـطيني علـى تـرك منزلـه. فـي المقابـل رفـض الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس الخطـة المقترحـة قائـا: "رفضنـا خطـة ترامـب منـذ البدايـة ولن نقبـل بدولة 

دون القـدس".
يذكر أن السلطة الفلسطينية قطعت االتصاالت مع إدارة ترامب في ديسمبر/كانون األول 
2017، بعد أن قرر ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسـرائيل ونقل سـفارته إلى المدينة 
مـن تـل أبيـب، ومنـذ ذلـك الوقـت، أوقفـت الواليـات المتحـدة مسـاعداتها للفلسـطينيين 
ومسـاهمات منظمـة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الاجئيـن الفلسـطينيين "أونـروا"، 
كمـا جـاء علـى لسـان الرئيـس السـابق للبعثـة األمريكيـة ديف هـاردن، بأن الوكالـة األمريكية 
السـلطة  مناطـق  فـي  المشـاريع  كافـة  تمويـل  وقـف  تنـوي   USAID الدولـي  للتطويـر 

الفلسـطينية 8. 
الكونغـرس  اإلرهـاب" فـي  المصادقـة علـى "قانـون مكافحـة  فـي سـياق متصـل، تمـت 
األمريكـي فـي شـهر تشـرين الثانـي 2019، إذ يشـترط هـذا "القانـون" تقديـم المسـاعدات 
األمريكية للسـلطة الوطنية بوقف صرف رواتب ومخصصات األسـرى والجرحى والشـهداء 
وعائاتهـم، وعلـى إثـره حجـزت سـلطات االحتال 138 مليون دوالر )والرقم مرشـح للزيادة( 

__________

 www.bbc.com/arabic/middleeast-51274586    .7
www.pnn.ps/news/390554    .8
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التي تحصلها نيابة عن السلطة على البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غزة، وذلك بسبب صرف األخيرة رواتب شهرية ألسر األسرى والشهداء الفلسطينيين.

اإليفـاء  الفلسـطينية  الحكومـة  تسـتطيع  لـن  األمـوال  هـذه  دون  مـن  الحـال،  بطبيعـة 

بالتأكيـد مـن  زاد  الحكوميـة، وهـو مـا  الموّظفيـن والمؤّسسـات  الماليـة تجـاه  بالتزاماتهـا 

معانـاة الفلسـطينيين المحروميـن بالفعـل. كل ذلـك شـكل ضغطـًا ماليـًا علـى الحكومـة 

الفلسـطينية ممـا زاد مـن أعبائهـا فـي تدبيـر الملـف االقتصادي، وعلى إثره أعلنت السـلطة 

الفلسـطينية، أنهـا سـتتخذ إجـراءات ماليـة تقشـفية، للتعامـل مع قـرار االحتال اإلسـرائيلي 

التـي فرضتهـا  بشـأن حجـز جـزء مـن أمـوال المقاصـة، ومـن جـراء العقوبـات االقتصاديـة 

الواليـات المتحـدة علـى السـلطة.
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ثالثًا: دور المجتمع المدني تجاه الصفقة:
رغـم الجهـود الكبيـرة التـي تبذلهـا منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المسـتويين اإلغاثـي 
يتعلـق بصفقـة  تدخـًا مباشـرًا فيمـا  لديهـا  يكـن  لـم  المنظمـات  تلـك  أن  إال  والتنمـوي، 
ترامـب، غيـر أن المجتمـع المدنـي كان موقفـه منسـجًما مـع الموقـف السياسـي للسـلطة 
وموقـف األحـزاب الفلسـطينية الرافـض للصفقـة، إضافـًة إلـى تدخـات المجتمـع المدنـي 
السـابقة التـي سـاهمت فـي بنـاء الوعـي عنـد الشـباب، والتـي سـاهمت بشـكٍل كبيـر فـي 

تقريـب وجهـات النظـر بيـن الشـباب واألحـزاب إضافـة إلـى السـلطة 9. 
إضافـة إلـى ذلـك فـإن بعـض المؤسسـات المحليـة عملـوا علـى عـدد مـن المبـادرات التـي 
صبـت  فـي معظمهـا فـي إطـار التوعيـة والتمكيـن السياسـي مثـل إصـدار العديد مـن أوراق 
الموقـف وأوراق السياسـات وحـوارات الطاولـة المسـتديرة والتـي أكـدت علـى الموقـف 
الفلسـطيني الرافـض لصفقـة القـرن، ومـن المهـم اإلشـارة إلـى أن تدخـات المؤسسـات 
األهليـة حاولـت مواجهـة االنقسـام السياسـي وفسـاد السـلطة وإشـكالية البنـى التنظيمية 

ونجحـت فـي تشـكيل وعـي لـدى فئـة الشـباب 10. 

__________

9.      محمد سرور - باحث قانوني، مقابلة معمقة، أبريل 2020.
10.   رامي مراد- باحث وناشط سياسي، مقابلة معمقة، أبريل 2020.
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رابعًا: إجراءات االحتالل التي تلت الصفقة:
لم تسجل الفترة السابقة إجراءاٍت جدية اتخذتها قوات االحتال في األراضي الفلسطينية، 
فاإلجـراءات التـي كانـت تسـبق اإلعـان اسـتمرت مـع اإلعـان وبعـده، والتـي عمـدت إلـى 
اسـتمرار عمليـات التهويـد فـي القـدس وضواحيهـا، إضافـًة إلـى انتـزاع السـلطات للسـيطرة 

علـى مناطـق عديـدة فـي الضفـة الغربية.
كمـا أن إجـراءات الضـم التـي أعلـن عنهـا لـم تتـم بسـبب إشـكاليات إعـادة االنتخابـات فـي 
الجانب اإلسـرائيلي وعدم القدرة على تشـكيل الحكومة اإلسـرائيلية، وهو ما أخر اإلجراءات 

علـى األرض.
فيمـا يعتبـر نقـل السـفارة األمريكيـة إلـى القـدس، والـذي سـبق إعـان ترامـب أحـد أهـم 
اإلجـراءات التـي اتخـذت فـي إطـار اإلعـان، لمـا ترتـب عليـه مـن إثـارة مشـاعر الغضـب لـدى 
الشـباب باعتبـار القـدس تشـّكل حالـة إجمـاع وطنـي، وهـذا مـا شـجع العمليـات الفرديـة في 

الضفـة الغربيـة والتـي كان الشـباب عنوانهـا األساسـي.
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تأثير اإلعالن على توجهات الشباب السياسية: 
 

هنـاك إجمـاع فلسـطيني علـى رفـض صفقـة القـرن، وخصوصًا الشـباب منهـم،  ومن جهة 
أخـرى، وألن الشـباب بصفتهـم الفئـة االجتماعيـة الكبـرى عدديـًا واألكثـر نشـاطًا ورغبـة فـي 
التغييـر، فـإن العـبء األكبـر يقـع عليهـم فـي عمليـة النضـال والتضحيـة والتصـدي لصفقـة 
ترامـب. إذ ألقـى اإلعـان عـن الصفقـة بظالـه علـى توجهـات الشـباب الفلسـطيني، وهـي 
فـي الحقيقـة تعبـر عمـا يختلـج صـدور الشـباب مـن تصـورات وقيـم ومعـان، ومعبـرة كذلك 
عـن مسـتوى وعيهـم السياسـي وحقيقـة مطالبهـم واحتياجاتهـم ورؤيتهـم للعالـم وتوقهـم 

إلرادة الحريـة. 

يمكن تصنيف هذه التوجهات على النحو اآلتي:    
1. تنـوع االتجاهـات: جـاءت ردة فعـل الشـباب الفلسـطيني تجـاه إعـان الرئيـس األمريكـي، 
كاشـفة عـن توجهـات متنوعـة يجمعهـا عـدم القبـول والرفـض القاطـع لمـا طرحـه الرئيـس 
األمريكـي ترامـب فـي خطتـه. إذ يـرون فـي ذلـك تصفيـة للقضيـة الفلسـطينية. كانـت هـذه 
القيمـة التـي عكسـت نفسـها لـدى األطـر الشـبابية كافـة. ومـع ذلـك، وفـي طيهـا، تنوعـت 
توجهـات الشـباب الفلسـطيني تجـاه اإلعـان عـن الصفقـة. فمنهـم مـن رأى بأنهـا سـتدفن 
حـل الدولتيـن لألبـد ممـا سـتدفع نحو إعادة قراءة التجربة الفلسـطينية قـراءة نقدية وبالتالي 
االنسـحاب كليـًا مـن اتفـاق أوسـلو. األمـر الـذي يعـد فرصة سياسـية إلمكانيـة جعل اإلعان 
عـن الصفقـة دافعـًا نحـو إتمـام إصاح األطر الوطنية، بحيث تبـدأ بالمراجعة والنقد وتنتهي 
بإعـادة صياغـة مفـردات النظـام السياسـي ومسـارات الوحـدة بيـن الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة، وعلـى مسـتوى مجمـوع الشـعب الفلسـطيني ومكوناتـه المختلفـة فـي مختلـف بقاع 
األرض. مـن جهـة أخـرى، هنـاك مـن رأى أن الفلسـطينيين فـي حالـة مـن الضعـف ُتعجزهـم 
عـن المضـي قدمـًا فـي إصـاح البيـت الداخلـي، وأن الصفقة جاءت في هـذا الوقت بالذات 
كـون الفلسـطينيين يمـرون بحالـة مـن التفـكك واالنقسـام وغيـاب اإلجمـاع، وكل ذلـك جـاء 

مشـفوعًا بتراجـع االهتمـام العربـي بالمسـألة الفلسـطينية 11.  

__________

11.   أحمد حرب - ناشط وإعامي، مقابلة معمقة، قطاع غزة، فلسطين، أبريل 2020.
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2. انعـدام الفعاليـة: ومـن جانـب آخـر، هنـاك بعـض التوجهـات الشـبابية التـي رأت أن غيـاب 

اسـتراتيجية فلسـطينية موحـدة لمواجهـة صفقـة القـرن منـذ اإلعـان عنهـا سـتضعف مـن 

قـدرة الطـرف الفلسـطيني علـى التصـدي لهـا وخصوصـًا مـا يرونـه فـي النظـام السياسـي 

الفلسـطيني مـن انعـدام فـي الفعاليـة ألسـباب عديـدة. 

3. ليـس اقتراحـًا وإنمـا واقـع حـال: جـاءت بعـض التوجهـات الشـبابية رافضـة التعامـل مـع 

إعـان ترامـب بوصفـه اقتراحـًا للنقـاش، صيـغ فـي وثيقـة معلنـة، وإنمـا بوصفـه عمليـة 

جاريـة بالفعـل منـذ فتـرة طويلـة، وأن إعـان الصفقـة مـا هـو إال تتويجـًا لمسـار طويـل مـن 

فـرض الوقائـع علـى األرض.   

4. التراوح بين إعادة إحياء حل الدولة الواحدة واالرتكاز على الخصوصيات: هناك توجهات 

بيـن الشـباب رأت بـأن صفقـة القـرن مـن المحتمل أن تعزز من مشـروع حـل الدولة الواحدة، 

ألنـه مـن ناحيـة فعليـة سـتصبح كل فلسـطين تحـت الحكـم اإلسـرائيلي مباشـرة. غيـر أن 

هنـاك توجهـات أخـرى تـرى عكـس ذلـك تمامًا، أي أن الصفقة سـوف تكرس من خصوصية 

غـزة ممـا يفـرض حلـواًل خاصـة بهـا فتدفـع نحـو تثبيـت انفصالهـا عـن الضفـة، وكنتيجـة 

لذلـك، يجـري تسـريع ضـم الضفـة الغربيـة إلسـرائيل. وهـو مـا يضـع مـا يتبقى مـن الضفة، 

أي تلـك المناطـق التـي لـن تضمهـا إليهـا إسـرائيل، فـي معـازل بدورهـا هـي األخـرى تفرض 

حلـواًل خاصـة بها 12.  

5. انكشـاف حقيقـة الـدور األمريكـي: توجهـات أخـرى رأت فـي الصفقـة أنها تكسـر المنظور 

األمريكـي المعلـن للصـراع وطـرق حلـه كمـا جـاءت فـي القـرارات والوثائـق ذات الصلـة عبـر 

تاريـخ الصـراع، كونهـا تتبنـى الروايـة الصهيونيـة وتتجاهل معاناة الفلسـطينيين، وأنها تهدم 

الجهـود الدوليـة لحـل الصراع. 

__________

12.   زكريا السلوت - باحث في قضايا الشباب والتنمية، مقابلة معمقة، قطاع غزة، فلسطين، أبريل 2020.
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6. تواطـؤ خليجـي: ثمـة توجهـات جـاءت ناقمـة علـى بعـض الـدول العربيـة مثـل اإلمـارات 

والبحريـن وسـلطنة عمـان وقطـر، مطالبـًة بموقـف فلسـطيني حـازم تجـاه مـا أسـمته بدول 

التطبيـع، وبمطالـب تـرى بأنـه بـات مـن الضـروري قطـع العاقـات الدبلوماسـية كأقـل رد 

رسـمي علـى خذالنهـم القضيـة الفلسـطينية.

7. اسـتمرار التاريـخ االسـتعماري: توجهـات أخـرى وضعـت صفقـة القـرن في سـياق تاريخي 

مـن التآمـر الغربـي االسـتعماري المتواصـل ضـد فلسـطين والمنطقة، هـذه التوجهات ترى 

أن صفقة القرن هي بمثابة إعادة إنتاج لمشروع وعد بلفور، واستمرارًا للهجمة اإلمبريالية 

على القضية الفلسـطينية. 

8. فرصـة السـتعادة دور الشـباب: دفعـت صفقـة القـرن ومـا يترتـب عليهـا مـن تحديـات 

أمـام الفلسـطينيين، باتجـاه ضـرورة اسـتعادة دور الشـباب فـي المجـال العـام، وإلـى تفعيـل 

دورهـم لقيـادة النضـال الفلسـطيني باعتبـار أن الشـباب عنوان للصمـود والتحدي لمواجهة 

الحلـف الصهيونـي األمريكـي حتـى اسـتعادة الحـق المسـلوب.  
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رؤية الشباب لمستقبلهم في ظل إعالن صفقة ترامب:
كـرد فعـل علـى إعـان الصفقة، طالبـت المنظمات بضرورة تعزيز مكانة الشـباب وتقديمهم 
نحـو تغييـر الواقـع وتمكينهـم وتعزيـز دورهـم عمليـًا.  وقـد جاءت الرؤى الشـبابية راسـمة دورًا 
مسـتقبليًا للشـباب يأمل بضرورة االهتمام بهم والعمل الجاد من أجل إيجاد مسـاحات ومنابر 

توفـر لهـم الفرصـة للتعبيـر عـن مواقفهم تجاه قضاياهم، وإشـراكهم في عملية صنع القرار.
وقدمـت هـذه المنظمـات آليـات عمـل لمواجهـة صفقـة القـرن باالرتكاز على دور مسـتقبلي 

مسـنود للشـاب، وهي 13: 
×  تفعيل جهود مقاطعة المنتجات االسرائيلية.

×  تعزيز وتحشيد الحراك الشعبي في مواجهة المستوطنات والمستوطنين.
×  دعم جهود الشباب في اطاق الحمات الرقمية وتكثيف الحمات االعامية عبر منصات 

    التواصل االجتماعي في مواجهة الرواية االسرائيلية .
×  تفعيل دور الشباب عبر التواصل مع الفاعلين في المجال الوطني من أكاديميين وقيادات 

     ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والخبراء المعنيين.   
×  تفعيل دور الشـباب في مجـــال التواصل اإلعامي للتأكيد على أن للقضـــية الفلسطينية

     أبعادًا وطنية وسياسية وقانونية وإنسانية وأخاقية.  
×  ممارسة الضغـــط من أجـــل االنفكاك االقتصـــادي واالنعتاق من كافة االلتزامات مـع

    االحتال االسرائيلي.
×  استمرار الجهود الستعادة  الدعم والتضامن العربي واالسامي وكل أحرار العالم لمناصرة

     القضية الفلسطينية.
×  دعم الجهود المحلية لزيادة فرص الشباب وتمكينهم على المستوىة السياسي .

__________

13.    مسؤول جهة العمل الطابي بقطاع غزة ، أحمد الطناني، مقابلة معمقة، قطاع غزة، فلسطين، أبريل 2020.
         لقاء مع لجنة الشباب - المنتدى االجتماعي التنموي، قطاع غزة، فلسطين، أبريل 2020.
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بالمجمـل، هنـاك ماحظتـان تلخصـان توجهات الشـباب ومسـتقبلهم تجـاه إعان الصفقة: 

األولـى، بالرغـم مـن وجـود التنـوع فـي توجهـات الشـباب إزاء الصفقـة إال أن جميعهـا جـاءت 

رافضة لصفقة اإلدارة األمريكية، ورأت فيها تجسـيدًا صارخًا لاسـتعاء األمريكي واالنحياز 

الواضـح إلسـرائيل علـى حسـاب القضيـة الفلسـطينية، وذلـك بالتأكيـد يحمـل فـي طياتـه 

مخاطـر كبـرى لهـا أبعاد سياسـية واجتماعيـة واقتصادية وثقافية. واألخيـرة، مثلت الصفقة 

األمريكية بالنسبة للشباب فرصة للتأكيد على تحديد دورهم في النضال الوطني وتطويره، 

وعلـى ضـرورة أخذهـم زمـام المبـادرة لتنظيم األطر الشـبابية كنقطة ارتكاز كشـرط إلمكانية 

تحصيـن المشـروع الوطنـي من محـاوالت التفكيك واالضعاف. 
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توصيات للتدخل:
ال يقتصـر تطويـر دور الشـباب فـي مواجهـة صفقـة القـرن على القطـاع الحكومي فقط، بل 
تتـوزع المهـام علـى قطاعـات مجتمعيـة عديـدة منهـا المجتمـع المدني الـدور المنوط به في 
تمكيـن الشـباب وتفعيـل دورهـم فـي التصـدي للخطـة األمريكيـة إذ يقـع عليهـم عبئـًا غيـر 

هيـن، كمـا أن هنـاك دورًا لألحـزاب وكذلـك علـى المؤسسـات الرسـمية والغيـر رسـمية.  

أوال، توصيات للمجتمع المدني:
1. زيادة فعالية مشاركة المجتمع المدني في رعاية الشباب.  

2. أن تقوم منظمات المجتمع المدني باالتفاق فيما بينها على وضع مخطط إسـتراتيجي 
مستدام يهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة في صناعة القرار. وبخاصة 
أن مواجهـة الخطـة األمريكيـة لتصفيـة القضيـة الفلسـطينية، ال تقـوم علـى رد فعـل آنـي 

ومؤقـت بـل علـى فعـل مضٍن ومسـتمر ومنظـم وطويل اآلجل. 
3. تدعـو مؤسسـات المجتمـع المدنـي إلـى حـوار مسـتمر ومنظم يجمع الشـباب والقيادات 
السياسـية واألكاديميـة والحقوقيـة بهـدف تطويـر النقـاش حول القضايـا الوطنية.، وتعيين 
الخطـة  أمـام  العراقيـل  إلـى وضـع  تهـدف  خطـوات عمليـة سياسـية وحقوقيـة وإعاميـة 

األمريكية. 
4. إعادة توجيه المنح والتمويل والعاقات مع المؤسسات المحلية والخارجية واستثمارها 
فـي اإلمكانيـات التـي تخـدم حاجـة الشـباب وواقعهـم، التـي مـن شـأنها تكريـس دور فعـال 
وقـوي لتجـاوز مـأزق النظـام السياسـي وتفعيـل دوره؛ كـي يمتلـك الفعاليـة فـي مواجهـة 

التحديات. 
والرياضـي  التوعـوي والتثقيفـي واألخاقـي والعلمـي  المسـتوى  الشـباب علـى  رعايـة   .5

والترفيهـي.  واالقتصـادي 
6. تشجيع الشباب على االنضمام والمشاركة في األحزاب السياسية. 

7. العمل على تنمية القيم السياسية اإليجابية لدى الشباب.
8. خلـق مسـاحات للشـباب الفلسـطيني فـي أماكـن تواجـده المختلفـة وفتح قنـوات للحوار 

بينهـم وتطويـر رؤيـة شـبابية وطنيـة لتجـاوز مأزق النظام السياسـي الفلسـطيني.
9. اسـتثمار أكبـر لإلعـام االجتماعـي ومواقـع التواصـل عبـر فضـاء اإلنترنـت إلحـداث مزيـد 
من تواصل الشـباب مع العالم وتأكيد وجهة نظره الرافضة ألي محاولة تسـتهدف تصفية 

القضيـة الوطنية الفلسـطينية.
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ثانيًا، توصيات للجهات الرسمية:
1. إعادة بناء منظمة التحرير بشكل يواكب المصلحة الوطنية؛ كي تستعيد دورها ومكانتها 

النخـب ممـا يتيـح للشـباب  التحريـر. وهـذا بـدوره يعمـل علـى دوران  الفعليـة فـي عمليـة 

المشـاركة السياسـية وضـخ دمـاء جديـدة فـي المؤسسـات الوطنيـة. 

واالهتمـام  صمودهـم  وتعزيـز  الشـباب  دعـم  علـى  الفلسـطينية  الحكومـة  تعمـل  أن   .2

بمشـاركتهم الفاعلـة فـي برامجهـا، ضمـن سياسـة تسـتهدف النهـوض بواقعهـم وتلبيـة 

تواجههـم.  التـي  المشـاكل  ومعالجـة  احتياجاتهـم، 

3. ضـرورة سـعي الحكومـة إلـى تفعيـل دور المؤسسـات والمراكـز لحمـل قضايـا الشـباب 

والتعبيـر عـن آمالهـم. 

تعـد  إذ  والمحليـة،  والتشـريعية  الرئاسـية  العامـة  المؤسسـات  فـي  االنتخابـات  إجـراء   .4

االنتخابات من أهم مؤشـرات قياس دور الشـباب ومكانتهم وقدرتهم على إحداث التغيير، 

سـواء عبر المشـاركة في عملية االقتراع أو الترشـيح الفعلي، فقد دلت الخبرة الفلسـطينية 

علـى مشـاركة كبيـرة مـن الشـباب فـي كل مـن االنتخابـات الرئاسـية والتشـريعية والمحليـة.  

5. ضـرورة أن تقـوم السـلطة التشـريعية علـى تغييـر الفقـرة 2 مـن المـادة 12 مـن قانـون 

االنتخابـات رقـم 9 لسـنة 2005، إذ إنهـا اسـتبعدت فعليـًا الشـباب مـن إمكانيـة الترشـح 

لانتخابـات الرئاسـية، فقـد نصـت علـى ضـرورة أن يكـون المرشـح لانتخابـات الرئاسـية قـد 

أتم األربعين أو أكثر، وهذا يحول دون تعزيز مكانة الشـباب الفلسـطيني في صناعة القرار.

6. العمل على تحقيق حقوق الشباب العريضة في كافة المجاالت والسعي جديًا لمعالجة 

المشاكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

7. ضـرورة إنهـاء االنقسـام وتوحيـد الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، لمـا لذلـك مـن أثـر إيجابـي 

كبيـر علـى تحفيـز الشـباب فـي المشـاركة فـي االنتخابـات. وبالتالـي تمكيـن الجبهـة الداخليـة 

فـي مواجهـة المخططـات اإلسـرائيلية. 
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ثالثًا، توصيات لألحزاب السياسية:
1. نشـر الثقافـة الوطنيـة كمقابـل للثقافـة الحزبيـة الضيقـة، والنهـوض باألحـزاب من جديد 

علـى قاعـدة الهم الوطنـي الجامع. 

2. أن تفتـح هـذه األحـزاب ذراعيهـا للشـباب ليأخـذوا دورهـم عبـر تواصل األجيـال ومن خال 

إجراء االنتخابـات الداخلية. 

فـي  مشـاركتهم  فـي  الفلسـطيني  الشـباب  دور  أهميـة  حـول  توعيـة  حمـات  تنظيـم   .3

االنتخابـات وقدرتهـم علـى إحـداث التغييـر نحـو األفضـل، باإلضافـة إلـى أهميـة مشـاركتهم 

فـي الفعاليـات الجماهيريـة واالجتماعيـة مـن خـال األطر الشـبابية، لما تلعبه هـذه التوعية 

من تأثير على الشعب الفلسطيني وتشجيعهم للضغط على صناع القرار بإجراء االنتخابات. 

4. وضـع حـد لحالـة االسـتقطاب الحـادة بيـن الفصائـل السياسـية لمـا لهـا مـن دور سـلبي 

ينعكـس علـى قطاعـات المجتمـع كافـة ويضعـف مـن قوتـه الذاتيـة، بمـا فـي ذلـك قـوة 

الشـباب، فيؤثـر سـلبًا علـى انخراطهـم فـي هـذه األحـزاب ممـا ترتـب علـى ذلـك آثـار غيـر 

حميـدة علـى الوحـدة الوطنيـة والتماسـك داخـل المجتمـع الفلسـطيني وتعميق الشـرخ بين 

مكونـات المجتمـع وبـروز حالـة االنقسـام الفلسـطيني، األمـر الـذي يضع الشـباب أمام تحٍد 

 . كبير

5. أهميـة التأكيـد علـى الحـوار والنقـاش الديمقراطـي والحـق فـي االختـاف وعلـى تعزيـز 

القيـم المدنيـة والسياسـية التـي تتقبـل اآلخـر وال تقصيـه. 

أخيرًا، إن التوصيات أعاله منها ما هو آني يتعلق بشـكل مباشـر بإجراءات فعلية لمواجهة 

خطـة ترامـب الراميـة إلـى تصفيـة القضيـة الفلسـطينية، ومنهـا مـا هو بعيد المـدى يحتاج 

البعيـد،  المـدى  اآلنـي وذي  المـدى  الزمنييـن، ذي  أن كال  غيـر  زمنـي طويـل.  مـدى  إلـى 

ضروريـان ألجـل تحقيـق ميـزان المناعـة الذاتيـة.




