
تحقيق لطالما   األالمصالحة    كان  الحلم  الوطنية  لكافة  والوحدة  بالنسبة  الشعب جمل  أطياف 
لم    ذاإمن الجنون    ارض ُيعد ضرب  فالحديث عن تحقيق مصالحة وتثبيتها على األ  الفلسطيني، لذا

حوار   ذلك  بناءحول    جاد    يرافق  وهو  إعادة  الفلسطينيين  لكل  الجامع  الفلسطيني  الجسم    وتفعيل 
ضروري الو   ساسياأل  هو المدخل  (ت.ف.م )استعادة مكانة  إن    .)م.ت.ف(ر  مؤسسات منظمة التحري

المؤسسة الجامعة والقيادة الموحدة    تمكينو   ،إلحياء القضية الوطنية وإعادة تعريف المشروع الوطني
يجس  ب وتسليحها   الفلسطينيةد  برنامج سياسي  واألهداف  والحقوق  المشتركة  بهذا   الوطنية.  القواسم 

ستعادة الوحدة ال  عام  في سياق  ، بحيث يكون ذلكالمصالحة وإنهاء االنقساما الحديث عن  يمكن حق  
سياسية رؤى  صياغة  على  والعمل  الفئوية    الوطنية  المصلحة  قبل  الوطنية  المصلحة  و  أ تراعي 

   الحزبية.

من تقديم رواية فلسطينية سياسية جامعة    مياال  أتمكين مؤسساتها الوطنية نقترب  وب  (م.ت.ف)بتفعيل  
وحدة روايته   ، وعلىكافة  أماكن تواجده  تقوم على أساس وحدانية الشعب الفلسطيني فيووطنية،  

لموازين القوى    ثر من خطاب سياسي متزن وحذق وحذر ومراع  نقترب أكبذلك  و .  أو سرديته التاريخية
ن يحاصر  أصدقاء القضية الفلسطينية، و أ  ن يمك  ن  أ يات العالقات الدولية، خطاب من شأنه  ولديناميك 

 . ئهاعداأ ويعزل كل 

من   بالقتامة،  أبالرغم  طويلة  ولسنوات  اتسم  الفلسطيني  السياسي  المشهد  الفلسطينيأال  إن  ن  ي ن 
حيث    ،ثمانينيات القرن الماضيا في  ، خصوص  مستحيال    امر  أاستطاعوا تحقيق ما اعتبره الكثيرون  

الهوية الفلسطينية    ان يشكلو أنف كل القوى التي تكالبت عليهم،  أاستطاع الفلسطينيون بالرغم من  
بالرغم من كل االنتقادات ، و ولىنجازات االنتفاضة األإهم  أ مر الذي نعتبره من  السياسية الحديثة، األ

نجاز قادته منظمة التحرير  ن هذا اإلأال  إ ته،  م  وسلو وللمشروع التفاوضي بر ا ألالتي ُوجهت الحق  
رض مقابل السالم. هذا القرار الفلسطيني المصيري  غلبها بمبدأ األأ بفصائلها التي اقتنع    مدعومة  
رض، ولو كان مقابل  قدام الفلسطينيين على األأغلب القوى الفلسطينية الداعمة لفكرة تثبيت  أ اتخذته  

لما حصل   (م.ت.ف )لوال وجود جامع فلسطيني وطني اسمه ف ،تنازل سياسي كبير وخطير بالطبع
 ن نرسم تضحياتنا وثباتنا على المستوى السياسي.  أذلك، ولما استطعنا نحن كفلسطينيين 



منظمة التحرير ال يمكن أن يتم دون العمل على تشبيب    تفعيلإعادة  تجاه  أي محاولة أو تحرك  ن  إ
في عملية وجعل الشباب في مواقع متقدمة    - ال سيما المجلس الوطني-مؤسسات المنظمة كافة  

الشباب الفلسطيني  دور  من طرح التساؤل القديم الجديد: أين    وفي هذا السياق ال بد    .صنع القرار
لواقع الجديد الذي خلقته هذه التطورات ألي دور ايسمح    وهل  ،الجديدة  التطورات السياسية  في ظل

 رض؟ شبابي حقيقي على األ

عمليات صنع القرار الفلسطينية  الشبابي في    و الدورأن الوجود  أعمى قبل البصير  ا لألبات واضح  
، % من الشعب الفلسطيني23  لى إ  إحصائي ا  صلالتي ت   الشباب ة  بيكاد يكون معدوم ا مقارنة  بنس

حزاب ن شباب األأخطر من هذا كله  األ  .سنة  29- 18  هي  اعتبار أن فئة الشباب العمريةعلى  
لى شبيبة الجامعات، حيث ال  إ  وصوال    الثانويات من شبيبة    تم تهميشهم، ابتداء    بالتحديد   الفلسطينية

عن    وساطهم، ألن في ذلك خروجأمكانية لنقد القيادة وال للتشكيل وال للتنظيم في  إاستقاللية وال  
حزابها نقل الشباب من خانة  أاستطاعت هذه القيادات و   .والرمز  د ئو طاعة القاأ  مرطاعة ولي األ

– مشاركة الشباب    صبحت أ  الذي يبدو كأنه ممنهجلى خانة التابع. بعد كل هذا التهميش  إالمبادر  
و أحزاب و لألأو نقد لهذه القيادات أي مراجعة أتقتصر على ترديد ما تقوله القيادة دون  –لألسف

 حتى للذات. 

ذلك التباعد   أهمها   قد يكون   إلى أسباب كثيرة  الشبابية يعود   المشاركة  الشبابي عنهذا العزوف  
التصال بين الفئتين  غياب التواصل واإن    بالتحديد الشباب.و وتلك الفجوة الهائلة بين القيادة والشعب  

وساط  أفي    اتراجع الثقة في القيادة خلق خوف  و   ،القيادة  هذهبثقة الشارع والوسط الشبابي    انعدام    ب سب  
ا فيما  خصوص    ،بداع، وقتل االبتكاراإل  لمساهمة، وغيب  المشاركة و ا  في  اواضح    االشباب، وتردد  

مناهج    ،طموحات الشباب وتصوراتهمتالئم وتتماشى مع  جديدة  يتعلق بابتكار طرق ومناهج سياسية  
 ا من المجتمع.ه الفئة المهمة جد  ذ تقدم ضمانات وتطمينات لهسياسية 

كثر ما يخيف الشاب الفلسطيني هو التكلس والتحجر الذي يشهده في كل خطاب سياسي،  إن أ
ضافة  ا باإل هذا طبع    .ةحزاب الفاعلو خطاب المؤسسة الرسمية واألأفردة،  سواء خطاب القيادات م

  له.   مقلقة  خرى أ  في واقع تطغى عليه مشاهد سياسية واجتماعية  يعيش  الشاب الفلسطيني  نألى  إ
، واالنقسام السياسي  والمستوطنين  جرائم وممارسات االحتالل اإلسرائيلي  هذه المشاهد   على رأسيأتي  



، وعدم وجود تشريعات تكفل مشاركة الشباب في االستراتيجية الوطنية الموحدةوالجغرافي، وغياب  
ستراتيجيات  لألحزاب السياسية، إضافة إلى غياب اال الكاملة والمخيفةمراكز صنع القرار، والتبعية  

الظر  الشباب في ظل  تعزيز صمود  إلى  الرامية  التنموية  التي  والبرامج  الصعبة  االقتصادية  وف 
ازدادت سوء    .تزايدت في ظالل جائحة كورونا اقتصادية  الفقر   حيثُ   ا، ظروف  ارتفاع معدالت 

اتجاههم    لىإدى  أالذي    والبطالة، وانعدام الفرص، فضال  عن الضعف الذاتي لدى الشباب أنفسهم
 .الجمعي الخالص نحو التفكير بالخالص الفردي بدال  من 

للتصدي لهذه    مبدعة  البحث عن سبل شبابية  الإي مفر لدى الشباب الفلسطيني  أ  لم يعد هناك
نقسام الفلسطيني، والمطالبة بالدخول إلى الحقل السياسي وصنع  لال  من خالل التصدي  المعيقات 
المجالس الشبابية في الجامعات، وتعزيز الوعي لدى الشباب بقضاياهم وأخذ    واستقالليةالقرار،  

والتعبير المبادرة،  في   زمام  الكلي  واالنخراط  واإلعالم،  الصحافة  وسائل  خالل  من  آرائهم  عن 
الفلسطينية. كما ويجب على   القضية  الهادفة لتصفية  الصفقات  الرافضة لكل   الوطنية  الفعاليات 

ورة حراك شبابي يجمع الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده )الضفة الغربية،  بلالشباب محاولة  
حداث تغيير حقيقي  إ  يمارس عملية ضغط شبابي وشعبي من أجل  ،(48قطاع غزة، الشتات، عرب 

ة الشباب  ما مثلما كان الحال في سبعينيات القرن حيث كانت مساهس شبابي وطني، تمام  ف  يقوده ن  
 ا. ا تاريخي  ز  ر تمي  كثالفلسطيني األ

 


