
 النظام السياسي الفلسطيني على وأثرها  والبطريركية بويةاأل
 

،  بأنها أبوية وقبلية بامتيازتصنيفها والتي يمكن المجتمعية والثقافية الّتي نشأ فيها هذا الجيل، لنبدأ من البيئة 
 اّتباعهم واالقتداء بهم في كّل شيء.  ىتمّجد وتعّظم الكبار وتُحضُّ عل

 
ْتُرك وي  ، ( يمّثل جوهر هذه الثقافة ويلّخصهافالقول الفلسطيني المأثور: )أكبر مّنك بيوم، أعرف مّنك بسنة

حياتهم بشكل مسبق   قولب يُ ، األمر الّذي الصغار بدون خيارات أو بدائل غير اّتباع الكبار ونهج نهجهم
 بداع والتجديد أو التغيير. مات تقع تحت مفاهيم ال ابط وشروط ألي مقدّ ا يضع ضو ، وأيض  ويحّددها

 
حيث نشأ هذا الجيل وهو ينُظر للرئيس الرمز ياسر ، هذه األفكار ُرّسخت في العقول الصغيرة منذ نشأتها

صحيح   الكبار ن كل ما يقوله رجال الدينأو ، )الختيار(، الرجل الحكيم الواجب احترامه وتبجيلهعرفات بأّنه 
،  داخل األحزاب السياسية الفلسطينية ىحتداخل منظمة التحرير الفلسطينية أو  اذاته أيض  األمر . ومقّدس بل

 .ىا من قبل أعضائها األوائل الكبار أو الُقدامدارتها دائم  إالّتي تم 
 

من خالل   اووزن  شعارات قادتهم معنى  ا، ومنحو علىغلى واألدفع الشباب الفلسطيني في كل جيل الثمن األ
وقود الثورة الفلسطينية   وابالرغم من أّن الشباب كان ،لكن .حتى اللحظةزالوا يقدمونها تضحيات قدموها وال 

إاّل أن تأثيرهم اليوم   -على سبيل المثال-  االزاوية في تأسيس األحزاب الفلسطينية الرائدة حالي  وحجر  ىاألول
  اصحيح  تراه القيادة بما   للهتاف أو المطالبة الشوارع إلىاألحزاب، والخروج  هذهتنفيذ إرادة  على يقتصر فقط

 . اوضروري   اووطني  
 
حركة حماس في   ودعت لها ونّظمتها الّتي تبنتها مسيرات العودة خر من فصول التضحية كان خاللآل صف

الحراك  الحركة نفس ، بينما قمعت لشعار كبير مثل العودة اثمن   أجسادهم وأطرافهم ا، حيث دفعو قطاع غزة
في القطاع   ياساتها والمطالبة بأوضاع معيشية أفضلحاول الشباب التنديد بس   عندما "نعيشبدنا  "  الشبابي

 .المحاصر
 

السوشال  على " ات يجيل التسعين األثر الذي تركه وسم  لم يترك أي أّثر يذكر عدا"  تسعيني"في حين أن حراك 
في التوظيف   حق الشباب  ىدارت النقاشات وخرج بعض القادة بنفس الشعارات التي تؤكد عل، حيث "ميديا



يتمتع  هل  ؟مثال   المشاركة السياسّيةفي  يماذا عن حق ؟ى ر الحقوق األخ ماذا عن لكن.. والحياة الكريمة.
والمحتكران له   للمشهد السياسي الفلسطيني ناالمحركن ان الرئيسياالحزب ، وهلأصال  المشاركة  الشباب بخيار

يستطيع    ةيحقيق مامه فرص مشاركة سياسّية أويوفران  ،عن احتياجاته وتطلعاته ّبران ؟ ويع احق   يمثالن الشباب 
   ؟جل المصلحة العامةأمن خاللها التعبير عن مخاوفه، والعمل الجاد والمنظم من 

 
هل هي مساحة  ، للمشاركةمساحة أن هناك  لكن وان افترضنا جدال  ، "نعم"النخب السياسية تجيب ب ا طبع  

 عالء صوته دون خوف من المالحقة والمتابعة وكل ما يتبع ذلكإ ا؟ هل يستطيع الناشط الفلسطيني حرة حق  
دخول بسمح للشباب باختصار: هل يُ ؟ في الميدان سياسي  وأثروزن حقيقي  ه المشاركة؟ هل لهذ من معاناة

 ؟ا على "نادي الختيارية" م ستبقى حكر  أدوائر صنع القرار، 
لم تكن في يوم   ، هي مناصب تنفيذيةأغلب المناصب التّي تقّلدها الشباب داخل السلطة الفلسطينية مثال   نإ

. المناصب التنفيذية تحتاج  وما شابه قيادة قّوات األمن صرت في وظائف معينة مثلح يام تشريعية، وانمن األ 
  هنأ يعني وجود الشباب في منصب تشريعي  الشباب، نعم، لكن في ال إلى دم شاب وطاقة خالصة ال تجدها إ

،  ابوي  أ امر متوقع كون المجتمع مجتمع  أيشارك في صنع مستقبله. قد يستهين البعض في هذا الكالم، وهو 
لهذه الطريقة وهذا النهج. في واحد من االستطالعات التي   واعية، ورافضة صبحت أ  غلبية في مجتمعنااأل لكن 

% من الشعب الفلسطيني يشجع مشاركة الشباب في 79نشرها المركز الفلسطيني للدراسات المسحية، 
ن  أغلبية الكبيرة في المجتمع الفلسطيني تريد األ نأجمل من هذا الدعم ومن هذه الثقة االنتخابات القادمة. األ

 خط تحت كلمة مستقلة.  وألفقلة، ت من خالل قوائم انتخابية شبابية مس الشباب  يشارك
 

حال، ثقة المجتمع بالشباب ليست عصا سحرية، هذه الثقة مهمة، ودافع كبير للشباب ومحفز ألن    ةيّ أعلى 
مام مشاركة شبابية حقيقية في فلسطين، أال هناك عقبات كبيرة نعم، لكن ليست كافية. ال يز  ،نفسهمأ ايثبتو 

في فلسطين يسهم بدوره في حرمان الشباب من المشاركة   النظام االنتخابيا في الحياة السياسية. خصوص  
خالد الدكتور   الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني في غّزةقل هذا رأي و على األأالسياسية الفاعلة، 

 ن: ا ن رئيسيا نظاميحكم العملية االنتخابية في فلسطين  ، حيث  شعبان
، ممن لديهم فرصة الذي يجب أن يضم شخصيات سياسية واجتماعية بارزة االنتخابية القوائم نظام -

 .بالطبع كبر للفوز باالنتخابات أ
ا نفوذه وسلطته وقدرته حيان  أ، و االجتماعية المرشح  مكانة ىوالنظام االنتخابي الفردي الذي يرتكز عل -

 . التحشيد والتنظيمعلى 



 
ألن معايير االختيار التي  دوات للمنافسة، أبغض النظر عن النظام االنتخابي المطبق سيبقى الشباب بدون 

ال الطاقة الخالصة وحب  إ  صال  أخضع لها العملية االنتخابية ال تنطبق على صغار السن، حيث ال يملكون ت
غلب شعبوية مثلما نرى في حالة بعض القيادات  لخلق قاعدة شعبية وفي األ اكافي    اوقت   الم يعيشو  ، فهمالوطن

عزايم الرقاب صوات ال من خالل "راء األموال الطائلة التي تتيح لهم شالفلسطينية الحالية. وال يملكون األ
  لبطريركينجح النظام ابشكل أو بآخر النتيجة بالتالي واضحة: و غيره. أالمحشية" وال من خالل كرت الجوال 

 ا!وحتى اجتماعي   اقصائهم سياسي  إتهميش الشباب و ي في و بواأل
 

مكانية  إ ن هناكأن يؤمن الشاب الفلسطيني أ يمكن هل   هل سيشارك الشباب بالتالي في االنتخابات القادمة؟
وما عالقة   في صنع القرار؟ –غير الصورية – حداث التغيير المطلوب من خالل المشاركة الحقيقية والفاعلة ل

كل ذلك بمشاعر االغتراب التي يعبر عنها كثير من الشباب الناشط في االجتماعات المغلقة، حيث المساحة  
 متحضر؟الوحيدة للحوار ال

 
بشكل  و ا واجتماعي   اوعمودي   افقي  أنشأ في ظل انقسام سياسي وجغرافي يتمّدد  من الشباب كيف لجيل كامل 

كيف    و تلك؟أالفكرية  المدرسةو في هذه أو ذاك؟ أ هذا النظام بن يؤمن  أكيف لهذا الجيل  ،غريب   متسارع
من التعصب   اال مزيد  إا السابقات ن عام  يالعشر فكار لم تفرز ولم تنتج خالل أن يؤمن بقيادات و ألهذا الجيل 

، حيث قتل  2007ن يؤمن بكل هذا بعد الصدمة الحقيقية التي تعرض لها عام أ؟ كيف له الفكري والحزبي
كثر من  أا. بد  أ وال نعرفه، وال نفقهه كفلسطينيين د عليه خاه الفلسطيني بدم بارد، مشهد لم نعت  أالفلسطيني 

بطال" الصدفة من أالفلسطينية وبأيدي "بهم على مذبح الحزبية   التضحيةتمت  ،داءشه اسقطو  يفلسطين 700
  طياف دون استثناء. نعم دون استثناء! يدلوجيين من كافة األالمتطرفين واأل

 
ولوية القصوى للرأي  يعطي األ الرسمي الفلسطيني   ن الخطاب أ ا بعد يوم، خصوص   اا يوم  يزداد الوضع سوء  

عدم وضوح الهدف أو األهداف لى  إ بالضافةهذا  العالمي على حساب الرأي العام الفلسطيني.العام 
مثل: ما هو   جابةسئلة برسم الأبالنسبة للمتابع الفلسطيني الشاب. هذا وغيره ينتج  و االستراتيجيةأالمرحلية 

ما   سياسي؟م أديني  كصراعالصراع مع إسرائيل ا؟ هل نرى وطني   –ين ال يجوز أين يجوز و أتعريف التطبيع، و 
هل كان ذلك من خالل حوار وطني اشترك فيه الكل  ا؟ة وكيف وصلنا لهالجامع  ةالوطنيهداف األ  هي

 . الفلسطيني؟ ال



 
  ىلماذا يسيطر الطيف اليميني عل ين اليسار الفلسطيني؟أ  أين بقية األحزاب؟ا: ر   آخ  دعونا نطرح تساؤال  
 المشهد السياسي؟ 

 
نسخة ديكتاتورية مصّغرة، نتج  ما يمكن اعتباره  األبوي في فلسطين أنتج النظام السياسي  نإ اذ  إيمكننا القول 

يعزف عن االنخراط   ،اا أقل تسامح  جديد   نسان، واألهم شّكل جيال  انقسام داخلي وقمع وانتهاك لحقوق ال عنها 
  مجيل ال يثقون بقدرتهالبناء هذا أن الكثيرين من أخطر من ذلك ، واألحزاب في الحياة السياسية وال يثق باأل

 . حداث التغييرإعلى 
 

الفلسطينيين الشباب ال ينتمون ألي حزب  من %39 ّ بادر الشبابي هذا العام فإن  ىحسب تقرير نشره منتد 
 ىلإالنشاط السياسي وتوجهوا تركوا   %57في حين أن  األحزاب بعد اآلن.ذه يثقون به، ألّنهم ال  سياسي

- ١٥) من الشباب الّذين تتراوح أعمارهم بين % 63  نإحيث  .و الهيئات المحلية في مناطقهمأالمؤسسات 
بيان يوم الشباب   في قطاع غزة، حسب  %56و في الضفة الغربية،% 73( يرغبون في الهجرة، بواقع ٢٩

االغتراب وفقدان االمل،    كمما يعكسفي ، جهاز الحصاء المركزي الفلسطيني،  الصادر عن  2016العالمي 
 .لحالة عدم اليقين التي يعيشها الشباب الفلسطيني.  بالضافة

 
 
 
 


