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، وأن الشباب داخلهاأن الشباب هم عماد المجتمعات وعنصر البناء والتغيير    حقيقةنسمع    اما  كثير  

 .حياة أفضل، تضمن لهم حقوقهم  إلىالثورات داخل مجتمعاتهم من أجل الوصول    ن يقودو هم من  
إلى    هذه تقودنا  الشباب    الراهن  الفلسطيني  الواقع  حول  التساؤالت   بعض الحقيقة  يعيشه  الذي 

 ، منها مثال:وقت ممكن أسرع وفي الفلسطيني والتي تحتاج إلى إجابات 
 

  بارز ولماذا ال يوجد لهم دور   ؟حداث حالة تغيير داخل المجتمعإ عنالشباب عاجز  يبدولماذا 
 أم في المجتمع؟هل لدى الشباب أنفسهم؟  ؟أين يكمن الضعفو  هم؟مجتمع بناء في

 
عي، حيث سيطر البحث عن الخالص الفردي وليس الخالص الجما  إلىجزء كبير من الشباب    أيلج

الى    خطة وطنية شاملة  نتيجة غياب   منهمحباط على جزء كبير  العجز والكسل واإل برامج  مترجمة 
وت    ومشاريع الشباب تهتم  ومشاكل  بقضايا  المجتمعات   الذي  الوقت في    ،عنى  في  الشباب  يحظى 

 . أخرى من فئات المجتمع فئةخرى بالرعاية والعناية واالهتمام أكثر من أي األ
 

ترتكز  هم  الشباب   إن الذي  واألمل  المستقبل  بن  عماد  في  الدول  طموحات  قوي  عليه  مجتمع  اء 
للشباب    ،ومتماسك ينظر  فهم    علىفالجميع  الحياة،  مجاالت  في جميع  التقدم  لتحقيق  الطريق  أنهم 

التغيير على  والقدرة  الطاقة  مستقبل  يمتلكون  بناء  في  والمصلحة  االهتمام  الى  باإلضافة    أفضل، 
وعليه، فالشباب مسؤول عن احداث التغيير، والمسؤولية كبيرة، ليست ترفا   .مقارنة مع فئة كبار السن

ت نجز   ترفيه، وال مهمة  الوقت،    إذاوال  تكليف م  بل  توفر شيء من  فيها  ضني  هي مهمة ومسؤولية 
لعملية    نحن في أمس الحاجة اذا    .لضمان اشراك الجميع الوطني  "لآلخر"بالقيادة والتضحية، والتنازل 

،  واالستثمار بهم  نحو الشباب   اموجه    ا الجميع ليكون االهتمامشارك فيهيداخل المجتمع    لةشام  تغيير
يتطلب  على   وهذا  المجتمع  ،وتعليمهم  ،تثقيفهم  العمل  داخل  فرصة  الحياة  إو   ،ومنحهم  في  شراكهم 

الواقع أفكارهم على أرض  تطبيق  يتمكنوا من  الحقيقي في    ،السياسية كي  دورهم  يأخذوا  عملية  وأن 
 . البناء

 



و  المهمة  لهذه  الفهم  ال هذا  الكب لهذه  ترى  يرةمسؤولية  ال  مضادة  ونظرة  مختلف  بفهم  يصطدم   ،
ن التحركات أ  هؤالء الشباب يدرك  ، في نفس الوقت  بالتحركات الشبابية اال تهديد، وخروج عن الخط

وفي ظل تنكر واضح،   ،والفقر والبطالة التي سادت في المجتمعحباط  س واإلأجاءت نتيجة حالة الي
او على األقل اهمال جسيم في المسؤوليات الملقاة على عاتق صانع القرار، وصاحب السلطة من  

وافراد  ت  .مؤسسات  الفجوة  وفتاة هذه  شباب  كل  ذهن  الى  تتسلل  ان  البريئة  غير  األسئلة  لكل  سمح 
 :أبرزها، قد يكون فلسطيني/ة

 
ومن   ؟خارجيةجندات بأ مرتبطةأنها بتهم ت  ولماذا   ؟قمع التحركات الشبابية داخل المجتمعت   ااذلم

 ؟ فرص تحقيقه  المستفيد من تغييب التغيير وحرمان الشباب من
 

الرسمية، بحيث   والمؤسسات هلية  تأتي ضرورة التعاون والتنسيق والتشبيك بين المؤسسات األا  نومن ه
فبالرغم من تراجع الدعم الدولي لصالح الشباب الفلسطيني.    النحل  خليةنعمل جميعا في تناغم كما  

هلية الفلسطينية مؤخرا بسبب األوضاع اإلقليمية وبسبب انتشار فيروس كورونا، اال ان  للمؤسسات األ
لبناء قدرات هذا الجيل، في حين ان المؤسسة   مناسبةالقطاع األهلي قادر على تخصيص ميزانيات  

حرية التعبير، والمساواة،   حيث   ،الرسمية قادرة وبسهولة توفير الجو العام الصحي والمريح لهذه الفئة
على  نكون قادرين  بالتعاون الوثيق بين المستوي الرسمي واألهلي، س  وإتاحة الفرص، والحماية، وغيره.

حل مشاكل عنيدة  توفير الوقت والجهد والمال، وتصميم برامج بناء قدرات شاملة وعميقة، وقادرة على 
السياق   يفرضها  التي  الصعبة  التحديات  لمواجهة  تجهيزهم  خالل  من  المجتمع  من  الفئة  هذه  تواجه 

المعقد. الم  الفلسطيني  مع  الرسمية  المؤسسة  عالقة  ستتحول  هذا،  عالقة  بغير  الى  االهلية  ؤسسة 
الجيل    متنافسية تعيق تحقيق التكامل الممكن في الدور والوظيفة، مما يضيف مزيد من المعيقات اما 

 ويؤخر عملية التنمية ان لم يكن سبب رئيسي في افشالها.   الحالي واالجيال الصاعدة
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