النتائج الرئيسة الستطالع رأي الشباب الفلسطيني حول:

المشاركة السياسية

لوحة للفنان الفلسطيني

يزن أب
وس
المة

أظهر استطالع رأي الشباب الفلسطيني حول مجاالت المشاركة السياسية ،وجدواها،
وأهدافها ،والعوامل المؤثرة فيها ،وسبل تفعيلها عدم ثقة الشباب بالنظام السياسي
الفلسطيني وعدم الرضا عن آليات عمله.
ويظهر ذلك أكثر ما يظهر في:
تدني نسب المشاركة في المجاالت
الرسمية وشبه الرسمية.

االعتقاد بعدم جدوى المشاركة في االنتخابات
العامة في مختلف المناطق.

تدني نسب المشاركة في المجاالت
التي تقتضي مشاركة مشتركة
(جماعية).

عزوف الشباب عن المشاركة السياسية بسبب:
االنقسام الفلسطيني ،وغياب استراتيجية وطنية
للتحرر ،والشتات الجغرافي للشعب الفلسطيني.

عن هذا االستطالع :المشاركة السياسية في السياق الفلسطيني
شارك في استطالع الرأي هذا  1000شاب/ة فلسطيني/ة تتراوح أعمارهم/ن بين ( 29-18نصفهن من
النساء) من فلسطين  ،1948والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،ولبنان ،واألردن حول موضوع المشاركة السياسية.
تم تنفيذ هذا االستطالع في آذار  ،2022وتضمن إجراء مناقشات ضمن مجموعات شبابية مركزة في كل
منطقة من المناطق المذكورة أعاله باإلضافة اىل سوريا.
ينطلق هذا البحث مما خلصت اليه العديد من األبحاث والدراسات واستطالعات الرأي التي تظهر أن
المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني في و/أو عبر األطر والهيئات الرسمية تكاد تكون منعدمة .لذلك
فإن هذا البحث يسعى اىل التعمق في بحث المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني من خالل فحص:

ما هي مجاالت وأطر وهيئات المشاركة الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية
المتاحة للشباب؟
أي المجاالت واألطر/الهيئات األكثر استخدامًا من قبل الشباب؟
أيها المجاالت ذات جدوى برأي الشباب؟
ما هي أهداف المشاركة السياسية؟
كيف يمكن تحقيق المشاركة الفاعلة والمؤثرة؟

منتدى الشباب الفلسطيني ،مخيم عايدة2022 .

أبرز مجاالت شارك فيها الشباب الفلسطيني حسب الجنس
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الفعاليات
الشعبية العامة

المساهمة في اإلنتاج
الفكري  -الثقافي
الفلسطيني

االنخراط في
المؤسسات
األهلية

الفعاليات
الثقافية  -الفنية

التفاعل مع التعبير عن الرأي الشخصي
حمالت المناصرة عبر وسائل ومنصات
التواصل االجتماعي
اإلعالمية

يالحظ هنا
تقدم المشاركة في المجاالت غير الرسمية والفردية التي ال تتطلب عمًال تنظيميًا أو جماعيًا.
انخفاض مشاركة المرأة في الفعاليات الشعبية ،وهو ما يمكن إرجاعه اىل تناقص المساحة العامة المتاحة
لمشاركة المرأة بفعل تراجع المشاركة الشعبية عمومًا ،وربما تزايد القيود االجتماعية ذات الصبغة الدينية.

أسباب وعوامل عدم المشاركة السياسية
عدم الثقة بالمشاركة من
خالل األطر والهيئات
الرسمية الفلسطينية
(م.ت.ف أو السلطة
الفلسطينية)

عدم الثقة بالمشاركة في األطر غير
الرسمية (الشبكات أو المنصات أو
المنتديات) المتاحة في مكان
اإلقامة لتحقيق الحقوق المنصوص
عليها أمميًا

85%

81%

عدم فاعلية األطر
والهيئات الرسمية
الفلسطينية التابعة
للسلطة الوطنية
الفلسطينية
83%

األعىل جدوى من بين مجاالت المشاركة السياسية بحسب المنطقة
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المساهمة في أي شكل من أشكال
اإلنتاج الفكري  -الثقافي الفلسطيني

فلسطين 1948

التعبير عن الرأي الشخصي عبر
وسائل ومنصات التواصل االجتماعي

التفاعل مع وعبر حمالت ومنصات المناصرة
اإلعالمية من خالل وسائل التواصل االجتماعي

الضفة الغربية

65.9

68.6

قطاع غزة

لبنان

األردن

قطاع غزة:
مشاركة الفلسطينيين
تكاد تكون

بال جدوى!
مسيرات العودة ،غزة .تصوير :يوسف منير

جاءت أدنى التقديرات لجدوى مشاركة الفلسطينيين في مختلف األطر والهيئات
واآلليات ،باستثناء المشاركة في انتخابات الكنيست ،في قطاع غزة .وعند سؤال
مجموعة النقاش الشبابية عن السبب أجابوا:
يعود [اإلعتقاد بعدم جدوى المشاركة] اىل عجز المجتمع الدولي عن رفع الحصار
الظالم ،واىل القيود األمنية المفروضة عىل العمل السياسي ،أو أي عمل عام
مخالف للحكومة القائمة واألحزاب التقليدية [ ]...فالشباب في ظل حالة االنقسام
القائمة والوضع االقتصادي الصعب غير قادر عىل تجاوز األحزاب وغير قادر عىل
تحديها ،وإن فعل فإّنه سيجد نفسه في خانة االتهامات التي قد تصل حد التخوين.

األدنى جدوى من بين مجاالت المشاركة السياسية بحسب المنطقة
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المشاركة تصويتًا أو ترشحًا في االنتخابات
الفلسطينية العامة ضمن والية السلطة
الفلسطينية

فلسطين 1948

المشاركة تصويتًا أو ترشحًا في االنتخابات
العامة في بلد اللجوء

الضفة الغربية

قطاع غزة

16.1 19.5

المشاركة في انتخابات الكنيست

لبنان

المشاركة في انتخابات الكنيست هي األقل جدوى

26.0

30.7

األردن

من بين المجاالت المختلفة!

المشاركة في انتخابات الكنيست هي األقل جدوى بنظر
المناطق منفردة ومجتمعة ،واألدنى تقديرًا حتى بنظر
الشباب من فلسطين  ،1948واألقل جدوى من بين
مختلف المجاالت .وعندما ُس ِئل الشباب من
فلسطين  1948عن السبب كان هنالك شبه
اجماع عىل أن المشاركة في انتخابات الكنيست:
تعبير لحظي نتيجة حمالت األحزاب العربية
للتخويف من فوز اليمين اإلسرائيلي ،أو تعبير
عن عادة اجتماعية أو تقليد عائلي أكثر منه
ممارسة سياسية واعية ،أو ربما محاولة لتجنب
اإلقصاء جراء عدم المشاركة.
شفا عمرو .2021 ،المصدر :بوابة الالجئين الفلسطينيين

مشاركة الشباب الفلسطيني
من فلسطين  1948في
انتخابات الكنيست
الشباب التي ترى
جدوى من المشاركة
في انتخابات الكنيست

47.3 %
23.0 %

هذه النسب تشّكل 2.2%
فقط من الوزن الكلي للعينة
المبحوثة من الشباب
الفلسطيني!

كيف نفّع ل دور الشباب؟
لتفعيل دور الشباب عىل م.ت.ف واألحزاب السياسية الفلسطينية وأصحاب القرار،
جنبًا اىل جنب مع المؤسسات الوطنية في المجتمع المدني الفلسطيني تطوير
استراتيجيات عمل وخطط تنفيذية تأخذ بعين اإلعتبار المسائل التالية:
• عدم ثقة الشباب في األطر والهيئات واآلليات الرسمية وشبة الرسمية القائمة بما فيها األحزاب
• االنقسام الفلسطيني وما يتصل به من قمع للحريات واقصاء للشباب بدعاوى األجندات المشبوهة
• عدم ثقة الشباب بإمكانية تحقيق الحقوق الوطنية و/أو االجتماعية االقتصادية عبر الهيئات الدولية
• الرغبة الشديدة لدى الشباب الفلسطيني في التخلص من نظام المحاصصة بين الفصائل واألحزاب
السياسية الفلسطينية
• الرغبة الشديدة لدى الشباب الفلسطيني في ترسيخ الديمقراطية في النظام السياسي والمجتمع
الفلسطيني
• تراجع مشاركة المرأة في المجاالت التي تقتضي الحضور في الحيز العام
• غياب استراتيجية وطنية للتحرر
• تدني االهتمام بالشأن الفلسطيني العام وسيادة الفردانية ثقافة وسلوكًا

رأي الشباب الفلسطيني في المشاركة السياسية
خلصت المجموعات الشبابية المركزة التي شاركت في هذا االستطالع إىل ان المشاركة السياسية في
السياق الفلسطيني تعني أي نشاط فردي أو جماعي يهدف إىل التأثير في حقوق اإلنسان الفلسطيني؛
سواء كان ذلك من أجل تحقيق الحقوق الوطنية في تقرير المصير والعودة ،أو الحقوق اإلنسانية األخرى
السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية لإلنسان الفلسطيني أينما وجد .وتكون
المشاركة السياسية عبر األطر والهيئات واآلليات الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية.
نتائج االستطالع الكاملة والتفصيلية ،باإلضافة اىل تحليل يستند اىل آراء الشباب والمجموعات الشبابية المركزة
متوفرة ضمن الفصل الخامس من المسح الشامل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين  ،2021-2019اإلصدار العاشر.
متوفر عىل:
www.badil.org

