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مقدمة
ف��ي �إطار م�ش��روع التوا�صل بين ال�شب��اب الفل�سطيني ،نفذ المرك��ز الفل�سطيني لأبحاث
ال�سيا�س��ات والدرا�سات اال�ستراتيجية – م�سارات ،بالتع��اون مع م�ؤ�س�سة «هنري�ش بول»
خالل الع��ام  2012-2011العدي��د البرامج والأن�شط��ة والفعاليات �ضم��ن المرحلتين
االولى والثانية من م�ش��روع التوا�صل بين ال�شباب الفل�سطيني ،والتي هدفت في مجملها
�إل��ى توفير م�ساحة معرفية وعلمي��ة لل�شباب الفل�سطيني من الجن�سي��ن للتفاعل والتوا�صل
وتب��ادل الخب��رات والتجارب في �سياق حراكه��م و�سعيهم لتطوي��ر م�شاركتهم ال�سيا�سية
والمجتمعية.
نتائ��ج تقيي��م البرام��ج والأن�شطة التي نف��ذت خالل المراح��ل ال�سابقة م��ن الم�شروع،
والتو�صيات التي خل�صت �إليها خا�ص��ة الور�شة ال�شبابية في ا�سطنبول خالل �آذار ،2012
بم�شارك��ة ممثلي مجموعات �شبابي��ة من �ستة تجمعات فل�سطينية ف��ي الوطن وال�شتات،
�أ�ش��ارت �إلى �ضرورة بل��ورة و�إ�صدار وثيقة منهجي��ة علمية ت�سعى من جان��ب �إلى توثيق
وتقييم واقع الحراك ال�شبابي الفل�سطين��ي و�أهدافه و�شعاراته ومنطلقاته النظرية والعملية،
ومن جانب �آخر تقدم ر�ؤية معرفية وعملية وت�صورات �سيا�ساتية ي�ضعها ال�شباب �أنف�سهم،
وت�سه��م ف��ي تطوي��ر ر�ؤي��ة و�أداء وفعالية هذا الح��راك بم��ا ين�سجم وخ�صو�صي��ة الواقع
الفل�سطين��ي والظ��روف المو�ضوعية التي تحيط بعم��ل الحراك ال�شباب��ي الفل�سطيني في
مختلف التجمعات الفل�سطينية.
وثيقة «ر�ؤية نقدية وا�ست�شرافية للحراكات ال�شبابي الفل�سطيني» ،تمثل م�صدرا ومرجعا لر�ؤية
معرفية و�سيا�ساتية ا�ستراتيجية يمكن �أن يتم الرجوع اليها من قبل الباحثين في ق�ضايا ال�شباب
ب�ش��كل عام ،وال�ساعين لتطوير دورهم وم�شاركتهم ال�سيا�سي��ة ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة �إلى ما
�أتاحت��ه مرحلة انت��اج الوثيقة من فر�ص عملت عل��ى تعزيز التفاعل والتوا�ص��ل بين ال�شباب
الفل�سطين��ي �أنف�سه��م ،ال�سيم��ا من خ�لال الأن�شطة التي نف��ذت في �سياق �إع��داد ومناق�شة
الوثيق��ة ،والتي �إنخرط فيها �شبان و�شابات فل�سطينيون على �أو�سع نطاق في �أبرز التجمعات
الفل�سطينية(.ال�ضفة الغربية والقد�س ،قطاع غزة� ،أرا�ضي فل�سطين  ،1948لبنان).
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نحو شروط مشاركة أوسع للشباب في
حركة تحرر الشعب الفلسطيني
�أ.جميل هالل

حول مفهوم «ال�شباب» بين الذات والمو�ضوع
ي�شير م��درك ال�شباب ،بالأ�سا�س� ،إلى فئة عمرية ال �إجم��اع تام ًا على حدودها ،فالبع�ض
يح��دد حدها الأدنى ب�سن ال�ساد�سة ع�شرة ،والبع�ض الآخر يحدده بالثامنة ع�شرة ،وي�ضع
البع���ض حدها الأعلى �سن الخم�س��ة والع�شرين ،والتعريف ال�سائد ه��م ما بين الخام�سة
ع�ش��رة والخام�سة والع�شرين .وت�ش��كل هذه الفئة العمرية ف��ي المجتمعات العربية بين
رب��ع وخم�س مجمل عدد ال�سكان .وبلغت الفئ��ة العمرية (� 29-15سنة) في الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة العام  ،1967ح�سب بيانات الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
في العام  %29.9 ،2012من �إجمالي ال�سكان ،وهو ال�سن الذي تتم فيه معظم الزيجات
1
(للإناث والذكور) في مجتمع ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
1

وف��ق ما �أعلن ف��ي م�ؤتمر الإعالن عن �أرقام و�إح�صائيات ال�شباب في فل�سطين ،الذي نظمه الجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطين��ي ومنت��دى �ش��ارك ال�شبابي ،لمنا�سبة االحتف��ال بيوم ال�شباب العالم��ي ،بم�شاركة م�ست�ش��ار الرئي�س ل�ش�ؤون
تكنولوجي��ا المعلوم��ات ،ورئي�س الجه��از المركزي للإح�ص��اء الفل�سطيني ،ومدي��ر م�ؤ�س�سة ج��ذور للإنماء ال�صحي
واالجتماع��ي ،والمدي��ر التنفيذي لمنتدى �ش��ارك ال�شبابي ،في مقر منت��دى �شارك ال�شبابي ب��رام اهلل .وذلك بال�شراكة
م��ع اتحاد ال�شب��اب الفل�سطيني ،وم�ؤ�س�سة ج��ذور للإنماء ال�صح��ي واالجتماعي،وم�ؤ�س�سة تعاون لح��ل ال�صراعات،
ومرك��ز �شم�س ،و�صحافيون بال حدود ،ومركز تطوير ال�شباب ،وجمعية مردة الخيرية ،و�شركاء في التنمية الم�ستدامة،
وم�ؤ�س�سة الر�ؤيا الفل�سطينية (انظر/ي :وكالة معا الإخبارية:15/9/2013 ،
(http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=512058
ووف��ق بيانات الجهاز المرك��زي للإح�صاء،ف�إن  %92.1من �إجمالي عقود الزواج الم�سجلة للإناث ،كانت في العمر
(� 15-29سنة) مقابل ما ن�سبته  %80.4للذكور:
(http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3203).
9

واعتب��ر �آخ��رون �أن �س��ن ال�شب��اب تمتد حت��ى التا�سع��ة والع�شرين ،و�آخ��رون حتى �سن
الخام�س��ة والثالثين 2.كمفه��وم اجتماعي ،تعن��ي مرحلة ال�شباب مرحل��ة االنتقال من
الطفول��ة والكبر (ولي�س مجرد البلوغ) ،ويت��م تحديدها �أحيان ًا بين الفترة التي ينهي فيها
الف��رد مرحلة الدرا�سة الإلزامي��ة ودخوله �سوق العمل الم�أج��ور (مدفوع الأجر) ،لكن
ازدي��اد فر�ص الدرا�س��ة الجامعية وما بعد الجامعية وارتفاع مع��دالت البطالة تقل�ص من
فائدة هذا التعريف ،و�إن �أبقى الحد الفا�صل لمرحلة ال�شباب بمرحلة اال�ستقاللية المالية
(وربم��ا ال�سكنية) عن جيل الآباء والأمهات ،ومرحلة اتخاذ قرارات من الفرد ت�ؤثر على
م�ستقبله ،واعتماد خيارات حياتية ذات بعد �إ�ستراتيجي.
تجري محاوالت ،غير ناجحة في ر�أيي ،للجمع بين المفهوم البيولوجي (مرحلة الدخول
ف��ي الن�ضج الج�سدي) ،ومفاهيم ت�أخذ بعين االعتبار �أبع��اداً نف�سية لهذه المرحلة العمرية
(ول��وج عالم «الكب��ار») 3،و�أبعاداً اجتماعية تتمحور ح��ول االنتهاء من مرحلة االعتماد
على رعاية الآخرين وتولي الم�س�ؤولية �أمام الآخرين وم�سائ ً
ال لهم .لكن هذه كلها تناق�ش
المفه��وم خارج �سياقه االجتماعي-االقت�صادي والثقافي وال�سيا�سي .ومن هناك ،ف�إن فئة
ال�شب��اب لي�ست الفئة الوحي��دة التي تلقى اهتمام ًا خا�ص ًا م��ن م�ؤ�س�سات مختلفة ،فهناك
فئ��ات �أخرى تلقى العتبارات �صحية �أو اجتماعي��ة �أو رعوية ،اهتمام ًا خا�ص ًا؛ كالأطفال
تحت �سن الخام�سة ،والم�سنين وغيرهم .على كل الأحوال ،ال بد من االنتباه �إلى الق�ضايا
التالية عند مناق�شة مفهوم ال�شباب ،بما في ذلك في التجمعات الفل�سطينية المختلفة:

�أوالً .ال�شباب لي�سوا فئة متجان�سة
لي�س من المفيد و�ضع جموع ال�شباب في �سلة واحدة دون االنتباه �إلى التمايزات والفروق
بينه��م م��ن حيث :الفئة العمرية (هناك ف��رق قد يكون وا�سع ًا من حي��ث التجربة الحياتية
واالجتماعي��ة بين من هم في �سن ال�ساد�سة ع�ش��رة �أو الثامنة ع�شرة ومن هم في �سن الثانية
والع�شرين �أو الرابعة والع�شرين �أو التا�سعة والع�شرين)؛ هناك التباين وفق النوع االجتماعي
2

3
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يختلف العمر الذي يعتبر ال�شخ�ص �أ�صبح �شاب ًا ،وبالتالي م�ؤهل كي يعامل معاملة محددة في ظل القانون والمجتمع في
عرف الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،واليوني�سكو والجامعة العربية والبنك الدولي ال�شباب
جمي��ع �أنحاء العالمّ .
بالفئة العمرية الممتدة بين�سن 25 15-عام ًا ،وميثاق ال�شباب الأفريقي يحدد فئة ال�شباب بين عمر  15و 35عام ًا (نظر/ي:
http://www.unesco.org/new/en/social-and%20human-sciences/themes/youth/
youth-definition./
ح�س��ب درا�سة للجهاز المركزي للإح�ص��اء الفل�سطيني ( ،)2011ف�إن  %40من ال�شباب الفل�سطيني ذكروا �أن �أولوياتهم
واحتياجاتهم هي لخدامات �صحية نف�سية مقارنة بنحو  %24الذين حددوها لخدمات �صحية ج�سمية ،و %19لخدمات
�صحي��ة تغذوي��ة (انظر/ي :الجهاز المرك��زي للإح�صاء الفل�سطين��ي ،وزارة ال�صحة الفل�سطينية� ،صن��دوق الأمم المتحدة
لل�سكان .درا�سة حول احتياجات ال�شباب من الخدمات ال�صحية ال�صديقة في ال�ضفة الغربية ،2011 ،النتائج الألوية� ،أيار/
مايو  .2012الدرا�سة ال توفر ن�سب ًا مقارنة لبقية ال�سكان البالغين ،بل تفتر�ض �أن لل�شباب احتياجات تخ�صهم فقط.

(بي��ن ال�شباب وال�شابات) وتحديداً ف��ي مجتمع تهيمن عليه ثقافة ذكورية ،وت�سوده حالة
التدين ال�شعبي من حيث قدرة ال�شابات على الحركة والم�شاركة في ن�شاطات تتم في
من ّ
الحي��ز العام؛ وهناك تماي��زات ناتجة عن الو�ضع الطبقي (الموق��ع في �سوق العمل ،وفي
الملكية ،والدخل ،ونوع العم��ل) ،والم�ستوى التعليمي (بين م�ستوى �أ�سا�سي ،وجامعي
عل��ى �سبيل المثال) والموقع ال�سكن��ي (مدينة ،مخيم ،قرية)؛ وتباينات ناتجة عن التجربة
ف��ي مجال العم��ل ال�سيا�سي والحزبي .وفي الحالة الفل�سطيني��ة ،هناك تباينات ناتجة عن
االختالفات الوا�سعة بين �أو�ضاع التجمعات الفل�سطينية (الأقلية الفل�سطينية في �إ�سرائيل،
القد���س ،بقية ال�ضف��ة الغربية ،قطاع غزة ،الأردن ،لبنان� ،سوري��ا ،دول الخليج ،والدول
الغربي��ة  .)...فتبعات ودالالت �أن يكون المرء �شاب�� ًا �أو �شابة تتباين من تجمع �إلى �آخر،
وف��ي �أحيان كثيرة قد يك��ون المفهوم يحمل دالالت مهمة ،و�أحيان ًا �أخرى دون معنى �أو
دالل��ة خا�ص��ة ،بل ال ي�ستخدم تعبير �شاب��ة و�شاب (بل �صغير وكبير ،طال��ب �أو ي�شتغل �أو
عاط��ل عن العمل  .)...كم��ا تبرز ،وهذا وا�ضح من الأوراق في ه��ذا الكرا�س البحثي،
االختالف��ات الوا�سع��ة في االنتم��اءات ال�سيا�سية لل�شب��اب وال�شابات ،لي���س على �صعيد
االنتم��اء الحزبي-التنظيمي فح�سب ،بل من حيث االختالف��ات الوا�سعة في التوجهات
الفكرية واالجتماعية (من �إ�سالمية �شديدة التزمت� ،إلى �إ�سالمية منفتحة� ،إلى ليبرالية� ،إلى
ي�سارية على تنويعات كل من هذه).

ثانياً .خلفيات غير بريئة وراء خطاب «ال�شباب»
من الحكمة التدقيق بدوافع �إبراز ال�شباب كفئة متميزة عن باقي الفئات في المجتمع؛ ففي
المجتمع��ات الر�أ�سمالية (والمعولمة �إلى حد ملمو�س كما هي المجتمعات التي يقيم فيها
الفل�سطيني��ون) قد نجد �أن تميي��ز ال�شباب عن بقية المجتمع� ،أو التعامل معهم كمو�ضوع
فق��ط( 4ولي���س ك��ذات� ،أي كفئة �أو فئات ل��كل منها ر�ؤيته��ا واهتماماته��ا وان�شغاالتها
4

يبرز ذلك في اللغة التي ت�ستخدم �أحيان ًا من قبل م�ؤ�س�سات مدنية ودوائر حكومية في الحديث عن ال�شباب كالحديث عن
«تفعي��ل دور ال�شب��اب»� ،أو «تعزيز دور ال�شباب في �صناعة القرار»� ،أو في «الحفاظ على نظافة البيئة» ،وك�أنال�شباب فقط
معنيون بذلك ولي�س المجتمع بكل فئاته .كما نجد ا�ستطالعات ر�أي �أو م�سوح تخ�ص ال�شباب دون مقارنة نتائج هذه مع
نتائج ا�ستطالعات ر�أي �أو م�سوح للمجتمع ككل؛ ففي �أحيان كثيرة ال نجد فروق ًا بين �آراء ال�شباب و�آراء الفئات الأخرى
ف��ي المجتمع ،و�إن وجدت فهي بحاجة �إلى تف�سير و�إبراز ما تحمله من دالالت اجتماعية و�سيا�ساتية وثقافية .فعلى �سبيل
المثال؛ يبد�أ تقديم من وكالة الأنباء والمعلومات الفل�سطينية (وكالة الأنباء الفل�سطينية ،وفا) حول واقع ال�شباب في ال�ضفة
الغربي��ة وقطاع غزة لبيانات عن ال�شباب �أ�صدرها الجه��از المركزي للإح�صاء الفل�سطيني كالتالي« :تحتل ق�ضايا ال�شباب
موقع�� ًا مركزي ًا على ر�أ�س قائم��ة �أولويات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والمنظمات الإقليمي��ة والدولية العاملة في فل�سطين،
ويعبر عن مدى ت�شابك ق�ضاياهم مع مجمل التحديات
حي��ث يعك�س ذلك اعتراف ًا بخ�صو�صية الق�ضايا المتعلقة بال�شبابّ ،
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي تواجهها البالد في �إيجاد نظام اجتماعي و�سيا�سي �أكثر كفاءة ،وتوفير حياة �أف�ضل
وبيئ��ة �آمن��ة .وال ُينظر لل�شباب عموم ًا باعتبارهم �صناع الم�ستقبل فح�سب ،بل يع��د هذا القطاع فاع ً
ال اجتماعي ًا م�ؤثراً في
الحا�ضر �أي�ض ًا».انظر/يhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3203 :
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المتمي��زة ومفرداتها الخا�صة التي قد تلتقي ،وقد ال تلتقي ،مع ر�ؤى فئات �شبابية �أخرى،
ومع اهتمامات وان�شغاالت فئات اجتماعية غير �شبابية) ،قد تكون وراءه دوافع وم�صالح
ال��زي الر�سمي) ،وت�سويق
ت�سويقي��ة (لت�سويق �أزياء معينة ل��دور الأزياء المتناف�سة بما فيها
ّ
�أغ��انٍ �أو مو�سيق��ى معينة �أو �أفالم �سينمائية �أو للترويج ل�سل��ع كال�سيارات و�أجهزة الهاتف
النقالة والدعاية لف�ضائيات بعينها دون غيرها� ،أو للترويج لأكالت معينة  .)...فال�شركات
بالزي والمو�سيقى والأغاني وو�سائل االت�صال معنية بت�سويق منتجاتها عبر التوجه
المعنية
ّ
�إل��ى فئة عمري��ة معينة (تحت يافطة �شباب و�شابات) ت�شكل ف��ي بالدنا نحو �أكثر من ربع
ال�سكان بهدف توجيهها وت�أهيلها ا�ستهالكي ًا ،بل لخلق ذوق خا�ص ،وتحديداً بين فئات
م��ن (الطبقة الو�سطى� ،أو هي مر�شحة لأن تكون كذل��ك بحكم م�ستوى التعليم والعالقة
المتوقعة مع �سوق العمل� ،أو بحكم موقع عائلتها الطبقي وبالتالي قدراتها اال�ستهالكية)،
وذلك ل�شراء منتجاتها من المو�سيقى �أو الأزياء �أو الأغاني �أو مواد التجميل و�آخر منتجات
و�سائل االت�ص��ال المحمولة؛ فعلى �سبيل المثال ،جم��ع برنامج «محبوب العرب» الذي
ت�ساب��ق عليه العديد م��ن المغنين ال�شباب وال�شابات العرب بي��ن التركيز على فئة ال�شباب
(الت�ساب��ق على ال�شهرة والنجومية والدخل العالي المرافق له��ا) والت�سويق لأغان و�أزياء،
والدعاي��ة لمنتج��ات �أخرى (�أكلة دجاج «كنتاكي» ،ول�ش��ركات طيران معينة على �سبيل
المث��ال) على حلقات البرنام��ج الطويلة .كما �شكل ترويج ًا للف�ضائي��ة الراعية للبرنامج،
وا�ستخدم من قبل بنوك و�شركات ات�صاالت للدعاية .كما تلقى البرنامج والقائمون عليه
دعم ًا من بنوك و�سيا�سيين ورجال �أعمال جري ًا وراء ال�شهرة والتودد لجمهور ال�شباب.
م��ا �سبق ال ينفي وجود اهتمام��ات معني بها ال�شباب �أكثر من غيرهم من الفئات العمرية،
بحكم العمر وبحكم المتغيرات التي تدخل على الحياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
فق��د ت�شمل هذه االهتمامات العمرية م��ا يجري في الحقل الريا�ضي (�سواء بالم�شاركة �أو
في الم�شاهدة ،من �ألعاب كرة القدم وال�سباحة والرك�ض وغيرها) ،وما يجري في الحقل
الثقاف��ي (على �صعيد الأغاني الجديدة والفنون الت�شكيلية والم�سرحية والتراثية وغيرها)،
والحق��ل التعليمي (الجامع��ي و�سهوله االنت�ساب للجامع��ات والمعاهد ب�شكل خا�ص).
لكن فر�ص الم�شاركة المبا�ش��رة في هذه الحقول يخ�ضع لما يتوفر من �إمكانيات وموارد
مخ�ص�صة لها في المجتمع بتنويعاته ال�سكانية والطبقية والثقافية وغيرها.
م��ا ي�سترعي االنتباه �أن ن�سبة عالية من الزواج تت�س��م ،فل�سطيني ًا ،في �سن ال�شباب� ،إذ تفيد
بيان��ات الجهاز المركزي للإح�ص��اء الفل�سطيني �أن الأ�س��رة الفل�سطينية تت�شكل في وقت
مبك��ر (مقارنة بمجتمعات �أخ��رى) ،وت�شير بيانات الزواج والط�لاق للعام  ،2011بما
يخ���ص الأرا�ض��ي الفل�سطينية المحتلة الع��ام � 1967إلى �أن  %92.3م��ن �إجمالي عقود
ال��زواج الم�سجلة للإناث كانت في الفئة العمري��ة (� 29 - 15سنة) ،وما ن�سبته %81.0
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للذك��ور .كما ت�شير بيانات الجهاز المركزي للإح�ص��اء الفل�سطيني �إلى �أن  %44.8من
ال�شب��اب (� 29-15سنة) ،ملتحقون بالتعليم بواق��ع  %84.9في الفئة العمرية (17-15
�سن��ة) ،و %50.8للفئ��ة العمري��ة (� 22-18سنة) و %11.9في الفئ��ة العمرية (29-23
�سن��ة) 5.ولهذا تداعيات على م�ستويات ع��دة ،منها؛ القدرة و�أولوية الإنفاق على التعليم
(بمراحل��ه المختلفة) ،وت�أمين فر�ص عمل لمن ينتهون من الدرا�سة بعد المرحلة الأ�سا�سية
والمراح��ل الأخرى ،وبخا�ص��ة خريجي الجامعات ،حيث يعاني ه���ؤالء من ن�سبة بطالة
عالي��ة ج��داً� ،إ�ضافة �إلى توفي��ر �سكن مالئم للأ�س��ر ال�شابة وح�ضان��ات للأطفال ما دون
الخام�سة ،دون �إرهاق هذه الأ�سر بما هو فوق طاقتها.
كما قد يكون وراء �إبراز اهتمام خا�ص بفئة عمرية معنية من المجتمع ك�شباب ،اعتبارات
ا�ستقطابي��ة لتنظيم �سيا�سي �أو لحرك��ة اجتماعية معينة �أو لنادٍ ريا�ضي (كرة قدم ،وغيرها).
كم��ا قد يكون المحرك اعتبارات تجنيدية (ا�ستقط��اب عنا�صر جديدة لجي�ش نظامي� ،أو
لحركة �سرية م�سلحة� ،أو لحركة مقاومة �أو تحرر وطني).
هن��اك اعتبار �آخ��ر يتعلق بالتعليم (الثان��وي والجامعي والمهني) ،حي��ث يكون االهتمام
م��ن قبل الم�ؤ�س�سات التعليمية (كالمعاهد والجامع��ات) التي تتناف�س على ك�سب الطلبة،
وتحديداً من المتفوقين في االمتحانات الت�أهيلية ،لالنت�ساب لها .وفي الواقع ،ف�إن �شريحة
الطلب��ة هي الفئة الأو�ض��ح كفئة �شبابية وا�ضحة ال�سمات و�أماك��ن التواجد واالهتمامات
والمطال��ب (من حيث الأق�ساط الجامعية ،وتوفي��ر المنح للطلبة ذوي الدخل المحدود،
وتوفي��ر المكتبات ال�ضرورية والمراف��ق الخا�صة للطلبة (من �سك��ن ،ومالعب ،و�أماكن
للتجم��ع والح��وار ... ،ال��خ) ،وربط التخ�ص�ص��ات بحاجات المجتم��ع وفر�ص العمل
بع��د التخرج ،وغير ذل��ك .والجامعات ،باتحاداتها ومجال�سه��ا الطالبية هي في العادة
الأكثر تنظيميا لفئات �شبابية 6،وهي التي توفر لل�شباب ،ب�سبب مكانة الجامعة وحرمتها،
وبحكم الفر�ص للنقا�ش والحوار الحر والتحرر (لمعظم الطلبة) من �أعباء اقت�صاد ال�سوق.
كم��ا �أن الجامعة هي مكان يوفر للطلب��ة فر�صة الح�صول على ر�أ�سم��ال تعليمي (ثقافي)
ي�ؤهلهم لع�ضوية الطبقة الو�سطى ب�شرائحها المختلفة ،خالف ًا للفئات الأخرى من ال�شباب
الذي��ن ال تتاح لهم فر�ص التعليم الجامعي .ه��ذا االعتبار مهم لأن امتالك ر�أ�سمال ثقافي
(يتطلب الح�صول عليه �أكثر من � 13سنة تعليمية) ،دون الح�صول على عمل وفق الم�ؤهل
5
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وقائ��ع الم�ؤتم��ر الخا���ص بالإعالن ع��ن �أرق��ام و�إح�صائيات ال�شب��اب في فل�سطي��ن ،الذي نظمهالجه��از المركزي
للإح�ص��اء الفل�سطيني ومنتدى �شارك ال�شباب��ي ،بمنا�سبة االحتفال بيوم ال�شباب العالمي (وكال��ة معا الإخبارية ،بتاريخ
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=512058 :)15/9/2013
ظه��رت ه��ذه القدرة التنظيمي��ة للطلبة في المواجهات التي تمت بين مجل�س طلبة جامع��ة بيرزيت و�إدارة الجامعة في
�أيلول  2013على �ضوء لجوء الجامعة لرفع الأق�ساط ب�سبب الأزمة المالية التي تمر بها .دون التقليل من دور التنظيمات
ال�سيا�سية الداعمة للكتل الطالبية.
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الأكاديم��ي والتخ�ص�ص��ي يعك�س م�ش��كالت ف��ي النظ��ام االقت�صادي-االجتماعي ،قد
ينت��ج عنها حاالت م��ن االنتفا�ض واالحتجاج �إن ا�ستفحلت كم��ا ح�صل عندما تحولت
الن�شاطات االحتجاجية لل�شباب �إلى انتفا�ضات �شعبية في عدد من الدول العربية في العام
 .2011وه��ي بل��دان (كما هو الحال في ال�ضفة الغربي��ة وقطاع غزة) تتمايز ،عن بلدان
كثيرة �أخرى في العالم ،من حيث ات�سامها بن�سب عالية من البطالة (وتحديداً بين ال�شباب
بمن فيهم الخريجون).
لقد �أ�ش��ارت بيانات الجهاز المرك��زي للإح�صاء الفل�سطيني للرب��ع الأول للعام ،2013
�إل��ى معدالت بطالة عالية بين ال�شباب (ما بين � 29-15سنة) بلغت  ،%37.0وكان �أعلى
معدل للبطالة بين الأفراد في الفئة العمرية (� 24-20سنة) ،%41.1 ،مقابل  %40.6بين
الأفراد (� 19-15سنة)؛ و 31.8%بين الأفراد (� 29-25سنة) .كما تركزت البطالة بين
ال�شباب الذين �أنهوا � 13سنة درا�سية ف�أكثر بواقع  .%45.7وفي العام ( 2011حيث تتوفر
�آخ��ر المعطي��ات) ،بلغت ن�سبة الفقر بين ال�شب��اب (� 29-15سنة)  %27.4وفق ًا لأنماط
اال�سته�لاك ال�شهري الحقيق��ي (بواقع  %19.2في ال�ضفة الغربي��ة ،و %40.9في قطاع
غ��زة) ،مقارنة مع معدل الفقر بين ال�سكان الذي بلغ��ت ن�سبته ( %25.8بواقع %17.8
ف��ي ال�ضفة الغربي��ة ،و %38.8في قطاع غ��زة) .و�أ�شارت م�سوح العن��ف في المجتمع
الفل�سطين��ي للعام � 2011إلى �أن  %20.8من ال�شباب (� 29-18سنة) قد تعر�ضوا ل�شكل
واحد على الأقل م��ن �أ�شكال العنف ( %19.4للذكور ،مقابل  %33.2للإناث) ،ولهذا
7
داللة مهمة على واقع المر�أة ب�شكل عام ،بما في ذلك المر�أة ال�شابة.

ثالثاً .ال�شباب لي�سوا فئة «متخارجة» عن المجتمع
م��ن الخط�� أ� التعام��ل مع ال�شب��اب ك�شريح��ة متخارجة ع��ن مجتمعاتها ،فال�شب��اب مكون
من تركيب��ة مجتمعية و�سيا�سية واقت�صادي��ة وتاريخية ،وق�ضاياهم جزء م��ن ق�ضايا المجتمع،
والعك���س� ،إل��ى درجة كبيرة� ،صحيح �أي�ض�� ًا .فحاالت الفقر والبطالة ،كم��ا �أ�شرت �أعاله،
ح��االت ت�شمل ال�شباب كم��ا الفئات الأخرى من المجتمع ،و�أ�سبابهم��ا �أ�سباب بنيوية؛ �أي
تخ�ص البني��ة االقت�صادية-االجتماعية-ال�سيا�سية .ما ينبغي �أن يرعاه االنتباه هو الم�شكالت
الت��ي تواج��ه قطاعات من ال�شباب وحاجته��م �إلى �سيا�سات تعالج ه��ذه الم�شكالت؛ فعلى
�سبيل المثال هناك م�شكالت تخ�ص طالب الجامعات (الأق�ساط الجامعية ،م�شكالت توفير
�سك��ن ب�إيجارات تمكن معظم الطلبة من تحمله��ا ،البطالة بعد التخرج ،)... ،وم�شكالت
تخ�ص �شح المرافق للن�شاطات ال�شبابية (كالنوادي الريا�ضية ،والم�سابح ،والم�سارح ،ودور
7
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الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ومنتدى �شارك ال�شبابي ،مرجع �سابق.

ال�سينم��ا ،وفر�ص العمل التطوعي) .وهناك م�شكالت تت�صل ب�إ�شراك ال�شباب وال�شابات في
مواقع �صنع القرار في الم�ؤ�س�سات المختلفة في المجتمع ،بما في ذلك في الهيئات القيادية
في الأح��زاب والمنظم��ات الأهلية والنقاب��ات المهني��ة واالتحادات القطاعي��ة (كالعمال
والم��ر�أة) ،ا�ستن��اداً بالأ�سا���س �إلى حاجة ه��ذه الم�ؤ�س�سات �إل��ى االغتناء ب���آراء وتوجهات
واهتمام��ات الفئات المختلفة من ال�شب��اب وال�شابات في مواقعه��م وتجمعاتهم المختلفة
8
حول ما يواجهون من م�شكالت ومعيقات ،وما يرونه مالئم ًا ومنا�سب ًا من برامج وحلول.

رابعا ،الم�أزق الراهن م�أزق وطني عام
من الوا�ضح �أن الم�أزق الفل�سطيني بتعبيراته المختلفة (ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والتعليمي��ة والثقافي��ة) م�أزق وطني ع��ام .ومن ال�صحيح القول �إن تعبي��رات هذا الم�أزق
الع��ام تت�ض��ح في �أو�ض��اع وق�ضايا وتحديات تتباي��ن وفق واقع كل مك��ون من مكونات
ال�شعب الفل�سطيني داخل فل�سطين التاريخية وخارجها .كما �أن هذه الأو�ضاع والق�ضايا
والتحديات ،عل��ى الرغم مما هو م�شترك بينها ،تتباين وفق الفئات االجتماعية وال�سكنية
والعمرية .وفي ال�شرط الفل�سطيني ،ي�صعب جداً تجاهل ت�أثير الحقول ال�سيا�سية الدوالنية
(م��ن الدول��ة) المتع��ددة التي تقيم ف��ي مج��ال ت�أثيرها المبا�ش��ر التجمع��ات الفل�سطينية
المختلفة ،على مقدرة هذه التجمعات على التعبير بحرية كاملة ودون تبعات عن ق�ضاياها
وطموحاتها وتطلعاتها (الوطنية واالجتماعية والثقافية) ،وقدرتها على التنظيم دفاع ًا عن
حقوقه��ا ومن �أجل تطلعاتها ،كما ت�ؤثر على الم�ساحة المتاح��ة لها لتن�شئة �أجيال جديدة
على قي��م وطنية ديمقراطية (بالمفه��وم العميق للديمقراطية كتج�سي��د وقيم وممار�سات
التح��رر والم�س��اواة والحرية والعدال��ة االجتماعي��ة) ،وعلى مدى قدرته��ا وا�ستعدادها
لمناه�ضة القهر والظلم واال�ستغالل وال�سيطرة الخارجية والداخلية.

خام�ساً .مفهوم «�صراع �أجيال» تب�سيط وت�سطيح للواقع
دفع��ت الح��راكات ال�شبابية الت��ي �شهدها العالم العرب��ي خالل ال�سن��وات الأخيرة (منذ
 2010وحتى  ،)2013ونجاح هذه في تفجير انتفا�ضات �شعبية وا�سعة النطاق -قادت
�إل��ى �إ�سقاط ر�ؤ�س��اء لأنظمة م�ستبدة ،وتوليد �آليات و�سي��رورات تغيير �سيا�سي واقت�صادي
واجتماع��ي م��ا زالت في دور التفاع��ل والتفاعل الم�ضاد� -إلى تنامي مي��ل �إلى تب�سيط ما
يج��ري ،وتف�سير دور ال�شب��اب باعتباره تعبيراً عن ال�صراع بي��ن الأجيال ،بد ًال من تناوله
8

كمحاولة لمناق�شة واقع ال�شباب الفل�سطيني في بع�ض التجمعات ،انظر/ي :منتدى �شارك ال�شبابي ،تقرير واقع ال�شباب
الفل�سطيني « 2013الم�ستقبل يقرع الأبواب» ،رام اهلل:2013 ،
(http://www.sharek.ps/new/sharek_report_2013_arabic.pdf).
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باعتب��اره �صراع ًا بين قوى اجتماعية و�سيا�سية تتباين فيم��ا بينها من حيث ال�سلطة والثروة
وفر�ص الحياة� .أي تختفي الم�صالح واعتبارات ال�سيطرة وي�صبح العمر المحدد لل�صراع.
ولذا يتم تجاهل حقيقة �أن الأبناء (الجيل الجديد) من ورثة الأنظمة اال�ستبدادية لم يتميزوا
في �سيا�ساتهم و�سلوكهم عن �آبائهم.

�ساد�سا .تجاهل دور القوى ال�سيا�سية المنظمة والمراهنة على و�سائل االت�صال االجتماعي
ويب��دو �أن اال�ستخ��دام المتزايد -وتحديداً من قب��ل الفئات ال�شابة ،لك��ن لي�س من قبلها
فق��ط -لو�سائل االت�ص��ال االجتماعي ،وتزايد عدد ودور الف�ضائي��ات المتجاوز للحدود
والقوميات والطبق��ات والإثنيات والأجيال� ،أ َّديا �إلى تبني نظرية مفادها �أن �أدوات توليد
الث��ورات لم تعد كما كانت (الأح��زاب ال�سيا�سية ،والحركات االجتماعية ،واالتحادات
القطاعي��ة والنقاب��ات العمالي��ة والمهنية ومجموع��ات ال�ضغط واالحتج��اج) ،بل باتت
تتمركز ف��ي و�سائل االت�صال االجتماعي ،وفي انت�شار الف�ضائيات الم�سيطر عليها من قبل
�أف��راد �أو م�شيخات �أو عائالت� .صحيح �أن مجموعات عديدة ظهرت عبر «الفي�سبوك»
ترفع �شعارات من نوع «ال�شعب يريد  ،»...وتملأ كل منها الفراغ الذي تريده ،وتنتظر،
بق��درة ق��ادر� ،أن يتحقق ما تريد ،لكن �شيئ ًا مما تريده ال يح��دث على �أر�ض الواقع ،و�إن
حدث فله محركات موجودة لي�س في العالم االفترا�ضي ،بل على �أر�ض الواقع .و�صحيح
�أي�ض�� ًا �أن الف�ضائي��ات باتت ذات ت�أثير على ت�شكيل الر�أي الع��ام ،ولكن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن
النا���س تقي�س ما ت�سمعه م��ن الف�ضائيات بما تراه على �أر�ض الواق��ع ،و�إن تكرر التعار�ض
بين ما تقوله الف�ضائيات وبين ما تراه النا�س بين �صفوفها ومحيطها ،وبين ما يمليه الح�س
تجير
ال�سليم العام ،ف�إن هذه الف�ضائيات تفقد م�صداقيتها تمام ًا وتتك�شف لم�صالح من هي ّ
نف�سه��ا� .إن التح��والت التي �شهدتها االنتفا�ضات ال�شعبية بع��د االنتخابات التي جرت،
ك�شف��ت �سطحية الفكرة التي تبناها البع�ض ب�أن لم تعد هناك �ضرورة وال حاجة للأحزاب
والأيديولوجيات والحركات االجتماعية والنقابات ،ومجموعات ال�ضغط .دون �أحزاب
واتحادات ونقابات وحركات اجتماعية ،ف�إن �أق�صى ما يمكن �أن يتم هو تحركات موقعية
ذات جمه��ور �ضيق الع��دد ،دون �أن تملك �أفق ًا لال�ستمرار واالت�س��اع� ،إن لم تتحول �إلى
حركة �سيا�سية تبني لنف�سها قاعدة جماهيرية.
�صحي��ح �أن العالم يتغير والبيئ��ة التي ين�ش أ� فيها الجيل الجديد تختل��ف عن بيئة �آبائهم في
بع���ض �سمات ومكونات المجتمع المحل��ي والدولي ،لكن ذلك ال يعني قيام قطيعة بين
الأجيال وغياب التوا�صل الثقافي والفكري واالجتماعي واالقت�صادي� ،أو �أن جيل الآباء ال
يت�أثر �أو يتفاعل مع المتغيرات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي تدخل المجتمع ،بما
فيه��ا المتغيرات الإعالمية والتكنولوجية ،وبما يخ�ص ثورة االت�صاالت ونقل المعلومات
16

وال�ص��ور ب�سرعة فائق��ة (الإنترنت) ،والتط��ور الهائل الذي دخل عل��ى و�سائل التوا�صل
االجتماع��ي .لكن ه��ذه التحوالت المهمة والمتوا�صلة ال تعن��ي �أن النا�س ال تجوع وال
تمر���ض وال ت�صبح عاطلة عن العمل ،وال تجد �إمكاني��ة ال�ستكمال تعليم �أوالدها وبناتها
بع��د م�ستوى التعلي��م الأ�سا�سي المجاني (�إن كان ذلك متوف��راً) ،وال تعني توقف ظواهر
الف�س��اد واال�ستبداد والقمع وال اختفاء التوزيع غير المتكاف��ئ لل�سلطة والثروة ،وال تمنع
الت�سلط الخارجي ،وهي لم توق��ف ،فل�سطيني ًا ،اال�ستعمار اال�ستيطاني المتوا�صل وفر�ض
نظام التمييز العن�صري.

لماذا هذا الكرا�س؟
لي���س مو�ضوع ه��ذا الكرا�س البحث��ي ال�شباب ب�ش��كل مجرد ،وال لمجموع��ات �شبابية
فل�سطيني��ة بعينه��ا ،وال هو حول «م�ش��كالت» �أو «هموم» ال�شب��اب الفل�سطيني في هذا
التجم��ع �أو ذاك .المو�ض��وع يتحدد بمراجعة لمجموعات �شبابي��ة �سعت �إلى التغيير في
ع��دد من المواقع بعد تفج��ر انتفا�ضات تون�س وم�صر وفي بل��دان عربية �أخرى ،من قبل
�شباب و�شابات �سع��وا �إلى الدخول المبا�شر �إلى مجال الفعل ال�سيا�سي واالجتماعي ،وما
واجهوه م��ن �صعوبات وعثرات وم�ش��كالت .وهي مراجعات تت�س��م بالجر�أة والنف�س
النق��دي لل��ذات قبل الغير ،والرغبة ف��ي التعلم .بتعبير �آخر ،ينطلق ه��ذا الكرا�س البحثي
م��ن التعاطي مع «ال�شباب» ك��ذات ولي�س كمو�ضوع .ومن هنا فه��و من �صياغة �شباب
و�شابات ومراجعة لتجارب �شبابية راهنة .ينق�ص البحث الحالي مرجعات نقدية لتجارب
الح��راكات ال�شبابي��ة في الأردن و�سوريا وربما في مواقع �أخ��رى .ولم يكن التق�صير من
«م�سارات» في هذا المجال ،بل لظروف ال�شباب الذين طلب منهم الم�ساهمة ،ووعدوا،
ليكت�شفوا �أن ظروفهم ال تتيح ذلك.
م��ا ي�سترع��ي االنتباه في قراءة ه��ذه المراجعات هو ق�صور معظ��م المجموعات ال�شبابية
في التحول �أو ًال �إلى ح��ركات �شبابية خارج محيطها المحلي ال�ضيق ،وق�صورها ثاني ًا في
التح��ول �إلى حركات مدعوم��ة �شعبي ًا .لقد ف�شل معظمها في الحفاظ على زخم انطالقته
وتوا�صلها ،وبقى محا�صراً في الموقع المحلي ،وم�سكون بالتردد في �أغلب الأحيان ،في
تحدي��د ما يريده من حراكه ،وفي كيفية مخاطب��ة الجمهور الأو�سع بد ًال من التركيز على
ال��ذات .وه��ي ،في معظم الحاالت ،لم تعمل على تطوير وتنوي��ع �أ�شكال حراكها (كما
كان ف��ي الحراك ال�شبابي الم�صري حيث التن��وع ال�شديد) ،و�أظهرت ق�صوراً فا�ضح ًا في
القدرة على بناء ج�سور مع بع�ضها البع�ض ،وميل معظمها �إلى االن�سحاب من �ساحة الفعل
المنفت��ح �إلى دائ��رة العمل الحلقي وال��روح ال�شللية .ال يعود كل ه��ذا �إلى �ضعف الهمة
واال�ستعداد عند معظم هذه المجموعات ال�شبابية ،فهذان توفرا بكثرة ،بل يعود جزء مهم
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م��ن الق�صور (ولي�س جميعه) �إل��ى ال�شروط المو�ضوعية التي �أحاط��ت بهذه الحراكات،
ولموجب��ات ال�شرط الفل�سطيني ف��ي كل تجمع .ما يبرز من هذه المراجعات هو الحاجة
�إلى امتالك الوعي (ال�سيا�س��ي واالجتماعي والفكري) وعن�صر التنظيم الذي يوفر القدرة
على توليد و�إدام��ة وتو�سيع ال�صالت بين �أفراد المجموعة وتوا�صلهم وتوليد الروابط بين
المجموع��ة والمجوعات ال�شبابية الأخ��رى ،وال�شباب ب�شكل عام ،و�ص��و ًال �إلى ت�شييد
عالقة مت�سعة مع الجمهور الأو�سع بعيداً عن النزعة التعليمية والنخبوية.
كما تك�ش��ف هذه الأوراق �ضبابية مفهوم «ال�شباب» ،وتطرح الحاجة �إلى ربط المفهوم
بق�ضاي��ا تهم ال�شباب والحاج��ة �إلى مخاطبة اهتماماته��م واحتياجاتهم وتطلعاتهم ،على
ال�صعيدين الوطني (مناه�ضة االحتالل واال�ستيطان والجدار والتمييز العن�صري والح�صار
وحق الع��ودة والحقوق المدنية الكاملة  ،)...وعلى ال�صعي��د القطاعي الخا�ص بكل فئة
�شبابي��ة ،عبر ق�ضايا ملمو�سة كالتعليم ،والبطالة ،والم�شاركة في الحياة المجتمعية المدنية
وال�سيا�سية والثقافي��ة والريا�ضية .الق�ضية الوطنية تبقى محورية لأنها تهم ال�شعب كله في
تجمعات��ه وبتكويناته المختلفة ،مع التدقيق في دواف��ع وراء ديباجة الخطاب ال�شبابي من
عرفون �أنف�سهم ك�شباب� ،إن عرفوا �أنف�سهم كذلك،
قب��ل الجهة
ِ
المخاطبة .فال�شب��اب ال ُي ّ
تعرف كمجموعة �شبابية
�إال ارتباط�� ًا بق�ضية مح��ددة �أو هدف مرئي� ،إذ ال نجد مجموعة ّ
ب�شكل عام ومجرد ،دون ربط هذا التعريف بق�ضية �أو هدف.

قراءات �شبابية في خم�سة حراكات �شبابية (للفترة الممتدة من )2013-2010
�أوالً .حول تجربة «�شباب التغيير» (في فل�سطين المحتلة العام )1948
تتمي��ز مجموع��ة «�شباب التغيي��ر» (بين فل�سطين��ي  )48بامتالكها وعي�� ًا �سيا�سي ًا وتجربة
تنظيمية ،وهو ما منحها القدرة على التوا�صل وطرح م�شروع مجتمعي ما .وت�شدد ورقة
الزميل��ة نجمة عل��ي ،على �أهمية الوعي ال�سيا�سي والتجرب��ة التنظيمية في تعزيز دور �أفراد
ه��ذه المجموعة ال�شبابية نتيجة «معرفتهم للواقع وتوا�صلهم مع الأطر الفاعلة ،من خالل
عالقاته��م ال�شخ�صية وعالقاتهم المهنية مع م�ؤ�س�س��ات المجتمع المدني» .ويهتم �أفراد
المجموعة بتو�ضيح �أن ان�سحابهم من الإطار الحزبي الذي جمعهم جاء «نتيجة لخالفات
�سيا�سية وفكري��ة ولي�س لأنهم تعبوا من الن�ضال» .ولذا ،تالحظ الورقة �أن الفعاليات التي
قامت بها مجموعة «�شباب التغيير» ،كالتظاهر ،والعمل التطوعي ،وحمالت الإغاثة ،لم
تك��ن فعاليات �أو �أن�شطة جديدة على حقل العم��ل ال�سيا�سي الفل�سطيني في �إ�سرائيل .فما
�سعى �إليه «�شباب التغيير» ،هو االهتمام بهم كذات ولي�س كمجرد مو�ضوع يتمثل دورهم
في �أن يكونوا �أداة تنفيذ لقرارات حزبية ت�صلهم من هيئات «�أعلى».
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تعت��رف المجموعة �أن محاوالت الت�شارك في المهام ذاتها مع مجموعات �شبابية �أخرى
ب��اءت بالف�شل ،لأن �أغل��ب الحركات ال�شبابية الفاعلة تنتمي لأح��زاب �سيا�سية ،وبالتالي
تحر���ص عل��ى ت�شييد «طوق تنظيمي» عل��ى �إمكانية الم�شاركة في مه��ام م�شتركة ،لأنها
تري��د ا�ستثمار ن�شاطها ل�صالح حزبها وح�س��ب .كما ت�شير الورقة �إلى �أن مقابل مجموعة
�سمت نف�سها بـ
«�شباب التغيير» ظهرت مجموعة �شبابية �أخرى داخل الحزب ال�شيوعيّ ،
«باقون» وهي مجموعة �أكدت على توفر �إمكانية للتغيير من داخل الإطار الحزبي القائم،
وت�صر على العمل من خالل �إطار ال�شبيبة ال�شيوعية.
تالح��ظ ورق��ة الزميلة نجمة علي �أن هذا الت�شكل �أبرز «نق��اط ال�ضعف والقوة لكل �آلية؛
فالعمل من خالل �إطار حزبي مم�أ�س�س يملك قاعدة جماهيرية وكوادر ومكاتب ومراكز
وتموي��ل اقت�صادي ،وكله��ا موارد م��ن الممكن ا�ستغالله��ا ،بخالف الح��راك ال�شبابي
الخارج عن الإطار الحزبي ،مثل «�شباب التغيير» الذي ال يملك موارد مماثلة تمكنه من
�أن ي�ش��كل رافعة للعمل ،غير امتالكه اال�ستقاللية والقدرة الوا�سعة على التحرك» .وت�شير
�إل��ى �أن «ق�ضي��ة التمويل ق�ضية مهمة للحفاظ على طول النف�س ف��ي العمل» ،وبخا�صة �أن
الن�ضال الذي تخو�ضه الأقلية الفل�سطيني��ة في �إ�سرائيل ،يتمحور حول الحقوق الجماعية
واالعتراف بها ك�أقلية قومية �أ�صالنية ،وبالتالي ال يمكن «خ�صخ�صتها» �إلى مطالب فردية
ترك��ز على حقوق المواط��ن وح�سب .ولذا ،تجدر مالحظة ما تنبه له الورقة من مخاطر
تجزئ��ة الق�ضايا وبعثرتها ،وعدم ر�ؤية ال�صورة الكاملة ،وبخا�صة عند الحديث عن ن�ضال
الجماهي��ر العربي��ة الفل�سطينية في �إ�سرائيل كن�ضال ي�ستهدف تغيي��راً عميق ًا في بنية الدولة
اال�ستعمارية ،يم�س تعريفها لذاتها ول�سيا�ساتها.

العمل ال�شبابي الم�ستقل والعمل ال�شبابي الحزبي
تنب��ه ورقة «ال�شباب الفل�سطيني في �إ�سرائيل :بين العمل الحزبي والحراك الم�ستقل»� ،إلى
�أهمي��ة توثيق تجربة الح��راكات ال�شبابية الفل�سطينية داخل �إ�سرائي��ل ،فهي تالحظ �أنه مع
انتهاء من كتابة ورقتها (�صيف « )2013وجود العديد من ال�شباب وال�صبايا في ال�شوارع
وال�ساحات العامة للتنديد �ضد مخطط «برافر» الذي يهدف �إلى م�صادرة � 800ألف دونم
م��ن �أرا�ضي النقب ،وتهجي��ر � 40ألف فل�سطيني عربي ،وهدم  36من قراهم» .وتالحظ
«ف��ي هذه الح��راكات دوراً �شبابي ًا وا�ضح ًا ف��ي قيادة المظاهرات والح�ض��ور الميداني،
ولأول م��رة تقوم فئات �شبابية للتخطيط لحدث كهذا دون وج��ود هيمنة حزبية -تقريب ًا
ال وج��ود للأحزاب في هذا الن�ضال �سوى بح�ضور عدد قليل منهم في هذه المظاهرات،
وه��و �أمر �سلبي» .والجدير باالنتباه ،وهو �أمر يع��ود على الأغلب� ،إلى التجربة ال�سيا�سية
والتنظيمي��ة لمجموعة «�شباب التغيي��ر» ،قرار هذه المجموعة خو���ض انتخابات بلدية
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النا�صرة ،وهذه تجربة جديدة على العمل ال�سيا�سي في المجتمع الفل�سطيني في �إ�سرائيل،
ال��ذي اعتاد على العم��ل الحزبي من خالل الأط��ر ال�سيا�سية المعروفة ف��ي التناف�س على
المجال�س المحلية والبلديات.
تت�ساءل ورقة الزميلة نجمة علي «هل ت�ستطيع تجربة «�شباب التغيير» االنتقال من الم�ستوى
المحل��ي لتكون ظاه��رة قطرية تنتقل لأماكن �أخ��رى؟ و�إلى م�ستوى �سيا�س��ي �آخر – مثل
الكني�س��ت؟ �أم �أنه��ا �ستبقى تجربة محلية ينتمي �أع�ضا�ؤها �إل��ى البلد نف�سه ويكون ال�سقف
ال�سيا�سي هو العمل البلدي المبا�شر؟» ،وهو ت�سا�ؤل يبقى بانتظار جواب يك�شفه م�سار هذه
التجربة .وت�شير في ا�ستخال�صاتها �إلى مالحظتين؛ الأولى تخ�ص مخاطر «تكل�س الأحزاب
ال�سيا�سية» التي باتت �سقف ما تريده «الكني�ست» ،بد ًال من �أن «يكون الحزب ج�سم ًا حي ًا
ي�ش��كل التمثيل البرلماني �أح��د �أذرعه ولي�س �سقف عمله» ،كما عب��ر �أحد ال�شباب الذين
ا�ستنطقته��م الورقة .والمالحظة الثانية ،لل�شاب نف�سه ،تخ���ص ا�ستخدام و�سائل االت�صال
تحركات وا�سعة دون ات�صال مبا�شر ودون الآليات التقليدية التي
الحديثة التي تتيح «تنظيم ّ
تك��ون عاد ًة بح��وزة الأحزاب �أو الأطر المنظمة» .ويترافق هذا م��ع «ال�شعور ب�أنّ التغيير
بالتحرك «خارج ال�صندوق» -بما معناه خارج الأحزاب» .وفي هذا
المن�شود منوط فقط
ّ
ال�شعور خطورة على غير المنتمين لتنظيمات �سيا�سية ،لأن «مراراتهم �أكبر في حال التعثر،
الم�سي�سين» .ويحمل خطورة ثانية تتمثل «في انعدام المراكمة في الخبرة،
�أكثر بكثير من
ّ
تحد �شمولي ومنظم للمنظومة
وفقدان الرابط بين الق�ضايا والتركيز على تناق�ض واحد دون ٍ
الكبرى التي تنتج كل التناق�ضات� -أي دون ر�ؤية ال�صورة المركبة».

ثانياً .حول تجربة بع�ض المجموعات ال�شبابية في القد�س المحتلة
تالحظ الزميلة هنادي قوا�سمي في مراجعة تجربة الحراكات ال�شبابية في القد�س المحتلة،
�أن «مفه��وم «ال�شباب» اكت�سب ،بعد االنتفا�ضات العربية م�ضامين و�أبعاداً �سيا�سية جديدة
لم تكن حا�ضرة عربي ًا قبل ذلك� .أي تم ت�سيي�س تعبير ال�شباب مجدداً بعد �أن تم ت�سيي�س،
فل�سطيني ًا ،تعبير الأطفال في مراحل �سابقة (�أطفال الحجارة ،و�أطفال الأر بي جي ،وتعبير
ال�شبيبة لدى حركة «فتح») .ت�شير الورقة �إلى خ�صو�صية مدينة القد�س بمدلوالتها التاريخية
والديني��ة وال�سيا�سية والرمزي��ة ،وخ�صو�صيتها الناتجة عن ح�ضور االحت�لال الإ�سرائيلي
المبا�شر واليومي في كل �أرجاء المدينة و�شوارعها ،وتعر�ضها للتهويد الم�ستمر و�إخ�ضاع
�سكانها الفل�سطينيين بالقوة �إلى التطهير العرقي ،ومحا�صرتها بالحواجز والم�ستوطنات،
وغي��اب الح�ضور القيادي الفل�سطيني الم�ؤثر (بعد غي��اب في�صل الح�سيني) عن المدينة.
وت�شير الورقة �إلى �أن خ�صو�صية المدينة �شكلت عامل دفع للحراكات ال�شبابية فيها ،و�أنها
دفعتهم �إلى تجاوز بع�ض الخالفات فيما بينهم.
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ت�شير الورقة �إلى �أن مجموعة «�شباب من �أجل القد�س» ظهرت في �شباط – �آذار ،2011
وت�شكلت «من �شباب نا�شطين �سيا�سيين ،بع�ضهم ينتمي �إلى �أحزاب وتنظيمات فل�سطينية
معروف��ة ،ولكنهم �سئموا العمل ف��ي �أطر �أحزابهم ... ،ومن �آخري��ن م�ستقلين ال ينتمون
ف��ي الأ�صل لأي ح��زب �سيا�سي فل�سطين��ي  ...و�آخرين لم يعتادوا ف��ي المجمل الن�شاط
ال�سيا�س��ي �أو االجتماعي العا ّم ،ولكن رياح الث��ورات العربية �أ�صابتهم ،و�شعروا بحما�سة
ليحذوا حذو زمالئهم ال�شباب في الدول العربية المجاورة� .شملت المجموعة ع�شرات
الأع�ض��اء من مختلف الأحياء المقد�سي��ة � ...شبان ًا و�شابات� ،أغلبهم من حملة ال�شهادات
الجامعي��ة ،ومن �أبن��اء الطبقة المتو�سطة عل��ى اختالف تدرجاتها ،البع���ض موظفون في
�ش��ركات وم�ؤ�س�سات ،والآخرون طالب جامعيون ،و�أ�صح��اب مهن مختلفة» .وت�شير
الورق��ة �إلى �أن الم�شاركة ف��ي فعاليات هذه المجموعة ،كانت مفتوحة لمن يرغب� ،إذ لم
يك��ن لها �أنظمة ولوائح ع�ضوي��ة ،لكن «النواة المحركة م��ن المجموعة التي بلغ عددها
التقريبي ع�شرة �أ�شخا�ص» كانت تعرف بع�ضها البع�ض ،ولم يكن ليدخل �أحد �إلى دائرتهم
�إال وكان معروف ًا و«مر�ضي ًا» عنه �سيا�سي ًا ووطني ًا» .ولذا لم تكن اجتماعات النواة القيادية
للمجموع��ة «افترا�ضي��ة ،و�أن «الفي�سبوك» في حالتهم كان �أداة �إع�لان عن �أنف�سهم �أمام
الجمه��ور  ...فاجتماعاتهم تجري على الأر�ض ،وجه ًا لوجه ،وال ي�ستعمل «الفي�سبوك»
�إال ال�ستكم��ال التن�سيق ولإتمام التوا�صل الذي بد أ� عل��ى الأر�ض ،ولتحقيق االنت�شار بين
�صفوف ال�شباب المقد�سيين».
عرف��ت المجموعة نف�سها ب�أنها مجموعة دون انتماء حزب��ي �أو �سيا�سي ،و�أنها تقف �ضد
ّ
«معاك�سات البنات في ال�شوارع ،وعلى �أبواب المدار�س؛ تعاطي المخدرات وانت�شارها
ب�شكل كبي��ر في �صفوف ال�شباب المقد�سي؛ �أن يكون ال�شباب بال هدف �أو ر�ؤية» ،و�أن
هدفه��ا «�أن تك��ون القد�س رمزاً للثقاف��ة والكرامة والحرية» .وت�شي��ر الورقة �إلى �أن �أبرز
مالمح المجموعات ال�شبابية في القد�س تتمثل في العناوين التالية:

مالمح المجموعات ال�شبابية في القد�س :التنقل بين ال�سيا�سي واالجتماعي والتوثيقي
�أو ًال .يالح��ظ ميل �إل��ى الت�أكيد على اال�ستقاللي��ة عن التنظيم��ات ال�سيا�سية ،كما تالحظ
الورق��ة �أن المجموعات ال�شبابية تبد�أ التعريف بنف�سها ب�ش��كل �سلبي («فبد ًال من القول:
«نح��ن كذا وكذا» ،تق��ول :نحن ل�سنا كذا وك��ذا») .تف�سر الكاتبة ه��ذا التو�صيف ب�أنه
نتيج��ة «ال�شعور بخيبة الأمل م��ن ال�سقف الذي تتحرك تحته الأح��زاب ال�سيا�سية ،ومن
رغب��ة في االنطالق في العمل دون انتظار موافقة الم�س���ؤول في الحزب �أو دون االعتبار
لمعاييره وح�سابات الم�صالح ال�سيا�سية بين الأحزاب».
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ثاني�� ًا .ان�صب��اب اهتمام مجموعة «�شباب م��ن �أجل القد�س» عل��ى الجوانب االجتماعية
�أكث��ر من اهتمامه��ا بالجوانب ال�سيا�سية .فبينما كانت مجموع��ة من ال�شباب تتحرك في
ال�ضف��ة وقطاع غزة رافعة �شعار «�إنه��اء االنق�سام» ،كان �شباب القد�س يهتمون بق�ضاياهم
االجتماعي��ة في �أب�سط تعبيراتها ،بما فيه��ا «معاك�سة البنات» .جزء من ذلك يعود �إلى �أن
يلق اهتمام�� ًا لأن القد�س لي�ست هي
مو�ض��وع �إنهاء االنق�سام طرح ف��ي القد�س ،لكنه لم َ
«مرك��ز ثقل ال�سلطة الفل�سطينية – وهي المخاطب��ة بـ�شعار �إنهاء االنق�سام» ،وثقل القيادة
موجود في رام اهلل ،ولذا �شارك �شباب من القد�س في ن�شاطات �أقيمت في رام اهلل وطالبت
ب�إنه��اء االنق�س��ام .وترى الورقة �أنه «ف��ي الحالة الفل�سطينية يكت�س��ب الفعل االجتماعي
ال�ص��رف داللة وطنية كبيرة» ،بما في ذلك زيارات للمر�ضى والأطفال في الم�ست�شفيات
المقد�سي��ة ،الت��ي قامت به��ا المجموع��ة ،وكذلك «وقف��ات �أمام مدار���س البنات وفي
ال�ش��وارع الرئي�سية لمدينة القد���س لمنع المعاك�سات ،وحمالت مث��ل تنظيف ال�شوارع
وغيره��ا» .و�شمل هذا ما قامت ب��ه مجموعات �أخرى (منها مجموع��ة «كنعانيون ...
عل��ى الخير اجتمعنا») ركزت على م�ساندة الفق��راء والمحتاجين وتوفير لوازم المدار�س
للعائالت الم�ستورة.
ثالث�� ًا .ظاه��رة الع��ودة �إلى العم��ل ال�سيا�سي؛ ت�شير الورق��ة �إلى «�أن االنغما���س في العمل
االجتماعي البحت ،و�إن كانت له �أهميته الوطنية ال�سيا�سية على �صعيد القد�س ،ف�إنه ي�صل
ف��ي بع�ض الأحي��ان �إلى �أفق م�سدود� ،إذ يغ��دو في نظر البع�ض مج��رد محاوالت �صادقة
لإطفاء الحرائق ال�صغيرة الناجمة عن الحريق الكبير المتمثل في االحتالل» .وت�ستخل�ص
�أن ه��ذا كان م��ن الأ�سب��اب الت��ي �أدت �إل��ى «خفوت نج��م مجموعة «�شب��اب من �أجل
القد���س» ،وظهور مجموعات �أخرى رك��زت في عملها على الق�ضاي��ا ال�سيا�سية ب�شكل
مبا�ش��ر .واختفت تدريجي ًا �أ�سم��اء المجموعات ال�شبابية ،و«�أ�صبح��ت ال�سمة الأ�سا�سية
ف��ي �أي فعالية هي وج��ود عن�صر ال�شباب كمحرك ومنظم له��ا ،دون االنتظام تحت ا�سم
مجموعة معينة» .من هذه الفعاليات الم�ساندة لإ�ضراب الأ�سرى ،حيث نظمت ع�شرات
الوقفات االحتجاجية والم�سيرات� ،شارك فيها �شباب وفئات عمرية �أخرى ،وبخا�صة من
�أهالي الأ�سرى ،كما تنوع الم�شاركون من حيث انتماءاتهم الحزبية.
رابع ًا .ظهور مجموعات �شبابية ذات اهتمامات محددة في العامين الأخيرين في القد�س.
مجموع��ات تعنى بالت�صوير وت�ستخدم��ه لتوثيق تاريخ القد�س ف��ي مناه�ضة تهويدها عبر
ت�صوي��ر االنتهاكات الت��ي تتعر�ض لها ومعال��م احتاللها .وباتت �ش��وارع القد�س ت�شهد
�شباب�� ًا يتجولون حاملين الكامي��رات ويلتقطون ال�صور وين�شرونها عل��ى مواقع التوا�صل
االجتماعي ،كما �أنتج بع�ضهم فيديوهات للتعريف بمعالم المدينة المقد�سة .وا�ستقطبت
«�صور وانت ما�ش��ي» ،و«نب�ض القد�س» ال�شباب م��ن الفئات الأ�صغر
مجموعتان هم��ا
ّ
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عم��راً تركز «عل��ى تنظيم جوالت لل�شب��اب والفتيات للتعرف على معال��م مدينة القد�س
وقراها المهجرة غالب ًا برفقة مر�شد تاريخي ي�شرح لهم عن تلك المعالم».
خام�س�� ًا .وجود حالة �شبابية في القد�س ولي�س مجموع��ات �شبابية .تالحظ الورقة �أنه لم
يع��د هن��اك مجموعات �شبابية بعينها تن�ش��ط �ضمن الحراك ال�شباب��ي المقد�سي ذي البعد
ال�سيا�سي ،بل يوجد «�شباب يمكن ت�سميتهم ن�شيطين ،تربطهم عالقات �صداقة �أو معرفة،
ينتج��ون مع ًا «حالة» من الح��راك ال�شبابي» .وبات هناك �إط��ار «ف�ضفا�ض» من التن�سيق
بين �أفراد ن�شيطين يعمل تحت تعبير «يدعوكم الحراك ال�شبابي في القد�س»؛ �أي �أن هناك
«مجموع��ات ال تتخذ تعريف ًا محدداً وال �شك ً
ال واح��داً للعمل ،ولي�ست كلها تتبع طريقة
واحدة في الإعالن عن نف�سها ،والتوا�صل مع محيطها».
يالحظ �أح��د ال�شباب الم�ستنطقين من القد�س ،وجود «حال��ة تغلي على نار هادئة ،ربما
ه��ي �أحد �إنجازات الح��راك ال�شبابي في القد���س ،فهو �إن لم ينجح ف��ي خلق جماهيرية
وا�سعة له ،ف�إنه نجح �أحيان ًا في ت�أجيج الق�ضايا المطروحة على ال�ساحة ،والتفاعل معها من
خالل ال�شارع».

ثالثاً .مناق�شة للحراكات ال�شبابية في بقية ال�ضفة الغربية
ت��روي ورقة الزميل ط��ارق خمي���س المعنونة «الح��راك ال�شبابي الفل�سطين��ي في ال�ضفة
الغربي��ة» ب�شيء م��ن التف�صيل ق�صة حركة مجموع��ة «�شباب � 15آذار» ف��ي و�سط ال�ضفة
الغربي��ة ،التي تعود لم�شاركة مجموعة من ال�شباب ف��ي م�سيرة �ضد االحتالل الإ�سرائيلي
ف��ي قرية النبي �صالح في �أيلول من العام  .2010و�شكلت ،كما يبدو ،تجربة المجموعة
ف��ي هذه الم�سيرة ودور �سكان القرية في فك ح�ص��ار الجي�ش عن المجموعة الدافع وراء
بدئه��ا حرك��ة نقا�ش �سبقت ب�أ�شهر ح��راك � 15آذار  .2011وت�شي��ر الورقة �إلى �أن معظم
�أفراد المجموعة كان من غير الحزبيين ،ويعمل في منظمات غير حكومية .وتناول نقا�ش
المجموعة المهام المطروحة عليها .وكان القرار الأول للمجموعة تنظيم وقفة ت�ضامنية
مع الث��ورة التون�سية ،و�أن�ش�أ بع�ضهم موقعا على «الفي�سب��وك» لهذا الغر�ض ،لكنه تم �إلغاء
م�سي��رة الت�ضامن مع الث��ورة التون�سية بحكم الت�ضارب في الموع��د والمكان المرخ�صين
م��ع م�سيرة ت�ضامنية مع �أحد الأ�سرى ،وبعد تدخل قوى الأمن لمنع رفع الأعالم التون�سية
ف��ي الم�سي��رة منع ًا لبروز مظاه��ر عداء للنظ��ام التون�سي .بعد ذلك ،دع��ت المجموعة،
م��ن خالل «الفي�سبوك»� ،إل��ى وقفة ت�ضامن مع الثورة الم�صرية م��ن خالل تنظيم اعت�صام
�أم��ام ال�سفارة الم�صرية ،وتدخلت �أجهزة الأم��ن الفل�سطينية التابعة لل�سلطة بال�ضغط على
منظميها لإلغاء الدعوة ونجحت في ذلك ،لكن هذا لم يمنع مجموعة �صغيرة �أخرى من
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خارج المجموعة من القي��ام باعت�صام لم يدم طوي ً
ال �أمام �إ�صرار قوات الأمن على �إنهائه،
فم��ا كان من مجموع��ة �أخرى �إال �أن نظمت م�سيرة ليلية في المكان نف�سه (دوار المنارة)
دعم ًا للثورة الم�صرية ،اعتقلت على �أثرها قوات الأمن بع�ض �أفرادها.
بع��د ذلك تم توحي��د الجهود للإعالن ف��ي � 15آذار  2011عن اعت�ص��ام مفتوح يطالب
ب�إنهاء االنق�سام وتنظيم انتخابات لمجل�س وطني جديد ،ووجهت ر�سالة للرئي�س محمود
عبا���س (في رام اهلل) ،ورئي�س الوزراء في غزة (�إ�سماعيل هنية) ،دعت �إلى �إنهاء االنق�سام.
ا�ستمر االعت�ص��ام لنحو خم�سين يوم ًا.
وم��ع مالحظة غياب �أي ا�ستجاب��ة لهذه المطالب
ّ
رواي��ة ال�شب��اب المعت�صمين ف��ي رام اهلل تتحدث عن ت�ضامن �شعبي معه��م في �إطار توفير
المعجن��ات لهم من الأفران القريب��ة والماء من المحالت المج��اورة .كما تتحدث عن
مح��اوالت الحت��واء الحراك من قبل ال�سلطة في رام اهلل ،ف��ي حين جوبه الحراك في غزة
بالقمع من حكومة «حما�س» لأنه قوبل بم�شاركة �أو�سع من الجمهور من حراك رام اهلل.
عل��ى الرغم من االرتي��اح الجماهيري ل�شعار «�إنهاء االنق�سام» ،ف���إن المجموعة ال�شبابية
في رام اهلل (� 15آذار) بقيت مترددة في االقت�صار على هذا ال�شعار ،لكونه �شعاراً ف�ضفا�ض ًا
وقاب ً
ال لالحتواء ،ولذا �أ�ضافت مطلب الدعوة �إلى �إجراء انتخابات المجل�س الوطني.
تب ّن��ت مجموعة �شبابية �أخرى تاريخ الخام�س من حزيران (تاريخ هزيمة حزيران في العام
 )1967لبداية انطالقتها (تحت ا�سم «تجمع  5حزيران») ،قبل تغيير ا�سمها �إلى الحراك
الم ّ
تعرفت على المجموعات
ّ
ال�شباب��ي ُ
�ستقل .التحقت المجموعة بيوم � 15آذار ،حيث ّ
الأخ��رى ،على �أر�ض ميدان المنارة بع��د �أن كانت هذه المجموعات تتوا�صل عبر مواقع
التوا�ص��ل االجتماعي .ينتم��ي �أغلبية �أع�ضاء «الح��راك ال�شبابي الم�ستق��ل» �إلى �أحزاب
ي�سارية يحملون توجه��ات ي�سارية .ووفق ت�شخي�ص ورقة الزميل طارق خمي�س ،هم في
غالبيتهم من ال�شريحة الدنيا من الطبقة الو�سطى .وقد رفعت المجموعة �شعارات �سيا�سية
ع��دة �إ�ضاف��ة �إلى �إنهاء االنق�سام ،ال��ذي تخلوا عنه للإح�سا�س بعدم ج��دواه ،منها؛ عودة
المجل���س الوطن��ي ،ق�ضية الأ�سرى ،التطبيع والتمويل الأجنب��ي .وتذكر الورقة �أن حراك
هذه المجموعة نجح في �إلغاء لقاءات تطبيعية ،بالتعاون مع مجموعة �أخرى تعمل تحت
ا�سم «�شباب بنحب البلد».
تالح��ظ الورقة ن�شوب خالفات بين المجموعات ال�شبابي��ة التي ف�شلت في التن�سيق فيما
بينه��ا ،نتج عن بع�ضها بروز لغة �سلبية وتحدي��داً تجاه مجموعة � 15آذار التي اتهمت ب�أن
له��ا عالقتها بالمنظم��ات غير الحكومي��ة وب�شخ�صيات ال تحظى ب�سمع��ة وطنية �سوية.
فيم��ا اتّهم��ت مجموعة  5حزي��ران بعدم امتالكها الق��رار الم�ستقل ،كونه��ا تتبع لتنظيم
�سيا�س��ي ي�ساري .ولم ي�ستبعد البع�ض دور الأجه��زة الأمنية في الترويج للإ�شاعات حول
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المجموع��ات لتوليد الفرقة وال�شكوك واالنف�ضا�ض عنه��ا ،و�إلى اعتبار بع�ض ال�شعارات
التي رفعت �شعارات مهادنة.
لك��ن المالحظة المهمة خ�صت كث��رة المجموعات ال�شبابية التي ظه��رت في مدينة رام
اهلل ،والتي «كانت �إما بدفع من حركة «فتح» بهدف ت�شوي�ش الحالة و�إما من الم�ؤ�س�سات
ال�شبابية التي تتلقى دعم ًا �أجنبي ًا بهدف تمثيل الحالة مثل :مجموعة «يال ننهي االحتالل».
فالمجموع��ة الأخيرة «رف�ضت العمل مع الحراك العام لأنها عار�ضت الدعوة النتخابات
للمجل�س الوطني دون تو�ضيح �سبب هذا الرف�ض ،وقامت بتعليق مل�صقاتها الداعية لإنهاء
االحت�لال واختفت بعده��ا» .وتالحظ الورقة ظه��ور مجموعات ّ
رك��زت على العمل
التطوع��ي كقيمة �أ�سا�سية للتحرر من هيمنة التمويل الأجنبي ،مثل مجموعة «فريق �ساند»
التي تبنت فكرة «العونة».

اختفاء المجموعات ال�شبابية ل�صالح تنظيم فعاليات �شبابية
اختف��ت المجموع��ات ال�شبابي��ة جميعها بع��د فترة من الزم��ن لم تتجاوز ال�سن��ة� ،إال �أن
ن�شطاءه��ا ما زالوا ي�شاركون في الفعاليات المختلف��ة «ليظهروا فيما بعد موحدين تحت
ا�س��م «فل�سطينيون من �أجل الكرام��ة» ،وبذلك �أ�صبحت هذه المجموعة ت�ضم خليط ًا من
التوجهات ال�شبابية؛ جزء منها منحدر من �أ�صول ي�سارية ،وجزء �أخر ذو خلفيات ليبرالية،
وج��زء ال يحمل خلفي��ة محددة و�إنما يتفق مع ال�شعارات الت��ي ثابر التجمع الجديد على
رفعه��ا ،وقد اختفت �صف��ة ال�شبابية من هذه المجموعة رغبة منها ف��ي الو�صول ل�شرائح
مختلف��ة من المجتمع� ،إال �أن ذلك لم ينجح كما يت�ضح من فعالياته» .وتو�ضح الورقة �أن
المجموعة الجديدة تواظب عل��ى تنظيم الن�شاطات الم�ساندة للأ�سرى والراف�ضة للتطبيع
والداعية لتفعيل انتخابات المجل�س الوطني ،ورف�ض االعتقال ال�سيا�سي.
كم��ا ظهرت فعالي��ات �شبابية جديدة ركزت عل��ى فعل محدد؛ ك�إغ�لاق بع�ض الفتيات
لمدخ��ل م�ستوطنة «بيت �إي��ل» ،والتظاهر في �س��وق «رامي ليفي» ف��ي م�ستوطنة �شاعر
بنيامين ،و�إقامة قرى في الأرا�ضي المهددة داخل مناطق �إي ،1منها؛ قرية «باب ال�شم�س»
الت��ي ح�صلت على الدعم الحكومي ،حيث �أنها كفكرة ولدت من رحم اللجنة التن�سيقية
للمقاومة ال�شعبية ،وبدعم مبا�شر من وزارة الحكم المحلي ،و«زفة العر�سان» حيث مرت
الزف��ة لت�شغ��ل الحاجز عن � 20شاب ًا ت�سللوا من خالل الجب��ل لرفع علم فل�سطين على قرية
«باب ال�شم�س» ،وتبعها ت�شييد قرى �أخرى ،لم ت�ستطع � ٌّأي منها �أن يعمر.
تط��رح ورق��ة الزميل طارق خمي�س ت�سا�ؤ ًال ح��ول �أ�سباب �إخفاق «الربي��ع الفل�سطيني»،
ويرج��ع هذا الإخفاق لأ�سباب يع��ود بع�ضها لعوامل مو�ضوعي��ة وبع�ضها الآخر لأ�سباب
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ذاتية .الأ�سباب المو�ضوعية تتمحور حول خ�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني ،وفرادة الحالة
الفل�سطيني��ة� ،إذ «هناك غياب للنظام فل�سطيني ًا بمعناه الم�ؤ�س�ساتي والبنيوي المت�صل عملي ًا
بن�ش���أة الدولة الحديثة ،الذي خرجت الجماهير تطال��ب ب�إ�سقاطه عربي ًا ،فلي�س ثمة نظام
يماي��ز نف�سه عن دول��ة م�ستقلة ،و�أ�صب��ح بالإم��كان �إ�سقاطه ليحل نظام �آخ��ر مكانه ...
هن��اك �شبه نظام  ...تتحدد �إيقاع حركته تقدم ًا وت�أخ��راً بمنظومة متكاملة من المانحين،
وم�ش��دودة بطبيعة الحال بطبيع��ة (التوتر/الالتوتر) مع اال�ستعم��ار اال�ستيطاني .هذا كله
يجع��ل خ�صو�صية الح��راكات االحتجاجية فل�سطيني ًا تتمثل ف��ي كونها تواجه ج�سما غير
مكتمل ،تنق�صه مقومات النظام .»...

ال�شبابية بد ًال من و�صف روح المبادرة باتت و�صفاً لجماعة فرعية معزولة
ح��ول العوامل الذاتية ،ت�شير الورق��ة �إلى �أن ال�سمة ال�شبابية في الح��ركات الفل�سطينية لم
تخدمه��ا «حيث �ستحوله��ا من و�صف لل��روح الفاعلة �إلى فئة مح�ص��ورة» .فقد جرى
ت�صوي��ر فئة �شبابي��ة لها �صفات معينة منعزلة عن فئات المجتم��ع الأخرى وقادرة على �أن
تتح��دث عن م�شاكل مجتمع خارجها» .وت�ضيف الورقة �أن الفئة ال�شبابية «لم تتوانَ عن
�إنت��اج خطاب يع��زل نف�سه عن محيطه» ،بدليل «ق�صور خط��اب الحراكات ال�شبابية عن
ك�س��ب ثقة النا�س» .وقد تم هذا «في �أجواء تحتف��ي بال�شباب كفئة تتم �صناعتها وعزلها
عن مجمل التفاع�لات ال�سيا�سية والمجتمعية ،بوا�سطة م�ؤ�س�س��ات التمويل الأجنبي ...
حي��ث �أن المطلوب هو �إخراج جيل �شبابي يحتفي بق�ضاياه الخا�صة المعزولة عن مجمل
التفاع�لات ال�سيا�سية واالجتماعي��ة ،ويتحدث عنه بلغة تقنية منزوع��ة ال�سيا�سة» .وترى
الورقة �أن «�صفة ال�شبابية تحولت من و�صف للروح المبادرة والخالقة �إلى و�صف جماعة
فرعية داخل المجتمع ،تعمل بمعزل عنه .ولذلك يكثر �سماع عبارات من نوع «االنق�سام
�أث��ر على ال�شباب» ،وك�أن ال�شباب ه��م الفئة الطهرانية التي لم ت�شارك باالنق�سام واكتفت
بكونه��ا فئة وقع عليه��ا هذا الفعل» .وتق��ارن الورقة بين الو�ض��ع الحالي للمجموعات
ال�شبابي��ة وبين الدور الوطني المهم الذي �سب��ق �أن قام به االتحاد العام لطلبة فل�سطين قبل
ن�شوء منظمة التحرير الفل�سطينية ب�سنوات عدة.
وت��رى الورقة �أنه ج��رى فل�سطيني ًا «ا�ستح�ض��ار �ساحة المنارة كحيز ع��ام للتحرك ال�شبابي
تميزه عن المحيط العربي»،
الجديد .هذا اال�ستح�ضار لم يكن واعي ًا للفروق الجوهرية التي ّ
حي��ث ي�ساع��د كبر عدد ال�سكان على جع��ل الكم الب�شري �ضروري ًا ف��ي عملية االحت�شاد،
«كم��ا �أن الميدان بما هو ت�شكيل مدين��ي مرتبط بالمدن الكبرى ويقع و�سطها �أو في مكان
حيويتها ،ي�ؤدي �إغالقه لإغالق المدينة ب�أكملها �أو لأجزاء مهمة منها ،فيما هذه الخ�صائ�ص
ل��م تكن ت�شبه ب�شيء �ساحة المنارة ال��ذي لم يكن �إغالقها ليغلق البلد ،ولم يكن ليعول على
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ح�ش��ود جماهيرية في منطقة جغرافية ال تتجاوز � 45ألف ن�سمة ،وهو عدد �سكان رام اهلل.
هذا ف�ض ً
ال عن �أن االحتالل قام بتقطيع التوا�صل الجغرافي للمدن ،مانع ًا تو�سعها وتوا�صلها
فيما بينها ،جاع ً
ال بذلك من التراكم الب�شري تراكم ًا مح�صوراً ال عمق له».
وم��ن العوامل الذاتية التي ت�شير �إليها الورقة اكتفاء الحراكات ال�شبابية «في بع�ض الأحيان
برف��ع �شعارات ذات طابع �سلبي« :ال للمفاو�ض��ات»« ،ال لالنق�سام» ،وفي الأحيان التي
طرح��ت �شعاراً �إيجابي ًا ك�شعار»�إجراء انتخابات مجل�س وطني» لم يحمل ال�شعار �أدوات
رافعة ل��ه ،وال برنامج ًا يعززه؛ �أي لم تكن لل�شعار �آليات جدية تعزز كونه برنامج عمل».
كم��ا امتاز خطابه��ا غالب ًا «بردة الفع��ل ال بالمبادرة للفع��ل ،فق�ضايا كالأ�س��رى والعودة
للمفاو�ض��ات واالعتقال ال�سيا�سي ،كلها تندرج �ضم��ن مراقبة الفعل ال�سيا�سي والرد عليه
باحتج��اج م�ض��اد» .كما «عج��زت الحراكات ع��ن �أن تو�سع ج�سمها �أفقي�� ًا ،فلم ت�صل
المخيم��ات والقرى كت�شكيالت اجتماعية خارج المدينة ،كما �أنها لم تخرج من رام اهلل
غالب ًا كمكان لمركز ن�شاطاتها».
م��ن العوامل الذاتية التي ت�شير �إليه��ا ورقة الزميل طارق خمي�س ،المح��دد الطبقي ل�شباب
و�شاب��ات الحراكات ال�شبابي��ة؛ ف�أغلبهم من �أبناء وبن��ات «الطبقة الو�سط��ى العليا والطبقة
الو�سط��ى الدني��ا ،فيما �سيا�سي�� ًا يمكن القول �أن �أغلبه��م جا�ؤوا من خلفيات �إم��ا ليبرالية �أو
ي�ساري��ة» .ه��ذا جعل تيارين رئي�سيي��ن «ي�سيطران على م�شهد الح��راك مع وجود حاالت
ا�ستثن��اء كثيرة لم تتحول �إلى تيار؛ ف�أبناء الطبقة الو�سطى العلي��ا والميالون للأفكار الليبرالية
والميالون للأفكار الي�سارية �شكلوا تياراً �آخر ،هذا
�شكلوا تياراً ،و�أبناء الطبقة الو�سطى الدنيا
ّ
ف�ض ً
ال عن �أفراد �آخرين لم ي�شعروا �أنف�سهم من�شدين لهذا التجاذب ،وغني عن القول �إن هذا
التنوع في حراك لم يتجاوز عدده الـ� 150شخ�ص ًا يعد تنوع ًا م�شرذم ًا للحالة ال مغني ًا لها ...
ف�ض� ً
لا عن �أن هذا التنوع لم يحمل �شكل تن��وع فكري وا�ضح على الرغم مما يبدو للوهلة
الأولى من اختالف الم�شارب الفكرية بين �شباب الحراكات� ،إال �أنه في المح�صلة لم يخلق
نهج ًا جديداً للعمل ،ولذلك هو امتداد لل�سائد في ال�ساحة الفل�سطينية» .بتعبير �آخر ،قادت
الخلفية الطبقية والفكرية و�صغر عدد النا�شطين في هذه الحراكات �إلى الت�شرذم.

غياب �شبيبة التيارات الإ�سالمية
وتالح��ظ ورقة الزميل ط��ارق خمي�س غياب �شبيب��ة التيارات الإ�سالمي��ة عن الحراكات
ال�شبابي��ة التي جرت في ال�ضفة الغربية نتيج��ة لحالة القمع التي ت�شهدها هذه التيارات في
ال�ضف��ة؛ «فعل��ى �سبيل المثال لم يكن يح�ض��ر الأفراد الإ�سالميون �إل��ى م�سيرات مناه�ضة
لالعتق��ال ال�سيا�سي الذي كان يم�سهم بالدرجة الأولى .كما �أن حالة الحراك ال�شبابي لم
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ت�شه��د التحاق �إ�سالميين غادروا الحالة التنظيمي��ة كما حدث في حراكات الربيع العربي
�إال ف��ي حاالت نادرة � ...إال �أنه من المفيد هنا الإ�شارة �إلى الدعاية التي نجحت الأجهزة
االجتماعية (ارتياد
الأمني��ة في ت�سويقه��ا عن النا�شطي��ن كمجوعة منفلتة م��ن ال�ضواب��ط
ّ
البارات  ...الخ) ،وفي ذهن الكثيرين كان يكفي لي�صدق هذه الدعاية �أن يرى نمط الحياة
االجتماعية المتحررة التي يعي�شها �أغلب النا�شطين ،وهذا ما �أنتج حاجزاً نف�سي ًا يقف �أمام
انخراطهم داخل هذه الحالة ،وحال دون م�شاركة �شباب جدد في الحراكات ال�شبابية �أو
ك�سب ت�أييد �شعبي لها».
ينه��ي الزميل طارق خمي�س ورقته حول الحراك ال�شبابي ف��ي ال�ضفة الغربية بت�سا�ؤل عما
�إن كان��ت بني��ة العمل ال�سلم��ي (بما فيها الح��راكات ال�شبابية) تحمل ف��ي داخلها بذور
فنائه��ا في ظل ا�ستعمار ا�ستعماري ا�ستيطاني ،ويميل �إلى اعتبار �أن الحراكات ال�شبابية في
�سي��اق ال�شرط الفل�سطيني هي «تعبير عن �أزمة من البداية ،ولي�س عن عافية ،وهو ما يجعل
تحميلها الآمال الكبيرة تحمي ً
ال مبالغ ًا فيه ،يقي�سها بما حولها دون فهم خ�صو�صية ال�سياق
الذي تعمل �ضمنه�/ضده» .وهو ا�ستخال�ص ي�ستحق الت�أمل لكونه يعيدنا �إلى الحاجة �إلى
وعي خ�صو�صية ال�شرط الفل�سطيني ،وبخا�صة في لحظته الراهنة.

رابعاً .حول الحراك ال�شبابي في قطاع غزة
يب��د�أ الزميل �إبراهيم ال�شطلي ورقته المعنونة «الحراك ال�شبابي الفل�سطيني في قطاع غزة؛
ث��ورة لم تن�ضج بعد» ب�س�ؤال ع��ن �سبب الف�شل في والدة «ربيع فل�سطيني» يقوده ال�شباب
عل��ى غ��رار ما حدث في م�ص��ر و�أماكن �أخرى ،عل��ى الرغم من �أن العوام��ل االقت�صادية
واالجتماعي��ة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تدعم ذلك؟ وف��ي هذا ال�سياق ،تورد الورقة
بيان��ات كافة تبرز ارتف��اع معدالت الفقر والبطالة في المجتم��ع الفل�سطيني ب�شكل عام،
ول��دى ال�شباب ب�شكل خا���ص ،و�إلى االرتف��اع ال�شديد لمعدالت البطال��ة تطال ن�صف
الخريجين (دبلوم ف�أعلى) ،ووقوع نحو ربع ال�شباب الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة دون خط الفقر ،مع مالحظة �أن مع��دالت البطالة والفقر في قطاع غزة تزيد ب�شكل
كبي��ر عم��ا هي عليه في ال�ضفة الغربية .وهو ينظر �إل��ى دالالت ذلك على �صعيد ا�ستالب
الحري��ات وفر�ص الحياة ،وكبح القدرات ال�شبابية ،وما تنتجه من حاالت �إحباط وي�أ�س،
وم��ن انتقا�ص للكرامة الإن�سانية ،ومن م�شاكل اجتماعية تدفع ال�شباب �إلى الهجرة ،ومن
ارتفاع في معدالت العنف المجتمعي ،والجريمة ،وتعاطي المخدرات.
ت�شي��ر الورق��ة �إلى �أن العالقات الأ�سري��ة واالجتماعية ال�سائدة في القط��اع ما زالت تقوم
«على مفه��وم الو�صاية الأبوي��ة التي تمار�س با�س��م العمر والجن�س والطبق��ة االجتماعية
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وبا�س��م العائلية ،وتحت م�سميات التراتبي��ة الم�ؤ�س�سية والحزبي��ة» .وت�ستند �إلى بيانات
ع��ن «انخفا�ض ع�ضوية ال�شباب في الف�صائل ال�سيا�سية والمنظمات الأهلية» ،وعن «خيبة
�أمله��م وفقدان ثقتهم بهذه الف�صائ��ل ،وبخا�صة لعدم قدرتها على �إنه��اء حالة االنق�سام،
وان�شغ��ال كل منها في م�صالحها ال�ضيقة ،وعدم �إيالء المجتمع ،وبخا�صة ال�شباب �أولوية
ف��ي برامجه��ا» .وتنوه ب�أن الو�ضع ال�صعب المعا�ش في قطاع غزة ال يقت�صر على ال�شباب
العاط��ل عن العمل� ،أو الذي ال يمتلك فر�ص ًا جيدة لحي��اة كريمة بغزة ،بل يطال «الطبقة
المثقف��ة» التي «تمتلك فر�ص ًا ت�ؤهله��ا لعي�ش حياة كريمة ،ولها م�ص��ادر دخل جيدة ...
وذل��ك نتيجة ل�ضي��ق الحريات والتعدي عل��ى خ�صو�صية النا�س ،و�شعوره��ا بالقلق على
م�ستقبله��ا وم�ستقبل �أبنائها ،ب�سب��ب تدهور الخدمات ال�صحية نتيج��ة الح�صار ،وافتقار
الجهات الر�سمية القدرة على �سد االحتياج العالي ،ونتيجة غالء المعي�شة �أي�ض ًا».
ت�ستر�شد الورقة با�ستطالعات ر�أي ت�شير �إلى تراجع في «االهتمام بالن�شاط ال�سيا�سي» بين
ال�شب��اب (� 30-18سنة) ف��ي قطاع غزة .وتتلم�س وجود «حال��ة مخا�ض» بين ال�شباب
الفل�سطين��ي في القطاع «الذي ي�سعى �إلى التمرد ،وك�س��ر الهالة الن�ضالية التي ت�ستخدمها
لدواع ومب��ررات �أمنية
الأح��زاب ال�سيا�سي��ة» ،و�إل��ى «حالة الت�ضيي��ق وقمع الحري��ات
ٍ
ت�ستخدمه��ا حكومة «حما�س» بغ��زة ،تجعل ممن يمار�س العم��ل الحزبي عر�ضة للكثير
من التدخالت والم�ضايقات» ،و�إلى ما �أوجدته حالة االنق�سام ال�سيا�سي من مناخ خ�صب
لالبتع��اد عن الأح��زاب ال�سيا�سية وهجرته��ا .ويف�سر هذه المعطي��ات «ب�أنها مقدمة �إلى
�أن الحراك ال�شباب��ي الفل�سطيني ،توجهه بو�صلة م�شو�شة ،ويعي�ش تجربة جنينية ،وما زال
بحاجة لبو�صلة وا�ضحة الأهداف ،والأولويات ،و�إ�ستراتيجيات العمل».

الحراك ال�شبابي في غزة بد�أ مع ا�شتداد حالة اال�ستقطاب ال�سيا�سي
يرج��ع الزميل �إبراهيم ال�شطلي مظاهر حراك �شبابي (خارج دور ال�شباب في االنتفا�ضتين
الأول��ى والثانية) �إلى �شه��ر ني�سان�/أبريل 2006؛ �أي بعد بدء الم�شاحن��ات ال�سيا�سية بين
حركت��ي «فتح» و«حما�س» ،حيث برزت حركات �شبابي��ة كان �أبرزها «الحملة ال�شبابية
لدعم الوفاق الوطني :فل�سطين �أكبر منا جميع ًا» ،التي ت�شكلت من مجموعة من ال�شباب
وال�شابات النا�شطين/ات مجتمعي ًا في عدد من الم�ؤ�س�سات ال�شبابية العاملة في قطاع غزة،
توا�صلت عبر لقاءات مبا�شرة ،وعبر المجموع��ات البريدية الإلكترونية ،و«الفي�سبوك».
كان �أغلب ال�شباب من الفئة المتعلمة ومن النا�شطين ثقافي ًا واجتماعي ًا ،والراف�ضين للعنف،
ومن الم�ؤمنين بال�سلم الأهلي والتعددية ،وب�ضرورة تقبل نتائج االنتخابات .قامت بدعم
الوفاق الوطني انطالق ًا م��ن وثيقة الأ�سرى للوفاق الوطني ،وتولت تنظيم فعاليات داعمة
ال�شوا بمدينة غزة� ،أثن��اء اجتماع الأحزاب
لذل��ك؛ كاالعت�صام اليومي �أمام مرك��ز ر�شاد ّ
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ال�سيا�سي��ة لمناق�ش��ة �آليات نق��ل الحكم وال�سلطة م��ن حركة «فتح» لحرك��ة «حما�س»،
وللحد من التوتر العنيف الناجم عن الم�شاحنات بين �أجهزة الأمن المحكومة من «فتح»،
والق��وة التنفيذية التي �شكلتها «حما�س» حينها ،واعت�صامات �أخرى راف�ضة «لالعتداءات
المتكررة على الأف��راد وانت�شار ظاهرة الملثمين في ال�شوارع ،واالختطاف المتبادل بين
عنا�صر «فتح» و«حما�س» ،رافعة �شعار «فل�سطين �أكبر منا جميع ًا».
�إ�ضاف��ة �إلى مجموعة «الحمل��ة ال�شبابية لدعم الوفاق الوطني» ،ظه��رت في �أواخر العام
 2006مجموع��ة �أخرى تح��ت ا�سم «حماية» قادتها مجموعة م��ن النا�شطات ال�شابات
م��ن م�ؤ�س�سات المجتم��ع المدني (وتحديداً م��ن م�ؤ�س�سات غير حكومي��ة)� ،إ�ضافة �إلى
عدد من ال�شباب وال�شابات من غير العاملين في م�ؤ�س�سات مجتمعية ،ومن غير النا�شطين
والنا�شط��ات في التنظيمات ال�سيا�سي��ة .دعت مجموعة «حماية» �إلى نبذ العنف ،ووقف
االقتتال ،وتحريم االحت��كام لل�سالح في حل النزاعات ،و�شكلت مجموعات �ضغط من
ال�شخ�صيات االعتبارية والمجتمعية للت�أثير على طرفي النزاع لوقف ا�ستخدام العنف.

مجموعة «ا�صحى» قيادة �شبابية لمجوعة ال تقت�صر ع�ضويتها على ال�شباب
ت��رى الورق��ة �أن �سيط��رة حركة «حما���س» على قطاع غ��زة� ،شكلت «انعطاف�� ًا حاداً في
تهمي���ش ال�شباب ،و�إق�صائهم عن الم�شاركة على �أ�سا�س االنتماء ال�سيا�سي .وبد�أت مرحلة
ممار�س��ة القم��ع من قبل حكومة غ��زة وحكوم��ة رام اهلل تجاه م�ؤيدي الط��رف الآخر».
ون�ش�� أ� و�ضع �أنت��ج حالة «من الإحباط واال�ستي��اء العام دفعت الكثير م��ن ال�شباب للبحث
ع��ن فر���ص حياة ونجاة خ��ارج الوطن» .وتق��ول الورقة �إن مح��اوالت مجموعات من
ال�شب��اب ا�ستمرت ،وكان من �أبرزها حركة «ا�صح��ى» ال�شبابية التي ن�شرت عري�ضة دفاع ًا
ع��ن الحري��ات ال�شخ�صية واالجتماعية ف��ي قطاع غزة .وكان��ت المجموعة قد انطلقت
رف�ض�� ًا لمحاوالت حكومة «حما�س» ف��ي قطاع غزة «فر�ض قيود عل��ى الحريات العامة
والخا�ص��ة» .وت�شك ّلت المجموعة من مدونين ومدونات في م�ؤ�س�سات �شبابية في قطاع
غزة ،التحق بها �أكاديميون و�أكاديميات وحقوقيون وحقوقيات ،ولذا فهي لم تقت�صر على
ال�شب��اب فقط ،و�إن بقيت قيادتها من ال�شباب .وتول��ت مهمة التوعية عبر ن�شرات كانت
تقوم على توزيعها يدوي ًا ومقاالت كان النا�شطون فيها يكتبونها وين�شرونها عبر �صفحاتهم
الإلكتروني��ة االجتماعية� ،أو المدونات� ،أو المواق��ع وال�صحف المحلية� ،أو عبر جل�سات
نقا���ش الكتب التي كانت تنظ��م �شهريا .في  25كانون الثاني/يناير  ،2010نظمت حركة
«ا�صحى» ال�شبابية وقف��ة احتجاجية في ميدان الجندي المجهول الرئي�سي قبالة المجل�س
الت�شريعي بمدينة غزة ،في ذكرى انتهاء الفترة القانونية لع�ضوية المجل�س الت�شريعي وانتهاء
والية الرئي�س القانونية ،مطالبين ب�إنهاء االنق�سام و�إجراء انتخابات رئا�سية وت�شريعية.
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لعل الداللة الأهم لحرك��ة «الحملة ال�شبابية لدعم الوفاق الوطني» ومجموعة «ا�صحى»
كمجموع��ات �شبابية في الأ�سا�س ،هو ت�شكلها ون�شاطها قب��ل الثورات العربية في تون�س
وم�ص��ر وغيرهم��ا .هذا ال يعني �أن الثورات العربية لم تت��رك وقع ًا على �شباب غزة فهذه،
وف��ق ورقة الزمي��ل �إبراهيم ال�شطلي« ،كان��ت غنية بالتفاعالت والتح��والت الكبيرة في
المنطق��ة ،وهذا �ألهم ال�شب��اب الفل�سطيني للخروج �إلى ال�شوارع كق��وة اجتماعية كبيرة
تعبر عن معار�ضتها ال�ستمرار حالة التفرق وال�ضعف ،واعتبار �أن االنق�سام ال ي�ضر بالق�ضية
الفل�سطيني��ة فح�س��ب ،و�إنما ي�ساعد عل��ى تجزئة المجز�أ ،الذي يقوم ب��ه هذه المرة لي�س
االحت�لال ،ولكن قوى �سيا�سية فل�سطيني��ة» .ولذا كانت الدعوة لبدء حراك �شبابي لإنهاء
االنق�سام ،عرف بالحراك ال�شبابي الذي كانت نواته حركة � 15آذار .»...
ب��د�أ التحرك بتاري��خ � 14آذار  2011بانطالق ع�شرات ال�شباب ف��ي بادئ الأمر كخطوة
مفاجئة لعنا�ص��ر الأمن في اعت�صام �سلمي في �ساحة الجندي المجهول ،وباتوا ليلتهم في
خيمة االعت�صام هناك .وفي �صباح يوم � 15آذار  ،2011تفاج�أ المعت�صمون «ب�أعداد كبيرة
م��ن عنا�صر الجهاز الجماهي��ري والإعالمي لحركة «حما�س» من فئ��ات عمرية �صغيرة
 ...تحي��ط بالم��كان  ...في محاولة لل�سيط��رة على مجريات الأم��ور ،وتجيير الحدث
ل�صالحه��ا ،عبر تقدي��م متحدثيها وقيادتها وك�أنه��ا هي من يرغب في �إنه��اء االنق�سام».
عل��ى �أثر ذلك ،غادر �شباب � 15آذار �ساحة الجندي المجهول ،للتمركز في �ساحة �أخرى
(�ساحة الكتيبة) «ودعوة غير المنتمين للأحزاب والراف�ضين لهيمنة «حما�س» على �ساحة
الجن��دي المجهول لاللتح��اق بهم .وهذا ما ح��دث» .تقدر الورقة ع��دد الم�شاركين
بع�ش��رات الآالف ،وت�شير �إلى «محاوالت االحت��واء والإق�صاء من قبل حركة «حما�س»،
وحرك��ة «فتح» ،و�أحزاب الي�سار الفل�سطيني ،وحركة الجهاد الإ�سالمي» للحراك .لكن
م��ع حلول الظالم ،قامت ق��وات «حما�س» الأمني��ة بقمع التظاه��رة واالعت�صام بو�سائل
عدة ،وا�ستدعت عدداً ال�شباب القائمين على الحراك وتعر�ض بع�ضهم «للمالحقة الأمنية
واالعتقال ،والتعذيب داخل مراكز حما�س الأمنية».

نق��د تجربة الح��راك ال�شبابي في قطاع غ��زة؛ نق�ص الخبرة التنظيمي��ة والت�صارع مع منظمات
المجتمع المدني
ت�ستعين ورقة الزميل �إبراهيم ال�شطلي بلقاءات مع �شباب و�شابات من قطاع غزة في تقييمها
للح��راكات ال�شبابي��ة التي �شهدها قطاع غزة ،وهي مالحظ��ات تنطبق �إلى حد كبير على
الحراكات التي �شهدتها ال�ضفة الغربية .تركز المالحظات النقدية على جانب مو�ضوعي
تناول قمع ال�سلطة ،وتدخالت التنظيمات ال�سيا�سية ،وم�شكلة تمويل الن�شاطات ال�شبابية.
وه��ذه ،في الحقيقة� ،أقرب �إلى الذرائع منها �إلى العوامل المانعة للنجاح (فهذه الظروف
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ل��م تمنع الحراكات ال�شبابية في تون�س وم�صر) ،وجانب ذاتي ركز على االفتقاد �إلى ر�ؤية
و�إ�ستراتيجية لقيادة موحدة ،ولأ�شكال ن�ضال مالئمة وجاذبة للنا�س في قطاع غزة ،وعلى
قلة الخب��رة التنظيمية ال�ضرورية للحفاظ على اال�ستمراري��ة ،ولتراكم المعرفة ال�ضرورية.
وكما في ال�ضفة الغربية ،فقد بقيت التحركات محلية «ربما لأ�سباب لها عالقة بالجغرافيا،
وب�صورة �أو�سع ترجع لالنتماءات الحزبية لل�شباب» .واعتبر بع�ض ال�شباب وال�شابات �أن
غي��اب ج�سم �شبابي موحد في الأرا�ضي الفل�سطينية حامل لر�ؤية و�أهداف موحدة ،يعطل
والدة «ربي��ع فل�سطين��ي» .وكما في ال�ضفة الغربية ،عانى الح��راك ال�شبابي في غزة «من
الخالفات الداخلية والت�ص��ارع وعدم ال�شفافية والمهنية في العمل من قبل بع�ض ال�شباب
يهمه الو�صول �إلى من�صب ،وله �أطماع �شخ�صية بعيدة كل
 ...والبع���ض من ال�شباب كان ّ
البعد عن �إحداث الربيع الفل�سطيني».
ت�شي��ر الورقة �إلى «غي��اب الدور القيادي الوا�ض��ح لم�ؤ�س�سات المجتم��ع المدني من
�أحزاب �سيا�سية ،وعلى ر�أ�سها الي�سار الفل�سطيني  ...كما عملت االتحادات والنقابات
ال�صحافي��ة على تغلي��ب م�صالح وجهات نظ��ر و�سيا�سات �أحزابه��ا .و�سادت ظاهرة
�ضعف الثقة المتبادلة لدى ال�شباب في منظمات المجتمع المدني ،وبخا�صة منظمات
حق��وق الإن�س��ان التي �أظهرت �ضعف�� ًا في القدرة عل��ى حمايتهم وحماي��ة حقهم في
التظاه��ر ال�سلمي ،وحماية حرياتهم العامة ف��ي التعبير والتظاهر ال�شبابي» .هذا �إ�ضافة
�إلى «حر�ص غالبية ال�شباب  ...على م�صالحهم الخا�صة ،وتجنب الخو�ض في تجارب
�شبابي��ة ت�ضر بم�صالحهم وحياتهم اليومية» .وت�شير المراجعة �إلى �ضعف «االلتزام بما
اتفق عليه من رفع العلم الفل�سطيني وال�شعارات الوحدوية فقط .ما حدث كان انق�سام ًا
عل��ى الأر�ض ،تطور العتداءات ث��م ا�شتباك .كما ت�شير الورقة �إل��ى «محاوالت �إدارة
فعالي��ة � 15آذار من قبل جماعات لي�س لها عالقة بالح��راك؛ فالكتلة الإ�سالمية �أن�ش�أت
�صفح��ات عبر «الفي�سبوك» ،و�شكلت مجموعات تدع��و لإنهاء االنق�سام ،والجماعة
الإ�سالمية كذل��ك ،وحركة «فتح» قامت بالت�صرف نف�س��ه ،وا�ستخدمت هتافات غير
و�ص��درت بيانات للإعالم با�س��م الحراك تناق�ضت م��ع الإعالن عن
متف��ق عليه��ا ...
ّ
ا�ستقاللي��ة التحرك ووقوفه م�ساف��ة واحدة من كل الأطراف ،ما �ش��كك بم�صداقيته».
كم��ا �أ�ضعف من اال�ستجابة لن�شاطات وفعالي��ات الحراك «دخول بع�ض المجموعات
في حالة �صراع مع م�ؤ�س�س��ات المجتمع المدني والقوى الوطنية وبع�ض ال�شخ�صيات
ارتباط ًا بمواقف خا�صة».
وكم��ا ف��ي ال�ضفة الغربية ،فق��د اعتمدت و�سائ��ل «ت�شهير في ال�شب��اب الم�شاركين وفي
ال�صباي��ا الم�شاركات ب�إ�ضفاء طابع غير �أخالقي وربط��ه بالتحر�ش ومنع الت�صوير والتوثيق
ورب��ط الحراك ب�أجندات خارجي��ة وداخلية ،وا�ستمرار المالحق��ة والت�شويه واال�ستدعاء
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والتهدي��د وال�ضرب لن�شط��اء الحراك ،وتراجع تغطي��ة الأن�شطة ال�شبابية م��ن قبل و�سائل
الإعالم ،ومنعها من التغطية من قبل �أجهزة حما�س الأمنية».
ويختت��م الزمي��ل �إبراهيم ال�شلطي ورقته بالدع��وة �إلى ت�شكيل «ج�س��م �أو �إطار �شبابي»
لتعزي��ز «فر�ص التوا�ص��ل مع ال�شباب الفل�سطيني في مناط��ق ال�شتات» .وي�ستخل�ص �أن
«مواق��ع التوا�صل االجتماعي لعبت دوراً بارزاً في عملية التعبئة والمتابعة الم�ستمرة لما
يج��ري على الأر�ض م��ن تحركات �شبابي��ة ،وكان لها الأثر العميق ف��ي خلق ر�أي عام
ح��ول الق�ضاي��ا التي خرج ال�شباب للدفاع عنها �أو االحتج��اج عليها ،بما في تلك التي
طالبت بتغيير النظام ال�سيا�سي» .و�أ�شارت �شابة من و�سط القطاع �إلى الحاجة لحركات
اجتماعي��ة جامعة تقوم «عل��ى �أ�سا�س �ضم ال��كل الفل�سطيني بناء عل��ى برنامج لتحقيق
الحق��وق الفل�سطينية بغ�ض النظر عن الحلول ال�سيا�سي��ة وت�ضم الحملة بالفعل �أ�شخا�ص ًا
من مختلف الأحزاب».

خام�ساً .حول تجربة الحراك ال�شبابي في ال�شتات (لبنان)
ورقة الزميلة عايدة ال�شهابي تتناول تجربة حراكات �شبابية في �أحد بلدان ال�شتات (لبنان)،
وم��ن الطبيع��ي �أن تتناول الورقة ما يعاني��ه الفل�سطينيون في لبنان م��ن �أ�شكال متعددة من
التهمي���ش االقت�صادي واالجتماعي والم�ؤ�س�سات��ي والمكاني تحت حجج واهية عنوانها
من��ع «توطي��ن» الفل�سطينيين في لبن��ان .وكمكون من مكونات ال�شع��ب الفل�سطيني في
لبن��ان ،ف�إن ال�شباب يعانون من التهمي���ش واال�ستثناء والتمييز والبطالة كغيرهم من الفئات
الأخرى الفل�سطينية.
تحول مبادرة �شبابية
لع��ل خ�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني في لبنان هو الذي يف�س��ر �سهولة ّ
تتن��اول الت�أكيد على حق العودة -وهو الحق الذي يقع في �أولوية حقوق الفل�سطينيين في
ال�شت��ات� -إلى مبادرة �شعبية كما ح�صل في م�سيرة العودة في العام  ،2011التي ا�ست�شهد
فيه��ا �ستة من ال�شبان الفل�سطينيين عل��ى الحدود اللبنانية الفل�سطيني��ة .فقد تحولت هذه
المبادرة التي تقدم بها «�شباب م�ستق ّلون جامعيون عبر «الفي�سبوك»� ...إلى عمل تن�سيقي
بي��ن ال�شباب ومختلف الف�صائل الفل�سطيني��ة � ...إ�ضافة �إلى عدد من م�ؤ�س�سات المجتمع
قدر �أنه «ربع
المدن��ي الفل�سطيني» .لقد تحول��ت المبادرة �إلى فعل �شعبي� ،إذ �ش��ارك ما ّ
الالجئين الفل�سطينيين في لبنان» الذين «توجهوا �إلى الحدود من مختلف الفئات العمرية.
تم بمبادرة �شبابية دعمتها الف�صائل» .ولعل غياب التنظيمات
لق��د كان هذا حراك ًا �شعبي ًا ّ
ال�سيا�سي��ة هو ما �سبب بقاء معظ��م المبادرات ال�شبابية نخبوي��ة �أو ذات م�ضمون �إعالمي
منا�سباتي عاجز� ،أو مبادرات موقعية دون قدرة على اال�ستدامة.
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م��ن المبادرات التي تورده��ا ورقة لبنان تلك التي ق��ام بها «اللقاء ال�شباب��ي الفل�سطيني»
ف��ي ت�سليط ال�ض��وء على الم�شاكل العام��ة وم�شاكل ال�شباب في مخيم عي��ن الحلوة ،عبر
القيام من خالل العمل التطوعي بتنظيف �شوارع المخيم والر�سم على جدران «زواريب»
المخي��م للتعبير عن �أن المخي��م «مجرد محطة في حياة ال�شع��ب الفل�سطيني» .كما قام
«اللق��اء ال�شبابي» بمبادات �أخرى مث��ل «تنظيف المقبرة ،و�إعادة كتاب��ة �أ�سماء ال�شهداء،
المخي��م» .لكن ن�ش��اط المجموعة لم
وت�أمي��ن محط��ات انتظار لط�لاب المدار�س في
ّ
يخ��رج عن حدود مخيم عين الحلوة ،ب�سبب «غي��اب التوا�صل والتن�سيق مع الحراكات
والمجموعات ال�شبابية الأخ��رى» .والمجموعة تقوم بالتن�سيق والتعاون مع التنظيمات
ال�سيا�سية ،ويعود ذلك �إلى انتماء ق�سم من �أع�ضائها �إلى هذه التنظيمات.

مبادرات دون �آلي��ات لال�ستمرار وت�أتي كردة فعل ويغيب عنها التوا�صل مع �شبيبة التنظيمات
ال�سيا�سية
�أم��ا فيما يخ�ص الفعالي��ات ذات البعد ال�سيا�سي الوطني ،فقد ُنظم��ت ،في العام ،2012
اجتماع��ات وور���ش عمل ح��ول ق�ضية انتخاب �أع�ض��اء المجل�س الوطن��ي تحت عنوان
«�أ�سب��وع التمثي��ل الفل�سطيني» كمدخل لإع��ادة �إحي��اء روح الم�شارك��ة ال�سيا�سية ،بما
فيه��ا �إ�شراك الجيل ال�ش��اب في العملية ال�سيا�سية .وت�شير الورق��ة �إلى �أنه «على الرغم من
تح��رك كهذا ف���إنّ الن�شاط توقّف عند ه��ذه االجتماعات والور���ش ولم ُيكتب له
أهمي��ة
� ّ
ّ
اال�ستمراري��ة» .وعلى نمط هذه المبادرة جرى في العام  2012ما �سمي بمبادرة «كامل
التراب الوطني» ،التي �أطلقتها «هيئة تن�سيق الأندية الثقافية الفل�سطينية الم�ستقلة في لبنان»
والب��داوي ،والجامعة الأمريكية
ف��ي �شباط  ،2012و�شمل��ت �شاتيال ،والجامعة العربية،
ّ
في بي��روت ،والجامعة اللبنانية الدولية .والمبادرة �أطلقت كحركة احتجاجية على قبول
فل�سطي��ن دولة غير ع�ض��و في الأمم المتحدة على حدود الع��ام  ،1967وكالمبادرة التي
�سب��ق ذكرها ،ف�إنها لم ت�ستط��ع اال�ستمرار خارج الر�سائل الن�صية عل��ى الهواتف الخلوية
وفي المنا�سبات الوطنية.
عبا�س من
كم��ا تورد الورقة حراك ًا (ف��ي العام ّ )2012
�ضد ت�صريحات الرئي���س محمود ّ
قبل مجموعة ا�ستاءت من ت�صريحات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية (محمود عبا�س) اعتبرت
الأرا�ض��ي الفل�سطينية المحتلة العام � 1948أرا�ض��ي �إ�سرائيلية .و�شملت هذه المجموعة
�شب��اب الأندية الثقافية الفل�سطينية في الجامعات الذي��ن تجمعوا �أمام ال�سفارة الفل�سطينية
ليعب��روا عن رف�ضهم لم�ضمون ه��ذه الت�صريحات .وترى الورق��ة �أن المظاهرة ح�شدت
ّ
حد الي�أ�س م��ن قياداتنا
حوال��ي �ستي��ن �شخ�ص ًا فق��ط ،و«هذا � ّإم��ا لأن �شبابنا و�صل��وا �إلى ّ
و�أ�صبحوا مت�أكدين �أنه لن تكون هناك �أذان �صاغية لهم ،و�إما لأن بع�ض ال�شباب المح ّزب
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ال ي�ستطي��ع التظاهر ب�سبب معار�ضة الف�صائل التي تدفع لهم م�صروف ًا �شهري ًا ب�سيط ًا ولك ّنه
مهم بالن�سبة ل�شبابنا العاطل عن العمل» .لكن ،وبغ�ض النظر عن ال�سبب ،ف�إن المبادرة لم
تكن ناجحة ال على �صعيد الح�شد ال�شبابي ،وال على �صعيد الح�شد ال�شعبي ،ون�شر البيان
ال�صادر عن المجموعة لي�س دلي ً
ال على النجاح .وما تالحظه الورقة �أن معظم الحراكات
ه��ي رد فعل على ح��دث وال تتمتع ب�آلية لال�ستمرارية .وال يجدي التعلل ،كما يفعل �أحد
ال�شب��اب في مقابلة معه ،ب�أن «الأو�ضاع االقت�صادية والإن�سانية ال�صعبة ودفع الفل�سطينيين
�إل��ى البحث عن لقمة العي�ش في الدرجة الأولى في الوطن وال�شتات ،وبخا�صة في لبنان،
ه��ي من �أهم المعيقات» ،فه��ذه كانت من دوافع الثورات التي ج��رت في تون�س وم�صر
وغيرهما.
ت��رى الزميلة عايدة ال�شهابي �أن هن��اك نقاط �ضعف في الحراكات ال�شبابية الفل�سطينية في
لبن��ان �أبرزها تميزها بردة الفعل على �أحداث معينة ،م��ا يفقدها القدرة على اال�ستمرارية
والم�ستن��دة �إلى ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة لدور ال�شباب .كم��ا تنوه �إلى �ضعف التوا�صل بين
ال�شب��اب الم�ستقل و�شباب التنظيمات ال�سيا�سية الفل�سطينية في لبنان ،والإح�سا�س من قبل
هذه التنظيمات �أن الحراك ال�شبابي الم�ستقل يهدد مكانتها.
وترى الورقة وجود نقاط قوة لدى الحراكات ال�شبابية تتمثل في ت�صدر ال�شباب لفعاليات
�سيا�سي��ة وطني��ة وتم�سكه بحق العودة ،وت�شي��ر �إلى امتالك الجيل ال�ش��اب «و�سائل تقنية
مهم��ة في الن�ضال لم يك��ن يمتلكها الجيل ال�سابق» ،و�أن الأو�ض��اع ال�صعبة التي يعي�شها
ّ
ال�ش��اب الفل�سطين��ي في لبنان ل��م تمنعه من الن�شاط ف��ي «دائرة ال�ش�أن الع��ام والم�صلحة
الوطنية الفل�سطينية».
وتقت��رح �أن يتم «الربط ب�شكل جدلي ما بين الن�ضال م��ن �أجل الق�ضية الوطنية والحقوقية
وف��ق خ�صو�صية ال�ساحة اللبنانية و�أولوياتها» ،و�أن يتوحد ال�شباب على الأهداف الوطنية
العام��ة وطرح �أهداف «تتنا�سب م��ع خ�صو�صية �ساحة الن�ضال ال�شبابي في لبنان في �سياق
وح��دة الأهداف الوطنية» ،و�أن يك��ون هناك «تن�سيق بين ال�شب��اب الفل�سطيني في لبنان
وال�ساحات الفل�سطينية الأخرى».

مالحظات ختامية
ما هي �أب��رز اال�ستنتاجات من �أوراق الحراكات ال�شبابية ف��ي خم�سة تجمعات فل�سطينية
وم��ن مالحظة ما يعي�شه ال�شعب الفل�سطيني م��ن م�أزق متعدد الأوجه والتداعيات ،داخل
فل�سطي��ن التاريخي��ة وخارجها؟ لع��ل العناوين الأب��رز التي يمك��ن ا�ستخال�صها من هذه
المراجعة الأولية ما يلي:
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�أو ًال .لي�س من الوا�ضح دائم ًا الفئة المعنية عند الحديث عن ال�شباب ،وهو �أمر ناق�شته هذه
المقدم��ة ب�شيء من التفا�صيل ،ولمحت له بع���ض الأوراق وافتر�ضته بع�ض المجموعات
ال�شبابي��ة (ومنظم��ات غير حكومي��ة وحكومية) التي ت�ض��ع ال�شباب �إما خ��ارج االنتماء
ال�سيا�س��ي والتنظيمي و�إما في ت�ضاد معه .كما يفتر�ض بع�ضها �أن التعليم المتقدم هو �أحد
م�ؤهالت الم�شاركة في مجموعات �شبابية ،فقلما نجد عما ًال يدويين (عاملين �أو عاطلين
ع��ن العمل) من النا�شطي��ن في هذه المجوعات .وف��ي الواقع ،ف�إن معظ��م الن�شطين في
هذه المجموعات (وهذا تو�صيف ولي�س انتقا�ص ًا) من �أبناء الطبقة الو�سطى ،وتحديداً من
�شرائحه��ا الو�سطى والدنيا .هذا الفهم �أو االفترا�ض لم��درك «ال�شباب» ي�ضيق من دائرة
ي�سير توجهات المنظمات غير الحكومية
المخاطبة والح�شد .ويبدو �أن هذا الفهم هو ما ّ
�أو الم�ؤ�س�س��ات الدولية (بما فيه��ا منظمات الأمم المتحدة) وربم��ا هيئات وم�ؤ�س�سات
�أخ��رى محلي��ة في تعاملها مع الفئة العمري��ة ال�شابة .ولما ينبغي االنتب��اه �إليه هو الق�صور
في النظ��ر �إلى فئات ال�شباب باعتباره��ا خارج المجتمع� ،أو �أنها ه��ي المخل�ص المنتظر
لل�شعب الفل�سطيني ب�سبب ف�شل الجيل الأ�سبق ،الذي �سبق الأ�سبق ،في �إنجاز حقوق هذا
ال�شع��ب الوطنية ،وكبديل عن التركي��ز على �إيجاد �صيغ تمكن م��ن �إ�شراك كل مكونات
ال�شعب الفل�سطيني وفئاته في مناق�شة ق�ضاي��اه الوطنية (ال�سيا�سية واالجتماعية والمعي�شية
والثقافي��ة) ،و�صو ًال �إلى خطط عمل وت�صورات ح��ول الأولويات و�أدوات �إنجازها وفق
ر�ؤية طويلة النف�س.
ثاني�� ًا .ال يبدو �أن��ه من المجدي طرح ت�أ�سي�س اتحاد عام لل�شب��اب الفل�سطيني على جدول
الأعم��ال الوطن��ي ،وذلك لأنه لي���س هناك-با�ستثناء فئ��ة العمر (وهذه �سم��ة عابرة) -ما
يوح��د ال�شباب ،خالف ًا للو�ضع بين العمال �أو المر�أة �أو الطالب (حيث تجمع بينهم ق�ضايا
ّ
واهتمام��ات قطاعي��ة)� ،أو بين الفئ��ات المهنية المختلف��ة (�أطباء ومهند�سي��ن و�صحافيين
وكتاب وغيرهم)� ،أو ما يوحد اتحادات �أو �أندية ذات اهتمامات ريا�ضية �أو ثقافية .ففئات
ال�شب��اب تتوزع على قطاعات ومهن مختلفة .كما يجب عدم اال�ستر�شاد بما هو قائم في
الأحزاب ال�سيا�سية التي ت�شكل لنف�سها تنظيمات �شبابية بهدف تربوي�-سيا�سي وتنظيمي،
حيت تو�ضع هذه االتحادات فكري ًا و�سيا�سي ًا تحت مظلة �أحزابها الأم ،وت�شكل لها مراكز
ت�أهي��ل للجيل الجديد لقيادة التنظي��م ال�سيا�سي (و�أحيان ًا المجتم��ع والدولة) .كما يجب
عدم اال�ستر�شاد بما كان قائم ًا في الدول اال�شتراكية �سابق ًا من اتحادات �شباب (�شيوعية �أو
ا�شتراكية) قامت بقرارات من قيادات الحزب الحاكم على افترا�ض �أن المجتمع متجان�س
طبقي ًا وفكري ًا واجتماعي ًا ،و�أن هناك حزب ًا واحداً حاكم ًا يقود المجتمع والدولة .لذا� ،أرى
�أن��ه من الأن�سب �أن تبقى اتح��ادات وتنظيمات ال�شباب تحت رعاية التنظيمات ال�سيا�سية،
و�أن تناف�س فيما بينها على جذب ال�شباب لتوجهاتها ون�شاطاتها و�سيا�ساتها ،وهو ما يجري
36

عل��ى كل الأحوال .لقد ب��ات وا�ضح ًا من مراجعة التجربة �أن الح��ركات التي لم ت�ؤيدها
تنظيم��ات �سيا�سية وجدت نف�سها م�شلولة الحركة وفاقدة للأفق ،و�أنها ب�سبب ابتعادها عن
التنظيمات ال�سيا�سية افتقدت التجربة ال�سيا�سية �أو التنظيمية �أو االثنتين مع ًا.
والحراكية من تحقيق الهدف
ينبغي الحذر ال�شديد من تحويل «الن�شاط والفعالية ال�سيا�سية
ّ
�إلى �إر�ضاء الذات� ... .إلى التنفيذ من �أجل التنفيذ ،التنفيذ المبني على الدافع اللحظي ...
«كفانا تنظيراً ولننتقل �إلى العمل»� ،أي العمل من �أجل العمل ذاته ،هذا هو �شعار قطاعات
كبي��رة م��ن ال�شباب ،هي من ال�سذاج��ة بحيث تُ�سقط بديهية تفيد ب���أن كل عمل ال يخدم
هدف�� ًا �إ�ستراتيجي ًا مح��دداً �سلف ًا ومفكراً فيه على نحو ُم�سبق م��ن خالل تنظير ُمحكم هو
�ض��رب من الهراء والعبث واال�ستعرا�ض ،لكن �ضررها ال يقت�صر على هذه الأمور الذاتية،
التحركات معار�ضته :ففي عالم تحكمه
تدعي هذه
يتعداه �إلى خدمة «النقي�ض» الذي ّ
بل ّ
ّ
وت�ؤ ّث��ر فيه قوى وبنى �سلطو ّي��ة ّ
يتحول هذا العمل الخالي م��ن التفكير الم�سبق
ومنظمةّ ،
مطية يجري توظيفها وا�ستغالل نتائج حركتها لم�صلحة المزيد من التمكين
بالبدي��ل� ،إلى ّ
9
ّ
والمنظمة».
للقوى والبنى ال�سلطوية
ثالث�� ًا .يتوف��ر ميل ف��ي الكتابات التي تتن��اول مو�ضوع ال�شب��اب العتباره ق�ضي��ة تقنية �أو
الختزال��ه �إل��ى ق�ضية خدمية تخ�ص فئة عمري��ة بحاجة �إلى دعم وم�ساع��دة؛ �أي اختزاله،
عملي�� ًا� ،إلى ق�ضية من ق�ضايا المنظمات غي��ر الحكومية و�/أو الم�ؤ�س�سات الحكومية� ،أي
ق�ضي��ة يتم حلها بتوفير خدمات� ،أو عب��ر التدريب والت�أهيل ،بمعزل عن القيم االجتماعية
وال�سيا�سية (قي��م التحرر والم�ساواة والحرية والعدال��ة االجتماعية و�ضد الظلم والطغيان
واال�ستغ�لال والتهمي�ش  .)...م��ن الأمثلة على هذا م�شروع المجل�س الت�شريعي ال�شبابي
ال��ذي يحاك��ي المجل���س الت�شريع��ي الفل�سطيني المعطل من��ذ الع��ام  .2007ويبدو �أن
م�ش��روع ت�شكيل مجل�س ت�شريعي «منتخب» م��ن ال�شباب ال يق�صد تحليل الأ�سباب التي
�أدت �إل��ى تعطيل و�ش��ل المجل�س الت�شريعي المنتخب الع��ام  ،2006وال مخاطر اختزال
الديمقراطية �إلى مجرد و�ضع ورقة في �صندوق اقتراع كل �أربع �سنوات ،ومخاطر تنا�سي
الحال��ة اال�ستعماري��ة اال�ستيطانية وحالة ال�شتات الناتجة عن التطهي��ر العرقي التي يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني.
كم��ا ال يفيد كثيراً و�ضع تو�صيات عام��ة لتغيير و�ضع ال�شباب خارج تغيير واقع المجتمع
ككل .فعل��ى �سبي��ل المث��ال تتو�صل درا�سة عن �شب��اب غزة� 10،إلى تو�صي��ات هي �أقرب
 9ه�شام الب�ستاني« .اغتيال الربيع العربي :عن غياب النظريّة والتنظيم» .جريدة الأخبار اللبنانية� 26 ،أيلول.2013 ،
 10انظر/انظري؛ «�صوت �شباب غزة يعلو؛ �أ�صوات من �أجل التغيير :درا�سة بحثية بالم�شاركة» .مركز درا�سات التنمية،
جامعة بيرزيت ،وخدمات الإغاثة الكاثوليكية ،كانون الثاني/يناير .2009
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�إل��ى مطالب عام��ة دون تحدي��د �أدوات تنفيذها ،مثل؛ «تح�سبن م�ست��وى اال�ستقرار من
خ�لال الم�صالحة والإ�صالح ال�سيا�سي»؛ «تعزيز الأمن الإن�ساني من خالل زيادة قدرات
الم�ؤ�س�سات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات اجتماعية �أف�ضل»؛ «رفع م�ستوى
و�ص��ول وتمثيل ال�شباب في هيئات �صنع القرار»؛ «التركيز على تنمية الوعي االجتماعي
للقي��ادات ال�شاب��ة الذين ي�سهمون بدورهم ف��ي ح�شد وتعبئة �شباب �آخري��ن لتطوير ر�ؤية
موح��دة تخدم التغيير الإيجابي» .يالحظ من هذه «التو�صيات» �أنها ت�صلح ،تقريب ًا ،لأي
م��كان وزم��ان ،ولي�س فيها ما ي�شير �إلى واقع مجتمع قطاع غ��زة في العام  .2008ومثل
درا�س��ات كهذه ه��ي تمرين جيد على كيفية هدر الوقت والجه��د والموارد ،وال ت�ضيف
معرفة عن ال�شباب ،وال عن غير ال�شباب في قطاع غزة �أو غيره.
كما ال يغني كثيراً عقد ور�ش حول بناء م�شروع �شبابي دون �إعالء �ش�أن القيم التي ينبغي �أن
تح��رك م�شروع كهذا .فال�شباب يتوزعون على مختلف فئات المجتمع ،ويحملون قيم ًا
وتوجهات مختلفة ومت�ضاربة �أحيان ًا كثيرة ،ولذا ي�صعب التعامل معهم كفئة متجان�سة في
ر�ؤيتها االجتماعية وال�سيا�سي��ة والفكرية .والتركيز على ق�ضايا �إدارية �أو خدمية كمدخل
ل�صياغ��ة «م�شروع �شبابي» ،ه��و هروب من مواجهة هذه الم�شكل��ة (تعددية التوجهات
والقي��م المحرك��ة لل�شباب) .ف�لا يفيد كثيراً الحديث ع��ن تعزيز «الم�شارك��ة ال�سيا�سية
لل�شباب وتعزيز دورهم « 11،دون تحديد الم�شاركة ال�سيا�سية في ماذا؛ فال�شباب ي�شاركون
ف��ي واقع االنق�سام الحا�صل بين حركة «فت��ح» وحركة «حما�س» ،وي�شاركون في ن�شاط
التنظيمي��ن وم�ؤ�س�ساتهما «الحكومية» ،بما في ذل��ك في �أجهزتهما الأمنية وغير الأمنية.
كم��ا ال تفيد الدعوة �إلى «�إعادة بناء الحراك ال�شبابي في التجمعات الفل�سطينية المختلفة،
وف��ق ر�ؤية م�شتركة لأهداف��ه و�شعاراته وو�سائ��ل االت�صال بين المجموع��ات ال�شبابية»،
فالق�ضي��ة هي �أن توجهات هذه الحراكات غير موحدة ،وي�صعب ت�صور توحيدها خارج
توحي��د الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية؛ فكيف يمكن توحي��د �شباب من حركة «حما�س»
وم��ن حركة «فتح» ومن الي�سار وغيرهم دون وجود حركة وطنية موحدة تطرح برنامج ًا
تحري��راً موحداً (دون �أن يعني ذل��ك اتفاق الجميع على ر�ؤى اجتماعية و�سيا�سية وفكرية
واح��دة) .ال بد من االنحياز لقيم محددة باعتبارها هي الموجهة في العالقة مع ال�شباب
وغي��ر ال�شب��اب .والقيم الت��ي تقترحها هذه الورقة ه��ي قيم تحريرية انعتاقي��ة ت�ستند �إلى
الحرية والم�س��اواة والعدالة االجتماعية ،وتتم مناق�شة الم�ضم��ون والتعبيرات الملمو�سة
المطلوب��ة لهذه القيم في المرحلة الراهنة للحرك��ة ال�سيا�سة الفل�سطينية كما في تجمعات
ال�شعب الفل�سطيني المختلفة.
 11انظ��ر/ي؛ المركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�س��ات الإ�ستراتيجية (م�سارات) .وقائع ور�شة عمل «ال�شباب
يتحدثون» .ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011رام اهلل.
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رابع�� ًا� .إن ف�ش��ل مح��اوالت �شب��اب فل�سطينيين تقليد ال��دور الذي ا�ضطلع ب��ه ال�شباب في
االنتفا�ض��ات العربي��ة ال يعود ،بالأ�سا�س� ،إلى ق�صور ذاتي ،ب��ل �إلى تعقيدات وخ�صو�صيات
ال�ش��رط الفل�سطين��ي .فالق�ضي��ة الوطنية ه��ي الحا�ضر الأب��رز بالن�سبة لتجمع��ات ال�شعب
الفل�سطين��ي دون �أن يعن��ي ه��ذا ثانوي��ة الق�ضاي��ا الأخرى ،وتحدي��داً الق�ضاي��ا االجتماعية
والمعي�شي��ة .فتجمع��ات ال�شع��ب الفل�سطيني ف��ي فل�سطي��ن التاريخية تعي���ش تحت وط�أة
ا�ستعم��ار ا�ستيطاني وتمييز عن�صري فاقع ،وتجمعات��ه في ال�شتات تعي�ش تحت وط�أة �شروط
النظ��ام ال�سيا�سي واالجتماع��ي واالقت�صادي للدول الم�ضيفة له��ا� .صحيح �أن اتفاق �أو�سلو
وتبعات��ه �أوج��د �سلطة حكم ذاتي على �أجزاء من ال�ضفة الغربي��ة وعلى قطاع غزة ،لكن هذه
ال�سلط��ة التي ان�شطرت �إل��ى �سلطتين في الع��ام  2007تبقى �سلطة مح��دودة ال�صالحيات،
وتح��ت �سيطرة الدولة الم�ستعم��رة (�إ�سرائيل)� .صحيح �أن ك ً
ال م��ن ال�سلطتين باتت تحت
هيمن��ة تنظيم �سيا�سي واح��د («حما�س» في قطاع غزة ،و«فتح» ف��ي ال�ضفة الغربية) ،وكل
منهما م�س���ؤول (بدرجة ملمو�سة) عن الق�ضايا المعي�شي��ة واالقت�صادية والحياة الديمقراطية
والحري��ات المدنية ،لكن المطالبة بتغيير � ٍّأي منها تف�سر فوراً (عن حق �أو من غير حق) على
�أن م��ن يقف وراءها هو التنظيم المناف�س لأغرا�ض��ه ولم�صالحه .ولذا ،واجهت الحركات
ال�شبابي��ة (وغير ال�شبابي��ة) التي جربت �شيئ ًا من ذلك �صعوبة في اال�ستمرار و�شلل في قدرتها
عل��ى الح�شد �أمام م��ا يتمتع به كال التنظيمين (�إ�ضافة �إلى ال�سلط��ة وهي الم�شغل الأكبر) من
قاع��دة �شعبية منظمة �إلى درجة م��ا .فالمطالبة ب�إ�سقاط النظام في غ��زة يعني المطالبة بتولي
«فتح» زمام ال�سلطة هناك ،والمطالبة ب�إ�سقاط النظام في ال�ضفة ،يعني المطالبة بت�سليم لحركة
«حما�س»� ،أو بحل ال�سلطة وتولي الإدارة المدنية الإ�سرائيلية الأمور الحياتية هناك.
لك��ن ا�ستم��رار �سوء الأو�ضاع المعي�شي��ة وتفاقم القمع وكبت الحري��ات ،قابل لأن يولد
ح��ركات م�ؤي��دة لالنتفا�ض �أو التمرد �ض��د الحكومتين ،وتحديداً في غ��زة ب�سبب تفاقم
الو�ضع االقت�صادي (البطالة والفقر) ب�سبب الح�صار و�إغالق الأنفاق ،وتعري�ض قطاعات
وا�سع��ة من ال�شعب (بما فيها ال�شباب) لقم��ع الحريات الفردية والعامة .هذا ما ت�شير �إليه
بع�ض ا�ستطالعات ال��ر�أي م�ؤخراً 12.لكن الو�ضع في ال�ضفة الغربية ال ينق�صه المحفزات
�أمام العودة �إلى مفاو�ضات ال �أفق لها وحالة اقت�صادية في غاية اله�شا�شة.
 12توق��ع  %45م��ن ال�شباب في غزة حدوث ثورة �ضد حكومة غزة ،مقابل  %26من ال�شباب الذين توقعوا حدوث ثورة
�ض��د حكومة ال�ضفة الغربية .كما �أعلن  %30من عموم ال�شباب (في ال�ضفة والقطاع) ت�أييدهم اندالع ثورة في قطاع
غ��زة ،مقاب��ل  %63يعار�ضونها (و %7ال يعرفون) ،وبالن�سبة لل�ضفة فقد �صرح  %21من عموم ال�شباب الم�ستطلعين
ت�أييده��م لثورة ف��ي ال�ضفة مقابل معار�ضة ( %72و %7ال يعرفون) .كما اعتبر  %57م��ن ال�شباب �أن التغييرات التي
حدثت في م�صر ت�ؤثر �سلب ًا على الق�ضية الفل�سطينية ،مقابل  %18اعتبروا ت�أثيرها �إيجابياً ،و� %21أعلنوا �أنها لن تحدث
�أي تغيير ،و %4قالوا �إنهم ال يعرفون (انظر/ي :معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ،ا�ستطالع ر�أي نفذ في
�أواخر تموز  ،2103ون�شر في .10/9/2013
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خام�س�� ًا .الم�أزق الذي تعي�شه الحركة الوطنية الفل�سطينية م�أزق عام ،وال�شباب كغيره من
الفئات وال�شرائح الأخرى معني ب�إيجاد مخرج جماعي من هذا الم�أزق .فالمراهنة على
ال�شب��اب لإخراج الو�ضع م��ن الم�أزق الحالي يعني �إعفاء التنظيم��ات ال�سيا�سية (بالدرجة
الأولى) من م�س�ؤولياتها ،وبدرجة �أق��ل االتحادات والنقابات وبقية م�ؤ�س�سات المجتمع
المدن��ي ،وتحديداً �أمام غياب الم�ؤ�س�سات الوطني��ة .التنظيمات ال�سيا�سية هي الم�س�ؤولة
بالدرج��ة الأول��ى ،بالت�ش��اور والتداول م��ع قاعدته��ا ال�شعبية (�إن وج��دت) ،عن و�ضع
ال�سيا�سي��ات والخط��ط الق��ادرة لتنظيم ال�شباب (بفئات��ه المختلفة) وبقي��ة فئات ال�شعب
بمكوناته المتعددة ،و�إ�شراكهم في المه��ام الوطنية وفي معالجة الم�شكالت االجتماعية
والمعي�شي��ة .ه��ذا ما ح�صل ف��ي المرحل��ة الأولى م��ن االنتفا�ضة الأول��ى عندما تولت
التنظيم��ات ال�سيا�سية قيادة االنتفا�ضة ،وجذبت �إلى فعالياتها ال�شباب �أو ًال ،وغير ال�شباب
ثاني ًا ،وهذا ما ح�صل �أي�ض ًا في االنتفا�ضة الثانية التي تناف�س على تنظيم فعالياتها التنظيمان
ال�سيا�سيان الأكبر.
ل��ذا ،ف���إن المدخل لمعالج��ة ق�ضايا ال�شباب وق�ضاي��ا المر�أة والعم��ال وغيرهم ،يمر عبر
تو�ص��ل التنظيمات ال�سيا�سي��ة �إلى اتفاق ينه��ي االنق�سام ويعيد الحيوي��ة والتجديد ،على
�أ�س���س ديمقراطي��ة تمثيلي��ة ،للم�ؤ�س�سات الوطني��ة (وتحديداً م�ؤ�س�س��ات منظمة التحرير
واتحاداته��ا القطاعي��ة والمهنية) الت��ي �شلت تمام ًا من��ذ اتفاق �أو�سل��و ،ويحدد وظائف
ال�سلط��ة الفل�سطينية (كوظائف تعنى بق�ضايا النا�س المعي�شي��ة في ال�ضفة والقطاع) تحت
قي��ادة منظمة التحرير الجدي��دة والفاعلة .وهذا هو المدخل لتول��ي ال�شباب دورهم في
الحياة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
ال ينق���ص ال�شب��اب الفل�سطيني في التجمعات المختلفة ،الحيوي��ة الوطنية ،فهذا ما تبرزه
هذه الأوراق حول الح��راكات ال�شبابية في خم�سة تجمعات فل�سطينية مهمة .واالنبهار
الأولي بدور ال�شباب ف��ي االنتفا�ضات ال�شعبية العربية كان م�صدره اال�ستب�شار ب�أن التغيير
الق��ادم �سيغير من ميزان القوى ف��ي المنطقة ل�صالح حقوق ال�شعب الفل�سطيني عبر التغيير
الديمقراط��ي لأنظمة ا�ستبدادية فا�سدة قمعية .والمدخل لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني ي�أتي
عب��ر الت�أثير الإيجاب��ي على الطرفين المتناف�سين .لكن هذا االنبه��ار لم يدم طوي ً
ال بعد �أن
تبي��ن �أن م��ن ورث هذه االنتفا�ضات لم يك��ن جيل ال�شباب ،بل ق��وى �سيا�سية تنتمي في
معظمه��ا ،كمعار�ض��ة ،للنظام القديم ،التي �سرعان ما �أدخل��ت مجتمعاتها في ا�ستقطاب
حاد بد أ� يعود بالبالد �إلى �أ�شكال من الحكم �سادت مرحلة ما قبل االنتفا�ضات ال�شعبية.
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الشباب الفلسطيني في إسرائيل :بين
العمل الحزبي والحراك المستقل
(تجارب من العمل الشبابي)
نجمة علي*1

تمهيد
هذه الورقة لي�س��ت ورقة بحثية� ،إنما «ورقة عر�ض» تهدف �إلى �إ�ضاءة ظاهرة الحراكات
ال�شبابي��ة بي��ن فل�سطيني الأرا�ض��ي المحتلة الع��ام �( 1948إ�سرائيل) ،وم�ساع��ي بناء �أطر
م�ستقل��ة خارجة عن الأح��زاب ال�سيا�سية التقليدية التي مثلت حت��ى الآن الفل�سطينيين في
�إ�سرائيل ،ومختلف الفئات التي ت�شكل المجتمع الفل�سطيني ،ومن �ضمنهم الفئة ال�شبابية.
ترتكز الورقة على مقابالت وحوارات مع «�شباب التغيير» وال�شبيبة ال�شيوعية� ،إ�ضافة �إلى
قراءة في بع�ض كتاباتهم ومن�شوراتهم.
ي��رى البع���ض �أن «موجة التحرر من الت�سل��ط في المنطقة العربية له��ا �أ�سبابها وتف�سيراتها
الت��ي ت�شمل العنا�صر التالية :التغيير ال��ذي طر أ� على دور الدولة و�أدى �إلى تراجع وظيفتها
«الرعائية» في المجاالت االجتماعية ،ارتفاع �أ�سعار الغذاء ،الأزمة المالية العالمية ،ف�ض ً
ال
عن �أثر الثورة المعلوماتية وتغير الثقافة ال�سيا�سية لدى فئات وا�سعة من ال�شباب على وجه
الخ�صو���ص  . ...لك��ن ما هو بني��وي و�أكثر �إقناع ًا �إنم��ا يعود �إلى ظاه��رة ازدياد �أعداد
فئ��ة ال�شباب المتراوح��ة �أعمارهم بي��ن � 35-15سنة ،الذين لعبوا ال��دور الرائد في هذه
التح��ركات .وت�شي��ر الإح�صائيات �إل��ى �أن عدد هذه الفئة قد قفز م��ن حوالي  40مليون ًا
ف��ي العام � 1980إلى �أكثر من  90مليون�� ًا العام  .2010واالهم �أن معدل العمر في العالم
1

*حا�صلة على ماج�ستير في العلوم ال�سيا�سية تخ�ص�ص درا�سات في الديمقراطية من الجامعة العبرية في القد�س .تح�ضر
حالي ًا لر�سالة الدكتوراه حول الموقع والدور ال�سيا�سي للأقلية الفل�سطينية في �إ�سرائيل في ال�صراع الإ�سرائيلي -الفل�سطيني.
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العرب��ي هو � 22سنة مقارنة بمعدل العمر ف��ي العالم وهو � 28سنة .وت�شير التقديرات �إلى
2
�أن حوالي  %60من ال�سكان في المنطقة العربية هم ما دون � 25سنة».
يج��در التذكير ب�أن عدد ال�سكان العرب ف��ي �إ�سرائيل بلغ في نهاية العام  2010قرابة 1.3
ملي��ون �شخ�ص ،ي�شكلون قراب��ة  %17من مجمل ال�سكان (ب��دون القد�س والجوالن)،
وت�شكل الفئ��ات العمرية دون �سن  30عام ًا %62 ،من مجم��وع ال�سكان الفل�سطينيين.
هذا ،و�شكلت الفئة العمرية  ،29-15قرابة  %25من المجتمع ككل .وعليه ،ال يمكننا
الحدي��ث عن ا�ستنها�ض الحالة االقت�صادي��ة واالجتماعية وال�سيا�سية للمجتمع الفل�سطيني
في �إ�سرائيل ،دون �أن ي�شمل ذلك واقع ال�شباب واحتياجاتهم وطموحاتهم.
ال يمك��ن تف�سي��ر ظاهرة �أي ح��راك �سيا�سي م�ستقل ل��دى الأقلية العربي��ة الفل�سطينية في
�إ�سرائيل دون التطرق �إلى �أزمة الثقة لدى فئة ال�شباب بالأطر الحزبية التقليدية الفاعلة على
ال�ساح��ة ال�سيا�سي��ة ،المتمثلة بالجبهة الديمقراطية لل�سالم والم�س��اواة ،والتجمع الوطني
الديمقراطي ،والحركة العربية للتغيي��ر التي ت�شمل ال�شق الجنوبي من الحركة الإ�سالمية.
وحركت��ان ال تخو�ضان معت��رك االنتخاب��ات البرلمانية ،لكنهما تخو�ض��ان االنتخابات
للمجال�س المحلية والبلديات ،وهما الحركة الإ�سالمية ال�شق ال�شمالي وحركة �أبناء البلد.
تكمن �أهمية هذه الورقة في كونها تعر�ض تجربة ال�شباب الفل�سطيني في الداخل في �سياق
تحرك �شبابي عربي عام �ساهم في ما عرف بـ «الربيع العربي» ،الذي و�صف ب�أن ال�شباب
العرب��ي الذي كان مركون ًا على الرف ل�سنوات طويل��ة ،ا�ستطاع �أن يزيح طبقة الغبار التي
تكد�ست عليه وينتف�ض على النظام ال�سيا�سي اال�ستبدادي وعلى الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة.
يزخر تاريخ الأقلية الفل�سطينية بحراكات �شعبية وا�سعة ،كان في معتركها وقادها ال�شباب.
وم��ن الأمثل��ة على ذلك :المجال�س الطالبي��ة للمدار�س الثانوية الت��ي عملت على �إدخال
النقا�ش والعمل ال�سيا�س��ي �إلى المدار�س وتحدت بذلك وزارة التربية والتعليم الإ�سرائيلية
الت��ي فر�ض��ت �سيطرته��ا ورقابتها ال�شدي��دة على الط�لاب والمعلمين الع��رب؛ الحركة
خرجت معظم القيادة ال�سيا�سي��ة للمجتمع العربي؛ لجان الدفاع
الطالبي��ة الجامعية التي ّ
عن الأرا�ضي؛ ائتالفات محلية �ضد مظالم الحكم الع�سكري؛ لجان الأحياء  ...وغيرها.
هذه التجارب لم تظهر م�ؤخراً �أو كرد فعل للربيع العربي ،بل رافقت دائم ًا العمل ال�سيا�سي
الحزب��ي ،طبع ًا كنتيجة للحاجة في العمل الميداني المبا�شر وتح�شيد الجماهير من خالل
�ضمان الم�شاركة لجميع فئات المجتمع ،ومن �ضمنهم الفئة ال�شبابية.
2
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لق��د ر�أيت �أنه من المهم الوقوف على بع�ض التجارب ال�شبابية التي من �ش�أنها عر�ض جزء
م��ن الم�شهد القائم اليوم لدى الفل�سطينيين ف��ي �إ�سرائيل .لذلك ،تم اختيار حراك �شبابي
م�ستق��ل مثل «�شباب التغيير» ،وحراك �شبابي يعمل �ضم��ن الإطار الحزبي وهو «ال�شبيبة
ال�شيوعي��ة» .من الجدير بالذكر� ،أن العديد من ال�شب��اب المنخرطين في العمل ال�سيا�سي
يتنقلون ما بين الحراك الحزبي وبين الحراك الم�ستقل ح�سب �أهداف الن�شاط �أو الفعالية.
وه��ذه نقطة مهمة ت�شي��ر �إلى التداخل والمرونة في المواق��ع؛ فالكثير من المنتمين حزبي ًا
ي�شاركون ف��ي �أن�شطة وطنية غير حزبية تقوم بها ،على �سبيل المثال ،م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني التي ت�شكل اليوم عام� ً
لا مهم ًا في �صياغة الم�شهد ال�سيا�سي والثقافي لدى الأقلية
الفل�سطينية في �إ�سرائيل� ،إ�ضافة �إلى كونها م�صدر عمل مهم ًا لل�شباب.

مجموعة «�شباب التغيير»
ه��ي مجموع��ة �شبابية ق��ررت الخروج ع��ن ال�سلك الحزب��ي ،وبناء �إط��ار جديد ي�ضمن
ح�سب ر�أيهم -الم�شاركة ال�شبابية والقدرة على الم�شاركة الفعلية والت�أثير .من الجديربالذكر �أن «�شباب التغيير» قرروا خو�ض االنتخابات لبلدية النا�صرة ،وهذه تجربة جديدة
عل��ى العمل ال�سيا�سي في المجتمع الفل�سطيني في �إ�سرائي��ل الذي يرتكز ب�شكل عام على
العم��ل الحزبي من خ�لال الأطر المعروف��ة (الجبه��ة الديمقراطية لل�س�لام والم�ساواة،
الحرك��ة الإ�سالمية ،التجمع وحركة �أبناء البلد) ف��ي خو�ض انتخابات المجال�س المحلية
والبلدي��ات .ومن المه��م الت�شديد �أي�ض ًا على �أن العمل البلدي يرتكز على العمل الخدمي
والتطويري للبلد ،وهو ي�ستدعي التفاعل المبا�شر مع الجمهور ،وبناء عالقات خا�صة بين
الإط��ار ال�سيا�سي التمثيلي  -من خالل البلدي��ة �أو المجل�س المحلي  -وبين فئات وا�سعة
من الجمهور.
ت�شكلت مجموعة «�شباب التغيير» في مدينة النا�صرة ،وتعتبر اليوم من الحركات ال�شبابية
الم�ستقل��ة التي ا�ستطاعت �إثب��ات وجودها من خالل العمل الميدان��ي .وهي ت�سعى �إلى
�إح��داث تغيير �سيا�سي من خالل العمل المبا�شر م��ع الجماهير ،ومن هذا المنطلق قررت
�أن تخو�ض االنتخابات لبلدية النا�صرة التي من المقرر عقدها في تاريخ ،22.10.2013
طارحة التالي:
«حركة «�شباب التغيي��ر» هي «مجموعة �شبابية وطنية تتحرك على �إيقاع الق�ضايا المطلبية
للأقلية العربية الفل�سطينية في البالد ،وترتكز على الثوابت الفكرية الي�سارية العلمانية كافة،
وتقتن��ع ب�ضرورة و�ضع الحجر الأ�سا�س لتحرك �شبابي وا�سع يعمل على النهو�ض بمجتمعنا
�إلى �أرقى م�ستويات العمل والعطاء والتطوع من �أجل تر�سيخ الوعي القومي والطبقي.
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�سيج م�ساحة الم�شاركة با ّالتي� :إننا مع:
•�إننا ُن ّ

- -ال�شعوب المقهورة �ضد جالديها.

 -الت�أكيد على انتمائنا الإن�ساني �أو ًال فوق �أي انتماء فئوي. -تطوير �آليات ن�ضالية �إبداعية تخاطب ال�شباب وتحثهم على االنخراط في عملية ر�سمم�ستقبلهم والخروج من �سبات الالمباالة.
•�إننا �ضد:
 -الممار�سات االنفرادية للقيادات المحلي��ة المغلفة بالديمقراطية الزائفة والبعيدة عنتطلعات كوادرها.
 -كل مظاهر التع�صب الديني والقومي والجن�سي. -لغة العنف وتغييب ال�شعور بالأمان.•�إننا منحازون لـ:
 -ق�ضايا العمال والطبقات الم�سحوقة.- -ق�ضية م�ساواة المر�أة وتحويلها من مطلب �إلى ممار�سة.

 -تطلعات ال�شباب نحو مجتمع �أف�ضل يرتكز على الوعي ،والثقافة ،واالنتماء والكرامة الوطنية.نطور من
متنورّ ،
 -العم��ل عل��ى �إعادة �صياغة مفهوم جدي��د لن�سيج اجتماعي تقدم��ي ّ3
خالله �آليات ح�ضارية للنقا�ش والتحاور.
تب��رز فقرة التعريف �أهمي��ة التركيز على االنتماء الفكري والقيم��ي كقاعدة �أ�سا�سية توجه
عم��ل المجموعة .ويبرز ت�شديد وا�ضح عل��ى �أن المجموعة ترتكز على الفكر الي�ساري
العلماني وقيم الحرية والم�ساواة ،وهو ما يوجه ن�شاطها الميداني؛ �أي �أن التوجه الفكري
مح�سوم من قبل المجموعة ،ما ي�ضمن منهجية ذات ر�ؤيا وا�ضحة في العمل ال�سيا�سي.

مركزية البعد الفكري في ن�شاط «�شباب التغيير»
تبرز �أهمي��ة البعد الفكري والقيمي كونه ي�شكل بو�صلة لن�ش��اط المجموعة وعملها .هذه
ق�ضي��ة مهمة ،وبخا�صة �إذا ما قارنا «�شب��اب التغيير» ،على �سبيل المثال ،بحركة االحتجاج
3
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�صفحة «�شباب التغيير» على موقع التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك»:
https://www.facebook.com/groups/170478066332329/members/

االجتماع��ي على الأو�ض��اع االقت�صادية وال�سك��ن ،التي ظهرت في المجتم��ع الإ�سرائيلي
بت�أث��ر من انتفا�ضات «الربيع العربي» .فقد �شددت حركة االحتجاج على عدم تبنيها فكراً
معين�� ًا �أو ر�ؤي��ة �سيا�سي��ة وا�ضحة ،ولعل هذا م��ن �أ�سباب ف�شل هذه الحرك��ة واختفائها عن
ال�ساح��ة ال�سيا�سية عل��ى الرغم من التفاعل الجماهيري الكبير معه��ا على الأقل في البداية.
ل��ذا ،تبرز �أهمية القيم �أو الر�ؤية ال�سيا�سية ل��دى الحركات ال�شبابية في المجتمع الفل�سطيني
ف��ي الداخل ،ونحن نتحدث �أي�ض ًا عن الرب��ط بين العمل المجتمعي والعمل ال�سيا�سي .لقد
نجحت المنظومة الإ�سرائيلية بتطبيق الأيديولوجية ال�صهيونية لكي تفر�ض هيمنتها بالف�صل
بين العمل المجتمعي والعمل ال�سيا�سي ،ومثال حي على ذلك �إن�شاء «المراكز الجماهيرية»
الت��ي تعمل مع الفئات ال�شابة على م�ستوى الن�شاط��ات الخدمية للمجتمع ،حيث تقوم في
�أغلب الأحيان بتفعيل الفئة ال�شابة من خالل �أعمال تطوعية في المجتمع بمعزل عن العمل
ال�سيا�سي �أو التحفيز على الن�شاط ال�سيا�سي الذي من �ش�أنه خلق تغيير جذري.
كم��ا يدور الحديث في مجموع��ة «�شباب التغيير» عن تطوير �آلي��ات ن�ضالية جديدة غير
تقليدي��ة م��ن �ش�أنها ت�شجيع الجي��ل ال�شاب على االندم��اج في العم��ل ال�سيا�سي ،وتوليد
الإح�سا���س لدي��ه ب�إمكانية الت�أثير ب�شكل فع��ال .وهي م�س�ألة مهم��ة ،وبخا�صة �أننا نعي�ش
في ظل متغي��رات تكنولوجية جديدة مليئة بو�سائل االت�ص��ال االجتماعي و�سياق �سيا�سي
مختل��ف ومركب ،يحت��م التفاعل معه وم��ع الم�ستجدات المطروحة الت��ي ي�ستطيع من
خاللها الجيل ال�شاب �أن يجد مكانه ،و�أن ي�شعر ب�أنه قادر على الت�أثير بدل تعر�ضه لالتهام
«بعدم المباالة» وعدم الم�س�ؤولية.
�إن �صياغة ر�ؤية وا�ضحة جداً ومب�سطة من خالل جمل ق�صيرة وغير مركبة ،تمكن القارئ
من معرفة التوجهات الفكرية والممار�سات التي ت�شدد المجموعة على معار�ضتها ،والتي
تندرج تحت عنوان�« :إننا �ضد» .كما نجد ت�شديداً وو�ضوح ًا حول التوجهات والق�ضايا
الت��ي تدعمها وت�ؤيدها المجموعة ،والتي تندرج تحت عنوان «�إننا منحازون» .ي�ستميل
ال�شب��اب الذين يريدون االن�ضمام دون اجتهاد كبير في فه��م المطالب والر�ؤية الوا�ضحة
ح��ول �شكل المجتمع الذي ت�سعى المجموعة �إلى ت�شييده ،وهو مجتمع تقدمي وتنويري
يرتكز على مفاهيم ح�ضارية للنقا�ش والتحاور.
ي�شكل الو�ضوح في �صياغة الموقف تحديد من «ي�ستطيع» االن�ضمام �إلى دائرة المجموعة
ومن ال ي�ستطيع ،وهو من �أهم العوامل التي تمكن ال�شباب المعني باالن�ضمام للمجموعة
والتماه��ي والتوا�صل مع المجموعة نف�سه��ا� ،إ�ضافة �إلى كون المجموع��ة «�شبابية» ،ما
يجعلها ت�شكل «مغناطي�س ًا» لفئات �شبابية �أخرى ت�سعى �إلى �أن ت�شق طريقها لإيجاد موقع
ومن�صة ت�ستطيع من خاللهما الت�أثير على الو�ضع العام.
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وفيما يلي اقتبا�سات ذات داللة:
«نح��ن ع�شرات من ال�شب��اب وال�صبايا ،غالبيتن��ا العظمى ا�ستقالت من الح��زب ال�شيوعي
انحرافات فكرية و�سيا�سية
الإ�سرائيل��ي ،وذلك بعد �صراع مرير دام �سنوات حول ما نعتبر ُه
ٍ
وتنظيمي��ة في الحزب ،كان �آخرها زيارة العار �إلى ليبيا ،والتلعثم من �إبداء موقف في الربيع
العرب��ي وثورة  25يناي��ر  .»... 2011وتنظمنا في ح��راك �شبابي �سمين��اه �شباب التغيير،
ا�ستقالتنا من الإطار حررتنا من قوالب كثيرة ،واجتهدنا �أن نتميز في الن�شاط واالبتعاد عن كل
ما هو تقليدي بعد �إعادة النظر في جدواه  ...قمنا ونقوم بن�شاطات تجيب عن وجع النا�س
ك�أعم��ال تطوعية في مناطق مهملة ،وتظاهرات على ق�ضاي��ا �سيا�سية ،وطباعة المن�شورات
وتوزيعها ،وحمالت �إغاثة للمناطق المحتلة ومخيم الزعتري لالجئين ال�سوريين ،ووقفات
احتجاجية ف��ي منا�سبات عديدة منها ا�ست�ضافة النا�صرة للفنانة ميرا عو�ض ،وهو ما اعتبرناه
تطبيع�� ًا ،و�إ�ضراب عن الطعام ت�ضامن ًا مع الأ�س��رى الفل�سطينيين .نعمل دون دعم مالي من
�أي جه��ة ،ونعتم��د على التمويل الذاتي م��ن الأع�ضاء .تجربة التعاون م��ع حركات �شبابية
م�ؤطرة حزبي ًا ف�شلت الختالف الأجندات ف��ي �أغلب الأحيان ،فالحركات ال�شبابية التابعة
لأحزاب ال تتمتع بالحرية الكافية للإبداع خارج ال�سرب �أو خارج القوالب النمطية ،لكن
بع���ض التجارب نجحت ،وهي تب�شر بتعاون م�ستقبل��ي ،و�إمكانية «تمرد» تلك الحركات
عل��ى قياداتها .اال�ستنتاجات الأولية مب�شرة بالخير ب�سبب ت�شجيع كبير من الجمهور الذي
فقد الثقة بالأحزاب التقليدية ،وتطلعه لحراك �سيا�سي اجتماعي «نظيف» وخالٍ من التجيير
االنتخابي والم�صلحي ال�ضيق للأحزاب» (مقابلة مع �أحد النا�شطين).

ح�ضور الوعي ال�سيا�سي والتجربة التنظيمية
يتمتع معظم المنخرطين في مجموعة «�شباب التغيير» بالوعي ال�سيا�سي والتجربة التنظيمية.
وهذه م�س�ألة ت�ستحق التوقف عندها لأنها تعزز من مكانتهم ب�سبب معرفتهم للواقع وتوا�صلهم
م��ع الأطر الفاعلة من خالل عالقاتهم ال�شخ�صية وعالقاتهم المهنية مع م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني� .أفراد المجموعة لي�سوا بحاجة الكت�شاف «العجلة» من جديد ،وهم ي�شددون على
�أن خروجه��م من الإطار الحزبي الذي جمعهم هو نتيجة لخالفات �سيا�سية وفكرية ،ولي�س
لأنهم تعبوا من الن�ضال �أو لأنهم ال يبالون .مع المالحظة �أن �أمثلة الفعاليات التي �أعطيت� ،أو
الو�سائل التي يتم العمل من خاللها كالتظاهر ،والعمل التطوعي ،وحمالت الإغاثة ،ال ت�شير
�إل��ى فعاليات �أو �أن�شطة جديدة على العم��ل ال�سيا�سي واالجتماعي .الق�ضية بالن�سبة لل�شباب
تكم��ن في من يقوم بالعمل؟ ومن يخطط له؟ وم��ا الهدف من ورائه؟ وما يريده ال�شباب هو
�أخذ دورهم منذ البداية� ،أي من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ .هذه الم�شاركة هي
التي ّتولد ال�شعور بقيمة العمل وبتميزه على الرغم من تبني �آليات االحتجاج الحزبية نف�سها.
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�أري��د �أن �أتوقف هنا على مفهوم «القي��ادة»؛ عديدون هم ال�شباب وال�شابات الذين يتولون
قي��ادة المظاهرات ويقفون في مقدمة ال�صفوف ف��ي المواجهات والفعاليات ،ما يخولهم
لأن يكونوا «قيادة ميدانية» ،لكن ال ت�أثير لهم على م�ستوى القيادة العليا� ،أو ح�ضوراً على
م�ستوى القيادات ال�سيا�سية الأولى في الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية في �إ�سرائيل ،التي من
�ش�أنها �أن تتحدث با�سم الأقلية الفل�سطينية �أمام الهيئات والم�ؤ�س�سات الر�سمية الإ�سرائيلية.
ترك الإطار التنظيمي الجاف وغير المرن جعل �أفراد المجموعة ي�شعرون بالإبداع في العمل
واالنفت��اح عليه ب�ش��كل مختلف وبجر�أة �أكبر .فالعمل من خ�لال �إطار حزبي بيروقراطي
لي�س بالأمر الهين وال�سهل ،بالمقابل ف�إن العمل من خالل �إطار تنظيمي مب�سط يجعل عملية
اتخاذ القرارات �أ�سهل و�أب�س��ط دون الحاجة �إلى المرور بالبيروقراطية الحزبية التي تحتاج
�إل��ى وقت وجه��د كبيرين .وحول �إمكاني��ة العمل مع مجموعات �شبابي��ة مختلفة ،ي�شدد
«�شب��اب التغيير» على �أن هذه المح��اوالت باءت بالف�شل ،وبخا�ص��ة �أن �أغلب الحركات
ال�شبابي��ة الفاعلة تنتم��ي لأحزاب �سيا�سية ت�ش��دد من فر�ض الطوق التنظيم��ي على �إمكانية
الم�شاركة ،وبخا�صة بالن�سبة لن�سب العمل نف�سه ،وتجييره لم�صالح حزبية فئوية.

مجموعة «باقون» :العمل من داخل التنظيم الحزبي
م��ن المهم �أي�ض ًا الت�شديد على �أنه بالمقابل لظهور �شباب التغيير ،ظهرت مجموعة �شبابية
�سمت نف�سها ب��ـ «باقون» ،وهي مجموعة
�أخ��رى داخل الحزب ال�شيوع��ي الإ�سرائيليّ ،
ت�ؤم��ن ب�أنه يوجد �إمكانية للتغيير من داخل الإطار الحزبي ،وتعمل من خالل �إطار ال�شبيبة
ال�شيوعية التي �سوف �أتطرق �إليها الحق ًا .وجود �أو ن�شوء هذه المجموعة التي يوجد لها
ح�ض��ور كبير تمام ًا مثل «�شباب التغيير» من عل��ى �صفحات الفي�سبوك التي ت�شكل من�صة
�صريحة وحقيقية لجميع ال�شباب المنتمين للمجموعتين ،تدل على ديناميكية التفاعل بين
ال�شباب وعلى االختالف في �سبل التغيير .تتفق المجموعتان على �أن «التغيير» �ضروري،
وعل��ى �أنه يجب ت�شجيع الفئة ال�شبابي��ة وتمكينها وتح�ضيرها لقيادة المجتمع الفل�سطيني
داخ��ل �إ�سرائيل ،لكن االختالف هو على �آلي��ة التغيير وفر�ض التحديات  -هل تكون من
داخل الإطار الحزبي �أم تكون من الخارج؟
وهنا تكمن نقاط ال�ضعف والقوة لكل �آلية؛ فالعمل من خالل �إطار حزبي مم�أ�س�س يملك
قاعدة جماهيرية وكوادر ومكاتب ومراكز وتمويل اقت�صادي ،وكلها موارد من الممكن
ا�ستغالله��ا ،بخالف الحراك ال�شبابي الخارج عن الإط��ار الحزبي ،مثل «�شباب التغيير»
ال��ذي ال يملك م��وارد مماثلة تمكن من ي�ش��كل رافعة للعمل ،غير امتالك��ه اال�ستقاللية
والق��درة الوا�سعة على التح��رك .وق�ضية التمويل ق�ضية مهم��ة للحفاظ على طول النف�س
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في العمل .المعنويات والطاقات �أمور مهمة ،لكن من �أجل التقدم في العمل والمحافظة
على ا�ستمراريته توجد حاجة ما�سة للتمويل.
ف��ي ر�سال��ة اال�ستقالة التي قدم��ت من قبل �أفراد م��ن مجموعة «�شب��اب التغيير» للحزب
ال�شيوعي ورد ما يلي:
المراق على امت��داد العالم العربي؟ �أين نح��ن من كل الأ�شعار
«�أال نخج��ل من ه��ذا الدم ُ
والأغان��ي الت��ي حفظناها ورددناه��ا ت�ضامن ًا مع كل ثوار و�أح��رار الأر�ض؟ زد على ذلك
التماث��ل الكامل م��ع مواقف ال�سلطة الفل�سطينية رغم عفونته��ا ،في الوقت الذي كان من
الجدي��ر به �أن يع��اد البحث في �أروقة الحزب ف��ي ق�ضية ت�أييد ا�ستم��رار المفاو�ضات مع
�إ�سرائي��ل في ظل وجود مفاو�ضين من الجانب الفل�سطيني تدور حول م�صداقيتهم العديد
4
من عالمات اال�ستفهام».
ف��ي الفقرة التالية نرى ربط الموق��ف الحزبي بين المتغيرات في العال��م العربي و«الربيع
العرب��ي» والثورات ال�شبابية والموقف من ال�سلطة الفل�سطينية ،وبين الثقافة ال�سيا�سية التي
ن�ش���أت وكبرت عليها الكوادر في الإطار الحزبي .وه��ي فقرة تعك�س الثغرة الموجودة
بي��ن الفكر والممار�سة .ن�ستطي��ع الإ�شارة �إلى ت�أثير «الربيع العربي» والموقف منه كعامل
مه��م في الحراك ال�سيا�س��ي ال�شبابي داخل المجتمع الفل�سطيني ف��ي �إ�سرائيل� ،إ�ضافة �إلى
الموقف من ال�سلطة الفل�سطينية.
و�أ�ضاف الم�ستقيلون:
«ح�ضرة الرفيق ،لم ن� ِأت �إليك بهذه الر�سالة ن�شتكي �أو ن�ستجدي حلو ً
ال ،فنحن الموقعين
�أدن��اه ،رفاق لم نت��وانَ يوم ًا عن خو�ض �أية معركة كانت خارجية �أو داخلية ،ل�صد �سيا�سة
تميي��ز ر�سمية �أو لمحاوالت ر�أب ال�صدع في بن��اء هذا الحزب ،في مواجهات ومعارك
�شعبن��ا �أو ف��ي المعارك الداخلي��ة على �صورة هذا الحزب ووجهت��ه .لي�س لأننا نرى في
�أنف�سن��ا �أبط��ا ً
ال� ،إنم��ا لأننا نرى فيها امت��داداً طبيعي�� ًا وحتمي ًا لإكمال م�سي��رة القيادات
التاريخي��ة للحزب� .إننا نعت��ز بانتمائنا للفكر ال�شيوعي على جوانب��ه الفكرية وال�سيا�سية
واالجتماعي��ة وال مرجعية لنا �سواه .وال نرى ملج�أ غيره تتفولذ به الطبقات الم�سحوقة.
فحفاظ�� ًا من��ا على نقاء طريقنا ،ولأننا نقن��ع ب�أنّ هذا النهج ال�سالف ذك��ره هو لي�س وليد
�أخط��اء �شخ�صية �أو �سهوات فردية� ،إنما هو نهج مدرو�س ومتالحق ،فهو –النهج– �أدى
4
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و�سي���ؤدي بالحزب �إلى منحدرات �سيا�سية وتنظيمية بائ�س��ة .وعليه� ،إننا نوجه �صرختنا
�إل��ى كل الرف��اق ال�شرفاء الذين يرون ما ن��رى وما زالوا يملكون الأمل ف��ي التغيير �أن ال
يقبلوا ب�أقل من تنحي ه��ذه القيادات ومحا�سبتها تنظيمياً ،و�إال فال خيار �سوى االن�ضمام
5
�إلينا بطلب اال�ستقالة هذا».

التحديات �أمام «�شباب التغيير»
يبرز فيما �سبق الت�شديد على االنتماء الفكري ،على احترام الحزب الذي ن�ش�أوا به .وتجدر
الإ�ش��ارة �إل��ى �أن «�شباب التغيير» لم يلج�أوا لأي حزب �آخ��ر ،بل ف�ضلوا بناء �إطار م�ستقل
يخ�صه��م ،ولكن في الوقت ذاته لم يتوانوا عن طرح �ض��رورة محا�سبة القيادة وم�ساءلتها
وتوجي��ه النق��د الالذع لها .لقد كانت اال�ستقالة خط��وة احتجاجية في محاولة للنهو�ض
والذود ع��ن الفكر الي�ساري ،المارك�سي التقدمي والربط بين الفكر والممار�سة .من هنا
ج��رى اختت��ام الر�سالة بما يلي« :ح�ض��رة الرفيق  ،...راجع ملف��ات المنت�سبين وافح�ص
مع��دل �أعمارهم� ،ست�ستنتج �أنّ هذا التنظي��م يفتر�س �شبابه  ...تربينا في حزب علمنا �أن ال
6
نكون ولن نكون لقمة �سائغة في فم �أحد حتى لو كان الحزب نف�سه».
ه��ذه الفق��رة ت�ؤ�شر �إل��ى عجز الحزب ع��ن ا�ستيعاب طاق��ات �شابة ودمجها ف��ي الإطار
التنظيم��ي .وهي م�س�ألة مهمة لأن ا�ستمراري��ة �أي حزب �أو تنظيم �سيا�سي ترتبط ب�ضخ دم
جديد في عروقه ب�شكل دائم .وفي هذه الحالة ينبه «�شباب التغيير» �إلى �أن الو�ضع مت�أزم،
لأن الحزب بد�أ يفقد قاعدته ال�شبابية التي ت�ضمن ا�ستمراره.
هنال��ك �أي�ض ًا ،الثمن ال�شخ�صي الذي يقوم الف��رد بدفعه على الم�ستوى ال�شخ�صي ،حيث
�أن��ه من الممكن فقدان هذه ال�صداقات التي نمت خ�لال فترة طويلة نتيجة للخروج عن
الإط��ار الحزبي الم�شترك ،والذي �شكل دائرة انتم��اء وتفاعل مهمة� .إ�ضافة �إلى الخوف
م��ن بناء �أطر جديدة تتطلب جر�أة وثقة عاليتين ،لأنه لي���س من ال�سهل �أن يتم تقبل الإطار
الجديد ،وبخا�صة �أمام �أحزاب لها تاريخ ومخزون كبير من الن�ضال.
ما يلي ما كتبه �أحد �أفراد مجموعة «�شباب التغيير»:
«ما نغ�ص �صفوة �صباحي �أولئك الذين �أحبهم و�أع ّزهم� ،أولئك الذين يعرفون حق المعرفة
م��ن نحن� .أولئ��ك الذين �سهرنا مع�� ًا لحرا�سة من�ص��ة الأول من �أيار ون�صبن��ا �سوية خيام
المخي��م� .أولئك الذي��ن ت�شاورنا معهم ف��ي كل نب�شة �صغيرة كنا ق��د نب�شناها في م�ؤتمر
5
6
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�أو جل�س��ة �أو هت��اف �شقي � ...أولئك وق��د ر�أوا في ا�ستقالتنا قمة ف��ي الت�ضحية وغاية في
ال�ص��واب  ...ولكنهم هاجموا خروجنا في الخفاء كي يبرروا بقاءهم في العلن .رجفت
�أيديه��م وهم يم�سكون ورقة اال�ستقالة الموقعة ودمع��ت عيونهم وهم يقر�أونها ،ولكنهم
7
�ألقوا بها �إلى الموقد كي تطعم نار ترددهم � ...صباح الخير ،لنا ولكم».
تح��ت �شع��ار «�شباب التغيي��ر ،خللي التغيي��ر حقيقي» يق��ود «�شباب التغيي��ر» حملتهم
االنتخابية لبلدية النا�صرة ،وي�ستهلون حديثهم بالفقرة التالية:
«لأنن��ا نعتبر االنتخابات �ساحة �إ�ضافية للت�أثير وزرع الأم��ل ،ولأننا نعتبرها ور�شة �إ�ضافية من
الور�ش التي افتتحناها في الثالثين من �آذار  2011في �إقرث وبرعم� ،سنعتمد على روح التطوع
وعل��ى التبرعات في عملنا االنتخابي ،لي�س لأننا ج�سم فقير الموارد المالية فح�سب ،بل لأننا
نريد تعميم روح العطاء وك�سر مو�ضة �أن االنتخابات للبع�ض هي مو�سم ك�سب مالي».

ال�شبيبة ال�شيوعية -الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي
ال�شبيب��ة ال�شيوعي��ة هي حرك��ة م�ستقل��ة تنظيمي ًا ،وتعمل وف��ق د�ستورها ال��ذي تقره في
الم�ؤتمر العام للحركة� ،إال �أنها موجهة فكري ًا و�سيا�سي ًا من قبل حزبها -الحزب ال�شيوعي
الإ�سرائيلي ،وهو حزب مارك�سي لينيني مبني على �أفكار اال�شتراكية الثورية.
تحي��ي ال�شبيب��ة ال�شيوعية في العام الق��ادم ،الذكرى الـ  90لت�أ�سي�سه��ا� ،إذ ت�أ�س�ست �أواخر
ني�س��ان من العام  ،1924تحت ا�س��م «اتحاد ال�شبيبة ال�شيوعية ف��ي فل�سطين» ،وكان في
ع�ضويته��ا الع�ش��رات من الرفاق ف��ي القد�س ،ويافا ،وحيف��ا .اللجن��ة الت�أ�سي�سية لل�شبيبة
ال�شيوعي��ة �أعلنت حينها ب�أن هدف ال�شبيبة ال�شيوعية هو تجني��د جماهير ال�شباب ،يهوداً
وعرب�� ًا ،للن�ض��ال الثوري للطبق��ة العاملة �ضد النظ��ام الر�أ�سمالي� ،ض��د الإمبريالية و�ضد
ال�صهيوني��ة ،من �أجل انت�صار اال�شتراكي��ة؛ تن�شئة ال�شبيبة على المعار�ض��ة النعدام العدالة
االجتماعية والقمع القومي ،بروح القيم ال�شيوعية وال�صداقة العربية اليهودية.
طيل��ة �سنوات ن�شاطها ،عملت ال�شبيبة ال�شيوعي��ة على �ضوء هذه القيم ونا�ضلت من �أجل
تحقيقه��ا حت��ى في �أحلك الظروف .وكان هنالك من لوحق��وا ،بل ودفعوا حياتهم ثمن ًا
لع�ضويته��م في ال�شبيبة ال�شيوعية� ،سواء �أكان ذلك في مناه�ضة االنتداب البريطاني ،حيث
كان ن�ش��اط ال�شبيب��ة ال�شيوعية �سري ًا� ،أو في مناه�ضة الحرك��ة ال�صهيونية والنكبة ،ومن ثم
بالت�صدي لل�سيا�سات الإ�سرائيلية القمعية.
7
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تدوينة النا�شط منهل حايك.

الفتي» للحزب ،وفي
ّ
تع��رف ال�شبيبة ال�شيوعية في �أدبيات الح��زب ال�شيوعي بـ «الحر�س ّ
ه��ذه الت�سمية ما يو�ضح الكثير من الدوافع التي �أدت بالحزب �إلى المبادرة لإقامة ال�شبيبة
ال�شيوعية ،وبالإمكان �إيجازها بالدواف��ع التالية :الرغبة في ن�شر الفكر ال�شيوعي التقدمي
الني��ر بين الأجيال ال�شابة ومخاطبتهم بلغتهم ،وحثهم على العمل لتغيير الواقع وتفجير ما
ّ
في دواخلهم من طاقات؛ الحاجة �إلى منح �أبناء ال�شبيبة وال�شباب ،ما يحتاجونه من تثقيف
فكري و�صقل تنظيمي ،وتهيئتهم لالنخراط فيما بعد في �صفوف الحزب؛ حاجة الحزب
�إلى ذراع تنفيذية تقوم �أ�سا�س ًا ،على ال�شباب لما تت�سم به هذه ال�شريحة من �صفات خالقة.
يق��ول �سكرتير ال�شبيبة ال�شيوعية� ،أمج��د �شبيطة« :بح�سب ر�أيي ،هنالك دافع �آخر ،جعل
الك��وادر ال�شابة� ،أ�سا�س�� ًا ،في الحزب ال�شيوعي تعمل على �ضمان بق��اء ال�شبيبة ال�شيوعية
وتعزيزه��ا؛ �أال وهو الحاجة �إلى �ضمان بق��اء ال�صوت ال�شبابي في الحزب مرفوع ًا ،مع ما
يحمله من �إلمام بظروف ال�شباب واحتياجاتهم».
وح��ول عالقة الجي��ل ال�شاب بالحزب ،يقول �سكرتير ال�شبيب��ة ال�شيوعية؛ «على الرغم من
التحفظ الدائم من �أي تعميم� ،إن كان بحق ال�شباب �أو القيادات الحزبية ،ومع مراعاة الكثير
من اال�ستثناءات ،بالإمكان �أن نقول �إن ثمة تباينات وا�ضحة بين مواقف الأجيال المختلفة،
تج��اه ع��دد م��ن الق�ضاي��ا .و�إن كان الحديث يتمح��ور حول عالق��ة ال�شب��اب ،وال�شبيبة
ال�شيوعية تحديداً ،بحزبهم ال�شيوعي ،يمكن مالحظة التباين في الآراء في الحالتين الفكرية
والتنظيمية .فكري ًا ،نجد �أن ال�شباب ،بحما�ستهم الثورية وتوقدهم الفكري �أول و�أكثر من
دافع ويدافع عن الهوية الفكرية للحزب ال�شيوعي ،و�أعتقد �أنهم �أ ّدوا الدور الأهم بالحفاظ
عليه حزب ًا �شيوعي�� ًا مارك�سي ًا لينيني ًا ،على الرغم من انهيار العالم اال�شتراكي .تنظيمي ًا ،نجد
�أن ل��دى ال�شب��اب ،حالة دائمة من عدم اال�ستكانة والقبول بالأو�ض��اع التنظيمية الداخلية،
والت��وق �إلى التقوي��م والتغيير و�إح��داث النه�ضة المرج��وة� ،إن كان عل��ى م�ستوى الحياة
الداخلي��ة للحزب� ،أو �أدائه الجماهي��ري .وي�ضيف �أن ما ذكر �سابق ًا قد يبدو للوهلة الأولى
وك�أنه يحمل تناق�ض ًا ،في نظر من يرى بالحفاظ على الهوية التاريخية للحزب ال�شيوعي على
�أن��ه م�أخوذ عن عقلية محافظة منغلق��ة ،بينما التجديد التنظيمي ،م�أخوذ عن عقلية منفتحة.
تحد �أمام ال�شيوعيين
وه��ذا ت�شويه مرفو���ض ،فالت�شبث بالفكر ال�شيوعي ال يعني �إال و�ض��ع ٍّ
ال�شب��اب بالتجدد الفكري ،كما �أن التجدد والتغيير التنظيمي ال يمكن �أن يكون حقيقي ًا �إن
لم يكن عميق ًا ،و�إن كان نتاج ًا لثقافة اال�ستهالك الرخي�ص».
وبما يخ�ص ت�أثير «الربيع العربي» ،بعيداً عن الجدل حول الت�سميات« ،ال يمكن �إنكار �أن
ما �شهده العالم العربي في ال�سنوات الأخيرة من حراكات �شبابية وتغييرات على الخارطة
ال�سيا�سية �أدى �إلى ت�أثيرات كبيرة .العالم ،وال�شباب تحديداً ،وقفوا م�شدوهين �أمام قدرة
ال�شع��ب الم�صري ،على �إ�سقاط ر�أ���س الهرم بالنظام الديكتاتوري المتعفن .و�أكثر ما �أثار
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الده�شة حينها هو غياب القيادة الموجهة لهذا الحراك ،الذي بدا وك�أنه يدور على �إيقاع
مواق��ع التوا�صل االجتماعي ،كالفي�سبوك وغيره .هذه التغييرات جعلت الكثيرين يظنون
�أن التغيير مهمة �سهلة جداً :تفتح �صفحة على الفي�سبوك ،تكتب �شعاراً يبد أ� بكلمتي ال�سر:
ال�شع��ب يريد  .....وتملأ الفراغ الذي تريده ،فتحقق ما تريد! ومن هنا فقد ر�أينا العديد
م��ن الحراكات التي نبتت ك�أنه��ا الفطر بعد يوم ماطر :ال�شعب يريد �إنهاء العنف ،ال�شعب
يريد �إنزال �أ�سعار المياه .وبالمقابل ،كان هنالك تفكير جدي لدى �شرائح وا�سعة ب�أنه لم
يعد هنالك �شيء زائد وال مكان له ،كالأحزاب والأيديولوجيات والنظرات ال�شمولية� ،إذ
بدا وك�أن المرحلة مرحلة الن�ضاالت المو�ضعية لي�س �أكثر.
هنالك من يظن ب�أن ال�شعوب قادرة على تحقيق ما تريد وب�أ�سرع من لمح العين ،متجاه ً
ال
م��ا يدور خل��ف الكوالي�س من دعم �إمبريال��ي مث ً
ال ال�ستغالل ه��ذه المطالب ،وبالمقابل
هنال��ك من فقد �أي قناع��ة بقدرة ال�شعوب على التغيير ،واقتنع ب�شكل جارف وتام �أن كل
م��ا يحدث ،وف��ي كل الدول العربية ،م�ؤام��رة واحدة كبيرة .وت�ستم��ر ال�شبيبة ال�شيوعية
بط��رح الأمور من منظور تحليلي لل�سيا�سة العالمية الأو�س��ع وت�أثيرها على الربيع العربي.
ظن الرومان�سيين الحالمين ممن
تخيب ّ
�إن التط��ورات الحادثة في العالم العربي خا�ص��ةّ ،
يعتق��دون �أن النوايا الطيبة وحدها قادرة على مواجه��ة الظلم ب�أنظمته الر�أ�سمالية الج�شعة
والق��وى االمبريالية م��ن خلفها ،وتثبت �صحة ما �أكده ال�شيوعي��ون دوم ًا من �أنه ال مكان
لعمل ثوري حقيقي بال فكر ثوري ،يكون هو البو�صلة الموجهة ،ويوفّر الأدوات للتحليل
الطبقي للظواهر ،والنفاذ �إلى عمق الأمور».
هن��ا ال بد من الت�شديد عل��ى �أن الن�ضاالت المو�ضعية مهمة ،ولكن يج��ب االنتباه �إلى �أن
الخط��اب المركزي لدى الأقلية الفل�سطينية في الداخل يتمحور حول الحقوق الجماعية
واالعتراف بهم ك�أقلية قومية �أ�صالنية (من الأ�صل المحلي ولي�س مهاجرة �أو وافدة)� ،أحد
التحدي��ات الكبيرة هو ما ي�سمى بـ»خ�صخ�صة» المطالب ،وجعلها فردانية ،وترتكز على
حقوق المواطن الفرد فقط.
وح��ول �إمكانية تولي��د حراك �شبابي م�ستق��ل ،يقول «قد تكون الإمكاني��ة واردة ،لكن
الأه��م هو تعري��ف «ا�ستقاللية» الح��راك ال�شبابي والحاج��ة �إليه»! ع��ادة ،يطرح �شعار
«اال�ستق�لال» للت�أكيد على انعدام عالقة ج�سم معين بالأح��زاب القائمة ،وعادة �أي�ض ًا ما
ي�أتي ذلك بهدف خلق التباين بين «القيادة ال�شبابية الجديدة والم�ستقلة» وبين «الأحزاب
8
والقيادات التقليدية».
8
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من مقابلة مع �أمجد �شبيطة� ،سكرتير الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي.

لك��ن بع�ض هذه الحراكات قد ال تكون م�ستقلة عن م�صالح بع�ض ال�صناديق الممولة التي
تدعمها وت�ضمن والءها ،في بع�ض الأحيان لأحزاب �سيا�سية معينة .ومع ذلك فقد �شهدت
ال�سنوات الأخيرة عدداً من الحراكات ال�شبابية التي �أدت دوراً �إيجابي ًا بو�ضع ق�ضايا معينة
عل��ى الر�أي العام ،مث��ل مجابهة الخدمة المدني��ة �أو الت�صدي لمخط��ط برافر ،لكن هذه
الح��راكات وعلى الرغم من �أنها ف��ي كثير من الأحيان ت�ضم الأ�شخا���ص �أنف�سهم ،وهذا
م��ا يرجعني لنقطة البداية الت��ي تحدثت فيها عن التداخل في الأط��ر الحزبية والم�ستقلة،
كانت في كل مرة ترفع �شعاراً مطلبي ًا محدداً ،ومن ثم تنه�ض بعد �أ�شهر عدة بمطلب �آخر
 ...وهك��ذا دوالي��ك .وفي هذا �إيجابي��ات كما ذكر ،ومنها ط��رح الق�ضية بقوة ،ولكن
فيها العديد من ال�سلبيات ،و�أبرزها خ�صخ�صة الن�ضاالت وتفكيكها ،وعدم ر�ؤية ال�صورة
الكامل��ة ،بمعنى ف�صل الق�ضايا بع�ضها عن بع�ض ،وهذا خطر كبير ،وبخا�صة عندما يدور
الحديث عن ن�ضال الجماهير العربية في البالد ،وهو ن�ضال ثوري لتغيير عميق في الدولة؛
جوهرها ،وتعريفها ،و�سيا�ساتها.
ه��ل يعني هذا ب���أن ال حاجة لحراكات �شبابية؟ بالطبع ال! قد تكون هنالك حاجة لدرا�سة
ا�ستحداث �إطار تن�سيقي بين الحركات ال�شبابية الفاعلة ،ليعمل بطريقة توافقية على و�ضع
البرامج والخطط الم�شتركة ،على �أ�سا�س الحد الأدنى الم�شترك.
هل توجد �إمكانية لح�صول ت�شبيك مع حراكات �شبابية فل�سطينية �أخرى؟ وعلى �أي �أ�صعدة؟
«ال�شبيب��ة ال�شيوعي��ة ت�أخذ دوراً فعا ًال في كل ح��راك �شبابي يعمل على ط��رح ق�ضايا تهم
ال�شباب الفل�سطينيين في البالد .فقد كنا من المبادرين لإقامة االئتالف لمناه�ضة الخدمة
المدني��ة ،وه��ا نحن في هذه الأي��ام نرافق الح��راك ال�شبابي في النق��ب ،ندر�س تجربته،
ون�ستفي��د منها ،ونحاول �أن ن�ؤثر عليه بما لدين��ا من تجارب و�أفكار .ي�شير �أحد الن�شطاء
�إل��ى عبرتي��ن �أ�سا�سيتين :الأولى� ،أن��ه ال مكان للتنازل عن الأح��زاب ،بالبعدين :الفكري
والتنظيم��ي ،بمعنى �أن لدى الأحزاب الفك��ر ال�سيا�سي ال�شمولي الذي من المهم التعامل
معه بجدية حتى في حال لم يتم االتفاق معه  ،%100وكذلك التنظيمي وقدرة الأحزاب
على التح�شيد والعمل الميداني».

ا�ستخال�صات
يوج��د العديد م��ن التحديات �أمام الح��راكات ال�شبابية ،ولذا كان م��ن المهم توثيق هذه
التجرب��ة ومتابعتها لإلقاء ال�ض��وء على ديناميكية الح��راكات ال�شبابي��ة الفل�سطينية داخل
�إ�سرائيل .مع كتابة هذه ال�سطور نجد العديد من ال�شباب وال�صبايا في ال�شوارع وال�ساحات
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العامة للتنديد �ضد مخطط «برافر» الذي يهدف �إلى م�صادرة � 800ألف دونم من �أرا�ضي
النقب ،وتهجير � 40ألف فل�سطيني عربي ،وهدم  36من قراهم .في هذه الحراكات دور
�شباب��ي وا�ضح في قيادة المظاهرات والح�ضور الميدان��ي ،ولأول مرة تقوم فئات �شبابية
للتخطي��ط لح��دث كهذا دون وجود هيمن��ة حزبية -تقريب ًا ال وج��ود للأحزاب في هذا
الن�ض��ال �سوى بح�ضور عدد قليل منهم في هذه المظاهرات ،وهو �أمر �سلبي .ال ن�ستطيع
�إن��كار دور الأحزاب في قوة الح�ش��د ،وبخا�صة �أنها ما زالت المراكز ال�سيا�سية الأ�سا�سية
الت��ي يتم من خاللها العم��ل الجماعي .ومع هذا ،ف�إن التكت��ل ال�شبابي خارج الأحزاب
والمهم�شة� ،إال في حال ا�ستفاقت
يحم��ل الأمل نحو التغيير وا�ستغالل الطاقات المكبوتة
ّ
القي��ادات التقليدي��ة التي ما زالت في غيبوبة عما يجري من تح��والت في العالم العربي،
وم��ن ثورات �ضد �أنظمة اال�ستبداد التي هم�شت ال�شباب وطم�ست الحرية ،وو�سعت من
دائرة الفقر والبطالة ،وزادت من غنى الغني وفقر الفقير.
من خ�لال المقابالت ،ب��رزت ظاهرة عدم الثقة بي��ن ال�شباب في الح��راكات الم�ستقلة
تج��اه الأطر ال�شبابية التابعة للأحزاب ،ما �سي�ؤثر على العمل الم�شترك م�ستقب ً
ال .ال�شباب
الفاعل��ون م��ن خ�لال الح��راكات الم�ستقلة ي��رون �أنه م��ن ال�صعب العمل م��ع ال�شباب
ينف جزء
المحزبي��ن -لعدم قدرتهم على التحرر من القوالب والأوامر الحزبية .بينما لم ِ
من ال�شباب الحزبيين �إمكانية العمل الم�شترك ،والجزء الآخر �شدد على عدم وجود تراكم
في العمل ال�سيا�سي وربطه مع الر�ؤية ال�سيا�سية الأو�سع.
على الرغم من كل ذلك ،يبقى ال�س�ؤال :هل ت�ستطيع هذه الحراكات �أن ت�ضع ر�ؤية �سيا�سية
بديل��ة� ،أم �أنها تدور حول نف�سه��ا من خالل «العمل المو�ضعي» وردة الفعل على الو�ضع
ال�سيا�س��ي الع��ام؟ هل �ست�ستطيع تجربة «�شب��اب التغيير» االنتقال م��ن الم�ستوى المحلي
لتك��ون ظاهرة قطرية تنتقل لأماكن �أخرى؟ و�إلى م�ستوى �سيا�سي �آخر – مثل الكني�ست؟
�أم �أنه��ا �ستبقى تجربة محلية ينتمي �أع�ضا�ؤها �إلى البلد نف�سه ويكون ال�سقف ال�سيا�سي هو
العمل البلدي المبا�شر؟
توج��د �أمثلة كثي��رة على حراكات �شبابي��ة مختلفة موزعة هنا وهناك ف��ي القرى والمدن
العربي��ة .لكن لم تظهر بوادر للعمل والتن�سي��ق الم�شترك .مث ً
ال حراك النقب ،يعمل �ضد
مخط��ط «برافر» ،ومن �أج��ل الحفاظ على �أرا�ضي النق��ب .ومجموعة «�شباب العودة»
يعمل��ون من �أجل تحقيق ح��ق العودة �إلى كفر برعم ،وخا�صة �أن��ه يوجد هنالك قرار من
محكم��ة العدل العليا الإ�سرائيلية بوجوب عودة �أهل �إقرث وكفر برعم �إلى بلداتهم (هذا
القرار لم يطبق).
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�أح��د النا�شطين الحزبيين �أ�شار �إلى م�ؤ�شري��ن �أ�سا�سيين في الحراكات الأخيرة التي ظهرت
بعد «الربيع العربي»:
تحول معظمها �إلى هرم متك ّل�س قمته الكني�ست،
•الأول� ،أزمة الأحزاب ال�سيا�سية التي ّ
ب��د ًال من �أن يكون الحزب ج�سم ًا حي ًا ،ي�شكل التمثي��ل البرلماني �أحد �أذرعه ولي�س
�سق��ف عمله ،وبخا�صة في و�ضعية ال�شع��ب الفل�سطيني ك�أقلية قومية وكمواطنين في
الوقت نف�سه.
تحركات وا�سعة دون ات�صال مبا�شر
•الثان��ي ،و�سائل االت�صال الحديثة التي تتيح تنظيم ّ
ودون الآليات التقليدية التي تكون عاد ًة بحوزة الأحزاب �أو الأطر المنظمة.
و�ش��دد عل��ى �أن كال العاملين موجود �أي�ض ًا ف��ي العالم العربي (مع الف��وارق المو�ضوعية
بالتح��رك «خارج
والذاتي��ة طبع�� ًا) وكذل��ك ال�شعور ب���أنّ التغيي��ر المن�شود من��وط فقط
ّ
ال�صندوق»؛ �أي خارج الأحزاب .وهو �شعور يت�سم بالعاطفية وتدني الوعي ال�سيا�سي في
الم�سي�سين الذين تكون مراراتهم
معظم الأحيان .وخطورة هذا ال�شعور �أكبر بالن�سبة لغير
ّ
تتج�س��د في انعدام
الم�سي�سين .خطورت��ه الثانية
�أكب��ر ف��ي حال التعث��ر� ،أكثر بكثير م��ن
ّ
ّ
تحد �شمولي
المراكم��ة ،وفق��دان الرابط بين الق�ضاي��ا والتركيز على تناق�ض واح��د دون ٍّ
ومنظ��م للمنظومة الكبرى التي تنتج كل التناق�ضات؛ �أي دون ر�ؤية ال�صورة المركبة .من
المبك��ر تلخي�ص هذه التجارب �سلب�� ًا �أو �إيجاب ًا .والأهم هو �أ ّنه يج��ب الإفادة منها لرفد
تحول الحركة العفوية الخام �إلى
القوى المنظمة بطاقات جديدة و�إك�سابها القدرات التي ّ
عمل �سيا�سي-تغييري ّ
منظم ومنهجي ومثمر.
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راجعة أولية
ي الفلسطيني
58

لتجربة الحر
ي في القدس
ّ
مراجعة أولية لتجربة الحراك
الفلسطيني في
الشبابي
ّ
ّ
القدس

الشبابي
مراجعة أولية لتجربة الحراك
ّ
الفلسطيني في القدس
ّ
هنادي قوا�سمي*1

تمهيد
ما �أن اندلعت �أحداث «ثورة اليا�سمين» في تون�س نهاية العام  ،2010ومن بعدها «ثورة 25
يناير» في م�صر ،حتى بد�أت رياح ما ا�صطلح على ت�سميته �آنذاك بـ»الربيع العربي» بالهبوب
عل��ى البلدان العربية المجاورة ،وبد�أت مجموعات من النا�س تخرج �إلى ال�شارع للمطالبة
بتغيير «النظام» �أو �إ�سقاطه ،وتنوعت في ذلك درجات االحتجاجات وقوتها وكيفيتها.
وق��د كان��ت الفئة الب�شرية الأولى الفاعلة في هذه االنتفا�ض��ات من فئة ال�شباب ،فال يكاد
يم��ر ذك��ر لهذه االنتفا�ض��ات �أو الث��ورات �إال واقترن بذك��ر ال�شباب الع��رب ودورهم،
ومجموعاته��م وحركاتهم التي كان لها دور ال ي�ستهان ب��ه في �إ�شعال الأحداث .وبينما
كنا ن�ستمع تقريب ًا �إلى ال�سيا�سيين والمحليين وذوي ال�شعر ال�شايب فقط على قنوات التلفاز
لي��رووا لنا نظرتهم وتحليالتهم للأحداث ،فج�أة �أ�صبح لل�شباب ح�ضور وا�سع ،ولعل من
الم�شاهد التي علقت في �أذهان المراقبين العرب لثورة م�صر هي م�شاهد لـ «ثوار» �شباب
كانوا ينقلون لنا �أجواء ميدان التحرير عبر الف�ضائيات المختلفة.
يمكنن��ا الق��ول� ،إذن� ،إن مفه��وم «ال�شب��اب» ق��د اكت�س��ب زخم�� ًا مكثف�� ًا بف�ضل هذه
االنتفا�ضات� ،أ�صبحنا ن�سمع الكثيرين يع ّلقون الأمل على «ال�شباب» ،وين�سبون لهم ف�ضل
القي��ام بهذه االنتفا�ضات ال�شعبية وا�ستعم��ال �أدوات مبتكرة خاللها ،مثل �أدوات الإعالم
العربي»–
االجتماع��ي على �سبيل المثال .بمعنى �آخر ،ف�إن مفهوم ال�شباب –بعد «الربيع
ّ
1

* �صحافية من القد�س ،تكمل درا�سة الماج�ستير في العلوم ال�سيا�سية في جامعة تل �أبيب.
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ق��د ت��م تحميله م�ضامين و�أبع��اداً �سيا�سية جديدة لم تكن بمثل ه��ذا الح�ضور م�سبق ًا على
ال�ساحة العربية� .أب�سط تجليات ذلك �أنه ال يكاد يمر يوم في الحديث عن الواقع العربي،
�إال وذك��رت فيه مف��ردات مثل :حراكات �شبابي��ة ،دور ال�شباب ،وغير ذل��ك� .أما �أعقد
تجلي��ات ذلك ،فيتمثل ف��ي محاولة بع�ض ال�سيا�سيي��ن؛ �سواء من العه��د القديم في بداية
الث��ورات العربية� ،أو الوجوه ال�سيا�سية الجديدة ف��ي العهود الجديدة ،ك�سب و ّد ال�شباب
ومحاولة ا�ستمالتهم لطرفهم ،حتى �أ�صبح البع�ض يراهم رقم ًا �صعب ًا حقق ح�ضوراً قوي ًا في
الم�شهد ال�سيا�سي لم يكن له من قبل.
حركته رياح الث��ورات التي هبت على
فم��اذا عن ال�شباب الفل�سطيني ف��ي القد�س ،وهل ّ
عبر عن هذا
العال��م
العربي؟ هل حمل كغي��ره من ال�شباب العرب ّ
هم «التغيي��ر»؟ وكيف ّ
ّ
الهم؟ وما هي الق�ضايا التي �شغلت باله؟ وبماذا تميزت حركته؟ و�إلى �أين و�صل «حراك»
ّ
ال�شباب في القد�س؟
في هذه الورقة ،وعلى �ضوء لقاءات مع بع�ض النا�شطين الفل�سطينيين في القد�س� ،س�أحاول
الإجابة عن هذه الأ�سئلة بهدف تبين مالمح «الن�شاط» �أو الحراك ال�شبابي الفل�سطيني في
القد�س ،ومحاولة تلم�س م�ستقبله ،وخالل ذلك �ستبرز مالمح تميز حراك القد�س عن بقية
الحراكات ال�شبابية الفل�سطينية.
يج��در التنويه �إلى �أنه ل��ن يكون بمقدور هذه الورقة الوقوف عل��ى م�س�ألة ظهور الحراك
ال�شبابي المقد�سي بكل تفا�صيله وخباياه ،كون ذلك يحتاج لبحث �أو�سع ومقابالت �أكثر
م��ن تلك �أجريت ل�صالح البح��ث الراهن .على الرغم من ذل��ك ،تجتهد هذه الورقة في
تلم�س �أبرز �سمات هذا الحراك ،و�أهم مو�ضوعاته ،والم�سار الذي �آل �إليه.

القد�س مدينة ذات خ�صو�صية
قب��ل الخو�ض في مو�ضوع الح��راكات ال�شبابية في القد�س المحتلة ،تج��در الإ�شارة �إلى
خ�صو�صي��ة المدينة بما في ذلك خ�صو�صيتها في ال�سياق الفل�سطيني� .إذ ال �شك �أن مدينة
القد�س تحم��ل رمزية عالية ف��ي نفو�س الفل�سطينيي��ن ،كونها «عا�صمته��م الم�ستقبلية»،
وكونه��ا المدين��ة ذات المكانة التاريخية والدينية وال�سيا�سي��ة التي تحوي �أهم رموز تلك
المكان��ة كالم�سج��د الأق�صى ،وكني�س��ة القيامة ،وكونها مح��وراً �أ�سا�سي�� ًا ل�صراعهم مع
ف
االحت�لال ،فهي التي يتكرر ا�سمها ف��ي الخطابات الوطنية الحما�سي��ة ،وهي التي ُت�ؤ ّل ُ
حولها الأغاني الوطنية ،وهي بنظر كثيرين قلب الق�ضية الفل�سطينية.
كم��ا �أن «ال�ص��راع» م��ع �إ�سرائيل �أ�شد و�ضوح ًا ف��ي القد�س مما هو عليه ف��ي مدن ال�ضفة
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الغربي��ة الأخرى؛ فالقد���س تقع مبا�شرة تحت ال�سيطرة الإ�سرائيلي��ة ،تم�شي في �شوارعها
كل ي��وم فترى �أفراداً من �شرط��ة االحتالل �أو حر�س الح��دود �أو المخابرات� ،أو موظفي
الحكوم��ة والبلدية الإ�سرائيلية ،ترى علم «�إ�سرائيل» مرفوع ًا فوق فرع البريد الذي تر�سل
يه��ودي يم�شي بمرافقة حرا�س
م��ن خالله ر�سائلك ،وقد ي�ستوط��ن قرب بيتك �إ�سرائيلي
ّ
م�سلحي��ن ،وقد ت�ستيقظ ف��ي ال�صباح لت�شتري م��ن كعكها فتجد يهودي ًا م��ن الم�ستوطنة
المج��اورة قد �سبق��ك لي�شتري من محل جارك الكعك نف�سه .كم��ا �أن جميع معامالت
المقد�س��ي الر�سمي��ة تتم مع �سلط��ات االحتالل الإ�سرائيل��ي (ال�شرطة ،البلدي��ة ،م�ؤ�س�سة
الت�أمين ،المحاكم ،الم�ست�شفيات ،و�أحيانا التعليم ... ،الخ).
بينم��ا ال يواج��ه الفل�سطيني في ال�ضف��ة بمثل هذه الأم��ور �إال نادراً ،ربما ل��و ا�ضطر �إلى
ا�ست�ص��دار ت�صري��ح ليزور ما احتل من �أر�ض��ه العام � ،1948أو �إن خ��رج من قلب مدينته
و�ساف��ر نحو الق��رى فتعر�ض العتداءات الم�ستوطنين� ،أو ربما ف��ي �أف�ضل الأحوال وقف
على �أعلى جبل في مدينته و�شاهد الم�ستوطنات تحيطه من ّ
كل جانب .قد يقول �أحدهم
�إن الم��دن الفل�سطينية في الداخل الفل�سطيني (الأرا�ضي التي احتلت العام – )1948التي
تق��ع هي كذلك تحت ال�سيطرة الإ�سرائيلية المبا�شرة– لها �صفة م�شابهة ،لكن هذه ال�صفة
ال تحتفظ بالتوتر الحذر الذي تعي�شه القد�س ّ
كل يوم.
ه��ذه الخ�صو�صية لمدينة القد�س (�أق�صد كونها ذات رمزي��ة عالية في الق�ضية الفل�سطينية،
وكونه��ا حيز احت��كاك مبا�شر م��ع المحتل) �شكلت عام��ل قوة للح��راكات ال�شبابية في
القد�س –كم��ا �س�أبين الحق ًا– و�ساعدتهم في بع�ض الأحيان على تجاوز بع�ض الخالفات
الهم الأول «القد�س».
فيما بينهم واحتوائها ،ل�صالح ّ

كم��ا �أن للح��راك ال�شبابي ف��ي مدينة القد�س دوراً مهم�� ًا يكت�سب �صبغته م��ن العزلة التي
فر�ض��ت على المدينة ،كونها مدينة محا�صرة بالحواجز والجدار الأمني والم�ستوطنات،
والط��رق اال�ستيطانية ،وال ي�سمح بدخولها �إال لعدد قليل من الفل�سطينيين الذين ينجحون
ف��ي ا�ست�صدار الت�صاريح الالزمة لذلك .كما �أنها مدينة تغيب عنها «القيادة» الفل�سطينية،
ر�سم��ي فل�سطيني يكت�سب ح�ضوراً قوي ًا بي��ن النا�س ،بل �إن مكتب
وال يوج��د فيها تمثيل
ّ
المعين م��ن قبل رئي�س ال�سلط��ة الفل�سطينية ف��ي رام اهلل يتواجد في الرام
محاف��ظ القد�س
ّ
الت��ي يعزلها الجدار الأمني عن قلب المدينة ،والرام تتبع لل�سلطة الفل�سطينية .ناهيك عن
ال�شكوك التي تحيط رغبة وقدرة هذا المكتب على العمل الجا ّد الذي يحمل نتائج فعلية
تخدم المقد�سيين.
ي���ؤرخ البع�ض لهذه الحالة بتاريخ وفاة في�ص��ل الح�سيني م�س�ؤول ملف القد�س في منظمة
الر�سمية لل�سلطة الوطنية
التحرير الفل�سطينية ،ومدير بيت ال�شرق الذي كان بمثابة الذراع
ّ
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ف��ي مدينة القد���س ،فيقولون «منذ توف��ي في�صل لم يعد للقد�س كبي��ر» .وعلى الرغم من
ال�سالم وما �إلى ذلك،
اخت�لاف البع�ض مع في�صل نظراً لآرائ��ه ال�سيا�سية فيما يتعلق بعملية ّ
ف�إنه �شخ�صية التف حولها الكثيرون من الفل�سطينيين في القد�س ،وكانوا يجدون عنده �آذان ًا
�صاغية ،وا�ستعداداً للنزول معهم لل�شارع وم�ساندتهم في مواجهة �سيا�سات االحتالل.
تغييب حالة قيادية كتلك التي مثلها في�صل الح�سيني عن القد�س منذ �سنوات طويلة� ،إذ لم
تنجح �شخ�صية قيادية فل�سطينية في ك�سب و ّد الجمهور المقد�سي والتفافه حولها� ،أ�ضف
�إل��ى ذل��ك �سيا�سة االحتالل الم�ستمرة ف��ي الت�ضييق على عم��ل الم�ؤ�س�سات والجمعيات
الفل�سطيني��ة ،و�أحيان�� ًا �إغالقها بدعوى �أنها ممولة من جه��ات «�إرهابية»� ،أو ذات عالقة
بحرك��ة «حما�س»� ،أو �إلغاء ندوات واحتفاالت داخل القد�س بدعوى م�شاركة م�س�ؤولين
�سد هذا الف��راغ القيادي ،و�إن لم يكن
فل�سطينيي��ن فيها ،كل ذلك يب��رز دور ال�شباب في ّ
بحال��ة قيادية �شبابية مماثلة ،ولكن على الأقل بتحريك المياه الراكدة في �شوارع القد�س،
وخل��ق ن��وع من الوع��ي واالهتمام بما يجري ف��ي المدينة وما يتعر�ض ل��ه �أهلها من قبل
االحتالل.

بداية الق�صة
تحول��ت واجهات
ذات ليل��ة ،بع��د عزل الرئي���س الم�ص��ري ح�سني مبارك ب�أي��ام قليلةّ ،
الفي�سبوك ال�شخ�صية لمقد�سيين كثيرين �إلى �صورة تحمل عنوان ًا موحداً�« :شباب من �أجل
غير �صورة «البروفاي��ل» الخا�صة به منذ �أن�ش أ� ح�سابه
القد���س» ،حت��ى ال�شخ�ص الذي لم ُي ّ
الفي�سبوك��ي قبل عامين ،قام بتغيير ال�ص��ورة لأجل القد�س .حتى الذين لم ينخرطوا تمام ًا
ف��ي عمل المجموعة قام��وا برفع تلك ال�صورة التي تحمل �شع��ار المجموعة في ملفاتهم
ال�شخ�صي��ة على الفي�سبوك .و�أخذ بع�ضهم ي�شارك ف��ي الن�شاطات التي نظمتها مجموعة
�شباب من �أجل القد�س.
تعتب��ر مجموعة «�شب��اب من �أجل القد�س» م��ن �أوائل و�أبرز المجموع��ات ال�شبابية التي
�شكل��ت حالة «الح��راك ال�شبابي الفل�سطيني» في القد�س ،وقد ظه��رت في �شباط – �آذار
 ،2011وحت��ى بع��د توقف ن�شاطاته��ا ،فقد �شكل بع���ض نا�شطيه��ا مجموعات �أخرى
انبثقت عنها .ت�ألفت المجموعة من �شباب نا�شطين �سيا�سيين ،بع�ضهم ينتمي �إلى �أحزاب
وتنظيم��ات فل�سطينية معروفة ،ولكنهم �سئموا العمل في �أطر �أحزابهم ،ولم يعد ير�ضيهم
عبر �أحده��م لنا ،ومن �آخرين
�سق��ف العمل البطيء والمت�أخ��ر الناتج عن الأحزاب ،كما ّ
م�ستقلين ال ينتمون في الأ�صل لأي حزب �سيا�سي فل�سطيني ،ولكنهم يحملون هم «تقديم
�ش��يء» له��ذه المدينة ،و�آخرين لم يعت��ادوا في المجمل الن�شاط ال�سيا�س��ي �أو االجتماعي
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الع��ا ّم ،ولكن رياح الث��ورات العربية �أ�صابتهم ،و�شعروا بحما�س��ة ليحذوا حذو زمالئهم
ال�شباب في الدول العربية المجاورة ،ويقوموا ولو بخطوة �صغيرة.
�شمل��ت المجموعة ع�ش��رات الأع�ضاء م��ن مختلف الأحي��اء المقد�سية (�سل��وان ،ر�أ�س
العامود ،بيت �صفافا ،بيت حنينا ،وغيرها)� ،شبان ًا و�شابات� ،أغلبهم من حملة ال�شهادات
الجامعي��ة ،ومن �أبن��اء الطبقة المتو�سطة عل��ى اختالف تدرجاتها ،البع���ض موظفون في
�شركات وم�ؤ�س�سات ،والآخرون طالب جامعيون ،و�أ�صحاب مهن مختلفة.
بح�س��ب �أحد الم�شاركين في ت�أ�سي�س هذه المجموعة ،لم يكن هناك نظام محدد ووا�ضح
لقب��ول الأع�ضاء في ه��ذه المجموعة ،فهي بطبيعة الح��ال لي�ست حزب ًا �سيا�سي�� ًا ذا �أنظمة
«ال�صف الأول»
ولوائ��ح ان�ضم��ام ،ويمكن لأي �شخ���ص �أن ي�شارك في فعالياته��ا� .إال �أن
ّ
–بمعنى النواة المحركة من المجموعة التي بلغ عددها التقريبي ع�شرة �أ�شخا�ص -لم يكن
مفتوح ًا لهذه الدرجة ،ونق�صد هنا متخذي القرارات ووا�ضعي الخطط ،فه�ؤالء في �أغلبهم
يعرف��ون بع�ضهم البع�ض� ،إذ �سبق وجمعتهم دوائ��ر الن�شاط ال�سيا�سي والوطني في القد�س،
و«مر�ضي ًا» عنه �سيا�سي ًا ووطني ًا .وهذا
ولم يكن ليدخل �أحد �إلى دائرتهم �إال وكان معروف ًا
ّ
يعن��ي �أن اجتماعاتهم لم تكن افترا�ضي��ة ،و�أن «الفي�سبوك» في حالتهم كان �أداة �إعالن عن
�أنف�سه��م �أمام الجمهور ،ولي�س �أداة تعرف وانط�لاق ،فاجتماعاتهم تجري على الأر�ض،
وجه�� ًا لوجه ،وال ي�ستعم��ل الفي�سبوك �إال ال�ستكمال التن�سيق ولإتم��ام التوا�صل الذي بد�أ
على الأر�ض ،ولتحقيق االنت�شار بين �صفوف ال�شباب المقد�سيين على اختالفهم.
و�ضعت المجموعة في تعريفها على الفي�سبوك�« :شباب من �أجل القد�س :نحن مجموعة
�شب��اب م��ن القد�س ال يوجد لن��ا �أي انتماء حزبي �أو �سيا�سي نعان��ي يومي ًا من الممار�سات
الخاطئة في القد�س ،ونعلن رف�ضنا لما يلي :معاك�سات البنات في ال�شوارع ،وعلى �أبواب
المدار���س؛ تعاطي المخدرات وانت�شارها ب�شكل كبير في �صفوف ال�شباب المقد�سي؛ �أن
يكون ال�شباب بال هدف �أو ر�ؤية؛ هدفنا �أن تكون القد�س رمزاً للثقافة والكرامة والحرية.
�إذا كنت��م ت�ؤي��دون هذه الأفكار فكون��وا من الم�شاركين والفاعلين ف��ي هذه المجموعة،
2
وتذكروا �أن كل بداية �صعبة نهايتها وطن حر كريم».
ت�ؤك��د الجملة الأخي��رة في هذا التعريف ما قيل �أعاله م��ن �أن الدائرة الكبرى للمجموعة
ال�شبابي��ة (لم يكن هناك تحديد وا�ضح للفئة العمري��ة في هذه المجموعة ،ولكن طبيعتها
وطبيع��ة ن�شاطاتها ونواتها القيادية من ال�شباب توحي ب�أن م�شاركيها �شباب) كانت �أو�سع
2

�صفحة المجموعة على الفي�سبوك:
https://www.facebook.com/groups/youthforjerusalem/?fref=ts
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وتحتمل م�شاركة ال�شب��اب من مختلف التوجهات ممن يحمل «هم القد�س»� .أما الن�ص
كمجم��ل ،فيمكن من خالله ا�ستقراء بع�ض مالمح الحراك ال�شبابي في القد�س ،حتى و�إن
كانت تلك المالمح ال تمثل ب�شكل تا ّم ّ
كل المجموعات التي ظهرت الحق ًا.

مالحظات حول مالمح المجموعات ال�شبابية في القد�س
1 .1ت�أكيد على اال�ستقاللية عن التنظيمات ال�سيا�سية
تبرز �أولى مالمح المجموعة في الت�أكيد على عدم انتمائها �إلى �أي حزب �أو ف�صيل �سيا�سي،
فالن���ص ي�ؤك��د على �أنه «ال يوج��د لنا �أي انتماء حزب��ي �أو �سيا�سي» ،وت��كاد ت�شكل هذه
ال�سر الأولى التي تطلقها بع�ض �أل�سنة كوادر المجموعات ال�شبابية .فهم ال
الجمل��ة كلمة ّ
ينطلق��ون في تعريف ذواتهم من منطق الإيجاب ،فال يقولون :نحن �شباب ي�ؤمن بالحرية
لفل�سطين� ،أو ي�ؤمن ب�أهمية دعم المجتمع ... ،الخ ،ولكنهم يبد�أون بتعريف عن �أنف�سهم
بم��ا هو لي�س فيهم� ،أو بما ال ينطبق عليهم ،فبد ًال من القول« :نحن كذا وكذا» ،يقولون:
نحن ل�سنا كذا وكذا».
ق��د يك��ون التف�سير الأول له��ذه المالحظة ،هو محاول��ة ا�ستقطاب ال�شب��اب الم�ستقلين
الحزبية .فال�شباب الفل�سطيني
وتحفيزهم للعمل في �إطارات �شبابية عامة بعيداً عن ال�صبغة
ّ
الذي لم ينخرط في تنظيم فل�سطيني ما ،وال يتعدى ت�أييده لتنظيم ما م�ساحة الميول الأولية،
ال يري��د لنف�سه «وج��ع ر�أ�س» االنتماء �إلى حزب �سيا�سي �أو اال�صطب��اغ ب�صبغة �سيا�سية �أو
حزبي��ة ما� ،سيهت��م �أو ًال لمعرفة «من ه�ؤالء»؟ وهذا ال�س�ؤال يعن��ي -في �سياق الحراكات
ال�شبابي��ة -في �إحدى تف�سيراته «لمن يتبعون»؟ وهنا تظه��ر جمل من قبيل «ل�سنا منتمين
لأحد ،ال نتبع حزب ًا بعينه  ،»...لترد ال�شكوك عن هذه المجموعات ولتطمئن من يطالعها
م��ن بعيد ب�أنها �صادقة في ا�ستقالليتها الحزبية ،لعل وع�سى تجذب المزيد ليلتفوا حولها،
وربما لتتجنب م�ساعي االحتواء من الأحزاب.
كم��ا يعب��ر هذا الأ�سلوب ف��ي التعريف عن الذات ع��ن وجود حالة من الح��ذر �أو التردد
بين ال�شب��اب والأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية .وهي حالة موجودة في �صفوف كثيرين
م��ن ال�شعب الفل�سطيني ولي�س فق��ط في �صفوف الحراكات ال�شبابي��ة .وهي ال تعني �أن
المجتمع الفل�سطيني قد هجر الأحزاب و�أق�صاها من حياته� ،إذ ال يخفى علينا �أنه ما زالت
هن��اك ن�سبة عالية ت�ؤيد �إما «فت��ح» �أو «حما�س» ،وما زال ال�شباب متحم�س ًا للت�صويت في
انتخاب��ات المجال���س الطالبية في الجامع��ات .ولكنها قد تعبر عن ي�أ���س و�شعور بخيبة
الأم��ل من ال�سقف الذي تتحرك تحت��ه هذه الأحزاب ،ومن رغبة في االنطالق في العمل
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دون انتظار موافقة الم�س���ؤول في الحزب �أو دون االعتبار لمعاييره وح�سابات الم�صالح
ال�سيا�سية بين الأحزاب.
ي� .أ (�أح��د ال�شب��اب النا�شطين الذي��ن �شاركوا في مجموعة «�شباب م��ن �أجل القد�س»،
وي�شارك بكثافة في فعاليات الح��راك ال�شبابي في القد�س ،في �أواخر الع�شرينات ،ويعمل
موظف�� ًا في �شركة) �أكد على رغبته في العمل الوطني ل�صالح القد�س خارج �إطار حزبه� ،إذ
قال �إنه على الرغم من انتمائه لأحد الأحزاب وانتظامه في �صفوفه عندما كان في الجامعة،
ف���إن م�ستوى عمل الحزب ال يلبي طموحه خارج الجامعة ،وفي الوقت الحالي ،ما دفعه
للعم��ل �ضمن �إط��ارات �شبابية خارج تنظيمه ال�سيا�سي .يقول« :ال �أقول �إنني تخليت عن
الح��زب ،ولكن مجال تحركي وتعاون��ي مع بقية الن�شطاء �سيك��ون �أو�سع و�أ�سهل تحت
�إطار الحراكات ال�شبابية ،ما دمنا نتعاون في �أمور ال يختلف عليها �أي فل�سطيني وطني».

الوطني
ال�سيا�سي
2 .2االجتماعي بنكهة
ّ
ّ

تن�صب نق��اط اهتمامات مجموعة «�شباب من �أجل القد���س» على الجوانب االجتماعية
�أكث��ر من اهتمامه��ا بالجوانب ال�سيا�سية .فبينما كانت مجموع��ة من ال�شباب تتحرك في
ال�ضف��ة وقطاع غزة رافعة �شعار «�إنهاء االنق�س��ام» ،كان �أبناء القد�س يفكرون ب�أو�ضاعهم
االجتماعية في �أب�سط م�ستوياتها (في تعبيراتها اليومية) بما فيها «معاك�سة البنات».
تقول ت.ح (موظفة ونا�شطة فل�سطينية من �أرا�ض  ،48تعي�ش منذ فترة طويلة في القد�س،
وت�شارك في مختلف ن�شاطات الحراك ال�شبابي)�« :أذكر �أن مو�ضوع �إنهاء االنق�سام طرح
يلق التفاعل م��ن قبل الن�شطاء �أنف�سهم .مركز
ك�شع��ار في القد�س العام  ،2011ولكنه لم َ
ثق��ل ال�سلطة الفل�سطينية –وه��ي المخاطبة بـ�شعار �إنهاء االنق�س��ام– موجود في رام اهلل،
لذلك لم يكن له معنى وا�ضح في القد�س ،لكن ذلك ال ينفي �أن ن�شطاء القد�س �شاركوا في
فعاليات رام اهلل لإنهاء االنق�سام».
هل يعك�س ذلك انعزا ًال عن ال�سيا�سة وبعداً عن «مواجهة االحتالل»؟ لن �أبالغ �إذا قلت �إن
�أي �ش��اب مقد�سي �سيجيب بـ «ال» .في نظ��ر المقد�سي المحا�صر عن امتداده في ال�ضفة
والقط��اع� ،إيجاد ّ
حل لظاهرة معاك�سة البنات ،التي ت��زداد �ساعات خروج الطالبات من
مدار�سهن ،هو م�ساهمة في دعم القد�س في مواجهة االحتالل.
ه��ذا الأم��ر ال ينطبق على القد�س وحده��ا ،فال يمكن في �سياق الحال��ة اال�ستعمارية التي
تعي�شها فل�سطي��ن الف�صل بين الجوانب االجتماعية واالقت�صادي��ة وبين الجانب ال�سيا�سي
الوطن��ي .ال يمك��ن ب�أي حال من الأحوال الحديث عن �إقامة م�صنع ما في �أرا�ضي ال�ضفة
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الغربية ،دون �أن يتطرق الحديث لأمور ذات عالقة بالأبعاد ال�سيا�سية لذلك .فالم�صنع في
ه��ذه الحالة قد يحتاج �إلى مواد خ��ام ي�ستوردها من الخارج �أو ي�صدر مواد �إلى الخارج،
وهذا كله بطبيعة الحال اال�ستعماري تحت �سيطرة «�إ�سرائيل» ،وال يتم بمعزل عنها ،حتى
لو كان ذلك على ال�صعيد اللوج�ستي.
وف��ي الحال��ة الفل�سطينية يكت�سب الفع��ل االجتماعي ال�صرف داللة وطني��ة كبيرة .فعلى
مادي ب�سيط ،على الرغم من كونه عم ً
ال
�سبي��ل المثال؛ م�ساندة عائلة مقد�سية فقيرة بمبلغ
ّ
اجتماعي�� ًا بحت ًا ،يهدف �إلى التخفيف من �أعباء الحياة على العائالت الفقيرة ،والم�ساهمة
ّ
بح��ل جز ٍء من م�شاكلها ،لكنه ف��ي الوقت ذاته ذو داللة �سيا�سي��ة وطنية ،ويمكن التجر�ؤ
والق��ول �إنه فع��ل وطني بامتي��از .ففي مدين��ة محتلة تواجه ح�ص��اراً �سيا�سي�� ًا واقت�صادي ًا
ومحاوالت تهجير م�ستمرة تتح��ول م�ساندة عائلة فقيرة وتوفير و�سائل ال�صمود لها ،من
وطني دون �شك .القاعدة هن��ا تقول :مجتمع متما�سك
عم��ل اجتماعي ع��ادي �إلى فعل
ّ
ومتع��اون ي�ش��كل ق��وة �أكبر ،ويحم��ل نف�س ًا �أط��ول في مواجه��ة االحت�لال و�سيا�ساته.
والقاعدة تقول :دعم عائلة فقيرة يعني دعم ابتعاد هذه العائلة عن �أ�سباب االبتزاز والإيقاع
الإ�سرائيلي في العمالة �أو التحييد.
انعك���س ذلك على ن�شاط��ات «�شباب من �أج��ل القد�س» في بداية انطالقه��ا� ،إذ �شملت
ن�شاط��ات المجموع��ة زيارات للمر�ض��ى والأطفال ف��ي الم�ست�شفي��ات المقد�سية ،كما
�شمل��ت فعاليات ترفيهية وتقديم الهدايا لهم ،ووقفات �أمام مدار�س البنات وفي ال�شوارع
الرئي�سية لمدينة القد�س لمنع المعاك�سات ،وحمالت مثل تنظيف ال�شوارع وغيرها.
وت��كاد �أغلب المجموع��ات ال�شبابية التي تظه��ر اليوم تنطبع به��ذا الطابع االجتماعي-
الوطن��ي نف�سه ،بع�ضها يحتفظ به ب�شكل دائم ،وبع�ضها يبد�أ بالتحول تدريجي ًا نحو الفعل
ال�سيا�سي الوطني البحت .في رم�ضان الفائت  ،2013ظهرت مجموعات �شبابية �أخرى
ركزت على م�ساندة الفقراء والمحتاجين ور�سم الب�سمة على وجوه المر�ضى وتوفير لوازم
المدار�س للعائالت الم�ستورة� ،إحداها �سمت نف�سها «كنعانيون  ..على الخير اجتمعنا»،
فهي و�إن كانت اجتماعية ت�ضع ن�صب �أعينها م�ساندة الفقراء والمحتاجين ،ف�إنها اختارت
ا�سم�� ًا ذا داللة �سيا�سية ،مرتبط ًا بتاريخ المدينة ومحاوالت ت�أكيد عروبتها وعروبة �أول من
�سكن فيها (الكنعانيون).
ويمكن مالحظة �أن هذه الفعاليات ذات الطابع االجتماعي تنجح غالب ًا في تجميع �شباب
غي��ر متجان�سي��ن فكري ًا و�سيا�سي�� ًا .على �سبيل المث��ال ،يمكن �أن ترى ف��ي فعالية واحدة
كم��ا في حملة تنظيف �ش��وارع� ،شباب ًا وفتيات من خلفيات �سيا�سي��ة متعددة� .أذكر تلك
الفت��اة المقد�سية التي ظهرت في فيل��م وثائقي �إ�سرائيلي تتحدث عن ال�سالم والتعاي�ش مع
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«الجيران اليهود» ت�شارك ،في ن�شاط من هذا النوع� ،إلى جانب �شاب يرى التطبيع جريمة
كبرى ،ويخرج فيما بعد في اعت�صام �ضد لقاء تطبيعي.
تج��در الإ�شارة هنا �إل��ى �أن االنغما�س في العمل االجتماعي البح��ت ،و�إن كانت له �أهميته
الوطنية ال�سيا�سية على �صعيد القد�س ،ف�إنه ي�صل في بع�ض الأحيان �إلى �أفق م�سدود� ،إذ يغدو
في نظر البع�ض مجرد محاوالت �صادقة لإطفاء الحرائق ال�صغيرة الناجمة عن الحريق الكبير
المتمث��ل ف��ي االحتالل .كما �أن المن�شغ��ل به �سيجد نف�سه مع الأي��ام مح�صوراً في دائرته،
وال يمل��ك الوق��ت الكافي لمواجهة �سيا�سي��ة جادة .هذه النظرة ،لي�س��ت �سوداوية تمام ًا،
ولكنها تحاول توجيه الجهود �إلى ال�سبب الرئي�س الذي يقود التخل�ص منه �إلى الق�ضاء على
الم�شاكل ال�صغيرة التي ي�ساهم هو في ت�ضخيمها وتعميقها؛ �أال وهو االحتالل الإ�سرائيلي.
كان هذا �أحد الأ�سباب التي �أدت �إلى خفوت نجم مجموعة «�شباب من �أجل القد�س»،
وظه��ور مجموعات �أخرى مث��ل «هنا القد���س» 4،التي ركزت في عمله��ا على الق�ضايا
ال�سيا�سية ب�شكل مبا�شر.

3

3 .3الفعاليات الوطنية؛ �إ�ضراب الأ�سرى ومناه�ضة للتطبيع
بعيداً عن الن�شاطات ذات الطابع االجتماعي ،بد�أت �سل�سلة من الفعاليات الوطنية ال�سيا�سية،
�شارك في تنظيمها ن�شطاء م�ستقلون ،ومجموعة «هنا القد�س»� .شيئ ًا ف�شيئ ًا اختفت الأ�سماء
والعناوي��ن من الن�شاط��ات التي تحدث في القد���س� .أ�صبح المهم ه��و «الفعل» ولي�ست
ا�س��م الجهة المنظمة ،و�أ�صبحت ال�سمة الأ�سا�سية ف��ي �أي فعالية هو وجود عن�صر ال�شباب
كمحرك ومنظم لها ،دون االنتظام تحت ا�سم مجموعة معينة .وهكذا مث ً
ال �أ�صبحنا نجد
دعوات للمظاهرة تبد أ� بـ «يدعوكم الحراك ال�شبابي في القد�س» � ...إلخ.
كان��ت �أبرز هذه الفعاليات المظاهرات الوطني��ة الم�ساندة لإ�ضراب الأ�سرى ،والوقفات
ه��ب �شباب القد�س
االحتجاجي��ة على لق��اءات التطبيع .وكما في م��دن ال�ضفة الغربيةّ ،
لم�ساندة الأ�سرى الذي��ن خا�ضوا معركة الإ�ضراب عن الطعام ،ونظموا لأجلهم ع�شرات
الوقف��ات االحتجاجي��ة والم�سيرات� .شارك ف��ي هذه الم�سيرات ع�ش��رات ،وفي بع�ض
الأحيان المئات من الفل�سطينيين ،من ال�شباب والفئات العمرية الأخرى ،وبخا�صة �أهالي
الأ�سرى ،وتنوع الم�شاركون من حيث انتماءاتهم الحزبية.
3
4

ال يخفي بع�ض من تحدثنا معهم وجود خالفات بين �أع�ضاء مجموعة �شباب من �أجل القد�س �أدت �إلى تخفيف عملها
ومن ثم اختفائها.
هن��ا القد���س انبثق��ت عن «�شباب م��ن �أجل القد�س»� ،ضم��ت �أع�ضاء كانوا ف��ي الأ�سا�س من �أع�ض��اء «�شباب من �أجل
القد�س» ،ركزت في عملها على مناه�ضة اللقاءات التطبيعية في مدينة القد�س� ،إ�ضافة �إلى تنظيم فعاليات وطنية مختلفة.
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يطلعن��ا ي� .أ .عل��ى مجموعة من ال�صور يحتفظ بها على هاتف��ه لمظاهرات خرجت في
�شوارع القد�س ت�ضامن ًا مع هناء �شلبي وخ�ضر عدنان ومن لحقهم من الأ�سرى في الإ�ضراب
عن الطعام .يقول« :كانت مظاهرات قوية جداً» .وي�ضيف« :لم تكن القد�س هكذا من
قب��ل  ...حتى لو خرجنا في مظاه��رة خجولة في بداية الأمر ،لكن تراكم الفعاليات ك�سر
حواج��ز الخوف والتردد� ،أ�صب��ح ال�شاب المقد�سي يخرج في مظاه��رة وهو �أ�شد وثوق ًا
بنف�س��ه و�أ�شد وثوق ًا بمن حوله� ،أ�صبحت الوجوه م�ألوف��ة ،وبد�أنا ن�شكل نواة غير منظمة
نراها دوم ًا في المظاهرات».
كانت الدعوات لتلك المظاهرات ت�صدر �أحيان ًا من القوى الوطنية والإ�سالمية ،وبخا�صة
�إذا كان��ت الدع��وة تخ�ص عموم الأ�سرى ال �أ�سيراً م�ضرب ًا بعين��ه ،وكان ي�شارك فيها �أهالي
الأ�سرى والن�شطاء ال�شباب ب�شكل خا�ص .فيما بعد ،لم يقت�صر توجيه الدعوة على القوى
الوطني��ة والإ�سالمية ،بل تولى ال�شباب (عادة تح��ت ا�سم «الحراك ال�شبابي في القد�س»،
�أو مجرد اقتراح ب�سيط من نا�شط ما ينتهي بتطبيق االقتراح ،مو�ضوع الدعوة هنا ف�ضفا�ض
وغي��روا «عادة الكبار» في التجمع
و�سه��ل ال يحتاج �إلى تن�سيقات طويلة) زمام الأمورّ ،
عن��د ال�صليب الأحمر في ال�شيخ ج��راح في القد�س ،لي�صبح التجم��ع عند باب العامود.
و�أ�صبح��ت �صفحات الفي�سبوك تنقل لنا الدع��وات ال�شبابية المتكررة للمظاهرات ن�صرة
للأ�سرى الم�ضربين.
كان لوج��ود �أ�سي��ر مقد�سي م�ضرب ع��ن الطعام �أثر وا�ضح في ت�أجي��ج حركة االحتجاج
ف��ي ال�شارع المقد�سي� ،إذ �شعر ال�شارع المقد�سي �أن الأمر يم�سه مبا�شرة ولي�س بعيداً عنه
ف��ي داخل مدينته المحا�ص��رة ،فقد كانت المظاهرات المنا�صرة ل��ه �أمام باب العامود ال
تتوق��ف ،بع�ضها مح�صور بعدد قليل من الم�شاركي��ن ،وبع�ضها ذو دائرة �أو�سع� .أ�شعرت
ق�ضي��ة �سامر العي�ساوي ال�ش��ارع المقد�سي �أن ق�ضية الأ�سرى قريبة من��ه ،فكون �سامر من
مدينة القد�س زاد في متابعة الق�ضية والتفاعل معها .وبرز هنا في هذه الق�ضية بالذات دور
خا���ص للحراك ال�شبابي المقد�سي ،فالقوى الوطني��ة والإ�سالمية لي�ست ذات نف�س طويل
لمواكبة ق�ضية ا�ستمرت طوي ً
ال كق�ضية �سامر العي�ساوي 5،فال�شباب هنا من النا�شطين ومن
�أ�صدقاء الأ�سير (بل وحتى الفتية الذين كانوا حوله بعد خروجه من الأ�سر) هم من حملوا
الم�س�ؤولي��ة تمام ًا ،وهم من ا�ستمروا في تنظيم الوقف��ات االحتجاجية عند باب العامود،
و�إن ان�ضمت بع�ض ال�شخ�صيات الوطنية الحق ًا �إلى اعت�صامهم بعد �أن دعوا �إليها .كما برز
خ�لال هذه الفترة دور خا�ص لل�شباب الفل�سطينيين من داخل �أرا�ضي  48الذي ي�سكنون
5
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ي�شير البع�ض �إلى خالفات ف�صائلية منعت البع�ض من الم�شاركة في بع�ض االعت�صامات المنا�صرة للأ�سير �سامر ،ويذكرون
منه��ا �أن �أخت الأ�سير �شيري��ن العي�ساوي �شاركت في مظاهرة في القد�س مناوئة للرئي���س محمود عبا�س احتجاج ًا على
تنازله عن مدينة �صفد وعن حق العودة خالل مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية الإ�سرائيلية.

ف��ي القد�س ويدر�سون في الجامعة العبرية� ،إذ نظموا �أكثر من وقفة احتجاجية بالقرب من
مدخ��ل قرية العي�سوية ،وعل��ى مقربة من مدخل الجامعة العبرية ت�ضامن�� ًا مع الأ�سير �سامر
العي�ساوي وبم�شاركة والديه و�أخته.
كما حقق الحراك المقد�سي ت�أثيراً قوي ًا في منع اللقاءات التطبيعية في القد�س ،بع�ضها �شارك
فيه��ا �س��ري ن�سيبة ويا�سر عبد ربه .كان��ت مجموعة �شبابية تعرف با�س��م «هنا القد�س»،
يراقب��ون ب�شكل دائم �أي لق��اء �أو ندوة ي�شارك فيها �إ�سرائيلي��ون� ،أو تنظم بدعوى الحوار
وال�س�لام ،ويت�صدون لها .لم يكن �سقفه��م منخف�ض ًا في ذلك ،فلم يكتفوا بالوقوف �أمام
ّ
مكان اللقاء واالعت�صام رافعين الالفتات ،بل جاءت هذه كخطوة �أخيرة ،والخطوة الأولى
كانت التوجه مبا�شرة �إلى منظمي اللقاء وال�سعي �إلى ثنيهم ب�إلغائه� ،أو التوجه �إلى م�س�ؤولي
الفن��دق �أو القاعة التي يقام فيها اللق��اء ومحاولة �إقناعهم بعدم ا�ست�ضافة الفعالية التطبيعية،
وق��د نجحوا �أكث��ر من مرة في ذلك .وف��ي الحاالت التي لم يوفقوا فيه��ا كانوا يقومون
ب�أق��ل الإيمان� ،أي التجم��ع �أمام مكان انعقاد اللقاء والهتاف �ض��د التطبيع و«الخائنين».
وبهدف محاربة لقاءات التطبي��ع ،التقت المجموعات ال�شبابية بهيئات وطنية من الجيل
القدي��م كانت ت�شاطرهم الغاية ذاتها .ولكن ال�شب��اب هنا كانوا هم المبادرون والهيئات
الوطنية هي الالحقة بهم.

مجموعات �شبابية متنوعة االهتمامات
بعيداً عن الن�شاط ال�سيا�سي وعن المجموعات ال�شبابية الأولى («�شباب من �أجل القد�س»،
و«هن��ا القد�س» ،ب�شكل �أ�سا�سي) ،ن�شطت في العامي��ن الأخيرين في القد�س مجموعات
�شبابي��ة متنوعة االهتمام��ات .فقد برزت مجموع��ات تعنى بالت�صوير وت��رى فيه و�سيلة
لتوثي��ق تاريخ المدينة المقد�سة في وجه التهويد ال��ذي تتعر�ض لها ،وتعمل على ت�سجيل
االنته��اكات التي تتعر�ض لها المدينة ومعالم االحتالل فيه��ا� .أ�صبحنا نرى �شباب ًا كثيرين
يتجولون في القد�س حاملين الكاميرات ويلتقطون ال�صور وين�شرونها على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،كما �أنتج بع�ضهم فيديوهات للتعريف بمعالم المدينة المقد�سة.
«�صور وانت ما�شي» ،والثانية حملت ا�سم
وقد برزت مجموعتان رئي�سيتان؛ الأولى هي
ّ
«نب�ض القد�س» .ات�سمت هاتان المجموعتان ب�أنهما ا�ستقطبتا ال�شباب من الفئات الأ�صغر
عمراً (من  16عام ًا فما فوق) ،وكان الح�ضور الأكبر فيها ل�شباب ما بين الع�شرين والثانية
والع�شرين .لم يكن ه�ؤالء م�سي�سين بطبعهم� ،أو يهدفون لعمل �سيا�سي وطني ،و�إنما كانوا
يحملون «هم المدينة» فح�سب ،وال يريدون ل�شبابهم �أن ي�ضيع هباء دون «وعي».
وق��د كان مو�ضع اهتمام هاتين المجموعتين وما لحقهم��ا من مجموعات �شبيهة �أمران:
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الت�صوي��ر والإر�ش��اد التاريخ��ي .كان جل عملهم��ا يتركز على تنظيم ج��والت لل�شباب
والفتيات للتع��رف على معالم مدينة القد�س وقراها المهج��رة غالب ًا برفقة مر�شد تاريخي
ي�ش��رح لهم ع��ن تلك المعال��م ،وي�صاحب ذل��ك ت�صويره��ا ون�شر معلوم��ات عنها عبر
بالح�س
�صفحاته��م الفي�سبوكي��ة .وبطبيعة الحال ،ف�إن ه��ذه الممار�سات كان��ت ت�ؤطر
ّ
الوطن��ي ،عل��ى اعتبار �أن القد�س محل تهوي��د و�أ�سرلة من قبل دول��ة االحتالل ،وواجب
ال�شب��اب �أن يقدموا ولو م�ساهمات ب�سيطة في ك�شف عملي��ة التهويد و�أن يملكوا –ب�أقل
تقدي��ر– المعلومات ال�صحيحة غير المزيفة والم�ضلل��ة عن مدينتهم .الحق ًا �أ�صبح بع�ض
�أع�ضاء هذه المجموعات ين�ضمون �إلى المظاهرات المنطلقة في القد�س لت�صويرها وتوثيق
ح��االت االعتقال واالعتداء فيها ،ب��ل تعر�ض �أحد �أفرادها نف�سه �إل��ى االعتداء من جنود
االحتالل �أثناء قيامه بت�صوير �إحدى المظاهرات.

«القد�س م�شحونة»
تم�شي في ال�شارع الرئي�س في مدينة القد�س ،ال تخطئك مظاهر االحتالل البارزة ،تح�س
به��ا في ّ
كل م�ساحة؛ �أعالم �إ�سرائيل على البريد المركزي في �شارع �صالح الدين ،جندي
من حر���س حدود عند باب العامود � ...أب�سط الأ�شي��اء تدلك على �سطوة االحتالل حتى
قب��ل �أن ترى �أفعال��ه .في المقابل ،تم�شي في �شارع ركب ف��ي رام اهلل ،ال مظهر وا�ضح ًا
و�صارخ�� ًا يدل على �أنه��ا مدينة محتلة� .ش��وارع مليئة بالنا�س� ،شرط��ي فل�سطيني يتكلم
العربي��ة ينظم ال�سير ،علم فل�سطيني مرفوع قرب المنارة .عليك �أن تخرج قلي ً
ال من دائرة
«و�س��ط البلد» لتتجه �شرق�� ًا �أو غرب ًا لت��رى الم�ستوطنات على التالل ،ربم��ا حينها ت�شعر
بـح�ضور «االحتالل».
يومي وبين �أخرى ال تراه �إال
ه��ذه المقارنة بب�ساطتها ،بين مدينة تحتك بالمحت��ل ب�شكل ّ
�إذا خرج��ت م��ن قمقمها ،حملت لح��راك مدينة القد�س �أحد عوامل قوت��ه وتثبيته .تعبر
ت.ح (�إحدى الفتي��ات الم�شاركات في الحراك ال�شبابي المقد�سي) عن ذلك بالقول �إن
«القد�س م�شحونة» و�أنها البو�صلة .يتفق معها ي .أ� وي�ستخدم اللفظة نف�سها «م�شحونة»،
وا�صف��ة حياة الفل�سطين��ي في القد�س ،م�ضيف ًا« :المقد�سي دم��ه حامي ،م�ستحيل ي�شوف
قمع وي�سكت ،حتى لو �إنه م�ش م�سي�س» .وكان ا�ستخدامهما لهذين الو�صفين في �إجابة
عن �س�ؤال المخاطر والتحديات التي واجهت المجموعات ال�شبابية في القد�س .ح�سب
الن�شط��اء ،ف�إن خ�صو�صية القد���س ووجودها في موقع احتكاك دائ��م مع االحتالل ،كان
عام� ً
لا في ر�أب �أي خالف��ات قد تحدث بين �أفراد المجموع��ات ال�شبابية .بمعنى �آخر،
ف�إنه��م قد يختلف��ون حول الكثير من الق�ضايا ال�سيا�سي��ة والأدوات ولكنهم يتجمعون من
جديد حين تذكيرهم بالقد�س وهمجية المحتل الإ�سرائيلي.
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تقول ت.ح( .موظفة فل�سطينية من �أرا�ض  ،48تعي�ش منذ فترة طويلة في القد�س ،وت�شارك
ف��ي مختلف ن�شاطات الحراك ال�شبابي)« :في كثي��ر من الحاالت كانت االختالفات في
حدها الأق�صى ،ولكن بمجرد التذكير بمركزية مدينة القد�س ،و�أنها تعلو على
الآراء ت�صل ّ
�أي خ�لاف ،كنا نالحظ خفوت ًا ما ف��ي حدة الخالف ،وكنا نرى ا�ستع��داداً بين ال�شباب
للتنازل قلي ً
ال مقابل التوحد من �أجل القد�س ،وهو ما ال �ألم�سه كثيراً في حراكات فل�سطينية
ف��ي مناطق �أخرى» .وهو تج�سيد واقعي للمثل ال�شعبي «�أنا واخوي على ابن عمي ،و�أنا
واب��ن عمي على الغريب» .ي�ضيف ي .أ� في هذا ال�سياق �أنه نادراً ما نرى م�سيرات تخرج
ب�أع�لام التنظيمات الفل�سطيني��ة ،وهذا دليل على التوحد خلف العل��م الفل�سطيني .بينما
ق��د يكون الأمر راجع ًا� ،إ�ضافة �إلى هذا االعتب��ار� ،إلى كون المدينة محتلة احتال ًال مبا�شراً
و�شام ً
ال ،ومحرومة من ممار�سة العمل ال�سيا�سي الفعلي.
�أما عن التحديات التي تواجه المجموعات ال�شبابية ،فيقول ي�.أ (نا�شط �شبابي من طالب
جامع��ي ،موظف ،نا�شط في�سبوك) �إن كثيرين ممن �ساهموا في بناء المجموعات �أو حتى
ن�شط��وا خارجه��ا تمت مالحقته��م �أمني ًا وت��م ا�ستدعا�ؤهم من قبل مخاب��رات االحتالل
الإ�سرائيل��ي للتحقيق معهم حول ن�شاطاتهم .كما تعر�ض بع�ضهم لالعتقال الفعلي عقب
م�شاركاته��م ف��ي مظاهرات .ي�ستدرك ي .أ� ويخفف من حدة ه��ذا التحدي قائ ً
ال �إنه �أمر
متوق��ع في بالد محتلة كالقد�س ،وه��ذه �ضريبة العمل الوطني ،وعلى العك�س فهو ي�شجع
ال�شباب على اال�ستمرار بحذر وذكاء و�أن ال تعيقهم هذه التخوفات الأمنية.
�أم��ا عن التحديات الداخلية ،فما زال الكثي��رون ملتزمين ب�أحزابهم و�أجنداتها ،وحتى لو
خرجوا �إلى �سعة المجموعات ال�شبابية ،ف�إ ّنهم في النهاية يعودون �إلى �أح�ضان الأحزاب،
وحت��ى �إن لم تك��ن عودتهم كاملة فهم في بع�ض الأحيان يحمل��ون مواقفهم الحزبية �إلى
جل�س��ات المجموعات ال�شبابية ويريدون �إ�سقاطها عل��ى عمل تلك المجموعات .عدم
االنعت��اق الكل��ي من �سلط��ة الأحزاب ي���ؤدي ،بح�س��ب ت.ح� .إلى ع��دم االتفاق على
القرارات الداخلية في المجموعات ال�شبابية ،ما قد ي�ؤدي �إلى ح ّلها في النهاية.
ت�ضي��ف ت .ح .تحدي�� ًا �آخر تقول �إن��ه قائم في حراكات مختلفة ف��ي فل�سطين المحتلة،
ولي���س فقط ف��ي القد�س ،وهو تحدٍ يهدد �أي مجموعة �شبابية في العالم ،ويتمثل في خطر
االنع��زال والتحول �إل��ى مجموعة اجتماعية ،ترب��ط �أفرادها عالقات �صداق��ة ،ما يجعله
ح��راك ًا متجان�س ًا مغلق�� ًا على ذاته ،ال ي�ستوعب �إال من هو من دائ��رة الأ�صدقاء المقربين.
�ضم طاقات جديدة قد تكون م��ن خلفيات مختلفة،
وعنده��ا يعجز �أو يرف�ض ه��و نف�سه ّ
ويتح��ول الح��راك ال�شباب��ي �إل��ى مجموعة م��ن «ال�شللي��ة» – الأ�صدقاء الذي��ن عدا عن
م�شاركته��م الجماعية في الن�شاطات الوطنية والمظاه��رات وما �إلى ذلك ،يتجمعون كل
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فت��رة وي�شربون ال�شاي والقهوة مع ًا وربما يخرج��ون للرحل �سوي ًا .بالتالي لن ينجح مثل
حراك كهذا في ك�سب قاعدة جماهيرية وا�سعة وتحريكها.

الم�ستقبل :تن�سيق جماعي دون �إطارات وم�سميات
ال توجد اليوم م�سميات لمجموعات �شبابية بعينها تن�شط �ضمن الحراك ال�شبابي المقد�سي
(ذي الطاب��ع ال�سيا�س��ي بالذات)� ،إنم��ا يتواجد «حراكيون» �شب��اب� ،أو يمكن ت�سميتهم
ن�شطاء ،تربطهم عالقات �صداقة �أو معرفة ،ينتجون مع ًا «حالة» من الحراك ال�شبابي.
غابت عن ال�ساح��ة �أ�سماء مثل «هنا القد�س» و«�شباب من �أجل القد�س» وغيرها ،واليوم
عن��د قراءة �أي دعوة للتظاهر تن�شر عبر الفي�سبوك ف�إنه��ا ت�ستخدم تعبير «يدعوكم الحراك
ال�شبابي في القد�س» .وهي حالة �إيجابية بنظر ي�.أ� .إذ ي�ؤكد ،كما ي�ؤكد غيره ،من الن�شطاء
�أن العمل �ضمن ه��ذا الإطار الف�ضفا�ض من التن�سيق بين �أفراد الن�شطاء �أف�ضل من التمتر�س
خلف مجموعات مختلفة.
ي�ؤي��ده �آخرون ،فبنظر ي� .أ( .من ال�شباب النا�شطي��ن الذين �شاركوا في مجموعة «�شباب
م��ن �أجل القد���س» ،وي�شارك بكثافة في فعاليات الحراك ال�شباب��ي في القد�س ،في �أواخر
الع�شرينات ،ويعمل موظف ًا في �شرك��ة) ف�إن الم�سميات مجرد �شكليات« .هنا القد�س»،
تهم؛ المهم �أن��ه نتج عن هذه
«�شب��اب م��ن �أجل القد���س»� ،أو غيرهما من ت�سمي��ات ،ال ّ
الح��راكات والمجموعات ما يمك��ن ت�سميته بـ «حالة» من الن�ش��اط الفل�سطيني ال�شبابي
ال�سيا�س��ي في مدينة القد�س .لي�س �شرط ًا �أن نكون في مجموعة واحدة تحت رباط واحد
وا�س��م محدد لنتفق على تنظيم مظاهرة ف��ي ذكرى النكبة .ل�سنا بحاجة �إلى ذلك� ،أ�صبح
الأم��ر بديهي ًا ،و�أ�صبحت «حالة» الحراك ال�شباب��ي ذات دائرة مت�سعة مرنة ت�ضم بداخلها
الن�شطاء البارزين المعروفين الذين يتوقع ح�ضورهم في كل مرة.
ح.ح�( .ش��اب في الثالثينات من عم��ره ،يعمل في �إحدى الم�ؤ�س�س��ات الفل�سطينية ،من
القد���س ،ون�شيط في حراكاتها) يتف��ق مع هذا الو�صف ،م�ستعيداً ذكرياته قبل عام ،حينما
كان ج��زءاً م��ن مجموعة �شبابية ،فيقول :ف��ي بداية االنطالق لم يكن يهمن��ا اال�سم كثيراً
الحالي
يهم» .يب��دي ح.ح .ر�ضاه ع��ن الو�ضع
«الزم ي�صي��ر �إ�ش��ي ....ه��ذا الذي كان ّ
ّ
ويق��ول �إن القد�س لي�س بحاجة �إلى مجموعات �شبابية ،بقدر ما هي بحاجة للعمل وفقط
العمل ،دون الت�أطر والحاجة لأ�سماء معينة للمجموعات وللظهور الإعالمي.
بع��د الحديث المطول م��ع بع�ض الن�شطاء الفاعلين في مجموع��ات �شبابية خفت نجمها
بد من ال�س���ؤال عن الم�ستقب��ل ،ماذا بعد؟ هل هن��اك حاجة �إلى
م�ؤخ��راً في القد���س ،ال ّ
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مجموعات �شبابية جديدة في القد�س؟ وهل من محاوالت لإعادة بناء المجموعات التي
تفرق��ت؟ وما م�ستقبل الحراك ال�شبابي في المدين��ة المحتلة؟ ت�صعب الإجابة الدقيقة عن
ه��ذا ال�س�ؤال ،فالقول �إننا بحاجة �إلى مجموعات جديدة يعني –بطريقة �أو �أخرى– �أنه ال
توجد في القد�س مجموعات فعالة بال�شكل الكافي ،وهو �أمر ال يمكن الجزم به ب�سهولة،
وبخا�ص��ة �أن «المجموعات» ال تتخذ تعريف ًا محدداً وال �ش��ك ً
ال واحداً للعمل ،ولي�ست
كلها تتبع طريقة واحدة في الإعالن عن نف�سها ،والتوا�صل مع محيطها.
لكن من الوا�ضح جداً �أن هناك حالة مختلفة ت�سود القد�س عما كان الأمر عليه قبل عامين
من الآن .ي�ستذكر ح.ح� .أنه قبل � 3أعوام لم نكن نرى في القد�س �أية مظاهرات بهذه القوة
واال�ستمرارية التي تخرج بها المظاهرات اليوم من القد�س ،بل حتى على �صعيد االبتكار.
ويذكر ي�.أ .تعليق ًا على ذلك مثال المظاهرات التي تخرج من �ساحات الأق�صى لي ً
ال بعد
�صالة الع�شاء ،وتوهم االحتالل ب�أنها «زفة عري�س» ،بينما هي في الحقيقة مظاهرة تهتف
للقد�س والأ�سرى ولفل�سطين.
ه��ذه «الحالة» التي تغلي على نار هادئة ،ربما ه��ي �إحدى �إنجازات الحراك ال�شبابي في
القد�س ،فهو �إن لم ينجح في خلق جماهيرية وا�سعة له ،ف�إنه نجح �أحيان ًا في ت�أجيج الق�ضايا
المطروح��ة على ال�ساحة ،والتفاعل معها من خ�لال ال�شارع ،وهو �أقل الإيمان في مدينة
محا�ص��رة جغرافي�� ًا واقت�صادي ًا وفقيرة �سيا�سي�� ًا (بمعنى �ضعف الن�ش��اط ال�سيا�سي وغياب
القيادة الفل�سطينية الفعالة).
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بة عن سؤال
للربيع

لشبابي الفل
ّ
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ل ما الذي حد
الفلسطيني
في اإلجابة عن سؤال ما الذي حدث
للربيع الفلسطيني؟

لسطيني ف
الشبابي الفلسطيني في
الحراك
ّ
الضفة الغربية

في اإلجابة عن سؤال ما الذي حدث
للربيع الفلسطيني؟
الشبابي الفلسطيني
الحراك
ّ
في الضفة الغربية
طارق بالل خمي�س*1
تح��اول هذه الورقة مقارب��ة ظاهرة الحراكات ال�شبابية الفل�سطيني��ة التي انطلقت في 15
�آذار  2011ت�أث��راً بالثورة التون�سية �آنذاك ،من�شئة مجموعة تحمل ا�سم هذا التاريخ ،وفيما
بع��د ولدت مجموع��ات �أخرى مثل 5« :حزيران»�« ،شباب بنح��ب البلد» «�شباب �ضد
اال�ستيطان» ،وتجمعات �أخرى ولدت واختفت �سريع ًا .و�ستحدد الورقة ال�ضفة الغربية،
ب�شكل �أ�سا�سي ،مكاني ًا في تناولها لهذه الظاهرة.
تكمن �أهمية ظاهرة الح��راكات ال�شبابية في �أنها َت َف ّلت من ف�ضاء العمل ال�سيا�سي الحزبي
الفل�سطيني ،الذي طالما �سيطر على ن�شاط الحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية .وعلى الرغم مما
يبدو من حداثة الظاهرة ،ف�إنها لم تكن قطيعة فا�صلة مع واقع الثقافة ال�سيا�سة الفل�سطينية،
كما �ستبين الورقة .و�ستبد أ� برواية التجربة من خالل من �شاركوا فيها ،ومن ثم �ستعرج �إلى
الدرو�س التي يمكن ا�ستخال�صها من التجربة ،عبر تحليل �أ�سباب انغالق �أفقها وف�شلها في
�إنجاز ربيعها الخا�ص.

�أوالً .ق�صة الحراك ال�شبابي
ترج��ع بع�ض روايات انطالق الحراك �إلى ما قبل � 15آذار  2011عندما التقت النواة وراء
ه��ذا التح��رك للم�شاركة في م�سيرات النب��ي �صالح في يوم ال�س�لام العالمي ،الذي وافق
1

*طالب ماج�ستير درا�سات عربية معا�صرة يعمل �صحافي ًا وباحثاً.
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 .2010/9/25يومها �سارت المجموعة بين �أحرا�ش النبي �صالح م�شي ًا على الأقدام قرابة
ال�ساعتي��ن؛ لأن القري��ة كانت محاطة بط��وق �أمني �إ�سرائيلي ،وقبل و�ص��ول القرية بقليل
ّ
حا�صرها الجي�ش� ،إلاّ �أنّ �سكان النبي �صالح قاموا بم�سيرة من مائة �شخ�ص �أربكت الجنود
وتمكنوا من ّ
فك ح�صار المجموعة .كانت هذه النواة التي �ستلتقي فيما بعد وتن�سق فيما
بينها فعاليات � 15آذار.
ل��م تتجاوز المجموعة خم�سين �شاب ًا و�شابة �أغلبيتهم كانوا من جيل الن�شطاء الجدد الذين
ال ينتم��ون لأحزاب �سيا�سية ،ويعملون في م�ؤ�س�سات غير حكومية ( ،)NGOsتجمعهم
جيداً ،وينتمون للطبقة الو�سطى،
ه��ذه ال�صفات� ،إ�ضافة �إلى كونهم �أبناء مدن تلقوا تعليم ًا ّ
العلي��ا منها تحدي��داً .لقد كانت حادثة النب��ي �صالح ومثابرتهم ف��ي الو�صول واحت�ضان
النا�س لهم ،بداية لغر�س الثقة في نواة لمجموعة كانت في طريقها للت�شكل.
الحق ًا ،انطلقت النقا�شات لمدة ثالثة �أ�شهر قبل الذهاب �إلى � 15آذار  ،2011الذي يعتبر
تاريخ ًا ر�سمي ًا النطالق الح��راكات ال�شبابية .تبلورت النقا�شات حول ثالث �أطروحات
للعمل:
•الأول��ى ،ال�ش��روع بحملة تثقي��ف للنا�س تركز على رف��ع الوعي بم��ا �أحدثته م�سيرة
المفاو�ض��ات بالق�ضية الفل�سطينية بعد مرور ع�شرين عام ًا من محاولتها للو�صول �إلى
حل.
•الثاني��ة ،تنظي��م فعاليات جماهيري��ة عن طريق ح�شد طلبة الجامع��ات بحكم �أن هذه
ال�شريح��ة ه��ي الأكثر قدرة عل��ى المبادرة ف��ي الفعل بعي��داً عن تكل���س الأحزاب
الفل�سطيني��ة ،وم��ن ثم تو�سيع الحراك ليك��ون جماهيري ًا .لكن م��ن الوا�ضح �أن هذا
عملية
النقا�ش كان نظري ًا ،حيث لم يمتلك الحراك ال�شبابي بت�شكيالته كافة �أي خطة ّ
لخلق هذا التح�شيد.
•الثالث��ة ،خ�صت المواجهة م��ع االحتالل من خالل تكثيف نق��اط المواجهة ال�شعبية
معه ،كما يحدث في النبي �صالح ،ونعلين ،وبعلين.
وكان هناك خالف خالل هذه النقا�شات حول التوقيت والقُدرات ،وهل �ستواجه ال�سلطة
�أم االحتالل �أم االثنين مع ًا؟ وب�أي طريقة؟
ف��ي البداية ،قررت المجموعة الت�ضامن مع ال ّثورة ال ّتون�سية من خالل تنظيم وقفة ت�ضامنية
على دوار المنارة .وهذه كانت المرة الأولى التي ي�صطدمون فيها بالحقيقة الخ�شنة التي
حد تعبيرهم.
الدول العربية المجاورة» على ّ
مفاده��ا «�أن لدينا �سلطة قمعية ت�شبه �سلطات ّ
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�أن�ش�� أ� بع�ض ال�شباب (الذين �سي�صبحون الحق ًا من ن��واة حراك � 15آذار) دعوة على موقع
التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» ا�ستجاب لها �ألفا �شخ�ص.
ال�س��اري ،ف�أبلغت محافظة رام اهلل والبي��رة ّنيتها �إقامة هذه
التزم��ت المجموعة بالقانون ّ
الوقف��ة الت�ضامني��ة ،وهنا ب��د�أت الأجه��زة الأمنية بالم�ضايق��ات والتهدي��دات؛ فهاتفوا
المجموع��ة ل�ش��رح خطورة تنظي��م هذا الن�شاط من ب��اب �أن زين العابدي��ن بن علي كان
�صديق�� ًا لل�سلطة ،و�أنه ا�ستقبل منظمة التحرير الفل�سطينية في تون�سّ ،
محذرين من خطورة
تدخل الفل�سطينيي��ن في ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية ،لكي ال تتكرر تجربة الكويت،
ّ
وكان وا�ضح ًا �أن هذه المبررات لم تكن مقنعة لل�شباب.
قبل حراك الت�ضامن مع الثورة التون�سية بيوم ،خرجت عائلة الأ�سير هيثم �صالحية بم�سيرة
تعر�ض ابنهم للت�سميم م��ن قبل �إدارة ال�سجون .فم��ا كان من بع�ض �شباب
بع��د �أنب��اء عن ّ
الح��راكات (الذين لم يكونوا وقته��ا ج�سم ًا محدداً) �إال االن�ضم��ام للم�سيرة ،وتوجهت
الم�سيرة �إلى المقاطعة ،وهناك ت�صدى لها الأمن.
وبع��د التهديد والمنع م��ن تنظيم الم�سيرات ،تفاج���أت عائلة الأ�سير هيث��م والمجموعة
ال�سلطة على خروج م�سيرة ن�صرة للأ�سي��ر هيثم� ،شريطة �أن تكون على
ال�شبابي��ة بموافق��ة ّ
دوار المن��ارة في تمام ال�ساع��ة الرابعة ع�صراً؛ وهما المكان والزم��ان المطابقان لم�سيرة
ّ
المجموعة ال�شبابية التي �أرادت االحتفاء بالثورة التون�سية.
ا�ضط��ر ال�شب��اب المنظمون وقتها �إلى �إلغ��اء م�سيرة الت�ضامن مع ث��ورة تون�س على اعتبار
ال�سلطة وحركة «فتح» قد وفرتا
ق�ضي��ة الأ�سي��ر �أهم و� ّ
ألح؛ وفي مكان الم�سيرة كان��ت ّ
�أن ّ
مكب��رات لل�صوت لتوحيد الهتاف م��ن �أجل ق�ضية الأ�سير ،وحين ق��ام �أحد ال�شبان برفع
العل��م التون�س��ي هاجمه عنا�ص��ر من الأجهزة الأمني��ة واتهموه بمحاول��ة ت�شتيت الجهد
المن�ص��ب على ن�صرة الأ�سير هيثم ،هذا كان ال�صدام الأول ح�سب روايات ال�شباب الذين
ّ
�شاركوا في الم�سيرة.
�أ�ص��درت المجموعة بيان ًا يو�ضح ما حدث في م�سيرة الأ�سير هيثم ،ثم دعت �إلى اعت�صام
ال�سفارة الم�صرية دعم ًا للثورة الم�صرية من خالل الفي�سبوك ،حينها ا�ستدعت ال�شرطة
�أمام ّ
النا�شط فادي قرعان الذي كانت الدعوة با�سمه ،و�ضغطت عليه من قبل جهاز المخابرات
وجهاز الأمن الوقائي لإلغاء الدعوة ،وبعد رف�ضه في البداية ا�ضطر كما يقول لإلغاء الدعوة
ب�سبب ال�ضغط ،لتقوم مجموعة �أخرى غير معروفة بالدعوة مرة �أخرى للم�سيرة ذاتها التي
ح�ضره��ا قراب��ة ثالثين �شاب ًا و�شابة منعه��م الأمن من الهتاف و�أمهله��م ب�ضع دقائق لإنهاء
االعت�ص��ام ال�صامت .بعدها نظم �شباب �آخرون ال يحملون هوية محددة م�سيرة لي ً
ال على
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دوار المن��ارة لدعم الثورة الم�صرية فخطفت الأجه��زة �شاب ًا من الم�سيرة فتحرك ال�شباب
لمركز ال�شرطة وهناك اعتقل ثالثة منهم.
ف��ي � 15آذار  2،2011كانت الجه��ود المتفرقة لل�شباب ت�ستع��د لتوجيه جهدها في هذا
اليوم من �أجل اعت�صام مفتوح يطالب ب�إنهاء االنق�سام والدعوة النتخابات مجل�س وطني،
ووجهوا ر�سالة للرئي�س محمود عبا�س ورئي�س
وبد�أوا ب�إ�ضراب عن الطعام لمدة �ستة �أيامّ ،
هنية دع��وا فيها لإنهاء االنق�س��ام ،وفي ّ
ظل غي��اب �أي ا�ستجابة عادوا
ال��وزراء �إ�سماعيل ّ
وا�ستمر االعت�صام واحداً وخم�سين يوم ًا.
للإ�ضراب لمدة  14يوم ًا،
ّ

يب��رز في حديث المجموعة عن �أي��ام االعت�صام والإ�ضراب ما القوه من «تالحم �شعبي»؛
أمدتهم المحالت القريبة بالماء .التقى
فكان��ت الأفران القريبة تر�سل �إليهم
المعجنات ،و� ّ
ّ
عدة ،ويبدو �أن ثمة جد ًال كان يدور
عبا�س ب�أفراد من المجموع��ة مرات ّ
الرئي���س محمود ّ
داخل م�ؤ�س�سات ال�سلطة حول التعامل مع الحراكات؛ ويبدو �أن البع�ض َط َر َح قمعها ،في
قرروا احتواءها.
حي��ن طرح �آخرون احتواءها ،وحين ر�أوا �أ ّنها �أدنى من م�ستوى ال ّتهديد ّ
وهذا لم يحدث في غزة ،حيث نزل الآالف �إلى ال�شارع فوجدت «حما�س» نف�سها �أمام
3
تهديد حقيقي فقمعتهم.

المعت�صمون على المنارة �أ ّيامها وجبات ّ
الطعام من الرئي�س �أبو مازن ،والتزم البع�ض
تلقى ُ
المبادرة� ،إال
الر�سائل لمكتب الرئي���سّ ،
الحذر ّ
مو�ضحين �أ ّنهم يرف�ضون ه��ذه ُ
فوجه��وا ّ
�أنّ غي��اب قي��ادة حقيقية للحراك حال��ت دون اتخاذ موقف وا�ض��ح .ي�ضاف �إلى ذلك،
كم��ا يقول ال�شبان وال�شابات« ،انت�شار الكثير من عنا�صر الأجهزة الأمنية بين المعت�صمين
ب��زي مدني ،وق�ضوا الليالي معهم» ،كل هذا ح��ال دون اتخاذ مواقف حا�سمة .وخالل
االعت�ص��ام ،وف��ي الأيام التي تلته ،التقى بع�ض المعت�صمين ب�ش��كل فردي ب�أفراد من جهاز
المخاب��رات بطلب من الأجهزة نف�سها بغر���ض ال�سماع لمطالبهم والنقا�ش حول الو�ضع
ال�سيا�سي ،وهو ما رف�ضه �آخرون.
تحرك نظمته الم�ؤ�س�سات الأهلية
على �صعيد �آخر ،جرى ف��ي الخام�س من �شباط ّ 2011
والف�صائ��ل الفل�سطيني��ة في مدين��ة رام اهلل ،رفعت خالل��ه �شعارات عدة م��ن بينها� :إنهاء
ال�شعارات ،فالحظت
االنق�سام� ،إنه��اء �أو�سلو ،وغيرها ،ولم يكن هناك �أي تن�سي��ق لرفع ّ
المجموع��ة �أن �أكثر �شعار لقي قب��و ًال وقتها كان «�إنهاء االنق�سام» ،فق��ررت تب ّنيه ،فظهر
بعده��ا العديد من ال�صفحات على في�سبوك تطال��ب ب�إنهاء االنق�سام ،فتوا�صلت فيما بينها
2
3
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اعتم��دت الورق��ة ف��ي رواي��ة � 14آذار على لقاءات �أجراه��ا الباحث مع الن�شط��اء التالية �أ�سما�ؤهم :ف��ادي قرعان ،زيد
ال�شعيبي ،حرية زيادة ،ا�شيرا الح�صري ،ديانا الزير ،ح�سن كراجة.
من مقابلة مع المحلل ال�سيا�سي هاني الم�صري.

م�صرة على
واجتم��ع عدد من �أ�صحابها ف��ي رام اهللّ ،
ون�سقوا مع مجموعة في غزة كانت ّ
رفع �شعار «�إنهاء االنق�سام» ،وعلى اختيار الخام�س ع�شر من �آذار تاريخ ًا للتحرك.
ظ ّل��ت المجموع��ة في رام اهلل متخوفة من االقت�صار على �شع��ار «�إنهاء االنق�سام» ،لأنه ال
يعب��ر عن كل طموحاتها� ،إ�ضافة �إلى خوف المجموعة من كون ال�شعار ف�ضفا�ض ًا ويمكن
ميالة لإ�ضافة �شع��ار انتخابات المجل�س الوطني الذي
ا�ستغالل��ه ،ولذلك وجدت نف�سها ّ
اعتبروا �أ ّنه يمثل كل الفل�سطينيين في جميع �أماكن تواجدهم.
قبل ذل��ك ،انطلقت مجموعة �أخرى اختارت تاريخ الخام�س م��ن حزيران تاريخ ًا لبداية
انطالقته��ا 4،تزامن ًا مع هزيمة حزي��ران العام  ،1967فعرفت با�س��م « 5حزيران» قبل �أنْ
الم ّ
�ستقل» ،بحيث التحقت المجموعة بيوم � 15آذار،
يتغي��ر ا�سمها �إلى «الحراك ّ
ال�شبابي ُ
ّ
تعرفت على المجموعات الأخرى ،وتعرفت �أي�ض ًا على نف�سها ،بمعني �أن التجمع
وهناك
ّ
ف��ي �أر�ض ميدان المنارة �أتاح لهذه المجموعات وغيره��ا �أن تتعرف على نف�سها ،حيث
العديد منهم كان يتوا�صل عب��ر مواقع التوا�صل االجتماعي ف�شكل العمل الميداني فر�صة
ذهبية للتعارف وتركيز المجموعات وتمايزها عن بع�ضها البع�ض.
ينح��در �أغلب المنتمين له��ذه المجموعة من �أحزاب ي�سارية ،وبخا�ص��ة الجبهة ال�شعبية
لتحرير فل�سطي��ن ،وهم جميعهم يحملون توجهات ي�ساري��ة وينتمون لطبقة و�سطى دنيا
ب�أغلبيتهم ،ويتنوعون من المدن والمخيمات والقرى.
أ�ص��رت مجموعة الحراك ال�شبابي الم�ستقل على رفع �شع��ار «عودة المجل�س الوطني»،
� ّ
�إ�ضافة �إلى ثالثة محاور �أخرى للعمل؛ ال ّأول �إنهاء االنق�سام الذي �سرعان ما اكت�شفوا عدم
ج��دواه ،وال ّثاني ق�ضية الأ�سرى ،والثالث مو�ضوع ال ّتطبيع وال ّتمويل الخارجي .ا�ستطاع
وق��ررت المجموعة بعد �إلغاء
الح��راك �أنْ ُيلغ��ي �س ّتة لقاءات تطبيعية كما يقول نا�شطوه.
ّ
�إحدى الحفالت الغنائية التطبيعية التي كان من المقرر �أن ت�ست�ضيف مغني ًا �إ�سرائيلي ًا� ،إقامة
مجاني للن�شاط.
ال�ساعة بغنا ٍء ملتزم ودخول ّ
ال�سنة على دوار ّ
بديل عنها ،ف�أقاموا حفل ر�أ�س ّ
قررت عدم ّ
الظهور بالواجهة فتعاونت مع مجموعة �شبابية �أخرى
تقول المجموع��ة �أ ّنها ّ
حديث��ة� ،أطلقت على نف�سها فيما بعد «�شباب بنح��ب البلد» ،على دوار ال�ساعة في ر�أ�س
ال�سن��ة تحديداً ،وهكذا ول��دت مجموعة «�شباب بنحب البلد» الت��ي ن�شطت لفترة �ضد
ّ
مو�ضوع التطبيع وعملت على �إحياء ق�ضية الأ�سرى.

4

اعتمدت الورقة في رواية تجمع « 5حزيران» على لقاءات �أجراها الباحث مع كل من الن�شطاء� :أغ�صان البرغوثي� ،أن�س
البرغوثي ،مراد جاد اهلل ،محمد م�صطفى ،مهند العزة.
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خالفات بين المجموعات ال�شبابية
لق��د ظهرت خالفات ع��دة بين مجموعات ال�شباب ،ولم يكن التن�سي��ق فيما بينها في �أف�ضل
ح��ال ،بل و�ص��ل الأمر لحد اته��ام بع�ضها البع�ض بته��م مختلفة ،حيث كان��ت التهم الأبرز
لمجموع��ة � 15آذار ه��ي عالقتهم بالمنظمات غير الحكومي��ة ( ،)NGOsوم�شاركتهم في
م�ؤتم��رات ممولة �أجنبي ًا ،والتقا�ؤه��م ب�شخ�صيات و�صفت بغير الوطني��ة مثل رجل الأعمال
الفل�سطين��ي مني��ب الم�صري .فيما كانت �أبرز التهم الموجهة لمجموعة  5حزيران هي �أنهم
يتلقون تعليماتهم من الجبهة ال�شعبية ،وال يملكون القرار الم�ستقل .يرجع بع�ض من قابلتهم
الأم��ر �إل��ى الإ�شاعات التي �سوقته��ا الأجهزة الأمنية ح��ول دور مزعوم للجبه��ة ال�شعبية في
اختطاف الحراك ال�شبابي ،فيما يرده �آخرون �إلى طبيعة الخطاب ال�سيا�سي المهادن الذي تبناه
بع�ض ال�شباب ،الذين ح�سب قولهم ر�أوا في المقاومة ال�شعبية بدي ً
ال عن الكفاح الم�سلح.
لق��د كانت �أيام االعت�ص��ام الممتدة ل�شهر بعد يوم � 15آذار حافل��ة بالمجموعات الطارئة
التي ظهرت في مدينة رام اهلل ،محاولة االلتحاق بالحراك ال�شبابي ب�شقيه ،اللذين كانا �إما
بدفع من حرك��ة «فتح» بهدف ت�شوي�ش الحالة و�إما م��ن الم�ؤ�س�سات ال�شبابية التي تتلقى
دعم ًا �أجنبيا بهدف تمثيل الحالة مثل مجموعة «يال ننهي االحتالل» .فهذه «المجموعة
رف�ض��ت العمل مع الحراك الع��ام لأنها كانت �ضد الدعوة النتخاب��ات للمجل�س الوطني
دون تو�ضي��ح �سب��ب هذا الرف�ض ،وقامت بتعلي��ق بو�ستراتها الداعية �إل��ى �إنهاء االحتالل
واختفوا بعدها كما يروي الم�شاركون في مجموعة � 15آذار.
ظه��رت في ما بعد بع�ض المجموعات الت��ي ركزت على قيمة التطوع («العونة») كقيمة
�أ�سا�سية للتحرر م��ن هيمنة التمويل الأجنبي مثل «فريق �ساند» 5،الذي �أعلن عن نف�سه من
خ�لال �إقامة �أم�سي��ة غنائية ملتزمة رداً عل��ى الحفل الذي �أعلنت عنه مدين��ة روابي �إحياء
لذك��رى ال�شاعر محمود دروي�ش ،وفيم��ا بعد تبع هذا الن�شاط ن�شاط��ات ميدانية كزيارة
الأرا�ضي المهددة بالم�صادرة التي تتعر�ض لم�ضايقات الم�ستوطنين ،وم�ساعدة �أهلها على
ال�صم��ود .كانت فكرة المجموعة ت�شكيل فريق يعتمد روح «العونة» (العمل التطوعي)
الت��ي غيبها التموي��ل الأجنبي في البلد ،لتقديم الم�ساندة ل��كل الأعمال التي تعزز �صمود
المجتمع الفل�سطيني في وجه االحتالل.

نمط جديد من الحراكات ال�شبابية
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رواية فريق �ساند تعود لمقابلة �أجراها الباحث مع م�ؤ�س�س الفريق �أحمد البيقاوي ،وهو �شاب ي�سكن مدينة رام اهلل جاء
�إليها من مدينة طولكرم ويعمل في �شركة خا�صة.

اختف��ت هذه المجموعات ال�شبابي��ة جميعها بعد فترة من الزمن لم تتج��اوز ال�سنة� ،إال �أن
الن�شط��اء الموجودي��ن فيها ما زال��وا يثابرون عل��ى الم�شاركة في الن�شاط��ات والم�سيرات
المختلف��ة ،ليظهروا فيما بعد موحدين تحت ا�سم «فل�سطينيون من �أجل الكرامة» ،وبذلك
�أ�صبح��ت هذه المجموع��ة ت�ضم خليط ًا م��ن التوجه��ات ال�شبابية ،جزء منه��ا منحدر من
�أ�ص��ول ي�سارية ،وجزء �آخر ذو خلفيات ليبرالية ،وجزء ال يحمل خلفية محددة ،و�إنما يتفق
م��ع ال�شعارات التي ثابر التجم��ع الجديد على رفعها ،وقد اختفت �صف��ة ال�شبابية من هذه
المجموعة رغبة منها في الو�صول ل�شرائح مختلفة من المجتمع� ،إال �أن ذلك لم ينجح كما
يت�ض��ح من فعالياتها .وتح��ت هذا اال�سم ،خرجت الم�سيرة المناه�ض��ة لزيارة موفاز لمقر
المقاطع��ة ،التي تعر�ضت للقم��ع من قبل الأجهزة الأمنية ،وتبعته��ا م�سيرة �أخرى في اليوم
التالي قمعت بالطريقة نف�سها ،فدعا التجمع لم�سيرة ثالثة في تحد وا�ضح من �أجل الو�صول
�إلى مقر المقاطعة ،والهتاف هناك �ضد زيارة موفاز ،فنجحوا في اليوم الثالث في الو�صول.
ثاب��رت المجموعة الجديدة على تنظيم الن�شاطات الم�سان��دة للأ�سرى والراف�ضة للتطبيع
والداعية �إلى تفعيل انتخابات المجل�س الوطني ،ورف�ض االعتقال ال�سيا�سي.
ظه��رت بع�ض الن�شاط��ات ال�شبابية الت��ي لم ت�ؤطر نف�سه��ا داخل �إطار مح��دد ،ك�إغالق
بع���ض الفتيات لمدخل م�ستوطنة «بيت �إيل» ،وهو الح��دث الذي �أحدث �إرباك ًا لجي�ش
االحت�لال وقتها ،حيث �أنه ل��م يعتاد على مثل هذا النوع من الن�شاط ،والحق ًا تكرر الأمر
مع م�ستوطنات �أخرى كالتظاهر في �سوق «رامي ليفي» في م�ستوطنة �شاعر بنيامين.
وب��رز نمط جديد م��ن التحركات ال�شبابية �أخذ �شكل �إقامة الق��رى في الأرا�ضي المهددة
داخل مناطق  .E1و�أكثر ما برز كان نموذج قرية «باب ال�شم�س» التي امتازت بح�صولها
عل��ى الدعم الحكومي ،حيث �أنها ،كفكرة ،ولدت من رح��م اللجنة التن�سيقية للمقاومة
ال�شعبية ،وبدعم مبا�شر من وزارة الحكم المحلي ،و�أثير حولها الكثير من االنتقادات من
بع���ض الن�شطاء 6،جراء اال�ستئناف الذي تم تقديم��ه للمحكمة العليا الإ�سرائيلية على قرار
لكن هذا الم�سعى «القانوني» لم ينجح ،فقد
الإخالء الذي ت�سلموه م��ن الإدارة المدنيةّ ،
تم قمع التخييم المكون من � 120شخ�ص ًا بكل �سهولة ليعودوا بعد يومين في خدعة «زفة
العر�س��ان» ،حيث مرت الزفة لت�شغل الحاجز ع��ن � 20شاب ًا ت�سللوا من خالل الجبل لرفع
علم فل�سطين على قرية باب ال�شم�س ،وتنتهي التجربة عند ذلك.
وتبعته��ا �إقامة ح��ي «�أحفاد يون�س» ملحق�� ًا لتجربة باب ال�شم�س ،التي ل��م تحظ بالبريق
6
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الإعالم��ي نف�س��ه لتزامنها مع زي��ارة �أوباما للمنطق��ة .والحق ًا� ،أقيمت ق��رى بمبادرات
م�ستقل��ة من الأهالي كقرية «ب��اب الكرامة» ،و«كنعان» ،وقري��ة «ال�صمود والتحدي».
وكلها تمت �إزالتها �أو �أزالت نف�سها بنف�سها خالل مدد ق�صيرة.

ثانياً .لما �أخفقت محاوالت �إطالق «الربيع» الفل�سطيني؟
�س�أح��اول في ه��ذا الجزء التطرق �إلى بع���ض �أ�سباب �إخفاق الربي��ع الفل�سطيني التي تعود
بع�ضه��ا لعوامل داخلي��ة �أي للحراك ال�شباب��ي نف�سه ،وبع�ضها لأ�سب��اب مو�ضوعية تتعلق
بالو�ضع الفل�سطيني كو�ضع مختلف ببنيته وت�شكله و�آليات فعله عن محيطه العربي؟

غياب الدولة وح�ضور النظام
تكمن خ�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني مقارنة ببلدان الربيع العربي ،في فرادة الحالة ال�سيا�سية
ال�سلطوية قيا�س ًا بالأنظمة العربية .هناك غياب للنظام فل�سطيني ًا بمعناه الم�ؤ�س�ساتي والبنيوي
المت�ص��ل عملي ًا بن�ش���أة الدولة الحديثة ،ال��ذي خرجت الجماهير تطال��ب ب�إ�سقاطه عربي ًا،
فلي���س ثمة نظام يمايز نف�س��ه عن دولة م�ستقلة ،و�أ�صبح بالإم��كان �إ�سقاطه ليحل نظام �آخر
مكان��ه ،دون �أن يم���س ذلك بقاء الدولة ذاته��ا ،بل هناك �شبه نظام يعم��ل بمعزل عن دولة
كونه��ا غير قائم��ة ،تتحدد �إيقاع حركته تقدم�� ًا وت�أخراً بمنظومة متكامل��ة من المانحـين،
وم�شدودة بطبيعة الحال بطبيعة (التوتر/الالتوتر) مع اال�ستعمار اال�ستيطاني ،هذا كله يجعل
خ�صو�صي��ة الحراكات االحتجاجية فل�سطيني ًا تتمثل ف��ي كونها تواجه ج�سم ًا غير مكتمل،
تنق�صه مقومات النظام حتى نحكم عليه بالت�شوه ،لي�صبح بالإمكان �إ�سقاطه في ما بعد.

�صفة ال�شبابية تعمل �ضد نف�سها
لقد امتازت الحراكات بكونها �شبابية مت�أثرة بالربيع العربي� ،إال �أن هذه ال�سمة «ال�شبابية»
ل��م تخدم ه��ذه الحراكات الحق ًا ،حي��ث �ستحولها م��ن و�صف للروح الفاعل��ة �إلى فئة
مح�ص��ورة ،حيث جرى ت�صوي��ر فئة �شبابية لها �صفات معين��ة منعزلة عن فئات المجتمع
الأخرى ،وقادرة على �أن تتحدث عن م�شاكل مجتمع خارجها ،وك�أنها لي�ست جزءاً منه،
و�أن لها (�أي للفئة ال�شبابية) دوراً ر�سولي ًا ما لإنقاذ هذا المجتمع ،ولكن دون التغلغل فيه.
ولم تتوانَ الفئة ال�شبابية عن �إنتاج خطاب يعزل نف�سه عن محيطه ،فعلى �سبيل المثال نظم
الح��راك م�سيرة انت�صاراً لدماء �شهداء المخيم ،ثالثة منهم �سقطوا في مخيم قلنديا على يد
االحت�لال ،وواحد على يد ال�سلطة في مخيم ع�سكر في � ،2013/8/28إال �أن المالحظ
كان هو غياب المخيم عن الم�شاركة في هذه الفعالية التي تخ�صه ب�شكل مبا�شر ،ما يدلل
عل��ى ق�ص��ور خطاب الح��راكات ال�شبابية عن ك�س��ب ثقة النا�س ف��ي المخيمات� ،أو في
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�ضعف التن�سيق معهم ،وكل هذا يخفي داخله خطاب ًا لم ينجح في الو�صول لهذا الت�شكيل
الجغراف��ي المهم .ولقد وج��اء هذا الح�صر في �أجواء تحتفي بال�شباب كفئة تتم �صناعتها
وعزله��ا عن مجم��ل التفاع�لات ال�سيا�سي��ة والمجتمعي��ة ،بوا�سطة م�ؤ�س�س��ات التمويل
الأجنب��ي ،تلك الم�ؤ�س�سات 7الت��ي ثابرت على �إقام��ة دورات ورحالت وندوات تحت
عناوين تقنية تهدف �إلى تعزيز القيادة ال�شبابية وتمكين ال�شباب ،وتحوي م�ضمون ًا يف�صل
ال�سيا�س��ة عن مجمل الحياة ،حيث �أن المطلوب ه��و �إخراج جيل �شبابي يحتفي بق�ضاياه
الخا�ص��ة المعزولة عن مجمل التفاعالت ال�سيا�سية واالجتماعية ،ويتحدث عنه بلغة تقنية
منزوع��ة ال�سيا�سية .فيما يتعلق بال�سياق الفل�سطيني ،ف�إن العمل ال�شبابي الفل�سطيني ارتبط
بالأطر ال�سيا�سية ،بل هي التي �أوجدته.
لق��د �سبق االتحاد العام لطلب��ة فل�سطين ن�شوء منظمة التحري��ر الفل�سطينية ب�سنوات عدة،
و�أنج��ب االتحاد الع��ام ج�سم ًا �أكبر منه (�سيلتهمه الحق ًا) ،وكذل��ك الأمر بالن�سبة للكتلة
الإ�سالمية ،فلق��د �سبقت ن�ش�أة حما�س بع�شر �سنوات تقريب ًا .وعوداً �إلى لحظة االنطالق،
ف�إن ن�ش�أة الحركة الطالبية تعود �إلى منت�صف الع�شرينيات ،تحديداً العام  ،1925بو�صفها
الفت��رة التي �شه��دت ت�أ�سي�س «جمعي��ات الخطاب��ة الطالبية» ،وه��ي �أول ج�سم طالبي
فل�سطيني ،لعب الحق ًا دوراً بارزاً في ثورة  ،1936وهو العام الذي �شهد عقد �أول م�ؤتمر
طالبي فل�سطيني في يافا ،وكان الح�س الوطني الطالبي واعي ًا جداً لتعريف ال�صراع ،فرفع
�شعاره «محاربة الإنجليز لأنهم ر�أ�س الأفعى» بلغة البيان الت�أ�سي�سي.
وكان��ت الحرك��ة الطالبية الفل�سطيني��ة �أول تنظيم قطاع��ي فل�سطيني ت�ش��كل بعد النكبة،
فتعاف��ى م��ن ال�صدمة ليع��اود تكوين نف�س��ه لي�شهد الحق ًا فت��رات انتعا�ش ذهبي��ة في قيادة
ال�ش��ارع الفل�سطيني منذ النكبة وحت��ى  ،1956حيث �شهد العام  1959ت�أ�سي�س «االتحاد
العام لطلبة فل�سطين» بدع��وة من رابطة الطلبة الفل�سطينيين في القاهرة ،رافع ًا �شعار «خلق
الإن�س��ان الث��وري القادر على العم��ل والتحرير والتوعي��ة» .وكان �أول م�ؤ�س�سة فل�سطينية
تدع��و �إلى التجنيد الإجباري .ولذلك ،ركز االتح��اد على التدريب الع�سكري لأع�ضائه،
و�ش��ارك بت�شكي��ل فرق المغاوي��ر بعد هزيم��ة � 8.1967إال �أن �صف��ة ال�شبابية تحولت من
و�صف للروح المبادرة والخالقة� ،إلى و�صف جماعة فرعية داخل المجتمع ،تعمل بمعزل
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عن��ه .ولذلك ،يكثر �سماع عبارات من نوع «االنق�سام �أثر على ال�شباب» ،وك�أن ال�شباب
هي الفئة الطهرانية التي لم ت�شارك باالنق�سام ،واكتفت بكونها فئة وقع عليها هذا الفعل.
جرت عملية �صناع��ة ال�شباب كمنتج بالتزامن مع دخ��ول الم�ؤ�س�سات غير الحكومية �أو
ن�شطت الهو ّيات الفرعية داخل المجتمع ،وجعلتها كمو�ضوع يجري
( ،)NGOsالت��ي ّ
العم��ل عليه ،ولي�س ك��ذات تتفاعل وتخلق �صيرورتها المت�صل��ة والخا�صة ،و�أن�ش�أت لها
م�ؤ�س�سات خا�صة ،فكان ال�شباب �إحدى هذه الفئات التي وجدت نف�سها بعد فترة تحمل
خ�صائ�ص معينة حتى ت�ستحق ال�صفة التي جرى ت�صميمها من قبل خطاب المنظمات غير
الحكومي��ة ،الذي الحق ًا �سيجعل من فئة ال�شباب حركة داخل نف�سها ،تتحدث عن ذاتها
وتعيد �إنتاج ذاتها دون القدرة على لعب الدور الطليعي الذي لعبته �سابق ًا.

«الميدان» كنموذج لالفعالية
انطلق��ت الحراكات ال�شبابي��ة من �ساحة (ميدان) المنارة في مدين��ة رام اهلل ،م�ستبطنة في
ذل��ك نموذج ًا �أنتجه الربي��ع العربي الذي جعل م��ن الميادين وال�ش��وارع الرئي�سية ف�ضاء
فقدمت تون�س نموذج «�شارع بورقيبة» ،فيما طرحت م�صر بقوة نموذج «ميدان
لفعلهّ .
التحرير» ،فكان اال�ستبطان فل�سطيني ًا با�ستح�ضار �ساحة المنارة كحيز عام للتحرك ال�شبابي
تمي��زه عن المحيط
الجدي��د .ه��ذا اال�ستح�ضار لم يك��ن واعي ًا للف��روق الجوهرية التي ّ
العرب��ي .عربي ًا ،ي�ساعد عدد ال�سكان الكبير ن�سبي ًا عل��ى جعل الكم الب�شري �ضروري ًا في
عملي��ة االحت�ش��اد ،كما �أن الميدان بم��ا هو ت�شكيل مديني مرتبط بالم��دن الكبرى ويقع
و�سطه��ا �أو ف��ي مكان حيويتها ،ي�ؤدي �إغالق��ه لإغالق المدينة ب�أكمله��ا �أو لأجزاء مهمة
منه��ا ،فيما هذه الخ�صائ�ص لم تكن ت�شب��ه ب�شيء �ساحة دوار المنارة الذي لم يكن �إغالقه
ليغل��ق البل��د ،ولم يكن ليعول عل��ى ح�شود جماهيرية في منطق��ة جغرافية ال تتجاوز 45
�أل��ف ن�سمة ،وهو عدد �س��كان رام اهلل ،هذا ف�ض ً
ال عن �أن االحت�لال قام بتقطيع التوا�صل
الجغرافي للمدن مانع ًا من تو�سعها وتوا�صلها فيما بينها ،جاع ً
ال بذلك من التراكم الب�شري
مح�صوراً ال عمق له.

االنت�شار العمودي والأفقي
عج��زت الح��راكات ال�شبابي��ة على تطوي��ر خطابها عمودي�� ًا ،وعلى مد ج�سمه��ا �أفقي ًا،
فق��د اكتفت في بع�ض الأحي��ان برفع �شعارات ذات طابع �سلب��ي «ال للمفاو�ضات»« ،ال
لالنق�س��ام» ،وفي الأحيان التي طرحت �شعاراً �إيجابي ًا ك�شع��ار «�إجراء انتخابات مجل�س
وطن��ي» ،لم يحمل ال�شعار �أدوات رافعة له وال برنامج ًا يعززه؛ �أي لم تكن لل�شعار �آليات
جدية تعزز كونه برنامج عمل.
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كم��ا �أن خطابها العمودي غالب�� ًا ما امتاز بردة الفعل ال بالمب��ادرة للفعل ،فق�ضايا كالأ�سرى
والع��ودة للمفاو�ضات واالعتقال ال�سيا�سي ،كلها تندرج �ضمن مراقبة الفعل ال�سيا�سي والرد
عليه باحتجاج م�ضاد ،دون �أن يبلغ هذا االحتجاج درجة تطوير خطاب م�ضاد متجاوز ل�شرط
�إنتاج��ه ،مع االنتب��اه �إلى �أن وظيفة الحراك كتيار �شعبي ال تحتم��ل طرح برنامج �أيديولوجي
�صلب ،فهي حالة من الخطاب ال�سيا�سي التي تعرف ما تريد دون �أن تحدد تفا�صيله.
لق��د عج��زت الحراكات ع��ن �أن تو�سع ج�سمه��ا �أفقي ًا ،فل��م ت�صل المخيم��ات والقرى
كت�شكيالت اجتماعية خارج المدينة ،كما �أنها لم تخرج من رام اهلل غالب ًا كمكان لمركز
ن�شاطاته��ا ،وحت��ى الحراكات التي ظه��رت في مدينة الخليل �أو بي��ت لحم �أو غيرها من
المدن ،ل��م تتطور في �شكلها لت�صبح عابرة لمكان ن�شاطها ،ولم ت�شتبك هي الأخرى مع
الت�شكيالت االجتماعية المحيطة بها.

القطيعة مع الثقافة ال�سيا�سية
ينح��در �أغلب الملتحقين بالحراكات ال�شبابية من الطبقة الو�سطى العليا والطبقة الو�سطى
الدني��ا ،فيما �سيا�سي ًا يمكن القول �إن �أغلبهم جا�ؤوا م��ن خلفيات �إما ليبرالية و�إما ي�سارية.
ه��ذا االخت�لاف جعل تيارين رئي�سي��ن ي�سيطران على م�شهد الح��راك مع وجود حاالت
ا�ستثن��اء كثيرة لم تتحول �إلى تيار؛ ف�أبناء الطبقة الو�سطى العليا والميالون للأفكار الليبرالية
والميالون للأفكار الي�سارية �شكلوا تياراً �آخراً،
�شكل��وا تياراً ،و�أبناء الطبقة الو�سطى الدنيا
ّ
هذا ف�ض ً
ال عن �أفراد �آخرين لم ي�شعروا �أنف�سهم من�شدين لهذا التجاذب .وغني عن القول
�إن ه��ذا التنوع في حراك ل��م يتجاوز عدده الـ� 150شخ�ص ًا يعد تنوع�� ًا م�شرذم ًا للحالة ال
مغن��ي له��ا؛ �أي �أن التنوع يتحول �إلى غنى في حالة نجح الحراك في ح�شد �أعداد �ضخمة
لاللتحاق به ،حيث التنوع يخدم الكل ،بينما في حالة حراك محدود العدد يكون التنوع
دافع�� ًا لل�شللية والت�شرذم وانت�شار المحا�ص�صة ب�ش��كل مبا�شر ووا�ضح ،لذلك لم تكن �آلية
اتخ��اذ القرار تق��وم على تحديد حاجي��ات المرحل��ة �أو الر�ؤية الإ�ستراتيجي��ة ،ولم يكن
الج��دل الداخل��ي يدفع بهذا االتجاه فغالب�� ًا ما كان ي�أخذ طاب��ع االنق�سام ،بح�سب ميول
الأف��راد الداخلي��ة وعالقاتهم الخا�صة ،ف�ض ً
ال ع��ن �أن هذا التنوع ل��م يحمل �شكل تنوع
فك��ري وا�ضح على الرغم مم��ا يبدو للوهلة الأولى من اخت�لاف الم�شارب الفكرية بين
�شباب الحراكات� ،إال �أنه ،في المح�صلة ،لم يخلق نهج ًا جديداً للعمل ،ولذلك هو امتداد
لل�سائد في ال�ساحة الفل�سطينية من �أ�ساليب عمل ونهج تفكير.
لقد �أدى هذا التنوع في الأفكار والمزاجات الفردية �إلى ت�شرذم الحراك ال�شبابي ،وعجز
القائمي��ن عليه عن خلق ج�سم ذي قيادة موحدة .هذا م��ا يجعلني �أقول �إنه لم ُيقم قطيعة
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مع الثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية ،و�إنما كان امتداداً لها ولأزمتها ،حام ً
ال ما �أخذه منها من
ظواه��ر �سلبية رافقت الظاهرة ال�سيا�سية الفل�سطيني��ة كالمحا�ص�صة ،واالنق�سام الم�ستمر،
وازدواجي��ة اتخ��اذ القرار بي��ن التياري��ن البارزين في الح��راكات ال�شبابي��ة (� 15آذار5 ،
حزيران) ،الفردية  ...وغير ذلك.
براغماتي
ه��ذه الحالة من االت�ص��ال واالنف�صال مع الواقع ال�سيا�سي ،لم تك��ن ذات طابع
ّ
مفيد ،بمعنى �أنها حرمت نف�سها من ميزات وتجارب العمل الحزبي وقدراته على التنظيم
واالنت�ش��ار و�صياغ��ة الخطاب ،ولكنها في الوق��ت نف�سه �أعادت �إنت��اج م�أزقه ،فمث ً
ال لم
تلتق��ط الحركات ال�شبابية قدرة الأحزاب على التو�سع ف��ي خطابها �إلى مختلف المناطق
الفل�سطينية ومختلف ت�شكيالتها االجتماعية ،بغ�ض النظر عن فاعلية هذا التمدد ،ولكنها
�أخذت منها بع���ض م�شاكلها كالمحا�ص�صة ،حيث لكل تيار ح�صة في القرار والح�ضور.
في حالة الأحزاب الفل�سطينية ،كانت المحا�ص�صة كارثية بالمعنى الوطني وال�سيا�سي� .إن
المحا�ص�ص��ة هي تق�سيم الإرادة الوطنية على مجم��وع المنت�صرين في «ع�ض الأ�صابع».
وه��ذا ال ي�شبه في �شيء الإرادة الوطنية التي هي تفي�ض عن مجموع القوى الوطنية لتخلق
خطاب�� ًا وطني ًا متجاوزاً للحزبية ،مع �أن الحزبية هي من دعمته فهو �أكبر منها ،وهي ت�شتق
منه ال العك�س.

العالقة مع ال�سلطة
لج���أت ال�سلطة في ال�ضفة� ،إلى اتّباع �سيا�سة االحت��واء الناعم ،ومن ثم انتقلت لل�صدام
الخ�شن فيما ن�سميه لحظة «م�سيرة موفاز» التي خرجت اعترا�ض ًا على ا�ست�ضافة �شا�ؤول
موف��از في مقر المقاطعة في رام اهلل (�ألغيت الحقاً) .كانت هذه لحظة فارقة في عالقة
الح��راكات مع ال�سلط��ة� ،إال �أنها لم تتطور عل��ى م�ستوى الن�شاط عل��ى الأر�ض ،فيما
ف�ضل��ت �سلطة غ ّزة قمع الحراكات م��ن بداياتها فلم تتح الفر�ص��ة لن�شوء ج�سم �أو تيار
�شبابي هناك.
ف��ي العالقة م��ع ال�سلطة �أخذت الح��راكات تفح�ص مفا�ص��ل هذا الج�س��م وتوجه �إليها
احتجاجه��ا ،لت�صل بالتناق�ض بين ال�سلط��ة و�شعبها �إلى مداه الأق�صى .وهو تناق�ض �سيفرز
ب��دوره اال�ستنتاج الأكبر في �ش�أن مدى �إمكاني��ة بقاء ال�سلطة ذاتها؛ فلم تطرح الحراكات
برنامج ًا بدي ً
ال ،وهو لي�س بالأمر المطلوب من �أي حراك كان ،لأن الحراك ال�شعبي بحكم
التعري��ف هو التقاء المختلفين مع ال�سلطة ولي���س المختلفين على ال�سلطة ،و�إنما تكفلت
الح��راكات بالعمل الد�ؤوب على تفكيك مق��والت ال�سلطة الكبرى ،وهذا ما كان عليها
المثابرة في �إنجازه� ،إ�ضافة �إلى دورها الطليعي في �إحياء ق�ضية الأ�سرى والدعوة النتخاب
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�أع�ض��اء المجل���س الوطن��ي الفل�سطين��ي ،وربط االحتجاج��ات على الغ�لاء ذات الطابع
االقت�صادي ب�أ�صلها ال�سيا�سي وهو اتفاقية باري�س.
يجر تطويرها ،حيث ظهر الخالف على تعريف العالقة
�إال �أن هذه اللحظات الت�أزيمية لم ِ
م��ع ال�سلطة داخل الحراك ال�شبابي؛ هل تتم مو�ضعته��ا كجزء مكمل للنظام اال�ستعماري
اال�ستيطان��ي؟ �أم �أن الأولوية تبقى لمقارعة االحتالل دون االلتفات لل�سلطة كج�سم عائق
له��ذه المقارعة؟ لم ي�ستق��ر الحراك على �إجابة عملية حول ه��ذا الت�سا�ؤل ،وهو ما جعله
ي�ضيع «لحظة موفاز» كلحظة مهمة في مواجهة هذا النظام.
ّ

غياب التيار الإ�سالمي
إ�سالمية هي الأكثر قدرة على الح�شد الجماهيري بحكم
مما هو معروف �أن الحركات ال
ّ
امت��داد �شعبيته��ا� ،إال �أن حال��ة القمع العنيف ال��ذي ت�شهده في ال�ضف��ة ،وبخا�صة حركة
«حما���س» بعد االنق�سام ،حال دون م�شاركة �أفراد يميلون للحركة الإ�سالمية في الحراك
ال�شباب��ي .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الحراكات ال�شبابية لم تنجح في الو�صول �إلى هذه
الفئ��ة العري�ض��ة .فعلى �سبي��ل المثال ،لم يكن يح�ض��ر الأفراد الإ�سالمي��ون �إلى م�سيرات
مناه�ض��ة لالعتقال ال�سيا�سي ال��ذي كان يم�سهم بالدرجة الأول��ى .كما �أن حالة الحراك
ال�شباب��ي ل��م ت�شهد التحاق �إ�سالميين غ��ادروا الحالة التنظيمية كم��ا حدث في حراكات
الربيع العربي �إال في حاالت نادرة ،وعلى الرغم من �أن هذا الغياب يعود في �أغلب �أ�سبابه
لم��ا هو خارج الحراك ذات��ه ،ف�إنه من المفيد هنا الإ�شارة للدعاي��ة التي نجحت الأجهزة
االجتماعية (ارتياد
الأمني��ة في ت�سويقه��ا عن النا�شطي��ن كمجوعة منفلتة م��ن ال�ضواب��ط
ّ
الب��ارات  ...ال��خ) ،وفي ذه��ن الكثيرين كان يكف��ي لي�صدق هذه الدعاي��ة �أن يرى نمط
الحي��اة االجتماعية المتح��ررة التي يعي�شها �أغلب النا�شطين ،وهذا م��ا �أنتج حاجزاً نف�سي ًا
يق��ف �أمام انخراطهم داخل هذه الحالة ،وحال دون م�شاركة �شباب جدد في الحراكات
ال�شبابية �أو ك�سب ت�أييد �شعبي لها.

الحراك ال�شبابي كهويّة اجتماعيّة

ُميز حاملها ،فح��ل نموذج «النا�شط»
لق��د تحول الن�ش��اط ال�شبابي �إلى هو ّي��ة
اجتماعية ت ّ
ّ
م��كان نموذج «المنا�ضل» ،حيث النموذج الأول ي�شي��ر �إلى نوعية حياة معينة ،تحيط به
�شب��كات عالقات معينة ،ويثابر على ح�ض��ور الم�ؤتمرات الداخلية والخارجية ،ي�ستخدم
�ص��وره ال�شخ�صية ف��ي الم�سي��رات كر�أ�سمال رمزي ،ويق��وم في ن�شره��ا با�ستمرار على
مواق��ع التوا�صل االجتماعي  ...الخ .ولقد �شهدت الحراكات هذا النمط في حالة بع�ض
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الن�شط��اء .فيما يفتر�ض نموذج «المنا�ضل» حالة م��ن الإيمان تدفع المنت�سب للفكرة �أن
يعي�شه��ا ليل نهار ،ال كميزة اجتماعية و�إنما ك�إيم��ان �سيا�سي محفوف بالمخاطر ،تدفعه
�إلى ممار�سة نوع من ال�سر ّية.
«ن��ادراً ما ي�أخذ النا�شطون خطوة لل��وراء لتقييم عملهم و�إعادة النظر ب�إ�ستراتيجيتهم؛ فهم
َّ
«فلنتخل عن
يقومون بالن�شاط –يمار�سون دورهم االجتماعي– كل الوقت .ي�شير م�ؤلف
الن�شاط» �إلى �أن «جزءاً من كون المرء ثوري ًا يعني معرفة متى يجب التوقّف واالنتظار .من
الفعالية الق�ص��وى ،ومن المهم �أي�ض ًا معرفة
المه��م �أن نعرف كيف ومتى ن�ضرب لتحقيق
ّ
ذهنية «علينا فعل �ش��يء الآن!» التي يبدو �أنها
كي��ف ومتى ال ن�ض��رب .النا�شطون لديهم ّ
ّ
تتغذى من ال�شعور بالذنب .هذه الذهنية غير
تكتيكية �أبداً».
ّ

ب�شكل��ه الحالي ،الن�شاط هو �أداة النا�شط المحت��رف للتعبير عن هويته االجتماعية ،ولي�س
تخ�ص�صية �أخ��رى ،يعمل النا�شطون
�أداة لرب��ح ال�صراع��ات والق�ضايا .كما ف��ي �أي مهنة ّ
ّ
�سجل محترف من الن�شاط ال�سيا�سي .يتعاملون
على تح�سين �صورته��م ال�شخ�صية ،وبناء
م��ع الن�ش��اط ك�أنه مهنة لديها منافع
اجتماعية وماد ّية �أكثر مم��ا يتعاملون معه على �أنه قتال
ّ
لالنت�ص��ار ب�صراع .العدي��د من النا�شطين يح�صل��ون على لقمة عي�شهم م��ن الن�شاط عبر
ً 9
ّ
التحول �إلى ّ
الممولة جيدا».
المنظمات غير الحكومية
موظفين في
ّ
ّ

لق��د ت�ضخمت ال�ص��ورة على ح�ساب الواقع ،ب��ل يمكننا الحديث عن �إن��كار للواقع في
مقاب��ل ال�ص��ورة التي ولدت عنه ،لتعي���ش بمعزل عنه فيما بعد بلغ��ة بودريار 10.ي�ساعدنا
إعالمي ًا ،لي�صبح كنموذج معركة
ذل��ك في فهم «باب ال�شم�س» كحدث ج��رى ت�ضخيمه �
ّ
ن�شطا�ؤه��ا �أبطال ،و�ساعدت و�سائل التوا�صل االجتماعي الت��ي تتيح للم�شاركين في هذا
الحدث/ال�صورة �أن يرفعوا �صورهم با�ستمرار ليراها الآخرون في بناء هذا النموذج الذي
ال يتحدث عن مدى ا�شتباكه مع الواقع والتغيير ،بقدر ما ي�شير �إليه من بعيد ،و�أحيان ًا يخفيه
ليحل هو محله.

 9طوني �صغبيني« .من المنا�ضلين �إلى الموظفّين :ظاهرة الن�شاط المحترف» ،موقع نينار (:)7/9/2013
http://saghbini.wordpress.com/2013/09/07/professional-activism/
 10انظر/ي:جان،بودريار.الم�صطن��ع واال�صطن��اع .ترجمة:جوزي��ف عبداهلل ،بيروت:المنظم��ة العربية للترجمة،ط،1
.2008
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�أفق �إ�ستراتيجية تحرك �سلمي داخل بنية النظام اال�ستعماري اال�ستيطاني
حاول��ت هذه الورقة �أن تحكي ق�صة الح��راك ال�شبابي م�ستخل�صة �أ�سباب تعثره من داخله
ومن خارجه �أي�ض ًا ،ولكنها �أجل��ت ال�س�ؤال الرئي�سي النتمائه لم�ساحة مختلفة عما �سبق،
وه��و هل �أن بنية العمل ال�سلم��ي تحمل داخلها بذور فنائها في ظ��ل ا�ستعمار كولونيالي
ا�ستيطاني؟
ال يمكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال دون ا�ستنفاذ المحاوالت لذاتها ،وا�ستخال�ص درو�سها
م��ن نف�سها� ،إال �أنه من المهم التنبه �إل��ى �أن بنية النظام اال�ستعماري المهيمنة على جغرافيا
فل�سطين التاريخية ،قد �صممت نف�سها ب�شكل عنيف على �ضبط ال�سكان داخلها� .أدى هذا
ال�ضب��ط ،مع تواط�ؤ الو�سيط المحلي� ،إلى ت�أزيم المقاومة الم�سلحة� ،إن لم يكن تفكيكها.
لق��د جمعت ال�شعوب في تجارب تحررها بين �أنماط مختلفة من الن�ضال .هذا �صحيح،
ولك��ن اال�ستنتاج ب�أن المقاوم��ة ال�سلمية هي الخيار المتاح بع��د ت�أزيم/تفكيك المقاومة
التنوع الخالق بقدر ما تنتمي النعدام الخيارات الذي
الم�سلحة هي م�س�ألة ال تنتمي لذاك ّ
11
الم�ستعمرين.
الم�ستعمر على ال�سكان
جاء نتيجة �إخ�ضاع مار�سها
ِ
َ
�ضم��ن هذا ال�سي��اق ،يمكن اعتبار �أن الحراكات ال�شبابية ف��ي ال�ضفة والقطاع ،تعبير عن
�أزمة من البداية ولي�س عن عافية ،وهو ما يجعل تحميلها الآمال الكبيرة تحمي ً
ال مبالغ ًا فيه،
يقي�سها بما حولها دون فهم خ�صو�صية ال�سياق الذي تعمل �ضمنه�/ضده.

 11انظر/ي لال�ستزادة حول هذا المو�ضوع ،محا�ضرة :خالد عودة اهلل« ،في عنف الالعنف»:27/1/2013 .
http://www.youtube.com/watch?v=XkB2a1pZjyE
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لسطيني ف
لم تنضج بع
الحراك الشباب الفلسطيني في
قطاع غزة :ثورة لم تنضج بعد

الحراك الشباب الفلسطيني في قطاع
غزة :ثورة لم تنضج بعد
�إبراهيم عبد اهلل ال�شطلي*1

تهيئة
عن��د الحديث ع��ن ال�شباب الفل�سطين��ي ،ال بد من النظ��ر لخ�صو�صية ال�سي��اق االجتماعي
واالقت�صادي والثقافي وال�سيا�سي للمجتمع الفل�سطيني الحا�ضن لهذا ال�شباب .فقد �أظهرت
نتائج التقرير ال�سنوي عن ال�شباب تحت عنوان «الم�ستقبل يقرع الباب» ال�صادر عن منتدى
�ش��ارك ال�شبابي العام  ،2013ارتفاع مع��دالت البطالة والفقر بين ال�شباب ،وتعر�ض العمال
منهم لال�ستغالل والعن�صرية في �سوق العمل الإ�سرائيلية ،ولغياب العدالة في الأجور وتف�شي
المح�سوبي��ة في �سوق العمل الفل�سطينية ،وانت�شار وا�سع لالقترا�ض والديون بينهم .كما ّبين
التقرير �أن وجود غالبية تف�ضل ت�أ�سي�س م�شاريع خا�صة بها .كما بينت نتائج التقرير الطاقات
المه��دورة في فتوة المجتم��ع الفل�سطيني ،وما ت�شكله �صحة ال�شب��اب ك�أحد �أركان التنمية
الب�شرية ،م�ؤكدة على وجود م�ؤ�شرات �صحية غير مطمئنة ،وعالقات �أ�سرية واجتماعية قائمة
على مفهوم الو�صاية الأبوية ،وانخفا�ض ع�ضوية ال�شباب في الف�صائل ال�سيا�سية والمنظمات
الأهلية ،وخيبة �أمل بين �صفوف ال�شباب من �أدائها ،و�أ�صبحت �شرعيات الف�صائل والمنظمات
الأهلية وال�سلطة مو�ضع ت�سا�ؤل ،و�أ�صبح ال�شباب يرون �أن الدولة باتت بعيدة المنال .وت�شير
نتائج التقرير �إلى ت�أييد �شبابي كا�سح للمقاومة ك�إ�ستراتيجية فل�سطينية .والخال�صة �أن بو�صلة
الحراك ال�شبابي ما زالت بو�صلة م�شو�شة ،وتجربتها جنينية.
وفي هذا ال�سياق العام ،ال بد من النظر �إلى و�ضع عوامل ومحاور كمحددات لورقة بحثية
 *1نا�ش��ط �شباب��ي موالي��د مدينة غزة ،يتن�شط في العدي��د من الم�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية ف��ي قطاع غزة ،له العديد من
�أوراق العمل والأحاث ح،ل مو�ضوعات العمل ال�شبابي الفل�سطيني.
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عن الحراك ال�شبابي ال�سائد في الحال الفل�سطيني ،وفي قطاع غزة تحديداً ،يكون �س�ؤالها
المح��وري؛ «لماذا لم تنجح محاوالت توليد «ربيع فل�سطيني» يقوده ال�شباب على غرار
ما حدث في م�صر و�أماكن �أخرى؟» ،علم ًا �أن القارئ يدرك تمام ًا �أن العوامل االقت�صادية
واالجتماعية تزيد من فر�ص قيام ال�شباب بثورة تحول في تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ،وتعيد
االعتبار لها بعدما ف�شلت التجارب ال�سابقة� ،إن �صح لنا الحكم عليها بالف�شل.

ال�شباب و�سوق العمل
�أ�ش��ارت نتائ��ج التقرير المذكور �أعاله �إل��ى وجود معدالت عالية م��ن البطالة والفقر بين
ال�شب��اب الفل�سطيني� ،إذ �أن �أكثر من ثلث ال�شباب الفل�سطين��ي يعانون من البطالة ،ون�سبة
البطال��ة ترتفع بين ال�شباب الأعلى تعليم�� ًا� ،إذ �أن حوالي ن�صف الخريجين (دبلوم ف�أعلى)
عاطل��ون عن العمل .كما �أن حوالي  %40م��ن �أفراد المجتمع يعانون من الفقر �أو الفقر
المدق��ع ،وحوالي ربع ال�شباب الفل�سطين��ي من الفقراء ،مع فارق كبير بين معدالت الفقر
التي ترتفع في قطاع غزة ب�شكل كبير.
و�أ�ش��ارت النتائج �إل��ى تعر�ض العم��ال ال�شباب لال�ستغ�لال والعن�صرية ف��ي �سوق العمل
الإ�سرائيلي��ة ،ولغياب عدال��ة الأجور وح�ضور المح�سوبية في �س��وق العمل الفل�سطينية،
�إ�ضافة �إلى خ�ضوع ن�سبة عالية من ال�شباب العاملين في ال�سوق الفل�سطينية �إلى عدم تطابق
ظ��روف عملهم مع �ش��روط ال�سالمة المهنية ،وانعدام العدالة ف��ي الأجور وتدني قدرتها
على �س��د االحتياجات الأ�سا�سية ( %60من ال�شباب غي��ر را�ضين عن م�ستوى دخلهم)،
كما الحظ التقرير التمييز في التوظيف وانت�شار الوا�سطة والمح�سوبية �أي�ض ًا.
وبالمقارن��ة م��ع نتائج م�س��ح القوى العامل��ة �ضمن تقرير �أح��وال ال�س��كان الفل�سطينيين
المقيمي��ن في فل�سطين  ،2013ال�صادر عن الجه��از المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،فقد
�أ�شارت نتائج الم�سح �إلى �أن ن�سبة الم�شاركة في القوى العاملة في فل�سطين بلغت %43.4
م��ن �إجمالي القوة الب�شرية (الأفراد الذين �أعمارهم � 15سنة ف�أكثر) خالل الربع الأول من
الع��ام �( 2013أي م��ن بين كل � 10أفراد �أعمارهم � 15سنة ف�أكثر هنالك � 4أفراد م�شاركين
ف��ي القوى العامل��ة)؛ بواقع  %45.0ف��ي ال�ضفة الغربية مقاب��ل  %40.5في قطاع غزة.
وه��و ما يعني ارتفاع ن�سبة البطالة ،ومحدودية فر�ص العمل المتاحة لل�شباب الفل�سطيني،
ما يعر�ضهم لال�ستغالل والخ�ضوع للتعاي�ش مع الظروف الت�شغيلية المعتمدة على مزاجية
الم�شغ��ل في �أحيان كثيرة ،ما يحد من قدرته على الإبداع ،واعتماده على �سيا�سة التكيف
م��ع الظروف المعي�شية خوف ًا من الم�ستقبل المجهول ،وبذل��ك ي�صبح يوم ًا بعد يوم �أكثر
تكيف ًا �سلبي ًا مع ذلك الواقع.
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كم��ا الح��ظ تقرير «الم�ستقبل يق��رع الباب» انت�ش��اراً كبيراً جداً لظاه��رة االقترا�ض بين
ال�شب��اب ،و�شكلت البن��وك الم�ص��در الرئي�س للإقرا���ض ،كو�سيلة للتغل��ب على �أزمات
ال�شب��اب المالية �أو لتوفير احتياج��ات رئي�سية �أو كمالية ،حيث بينت النتائج �أن  %95من
الم�ستطلعة �آرا�ؤهم مقتر�ضون حالي ًا من جهات متعددة �أهمها البنوك وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض
التي مثلت �-أي البنوك وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض -م�صدراً لقرو�ض  %46من ال�شباب.
وي�شي��ر تقرير «الإح�صاء» ال�سابق �إلى �أن ن�سبة العاطلين عن العمل من بين الم�شاركين في
الق��وى العاملة في الرب��ع الأول  ،2013بلغت  %23.9في فل�سطين؛ �أي �أكثر من خم�س
الم�شاركي��ن في القوى العامل��ة ،بواقع  %20.3في ال�ضفة الغربي��ة ،و %31.0في قطاع
غ��زة .كم��ا ت�صل ن�سبة البطالة بي��ن الإناث الم�شاركات في الق��وى العاملة �إلى %35.3
مقابل  %21.2بين الذكور في فل�سطين.
ويلفت التقرير ذاته �إلى �أن ن�سبة البطالة في محافظات قطاع غزة �أعلى منها في محافظات
ال�ضفة الغربية خالل الربع الأول من العام  ،2013فقد احتلت محافظتا خان يون�س ورفح
الن�سب��ة الأعلى للبطالة ،حيث بلغت الن�سبة  %33.9ل��كل منهما ،تليهما محافظة �شمال
غزة  ،%32.3بينما �أدنى ن�سبة للبطالة في قطاع غزة كانت في محافظة غزة ،حيث بلغت
الن�سبة فيها .%27.4
ف��ي حين �أ�شار تقري��ر «الم�ستقبل يقرع الباب» �إل��ى �أن غالبية ال�شب��اب يف�ضلون ت�أ�سي�س
م�شاري��ع خا�صة به��م �إذا توفر لديهم ر�أ�س المال الالزم لذلك .وبلغت ن�سبة الذين فكروا
بت�أ�سي���س م�شاريع خا�ص��ة � ،%62إال �أن  %17فقط ،ا�ستطاع��وا تحقيق الم�شروع الذي
فكروا به.
وهن��ا لن �أجد كلمات �أف�ضل للتعقي��ب على كل تلك الم�ؤ�شرات من الخال�صة التي قدمها
تقرير «واقع الم�ستقبل يقرع الباب»� ،إذ يقول «ما زالت ت�شير جميع البيانات �إلى ارتفاع
مع��دالت الفقر والبطالة ف��ي المجتمع الفل�سطين��ي ب�شكل عام ،ول��دى ال�شباب ب�شكل
خا���ص� ،إذ �أن �أكثر من ثلث ال�شباب الفل�سطين��ي يعانون من البطالة ،ون�سبة البطالة ترتفع
بي��ن ال�شباب الأعلى تعليم ًا� ،إذ �أن حوالي ن�ص��ف الخريجين (دبلوم ف�أعلى) عاطلون عن
العم��ل .كما �أن حوال��ي  %40من �أفراد المجتمع الفل�سطيني يعان��ون من الفقر �أو الفقر
المدق��ع ،وحوالي ربع ال�شباب الفل�سطين��ي من الفقراء ،مع فارق كبير بين معدالت الفقر
التي ترتفع في قطاع غزة ب�شكل كبير».
وهن��ا ال يمكن االكتفاء بالنظ��ر �إلى ما تعك�سه البيانات الكمية دون االلتفات �إلى دالالتها
و�أبعاده��ا المختلفة ،فالفقر يحمل في طياته كل معاني ا�ستالب الحرية والفر�ص ،ما يعني
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كب��ح القدرات والطاقات الكامنة لدى ال�شب��اب لتحقيق ذواتهم ،والم�ساهمة الفاعلة في
مجتمعاته��م ،و�إل��ى جانب كبح الق��درات الإيجابية لدى ال�شباب ،تق��ود حالة الإحباط
والي�أ�س والإح�سا���س بالالجدوى وانتقا�ص الكرامة الإن�سانية والفاعلية التي يولدها الفقر
والبطالة �إلى م�شاكل اجتماعية و�سيا�سية ،لي�س �أخطرها دفع ال�شباب �إلى الهجرة بحث ًا عن
لقم��ة العي�ش وتحقي��ق الذات .فهناك العديد من ال�شواهد والتج��ارب الدالة على ارتباط
الفقر والبطالة بارتفاع معدالت العنف المجتمعي ،والجريمة ،وتعاطي المخدرات.

حول واقع ال�شباب الفل�سطيني وم�شاركتهم ال�سيا�سية في قطاع غزة
كما �أكدت نتائج التقرير الطاقات المهدورة في فتوة المجتمع الفل�سطيني؛ �إذ بلغت ن�سبة
ال�شب��اب ما بين (� )29-15سنة  %29.8من �إجمال��ي ال�سكان في الأرا�ضي الفل�سطينية،
وبذلك فال�شباب يوفرون الفر�صة لتنمية مجتمعاتهم والنهو�ض بها عندما تتوفر ال�سياقات
االجتماعي��ة واالقت�صادية وال�سيا�سي��ة والت�شريعية والتربوية والتعليمي��ة الكفيلة باحت�ضان
قدراته��م المختلفة من قبل المجتم��ع وال�شباب لتحقيق الأه��داف الوطنية والمجتمعية
العام��ة .فعل��ى المجتمع �أن يوفر ه��ذه الحا�ضنة ،وال�شباب هم من يج��ب �أن ي�ساهم في
بنائه��ا ،وا�ستثمارها ف��ي الوقت نف�س��ه ،فالعالقة هن��ا تكاملية بين ال�شب��اب والمجتمع،
ولي�س��ت مبنية على �أن ينتظر الآخ��ر م�ساهمة الأول ،فبم�ساهم��ة كل طرف تت�سع فر�صة
كليهما بالتطور ،و�إحداث التغيير.
وت�ش��كل �صحة ال�شباب ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان التنمي��ة الب�شرية� ،إذ تبين النتائج م�ؤ�شرات
�صحي��ة غير مطمئنة حول ال�شباب ،حيث التزاي��د في �أمرا�ض ال�سكري وال�ضغط والقلب
وال�سرط��ان والأمرا���ض النف�سي��ة والعادات والممار�س��ات غير ال�صحي��ة� ،إذ بلغت ن�سبة
المدخنين بين ال�شباب (� 29-18سنة) حوالي ( %15ترتفع الن�سبة بين الذكور لت�صل �إلى
 ،)%28وارتفاع في معدالت تعاطي المخدرات ،وبخا�صة في القد�س وقطاع غزة .فقد
اعتب��ر �شباب قطاع غزة �أن انت�شار بع�ض المواد المخ��درة (مثل الترامدول) تزايد ب�شكل
كارث��ي بعد الح�صار المفرو�ض على القط��اع ،و�أ�صبح يطال �شرائح متعددة من المجتمع
كالأطفال والفتيات في المدار�س الإعدادية والثانوية ،والجامعات.
ترتق لطرح
في حين ما زالت ق�ضية الإعاقة رهن ًا بنماذج لم�ؤ�س�سات �أهلية خيرية وطبية لم ِ
الق�ضية ومعالجتها من منظور حقوقي ،وتركز عملها في �إطار تقديم خدمات طبية لذوي
الإعاقة ،دون تح�سين فر�ص دمجهم في المجتمع وا�ستثمار طاقاتهم ب�شكل �إيجابي لتنمية
المجتمع.
وم��ا زالت العالقات الأ�سرية واالجتماعية قائمة على مفهوم الو�صاية الأبوية التي تمار�س
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با�س��م العمر والجن���س والطبقة االجتماعي��ة وبا�سم العائلي��ة وتحت م�سمي��ات التراتبية
الم�ؤ�س�سية والحزبية .فعلى �سبيل المثال؛ الذي يقرر في تحديد طبيعة التخ�ص�ص الجامعي
الذي �سيدر�سه الطالب هم غالب ًا الآباء ،وال يراعون في ذلك اهتمامات ال�شباب �أنف�سهم،
وال��ذي يقود جميع التنظيمات والأح��زاب ال�سيا�سية هم الكبار في ال�سن ،وال نجد قيادة
�شابة تمثل هذا الحجم الكبير من وقود هذه الأحزاب �-إن �صح التعبير� -أال وهم ال�شباب.

ال�شباب والم�شاركة ال�سيا�سية
�أ�ش��ارت نتائج التقري��ر �إلى انخفا�ض ع�ضوية ال�شباب في الف�صائ��ل ال�سيا�سية والمنظمات
عبر  %73من غالبية ال�شباب عن عدم انتمائهم ل ٍّأي من الف�صائل ال�سيا�سية،
الأهلي��ة ،فقد ّ
وع��ن خيبة �أملهم وفقدان ثقته��م بهذه الف�صائل ،وبخا�صة لعدم قدرته��ا على �إنهاء حالة
االنق�س��ام ،وان�شغ��ال كل منها ف��ي م�صالحها ال�ضيق��ة ،وعدم �إيالء المجتم��ع ،وبخا�صة
ال�شباب� ،أولوية في برامجها.
واعتب��ر ال�شب��اب ،وبخا�صة في القد���س� ،أن انخراطهم ف��ي غالبية الن�شاط��ات ال�سيا�سية
والمجتمعية يرجع لرغبتهم في مقاومة االحتالل بغ�ض النظر عن درجة ثقتهم بالم�ؤ�س�سات
التي يعملون من خاللها.
وبالعودة �إل��ى �أن  %73من ال�شباب عبرت عن عدم انتمائها ل ٍّأي من الف�صائل ال�سيا�سية،
فنف���س النتيجة تعن��ي �أن  %27من ال�شباب تنتم��ي لتنظيمات �سيا�سية ،وه��ذه �أي�ض ًا ن�سبة
لي�س��ت �صغيرة ،ولك��ن في نقا�شي في �إح��دى جل�سات النقا�ش الت��ي نفذتها بمدينة غزة
خ�لال �شه��ر حزيران  ،2013مع �إحدى المجموعات الب�ؤري��ة ،فقد ف�سرها �أحد ه�ؤالء
ال�شب��اب ،ب�أنهم يرغبون ف��ي �أن يحدثوا تغييراً ما في �أحزابهم ال�سيا�سية التي ينتمون �إليها،
وه��ذا هو ال�سبب ال��ذي دعاهم للتم�س��ك بانتمائهم لحد الآن به��ا ،وحر�ص ًا منهم على
تاري��خ �أحزابه��م الن�ضالية ،فهم ن�ش�أوا في كنفها ،وي�ؤمنون ف��ي الوقت ذاته ب�أن الأحزاب
ال�سيا�سية الفل�سطينية هي �إح��دى �أدوات التحرر الوطني ،وعلى حد تعبيره فهم ينا�ضلون
ن�ضا ًال م�ضاعف ًا داخل �أحزابهم وداخل مجتمعهم.
وه��ذا ما �أكده ا�ستطالع ر�أي قام به مرك��ز العالم العربي للبحوث والتنمية «�أوراد» ،ن�شر
في � 17أب�/أغ�سط�س  .2013وبين اال�ستطالع وجود تراجع كبير في االهتمام بالن�شاط
ال�سيا�س��ي بي��ن ال�شباب في غ��زة بمقدار ( 20نقط��ة) وفي ال�ضفة بمق��دار ( 13نقطة)،
حي��ث �أ�ش��ار �إلى تراجع كبير ف��ي الن�شاط ال�سيا�س��ي لل�شباب (� 30-18سن��ة) في ال�ضفة
وغ��زة ب�شكل عام .ففي ال�ضفة الغربية ،ت�شير النتائج �إلى تراجع بمقدار ( 13نقطة) ،فمن
 %35ف��ي ا�ستطالع كانون الثاني/يناير للع��ام � ،2013إلى  %22في اال�ستطالع الحالي
101

(�آب � .)2013أم��ا في قطاع غزة ،ف��ان النتائج ت�شير �إلى تراجع كبير بمقدار ( 20نقطة)
م��ن  %47في كانون الثاني � 2013إلى  %27في اال�ستطالع الحالي .ونق�صد هنا بتعبير
«االهتم��ام بالن�شاط ال�سيا�سي» ،متابعة ال�شباب لق�ضاي��ا الر�أي العام ،واالهتمام من قبلهم
بال�ش�ؤون ال�سيا�سية العامة التي تخ�ص البلد ،ومدى اهتمامهم بالتعبير عن وجهات نظرهم
ف��ي الق�ضايا العامة ،ولي�س فق��ط التعبير ،و�إنما التحرك لتبني موقف م��ا ،لإحداث �أثر �أو
تغيير ما في تلك الق�ضايا مو�ضوع االهتمام.
وقد �أ�شار ا�ستطالع الر�أي ذاته �إلى تراجع في ن�شاط ال�شباب في الأحزاب ال�سيا�سية ك�أحد
�أ�ش��كال الم�شاركة ال�سيا�سية ،وبخا�صة في غزة ،حي��ث �أظهرت النتائج تراجع ًا في ن�شاط
ال�شباب في الأحزاب ال�سيا�سية ،وبخا�صة في قطاع غزة �أكثر منه في ال�ضفة ،حيث تراجع
الت�صري��ح بالن�شاط في الأح��زاب بين �شباب غزة بمقدار ( 11نقطة) من  %32في كانون
الثان��ي � 2012إل��ى  %21في �آب� /أغ�سط���س  .2013وفيما يتعلق بال�ضف��ة الغربية ،ف�إن
الن�سب��ة بقي��ت ثابتة عند ( )%19مم��ن ي�صرحون ب�أنهم نا�شطون (بدرج��ات متباينة) في
الأح��زاب ال�سيا�سي��ة ،ما يدلل على حال��ة المخا�ض التي يعي�شها ال�شب��اب الفل�سطيني في
قط��اع غ��زة الذي ي�سعى �إل��ى التمرد ،وك�سر الهال��ة الن�ضالية الت��ي ت�ستخدمها الأحزاب
ال�سيا�سي��ة للت�أثير والهيمنة على الر�أي الع��ام الفل�سطيني ،ونلم�س في ذلك التباين الوا�ضح
بي��ن ن�شاط ال�شباب الفل�سطيني في ال�ضفة عنه في غ��زة ،حالة ال�ضيق واالحتكاك المبا�شر
م��ع حك��م حركتين �شكلتا حالة ن�ضالي��ة تعتمد على الكفاح الم�سل��ح والمقاومة ك�شعار
للتح��رر ،ومن ثم منذ توليهما الحكم وقي��ادة ال�سلطة ،تغيرت المفاهيم و�أ�صبحت ت�أخذ
�أ�شكا ًال �أخرى للن�ضال وفق ًا لم�صالح تلك الحركتين الذاتية ،ولي�س وفقا لل�ش�أن العام ،كما
لدواع ومبررات �أمنية التي ت�ستخدمها حكومة حما�س
�أن حال��ة الت�ضييق وقمع الحريات
ٍ
في غزة ،تجعل من يمار�س العمل الحزبي عر�ضة للكثير من التدخالت والم�ضايقات ،قد
ت�صل للتخوين ،واالتهام المبا�شر بالعمل ل�صالح �أجندات خارجية ،كما حدث مع نا�شطي
حركة � 15آذار لإنهاء االنق�سام ،و�أع�ضاء حركة فتح ،كما �أن حالة االنق�سام ال�سيا�سي �أي�ض ًا
�أوجدت مناخ ًا خ�صب ًا لحالة االبتعاد وهجرة الأحزاب.
كل ذل��ك يعطي م�ؤ�شرات يمك��ن فهمها وتف�سيرها ب�أنها مقدمة �إل��ى �أن الحراك ال�شبابي
الفل�سطين��ي ،توجهه بو�صل��ة م�شو�شة ،ويعي���ش تجربة جنينية ،وم��ا زال بحاجة لبو�صلة
وا�ضحة الأهداف ،والأولويات ،و�إ�ستراتيجيات العمل.
وبالنظ��ر �إلى خ�صو�صي��ة ال�شباب الفل�سطيني ف��ي قطاع غزة ،التي تظهر ف��ي �سياق المقدمة
والم�ؤ�شرات �سابقة الذكر ،وتحد من قدرته على التفاعل والبناء والم�ساهمة في عملية التحرر،
ف�إنها تتمظهر في مجتمع فتي ظروفه االقت�صادية �شديدة ال�صعوبة ،مرهونة باقت�صاد يئن تحت
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وط�أة ممار�سات االحتالل و�إجراءاته ،مبني بالكامل على المعونات الخارجية ،والم�ؤقتة غير
طويل��ة الأمد ،كما �أنها مرهونة باقت�صاد الأنف��اق الوهمي ،الذي �سي�ساهم على المدى البعيد
في تدمي��ر البنية االقت�صادية للمجتمع الفل�سطيني في قطاع غ��زة .مجتمع فتي ت�شوبه العديد
من الت�شوهات االجتماعية ،نتيجة ال�ضيق وفقدان الأمل ،وال�شعور بالعجز ،لعدم القدرة على
وتقبله ،هذا �إ�ضافة �إلى حجم البطالة العالي ،والرغبة الجامحة لدى
التفاعل مع الواقع المعا�ش ّ
ال�شباب في الهروب من الظروف المعي�شية في قطاع غزة ،عبر الهجرة لمن يتمكن من ذلك.
والملف��ت للنظ��ر �أن الأمر بد�أ ال يقت�صر عل��ى ال�شباب العاطل عن العم��ل �أو الذي ال يمتلك
فر�ص ًا جيدة لحياة كريمة في قطاع غزة ،و�إنما طال الطبقة المثقفة التي تمتلك فر�ص ًا ت�ؤهلها
لعي�ش حياة كريم��ة ،ولها م�صادر دخل جيدة ،وتمتلك من المكانة االجتماعية ما يحفظ لها
احترامه��ا ،وذلك نتيجة ل�ضيق الحريات ،والتع��دي على خ�صو�صية النا�س ،و�شعورها بالقلق
عل��ى م�ستقبلها وم�ستقبل �أبنائها ،ب�سبب تدهور الخدم��ات ال�صحية نتيجة الح�صار ،وافتقار
الجهات الر�سمية للقدرة على �سد االحتياج العالي ،ونتيجة غالء المعي�شة �أي�ض ًا.
ي��رى ال�شب��اب البالغ عدده��م � 20شاب�� ًا؛ بينهم طالب ،وعامل��ون في م�ؤ�س�س��ات �أهلية
وحكومي��ة ،وبع�ضهم عاطل ع��ن العمل الذين قابلته��م بهدف �إغناء الورق��ة واال�ستماع
لآرائه��م� ،أن ثم��ة �سياق ًا ال بد من ذك��ره عند التعر�ض للحديث ع��ن تجاربهم وخبراتهم
الميدانية وانخراطهم في الن�ضال لم�صلحة المجتمع وق�ضاياه.
عند ال�شباب الفل�سطيني في غزة الكثير مما يقولونه للتعبير عن �آرائهم ومواقفهم ورف�ضهم
لم�شاري��ع طم���س هويتهم على اختالفه��ا؛ كونهم �شبان�� ًا� ،أو عما ًال� ،أو طالب�� ًا� ،أو حتى
عاطلين/ات عن العمل .هذا التنوع في الهوية الفل�سطينية ال�شابة يعبر عن غنى ،لكنه غير
منظ��م ،وقد تجلى ذلك في االنتفا�ضة الأولى العام � ،1987إذ �أثبت ال�شباب مقدرة كبيرة
على مقارعة المحتل ،بدليل خ�ضوع دولة االحتالل لطلب المفاو�ضات اعتقاداً منها �أنها
�ستخمد هذا البركان الثائر ،وبدليل ان�سحابها من غزة �أحادي الجانب العام � 2005أي�ض ًا،
عل��ى الرغم من عدد الذين ا�ست�شهدوا �أو �أ�س��روا .وكان الهدف دوم ًا فل�سطين ،والرف�ض
لمحاوالت الهيمن��ة وتغييب القرار الوطني الفل�سطيني ،و�إثب��ات �أن ال�شباب الفل�سطيني
حا�ضر وفاعل وم�ؤثر في الحياة العامة الفل�سطينية.
ونتيج��ة لف�شل الحل ال�سلمي ،وتعنت دولة االحتالل ،وم�ضيها في اال�ستيالء علي الأر�ض
الفل�سطينية ،وا�ستمرار بناء الم�ستوطنات ،وتهويد المقد�سات ،انتف�ض ال�شباب الفل�سطيني
مرة �أخرى في العام  ،2000فيما عرف الحق ًا باالنتفا�ضة الثانية (انتفا�ضة الأق�صى) ،وقد
كان��ت �سلمية� ،إال �أن االحتالل واج��ه هذا االحتجاج بمزيد من القم��ع والقتل والتدمير
و�سقوط المئات من ال�شهداء و�أعداد كبيرة من الجرحى ،الأمر الذي دفع �إلى ت�سليحها.
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مجموعات �شبابية تت�شكل حول ق�ضايا محددة
نظم الفل�سطينيون �أنف�سهم ف��ي انتخابات ت�شريعية ورئا�سية ديمقراطية في العامين 2005
و� ،2006شهدت م�شاركة عالي��ة من ال�شباب دللت على رغبتهم في التغيير والم�شاركة.
وكان من نتائج االنتخابات وف��وز «حما�س» في االنتخابات الت�شريعية مقاطعة الواليات
المتح��دة و�أوروب��ا ودول �أخرى ،حكوم��ة «حما�س» لعدم اعترافها بدول��ة «�إ�سرائيل»،
ورف�ضها �شروط اللجنة الرباعية لـ «عملية ال�سالم» .هذا كله و�ضع الحكومة العا�شرة التي
كان��ت تقودها «حما�س» في عزلة دولية ،ما َّ
عطل الحي��اة الديمقراطية ،و�أ�شعر المجتمع
الفل�سطين��ي �أنه رهن التحكم الدولي الخارجي ،و�أن الديمقراطية االنتخابية تجز أ� ح�سب
م�صال��ح الدول العظمى ،ولي�ست �سبي ً
ال للحرية ،و�ساهم كل ذلك في ت�ضييق الخناق على
م��وارد ال�سلطة المعتمدة �أ�ص ً
ال على المعون��ات الخارجية ،و�أ�صبح اال�ستقطاب ال�سيا�سي
لمح��اور الدول المجاورة والعظمى ه��و �سيد الموقف ،و�أ�صبح��ت ال�ساحة الفل�سطينية
مج��اال لال�ستق��واء والتج��اذب ال�سيا�سي بين مح��ور �أمري��كا وحلفائها ،ومح��ور �إيران
وحلفائها ،و�أ�صبحت الق�ضية الفل�سطينية رهن ًا لل�صراع الأيديولوجي بين القوى المتنازعة
بعي��داً عن الم�صال��ح الفل�سطينية ،الأمر الذي ج��اء انعكا�س ًا ل�سيا�س��ة و�سلوك التنظيمات
ال�سيا�سية الفل�سطينية ،وبخا�صة �أكبر ف�صيلين في ال�ساحة الفل�سطينية («فتح» و «حما�س»)،
و�أ�صبح المجتمع الفل�سطيني رهن ًا الحتياجاته المعي�شية؛ بمعنى الحاجة للقمة العي�ش كما
تق��ال بالعامية ،فلك��ي يح�صل المواطن الفل�سطيني على الأم��ن والحماية ولقمة العي�ش،
يج��ب عليه �أن يكون مرتبط ًا ب�أحد تلك التنظيمات ال�سيا�سية ،و�أ�صبحت تلك التنظيمات
ت�ستخدم وت�شيع ثقافة الكوبون��ة بين عنا�صرها ،وت�ستخدمها ك�أداة لال�ستقطاب الحزبي،
م�ستغلة �ضيق الحال االقت�صادي وفقدان فر�ص العمل ،وحاجة النا�س للوظيفة ،والمعي�شة
الكريمة .ومع انعدام الخيارات �أمام عامة النا�س وارتفاع معدالت الفقر� ،أ�صبحت حالة
اال�ستقواء والبحث عن جماعات م�سلحة غاي ًة لمن يفتقر للعائلة الممتدة لطلب الحماية،
و�أ�صب��ح من ال�سهل �أن تميز العائالت والأفراد في �أحي��ان �أخرى من خالل نبرة حديثهم
ومنطلقه ،وحتى م��ن �شكلهم الخارجي ،من حيث الملب���س ،وتفا�صيل اللحية ،وطريقة
ت�صفيف ال�شعر ،لت��درك �إلى �أي حزب ينتمون ،ما جعل من الم�شاحنات ال�سيا�سية عنوان ًا
لمرحلة يقودها ال�شباب ،ويكون وقودها �أي�ض ًا ال�شباب المنتمي والمتع�صب حزبي ًا.
تتابع��ت الأح��داث ،ون�شطت مجموع��ة من ال�شب��اب الفل�سطيني الراف���ض لكل ف�صول
اال�ستق��واء بالق��وى الخارجي��ة وا�ستخ��دام ال�س�لاح والعن��ف كو�سيل��ة لف���ض �أو ح�سم
االخت�لاف بين الطرفي��ن ،وكان �أولها -ح�س��ب معا�صرتي لها بمدينة غ��زة -في �أوائل
ني�سان 2006؛ �أي بعد بدء الم�شاحنات ال�سيا�سية بين الخ�صمين المتناحرين على ال�سلطة
«فتح وحما�س» ،ورف�ض الأولى نتائج االنتخابات ،وعدم قدرة الثانية على �إدارة الموقف
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نظ��راً لنق�ص الخب��رة في الحكم ،تحت عناوين ومبادرات مختلف��ة ،كان �أهمها ما �سمي
حينها بـ «الحملة ال�شبابية لدعم الوفاق الوطني :فل�سطين �أكبر منا جميع ًا» ،التي ت�شكلت
م��ن مجموعة من ال�شباب وال�شابات (� 35-18سنة) النا�شطين/ات مجتمعي ًا في عدد من
الم�ؤ�س�س��ات ال�شبابية العاملة في قطاع غ��زة ،كمنتدى �شارك ال�شبابي ،وبرنامج درا�سات
التنمي��ة  -جامعة بيرزيت ،وكان التوا�ص��ل حينها عبر لقاءات مبا�شرة وعبر المجموعات
البريدية الإلكتروني��ة ،والفي�سبوك .كان �أغلب ال�شباب من الم�صنفين –�إذا �صح التعبير-
م��ن الفئة المتعلمة والواعي��ة فكري ًا ،وبع�ضهم م��ن النا�شطين ثقافي ًا واجتماعي�� ًا� .أغلبهم
كان م��ن الراف�ضين للعن��ف وي�ؤمنون بال�سلم الأهل��ي ،والتعددية ،وب�ض��رورة تقبل نتائج
االنتخاب��ات بغ�ض النظر عن الفائ��ز فيها ،طالما �أنها تعبر ع��ن ر�أي النا�س وعن �إرادتهم،
وينت�شرون جغرافي ًا من رفح �إلى بيت حانون في القطاع.
عمل��ت هذه المجموع��ة -الحملة ال�شبابي��ة لدعم الوف��اق الوطني -انطالق�� ًا من وثيقة
الأ�س��رى للوفاق الوطني ،ونظمت العدي��د من الأن�شطة والفعالي��ات كاالعت�صام اليومي
بم�شارك��ة الع�شرات من الم�ؤمنين بالق�ضية الفل�سطينية ال��ذي قادته المجموعة �أمام مركز
ال�ش��وا بمدينة غزة� ،أثناء اجتم��اع الأطر والأحزاب ال�سيا�سي��ة لمناق�شة �آليات نقل
ر�ش��اد
َّ
الحك��م وال�سلطة من حركة «فتح» لحركة «حما�س» ،و�ضمان النقل ال�سلمي لها ،و�أي�ضا
�أثن��اء اجتماعاتهم للحد من التوت��ر الناجم عن العديد من الم�شاحن��ات بين �أجهزة الأمن
المحكوم��ة من «فتح» ،والقوة التنفيذية التي �شكلته��ا «حما�س» حينها ،و�أثناء االعت�صام
ال��ذي نظمته المجموعة في �ساحة الجندي المجه��ول رف�ض ًا لالعتداءات المتكررة على
الأفراد وانت�شار ظاه��رة الملثمين في ال�شوارع ،واالختطاف المتبادل بين عنا�صر «فتح»
و«حما�س» ،رافعة �شعار «فل�سطين �أكبر منا جميع ًا».
ويعتب��ر ما ن�شرت��ه �صحيفة الد�ست��ور الأردنية دلي� ً
لا على ن�شاط المجموع��ة ،حيث ورد
في��ه اقتبا�س من �أح��د بيانات المجموعة الراف���ض لالقتتال الداخلي ،وداعي�� ًا لحرمة الدم
الفل�سطين��ي ،وذلك في تعقي��ب للحملة ال�شبابية عل��ى حادث �إطالق الن��ار بالخط�أ �أثناء
ا�شتب��اكات م�سلحة بين طرفي االنق�سام على �سيارة ال�سفير الأردني بفل�سطين حينها ،راح
�ضحيتها �سائقه ال�شخ�صي خالد الردايدة.
ون�شط��ت ف��ي ذلك الوق��ت (كانون الأول الع��ام  ،)2006مجموعة �أخ��رى تحت ا�سم
«حماي��ة» ،قادته��ا مجموعة من النا�شط��ات الن�سويات (ما بين �س��ن  35-20عام ًا) من
طاق��م �شئون المر�أة ،ومركز �ش�ؤون المر�أة ،وائت�لاف النزاهة وال�شفافية �-أمان ،والمركز
الفل�سطين��ي للديمقراطي��ة وحل النزاعات (ق��اد المبادرة حوالي خم�س��ة ع�شر �شخ�صا)،
كنا�شطي��ن/ات ولي�سوا كعاملي��ن/ات� ،إ�ضافة �إلى العديد م��ن النا�شطين/ات ال�شباب غير
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العاملين في م�ؤ�س�سات مجتمعي��ة ،وغير نا�شطين/ات ب�شكل فاعل في � ٍّأي من التنظيمات
ال�سيا�سي��ة ،و�إن حاولت بع�ض التنظيمات االلتفاف على المجموعة ،واحت�ساب �أن�شطتها
ل�صالحها �ض��د التنظيمات ال�سيا�سية الأخرى .تركزت �أن�شط��ة «حماية» في مدينة غزة،
كونه��ا انطلق��ت على �أثر اغتيال الأطفال الثالثة من �أبناء العقي��د بهاء بعلو�شة (�سالم «�ستة
�أعوام»� ،أحمد «�سبعة �أعوام»� ،أ�سامة «ت�سعة �أعوام» مع �سائقهم محمود الهبيل « 25عام ًا»)
عل��ى يد مجموع��ة من الم�سلحين الملثمي��ن بطريقة ب�شعة �أثناء توجهه��م �إلى مدار�سهم،
واتهم��ت حينه��ا حركة «حما���س» بم�س�ؤوليتها عن عملية االغتي��ال ،لكنها نفت ذلك.
الحادث��ة �شكلت عالمة فارقة في م�ست��وى الفلتان الأمني الذي و�صل��ت �إليه مدينة غزة.
وكانت مجموعة «حماية» تدعو لنبذ العنف ،و�ضرورة وقف االقتتال ،وتحريم االحتكام
لل�س�لاح في حل النزاعات .تلك الحادثة هزت �أركان المجتمع ،وحفزت ال�شباب على
االنطالق وتحمل الم�س�ؤولية لأنها �شكلت انعطاف ًا �صعب ًا في م�ستوى االحتقان .وعملت
المجموع��ة على ن�ش��ر بيانات و�شكلت مجموع��ات �ضغط من ال�شخ�صي��ات االعتبارية
والمجتمعي��ة للت�أثير على طرفي الن��زاع لوقف ا�ستخدام العن��ف ،وطالبت بالك�شف عن
مرتكبي الجريمة ،وتقديمهم للمحاكمة ،و�إعمال القانون الفل�سطيني واالحتكام له ،بد ًال
من االحتكام لل�سالح.
تفج��ر االحتقان في �أحداث حزي��ران  ،2007وا�شتعل االقتت��ال الداخلي بين «حما�س»
ّ
ا�ستخدم فيها ال�شباب مرة
أح��داث
�
وهي
أخرى.
�
جهة
من
وال�سلطة
و«فت��ح»
جهة،
م��ن
ِ
�أخرى؛ �سواء ب�إرادتهم �أو رغم ًا عنهم ،في خ�ضم مرحلة انعطاف تاريخية في حياة ال�شباب
الفل�سطين��ي مع انفج��ار االقتتال الداخلي .لم يكن ال�شباب مج��رد م�شاركين �سلبيين في
ال�ص��راع ،فقد خرجت حينها م�سي��رة �شعبية �سلمية �شارك فيه��ا مجموعات من ال�شباب
�ضد ظاهرة الفلتان الأمني ،وراح �ضحيتها ثالثة نا�شطين �شباب هم :ال�شهداء تغريد العيلة
نا�شطة في مركز الن�شاط الن�سائي بالدرج� ،شادي العجلة المتطوع بمنتدى �شارك ال�شبابي
بمدينة غزة ،محمد عد�س طفل بعمر ال�ساد�سة ع�شرة من حي ال�شجاعية �شرق مدينة غزة،
التحق بالم�سيرة منذ بدايتها.
وم��ع انتهاء الأح��داث و�سيطرة حركة «حما���س» على زمام الأمور ف��ي القطاع ،بد�أت
مرحل��ة جديدة ذات مالمح متميزة �شكلت انعطاف ًا حاداً في تهمي�ش ال�شباب ،و�إق�صائهم
ع��ن الم�شارك��ة على �أ�سا�س االنتم��اء ال�سيا�سي .وب��د�أت مرحلة ممار�س��ة القمع من قبل
حكوم��ة غزة وحكومة رام اهلل تج��اه م�ؤيدي الطرف الآخر .وبد�أت مرحلة االعتقاالت
عل��ى خلفية االنتم��اء ال�سيا�سي ،والت�شهير ،والتخوين .كم��ا �شكلت كل من الحكومتين
ا�ستنزاف�� ًا للموارد المالية التي هي ،في جزء مهم منها ،عبارة عن معونات ومنح خارجية،
وفي معظمها مقابل مواقف �سيا�سية ،وتكر���س االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي ّ
وطد
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االنق�سام الجغرافي الذي فر�ضته دولة االحتالل طوال �سنوات االحتالل ال�سابقة ،وتمثلت
�آخر خطواته بتنفيذ خطة االن�سحاب الأحادي الجانب على يد رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
و�س��وق وك�أنه انت�صار وطني ،تناف�ست علي��ه الأحزاب ال�سيا�سية،
ال�ساب��ق �أرئيل �شارون،
ّ
و�سوقه كل ف�صيل بعيداً عن ر�ؤية وطنية م�شتركة .في هذا ال�سياق ،كانت منظمة التحرير
ّ
تخت��زل ويتم �إق�صا�ؤها ت��ارة ،وتقديمها وا�ستخدام ا�سمها ت��ارة �أخرى ح�سب الم�صلحة
الفئوي��ة لكل ف�صي��ل ،ال الم�صلحة الوطنية ،ما �ش��كل حالة من الإحب��اط واال�ستياء العام
دفع��ت الكثير م��ن ال�شباب للبحث عن فر�ص حي��اة ونجاة خارج الوط��ن ،عبر الهجرة
واللج��وء لعدد من الدول الأجنبية ،الأمر الذي ترجم الحق ًا على �أنه �صدمة اغتراب ذاتي
�أ�صابت ال�شباب ،بين �أن تحيا في وطن غريب ،وبين �أن تموت في وطنك.
ا�ستمرت محاوالت مجموعات من ال�شباب ،كان �أبرزها حركة «ا�صحى» ال�شبابية ،التي
ن�ش��رت عري�ضة دفاع ًا عن الحريات ال�شخ�صية واالجتماعية في قطاع غزة .وكانت هذه
الحركة قد انطلقت رف�ض ًا لمحاوالت حكومة «حما�س» ،التي ت�سيطر على زمام الحكم
في قطاع غزة ،فر�ض قيود على الحريات العامة والخا�صة ،في محاولة منها لفر�ض ثقافة
ت�سه��ل تثبيت حكمها ،على ح�ساب الحريات العامة ،وتجاوزاً لكل الأعراف والقوانين
المعمول بها فل�سطيني�� ًا ،التي تكفل حرية التعبير ،والتعددية ،وحرية التفكير وغيرها من
الحقوق.
ت�شكل��ت «ا�صح��ى» م��ن العدي��د م��ن المدوني��ن/ات والنا�شطي��ن/ات ف��ي العديد من
الم�ؤ�س�س��ات ال�شبابية النا�شطة في محافظات غزة ،وان�ضم �إليها عدد من الأكاديميين/ات
والنا�شطي��ن/ات الحقوقيي��ن/ات ،وهو ما ميز تلك الحركة ع��ن غيرها من المجموعات
ال�شبابي��ة .و�ضمت هذه الحركة في �صفوفها فئات عمرية مختلفة (� 45-16سنة) بقيادة
م��ن ال�شب��اب ،كما �شملت ف��ي تكوينها تجمع ًا لع��دد من المب��ادرات المجتمعية كانت
نا�شطة حينها ،بهدف ح�شد وجمع طاقات المجموعات ال�شبابية ،وبخا�صة بعد محاولة
وزارة الثقاف��ة ،بالتع��اون مع وزارة الداخلية بغ��زة ،احتواء المجموع��ات ال�شبابية  -في
�سي��اق �أن�شطته��ا الهادفة لن�شر الوعي عبر ن�شرات كانت تق��وم بتوزيعها يدوي ًا ،ومقاالت
كان النا�شط��ون فيه��ا يكتبونها وين�شرونها عب��ر �صفحاتهم الإلكتروني��ة االجتماعية� ،أو
المدون��ات� ،أو المواقع وال�صح��ف المحلية� ،أو عبر جل�سات نقا���ش الكتب التي كانت
تنظيم �شهري ًا.
الح��دث الأب��رز لهذه الحرك��ة بد�أ التح�ضير له ف��ي �أواخر الع��ام  ،2009وانطلق بتاريخ
 25كان��ون الثان��ي  ،2010حيث نظم��ت الحركة وقفة احتجاجية ف��ي ميدان الجندي
المجه��ول الرئي�سي مقابل مق��ر المجل�س الت�شريعي بمدينة غزة ،ف��ي ذكرى انتهاء الفترة
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القانوني��ة لع�ضوية المجل���س الت�شريعي ،وانتهاء والي��ة الرئي�س القانوني��ة ،مطالبين ب�إنهاء
االنق�س��ام و�إجراء انتخابات رئا�سية وت�شريعي��ة ،وذلك بم�شاركة الع�شرات من النا�شطين/
ات .وتكم��ن مي��زة ه��ذا االحتجاج لي���س بالعدد �أو بحج��م الح�شد الذي �ش��ارك فيه،
بل لكون��ه �شكل عالمة فارقة في التح��رك الجماهيري والميدان��ي ،وخروجه عن �سياق
الأن�شطة العامة التي كانت تنفذ في تلك الفترة في �أروقة قاعات الم�ؤتمرات بالفنادق� ،أو
الم�ؤ�س�سات الأهلية ،وخروجه للميدان الحقيقي والمبا�شر مع النا�س.
ا�ستم��رت محاوالت ال�شباب الفل�سطين��ي النا�شط وبع�ض م�ؤ�س�س��ات المجتمع المدني،
وعل��ى ر�أ�سها �شبك��ة المنظمات الأهلية ،واالتحاد العام للمراك��ز الثقافية ،وطاقم �ش�ؤون
الم��ر�أة ،ومركز �ش�ؤون المر�أة ،والمركز الفل�سطين��ي للديمقراطية وحل النزاعات ،وعدد
من رج��ال الأعمال ،في حراكه��ا لإنهاء االنق�س��ام الفل�سطيني ،و�إع��ادة بو�صلة الن�ضال
مرة �أخرى نحو �إنه��اء االحتالل ،و�إقامة الدولة الفل�سطيني��ة الم�ستقلة الديمقراطية ،وفي
الوق��ت ذاته لم تك��ن �سيا�سيات االحتالل بعي��دة عن تقوي�ض واقع ال�شع��ب الفل�سطيني،
وتكوين��ه الأغل��ب وهم ال�شباب ،الذي عان��ى كثيراً من الح�صار االقت�ص��ادي وال�سيا�سي
لقط��اع غزة ،ومن الحواجز بين الم��دن الفل�سطينية في ال�ضفة الغربي��ة والقد�س ،والعزل
االجتماع��ي وال�سيا�سي والثقافي عبر الج��دار بين المدن الفل�سطينية ف��ي ال�ضفة الغربية،
والقد���س ،وقطاع غزة ،والمدن الفل�سطيني��ة في الأرا�ضي المحتلة العام  ،1948عدا عن
االجتياحات واالعتداءات المتكررة على المدن الحدودية في قطاع غزة.
لم يكن ما حدث في «ثورة اليا�سمين» في تون�س ،وثورة  25يناير بم�صر ،اللتين قام بهما
ال�شب��اب التون�سي والم�صري بعيدة عن م�سامع ال�شب��اب الفل�سطيني ،وبخا�صة في ع�صر
يعتبر فيه العالم حارة �صغيرة ،ولي�س كما يقال قرية.
وهن��ا ا�ستن�سخ بع�ض ال�شباب الفل�سطيني الناقم على الأح��زاب ال�سيا�سية ،الذي فقد الثقة
به��ا ،والجيل الجديد ال��ذي كبر ون�ضج في ظ��ل التناحر ال�سيا�سي بي��ن قطبي االنق�سام،
ور�أى م��وارده وفر�ص��ه تتقل�ص ،وتنح�سر ،وم��ن زاوية �أخرى ر�أى ف��ي «الربيع العربي»
والح��راك ال�شبابي فر�صة لإنقاذ ما يمكن �إنق��اذه ،ور�أى �أن الثورة ال�شعبية ال�سلمية �سبي ً
ال
للخال�ص من المعيقات التي تواجه نموه وتطوره الطبيعي ،ليكون �إن�سان ًا فاعال قادراً على
ر�سم م�ستقبله بيده.
وبد�أ يرى �أن الإيم��ان بق�ضاياه هو الذي يعطي �شرعية للدفاع عن ق�ضايا ال�شعب المطلبية
والتحرري��ة ،وبد�أ ك�شباب فل�سطيني يفكر في العقبات التي تحيده عن هدفه الأول؛ وهو
�إنهاء االحتالل ،فكان ال بد من �أن ي�ستعيد ال�شعب الفل�سطيني وحدته لي�ستطيع العمل على
�إنهاء االنق�سام.
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الحالة العربية كانت غنية بالتفاعالت والتحوالت الكبيرة في المنطقة ،وهذا �ألهم ال�شباب
الفل�سطين��ي للخروج �إل��ى ال�شوارع كقوة اجتماعية كبيرة تعبر ع��ن معار�ضتها ال�ستمرار
حالة التفرق وال�ضعف ،واعتب��ار �أن االنق�سام ال ي�ضر بالق�ضية الفل�سطينية فح�سب ،و�إنما
ي�ساع��د علي تجزئة المجز�أ ،الذي يقوم به هذه المرة لي�س االحتالل ،ولكن قوى �سيا�سية
فل�سطينية .هذا الخطر كان دافع ًا مهم ًا لعدد لي�س بقليل من ال�شباب الفل�سطيني المت�ضرر
من حالة االنق�سام ،للدعوة ،لبدء حراك �شبابي �شعبي يدعو �إلي �إنهاء االنق�سام العام .2011
الذي تمثل الحق ًا فيما عرف بالحراك ال�شبابي ،والذي كانت نواته حركة � 15آذار .وهو
ح��راك ب��د�أ مبا�شرة بعد ثورة  25يناير بم�صر ،وت�شكل م��ن العديد من المجموعات التي
كانت قد انتبهت لأهمية عملها الم�شترك ،وتوحيد جهودها.
خ��رج ال�شب��اب الفل�سطيني من محافظ��ات غزة كافة نح��و مركز المدينة ف��ي تاريخ 14
ال�شوا وح�صري ب�شارع
�آذار  ،2011بع��د االنتهاء من م�ؤتمر �صحافي م��ن �أمام مبنى برج ّ
الوح��دة بمدينة غزة ،ال��ذي يعتبر مركز مكاتب وكاالت الأنب��اء وال�صحافيين .وانطلقوا
بالع�ش��رات في بادئ الأمر كخطوة مفاجئة لعنا�صر الأمن في اعت�صامات �سلمية في �ساحة
الجن��دي المجهول ،وباتوا ليلتهم في �ساحة الجن��دي المجهول في خيمة االعت�صام التي
كان ي�ستخدمها موظفو ال�سلطة على تفريغات « 2005الذين عرفوا الحق ًا با�سم تفريغات
 ،»2005لالعت�ص��ام للمطالبة بحقوقهم يومها ،وتبرعوا بخيمة االعت�صام ل�صالح ال�شباب
المنتف�ض �ضد االنق�سام ،في خطوة �أولى تبنى فيها بع�ض قطاعات المجتمع فكرة الحراك.
وفي �صباح يوم � 15آذار  ،2011وبعد �أن ا�ستيقظ ال�شباب المعت�صمون الذين قرروا المبيت
بخيمة االعت�صام ،تفاج�أوا ب�أعداد كبيرة من عنا�صر الجهاز الجماهيري والإعالمي لحركة
«حما�س» من فئات عمرية �صغيرة (� 18-16سنة) ،تلب�س زي ًا خا�صة بالجهاز الجماهيري
للحرك��ة وعليه �شعارها ،تحيط بالمكان ،وتق��وم بتركيب م�سرح �ضخم ،وبجهاز �صوت
�ضخم ،في محاولة لل�سيطرة على مجريات الأمور ،وتجيير الحدث ل�صالحها ،عبر تقديم
متحدثيه��ا وقيادتها وك�أنها هي من يرغب في �إنهاء االنق�سام ،و�أن الآخرين هم من يعطل،
وت�سيط��ر على من�صة الإذاع��ة ،وتبث ما ي�صب في م�صلحته��ا .ولذلك ،وبعد محاوالت
عدي��دة عبر الح��وار مع القي��ادات ال�شبابية وال�سيا�سي��ة لحركة «حما�س» م��ن قبل �شباب
� 15آذار لإقناعه��ا و�إقناع جهازه��ا الجماهيري ب�ضرورة �إتاحة الفر�صة للجميع بالتحدث
بحري��ة ،و�أن هذه المن�صة ت�شكل عائق ًا كبيراً ،وحاجزاً معيق ًا لحرية التعبير ،و�ضرب ًا لفكرة
الحراك �ضد االنق�سام ،فقرر �شباب � 15آذار �أن يغادروا �ساحة الجندي المجهول ،للتمركز
في �ساحة الكتيبة ،ودعوة غير المنتمين للأحزاب والراف�ضين لهيمنة «حما�س» على �ساحة
الجن��دي المجه��ول لاللتحاق بهم .وهذا ما ح��دث ،وفي ذروة التجمه��ر في منت�صف
النهار ،حيث قدر حينها الم�شاركون والح�ضور بع�شرات الآالف ،والحق ًا وبعد �أن تجمع
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المعت�صم��ون في �ساحة الكتيبة رف�ض ًا منهم لمحاوالت االحت��واء والإق�صاء من قبل حركة
«حما���س» ،وحركة «فت��ح» ،و�أحزاب الي�س��ار الفل�سطيني ،وحركة الجه��اد الإ�سالمي،
يهم�ش هذه القوة ال�شبابية ،وي�سخرها ل�صالحه.
فجميعه��ا حاول �أن ي�سيطر �أو يحت��وي �أو ّ
ومع حلول الظالم ،قمعت قوات «حما�س» الأمنية التظاهرة واالعت�صام الذي تجمع على
�أر�ض الكتيبة بمدينة غزة ،من خالل الهجوم المبا�شر على مكان االعت�صام ،وحرق الخيم
المن�صوب��ة هنالك ،وقطع الطرق عل��ى الإ�سعاف ،والهجوم بالدراج��ات النارية ،ودع�س
المعت�صمي��ن/ات ،واعتق��ال من يتعار�ض معهم ،وبث الرع��ب والخوف في نفو�س النا�س
م��ن ال�شباب ومن غي��ر ال�شباب ،بعد �أن اطم�أنت وتجمهرت مع حل��ول ال�ساعة ال�سابعة،
حيث ب��د أ� الهجوم حوالي ال�ساعة التا�سعة م�ساء ،وا�ستدع��ت العديد من ال�شباب القائمين
عل��ى الحراك ،الذين كانوا معروفي الهوية كونهم كانوا على توا�صل مع قيادات الأحزاب
ال�سيا�سية للو�صول �إلى توافق خالل فترة ما قبل موعد � 15آذار ،وهم عدد من ال�شباب من
الفئة العمرية (� 30-20سنة) ،فكرتهم تتركز على �إنهاء االنق�سام ،ورف�ضوا الخ�ضوع لأي
عباءة حزبية ،و�أخ�ضعت من ا�ستطاعت الإم�ساك به حينها للتحقيق ،وواجه ال�شباب مرحلة
جديدة من القمع والمالحقة الأمنية واالعتقال والتعذيب داخل مراكز حما�س الأمنية.

النقد الذاتي للحراك ال�شبابي في قطاع غزة
يع��ود جزء م��ن �صعوبة الحراك ال�شبابي �إلى جغرافية قطاع غ��زة من حيث �صغر حجمه،
و�سهولة التحكم فيه من قبل �أجهزة «حما�س» .كما �أن بع�ض ال�شباب الفل�سطيني النا�شط
ومن�ضو في تنظيمات حزبي��ة ،وبالتالي معر�ض للم�ساءلة والمراقبة ،وربما
م�سي�س
ٍ
�شب��اب ّ
االعتقال من �أجهزة تنظيمه.
ويمكن تلخي���ص �آراء ال�شباب (� 15شاب و�شابة) الذي��ن قابلتهم خالل جل�سات حوارية
فردية وثنائية حول الحراك ال�شبابي في قطاع غزة ،كالتالي:
تع��دد الحراكات وغي��اب الأه��داف الم�شتركة؛ التدخ�لات الف�صائلية؛ قم��ع ال�سلطة؛
م�شكل��ة تموي��ل الن�شاط��ات ال�شبابي��ة؛ االفتقاد �إل��ى قيادة موح��دة؛ االفتقاد �إل��ى ر�ؤية
و�إ�ستراتيجي��ة موحدة؛ ف�شل تح�شيد دعم وتعاطف �شعب��ي؛ غياب �شعار موحد؛ العالقة
كاف لرف�ض االنق�سام مجاهرة �أو ك�إيمان را�سخ ب�ضرورة
م��ع الإعالم؛ غياب غطاء �شعبي ٍ
�إنهائه؛ افتقاد الحراك لو�سائل �أو �أدوات ن�ضال �شعبي يكون ال�شباب هو محركها؛ ال�شعور
بالعج��ز والإحباط لعدم قدرة ال�شباب الفل�سطيني في غزة وال�ضفة والقد�س على التوا�صل
واالتف��اق عل��ى ر�ؤية �سلمية لح��راك �شبابي منظ��م ،واالفتقاد لر�ؤية متكامل��ة بما يخ�ص
التنظي��م والبرام��ج التالية ،بمعنى الهدف الأبعد للحراك ،وكي��ف نطور ك�شباب �أ�ساليب
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ن�ضالنا؟ وكيف يمكن �أن نحافظ على ا�ستمرارية متوهجة بالأن�شطة وبالحرارة والحما�س
والدافعية تجاه الهدف المناط تحقيقه؟
كما بقي��ت التحركات محلية ربما لأ�سباب لها عالق��ة بالجغرافيا ،وب�صورة �أو�سع ترجع
لالنتم��اءات الحزبية لل�شباب ،وه��ذا عامل م�ؤثر جداً .واعتبر بع���ض ال�شباب/ال�شابات
�أن ع��دم وج��ود ج�سم �شبابي موحد في الأرا�ضي الفل�سطيني��ة يوحد ال�شباب تحت ر�ؤية
و�أهداف موحدة ،يعطل والدة ربيع فل�سطيني .من الإيجابي وجود تعددية في التكتالت
والح��ركات ال�شبابية في المناط��ق المختلفة ،ولكن من المهم �أي�ض�� ًا توحيد الجهود من
خ�لال ر�ؤية ديمقراطية �شاملة .ف�أغلب التحركات كانت تحركات �ضعيفة وغير نا�ضجة
لإح��داث التغيي��ر المطل��وب ،و�أغلبها عانى من الخالف��ات الداخلي��ة والت�صارع وعدم
ال�شفافي��ة والمهني��ة في العمل من قبل بع�ض ال�شباب الذين كان��وا على ر�أ�س مهام �أوكلت
له��م لإنجاح فعالي��ات � 15آذار ،والبع�ض من ال�شباب كان يهمه الو�صول �إلى من�صب وله
�أطماع �شخ�صية بعيدة كل البعد عن �إحداث الربيع الفل�سطيني.
من بي��ن العوامل الم�ؤثرة على م�سيرة الحركات ال�شبابي��ة م�ساعي الحكومات الفل�سطينية
لإ�ضع��اف �أي ح��راك �شباب��ي يهدف �إل��ى �إحداث تغيي��ر ديمقراطي �شامل ف��ي الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة العام  ،1967كما حدث مع الحراك ال�شبابي � 15آذار ،وكيف ت�صدت
له الحكومة في قطاع غزة .كما ات�ضح غياب الدور القيادي الوا�ضح لم�ؤ�س�سات المجتمع
عول عليه في
المدن��ي من �أحزاب �سيا�سية ،وعل��ى ر�أ�سها الي�سار الفل�سطيني ،ال��ذي كان ُي ّ
�إحداث توازن في العالقة بين «فتح» و«حما�س» ،و�أن ي�شكل درع ًا منيع ًا لحماية الم�شروع
الوطني الفل�سطيني ،وجدناه �شريك ًا ب�شكل �أو ب�آخر في االنق�سام .كما عملت االتحادات
والنقابات على تغلي��ب م�صالح وجهات نظر و�سيا�سات �أحزابها .و�سادت ظاهرة �ضعف
الثق��ة المتبادلة لدى ال�شب��اب في منظمات المجتمع المدن��ي ،وبخا�صة منظمات حقوق
الإن�سان ،التي �أظهرت �ضعف ًا في القدرة على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر ال�سلمي
وحماي��ة حرياتهم العامة في التعبي��ر والتظاهر ال�سلمي .كما ال ينبغي تغييب حر�ص غالبية
ال�شباب في ظل هذه الأو�ضاع الأمنية واالقت�صادية غير الم�ستقرة على م�صالحهم الخا�صة،
وتجنب الخو�ض في تجارب �شبابية ت�ضر بم�صالحهم وحياتهم اليومية.
وتج��در الإ�شارة �إل��ى �أن حراك � 15آذار ك�شف غياب االلتزام بما اتفق عليه من رفع العلم
الفل�سطين��ي ،وال�شعارات الوحدوية فق��ط .ما حدث كان انق�سام�� ًا على الأر�ض ،تطور
العت��داءات ثم ا�شتباك .ه��ذا �إ�ضافة �إلى محاوالت �إدارة فعالية � 15آذار من قبل جماعات
لي���س لها عالقة بالحراك؛ فالكتل��ة الإ�سالمية �أن�ش�أت �صفحات عب��ر الفي�سبوك و�شكلت
مجموعات تدعو �إلى �إنهاء االنق�سام ،والجماعة الإ�سالمية كذلك ،وحركة «فتح» قامت
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بالت�ص��رف نف�س��ه ،وا�ستخدمت هتاف��ات غير متف��ق عليها ،وا�ستقدم��ت �أجهزة �صوت
و�ص��درت بيان��ات للإعالم با�س��م الحراك تناق�ضت م��ع الإعالن ع��ن ا�ستقاللية التحرك
ووقوفه م�سافة واحدة من كل الأطراف ،ما �شكك بم�صداقيته.
كم��ا يجب الإ�شارة �إل��ى �ضعف قيادة التحركات ال�شبابية للمي��دان ،وغياب الن�شطاء عن
و�سائل الإعالم.
كما ال ينبغي �أن يغيب ازدياد حدة القمع بعد � 15آذار و�سط محاوالت لتبرير و�شرعنة ما جرى
في ذلك اليوم بالت�شهير في ال�شباب وال�صبايا الم�شاركات ،ب�إ�ضفاء طابع غير �أخالقي ،وربطه
بالتحر���ش ومنع الت�صوير والتوثي��ق ،وربط الحراك ب�أجندات خارجي��ة وداخلية ،وا�ستمرار
المالحقة والت�شويه واال�ستدعاء والتهديد وال�ضرب لن�شطاء الحراك ،وتراجع تغطية الأن�شطة
ال�شبابية من قبل و�سائل الإعالم ،ومنعها من التغطية من قبل �أجهزة حما�س الأمنية.
التخب��ط والعفوية التي حدثت بعد � 15آذار ،واختالف المجموعات حول اتخاذ موقف
م��ن القمع ،و�صياغة برنامج فعالي��ات ،و�إعالن برنامج فعاليات موح��د ،نتج عنه امتناع
م�شارك��ة كل المجوع��ات والق��وى ال�شبابي��ة ف��ي  .2011/3/19كما غ��اب عن هذه
الفعالي��ات الدع��م الجماهيري والتوازي م��ع ال�ضفة التي �سمح لل�شب��اب باالعت�صام فيها
عل��ى الرغم من وج��ود م�ضايقات من بع�ض الأفراد المح�سوبي��ن على حركة فتح ،وكان
�أ�شهره��ا حادثة هجوم بع�ض منا�صري و�أع�ضاء �شبيبة فتح لي ً
ال على خيمة االعت�صام بدوار
المن��ارة ،وم�ضايقة المعت�صمين ،كم��ا �أخبرنا بع�ض الأ�صدق��اء المعت�صمين هناك حينها،
ومنع االعت�صام بغزة واعتقال معظم ن�شطاء التحرك في �أنحاء القطاع كافة فترة ما بعد ف�ض
االعت�ص��ام بالكتيب��ة؛ �أي بعد يوم � 15آذار حت��ى � 30آذار .كان معظم النا�شطين ال�شباب
ره��ن المالحقة الأمنية ،واال�ستدعاءات لدى جهاز الأم��ن الداخلي بغزة ،في ظل تراجع
دع��م المثقفين وال�شخ�صيات الوطنية نتيجة عدم الثقة بالقي��ادة ال�شابة ،والإرهاق المالي
ال�شدي��د على ال�شباب نتيجة تحملهم تكلفة عالية� ،أ�سهم ف��ي تراجع القدرة على العمل،
والتوا�صل ،وتوفير �إمكانات الأن�شطة.
رف���ض وزارة داخلي��ة حركة «حما���س» الإ�شع��ارات المقدمة لل�سم��اح بالفعاليات التي
كان �شب��اب � 15آذار يقومون بتقديمها لمراك��ز ال�شرطة بغزة تحا�شي ًا لالدعاء ب�أن ال�شرطة
لي�س لديها عل��م ،بحكم �أن القانون الفل�سطيني يلزم بتقديم �إ�شعار خطي ،ولي�س ت�صريح ًا
للفعالي��ات� ،أدى �إلى ا�ستمرار قمع الم�سيرات ال�شبابي��ة ،وتجلى ذلك بقمع الم�سيرة من
جامع��ة الأزهر في ذكرى يوم الأر���ض ،بم�شاركة حوالي �ألف م�شارك ،واعتقال عدد من
الم�شاركي��ن واالعتداء على ال�صحافيين عند مفت��رق الطيران خالل �أقل من خم�س ع�شرة
دقيقة على انطالقها في يوم � 30آذار .2011
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لقد قامت الأجهزة الأمنية والمكتب الإعالمي الحكومي لحركة «حما�س» باالت�صال
بو�سائ��ل الإعالم لمنع تغطيته��ا لأي فعالية �سوى الفعالية الوحي��دة التي �أقرتها القوى
الوطني��ة والإ�سالمية �شمال القطاع ،وذلك في فت��رة ما بعد � 15آذار لت�ستطيع التحكم
ف��ي طبيعة ومو�ضوع �أي خبر يمك��ن �أن ي�صدر من قطاع غ��زة ،لتوجيه الإعالم نحو
م��ا ترغب فيه ،وت��راه منا�سب ًا لم�صالحه��ا ،ومن يخالف ذلك تت��م م�ضايقته ومنعه من
ممار�سة عمله بحرية.
بع��د اغتي��ال فيتوريو �أرغون��ي في غزة بتاري��خ  15ني�سان � ،2011صب��ت المجموعات
جهده��ا في بيت العزاء كمخرج من ال�ضغوط الت��ي مور�ست لوقف التحركات والتظاهر
حي��دت نف�سها ع��ن الهدف الأ�سا�س��ي .واتهمت من قب��ل �أجهزة
والت�شيي��ع ،وبالتال��ي ّ
حكومة «حما�س» الأمنية باالهتمام بالظهور في و�سائل الإعالم ،والتمظهر واال�ستعرا�ض
وااللتفات للمظاهر االحتفالية ،وعر�ض بطوالت ،و�إبراز نجوم �إعالم كقيادة للتحركات،
وب��روز بع�ض م�صادر التمويل لبيت العزاء ن�سبت لبع�ض المجموعات على الرغم من عدم
علمه��ا بذلك لتغطية فعاليات عزاء فيتوري��و .وبالتالي �أهمل الإعالم تغطية الحدث ،ولم
يتجاوب مع الم�صادر الموثوقة ،ونقل فقط ما �أرادته حكومة غزة.
وم��ن المالحظات النقدية على الحراكات ال�شبابي��ة ،غياب العمل على ال�صفحة الر�سمية
للح��راك عبر الفي�سبوك وبين النا�س ،وا�ستخدام �أ�سالي��ب متنوعة في عملية التح�شيد بدل
التركي��ز على العمل في �إط��ار مجموعات �صغيرة ن���أت بنف�سها عن ال�ش��ارع ،واهتمت
بترتيب �ش�ؤونها والتفاعل مع الإعالم .كما جرى الإعالن عن انتهاء فعاليات الحراك من
بع���ض المجموعات عبر م�ؤتمرات �صحافية ،قادها بع�ض ال�شباب المح�سوبين كنا�شطين
ولكنه��م ينتمون لحرك��ة «حما�س»� ،أو من المقربين� ،أو من الذي��ن مور�س عليهم �ضغط
لفعل ذلك من قبل �أجهزة �أمن حكومة غزة.

و�أخيراً ،تجدر مالحظة التالي:
�1 .1ضعف القي��ادة ال�شبابية للتح��رك و�ضعف تحمله��ا م�س�ؤولياتها ارتباط�� ًا بالقدرات
والخبرة وااللتزام بالتعهدات والمهام التي توكل لكل مجموعة على مدار فترة طويلة
من التن�سيق والتوحيد.
2 .2دخ��ول بع�ض المجموعات في حالة �صراع مع م�ؤ�س�سات المجتمع المدني والقوى
الوطني��ة وبع���ض ال�شخ�صي��ات ارتباط�� ًا بمواقف خا�ص��ة ،قاد لحملة �ض��د التحرك
و�ضعف اال�ستجابة لن�شاطاته.
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خاتمة
عل��ى الرغم م��ن التجربة القا�سي��ة ،يرى ال�شباب �أنه��م قادرون على اال�ستم��رار بالعمل،
والمحاولة مرة �أخرى ،وبخا�صة �أن عدداً كبيراً منهم كان �صغيراً في ال�سن وقليل التجربة
حي��ن خا�ض��وا و�شاركوا ف��ي تجرب��ة � 15آذار  ،2011والآن ،وفي �سي��اق قيا�س ر�ؤيتهم
نح��و م�ستقبل دورهم ،يعتب��ر ال�شباب الفل�سطيني �إنهاء االنق�س��ام خطوة على طريق �إنهاء
االحت�لال ،وبخا�ص��ة بعد الثورات العربي��ة التي كان لفل�سطين ن�صي��ب من الح�ضور في
ميادينه��ا وبياناتها .ولذا ،ف�إن �إن�شاء ج�سم �أو �إطار �شبابي �سوف يعزز من فر�ص التوا�صل
م��ع ال�شباب الفل�سطيني ف��ي مناطق ال�شتات ،وهذا �أمر ممك��ن التحقيق ،وهذا ما لم�سته
�شخ�صي ًا من م�شاركاتي المتعددة في محافل ولقاءات دولية وعربية ،كالمنتدى االجتماعي
العالمي لفل�سطين حرة بالبرازيل في ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،2012والمنتدى االجتماعي
العالمي ف��ي تون�س �شباط/فبراير  2013تحت عنوان «كرام��ة» .الفر�صة ما زالت قائمة
لإحداث تغيير على الم�ست��وي التنظيمي ،وقيا�س الأثر الناجم عن جميع التحركات التي
يمكن �أن تخدم الق�ضية برمتها.
وف��ي �إطار تحليل المقابالت التي تمت مع ال�شب��اب النا�شط في قطاع غزة ،كان وا�ضح ًا
�أن مواق��ع التوا�صل االجتماعي لعب��ت دوراً بارزاً في عملية التح�شي��د والتعبئة والمتابعة
الم�ستم��رة لم��ا يجري على الأر�ض من تحركات �شبابية .وكان لها الأثر العميق في خلق
ر�أي عام حول الق�ضايا التي خرج ال�شباب للدفاع عنها �أو االحتجاج عليها ،بما في تلك
التي طالبت بتغيير النظام ال�سيا�سي.
ور�أى ال�شباب �أي�ض ًا �أن توفر م�صادر معلومات متجددة عن الأو�ضاع في المنطقة� ،ساعد
عل��ى انت�شار «الربيع العرب��ي» ب�شكل كبير للغاي��ة .فال�شباب العربي عا���ش حالة �إحباط
وكب��ت وخوف �شديد قبل تفجر االنتفا�ضات ال�شعبية ،وجاءت محاوالت التغيير للق�ضاء
�أو ًال عل��ى الخوف وال�شعور بالعجز ،وثاني ًا للتعبير عن رف�ض االن�صياع للأو�ضاع القائمة
في بلدانهم� .إن الإ�صرار على �إثبات دور ال�شباب ومقدرته على الت�صدي والمواجهة مع
الأنظم��ة الم�ستبدة ه��و �أمر ال ينبغي التقليل من �ش�أنه �أو من �أهميته ،وهو ما ي�ؤمن به قطاع
وا�سع من ال�شباب الفل�سطيني ،ال�ساعي �إلى حرية وا�ستقالل �شعبه.
كم��ا يرى ال�شباب الفل�سطين��ي �أن عدم وجود ترابط جغرافي يجمع ال�شباب ،هو من �أهم
العقب��ات التي تواجه الحراك ال�شبابي (ال�ضفة الغربي��ة -غزة -مناطق الـ  – 48ال�شتات-
القد���س)� ،إ�ضافة �إلى االنق�س��ام ال�سيا�سي والت�ش��رذم الذي ت�شهده ال�ساح��ة الفل�سطينية.
�أ�ض��ف �إلى ذلك ا�ستخدام القوة القمعية تجاه ال�شباب في كل �أرا�ضي فل�سطين التاريخية،
وهن��ا �س�أقتب�س من تعقيب لإحدى النا�شط��ات ال�شابات في غزة حول مو�ضوع -مقاطعة
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�إ�سرائي��ل -في المنطق��ة الو�سطى من قطاع غزة� ،إذ تق��ول« :بالن�سبة لغزة (المكان الذي
�أعي���ش في��ه) �أ�شع��ر �أن الغالبية من ال�شباب م�صاب��ة بالإحباط وتميل �أكث��ر �إلى عدم اتخاذ
خطوات عملية لعوامل قد تكون لها �أثار اقت�صادية (كالبطالة مث ً
ال) �أو اجتماعية �أو ثقافية».
وت�ضيف« :نعم هناك �أفق لتخطي قيود الجغرافيا عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي ،فلهذه
دور مه��م لكنه لي�س الأه��م� .أعتقد �أن تبن��ي ال�شباب حملة المقاطع��ة الدولية ()BDS
والعم��ل على ف�ضح ال�سيا�سات الإ�سرائيلية ومقاطعتها و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض
العقوب��ات عليه��ا ،تعتبر واحدة من الو�سائ��ل المهمة ،لأنها تقوم عل��ى �أ�سا�س �ضم الكل
الفل�سطين��ي بن��اء على برنام��ج لتحقيق الحق��وق الفل�سطيني��ة ،بغ�ض النظر ع��ن الحلول
ال�سيا�سية وت�ضم الحملة بالفعل �أ�شخا�ص ًا من مختلف الأحزاب».
ويخل�ص ال�شباب في غ��زة �إلى القول عن تجربة ال�شباب في ما ي�سمي بـ»الربيع العربي»،
�إن ل��دى ال�شب��اب القدرة على مواجه��ة �أي �سلطة قمعي��ة مهما بلغ��ت �سطوتها ،ولكننا
ك�شب��اب -بحاج��ة �إلى التوحد بعي��داً ع��ن الأيديولوجيا والأح��زاب ،والت�صميم علىاال�ستم��رار في العم��ل ،واال�ستفادة م��ن و�سائ��ل التكنولوجيا الحديثة ف��ي االت�صاالت،
واال�ستفادة من تجارب التحرر الوطني في العالم كتجربتي �أيرلندا وجنوب �أفريقيا.
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عايدة ال�شهابي*1

حولخ�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني
هبت رياح التغيير في تون�س
الح��راك ال�شبابي ،م�صطلح غزا عالمنا العربي ّ
بق��وة ،منذ �أن ّ
لتق�ص��ي زي��ن العابدين بن علي عن الحك��م بعد فترة طويلة من اال�ستب��داد ،تبعها الحراك
ف��ي م�ص��ر وثار �شبابه��ا وفئات وا�سعة م��ن �شعبها في مي��دان التحرير لخل��ع نظام مبارك
اال�ستبدادي ،ور�سم م�ستقبل جديد لم�صر .بعدها انتقلت ال�شرارة �إلى دول عربية �أخرى،
ومنها فل�سطين.
وعل��ى الرغم م��ن وج��ود قوا�سم ما بي��ن الح��راك ال�شبابي العرب��ي والح��راك ال�شبابي
معين ًة تنبع من خ�صو�صية الحالة الفل�سطينية.
الفل�سطيني ،ف�إنّ للأخير خ�صو�صي ًة
ٍ
و�سمات ّ
وم��ن �أهم هذه ال�سم��ات .1 :عدم اكتمال بن��اء الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،ف�ض� ً
لا عن ت�شتت
وتعدد
تن��وع المطالب ّ
الفل�سطينيي��ن وتو ّزعه��م عل��ى دول م�ضيفة مختلفة ،م��ا ي�ستلزم ّ
توجه لها ه��ذه المطالب .2 .ت�ض��ارب الر�ؤى بين
العناوين/الجه��ات الت��ي ينبغ��ي �أن ّ
�شرائح المجتم��ع الفل�سطيني ونخبه ال�سيا�سية فيما يتع ّلق ب�إ�ستراتيجية الن�ضال الفل�سطيني
وتكتيكاته ،والموقف من ّ
حل ال�صراع العربي ال�صهيوني ،وذلك ب�سبب االنق�سام الكبير
�ضد �إ�سرائيل،
ف��ي الحركة الوطني��ة الفل�سطينية الذي �أفرز نهجين متمايزين ف��ي ال�صراع ّ
ومحددة ،وهي ،في
وفي �أ�ساليب الن�ضال المعتمدة .3 .مطالب ال�شباب العربي وا�ضحة
ّ
طبقية تتع ّلق بتحقيق العدالة االجتماعية ،والتوزيع المن�صف
جوهرها ،مطالب اجتماعية ّ
1

تخرجت م��ن الجامعة الأمريكية في
*�شاب��ة فل�سطيني��ة الجئة ف��ي لبنان ،من بلدة لوبيا ق�ضاء طبري��ا – �شمال فل�سطينّ .
بيروت – بكالوريو�س في �إدارة الأعمال.
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للثروة ،و�إنهاء اال�ستبداد وتحقيق الديمقراطية ،و�إنهاء �سيطرة الدولة على المجتمع ،فيما
التحرر الوطني؛
تت��و ّزع مطالب ال�شباب الفل�سطيني ما بين �ضرورة �إنج��از مهام مرحلة
ّ
المتم ّثل��ة في �إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة ذات ال�سيادة ،وبين المطالب االجتماعية التي
التح��رر الوطني الديمقراط��ي؛ المتمثلة في تح�سين
ه��ي ج��زء ال يتج ّز أ� من مهام مرحلة
ّ
�أو�ضاعه��م االقت�صادي��ة واالجتماعية والم�شارك��ة ال�سيا�سية في �صنع الق��رار ،والمطالبة
بحق��وق الإن�سان الأ�سا�سية ف��ي مختلف �أماكن وجودهم .وبخ�لاف ال�شباب العربي،
حق تقرير
يواج��ه ال�شب��اب الفل�سطيني ّ
تحدي ًا مزدوج ًا يتم ّثل في الن�ض��ال من �أجل �إنجاز ّ
�ضدهم
تميز ّ
الم�صي��ر و�إقام��ة الدولة ،وكذلك من �أجل العي�ش بكرامة ف��ي مجتمعات ال ّ
الوطنية.
ب�سبب هويتهم
ّ

�إطار عام� :أو�ضاع ال�شباب الفل�سطيني في لبنان
بل��غ ،في الع��ام  ،2012عدد الالجئي��ن الفل�سطينيين في لبنان الم�سجلي��ن لدى الأونروا
 2.465798وطبق�� ًا للدرا�سة التي قامت بها الأونروا ،بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في
بي��روت 3،ف�إن عدد الالجئين الفل�سطينيين المقيمين ف��ي لبنان يتراوح (العام  )2010بين
� -280 260ألف ًا ،يقيم  %62منهم في  12مخيم ًا ،و %38منهم يقيمون في التجمعات
تجمع الداعوق في بيروت� ،أو في المدن
الفل�سطيني��ة
كتجمع القا�سمية في الجن��وب� ،أو ّ
ّ
ّ
والق��رى اللبنانية .ويعي�ش الالجئون الفل�سطينيون في لبنان ،وال�سيما �سكان المخيمات،
من��ذ حوالي �ستة عقود �أو�ضاع�� ًا معي�شي ًة بالغة ال�صعوبة ،تتنافى م��ع �أب�سط معايير الكرامة
يتعر�ض الفل�سطينيون في لبنان �إلى
إن�ساني��ة وحقوق الإن�سان ال ّ
ال ّ
أ�سا�سية .وب�شكل ع��امّ ،
ع��دة من التهمي�ش ،منها التهمي���ش االقت�صادي الذي يفر�ض قي��وداً �صارمة على
�أ�ش��كال ّ
حق الفل�سطينيين في العم��ل وال�ضمان االجتماعي ،والتهمي�ش الم�ؤ�س�ساتي الذي ي�ستبعد
ّ
الفل�سطينيي��ن من م�ؤ�س�سات الحياة االجتماعية
حول
والثقافية ،والتهمي�ش المكاني الذي ّ
ّ
ّ
ال�سكاني ،وفر�ض عليها وظيفة
المخيمات الفل�سطينية �إلى جزر �شبه معزولة عن محيطها
ّ
ً
احت��واء الالجئين ،معتبرة �إياهم م�صدر خط��ر وتهديد للمجتمع اللبناني .وغالبا ما ارتبط
4
هذا التهمي�ش بتاريخ متوا�صل من العنف والتهجير.
كونات مجتمع الالجئين الفل�سطينيين في لبنان ،وال ي�ستقيم
كون �أ�سا�سي من ُم ّ
ال�شباب ُم ّ
2
3
4

الأونروا بالأرقام ،موقع الأونروا( ،يناير/كانون الثاني  ،http://www.unrwa.org )2012تم ا�ستعادتها بتاريخ
� 24شباط .2012
الأونروا« ،الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية لالجئين الفل�سطينيين في لبنان» 31 ،كانون الأول/دي�سمبر .2010
جاب��ر �سليم��ان« .الالجئون الفل�سطينيون في لبنان بي��ن م�أزق الحرمان من الحقوق ووه��م الدولة»�،شبكة ال�سيا�سات
الفل�سطينية.2012 ،
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وعما يواجهونه من م�شكالت اقت�صادية
الحديث عن واقع ال�شب��اب الفل�سطيني في لبنان ّ
واجتماعي��ة ونف�سية ،دون الرجوع �إلى المجتم��ع الفل�سطيني الذي يعي�ش ه�ؤالء ال�شباب
في كنفه.
ال�شباب هم من �أكثر المت�أثرين والمحرومين من �أب�سط الحقوق� ،إذ يعي�شون في المخيمات
�أو�ضاع�� ًا معي�شية و�سكنية رديئة كغيرهم من فئات ال�شعب الفل�سطيني فيها ،فهم �إن �أرادوا
�إ�ص�لاح البنية التحتية للمخيم ،ا�صطدموا بمنع �إدخال مواد الأعمار تحت عنوان «رف�ض
التوطي��ن» ،و�إذا �أ�سع��ف الحظ �أحدهم بدعم مالي من جه��ات عائلية ل�شراء �شقة �سكنية،
واج��ه قانون حرم��ان الفل�سطينيين من الملكي��ة العقارية ،و�إذا ُد ّم��ر المخيم حيث يعي�ش
كم��ا في حالة مخي��م نهر البارد ،ا�ضط��روا لل�سكن في «برك�سات» حديدي��ة �أ�شبه بعلب
ال�سردين� .أما ال�شباب في التجمعات خارج المخيمات ،وهي ت�ضم �آالف الالجئين ،ف�إن
عدم اعتراف وكالة غوث وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين (الأونروا) بهم ،يعني حرمانهم
م��ن الخدمات المح��دودة التي توفرها .مع العلم �أن م�ساك��ن الالجئين ال ت�ستوفي الحد
مقومات العي�ش الكري��م .وهناك ق�ضية
الأدن��ى م��ن الحق في �سكن الئق ومنا�س��ب وفق ّ
5
فاقدي الأوراق الثبوتية ،وم�شاكل بطالة ال�شباب وهجرتهم المتوا�صلتين.

الحراكات ال�شبابية في لبنان
تمت قب��ل العام  2011في ّ
ظل �سياقات
هن��اك بع�ض الحراكات ال�شبابية الفل�سطينية التي ّ
ّ
تمت في �سياق
�سيا�سي��ة مختلفة ،غير �أن هذه الورقة
�ستركز على الحراكات ال�شبابية التي ّ
أهم هذه الحراكات وفق ترتيبها الزمني:
الربيع العربي؛ �أي منذ العام  .2011وفيما يلي � ّ

م�سيرة العودة 2011
ف��ي البداية تمت الدعوة �إلى م�سيرة العودة �إل��ى فل�سطين العام  ،2011التي ا�ست�شهد فيها
�ست��ة م��ن الفل�سطينيين ال�شباب عل��ى الحدود اللبناني��ة الفل�سطينية ،من �شب��اب م�ستق ّلين
جامعيين عبر «الفي�سبوك» ،ثم تحولت �إلى عمل تن�سيقي بين ال�شباب ومختلف الف�صائل
الفل�سطيني��ة (فت��ح – حما�س� -شعبي��ة – ديمقراطية -الجهاد � ،)...إ�ضاف��ة �إلى عدد من
م�ؤ�س�س��ات المجتمع المدني الفل�سطيني .لقد و�ض��ع ال�شباب على الفي�سبوك خطة عمل
و�أعلن��وا �أنّ التحرك يه��دف لتحقيق م�شاركة � 20ألف ًا في الم�سي��رة ،لكن عدد من و�صل
فعلي�� ًا �إلى الجنوب ق ُّدر بنحو � 55ألف ًا من جميع المخيم��ات والتجمعات الفل�سطينية في
5

�سام��ر ال�سيالوي« .تداعي��ات تعطيل دور الحراك ال�شباب��ي الفل�سطيني وف�شل المراهنة على �إنه��اء االنق�سام»،موقع
الثبات.2012 ،
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لبن��ان ،وبقي حوالي � 15ألف ًا في المخيمات لعدم توفر �أماكن نقل لهم في الحافالت؛ �أي
�أن ربع الالجئين الفل�سطينيين في لبنان توجهوا �إلى الحدود من مختلف الفئات العمرية.6
تم بمبادرة �شبابية دعمتها الف�صائل.
لقد كان هذا حراكا �شعبي ًا ّ

مميزة ف��ي ن�ضال الح��راك ال�شبابي ومواجه��ة االحتالل،
لق��د �شكلت الم�سي��رة محطة ّ
ووجه��ت ر�سالة لكل من راهن على �شطب ق�ضية الالجئين وحق العودة على مدى عقود
طويل��ة ف��ي الخفاء والعل��ن .تجلى هذا من خ�لال فر�ض خريطة طريق جدي��دة للعودة،
م�ضامينه��ا ا�ستعداد �أجيال لم تولد في فل�سطين ولم ت�شاه��د فل�سطين �إ ّال من خالل العالم
االفترا�ض��ي ،لأن تقدم دماءها ف��ي �سبيل العودة �إلى قراها ،الأمر ال��ذي وجه ر�سالة بالغة
الدالل��ة بف�شل الم�ش��روع ال�صهيوني الذي �سعى ،وال يزال� ،إل��ى �أن ين�سي ال�صغار ذاكرة
خير دليل على �إيمانه بالعودة
فل�سطين .وكان �إ�صرار ال�شباب على تجاوز ال�شريط الفا�صل َ
ورف�ض��ه واقع اللجوء المرير 7.ولكن لم ي�ستوعب الجميع هذه الر�سالة ،وبخا�صة الدول
العربي��ة التي وافقت على المبادرة العربية التي تربط حق الع��ودة وتقرير الم�صير بموافقة
تب��رر حرمان الفل�سطيني من
�إ�سرائي��ل ،ودولة لبن��ان الم�ست�ضيفة التي كانت ،وما زالتّ ،
حقوقه كواجب وطني ي�ستدعيه الحفاظ على حق العودة ومنع التوطين.

من مبادرات «ال�شبكة ال�شبابية الفل�سطينية» ()2013 - 2012
تول��ت مجموعة من �شب��اب المخيمات الفل�سطينية في لبن��ان ت�أ�سي�س «ال�شبكة ال�شبابية
الفل�سطيني��ة» .وتزامن��ت فك��رة «ال�شبك��ة ال�شبابي��ة الفل�سطيني��ة» مع ب��روز عدد من
المب��ادرات ال�شبابية ف��ي معظم المخيمات الفل�سطينية في لبن��ان ،التي من المحتمل �أن
يك��ون للح��راك ال�شبابي العربي دور محفّ��ز لها ،على الرغم م��ن االختالف في طبيعة
و�ض��ع ال�شباب الفل�سطيني؛ كون��ه � ّإما تحت االحتالل ،و�إما �أن��ه الجئ تحكمه قوانين
مجحف��ة تحرمه من �أب�سط حقوق��ه الإن�سانية .وتت�أ ّلف ال�شبكة م��ن مجموعات �شبابية
م�ؤ�س�سة �شملت� :شباب الح��راك ال�شعبي/مخيم البداوي – جمعية �أحالم الجئ/مخيم
�شاتي�لا – اللقاء ال�شبابي الفل�سطيني/مخيم المي��ة ومية – والد المخيم /مخيم الر�شيدية
والتجمعات
 ...ف��ي كل مجموعة حوالي � 25إلى � 30شاب�� ًا و�شابة من �أبناء المخيمات
ّ
تخرج
الفل�سطينية ،بع�ضهم ما زال يتابع درا�سته في المدر�سة �أو في الجامعة ،ومنهم من ّ
ويعمل مع الجمعي��ات المدنية في الو�سط الفل�سطيني ،والبع�ض الآخر لم ُيكمل درا�سته
�أو �أكملها ولكنه عاطل عن العمل.
6
7

«مركز الزيتونة يناق�ش التحركات ال�شعبية المطالبة بحق العودة وم�ستقبلها» ،مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات،
موقع الزيتونة.2011 ،
علي هويدي« .ح�صاد حركة العودة في لبنان العام ،»2011مجلة العودة ،العدد الحادي وال�سبعون.2013 ،

122

لقد ا�ستهدفت فكرة ال�شبكة �إعادة الحيوية لل�شباب الفل�سطيني وتعميق ثقتهم ب�أنف�سهم،
ولتمكينه��م من و�ضع ر�ؤية لم�ستقبله��م وتح�صين �إرادتهم .تعمل ال�شبكة على ت�شجيع
ال�شب��اب على الم�شاركة في ُ�صنع القرار داخل المخيمات ،والتن�سيق مع قطاع ال�شباب
المخيمات لأخذ القرارات
في التنظيم��ات وم�شاركتهم الف�صائل والم�س�ؤولين ب�ش�ؤون
ّ
وتحمل الم�س�ؤولية والم�ساهمة في و�ض��ع الحلول للم�شاكل التي تواجه
المنا�سب��ة لها،
ّ
الالجئي��ن الفل�سطينيين� ،إ�ضافة �إلى مراقبة وم�ساءل��ة القيمين على �إدارة �ش�ؤون الالجئين
م��ن م�ؤ�س�سات وطنية ،ومجتمع مدني ،و�أون��روا .ومن �أهم التحركات التي قاموا بها:
البداوي �شارك فيه �أهالي المخيم؛ ن�صب
مخيم ّ
تنظيم اعت�ص��ام ت�ضامني مع الأ�سرى في ّ
تم ترميم
خيم��ة ت�ضامني��ة مع مخيم نهر الب��ارد؛ تح�سين �شوارع مخيم الب��داوي حيث ّ
مجانية للأطفال في مخيم عين الحلوة ،مبادرة «�أنا من
الإ�سفلت وتو�سيعها؛ افتتاح مال ٍه ّ
هن��اك ولي ذكريات» في مخيم الر�شيدية ،حيث قام التالميذ في مدار�س المخيم بكتابة
تم تهجي��ر �أجدادهم منها على ج��دران المخيم .وتجمع
�أ�سم��اء المدن والق��رى التي ّ
ال�شبكة �شباب�� ًا فل�سطيني ًا من مختل��ف المخيمات والتجمع��ات الفل�سطينية ،ولكنها ما
مجرد حراك �شبابي يقوم بمبادرات بي��ن الحين والآخر ،ولي�س تتوفر لها القدرة
زال��ت ّ
مو�سعة.
على خلق حركة �شعبية ّ

من مبادرات مخيم عين الحلوة ()2013
قام «اللق��اء ال�شبابي الفل�سطيني» -وهو مجموعة �شبابية نا�شطة ت�ضم ما بين 30 - 26
عمال وموظفين وط�لاّب مدار�س ومعاهد وجامعات يعمل��ون على ت�سليط
�شاب ًا م��ن ّ
عدة
ال�ض��وء على الم�شاكل العامة وم�شاكل ال�شباب في مخيم عين الحلوة -بمبادرات ّ
لتحريك ال��ر�أي العام من �أجل بناء مجتمع فل�سطيني �أف�ض��ل داخل المخيمات وتفعيل
دور ال�شب��اب وا�ستثم��ار م��ا لديهم م��ن قدرات في خدم��ة المخيم من خ�لال العمل
التطوع��ي ،ومن �أجل تح�سين �صورة المخيمات �أم��ام المجتمع الخارجي .ومن �أهم
مبادراتهم :مبادرة «�إيد ب�إيد  ...هيك مخيمنا �أحلى» ،وتمثلت هذه بقيام �شباب اللقاء
بتنظيف �ش��وارع المخيم� ،إ�ضافة �إلى �إنجاز ر�سومات عل��ى حيطان الزواريب ال�ضيقة
ترم��ز �إلى فل�سطين ،والقد�س ،وحنظلة ،والمفت��اح  ...لتذكر هذه الر�سومات الجميع
مجرد محطة في حي��اة ال�شعب الفل�سطيني ،و�أن الوط��ن الكبير ينتظرنا.
ب���أن المخيم ّ
كما قاموا بمبادرة تنظيف المقبرة و�إعادة كتابة �أ�سماء ال�شهداء وت�أمين محطات انتظار
المخيم ،وبمبادرات �أخرى .وهذه المبادرات تُن�شر على �صفحة
لطالب المدار�س في
ّ
الفي�سب��وك تحت عنوان «عا�صم��ة ال�شتات عين الحلوة» .ما زال��ت هذه المجموعة
فاعل��ة ،ولكن دورها ينح�صر �ضمن حدود مخيم عي��ن الحلوة .ولم تنجح في تو�سيع
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�صفوفه��ا .ويعود ه��ذا �إلى غياب التوا�ص��ل والتن�سيق مع الح��راكات والمجموعات
ال�شبابية الأخرىّ � .أما بالن�سبة لموقف الف�صائل في المخيم من المجموعة ،فهناك ر�ضا
عام عنه��ا لأ ّنها قامت من البداي��ة بالتن�سيق مع الف�صائل والتنظيم��ات و�إطالعهم على
ن�شاطاتهم والتعاون معهم ف��ي تحقيق �أهدافها .وكذلك ب�سبب انتماء ق�سم من �أع�ضاء
المجموعة لبع�ض تلك الف�صائل.
هذه الحراكات والمب��ادرات التي ذكرتها هي حراكات هدفها تح�سين م�ستوى المعي�شة
في المخيمات الفل�سطينية ،وتعزيز الهوية والثقافة الوطنية ،وبخا�صة بين �أو�ساط الأجيال
ال�شابة .هذا بالطبع مطلوب و�ضروري ،ولكن الأهم -بر�أيي -هو القيام بحراكات لديها
ّ
طاب��ع ور�ؤية �سيا�سية تحررية وطنية ،لأنّ ن�ضالن��ا الأ�سا�سي هو من �أجل التحرير والعودة،
ولي���س البقاء في المخيمات وتح�سينها فق��ط .لذلك ،يوجد على ال�ساحة الفل�سطينية في
لبن��ان مجموعات �شبابية م�ستق ّلة تقوم بن�شاط �سيا�س��ي لأنّ الن�ضال ال�سيا�سي -من وجهة
نظرها -هو الحل الوحيد لق�ضيتنا.

ومن �أهم حراكات المجموعات ال�شبابية الم�ستقلة:
�1 .1أ�سبوع التمثيل الفل�سطيني ()2012
ه��ذه مبادرة قام بها مجموعة من ال�شباب الفل�سطيني في المخيمات و�شباب الجامعات،
وبخا�ص��ة الجامع��ة الأمريكية في بي��روت والجامعة العربية ،و�شارك ف��ي فعالياتها بع�ض
الباحثين الفل�سطينيينُ .نظمت في فترة (� 7 – 3شباط/فبراير  .)2012وكان هذا الأ�سبوع
جزءاً م��ن حملة �أو�سع جرت تحت عنوان «كامل ال�ص��وت» ،دعت �إلى انتخاب �أع�ضاء
المجل���س الوطن��ي الفل�سطيني ،وتن�سق جهودها في هذا المجال م��ع الحمالت ال�شبابية
الأخرى في لبنان وفي فل�سطين وال�شتات .وهدفت هذه الحملة �إلى الت�شديد على �أهمية
تفعي��ل الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية التي تمثل ال�شعب الفل�سطيني ،وزيادة الوعي ب�ش�أن �أهمية
وتم �إطالق الأ�سبوع وفعالياته في م�سرح بابل في
دور المجل�س الوطني في هذا ال�سياقّ .
8
وتم توزي��ع برنامجه بين م�سرح بابل ومركز مع��روف �سعد الثقافي في �صيدا.
بي��روتّ ،
وناق���ش ال�شباب الفل�سطيني ومجموعة من الأ�ساتذة والباحثين وال�سيا�سيين الفل�سطينيين،
ف��ي الأ�سبوع ،دور المجل�س الوطني ،و�إمكانية تفعيل��ه ،وبحثوا في �إ�ستراتيجيات �إ�شراك
المجتم��ع الفل�سطيني ف��ي لبنان في حراك عام يطال��ب باالنتخابات ،بما ي�ش��كل �أ�سا�س ًا
لإط�لاق الحمل��ة .واعتبرت الحمل��ة �أنّ انتخابات المجل�س الوطني ه��ي فر�صة لإعادة
8

جهين��ة خالدي��ة�« .أ�سبوع التمثيل الفل�سطيني� :أين نحن م��ن الربيع؟» .موقع جريدة ال�سفير الإلكتروني (خا�ص)6 ،
�شباط .2012
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�إحي��اء روح الم�شارك��ة ال�سيا�سية والعمل الم�شترك بي��ن كل الفل�سطينيين ،وبالأخ�ص بين
الجيل ال�شاب الذي �سيحمل راية الن�ضال ومن �سي�سلمها لأبناء الجيل الالحق� ،إ�ضافة �إلى
�أنّ انتخاب��ات المجل�س الوطني فر�صة لدخ��ول فئات �شبابية متنوعة في العملية ال�سيا�سية.
تحرك كهذا ،ف���إنّ الن�شاط توقّف عند هذه االجتماعات والور�ش
وعل��ى الرغم من � ّ
أهمية ّ
ولم تكتب له اال�ستمرارية.

2 .2مبادرة «كامل التراب الوطني» ()2012
مب��ادرة �أطلقته��ا «هيئة تن�سيق الأندية الثقافي��ة الفل�سطينية الم�ستقلة ف��ي لبنان» في �شباط
 ،2012و�شملت �شاتيال ،والجامعة العربية ،والبداوي ،والجامعة الأمريكية في بيروت،
والجامع��ة اللبناني��ة الدولي��ة .والمبادرة �أطلقت ن��داء «�إعالن دول��ة فل�سطين على كامل
التراب الفل�سطيني» ،ف��ي خطوة احتجاجية على قبول فل�سطين دولة غير ع�ضو في الأمم
المتحدة على حدود العام .1967
ه��ذه المجموعة من الالجئي��ن الذين هم حوالي خم�سي��ن �شاب ًا و�شاب��ة ،يرف�ضون فكرة
«الدول��ة المجتز�أة» ،ومع «�إعالن دولة فل�سطين من البح��ر �إلى النهر ،ومن ر�أ�س الناقورة
�شم��ا ًال حت��ى �أم الر�شرا�ش جنوب ًا» .وتق��ول دعوتهم« :تحية الوطن ال�سلي��ب �إلى �أن�صار
الحري��ة والتحرير  ...دعوة �إل��ى الم�شاركة في الحراك ال�شبابي وف��ي التغيير وفي �إعالن
عم��ار يوزبا�شي؛� 9أحد
دول��ة فل�سطين على كامل الت��راب الوطني الفل�سطين��ي» .يقول ّ
المنظمي��ن للمبادرة�« :أردنا من المبادرة �إع��ادة الن�ضال والخطاب �إلى المربع الأول� ،أي
�ض��د �أي تنظيم ،بل هي
فل�سطي��ن كامل��ة من البحر �إلى النه��ر .والمبادرة لي�ست موجهة
ّ
�ض��د التنازل و�ضد التفاو�ض» .ويلفت �إل��ى رف�ض الحملة القرارات الباطلة ال�صادرة عن
الهيئ��ات الدولية والعربية والفل�سطينية ،التي فيها تفريط ب�شبر من �أر�ض فل�سطين ،بدءاً من
ق��رار تق�سيم فل�سطين  ،181وقراري  242و ،338م��روراً باتفاقية كامب ديفيد وم�ؤتمر
مدري��د وما تبعه .و�أ�ضاف يوزبا�شي «في ذكرى يوم الأر�ض ،تم �إعالن بيان ر�سمي لهذا
الحراك .و� ّأكدنا فيه �أ ّنه لي�س لأحد ،كائن ًا من كان ،التخلي �أو التنازل �أو التفريط ب�شبر من
تم توزيعه في المخيمات
فل�سطينن��ا المحتلة» .وبالن�سبة للبيان الذي �صدر ع��ن ال�شباب ّ
تحرك لل�شباب بالزخم
والتجمع��ات ،ولكن بعد ه��ذا البيان لم تكن هناك ا�ستمراري��ة �أو ّ
10
نف�سه الذي انطلقوا به».
من�سق ًا لبرامج
9
ّ
تخرج من جامعة بي��روت العربية ،ويعمل ّ
عم��ار يوزبا�ش��ي؛ �شاب فل�سطين��ي يعي�ش في مخيم مار اليا�سّ ،
ال�شباب في جمعية الم�ساعدات ال�شعبية النرويجية في بيروت.
التحرك على هواتفهم الخليوية،
ن�صية ق�صيرة لل�شباب الفل�سطيني ،وكل من �شارك في
 10ال ي��زال ال�شب��اب ير�سلون ر�سائل ّ
ّ
ؤكدوا من خاللها على التوا�صل مع النا�س ،والت�أكيد �أي�ض ًا على ثبات مواقفهم.
معينة لي� ّ
في منا�سبات وطنية ّ
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3 .3حراك �ض ّد ت�صريحات الرئي�س محمود عبّا�س ()2012

ا�ستاءت مجموعة من ال�شباب الفل�سطيني في لبنان من ت�صريحات رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
(�أب��و مازن) التي اعتب��رت �أن الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة الع��ام  ،1948بما فيها بلدته
أرا�ض �إ�سرائيلية ،و�أنه لن يعود �إليها� .أثارت هذه الت�صريحات الغ�ضب ،وقام على
(�صفد) � ٍ
�أثرها �شب��اب الأندية الثقافي��ة الفل�سطينية في الجامعات بالح�شد لمظاه��رة �أمام ال�سفارة
بحق ال�شعب الفل�سطيني في
ليعبروا عن رف�ضهم لهذه الت�صريحات التي تفرط ّ
الفل�سطينية ّ
العودة .المظاهرة ح�شدت حوالي �ستين �شخ�ص ًا فقط ،وهذا � ّإما لأن ال�شباب و�صلوا �إلى
ح��د الي�أ�س من القي��ادات الفل�سطينية و�أ�صبحوا مت�أكدين �أنه لن تك��ون هناك �أذان �صاغية
ّ
لهم ،و�إم��ا لأن بع�ض ال�شباب المح ّزب ال ي�ستطيع التظاهر ب�سبب معار�ضة الف�صائل التي
تدفع لهم م�صروف ًا �شهري ًا ب�سيط ًا ولك ّنه مهم بالن�سبة ل�شبابنا العاطل عن العمل.
وتم ب ّثه على
البي��ان الذي �أعلنه ال�شباب المتظاهر القى تغطية ف��ي جميع و�سائل الإعالمّ ،
وتم ن�شر البيان على �صفحة الفي�سبوك التابعة للحراك التي �أن�ش�أها منظمو
�شا�شات التلفازّ .
ويت�ضمن البيان المطالب التالية:
الحراك،
ّ
�1 .1إقالة محمود عبا�س (�أبو مازن) من مهامه كرئي�س للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
2 .2مطالب��ة «فتح» بمحا�سبة رئي�س الحركة محمود عبا�س على ت�صريحاته المتكررة التي
ت�ؤدي �إلى هدم الروح الوطنية بين �أبناء �شعبنا الفل�سطيني.
3 .3ل�ضغ��ط على محمود عبا�س ليقدم اعتذاراً علنيا ل��كل ال�شعب الفل�سطيني والالجئين
خا�صة.
4 .4الت�أكي��د على حق العودة وعلى م�شروعية الكف��اح الم�سلح ك�أحد �أهم ال�سبل لتحرير
فل�سطين كاملة التراب من قبل جميع الجهات الفل�سطينية الر�سمية.
5 .5الوق��ف الف��وري للتن�سيق الأمني ورف�ض التوا�صل مع الع��دو ال�صهيوني بكل �أوجهه
ال�سيا�سية والأمنية والإعالمية.
6 .6الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ال�سيا�سيين ومعتقلي الر�أي والنا�شطين من �سجون
ال�سلطتين في ال�ضفة وغزة.
7 .7توحيد البيت الفل�سطيني وال�سعي الجدي �إلى �إنهاء االنق�سام المذل.
8 .8التجهي��ز ب�أق�صى �سرعة النتخابات مجل�س وطن��ي جديد يمثل كل الفل�سطينيين �أينما
وجدوا.
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9 .9ال�سعي �إلى �إعادة �إحياء منظمة التحرير الفل�سطينية ،ومبادئ الميثاق الوطني واالتفاق
على �إ�ستراتيجية مقاومة وتحرير تتبناها جميع القوى الوطنية.
1010تكري�س مبد أ� المحا�سبة لكل من يخالف الإجماع الفل�سطيني �أو ي�صرح ب�أمور ت�ؤدي
�إل��ى �ضرب الوحدة الوطني��ة و�إ�ضعاف ال��روح الفل�سطينية� ،أو تع��زز االن�شقاق� ،أو
ت�ؤدي �إلى التفريط بحقوقنا الم�شروعة والموروثة.
مهمة وذات م�ضمون �سليم .ولكن ال�س�ؤال هنا :ما مدى ت�أثيرها على
كل هذه الحراكات ّ
تقدمنا خطوة �أقرب �إلى فل�سطين
الق�ضية الوطنية؟ وهل لديها
ديناميكية ا�ستمرار؟ �أي هل ّ
ّ
مجرد م�شاع��ر �سيا�سية وانفعاالت وحاالت ت�ضامنية � ّآنية؟ فقد
�أو �أنّ ه��ذه الحراكات هي ّ
الحظن��ا �أن معظم المجموع��ات والحراكات هي مجموعات ح��دث عابر وانفعال �آني
وتفتقد لال�ستمرارية� .إنني ال �أقلل من قيمة الحراكات �أو البيانات ،ولكن ما �أريد قوله هو
�أن ال�شباب الفل�سطيني ي�شعر بعد تحركات كهذه � ّإما بالي�أ�س لعدم تجاوب �أطياف ال�شعب
قدمه لي�س �إ ّال
قدم و�أنجز الكثير لق�ضيتنا مع �أنّ الذي ّ
الفل�سطين��ي كافة ،و�إما ي�شعر ب�أ ّنه قد ّ
دعم�� ًا معنوي ًا وغ�ضب ًا � ّآني ًا .في المناق�شات التي تج��ري ،في �أحيان كثيرة لتقييم الحدث،
ي�ش��ار �إلى �أن �سبب الف�شل في توليد ح��راك وا�سع ،يعود �إلى �أن جزءاً كبيراً من ال�شباب ال
يري��د الم�شاركةّ � ،إما لأنّ تح��ركات كهذه لي�ست من �أولوياتهم ،و�إم��ا لأنها تتعار�ض مع
مبادئ التنظيم ال�سيا�سي الذي ينتمون �إليه.
التحدث مع بع�ض ه�ؤالء ال�شباب لنفهم الواقع �أكثر .ومن
لذلك ،وجدت من ال�ضروري
ّ
�أه��م المقابالت الت��ي �أجريتها كانت مع �شاب فل�سطيني عمره  29عام ًا ي�سكن مخيم مار
ّ
م�ستق��ل لديه خم�سة ع�شر عام ًا من الخبرة في العمل م��ع ال�شباب الفل�سطيني في
اليا���س،
المخيم��ات ،و�أحد �أهم ر�ؤ�ساء الأندية الثقافية الفل�سطينية في لبنان ب�شهادة �شباب الأندية
الذين قاموا بالعمل معه .هذا ال�شاب ،على الرغم من عمله الوطني الطويل ،ف�إ ّنه في بع�ض
الأحي��ان ي�شع��ر بالأ�سف على حال ال�شب��اب الفل�سطيني اليوم ،وبالي�أ���س �أحيان ًا .فمث ً
ال؛
عندما �س�ألته لماذا لم تنجح محاوالت توليد ربيع فل�سطيني يقوده ال�شباب ،كان م�ضمون
�إجاباته كالتالي:
قمة الملل والي�أ�س،
 -لم ن�شهد انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة لأن ال�شباب الفل�سطيني و�صل �إلى ّب��دءاً م��ن مرحلة �أو�سلو �إلى �ضرب معان��ي الق�ضية وتحويل الن�ض��ال �إلى مفاو�ضات
وتنازالت.
 -الربي��ع الفل�سطيني يج��ب �أن يكون هدفه تحرير فل�سطين ،نعل��م �أننا كالدول العربيةالأخ��رى لدينا �سلطات فا�سدة ،ولكن ال يج��وز �أن نح�صر ن�ضالنا و�إمكانياتنا ب�إزاحة
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�سلط��ة ال�ضف��ة �أو �سلطة غزة ،ق�ضيتنا �أكب��ر بكثير من �سلط��ات ومنا�صب ،يمكن �أن
المعوقات التي تواجهنا في طريق تحريرنا
يكون هدف هذه النوعية من الحراك �إزالة
ّ
لأر�ضنا لي�س �أكثر.
 -ال�شع��ب الفل�سطين��ي �شع��ب منا�ضل ،ولك��ن التجهي��ل ،االنق�سام� ،ض��رب مفهومّ
لموظف ونا�شط  ...كل هذه الأمور
تحول الفدائي لأمن وقائي ،والمنا�ضل
التطوعّ ،
ّ
والتحوالت �أ�شغلت ال�شعب الفل�سطيني عن الن�ضال الحقيقي.
ّ
تحدثنا عن الواقع الفل�سطيني في لبنان وال�ضغوط التي يواجهها ال�شباب الفل�سطيني
وعندما ّ
من ِقبل الدولة اللبنانية �أجاب بما يلي:

 -ال �أرى �أنّ ال�ضغ��ط اللبنان��ي ي�ؤ ّثر على الن�ضال ،وال ُي�سم��ح �أن يكون مبرراً لتقاع�سناع��ن العمل الن�ضالي تجاه وطنن��ا« .العبرة هيه �أ ّديه الواحد عن��دو �إيمان بق�ضيتو ...
و أ� ّدي��ه ق�ضيت��و �أهم من �أي �إ�شي تاني  ...من وظيفة �أو بي��ت ملك ببلد م�ش بلدنا ...
�إل��ي ب��دو تحرير ما بنطر قرار ال م��ن الدولة اللبنانية وال غيره��ا»« .وبع�ض ال�شباب
يقدم �إ�شي للق�ضية،
الفل�سطين��ي بحط الحق م�ش ب�س َع الدولة اللبناني��ة ب�إنها بتمنعوا ّ
ب���س كمان ع القيادات الفل�سطيني��ة والف�صائل ،رغم �إني م�ستقل وم�ش م�آمن هالأيام
بف�صائلن��ا ،ب�س ما ب�شوف الم�شكل��ة من الف�صائل ب�س ،الم�شكل��ة عند الأفراد ،عند
هدول ال�شباب �إللي اختلفت عندن الأولويات .مث ً
ال كان ال�شاب الفل�سطيني ب�شتغل
وبط ّل��ع م�صاري ليدفع للثورة ولي� ّأمن �س�لاح ،هلق ال�شباب بروحوا للأحزاب تحت
عن��وان الثورة ليقب�ضوا منها �آخر ال�شهر  ...للأ�سف ب�س هادا هوي الواقع  ...ورغم
كل هاالنحط��اط �إلي و�صلنالو قياداتنا ما عم تتع ّلم ،بت�ستمر بتوطاية ال�سقف رغم �إنو
نحن��ا �صحاب الحق ،ما قابلي��ن يفهموا �إنو الكيان ال�صهيوني م��ا بنفع معو الحوار،
هادا ب�س بدو ر�صا�ص ير ّد عليه».
ّ
يتخطى قيود الجغرافيا ال�سيا�سية،
بعد ذلك �س�ألته �إن كان هناك �أفق لبناء �إطار �شبابي وطني
ف�أجاب كالتالي:
يتعدى �أبعد من الفي�سبوك،
 -يح��اول �شبابنا بناء �إطار �شبابي وطني ولك ّنه لم ي�ستطع �أن ّوتحرك
وح ّت��ى الإطار» الفي�سبوكي» م�شتت ومعنويّ � ،أما على الأر�ض ال نجد فعل
ّ
يليق بق�ضيتنا.

 -نحن بحاجة �أن نجد مجموعات �شبابية م�ستق ّلة كانت �أو ّم�سيرة،
منظمة ،ولكن غير ّ
تتف��ق على خط وطني ثاب��ت ا�ست�شهد من �أجله المنا�ضل��ون الحقيقيون في ال�سابق،
ّ
عندها فقط يكون هناك �أمل لبناء �إطار �شبابي وطني حقيقي.
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 -وهنا �أريد �أن �أ� ّؤكد �أنّ العمل ال�شعبي ال يقت�صر على ال�شباب فقط� ،إعادة الفكر وريادةالق�ضي��ة الفل�سطينية للواجه��ة ،بحاجة لعمل ووعي وتن�سيق م��ن كل �شرائح ال�شعب
الفل�سطيني.
بع��د هذه المقابلة ،ا�ستنتج��ت �أن العجز عن اختراق حالة الالمب��االة التي ت�سود ال�شارع
الفل�سطين��ي ال يتع ّلق فق��ط ب�ضعف من ال�شباب وع��دم وجود �إ�ستراتيجي��ات ح�شد قوية
ح��ول ال�شعب الفل�سطين��ي من حركة
لديه��م ،ب��ل �أ�سا�سه ه��و نتائج اتف��اق �أو�سلو الذي ّ
تح��رر وطني �إلى م�شروع تنمية ،فربط المجتمع المدني الفل�سطيني الذي كان من �أعمدة
ّ
11
االنتفا�ضة الأولى بالتمويل الأجنبي ،وافتقد دوره ال�شعبي في التعبئة والتحري�ض.
ّ
م�ستقل الذي يت�شابه في الم�ضمون مع المجموعات
بعد هذا الر�أي من �شاب فل�سطيني
ال�شبابي��ة الم�ستقل��ة الت��ي اجتمعت به��ا ،كان ال بد م��ن مناق�شة وفتح ح��وارات مع
مجموع��ة من ال�شب��اب الفل�سطينيين الذي��ن ينتمون �إلى �أح��زاب وف�صائل فل�سطينية،
�شباب لديه��م م�ستوى تعليمي متباين ،منهم من �أكم��ل درا�سته الجامعية ،ومنهم من
ل��م يكمل التعليم الجامعي ويعمل ف��ي مكتب التنظيم المنتمي �إليه� ،أو يعمل في مهن
مختلف��ة مثل ت�صليح ال�سي��ارات؛ �أو ت�صليح الإلكترونيات ،وعن��د االنتهاء من العمل
معينة ،و�إما لتم�ضية
يجتمع عدد منهم في مكاتب الأحزابّ � ،إما لح�ضور اجتماعات ّ
الوقت المتبقّي من النهار.
وخ�لال النقا�شات التي قم��ت بها مع ال�شب��اب ،الفردية منها كالمقاب�لات ،والجماعية
متعددة ،مت�شابهة كانت �أم متباينة؛ منهم من � ّأكد على
كجل�سات الحوار التي جمعت �آراء ّ
تقبلهم
�ضرورة االنتماء �إلى حزب �أو ف�صيل كخدمة للن�ضال الوطني ،ولكنهم � ّأكدوا �أي�ض ًا ّ
ّ
ّ
الم�ستقل ونعتهم
ا�ستخف بال�شباب
الم�ستقل و�ضرورة ال�شراكة معهم ،ومنهم من
لل�شباب
ّ
المنمقة
بال�شب��اب المفل���س الذي لي�س لديه ر�ؤي��ة حقيقية ويعملون بال�شع��ارات الوطنية ّ
تحرر �شيئ ًا .وهنا وجدت تناق�ض ًا كبيراً لأن ال�شباب المح ّزب
والم�شاعر ّ
الجيا�شة التي ال ّ
يتق��دم خطوة واحدة تجاه التحرير داخل حزبه �أو تنظيمه ،بل بالعك�س ،بع�ضهم
�أي�ض ًا لم
ّ
تنازل عن ثوابت فل�سطينية �أ�سا�سية من �أجل الوالء للحزب والف�صيل؛ مثال� :شباب ال�سلطة
و«فتح» الذين ،كما يبدو ،تخ ّلوا عن �أن فل�سطين من النهر �إلى البحر وي�ؤيدون ت�صريحات
�أب��و مازن عن حل الدولتي��ن ،و�أن حدود فل�سطين هي حدود الأرا�ض��ي الفل�سطينية التي
احتلت العام.1967
 11عبي��ر قبط��ي« ،المقاومة ال�شعبية نجاحات و�إخفاقات  :باب ال�شم�س نموذجاً» ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية – عدد
� – 95صيف .2013
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مقابلة مع نا�شط �شبابي
هن��ا �أريد �أن �أورد مقابلة �أجريتها مع �شاب فل�سطيني ف��ي الثالثين من عمره ي�سكن مخيم
برج البراجنة ،وينتمي �إلى �أحد الف�صائل الفل�سطينية ،وهو ع�ضو قيادي فيها ،ويعمل �أي�ض ًا
من�سق ًا للم�شاريع ،وع�ضو فاعل �أي�ض ًا في الحراكات
في �أحد الجمعيات الأهلية الفل�سطينية ّ
ّ
كمنظم لبع�ض االحتفاالت الوطنية التي يحييها ال�شعب الفل�سطيني
والن�شاط��ات الثقافية،
ف��ي لبن��ان .وقد طرحت عليه بع���ض الأ�سئلة التي تتع ّلق بالربي��ع الفل�سطيني والحراكات
ال�شبابية ،وبناء �إطار �شبابي وطني ،والو�ضع الفل�سطيني في لبنان  ...فيما يلي ن�ص المقابلة:
•لماذا لم تنجح محاوالت توليد «ربيع فل�سطيني» يقوده ال�شباب على غرار ما حدث
ف��ي م�صر و�أماكن �أخرى؟ ولماذا بقيت التح��ركات موقعية (محلية)� ،أي لم تتحول
�إل��ى تحركات لت�شم��ل التجمع؟ هل ال�سبب االنتماءات الحزبي��ة لل�شباب� ،أم غياب
حيز يمكن �أن يقوم مقام ميدان التحرير في القاهرة ،على �سبيل المثال؟
 -قب��ل الإجاب��ة عن ه��ذا ال�س�ؤال ،يج��ب العودة �إل��ى �سياق انط�لاق االنتفا�ضتينال�سابقتي��ن ،بالن�سب��ة للأولى ( ،)1987-12-8ف���إن اتفاقية كام��ب ديفيد التي
�أخرجت م�صر (�أكبر دولة عربية) من ال�صراع العربي –الإ�سرائيلي كانت من �أبرز
المحفّ��زات النطالقها ،وبالتال��ي �إيمان ال�شعب الفل�سطين��ي �أكثر بمبد�أ االعتماد
على النف�س في مواجهة �سيا�سات العدوان� ،إ�ضافة �إلى ات�ساع �إن�شاء الم�ستوطنات
الإ�سرائيلي��ة على �أر�ض ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كذلك تو�سيع الهجرة اليهودية
إح�سا�س الفل�سطينيين �أن الأ�شقاء
من االتحاد ال�سوفييتي قبيل انهياره .ولعب دوراً �
ُ
الع��رب تخل��وا عنهم ،وتركوهم وحيدين ف��ي مواجهة �إ�سرائي��ل ،وفر�ض �سيا�سة
الح�ص��ار والتجويع عليهم .وقبل ذلك كل��ه وجود قيادة فل�سطينية وطنية موحدة
قب��ل بدء االنق�سام ال�سيا�سي ،وتوجه قيادة المنظمة �إلى القبول بالقرارات الدولية،
وبالح��ل ال�سلمي م��ع اال�ستجابة ل��كل المطالب الت��ي تتقدم بها �أمري��كا الدولة
الداعمة لإ�سرائيل.
بالن�سب��ة لالنتفا�ض��ة الثاني��ة (� ،)2000-9-28س��اد �شعور ع��ام بالإحباط لدى
الفل�سطينيي��ن ب�سب��ب نتائ��ج اتفاقي��ات �أو�سلو والمماطل��ة الإ�سرائيلي��ة ،وجمود
المفاو�ض��ات بي��ن الطرفي��ن الفل�سطيني والإ�سرائيل��ي بعد م�ؤتم��ر كامب ديفيد،
ومحاول��ة �إ�سرائي��ل ،بدعم م��ن الواليات المتح��دة الأمريكية ،فر���ض حل على
الفل�سطينيي��ن بعيداً عن قرارات ال�شرعي��ة الدولية ( قرارات  242و 338و،)194
وا�ستم��رار �إ�سرائي��ل في �سيا�سة االغتي��االت واالعتق��االت واالجتياحات لمناطق
ال�سلطة الفل�سطينية ،ورف�ض الإفراج عن الأ�سرى الفل�سطينيين� ،إ�ضافة �إلى ا�ستمرار
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بناء وتو�سيع الم�ستوطنات ،وا�ستبعاد عودة الالجئين ،وا�ستبعاد االن�سحاب لحدود
حزي��ران  .1967وفي ظل هذا ال�شعور الع��ام بالإحباط واالحتقان ال�سيا�سي ،قام
�أرئيل �ش��ارون ،بدخول الم�سجد الأق�صى ب�شكل عبث��ي ،وتجول في �ساحاته ،ما
�أثار ا�ستف��زاز الم�صليين الفل�سطينيين ،فاندلعت المواجهات بين الم�صليين وجنود
االحتالل في �ساحات الم�سج��د الأق�صى و�سقط � 7شهداء وجرح  ،250و�أ�صيب
 13جندي�� ًا �إ�سرائيلي��اً ،وكانت هذه بداي��ة �أعمال االنتفا�ضة .الي��وم ،وبعد مرور
�أكث��ر من ع�شر �سنوات على االنتفا�ضة الثانية ،و�أكثر من خم�س وع�شرين �سنة على
الأولى ،يج��ب �أن ندر�س الو�ضع الفل�سطيني الحال��ي وم�ؤهالت اندالع انتفا�ضة
جديدة (ثالثة)!
ال �شك �أن ال�شعب الفل�سطيني م�ؤهل لذلك .وهناك �أ�سباب عدة توجب قيام انتفا�ضة
ثالثة �أكثر من قبل ،وقد �أثبتت التحركات الجماهيرية في ذكرى النكبة العام ،2010
وم��ا ح�صل في «م�سيرة العودة» ،والت�ضحيات الج�سيم��ة ،قدرة ال�شعب الفل�سطيني
عل��ى الثورة واالنتفا�ض على المحت��ل وممار�ساته في الوطن وال�شتات ،وبخا�صة �إذا
�أعطيت له الفر�صة.
•لكن ما هي المعيقات؟
يجم��ع الكثيرون �أن حالة االنق�سام الفل�سطيني م��ن �أبرز الحواجز ،بل �أكثر من ذلك
�أن ال�شع��ور الع��ام ب�صعوبة تحقيق الوح��دة الوطنية الفل�سطيني��ة ،وارتباط الأطراف
الفل�سطينية اقت�صادي ًا و�أيديولوجيا وحتى هيكلي ًا بظروف و�أو�ضاع خارجية ،ال ي�سهل
�أي��ة محاوالت للبدء بحراك حقيقي .فال�سلط��ة الفل�سطينية رهينة الو�ضع االقت�صادي
الممولة ،وحرك��ة حما�س �أي�ض ًا
المرتب��ط ب�أمريكا و�إ�سرائي��ل وبع�ض الدول العربي��ة
ّ
مرتبطة تمويلي ًا وهيكلي ًا بحركة الإخوان الم�سلمين.
كما �أن الأو�ض��اع االقت�صادية والإن�سانية ال�صعبة ،ودفع الفل�سطينيين �إلى البحث
ع��ن لقمة العي�ش في الدرجة الأول��ى في الوطن وال�شت��ات ،وبخا�صة في لبنان،
ه��ي من �أهم المعيق��ات� ،إ�ضافة �إلى �أ�سب��اب ومعيقات �أخ��رى ترتبط ب�شكل �أو
ب�آخر بالأزمات العربي��ة ،وان�شغال ال�شعوب العربية بترتي��ب �أو�ضاعها الداخلية
خ�لال الفترة االنتقالية الحالي��ة التي قد تمتد ل�سنوات ،ال �أح��د يعلم ماذا تخبئ
من �أح��داث ومفاج�آت .ويبقى الرهان على قدرة ال�شعب الفل�سطيني ،وال�سيما
ال�شب��اب ،على تنظي��م نف�سه وخلق ظروف ت�سمح بانتفا�ض��ة جديدة قادرة على
تحقي��ق التغيرات المطلوبة ،لكن ذلك �أي�ض ًا يحت��اج �إلى دعم و�إرادة وعزم وبناء
كوادر �شبابية وطنية رائدة.
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•م��ا هي �أب��رز اال�ستخال�صات من تجربة الح��راكات ال�شبابية في لبن��ان على ال�صعيد
البرنامج��ي ،التنظيمي ،والثقافي؟ وهل من �أفق لعمل م�ستقبلي؟ على كل تجمع �أو ًال
وعل��ى �صعيد تجمعات متقارب��ة (�ضفة-غزة� ،ضف��ة و ،48الأردن وال�شتات (لبنان
و�سوريا) ،هل من مداخل لتبادل الخبرات وتن�سيق المواقف والتحركات؟
 �«-إن الإيمان بوحدة الم�سار والم�صير لدى الفل�سطينيين ب�شكل عام ،كان منذ العام 48والحراكات الفل�سطينية ،وهو ما يجب �أن
وحتى اليوم الأ�سا�س في جميع االنتفا�ضات ِ
ُيبنى عليه في المرحلة المقبلة ،وبخا�صة التالقي والعمل على عدد من العناوين الجامعة
والم�ؤثرة في كثير من ال�ش�ؤون الفل�سطينية ،و�أبرزها تحدي �إعادة بناء هيئات واتحادات
ونقابات منظمة التحرير على �أ�س�س ديمقراطية ،ت�ضمن الم�شاركة ال�سيا�سية لكافة فئات
وقطاع��ات ال�شعب الفل�سطين��ي ،وبخا�صة في المجل�س الوطن��ي الفل�سطيني .وهناك
الكثي��ر من المبادرات الفل�سطينية ال�شبابية الجادة في الوطن وال�شتات .والتحدي هنا
�أي�ض ًا في تن�سيق وتوحيد كل هذه المبادرات والجهود لتحقيق �أف�ضل النتائج الممكنة،
و�إيج��اد مناخ ي�ضمن التغيير .ال �شك �أن حال��ة الجمود ال�سيا�سي الفل�سطيني الم�ستمر
من��ذ �سن��وات ،انعك�س��ت �سلب ًا على مختل��ف المب��ادرات والتح��ركات الفل�سطينية،
و�أ�ضعف��ت الكثير من الإرادات الجادة وال�صادقة ال�شبابي��ة منها وغير ال�شبابية في ظل
�إ�صرار بع�ض القيادات على خيار المفاو�ضات العبثية .وال بد من مالحظة �أنه ال توجد
مب��ادرة تخلو من دعم �أو م�ساندة من هيئة �سيا�سية فل�سطينية �أو غير فل�سطينية �إال نادراً،
ويج��ب عدم النظر �إلى هذا المو�ضوع من زاوية �سلبية �ضيقة فقط ،وتحديداً �إذا كانت
الأه��داف وا�ضحة ومبا�شرة في �ضمان حق��وق ال�شعب الفل�سطيني في �إنهاء االحتالل
والعودة و�إقامة الدولة الم�ستقلة وعا�صمتها القد�س .»...

خال�صة �أولية حول الحراكات ال�شبابية الفل�سطينية في لبنان
القوة على �ضوء
يتطرق هذا الجزء ب�شكل �سريع �إلى نقاط ال�ضعف و�أوجه الق�صور ،ونقاط ّ
مراجعة تجربة الحراك ال�شبابي الفل�سطيني في لبنان.

نقاط ال�ضعف:
محددة
 -ّ
مجرد ا�ستجابة لظروف ّ
تت�صف الن�شاطات ال�شبابية الفل�سطينية في لبنان ب�أ ّنها ّ
تتميز باال�ستمرارية الم�ستندة �إلى ر�ؤية وا�ضحة لدور
و� ّآنية في الواقع الفل�سطيني ،وال ّ
ال�شباب في الحراك.
 -غياب ر�ؤية �سيا�سية كاملة الو�ضوح و�ضعف في الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني في لبنان،المرجعية ،ما �أ�ضعف ال�شباب وحراكهم.
وغياب
ّ
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ّ
الم�ستقل وال�شباب الفل�سطيني المنتمي �إلى
 �-ضع��ف التوا�صل بين ال�شباب الفل�سطينيالف�صائل في لبنان وفي مناطق ال�شتات الأخرى.
يهدد مكانة التنظيمات ويناف�س دورها.
 -ق�صر نظر التنظيمات واعتبار الحراك ال�شبابي ّالقوة:
نقاط ّ

يت�ص��در الم�شهد ال�سيا�سي الوطن��ي ويثبت للجميع
 -الكثي��ر من ال�شب��اب الفل�سطينيّ
مواقفه الوطنية بعد �أن راهنوا على �أنّ هذا الجيل الجديد �سين�سى الق�ضية ويتنازل عن
حق العودة.
مهمة في الن�ضال لم يكن يمتلكها
 -ال�شب��اب الفل�سطيني في لبنان يمتل��ك و�سائل تقنية ّالجيل ال�سابق.
 -عل��ى الرغم من �صعوبة الظروف التي يعي�شها ال�شاب الفل�سطيني في لبنان ،ف�إ ّنه قادرعل��ى �أن يخ��رج من دائرة االهتم��ام ال�شخ�صي وينطلق للعمل في دائ��رة ال�ش�أن العام
والم�صلحة الوطنية الفل�سطينية.
 -الجيل الجديد هو من ي�صنع الم�ستقبل باال�ستناد �إلى ما تع ّلمه من الأجيال ال�سابقة.التحديات �أمام ال�شباب الفل�سطيني في لبنان ،بالتالي:
ويمكن �إجمال �أبرز
ّ
موحدة عب��ر �إعادة بناء منظمة
•�أو ًال .م�ساهم��ة ال�شب��اب في ر�س��م �إ�ستراتيجية ن�ضالية ّ
التحرير بعد غياب طويل للمرجعية الوطنية الجامعة.
•ثاني�� ًا .الربط ب�شكل جدلي م��ا بين الن�ضال من �أجل الق�ضي��ة الوطنية والحقوقية وفق
خ�صو�صية ال�ساحة اللبنانية و�أولوياتها.
وم��ن �أجل �أن يكون هناك �أفق للح��راك ال�شبابي الفل�سطيني في لبنان ،يجب توافر �شروط
معينة ،منها:
ّ
 -وحدة الأهداف الوطنية العامة التي تُبنى على الثوابت.محددة تتنا�سب مع خ�صو�صية �ساحة الن�ضال ال�شبابي في
 -طرح �أهداف و�آليات عمل ّلبنان في �سياق وحدة الأهداف الوطنية.
 -التن�سيق بين ال�شباب الفل�سطيني في لبنان وال�ساحات الفل�سطينية الأخرى ،وبخا�صةالتن�سيق والتوا�صل مع الحراك الفل�سطيني في الداخل .لأنّ تن�سيق ًا كهذا ُيعطي زخم ًا
وطنية وا�سعة.
وا�ستمرارية للحراك ويفتح �آفاق ًا ّ
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المراجع والهوام�ش:
•وكالة معا الإخبارية:2013/9/15 ،

(http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=512058

•	 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3203
•	 http://www.unesco.org/new/en/social-and%20humansciences/themes/youth/youth-definition./
•	 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3203
•وكالة معا الإخبارية ،بتاريخ :2013/9/15
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=512058

•الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ومنتدى �شارك ال�شبابي
•منت��دى �شارك ال�شبابي ،تقرير واق��ع ال�شباب الفل�سطين��ي « 2013الم�ستقبل يقرع
الأبواب» ،رام اهلل2013 ،
•ه�شام الب�ستاني« .اغتيال الربيع العربي :عن غياب النظر ّية والتنظيم» .جريدة الأخبار
اللبنانية� 26 ،أيلول.2013 ،
•�ص��وت �شباب غزة يعلو؛ �أ�صوات من �أجل التغيير :درا�سة بحثية بالم�شاركة» .مركز
درا�سات التنمية ،جامعة بيرزيت ،وخدمات الإغاثة الكاثوليكية ،كانون الثاني/يناير
.2009
•المركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات الإ�ستراتيجية (م�سارات) .وقائع
ور�شة عمل «ال�شباب يتحدثون» .ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011رام اهلل
•معه��د العالم العربي للبحوث والتنمي��ة (�أوراد) ،ا�ستطالع ر�أي نفذ في �أواخر تموز
 ،2103ون�شر في .2013/9/10
•ال�شبك��ة العربية لدرا�سة الديمقراطية ،الربيع العربي :ثورات الخال�ص من اال�ستبداد،
بيروت :دار «�شرق الكتاب» للن�شر� ،2013 ،ص .14
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•�صفحة «�شباب التغيير» على موقع التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك»:
https://www.facebook.com/groups/170478066332329/
members/
•ن�ص ر�سالة اال�ستقالة التي قدمت للحزب ال�شيوعي في تاريخ .22.2.2011
•تدوينة النا�شط منهل حايك
•مقابلة مع �أمجد �شبيطة� ،سكرتير الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي
•�صفحة المجموعة على الفي�سبوك:
https://www.facebook.com/groups/youthforjerusalem/?fref=ts
•مقابلة مع المحلل ال�سيا�سي هاني الم�صري
•لق��اءات �أجراها الباحث مع كل من الن�شط��اء� :أغ�صان البرغوثي� ،أن�س البرغوثي ،مراد
جاد اهلل ،محمد م�صطفى ،مهند العزة.
•محم��ود عمر« .الأفّ��ورة؟ الفل�سطينية:باب ال�شم�س نموذج�� ًا» ،موقع �شبكة قد�س
(1103/http://www.qudsn.ps/article/2267 :)2013/
•اللغة التي اغت�صبها التمويل»� ،شبكة قد�س الإخبارية (:)2013/3/6
http://www.qudsn.ps/article/708

•ط��ارق خمي�س».حي��ن ال تق��ول ال�صنادي��ق �شيئ�� ًا»� ،شبك��ة قد�سالإخباري��ة
(1706/http://www.qudsn.ps/article/2267 :)2013/
• طون��ي �صغبيني« .من المنا�ضلين �إلى الموظفّين :ظاهرة الن�شاط المحترف» ،موقع
نينار (:)2013/9/7
http://saghbini.wordpress.com/201307/09//professionalactivism/
•جان،بودريار.الم�صطن��ع واال�صطناع .ترجمة:جوزيف عب��داهلل ،بيروت:المنظمة
العربية للترجمة،ط.2008 ،1
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•محا�ضرة :خالد عودة اهلل« ،في عنف الالعنف»:2013/1/27 .
http://www.youtube.com/watch?v=XkB2a1pZjyE
•موقع الأونروا( ،يناير/كانون الثاني  ، )2012تم ا�ستعادتها بتاريخ � 24شباط 2012
http://www.unrwa.org
•الأون��روا« ،الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية لالجئين الفل�سطينيين في لبنان»31 ،
كانون الأول/دي�سمبر .2010
•جاب��ر �سليمان« .الالجئ��ون الفل�سطينيون في لبنان بين م���أزق الحرمان من الحقوق
ووهم الدولة»�،شبكة ال�سيا�سات الفل�سطينية2012 ،
•�سامر ال�سيالوي« .تداعيات تعطيل دور الحراك ال�شبابي الفل�سطيني وف�شل المراهنة
على �إنهاء االنق�سام»،موقع الثبات.2012 ،
•«مركز الزيتونة يناق�ش التح��ركات ال�شعبية المطالبة بحق العودة وم�ستقبلها» ،مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،موقع الزيتونة2011 ،
•عل��ي هويدي« .ح�ص��اد حركة العودة في لبنان الع��ام ،»2011مجلة العودة ،العدد
الحادي وال�سبعون2013 ،
•جهين��ة خالدية�« .أ�سبوع التمثيل الفل�سطيني� :أي��ن نحن من الربيع؟» .موقع جريدة
ال�سفير الإلكتروني (خا�ص)� 6 ،شباط 2012
•عبي��ر قبطي« ،المقاوم��ة ال�شعبية نجاح��ات و�إخفاقات  :باب ال�شم���س نموذج ًا»،
مجلة الدرا�سات الفل�سطينية – عدد � – 95صيف .2013

136

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺤﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -ﻣﺴﺎرات
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺒﻴﺮة ،ﻋﻤﺎرة ﻛﺮاﻛﺮة ،ط2
ﻫــﺎﺗــﻒ 02 2973816 :ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ02 2976789 :
w w w . m a s a r a t . p s

